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تمهيد
األستاذ /زكي عبدالله البحارنة

(((

هذا الكتاب هو اإلصدار الثاني من سلسلة (من أعالم الوطن)
وهو توثيق لفعالية االحتفاء باألديب عدنان الســيد محمد العوامي
بمناســبة صدور أول انجازاته القيمة في مجــال التحقيق أال وهو
مراجعة وتحقيق ديوان الشاعر أبي البحر الخطي والمقرونة بمقدمة
تستقصي أوضاع المرحلة التاريخية التي عاشها ،وهي فترة زمنية لها
اهميتها من الناحيتين االجتماعية والسياسية بسبب الصراع البرتغالي
العثماني والقوى االقليمية االخرى للســيطرة على جزيرة البحرين
وإقليمي األحساء والقطيف آنذاك .وهي مقدمة أضفت على تحقيق
الديوان أهمية معرفيــة وثقافية حيث وفرت للقــارئ اطاللة على
الظروف واألجواء المؤثرة والمحيطة بصاحب الديوان ،والتي البد
لها أن أخذت بعدً ا في التأثير على وعي ومشــاعر شخصية الشاعر
((( عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى.
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ومن ثم على نتاجه الشعري.

جديرا باالطالع والتأمل إلى
تشكل هذه المقدمة بح ًثا تاريخ ًيا
ً
جانب الديوان ألن شــخصية أبي البحر لــم تقف على حدود نظم
وشاعرا ،صاحب موقف ورأي في
عالما
الشعر ،وإنما كان
ً
ً
شخصا ً
أحداث وقضايا عصره ،وكان واحدً ا من أعمدة الحركة األدبية على
مستوى منطقة الخليج.

السيد العوامي كُرم أدي ًبا في أكثر من محفل ثقافي ،بيد أن أهمية
هذا الســفر التحقيقي الذي أجلى من خالله معلومات كانت مهملة
أو نقوالت لم تخضع للتدقيق حول سيرة وديوان أبي البحر الخطي
حافزا لمنتدى الثالثــاء الثقافي للمبادرة باالحتفاء بالســيد
شــكل ً
العوامي أدي ًبا وباح ًثا أثرى الوسط الثقافي الخليجي بإنجازات رائعة
في مجال النثر كما هو في مجال الشعر.
وحيــث كان اهتمام المنتــدى فيما مضى هو االكتفاء بنشــر
ملخصات لفعالياته المختلفة ،إالّ أن المراجعات المتوالية ألعمال
المنتدى انبثقت من خاللها فكــرة االهتمام باإلصدارات والطباعة
لتوثيق تفاصيل كامل الفعاليات ،والتي منها هذه األمسية التكريمية
لألســتاذ العوامي ،إلى جانــب التوثيق اإللكترونــي عبر القنوات
الخاصة بالمنتدى ،إيمانا منه بأن مخرجات الحركة الثقافية ال يجب
أن تقف علــى زمن إقامتها وإنما يجب أن تظــل تجربة خارج قهر

ديهمت

النسيان ،تراكم عليها األجيال نشاطها المعرفي.

11

وأخيرا ال بد من االشارة إلى أن بعض المشاركات التي تضمنها
ً
هذا الكتاب كتبت الح ًقا أو قيلت في مناسبات تكريمية أخرى ارتأينا
ضمها في هذا االصدار اهتما ًما بتجديد نشرها ،استيفا ًء لحق الجهد
الذي بذله علمنا المحتفى به.

أمّة النخيل
األستاذ جبير بن مضفي المليحان

لم يكن لألرض قيمة بدون إنسان يتمتع بالحرية والكرامة ،ينتج ما
لديه ويأخذ ما يستحق .وإن كنت سأكتب مقدمة ٍ
كتاب عن قامة بارزة
ومكافحا طوال
كنخلة مانحة ،وأن يكون هذا الرجل عصام ًّيا متفر ًدا
ً
ٍ
محاذ ٍ
ٍ
لبحر خصيب ،ومن
نخيل ال تنتهي،
عقود ،وهو من بيئة غابات
مكان موغل في امتداد حضارته ـ ربما يعود تاريخها إلى  3500عام
سماها اليونانيون كيتوس( )Cateusو(الخط)
قبل الميالد ،منذ أن َّ
ـ أن تكتب مقدمة لكتاب أسهم فيه مجموعة من األدباء والباحثين
تناولت جوانب حياة هذا الرجل .عليك أن تتهيب ً
أول ،وأن تبعد
آراءك ،ومشاعرك ،وتفاصيل معرفتك وصداقتك بالرجل جان ًبا؛ لن
تكتب عن عالقة سيرته بتاريخ منطقته ،أوعن مرحلة كفاحه وإبداعه:
ونثرا ،فما هو مطلوب منك أن تكتب مقدمة للكتاب ال أكثر.
شعرا ً
ً
وإذا كان ِ
الكتاب عبارة عن سيرة لرجل أديب تناول جوانبها أكثر
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من فرد ،فأنت أمام سيرة (غيرية) تما ًما ،والسيرة الغيرية تختلف
عن السيرة الذاتية التي يكتبها المرء عن نفسه بشكل علمي أو أدبي
أو على هيئة مذكرات؛ فالسيرة الغيرية هي ما كتبه آخرون عن فرد
تناولوا فيه شخصيته اعتما ًدا على الذاكرة أو المشاهدة أو الحوار ،أو
االطالع على األثر األدبي أو العلمي ،بشكل التزم الحياد في كتابة
ٍ
شخص جدير باالهتمام ،وله مكانته وإنجازاته
التفاصيل عن حياة
في مجتمعه ،والسيرة الغيرية ال مجال فيها للخيال ،إنما هي أحداث
حصلت ً
فعل ،بمرجعيات تاريخية ،وبتواريخ محددة بدقة؛ ولذلك
تتناول الجوانب الشعرية ،القصصية ،الروائية ،والنقدية ـ إن وجدت
ـ كما هي.
وفي شخصية هذا الكتاب ال بدّ من تناول الحالة اآلنية التي
تأخذ منحى تاريخ ًيا لحياة رجل منذ طفولته ،وحتى اآلن حيث
هة اآلن موجود بيننا ،أطال الله في عمره ومتعه بالصحة.

*****

عرف العرب فن السيرة كما عرفوا المقامات والشعر ،وقد قاموا
بتدوين سيرهم وسير غيرهم ،وربما كان من أقدمها استخدام كلمة
(السيرة) على يد محمد بن إسحاق في كتابه عن حياة الرسولA؛
ولذلك تعد السيرة النبوية أوسع ما في التراجم اإلسالمية «فهي

خ
لينلا ةّمأ

15

النص المؤسس للشكل السردي(((.

إ ًذا فتناول السيرة الشخصية «يعتمد على اإلنسان وشخصيته
وتجاربه»((( ،ويرى (فيليب لوجون) أن لفظ (سيرة) يعني تاريخ
إنسان «مشهور عمو ًما» مروي من طرف شخص آخر(((.
وفي األدب العربي :السيرة نوع من األدب يجمع بين التحري
التاريخي ،ويراد به مسيرة إنسان ،ورسم صورة دقيقة لشخصيته(((.
ٍ
بتمهيد بقلم األستاذ زكي البحارنة ،عضو منتدى
بدأ هذا الكتاب

الثالثاء الثقافي ،وكما قال :فهو اإلصدار الثاني لسلسلة (من أعالم
الوطن) بعنوان (عدنان العوامي ،ذاكرة الوطن) التي يتبنى المنتدى
طباعتها ،وهذا مشروع ثقافي يخدم توجه المنتدى ،ويساهم في
انتشار رسالته ،وقد جمع فيه مؤلفه األستاذ جعفــر بــن محمــد
بــن رضــي الشــايب ـ وهو مؤسس المنتدى والمشرف العام ـ كل
ما قيل في حفل التكريمّ ،
المكرم األستاذ األديب
وجل ما كتب عن
ّ
عدنان العوامي.
المكرم) األستاذ عدنان العوامي،
يبدأ الكتاب باستعراض (سيرة
ّ

((( أشرف عبد العزيز :أدب السيرة الذاتية .الشركة المصرية العالمية للنشر،1992 ،
ص .48
((( إحسان عباس ،فن السيرة ،ص .36
ّ
((( فيليب لوجون ،السيرة الذاتية ،الميثاق والتاريخ ،ترجمة عمر حلي ،ط ،1بيروت
 ،1994ص .10
((( عبد النور جبور ،المعجم األدبي ،دار العلم للماليين ،ط ،2لبنان  ،1984ص.143
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وهي سيرة يتضح منها صعوبة البيئة التي نشأ فيها ،وهو شأن البيئات
في المنطقة الشرقية ،والمناطق األخرى من بالدنا قبل أن تمتد إليها
يد العمران والتطور ،وقد ُف ّصلت الكتابة بعنوان (النشأة) ومراحل
التعلم والتع ّليم ،وإتقان الكتابة بمفهومها المهني الوظيفي كوسيلة
تدوين وحفظ ،مع ذكر الوظائف واألعمال اإلدارية التي شغلها،
ومارسها المحتفى به.

تال ذلك (السيرة الثقافية) والحكايات الممتعة والصعبة مع
القراءة األدبية ،وطرائق تجاوزها ،ثم جانب آخر من سيرة المكرم
حول (الكتابة والشعر) ،وكيف كانت البدايات األدبية ،والمشاركات
في النشر القصصي والمسرحي ،وكتابة المقال ،سواء باسم الكاتب
الصريح ،أو باسمه المستعار ،وهو (مهدي حسن عبد الرحيم)؛ وقد
عكس هذه الجوانب الطبيعية واالجتماعية والجو العام الذي يلف
الوضع اإلبداعي ،واألنشطة الثقافية واالجتماعية في هذه المنطقة
بالذات؛ كما يعكس التعاضد ،والصالت التعاونية بين الشباب
الموهوب والشيوخ من العلماء ،أو ممن لديهم االهتمام الثقافي
واألدبي.
كثيرا ونحن نقرأ ما قام به مبدعنا األستاذ عدنان
ولعلنا نستمتع ً
العوامي في مجال (النشاط الثقافي واالجتماعي) كشخصية أدبية
أسهمت في مدينته القطيف بنشوء (الرابطة الثقافية) في مجلس
الحي بمركز الخدمة االجتماعية ،والنادي الثقافي ،والمجلة الشهرية

خ
لينلا ةّمأ
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التي صدر منها أربعة أعداد فقط ،ثم توقفت لظروف خارجة عن
إرادة هيئة تحريرها.

يتناول هذا الكتاب في صفحاته إصدارات األديب عدنان
تم عرض أربعة
العوامي ويذكر تفاصيل ثمانية كتب من إبداعه ،كما َّ
عشر كتا ًبا أعدها األستاذ عدنان وصححها وأشرف على طباعتها،
وهو جهد ثقافي ميز هذا الرجل .
عرض مناسبات التكريم التي احتفت باألديب عدنان العوامي.

ويوثق الكتاب لبرامج الحفل الذي أقامه منتدى الثالثاء الثقافي
مساء يوم 2005/12/27م ،في مقر المنتدى بالقطيف.
ويمكن عرض المشاركات التي قيلت في الحفل بإيجاز:

كلمة مقدم الحفل األستاذ ميرزا الخويلدي((( وذكر فيها« :أن
حفل التكريم هذا خصص لالحتفاء باألديب الشاعر السيد
عدنان العوامي وللتعريف تحديدً ا بإصداره األخيــر (تحقيق
ديوان أبي البحر الخطي) الواقع بمجلدين بمعدل 1034
صفحة عن مؤسسة االنتشــار العربي في بيروت ،وهو أول
إنجاز تحقيقي لســيرة وديوان أبي البحــر الخطي ،الذي
جمع فيه الســيد عدنان العوامي موهبة التحقيق ودراســة
الظروف االجتماعية والسياسية والثقافيــة التي عاش فيها

((( إعالمي ،مدير مكتب صحيفة الشرق األوسط بالمنطقة الشرقية.
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أبــو البحر الخطي ،وما مــرت به منطقة القطيف والبحرين
في ذلك الوقت».

كلمة المنتدى ألقاها األستاذ ذاكر آل حبيل((( قال فيها أننا
شاعرا في المقدمة لكننا هذه الليلة نحتفي به محق ًقا
عرفناه
ً
للتراث.
ثم جاءت كلمة المحتفى به األديب عدنان العوامي وتحدث
غموضا شديدً ا
فيها عن بيئة الشيخ جعفر الخطي ووجد
ً
قد اكتنف المنطقة في القرن العاشر الهجري من حيث
الصراعات المحلية وتكالب قوى االستعمار على المنطقة.
وذكر الكثير من التفاصيل عن بيئة الشاعر الخطي ،وحلل
بعض قصائده ،وأفاض في شرح المنهج المتبع في تحقيق
ديوان أبي البحر الخطي.
ثم ألقى األستاذ محمد الماجد((( بعض نماذج من شعر أبي
البحر الخطي.
وجاءت التعقيبات ،وهي كلمات ألقاها :األستاذ حسن كاظم
غزوي((( نيابة عن أهالي التوبي (مسقط رأس المحتفى به).
وعقب األستاذ محمد المصلي((( ،ثم تعقيب األستاذ محمد
((( عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى.
((( أديب وشاعر.
((( شخصية اجتماعية من أهالي بلدة التوبي.
((( فنان تشكيلي.

خ
لينلا ةّمأ
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باقر النمر((( ،ثم تعقيب األستاذ عبد اإلله التاروتي((( ،ثم
الصفار((( ،فتعقيب األستاذ السيد حسن
تعقيب الشيخ حسن ّ
العوامي((( .ثم جاءت كلمة األستاذ جعفر الشايب((( حيث
قال :لقد أصبح الشاعر واألديب العوامي أيقونة األدب
والتحقيق في المنطقة ،فالكل يشهد له بجهوده الكبيرة
في تحقيق وجمع التراث ،وفي صناعة الذوق األدبي لدى
األجيال المعاصرة ،الهتمامه بإبراز الشعر وتدوينه وجمعه،
ولعالقاته المتميزة مع مختلف فئات المجتمع.

وأخذ الشاعر ـ المحتفى به ـ دوره في الرد على الكلمات،
وذكر الكثير من التفاصيل عن تاريخ المنطقة األدبي ،وتاريخ
الخليج العربي المترابط .وذكر الكثير من أسماء األدباء.
وأسماء المناطق في الخليج كالبحرين والقطيف واألحساء.
الكتاب ـ بعد ذلك ـ المشاركات التي كتبت عن الشاعر
أثبت
ُ
عدنان العوامي ،ومناسباتها ،ويمكن إجمالها كالتالي:
-كلمة الشيخ عبد المقصود خوجة ،وهي الكلمة التي قالها أثناء

((( رئيس تحرير مجلة الواحة.
((( كاتب وتربوي.
((( شخصية دينية بارزة.
((( أديب وشخصية اجتماعية بارزة.
((( المشرف على المنتدى.
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تكريم الشاعر في (اثنينيته) بجدة((( .حيث نوه بالجهد الكبير
والمميز الذي قام به الشاعر األديب عدنان العوامي في تحقيق
ديوان أبي البحر الخطي.

كلمةاألستاذ الدكتور عبد المحسن القحطاني حول عصاميةالشاعر العوامي ،وإنجازاته األدبية((( ،وأشاد بالجيل الذي
ينتمي إليه الشاعر العوامي ،والذي كدّ وأبدع ولم يأنف من أي
عمل شريف.
كلمة األستاذ محمد رضي الشماسي عن العوامي في عيوندارسيه((( .وتناولت الكلمة ـ في أغلب جوانبها ـ مسيرة
الكاتب األدبية ،وأنشطته الثقافية ،ومشاركاته في األمسيات
الشعرية ،والصدى الكبير لديوانه (شاطئ اليباب).
-كلمة األستاذ شفيق العبادي(((بعنوان (بين العوامي والخطي)،

((( ألقيت في حفل تكريم األستاذ السيد عدنان محمد العوامي باثنينية عبد المقصود
خوجة )http://alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=15717&toc_brother=-1 .رجل
أعمال .المشرف على اثنينية عبد المقصود خوجة بجدة.
((( ألقيت في حفل تكريم سعادة األستاذ السيد عدنان محمد العوامي باثنينية عبد
المقصود خوجةhttp://alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=15718&toc_brother=- .
 )1&path=0;1;15557;15572;15718الرئيس السابق للنادي األدبي بجدة.
((( ألقيت في حفل تكريم سعادة األستاذ السيد عدنان محمد العوامي باثنينية عبد
المقصود خوجةhttp://alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=15719&toc_brother=-.
 )1&path=0;1;15557;15572;15719كاتب وأديب.
((( أديب وشاعر.

خ
لينلا ةّمأ
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وكان تساؤله عن سبب اختيار الشاعر عدنان العوامي لتتبع
وتحقيق ديوان أبي بحر الخطي؟ وأجاب بعدة احتماالت
مدونة في كلمته.

 كلمة األستاذ رائد أنيس الجشي((( بعنوان (ما قبل البحروبعده) ،حيث قال :أحببت التعرف على المحقق؛ وذلك
لكونها مليئة بشروحات أو اختصارات لما سوف يقرأ الح ًقا،
أو تحتوي على خارطة لرحلة البحث وحجم الجهد في
التحصل على المصدر وحسب ،إال أنها ال تغوص في عمق
العمل نفسه وتكشف لك كيف ،ولماذا ،وما هي المنهجية
وأدوات البحث.

األمر مختلف مع مقدمة السيد عدنان العوامي في تحقيقه لديوان
أبي البحر ،مختلف ومثير للفضول واإلعجاب ،ويضيء الشاعر
الجشي الكثير من العناصر عن هذه الطريقة ،وأسلوب العوامي في
تحقيق دراسته.
كلمة األستاذ عبد الله الرستم((( عن (العوامي بين األدبمهما
والتحقيق) فيكتب أن العوامي بتحقيقه للديوان أحيا ترا ًثا ً
رصع بها
عبر تتبعه لمخطوطات الديوان ،وإضافته مقدمة مهمة ّ
صفحات الديوان لتاريخ المنطقة المصاحب لحياة الشاعر.

((( أديب وشاعر.
((( كاتب من األحساء.
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ما كتبه معالي المرحوم الدكتور غازي القصيبي عن العواميشعرا .المؤسسة العربية للدراسات
في كتابه( :الخليج يتحدث ً
والنشرـ بيروت ط2003 1ـ ص 13ـ (.)15غريب في زمن
غريب) المقال بنصه مثبت في صفحات هذا الكتاب.

كماقدمالدكتور عبداللهفيصلالربح(((،دراسةتحليليةلصورةالقطيف في ديوان (شاطئ اليباب) القطيف في عيون عدنان
العوامي .تناول فيها صورة القطيف في ديوان العوامي ،وحس
االنتماء في شعره ،وتوحد الشاعر بين معشوقته والوطن:
ٌّ
يـــرف بـــه
ظـــل
فحســـبها أنهـــا
ّ
ِ
(((
ٌ
هواك ندي
ونفح من
شوق إليك،
ٌ

كتاب هام لسيرة كاتب مبدع من ربوع بالدنا ،وتوثيق دقيق ـ
جدير بالقراءة ـ لمنتدى الثالثاء الثقافي في تنويع وسائل نشر رسالته
في المجتمع.

((( أديب وباحث.
((( عدنان السيد العوامي(،شاطئ اليباب) مطابع الفرزدق التجارية ،ط 1الرياض
 ،1992ص .34

السيرة الذاتية

الن َّْ�ش�أة
ميالده كان ليلة األحد1357/6/13 ،ﻫ1938/8/09 ،م ،في
قرية الت َّْوبي ،من قرى القطيف ،شرقي المملكة العربية السعودية،
الكريم ،ولم يتس َّن له تع ُّل ُم الكتابة ،بسبب
وفيها تع َّل َم تالوة القرآن
َ
إغالق المعلم مكتبه ،بعد تناقص التالميذ ،وإذ لم يكن الناس قد
النظامي في المدارس الحكومية وقتها ،اكتفى والده
التعليم
تق َّبلوا
َّ
َ
ِ
أحرز ُه من العلم ،وخرج الصغير إلى البيت
المقدار الذي
( )Dبهذا
َ
هادرا وقته في ألعاب القرية الموسمية.
ً
في مثل هذا ونحوه كان الصبي ُيشغل وقته ،ومع ذلك كان
يشاهد ،أحيانًا ،متأ ِّب ًطا كتاب (األنوار في مولد النبي المختار) ،أو
كتاب (الفخري) ،قاصدً ا مسكنًا ريف ًّيا ،أو حسينية ليقرأ في عرس أو
وفاة .في هذه األثناء اتَّفق أبوه مع أحد «الماللي» ليقرأ معه (مقدمة)،
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وحتى ذلك الوقت لم يزل ش َبه أمي ،فهو ال يحسن حتى الكتابة.

من محاسن الصدف أو غريبها أن أحد أعمامه كان يعمل في
سكة الحديد ،ويحضر معه دفاتر بها كتابات باللغة األردية ،وهي
دفاتر تعليم أنباء الجالية الباكستانية ،فصار يقلد ،فيرسمها دون أن
يفهم معان َيها ،ويو ًما بعد يوم وجد نفسه يكتب خ ًّطا يمكن قراءته،
يتحسن بصورة مطردة ،حتى بدأ أهل قريته يطلبون منه
ثم أخذ خ ُّطه
َّ
أن يكتب لهم الرسائل للحجاج ،ثم (أرصدة) المخالصات ،ووثائق
المبايعات والوصايا ،وعقود الزواج ،وما شابه ،ولم يكن من العسير
أن يقتدي بما لدى والده من تلك األوراق والوثائق ،وكانت أ ُّمه،
تنظم المراثي الوالئية باللغة الدارجة (النبطية) فأغناها عن الحاجة
لمن يكتب لها ما كانت تنظمه.
َّأول عمل منتظ ٍم زاوله كان كات ًبا في ميزان السلوق ،أو (ك ََّرانِي)(((،
ثم ِ
ً
وطباخا لدى صاحب بقالة في سوق الظهران براتب
عمل كات ًبا
قدره رياالن لليوم ،ولعدم إجادته الطبخ صر َفه من العمل ،ثم اشتغل
عامل نظافة لدى أحد المقاولين بسكة حديد الحكومة السعودية
((( السلوقُ :بسر ُّ
يجذ قبل أن َينضج ويصير ُر َط ًباُ ،ث َّم ُيسلق ويج ّفف ،ويحفظ عن
ِ
الطل والمطر والقوارض ،وحينما َُّّ
موسم بيعه ،تتشكل ف َر ٌق تتولى وزنه
يحل
ُ
وتعبئته في أكياس تسمى مح ِّل ًّيا (الخيش) ،ويرافق هذه الفرق كاتب ،يسجل ما
يسمونه
يزنونه من السلوق ،ويقرأ لرئيس الفرقة الرسائل والمذكرات والحواالت ُّ
(كراني) ،وأحسبها :قرآني ،نسبة إلى قراءة القرآن ،والكاف في لغة العوام :القاف
َّ
في الفصيحة.

ةيتاذلا ةريسلا
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بالدمام سنة  ،1950مدة سنة التحق بعدها بالعمل بجمرك الدمام
البري ،بذات الوظيفة ،وعلى أ َثر إضراب عمال شركة (أرامكو)
عام 1953م ترك العمل في الدمام ،والتحق بالعمل بوظيفة (رئيس
(الجزافين) ،لمدة شهر،
كتاب) لدى أحد تجار السمك بالجملة
َّ
ثم طرده الجزاف بعده؛ إذ اكتشف أنه يتهرب من تناول الفطور
المخصص له في المقهى خالل هذه المدة ،فعدَّ ذلك إساء ًة إليه،
و(تحطيما لشرفه).
ً
بعد ذلك عمل لدى أحد مقاولي النظافة بمبنى اإلدارة العامة
لشركة أرامكو بالظهران بوظيفة مفتش نظافة حتى عام 1356م .ثم
(حمال).
التحق بمستودع مالية المنطقة الشرقية بالقطيف ،بوظيفة َّ

وفي سنة 1378ﻫ فصل بسبب إلغاء بعض الوظائف .فالتحق
بمديرية خفر بوظيفة كاتب دوريات بمرفأ القطيف ،وهذه أول وظيفة
داخل المالك الحكومي يحصل عليها .مكث فيها مدة سبع سنين
دون ترقية؛ في عام 1384/1383ﻫ تقدم الختبار الشهادة االبتدائية
اختبارا أجرته بلدية القطيف لوظيفة كاتب
(منازل) ،وبسببها اجتاز
ً
حسابات عام1385ﻫ ،وفي عام 1386ﻫ عين محاس ًبا في البلدية،
وفي عام 1390ﻫ ،اعتزل الحياة العامة فيما دعاه (الغيبة الصغرى)
تفرغ فيها لتعلم اللغة اإلنجليزية على يد ثالثة من
قري ًبا من أربع سنينَّ ،
العوامي الشهير بـ(الحوري)
رفاقه هم السيد حسين ابن السيد حسن َّ
( ،)Dوعبد الرحيم بن محمد النمر ،وسعيد أحمد الناجي ،أطال
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الله عمريهما ،وهم من عمال أرامكو ،كان الوسيلة الوحيدة هي
نظرا لعدم توافر الكتب والورق واألقالم.
التعليم الشفوي؛ ً

بعدها عاد إلى مزاولة العمل بالبلدية ،فتق َّلب في عدة مناصب،
فشغل منصب مدير الشؤون المالية ،ثم مدير إدارة (المشتريات
مديرا إلدارة المياه بالدرعية،
والمناقصات) ،وفي سنة 1397ﻫ عين ً
وتقديرا لظروفه األسرية استبدلت وظيفته تلك ،بوظيفة مساعد
ً
رئيس بلدية القطيف ،لكن لعدم وجود موظف مؤهل إلدارة الشؤون
ً
مسؤول عن اإلدارتين (الشؤون المالية والمناقصات)،
المالية ،بقي
ثم أضيف إلىه إدارة القسم الفني (اإلدارة الهندسية) ،وبقي كذلك
رئيسا لبلدية القديح ،وعندما جرى
إلى سنة 1400ﻫ ،حيث عين ً
دمج بلديات القطيف الست في بلدية واحدة تحت اسم (بلدية
منطقة القطيف) سنة 1402ﻫ ،كلف برئاسة اإلدارة المالية فيها ،لكن
األمر لم يطل ،فنقل إلى بلدية عنك ،وبقي فيها حتى سنة 1406ﻫ،
أعد بعدها إلى وظيفته األصلية ،وهي رئاسة بلدية القديح ،وبقي بها
حتى إحالته على التقاعد في 1413 /7 /1ﻫ.

الم�سيرة الثقافية
كان عمه السيد علي( )Dيعمل بشركة الزيت العربية األمريكية
(أرامكو) في الظهران ،وكان يصطحبه معه لعالج عينيه من مرض
الترخوما في مشفى الشركة ،وكان في حي العمال العموميين (الحي

ةيتاذلا ةريسلا
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السعودي ،أو  )Saudi campسوق شعبي تباع فيه الكتب من جملة
ما يبيع أرباب الدكاكين المتنقلة (البسطات) ،فصار يشتري منها
القصص؛ كألف ليلة وليلة ،والزير سالم ،وتغريبة بني هالل ،وعنتر
وعبلة ،ومجنون ليلى ،إلخ.

هذه أول حكايته مع القراءة ،ثم اتصل بالمال حسن المقيلي
القديحي ،وعنده شرع بحفظ المراثي الحسينية ،وبعض الكتب
األخرى المشابهة التي يحتاجها خطباء المنبر الحسيني ،ثم انتقل إلى
القلعة (حاضرة القطيف) عام 1374ﻫ ،وفيها الزم الشيخ منصور
محتاجا لمن
البيات ( ،)Dوكانت تربط هذا الشيخ رحم دنيا؛ وكان
ً
يكتب له مؤلفاته ،والسيما حين انشغال ابنته الوحيدة فاطمة التي
كانت تتولى الكتابة له.
ثم تهيأت له الفرصة للعمل في مستودع المالية بالقطيف ،وكان
يعمل به ثالثة من الشباب المثقف ،من آل الفارس ،هم األستاذ
المرحومان سليمان بن حسن الفارس ،وصالح بن محمد الفارس،
وأخوه األستاذ كمال شفاه الله ،وأطال عمره ،ووجد األخيرين
مولعين بقراءة الكتب الحديثة المختلفة :كتب طه حسين ،والعقاد،
وعائشة عبد الرحمن ،ومحمد حسين هيكل ،وعبد الحليم عبد الله،
وكرم ملحم كرم ،والمازني ،وجرجي زيدان ،وأضرابهم فاستهوته
مجاراتهم في اقتناء مثل تلك الكتب ،ومطالعتها ،وهكذا ولج إلى
المعرفة والثقافة العامة من بابها الواسع ،وهو ما زال يشعر بحق
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أولئك النفر أن يعترف بفضلهم عليه بانتشاله من وهدة األمية ،مع
حرجا لما يعرفه من تواضعهم
علمه بأن هذا التنويه يسبب لهم
ً
ونبلهم.

الكتابة وال�شعر

ٍ
لفيف آخر من الشباب هم األساتذة:
في تلك األثناء تعرف إلى
محمد رضي الشماسي ( ،)Dومحمد سعيد البريكي ،وجعفر حسن
السويكت وحسين الشيخ فرج العمران( ،اآلن هو الشيخ حسين)،
إذ لم يكن ـ وقتها ـ قد التحق بدراسة العلوم الدينية ،وعبد الوهاب
صغيرا
منتدى ثقاف ًّيا
حسن المهدي المجمر ( ،)Dوكان بيت األخير
ً
ً
تظ ِّلله أجواء األلفة والمحبة ،وحين انتقل إلى دائرة خفر السواحل
عام 1378ﻫ؛ كان عبد الوهاب يعمل بدائرة الجمرك ،وكانت
الدائرتان في مكان واحد ،هو فرضة القطيف ،فتوثقت الصلة بينهما،
وشرع في تقليد هذا اللفيف ،ومجاراته ،والمشاركة في مجلة منزلية
هي عبارة عن دفتر محاسبة تجاري كبير ،كانوا يتدربون فيه على كتابة
المقاالت ،و َن ْظم الشعر.
بدأ ـ َّأو َل ـ بكتابة القصة والمسرحية بطلب من نادي التآلف
الرياضي لتمثيلها في الحفالت التي كان النادي يقيمها في بعض
المناسبات ،ثم شرع في كتابة المقالة بجريدة أخبار الظهران ،فنشر
بعض المقاالت باسمه الصريح ،وبعضها اآلخر باسم مستعار هو:

ةيتاذلا ةريسلا
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(مهدي حسن عبد الرحيم)(((.

متأثرا بهم،
بحكم ارتباطه بهذه الثلة من الشعراء ،وجد نفسه
ً
ربما بدافع الحب الذي كان يكنه لهم ،فشرع في محاولة نظم الشعر
وعرضه على عبد الوهاب ،فكان يج ِّبره ،ويرممه ،ولعل من دوافع
أيضا ،تبني تلك الثلة إحياء المناسبات
تلك المحاوالت الشعرية ً
الدينية بتشجيع مع بعض المثقفين من أمثال ابن عمه األديب السيد
حسن العوامي ( ،)Dوالشيخ عبد الله الخنيزي ،والسيد مهدي
الصائغ ،وآخرين ،فكان يشترك معهم في تلك االحتفاالت ،ثم شرع
بنشر قصائده في الصحف السعودية كاليمامة ،وجريدة الرياض ،ثم
نشر بعض قصائده في مجلة المنهل ،بعدها ظهرت له بعض القصائد
في مجلة (القلم) التي كان يصدرها في السودان ،األديب السوداني
حسن نجيلة ( ،)Dومجلة القافلة ،والموسم ،والمجلة العربية،
والكلمة ،وجريدة اليوم ،ومجلة الشرق.

دعي للمشاركة في مهرجان الشعر األول لدول
في عام 1408ﻫ َ
مجلس التعاون الخليجي ،الذي أقيم في الرياض ،وشارك في بعض
برامج إذاعة الرياض ،وتلفزيون الرياض ،وبعض تسجيالت هذا
التلفزيون من استديوهاته بالدمام.
اختيرت بعض مقاطع من قصيدته (العودة) لمقرر (الكفايات

((( انظر :محمد عبد الرزاق القشعمي ،األسماء المستعارة للكتاب السعوديين ،مطابع
الحميضي ،الرياض1426 ،ﻫ  2005 -م ،ص>.127 :
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اللغوية للتعليم الثانوي ـ اللغة العربية)((( ،وترجمت مقاطع من
قصيدة (القحط) إلى اللغة اإلنجليزية((( ،واختيرت بعض قصائده
ألبحاث التخرج لمرحلة البكالوريوس منها قصيدة (وقفة َع َل َى
أطالل خولة) ،ومنها بحث (قراءة في ذاكرة الزمن) ،علي مكي
الشيخ(((.

الن�شاط الثقافي واالجتماعي
تعد الرابطة الثقافية التي أسسها مجلس الحي بمركز الخدمة
االجتماعية (حال ًّيا مركز التنمية االجتماعية) بالقطيف عام 1385ﻫ
ثاني مؤسسة ثقافية بعد المكتبة األهلية ،وقد اختير لعضوية هذه
الرابطة ،وكان من نَتاجها تأسيس ٍ
ثقافي لم يتم تفعليه بسبب
ناد
ٍّ
غياب رئيس الرابطة األستاذ محمد سعيد الجشي ،وتجميد نشاط
الرابطة ،ومما قامت به الرابطة قبل تجميدها :إصدار مجلة شهرية،
باسم (القطيف) ،وهي أول مجلة صدرت في القطيف ،وكانت تطبع
باإلستنسل ،وتوزع محل ًّيا .وقد صدر منها أربعة أعداد.
((( انظر :الكفايات اللغوية للتعليم الثانوي ـ اللغة العربية ( ،)2منشورات وزارة التربية
والتعليم السعودية ،التطوير التربوي ،مطابع العطارلألوفست ،الطبعة األولى،
 1425ﻫ ـ  2004م ،ص.10 :
((( انظرSelections from Al-babtain's Lexicon of contemporary Arab Poets (Biographies of :
101 Arab Poets Reviewed by Abdul- wahid Lulu. Session "Chawki .)et Lamarine" Série
Spéciale. (Paris – October 2006

((( انظر :مجلة الواحة ،بيروت ،العدد  ، 37السنة الحادية عشرة ،الربع الثاني2005 ،
م ،ص 92 :وما بعدها ،والعدد  ، 38الربع الثالث  2005م ،ص 112 :وما بعدها
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انضم إلى عضوية مجلس الحي
بعد توقف الرابطة األدبية
َّ
الذي استبدل اسمه ال ح ًقا باسم (اللجنة األهلية بمركز الخدمة
االجتماعية) ،ثم إلى (لجنة التنمية االجتماعية) ،وكان مركزه في هذه
اللجنة هو نائب رئيس اللجنة ،ورئيس اللجنة الثقافية المتفرعة عنها،
واللجنة الثقافية هذه هي التي كانت تنظم معارض الكتاب السنوية
في القطيف ،والمعارض الفنية األخرى ،إضافة إلى إقامة الندوات
مقرا
والمحاضرات الثقافية واألمسيات الشعرية ،وقد أنشأت لها ًّ
دائما للمعارض ،لكن بعد انحاللها باستقالة بعض أعضائها ،وانتقال
ً
خلف ليسوا
بعضهم اآلخر إلى الرفيق األعلى ،خلف من بعدهم
ٌ
المقر
وأجر
فج ِّمد النشاط الثقافيِّ ،
ذوي اهتمام بالثقافة وال األدبُ ،
ُّ
على معهد للغات.

الإ�صدارات
 .1شاطئ اليباب(ديوان شعر) صدر طبعته األولى عن مطابع
الفرزدق بالرياض1412 ،ﻫ.

.2تحقيق (ديوان أبي البحر الشيخ جعفر الخطي) ،صدر عن
مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت 2005 ،م.

.3ترجمة كتاب (يوميات رحلة عام عبر الجزيرة العربية من
القطيف على الخليج إلى ينبع في البحر األحمر) ،تأليف
القبطان البريطاني جون فورستر سادلير ،راجعه عبد المجيد
سعيد الجامد ،نشر مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،الطبعة
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األولى1436 ،ﻫ2016 ،م.

.4ينابيع الظمأ ،ديوان شعر ،إصدار منتدى حرف األدبي ،نشر دار
أطياف ،القطيف ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى،
1438ﻫ 2017م.
.5عيون القطيف؛ الفردوس الموؤود ،إصدار نشر دار أطياف،
القطيف المملكة العربية السعودية1439 ،ﻫ 2018م.

.6الشيخ يوسف أبو ذئب وبقايا شعره ،نشر دار أطياف ،القطيف،
المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1440 ،ﻫ2018 ،م.

.7رحلة يراع ،نشر دار أطياف ،القطيف ،المملكة العربية
السعودية ،ومؤسسة االنتشار العربي ،بيروت1440 ،ﻫ،
2018م.
.8قطوف وحروف ،نشر دار أطياف ،القطيف ،المملكة العربية
السعودية ،ومؤسسة االنتشار العربي ،بيروت1440 ،ﻫ،
2018م.

و�صححها و �أ�شرف على طباعتها:
كتب لغيره �أعدها ًّ

المجمر،
.1بقايا الرماد (ديوان شعر لعبد الوهاب حسن المهدي
ِّ
مطابع الرضا بالدمام 1414ﻫ1994 ،م.
ٌ .2
العوامي ،شارك في
رجال عاصرتم ،السيد علي السيد باقر َّ
المراجعة واإلعداد ،األستاذ محمد باقر النمر ،إصدار مجلة

ةيتاذلا ةريسلا

33

الواحة ،بيروت2002 ،م.

.3ذكرى مؤرخ وشاعر (ذكرى الشاعر المؤرخ محمد سعيد
المسلم ،مطابع الرضا ،الدمام 1418ﻫ.
.4قطرات ضوء (رباعيات) ،الشاعر عبد الله الجشي ،مطابع
الرجاء ،الخبر 1419ﻫ.
 .5األعمالالشعريةالكاملة(عبداللهالشيخعليالجشي،الناشر
عبد المقصود محمد سعيد خوجة ،جدة1428 .ﻫ.

.6زعيم في ذاكرة الوطن( ،ذكرى وفاة الزعيم على بن حسن أبو
السعود) .مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،الطبعة األولى،
2007م.
.7عنوان الحب ،ديوان محمد رضي الشماسي ،نشر مؤسسة
االنتشار العربي ،بيروت 2009 .م.

.8سيدتي الكلمة (في اللغة واألدب) ،محمد رضي الشماسي،
صدرت طبعته األولى عن نادي المنطقة الشرقية األدبي،
1435ﻫ 2013 ،م.

.9شيخة( ،رواية واقعية تاريخية) ،المؤلف علي بن حسن أبو
السعود ،مراجعة وتحرير عدنان العوامي ،صدرت عن نادي
المنطقة الشرقية األدبي ،عام 1435ﻫ 2014 ،م.

	10.من أعمال أبي السعود األدبية ،علي بن حسن أبو السعود،
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مراجعة وتصحيح عدنان العوامي ،إصدار نادي المنطقة
الشرقية األدبي1436 ،ﻫ 2015 ،م.

	11.الزهيريات ،ديوان شعر ،الشيخ محمد الزهيري ،مراجعة
وتصحيح عدنان العوامي ،دار المحجة البيضاء ،بيروت،
 2014م.
	 12.مراسالت علي بن حسن أبو السعود وثائقه ،قيد الطبع.

	13.كتابشعراءالقطيف،تأليفالشيخعليالمرهون،صدرعن
دار المصطفى إلحياء التراث ،بيروت.

	14.جهاد قلم (في الصحافة والسير واألدب ،السيد علي ابن
السيد باقر العوامي ،جمعه وحرره ونضده ووضع إضافاته
وعلق عليه عدنان العوامي ،نشر دار أطياف للنشر والتوزيع،
القطيف ،المملكة العربية السعودية ،نشر مؤسسة االنتشار
العربي ،بيروت1440 ،ﻫ2019 ،م.

الحفاوة والتكريم:
.1حفل تكريم أقامته جماعة (أمسيات بديع الزمان األدبية)
بسيهات ،في شهر ربيع األول عام  1999م.
.2حفل ثان أقيم في منتدى الثالثاء بمنزل رئيس المجلس البلدي
األستاذ جعفر الشايب في شهر شوال عام 1426ﻫ.
.3حفل تكريم (لجنة التكريم األهلية) بمحافظة القطيف ،بصالة
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الملك عبد الله بن عبد العزيز ،مساء األحد 1427/4/2ﻫ.

.4حفل تكريم ،إثنينة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجة
بجدة ،مساء  26مارس  2007م ،وتقلد وسام اإلثنينية.
.5تكريم من قبل وزارة الثقافية واإلعالم السعودية ،وإصدار
كتاب بعنوان( :الشاعر عدنان العوامي) الشخصية الثقافية
الفتتاح (األيام الثقاقية) ،بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين
 1433ﻫ  2012م.
.6حفل تكريم أقامه نادي المنطقة الشرقية األدبي مساء األحد،
19محرم  1434ﻫ  2ديسمبر  2012م.

الن�شاط الحالي
مدير تحرير مجلة الواحة تصدر في بيروت ،وله فيها العديد من
المقاالت في مواضيع شتى تنتظر جمعها ونشرها.

كلمة مقدم الحفل
ي
األستاذ /ميرزا علي الخويلد d

(((

ُخ ِّصصت هذه األمسية لالحتفاء باألديب الشاعر السيد عدنان
العوامــي ،وللتعريف تحديدً ا بإصداره األخيــر «تحقيق ديوان أبي
البحر الخطي» الواقع في مجلدين بمعدل  1034صفحة ،والصادر
عن مؤسسة االنتشــار العربي في بيروت .وهو أول إنجاز تحقيقي
لســيرة وديوان أبي البحــر الخطي ،الذي جمع فيه الســيد عدنان
العوامي موهبة التحقيق ودراســة الظروف االجتماعية والسياسية
والثقافيــة التي عاش فيها أبــو البحر الخطي ،وما مــرت به منطقة
القطيف والبحرين في ذلك الوقت.
وأبو البحر الخطي هو شرف الدين أبو البحر جعفر بن محمد
ابن حســن بن علي بن ناصر بن عبد اإلمام الخطي العبدي ،ينتمي
إلــى عبد القيس القبيلة ذات الشــهرة العريضــة ،المولود في قرية
((( إعالمي ،مدير مكتب صحيفة الشرق األوسط بالمنطقة الشرقية.
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التوبــي عام 999ﻫ (1590م) ،والمتوفى في شــيراز عام 1028ﻫ
(1619م) .وهو شخصية سياســية إلى جانب شاعريته .شارك في
ثورة أهالي القطيف واألحساء على األتراك.
وقد وقف الســيد عدنــان العوامي في تحقيقــه لديوانه على
كبيرا من الدراســات
العديــد من والوثائق التاريخية ،وناقش عد ًدا ً
متجاوزا الطريقة التقليدية للتحقيق بالبحث عن
التي تناولت سيرته
ً
تفســير غرائب األلفاظ وتعريف األماكن واألزمنة إلى دراسة البيئة
االجتماعية والسياسية والثقافية التي عاش فيها الشاعر ،وهذا إبداع
جديد يضاف إلى ما قدمه الشاعر السيد عدنان العوامي.

كلمة المنتدى
األستاذ /ذاكر علي آل حبيل

(((

بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله بالخير جمي ًعا.

ما سنقدمه حقيقة هو ًجهدٌ متواضع يتناسب مع جهد أستاذنا
الكبير األستاذ السيد عدنان العوامي فيما يعرف بأنه شخصية
متواضعة فيما يبذله من جهد.

باسم راعي المنتدى وباسم اللجنة التنفيذية للمنتدى نحييكم
جمي ًعا ونشكر لكم حضوركم ،هذه الليلة؛ ليلة احتفاء بفرادة مبدع
شاعرا في المقدمة
تجلل ببهاء العطاء والمثابرة في ما يقدم ،عرفناه
ً
باح ًثا حف ًيا يوغل في أعماق المعرفة المعني في الكتابة فيها ،لكننا
هذه الليلة نحتفي به محق ًقا للتراث وفي مجال إبداعه األول وهو
الشعر ،والشعر الذي اشتغل عليه الشاعر والباحث والمحقق هنا
أيضا تفردت في مجال إبداعها
السيد عدنان العوامي هو لقامة شعرية ً
((( عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى.
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أبي البحر الخطي الذي دفع الشعرية في منطقتنا في مكنونها األول
المتدفق شعرا فصار مكونًا أساس ًيا لشعريتنا بعده.
نعم نحن نبذل الشكر باسمكم وباسم منتدى الثالثاء للمحقق
الكبير في إبداع آخر له وحقنا عليه أن نحتفي به وحقنا عليه أن يواصل
إبداعه المتعدد فنحن ال نزال نحتاج ألمثاله في هذا الوطن الغالي
ونحتاج لكل لبنة تغذي ثقافتنا وتزيد من تأكيد حضورها النوعي في
وشكرا لكم.
اإلبداع لهذا الوطن الكبير
ً

كلمة المحتفى به:

تحقيق ديوان أبو البحر الخطي
األديب األستاذ عدنان السيد العوامي

(((

راجت في عقد الســبعينيات نظرية تؤمــن بعالمين على وجه
الكرة األرضيــة يعيشــان متعارضين أحدهما يســير عكس اتجاه
عالما يتجه لجهة زمنيــة محددة ،والعالم اآلخر
اآلخــر ،بمعنى أن ً
يســير بعكســه ،فكأن أحدهما يعيش ماضي اآلخر .وهذه النظرية،
وإن كانت نو ًعا من السفســطة ،إالَّ أنها تساعد إلى حدٍّ ما أصحاب
نظريــة البحــث في التــراث؛ ففي الحيــن الذي تقوم فــي مراكز
الدراســات بالبحث في التراث ودراسة الماضي الحياتي لشخصية
ما ،فإن ثمة مــن يرى في هذا عب ًثا ،وتذهب طائفــة إلى أن التراكم
الحضاري يتم على ثالثة محــاور ،أحدها متحرك للخلف ،ويعني
النظر للوراء ،واآلخر لألمــام ،والثالث للحاضر ،وهذه النظرة هي
النظرة اإليجابية بحيث ال يسقط جهد اإلنسان الماضي وال يتجاهل
((( المحتفى به.

42

األستاذ عدنان العوامي ..ذاكرة الوطن

الوقت الحاضر وال يغض النظر عن المســتقبل ،وهذه ثالثة عوامل
يحتاجها اإلنسان.

ال�شاعر الخطي ..درا�سة بيئية:
غموضا
أثناء دراســتي لشخصية الشيخ جعفر الخطي وجدت
ً
شديدً ا قد اكتنف المنطقة في القرن العاشر الهجري (الخامس عشر
الميالدي) ،وذلك بسبب الصراعات المحلية التي أوجدها تكالب
القوى الخارجية البرتغالية والعثمانيــة ،والحظت انعدام األثر في
الحقبة التي عاش فيها الشــيخ جعفر في القطيف في حين نجد أنه
كان في ذروة ازدهار حياته الثقافية في البحرين ،فإذا علمنا أن البيئة
العلمية واحدة ،والبيئة الديموغرافية واحدة كذلك ،ال يكون أمامنا
ســوى الفتن واالضطرابات التي طمرت اآلثار األدبية وانعدم معها
أثر الحقبة التي عاش فيها الشيخ جعفر في القطيف.
ولعل البيئة التي نشأ فيها الشاعر بيئة زراعية وحضارية ال تتفق
مع األحداث السياسية التي جرت فيها ،لما تستدعيه من االستقرار
شأنها شأن البيئة الثقافية ،ولم يجرؤ شاعرنا على تصوير تلك الحقبة
أو الحديث عنها إالَّ بإشــارات بعيدة وإيماءات في بعض القصائد
بسبب شدة الصراعات والرعب والخوف الذي غمر المنطقة.
وتبقى البيئة التي عاشها الشــيخ الخطي غامضة ال يعرف من
خاللها حتــى على يد من درس ،إالَّ أن اآلكــد أنه عندما خرج من

يطخلا رحبلا وبأ ناويد قيقحت
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القطيف لم يخرج كشــاعر مبتدئ ،فما تركه من شعر قبل خروجه
يدل على أنه شــاعر قد بلغ ناصية الشعر وتمكن منها قبل أن يهاجر
ووجد فيها متفو ًقا ،مما يعكس
للبحرين التي شارك في حياتها األدبية ُ
وجود أرضية أخصبت شاعريته ،لكن هذه اآلثار اندثرت بفعل الفتن
وغارات البدو المستمرة والصراع بين األهالي والبرتغاليين ،وبينهم
وبين العثمانيين ،والصــراع بين العثمانيين والبدو من جهة ،وبينهم
وبين األتراك من جهة أخرى.
وقد اكتنفت قضية خروجه قصة ال أوافق مبتكرها ،وخالصتها
متعلــق بالدين الذي لحقه مما اضطره للخروج ،فلجأ إلى مســجد
المســألة وابتهل إلى الله بأبيات ونزلت عليه صرة من السماء بقدر
دينه لكنها كانت في خرقة سوداء ،فتشاءم من الخرقة وفرق محتواها
على الفقراء وخرج بعد ذلك إلى البحرين.

قدحا في ذمة الشاعر ،خاصة أنه من أهل العلم،
وهذا ما أعدُّ ه ً
وقد وصلت أخبار حصوله على إجازة علمية من الشيخ البهائي أحد
أعالم الشــيعة .وبالرجوع إلى الوثائــق التاريخية نجد أنه قد خرج
برفقة مجموعة من زعماء القطيف بقيادة عبد الله بن مقلد في ثورة
محلية نشبت ضد األتراك وانتهت إلى تخليص البلد منهم في منطقة
األحســاء .وباعتبار أن القطيف أول من امتص الضربة باســتقبالها
تقو على الصمود ،مما اضطر األهالي
الحشــود العسكرية ،فإنها لم َ
للنزوح ،وهذا ما يجعلنا نلمس فيه تلك الشــخصية السياسية ،ليس

44

األستاذ عدنان العوامي ..ذاكرة الوطن

لهذا فحســب بل ألنه قام بدور واضح في التوسط لدى خان شيراز
بتجريد حملة ضدّ الحكم البرتغالــي وتخليص البحرين منه ،وقد
نجحت هذه الحملة ،لكن البرتغاليين عادوا مرة أخرى واســتولوا
على البحرين ،فتشكل وفد من علماء البحرين ومنهم الشيخ جعفر
الخطي ،واتجهوا إلى أصفهان وقابلوا الشيخ البهائي هناك.

مغ�شي الرواقين:
قصيدة ألقاها في مدينة أصفهان في حضرة الشــيخ بهاء الملة
والدين محمد بن الحســين بن عبد الصمد العاملي الحارثي نســبة
للحارث الهمداني ،وعرض عليه أدبه ،فاقترح عليه مجاراة قصيدته
المسماة بـ «روح الجنان في مدح صاحب الزمان ،»Eومطلعها:
ٍ
نجـد فه ّيـج تـذكاري
شـرى البـرق مـن
والعذيـب وذي ِ
ِ
قـار
عهـو ًدا بحـزوى
فقال أبو البحر (رحمه الله) في مطلعها:

َ
َ
مدمعـك الجـاري
تستسـقيك
الـدار
هـي
ُ
َ
ِ
َ
لـدار
مـاكان
الدمـع
فسـق ًيا ،فأجـدى
ُ
تــريق مصونَـه
تستــضع دمعـًـا
فـلا
ُ
ْ
لعز ِ
ِ
وأحجـار
تـه مـا بيـ َن نـؤي
َّ
ِ
جارهـا
كنـت
فأنـت
امـرؤ قـدْ
َ
َ
ٌ
باألمـس َ
ِ
ِ
الجار
علمـت علـى
وللجـار ٌّ
حـق قـدْ
َ
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ويقول فيها:

ٍ
َ
مزنـة
أخلاف
«المحـل»
سـقتك برغـ ِم
ُ
ْ
ِ
ً
بأوعـار
سـهول
جاشـت،
تلــف ،إذا
ُّ
ْ
ُ
المـجــال حشـوتُه
وفجـا كمـا شــاء
ًّ
ٍ
بعزمـة عـواد ،علــى الهـول ،كــرار
ِ
باألسـفار حتَّـى تركتـ ُه
تمـرس
َّ
لدقتـه كالقـدْ ح أرهقـه البـاري
ٍ
انتســب الــورى
ماجـد ُيعـزي إذا
إلـى
َ
ٍ
ٍ
بيـض أماجـد أخيـار
معشـر
إلـى
ِ
قميصـه
زر
ومض ّطلـ ٍع بالفضـل
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
أسـرار
وعيبـة
آثـار
كنـز
علـى

ومن يقرأ قصيدة الخطي يجد أنهــا في حقيقتها قد كتبت قبل
دخوله إلى البهائي وهي صرخة واســتغاثة به من أجل التوسط في
شــأن إنقاذ أهالي البحرين ولم تكن للمجاراة ،ويبدو أن الشاعر قد
نال الحظوة المرادة ،بدليل توجه الوفد مباشــرة بتوصية من البهائي
إلى شماخي وهي مدينة تقع إلى الشمال من باكو في داغستان حيث
كان الشاه عباس الصفوي يقيم هناك في إقليم الك ُْرج.
إن هــذه المالمــح تبيــن بوضوح الدور السياســي للشــيخ
الخطي ،وفي نفس الفترة بل وفــي نفس المهمة قام باتصاالت مع
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وتخصيصا مع الســيد بدر الذي كان سفير إلمارة
المشعشــعيين،
ً
أيضا بقصيدة لها
المشعشعيين عند الشــاه عباس الصفوي ومدحه ً
نفس المالمــح الموجودة في قصيدته في مــدح البهائي وجميعها
تتحدث عن الحرب.

المنهج المتبع في تحقيق الديوان:
أمــا المنهج الذي أتبعتــه في تحقيق الديــوان فهو ال يختلف
كثيــرا عن المنهج المطلوب من المحقق ،وهو المقابلة والتصحيح
ً
والترتيب ،لكن هنالك بعض اإلضافات وهي محاولة قراءة شــعر
أنص
الخطي ومقابلته بما يشابهه من شعر من سبقه ،كما حاولت أن َّ
على المصدر نفسه ليطلع عليه القارئ الباحث.

وفي الجانب التاريخي تمكنت من اكتشاف حلقات مبعثرة في
دول قامت في المنطقة التي عاش فيها الشــيخ جعفر الخطي والتي
لم يلتفت إليها أحد ولم ترد حتى عند األستاذ محمد سعيد المسلم،
ومنها دولة األخيضريين والمغول ،وكذلك األشــراف الحســنيين
الذين حكموا المنطقة لفترة ،وكذلك اســتيالء قطب الدين تهتمن
على المنطقة بعد وفاة أبي ســعيد بن خدابنده المغولي الذي مات
حاكما لهرمز وقشــم واستولى على البحرين
بدون خلف ،وقد كان
ً
وأيضا ابن الســواملي وهو تاجر عراقي
والقطيــف فترة من الزمنً ،
أثرى من تجارته للهند فأســبغ عليه المغول وأعطوه أو أجروه على
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نظام اإلقطاع للقطيف والبحرين لتلك الفترة.

وحاولت أن ألحق في الديــوان ما يدور حول الحركة الثقافية
في منطقتــي القطيف والبحرين إضافة لألحســاء خالل الفترة من
عصر ابن المقرب في القرن السابع إلى عصر الخطي .وخالل هذه
الفترة وجدت عد ًدا من الشــعراء غير المعروفيــن ومنهم علي بن
الحسين العبدي وهو من اكتشــفه حمد الجاسر في خريدة القصر،
واكتشف شــاعرين ترجم لهما العماد األصفهاني بالرواية عن علي
بن الحسين بن إسماعيل العبدي ،لكن الجاسر لم يلتفت إلى أن هذا
العبدي من نفس المنطقة ويتر َّدد علــى المنطقة ووالدته مقيمة في
البصرة وكانت تراسله في فترة إقامته في البحرين .وهنالك شخصية
أخرى ومنهم عبد القيس أبو شــكر وهو مقيم في تاروت ،وكذلك
مهاجرا إلى الرحبة بالعراق ثم رجع
علي بن الحسين الرحبي وكان
ً
وأقام أبان الدولة العيونية.
هــذه بعض الشــخصيات التي تمكنــت أن أبرزها من خالل
شعرها ،باإلضافة إلى األشعار الموجودة للمعاصرين للشيخ جعفر
ً
قليــا وأغلبها موجود في كتب التراجم
الخطي أو المتخلفين عنه
القديمة أو المخطوطات فكان الرأي أن أتيحها للقارئ ولومن باب
التجديد والتحديث ،وهذه أهم مميزات الكتاب.

نماذج من شعر أبي البحر الخطي

(((

األستاذ /محمد الماجد

(((

شعر األضداد ،من قوله في الغزل:

حــــسنت غــــ ّيه لــــ ُه وفــــسا َده
َّ
صالحـــه ،ورشـــا َده
واســـتباحت
ْ
َ
وأتاحـــت لـــ ُه الشـــقاو َة خــــو ٌد
ْ
وهـــي كاســـمها ،بســـعا َده
ســـميتْ ،
ِّ
ٍ
ذات
وجـــه أهـــدى ســـناه إلـــى البـــدْ
ُ
وفـــر ٍع أعــــدَ ى الظـــا ُم ســـوا َده
ر
ْ
ٍ
َّ
ٌ
َ
نهـــار
فــــوق
أطــــل
ليــــل
فهـــو
ْ
ٍ
فــــرع بانــــة مــــ ّيا َده
و َعـــا
َ
كأنهـــا فـــي انتظـــا ٍم
وثنا َيـــا
َ
ـح ِ
م ــا عل ــى صف ـ ِ
جيده ــا م ـ ْن ق ــا َده
((( مختارات شعرية ألقيت ضمن برنامج حفل التكريم.
((( أديب وشاعر.
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تـــر
عمـــرا
لـــم تنـــا ِغ العشـــري َن
ولـــم ْ
ْ
ً
ْ
درت مــا الــوال َده
ـضع جنينًــا بـ ْـل مــا ْ
ــ ْ
ْ
كتـــاب عنـِّـــي وال تخــْ
لهـــا يـــا
ُ
قـــل َ
َ
انتهـــارا تريكـــ ُه ،أو زرا َده
ــــش
ً
ُّ
يحـــل بـــا ذنــْ
أتـــرى قت ُلـــه
َ
ٍ
ــــب وينســـى إقـــرار ُه بالشـــها َده؟
علمـــت مـــ َن الوجــْ
وي َعانـــي مـــا قـــدْ
ُ
ِ
ِ
ُ
ينـــال مـــرا َده؟
ويقضـــي وال
ــــد
فأجازه الشريف الرضي على الوزن والقافية ،فقال:

يــــو َم و ّدعتــــ ُه ،قيـــا َده
ملكـــت،
ْ
ْ
أخـــرى الليالـــي فـــؤا َده
واســـتباحت
ْ
َ
لـــو رأى ال َّلـــ
ْ
وجه َهـــا الـــذي ْ
أبـــرزت َ
ــــ ُه مزيـــدً ا علـــى ســــنا ُه لــــزا َده
رآﻫا
لــــو
وأدارت لـواحــــ ًظا
ْ
َ
ْ
ـارس ف ــي الس ـ ِ
ـاح أعط ــى المق ــا َده
فـ ٌ
ـــت ،ع َلــــى التج ُّل ِ
ـــد ،ق ْل ًبـــا
ثـــم د َّل ْ
َّ
ِ
وأورى زنـــا َده
شـــب فيـــه
َ
َّ
الهـــوىَ ،
ِ
ِ
ولكـــ
أنَـــا ،يـــا
هـــذه ،جــــليدٌ
ــــ َّن فـــؤا ًدا ترميـــ َن يأبـــى الجـــا َده
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تجنـــى علـــي الذنـــب والذنـــب ذنبـــه
وعاتبن ــي ظلم ــا وف ــي ش ــقه العت ــب
اذا بـــرم المولـــى بخدمـــة عبـــده
تجنى له ذنبا وإن لم يكن ذنب
واعـــرض ،لمـــا صـــار قلبـــي بكفـــه
فه ــا جفان ــي حي ــن كان ل ــي القل ــب
******

لمـــا اســـ َت َق َّل ْت
ك ََأ َّن ُقلو َبنـــا
َّ
ِ
اع
حـــى و َدنَـــا
ُـــم ُض
الـــو َد ُ
َ
ً
ركائ ُبك ْ
فِ
ـــراخ َق ًطـــا ت َ
ُ
َخ َّط َفهـــا ُبـــزا ٌة
ِ
ِ
اع
و َع
َعاو ُرهـــا ســـ َب ُ
ـــرج ظ ًَبـــا ت َ
ُ
ضيـــق َو ْجـــدً ا
ـــى و َأ
َأ
ُ
أس ً
ُـــم َ
هيـــم بك ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
اع
ُـــم ذ َر ُ
و َمـــا َب ْينـــي وبينك ُ
ِ
آذ ُّي َب ْح ٍ
ـــر
َيـــف و َب ْينَنَـــا
َفك
َ
وبِيـــدٌ فـــي َم َف ِ
ـــاع
او ِز َهـــا ات َِّس ُ
الح َيـــا َأ ْح َيـــا َء َقـــو ٍم
أالَ َح ّيـــا
َ
ِ
ِ
ـــم ُي َرا ُعـــوا
ـــراق و َل ْ
َأ َذا ُعـــوا بالف َ
ـــي مـــن ظِب ِ
ْـــس َح ٍ
ِ
و َظ ْب ٍ
ـــال
ـــاء األُن
َ
ِ ِ
اع
ـــر ُ
ـــر ُ
وع ال َقانصيـــ َن وال ُي َ
َي ُ
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ٍ
ٍ
ـــراض
ِم
ـــاظ
بأ ْل َح
ارزنِـــي
ُي َب ُ
فت َْص َر ُعنِـــي لـــ ُه وأنَـــا ُّ
اع
ـــج ُ
الش َ
ُ
ـــرى
َـــر ُت َج َما َلـــ ُه
والخيـــل َح ْس َ
َذك ْ
ِ
اع
ـــس قـــد َ
ـــر ُ
َع َوابِ ُ
ـــر بِهـــا الق َ
أض َّ
الخ ِّ
ـــم ُر َ
مرك َُز َهـــا الت ََّر ِاقـــي
ـــط ْ
وس ْ
ُ
ِ
يـــض ِ
ـــاع
وبِ ُ
غمدهـــا الن َُّخ ُ
الهنْـــد َم ُ
َفمـــا لِي َ ِ
ـــار ع َلـــى ُمح ًّيـــا
ْ
ـــث الخ َم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َـــاع
َك ُغ َّرتـــه وال ُعقـــدَ القن ُ
********
ِ
ـــيراز ِر ْف ًقـــا بِنَـــا
ـــات ِش
َح َما َم
َ
ِ
َّـــوح مـــا ِعندنَـــا
َل ِه ْجتُـــ َّن بالن
ِ
ـــم َتكُـــ ْن
و َذكَّرتنَـــا اليـــو َم َمـــا َل ْ
ِ
ـــس َأن َْســـينَنَا
َّـــوى أ ْم
ـــر ُ
وف الن َ
ُص ُ
ِ
َـــرى
َأ َراكُـــ َّن إ َّمـــا َطعمنـــا الك َ
َّـــوح ت ِ
َأ ْ
ِ
ُوق ْظنَنـــا
خذتُـــ َّن بالن
ِ
ريـــن
َعـــا َم و َأنتُـــ َّن عنـــدَ ال َق
ـــار ِد ال ِّظ ِّ ِ
فـــي َب ِ
الجنَـــى
ـــل َدانـــي َ
َف ِ
ُت َغ ِ
َغ َّضـــ ًة
اك َهـــ ًة
از ْلـــ َن
ِ
َل ِّينَـــا
ُغ ُصنًـــا
وآونَـــ ًة
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و َت ْغريدُ كُـــ َّن
ْاشـــتيا ًقا
ُـــوح
َنن
ُ
ِغنَـــاء َف َشـــت ِ
َّان َمـــا ب ْينَنـــا
ٌ
ـــإن ُبكَانَـــا ع َلـــى َمـــ ْن ن َ
َف َّ
َـــأى
ـــاف بـــك ِ
َاك ع َلـــى َمـــ ْن َدنَـــا
ِخ
َ ُ
َل َحـــا ال َّلـــ ُه أ ْب َط َلنَـــا فـــي ال َغـــرا ِم
َ
َأ ْل ُســـنَا
وأكذ َبنَـــا
ـــوى
َد ْع َ
ُأالّفِ ِ
ـــه
وأك َث َرنَـــا
ِعنـــدَ
أع ُينَـــا
وأج َمدَ نَـــا
َمبِيتًـــا
ْ
ِ
ِ
الم َح ْ
أال ُق ْ
ـــل
لســـكَّان وادي َ
ـــل ُ
ِل َه ْ
ـــوى ِو ْر َدنَـــا
اله َ
ـــل َو َر ُدوا فـــي َ
ِ
ـــص بِ
الج َفـــا
مـــاء
َ
َفإنَّـــا َن َغ ُّ
ـــم َيستَســـي ُغ َ
الهنَـــا
ُ
ون ِو ْر َد َ
وه ْ
ٍ
ليـــل َأ َبـــى أن َيبِ َّ
ـــل
َف َمـــ ْن لِ َع
الم ْز ِمنَـــا
دا َء ُه
ُـــم
ُ
بِ َغ ِيرك ُ
َمـــر َض حتَّـــى
ت َّ
ُـــم
َع َج ْب ُ
ـــت لك ْ
َ
ْـــرى
تَبِيت
ُـــون أك َ

الســـ َقا
اســـ َت َعا َد َّ
ِِ
ِ
ِ
الضنـــى
واســـ َت َق َال َّ
َم مـــ ْن جســـمه ْ
وال َّليالِـــي أ َبـــى
ِ
ـــوء ْ
ُح ِســـنَا
الس
َل َهـــا ُخ ُل ُ
أن ت ْ
ـــق ُّ
الـــورى ُم ْق َلـــ ًة
َ
ِ
ُـــم َلنَـــا
ـــأر فيك ْ
ـــهر وال َّث ُ
ون َْس ُ
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ِ
يـــق الم َج ِ
ـــال ع َلـــى َمـــ ْن ُجنِـــي
َأض ُ َ
َع َل ِ
يـــه األَ َذى أ ْم َع َلـــى َمـــ ْن َجنَـــى
َفيـــا َه ْ ِ
ُـــم ُهنَـــا
َ
ُـــم وأنت ْ
ـــل َعلمت ْ
ِ
ِ
ُـــم َهـــا ُهنَـــا
َك َمـــا عنْدَ نَـــا منْك ُ
ِ
ِ
الع َثـــا
ـــون
َيمينًـــا بِـــك ُِّل َأ ُم
ِر َأ ْق َصـــى ُمنَـــى َمـــ ْن َع َل َيهـــا ِمنَـــى
َّان َظ ِ
َل ُســـك ُ
هـــر َمنِـــي مـــن ُأوا
والمنَـــى
ّأو ُل مطلبِنَـــا
َل
ُ
فيـــا ص ِ
احبـــي وال َفتَـــى ر َّب َمـــا
َ
َ
ِ
ِ
َأ َح َ
ـــال ع َلـــى خ ِّلـــه مـــا َعنَـــى
ِ
َس َ
الخيـــا َم
ـــت
ـــألت َُك أالَّ َط َر ْق َ
ُم ْعلنـــا
لـــت لِ ُســـكَّانِها
و ُق
َ
ـــظ تِ
َأ َأنتُـــم َع َلـــى ِح ْف ِ
َ
لـــك ال ُع ُهـــو
ْ
ِ
ـــض ال ُب ْعـــدُ َذ َ
اك البِنَـــا
د َأ ْم َن َق َ
باحـــوا َلنَـــا
ـــو ٍم َأ ُ
َأالَ ُر َّب َق ْ
ِ
الو ْص ِ
ـــب مـــا ُيج َتنَـــى
ـــل َأط َي َ
مـــ َن َ
ِ
ِ
ِ
الح ْس ِ
ـــم
ـــم مـــن ُ
ـــن مـــا ف ِيه ُ
وف ِيه ْ
َ
ذلـــك ُمست َْح َســـنَا
َـــر
ـــم ن َ
َف َل ْ
*******

يطخلا رحبلا يبأ رعش نم جذامن

ِ
ِ
شـــاد ٍن َث ِم ِ
ـــل األَ ْع َضـــا ك َّ
بـــه
َأن
َو
ِ
مـــن ن َْش ِ
تحركُـــ ُه
َ
ـــوة التيـــه َأ ْغصانًـــا ِّ
بألحـــاظ مجـــردةٍ
ٍ
القلـــوب
ُيدمـــي
َّ َ
َ
ـــت بِـــدَ ِم ال ُع َّش ِ
ـــاق تســـ ُف ُك ُه
قـــد ُو ِّك َل ْ
كَتم ـ ُ ِ
ـتطعت َفم ــا
ـوا ُه م ــا اس ـ
ُ
ـت س ـ َّـر َه ـ َ
ـــع يهتكُـــ ُه
أ َفـــا َد كتمانُـــ ُه والد ْم ُ
ـــار لـــ ُه
اله َ
م َّلكتُـــ ُه فـــي َ
ـــوى قلبـــي َف َص َ
َع ْبـــدً ا ُمطي ًعـــا وفيمـــا َشـــا َء يســـل ُك ُه
ث ــم انثنَ ــى مع ِر ًض ــا والقل ــب ف ــي ي ـ ِ
ـد ِه
ُ
ُْ
َهـــ َّ
كنـــت أم ُلكُـــ ُه
ا َج َفانـــي وقلبـــي
ُ
*******
الهـــدو ِعشـــا
َأ ْهـــدَ ى لنـــا طي َفـــ ُه بعـــد
ِّ
ِ
َ ِ
وح َشـــا
ـــرا ُه مهجـــ ًة َ
فـــكان منَّـــا ق َ
ـــت خـــدودي إ ْذ ُألِـــم ِ
ظبـــي ْ
بـــه
فرش ُ
ُّ
ٌ
رضا فلو َشا َء يمشي فو َق َها َ
لمشى
َأ ً
ٍ
ِ
جـــى
تحـــت
بـــان
كأنَّـــ ُه ُغ ْصـــ ُن
َ
بـــدر ُد ً
عل ــى ن ًق ــا م ــن رم ـ ِ
ـال األبرقي ـ ِ
ـن ن ََش ــا
رو َقـــ ًة
بتنـــا
َ
وبـــات يعاطينـــا ُم َّ
من ِر ِيق ِه لو َح َساها الم ْي ُت النت َع َشا
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*******
لمـــا رأيـــت ســـلوى غيـــر متجـــه
وأن عـــزم اصطبـــاري عـــاد مفلـــوال
دخل ــت بالرغ ــم من ــي تح ــت طاعتك ــم
أمـــرا كان مفعـــوال
ليقضـــي اللـــه
ً
*******

ومما يلحق بالغزل ما قاله بشيراز للسنة الثانية عشر بعد األلف:
يـــا وردتَـــي َخدَّ ي ِ
ـــه مـــا َلك َُمـــا
ْ
ْ
َْ
ِ
تَتـــ َك َّ
أل ّن بِراش ِ
ـــر ِق
ـــح ال َع َ
ِ
َـــى
للـــو ْر ِد
يـــس
َأو َل
َ
َ
َ
نـــي غن ً
الج ِّ
بأريج ِ
َعـــن م ِائ ِ
ِ
ـــه ال َعبِ ِ
ـــق
ـــه
ْ َ
إن كُنتُمـــا تَستشـــر َف ِ
ان إلـــى
ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
َمـــاء ُّ
يرشـــك َُما فمـــ ْن َحدَ قـــي

ووقف على بيت من شعر أبي تمام فاعجبه وهو هذا
لـــو ان باالنـــس مابـــي يـــوم فرقتهـــم
اعيت على السائق الحادي ولم تسر

فذ َّيله وقال قدس سره:
ـض َح ِ
ـوى
ـوى َي ُق ـ ُّ
الح َش ــا َ
وه ـ ً
ـم َ
َه ـ ً
يازي ـ َ
ـول ال َّلي ـ ِ
ُي ــوك ُِّل ال َعيــ َن ُط ـ َ
ـه ِر
بالس ـ َ
ـل َّ
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و ُم ْق َلـــ ٌة فـــي نَجيـــ ِع الدَّ ْمـــ ِع َع ِائ َمـــ ٌة
يـــن ُمن َْه ِم ِ
الخدَّ ِ
ته ِمـــي بِ ُمنْ َب َعـــق َ
ـــر
ْ
ِ
ـــواظ الن ِ
َّـــار محرقـــ ٌة
ـــر ٌة ك َُش
َ
وز ْف َ
َرمي حو ِ
ت َْذكُـو فت ِ
اشـي ال َق ْل ِ
ب َّ
بالش َـر ِر
َ َ

ولما قف راج ًعا من شيراز في هذه السفرة هو اإلمام العالمة
الشريف ماجد بن هاشم الحسيني قدس سره وقد فارق فيها بعد
العالئق .والعالئق هنا كما دونها ابو أحمد جمع عالقة وتذكو الحب
الالزم للقلب.
فقال الشريف على لسانه هذه االبيات وضمنها حياكة الوداع
فقال:
ترحلـــت عنـــا قلـــت طيفكـــم
عن ــدي وقلب ــي لديك ــم غي ــر منس ــاق
م ــا ف ــرق الده ــر بي ــن اثني ــن ق ــد علق ــت
يميـــن كل مـــن الثانـــي بميثـــاق
ل ّلـــه وقفـــة توديـــع شـــددت بهـــا
َبز َّم ــة م ــن حب ــال الوص ــل أخالق ــي
ج ــزت به ــا ح ــدق الحس ــنا م ــن حدق ــي
ٍ
برمـــز واطرا ًقـــا باطـــراق
رمـــزا
ً
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ال ض ــم ص ــدر إل ــى ص ــدر يب ــل ص ــدا
قلـــب وال لـــي أيـــد فـــوق أعنـــاق
ثـــم أكثـــره
ثـــم انصرفـــت وقلبـــي
ََّ
وقــد تشــبث َفـ ُّ
ـخ الحــب فــي الباقــي
كأنمـــا لعبـــت أيـــدي الســـقاة بـــه
إال عقابي ــل ل ــم يذه ــب به ــا الس ــاقي
تقطع ــت من ــك أس ــباب الوص ــال س ــوى
طي ــف عل ــى ع ــدواء ال ــدار ط ــراق

التعقيبات
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تابيقعتلا

الأ�ستاذ /ح�سن كاظم غزوي

(((

كلمة أهالي التوبي (مسقط رأس المحتفى به)

الســام عليكم ورحمة الله وبركاته ،يسعدني أن أقف أمامكم
مرح ًبا بقامة أدبية شامخة من أبناء بلدتنا الحبيبة (التوبي) وهو السيد
شاعرا وأدي ًبا
عدنان العوامي ،نحن أعلم بالسيد العوامي ،فقد عرفناه
ً
ذاكرا ألهله ومح ًّبا لمســقط رأسه يتواصل معهم
ومحق ًقا وعطو ًفا ً
وضرائهم ،فهاهم كبار السن في هذه البلدة يتهامسون
ســرائهم
َّ
في َّ
عند خروجه من مجالســهم مفتخرين به ،ومفتخرين بأنفسهم كونه
كثيرا منهم لم يقرأ له شي ًئا ،بيد أنهم
أحدهم وتربى فيما بينهم ،مع أن ً
علما ،لكن أحضان
عرفوه إ ْذ ذاع صيته واشــتهر بتحقيقاته ،فأصبح ً
الطبيعة لم تحرم قريته مــن براعم على أغصان األدب تعكف على
قراءته أدي ًبا وتنهل من معينه الصافي.
يسرني نيابة عن أهل بلدته تقديم درع تكريمي وفا ًء لهذا اإلنسان
الذي ظل معطا ًء ومتواض ًعا وقري ًبا من أهل بلدته ،سائلين له طول
العمر والمزيد من العطاء.
((( شخصية اجتماعية من أهالي بلدة التوبي.
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الأ�ستاذ /محمد الم�صلي

(((

نشكر هذا المنتدى ونبارك للسيد عدنان العوامي هذا اإلنجاز،
أيضا هذا العمل المميز.
كما نبارك ألهالي القطيف ً
غال ًبا ما نســمع في صغرنــا كلمة «البحريــن» فيذهب فكرنا
مباشــر ًة إلى الجزيرة الموجودة في الخليج المعروفة ساب ًقا بجزيرة
أوال .لذا ،فإنه يجب على الباحثيــن إذا ما تحدثوا عن المنطقة في
المناظرات والحوارات واألمسيات أن يبينوا حدود البحرين ،وهي
ما تحــده جنو ًبا البصرة إلى اليمن أو إلى عمــان ،بيد أنه قد اختزل
اسم المنطقة إلى الجزيرة المعروفة ﺑـ (أوال) ،وهي مملكة البحرين
حال ًّيا التي استأثرت بكل آثار وتراث المنطقة واستحوذت عليه ومن
ضمنه الشعراء .والمنطقة معروفة ساب ًقا بالخط وهجر وجزيرة أوال،
لكن مع األســف أن البعض عندما يقول أنه حضر من البحرين فهو
يقصد جزيرة أوال ،والمنطقة جميعها تسمى البحرين وليس جزيرة
أوال فقط هي البحرين.
((( فنان تشكيلي.

تابيقعتلا
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الأ�ستاذ /محمد باقر النمر

(((

منــذ وقت قريب ،وحتى مــا قبل صدور هــذا التحقيق ،كان
كتاب ســاحل الذهب األســود لألستاذ المرحوم ســعيد المسلم
هو أبرز وأهم الكتب التاريخية التحقيقيــة إن لم يكن الوحيد بهذا
الحجم والمســتوى ،إضافة إلى كتب أخــرى تحدثت عن التاريخ
واألحداث ولكن ليست بمســتواه إلى أن صدر تحقيق (ديوان أبي
البحر الخطي) .وقد كنت قري ًبا من المحقق وساهمت في تصحيح
األخطاء المطبعية للديــوان ووجدت أن هذا الديوان قراءة تاريخية
ألحداث مهمة في الحقبة الزمنية التي عاشها أبو البحر الخطي.

مهما ،وهو مــا يميز الديوان المتمثل
وأعتقــد أن هنالك جان ًبا ًّ
بالقــراءة التاريخية لألحداث التــي عاصرها أبــو البحر الخطي،
وكانــت طريقة قراءة الســيد عدنان ـ مع اختالفــي معه في بعض
أمورا
األمور ـ قراءة رائعة ولطيفة ،وقد اســتطاع السيد أن يكتشف ً
خيالية سرعان ما سيكتشف القارئ أنها حقيقة ،إضافة إلى هذا ،فإن
((( رئيس تحرير مجلة الواحة.
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اللمسات التاريخية واإلشارات الداللية لألحداث مثل خروج أبي
البحر الخطي من القطيف وإعادته إلى األســباب السياسية بالدليل
أي ممن حققوا في الحقبة الزمنية التي عاشها
والبرهان لم يسبقه إليه ٍّ
أبو البحر الخطي.
وأخيرا ،إنني أتصور لو أن هذا الديوان وهذا التحقيق صدر في
ً
منطقة أخرى أو لشخص آخر الحتفي به أكبر من هذا االحتفاء ،مع
الشــكر الجزيل لمنتدى الثالثاء على احتفائهم الرائع ،لكننا مازلنا
بحاجة إلى االحتفــاء واالحتفال بصدور هذا الكتاب المحقق أكبر
ً
خصوصا وأنه
حفــا جماهير ًّيا،
من االحتفال النخبوي ،بل نريده
ً
مجاز من قبل وزارة الثقافة واإلعالم.

تابيقعتلا
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الأ�ستاذ /عبد الإله التاروتي

(((

في البدء اقدم اعتزازي وتقديري لجهدكم الكريم المبارك
يبدو لي ما دمنا في ضيافة أبي البحر ال بأس أن أبحر معكم بذكرى
لي مع أبي البحر ،بعد قرون حبلى أذكر وأنا في مقاعد الدراسة
الجامعية عام 1407ﻫ ضمن مقرر التذوق األدبي ضمن مقررات
األدب بجامعة الملك سعود ،كان محاضرنا االستاذ عبد المنعم
المكي من األخوة العرب السودانين أخذ يتلو علينا أبيات من
شعر شعراء المهجر وكنت قد امتلكت نسخة لديوان أبي البحر
التي طبعها السيد الخطيب سكت ولم أحرجه وانتظرت حتى فرغ
هو واتاني فقمت بتصوير مجموعة من القصائد التي يتشوق فيها
أبو البحر إلى موطنه فعرضتها عليه ثم أتاني فقال لي يا عبد االله
تعال لي في المكتب ،وعندما حضرت قال لي قرأت القصائد وقد
تالطمت األفكار في ذهني فالشاعر يؤرخ للمرحلة العثمانية وهو
بالتالي يؤرخ إلى عصر االنحطاط وأنا أرى النصوص من قلب
الجزيرة العربية والجزيرة العربية هي التي ضاعفت هذا االنحطاط.
((( كاتب وتربوي.
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قال لي اسالك سؤاال لماذا لم نسمع عن هذا الشاعر حتى هذه
اللحظة؟ فقلت له يبدو أن في القسم اساتذة وباحثين سلهم عن
سر هذا الغياب فربما تجد عندهم الجواب .سؤالي عن هذا الغياب
لشاعرنا الخطي؟ اآلن سيظل الجميل! وهل هي مفارقة لطيفة
أن يكون من طبع ديوانه األول سيد ومن قام بنسخه سيد! سؤالي
األخير ماهي المقاربة التي جمعت بين السيد الخطي والسادة هل
هي القصيدة؟ وشكرا لكم.

تابيقعتلا
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ال�شيخ ح�سن ال�صفار

(((

على الصعيد األدبي يتبوأ السيد عدنان العوامي موق ًعا متقد ًما في
صف الرعيل األول ألدباء المنطقة ،وأفضل من يتحدث عن تقويم
نتاجه األدبي ،ومدى إبداعه وتألقه هم األدباء والنقاد ،وقد سمعنا
كثيرا من اإلشادة بجزالة شعر السيد العوامي
في هذا اللقاء الجميل ً
وحداثة مضامينه ،وهو يستحق أكثر مما وصف.

كما أن الجهد الذي بذله السيد العوامي في جمع وتحقيق ديوان
أبي البحر الخطي يستحق أعلى درجات اإلشادة والتقدير ،إنه جهد
عظيم في البعدين التاريخي واألدبي ،يتجلى في المقدمة الضافية
التي تناولت حياة أبي البحر الخطي ،وإضاءات على تاريخ المنطقة
والمجتمع في تلك الحقبة الزمنية ،كما يتجلى في تعليقاته على
بعض الموارد من شعر أبي البحر ،فيما يرتبط بالجانب التاريخي،
والجانب اللغوي واألدبي.
فالسيد العوامي في هذا المشروع مارس دور المؤرخ الباحث

((( شخصية دينية بارزة.
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ماهرا في كال البعدين .وأرجو أن ينال
واألديب الناقد ،وكان
ً
متميزا ً
هذا العمل االهتمام المناسب من قبل الباحثين واألدباء بدراسته
وتسليط األضواء عليه ،وتوجيه األنظار إليه ،فتلك هي أفضل مكافأة
للجهد المضني الذي بذله السيد العوامي طيلة سنوات في إنجاز هذا
المشروع.

وأسمحوا لي هنا أن أضيء على جانب آخر من شخصية السيد
العوامي ،يتمثل في صفة نادرة ،وهي االهتمام بنتاج اآلخرين من أبناء
مجتمعه ،حيث يبذل جهو ًدا كبيرة في البحث عن عطائهم األدبي
والثقافي ،وإنقاذه من التلف والضياع ،ويسعى إلظهاره ونشره.
حيث قام بجمع وطبع دواوين وكتابات عدد من أدباء المنطقة
بجهده الشخصي ،دون أن تدعمه مؤسسة أو جهة ،بل إنه كان يواجه
العراقيل والصعوبات ممن كانت بأيديهم تلك اآلثار.
كما سعى لتجميع ما نشره كتّاب من أبناء المنطقة في الفترة
السابقة في مختلف المجالت والصحف المحلية والخارجية.

إن اهتمامه بنتاج اآلخرين من أبناء مجتمعه ال يقل عن اهتمامه
بنشر نتاجه ،بل يستهلك منه جهدً ا أكبر ،لما يستلزم من بحث
ومتابعة ال تخلو من حرج في بعض المواقف ،وتلك حالة من االيثار
واإلخالص ّ
نظيرا.
قل أن تجد لها ً
إن السيد عدنان العوامي كما هو قامة أدبية شامخة فهو أنموذج

تابيقعتلا
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وقدوة أخالقية رائعة وهو حري بكل إجالل وتقدير ،حفظه الله
ومتعه بالعافية والنشاط.

وشكرا لمنتدى الثالثاء الثقافي ولراعيه األستاذ جعفر الشايب
على مبادراته الجميلة في تكريم رجاالت الوطن وكفاءات المجتمع.
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الأ�ستاذ /ال�سيد ح�سن العوامي

(((

لو كنت أعلم ان الشيخ حسن سيتطرق لهذه النقاط الكثرت في
الحديث.
ما يعجبني في السيد وهو ابن عمي ،مثابرته والتحقيقات وهو
رجل دؤوب وكان ينبغي أن يكرم قبل صدور هذا الكتاب ولو لم
يكن يا أبا هادي إال لقصيدته في تاروت وتعتبر من أجمل القصائد
وهي قطعة فنية ال يمكن أن تخفى أو تندثر.

الحقيقة أن السيد قبل أن يكون محق ًقا كان شاعرا فذا من شعرائنا
الكبار وكنت دائما أقول له (أنتقي من نصك وطاوي رؤسك في
الزواية وإالكل فنك له قيمة في النثر أو الشعر أو المتابعة أو التحقيق
ويكفينا أن نقرأ له ما ينشره في مجلة الواحة عن الصهاينة وانا الححت
عليه أن ينشره في كتاب وأنها لتحقيق تاريخي علمي دقيق وموثق
ً
مستقل وارجو أن يستمر لمزيد من التحقيق
ويصلح أن يكون كتا ًبا
والمثابرة .وشكرا ألبا هادي على هذا التكريم وشكرا لكم جميعا.
((( أديب وشخصية اجتماعية بارزة.
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الأ�ستاذ /جعفر ال�شايب

(((

أتقدم لكم بالشــكر الجزيل لحضوركم هذه األمســية الرائعة
التي أتحفنا بها شاعرنا الســيد عدنان العوامي بدراسة هذا الديوان
بما شمله من تاريخ وأدب وشعر وتراث.
أرى أنــه من الضــرورة بمــكان إقامة مثل هذه المناســبات
واالحتفاء بالرواد في مجاالت األدب والشــعر وتشــكيل جمعية
ثقافية تحتضن هذه الطاقات تحت رعاية الشــاعر المتميز واألديب
الكبير السيد عدنان العوامي.

لقد أصبح الشاعر واألديب العوامي أيقونة األدب والتحقيق في
المنطقة ،فالكل يشهد له بجهوده الكبيرة في تحقيق وجمع التراث،
وفي صناعة الذوق األدبي لدى األجيال المعاصرة ،الهتمامه
بإبراز الشعر وتدوينه وجمعه ،ولعالقاته المتميزة مع مختلف فئات
المجتمع.
((( المشرف على المنتدى.
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ردود األديب عدنان العوامي

أشرت في حديثي إلى الحقبة التي عاش فيها جعفر الخطي وما
فيها من أحداث أدت إلى طمس المعالم الثقافية في القطيف ،وهي
أحداث سياسية نتجت عن فتن وحروب ،إالَّ أني لم أعثر على أحد
غيره من المعاصرين له القطيفيين ،لكن في الفترة التي سبقت حياته
هنالك شعراء عاشوا في المنطقة ووجد شعرهم في الملحق األدبي
الذي في الديوان.

ووجدت بعد الحقبة شــعراء ممن أنجبتهم المنطقة في عصر
الخطــي أمثال الشــيخ إبراهيــم القطيفي وهو معروف ومشــهور
بجدلياته مع شــيخ اإلسالم في دولة الشــاه عباس الصفوي الشيخ
الكركي ،فالقطيف ليست معزولة عما حولها ،ففي جوارها األحساء
قلعة علمية وفي جوارها البحريــن ،وهنالك حركة ثقافية فعلية قد
شــارك فيها الخطي عندما انتقل إليها ،وكما قلت أن الشــيخ جعفر
شاعرا ً
مبرزا قد
الخطي لم يخرج مبتدئًا من القطيف خرج منها
فحل ً
ً
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َب َّز أقرانه عندما شاركهم في نشاطهم الثقافي ومساجالتهم مع السيد
ماجد الصادقي وغيره من الشعراء.
إن من يقرأ شعر أبي البحر سيعجب به كما أعجبت به أنا ،وكما
أعجب به كل من قرأ وكتب وترجم له .وأنا لست أول من كتب
دراسة عن أبي البحر؛ فهنالك دراسات موسعة أشرت إليها ولم
أشأ أن أالمسها؛ ألنها دراسات قائمة بحالها ،كالدراسة التي أعدها
الدكتور أحمد حاجم الربيعي ونشرها في مجلة دراسات الخليج من
جامعة البصرة.
******

ذاك أن البرق ال يســري إنما يلمع ،لذلك كان الشاعر دقي ًقا في
اســتخدام مفردة (شــرى) ،وهو غير محتاج للمجاز ما دام هنالك
لفظة على نفس الوزن وتؤدي المعنى الفصيح للكلمة.
وبالنسبة إلى موضوع القصيدة ،فإن قراءة النصوص تحتاج إلى
فك رموزها .فإذا قرأت القصيدة بتأمل ،وجدت خصائص ال تعرف
إالَّ من خالل القراءة للقصيدة بالكامل ودراستها ،ومنها أن الخطي
امرؤ قد كنت باألمس جارها ،وللجار حق قد علمت
يذكر «وأنــت ٌ
على الجار» فيحمله في هذا البيت حق الجار ،وهذا الكالم ليس له
عالقة بقصيدة المجاراة إنما له عالقة بالشــكوى ،وكذلك في بيت
آخــر يفهم منه أنه «على درهم إن لم أنله ودينار» .فالشــاعر هنا لم
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يحصــل على العطية النقدية من البهائــي ،ومع ذلك فهو يعترف له
بالفضل وأنه قد أســبغ عليه وهذه كلها إشــارة إلى أن القصيدة لم
تكن للمجاراة.
******

دائما استعمال الرمز .وحيث إن
ومن المعروف عن الشــعراء ً
شــاعرنا كان متقد ًما على زمنه ،فقد ركن إلــى الرمزية التي نعرفها
حدي ًثا .وحال ًّيا نعكف على مناقشــة موضوع الرمز والمباشــرة في
زماننا الحاضر ،وكيــف أنه كان موجو ًدا عند شــعراء قدماء أمثال
الشــريف الرضي والشــيخ جعفر الخطي ،وقد ذكرت شواهد من
قصيدة البهائي وقصيدة مدح السيد بدر فهما على منوال واحد.
******

ذكرت عن حــدود البحرين صحيح ،ولكن منذ قرابة القرن
ما
َ
الثاني عشر الميالدي ،السادس الهجري فما فوقه ،بدأ لفظ البحرين
يقتصر فقط على جزيرة أوال ،ونحن نتحدث عن أن الشاعر قد قصد
البحرين التي هي جزيرة أوال بعد أن اقتصر اسم البحرين عليها وقد
انحسر في هذه الفترة وتميزت األحساء باسم «األحساء» ،ولم يعد
أيضا
أحد يستخدم تعبير هجر كناية عن األحساء ،وكذلك القطيف ً
عرفت باسم «القطيف» ،ولم يعد أحد يستخدم البحرين داللة على
نادرا ما ترد بهذا االسم،
القطيف ،وكذلك أوال كانت في هذه الفترة ً
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وإنما ترد باسم البحرين.
******

تنزيها للشاعر ،لكن قص ًة تحكي نزول
ليس الديوان
تطهيرا وال ً
ً
صرة في خرقة سوداء من السماء وتخترق سقف المسجد وتقع عليه
ويأخذها وال يفي دينه منها ،وال أخشى من القول بأنها خرافة ،أحد
الكتاب المعاصرين ،وهو األستاذ خالد الفرج الذي حاول أن يجد
مخرجا لهذه الخرافة فعللها بأن المســجد مجاور لقصر آل مقلد،
ً
ولهم بالشــاعر عالقة فلعلهم ســمعوا مناجاته فألقوا عليه الصرة،
وهذا ما يحتاج إلى معجزة لتخترق الصرة ســقف المســجد ،وال
أعتقد أن هنالك دا ٍع للذهاب إلى الخرافات واألوهام بينما الوثائق
التاريخية تخبرنا عن حادثة الخروج في الشــهر نفســه وبالتاريخ،
وليس مجرد تبرير وال تنزيه للشاعر.
******

يبق لي إالَّ أن أشكر الحضور والمداخلين على هذه
وأخيرا ،لم َ
ً
الحفاوة والفضل الذي غمروني به والذي ال أستحقه ،ففي تقديري
أن هذا العمل هو جزء مــن الواجب المناط على عاتقي لعله يكون
وفا ًء وجز ًءا من حق هذا البلد الذي عشــت في ربوعه .وال أنســى
الشكر لألستاذ جعفر الشايب على تجشمه هذا العناء وعلى تفضله
وإتاحة الفرصة لي للجلوس معكم هذه الجلسة األخوية الحميمة.

مشاركات

العوامي :الباحث المحقق

(((

الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه

(((

أحمدك اللهم كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك،
وأصلي وأسلم على خير خلقك ،سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
األستاذات الفضليات ،األساتذة األكارم..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

تتشرف (االثنينية) الليلة بتكريم ضيف عزيز قدم إلينا من الشطر
الشرقي للوطن الحبيب وبصحبه الكرام ،الذي تتسع شطآنه الدافقة
بدفء المحبة والمودة ووشائج القربى ،في سيمفونية خالدة ،تربط
((( ألقيت في حفل تكريم سعادة األستاذ السيد عدنان محمد العوامي باثنينية
عبدالمقصود خوجة.
http://alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=15717&toc_brother=-1

((( رجل أعمال .المشرف على اثنينية عبدالمقصود خوجة بجدة.
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بين أبنائه بال استثناء ..فباسمكم جمي ًعا أرحب بالشاعر ،والكاتب،
والباحث ،سعادة األستاذ السيد عدنان بن محمد العوامي وصحبه
ً
خصيصا لزيارتنا في هذه األمسيةً ..
وسهل
فأهل
الكرام الذين قدموا
ً
ومرح ًبا به بين ذويه ومحبيه عارفي فضله.
نحتفي اليوم بشاعرية شاعر صقلتها الموهبة وغذتها التجربة،
وزانها التفاعل المثمر في المشهد الثقافي واألدبي ،وفي الوقت
نفسه نحتفي بشاعر امتازت إبداعاته بالفحولة األصيلة المتشربة
بغزارة المعاني وجزالة األلفاظ ور ّقة المشاعر ،فتنوعت صوره بتنوع
مداركه واتساع أفقه ،وخصوبة أخيلته ..فقد تلونت مناخات إبداعاته
في ذاكرة التاريخ بوحدة جغرافية مميزة ،ما منحها بعدً ا فكر ًيا وأدب ًيا
فريدً ا ،وجعلها بوتقة تالقح ضمت الكثير من الثقافات المتعددة،
مهما في تقبل اآلخر ،واالنفتاح عليه.
ورافدً ا ً

لذا لم يكن غري ًبا أن ينقب ضيفنا الكريم في عمق التاريخ األدبي
لتلك المنطقة ويتتبع آثار شاعر كبير مغمور عند كثيرين ،بل لم تسمع
عنه صفوة بعض المثقفين ،فالشاعر (أبو البحر الخطي) كان من
أعالم منطقة القطيف قبل أربعمائة عام ،وأسهم في كثير من التيارات
السياسية التي انتظمت تلك المنطقة التي شهدت بعض االضطرابات
إبان العهد العثماني ،ولألسف فإن شعره الذي ذاع صيته آنذاك
تقلص وانزوى بسبب هجرته إلى إيران وبقائه فيها حتى وفاته ،لذلك
انقطعت صلته أواخر عمره بمسقط رأسه ،وتحولت سيرته إلى
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أوراق باهتة عند بعض مؤرخي األدب في العصور الالحقة.

وبحميمية ضيفنا المعتادة ،استطاع أن يبحث في تاريخ ذلك
الشاعر الرائع ،وتجشم الكثير من العناء ليرسم لنا صورة مبدع ظلمه
التاريخ ،وأهال على منجزه األدبي غير قليل من تراب النسيان،
واستطاع فارس أمسيتنا أن ُيخرج للنور كتابه القيم (ديوان أبي البحر
الخطي) في جزءين من القطع المتوسط ،تجاوز عدد صفحاتهما
مشكورا بإهدائي نسخة منه بمجرد
علي
ً
ثمانمائة صفحة ..وأفضل َّ
فسحه ودخوله المملكة ،وقد دهشت لتكامل هذا العمل الكبير،
فبالرغم من أنه يدخل في باب التحقيق ،فإنه في الواقع يتجاوز ذلك
كثيرا ،فقد قام ضيفنا الباحث المحقق بمراجعة أربع نسخ مخطوطة،
ً
مصدرا تراث ًيا،
زائدً ا أربع نسخ مطبوعة ،باإلضافة إلى أربعة عشر
ً
وستة عشر كتا ًبا عن الموضوع ،ومقاالت في خمس مجالت،
وعشرة مراجع متفرقة.

هذا الجهد لم يتركه المحقق من دون الوصول إلى أقصى فائدة
ممكنة ،فهو يستقصي المعلومة حتى آخر الشوط في كل حالة ،ثم
خصوصا عندما يتعرض
يزيد عليها كل ما يصب في قالبها (تقري ًبا)
ً
للمعاني التي سبق ورودها لدى شعراء آخرين ،وكذلك عندما
حصرا ..إنه عمل
يستقصي المعاني المكررة في شعره فيشير إليها
ً
مبرور إلى درجة اإلحسان ،جمع فأوعى ،واستقصى ثم أوفى كل
خيط حقه من التتبع ..ما جعل الديوان مرج ًعا تاريخ ًيا وتوثي ًقا لكثير
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من األعالم ،ثم أثبت بعض الشعر الذي توصل إليه في خضم
بحثه ولم يتركه يذهب سدى ،بل اقتنص هذه السانحة بكثير من
المهنية ليظهره للحياة مرة أخرى حتى ال يندثر ،وهذه غيرة يشكر
عليها ،وتستحق الثناء والتقريظ ..باإلضافة إلى بحثه المضني عن
التصحيف ،والعودة إلى أصول الكلمات ،وتقويم اإلقواء ،وتصحيح
األخطاء اإلمالئية والمطبعية.

إن المتتبع ألعمال ضيفنا الكريم ،يخرج بانطباع ال يختلف حوله
خصوصا في ما نشر له من أعمال ،إذ
اثنان ،فهو مقل لدرجة كبيرة،
ً
اقتصر على ديوان (شاطئ اليباب) ،وإن تعددت مشاركاته الصحفية
باعتباره مدير تحرير مجلة (الواحة) الفصلية التي تُعنى بالتراث،
باإلضافة إلى كتاباته في عدد من الصحف المحلية واإلقليمية..
فضيفنا الكريم ممن ترسخت لديه قناعات ثابتة بأن ليس كل ما
ُيعرف ُيقال ،وليس كل ما ُيكتب صالح للنشر ،فالقلم يجري بالغث
والسمين ،وعلى المبدع الذي يتحمل أمانة الكلمة ويستطيع أن
سمه إن شئت الرقابة الذاتية التي
يمارس نو ًعا من النقد الذاتي أو ِّ
تضبط معايير النشر وفق مرئيات المبدع ..إال أن هذا النمط قد يقود
إلى شيء من الشطط ،فتحجب بعض اإلبداعات ،أو يتم تمزيقها،
بالرغم من كونها قد تمثل إضافة مهمة للساحة الثقافية واألدبية..
وهذه إشكالية يصعب الخروج منها إال بموجب مرئيات المبدع
الذاتية ،أو محاولة التأثير عليه من قبل بعض المهتمين ..وقد مررت
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مرارا التشرف بنشر األعمال
شخص ًيا بتجربة مماثلة عندما حاولت ً
الكاملة لشاعرنا الفذ معالي الشيخ عبدالله بلخير(رحمه الله) فكان
ضنينًا بها ،إلى أن رحل إلى دار الخلود.

وال بد من اغتنام هذه السانحة لمناشدة ورثة المبدعين ورموز
العطاء الثقافي ،أن يبذلوا قصارى جهودهم لكي ترى أعمال سلفهم
النور بأسرع وقت ممكن حتى ال تطويها يد النسيان ،فالذاكرة قد
تحمل الكثير من األسماء الالمعة ،وشذرات من الشعر والنثر ،لكن
مرور الزمن كفيل بإخفائها خلف غالالت من الضباب الكثيف ،إلى
أن تنتهي من الذاكرة تما ًما وتبقى باهتة في الوجدان ..والت ساعة
مندم ..سعيدً ا باإلشادة بجهود بعض من قدروا حجم المسؤولية
الوطنية ،وأسهموا معي مشكورين في نشر مؤلفات آبائهم أو
أقاربهم ألن هذا (الميراث) ليس ملكًا لهم فحسب ،بل ملك للوطن
والتاريخ.
قبل أيام كنت أقلب في كتاب(تاريخ األدب في الحجاز) لمعالي
الشيخ محمد سرور الصبان وهو كتاب صغير نشر عام 1344ﻫ
(1925م) وأحسب أنه أول كتاب نشر عن األدب في الحجاز،
عرفت بعض األشخاص مثل األساتذة :محمد حسن عواد ،عبد
الوهاب آشي ،محمد سعيد العامودي وغيرهم ،ولكنني مررت
بأسماء ال أعرف عنها شي ًئا أقول وأنا متأكد كل التأكيد أن الكثيرين
من مثقفي وقتنا الحاضر ،لو سألناهم ما هي أعمال هؤالء وما هي
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وظائفهم ربما نتكلم عنهم كنجوم في كرة القدم أو في أي عمل
ولكن لن يخطر في بال كثير من المثقفين ويؤسفني أن أقول ذلك
أنهم من األدباء ،وأنا متأكد أن ً
رجل في قامة معالي الشيخ محمد
سرور الصبان وأنا أعرفه معرفة جيدة ،والكثير من المثقفين الكبار
أشخاصا لهم
ممن يعيشون بيننا ،ال يمكن أن يكون إالّ قد اختار
ً
مكانتهم ،ولكن ال نعلم شي ًئا عن هؤالء األشخاص وقد طلبت من
بعض اإلخوان الذين يساعدونني في االثنينية حصر هذه األسماء
وأن ننشر عنها في الصحف مناشدين من يعرف عن هذه األسماء
شي ًئا من األبناء أو األحفاد ،فنحن نتكلم عن حوالى مائة سنة ،في
محاولة إلحياء الشيء الذي نستطيعه ألننا لو مضينا لمضى كل شيء
أثرا بعد عين ونكرة لم يكن لها وجود..
ويصبح ً
متمن ًيا لكم أمسية ماتعة مع ضيفنا الكبير ،وعلى أمل أن نلتقي
األسبوع القادم لنحتفي بمعالي األستاذ الدكتور محمد المختار ولد
أباه ،رئيس جامعة شنقيط العصرية ،وذلك في إطار التوأمة التي تربط
اثنينيتكم بالنادي الجراري ،ومعاليه صاحب أكثر من عشرين مؤل ًفا
في أصول الدين وأصول الفقه المالكي ،وتاريخ القراءات وعلوم
الحديث ،وغيرها..
فاتني أن أذكر وأنا طالب في مدرسة الفالح أن السيد العالم
الكبير علوي مالكي قدم لنا في يوم من األيام بما يشبه االمتحان
الشهري بتكملة بيتين من الشعر وبيان من القائل ،ولم يعرف أي
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منا اإلجابة ،وألول مرة وكالمعتاد أجابنا األستاذ أن البيتين للشاعر
عمن هو أبو البحر الخطي!
أبي البحر الخطي وتساءلت ومن معي َّ
ومرت األيام وعندما أفضل علي أديبنا وضيفنا بهذه األمسية وتحقيق
كثيرا من عمره في
كتاب رجل كأبي البحر الخطي الذي عاش ً
المنطقة الشرقية ،وتوفي في إيران ،وكيف وصل شعره إلى أستاذنا
علوي مالكي! فأفضل علي بإجابة كريمة بأنه ذكر في بعض الكتب
أن هنالك علماء حجازيين ومكيين ومن هنا نشأت العالقة ،فوضع
أستاذنا هذين البيتين ليمتحننا نحن الطالب ،وهذا يعطينا فكرة
لمستوى ما كان من تعليم يدرس للطالب سواء كانوا في المتوسطة
أو الثانوية.
فإلى لقاء يتجدد وأنتم بخير ،والسالم عليكم ورحمة الله
وبركاته.

عصامية العوامي وإنجازه

(((

األستاذ الدكتور عبد المحسن القحطاني

(((

بسم الله الرحمن الرحيم ،السالم عليكم وعليكن ورحمة الله
وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل سرور.

ُوضعت في هذا المكان وفي هذه األمسية وماذا عساي أن أقول
كثيرا في جيل
في هذه المناسبة؟ وأنا أدلف إلى هذا المكان فكرت ً
التجربة ،نفس عصامية وأنتم تعرفون أن العصامية لو عرفها غير
العصاميين لجالدوهم عليها بالسياط ،ونحن نتحدث عن جيل
عمن ذاق طعم العظمة ذكتهم بفعلها وأحداثها ،وهو جيل
التجربة َّ
اتسم في كل انحاء المملكة العربية السعودية وليس في منطقة دون
((( ألقيت في حفل تكريم سعادة األستاذ السيد عدنان محمد العوامي باثنينية
عبدالمقصود خوجة.

=http://alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=15718&toc_brother1&path=0;1;15557;15572;15718

((( الرئيس السابق للنادي األدبي بجدة.
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غيرها.

هذا المكان كرم جيل التجربة ثم أخذ يزحف على جيل آخرّ ،
ولعل
األستاذ عدنان العوامي من ذلك الرحيق ،أتعرفون من هو العوامي في
سقوط األلقاب! تعلم اللغة العربية بلغة األوردو ،أسمعتم عن هذا!
ألنه لم يملك مكانًا يقرأ فيه الكلمة العربية وإنما وجد الحرف العربي
لكلمة أوردية ،ومع ذلك تذكرت محمد بن سعد بن حسين حين كان
يكتب على اآللة الراقمة وهو كفيف ،يكتب لمن؟ يكتب للمبصرين،
وليس للمكفوفين ،هذه العصامية التي جعلته يفك الحرف العربي
تحصل على العربية ،لقد
بلغة غير عربية حتى أدركها ،أتعرفون متى َّ
تحصل عليها بعد أن بلغ سبعة وعشرين عا ًما ألنه ال يفكر في المؤهل
َّ
وإنما يفكر في تزكية النفس وفي التجربة.
هذا هو جيلنا جمي ًعا ،وليس جيل العوامي لوحده ،وإنما هو
ً
حمال وما
جيل انتشر في أصقاع المملكة العربية السعودية ،اشتغل
خجل من ذلك ،واشتغل كات ًبا ،ولعل من جرأته قال :وتحول إلى
ً
تحول وإنما دعاه داعي الشعر ألن في داخله هذه
الشعر وهو ليس
العصامية.
أيها اإلخوة واألخوات :العصامية هي التي أنتجت هذا الجيل،
ولكنه بخل على نفسه وآثر غيره ،يكتب مجلدً ا من ألف صفحة
ويترك شعره ،مثله مثل حمزة شحاته وحسين سرحان ،مثل محمد

هزاجنإو يماوعلا ةيماصع
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العلي ،لم يكتبوا شعرهم في حياتهم وإنما جمع عنوة عنهم ،وهو
تبرع وجمع شي ًئا من شعره ألنني أظنه يجلد شعره بسياطه قبل أن يراه
القارئ ،وإذا بالنقاد يتلقفون ويتدارسون هذا الديوان الصغير الذي
ال توجد به سوى نيف على أربعين قصيدة.
هذا الجيل ال يسعى إلى الشهرة بقدر ما يسعى إلى البناء وتزكية
النفس.

العوامي ـ بسقوط األلقاب ـ قابلته مرة أو مرتين ولم أقرأ عنه
كثيرا أتعرفون أنه أشترك في أول أمسية شعرية وقد جاوز الخمسين
ً
من عمره ،إنه ضنين بما أنجز ،ومع ذلك فإن الكتَّاب كتبوا عندما
وضع ديوان (شاطئ اليباب) ،وكان الدكتور غازي القصيبي واألستاذ
كرمته (جماعة
محمد الشماسي قد قدما دراسة مستفيضة عندما ّ
أمسيات بديع الزمان األدبية) في القطيف قبل ثماني سنوات ،وقدم
دراسة وجاء على كثير ممن درس وأختم حديثي ببيتين من الشعر
قالهما األستاذ العوامي:
ً
خلخـــال لصاحبتـــي
وأجـــدل الرمـــل
أضمـــه ذه ًبـــا أصطـــاده حببـــا
ســـوارا حـــول معصمهـــا
ألـــف منـــه
ً
أرش منـــه علـــى َن ْفنونهـــا قصبـــا
ومع ذلك قال غازي القصيبي يا ليتك غيرت لو استشارني
القترحت أن يكون العنوان (خلخال الحبيبة) ،أو (نفنوف الحبيبة)،

90

األستاذ عدنان العوامي ..ذاكرة الوطن

واألستاذ محمد الشماسي قال ،ال ولماذا ال نقول تبر شاطئ اليباب،
فانظروا النقاد كيف اختلفوا في التسمية.
أترككم أيها األفاضل في ليلة ماتعة مع شعر عدنان العوامي..
ولكم الشكر جمي ًعا.

العوامي في عيون دارسيه

(((

األستاذ /محمد رضي الشماسي

(((

الوثاق الذي يربطني بالشاعر السيد عدنان السيد محمد العوامي
وثاق الكلمة ً
أول ،وثاق الرابطة القلمية .وهذا أ َّدى ـ بدوره ـ إلى
نحوا من ربع
وثاق الصداقة الحميمة التي امتد بها الزمن ،حتى اآلنً ،
قرن .وحديثي عن عدنان الشاعر غير حديثي عن عدنان الصديق.
فعدنان الشاعر في ميزان النقد األدبي له وعليه ،بينما عدنان الصديق
في ميزان الصداقة له وليس عليه ،تعالى الله عن العيوب.
ومع هذا الملحظ األخير ،كنت أجد في نفسي شي ًئا من الحرج
حين الكتابة عن هذا الصديق ،خشية أن أرمى بعبارات الزلفى ،أو
((( ألقيت في حفل تكريم سعادة األستاذ السيد عدنان محمد العوامي باثنينية
عبدالمقصود خوجة.

=http://alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=15719&toc_brother1&path=0;1;15557;15572;15719

((( كاتب وأديب.
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أتهم بشيء من محاباة القربى ،لكن ات ِ
ّكائي على الملحظ األول
َّ
(عدنان الشاعر) جعلني أدخل فيما دخل فيه ال ُكتَّاب الذين درسوا
هذا الشاعر ،وأشادوا به.
دارسا شعر األستاذ عدنان العوامي ،وال باح ًثا في
ولست هنا ً
مطويات معانيه ،وإنما قصدت االلتفات نحو ما كُتِب عن هذا الشاعر
ِ
وشعره ،ألرى شاعرنا العوامي في عيون دارسيه ،وألعرف حجمه
في ميزان ناقديه.

خصوصا أن جماعة (أمسيات بديع الزمان األدبية) في سيهات،
ً
وهي طليعة الشباب األدبي ،تقدم األستاذ العوامي أمام الجمهور
شاعرا مبد ًعا؛ اتخذ الشعر هواية فأبدع فيه أ َّيما
المحتفي به لتكريمه
ً
إبداع ،ولو اتخذه حرفة ،وضرب في آفاقه ،ورمى بطرفه في أبعاده َل َب َّذ
ـ بدون ُغ ُل ٍّو مني ـ جيله من الشعراء العرب ،ولتقدم على المتقدمين،
ولو عاش على غير أرضه محو ًطا بأجواء مفعمة بالعطاء األدبي،
والنتاج الفكري على اختالف مناهله وألوانه؛ ألتى بالم ْع ِج ِ
ب من
الشعر.

ال أريد أن أستبق األحداث ـ كما يقولون ـ فعند قراءتك آلراء
مقرظيه من األدباء والشعراء؛ ستعلم صدق ما أدعيه ،وما رأيي أمام
األساتذة المقرظين إال نفل في القول ،أو فتات على موائدهم األدبية.
أعود فأقول لجماعة (أمسيات بديع الزمان األدبية) إنها قد
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أبدعت في اختيارها هذا الشاعر المبدع راج ًيا لها التوفيق المستمر،
ومتمن ًيا عليها أن تروح بتكريم شاعر وتغدو بتكريم أديب ،مساهمة
منها في تنشيط الحركة األدبية في منطقة القطيف ،وإبراز المواهب
الشابة ،والقدرات الفنية في الشعر المؤصل ،واألدب الملتزم ،أسأل
دائما ،وأن يسير
الله لها ـ وهي تحمل اسم بديع الزمان ـ أن تبدع ً
الزمان باتجاه أنسامها ِ
الند َّية التي حملت وستبقى حاملة ـ إن شاء الله
ـ أشذاء األدب اليقظ ،وأصداء الكلم المنغم.
شاعرا أمام منابر المناسبات
في مطلع الستينات بدأ يظهر عدنان
ً
المحلية ،وفي بعض الجرائد المحلية ،والمجالت العربية دون أن
تلتفت إليه األنظار ،ألنه كان تقليد ًيا؛ أفقه لم يخرج عن حدود النمطية
كثيرا ،فقد أخذ في الثمانينات يلفت
المألوفة .ولم تمتد به هذه الفترة ً
األنظار إليه ،ويستقطب الجمهور المحتفي بالمناسبات ،وفي عام
 1408للهجرة اشترك في مهرجان الشعر لدول مجلس التعاون
في الخليج العربي الذي ُع ِقدَ في الرياض ،فلفت إليه أنظار الشعراء
واألدباء والن ّقاد في أمسيات المهرجان ،وعندها أخذت تكتب عنه
الصحف المحلية.

وفي عام 1412ﻫ ظهر ديوانه (شاطئ اليباب) فتناوله الدارسون
والكتّاب ،معجبين به أ َّيما إعجاب ،وأشادوا به أ َّيما إشادة .كتب
عنه عدد من الكتّاب السعوديين في الصحف والمجالت المحلية
ومنها صحيفة (الرياض) و (الجزيرة) و (اليوم) ،ومجلة (الشرق)
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و(المجلة العربية) .وهذا بحسب تتبعي.

في عام 1416ﻫ شارك شاعرنا في أمسية شعرية أقامها النادي
األدبي في المنطقة الشرقية .وفي عام 1416ﻫ أجرى معه التلفزيون
السعودي مقابلة ،كما قرأ من خالل إذاعة الرياض قصائد من شعره
في برنامج (أوراق شاعر) ،وقرأت له إذاعة أبو ظبي مختارات من
قصائده ،وترجم له في كتب األدب كل من فضيلة الشيخ علي
المرهون في كتابه (شعراء القطيف) ،واألستاذ المرحوم محمد
سعيد المسلم في كتابه (واحة على ضفاف الخليج) ،واألستاذ عبد
العلي آل سيف في كتابه (القطيف وأضواء على شعرها المعاصر)،
واألستاذ عبد الكريم الحقيل في كتابه (شعراء العصر الحديث
في الجزيرة العربية) ،واألستاذ عبد الله آل عبد المحسن في كتابه
(شعراء القطيف المعاصرون) ،واألستاذ سعود الفرج في كتابه
(شعراء مبدعون من الجزيرة والخليج) .كما دخل اسم شاعرنا مادة
معجمية في (معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين).
وقد أجمع الكتّاب الذين كتبوا عن شاعرنا على إبداعية الشاعر
عدنان العوامي ،في دقة معانيه ،ورقة ُص ِ
وره ،وعمق تناوله .وقليلون
خصوصا
هم أولئك الشعراء الذين تُجمع عليهم آراء النقاد والكتّاب،
ً
إذا كان أولئك النقاد والكتّاب ذوي موارد متنوعة ،وينتمون إلى
مدارس متباينة.
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ِ
يدي ُّ
ب ،أو ج ُّله ،عن هذا الشاعر المبدع؛ فالدكتور
كل ما كُت َ
بين َّ
غازي القصيبي يعبر عنه بأنه (غريب في زمن غريب)((( ويصنفه في
َمع َّية سعيد عقل ،ونزار قباني ،وأمين نخلة ،وعمر أبو ريشة ،وعبد
البر ُّدوني ،وبدوي الجبل .ومن هو في معية هذه الطبقة من
الله َ
الشعراء فهو في رأي الدكتور القصيبي (غريب في زمن غريب).

وعط ًفا على ما ُي َل ِّمح إليه الدكتور القصيبي يرى األستاذ رشدان
العتيق أن العوامي (يشعل الدالالت الشعرية تحت مناطيد عدد
من الشعراء العرب أمثال حمزة شحاتة ،وعمر أبو ريشة وإيليا أبو
ماضي)(((.
واألستاذ السيد حسن العوامي يرى فيه (األديب الالمع) .ومن
وجهة نظره( :أن شاعرنا بلغ القمة الشعرية ـ إن كان للشعر قمة
محدودة ـ في األبواب التي طرقها)(((.

وكما يصنف الدكتور القصيبي السيد عدنان في معية نزار وأمثاله؛
نرى األستاذ السيد حسن يذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور القصيبي
في أن (شاعرنا يريد أن يقدم البرهان على أنه ليس نزار وحده هو
شاعر المرأة الذي استطاع أن يصوغ عواطفها)((( ،وقد أورد األستاذ
((( المجلة العربية :العدد ( )177السنة  16شوال 1412ﻫ ص .9
((( صحيفة الرياض :األحد  29ذو القعدة 1412ﻫ.
((( مجلة الشرق :عدد ( )3السنة األولى ،الخميس  11جمادى اآلخرة 1398ﻫ ،ص
 50ـ .51
((( المصدر نفسه.
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السيد حسن العوامي في عرض مقالته البيت المشهور:
ٍ
ـروس
وك ــم ف ــي الخ ــدر أبه ــى م ــن ع ـ
ولكـــ ْن ســـاعد الزمـــن العروســـا

وأظن األستاذ السيد حسن يريد بهذا الشاهد أن يقول :إن شاعرنا
شأوا عن الشاعر الشهير نزار على الرغم من الشهرة
العوامي ال يقل ً
الواسعة التي يتمتع بها المرحوم قباني.

وعلى مستوى األدب في القطيف ،أكاد أعتقد بأنه ال ينازعني
أحد في أن أضع السيد عدنان العوامي في َم ِع َّية الطبقة األولى من
شعرائنا؛ مثل العالمة الشيخ عبد الحميد الخطي((( ،واألستاذ عبد
الله الشيخ علي الجشي ،واألستاذ محمد سعيد الخنيزي ،واألستاذ
المرحوم عبد الواحد الخنيزي الذي تكررت كلمة منه ً
قائل بتواضع
محض بين بعض خلطائه بأن( :عدنان أشعر مني)(((.

وأما الكاتب األديب األستاذ عبد الله الشباط فإنه يكفي أن تقرأ
عنوان مقالته التي نشرها قبل ظهور الديوان في صحيفة الرياض:
(عدنان العوامي شاعر كبير بال ديوان)((( ،ويؤكد األستاذ الشباط
على العنوان فيقول( :لديه من المقدرة الشعرية ما يجعله في مصاف
كبار الشعراء).
((( قاضي محكمة األوقاف والمواريث بالقطيف.
إلي هذا القول األستاذ حسن بن علي بن صالح الزاير.
((( نقل ّ
((( صحيفة الرياض :الثالثاء  28محرم 1410ﻫ.
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ويعبر عنه األستاذ محمد سعيد المسلم في كتابه (واحة على
ضفاف الخليج) بأنه (شاعر موهوب ،يتحدر من ساللة علمية ..وال
يستبعد أن تكون موهبة الشعر جاءته عن طريق الوراثة)(((.
ويرى الكاتب الصحفي األستاذ أحمد الشمر أن (الشاعر
العوامي من الشعراء القالئل الذين يتميز نتاجهم الشعري بالتفرد
النادر ،والمقدرة الفائقة على خلق ومزج األلوان الطبيعية في نسيج
التركيبة الشعرية)((( ،ويرجع الشمر المقدرة الفائقة لدى العوامي إلى
(ثراء وعمق وغزارة فكره).
وهذا الكاتب الصحفي األستاذ حبيب محمود يرى أن لدى
كبيرا ،وثقافة متنوعة ،وتقنية فنية
الشاعر العوامي (رصيدً ا جمال ًّيا ً
رائعة األداء دون أن يخرج شاعرها عن تفاعيل العروض)(((.
(رومانسي أصيل) كما يراه الدكتور
وأما مذهبه األدبي فهو
ّ
القصيبي ،وهذا المذهب واضح في ديوانه كل الوضوح على الرغم
من (عدم اعترافه بالمذاهب الشعرية)(((.
ومن يقف على (شاطئ اليباب) ال يشك في انتماء شاعرنا إلى
المدرسة الرومانسية ،حيث تداعب عينيه رمال ذلك الشاطئ وكثبانه
((( (واحة على على ضفاف الخليج ـ القطيف) :ط1411 ،1ﻫ ،ص .417
((( هي صورة من صحيفة الرياض أغفل فيها َث َب ُت المصدرية.
((( صحيفة اليوم :االثنين  11ربيع اآلخر 1414ﻫ.
((( صحيفة اليوم :الجمعة  27جمادى اآلخرة 1409ﻫ ،مقابلة مع (الشاعر).
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وصباه وشذاه ،وزهره وزنابقه وعناقيده وما
ومروجه وأنداءه ونخله َ
تكون عادة مواد البناء الشعرية لدى شعراء
في سنخ هذه األلفاظ التي ِّ
الرومانسية ،ويكفي في رومانسية شاعرنا عدنان تصنيفه في معية أبو
ريشة ونزار وبدوي الجبل وحمزة شحاته وأبو ماضي وأمثالهم ،كما
يضعه الدكتور غازي القصيبي ،واألستاذ نايف رشدان العتيق.

هذا الشعر الجميل الذي يسيل من فم قارئه ما ًء عذ ًبا ،وينسكب
ِ ِِ
نغما رقي ًقا ،لم يخرج عن النمط التقليدي في الشعر
في أذن سامعه ً
العربي .التزم بالوزن والقافية ،فلم يرهقه الوزن ،ولم تثقل عليه
القافية .فهو عند (االلتزام) بالوزن والقافية ـ بحسب رأي األستاذ
الشباط ـ جديد في الروح (جديد في اختيار الكلمات)(((  ،وهو ـ
بحسب األستاذ حبيب محمود ـ (يجمع بين عمودية القصيدة ،واللغة
ٍ
(فنية رائعة األداء دون أن يخرج شاعرنا من تفاعيل
الحديثة) ،وفي
العروض) ،ولم يستطع ـ بحسب األستاذ نايف العتيق ـ (أن ينعتق من
النمطية التقليدية في شعر شعراء العربية األوائل) .أما موقفه هو من
شعره فال يطابق رأي هؤالء فحسب ،وإنما يقترفه بإصرار وتعمد،
ويعترف به صراحة:
عـــذري إليـــك بأنـــي لـــم أزل حد ًثـــا
غ ـ ًّـرا عل ــى الش ــعر تقلي ــدً ا وتجدي ــدا
((( صحيفة الرياض :الثالثاء  28محرم 1410ﻫ.
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مص َّفـــدً ا فـــي موازينـــي وقافيتـــي
ـــم زدنـــي بهـــذا القيـــد تصفيـــدا
ُ
اله َّ

وإذا نحن وافقناه في البيت الثاني في التزامه بقيود الوزن وأصفاد
القافية فمن حقنا أن نرفض ادعاءه اليفاعة والغرارة في البيت األول،
إذ ال يسعنا أن نحمله إالّ على سجية التواضع في أحسن األحوال،
وإالّ فإن روح اإلبداع ترف على قلم شاعرنا الفخم ،وال تنفك عنده
حتى في شعر المناسبات ،إذ يلقي على جمهوره وهو واقف أمام منبر
المناسبة لوحة شعرية جميلة ،تسيل رقة وعذوبة حتى مع مساقط
الدموع وآهات األسى.

وعلى رأي األستاذ العتيق فإنه (خلق لشعر المناسبات خاص َّية
فن َّية تتشكَّل بتلقائية واعية) ،وال يكتفي األستاذ العتيق بهذا التقريظ؛
بل يردف دفا ًعا عن الشاعر في المناسبات فيقول( :غير أننا أغفلنا
عوامل الدفع الشعوري التي تتغلغل إلى ذات الشاعر فتحرك سكونه،
جوا يحتاج إليه منذ زمن ليقول شي ًئا كان قد أبقاه لم يتح
وتخلق له ًّ
له قوله إال عندما واتته فرصة لمناسبة أو حدث نسج خيوطه في
مخيلته ،ومجالي روحه الشاعرة المتوثبة)((( .والغريب أن األستاذ
العتيق يرى شاعرنا أنه (لم يستطع أن ينعتق من النمطية التقليدية
في شعر شعراء العربية األوائل وبالخصوص حين يستهل مطالعه
بذكر الطلول ،ونثر النسيب ،والتوجد ،والبكائيات ،والشكوى من
((( صحيفة الرياض :سبقت اإلشارة إليها (األحد  29ذو القعدة 1412ﻫ).
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الهجر)((( .إنني أتحاشى الرد على هذا القول ،بل أراه ادعا ًء يدفعه
كل من يقرأ الديوان.
وإذا كان شعر المناسبات (من الومضات االجتماعية)((( ،كما يراه
الدكتور محمد بن سعد بن حسين ،فهي ومضات ً
فعل في (شاطئ
اليباب) ،أي إنها خفيفة العدد جدًّ ا ،ال تتجاوز ست قصائد بين
مجموع قصائد الديوان التي تبلغ إحدى وأربعين قصيدة ،والقصائد
الست هي( :البكاء بال دموع ،كلمات من دفتر الحزن ،ألجل عينيك
أغني ،حروف مروعة ،لمن العيد ،ودا ًعا يا ليل الغربة) ،ولذلك فقد
جنى اليوم الثقافي لصحيفة اليوم على شاعرنا في (المرثيات التي
حفل بها الديوان)((( بحسب تعبيره ،وإن كان يرى في ذلك جنبة
أيضا.
إيجابية ،إذ (إنها تكتسب بعدً ا إنسان ًيا ش َّفا ًفا) بحسب تعبيره ً

ولماذا ينكر على الشاعر ،أي شاعر ،االحتفاء بالمناسبة؟ وكأنهم
يطلبون منه اإلنسالخ عن مجتمعه في أفراحه وأتراحه؛ والشاعر ،في
معبرا
حقيقته ،ال ينفك عن مجتمعه؛ يتفاعل مع أحداثه ومناسباتهً ،
عن فرحه في أنغامه ،وعن ترحه في بكائياته ،فهو ،كما يشير األستاذ
لينضم إلى
حبيب محمود( ،محكوم بمنطق الجزء والكل .يتفاعل
ّ
كلية المحيط ،ويؤثر فيه تراسل المتباينات االجتماعية) ،وهل يعاب
((( المصدر السابق نفسه.
((( صحيفة الجزيرة :الثالثاء  15ذو القعدة 1414ﻫ.
((( صحيفة اليوم :األحد  15رجب 1412ﻫ.
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على شاعرنا مرثيته في المرحوم الشاعر عبد الواحد الخنيزي؟ وهي
في اعتقادي درة الغواص أو قل :هي تبر اليباب .والشعر ـ كما يقول
نزار ـ (رقص بالكلمات) ،أفال تطرب وأنت في مجلس العزاء حين
تسمع:
النعـــي وزور
كـــذب ذلـــك
ٌ
ُّ
ه ــل يم ــوت الس ــنا وي ــذوي العبي ــر؟
أتجـــف الـــورود فـــي موســـم العطـــر
ُّ
وتغتـــال فـــي صباهـــا الزهـــور؟
تقصـــف الغصـــن رط ًبـــا
أصحيـــح َّ
ونـــدى الصبـــح فوقـــه منشـــور؟
عرفنـــاك والريـــاح رخـــاء
قـــد َ
ســـمح يســـير
ومطـــاف الســـفين
ٌ
رخـــي
رحـــب
ومـــرف الشـــراع
ُّ
ٌ
ٌّ
(((
طيـــب ونـــور
ومـــدف الجنـــاح
ُّ
ٌ

ومما تكاد تتضافر عليه عيون الدارسين لشاعرنا المجيد،
موضوع الوطن؛ األرض التي التصق بها الشاعر وامتزج بحناياه
تاريخها وتراثها ،تليدها وطريفها .الحظ الدارسون اهتمام الشاعر
كبيرا ،وهذا ما جعل األستاذ الشباط يرى أن الغزل
بوطنه اهتما ًما ً
مقتصرا على الغيد الحسان ،بل هو امتزاج
لدى السيد عدنان ليس
ً
((( شاطئ اليباب.
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بين الجسد واألرض ،إن له عش ًقا من نوع آخر ،إنه يتغزل في الوطن
أكثر مما يتغزل في المحبوب ،ويسوق على ذلك العشق الوطني
قصيدة (العودة):
ت ــاروت! جئت ــك مك ــدو َد الخط ــى تع ًب ــا
َّ
ً
وظـــل ِصبـــا
تاريخـــا
خلفـــي
أجـــر
َ
ُّ
وأمتطـــي ســـهر العشـــاق راحلـــة
والس ُهبا
الحزن
إلى شواطيك أطوي َ
ُّ
هربـــت منـــك إلـــى بيـــداء غربتهـــا
ع ّلـــي أمـــدُّ علـــى رمضائهـــا ُطنُبـــا
لت اللهيـــب ســـنًا
يممتهـــا
وتســـو ُ
َّ
والفحـــم ِ
أحســـبه الفيـــروز وال َي َشـــبا
َ
وكذلك قصيدته (صفوى):
أيـــا أ َلقـــا ينهـــل فـــوق ربـــى صفـــوى
إذا ارتبت في أمري فعفو الهوى عفوا
أجيئـــك مشـــحونًا بنبـــض مشـــاعري
ِ
ودفء صباباتـــي وتحســـبها دعـــوى

واألستاذ أحمد الشمر يرى أن الشاعر ملتصق بالبيئة ،وهذا
االلتصاق يتكرر((( في عدة محاور في الديوان ،ويدلل على ذلك
((( صحيفة الرياض :الثالثاء  28محرم 1410ﻫ.
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بقصيدة (حبيبتي واألرض) ـ القصيدة األثيرة إلى نفس قائلها:
ـوى م ــا زال ف ــي كب ــدي
حبيبت ــي ،ي ــا ه ـ ً
هوى العناقيد ،شوق الصحو في بلدي
شق الصواريُ ،هيا َم الموج ،صبوتَه
ِع َ
ـــف الرمـــل لألنـــداء ،للبـــرد
تله َ
ُّ
أنـــا هنـــا ،رهـــن أحزانـــي تعانقنـــي
َ ِ ِ (((
تاف الجدول الغرد
رؤى الطفوفُ ،ه ُ
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وفي هذا السياق يقول عبد العزيز بن ثقفان عن غزل الشاعر
شخصا يتغزل به ،فيصفه أو يصوره
(يجعل من هذا المكان أو ذاك
ً
كحبيبة له ،واألرض عند الشاعر قد استخدمت كرمز للحبيبة)(((.
وفي السياق ذاته يرى الدكتور محمد بن سعد بن حسين( :إن الشاعر
في قصائده يعيش حبين ،حب صاحبته وحب بالده)((( .وكذلك
يدلل األستاذ حبيب محمود على أثر البيئة في ديوان (شاطئ اليباب)
استعمال الشاعر مفردات من وحي البيئة مثل (عناقيد ،صواري،
مرج ،رمل ،أنداء ،ينابيع ،سوسن ،دالية ،سواقي ،)..ويؤكد على
(حواء قد امتزجت بالوطن ـ في نفس
ذلك حبيب محمود بأن َّ
وإحساسا ،وعش ًقا)((( ،وال أدل على وطنية شاعرنا
الشاعر ـ عاطفة،
ً
بت المصدرية).
((( صحيفة الرياض( :صورة ُأغفل فيها َث ُ
((( صحيفة اليوم :الثالثاء  21ربيع األول 1414ﻫ.
((( صحيفة الجزيرة :الثالثاء  15ذو القعدة 1414ﻫ.
((( صحيفة اليوم :االثنين  11ربيع اآلخر 1414ﻫ.
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من قصيدته (أغنية في عرس الدم) التي ح َّيا فيها روح التضحية
فجرت نفسها في
والفداء لدى الفتاة اللبنانية (سناء محيدلي) التي َّ
عملية فدائية ضد االحتالل الصهيوني للبنان ،يقول فيها:
ً
شـــال مـــن الغضـــب
نثـــرت شـــعرك
ً
زالزل تتحـــدى نخـــوة العـــرب
هـــذي ضفائـــرك الشـــقراء تفضحنـــا
تزي ــح عن ــا قن ــاع الزي ــف والك ــذب
هـــل تســـمحين إذا جئنـــا نطرزهـــا
غـــارا يكلـــل هـــام األرز باليلـــب؟
ً

إلى أن يقول:
صبيـــة مـــن صبايـــا األرز مـــا ركبـــت
مت ــن الخل ــود عل ــى ج ــاه وال نس ــب
هب ــت وطي ــف رس ــول ال َّل ــه ف ــي ه ــدب
وطي ــف آل رس ــول ال َّل ــه ف ــي ه ــدب
تلقـــى الغـــزاة بقـــرآن ومســـبحة
ومارج من صباها المترف الرطب

وكذلك تتجلى وطنيته في قصيدة (من أرض لبنان) الزاخرة بحبه
للوطن العربي الكبير ،ثم ماذا عن العنوان (شاطئ اليباب)؟
يعبر عنه حبيب محمود بأنه (عنوان قاتم يجر إلى مخيلة القارئ

هيسراد نويع يف يماوعلا
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صورا متراكمة من الوجد واليأس واألنين)((( ،وهو لدى الدكتور
ً
غازي القصيبي (اسم منكر) ولقد تمنى الدكتور غازي على الشاعر
(أن لو استشاره صاحب الديوان في تسمية ديوانه ،لكان قد اقترح
عليه أن يسميه (خلخال من الرمل) ،أو (قصب على نفنوف الحبيبة)
ً
أخذا من قول الشاعر نفسه:
ً
خلخـــال لصاحبتـــي
وأجـــدل الرمـــل
أضمـــه ذه ًبـــا أصطـــاده حببـــا
ُّ
ســـوارا حـــول معصمهـــا
ألـــف منـــه
ُّ
ً
(((
ُّ
أرش منـــه علـــى نفنوفهـــا قصبـــا

أما أنا لو سألني األستاذ الشاعر عنوانًا لديوانه ألضفت كلمة
ٍ
عندئذ (تبر
واحدة تكون كمثل طغراء فوق العنوان ،فيكون العنوان
على شاطئ اليباب) ،معتقدً ا أن الديوان خليق بهذه اإلضافة (تبر)
فإن الديوان بحالوة موسيقاه ،وطالوة معانيه وصوره هو تبر في
ميدانه ،ثم إن اليباب إذا نخل يظهر تبره من ترابه ،وينفصل نفيسه عن
خسيسه.
كثيرا بعنوان قصيدة للشاعر
َّ
ولدي ظن قوي بأن الشاعر قد تأثر ً
اإلنجليزي توماس إليوت ( )The Waste Landالتي يترجمها بعضهم
بـ (أرض اليباب) ،وقيل (أرض الخراب) وقيل (أرض البوار) ،هذا
((( المصدر السابق.
((( المجلة العربية :عدد ( ،)177السنة  ،16شوال 1412ﻫ.
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مع وجود التباين بين الشاعر في المدرسة والنمط البنائي للقصيدة،
فشاعرنا العربي السيد عدنان غير شاعرهم اإلنجليزي (مستر)
إليوت.

(شاطئ اليباب) عنوان ال يدل على مضمونه ،فبقدر ما هو قاتم
أو منكر ،يوحي بما يوحي به من تصورات خسيسة؛ فإن المضمون
ـ وأنت في غمرته ـ ينقلك إلى الصور النفيسة ،والمعاني الدقيقة،
واأللفاظ الرقيقة .العنوان ال يدل على شاعر مبدع ،والمضمون هو
دليلك إلى الشاعرية ّ
الفذة المحلقة في آفاق عبقريتها ،فالشاعر يكون
ً
سورا وبا ًبا من سعف النخل ،أو
قصرا
جميل ،واتخذ له ً
كمن بنى ً
سقاطات األخشاب ،وإذا أردت االعتذار عن شاعرنا المبدع ،فإن
أسوار الحدائق الغنّاء ال تعبر عادة عما في داخلها من مناظر خالبة.
شاعرا ،فشعره دليل عليه وعلى ما
األستاذ عدنان العوامي ُخ ِلق
ً
ناثرا في كتابة المقالة والقصة المسرحية،
أزعم .فقد بدأ حياته األدبية ً
تحول عنهما إلى الشعر حتى أصدر ديوان (شاطئ اليباب) ،وله
ثم َّ
شعر آخر قد ال يقل عن حجم هذا الديوان ،نأمل أن ال يبقى مطو ًّيا
ً
طويل من الزمن.
له جهود ملحوظة في كتابات تاريخية ،نشر بعضها في مجلة
(الواحة) التي تصدر في لبنان ،وله اهتمام بالبحث يتجلى هذا
االهتمام بتحقيق ديوان أبي البحر الشيخ جعفر الخطي ،وهو اآلن
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أيضا بعد أن بذل
معد إعدا ًدا نهائ ًّيا لإلصدار .نأمل أن ال يظل مطو ًّيا ً
فيه مؤلفه جهو ًدا مضنية.

ومن الجهود المضنية لشاعرنا الكبير جمع ونشر ديوان (بقايا
الرماد) للشاعر المرحوم عبد الوهاب حسن المهدي ،فبعد الحريق
الرهيب الذي التهم بيت الشاعر المرحوم عبد الوهاب؛ واستشهد
فيه الشاعر وكل أفراد أسرته؛ قام صديقه شاعرنا السيد عدنان بلملمة
األوراق والجذاذات التي استنقذها من ألسنة اللهب وسخام الدخان،
ً
وصول ،وعانى في ذلك ما
وشواظ الجمر؛ لملم كل ما استطاع إليه
عانى ،حتى أصدره في هذا الديوان المذكور ،وهو عنوان يبدو أنه
استوحاه من الحادث ،وهو شبيه بـ (أربعاء الرمداد�Ash Wednes
أيضا.
 )dayلتوماس إليوت ً

لديه كذلك مجموعة أخرى من شعر المرحوم توافرت لديه من
قبل أصدقاء الفقيد ومعارفه ،نرجو أن يوفق إلصدارها في ديوان
آخر .وما يضاف إلى نشاطه األدبي مشاركته في اإلشراف على بعض
أبواب مجلة الواحة السالفة الذكر.
ومما يمكن أن يعد ً
عمل أدب ًيا نشاطه في كتاب (ذكرى األستاذ
المرحوم محمد سعيد المسلم)؛ فلقد تحمل العبء الكبير في إعداد
الكتاب الذي أسندت مهمته إلى لجنة أدبية ،شاعرنا أحد أعضائها.
األستاذ العوامي من مواليد 1357ﻫ(1938م) استقبلت ميالده
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قرية التوبي الصغيرة ،التي استقبلت قبله ميالد شاعر فذ ،هو أبو
فخما في الربع األخير من القرن
البحر الخطي ،الذي ظهر فيها
شاعرا ً
ً
َّ
وكأن هذه القرية الصغيرة تفرز كبار الشعراء ،إنها
العاشر الهجري،
تربة خصبة أنبتت الكلم النابض ،واللفظ المشع ،والمعاني األبكار،
أنبتت الشعر كما أنبتت األزهار والياسمين ،وكما تنبت الصحراء
أشجار الخزامى والعرار.

عاش شاعرنا في قريته فترة صباه ،أفاد فيها من دراسته في ال ُكتَّاب
حيث تعلم فيه القرآن الكريم ،ومبادئ القراءة والكتابة ،وشي ًئا من علم
الحساب .في سن شبابه تركت العائلة قريتها وبصحبتها فتاها الشاب
وفكرا حصي ًفا ،ولع ّله ال
كبيرا،
الذي كان يحمل بين جنبيه
ً
ً
طموحا ً
شاعرا ًّ
فذا
يدري وهو في ميعة الصبا ولدونة الشباب أن في شخصه
ً
ينتظر الزمان الذي يبرز فيه ،والمكان الذي يقف عليه .واإلنسان ابن
بيئته ونتاج مجتمعه ،يتأثر منه ،ويؤثر فيه ،إيجا ًبا أو سل ًبا ،صعو ًدا أو
هبو ًطا .وشاعرنا المبدع السيد عدنان بن السيد محمد ابن السيد
محفوظ العوامي ،هجر هدوء القرية لينغمر في صخب المدينة .ذلك
الصخب النسبي ،هو الذي فلق النفس الشاعرة ،وبذر فيها حبات
الموهبة النادرة؛ إذ ته َّيأت له التربة الخصبة ،والمناخ المناسب .فمن
خلطاء وأصحاب فالحين وأميين و َّدعهم في قريته الصغيرة ،إلى
خلطاء وأصحاب يصدرون عن ثقافات متنوعة ،فأفاد منهم ،ومن
مجالسهم التي كانت ـ في حقيقتها ـ منتديات أدبية.
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أخص منها البيت الذي انتهى بالمأساة األليمة :بيت صديقنا
المرحوم عبد الوهاب حسن المهدي .كان ذلك البيت ،بتواضعه
الجم ،مثاب ًة ألصدقاء الشاعر المرحوم وج ُّلهم إما شاعر وإما كاتب
ّ
وإما قارئ وإما محاول في شحذ موهبة لديه .كان ذلك البيت صالونًا
أدب ًّيا بمريديه ومكتبته الصغيرة ،كان شاعرنا العوامي أحد المريدين
كثيرا حيث بدأت موهبته صغيرة
لذلك البيت األدبي .استفاد منه ً
تحبو في فناء ذلك البيت ،على قدم من النثر َّأو ًل ،ثم اجتازها إلى
ساق من الشعر ميزت شخصيته األدبية حتى تشكلت هذه الشخصية
شاعرا متفر ًدا بين غيره من الشعراء.
في قالبها الشعري الذي ميزه
ً
يشير شاعرنا إلى هذا المعنى في مرثيته لصاحب المنزل (كلمات من
دفتر الحزن):
فمـــن بعـــد عينيـــك يـــا شـــاعري
ّ
يهـــذب شـــعري ويصلـــح نثـــري؟
وبيتـــك فـــي زهـــوة العنفـــوان
حديقـــة وردي ،ومشـــتل زهـــري

فعكف صاحبها على رعايتها زر ًعا وسق ًيا :زر ًعا بالدرس ،وإن
كان هذا لم يتجاوز المرحلة االبتدائية ،وسق ًيا بالثقافة الذاتية ،وهذه
ذات مدى طويل ،استطاع شاعرنا في ثناياه أن يستوعب ما قرأ من
شعر ونثر ،ومن مذاهب أدبية ،وأساليب متنوعة ،وفي عصور مختلفة،
وإن كان جل عنايته بأدب العصر الحديث .فعشق فيه المدرسة
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الرومانسية وإن كان الشاعر ال يعترف ـ بحسب زعمه ـ بالمدارس
األدبية ،وإن كان األمر كما يزعم فقد دخل المدرسة الرومانسية من
إحدى نوافذها ،أو من خالل كوة في بنائها الخالب ،وإالّ ما سر
اقترابه من ديباجة سعيد عقل ونزار قباني وأمين نخلة وعمر أبو ريشة
وعبد الله البردوني وبدوي الجبل وحمزة شحاته وإيليا أبو ماضي؛
كما يراه الدكتور غازي القصيبي واألستاذ رشدان العتيق؟! فشاعرنا
في ـ رأي دارسيه ـ رومانسي أصيل ،وإن كان ال يعترف ـ كما تقدم ـ
بالمدارس األدبية.
األستاذ عدنان (شاعر وفنان)((( كما يراه األستاذ سعود الفرج،
فهو يرسم بالكلمات لوحات أنيقة ،بديعة .فكل قصيدة هي لوحة
يتصور أنه ابن قرية
جميلة متناسقة األلوان والظالل .من يقرأ شعره ال
َّ
كانت تستطعم الزهيد من العيش وتستسقي مياه العيون الجوفية،
وتفترش الكفاف من البسط واألثاث؛ بل يتصور أنَّه ابن مدينة كبيرة
مترفة ينفتح فيها على الثقافات الحرة ،والتيارات األدبية الزاخرة.
يتصور أنه يعيش في شوارع باريس ،ويتنفس هواء حدائق (األليزيه)
كما قرظه بهذا ـ في بعض مجالسه األدبية ـ سماحة العالمة الشيخ عبد
الحميد الخطي (حفظه الله) ،ويتصور أنه خريج معهد السوربون،
أو مدرسة في أكسفورد ،أو جامعة في عروس أمريكا (كاليفورنيا).
ً
اتصال لغو ًيا
هذا الشعر األنيق هو شعر من لم يتصل باآلداب الغربية
((( شعراء مبدعون من الجزيرة والخليج :ج ،2ط1417 ،1ﻫ ،ص .7

هيسراد نويع يف يماوعلا
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مباشرا ،فهو ال يقرأ في اللغات األوروبية .إنه ملم باللغة اإلنجليزية،
ً
وال أدري إذا كانت لغته هذه ترتفع به إلى مستوى النصوص األدبية
أم ال ترتفع؟ ونحن نعرف سيرة حياة الالمعين من شعرائنا وأدبائنا،
كجماعة الديوان( :عباس محمود العقاد ،وإبراهيم عبد القادر
المازني ،وعبد الرحمن شكري) ،وجماعة أبوللو( :أحمد زكي أبو
شادي ،وخليل مطران ،وإبراهيم ناجي ،وعلي محمود طه) ،وشعراء
المهجر ،وهم كثر ،وسواهم .كل هؤالء إنما أبدعوا في الديباجة
الشعرية وجددوا في بنات أفكارهم بسبب ما كانوا يتمتعون به من
انفتاح فكري ،وما يحيطون به من لغات أجنبية قد تتعدد عند بعضهم
إلى غير لغة واحدة ،فلو عاش شاعرنا فيما عاش فيه هؤالء من أجواء
لغوية ،وآفاق أدبية َّ
كثيرا منهم.
لبذ ً
بقي أن أقول :إنني أحمد الله لهذا الشاعر المبدع أنه لم ينح نحو
شعرائنا الحداثيين ،ولو نحا نحوهم ،أو هام في أوديتهم لفقدناه
قديرا ،وخسرنا فيه طاقته اإلبداعية التي يفتقدها الكثيرون من
شاعرا ً
ً
الحداثيين.

أتمنَّى لشاعرنا طول المسيرة الشعرية التي أخشى أن تتأثر
بجهوده األخيرة في المقالة والبحث .فالشاعر أديب ،والباحث
شاعرا ،وأرجو أن يبقى كذلك.
عالم ،وعدنان خلق
ً

بين العوامي والخطي
األستاذ /شفيق العبادي

(((

أن يلقي شاعر شباك ذائقته ،ويعمل أدوات بحثه ليصطاد اسم
شاعر بعينه باح ًثا ومحق ًقا له داللته ،في محيط يصطخب باألسماء
مشوارا
الشعرية التاريخية والوازنة في ذات الوقت .ال سيما أن ثمة
ً
فار ًقا ال بأس به .مما يعني أن هذه المفردة الثقافية المستقطعة من
سياقها الخاص صالحة لإلستزراع كرة أخرى في سياق جديد له
أيضا امتالكها طاقة دفع ذاتية مكنتها
ماله من نكهة مغايرة .ومما يعني ً
من عبور تلك المصا َّدات الثقافية والوصول بكامل لياقتها لفضائها
الجديد.
فما الدافع لهذه المغامرة الكتابية ؟

هل السبب هو مشترك اإلنتماء (ثمة قرائن تشير إلى أن
أبا البحر ولد في نفس قرية التوبي ،مسقط رأس الشاعر

((( أديب وشاعر.
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العوامي) ،وبتكبير الدائرة فكالهما ينتميان للقطيف ،تلك
التي استقصى كل تفاصيلها الفكرية ،والثقافية ،واإلقتصادية،
والسياسية ،كبوابة عبور للشاعر الخطي.

أم القراءات المبتسرة والمطففة التي تناولت (الخطي) ترجمة
وتحقيقا ،يشفع لبعضها وهن المتكئات التي أخرجت القراءة
عن منهجية النقد العلمي العتمادها على مخطوطة كثيرة
األخطاء كسلسلة مقاالت الباحث عزالدين التنوخي (األدب
في البحرين في فاتحة القرن الحادي عشر) ،نشرها في مجلة
المجمع العلمي بدمشق ،مختصرا إياها على دراسة شعر أبي
البحر الخطي من شعراء تلك الحقبة .وبعضها اآلخر مصبوغ
برائحة التمييز والسطحية كدراسة د/شوقي ضيف في
كتابه تاريخ األدب العربي (عصر الدول واإلمارات) حيث
خاتما
اختصرها في صفحتين وتسعة أسطر وثلث السطر
ً
إياها بأن شعر أبي البحر الخطي (رديء ظاهر التكلف) .هذا
اليعني عدم وجود دراسات أنصفت الشاعر الخطي كدراسة
د/حاجم الربيعي.
أم ثمة تواشج أخد بأشرعة اإلقتراع لتخوم اليحدقها غير من
استمرأ التغريد خارج السرب ؟
-2-

115

يطخلاو يماوعلا نيب

لم تكن مفردة (شاعر) بصفتها عتبة النص األولى ،وفاتحة
الكتابة لهذه المقالة فائض قيمة ،وعالة على المعنى .المعنى الذي
يعتبر فردوس الشاعر في البحث عن ظله .والمخبوء في تخوم اللغة
متمظهرا بصفة المجاز تارة ،والقناع تارة أخرى .سيان في ذلك بكامل
إرادته ( تحت سلطة الوعي) أو خالفه ( الالوعي) ،كل ذلك ضمن
مروحة اإلجتهادات التي تقترحها الكتابات المفتوحة أو المحفورة
في كهوف المعنى.

والسؤال هل ثمة شبهة تحيلنا لإلتكاء على أحد هاتين الرافعتين
أو كليهما ؟
-3-

بالقفز على مشترك اإلنتماء الذي جاء في سياق التساؤل عن
الدافع وراء مغامرة الكتابة ،هناك عدة نقاط التقاء في شبكة العالقات
التي تربط الشاعرين تاريخ ًيا وثقاف ًيا بصفتهما نصان البد من القبض
على مفاتيحهما لقرائتهما من الداخل.

فكالهما تمرد بطريقته الخاصة منطل ًقا من فضاء اللغة (القصيدة)
بصفتها المكون األساسي لتشكيل وإعادة صياغة الوعي من خالل
انحرافها بنهر اللغة عن مساره اإلعتيادي إلى قنوات أخرى اليعوزها
الخصب لتبدأ دورة النماء الطبيعي بمنأى عن أي مشوشات تربك
نضجه الفطري.
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فبينما عبر الخطي مطبات عصر اإلنحطاط الذي خيم على الواقع
العربي بسبب ظروفه الموضوعية ضاربا بنية القصيدة (كونها قبان
اللغة ،ومجساتها المفرطة الحساسية) بإحالتها ألكوام من الركام
اللفظي المكرور والمفرغ من المعنى ،متمردا على الثوابت التي
استجاب لها شعراء تلك الحقبة المظلمة من تاريخنا الثقافي.

عايش العوامي فترة التناطح الشعري (حسب تعبير د/غازي
القصيبي) بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة ،أو ما اصطلح
عليه وقتها التقليدية والحداثة ،وألننا اليمكن أن نجزم بتطابق
ظروف المرحلتين ،إال أنه يمكننا الجزم بوجود بعض المسببات
التي شكلت هذا اإلنقسام العمودي حتى على مستوى بنية الوعي
الجمعي مما خلفت معارك لم نتعاف منها حتى اللحظة والخاسر
األكبر هو الشعر الحقيقي وما يتعالق معه ،كما أن ذلك اإلنقسام لم
يكن بمعزل عن أي تداعيات أخرى ال مكان لذكرها هنا.

وبينما اخترق الخطي برزخ التقليدية المريضة التي وسمت
عصره ،جرأة وتمردا ومغامرة وحداثة أحيانا قصيدة السبيطية (مثاال)،
متناصا في بعض األحيان مع شعراء كبار كالمتنبي ،وأبي تمام ،وأبي
نواس تعميقا وتأصيال لمشروعه الثقافي.
عبر العوامي بقصيدته المظفورة بجدائل الشعر النقي ،والمنحدر
من آبار اللغة الصافية رياح المرحلة بشراعين اثنين رمز المرأة
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الذي عزف به على أوتار قصيدته بتنويعات مختلفة ،ورمز األرض
بما تعنيه من تجذر وكينونة ،متفجران من بركان الروح وحوانيتها
راسما صورة المبدع الحقيقي المنتج لمفاتيحه الخاصة من بيئته األم
ً
وليست المستعارة (فالشعر عصي على اإلستعارة) ،ومؤكدً ا على
قيمة المعنى وليس الشكل.
-4-

غير آبهين بعدها أن يطفو شاعر كالبارودي على سطح المشهد
احتفاء بدوره كفارس عصر اإلحياء ،ويبقى الخطي على هامش
المتن ،أو أن يتم اإلحتفاء بشعراء الموجات الجديدة دراسة ونقدا
وتداوال ،وتمر قصيدة العوامي بهدوء الواثق من مآالتها التاريخية.
فكما يخبو رغاء البحر بزبده لتظل صفحة مياهه مزهرة بما تحضنه
سطورها من معان عميقة جدا ،يبقى الشاعر قمرا في ذاكرة األجيال،
حيث هي األقدر على صيانته من أي تحريف أو مين.

ما قبل البحر وبعده

(((

األستاذ /رائد أنيس الجشي

(((

ك�أنها مقدمة
غال ًبا ما أتجاوز مقدمات الكتب البحثية أو الدراسية أو تلك
المتعلقة بالتحقيق إال إن أحببت التعرف على المحقق وذلك
لكونها مليئة بشروحات أو اختصارات لما سوف يقرأ الح ًقا أو
تحتوي على خارطة لرحلة البحث وحجم الجهد في التحصل
على المصدروحسب إال أنها ال تغوص في عمق العمل نفسه
وتكشف لك كيف ولماذا وما هي المنهجية وأدوات البحث .األمر
مختلف مع مقدمة السيد عدنان العوامي في تحقيقه لديوان أبي
البحر مختلف ومثير للفضول واإلعجاب ،إذ ودون أن يكتب شيئا
يحثك على التعلم وبذل الجهد فوق الجهد بأدلة منطقية بحثية.
((( حول تحقيق السيد عدنان العوامي لديوان أبي البحر الخطي.
((( أديب وشاعر.
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ولعل األديب محمد رضي الشماسي وضح بعض هذه المالمح
في تصديره للكتاب حين قال إن المحقق اعتمد أسلوب «التداعي
المعرفي» .وأعتقد أن العوامي ارتقى بهذا األسلوب الى سماوات
بعيدة .فهو اذ يقدم منهجه من حيث التقسيم والحواشي يذكر سببه
المنطقية ورغبته المتواضعة التكاملية مع ما طرح من قبل احتراما
ال استعالء كما نلحظه لدى الكثيرين .يمكن أن يستفيد أي باحث
خصوصا حول (طرح المنهج
اومترجم أيضا من مقدمة العوامي
ً
وااللتزام به ـ تحري الدقة وحصر المصادر ـ  وضع أمثلة على نتاج
التحقيق مع حفظ حقوق السابقين ـ إضافة إلى شكر المساهمين في
انجاز العمل) وهي ثقافة نحتاج إلى شياعها.

بعث الم�ؤلف
ال يكتفي العوامي بحصر كل النسخ المطبوعة للديوان للمقارنة
بين المخطوط الكتابي واختيار األفضل ذوق ًيا بل يعمل على دراسة
لغة الشاعر ولغة مجايليه ويعتمد على التاريخ والجغرافيا لذات
المنطقة التي شهدت والدة النص ليتعرف على ما ُص ِّحف من
كلمات ويضع األبيات في مكانها الصحيح وترتيبها األفضل مقارنا
الصور الجزئية بالصور الكلية وطريقة تدفق الجمل وانسيابها.

بين التوطئة والتعريف
  جهد العوامي الهائل المبذول في تحقيق الديوان ومحاولة

هدعبو رحبلا لبق ام
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احياء نصوصه بلغتها الصحيحة واالهتمام المماثل في التحقيق
عن ما يسبق النص الشعري وما يدور حول حياة وشخصية الشاعر
ذاته كاألحداث التي أثرت به مثل الغزو البرتغالي للخليج أو ثورة
القطيف عليهم وانضمامها للسلطان التركي المسلم بل يقدم دراسة
مهمة عن شعره جديرة بالمطالعة لبراعته في استخدام ادواته النقدية
حد استخدامه ادوات نقض الحجة بالحجة وحجية الحجة وكأنه ال
يكتفي بالنتيجة بل يبحث عن مبناها وال يكتفي باألداة بل بتكوينها
حياديا في تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف حيثما يجره
دليله وتحقيقه دون افتراض مسبق أو حكم أولي متحررا حتى من
أدواته النقدية المعاصرة ومتبنيا األدوات النقدية المعترف بها في
عصر أبي البحر عند محاكمة ما قد يعد ابدا ًعا أو سرقة أدبية فعلى
سبيل المثال وضمن نقاطه اإليجابية والسلبية التي ذكرها في تحقيقه
لشعر الخطي يحتفي بهذا البيت الشعري على حسن صياغة المعنى
المتداول وتكثيفه ورقته:
استســـريت ناســـمة الصبـــا
وحظـــا لـــو
ُ
شـــتا ًء ألســـراها أحـــر مـــن الجمـــر
يعيب أثر العروضيين في هذا البيت رغم ندرته:
ومش ــحوذ ع ــزم ل ــم يص ــب وزن فاع ــل
مـــن الخطـــب إال ارتـــد وزن فعيـــل

ولعلنا نالحظ أن هذه النقاط المعيبة االثر في شعر أبي البحر
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ويسوقون له في
الخطي هي ما يعده بعض نظام هذا العصر ابداعا
ّ
النصوص المناسباتية ولعله درس آخر نستطيع االستفادة منه في
تصحيح الذوق العام

النقد الجمعي
لعلي اعتبر المثال السابق نقدً جمع ًيا لنظم القصائد وتقبلها في
الذوق الجمعي بشكل حديث يعد نقدا مبطنا إال أنه يصرح أحيانا
بجمل شكر عاطفية أجد بها ذات الحس النقدي الموجه للمجتمع،
على سبيل المثال حين يشكر في مقدمته المبادر لطباعة ديوان أبي
البحر يضيف أنه بدون هذه الطباعة (ربما بقي الشاعر وديوانه قابعين
في زاوية اإلهمال والنسيان ،شأن كثير من تراث الخليج األدبي
المفقود) أو يقول بعد أن يشكر من قام على طباعة الكتاب (وهي
«يعني الطباعة» واحدة من العقبات الكؤود ،والمعضالت العنود في
طريق طباعة الديوان).
إال أن هذا النقد الذي اقتبسناه من المقدمة هو نزر يسير لما
نستطيع أن نالحظه في طيات الكتاب .ومن األهمية بمكان دراسة
نقد النقد في ما نشره بملحق الكتاب دفاعا عن أبي البحر.

السيد عدنان العوامي بين األدب والتحقيق
األستاذ /عبد الله الرستم

(((

الشماسي بحق السيد
ليس غري ًبا أن يقول األستاذ/محمد رضي ّ
العوامي،
العوامي( :فإذا علمنا أن
شاعرا مبد ًعا ،مثل السيد /عدنان ّ
ّ
ً
شعور بالخوف
دخل في عا َلم البحث والتحقيق ،فسوف يغشانا
ٌ
على موهبته الفخمة أن تكسل في غمرة البحث ،أو تهون بسبب
العوامي يمتلك موهب ًة
االنغماس في قضايا التاريخ)؛ ذلك أن السيد ّ
أدب ّية رائعة ،وهو في ذات الوقت يحترف الكتابة التاريخية من خالل
اللغة العميقة والتحقيق التاريخي ،فتحقيقاته التاريخية تُفصح أن لديه
غزيرا ،وهذا المخزون ظهر بعضه عبر قوالب شعرية،
مخزونًا أدب ًيا ً
ٍ
تحقيقات تاريخية.
أو كتابات أدبية ،أو
ٍ
عمل
فلو أتينا إلى تحقيقه لديوان أبي البحر الخ ّطي ،فإننا أمام
ٍ
ٍ
َ
سنوات من عمره ،وقد قدّ م بهذا التحقيق خدم ًة ألدب
استغرق
مضن
((( كاتب من األحساء.
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وتاريخ المنطقة ،وللتعرف أكثر على ما بذله من ٍ
جهد في هذا التحقيق
ّ
فدون القارئ أن يلتمس ذلك في مقدمة تحقيقه الديوان البالغة أكثر
من  100صفحة موزعة على معلومات تاريخية وأدبية وتحقيقية،
مهمة تحدثت عن الحقبة الزمنية
كذلك قيامه بالرجوع لمصادر ّ
التي عاشها أبو البحر بمالبساتها السياسية واالجتماعية والدينية،
العوامي في بيانها
مع ترجيحات موثقة باألد ّلة دون أن َتؤ ِّث َر على لغة ّ
ٍ
وأديب
الم ْمتَنِع ،وال تكاد أن تقول إال أنك أمام عال ٍم تاريخي
السهل ُ
ٍ
ٍ
وشاعر ماهر.
كبير ومحقق خبير

العوامي بتحقيقه لديوان أبي البحر الخ ّطي أحيا ترا ًثا
فالسيد ّ
مهما ،وذلك عبر تتبعه لمخطوطات الديوان ،وإضافته مقدمة مهمة
ً
رصع بها صفحات الديوان لتاريخ المنطقة المصاحب لحياة الشاعر
ّ
ٍ
شرح للكلمات وترجيح بعضها على غيرها،
الخ ّطي ،مع إضافة
واختيار المناسب منها لشعر الخ ّطي ،وكذلك قيامه باستخراج
المصادر على اختالفاتها ،الخط ّية والمطبوعة والمجالت والصحف
والوثائق ،مع إضافة الفهارس الفنّ ّية لهذا العمل الرائع والمهم في
ٍ
لشاعر
بابه  ...الخ .كل ذلك يعيد الروح لهذا التراث الشعري الكبير
له شهرته وصيته في األدب العربي للقرن العاشر ،والذي ُيفصح عن
وجود حركة أدب ّية غزيرة اإلنتاج في المنطقة التي ينتمي إليها الشاعر.
العوامي قد اشتهر بتحقيقه لديوان أبي البحر
وإذا كان السيد ّ
عما نشره في تحقيق
الخ ّطي ،فأبحاثه ومتابعاته األخرى ال تقل أهمية ّ

يقحتلاو بدألا نيب يماوعلا ناندع ديسلا
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الديوان ،وللتعرف على ذلك فدون القارئ الوقوف على ما س ّطره في
تنوعت بين الشعر والتاريخ
صفحات مج ّلة الواحة الفصل ّية ،والتي ّ
دونه حول تاريخ المنطقة في فترات زمنية
والتحقيق،
خصوصا ما ّ
ً
مختلفة معتمدً ا على وثائق مح ّل ّية وغير محل ّية؛ ليدعم بذلك وجهة
ِ
نظره التي يتبنّاها عبر تتب ٍع ٍ
لمحتويات تلك الوثائق المختلفة،
دقيق

مهمة تُنبئ
ولعل ّ
تنوع تلك المواضيع وما حوته من معلومات ّ
العوامي العلمية ،والتي
عن عدة ُأمور تكشف لنا شخصية السيد ّ
منها :حرصه على توثيق تاريخ إقليم البحرين التاريخي (األحساء
والقطيف والبحرين) ،وتتبع المصادر ذات الصلة بالبحث الذي
يطرق ُه ،وهذا ما لمسته من قراءاتي ألبحاثه ،واستماعي لبعض
خصوصا
محاضراته التي ألقاها في الرياض ،ولقاءاتي المتكررة معه
ً
التي زارني فيها بمدينة الرياض عام 1440ﻫ أثناء معرض الكتاب
الدولي بالرياض بصحبة السيد عباس الشبركة واألستاذ /رضا
سكرو ،حيث كانت جلس ًة ثر ّية بكل ما تعنيه الكلمة.
أمرا ما قد يغفله بعض من ال يعرف هذه القامة الثقاف ّية،
ولعل ً
العوامي متابعات على ما تُرجم من رحالت وكتب عن
وهي :إن للسيد ّ
تاريخ الجزيرة العربية والخليج ،فقد كانت له وقفات على عدة ٍ
كتب
مترجمة ،وتسجيل مالحظاته على تلك الترجمات مع تبيان موقفه
منها واإلدالء برأيه مدعو ًما بالدليل ،مثل :ما نشره في مجلة الواحة
العدد  46عام 2007م بعنوان (رحلة سادلير إلى الجزيرة العربية ..
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بوصل ٌة مع ّطلة وترجمة ُمرتجلة) وذلك على حلقتين ،وكذلك في ذات
المجلة في العدد  48عام 2008م (رحلة بلجريف  ..ترجمة تحتاج
إلى ترجمة) وذلك على  8حلقات متتالية والتي صدرت فيما بعد في
ٍ
كتاب عن دار االنتشار العربي ببيروت ،وكذلك في العدد  56عام

ٌ
بحث بعنوان( :الترجمات العجماء  ..مغامرة في الجزيرة
2009م
نموذجا)  ...وغيرها من األبحاث التي تستدعي الوقوف أمام
العربية
ً
هذه الشخصية الشامخة بثقلها العلمي والمعطاء ،فهو ال يختلف
معهم من أجل االختالف!! بل يمر برحلة طويلة عبر قراءة النص
المترجم والوقوف على طريقة الترجمة وتصويب أسماء المواقع
ُ
يمت بصلة للبحث الذي يطرقه.
واألشخاص وكل ما ُّ

تطرقت له بشكل ُمقتضب أستطيع القول أننا
من خالل ما
ُ
أمام شخصية موسوعية ،لها بصم ٌة في الشعر واألدب والتحقيق
والترجمة ،وهذا ال يتأتّى إال لمن يملك مشرو ًعا ثقاف ًيا ينبع من الغيرة
قصر فيه البعض بقصد أو بدون قصد ،وتغافل
على تراث وطنه الذي ّ
عنه بعضهم ،وجهله آخرون ،وكذلك نحن أمام شخصية ترى
للتوثيق أهمي ًة ً
بدل من السجاالت الجوفاء أو نقل المعلومات في
تحري الد ّقة في نقلها بقصد السبق اإلعالمي
وسائل التواصل دون ّ
تتعرف على
أو ألغراض غير علم ّية .وهذا يجعل األجيال القادمة ّ
جهود هذه القامة البحث ّية التي حافظت وال زالت تُعطي الكثير ألجل
العلم وتاريخ المنطقة التي نعيش بين أفيائها الغنّاء.

غريب في زمن غريب

(((

الدكتور /غازي عبدالرحمن القصيبي

•أسالك من الذي قال:

ُ
الخيال به ًمو َث ًقا
وسنِ َّي األدي ِم ي َظ ُّل
أيا َجدْ َو ًل َس َ
لتذُّ ،
و َي ُّ
يستريح
يلتذ أن
َ
على َض َّفتيه ،وأن ُي ْر َهقا

تقول :سعيد عقل؟!-أقول :ال.

•أسألك من الذي قال:

ِ
ِ
القواميس ،أسأل َّ
بت أ َفت ُِّش َّ
المحال
كل
تع ُ
كل َلغات ُ
شعرا ،المؤسسة العربية
((( الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي ،الخليج يتحدَّ ث ً
للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى2003 ،م ،ص 13 :ـ .15
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َ
السؤال وراء السؤال
أنبش في ُش ُرفات الظنون أمدُّ
تجيب :نزار قباني؟!-أقول :كال.

•أسالك من الذي قال:

ِ
الشطآن ،يا جارتي
يا جارة

روحي لهذا المتر ِ
البض
ف ِّ
َ
ال تقع العي ُن على مثِله

إال على شاطئنا ِ
الف ِّض ْي

المدى
ص ْفو الينابيعِ،
ْ
وصح ُو َ
ِ
وعنفوان السوسن ال َغ ِّض

ـ ترد :أمين نخلة؟!
ـ وأقول :ال.

•أسالك من الذي قال:

ِ
ف الورو ُد في موس ِم العطر
أتج ُّ

بيرغ نمز يف بيرغ

وت ُ
ُغتال ،في ِصباها ،الزهور؟
تقصف ال ُغ ْصن ر ْط ًبا
أصحيح َّ
ٌ
وندى الصبح فوقه منثور؟

تقول :عمر أبو ريشة؟!-وأقول :ال.

•أسالك من الذي قال:
المنو ُر خل َفه
ال تر ِّديه ،كاد ُيزهق روحي ذلك الفات ُن َّ

ِ
أنت ترخينه عليك ً
دالل
وتبيحين للنسائم ْ
كش َفه

ِ
ٌ
الجبين ارتباكًا
مطرق
وأنا

وتظنِّين أن ذلك ِع َّفة

تقول :عبدالله البر ُّدوني؟!-وأقول :ال.

وأسألك من الذي قال:
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ال ت ُلمني ـ أبا َرق َّية ـ إن ُب ّح نشيدي  ..فإنني مطعون
في دمي ِم ْر َج ٌل ،وتحت ضلوعي
شفرات ،وفي فمي ِسكِّين

أحب رفاق الدرب
الثالثون ،يا َّ
والعمر بالوفاء ضنين

ِ
هوى و ُفتُون.
ٌ
مثقالت بما حملنا عليها من ص ًبا ك ُّله ً

-وتقول :بدوي الجبل؟!

-وأرد :ال.

******
ت ُ
ُدهش عندما أقول لك ،هذا كُله من شعر شاعر سعودي
ترعرع على ضفاف القطيف.
وتسألني عن اسمه فأجيب :عدنان السيد محمد العوامي.

-تقول :ولما ذا لم أسمع به من قبل؟

وأجيبك ربما ،ألنه جاء في زمن التناطح بين الكالسيكيةوالحداثة ـ وأنصارهما ،ال يتفقان على شيء سوى معاداة

بيرغ نمز يف بيرغ
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الرومانسية ـ وصاحبنا رومانسي أصيل ،إنه غريب في زمن
غريب.
-تقول لي :ما اسم ديوانه؟

لتوه.
وارد :شاطئ اليباب ـ وقد صدر ِّ-وأضيف :يقول شاعرنا:

ً
َ
خلخـــال لصاحبتـــي
الرمـــل
وأجـــدل

أضمـــه ذه ًبـــا ..أصطـــاده حببـــا
ُّ
ســـوارا حـــول ِمعصمهـــا
ألـــف منـــه
ُّ
ً
ُّ
أرش منـــه علـــى ( َن ْفنُوفِهـــا) َق َصبـــا
وأقول ليته استشارني قبل أن يختار لديوانه هذا االسم
المنكر! كنت اقترحت عليه أن يسميه (خلخال من الرمل) ،أو
(قصب على نفنوف الحبيبة).

القطيف في عيون عدنان العوامي
دراسة فنية تحليلية لصورة القطيف في ديوان (شاطئ اليباب)

الدكتور عبدالله فيصل الربح

(((

نتناول في هذا البحث صورة القطيف ـ وما ُذكر من ملحقاتها
ـ في ديوان شاطئ اليباب للشاعر القطيفي المعروف السيد عدنان
العوامي ،ويأتي اختيار هذا الموضوع لعدّ ة أسباب؛ أبرزها :تميز
تجربته الفنية التي تلزم أي دارس للشعر القطيفي بالتوقف عندها
بارزا في هذا
وتأملها بشكل جدي ،إضافة لكون القطيف مكونا ً
الديوان أعطى الشاعر فيه صورة فنية لتعاطي الشاعر مع أرضه بعيون
الشاعر المحب .من خالل الصور الشعرية كان هذا البحث.

ِح�س االنتماء
يعرف فرحان اليحيى االنتماء بالمفهوم االجتماعي بأنّه« :شعور
ّ
ذاتي لدى المواطن ،يدرك من خالله أنّه جزء من هذا الوطن ،ينتمي
((( أديب وباحث.
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إليه بحكم الميالد على أرضه وارتباطه بأرضه بروابط وثيقة أبرزها
رابطة االنتماء بالعقيدة باإلضافة إلى الروابط األخرى (المذكورة)،
كذلك رابطة الجنس والمصالح المشتركة»((( ،والمقصود بالروابط
األخرى (المذكورة) هو :االنتماء للقبيلة والعشيرة والتراث والتاريخ
واللغة المشتركة(((.
وإذا أتينا للشعراء ّ
فإن أول مالمح االنتماء لديهم هو ما يظهر بين
طيات شعرهم من صور ألرض الوطن وما تحمله من َب َشر وعادات
اجتماعية وغيرها.

والقطيف في ديوان (شاطئ اليباب) للسيد عدنان العوامي
هي القيمة األبرز ـ إضافة للمرأة ـ من بين مجمل ما تناوله الشاعر
من موضوعات في ديوانه المذكور .وفي هذا يقول سعود الفرج:
تمسك العوامي الشديد باألرض فهو يحشد عشرات
«ويالحظ ّ
األوصاف المثيرة التي تع ّبر عن الحب والوالء لتلك البيئة ،فالظالل
ٍ
واأللوان والموسيقى ك ّلها صور متحركة تع ّبر عن َن َف ِ
يحب
شاعر
س
ّ
جما(((».
أرضه ح ًّبا ًّ
ّ
ولعل حس االنتماء عند العوامي يظهر جل ّيا للمطلعين على

((( فرحان اليحيى( ،أزمة المواطنة في شعر الجواهري) ،اتحاد الك ّتاب العرب ،دمشق
2001م ،ص.33-32 :
((( المصدر نفسه ،ص.32 :
((( سعود عبد الكريم الفرج( ،شعراء مبدعون من الجزيرة والخليج) ،مطابع الفرزدق
التجارية ،ط ،1الرياض1996م.5/2 ،

يماوعلا ناندع نويع يف فيطقلا
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إنجازه العلمي الكبير بتحقيقه ديوان الشاعر أبي البحر الخطي،
حس انتماء العوامي للقطيف كان الباعث له ألن يقوم
الذي أزعم أن ّ
بتحقيق ديوان شاعر المنطقة األبرز في تلك الفترة التاريخية المعتمة
(القرن الحادي عشر الهجري).

والمتصفح لديوان الخطي يجد ذلك جل ّيا حينما يراجع عمل
العوامي؛ فبد ًءا بالمقدمة التي يتحدّ ث فيها عن الحركة األدبية في
(((
المنطقة((( إلى ولوجه للحديث عن تاريخ المنطقة في فترة الشاعر
المطول عن تاريخ
ودفاعه عنه((( إلى مالحق الجزء الثاني وحديثه
ّ
المنطقة وشعرائها ومؤرخيها ،مما يجعلنا نزعم َّ
أن تحقيق الديوان
كان ذريعة للحديث حول ثقافة المنطقة وأدبها بشكل عام وأبي البحر
الخطي وشعره بشكل خاص .هذا الشعور القوي باالنتماء للقطيف
َّ
يتجل في الدراسة العلمية التحقيقية فحسب،
عند العوامي لم
بل كانت بدايات تجلياته عن طريق اإلنتاج األول للعوامي وهو
(الشعر) ،وسنكتفي هنا بالحديث حول منطقة القطيف في (ديوان
شاطئ اليباب) ،ولن نتطرق لقصائد العوامي خارج هذا الديوان.
حس االنتماء عند شاعرنا هو أنّه
ولع ّلنا نالحظ أن أول مالمح ّ
ال يتحدّ ث ـ في الغالب ـ عن أي بلد غيره باستثناء قصيدتي( :أغنية

((( الشيخ جعفر الخطي( ،ديوان أبي البحر الخطي) ،تحقيق عدنان السيد محمد
العوامي ،مؤسسة االنتشار العربي ،ط ،1بيروت2005 ،م.15/1 ،
((( المصدر نفسه.31/1 ،
((( المصدر نفسه.161/2 ،
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(((
(((
حسا قوم ًّيا
في عرس الدم) و(من أرض لبنان) واللتين تحمالن ّ
تجاه لبنان بلد النضال ،وقصيدة( :بيرتوأزول)((( التي يتحدّ ث فيها
عن مصيف في شرق آسيا .فالقطيف وبعض مناطقها مثل تاروت
وصفوى هي الغالب في حديثه عن األرض التي تشكّل نموذجا
إلنسان الخليج المعاصر ،الذي دائما ما يتذكر تراث خليجه بشديد
الشوق ّ
لعل الماضي يرجع هنيهة ليرى أبناء الحاضر شيئا من تراث
آبائهم وأجدادهم.

التوحيد بين المع�شوقة والوطن:
سر استقراره في هذه
ّ
يوحد العوامي بين الحبيبة والوطن ألنهما ّ
الحياة ،وليس للمرأة أن تغار من تفكير عاشقها باألرض وإال ّ
فإن
الجواب (الديبلوماسي) حاضر:
ِ
ِ
ُّ
بـــه
ف
ظـــل
فحســـبها أنّهـــا
يـــر ُّ
ِ
شـوق ِ
ْ(((
ٌ
هـواك ندي
ونفـح ِمن
إليك،
ٌ

بل ّ
إن األمر قد يتطور إلى تبادل لألدوار بين الحبيبة/المرأة
والوطن/األرض وذلك بأن تتحول األرض إلى معشوقة والمرأة
إلى وطن متحدثا للحبيبة/المرأة عن الوطن/األرض:
((( عدنان السيد محمد العوامي( ،شاطئ اليباب) ،مطابع الفرزدق التجارية ،ط،1
الرياض 1992م ،ص .34
((( المصدر نفسه ،ص.44
((( المصدر نفسه ،ص .32
((( المصدر نفسه ،ص .9
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فيـــك فردوســـا ِ
ِ
ـــت لهـــا
عشـــقتها
وع ْش ُ
ً
هــوى تشــرب فــي فكــري ومع َت َقـ ِ
ـد ْي
ْ ُْ
ّ َ
ً
ـــت ُأغنيهـــا الهـــوى ُح َر ًقـــا
ومـــا ِبر ْح ُ
ِ
ِ (((
الرصد
أفقـت لمن
فمـا
ُ
حولـي مـ َن َ
ْ

يبالغ العوامي بعدها في تشخيصه لألرض بالحبيبة بأن يعطيها
صفة الخيانة (خيانة العشاق لبعضهم على غرار قول أبي فراس
الحمداني:
ِ
ِ
فـــاء َم َذ َّلـــ ٌة
الو
يـــت َوفـــي َب
َو َف ُ
عـــض َ
ِ ٍ
(((
ـدر
آلن َس ــة ف ــي َ
ـيمتُها ال َغ ـ ُ
ـي ش ـ َ
الح ـ ِّ
فيقول العوامي:
صحـــوت أللقاهـــا تُكافِ ُئنـــي
حتّـــى
ُ
ِ
ـو ِد
ـي بِ ــا ق ـ َ
ـي ب ـ ْ
عل ــى الوف ــاء فتلق ـ ْ
لكنّنـــي ،والســـنا تنـــدى غالئ ُلـــ ُه
ـــرت فـــي د ٍّل وفـــي َغي ِ
ِ
ـــد
إذا تخ ّط
َ
َ
ش ــر ْب ُت في ـ َ ِ
وأس ــى
ـي د ًم ــا ً
ـض جراحات ـ ْ
ِ
ِ (((
ـب علـى أحد
وقـدْ
ُ
فلم أ ْعت ْ
عفـوت ْ

((( المصدر السابق ،ص.10 :
((( أبو فراس الحمداني( ،ديوان أبي فراس الحمداني) ،شرح د .خليل الدويهي ،دار
الكتاب العربي ،ط ،2بيروت1994م ،ص .163
((( عدنان السيد محمد العوامي (شاطئ اليباب) ،ص .10
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فما يحصل له من نكبات الدهر على أرض وطنه يستلذه الشاعر
ّ
يستلذ الطعنات من معشوقته التي يسامحها متغافال عن زالّتها
كما
ألنها في نهاية المطاف حبيبته:
ِ
وأنـــت بهـــا
أهلـــي
ســـامحتُها ،أه ُلهـــا
ْ
ِ
ومـن ِ
أهـل ِ
المـرء ِمـ ْن ٍ
بلد
َـم لـدى
ْ
وك ْ
ل ــن يمس ــح الح ـ ِ
ـي لِت ُْر َبتِه ــا
َ ُ َّ
ـب مــ ْن قلب ـ ْ
ِ (((
َّ
ـي ب ــا ع ــدد
أن الج ـ َ
ـراح بأضالع ـ ْ
تعود األدوار إلى مكانها فالمرأة تعود حبيبة واألرض تعود وطنا
ال يمسح من قلب ابنه.

ونجد هذا المعنى (تشخيص األرض بالمحبوبة) في قصيدة
يتحول هو إلى األرض وتتحول األرض/المعشوقة إلى
(تاروت) إذ ّ
الراسي (البحار/سفينته):
ـي وأيــ َن غف ــا
تـ
ُ
ـاروت أيــ َن صح ــا جفن ـ ْ
ِ
(((
رآك ترســـي َن فـــي أهدابـــه فهفـــا
وبالرغم من قسوة المعشوقة/األرض:
تشـــرد ُه
َـــر ِمـــن حرفـــي
َ
ُّ
فكيـــف ُينْك ُ
ِ
إن غنّـــى ْ
ضفافـــك ْ
وإن هتفـــا
علـــى

((( المصدر السابق ،ص.10:
((( المصدر نفسه ،ص.69 :

يماوعلا ناندع نويع يف فيطقلا

139

ـي
أن ــا المعنّ ـ ُ
ـقي ،وف ــي و َل ِه ـ ْ
ـف ف ــي عش ـ ْ
(((
َ
جزى ِبه الصدفا
ُأعطي
الجمان ،فهل ُأ ْ

إال أنه ال يستطيع تجاوز حالة العشق لها:
شـــفتي
اللـــه! كيـــف أذو ُد الشـــعر عـــن
ْ
وكيـــف ِ
أمس ُ
شـــرياني إذا نزفـــا
ـــك
َ
ْ
مـــادام وجه ِ
ً
لقافيتـــي
تشـــكيل
ـــك
ُ
ْ
َ
ِ
فواص ـ ً
ضمــ ًةَ ،أل ًف ــا
ـيَّ ،
ـا ف ــي حروف ـ ْ
ـم عل ــى
ـتي لو ًن ــا؛ يهي ـ ُ
يغف ــو عل ــى ريش ـ ْ
َ ً (((
يجتاحنـــي ل َهفـــا
ـــه ًرا،
دفاتـــري َس َ
ْ
ْ

ونالحظ أن تشخيص األرض/الوطن عند العوامي دائما ما
يكون بالمعشوقة وال نجده ّ
يشخصها بـ(األم) على عادة الكثير من
الشعراء الذين يفخرون بكونهم أبناء لتلك األم/األرض ،كذلك ال
البحار (لكون القطيف مطلة على
نجده يشخص الوطن بالسيد أو ّ
البحر) ،أو بأي صورة تشخيصية أخرى غير الحبيبة! وسنتحدث في
الفقرة التالية عن كيفية تشخيص القطيف.

((( المصدر نفسه ،ص.69 :
((( المصدر نفسه ،ص.70-69 :

القصائد الشعرية

أنا واألرض
من شعر المحتفى به األديب عدنان العوامي

أوليـــت ِمـــن ِمن ِ
َـــن
مـــا ذا ُيكافـــئ مـــا
َ
يــا َمشـ َ
المــدُ ن؟
ـتل العشــق ،يــا ُنـ َّ
ـوار َة ُ
ـرض عافيت ــي
وم ــا عس ــى أن تُو ِّف ــي الف ـ َ
ِ
القلب َيـا وطني؟
غير هـذا
وليس لـي ُ
يـــا َض َّفـــ ًة قامتـــي مـــن َم ْي ِ
ـــس نخلتهـــا
وســحنتي مــن َغــوادي ُمزنِهــا الهتِــن
َ
ووشـم يدي
مـن صحـو كثبانها كُحلـي،
ُ
مـن م ِ
وجها نشـو ُة األحالم في َو َسـني
َ
عشـــت ترتجـــل األنـــوا َء قافيتـــي
ال
ُ
تضر ُجنـــي
إن لـــم أعشـــها
ً
تباريحـــا ِّ

*****
ـــرا
يـــا مـــن تخـــال
َ
تـــراب األرض ُمت ََّج ً
فتشـــتريه بمـــا يرضيـــك مـــن ثمـــن
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ـت م ــن طينت ــي ،شــ َّطت مس ــافتنا
م ــا أن ـ َ
ـو ِر وال َع َط ــن؟
الح ـ ْ
أي ــن القرابــ ُة بي ــن َ
ال يس ــتوي العاش ــق المش ــبوب عاطفــ ًة
واأللعبـــان ،فـــذا محيـــاه بالنَّتـــن
والفحـــم ُمنْتِنَـــ ُة األوجـــار مخبـــؤه
ُ
ِ
ِ
مفـــر ُق القن ِ
َـــن
والســـانحات مداهـــا
مت ــى تس ــاوى الدج ــى والش ــمس ألأل ًة
ُ
لصـال فـي َق َرن؟
والص
أو ُج ِّمـع ال ِّت ْب ُـر َّ
ٍ
نسـب
مـا بيـن أهـل الهـوى والغـدر مـن
أصه ـ َـر العصف ــور ف ــي األُ ُت ــن
إالَّ إذا َ
*****
الصبــا ُهدُ بــي
ـح َّ
إ ِّنــي ،وإن هدهــدت ريـ ُ
وضمخـت ُر ْدن ثوبـي ،وازدهت فنني
َّ
نبـــض أوردنـــي
ـــس َر ْد ُح شـــذاها
َ
أو َم َّ
ـف عل ــى َر َس ــني
فل ــن ت َُش ــدَّ له ــا ك ـ ٌّ
فبـــع ترا َبـــك ،ال تشـــغلك معضلتـــي
مطبـق صـدري علـى وطني
إنِّـي هنـا
ٌ
*****
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ه ــذا أن ــا ،م ــن ن ِ
َجي ـ ِ
الس ــيف أنس ــجتي
ـل ِّ
ـق َبدَ ن ــي
وف ــي ض ــروع الدوال ــي ُموث ـ ٌ
ُ
عنفـــوان دمـــي
ومـــن ينابيـــع أرضـــي
ـتجلب لبن ــي
وم ــن س ــنا شمس ــها ُمس ـ
ٌ
ومـــن رفيـــف شـــذا ليمونهـــا ن َفســـي
ومـن يماماتها الفصحى صدى َل َسـني

*****
بيتـــي المخ َّبـــأ فـــي أزهـــى خمائلهـــا
م ــا زال ،رغ ــم ضن ــى أ َّيام ــه ،س ــكني
ِ
ُ
لـــب ،ناشـــرة
كالخ
ومربعـــي غيمـــ ٌة،
الصباب ــات ف ــي اآلكام والدِّ م ــن
ـوح َّ
بـ َ
ٍ
ناضـــرة
تَطـــوي صباحاتِهـــا فـــي رمـــل
وف ــي العشــي ِ
ات َيطويه ــا أب ــو مع ــن
َّ
كـــرى
فـــإن جفاهـــا بشـــطآن الجبيـــل
ً
ـيهات بالوســن
تكحلــت فــي ربــى سـ َ
َّ
أو خيمـــة فـــي ربـــى صفـــوى مطنَّبـــ ٌة
ِ (((
تُدني السـنابس والدما َم مـن َح َضن

((( حضن :جبل في نجد.
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و َع َّشــ ٌة كاب ــدت وج ــدي ،ومخمصت ــي
م ــا زال يغف ــو عل ــى أكتافه ــا ُغ ُصن ــي
(((
يـف ِ
ُ
المجدول من سـهري
ماج َّيتـي
ولِ ُ
مـا زلـت أغسـل في أشـجانه شـجني
ولفتـــ ٌة أشـــعلت تَوب َّيـــة كبـــدي
بوقده ــا ،بع ــدُ  ،م ــا تنف ـ ُّ
ـك تش ــعلني
ولثغـــ ٌة سبســـبت داروش نبرتهـــا
م ــا زل ــت أحمله ــا نق ـ ًـرا عل ــى أ ُذن ــي
تميـــم فـــي مضاربهـــا
إن دندنتهـــا
ٌ
ٍ
يـــزن
أغفـــت عليهـــا بنـــو
بكـــر وذو َ
أو نسـم ٌة سـافرت فـي الصبح مـن ح َل ٍ
ب
(((
تلقا َء نزوى رست سكرى على َر َدني
أو موجــ ٌة ن ـ َّـز منه ــا الوج ــدُ فاحتضن ــت
ـيف المنامــة ،والت َّفــت علــى عــدن
ِسـ َ
فهـــي التـــي عـــاش مجدافـــي يعاتبهـــا
ِّ
بشـــط ِجـــدَّ ة يشـــكوها أذى الزمـــن
م ــا زل ــت من ــذ َّ
وهجه ــا بدم ــي
تفش ــى ُ
ومـــا تـــزال أغنيهـــا وتُعتِبنـــي
((( الماجي :ضرب من نخيل القطيف المبكرة ،رطبه أسود لذيذ.
((( الردن ،بفتح األول والثاني :قماش الخز.
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*****
مــن أول الوجــد مــا انفكــت تخاصرنــي
علـــي ،وتغرينـــي وتلهمنـــي
تحنـــو
َّ
واليــوم ت ِ
ُكمــل مــا اعتــادت مواســمها الـ
َ
ــحبلى فتهطل في روضـي ،وتغمرني
فمـــا الـــذي فـــي يـــدي حتـــى أر َّد لهـــا
ا ذرذرت ــه عل ــى رأس ــي م ــن المن ــن؟
ألـف قلـب تحـت خاصرتي
لـو كان لـي ُ
تضمه ــا وتم ــادت ب ــي خط ــى زمن ــي
ُّ
لمـــا وفيـــت بنـــزر مـــن فرائضهـــا
حتــى ُتــرى ســاجتي يغفــو بهــا كفنــي
*****

يا واق ًفا في ّ
مهب ال َورْد

إلى الشاعر الكبير السيد عدنان العوامي في ليلة تكريمه
بمدينة (القطيف) ..أخت (األحساء) ً
أمل وألما..
األستاذ جاسم الصحيح

َ
منـــاك أ ْم آيـــ ٌة فـــي ســـورة (القلـــ ِم)؟!
ُي
ـن اللـ ِ
موصول ـ ٌة بيميـ ِ
ـه فــي (ال َق َس ـ ِم)!
م ــا خان ـ ِ
ـت ِّ
الذ َّم ـ َة الكب ــرى ،وال ن ََح ـ َـر ْت
ِ
األلوهـــة قربانًـــا إلـــى َصنَـــ ِم
عهـــدَ
ِ
ِ
ِ
جم ِر ِه
ُخذنــي إلــى العهــدَ ..أشــع ْلني بـــم َ
ـتعلت وف ــا ًء عاطِ ـ َـر ِّ
الذ َمــ ِم
كم ــا اش ـ َ
ـير موهب ـ ٍ
ـث ع ــن إكس ـ ِ
ـت أبح ـ ُ
ـة
م ــا زل ـ ُ
ُع ْل َي ــا ت َُو ِّح ــدُ م ــا بين ــي وبي ــن دم ــي
ِ
َّ
يختط من جسدي
الشعر أن
حسبي من
قصيـــد ًة غيـــر ِ
والـــو َر ِم
ذات الشـــح ِم
َ
َ
***********
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ِ
ِ
َت
نشيد
يا صاحبي في
الموت ..ال َص ِدئ ْ
ـض من إشـ ِ
ـراقها بِــ َفمي
أســنانُك البيـ ُ
ه ــا نحــن ج ـ ِ
ـاران ف ــي قبري ـ ِ
يؤنس ــنا
ُ
ـنُ ،
ِ
ِ
الر َم ِم!
الجوار..
خير
جوار األعظ ِم ِّ
ُ
نمتـــدُّ صرخـــ َة آال ٍم ُم َخـــدَّ َر ٍة
ـارورة ِ
ِ
بـــج ِ
رعة الصبـ ِ
الح َكـ ِم
ـر مــن قـ
ُ
م ــا زال ـ ِ
جوانحن ــا
األرض تس ــتصفي
ـت
ُ
َ
ٍ
ِ
عب ــر الع ـ ِ
الح ُل ـ ِم
ـذاب بِـ ــم ْص َفاة م ــن ُ
يغـــري بنـــا الشـــعر َز ْعمـــا َّ ِ
ـــقوتَنا
أن ش َ
ُ
ُ ً
ِ
ِ
َو ْرد َّيـــ ٌة ،ومآســـينَا مـــن النِّ َعـــ ِم
ِ
الحقيقـــة مـــن ُث ْق ٍ
ـــب ن َُر ِّق ُعـــ ُه
كـــم فـــي
بما ت ُ
الو َه ِم!
َحوك َيدُ ال ُفصحى من َ
ٍ
مجـــازات ت َ
ُخ ِّف ُفنَـــا
محـــض
ـــر
ُ
فال ُع ْم ُ
ِ
ِ
والق َس ِم
األقدار
الس ْي ِر من ثِ َق ِل
في َّ
ِ
المأســـاة ،نحســـ ُبها
نســـافر فـــي
تيهـــا
ً
ُ
ت ِ
ُفضــي إلــى غيـ ِ
ـر مــا ن َْج َتـ ُّـر مــن َأ َلـ ِم!
ِ
اإليمـــان عاصفـــ ٌة
َـــت َلدَ ْينـــ َا مـــن
كان ْ
تَكف ــي ألَ ْن ن َْه ـ ِ
بالح ُلــ ِم
ـوس ُ
ـز َم الكاب ـ َ
َحتَّـــى َقنِ ْعنَـــا بمـــا َ
قـــال الوجـــو ُد لنـــا:
ُ
أجمل في الدنيا من ال َعدَ ِم!
ال شي َء

و ا
دْرَولاّبهم يف اًفقا ي

****************
ـو ْر ِد ُم ْحت َِش ــدً ا
ـب ال ـ َ
ي ــا واق ًف ــا ف ــي مه ـ ِّ
ِ
ِ
السنِ ِم
فِي ُج َّبة
الشمس ..في إِكليلها َّ
ِ
ـــت َ
البســـتان زنبقـــ ٌة
بـــك فـــي
َح َّر َش ْ
ت َ
هائـــج َع ِ
ٍ
ٍ
ـــر ِم
بأريـــج
ملغومـــ ٌة
ـــك ِ
فاهتـــز داخ َل َ
منتفضـــا
يـــس
القدِّ
ً
َّ
ُ
تسبيحة ِ
ِ
ِ
ِ
الق َم ِم
السفح ..عن
كم ِة
عن ح َ
وارتـــدَّ ِ
ت الـــورد ُة العـــذرا ُء خائبـــ ًة
ِ
تبكي على ِ
المدفون في النَّدَ ِم
عطرها
مـــا َ
أســـندت شـــهوتَها
ضـــر َك لـــو
كان
َ
َّ
علــى ذرا ٍع مــن األشـ ِ
ـواقُ ،م ْض َطـ ِ
ـر ِم!
سـ ِ
ـل الفراش ـ َة :ه ــل َح ـ َّ
ـاف به ــا
ـط المط ـ ُ
ِ
ٍ
األزهار ُم ْخت َِص ِم؟!
مع
على
رحيق َ
ُ
َ
البســـتان ُخ ْض َرتَـــ ُه
فـــرش
مـــن َأ ْج ِلنَـــا
ـــم اصطفانـــا عناقيـــدً ا مـــن ِّ
الشـــ َي ِم
ُث َّ
األلـــوان فـــي ُأ ُف ٍ
ُ
ـــق
ـــر ْت حو َلنـــا
ت َ
َج ْم َه َ
ِ
اإلغـــراء ،محت ِ
ِ
ٍ
َـــد ِم
برائحـــة
ذاك
ُ ْ
ـم نس ـ ِ
ـت فِ ــي مع ـ ِ
ـوتِنا
ـبق الوق ـ َ
ـراج ن َْش ـ َ
ُق ـ ْ
َ
من قبل ْ
اله َر ِم
تسقط
أن
األعمار في َ
ُ
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ـط م ــن ِ
ِ
األرض ِقس ـ ٌ
مباه ِج َه ــا
لن ــا عل ــى
ِ
مــا َ ِ
ِ
والسـ َـأ ِم
زال فــي قبضــة الحرمــان َّ
ُحـــس ِ
ـــل ن ِ
ِ
للغوايـــة مـــن َح ْم ٍ
بـــه
َـــم
ُّ
ك ْ
الر ِحـ ِم!
ينمــو ،وتســر ُق ُه التقــوى مــن َّ
مـــا َ
اإلحســـاس ُمز َد ِه ًيـــا
يفضحنـــا
زال
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ياقوتة الك َِل ِم
البوح ..فِي
لؤلؤ
في
ُ
فضائحنـــا
فح َّج ْبنَـــا
ـــف
َش َّ
َ
البيـــان َ
ِ
بالتوريـــاتِ ،
وصرنَـــا ِقب َلـــ َة الت َُّهـــ ِم
ذاكـــر يـــو َم أ ْب َر ْمنَـــا مواث َقنـــا
هـــل
ٌ
ـــة ِ
الحيـــاة ،علـــى كُراس ِ
ِ
القـــدَ ِم
مـــع
َّ َ
أختا ُمنـــا لـــم ت ُ
محابرهـــا
َخـــ ْن يو ًمـــا
َ
إ ْذ ل ــم ت ـ ْ
ـزل َغ َّضــ ًة ف ــي دفت ــر األُ َمــ ِم
نخاصـــر دنيانَـــا علـــى َوت ٍ
َـــر
ُكنَّـــا
ُ
رس من ِ
يرقص فِي ُع ٍ
الح َم ِم
ما ان َف َّك
ُ
ٍ
ُدرنـــا علـــى ِ
بــــأغنية
نارنـــا األُو َلـــى
ِ
ِ
الض َر ِم
ممشوقة
الخصر تحيا رقص َة َّ
ِ
ِ
بــــح َّصتِنا
ـــح ْت
ســـل الحيـــا َة التـــي َش َّ
منهاِ :
است َْش َع َر ْت ِمنَّا ِسوى الك ََر ِم؟
هل ْ
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و ا
دْرَولاّبهم يف اًفقا ي

ـــق عـــن َق َم ٍ
ـــر
هـــذي رســـالتُنا َتن َْش ُّ
ـة الغيمـ ِ
ـوان فــي عتمـ ِ
نشـ َ
ـاتُ ،م ْبت َِس ـ ِم
ٍ
مكابـــرة
ـــو ًطا مـــن
بئـــس الرســـال ُة َس ْ
َ
ِ
ُّ
نهـــش علـــى األحـــا ِم كال َغنَـــ ِم!
بـــه
شوال 1420 /ﻫ



فلسفة الجذر

إلى كبيرنا الذي علمنا ِّ
الشعر ..
السيد عدنان العوامي  -دام مداده األنقى -
األستاذ ياسر آل غريب

(((

ٍ
ُ
ـــوا
ونبـــض فـــؤادي
آت
ُ
يحمـــل الدَّ ْل َ
أنحو ينابي َع َك الظمأى؛ لكي أروى
ٍ
قافيـــة  
وحيـــن ألقـــاك فـــي أفـــاك
كأننـــي ألتقـــي بالفكـــرة القصـــوى
ِ
مالمح ُه
الخصب ،ما جفت
وج ٌه من
ُ
ِ
الغايـــات والشـــأوا
مـــادام يســـتبطن
صقلـــت مرايـــا المـــاء محترفـــا
يامـــن
َ
كــم ( نرجـ ٍ
ـس ) يتمــرأى عبرهــا زهوا
فائتلقـــت
أنهـــرت محبـــرة اإلبـــداع ،
ْ
َ
أزاهير الندى النشوى
في ضفتيك
ُ
((( أديب وشاعر.
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مــن فــرط مــا أنــت تهــوى األرض يانعة  
أومأت لألرض :كوني جنة المأوى
َ
تمتـــدُّ فلســـف ُة للجـــذر  ،تنبئنـــا
ع ــن ظ ـ ِّـل ذاك ـ ٍ
ـرف المح ــوا
ـرة ال تع ـ ُ
ـع
ُ
وأرض ( خولة ) و ( ا ْبن العبد )  ..متسـ ٌ
ـواج مــن النجــوى
مــن الغــرام  ،وأمـ ٌ
منسرحا
محب مشى في األرض
ما من
ً
ٍّ
َ
دوزن فـــي ســـاحاتها الخطـــوا
إال و
ٍ
َ
ُ
كثـــب
التاريـــخ عـــن
ترصـــدك
إذا
ٍ
شمس لنا تروى !!
فما أج َّل َك من
َو َي ــا ش ــراعا تج َّل ــى ف ــي الخلي ـ ِ
ـج رؤى
من ِ
بدء (سيهات) حتى منتهى (صفوى)
ٍ
عبـــرت
انتمـــاء هكـــذا
أي
ْ
للـــه ُّ
الجـــوا
المطامـــح حتـــى تبلـــغ
منـــه
َّ
ُ
ٍ
بفاصلـــة
وال ُيحـــد الهـــوى يومـــا
ِ
آفاقـــه عـــدوا
مـــادا َم يعـــدو إلـــى
يــا بــن الثمانيــن  ..مــازال الجمـ ُ
ـال يــرى
فـــي جانحيـــك شـــبابا يافعـــا حلـــوا
ـب العم ـ ُـر ف ــي مس ــرى حقيقت ــه
ال ُيحس ـ ُ
إال بمقـ ِ
ــدار م ــا نهف ــو لم ــن نه ــوى
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رذجلا ةفسلف

أصغيـــت للنخـــل أيـــام الصبـــا طربـــا
َ
ـت م ــن إيقاع ــه الش ــدوا
حت ــى تعلم ـ َ
نـــراك شـــيئا مجازيـــا يراودنـــا
الحلم والصحوا
تمزج فينا
مذ كنت
ُ
َ
األبصـــار جائعـــ ًة
تصبـــح
وحينمـــا
ُ
ُ
فــإن فــي مقلتيــك ( الم َّن والســلوى )
المكســـو أخيلـــ ًة
عنوانُـــك الوطـــ ُن
ُّ
ـزع بداخلن ــا الحرم ـ َ
ـان والش ــجوا
فان ـ ْ
ٍ
ِ
َ
لهـــف
جئنـــاك فـــي
بفيـــض أســـمائنا
ـقطت أس ــماؤنا س ــهوا
ـذر إن س ـ ْ
والع ـ ُ

َّ
وعلم آدم الشعراء
في تكريم الشاعر الكبير السيد عدنان العوامي
األستاذ علي مكي الشيخ

(((

ٍ
ٌ
شـــوق يحـــ ُّن لـــكا
آت وفـــي لغتـــي
ِ
ِ
لحنَكا
بوح الحرف َّ
ياصانع الحرف ُ
ياأيهـــا الســـاجدُ األحلـــى لنخلتنـــا
ِ
َ
حســـبك َّ
َ
الشـــوق أتمـــركا
أن
باللـــه
فـــي الســـاجدين غـــدا قد ًمـــا يغازلنـــا
َّ
قواريـــر خلقـــن لـــكا
القطيـــف
أن
َ
ٌ
ـب كنــت لهــا
كنــت التراتيــل كنــت الحـ َّ
لحنًــا علــى سـ ِ
ـدرة النهديـ ِ
ـن َر َّقصــكا
ـت أس ــماءها الحس ــنى عل ــى ش ـ ٍ
ـفة
َذ َّو ْب ـ َ
تلهــو  ،تـ ُ
ـدوخ  ،تغنــي  ،والهيا ُم شــكا

((( أديب وشاعر.
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ُ
بالحـــب أنزلـــه
الرســـول الـــذي
أنـــت
َ
ِّ
ُ
والشوق ألهبكا
كأس الهوى بالهوى
ُ
ٌ
ُ
غـــزل
تحمـــل وح ًيـــا كلـــه
وجئـــت
ِ
الجفن أسكركا
كأس
صلى له
الكأسُ .
ُ
وجنـ ُة العشــق يــا أهــل الهــوى اســتمعوا
شعار الله «هيت لكا»
القطيف
هي
ُ
ُ
ِ
للبـــوح تمتمـــ ٌة
قالـــت :وفـــي فمهـــا
قــل لــي بربــك مــن للعشـ ِ
ـق أبدعــكا
ـب خبأه ــا
ـف القطي ـ ُ
قلت:القطي ـ ُ
َ
ـف القل ـ ُ
قالــت :فســبحان مــن بالقلـ ِ
ـب َخ َّبــأكا
ٍ
عـــرق فيـــك ماوجـــدوا
لوفتشـــوا ك َُّل
القطيـــف يصلـــي نبضهـــا معـــكا
إال
َ
ـق ج ـ َّـل تعال ــى في ــك فانبجس ــت
العش ـ ُ
ِ
ِ
اللـــه ج َّل َلـــكا
الـــورد  .ور ُد
قـــارور ُة
حـــواءك األحلـــى لدبكتنـــا
نقشـــت
َ
َّ
شكرا آلدمك الـــ «يحكي» براءتكا
ً
ت َُشـــع فـــي َف َل ِ
ـــك األيـــا ِم تنثـــره
ُّ
طه ــار ًة  ،عفــ ًة  ،أس ــرجت ش ــهوتكا
كنـــت القطيـــف التـــي كانـــت مطـــرز ًة
بالحب والشوق ..كيف الشوق َط َّر َزكا
ِّ

ش
ارعلا مدآ مَّلعو

َ
قـــدرا
تكتـــب آيـــات الهـــوى
يمنـــاك
ُ
ً
كـــ (ليلـ ِ
ـدر ) ِســر الكـ ِ
ـة القـ ِ
ـون َأن َْزلــكا
ُّ
ِ
أي أســـمائك الحســـنى نفصلهـــا
مـــ ْن ّ
ِ
ِ
ُ
األسماء خ َّبأكا
روعة
والكحل في
أحلــى مــن الشـ ِ
ـوق َأ ْن تحيــى بــا وطـ ٍ
ـن
مـــادام ُحبـــك لألنثـــى ت ََو َّطنَـــكا
(فطرفـــ ُة العبـــد) إذ غازلـــت خولتـــه
ـم ذاك العب ــدُ ه ــام ب ــكا
ل ــو كان يعل ـ ُ
غازلــت خولـ َة  ،ضاجعــت الهــوى ثمـ ً
ـا
داعب ــت «نفنوفه ــا» والش ـ ُ
ـال َع َّذ َب ــكا
ُ
المجنـــون داعبـــه
الفـــارس
يـــا أيهـــا
ُ
الخ ـ ُ
ـال ف ــي خده ــا  ..والل ــه َجنَّنَ ــكا
وجهــا بــه ارتســمت
ذكـ ُ
ـرت وجهــك يــا ً
ـب نب ــأكا
ـب  ،وح ــي الح ـ ِّ
نب ــوء ُة الح ـ ِّ
ـت ف ــي زمن ــي وجه ــي وذاكرت ــي
َأ َض ْع ـ ُ
َم ْن غير قلبك أستجلي به الحلكا
وغربتـــي ســـافرت فـــي داخلـــي فأنـــا
ُ
وصلصال الظال ِم حكى
غريب،
مني
ٌ
روحـــا وجـــه خالقهـــا
حتـــى وجدتـــك ً
ـب أوجــدكا
فيهــا تج َّلــى  .ولـ ُ
ـوز الحـ ِّ
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خذنـــي إليـــك ووســـد آهتـــي فأنـــا
ِم ْن ِ
عار ( ُق ْر َ
مط) أرجو اآلن توبتكا
أنـــا الـــذي عـــاد مصلوبـــا بِ ِع َّفتِ ِ
ـــه
ً
وذنبـــه َّ
أن فـــي عينيـــه ِع َّفتـــكا
طبـــع ال شـــريك لـــه
أنـــا قطيفـــك
ٌ
َ
شريكلكا
َر ْج ُعالصدىقــــالليَ :أ ْنال

مقاربة حول كتاب تحقيق ديوان أبي البحر
الخطي لألديب الشاعرالسيد عدنان العوامي
قراءة وتحليل :األستاذ فريد عبد الله النمر

(((

الكتاب  :ديوان أبي البحر الخطي
تحقيق :عدنان السيد محمد العوامي
األجزاء :جزءان 2
الدار  :اإلنتشار العربي ـ بيروت لبنان
الطبعة :األولى 2005م
قراءة تحليلية مقاربة

يعتبر ديوان أبي البحر الخطي لألديب شرف الدين الشيخ
جعفر بن محمد الخطي القطيفي نموذجا مهما وبارزا لدور الحركة
األدبية والشعرية المتنامية لمنطقة القطيف ومزامنتها على صعيد
األثر الشعري الذي تركه هذا الديوان من عالمة فارقة في المستوى
((( أديب وشاعر.
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الشعري عبر حقب زمنية متباعدة من الصعود الفكري واألدبي
المتجاور بالبحرين واألحساء كمرجعية شاهدة على أثرها في هذا
المشهد الحقيقي المتجاور لحركة التاريخ السياسي واإلجتماعي
آنذاك.
لذا جاء هذا الكتاب للمحقق العوامي كمتابعة لما كتبه أسالفه
المحققون وامتداد لما وقفوا عليه من تحقيق جاد وللوقوف على
ً
وتاريخا وعلمية وحياة
السيرة الحافلة بهذا العلم الشعري نشأة
وعلى منهج التحقيق الموظف والمثبت لمسيرة الديوان من حيث
عدة عناصر أدبية وفنية ولغوية ولفظية ومضوعية وسياسية واجتماعية
وجغرافية كمحفز للمستقصي لحقيقة الحياة التي اكتنفت التحوالت
السريعة في حياة أبي البحر منذ الميالد المختلف فيه حتى النشأة
ومسارات النضوج األدبي وعالقة الشاعر بالداخل كمسقط رأسه
في هذه األرض والخارج السياحي المفضي للمآرب الحياتية
الضرورة.

فكان الوجه األول هو استعادة المنهج الموضوعي والمركزي
كما تشي المقدمة فيه كمفتاح للقراءة للديوان وما تفضي إليه من
دراسة مستوفية لجميع حلقات الديوان من حيث العالقة الزمانية
والمكانية التي صنعت النص والحدث معا.
فمن خالل هذه المقدمة األولية لهذا التحقيق المركز جاء
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كمقاربة أخرى تنتصر للرؤية الشعرية والفلسفية وألثر البيئة على
الحالة الشعرية وما تفرضه من حالة سخط ورضا كخط بياني متعرج
بين ما هو في صعود وعروج شعري ونزول لغوي واجتماعي عبر
عنه المحقق بين الظرافة والمجون.
من هنا كانت هدفية الدراسة والتحقيق تقترح اجرائية منهجية
بوصف التحقيق هو نوع من التجريد النظري واألدبي عبر معطيات
النصوص ومستوياتها والكشف عن عناصرها من حيث القراءة
المعنوية واللفظية كاجتهاد في نقل الموروث والمأثور للنزعة الفنية
العصرية واألسلوبية المتقبلة للجمهور المعاصر.

فدرجة االقتراب من النصوص جاءت على نحو افتراضي كما
تفضي له الحالة الشعرية في أعلى مراتبها الفنية واللفظية وهذا النوع
من التحقيق يضيف للعمل الخاصية الجمالية في التركيب والتفاعلية
في اللفظ وتشكيل النص الكلي بسياقه الذي أنجز فيه.

فهكذا تمكن األديب العوامي من مقابلة النصوص لديوان أبي
البحر من مهمتين بارزتين أكثر من غيرهما ـ اللفظية كلغة ،والجمالية
كمعنى على مستوى صوت القصيدة الصرفي ونحوها التركيبي
وداللتها المعنوية وايقاعها الموسيقي الداخلي كمتعلقات تفضي
مادحا كان أو راث ًيا
للموضوع الكلي سواء كان النص جا ًدا أو هزل ًيا ً
وجدان ًيا أو تعبير ًيا.
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وعلى هذا الصعيد قارب األديب العوامي نصوص الديوان بمثيله
الشاعر من مجايليه الشعراء في بيئة المعنى النصية واللفظية كمشترك
فني تطفو به القصيدة.

كما تضمن التحقيق جرعة عالية من النقد والتحليل ليس بدافع
النقد األسلوبي واألكاديمي وإنما بدافع اإلقتراح بوصف المنتج
من خالل التفاعلية في النقد العربي من تراثنا لصالح بدائل أخرى
كالشرح أو التفصيل والتفسير عبر إثارة األسئلة اإلجرائية واألدوات
لفهم المغزى الحقيقي من اإلحاالت الكثيرة التي وضع المحقق
إصبعه عليها لغرض تبيين األصل منها تارة وشرح أبعادها تارة
أخرى.

وال غرابة أن ينحو التحقيق هنا في هذا الديوان منحى الداللة
عوضا عن األنساق الشعرية عند الشاعر وإلى مجتمعية النص وبيئته
كميدان اختبار للخالف الذي وقع عليه في غابر األزمنة والتباين
الرؤيوي وفهمه وتحليله حيث جاء هذا التحليل من عمق المكان
وبيئته الشعرية واألدبية والتاريخية والجغرافية أيضا مما جعل هذا
التحقيق أقرب للمفهوم بطبيعة الشاعر الروحية المنتجة للنص
كنظرة تؤآزرها في ذلك الذخيرة الثقافية التي يمتلكها المحقق كمنتج
للعمل التحقيقي بما يتسم من تراكم معرفي وأدبي يصب لصالح
العمل المحقق ومن خالل خبرة متسعة ومتنوعة وقدرة.
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في التمييز بين التجارب المختلفة وكشف قوانين القوة والضعف
في هكذا عملي أدبي تراثي وفني من خالل خصائصها المتنوعة
أدرك المحقق العوامي خاصية التناص الشعري مبكرا في تجاذب
أطراف القصائد للديوان وعرف أيضا بخبرته شخصية الشاعر فيه
والتحوالت التي تصيبه وتظهر عليه في القصيدة فاستدعى ذاكرة
الشعر لديه وقربها للقارئ بشفافية تحيل للجو الشعري الذي كان
يتقنه الشاعر بامتياز وتفوق ملحوظ وردها لمصدرها الغائب كمرجع
نصي بمهارة واقتدار ففرز عناصر التوتر اإلجتماعي واإلقتصادي
منها بسهولة معرفية بسبب طبيعة المنهج الشعري المعتمد في وقته
خاصا لنقط التماس
اختيارا
بين تقديم وتأخير وكان هذا يتطلب
ً
ً
والتناص كفعل نصي وكثيف اندمج هذا التناص في أفق النص
الكلي دون نشاز.
لذا لم يتوقف المحقق في قراءته التحليلية والتحقيقية عن
مقترحاته اإلجرائية في ترجمة التصور النظري والمعنوي في صورته
الحوارية كهدف استراتيجي بعيد ولم يتوقف عند الكشف عن
جماليات النص كفنية خاصة أو ما يرمي له من داللة بل انحاز للهدف
النصي المحرك للنص واسقطه على البيئة والشعور والوعي الذاتي
ومحاكاته المغرية للتقبل كصوت مقارب يعتمد الصرفية والصورة
المتخيلة في المقترب البالغي وموسيقى القصيدة العروضي كفعل
قرائي يعطي المفاتيح النصية من العناوين المختارة وحتى الهوامش
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والحواشي والتواريخ واألمكنة يفترض للقارئ وجودها ومعرفتها
واإلحاطة بها.

إن ما يفعل التحقيق في الحقيقة هو نوع من التقريب الصادق
المروض للنصوص النافرة عن دالالتها ومعانيها ومقاصدها بعد
مرت بالعمل األدبي اإلبداعي وهو محاولة لفك الملتبس
أزمنة ّ
والمختلف عليه باجتهاد مضن وحقيقي وشفاف يفضي للثقافة
بالنص الشعري ومالبسات القصيدة.

التغطية اإلعالمية

القطيف :تظاهرة شعرية في تكريم السيد
(((
عدنان العوامي

احتشد مئات الشعراء واألدباء وجمهور الثقافة في الحفل
التكريمي الذي اقيم مساء األول من أمس ،في صالة الملك عبد الله
بالقطيف ،لتكريم الشاعر والمحقق عدنان العوامي ،بمناسبة صدور
تحقيقه لديوان ابي البحر الخطي.
الحفل الذي جمع محبي الشاعر العوامي ومتذوقي الشعر ،من
أرجاء السعودية والبحرين ،تبارى المتحدثون في اإلشادة بالشاعر
وبادرة تكريمه ،واعتبر الحفل ملتقى أدب ًيا لعشرات الشعراء والكتاب
الذين غصت بهم القاعة ،وتحدث في الحفل الدكتور محمد سعيد
الطيب ،والشاعر حسن السبع ،والشاعر مصطفى ابو الرز ،والمحقق
البحريني تقي البحارنة ،والكاتب نجيب الزامل ،وجبير المليحان،
((( صحيفة الشرق األوسط ،الثالثـاء  03ربيـع الثانـى 1427ﻫ  2مايو  2006العدد
.10017
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رئيس النادي األدبي في الشرقية ،وعبد الرحمن اسماعيل االستاذ
بجامعة الملك سعود بالرياض.
الشاعر حسن السبع قال في الحفل ان العوامي (تناول سير َة
مجموع صفحاتهما على
وشعر ابي البحر الخطي في جزءين يربو
ُ
َ
ألف صفحة) ،مضي ًفا أن العوامي اتبع (آلية محكمة في تحقيق
الكتاب القيم النور.
كبيرا من المشقة ليرى هذا
ُ
قدرا ً
الديوان ،وكابد ً
وسيتفهم ما واجهه المحقق من صعوبات تمثلت في تصحيح
األخطاء والتصحيفات واالختالفات ،ناهيكم عن اجتهاده في
صياغة عناوين النصوص لتعبر عن مضامينها ،وما قام به من حفريات
معرفية وتاريخية لمنطقة الشاعر والعصر الذي عاش فيه ،وتمثلت في
تلك القائمة الطويلة من المراجع والمصادر التي استعان بها ليقدم
لنا عمال متكامال ،ومرجعا معتمدا موثوقا ال يستغني عنه المعنيون
بشؤون األدب والثقافة في هذه المنطقة).

والشاعر والمحقق عدنان العوامي ،المولود عام  1936في قرية
صغيرة من قرى القطيف( ،التوبي) هي نفسها المكان الذي ولد فيه
ردحا في
الشاعر الكبير ابو البحر الخطي ،الذي اشتغل العوامي ً
اخيرا ،عن مؤسسة االنتشار
تحقيق ديوانه حتى قدمه للمكتبة العربية ً
العربي في بيروت ،ويقع تحقيق الديوان في مجلدين يضمان 1034
صفحة من الحجم الكبير.

مالعإلا ةيطغتلا

173

شاعرا
وعرف على نحو واسع في السعودية والخليج بكونه
ً
غزير المعاني ،ثري اللغة ،جزيل الصورة الشعرية ،وقال عنه الشاعر
محمد رضي الشماسي ان الكتاب الذين تناولوا سيرته وكتبوا عن
شعره أجمعوا على إبداع َّية الشاعر عدنان العوامي ،في دقة معانيه،
ورقة ُص ِ
وره ،وعمق تناوله.

وقليلون هم أولئك الشعراء الذين تُجمع عليهم آراء النقاد
خصوصا إذا كان أولئك النقاد والكتاب ذوي موارد
والكتاب،
ً
متنوعة ،وينتمون إلى مدارس متباينة) .وكتب عنه الدكتور غازي
معتبرا أن العوامي( :غريب في زمن
القصيبـي في (المجلة العربية)
ً
غريب) ويصنفه في َمع َّية سعيد عقل ،ونزار قباني ،وأمين نخلة،
وعمر أبو ريشة ،وعبد الله البردوني ،وبدوي الجبل.
شاعرا وباح ًثا عصام ًيا تعلم في الكتاتيب ،لكنه
وعرف العوامي،
ً
عكف وبجهد ذاتي في التعلم ،حتى تعلم اللغات الحية ،وكان من
أوائل الذين اتقنوا التعامل مع الكومبيوتر وشبكة اإلنترنت ،ويملك
العوامي قدرة فائقة على تجسير الفجوة بين األجيال ،فبالرغم من أنه
بلغ السبعين من العمر إال أنه ما زال يتمتع بروح متوقدة بالشباب،
ويحتفظ بصداقات مع أجيال مختلفة من المثقفين.

منتدى الثالثاء بالقطيف يكرم الشاعر والباحث
(((
عدنان العوامي

ضمن أنشطته الثقافية وتكريمه لرواد الثقافة والعلم ،أقام منتدى
ً
حفل تكريم ًيا لألديب والشاعر عدنان العوامي
الثالثاء الثقافي
بمناسبة صدور تحقيقه لديوان أبي البحر الخطي وذلك مساء الثالثاء
 25ذي القعدة 1426ﻫ الموافق  27ديسمبر 2005م.
ومن المعروف أن الشاعر العوامي يعد من الباحثين واألدباء
المتميزين في محافظة القطيف ،فقد بدأ حياته األدبية في كتابة المقالة
والقصة والمسرحية ثم تحول عنها للشعر ،ونشر إنتاجه في الصحف
السعودية والعربية منذ عام 1383ﻫ ،وله مشاركات في مختلف
الندوات األدبية في المملكة وهو عضو في هيئة تحرير مجلة الواحة
التي تعنى بتراث وتاريخ وأدب المنطقة.
((( صحيفة اليوم الصادرة يوم الثالثاء  3يناير  2006م 3 ،ذو الحجة 1426ﻫ.
https://www.alyaum.com/articles/344811
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وقد افتتح الحفل اإلعالمي ميرزا الخويلدي الذي عرف
مختصرا عن شخصية أبي البحر الخطي
عرضا
بالضيف ،وقدم
ً
ً
مشيرا الى أنه ينتمي الى قبيلة عبد القيس ذات الشهرة
وعن ديوانه،
ً
العريضة في الجزيرة العربية وألجأته ظروف االضطرابات التي
عاشتها المنطقة في تلك الفترة الى النزوح الى البحرين عام 999ﻫ
ثم إلى شيراز حيث توفي فيها 1028ﻫ.
كما تحدث عن الظروف السياسية التي عاشها الخطي إبان ثورة
أهالي القطيف واألحساء على األتراك والصراع القائم بين البرتغاليين
واألتراك حينها.

ثم ألقى بعد ذلك الكاتب وعضو اللجنة المنظمة للمنتدى ذاكر
آل حبيل كلمة المنتدى ،فرحب بالشاعر العوامي وأشاد بجهده
الكبير ومثابرته في بحثه القيم بإصدار هذا الديوان ،مؤكدً ا على أهمية
دراسة أدب المنطقة وتراثها وتحليل الظروف االجتماعية والسياسية
مشيرا إلى أن المنتدى يعمل من خالل أنشطته على
التي عاشتها
ً
إبراز الكفاءات والطاقات وتكريمها واالحتفاء بها بصورة مستمرة
من أجل تقدير دورها المهم في المجتمع.
ثم ألقى المحتفى به الشاعر العوامي كلمة شكر فيها القائمين على
المنتدى متحد ًثا حول الظروف التي عايشها الخطي في القرن العاشر
الهجري وخاصة الصراعات الداخلية والخارجية واالضطرابات
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السياسية التي ألجأته الى الخروج من المنطقة.

كما استعرض دور الشيخ الخطي العلمي وحصوله على إجازات
علمية من كبار المراجع الدينيين وتفاعله مع األجواء الثقافية في
المنطقة وفي البحرين تحديدً ا حيث شارك في الساحة األدبية هناك.

كما تحدث الشاعر العوامي حول الحقبة التاريخية التي عاش
فيها الشاعر أبو البحر الخطي ،والجانب الثقافي من تاريخ المنطقة
وخاصة الوضعين األمني واالقتصادي ،اللذين أثريا الحياة الشعرية
ألبي البحر الخطي ،وركز على حلقات أهملها الباحثون لسيرة
الشاعر ،كالفترة التي حكم فيها األشراف الحسنيون آل ابي نمي،
والسلطان خدابندا المغولي ،وولده أبو سعيد ،وكذلك تصحيح
األخطاء التاريخيةً ،
قائل :إن سعيه هذا يندرج في الرغبة لمعرفة
األسباب الكامنة وراء اندثار معالم الحياة الثقافية وضياع آثارها.
كذلك قام العوامي بإلقاء الضوء على الحركة األدبية في موطن
عارضا بصورة موجزة مسيرة األدب في عصر ابن
الشاعر أبي البحر
ً
المقرب العيوني حتى عصر الخطي.

أما مصادر التحقيق ،فتحدث عنها العوامي حيث توزعت بين
المخطوطات ،من ضمنها مخطوطة كتبها رضوان المقابي القطيفي
سنة 1900م ومخطوطة أخرى محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق،
ونسخة أخرى من مخطوطة محفوظة بمكتبة المرعشي النجفي في
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قم اإليرانية كتبت عام 1242ﻫ ،وكذلك مجموع شعري مخطوط
للشيخ لطف الله البحراني.
واشتمل التحقيق على مجموعة دراسات بينها :مدخل إلى عصر
أبي البحر الخطي ،دراسة عن الحروب الداخلية في البلدان اإلسالمية
وساهمت في تكوين الدويالت في العصر العباسي وموقع المنطقة
الخليجية منها ،وصوال لدراسة الغزو البرتغالي للخليج ثم وصول
العثمانيين للقطيف.

وأفرد دراسات مستقلة عن سيرة الشاعر الخطي والوضع األمني
في حياته ،ونشأته وأحواله ،وحياته العلمية واألدبية ورحالته ثم
نشاطه السياسي حتى وفاته.
كما درس شعره من حيث أغراضه ومعانيه وأصالته وظرفه
وخمرياته وغزله وحنينه للوطن الى ان يفرد دراسة في عيوبه الشعرية.

ثم ألقى رئيس تحرير مجلة الواحة محمد النمر كلمة أكد فيها
مهما لمرحلة
على أهمية صدور تحقيق الديوان باعتباره توثي ًقا ً
تاريخية مفصلية في المنطقة.
ذاكرا الجهود الكبيرة التي بذلها الشاعر العوامي في عمله
ً
الدؤوب إلعداد هذا اإلصدار القيم.

ثم قدم راعي المنتدى جعفر الشايب در ًعا تذكارية للشاعر
العوامي معر ًبا عن اعتزازه بصدور هذا المؤلف المهم ومثن ًيا على
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جهود المحقق المحتفى به وداع ًيا الى العمل على تكريم ذوي
الكفاءات والطاقات في المجتمع.
وفتح المجال بعد ذلك للحضور الذين شاركوا بتعليقاتهم
ومداخالتهم التي شملت الحديث عن تعريف المنطقة وشخصية
الشيخ الخطي وضرورة توفير المصادر التاريخية عن المنطقة وفكرة
إقامة احتفال تكريمي حاشد لألديب العوامي.
وتخلل الحفل قراءة مختارة لبعض قصائد الخطي من ديوانه
المذكور ألقاها الشاعر محمد الماجد ،حيث شملت مختلف فنون
جوا أدب ًيا وشاعر ًيا.
الشعر مما أضفى على الحفل ً

وثائق

قئاثو
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كتيب صادر عن وزارة الثقافة واإلعالم عن المحتفى به بمناسبة اليوم الوطني الثاني
والثمانين 1433ﻫ ـ 2012م اشتمل على نبذة عنه ونماذج من شعره.
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