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ّ
المقدمة
•
يــرز يف تجاربنــا شــاعر مــا ،فيكــون مثــار إعجــاب وشــهرة
وأســئلة ومتيــز وعالمــات أخــرى ،قــد ال يحصــل عليهــا شــاعر
آخــر قبلــه أو يف فرتتــه نفســها أو بعــده .ذلــك املعنــى ينطبــق
عــى حيــاة وشــعر الشــاعر اإلمــارايت ســعيد بــن عتيــج الهامــي،
والــذي عــاش قبــل أكــر مــن مئــة ســنة مــن كتابــة هــذه
الســطور ،أي أنــه ولــد ســنة  1875وتــويف ســنة  ،1919وكــا هــو
معــروف أن تلــك الفــرة مل يكــن هنــاك توثيــق أو تســجيل أو أي
مظهــر مــن مظاهــر الرتاكــم الق ـرايئ ،كــا نعرفــه اليــوم ،ومــع
ـت بــن األجيــال ،فهــل
ذلــك تحقــق لهــذا الشــاعر حضــو ٌر الفـ ٌ
كان يف شــعره ســح ٌر مــا ،هــو الــذي حملــه إىل أفــق االنتشــار؟
أم مثــة بريـ ٌـق يف حياتــه التــي كانــت عامــرة باملهــن واملواقــف؟
أم هــي بيئتــه املختلفــة عــن غريهــا باملوقــع والنــاس والتاريــخ؟
نعتقــد أن كل تلــك العوامــل ،وعوامــل أخــرى شــكلت
منــه رمــزا ً شــعرياً رائــدا ً يف القصيــدة الشــعبية ذات العالقــة
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باملــكان .ويف هــذه الســطور ،نذهــب إىل رؤيــة كتابيــة شــاملة،
بــن القصيــدة وصورهــا الشــعرية املكانيــة والحداثيــة فنيــاً
وتاريخيــاً ،وكذلــك بــن التواريــخ والعــادات والتقاليــد يف
املناســبات واملواســم ،وهكــذا بــن ثقافتــي الــر والبحــر بــكل
مــا تحملــه مــن تفاصيــل مشــركة أو مختلفــة .والســؤال :إذا
كانــت تجربــة البحــث أو الكتابــة عمومـاً عــن الشــاعر الهامــي
صعبــة إىل هــذا الحــد ،فهــل علينــا أن نتخــى ونطــوي صفحتــه
وننــى؟ أم نحــاول ونفتــح أفــق الخيــال مــن جهــة ،والرصــد
العلمــي والتحليــي مــن جهــة أخــرى ،وصــوالً إىل أرضيــة مــا
قــد تفيــد الباحثــن اآلخريــن يف الوقــوف عليهــا الحقـاً؟ يف هــذه
التجربــة اخــرت الثانيــة.
إن املعنــى املســتنتج مــن قصائــد الشــاعر ســعيد بــن عتيــج
الهامــي يفصــح عــن الكثــر مــن تفاصيــل حياتــه ،ومــن خاللــه
نســتطيع ق ـراءة األحــداث ومعرفــة األســاء واملناطــق ،وفهــم
املجتمــع والبيئــة املكانيــة واملهــن وغريهــا مــن التفاصيــل .مــن
هنــا ســوف نــرى يف فصــول الكتــاب محــاوالت متعــددة لتقريب
القصائــد مــن املتلقــي ،وذلــك عــر «تفصيحهــا» إي نقلهــا مــن
العاميــة العميقــة إىل الفصحــى ،وإن كانــت معظــم املفــردات
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فصحــى ،ولكنهــا محــ ّورة قليــاً باتجــاه لهجــة ذلــك الزمــان.
وأيضـاً ســرى محــاوالت لــرح أبعــاد الظــرف االجتامعــي الوارد
يف القصيــدة ،وإضــاءة األمكنــة واملواقــع املهمــة ودورهــا يف
الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،مثــل الشــيخ زايــد
األول الــذي حكــم إمــارة أبوظبــي بــن  1855و ،1909والرمــز
املــكاين املهــم ،املتمثــل بقــر الحصــن ،وهكــذا نرصــد يف
قصائــد الهامــي حكامــاً آخريــن أمثــال الشــيخ حمــدان بــن
زايــد األول ،والشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم ،وشــخصيات
مجتمعيــة ووجهــاء أمثــال خلــف العتيبــة ،وكذلــك أصدقــاء
وشــعراء وأحداث ـاً مهمــة نشــر لهــا يف مواقعهــا ضمــن ســطور
هــذا الكتــاب ،مــع الشــكر الجزيــل لــكل مــن زرع البــذرة األوىل
وع ّرفنــا عــى شــعر الهامــي ،وأخــص بالذكــر الباحــث والشــاعر
حمــد خليفــة أبوشــهاب ،والباحــث الدكتــور حــاد الخاطــري،
والباحــث الدكتــور غســان الحســن ،والشــاعر الباحــث عــي
بــن مصبــح الكنــدي ،والشــاعر الباحــث الكنــدي بــن مصبــح
الكنــدي ،وهنــاك إشــارات تفصيليــة ضمــن ســطور هــذا الكتــاب
حــول جهــود هــؤالء الباحثــن.
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ً
•المكان أوال..
نحــن اآلن يف ليــوا قبــل حــوايل مئــة عــام! نتجــول بــن
محارضهــا ونقــرأ تاريخهــا وطبيعتهــا الصحراويــة الســاحرة
ونخيلهــا أيضــاً ..هنــا مثــة أكــر مــن اثنتــن وخمســن واحــة
(محــرا ً) تشــكل مبجملهــا عمــق املنطقــة الغربيــة التابعــة
إلمــارة أبوظبــي.
ليــوا تاريــ ٌخ مــن الحكــم والقــوة ،وصحــراء عميقــة يف
تفاصيلهــا املكانيــة ..هنــا قــاع آل نهيــان وواحاتهــم ،حيــث
العاصمــة القدميــة والحصــن املنيــع وقلــب منطقــة الظفــرة،
وهنــا س ـطّر التاريــخ مواقــف الحاميــة وصــد الغــارات .وبــن
الزراعــة والرعــي ،والتجــارة والغــوص ،واإلدارة واالقتصــاد،
كانــت الظفــرة «مســكناً ومقيظـاً ومرعــى» بينــا تتــأأل الجــزر
يف البحــر ،حيــث «مغاصــات» أبوظبــي مــن «دملــا» حتــى آخــر
نقطــة يف بحــر اإلمــارة.
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أمــا يف أعــاق ليــوا فــإن تلــك الواحــات مطــرزة بقــاع وأبراج
شــاهدة عــى ذلــك التاريــخ ،مــن مزيرعــة وحتــى موقــب ،ومــن
املاريــة إىل ظفــر ،وهكــذا متتــد تواريــخ الحيــاة هنــا مــن خ ّنــور
إىل حويــل ،ومل تنتــه عنــد قطــوف أو نفــر وغريهــا مــن األســاء
ذات الحكايــات والــدالالت.
ونحــن نتجــول بــن هــذه املحــارض نتوقــف قليـاً يف «محرض
حوايــا» ،فثمــة خــر يتداولــه النــاس بأن الفارس والشــاعر ســعيد
بــن عتيــج الهامــي قُتــل! كان ذلــك ســنة  ،1919بينــا نصغــي
الســمع لصــوت رجــل يطــرب الــروح عــى نغــات «الشــلة»:
قصـــا ِد
يــا ركْـــــب يـــا ّ
جــدْ وى شْ يـــــوخ األمــم
إتبـــــــع طريـــج البـــادي
ْ
واتقـفّــــــى

بال ِخـت َـــــــم

قــل لـــــــهْ تــراين غـــادي
ْ
مـــن مفـــرود األثـــــــــم
راعــي الصــوغ الهبــادي
لـــي يزهـــو بالخَتـــــــم
12
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عطْــره دهــــــ ْن بغـــدادي
جــا مـــن دار ال َع َجـــــــم
ســألناه :ملــن هــذا الشــعر؟ فقــال :لشــاعر كان يســكن
هنــا ..مل يهــدأ ومل تحملــه األرض حتــى كأنــه ط ـ ٌر يبحــث عــن
مســتق ِّره ..كان حزين ـاً ذلــك الرجــل وهــو يــرد علينــا حكايــة
الهامــي ،وأدركنــا الســبب حــن قــال :قُتــل يف عــز شــبابه! لقــد
كان مغام ـرا ً يســلك طرق ـاً موحشــة حتــى لقــي مصــره مبك ـرا ً.
•من هو سعيد بن عتيج الهاملي؟
وفارس وب ّحار ومقاتل...
شاع ٌر
ٌ
عاش أربعاً وأربعني سنة بني البحر والصحراء..
يــرخ يف الــراري والوديــان ،ويجــوب املــدن والســواحل،
قلــق تحتــه الريــح تأخــذه شــاالً وجنوبــاً».
«عــى ٍ
مل يســمعه أحــد عــى مــدى ع ـرات الســنني ،حتــى تنبّــه
لــه الباحــث عــن التاريــخ واملحــب لل ـراث ،الشــاعر واملؤســس
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،ط ّيــب اللــه
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ثـراه ،فحفــظ قصائــده ،ونقلهــا إىل األجيــال ،وأوصلهــا إىل حناجر
املطربــن الــرواد.
كانــت والدتــه يف محــر حوايــا ســنة  1875ميالديــة ..حيــث
أعــاق الظفــرة التاريخيــة ومحــارض ليــوا والقــاع وعــادات
الضيافــة وأشــكال الحيــاة ومضامينهــا البدويــة.
أمــا ســرته فقــد عــاش أربعــاً وأربعــن ســنة ومل يتــزوج،
عمــل يف البحــر والصحــراء ،وقاتــل دفاعــاً عــن أهلــه وبيئتــه
ضــد املعتديــن ،ولــه مواقــف مهمــة مــع القــادة والحــكام
وشــعراء عــره ..كل ذلــك تضمنتــه نصوصــه الشــعرية التــي
تزخــر باملعــاين والتفاصيــل الدراميــة وقصــص الحــب والبطــوالت
وأســاء الســيوف والبنــادق ،والعالقــات االجتامعيــة وأســاء
أصدقائــه والعــادات والتقاليــد واملهــن.
لقــد تر ّحــل الشــاعر الهامــي كثــرا ً بــن البــوادي والبحــار
والقــرى والجبــال ،لكنــه دامئــاً يعــود إىل أبوظبــي .إنــه ذلــك
العاشــق الــذي ظــل متَّقــد الذهــن والقلــب ،يتناقــل قصائــده
املعجبــون بفعــل لغتــه الرصينــة ،وصــوره الشــعرية العذبــة
والصعبــة يف آن واحــد.
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مــدح الشــيخ زايــد األول ،ومــدح الشــيخ حمــدان بــن زايــد
األول ،ولــه مواقــف مهمــة مــع شــخصيات مــن أبوظبــي وديب
ومناطــق أخــرى ..أمــا صفاته فقــد كان اجتامعيـاً محبـاً للجميع،
يشــارك يف ســباقات الهجــن والخيــول يف األعيــاد واملناســبات،
وكان يعتــز بالباديــة ويحــب منطقتــه حب ـاً شــديدا ً بســبب مــا
عــرف عنــه لــدى أهــل املنطقــة مــن الشــجاعة واإلقــدام والكرم.
كان صديــق الفرســان وصوالتهــم وغنائهــم ،وكان أحــد
أبــرز ممثــي عــره مــن ناحيــة الحيــاة الثقافيــة واالقتصاديــة
والسياســية ،وكان صوتــه الشــعري يصــدح يف البــوادي ،وقوافيــه
يرددهــا الجميــع يف صوالتهــم:
يــا مــن القــى طاليــب
صــك
واىف

وازم

الصــدر

بنحــور

عطايــب
مشهــــــــور

مبصقــل

بــو ســبع وبـــو ذبايــب
لــه يف الحديــد مهمــور
15
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يؤديهــا الشــباب وكأنهــم قادمــون منترصيــن مــن معركــة أو
موقــف فيــه تحـ ٍّد ..يتقدمهــم ذلــك الشــاب القــوي البنيــة ،حــاد
املالمــح ،اســمه «بــن عتيــج» ،الــذي مل يقبــل عليــه والــده يف
بدايــة األمــر! رفــض أن يكــون شــاعرا ً ،لكنــه أرص عــى موهبتــه،
فامتحنــه والــده يومــاً مــا مبوقــف معــن ،قــال الهامــي فيــه
قصيــدة:
كــوس
ٍ

بَــدّ ي

مهبــه

وطــى

غ َّبــا

ورمــال

مــن كل عــدْ ب ونـــدّ ي
واصبــح

شـــــــل

اريــعٍ

هــواه

ْمــردي

عنــده

رشاحــة

يف ّــــال
بــــــال

مــن خــال تلــك األجــواء التــي تعكــس البيئــة املكانيــة ثقافياً
واجتامعيــاً ،واصــل الشــاعر الهامــي حياتــه املندفعــة باتجــاه
فروســية الشــعر والحــب .يتفاخــر بأنــه شــاعر ال يقــول شــعرا ً
هزي ـاً ،وأنــه يســر عــى نهــج أولئــك الشــعراء األوائــل أمثــال
املاجــدي بــن ظاهــر:
16
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هذيــه ف ـ ٍّن مــا يقولـــــه غرينــــــا
واهلــه غــدوا يف ذا الزمــان جليــل
ر مــايض
تيفــان ابــن ظاهــر وع ـ ٍ
ـب عــى بيـ ٍ
ـت يقــال ْهزيــــــل
عيـ ٍ
ويف كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه كانــت تتولــد قصــة حب،
ومــن خــال شــعره نتعــرف عــى حياتــه التــي تشــبه الفانتازيــا
مــن جهــة «فــوىض الحــب والعزوبيــة» ..ورمبــا الســعي إىل
االســتقرار لكــن دون جــدوى ،فقــد كانــت الصعوبــات محيطــة
بــه ،حيــث تــدور إشــارات عــدة يف قصائــده لفتيــات ومواقــف
عاطفيــة ..منهــا مث ـ ًا حــن تقــام مناســبة مــا ،يدعــو الداعــي
الحتفــاالت العيــد وســباقات الهجن فيســارع الشــاعر للمشــاركة
لــي ت ـراه الحبيبــة ،وتنطلــق قصائــد التفاخــر بالســباق أمــام
الفتيــات الجميــات والفرســان مــن خــال قصيــدة «ياهــل
الخنانيــج القوايــا» ..أو مــن خــال مواقــف دراميــة يف الحــي
الــذي يســكن فيــه ..يلمــح فجــأة تلــك الفتــاة وهــي تنــادي أحد
الصغــار ،فيلتفــت الشــاعر ويقــول:
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يــا عــون مــن نــادايل
ولــو

باســمي

غلطــان

ورغــم تلــك الفروســية والقــوة فإنــه ينكــر حــن يبلغــه خرب
وفــاة والــده! فهــو اآلن أمــام مســؤولية إعالــة أختــه األرملــة
ومعهــا ابنتــان ،ولهــذا الســبب يحــاول العمــل يف مختلــف املهــن
بــرا ً وبحــرا ً ..إنــه دائــم البحــث عــن عمــل ،فيلجــأ إىل مهنــة
الغــوص عــى اللؤلــؤ يف أعــاق البحــر ،لكنــه مل يوفــق بهــذا
العمــل بســبب توقــه للحريــة والتحــرك يف الصحـراء ،يــرك البحر
ومهنــة الغــوص ،لكنــه يوثــق تلــك املرحلــة بأجمــل قصائــده:
صــاح بزقــر ملنــادي بخطوفــه يــوم الســفن بتشــل
يشــتغل يف مهنــة «الياملــة» وتعنــي «الجاملــة» أي نقــل
النــاس بــن الظفــرة والســاحل وبالعكــس ،تلــك املهنــة تــرك
يف قصائــده حكايــات ومشــاهد دراميــة مليئــة بالعمــق املــكاين
ألــوان «التغــرودات والونّــات» ..وبــن كل مهنــة وانشــغال
بعمــل يتــوق إىل الغــزو والحــروب ،ويتصــدى يف تلــك النزاعــات
للمعتــدي مهــا كان قويــاً ،ثــم يعــود للحــوار مــع ناقتــه يف
لحظــة عاطفيــة يتذكــر فيهــا الحبيــب ويقــول لناقتــه:
18
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أصبحــت
ْ
ويــاك

يــا

شَ قرايـــا

عيــلٍ

علــــى

هــوب

الغايـــه

ــراح
املِ ْ

مــا مــن عظــام صحــاح
ِــك
صاب ْ

رشوايــا
ْ

وزا

مــن بــو هــدَ ْب نشّ ــــاح
هــذه الشــخصية واملوهبــة الشــعرية تصل إىل مجلس الشــيخ
زايــد األول بقــر الحصــن يف أبوظبــي ،هنــاك حيــث يتوافــد
الشــعراء للوقــوف أمــام الشــيخ زايــد األول ومدحــه ،ومنهــم
الشــاعر مبــارك بــن حمــد الحســاوي ،والشــاعر عــي بالضبــع
الجنيبــي ،والهامــي الــذي يكرمــه الشــيخ زايــد األول ويحثــه
عــى الــزواج والشــاعر يعــده بذلــك دون جــدوى ،فهــل كانــت
هنــاك عوائــق؟
يصــاب الشــاعر الهامــي مبــرض يف معدتــه (قرحــة) وتبــدأ
معاناتــه وآالمــه املربحــة إىل جانــب آالم الحــب .فيســهم الوجيــه
والتاجــر املعــروف خلــف العتيبــة بإرســاله إىل البحريــن للعــاج،
وفعـ ًا يعــود معــاىف ،ليجــد أن الشــيخ زايــد األول قــد تــويف! تلك
19
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الوفــاة أثّــرت فيــه كث ـرا ً ،فيقــرر التوقــف عــن هــذه األعــال
ويبــدأ انتقاالتــه بــن املناطــق يف العــن وديب والشــارقة ،وهنــاك
تحــدث مواقــف وتتولــد عنهــا قصائــد ذات طبيعــة دراميــة
مهمــة.
يف عهــد الشــيخ حمــدان بــن زايــد األول يقــول قصيــدة «يــا
اللــه يــا عــامل رسايــر خاطــري» وموقفهــا وطبيعــة كــرم الشــيخ
حمــدان ،تلــك القصيــدة امللحميــة التــي امتــأت بالــدالالت
والرمــوز مــن الهــواء إىل الجبــال ،ومــن النجــوم إىل الناقــة ،ومــن
البندقيــة إىل الرمــال ..والعديــد مــن املفــردات يف أكــر مــن
أربعــن بيت ـاً.
أخــرا ً ..ينــزل ضيفــاً عــى جامعــة وهــم عازمــون عــى
معركــة لصــد اعتــداء عليهــم ،فيقدمــون لــه الطعــام والف ـراش
ويســتأذنونه بالرحيــل! ينهــض متعجبــاً ويســألهم :هــل
تريدوننــي أن أبقــى يف دياركــم وأنتــم تذهبــون للقتــال؟ مــاذا
تقــول عنــي الياســيات؟ فيتقدمهــم خوف ـاً مــن أن يقــال عنــه
إنــه تقاعــس.
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•كيف عرفنا الهاملي؟
مثــة ســؤال حــول الفــرة التــي عــاش فيهــا الهامــي ،وهــي
بــن  1875و ،1919يف تلــك الفــرة مل يكــن مثــة ممكنــات
للتدويــن بالشــكل الــذي نعرفــه اليــوم ،ومل تكــن محــارض ليــوا
يف املنطقــة الغربيــة إلمــارة أبوظبــي حينهــا قــد عرفــت أشــكاالً
أخــرى للتعليــم غــر تلــك التــي اعتمــدت عــى الكتاتيــب أو
املطــوع ،بأبعــاده االبتدائيــة املعروفــة يف املنطقــة عمومـاً ،األمــر
الــذي يشــر إىل ضيــاع الكثــر مــن شــعر الهامــي ،وبالتــايل فــإن
القصائــد التــي وصلتنــاُ ،حفظــت يف صــدور النــاس مــن خــال
التناقــل الشــفاهي ،وخاصــة بــن املعمريــن الذيــن وصلــت
حافظتهــم إلينــا ،فــكان العمــل الــذي قــام بــه الباحــث والشــاعر
املرحــوم حمــد خليفــة أبوشــهاب ،حيــث قــام بجمــع بعــض
تلــك القصائــد يف كتابــه «تراثنــا مــن الشــعر الشــعبي».
يُعــد هــذا الكتــاب مرجعــاً ميكــن للباحــث املتــأين أن
يســتخلص منــه العديــد مــن املحــاور الثقافيــة واالجتامعيــة
والسياســية واالقتصاديــة ،فمــن خــال قــراءة املراحــل التــي
عــاش فيهــا الشــعراء ،ميكــن قــراءة املجتمــع لــكل مرحلــة،
21
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ومنهــا فــرة الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ،والــذي ولــد يف
محــر حوايــا مــن محــارض ليــوا يف املنطقــة الغربيــة التابعــة
إلمــارة أبوظبــي ،وعــرف الشــاعر بالشــجاعة والجــرأة واإلقــدام،
مــا جعلــه يتمتــع بصيــت وســمعة واســعة يف عــره.
املصــدر اآلخــر يتمثــل بالكتــاب الــذي صــدر عــن نــادي
تـراث اإلمــارات يف ســنة  1999وهــو «ديــوان ســعيد بــن عتيــج
الهامــي» ،جمــع وتحقيــق ورشح الكنــدي بــن مصبــح الكنــدي
وعــي بــن مصبــح الكنــدي ،وهــا مصــدر مهــم يف مجــال النقــل
الشــفاهي ،وخاصــة عــن الذاكــرة الحيــة للشــاعر مصبــح الكندي
املــرر ،والشــاعر ســعيد بــن ســامل بــن احبوبــه الهامــي وغريهــم
مــن جيــل القــرن العرشيــن .وقــد شــاركهام الدكتــور غســان
الحســن بوضــع دراســة مهمة ورائــدة يف الخوض بأعــاق تجربة
الشــاعر الهامــي ،وضــم الديــوان عــددا ً غــر قليــل مــن قصائــد
الشــاعر ،ورشحـاً مهـاً لبعــض املفــردات واملعــاين العميقــة التــي
ينتمــي الشــاعر لبيئتهــا.
مصــدر آخــر تعرفنــا مــن خاللــه عــى الشــاعر ســعيد بــن
عتيــج الهامــي ،يتمثــل بكتــاب «أعــذب األلفــاظ مــن ذاكــرة
الحفــاظ» للباحــث حــاد الخاطــري ،وهــو أيض ـاً مــن الكتــب
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التــي جمعــت قصائــد نــادرة لشــعراء مــن أزمنــة مختلفــة
لكنهــا قدميــة ،ومنهــم الهامــي ،الــذي اشــتغل عليــه الباحــث
الخاطــري يف إصــدارات أخــرى كجمــع للقصائــد بغــض النظــر
عــن التحليــل والرسديــة التاريخيــة.
ومثــة مصــدر شــفاهي مهم متثــل بالذاكرة الشــعرية الواســعة
للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،حيــث حفــظ
للهامــي عــددا ً مــن القصائــد املؤثــرة ،والتــي أســهمت مــن
خاللــه بخصوصيــة األغنيــة اإلماراتيــة يف بداياتهــا ،فقــد اقرتحهــا،
طيّــب اللــه ثــراه ،عــى الفنــان جابــر جاســم يف الســبعينات
والثامنينــات ،إىل جانــب قصائــده التــي حملــت نكهــة املــكان
وروح الشــعر واملحبــة والرتاحيــب.
ورغــم شــحة الكتابــات عــن الشــاعر الهامــي ،فقــد كتــب
بعــض الباحثــن إشــارات وقطعــاً وتدوينــات عــن الشــاعر،
بينهــم الباحــث والشــاعر عــي بــن أحمــد بــن عــي الكنــدي،
والشــاعر والباحــث ســلطان العميمــي ،والشــاعر والباحــث
ســامل بوجمهــور القبيــي ،والباحــث الدكتــور غســان الحســن،
والباحــث الشــاعر عيــاش يحيــاوي ،والشــاعر والباحــث محمــد
أحمــد الســويدي ،والباحــث والشــاعر أحمــد راشــد ثــاين.
23
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•حياة قصيرة وأحداث كثيرة
حيــاة هــذا الشــاعر مليئــة باألحــداث رغــم قرصهــا ،فقــد
عــاش نحــو أربــعٍ وأربعــن ســنة ،قــى أكــر مــن نصفهــا يف
فروســية الحــب والحــرب ،والتنقــل بــن البحــر والصح ـراء ،ومل
يؤســس حيــاة اجتامعيــة ســائدة ،أي أنــه مل يتــزوج ،وإمنــا كانت
لــه أخــت أرملــة ،ولهــا ابنتــان ،وكان هــو املســؤول عنهــن ،ومــن
أجــل هــذه املهمــة عمــل يف العديــد مــن املهــن يف حياتــه طلبـاً
للــرزق ،فقــد رعــى اإلبــل يف املناطــق املحيطــة مبنطقتــه ،وعمــل
يف مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ ولــو بشــكل بســيط وملــرة واحدة،
جــاالً ينقــل النــاس مــن املحــارض إىل املرافــئ
وأيضــاً عمــل ّ
والعكــس وهــم يف طريقهــم إىل الجــزر ،وقــد كان لتلــك املهــن
تأثــر كبــر وواضــح عــى شــعره ومفرداتــه وصــوره الفنيــة.
اشــتهر الهامــي بقصائــد «الونــة» ،وجــاءت أغلــب قصائــده
عــى وزنهــا املســتمد مــن بحــر املجتــث ،وانتــر معظمهــا يف
ذاكــرة البــدو ،وانتقلــت إىل املدينــة ثــم مجالــس الشــعراء يف
اإلذاعــات وبعــض الصفحــات الشــعبية يف الصحــف واملجــات.
وقــد رافقــت قصائــده حكايــات عــدة حــول جوانــب مــن حياته
24
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التــي رمبــا تــزداد أو تنقــص حســب التخيــات الشــعبية ،أو هــي
حقيقيــة فع ـاً لكنهــا ال تســتند إىل مصــادر أكيــدة ،منهــا أنــه
عــرف عنــه خوضــه العديــد مــن املعــارك ،فخــاض غــزوات كثــرة
حتــى قتــل يف إحداهــا ،وكان قبــل مقتلــه رأى حل ـاً يف املنــام
أنــه قــد أصيــب بطلقــات مــن الرصــاص يف صــدره ووضــع يــده
عــى جرحــه حتــى أصبــح يتنفــس منــه.
ســعيد بــن عتيــج الهامــي هــو شــاعر قصيــدة «صــاح بزقــر
املنــادي» ،التــي غناهــا الفنــان الراحــل جابــر جاســم وأصبحــت
مــن النصــوص الشــهرية عــى مســتوى املــكان والبيئــة:
صاح بزقـر ملنـــادي بخطوفــــه يوم السفن بتشل
غ ّمس عىل الفـوادي بالكوفـــــه وال وادعه بالحـل
وين ْقمري ملجـادي ما آشوفـــه يل نوره معــــتزل
يف هــذه األبيــات يصــف الشــاعر ســعيد الهامــي فــراق
محبيــه بعــد أن وصــل إىل املرفــأ مــع بقيــة البحــارة عــى ظهــور
الجــال ،وكانــت تلــك مهنتــه ،حيــث و ّدع أهلــه وكانــت عينــاه
عــى األفــق يف انتظــار أن يــرى حبيبتــه ،لكــن صاحــب الســفينة
رصخ بالجميــع أن يدخلــوا البحــر ورفــع علــم الخطــوف أي
25
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بدايــة الرحلــة ،ويستســلم الشــاعر لهــذا الفـراق الصعــب الــذي
فرضتــه ظــروف الحيــاة واملعيشــة ،ويصــف هــذا الف ـراق بأنــه
قــري ولــو كان اختياري ـاً ملنعــه بســيفه.
تبتعــد الســفينة يف املجهــول ،وتبقــى األيــادي تلـ ّوح بالــوداع،
لكــن ذاكــرة النــاس تبقــى حيــة وهــم يعــودون إىل الديــار.
يف املســاءات كان الشــباب يتســامرون يف مناطقهــم،
ويتناقلــون أشــعار الهامــي وهــم يغنــون بعض ـاً مــن أشــعاره
عــى طريقــة الونــة:
يا حلوين املباســـم

قلبــي جداكــم الن

بازوركــم يف الباســم

ياخــان الزمـــان

عيــون الشــاعر الهامــي تنظــر باتجــاه الســاحل البعيــد وكأنه
يســمع أشــعاره بصــوت أهلــه ،والشــاعر الهامــي هــو أمــر
شــعراء العاميــة يف عــره ،حيــث عــاش يف البطانــة وهــي عــى
بعــد عرشيــن كيلــو م ـرا ً مــن ليــوا واســم محــره «حوايــا»،
وكان يشــارك دامئ ـاً يف ســباقات الهجــن يف األعيــاد واملناســبات،
وكان يعتــز بالباديــة ويحــب منطقتــه حب ـاً شــديدا ً ،وهــو مــن
26
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مواليــد  ...1875وكان معروف ـاً لــدى أهــل املنطقــة بالشــجاعة
واإلقــدام والخلــق الكريــم ،لــه العديــد مــن القصائــد يف
الحكمــة والشــجاعة والحــب والكــرم ،وقــد عــاش معــه يف تلــك
الفــرة الشــاعر ســعيد بــن ســامل الكتبــي ،والشــاعر ابــن خميــس
املزروعــي ،والشــاعر ســعيد بــن ســبت الخييــي ،وقــد الزم
الشــيخ زايــد بــن خليفــة شــطرا ً مــن حياتــه ومدحــه بالعديــد
مــن القصائــد ،ومــن هــذه القصائــد قــال ابــن عتيــق الهامــي
«تغــرودة» ميــدح فيهــا الشــيخ زايــد بــن خليفــة:
يــا بــو خليفــة يــا ذرى مـــن خافـــــي
البــدو جــوك الــي عــى االوصــايف
عــن عشــب بينونــه غــدوا زفـــزايف
ينقــص داهومــه وال ينشــــــــــايف
ّ
فصــل وتفصيـــلك عليهــم وافــــي
ْو ّ
كان املشــهد املــكاين يف هــذه املنطقــة متفــردا ً بخصوصيتــه
االجتامعيــة ،وخاصــة يف األعيــاد ،حيــث يتســابق الرجــال عــى
الهجــن يف ســاحة مــن الفضــاء املفتــوح عــى طبيعــة التاريــخ
27
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واأللفــة مــع املــكان ..بينــا الفتيــات الجميــات يختبــن وراء
األبــواب ليتابعــن الفرســان مــن أصحــاب الهجــن (الخنانيــج
القوايــا) امللونــة بســبعة ألــوان مــن مصنوعــات النســاء مــن
الصــوف.
()1

•شهرة شعر الهاملي

منــذ مــا قبــل مئــة ســنة ،أصبحــت أشــعار الهامــي تــردد
عــى األلســن ،وخاصــة يف عيــد األضحــى ،حيــث يتجمــع
النــاس ملشــاهدة ســباق الهجــن ،ومــن بــن املتســابقني الشــاعر
الهامــي الــذي يقــول لجميــع أصحــاب الهجــن« :ميعادكــم عيــد
الضحايــا» ...أي أننــا نلتقــي يف امليــدان صبــاح عيــد األضحــى
بينــا الفتيــات الجميــات يقفــن خلــف الصفــوف وفوق أســطح
املنــازل وبــن الجمــوع ليتابعــن الســباق يف مهرجــان العيــد:
 )1جميع نصوص الهاميل الواردة يف هذه الدراسة مأخوذة من ثالثة مصادر:

ـ «تراثنا من الشعر الشعبي» للباحث حمد خليفة أبوشهاب

ـ «ديوان ابن عتيج» عن نادي تراث اإلمارات ـ تحقيق الكندي بن مصبح وعيل بن
مصبح  ،متضمنا ً دراسة للدكتور غسان الحسن

ـ «األريج يف أشعار ابن عتيج» للباحث حماد الخاطري النعيمي
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يــا اهــل الخنانيــج القوايـــا
الــي مرنقــات ســبعة ارنــاق
ميعادكــم عيــد الضحايـــا
ويحظــر منكــم كل خفـــــاق
يــوم الرعابيــب اتاليـــــا
حتــى تالحــظ كل سبــــــــــاق
أمــا اليــوم فقــد أشــار العديــد مــن النقــاد والكتّــاب إىل رس
انتشــار قصائــد الهامــي ،رغــم عــدم كتابتهــا يف حياتــه! ويكمــن
الــر يف ذلــك البنــاء القــوي واملتقــن ،واملفــردة النابتــة يف
مكانهــا ،واملوضــوع الــذي يتناولــه الشــاعر يف صــوره الشــعرية،
وكذلــك األوزان النــادرة والتــي تقودنــا تلقائيـاً إىل طبيعــة املكان
وســحره وتاريخــه.
وميكــن القــول إن جميــع شــعر بــن عتيــج ينتمــي إىل املــكان،
حيــث الصــورة النابعــة مــن العــادات والتقاليــد والتــي ترســم
طبيعــة املجتمــع وارتباطــه بعقائــده وأرضــه وتقاليــده ،فهــو
أيض ـاً مــن الشــعراء الذيــن حــاوروا حيواناتهــم ،حيــث يقــول
لناقتــه الشــقراء:
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أصبحــت
ويــاج

يــا

شــقرايه

عيــلٍ

علـــــى

هــوب

الغايــه

املــراح

مــا مــن عظـــام صحــاح
صابــج

رشوايــه

وزا

مــن بــو هــدب نشـــــاح
•الحكمة وخبرة الحياة
لقــد تنوعــت مضامــن شــعر الهامــي بــن الشــجاعة ،والغزل،
والحكمــة ،والطبيعــة ،ووصــف املــكان والريــاح والصحــراء
واإلبــل ..وغريهــا .ورغــم اندفاعــه وتوقــه ملنازلــة الحيــاة يف
شــتى مجاالتهــا ،وخاصــة يف ريعــان شــبابه ،وحيــث قصائــد
الغــزل واملغامـرات العاطفيــة ،يبقــى يف بعــض قصائــده حكيـاً،
وخاصــة عندمــا صــار يف عمــر األربعــن ،إذ نالحــظ االختــاف
الكبــر يف شــعره ونســتطيع أن نحفــظ أبياتــه لكــرة مــا نرددهــا،
ســواء لســهولة بنائهــا أم ملضمونهــا املناســب لبعــض املواقــف يف
حياتنــا.
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يقــول يف قصيــدة ملؤهــا النصيحــة والخــرة ومعرفــة النــاس:
إن النــاس فيهــم الضــال وفيهــم املهتــدي ،وال تســتقر الدنيــا عىل
حــال ســواء مــع الكبــر أم الصغــر .وأنــا أوصيــك أيهــا الصديــق
أن تغــض الطــرف عــن أخطــاء جــارك ،واحــذر مــن الحســود
فإنــه مثــل األفعــى تلدغــك وتهــرب إىل جحرهــا.
النــاس فيهــم مــن مضــل ومهتــدي
وال تســتقر ب ُعودهــا مــع صغريهــا
أ ْوصيــك للصاحــب وللجــار لــو عمــل
تغــاىض ع َنــه لــو زل واثنــى بغريهــا
ـب حســودك يل مــن النــاس ِمشْ ــتهر
عاتـ ْ
ودوس االمــور الــي لكبــده نظريهــا
تــرى حساســيد الفتــى تتبــل الــردى
رشوى الفعــي تلــدغ وتزبــن جحريهــا
هنــا تكويــن بنيــوي تتداخــل فيــه القيم مــع اللهجــة وطبيعة
الخــرة والعالقــات اإلنســانية والشــكل والقافيــة املمتــدة وغريها
مــن العنــارص الفنيــة األخــرى .وتبــدو خصوصيــة اللهجــة
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واضحــة يف القصيــدة ،حيــث يتضــح القــرب مــن الفصحــى مثــل
«الضــال والهدايــة» ،وحيــث «ال ُعــود» وتعنــي الكبــر ،وأيض ـاً
التغــايض عــن «الزلــة» ،ثــم نصــل إىل «الفعــي» وتعنــي األفعــى،
التــي «تزبــن» أي تحتمــي بجحرهــا.
وعــن النــاس ،ورضورة الحــذر منهــم يف بعــض الحــاالت يقول
الهامــي يف قصيــدة أخــرى :هنــاك دامئ ـاً محــب ومبغــض ،وكل
واحــد يــدين مصالحــه مثلــا يــدين الخبــاز خبــزه للنــار:
والنــاس فیھــا مــن محــب ومبغــض
وكل عــى قرصــه یھیــل ْملیــل
ٍّ
ومــن خــال أدبيــات الحكمة العربيــة ،من النصــوص القرآنية
املقدســة أو الـراث الشــعري العــريب ،أو األمثال الشــعبية ،يســتل
الهامــي فكــرة الحــذر مــن الدنيــا ،ويقــول ال تأمتــن للدنيــا ألنهــا
ســوف تنقلــب عليــك وتأخذك إىل األســفل:
إحــذر إىل مــن عامل ْتــك بْطيبهــا
ال تنتجــل عنهــا بغــر صميــل
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مــا ّ
عــرت غــر الهبيــل الضايــع
ْيظــن بِهــا قيــد الحيــاة طْويــل
•مواقف وقصائد لها تاريخ
بــرز الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي يف مرحلــة زمنيــة
حفلــت بوجــود قيــادة مهمــة متمثلــة بالشــيخ زايــد بــن
خليفــة ،الــذي تــوىل الحكــم يف إمــارة أبوظبــي ســنة  ،1855يف
تلــك الفــرة مل يكــن الشــاعر الهامــي قــد ولــد بعــد ،حيــث
ولــد ســنة  1875أي بعــد عرشيــن عام ـاً مــن فــرة حكــم زايــد
بــن خليفــة ..هنــا تجــدر اإلشــارة إىل أن الشــاعر بــدأ يتواجــد
حضــورا ً وشــعرا ً منــذ أصبــح عمــره حــوايل  16ســنة ،أي يف حــوايل
 ،1890وهــي ذروة قــوة أبوظبــي وقيادتهــا ودورهــا يف املنطقــة.
ومــع املكتســبات التجاريــة واالقتصاديــة والسياســية التــي
تحققــت يف عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة ،بــرزت حركــة
ثقافيــة متثلــت بازدهــار الشــعر مــن خــال بــروز عــدد مــن
الشــعراء يف مجــايل بنــاء القصيــدة الفصحــى أو العاميــة ،ســواء
مــن أبوظبــي أم مــن املناطــق املجــاورة ،ومنهــم عــى ســبيل
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املثــال مبــارك بــن حمــد العقيــي ،عــي بــن ســامل بــو ملحــا
املــرر ،عــي بــن ســعيد بالضبــع الجنيبــي ،يعقــوب بــن يوســف
الحامتــي ،ســعيد بــن راشــد بــن عتيــج الهامــي ،عــي بــن مصبــح
بونعــاس الرميثــي ،عــي بــن جابــر الســليطي ،راشــد بن عفيشــة
الهاجــري ،وغريهــم.
إن فــرة حكــم زايــد بــن خليفــة ،والــذي يطلــق عليــه «زايــد
األول» وقعــت يف منتصــف زمــن الوجــود الربيطــاين ،الــذي
اســتمر يف املنطقــة نحــو ثالمثئــة عــام ،وكانــت فــرة الـــ  54ســنة
التــي حكــم فيهــا زايــد األول يف ذروة التواجــد الربيطــاين ،مــا
يعنــي الكثــر مــن التحديــات واألحــداث املهمــة ،التــي تفصــح
عــن شــخصية هــذا الحاكــم ودوره يف الحيــاة السياســية ودور
أبوظبــي يف املحيــط الجغــرايف الــري والبحــري .ومــن هــذه
املســاحة الزمنيــة الواســعة والحــراك الســيايس واالقتصــادي
املســتمر يف شــتى مياديــن الحيــاة ،وجــد الباحثــون مجــاالً
واســعاً للكتابــة عــن حقبــة زايــد األول ومــا حــدث فيهــا ،ومــا
رافقهــا مــن متغـرات ،تبعـاً ملواقــف الحاكــم وحضــوره الفاعــل
يف القــرار.
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هــذه الصفــات القياديــة وجــدت صداهــا لــدى الشــعراء،
ومنهــم ســعيد بــن عتيــج الهامــي الــذي الزم الشــيخ زايــد بــن
خليفــة شــطرا ً مــن حياتــه «حــوايل عرشيــن ســنة» ،ومدحــه
بالعديــد مــن القصائــد ،ومــن هــذه القصائــد تغــرودة «يــا بــو
خليفــة يــا ذرى مـــن خــايف».
يعـ ّـر الهامــي بهــذه التغــرودة عــن قــدرة الشــيخ زايــد يف
مجــال توحيــد القبائــل ،وكونــه رم ـزا ً قيادي ـاً ذا كلمــة وموقــف
وســلطة .ويف هــذا املجــال يقــول يف قصيــدة أخــرى «أيهــا
الطائــر بلــغ ســامي ملــن حــن تقــرب منــه ســرى حصــون
منزلــه عاليــة واضحــة مــن بعيــد ،تلــك هــي ديــرة بــو خليفــة
الــذي وحــد القبائــل» ..إنــه يشــر إىل قــر الحصــن ،واملجلــس
املفتــوح للجميــع ،حيــث العالقــة األبويــة الواضحــة واملفتوحــة
عــى مــكارم األخــاق والعطــاء والعــدل ،وهــو مــا لفــت انتبــاه
الرحالــة األملــاين بورخــارت حــن كان حــارضا ً يف مجلــس الشــيخ
زايــد بــن خليفــة «إنــه حتــى أفقــر فــرد مــن رعايــاه مل يكــن
يبتــذل نفســه ،بــل كان يتــرف بطريقــة محرتمــة دومنــا أن
يظهــر أقــل قــدر مــن الخضــوع أو الــذل ،وكان ســلوك زايــد مــع
شــعبه جيــدا ً ،يتحــدث إليهــم بلطــف وكلــات رقيقــة طاملــا أنــه
يثــق بهــم ولكــن عنــد اإلخــال بالوعــد كان يعاقبهــم»:
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طويــر الشــام بلــغ يل ســامي
يــي مــن ييــت مــن غــريب الرصامــي
توايبــك

النايفــات

الحصــون

يهــد الحـــــر منهــــا والقطامــي
ديــرة بــو خليفــة يل بســيفه
مســ ّيد غافريتهــا ويامــــــــــي
وحــن يرحــل عــن أبوظبــي ،ويتعــرض ملواقــف صعبــة أو
لخــاف يف محــل إقامتــه فإنــه يتفاخــر بــأن زايــد بــن خليفــة
هــو الــذي ربّانــا وعلمنــا:
زايــد ْمربِّنــــــا وفيـــــه اخطينــــا
نرفــع هنيــــــــه وشــفّنا غربينــــا
ناخــذ مداعينـــا بكفــوف يدينــــا
مبصقــات فعلهــــن يشفينـــــــــا
يف الربــع األخــر مــن القــرن التاســع عــر ،وبدايــات القــرن
العرشيــن كان مجلــس الشــيخ زايــد بــن خليفــة ملتقــى
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الشــعراء ،وقــد كانــت قصائــد ســعيد بــن عتيــج الهامــي ومبارك
بــن حمــد العقيــي وعــي بــن ســعيد بالضبــع الجنيبــي منتــرة
ويتداولهــا النــاس .مــن تلــك القصائــد قــال الشــاعر عــي بــن
ســعيد بالضبــع املولــود ســنة 1840م تقريب ـاً ،يف مــدح الشــيخ
زايــد بــن خليفــة قصيــدة طويلــة منهــا:
ٍ
يــا
طــارش م ّنـــي عــى شــدّ قايــدْ
قــودا جامل ّيــه ميــاين ســداها
يل د ْر ِه َمــت بــن ال ّرمــل والقعايــد
تشــبه عــى ربــدا مظلّــة ضناهــا
جــ ّود عليهــا واقصــد الشــيخ زايــد
إن كنــت بتبلّــغ وصــايت نباهــا
وخــره بالوِكايــد
ســلّم عليـــه
ّ
وخصــه بناجــي هرجتــي مــن قصاهــا
ّ
واضــح أن الشــاعر يبعــث «طارشــاً» رســوالً للشــيخ زايــد
بــن خليفــة ،ويؤكــد عليــه أن يقــول لــه الحقيقــة األكيــدة .أمــا
الوســيلة فهــي الناقــة القويــة التــي تجــوب الصح ـراء املقفــرة
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والرمــال العاليــة والواطئــة ،والتــي ال يعيقهــا يشء .ثــم يصــف
الشــيخ زايــد:
زايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
شــمس مــا تغطّــي ضحاهــا
ٍ
مــراق
وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
نــ ّور قمرهــا يف الظــام ودجاهــا
وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
قــل ماهـــــا
رهـــــي املــا إذا ّ
عــدٍّ
ٍّ

وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد

أن أقبلــت روس الظوامــي ســقاها
وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
ـت مــن مالهــا
لــه ســبل ٍة مــا قــد خلـ ْ
وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
لــه مهــر ٍة يــوم املالقــى حامهــا
وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
لــه حربــ ٍة د ّم املعــادي دماهــا
38
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وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
غريــب نصاهــا
شــيف ْة حصونــه كل
ٍ
وزايــد إذا قالــوا عــى النــاس زايــد
ج ّيــد وال كــر الخســاير يراهــا
ومــن الواضــح أيضــاً أن الشــاعر ميجــد قبيلــة بنــي يــاس،
ويــدرك أهميــة وكــرم ودور هــؤالء القــوم يف فهــم الــكالم
واألخبــار ،ويقــدرون الرجــال ويقدمــون لهــم كل عــون:
شــف زايــد
يــايس ومــن
األصــل
ْ
ٍّ
إن كان قــ ّراب الجامعــه يباهــا
عــذ ٍر لبــو طحنــون راعــي العوايــد
يــا مقــدّ ٍر قــول الرجــال وهجاهــا
لقــد نــال الشــيخ زايــد بــن خليفــة شــهرة واســعة بــن كتّــاب
التاريــخ ومدونيــه والباحثــن يف شــؤون املنطقــة ،وقــد تعــددت
مناهــج هــؤالء وطــرق بحثهــم عــن املعلومــات ،ولكنهــم اتفقــوا
عــى شــخصية زايــد بــن خليفــة ،بأنــه كبــر فعــ ًا يف نوعيــة
األحــداث وتتابعهــا الرسيــع ،ومخــاض العالقــة مــع العثامنيــن
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والربيطانيــن ،ومــع ســلطنة عــان والســعودية وديب والشــارقة
وإيـران ،واملتغـرات التــي تحــدث يف هــذه املناطق تبعـاً لقادتها
وشــخصياتها البــارزة ومصالحهــا ،وقــد بــرز الكثــر مــن الكتابات
التــي أنجزهــا باحثــون مــن مــر والعـراق والســعودية وعــان
والكويــت وأمريــكا وأملانيــا وبريطانيــا ضمــن دراســاتهم عــن
املنطقــة وأحداثهــا ،والتــي غطــت فــرة ليســت قصــرة امتــدت
مــن بدايــات القــرن الســادس عــر وحتــى نهايــات القــرن
العرشيــن ،وخاصــة املــؤرخ لورميــر الــذي كان معــارصا ً للشــيخ
زايــد بــن خليفــة ،وظهــر دليلــه الجغ ـرايف عــام  1908وبعــده
متــت طباعــة الدليــل التاريخــي عــام .1915
هــذه الرؤيــة لخصهــا الشــاعر مبــارك بــن حمــد العقيــي،
الــذي عــارصه وجايلــه الشــاعر الهامــي ،ومــن أبــرز قصائــد
العقيــي يف مــدح الشــيخ زايــد:
بسعـــي الفتـــى ال بالجــدو ِد الغواب ـ ِر
ــل أســنى املجــ ِد يــوم املفاخــ ِر
نحص ُ
ِّ
ـال فمــن يكــن
ومــا الغ ـ ُن إال يف املعـ ِ
ـس الذخائ ـ ِر
بهــا مغرمــا يفنـــــي نفيـ َ
40
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أال فاذهبــي يــا نفــس مــن بــن أضلعي
فــإين علــــــى أفعالــك غــ َر صابــر
وإال فه ّبـــــي مــن ســباتك وابصــــري
فقــد يــدرك العرفــان أهــل البصائــر
إذا هــؤالء القـــوم والشــــيخُ زايــــ ٍد
يــاس وعامــــــــ ِر
وإخوانهــم أبنــاء ٍ
فأيــن العــا واملجــد مــن كل خامـــل
وأيــن الثنــا والحمــدُ مــن كل فـــــات ِر
مــن الواضــح أن الشــاعر يرتجــم رؤيــة واقعيــة يف النظــر إىل
حكمــة الشــيخ زايــد بــن خليفــة .إذ مل تكــن سياســته مقتــرة
عــى القضايــا الداخليــة بــن القبائــل ،وإمنــا اعتمــد سياســة
حكيمــة لتنفيــذ أهدافــه عىل أســس ثابتــة ،منها ابتداعه سياســة
التــوازن النشــيط يف عالقاتــه مــع الربيطانيــن والعثامنيــن ،فلــم
يســمح لتعــارض السياســات الدوليــة بينهــا يف التأثــر عــى
مجريــات سياســته ،ومل يعتمــد عــى أي منهــا ضــد اآلخــر..
إن ق ـراءة األحــداث وفــق معايــر ذلــك الوقــت تعطــي صــورة
كافيــة لحكمــة هــذا الرجــل الــذي حكــم يف عــامل مل تكن تســوده
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ـ كــا هــو اليــوم ـ منظــات وعهــود وقوانــن وترســيم واضــح
للحــدود ومرجعيــات دوليــة وإقليميــة واقتصــادات نظاميــة،
وكانــت املشــكالت واألحــداث تــأيت مباغتــة وفــق أهــواء آنيــة
مــن هنــا وهنــاك ،ولذلــك جــاء وصــف الشــاعر:
أال إمنــا يف عرصنــا ابــن خليفـــــ ٍة
لبــذل اللهــى يرجــى وقهــر الجبـــاب ِر
ـك غــذاه املجــدُ يف امله ـ ِد بال ّنــدى
مليـ ٌ
الســتائ ِر
وكان عليــه العــ ُّز أصفــى ّ
وكلّــف يف التكليــف نفســا أب ّيـــة

ـامت إىل أقــى ال ِخصــال األزاه ـ ِر
تسـ ْ

الســنا وهــو يافـ ٌـع
فق ـ ّر عــى ُس ـ ْمك َّ
ـيب شــدّ املــآذ ِر
ومل يــو ِه منــــــه الشـ ُ
مشــيب عــى عــ ِّز ال ُّتقــى وســاح ٌة
ٌ
شــباب مفاخــ ِر
أجــل وأســنا مــــــن
ّ
ٍ
ـذت
إذا كانــت الشــبان عــن شــأوه جـ ْ
ـيب منــه بضائ ـ ِر
خطاهــا فليــس الشـ ُ
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فتــى ال يــرا ُع الجــا ُر يف كنفـــــــاته ِ
رصوف الدوائــ ِر
وال يشــتيك يومــا
َ
فتــى التهــاب الشــاة ذئبــا بعدلـــه
وال البــاز تخشــاه جميــع الطوائـــــ ِر
فتــى ربعــه مربــا ُع مــن كان مجدبــا
ـاف صولـــة جائـ ِر
ومأمــن مــن قــد خـ َ
فيــا زايــد املعــروف يــا ابــن خليفــة
بقيــت عــى الدنيــا مطــا َع األوامـــ ـ ِر
ر ٌ
مغنــم
فــأل والســامة
ُ
لــك النــ ُ
وجنــدك ميمــون وكل مظاهـــــ ِر
ٌ
مخــذول وإن زاد حر َبـــه
وضــدك
ســيل املواطــر
فــإن الغثــا ينفيــــه ُ
فقــل نســتم ْع وأمــ ْر نُ ِطــ ْع فالــذي تــرى
رض
هــو الــرأي قطعــا عنــد بــا ٍد وحــا ِ
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أمــا حلــم االتحــاد وجمــع كلمــة الصــف بــن القبائــل
واإلمــارات وأبنــاء املنطقــة ،فقــد بــدأ منــذ عهــد زايــد بــن
خليفــة ،حيــث بــذل كل جهــد ووقــت وشــجاعة ورجاحــة رأي
مــن أجــل الوحــدة تحــت لوائــه ،وكاد ينجــح لــوال التدخــل
الربيطــاين الــذي وقــف حائــاً دون تحقيــق ذلــك ،بحجــة أن
الظــروف واملوازيــن السياســية آنئــذ ال تتفــق وهــذه الخطــوة..
لكــن اللــه شــاء أن يتحقــق هــذا اإلنجــاز التاريخــي عــى يــد
حفيــده املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
يرحمــه اللــه.
ويف مجــال روح االتحــاد بــن القبائــل ،ووقــوف بنــي يــاس
صفــاً واحــدا ً يف املواقــف الصعبــة ،يصــف الشــاعر العــاين
أبومســلم نــارص بــن ســامل الرواحــي رجــال بنــي يــاس بأنهــم
إخــوان وكلمتهــم واحــدة ،وهــي مــن أبــرز رشوط الســيادة
والســلطان ،وكذلــك يصــف الحصــون ويقــول ليســت هــي
أســوار فقــط وإمنــا رجــال ومواقــف أوالً ..والقصيــدة طويلــة
وقــد رشحهــا وحققهــا حمــد خليفــة أبوشــهاب ومحمــد بــن
أحمــد بــن طــوق ،حيــث يقــول الشــاعر:
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ومــا رجــا ُء بنــي يــاس عــى خـــطأ
فإنـــا الـــقو ُم أعــوانٌ وإخـــوانُ
ــم
قــو ٌم عــى صهــوات الخيــل طفل ُه ُ
يربــو ،لــه مــن دم األبطــال ألبـــانُ
مســاع ُر الحــرب إنْ تنـ ْ
ـم نزلــوا
ـزل لهـ ْ
وإنْ تعاضلـُــ ُه ْم ركـــبا فركبـــانُ
أســد خدورهــم ســمر الرمــاح فــإن
شــب الهيــاج فتلــك الســمر شــهبان
صعــب شــكامئهم ،ســحب مكارمهــم
إن حاربــوا صعبــوا أو أكرمــوا هانوا
تعلمــت مــن م ـراس الحــرب نجدتهــا
فهــن تحــت يــد الشــجعان شــجعان
كأنهــن أعاصـــر إذا احتدمـــت
نــار الوغــى وهــي يف التســـنني ذؤبــان
تلكــم حصــون بنــي يــاس ومعقلهــم
اليحصــن القــوم أســـوار وأفـــدان
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يف شــهر مايــو مــن العــام  1909تــويف الشــيخ زايــد بــن خليفة
تــاركاً خلفــه إمــارة عزيــزة الجانــب مهابــة يف مجالهــا املحــي،
وإرثــاً ثابتــاً مــن الحكــم األبــوي القائــم عــى الــراث العــريب
األصيــل يف اإلدارة والحكــم ..لقــد وظــف زايــد بــن خليفــة
تقاليــد الباديــة وأعرافهــا بعــد أن ثقفهــا لخدمــة مجتمــع
أبوظبــي ،وجمــع أطرافهــا ووحــد بــن قبائلهــا بالقــوة والحكمــة
والتشــاور ،وبالــروح اإلســامية التــي ألزمتــه حــدود العــدل
وحاميــة األع ـراض .وقــد خلّــف مثانيــة أوالد مــات ثالثــة منهــم
يف حياتــه ،أمــا الباقــون فكانــوا خليفــة وطحنــون وحمــدان
وســلطان وصقــر ،وملــا أراد أعيــان البــاد وشــيوخ قبيلــة بنــي
يــاس تســليم املشــيخة البنــه األكــر خليفــة اعتــذر عــن قبــول
هــذا املنصــب ،فتــم القـرار عــى أن يتــوىل املشــيخة ولــده الثــاين
طحنــون بــن زايــد ،ثــم جــاء بعــده الشــيخ حمــدان بــن زايــد.
•یا الله یا عالم سرایر خاطري

()2

مــن القصائــد الشــهرية للشــاعر الهامــي قصيــدة «یــا اللــه یــا
عــامل رسایــر خاطــري» ،والتــي قالهــا يف مــدح الشــيخ حمــدان بن
 )2القصيدة مغناة بالكامل بصوت الفنان خالد الهاشمي
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زايــد األول ،الــذي تــوىل حكــم أبوظبــي بــن « 1912ـ 1922م»،
وكان كرمي ـاً اشــتهر بــن القبائــل بالســخاء والنخــوة والكــرم يف
جميــع نواحــي املنطقــة.
لهــذه القصيــدة حكايــة ،أو لنقــل إن القصيــدة ذاتهــا حكاية،
تختلــف عــن مثيالتهــا يف تاريــخ الشــاعر ،وارتبــاط قصائــده
بحياتــه .القصيــدة ذات فصــول ومحــاور متعــددة وشــاملة ،لهــا
خصوصيتهــا املكانيــة مــن جهــة ،وخصوصيتهــا املوضوعيــة مــن
جهــة أخــرى.
يبــدأ الشــاعر بالدعــاء ،كأنــه يقــف بــن يــدي خالقــه عــز
وجــل ويفصــح عــا يجــول بخاطــره مــن أرسار وهواجــس ورؤى
ناتجــة عــن خربتــه بالنــاس والحيــاة والعالقــات ،ومعرفــة القــوي
مــن الضعيــف ،الشــجاع مــن الجبــان ،الكريــم مــن البخيــل ،إىل
مــا هنالــك مــن عــادات وقيــم ..وإذا أخذنــا املقطــع األول فإننــا
ســوف نجــد وحــدة موضــوع متكامــل يتصــل بالتوجــه إىل اللــه،
ويقــول :يــا إلهــي الــذي يعلــم برسيــريت ودواخــل ضمــري،
أدعــوك أن تعصــم نفــي عــن دروب الخطايــا ،فأنــا أعــرف أن
اإلنســان ال يغفــر الــزالت لصديقــه أو معارفــه ،لكنــك تغفر زالت
العبــاد كلهــم ..ويقــول أيض ـاً :إن الــذي يصيبــه اليــأس ســوف
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يتعــر بذنوبــه ،ألن اإلنســان يالقــي مــا يف نيتــه ،أي عــى نياتكــم
ترزقــون ،ثــم يقــول :لقــد قصدنــاك يــا خالــق الدنيــا واآلخــرة ،يــا
ســميع ويــا بصــر ،أن تغفــر لنــا زالتنــا ،يــا أيهــا الخالــق الــذي
ميهــل وال يهمــل ...هــذه املعــاين نقرؤهــا يف املقطــع األول مــن
هــذه القصيــدة امللحميــة:
یــا اللــه یــا عــامل رسایــر خاطــري
ْعصــم نفــي عــن دروب املیــل
ت ْ
مــا تنغفــر يل مــن ابــن آدم زلّــهْ
وإنــك لــزالت العبــاد ْحمیــل
وإيل قنــط عبــدك عــر بذنوبــهْ
وكل بْنیاتــه علیــــــــه ْجبیــل
ٍّ
وح َنــا خطایانــا ثْقــال علینــــــــا
و َرحم ْتــك عنھــا مــا یكــون ْفضیــل
ْعنینــاك یــا خــاّق دنیــا وآخــر ْه
ْســمی ٍع بصیــ ٍر یــا إلــه ْجلیــل
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إســمح لنــا واغفــر لنـــــا زالتنــا
ْ
یــا مــن جــزاه املــن عصــاه ْمھیــل
مــا يتعلــق بالشــكل نالحــظ الطابــع النبطــي الصحــراوي،
مــع عــدم توحيــد القافيــة يف الشــطر األول «الصــدر» ،بينــا يف
العجــز هنــاك وحــدة قافيــة كــا هــو معــروف ،أمــا املوســيقى
فــإن القصيــدة جــاءت عــى بحــر الرجــز:
ــهل
يف أبحــر األرجــاز بحــ ٌر ُي ْس ُ
مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن
واملالحظــة األخــرى تتعلــق بخصوصيــة التشــكيل ،بحيــث
جــاءت مفــردات كثــرة مســكنة ،للــرورات الوزنيــة ،واتســاقاً
مــع لهجــة البــدو يف صحـراء الظفــرة قبــل أكــر مــن مئــة ســنة،
هــي يف الــكالم العــام ميكــن عــدم تســكينها ،مثــل «تِ ْع ِصــم»
أصبحــت ت ْ َع ِصــم ،و« ْحميــل» ،و« ّجبيــل» أي «ضمــن»،
و«فْضيــل» ،و« ْعنينــاك» أي قصدنــاك ،و« ْجليــل» أي َجليــل مــن
الجاللــة ،و« ْمهيــل» أي يتمهــل.
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أمــا املقطــع التــايل مــن القصيــدة فهــو ذو محــور آخــر ينتقل
فيــه الشــاعر إىل الحكمــة فيقــول :إن الزمــان الــذي يصافينــي
بغــر مــودة ،ســوف أصــد عنــه وليــس يل فيــه منفعــة وال أتصالح
معــه ،ألننــي إذا تبعتــه فســوف أكــون كمــن يتبــع غيمــة صيــف
ليــس فيهــا مطــر ،بــل هــي تخدعــك أحيان ـاً بالــرق ،وهكــذا
يواصــل الصــورة املكانيــة يف وصــف حــاالت الطقــس ،ومــن
خاللهــا يذهــب إىل العالقــات والنــاس والرؤيــة االجتامعيــة
وغريهــا .يقــول :عليــك أيهــا الناظــر إىل الــرق «يقصــد نفســه»
أن ترتجــى املطــر يف نهايــة الصيــف وعنــد دخــول الشــتاء ،وهــي
«الصفــري» عندئــذ ســيظهر نجــم ســهيل،
حالــة جويــة تســمى ْ
ويضيــف :يف تلــك املرحلــة ســوف ترتاكــم الغيــوم ويشــتعل
الــرق وتظهــر يف املقدمــة «القنــوف» الغيــوم البيضــاء شــامخة
مثــل قمــم الجبــال ..تلــك املعــاين يجملهــا الشــاعر يف األبيــات
التاليــة:
زْمــانٍ یصافینــي بغیــــر مــو ّده
ْمصــدٍّ وال يل يف ھــواه ْحجیــل
رشوات مــن یتبــع بْــروقٍ دونھــا
ٍ
صیــف وال منھــا یضــول ضویــل
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علیــك یــا مختــال بــرقٍ شامــــي
ْصفــاري إىل بانــت نجــوم ْســھیل
تنــزو علیــك مــن املغیــب ْردایــم
علیھــا مــن ْیــال الــروق شْ ــعیل
وتْبیــن يف جــدْ م الكنــوف شْ ــوامخ
بــوارعٍ جمھــا جمیــم نْخیــل
باتــت وبــات الــرق یزفــن بینھــا
كْســاھا عــى ثــوب الســواد بْنیــل
هنــا نصــل إىل محــور املطــر ،وهــو موضــوع شــعري عــام
بــن معظــم األجيــال الشــعرية يف اإلمــارات ،ومعظــم املناطــق
واملراحــل الزمنيــة ،إذ يدخــل الدعــاء باملطــر أو التمنــي بهطوله
ضمــن طبيعــة املــكان ،مــن خــال ندرتــه طــوال شــهور الســنة
إال قلي ـاً .ويقــول الشــاعر يف هــذا املقطــع:
«إن اللــه هــو الــذي ميطرنــا ويســقي ديارنــا كل عــام ،مــن
مــزون ترعــد ليـاً وصباحـاً ،وتطــرب لهــا قلــوب الذيــن أصابهــم
املحــل ،حتــى أنهــا توقــظ الراقديــن يف نــوم عميــق لشــدة صوت
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الرعــد .عندئــذ نســمع صــوت املــاء يصــب يف الوديان مــن عطايا
الكريــم ،والــذي إذا مل يتــوالك برحمتــه فســوف تتعــب يف زمانك
أميــا تعــب! لكننــا وللــه الحمــد بعثنــا عــى ديــن النبــي محمــد»:
كل عــــام ْديارنـــــــا
اللــه یســقي ّ
مــن مزنــ ٍة ترعــدْ مســا و ْمجیــل
تطــرب قلــوب املمحلیــن لصوتھــا
املنــام ْذھیــل
وتو ّقــظ الــي يف
ِ
تســمع صبیــب الــو ْدق بیــن ْمزونھــا
لْھــا ِمــ ْن ِمیاعیــد الكریــم وشــیل
إن مــا ّ
تــولك اإللــــــــه بر ْحمــه
مــا كان لــك صعــب الزمــان ْســهیل
بْعثنــا عــى دیــن الحبیــب ْمحمــد
یثــ ّور بنــا يل ثــار كل ْعمیــل
ويواصــل الشــاعر ذات املضمــون ولكــن بــيء مــن الحكمة،
إذ يقــول :إننــي تيقنــت أن دواء جروحــي قليــل ،وال ميكــن أن
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أعالجهــا إال بفضــل مــن اللــه القديــر ،ومــع ذلــك فأنــا خائــف
عــى العمــر ينقــي هكــذا برسعــة وال أحصــل عــى م ـرادي،
وكأن العمــر حلــم رسيــع االنتهــاء ،لــذا أيهــا الشــاعر «ويقصــد
نفســه» إحــذر مــن الدنيــا ،وال تكــن كمــن يظــن الهبيــل أن
العمــر طويــل ،والدنيــا ملــك يديــك ،وكذلــك ال تطمــن إىل الــذي
يعاملــك بوجهــن ..طبع ـاً هنــاك الكثــر مــا تقولــه القصيــدة
يف ميدانهــا املتعلــق باللهجــة الشــعبية املحكيــة ،وال ميكــن أن
تــرح اللغــة معانيهــا الداخليــة:
ــت جــروح ْفــوادي
وأنــا إىل د ْم َي ْ
تیقنــت إن املربیــات جلیــل
ونفــي أعالجھــا الــدوا مــا فادھــا
إال بلطــف ْمــن إاللــه فضیــل
خایــف عــى الدنیــا تــروح وتنقــي
حلــم اللیــل
ومترع ّنــــا مثــل
ِ
حصلــت نفــي عــى مطلوبھــا
ْوال ِّ
خــل یثیــب خْلیــــل
ٍّ
ھــذا وال
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إحــذر إىل مــن عاملتــك بطيبهــا
ال تنتجــل عنهــا بغــر صميــل
مــا ّ
عــرت غیــر الھبیــل الضّ ایــع
یْظــن بِھــا قیــد الحیــاة طویــل
وجــ ٍه ســواھا لــه ْمبــش وحاســد
هــذا وال منھــا یظــول ظویــل
ال عــ ْن یغــ ِّرك لــو یطیــب لْســانه
يخْبــث إىل صــار الفــؤاد ْعلیــل
باطنــي وظاھــر
والــي تــو َّده
ّ
تســمح ولــو ھــو مــن جــداك یْعیــل
وتْغفــر

زالتــه

وال

تطریھــا
()3

ـرف العیــون كْلیــل
ویكــون لــهْ طـ ْ

يف املقطــع التــايل مــن هــذه القصيــدة امللحميــة الكبــرة يف
املعنــى واملبنــى ،يواصــل الهامــي صــوره الشــعرية العميقــة
ٍ
 )3تضمني من أجواء بيت املتنبي «وعني الرضا عن كل ٍ
كليلة»
عيب
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ويقــول إن هــذا الفــن الراقــي نقولــه نحــن وال يســتطيع غرينا أن
يصــل إىل مســتواه ،لكننــا نســتمد القــوة والبنــاء الراســخ الــذي
ليــس هزيــاً أبــدا ً مــن شــاعرنا الكبــر املاجــدي بــن ظاهــر،
والــذي كانــت لــه يف زمانــه صــوالت وجــوالت يف شــعر الحكمــة
وتجــارب الحيــاة ،والنظــر إىل النــاس ومعادنهــا ومعرفــة القيــم
ومــكارم األخــاق وغريهــا ،ولذلــك يقــول الهامــي:
وھذیــه فــ ٍّن مــا یقولــه غیرنــا
وأھلــه غــدو يف ذا الزمــان ْجلیــل

()4
ر مــايض
تیفــان «بــن ظاھــر» وعـ ٍ

ٍ
بیــت یقــال ْهزيــل
عیــب عــى
ٍ
وح ّنــا تــرى أمثالنــا ملثالھــم
ومســایل تتبــع مغــاين ســیل
نفــس عــى صندوقھــا
ٍ
وال ی ْندخــل
دلیــل
ّ
لــو ھــي عــى لفــظ الیــواب
 )4شاعر اإلمارات الكبري املاجدي بن ظاهر ،وقد عاش قبل الهاميل بأكرث من مئتي
سنة
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ر ّدیــت مــن ھــذا الحدیــث لغیــره
منشــاب عــي ْعضیــل
وال شــوف
ٍ
مثایــل مــا اقولھــا وانساھـــــــــا
ال أنــا وال الــي یفھمــون الجیــل
وال أنــا مــن الــي یلعبــون بجیلھــم
مــ ّرة عــى الصایــب ومــرة ضْ لیــل
يف املقطــع التــايل يدخــل الشــاعر يف املديــح ،ويبــدأ بالتوجــه
لرســوله «أن يذهــب عــى ظهــر ناقــة قويــة رسيعــة ،ومعــه
نــوق ثــاث فوقهــا املــواد املســتخدمة يف الطريــق مــن أكل
ورشب وحاجيــات أخــرى ،هكــذا تصــل أيهــا الرســول إىل ابــن
زايــد ،الشــيخ الكريــم املحبــوب الــذي وزنــه يفــوق موازيــن
الرجــال ..عندئــذ ســلم عليــه وكــرر التحيــة ،فــإن هــذا الشــيخ
مثــل القمــر يشــع نــوره يف الظــام»:
مــن بعــد ذا قــم یــا ندیبــــــي ی ـ ِّود
عــى اربــعٍ م ْتف ِّنجــات وحیــل
عــم إذا خاویتھــم
ھویــا بنــــــــي ٍّ
یدعــون تــكّات الصــدور فلیــل
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یــوم اســتون ی ّوادھــن واصطفــن
یصفــح لھــن قلــب الھــوى ویمیــل
مــن فوقھــن یاعــد وخــري وســاحه
ٍ
بنــت للرشیــف ْعمیــل
مــن نســج
يل ر ّوحــن كــن الغدیــر ْھواھــن
لــو عــاد ال ھــوب یصــور ْملیــل
یقضــن لحاجاتــك إىل مــن صابــك
نــوب مــن انْــواب ال ّزمــان ْھویــل
ٍ
تــدِّ ب عــداك ايل رك ْبــت ظھورھــن
حــج يف الحبــال ْذلیــل
تأدیــب
ٍّ
مــن كل وافیــت الینــوب ْمشــلوحه
ْعطایــاه عنــد الــي عطــاه جزیــل
ینصــن ولــد زایــد ودا ٍر فیھــــــــا
()5

حمــدان یعلــه مــن اإللــه كفیــل
 )5الشيخ حمدان بن زايد بن خليفة حاكم أبوظبي بني  1912ـ 1922م
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ســلم عــى شــیخٍ إىل مــن ییتــه
قــرم عــى وزن الرجــال ثْجیــل
ٍ
ْوثــ ِّن التحيــه لــه وخــص اخْوانــه
وأ ّمــا بقــى رد الســام جمیــل
بعلــم طیــب
عســاك تلفینــــــــا
ٍ
یــري مــن الك ْبــد الســجیم علیــل
شــیخٍ كریــم وال تعــد ْفضایلــه
وف ّنــه عــى باجــي الفنــون ثلیــل
مثــل القمــر يل شــایعات انْــواره
عنــده غــدا نــور النجــوم ا ّفیــل
صــورة الناقــة ،وصــورة األفعــى ،وصــورة الصح ـراء ،وصــورة
القمــر ،وصــورة النخلــة ،وصــورة الســيوف ،وهكــذا تتعــدد
الصــور الشــعرية املكانيــة يف هــذا املقطــع ،لكأنــه يســر يف
الصحـراء ويعيــد مشــاهداته املكانيــة عــى شــكل صــور شــعرية
متتاليــة دون النظــر إىل عــوامل أخــرى مــن خــارج بيئتــه ،مث ـ ًا
«الشــداد» ،أي الفــرش الــذي يوضــع عــى ظهــر املطيــة« ،ســيف
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الهنــد ،األفاعــي ،املرتفعــات الرمليــة ،الصهيــل ،الليــل» ..وغريهــا
مــن املفــردات.
ذلّــت لــه الدنیــا وكان ا ْخزامھــا
مــن خــوف ال ترخــص بنــا وتعیــل
حــط «الشــداد» عــى غــاظ متونھــا
وھــ ّون زرمھــا مــن خــاف صھیــل
عســــــاه یملكھـــــا بعــز وقــوه
وھجــن مــع ذرب الرجــال وخیــل
ٍ
لیــا یقــي حالتــه بحوالـــــه
وســیف مــن ســیوف الھنــود صجیــل
ويل مــا یدافــع نایبــات ْاشاره
مــا كان ســبعٍ يف جوانــح ليــل
ْســعت دونــه األفاعــي روســھا
ْ
وال ك
وال یــاز م ْرتفْــ ٍع بنــاه طویــل
وال زاد مــن مــاي القــراح مــزاده
ّ
عــا ٍت خــاف نْھیــل
وال ذاق
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يف املقطــع األخــر مــن القصيــدة يشــكو الشــاعر للشــيخ
الحســاد أثــر فيــه ،وأزعجــه ،ألنــه
حمــدان مــن أن قــول ّ
قــول مخــادع وليــس صحيح ـاً ،وال فيــه معنــى ســوى الوشــاية
والنميمــة وقصــد األذى .ثــم يقســم «يــا شــيخ لــوال أننــا نحبــك
ونطيعــك ونهيــب حضــورك الجليــل لك ّنــا يف معركــة مــع هــؤالء
الحســاد الذيــن يريــدون بنــا ســوءا ً ،لكننــا ســوف نهــدأ ونحتمــل
ّ
الــزالت واألخطــاء مــن قبــل اآلخريــن إرضــا ًء لشــخصك الكريــم،
ونعلــم أن يف النــاس مــن هــو محــب ومــن هــو مبغــض»:
یــا شــیخ انــا مــا يب دقــاق معــاين
يب قــول َح ّســا ٍد كال َمــهْ میــل
والنــاس فیھــا مــن محــب ومبغــض
وكل عــى قرصــه یھیــل ْملیــل
ٍّ
لكنــه يعــود إىل قوتــه وتحديــه ويقســم :واللــه لــوال أنــك
عزيــز ولــك علينــا كلمــة عليــا ،وعطاءاتــك الكثــرة تغطــي
امللــات ،ونريــد
وجودنــا ،وكذلــك لــوال أننــا نحتاجــك يف
ّ
حضــورك يــوم النـزال ،لــكان لنــا فعــل آخــر مــع أولئــك الذيــن
يعتــدون علينــا بالــكالم والحســد والنميمــة ،ألننــا لســنا مــن
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الذيــن يســكتون عــى االعتــداء ،بــل نحــن الذيــن نبــدأ املعركــة،
ونوســعها إىل حــد النــر الكاســح واألكيــد:
ونضاعفهــا ّ
لــك علینـــــــا ضفْــوه
واللــه لومــا ْ
و ْجامیــلٍ

متداوســات

ْجمیــل

ون ْرجیــك يف صــكّات بقعــا وغی ْرھــا
رجــوى الوســامي والزمــان ْمحیــل
لتشلّنـــــــــا عســم الیدیــن لدیــره
وانّشّ ــق املِبغــض خشــوم ْفتيــل
إننــا نرجــوك مثلــا نرجــو مطــر «الوســامي» أي مطــر
الوســمي املعــروف يف البيئــة اإلماراتيــة بأنــه يــأيت بعــد جفــاف
ومحــل ،ألنــه يعتــر مطــر الربيــع األول .ثــم أننــا ولــوالك لك ّنــا
فــوق الهجــن «عســم اليديــن» ،يتطايــر منــا دخــان البنــادق
فيشــمه العــدو فيختنــق مــن شــدة كثافتــه.
انْحمــل زالت الصدیــق ْعشــانك
ونھــوش بــك والظــن فیــك یْمیــل
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وإال نحــن يل مــا یعــال علینــا
ونكــر العیــات یــوم
ّ

نْعیــل

ومــن ی ّتــق الرحمــن
یعصــم حالــهْ
ْ
ومــن رحمــة املــوىل یجیــه ْوســیل
وصلــوا عــى الھــادي البشــیر ْمحمــد
بعــداد مــا غ ّنــت َحامیــم غیــل
واآلل واألصحــاب ثــم اتباعھــم
بعــداد مــا عــود ْبنســیم ْیميــل
وام عــى ســ ِّيدْ قريــش شْ ــفيعنا
ْد ٍ
يــردده مــن زعفــران وهيــل
فيــا يتعلــق بالبيــت الرائــع الــذي يصــف فيــه عطــاءات
ومواقــف الشــيخ الكثــرة ،فــإن املعنــى قريــب مــن روحيــة
بيــت املتنبــي الــذي يصــف فيــه عــدم وجود مســافة يف جســمه،
بحيــث إذا أصابــه ســهم فإنــه ســيقع عــى ســهم ســابق ،وعندئذ
«تتكــر النصــال عــى النصــال»:
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واللــه لومــا لــك علینــــا ضفــوه
وجامیــلٍ

متداوســات

ْجمیــل

هكــذا ،ومــن خــال قـراءة رسيعــة لبعــض معــاين القصيــدة،
نجــد أن الهامــي شــاعر وفــارس وال يــرىض األفعــال الناقصــة،
فهــو يقــول إن مــن يعيــل علينــا أو يعتــدي ســوف يحصــل عــى
مــا ال يــره ،بــل ســوف «نكـ ِّـر العيــات» أي نــرد الصــاع صاعني.
•تغرودة «يسلم لنا حمدان»

()6

مل تكــن قصيــدة «يــا اللــه يــا عــامل رسايــر خاطــري» الوحيــدة
يف مــدح الشــيخ حمــدان بــن زايــد ،فهنــاك العديــد مــن القصائد
عــى مختلــف القوالــب الشــعرية املعروفــة يف املنطقــة ،ومنهــا
«التغــرودة» وهــو لــون فنــي شــعري مــن شــطر واحــد ،وقافيــة
واحــدة ،وعــدد أبيــات غــر محــدودة:
ِخ ّبــي بنــــــــا يــا ام املشــد الوافـــي
ِ
ســناف
دامــك بخــر وفـــي ظهــ ْرك
 )6التغرودة غناها أيضا ً الفنان خالد الهاشمي
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بــا ترســمني الــدرب لـــــي متعــايف
ِ
خــاف
كان العــدو فينــــــــا يــد ْور
يســلم لنــا «حمــدان» مــــــن لتــايف
خــر الفالحــــي يكــر االرس ِ
اف
ْ
ِ
ينطــاف
ال ينعــدى شبــــــــره وال
وي ْبضــاك بــي ال ِحــج ِم الط ّن ِ
ــاف
يليـــــــــن ياتـــــي بالق ـ َود مسـ ِ
ـعاف
ِ
ارداف
ال مــــن يْفـــــال وال يشــل

•أضواء على «التغرودة» اإلماراتية:
يف معاجــم اللغــة جــاء يف بــاب «غ ـ ّرد» :أي رفــع صوتــه يف
غنائــه وطـ َّرب بــه ،تلــك األصــوات تســمى أغاريــد أو تغــرودات
حينــا تُطلــق يف فضــاء األداء ..ورغــم عذوبــة الصــوت والنغــم،
هنــاك مــن ال تطربُـ ُه األغاريـ ُد كقــول املتنبــي:
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أصخْــ َر ٌة أنَــا؟ مــا يل ال تُ َح ِّركُنــي
َ
َهــ ِذي املُــدا ُم َوال َهــذي األغَارِيــدُ
وحــن لــكل مــكانٍ تغاريـ ُده ،فــإن التغــرودة اإلماراتيــة لــو ٌن
شــعري نغمــي ،جــذو ُره مــن الشــعر العــريب القديــم ،وفر ُعــه
اإلمــارايت مــن حيــاة النــاس منــذ القــدم.
كان الشــعراء يــؤدون التغــرودة وهــم عــى ظهــور الجــال،
أو حــول دالل القهــوة يف (حضــرة) االســراحة وســط امتــداد
املــكان.
أفق املكان بعيدا ً أمام العني والروح.
ميت ُّد ُ
ـوت ينــادي عــى مؤانســة الســكون بقـ ٍ
والب ـ ّد مــن صـ ٍ
ـواف
منغمــ ٍة عامــر ٍة بالصــدق أن تــأيت.
هكــذا يطـ ُّـل املغـ ِّر ُد عــى وجــوده ،ليكــون واثقـاً منــه ،زارعـاً
فيــه تفاعلــه ،ليثمــر ثقافتــه بعــد حــن.
وهكــذا هــو صوتــه يف الفخــر والوصــف والســمر والرحيــل
واإليــاب.
حتى تكاد تطرب ناقته حني تسمع تغرودته.
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متتــاز التغــرودة أنهــا قليلــة األبيــات إىل درجــة ملحوظــة،
وتتضمــن موضوعـاً واحــدا ً غــر متشــعب ،يذهــب إليــه الشــاعر
مبــارشة يف عبــارات مكثفــة ،وقــد أوردنــا بعــض النــاذج
للشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ..وحــن نتجــول يف حدائــق
«التغــرودة» اإلماراتيــة نتذكــر الشــاعر حمــد بــن ســوقات وهــو
يخاطــب املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،ط ّيب
اللــه ثـراه ،واصفـاً كرمــه ودوره التاريخــي يف القيــادة والحكمــة:
يــا شــيخ يل معطــي العطايــا الهايلــه
أحييــت ٍ
أرض مــن زمــانٍ باليــــــه
الــر أصبــح غابــــــــــــ ٍة متاميلـــه
مــن فضــل زايــد يل ميينــه طايلــــه
أمــا الشــاعر أحمــد بــن عــي الكنــدي فقــد أرســل تغــرودة
إىل الشــاعر محمــد بــن راشــد الشــاميس:
رسايــه
يــا طــاريش مــن فــوق يل ّ
ْمرشعــه للســر وا ّمطّايــــــــــــه
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أوصــل محمــد بلغــه شكوايــــــــه
وقلــه صــوايب مــن حســن الهايــه
تنتمــي التغــرودة اإلماراتيــة لفــن عــريب عريــق هــو فــن
األرجــوزة أو مشــطور الرجــز ،ويكــون عــى النحــو التــايل:
« ُم ْسـتَ ْف ِعلُ ْن ُم ْسـتَ ْف ِعلُ ْن ُم ْسـتَ ْف ِعلُ ْن» ..يقــول الشــاعر ذو ال ِّر َّمــة:
فاضــت أدمعــي
ْ
قلــت لنفــي حــ َن
ُ
مــي فموتــــي أو ِدعــي
يــا ُ
نفــس ال َّ
مــا يف التالقــي أبــداً مــــــن مطمــعِ
وال ليالـــــي شــارعٍ ب ُر ّجـــعِ
هنــاك تجــارب عربيــة يف الغنــاء اســتطاعت أن تهتــدي
للمواويــل والتغــرودات وغريهــا مــن القوالــب الشــعرية
الغنائيــة .ومنهــا تجربــة الرحابنــة ،حيــث غنــت لهــم فــروز
تغــرودة قريبــة مــن اللحــن ومطابقــة للقالــب الشــعري
«ق ْعــدت الحلــوه تغــزل ْبغزالهــا».
ومــن خــال امللــف املشــرك الــذي أعدتــه دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة وســلطنة عــان ،فــإن اليونســكو أدرجــت
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فــن التغــرودة يف القامئــة التمثيليــة للـراث الثقــايف غــر املــادي
للبرشيــة ،يف خطــوة تعكــس مــدى أهميــة هــذا الفــن الشــعري
وال ـراث الثقــايف.
•تغرودة الهاملي ..مضمون ومغزى
مل تكــن «تغــرودة» الهامــي مجــرد أبيــات منظومــة عــى
طريقــة «بحــر الرجــز» عنــد الفراهيــدي ،أو هــي حســب
أدبيــات البحــور:
ــهل
يف أبحــر األرجــاز بحــ ٌر يُ ْس ُ
مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن
وإمنــا هــي تلــك األبيــات ذات املغــزى العميــق ،والرســالة
املحــددة التــي يـراد إرســالها إىل اآلخــر ،مهــا كانــت منزلتــه ،أو
املوقــف الــذي حــدث ،ويريــد الشــاعر أن يعــر عنــه بطريقــة
عميقــة ،ولكنهــا واضحــة .وقــد وردت يف نصــوص الهامــي
مجموعــة مــن التغــرودات املتنوعــة يف املناســبة واملوقــف
واملــكان ،نــورد بعضهــا يف هــذا املحــور لإلطــاع عــى هــذا
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القالــب الشــعري اإلمــارايت ،والــذي يــؤدى أيضـاً بطريقــة فرديــة
ومــن دون آالت موســيقية يف حيــاة الصحــراء.
لقــد أمثــرت إقامــة الهامــي يف ديب إبــان العقــد األول مــن
القــرن العرشيــن ،العديــد مــن التغــرودات ،وخاصــة بينــه
وبــن الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم .كانــت عبــارة عــن
مســاجالت ومواقــف يف مناســبات عــدة ،منهــا مــا يتعلــق
بالصداقــة واألخــوة ،أو مــا يتعلــق بالشــجاعة واملواقــف الكــرى،
أو يف مجــال التعــب وغريهــا مــن املضامــن.
يقــول الهامــي يف مــدح الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل
مكتــوم( ، )7مســتذكرا ً مواقفــه يف مواجهــة التحديــات وخاصــة
ضــد اإلنجليــز يف تلــك الفــرة:
يــوم «القريــزي» مـــا فخت رشاشـــــه
إال بطــي حــارب والقـــــى الباشـــــــه
وأصبــح «محمــد» عيــل يف مطراشــه
ليــت البحــر دون «الخبيــي» حاشــه
 )7الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم ولد سنة  1851وحكم إمارة دبي من سنة 1906
وحتى وفاته سنة 1912
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طبع ـاً وردت مفــردات يف هــذه التغــرودة تعــر عــن املــكان
واملوقــف ،منهــا «القريــزي» وتعنــي اإلنجليــزي ،وأيضــاً «مــا
فخــت رشاشــه» أي مل تتوقــف بندقيتــه ،وكذلــك «مطراشــه»
وتعنــي رســوله وهــو ولــده محمــد ،و«الخبيــي» منطقــة يف
ديب.
•وش لي جرى ّ
وعينت من غربالنا
مــن خــال التغــرودة التاليــة نتفهــم شــخصية الشــاعر
الهامــي ،فهــو قــوي وحســاس ،وال يــرىض عــى نفســه املوقــف
الســيئ أو الكلمــة الخادشــة ،ولذلــك يبــدو مثــة خــاف وقــع
بينــه وبــن الشــيخ بطــي بــن ســهيل بســبب أقــوال الحســاد،
حيــث أخــذ بهــا الشــيخ وصدقهــا ،بينــا غضــب الشــاعر وراح
يعتــب ويقــول «نحاولهــا ن ـرا ً» ثــم نــورد نصهــا:
يــا أبــا محمــد لقــد هالنــا كثـرا ً أنــك تب ّدلــت وغريت أســلوبك
معنا
وكأن مثة خطأ بدر منا فكان وراء كل ذلك التغري!
إن كلمتك عنا أزعجتنا وأثرت فينا كثريا ً
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ونتمنى لو مل نسمعها أبدا ً ،لكان أفضل لنا
إنه الحسود الذي سعى لك بقول م ّنا مل نقله
وفــورا ً اتخــذت موقفـاً م ّنــا وك ّنــا نعتقــد أنــك تســامحنا حتــى
عــارش خطأ
فال تتعجل من أول زلة وتتخذ موقفاً ضدنا
تغينا
وكنا نعتقد أنك تسأل عنا إذا نحن ّ
فإذا كنت ال ترغب بنا إىل جانبك فإننا نرحل
حتى لو كان هذا الرحيل م ّرا ً وصعباً علينا ومؤثرا ً فينا
لكن ماذا نفعل؟

هكذا أراد الله أن يكون األمر.
يــا بو محمد هالنـــــــا ما هالنــــــــــا
وش يل جــرى وع ّينــت مــن غربالنــا
حستنـــــــا وغثّت بالنــــــــا
وكلم ْتــك ّ
ولــو مــا سمعنـــــا كا هو أشــوا لنـــــــا
ويش الحســود الــي ســعوا باقوالنـــــا
دبــب ومــن خاطــرك ك ّنــــــه حالنــــــا
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نتحسبك لــــو كل مــــن يعبالنــــــــــا
ّ
لــن عــر ٍم الــزالت تتغــاىض لْنـــــا
تغينــا عليــك تسالنـــــــــــا
ولــــــــي ّ
تاخــذ قضــا منــا وتتقاضـــــــــــى لْنـــا
وان كان مــن خاط ـ ْرك مــا تهــوى لْنــا
آمــــر ومــــن دارك نزيــح ازوالنـــــا
ـهم يف حالنــا
لــو هــو فراقـــــــــك مسـ ٍ
يش نْــروم كان اللــه يزيــح ظاللْنــــــا
ويف بعــض األحيــان مثــة طرافــة يف التغــرودة ،بحيــث يذهــب
شــاعران إىل قــول ورد عليــه ،أو قــول ومســاجلة لــه ،وهكــذا..
هــذه الحالــة تســتوعب شــيئاً مــن املفاجــأة يف الفكــرة ،وضمنهــا
تلــك الطرافــة الالفتــة التــي يبثهــا الشــاعر يف ختــام التغــرودة.
ي..
مثـاً يقــول الشــيخ بطــي بــن ســهيل «أريــد مــن يجيــب عـ ّ
مــا لقيــت مــن يجيــب!»:
أبغــــــي موايــب مــا لقيــت موايــب
والــكل منهـــــــم مســريح وهايــب
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فــرد عليــه الهامــي بتغــرودة فيهــا مــودة وإجابــة طريفــة،
يقــول «يجيبــك مــن تناديــه ،وأفــرض ذلــك ولــو كان أثنــاء
صالتــه»:
يــا شــيخ مــن فرقــاك قلبــــــي ذايــب
أســميك ه ّيضــت الكنيـــــن الغايــب
تــرى وليفــــــك مــا يــدوس ْعتايــب
صاحــب مــودة والقلـــوب طْرايــب
•لو فـي صالتـه تزقره بيوايب
لنقــل إن وفــاء الشــاعر الهامــي ،واحرتامــه للمواقــف النبيلــة
وكــرم الكرمــاء ،كان وراء بعــض قصائــد املديــح التــي قالهــا يف
حياتــه .منهــا قصــة مرضــه «ويقــال قرحــة املعــدة» ومبــادرة
خلــف العتيبــة بــأن يرســله عــى حســابه الخــاص إىل البحريــن
للعــاج .ذلــك املوقــف بقــي يف ضمــر الهامــي وهــو يــرح
حالتــه ويصــف الظــرف الــذي كان عليــه أثنــاء مرضــه ،وكيــف
أن العتيبــة أنقــذه مــن املــوت.
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يقــول «تعبــت مــن الهــم ومــن البــكاء ،وأنــا أرى حيــايت
أصبحــت مســتحيلة ،لكــن الحمــد للــه عندمــا جئــت إىل هــذا
الرجــل وجــدت كل خــر ،حيــث ســمعته ســبقته بــن النــاس،
وأســأل اللــه أن يجعــل أعاملــه الخـ ّـرة يف ميـزان حســناته .إنــه
خلــف الــذي مل أر مثلــه ،والــذي بالكــرم ليــس عنــده قيــاس،
فهــو يعطــي ويصــل املحتــاج بــل ويثقلــه بالعطايــا».
عييــت مــن همــي ومــن عــرايت
واشــوف دنيايــه غــدت عــر ِ
ات
وعينــي تهــل الدمــع مــن عــرايت
وش ذا الزمــان الــي كذيــه مســره
***
والحمــد للــه يــوم جينــا صوبــه
يل ســمعته عنــد املــا منصوبــه
عــى انّ لــه عــن الرضــا منصوبــه
عنــد الــذي مــا مــن إلــــــه غــره
***
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رشوى خلــف مــا ريــت مثلــه حــدِّ
يل بالكــرم مــا لــه قيــاس وحــدِّ
يوصــل بعــزم وماضيــات الحــدِّ
يثقــل ومــــن ثقلــه يثقِّــل غــره
هــذه املقاطــع الثالثــة مــن القصيــدة الطويلــة تأخذنــا إىل
روحيــة الهامــي يف أواخــر حياتــه ،وتشــر إىل قدرتــه الشــعرية
وشــاعريته أيضــاً ،كــا تعتــر محطــة مهمــة مــن محطــات
حياتــه وديوانــه وطبيعــة النــاس املرتاحمــن يف جــو مــن التكافــل
االجتامعــي املعــروف حتــى اليــوم.
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•ثالثية قاموس الهاملي  ..الرياح واإلبل والحب...
يف إحصائيــة عامــة بهــدف اســتخراج العامــل املشــرك األعظم
بــن مفــردات الشــاعر الهامــي ،يســتطيع القــارئ جيــدا ً أن
يلحــظ ثــاث مفــردات أساســية تــردد كثـرا ً يف قصائــده ،وهــي
أوالً« :الريــاح» ،ومــا لهــا مــن أســاء وأنــواع وصفــات ومواســم،
والثانيــة« :الهجــن» ،ومــا لهــا مــن صفــات وأمـراض ومســميات
ومهــات وأعــار وأغ ـراض ،والثالثــة« :الحــب» ومــا لــه مــن
صــور شــعرية وبنــاءات فنيــة وخيــال عــارم يشــبه الشــاعر يف
ف ـرات فروســيته واندفاعــه العاطفــي.
املفــردة األوىل :الهجــن ،الــركاب ،الخبايــب ،النحايــف ،الفطّر،
وهكــذا عالكيــم وكواســب وغريهــا العــرات مــن األوصــاف،
يشــكلها يف صــور شــعرية ذات فضــاءات واســعة ،متامــاً مثــل
فضــاء الصحــراء ،حيــث «ســفينتها» القريبــة إىل حيــاة البــدو
ويومياتهــم.
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املفــردة الثانيــة :الريــاح ،الطوالــع ،النجــوم ،الكثبــان الرمليــة،
املرتفعــات واملنخفضــات ،الجبــال العاليــة ،البحــر ،الشــجر،
ومختلــف األســاء املحليــة لهــذه الظواهــر واملوجــودات
البيئيــة ،مثــل الكــوس والغــريب والياهــي ،واملطلعــي والشــايل
والصبــا ،أو مــا مياثلهــا مــن أســاء وأنــواع الريــاح األخــرى ،كل
ذلــك يتكــرر يف شــعر الهامــي ،ويشــكل صــوره الشــعرية ذات
القاســم املشــرك األعظــم بــن جميــع القصائــد تقريب ـاً.
املفــردة الثالثــة :الحــب ..عــامل مــن املرتادفــات التــي تعكــس
الحــاالت العاطفيــة ،والتــي ترتجــم فعلي ـاً حيــاة الهامــي كونــه
غــر متــزوج ،وبقــي كذلــك حتــى مامتــه ..تلــك الحــاالت فيهــا
الخضــوع مــرة ،والكربيــاء والرفــض مــرة أخــرى ،وفيهــا الشــوق
وذم الهجــر مــرة ،والرتحيــب بالبعــد والصــد مــرة أخــرى..
وهكــذا.
وإذا اعتربنــا أن العــادات والتقاليــد ومــا يعــرف بـــ «الســنع»،
وكذلــك مواســم االنتقــال بــن الجــزر والداخــل الصحــراوي،
واملهــن وطبيعــة الحيــاة االقتصاديــة وغريهــا ،مــن ضمــن البيئــة
العامــة للحيــاة يف املنطقــة الغربيــة إلمــارة أبوظبــي ،فــإن
القصائــد التاليــة ســروي لنــا كل تلــك الحكايــات ،وتفاصيلهــا
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املكانيــة بامتيــاز ،وكأن الشــاعر كان شــغله مراقبة تلــك الحاالت،
وتســجيلها يف صــور شــعرية مليئــة بجامليــة ثنائيــة الخيــال
والواقــع ،مبعنــى التســجيل التصويــري واإلضافــة الشــعرية.
كان الهامــي يُدخــل الظواهــر البيئيــة يف مصهــره الخــاص،
ويعيــد متثيلهــا بعمليــة «تنــاص» بيئيــة ،مــن حيــث كونهــا
نصـاً مكانيـاً قامئـاً بذاتــه ،ومتداخـاً مــع صياغــة جديــدة بلغــة
الهامــي نفســه .مث ـ ًا حــن يــأيت الصيــف فإنــه يف ـ ّرق البــدو،
حيــث تذهــب كل جامعــة للبحــث عــن مــكان مريــح ،ونســائم
ألطــف مــن الحــر والرطوبــة وســموم الريــاح الحــارة! مــن هــذه
الحالــة يســتخرج الهامــي صورتــه الشــعرية بصياغــة العاشــق
الــذي يــرى الحبيبــة ترحــل عنــه مــع أهلهــا هرب ـاً مــن شــدة
الحــر:
بالكـــــــل
ِّ
الصيــف يــا

عــوف وشــن وذميــم

ليــت شْ ــهره مـــــا هـ ِّـل

والبــدو بــــرح ْمجيــم

يتعامــل الهامــي بشــاعرية مــع بيئتــه ،فهــو يرتقــي
املرتفعــات الرمليــة ،وينظــر باتجــاه األفــق بحث ـاً عــن يشء مــا،
رمبــا الغيــوم املاطــرة ،ليصــف نســامئها ،والــودق والصبيــب
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والوشــيل والعشــب بعــد املطــر! دامئـاً بهــذه الروحيــة العاشــقة
املليئــة بالحنــن ،والطفولــة الرقيقــة يقــول :صعــدت مرتفعــاً
وأحسســت فوقــه بالهــواء يصفــق ،يتخاطــف مــن الغــرب مــرة،
ومــرة مــن الــرق:
عــدب نايـــــف
رقيــت
ٍ

فيــه الياهــي صفـــوق

يتــارن بالخطايـــــف

غــريب ومــر ْشوق

الريــاح دامئــاً مــا تســتدير أو تــداور ،وتتحــ َّول مثــ ًا مــن
النعــي أو الغــريب أو أي ريــح أخــرى إىل مســار آخــر ،وتأخــذ
اسـاً جديــدا ً .كــا تــأيت ريــاح الرسايــات والنعايــات وقــد تؤثــر
هــذه الريــاح إن اشــتدت يف البحــر ورمبــا تحولــه يف ظــرف
ســاعة أو أقــل إىل حالــة جديــدة ومغايــرة .أيضـاً يف فــرة القيــظ
والحـرارة الشــديدة تهــب عــى اإلمــارات ريــاح الروايــح ،وعــادة
مــا تــأيت مــن جبــال ُعــان وظفــار ورسيع ـاً مــا تتغـ َّـر البيئــة،
وقــد تســقط األمطــار بغـزارة مــا يســجل مفارقــة عجيبــة بــن
الحــرارة الشــديدة والقيــظ واملطــر ،وتتعــ َّرض لهــذه الحالــة
منطقــة العــن وبعــض املناطــق الرشقيــة بصفــة مســتمرة يف
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موســم القيــظ ،كل تلــك الحــاالت اســتخدمها الشــاعر الهامــي
يف شــعره ،راصــدا ً التحــوالت واملواســم بطريقــة دقيقــة وطريفــة
تجمــع بــن املعرفــة والشــعر:
يــا املطلعــي ملغيبــــي

يل مــن ثــاث اوضــاح

عليــك اللــه رجيبـــــــي

بلــغ ســام انصــــــــاح

وقــد اســتخدم الهامــي يف شــعره مختلــف أنــواع الريــاح،
وكذلــك اســتخدمها املاجــدي بــن ظاهــر وشــعراء األجيــال
املعــارصة لهــا أو التــي تلــت تلــك الفــرة وحتــى اليــوم .فقــد
اســتخدموا «الشــامي واألحيمــر والعقــريب واملطلعــي» ،وجميــع
أنــواع الريــاح القادمــة مــن البحــر إىل الصح ـراء ،أو العكــس..
()8
وهــذه بعــض التعريفــات األوليــة للريــاح يف اإلمــارات
ـ ريــاح الشــال «شــامي» ،عاصفــة وقويــة وكانــت مدمــرة
للــزوارق واملســاكن الســعفية قدميــاً.
ـ ريــاح «األحيمــر» ،كانــت تــأيت كل عــدة ســنوات ،وهــي قويــة
جــدا ً لكنهــا اليــوم ليســت ذات تأثــر بســبب قــوة البنــاء.
 )8إبراهيم مبارك ـ سواحل ـ الرياح يف اإلمارات ـ جريدة االتحاد ـ  9أبريل .2014
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ـ رياح «الكوس» ،تقوم بتغيري الطقس وإرسال الهواء البارد.
ـ ريــاح «الغــريب» ،معاكســة لريــح الكــوس ،وعــادة مــا تكــون
بــاردة ،خاصــة يف املناطــق الغربيــة والوســطى.
ـ ريــاح «الرشقــي» أو «املطلعــي» ،وتــأيت هــذه التســمية لهبوبها
مــن ناحيــة مطلــع الشــمس ،وهــي مــن الريــاح الهادئــة
الجميلــة والبــاردة ،خاصــة يف املســاء.
ـ ريــاح «النســات البحريــة» ،التــي تــأيت مــن جهــة البحــر،
وهــي بــن الهــدوء التــام والتوقــف .وغالبــاً مــا تشــاركها
ريــاح صحراويــة حــارة وحارقــة ،خاصــة كلــا قربــت فــرة
القيــظ.
ـ ريــاح «الســهييل» ،ذات النســمة الحــارة والحارقــة ،وســميت
بالســهييل لهبوبهــا مــن حيــث يطلــع نجــم ســهيل.
ـ ريــاح «العقــريب» ،وتــأيت مــن الغــرب قبــل بدايــة الصيــف،
ولهــا أهميــة كبــرة عنــد الصياديــن وأهــل البحــر.
ـ ريــاح «النعــي» ،تنعــش النــاس بجــال نســامئها عندمــا تكون
هادئــة ومنســابة ،وتهــب هــذه الريــاح مــن الجهــة الرشقيــة
لإلمارات.
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ـ ريــاح «الثامنــن» أقــوى أنــواع الريــاح الشــتوية ،ترفــع األمــواج
إىل أعــى حــد ،وغالبـاً مــا تهــب هــذه الريــاح يف الفجــر.
وهنــاك العديــد مــن األســاء األخــرى ،لهــا عالقة بالتســميات
الشــعبية واملهــن واملناطــق ،وردت يف قصائــد الشــاعر الهامــي،
كــا ســنتابعها يف املقاطــع التاليــة:
•طقس المكان ودالالت أحواله الجوية
كــا يقــال إن أهــل مكــة أدرى بشــعابها ،بحيــث ال يســتطيع
شــاعر آخــر أن يتخيــل طبيعــة العالقــة بــن النــاس وطقــس
املــكان يف بقعــة جغرافيــة محــددة بعينهــا ..إن الشــاعر رســول
حمزاتــوف حــن كتــب عــن جبــال وأريــاف وقــرى بــاده
داغســتان ،هــو وجــه آخــر لكتابــة الســياب عــن نخيــل البــرة
ونهــر بويــب وقريتــه جيكــور ..هكــذا األمــر بالنســبة للهامــي
وهــو يفصــل الريــاح عــى مزاجــه وحالتــه العاطفيــة والنفســية
والصحيــة واالقتصاديــة ،فلــكل موســم طبيعــة دالالتــه يســقطها
عــى يشء مــا قريــب أو بعيــد ،مثـ ًا الصيــف الحــار هــو فـراق
األحبــة ،والنســيم العــذب هــو لقاؤهــم الجميــل ،وســوف
نالحــظ هــذه الســياقات يف النصــوص التاليــة.
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ّ
سوى الغربي جتامه
ســ ّوى الغــريب جتامــه

واصبــح هــواه ْمريــف

يل بــه تيــزو الحاممــه

وتدقــع دقـــــــع خفيف

الكــوس مـــــن خدامــه

إن هــب يـــــاك معيف

جــاب الغطــا جدامــــه

شــن وعــوف وكســيف

«جتامــه» تعنــي الغاممــة والظــام وينتــج عــن ذلــك بــرودة
يف الجــو..
وهنــا تصبــح الحاممــة قليلــة الــرب بحيــث تــرب قط ـرات
قليلــة بســبب الــرد.
و«الغــريب» أفضــل بكثــر مــن «الكــوس» ،ألن «الكــوس»
حــار قلي ـاً ومشــبع بالرطوبــة ،بينــا «الغــريب» بــارد ولطيــف.
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ّ
سوى الغربي سوايب
س ـ ّوى الغــريب ســــوايب

يصلــف ومــر يْلــــوف
ْ

مــا آروم اعلــم غايــب

ــر ويشــوف
لــن يْ َح ِ ْ

روس صبــوع الروايــب

ح ّنــا تبــع لِكفـــــــــوف

الرياح القادمة من الغرب
تلــك املتقطعــة عندمــا تهــب قريبــة مــن األرض ،التــي مــرة
«تصلــف» وتشــتد يف هبوبهــا ،ومــرة تخــف وترتاخــى.
«رمبا هناك أبيات غري موثقة يف هذا السياق»
لكننــي ال أريــد أن أشــيع الخــر وســوف أتركــه ملــن يحــر
وي ـراه بعينــه ،تلــك األصابــع املحنــاة ،الجميلــة الســاحرة.
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يا ابن ْ
سبت الهبايب
يا بن سـبت الهبايــب ملهفّـــــــه يت بالزباد ْعبـور
معي ْبحـور
عن وصلهم هب تايب ال عفّـــــه بقطع ّ
عىل ظهور الركـايـــــب ملخفّـــــــه يل ما شكن من زور
ح ّنا يتـــال الروايـــــب يف كفــــــه علّه ثالث سطــور
يعل الرعد لـموايــــب إينفّـــــــه يسجي عليهم دور
()9

ابن سبت صديق الشاعر
«الزباد» نوع من العطور تستخدمه النساء
يهف هبوبه عابرا ً املسافات بالروائح الطيبة
معي بحور البحور الهائجة والطرق الصعبة
ّ
«الركايــب» التــي ال تشــتيك مــن «الــزور» ،أي الجــرح الــذي
يصيبهــا عنــد موطــئ الــرك فتصبــح ال تســتطيع الســر ألنــه
يحتــك فيؤملهــا
«الروايب» :األصابع وهي املحناة بثالثة سطور
اللهم اجعل املطر يسقي دور هؤالء األحباب
 )9الشاعر سعيد بن سبت الخيييل
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يا ِّ
غربي الهبايب
غربـــي الهبايـــــب خــ ْذك الله وش فيك ما ه ّبيت
يا
ِّ
جفــــن ذايـــب عـــــز الله ما بالنـوم اهتنيت
أ ّرقت
ٍ
السوايـب وتْطلــــــه يل ما يبا له صيت
بت اتغطــي ّ
يتحسبونــك غايـــــب خلـــق الله كلام نَهيت ابطيت
ّ
وش دست من الرتايب دار اللــــه دار الغيض م ّريـت
جيتــه زيـن الذوايــب قـــل والله أبرش لك ما بغيت
يف هــذه القصيــدة نظــم أكــر مــن الشــعر ،بحيــث يبــدو
واضحــاً التكلــف يف الشــطر الثــاين ،املكــون مــن كلمتــن أو
كلمــة واحــدة ،إذ تكــرر لفــظ الجاللــة بشــكل مســتخدم كث ـرا ً
بــن النــاس ،مثــل «عــز اللــه ،خلــق اللــه ،قــل واللــه» ،وغريهــا،
بينــا شــذت قافيــة واحــدة عــن القاعــدة املتبعــة يف القصيــدة
وهــي «وتطلــه».
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وخالصــة املعنــى أن الشــاعر بــات ينتظــر هبــوب الهــواء مــن
جهــة الغــرب ،وقــد أصابــه األرق ألن ذلــك الهــواء أبطــأ وتأخــر!
فهــل مـ ّر عــى دار الحبيــب؟ إذا مـ ّر فعـاً ورأى صاحــب الشــعر
الجميــل فــإن لــه مــا يريــد.
يا كوس يا ّروادي
يــا كــوس يــــا ر ّوادي

ســـــــــــوايبك ابْــر َدن

فيـــــك الســحب تنقــا ِد

وتْســـــــــاوي باملــزن

قلــب غــادي
واحييــت ٍ

هيــس الصــواب ْو َون

«الكــوس الــروادي» الهــواء الــذي يرتــاد األماكــن أكــر مــن
مــرة ،بحيــث إن ه ّباتــه املتقطعــة أصبحــت بــاردة مــن كــرة
االرتيــاد .ويقــول :حتــى أنــك يــا كــوس أحييــت القلــب الذاهــب
واملنتهــي فلمــس الجــرح وصــار يــن مــن األمل.
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يا كوس يا ّ
لو َابه
يــا كــوس يــا ل ّوابــ َــــه

الليــــــل مــا بتّيـــــــهْ

كــم لِفتــي مــن ِعدابــــه

والصبــح يــاك ْهنيِـــهْ

يشــبه الهــواء الــذي يظــل طــوال الليــل يلــوب ،ال يهــدأ وال
يتوقــف عــن الــدوران! حتــى الصبــاح ..يــدور حــول «عدابــه»
أي املرتفــع الرمــي ،حتــى طلــع الصبــاح والريــاح عــى تلــك
الحــال.
يضــع نفســه يف موقــع الريــاح التــي ال تنــام ،فهــو وأي شــاعر
يف موقعــه ال يــرى غــر مــا يــرى ،وال يســتدين صــوره الشــعرية
مــن شــاعر آخــر أو بيئــة أخــرى ال يعرفهــا ومل يعشــها.
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مهبه ّ
ّ
بدي
كوس
ٍ
حســب مــا ورد يف رشوحــات الديــوان الصــادر عــن نــادي
تـراث اإلمــارات ،فقــد قــال الشــاعر هــذه القصيــدة يف بدايــات
حياتــه الشــعرية ،حيــث كان والــده ال يرغــب يف أن يكــون ابنــه
شــاعرا ً ،لكنــه تناهــى إليــه أن ابنــه يقول الشــعر ،فــأراد أن يخترب
شــاعريته ،فطلــب منــه أن يذكــر «البــد» يف قصيــدة .والبــد هــو
حشــية مــن ليــف توضــع عــى ظهــر املطيــة لتالمــس جلدهــا
تحــت مــا يتلوهــا مــن «شــداد» فقــال هــذه القصيــدة بحيــث
اســتخدم املفــردة كالريــح الهابــة ،وأثبــت شــاعريته أمــام والــده
والجميــع.
كــوس مه ّبــــــــه بــدي
ٍ

غ ّبـــا وطــى ورمـــال

مــن كل عــدْ ب ونـــدّ ي

شـــــــل اريــ ٍع يف ّــــال

واصبــح هــواه ْمــردي

عنــده رشاحــة بــــــال
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وانــا ْجســدي ِملتــــدّ ي

حــاين رشى لـــهالل

عــن وصلهــم ال بــدّ ي

يف ســعود مــن الليــال

عــى بْكــرات ضـــدي

ومــن الربــخ ذبــّــــال

نيــط الغــوارب مـــدّ ي

ٍ
حــول مهــب ْهـــــزال

كــم اوردن مــن عــدّ ي

فيــه الرمـــــل مهتــال

ماخــذ زمــن و ْمعـــدّ ي

قفــر مــن الحــــــــوال

والعنكبــوت ْمســــدّ ي

بــن الجبــا واليــــــال

لــو بنعطــا مــــن و ّدي

كان اتنــــاول غــزال

بــو مدم ـعٍ مســــــودي

مــا َز ْهلكــه بكحــــــال

ريــش النعــام ْمســــدّ ي

عــى النظــر ظـــال

والقلــب ويــن يـــــو ّدي

لــو تنصحــه مــا حــال

عــن ْاســ ِن َعه مـــا ر ّدي

مــويش وال عـــــذال
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كوس ْم ّ
هبه حارج
ٍ
كــوس ْمه ّبــه حـــــارج
ٍ

مــا هــ ّون بالســـكون

بــات الجفــن مســتارج

مــا غ ّمضــت لعيــون

يعــل املطــر والبــارج

يطيــح ويــن اســكون

يل يطلــون املفـــارج

املعيــــون

بالعنــر

هــذا الهــواء القــادم يحــرق الوجــوه بســبب دخــول موســم
الصيــف ،وأصبحــت العيــون يف حالــة أرق ال تنــام ..أال ليــت
املطــر يعــود ومعــه الــرق فيغمــر املنطقــة التــي يســكن فيهــا
الحبيــب ،ذلــك الــذي يطــي مفــارق الشــعر بالعنــر املعجــون
بالزيــت واألعشــاب الطيبــة.
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كوس هب ْبنزازه
ٍ
كــوس هـــــب بْنــــزاره
ٍ

يعـــــــوي هواه بْنـــوح

شــل الســحب وامطــاره

والربق فيـــــه يْلــــــوح

يعلــــه يحــــــل بــــداره

ويصبــح ســيله نضـــــوح

يل مــا رمــى بخــــداره

وراوى اللــص الفضــوح

الريــاح هبــت بشــدة ،وكانــت تعــوي مثــل صــوت النــواح،
وأخــذت معهــا الســحب والــروق ،ليتهــا كلهــا تصــب يف دار
الحبيــب حتــى تغرقــه مــن كــرة الســيول ،لكــن مــع ذلــك فهــي
ال ترمــي خدرهــا وحجابهــا بســبب املطــر الشــديد ..وال ميكــن
للــص أن يــرى منهــا شــيئاً..
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ِّ
يا الكوس المستطل
يــا الكــوس املستطـــــ ِّـل

ح ـ ِّرك س ـ ّوى جتـــــــــام

ر يل
أســهيت عــن عــ ٍ

فرضـــــــي مــا جــا متــام

العابــــــــــــــد يسـ ِّ
ـتزل

يل مــا عليـــــــــه اميــام

م ْتع ّنــي مـــــــــن محـ ّـي

بـــــــا جــــاد ْرك بْســام

إلْبـــــو َهداب ْمطــــــ ِّـل

عرشيــن بال ّتمــــــــــام
ٍ

مــا فـــــي الثــوره عيـ َـي

ر ْفــــــج بوطــي لجــدام

واالّ فهــوب مجل ّـــــــي

كــــل ْاصحبــاي اكــرام

واضــح يف هــذه القصيــدة أن «الكــوس» جــاء هــذه املــرة
بهــواء حــار
بحيث إنه عمل جوا ً خانقاً ليس فيه نسائم باردة
حتى أنني نسيت فريضة صالة العرص
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واملعروف أن العابد يزل وينىس ألنه برش
أو حني ال يكون عليه إمام يذكّره ويرشده ويهديه
وألننــي مشــتاق لكــم ،فقــد تحملــت املشــقة وقصــدت
دياركــم ونســيت كل يشء ،فقــط أريــد الســام عليكــم
وتعرفــون أن النهــوض برسعــة ،حيــث دعــاين الشــوق لكــم،
ـأن
ليــس فيــه تـ ّ
أو ترفق يف نقل القدم من خطوة إىل خطوة..
يا كوس يا ّ
سرايه
رسايــــــه
يــا كــوس يــا ّ

غثّيتــي لـــــــي الجســد

ِ
عملــت ذايــــــــه
ويفّ

عـــــوقٍ مـــــــا ي ْنيحــد

كانــك علــــــى منوايــه

إن طعتنـــــي يــا احمــد

قــم دنّ لــــــــي منقايــه

مــن سلجـــــــات اإليــد

يل مــا رضت بحدايــه

ومــا ر ّدت يف الوعــد

بحثّهــا فــــــــي الغايــه

يــوم الهاجــــــــع رقــد
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بتبــع غايــة هوايـــــــه

دام العمـــــــــر ممتــد

قصــ ٍة مسحايــــــه
بــو ّ

ومثــانٍ مــــــــــن بــرد

راســه عليــه ضفايــــه

مــــــــــا ضفّــره بعقــد

ومضامــره ملوايـــــه

مقعــودات النهــــــــــد

وخشــمة شــر ووفايــه

مــن ح ّياتـــــــــــه ورد

يبــدو واضحــاً ربــط الحالــة الجويــة وطبيعــة البيئــة
بالحالــة العاطفيــة ..فيقــول:
ِ
أزعجت جسدي
إنت أيتها الرياح السارية لقد
ِ
وعملت ّيف أذى «ذاية» ال يخفى عىل أحد
فإن كنت عىل نفس مقصدي يا صديقي أحمد
رجاء قم وهيئ يل ناقة قوية ورسيعة وخفيفة
ليك أتبع هوى روحي ما دام يف العمر بقية
الحبيب الذي له قصة شعر ساحرة
ال يربط شعره وال يزينه بالعقد
وأسنان من اللؤلؤ أو «الربد» لشدة بياضها وجاملها
أما خرصه فقد ضمر حتى برز نهداه
وهكذا جامل حاجبيه وأنفه املسلول..
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كوس ّ
سوى شوارع
ٍ
ـوس س ـ ّوى شــــــوارع
كـ ٍ

هـــف الجدى
موجـــــه
ّ

ر ّجـــــع حـــــ ٍ
ـول بــوارع

يعـــــل الخشــــب لفدى

طلّيقــــــــــات الــذوارع

لـــي حاديهـــــن حــدا

كانك تبـــــــا بتقـــــارع

ـب ليلــــــــة غــــدا
أرقـ ْ

يــا قلــب عـــــن ال تْ ــارع

هـــــب كـــــــ ٍّـل ينهدى

صــوب الواليــف ســارع

العمـــــــــر اال مـــــدى

دامــــك جميــــــلٍ زارع

فـــــي أهلــــــه ما غدى

هب النسيم الساري
هــب النسيــــم الســاري

لـــــــه مــده مــا صلـــف

علــــــي مثـــاري
كنــه
ّ

وذكرنــــــي مــا ســلف
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والــي عليــه الطــاري

صوبــه قلبــــي هــزف

حالــت دونــه محــاري

وامليعـــــــاد انحــرف

يــوم ييــت يلــن الــذاري

واملنــزل مختلـــــــف

يــا دمــع عينــــي يــاري

وســط ْوجنــي مــا حــف

باع ّنــي لــــه ضــواري

ٍ
حــول صغـــار الخــف

لـــو مــن دونــه فــواري

عــن الوصــل مــا آكــف

دام البخــت يل ْمبــاري

والعمــــــــر مــا وقــف

يا المطلعي لمغيبي
يــا املطلعــي ملغيبــــي

يل مــن ثــاث اوضــاح

عليــك اللــه رجيبـــــــي

بلــغ ســام انصـــــــاح

لل ِخ ّ
ــا والجريبــــــــي

ولــي بعيــد املشــــــاح

«املطلعــي» نــوع مــن النجــوم يصاحــب ظهــوره نســيم
لطيــف وبــارد ،يقــول لــه منــذ ثالثــة أيــام بنهاراتهــا الواضحــة مل
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أر أحبــايب ،فباللــه عليــك وهــو الرقيــب أن تســلم عليهــم ،أولئــك
الذيــن أصبحــوا بعيــدي امل ـزار..
يا الله عسى المخيله
يــا اللــه عــى املخيلــه

اتجنــب عــن طـــريف

يل الهوبــه مليلـــــــه

يشـــويك ليــــن تهيــف

وتســقي عــى املغيلــه

أم اليــــــــم النظــــيف

يل باب ّتــا جليلــــــــــه

حيــب ونواســع لــــيف

ويــن الغــزال مجيلـــه

موســم ليــايل الصيــف

«املخيلة» الغيمة املحملة باملطر
«طريف» منطقة يف بداية ليوا
«الالهوب» الهواء الحار
«املغيلة» منطقة ماء قرب محرض حوايا مسكن الشاعر
«نواسع» ليف النخل القوي من األعىل
«املجيل» املقيل
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يقــول يــارب عــى هــذه الغيمــة املحملــة باملطــر تتجنــب
منطقــة طريف وتســتمر بســرها حتــى تصل إىل منطقــة املغيلة
ذات املــاء النظيــف ثــم متطــر هنــا ،حيــث هــذه املنطقــة ذات
النخــل املحمــل بالحيــف أي الجــار ،وذات الســف الطويــل
والليــف القــوي.
•في ذم الصيف وموسمه الحارق
يف فــرة مــن حياتــه عمــل الشــاعر الهامــي بنقــل النــاس
بــن محــارض ليــوا والجــزر وبالعكــس ،وذلــك عــى الجــال ،ويف
فـرات الصيــف وبالعكــس أيضـاً .هــذه املهنــة تركــت أثرهــا يف
شــعره مــن خــال التعامــل مــع الجــال ،وطبيعــة النــاس الذيــن
يتعامــل معهــم يف هــذه الرحــات ،وكذلــك القصــص العاطفيــة
التــي تأسســت يف مثــل تلــك املواســم ..ومــن خــال معايشــة
الشــاعر لجميــع املواســم فإنــه يقــول شــعرا ً يف الربيــع وحيــث
النســائم تهــب ،ويف الشــتاء حيــث املطــر والغيــوم والــرق
والرعــد ،وحيــث الصيــف الــذي يذمــه ويصفــه «عــوف وشــن
وذميــم»:
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ِّ
الصيف يا بالكل
ليــت شْ ــهره مـــــا هـ ِّـل

والبــدو بــــرح مجيــم

يــا عــن ّ
هــي هلّــــــي

هــل الســعن الــــجديم
ّ

ــرب يل
عــى فرقــا ْع ٍ

ومصافــات النديـــــم

ونّيــت وال فطــن لـــي

دلْــه القلــب الغشــــيم

لقــد جــاء فصــل الصيــف بــكل مســاوئه التــي تفــرق بــن
البــدو ،حيــث تذهــب كل جامعــة للبحــث عــن مــكان مناســب
لهــا يقيهــا حــر الصيــف..
ليت هذا الشهر مل يهل
ويبقــى البــدو يف أماكنهــم ميرحــون يف مــكان إقامتهــم ونحــن
معهم مــرورون..
أال أيتهــا العــن ابـ ِ
ـك واذريف الدمــع مثل بــكاء القربــة القدمية
املثقبــة حــن ميألونهــا باملاء..
عىل فراق األحبة الذين أئن عليهم
ولكن الغشيم الخايل القلب مل يفطن يل ومل يدر ما يب.
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البارحه مغتاضه
البارحــه مغتاضـــــــــه

ْســهي ّيل الجنــــــــوب

جــت بالخفــا بال ّراضــــه

بــن ال ّنــــحر والثــوب

تكــر عليــه ا ْمراضــــــه

ملفــارق املحبــــــوب

الــروح هــب معتاضــــه

يف الغــايل الرعبــوب

تذكــر حســن الفاظــــــه

يل لهــا بهــواه دروب

والقلــب نــي اغراضــه

مــن يــوم طــال الـــدوب

ســ ّووا أهــل البغاضـــــه

ْمتاجــرة بكـــــــــذوب

كانــك متلــك حفاظـــــــه

يــا قلــب باملاجــــــوب

رس للحبيــب وراضــــه

ال تغتلــظ لقـــــــــلوب

البارحة كانت الريح منزعجة
وهي قادمة من جهة نجم «سهيل»..
جاءت ترسي متأنية وكأنها تختفي يف الظالم
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هكذا ترسي األمراض يف جسد الذي يفارق أحبابه
وهكذا روحي ال تريد بديالً عن الغايل الجميل
إنها تذكر دامئاً ألفاظه العذبة وكالمه الجميل
حتــى أن القلــب نــي شــؤونه الخاصــة ومل يعــد يرغــب
بــيء يف غيابــه
ومن ٍ
أسف فقد أوقع أهل البغضاء بيننا
لقد كذبوا عليه بفعل الوشاية والنميمة والحسد
فيا أيها القلب إذا كنت تحفظ له الواجب وتحبه
قم واذهب للحبيب واطلب رضاه
وال تدع غلظة القلوب تسود بينكام
•الحكمة والسنع واألعراف االجتماعية والنخوة
ْ
صوت خافي
اس ِم ْعت
ٍ

()10

ٍ
صــوت خــايف
ْاســ ِم ْعت

والقلــب فيــه احقــاد

 )10تروى هذه القصيدة باختالف بسيط يف املفردات عىل أنها للشيخ خليفة بن
شخبوط املتوىف سنة 1845
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ْاس ـ ِم ْعت َخـ ِّـل لْحــــــايف

وانــا لــه باح ِتيـــــاد

بونــه الغريــب الالفــــي

يكمــل ســنع وفــواد

مــا يســتوي ه ّزافـــــــي

آمــن لــه البتــــــعاد

ولــو كل مــن يــا شــــايف

حصــل َمــ ِدة لِيــــاد
ّ

كان اغتنــت لضعـــايف

لـــبالد

واتبــارشت

سمعت صوتاً خف ّياً من بعيد وفيه يشء من الحقد
وتذكرت هذا الصوت فأنا أعرفه جيدا ً

مــن األصــل أن يكــون الغريــب مؤدبــاً يحــرم نفســه بــن
النــاس
ال يصــح أن يتدخــل الغريــب يف مــا ال يعنيــه ،واألفضــل لــه يف
هــذه الحالــة أن يبتعــد ويريــح النــاس مــن رشه.
وحصلــه مبجــرد أن ميــد يــده
فلــو كان كل شــخص رأى شــيئاً ّ
لــه ،كان اغتنــى الضعيــف والكســول وأصبحــت البــاد تتبــارش
كل لديــه مــا يتمنــى ويريــد ،وهــذا غــر ممكــن،
باملــال الســهل ٌّ
بــل البــد مــن البــذل والجهــد والســر الجــاد عــى طريــق
الحــال.
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ما اروم ِّ
اورد مايا
هــذه القصيــدة عنوانهــا وموضوعهــا الحقيقــي الوفــاء ،وهــي
مــن أجمــل القصائــد التــي يســتخدم فيهــا الشــاعر الرمــز ،حيث
يقــول البــر املغطــى ويعنــي الــر ،ويقــول النــاس الذيــن
يرتــوون مــن البــر ويعنــي إشــاعة الــر وانتشــاره بــن الجميــع،
أمــا النــص فيبــدو هكــذا:
مــا اروم او ِّرد مايــــا

تتناعتــــــــــــه ال ْبــداه

خــي دروبـــــه عفايــا

والــدري فــوق غطــاه

لــن تــرم الساميـــــــا

مــا يرنعــى مرعـــــاه

يف شــف مــن مينايـــا

قــد قابضــت مينــــــاه

بعهــو ٍد و ْحلفايـــــــــا

ومســايرة مرضـــــاه

ومــن يفْســــر الســدّ ايا

علــــــى رِبيــع اخْــواه

هــذاك ْمــن الدنايــــــا

هــايف األصــل مــراه
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تقريب املعنى:
ال أستطيع أن أرشب من تلك البرئ
ألنني ال أريد أن أكشف عنها الغطاء
سأتركها مغطاة والطريق إليها غري معروفة
ليك ال يصفها البدو ويعرفونها
هكذا الرس
لن أكشف عنه حتى املامت
وكيف أكشفه وقد عاهدت صاحبي أن أصونه
وصافحت ميناي ميناه أن نبقى عىل العهد
إن الذي يكشف الرس دينء وقليل األصل
ِّ
عين الظبي لمفل
ويف املحــور نفســه نبقــى مــع وفــاء الهامــي ،وحفظــه للــود
والــر والرفقــة ،وهــو ينطلــق يف هــذه الخصــال مــن قيــم
البــداوة ومــا تفيــض بــه الصحـراء مــن عالقــات قويــة وروابــط
مصرييــة رمبــا هــي غريهــا يف املــدن.
ســدّ ه غزيــــــر بلــود

عيــــــن الظبـــــي ملفـ ِّـل
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أصغــى لــن اعتــدل يل

وادعــــى القيــام قعــود

صــايف الرتايــب ياللـــي

ســجنجلٍ منضـــــــود

يتزهلــــــق للهبــــــــ ِّـل

وكــم خــف راعــي ذود

وال لــه حــد يحبــل لــــي

حــذ ٍر مـــــــن املنقــود

وكــم عابــ ٍد ومصلـــــي

أســهى بــه ِم الســجود

ال والــذي ال ولّــــــــي

رافعهــا بـــــا عمــود

ـكل
إنّــه نجـــــــــي ِم الـ ِّ

ِم العيـــــب واملنقــود

وال حــط فيــــــه وشـ ِّـل

النــام الحســــــــــود
ّ

•ذاكرة المكان وطبيعة العالقة النفسية معه
ْ
الرثاث لو ِت ْعضاها
ال ْرثــاث لــو تِ ْعضـــاها

مــا علّــت وانهلــــــــت

ونفــي م ّنــي رضاهــا

واالّ هــي قــد ســـــــلت
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وازْقرهــا لــو عصـــت

عــن القبيــح انهـــــــاها

حبــال الدلــو املهرتئــة املقطعــة مهــا حاولــت أن تصلحهــا
فهــي ال تعينــك عــى جــر الدلــو لــي تــرب وترتــوي ألنهــا
أص ـ ًا رثــة وغــر متامســكة ..وهكــذا نفــي أنــا الــذي أقودهــا
وأرقبهــا وأرصخ بهــا أن تســر عــى الطريــق القويــم ،وإال فهــي
أمــارة بالســوء ال ترعــوي عــن فعــل الخطــأ.
عدب نايف
رقيت
ٍ
عــدب نايـــــف
رقيــت
ٍ

فيــه الياهي صفـــــــوق

يتــارن بالخطايـــــف

غــريب ومــر شْ ـــــروق

قطــع الضمــر بهايــف

غــت وغتــم بســــــروق

أتهريــع للواليــــــــف

رشوى البكــر الفــروق

وإذا أردنا أن نقرب املعنى:
صعدت عىل تل مرتفع ووجدت الهواء يصفق..
مــرة يــأيت مــن الغــرب ومــرة أخــرى مــن الــرق مثــل
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متباهيــات يتخاطفــن..
وهنــاك أسســت أن الجــرح يف داخــي مل يــرأ ،فهــو عميــق يف
الضمــر ألنــه جــرح بســكني حــاد ،وهــو ســاكن يف داخــي مثــل
الســارق ،يف كل لحظــة يوخــزين غفلــة..
وأنــا يف هــذه الحــال أحــن بــكل آالم صــدري لألحبــاب
وأصــدر صــوت حنينــي مثــل ناقــة صغــرة أبعدوهــا عــن أمهــا،
أو مثــل أم أبعــدوا عنهــا ولدهــا.
هب وبنى له ّ
قبه
هــب وبنــى لــه ق ّبــــــه

الغــــــريب

ال ّويل

مــا ينســـرى يف خبــه

ايهيــــّــــد

العيــي

الريــاح الغربيــة املثــرة للغبــار عندمــا تهــب يجــب أن
نتوقــف وال نســر أثنــاء هبوبهــا..
وعــى املســتعجل أن يبطــئ يف ســره ألنــه ســيضل الطريــق
بســبب أن الريــاح الغربيــة متحــو آثــار الطريــق.
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•الغزل واستخدام البيئة في وصف الحبيب
مل تكــن الصــورة الشــعرية يف مضــار الغــزل مجــردة عــن
البيئــة وموجوداتهــا املناخيــة ،أو الحياتيــة يف الســكن والســفر
واملطايــا والعــادات والتقاليــد ،بــل جــاء الغــزل يف شــعر الهامــي
مــن وحــي حياتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وظــروف بيئتــه
اليوميــة ،وكذلــك مــن خــال أحــوال الطقــس وتقلبــات املنــاخ
وطبيعــة الريــاح ومواســمها.
ُ
عين زايف
رف
ط
بو
ٍ
بــو طُــرف عــ ٍن زايــف

خــــ ّ
اقلم بــــــــدواه
ـط ٍ

عــى متونَــهْ سـِـــــفايف

طلقـــــات واملــــــ ّواه

عــن عوفــن ال ّنكايــــف

يــا ِب ِعــد ســدّ اقصـــــــاه

يــا بــو ضم ـرٍ هايـــــف

صــوع الهجــن تِــ ْرزاه

لــو تب ِعــد يب ِحذايـــــف

مــا بَ ِّيــس مــن َريـــــــاه
112
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«طــرف العــن الزايــف» الرمــوش الطويلــة والجميلــة التــي
كأنهــا مخطوطــة بقلــم مــيء بالحــر أخرجــه الكاتــب تــوا مــن
املحــرة (الــدواة)..
عــى أكتافــه تنســدل ضفائــره الطويلــة طليقــات يف الهــواء
وملتويــة
هــذا الحبيــب بعيــد جــدا ً عــن الذيــن ينقضــون العهــد ،فهــو
و ّيف ومخلــص
ولو تبعدين عنه السبل فإنني مل أيأس من رؤيته أبدا ً.
ْ
يا عبيد ال تهيولي
يــا ْعبيــد ال تهيولـــــي

وآنــا عــى ذا الحـــال

عقــب عشــر املــويل

أصبحــت بــن ْجبــال

أعــرف مــن تطــرويل

مبســم شـــــــ ّعال
بــو
ٍ

ِ
الجفــول
عيــــن الريــم

يل مرتعــــه لحبـــال

عبيد صديق الشاعر..
يقــول لــه :ال تتحــدث معــي باأللغــاز والــكالم غــر الواضــح
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فأنــا حزيــن!
وكلمــة «تهيــويل» حســب مــا ورد يف (ديــوان ابــن عتيــج)
الصــادر عــن «نــادي تـراث اإلمــارات» تعنــي ال تتحــدث معــي
بألغــاز..
لقــد فارقــت الحبيــب الــذي ال بديــل عنــه وأصبحــت يف
ضيــق كمــن يحيــى بــن جبلــن يف واد ســحيق ...وأعــرف أنكــم
تتحدثــون عــن الحبيــب صاحــب الثغــر الباســم املــيء والعــن
التــي تشــبه عــن الريــم ،هــذا الحبيــب ليــس بعيــدا ً،
فهــو يعيــش يف هــذه املناطــق ذات املرتفعــات الرمليــة
املنخفضــة والجميلــة املنظــر.
ّ
قلب جاسي
هيضت ٍ
قلــب جاســـي
ه ّيظــت ٍ

يــا ِع ّريــظ النقــــا

روس ا ْهد َبــهْ نــكَايس

ر مــا ْينقــــا
عــ ٍ

«هيظــت» مبعنــى أثــرت أو فــززت« ،القلــب الجــايس» أي
القلــب القــايس الــذي نــي الحبيــب وانتهــى بــه املطــاف يف
114
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جانــب آخــر مــن الهــوى ..يــا «ع ّريــظ النقــا» أي أيهــا النســيم
الهــاب مــن خلــف املرتفــع الرمــي بحيــث يــأيت عذبـاً فيذكــرين
بذلــك اللقــاء الــذي كان يتــم هنــا..
«روس ْهدبــه» تعنــي الرمــوش الطويلــة التــي تشــبه الرمــاح
املنكســة ،فكيــف أرتقــي لــه؟ أو أصــل إليــه وهــو بهــذا العلــو
والشــموخ؟
ّ
الموده
يا غزرين
يــا غزريــــــن املــوده

يــا غاليـــــــــن الزبــون

مهاجركــــــــــم ملــده

كلمــن خطــف لــه ســون

يل خــذت دهــر ومــده

يف الخاطــر تزمنــون

بــو قصـــــــــة منهــده

راســه كســــــا ملتــون

شبيــــــــه ريــم الجــده

مبعنقــــــــــه واللــون

تقريب املعنى:
أيها األحبة
115
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الذين مودتكم عميقة يف روحي
صعب عىل نفيس
إن غيابكم
ٌ

وكلــا مـ ّر الزمــان ازدادت محبتكــم فــا أســتطيع نســيانكم
أبــدا ً
وكيف أنىس ذلك الشبيه بغزالن «الجده» جيده ولونه..
وقصة شعره النازلة عىل كتفيه؟
يعل الرديم ّ
وبره
يعــل الرديــم وبــــ ّره

مــا يجــزا باالحســـان

الــي شــواك بحـــ ّره

يــا مدعــوي العيـــــان

ماقــد حرضنــا مــره

يف ســـاعة المتحــان

ره
وال كــ ّن ْبنــا مــ ّ

واال الــركاب ســان

«الرديــم وبــره» مــكان يف املنطقــة الغربيــة ،وألنــه مــكان
حــار بســبب موســم الصيــف فــإن الشــاعر يدعــو عليــه ملــا
فعلــه للمحبــوب مــن ضيــق ومعانــاة.
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ويقــول :إنــه امتحــان أن نبقــى هنــا دون حركــة ،كأننــا غــر
مرسوريــن بوجــود الحبيــب ،وال كأن ركابنــا ســان وال نشــكو
مــن قلــة الطعــام..
نحن نذم الصيف وموسم الحر الذي يفرق بني األحباب
ألنهم ذهبوا للبحث عن مناطق أكرث برودة.
ّ
اش
بندب مع الطر ِ
اش
بنــدب مـــــع الطــ ّر ِ

ســام ي ْنعـــــــــــــرب
ٍ

يخفــى عــى املــوايش

ويختــص بـــــه ملحــب

قــل لــه عايــف معــايش

واملــــــــا مــا ينــرب

حاربــت طيــب فــرايش

نومـــــــي وازم تعــب

أرسل مع «الطارش» الذي انتدبه
سالماً مفهوماً وواضحاً لدى الحبيب
لكنه يخفى عىل الواشني بحيث ال يفهمون معناه
وهو من األرسار التي يعرفها املحب..
سيعرف أن أكيل ورشايب ال يطيب يل
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ألنه م ٌّر يف البعد عنه

وكذلك نومي صار متعباً وقد حاربته وبقيت ساهرا ً.
بالله عليك دخيلك
بالله عليــــــك دخيــلك

يا بو جنـــــــاعٍ هـــــــل

ال تدعينـــي جتيلـــــك

دعنــــي جتيل الكــــــل

آمــر وانـــــــا مبــي لــك

لو فــــي شــامخ يبـــــــل

مقلــة عينـــــــي مقيلــك

وروس الهــدب لــك ظــل

للهامــي قصائــد قصــرة مــن عــدد مــن األبيــات قــد ال
تتعــدى أصابــع اليــد ،وهــو بذلــك يختــر الحالــة ويقــول مــا
عنــده فــورا ً ومــن دون تــردد أو إطالــة .وهنــا يشــكو للحبيــب
حالتــه ،ويقــول لــه إننــي أحتمــي بــك فــا تقتلنــي ،وهنــا
يســتخدم الشــاعر قيمــة مــن قيــم العــرب يف الصح ـراء ،حيــث
يحتمي بهم املهدد بالقتل فيحمونه مهام كانت النتائج:
بالله عليك أيها الحبيب
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يــا مــن تلبــس القنــاع الخفيــف وتســبي الناظــر بفتنتــك
وجاملــك
داخل عندك فال تقتلني
أنا ٌ
بل م ْرين ِ
أمش لك حتى لو يف أعايل الجبال
فأنت مكانك عيني وظاللك أهدابُها.

ّ
يا نفس يا معتله
يــا نفــس يــا معتلــــــه

عاييتـــــــــي بالطبيــب

خــذيت زمانــك كلــــــــه

مــا شــوف زادك طيــب

وح ّيــك مــن هجـ ٍر لـــــه

أسمينـــــي مســتصيب

ذ ّوب حالــــــــي محلــه

مــا فـــــي الييــه نصيــب

ـن لــــــه
ثـ ٍ
ـوب زهــى زيـ ٍ

مثناتـــــــــــه للحبيــب

كان البــره محلــــــه

نجــم ضــــرب ملغيــب
ٍ

يريث نفسه العليلة دامئاً ،والتي أعيت األطباء فلم يجدوا لها
دواء..
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طوال العمر وأنت عليلة أيتها النفس
وأعرف أن السبب هجر الحبيب
الذي ذ َّوب حايل وال أرى نصيباً يف رؤيته
ذلك الحبيب صاحب الثوب الزاهي
()11

الــذي أضــاء «البــرة»
املغيــب.

كالنجــم الــذي يظهــر مــن

ْ َ
العكايف
يا ِمسمر ِ
يف نظــرة عامــة لعــدد قصائــد الحــب عنــد الهامــي فإننــا
نجدهــا األكــر ،رغــم مــا فيهــا مــن مضامــن أخــرى داخــل
النصــوص ،مثــل الهجــن والريــاح والفروســية وقيــم الشــجاعة
وغريهــا .ويف النــص التــايل يوجــه خطابــه للحبيــب صاحــب
الضفائــر الســوداء ،الــذي يرحــب بــه ترحيبــاً كبــرا ً مثلــا
ـب قــادم مــن بعيــد فيكرمــه ويقــدم لــه مراســم
يرحــب بركـ ٍ
الضيافــة واالح ـرام .وأيض ـاً هــذه املضامــن مســتلة مــن واقــع
الشــاعر وحياتــه ويومياتــه وطبيعــة أهلــه ومكانــه.
 )11ربما البستان الذي أمر به الشيخ زايد األول يف العني وأطلق عليه اسم البرصة
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مس ـ َمر ال ِعكايف
يـــــــا ْ

ر ّحبــت بــك حييــــــــت

ركــب طايــف
ترحيــب ٍ

ليلـــــــــة م ـزار البيــت

يــوم انويــت النكايــــف

واخــرت ا ّمـــــا بغيــت

مــن زاروك الخفايــف

عنــك الوصــــل كفّيــت

شــلّك مـــوي الوزايــف

كلمــن خطفــت ارفيــت

عقبــك مــا انــا مبســايف

فــــــي كل بــر اذريــت

•في الشكوى من الدنيا وتقلبات الحال
يف الشــكوى والحنــن واألشــواق يتفجــر الهامــي بالصــور
الشــعرية املكانيــة ،ويطلــق العنــان لخيالــه الجامــح مــن جهــة،
ومــن جهــة يبقــى يف محيطــه املبــارش وهــو يرســم بدقــة مــا
يشــعر بــه ..هنــا يصــف حالــة الســهر والشــوق ،وكذلــك حريتــه
مــن الدهــر وتقلباتــه ،وكيــف أن الحيــاة صعبــة املنــال ،وهــو
شــاعر حســاس ال يســتطيع أن يتقبــل مــا يجــري مــن حولــه.
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عين ما أطول سهرها
ٍ
يف هــذه القصيــدة نلمــس قــدرا ً مــن األمل والحــرة عنــد
الشــاعر .فهــو ســاهر ال ينــام ،مشــتاق ومحتــار ،يومــه شــهر
وشــهره ســنة ،عينــه دامعــة ال تتوقــف عــن البــكاء ،حياتــه
معكوســة مثارهــا واملصائــب عظيمــة ،ومــع ذلــك كلــه ليــس لــه
ســوى أن ينتــدب الرســول لــي يذهــب ويبلــغ األحبــة ســاماً
ويعــود بأخبارهــم.
ع ـ ٍن مــا اطــول َس ـ َه ْرها

مـــــــــا طــاب لْهــا َمنام

حيهــــــــا
يــوم الدّ هــر ّ

وصـــــــل ْوال َســام
ال ْ

عــى ال َهـ ِـر مــا ْاصربهــا

و ْمفارقـــــــة لِ ْحشـــــام

كلمــــــــا هلّت شــهرها

مــر الشــهر عــن عــــــام

ـف دمـ ٍع مــن نظرهــا
شـ ْ

مــا ينقطـ ْـع لـــــــــهْ زام

يل غ ّرقهــا حرشهـــــا

وتوقفــت لنســــــــــــام
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عكّــس حتــــــى مثرهــا

وزويــت أمــور ْعظــام

ليــا يزبــن ظهرهــــــا

ويــزوره فــــــي املــدام

لـــــي مســحونٍ وبرهــا

ك ّنـــــــــه طرايــر خــام

الراكــب مــا زقرهــــــا

تحتــث بــــــــــا كالم

قـ ْم يــا ال ّنديــب ْقهرهـــا

نفيــا األعضــــــا ليِســام

يل مبطــي يف دهرهــا

مــــــــا قطّعــت لِــ ْرزام

ســلِّم وا ْرجــع خربْهـــا

ذيــك ال َع ـ َرب بهمــــــام

ّ
ّ
فزيت فزة غافي
أرشنــا غــر مــرة إىل ورود مفــردة «الشــقرا» أو «املنــدوب» أو
«النســيم» يف معظــم قصائــد الهامــي وعــى نحــو ثابــت ومتكرر
تقريب ـاً .يف القصيــدة التاليــة يؤكــد الشــاعر هــذا املعنــى ،ولــو
بصــور شــعرية أخــرى ،فهنــا «يفــز» مــن نومــه بســبب هاجــس
يف القلــب ال يُخفــى وال يهــدأ..
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مــن ســاعته نهــض ذاهب ـاً إىل الع ـراف هــذه املــرة ،ليســأله
عــن األحبــة األوفيــاء ،وكيــف هــم اآلن وأيــن؟
ثم يتحدى ويقرر الذهاب ولو كان يف ذلك خطر عليه..
ويصفهم :أخذوا من أوصاف الغزالن والخيول
وسوف أبقى لهم سورا ً ال يُهدم أبدا ً.
ف ّزيــت فـ ّزة غافـــــــــي

لــــــــي يف نومــه دهــم

ِ
اختــاف
صــاب القلــب

أمـ ٍر مــــــا ينك ِتــــــــــم

رست انشــــد العــر ِ
اف

عـــــن موفــن الذمـــــم

قال الينــاب الدافـــــــي

هــــــو راس املحتشــم

قلــت ْوصــول الخطـ ِ
ـاف

ومالقـــــــاة النســــــــم

ِ
ارضــاف
يــرى حشــيد

ِ
مرتضـــــــم
وهايــوس
ٍ

لك ّنـــــــــــي باختــايف

يــوم انكــــــــر وانْت ِجــم

صاحــب نحــس واجــايف

درب عســـــــم
واتبــع ٍ

واســر فـــــــي لخـ ِ
ـاف

لــــــــو يلحقنــــــي ندم

وانقــى نايــف خوافــــي

ويـــــــن القلــب انزتـــم
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قــم رد ال َيـــه عوافــــــي

ٍ
حــول عليهـــــــا اجــدم

شــق ٍر وبرهــن صافـــي

وطـــــي ايديهــن عســم

لــــي ثاريهــن صــوايف

وبالســمهن كــــــــــزم

ســلم وهــات بصافـــــي

يـــــــا طــاريش واهتــم

َخــذ ِم ال ّريــوم اوصـ ِ
ـاف

ومــن الخيـــــــل الدّ هــم

ِ
لخفــاف
مــــــا شلّتــــه

ميْـــــــدح ْو َحـــــــدّ يْ ِذم

أنــا لــــــــــه كالطـ ِ
ـواف

ســو ٍر مــــــــــــا ينهــدم

ِ
لوغــاف
أدرى ع ّنــــــه

عــن وعــرض وخشــم

يف ختــام هــذا املحــور مــن املختــارات الشــعرية ،مثــة ســؤال:
هــل املوجــود يف ديــوان الهامــي هــو كل قصائــده؟ نعتقــد أن
هنــاك الكثــر منــه مل يــزل مفقــودا ً! لكــن هــل هــي قناعــة
أكيــدة؟ أيض ـاً رمبــا نعــم ورمبــا ال! فقــط مــن خــال الســياق
الفنــي والحيــايت للشــاعر نســتطيع رصــد فكــرة ضيــاع بعــض
شــعره ،فهــو شــخص كــا يبــدو كان منشــغالً بالشــعر إىل درجــة
العالقــة اليوميــة ،بــل وكان يرتجــم كل يشء يف حياته شــعرا ً ،الحر
والحــرب ،الحــب والحقــد ،البحــر والنخلــة والناقــة ،الصديــق
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والطريــق ،الصحــة والعلــة ،وجميــع املصادفــات والــرؤى
واليوميــات ،مــن هنــا جــاء االعتقــاد بضيــاع بعــض شــعره.

•الرياح :شرت وياه ومطلعي...
يف ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي وردت مفــردات
مثــل «الرشتــا واليــاه واملطلعــي والكــوس والغــريب والنســيم
والصبــا والقيــظ وســهيل» و ...غريهــا مــن املفــردات املناخيــة
الخاصــة بالريــاح ،والتــي تكــررت عـرات املـرات ،ويف كل مــرة
وضعــت يف صــورة شــعرية مكانيــة ،تعــر عــن ذاكرة مــا أو حالة
عاطفيــة أو حــدث .مــرة يقــول «سـ ّوى الغــريب جتامــه واصبــح
هــواه ْمريــف» ويقصــد النســيم الغــريب الــذي يهــب لطيفـاً مــن
جهــة الغــرب ويصبــح ريفيـاً ،ومــرة أخــرى يقــول «كـ ٍ
ـوس ْمه ّبــه
حــارج مــا هــ ّون بالســكون» ،ومــرة أخــرى يخاطــب الريــاح
الشــديدة طــوال الليــل «يــا كــوس يــا ل ّوابــه الليــــــل مــا بتّي ْه»،
وهكــذا نقــرأ جميــع تقلبــات البيئــة املناخيــة يف مختلــف
مواســمها وفصولهــا.
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ومــن خــال هــذه القــراءة يف قصائــد الهامــي نالحــظ
كيــف أنــه يســتخدم الريــاح كموجــودات أساســية يف الصح ـراء
لالســتعانة بهــا يك يغنــي مضمونــه الشــعري ،يحاورهــا ويســألها
ويوصيهــا ويغضــب منهــا أو يرافقهــا ،وهــي خاصيــة شــائعة بــن
مختلــف أجيــال الشــعر يف املشــهد اإلمــارايت منــذ القــدم وحتــى
اليــوم.
هنــا ضــوء عــى بعــض هــذه التجــارب ،وليــس كلهــا بطبيعــة
الحــال ،حيــث نجــد أن تلــك الريــاح تشــكل مــادة مهمــة وبارزة
يف بنــاء القصيــدة كمضمــون ومعيشــة وانتــاء ومتابعــة مكانيــة
لتفاصيــل الحيــاة .هــذه النصــوص انتقلــت إىل األغنيــة الحديثــة
فشــاعت تلــك املفــردات بــن النــاس ،مثــل «الرشتــا والكــوس
واملطلعــي واليــاه والصبــا» ،وهــي نجــوم ومواســم يعرفهــا
البحــارة يف مهنــة الغــوص وصيــد الســمك ،أو البــدو يف الصحراء،
كالهــا عــى درايــة تامــة باملواســم والطوالــع والريــاح ،لــي
ينظمــون حياتهــم ومراحــل ســنواتهم وفــق الحــاالت املناخيــة
لــكل فــرة وبــرج وموســم.
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الكوس
الريــاح يف اإلمــارات لهــا أهميــة كبــرة يف رســم حيــاة النــاس
قدميــاً ،مثــاً ريــاح الكــوس تكــون مهمــة لتغيــر الطقــس
وإرســال الهــواء البــارد ،باإلضافــة إىل القـ ّوة املهمــة لدفع الســفن
وإبحارهــا ،وقــد تكــون مهــددة لعمليــة الصيــد إذا كانــت
قويّــة ،وهــي تختلــف يف أهميتهــا مــن مــكان إىل آخــر ،حيــث
إنهــا مهمــة للســواحل ،وقــد تكــون مؤثــرة ومتعبــة يف الســاحل
الرشقــي والقريــب مــن بحــر العــرب واملحيــط ،لكنهــا يف املنطقة
الغربيــة والوســطى رائعــة النســمة ومغـ ّـرة للحـرارة .أمــا ريــاح
الغــريب فهــي معاكســة لريــاح الكــوس وعــادة مــا تكــون بــاردة،
خاصــة يف املناطــق الغربيــة والوســطى ،بينــا قــد يكــون لهــا
تأثــر عــى حيــاة الصيــد البحــري يف املناطــق الرشقيــة .ثــم يــأيت
ريــح الرشقــي أو املطلعــي ،وتــأيت هــذه التســمية لهبوبــه مــن
ناحيــة مطلــع الشــمس ،وهــي مــن الريــاح الهادئــة الجميلــة
()12
والبــاردة ،خاصــة يف املســاء .
 )12إبراهيم مبارك ـ سواحل ـ الرياح يف اإلمارات ـ جريدة االتحاد ـ  9أبريل 2014
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ويف النــاذج الشــعرية املختــارة نــورد بعــض املقاطــع
املجتــزأة مــن قصائــد طويلــة لشــعراء مــن مختلــف املراحــل
العمريــة وتجاربهــا املختلفــة أو املتشــابهة ،لنجــد أنهــا جميعهــا
اســتخدمت املفــردات ذاتهــا كبيئــة واحــدة تشــهد عــى وحــدة
املــكان والثقافــة والخطــاب العاطفــي .مثــاً للدكتــور مانــع
ســعيد العتيبــة قصيــدة لحنهــا وغناهــا الفنــان ميحد حمــد(:)13
املطــل
ِّ
يــا هبــوب «الكــوس»
يل عنيــت وجيــت لديــاري
بلــغ ا ّمــا بــــــي أنــا لخلــــــي
يل خفــى عــن شــوف االنظــا ِر
ينهــل
ِّ
بــات دمــع العيــــــــن
مثــل ســيلٍ منحــدر يــاري
منحــل
ِّ
مــن صــوايب الحــال
ويف حشــايا أشــعلت نــاري
 )13األرشيف الصوتي للفنان ميحد حمد وأرشيف األغنية اإلماراتية بشكل عام،
وهو بحوزة الباحث بهدف الحفظ والدراسة
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وللدكتــور مانــع ســعيد العتيبــة أيضـاً قصيــدة «ونــة مثلوثة»
يســتخدم فيهــا «الكــوس» كرســول يقــول لــه قــم واذهــب إىل
الحبيــب ،ويوصيــه بالكثــر مــن التفاصيــل وكأنــه كائــن حــي
يفهــم ويبلــغ الرســالة ،وهــي مــن لحــن وغنــاء ميحــد حمــد:
املطل» قم ّ
يا «كوس يا ّ
شل وانته َيل املنـــدوب
إنصا ديـــــار الخـلِ ال ت ِ
ْــزل واتبع قصـري ْدروب
املحـــل املتعلـي بني ْمغيب وجنوب
ِّ
ويل ييته يف
الحل هو غـاية املطلوب
كامـــــل يف ِّ
ِّ
بتشوفـــه
يخجــل يعزل هو املحبوب
ِّ
هــل
يف طلعته لـي ِّ
هو ْقمري ويحلّـــي متجل ّـي ضارب عمد وطنوب
واحتـل بالكلّـي وتـْجاوز املنســوب
ِّ
حبـــــه غزا
أمــا الشــاعر عــي عبداللــه بــن شمســه الســويدي فقــد
اســتخدم مفــردة «الكــوس» أيضـاً يف أكــر مــن قصيــدة ،ومنهــا
«يــا هبــوب الكــوس» ،والتــي لحنهــا وغناهــا الفنــان خالــد
محمــد ،حيــث نالحــظ حميميــة الحديــث مــع الريــاح ،وكيــف
أنهــا «زينــة»:
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يــا هبــوب «الكــوس» يال ّزينــه

يل هبوبــج دوم ّذنانـــه

إنتـــي الراقـــد ته ِّنينــــه

باملنــــام وغضة عيانــــه

واال أنا يف حالــ ٍة شينــه

خاطــــري مختل ميزانه

مــا عرف َتــهْ كيــف تيمينه

تشــتعل يف اليــوف نرينه

الشــاعر عيــد بــن مصبــح العميمــي وامللقــب (عويديــن) لــه
قصيــدة لحنهــا وغناهــا الفنــان جابــر جاســم ،مخاطب ـاً «ريــاح
الكــوس» التــي باتــت تلــوب يف الليــل مثلــا العاشــق الــذي
يســهر ليلــه بينــا النــاس نيــام:
يــا «الكـــوس» العشـــويّه

شـــرتاج بـــات يلــــــوب

يشـعا افيـــوي خل ّيــــــه

ويدعــي األثــر مطبــوب

ويل نــامـــت الدله ّيــــه

تْوقـــــظ املشغــــــــوب

يل بــــه صــــايف الثن ّيـــه

لـــي بالحكـــي مـــذروب

ـرمسه خف ّيــــــــه
يل بالــ ّ

وان نـ ّ
ـش ميــي بــدوب

لــه دوســـته بالف ّيـــــه

يشبه فــــرس لعتـــــوب
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يل بالشــــيل ْمغصــوب

لــه يف ضمــري ليـّــــــه

ونــكاد ال نجــد شــاعرا ً يف اإلمــارات مل يســتخدم هــذه
املفــردات الدالــة عــى النســائم والريــاح وذاكــرة الحيــاة ســواء
يف الواحــات أم الجبــال أم الصح ـراء أم الســاحل ..إنهــا طقــس
شــعري مثلــا هــي طقــس بيئــي .مثـ ًا نقــرأ «يــوم هــب الكوس
ذعذاعــه» ،قصيــدة مغنــاة للشــاعر عبداللــه بــن ذيبــان ،لحنهــا
وغناهــا ميحــد حمــد:
يــوم هــب «الكــوس» ذعذاعــه
قــام دمعــي علمــي يْذيعــه
وال صفــت األيــام يل ســاعه
بوحمــد وازمــت شــالضيعه
واســمعوا قــويل ومطالعــه
بوحمــد يب يف الحشــا ليعــه
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المطلعي
يف قصائــد املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
وردت تلــك املفــردات مبختلــف صورهــا الشــعرية ،منهــا
«املطلعــي» ،وهــي نســات بــاردة تهــب مــن جهــة مطلــع
الشــمس وتكــون بــاردة وعذبــة يف املســاء .يقــول لهــذه النســائم
«أناشــدك إذا مــررت بــدار الحبيــب أن تجلبــي يل منــه خـرا ً»..
هــذه األبيــات مــن قصيــدة مطلعهــا «حــي بنســيم الــرق
ملريــف»:
بَ ْن ِشــدك َ ْل م ّريــت يــا ِريْــف
داره عســـى تِكْفَـــا ِمـــن اللُّـــوم
ـات الخــر مــن د ُون تَكْلِيـــف
َهـ ْ
يَــا الْ ِمطْلِعـــي ِباْل ِخبـــر َملـــزوم
عــن صاحبــي َعـ ْذب املراهيــف
ش ٍه يــداري َر ْم ِســـ ْة اللُّـــوم
َْ
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أصبحــت هــذه املفــردات جــزءا ً أساســياً مــن تـراث القصيــدة
الشــعبية ،بحيــث تجــذرت حتــى يف نتاجــات الجيــل الجديــد
الــذي يعيــش حداثــة املمكنــات البيئيــة بــكل منتوجاتهــا
التكنولوجيــة ،لكــن املفــردة الشــعرية تبقــى مرتبطــة بجذورهــا
الجميلــة والعفويــة ،والتــي تضفــي عــى الصــورة الشــعرية
جامليــة الطبيعــة ..مــن هنــا يقــول الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل
نهيــان يف قصيــدة يســتخدم فيهــا «املطلعــي»:
ـب
نســنس نســيم «املطلعــي» هـ ْ
واســتانس ال ّزيــــــن بنســيمه
وانــا الــذي قلبــــــــي معــذب
معتــاق مشــتاق لندميـــــــــه
مــن زود شــوقي يعشــق الصب
ٍ
ونــــــــات عقيمــه
واون
وللشــاعر محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم «امللقــب محمــد
الكــوس» مجموعــة مــن القصائــد ،وردت فيهــا مفــردات الريــاح
مبختلــف مســمياتها وصورهــا ،ومنهــا «املطلعــي»:
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يــا هبــوب «املطلعـــــي» ّ
ذن
واكشــفي عــن قلبــي ســتاره
ّ
اشــي وابتــدي فن ّـــــي
يــوم
ضامــري مــا تنطفــي نـــاره
ّ
مــرذن
يب ولــع يب شــوق
ّ
صايــدن صيــد سنـّـــــاره
مبتــي والعــي عــى فن ّــــي

مثــل نــوح الــورق ِفاشــجاره
الياه

الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي (فتــاة العــرب)،
يف شــطر واحــد اســتخدمت ثالثــة أنــواع مــن الريــاح «الصبــا
واملطلعــي واليــاه» ،وذلــك يف قصيــدة تــرد بهــا عــى قصيــدة
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم:
«الصبــا واملطلعــي واليــاه»
هــا بــه عــد نســناس ّ
و َي ْهــا عــدّ مويــات البحــر عــر الغبيــب الســود
135

2/6/2020 8:25:19 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 135

ويهــا عــد مــا يرعــى خشــيف الريــم يف مفــاه
وخفــق الطــر يف طــرد الحبــارى منحــدر وصعــود
ويهــا عــد مــا يســجع حــام الراعبــي بغنــاه
وعــد النقــش مــن حنــا الروايــب يف كفــوف الخــود
كذلــك الشــاعر عيــى بــن قطامــي املنصــوري ،فقد اســتخدم
«الكــوس واليــاه» يف شــطر واحــد مــن قصيــدة لــه غناهــا ميحــد
حمد :
صلّ َبــت رشعــي والمــــــه

ـوس ِم الياهــي» نســيمه
«كـ ْ

كــر يف اليــوف ازْدحامــه

رمــــز شـــع ٍر مستقيمــه

ويــل مــن ضاعــت عظامــه

من سبب طفلــــه حشيمـــه

ياغــز ٍال يف عدامــــــه

يرتعــي فـــــي ظــل دميــه

ويواصــل شــعراء اإلمــارات عالقتهــم مــع نجــوم وطوالــع
وريــاح املواســم ،بحيــث أصبــح لدينــا خزيــن هائــل مــن املعــاين
والصــور والرمــوز واإلشــارات ،ميكــن الرجــوع إليهــا ودراســتها
يف محــور واحــد مســتقل ومنهجــي .منهــم الشــاعر محمــد
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الرشيــف املعــروف بصوتــه و«شــاته» وكلــات أغانيــه التــي
رددهــا مطربــون مــن مختلــف األجيــال:
توادعنـــا ودمــع العــن

بفروقــه مخايـــل ســيل

عــى داره مــن الوســمي

تزاغيهـــا بــروق «الياه»

يــي مــن نبــت مــن حايــاه

ويبطــي مــن غنــاه يســيل

لــه الــر ّواد ر ّحالـــه

وكــ ٍّـل ِم البعــد ينصــــاه

وصــوت الزاجــي غ ّنــى

ـروب ْييــل
عــى غصـ ٍـن طـ ْ

وللشــاعرة الشــيخة صنعــا بنــت مانــع آل مكتــوم (مليــاء
ديب) قصيــدة تذكــر فيهــا «نجــم اليــاه» ،وكيــف أن الســهران
ينظــر لــه يف وحدتــه ليـاً ،بينــا النــاس نيــام ،والقصيــدة بعنوان
«يل نامــت ال ِّدلهــان نومــي فــا طــاب»:
ســهران ليــي ك ّنيـــه وســـط محـ ـراب
وانظــر نجوم «الياه» عىس أن ّهـــا تْجيـــب
لــن اختفــى نجــم الصبــح ع ّني وغـــاب
وأصفقــت ك ّفــي مــن فــراق املحابيـــب
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وللشــاعر محمــد بــن ذيبــان قصيــدة يــرد فيهــا عــى قصيــدة
الشــاعرة مليــاء ديب ،لحنهــا وغناهــا الفنــان شــهاب حمــد:
يــايض ســاها طــل ِم «اليــاه» ذنّــاب
شــع وملــع يل يرقبونــه حســــاسيب
بارصــاد جــ ٍّو مابهــن بعــض االعطــاب
وال خلــل مــ ّرت عليهــن تجاريـــــب
ترقــب مــدار الشــهب هــل كيف ينســاب
بــن الكواكــب عاليــات املراجيــب
الشرتا
هبــوب الرشتــا ،أي هبــوب النســيم الــذي لــه عالقــة بــكل
نــوع مــن أنــواع الريــاح ،مبعنــى أن كلمــة «رشتــا» هــي نســمة،
مث ـ ًا «رشتــا الصبــا» أو «رشتــا املغيــب» أو «رشتــا املطلعيــة»..
وهــي مفــردة مســتخدمة بكــرة يف الشــعر الشــعبي اإلمــارايت،
ولــدى مختلــف األجيــال الشــعرية ..هنــا رصــد مبســط أيض ـاً
لبعــض النــاذج املختــارة ،وذلــك لتقريــب الفكــرة بخصــوص
مفــردات الطقــس والبيئــة عنــد الشــعراء انطالق ـاً مــن تجربــة
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الشــاعر الهامــي ،مث ـاً يقــول الشــاعر ســامل الجمــري «لحنهــا
وغناهــا الفنــان عــي بالروغــة»:
املغيــب
إذا هبيــت يــا «رشتــا»
ِ
يغيــب
خطــر ع البــال ذكــ ٍر ال
ِ
الـــحامم
أنـــاجي نــوح راعـــبة
ِ
سكـــيب
وعينــي دمعهــا دايـــم
ِ
ســكبت الدمــع ع الوجنــات جاري
عــى فقــد األخــاّ واهــل داري
يحــق ّان أالطفهــم واداري
ّ
الغريــب
مــداراة القريــب إىل
ِ
مــن القصائــد املغنــاة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم قصيــدة «يــا نســيم الــر يــا رشتــا الينــوب»،
وهــي مــن لحــن وغنــاء ميحــد حمــد ،وقــد لحنهــا مــرة أخــرى
عبــد القــادر الراشــدي ،كــا غنتهــا رجــاء باملليــح ،ثــم لحنهــا
أنــور عبداللــه وغناهــا عبــد الكريــم عبــد القــادر ،ومنهــا:
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يــا نســيم الــر يــا رشتــا الينــوب
خــري واألمــل
بلّــغ املحبــوب ْ
يل عليــه القلــب مشــتاقٍ طــروب
الســهل
يشــبه اآلرام غــزالن ّ
قايــد اريــام املهــا فــايل عــزوب
يف الكفايــف بــن ســيحه والرمــل
إن تهايــا يخجــل البــدر الحجــوب
ويحجــب «الياهــي» بنــور يشــتعل
وقــد اســتخدم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم مفــردات الريــاح يف شــعره كث ـرا ً ،ويف كل مــرة مثــة
صــورة شــعرية تكتســب رؤيــة جامليــة مهمــة يف ســياق االنتــاء
للمــكان ،وطبيعــة ظروفــه البيئيــة واملناخيــة ،وقــد لحنهــا
وغناهــا محمــد البلــويش:
غصــن ال ّجنــى م ِّيلَــهْ رشتــا الهــوى بــدْ ري
هــو مالــك أصــل ال ِح ِســن واالّ القمــر صــوره
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أنـــا تولّ ْعــت بــــهْ مــن ق ْبـــل ال يــدْ ري
نــــي ْحضــوره
قلبــي يحبــه قبــل ْ
يسعدْ َ
أمــا الشــاعر خليفــة بــن مــرف الجابــري ،واملعــروف بشــعره
املســتمد مــن الصحـراء وقيــم البــداوة ،ومــن املفــردات البيئيــة
الخاصــة باملواســم والريــاح وطقــوس الضيافــة وغريهــا ،فإنــه
اســتخدم كثـرا ً هــذه املفــردات يف شــعره املغنــى ،ومنــه قصيــدة
«لحنهــا وغناهــا أيضـاً عــي بالروغــة» ،وفيهــا يذكــر نجــم اليــاه:
يــا نســيم الريــف يــا «رشتــا» الســهل
دوك هــذا الخــط وافعــل هــا الجميــل
بلّــغ املحبــوب جيــي واملثــل
والحــذر ال يكشــف الــر الهبيــل
حــط نجــم «اليــاه» مجــرى واعتجــل
لــن توصــل ديــرة الخــل الحليــل
وإن لفيــت الــدار يل فيهــا نــزل
بــا تشوفــــــه بالحســن فــر ٍد نبيــل
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ومــرة أخــرى ،بــل ودامئــاً هنــاك تأكيــد واضــح يف شــعر
فتــاة العــرب ،عوشــة بنــت خليفــة ،يف مجــال اســتخدام هــذه
املفــردات بكــرة وبتلقائيــة جامليــة ،وقــد اختــار هــذه القصيدة
جابــر جاســم لحنــاً وغنــا ًء وأعادهــا خالــد الهاشــمي .وفيهــا
مفــردة «رشتــا» أي النســيم الــذي يهــب عليهــا ،ترجــوه أن يبلــغ
األحبــاب ســامها ويكــرره شــوقاً ومحبــة
رشتـــا املهــب الاليـــــف

صــوب عــريب لكــرام

بــــاح ّملك الكاليـــــــــف

لــــــي بــردود الســام

وان شــفت مــا انــا شــايف

خصــه لـــــي باحــرام

واعطــــه منــي رضايــف

تحيــات التمـــــــــــام

وقــل لـــــه وليفــك خايــف

ال تعرتيــك اوهـــــــام

مــــن شــينني النجايـــــف

نقاليـــــــــــــن الــكالم

وبالعــودة إىل الشــاعر محمــد بــن عــي الكــوس ،نجــد أيضـاً
تلــك املفــردات بكاملهــا مســتخدمة يف قصائــده املغنــاة ،والتــي
خــا منهــا ديوانــه الصــادر ســنة  ،2006وأيضــاً كانــت تلــك
القصائــد محــط اهتــام الفنانــن ،حيــث اختــار لــه الفنــان
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خالــد محمــد العديــد مــن القصائــد وقدمهــا لحنــاً وغنــا ًء،
وأحيان ـاً كانــت تتــرب تلــك القصائــد للغنــاء بشــكل مبــارش
مــن الشــاعر فتضيــع يف مجــال التوثيــق:
ـوب
أهــا عــدد رشتــا الهبــــــــ ِ
يل هــب وادعــى الغصــن م ّيــال
الطــروب
م ّيــال ع الــورق
ِ
بالصــوت يــوم العــامل ْذهـــــال
ـروب
وهــب فـــــــــي أيــام الغـ ِ
بــارح وهــد الهيـْـــــر يفّــال
يقــول الشــاعر راشــد الخــر «إن نســيم الصبــا العليــل
ي فــإن القلــب يتذكــر محبوبــه ،تلــك
العــذب عندمــا يهــب ع ـ ّ
النســائم الجميلــة التــي تشــبه نســائم جبــل لبنــان ،حيــث
يتحــدث عنــه النــاس يف كل مــكان» ،هكــذا يذهــب الشــاعر إىل
التشــبيه يف موضــوع النســيم العليــل الــذي هــو عــاد الحيــاة،
وهــو املحبــة واللقــاء املرتجــى مــع الحبيــب ،وهــو املــكان الــذي
يتحــدث عنــه النــاس وليــس غــره.
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رشتــا الصبــا وان هــب ذنّــان
يِذكّــر القلــب

ْم ِحبوبــه

رشوى نســايم جبــل لبنــان
يــا الــى هــل الدنيــا هــذوا بــه
أمــا الشــاعر محمــد بــن ســلطان الدرمــي فقــد اســتخدم
تعبــر «رشتــا الرشاجــي» أي نســيم الــرق ،وهو مســتخدم أيضاً
يف شــعر فتــاة العــرب «رشتــا الرشاجــي يابــت نفــوح» ،وشــعر
الشــيخ زايــد «حــي بنســيم الــرق ملريــف» وآخريــن:
رشتــا الرشاجــي بــات ز ّفــاف
لطفــن هــواه وطيــب مريــف
يــاين تاليــا الليــل خطــاف
وارســلت بــه مكتــوب تعريــف
يــا ابــن خليفــة نبغــي ْاســعاف
ان كان لــه للــود ترشيــف
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وبالروحيــة واملعنــى املــكاين نفســه تذهــب الشــاعرة فتــاة
العــرب إىل نســائم ديب ،والتــي تهــب مــن مرابــع وفجــوج
املناطــق املزروعــة وضفــاف الخــور فتحــرك أجــراس القلــب:
هــب رشتــا الفــ ٍح ترســا
ّ
مــن فيــوي ديب نسناســه
يــاب يل يف مســمعي همســا
ح ّركــت مــن قلبــي اجراســه
يل بذوقــه تنطــق الخرســا
والبليــد اير ّجــع احساســه
وليــس بعيــدا ً عــن فتــاة العــرب ،والنفحــات الطيبــة التــي
«الصبــا» ،فتــأيت مليئــة بالغيــم املحمــل املاطر،
تهــب بــاردة مــن ّ
هنــا أتذكــر أصدقــايئ وأصحــاب العهــد القديــم فأحــن لهــم:
نفــحٍ غ َّيـــــر هوايــــــه

يابـــــــه بــرد ال ّنسيـــــم

رسايـــــه
يــتْ ّ
بالصبــا َّ

مــز ٍر تالهـــــــا غيـــــم
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أصدقايــــه

أهــــــــل العهــد الجديــم

وتْذكــرتْ

قلــب املولّـــــع تايـــــه

شطّـــــــه ف ْقــد ال ّنديـــــم

«النســيم النــادي» ،أي املنــدى بالطلــل العــذب ،والــذي
ينســينا هجــر الصح ـراء وســموم الصيــف ،ويريحنــا مــن ذلــك
الحــر الالهــب ،نصطفيــه رســوالً للحبيــب ،ونقــول لــه «مــن
احســانك وطيبتــك بلــغ هــذه الرســالة ملــن نحــب» ،ذلــك مــا
يقولــه الشــاعر خليفــة بــن مــرف:
يــا نســيم البـــــــــر يالنــودي
يــا مخفــف طلــة النــــــادي
مــن احســانك يعلــك تعــودي
بلــغ املكتــوب ياغـــــادي
للــذي عنــــوي ومقصــودي
وامعنــاي وغايـــة مــرادي
وبالروحيــة نفســها ،والنســيم نفســه ،ينتدبــه الشــاعر
كميــدش بــن نعــان يف قصيــدة «بنــدب نســيم الصبايــا» التــي
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لحنهــا وغناهــا عــي بالروغــة:
بنــدب نسيــــــم الصبايــا

منــي بــأزىك التحايــــا

للسيــــــدات الغوانـــــي

يل قدمــن لـــي هدايــــا

وارفــق اشــواق املحبــة

وازيــد شــكري وثنايــا

وللشــاعر ســعيد ســامل الرميثــي قصيــدة يســأل فيهــا النســيم
ويحــاوره ،وقــد لحنهــا وغناهــا عــي بالروغــة:
ـيم ريّــف النــــــــو ِد
يــــــا نسـ ٍ
قصــا ِد
مــن جداهــم بــات ّ
يل عليــه العــ ّن ومقصــودي
ســيدي بــو عقــص لــورادي
ســيدي بــو خــر مجلــو ِد
يل وداده بالحشــا ســــادي
عــر واربــع ال كــم يــزو ِد
ســ ّنه الكامـــل باالعــدا ِد
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الهجن وسباقاتها
في شعر الهاملي
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•الهجن وسباقاتها في شعر الهاملي
مفــردات أساســية تتكــرر يف مشــهدية القصيدة عنــد الهاميل،
منهــا اإلبــل مبختلــف مســمياتها واإلشــارة لهــا ورموزهــا ،ولهــا
حضــور واســع ،رمبــا أكــر مــن غريهــا يف كامــل ديــوان الهامــي.
إنــه عــى عالقــة اســتثنائية بالناقــة ،حتــى أنــه يتغــزل بهــا مــن
حيــث ســرها ورسعتهــا وشــدادها ورقبتهــا وعمرهــا ،بــل حتــى
اإلكسســوارات اإلضافيــة التــي تحيكهــا النســاء ،وامللونــة بشــتى
األلــوان الســتخدامها يف مجــال الســفر والســباق والحمولــة
وغريهــا.
وبالنظــر لطبيعــة املنطقــة الغربيــة مــن إمــارة أبوظبــي،
فــإن الصح ـراء وحيــاة البــداوة ،وســفينتها التــي ال تظــأ تبــدو
أســاس الوجــود يف تلــك الظــروف الصعبــة .إنهــا اإلبــل بكامــل
تفاصيلهــا وأعامرهــا ،ألوانهــا والعــادات التــي رافقــت حضورهــا
بــن النــاس.
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مــن تلــك العــادات والتقاليــد «ســباقات الهجــن» التــي
ينتظرهــا الجميــع يف احتفــاالت األع ـراس واألعيــاد واملناســبات
األخــرى يف مختلــف مواســم الســنة .ومــن خــال قصائــد الهاميل
فإنــه يبــدو عــى درايــة كاملــة مبثــل تلــك الســباقات ،ويجيــد
الفــوز فيهــا ،بــل ويتفاخــر بهــا ويدعــو لهــا كل «س ـبّاق» مــن
أصحــاب «الخنانيــج القوايــا» امللونــة بســبعة ألــوان:
يا ْهــل الخنانيــج القوايــــــا
يل ْمرنّقــات بْســبعة ارنــاق
ميعادكـــــم عيــد الضَّ حايــا
وميعــاد م ّنـــــــا كل َخقّــاق
عنــدي لكــم بنــت الورايـــا
املــدالي ِمحــراق
شــقرا عــى
ْ
حــره ِقــدْ ِم الشِّ وايـــــــا
ْم ِّ
كـــــــــن ْرقب ْتهــا ملــح بــ ّراق
وســواء يتفاخــر بأنــه سـ ّباق ال يُقهــر ،أم أنــه يدعــو أصحــاب
النــوق الرسيعــة للمــرور عليــه قبــل أن يتداركــه املــوت ،فــإن
152

2/6/2020 8:25:20 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 152

صورتــه الشــعرية املفضلــة مشــهدية اإلبــل:
يــا اهــل النــوق الخبايــب

عوجــوا

روفــوا

عــن

روس

الركايــب

االغتــاب

مقــدار خــط كتـــــــــاب
وهكــذا يف موضــع آخــر ينــادي رســوله :قــم يــا رســويل وخــذ
الناقــة «مكلــوف» التــي تعينــك عــى قطــع الفيــايف ألنهــا مجهزة
للطرقــات البعيــدة .تلــك الناقــة التــي ذات الذيــل الطويــل،
التــي ترفعــه إىل األعــى بقــوة ،وال يســتطيع أحــد أن ميســك بــه
مهــا كانــت قوتــه.
قــم يــا نديبــي وارتحــل شــد مكلــوف
يــا زيــن طيحــة ينبهــا لشــدا ِد
تثفــر وبــن اثفانهــا الذيــل مســقوف
مــا يفــص لــو باتقبضــه باأليــادي
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وتبقــى الهجــن وســباقاتها وأشــكالها وأوصافهــا وأمراضهــا
وأعامرهــا ،صورتــه الشــعرية الثابتــة دامئ ـاً يف معظــم قصائــده!
نركــب عــى الفطّــر غليظــات لخفــوف
قديــم وســادي
ونــزور مــن حبــه
ٍ
ويصــف يف موقــع آخــر الناقــة «البكــرة» بــأدق األوصــاف،
مــن ناحيــة الحبــل املســتخدم ،أو الشــداد ،أو البطــن والعمــر
ووقــت الســباق ،وكذلــك يصــف الشــجعان الذيــن فــوق النــوق،
والذيــن «يذبّــون» أي مينعــون العــدوان ،بقوتهــم التــي ترهــب
األعــداء ،بينــا هــم ال يخافــون املــوت:
ٍ
قيضــات َع ســ ّني
ات ْم
واال ْبكــر ْ
والبطــن مــا توقــل بل ّيــا زواره
فوقهــن مناعــرٍ يذ ّبــون ع ّنــي
مــا يرهبــون املــوت يــوم الســكاره
ويف وصفــه للهجــن فــإن الهامــي يقــول قصيدتــه مثــل
أولئــك الشــعراء ،الذيــن يجوبــون األمكنــة ،وينتجــون معلقاتهــم
الشــفهية املكانيــة الوصفيــة ،التــي تولــد مــن رحــم املعايشــة
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الفعليــة للواقــع .فهــو يــرى يف الناقــة املنتخبــة أنهــا «تلــوب»
أي تــرع وال تتوقــف ،ومعارفهــا مثــل ريــش النعــام ،أي شــعر
علبائهــا الخفيــف الناعــم ،وهــي حدبــا مــن منطقــة الظهــر
بحيــث ال تنــام حــن يتــم تجهيزهــا وكأنهــا تعــرف أن مهمــة
الرحيــل بــدأت ،هــذه الناقــة هــي التــي يذهــب فوقهــا املندوب
املرســل مــن قبــل الشــاعر:
ويــا منــدوب فــوق الــي تلــوب
ســام
ســام يف
تبلّــغ لــــــــي
ِ
ٍ
عــى منحــاف ِم الهــن الخفــاف
النعــام
معارفهـــــا كــا ريــش
ِ
وحدبــا ِم القطــاه ولْهــا حــاه
تنــام
يــي يــ ّود عليهـــــــــا مــا
ِ
اتْتــم تْيــول لــو هــي هــب يفــول
الطعــام
يزاغيهــا اليفــال ْمــن
ِ
مغــر ٌم باإلبــل هــذا الشــاعر! يصفهــا ويعيــد الوصــف ،يبتكــر
لهــا األســاء واملهــات واملوقــف ،ويغنــي لهــا شــعره لــكأن
القــوايف كلهــا مــن وحــي ناقتــه!
155

2/6/2020 8:25:20 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 155

يقــول يف اإلبــل :إذا اصطفــت النــوق وبــدأت الخبــب ،كأن
الغديــر أمامهــا يف انتظــار عطشــها ،ولــو كان حــر الصيــف
والهــواء الالهــب يف وجوههــا!
تقــي لــك الحاجــات إذا أصابتــك مصيبــة أو بليــة ،وتعــرف
أن الزمــان فيــه أهــوال مخيفــة ،لكنــك حــن تركب عــى ظهورها
ـج» بربطــه بالحبــالِ ،
فإنــك تــؤدب أعــداءك تأديــب ِ
والحــج
«حـ ٍّ
هــو الجمــل يف عمــر ســنتني أو ثــاث.
يل ر ّوحــن كــ ّن الغديــر هواهــن
الهــوب هــواه ْمليــل
لــو كان
ٍ
يقضــن حاجاتــك إىل مــن صابــك
نــوب مــن انــواب الزمــان ْهويــل
ٍ
تــدِّ ب عــداك اىل ركبــت ظهورهــن
ــج يف الحبــال ْذليــل
تأديــب ِح ٍّ
عندمــا يتعلــق األمــر باإلبــل فــإن الشــاعر يأتيــك مــن كل
زاويــة أو فضــاء ،ميــأ روحــه ويــرىض حــن يصــف اإلبــل .هــو
يقــول «أيهــا الراكــب عــى شــداد (كــور) جملــك ،إنــه خفـ ٌ
ـاق
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واســع الصــدر يعجبــك فالــه ،فهــو مــن نــوع «ســمهوي» مــن
أنــواع اإلبــل الجيــدة ،إذا ســار يف الهجــر فإنــه يقطــع األرض
ولــو كــر ال ـراب أمامــه»:
ـب كــور خفــاق
ومــن عقــب ذا يــا راكـ ٍ
أنفــي وســيع الصــدر يعج ْبــك فالــه
سـ ْمهوي يل هـ ّـر عــى الــدرب يشــتاق
يقطــع بعيــد األرض يل كــر اللــه
قامــوس وصــف الهجــن يف شــعر الهامــي واســع ومتعــدد
بحيــث يقــدم لــكل حالــة وصفـاً مناســباً ..فهــو إذا أراد أن يــزور
الحبيــب ويقطــع الصحــاري بأقــى رسعــة ،فــإن لــه وصفــاً
مختلفـاً لناقــة مختلفــة ،مثـاً يف هــذا املقطــع الــذي يقــول فيــه:
ج ِّهــز أيهــا الرســول القاصــد ناقــة مكلوفــة «جاهــزة للركــوب»
فتيــة وقويــة مل تل ّقــح بعــد.
قصادي مكلوفــه ما عرضت للجمــل
قم دنِّ يـــــا ّ
ق ّبا نفيـــــا عضــادي بالطوفـه هات ْبهـــا وا ْعتيـل
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وان ييت يف لبـــالدي بتشوفـه دعج العيــــان اثـل
هو منتهـــى ملــرادي للّوفــــه فرض وغيـره نفــل
القصــاد أو الطــارش أو املنــدوب والنديــب ،كلهــا مســميات
ّ
مجازيــة يقصــد بهــا الشــاعر رســم صــورة االشــتياق والنيــة
للرحيــل أو توجيــه رســالة ،أو هــي الزمــة شــعرية لبنــاء موضوع
يف ســياق معــن ..وهكــذا.
ودامئ ـاً يف شــعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ومجايليــه مــن
الشــعراء هنــاك «طــارش» وناقــة قويــة وخفيفــة ..يقــول الهاميل
«أيهــا الرســول اتّخــذ لــك ناقــة نحيفــة ورسيعــة ،ولتكــن أذناهــا
معطوفــة «وصــف!!» ،وعندمــا تصــل «بــن ضحي» بلغه ســامي
وكــرره مـر ٍ
ات عــدة ،وقــل لــه إن أخــاك مريــض وموجــوع»:
ِ
منحــوف
يــا طــاريش يــ ِّود علــــــى
ِ
عطــوف
الــي اذنيهــا فـــــي الدمــاغ
ِ
رضــوف
بلــغ ســامي لــن ضحــي
قــل لـــــــه خو ّيــك ياالخــو ماغـ ِ
ـوف
هــذه التغــرودة كان يــرد بهــا الهامــي عــى تغــرودة لصديقه
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الشــاعر خليفــة بــن ضحــي املســعودي الكتبي:
يــا طــاريش يــ ِّود علـــــى موالمــي
اوالم
اللـــــــي اذنيهــا يف الدمــاغ ِ
للهاملـــي بنــدب ردود ْسالمـــــي
تحــاودوا بــــــي عصبــــــة ّ
ظــا ِم
والالفــت يف كثــر مــن الصــور الشــعرية املتعلقــة بالهجــن
أن العــدد ســتة يــردد عنــد أكــر مــن شــاعر ،وكــا يبــدو أن
صــورة الهجــن وهــي راكضــة كمجمــوع أكــر فاعليــة مــن أن
تكــون ناقــة واحــدة يف طريــق شاسـعٍ وموحــش .ولذلــك يقــول
الهامــي إن «النــوق الســت املؤدبــات مــا عليهــن إال بنــي عــم
وقرايــب» وهــو يرمــز إىل وحــدة القبيلــة أو الجامعــة كقــوة.
يــا نديبــي يل عــى ســت ادايــب
مــن ربــاع اىل ســداس إىل ثنيــه
عــم قرايــب
مــا عليهــن اال بنــي ٍ
كل منهــم يل يقــايض يف خويــه
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أفرقــوين م الهــوى والين بتايــب
واعذلــوين راعــي العــن الدعيــه
ويقــول أيضــاً يف وصــف اإلبــل املصبوغــات التــي تشــبه
«صوغــه» والتــي تســكن يف قلبــه ،ويدعــو اللــه أن يحميهــا مــن
األمــراض:
يــا راكــب ســت يالــي يشــبهن صوغــه
ال دق فيهــن جنــن وال تقفّاهــن
ذيولهــن ك ّنهــا بالــورس مصبوغــه
كــن املح ّنــي زرق فيهــن وحناهــن
يــي ْسحــن بــك ضــون والشــمس موصوفه
ياللــه يــا رب مــن االعــواق تحامهــن
ْمقيظهــن يف غــزر قلبــي ومرشوغــه
واملــا مــع قينــة االرطــا عــى ماهــن
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•ضوء على سباقات الهجن
منــذ بدايــات الســبعينات مــن القــرن املــايض ،بــذل املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان جهــودا ً حثيثــة مــن
أجــل إب ـراز قيــم ال ـراث العــريب األصيــل ،واملتجــذر يف مجتمــع
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وتعتــر ســباقات الهجــن واحــدة مــن الرياضــات الرتاثيــة
التــي تعكــس طبيعــة االنتــاء لــأرض وموجوداتهــا العريقــة،
حيــث حيــاة الصح ـراء وعــادات البــداوة واالرتبــاط التاريخــي
بــن اإلنســان وهــذا الكائــن الحيــواين املتعــدد األغــراض عــر
العصــور ..ومــع تحــول املجتمعــات إىل كل جديــد ،رأى املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان أن يحتفــظ املجتمــع
بجانــب مهــم مــن تاريخــه ،متمثـ ًا بتنظيــم مهرجانــات ســباق
الهجــن ،وذلــك مــن خــال التنظيــم املوســمي والســنوي،
وتخصيــص املياديــن لهــذه املهرجانــات الرتاثيــة التــي شــ ّدت
إليهــا مختلــف رشائــح املجتمــع ،وخاصــة البــدو وســكان
الصحــراء.
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كانــت البدايــات عفويــة نابعــة مــن الرغبــة يف تكريــس جــزء
مهــم مــن الهويــة اإلماراتيــة مــن خــال هــذه الســباقات ،حيــث
مل يكــن امليــدان مجهـزا ً بوســائل التنظيــم املتقــن مثــل الســياج
الــذي يحــدد جانبــي امليــدان ،أو الوســائل التكنولوجيــة األخــرى
ذات الرؤيــة العرصيــة الحتــواء هــذه الرياضــة .لكــن الســنوات
التاليــة بــدأت تشــهد تطــورا ً ملحوظـاً يعكــس التوجــه الحقيقــي
لهــذا العنــوان األصيــل مــن الهويــة الوطنيــة ،حيــث شــهدت
الثامنينــات اهتاممـاً كبـرا ً بســباقات الهجــن مــن قبــل رشيحــة
واســعة مــن مجتمــع اإلمــارات ،وأيضـاً بــدأت تتصاعــد الجوائــز
واملشــاركات واالهتــام بالهجــن ذات الســاالت العربيــة
األصيلــة والنــادرة.
لقــد أشــاد املغفــور لــه الشــيخ زايــد يف كل املناســبات بهــذه
الســباقات التــي متثــل عمــق الــراث يف الدولــة ،وتعيــد إىل
األذهــان تاريــخ النــاس واملجتمــع وارتباطهــم برتاثهــم العريــق..
كــا إن التطــور الجــاد يف مجــال تنظيــم ســباقات الهجــن
وامتــداده مــن إمــارة أبوظبــي إىل بقيــة اإلمــارات دليــل عــى
الرؤيــة الثاقبــة لتشــجيع هــذه الرياضــة ..ومــن هنــا انطلــق يف
العــام  1992اتحــاد اإلمــارات لســباقات الهجــن ،والــذي يعتــر
الســلطة الترشيعيــة والتنظيميــة واإلداريــة للســباقات ،وعليــه
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مهمــة االرتقــاء بهــذه الرياضــة األصيلــة ..وقــد كانــت الجوائــز
عبــارة عــن مفهــوم رمــزي يســمى «الشــارة» ،لكــن املراحــل
الالحقــة شــهدت ظهــور الجوائــز الحديثــة ،التــي أســهمت يف
اإلقبــال الكبــر عــى الســباقات وامتــدت إىل الــدول الخليجيــة
الشــقيقة.
وعــى طريــق االهتــام بهــذه الرياضــة الرتاثيــة أكمــل
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مســرة التطــور عــى أفضــل
وجــه ،حيــث شــمل برعايتــه الكرميــة جميــع العنــارص التــي
مــن شــأنها إنجــاح تاريــخ وحــارض ومســتقبل ســباقات الهجــن،
مــن خــال الدعــم الكامــل واملشــاركة الفاعلــة يف الســباقات،
والرعايــة املتواصلــة لــكل التفاصيــل التــي تبــدأ مبيــدان الســباق
وتجهيزاتــه بأحــدث صــورة ،وليــس انتهــا ًء بتحقيــق أهــم
الجوائــز مــن خــال الفــوز الكبــر يف مختلــف املواســم.
تلــك املواســم والســباقات ،طــوال نصــف القــرن املــايض
تقريبــاً ،أنتجــت نصوصــاً شــعرية مهمــة بقياســات املــكان
وطبيعــة عاداتــه وتقاليــده ومجتمعــه وتراثــه .ويف هــذا املجــال
يقــول الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،رحمــه اللــه:
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يــا راعـــي الهــن العــوادي
وبِّـــــــــل ذاليلْــك املعيــده
يحضهــن بجــادي
يل مــا
ِّ ْ
نامــوس يفيــده
ٍ
مــا نـــــــــال
مــن دونــه كــم وقتــه ينــادي
مــن شــهر تســعى للوعيــده
مــع كل البــوادي
معــروف ْ
كل يحيــده
فــــــــي موعــ ٍد ٍّ
فيهـــــــــن جوايــز بالــوكا ِد
مــا تنالهــن غيـــــر الســديده
ملعــ ِّوده ولهــــــــــــا وكا ِد
يــا كــم مــر لهــــــــــا وكيــده
مــن خــرة الهيـــــــن التــا ِد
يــا الــي شــواخصها فريــده
إن ر ّوحو ِهــن بالبــــــــرا ِد
رشوى القطــا ور ٍد يحيــده
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ٍ
وكهــول تنــادي
شبـــــــــان
ْبفوجهـــــــــا يــوم الوعيــده
صفــق لهــــــا غــض لنهــا ِد
يالــي رشى الريــم املعيــده
وصفــه عــى الخفــرات زا ِد
عــادل بعيـــــن وزيــن جيــده
وان ثــــــار بالشــيل الســوا ِد
فــاز ْبغــوى عــــن كل غيــده
يقــول الشــيخ زايــد يف هــذه القصيــدة إنــك يــا صاحــب اإلبل
إذا مل تقــم بتجهيزهــا وإعدادهــا للســباق فإنــك لــن تحصــل
عــى النامــوس (الجائــزة) عــن الفــوز الــذي تتمنــاه .ثــم يصــف
تلــك النــوق القويــة ذات األصــل ،وهــي تتســابق يف مضــار
الســباق ،بينــا يتفاعــل معهــا الجمهــور ،وتصفــق لهــا املحبوبــة
التــي جاملهــا فــاق كل الجميــات.
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ّ
مضمرات الهين نقصد
•
ولصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
قصائــد عــدة يف مجــال ســباقات الهجــن ،يقــول يف إحداهــا :إننــا
نقصــد ذلــك املضــار الــذي يحتفــل فيــه حشــد مــن النــاس،
وهــم يتفاعلــون مــع الجميــات مــن اإلبــل كأنهــا غزالن شــاردة،
يف ذلــك الوقــت ينــادي املذيــع بصــوت مبــارش ويصــف الســباق
ويتفاعــل معــه الجمهــور ،بينــا النحيفــة الخفيفــة الرسيعــة،
التــي حــازت عــى املركــز األول ،صفــق لهــا الجمهــور ،وكان
الطريــق أمامهــا ممتــدا ً دون عقبــات وال توقــف حتــى خــط
النهايــة:
مضمــرات الهــن نقصــد
ٍ
ِ
احتفــال
موقــف فيــه
يف
رشد
يل ر ّوحــن غــزالن
ّ
وال قطــا ور ٍد

ِ
زوال

نــادى املذيـــع بحــد مــن حــد
ِ
باالرســال
عــى املبــارش
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إلــي عليــه املــدح يقصــد
ِ
الغــوال
والهــن مــن زد
نشــى اللحــم والغــارب آمــد
معزلــه والحيــب عالـــي
نفــي املرافــج مثــل االســد
ِ
مــال
مــد البــدن والــورك
وســيع خافيهــا عـــن البــد
ِ
احتــال
عــى الصــر فيهــا
يــوم ارضبوهــن عندهــا ســد
ركّيبهــــــا ال يقــول خــايل
جدامهـــــن الــدرب ممتــد
مــا فيــه نــزول ونــد عالــــي
ومــن اقبلــت ع زراعــة النــد
اترشــحت

عنــد

ِ
االوال

صفــق لهــا الجمهــور وا ّيــــد
ســاده وحــكام ومعالـــي
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مــن تلــك الســباقات وميادينهــا خرجــت أســاء مهمــة يف
ذاكــرة الهجــن األصيلــة ،وتحققــت بطــوالت عــدة ،ســواء عــى
مســتوى اإلمــارات أم دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،منهــا
مثـاً للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «شــبله»،
والتــي يقــول فيهــا الشــاعر محمــد بــن راشــد الشــاميس:
ميــدان للض ّمــر بأمــرك ومســعاك
يف كل عــام يــدور يــايت اخرتاعــه
حيــث الــراث امجــاد والــكل ح ّيــاك
عــى العمــل يل تقــوم بــه واندفاعــه
مــا يحــي الشــاعر مــكارم ســجاياك
يكتــب مــن امثالــه بقــدر اســتطاعه
وبفــوز «شــبله» بقولــه اليــوم هنــاك
ّ
يــي خــذت كاس التنافــس بطاعــه
معــوده ع الســبق بــا تشــكاك
يف ديب والوثبــة خــذت كل شــاعه
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وللشــاعر ســامل بــن خميــس الظاهــري املعروف بســامل الكاس
عــدد مــن قصائــد الهجــن ،منهــا يف فــوز الناقــة «املايديــة»
اململوكــة للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،ط ّيــب اللــه ثـراه،
يقــول فيهــا:
ْمعــودة بْســبق الركايــب
بــاول صغرهــا ْبهــا يذيعــون
صفــرا عمقهــا م االطايــب
تنهــل رشوى دفــق املــزون
بــن عجايــب
م ْركاضهــا
ّ
املايديــه بشــوف لعيــون
أمــا الشــاعر ســعيد بــن محمــد بــن هــال الظاهــري فقــد
كتــب مرحبــاً بســباق الهجــن يف العــن ،وهــو مــا يســميه
«ريــس» مــن كلمــة الســباق باللغــة اإلنجليزيــة:
نهــار ريــس الع ّنــس الحيــل
يوطــن ثــرى ســمحات لجبــال
169

2/6/2020 8:25:21 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 169

يف غزيّــات العــن تنفيــل
غــر الــال
تفــرح بهــن يل ّ
تــوردن

مثــل

الهامليــل

جــري نــزل مــن روس لجبــال
للســايحه االول بتفضيــل
معــوده بالســبق مدهــال
يرتاكــن

ي ّنــك

معاديــل

الســايحه ومص ّيحــه اعــدال
لقــد كان الشــعراء يشــاركون يف هــذه الســباقات ،مــن خــال
الهجــن التــي ميلكونهــا ،ويســتمتعون كثـرا ً يف أجــواء التنافــس،
منهــم الشــاعر محمــد ســلطان الدرمــي الــذي يقــول يف قصيــدة
لــه عــن «الوثبــة» وهــو ميــدان كبــر لســباقات الهجــن يشــهد
حضــور كبــار القــادة واملســؤولني:
تْج ّمعــن يف يــوم مشــهود
بْــكار

وزْمــول

وذاليــل
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وتواجــدوا يف الوثبــه ْحشــود
ووفــود شــيخان وقبايــل
وزايــد حــر يف املوكــب العــود
عســـــــــاه للنامــوس نايــل
بالهــن يل مــن عــر داوود
عنهــم فــا نــرىض بدايــل
حزة فيها اجتمع حضرة
• ٍ
الالفــت أن قصائــد الهجــن وســباقاتها يف الثامنينــات
والتســعينات أكــر انتشــارا ً مــن اليــوم ،فقــد كتــب عــرات
الشــعراء يف هــذا امليــدان ،قصائــد وصلــت إىل حناجــر املطربــن
وغناهــا مختلــف األجيــال الفنيــة ،منهــم الشــاعر عبيــد بــن
علّــوة ،الــذي وصــف الســباق يف قصيــدة جميلــة غناهــا الفنــان
ســامل ســيف:
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حــز ٍة فيهــا اجتمــع حــرة
شْ ــيوخٍ وســاده ومعاليهــا
واملذيــع ينــادي بوفــــــره
يختــل طاريهــــــا
ّ
يعــل مــا
ســمعت الزقــره
ْ
غــر ْت مــن
ّ
واعزمــت بالخــايل ايديهـــا
واخطــرت مــن عينــي العــره
يــوم ملضمــر يناغيهــــــا
يــا مــا حافــظ عــى وبــره
ضيجــة الخاطــر تســليها
بارقــت مــن أول النــره
والعصــا مرفــوق ماتيهــا
يــوم ذلــت زادت بنــره
واســبقت هــ ٍن غواليهــا
ليــت تــم ملســجبي وطــره
بــوش رشاويهــا
ٍ
يــايت مــن
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اركضــت يف الــدوره الظفــره
م الشــمل يــري دليميهــا
غالـــــي قــدره
حــق شــي ٍخ
ٍ
ّ
تعــى يف معاليهـــــــا
يل
بــو جســيم الــي لــه الشــهره
مــدة اليمنــــــى يســ ّجيها
•ضوء على «التشوليب» أو حداء الخيل
هنــاك نــوع مــن شــعر الهامــي يصلــح لفــن حــداء الخيــل،
أو مــا يعــرف بـــ «التشــوليب» ،وقــد كان شــائعاً يف تلــك الفــرة
مــن حيــث الســباقات والحــروب أو التفاخــر بالفروســية ،وقــد
كان يســمى حــداء الخيــل أو حــداء الهجــن ..ومــن شــعره يف
هــذا امليــدان:
َّــت لــه الدنيــا وكان خزامهــا
ذل ْ
مــن خــوف ال ترقــص بنــا وتْعيــل
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حــط الشــداد ْعــى اغــاظ ْمتونهــا
وهــ ّون رزمهــا مــن خــاف صهيــل
عســاه ميلكهـــــــــــا بعــز وقــوة
وهجــن مــع ذ ْربــة رجــال وخيــل
ٍ
يالــي يقــي حالتــه باحوالــه
وسـ ٍ
ـيف مــن ْســيوف الهنــود ْصجيــل
و«التشــوليب أو التشــوليبه» أو حــداء الخيــل ،فــن شــعبي
جميــل ،ارتبــط بطريقــة حــداء الخيــل ،وانتــر بشــكل كبــر يف
القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العرشيــن يف جميــع مناطــق
الجزيــرة العربيــة ،ومنهــا منطقــة اإلمــارات والتــي عرفــت هــذا
النــوع مــن الشــعر وطريقــة أدائــه منــذ معرفتهــا بالخيــول
العربيــة األصيلــة قبــل مئــات الســنني.
«التشــوليب» شــعر يــؤدى بطريقــة ملحنــة ،وبصــوت مرتفع،
وهــو مــن بحــر الرجــز املســتخدم كثـرا ً يف حــداء الخيــل ،ومــن
ســات هــذا البحــر أنــه كثــر التغيــر عــى أجزائــه ،بحيــث يــأيت
مجــزوءا ً ومشــطورا ً أو كامــاً ..وهنــاك العديــد مــن القصائــد
القدميــة يف املشــهد الشــعري اإلمــارايت جــاءت ضمــن هــذا
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الــراث الفنــي املرتبــط بالفروســية ،ومنهــا قصائــد الشــيخ
ســلطان بــن زايــد بــن خليفــة آل نهيــان حاكــم إمــارة أبوظبــي
بــن ( 1922ـ :)1926
اكــب صفــرا عييــل
يــا ر ٍ
طــي بْيدْ هــا
تطــوي الخــا
ٍّ
طبيــع

واصيــل

منقايــه

تــدوي كــا د ّيــة َف َهدْ هــا
الــ ّزور

والغــارب

مييــل

يش نقدهــا
حشــا وال
ٍّ
هــذه القصيــدة كانــت مــن مجــزوء الرجــز ،وهــو أكــر مــا
يُســتخدم يف التشــوليب ،وهــذا البحــر تطــرب لــه الخيــل وتأنس
بــه ،كــا أنــه يثــر حــاس الفرســان يف الســباقات والحــروب،
وميتــاز بســهولة الحفــظ لقــر أبياتــه وسالســته يف القــول
والســاع وقــوة الســبك ،بحيــث إن بيتــن يكفيــان إليصــال مــا
يريــده الشــاعر بــكل ســهولة .وللشــاعر الشــيخ ســلطان بــن
زايــد األول قصيــدة قالهــا مبناســبة قصيــدة وجههــا لــه الشــيخ
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بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم( ،حاكــم إمــارة ديب بــن  1906ـ
 )1912حــول ســؤاله عــن مصــر الحصــان «ربــدان» وهــو مــن
أفضــل الخيــول يف حيــاة الشــيخ زايــد األول ،وكــا يبــدو كان
الشــيخ بطــي يــود الحصــول عــى ذلــك الحصــان فقــال:
ـي لِ ْحصان
أخْطيــت يالـ ّـي ِم ْعطـ ٍ
وتريــد مــن غــره ســند
ليــت املنايــا مــا عــدت ربــدان
مــن يــوم زايــد يف اللحــد
مركــوب شــيخٍ مطوعِ الســحالن
شــي ٍخ يهابــــــه كل حــد
نركــب عــى الــي قينهــا مــا الن
يل مــا تْعثْــور يف النكــد
نالحــظ أن عــدد األبيــات أربعــة ،وهــو يكفــي إليصــال مــا
يريــد قولــه الشــاعر ،وأيضــاً هــو مــن بحــر الرجــز املجــزوء،
بحيــث جــاء الشــطر األول «مســتفعلن مســتفعلن فاعــل»،
أمــا الشــطر الثــاين فقــد جــاء «مســتفعلن مســتفعلن» ..فــرد
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عليــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد األول بالرتكيبــة الوزنيــة نفســها
والقــوايف أيض ـاً:
يــا شــيخْ تكفــى الهــم واالحـزان
مــا مــات مــن خلّــف ولــد
يــا مــا َعطينــا غاليــات ْاثــان
َع ْيــات يف رد الســند
الصــان
يل قينهــا يرقــى عــى
ّ
يبطــي عجاجــه مــا ِركَــد
خيــلٍ مغ ّذايــه لــرد الشــــــــان
مطالقهــن رشوى ال ّر َعــد
عــادات اهلْنــا مــن جديــم ازمــان
يك ّرمــون اللـــــــي شــهد
كلــه لعينــا البــس الســبهان
ٍ
مضحــك ك ّنـــــه بــرد
بــو
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أمــا طريقــة أداء التشــوليب فــإن الفــارس يؤديــه بصوتــه
القــوي وهــو فــوق صهــوة حصانــه ،بحيــث ميوســق األبيــات
ويقــر يف الشــطر الثــاين .وهنــاك
ويطيــل يف الشــطر األول
ّ
اختــاف يف األداء بــن منطقــة وأخــرى ،أو بــن قبيلــة وأخــرى،
مــن حيــث قــدرة كل فــارس عــى جامليــة الصــوت وطريقــة
أدائــه .وللتشــوليب موســيقى تبعــث النشــوة يف نفــوس مــن
يتذوقــون معــاين الكلــات ،كــا أنــه مثــر للمشــاعر ،خاصــة إذا
صــاح الفرســان وهــم ميتطــون صهــوات خيولهــم.
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بين الماجدي والهاملي
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•بين الماجدي والهاملي
يقــول الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ،وهــو يتفاخــر بأنه
مــن جيــل يحــرم الشــعر ،وال يقــول الهزيــل منــه ،وهــو ينتمــي
لعهــد الشــاعر الكبــر املاجــدي بــن ظاهــر:
ر مــايض
تیفــان «بــن ظاھــر» وعــ ٍ
ٍ
بیــت یقــال ْهزيــل
عیــب عــى
ٍ
واملاجــدي بــن ظاهــر شــاعر كبــر عــاش قبــل الهامــي بنحــو
مئتــي ســنة أو أكــر ،وتحقــق لــه حضــور بــارز يف التجربــة
الشــعرية اإلماراتيــة عــى مــدى أربعمئــة ســنة ،يتمثــل بقصيــدة
الحكمــة ،وهــو الشــاعر األول يف الجــزء األول مــن كتــاب «تراثنــا
مــن الشــعر الشــعبي» للباحــث الراحل حمــد خليفة أبوشــهاب،
هــذا الشــاعر لــه حضــور واســع بــن محبــي القصيــدة النبطيــة،
ليــس يف اإلمــارات فحســب ،وإمنــا يف عمــوم دول الخليــج
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العربيــة .فهــو ميثــل صوت ـاً غــر عــادي يف الشــعر اإلمــارايت ،ملــا
ميتــاز بــه مــن خصوبــة الفكــر وروعــة الحكمــة والتصويــر ،وهــو
يف معظــم قصائــده يتحــدث عــن األخــاق والصداقــة والصفــاء
الــذي يط ّهــر الحيــاة مــن النميمــة والوشــاية ،ويش ـ ّبه اإلنســان
يف بحــر الحيــاة بســفينة ال تلزمهــا إال الدفــة ،كــا يلــزم الجــواد
العنــان ،وال الرجــال إال املعــاين الفاضلــة ،وقــد اختــط لنفســه
طريقــة يف مســتهل قصائــده وهــي «يقــول الفهيــم ،أو يقــول
املايــدي».
ومــن شــعر املاجــدي بــن ظاهــر ،الــذي يؤكــد فيــه عــى
اســتقامة شــعره وأهميتــه وق ّوتــه يف اختيــار الكلــات واملعــاين
و«املثايــل» هــذا املقطــع مــن إحــدى قصائــده:
يقــول املايــدي أبيــات شــع ٍر
تــرا بنيانهــا عنــوان مــا يب
يذكِّــرين إىل م ّنــي طلعــت
درب رفيــع البنــي نــايب
عــى
ٍ
وذكَّــرين هــواي وزاد مــا يب
حــام نــاح يف روس الــروايب
ٍ
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حــام فيــه مختلــف اللحــون
ٍ
حزيــن مســتليع ويش رايب
ٍ
وال أدري مبــا وآلــه عليــه
وال هــو زاد يف املــايض درى يب
عــى دهـ ٍر مــى يل مــن زمــان
رعــاك اللــه يــا عــر التصــايب
كان شــعر املاجــدي متنقــاً عــى ألســن الحفــاظ ،ويــدور
بإعجــاب بــن النــاس يف مجالســهم وحياتهــم االجتامعيــة،
وبالـــتأكيد فــإن الهامــي قــد اطلــع عــى هــذا الشــعر وحفظــه
وأحبــه وأعجــب بــه إىل درجــة أنــه يســميه األصــل ،وهــو الفــرع
مــن ذلــك األصــل ،ويعــر عــن هــذا املعنــى بأنــه مجــرى مــايئ
صغــر يتفــرع مــن ذلــك الــوادي العميــق:
وح ّنــا تــرد امثالنـــــــا ملثالهــم
ومســايلٍ تتبــع مغــاين ســيل
وال يندخــل نفــي عــى صندوقهــا
لــو هــي عــى لفــظ الجــواب ْدليــل
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مثايــلٍ مــا اقولهـــــــا وانساهــــــا
ال انــا وال الــي يفهمــون الجيــل
أبــرز مــا ُعــرف بــه الشــاعر املاجــدي بــن ظاهــر هــو شــعر
الحكمــة ،والــذي بــرز يف ديوانــه مــن بــن مختلــف املضامــن
األخــرى ،فهــو شــاعر القيــم النبيلــة والحــض عــى مــكارم
األخــاق ،وحفلــت قصائــده بــروح اإلنســانية العاليــة وذم
التفكــر الضيــق الــذي يــودي بصاحبــه إىل الظنــون اآلمثــة .وقــد
التقــى معــه الهامــي شــعرا ً مــن ناحيــة املشــركات املوضوعيــة،
وخاصــة يف بعــض املطالــع التــي وردت عنــد كليهــا يف عبــارة
«يقــول الفهيــم »...حيــث يقــول املاجــدي:
يقــول الفهيــم املاجــدي بــن ظاهــر
واالمثــال يجــري مــن لســاين مدادهــا
ويقــول الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي يف إحــدى قصائده
التــي تتخــذ مــن الحكمــة والتف ّكــر والتأمــل موضوعاً أساســياً:
يقــول الفهيــم اشــتد بالقــول والجــدى
واالمثــال عــر ٍ
ات وحــ ْن نســتديرها
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نالحــظ التقــارب بــن القافيــة واملفــردات واملضمــون واإليقاع
والبنــاء ،وغريهــا مــن روحيــة املشــركات بــن القصيدتــن ،رغــم
االختــاف الواســع يف قصائــد الهامــي األخــرى ،ذات املنحــى
اإليقاعــي املنتمــي لشــعر «الونــة» ،كــا هــو واضــح يف ســطور
أخــرى يف هــذا الكتــاب.
وهكــذا بالنســبة لشــعر الحكمــة ومضامينهــا التــي تحــذر
مــن ال ّركــون واالطمئنــان إىل الدنيــا والنــاس ومرحلــة الشــباب
والصحــة ،والبــد مــن املثــول أمــام الحقيقــة وقبولهــا واالســتعداد
قبــل فــوات األوان ،فيقــول املاجــدي:
يل مــا بنــى بيــت ال ّتقــى قبــل الشّ ــقا
واال عــى الشــطات مــا واحالهــا
ومــن ح َّمــل البــارات يــوم خْواهــر
َــب يف ن ّزالهــا
يتعــب نهــار الخ ْ
أي أن اإلنســان الــذي مل يتهيــأ للحقيقــة ويبنــي بيــت التقــى
مــن حيــث قدرتــه املبكــرة عــى اتخــاذ الــازم ،فإنــه ســوف لــن
يلحــق بعــد أن ميــر العمــر وتنتهــي الرحلــة .وهــو هنــا يــرب
مث ـاً كمــن يرمــي حملــه مــن املركــب عندمــا يكــون البحــر يف
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حالــة جــزر وســهولة ،بينــا يصعــب عليــه أن يحملــه عندمــا
يكــون البحــر يف حالــة م ـ ٍّد.
والهامــي كأنــه يجــاري هــذه األبيــات ويزيــد عليهــا تأكيــدا ً
يف هــذا املضمــون:
مــا ينفــع املغمــوض لــو بــا يــونِّ
لــو صــاح ليلــهْ ثــم مطلــب نهــاره
يف مجــال الحكمــة كان للامجــدي النصيــب األكــر مــن هــذا
الغــرض االجتامعــي ،وهــو قليــل عنــد الهامــي ،رمبــا بســبب أن
املاجــدي عــاش طويـاً ورمبــا نحــو ســبعني ســنة ،بينــا الهامــي
عــاش أربعـاً وأربعــن ســنة .ومــع ذلــك مثــة تقــارب يف املضمــون
بــن قصيدتيهــا يف ميــدان الحكمــة .يقــول املاجــدي بــن ظاهــر
يف إحــدى قصائــده:
ــب
یــا خــادم الدنیــا بنصــ ٍح تا ِع ْ
ال تســتغ ّر فإنـــــــــــك املبتــاع
لــو ذقــت يف الدنیــا لذیــذ ْرضاعھــا
البــد مــا تفط ْمــك عقــب ْرضــاع
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ويقــول الشــاعر الهامــي يف املوضــوع ذاتــه ،ورمبــا باملفــردات
نفســها لكــن برتتيــب آخــر يتناســب مــع رؤيتــه وطريقتــه يف
النظــم:
وانــا أوصيــك يــا فتــى م ّنــي وصيــة
النفــس ِه ْنهــا ال اتّعــدى حدودهــا
أي أيهــا الفتــى حــاول جاهــدا ً أن متنــع نفســك مــن فعــل
الســوء ومــن امللــذات التــي تــر بــك أميــا رضر ،وإذا عاندتــك
نفســك حــاول أن تهينهــا خوفــاً مــن أن تتعــدى حدودهــا،
وتقــذف بــك يف مهــاوي الــردى وبحــر الظــام! ويضيــف:
حــا ِذ ْر عــى نفســك مــن ال ّزيــف وال ّزلــل
وطالــع مخاصيــص الجــدى مــن عدودهــا
يقــول :أيــه الفتــى حــاذر مــن أن تســلك طريــق الزيــف
والكــذب وتقــرف الــزالت التــي تبعــدك عــن طريــق الصــواب،
ودامئـاً كــن مســتقيامً يف ســلوكك تســلم .هكــذا تتواصــل حكمــة
الهامــي فيقــول أيض ـاً:
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والكلمــة العوجــا فــا لــك بنقلهــا
ومغالــب الشــيا كــا النقــص زودهــا
إيــاك مــن نقــل الــكالم البــذيء والســيئ عــن اآلخريــن،
ال تنقــل كالم ـاً مــن فــان إىل فــان ،فــإن الزيــادة كالنقصــان،
وناقــل الســوء ال ينــال إال الســوء ،هــذه قاعــدة أخالقيــة ســائدة
عــر العصــور وطــوال مســرة البرشيــة.
الســد ال تكــون ُم ِ
وضــح
وإذا وليــت ّ
واقلــع عــى الشــقرا بقايــا جرودهــا
رسك أحدهــم رسا ً «الســد» فــا تبــح بــه ألحــد،
أي إذا ّ
ألنــك لــو فعلــت فســوف تفقــد ثقــة اآلخريــن بــك ،وتكــون
يف موضــع تجاهــل واحتقــار ،وقــد تســبب األذى بــن النــاس
وتشــعل الحرائــق .هكــذا دامئ ـاً ضــع عــى ظهــر الناقــة بقايــا
الفــرش الــذي يغطــي وال يكشــف! إنــه يذهــب بتشــبيه حالــة
موجوداتــه فيلقــي بهــا عــى أمثلــة الســلوك والعالقــات بــن
النــاس ..ثــم يضيــف:
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دروب ْصعيبــة
واملرجلــة فيهــا
ٍ
خصايــ ٍل تشــهد عليهــا شــهودها
يشــهد عليهــا الديــن والطيــب والكــرم
نفــس عــن بقايــا نقودهــا
ومحاذيــر ٍ
إذا ً ،فقــد وضــع الشــاعر رشطــه يف رؤيتــه للمرجلــة ،ورؤيتــه
لكتــان الــر وكذلــك نقــل الــكالم والنميمــة والوشــاية ،وحـذّر
الفتــى «ورمبــا يحــذر نفســه» مــن الوقــوع يف براثــن امللــذات
املهلكــة ،وعليــه أن يهــن نفســه أفضــل مــن أن يهــان هــو.
هكــذا ذهــب قبلــه الشــاعر املاجــدي بــن ظاهــر ،يف أغلــب
شــعره ،ونختــار لــه قصيــدة تبــن قدرتــه ومترســه يف ميــدان
شــعر الحكمــة ،إنــه شــاعر مخلــوق لهــذا الغــرض الراقــي ،ينهــل
مــن بيئتــه ولهجتــه وقيــم أهلــه وعاداتهــم ويصــوغ القــوايف:
مفــردات ذات موســيقى نــادرة ،وصــور شــعرية وطبيعــة النظــر
إىل الســلوك املعتــدل والحــض عليــه:
نــاس ال مــزاد بقربھــم
ٍ
يف النــاس
وإن مــا ســحوك اتفقــد األصبــاغ
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وعــدل حســابك يف الروایــب كلھــا
جــود أ ّن يش ِم الروایــب ضــاع
واحــذر جلیــس فیــه ســاس بْغاضــهْ
نطفــة حــر ٍام للخبیــث ْمســاعي
ی ّحــاد سالفـــــــــــة الیمیــل ْمناكــر
فیــه لحســان األوىل جــد ضــاع
مذمــوم ب ّیــاع الثنــا مبزاھــد
یــري الخبیــث منیــن مــا یبتــاع
یــدق عنــد الذیــب يف غفالتــه
حــس صــاح عنــد الراعــي
وإن ســمع ّ
هــذا املقطــع مــن قصيــدة «عينيــة» مــن طـراز املعلقــات ،أو
لنقــل مــن القصائــد امللحميــة الكبــرة مبعانيهــا وبنائهــا وخزينها
الهائــل مــن األمثــال ومضامــن الشــعر العــريب وغريهــا مــن
أدبيــات الحيــاة والســلوك اإلنســاين ..يقــول هنــا أيض ـاً «إيــاك
وامللمــس الناعــم لجلــد األفعــى ،وكــن واعيـاً متــى تنفــث ســمها
يف جســدك وأنــت غافــل! وهكــذا النــاس أجنــاس ،منهــم البخيــل
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واملعطــاء ،ومنهــم الشــجاع والجبــان ،مثــل الســفينة التــي
تواجههــا الريــاح فــا تتحــرك ،بينــا إذا كانــت الريــاح معهــا
فإنهــا تســر برسعــة ويــر»:
إیــاك لــو النــت مالمیــس الفعــا
لتكــون

إال

مســتك ٍّن

واع

ال تســتغر بْھــا بنعــم یْنوبھــا
الســم یظھــر يف لغــوب الفــاع
ويف النــاس أجنــاس بخیــل وجیــد
ومنھــم ذلیــل ومــن یكــون شْ ــجاع
واملشــجعه نوعیــن وملْ وفالــع
والســفن فیھــا مســتمر وقــاع
يشــرك الشــاعر املاجــدي بــن ظاهــر والشــاعر ســعيد بــن
عتيــج الهامــي بصفــات تصــل حــد التطابــق ،فهــا شــامخان
رفيعــا املســتوى األخالقــي ،وصاحبــا موقــف ومبــدأ ثابــت يف
الحيــاة ،خاصــة يف مجــال القيــم ونبــل الــرأي والرؤيــة .ذلــك
واضــح يف شــعرهام متامــاً وبــكل وضــوح ،حيــث الرتفــع عــن
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النــزول إىل مســتويات دنيــا ،والرتفــع عــن املاديــات وغريهــا مــن
تفاصيــل الحيــاة العاديــة .يقــول الهامــي:
يل مــا يدافــع نايبــات ارشاره
مــا كان ســبعٍ يف جوانــح ليــل
ويف مجــال االعتــداد بفنــه وقدراتــه اللغويــة وشــعره ،كونــه
منــه وليــس خارجـاً عنــه ،يقــول الهامــي:
وال انــا مــن الــي يلعبــون بجيلهــم
مــ ٍّر عــى صايــب ومــر ضْ ليــل
يغــر
كذلــك املاجــدي ال يقبــل بــأن يتالعــب بالشــعر أو ّ
املوقــف ويتســاهل:
يقــول الفهيــم املايــدي بــن ظاهــر
واالمثــال تســعفني بنايــا قصورهــا
باالفنــان ال نبنــي
بجــص وال حصــا
ٍّ
محكومــ ٍة مــا يرنقــا حصــن ســورها
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تــرز الحكمــة يف قصائــد الشــعراء قدمي ـاً نتيجــة دورهــم يف
بيئتهــم وأهلهــم ومــكان قبائلهــم ،بحيــث يغــدو مــن الواجــب
عليهــم أن يقولــوا الحكمــة ،كونهــا تــدل عــى شــاعريتهم
وقوتهــم يف أن يكونــوا قــدوة بــن النــاس ..يقــول املاجــدي:
مييــل عــود املــوز يل عــاد مــورق
ويل عــاد عريــانٍ فكيــف ْييــل
هــذا املعنــى يشــر إىل رضورة التواضــع ،وأن اإلنســان املــيء
بقيــم األصالــة هــو الــذي مييــل وينحنــي ،كأنــه يعيــد قــول
املتنبــي:
وإن كريــم األصــل كالغصــن كلــا
تثاقــل أمثــارا تواضــع وانحنــى
أمــا يف مجــال النميمــة ومعرفــة النــاس والتمييــز بــن الصدق
والكــذب ،فيقــول املاجــدي أيضاً:
يل ي ْتــك عويــه مــن ســفي ٍه فخلّهــا
الســفيه ْف ْ
ســال
وان ي ْتــك مــن غــر ّ
193

2/6/2020 8:25:22 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 193

الهامــي الرقيــق العاطفــي العاشــق الــذي يفرتس قلبــه الحب
رغــم ذلــك االندفــاع والقــوة والفروســية التــي رفعهــا شــعارا ً
يوميــاً يف شــبابه .يف هــذه األبيــات نلحــظ الرقــة والخضــوع
للحبيــب:
يب مــن لســع قلبــي كــا لســع االبــار
رســوم فيــه أول وتــايل
وارث
ٍ
بــو حاجبــ ٍن ك ّنهــن خــط االحبــار
ٍ
حــرف وذايل
أو مثــل ذلــك دال
أبــو عيــونٍ خ ّزهــن ســحر وقــار
وتربيقتــه ضــايف عليهــا الخيــا ِل
عكاريــش عــى املــن نثّــار
ٍ
راعــي
الصعــب بالحبــا ِل
يل صاعنــي صــوع ّ
•المطر ..موضوع مشترك
يشــكل املطــر وحــدة موضــوع مشــرك بــن الشــاعرين ،بــل
ومعظــم شــعراء اإلمــارات يف مختلــف املراحــل الزمنيــة .ومــن
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أجمــل القصائــد التــي تضمنهــا ديــوان املاجــدي بــن ظاهــر
والــذي جمعــه وحققــه الراحــل حمــد أبوشــهاب ،القصيــدة
التــي تتحــدث عــن اإلمــارات قبــل االتحــاد بثالمثئــة ســنة ،وعــن
مناطقهــا ووحــدة أهلهــا ،يف وصــف رائــع يتميــز بــروح إبداعيــة
عاليــة ،واملوضــوع األســايس هــو املطــر ـ معــادل الخــر والعطــاء،
حيــث يــأيت ليعــم مناطــق املــكان الواحــد بالتســاوي رشقــاً
وغربـاً ،جنوبـاً وشــاالً مــن الظفــرة إىل الصجعــة ،ومــن الهبــاب
إىل وادي الجــرن ،ومــن كلبــاء إىل روس الجبــال:
ــتصف الوقــوت
لفــت والليــل منـْ ْ
وســــاعة مــا حـــا نــوم الـهـــداين
يظـــل الســــبع فيهــا مــا يســـــــر
وال يــري إلــن الصـــــبح بــانِ
مــن فجــوج الجنــوب إىل الشــال
مــن الظفــره إىل ســـيفة دهــانِ

()14

 )14من الظفرة إىل سيف دهان أي من املنطقة الغربية يف إمارة أبوظبي إىل منطقة
تقع يف رأس الخيمة
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وأروى الرمــل مــع ســيح الغريــف
ووادي املكــن دانـــاه الـمـــدانِ

()15

يقــول إن الغيــوم املاطــرة جــاءت منتصــف الليــل ،وكانــت
بارقــة راعــدة ،حتــى أن القــوي ال يســتطيع أن يخــرج يف تلــك
الســاعة ،ويظــل نامئــاً حتــى الصبــاح .هــذه املعــاين وردت يف
شــعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ،وهــو يفتخــر بالشــاعر املاجدي
ويقتفــي أثــره .مث ـاً يقــول الهامــي يف وصــف الغيمــة املاطــرة
الراعــدة البارقــة:
تنــزو عليــك مــن املغيــب ردايــم
ْعليهــا مــن يْــال الــروق شــعيل
وتبــن يف قــدم القنــوف شــوامخ
بــوارعٍ كنهـــــــــا جميــم نْخيــل
ويواصــل املاجــدي رســم خريطــة اإلمــارات مــن الهبــاب
إىل فــاح ،يف مشــهدية بانوراميــة متكاملــة ،تصــل عــدد أبيــات
القصيــدة أكــر مــن أربعــن بيت ـاً ،ومنهــا:

 )15سيح الغريف موضع يحتوي عىل املدام وفيل ومليحة ووادي املكن هو وادي
العوير
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عــى نـــزوه ومــا حــاز الهبــاب
ووادي الجــرن واســقانا زمــانِ
عــى رمــل الحوميــي والغـــدير
وســيح اليلــح مخضـــر املـثـــانِ
وأســقت مــن فــاح إىل العذيــب
مـجـــوج الـمـــا مثــان فـــي مثــانِ
ومــن بيئــة قصائــد املطــر نفســها ،نقــرأ للهامــي مــا هــو
مشــابه مــن ناحيــة وصــف الغيمــة ،والعشــب وخريطــة املــاء
والخــر عــى األرض ،حيــث تراهــا قامــة مــن بعيــد ،محملــة
بالخــر ،حتــى أنهــا تلبــس ثــوب الســواد مــن شــدة حمولتهــا،
ونبيــت نســمع صــب املــزون التــي هــي مــن عنــد اإللــه:
باتــت وبــات الــرق يزفــن بي ْنهــن
كْســاها عــى ثــوب الســواد بْنيــل
تســمع صبيــب الــودق بــن مزونهــا
لْهــا مــن مياعيــد اإللــه ْوشــيل
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الهامــي يصــف املطــر بنفــس وصــف أســافه مــن الشــعراء
الكبــار ،أمثــال املاجــدي بــن ظاهــر .فهــو ابــن الصح ـراء الــذي
ينتظــر املــاء ،مثلــا تنتظــره األرض .ومــن أبــرز قصائــد الشــاعر
ســعيد بــن عتيــج يف املطــر مــا قالــه أثنــاء إقامتــه يف ديب ،يف
ضيافــة الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم يف بدايــات القــرن
العرشيــن:
ثايــب الحيــا
عــى اللــه يســقي دارنــا َ
بِ ْخايــ ٍل ريب الكريــم يجودهــا
وحقــب ترضّ فــت
تهامــي
مــزنٍ
ٍ
ٍّ

ٍ
غــاظ رفودهــا
اب
مزابــر ســ ّح ٍ

تســقي مــن الظفــرة إىل ســاحل الختــم
وعــى أبوظبــي وديب ريب يقودهــا
وتســقي بنادرهــا وتــروي برورهــا
والبــدو تصبــح تــرب الغــدر ذودهــا
ويــا واحــا يف األرض دقــات وطيهــا
يغــر بهــا القــاع مــن بــار جودهــا
ّ
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تصبــح مغــاين األرض منهــا تضاحــك
تنــادي رواويــد الحيــا يل ترودهــا
يبــدأ بالدعــاء باملطــر «عــى اللــه يســقي» ،ويــكاد يكــون
«الزمــة شــعرية» يف قصائــد الشــعراء ،حــن يتمنــون «املخايــل»
أي الغيــوم املحملــة باملطــر ،والتــي تبــدو مــن بعيــد ســوداء
تغطــي كامــل فضــاء املــكان .وبالســياق نفســه أن تكــون «مــزنٍ
ـي» تســقي الظفــرة ،ثــم تقودهــا الريــح فتســقي «الختــم»،
تهامـ ٍّ
وهكــذا تصــل إىل أبوظبــي وبعدهــا تذهــب إىل ديب وبقيــة
املناطــق ،تســقي مزارعهــا وبرهــا ،وتصبــح البــدو تــرب منهــا
وترتــوي ،بينــا تضحــك األرض فرحــاً بصــوت ارتطــام حبــات
املطــر عليهــا.
تلــك بعــض الصــور الفنيــة واملضامــن يف شــعر املاجــدي
والهامــي ،وحــن نقــرب مــن مرحلتــي الشــاعرين املاجــدي
والهامــي ســنجد التــايل «ليســت مقارنــة بقــدر مــا هــي رؤيــة
تقريبيــة بــن زمنــن وشــاعرين يف ق ـراءة نصوصهــا املتشــابهة
نوع ـاً مــا»:
ـ عــاش املاجــدي بــن ظاهــر «تقريبـاً» بــن ســنتي  1650و1703
للميالد.
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ـ عاش الهاميل بني سنتي  1875و  1919للميالد.
ـ طغــى عــى شــعر املاجــدي موضــوع الحكمــة ومشــركات
أخــرى كثــرة منهــا خــرة الحيــاة والزهــد.
ـ طغــى عــى شــعر الهامــي موضــوع الغــزل ومشــركات أخــرى
كثــرة منهــا الحــذر مــن الدنيــا.
ـ وصــل شــعر املاجــدي إلينــا عــن التناقــل الشــفاهي ،وتــم
تدوينــه عــن طريــق  3مصــادر.
 وصــل شــعر الهامــي إلينــا عــن التناقــل الشــفاهي ،وتــمتدوينــه عــن طريــق  3مصــادر.
ـ بني املاجدي والهاميل نحو مئتني وعرش سنوات.
ـ مل يربز يف عهديهام شعراء آخرون بنفس شهرتهام.
ـ شامالً ولد املاجدي ،حيث «الخران» إلمارة رأس الخيمة.
ـ جنوباً ولد الهاميل ،حيث املنطقة الغربية إلمارة أبوظبي.
ـ يُعتقــد بضيــاع بعــض شــعر املاجــدي والهامــي مل يصــل إلينــا
بســبب ضعــف التوثيــق يف زمنيهــا.
ـ يُنتظــر الكثــر مــن البحــث والدراســة والضــوء عــى شــعرهام
وحياتهــا ومرحلتيهــا.
ـ جميع القصائد للشاعر املاجدي عىل األوزان الهاللية.
ـ قصائــد الهامــي بعضهــا عــى األوزان الهالليــة ومعظمهــا عــى
وزن «الونــة».
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قصائد الهاملي
بأصوات المطربين
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•قصائد الهاملي بأصوات المطربين
الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي مل يكــن مــن أجيــال
الفــن والغنــاء الحديــث ،ســواء مــن الــرواد أم الذيــن جــاءوا
بعدهــم عــر مراحــل زمنيــة متتاليــة ،فهــو ولــد ســنة  1875يف
ليــوا باملنطقــة الغربيــة إلمــارة أبوظبــي ،وتــويف ســنة .1919
لكــن كلامتــه لفتــت جيــل الســتينات والســبعينات مــن مطــريب
اإلمــارات منــذ مرحلــة مــا قبــل قيــام االتحــاد ،فاختــاروا لــه
عــددا ً مــن القصائــد ذات املفــردات الصعبــة نســبياً يف مجــال
الغنــاء ،ومــن الواضــح يف قصائــده أنــه تنقــل بــن محــارض ليــوا
وإمــارة أبوظبــي وإمــارة ديب وواحــات العــن ،وكان ذلــك واضحاً
يف تلــك القصائــد ،كــا كان واضح ـاً أيض ـاً أن مســاجالت جــرت
بينــه وبــن عــدد مــن الشــعراء ،منهــم الشــيخ بطــي بــن ســهيل
آل مكتــوم ،والشــاعر ســعيد بــن ســامل بــن خلفــان بــن حلــوة
الكتبــي ،والشــاعر محمــد بــن خميــس املزروعــي ،والشــاعر
ســعيد بــن ســعيد بــن ســبت الخييــي ،كل ذلــك انعكــس عــى
صــوره الشــعرية ومهنــه وأســلوب حياتــه.
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وحــن نتتبــع صــور ومضامــن ورمــوز وإشــارات قصائــد
هــذا الشــاعر ،نجــد أنــه عمــل يف عــدد مــن املهــن املتوفــرة
والســائدة يف تلــك املرحلــة ،فقــد رعــى اإلبــل يف املناطــق
املحيطــة مبنطقتــه ،كــا عمــل جـ ّـاالً ينقــل النــاس مــن املحارض
إىل املرافــئ وبالعكــس وهــم يف طريقهــم إىل الجــزر ،وكان أول
املشــاركني يف ســباقاتها ،وباتــت جــزءا ً مهـاً وأساســياً مــن صــوره
الشــعرية ،فهــو ســعيد بهــا ،يصفهــا أجمــل مــن وصــف الطبيعــة
أو الحبيــب أو النســيم! حتــى أصبــح مــن أبــرز وأهــم شــعراء
اإلبــل يف الســاحة الشــعرية اإلماراتيــة عــر العصــور ،مثـ ًا يقول:
يــوم اســتون ي ّوادهــن واصطفّــن
يصفــح لهــن قلــب الهــوى ومييــل
من فوقهن «ياعد وخرج وساحه»
مــن نســج بنـ ٍ
ـت للرشيــف ْعميــل
يقــول :عندمــا تصبــح النــوق جاهــزة وتصطــف يف التوجــه
للمســر ،فــإن القلــب يصفــق لهــا فرحــاً ومييــل ،حيــث مــن
فوقهــا «الياعــد والخــرج والســاحة» ،وهــي أدوات الســفر
توضــع فــوق الناقــة وعــى جانبيهــا ،وهــي مــن نســيج النســاء
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بنــات األرشاف اللــوايت ينســجنها بألــوان زاهيــة.
ومــن جهــة أخــرى عمــل الشــاعر يف مهنــة الغــوص عــى
اللؤلــؤ ،وقــد كان لــكل تلــك املهــن تأثــر كبــر وواضــح عــى
شــعره ومفرداتــه وصــوره الفنيــة .ومتيــزت قصائــد وحياة ســعيد
بــن عتيــج الهامــي بثنائيــة واضحــة بــن البحــر والصحـراء ،فهــو
ذلــك البــدوي املتمــرس العاشــق واملنصهــر حــد العظــم برمــال
الصحـراء وإبلهــا وخيامهــا وقهوتهــا ولهجتهــا ،وهــو أيضـاً ذلــك
البحــار الــذي يجــوب أعــاق املجهــول غــر مبــا ٍل مبلــح البحــر
وعواصفــه أو ســكونه القاتــل .وصحيــح أنــه مل يطــل البقــاء يف
مهنــة الغــوص ،لكنــه أنتــج العديــد مــن القصائــد املعـ ّـرة عــن
تلــك املرحلــة ،منهــا وصــف الســفينة وهــي تجــري مــع الريــاح،
وتالطــم األمــواج:
ســفين ٍة تجــري عــى كيــف وملهــا
وبحــر الهــوا هلّــس لهــا ثــم يديرها
د ّوســتها بحــر الظالمــات واســفرت
وصكّــت بلــودي رقهــا مــع غزيرهــا
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ويف ميــدان البحــث ،فيــا يخــص محــور القصائــد املغنــاة
للشــاعر ،فــإن الســؤال يبقــى معلق ـاً حــول مــن أوصــل تلــك
القصائــد للمطربــن وامللحنــن يف الســتينات والســبعينات؟ ومــن
الــذي تالهــا عليهــم وهــي غــر مدونــة بعــد ،حيــث ظهــرت
بعــد ذلــك مصــادر عــدة جديــدة توثّــق نصــوص الهامــي مــع
اختالفــات بــن الــرواة والجامعــن .فمثــاً نجــد هنــا قصيــدة
منســوبة للهامــي عــدد أبياتهــا  ،3بينــا هــي نفســها يف مصــدر
آخــر تصــل إىل  12بيتــاً ،وهكــذا ..ويف هــذا املحــور ومحــاور
أخــرى نحــاول إضــاءة كل تلــك الجوانــب مــن خــال متابعــة
القصائــد املغنــاة بأصــوات الفنانــن:
• حــارب حســن «بــدأ الغنــاء يف الخمســينات وتــويف ســنة
.»2008
• عيل بالروغة «بدأ الغناء يف الستينات واعتزل سنة .»1986
• جابر جاسم «بدأ الغناء يف الستينات وتويف سنة .»2001
• محمــد ســهيل الكتبــي «بــدأ الغنــاء يف الســتينات وتــويف ســنة
.»1986
• عبداللــه حميــد ،مــروان الخطيــب ،خالــد محمــد ،خالــد
الهاشــمي  ..وغريهــم.
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أمــا النصــوص املغنــاة للشــاعر والتــي حققت شــهرة واســعة،
وهــي محفوظــة حاليـاً يف أرشــيف الصوتيــات الغنائيــة ســواء يف
اإلذاعــات اإلماراتيــة ،أم يف محــال التســجيالت املنتهيــة ،أم لــدى
()16
األرشــيف الخــاص بأفـراد مهتمــن ،فهــي :
ـ «يــا مــن القــى طاليــب» ،غناهــا جابــر جاســم وخالد الهاشــمي
وآخرون.
ـ «يب من سبع ونايت» ،غناها جابر جاسم.
ـ «صــاح بزقــر ملنــادي» ،غناهــا عــي بالروغــة وجابــر جاســم
وعبداللــه حميــد وآخــرون.
ـ «يا عون من نادايل» ،غناها جابر جاسم.
ـ «يــا ركــب يــا قصــادي» ،غناهــا جابــر جاســم وخالــد الهاشــمي
وآخرون.
ـ «حــي الهجــر حيّــا بــه» ،غناهــا جابــر جاســم وخالــد الهاشــمي
وآخرون.
ـ «يــا اللــه يــا عــامل خفيــات» ،غناهــا جابــر جاســم وخالــد
الهاشــمي وآخــرون.
 )16النصوص الواردة يف هذا املحور مأخوذة من األرشيف الصوتي لألغنية
اإلماراتية ،وخاصة املشار لها يف البحث ،وهي تختلف يف أغلب األحيان عن
النصوص املوجودة يف ديوان الشاعر ،وكما يبدو أن املطربني الذين غنوها
وقدموا وأخّروا البعض اآلخر.
حذفوا منها بعض األبيات ّ
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ـ «الكوس العشويه» ،غناها جابر جاسم.
ـ «يا بن خميس الطايف» ،غناها محمد بن سهيل الكتبي.
ـ «حي مبري الرشايت» ،غناها محمد بن سهيل الكتبي.
ـ «یــا اللــه یــا عــامل رسایــر خاطــري» ،غناهــا جابــر جاســم وخالد
الهاشمي.
ـ «يا حلوين املباسم» ،غناها خالد الهاشمي.
ـ «أصبحــت يــا شــقرايا» ،غناهــا خالــد الهاشــمي والعديــد مــن
الفــرق الفنيــة عــى طريقــة الشــات.
ـ «يا مزموم النهايد ال والذي س ّواك» ،غناها خالد الهاشمي.

ـ «صحتي وانا ممحونِ » ،غناها خالد الهاشمي.

208

2/6/2020 8:25:23 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 208

•جابر جاسم والهاملي
مــن أكــر املراحــل جــرأة يف مشــوار الفنــان جابــر جاســم،
مرحلــة اختيــاره لقصائــد الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي..
إنهــا ليســت مجــرد قصائــد عامــة وذات منحــى واحــد ،بــل هــي
غارقــة يف الخصوصيــة أو لنقــل نابعــة منهــا ،بحيــث هــي تخــص
بيئــة جغرافيــة محــددة قــد ال تتعــدى املنطقــة الغربيــة إلمــارة
أبوظبــي ،حيــث عــاش الشــاعر ..لكــن جابــر جاســم بســبب
اختيــاره لهــذا اللــون مــن الشــعر أخرجــه مــن دائــرة الظــل إىل
فضــاء واســع مــن التــداول الفنــي.
التجربــة الناجحــة ال يكفــي جــز ٌء منهــا لــي نشــاهدها عــى
حقيقتهــا ،لــذا ذهــب جابــر إىل املزيــد مــن االختيــارات لقصائــد
هــذا الشــاعر الشــجاع واملجــدد ،حتــى بلــغ عــدد القصائــد
التــي لحنهــا وغناهــا نحــو مثــاين قصائــد ،معظمهــا مــن وزن
«الونــة» ،وهــو وزن قريــب مــن بحــر املجتــث .غناهــا كاملــة
أو اجتــزأ منهــا بعــض األبيــات التــي هــي أقــرب مــن غريهــا
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للغنــاء حســب حساســية جابــر جاســم الفنيــة والعاليــة يف
فهمــه لكلــات أغانيــه.
ل ّحــن وغنــى جابــر جاســم للشــاعر الهامــي كل تلــك
األجــواء املكانيــة بشــقيها البحــري والصحــراوي ،وهــي متثــل
عمــق البيئــة الثقافيــة اإلماراتيــة مــن ناحيــة اللهجــة والرتاكيــب
الفنيــة يف القصيــدة الشــعبية ،وكذلــك طبيعــة األمكنــة التــي
ذكرهــا الشــاعر يف قصائــده ،والتــي كــرر ذكرهــا كثـرا ً يف املعنــى
واملبــارش ،ومنهــا قصيــدة «صــاح بزقــر ملنــادي» ،التــي أصبحــت
مــن النصــوص الشــهرية عــى مســتوى املــكان والبيئــة.
يف هــذه القصيــدة يصــف الشــاعر الهامــي ف ـراق املحبــن،
بعــد أن وصــل إىل املرفــأ مــع بقيــة البحــارة عــى ظهــور الجامل،
وكانــت تلــك مهنتــه ،حيــث ودع أهلــه وعينــاه عــى األفــق يف
انتظــار أن يــرى حبيبتــه ،لكــن صاحــب الســفينة رصخ بالجميع:
ادخلــوا البحــر ،لنبــدأ الرحلــة ..ويستســلم الشــاعر لهــذا الفـراق
الصعــب الــذي فرضتــه ظــروف الحيــاة واملعيشــة ،ويصــف هــذا
الفــراق بأنــه قــري ولــو كان اختياريــاً ملنعــه بســيفه .لكــن
الســفينة تبتعــد يف املجهــول ،وتبقــى األيــادي تلــوح بالــوداع،
وتبقــى ذاكــرة العوائــل موجعــة بالفــراغ والوحشــة وهــم
210

2/6/2020 8:25:23 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 210

يعــودون إىل الديــار مــن دون رجالهــا.
القصيــدة طويلــة ،وفيهــا مناخــات أخــرى مــن الوصــف
والرســم وســيل املفــردات املحليــة ،التــي رمبــا هــي غــر
مســتخدمة اليــوم ،ومــن خــال اختيــار جابــر جاســم لهــا
نســتطيع معرفــة جرأتــه واندفاعــه باتجــاه مثــل هــذه النصوص.
نقــول جرأتــه ألن مطرب ـاً غــره مث ـاً سيســعى لتلحــن وغنــاء
الــكالم البســيط القــادر عــى توصيلــه بســهولة للمتلقــي ،لكنــه
فضــل اإلنتــاء وتأســيس بيئــة فنيــة لهــا مالمحهــا وذلــك بفعــل
وفائــه.
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َ
صـاح ْبزقر لمنادي
غناهــا «جابــر جاســم ،عــي بالروغــة ،خالــد محمــد ،عبداللــه
حميــد ،خالــد الهاشــمي ،وآخــرون مــن فنــاين اإلمــارات الشــباب
والخليجيــن والعــرب عموم ـاً» ،وظهــرت يف تســجيالت إذاعيــة
وتلفزيونيــة وحفــات عامــة ومهرجانــات فنيــة.
صاح بزقـــــر ملنــــادي بخطوفـــه يوم السفـن بتشـــل
غ ّمس علـــــى الفـوادي بالكوفــــه وال وادعه بالحــــل
وين قمـــــري ملجــادي ما شوفـــه يل نوره معتـــــــزل
لـــي مسـجـن ّـي ودادي بكفوفــــه علّه عقـب النهــــل
الـلـي قـبـل متـبـــــادي الحوفــــه ان م ّيحـن لقـــــذل
هـو جـاعـــد االنـهــادي يل شوفــه ينمـاز و يعتــــــزل
لـو لـي وجـف ملعــادي بســـيوفه عن الوصل بوصـــل
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بـوخـ ّم ٍ
ــــص جـــــالدي مســفوفـه عينه هدبها امظــل
تلحـج حـالـك نـفـــادي ماصوفـــه العني من تشــــهـل
عينـي وسـط الـسـوادي ماغوفـــه ماغوفـه واتهمــــل
ما خـص بْهـا هـبــــادي مشحوفــه آنس منهـا ويـــــل
غـش البصيـر العـــــادي عن شوفه والعاجل ما يـجهـل
يـا مـن بلـي بيـهـــــادي يف يوفــه عوق ماهب ســـهل
شابـك عـلـى لـفــــوادي بطــروفه ما خال لــي مهــــل
فـي ظـنـي واحتـيـــادي مـا طوفـه هذا الشهر يل هــل
ويف محاولــة لتقريــب القصيــدة إىل الفصحــى فــإن الشــاعر
يقــول:
رصخ املنادي بصوت عا ٍل مؤذناً بالرحيل
هنــا ،لحظــة الفـراق والنــزول إىل املجهــول وعــى البحــارة أن
يبــدأوا الرحلــة..
أن يرفعــوا األرشعــة ،لــي تنطلــق املراكــب الرشاعيــة املبحــرة
باتجــاه الغــوص..
هنــا ،بــدأ القلــب يكتئــب حــن مل أ َر مــن أحــب لــي أودعــه
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وأحتضنــه وأبــي لفراقــه.
تــرى ،أيــن قمــري الغائــب؟ وملــاذا مل أره بــن حشــود
املودعــن؟
ذلــك الحبيــب الــذي كان يســقيني الــوداد بكفيــه ومل أكتـ ِ
ـف،
ِ
أكتــف؟
ويســقيني ومل
والذي أعرفه من بني كل الفتيات ،حني تتاميل الضفائر
ألنه جميل القد والصدر والخرص
الــذي رؤيــاه تتاميــز وتنعــزل عــن الجميــع مبــا فيــه مــن
وصــف ال يوصــف!
وأتذكــر ..اليــوم أتذكــر أننــي مل أكــن يومـاً أبتعــد عنــه حتــى
لــو شُ ــهرت دوين الســيوف
وكيــف أخــاف مــن الســيوف وعينــاه ســيوف؟ أهــداب
عينيــه الســيوف!
لكنني اليوم أبيك ،وعيوين تهمل كأنها مصابة مبرض..
حتــى ال أظــن أننــي ســوف أحيــا حتــى آخــر هــذا الشــهر
مــن شــدة الشــوق والحنــن لــه!!
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ّ
خفيات االسرار
يا الله يا عالم
ــ لحن وغناء :جابر جاسم
ــ غناء :خالد الهاشمي
يف تجربــة الفنانــن الــرواد مثــة خاصيــة نــادرا ً مــا نجدهــا يف
التجــارب الجديــدة يف هــذه األيــام ،وهــي أن املطربــن القدامــى
كانــوا يختــارون أيضــاً قصائــد ليســت غزليــة بالكامــل ،وإمنــا
أحيان ـاً قصائــد الدعــاء واملضامــن االجتامعيــة والشــكوى مــن
األيــام والعالقــة مــع الصديــق وذم الغــدر والحــض عــى القيــم
النبيلــة .وقــد اختــار جابــر جاســم عـرات القصائــد مــن هــذا
النــوع ،منهــا مثـ ًا قصيــدة ســعيد بــن عتيــج الهامــي «يــا عــامل
خف ّيــات االرسار» ،وهــي عــى الرغــم مــن أنهــا شــكوى مــن
الحبيــب وهجــره ورصوف الدهــر وقلــة الحيلــة ،لكنهــا أيض ـاً
إشــادة بالواحــد الفــرد الــذي يعــرف الخفايــا ،ومنــه التوفيــق
ولــه املــآل ،هــذه القصيــدة قدمهــا جابــر جاســم عــى طريقــة
الغنــاء الـرايث اليمنــي ،وتحديــدا ً أغنيــة «الهاشــمي قــال هــذي
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مســـألة» ،وهــي قصيــدة للشــاعر عبــد الرحمن الســقاف ،منها:
الهاشــمي قــال هــذي مســألة
والثانيــة عادهــا ملّــا تكــون
عنــدك خط ـأْ مــا قــرأت البســملة
عــم ونــون
وال تبــارك وال
ّ
وال دريــت ان هــذي مشــكلة
القــرش يلعــب بحمــران العيــون
وأيضــاً الطريقــة نفســها التــي غنــى بهــا الفنــان الكويتــي
عبداللــه فضالــة فيــا بعــد أغنيتــه الشــهرية «الســمر والبيــض»،
وهــو مطــرب مــن جيــل الــرواد ولــد ســنة  1900وتــويف ســنة
 ،1967والتــي منهــا:
هــات يــا قلبــي عليهــن عــاد هــات
يــوم شــفت الســمر ج ّنــي مقبــات
كامــات الزيــن هــن ســيد البنــات
ْرياقهــم يــا قلــب ســكر مــع نبــات
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لــو تشــوف البيــض بالح ّنــة تهــوس
فــوق كبــد أهــل الهــوا متــي تدوس
ٍ
اهيــات باللبــوس
بــس نظــرة وز
وباملراقــد كنهــن طــن الــرات
هــذا اللــون الغنــايئ شــاع يف منطقــة الخليــج يف النصــف
الثــاين مــن القــرن العرشيــن ،وتأثــر بــه عــدد غــر قليــل مــن
املطربــن ،والــذي غنــاه مثــاً محمــد زويــد وعبــد اللطيــف
الكويتــي وجابــر جاســم ..أمــا بعــض الذيــن وثقــوا قصائــد
الهامــي ،ومنهــم الباحــث حــاد الخاطــري ،فقــد أورد هــذه
القصيــدة بنحــو  25بيتــاً ،وقــد غنــى جابــر جاســم وخالــد
الهاشــمي األبيــات التاليــة:
يــا اللــه يــا عــامل خف ّيــات االســــرار
يــا واحــ ٍد فـــــر ٍد عليــــه اتكـــــــايل
إنــك تو ّفجنــا توافيــج االخيـــــار
ِ
والعــدال
بــك نهتــدي درب الهــدى
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يــا طــاريش قــم شــدّ يل ســت واختــار
خمســة عــر فــوق العــر شــف بايل
واربــع عــى اربــع يــا تعاجيــب االنظار
ِ
بالكــال
ســحم يســت َونْ
مثــــــان
ٍ
يــا زيــن ثرهــن يف دعاثــر لقفــار
يرتاكــن مــ ٍّر و مــ ٍّر عزالـــــي

يف ديــر ٍة مــا طاحهــا رســم االثــــــار

يــا غــر ام ال ّتــوم وام الغــز ِال
واتفرقــوا يف الــدار تكفــون االرضار
واتفرقــوا غــرب وجنــوب وشــايل
ودوروا هــوى قلبــي تــرى اليــوم محتار
ودريهمــي ماصــوف يــا عزتــايل
مــن بوعيــون خ ِّزهــن ســحر واقــار
هــو صاعنــي صــوع الصعــب يف الحبــال
لـــــــي حــط يفَّ حلقتــ ٍن ود ّوار
قيــد الع َيــم الــي ْحمولــــــــه ثقـ ِ
ـال
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إذا حاولنــا تقريــب القصيــدة إىل الفصحــى «املنثــورة» فــإن
أجواءهــا العامــة ســتكون كالتــايل:
أنت أيها الخالق الواحد األحد..
العارف بخافيات وبواطن األمور وما تخفيه الضامئر..
الذي أتكل عليه وال أحيد أبدا ً عنه..
أسألك ريب أن توفقني كام وفقت األخيار
إذ بك أهتدي وليس بغريك
ومن فضلك أطلب السري عىل طريق الهدى واالعتدال..
بعــد كل ذلــك ،وبعــد التــوكل عــى اللــه ،قــم يــا رســويل
واخــر واحــدة مــن اإلبــل
القادرة عىل السري يف الصحراء..
القوية الرسيعة التي تحملك يف هذه املهمة
واخــر معهــا مجموعــة مــن اإلبــل تســر مع ـاً مــرة ،ومــرة
تتفــرق يف ســرها
وليكن طريقك أيها الرسول من هناك
حيث ال أحد م ّر عليه

وحيث ال أثر
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هناك ستلقى الحبيبة التي تسكن حيث تسكن الغزالن
وعندما تصل أيها الرسول إىل تلك املنطقة
كل يف مكان وطريق
تفرقوا للبحث عن الحبيبة ٌّ
متتبعني صغار الغزالن من «ام التوم وام الغزا ِل»
وسوف تجدون قمري الذي أسأل عنه
فهو كالدرهم الذهب موصوف بجامله
الحبيب الذي قيدين بحبه
مثــل القيــد الــذي يســتخدم يف األحــال الثقيلــة يف بــاد
فــارس.
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ونات
بي من سبع
ِ
ــ لحن وغناء :جابر جاسم
هنــاك ألــوان وقوالــب شــعرية إماراتيــة قدميــة ،منهــا طريقــة
الكتابــة الشــعرية بثــاث قــوايف مختلفــة يف الشــطر الواحــد،
حيــث نالحــظ ذلــك يف قصيــدة الهامــي «صــاح بزقــر ملنــادي
 /بخطوفــه  /يــوم الســفن بتشــل» ،والطريقــة ذاتهــا تتكــرر يف
القصيــدة التاليــة التــي غناهــا جابــر جاســم أيضـاً «يب مــن ســبع
ونــايت  /غنــن يل  /بغنــى حــام الــدوح» القافيــة األوىل التــاء،
والثانيــة الــام ،والثالثــة الحــاء ،بينــا الشــطران األول والثالــث
متســاويان ،والثــاين الوســط نصــف الشــطر.
هــذه القصيــدة ليســت مجــرد نظــم متقــن يف قالــب
شــعري ،وإمنــا هــي تكويــن صعــب ومــيء باملعــاين املكانيــة
واإلجتامعيــة ،تعكــس ظــروف الحيــاة مــن خــال الصحــراء
وطبيعــة الحيــاة فيهــا ،وكذلــك مهنــة الغــوص يف أعــاق البحــار،
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بحثـاً عــن اللؤلــؤ ،ومــن ناحيــة اللغــة فهــي مــرآة ملعرفــة لهجــة
املجتمــع يف نهايــات القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن
العرشيــن ،ومــن ثــم معرفــة طبيعــة لــون الشــاعر ومرونتــه يف
تلويــن املفــردة ومداهــا أو اختصارهــا مبــا يتناســب مــع الــوزن
والفكــرة.
يســمى هــذا الــوزن «الونــة» ،وهــي «ونــة مثلوثــة» ،مبعنــى
ثالثيــة األشــطر والقــوايف .واملعــروف أن الونــة مــن بحــر املجتث
حســب بحــور الفراهيــدي يف جانــب شــعر الفصحــى.
سـبع ون ِ
ّــات غنــن يل بغنى حمـــام الــدوح
بـي مـن ْ
ِ
رتـعـــــــات حطـن يل عوقٍ خشن يف الــروح
يــــوازي
ٍ
فيـهـن فــــزرا قـطـاة جتلـن يل مثـل املهـــاه تلــــوح
طرف نْظري مـا ِ
بــات ينهلّــــي فوق خدودي سفـوح
ْ
ِ
املقـات معتلـــي ومن الهيـر مضـــروح
شفـنـي عـقب
يــا فـاهم لهـيـواتـــي افطـن يل يا شـــيخ يـا ممــدوح
كـم صبحت غـاراتـــي يف الحيل يوم العبـاد طْيــــوح
كم وازيت خْطفـاتــي بالشلــي يوم السفيـن طْـــروح
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زدت اليوش غمراتــي وآملّــــي شــروى سفينــة نــوح
غصت الهـــوى ما يايت وآعلّــــي فـي محمـلٍ مسطـــوح
وين تهايف حصاتـــي واولّــــي يف لــج مالــه صــــوح
غمجٍ فيـه وهـقـاتــي يخولّـــي دونــــه تاليــــف روح
وارضب عىل الدانــات وآغلــــي واملشـــتـري مربــــوح
واسكر سـبـع ساعـات ما شلّــي راسـي وانــا مســـدوح
واليل غطــس مبشاتـي يف الدلّـي يلقى العلـم مكشـــوح
حـــي ْبـيـر الشــر ِ
ات ملجلّـــــي صلّب و بـات ْينـــــوح
ِ
نفحـات ودوا لّـي مســـج ْوزباد يْفـــــوح
ياب اطـيـاب
يـا شيخـي يــا شفــايت يا ظلّـــي خذ لك حجي منصــوح
خــط القـلم بـدواتـي بيــــد ّل فـي دفتـــ ٍر مشــــروح
نختـمـهـــا بـالـصــال ِة تنهلــــي عـــــدد وبـل سـفــوح
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ضوء على شعر
«الونة» في اإلمارات:
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•ضوء على شعر «الونة» في اإلمارات:
ميتــد تاريــخ اإلمــارات إىل قيـ ٍـم وتقالي ـ َد وفنــون هــي ابنــة
بيئتهــا وتعايــش أهلهــا مــع جغرافيــة املــكان منــذ القــدم،
وليــس منــذ قيــام دولــة االتحــاد ..إن تكاتـ َـف األمكنـ ِة وتجاو َرهــا
ٍ
تشــابهات حياتيــة تتناقلهــا
اإلجتامعــي واالقتصــادي يولّــد
ُ
األجيــال ،وكل جيــلٍ يضيــف لهــا عنوانَــه املبتكــر.
الونــة ..مــن الفنــون الشــعرية والصوتيــة يف اإلمــارات ،لهــا
خصوصيــة الكلمــة وموســيقاها ،ولهــا أصلهــا العــريب العريــق،
ومبدعوهــا وقصصهــا املجبولــة بــروح العيــش واملهــن والعالقات
اإلجتامعيــة بــن رشائــح املجتمــع الواحــد.
هــذا املنتَــج املــكاين هــو الــذي يشــكل جــزءا ً مــن الهويــة
الثقافيــة الشــعبية ،وهــو الجديــر بالحفــظ والتطويــر والدراســة
عــر العصــور ..يقــول الهامــي:
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رقيــت

كل فـــرعٍ نايــف
يف ْ

أتْح ّرانـــــي

والزيــن ع ّنــي طايــف

عليــــــــه مــا بدّ يــت

مســ َمر العجايــف
يــــا ْ

رحبــت بــك حييــت

ركــب طايــف
ترحيــب ٍ

ليلــة مــــزار البيــت

هنــاك أصــواتٌ كثــرة تتــوزع عــى املحيــط الجغرايف الواســع،
وهــي متعــددة وميكــن أن تأخــذ شــكل األنــن ،مثــل النهمــة
واألبوذيــة واملواويــل والعتابــا وكل القوالــب الشــعرية الغنائيــة
الفرديــة ..ومثلهــا تتميــز الونــة اإلماراتيــة بخصوصيتهــا مــن
ناحيــة الــوزن والقالــب الشــعري والنغــم ،ســواء عنــد الجيــل
القديــم أم الجيــل الــذي طورهــا وأضــاف لهــا مــا يتناســب مــع
حداثــة األداء ..إن الونــة اإلماراتيــة لــو ٌن فنــي شــعري كَتَــب عىل
وزنــه عـرات الشــعراء اإلماراتيــن منــذ أكــر مــن مئتــي ســنة،
وليــس املقصــود بالونّــة الصــوت فقــط ،بــل التكويــن اإليقاعــي
للشــطرين والرتاكــم الشــعري املتجــذر يف البيئــة الشــعرية
اإلماراتية.
صــدر أول توثيــق لبعــض قصائــد الونّــة اإلماراتيــة يف ســنة
 1986مــن خــال جمــع ورشح وتحقيــق الباحــث الراحــل
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الكنــدي مصبــح الكنــدي ،وفيــه مجموعة مــن الشــعراء القدامى
أبرزهــم الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ،وقــد انتــرت تلــك
القصائــد بــن مختلــف األجيــال مــن مؤديــن ومطربــن وشــعراء
حتــى أصبحــت شــائعة خــارج دولــة اإلمــارات .ومنــذ الســتينات
مــن القــرن املــايض اختــار املطربــون عــددا ً مــن قصائــد الونــة
وأعــادوا ألحانهــا مبــا يتناســب مــع اإلضافــة املوســيقية.
ويف توثيــق آخــر لشــعر «الونــة» تضمــن كتــاب «شــعراء
()17
آل نهيــان» لوحــة شــاملة لقصائــد تــؤرخ ملراحــل زمنيــة
بعيــدة ،ومنهــا عــى وزن «الونــة» ،وأقدمهــا للشــاعر الشــيخ
ذيــاب بــن عيــى آل نهيــان املتــوىف ســنة  1793وهــي قصيــدة
«دنيــا مابــج نــداره».
أمــا الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان واملتــوىف ســنة
 1845فقــد تضمــن الكتــاب لــه حــوايل خمســن قصيــدة عــى
وزن الونــة منهــا قصيــدة «يالكــوس يالرسايــه ..ييتــي وانــا مــا
ابغيــج» ..إن هــذا الــوزن الشــعري الــذي عــرف باســم الونــة،
يشــكل تأكيــدا ً تاريخي ـاً عــى ريادتــه يف اإلمــارات منــذ مئــات
الســنني ،مــن خــال النصــوص واألداء الفنــي واالنتشــار يف بيئــة
إمــارة أبوظبــي الشــعرية.
 )17شعراء آل نهيان ـ إعداد وتحقيق الباحث والشاعر سلطان العميمي ـ أكاديمية
الشعر
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أمــا الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان واملتــوىف ســنة
 1855فلــه ونــات شــهرية بأســلوبها ومفرداتهــا املتميــزة مثــل:
وايل

الســكان

زيــد اليــوش تغمــره

يــا

وه ّيــد بشــوف الديــره

مــا دام لهــا بيــان

وللمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان قصائــد
كثــرة عــى وزن «الونــة» ..منهــا قصائــد غناهــا عــرات
املطربــن اإلماراتيــن والخليجيــن والعــرب ،والتــي مطالعهــا:
شطـــن

بــــي

الغـــزالنِ

يل لْهـــن عيـــانٍ
والسـولـعـــي

ســـود

وزّانــــــي

فـــي امتابـعـــه مجـهـــود
****
ّ
دق

العــود
يــا

بـتـقايـــف
ميحـــد

لـــلوصاه
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قــول

جــزل

الوصايــف

يل

يـــسمعه

يـــهواه

وغريهــا الكثــر مــن قصائــد «الونــة» التــي بقيــت يف ذاكــرة
األجيــال ،وانتــرت بــن مطــريب اإلمــارات والخليــج العــريب
لجامليــة الكلمــة وموســيقى اإليقــاع مثــل:
• قاصد جداكم حايف
• دنيـا محال وطرها
• يا ذربني املعاين
• يا ذعذاع الهبايب
• يا السمرة يا الجميلة
هكــذا تعــددت طــرق أداء «الونــة» ،لكنهــا بقيــت شــفافة
الــوزن واللهجــة والحنــن ..ويذكــر أن الونــة نشــأت كـ«لــون
شــعري غنــايئ» يف مجتمــع الثنائيــة الجغرافيــة بــن البحــر
والصحـراء ،وكتبــه القــادة والشــيوخ والفرســان ،منــذ قبــل أكــر
مــن مئتــي ســنة ،وحتــى األصــوات الشــعرية الحديثــة والرائــدة
ممــن شــكلوا الرعيــل األول يف الشــعر املغنــى.
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• سامل الجمري
• عوشة بنت خليفة
• ربيع بن ياقوت
• محمد سلطان الدرميك
• عيل بن رحمة الشاميس
• وغريهم من جيل البدايات الستينية من القرن املايض.
كانــت الونــة تــؤدى عــى ظهــور الجــال أو يف لحظــات
االســراحة يف ظــل غافــة أو نخلــة ،أو كانــت تــؤدى يف رعــي
اإلبــل ،ويف الطرقــات بحثــاً عــن املــوارد املائيــة.
األنــن واألشــواق واملطــر والنســيم وغريهــا مــن املفــردات
التــي تكــر يف شــعر الونــة ،وبالتــايل أصبحــت قريبــة مــن
التلحــن والغنــاء ،فكانــت فرصــة املطربــن الــرواد حــن أسســوا
معهــا تراكـاً فنيـاً يصــل إىل مئــات األغنيــات ..ومــن شــعر الونة
الــذي كتبــه الجمــري قصيــدة:
أ ّرق نظيـــر العيـــن

ورقٍ لعــى باصواتــه
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أون مــــــــن ونـّاتـــه

قلـــب حزيـــن
ونّــة
ٍ

يتســقى بحرساتــــــه

مــا و ّقــف م الونيـــن

نالحــظ أن الشــعراء القدامــى هــم الذيــن كتبــوا قصائدهــم
عــى وزن الونــة ،وتــكاد هــذه القصائــد تغيــب عــن تجــارب
الجيــل الجديــد مــن شــعراء اإلمــارات .ونتذكــر الشــعراء عــي
بــن رحمــة الشــاميس وقصائــد الونــة مثــل «يــا مزمــوم النهايد»،
وهــي أيضـاً غنــاء ميحــد حمــد:
يــا

مزمــوم

النهايــــــــد

يــا بــو خــر فرتيــــن
لــك يف قلبــي وســـــايد
مــن
ريحــة

ورد

عطرهــن
فــوق

و

ياسميــــن

زايـــد
النحــر

ينبيــــــــن

وللشــاعر محمــد ســلطان الدرمــي قصائــد عــدة عــى وزن
الونــة ،غناهــا فنانــون مــن مختلــف األجيــال أبرزهــم الفنــان
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ميحــد حمــد:
لــوال

املــام

آحاتــــــــي

واخـــــــــاف
بارضّ ــف

الونّاتـــــــــي
وازقـــــر

باقــول

م

املنقــود

مــن

ٍ
بصــوت

عــود

رشواتــــــي

لــــــي يف املنــام ْرقــود
ت ُعــرف بقية األوزان الشــعرية يف القصيدة الشــعبية اإلماراتية
باســم األوزان أو البحــور الهالليــة ،والونــة ليســت منهــا ،ولذلــك
فــإن الشــكل واملضمــون واألداء النغمــي للونــة اإلماراتيــة يعــد
مــن خصوصيــات املنتــج الثقــايف الشــعبي ،بقدميــه الــذي عرفــه
اآلبــاء وبجديــده حــن اســتخدمه املطربــون يف أغانيهــم وأدخلــوا
عليــه األلحــان واألدوات املوســيقية الحديثــة.
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يا من القي طاليب
ــ لحن وغناء :جابر جاسم
عندمــا نقــول إن بعــض القصائــد ليســت قابلــة للغنــاء
فــإن الســبب هــو ذلــك التكويــن اللغــوي املعقــد والنابــع مــن
أعــاق البيئــة القدميــة ،وبالتــايل فإنــه ميثــل تاريخ ـاً اجتامعي ـاً
وثقافي ـاً غــره اليــوم ،ولكــن ذلــك مل مينــع جابــر جاســم مــن
اختيــار قصيــدة «يــا مــن القــى طاليــب» للشــاعر الهامــي.
هــذه القصيــدة ذات مفــردات صعبــة ،رمبــا ال يســتطيع فهمهــا
القــارئ بســهولة ،ومــن هنــا كان جابــر جاســم جريئاً حــن لحنها
وغناهــا يف الســبعينات ،طبعـاً اختــار منهــا عــددا ً مــن األبيــات،
وقــد قالهــا الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي واصف ـاً نفســه
وقــت الشــدة ،وينتقــد موقــف الحاســدين ويدعــو عليهــم
باملــوت غرقــاً ،ومــن خــال ســياق القصيــدة نالحــظ أجــواء
البحــر والغــوص واملراكــب ومفــردات البحــر عمومــاً.
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يــا مــن القـــى طاليـــب
صــك
ّ
واىف

الصــدر
َّ

وآزم

عطـايـــب

مبصـقّـــ ٍل
رضب

مشـهـــور
الرضايــب

مبــايض
مبـفـلّـــ ٍج

بـوسبـــع

ب ْنحــور

مـيــــرور
ذبايـــب

وبــو

لــه يف الحديـــد ْمهـــور
يختـــب
ّ

مـــن

الهبايـــب
منـعـــور

وتواغـلـــه
شــ ّده يـــ ْد مـــن قرايـــب
مـــا

وادعونـــي

شـــور

قلــت عفــوا يـــا حبايـــب
قـــال

اعثـــر

يامعثـــور

الحـــق بغصايـــب
واخــذ
ّ
وتعـمـــ ّد

كـــر ْه

زور
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ليـــن

تخطّـــى

العتايـــب

كـــات
ياميـلـــي

الـ ّتـرايـــب
يــا

شب ّيتـــوا

تهـــون

اللّمـــور

لـــي

مهتضـــ ْم

لخـصـــور

حرايـــب

والعفــو مـــن ذا اليـــور
مــا دســت الكـــم سبايـــب
دمــع

كان

تقبلـــون

عيونـــي

سجايـــب

مــا

و ّقـفـــن

ع ْـــذور
لـخـطـــور

ياهــل النـــوق الخبايـــب
لـــي
شلـــوا

دريـــجٍ
مــا

قبــل

قفّـــلن

وظـمـــور

غايـــب
ينتـحـــل

تْصيبـــه

مصايـــب

وانتــو

مهـــب
ّ

ويـثــــور
ْحضـــور
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يـــالله يعـــل الكـذايـــب
ع ّيـــت
فـــي

لـــي

يشهـــدون

ريـــ ٍح

صاليـــب

علـــى

خفـــ ْو

ٍ
دلجـــات

خرايـــب

مــا
راعيهــن

يقطـعـــن

فـــي

وريــج

لـبـــرور
البـحـــور

نشايـــب

العـــرض
د ّمـــه

الـــ ّزور

وال

وقـــت

الغرايـــب

يـــوم

املايـــه

ومــوي
ٍ

غضايــب

ومالطـمـــه

دبـــور
ثـبـــور
يـريـــور

صيحتهــم فـــي الغبايـــب
عليـــه

ْـــي
حل ٍ

طـيـــور
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يقول يف هذه القصيدة:
حــن نتتبــع املطلــوب لنــا بثــأر فــإن املعركــة تــدور مرشعــة
بــن الصــدور والنحــور
حتى يغدو عدونا معطوباً بهذا السيف املشهور
والــذي نُقشــت عليــه صــورة األســد و ُمهــر باألختــام الدالــة
عــى أصالــة معدنــه
وال يحمله إال الشجاع املعروف بقوته
حيث يهتز بيده
ومع ذلك فإنكم أيها األحباب أشعلتم الحرب بيننا
وأوقعتم الجور والظلم علينا
وبال سبب كان ذلك موقفكم معي ،أنا الشجاع
فاقبلوا العذر مني فإن دمعي مل يتوقف عن الجريان
وأنتم يا أهل النوق الراكضة يف الصحراء
احملوا هذا املرشف عىل الهالك
قبل أن يسقط ميتاً وأنتم بعيدون ال ترونه
إننــي أدعــو اللــه باملــوت عــى أولئــك الكذابــن الذيــن
شــهدوا بالــزور
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وعســاهم يف بحــر ،يف ســفن غــر مســتقرة ،يف ريــح تهــب
عليهــم
حتى يغرقوا جميعاً عندما يكون البحر يف حالة م ٍّد
ويف األعامق يكونون عرضة لسمك القرش.
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يا ركب يا ّ
قصادي
ــ لحن وغناء :جابر جاسم
أيهــا الراكــب قاصــدا ً الشــيوخ األجالء ،شــيوخ القبائــل القريبة
والبعيــدة ،اتبــع طريــق الباديــة واقتفــي جانــب «الختــم»..
هكــذا يــويص الشــاعر رســوله ،ويشــكو لــه الحــال مــن رس
الحبيــب الــذي عطــره «دهــن بغــدادي» يجلبــه العجــم معهــم
مــن هنــاك ..أمــا بالنســبة للمناطــق التــي وردت يف القصيــدة
فهــي مناطــق تقــع اليــوم يف إمــارة أبوظبــي ومنهــا «الختــم»
عــى الطريــق بــن أبوظبــي والعــن ،وحــن التقــط جابــر جاســم
هــذه القصيــدة فإنــه التقــط ملحــة تاريخيــة مهمــة يف عالقــة
الشــاعر باملــكان قبــل أكــر مــن مئــة ســنة «مــع مالحظــة أن
القصيــدة عبــارة عــن خمســة أبيــات» مــع ســؤال مهــم :هــل
ضاعــت األبيــات الباقيــة أم هــي مــن األصــل بهــذا العــدد؟
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قصـــــادي
يــا
ركــب يـــا ّ
ْ
جــدوى شيـــــــوخ األمـــم
اتبــــــع طريـــج البـــادي
واتقـفّـــــــى

بالخـتـــــــم

قــل لــــــه تــراين غـــادي
ْ
مــــــن مفـــرود األثـــــــم
راعــي الصــوغ الهبــادي
لـــي يزهــــــو بالختـــــــم
عطْــره دهـــــن بغـــدادي
جـــــا مـــن دار العجـــــــم
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حي الهجر حيا به
ــ لحن وغناء :جابر جاسم
بدايــة القصيــدة يف ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهاميل،
الصــادر عــن نــادي تـراث اإلمــارات «الهجــر ال حيــا بــه» ،حيــث
ذم الهجــر وعــدم الرتحيــب بــه ،والــذي كان ســبباً بفـراق األحبة،
وأيض ـاً ســيكون ســبباً يف األمل والســهر والحرمــان ،لكــن الفنــان
جابــر جاســم ارتــأى أن يأخــذ البدايــة مــن كتــاب «تراثنــا مــن
الشــعر الشــعبي» ،حيــث يتحــول املضمــون إىل العكــس ،أه ـاً
وســهالً بالهجــر!« :حــي الهجــر حيــا بــه» ..فــإذا كان املقصــود
فعـ ًا «حــي الهجــر حيــا بــه» ،فاملعنــى هــو التحــدي والكربيــاء،
حيــث يقــول :قــم أيهــا الشــامت واشــمت ،وأنــت أيهــا الحســود
لقــد نلــت م ـرادك ،لكننــي يف النهايــة أنــا قــادر عــى التحــدي
وتجــاوز الصعــاب ..أمــا إذا كان املعنــى «الهجــر ال حيــا بــه»،
فمــن الواضــح أن الشــاعر يــريث لحالــه مــن ســطوة الهجــر
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والحرمــان مــن الحبيــب ،وبالتــايل فــإن عــدم الرتحيــب بالهجــر
منطقــي ومــرر
ـي الهجــر ح ّيابــــــــه
حـ ّ

وايّامــــــه لـــي لفَــــت

والســعد دنّ اركابـــــه

والفرقـــــــا مـ ّرحـــت

مــن يوم غلّـــج بابـــــــه

يــا ريــي مـــا وطـــــت

لــو هــو مــا ينصخــى بــه

بــا غــ ِّزر لــــــه تحــت

يــوم اتغلّــق يوابـــــــــه

وازم زنّ و َعن َــــــت

أنقل حبــه شبابــــــــــه

قــم يالحســود اشْ مـــت

مــا يف وصلــه مثابـــــه

ومنــه امليـــاز اثبـــت

أخْــر نشــوف احســابه

وافراقـــه بالبـتــــــت

يـــوم ابتـــدا مبّــا بــــــــه

وتْغيـــر

وانْـتـــــوت

مــا نقبل لـــه متابــــــــه

ربـعـــه واتبـدلــــــت

ونْســد نــوع اسبابـــــــه

عينــي غيـــره هـــوت

يب مــن ريــم العذابــــه

يل عــارض والتفــت
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لــو بامتـــس ثيابــــــــه

عظـــام جـــد بلـــــــت
ٍ

روح القــر تحيابــــــه

وان ســلـــم سلمــــــت

الــروح فـــي طالبــــــه

لــو اتباعــد مـــا سلـــت

يل فايــج يف شبابــــــه

يابـــه حســـن البخـــت

روحــي يف الــي تبــا بــه

ت ْرخــص يف الــي بغــت
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يا عون من نادالي
ــ لحن وغناء :جابر جاسم
عــدد كبــر مــن قصائــد الهامــي عــى وزن «الونــة» ،كــا
أرشنــا إىل ذلــك غــر مــرة ،وهــو لون غنــايئ فــردي يغ ّنيــه البدوي
تحــت شــجرة أو فــوق تــل رمــي أو حــن يحــدو بناقتــه أو يف
أي مــكان وحالــة ووقــت ،وبــا موســيقى ،ســوى ذلــك اإليقــاع
الروحــي الداخــي ..وقــد اختــار جابــر جاســم هــذه القصيــدة
وقدمهــا ضمــن مرشوعــه الخــاص الــذي تحــول إىل خزيــن
هائــل مــن النصــوص الشــعرية ،وأســهم يف نقلهــا مــن دائــرة
الظــل إىل فضــاء الشــهرة والتجــاوب مــع الذاكــرة املجتمعيــة.
ونالحــظ التكلــف يف صياغــة بدايــة كل بيــت بحيــث يأخــذ
آخــر كلمــة مــن البيــت األول ويبــدأ بهــا البيــت الثــاين ،وهكــذا
بقيــة األبيــات ،لكــن رغــم هــذه الصنعــة فإننــا نقــرأ القصيــدة
بتلقائيــة عذبــة.
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يقول:
لبيك يا من ناديتني باسمي ولو خطأ
نيس وسال
فأنا جد منتب ٌه ولست مثل ذلك الذي َ

ها أنا أتحرق من الداخل نارا ً من شدة الشوق
تلك النار التي ال أظنها ستنطفئ حتى املامت
ومع ذلك سأظل أكتم الرس ليك ال يُشاع
ياعــون مــن نادالـــــــي

باســمي ولــو غلطـــان

غلطــه مــع الــي ســـايل

واال معـــي وقظـــــان

حطّيــت يل بالغالـــــي

باقــى الحشــا ض ّيــان

ض ّيــان مــن املحالــــي

تطفــا ليـــن الدّ فــــــــان

يدفـــــن عزيــــز املــال

والســـدّ بالكتـمـــــــان

ويكتــم علــــــــى ِ
لنذال

ال يستـــوي شيعــــــان

وان شــاع ّ
غــث البــايل

بــن اصحبــا واخـــوان

إخـــوانٍ بالعـدالـــــــي

مــا يظهــر لـــه بيــــــان
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عــن املهــاه الفالــــــي

لــــــي ت ّتلـــي الجيــزان

جيــزان ضــوح الــايل

ٍ
طــوف عــى طوفــــان

طايــف حــي عدالـــي

مــا تصطاخـــــه اآلذان

صلْيــا عــن ا ّمــا يقالـــي

مــا يسمعـــن صليــــــان

مــــا تسمـــع العـــــ ِ
ـذال

أهــل الحــي زيفــــــان
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محمد بن سهيل والهاملي
الفنــان محمــد بــن ســهيل الكتبــي مــن املطربــن األوائــل،
اختــار للشــاعر الهامــي قصيدتــن هــا «حــي مبــر ال ـر ِ
ات،
ويــا بــن خميــس الطايــف» ..والســؤال هــو مــن كان األســبق يف
تنــاول قصائــد هــذا الشــاعر؟ محمــد ســهيل أم عــي بالروغــة
أم جابــر جاســم؟ نعتقــد أنهــا الفــرة نفســها ،حيــث بــرز عــي
بالروغــة ســنة  1966وجابــر جاســم الســنة نفســها ومحمــد
ســهيل أيض ـاً ،لــذا فتــح كل منهــم نافذتــه عــى قصائــد هــذا
الشــاعر وبــدأوا يقطفــون مــن حدائــق شــعره.
هــذه القصيــدة غناهــا جابــر جاســم ولكــن باختيــارات
أخــرى ،أو بتقديــم وتأخــر بعــض األبيــات ،أمــا محمــد ســهيل
فقــد غناهــا عــى الشــكل والعنــوان التــايل:
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حي بمير الشراتي
ــ لحن وغناء :محمد سهيل
ِ
ونـات غنن لــي
بـي مـن سـبع

بغنى حمـام الـــدوح

ِ
وارتعــــات حطـن يل
يــــوازي
ٍ

عوقٍ خشن يف الــروح

فيـهـن فــزرا قـطــا ِة جتلـن يل

مثـل املهـــاه تلــــوح

حــي ْبـيـر الشــر ِ
ات ملجلّــــي

صلّب وبـات ْينــــوح

يـاب اطياب نفحـايت ودوا لّــي مســج ْوزباد يْفــــوح
طرف نْظري ما ِ
ينهــــــل عىل الـدود سفـــــوح
ِّ
بــات
ْ
معتـــــل ومن الهيـر مطــــروح
ِّ
شفـنـي عـقب املقايت
يــا فـاهـم له ْـيـواتـي إفطـن يل يا شـيخ يـا ممــــدوح
زدت اليوش غمــر ِ
ات وآملّــــي رشوى سفينـة نـــــوح
ِ
الدانـات وآغلــــي
وارضب عىل

واملشتـري مربــــــوح
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ويـن تْهـايـف ِحصايت واولّــــي

يف لـج ما له صـــــوح

ِغـ ْمـجٍ فـيه ْوهـقـايت يخول ّــــي

دونـــه تاليـــف روح

واليل غطـــس مبشايت يف الدلّــي

يلقى العلم مكشــوح

يـا شيخــي يـا شفـايت يا ظلّـــي

خذ لك حجي منصوح

خـط القـلم بـدواتـي بيد لّـــي

فـي دفتـ ٍر مشــــروح

نختـمـهـا بـالـصـــال ِة تنهلــــي

عـــــدد وبـل سـفـوح
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يا «بن خميس» الطايف
ــ لحن وغناء :محمد سهيل
مــن أبــرز بحــور قصائــد الشــاعر الهامــي «الونــة» وقــد غنى
محمــد ســهيل منهــا قصيــدة «يــا بــن خميــس الطايــف» ،وابــن
خميــس هــو الشــاعر محمــد بــن خميــس بــن حمــد املزروعــي،
الــذي يقــول لــه الهامــي «إنــه يف أحــد األيــام املاضيــة رأى فتــاة
جميلــة تشــبه الغ ـزال ولــو هــو رآهــا ألصبــح ســقيامً عظامــه
رثــة باليــة»:
يابــن خميــس ،الطايــف

يــوم مـــــــن األيــــــام
ٍ

لــو شــفت مانــا شــايف

بــو خ ُّم ٍصــن ْهضــام

ال حلــت بـــك رصايــف

عقــب الشفــــا بسقــــام

وازم حالـــــــك نحايــف

ٍّ
رث وبيــد ْعظـــــــام
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خــذ منـّــــــي بالحاليف

عــن رويــا يف املنــــام

إنــــــي هزعــت النايــف

وارشبــت ريجــه زام

مـــــــن ذبّ ٍال رهايـــف

فــ ْرقٍ مهــب اكْظــــــام

واصبــح حشــايا صايــف

مالــــــــي جســدْ يلتــام

واعانــــــج م الحســايف

صبعــي مـــــــع لِبهــام

لــو مـــــا لبــس الصنايف

واضفــي عليـــه الثــام

لــه يف اليــازي وصايــف

ميّــا كســاها خــــــــام

ٍ
بوحيـــــات عطايـــــف

مثــل ْهــال التمــــــام

كــــــل يْنوبه ترايــــــف

مــــــــا جــ ّزاه الســهام

حــر الكــوس الصاليــف

غــريب يــــــاب الكتــام

شــل ْمــزونٍ رضايــــف

بــن الســا والهــــــام

دايـــــس ف َّيه عنايــــف

حمــج وبـــــداه ازرام

ألهــاين عــن شفايــــــف

ٍ
وفــروض بالتمــــــام

أصــي صــاة الخايـــف

فــ ٍّذ بغيــــــر اميــــــام
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يقول:
يا ابن خميس
يف يوم من األيام املاضية
رأيت من يشبه الغزال يف خرصه النحيل
ولو أنك رأيته لحلت بك املصائب وأصبح جسدك عليالً
وإنني أقسم لك :لقد رأيته يف املنام
وأنا أقبله وأرتوي من عذب ملاه
ساعتها اشتعل جويف نارا ً من تلك اللحظة
التي جعلتني أذوب هياماً بجامله
من لؤلؤ أسنانه إىل جسمه الذي كالغزالة
ومــن حاجبــه الــذي كالهــال إىل تــرف خــره وجوانبــه
املضمــرة
وهكذا ..أصبحت خائفاً ونسيت مطالبي وانشغااليت.
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خالد الهاشمي والهاملي
الفنــان خالــد الهاشــمي أحــد الذيــن أعــادوا عــددا ً غــر قليــل
مــن األغــاين القدميــة للفنــان جابــر جاســم وغــره ،إىل جانــب
تقدميــه مجموعــة كبــرة مــن القصائــد اإلماراتيــة املهمــة
بصوتــه ،منهــا للشــاعرة فتــاة العــرب والشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان والشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي وغريهــم.
يا حلوين المباسم
ــ لحن وغناء :خالد الهاشمي
يــا حلويــن املباســـــم

قلبــي جداكــــــــم الن

بازوركــم يف الباســم

يــا خــان الزمــــــــان

عــى جزمــا بالســـــم

تدعــى الحجــر ميــدان
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شــ ّجع العوقــي واســـم

يــا مــايل الذرعــــــان

شــل املياســـــم
بيــدك ّ

وانــت ا ّد ّل الضمــــان

جداكم :صوبكم
يبش الرطب
الباسم :الصيف عندما ّ
جزمــا بالســم :الجيــم باللفــظ املشــبع (ثــاث نقــاط تحــت
الجيــم) وتعنــي الناقــة املنثلمــة األظافــر بســبب ارتطــام أقدامها
بالحجــر والحــى لكــرة املســر يف املناطــق الوعــرة.
شـ ّجع :الجيــم باللفــظ املشــبع (ثــاث نقــاط تحــت الجيــم)
وتعنــي اضغــط عــى مــكان األمل وتفحــص أيــن موقعــه ألجــل
الــي .والعــوق تعنــي املــرض ،ومــايل الذرعــان تعنــي القــوي
املمتلــئ الذراعــن ورمبــا يقصــد حبيبتــه.
ويدعوهــا إىل أن متســك بيدهــا (املياســم) الحديــدة الحــارة
الســاخنة فهــي تــدل عــى موقــع األمل.
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أصبحت يا شقرايا
ــ لحن وغناء :خالد الهاشمي
مــن الطبيعــي أن هــذا الشــعر العميــق ذا املضامــن املكانيــة
الدالــة عــى طبيعــة وتاريــخ وبيئــة املــكان ،لــه أهميــة كبــرة
عندمــا ينتقــل إىل الغنــاء .ينقــل معــه التاريــخ واللهجــة والعمــق
الثقــايف والنفــي والصــورة املكانيــة واالجتامعيــة ليضعهــا
املطــرب يف ذهــن املتلقــي برفقــة املوســيقى واملشــهدية الفنيــة
الحديثــة.
يف هــذه القصيــدة حــوار مــع الناقــة! وهــو موضــوع شــائع
بــن شــعراء الباديــة مــن ناحيــة الحــوار مــع الحيوانــات أو
الريــاح أو الرمــال أو الصديــق الغائــب ،وغريهــا مــن الضامئــر
واملوجــودات البيئيــة القريبــة واملعاشــة.
أصبحــت أيتهــا الشــقراء عــى ســف ٍر
يقــول لناقتــه :لقــد
ُ
ويبــدو أنــك غــر قــادرة عــى حمــي بســبب أن عظامــك مل
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تعــد متعافيــة ،فهــل رأيـ ِ
ـت حبيبــي صاحــب الرمــوش الطويلــة
والعيــون الجميلــة فأصابــك مــرض مثلــا أصابنــي؟
أصبحــت يــا ش ْقرايـــه
ْ

ــراح
َع ْيــلٍ علـــــى املِ ْ

هــوب الغايَـــه
وِيــاج
ِ

مــا ِمــ ْن عظــا ْم ْصحــاح

رشوايــه
صابــج ِوزا ْ

مــن بــو َهــدَ ْب نشِّ ـــــاح

ويقــول أيضـاً :طلبــت مــن اللــه الخالــق العزيــز أن ال يرينــي
خســارة «قــاح» فيــك ويف نيتــي باتجــاه مــن أحــب .ويــا ريب
الــذي يســتجيب دعــايئ ،أرجــو أن تســامحني وال تفــرح يب
ي بــكل يشء:
أعــدايئ ،والذيــن هــم بخــاء ع ـ َّ
طل ْبــت مــن مواليــــه

ال َي ْروينــــــــي ِقــاح

فيــج وفـــــي م ْنتوايــه

جــان ال َب َخــت مــا طــاح

يــا مســتجيب ْدعايـــه

السمــــاح
أرجــو م ْنــك َّ

ال ف َّرحــت ا ْبغضايــه

علــــــي شْ ــحاح
والــي
ْ
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ثــم يعــود إىل مناجــاة نفســه وجرحــه الــذي ال يهــدأ،
ويقــول :يــا لشــدة املــرض الــذي يف أحشــايئ ،كلــا كتمتــه ظهــر
إىل النــاس وانكشــف رسه ،كل ذلــك مــن كــرة أهــل النميمــة
والوشــاة ،الذيــن يتحدثــون بخبــث عنــي ،ويقولــون يف غيــايب
كالمــاً ســيئاً بينــا هــم أمامــي مداحــون كذبــاً! ويف الختــام
يتوجــه إىل الحبيــب الــذي وصفــه بصاحــب األهــداب الطويلــة
«يــا بــو هــدب نشــاح» ،ويعتــذر منــه ويطلــب منــه الســاح
عــا حصــل لــي يبــدأ معــه بدايــة جديــدة:
يــا عــوقٍ يف ِحشــايه

كل مــا ِك َت ْمتــــــــه بــاح
ْ

مــن كــرْ َة اله َّذايـــــه

أهــل ال َحكـــــــي لِقبــاح

يل يف الــورا ســ ّعايه

والوجــــــه فيــه ا ْفــراح

لــك يف ال ِعــ ِذر مشَّ ــايه

يــا بــو َهــدَ ب نَشّ ـــــــاح

أريــد م َّنــك شايَــــــــه

إلعفــــــو م ّمــــــا راح

قصيــدة «أصبحــت يــا شــقرايا» بلغــت مــن الشــهرة بحيــث
غناهــا عــدد مــن املطربــن والفــرق الفنيــة الرتاثيــة ومــؤدي
«الونــة» ،ووصلــت إىل جمهــور واســع مــن محبــي الشــعر
القديــم.
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ْ
ْ
النهايد ْ
يا مز ُموم
ــ لحن وغناء :خالد الهاشمي
يــا م ْزمـُــوم النهايـــــدْ

اك
آل والَّــــــــــذي َسـ ـ َّو ْ

ـسايدْ
مــا شـَـ ّم ْت ْ
بك حــ َ

َنســاك
معــي وا
خــص
ْ
ت ْر ْ
ْ

ْوالَ حــد َّتنــي حـُـوايــــدْ

واك
ليـــن آغـَـــدي شـَــ ْر ْ

آال بـْزقــْــر ونــشايــــدْ

ـاك
يوم آتـحقـــ ْـق يـــفـَ ْ

عـِـ ْ
ـر العضايــدْ
ـطيت كـ ْ

اك
ريلٍ تـمـْـشـــــي جـدَ ْ

بـــايـــلّـــدْ هــــا يالَيــدْ

ـواك
ـس لو تـه ْـ ْ
الْــنــف ْـــ ْ

وبقطــع رســم اَلْيدايــِــدْ

ـاك
ع َــل َـــى ص َـــ ـ َواد ْر مـ ْ

َوايــد ْ ع َــلـي َّــــــه وايـــدْ

ـاك
يــا مــا ت َــبـع ْــ ْ
ـت ْرضـ ْ

يــوم اَلـــدَل ْــهـــــا رقايدْ

ويــــاك
مــا تــنـــقيض ُر
ْ

آالَّ آنْ ر ْد ِت الر َوايــِــدْ

مـــ ْن خاطــ ْرك وه ُـــوا َْك
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و آالَّ فـْـوصـلـِـــي كَايـــدْ

مــاك
شـَـتـَــان عـَـــ ْن ال ْ

باخــطَّــف بالــبـعــايدْ

ـذاك
عــــن قربتــك وآحـْـ ْ

و ْلَ ولَّــيـــتــــك ْسدَ ايدْ

ـاك
عن آمـَّـــــا يــــ ْ
آزيــدْ ِ

مــســـتــعــــلٍ وايـدْ
لو ْ

ـاك
يــــا زي ْن ِمـ ْن فــرقـَــ ْ

ـن آلــشدايدْ
عــلـ َّيهْ مـْــ ِ

اك
يل خـَـطـَّـــفوا طــر ْو ْ

أيتها املحبوبة الجميلة
ِ
ِ
أعاملك مثلام ِ
فعلت يب!
خلقك أنني لن
أقسم بالذي
الحساد ينالون منك ويشمتون بك
ولن أجعل ّ
إنني أدعو الله أن ال يجربين عىل فعل ذلك
وثقي أنني سوف أقطع الوصل ِ
إليك

ِ
باتجاهك
بل سوف أكرس رجيل إذا هي قادتني
أنا أحبك وسوف أبقى معلقاً بك
ولكن سوف أرغم نفيس عىل الهجر
وإذا قادتني الظروف إىل السري عىل طريقك
فسوف أم ّر بعيدا ً عن ديارك.
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ممحون
صحتي وانا
ِ
ــ لحن وغناء :خالد الهاشمي
صحتــي وانـــا ممحــونِ

مــن ريّــــــــان الشــباب

طــرى اللــه يل طــروين

بالحسنـــــــــه والثــواب

واال انــت يــا مضنــوين

حــرز وعليــك كتـــــاب

الحســاد اقذلونــــــــــي

هنــدك بادنــــــى يــواب

واللــه ان كاثرونــــــــي

نــاس تــدور اسبــــــاب

لدقــع ويــــــــن معيونِ

ســكر مــر وان ذاب

يف املعتقــد الشــعبي أن صوت ـاً يصــدر مــن األذن كأن يكــون
طنينـاً أو صــدى أو رنينـاً مــا ،هــو مبثابــة التوقــع أو التنبيــه بــأن
أحــدا ً قــد ذكــر صاحبهــا.
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وهنــا يقــول الشــاعر «صحــت أيتهــا األذن وأنــا يف حالــة
اشــتياق وحنــن حيــث أعيــش ذروة الشــباب والقــوة».
أرجــو أن الــذي ذكــرين يف هــذه الســاعة ،محبــويب ،ذكــره
اللــه بالخــر
إنك دامئاً يف بايل أصونك وأرعاك
الحساد عذلوين عندك بكالم مل أقله
ولو أن ّ

بــل وزادوا الــكالم كثـرا ً ألنهــم يبحثــون عــن األســباب التــي
تفــرق بيننــا
لكنني سأرشب من عذب ملاك الذي يشبه سكر مرص!
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برق الينوب النايض
ــ لحن وغناء :خالد الهاشمي
بــرق الينـــوب النايــض

بــات نظــري يربـــــــاه

بــ ّرد حـــــر الرمايــض

واصبــح مدهــــتم ث ـراه

واتــاه سيـــــلٍ هايــض

أســقى االرض بوطــاه

يعلــــه صــوب املقايــظ

ويـــــــــن الــذي نهـــواه

ويعــل عشبـــــه فايــض

وال تنقطــــــع طــرواه

يــــا حلويــن العرايــض

يــا صلبــن الجنـــــــــاه

القلــب مــا هــب رايــض

ويتزايــد بــــــــــه عنــاه

لــو حــد فيكـــــم عايــض

جفنــي نومــــــه ضــواه

انتــو معنـــــا الفرايــض

ومشــاهدكم حيــــــــاه

خليتونــــــــا مرايــض

والــرك قطّعنــــــــاه
ّ
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ــرب يف شـــاه
ســكن ْع ٍ

بـــــــك واغايــض
أهــد
ْ

هــذه القصيــدة مليئــة بالرتابــط العضــوي بــن البيئــة
والعاشــق!
فهــو يقيــم فيهــا جســورا ً متشــابكة وموصلــة بدقــة بــن
الــرق واملطــر والعشــب ،وبــن األحبــة الجميلــن وحضورهــم
الــذي يحييــه.
يقول:
كنت أنظر إىل برق الجنوب الواضح واملرتفع
الــذي بـ ّرد حــر الرمضــاء وأصبــح الغيــم أســود ماطـرا ً وســاقياً
الرمال
عل هذا املطر يسقي ديار الحبيب أيضاً
ّ
حتى يصبح عشب األرض مرتفعاً يانعاً
وأنتــم أيهــا األحبــة ذوو الصــدر العريــض والقامــة الصلبــة
املعتدلــة
قلبي ال يهدأ من عناء الشوق والحنني
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وال كان غريكم يع ّوضني عن حبكم لذهبت

ولكنكم معي مبثابة الفريضة التي ال بديل عنها
حني أشاهدكم أحيا

()18

فأنتــم ســاحي وذخــري أمــام عــرب «شــاه»
قريتــي التــي أعيــش فيهــا

أهــل

 )18شاه أحد محارض ليوا يف املنطقة الغربية
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شخصيات وأسماء
في حياة الهاملي
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•شخصيات وأسماء في حياة الهاملي
يف خالصــة هــذه الرحلــة مــع شــعر وحيــاة الشــاعر ســعيد
بــن عتيــج الهامــي ،نتوقــف مــع شــخصيات وأســاء وردت يف
قصائــده ،وتؤكــد أنــه شــخص اجتامعــي محبــوب ،لــه عالقــات
وصداقــات واســعة ،ويحــرم التزاماتــه ويقــدر مــن يحرتمــه
ويقــدم لــه موقفـاً اجتامعيـاً أو يعـ ّـر عــن اعتـزازه بالشــاعر ..إن
إنســانية التجربــة الشــعرية أهــم بكثــر مــن فنيتهــا يف الصــور
والبالغــة والخيــال وغريهــا مــن وســائل الصنعــة ،لــذا ســتكون
تلقائيــة القصيــدة هــي املحــك الحقيقــي للجــودة ،وهــذه
التلقائيــة هــي تعبــر عــن إنســانية الشــاعر وانســياقه الجــارف
مــع تيــار الشــعور لينتــج شــعرا ً متمي ـزا ً.
الشــخصيات البــارزة وأســاء األصدقــاء والشــعراء الذيــن
يجاريهــم أو يــرد عليهــم أو يســاجلهم يف الشــعر ،ســتكون
عالمــات بــارزة يف حيــاة الهامــي ،كونهــا أساســية يف ميــدان
البحــث والتأريــخ ملرحلــة مهمــة مــن حياتــه ،تدلنــا عــى طبيعة
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عالقاتــه وتشــر إىل دوره االجتامعــي ســواء أكان مؤثـرا ً أم ضيقـاً
ليــس ذا تأثــر.
•العتيبة يرسل الشاعر للعالج في البحرين
خلــف عبداللــه العتيبــة أحــد أشــهر تجــار اللؤلــؤ يف أبوظبي،
لــه إســهاماته الكثــرة يف املجــاالت االجتامعيــة واإلنســانية ،فهــو
بــاين أول جامــع كبــر يف أبوظبــي عــرف باســم مســجد خلــف،
وعــرات املســاجد غــره بــن أبوظبــي وديب ،وأول مدرســة
شــبه نظاميــة مجانيــة يف أبوظبــي ،تزامــن افتتاحهــا مــع افتتــاح
مدرســتي األحمديــة بــديب والتيميــة بالشــارقة يف ســنة .1912
ولــد العتيبــة بــن ســنة  1840 - 1835يف أبوظبــي ،وتــويف يف
العــام  1926ميالديــة ،أي يف زمــن الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل
نهيــان  ،1922-1927وحفلــت حياتــه برحــات الغــوص ومتويــل
عـرات الســفن يف مجــال تجــارة اللؤلــؤ.
بــدأ العتيبــة رحلــة غوصــه عــى اللؤلــؤ وهــو شــاب يافــع مع
النوخــذة محمــد بــن غنــوم ،وانتقــل بعد حــن للعمل يف ســفينة
عمــه محمــد بــن عتيبة ،فاكتســب خــرة عملية ومهــارة يف قيادة
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ســفن الغــوص ،وبنــى ووطــد عالقاتــه بالكثــر مــن الطواشــن،
وبعــد أن تكونــت لديــه األمــوال اشــرى ســفينة وانطلــق يف
الحيــاة مــن أوســع أبوابهــا ،ويذكــر أنــه خصــص مكان ـاً جنــوب
مســاكن العتيبــات بأبوظبــي ،كمقــر لســكن حــوايل خمســمئة
شــخص مــن أتباعــه وأعوانــه ،ووفــر لهــم املــأكل وامللبــس ،وكل
مــا يلــزم إلعاشــة هــؤالء الرجــال مــع عائالتهــم.
رغــم أنــه كان تاج ـرا ً ،لكنــه مل يغفــل يف ذلــك الوقــت دور
التعليــم يف صقــل اإلنســان واالرتفــاع بشــأنه ،فقــام بإنشــاء أول
مدرســة شــبه نظاميــة مجانيــة يف أبوظبــي ،تــم بناؤهــا مــن
ســعف النخيــل بعــد رشائــه مزرعــة نخيــل يف منطقــة الظهــر،
وقــد اختلفــت املصــادر والروايــات حــول تاريــخ إنشــائها مــا
بــن عــام  1911إىل  ،1930وبــدأت املدرســة أوالً مــن ثــاث
خيــام ،ومــن ثــم توســعت فبنيــت الرابعــة ،وقــد أرشف عليهــا
ودرس فيهــا العتيبــة ،وكان النــاس يطلقــون عليهــا اســم مدرســة
«ابــن خلــف».
صــادف ذات يــوم أنــه عــرف مبــرض الشــاعر الهامــي الــذي
يشــكو مــن قرحــة املعــدة ،فبــادر بالتــرع إلرســاله إىل البحريــن
للعــاج ،وحــدث ذلــك فع ـاً ،وبعــد عودتــه معــاىف كتــب لــه
قصيــدة شــهرية يذكــر فيهــا اســم العتيبــة رصاحــة:
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رشوى «خلــف» مــا ريــت مثلــه حــدِّ
يل بالكــرم مــا لــه قيــاس وحــدّ
يوصــل بعــزم وماضيــات الحــدِّ
يثقــل ومـــــن ثقلــه يثقّــل غــره
•الشاعر يروي البن خميس حلمه
بــن خميــس هــو صديقــه الشــاعر محمــد بــن خميــس بــن
حمــد املزروعــي ،يقــول لــه إننــي رأيــت غ ـزاالً يف أحــد األيــام
املاضيــة ،كان مــن الجــال بحيــث لــو رأيتــه ألصابــك مــرض ال
تشــفى منــه ،لكننــا وبعــد رسد الحلــم وتفاصيلــه ،نــدرك أنــه
كان حل ـاً:
يــا «بــن خميــس» الطايــف
يــوم مــــــــــــن األيــام
ٍ
لـــــــــو شــفت مبّــا شــايف
بــو

خ ّمصــن

ْهضـــــام
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ال حلــت بـــــك رصايــف
عقــب الشفـــــــا باســقام
•يا هادي ..نذهب إلى ليوا أفضل لنا
الهامــي شــخص عنيــد ورسيــع الغضــب والزعــل ،شــأنه شــأن
الشــعراء يف كل مــكان وزمــان .ويف املوقــف التــايل يخاطــب
صديقــه الشــاعر هــادي بــن هويــدن أن يقــوم يجهــز اإلبــل
للعــودة إىل ديارنــا ليــوا ألن البلــد الــذي نحــن فيه كثري الحســاد.
مــا تقــوم يــا «هــادي» تحــط ْيوادنــا
يــوم اكــروا فـــي هالبلــد حســادنا
بنشــل م الديــره ونــرد بالدنــا
ليــــــوا ْمر ِّب ّنــا ودار اجدادنــــــا
•اسمه في شعر اآلخرين
ورد اســم الهامــي يف عــدد مــن قصائــد الشــعراء ،إمــا للــردود
عــى الشــاعر أو الســتثارته ،ويف هــذا املجــال نأخذ مثــاالً تغرودة
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للشــاعر ســعيد بــن ســامل بــن خلفــان بــن حلــوة الكتبــي ،وهــو
صديقــه ومجايلــه ..يقــول له:
«يالهامــي» دام انّ عينــك داميــه
ال تفــارق البــرق وشــوف عالميــه
وحــذرك عــن الظفــرة وخــط القاميــه
يصدفــك غــز ٍو مــا تعــرف وســاميه
عره
•اسمه في ِش ِ

()19

عكــس املنــاداة بأســاء اآلخريــن يف مطالــع القصائــد ،يذكــر
الهامــي اســمه يف بعــض قصائــده ،وهــو أســلوب معــروف لكنــه
قليــل بــن الشــعراء بشــكل عــام .إنــه يشــكو مــن الحــب الــذي
أضعفــه وأصبــح ال يــرب وال يــأكل ،وبالتــايل البــد مــن أن
يقــول رصاحــة هــو أنــا وليــس غــري:
تعــال الـــى عــدّ ال بيتــــه وال تعطوف
حـ ـ ِّول بزيــن ْووطّــي ع َنـــه اليــوادي
 )19أحيانا ً املقصود (القلب) ويسمى (سعيد) باللهجة اإلماراتية لدى الشعراء
بشكل خاص
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قــل لــه «ســعيد» الــي مــن الحــب مضعــوف
ال ينفعـــــــه رشب وال طيــب زا ِد
ويكــرر الفكــرة يف قصيــدة أخــرى ،بــأن «ســعيد» يــن مــن
املــرض الشــديد ،وهــو ال يــام ،ألنــه يعــاين مــن شــقاء الغ ـرام،
ولذلــك أيهــا املنــدوب فــوق ناقــة رسيعــة أرجــوك قــم وبلــغ
الحبيــب ســاماً وســاماً:
يــون «ســعيد» مــن عــوقٍ شــديد
يــام
واىل ون املشــقوى مــا
ِ
ويــا منــدوب فــوق الــي تلــوب
ســام
ســام يف
تبلّــغ لــــــي
ِ
ٍ
•مع ابن خمس
ومــع صديقــه الشــاعر محمــد بــن خمــس العامــري ،قــال
الهامــي العديــد مــن التغــرودات التــي يذكــره باالســم ومنهــا:
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رب عــايل
يــا «بــن خمــس» مــا خفــت ٍّ
وطــف غالـــــي
ذ ّميــت ديرتنــــــا
ٍّ
ِ
اليــال
اللــه حــدى بــك يف غزيــر
ِ
مــن يــوم حامشــت البعــر
وصــال
***
اب
لــو «بــن خمــس» ينــزاغ للمعــر ِ
ع ظهــر شــقرا يل قحدهــا نــايب
لينــاب
حايــل وال قــد ســايها
ِ
ياغــر ســ ّوى الســر يف
املصــاب
ِ
وهنــاك العديــد مــن هــذه األمثلــة ،التــي وردت يف ســطور
أخــرى يف هــذا الكتــاب ،وهــي مليئــة بنــداءات األصدقــاء ،أو
األســاء القياديــة يف مواقــف مصرييــة ،منهــا يــا «عبيــد» ال
تهيــويل ،مخاطبـاً صديقــه عبيــد بــأن ال يتحــدث معــه باأللغــاز،
وكذلــك مــع صديقــه الشــاعر ســعيد بــن ســبت الخييــي «يــا بن
ســبت الهبايــب» وأيض ـاً الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم،
والــذي يناديــه أبــو محمــد يف تغــرودة أوردناهــا ضمــن ســياقها
ومطلعهــا «يــا بــو محمــد هالنــا مــا هالنــا» ،وكذلــك هــو يتذكــر
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الشــيخ زايــد األول بعــد رحيلــه ،ويحفــظ لــه مواقفــه ويقــول
«زايــد مربِّ َّنــا وفيــــه خطينــا»..
ويف ســياق ذكــر األســاء يف شــعر الهامــي فقــد ورد اســم
الشــيخ حمــدان بــن زايــد األول غــر مــرة ،وخاصــة يف القصيــدة
الشــهرية أو ملحمــة «يــا اللــه يــا عــامل رسايــر خاطــري» ،وأيضاً يف
تغــرودة «يســلم لنــا حمــدان مـــن لتــايف» ،ويشــر لــه باللقــب
الــذي يحبــه وهــو «ولــد زايــد»:
مــن كل وافیــت الینــوب ْمشــلوحه
ْعطایــاه عنــد الــي عطــاه جزیــل
ینصــن «ولــد زایــد» ودا ٍر فیھــــــــا
حمــدان یعلــه مــن اإللــه كفیــل
ســلم عــى شــیخٍ إىل مــن ییتــه
قــرم عــى وزن الرجــال ثْجیــل
ٍ
وقــد جــاء ذكــر الشــاعر املاجــدي بــن ظاهــر ،كــا أوردنــاه
يف ســياق آخــر ضمــن هــذه الدراســة ،ويســمي عــره «تيفان»،
وقــد ورد اســم هــذا الشــاعر للداللــة عــى أهميــة االنتــاء لــه،
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ومراعــاة أن يكــون شــعرنا يف غايــة االســتقامة ألنــه عيــب علينــا
ـب عــى بيــت يقــال هزيــل»..
أن يكــون هزيـاً «عيـ ٍ
ســام
«طويــر الشــام» بلــغ يل
ِ
يــي مــن ييــت مــن غــريب الرصامــي
توايبــك «الحصــون النايفــات»
يهــد الحــر منهــا والقطامــي
«ديــرة بــو خليفــة» يل بســيفه
مســ ّيد

«غافريتهــا»

ويامــي

أمــا االســم األكيــد الــذي يتكــرر يف نهايــات بعــض القصائــد
فهــو النبــي محمــد «صــى اللــه عليــه وســلم» ،حيــث جــرت
العــادة يف الشــعر النبطــي أن يختــم الشــاعر قصيدتــه بالســام
عــى الرســول وفــق ســياق وقافيــة القصيــدة ،وهــو مــا فعلــه
الهامــي يف القصائــد ذات األوزان الهالليــة:
صلــوا عــى «محمــد» عــدد وبــل األمطــار
ـب شــب عقــب االمحـ ِ
ـال
واعــداد عشـ ٍ
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ضوء على قصيدة
المناداة باألسماء في اإلمارات
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•ضوء على قصيدة  ..المناداة باألسماء في اإلمارات
الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي أحــد أعمــدة الشــعر
اإلمــارايت منــذ أكــر مــن مئــة ســنة ،وقــد أســهمت تجربتــه
بإضافــة نوعيــة للمشــهد الشــعري اإلمــارايت ،منهــا خصوصيــة
قصيــدة املنــاداة باألســاء ،وهــي صحيــح موجــودة يف مختلــف
التجــارب الشــعرية الخليجيــة أو العربيــة املامثلــة ،لكنهــا يف
اإلمــارات لهــا بعــد اجتامعــي واســع ،ووضــوح ثابــت يف جميــع
التجــارب الشــعرية تقريبــاً.
ففــي التجربــة الشــعرية اإلماراتيــة تلفــت النظــر ظاهــرة
عريقــة بــن األجيــال منــذ القــدم ،وهــي قصائــد املنــاداة
باألســاء ،والتــي تــؤدي وظيفــة مهمــة يف البنــاء الثقــايف
واالجتامعــي ،يف عــر مل يكــن يوجــد فيــه الراديــو أو التلفزيــون
أو الصحافــة أو أي وســيلة إعــام حديثــة ،لذلــك كانــت تلــك
القصائــد تقــوم مقــام التواصــل الحميمــي بــن النــاس وتنتــر
عــى األلســن برسعــة ،فيحفظهــا النــاس وينقلونهــا لبعضهــم
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عــر األجيــال ..هــذه الظاهــرة امتــدت إىل عرصنــا الحــايل ،بــل
وانتــرت وتعمقــت مبــا يكفــل لهــا أن تكــون جــزءا ً مهـاً مــن
هويــة الشــعر اإلمــارايت ،وهــو محــور موســع لــه مجــال آخــر،
ولكــن نذكــر منــه هــذا الضــوء للتواصــل مــع مــا ورد مــن ذكــر
لبعــض األســاء يف تجربــة الشــاعر الهامــي ..ونأخــذ األمثلــة
التاليــة:
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مخاطبـاً الدكتــور مانــع
ســعيد العتيبــة:
دق الهاتــف جداهـــم

يــا «مانــع» بالوحــاه

نبغــي نرمــس وياهــم

فـــــي شــامخ العــاه

نــاس طيــب نباهـــــم

ولهـــم ذوق وحــاه

وللشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان أيض ـاً قصائــد كثــرة
يذكــر فيهــا األســاء ،منهــا يخاطــب الشــاعر حمــد بــن ســوقات:
يــا «حمــد» كيــف اختفــى صوتــك
عقــب منتــه تســجع الونــه
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واملزامــل

تفوتــك

قامــت
والهــوى

ت ّركتــه

وفنــه

كنــت لــول تلعــي بصوتــك
يف طــرب والــود هاونــه
فتــاة العــرب الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي
مخاطبــة «رشــيد» أحــد معــارف العائلــة يف مدينــة العــن:
يــا « ْرشــيد» بــاب الوصــل مغلــوق
وش يف حيــايت غــر لفــراق
أصيـــــح واتو ّيــع رشى طــوق
عــى زمــانٍ مــا بــــه الــــــحاق
الشــاعرة «مليــاء ديب» الشــيخة صنعــا بنــت مانــع آل مكتــوم
مخاطبــة الفنــان ميحــد حمــد «يــا بــو حمــد» وهــي ظاهــرة
واســعة االنتشــار يف األغنيــة اإلماراتيــة ،حيــث يذكــر الشــاعر
اســم املطــرب يف املســتهل:
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يــا «بــو حمــد» يل قلــب مخطــور
مخطــور مــن كــر الســها ِد
مــا طيــج فرقــا الغــايل شــهور
أبْــدا وال ســــــــاعة مجــادي
أعــزاك

وآناديــك

مجبــور

يابــو حمــد لفــواد غـــــادي
وهــو مــا فعلــه كث ـرا ً الشــاعر ســامل الجمــري الــذي يــكاد
يكــون الرائــد يف هــذا املجــال مــع الفنــان عــي بالروغــة:
يــا عــي إعــزف بصــوت وغــ ّن يل
ونّـــس ْفـــوادي تــراين مستهـــن
كــود ه ّمـــي مــن فــؤادي ينجـــي
أطــرب لصوتــك وعزفــك والحنــن
ال ميكــن حــر النــاذج الشــعرية التــي تذكــر أســاء األصدقاء
أو الشــخصيات العامــة أو أي اســم يف مجــال طلــب العــون ،أو
الدعــوة للــرد واملشــاكاة وغريهــا ،ومنهــا تلــك القصائــد الشــهرية
284

2/6/2020 8:25:26 AM

2���� ���� ������� 18���� �������.indd 284

قصيــدة للشــاعر ســامل الــكاس ،ينــادي فيهــا حمــد روم:
يــا حمــد يــا روم يــا مســافر ْديب
دوك هــذا الخــط للجمــري ســام
ســلّم وقلــه تــراين هــوب حــي
وعنــد ســامل يــا حمــد هــات الــكالم
آه انــا مــروب رضبــة بــو زوي
وان نشــد ع ّنــي تـرا ْعظامــي حطام
يف كل تجربــة شــعرية نــكاد نلمــس هــذه الخاصيــة الفنيــة
يف القصيــدة اإلماراتيــة ،ســواء أكانــت قريبــة أم بعيــدة زمني ـاً،
وســواء أكانــت خاصــة يف إطــار التحــاور بــن األصدقــاء أم عامــة
يف مســارها الثقــايف االجتامعــي ،ومــن تلــك التجــارب البــارزة
وردت قصائــد املنــاداة باألســاء يف ديــوان صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ومنهــا:
بــن خليفــة جــاك مرســايل
حــل موضوعــي ومله ّمــه
ّ
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ِ
االمثــال
وانتظــر يف ر ّد
مــن يخالــف يف األمــر ع ّمــه
ِ
الحــال
ثيــب مــن يشــي لــك
شــف خويّــك جــد نشــف د ّمــه
ِ
االهــوال
تاحنــي يف بحــر
يف غــزر ل ّجاتــه ْمط ّمــه
ال مجــال وال ل َيــه ْم ِ
حــال
غبيــب ســو ْد مظل ّمــه
يف
ٍ
النصــوص الشــعرية ذات األســاء وصلــت إىل حناجــر
املطربــن ،فغناهــا رواد األغنيــة اإلماراتيــة عــى مــدى ســنوات
الســتينات ومــا بعدهــا ،ورمبــا أبرزهــم حــارب حســن وعــي
بالروغــة وميحــد حمــد ..ونتذكــر مــن تلــك النصــوص املغنــاة
قصيــدة للشــاعر حمــد بــن ســوقات موجهــة للفنــان عــي
بالروغــة ،وقــد لحنهــا وغناهــا:
بوحســن يــا مطــرب الجيــل الجديــد
يــا مولّــع قلــب أضنــاه الغــرام
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ذكَّرِتنـــــــــا يــا األخــو مبّــــا نحيــد
عهدنــا املــايض وهاذيــك االعــوام
هملــــــــه يزيــد
بــات دمــع العــن ّ
لــن طــ ّر النــور وانــزاح الظــام
ليــت يرجــع مــا مــى والنــا يعيــد
كان لبينــا ونشـــــينا قيــام
ويف هــذا امليــدان نتذكــر أيضــاً بصــوت عــي بالروغــة
عــرات القصائــد تبــدأ باألســاء كفكــرة وموضــوع وصــورة
فنيــة يتواصــل معهــا الشــاعر يف بقيــة تفاصيــل قصيدتــه ..منهــا
قصيــدة «يــا بومييــد اثنيــت جيــل» للشــاعر خليفــة جمعــة
بوعويــا الشــاميس:
يـــا بــو مييــد اثنـيـــت جـيـــل
غـــرب وشــال ومطلعـــي
عـايـنــــت بــراقٍ شـعـيــــل
عـلــــى الـيـزيــــرة بـنـــتحي
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ع الزيـــن يل مــا لــه مثيــل
فـــي دارنـــــا مـالــــه وبــــي
يســوى املنــازل والنخيــل
حـيـــر ومــا حــــاز الـجــــري
ثـابـــت ولــــه عـقــــلٍ ثـجـيـــل
مــــا هـ ّزفـــه كـثــــر الحــي
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•أشكال وإيقاعات القصائد
ســت ومثانــون قصيــدة ،هــي مجمــوع النصــوص التــي
ٌ
وردت يف ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي ،وتوزعــت
ـب متفاوتــة عــى مختلــف املصــادر التــي وث ّقــت شــعره،
بنسـ ٍ
بــن قصيــدة طويلــة أو أبيــات قليلــة تصــل مــن بيتــن إىل نحــو
ســبعة أبيــات ،وكذلــك عــدد مــن التغــرودات التــي حســبنا كل
تغــرودة قصيــدة بغــض النظــر عــن عــدد أبياتهــا.
الونّــة أوالً :وقــد أرشنــا لهــا يف ســطور أخــرى مــن هــذا
الكتــاب ،حيــث لهــا حضورهــا التاريخــي بــن شــعراء اإلمــارات
القدامــى ،وبعــض املعارصيــن .وهــي ذات إيقــاع داخــي يعتمد
عــى روح العالقــة مــع املــكان ،شــكلها يعطــي إيحــا ًء باألنــن
مــن ناحيــة قــر الشــطر «يتكــون مــن  3كلــات أو  2أحيانـاً»،
وهــي إىل جانــب كونهــا قالــب شــعري يقــوم عــى إيقــاع
«مســتفعلن فاعالتــن» ،فإنــه يــؤدى صوتيـاً يف مناســبات أو مــن
دونهــا يف الصحـراء ،حيــث فضــاء املــكان الواســع ،وحيــث طــرد
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الفراغــات أو ملؤهــا بصــوت االنتــاء والحنــن ..ومنهــا توافــر
ديــوان الهامــي عــى نحــو ثلثــي القصائــد تقريبـاً « 50قصيــدة
ونّــة مــن أصــل  86قصيــدة».
 1ـ بحر المجتث
مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن
***
قصـــادي
ياركـــــــب يـــا ّ
جــدوى شيـــــوخ األمــم
إتبـــــــع طريـــج البـــادي
واتقـفّــــــى

بالخـتـــــــم

وتنقسم الونّة إىل قسمني:
أ -ونّة ذات شطرين:
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رسايــــــه
يــا كــوس يــا ّ
غثّيتـــــي لـــــــي الجســد
ويفّ

ِ
عملــت

ذايــــــــه

عـــــــــوقٍ مـــــــا ي ْنيحــد

ب ـ ونّة ذات ثالثة أشطر «وتسمى املثلوثة»:
يا بن ســــبت الهبايب ملهفّـــه يت بالزبـاد ْعبـــــور
معي بْحــــــور
عن وصلهم هب تايـب ال عفّــه بقطع ّ
وبالنســبة للتغــرودة فقــد أرشنــا إىل بحرهــا الثابــت وهــو
الرجــز «مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن» ،وقــد قــال الهامــي
مجموعــة مــن التغــرودات تصــل إىل نحــو  20تغــرودة .ومــا
تبقــى مــن القصائــد تنوعــت عــى عــدد مــن اإليقاعــات
والبحــور املعروفــة يف ســياق البحــور العربيــة عنــد الفراهيــدي،
أو مــا يُعــرف بالبحــور الهالليــة يف الشــعر النبطــي ،وهــي مــن
القصائــد الطويلــة موزعــة عــى البحــور التاليــة:
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 2ـ بحر الوافر
يشــرك الوافــر مــع الرجــز أو الرسيــع يف مجــال األوزان
الشــعرية اإلماراتيــة ،التــي تُغنــى عــى طريقــة الرزفة واألشــكال
االحتفاليــة التــي تدخــل ضمــن فنــون األداء الغنائيــة ..ويلتقــي
مــع البحــر الصخــري يف بحــور الشــعر النبطــي.
مفاعلــن مفاعلــن فعولــن
مفاعلــن

مفاعلــن

ُ
فعــول

***
يــونّ ْســعيد مــــــن عــوقٍ شــديدْ
وإىل ون املشــقوى مــا
يــام
ِ
ــت
وشــلّوا يف الســفن وآنــا رج ْع ْ
للمــدام
علـــــى شــدّ املطايــــا
ِ
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 3ـ بحر الكامل
متفاعلــن متفاعلــن فاعلــن
فاعــل
ُ
متفاعلــن متفاعلــن
***
ْعنینــاك یــا خــاّق دنیــا وآخــر ْه
ْســمیعٍ بصیــ ٍر یــا إلــه ْجلیــل
إســمح لنــا واغفــر لنـــــا زالتنــا
ْ
یــا مــن ج ـزاه املــن عصــاه ْمھیــل
***
ســ ّميت حــايل يــا حســن الهايــه
وغْديــت يل ز ّد العبــاد الهايــه
وجعلــت روحــي بــن صخ ـ ٍر المــا
يف كــف ر ّيــان الشــباب الهايــه
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 4ـ بحر الطويل
فعولــن مفاعيلــن فعولــن مفاعلــن
فعولــن مفاعيلــن فعولــن مفاعلــن
***
ويــا واحالهــا لــن ذابــت وأدبــرت
ـح بهــا قــوس القــدح يف ركودها
وأصبـ ْ
وقامــت يزاغيهــا اليــاين وتنتحــي
وب ْرحــت قوانفهــا تقصــف رعودهــا
 5ـ بحر السريع
يســمى «الــ َّر ْدح» أو «الســيع» ،وهــو مــن بــن الفنــون
اإلماراتيــة املعروفــة عــى نطــاقٍ واسـعٍ بــن الشــعراء القدامــى
تطريــب يــؤ ّدى دامئــاً
واملعارصيــن ..وهــو لحــن صــويت فيــه
ٌ
بطريقـ ِة الرزفـ ِة أو الغنــاء الشــعبي ،ويتنقــل بــن بحــري الرجــز
والرسيــع.
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مســتفعلن مســتفعلن فاعلــن
مســتفعلن مســتفعلن فاعــل
***
يــا بــو مثــانٍ واربــع ْســنني
عنــدك احتــاز ْســعيد وانــزاح
ودمعــي جــرى مــن مقلــة العــن
بايــت عــى االوجــان ســفّاح
أســقى الرمــل واليــص والطــن
واســقى بعــد يف كل االبطــاح
***
 6ـ بحر البسيط
مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فاعلــن
مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فاعلــن
***
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ـب ســت يالــي يشــبهن صوغه
يــا راكـ ٍ
ال دق فيهــن جنــن وال تقفّاهــن
ذيولهــن ك ّنهــا بالــورس مصبوغــه
كــن املح ّنــي زرق فيهــن وح ّناهــن

 7ـ بحر المسحوب
مــن بحــور الشــعر النبطــي املعروفــة عــى نطــاق واســع،
وهــو بحــر شــعبي يعتــر مــن أشــهر البحــور وأكرثهــا انتشــارا ً
يف مجــال الشــعر النبطــي يف أغلــب مناطــق الجزيــرة العربيــة،
وحتــى بعــض املناطــق العربيــة األخــرى ذات األجــواء البدويــة
يف مــر وبــاد الشــام ،وتفعيالتــه هــي:
مســتفعلن مســتفعلن فاعالتــن
مســتفعلن مســتفعلن فاعالتــن
***
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ياللــه يــا عــامل خف ّيــات االرسار
يــا واحــ ٍد فــر ٍد عليــه اتــكايل
توافيــق خيــار
أنــك توفقنــي
ٍ
بــك نقتــدي طــرق الجــدى والعـ ِ
ـدال
***
ـب هــو يل وانــا يف رضــا لــه
يب صاحـ ٍ
مــا تســمع اذن ّيــه ودونــه معاذيــل
بايــت يجادلنــي وانــا يف جدالــه
ٍ
خفــي وال حيــل
لطــف ال
بْــكالم
ٍّ
بتنــا يلــن الصبــح شــ ّيد حبالــه
وسـ ّبح طويــر الصبــح واثنــى بتهليــل
***
هــذه البحــور الســبعة توزعــت عليهــا كــا أرشنــا نحــو 86
قصيــدة ،هــي كل مــا يف ديــوان الهامــي مــن إيقاعــات وزنيــة،
وهــي يف طبيعتهــا املوســيقية تعكــس حيــاة الصحـراء مــن جهة،
وخصوصيــة املــكان وتاريخيتــه يف املنطقــة الغربيــة ،واإلمــارات
299
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بشــكل عــام .وحــن تكــون موســيقى الونّــة أكــر وضوحـاً وتأثريا ً،
فذلــك ألنهــا ابنــة البيئــة الخاصــة مبنطقــة الظفــرة.
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•المصـــــادر:
ـ «ديــوان ابــن عتيــج» ،إصــدارات نــادي ت ـراث اإلمــارات ســنة
 ،1999جمــع وتحقيــق لجنــة الـراث بنــادي تراث اإلمــارات ـ
الكنــدي بــن مصبــح املــرر وعــي بــن مصبــح املــرر والدكتــور
غســان الحســن.
ـ «تراثنــا مــن الشــعر الشــعبي» ،جمــع وتحقيــق حمــد خليفــة
أبــو شــهاب.
ـ «األريــج يف أشــعار ابــن عتيــج» ،جمــع وتحقيــق حــاد
الخاطــري النعيمــي.
ـ «ديــوان الونــة من الشــعر الشــعبي يف الظفــرة» ،الطبعة األوىل
 ،1986جمــع وتحقيــق ورشح الكندي مصبــح الكندي.
ـ «التغــرودة اإلماراتيــة» ـ الدكتــور غســان الحســن ،أكادمييــة
الشــعر يف أبوظبــي .2009
ـ «األرشــيف الصــويت لألغنيــة اإلماراتيــة»« ،الفنانــون محمــد
بــن ســهيل وجابــر جاســم وميحــد حمــد وخالــد الهاشــمي
وغريهــم».
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ـ «خلــف عبداللــه العتيبــة تاجــر اللؤلــؤ ورائــد التعليــم» ،فدوى
إبراهيــم ،ملحــق جريدة الخليــج .2016 / 6 / 26
ـ «شــعراء آل نهيــان» ،إعــداد وتحقيــق الباحــث والشــاعر
ســلطان العميمــي ـ أكادمييــة الشــعر.
ـ «الريــاح يف اإلمــارات» ،إبراهيــم مبــارك ـ ســواحل ـ جريــدة
االتحــاد ـ  9أبريــل .2014
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مؤيد الشيباني
نبذة تعريفية
•باحــث وشــاعر وإعالمــي عمــل نحــو  40ســنة يف املؤسســات
الثقافية اإلماراتية والخليجية.
•لــه يف مجــال األبحــاث واإلعــداد والتنســيق واإلرشاف أكــر مــن
خمســة آالف ســاعة تلفزيونيــة لقنــوات إماراتيــة وعربيــة ،توزعــت
عىل برامج ثقافية وتراثية واجتماعية.
•لــه يف األرشــيف اإلذاعــي عــرات الربامــج قدمهــا يف خــال عقــد
التسعينيات من إذاعة دبي.
•قــدم مئــات البحــوث والدراســات ألعمــال مرسحيــة وســينمائية
وعروض احتفالية.

ـ صدر له:

ـ عــزف عــى خشــب الســدر ـ عــن اتحــاد كتــاب وأدبــاء اإلمــارات
سنة .1998
ـ أوتار ـ املجمع الثقايف يف أبوظبي سنة .2000

ـ أصوات ـ عن نادي تراث اإلمارات سنة .2001

ـ حمد خليفة أبوشهاب ـ الشعر والتوثيق واملوقف.
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ـ جابر جاسم ـ رحلة الكلمة والنغم.

ـ مــا قالــه األصدقــاء للمــوت ـ جمــع وتوثيــق مــا كتــب عــن الشــاعر
والباحث الراحل أحمد راشد ثاني.
ـ دراسة يف شعر عتيج بن روضة الظاهري.

ـ ديوان عتيج بن روضة عن أكاديمية الشعر.

ـ األغنيــة اإلماراتيــة نشــأتها وتطورهــا ـ الجــزء األول عــن أكاديميــة
الشعر.

ـ عناويــن أخــرى يف البحــوث والجمــع امليدانــي واملقــاالت
والتحقيقات الصحفية.

شعر ونصوص أخرى:
ـ أغاني العابر (شعر).

ـ قصب كل ُه نايات (شعر).
ـ هكذا أو العكس (شعر).

ـ هذا هو الساحل أين البحر (شعر).
ـ ال تسأل كم بقي من الوقت (شعر).

ـ لم يعد ما نسميه (شعر).

ـ ذاكرة الطني ـ قراءة يف النص الثقايف والسيايس يف العراق (كتابات).
ـ وجوه هذه الليلة (مرسحية من ممثل واحد).

alshaybani@hotmail.com
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........................................................................

2005

 (96ﺳﻠﻄﺎﻥ "ﺃﻟﺒﻮﻡ ﺻﻮﺭ" ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ

 (98ﺣﺮﻭﻑ

........................................................................................

 (97ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺷﻌﺮ ﻭﻓﻦ

 (103ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩﻱ

 (103ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩﻱ

...............................................................

...............................................................

 (104ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ – ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﻚ ﺭﻳﺸﺎﺭﺩ ﻣﺎﺯﻭﺭﻳﻚ

 (104ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ – ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﻚ ﺭﻳﺸﺎﺭﺩ ﻣﺎﺯﻭﺭﻳﻚ

 (105ﺳﻤﺎ ﺩﺑﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻭﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﻧﻐﻢ – ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ

.........................................................................................
.......................................................................
..................

2010
2010

.....................
.......................................................................................................
..................................................................................

2010

......................................................

2012
2012

ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻹﻟﻪ ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ
ﻗﺮﻥ–– ﻋﺒﺪ
ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ
ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺭﺑﻊ
 ((108ﻣﺴﻴﺮﺓ
108



2008

........................................

ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻦ
 ((106ﻣﻌﺮﺽ
106
ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ



........................................

2007

2007
2008

 (105ﺳﻤﺎ ﺩﺑﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻭﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﻧﻐﻢ – ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ
ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ
 ((107ﻧﻮﺭﻱ
107

.............

.............

2006

2006

......................................................

ﺃﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﺃﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

.................

2001

 (110ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ

.....................

 (110ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ

2002

.....................

 (109ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ ﻣﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ – ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﻦ

 (109ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ ﻣﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ – ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﻦ

.................

 (111ﺗﺮﻳﻢ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﻟﻤﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ

............................

 (111ﺗﺮﻳﻢ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﻟﻤﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ

............................

2001
2002

2002

2002

 (112ﺗﺮﻳﻢ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ – ﷴ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ......... ..........................................

2002

.........................................
ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺴﻦﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻛﻤﺎﺍﻟﻌﻮﻳﺲ
ﺳﻠﻄﺎﻥ
.........
..........................................
ﻋﺮﻓﺘﻪ – ﷴ
 ((113ﺗﺮﻳﻢ
112

2002
2005

ﺳﻠﻄﺎﻥﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺷﻌﺮﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ
 ((114ﺳﻠﻄﺎﻥ
113
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ– – ﻓﻲ

.........................................
ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ

.................................................................................

 (114ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ – ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ

 (115ﻧﻔﺮﺡ ﻭﻧﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻏﺎﻧﻢ ﻏﺒﺎﺵ – ﺷﻮﻗﻲ ﺭﺍﻓﻊ

2005
2012

................................

2012

 (116ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ – ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ – ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ

....................

................................

2012

2012

 (116ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ – ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ – ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ

....................

2012

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ

.................................................................................

 (115ﻧﻔﺮﺡ ﻭﻧﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻏﺎﻧﻢ ﻏﺒﺎﺵ – ﺷﻮﻗﻲ ﺭﺍﻓﻊ

2012

 (117ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ – ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ – ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 (117ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ – ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ – ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

....................
....................

2012
2012

................................
................................

2012
2012

...............................................................................
...............................................................................

2012
2012

 (118ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
 (118ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
ﺩﺭﻳﺪ
ﺍﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ
ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﺍﺑﻦ
ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ
 ((119ﺷﺮﺡ
119

–
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ –
ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ
– ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺷﻬﺎﺏ –
ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ
ﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ
 ((120ﺣﻤﺪ
120
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺆﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺆﻳﺪ

2012
2012

.......................................................................................................
.......................................................................................................

ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ
 ((121ﺟﻤﻌﻪ
121
ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﷴ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻋﺒﺪﷲ ﷴ
ﻋﺒﺪﷲ

..................................................................................................
..................................................................................................

2012
2012

ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ
ﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻗﺮﺍءﺓ
ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
 ((122ﺣﺠﺮﺓ
122
ﻛﻌﻮﺵ
ﺳﺎﻣﺢ ﻛﻌﻮﺵ
ﺳﺎﻣﺢ

.........................................................................................................
.........................................................................................................

2012
2012

..........................
..........................

2012
2012

ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
– ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ –
ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ
ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺒﺎﺭﻙ
 ((123ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
123

......
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ......
ﻣﺆﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
– ﻣﺆﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻮﺕ –
ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻠﻤﻮﺕ
ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺛﺎﻧﻲ ..ﻣﺎ
ﺭﺍﺷﺪ ﺛﺎﻧﻲ..
ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺍﺷﺪ
 ((124ﺃﺣﻤﺪ
124

2013
2013
2014
2014

ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ
ﺩ .ﻋﻤﺮ
– ﺩ.
ﻓﻴﻨﺎ –
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻴﻨﺎ
ﻋﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺎ
ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻓﻲ ﺣﻀﺮﺓ
ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﻓﻲ
ﺗﺮﻳﻢ ﻋﻤﺮﺍﻥ،
 ((126ﺗﺮﻳﻢ
126

2014
2014

ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺔ
ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺔ
ﺩ .ﻫﻴﺜﻢ
– ﺩ.
ﻣﺪﻧﻲ( –
ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ(
)ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ )ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﻨﻮﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ
 ((125ﺍﻟﻨﻮﺭﺱ
125

................
................

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺍﻷﺳﺎﻁﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻷﺳﺎﻁﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻨﺒﺶ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺶ
ﺍﻟﺤﺘﺎﻭﻱ --ﻣﻦ
ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺘﺎﻭﻱ
 ((127ﺳﺎﻟﻢ
127
ﺟﻠﻮﺩ
ﻅﺎﻓﺮ ﺟﻠﻮﺩ
ﻅﺎﻓﺮ

.........................................................................................................
.........................................................................................................

2014
2014

ﺍﻟﺨﻄﺎﺏُ ﺍﻟﺍﻟ ّّ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕُ ﺑِﺑﻨﺎﻨﺎﺋﺋِﻪِﻪ
ﻱ
ِﻌﺮ ّّ
ﺸِﻌﺮ
ﺸ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ
 ((128ﺳﺎﻟﻢ
128
ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ  ::ﺍﻟﺨﻄﺎﺏُ
ﻱ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕُ ِ
ﻋﻤﺮ
ﻋﺰﺕ ﻋﻤﺮ
ﻋﺰﺕ

..................................................................................................... ...........
..................................................................................................... ...........

2015
2015

ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
 ..ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ..
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ..ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺮﻳﻢ ..
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺗﺮﻳﻢ
ﷲ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﻋﺒﺪ ﷲ
 ((129ﻋﺒﺪ
129
...................
...................

2015
2015

.........................................
.........................................

2015
2015

.........
......................
...............................

2015
2015

ﺍﻟﺴﻌﺪ
ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ
– ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ –
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ
ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺟﺎﺑﺮ ﺟﺎﺳﻢ
 ((130ﺟﺎﺑﺮ
130
ﺟﻠﻮﺩ
ﻅﺎﻓﺮ ﺟﻠﻮﺩ
– ﻅﺎﻓﺮ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ –
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
 ..ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ..
ﻅﻞ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ
 ((131ﻅﻞ
131

2014
2014

ﺻﺒﺮﻱ
ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺻﺒﺮﻱ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
– ﻋﺒﺪ
ﻭﻁﻦ –
ﺳﻴﺮ ﻭﻁﻦ
 ..ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ..
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ
 ((132ﻋﻠﻲ
132

ﻧﻮﺭﻱ
ﺷﺎﻛﺮ ﻧﻮﺭﻱ
ﺩ .ﺷﺎﻛﺮ
– ﺩ.
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ –
ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ
– ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ –
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺻﻘﺮ ﺑﻦ
 ((133ﺻﻘﺮ
133

...
...

2015
2015

ﺩ.
– ﺩ.
ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ (( –
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ )) ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
 ((134ﺗﻄﻮﺭ
134
.............
....................
................................................
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