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يأتـي كتـاب )لفجـري وفنـون العمـل علـى ظهـر السـفينة( يف قطـر ضمـن املطبوعـات 
التوثيقية التي أردنا من خاللها أن نسـتعرض أهم وأصعب الفنون الشـعبية املرتبطة 
بالتـراث البحـري القطـري؛ وذلـك بهدف إحياء مظاهرها القدمية التي عاشـها اآلباء 
واألجـداد؛ ولتؤكـد رسـالتها السـامية يف احملافظـة علـى التـراث، باعتبارهـا حاضنـة 

للثقافـة، و جسـر يربـط األجيـال مباضيهـم األصيـل وإرثهـم العريق.

لذلـك، كان هـذا اإلصـدار اخلـاص الـذي يتنـاول املعلومـات والصـور، وكل مـا ورد يف 
كتـاب )لفجـري وفنـون العمـل علـى ظهـر السـفينة( يف قطـر، يوضـح فنـون البحر التي 
ال تـزال تشـكل رافـًدا مهًمـا يثـري املوسـيقى القطريـة بإبـداع فنـي وغنائـي متواصـل، 
واملصطلحـات  وصناعهـا،  املوسـيقية  اآلالت  علـى  الضـوء  تسـليط  إلـى  باإلضافـة 
هـذا  يكـون  أن  عـز وجـل  املولـى  مـن  آملـن  البحـر،  فنـون  املسـتخدمة يف  الشـعبية 
اإلصـدار خطـوة علـى طريـق الهـدف األسـمى، وهـو حفـظ التـراث املوسـيقي والغنـاء 

الشـعبي يف قطـر.

محمد ناصر الصايغ

كلمة المعد
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الـمـقـدمــة

يشـكل أداء النهمـة جـزًءا مهًمـا مـن فنـون تراثنـا البحـري وتقاليـده العريقـة، فقـد 
ارتبـط هـذا التـراث الغنائـي البحـري مبواسـم الصيـد والغـوص علـى اللؤلـؤ ورحـالت 
أجدادنـا التـي كانـت تسـتغرق قرابـة األربعـة أشـهر يجوبـون فيهـا البحـار، سـعًيا وراء 

قوتهـم وتوفيـر احليـاة الكرميـة ملجتمعهـم.

فالتقليـد اجلميـل ألصـوات البحـر، واألداء الصوتـي الفـردي واجلماعـي الـذي كان 
عـادة يصاحـب عمليـة إنـزال السـفن الكبيـرة ونقـل األمتعـة أو الغـوص إلـى أعمـاق 
ـام الـذي احتـرف األهازيـج واإلنشـاد  البحـار بحثـاً عـن اللؤلـؤ، سـاهم يف ظهـور النهَّ
للترويـح عـن اليـزوة )البحـارة( علـى ظهـر السـفينة وإضفـاء البهجـة واحلمـاس يف 
نفوسـهم، ليعينهـم علـى حتمـل عنـاء وجهـد ومشـقة العمـل، مؤسًسـا بذلـك أحـد أهـم 
الروافـد الثقافيـة التـي أسـهمت يف نشـأة بعـض أشـكال األهازيـج الشـعبية، والتـي 
اشـتهر بهـا البحـارة وأصبحـت لهـا قواعـد ثابتـة وضوابـط غنائية محددة تتناسـب مع 

العمـل الـذي يـؤدى، كرفـع الشـراع وإنزالـه ورفـع املرسـاة.... وغيـره.

الفنـون  إعـادة إحيـاء  التـي تسـهم يف  الفعاليـات  العديـد مـن  احتضنـت دولـة قطـر 
انطالًقـا مـن مبادراتهـا الرائـدة وجهودهـا الدؤوبـة  يف االهتمـام بالتـراث الغنائـي 
والفنـون الشـعبية، ويف إطـار محافظتهـا علـى التـراث واملـوروث البحـري األصيـل مـن 

االندثـار والنسـيان، والتعريـف بـه علـى املسـتوى اإلقليمـي والعاملـي.

لذلـك كان هـذا الكتـاب التوثيقـي الـذي يتنـاول بالبحـث واملعرفـة جوانب هامة من فن 
لفجـري وفنـون البحـر مبختلـف أسـاليبها وتقاليدهـا العريقـة، التـي سـجلتها الذاكـرة 
الشـعبية، ليظل مرجًعا قيًما سـواء للباحثن واملهتمن بالتراث، أم لألجيال املتعاقبة، 

مـن أجـل أن تفخـر بتراثهـا وتتمسـك بعاداتهـا وتقاليدها وهويتها. 
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جغرافية قطر:

متتـاز الـدول املشـاطئة لبحـار أو خلجـان، بخصائـص متفـردة جتعـل مجتمعاتهـا 
ذات طبيعـة خاصـة، وكـون دولـة قطـر شـبه جزيـرة وحتدهـا ميـاه اخلليـج العربـي 
مـن ثـالث جهـات، جعـل كثيـر مـن أهلهـا يعملـون يف البحـر، وتقـع قطـر يف منتصـف 
السـاحل الغربـي مـن اخلليـج العربـي شـرقي شـبه اجلزيـرة العربيـة على مسـاحة تبلغ 

11,521 كيلـو متـًرا مربًعـا.

شـراعوه،  حالـول،  شـرًقا:  أهمهـا  اجلـزر  مـن  عـدد  القطريـة  اجلزيـرة  ولشـبه 
ركـن.  جزيـرة  وشـماالً:  العاليـة،  السـافلية،  األسـحاط، 

ومتتـد السـواحل القطريـة شـرًقا  وغرًبـا بطـول حوالـي 700 كيلـو متـر، ويصـل 
أقصـى طـول لشـبه جزيـرة قطـر 160 كيلـو متـًرا تقريًبـا، كمـا يصـل أقصـى عـرض 
لهـا 80 كيلـو متـًرا تقريًبـا )يف خـط يصـل بـن منتصـف السـاحل الشـرقي والسـاحل 
الغربـي(، ومتتـد الشـواطئ والكثبـان الرمليـة الرائعـة بشـكل خـاص يف منطقتـي خـور 

العديـد ومسـيعيد، وعلـى طـول السـاحل الشـرقي لشـبه جزيـرة قطـر. 

وخـط السـاحل لشـبه اجلزيـرة متعـرج بدرجـة كبيـرة حيـث يوجـد فيـه الكثيـر مـن 
)اخليـران وهـي اخللجـان الصغيـرة( مثـل: خـور العديـد، وخـور مدينـة اخلـور، وخـور 

الذخيرة.
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لمحة عن تاريخ دولة قطر: 

لدولـة قطـر تاريـخ ضـارب يف القـدم حيـث دلـت االكتشـافات األثريـة واحلفريـات 
والنقـوش ومجموعـات مـن القطـع الفخاريـة النـادرة التـي مت العثـور عليهـا يف مناطـق 
متفرقـة مـن البـالد، علـى أن أرض قطـر كانت مأهولة منذ األلف الرابعة قبل امليالد.
وذكـر املـؤرخ اليونانـي هيرودوتـس يف القـرن اخلامـس قبـل امليـالد، أن أول مـن 
سـكن قطـر هـم القبائـل الكنعانيـة التـي اشـتهرت بفنـون املالحـة والتجـارة البحريـة.
كمـا  أن عالـم اجلغرافيـا اإلغريقـي بطليمـوس ضّمـن خريطتـه املسـماة )بالد العرب( 
ما أسـماه )قطرا( وهو ما يعتقد أنه إشـارة إلى شـهرة مدينة »الزبارة« القطرية التي 

كانـت قدمًيـا مـن أهـم املوانـئ التجاريـة يف منطقـة اخلليـج )1(.

1- تاريخ العرب احلديث، دكتور زاهية قدورة، طبعة بيروت، 1969، ص 71.
1- تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي، بغداد، سنة 1953، ج3 ص 373.

1- جزيرة املنامة وقطر والقطيف، مصطفى مراد الدباغ، ص 146. 
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وتروي مصادر التاريخ العربي اإلسـالمي أن قطر لعبت دوًرا مهًما عندما شـارك 
سـكانها يف جتهيز أول أسـطول بحري لنقل اجليوش خالل الفتوحات اإلسـالمية.

كمـا شـهدت قطـر مرحلـة مـن الرخـاء االقتصـادي يف ظـل الدولـة العباسـية، إبـان 
القـرن الثامـن الهجـري )الرابـع عشـر امليـالدي( ويسـتدل علـى تلـك الفتـرة  باملدونات 
املكتوبـة يف قلعـة )مـروب( املوجـودة على السـاحل الغربي والتي متثل الطابع املعماري 

العباسي.
القطريـون  حتالـف  للميـالد(  عشـر  )السـادس  الهجـري  العاشـر  القـرن  ويف 
والعثمانيـون لطـرد البرتغاليـن، ثـم خضعـت كل املناطـق يف اجلزيـرة العربيـة مبـا يف 
ذلـك قطـر حلكـم اإلمبراطورية العثمانية، واسـتمر ذلـك حلوالي أربعة قرون متوالية.
وأدى نشـوب احلـرب العامليـة األولـى يف العـام 1914 ومـا متخـض عنهـا مـن نتائـج 
إلـى زوال احلكـم العثمانـي عـن البـالد،  ووّقعـت قطـر معاهدة مـع بريطانيا عام 1916 
نصـت علـى حمايـة أراضـي قطـر ورعاياهـا حيـث كان النفـوذ البريطانـي يف البـالد ال 

يتجـاوز اإلشـراف علـى بعـض اجلوانـب اإلدارية.
حكمـت قطـر أسـرة آل ثانـي التـي أخـذت اسـمها مـن عميدهـا الشـيخ ثانـي بـن 
محمـد، والـد الشـيخ محمـد بـن ثانـي، الـذي كان أول شـيخ مـارس سـلطته الفعليـة يف 

شـبه اجلزيـرة القطريـة خـالل منتصـف القـرن التاسـع عشـر)1(.
  

أهمية البحر عند أهل قطر

التجـارة  وكانـت  البحـر،  وأهـل  البـر  أهـل  صفـات  باكتسـابهم  قطـر  أهـل  امتـاز 
واملهنـة الرائجـة آنـذاك هـي »الغـوص علـى اللؤلـؤ« التـي ميتهنهـا غالبيـة سـكان املـدن 
السـاحلية، وكانـوا جميعهـم ميارسـون الغـوص، فعالمـة النضـج لـدى الشـباب هـي 
ولـوج البحـر واعتـالء ظهـر سـفن الصيـد، وكان اللؤلؤ هو املصدر الرئيسـي للدخل يف 
البـالد، وكان الغـوص علـى اللؤلـؤ يف قطـر هـو عمـاد االقتصـاد الـذي حقق لهـا اكتفاًء 
ذاتًيا لسـنوات طويلة، ووفر النماء واالسـتقرار للمجتمع القطري يف السـابق، وعرف 

أهـل قطـر  اللؤلـؤ كزينـة وحرفـة وصناعـة منـذ عـام 1810م )2(. 

1- املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة اخلارجية القطرية.
2- الغوص على اللؤلؤ يف قطر، اجلزء األول، الطبعة الثانية، 2014.
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وقد ورد ضمن بيانات إحصائية موثقة أن دولة قطر كانت متتلك يف سـنة 1907م  
عـدًدا مـن سـفن الغـوص مـا يقـارب 817 سـفينة، وكان عـدد البحـارة 12،890 بحـاًرا. 
وذكـر سـلمان الدخيـل يف كتـاب )تاريـخ األحسـاء ( بـأن عـدد السـفن يف قطـر 2500 
سـفينة -وهـو رقـم لـم يتأكـد مـن صحتـه- ولكـن يف كل األحـوال يتضـح جلًيـا أهميـة 

البحـر لـدى أهل قطـر)1(.
واشـتهرت ميـاه اخلليـج العربـي »بالهيـرات« وهـي أماكـن جتمع اللؤلؤ، مـا أدى إلى 
ازدهـار التجـارة يف املـدن الشـرقية القطريـة املقابلـة مليـاه اخلليـج مـن أقصـى الطرف 
اجلنوبي للسـاحل يف خور العديد إلى الشـمال عند خور حسـان يف الطرف الشـمالي 
الغربـي لشـبه جزيـرة قطـر. وانتشـرت علـى طـول هذا السـاحل مدن متيـزت مبظاهر 
االسـتقرار والتكيـف مـع الظـروف احمليطـة بهـا، حيـث ينهـض النـاس مـن الصبـاح 
الباكـر ملمارسـة أعمالهـم اليوميـة حتـى قبـل حلـول الظـالم، منهـم مـن يباشـر دكانـه، 
ومنهـم مـن يصيـد السـمك، ومنهـم مـن يبنـي، ومنهـم مـن يشـارك يف صناعـة السـفن.
فتلـك املـدن السـاحلية تعـج باحليـاة واحلركـة، باإلضافـة إلـى ممارسـة مهنـة الغـوص 
علـى اللؤلـؤ، ومـن هـذه املـدن: الوكـرة، الدوحـة، اخلـور، احلويلـة، الغاريـة، فويـرط، 

وكذلـك الظعايـن، لوسـيل، العريـش، بـو ظلـوف، الرويـس، فريحـة، وعـن محــمد.

1- تاريخ األحساء – سلمان الدخيل – الدار العربية للموسوعات - الطبعة األولى – لبنان – سنة 2002.
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مواسم الغوص )1(

على الرغم من اشـتغال غالبية السـكان يف مهنة الغوص على اللؤلؤ إال أن مواسـم 
الغـوص كانـت تعـد مـن أقسـى الفتـرات التي يعيشـها الرجال والنسـاء واألطفال نظًرا 
لطـول  فتـرة مواسـم الغـوص، حيـث تصـل يف بعـض األحيـان ملـا يزيـد عـن 130 يوًمـا 
متواصلـة يكـون فيهـا الغاصـة بعيديـن عـن بيوتهـم وذويهم. ومواسـم الغـوص املتعارف 
عليهـا يف املجتمـع القطـري متعددة، أهمها وأشـهرها موسـم »الغـوص العود« )الكبير(  
الـذي ميتـد ألربعـة أشـهر وعشـرة أيـام، وهـو يبـدأ مـن الشـهر السـادس وفًقـا للتقـومي 
القدمي املتعارف عليه يف املجتمع، والذي يوافق شـهر يونيو، إلى آخر الشـهر التاسـع، 
وهـو شـهر سـبتمبر، وبعـد ذلـك يكـون »الُقفـال«، واملقصـود بـه هـو اسـتقبال األهالـي 
للغاصـة حـن دخولهـم بالسـفن إلـى شـواطئ املـدن علـى طـول شـواطئ قطـر، ويخـرج 
األطفـال إلـى الشـاطئ ينتظـرون بشـغف سـفن الغـوص القادمـة بعـد غيـاب طويـل، 
وهـم فرحـون بعودتهـا بعـد طـول انتظـار. وكلمـة القفـال مـن: قفـل مـن السـفر أي 
رجـع، وكانـت تطلـق علـى العائديـن مـن رحـالت الغـوص علـى اللؤلـؤ يف ذلـك املوعـد 
احملـدد، كمـا أن هنـاك، أيضـاً، مواسـم أخـرى للغـوص يبتعد فيها البحـارة عن ذويهم، 
هـي: موسـم »الـردة والرديـدة« بعـد »الغـوص العـود«،  وهـي  العـودة مـرة  ثانيـة إلـى 
املغاصـات بحًثـا عـن اللؤلـؤ ويكـون عـدد السـفن التـي تذهـب إلـى الـردة قليـاًل، وتكون 
الـردة يف الشـهر العاشـر وهـو شـهر أكتوبـر. و»البشـيرية«  بكسـر البـاء، ومدتـه نحـو 
شـهر ونصـف وتكـون  بعـد أن يذهـب البـرد أي يف الشـهر الثالـث، مـا يوافـق مـارس، 
والبشـيرية هـي البحـث عـن احملـار بعـد أن ينحسـر املـاء يف اجلـزر  ويكـون باجلنـي 

بالرجـل أو بالغطـس -املطمـس- يف أماكـن معينـة.
أمـا  مـا يسـمى بــ »اخلاجنيـة« وهـي باكـورة الغـوص، وتكـون يف الشـهر الرابـع وهو 
أبريـل حيـث يذهبـون يف السـفن الصغيـرة إلـى املغاصـات غيـر العميقـة وميكثـون نحو  
35 يومـاً، وهـي فتـرات صعبـة يبتعـد فيهـا الغواصـون عـن أَُسـرهم ممـا يؤجـج لديهـم 
مشـاعر الشـوق واحلنـن، ومناجـاة الـرب، والدعـاء بعودتهـم سـاملن ألرض الوطـن، 
ويعملـون خـالل هـذه الفتـرة بـكل قـوة وكـدح يف ظـل ظـروف قاسـية منـذ بـزوغ الفجـر 

وحتـى حلـول الظـالم.

1- الغوص على اللؤلؤ يف قطر - مصدر سابق.
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طاقم العاملني على ظهر السفينة : 

لـكل سـفينة تلـج البحـر يف موسـم الغـوص علـى اللؤلـؤ، طاقـم يتكـون مـن عدة فرق 
مـن العاملـن وكل فـرد لـه مهمـة على سـطح السـفينة ومنهم: 

النوخذا : وهو ربان السفينة وقائدهم. 

املجدمـي: وهـو الرجـل الثانـي علـى سـطح السـفينة ويكـون ذا خبـرة يف رحلـة الغـوص 
وغالباً ما يكون  من البحارة القدامى، حيث يشرف على العمل على سطح السفينة. 

الغـواص: وهـو الـذي يغـوص السـتخراج احملـار مـن أعمـاق البحـر الـذي يحتـوي علـى 
 14 يقـارب  مـا  الغـوص يف األعمـاق  لديـه اسـتطاعة علـى  تكـون  اللؤلـؤ، ويجـب أن 
إلـى 16 باًعـا، والبـاع هـو وحـدة قيـاس طولـي، تقـاس بـه املسـافة مـا بـن الكفـن إذا 

انبسـطت الذراعـان مييًنـا ويسـاًرا. 

السـيب: وهـو الـذي يسـحب الغـواص مـن قـاع البحـر عنـد االنتهـاء مـن عمليـة جمـع 
احملـار. 

النهام: وهو مغني السفينة ومؤنسهم. 

الرضيـف: وهـو املتـدرب علـى مهنـة الغـوص، ويكـون مـن حديثـي العهـد يف املهنـة، 
عملهـم. يف  والغواصـن  السـيوب  ويسـاعد 

التبـاب: وهـو ابـن أحـد البحـارة أو أقربائهـم، يبلـغ مـن العمـر مـا بن التاسـعة والثانية 
عشـرة، ومهنتـه  التـدرب علـى بعـض األعمـال على ظهر السـفينة.

اجلنـان: وهـو الـذي يقـوم بترتيـب حبـل املرسـاة والعنايـة بـه ووضعـه بصـورة مرتبة يف 
مخزنـه )اخلـن( وعـادة مـا يكـون مـن كبـار السـن يف املهنة. 

السـريدان: وهـو املـكان الـذي يُطبـخ فيـه الطعـام للبحـارة، والطبـاخ يسـمى )راعـي  
السـريدان(.
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إبداع من رحم المعاناة
وبنـاًء علـى مـا سـبق فقـد امتـاز املجتمـع القطـري بخصائـص أهـل البحـر والبر يف 
كافـة املجـاالت وخاصـة الثقافيـة، وظهـرت بينهـم فنـون متنوعـة ومتعـددة لـم يسـتطع 
توارثتهـا  شـعبية  فنـون  ولكّنهـا  ظهـرت؟  أيـن  وال  متـى  بالتحديـد  يذكـر  أن  التاريـخ 
األجيـال وانتقلـت إلينـا عـن طريـق السـمع واملالحظـة، فالفنـون البحريـة املرتبطـة 
مبهنـة الغـوص علـى اللؤلـؤ أو السـفر عبـر البحـار يف قطر والبلـدان املجاورة هي خير 
دليل على أن ما عاناه اإلنسـان القطري خالل سـنوات الغوص تلك، لم يكن بالشـيء 
الهـن، واملتتبـع للمواويـل والزهيريـات - القصائـد- املتعلقـة بتلـك الفنـون يجـد أنهـا 
حالـة ثقافيـة وفنيـة أفرزهـا املجتمـع القطـري بصـورة طبيعيـة وفطريـة نتيجة ظروف 
وأوضـاع مختلفـة مـرت بهـا قطـر واملنطقـة، وأثـرت ثقافـة الباديـة يف الفنـون التـي 
يؤديهـا أهـل البحـر -أيًضـا- حيـث اسـتخدم النهـام يف أهازيجـه احلـداء مثلمـا هـو 

احلـال يف فـن لفجـري.

ومـع بدايـة حتـرك سـفن الغـوص عـادة مـا ترتفع آهـات النهام لتعلن موعـد الفراق 
أمـواج  تفتـق  السـفن  الريـاح، وصـدور  البيضـاء لتصـارع  واالبتعـاد، ورفـع األشـرعة 
البحـر، لذلـك ميكننـا أن نقـول بـأن اختـالط مشـاعر احلنـن والشـوق مـع اخلوف من 

املجهـول أفـرزت لنـا يف قطـر فنوًنـا غنائيـة وعمًقـا ثقافًيـا ضخًمـا. 

مـا نريـد قولـه حتديـًدا هنـا، هو أن طول الفتـرة الزمنية والبعد عن »الديرة« وتعب 
وعنـاء ومخاطـر الغـوص وكل أنـواع املعانـاة والشـقاء التـي عاشـها اآلبـاء واألجـداد، 
أليـس مـن املتوقـع أن يـورث لنـا فنوًنـا يف غايـة اجلمـال واإلبـداع، فهـم لـم يتركـوا لنـا، 
فقـط، مجتمعـاً متكامـاًل مـن التنظيـم االقتصـادي والسياسـي واالجتماعـي والتراثـي، 
بـل ورثونـا فنوًنـا غنائيـة تعـود بنـا إلـى الـوراء عشـرات السـنن لترسـم لنـا صـورة 

واضحـة حليـاة البحـر ومعانـاة اإلنسـان القطـري منـذ قرنـن مـن الزمـن.
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النهـام :

تعريف النهمة :
النهمـة  هـي طريقـة أداء يؤديهـا مغنـي السـفينة يف فنـون البحـر التـي تـؤدى علـى 
ظهـر احملمـل فقـط، وقـد ورد كثيـر مـن التعريفـات لهـا، مثـل صـوت األسـد، والنهـم 
مبعنـى زجـر اإلبـل، وكذلـك وردت تسـمية النهمة بأنها اسـم ألحد األسـماك الضخمة 
تلتهـم األسـماك  التـي  الكبيـرة  نهـم، وهـي مـن فصيلـة احليتـان  التـي يطلـق عليهـا 
األخـرى، وهـو مـا اسـتوحاه النهـام مـن طريقـة األداء يف بدايـة دخولـه، حيـث يتوجـب 
عليـه أن يـؤدي بقـوة وكأنـه يلتهـم كل مـن حوله بصوتـه املتصاعد، حتى يطغى على كل 

احمليطـن فيتوقفـون عـن الغنـاء مكتفـن بالهمهمـات. )1(

1 -  -لسان العرب –أبو الفضل بن منظور – دار صادر بيروت لبنان – الطبعة الثالثة 1994.
- أنغام خليجية رواية النهام - بدر السادة  - الطبعة األولى 2018 - املؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت.

- تسجيل خاص للموسيقي والباحث محمد أحمد جمال - شاعر مواويل بحرية وبوذيات الشعر الغنائي -  سنة 2016.
- أغاني البحر - حلصة السيد زيد الرفاعي – الكويت - سنة 1985.

- التغيير وآلياته يف موروثاتنا الشعبية - جلاسم محمد احلربان - الطبعة األولى - 2010 – املؤسسة العربية للدراسات والنشر -  بيروت.
- النهام - الصادق محمد سلمان -  الطبعة األولى-  مركز التراث الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 1992.

- الندوة الفكرية حول النهمة وفنون البحر – جائزة كتارا لفن النهمة )نهام اخلليج( - 2018.
- الدور والفرق الشعبية يف البحرين العادات والتقاليد والفنون - جاسم احلربان -  2005 .
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كمـا ذكـر بعـض الباحثـن أن أحـًدا مـن الرهبـان القدمـاء يف املنطقـة العربيـة كان 
يطلـق عليـه النهـام واجلمـع نهامـي، وكان مـن ضمـن أدواره التـي يقـوم بهـا ممارسـة 
طقـوس الغنـاء والترانيـم الكنيسـية، وهـو مـا يرجـح -  أيضـاً - القول بـأن لفظ النهام 
مشـتق مـن ذلـك االسـم القـدمي للراهـب، كمـا ورد يف كتاب لسـان العـرب البن منظور.      
والشـعر املسـتخدم يف أداء النهمـة هـو: الزهيـري أو املـوال، واملويلـي  تصغيـر لكلمـة 

موال.

وتنقسـم النهمـة إلـى أقسـام، متامـاً كمـا ينقسـم الشـعر املسـتخدم يف النهمـة إلـى 
عـدة أنـواع، فـال ميكـن للنهـام أن ينهـم بدون مـوال، فهما مرتبطـان ببعضهما البعض.

النهـام، فلـكل عمـل علـى ظهـر  ولتأديـة النهمـة هنـاك عـدة طـرق يعلمهـا جيـداً 
النهمـة. مـن  أداء مختلفـة  السـفينة طريقـة 

تعريف النهام والحداي:

النهـام: هـو مغنـي السـفينة ومطربهـا وهـو متخصـص يف حفـظ أغانـي فنـون البحـر 
ونصوصهـا مـن زهيريـات ومواويـل، وأشـعار متفرقـة، ووجـوده مهـم جـداً يف سـفن 
الـذي يتميـز بصـوت قـوي ونفـس طويـل  الغـوص، وهـي تسـمية خاصـة بالشـخص 

وخبـرة يف أداء أغانـي البحـر.

وذكـرت الباحثـة شـهرزاد حسـن يف كتـاب )النهـام( الـذي أصـدره مركـز التـراث: أن 
صـوت النهـام املتفـرد ذا الطابـع املزخـرف يتحـرك ضمـن مـدى صوتـي شاسـع جـًدا، 
فهـو يف جملـة موسـيقية واحـدة يصعـد وينـزل أحياًنـا عبـر أكثـر مـن ديـوان صوتي )1(.

يـا ملـي«  ثـم يشـرعون يف تكـرار  أو »هولـو  يـا هالويـا«  »يـا هالويـا  البحـارة   فيقـول 
النهايـة.  بنهمـة  حتـى  النهـام«   »ينهـم  ذلـك  بعـد  »النحبـة«  أو  »الدوهـال« 

الغنـاء لإلبـل،  اللغـة تعنـي  احلديـان: وتسـمية احلـّداي مصدرهـا احلـداء وهـي يف 
فيقـال )يحـدو اإلبـل( أي يدعوهـا للمشـي كقطيـع يف الصحـراء، وكان العـرب قدمًيـا 
يعرفـون احلـداء بأنـه أحـد ألـوان الغنـاء لإلبـل كـي جتـّد يف سـيرها وتسـرع، وكلمـا 

1- كتاب النهام –الصادق محمد سليمان  -  مرجع سابق.
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كان احلـداء عـذب الصـوت كلمـا سـارت اإلبـل بسـرعة، بـل إن بعضهـا كان يتعـب مـن 
السـير دون توقـف وميـوت نتيجـة تأثـره باحلـداء وعـدم شـعوره بالتعـب، ويقـال )مـا 
أملـح حـداءه( أو حـدا باإلبـل: سـاقها وغنـى لهـا، أمـا املقصـود بلحـن احلـداء فهـو مـا 
يتناسـب مع سـير القافلة االنسـيابي بإيقاع منتظم دون اسـتخدام آالت موسـيقية، مع 
عـدم التقيـد بلحـن واحـد وإمنـا تتعدد أحلانه حسـب قدرة كل مؤٍد على إظهار صوته.

احلـداي: هـو الشـخص الـذي يغنـي فـن لفجـري علـى اليابسـة، وعـادة مـا يكـون 
النهـام حداًيـا، حتـى وإن كان هنـاك أشـخاص قـد تخصـص كل منهـم يف مجالـه، 
وبذلـك يكـون هـذا احلـداء نهاًمـا يف البحـر يَُسـِيّر السـفينة بغنائـه القـوي، وحـداء 
يطـرب النـاس بحدائـه علـى اليابسـة أو يف الـدور الشـعبية علـى فصـول فـن لفجـري. 

صورة للنهام القطري خالل أداء النهمة  
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 تدشن سفينة البتيل، ورشة صناعة السفن األميرية 1985 م

أهمية النهام على سفن الغوص: 

قـد يظـن البعـض أن النهـام مجـرد مطرب يقتصر دوره فقط على الغناء، فالطرب 
لـه أجـواء مغايـرة متاًمـا لتلـك التـي يعيشـها النهـام والبحارة على ظهر السـفينة خالل 
موسـم الغـوص، وحقيقـة مـا يقـوم بـه النهـام هـو دور هـام علـى السـفينة، ولـن نكـون 
مبالغـن إن وصفنـاه بالـدور األبـرز واألهـم، فالنهـام يـؤدي األغانـي التـي تخفـف مـن 
معانـاة البحـارة، وتسـهم يف تنظيـم إيقـاع العمـل بحيث تتحول كل نهمة إلى أمر يفهمه 
البحـارة، وينفـذون مـا يتبعـه دون احلاجـة لتلقـي أوامـر صريحـة مـن النوخـذا  للقيـام 
مبهامهـم املعتـادة، كمـا أن لـكل نهمـة أداًء خاًصـا لـكل عمـل يعرفـه اجلميـع جيـًدا 
ويؤدونـه سـوًيا، وهنـا تتضـح أهميـة أغنيـة العمـل علـى ظهـر السـفينة فهـي -أيًضـا- 

حتافـظ علـى ارتفـاع الـروح املعنويـة للجماعـة وتنظـم جهدهـم وتوحـده.

اإلنسـانية  املهـن  مـن  العديـد  أن  سـيدرك  الغنـاء  وظهـور  نشـأة  لتاريـخ  واملتَتَِبّـع 
ارتبطـت بشـكل أو بآخـر بالغنـاء واملوسـيقى، فعلمـاء النفـس يقولـون بـأن الغنـاء ينتـج 
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رغبـة لـدى اإلنسـان يف بـذل املزيـد مـن اجلهـد العضلـي، نظـًرا  لألبحاث والدراسـات 
العلميـة التـي أكـدت أن الشـخص حينمـا يبـذل جهـًدا عضلًيـا يكـون بحاجـة لتسـخير 
حواسـه جميعها يف اجتاه ما يقوم به، والغناء هو أفضل الطرق التي تسـهم يف ذلك، 
فهـو عبـارة عـن حركـة فسـيولوجية يف تركيبهـا الفيزيائـي تكمـن يف دفـع الهـواء خـارج 

الصـدر، كمـا أنـه أحـد احليـل اإلنسـانية الذكيـة التـي جعلـت للزفيـر طعًمـا آخـر.

وعلـى مـن ينظـر »للنهـام« باعتبـاره مطرًبـا يؤنـس البحـارة ويسـري عنهـم بـأداء 
أغاني السـمر يف أوقات الفراغ، أن يدرك بأن هذا الدور -أيًضا- يسـاهم هو اآلخر 
وبصـورة فعالـة يف مسـاعدة البحـارة علـى تقبـل احليـاة فـوق سـطح السـفينة وداخـل 
البحـر بعيـًدا عـن ذويهـم وأهليهـم لفتـرات زمنيـة طويلـة، وبذلـك يسـهم يف رفـع الروح 
املعنويـة عندهـم، ويحافـظ عليهـا عـن طريـق إزالة اإلحبـاط والقلـق والتوتر واخلوف، 
جميعهـا حـاالت يتعـرض لهـا البحـارة البعيـدون عـن محيطهـم االجتماعـي واألسـري.

ومـن هنـا تبـرز أهميـة الغنـاء الـذي يقـوم به »النهام« كمنسـق عام لـألداء اجلماعي 
ومشـرف علـى توحيـد وتنظيـم جهـد اجلماعـة وتوجيههـا يف مكانهـا الصحيـح، ويكفي 

ذلـك إلثبـات أهميـة دور النهـام يف حيـاة أهـل البحر وأصحاب السـفن.

ذكـر النهـام واملطـرب القطـري إسـماعيل عبيـدان أن كثيـًرا مـن النهامـن كانـوا 
يقومـون بـأدوار أخـرى هامـة إلـى جانـب عملهـم األساسـي، فهنـاك من عملـوا كبحارة 
)غيـص أو سـيب(، وأكـد أنـه عمـل كبحـار ونهـام ومطـرب، وقـد عمـل -أيًضـا- كمؤذن 
إسـماعيل  للنهـام  احلديـث  وهـذا  وبترهـا،  قدمـه  يف  إصابتـه  بعـد  املسـاجد  ألحـد 
عبيـدان)1(، يؤكـد مـا سـاقته العديـد مـن املصـادر واملراجـع  بـأن كثيـًرا مـن النهامـن 
كانـوا ُحفاظـاً للقـرآن الكـرمي، وكانـت مـن بـن املهـن التـي يؤدونهـا علـى ظهر السـفينة 
إقامـة األذان وتـالوة القـرآن وخاصـة إذا مـا حـل شـهر رمضـان وهـم يف طريـق العودة 
إلـى بلدانهـم، فمـن املعـروف أن الغـوص كان يتوقـف خـالل الشـهر الكـرمي، لكـن رمبـا 

دخـل الشـهر وبعـض السـفن لـم تصـل بعـد إلـى وجهتهـا.

1- املصدر:  لقاء مع النهام الراحل إسماعيل عبيدان - إذاعة قطر - برنامج مع الناس من إعداد وتقدمي محمد زينل ذكر يف كتاب خليج األغاني -ومقابلة 
النهام سليمان السويدي يف برنامج قطر وفنونها الشعبية -1983 وكذلك على لسان الراوي خالد سعيد جوهر والنهام عمر سلطان الكواري.
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ومثلمـا كان النوخـذا يبحـث وينتقـي بحارتـه األشـداء وغواصيه املهـرة وبقية أفراد 
طاقـم سـفينته،  كان يختـار النهـام األصدح صوًتا، واألشـجى نهمـة، واألقدر على إثارة 
البحـارة وشـحذ هممهـم، ومـن ثـم يكـون  ألغلـب السـفن )سـفن الغـوص علـى اللؤلـؤ، 
وسـفن السـفر للنقـل البحـري( إن لـم نقـل  كلهـا، نهـام، ويتنافـس بعـض النواخـذة علـى 
النهامـن املمتازيـن، فتجدهـم يكرمونهـم  ويحسـنون معاملتهـم، وكانـوا يحرصـون علـى 
الظفـر بأفضلهـم، وقـد يدفـع النوخـذا مبالـغ ماليـة كبيـرة تصـل أحياًنـا إلـى ألـف أو 

ألفـي روبيـة وهـو مبلـغ كبيـر يف حينـه.

 وللنهمـة تأثيـر كبيـر علـى البحارة، فتراهم ينجزون أعمالهم الشـاقة بهمة ونشـاط 
غيـر مبالـن بالتعـب  وعنـاء البحـر، ال سـيما إذا كان النهـام ذا صـوت جميـل، حيث من 

املعـروف أن للغنـاء تأثيـراً كبيـراً على  اإلنسـان ووجدانه وحالته النفسـية.

وأداء النهمـة مـن أصعـب األعمـال التـي يقـوم بهـا النهـام، حيـث أن طريقـة تأديتـه 
لهـذا الفـن تتطلـب صوًتـا قوًيـا جـًدا، ويتحتـم علـى مؤديـه الضغـط علـى أعصـاب 
الـرأس والعـن بسـبب طبقـات الصـوت العاليـة ممـا يـؤدي إلـى ضعف البصـر والعمى 

أحياناً.

 فرقة مبارك بن سعيد الشعبية أثناء ممارسة أحد الفنون البحرية 
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دور الطرب

تعريف الدار:

الـدار مؤنثـة وجمعهـا دور، وديـار عربيـة تعنـي احملـل واملسـكن، البلـد والقبيلـة، يقـال: 
هيـّا بنا دار بني فالن أي قبيلهم، ودار احلرب أي بالد العدوان، ودار القرار أي اآلخرة،

والـداران : أي )الدنيـا واآلخـرة( وكلمـة الـدار عنـد أهـل الفنـون الشـعبية  هـو البيـت 
الـذي يتجمـع فيـه كل أفـراد الفرقـة، وهـو بيـت مـن البيـوت الشـعبية  التـي تنقسـم 
إلـى عـدة أقسـام مثـل املطبـخ واحلمـام و»حجـرة« أو »حجرتـن«،  وفيهـا مجلـس كبيـر 

يتجمعـون فيـه ملمارسـة الفنـون الشـعبية.

تعتبـر دور الطـرب يف السـابق مبثابـة ملتقيـات ثقافيـة، حيـث يجتمـع يف الـدار 
الواحـدة جميـع محبـي فنـون البحـر ليمارسـوا مختلـف أنـواع الفنـون املتعلقـة بالعمـل 
وفنون لفجري، وقد كان للدور يف السـابق نسـق ثقايف عالي املسـتوى حيث كان قائد 
الـدار يتمتـع مبكانـة اجتماعيـة وثقافيـة لـدى جميـع األعضـاء والفـرق الشـعبية، كمـا 
كان يتميـز بعـدة صفـات كأن يكـون، مثـاًل، صاحـب شـخصية قويـة وكلمـة مسـموعة، 
ويتمتـع بحكمـة وحنكـة وقـدرة على اإلدارة، خصوًصا أن عدد أعضاء الفرقة الواحدة 

كان يصـل أحياًنـا ألكثـر مـن 80 شـخًصا. 

وهنـاك العديـد مـن الـدور القدميـة التـي اشـتهرت بتأديـة الفنون البحرية وشـارك 
بعـض أعضائهـا القدامـى يف الغـوص علـى اللؤلـؤ ومـن أبـرز هـذه الفرق: 

فرقة نحاس: ورئيسها فرج بن محمد، ومقرها منطقة )اسلطة( القدمية شرق الدوحة.. 1

دار الدفافير: ورئيسها سلطان فخرو، ومقرها براحة اجلفيري الدوحة.. 2

فرقة اخلبابيز: ورئيسها إدريس اخلباز، ومقرها )اسلطة( القدمية شرق الدوحة.. 3

فرقة ربيعة بن حربان: ومقرها )اسلطة( القدمية شرق الدوحة.. 4

دار التروس: رئيسها مفتاح التروس، ومقرها وسط الدوحة.. 5

فرقة سلطان بن جوهر:  ومقرها يف الدوحة. . 6



25

فرقة مجلي بن سلطان:  ومقرها يف الدوحة. . 7

فرقة مجلي بن علي:  ومقرها براحة اجلفيري يف الدوحة. . 8

فرقة  البدع : ورئيسها سليمان بن سعد، ومقرها منطقة البدع.. 9

فرقة املنانعة: ورئيسها خميس املال، ومقرها فريج بن عمران. . 10

فرقة بن عواد: ورئيسها سعد بن عواد، وتقع يف فريج الهتمي يف الدوحة. . 11

فرقة اسلطة: ورئيسها مبارك بن سعيد، وتقع يف منطقة )اسلطة( القدمية شرق . 12
الدوحة، ومن ثم انتقلت إلى منطقة )اسلطة( اجلديدة الدوحة.

فرقة سالم املال: ومقرها مدينة خليفة اجلنوبية، فريج بن عمران يف الدوحة.. 13

خليفة . 14 مدينة  إلى  انتقلت  ثم  اجلفيري،  براحة  ومقرها  مجلي:  بن  عيد  فرقة 
اجلنوبية يف الدوحة.  

 فرقة اعناد: لصاحبها نابت بن مبارك، ومقرها منطقة جنمة بالقرب من مصنع . 15
البيبسي سابًقا يف الدوحة.

فرقة اخلور: ورئيسها جوهر بن ساملن، ومقرها يف مدينة اخلور.. 16

فرقة زايد بن حارب: ورئيسها زايد بن حارب،  يف منطقة الذخيرة.. 17

 فرقة اللؤلؤة: ورئيسها تركي بن صالح، ومقرها يف منطقة جنمة يف الدوحة، . 18
وقد استلمها من بعده خالد سعيد جوهر. 

فرقة منصور املهندي: مقرها سوق واقف الدوحة.. 19

 فرقة اجلبيالت: رئيسها عبدالعزيز عتيق، ومقرها يف  منطقة الصخامة.. 20

فرقة املها: رئيسها نايف مال اهلل، ومقرها منطقة الدحيل يف الدوحة.. 21
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                            دار مجلي  
    

               

               الفنان مجلي بن علي

هنـاك أشـخاص كثـر أّثـروا يف تاريـخ التـراث املوسـيقي والغنـاء يف دولـة قطـر، 
وحافظـوا علـى تـراث اآلبـاء واألجـداد عـن قناعـة وحـب، حيـث أنهـم عاصـروا حيـاة 
وحافظـوا  وثقوهـا  التـي  األحـداث  مـن  كثيـًرا  وشـهدوا  قدمًيـا،  ومعاناتـه  الغـوص 
عليهـا، وبحسـب مـا ذكـر الفنـان والشـاعر حـارب راشـد احلـارب يف إحـدى املقابـالت 
التلفزيونيـة )1(  أن »فرقـة مجلـي« مبثابـة أحـد املراكـز الثقافيـة التـي انطلقـت منهـا 
أغلـب الفـرق الشـعبية املتخصصـة يف فـن لفجـري، ال سـيما أن هنـاك فرًقـا عديـدة 

ظهـرت يف القـرن التاسـع عشـر، لكـن لـم نتمكـن مـن رصـد أي معلومـات كافيـة.

)دار مجلّـي( مـن الفـرق الشـعبية القطريـة التـي سـنتحدث عنهـا ببعـض التفصيـل 
نظـًرا لوجـود معلومـات خاصـة وقـد انبثقـت عنهـا غالبيـة دور الغنـاء الشـعبي املؤثـرة 
منـذ نهايـات القـرن التاسـع عشـر وبدايـات القـرن املاضـي، وقـد خـرج مـن هـذه الدار 
عـدد مـن أشـهر النهامـن القطريـن الذيـن أسـهموا بحناجرهـم القويـة يف انتشـار 
وامتـداد فنـون البحـر، ولـم يعـرف علـى وجـه التحديد متى تأسسـت تلك الـدار، ولكن 
بحسـب روايـات عـدد املصـادر الشـفاهية التـي نقلـت بالتواتـر عـن بعـض النهامـن 

1- لقاء مع تلفزيون قطربرنامج قطر وفنونها الشعبية 1983 – الراوي حارب بن راشد احلارب
- لقاء مع احلداي واملطرب سالم فرج سالم- برنامج ذكريات من املاضي تقدمي عبد العزيز محمد
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األوائـل أن دار مجلـي والـدور األخـرى سـاهمت يف رفـد املشـهد الفنـي آنـذاك بعـدد 
مـن كبـار النهامـن واملطربـن الذيـن ذاع صيتهم يف بدايات القرن العشـرين، فبعضهم 
شـارك يف دار مجلـي، والبعـض اآلخـر تخـّرج منهـا، بـل وأسسـوا دوراً كبيـرة كانـت لها 
فـرق رائـدة يف حفـظ الفنـون الشـعبية القطريـة، وتشـير املصـادر أيضـا إلـى أن نهايـة 

فرقـة مجلـي كانـت يف خمسـينيات القـرن املاضـي.

بتدشـن  قـام  الغـامن«  »مجلـي  أن  القطريـة  الشـعبية  بالفنـون  املهتمـون  ويـدرك 
واحـدة مـن أقـدم دور الطـرب وهـي دار مجلـي والتـي تربـى يف كنفهـا كثيـر مـن عشـاق 
الفنـون وخاصـة الفنـون البحريـة، فنجـد منهـم النهامـن واحلدائـن والعازفـن، وكان 
هـو كبيرهـم الـذي يرجعـون إليـه إذا مـا حـدث أي خـالف بينهـم، كمـا أن كلمتـه كانـت 

مسـموعة يف عالـم الغنـاء الشـعبي والفـرق الشـعبية.

وتشـير املصـادر رغـم شـحها، إلـى أن مجلـي لـم يكن عازًفا بارًعـا أو مطرًبا، ولكنه 
كان متذوًقـا للفنـون ويـدرك أهميتهـا وقيمتهـا، ويعلـم جيـًدا الـدور الهـام الـذي تقـوم 
بـه املوسـيقى يف شـحذ الهمـم والترويـح عـن النفـوس خاصـة يف زمـن امتـاز بالقسـوة 
وشـظف العيـش، كمـا أنـه  كان إدارًيـا بارًعـا جنـح يف إدارة الـدار، التـي اسـتمرت 
لسـنوات طويلـة حتـى منتصـف القـرن املاضـي، وجنـح كذلـك يف أن يحفـظ الكثيـر من 
تراث قطر املوسـيقي والشـعبي من خالل أداء األسـمار الفنية بشـكل منتظم يف هذه 

الـدار، والـدور التـي انبثقـت عنهـا فيمـا بعـد.
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النهامون القطريون:

علـى مـر سـنوات الغـوص يف دولـة قطـر بـرز هنـاك كثيـر مـن النهامـن القطريـن 
الذيـن أثـروا املجتمـع البحـري بخبراتهـم وإبداعاتهـم الفنيـة، وتركـوا بصمـة قويـة يف 

تاريـخ الثقافـة القطريـة، وخلفـوا لنـا أجمـل األغانـي والكلمـات.

كمـا نشـير هنـا إلـى أنـه نظـًرا لشـح املصـادر وعـدم القـدرة على حتديـد دقة بعض 
املراجـع التـي حتدثـت عـن النهامـن يف قطـر، فقـد اقتصرنـا علـى ذكـر األسـماء التـي 
مت التأكـد منهـا ألنـه خـالل البحـث والتدقيـق مت العثـور علـى بعـض األسـماء التـي 
ُذكـرت علـى أنهـا لنهامـن وهـم لـم يكونـوا كذلـك، فبعضهـم كانـوا رؤسـاء فـرق  لفنـون 
ـ مـن احلصـول علـى صـور أغلـب  ـ لألسـف  نتمكـن  لـم  أننـا  البحـر املختلفـة، كمـا 
النهامـن املوجوديـن يف الالئحـة التـي مت التأكـد منهـا، كمـا جتـدر اإلشـارة كذلـك 
إال أنـه توجـد أسـماء ضمـن تلـك الالئحـة لـم متـارس النهمـة، وكذلـك نظـًرا لتراجـع 
االهتمـام بفـن لفجـري ووفـاة أغلـب حفظـة »التنازيـل«، كمـا أن منهـم مـن لـم يعاصـر 
فتـرة الغـوص بسـبب ظهـور اللؤلـؤ الصناعـي، واقتصـرت ممارسـته ألداء النهمـة يف 

الـدور ضمـن الفـرق الشـعبية.

 مـن هـؤالء النهامـن نذكـر علـى سـبيل املثـال وليـس احلصـر، ووفًقـا للمعلومـات 
التـي مت توثيقهـا خـالل رحلـة جمـع وإعـداد هـذا الكتـاب: 
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سالم بن مرزوق السادة

عبداهلل بن سعد النعيمي  الغسي 

سليمان بن سعيد السويدي

فرج بن مبارك متيوح  

سالم بن فرج سالم
)حداي_ ومطرب (

راشد املاس فيروز

سعود بن سالم الكواري

خلف بن صالح املناعي

إسماعيل بن فرج عبيدان
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دهام بن رماي املهندي 

سالم بودندن 

نابت بن مبارك اخلليفي

النهام سالم املال املناعي  

حمد احملري املهنديحسن احملري املهندي
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النهامون حاليًا: 

هنـاك نهامـون قطريـون - حاليـاً - ذاع صيتهـم ويتـم اختيارهـم إلحيـاء التـراث 
الفنـي البحـري خـالل فعاليـات متعـددة ليـس فقـط علـى مسـتوى قطـر وإمنـا خليجياً 
وعربيـاً ودوليـاً، ومـن هـؤالء الفنانـن كل مـن الفنـان عمـر بـو صقـر، والفنـان منصـور 
بوصبـار املهنـدي، وهمـا مـن أشـهر النهامـن احملترفن يف اخلليـج بالرغم من أنهم لم 
يعاصـروا فتـرة الغـوص علـى اللؤلـؤ إال أنهـم أتقنـوا ذلـك النـوع مـن الفنـون رغـم عـدم 
ممارسـتهم للغـوص، ولـم يدخلـوا البحـر، وهـو مـا يثبـت أن هـذا الفـن أصيـل، وينتقـل 
مـن جيـل إلـى آخـر باملمارسـة والتعليـم والتلقـن أيضـاً، ليـس هـذا فحسـب، بـل لدينـا 
جيـل جديـد مـن الشـباب النهامـن الذيـن ميكنهـم أن يتسـلموا رايـة الفنـون البحريـة 

ويكملـوا املسـيرة.

منصور بن جمعة املهنديعمر بن سلطان الكواري
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وهـؤالء الشـباب واعـدون يف أداء النهمـة ومتيـزوا يف اآلونة األخيرة بحصد جوائز 
يف أكبر مسـابقة على مسـتوى اخلليج  للمؤسسـة العامة للحي الثقايف »كتارا«،  وهي 
»نهام اخلليج« من سـن 20 سـنة إلى 40. ومتيز النهام علي سـعيد املري يف النسـخة 
األولـى لـدول مجلـس التعـاون اخلليجـي، وحصـد لقـب )نهـام اخلليـج( 2017، وأيًضـا 
حصـد النهـام علـي ناصـر احلـداد على لقـب )نهام اخلليج( لعام 2019، وهكذا تعكس 
دولـة قطـر حضورهـا الثقـايف البـارز يف إحيـاء التـراث واالهتمـام باملـوروث لألجيـال 

القادمة. )1(

املصادر: -1 كتاب الغوص على اللؤلؤ يف قطر، ص 115، ج1، الناشر: املؤسسة العامة للحي الثقايف - كتارا، ط2، 2014م. كتاب الغوص على اللؤلؤ يف قطر، 
ص 163 و412 و379، ج2، الناشر: املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا، ط1، 2014م. لقاء مع املطرب والنهام الراحل إسماعيل فرج عبيدان، برنامج مع 
الناس، من إعداد وتقدمي محمد زينل، إذاعة قطر. لقاء مع الفنان مبارك بن سعيد، إذاعة قطر، برنامج املوروث الشعبي، إذاعة قطر. لقاء مع النوخذا علي 

بن خليفة الهتمي، برنامج حصاد السنن، إذاعة قطر، 1998م.
لقاء مع احلّداي واملطرب سالم فرج سالم، برنامج ذكريات من املاضي، تقدمي عبد العزيز محمد، تسجيل إذاعة قطر.  

لقاء مع النهام إدريس خيري، البرنامج الشعبي، إذاعة قطر، تقدمي عبد العزيز محمد وغازي حسن، 
تسجيل خاص لكل من الراوي خالد سعيد جوهر رئيس فرقة اللؤلؤة الشعبية - النهام واملطرب منصور جمعه املهندي - مبارك دهام رماي املهندي - 

علي سالم مرزوق السادة
برنامج قطر وفنونها الشعبية - تقدمي محمد املسلماني 1983م، النهام سعد بن عواد الهتمي والنهام سليمان سعيد السويدي - والنهام راشد املاس فيروز.

علي  بن سعيد املري

علي بن ناصر احلداد
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الزهيريات 
والبوذيات 
والمويلي

37



38

الزهيريات والبوذيات والمويلي:
يعتبـر املـّوال الزهيـري مـن أنـواع الشـعر الـذي يُتغنـى بـه يف أداء النهمـة، وكذلـك 

املويلـي، وال ميكـن للنهـام أن يبـدأ نهمتـه أو حديانـه بدونهمـا.

يف  احملليـة  باللهجـات  املواويـل  انتشـرت  وقـد  للمـّوال،  مرادفـة  هـي  والزهيريـة 
منطقـة اخلليـج، ومتيـز أهـل قطـر بشـعراء برعـوا يف هـذا املجـال مـن أمثال الشـاعر: 
سـعيد بن سـالم البديد املناعي، والشـاعر عبداهلل بن سـعد املسـند املهندي وآخرون 
غيرهمـا. ويرجـع الكثيـر مـن الباحثـن يف األدب الشـعبي العربـي أصـل املـّوال إلـى 
مـا كان يسـمى )املواليـا(، وقالـوا أن أول مـن ابتدعـه هـم موالـي البرامكـة، والبرامكـة 
أسـرة مـن أصـل فارسـي حكمـوا يف عهـد املهـدي والرشـيد، يف عهـد الدولـة العباسـية 
حتـى وضـح للخليفـة األخيـر تفاقـم أمرهـم وخطرهـم علـى الدولـة بسـبب مسـاندتهم 
ألعدائها فنكبهم مبا اشـتهر يف التاريخ اإلسـالمي بنكبة البرامكة، وبكاهم الكثيرون، 
ويف مقدمتهـم مواليهـم، وقيـل أن جاريـة هـي التـي ابتدعت هذا الفن حن قالت أربعة 

أشـطر تبكـي فيهـا أمجادهم:

يـــــا دار أيــــن ملــوك األرض أيــن الفــرس 

بــالقــنــــا والتــرس أيــن الذيــن حــمــــوها 

قالت تراهم رمم حتت األراضي الدرس

ألســنتهم خــرس بعــد فصاحــة  ســكوت 

ومهمـا كانـت صحـة هـذه القصـة فمـن املعـروف أن الشـعر العربي قد تطور شـكاًل 
ومضموًنـا يف العصـور اإلسـالمية، وظهـر مـا يسـمى باملوشـحات التـي تعتبـر طفرة يف 
شـكل ومضمـون الشـعر العربـي التقليـدي، ويعتقـد أن املـّوال هـو تطور آخر يف الشـعر 
العربـي )الشـعبي( اتخـذ أشـكاله املعروفـة لدينـا، الرباعـي واخلماسـي والسداسـي 
والسـباعي، وتنـاول بـه الشـعراء الشـعبيون كثيـًرا مـن املواضيـع كالغـزل أو النسـيب 
واملـدح والهجـاء والدينيـات والعتـب والشـكوى واللغـز والنصيحـة والتأمـل وغيرهـا)1(.

1- مواويل من اخلليج رواية راشد احلارب جمع وحتقيق علي شبيب املناعي -1989وبرنامج املوال إذاعة قطر لقاء للباحث محمد املسلماني-شعراءاملوال 
)الزهيري( يف قطر علي شبيب املناعي.
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وكما ذكرت سـالًفا أن املّوال يسـمى يف بعض األماكن بالزهيري وال يعرف السـبب 
مـن هـذه التسـمية، فرمبـا هـو منسـوب إلـى اسـم علـم وهـو جـادر الزهيـري)1(  أحـد 
شـعراء املـّوال يف العـراق، وترجـع نسـبته إلـى عشـيرة الزهيـرات أو رمبـا إلـى منطقـة 

الزهيـرات التـي اشـتهرت بهـذا النـوع مـن األشـعار.

كمـا أن الزهيريـات هـَي ضـرب مـن ضـروب الشـعر العامـي الـذي انتشـر يف قطـر 
بأبيـات قصيـرة ومركـزة  مـا  توثيـق حـدث  العربـي، وهـي عبـارة عـن  ودول اخلليـج 
وحتمـل عبـارات جميلـة، وهنـاك صيـغ مختلفـة لهـا، منها ما يسـمى البوذيـات، كما أن 

هنـاك ثالثـة ألـوان للزهيريـات مـن حيـث الشـكل:

اللـون األول: زهيريـة رباعيـة: وتتكـون مـن أربعـة أشـطر، حيـث تكـون القافيـة فيها 
)كلمـة( واحـدة، ويفضـل أن تكـون يف كل شـطر حتمـل معنى آخر مغايًرا للشـطر الذي 

سبق:

ســبـــع زمــــانـــــي  قـــلبــي  ســــــابــــــــع  الـــــــــذي  أنـــــــــا 

الـــفـرقــــا مبصايـد سـبع فـــــــؤادي مـــــن  صــايـــد 

قلـت: املــهـــل، قــــال: خـــل عـــنك اجلـدال السـبع
نفسـك ولـو هـي عليـك مـن الذخايـر غلـت!)2( 

اللـون الثانـي: وهـو الزهيريـة اخلماسـية: وتتكـون مـن خمسـة أشـطر، حيـث تكـون 
القافية يف الثالثة أشطر األولى )كلمة( واحدة، ويفضل أن تكون يف كل شطر حتمل 
معنـى آخـر مغايـًرا للشـطر الـذي سـبقه، وتتغيـر قافيتهـا يف الشـطر الرابـع،  ثـَمّ تعـود 

علـى نفـس القافيـة يف الشـطر اخلامس:

1- هو جادر الزهيري أو علي باشا يحيى الزهير أو عبد الرزاق، يوسف الزهير، انظر الدرويش ديوان الزهيري ص12.
2 - شعراء املوال الزهيري يف قطر ص165 –علي شبيب املناعي.
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مثال: 

ابجــد  ثـــور  ثـــــم  اعـــزومــــك  غــوارب  إركــب)1( 

ابجــد  املعـــضالت  الـعــــزوم  بجيــش  كــــافــــح)2( 

ابــجـــــد  تـسـتـعـــني  يــكــــودك)3(  مــــــــا  علــى  أمــــــا 

اقــصـــــود  بــلــغـــــت  وال  املـــــــرام  عـــــــــداك)4(  وال 

ابــجــــد الـــواجــبــــات  القـــصـــــود  عــدتــــك)5(  وال 

اللـون الثالـث: وهـو األكثـر شـيوعاً وشـهرة، ويطلـق عليـه الزهيرية السـباعية ألنها 
تتكون من سـبعة أشـطر، حيث تكون القافية يف الثالثة أشـطر األولى )كلمة( واحدة، 
ويفضـل أن تكـون يف كل شـطر حتمـل معنـى آخـر مغايـًرا للشـطر الـذي سـبقه، وتتغير 
قافيتهـا يف الشـطر الرابـع واخلامـس والسـادس،  ثـَمّ تعـود إلـى نفـس القافيـة يف 

الشـطر السابع:

والعاطفة  احلكمة  اخلماسي، يف  )الزهيري(  املوال  من  املسند  بن سعد  عبداهلل  للشاعر  قصيدة  املناعي  شبيب  علي   – قطر  الزهيري يف  املوال  املصدر: شعراء 
الرفيعة. 

1- إركب: من الركوب، غوارب عزومك: قوارب وسفن إراداتك وعزمك، ويقصد: اعمل بأسباب مقدرتك، ثور: انهض، ابجد: بجد ومثابرة. 
2- كافح بجيش العزوم: يطلب الشاعر من اإلنسان أن يسعى إلى املعالي، كأنه جيش مسلح جرار. املعضالت: األمور املستعصية. ابجد: ببسالة وقوة. 

3- أما على ما يكودك: فإن لم تستعن على ما يتعبك ويعترض طريقك باجلد والعزمية.. 
4- عداك: تخطاك. املرام: املبتغى. اقصود: ما تقصده من أهداف. 
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يـــــا اهلل بـــجـــــــاه النبـي وآيـــــــاتـــــــــــه الــعــظــــمى 

العــظــــمى  زالتـــــــــي  مــــــع  ذنـــــــوبــــــــي  تــــغـــــــفر 

العظمـى  ياكاشـف  آرجتـي  سـواك  مالـي 

رحمتـك  ترجتـي  اخلاليـق  كل  مـــــوالي 

رحمتـك  والسـبب  تعافـى  سـقيم  مـن  كـــم 

رحــمتـــك  إداركـــــــــــــت  ابتـــلى  يــــــــوم  أيـــــوب)1( 

سبحان رب كـــشف عــــن نــــوح)2(  كـــــل عظمى

وهنـاك فـرق بـن البوذيـة والزهيريـة وهـو أن البوذيـة تتكـون مـن أربعـة أشـطر، 
الثالثـة أشـطر األولـى تنتهـي بثـالث كلمـات متجانسـة يف الشـكل ومختلفـة يف املعنى، 
أي أنهـا تكتـب بنفـس الطريقـة ولكـن معانيهـا تختلـف، أمـا الشـطر الرابـع فينتهـي ِبــ 

)ّيـه( مثـل كلمـة )علّيـه(.

وجـــــــدهم)3( ميتهـم  سيـــــر  طـــارشي  يـــــا 

وجــــدهــــــم نـــــــــواديـــهــــم  واخــــــبــر  عــنــــي 

تــجــدهــــم ديــــرتـــهــــم  الجـــيــــت  عـــســــى 

بــــــيــــــــه شــــــمـــــــــات  أو  راضـــــيــــن  عـــــنـــي 

املصدر-  شعراء املوال الزهيري يف قطر ص 179 علي بن شبيب املناعي ويذكر أن الشاعر يوسف مرض مرًضا شديًدا وكان يف رحلة غوص مع النوخذا / 
محمد بن عبداللطيف اإلبراهيم املهندي فتوجه إلى اهلل بهذا الدعاء فشفي منه.

1- أيوب: النبي أيوب )عليه السالم(، ضرب املثل يف صبره، ورد ذكره يف القرآن، املنجد، األعالم، ص )103(. 
2- نوح: النبي نوح )عليه السالم(، فقد دعا على قومه، وقد أفردت له سورة باسمه )سورة نوح( يف القرآن الكرمي.

3 - من ديوان  البديد للشاعر سعيد بن سالم البديد املناعي ص223.
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أمـا املـّوال الزهيـري فكثيـًرا مايسـتخدم يف فنـون العمـل وفصـول لفجـري، فاملـّوال 
الزهيـري مرتبـط بالنهـام، فـال ميكـن للنهـام أن ينهـم أو يحـدو بـدون املـوال الزهيري.
راشـد  »حـارب  املعـروف  والـراوي  للشـاعر  مـوال  القطريـة  املواويـل  ومـن منـاذج 

الوعـد: يكـذب ويخلـف  الـذي  الشـخص  احلـارب« وهـو عـن 

يقـص وجيلـه)1(  اهلل  بعهـد  عطانـي  مــن  يــــا 

يقـص تـــــوابــــــه  واتــــــال)2(  العهـد  وخـان  عاهـد 
وسيف )3(  اخلبث لو صقلته ميكن ما يقص)4( 

مينيـنـــــي بـــــــرجــــــــواه  وأنـــــــــــــــــا  ليلـة  تســـعــــني 

مينينـي اآلخـــر  وفـــي  يــــوم  مضـى  مــــــا  وكـــــــــل 

مينينـي الـــصــــاحب  علـى  بـــواجـــــب  هــــــو  مـــــــا 

الصـدق ينجـي سـقيٍم )5( والــكــــذب مــــا يقـص

املصدر:  شعراء املوال الزهيري يف قطر ص 105 علي بن شبيب املناعي، وأيًضا رواية عبداهلل الغسي )اخلور( وينسبها إلى الشاعر عبداهلل بن سعد، ورواها 
جمعة خميس بوحبل )الوكرة( وحارب بن راشد احلارب ) الدوحة( 

1 - جيله: قوله. يقص: يناقض. 
2 -  واتال: تالي، آخر. يقص: حبال الوصل باجلفاء. 

3- سيف اخلبث: السيف املصنوع من خبث احلديد، وهو هنا كناية عن الصديق اخلوان
4 - يقص: يقطع.  

5 -  سقيم: من تورط بالكذب. ما يقص: ال يفيد 
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أقسام الزهيريات

الشـعبية يف  األغنيـة  أن  إال  قدمًيـا  القطـري  املجتمـع  مـن صغـر حجـم  بالرغـم 
دولـة قطـر كانـت رمـًزا للتعبيـر عـن احلالـة االجتماعيـة واملظاهر احلياتية الراسـخة، 
فاألغنية الشعبية كانت إحدى مظاهر التعبير احلقيقي عما يجول يف نفس الشاعر، 
وكان لهـا كيـان ووجـود ُعّبـر عنـه مـن خـالل الزهيريـات واملواويل، وقد قّسـم الشـعراء 

الزهيـرات واملواويـل إلـى عـدة أشـكال، تناولهـا شـعراء قطـر ضمـن األنـواع التاليـة: 

الدينيات:

الدينيـات ويقصـد بهـا األبيـات الشـعرية التـي حتتـوي كلماتهـا علـى أدعيـة وتوسـل 
هلل - عـز وجـل - والتهليـل وذكـر النبـي - صلـى اهلل عليـه وسـلم-، كمـا أنهـا توضـح 
مـدى االرتبـاط والعالقـة الروحانيـة املسـتمرة بـن اإلنسـان وخالقـه، مـن أمثلـة ذلـك:

اهلل)1(  رســول  ســيدي  علــى  صــــليت صلــوا 

اهلل)2(   رجــــــــال  وســـــاداتـــي  محـــمد  ســيدي 

بــاهلل  اندبتهــم)3(  يــوم  حـــــني  الفــرج  قــرب 

اهلل  بــيــــــــد  واألرزاق  املــــســـــاكـــــني  حــــــنـــــــا 

كــــــم دوب)4(  نــــرجي ونرجــي والرجــا بــاهلل 

لــعــنـــــه اهلل  الـــكـــافـــــر  دينـنـــــا  فــــي  ال شــك 

ــوم املــحـــــــــاســـــب يــعـــــــــذب دون خـلـــــق اهلل يــــ

املصدر: 
1- مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ج 1 الطبعة الثانية 1989

2- رجال اهلل: املخلصن هلل.
3- انديتهم: دعوتهم باسم اهلل

4- دوب: كثيًرا.



44

)2(

وسـعن الضميـر  بأقصـى  نـوى  قلبـي  رعبـوب 

أمـة محــــــــمد جمــــيع بــــــاملـــحامــــل)1( ســـعـــــن)2( 
ســعـــن)3(   ومــكــــة  اهلل  لبيـت  حــجــاج  اركـــــــــــــاب 

حـــــــافـــــية  لــــهم  وأقـــــــدام  البــــــيت  مقصـــــدهم 

اركابهم حني طــــــــال بــهـــــا الـــســــرى)4( حـــافـــيــــة

حافيـة  مـــشــــت  قـــــــــوم  عـــــــذر  تــقـــبل  رب  يــــــــا 

ســـــــعـــن   )5( الـــخـــاليق  كـــــــــل  مـــــا  لــــــوالك  اهلل 

 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص42 ج 1 الطبعة الثانية 1989، - وسعن: أي وسعه الضمير فاسكنه فيه.
1- احملامل: جمع محمل وهو ركب احلاج إلى بيت اهلل احلرام.

2- سعن: سعى. اركاب: هي اإلبل واخليل أو كل ما يركب من احليوان.
3- سعن: سارت إلى احلج.

4- السرى: السير لياًل.
5- سعن: من السعي بن الصفا واملروة.
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)3(

الــعــمـــل  بحــســـن)1(  ترزقنـي  العـــبــــاد  رب  يــــــــا 

بالـــعــمـــل  الــيســـرى  قـــــدم  ومـــــن  وربــعــــي  أنـــــــا 

اقــصـــد جــــدا)2( البيـت واصلـح نيتـك بالعمـل 

مــغـــــرور  يـــــا  بــــدنــيـــــــاك)3(..........   تـــفــــوز   ال 

غــــرور  بــــــاحلــادثات)4(  مــضـــت  اللـي  أيـــــامــــك 

تــــــــدور  الــــــــزمـــــان  ودورات  تــــوقـــــظ)5(  اجــــلـــــس 

عــــــزي لــنــفٍس غــــــــدت  صــــــــارت   بــــليــــا   عــــــمــــــل

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص45 ج 1 الطبعة الثانية 1989
1- حسن العمل: بأعمالي احلسنة

2- جدا: ناحية.
3- ال تفوز بدنياك: ال تغرنك دنياك.

4- احلادثات: احلوادث. غرور: خادعة لك.
5- توقظ: كن حذرا.
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)4(

 يـا رب أنـا أرجـوك عبـدك سـاكن احلجـران)1( 

احلجـران)2(   لـه  النـت  الــــهــــاشمي  باملصطفـى 

احلـجـــران)3(   اســـكـــــن  دعتنـي  املعاصـي  كــــــــثـــر 

التوبـة  عـــلى  تبــعـــث  فــــي ضــــــامـــــري  الــــنـــار)4( 
أشـــجــــار قــلبي ثـــمرهـــــا مـــــا حــمـــــــل تـــوبـــة )5(  

توبـة  مـــــــــن جانبـك  أنـــــــــا طــــــــالــبـــــــك  يـــــــــا رب 
دخيـــل)6(  أحــــمـــــــد محــمد ســاكـــن احلجران)7(  

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ج 1 الطبعة الثانية 1989, وقالها الراوي والنهام القطري  إسماعيل عبيدان يف لقاء بإذاعة قطر.
1- احلجران: اسم مكان.

2-احلجران: األحجار.
3- احلجران: ويقصد بها هنا اجلحور أو األماكن اخلربة.

4 - نار ما ارتكبت من اإلثم تستعر يف ضميري وتدعوني إلى التوبة رغم أن ما يعلق بقلبي ال يحمل توبة. 
5 - رغم أن ما يعلق بقلبي ال يحمل توبة. 

6 - دخيل: مبعنى أنا ملتجئ. أحمد محمد: ويقصد الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم. 
7 - احلجران: مقام الرسول صلى اهلل عليه وسلم حتت القبة اخلضراء باحلرم املدني الشريف. 
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)5(

 باسـمك األعظـم بحـرف الـكاف والنونـني )1(

وبــتــــربــــــــة ملــــــــت)2( إعـــــــضـــا ســيـــــد الكــــونـــني)3(  
وحنـني)4(   بـــــــدر  فـــــي  لـــــه  شـاهدوا  مـن  بحيـاة 

شــكـــــواي  وحتتــمـــــل  خــــالـــقي  يـــــــا  أنـــــــت  إال 

شكـــــواي)5(  يحتمـل  ال  مـــــن  صـــــوب  وتــــردنـــــي 

شــــكـــــواي  وتعـــظمن  عــظـــني  الــــــدهـــــر  نـــــــــاب 

اثنـني مجنونـني مـــــــــــا نصيـر  بـــــك نحتفـي)6( 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب  ص41ج 1 الطبعة الثانية 1989 
1 - الكاف والنونن: حرف الكاف والنون يف كلمة )كن(. 

2 - ملت: حضنت. إعضاء: أعضاء. 
3 - سيد الكونن: هو الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم. 

4 - بدر وحنن: من غزوات الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
5- إلهي اني ادعوك فال تكل امري إلى غيرك، فال يوجد غيرك يحتمل شكواي ويجيب سؤالي.

6- نحتفي: رمبا األصل فيها نحتمي أو نحتفي.
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الشكوى:

ويقصـد بهـا األبيـات الشـعرية التـي تتضمـن كلمـات العتـاب والشـكوى ملوقـف قـد 
تعـرض لـه الشـاعر أو شـخص آخـر، فيقـوم بنظـم الكلمـات التـي تعبـر عـن مشـاعر 

الشـكوى والعتـاب تلـك، مثـل: 

 )1(

وحـدي هالوقـت  هضـامي  أجاسـي)1(  وحـــــدي 

وارابع)2( الفــــاخــــتـــــة حـــــني سجــــعـــــت وحـــــــدي 

وحـدي  لــــومـــــــك خلنـي  كـــــــف  عـــــــاذلي)3(  يـــــــــا 

عـــــلي  هــــــاضـــــن)4(  الـــــــــدار  هــــــمـــــوم  وهـــــــــذا 

علـي  واستــــغـــارن  جــــيــوشـــــــة  مللـــــم  والبـــــني)5( 

وتـــرس علـي  آلـــــــــم)6( شــراعـــه  مـــــــن  يــلــومـــــني 

بــــالـــــدقل وحـــــــدي  وانـــــــــا شــــراعـــــــي صفيـق)7( 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب، ج 1 الطبعة الثانية 1989 وتنسب للشاعر القطري عبداهلل بن سعد املسند املهندي.
1 -  أجاسي: أقاسي. هضامي: ظلم. وحدي: مبفردي. 

2 - أرابع: أصاحب. الفاختة: احلمامة. سجعت: رددت صوًتا يشبه الغناء. احدي: من احلداء، من ألوان الغناء 
3- عاذلي: الئمي. خلني: اتركني.

4- هاضن: هاض: ظهر ما كان مكنوًنا.
5-  البن: الفراق. مللم: جمع. اتسغارن: من اإلغارة والهجوم.

6-آلم: وافق شراعه ريحا طيبة. من )الولم(: املالءمة وهي مفردة شعبية يتداولها البحارة كناية عن موافقة الريح الجتاه سير السفينة. ترس: امتأل بالهواء، 
فأصبح مستعًدا للمسير يف غير االجتاه املطلوب 

7- صفيق: ملتصق. الدقل: صاري السفينة.
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الغزل: 

أبيـات الغـزل أو كلماتـه معروفـة، وهـي الكلمـات اجلميلـة والعذبـة التـي يقولهـا 
الشـاعر فيمـن يحـب سـواء كانـت محبوبـة أو زوجـة أو أبنـاء، أو أي شـيء أعجبـه 

أو دابـة كاجلمـال، أو طيـور كالصقـور. كروضـة خضـراء 
ومن أمثلة ذلك:

)1(

اش )1(  مـــوزمــك يا هبيل )2( الراي خليتني )3(؟
)4( خـــليتني  للـــــروح  للجـــــسد  الــــبـــــدن  ومـــــن 

يـــــــــا تـــرف)5(  االبـــــــــدان على ذا احلال خليتني 

ادعيتني)6(  لــــــــون بلبول )7(  أنــــــا العي)8(  واحن 
واحـن)9(   الــــعـــــي  البنـا  عالـي  فـوق  مـن  ظليـت 

يــحـــن  املــبـــــاني  روس  علـى  ورق  يــــــاشــــبـــــــه)10( 

عــــــاهـــــدتني قـــــلت: مــــــــــا اخــــلـيـــــك؟ خـــــليتني

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ج 1 الطبعة الثانية 1989
1- إش موزمك: ما الذي ألزمك. 

2- تصغير كلمة أهبل وهنا مبعنى عدمي الرأي.
3- خليتني: تركتني.

4- خليتني: أصبتني باخللل.
5- ترف: ناعم. خليتني: تركتني.
6 - أدعيتني: جعلتني. لون: مثل. 

7- بلبول: لعبة شعبية، والبلبول تسمية تطلق على أداة اللعب.
8- العي: أصوت. أحن: من احلنن والشوق.

9- أحن: يقصد اسم الصوت الذي تصدره أداة اللعب عند حتريكها.
10- الورق: نوع من الطيور البرية اجلميلة الشكل اشتهرت بصوتها املعبر عن احلنن والشوق.
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)2(

عـــــــــــــــــــــــــــــوده نــــحــــــــــل  دعــــــــــــــا)1(  طــــــفـــــل  آود 

ومــــن اجلــــفــــا)2(  صـــاحــبي بلواي به عـــــــــوده 

ليـت القضـا والقـدر يـا صـــــــاح لـــــــي يــــعـــوده 

مـــــــن الــــــوصـــــل اكــــتـــفي بــــرضـــــاه لـــــي دايـــم 

دامي  الوصـل  هـذا  هـل  الـــــروح  وآسـايل)3( 

يـــــــا خـــــل أنـــــــا فـــــي غـــــرام الـــــود بــك دايـــــم 

بـس محملـي)4(  يف الهـوى مـا يحتمـل عـوده 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص 89 ج 1 الطبعة الثانية 1989 وهذه القصيدة تنسب للشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي من قطر.
1- دعا: جعل.

2- اجلفا: الصد. بلواي: مصيبتي. عودة: كبيرة.
3- آسايل: أسائل.

4- محملي: سفينتي. ما يحتمل عوده: ال ميكنه العودة.
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)3(

شــاب)1(  بقلبــي  هــٍم  مــــــن  خــــــوي  يـــــــــــا  أحيــــــه 

شــاب)2(   تــــــوه  الــــــسن  طفــٍل صغيــر  فقــد  مــن 

لــك باشــتكي يــا محـــمد دوك)3(  راســــي شــاب)4(  

مــن شــي اريتــه كمــا القنديــــل)5( لــــــي مــــعلوق

حبــه ســطا)6( يف ضميــري حتحــت)7( املعلــوق)8(  

معلــوق  للغضــي  زراٍر  هــــــو  مــــــن  ليــــــت  يــــــا 

شــاب)9(  شــــي  كــــــل  يطــــفي  خــــــده  عــــــرق  مــــــن 

املصدر:  مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ج 1 الطبعة الثانية 1989، أحيه: كلمة عامية تستعمل إلظهار مدى التأثر واالستياء، ينسب هذا املوال 
ألحد رجال الكبسة يشتكي فيه إلى محـمد بن حسن الكبيسي.

1- شاب: عالق أو متوقد.
2- توه: ما يزال.
3- دوك: انظر.

5- القنديل: السراج.
6- سطا: وقع، متكن.

7- حتحت: قطع أو أسقط.
8- املعلوق: األحشاء الداخلية.

9- شاب: مشتعل.
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)4(

العالـي جـــــدا  مـــــن  وقلبـي  ولبـي)1(  حبـي 

العالـي عــــن  العـني ماهـي غضـت)2( ساعـــــة 
بيـــعالي)3(  كـــــان  ان  الهـوى  طبيـب  نـادوا 

يغسـل ثويـب احلبيـب والشــــفا)4( مــــن مـــاه

مـاه مـــــن  خــــالــــقي  روحـي خلقهـا  ارواح)5(  

مـاه)6(  مـــايـــهـــا مـن  زيـــنــــة  بعــــشرين  يـا اهلل 

)7( وننتـوي عالـي)8(   املـــكـــدة  نقضـي فـروض 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ج 1 الطبعة الثانية 1989 وينسب هذا املوال للشاعر القطري عبداهلل بن سعد املسند املهندي.
1 - لبي: عقلي. جدا: جهة. العالي: يقصد جهة الشمال.

2- غفت أو غضت: اغفت. العالي: املعالي.
3- بيعالي: سيعاجلني، سيبحث عن عالج لي.

4- الشفا: الشفاء.
5- أرواح: أنفاس. من ماه: من ماء مهن.

6- يدعو اهلل أن يرزقه بعشرين حصباة )احلصباة نوع ممتاز من الآللئ(.
7- املكدة: طلب الرزق. ننتوي: نعتزم الرحيل.

8- عالي: كلمة استعملها البحارة ويقصدون بها التوجه إلى الشمال.
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النقائض:

النقائض هي أبيات شـعرية اسـتعملها الشـاعر القطري وبرزت يف أدبيات شـعره، 
و املقصـود بهـا األبيـات التـي يذكـر فيها الشـيء وخالفه أو عكسـه وضـده، مثل الفرح 
أبيـات  الشـاعر بصياغتهـا يف  يقـوم  والقبيـح،  والصعـب، اجلميـل  السـهل  واحلـزن، 

وكلمـات غايـة يف احلنكـة الشـعرية واإلبـداع.
من أمثلة ذلك :

)1(

نوخـت)1( حيـــد الزمـل)2(  بـاهلل بـــــرك مـا ثـار)3( 

بــــــــاســـــم األعــــظـــــم والنبـي مـا ثـار  ومعـــــقل)4( 

فـــــي ركبتـه شــيـــــف)5( مـــــع نـــــــوٍح وأهـــــــــل الــثـــار 

يـــــا سـعيد ايـــــش الــــحـــــول)6(  إن جـــيت بتثـوره 

يــــــــثـــــوره  أحـــــــــــد  مـــــــــــــا  بـــــــــــارك  اهلل  وبــــقـــــــدرة 

بــتــــثـــــــوره  كــــــيـــــف  اشــــــــــوفـــــــــــك  درك)7(  هلل 

الــــثـــــــار)8(  يـــــــرد  مثلـك  بـــــــرك  وبــيــنـــك  بينـي 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص166 ج 1 الطبعة الثانية 1989 وتنسب للشاعر القطري عيد الكبيسي يخاطب الشاعر سعيد البديد 
املناعي.

1- نوخت: من أناخ. أبرك اجلمل، املوضع الذي تناخ فيه.
2- الزمل ما يحمل على ظهره.

3- ثار: قام.
4- معقل: مربوط ومقيد.

5- شيف: قضيب من حديد.
6- احلول: احليلة. بتثوره: جتعله ينهض.

7-هلل درك: هلل خيرك وفعالك.
8-يرد الثار: يأخذ بثأره.
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)2(

وثـار قـام  للزمـل  أمـر  يبـدي)1(  عــيـــد  يـــا 

وبقدرتـه قـص عقلــــــه)2( بـــــاسمه قـام وثـار 

وثـــــار فيـــكون  كــــــــن   )3( القضـا  عليـه  انـزل 

بيثــــوره  فــيـــه  تــكـــفل)4(  هـــــو  مـــــن  سـبحان 

بيثـوره  كــــــــــان  مـــــــن  مــــنعت  مـــــــــا  واألنبيـا 

كــــــــــان بيثـوره ادعــــــــــوه العــباد مــــــــــن هــــــــــو 

ثــــار  قــــام حــــيدك  مــــــــــا  عــــــدد  وأكـــبــــر  اهلل 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص167 ج 1 الطبعة الثانية 1989 و الرد منسوب للشاعر »سعيد البديد املناعي«.
1 - يبدي: يظهر.

2 - عقله: عقاله‘ احلبل املربوط به. 
3 - القضا: القضاء. 

4 - تكفل: متكن وقدر. 
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المتفرقات:

كما أن شعر الزهيريات ميكن أن يتناول عدة مواضيع مختلفة من البيئة القطرية 
التي متس املجتمع القطري وقضاياه ومن أمثلته:

)1(

الـــقــــــدم خــــاطر بــيـــا)1(  مريـت مـرار طـاف 

خـــاطــــر)2(  الـــهـــــوى  مبيـدان  وســبـــع  أنــــــــــا 

عيـــنت)3(  لـــــي عــــــود ورد يبهـج اخلـــاطـــر)4(  

يف وسـط روض شـهر)5( بــــا اللبـة اخلـــضرة 

خــــضـــرة  رمـــانــــــة  لــــونـــهــــا  تـــــرى  رونــــــق)6( 
مــــــا دامــــت الــروح حيـة والنفـس خضـرة)7( 

مـــــا أرد )8( عـــنــها أدوس الـــقــــدم وأخـــاطـــر

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص195 ج 1 الطبعة الثانية 1989 وتنسب للشاعر القطري »سبت بوشرود«.
1- بيا: بي. خاطر: عابر.
2- خاطر: من املخاطرة.

3- عينت: وجدت.
4- اخلاطر: النفس.

5- شهر: بان. اللبة: موضع القالدة من الصدر. اخلضرة: النضرة.
6- رونق: جمال الشكل.

7- النفس خضرة: ما زالت حتمل روح الشباب.
8- ما أرد: ال أتراجع. أدوس: أطأ.
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)2(

فرقاهـم وانويـت  املسـا)1(  عصـر  سـافرت 

يـا نوخـذا)2(  بالوصـل مـــــا اطيـق فرقاهـم

فـــرقــاهـــم وتنـــوح  تـــهــــل)3(  عينـي  دمـــــــوع 
رايـــح)4(  صـــوبــهـــم  وقلبـي  أسـال  مـا  اهلل 

يـا بـن حــمـــد شــــاقــــني)5(  ظبـي رتـع رايـح

يـا زيـن حسـنه عجبنـي وإن مشـى رايـح)6( 

أنـا مـن شـكى مـن طـول فرقاهـم ألـوم  مـا 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب  ص197 ج 1 الطبعة الثانية 1989و ينسب للشاعر القطري »سعيد بن سالم البديد املناعي«.
1- عصر املسا: يقصد بن العصر والليل. انويت: عزمت.

2- النوخذا: ربان السفينة.
3- تهل: تذرف الدموع.

4- رايح: متوجه إليهم بحبه.
5- شاقني: اعجبني. رتع: رعى. رايح: مرتاح.

6- رايح: مبتعد.
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)3(

باخلاطـر)1(  اإلخـوان  تطعـن  عـادٍة  لـك 

باخلاطـر نوبـات  مــعـــاك  مخـــون  مانـي)2( 
بنخاطـر)3(  وفـاك  ببحـر  مكـرم  كنـت  إن 

بالـك)4(  الزنـى  أوالد  يوازيـك  بالـك 

بالـك عـن  قـط  ينعتونـه)5(  موضـٍع  لـك 

قـل لـي السـبب ايـش مـا تخطـر علـى بالـك

باخلاطـر ممـزوج)6(  ومسـا  صبـاح  وانـت 

املصدر: مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب ص198 ج 1 الطبعة الثانية 1989 وينسب للشاعر القطري »أحمد الصايغ«.
1- باخلاطر: باإلحساس.

2- ماني: ما أنا. مخون: خائن. نوبات: باملرة قطًعا.
3- يف رواية أخرى: إن كنت مكرم ولك نوبات باخلاطر.

4- بالك: اسم فعل مبعنى احذر، احترس. يوازيك: يخدعك.
5- ينعتونه: يذكرونه بإعجاب لتميزه. قط: أرمي - أبعد.

6- ممزوج: من املزج أي اخللط.
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األبجدي والريحاني والدرسعي

انتشـرت بـن شـعراء اجلاهليـة ظاهـرة الرمـز يف الشـعر حيـث جـرت العـادة أن 
ينظـم الشـعراء يف مـن يحبونهـم، وهـو مـا يسـتلزم ذكـر اسـم احملبوبـة يف قصائدهـم، 
ولكـن بحكـم العـادات والتقاليـد السـائدة آنـذاك لـم يكـن ذلـك ممكًنـا،  فاضطـروا 
إلـى اسـتخدام ظاهـرة الترميـز يف الشـعر، وقـد تـوارث الشـعراء العـرب اسـتخدام 
الرمـز إلـى وقـت قريـب، وخاصـة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة، حيـث اسـتخدم كثيـر 
كتابـة قصائدهـم وخاصـة  الطريقـة يف  هـذه  واخلليجيـن  القطريـن  الشـعراء  مـن 
يف الزهيريـات. والرمـز يف الشـعر ينقسـم إلـى ثالثـة أنـواع شـهيرة وهـي: األبجـدي 

والدرسـعي. والريحانـي 

األبجدي: )1( 

وهـو منسـوب إلـى احلـروف األبجديـة كمـا أنـه عبـارة عـن وضـع قيمـة عدديـة لكل 
حـرف مـن احلـروف علـى سـبيل املثال: 

أ»=« يساوي 1، ب »=« يساوي 2، ج»=« 3، د»=«4، ه»=«5، و«=«6، ز»=«7، ح »=« 8، ط 
»=« 9، ي »=«10،ك »=« 20، ل »=«30، م»=« 40، ن »=«50، س »=«60، ع »=« 70، 
ف »=« 80، ص »=« 90، ق »=« 100، ر»=« 200، ش»=« 300، ت »=« 400، ث»=« 

500، خ »=« 600، ذ »=«700، ض »=« 900، غ »=« يسـاوي 1000.

1- ديوان أمير شعراء النبط محمد بن لعبون- جمع وحتقيق د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن لعبون – الكويت سنة 1997م / كتاب األلغاز الشعبية يف الكويت 
واخلليج العربي – د.محمد رجب النجار –دار نشر ذات السالسل –الكويت الطبعة الثانية 1989 م
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ومن أمثلته قول الشاعر محـمد بن لعبون: 

يوم أهلنا وأهل مي جميع

الرفـاع  جـال  علـى  نازلـني 

فمن اليعرف حياة ابن لعبون يعتقد أن اسم محبوبته )مي( بينما اسمها يف احلقيقة 
العدديـة  القيمـة  حسـاب  فعنـد  باألبجـدي،  رمـًزا  )مـي(  اسـم  اسـتخدم  ولكنـه  )هيلـة( 
لالسـمن جندهمـا متسـاوين علـى النحـو التالـي: م= 40.. ي= 10، ومجمـوع احلرفـن 

=50، ويف املقابـل هــ=5، ي= 10، ل= 30، هــ= 5، فمجمـوع األحـرف أيضـاً = 50.
كمـا أنـه مـن اجلديـر بالذكـر أن ابـن لعبون صرح باسـم محبوبتـه بعد أن يئس منها 

بقوله: 

واللـوم الــحـــيا  لـــــوال  واهلل 

ال اصيـح وأقـول يـــــا هيلـة
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ومثال آخر يجمع بن األبجدي والريحاني: 

)1(

وأرسـل أخـط  كنـت  األكارم  يابـن   )1( ألجـالك 

وأعــــــدل الـــــقــــــــــاف)2(  بــــــبــــيوت لـــكـــــم وأرســــــــل

وأرسـل)4(  داركـم  عـن  دارنـــــــا  البـــــــعد  ومـــــــال)3( 

وأنـــــــــــــا امـــــــتثل)5( بـــــــالذي ترضـاه صبـح ومسـا

)أميـه وثالثـني وأربـــــــع( حــــــملوهـــــــا مـــــــسى)6( 
)سـبع البـراري وظبـب الـرمي( بارضـي مسـى )7(

وأرســـــــل الــــــزمـــــــل  وخـــــــابور  وياقـوت(  )سـهيل 

املصدر: شعراء املوال الزهيري يف قطر ص143 و ديوان عبد اهلل بن غامن املالكي بودهيم : ومجموعة من شعراء البودهيم )1٨٨٧-1٩٦٧م( / جمع وتدوين: 
علي شبيب املناعي ؛ شرح وحتقيق: محمد علي الكواري.رواية: عيسى بن غامن البودهيم املالكي.

1- ألجالك: من أجلك
2- القاف: القافية. أرسل: أطنب واسترسل.

3- مال: ال يوجد.
4- أرسل: أطلق.

5- أمتثل: أحتلى وأتصف.
6- البيت يحمل رموزا للتلغيز بطريقة )األبجدي(.

7- البيتان األخيران يحمالن رموزا للتلغيز على طريقة )الريحاني(. خابور: فحل. الزمل: اإلبل.
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مثال آخر أيًضا...

)2(

غــــــــــاب نـــجـــــم  اعـــــــداد)1(  لـــكـــم  منـي  ســـــــــالم 

غـاب هـو  ومـن  وللحاضـــر  ألحمـد  خصـوص 

القـاب اســـمني  فيــهـــا  )امــيــــة()2(  )والبـن عتيـق( 

اسم جــدا)3( )الـــجاه( واسم راح جدوى )القطب(

و)مشـمش()4( مـع )الـدر( بكاسـات النوافـل قطـب

)قطـب( سمـــــني  مجـــــاورها  باألحــــسا  )افعـا()5( 

غـاب مـا  بالذكـر  هـو  مـن  نـب)6(  لنـا  جـا  مـا 

املصدر: شعراء املوال الزهيري يف قطر ص143 و ديوان عبد اهلل بن غامن املالكي بودهيم : ومجموعة من شعراء البودهيم )1٨٨٧-1٩٦٧م( / جمع وتدوين: 
علي شبيب املناعي ؛ شرح وحتقيق: محمد علي الكواري.رواية: عيسى بن غامن البودهيم املالكي..

1- إعداد: على عدد.
2 - امية: رمز من رموز التلغيز بطريقة )األبجدي(.

3- جدا: ناحية. اجلاه القطب: جنمان: وهما هنا رمزان من رموز التلغيز على طريقة )الريحاني(.
4- مشمش والدر: رمزان من رموز )الريحاني( قطب: جمع.

5- أفعا، قطب: رمزان من رموز )الريحاني(.
6- نب: نبأ خبر.
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الريحاني: 

قـام الشـعراء القدمـاء باختصـار كل احلـروف الهجائيـة، مسـتخدمن الشـفرة أو 
مسـتعينن بهـا علـى األصـح، فجعلـوا حروف اللغة موزعة على مشـاهير عوالم احلياة 

وهـي كمـا يلي:

1: 1= أ = البشـر = الرجـال = آدمـي 2= ب = البقـول،3= ج = جلـووود،4= د = دواب 
بـدون اجلمـل،5= هــ = هـوام = البحـر = الثعبـان = البعيـر،6= و = وحـوش،7= ز = 
زجـاج 8= ح = حديـد،9= ط = طيـور،10= ي = ياقـوت،20= ك = كائنـات = كتـب 
30= ل = لـن،40= م = مـدن،50= ن = جنـوم،60= س = سـمك = سـجل،70= ع = 
عطـور،80= ف = فواكـه،90= ص = صقـر = صفـر،100= ق = قـرى، 200= ر = 
ريحـان،300= ش= شـهور = شـهب،400= ت = متـور،500= ث = ثيـاب،600= خ = 
خشـب،700= ذ = ذهـب،800= ض = ضـوء = النـور = السـنا = الضبـاب،900= ظ = 

ظبـاء،1000= غ = غيـوم.
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مثال:

)1( 

ريحانـي عـود  يـا  حلـب)1(  مدينـة  زايـر 
)3( ويـا فـص)2( ياقـوت ريتـه بكـف ريحانـي 
)4( ريحانـي  العلـم  باقـرا  بغـداد  باسـير 

باتعلم الدرسعي)5(  األبجد)6(  علَي صعيب

دورت)7(  أنـا يف الكتـب مـا شـفت أنـا ملجيـب

سـايلت)8( عـن منزلـه قالـوا عليـك صعيـب
)10( ريحانـي  والطيـب)9(  عاليـة  غرفـة  يف 

املصدر: كتاب األلغاز الشعبية يف الكويت واخلليج العربي – د.محمد رجب النجار –دار نشر ذات السالسل –الكويت الطبعة الثانية 1989 م – كتاب مواويل 
من اخلليج رواية راشد بن حارب

1-حلب : مدينة يف سوريا. عود: غصن. ريحاني: من الرياحن.
2- فص : قطعة صغيرة من الشيء. ياقوت: الياقوت من األحجار الكرمية. 

3- ريحاني : روحاني.
4- ريحاني : فن من فنون كتابة األلغاز وال يضطلع فيه غير املمارس املتمكن، ويضمن أغلب األحيان بالشعر.

5 - الدرسعي : هو ما يحويه هذا الفصل من الديوان ويشابه ما ذكرناه سابًقا عن الريحاني ولكنه يختلف يف طريقته. 
6 - األبجد : فن مشابه للريحاني والدرسعي، وله أيًضا طريقة معينة. 

7- دورت :  بحثت. مجيب: جواب.
8- سايلت: سألت.

9 - الطيب: العطور أو احملروقات التي يتعطر بها الناس 
10-ريحاني: يتخذ من الريحان من النباتات العطرة.
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مثال آخر :

)1(

)ناقـة( راكـب  أمـس  مــــــن  لـــفانــــا  طـارش 

نـــاقـــة )1( بجو السـما لو فــــي املـــــدن نــــاقــــــة

يـــــا قــــاري)2(  الـــــدرسعي قــــــم فـــــسر الــناقـــة

قم  هات)3(  )سيف(  مصوغ  من  بالد  )الصني(

الصني)4(  صينك ولوهو من مدينة )صني(

جيت )السبع( يرتعي ورده مبلة )5( )صني(

الســــني اســـــــم الفتى والســـبـــع)6( والـــنــاقــــة

املصدر:  شعراء املوال الزهيري يف قطر، ص27، علي بن شبيب املناعي، طارش: رسول. لفانا: وصل إلينا. ناقة: من رموز التلغيز بـ )الريحاني(. 
1 - ناقة: من رموز التلغيز بـ )الريحاني(. 

2 - قاري: فاهم. 
3 - هات: أحضر. مصوغ: مذهب. 

4 - صن: من رموز التلغيز بـ )الريحاني(. 
5 - ملة: آنية. 

6 -  السبع: من رموز التلغيز بـ )الريحاني(. 
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الدرسعي: 

هو نوع من الرمز يسـتعمله الشـاعر إلخفاء ما يريد التعبير عنه بحيث يعلمه من 
يعرف الدرسـعي، ويكون كل حرف ينوب عنه حرف آخر على النحو التالي:

ك= م، ا= و، ح= ط، ص= ض=ى، ل = هـ، ف = ي، س = ع، ب = ز، خ = ش، ت =ذ، 
ن = ق، ث = ج، ظ =غ.

))لفـو((  تقـول  هيـا  تقـول  أن  أردت  فـإذا 

))نكـد((  تقـول  قمـر  تقـول  أن  أردت  وإذا 

مثال آخر يجمع بن األبجدي والدرسعي: 
ما قاله الشاعر القطري سعيد البديد املناعي:

قلبـي هـوى)1(  يف هـوى بحـر الهـوى جـاري
أرسـلت ألهــــل الفهـم نظـم)2(  بــــال جـــــــاري
سيـــدوا)3( علـى مهجتـي مـن مقلتـي جـاري
يا جاري)4(  الدرسعي)5(  اسم الفتى باخلفا
)6( واربـع يسـير باخلفـا  سـتني يف عشـرته 

 )7( خفـا  هـو  وال  بـني  مختفـي  فـرد  واحـد 
جـاري لهـا  يفهـم  بالفهـم   )8( مرسـوخة 

املصدر: ديوان أمير شعراء النبط محمد بن لعبون- جمع وحتقيق د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن لعبون – الكويت سنة 1997م / كتاب األلغاز الشعبية يف 
الكويت واخلليج العربي – د.محمد رجب النجار –دار نشر ذات السالسل –الكويت الطبعة الثانية 1989 م 

من كتاب مواويل من اخلليج،   قصيدة للشاعر سعيد بن سالم البديد املناعي من قطر.
1 - هوى: وقع. 

2- نظم: شعر. جارى: قارئ
3- سيدوا: االسم املضمور بالدرسعي.

4- جاري: قاري
5- الدرسعي: فن من فنون صياغة األلغاز بالشعر، وغالًبا ما تضمن به األسماء.

6 -بخفا: يف السر.
7- وال هو خفا: ليس بخايف.

8- مرسوخة: ثابتة معروفة للفاهم. جاري: أي قارئ مطلع.
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وهناك - أيضاً - أخرى ومنها:

)1(

جـرى)1( بـي السـفن وأنـوى بالبعيـد أبعـده
بأبعـده)2(  زادنـي  ومـن صاحـب سـم حالـي 

بابعـده لـي  رد  يتدانـى)3(  بغيتـه  مـا  وكل 

اسـمه علـى الدرسـعي)4( جـد فـاز يف طلعتـه

سـنة عشـر مـع عشـر مصيـون)5( يف طلعتـه

املـال سـقيته)6( يف سـنا طلعتـه لـو يطلـب 

مضمون يف خاطري والالش)7( عنك أبعده

املصدر: من مواويل اخلليج، ص 242،  وينسب للشاعر ارحمه بن غامن املالكي »البودهيم«. وفيه يخاطب »محمد أبو حراقة« ويشكو إليه
1 - جرى: أبحر. أنوى: عزم. أبعده: منتهى البعد. 

2 - بأبعده: ببعده وفراقه. 
3 - يتدانى: يقترب. بابعده: متادى يف بعده. 

4 - الدرسعي: أحد فنون األلغاز املعروفة عند الشعراء. 
5 - مصيون: مصان، محفوظ. 

6 - سقيته: بذلته أو أعطيته. سنا طلعته. نور وجهه. 
7 - الالش: سيئ اخللق. 
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)2(

يا اخلل )1(  وابندقي )2(  اللي بالدرب طاحت

طاحـت غـــــدت  عـــني  لـــهـــا  ادور)3(  ظليـت 

مشـكاي)4( هلل ورجلـي مـن التعـب طاحـت

لهـا مــــن هيامـي  بــتــاقــــت)6(  لــــــي  دليلـٍة )5( 

مـن عظــــم)7( مــــا بــــالصدر سـبٍع تولـع بهـا

لهـا دّور  بانخـاك  القلـب  جــــاســـم)8( شـفاة 

انخـا)9( الرفاقـة ودّور ويـن)10( هــــي طــــاحت 

املصدر: مواويل من اخلليج، ص241، و ينسب للشاعر »سبت بو شرود« من قطر.
1- بندقي: بندقيتي. طاحت: سقطت ويقصد هنا ضاعت.

2- وا: كلمة تستعمل للتعبير عن األسف.
3- أدور: أبحث. غدت: اختفت. طاحت: وقعت يف يد اآلخرين.

4- مشكاي: شكوتي. طاحت: تأثرت.
5- دليلة: تصغير دلة وهي إناء نحاسي لصنع القهوة وتقدميها.

6- بتاقت: سرقت.
7 - عظم: هول. عظمة ما يف الصدر. 

8- جاسم: هو الشاعر القطري جاسم جياله.
9- إنخا: حث واستنجد. دور: إبحث.

10- وين: يف أي مكان. طاحت: وقعت.
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)4(

قـره)2(  الهـوى  بحـر  يف  الشـوق  هـل  نايـب)1(   

قـــــــــــره أهــــــلها  بـــــــــــداٍر  يـــــــذكـــــــــــر  سمـــــغــــــور)3( 

كليب)4( ومــــــحسن و شـــــــــــروه مــــــا لهم قـــــــــــره)5( 
كليـب ومحــــــسن وشــــــروه واالســــــم صافــــــي )6(

واملـــــــــــــــرزبـــــانــــــة)7( حـــــملـــــهــــــا ســـــكــــــــــٍر صـــــــافـــــي

صـايف الدغـش)8(  مـن  سـليم  قلبـك  كـــــــــــان  إن 

قـــــــــــــــره لـــــــــهــــــــــا  وهـــــــــــي  ســـــتــــــــــــٍة)9(  لــــــهــــا  وإال 

املصدر: من مواويل اخلليج، ص 235، وينسب هذا املوال للشاعر القطري »علي بن ارحمة املالكي« »بودهيم« يرد فيه على موال ألحد شعراء الكويت ومطلع 
املوال: »نشاب وبلي حطى من بعد ما قره«.

1- نايب: ما ينوبهم، يعود عليهم. هل الشوق: احملبون.
2- قره: قراره أعماقه.

3- سمغور: رمز التلغيز على طريقة الدرسعي. قره: مستقرين.
4- كليب ومحسن: أسماء شعراء.

5- ما لهم قره: ليس لهم مكان يستقرون فيه.
6- صايف: واضح، بن.

7- املرزبانة: النخلة واملرزبان نوع من التمر.
8- الدغش: الغش.

9-  ستة: يقصد ستة حروف.
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)5(

الــــهــــوا اريـاح  تسـبق  بـــكـــرٍة  لــــــي  دن)1(  قــــــم 

واضـرب)2(  بهـــا بـــابـــٍل جــــــــد)3(  لعلعـن بالهـوى

خـل النجـم لـك خـالف)4(  الكلـب لـي مـن هـوى

واوســـامي)6(  ارســـــوم  لـــهـــن  الليالـي  أثـرى)5(  

والــــقـــلب يـــــــا مــــن لــــــــه االرســـــــــوم واوســــــــــــامي
يــــــــا ســـايـــــٍر ل إرحـــمــــه)7(  بلغــــه عـــــن اسامي)8( 

بالهـوى لعلعـن)9(  اللـي  اخلمسـة  عـن  واسـال 

املصدر: من مواويل اخلليج، ص 236،  وينسب هذا املوال للشاعر »علي بن ارحمة البودهيم املالكي« من قطر وفيها لغز بـ »األبجد«.
1- دن: قرب. بكرة: ناقة.

2- اضرب: اقطع بها املسافات. بابل: مدينة يف العراق.
3- جد: قد. لعلعن: صاحن.

4- خالف: وراء. الكلب: من أجزاء السفينة.
5-  أثري: مبعنى اعلم. أوسام: عالمات.

6- اوسامي: مفردها وسم وتعني وشم أو عالمة ظاهرة.
7 - إرحمة: رمبا قصد الشاعر ارحمه بن غامن بودهيم املالكي. 

8 - أسامي: أسماء. 
9 - لعلعن: »نون النسوة« ارتفع صوتهن. 
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)6(

مــعنى لــــــــــــهـــــا  والــــــــــرا  مـال  يـا  هـال  ردوا 

وطفـٍل خـذ أيـام ال صـــاحــــب وال مـــعنى )1( 

إن بـــــــــرقـــــت)2( نــــــــــور خـــــديـــــٍن لــــهــــا مــعنى

خصـه)3(  إلـى مـن نظـرت الزيـن يف غرتـه

وازيـــــــت)4( مـــــــــرار وازت مــــــرتـــــــي غــــــرتـــــــــــــه

كــــم واحد يف زمــــــــــانه انفيسـته)5( غــــــــــرتــــــه 

لـــها معنـى والـرا)7(  الهـوى غرفـن)6(  سـفن 

املصدر: من مواويل اخلليج، ص 237، رواية راشد بن حارب، و الراء: حرف الراء. معنى: تفسير. 
1 - معنى: من يعنى به. 

2 - برقت: نظرت بإمعان. معنى: يقصد جميلة. 
3 - خصه: على األخص. الزين: احلسن. غرته: محياه. 

4-  وازيت: أصبحت. غرته: ظهوره أو طلعته.
5 - انفيسته: تصغير نفسه. غرته: دفعته إلى الغرور. 

6 - غرف: غرق. غرفن: غرقن أو مبعنى شطت أو انحرفت
7- الرا: كلمة تعني انتقال البحارة يف السفينة من مكان إلى آخر بأمر )النوخذا( لضبط اتزان السفينة، والكلمة كانت تستعمل قدمياً بغرض التحذير على 

ظهر السفينة. 
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)7(

يا خلل طيب الكرى)1(  من موق عيني طار

األخطـار ودايـس  غـــــــريب  كـــــــني  وازيـت)2( 

من يوم شفت الغضي)3(  يزنع عليه الطار 
هيـض)4( غرامـي سـليت الشـرب والـزادي)5( 

والهـم يامسـندي)6( بـــــــأقصى احلشـا زادي

تـزدادي وميتـني وخمـس  عــــــشـــــر  اســــــمــــه 

مـن كان فاهـم يفـك)7( مصيبتـي بـا اشـطار

املصدر: من مواويل اخلليج، ص 241 رواية راشد بن حارب. 
1 - الكرى: أول النوم. موق: سويداء العن. 

2 - آزيت: أصبحت: دايس: أطأ بقدمي. 
3 - الغضي: مبعنى احلبيب. يرنع: يضرب بشدة، الطار: الدف. 

4 - هيض: ايقظ. سليت: تركت. 
5 - الزادي: يقصد طعامي. 

6 - مسندي: سندي. زادي: يقصد أنه ازداد. 
7 - يفك: يحل. باشطار: بأقسام  أو بالتدريج. 
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المويلي:

ويأتي بعد ذلك النوع الثاني من الشعر املستخدم يف النهمة، ويطلق عليه البحارة 
املويلـي وهـو تصغيـر لكلمـة مـّوال، ويختلـف عـن صيغـة املـّوال السـباعي والسداسـي 
واخلماسـي، كمـا يختلـف جملـة وتفصيـاًل عـن املـّوال الرباعـي. واملويلـي أقـرب إلـى 
شـعر الزجـل، وُسـمي بذلـك ألنـه ال يرقـى إلـى درجـة فنيـة املـّوال ومسـتوى تركيبـه 
الوزنـي واللغـوي وغالًبـا مـا يكـون املعنـى عبـارة عـن أدعيـة وابتهـاالت، يبـدأ البحـارة 
املويلـي بالدعـاء والتـوكل علـى اهلل واالشـتياق لـألرض واألهـل. ومنهـا القصيـدة التـي 
تقـال عنـد بـدء الصبـاح »اشـفع لنـا يـا محمــد« التي كانـت تغنى يف قطـر وغالبية دول 

املنطقـه )1( )2(:
 

يا اهلل صــــــبـــاح املــــــبــــــارك )))

واملــــــــــــؤمــــــنـــــــــني لــــــــــنـــــــــــــــــا 

اشفـــــــــع لـــــــــنا يـــــــــا محمــــد

املــــــرســـــــــلني ســــــيـــــــــد  يـــــــــا 

والقيامـــة احلــــــشــــــر  يـــوم 

حـــني كـــــــــل  لــــــنـــــــــا  اشـــفع 

بـــــــــالشدايد لــــــنـــــــــا  اشـــفع 

الغـــــــــايبني مـــــــــولى  يـــــــــــــــا 

يـــــــــا مولـــى وانـــــــــت ممـــول

1 - أنغام خليجية، رواية النهام بدر السادة. بيروت 2010. 
2 - كتاب حصة السيد زيد الرفاعي كتاب أغاني البحر ص 230. 

3 - أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية 1987. 
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الــــــتـــــــــوكل عليــــــك  ياللـــي 

وطـــر مضـــــــــى العـــام األول

بالليالـــي الشـــهر  نقضـــي 

ســــــالـــــــــي والقلـــب ســـــــــالي

الليالـــــــــي هـــــــــــــــواه  واتبـــع 

تـــوده مـــــــــن  هـــــــــوى  اتبـــــــــع 

واحســـب الكـــــــند حــــــالـــــــــي

وبـــــــــدل غــــــيـــــــــر  الكــــــنـــــــــد 

غــــــيـــــــــر حســـــــــني الـــــــــدالل

يـــا رجـــال حيـــدان حيـــدان

وتــــــالـــــــــي حــــــنـــــــــدب  وراك 

الســـفر يف زمانـــي محلـــى 

عــــــداني الغــــــريــــبي  هـــــــــب 
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مثال آخر:

قــــايـــمــيــنــــــالــوال الكــرمي مامشــينا مــــــشــــــــــت  وال 

زايـــريــنـــــــــاوالركــــبـــنــــا املــــطـــــايـــــــــــــا الـنــبـــــي  قــــــــبـــــــر 

مــحــمــــد النـــبـــي  صــــلـــــو عــــلــــيه أجـمــعــيــنـــــاقــــبــــر 

وآلـــــــه محــــمد  ــةيـــــذكــــــر  ــه الــغــــزالــــــ وتــــكــلـــــمت لـــــــ

حضــوره فــــي  نـــــبـــــي إنــــــشـــــــــاهلل نـــــــــــــزورهوتكلمــت 

الــغـــزالـــــــةونـــــــــزور مـــــكـــــــة ونـــــــــوره نـــــور  صـــبــحـــــت 

ربــــــــان يـــــاكـــــــــل حــــــــاللــــــــــــهغــــــــزال مـــــافــي  مـــــــــــروة

  

 

  

  

املصدر: كتاب مواويل من اخلليج، ص 247، رواية راشد بن حارب،  اجلزء األول، الطبعة الثانية، 1989.
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مثال آخر :

مـــــــن اليـــــعـــــــاشر علــى البــرقــال احلميــدي بن منصور

زنــجــفـــــــورة جـــبــــــل  ــرهــــــــذا  ــر بــــــــــــال شـــــ ــر خـــــيـــــ ويســـــ

لـــــنـــــــيركـــــــــل الـــــعـــــــرب بـــشـــرونــــــي مــــــــــــج  وبـــــشـــــــارتي 

فـــــنـــــــيقــــــــــال احلـــمـيــــــدي املـــغـنــي فــــــــــوق  ربـــــابـــــتـــــــي 

ــه مـــــــــــــــــن الـــنـــــاس وال عــــلى الــنــــــــــاس مــنــــــيوالعــلــيـــ

****

يــــاســــــرالـــــــــبـــارحـــــــــــه بـــــــت ســــــاهر هـــيــــــر  علــى  النــي 

التطــيــــع شـــــور الــبــيــاســـــريـــــــــــانـــــــــوخــــــذا روح جـــبــلــــه

        
        

املصدر: كتاب مواويل من اخلليج، ص 245، رواية راشد بن حارب،  اجلزء األول، الطبعة الثانية، 1989.
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مثال آخر: 
)1(

إال النــخــــل والـــزراعــــــــةماينفعك فــــي زمـانــــــك

باعــهوال قطيــع مــن البــوش كبــش  مكبــر  كل 

فيهــا الذخــر والنفاعــةوال مـــــــره بـــــنـــت خـــــيـــــر

وتقــول ينفــع لــــساعــــــةوحتــــــط هــــــــذا عــــلى ذا

****
املــكال مــن  واســند علــى خــور فــكانياعبرتــي 

مثال آخر :
 

ام الـــفـــيــــــاريــــــن قــــــــداموجتيــك ســبع اجلزايــر

مــن راس هنيــام ســاعةومعــــــادله راس هــنيــــــام

للـــبــاعــــــه املــــــــزر  يـــــاعيال دنــــــو شــــراعـــــــهخــلــــو 

وخلوه بنو وعزمية

     

املصدر: كتاب  مواويل من اخلليج، ص 249، رواية راشد بن حارب،  اجلزء األول، الطبعة الثانية، 1989.
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مثال آخر :
)1( 

فــــدلـــــهيــامـــــن لـــــــه األمـــــر كلــــه عبـــــدك حتـــــير 

مـــاجـــــا مــن اجلــود هلــهإن كــــــان بأمــرك تيســر

*****

ــرارةالغـــــوص يــــابـــــو حـــــرارة ــوي املـــــــــ ــي قــــــــــــ يــــبــــ

مثال آخر :

صـــــــــغـــــــيـــــــــر صــــــبـــــــي  الــــــــشــــــــــرارةوال  كــــلــون  يـــنــقـز 

ومن ساحـل سويس طفنامـــــن منقــــــرور وخــطــفــنــــــا

والليل مخـــــفي االجـــبــــالوالـــبــــر مـــن العصــر شــفنا

مثال آخر :

طــارح اخلــور  علــى  عالمةجيتــه  وناشر  طارح 

ســافر احلــب  بسالمةومريكــب  وجا  سافر 
******

ســهران بــت  دملاالبارحــة  هير  على  الني 

وأنــادي أصيــح  ومايهدوبــي  وكره  النهار  يف 

والليل قلة رقادي 

1 - كتاب مواويل من اخلليج، ص 251، رواية راشد بن حارب،  اجلزء األول، الطبعة الثانية، 1989. 
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أداء فــنــون العمل على ظهر الــسفــيـنــة

فنـون البحـر متنوعـة ومتعـددة ولهـا أشـكال مختلفة، فمنها فنـون العمل التي تؤدى 
على ظهر السـفينة بحسـب كل مهمة أو وظيفة، وهي ال تؤدى إال أثناء العمل.

وهنـاك فـن خـاص بالشـاطئ أو فـن »السـيفية« وهـو يـؤدى  قبـل الصعـود إلـى 
السـفينة، وهـو فـن لـه القـدرة علـى إثـارة احلمـاس لـدى طاقـم السـفينة، وإذا مـا حـلَّ 
فصـل الشـتاء وتوقـف نشـاط صيـد اللؤلـؤ تتـم تأديـة الفنـون البحريـة داخـل الـدور، 
وتسـمى حينهـا فـن »اخلراطـي« والـذي يكـون مبثابـة محـاكاة لفنـون العمـل التي تؤدى 
علـى ظهـر السـفينة، ولكـن تتـم تأديتهـا داخـل الـدور الفنيـة، وهـو األمـر الـذي يثبـت 
مـدى ارتبـاط العاملـن يف هـذا املجـال بالبحـر، وهـو مـا انعكـس علـى كافـة تفاصيـل 

حياتهـم وفنونهـم.
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فن )السيفية(:

ويـدرك سـريًعا  وتعددهـا،  أمـام روعتهـا  يقـف طويـاًل  العمـل  فنـون  إلـى  الناظـر 
أهميتهـا يف حيـاة أهـل البحـر، وكيـف كانـت بالنسـبة لهم هي األنيـس والونيس املالزم 
لهـم يف حياتهـم سـواء أكانـوا يف عـرض البحـر أم يف البـر، ومـن الفنـون الرائعـة التـي 

رمبـا ال يعرفهـا كثيـرون مـن أبنـاء هـذا اجليـل، فـن »السـيفية«.

وفن السـيفية سـمي بهذا االسـم لإلشـارة إلى أنه يؤدى على السـيف ــ أي شـاطئ 
البحـر وهـو فـن مرتبـط بالبـر، كما أنه أحد الفنون األساسـية املتعلقـة بالبحر، وتؤدى 
عنـد اخلـروج مـن الـدور إلـى »السـيف« )شـاطئ البحـر(، أو عنـد »حتديـر« سـفينة 
)إنـزال سـفينة جديـدة للمـاء(، أو عنـد إعـداد وجتهيـز سـفينة ملوسـم الغـوص، فنجـد 
الفرقـة تـؤدي هـذا اللـون الفنـي املميـز علـى حافـة الشـاطئ أو يف الطريـق مـن الـدار 
إلـى الشـاطئ أيًضـا، ولذلـك اصطلـح علـى تسـمية هـذا الفـن بـ »السـيفية« ألنـه يؤدى 
علـى السـيف أو الشـاطئ، وتقتـرب طريقـة أدائـه وعزفـه مـن فـن »اخلمـاري« إال أن 
إيقاعـه أكثـر سـرعة، ومـن املمكـن أن تغنـى فيـه قصائـد »اخلماريـات«  اخلاصـة التـي 

يغنيهـا أعضـاء الفرقـة مـن وإلـى الـدار أو الشـاطئ.

كمـا أن هـذا الفـن يـؤدى -أيًضـا- مـن خـالل الدفـوف والطبـول والطـوس، ويكـون 
الغنـاء جماعًيـا، وأحياًنـا يكـون هنـاك مـن ينبـري للغنـاء وتـرد عليـه املجموعـة مـع 
التمايـل والتصفيـق واللعـب أثنـاء املشـي مـن وإلـى السـيف »الشـاطئ«. وميتـاز فـن 
السـيفية بإيقاعـه املميـز والقريـب مـن إيقـاع فـن القـادري الرفاعـي، وليـس هنـاك مـا 

مينـع مـن تأديـة فـن السـيفية بإيقـاع اللعبونـي واخلمـاري.
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و ميكننا أن نورد هنا بعض النصوص للسيفية:

ال إله إال اهلل

)1(

اهلل إال  إلـه  ال  اهلل)١(هـــــــــــــــــــــــــو  رســــــول  يــــــا  محـــــــمــــــــد 

كـــــلـــــــه زيـــــــــــــــــــن  االثنـنيمـــــحـــمـــــــــد  فـــي ضحـى  مولـود 

اهللوانــــــــشـــــق القــــــمـــــــر نصفـني رســـــــول  حــــــضـــرة  علـى 

مــــــوالنـــــــــــــا أبـــــــواب  إنــــــسانـــــــاطلبنـــــــا  ليـــــــس  كــــــريــــــمـــــا 

ربـــــــي يـــــــــــــا  قـــــــال:  بــــــعـــــــديمحمـد  أمـــــــتي  تــــــرحـــــــــــــم 

املــــــنـــــــــــــارة صـــــــياح  وحضـــــــرو يـــــــــــــا احلاضريـنصـــــــاح 

والصـالة عليـه يف كل حـنيواحلكـم لـــــــي ألهـل اإلمـارة

وارد الــــــجــــــمـــــــري  وردصبـــــــح  ومـــــــــــــاي  زالل  مـــــــــــــاي 

واصـل محبـوب  يـل  واردقلـت:  أهــــــلـــــــي  أزور  قـــــــــــــال: 

يــــــانـــــــي ســـــــالمة ارقـــــــــــــــــــودحـي مـــــــن  عــــــنـــــــي  واملـــــــــــــال 

متامـه فـــــــي  بـــــــــــــدر  ســــــعـــــــودكــــــانـــــــه  وافــــــــــت  طـــــــلعته 

1- تسجيل إلذاعة قطر غناء سليم جوهر، كما غناها سليمان السودان تسجيل تلفزيون قطر برنامج قطر وفنونها الشعبية، غناء خليفة جمعان تسجيل 
املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا.
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هدوب

)2(

يـا قلبـي هـدوب )1(هــــــدوب 

هـــــب الــغــــربي طــــــار النـــوم

مــغـــــرب ويــــن  طـــويــر  يــــــــا 

اهلل بـــــــاب  عــــلى  مــــــغــــرب 

بــجـنـــبـــــه حــبيــبـــه  كـــلــــن 

اهلل عــلــــى  رزقــــــي  وانــــــــــــــــا 

1- غناء فرقة مبارك بن سعيد السليطي تسجيل إذاعة قطر.
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يا اهلل يالوالي

)3(

حـــــــــــــالــــــــــــــي)١(يـــــــــا اهلل يـــــــــا الـــــــــوالــــــــي غــــــتــــــــرك  ال 

قــــــتــــــــــــالـــــــــــــــــيحــــــالــــــــي بــــــــــراها الــــــــهوى واحلــــــــــــــب 

اخلضاعــي علــى  واعــــــــيجيــــــــت  هــــــــو  وال  يلعــب  

اللماعــييف ايــــــــده مــــــــشك اللولــو وخــــــديــــــدهــــــــا 

                

                    

                

                

الفرقة تؤدي فن السيفية

1- تسجيل إذاعة قطر وغناء سليم جوهر وفرقته.
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مسكني ياقلب

)4(

قــــــلــــــــب يــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــسكــــــــني   )1(

الهــوى بــراه  قلــب  يــــــــا  مسكــــــــني 

ماهــوى غــــــــيره  عــــــشـــــير  عــــــلــــــــة 

الولــع واحلــب ســاطي يف حشــاه

القلــب مــــــولــــــــع متعلــق هــــــــــــــواه

 تأدية فن »السيفية« على الشاطئ  

1- غناء سليم جوهر فرقة سليم جوهر ال نحاس وتسجيل إذاعة قطر .
الصورة : تدشن سفينة البتيل ورشة صناعة السفن التقليدية 1985 – املشروع صناعة سفينة البتيل - مركز التراث الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج- 

حقوق امللكية لوزارة الثقافة والرياضة إدارة التراث والهوية.
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الدشة:

واملتأمـل للبحـارة يف يـوم »الدشـة« يـرى الرجال وهم يصعـدون على ظهور احملامل 
حاملـن معهـم مـن العتـاد مـا يعينهـم علـى إجنـاز مهـام عملهـم، وقـد كانـت حياتهـم 
بسـيطة جـًدا، حيـث يعتمـدون فقـط علـى قواهـم التـي وهبهـا اهلل لهـم لتكـون هـي 
مصـدر أرزاقهـم، كمـا كان لـكل »غيـص« أدواتـه اخلاصـة التـي يسـتخدمها يف العمـل 
»الغاصـة«  الغواصـن  أنـوف  تغلـق  أداة مـن عظـام السـلحفاة  »الفطـام« وهـي  مثـل: 
ملنـع دخـول املـاء، »والديـن« وهـي سـلة مصنوعـة مـن احلبـال يضعهـا الغـواص يف 
عنقـه، »واحلجـر« )الثقـل أو البلـد( ويسـتخدمه الغـواص ملسـاعدته يف النـزول إلـى 
عمـق البحـر، »اخلبـط« وهـو قفـاز جلـدي حلمايـة يـدي الغيـص، و»املفلقة« وتسـتخدم 
لفتـح احملـار، و»الشـملول« جمعـه شماشـيل  وهـو سـروال صغيـر يسـتر العـورة فقـط 
ليلبسـه الغـواص، ويصنـع مـن القمـاش األبيـض، وأيًضـا مـن األدوات  التـي يحـرص 
الغـواص علـى حملهـا معـه: »الَقبعـة« وهي عبارة عن قـرف النارجيل يوضع يف داخلها 
مجموعـة مـن األعشـاب والنباتـات املطحونـة جيـًدا وتخلـط مـع »الدهـن« وهـو عبـارة 
عـن زبـد البقـر، ويدهنـون بـه أجسـادهم لتحميهـم مـن حـرارة الشـمس وملوحـة ميـاه 
البحـر التـي قـد تصيبهـم بتقرحـات جلديـة، فيتشـارك كل شـخصن أو ثالثـة يف قبعة 
دهـن يحملونهـا معهـم، ويتـزودون باملـؤن الغذائيـة األساسـية مثـل: األرز والتمـر واملـاء 

واحلطـب.

بعـد ذلـك، يعلـو صـوت النوخـذا ويأمـر )املجدمـي( بتفقـد البحـارة والغواصـن 
والتأكـد مـن اكتمـال عددهـم، ثـم يطمئـن علـى أن األمـور علـى مـا يـرام، كمـا يتأكـد 
مـن وجـود الشـخص األبـرز علـى ظهـر السـفينة وهـو النهـام الـذي كان يحظـى مبكانة 
كبيـرة لـدى النواخـذا وأصحـاب السـفن، ثـم يأمـر بفتـح املظلـة »الظلـة« املصنوعـة من 

القمـاش ويقـف أسـفلها ليسـتظل بهـا هـو ومـن معـه مـن أشـعة الشـمس احلارقـة.

ثـم يقـول النوخـذا للنهـام »صـل« وهـي مبثابة إشـارة االنطالق للبـدء يف الغناء ومن 
بعدهـا  يـرد البحـارة عليـه بــ )صلينـا على النبي، صلينـا على النبي(.
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ثم ينطلق »النهام«  

قائاًل :

 يا مال يا سالم

 يامال ياسالم باآلمال يامال ياسالم 

هيليه باآلمال ياسالم  يامال ياسالم

وفـور سـماع »السـيوب« لهـذه العبـارة مـن النهـام يدركـون ضـرورة إخـراج األشـرعة 
مـن اخلـن »املخـزن« وسـط تفاعـل اجلميـع مـع صوتـه الشـجي والقـوي، وهـم يـردون 
عليـه  بــ آآآآآه طويلـة بصـوت »قـرار«، ثـم يحملـون الشـراع مـن مكانـه املعتـاد يف آخـر 
السـفينة ويتوجهون به إلى )الفرمن( وهو العمود املتقاطع مع »صارية« السـفينة وهم 
يكـررون هـذه »الدوهـال« أو »النحبـة«، ويف بعـض األحيـان ينشـد اليـزوة أو البحـارة 

أهازيـج خـالل تنفيذهـم ألمـر النوخـذا بإخـراج الشـراع وسـيتم ذكرهـا الحقـاً.

ثـم ينقسـمون إلـى قسـمن يف هـذه الدوهـال أو النحبـة، كل قسـم يـرد علـى اآلخـر 
بنفـس الدوهـال أو النحبـة  )هولـو يامليـه هولـو يامليـه ( حتـى  يتـم ربـط الشـراع 
يف )الفرمـن( وبعـد االنتهـاء ينهـم النهـام، وأغلـب مـا ينهـم النهـام بهـذه الكلمـات أو 
االسـتهاللية »يـا مـال يـا سـالم«  قبـل فـن )اخلطفـة( ألنهـا متعلقـة بالشـراع وتكـون 
حسـب الطقس واألجواء، فالطقس عامل كبير يف اتخاذ القرار فــي أي عمل سـيقوم 
الشـاطئ، حتـى  علـى  وهـم  ورفعـه  الدشـة  بدايـة  الشـراع يف  لتجهيـز  البحـارة  بـه  
االبتعـاد قليـاًل عـن الشـاطئ، وتكـون الريـاح أكثـر قـوة ويتـم رفعـه، لكـن أغلـب مـا يبدأ 

النهـام بالبريخـة:

نهمـة »البريخـة«، وكلمـة »بريخـة« يف اللغـة مشـتقة مـن الفعـل يبـرخ، وهـو يعنـي 
اإلبـراخ أو اإلخضـاع والقهـر، وكان العـرب يسـتخدمونها قدمًيـا عنـد إخضـاع اإلبـل، 
وقـد اسـتخدم البحـارة هـذا املصطلـح ليؤكـدوا جناحهـم يف إخضـاع حبـل املرسـاة.

والبريخـة تـؤدى عنـد سـحب »اخلـراب« وهـو اسـم احلبـل املرتبط باملرسـاة، والبريخة 
تعني املوال الذي يؤدى بطريقة معينة  لسـحب املرسـاة، وتسـتخدم - أيضاً -  يف فن 

)علـى صـدره(، وهنـاك اختـالف  يف أداء املـوال بن االثنـن يف أداء البريخة.
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 أمـا مـا تبقـى مـن األعمـال فـإن النهام يسـتهل النهمة من إحـدى االفتتاحيات التي 
يبـدأ بهـا عـادة بـدون مصاحبـة أي إيقاع ما عـدا »اليواب« أو »اجلواب«.

وهـذه العبـارة تعنـي أنـه ينبغـي علـى البحـارة االجتـاه إلـى املرسـاة أو »السـن« كمـا 
كانـت تسـمى قدمًيـا يف اخلليـج، فيقومـون برفعهـا مـن املـاء حتـى تتحـرك السـفينة، 
واملرسـاة عـادة مـا تكـون عبـارة عـن نـوع مـن األحجـار الصخريـة الثقيلـة التـي يتـم 
نحتهـا بشـكل مثلـث مدبـب األضلـع حتـى تسـاعد علـى تثبيـت السـفينة ومنعهـا مـن 
احلركـة أو االنـزالق مـع التيـارات املائيـة، وبعدهـا يحـدد النوخـذا مـا إذا كان اجلـو 
مالئًمـا لإلبحـار أم ال، وذلـك مـن خـالل قيـاس قـوة الريـاح، فـإذا كانـت األمـور تسـير 
علـى مـا يـرام يأمـر برفـع الشـراع، أمـا يف حالـة عـدم وجـود ريـاح تسـاعدهم علـى 
االنطـالق فإنـه يأمـر البحـارة باالنطـالق عـن طريـق التجديـف، ويف هـذه اللحظـات 

يقـول النهـام فـن ) يـا مـال( وهنـا تبـدأ رحلـة الغـوص.

ويختلـط صـوت النهـام بأصـوات األمـواج املتالطمـة مـع »همهمـة« البحـارة ليبـرز 
دوره الكبيـر يف حـث الرجـال علـى العمـل ومسـاعدتهم يف التغلـب علـى آالم الفـراق 
وحتمـل الصعـاب التـي يواجهونهـا، مثـل تلـك اآلالم التي قاسـاها أجدادنا قدمًيا ممن 
خاضـوا هـذه التجربـة، فــ »الغيـص أو السـيب« يبـدأ يومه مبكًرا عنـد اخليوط األولى 
للفجـر ويسـتمر يف العمـل حتـى غـروب الشـمس بـن قابـع يف أعمـاق البحـر ال يخـرج 
إال اللتقـاط األنفـاس ومـن ثـم العـودة إلـى أعمـاق »الهيـرات«، أو عامـل علـى ظهـر 
السـفينة بـال هـوادة يسـحب رفيقـه مـن قلـب املـاء، ويظلون هكـذا طيلة النهـار، أما يف 
الليـل فرمبـا ال يجـد الشـخص منهـم موطـئ قدم يريح فيه جسـده مـن عناء يوم طويل 
بسـبب تكـدس البحـارة علـى سـطح احملمـل، واألكثـر إيالمـاً مـن ذلـك أنـه ينبغـي علـى 
كل شـخص موجـود فـوق ظهـر السـفينة أن يسـتيقظ باكـًرا وهـو أكثـر نشـاًطا ملواصلـة 

العمـل والغـوص يف رحلـة تسـتمر ألربعـة أشـهر وعشـرة أيـام.

ورمبـا يسـتعصي علـى القـارئ معرفـة »الدوهـال« أو »النحبـة«  لذلـك ميكننـا أن 
نوضـح بأنـه عبـارة عـن جملـة قصيـرة يرددهـا البحـارة يف أثنـاء اسـتعدادهم للقيـام 

بـكل عمـل علـى سـطح السـفينة.

ومن أمثلة الدوهال أو النحبة:
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إلـى أن  العبـارة األشـهر حيـث تشـير بعـض املصـادر  )1( وهـي   )هولويـا هولويـا( 

إلـى مـا قبـل اإلسـالم كان املوحـدون يرددونهـا وهـي )هللويـا( عبـارة  أصلهـا يعـود 
عبرانيـة تعنـي التسـبيح هلل أو اذكـروا اسـم اهلل، وكتبـت يف العهـد القـدمي، وكانـت 
توضـع يف مطلـع املزاميـر واألغانـي، كمـا ورد التسـبيح، يف سـفر الرؤيـة ونسـبة إليهـا 
سـميت املزاميـر السـتة بــ )الهليـل( ألنهـا مزاميـر تسـبيح واشـتقت منهـا األفعـال يف 

معظـم لغـات األرض، وتُـرمن بهـا  يف املواسـم ويف أحلـان موسـيقية مشـهورة.  
مـن أمثلـة الدوهـال عبـارة )هولـو يـا مليـه( أيضـاً، حيـث أن )يامليـه( هـي كلمـة 
عربيـة نسـبة إلـى املوشـحات القدميـة مشـتقة مـن كلمـة )مواليـه( وهـي جمـع )ميـاله( 
وهـو صـوت املـرأة شـديدة احلنـن إلـى مـن فارقـت أو فقـدت، أو صـوت الريـح ذات 
احلنـن، ولكـن مت حتريـف الكلمـة لتصبـح يامليـه2، وهـو مـا ذكـره الباحـث محمـد 

املسـلماني أثنـاء تصويـره إلحـدى رحـالت البشـيرية. 

ومـع مـرور الزمـن تـرمن أهـل املـدن السـاحلية يف اجلزيـرة العربيـة بهـذه األهازيـج، 
بـل واشـتقوا منهـا مترادفـات تتماشـى مـع الديـن اإلسـالمي احلنيـف، فبـات لدينـا 

دوهـال أو نحبـة اشـتهر بهـا أهـل اخلليـج مثـل: 

) الهادي     اهلل..الهادي    اهلل(

و) شـيل اهلل.... شـيل اهلل(

مـلـيـــه...  يـــــــا  و)هــــــولــــــــــوا 
هــــــــــــــــولــــــــــــوا يــــــــــــــا مــلــيـــه(

) صــلــينــــــا عــلـــى الــنــبـــــي(

)هــــي لـــــي يــــا هــــي لـــي يا(

1- املوسوعة الشعبية الويكيبيديا
- برنامج قطر وفنونها الشعبية على تلفزيون قطر 1983 للمقدم محمد املسلماني )رحالت البشيرية-فرقة مبارك بن سعيد(.

- تسجيل خاص للباحث  مع املوسيقى والباحث املتخصص يف شعر املواويل والبوذيات للفنون البحرية محمد أحمد جمال سنة 2016.
-  سلسلة أبحاث كتابية قراءة يف العهد القدمي ) اجلزء الثاني (، تأليف مجموعة من ذوي االختصاص يف الكتاب املقدس )جوزيف اونو-موريس أوتاني-فليب 

كريزون-جان لوقا تيرون( - جواد علي –تاريخ العرب قبل اإلسالم، بغداد سنة 1953م ج3 - د. زاهية قدورة- تاريخ العرب احلديث –بيروت 1969م 
 A Dictionary of the Bible. 2 )Feign-Kinsman(. New York: Charles Scribner›s .)احملرر( Woods, F. H. )1902(. »Hallelujah«. In James Hastings أ ب

Sons. صفحة 287. مؤرشف من األصل يف 12 يناير 2018. 
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وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هناك تسميتن »الدوهال« أو »النحبة« تسمى يف قطر.

فيقول النهام يف البريخة 

املثال األول:

حدوة بدينا

)يـــــــــــــــــــــــــا اهلل.... بـــــــــــــــديــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا(

حـني( كل  لنـا  اشـفع  املرسـلني.....  سـيد  )يـا 

هـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــوا   يــــــــــــــــــــــا  اهلل      بـــــــــــــــــــديــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا

البـــــــــــــــــــــــــــــــدي قــــــــــبـــــــــــل  الـــــنـــــبــــــي  صـــــــــــــــــــــالة 

النبـي علـى  صلـوا  مسـلمني  يــــــــــــــــا  هـــــيــــــليه 

املـــــــــــــــرســـــلــــــني ســــــــــيــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــــــا  هـــــيـــــلـــــيــــــه 

حـني كــــــــــــــــل  لــــــــــنـــــــــــا  اشــــــــــفـــــــــــع   هـــــيـــــلـــــيــــــه 

مثال على نص من البريخة يف املثال الثاني:-

حدوة بدينا

هولــــــــــو يا اهلل بدينا

هولـــــــــــو بـــــسالمـــــــــــة

هـــــولــــــو بلـغ منايــــــه

هولو يا اهلل بسالمة
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مثال آخر :

هـــــولـــــو يا اهلل بدينا

هـــــولــــــو رب كـــــريــــــم

هــــــــــولــــــــــو يـــاســـــتــــار

بريخة:

يــــــــــا اهلل  بـــــديـــــنـــــــــــــــا

أول  صــــــــــالة  النبي

هيليه قـــبــل  البدي

عند وصول السن يقول النهام:

وسـلم صـلِّ  السـالمةيـارب  نبينـا  علـى 

نبيـــنـــا محــــمد القيامـةعلــى  يـــــوم  شـفيع 
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حدوة اخلراب 
مثال:

يـــــــــاســــــيـــــــد املــــــرسلــــــيــــــنــــــا

اشفـــــــع لــــــنـــــــا كـــــــل حـــــــينا

اشـفع لنـا فـــــــي الـــــــشدايد

 

البحارة يف أثناء ممارسة الفنون فوق احململ 
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فن الدّواري:

الـدواري هـو أحـد الفنـون البحريـة املرتبطـة بوظيفـة بعينهـا، ويختـص هـذا الفـن 
بسـحب املرسـاة حيث كان الرجال يصطفون لشـد حبلها عند الصعود إلى السـفينة، 
ولهـذا الفـن نهمـة خاصـة يحفظهـا البحـارة ويؤديهـا النهـام بشـكل معتـاد، وترتبـط 
بتوقيـت التحـرك لسـحب املرسـاة، وهنـاك أيًضـا نهمـة »البريخة« وتسـمى التقصيرة، 
وأغلـب الظـن أن هـذا املصطلـح يطلـق علـى هـذه النهمـة ألن أداء التقصيـرة عـادة مـا 
يتـم حـن تكـون السـفينة متوقفـة قريًبـا مـن الشـاطئ، فيصبـح حينهـا حبـل املرسـاة 

قصيـًرا وميكـن جمعـه سـريًعا، لـذا سـميت »تقصيـرة«.
 والـدواري مـن فنـون األداء التـي تعتمـد علـى اجلماعـة، فهـو يرتبـط بجـر حبـل 
املرسـاة وذلك يكون من خالل اصطفاف البحارة على السـفينة، ليسـحبوا احلبل من 
املـاء إلـى صـدر السـفينة ويقفـون يف صفـن متقابلـن، كل يعـرف دوره، فهنـاك فريـق 
سيسـحب احلبـل وآخـر يجمعـه يف املـكان املخصـص له على السـفينة، وتكون حركتهم 
يف أشـكال شـبه دائرية متناغمة مقترنة بأداء جسـدي مصحوب بالتصفيق و»اللعب« 
مـن خـالل ضـرب »كعـوب« القـدم علـى ظهـر السـفينة فتسـمع إيقاًعـا منتظًمـا صادًرا 

عـن هـذه النقـرات اجلماعيـة، ويقومـون بتشـكيالت دائريـة علـى سـطح املركب.
يؤدي النهام  »التكبيرة«  وهي اسـتهاللية قبل الدخول يف إيقاع الدواري، وتسـمى 
»تكبيـرة  الـدواري« ويـرد البحـارة بقـول آآآآآه متصلـة بصـوت »قـرار« اصطالًحـا وهو 
طبقـة صـوت منخفضـة أو عميقـة، وهـو يف املوسـيقى تـردد منخفـض نهائـي مرجتـع، 

وهـو أدنـى أجـزاء الهارومنـي  ويسـمى »اجلـواب« وله عـدة أمثلة. 

مـن عجائـب فنـون األداء يف احليـاة البحريـة القدميـة أنهـا تعـد مبثابـة جتسـيد 
ملـا يالقيـه البحـارة مـن أهـوال ومعانـاة خـالل فتـرة موسـم الغـوص، وكيـف اهتـدى 
هـؤالء الرجـال إلـى ألـوان فنيـة موسـيقية وغنائية للقضاء على آالمهـم وأوجاعهم، بل 
وحتويـل حلظـات املعانـاة واأللـم إلـى حلظـات فـرح وسـعادة مـن خـالل فنـون متعـددة 
من بينها فن الدواري، وفن الدواري  يسـتخدم آالت موسـيقية مصاحبة وهي الطبل 

والطـوس فقـط.
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تكبيرة  الدواري:

مثال 1: 

- هيليه يااللولو ضيع دواوينه

مثـال 2: وهـذه التكبيـرة يف األصـل تسـمى تكبيـرة حبـل الشـرت الغيلمـي ولكنهـا 
تقـال -أيًضـا- يف تكبيـرة الـدواري..

- )هيليه كم أنا بانوح )1(       واملوسم طويل يا ناس( 

مثال 3: هيليه عرب الموه)2(  خذوج يا ممباسة)3( 

مثال 4: هيليه)4(  ورق ياسمني حنه بال لومي

مثال 5: هيليه على الشلفة )5(  الحم)6(  يا بتيلي

مثال 6: هيليه يونس داركم زينه

مثال7: هيليه خلق من شال ترما)7(  يا محبوبي
1- بانوح:  النواح وهو صوت الكالم مع البكاء.

2- الموه : من املالمة.
3-ممباسة: مقتبسة من مومباسا ثاني أكبر مدن كينيا.

4-هيليه : لفظ يستخدم يف افتتاحيات األغاني التراثية.
5-الشلفة: أداة حرب مصنوعة من احلديد.

6-الحم: الحم الشيء بالشيء.
7-شال ترما: نوع من أنواع القماش )الشال(.
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مثال 8: هيليه شلون خايف من الدوله )1(
 

مثال 9: يا اهلل يا الهادي هولو تهدينا

وميكن أن نورد هنا أحد نصوص »الدواري«: 

تولــع قلبــي  جبيــر  يــا 

ســواتـــــه تــــولـــــــع  محــٍد 

يــا جبيــر والعيــد فاتــه

والعيد عند   الغنادير)2(  

كــــــالنباته ريــــاقـــهـــم  وآ 

نص دواري:

أال وشقـــــال احلميــدي

قـــــــال     احلميدي   املـغنـي

فــنــــي فــــــــــــوق  ربـــابـتــــي 

أنــا شــعليه مــن النــاس

وش علــى النــاس منــي

1-الدوله: هو الدول ويعني قنديل البحر.
2- الغنادير: جمع غندور وتطلق على من يتباهى ويتأنق يف ملبسه ومظهره.
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تكملة النوتة لفن الدواري )1(

- املصدر: النوتة املوسيقية - أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية، األسطوانة والكتيب1 1987، 
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فن اليامال:

كان للطبيعـة دور كبيـر يف توجيـه حيـاة األوائـل، حيـث حتـدد حالـة الطقـس يف 
عـرض البحـر  نوعيـة الفـن الـذي سـيبدأ بـه النهـام، وفـن »اليامـال« مـن فنـون األداء 
وتتـم ممارسـته يف أثنـاء التجديـف لتوجيـه السـفينة للوجهة املطلوبـة، ولهذا فإن عدم 
وجـود الهـواء يعنـي اسـتخدام التجديـف لتحريـك السـفينة ملسـافة، حتـى تتم اخلطفة 
مـع الشـراع إذا كان الهـواء جيـًدا داخـل البحـر، ويـؤدى هذا الفـن يف حالة أخرى أثناء 
التنقـل مـن »هيـر« إلـى »هيـر« أو يف أثنـاء التسـابق بـن احملامـل يف مناطـق الهيـرات 

القريبـة حيـث كانـت  تتجمـع بجـوار بعضهـا البعـض.

أداء فن اليامال  
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وهناك نهمتان لليامال أوالهما: »الياهي« وهي نهمة بطيئة تتناسب مع التجديف 
البطـيء، وثانيهمـا »املثلوثـة« وهـي التـي تناسـب التجديف السـريع، واالختالف بينهما 
يف سـرعة اللحـن حيـث أن نهمـة الياهـي تتسـم بأنهـا ذات حلـن حزيـن وتكـون بطيئـة 

أكثـر، أمـا املثلوثـة فهـي أسـرع مـن الياهي وتصاحب التجديف السـريع.
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- املصدر:  النوتة املوسيقية من - أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية، األسطوانة والكتيب1 1987.
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ــ بصوت  ويف هـذا الفـن جنـد النهـام يبـدأ »هـوووه يا مـال« فيرد البحـارة »ااااااوه«ـ 
قـرار، ثـم يبـدأ بغناء مواويـل الزهيريات مثل: 

)1( ودعـتـكــم بــــالســـالمــــــة يـــــــا ضـوى عينـي

وخـــــالفـكــم مــــاغمض جــفنــي علـى عـيـنــي

بــــــالــــــوعـــــــد ملـــــــن حـــــــفت عينـي وعــــــــــدتني 

الـروح شـجي  وأنـــــــا  هـودت  الــــــعـــــــرب  كـــــــل 

بـــــــليا روح وظليـت يـــــــــــــا سيـــــــدي جــــــســـــــٍم 

جـد فـر منـي العقـل وظـل اجلسـم مطـروح

راعينـي راعيـج  مــــــــا  مثـل  عينـي  نـــــــور  يـــــــا 

وتتيـح هـذه املواويـل للنهـام الدخـول بأريحيـة كـي يظهـر صوتـه بـن اجلميـع، وفـن 
ظهـر  علـى  »الريسـيتاتيف«  اإللقائـي  بالسـرد  يختـص  الغنـاء  مـن  نـوع  هـو  اليامـال 
السـفينة وخارجهـا، وكلمـة »يـا مـال« هـي أحـد أنـواع التعبيـر اجلماعـي عمـا يجيـش 
يف صـدور البحـارة مـن الوجـد واأللـم والفـراق وهـذا تعبيـر أصحـاب اللغـة، يف حـن 
أشـارت بعض املصادر أن »ياه يا مال« أو »ياشـي يا مال« وهي تعني األسـف واحلزن 
واأللـم، ولهـذا فـإن هـذه الفنـون حتتـاج للسـرد اإللقائـي ويؤديهـا كل واحـد بطريقتـه، 
فيبـدأ النهـام بشـعر مـن الزهيـري وعلى إيقاع صوت التجديـف وآهات البحارة، يطلق 
النهـام صوتـه الشـجي بالزهيريـات املتنوعـة واملواويـل مـع اجلـرة أو النحبـة ـــ وهـي 
الشـهقة املصاحبـة جلـرة املجـداف ـــ وزفيـر كلـه ألـم وإرهـاق، وبـن كل شـطر وآخـر 
نسـمع البحـارة وهـم يهمهمـون، وتسـمى عمليـة جـر املجاديـف »اليـّرة« ومـن يقـوم بهـا 
هـم »السـيوب«، أمـا الغواصـون فإنهـم يحصلـون علـى قسـط مـن الراحـة حتـى يصلـوا 
إلـى هيـر آخـر ليقومـوا بالغـوص فيـه، وبعـد كل شـطر مـن املوالـة يحركـون املجاديـف 

مـع جـرة موحـدة حتـى نهايـة املـوال أو الوصـول إلـى الهيـر.

1- تسجيل النهام منصور املهندي يف فن اليامال - اللجنة العليا الحتفاالت اليوم الوطني.
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ويـؤدى هـذا الفـن »اليامـال« مـن خـالل وقـوف البحـارة علـى أطـراف السـفينة يف 
كل  املجاديـف،  ويلتفـون حـول  الشـمال،  وأخـرى يف  اليمـن  واحـدة يف  مجموعتـن، 
شـخصن علـى مجـداف ويتحركـون مـع صـوت النهـام بـن شـطر وشـطر و يقومـون 
بالتجديـف يف حركـة موحـدة، حتـى يصلـوا إلـى املـكان املطلـوب، وال يصاحـب هـذا 

الفـن أي إيقـاع، وإمنـا النهـام يعلـو بصوتـه الشـجي يشـق هـدوء األفـق.
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فن الخطفة:

وكمـا ذكرنـا سـابًقا فـإن فنـون األداء ترتبـط بوظائف محددة يقوم بها الرجال على 
ظهـر السـفينة أو علـى الشـاطئ، ولـكل فـن وظيفتـه وأغنياتـه وطريقة أدائـه، ومن بن 

الفنـون البحريـة التـي ارتبطـت بوظيفـة محددة على ظهر السـفينة »فن اخلطفة«.

وهذا الفن يرتبط بلحظة رفع الشـراع على »احململ« السـفينة، وذلك عند السـير 
يف عكـس اجتـاه الريـاح أو يف حـال مـا إذا كانـت الريـاح ضعيفـة ويحتاجـون إلـى فـرد 

الشـراع لزيـادة سـرعة السـفينة وتوجيههـا لإلبحار يف مختلـف االجتاهات.

يبـدأ النهـام يف فـن اخلطفـة باسـتهاللية إذا كان الشـراع لـم يربـط يف »الفرمـن« 
ويكـون يف اخلـن مثلمـا ذكرنـاه يف بدايـة الدشـه. 

يقول النهام : 

يا مال يا سالم

يا مال يا سالم باآلمال يا مال يا سالم

هيليه باآلمال يا سالم يا غاية مناي يا سالم)1(  

1- كتاب االحتفاالت اجلماعية وبعض األشكال الثقافية- د. كلثم الغامن، سنة 2011.
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وإذا كان الشراع مربوطاً يف الفرمن جند النهام  يبدأ بالصالة على النبي قائال:

املجموعةالنهام

يا اهللأمة محـمد أصحاب الدين.. صلى وسلم عليه يا رسول اهلل

يا اهللهيه يا هيه

يا اهللاهلل يا كرمي

يا اهلليا رحمن يا رحيم

يا اهلليا اهلل تبعد كل شر فيه

يا اهللبحق القرآن وماجرى فيه

يا اهلل)1(امسافرين يف أمان اهلل

1- كتاب األغنية الشعبية يف قطر - محمد طالب الدويك - برنامج مع الكلمة تلفزيون قطر فرقة عيد مجلي املهندي سنة 1976
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يف األبيـات اجلميلـة يبـدأ النهـام بصـالة علـى النبـي ثـم يطلـب مـن اهلل ميدهـم 
بكرمـه ورحمتـه ويبعـد عنهـم كل شـر ومكـروه يف البحـر ويتوكلـون يف أمـان اهلل لتبـدأ 

رحلـة الغـوص.  

ثم يبدأ الغناء :

مثال 1

.. يـــــــا اهلل ســــيــدي يا اهلل..»يــــــــــــا اهلل يـــــــــــــــا اهلل يـــــــــا اهلل

.. يـا اهلل هـــــولــــــــــو ال واهلل«»يــــــــــــا اهلل يــــــــــــــا اهلل يــــــــــا اهلل

اهلل عــلــــــى  واهللاتــــــــــــــــوكــــلــــنــا  ال  هــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــو   ..

عمامـي ركبـوا  يـوم  املنامـيمـن  عيونـي  عــافـــت   ..

ضامـي والقلـب  .. مـــن شـافني قـال حلـولعطشـان 

مفتـاح وليـد  يــــــــا  يـا مواصل البيض بالشاخحلــــــول 

ابدلـه ســـــبـــــانــــــي  لـهخلـــضر  فـدا  وروحـي  عــقلي   ..

.. يــــبـــــــــون دار الــغــنـــاديـــــــريـــــوم شـــــرقـــــوا  بـــــالسفادير

... وافـتك مــــن ذا الـعــذابيــــــا ليـت لــــــي جنـح باطيـر

همهمـات  ووسـط  ويغنـي مبصاحبتـه،  الطبـل  عـزف  ويبـدأ  باإليقـاع  يدخـل  ثـم 
املجموعـة وتصفيقهـم -أيًضـا-، وبعـد أن يتـم رفـع الشـراع إلى نهايـة »الصاري« يقول 
النوخـذا »وّسـع« وهـو أمـر يعنـي توجيـه الشـراع إلـى صـدر السـفينة حتـى يكـون يف 
يقـول  األثنـاء  املطلوبـة، ويف هـذه  إلـى اجلهـة  الشـراع  الريـح، حتـى يصـل  مواجهـة 

النوخـذا »هـوه« ليؤكـد ذلـك.
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اخلطفة مرتبطة بالشـراع، والشـراع هو قطعة كبيرة من القماش السـميك يشـكل 
علـى هيئـة مثلـث حـاد الزوايـا قطعـت زوايتـه اليسـرى احلـادة، وبذلـك يتكـون له ضلع 
رابـع صغيـر، يثبـت ضلعـه األكبـر يف »الفرمـن« بواسـطة عـدة حبـال ويف عـدة مناطـق 
منـه، ويربـط طـرف ضلعـه الصغيـر والكائـن يف اجلهـة اليسـرى بحبـل يف مقدمـة 
السـفينة أو يف حلقـات حديديـة معـدة لذلـك، بحيـث يكـون قاباًل لتحريكـه إلى اليمن 
أو إلـى اليسـار بسـرعة ويطلـق عليـه اليـوش، أمـا زاويتـه احلـادة والكائنـة يف نهايـة 
الفرمن فتطلق حرة لترتفع وتنزل بعميلة رفع الشـراع أو إنزاله، أما الزاوية الكبيرة، 
فيربـط بنهايتهـا حبـل قـوي يف السـفينة قريًبـا مـن فنـة »تفـر« وهـو مؤخـرة السـفينه 
يثبـت تثبيًتـا مؤقًتـا بربطـة ميكـن حلها بسـرعة ويطلق على هذا احلبـل الدامن، وبهذا 

احلبـل ميكـن التحكـم يف الشـراع حسـب طبيعـة الريـاح.

)1(

1- مصدر الصورة: متحف قطر الوطني
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وهنـاك عـدة أنـواع لألشـرعة بعضهـا يرفـع على الدقل الكبير والرئيسـي للسـفينة 
والبعـض اآلخـر يرفـع علـى الدقـل الصغيـر وهـو الغيلمـي، وبعـض السـفن تسـتخدم 
وذلـك حسـب حجـم  فقـط  بعضهـا  يسـتخدم  اآلخـر  والبعـض  األنـواع،  هـذه  جميـع 

السـفينة وحسـب املناطـق التـي تبحـر إليهـا وأوقـات اإلبحـار.

وتتميـز فنـون العمـل بأنهـا غنيـة باألشـكال واأللوان املتنوعة وفًقـا للظرف الزماني 
واملكانـي، ويف فـن اخلطفـة هنـاك عـدة أشـكال تختلـف فيمـا بينها يف اإليقـاع والغناء، 
ولـكل منهـا نـص غنائـي مختلـف فالشـراع العـود - وهـو أكبر األشـرعة - يـؤدى له فن 
»اخلطفـة« فقـط أمـا باقـي األشـرعة وهـي األصغـر حجًمـا فيـؤدى لهـا فـن »اجليـب« 
حيـث يتـم رفعهـا علـى »الدقـل« أو صـاري السـفينة، وللصواري أنواع -أيًضا- بحسـب 
أحجامه، فهناك الدقل العود - وكلمة العود تطلق على كل ما هو كبير فيقال الرجل 
العـود أو االبـن العـود وهـي تـدل أيضـاً علـى عظـم املنزلـة-  وهكذا يـؤدى فن اخلطفة 
عند رفع الشـراع، وبغض النظر إن كان فن اجليب أو فن اخلطفة فلكل منهما إيقاع 
معـن حسـب مـا ذكرنـا سـابًقا، ويصاحبـه تصفيـق وحـركات راقصـة تسـمى )باللعـب( 
وهـي عبـارة عـن حـركات الـرؤوس وهـّز األكتـاف بصـورة تتسـق مـع اإليقـاع وضـرب 
األقـدام بالتناغـم مـع أصـوات الهمهمـة التـي تتوافـق مـع خطفـة الشـراع وارتفاعـه 

ومكانـه املناسـب لتحريـك السـفينة وتوجيههـا إلـى جهـة معلومة.

وألداء هـذا الفـن يلتـف البحـارة حـول الدقـل - الصـاري - وهـم منقسـمون إلـى 
مجموعـات، فهنـاك مجموعـة تسـحب الشـراع لرفعـه، وأخـرى تصفـق مـع اإليقاعات، 
ومهمتهم هي حتفيز الباقن، وأحياًنا يتوقفون عن سـحب الشـراع بالتصفيق وضرب 

أرجلهـم يف األرض بحـركات موّحـدة حتـى يصـل الشـراع إلـى أعلـى الدقـل. 
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بعض النصوص للخطفة:

مثال 2:

ويـــــــــــــا اهلل ويـــــــــــــــــا اهلل  يــــــــــــــــا اهلل 

ويـــــــــــــا اهلل ويـــــــــــــــــا اهلل  يــــــــــــــــا اهلل 

هــــــــولـــــــــــــو يـــــــــــــارب ســــهـــــل علينـا

يــــــــجـــــي اهلل  مـــــــــــــــــن  خــــــــــــــــيـــــــــر 

إال مـن األهــــل واجلـار مـا يفـرح 

وال يغـــــمض إال الــــحــــاســــديــــنـــــا

ويــــــــــــاّعـــــــــــــل مـــــــــــــوالك يــــــــرحـــــــــم

يـــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــا  يــــعــــطــــيـــــــــك 

هلل إال  يــــــــعــــطـــــــــي  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

الــــــــــــســــــــالمـــــــــــــــــــــة الــــعــــافــــــــيـــــــــــــة 
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مثال 3:

ويـــــــــــــا اهلل ويـــــــــــــــــا اهلل  يــــــــــــــــا اهلل 

هــــــــولـــــــــــــو يــــــــاســــــــيــــــــد أحــــبــــــــابي

هولـو مـن يـوم أقبـل أقبـل عيونـي

هــــــــــــــــولـــــــــــــو عــــمــــيـــــة  عــــيــــونــــــــــــي

هــــــــــــــــولــــــــــــــــو مـــــــــن زود مــــــــــــابــــــــــــي

وقـال ال حـول وال حـول يـا وليـد

الــــثــــبــــاتــــــــــــــــي قــــلــــبـــــي  وضــــيـــــع  

هــــــــــــولـــــــــو مـــــــــا ريـــــــــــــد غــــنــــاتـــــــــي

مــــثــــلـــــك الصــــــــــــيــــــــــــــــــــر  واهلل 

لــــــــــــومـــــــــي عـــــــــــــــــذارا هــــــــــــولـــــــــــــــــو 

هــــــــــــولـــــــــــــــــو يــــــــاســــكـــــــــن قــــطــــــــــــر

واهلل ال  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــو 

وســــــلـــــــــــــم وصـــــــلِّ  هــــــيــــــلــــــيـــــــه 

عــــــلـــــــى نـــبـــيـــنـــــــا  كـــــــــثــــــر ســـــــالم
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مثال4:

ربـي عليـك تكالـي عزيـت يـا مـن مالـك امللـك

يـــــــا عــــــالـــــــم ماجـرى لـي كــــريـــــم وعلـم بحالـي

عــــــلمك  ســــــــــــــــــــــــود  ســــــــــــــــــــــــــــــود   الــــــلــــــيالــــــــــــــــــــــــي

يــــــلـــــــوذ بـــــــك يـا محمـد يـوم احلشـر يـا سـنادي

علينـا ديـون  توفـــــــي  بـــــالعني  نظرتـك  مـوالي 
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نوتة فن اخلطفة:
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تكملة نوتة اخلطفة )1(

 

- املصدر:  النوتة املوسيقية من - أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية، األسطوانة والكتيب1 1987.
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فن الجيب:

أطلقـت عليـه تلـك التسـمية نسـبة إلـى »شـراع اجليـب«، وهـو فـن رفـع الشـراع 
األصغـر للمسـافات الصغيـرة، وغالًبـا مـا يسـتخدم يف أثنـاء التجديـف بهـدف زيـادة 
أيًضـا. واجليـب هـو شـراع  القويـة  الريـاح  السـفينة ويسـتخدم عنـد هبـوب  سـرعة 
يتخـذ شـكل مثلـث أضالعـه متفاوتـة الطـول )10 أذرع، و20 ذراًعـا، والضلـع الثالـث 
30 ذراًعـــا(، كمـا أن شـــراع اجليـب يسـتخدم -أيًضـا- عنــد التنقــل مـن هيـر إلـى 
هيـر - أماكـن وجـود اللؤلـؤ - ويهـدف إلـى مسـاعدة البحـارة يف أثنـاء التجديـف إذا 
كان الهـواء غيـر كاٍف، ويف هـذه األجـواء تبـدأ املجموعـة بـأداء فـن اجليـب ويـرددون 
كلمـة )يـا مليـه( ويدخـل النهـام بكلمـة )هـي لـي.. يـااهلل( أو )هولويا هولويـا ( لترددها 

املجموعـة ثـم ينهـم النهـام باسـتهالله وهـي : )هـي هـي لـي هـي هـو لويـا(

 وبعدهـا يبـدأ فـن اجليـب بدخـول اإليقـاع، وهنـاك تصفيـق بطريقـة خاصـة فقـط 
يف هـذ الفـن مـع إيقـاع الطبـل والطـوس، وبعـد رفـع الشـراع يقـوم البحـارة بالتجديـف 
وعنـد توقفهـم ووصولهـم إلـى املـكان املطلـوب يبـدؤون بتنزيـل شـراع اجليـب وهـم 
يكـررون دوهـال أو النخبـة )هيلـي مـا مليـه .... هيلـي يا مليه( وبعد إنزال الشـراع يبدا 

  صورة أداء أحد فنون العمل على ظهر السفينة  
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النهـام بغنـاء فـن اجليـب مـرة أخرى ويقول: هـووووه هوولولويـا.... وترد املجموعة 
بـاآلآآآآه ثـم يعـود النهـام لتكـرار  )هـووووه هوولوويا، ثـم يدخل يف الغناء:

علـى شــــفـــــيع الــــعــــبــــاديكــــــثـــــــــر صـــــالتي وبـــــــــادي

يـــــــــوم احلـــــشر يـا سـناديوشفـــاعــــتـــك يــــــــا محمـد

ذخـــــري وغــــايـــــة مـــــرادييـــــوم احلـــــشر يــــا شفيعي

ومسـاكنييـــا غـــــايتي يـا هـل الديـن ضعـاف  حــــنـــــا 

عـــــلينامـــــوالي نظرتـك بالعـني ديـــــــــــــــــوٍن  تــــوفـــــي 

والــــتــــــــوالـــــــــيتوفـــــي ديـــــــــون الثقــــالـــــي األّولـــــــــــــــــــة 

اهلل أول  والــــثــــانــــيـــــة اعــــبـــــادة اهللاألولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

يقلـط علـى ســـــلف األولالــــثــــالــــثـــــة ســـــــــل ســـــيفه

كــــثـــــيرةلـــــو سـلف لـــــــــول غـــــدوبي بــــنـــــاس  غـــــــــــــدو 

عقلـي وروحـــــــــي فـــــدا لـهخلـــــضر ســــبــــانـــــي بـــــدله
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)1(

1- أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية، األسطوانة والكتيب1 1987،
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نوتة فن اجليب: )1(

 

 

- املصدر:   أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية، األسطوانة والكتيب1 1987.
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هنـاك أغانـي يف فـن اجليـب مـن كلمـات الشـاعر الشـهير احلميـدي بـن منصـور، 
البحـارة علـى سـفن  يتداولـه  مـا كان  العمـل وأغلـب  بدايـة  تقـال عـادة عنـد  والتـي 

الغـوص واألسـفار الطويلـة والتجـارة يف غنائهـم لهـذا العمـل.

 مثال:

والليالـي الشـهر  سـالي ويــــــــا القلـب سـالييقضـي 

بــــهـــــون الليالـــــــي ماحسف القـــــند حــــالـــــيواصبـر 

وبـــــــــــــدل الداللـيوالقــــنـــــد غــــيـــــر  حسـني  وأشـقى 

وراك جــــنـــــب الــــــــعـــــوادييـــــا راجـــــل كيـدان كيـدان

وثــــــــانـــــــــي جــــنبـــــي  محـال السفــر فــــي زمانيوراك 

يـــــــــازمان األقـــــــــــــوة فـــــوهســــــــــر  قـــــرد  هـــــوى  ماشـي 

مويـه قـرد  هـوى  مــــــن حــــريـــــرةمـــــاشي  يــــامــــويـــــة 

ذنــــــــوبـــــهبـــــاحلل لـــــوال غــــفـــــر لـــــه اهلل  مــــحـــــا  وال 

سـالم الكفـر  مـــــن  حــــالـــــهالهـــــو  رحـــــم  قلبـي  وال 

     ويف هـذا الفـن يلتـف البحـارة حـول صاريـة »احملمـل«  السـفينة، ويقومـون بالتعاون 
فيمـا بينهـم لرفـع الشـراع وهـم يتحركـون حـركات مدروسـة ليوصلـوه إلـى أعلى نقطة 
ثـم يصفقـون حتـى ميتلـئ بالهـواء، ويـؤدى هـذا الفـن مبصاحبـة الطبـل  يف الدقـل 

والطـوس فقـط.
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 خالل أداء فن اجليب 

وكمـا روى النهـام والـراوي بـدر بـن محمـد السـادة يف كتـاب أنغـام خليجيـة )1( هناك 
حبـل الشـرت لشـراع الغيلمـي -أيًضـا- لـه تكبيـرة وإيقـاع معـن، لكنـه اآلن ال ميـارس 
وقليـل مـن النـاس مـن يعـرف هـذا اإليقـاع، ويقـال فيه املويلي أو اجليـل مع خلط بعض 
التكبيـرات   وإيقاعـه إيقـاع املخولفـي،  لكـن الزمن فيه أسـرع ويشـبه سـرعة الدواري.

دقـل القلمـي، هـو الدقـل الصغيـر وهـو الغيلمي، بعض السـفن تسـتخدم هذا النوع 
وذلـك علـى حسـب حجـم السـفينة وحسـب املناطق التـي تبحر بها وأوقـات اإلبحار.

1- - كتاب-أنغام خليجية - رواية النهام بدر السادة- املؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة األولى  -بيروت سنة 2018 
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أشرعة الدقل الغيلمي:

العـود  ويسـتخدم لهـذا الدقـل شـراعان أصغـر مـن األشـرعة السـابقة؛ الشـراع 
وهمـا: واجليـب، 

1- الغيلمـي الكبيـر: ويسـتخدم  الغيلمـي الكبيـر يف حالـة الهـواء »الولـم«  أي املناسـب 
وللمسـافات القريبـة التـي ال يكـون هنـاك داٍع السـتخدام الشـراع الكبيـر لها.

2- الغيلمي الصغير: ويستخدم يف حالة الهواء الشديد وللمسافات القصيرة.

وقـد يسـتخدم أكثـر مـن شـراع يف نفـس ا لوقـت، فمثـاًل يف حالـة الهـواء الشـديد قـد 
تسـتخدم السـفديرة أو التركيـت حسـب قـوة الريـح مبسـاعدة الغيلمـي الصغيـر، وقـد 

يسـتخدم اجليـب يف الدقـل الكبيـر يسـاعده الغيلمـي الكبيـر يف الدقـل الصغيـر.

الدقـل  الكبيـر يف  الشـراع  يسـتخدم  قـد  املناسـب  أي  »الولـم«  الهـواء  ويف حالـة 
الصغيـر. الدقـل  يف  الكبيـر  الغيلمـي  ويسـاعده  الكبيـر، 

وقـد يسـتخدم الشـراع الكبيـر يف الدقـل الكبيـر يسـاعده الغيلمـي الكبير يف الدقل 
الصغيـر وذلـك بقصد زيادة سـرعة السـفينة

تكبيرات الشرت الغيلمي  هي:   

1- فاتني يا هو يا عيد النبي

2- جمغ يا هو يا بندر علي

3- جلبو)1(  مادارت وسنن دارت

4- هيليه جم أنا بانوح هيليه واملوسم طويل يا ناس

1- جلبو : منطقه يف عمان
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نص لرفع شراع الغيلمي:

مثال )1( 

يانـاس القيالمـي  بشـيت  ابـو  يـا 

هــــيــــلــــيـــــه بـــــــــــاشــــيـــــله  وجـــــــبــــــع 

يانـاس القيالمـي  بشـيت  ابـو  يـا 

بخيـر انـــــــــت  وال  خــــلـــــي  هــــلـــــوا 

القيـــــالمي بــــشـــــيت  بـــــــــــــو  خلـي 

جــــبـــــع  بــــــــــــاشــــيــــلـــــه يـــــــــا نــــــــــــاس
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مثال )2(

يـــــــــــــاهـــــــــو أوووووووهكمـــــــــخ 

عـــليويــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يــــــــــابـــــنـــــــدر 

ويـــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــوكــــمـــخ)١( يــــــــــــاهـــــــو

عــــــلي ويـدي علـى اخلـلويـــــابـــــنــــــدر 

عــــــلي أوووووووهويـــــابـــــنــــــدر 

يـــــاهـــــــــــو و يـــــابـــــنــــــدر عــلـــيوكـــــمــــــخ 

عــــــليوالـــــخــــــل ويــــــــــدي ويـــــابـــــنــــــدر 

ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديآآآآآآآآآ

عــــــلى ام قـــــذيــــــلهأوووووووه

جبع  باشيله يا ناس )2( )٣( 

                   

            

                 

                  

                                 

1- كمخ: تكبر وفخر.
2- االحتفاالت اجلماعية وبعض األشكال الثقافية املصاحبة يف مجتمع الغوص - د. كلثم الغامن - كتاب أنغام خليجية، الطبعة األولى 2018.

3-النهام بدر بن هاشم السادة.
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فن المخموس:

املخمـوس هـو أحـد فنـون العمـل التـي تـؤدى علـى ظهـر السـفينة، لكـن لـم يثبـت له 
وقـت معـن ألدائـه وأغلـب الظـن أنـه يـؤدى يف أوقـات الراحـة أو بعـد فلق احملـار بحًثا 
عـن اللؤلـؤ، وهنـاك مـن يقـول بـأن هـذا الفـن يـؤدى بعـد أن يقـوم البحـارة بتوجيـه 
بالعمـل سـريًعا وبشـكل  إلـى الوجهـة املطلوبـة حيـث يقومـون بعـد توجيهـه  الشـراع 
جماعـي بربـط حبـل »الشـرت« املسـؤول عـن حمايـة الصـاري مـن االنكسـار يف حـال 
تعرضـت السـفينة إلـى هـواء شـديد أو أعاصيـر، وهـو حبـل يتدلـى طرفـه مـن أعلـى 

الصـاري ويتـم سـحبه وربطـه يف أحـد أطـراف احملمـل.

 

تأدية فن املخموس على سطح السفينة  يف موسم الغوص )1(

 ويف هـذه األثنـاء يـؤدي النهـام فـن املخمـوس، وقيـل أن سـبب تسـميته باملخمـوس 
هـو أن كل شـيء فيـه يكـون مـرده إلـى الرقـم خمسـة ففيـه خمـس حـركات وإيقاعاتـه 
خمسـة وواحـد وثالثـة، وأيًضـا يـؤدى بخمـس تصفيقـات، ويقـال -أيًضـا- أن »هـذا 

اللـون يـؤدى عنـد نشـر اخلـراب)2( حتـى يجـف«.
1- صورة من كتاب الغوص على اللؤلؤ – قطر اجلزء األول –الطبعة الثانية 2014.

2-  اخلراب : هو حبل املرساة
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نوتة فن املخموس:
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تكملة نوتة فن املخموس  
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تكملة نوتة فن املخموس
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أداء فن املخموس
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نصوص للمخموس :

محــمد يــــــــــــــــا  عليـك  ربـــــــــــي  صــــــــالة 

يالهـادي عليـك  ربـي  صـــالة  هـــــولــــــو 

هـــــولــــــو يـــــــــــا اهلل او يـــــــــــــــــا مـــــحــــــمــــــد

هـــــــولــــو يــــــــــا اهلل ويـــــالــــــــــزرق ســـــباني

هـــــولـــــو يــــــــــا اهلل عـــــقـــــلـــــي وروحـــــــــــــــي

مثال آخر :

املـــــعـــــبـــــــــــود بــــــــــواحـــــــــــــــــــــد  بــــــــــديـــــــــــت 

نبينـا محمـد نــــــــــذكــــــر  اخللـق  ربــــــي 

اخلـــــلـــــــــــق نــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــــوم 

عـــــلــــــيك يامحمـد ربــــــــــــــــي  صــــــــــــــــالة 
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البريخة على صدره:

عندمـا ميتلـئ سـطح السـفينة باحملـار يقـف البحـارة يف خـط مسـتقيم ويقومـون 
بجـر احلبـل، كل مـن مكانـه، وهـذه الطريقـة تسـمى بريخـة »علـى صـدره« أي علـى 
مقدمـة السـفينة، وهـذه البريخـة عـادة مـا تسـتغرق سـاعة أو سـاعتن حسـب حجـم 
السـفينة وطـول احلبـل )خلـراب( والـذي يصـل يف بعـض السـفن الكبيـرة إلـى ما يزيد 
عـن 700 متـر وهـو األمـر الـذي يحتـاج إلـى مـدة زمنيـة أطـول جلمعـه وإرجاعـه، ويف 
هـذه األثنـاء ينهـم النهـام مبواويـل تـؤدى بطريقـة ارجتالية وبشـكل مسـتمر حتى يصل 

حبـل »العمـار« وهـو اجلـزء األخيـر مـن حبـل املرسـاة وهـو »خلـراب«.

أداء البريخة على صدره  
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حدوة اخلراب على صدره:
مثال:  

يا اهلل عليك يا اهلل

شلنا تكلنا على اهلل

البحارة يف أثناء فلق احملار 

وهـذا الفـن ال يعتمـد علـى اإليقـاع وإمنـا يعتمـد - فقـط - علـى أداء النهـام الـذي 
يسـتعرض خاللـه صوتـه الشـجي والقـوي، ويتفاعـل معـه البحـارة فيسـرعون بسـحب 
حبـل املرسـاة الطويـل، حيـث أن السـفينة كانـت تتحـرك يف تلـك املنطقـة وتـدور حـول 
الهيـر مـع االحتفـاظ بحبـل املرسـاة وهـو مثبـت يف األعمـاق، ولذلك فقـد يصل احلبل 

إلـى مسـافات بعيـدة وتتميـز البريخـة علـى صـدره بلحـن مميـز.
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  مثال )1(

لــــــنــــــــــــا وللــــــمــــــؤمــــــنينايــــــــــا اهلل صبــــــاح املبارك

محمـد شـفاعة  يـــــــــا ســــيـــد املــــــــــــرسلينانرجـي 

كـــــــل حينـا لنـا  اشـفع لنا فــي الشـدايدواشـفع 

يــــا خـــالقي وانـــــت موليـــــــــــــا مـــــــول الـغـايـبـيـنــــا

التسـول عليـك  وطر مضى العام األولياللـي 

  مثال )2(

ٌهــــــــــــولــــــوا يــــــا اهلل يـــــــــا مــــــســــــانــــــا

هــــــــــــولـــــــــــــوا وعــــــلـــــــينا طــــــالـــــــــــــت

عــــــلــــــينـــــــا وهـــــــــــــــــــون  هــــــــــــــــــولـــــــوا 

هــــــــــــولـــــــوا يـــــــــــــا سيـــــــدي وموالي

هــــــــــــــــــولــــــــــــوا وبــــــــــــــــــــــــارك  لــــــنــــــــــــا

هــــــولــــــوا ميــول الغيبات الغائبني

هـــــــــولـــــــوا يــــــمـــــــول تــــــــــــــــول يا اهلل

هـــــــــولــــــوا يـــــــــــــا اهلل بــــــســــــالمـــــــــــــة
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مثال )3(

يـــــــــــــا اهلل مســــــانـــــــــــــا مـــــــبارك

لــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا وللــمؤمــــــنيــــــنــــــا

محــمد بــــــشـــــــفاعة  اهلل  يــــــــــا 

يـــــــــــا ســــــيـــــــد املــــــرســــــلــــــينـــــــــــــا

اشــــــفـــــــع لــــــنـــــــا كـــــــل حــــــيـــــــن

بــــــالــــــشــــــدايـــــــد لــنـــــا  اشــــفــع 

يــــــــــا ِمـــــــّول الــــــغــــــايــــــبــــــيــــــنـــــــا

يــــــاخــــــالــــــقـــــــي وانــــــــــت مـــــــول

الــــــتــــــوكــــــــــــل عــــــلــــيـــــك  ربـــــــي 
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فن الهوسات:

الهوسـات أحـد الفنـون البحريـة، ولـه عـدة مسـميات يف قطـر عنـد أهـل البحـر 
مثـل )الصوريـات( وهـي نسـبة إلـى منطقـة صـور يف سـلطنة عمـان أو )اجلالسـي( أو 
)النتـاري( فعندمـا يكـون البحـر هائًجـا يجـد البحـارة صعوبـة يف جـر حبـل اخلـراب 
)املرسـاة(، مـن وضعيـة الوقـوف، وهـو األمـر الـذي يجعـل البحارة مضطريـن إلى جره 
وهـم جالسـون علـى سـطح احملمـل، ويف هـذه األجـواء العاصفـة واملتقلبـة ومـن بـاب 
احليطـة واحلـذر يتـم إلقـاء اثنـن مـن املرسـاة أو السـن وذلـك حلمايـة السـفينة مـن 
التأرجـح و االنحـراف عنـد انقطـاع احلبـل، ويف هـذا الفـن يجلـس البحـارة متقابلـن 
يف صفـن بطـول السـفينة لسـحب املرسـاة حتاشـًيا للسـقوط بسـبب احلركـة بفعـل 
وتـؤدى  الشـديدة،  والريـاح  العواصـف  أثنـاء  يف  الطريقـة  هـذه  وتسـتخدم  األمـواج، 

باسـتخدام الطبـل والطـوس، وأيضـاً تـؤدى بـدون إيقـاع.
وهنـاك معنـى آخـر لكلمـة هوسـات وهـو »التهـوس« أي الضغـط أو الدفـع باللهجـة 
العاميـة وهـي احلالـة التـي يكـون عليهـا احملمـل يف أثنـاء هبـوب الريـاح حيـث يحـدث 

التهـوس بسـبب دفـع الريـاح أو جتديـف اليـزوة.
 

صورة من فن الهوسات على احململ   
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أداء فن الهوسات   

كما يؤدى فن الهوسـات على سـطح السـفينة بن كل عمل وآخر، كذلك يف أوقات 
الفـراغ بسـبب اختالفهـا الكلـي بـن إيقاعـات فنـون العمـل حيـث تتميـز بالسـرعة يف 
اإليقـاع، وهـو األمـر الـذي يزيـد مـن حمـاس البحـارة ومينحهـم إحساًسـا بضـرورة 
إجنـاز املهمـة احملـددة وبـذل أقصـى جهودهـم لالنتهـاء منهـا، كمـا يتـم غناؤهـا عنـد 

العـودة واالقتـراب مـن الشـاطئ.
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ويقول النهام يف هذا الفن أو الشكل الغنائي: 

الـــبحــارةالــنـهـــام

ال إلــــــــــــه إال اهللوالــــــــــــفــــــــــــيــــــــــن..

زعـالن... مــــــــــــايحـــــاجينيليـــــش 

بــــــــــــســــــــــــالمــــــــــــهحـــــــــمــــــــــــــــــلــــــــــــو..

هــــــذا تــــــمــــــامــــــهوالــــــشـــــــغــــــــــــــــــل..

شيــــــد اخــــــيامـــــهوفـــــــي عـــــــــــــــــدن..

مــــــنـــــــى.. شيــــــد اخــــــيـــــامهوفـــــــــي 

مــــا يطابج بومهوعلـى الصخـر..

فــــــي املــــــديــــــنــــــةكــــــاكــــــا يــــمشي..

هــــــــــــيـــــــــــــــــــال وأســــــمــــــع رنــــــــــــةأدق 

ومن اجلمل التي تستخدم أيًضا يف هذا الفن:

الـبـحـارةالــنـهـــام

علينا الغوص فــــي الـــمايةعلينـا الغـوص فــــي املـــايــة

كما أن هناك نًصا آخر يقال فيه:

الـبـحـارةالــنـهـــام

سيه ياسيـــــه دايـــــم اهللنــــادى املنادي دامي اهلل

سيه ياســــيه دايــــــم اهلليــا ذا املـحادي دامي اهلل
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مثال آخر :

ال تهيضون سبع النامي

ال تهيضون سبع النامي

مثال آخر:

يـــــــــــــا منقر عـــــني شناو

يــــــــــا مــنـقر عني شناو

أداء الهوسات 
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مثال آخر:

عنبر ياي اي واهلل عنبر ياي

عنبر ياي اي واهلل عنبر ياي

مثال آخر :

رطبة خضرة رطبة خضرة

اه يــــــاليلي معنيني هــــويـــــــا

مثال آخر : 

هو يا اهلل يا اهلل يالولي  هويا اهلل يا اهلل يالولي

لو مرو مدينة شراع  لو مرو مدينة شراع

هو يا اهلل يا اهلل يالولي هو يا اهلل يا اهلل يالولي

مثال آخر:

يابوه هو يامليه

يابوه هو يامليه

يابوه هو ياباري
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مثال آخر:

هــو موالي  هو يامال

هـــــو مــوالي هو يامال

يا اهلل يف منى هو يامال

يا منادي     هو يامال

ان شـــاء اهلل هو يا مال

فـــي مــكــة هــــو يـــامــــال

فـــــي املدينة هو يامال

يا اهلل وخاطفني هوميال

يا اهلل متوكلني هـــوميال

وعلى اهلل هـــــو يـــمـــــــال

مثال آخر:

يا مالي يا هيلي   يا مالي يا هيلي

يا مالي يا هيلي   يا مالي يا هيلي

الفارسـية وغيرهـا،  بالثقافـات األخـرى مثـل  البحريـة  الفنـون  تأثـر  ونـرى مـدى 
وخاصـة تلـك القادمـة مـن سـواحل إفريقيـا مثـل زجنبـار واملناطـق السـاحلية، مثـال 

علـى ذلـك:
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مثال على الفارسية والبلوشية:

لـــــــــيـــــالرو الرو هـــــــــــــــــــــــــــو الرو الرو )1( 

خــــبــر نقر نداريه آمد وش نداريه

وأكثـر مـا تسـتخدم هـذه العبـارات خـالل التجديـف يف املراكـب الصغيـرة وتسـمى 
القلـص، يف أثنـاء دخولهـم إلـى الهيـرات التـي يكون فيها البحـر غير عميق مثل غوص 
البشـيرية والـذي ال تتمكـن خاللـه املراكـب أو السـفن الكبيـرة مـن الدخـول يف تلـك 
املناطـق لذلـك يتـم اسـتخدام املراكـب الصغيـرة والتـي تتسـع إلـى مـا يقـارب عشـرة 
أشـخاص فقـط، فيكـون الغنـاء جماعيـاً بالهوسـات وبـدون إيقـاع، وعـادة مـا تسـتخدم 

األهازيـج السـواحيلية ومنهـا:

مثال :

مــــــــايــــــــــا مــــــــاكــــوفــــيــــــا تــــــيندا ماتنقانــي

وينــدا بانــي بانــي ســيام جوينــه مينقــو

ينــدا ينــدا ونــــقــــومــــــــــا نـــــاتــــاكــــــا خبــاري

مثال آخر:

ــه بوليــه )2(  ــه ايــــــــ ــه كــــتــــويــــ ــا بــــــــولــــيــــ أيــــــــ

أيــــــــــــــا بــــولــــيــــــه كــــتــــويــــــه ايــــــــــه بــــــــولــــــيه

1- تسجيل تلفزيون قطر يداف السنبوك على سيف الوكرة 1980 فرقة سعد بن عواد الهتمي، فرقة مبارك بن سعيد، فرقة سليمان سعد السويدي-البدع- 
فرقة عيد مجلي املهندي.

2 - تسجيل تلفزيون قطر يداف السنبوك على سيف الوكرة 1980 فرقة سعد بن عواد الهتمي، فرقة مبارك بن سعيد، فرقة سليمان سعد السويدي-البدع- 
فرقة عيد مجلي املهندي. 
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مثال آخر :

ومزيله ومزيله  ونيانقو نقوما  وقت املزيني )1(

ومزيله ومزيله  ونيانقو نــــقومــــــــا  وقــــت املزيني

مثال آخر:

سـتي نــــــــايـــــو سـتي نايـو )2(

ســـــتي نــــــــايـــــــــو بـــــــــاالبوليه

هـــــادي كــــــــالـــــي ســــنـــــي داوا

اومــــليلـــــه دايـــــــــــــــــم  سنـــــي 

مثال آخر: 

كانقـا ميلـو كانقـا ميلـو وانـا كوينـدا نا ميالنقو كنقا ميلو)3( 

كانقـا ميلـو كانقـا ميلـو وانـا كوينـدا نـا ميالنقـو كنقـا ميلـو

مثال آخر:

وتـــاكـــريريه يــــامــــامــــــــا وتــــــاكــريــريهوتاكــــيريــــه 

وتـــــاكريريه وتاكريـري)٤(وتاكريريــــه  يومامـوه 

    
1- فرقة مبارك بن سعيد السليطي تسجيل إذاعة قطر.
2- فرقة مبارك بن سعيد السليطي تسجيل إذاعة قطر.

3-  تسجيل تلفزيون قطر برنامج قطر وفنونها الشعبية رحلة البشيرية، تقدمي محمد املسلماني 1983 فرقة مبارك بن سعيد السليطي.
4- تسجيل تلفزيون قطر برنامج قطر يداف السنبوك على سيف الوكرة 1980 فرقة سعد بن عواد الهتمي، فرقة مبارك بن سعيد، فرقة سعد السويدي - 

البدع - فرقة عيد مجلي املهندي.
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الشيالت البحرية: 

األعمـال  مـن  العديـد  يف  البحـارة  يسـتخدمه  اجلماعـي  الغنـاء  مـن  لـون  وهـي 
البسـيطة، وهـي أغنيـة جماعيـة قصيـرة جـًدا وغالًبـا مـا تتألـف مـن عـدة كلمـات 
يقـوم البحـارة بترديدهـا وتسـتخدم يف إجنـاز األعمـال بسـرعة، فالغنـاء اجلماعـي 
يسـاعد على التشـجيع واحلماس وإجناز العمل بالسـرعة املطلوبة، من هذه األعمال 
إنـزال الشـراع، ومنهـا إذا رغـب النوخـذا أن يسـن »يتوجـه« إلـى هيـر آخـر مـن أجـل 
توفيـر عامـل السـرعة، ومنهـا عنـد سـحب احلبـل بأكملـه وطيه يف اخلن، وعند تسـلق 

البحـارة لكـي يشـدوا حبـل الشـرت بعـد اخلطفـة وأعمـال أخـرى عديـدة.  

البحارة أثناء العمل 
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عند مغادرة املرفأ يغنون:

حــــــي مــــنـــــا يــــــا دار اييج

حـــــي مــــنـــــا يـــــا دار اييـج

داري عــــلـــــى مــــــــــــــــــــداري

احلــــي مــــنــــا يا دار اييج

عند إلقاء البلد ملعرفة العمق والهير الطيب يغني البحارة:

الــــبــــلـــــد هــــنـــــــــــي در دار 

والــمحــــــار الــــخـــيــر  دار 

وهنا شيلة أخرى حول نفس العملية:

يـــــــا  البلد  يــــا  مصقوعي

الــــقــــــــوع بـــــعلوم  هـــــــــات 

ويغنون عند دوران الفرمن من اليمن إلى الشمال أو العكس فيقولون:

دار مادار مليح                والعزب مايستريح
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البحارة حلظة شد احلبل 

 

وعند شد حبل الشرت تغنى هذه الشيلة:

يـــــا اهلل بخـير يــــعـــــودالشرت حبل ممدود

يـــــا اهلل بخير يــــعـــــودالشرت حبل ممدود

        وهذا منوذج ألبيات تصف سفينة أخرى يف أثناء انطالقها إلى مغاصات اللؤلؤ

هــــــــاذااك الـــــــشــــــــارد قلط ســــــــــــــــــــــــــــار

والطـوس والطبـل فــــــــي وسـطه رنـى

ثــــــــار فــــــــي الصـــدر  لـــــــــــــــه مـــــــدفــــــــع 
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أثناء إنزال الشراع 

 وهنـا إذا وصلـت السـفينة إلـى املـكان احملـدد للغـوص وقـال النوخـذا )اطـرح( 
أي أنزلـوا الشـراع الكبيـر مـن فـوق إلـى أسـفل، وبعدهـا يقـول النوخـذا  )القـط( أي 

اجمعـوا الشـراع، فيغنـي اجلميـع:

دار نزلنـا وابـرك دار

واحملـار اخليـر  دار 

وهنا يتفاءل البحارة ويستبشرون باخلير يف احلصول على احملار.
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البحارة يشدون احلبل  

وهنـاك غنـاء حلبـل الشـرت عنـد صعـوده ونزولـه، وهـو احلبـل املنـوط بزيـادة قـوة 
الدقـل »العـود« وحينهـا يـردد البحـارة عنـد سـحب الشـرت هـذه الشـيلة:

يـــــــــا   الــــشــــرت   يــــابو   املدود

يــــــــا   اهلل     بــــخــــيـــر   يــــعــــــــــــود

عند وصول حبل الشـرت)1( املتصل بالفرمن )2( من أسـفل وهو ذو خشـبات تسـمى 
»القفـايف«  ويف األسـفل كالب)3( مـن حديـد، ويوضـع يف إحـدى حلقـات السـفينة حتـى 

يأخذ مجاله، وعندما ميسك البحارة بحبل الدام الذي يكون أسفل الشراع يغنون:

1- الشرت: وهو حبل مثبت  بالفرمن  وهو يصعد وينزل مع الشراع ومهمته تثبيت الشراع والدقل يف أثناء » اخلطفة « أي عملية رفع الشراع وكذلك يف 
أثناء سير السفينة.

2- الفرمن : خشبة متتد أفقًيا على سطح السفينة.
3- كالب: مقابض حديدية تستخدم للقبض على األشياء.
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دامــــنـــــــــه يــــــــا دامنـه

تــــــــامــــنـــــه البحـر ال 

البحـــــر كفيـت شـره

البحـر مافيـه مضـر

حلظة لم الشراع 
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البـالد واالنتهـاء مـن موسـم  إلـى  العـودة والوصـول  أثنـاء  هـذه الشـيلة تغنـى يف 
الغـوص 

ربـــــــنـــــا رب كـــــريــــــــــــمنحمـد اهلل بسـالمه

ربـــــــنـــــا رب كـــــريــــــــــــمنحمـد اهلل بسـالمه
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فنون العمل على ظهر السفن: 

هـي الفنـون التـي تـؤدى علـى ظهر السـفينة خالل موسـم الغـوص، وتعتمد جميعها 
علـى القـوة مـن أجـل أن تلهـب حمـاس الرجـال وتسـاعدهم يف التغلـب علـى قسـوة 
األهـوال التـي يواجهونهـا خـالل عملهـم، وال تـؤدى هـذه الفنـون إال يف البحـر أو علـى 

الشـاطئ »السـيفية«.

أمـا يف موسـم الشـتاء فتتـم تأديتهـا داخـل الدور وتسـمى حينهـا »خراطي« )1( وهي 
أشـبه باحملـاكاة لفنـون العمـل حيـث يتـم متثيـل مـا يحـدث علـى ظهر احملمـل يف داخل 

الدار.

صورة لتأدية فن اخلراطي يف أحد الدور الشعبية )2(

1 - اسم مصطلح شعبي مستخدم لدى ممارسي الفن وأيضاً يف اللهجة العامية - أنغام خليجية للراوي النهام بدر السادة، بيروت 2010. 
 التغيير وآلياته يف موروثاتنا الشعبية- جاسم محمد احلربان–املؤسسة العربية للدراسات والنشر- الطبعة األولى – بيروت 2010.

2 - األغنيه الشعبية يف قطر، محمد طالب الدويك، اجلزء الثالث أغاني البحر 1975. 



149

   

النهام منصور جمعة املهندي أثناء تأدية فن اخلراطي يف الدار 
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مراجع فصل فنون العمل

- االحتفاالت اجلماعية وبعض األشكال الثقافية ملصاحبة مجتمع الغوص، د. كلثم 
الغامن اجلزء األول1997 والثاني 2011.

- مواويل من اخلليج رواية حارب راشد احلارب، جمع علي شبيب املناعي، اجلزء 
األول الطبعة الثانية 1989.

- أنغام خليجية، رواية النهام بدر السيد السادة، الطبعة األولى 2018، بيروت. 

- األغنية الشعبية يف قطر، محمد طالب سلمان الدويك. الطبعة األولى - اجلزء 
الثالث أغاني البحار.

- قطر وتراثها البحري، كتارا - الطبعة األولى - الدوحة 2014.

)نهام اخلليج(  النهمة  لفن  كتارا  البحر- جائزة  وفنون  النهمة   - الفكرية  الندوة   -
.2018

- تسجيل مقابلة إذاعة قطر - مبارك بن سعيد السليطي، الفنان خالد جوهر.

 - برنامج املوروث الشعبي يف إذاعة قطر.

- برنامج قطر وفنونها الشعبية يف تلفزيون قطر 1983، رحالت البشيرية، تقدمي 
محمد املسلماني.

- تسجيل إذاعة قطر ومقابلة مع الوالد إسماعيل فرج العبيدان، برنامج مع الناس.

- فيلم الغوص، احلائز على اجلائزة األولى يف مهرجان اخلليج األول 1980، لألفالم 
التسجيلية يف الكويت.

- أغاني الغوص يف البحرين، وحيد أحمد بن حسن اخلان -الدوحة 2002 مركز 
التراث الشعبي لدول اخلليج العربية.

 -كتاب الدور والفرق الشعبية يف البحرين العادات والتقاليد والفنون.

 - تسجيل فنون البحر للنهام عمر سلطان الكواري والنهام منصور جمعة املهندي 
والنهام قحطان الدوسري لصالح اللجنة العليا الحتفاالت اليوم الوطني.
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- تسجيل إذاعة قطر فرقة سعد بن عواد الهتمي.

- تسجيل إذاعة قطر فرقة مبارك بن سعيد السليطي.

- تسجيل إذاعة قطر فرقة سليم جوهر آل نحاس.

- تسجيل تلفزيون قطر فرقة عيد مجلي املهندي، ساملن جوهر املهندي 1970.

- لقاء مع املطرب والنهام  الراحل إسماعيل فرج عبيدان، إذاعة قطر، برنامج مع 
الناس، من إعداد وتقدمي محمد زينل. 

- لقاء مع الفنان مبارك بن سعيد - إذاعة قطر - برنامج املوروث الشعبي -تسجيل 
إذاعة قطر. 

- برنامج حصاد السنن، النوخذا علي بن خليفه الهتمي، تسجيل إذاعة قطر يناير 
.1998

- لقاء مع احلداي واملطرب سالم فرج سالم، برنامج ذكريات من املاضي، تقدمي عبد 
العزيز محمد، تسجيل إذاعة قطر. 

- لقاء مع النهام إدريس خيري يف البرنامج الشعبي على إذاعة قطر، تقدمي عبد 
العزيز محمد وغازي حسن، 

- تسجيل الراوي خالد سعيد جوهر، رئيس فرقة اللؤلؤة الشعبية.

- تسجيل النهام واملطرب منصور جمعة املهندي. 

- مبارك دهام رماي املهندي، اخلور، تسجيل خاص. 

- تسجيل برنامج )قطر وفنونها الشعبية( تقدمي: محمد املسلماني 1983، سعد بن 
عواد الهتمي، والنهام سليمان سعيد السويدي، والنهام راشد املاس فيروز.
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فن لفجري
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فن لفجري 

هنـاك أنـواع مـن الفنـون الغنائيـة ظهـرت وارتبطـت بأعمـال جماعيـة خاصـة تلـك 
التـي حتتـاج إلـى اتسـاق ومزامنـة، ولعـل فـن »لفجـري« أحـد أهـم الفنـون اجلماعيـة 
التـي رمبـا ارتبطـت بالعمـل بشـكل غيـر مباشـر فهـو فـن يلهب احلمـاس، ويحض على 
التفانـي يف العمـل وطلـب الصبـر والعـون مـن اهلل ومـدح الرسـول -صلـى اهلل عليـه 

وسلم-.

فعندمـا تتالحـم أمـواج البحـر مـع اليابسـة وتنتج أجمل األصـوات وأعذبها، حتكي 
تاريـخ منطقـة كان أهلهـا هـم سـادة البحـر والبـر، عزفـوا لنـا أجمـل األحلـان وشـّدوا 
بأحلى الكلمات وأعذبها يف متازج جميل كان نتاجه واحًدا من أرقى الفنون الشعبية 

القدميـة وهـو فـن لفجري. )1(

ومتيـز فـن )لفجـري( بـن فنـون السـمر اجلماعيـة يف البيئـة البحريـة يف قطـر 
ومنطقـة اخلليـج بارتباطـه بفئـة عّمـال البحـر الذيـن يجيـدون أداءه و ميارسـون فنونه 
يف أوقات الراحة على اليابسة، خارج موسم الغوص على اللؤلؤ أو يف أوقات الراحة 
خـالل املوسـم يف مـكان مناسـب متـى مـا تهيـأ لهـم ذلـك وحسـب مقتضيـات احلـال 
وظـروف العمـل يف أوقـات الرسـو عنـد اجلـزر أو يف حـال عـدم اسـتقرار األحـوال 
اجلويـة ممـا يـؤدي إلـى توقـف الغوص، أو عنـد توقف محملن بجوار بعضهما البعض 
يف عـرض البحـر فيتبـادل البحـارة الزيـارات، ويقضـون أوقاتهـم يف السـمر وغنـاء 

لفجـري حتـى اسـتقرار اجلـو ومـن ثـم معـاودة الغـوص مـرة أخـرى.

1- النهام الصادق محمد سلمان الطبعة األولى- مركز التراث الشعبي ملجلس اخلليج العربي 1992.
- حملات من الفنون الشعبية يف قطر –خالد الزيارة - الطبعة األولى 1997.

-قطر وتراثها البحري –املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا – الطبعة األولى 2014.
- لسان العرب –أبو الفضل بن منظور – دار صادر بيروت لبنان – الطبعة الثالثة 1994.

- االحتفاالت اجلماعية وبعض األشكال الثقافية املصاحبة يف مجتمع الغوص- د كلثم الغامن 1997.
- التغيير وآلياته يف موروثاتنا الشعبية جلاسم محمد احلربان- الطبعة األولى 2010 –املؤسسة العربية للدراسات والنشر -  بيروت.

- الندوة الفكرية حول النهمة وفنون البحر –جائزة كتارا لفن النهمة )نهام اخلليج( 2018.
- ندوة األغاني الشعبية الكويتية مستقبل املوسيقى التقليدية وفنون األداء احلركي – الدوحة أكتوبر -1998 مركز التراث اخلليجي – د. بندر عبيد.

- لفجري جاسم محمد احلربان- املؤسسة العربية للطباعة والنشر- 1994.
- أغاني البحر دراسة فلكلورية، حصة السيد زين الرفاعي –الكويت 1985.

- األغاني الكويتية -يوسف فرحان الدوخي- الدوحة مركز التراث الشعبي لدول اخلليج 1984.
- األغنية الشعبية البحرينية – عيسى محمد املالكي - 1999.
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فرقة منصور جمعة املهندي يف أثناء ممارسة أحد فصول لفجري 

فنونهـم  ليـؤدوا  الشـعبية  الـدور  يف  البحـارة  يجتمـع  الغـوص  موسـم  نهايـة  بعـد 
املتوارثـة التـي حتفـل مبخـزون ثـري مـن األغانـي اجلماعيـة مثـل فنـون لفجـري التـي 
كان يتسـامر بهـا الغواصـون، فهـو يعبـر عـن مـدى معاناتهـم يف موسـم الغـوص، وكانت 
الـدور الشـعبية عبـارة عـن مجمـع فنـي يرتـاده الغواصـون والبحـارة يـرددون فيه شـتى 
األغانـي التـي توارثهـا أبنـاء اخلليـج بشـكل عام وأبناء قطر بشـكل خاص، وهذه الدور 
أسـهمت يف إفـراز الكثيـر مـن اإلرث الفنـي الشـعبي الـذي نحملـه حتـى يومنـا هـذا، 
وقـد كانـت الـدار عبـارة عـن بيـت بسـيط يضـم حجـرة كبيـرة ميـارس فيهـا البحـارة 
الغنـاء التقليـدي حيـث يبـدأ املغنـون بطقـس غناء لفجري الذي يشـدو به احلداء حتى 
يخّيـم هـدوء البحـر علـى الـدار، ولكـن ال تلبـث همهمـات أن تخـرج مـن أفـواه البحـارة 
ممزوجـة بكثيـر مـن مـرارة املعانـاة فتمـزق ذلـك الهـدوء، وجتعلـك تشـعر كأنـك أحـد 
ركاب السـفينة التـي ترسـو يف إحـدى الهيـرات أو غواًصـا يشـق كتـل املـاء املالح ليصل 



156

إلـى قـاع البحـر قاطًعـا تلـك املسـافة بنفسـه لكـي يقطـف أزهـار اللؤلؤ الكامـن هناك.

يتعـن علـى مـن يسـتمع إلـى تلك السـيمفونية أن يتهيأ لكـي ينتقل من عالم يتالقى 
فيـه الصـوت املنفـرد بأصـوات الهمهمـة إلـى عالـم اإليقاعـات املتنوعـة يف آن واحـد، 
اليحلـة، املـرواس، الطـارات، الطـوس فتحاكـي بعضهـا البعـض يف حـوار أسـطوري ال 
مثيـل لـه، تلتقـي فيـه جميـع األحاسـيس الفنيـة اخلالقـة املبدعة مما ينتـج فًنا عظيًما 
هـو لفجـري. ذلـك الغنـاء اجلميـل هـو غنـاء السـمر عنـد البحـارة وهـو ينقسـم إلـى 
خمسـة فصـول يقضـون يف كل فصـل منهـا مـا يقـرب مـن سـاعة ينتقلـون بعـده من فن 
إلـى آخـر، وهكـذا حتـى ينتهـي الترتيـب الطقسـي للفصـول اخلمسـة املندرجـة حتـت 
لفجـري وهـي: البحـري، والعدسـاني، واحلـدادي، واملخولفـي واحلسـاوي، ويختلـف 
كل فصـل عـن اآلخـر كاختـالف فصـول السـنة األربعـة فمنهـا البـارد واحلـار واجلـاف 
واملمطـر والربيـع واخلريـف وهـو احلـال نفسـه يف هـذه الفنـون املتنوعـة والتـي تنـدرج 

حتـت مسـمى فـن لفجـري.

كمـا أن هنـاك فنوًنـا اقترنـت بالعمـل، ونظـًرا لعـدة عوامـل مـرت مبنطقـة اخلليـج 
اضطـر النـاس قدمًيـا إلـى تقـدمي فنـون البحـر علـى اليابسـة يف الـدور الفنيـة ويف 
األعـراس واملناسـبات الوطنيـة، حيـث كانـوا يقلـدون أداء هـذه الفنـون يف فصـل حـن 
الشـتاء وكأنهـم علـى ظهـور احملامـل ويف عـرض البحـر ممـا أشـاع بـن النـاس تسـمية 

جميـع هـذه الفنـون بالفنـون البحريـة.

ولعـل فـن »لفجـري« أحـد أهـم الفنـون اجلماعيـة حيـث أنـه فـن يلهـب احلمـاس 
ويحـض علـى التفانـي وطلـب الصبـر والعـون مـن اهلل ومدح الرسـول -صلـى اهلل عليه 
وسـلم-، وهـو غنـاء يـؤدى بواسـطة العاملـن يف البحـر، وذلـك عـادة يف الشـتاء حـن 
يكـون الغواصـون ال يزاولـون أي عمـل يف هـذا الفصـل عـدا البنـاء وصيـد السـمك 
وقطـع الصخـور والقالفـة )أي بنـاء السـفن(، وبعـض أهـل الغـوص كانـوا يلجـؤون إلـى 
الباديـة يف فصـل الشـتاء ويزاولـون رياضـة القنـص، ومـن أهـم مـا مييـز أهـل قطـر أن 
كثيـًرا منهـم كانـوا أهـل بـر وبحـر، ويف املسـاء يجتمـع هـؤالء اجلماعة يف إحـدى الدور 
وذلـك بعـد صـالة العشـاء وميارسـون هـذا النـوع مـن الغنـاء أال وهـو )لفجـري(، الـذي 
يعتمـد يف بدايتـه علـى الكـورال اجلماعـي، والغنـاء يف فن لفجري ال يطلق على مفرده 
أغنيـة وإمنـا يقـال »تنزيلـة« وجمعهـا »تنازيـل«، ولـكل فـن تنازيله اخلاصـة به، ومتيزت 
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قطـر واملنطقـة الشـرقية يف اململكـة العربيـة السـعودية وكذلـك البحريـن والكويـت يف 
هـذا اللـون الغنائي.

أثناء ممارسة أحد فصول لفجري   

النشأة وأصل التسمية:

يُرجـع كثيـر مـن الباحثـن والـرواة أصـل ونشـأة هـذا النـوع مـن الغنـاء الشـعبي إلى 
القصـة اخلرافيـة املتوارثـة منـذ القـدم عـن أصـل )فـن لفجـري( والتـي يحكيهـا عـدد 
مـن الفنانـن القدامـى مـن الذيـن يـؤدون مثـل هـذا النـوع مـن الغنـاء؛ فعندمـا يسـألهم 
أحـد عـن أصـل هـذه األغانـي ومـن أيـن جـاءت يقولـون: إنهـا مـن اجلـان، فحسـب 
تلـك القصـة، أنـه يف يـوم مـن األيـام كان هنـاك رجـل يسـير علـى السـاحل، ويف بعـض 
الروايـات أنـه كان يف البـر، فسـمع أناًسـا يغنـون يف اخلـالء، حينهـا أعجبـه الصـوت 
وأسـر لبـه فقـام بالبحـث عـن مصـدره وتتبعـه، ليكتشـف أنـه ينبعث من إحـدى التالل، 
ووجـد مجموعـة أشـخاص يـؤدون فًنـا غنائًيـا جديـًدا أبهـره، فاسـترق السـمع إليهـم 
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حتـى أنهـوا غناءهـم ثـم غـادر، ليعـود يف اليـوم الثانـي إلـى نفـس املـكان دون أن ينتبـه 
إليـه املوجـودون، واسـتمر علـى تلـك احلـال لعـدة أيـام حتـى الحـظ أحدهـم وجـود 
»إنسـي« يراقبهـم، فأمسـكوا بـه واستفسـروا منـه، ثـم وافقـوا على أن يتعلـم منهم هذا 
اللون الغنائي لكن شـريطة أال يبوح بسـرهم إلى أي شـخص وأن ال يُخبر أحداً  بهذا 
الفـن، وعندمـا يُخـل بهـذا الشـرط فسـيتم ذبحـه، عندها وافق على ذلـك وواظب على 
حضـور أمسـياتهم إلـى أن أتقـن هـذا اللـون الفنـي وأحبـه وأصبـح جـزءاً مـن حياتـه 
اليوميـة، ويف إحـدى الليالـي ذهـب إلـى هنـاك كالعـادة لكنـه لـم يجـد أحـًدا، وبعـد أن 
طالـت عليـه فتـرة اختفائهـم ولـم يسـتطع  أن ينقطـع عـن ممارسـة هـذا اللـون الغنائي 
اجلديـد، قـام بجمـع أهـل قريتـه وأخبرهـم بـأن لديـه فًنـا غنائًيـا سـيخلب ألبابهـم 
ويجـب أن يتعلمـوه ليـؤدوه معـه، ثـم بـدأ بالفعـل يف تلقينهـم كل مـا تعلمـه وهـو مـدرك 
خلطـورة األمـر، لكنـه كان مسـتعًدا لـكل مـا سـيحدث، وبالفعـل وبعـد أن علـم أهـل 
القريـة هـذا الفـن وجـدوه يف اليـوم الثانـي مذبوًحـا، ومـع أن هـذه هي أشـهر الروايات 
التـي تناقلهـا اآلبـاء واألجـداد، إال أن هنـاك روايـات أخـرى متعـددة  مثـل رؤيـة اجلـن 
يف املسـجد، والبعـض يـروي رؤيتهـم يف اخلرابـة، وهـي املـكان املهجور، على الشـاطئ،  

وال يسـتطيع أحـد أن يجـزم بصحـة أي مـن تلـك األسـاطير.

والباحـث املتتبـع لقصـص نشـأة فـن لفجـري وغيره من الفنون سيسـمع العديد من 
الروايـات العجيبـة التـي تداولهـا النـاس وذاعت بينهم نتيجة اعتقادهم يف ذلك الوقت 
مبثـل تلـك القصـص، كمـا أن هنـاك سـبًبا آخـر لذيـوع وشـيوع هـذه الروايـات وهـو أن 
كثيـًرا مـن الباحثـن أو املتخصصـن يف هـذه األلـوان الغنائيـة كانـوا دائًمـا مـا يلجـؤون 
إلـى اجلـن لينسـبوا لهـم العديـد مـن األمـور التـي ال يجـدون لها إجابـات منطقية كنوع 
مـن أنـواع االستسـهال وعـدم البحـث عـن مصـادر للحصـول علـى معلومـات حقيقيـة، 
فكلمـة اجلـن كمـا ذهـب بعـض أصحـاب اللغـة عنـد العـرب تعني السـتر واخلفاء، فكل 
األشـياء الغيبيـة التـي ال نراهـا أو نعلـم ماهيتهـا تشـتق تسـميتها مـن حـريف اجليـم 

والنـون مثـل : اجلنـة، اجلنـن وأخيـًرا اجلـن.

وخـالل مراحـل البحـث إلعـداد هـذا الكتـاب يالحظ  أن هنـاك أنواًعا من لفجري 
تعـود إلـى ترانيـم قبطيـة مت حتويلهـا إلـى أدعيـة إسـالمية وهـي البحـري والعدسـاني، 
أمـا بقيـة أنـواع فـن لفجري التي سـميت بالنقوشـات فقد ابتكرهـا أصحاب الفن ومن 

قامـوا بنشـره وتطويـره، وسـيأتي ذكر أمثلـة على ذلك.
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أداء فن لفجري  

تفسير كلمة لفجري:

وقـد تعـددت األقـوال يف أصـل ومصدركلمـة »لفجـري« فهنـاك مـن يقـول بأنهـا 
مشـتقة مـن الفجـر حيـث كان األوائـل ميارسـون الغنـاء إلـى وقـت طلـوع الفجـر، ومـن 

هنـاك جـاءت تلـك التسـمية.

فيمـا ذهـب عـدد مـن الـرواة أن سـبب التسـمية يعـود إلـى قـدرة هـذا الفـن علـى 
تفجيـر املشـاعر الداخليـة والتعبيـر عـن الكبـت واجلهـد واملعانـاة التـي يالقيهـا هـؤالء 
البحـارة يف عـرض البحـر طيلـة شـهوٍر عـدة، بعيـًدا عـن األهـل، مـع وجـود احتمـال 
للعـودة بأمـان وسـالم واحتمـال عـدم العـودة أيضـاً، ولهـذا تكـون غالبيـة كلمـات هـذا 
الفـن بـن ذكـر اهلل وتسـبيحه، والصـالة علـى أشـرف املرسـلن وطلـب العـون مـن رب 

السـماوات ملسـاعدتهم علـى التحمـل.
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أداء لفن لفجري  

لفجري والتأثر بالحضارات:

من خالل اطالعي على عدد من املقابالت التلفزيونية والكتب اتضح لي أن بعض 
أنـواع لفجـري مثـل احلـدادي، واملخولفـي، واحلسـاوي يطلـق عليهـا النقوشـات، وهـذه 
األنـواع قـد دخلـت عليهـا »اختالطـات« نتيجـة تأثيـرات مـن خـارج املنطقـة بحكـم أن 
البلـدان التـي تـؤدي لفجـري مطلة على سـاحل اخلليج وتتجاور مـع ثقافات وحضارات 
أخـرى وأيًضـا، بسـبب التجـارة واألسـفار بينهمـا، ومثـال ذلـك هـو أن هنـاك تنزيلـة 
اسـمها »لـوال ناريـه« ويوجـد مـن يسـميها »هولـو ناريـه« وهـي تعنـي بالعامية لـوال النار، 
ويالحـظ يف هـذه التنزيلـة أن حلنهـا تركـي ويسـتطيع السـامع أن مييـز ذلـك بسـهولة، 

واملتأمـل لألبيـات التـي تتضمنهـا التنزيلـة يجـد أنهـا تقـول يف بعـض أشـطرها: 
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واهلل ألحركم وآخذ حسن باشا            ويقعد على ركبته وينثر قماشه 

ولفـظ باشـا هـو لفـظ تركـي، وهـو دليـل علـى تأثـر هـذا الفـن بالثقافـات األخـرى 
حيـث كانـت الدولـة العثمانيـة تبسـط نفوذهـا علـى املنطقـة يف ذلـك الوقـت، وهنـاك 

أيضـاً  تنزيلـة أخـرى تقـول كلماتهـا:

بـــــــــــاشـــــــا يــــــــــــــا بـــــــــــاشـــــــا     ال تنهر الشاويش يا باشا

 وهنـاك تأثيـر وتأثـر باملنطقـة املطلـة علـى بحـر اخلليج حيث جنـد أحد النصوص 
يف فصل احلسـاوي يقول: ماانباه سـليمان خودا كارميان. 

كمـا أنـه يوجـد رأي لـدى بعـض الباحثـن مثـل الباحـث وامللحـن خليفـة جمعـان 
السـويدي إذ يقول بتأثر لفجري باحلضارة الهندية بسـبب التبادل التجاري والسـفر، 
ويتضـح ذلـك يف التنزيـالت السـابقة التـي رمبـا تتشـابه أحلانها مع املوسـيقى الهندية 
مثـل تنزيلـة : هولـو ناريـه، والتـي يـرى الباحـث خليفـة جمعـان أنها حلن هنـدي، وهذا 
األمـر يؤكـد ويعضـد نظريـة التأثيـر والتأثـر بـن احلضـارات يف الفنـون ويف اللغـات، 
حيـث أن اللغـة األورديـة وهـي لغـة التخاطـب يف الهنـد حتتـوي علـى مزيـج مـن اللغـات 
الهنديـة والعربيـة والتركيـة والفارسـية واإلجنليزيـة، لذلـك قـد جنـد بعـض التنازيـل 
التـي مـن املمكـن أن يلتبـس علـى الباحـث حتديـد مصدرهـا سـواء يف الكلمـات أو 
ــــ باحلضـارة الهنديـة  ــــ التـي تسـمى النقوشـات  اللحـن، ومثـال تأثـر هـذه الفنـون 
سـنجده يتجلـى يف طريقـة أداء احلديـان حيـث يدخـل يف احلـداء بطريقة تدريجية ثم 
يعلـو شـيًئا فشـيًئا بالسـلم املوسـيقي، وهـو أداء أشـبه بأسـلوب املوسـيقى الهنديـة يف 
بعـض فنونهـا التـي تعتمـد يف بداياتهـا علـى مـا يشـبه املـّوال وهـو مـا يـوازي اجلرحـان 
لدينـا، فيبـدأ املغنـي أو املغنيـة فيـه أداًء تصاعدًيـا، فضاًل عن وجود تشـابه يف اإليقاع 
وخاصـة عنـد الضـرب علـى اليحـال أو كمـا تسـمى بالعاميـة »الغـراش« حيـث جنـد أن 
نغمـة الـدوم تتشـابه مـع ذات النغـم الهنـدي يف غلظتـه، وكذلـك تشـابه تصميـم آلـة 
اليحلة أو الغرشـة وتشـابهها مع نظيرتها الهندية، وهو ما يطرح تسـاؤاًل جديًدا حول 
مصـدر آلـة اليحلـة وهـل هـي عربيـة أم هنديـة؟ أما الطبل الذي يسـميه البعض »طبل 
سـيفي« فهـو يف األسـاس آلـة هنديـة وليسـت عربيـة، فهنـاك الكثيـر ممـا يثبـت وجـود 

عوامـل التأثيـر والتأثـر يف هـذا الفـن.
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صورة ألداء فن لفجري   

متاًمـا  النقوشـات  فنـون  عـن  يختلفـان  فهمـا  العدسـاني  وفـن  البحـري  فـن  أمـا 
ويتشـابهان مـع الترانيـم القبطيـة يف طريقـة األداء حيـث ميتـازان بالقـوة ومـد الكلمـة 
بحيـث ميكـن أن تصبـح غيـر معلومـة إال ملـن يحفـظ التنزيلـة، وجنـد احلـداي يدخـل 
بقـوة وليـس بالتدريـج حتـى يجبـر املجموعـة علـى الصمـت واالكتفـاء بالهمهمة فيخّيم 
العبـادة  دور  القبطيـة يف  اجلوقـة  لـدى  يحـدث  مـا  وهـو  باملوالـة،  ويدخـل  السـكون 
لديهـم، وهـذا االسـتنتاج هـو حصيلـة اطالعـي علـى العديـد مـن املقابـالت اإلذاعيـة 

والتلفزيونيـة واملراجـع املختلفـة التـي تناولـت نشـأة لفجـري.
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أداء فن لفجري، الفرقة القومية الشعبية القطرية 

صورة ألحد النهامن القطرين 
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تعريف الجرحان والمّوال:

اجلرحان: 

الزهيريـات  فمنهـا  التنزيلـة؛  قبـل  بالزهيريـات  يبـدأ  الـذي  الغنائـي  اللـون  وهـو 
الدينيـة كالتوسـل واالسـتعانة بـاهلل وذكـر نبينـا محــمد ـــ صلـى اهلل عليـه وسـلم-، 
ومنهـا، أيًضـا، العاطفيـة واحلزينـة التـي متـس العاطفـة وجتـرح القلـوب وتثيـر أفئـدة 

املسـتمعن فتذكرهـم بذويهـم أو بزمـٍن مـاٍض يشـتاقون إليـه.

املّوال:

وهـو مـرادف اجلرحـان ملـن يقـّدم املـّوال، ونسـتطيع أن نقـول باللهجـة العاميـة: 
فـالن يجـرح، أي يقـول مـوااًل، واملـّوال هـو قالـب شـعري، لـه عـدة ألـوان كمـا ذكرنـا 
سـابًقا منهـا: الرباعـي، واخلماسـي، والسـباعي محـدود بسـبعة أشـطر، تتحـد الثالثة 
األولـى منـه بقافيـة واحـدة، ولكـن تختلـف املعانـي يف كل شـطر منهـا وهـو األمـر الذي 
ميايـز بـن الشـعراء ويظهـر براعتهـم يف انتقـاء اجلمـل والتراكيـب، ويحـدد غـزارة 
العلـم اللغـوي لـدى كل منهـم، بينمـا تتحـد الثالثـة أشـطر األخـرى بكلمـة واحـدة يف 
البنـاء مختلفـة يف املعنـى، ويف الشـطر السـابع يختـم الشـاعر بـذات الكلمـة التـي مت 
اسـتخدامها يف األشـطر الثالثـة األولـى، ولكـن مبعنـى آخـر جديـد كلًيا، وعـادة ما يتم 
تأليـف ونظـم املواويـل باللهجـة الدارجـة لتكـون بلسـان عامـة النـاس حتـى تصـل لهـم 

بسـهولة ويسـر وتالمـس مشـاعرهم.

تعريف التنزيلة:  

وهـي لـب الفـن، )وتطلـق علـى أغنيـة فن لفجري(  وتسـمى باسـم أول كلماتها، كأن 
نقـول مثـاًل: تنزيلـة يـا اهلل أو تنزيلـة ارحـم أو يـا حيـف... وغيرها من أسـماء التنازيل 

املتداولـة عنـد أهل قطر.
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وتتكـون التنزيلـة مـن عـدة أشـطر، ثالثـة أو أربعة، تزيد أو تنقص بحسـب تكوينها، 
التنزيلـة وحلنهـا  الغنـاء جماعًيـا ممـا يسـتوجب حفـظ كل األفـراد لكلمـات  ويكـون 
املتميـز عـن بقيـة التنازيـل، وغالًبـا مـا تسـتغرق التنزيلـة الواحـدة مـدة عشـر دقائـق 
تقريًبـا، قـد تزيـد أو تنقـص، وقبـل ختامهـا ومـع اسـتمرار الرجـال يف غنـاء الشـطر 
األخيـر، يبـدأ النهـام باحلديـان )احلـداء أو احلـدو ( وتكون بدايته هذه بآهات صوتية 
نغميـة متطابقـة لدرجـة قـرار نغمـة التنزيلـة مبـا يسـمى عنـد املوسـيقين )دوزان( 
أي مطابقـة مقـام احلـدوة مـع مقـام التنزيلـة متاًمـا، فـال يكـون هنـاك نشـاز صوتـي 
مختلـف، وألن بقيـة الرجـال بعـد االنتهـاء من غناء الشـطر األخير من التنزيلة يبدأون 
مبـا يسـمى )الهمهمـة( وهـي انطالقـة صـوت األسـاس للمقـام، بتشـكيل نغمـي رائـع 
ومرتـب يدعـو كبـار املوسـيقين لالندهـاش والتعجـب، وتسـتمر هـذه الهمهمـة إلـى 

نهايـة الفـن ونهايـة حـدوة النهـام. 

أثناء أداء فصل البحري   
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فـصـل 
البحـري
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فصل البحري:

يعتبـر فـن البحـري هـو أول فصـول لفجـري وأكثرهـا عمًقـا وتقلًبـا، وسـمي بهـذا 
االسـم  نسـبة إلـى البحـر لعمقـه وأحلانـه الثريـة واملتحولـة وأيًضا صعوبـة أدائه حيث 
يحتـوي علـى كثيـر مـن مناطـق الصعـود والهبـوط باإليقـاع واللحـن وهـو األمـر الـذي 
الـدور الشـعبية أو عنـد رسـو  اليابسـة داخـل  البـر أي  يكسـبه متيـًزا، ويـؤدى علـى 

السـفينة علـى شـاطئ أحـد اجلـزر خـالل موسـم الغـوص.

ولفـن البحـري بدايـة ثابتـة تعتمـد علـى اجلرحـان حيـث يجـب أن تـؤدى التنزيلـة 
األولى مع اجلرحان، بعد ذلك ميكن االسـتمرار يف التنازيل األخرى بدون اجلرحان، 
ولفـن لفجـري جرحـان واحـد كلماتـه ال تتغيـر حيث يبدأ احلـداي بقول هذا اجلرحان 

البحـري الثابت: 

أول بدينا.. بسم اهلل سمينا )1( 

املجموعة: وياله 

ويعقبها آه طويلة 

وتنتهي بقولهم: وياه رسول اهلل.

 يف حـوار فنـي يتبادلـون خاللـه أجمـل الكلمـات وأعذبهـا ومـن ثـم يلتقـط احلـداي 
نهايـة كالمهـم ويبـدأ مـن جديـد قائـاًل: رسـول اهلل يـا رسـول اهلل

املجموعة: وياله 

احلداي: ثاني مجيلي  على املختار صلينا)2( 

املجموعة: وياله 
احلداي: يا عونة اهلل على من با يالقيني )3(

املجموعة: آه 

احلداي: محمـد الهاشمي صلي وسلم عليك يا رسول اهلل، 
1- أول ما نبدأ باسم اهلل.

2-  ثاني ما أقول الصالة على النبي محمد – صلى اهلل عليه وسلم – وهو الهاشمي.
3 - معنى: طلب العون من رب العاملن على من سوف نلقاهم يف يوم احلشر.
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املجموعة: وياله

احلداي: علي إمامي ولي احلوض ساجيني)1( 

املجموعة: آه

 ويكرر احلداي: علي إمامي، وولي احلوض ساجيني 

املجموعة: وياله

ثم يكملون: علي إمامي ولي احلوض ساجيني.. وياله

ثم يعودون لآله األولى ويتبعونها بـ : وياه رسول اهلل، 

متاًما كما بدأوا اجلرحان، ثم الدخول يف التنزيلة.

بن عواد يؤدي أحد فصول البحري وهو جالس

1 -املقصود بها: أن نلتقي بسيدنا علي – رضي اهلل عنه –، وولي احلوض الذي سوف يسقي أمته وهو النبي محمد- صلى اهلل عليه وسلم- واملراد بالشطر: 
بأن النبي محمد سوف يسقينا.
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وال يختلـف أداء فصـل البحـري داخـل الـدور عنـه يف حالـة الرسـو علـى شـواطئ 
اجلـزر، إال يف العمليـة التنظيميـة حيـث يتـاح للمجموعـة يف داخـل الـدار أن تتهيـأ 
بشـكل أفضـل لقضـاء السـمر بشـكل طربـي وأداء خـاٍل مـن االضطـراب والتعـب الذي 
يكـون عليـه البحـارة يف أثنـاء رحـالت الغـوص، كما أنه يف داخـل الدار تكون املجموعة 
جالسـة بشـكل دائـري يف حلقـات مغلقـة، أو علـى هيئـة قـوس، ويجلـس احلـداي يف 
وسـط الدائرة مع ضارب الطبل واضًعا أمامه بقية اآلالت، والتي كانت تعرف باسـم 
)العـدة( وهـو مصطلـح شـعبي عنـد أهـل الفـن، ويلتـف حولهـا مجموعـة الضاربـن 
مـن عـازيف اإليقـاع، وبعـد دخـول احلـداي إلـى منتصـف التنزيلـة تبـدأ املجموعـة يف 
فتـح احللقـة املغلقـة ليتغيـر شـكل اجللسـة وتصبـح علـى هيئـة حـرف الــ U يف اللغـة 
واخللـف،  األمـام  إلـى  التمايـل  يف  يبـدأون  ثـم  حلقـة،  نصـف  تكـون  أو  اإلجنليزيـة، 
ويضربـون بالكفـوف علـى األرض باليـد مـع إصـدار أصـوات همهمـة جماعيـة تزلـزل 
الـدار مـن قوتهـا وتعبـر عمـا يجيـش يف صـدور البحـارة آنـذاك، وكأنهـم يسـتحضرون 
معانـاة أهـل البحـر علـى ظهـور احملامل وميثلون مشـهًدا حّيًا ملـا يحدث خالل رحالت 
الغـوص، بعدهـا يقـف الضـارب علـى الطبـل ليسـتعرض مهارتـه يف العـزف مـن خـالل 
زخرفـة جميلـة يف هـذا الفـن، ويقـف معـه الالعـب الـذي يـؤدي هـذا الفـن، ويبـدأ يف 
املشـي البطـيء بـن احلضـور،  ويلـف حـول نفسـه، يف حـركات متمايلـة تشـبه أمـواج 
البحـر وكأنـه يخـوض معركتـه األخيـرة ضدهـا مقدًمـا أجمـل لوحـات الكروجـراف 
)الرقـص التعبيـري( وكأنـه يـذوب بـن أمـواج البحـر فتحملـه تـارة ألعلـى وتـارة أخرى 
تنزلـه ألسـفل، وتتضـح مهـارات كل العـب يف قدرتـه علـى االنصهـار والتوحـد مـع 
اإليقـاع لتنسـجم حركاتـه مـع دقـات الطبـول، ثـم يقـوم أحياًنـا بالقفـز ألعلـى وهـذه 
القفـزة تسـمى )النشـة( ويجلـس أحياًنـا علـى ركبتيه متماياًل بالنصف العلوي جلسـده 
مـع حتريـك رقبتـه بشـكل متناغـم، ويقـوم معـه أيًضا عازف الدف الذي يسـتعرض هو 
اآلخـر مهاراتـه مـن خـالل النقرشـة )التشـكيل( علـى الطـارة )الصاقـول( وهـو الـدف 
ذو الصـوت احلـاد الـذي يحتـاج إلى تسـخن وإحماء أكثر مـن بقية الدفوف، ويقدمان 
سـوًيا )ضـارب الصاقـول والالعـب( لوحـة اسـتعراضية فنيـة جميلـة حتـى يصـل الفـن 

ذروته.

وتـؤدي املجموعـة يف فصـل البحـري حـركات متفقـاً عليهـا تتسـق مـع هـذا الفـن 
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وتختلـف عـن بقيـة فنـون لفجـري حيـث أن لـكل فـن طريقـة أداء وحـركات خاصـة بـه، 
تتجلـى يف حـركات املجموعـة التـي حتيـط باحلـداي سـواء يف التصفيق أو التمايل إلى 
األمـام واخللـف وكذلـك الضـرب علـى األرض بالكفـن بضربات معـدودة متفق عليها.

بن عواد يؤدي أحد فصول البحري وهو مترجل 

وللفـن البحـري طريقتـان يف األداء: األولـى عـن طريـق إيقاعـات تسـتخدم فيهـا 
الدفـوف والطبـل واملـرواس ويكـون الضـرب فيهـا علـى الطبـل بالعصـا )املسـواقة(  
وهـي عصـى مـن جريـد النخـل تسـتخدم للضـرب علـى الطبـل، والثانيـة عـن طريـق 

إيقاعـات تسـتخدم فيهـا اليحـال والطبـل واملـرواس.

ويتميـز النـوع األول بـأن إيقـاع الطبـل فيـه ثابـت منـذ بدايـة التنزيلـة وحتـى دخـول 
النهـام، ثـم يقـف الضـارب علـى الطبـل ويبـدأ يف الضـرب عليـه بالعصـا بـدالً مـن اليد 
وقـد متيـزت قطـر عـن باقـي دول اخلليـج بطريقـة العـزف علـى الطبـل حيـث يتميـز 
اإليقـاع القطـري علـى الطبـل بزيـادة عـدد الضربـات عـن بقيـة دول املنطقـة، فضـاًل 

عـن قـوة اإليقـاع واألداء.
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أمـا النـوع الثانـي والـذي تسـتخدم فيـه اليحـال )الغرشـة( بـداًل مـن الدفـوف فهـو 
يتشـابه مـع األول، واالختـالف فقـط يف أن الضـرب يكـون باليـد وال تسـتخدم فيـه 

العصـا )املسـواقة( حتـى عنـد وقـوف ضـارب الطبـل.

أداء أحد فصول لفجري     
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صورة خاصة لفرقة منصور املهندي أثناء زيارة فرقة حمد بن حسن الكويتية  
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تنازيل 
البحري
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 أمثلة على تنازيل فصل البحري:

حّلول قل وا شبابي

)1(

حّلـول حّلـول قــــــــــل: وا شـــــــــبــــــــــابي

بـــــــــالـــــــــهــــــــــوى ــــح  َبــــــــيَّ والـــــــــِحــــــــــب 

ـِـدي شـــــــــاهـــــــــــــــــ َربٍّ  ِبـــــــــْحـــــــــيــــــــــاة 

يـا مـن سـبيتو باحِلِسـن والطيـب

بــــــــــــــالـــــــــهــــــــــوى قــلــيــبـــي  َچـــــــــــــّوو 

السـامري ظبـي  غيـر  شـاقني  مـا 

السـواري َحـْدب  حْلَظـه  ِوْسـُيوف 

بـــــــــامــــــــوت مــــــــــن ِحـــــــــبــــــــــه ِجــــــــــَزع

شـــــــــاهـــــــــــــــــــدي رب  وبـــــــــحـــــــــيــــــــــاه 
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يا اهلل

)2(

يـــــــــا اهلل هــــــــــو يا اهلل

سبـــــــــحـــــــان ربـــــــــــــــــــي

واحـــــــد وال لـه ثانـي

نـــــــــــــــوح احلـــــــمـــــــامة

ِنحت )1(  انا له عبرة
لـــــــــقـــــــــلــــــــــب عــــــــــزي 

ما يطيج )2(  الصبرة

1- نحت: فعل ماضي من ناح أي صاح
2- ما يطيج: ما يصبر
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صالة ربي

)3(

ماطـاف ِعــــــــــّد  َرّبـي  صـالة 

طـاف ْوَسـَعى أحمـد نبينـا

اَْسـَتغفِر اهلل ِعـدّ االشـراف

َنـــــــــذِكــــــــــر محمد نـــــــــبينـــــــــا

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِرد ذا  يــــــــــا 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِرد ذا  يــــــــــا 

َوِرد القّصـة  علـى  ـــــــر  َسطَّ

َجـــــْرح الَهـَوى مـــــا لــــــــه دوا

َيْجِتـل الــــــــــى طــــــــــاح الـورد

هذه التنزيلة من أشـهر التنازيل يف املنطقة السـيما أن يف هذا النص يوجد تصحيح 
على الشـطر الثاني حيث اعتاد ممارسـو هذا الفن وعند تنزيلة صالة ربي قول 

) صالة ربي عد ماطاف.....طاف وسعى يف املدينة (

ولكـن األصـح هـو: صـالة ربـي عـد ماطـاف طـاف وسـعى أحمـد نبينـا، حيـث أن 
الطـواف اليكـون إال يف مكـة املكرمـة ) واليعـد اسـم املدينـة مـن أسـماء مكـة ( ولكـن 
كعـادة الثقافـة عندمـا تنتقـل مـن زمـن، إلـى زمـن أو مـن مجتمـع إلـى مجتمـع ومبـرور 
الوقـت يحـدث تغيـر مـن خـالل التـداول الشـفهي ولـم تـدون إال حديًثـا، لـذا قـد نـرى 
كثيـراً مـن النصـوص الغنائيـة يف الفنـون الشـعبية يف دول اخلليـج متشـابهة مـع بعـض 

االختالفـات. 
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خلي رماني

)4(

ِبُحـورُه)1(  غميـج  ِفـــــي  ُرّمــــــــــــاِني  ــــــي  َخــــلِّ

ِبـأَْزَورُه زاَرِنـــــي  َمـــــــــن  اهلل  َعَلـى  ِجـــــــــزِاي 
)3( َوالِبيـض جتلـي  السـكملي)2(  َر  َحـــــــــدَّ

َتــــــــــــــــْعــــــــــــــــِذيــــــــِبـــــــــي َوالــــــــَخــــــــِضـــــــــــــــــــــر)4( 

َمــــْنــــُثـــــورُه ُكــــّلــــهـــــا  ُدُمــــــــــــوِعـــــــــــــي  ي  َخـــــلِّ

فِنـي ُيَتلِّ ْيـَي  َبقَّ الَلـّي  يِف  احَلـْول  ايـــــش 

ايـــــش احَلـــــــــْول ِبـــــــــِه زاَرِنـــــــــي مـــــــــــــــــازوره

1- غميج : عميق
2- السكملي:  الكبر- سقيفة تبنى من السعف يف ساحات البيوت بارتفاع قامة وينام الناس فيها يف ليالي الصيف

3 - البيض جتلي: ذوي البشرة البيضاء يقتلوني
4- اخلضر: السمر
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ظبي عفر

)5(

َظِبي َعــــَفـــــَر )1(  ُحــــّبـــــُه َســــّبــــاِنـــــــــي
)2( ســــــــاِجــــِعـــــــــي  َوَخـــــــــــــــــّدُه  َوَرَد 

الَيماِنـّي)3(  َفـــــــــــــّص  ُقـــــــــّدُه  َعِلـّي 

وقــــلــــــــيــــبـــــــــــــه املــــتــــــــــــولــــــــــــعـــــــــــــــــــــي

َســــالِمـــــــــــــــــي َبــــَلـــــَغ  َطــــيـــــَر  يـــــــــــــــــا 
بــــازغـــــــــــــــــي)4( َه  َتـــــــــــــــــوَّ اســــــــهــــيـــــل 

َمناَمـْي َمـــــــــن  َوَقُظـــــوِني)5(  جـــــّد 

َفــــِزَعــــْيـــــَي يـــــــــا  اهلل  َغْيـَرة  يـــــــــــــا 

1- عفر: أثار غبار خلفه، وهناك نوع من الظباء يسمى أعفر وهو أكثرها عدًوا
2-  ساجعي: سجع أي استقام

3-  فص اليماني: حجر كرمي يسمى اليماني
4- سهيل توه بازغي: شرع يف الظهور

5- - وقظوني : أيقظوني
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صالة ربي

)6(

َجـــــْري مــــا  ــــــــــــْي  َربَّ َصــــــاَلة 

َجْري آَنـــــــــــَس  َر  َبحَّ ُكــّل  يِف 

َذَكــــــــَر الَنِبـّي َخــْيــــــر الِبْشـر

ــــــمـــــــــا َوُســـــلَّ َعَلـــــيـــِه  َصـــِلَي 

اهلل وخلوني

)7(

َلـّي َغـًدا  َشـباب  ابجـي  وِنـي  َوَخلُّ اهلل 

َعَلـى الَزْيـن َدْمِعـي َصِبيـب َجـَرى َلـّي

َوامُلعاِنـي النـوا  راِعـي  أَْحَمـد  َعَلـى 

أَْحـم َعَلـى  وياخـويف  ف  ُخـوَّ يِف  ُخـوَّ

اهلل َوْصَلـْي  اهلل  َوامُلعاِنـي  النـوا  راِعـي 

طـــايـــــــــف الَبْيــــت  َمــــــــــــن  مــــــــاطــــــــاف 

َوامُلعاِنـي الــنــــوا  راِعـــــي  أَْحـــَمــــد  َعَلـى 
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صلو على خير هادي

)8(

امُلْختـار َخْيـر  َعَلـى  َصَلـْوا 

َومـا َحـلَّ ِفـــي الَقـْوم َعْدِنـي

َوْكَنْيـَي َغــــــِريــــــب َبـّذًا الـداّر

اأَلْزهـــــــــــار َفـَتــْحـــُت  َومــــــــــــا 

 أحد أشكال أداء فصل البحري - فرقة مبارك بن سعيد  
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فــــصــــل 
العدساني
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فصل العدساني:

يعتقد أن تسـمية هذا الفن مشـتقة من كلمة عْدس بسـكون الدال وهي تعني الكد 
والكـدح يف األرض، ويقـال عدسـت بـه املنيـة أي ذهبـت بـه، بينمـا ربـط البعـض بـن 
اسـم فصل العدسـاني وبن الروايات القدمية غير املؤكدة التي حتدثت عن أن نشـأة 
فـن لفجـري كانـت علـى يـد اجلـن حيـث تعلمهـا أحـد الرجـال منهـم، وذهبـوا إلـى أبعد 
مـن ذلـك حيـث قالـوا: بـأن عدسـان هو اسـم اجلني الـذي كان يعلّم الرجل فن لفجري 
وهـي الروايـة التـي ذكرناهـا سـابًقا، وال يوجـد اختـالف بـن العدسـاني والبحـري إال 
يف بعـض املقامـات وعـدد التنازيـل »األغانـي«؛ ففصـل العدسـاني ال يوجـد بـه سـوى 

تنزيلتـان فقـط، كمـا أن هنـاك اختالًفـا بسـيًطا يف طريقـة ضـرب الطبـل )1( )2( )3(
ويف العدسـاني كذلـك  يبـدأ احلـداي باجلرحـان مبوالـة أو زهيريـة وتتجـاوب معـه 
املجموعـة ثـم يبـدأ اإليقـاع، ويـؤدى العدسـاني علـى مقـام )احلجـازي النـوى( وعنـد 
دخـول )النهـام( يتغيـر األداء إلـى )مقـام النواثـر( علـى النوى وهو مـن أصعب الفصول 

علـى اإلطالق.

كمـا أن وصـف أداء هـذا الفصـل ال يختلـف عـن البحـري، ففـي هذيـن اللونـن مـن 
الفصـول جنـد أن النهـام يدخـل مندفًعـا بكلمـات يـا ليـل يـا ليل وبأعلـى طبقات صوته 
وكأنـه يرغـب يف السـيطرة علـى املجموعـة وإجبارهم على التوقـف عن إكمال التنزيلة 
واالكتفـاء بالهمهمـة وهـي دليـل علـى خضوعهـم للنهـام، وكلمـا كانـت حنجـرة النهـام 
وأداؤه ميتـازان بالقـوة كلمـا جنـح يف السـيطرة علـى املجموعـة بشـكل أسـرع، واألمـر 
هنـا ليـس مبثابـة حتـٍد بينهـم وإمنـا هـو حالـة مـن الشـجن تسـيطر علـى املجموعـة 
يف أثنـاء أداء التنازيـل فيسـبحون يف أفـالك هـذه الفنـون البحريـة، وال يفيقـون مـن 
سـكرتهم هـذه إال علـى صـوت النهـام القـوي الذي يعيدهم مرة أخـرى إلى عامله داخل 
الـدار، ويف بعـض األحيـان تطـول مـدة السـجال بن النهـام واملجموعة وهو يردد جملة 

)يـا ليـل يـا ليـل( حتـى يتوقفـوا عـن أداء التنزيلـة ويهمهمـون إنصاًتـا لـه.

1 -  لقاء إذاعي مع الفنان مبارك بن سعيد السليطي، برنامج املوروث الشعبي- إذاعة قطر.
2- لقاء إذاعي مع الفنان سليمان سعد السويدي، برنامج قطر وفنونها الشعبية – إذاعة قطر.

3-  لسان العرب – ابو الفضل ابن منظور – بيروت.
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وال يسـتطيع املسـتمع غيـر املتمـرس أو مـن لـم يـزاول هـذه الفنـون التفريـق بـن 
فصلـي البحـري والعدسـاني فهمـا متشـابهان إلـى حـد التطابـق، واالختالفـات بينهمـا 

طفيفـة اليدركهـا إال أهـل االختصـاص واملمارسـة، ومـن أمثلـة تنازيـل العدسـاني:

املجموعة يف أحد أشكال أداء فصل العدساني 
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تنازيل العدساني

يا حيف

)1(

ياحـــيف )1( َظِبـي َسـطا ِبـَي

ـي احَلــْجــــل َوأَْلـَمــَعِني ـِ راعــــ
)2( ِوٱِْحِتياَلـْي  واشـحيلتي 
َمـن طـاَل َهَجـَرُه َمْحِنـّي )3(

هــــــــــــــــســــــــــاع)4(  هــــــــــــســـــــــــــاع 

يـــــــا داِخــــَل الَقْلـب هـــســـاع

شـــــــــــاَع َواخَلَبـر  اشـحيلتي 

َمــــراِكــــــب وبتيـل)5(  َســْبــَعـــة 

ُخـــــُذوهـــــــــــــا الـَحِبـــيــب  دار 

َرْعوهـا َقْلِبـي  َوُغُصـــون 

َمَعُهـم كاَن  َمـن  َلْيـَت  يـا 

اكــــفـــــوا ِبـــــــَرْوِحي ُخــُذوهــــا

واعـــــذابي ِحيـَلــَتـــْيــــَي  وش 

َعــَلــيــــــــــــــِه ر  امُلـــــَقـــدَّ هـــــــــــذا 

1 - يا حيف: يا حسرة
2 - اشحيلتي واحتيالي: ما باليد حيلة أو احتيال 

3-  محني: من العذاب
4- هساع هساع: اآلن اآلن

5- سبعة مراكب وبتيل: عددها سبعة مراكب باإلضافة إلى مركب من نوع البتيل



189

أرحم

)2(

أَْرَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اهلل

اهلل يــــــــــــــــــــــا  اهلل  يـــــــــــــــــــــــــــا  أَْرَحــــــــم 

َوالــــــــُمـــــــــــــّراد)1(  َوالـــــــــــُمــــــــــــّراد...  آه 

يـــــــالـعــيـــــدروس هلل)2(  َوْشـــــي  اهلل 

الُنُفـوس ُمـــــــوِحـــــي  يـــــــــــا  َيــــــــــاَرب 

وس َس الَشـمُ اهلل وشـي هلل يـا َشـمَّ

يـــــــالــــــعــــــيدروس يــــــــــــــالــــــــــوداع 

1-  املراد: املبتغى.
2- شي هلل: هذا لفظ عام يشمل كل شيء يتركه اإلنسان ابتغاء وجه اهلل تعالى.
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فصل الحدادي

سـمي بهـذا االسـم نسـبة إلـى مهنـة احلـدادة حيـث يتشـابه يف ذلـك مـع نشـأة علـم 
العـروض الـذي ابتكـره اخلليـل بـن أحمـد الفراهيـدي أثنـاء سـيره يف أحـد األسـواق 
دقـات  فوافقـت  شـعًرا،  صـدره  يف  يـردد  وهـو  احلداديـن  طرقـات  إلـى  واسـتماعه 
مطارقهـم أنغـام الشـعر الـذي يـردده فتوصـل إلـى ابتكار علم أوزان الشـعر »العروض« 
وتشـير املصـادر -أيًضـا- إلـى أن هـذا الفـن )احلـدادي( ظهـر بـن احلداديـن حيـث 
كانـوا يغنـون هـذا اللـون الفنـي بـدون إيقاعـات وعلـى أصـوات مطارق احلديـد، ويقال 
- أيًضـا - بـأن كلمـة احلـدادي مشـتقة مـن حـداء اإلبـل يف الصحـراء، كمـا أن هنـاك 
مصادر ترجح أن سـبب التسـمية يعود إلى إيقاعاته الشـديدة وقوته التي تشـبه طرق 
احلديـد، وتتميـز نغماتـه رغـم قوتهـا باحلـزن، غيـر أنـه من األحلان الهامـة التي تالزم 
النـاس خصوصـاً كونـه يعتمـد يف الكلمـات علـى مناجـاة اهلل ورسـوله، أو يف الفـراق 

وهجـر احملبـوب، أو االبتعـاد عـن األهـل، أو الشـكوى مـن الظلـم.

أحد أشكال فصل احلدادي  
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وللحـدادي عـدة أحلـان ويصاحبـه مـن اآلالت املوسـيقية الطبـل واليحلة واملرواس، 
فاحلـدادي يـؤدى بطريقتـن، أولهـا: أن يبـدأ احلـداي باجلرحـان مبوالـة أو زهيريـة 
وتدخـل عليـه املجموعـة فيقولـون آه.... وتـارة.. وياله، ويرددون آخر شـطر من املوالة 

باإلضافـة إلـى.... واحلكـم هلل...، ثـم الدخـول يف التنزيلـة.

مثال جرحان احلدادي :

ليلي بعد ليلي يا ليلي 

ليلي بعد ليل ياآآآآه آآآآآآه آيه 

املجموعة :

آآآآآآآآآآآآآآآآآه

النهام

 آآآآآآآه آآآآآآ يا صاح دمعي دفق مافاد وياكم 

املجموعة :

وييييييياله 

النهام :

وكل ماتصيحون قلبي يصيح وياكم 

املجموعة :

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

إلـى آخـر املوالـة وتـردد املجموعـة آخـر شـطر مـن املوالـة )واحلكـم هلل( وتدخـل يف 
التنزيلـة. 

والطريقـة الثانيـة: تكـون بـدون جرحـان حيـث يدخـل احلداي يف التنزيلة مباشـرة، 
وأغلـب مـن يبـدأ بالتنزيلـة هـو احلـداي أو أكثـر املوجوديـن حفًظـا للتنازيـل، مـن أجـل 
أن يحـدد احلـداء أو ذلـك الشـخص الـذي يتميـز بحفظ األغانـي وطبقة الصوت التي 

سـيكون الغنـاء مـن خاللهـا، وهـذا األمـر يف أغلـب فنـون البحر.

ويف احلديـان يدخـل احلـداي تدريجًيـا بكلمـة )آه( ثـم يبـدأ يف التصاعـد شـيًئا 
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فشـيًئا حتـى يصـل للطبقـة الصوتيـة التـي يريدهـا، وكأنـه صـوت قـادم مـن أعمـاق 
البحـر صاعـًدا ألعلـى، ويتميـز احلـدادي بكثـرة تنازيلـه، وتنـوع أحلانـه اجلميلـة التـي 

تصـل سـريًعا للمتلقـي نظـًرا ألنهـا تخاطـب الوجـدان واألحاسـيس.

أداء هـذا الفـن يختلـف عـن البحـري والعدسـاني حيـث يـؤدى باليحـال والطبـل 
فقـط. واملـرواس 

واملخولفـي واحلسـاوي،  النقوشـات يف احلـدادي  مـن خـالل  األداء  ذلـك  ويكـون 
فعندمـا يبـدأ النهـام يف احلديـان جنـد املجموعـة وهـي تتخـذ شـكاًل نصـف دائـري 
أو علـى شـكل حـرف U يف اللغـة اإلجنليزيـة، ومتتـاز النقوشـات يف هـذا الفـن بـأن 
الضـارب علـى الطبـل يكـون جالًسـا، وال تسـتخدم فيـه العصـا وإمنـا يكـون الضـرب 
باليـد ألنـه يـؤدى علـى اليحـال، ويف بعـض األحيـان يصاحـب أداء الفـن وجـود العـب 
يسـتعرض بهـز األكتـاف واللعـب باخلطـوات مـع التمايل باجلسـد على اإليقاع واملشـي 
علـى أطـراف األصابـع ثـم النشـة مـع نهايـة التصفيقـة بالتزامـن مـع اإليقـاع يف صورة 
بهيـة تعبـر عـن التجانـس بـن املؤدي والنهام وكذلك املجموعـة، ويف أداء فن احلدادي 
تكـون هنـاك إمكانيـة لوجـود العبـن، أو ثالثـة  أحياًنـا يف وقـت الشـربكة )التصفيقة( 
حيـث يسـتعرض الالعـب أو الالعبـان قدراتهمـا يف األداء بشـكل ارجتالـي فيظهـر 
كل واحـد قدراتـه، ويف نهايـة الشـربكة تأتـي  النشـة، والتـي يجـب أن تكـون مـع نهايـة 
التصفيقـة، ويف جتانـس آخـر يختـم اسـتعراضه مـع اإليقاع، حيث ينتهـي برفع اليدين 

وضـرب الرجـل علـى األرض. 

 

أحد أشكال أداء فصل احلدادي مع النهام  سليمان سعيد السويدي )1( 

1 - املصدر :  مركز التراث الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج- حقوق امللكية لوزارة الثقافة والرياضة، إدارة التراث والهوية.
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خالل أداء  فصل احلدادي )1(  

1 - املصدر : مجلة املأثورات الشعبية- مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربية سابًقا واحلقوق احلالية لوزارة الثقافة والرياضة. 
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تنازيل الحدادي

على دوس

)1(

َعـــــــــَلـــــى َدْوس )1( 

يـــــااللـــــــــــي َدْوس يــــــــااللــــــي

يـــــااللـــــــــــي َدْوس يــــــــااللــــــي

يـــــااللـــــــــــي َدْوس يــــــــااللــــــي

َعَلى يا َبنات انصوا املَِديَنة

َمُكم َعَلى يا َبنات أَْرَعْوا َغنَّ

يطيبـي َعّيـا  ُجْرحُكـم  الشـطيبي)2(  َبنـات  يـا 

1- على دوس: ذكر محمد بن حربان يف كتاب لفجري أن هذه العبارة كانت حواًرا بن أحد األشخاص وزميله على ظهر السفينة فيقول: دوس وأنا أدوس 
وأحسبها جاءت رمًزا وما جاء بعدها إضافات جلمالية الغناء

2- الشطيبي: اسم
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قل هاهلل 

)2(

ُربـــــــــــنـــــا ُهـــــــــــــــو  اهلل  اهلل  ِقــــــــــــــــــــــّل 

ُربــــــــــنـــــا ُهــــــــــــــــــــــو  اهلل  اهلل  ِقــــــــــــــــــــــّل 

َحـــــــِســـــــَبـــــــنا داِيــــــــم  ِقـــــــــــــــــــّل اهلل اهلل 

الِبْشـر َخــْيــــر  َعَلـى  َصِلـَي  َرّب  يــــــــا 

ْــُبــوبــنــــا َمحـ الـــــهــــاِشــــِمــــّي  محــمـــــد 

باسـتجير ـــي  َعــــنِّ ـي  ِمنِّ َدْيــــــــر  يـــــــــــــــا 

نَننـا َبيَّ ـة  بَّ احمُلِ ـة  بَّ احمَلَ َكُأّس  دار  َلـــــــو 

ِجـــــــــــــــّن قـــــــالـــــــــــــــو  َلـــــــــــــــو  واشـــــــعــــــــاد 

ِبالِسـْجن ُرّماِنـي  َمـــــن  َعَلـى  َحَسـِبي 

ُيـْرن َوَخْلخالـُه  ملــــدملـــــي  بـــــــوســــــــاق 



200

صبح اجلمري

)3(

َوَرَد َومــــــــاي  ُزالل  مـــــــــاي  َوَرَد  ّي  ـرِ اجَلمَّ ُصْبـح 

َوأَِرد أَْهَلْيـَي  ِٱْزَورَّ  قـــــاَل  َوأَْصـل  ُبـوب  ِباحمَلْ َقَلـت 

مـــاجفيته َجّفـــاِنـــــي  َوأَنَّ  َوَيُتـه  َياِنـي  َمـن  َحـّي 

َلو َجّفاِني الَدْهر ُكْلُه َفْرد ساَعة ساَعة ما جفيته

ُرُقـــــود ي  َعـــنِّ َوامُلـــــــاّل  َســــالَمــــة  َيــــاِني  َمـن  َحـّي 

ُسـُعود واَفــــــت  َطَلعِتـُه  َتــمـــامُه  ِفــــي  َبــــْدر  َشـّبُه 

ر َوُيَدوِّ عُتُه  َشمَّ ق  ُمَعلِّ َيــــــُدور  احُلَسنْي  يِف  ُيِته 

اشـرلي ِبالُعُيـون الُســــــود تـعــــالو حـــولــــو مابـي
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لو صك مقيوده

)4(

َعـَفــَر َظــِبــي  ُقـــــُيــــــودُه  َفـــــِيـــــنـــًا  َصــــــّك)1(  َلــــــــو 

ٱِْنــَكــَســـــَر َوِضْلَعْيـَي  اجُلــــوَدة  َيـــــْأُهـــــل  َوأَِصيـح 

َسَطــــــَر ــــــرا  َسطَّ الـــــجــــــود  َهـــــــلَّ  يـــــــــــا  َوأَِصــــــيح 

الَعـــــْصـــــــــــر َوأَْمــــــس  اطـــــروشــــــه  َلَفتَتنـا  ِحــــــني 

وَدة َوأَْســـُطِري)2( انســــطر )3(  لنا املَـــــْشــــــدُ يــــــا ُخيِّ

1- لو صك: لو أغفل
2- واسطري: واسمي

3- انسطر: انكتب
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مرمر تطحنني

)5(

َتـــــْطــَحـــِنــــنَي  َمـــــــــــــــْرَمـــــــــــــَر 

َواهلل ِهـَي  ليـش  َمْرَمـَر  يـــا 

لـــــيــــــش  َمـــــــــــــــْرَمــــــــــــــــَر  يـــــا 

َواهلل  ِهـَي  ليـش  يِف  ُخـوَّ يـــا 

َســُمــوم  َتْطَحِنـنَي  ِفـــي  ُخــــوَّ

َواهلل  ِهــــــَي  ليـش  ياخوفـــي 

ي )1( َعـــَلى ُأّم ِزمــــام)2(   َوَجـــدِّ

ِهـَي واهلل  ي ليـش  َوَجـدِّ يـا 

َوشــــــــــــــــــــــــــــــاَلـــــــــــــــــــــــــــــــت  ت  َروَّ

واهلل ِهـــَي  لـــيـــش  ت  َروَّ يـــــــا 

نـــــصـــــــــــني كــــــســـــــــر  ضــــــلع 

ِهـَي واهلل يــا ضلعـي ليـش 

1- وجدي: شوقي ولهفتي
2- -زمام: زينة توضع على األنف كما يوضع القرط على األذن
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يا سيدي يا املصطفى 

)6(

َدْيَي يـــــــا امَلُْصَطَفـى يـــــا َسـيِّ

يــــا خـــالــــقي ِمنـِك الِرَضـى

يـــــــا قــــاِئَمنْيِ َمـــــــن الَصـاَلة

يـــــــا خــــاِلِقيَي َخْير الُوُجود

ل مـــــــــــــا ُنـــْبـــــــِدع ُنـــُقــــــــــول أَوَّ

أَِلـف الَصـاَلة َعَلى الَرُسـول

َي َعِلـّي ـــــــدَ واملـــــرتضــى َســـيِّ

الـــَبُتول َج  َزوَّ احَلـــَسن  أَبـــــا 
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واويل من فارق خليله

)7(

وا  ويـــــــــــل وا  ويـــــــــــــل  وايـــــــــل

وا  ويـــــــــــل وا  ويـــــــــــــل  وايـــــــــل

من فارق خليله     هي َواهلل

دم و غشى )1( 
املوق ينبه)2( 

يا مركب وال خسارة     هي واهلل

مات السفر من مات يعقوب

مرحوم يا زبن اليتامي

سنوا بنا لي حالة الطير)3( 

سنوا بنا واحلنة خضرة

يف ذمتك يا نوخذاي       هي واهلل

والنوخذا يعوي

عوى الذيب

ويصيح مالي غدوا به)4(      هي واهلل

1- دم وغشى : دم غشى وجهه
2-  املوق: املوج..ينبه: جسده أو بدنه

3- سنوا بنا: انطلقوا بنا بسرعة
4-غدوا به: ذهبوا به



205

أبجي على فرقاهم

)8(

فــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــا  عــــــلــــى  أبــــــچــــي 

فــــــــــــرقــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــم عـــلــــى  أبـــــــــچـــــــي 

َهـــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــِرك ْوِغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالن 

ْبـــســــــاعــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَعــــــــــــــــــــــــــــه 

اخَلــــــْضــــــــــَرة مــــــــــــــع  ْوَمــــــــــــــــــْشــــــِيــــــــــك 

بـــــــســـــــــاعـــــــــــــة ســــــــــــاعـــــــــــــه  وســـمـــــــك 

ســـــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــة عـــلـــيـــنــــا  ت  َمــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ســــــــــــــــــاعــــــــــــــــة ِمــــــــــــْن  ِطيَبهـا  يـــــــــــــــــــــــــا 

الَنْشـمي يـــا  الهـوى  َوْلـِد  علـى  عيـٍب 

ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــة قـــــــــلـــبــــه  ويــــــــــــــــــــــُروم 

يــــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــيـــــــت عـــــــــــــــــــــــــــّذبـــتـــنــــي 

ابـــچـــيــــــــــت عـــلــــــيــــك  اللــــي  يــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــف وْرَهــــــيِّ ِرِجـــيــــــــــــــــج  ثـــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــك 

َواْخــــــــــــــــــشــــــــــــــــيت طـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــعِتــــِني 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــا  علـى  أبـــــــــچــــي 

فـــــــــرقــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــلـــــــى  أبـــچــــــــــي 
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يا عني وابجي 

)9(

يا َعنْي وابجي َعَلى ما َفآت                  ِهـــــــــــَي َواهلل 

وبـــجــي َمــــــْحـــــــــــــُزونــــــــــــــــــــــــــــُه                              خوش َواهلل

َويا َعنْي َلّي صاَحنَب ما باَت                  ِهــــــــــــَي َواهلل

ويــــبــــجــــي مضــــنــــــــونــــــــــــــــــــه                            خـــوش َواهلل

ــــُه َداّلُه                            ِهــــــــــــــَي َواهلل َوصــــــــــــاِحِبي َحــــــــضَّ

وَنــــــــــــــــــــــــــــُه                               خــــوش َواهلل َوَحــــــــــــّدُه ُيــــــــــــِدرُّ

يا اهلل يا املطلوب

)10(

ـة ـة الَعِطيَّ يـا اهلل ياملطلـوب يـا َخْيـر هـاِدي يـا َجِزيـل الَعِطيَّ

ُطـــــــــــــــــــــــــــــــــــْرش َعــــــــِلـــــــــّي َشــــــــْوِقـــــــــي َوَكــــــــَســـــــــَر اشـــــــــــــــــــــــــــــــــدادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َمــــــــِطــــــــــــــــيَّ َبــــــــِلــــــــّيـــــــــــــــــًا  ُزرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه 

ـراِدّي الِٱطِّ َتّبـًا  َطُموِحـي  َشــــــــِقـــــــــرا  ُمــــــــْهـــــــــَرة  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

َثــــــــــــــــــــــــْنــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي  َرِكــــــــــــــــــــــــــــــــَبـــــــــت 
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يا خواني 

)11(

الــــَبــــنـــــات ذا  َمــــــن  ـش  ُأَعيِّ َكْيـَف  ُخـــــــــواِني  يـــــــــا 

الــــــــــــُدَجـــــــــــــــــــــى َبـــــــــــــــــــــــــــــــــْدر  ُشــــــــوِفـــــــــي  َمـــــــــن 

َثــــبــــــــــــــــــــــــات ِعــــــــْنــــــــِدي  مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــَت  َفــــــــــــــــَزيَّ

الــــُهـــــــــَوى َنــــْبـــــل  صــــــــابـــنــــــي  ِبــــــَي  حــــــــــــاولــــــــــــــو 

دوا َتْنَعـت  ِجَيـف  دوا  نعتولـي  ِبـَدوِاي  حاولـو 

الــــــــــــــــــــــــدوا َوأَْنـــــــــــــِت  ِبــــِلـــــوِاي  َســــَبـــــــــب  َوأَْنـــــــــــــِت 
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قل ماعليه

)12(

ماعليـه ِقـّل  ماعليـه  ِقــــــّل 

َك َعَليـِه َخـــــــلَّ الُهـَوى َوَشـلَّ

الُهـَوى َفـّن  تبـي  جــــانـــــك 

َعَليـهِ اهلل  َوَحـــــُرَز  َيْأَسـنَي 

َجُهـَر َصَلـْوا  ُمْسـِلِمنْيَ  يــــــــا 

الــمــــشـتـــهر الـــــــَنــِبّي  َعـَلــى 

ــــــَر َقــمَّ مــــــاطــلع  َلـــــــــــــــــَواّلُه 

الـــــزاِهـــَيـــــــة الـــــــُنـــُجـوم  َوال 

ــــَل َنِبـّي ُسْبحــــان َمـــــــن َفـضَّ

ســاِجــــــــَدْيِن َوآُدّم  َحـــــــــــــّواء 

َعِلـّي يـا  ِبِسـيفِك  اْضـِرب 

الــصـــــــاِبَرْيِن ــــــن  ُيــــَعـــــيَّ اهلل 
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يا َدالل

)13(

َدالل يـــــــــــــــــــــــــــــا  َدالل  يـــــــــــــــــــــــــــــا  َدالل  يــــــــــــــــــــــا 

َحياِتـي َوَحياِتـي  ُروِحـّي  ل  ُتـــَدلِّ ـل  ُتَدلِّ قـاَم 

حـــــــاُمـــــــــــــــــــــــــــــوَي ِبـــــــُحــــــــور  ِفـــــي  َوِإّنــــــــــــــا 

َواهلل ِهــــــــَي  املــــــــوح  ُمـــــــــــــــوح  احُلْلـو  ييـت 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروح ُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرد  ورويـــــــحـــــــتــــــــه 

َواهلل ِهـَي  َمْجـُروح  َهــــّواُكـــــم  َبْهواُكـــــم  َوِإّنـــــــا 

شـــــــــــــــــــــاِمـــــــــــــــّي ــــــــــــــــَر  َبــــحَّ ِفـــــــــــــــي  َوِإّنـــــــــــــــــــــــا 
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يا رب صلي ذا اجلالل

)14(

يـــــــــا َرّب َصِلـَي ذا اجَلــــــالل

مـــــــــــــا َنــــْســـيـــنــــــــا الــــــَصــــاَلة

ٰطـَه امُلـْختــار  ــــغ   ُيــَبــــلِّ َلـــــــو 

َمـــــن َمْدَمـع الَعـنْي ســايــــل

ـــــــل ُهـــمَّ ْي  َخــــــــــــــــدَّ َفــــــــــــــــْوُق 

ِبِقـّدَك َحـــَبـــــش مـــانـــي  يــــا 

ِبَخـّدَك شــــــامـــــــات  َســـــْبـــــع 

ـَدِك َعبَّ َوِإّنـا  َدْيَي  َسـيِّ آَنـــت 
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يا سيدي يا املصطفى يا عادلي

)15(

يـــــــا سـيدي يــــــا املصطفـى

يــــا عــــادلي يـــا بــــن َشــَرفـــــُه

الـقــاِئِمنْيَ َمـــــــن الـَصــــاَلة ـِ بــ

يــاخلاجلي َخـــْيــــر الُوُجـود

ُنــــُقـــــــول مــــــــــانــــبـــــــدي  ل  أَوَّ

أَِلـف الَصـاَلة َعَلى الَرُسـول

َعِلّي ـــــَدْيَي  َســـيِّ املــــــرتــضى 

الَبُتـول َج  َزوَّ احَلَسـَننْيِ  آبــا 
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آه على آه

)16(

َمـــــن َجِربتـُه)1( َهــَمـــلُت مـــــاي آه َعَلـى آه وآه وآه َعَلـى 

ِبُيْمــــناُه َنـُه)2(  َعيَّ طـــــــز  َمــــــــن  َعَلـى  وآه  وآه  آه  َعَلـى  آه 

َمــــــن صديجـه ُعــلــَتــــُه  َمــــــــن  َعَلـى  وآه  وآه  آه  َعَلـى  آه 

اإِلْبــــحـــــــــار َج  َمـــــــــــــوَّ صــفــجـــــا)3(  َغـــــــراِمـــــــــّي  ـــــب  ُمــــَركَّ

يــــــــــــرتــــجــــيــــبـــــــــه َبــــْنـــــــــَدر)5(  َلـــــــــــــــــــــــــُه  َوال  َســــــــَمـــــر)4(  

َصوابــــُه أَْمــــَكـــَن  ــــــــــُه  ِإنَّ َيــــــْوم  َجــــواِبـــــــــي  ُســــِمــــُعـــــوا 

احلـــــال َســــــــــــأَُلـــــــــّب  الــــُهـــــــــَوى  اقــــــــــــابـــــي)6(  دوبـــــــــــــي 

1- جربته : قربة املاء املصنوعة من اجللد – هملت: أي صارت تقطر باملاء
2- طز عينه: فقأ عينه

3- صفجا: صفق موج البحرأو ارتطم به وتضارب به
4- سمر: أي ميشي بدون قيادة

5- بندر: مرسى
6- دوبي اقابي: استتر، وتقال أيًضا دوبي اقاسي والهوى سالب احلال
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قل ما عليه

)17(

ِقـــــــــّل مـــــــــا َعَليـِه ِقـــــــــّل مـــــــــا َعَليـِه

َعـــــَليِه َلـــــَك  وش  الــــُهــــــَوى  َخـــــــــلَّ 

الــــُهـــــــــــــــــَوى َفـــــــــــــــــّن  تــــبـــــي  كـــــــــــــاَن 

َعَليـهِ اهلل  َوَحـــــــــــــــــــــُرَز  َيــــــــــــْأَســـــــــنَي 

يــــــــــــالــــــــســــــــه الِبــــــــْنــــــــَيــــة  يــــيــــــــت 

أبــــوهـــــــــا جــــالـــــسه فـــــي حــــضـــــن 

 )1( توادسـه  َوقـــــاَمــــت  الَصِبـّي  ُمـّر 

هـلـــي َمــــــــــــن  ِفــي  ُخــــــــــوَّ َوَتــــــُقـــــــول 

َجــــُهــــَر َصــــَلــــْوا  ُمــــْسـِلــــِمــــنْيَ  يــــــــا 

املــــــــشـــــــتــــهــــــــــــــــر الــــــــَنـِبـــــّي  َعــــَلـــى 

ــــــَر َقـــمَّ َطـــَلـــــَع  مــــــــــــــــــــــا  َلـــــــــــــــــَواّلُه 

الــــــــزاِهــــَيــــــــــــــــــــة الــــُنـــــــــُجــــــــــوم  َوال 

1- توادسه: تكلمه وحتدثه
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أول مانبدع نقول

)18(

ل مـــــــــــــــــا ُنــــْبـــــِدع ُنــــُقـــــول أَوَّ

الَرُسـول َعَلـى  َصـاَلة  أَِلـف 

َعِلّي ــــَدْيَي  َسيِّ واملــــرتضــــى 

َج الـــــَبُتول آبـــــــــا احَلَسـن َزوَّ

على يا صبا جند

)19(

َنــــِجــــــــــــّد ِصــــبــــًا  يــــــــــــا  َعَلى 

ِدي جُنْ َمن  ِهــــجــــُت  ى  َمتَّ

َقــــــــــــــــد زاَدِنــــــــــي َوَجــــــــــــــــَدَك

ي َوِجــــــــــــّد َعــــَلــــى َوَجــــــــــــــــــــــدِّ

َخــــُبــــَرِنــــي َنــــــــــــِجــــّد  ِصــــبـــًا 

َوالــــَحــــمــــا الــــــــُرْبــــــــع  َعــــــــن 

ــــــــة َمــــــــكَّ َســــــــــاْكــــِنــــي  َعــــــــن 
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يا عني وبجي على مافات وبجي على للي بازين حالي

)20(

يــــــــا َعــــنْي وابجي َعَلى مــــــا َفــــــــآت

وابجي َعَلى الَلّي بـــــاَزْيـــــــِن حاِلي

الونات َوأَْسَحب  ِبَصْوَتْيَي  ح  ُأَصيِّ

ِغــــْربــــــــاَلــْيـــَي َوزاد  ِبَخَطر  ُطحَت 

َطَعنات ِبَي  َحــطَّ  َمن  َسَبب  ُكْلُه 

تــهــيــالــــــي َومــــــا  َوْصـــلـــُه  َبــَغــــيـــــِت 
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فــــــصــــل 
المخولفي

217



218

فصل المخولفي

هـو الفصـل الـذي يختلـف عـن بقيـة فصـول لفجـري، وسـمي بهذا االسـم خلروجه 
عـن القاعـدة املألوفـة التـي تنسـحب علـى كل فنـون السـمر عنـد أهـل البحـر، ففصـل 
املخولفـي هـو الوحيـد الـذي ال يوجـد بـه جرحـان وال يبـدأ بـه، وهـو ذو إيقـاع سـريع 
تختلـف ضرباتـه عـن بعضهـا البعـض، وميتـاز بخفـة األداء وبسـاطة الكلمـات ويبـدأ 

مباشـرة بالتنزيلـة، ويسـتخدم فيـه الطبـل واليحـال واملـرواس.

ويـؤدى هـذا الفـن بطريقـة  أداء فـن احلـدادي واحلسـاوي، دون وجـود اختـالف 
غيـر أن لـه مـا مييـزه كمـا ذكرنـا يف األحلان واإليقاع بحيث يسـتطيع السـامع -أيًضا- 
متييـز فـن املخولفـي مبجـرد االسـتماع إلـى إيقاعـه، ولـه تنازيلـه اخلاصـة يف كافـة 
ألـوان الشـعر مثـل الغـزل والفـراق، ويحتـوي كذلك علـى تنازيل لذكر اهلل وهو ما يؤكد 
حـرص أهلنـا قدمًيـا علـى اسـتحضار الذكـر يف كل أعمالهـم احلياتية سـواء يف أوقات 

الفـرح أم التـرح ومـن أمثلـة تنازيـل املخولفـي:

أداء فصل املخولفي  
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أحد أشكال فصل املخولفي 
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تـنــازيـــل 
المخولفي
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تنازيل المخولفي

دنوا البلم واللوحة  

)1(

َدَنـــــــوا الَبَلــــم)1(  َوالَلْوَحـــــــة

ُجـــُروحــــــــــُه ــــرُت  َكــــــثَّ َقْلِبـي 

شـنهوا َسـَبب)2( ذا الَلْوَعـــــــة

ى َوأّنـا َعَلـى الُفْرَقـة مـا ُأَقـوَّ
بــــــوبـــشـــيت  اجلـــيــــــالني )3(

ّفــــاِني جَتِ الَســــَبب  شنـــهــــو 

ُبـــــــو َحواِجـب ُسـوِدي َمـــــــن 

ــــّلَك َتـــْلـــِفــــت ُوُجـــــــــوِدّي جَلُ

جـــيــتــه ِفــي ِفــــّي)4(  الســاَدة

َلــــُه َوســـــــاَدة ِريـش الَنعـــــــام 

ة قـــومــــو َحَضـُروا يـــــــا ســـــادَّ

ى َوأّنـا َعَلـى الٌفْرَقـة مـا ُأَقـوَّ

1- البلم: سفينة صيد متوسطة احلجم.
2- بشيت: تصغير البشت )العباءة الرجالية(.

3- اجليالني : نوع ثمن من القماش.
4- يَف: بفتح الفاء أي ظل.
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احلمد شامي 

)2(

احَلــــــْمد احَلــــــْمد شـــــاِمــــــي

َدْعــــــــــواُه)1(  َيُفـــــــّج  َيـــْأَمــــــــــن 

احلـــمـــد احلـــمــد جاِمـي)2( 

هيــــض هيــــض َغــــــراِمـــّي)3( 
)4( ِبالَقْيـظ  الَقطــــا  َخ  َفـــــــرَّ

هـــيـــض هـــيـــض َغـــراِمـــــــــّي

دامــــــــــن دامــــــــــن يا بوبوم)5( 

ــــــــــــم الـِمـــيـــالِن)6(  ُتــــــــــــَدعِّ ال 

بـــــــــــــــوبــــــــــــــــــوم يــــــــا  دامــــــــن 

1- يامن يفج: يا من يفك.
2- جامي: قوي وصلب. 

3 - هيض غرامي: أشعل مشاعري.
4- فرخ القطا بالقيظ: أحد طيور البر، والقيظ أي احلر.

5- دامن يا بوبوم: حبل الدامن على مركب البوم.
6- ال تدعم امليالن: ال تصطدم باألماكن الوعرة املائلة.
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ورق على مرقب عالي

)3(

َوِرّق َعــــَلى ِمــــْرَقــــب عـــالــــَي

بلــحــــــونــــــــــــــــــــه د  َوُيــــــــــــــَغـــــــــرِّ

صبـار َعِلـّي  يـا  ـِذي  الَّ قـاَل 

مابـي الَصْبـر هيضـوا  بـاَح 

بـــــــــــالـــــحـــــــون د  َوُيــــــــــَغــــــــــــــــرِّ
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على هو اللدان

)4(

َلـــــــــــــــــــــــــــــداَن)١( داَن  داَن  داَن  َواهلليـادان  ِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي 

َلـــــــــــــــــــــــداَن داَن  داَن  داَن  يـــــــــــــــــا  َلـــــــــــــــــداَنآه  ُهـــــــــــــــــو  َعَلـى  داِنـــــــــــــــــــــــي 

ُه َطـرَّ جوابـن  َوِبضـــاِمــــَرْي أَلَْبـــــَدع بفـّن عجيـبيادعيـج)2( شـيلوله 

ُثمَّ َيْحُدو احلداي َواملَْجُموَعة ُتِرد َعَليِه :        داِنــــــــــــــــــــــي َعَلى ُهــــــــــــو َلــــــــــــــــــــــداَن

)٣( ِفــــــــي غشـمره  ويـــــاه  آنــــــا  َول  َغـِريأَلُ ـي  َكنِّ َوِإّيـــــــــــــاُه  آنـــــــــا  الَيـــــــــْوم 

ُثمَّ َيْحُدو احلداي َواملَْجُموَعة ُتِرد َعَليِه :        داِنــــــــــــــــــــــي َعَلى ُهــــــــــــو َلــــــــــــــــــــــداَن

ُه َكّمًا العنبره ِذي َخدَّ َيِطيـبريحه َعَلى الَّ ِلَزِمـن  ها املصيـوب  أِلَُشـمّ

ُثمَّ َيْحُدو احلداي َواملَْجُموَعة ُتِرد َعَليِه :        داِنــــــــــــــــــــــي َعَلى ُهــــــــــــو َلــــــــــــــــــــــداَن

َو الَلّي أَْنَكِتب يِف الَلْوح ِلَزِمن كتبمالـَك َعَلـى املَْكُتـوب َوالَلـّي َجـَرى

ُثمَّ َيْحُدو احلداي َواملَْجُموَعة ُتِرد َعَليِه :        داِنــــــــــــــــــــــي َعَلى ُهــــــــــــو َلــــــــــــــــــــــداَن

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادان َعَلـى ُهـو يــــادان َعَلـى ُهـو يــــــا داَن ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــو  َعــــَلـــــى 

1- يادان : افتتاحية غنائية معروفة لدى شعراء اخلليج والعرب، وهي مشتقة من لفظة الدانة أي اللؤلؤة وتعبر عن مشقة الغواص يف الوصول إلى اللؤلؤ.
2- دعيج : صاحب العيون اجلميلة.

3- غشمرة : مزاح إي كنت معه يف السابق نتمازح.
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غزال الروم

)5(

ِبحاِلـي روفـوا  اهلل  الــــــُروم  َغـــــــزال  يــــــــــــــــا  َعِلـى 

ِبـالِدي ُمسـاِفر  يـا  م  ُلـوَّ مــــــا  َوالَغــــــــــِريــــــب  َعِلـى 

ييتهـا يـــــــــــا خـــــــــــالَّ َمـــــــــــن ورا الشـخال جـــــــــــود

ــــــي َعـــــنِّ َوُأْبـــــِعـــــــــــُدوا  اأَلْبــــــــــغـــــــــــال  َحـــــَمـــــُلــــــوا 

الـمـــــخـــــاويــــــــــــــــه حــــــــــــــــدر  جــــــــــيـــــــــــه  يـــــتـــــهــــــا 

الـــــهــــــــــــــــــــــــــول يـلــــعـــبــون  أبنـــــيــــــه  مـــــــــــع  أصبـي 
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اجلنس يرغب فيه يامن ثمنه

)6(

ثمنـه َيــــاَمـــــن  ِفــيـــِه  َيــــــْرَغب  اجِلْنـس)1( 

ثمنـه مـــــــــــــــا  واحلــــكي  َحــــِديثُه  َيــــْأَمن 

َعِلّيـَك َشـِفقا  ُهــــو  عـــــــاد  ُمِحـّب  َتْرَحـم 

يـــنـــنـــه جـــــــــــــــد  َوالـُهـــــــَوى  َتُلــــومــــــــــُه  َوال 

ِك احَلـْذر َعـن ذا الَكـِدر َح َفـكَّ مافـك يـا َروَّ

َنـــجـــــــا ُه  َوال َعَلـى املصيـوب َمــــــــــن أََمــــــــــرَّ

ُتـــْشـــِتــــُروَن َوال  َتُســــــــــــوُمـــــــــوَنـــــــُه  أَْنــــــَتــــو 

َغــــــــــاّلُه َحـــــــّزُه  َيــــــــــْوم  َشــــــــــَريناُه  َوأَّحـــنــــا 

املَِطـر يِف  ُلـّج  َتـْي  َوُقفَّ َنِسـّيِتي  َتْيـيَ  أَنَّ

الَظـاّلم الَلْيـل  ُدَجـى  يِف  ُلـّج  َوِزيارِتـي 

الـــفـــريـــــــج َوِلـــيــــد  خـــــــــــــذتي  يـــــــــــــاملقبره 

َهــــــــــواُه َمــــــــــن  َه َصِغيـر مـــــــــــــا َشـْبع  َتـــــــــــــوَّ

1- اجِلِنس: بكسر اجليم والنون مبعنى النوع ذكر أو أنثى.
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على اهلل ياعديل الروح

)7(

الـُروح َعِديـل  يـــا  َعَلـى اهلل 

َوَقْلِبـّي ِفــي الُهـَوى َمْجـُروح

الـــــــذات َزِكـــــــّي  يــــــــــا  ـى  نَّ مُتَ

َوُجُنودُه الَشـــْيــــخ  ى  ُتـــــــَمــنَّ

الُسْلطـــــــان ــــــة  بــــاشَّ ـى  نَّ مُتَ

َوَيــُقـــــودُه ـــــفـــــَن  أَلَّ ُيِجــــــيــد 

آنـــــــــا ِعْنـِدي َسـُيَوّف الَلْيـل

ِبَلْيلـه َســــــَرى  َبـــــــْرقًا  َكـــــّمــًا 
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يشهد عليه الفانوس

)8(

ُيــــــــْشـــَهـــد َعـــَلـــيــــِه َعَليـِه الفاُنـوس

ِبــــــُفــــُلوس َعــــــَلـــيـــــــِه  َنْبـــــــــضـــــــــــِك 

َتْصَنع َجِميل َجِميل حليو الُطول

شـــســــــــــــمـــــــــــــك يـــــــــــــــــــــاعـــــــــمـــــــــــــي 

ِبـــــــــــــــــــــــــِٱْســـــــمــــــــــــــــــــِك ــــــــَمـــــــــــِني  َعـــــلَّ

َعـــْبـــداحَلــــِميد َرِشـــيــــد  اْســــــمــــِك 

ِبِلّدنـا ِفــــــــــــي  ـوش  حَتُ يـــــــاعمي ال 

يــــــاعـــمـــــــي َعــــــــــــــــُذبِت َوَلـــــــــــــــُدّنــــــــــا

الُطـول حـــلــــيو  َجِمــــيل  َجِمـــــــيل 
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ونيت من عرض الصويب

)9(

َوِنـــيـــُت َمـــــــن َعـــــْرض الصويـب

َح َتـَروَّ ُروِحــــــّي  َعلـى   )1( شـفج 

احَلـِبـيــــــب ذاَك  َعــِلى  شــــفـــــج 

ُجـــــــــــــــُروح َقــْلــِبـــي  َمـــــــــاّل  الَلـّي 

بــــــاحلـــــــوي)2(  َيْخـــُطط  ِريــــــــــــم 

َح ـــــــي ال َتـــــــــــــــــــَروَّ َوَيــــــُقـــــــول َعــــــنِّ

املَــــــــــــــــــْشـــــــــــــــــــِرق َرّب  ِبَحــــــيـــــــاة 

ِبـــــــــــــــــــــــــُروح َح  َروَّ ـــَق  َخــلَّ َوالَلـّي 

احَلِبيـــب ذاَك  َعـــــَلى  ِفــــي  ُخـــــوَّ

ُجــــــــــُروح َقــــْلـــــِبي  َمـــــــاّل  الَلــــــّي 

1 - شفج: أي تريد. 
2 - احلوي: حوش البيت. 
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دموع العني

)10(

ْيِن َجــــَرى مـاهـــا ُدُمـوع الَعـنْي َمَجّراهـا َعَلـى اخَلــدَّ

َكـــــّفـــًا اهلل ُســـــــو ذا الــُدْنـيــــا َعِلّينـا الَيـْوم َمَجّراهـا

َح الُهـَوى صاِبـي َتعاَلـْوا حاَوُلـوا مــــابــــي َتـــــَرى َجـرَّ

ل الُسـوء َوِإّنـا املَْجـُروح َوُمصاَبـْي َوِبَحْيـل اهلل ُيـَزوِّ

َتــــــــــراِبــــــــــيـــــعـــــــــــــــــــــُه ِفـــــــــــــــــــــــــــي  ُيــــــــــِتــــــــــــــــه  َيـــــــــــــــــــــــــْوم 

صـــــــــــــــــــــــــابـــــيـــــعـــــــــــــــــــــه ُعـــــــــــــــْشـــــــــــــــــــــرًا  َوَمـــــْحـــــَنــــــى 

ُأِبـــــيـــــعـــــــــــــــــــــُه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــَبـــــــــــّر  َغـــــــــــــــــــــــــــــــزال 

مــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــاَوُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  جـــــتـــــلــــــني 
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ما أقوى

)11(

املصيـوب َوأّنـا  الـــُفْرَقة  َعَلـى  ى  ُأَقـــوَّ مـــــا 

َنـــــْحــــــَل حــــــــــاِلـــــــــــي ُغـــــــــــــّر َسـِلَب ُعُقَلْيـَي 
آنـــــــــــا طـــــــــــراش)1( ت  َصــــــــرَّ الثالثـا  َيــــــْوم 
باِلـي)2( هـوا  البـــــــــــْدَعة  ِسيـــــفــــــه  ِعـــــْنــــــِد 

الَنـــــّجـــــــــــار)3(  َيـــــــــــد  ِفـــــــي  عــويـــــد  ــــــي  َكـــــنِّ

ُيـــــْضــــــَرب يـــــجـــــدومـــــــــــه َوال َيـــــــــــــــــــــْأِوي)4( 

1- طراش: مرسال.
2-عند شاطئ البحر مرادي.

3-كأني عود يف يد النجار.
4- يضرب مبطرقته وال يبالي.
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سرى ليل

)12(

اجنومـه َوأَْنَحـت  ِلَيـل  وجـا  ِلَيـل  َسـَرى 

َلـــــِذيــــــذ املنامـي َوَعْيَنْيـَي َجـــــــــــَزت َعـــــــــن 

َنــَظــــرُه ِفــــــي  الــَعــْصـــر  الَعــْصـــر  أَْمـــــــس 

ِبــَنــــــــَظـــــــــــــــــرُه َنـــــَطـــــــَحــــِنــــي  ُغــــــــــــــــــــــــــــــــــّر 

يـــــجــــــــــــــــــــــــي مـــــجـــــــــــــــذبـــــنــــــي  َوالَلــــــــــــــــّي 

ويــنــوظــــــــــــــــــره ِمـــــــــــــــعـــــــــــِاي  ُيــــــْمـــــــــَشى 

احلـــــاَرة ة  احلـــارَّ ِفــــــــي  الَعــــْصــــر  أَْمـــــــس 

مـــــــــــــــــــــــــــــــاَرُه َبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــات  َســــــــــــــــــــْبـــــــــــع 
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يا الورق

)13(

يــا الــَوَرق)1( ُنـــــوِحي ُنوِحــي

ــُه ــْزو َلـــ ــَوى َعـــــ ــل الُهــــ َيـــــْأُهـــــ

ُروِحـــــــّي ب  ُمــــَعـــــذِّ َشــْخص 

َلــُه ي  ِبِشــكِّ َمــن  نـــــــــاس  يـــــا 

ُنـــــوَرة يــــــــــــــا  ـــَتـــــَي  َعـــمَّ يـــــــــــا 

املَـْقـُصــــــــوَرة ِفـــــــــــي  طلــعــــي 

أَّنـــــــــا خـــديـــــــــــدج ــــهـــــُت  َشـــبَّ

ُنـــــــــــورُه ُتـــَشـــْعـــِشــــــــع  َبــــــــَرَق 

االنـــعـــــاس َزَرَق  َخَزَرِنــي)2( 

َســّنــــــــُه ـــنـــــَن  َوَبـــيَّ َضـــْحـــــك 

مبحمــاس َقْلِبــي  َحــــِمَس 

َيـــْرنـــــُه َحـــْجـــــل  ُبــــــــــــو  يــــــــا 

1- الورق: نوع من أنواع احلمام.
2- خزرني: نظر لي.
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دع السالم

)14(

مــاالم َعْيِنــّي  يــــــــــــــا  ِبـــــــالَسالم  َدْع 

َعــْيـــِنــــــّي يـــــــــــــــــا  ِبــــــــــــالَســـــــــالم  َدْع 

بــــِالـَغـــرام َقــْلـِــي  ُشـــــــــوا  َشــــوَّ َهـــــــــمَّ 

َعْيِنــّي يــــــــــــا  ُشـــــــــــوا  َشــــــــــــوَّ َهـــــــــــــــــمَّ 

َصــبَّ ُحَبْيِبــّي  يــــــــا  امُلـــــــــــدام  َصــبَّ 

َعْيِنــّي يـــــــــــــــــا  امُلـــــــــــــــــدام  َصــــــــــــــبَّ 

ــي َمــشَّ َكالم يــا ُنِســيم اخَلــّل َخلِّ

يـــــــــــا ُنِسيــــــــم اخَلـــــــــــّل يــــــــــا َعــــــْيــــــِن
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صالتي وتسليمي

)15(

َوَتـــْســـِلـــيـــِمــــــــي َصـــــــــــــــــالِتي 

َتـــِحـــّيــــــــــــــــــــاِتي َوأَْزَكـــــــــــــــــــــــى 

اهلل َعـــَلـــيــــــــِه  َمـــــــــــن  َعَلـــــى 

الـــــســــــــــــمــــــــــــــــواتـــــــــــــــــي َب  َورَّ

ُنـــــــــــوا مـــابــــي َتـــعـــاَلــــــــْوا َهــــــوَّ

ُهــوا ِبــَي صاِبــي َح أَلَّ تـــــرا َجــرَّ

َوأّنــــــــا الــَمْجـــُروح َوُمصاَبــْي

ل الــــــَشر َوِبَحْيــل اهلل ُيـــــــَزوِّ



237

يا الشوملي

)16(

َواهلليـــــا الشـوملي يــــــا الشـوملي)١( ِهـــــــــــــــــــَي 

يــــــــــالــشوملييــــــــــا الشـوملي يــــــــــا الشـوملي

شــــيـــلـــــــــوه َواهلليــــــــــــــاشــــــــــــــــــــومــــلـــي  ِهـــــــــــــــــــَي 

)2( الَظْهـر  َحـــــَدب  َعِلـّي  َواهللَرِكـــــَب  ِهـــــــــــــــــــَي 

َشـَهــــــَر َعــــــن  َبلـِـيَلة  يــــــــــــــــاشومليَيـــْســــــُروَن 

شـــــيــــــلــــــــــــــــــوهيــــــــــا الشـوملي يــــــــــا الشـوملي

هــلـــــي ـــــــــة  ِجــــــــــــنَّ َوال  َواهللنـــــــــــــارِك  ِهـــــــــــــــــــَي 

شـــــيــــــلــــــــــــــــــوهيــــــــــا الشـوملي يــــــــــا الشـوملي

سـوجار)٣( الَبـَس  َواهللياشـوملي  ِهـــــــــــــــــــَي 

ـَش العجاجيـل)4( يــــــــــــــــاشومليَوَمْنُقـوش َنقَّ

شـــــيــــــلــــــــــــــــــوهيــــــالــــــشــــــومــــلـــي يـــــــــــا شـوملي

          

                

          

1- الشوملي : اسم مكان - مدينة عراقية يف بابل.
2- ركب على حدب الظهر : أي حملوه على اجلمل.

3- سوجار : كلمة من أصل هندي تعني الزبون.
4- نقش املجاميل : آثار أقدام املجمول الصغيرة.
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البارحه شفت الغضي يا سعيد

)17(

يا سعيد الَغَضى  ُشفَت  الباِرَحة  الباِرَحة 

نـــَنـــــــــُه َهــــــوَّ َعـــَلـــى  َلـــــــــــــــّي  يتخضع  قــــــــــــــــــاَم 

َشـــّبــــــــــــُه الـــنـــعـــــــــايـــــــــم َلــــــــــــو َغـــــــــزال ُبـــَعــْيــِد

َوَصـــــــــْونــــــــــــــــــــــــُه الــــــَبـــْيـــت  َعـــَلـــيـــِه  أَُصــــــــــّك 

َســـِعــيــــد ُكــــــــــــّل  الــــــَوَجـــنــــــات  َمـــــــــن  َوَقْطف 

َفــــــــــــْوُق َســـَنـــِوّنــــــــــُه َوَرِشــــــــــــَف َعـــَســــــل َمـــــــــن 

مـــايـــفـــيـــد ِللـــغـــََضى  طــــــارش  َطـــــــــِرشــــــــــُت 

ُيــــــــــــْرُدوَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه مـــــــــــــايـــــــــهــــــــــم  الــــــــــــُكـــــــــّل 

الـــَقــــــــــْيـــــــد أَِقـــــــــــــــص  الـــَيـــــــــْوم  َعـــِلــــــّي  آَلِزم 

اردونــــــــــــــــــــــــــــــه َحــــــــــــــــــــــــدَّ  َعـــــــــَلى  َوَوْقـــــــــــــــــــــف 
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شكواي

)18(

ُبــوب ــاَعِني احمَلْ ــوِاي اِلهلل بــــــ َشــــــْكـــ

بيــَع الُرْخــص َيـــْوم الُثْمــن غاِلــّي

ُنــَوب لـــــــــــول آنـــــــــــا ويـــــــــــاه قاِضــي 

بــــــاِلــــــــي ُمــــــِريــــــــح َوالَقْلــب َســاِلي

جـــعــــــــوب أَِدّق  َخــــــــاّلِني  َواْلَيــْوَم 

ماعرفــت آنـــــــا َمـــــن َعنــُه باســالي

ساال دموعي

)19(

ســـــــــــاال ُدُمـــــــوِعي ســـــــــــواهي

كــــــــــاويني ــــــّي  ُحــبِّ يــــــابــــــــدر 

ُدُموِعــي ســواهي َمــن  ُخــْذ 

يــا أَْهــل الغــرام ســاِعُدوِني
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يادينا

20

ِديـــــــــنـــــا ِهـــــــــــــــَي َواهلليــــــــاديـــنـــــــــــا 

ِديـــــــــنـــــا َواهلليــــــــاديـــنـــــــــــا  خــوش 

ِديـــــــــنـــــا يــــــــــــاديــــنــــــــــايــــــــاديـــنـــــــــــا 

يـــــــــــنــــــــــــــا أَلَدَّ

ِهـــــــــــــــَي َواهلليــــــــا اهلل ِبــــــــاأَلمـــــــــــان

َزُبــــوَنـــــــْي ِهـــــــــــــــَي َواهللخــــــــــــــــــــــــذو 

َزُبـــوَنـــــــــْي خـــوش َواهللوخـــــــــــــــــذو 

مــــَة َوالـِعــمـــاَمــــــة َوالـَمـــْحـــَرَمة َوالــُمــَحــرَّ

ِهـــــــــــــــَي َواهللَويـــــــــــــــا اهلل ِبــاأَلمـــان

ِهـــــــــــــــَي َواهللقــــــــــالــــــــــــــــــو ســبـونــــي

ــــــَع َبـــــنـــــــــات أســلــبونــــــــــــــي َوَســــــبَّ

ِهـــــــــــــــَي َواهللوعلى يا اهلل با أَلَمان

ِهـــــــــــــــَي َواهلليــــامحني اأَلْرَبـع

خــــوش َواهللويـامحني اأَلْرَبع

ث َوَيْرَبع ي َوُيَثلِّ ُيَثنِّ

ِهـــــــــــــــَي َواهلليــــا اهلل يـــــاألمــــان
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سبيبة

)21(

ِسِبيِبه ياروحي        هى لى     روحي سبيبه         هى واهلل

بس انقطع وبالي     وبالي        سبيبه             هى واهلل

واِجيِبه ياروحـــــــــــي       هى لى       روحي واجيبه      هى واهلل

ِخّلي ظــــهر زعــــالن           زعـــــــــالن                        واجيـــــــــبه

ويــــــــا روحــي واجــيــبــــه             هى واهلل

ودامن دامن يا بو بوم     دامن     يابو  بوم           هى واهلل

وال ِتْدَعم امليـــالن         دامن  يابو بوم              هى واهلل

ودامن دامن يا بو بوم     دامن    يابو  بوم            هى واهلل

وسدرك سدرك يامركب   سدرك     يامركب         هى واهلل

ِحّس املوسيقىْ تِصيح     سدرك     يامركب         هى واهلل

ِسِبيِبه ياروحي        روحي          سبيبه           هى واهلل

بس انقطع وبالي     وبالي        سبيبه            هى واهلل
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فــصــــل 
الحساوي
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فصل الحساوي:

تؤكـد املصـادر أن فـن احلسـاوي هـو اسـم نسـب إلـى منطقـة األحسـاء يف اململكـة 
العربيـة السـعودية، وهـو مـن الفنـون التـي متتـاز بـأن بداياتـه عـادة مـا تكـون بجرحـان 
حزيـن شـعبي يغنيهـا احلـداي، ثـم تـرد عليـه املجموعـة بــ )ويـل ويـل آه( ومثـال علـى 

جرحـان احلسـاوي:

أداء أحد فصول لفجري 
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النهام:

آآآآآآه ويلي ياه ويلي 

ياخوي سولي فخ ومزوار      اثرى طيور القيض هاضن عليه

املجموعة: 

ويييييييييييييل وييييييييييل              هاااااااااااااااااااااااااااااويلي  

النهام:

اثرى طيور القيض هاضن عليه        وراج ياحضرتي ماصدتي حداهم 

املجموعة :
وييييييييييييييييل ويييييييييل              هاااااااااااااااااااااااااااويلي 

النهام:

وراج ياحضرتي ماصدتي حداهم          اليف السر وال يف احلنية  

املجموعة:
وييييييييييييييييييل ويييييييييل          هاااااااااااااااااا وياله هاااااااااااا 

واحلكم هلل     

حتـى نهايـة اجلرحـان، ثـم تبـدأ التنزيلـة فتتغنـى املجموعـة بتنزيلـة تناسـب املقـام 
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الـذي جـرح عليـه احلـداي، وبعـد االنتهـاء مـن التنزيلـة يحـدو عليهـا مبـوال أو اثنـن 
يتنـاوب عليهمـا اثنـان مـن احلدائـن - إذا وجـد أكثـر مـن حـّداء-  فيقـول كل واحـد 
منهـم مـّوال، واحلسـاوي ذو أحلـان خفيفـة وحـداؤه متقطـع الوحـدة الزمنيـة لإليقـاع، 

وأغلـب جرحـان فـن احلسـاوي تسـتخدم فيـه البوذيـات.

ويـؤدى هـذا الفصـل بنفـس طريقـة احلـدادي واملخولفـي، حيـث جنـد املجموعـة 
البحريـة يف شـكل شـبه  الفنـون  التقليديـة جللسـات  الطريقـة  بنفـس  وهـي جتلـس 
األشـياء  مـن  وذلـك  التصفيقـة،  يف  األداء  توحيـد  علـى  أفرادهـا  ويحـرص  دائـري، 
التـي متيـز احلسـاوي وذلـك عـن طريـق زخرفـة التصفيقـة ثـم العـودة مـرة أخـرى 
إلـى تصفيقـة موحـدة يف رمت زمنـي معـن، ويسـتطيع السـامع أن مييـز فـن احلسـاوي 
مبجـرد االسـتماع إلـى جرحانـه، وهـذا مـا يؤكـد أن كل فصـل مـن فصـول لفجـري لـه 
ميـزة متيـزه عـن اآلخـر سـواء يف احلديـان أم اجلرحـان أم طريقـة األداء، واحلسـاوي 
هـو آخـر فصـول فـن لفجـري، وعنـد أدائـه يعـرف املمارسـون وحتـى املهتمـن بـه بـأن 

ذلـك يعنـي نهايـة فـن لفجـري، ولـه تنازيـل عـدة منهـا :

أحد أشكال فصل احلساوي  
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فرقة مبارك بن سعيد السليطي يف أثناء أداء فن لفجري   
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 تـنــازيــل 
الحساوي
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 تنازيل الحساوي

شلع جودة

)1(

شــــــلع)1( ُجـــــــوَدة )2( شـلع ُجـوَدة

وانـقيشـاتـــــــه الـَنـــْقــــش  َوِبـــــــأَن 

مـال يـا  ـُه  َفضَّ يـا  الـَوْرد  َكالـَوّن 

وانـقـيـشــاتــــه الــَنـْقـــــش  َتـــِبــيــن 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوْرد َكـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــَوّن 

1- شلع: نزع.
2 - جودة: يودة بالعامية أي قربة املاء. 
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مانبا سليمان

)2(

مانبا )1( َسِليماِن مانبا َسِليماِن..... َهْيِلي يا اهلل

مانبا َسِليماِن خودا َكِرمياِن)2(..... َهْيِلي يا اهلل

ُييِتـه َوَيْانـي يِف الَسـْوق القاِنـي.... َهْيِلـي يـا اهلل

قحفيه ُحُمرُه)3(  َوَثْوبُه َخرَيساِني.... َهْيِلي  يا اهلل

يُيِته يِف دارُه َوَيْنُقش َخّضارُه)4(..... َهْيِلي يا اهلل

ي الزباره مكحول اأَلْعيان..... َهْيِلي يا اهلل َضبِّ

ييِتـه يلوحـي َفـْوُق السـطوحي.... َهْيِلـي يـا اهلل

ُعُقَلْيَي َوَرْوِحي مكحول اأَلْعيان.... َهْيِلي يا اهلل

1  مانبا: ال نريد. 
2 - خودا كرميان: كلمة فارسية تعني اهلل كرمي. 

3 - قحفية حمرة: طاقية حمراء. 
4 - ينقش خضاره : ينقش احلناء. 
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يا باشا ال تنهر الشاويش

)3(

الــــشـــــــــاِويــــــــــــــــشياباشا يا باشًا َوَعِمَي يا باشًا تــــَنــــَْهـــــــــر  ال 

َعــــــــــــِمــــَي يــــــــــــــــا بــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــًا

ُضـوَن ُضـوَن ِفـــــي الَبـّر ُيَقيِّ ُعــــــــْقـــــب احَلــــِلــــيـــــب َوالشـايُيَقيِّ

ُيــــْشــــــــــــــــَرُبـــــــــوَن بــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــًامــــــــــــــــــــــــاِلـــــــــــــــح  يـــــــــــــــــا  َعــــِمـــــــــَي 
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مكحول األعيان سلوم

)4(

ــــوم آه يـــــــا َسـِليماِن مكحـول اأَلْعـــيــــان َســـلُّ

ِهــــَي َلـــــّي يـــــــا اهلل هــــــاهلل

يـــــلـــوحـــــــي ِهـــــــــــــَي َلــــــــــّي يـــــــــا اهلليتـــــــــــــه 

ِهـــــــــــــَي َلــــــــــّي يـــــــــا اهللَفــــــْوُق السطـــوحـــي

يـــــلـــوحـــــــي ِهـــــــــــــَي َلــــــــــّي يـــــــــا اهلليتـــــــــــــه 

ِهـــــــــــــَي َلــــــــــّي يـــــــــا اهللَفــــــْوُق السطـــوحـــي

َوَرْوِحـــــي وم آه يــــا َسـِليماِنُعــــُقــَلــــْيَي  َسـلُّ

ِهَي َلّي يـــــــــا اهلل هاهلل

َوَرْوِحـــــي وم آه يـــــا َسـِليماِنُعــــُقــَلــــْيَي  َسـلُّ

ِهــــَي َلـــــّي يـــــــــا اهلل

مــــايــــانـــــــي ِهـــــــــــــَي َلــــــــــّي يـــــــــا اهلليتـــــــــــــه 

القاِنـي ق  الَسـوْ ِهـــــــــــــَي َلــــــــــّي يـــــــــا اهلليِف 

ــــوم آه يــــاسليمانقــحفـــيــــــه ُحـــُمــــــرُه َسلُّ

ِهــــَي َلـــــّي يـــــــــا اهلل هــــــاهلل

ـــوم آه يـــــاسليمانقحـــــــفـــيه ُحـــُمـــــــرُه َسلُّ

ِهــــَي َلـــــّي يـــــــــا اهلل هــــــاهلل
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يا اهلل غفار زله

)5(

اهلل يــــــــــا  يـــــــــــــــــــــا  ُهـــــــــــــــــــــو  اهلل  يــــــــــا 

َـة الــــــــــــــــــــــــــــــَزّلــــــــــــــــــــــــــــــ َغـــــــــــــــــــــــــّفــــــــــــــــار 

يــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــي يـــــــــــــــيـــــــــــــــتــــــــــــــــُه 

الــــــــــسطــــــــــوحـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوُق 

يـــــــــــــــــــــــــروحـــــــــــــــــــــــــــــــي ُعـــــُقـــــَلــــــــــْيـــــــــــَي 

الِليـوان ِفــي  ُيِتـه  اأَلْعيـان  مدعـوج 

َصــِبّيــــاِن ُكـــْلـــــُه  ـــيــــّاِن  ِمـــلِّ َواحَلْوش 

َوَرْوِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُعـــــُقــــــَلــــــــْيــــــــَي 
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مانبا سليمان خودا كرميان

)6(

مانبا َسِليماِن

َكــــِريــــمــاِن)1(  هـــَْيــــــِلـــــي يــــــــــا اهللخـــودا 

ــــــــــُه يـــــاعــــيـــسى َجــنَّ

نُه هـــَْيــــــِلـــــي يــــــــــا اهللَمــــن احَلــــَور اجْلَ

َزبـــــــــاد َوَخـــــَنــــــــة )2( 

هـــَْيــــــِلـــــي يــــــــــا اهللَومســـــِكي فـــــواحـــي

يــيــِتـــــه َوَيــــــاِنــــــــــي

ق القــاِني الَسـوْ هـــَْيــــــِلـــــي يــــــــــا اهلليِف 

قـــحــفــيــتــه ُحــُمــــرُه

هــــــــــــــــــلـــــي يـــــــــا اهللَوَثْوبـُه َخـرَيســــاِنـــي

                  

                 

           

              

1- خودا كرميان: كلمة فارسية تعني اهلل كرمي
2- زباد : أحد أنواع الطيب، خنة : العطر. 
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ناريه

)7(

َلــــــْوال نــــــاِريـــــــــه ـــ آَيه يــــــا نــــــاِريــــــه ـــ آَيه يـــانـــاريـــه ـــ

َلْوال ناِريه يا ناِريهـ ـــ ياحلوـ ـــ َلْوال ناِريه ناِريه ُحْلو

ــــــي َعـــنِّ َلـــــــــــت  َوَتـــحـــــــَوَّ ــــ  َقــــْطــــــر  ِفـــــي  َمْحُبوَبَتْي 

ُحْلو ماِلّي  آنا  قاَلت  يـــــــــاحلو  اجَلَمل  طرشلها 

بـــــــــاشـــــــــــــــًا ـــــــــَن  َحــــــسَّ َوأَّخـــــــــََذ  أَْحـــــــــرُكــــــــــــم  َواهلل 

َقـــّمـــاشــــــــــــُه َويـــْنـــِثـــر  ـــَبـــتــــــُه  َركَّ َعِلّي  َويـــقـــعـــد 

َحـــنـــانـــــــــُه ــــــَن  َزيَّ يــــــــــــا  الــــــَبــــــْدو  َبــــــنــــــات  ِحـــــــــنــــــا 

تعـد هـذه التنزيلـة مـن أشـهر التنازيـل التـي تغنـى يف فصـل احلسـاوي يف منطقـة 
اخلليج لكن -أيضا- تختلف يف الشـطر األول حيث يقولون عند تنزيل هذه التنزيلة:

)هيلـو ناريـه ــــ ايـه يـا ناريـه ــــ ايـه ياناريـه ــــ هيلـو ناريـه يـا ناريـه ـــــ ياحلـو ـــــ هيلـو ناريـه 
ناريـه حلـو(

ولكـن عنـد التمعـن يف الشـطر واملعنـى جنـد املعنـى لـوال ناريـه هـي األصح فالشـخص 
يحكـي عـن نـار الفـراق علـى محبوبتـه ومـع ذلـك مـن شـدة احلـب يقـول نـاري حلـو أي 
حـالوة النـار إذا كانـت مـن محبوبتـه، يشـكي من األلم ومع ذلـك يوصفه بلذة احلالوة.



257

راعي الزميم

)8(

راِعـي الَزِميـم )1( ياعلـي َحـْول َلـُه

ـــَلــــــُه زايـــــــر خــــــوالــــــــه َواملَـــَطـــــــــر َبلَّ

َثــــْوبـــــــُه ارهيـف َوالـــــُهــــــــــَوى َشـَللُه

هــلــــــي ُمـــــــــوَدة  َمـــــــن  أَلََودُه  َواهلل 

1- الزميم : تصغير الزمام وهو حلية من حلي النساء توضع باحد فتحتي األنف، الغرض منه الزينة عند النساء.
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يا اهلل هو يا اهلل

)9(

يـــــــــا اهلل ُهـــــو يـــــــــا اهلل

قـــــــــــــــولــــــــــــــو اهلليا اهلل ُهو يــا اهلل

يـــــــا اهلل ُهـــــو يــــــا اهلل

ـــــــة الــــَزلَّ قـــــــــــــــولــــــــــــــو اهللَغــــــــّفــــار 

ــــي يـــــــــا عيسى ِبـــــأَحِّ

قـــــــــــــــولــــــــــــــو اهللَصْبـِري َوَمّزاَحـْي

ـــة يـــاعـيــسى َجـنَّ

نـة اجْلَ َحــَور  قـــــــــــــــولــــــــــــــو اهللَمـن 

َزبـــــــــــــــاد َوُخــنــَنــــــة

قـــــــــــــــولــــــــــــــو اهللَوْمسـِك َفّياَحْيـَي
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لك دان

)10(

َوَلـــــّي دانـــــا ْيـــــــــــــــــــالُهَلـَك داَن  َواوَّ آَيـــــــــــة 

َلــــــَك داَن َوَلــــــــــــّي دانــــــــــــــا

ـل يـــــــــــــــــــــــاعــــــيــــــونــــــــــيياعيونـي َلـَك َواَويِّ

مـــــــانــــاكــلـــــه َنــــــــْأُكــــلـُهُتــــــــّفـــاح  إنـــشـــااهلل 

ـــيــــــِنـــــي ُحــــْلـــــــو ُيــَســــلِّ

ـل يـــــــــــــــــــــــاعــــــيــــــونــــــــــيياعيونـي َلـَك َواَويِّ

َنـــْأُخــــــــذُهَغـــِريــــــب مـــانـــاخــــذه انشـــااهلل 

ــيــِنــي ــــــــــل َوُيـَخـــلِّ ُيــــــــَرحِّ

ـل يـــــــــــــــــــــــاعــــــيــــــونــــــــــيياعيونـي َلـَك َواَويِّ

يـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــدوِحــــنــــا َبـــنــــات الـَبــْدو أَي 

َواِزيــــــــــــن َحــــــنـــــــــانــــــــــــا

ـل يــــاعـــيـــونــــي هــــاهللياعيونـي َلـَك َواَويِّ
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يا األسمري

)11(

َلـّو يـا اأَلَْسـَمِرّي ِهـَي َواهلل يا األســـمــــري تــــيــريـــــا آِلِلـــــــــّييـا أِلُ

وياال َلو يــــا اأَلْسَمِرّي ِهَي َواهلل

لـــــــويـــــــســتــمــيل َيـــِمــيــل  يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهلليـــتــــــه 

اِلــــــيـــَمْيــــِن ـــَنـــــــــُه  َعـــيَّ يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهللَوِمْكــــــَحـــل 

َوأّنـــــــا جــتــيـــل ْضـر جــــتــــيل  يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهللخِلُ

وامتايلـي الـــعـــرايـــــــه  ُأّم  يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهلليـــــــــــــا 

ُصــُعـــد الـِمْصـــَعـــد  َعَلـى  يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهلليـــتــــه 

الـــَســـْعــــد َلــــــــــْوح  تـــــــُه  َقصَّ يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهللِفـــــــي 

يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهللغــــــــاَب الَقــــَمر َوِحــــــَل الـــَوْعـــــــــد

ُصــــَوْيِحـَبـــــي َمــــــكــــــان  يااللـو يـا اأَلْسـَمِرّي ِهـَي َواهللهــــــــــــــــذا 

يـــــــا األســـمــري تــيــريـــــــــــا آِلِلـــــــــّي
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أحد أشكال فصول لفجري  
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يف أثناء ممارسة فصل احلساوي  

أداء فن لفجري - فرقة سعد بن عواد  الهتمي  
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مراجع نصوص لفجري:

æ االحتفاالت اجلماعية وبعض األشكال الثقافية املصاحبة - يف مجتمع الغوص - 

د. كلثم علي غامن الغامن، اجلزء الثاني الطبعة األولى - قطر سنة 1997م، الطبعة 
الثانية قطر 2011م، مهرجان قطر البحري.

æ كتاب األغنية الشعبية يف قطر - محمد طالب الدويك - املجلد األول والثاني - 

الطبعة الثانية سنة 1991م.

æ كتاب األغنية الشعبية يف قطر - محمد طالب الدويك - اجلزء الثالث - أغاني 

البحار سنة 1975م.

æ ندوة األغاني الشعبية الكويتية مستقبل املوسيقى التقليدية وفنون األداء احلركي  

الدوحة أكتوبر -1998م، مركز التراث اخلليجي - د. بندر عبيد.

العربية  التغيير وآلياته يف موروثاتنا الشعبية- جاسم محمد احلربان-املؤسسة   æ

للدراسات والنشر- الطبعة األولى - بيروت 2010م.

التراث  مركز   - اخلان  أحمد حسن  وحيد   - البحرين  الغوص يف  أغاني  كتاب   æ

الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية- الطبعة األولى- قطر- سنة 2002م.

æ كتاب الندوة الفكرية حول النهمة وفنون البحر _جائزة كتارا لفن النهمة نهام 

اخلليج 2018م، املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا.

æ كتاب الفجري - جاسم محمد احلربان - 1994م. 

æ أنغام خليجية _ رواية النهام بدر هاشم السادة - الطبعة األولى - 2018م. 

املؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت. 

æ الدور والفرق الشعبية يف البحرين العادات والتقاليد والفنون-الطبعة األولى 2005 م.

æ فرقة سعد بن عواد الهتمي - برنامج قطر وفنونها الشعبية - 1983م، تلفزيون قطر. 

æ إذاعة قطر فرقة سعد بن عواد _ 1976م. 
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æ فرقة سعد بن عواد تسجيل مركز التراث 1992م. 

æ فرقة ساملن جوهر آل نحاس تسجيل إذاعة قطر - 1975 - 1973 م.

æ تلفزيون قطر 1986 

æ فرقة مبارك بن سعيد السليطي تسجيل تلفزيون 1971م. 

æ تسجيل تلفزيون قطر - 1976م. 

æ تسجيل تلفزيون قطر -1977  سينما اخلليح. 

æ تسجيل تلفزيون الكويت 1976م. 

æ تسجيل فرقة مبارك بن سعيد 1980م،  تسجيل خاص. 

æ تسجيل تلفزيون قطر  برنامج أغاني شعبية 1980م. 

æ تسجيل خاص لفرقة مبارك بن سعيد 1989 يف مقر الفرقة. 

æ فرقة اللؤلؤة- تسجيل تلفزيون قطربرنامج  قطر وفنونها الشعبية، 1983م. 

æ تسجيل مركز التراث الشعبي 1992م. 

æ تسجيل إذاعة قطر   1998م.  

æ تسجيل تلفزيون الريان 2011م. 

æ  تسجيل املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا جلنة التراث 2016م. 

æ فرقة سليم جوهر  تلفزيون قطر 1971م.

æ تلفزيون قطر 1972م. 

æ فرقة سليم جوهر  آل نحاس، إذاعة قطر 1975م. 

æ فرقة جوهر ساملن إذاعة قطر 1975م. 

æ عيد مجلي املهندي، تسجيل تلفزيون قطر 1975م. 

æ تسجيل إذاعة قطر. 
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æ تسجيل تلفزيون الكويت 1968م. 

æ تسجيل تلفزيون قطر 1972م. 

æ  تسجيل جلنة االحتفاالت باليوم الوطني فنون البحر النهام عمر الكواري - النهام 

منصور املهندي - النهام قحطان الدوسري. 

æ تسجيل فرقة منصور املهندي- تسجيل خاص. 

æ النهام منصور جمعان املهندي. 

æ الراوي الفنان خالد سعيد جوهر. 

æ النهام عمر سلطان الكواري. 

æ النهام بدر هاشم السادة- 2015م.

æ الفنان محمد سعد السليطي. 

æ الفنان سالم عبداهلل سالم 2013م.
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أشهـر الفرق 

التي تمارس 

فــنــون البحر 

فـي الماضي 

والحــاضــر 
267
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أشهر من تغنوا بفن لفجري في قطر 

سليم بن جوهر آل نحاس. 1

فرج بن محمد . 2

محمد بن سالم . 3

إبراهيم بن صالح . 4

عيسى بن راشد . 5

مهنا بن راشد. 6

خميس بن بخيت . 7

غابش بن فرج. 8

إسماعيل بن فرج . 9

فرحان بن مرزوق بوفريح. 10

يعقوب بن مبارك بوفايدة. 11

راشد بن علي . 12

حارب بن راشد احلارب . 13

مبارك بن سعيد. 14

سعد بن عواد. 15

مسعود املاس . 16

يعقوب املاس. 17

مسعود بن فرج. 18

كرم بن بشير. 19
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غامن بو سباع . 20

نابت بن مبارك. 21

فرج بن سالم. 22

بخيت بن جوهر . 23

حسن بن بالل. 24

بشير بن نامي. 25

مفتاح بوصبار. 26

سعد بن سبت بوشايع . 27

سعد بن نامي. 28

علي بن أحمد اليعقوب . 29

مرزوق بن دهام. 30

دهام بن رماي . 31

راشد املاس فيروز. 32

جمعان بن فرج. 33

إسماعيل بن فيروز . 34

خميس املال. 35

جوهر بن وليد. 36

صالح بن تركي. 37

طرار بن سعيد. 38

بدر بن إبراهيم. 39

خالد بن سعيد جوهر . 40

محمد بن سعد. 41
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هالل بن عيد . 42

فرج بن مبارك متيوح. 43

سالم املال. 44

جابر بن جمعه . 45

حمد احملري. 46

 جوهر بن سلطان . 47

خلف بن صالح. 48

جوهر بن بطي . 49

سعد بن بطي. 50

علي بن صقر . 51

يوسف بن إبراهيم . 52

سليمان بن سعيد. 53

فارس الكعبي . 54

منصور بن جمعة . 55

محمد بن جمعان . 56

محمد بن طرار. 57

مدعث بن محمد عواد. 58
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سعد بن عواد )بوعواد( 

أشهر العازفين على الطبل في فنون البحر في قطر: 

سعد بن عواد. 1

مجلي السليطي . 2

مشعف. 3

بو بومه . 4

سلطان بن ماجد . 5

مفتاح بوصبار . 6

سليم بن  جوهر آل نحاس. 7
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بارود السليطي. 8

ساملن بن جوهر. 9

خميس بن مرزوق. 10

إسماعيل بن فيروز. 11

محمد بن جمعان . 12

جوهر بن وليد . 13

أشهر العازفين الحاليين على الطبل في فنون البحر في قطر: 

تركي بن صالح. 1

خالد بن سعيد جوهر . 2

صالح بن عبد اهلل . 3

محمد بن دخيل. 4

إبراهيم بن حسن . 5

محمد بن سعد . 6

سعيد بن خميس. 7

منصور بن جمعة . 8

أحمد بن راشد. 9

سلطان بن مبارك سعيد. 10

سعد بن مرزوق. 11

عبداهلل بن سعد. 12

عبد العزيز بن إبراهيم. 13
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 خالل أداء لفجري  



274

أشهر الفرق التي تمارس فنون البحر في قطر

فرقة سعد بن عواد للفنون الشعبية:

صاحب الفرقة: سعد بن عواد 

املنطقة: فريج الهتمي - الدوحة

عدد أفراد الفرقة: 50 شخصاً 

متارس الفرقة جميع أنواع الفنون الشعبية

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1960 م

تاريخ اندثار الفرقة وتوقف ممارسة نشاطها: 1995 م

ولها عدة تسجيالت يف إذاعة قطر وتلفزيون قطر. 

أشهر األعضاء:

حارب بن راشد احلارب. 1

إبراهيم بن صالح. 2

نابت بن مبارك. 3

فارس الكعبي . 4

خميس بن بخيت . 5

علي بن أحمد اليعقوب. 6

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة اسلطة للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: مبارك بن سعيد املؤذن

املنطقـة: اسـلطه القدميـة ) شـرق ( سـابًقا، ومـن بعـد انتقلـت إلـى منطقـة اسـلطه 
الدوحـة.   اجلديـدة- 

عدد أفراد الفرقة: 65 شخصاً 

متارس الفرقة جميع الفنون الشعبية 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1945م

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 2000م 

ولها عدة تسجيالت يف إذاعة قطر وتلفزيون قطر.

أشهر األعضاء:

مبارك بن سعيد. 1

بشير بن نامي. 2

عيسى بن راشد. 3

سعد بن نامي. 4

كرم بن بشير. 5

خلف بن صالح. 6

سعيد بن سالم البديد. 7

مهنا بن راشد . 8

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة البدع للفنون الشعبية:

صاحب الفرقة: سليمان سعيد السودان 

املنطقة: البدع - الدوحة. 

عدد أفراد الفرقة: 60 شخصاً 

متارس الفرقة جميع أنواع الفنون الشعبية 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1910م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 2000م

ولها عدة تسجيالت يف إذاعة قطر  وتلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

جمعان بن فرج . 1

إسماعيل بن فيروز. 2

جوهر بن وليد. 3

عيسى بن عيسى. 4

حمد احملري. 5

تركي بن صالح. 6

صالح بن تركي. 7

مبارك بن فرج . 8

فرج بن محمد . 9

جمعان بن محمد . 10
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نصيب بن محمد . 11

عبداهلل بن يوسف . 12

خضير بن حسن . 13

منصور بن سالم. 14

خليفه بن جمعان. 15

)لم يعد للفرقة وجود(

فرقة عيد مجلي للفنون الشعبية:

صاحب الفرقة: عيد مجلي 

املنطقـة: براحـة اجلفيـري سـابًقا، ثـم انتقلـت الفرقـة إلـى مدينـة خليفـة اجلنوبيـة - 
الدوحة. 

عدد أفراد الفرقة: 50 شخصاً 

متارس الفرقة جميع أنواع الفنون الشعبية.

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1945 م. 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 2002م 

ولها عدة تسجيالت يف إذاعة قطر  وتلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

عيد بن مجلي. 1

مجلي بن عيد. 2
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محمد بن سالم . 3

زايد بن مشني الغامدي. 4

عبدالكرمي بن مرزوق . 5

هالل بن عيد. 6

حسن احملري. 7

)ولم يعد للفرقة وجود(

  

فرقة املنانعة للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: خميس املال 

املنطقة: فريج بن عمران - الدوحة.

عدد أفراد الفرقة: 54 شخصاً 

متارس جميع الفنون الشعبية 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1969 م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 1994 م 

ولها عدة تسجيالت يف إذاعة قطر  وتلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

خميس املال. 1

راشد بن خميس. 2

دهام الرميحي . 3
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مبارك بن مفتاح. 4

ناجي بن خميس. 5

)ولم يعد للفرقة وجود(

فرقة سالم املال للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: سالم املال 

املنطقة: مدينة خليفة اجلنوبية - الدوحة. 

عدد أفراد الفرقة: 35 شخصاً 

متارس فن العرضة - فنون البحر 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1989 م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 1992 م 

ال توجد لها تسجيالت يف إذاعة قطر وال فـي تلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

سالم املال. 1

موسى بن سالم. 2

علي بن هالل. 3

حمد بوصرخة . 4

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة نابت مبارك للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: نابت بن مبارك

املنطقة: جنمة »بالقرب من مصنع البيبسي سابًقا« - الدوحة. 

عدد أفراد الفرقة: 35 شخصاً

متارس فن العرضة - فنون البحر 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1990 م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 1995 م 

ال توجد لها تسجيالت يف إذاعة قطر  وال فـي تلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

مسعود بن فرج . 1

سعد بن سبت بوشايع. 2

حسن بن هزاع. 3

غابش بن فرج. 4

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة اخلور للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: ساملن بن جوهر

املنطقة: مدينة  اخلور 

عدد أفراد الفرقة: 30 شخصاً 

متارس فن العرضة - فنون البحر 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1901 م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 1997 م 

توجد لها تسجيالت يف إذاعة قطر  وتلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

مبارك بن مرزوق . 1

جوهر بن سعد. 2

عبداهلل بن سعد الغسي. 3

سعد بن عبد اهلل الغسي. 4

دهام بن رماي. 5

جمعة بن حلدان. 6

صالح بن سالم. 7

سعد بن بالل . 8

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة نحاس للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: فرج بن محمد 

املنطقة: اسلطة القدمية شرق - الدوحة

عدد أفراد الفرقة: 120 شخصاً 

متارس فن العرضة - فنون البحر 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1905  م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 1973م.

توجد لها تسجيالت يف إذاعة قطر وتلفزيون قطر.

أشهر األعضاء:

سليم بن جوهر . 1

ماجد بن سلطان  . 2

بياد بن مجلي. 3

ياقوت بن عنبر. 4

عنبر املاس بوخمسن . 5

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة زايد بن حارب للفنون الشعبية:

املنطقه: ذخيرة - شمال قطر 

عدد أفراد الفرقة: 30 شخصاً 

متارس فن العرضة - فنون البحر 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1977 م 

التاريخ التقريبي لتوقف الفرقة عن ممارسة نشاطها: 1997 م 

توجد لها تسجيالت يف إذاعة قطر  وتلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

سبات املهندي . 1

جوهر بن سعد. 2

إبراهيم بن محمد ماجد . 3

سعد بن سالم . 4

هالل بن علي . 5

)ولم يعد للفرقة وجود(
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فرقة اللؤلؤة للفنون الشعبية: 

صاحب الفرقة: تركي صالح، ومن بعده خالد سعيد جوهر. 

املنطقة: جنمة سابًقا، وانتقلت الفرقة إلى منطقة الدوحة اجلديدة - الدوحة

عدد أفراد الفرقة: 50 شخصاً 

متارس الفرقة جميع الفنون الشعبية 

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 1977 م 

توجد لها تسجيالت يف إذاعة قطر وتلفزيون قطر

أشهر األعضاء:

1. خالد بن سعيد بن جوهر 

2. محمد بن سعد 

3. سلطان بن سعد

4. مدعث بن محمد عواد 

5. جمال بن موسى 

6. عبداهلل بن سعيد 

7. أحمد بن راشد

8. محمد بن سعد 

9. حسن بن يوسف جمعة

10. محمد بن دخيل 

11. جمال بن جمعة
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12. محمد بن صالح

13. سعيد بن عبد الرحيم عمر 

14. صالح بن عبد اهلل 

15. جمال بن عبد الرحيم عمر 

16. أحمد بن عبد الرحيم عمر

17. محمد بن سلطان 

18. عمر بن سلطان 

19. سلطان بن سليمان

20. محمد بن سليمان

21. محمد بن طرار

22. إبراهيم بن حسن بالل 

23. إدريس بن جمعة

24. محمد بن عبد الرحيم عمر

25. سعيد بن عبد الرحيم عمر

)الفرقة ال تزال متارس الفن(
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فرقة منصور جمعة بو صبار:

صاحب الفرقة: منصور بن جمعة

املنطقة: سوق واقف سابًقا - الدوحة 

عدد أفراد الفرقة: 60 شخصاً 

متارس الفرقة جميع أنواع الفنون الشعبية

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 2013م 

ولها عدة تسجيالت يف إذاعة الريان وتلفزيون الريان. 

أشهر األعضاء: 

منصور بن جمعة. 1

سلطان بن سليمان . 2

سعيد بن خميس. 3

خميس بن جمعة. 4

فيصل بن مطر. 5

جمال بن عبد الرحيم عمر. 6

محمد بن سالم. 7

عبد اهلل بن دهام. 8

خليفة بن دهام. 9

محبوب بن زايد. 10

)الفرقة ال تزال متارس الفن(
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فرقة املها للفنون الشعبية:

صاحب الفرقة: نايف مال اهلل 

املنطقة: دحيل - الدوحة 

عدد أفراد الفرقة: 30 شخصاً 

متارس الفرقة جميع أنواع الفنون الشعبية.

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 2007م 

أشهر األعضاء:

نايف مال اهلل. 1

علي بن سعيد. 2

راشد بن إدريس. 3

عبد اهلل بن أحمد. 4

زايد بن شنان. 5

سالم بن ساملن. 6

صالح بن مرزوق. 7

فهد بن مبارك. 8

)الفرقة ال تزال متارس الفن(
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فرقة جلبيالت للفنون الشعبية:)1( 

صاحب الفرقة: عبدالعزيز عتيق

املنطقة: الدفنة - الدوحة 

عدد أفراد الفرقة: 30 شخصاً 

متارس الفرقة جميع أنواع الفنون الشعبية

التاريخ التقريبي لتأسيس الفرقة: 2014م 

أشهر األعضاء:

فيصل بن إبراهيم. 1

محمد بن فرج. 2

فيصل بن رفيع. 3

ناصر بن شميس . 4

عبد اللطيف بن شميس . 5

حسن بن حسن بالل . 6

)الفرقة ال تزال متارس الفن(

1- ومن اجلدير بالذكر أن جميع املعلومات الواردة حول الفرق الفنية مت احلصول عليها من عدة مصادر أبرزها: كتاب األغنية الشعبية يف قطر - محمد 
طالب الدويك األجزاء األربعة - الطبعة األولى سنة -1975- وزارة األعالم القطرية، ولقاءات ميدانية مع عدد من املتخصصن والرواة من أهمهم : خالد 

سعيد جوهر، خليفة جمعان السويدي، مبارك دهام رماي املهندي، منصور جمعة املهندي.
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  صورة تعبر عن احلياة البحرية يف قطر املاضي 
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صور أداء فن لفجري: 
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أداء فن اخلراطي
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صالح بن تركي التركي
من حفظة التنازيل يف لفجري 

 تركي بن صالح التركي        
  من أشهر العازفن على الطبل                                                                                                                    

أشهر العازفني احلاليني يف لفجري وفنون البحر

خالد  بن  سعيد جوهر
من أشهر عازفـي الطبل يف لفجري 

وفنون العمل ومن حفظة التنازيل
  رئيس فرقة اللؤلؤة للفنون الشعبية 

محمد بن سعد السليطي 
من  حفظة التنازيل يف لفجري
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النهام منصور بن جمعة املهندي 
مطرب ونهام ومن أشهر عازيف الطبل 
يف لفجري  وفنون العمل، ومن حفظة 

التنازيل واملوال
 رئيس فرقة منصور بوصبار للفنون 

الشعبية

 أحمد بن راشد املناعي
عازف طبل يف لفجري وفنون العمل 

  مدعث بن محمد عواد 
من حفظة التنازيل يف لفجري

  النهام  عمر بن سلطان الكواري 
نهام ومن حفظة املّوال  
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محمد بن دخيل احلمد
 عازف طبل يف لفجري وفنون العمل

 محمد بن سعد الرميحي 
 عازف الطبل يف لفجري وفنون العمل                                                                                         

 محمد بن طرار النصر  
إيقاعي على )اليحلة(

حسن بن يوسف جمعة 
إيقاعي على )اليحلة( والطارة يف 

لفجري ومن حفظة التنازيل
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صالح بن عبداهلل العبيدلي 
من عازيف الطبل يف لفجري وفنون العمل 

سعيد بن خميس الهتمي 
من عازيف الطبل يف لفجري وفنون العمل 

 سلطان بن سليمان املهندي  
إيقاعي يف فن لفجري

إيقاعي على اليحلة والطارة 

خميس بن جمعة املنصوري 
 إيقاعي مرواس يف لفجري وطبل 
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  جمال بن جمعة املريخي 
  إيقاعي مرواس يف لفجري 

سعيد بن عبدالرحيم عمر 
إيقاعي على اليحلة يف لفجري

جمال بن عبدالرحيم عمر 
إيقاعي على اليحلة يف لفجري  

 أحمد بن عبد الرحيم عمر
مطرب ومؤدٍ يف فن لفجري



306

 إدريس بن جمعة الفاضل 
إيقاعي وعازف طوس

إبراهيم بن حسن بالل 
إيقاعي يف لفجري وفنون العمل 
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بعض من صور الفنانني القدامى يف لفجري وفنون البحر، يرحمهم اهلل  

حارب بن راشد احلارب 
من أشهر حفظة التنازيل واملّوال يف قطر

سليم  بن جوهر آل نحاس
رئيس فرقة نحاس للفنون الشعبية

ومن أشهر حفظة التنازيل يف لفجري                                                             
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ساملن بن جوهر املهندي 
من أشهر حفظة التنازيل 

رئيس فرقة اخلور ومن أشهر عازيف الطبل يف لفجري وفنون العمل وحفظة التنازيل

النهام سالم املال املناعي 
رئيس فرقة سالم املال

من حفظة التنازيل يف لفجري

إسماعيل بن فيروز
من أبرز عازفـي الطبل يف فنون العمل 

ولفجري ومن حفظة التنازيل 
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  مبارك بن سعيد السليطي 
رئيس فرقة اسلطة ومن أشهر حفظة 
التنازيل يف لفجري                                             

سليمان بن سعيد السويدي
نهام ومن  حفظة التنازيل يف لفجري
رئيس فرقة البدع للفنون الشعبية 



310

خميس املال املناعي
حداي  ومن اإليقاعين وحفظة التنازيل

رئيس فرقة خميس املال للفنون الشعبية 

 سعد بن عواد الهتمي 
من عازيف الطبل يف لفجري وفنون البحر وحفظة التنازيل ومن أشهر حفظة التنازيل 

ولقب ملك الطبل يف لفجري يف قطر،  وواحد من أبرز ممارسي لفجري
رئيس فرقة سعد بن عواد للفنون الشعبية 
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 بشير بن نامي السليطي  
 من أشهر حفظة التنازيل

  علي بن أحمد اليعقوب 
من حفظة التنازيل يف لفجري

يعقوب بن مبارك بوفايدة
من إيقاعيي املرواس يف لفجري ومن 

أشهر حفظة التنازيل

   خميس بن بخيت الهتمي 
 إقاعي ومن حفظة التنازيل يف لفجري
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سعد بن نامي السليطي 
 من اإليقاعين وحفظة التنازيل 

يف لفجري

إبراهيم بن صالح اخللف 
من أشهر حفظة التنازيل 

 عيسى بن راشد الفضالة 
من أشهر حفظة التنازيل

نابت بن مبارك اخلليفي 
 من حفظة التنازيل

رئيس فرقة نابت مبارك للفنون الشعبية 
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مهنا بن راشد الفضالة 
من أشهر حفظة التنازيل يف لفجري 

كرم بن بشير السليطي 
من أبرز عازفـي الطبل يف فنون العمل 

ولفجري، ومن حفظة التنازيل 

ماجد بن سلطان العالق النعيمي
من حفظة التنازيل يف لفجري

  غابش بن فرج املالكي 
من عازيف الطوس
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اآلالت 
الموسيقية

315
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اآلالت الموسيقية المستخدمة 

في الفنون البحرية في قطر: 

ممـا الشـك فيـه أن جميـع اآلالت املوسـيقية الشـعبية يف دولـة قطـر هـي نفسـها 
املسـتخدمة يف معظم دول اخلليج وعدد من الدول العربية، كما أن بداية دخول تلك 
اآلالت احلديثـة كانـت يف نفـس مرحلـة دخولهـا لـدول اخلليـج تقريًبـا، وتعتبـر اآلالت 
املوسـيقية الشـعبية مـن أهـم العوامـل الرئيسـية التـي تسـاعد الفنـان الشـعبي علـى 
االبتـكار واإلبـداع، وقـد ذكـر الفنـان الشـعبي خالـد سـعيد جوهـر أن لـكل فنـان عازف 
آلتـه اخلاصـة بـه، يحبهـا ويهتـم بهـا كما لو كانت معشـوقته، فهـو يضعها يف مكان آمن 
أو يقـوم بتعليقهـا علـى جـدار الغرفـة ويتعامـل معهـا بلطـف كمـا لـو كانـت كائًنـا حًيـا 
يشـعر ويحـس، وهنـاك آالت كالطبـل أو الطـارة يقـوم أصحابهـا بعمل حناء خاصة بها 
ويزخرفونهـا بنقـوش بسـيطة وجميلـة، ويكمـن أحـد أهـم مظاهـر اهتمامـات الفنـان 
بآلتـه املوسـيقية هـو تعريضهـا للشـمس والهـواء كل أسـبوع مـرة علـى األقـل حتـى ال 

تتعـرض للتلف.

الفنـان خالـد سـعيد جوهـر قائـاًل: بأنـه ميلـك غرشـة أو يحلـه كمـا  ويسـتطرد 
ــ وهـي اآللـة الفخاريـة التـي يسـتخدمها فنانـو لفجـري، مايـزال يحتفـظ بهـا  يسـميهاـ 
حتـت سـريره، ممـا يـدل علـى أنهـا عزيـزة جـًدا عليـه فقـد عاصرتـه يف شـبابه طـوال 

مسـيرته الفنيـة يف قطـر.

األصوات املوسيقية التي يصدرها الفنان:

باإلضافـة لألصـوات التـي تصـدر عـن التصفيـق وفرقعـة األصابـع، أو الضـرب 
بالرجـل يف بعـض الفنـون الرجاليـة، يوجـد -أيًضـا- بعـض مـن الفنانـن املوسـيقين 
يصـدرون أصواًتـا بأفواههـم ـــ بطريقـة إبداعيـة جـًدا ـــ تتماشـى مـع العـزف، وكأنهـم 

يعزفـون علـى آلتـن يف نفـس الوقـت.
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الـرواة أن الفنـان املبـدع سـعد بـن عـواد كان يعـزف علـى أحـد  وقـد ذكـر أحـد 
مسـارح الـدول األوروبيـة مسـتخدًما الطبـل بـكل قوة ومهارة مبصاحبـة صوت يصدره 
بفمـه حتـى أبهـر اجلميـع، وقـام املشـرفون علـى احلفل املوسـيقي اخلاص باسـتدعائه 

ليسـألوه عـن كيفيـة األداء.

 

سعد بن عواد يؤدي أحد أشكال فصول لفجري 
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األدوات المستخدمة في لفجري وفنون البحر:

الطبل: 
أحد أدوات اإليقاعات املوسـيقية، يصنع من خشـب الفنسـي أو خشـب املشـمش، كما 
كانـت تسـتخدم سـابًقا -أيًضـا- أجـذع النخيـل حيث )حتفر( على شـكل برميل مفتوح 
مـن اجلهتـن ويسـمى ــــ قبـل صناعـة القـرف ـــ )خشـب محفورومجـوف(، وتسـتخدم 
جلـود احليوانـات مثـل البقـر واخليـول  لسـد فتحـة البرميـل التـي علـى اليسـار، وجلد 
آخـر خفيـف لسـد الفتحـة التـي علـى اليمـن، ويشـد بحبـال يقـال لهـا حبـال سـيزال، 
ويلـف حـول اجللـد قطعـة مـن احلديد الرقيق يسـمى بالعقال، والهـدف منه هو تثبيت 

قطعـة اجللـد جيـًدا مـن الطرفـن ليصبـح لدينـا  طبـل بشـكله الصحيـح والقوي.

لقـد كان الطبـل قدمًيـا يتميـز بكبـر حجمـه وثقـل وزنـه، فاملقـاس التقريبـي للطبـل 
القـدمي طولـه مـن 70 سـم إلـى 80 سـم وقطـره 40 سـم تقريًبـا، وقـد دخلـت علـى 
الطبـل القـدمي بعـض التغيـرات مـن حيـث اخلشـب املسـتخدم وحجـم ووزن الطبـل، 
حيـث أحدثـت هـذه التغيـرات اختالًفـا بسـيًطا وأسـهمت يف تغيـر نبـرة صـوت الطبـل 

ويف اإليقـاع الـذي يصـدر مـن الضـرب عليـه.

وتربط حبال الليف حول الطبل بطريقة دقيقة جداً تسمى »التشبيح«، واحلبل الذي 
يلـف حـول محيـط الطبـل مـن املنتصـف يسـمى حبل  املوازنة مبسـاعدة )الهواسـة( أو 
)املسـماتة( التـي تسـاهم يف عمليـة شـد حبالـه، ويقسـم الطبـل إلـى قسـمن: الـرأس، 
وتكـون جهـة اجللـد فيـه مـن النـوع السـميك وتسـتخدم لـه العصا املصنوعـة من جريد 
النخيـل، أمـا القسـم اآلخـر فيكـون مـن اجللـد اخلفيـف ويسـمى الشـمالي ويضـرب 

عليهـا باليـد فقط.

وذكـر الفنـان الشـعبي خالـد سـعيد جوهـر أن لـكل فـن مـن الفنـون الشـعبية )مثـل 
العرضـة والليـوة والتـي يسـتخدم فيها الطبل( طبـاًل خاصاً وعصا خاصة ومواصفات 

معينـة لهـذه األداة. 

وبذلـك نـرى مـدى إبـداع الفنـان الشـعبي وقـوة حسـه الفنـي يف اختيـار املواصفـات 
العالقـة  نـرى  كمـا  الشـعبية،  الفنـون  مـن  فـن  كل  تناسـب  التـي  الطبـل  الفنيـة آللـة 
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واالنسـجام بـن احلـريف صانـع اآلالت املوسـيقية وبـن الفنـان الشـعبي الـذي يطلـب 
منـه مواصفـات فنيـة خاصـة لـآلالت التـي يسـتخدمها.

وأشـهر عـازف علـى الطبـل يف قطـر ودول اخلليـج هـو سـعد بـن عـواد الهتمـي الـذي 
لقـب مبلـك الطبـل وذاع صيتـه يف منطقـة اخلليـج وحـاز علـى شـهرة كبيـرة يف ذلـك 

الوقـت.

صورة البن عواد وهو على ظهر محمل  
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الطبل:
ما هي أجزاء الطبل ومما يصنع وما هي املكونات املستخدمة لطبل السيفي؟ 

حبل الليف :

وهو مصنوع من ليف أشجار النخيل.

القرف:

وهـو اخلشـب احملفـور علـى شـكل أسـطواني، وعـادة مـا يكـون مـن خشـب )السيسـم( 
أو أي نـوع مـن اخلشـب اجليـد.

اجللد: 

من جلود األبقار والثيران.

العقال : 

قطع من احلديد بشـكل دائري مبقاس فتحات اخلشـب يوضع عليها اجللد. وقدمًيا  
كانوا يستخدمون اخليزران،  ويف الوقت احلالي يستخدمون احلديد الدائري.

امليبر:

وهي إبرة كبيرة  خلياطة اجللد.
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حلقات:

وهمـا قطعتـان مـن احلديـد مزخرفتـان ومثبتتـان يف منتصـف الطبـل لوضـع قطـع من 
القمـاش مـن أجـل حمله.

ومن أشهر صّناع الطبول يف قطر:

ساملن بن جوهر . 1

عيد بن مجلي. 2

عبداهلل بن علي )بادار( . 3

يوسف بن حسن مال اهلل . 4

مفتاح بن بخيت. 5

تركي بن صالح. 6

سالم بن عبد اهلل . 7

إبراهيم أكبر . 8

ناصر بن مبارك مجلي . 9

ناصر بن منيف. 10

سعد بن عواد. 11

عبداهلل بن عيد بوحبل . 12

إسماعيل بن سالم  . 13

الطارة:

الطـارة أو الـدف هـو أحـد اآلالت املوسـيقية التـي تسـتخدم يف معظـم الفنـون الغنائية 
الشـعبية، وهـو عبـارة عـن إطـار خشـبي مصنـوع مـن خشـب السيسـم )خشـب التـوت( 
قطره 40 سم وعرض اإلطار 10 سم تقريًبا، يغطي الطارة كاملة حتى نهاية حوافها 
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جلـد حيوانـي مـن النـوع اخلفيـف مثـل الغنـم أو املاعـز، وعنـد الطـرف تتـم اخلياطـة 
بطريقـة فنيـة واحترافيـة لضمـان عـدم فـك اجللد عن اإلطار اخلشـبي، وعند الرغبة 
يف اسـتخدام الطـار يتـم تعريضـه للنـار مبسـافة معينـة ومحـددة للحصـول علـى جلـد 
مشـدود يضمـن صـدور صـوت قـوي وحـاد، لكن اليتـم تعريضه ملسـافة قريبة جًدا من 
النـار حتـى اليـذوب اجللـد وتتلـف الطـارة، وقـد أتقـن الفنـان احلـريف صناعـة اآلالت 
املوسـيقية بـكل مهـارة ودقـة، بغـض النظـر عـن أن الطـارة قـد تتعـرض أحياًنـا للشـق 

نتيجـة سـوء االسـتخدام أو الضـرب املبالـغ فيـه علـى اجللد.

صورة الطارة من األمام مزخرفة باحلناء
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وقـد ذكـر الفنـان الشـعبي خالـد سـعيد جوهـر بـأن األطفـال كانـوا يصنعـون قدمًيـا 
أدوات موسـيقية مـن بعـض املخلفـات البيئيـة، فقـد كانـوا يحضـرون إطـاًرا خشـبًيا ثم 
يسـتخدمون ورق كيـس اإلسـمنت عوضـاً عـن اجللـد ملـا يتميـز بـه مـن قـوة وسـماكة 

ويصنعـون طـارات خاصـة بهـم، كنـوع مـن تقليـد الكبـار.

أجزاء الطارة: 

الطوق:

وهو طوق عريض من اخلشب املرن يلف بشكل دائري. 

اجللد:

من جلود اخلراف واملاعز. 

امليبر: 

وهي إبرة كبيرة خلياطة اجللد. 

اخليط: 

وهو خيط متوسط احلجم من القطن خلياطة الطارة. 

البراشيم: 

وهي تصنع من النحاس بشكل كروي لتعطي نغًما مع الضرب على الطارة.

ومن أشهر صناع الطارة يف قطر نذكر:

ساملن بن جوهر  . 1

عيد بن مجلي. 2

تيسير بن إسماعيل. 3

مفتاح بن بخيت. 4
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يوسف بن حسن مال اهلل . 5

عبداهلل بن علي )بادار(. 6

إبراهيم أكبر . 7

سالم بن عبد اهلل. 8

سالم املال . 9

عباس اخلور. 10

عبداهلل بن عيد بوحبل. 11

إسماعيل بن سالم. 12

سليمان بن سعيد. 13

ناصر بن مبارك مجلي . 14

ناصر بن منيف. 15

بخيت بن عبداهلل وليد . 16

سعد بن سالم ضيف اهلل. 17

محمد غلوم محمد. 18
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تسخن »الطارات« على النار  
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املرواس: 

يعتبـر املـرواس أصغـر آلـة إيقـاع عرفهـا أهـل اخلليـج، وهـو عبـارة عـن آلـة صغيرة 
مـن أنـواع الطبـول طولهـا 20 سـم وقطرهـا 15 سـم تقريًبـا، لهـا قـرف مـن اخلشـب، 
تغطـى اجلهـة العليـا والسـفلى بجلـد املاعـز، ثـم يتـم تشـبيح املـرواس )شـد اخليـوط( 
بخيـوط قطنيـة سـميكة وليـس بحبـال مثـل الطبـل، واملـرواس آلـة مصاحبـة لفنـان 
اإليقـاع يف بعـض الفنـون الشـعبية حيـث يسـتخدمها بطريقة معينـة فيحملها بأطراف 
أصابعـه يف اليـد اليسـرى ليتمكـن مـن النقـر عليهـا بواسـطة السـبابة يف اليـد اليمنـى 
إلبـراز نقـرة - الـدم - مـع حفـظ السـبابة يف اجلهـة املقابلـة علـى الغشـاء يف حالـة - 

التـك - كمـا يعتبـر املـرواس مـن أهـم اآلالت يف فـن الصـوت. 
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غيـر أنـه يف الوقـت احلالـي اختلفـت صناعـة املراويـس واسـتخدمت خامـات مختلفـة 
منهـا البالسـتيك.

 أجزاء املرواس:

قطعة خشب بشكل برميل صغير مقاس شبر مجوف مفتوح من اجلانبن. 

جلد:

من الغنم أو األرانب أو السمك. 

عصا اخليزران:

 تقطـع نصفـن وتلـف بشـكل دائـري السـتخدامها يف تثبيت اجللـد ولفه حول املرواس 
ويسمى العقال.

خيط: 

خيط سميك من القطن.  
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ومن أشهر صناع املراويس يف قطر:

ساملن بن جوهر. 1

عبداهلل بن علي )بادار(. 2

يوسف بن حسن مال اهلل. 3

بخيت بن عبداهلل وليد. 4

مفتاح بن بخيت. 5

عيد بن مجلي. 6

سالم املال. 7
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اليحال أو اجلحلة:

اليحـال آلـة موسـيقية شـعبية مصنوعـة مـن الفخـار طولهـا 45 سـم،  وتسـمى كذلـك 
الغرشـة، وكان فنانـو لفجـري يحضرونهـا مـن )عالي( يف مملكة البحرين وهي منطقة 
مشـهورة بصناعـة الفخـار ومـا يـزال أهلهـا يصنعـون وميارسـون تلـك الصناعـة، وقـد 
ذكـر الفنـان الشـعبي خالـد جوهـر بأنـه كلمـا كان محيـط فتحـة اليحلـة ضيقـاً  كان 
ذلـك أفضـل، كمـا ذكـر بـأن فنانـي لفجـري العاشـقن لفنهـم عندمـا يندمـج أحدهـم 
بالعـزف علـى اليحلـة يقـوم بضربهـا بقـوة ممـا قد يؤدي إلى كسـرها، حيث من املمكن 

أن يكسـر يف اجللسـة الواحـدة أكثـر مـن »غرشـتن«.

اليحال كانت تستورد وتصنع من الطن األحمر  
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الطوس   

الطـوس، وهـي عبـارة عـن طبقـن مـن النحـاس األصفـر الثقيـل، قطر الطاسـة 7 سـم 
تقريًبـا، يربـط يف وسـط الطاسـة حبـل صغيـر مـن اخلـارج تتفـاوت أطوالـه مـن 5 سـم 
إلـى 15 سـم أحياًنـا، وتسـتخدم الطـوس يف فنـون العمـل علـى السـفينة وبعـض فصول 
قطعتـي  الشـعبي  الفنـان  وميسـك  واحلسـاوي،  واملخولفـي  احلـدادي  مثـل  لفجـري 
الطـوس بيديـه مـن جهـة احلبـل، واحـدة يف اليـد اليمنـى واألخـرى يف اليـد اليسـرى 
ويصفـق بهمـا بإيقاعـات فنيـة تتناسـب مـع كل فـن مـن الفنـون التـي تسـتخدم لهـا 

الطـوس. 

طريقة استخدام الطوس 
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صور بعض صناع اآلالت املوسيقية الشعبية قدميًا يف قطر يرحمهم اهلل:

مفتاح بن بخيت السويدي
رئيس فرقة مفتاح السويدي 

سعد بن علي الرميحي
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عيد بن مجلي املهندي
رئيس فرقة عيد مجلي للفنون الشعبية

ساملن بن جوهر املهندي 
 رئيس فرقة اخلور للفنون الشعبية 
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تيسير بن إسماعيل اجلاسم
رئيس فرقة تيسير إسماعيل  للفنون الشعبية

 سالم املال  املناعي 
رئيس فرقة سالم املال للفنون الشعبية
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 ناصر بن منيف الودعاني -يرحمه اهلل-

عبداهلل بن علي احملمد
 رئيس دار اليازي -يرحمه اهلل-

صور بعض صناع اآلالت املوسيقية الشعبية اجليل الثاني يف قطر:
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يوسف بن حسن مال اهلل
رئيس فرقة مجلي النسائية

 ناصر بن مبارك مجلي
 رئيس فرقة املشاعل
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بخيت بن عبداهلل وليد 
رئيس فرقة الفن للفنون الشعبية 

سعيد بن سالم ضيف اهلل 

محمد غلوم محمد
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األصوات الموسيقية التي يصدرها الفنان: 

األصابـع،  وفرقعـة  التصفيـق  عمليـة  عـن  تصـدر  التـي  األصـوات  إلـى  باإلضافـة 
أوالضـرب بالرجـل يف بعـض الفنـون البحريـة، والهمهمـة، يُصـدر - أيًضـا- بعـض 
مـن الفنانـن املوسـيقين - بطريقـة إبداعيـة جـًدا -  أصواًتـا بأفواههـم تتماشـى مـع 

العـزف، وكأنهـم يعزفـون علـى آلتـن يف نفـس الوقـت. 

المصطلحات الشعبية: 

)الدوهـال(: عبـارة عـن جملـة قصيـرة يرددهـا البحـارة يف أثنـاء اسـتعدادهم للقيـام 
بـكل عمـل علـى سـطح السـفينة. 

واملخولفـي  احلـدادي  مثـل:  لفجـري،  فـن  يف  اخلفيفـة  الفصـول  هـي  )نقوشـات(: 
بالعاميـة.  نقوشـات  عليهـا  يطلـق  واحلسـاوي، 

)الفصول(: أقسام فنون لفجري، كل قسم يسمى فصل.

)الكف(: التصفيق اإليقاعي يف أثناء الغناء. 

)الدم(: أو البم: الصوت الغليظ من الطبل أو الطارة أو الرق. 

)التك(: الصوت احلاد من هذه اآلالت. 

)تشبيح(: شد حبال الطبل. 

)أساس(: أول درجة نغمية يف املقام أو السلم. 

)القرار(: اسم مصطلح للدرجات الغليظة يف املقام.  

)اجلواب(: مقابل الدرجات الغليظة يف النغمات احلادة وكأنها جتيبها بصوت حاد. 

)الطوس(: مصفقات نحاسية صغيرة. 
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)صاقـول(: الضـارب علـى الطـار مسـتخرًجا صوًتـا أعلـى مـن بقيـة الطـارات ليثـري 
بهـذا حالـة االنتشـاء وللتحفيـز كذلـك علـى جـودة األداء.

)املقـام(: مصطلـح موسـيقي عربـي شـرقي يطلق على ثماني نغمـات متتالية لها طابع 
خـاص وتذوق منفرد. 

)اجلنس(: جزء من املقام يتكون من أربع نغمات متتالية. 

)جحلـة(: بتسـكن اجليـم وفتـح احلـاء، عبـارة عـن جرة ماء فخارية تسـتخدم لإليقاع 
م،  بالضـرب عليهـا براحـة اليديـن علـى جنبهـا وهـو التـك، وعلـى فوهتهـا وهـو الـدُّ

بتشـديد ورفـع الـدال وتسـمى كذلـك يحلـة.

)املرواس(: طبل صغير يحمل على راحة اليد ويضرب بأصابع اليد األخرى. 

م الغليظ يف الطبل.   )الراس(: صوت الدُّ

)نش(: اقفز

)الشمالي(: اجلهة األخرى من الطبل والتي تصدر صوت التك احلاد. 

)العب(: يلعب على لفجري ومؤدٍ على الطبل.

)يصقل(: يعزف على الطارة بإيقاع قوي وسريع. 

)حم(: أمر حتمية أي سخن الدف »الطارة«.

)مايطـرح(: ويعنـى بهـا االسـتمرار يف نشـوة الغنـاء وعـدم التكاسـل سـواء كان الغنـاء 
منفـرًدا أو جماعًيـا. 

)ال تغشمل(: ال تسهى أوتغفل.

)خاموش(: واملقصود بها السكوت واإلنصات، وهي ذات أصل هندي.

)الود(: قطعة من اخلشب، تعلق عليها بعض اآلالت املوسيقية.
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)املسواقة(: عصا من سعف النخيل.

)املسماتة(: عصا من خشب السدر لشد حبل الطبل.

)حبل العمار(: وهو اجلزء األخير من حبل املرساة.

)العدة(: وهي تعني اآلالت اإليقاعية مثل الطبول والدفوف. 

)امليبر(: وهي إبرة كبيرة تستخدم يف خياطة الدفوف والطبول. 
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الخاتمة

من ما سـبق، نرى أن التاريخ البحري لدولة قطر تاريخ حافل ومزدهر باألحداث 
الكثيـرة التـي أثـرت تأثيـًرا كبيـًرا يف حيـاة املجتمـع القطـري قدمًيـا، فحيـاة البحـر 
بالرغـم مـن قسـوتها وصعوبتهـا ومبـا حتتويـه مـن مخاطـر  الغـوص  فتـرة  وخاصـة 
وانكسـارات، إال أن اإلنسـان القطـري لـم يتنصـل مـن طبيعتـه البشـرية باتخـاذ الغنـاء 
واملوسـيقى أحـد سـبل العـالج النفسـي لعمـل تـوازن بـن قسـوة احليـاة وحـالوة الكلمة 
املغناة لدى الغاصة، وكيف أدرك قادة السفن ) النواخذة ( بشكل متقن وخبرة، أهمية 
الغنـاء علـى ظهـر السـفن، فقـد كانـت املوسـيقى إحـدى األدوات الهامـة والضروريـة 
املتعلقـة بالعمـل، فحملـوا معهـم اآلالت املوسـيقية واختـاروا أفضـل النهامـن ليكونـوا 
بصحبـة فريـق العمـل علـى ظهـور السـفن، وأصبـح للنهـام شـأن يف مجتمـع الغـوص 
حيـث أصبـح كبـار النواخـذة يخصصـون للنهـام راتًبـا شـهرًيا على مـدار العام، لضمان 
عـدم ذهابـه لنوخـذا آخـر أو التعاقـد معـه ملـا لهـذا املغنـي أو النهـام  مـن دور كبيـر يف 
تشـجيع الغاصـة علـى العمـل وهـو يغنـي لهـم األغانـي احلماسـية التـي تعينهـم علـى 
حتمـل أعبـاء وصعوبـة العمـل املتواصـل مـن الفجـر وحتـى مغيـب الشـمس، فاألغانـي 
احلماسـية لهـا دور كبيـر جـًدا يف مسـاعدة )الغاصـة( على الغـوص فترة أطول وملرات 
أكثـر كـي يتمكنـوا مـن جمـع أكبـر كميـة مـن احملـار، نتيجـة النشـاط الـذي يشـعرون بـه 

جـراء سـماع صـوت النهـام.

ولهـا  األداء،  يف  متنوعـة  طـرق  البحريـة  لألغنيـة  كانـت  الغـوص  موسـم  ففـي 
املناسـبة.  أو  العمـل  أنـواع  مـن  نـوع  كل  حسـب  مختلفـة  اختصاصـات 

بذلـك نـرى أن موسـم الغـوص علـى اللؤلـؤ أفـرز لنـا فًنـا شـعبًيا مـن أجمـل الفنـون 
الغنائيـة التـي يجـب االفتخـار واالعتـزاز بـه حيـث أنـه خليـط مـن املشـاعر الصادقـة، 
فقـد عّبـر أهـل البحـر عـن فرحهـم بصـدق وعـن شـقائهم بصـدق أيًضـا، ولقـد خلفـوا 
لنـا حالـة ثقافيـة عاليـة املسـتوى تنتظـر احتضانهـا وإشـهارها مـرة أخـرى يف املجتمـع 

القطـري مـن خـالل عـدد مـن األنشـطة الثقافيـة.
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السـفينة يف قطـر، عبـارة عـن جـزء  العمـل  علـى ظهـر  لفجـري وفنـون  وكتـاب 
بسـيط مـن تاريـخ التـراث املوسـيقي والغنـاء الشـعبي يف قطـر واملتعلـق بفنـون البحـر، 
وهـذا مشـروع وطنـي مـن أجـل توثيـق جميـع التـراث الغنائي يف قطر واملتعلـق بالفنون 

الرجاليـة.

سفن الغوص أمام الشاطئ )1(

1-مصدر الصورة كتاب الغوص على اللؤلؤ، اجلزء األول ص 89، املؤسسة العامة للحي الثقايف، كتارا 2014م.
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شكــــــر خــاص

 يف إصداري األول هذا الذي أعتبره جتربة جديدة يف مجال التوثيق والرصد 
لفـن مـن الفنـون املهمـة يف دولـة قطـر و دول املنطقـة وهـو » فـن لفجـري وفنون 
العمل على ظهر السفينة« ال يسعني إال أن أشكر كل من كان سببًا يف جناحي، 
وكل مـن  سـاندني وأمسـك بيـدي لالسـتقرار يف طريـق النجـاح والتقـدم  وهـم 
الذيـن لوجودهـم أعلـق النجـاح واإلبـداع فمهمـا عبـرت لهـم بالكلمـات فإنهـا 

قليلـة بحقهـم. وباألخـص أتقـدم إلـى كل من:

الفنان خالد سعيد جوهر 

الفنان منصور جمعة املهندي 

بالشكر والتقدير موصول لهم على دعمهم لي فـي هذا الكتاب.

املؤلف       
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المصادر والمراجـــع

1- الكتب

æ كتاب األغنية الشعبية يف قطر - محمد طالب الدويك - املجلد األول والثاني - 

الطبعة الثانية- سنة 1991م.

æ أثر البحر يف األدب الشعبي يف قطر- علي عبد اهلل الفياض- دراسة نشرت يف 

مجلة املأثورات الشعبية - العدد )88( سنة 2014م.

æ ديوان أمير شعراء النبط محمد بن لعبون- جمع وحتقيق د. عبد العزيز بن عبد 

اهلل بن لعبون - الكويت سنة 1997م.

æ االحتفاالت اجلماعية وبعض األشكال الثقافية املصاحبة - يف مجتمع الغوص -

د. كلثم علي غامن الغامن  - الطبعة األولى - قطر سنة 1997، الطبعة الثانية قطر 2011م.

æ كتاب النهام - مركز التراث الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية- قطر- 

سنة 1992م.

æ كتاب مواويل من اخلليج - الراوي حارب راشد احلارب  - اجلزء األول - الطبعة 

الثانية - قطر - سنة 1989م.

æ كتاب شعراء املوال ) الزهيري( - علي شبيب املناعي - الطبعة األولى - قطر - 

سنة 2016م.

æ كتاب الغوص على اللؤلؤ يف قطر -الناشر املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا-

اجلزء الثاني- الطبعة األولى- قطر سنة 2014م.

æ كتاب الغوص على اللؤلؤ يف قطر -الناشر املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا-

اجلزء األول- الطبعة الثانية- قطر سنة 2014م. 

æ كتاب سفن قطر التقليدية - الناشر املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا- الطبعة 
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األولى -قطر سنة 2016م.

æ كتاب حملات الفنون الشعبية يف قطر - إعداد خالد زيارة- الطبعة األولى- قطر 

سنة 1997م.

æ كتاب صناعة الغوص - عبداهلل الشمالن - الناشر املؤسسة العربية للدراسات 

والنشر - الطبعة األولى - البحرين سنة 2012م.

æ كتاب األغنية الشعبية البحرينية - عيسى محمد املالكي- البحرين سنة 1999م.

æ كتاب شعراء املوال يف تاروت - للمؤلف علي إبراهيم الدرورة - الطبعة األولى - 

وزارة اإلعالم السعودية سنة 1987م.

الناشر شركة  الربيعان-  ابن لعبون حياته وشعره -  جمع وترتيب  يحي  æ كتاب 

الربيعان للنشر- الطبعة األولى - الكويت سنة 1982م.

كتارا-  الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة  الناشر  املسند-  سعد  بن  عبداهلل  ديوان   æ

الطبعة األولى - قطر سنة 2017م.

بن  علي  وإعداد  املناعي- جمع  البديد  بن سالم  الشاعر سعد   - البديد  ديوان   æ

شبيب املناعي- وزارة اإلعالم إدارة الثقافة- قطر 

æ كتاب قطر وتراثها البحري - الناشر املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا- الطبعة 

األولى - قطر سنة 2014م.

æ كتاب لسان العرب - ألبي الفضل ابن منظور - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

لبنان سنة 1994م.

æ كتاب لفجري - جاسم محمد احلربان -  املؤسسة العربية للنشر -البحرين سنة 

1994 م.

æ كتاب أغاني البحر يف الكويت )النهمة(- د. حصة السيد زيد الرفاعي- الطبعة 

األولى - القاهرة- سنة 1971م. 

æ تاريخ العرب احلديث د. زاهية قدورة - طبعة بيروت - ص )71( - سنة 1969م.

æ تاريخ العرب قبل اإلسالم - جواد علي اجلزء الثالث ص )373( بغداد سنة 1953 م.
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æ جزيرة املنامة وقطر والقطيف - مصطفى مراد الدباغ ص )146(

æ كتاب  تاريخ األحساء - سلمان الدخيل - الدار العربية للموسوعات - الطبعة 

األولى - لبنان - سنة 2002م.

للدراسات  العربية  املؤسسة  السادة-  بدر  النهام  رواية   - خليجية  كتاب-أنغام   æ

والنشر الطبعة األولى  -بيروت سنة 2018م. 

العربية  الشعبية- جاسم محمد احلربان-املؤسسة  وآلياته يف موروثاتنا  التغيير   æ

للدراسات والنشر- الطبعة األولى - بيروت 2010م.

æ أغاني البحر- د. حصة السيد زيد الرفاعي- دراسة فلكلورية - ص 328 ذات 

السالسل - الكويت سنة 1985م.

الشعبي  التراث  مركز  األولى-  -الطبعة  سلمان  محمد  الصادق   - النهام  كتاب   æ

ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية- قطر- سنة 1992م.

æ كتاب األغنية الكويتية - يوسف فرحان الدوخي - مركز التراث الشعبي ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية-قطر 1984م.

التراث  مركز   - اخلان  أحمد حسن  وحيد   - البحرين  الغوص يف  أغاني  كتاب   æ

الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية- الطبعة األولى- قطر- سنة 2002

æ كتاب املوسوعة القطرية الطبعة األولى 1993م. 

æ  أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج، مركز التراث الشعبي ملجلس تعاون 

دول اخلليج العربية- قطر- سنة 1987م.

æ املوسوعة الشعبية )الويكيبيديا(

 A )احملرر(.   Woods, F. H. )1902(. »Hallelujah». In James Hastings ب  أ   æ

 .Dictionary of the Bible. 2 )Feign-Kinsman(. New York: Charles Scribner›s Sons

صفحة 287. مؤرشف من األصل يف 12 يناير 2018م.

اإلعالم  وزارة  والفنون-  والتقاليد  العادات  البحرين  يف  الشعبية  والفرق  الدور   æ
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البحرينية- الطبعة األولى - املنامة- سنة 2005م.

æ  التغيير وآلياته يف موروثاتنا الشعبية - جاسم محمد احلربان- املؤسسة العربية 

للدراسات والنشر بيروت- الطبعة األولى 2010م.

2- الصحف واملجالت

æ الغوص يف اخلليج بعث من جديد - مقال صالح غريب جريدة الراية سنة 2000م.

æ مجلة الثقافة الشعبية - العدد )6( - أدب شعبي - علي عبداهلل خليفة 2012م.

æ مجلة الثقافة الشعبية - السنة الرابعة - العدد )13( - النهام مغني السفينة 2012م.

æ مجلة املأثورات الشعبية - العدد )95( - 2014م.

æ مجلة املأثورات الشعبية - العدد )72( - 2004م.

æ مجلة املأثورات الشعبية - العدد )85(. 

3- املواد السمعية والبصرية

æ فيلم الغوص -  مركز التراث الشعبي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية -سنة 

األول لألفالم  األول يف مهرجان اخلليج  فلم حاصل على جائزة اجلزء   -  1980-
التسجيلية يف الكويت. 

æ برنامج ذكريات املاضي - من تسجيالت إذاعة قطر 1976 م. 

æ برنامج لقاء مع املاضي - النهام خلف بن صالح املناعي - سليم جوهر. 

æ برنامج لقاء مع املاضي - حسن السليطي - عيد جمعة الكواري. 

æ برنامج لقاء مع املاضي - الشاعر والنوخذا سعيد سالم البديد - محمد جمعة السليطي. 
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æ برنامج لقاء مع املاضي، الفنان والنهام  إسماعيل عبيدان - إذاعة قطر. 

æ برنامج حصاد السنن النوخذا علي بن خليفة الهتمي - قطر يناير 1998م.

æ برنامج سوالف وذكريات - عبداهلل بن صالح السادة - قطر.

æ برنامج سوالف وذكريات - معيوف علي الرميحي - قطر.

æ برنامج يف ربوع الوطن - خالد بن الشيخ عبدالوهاب - قطر 1992م.

æ برنامج املوروث الشعبي - مبارك بن سعيد السليطي - قطر. 

æ برنامج املوروث الشعبي سعد بن عواد - الباحث والفنان عبدالرحمن املناعي - قطر.

æ برنامج املوروث الشعبي - املوال - الباحث محمد املسلماني - حارب راشد احلارب. 

æ مشروع توثيق حياة راوي، الشاعر سعيد سالم بديد املناعي - حارب احلارب، 

مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربي. 

æ برنامج مع الناس، إعداد محمد زينل - محمود زكي، إذاعة قطر.

æ برنامج قطر وفنونها الشعبية - إعداد وتقدمي محمد املسلماني - تلفزيون قطر- 1983م.

æ برنامج قطر وفنونها الشعبية، مقابلة النهام راشد املاس السليطي، إعداد وتقدمي 

محمد املسلماني -تلفزيون قطر- 1983م.

محمد  وتقدمي  إعداد   - عواد  بن  سعد  مقابلة  الشعبية،  وفنونها  قطر  برنامج   æ

املسلماني - تلفزيون قطر - 1983م.

وتقدمي  إعداد  السودان،  سليمان  النهام  مقابلة  الشعبية  وفنونها  قطر  برنامج   æ

محمد املسلماني - تلفزيون قطر- 1983م.

æ مقابلة النهام سالم العالن - تلفزيون قطر- علي عبداهلل خليفة -الدوحة -قطر 1985م.

 - السادة  مرزوق  سالم  النهام  مقابلة  )قطر(.  اخلليج،  يف  الطرب  دور  مشروع   æ

الباحث علي عبداهلل الفياض، مركز التراث الشعبي لدول اخلليج العربي- 1986

æ أغاني العمل على سفن الغوص يف اخلليج )اسطوانة(، مركز التراث الشعبي لدول 
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اخلليج العربي 1987م.

æ الفنان خالد بن سعيد جوهر.  

æ لقاء مع النهام منصور بن جمعة املهندي »بو صبار«.

æ لقاء مع النهام بدر بن هاشم السادة .  

æ لقاء مع الفنان الشعبي سالم بن عبداهلل سالم. 

æ لقاء مع الباحث عيسى بن عبدالرحمن املال. 

æ تسجيل خاص محمد الصايغ - ندوة األستاذ علي عبد اهلل خليفة يف املوال - كتارا.

æ تسجيل خاص محمد الصايغ - ندوة األستاذ جاسم احلربان -2016 - الدوحة -قطر .

æ تسجيل محمد الصايغ - ندوة الدكتور عبد اهلل الرميثان -2016 -الدوحة - قطر. 

æ تسجيل محمد الصايغ -ندوة األستاذ محمد جمال -2016 - الدوحة - قطر.

4- أرشيف الصور
æ أرشيف إدارة التراث والهوية - وزارة الثقافة والرياضة.

æ أرشيف جلنة البحوث والدراسات - املؤسسة العامة للحي الثقايف - كتارا.

æ األرشيف اخلاص مبؤلف الكتاب.



350

محمد ناصر الصايـغ 

السيرة الذاتية للمؤلف

املؤهل العلمي 

- حاصل على شهادة دبلوم تكنولوجيا أي تي من جامعة  كامبريدج.

- باحث يف املوسيقى والفنون الشعبية. 

- ممثل تلفزيوني ومسرحي.

- عازف على اآلالت الشعبية مثل »الطنبورة، و الصرناي، و السمسمية«.

املشاركات اخلارجية 

- شارك يف العديد من املهرجانات الثقافية داخل وخارج الدولة يف كل من: مصر، 
املغرب،  و  والكويت،  والسعودية،  والبحرين،  واإلمارات،  وعمان،  ولبنان،  وسوريا، 
والهند، و أندونيسيا، وماليزيا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، و تايالند، وفرنسا، و أملانيا، 

و كوبا، و أمريكا، و بريطانيا، و قبرص.

- شارك يف جناح دولة قطر بإكسبو نغويا ـ اليابان 2005م. 

- شارك يف جناح دولة قطر بإكسبو سرقسطة ـ إسبانيا 2008م.  

- شارك يف جناح دولة قطر بإكسبو شنغهاي ـ الصن 2010م.

- شارك يف جناح دولة قطر بإكسبو يوسوـ كوريا 2012م.

- شارك يف جناح دولة قطر بإكسبو ميالنوـ إيطاليا 2010م.

- شارك مع أوركسترا قطر مبناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس هيئة األمم املتحدة، 
2019م.
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الندوات واألبحاث 

- محاضرة بعنوان »رحلة الفنون التراثية يف قطر« ـ مكتبة قطر الوطنية ـ مؤسسة 
قطر ـ الدوحة. 

متاحف  ـ  بن جلمود  متحف  ـ  التراثية يف قطر«  الفنون  »رحلة  بعنوان  - محاضرة 
مشيرب ـ الدوحة.

- محاضرة بعنوان »جتربة البحث يف فنون البحر«ـ  الندوة الفكرية يف مهرجان النهام   
املؤسسة العامة للحي الثقايف ـ كتاراـ الدوحة.

العضوية 

- عضو يف فرقة مبارك بن سعيد السليطي. 

- عضو يف فرقة اللؤلؤة الشعبية.

- عضو يف الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية.

اإلصدارت 

الثقافة  وزارة  قطر  فـي  السـفينة«  ظهـر  على  العمـل  وفنـوُن  »لفجـري...  كتاب   -
والرياضة ـ الدوحة ـ 2021.

اجلوائز وشهادات التكرمي 

- شهادة تقدير من مركز املوسيقى القطري للعزف على آلة الطنبوره والصرناي ـ 
الدوحة ـ 2019م.

 -أفضل ممثل دور ثاني »مسرحية طاره وطبل« ـ الدوحة ـ 2001م.

- شهادة أفضل ممثل دور ثاني يف مسرحية »اللوحة« ـ الدوحة ـ 2014م.

- شهادة أفضل ممثل دور أول يف مسرحية »خربطيشن« ـ الدوحة ـ 2019م.
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الفهرس

5كلمة املعد
7الـمـقـدمــة

9جغرافية قطر
10حملة عن تاريخ دولة قطر

11أهمية البحر عند أهل قطر
13مواسم الغوص 

15إبداع من رحم املعاناة
17النهام

18تعريف النهمة 
19تعريف النهام واحلداي

21أهمية النهام على سفن الغوص
24دور الطرب
26دار مجلي  

28النهامون القطريون
33النهامون حالياً

37الزهيريات والبوذيات واملويلي
43أقسام الزهيريات

43الدينيات
48الشكوى

49الغزل
53النقائض
55متفرقات

58األبجدي والريحاني والدرسعي
62الريحاني
65الدرسعي
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72املويلي
79أداء فـنون العمل على الــسـفــن

81فن )السيفية(
82ال إله إال اهلل

83هدوب
84يا اهلل يا الوالي

85مسكن ياقلب
86الدشة

90حدوة بدينا 1 
90حدوة بدينا 2

91بريخة
92حدوة اخلراب 

93فن الدّواري
98فن اليامال

104فن اخلطفة
114فن اجليب

120أشرعة الدقل الغيلمي
123فن املخموس

129البريخة على صدره
133فن الهوسات

141الشيالت البحرية
150مراجع فصل فنون العمل

153فن لفجري
157النشأة وأصل التسمية

159تفسير كلمة لفجري
160لفجري والتأثر باحلضارات

164تعريف اجلرحان واملّوال



354

164تعريف التنزيلة
167فصل البحري
175تنازيل البحري

176حّلول قل وا شبابي
177يا اهلل

178صالة ربي
180خلي رماني
181ظبي عفر
182صالة ربي

182اهلل وخلوني
183صلو على خير هادي

185فصل العدساني
188تنازيل العدساني

188ياحيف
189أرحم

191فصل احلدادي
197تنازيل احلدادي

198على دوس
199قل هاهلل 

200صبح اجلمري
201لو صك مقيوده
202مرمر تطحنن

203يا سيدي يا املصطفى 
204واويل من فارق خليله

205أبجي على فرقاهم
206يا عن وابجي 

206يا اهلل يا املطلوب
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207يا خواني 
208قل ما عليه

210يارب صلي ذا اجلالل
211ياسيدي يا املصطفى يا عادلي

212آه على آه
213قل ماعليه

214أول مانبدع نقول
214على ياصبا جند

215ياعن وبجي على مافات
217فصل املخولفي
221تنازيل املخولفي

222دنوا البلم واللوحة  
223احلمد شامي 

224ورق على مرقب عاٍل
225على هو اللدان

226غزال الروم
227اجلنس يرغب فيه يامن ثمنه

228على اهلل ياعديل الروح
229يشهد عليه الفانوس

230ونيت من عرض الصويب
231دموع العن

232ما أقوى
233سرى ليل
234يا الورق

235دع السالم
236صالتي وتسليمي

237يا الشوملي
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238البارحة شفت الغضي ياسعيد
239شكواي

239ساال دموعي
240يادينا
241سبيبة

243فصل احلساوي
249 تنازيل احلساوي

250شلع جودة
251مانبا سليمان

252يا باشا التنهر الشاويش
253مكحول األعيان سلوم

254يا اهلل غفار زله
255مانبا سليمان خودا كرميان

256ناريه
257راعي الزميم

258يا اهلل هو يا اهلل
259لك دان

260يا األسمري
263مراجع نصوص لفجري

267أشهـر الفرق التي متارس فــنــون البحر فـي املاضي واحلــاضــر
268أشهر من تغنوا بفن لفجري يف قطر

271أشهر العازفن على الطبل يف فنون البحر يف قطر
272أشهر العازفن احلالين على الطبل يف فنون البحر يف قطر

274أشهر الفرق التي متارس فنون البحر يف قطر
274فرقة سعد بن عواد للفنون الشعبية

275فرقة اسلطة للفنون الشعبية
276فرقة البدع للفنون الشعبية
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