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كلمة املؤسسة
إنــه ملــن ميــن الطالــع حقـاً أن يواكــب إصــدار هــذا الكتــاب ،الــذي يُعنــى بإحــدى
أهــم وأغنــى الظواهــر واملامرســات الشــعبية الوطنيــة ،تباشــر تــويل حــرة صاحــب
الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين مقاليــد الحكــم يف وطننــا العزيــز ،وبــكل مــا
عــرف عــن ســموه ،مــذ كان وليـاً للعهــد ،مــن حــب لـراث الوطــن ،واملحافظــة عليــه.
كــا أنــه مــن ميــن الطالــع أيض ـاً أن يواكــب إصــدار هــذا الكتــاب يوم ـاً مــن أعــز
وأغــى أيــام دولــة قطــر ،وهــو اليــوم الوطنــي ،الــذي يحتفــي فيــه بالســرة العطــرة
للمؤســس الشــيخ جاســم بــن محمــد آل ثــاين ،الــذي ســطع نجمــه ال يف ســاء دولــة
قطــر وحدهــا ،بــل ويف ســاء منطقــة الخليــج والوطــن العــريب ،بحنكتــه السياســية،
وأعاملــه الخرييــة ،وقدراتــه األدبيــة ،حيــث اقتعــد غــارب الشــعر ،وأنشــأ القصائــد
املحكمــة التــي تعتــر أمنوذج ـاً للشــعر الجــزل والرصــن.
وفيــا بــن املؤســس والقائــد بالشــك ذلــك املجــد التليــد ،الــذي ورثــه األبنــاء عــن
اآلبــاء ،والخلــف عــن الســلف ،ملتزمــن برشوطــه ومثلــه وقيمــه ،قــوالً وعم ـاً ،مــن
أجــل إعــاء شــأن الوطــن واملواطنــن ،نرباســهم إىل ذلــك املآثــر الحميــدة والصفــات
النبيلــة ،فهنيئ ـاً لنــا هــؤالء الحــكام الك ـرام ،وهنيئ ـاً لنــا يومنــا الوطنــي الجليــل.
						

عبدالرحمن بن صالح اخلليفي
رئيس املؤسسة العامة للحي الثقافي ـ كتارا
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كلمة البد منها
نحتفــي يف هــذه املؤسســة الوطنيــة الرائــدة كل عــام بالذكــرى العطــرة ليــوم قطــر
الوطنــي ،كــا يحتفــي الشــعب القطــري الكريــم والقيــادة الرشــيد بــه ،وذلــك بإقامــة
إحــدى أبــرز املامرســات الشــعبية الوطنيــة ،وهــي “العرضــة القطريــة” يف كل مــكان.
تعتــر العرضــة هــي املامرســة الشــعبية األغنــى واألهــم عــى امتــداد تاريــخ وطننــا
العزيــز ،وهــي ـ عــادة ـ مــا تصاحــب املناســبات الوطنيــة واالجتامعيــة ،تعب ـرا ً عــن
مــدى الحفــاوة بهــذه املناســبات وقربهــا مــن القلــب والعقــل والوجــدان.
وبهــذه املناســبة الوطنيــة الجليلــة يســعدنا أن نقــدم هــذا الكتــاب “عرضــة هــل
قطــر” تعب ـرا ً عــن ســعادتنا العارمــة بهــذا اليــوم ،وعــن تقديرنــا الكامــل لهــذا الفــن
الــذي يعــر مــن خاللــه الشــعب القطــري الكريــم عــن أنبــل مشــاعر الوفــاء والــوالء
والتقديــر.
												
د .خالد بن إبراهيم السليطي
مدير عام املؤسسة العامة للحي الثقايف ـ كتارا
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مقدمة
لقــد دعانــا إىل جمــع قصائــد العرضــة ،واملعلومــات املتعلقــة بهــا ،هاجــس الخــوف مــن اندثار
هــذا الفــن مبــرور الوقــت؛ فهــو وإن كان محفوظـاً اآلن يف أذهــان آبائنــا وأجدادنــا ،الذيــن لــوال
وجودهـــــم مــا كان لنــا وال لغرينــا الوقــوف عىل مناســباته وآلياتــه وإجراءاته وقواعــده ،إال أن كل
يشء يتعلــق بــه قــــــد يتــاىش شــيئاً فشــيئاً بفعــل التطــورات الهائلــة التــي تشــهدها بالدنــا اليوم
عــى العديــد مــن األصعــدة واملســتويات .ويف الحقيقــة يشــكل هــذا الهاجــس ـ أعنــي هاجــس
الخــوف ـ أهــم العوامــل التــي تدعونــا إىل املســارعة بجمــع مأثوراتنــا الشــعبية جمع ـاً علمي ـاً
منظـاً ،وتصنيفهــا وفهرســتها وأرشــفتها رقميـاً ،والتعريــف بهــا عــى نطــاق واســع ،والســيام بــن
ناشــئتنا ،ملــا يف ذلــك مــن حفــاظ عــى هويتنــا ،وتضــوئ لثقافتنــا ،وترســيخ لقيمنــا ومبادئنــا .وال
مينعنــا مــن ذلــك مــا قــد يعــرض طريقنــا مــن عقبــات ،أو مــا قــد يصادفنــا مــن مثبطــات ،أو مــا
قــد نخشــاه مــن الوقــوع يف بعــض األخطــاء التــي يتنــدر بهــا علينــا الغــر؛ فاملهمــة أ ّجــل مــن
كل هــذا ..إنهــا مهمــة وطنيــة مــن الطـراز األول ،ميدانهــا الـراث ،وهدفهــا الحفــاظ عــى هويــة
الوطــن ،وجنودهــا أولئــك املولعــون برتكــة األجــداد واآلبــاء مــن حكمــة ومعرفــة وإبــداع ،فهــم
يعكفــون عليهــا جمعـاً وبحثـاً ورعايــة ،حتــى تتوهــج جذوتهــا ،وتــري حرارتهــا يف دمــاء أبنائنــا
حبـاً وعشــقاً وانتــا ًء للوطــن وأعضائــه وثقافتــه.
ونحــن هنــا إذ نتخــر فــن “العرضــة” للبــدء بسلســلة مــن اإلصــدارات حــول فنوننــا الشــعبية،
وبخاصــة الغنائيــة منهــا ،فإمنــا لكــون هــذا الفــن “العرضــة” اليــزال لــه عشــاقه ومريــدوه،
ووظائفــه االجتامعيــة املهمــة ،التــي تشكـــل أحــدـ أهـــم عوامــل اســتمراره وبقائــه بــا أي تغيــر
ذي أهميــة تذكــر؛ األمــر الــذي يســاعدنا عــى توصيفــه كفــن بشــكل صحيــح ومناســب ،وبالقــدر
الــذي يطمــح إليــه أي بحــث علمــي رصــن .عــى أن مشــكلة الفنــون تكمــن يف كونهــا مراوغــة
إىل أبعــد حــد ،رمبــا لكونهــا قدميــة ومركبــة ومنداحــة يف فضــاء ثقــايف شــعبي شــديد املرونــة
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والتداخــل ،درجــة أنــه عندمــا يظــن الباحــث أنــه قــد أحــاط بهــا يكــون قــد أفلــت أهــم يشء
مــن يــده ،وهــو اإلندهــاش املســتمر تجاههــا ،ذلــك الــذي بإمكانــه أن يحفــز الباحــث عــى
الكشــف عــا وراء الظواهــر الســطحية التــي يراهــا بعينيــه؛ فهــذه الظواهــر هــي مبثابــة القــرة
الــذي يختفــي وراءهــا اللــب ..يختفــي وراءهــا الهــدف مــن هــذا الفــن أو ذاك ،واألســباب التــي
دعــت إليــه ،وكذلــك التــي حتمــت اســتمراره ،بــل والتــي جعلتــه يتبــوأ تلــك املكانــة الســامية
يف نفــوس أصحابــه .ونحــن ،يف هــذا الكتــاب ،ســنحاول مــا أمكننــا الكشــف عــن هــذا كلــه ،أو
عــن بعــض منــه ،فــإن بــدا للقــارئ يف محـــاولتنا هــذه هفــوة هنــا أو نقــص هنــاك ،فلينبهنــــا إىل
ذلــك كتـــاب ًة دومنــا حــرج ،فنحــن عــى يقــن مــن أن عمــل ابــن آدم كلــه ال يخلــو مــن الهفــوات
والنقصــان ،فالكــال للــه وحــده ..نســأله التوفيــق ،وهــو املســتعان.
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حملة تاريخية
ميكــن العــودة بكثــر مــن الفنــون الشــعبية إىل أزمنــة ســحيقة وموغلــة يف القــدم ..أزمنــة مل
يكــن فيهــا مثــة دولــة أو نظــم أو مؤسســات ،بــل مجــرد أرس أو جامعــات بدائيــة صغــرة تتنقــل
خلــف املــاء والصيــد والطعــام يك تعيــش وتواصــل حياتهــا .يف هــذه الفــرة الزمنيــة البعيــدة
كان الصيــادون أحيانـاً يعــودون إىل أرسهــم أو جامعاتهــم ويحكــون لهــم كيــف اصطــادوا هــذا
الحيــوان ،والســيام إذا كان رشس ـاً ،وكيــف أوقعــوا بــه .ويف املقاطــع املفصليــة مــن حكاياتهــم مل
يكــن يخلــو األمــر مــن محاكاتهــم مــا حــدث صوتـاً وحركــة .ويف أحيــان أخــرى كان يحلــو للبعــض
منهــم أن يســجل هــذه املقاطــع أو بعضهــا حفـرا ً عــى جــدران الكهــوف التــي كانــوا يعيشــون
فيهــا ،بــل لنــا أن نتصــور أنهــم كانــوا يتحلقــون حــول فرائســهم هــذه ،ويــدورون يف فــرح مهللــن
صاخبــن ،وكأنهــم يرقصــون احتفــاالً بإنجــاز عمــل هــام .عــن هــذه البــذور العفويــة البســيطة ـ
كــا يذهــب جمــع غفــر مــن األنرثوبولوجيــن ـ تطــور فــن الحــي والقــص واملــرح والتشــكيل
والرقــص والغنــاء ،وإن كان فــوق رقعــة زمنيــة كبــرة ومتســعة مــن التاريــخ.
وعندمــا تطــور اإلنســان شــيئاً مــا ،وأخــذ يخلــق أســاطريه ،ويؤطــر تصوراتــه ،ويتجمــع يف
قبائــل ،كان كل فــن ـ تقريب ـاً ـ مــن هــذه الفنــون قــد تبلــور يف شــكل معــن ،وانطــوى عــى
مضمــون خــاص ،ثــم أخــذ يتطــور ـ وفــق طبيعتــه املحــددة ـ مبــرور الوقــت ،وببــطء يصعــب
مالحظتــه .ونحــن ال ميكننــا هنــا بحــال تخيــل أن يكــون فــن العرضــة ،كأحــد هــذه الفنــون،
خارج ـاً عــن هــذا املســار ،أو مســتبعدا ً مــن هــذا التصــور ،وإن كان يذهــب بنــا الظــن إىل أنــه
كصنــف قــد تأخــر عــن غــره مــن األصنــاف الفنيــة األخــرى ،إىل أن أخــذت النزاعــات بــن القبائــل
تنحــو منحــى قتاليـاً روتينيـاً ،يقتــي اســتعراض املقاتلــن ،والتأكد مــــن كفاءتهــم القتاليــة ،ورفع
روحهــم املعنويــة ،قبــل خــوض معركــة هــي بــكل املقاييــس ـ بالنســبة للقبيلــة ـ معركــة وجــود،
أو ـ كــا يقــال ـ معركــة حيــاة أو مــوت .وظــل اســتعراض املقاتلــن قبــل املعركــة تقليــدا ً أساســيا
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يعمــل بــه منــذ ذلــك الحــن؛ فقــد كان رســول اللــه “صــى اللــه عليــه وســلم” يســتعرض أصحابــه
قبــل دخــول املعركــة ،ففــي موقعــــة أحــد عســكر املســلمون يف موقــع الشــيخني ،واســتعرضهم
الرســول ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ ورد مــن مل يبلــغ الخامســة عــرة ،ومـــن ليــس عــى درايــة
بالقتــــال أو مهــارة يف الرمــي ،أوال قــوة لديــه بدنيــة تتحمــل أعبــاء املعركــة(.)1
إذا ً فالعرضــة يف األســاس هــي رقصــة حربيــة ،عــى مــا ســوف يتضــح لنــا بعــد يف إجراءاتهــا
وأدائهــا ومكوناتهــا البنيويــة ،بيــد أنهــا ـ بفضــل مــا ذخــرت بــه مــن القيــم واملعــاين الســامية ـ
وجــدت لهــا يف مناســبات أخــرى ،كالــزواج واألعيــاد واســتقبال امللوك واألمـراء وكبار الشــخصيات،
مكانــا مناســبا ومناخــا مالمئــا ،فتوطــدت فيــه ،ولكــــن دون أن تفقــد الصلــة بأصولهــا ،أو حتــى
أن تبتعــد عنهــا بالقــدر الــذي يوقــع يف الظــن أنهــا ليســت كذلــك ،أو يدعــو إىل الريبــة أو الشــك
يف هــذه األصــول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ ذعار بن مطلق العتيبي ،بني النرص والهزمية يف أحد ـــ مجلة امللك خالد العسكرية ـــ السنة الخامسة ،العدد (1408 ،)20ﻫ.
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تسمية العرضة
العــرض مصــدر ،والعرضــة ـ كمصطلــح ـ كلمــة مشــتقة منــه .واملقصــود بالعــرض هنــا هــو
العــرض العســكري للجنــد والســاح ،وهــو مبثابــة اســتعراض للقــوة ،مــن شــأنه أن يرهــب العــدو،
ويســعدالصديق ،ويرفــع الــروح املعنويــة العــــامةألعضاء املجتمــع ،وبخاصــــة املقاتلــن منهــم.
ولقــد لفتــت كلمــة “العرضــة” ـ بالنســبة إىل مصدرهــا ـ نظــر بعــض الباحثــن ،فــرأوا أن اشــتقاقها
مــن املصــدر غــر صحيــح ،ومــن ثــم راحــوا يبحثــون لهــذا األمــر عــن تعليــل؛ فقــال الدكتــور
الغامــدي يف هــذا الصــدد“ :ويبــدو أنهــم يســتخدمونها ملحــق بهــا تــاء التأنيــث يقصــدون بهــا
العــرض للقــوة ملــرة واحــدة ،وصحــة تســميتها يف مثــل هــذه الحالــة هــو العــرض ،ولكنهــم كــا
يبــدو أرادوا التمييــز بينهــا وبــن العــرض الــذي قصــد بــه عــرض األشــياء كعــرض البضاعــة ،أو
كلمــة عــرض التــي تقابلهــا كلمــة “الطــول” فألحقــوا بهــا تــاء التأنيــث”(.)٢
وواقــع األمــر أن إلحــاق تــاء التأنيــث بكلمــة “العرضــة” هــو الــذي مينحهــا أبعادهــا الدالليــة
كمصطلــح يشــر إىل يشء بذاتــه ،لــه صلــة وثيقــة بالعــرض العســكري ولكنــه ليــس هــو ،ويف
الوقــت نفســه مييــز بــن مــا يعنيــه هــذا املصطلــح “العرضــة” وبــن مــا تعنيــه كلمــة العــرض
التــي يقصــد بهــا عــرض األمــور أو األشــياء عــى الغـــر ،وكذلــك مــا تعنيــه كلمــة “العــرض” التــي
تقابلهـــا يف اللغــة كلمــة “الطــول” ،عــى مــا أشــار الدكتــور الغامــدي يف تعليلــه الســابق .وعــى
أيــة حــال ،فــإن “العرضــة” هــي فــن مــن الفنــون الشــعبيةيف منطقــة الخليــج العربيــة عــى وجــه
التحديــد ،يعتمــد الحركــة واإليقــاع والكلمــة املوزونــة يف نســق أدايئ جامعــي الطابــع ،يعــد مــن
أروع أنســاق األداء الجامعــي وأكرثهــا اتســاقاً .وهــو فــن مهيــب متــزن ال يأنــف مــن املشــاركة
يف أدائــه أحــد ،كــر مقامــه أو صغــر ،كونــه يرتبــط مبجموعــة مــن القيــم واملبــادئ العربيــة
الســامية ،ذات الطابــع الوطنــي واالجتامعــي والقومــي ،وهويعــرف يف املنطقــةـ أي دول الخليــج
العربيــةـ بأســاء مختلفــة نســوقها هنــا عــى ســبيل التعريــف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ـ سلامن بن سامل الجمل،ـ العرضة رقصة الحرب ،ص.28 :
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* الع ّيالــة :وهـــي عرضــة أهـــل دولــة اإلمــارات العـــربية املتحــدة ،ولهـــا عـنـدهـــم عـــدة
أنــواع (تتفــق يف الوظائــف واألساســيات وتختلــف يف التفاصيــل) ،منهــا :الســاحيل التــي ميارســها
أهـــل الســاحل ،والــري التــي ميارســها بــدو الصح ـراء ،والجبــي التــي ميارســها قاطنــوا الجبــال.
ويقصــد بــ“العيالــة” هنــا “املعتــدون”(.)٣
* البــداوي :وهــي عرضــة أهــل الباديــة “البــدو” .وفيهــا يقــف املشــاركون صفــن متقابلــن،
وبــن الصفــن يقــف شــاعر يلقنهــم أبيــات الشــعر .وتتميــز هــذه العرضــة بألحانهــا الرسيعــة،
وبخلوهــا التــام مــن الطبــول والدفــوف ،التــي يتــم االســتعاضة عنهــا بالتصفيــق ،ورضب األرجــل
يف األرض ،والزعيــق.
* العرضــة النجديــة :وهــي عرضــة أهــل نجــد .وال تختلــف هــذه العرضــة كث ـرا عــن
العرضــة الســيفية ؛ ولكــن يتــم اســتخدام الدفــوف الكبــرة “املراجيــف” فيهــا ،والتــي ي ـراوح
عددهــا مــا بــن خمســة إىل مثانيــة دفــوف ،ودف واحــد صغــر أو اثنــن ،األول يســمى “الصاقول”
والثــاين يســمى “املــرد” ،كــا يســتخدم فيهــا أيضــا طبــل واحــد ،ميســك باليــد وال يعلــق عــى
األكتــاف مثــل العرضــة الســيفية ،وال تســتخدم فيهــا “الطاســة” أبــدا ً.
أمــا يف املنطقــة الوســطى مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،فــإن هنــاك طبــول كبــرة للتخمري،
وأخــرى صغــرة للتثليــث ،وهــي تشــبه إىل حــد مــا دفــوف املنطقــة الرشقيــة إال أنهــا مغطــاة مــن
الجانبــن بالجلــد ،ومحيطهــا مزركــش بدناديــش جميلــة ،وتقــرع هــذه الطبــول بعصــا صغــرة
معقوفــة الطــرف .أمــا يف املنطقــة الجنوبيــة مــن اململكــة فإنهــم يســتخدمون “الزيــر” ذا العمــق
املخروطــي يف اإليقــاع ،ويف املنطقــة الغربيــة يشــبه شــكل الــدف والطبــل املســتخدمان يف العرضة
األشــكال املســتخدمة يف املنطقــة الرشقيــة(.)٤
* عرضــة أهــل قطــر :وهــي العرضــة التــي تعنينــا هنــا ،وتتميــز بوجــود ثالثــة طبــول
للتخمــر ،وعــدد مــن الدفــوف يـراوح مــا بــن خمســة إىل مثانيــة دفــوف ،مــن بينهــا دف صغــر،
نســبة إىل باقــي الدفــوف ،يســمى “الصاقــول” ،وطاســة أو اثنتــان عــى األكــر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣ـ راجع :سلامن بن سامل الجمل ،العرضة رقصة الحرب ،مرجع سابق ،ص.39 :
 ٤ـ راجع :سلامن بن سامل الجمل ،املرجع نفسه ،ص 40 :ـ  ،44ومن ص 81:ـ .84
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مناسبات أداء العرضة
ترتبــط العرضــة يف الوقــت الحــايل مبناســبات معينــة تــؤدى فيهــا ،وتنحــر هــذه املناســبات
فيــا يــي:

أ ـ األعياد:
االحتفــال باألعيــاد عــادة متعــارف عليها منـــذ زمـــن قديم موغل فـــي القـــدم ..عرفتها جميع
األمــم بــا اســتثناء ،بــل وعرفتهــا الجامعــات البدائيــة أيض ـاً ،حتــى أنــه ال تــكاد توجــد أمــة أو
جامعــة ليــس لهــا عيــد أو أكــر تحتفــل بــه ،ولكــن كل منهاعــى طريقتهــا الخاصــة .والعــرب يف
ذلــك شــأنهم شــأن كل األمــم ،فهــم يحتفلــون بأعيادهــم ،ويتزينــون يف أيامهــا بأحســن الثيــاب
وأفخــر املالبــس ،ويت ـزاورون وميرحــون .ومــن مظاهــر احتفالهــم يف دولــة قطــر أن يــؤدوا فــن
العرضــة يف أيــام عيــدي الفطــر واألضحــى مــن كل عام،وتكــون الدولــة هــي املســؤولة عــن تنظيم
هــذا الجانــب مــن االحتفــال ،إال أن ذلــك ال مينــع بعــض القبائــل مــن أن تقــوم بإتحــاف النــاس
والجيــل الجديــد بهــذا اللــون مــن الفــن الرائــع ،فتقــدم عرضتهــا إىل جــوار مــا تقدمــه الدولــة
مــن عرضــات(*) .وقــد ذكــر يل راوي ثقــة أنهــم كانــوا يف املــايض يعرضــون مبناســبة العيــد ملــدة
ســبعة أيــام  ،مــن الصبــاح إىل مــا قبــل الظهــر ومــن بعــد صــاة العــر حتــى املغــرب ،وكان يرفع
البــرق أو العلــم وقــت العرضــة ،وكانــت الفرقــة “فرقــة العرضــة” يف ذلــك الوقــت تقــدم العرضــة
بــدون مقابــل مــادي مــن أي نــوع(*).

ب ـ األفراح :
غالب ـاً مــا يكــون يــوم الزفــاف يف دولــة قطــر هــو يــوم الخميــس أو اإلثنــن ،وفيــه يرتــدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الراوي هو :السيد الوالد /أحمد بن حسن الحسن املهندي.
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العريــس (املعــرس) لباســه الجديــد ،ويجتمــع عنــده مجموعــة مــن األقــارب واألصدقــاء ،الذيــن
يصحبونــه إىل بيــت العــروس مشــياً عــى األقــدام وهــو يتوســطهم ،والــده عــن ميينــه وأحــد
أقاربــه (عمــه أو خالــه) عــن شــاله ،وفرقــة العرضــة متــي مــن ورائهــم ،والــكل يســتعرض
ويــرزف .ولكــن بعدمــا أمســت أع ـراس اليــوم تقــام فــــي الصــاالت املغلقــة ،فقــد ترتــب عــى
ذلــك أن تكون”العرضــة” بانتظــار املعــرس يف مــكان العــرس منــذ دخــول املعــرس إىل املــكان،
وحتــى خروجــه منــه.

ج ـ املناسبات الوطنية :
يجــري االحتفــال باملناســبات الوطنيــة [اليــوم الوطنــي وذكــرى تــويل ســمو الحاكــم مقاليــد
الحكــم] يف كل ربــوع دولــة قطــر بــا اســتثناء؛ وتســارع جميــع القبائــل إىل املشــاركة يف االحتفــال
بهــذه املناســبات الوطنيــة ،كدليــل وفــاء وانتــاء ،وذلــك بتقديــم “فــن العرضــة” إىل الجامهــر،
التــي تتوافــد عــى ســاحات االحتفــال ومــلء قلوبهــا الزهــو والفخــر .وغنــي عــن الذكــر أن كبــار
الشــخصيات ،وعــى رأســهم ســمو أمــر البــاد املفــدى ،يتواجــدون يف هــذا املهرجــان الكبــر،
ويشــاركون يف أداء فــن “العرضــة” بكثــر مــن الفخــر واالعت ـزاز ،ويف لوحــة تصــور أروع معــاين
التالحــم بــن القيــادة والشــعب.

د ـ االستقبال :
يتــم اســتقبال ضيــوف الدولــة مــن امللــوك واألمـراء والوفــود رفيعــة املســتوى عنــد قدومهــم
إىل البــاد بــأداء فــن العرضــة ،وذلــك إىل جــوار مجموعــة أخــرى مــن املراســم والربوتوكــوالت
املتعــارف عليهــا يف هــذا الصــدد ،ومــن ثــم يكتســب االحتفــال باســتقبال هــذه الشــخصيات
طابعـاً شــعبياً ،باإلضافــة إىل طابعــه الرســمي بطبيعــة الحــال ،مــا يعــر أفضــل تعبــر عــن الفــرح
والــرور العــام مبقــدم هــؤالء الضيــوف .وليــس هــذا األمــر ـ التعبــر عــن الفــرح والــرور العــام
مبقــدم ملــك أو أمــر ـ أمـرا ً مســتحدثاً عــى أيــة حــال ،فقــد كان العرب من قبــل يســتقبلون كبار
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الوافديــن عنــد قدومهــم بأصنــاف اللهــو“ ،ويخرج”املقلســون” بالســيوف والريحــان وبالدفــوف
والغنــاء ،تعبـرا ً عــن ســعادة الجميــع بهــم وترحابهــم مبقدمهــم”(.)٥

ﻫ ـ عند العودة من الغوص :
كانــت بعــض ســفن الغــوص الكبــرة “املحامــل” تأخــذ معهــا عـــدة العرضــة يف رحلــة الغــوص
الكبــر “العــود” ،وعنــد انتهــاء وقــت الغــوص يقومــون برفــع الــراع والعــودة إىل البــاد
“القفــال” ،فــا أن يقرتبــوا مــن ســيف مدينتهــم حتــى يرشعــوا يف أداء فــن العرضــة عــى ظهــر
الســفينة تعبــرا عــن الفــرح والــرور بلقــاء األهــل واألقــارب ،وعودتهــم مــن هــذه الرحلــة
الشــاقة غامنــن ســاملني.
هــذه هــي مناســبات أداء فــن العرضــة  ،وهــي مناســبات تختلــف شــكالً ومضمونــاً عــن
مناســبات الغــزوات والحــروب ،األمــر الــذي يشــر ـ يف التحليــل النهــايئ لهــا ،إىل أن العرضــة قــد
أوجــدت لنفســها وظائــف أخــرى غــر عســكرية ،اجتامعيــة وسياســية ووطنيــة ،يك تســتمر حيــة
وفاعلــة يف الحيــاة االجتامعيــة والثقافيــة للمجتمــع الــذي تــؤدى فيــه؛ وذلك إلـــى جــوار وظيفتها
اإلمتاعيةكفــن مــن الفنــون الشــعبية املعتــرة .ومــع ذلــك مل تفقــد الصلــة متامـاً بأصولهــا؛ فهــي
الت ـزال يف قصائدهــا وشــيالتها تتغنــى بانتصــارات وأمجــاد املــايض ،وتشــيد ببطــوالت ومفاخــر
األجــداد واآلبــاء ،وتحتفــظ يف مورفولوجيتهــا وتكوينهــا البنيــوي بالكثــر مــن العنــارص الدالــة
عــى منبتهــا ،واملتواشــجة مــع جذورهــا ،واملؤكــدة لعراقتهــا وأصالتهــا ومعدنهــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥ـ مــن ذلــك أنــه ملــا قــدم عمــر بــن الخطــاب الشــام لقيــه املقلســون بالســيوف والريحــان ،والقلــس والتقليــس هــو الــرب بالــدف
والغنــاء ،وقيــل هــو الرقــص يف الغنــاء ،وقيــل هــو الغنــاء الجديــد .راجــع .. :د  .جــواد عــي ،املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام ،دار العلــم
للماليــن ،بــروت ،الطبعــة األوىل ،ســنة 1985م.
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إجراءات فن العرضة القطرية ومكوناتها البنيوية
 1ـ احلوراب :
الحــوراب هــو النــداء بصــوت مرتفــع لبــدء العرضــة ،فيقــال حــورب يــا فــان ،فريفــع فــان
صوتــه مسرتسـاً ببيــت مــن الشــعر الحــريب الحــايس ،واضعـاً يديــه عــى أذنيــه محمــوالً عــى
األعنــاق؛ حيــث يرفعــه شــبان أقويــاء البنيــة يك يصــل صوتــه للجميــع .و”الحــوراب” هــو صيــاح
أو نــداء للحــرب ،وإعــان ســاعة الصفــر(.)٦
لقــد كانــت الحــروب قبــل اإلســام ـ عــى مــا يذكــر الدكتــور جــواد عــي ــــــ تبــدأ عــادة
بإعــان حالــة النفــر ،أي حالــة التجمــع والتهيــؤ للقتــال أو الذهــاب إىل الحــرب ،ويكــون ذلــك
بالتبويــق ،أي النفــخ ببــوق مــن معــدن أو قــرن حيــوان أو آلــة مــن خشــب ،أو بــدق الطبــول
والدفــوف ،أو بــرب أعــواد مــن خشــب ،أو بالصيــاح إلعــام النــاس بدنــو عــدو أو ظهــور خطــر،
أو اســتعدادا للقيــام بغــزو مــا ،فيجتمــع عندئــذ كل قــادر عــى القتــال متمكــن منــه ،حامـاً معــه
كل ما يحتاج إليه مـــن معــــدات القتــــال ،راكبــاً أو راجــاً ،ألخـــذ دوره فيه ،والقيـــام بالعـــمل
الـــذي يـــوكل به إليــه”(.)٧
لقــد كان “الحــوراب” عن ـرا ً مــن عنــارص القتــال ،كــا كان مــن عنــارص ومكونــات بنيــة
العرضــة يف قطــر قدميـاً ،حيــث كان املحــورب يقــول بيتـاً أو بيتــن مــن الشــعر الحــايس ،فــرد
عليــه أهــل الصــف بقولهــم“ :أبــر” ،وعندئــذ ينــزل املحــورب مــن فــوق أعنــاق حامليه ،ويشــيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦ـ سلامن بن سامل الجمل ،العرضة رقصة الحرب ،مرجع سابق ،ص 64:ــــ .65
 ٧ـ د .جواد عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،املرجع السابق.
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الشــيلة .أمــا اآلن فقــد اندثــر هــذا العنــر الهــام مــن عنــارص العرضــة القطريــة ،وإن كان اليـزال
موجــودا يف عرضــة أشــقائنا يف اململكةالعربيــة الســعودية ،مــع تغــر طفيــف هــو أن املحـــورب مل
يعـــد يرفـــع عـــى األعنــاق ،كــا كان الحــال يف املــايض ،ويرجــع ذلــك إىل توفــر مكـرات الصــوت،
التــي تغنــي عــن رفــع املحــورب إىل أعــى يك يصــل صوتــه إىل الجميــع.

 2ـ الراية أو اللواء (البيرق):
اللــواء بكــر الــام واملــد هــي الرايــة ،وتســمى أيض ـاً العلــم ،ألنــه يحمــل يف الحــرب
ليعــرف بــه موضــع صاحــب الجيــش .وقــد رصح جامعــة مــن أهــل اللغــة بـرادف الرايــة واللواء؛
فقالــوا يف كل منهــا علــم الجيــش .وذهــب البعــض منهــم إىل التفريــق بينهــا ،فقــال ابــن
العــريب“ :اللــواء غــر الرايــة ،فاللــواء مــا يعقــد يف طــرف الرمــح ويُلــوى عليــه .والرايــة مــا يعقــد
فيــه ويــرك حتــى تصفقــه الريــاح” .وقيــل :اللــواء دون الرايــة ،وقيــل :اللــواء هــو العلــم الضخــم،
والعلــم عالمــة ملحــل األمــر يــدور معــه حيــث دار ،والرايــة يتوالهــا صاحــب الحــرب .وقــال
الكتــاين“ :فلعــل التفرقــة فيهــا عرفيــة فــا يخالــف مــا رصح بــه الجامعــة مــن ال ـرادف”.
ويدعــم قــول الكتــاين هــذا قــول أيب ســفيان يــوم أحــد لحملــة لــواء املرشكــن مــن بنــي عبــد
الــدار“ :لقــد وليتــم لواءنــا يــوم بــدر فأصابنــا مــا قــد رأيتــم ،وإمنــا يــؤىت النــاس مــن قبــل راياتهــم
إذا زالــت زالــوا” ،فلــم يفــرق يف حديثــه بــن الرايــة واللــواء ،ولــو أراد غــر ذلــك لقــال :وإمنــا يــؤىت
النــاس مــن قبــل ألويتهــم إذا زالــت زالــوا.
لقــد عرفــت العــرب الرايــة منــذ القــدم ،وجعلــوا أهميتهــا مــن أهميــة الجيــش؛ فــإذا كانــت
الرايــة مرفوعــة ترفــرف فمعنــى ذلــك أن الجيــش مــا زال يقاتــل ،وإذا نزلــت أو ســقطت ســقط
الجيــش .ويف ذلــك يقــول الدكتــور /جــواد عــي“ :إننــا مل نســمع بوجــود جيــش نظامــي مــدرب
عندهــم (يقصــد العــرب قبــل اإلســام)  ،ومل نســمع بوجــود كتائــب مقاتلــة مســتعدة للقتــال أو
للدفــاع حــن صــدور األمــر إليهــا ،بــل كل مــا وجدنــاه يف كتــب أهــل األخبــار أن أرسا معروفــة
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عهــد إليهــا بحاميــة الرايــة واملحافظــة عليهــا؛ فــإذا وقــع خطــر أخــرج حفظتهــا تلــك الرايــة
لريفعوهــا يف القتــال ،فتكــون عندئــذ شــعارا ً لهــم ،وروح ـاً معنويــة ذات أهميــة ،فــإذا ســقط
حاملهــا أخذهــا غــره ..وهكــذا كانــوا يتداولــون يف حملهــا (حتــى ال تســقط) ،فســقوط الرايــة
لــه أثــر كبــر يف معنويــة املحاربــن” (.)٨
وكانــت لقريــش رايــة يحتفظــون بهــا ويحاربــون تحتهــا تســمى “العقــاب” ،وإذا كانــت عنــد
رجــل أخرجهــا إذا حميــت الحــرب ،فــإذا اجتمعــت قريــش عــى أحــد أعطــوه العقــاب ،وإذا مل
يجتمعــوا عــى أحــد أخذهــا صاحبهــا فقدمــوه .ومل تكــن قريــش بدعــا يف ذلــك ،فقــد كانــت
للقبائــل والحكومــات رايــات يتوارثونهــا ،ويحافظــون عــى تســميتها ،تحتفــظ بهــا أرس خاصــة أو
ســادات قبائــل ،تعتــز بذلــك ،وتعــده مــن أعظــم درجــات الفخــر والتكريــم.)٩( .
وكــا عرفــت العــرب الرايــة يف الجاهليــة عرفتهــا أيضـاً يف اإلســام ،وكان حامــل الرايــة أو اللواء
منصبـاً عســكرياً معرتفـاً بــه عندهــم يف كال العهديــن ،كــا كان منصبـاً معروفـاً أيضـاً يف الجيــوش
القدميــة ،كالجيــش اليونــاين والجيــش الفــاريس والجيــش الرومــاين .وقــد تضمنــت “العرضــة” هــذا
العنــر املهــم يف مكوناتهــا ،فعنــد اقــراب أحــد العيديــن ،أو إحــدى املناســبات الوطنيــة ،ترفــع
الرايــة عنــد املــكان املحــدد إلداء العرضــة عــى ســارية أو عمــود كبــر الحجــم ،وتظــل مرفوعــة
أثنــاء األداء حتــى تشــال شــيلة مشــية ،وهــي الشــيلة األخــرة أو املــؤرش عــى انتهــاء العرضــة؛
حيــث يقــوم أحــد الرجــال برفــع الرايــة مــن مكانهــا وميــي بهــا مــع العرضــة ،ثــم يعــــود بهــــا
إىل مكانهــا مــرة أخــرى ،وعــادة مــا يكــون مكانهــا بالقــرب مــن الدفــوف والطبــول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨ـ د .جواد عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،مرجع سابق.
 ٩ـ د .جواد عيل ،املرجع نفسه.

21
12/9/13 10:02 PM

������ �������.indd 21

 3ـ أهل الصف :
البــد ألهــل الصــف أن يكونــوا رسيعــي الحفــظ ،وذوي درايــة باأللحــان والنزعــات
والوقفــات املطلوبــة أثنــاء الشــيلة ،كــا ينبغــي أن تكــون مخــارج الحــروف لديهــم ســليمة ،وأن
يكونــوا مــن ذوي األصــوات العاليــة لــي تســمع أصواتهــم؛ فــإن كان بينهــم مــن ال يتمتــع بهــذه
الصفــة األخــرة وقــف عــى أحــد طــريف الصــف ،ووقــف أصحــاب األصــوات العاليــة يف منتصــف
الصــف ،وذلــك يك تــرز أصواتهــم وتصــل إىل الجميــع.
ينتظــم أهــــل الصــف يف صفــن متقابلــن تفصــل بينهــا عــدة أمتــار ،وقــد جــرت العــادة
أن يكــون عــدد الصــف الواحــد ال يقــل عــن  15شــخصاً ،وتكــون الدفــوف والطبــول فيــا بــن
الصفــن عــى النحــو التــايل:

« صورة توضيحية لوضعية الدفوف والطبول بني الصفني »
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وقــد يقــف أحــد األشــخاص يف مقابــل كل صــف ،خصوصـاً إذا مــا كان الصــف طويـاً ،بحيــث
يصعــب عــى بعــض أصحابــه ســاع الشــاعر أو الشــيال وهــو يلقنهــم بيــت الشــعر املـراد قولــه،
فيقــوم هــذا الشــخص بتلــك املهمــة .وعندمــا يبــدأ الــرب عــى الدفــوف ،التــي يــأيت دورهــا
بعــد دق الطبــول عــادة ،يقــوم أهــل الصــف ﺑ “امليحــان” ،أي امليــان ميينـاً وشــاالً ،مــع النــزول
بأجســادهم إىل األســفل قليـاً عــن املســتوى الطبيعــي ،ويكــون ذلــك النــزول مصحوبـاً باإليقــاع
ومتناغ ـاً معــه .ومــن األخطــاء الشــائعة يف العرضــة أن يبــدأ الشــخص أو الصــف بامليــان أو
امليحــان مــع بدايــة قــرع الطبــول ،وإمنــا ينبغــي عليــه االنتظــار حتــى يــرب أصحــاب الدفــوف
دفوفهــم ،وعندئــذ يقومــون بامليــان.

 4ـ الشاعر :
كان والي ـزال للشــعر والشــعراء دور كبــر ومكانــة مرموقــة منــذ زمــن قديــم ،فقــد كانــت
القبائــل العربيــة ،قبــل اإلســام وبعــده ،تفخــر بشــعرائها ،وتعتــز بهــم إميــا اعتـزاز .ويرجــع ذلــك
ملكانــة الشــعراء يف املجتمــع العــريب ،فهــم يحظــون مبكانــة مرموقــة ال ينازعهــم عليهــا أحــد،
ســواء مــن الحــكام أو عامــة الشــعب .ولعلــه مــا يزيــد يف قــدر هــذه املكانــة وأهميتهــا أنــه إذا
وجــدت كلمــة غــر مفهومــة لــدى عامــة النــاس ،فإنــه يذهــب بهــا إىل الشــاعر ليوضــح معناهــا
ويبــن أصولهــا ومغاليقهــا ،خاصــة إذا مــا كان مــن الشــعراء الفحــول.
لقــد كان للشــعراء دورهــم الهــام يف اإلشــادة مبناقــب القبيلــة ،وتخليــد مآثرهــا ،والــذود عنهــا
يف أوقــات الحــرب والســلم عــى حــد ســواء ،فضـاً عــن إثــارة الشــعراء بأشــعارهم للنخــوة وروح
الحــاس لــدى أعضــاء القبيلــة يك يهبــوا مدافعــن عــن قبيلتهــم ،وتحفيزهــم أثنــاء القتــال عــى
التضحيــة بأرواحهــم وأموالهــم وأوالدهــم يف ســبيلها ،بــل قــد يتجــاوز دورهــم هــذا الحــد إىل
تحريــض اآلخريــن وإقناعهــم باملشــاركة يف حــروب وغــزوات ومعــارك قــد ال تعنيهــم مــن قريــب
أو مــن بعيــد .ومــن ذلــك مــا حــدث يف غــزوة أحــد؛ إذ وافــق برملــان قريــش عــى اقـراح قدمــه
صفــوان بــن أميــة يقــي بفتــح بــاب التطــوع لغــر القرشــيني مــن القبائــل املجــاورة للمشــاركة
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يف غــزو املســلمني ،عــى أن ترســل قريــش مندوبــن للقيــام بهــذه املهمــة لتشــجيع قبائــل كنانــة
عــى هــذا التطــوع ،فاختــارت قريــش ـ مــع كــرة املفوهــن فيهــا ـ شــاعرين مــن قبيلــة “جمــح”
القرشــية للقيــام بهــذه املهمــة الجليلــة  ،أحدهــا مســافع بــن عبدمنــاف بــن وهــب بــن حذافــة
بــن جمــح  ،والثــاين أبــو عــزة (عمــرو بــن عبداللــه الجمحــي) .أمــا أبــو عــزة فقــد اســتدعاه
صفــوان بــن أميــة (وكان مــن أغنيــاء قريــش) وطلــب منــه القيــام مبهمــة تحريــض قبائــل كنانــة
عــى التطــوع لحــرب محمــد قائـاً“ :يــا أبــا عــزة إنــك أمــرؤ شــاعر ،فأع ّنــا بلســانك” .فقــال“ :إن
ي فــا أريــد أن أظاهــر عليــه”(*) .فأغـراه صفــوان قائـاً“ :فأع ّنــا ،ولــك اللــه
محمــدا ً قــد مـ ّن عـ ّ
ي إن رجعــت أن أغنيــك ،وإن أصبــت أجعــل بناتــك مــع بنــايت يصيبهــن مــا أصابهــن مــن عــر
عـ ّ
ويــر” .فانصــاع أبــو عــزة إلغ ـراء صفــوان ،وخــرج الشــاعران إىل قبائــل كنانــة يحضانهــا شــعرا ً
عــى االشـراك مــع قريــش يف حــرب النبــي ،ونجحــا يف ذلــك نجاحـاً باهـرا ً ،حيــث أقنعــا الكثرييــن
مــن أفـراد قبائــل كنانــة املجــاورة لقريــش بالتطــوع يف جيــش مكــة لغــزو املســلمني(.)11
والعرضــة ـ كــا هــو معــروف ـ ال تــؤدى قــط إال بوجــود شــاعر ،يكــون مخزونــه الـرايث مــن
“الشــيالت” كبـرا ً ،وحافظـاً لــه حفظـاً ممتــازا ً؛ لــي ال تتوقــف العرضــة أثنــاء أدائهــا ،كــا البــد
أن يكــون الشــاعر متمكنـاً مــن األلحــان متكنـاً ســليامً ،وعارفـاً بالوقفــات املطلوبــة أثنــاء الشــيلة؛
فــإذا كانــت الشــيلة طويلــة عــرف كيــف يبــدل برسعــة بــن الصفــن ،وكيــف يراعــي يف ذلــك
“أهــل العــدة” ،وبخاصــة أصحــاب الطبــول منهــم ،ألن أوزان الطبــول ثقيلــة جــدا ً ،عــى نحــو
يصعــب معــه حملهــا لفــرة طويلــة.
أيضـــا البــد أن يكـــون الشــاعر فطنـاً حــذرا ً لبيبـاً ،فـــاهامً ملقاصــد الشــيالت ومعانيهــا فهـاً
جيــدا ً؛ فالكثــر مــن الشــيالت القدميــة التـزال تــردد يف العرضــة إىل اآلن ،ومــن هــذه الشــيالت مــا
قــد يرتبــط مبناســبة شــديدة الحساســية قــد يكــون يف ترديدهــا مــا يســيئ إىل قبيلــة بعينهــا ،أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كان املســلمون قــد أرسوا أبــا عــزة هــذا يف غــزوة بــدر ،فم ـ ّن عليــه رســول ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ لفقــره وكــرة بناتــه فأطلقــه بــا
فديــة ،عــى أن ال يظاهــر عليــه أحــدا ً ،ولكــن أبــا عــزة غــدر بانصياعــه لصفــوان بــن أميــة؛ فلــا أرسه املســلمون يف غــزوة أحــد أمــر بــه رســول
اللــه فرضبــت عنقــه.
 11ـ راجع :محمد أحمد باشميل ،معارك اإلسالم الفاصلة “غزوة أحد” ،دار الفكر.
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إىل جامعــة بذاتهــا ،ولهــذا ينبغــي عــى الشــاعر أن يتوخــى الحــذر ،فــا يشــيل شــيلة مــن هــذا
النــوع ،بــل وال ينبغــي لــه أن يتعــرض لهــا بالذكــر طاملــا أنهــا قــد تثــر الفــن أو املشــكالت .ومــن
هنــا يتميــز شــعراء عــن آخريــن يف هــذا املجــال ،ومــن الشــعراء الذيــن متيــزوا وبــرزوا يف شــعر
“العرضــة” ـ عــى ســبيل املثــال ال الحــر ـ نذكــر :
 -1الشاعر إبراهيم بن محمد الحسن املهندي
 -2الشاعر إبراهيم بن محمد الخليفي
 -3الشاعر حمد بوسطوة الهاجري
 -4الشاعر راشد بن إبراهيم املسند املهندي
 -5الشاعر راشد بن سعد الكواري
 -6الشاعر راشد بن محمد بن حسني الكبييس
 -7الشاعر سعد بن عيل املسند املهندي
 -8الشاعر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاين
 -9الشاعر سعيد بن جمعة الكبييس
 -10الشاعر سعيد بن سامل البديد املناعي
 -11الشاعر سعيد بن عبدالله املحرول النعيمي
 -12الشاعر سلامن بن حمد الـحسن الـمـهـندي
 -13الشاعر صالح بن سلطان الكواري
 -14الشاعر صالح بن عامر الحـمـيـدي
 -15الشاعر عبدالرحمن بن محمد بن اسلوم الكبييس
 -16الشاعر عبدالله بن سعد بن عيل املسند املهندي
 -17الشاعر عبدالله بن صالح الخليفي
 -18الشاعر محمد بن عيىس بن اسلوم الكبييس
 -19الشاعر مرزوق الروقي
ونشــر هنــا إىل أن لقــب “الشــاعر” ال يطلــق عــى مــن يبــدع أو ينظــم القصيــد فقــط ،وإمنــا
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يطلــق عــى الحافــظ للشــعر والـراوي لــه أيضـاً .وهنــاك شــعراء مميــزون ينظمــون شــعر العرضة
ولكنهــم ال يســتطيعون نزعهــا يف ســاحة العرضــة ،ألن نزعــة الشــيلة تحتــاج إىل موهبــة خاصــة.

كيفية أداء الشاعر للعرضة:
يقــف الشــاعر عنــد أهــل الطبــول ،وبالضبــط عنــد الطبــل املخمــر(*) ﻓـ “يشــيل /ينــزع” ،أي يقــول
أول شــطر مــن الشــيلة أو القصيــدة ُملحن ـاً بلحنــه املناســب ،ويجــب أن تكــون الشــيلة أو النزعــة
متوافقــة مــع اإليقــاع لــي يســتلمها منــه الصــف بنفــس الــوزن واإليقــاع ـ ويســمى هــذا اإلج ـراء
نزعــة؛ إذ يقــال للقيــام بــه :إنــزع يــا فــان أو شــيل يــا فــان ـ .وعندمــا يكمــل الشــاعر هــذا الشــطر
مــن الشــيلة فــإن الصــف األميــن يــرد عليــه بنفــس اللحــن ونفــس الرسعــة ،فــا أن ينتهــي مــن ذلــك
حتــى يبــدأ الصــف األيــر برتديــد الشــطر نفســه ،ثــم يقــوم الصــف األميــن برتديــد هــذا الشــطر أيضـاً
مــن ثــاث إىل أربــع م ـرات ،بــدون اســتخدام الطبــول ،لــي يثبــت اإليقــاع عنــد صاحــب “الطبــل
املخ ّمــر” عـــى الزمــن املطلــوب ،وعندئـــذ يبــدأ القـــرع عــى الطبل املخمــر ،ثم الطبـــل الالعوب ،ثـــم
الـــدفوف “الطريان” ،ومن ثم الطاســة .بعـــدها يقـــوم الشــاعر بتلـــقني الصف األول “األميـــن” الشــطر
الثــاين مــن الشــيلة بصــوت مرتفــع وبــدون تلحــن ،وأثنــاء انشــغال الصــف بتأديــة هــذا الشــطر،
يــرع الشــاعر إىل الصــف الثــاين “األيــر” فيلقنــه الشــطر نفســه ،أو يقــوم بتكليــف أحــد الرجــال
بذلــك ،ويظــل الشــاعر يتنقــل مراوحـاً بــن الصفــن ليلقنهــم كل شــطر يف حينــه إىل أن تنتهــي الشــيلة،
فيشــر إىل أهــل العــدة بالتوقــف ،وجــرت العــادة عــى أن يشــر اىل أحــد طبــول التخمــر للتوقــف .

 5ـ أهل العدة :
املقصــود ﺑـ “أهــل العــدة” هــم أصحــاب الطبــول والدفــوف والطاســة ،ويشــرط فيهــم أن يكونــوا
متمرســن يف القــرع عــى هــذه اآلالت اإليقاعيــة ،عــى النحــو الــذي ال يخــل أحدهــم فيــه باإليقــاع
بــأي شــكل مــن األشــكال ،وذلــك لــي تظهــر الشــيلة مبــا يليــق بهــا مــن جــال وروعــة .وقــد جــرت
العــادة أن ينتظــم أهــل العــدة يف فــرق خاصــة ،يتــم اســتدعاء إحداهــا للمشــاركة يف أداء هــذا الفــن
املهيــب املتــزن “فــن العرضــة”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هذا ما أفادنا به بعض كبار السن من الرواة يف مدينة الذخرية.
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وينقسم أهل العدة إلى :
أ ـ أهل الدفوف :
يـراوح عــدد أهــل الدفــوف فيــا بــن  5إىل  9أشــخاص ،مــن بينهــم صاحــب “الصاقــول”،
وهــو دف أو طــار أصغــر حج ـاً مــن بقيــة الدفــوف األخــرى ،يقــرع عليــه بأط ـراف األصابــع،
فيصــدر صوتـاً قويـاً جميـاً مؤثـرا ً يثــر الحــاس ،ويجــري القــرع عليــه بالتنســيق مــع صاحــب
طبــل “الالعــوب” ،ويكــون رضبهــا ـ الصاقــول والالعــوب ـ بالتجــاوب مــع بعضهــا البعــض،
مــا يــري اإليقــاع ويضاعــف االنفعــال والتأثــر بــه .كــا يتفاعــل أهــل العــدة مــع الشــيلة
مبيلهــم إىل اليمــن واليســار قليـاً ،والنــزول بأجســادهم إىل األســفل بالقــدر املناســب ،وذلــك يف
حركــة بطيئــة جــدا ً ،ومتناعمــة مــع اإليقــاع ..وهكــذا يتآلــف الجميــع يف العرضــة حركــة وإيقاعـاً
وشــعرا ً.
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ب ـ أهل الطبول :
كان أهــل الطبــول يف املــايض اثنــن ،أحدهــا “مخمــر” والثــاين “العــوب” .أمــا اآلن
فهــم ثالثــة :اثنــان للتخمــر ،تكــون رضباتهــم طبيعيــة (ليســت قويــة) وثابتــة ال تتغــر وهــي
األســاس ،والثالــث “العــوب” ،يقـــرع عـــى الطبــل بقوة ،وال يتـقيـــد برضبــة معينــة ،وأثناء رضبه
يُقــــرع عــى “الصاقــول” ،فيتألــف مــن قرعهــا مع ـاً صوت ـاً إيقاعي ـاً بالــغ الروعــة .وقــد كان
صاحــب الطبــل الالعــوب يف املــايض القريــب يخــرج مــن مكانــه الكائــن بــن الطبلــن املخمريــن
إىل أهــل الصــف ،ويرفــع الطبــل ألعــى وميــي بــه أمامهــم ،ويــرب عليــه بيــده مــن الجانــب
اآلخــر ويســمى “الشــايل” ،الــذي ال يقــرع بالعصــا ،فـــي إيقاعـــات حــرة رقيقــة جميلــة الصوت،
فينحنــي نحــوه أهــل الصــف تكرميـاً لــه وتقديـرا ً لفنــه ،ودليــا عــى أنهــم مندمجــن (كمرانــن)
مــع العرضــة ،وليســوا منشــغلني بــأي يشء آخــر .وعــى هــذا األســاس ،فــإن الالعــوب هــو الــذي
يقــوم بالزخرفــة والتشــكيل لذلــك ســمي العــوب.
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ج ـ حامل الطاسة :
حامــل الطاســة هــو شــخص واحــد يف الغالــب  ،أو شــخصان يف بعــض األحيــان .والطاســة
عبــارة عــن قطعتــن مــن النحــاس معدنيتــن مجوفتــن ،لهــا صــوت رنــان يســاهم مســاهمة
فعالــة يف زخرفــة إيقاعــات الطبــول والدفــوف.
وكــا أســلفنا ؛ فــإن أهــل العــدة ينخرطــون ـ عــادة ـ يف فــرق ،تعــرف عــادة بأســاء منشــئيها،
ومــن الفــرق القدميــة التــي كانــت واليـزال بعضهــا ميــارس فنــون العرضــة مــا ييل:
 1ـ فرقة سليامن السودان
 .2فرقة فالح بن مبارك الدورسي .
 .3فرقة فهد الدورسي .
 4ـ فرقة سليم بن جوهر آل نحاس ( بوحلوم ).
 5ـ فرقة مبارك بن سعيد السليطي .
 6ـ فرقة خميس املال .
 7ـ فرقة بن عواّد.
 8ـ فرقة سامل املال .
 9ـ فرقة عيد بن مجيل الحسن املهندي .
 10ـ فرقة ساملني بن جوهر املهندي .
 11ـ فرقة بو ص َّبار .

 6ـ استعراض السيوف :
للســيف عنــد العــرب مكانــة كبــرة واليـزال ،ولكــن مــا يهمنــا هنــا ـ يف حديثنــا عــن هــذا
العنــر الهــام مــن عنــارص العرضــة ومكوناتهــا ـ هــو هــذه القصــة التــي متثــل مــا ميكــن اعتبــاره
رابط ـاً ذا داللــة بــن العرضــة كفــن وبــن االســتعراض كإج ـراء حــريب؛ فبعــد “أن أتــم الرســول
صــى اللــه عليــه وســلم تعبئــة جنــده ،جــرد ســيفا بات ـرا  ،ثــم عــرض الســيف عــى الصحابــة ،
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ونــادى فيهــم  :مــن يأخــذ هــذا الســيف بحقــه ؟  .فقــام إليــه رجــال ليأخــذوه فأمســكه عنهــم ،
ومــن هــؤالء الرجــال  :عــي بــن أيب طالــب  ،والزبــر بــن العــوام  ،وعمــر بــن الخطــاب  .ثــم قــام
إليــه أبــو دجانــة ـ وكأن الرســول يقصــده ـ فقــال  :ومــا حقــه يــا رســول اللــه ؟  .فقــال  ،صــى
اللــه عليــه وســلم  :أن تــرب بــه حتــى ينحنــي  .فقــال أبــو دجانــة  :أنــا آخــذه  .فدفعــه إليــه .
وكان أبــو دجانــة األنصــاري رجــا شــجاعا مهيبــا مشــهورا  ،يختــال ويتبخــر يف مشــيته عنــد
الحــرب  ،وكانــت لــه عصابــة حمـراء  ،تســمى عصابــة املــوت  ،إذا اعتصــب بهــا علــم النــاس أنــه
ســيقاتل حتــى املــوت  .ولهــذا فإنــه ملــا أخــذ الســيف مــن الرســول  ،صــى اللــه عليــه وســلم،
عــى أن يقــوم بحقــه  ،أخــرج عصابتــه الحم ـراء  ،وعصــب بهــا رأســه  ،ثــم خــرج يختــال ـ يف
تبخــر وخيــاء ـ بــن الصفــن  ،كعادتــه املتبعــة عنــد الحــرب  ،فلــا رآه النبــي صــى اللــه عليــه
وسلم يختــــال فـــي مشيتــــه  ،قـــال  “ :إنهـا ملشيـة يبغضهـا الله إال يف مثل هـذا املوطن ـ يقصـد
الحــرب ـ “ ( . ) 10
واســتعراض الســيوف يف تبخــر وخيــاء  ،واملبــارزة بهــا يف فــن العرضــة  ،هــو مــا يســمى ﺑ”
الرزيــف “ أو “ ال ِتحــ ـيُل “  ،فيقــــال  :فــان يــرزف أو فــان يتحيّــل ( * ) .وكان “الرازفــون أو
املتحيلــون” يدخلــون إىل ســاحة العرضــة عندمــا تبــدأ وهــم يحملــون الســيوف والبنــادق ،ومــن
مل يجــد ســيفا أو بندقيــة دخــل إىل الســاحة خاليــا أو وقــف يف الصــف ،ومل يكــن هنــاك يف ذلــك
الوقــت مــن يجلــس متفرجــا عــى العرضــة  ،فإمــا أن يدخــل إىل الســاحة ويــرزف مــع الرجــال ،
وإمــا أن يذهــب إىل حــال ســبيله ( * ) .وقــد كانــوا يف املــايض يرزفــون مــن وراء الصفــوف عــى
غــر مــا يحــدث يف أيامنــا هــذه  ،إال أن بعــض القبائــل أخــذوا يف إحيــاء هــذه العــادة القدميــة
يف العرضــة القطريــة العريقــة  ،وهــم يبــدأون الرزيــف مصحوبــا بأصــوات تهــز ســاحة العرضــة
 ،ومنهــم مــن يــردد أبياتــا مــن شــعر االفتخــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10ـ محمد أحمد باشميل ـ معارك اإلسالم الفاصلة “ غزوة أحد “ ـ مرجع سابق .
* التحيل من الحيلة  ،وقدميا قالوا  “ :الحرب خدعة “ واحتال عليه أو خدعه مبعنى .
* هذا ما أفاد به جمع كبري من الرواة كبار السن .
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 7ـ املعقودة :
أهــل املعقــودة هــم حملــة الســاح  ،ويقــول بعــض كبــار الســن إن أهــل املعقــودة هــم رجال
يدخلــون إىل ســاحة العرضــة مــن وراء الصفــن  ،ويرأســهم رجــل واحــد ميــي أمامهــم وهــم
ميشــون خلفــه ،حيــث يقــوم بحــركات اســتعراضية بالبندقيــة وتقــوم املجموعــة التــي يقودهــا
بنفــس الحــركات  .وقــد تكــون هنــاك أكــر مــن مجموعــة “ معقــودة “ يف العرضــة الواحــدة ،
وقــد ســميت املعقــودة بهــذا االســم ألن الرجــل الــذي ميــي أمــام الرجــال يعقدهــم  ،ويســمى
“ عقيــد “ .
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لباس أهل العرضة
يرتــدي بعــض أهــل العرضــة “ الشــلحات “  ،وهــي كالثيــاب العاديــة  ،إال أنهــا تكــون واســعة
األكــام عنــد الكــف  ،وطويلــة بحيــث تتــدىل عــى شــكل مثلــث ،كــا يرتــدي بعضهــم “ الزبــون
“  ،وهــو نــوع مــن القــاش  ،زاهــي اللــون وغــايل الثمــن ،يجلــب غالبــا مــن بــاد الهنــد وكشــمري
 ،ويرتديــه الوجهــاء واألغنيــاء عــادة  ،ويلبــس معــه “ املحــزم “ أو “ املجلــد “  .أمــا عامــة النــاس
فــا يتقيــدون يف العرضةبلبــاس معــن  ،وإمنــا يرتــدون لباســهم املعتــاد  ،مــع العنايــة التامــة
مبظهــره الخارجــي  ،ومنهــم مــن يرتــدي “ الســديري “ فــوق الثــوب  ،وهــو رداء بــا أكــام
بحيــث تخــرج الكتــف كاملــة منــه .
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أنواع العرضة
للعرضة نوعان  ،هما :
أ ـ الوقفــة  ،وهــي أن تــؤدى العرضــة يف مكانهــا دون أن تســر  ،ومــن هــذا النــوع مــن
العـرضـــات عـرضــــة يقـــال لهـــا “ العــــمريية “  ،سميت بـذلك نسبـة إلــى قبيــــلة الع ّمــاري “
العاممــرة “  ،يعلــو فيهــا الصــوت وينخفــض صــوت الدفــوف والطبــول (  . ) 11وقــد ذكــر يل
الوالــد السيـــد  /أحمــد بــن حســن املهنـــدي أنهـــا ســميت ﺒ “ العمرييــة “ ألنهــا تعمــر العرضــة
بحســن لحنهـــا  ،إذ تكــون الشـــيلة العمرييــة ثقيلــة “ راكــدة “ أثنــاء أدائهــا  ،مــا يزيــد مــن
روعتهــا وجاملهــا ( * ) .
وللشــيلة العمرييــة أكــر مــن لحــن “ نزعــة “  ،ولكــن مــن نفــس املقــام  ،ومــن أمثلــة هــذا
النــوع مــن الشــيالت :ـ
“ هيه هيه طالت غربتي يالدناوية الشباب أقفا وشيب الفتى الحي”
فهذه شيلة عمريية  ،ال تؤدى إال وقفة فقط  .أما هذه الشيلة :
“ البتي سقم العدو ملتقى للعايلني حقها الوايف وشب الحرايب فعلها”
فهــي شــيلة عمرييــة أيضــا  ،ولكــن لهــا لحنــان مــن نفــس املقــام  ،إذ تــؤدى وقفــة بلحــن
وتــؤدى مشــية بلحــن آخــر  .وللوقفــة شــيالت كثــرة جــدا  ،ونزعــات كثــرة أيض ـاً .
ب ـ املشــية  ،وهــي تكــون يف حالــة املــي  ،عندمــا يســرون بالعرضــة إىل املــكان امل ـراد
قيــام العرضــة فيــه  ،مردديــن كمجموعــة ،الشــيالت الخاصــة باملشــية أثنــاء ســرهم.ومن ذلــك ـ
عــى ســبيل املثــال ـ حــاالت األفـراح  ،فإنهــم عنــد قــدوم “ املعــرس “ إىل مــكان الحفــل  ،وعنــد
خروجــه أيضــا إىل مــكان الزفــاف  ،يــرددون هــذه الشــيالت  ،وهــي شــيالت خفيفــة  ،ورسيعــة
نوعــا مــا عــن شــيالت الوقفــة  .وال يشــرط يف املشــية وجــود شــيالت حربيــة  ،وإمنــا يدخلــون
الشــيالت الغزليــة فيهــا مــن بــاب مناســبة املقــال ملقتــى الحــال  .وللمشــية أكــر مــن لحــن ،
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ومــن ذلــك ـ عــى ســبيل املثــال  :ـ
ح ّيت يا أمرينا
فرحة لنا كلنا

سالم وأزىك تحية
جيش وشعب سويه

ح ّيت يا أمرينا
فرحة لنا كلنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11ـ د  .محمــد طالــب الدويــك ـ األغنيــة الشــعبية يف قطــر ـ الجــزء  2 ،1ـ الطبعــة الثانيــة ـ إدارة الثقافــة والفنــون ـ وزارة اإلعــام والثقافــة
ـ  1990م ـ ص . 199 :
* هو أحمد بن حسن الحسن املهندي  ،من رجال مدينة الذخرية  ،يف السبعينيات من عمره .
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وكــا قــد يكــون واضحــا  ،فــإن البيــت الواحــد يف هــذه الشــيلة يتكــون مــن ثــاث
شــطرات ،ولــذا يســميها بعــض النــاس “ املثلوثــة “  ،وعندمــا تشــال “ تنــزع “ البــد مــن اإلتيــان
بالشــطرات الثــاث كاملــة يف املــرة الواحــدة  ،أي أن الصــف األول يقــول الثــاث شــطرات  ،فــرد
عليــه الصــف الثــاين بالشــطرات نفســها  ،وهــذه النزعــة مــن أجمــل نزعــات املــي .
أيضا :
وبان من مخلف النية
تو ما زان مرماها
يف هذه الشيلة يقال الشطر األول فقط  ،ومن ثم يتم االنتقال إىل الشطر الثاين .
ومن ذلك أيضا :
يرسم القول بر َّد السالم

قال من هو بدا باملثايل

وهــذه الشــيلة يقــال عنهــا “ مروبعــة “  ،وفيهــا يقــال البيــت كامــا  ،مــع وقــوف بســيط
بــن الشــطرين .
وكذلك :

بارقٍ من شام ٍل نستخيله

تيس
طالبك يا الهي ما ّ

وهذه الشيلة من الشيالت القدمية املعروفة  ، ،وفيها يقال كل شطر لوحده .
وكذلك أيضا :
حامم هيض القلب ف ّنه
يا ٍ

ه ّي ّضني يوم غنى وناحي

وهذه الشيلة من الشيالت املعروفة يف قطر  ،وفيها أيضا يقال كل شطر لوحده .
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األمري الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين وأخيه جاللة امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود « رحمه الله » يف العرضة القطرية التي أقيمت عام ١٩٧٦م مبناسبة زيارة جاللته لدولة
قطر .وكام يظهر يف الصورة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود « رحمه الله » .
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شـيـالت قـطـريـة قــدميــة

39
12/9/13 10:02 PM

������ �������.indd 39

الشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي
« بو جاسم »
شــاعر وراوي شــعبي .ولــد يف الذخــرة حــوايل عــام 1915م،
ودرس القــرآن الكريــم عــى يــد الشــيخ (مــا حســن) مــن فــارس،
وحفــظ منــه حــوايل ( )6أجــزاء ،ثــم اضطــر أن يقطــع دراســته
بســبب إصابتــه مبــرض (الجــدري) ،وبعــد مــا كتــب اللــه لــه الشــفاء
أكمــل حفــظ القــرآن عنــد شــيخ اســمه (إبراهيــم بــن عبدالوهــاب
املطاوعــة) ،وكان يقــرأ ويكتــب بشــكل جيــد .عمــل يف البحــر
وعمــره مل يتجــاوز الثانيــة عــرة ،وتــدرج يف مهنتــه حتــى أصبــح
(نوخــذا) يديــر ســفينته ،ويعــرف مغاصــات اللؤلــؤ واألنــواء.
بعــد كســاد أعــال البحــر ،وتفجــر (الذهــب األســود) يف األرايض القطريــة ،انضــم الشــاعر
إىل الســواعد الســمر التــي شــاركت يف أعــال التنقيــب عــن النفــط يف منطقــة (دخــان) ،وذلــك
ملــدة تزيــد عــى أربــع ســنوات ،التحــق بعدهــا برئاســة املحاكــم الرشعيــة ،إىل حــن وفاتــه.
قــال الشــعر كبـراً؛ إذ كان عمــره حينــذاك خمســا وثالثــن ســنة ،ويذكــر أنــه جالــس بعضـاً
مــن شــعراء قبيلتــه مــن أمثــال الشــاعر « ســعد الشــاعر » وابنــه « عبداللــه الشــاعر » وســلامن
بــن حمــد ،الــذي عــرف بأنــه كان رسداالً لســفن الغــوص يف « الذخــرة ».
نالحــظ يف قصائــد الشــاعر أنهــا تنحــى منحــى الزرايــة بالحــارض ،وااللتفــات إىل املــايض
الــذي يحــن إليــه دامئـاً ،كــا نــرى شــاعرنا يهتــم بالطبيعــة ويتعاطــف معهــا ،ويأخــذه األســف
الشــديد عــى ضيــاع معاملهــا ،بعــد أن كانــت روضــات غنــاء متتلــئ جوانبهــا بالخــرة ،وميــرح
بــن أغصانهــا الطــر ،ولــه إىل جانــب ذلــك غزليــات جيــدة .اشــتهر الشــاعر بحــب القنــص
والصيــد بالصقــور املدربــة ،وقــد ص ـ ّور حبــه لهــذه الهوايــة العربيــة األصيلــة وكلفــه الشــديد
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بهــا يف بعــض قصائــده.
تويف إىل رحمة الله يف يوم السبت  17صفر 1424ه ،املوافق  19أبريل 2003م.

وله هذه الشيلة العمريية « وقفة » :
واملثايـــل مـــن ضمـــري انقّيهـــا
عـــم وال طامـــ ٍع فيهـــا
مـــع بنـــي ٍ
بـــ ٍن والطيـــب مـــن ورث اهاليهـــا
لــــه وقــــار وعـــاد ٍة مـــا يخليهـــا
ر يل طـــال االبعـــاد يدنيهـــا
اخـــ ٍ
يل بـــدا لـــه حاجـــ ٍة كان يبغيهـــا

بـــادي واقـــول مـــن بــــعض األبيـــايت
ٍ
والطـــرب عنـــدي عـــى كل االوقـــايت
ربعـــي الـــي يف اللقـــا كــــل هقـــوايت
ملتقـــى للضيـــف يف كــــل حـــزايت
ً
يانديبـــي وارتحـــل زيــــن االســـيايت
منـــوة الطـــراش ال انــــوى بجـــواليت

املصدر  :من رواة الرتاث قي قطر ،تحقيق وإعداد :عيل شبيب املناعي ،وعيل عبدالله الفياض ،الدوحة 2004م.
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الشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي
شــاعر شــعبي ،ولــد يف رميلــة الوكــرة ،مبدينــة الوكــرة ،حــوايل
عــام 1337هـــ ،وقــرأ فيهــا القــرآن عــى شــيخ يــد نجــدي يدعــى
عبــد العزيــز .عمــل يف البحــر مــع والــده (غيصـاً) ،ثــم مــا لبــث أن
أصبــح (نوخــذا) يف ســفينة والــده بعــد وفاتــه ،واســتمر يف مامرســة
هــذا العمــل إىل عــام 1355هـــ ،حيــث انتقــل إىل اململكــة العربيــة
الســعودية ،وهنــاك عمــل (نوخــذا) يف ســفينة لتوريــد األســاك
لحســاب الرشكــة األمريكيــة يف الظه ـران.
بعــد اكتشــاف النفــط يف قطــر عــاد إليهــا  ،وعمــل يف (جاســورة)
وهــي مركــب تابــع لرشكــة إيديكــو الربيطانيــة ،ثــم تــرك الرشكــة
 ،والتحــق بــوزارة الصحــة مفتشـاً يف صحــة املوانــئ عــام 1376هـــ.
قــال الشــعر صغـراً ،واطلــع عــى دواويــن الشــعراء املتوفــرة ،وأعجــب بلــون الشــعر املتبــع
يف اإلمــارات ونســج عــى منوالــه .نشــأ يف بيئــة تحــب الشــعر وتعتنــي بــه وتقرضــه ،وأولــع
كث ـراً بشــعر الغــزل ،وهــو غزيــر اإلنتــاج ،وصاحــب قريحــة فياضــة متكنــه مــن النظــم متــى
شــاء .لــه العديــد مــن القصائــد الوطنيــة والقوميــة ،ويف التأمــل والشــكوى والحكــم  ،واأللغــاز،
وبعــض املواويــل.
يتسم أسلوبه بالرقة والعذوبة ،وقصائده من النوع السهل املمتنع.
تــويف إىل رحمــة اللــه يــوم الخميــس  27شــوال 1409هـــ ،يونيــو 1989م .وصــدر ديوانــه يف
ســنة 1988م ،وقــد قــام بجمــع هــذا الديــوان عــي عبداللــه الفيــاض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصدر :
 ديــوان الشــاعر إبراهيــم بــن محمــد الخليفــي  ،جمــع وتحقيــق  /عــي عبداللــه الفيــاض  ،الطبعــة األوىل  ،دار املوســوعة القطريــة ،1988م .
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وله هذه الشيلة « وقفة ومشية » :
ٍ
بأبيـــات ينقيهـــا
القيـــل
يبـــدع
مـــا نفـــ ّرط بهـــا بالـــروح نفديهـــا
وايف الحـــق م ّنـــا لـــن ياتيهـــا
مـــا نخـــي لحـــ ٍد طلبتـــه فيهـــا
ورسجهـــا مـــا نخـــي الغـــر يطفيهـــا

قـــال مـــن هـــو بـــدا يف رســـمة القـــايف
دارنـــا الـــي علينـــا حقهـــا وايف
مـــا مناطـــل بحقهـــا لـــن تســـتايف
كان ح ّنـــا بغينـــا الحـــق ينشـــايف
مـــا نخـــي شـــعا ٍع للمنـــى طـــايف
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الشاعر حمد بوسطوه الهاجري

الشــاعر حمــد بــن محمــد بــن ســعيد أبوســطوه الهاجــري  ،ولــد
يف مدينــة الخــور ســنة  1935م  ،وأقــام بهــا يف بدايــة حياتــه  ،ثــم
انتقــل للســكن مبدينــة الدوحــة ،وعمــل موظفـاً بــوزارة الداخليــة،
ومــارس بعــد ذلــك عــددا مــن األعــال الحــرة.
كان  -رحمــه اللــه  -يعــرف الكتابــة والقــراءة  ،وقــد نظــم
الشــيالت الوطنية،كــا نظــم يف املــدح والغــزل  ،ومــن أبــرز مــن
تســاجل معهــم مــن الشــعراء  :غانــم بــن محمــد املطــوع الخياريــن ،بــدر املظــف الهاجــري،
حامــد بــن مايقــة األحبــايب ،فهــد بــن زعــل الــدورسي .
كــا أن لــه تســجيالت صوتيــة منتــرة بــن محبــي الشــعر النبطــي يف قطــر  ،تــوىف إىل رحمــة
اللــه مبزرعتــه يف (أم بركة) بتاريــخ 1992/10/1م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* املصدر  :السيد /نايف حمد أبوسطوه الهاجري.
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وله هذه الشيلة مبناسبة أعياد قطر « وقفة » :
ذكريـــات الفحـــول الـــي فقدناهـــا
يل طمـــع طامـــ ٍع فيهـــا حميناهـــا
وان تـــر ّدى الدهـــر فيهـــا رفيناهـــا
وان نســـاها بعضهـــم مـــا نســـيناها
لـــن قامـــت تحـــدى مـــن تحداهـــا
صانهـــا يف عروبتهـــا ومبداهـــا

كل مـــا عـــاد عيـــدك يـــا قطـــر عـــادت
دارنـــا الـــي اذا ض ِّيـــق بهـــا نـــادت
مـــا يفيـــد العمـــر اال اذا زادت
والتواريـــخ بأفعـــال العـــرب شـــادت
بوحمـــد جـــاد فيهـــا كل مـــا جـــادت
اكـــرم ارجالهـــا الـــي يف اللقـــى فـــادت

ولــه هــذه الشــيلة العمرييــة مبناســبة زيــارة امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود «رحمــه
اللــه» لقطــر « وقفــة ومشــية » :
عــن قطــر وأهــل قطــر مرحبــا نبــدى بهــا
يافهـــد بـــك مرحبـــا مـــا يعـــد حســـابها
رشف بلدنـــا وطـــب ترابهـــا
حـــي مـــن ّ
رشعـــت لـــك دارك الثانيـــة ابوابهـــا
ّ
واطلعـــن بيـــض الصبايـــا بحلـــو ثيابهـــا
ومـــا تقـــر العـــن اال بشـــوف احبابهـــا
يف الرخـــى واللـــن وان كلّحـــت بأنيابهـــا
انتـــم البنـــدق وحـــن مشـــطها وزهابهـــا
يف جن ــان الخل ــد ي ــوم الح ــر يح ــى به ــا
لـــن حـــزب اللـــه يهـــزم جميـــع احزابهـــا
شـــوهوها واقتلـــوا ابريـــاء شـــيابها

باس ــم قاي ــد ش ــعبنا بوحم ــد وايف الج ــدود
مرحب ـاً ب ــك ياه ــا مرحب ــا ي ــا ب ــن س ــعود
مرحبـاً بــك انــت والــي معــاك مــن الوفــود
قبــل يوصــل موكبــك مركــز اطـراف الحدود
وانتظ ــم ص ــف الح ــرس للتحي ــة والجن ــود
مـــا يفيـــد الكيـــد اال اذا قـــم الحســـود
حــن لكــم وانتــم لنــا يف اللــوازم مــا نحــود
مثــل خاطــي بنــدقٍ ذخــر للخصــم اللــدود
جعـــل عـــو ٍد خلّفـــك واملناعـــر الفهـــود
حـــرب تلهلـــب وال فيهـــا ركـــود
شـــ ّنها
ٍ
ط ّهــر القــدس الرشيفــة مــن اطــاع القرود
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تتفـــق ضـــد املســـلمني ويـــش اســـبابها
كيـــف خانـــت ربهـــا ودينهـــا وكتابهـــا

ي ــا عج ــب لل ــه كي ــف النص ــارى واليه ــود
بيننـــا واتبـــاع عيـــى مواثيـــق وعهـــود

وله هذه الشيلة مبناسبة درع الجزيرة
أبـــروا بالفـــرج يـــا الـــي اترج ّونـــه
ويتحـــدى جميـــع الـــي تحدونـــه
وحـــن خليفـــة رســـول اللـــه يف كونـــه
وحـــن هـــل الســـلم واالســـام واركونـــه
ونتمســــك بتشـريـعــــه وقــانــونـــــه
ّ
ومـــن بغـــى الـــر ِذر امللـــح يف عيونـــه
وقـــام يصنـــع ســـاح وبـــدّع فنونـــه

يـــوم درع الجزيـــرة و ّحـــد أهدافـــه
اتحـــد جيشـــنا مـــن ه ّمـــة أرشافـــه
حـــن دعـــاة الســـام وروس ع ّرافـــه
وحــن هــل الحــق واهــل والعــدل وانصافــه
نع ّبـــد اللـــه ونرجـــي م ْنـــه ونخافـــه
مـــن بغـــى الســـلم ال يقـــرب لنـــا حافـــه
كيـــف يـــوم اســـتعد وزانـــت اوصافـــه
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وله هذه الشيلة العمريية « وقفة ومشية » :
وهــ ّز اركان الطغــاة العصــاة الفاســقني
واختبــص يل قيــل خ ّفــت موازيــن الســنني
كان إلرسائيــل جبهــه  ،وأ ّمــن جبهتــن
كل منهــم قــام يصفــق يســارة باليمــن
ولطخّــوا ســمعة أوروبــا أمــام العاملــن
يحســب إنّــا مــا نعرفــه وح ّنــا عارفــن
ال نض ّيــع فرصــة العمــر نصبــح نادمــن
واربطوهــا وحــد ٍة مــا تزعزعهــا الســنني
هكــذا ريب وعدنــا وح ّنــا واثقــن
وكلكــم قولــوا معــي يــا اللهــي يامعــن
يــا مجيــب اســمع دعانــا و ِع ّنــا يــا معــن
وكــن لنــا عــونٍ عــى كل ج ّبــا ٍر لعــن

اتحــاد أهــل الخليــج إعتــى ســطح القمــر
بيــق وانقهــر
ف ّجــر الــركان يف صــد ٍر
ٍ
وجــاب «ريقــن» نص جيشــه وعســكر يف البحر
واخبصوهــا خبصــ ٍة ظيعــوا فيهــا النظــر
رش مســتمر
اجلبــوا للغــرب عــا ٍر و ٍ
خصمنــا يف الوجه يضحــك ويطعن يف الظهر
الحــذر يــا قــادة الشــعب بــل كل الحــذر
جمــدوا كل الخالفــات يف ذا املؤمتــر
ال اتفقنــا واتحدنــا يحالفنــا القــدر
مــا يخ ّيــب وايل العــرش مــن جــد وصــر
يــا إلــه العــرش ياللــه يــا رب البــر
زيــل ع ّنــا الهــم والغــم وآالم الكــدر
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الشاعر راشد بن إبراهيم املسند املهندي
هــو الشــاعر املرحــوم راشــد بــن إبراهيــم بــن راشــد بــن
محمــد املســند املهنــدي .ولــد عــام 1926م ،مبدينة الخــور ،والتحق
بأحــد الكتاتيــب وتعلــم فيهــا قـراءة القــرآن الكريــم وحفظــه ،كــا
تعلــم مبــادئ الق ـراءة والكتابــة.
كان ـ رحمــه اللــه ـ محبـاً للســفر والقنــص ،وهــو مــن أوائــل
الذيــن حصلــوا عــى رخصــة قيــادة الســيارات يف مدينــة الخــور.
كان للعالقــة العائليــة بينــه وبــن الشــاعر املعــروف عبداللــه
بــن ســعد املســند املهنــدي  ،امللقــب بالشــاعر ،وقربــه الشــخيص
منــه أثرهــا الكبــر يف غـزارة إنتاجــه وجزالــة شــعره  ،وعــى ذلــك
فقــد كتــب املرحــوم راشــد يف مختلــف رضوب الشــعر الشــعبي،
ولــه قصائــد اجتامعيــة مميــزة ومشــهورة ،حيــث اتجــه إىل هــذا اللــون مــن الشــعر ،وقــر
نفســه عليــه يف أخريــات حياتــه ،كــا نظــم العديــد مــن شــيالت العرضــة القطريــة ،ولــه
مســاجالت مــع العديــد مــن الشــعراء  ،ومنهــم الشــاعر ســعيد بــن رسور الهاجــري والشــاعر
عبداللــه بــن ســعد املهنــدي والشــاعر ســعد بــن ســعد القشــايش.
عمــل يف فتوتــه وشــبابه يف الغــوص عــى اللؤلــؤ ،شــأنه يف ذلــك شــأن أبنــاء جيلــه جميعـاً.
وبعــد قــدوم رشكات النفــط إىل منطقــة الخليــج العــريب وكســاد الغــوص عــى الؤلــؤ انتقــل يف
األربعينيــات إىل اململكــة العربيــة الســعودية ،وملعرفتــه باألعــال امليكانيكيــة عمــل يف رشكــة
أرامكــو هنــاك ،ولكنــه مل يســتمر طويـاً ،إذ دفعــه حنينــه لوطنــه وجامعتــه للعــودة إىل قطــر
بعــد أشــهر معــدودة مــن ســفره.
ســافر إىل البحريــن بعــد أن تــرك أرامكــو  ،وعمــل بهــا مــا يقــارب الســنتني  ،وبعدهــا
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عــاد إىل قطــر والتحــق بدائــرة األعتــدة امليكانيكيــة  ،أو مــا يطلــق عليــه ك ـراج الحكومــة ،
وكان ذكيــا بالفطــرة يف إصــاح أعطــال الســيارات واملحــركات بجميــع أنواعهــا .تــرك األعتــدة
امليكانيكيــة يف أواخــر الســبعينيات واتجــه إىل العمــل يف املقــاوالت واألعــال الحــرة .إذ كان
مصمــا معامريــا بالفطــرة  ،كــا كان نحاتــا ورســاما وذا روح مبدعــة.
توىف إىل رحمة الله تعاىل مبدينة الخور وذلك بتاريخ 22/12/2010م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* املصدر  :السيد /أحمد بن راشد املسند املهندي.
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له هذه الشيلة من األلحان الطويلة « وقفة » :
ي ــا مرحب ـاً ع ــد اللي ــايل ي ــا حم ــد والنج ــوم
يــا شــيخنا حكمــك علينــا دايــم اللــه يــدوم
ح ّنــا هــل الواجــب إىل بــان العــدو لــك نقــوم
يــا شــيخ ح ّنــا يف اللــوازم يل بــدا لــك لــزوم
مــا ه ّمنــا طــر العدو فــوق العدايــم يحوم

واعــداد مــا هلّــت هاميــل مــن قنوف الســحاب
وإنــتَ ســندنا يــا حمــد وحنــا نــدوس الصعاب
ونهــد حيــل املعتــدي حتــى يــذوق العذاب
ونعاهــدَك عهـ ٍد جديـ ٍد يف طريــق الصــواب
لــو شــال حربــات املنايــا صوبنــا مــا نهــاب

وله هذه الشيلة « وقفة » :
عيدنـــا
مرحبـــاً
مرحبـــاً
هرجنـــا
طبعنـــا

طابـــت أيامنـــا بـــك يـــا حمـــد
عـــد ســـهل الصحـــاري والشـــدد
يـــا ذرى الـــدار يـــا وجـــه الســـعد
مـــا نخـــون األمانـــة والعهـــد
مستــقيــــم طبـع ْـنــــا لـــألبــــــد
ٍ

عـــاد يـــوم الشـــيخ عـــاد
عـــد هيضـــات الجـــراد
يـــا شـــمو ٍع للبـــاد
يـــا حمـــد هـــذا وكاد
مـــا تغـــر يف العبـــاد

وله هذه الشيلة « وقفة » :
مرحبـــاً يـــا حمـــد وازىك تح ّيـــة
يـــا عزيـــز الشـــعب شـــوفك هديـــة
ســـا ٍمل ســـلّمك رب الربيـــة
جـــارك اللـــه مـــن ارصوف البليـــة

ســـحب نشـــت ونهـــل ماهـــا
عـــدّ
ٍ
حفيـــت العـــن ومـــن شـــوفك شـــفاها
نحمـــده يف صبـــاح ويف مســـاها
رىض ريب ادواهـــا
كل بلـــوى
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الشاعر راشد بن سعد الكواري
هــو راشــد بــن ســعد مــن (املطاوعــة) مــن (آل بوكــوارة) ،شــاعر
شــعبي وراوي .ولــد يف قريــة سميســمة عــام 1345ه املوافــق
1925م ،وكان أبــوه شــاعراً وملــاً ببعــض العلــوم الدينيــة التــي
حصلهــا عــى يــد شــيوخ العلــم يف األحســاء.
َّ
عمــل الشــاعر راشــد مــع والــده يف البحــر ،وتــدرج فيــه حتــى
أصبــح (غيصـاً) ماهـراً .وتلقــى مبــادئ القـراءة والكتابــة عــى يــد
والــده الــذي قــام بتحفيظــه القــرآن الكريــم .تنقــل الشــاعر بــن
البحريــن والســعودية لكســب العيــش ،وعمــل يف رشكات النفــط.
أولــع منــذ صغــره بحفــظ الشــعر وقولــه ،وتطــرق يف قصائــده إىل
معظــم أغــراض الشــعر الشــعبي ،فتنقــل بــن الغــزل العفيــف
واملديــح واملســاجالت ،ولــه بعــض القصائــد الوطنيــة ،التــي عــر
فيهــا عــا يعتمــل يف صــدره إزاء مــا يحــدث يف وطنــه العــريب مــن أحــداث .صــدر لــه ديــوان
يضــم أشــعاره ســنة 1985م ،مــن جمــع وتحقيــق /عــي عبداللــه الفيــاض ،ثــم أعيــد طبعــه مــرة
ثانيــة ســنة 1995م ،ومــن غزلياتــه قولــه:
دن القلـم جيـب الحبر جيـب األوراق
أبـدع أبيـات القيـل واكتـب مبـا الق
هـاض الغـرام وزاد بالجـوف األشـواق
أمـس الضحـى ونيـت والقلـم محـراق
يـا ونـ ٍة ونيتهـا يـوم الفـراق
مـن شـاف حـايل قـال وش فيـك معتـاق
يلومـك اللي يف الهـوى مـا بعـد ذاق

فكيـت مـن حـزن الشـعر بـاب صندوق
حبيـب فارقـوا بـه على النـوق
على
ٍ
أهـل الهـوى مـا بين عاشـق ومعشـوق
أسـباب مـايب داعـج العين غرنـوق
ك ّنـي عليـلٍ طايـحٍ صايبـه عـوق
عسـاك سـامل مـن هـوى حـب مخلـوق
مـن خمـر حـب الخـود مـا ذاقهـا ذوق
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وهــو راوي شــهري للأمثــورات الشــعبية القطريــة ،كــا أن لــه إملــام ببعــض جوانــب التاريــخ
القطــري .وملعرفتــه بالكتابــة ،د ّون مجموعــة قصائــد لوالــده الشــاعر ســعد بــن راشــد ،ولعــدد
مــن الشــعراء القطريــن .لــه عــدة دواويــن شــعرية مخطوطــة ،ولــه كتــاب بعنــوان (الشــعر
الشــعبي) مــن إعــداده وجمعــه وتدوينــه ،يضــم ثالثــة عــر بابــاً يف املبــادالت الشــعرية
واملديــح وشــيالت العرضــة واملواســاة واملحــاورة ،ويف املــوال الزهــري ،ووصف مراكيب الســفن،
ووصــف مراكيــب الهجــن ،ووصــف مراكيــب الســيارات ،ووصــف مراكيــب الطائـرات ،وأبيــات
منتخبــة مــن األشــعار ،ويف الحكمــة  ،وهــذا الكتــاب مل يصــدر بعــد .كــا أن لــه تســجيالت
صوتيــة محفوظــة يف أرشــيف مركــز الــراث الشــعبي بالدوحــة ســابقاً ،إدارة الــراث بــوزارة
الثقافــة والفنــون وال ـراث حالي ـاً.
كــا أن لــه كتاب ـاً آخــر غــر منشــور هــو (تاريــخ قطــر يف كتــاب مســطور) ،وهــو عبــارة
عــن قصيــدة مطولــة ،فصــل فيهــا تاريــخ قطــر القديــم والحديــث .ولــه قصيــدة أخــرى مطولــة
بعنــوان (عــروس الكــواري) جــاري فيهــا قصيــدة العرينــي املعروفــة بــــ (عــروس الشــعر) .انتقل
إىل رحمــة اللــه تعــاىل يف ٢٠١٠/٣/١٠م.
ولــه هــذه الشــيلة مبناســبة انعقــاد الــدورة الرابعــة ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــريب
الــذي انعقــد يف الدوحــة عــام 1983م:
دوم عيدهـــا
جعـــل مـــروك
عيـــدت دارنـــا عيـــ ٍد جديـــد
ٍ
نـــور داره خليفـــة عزهـــا
واحتفـــل شـــيخها جعلـــه ســـعيد
يـــا حليـــف املراجـــل وأهلهـــا
وايل العهـــد يـــا نعـــم العضيـــد
يطلـــب اللـــه بلَ َّمـــت شـــملها
واصبـــح الشـــعب مـــرو ٍر أكيـــد
عـــام وعدهـــا
يف الوعـــد دور
رحبـــوا بالـــذي جـــا مـــن بعيـــد
ٍ
ســـحب وبلهـــا
ـــل
عـــد مـــا َه ْ
مرحبـــاً بامللـــوك أهـــاً مزيـــد
ٍ
ٍ
مجلـــس للتعـــاون قصدهـــا
ٍ
ملـــوك عـــى التقـــوى تشـــيد
يـــا
بـــارك اللـــه لنـــا يف ســـعيها
خطـــو ٍة حققـــت فيـــا نريـــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصدر  :ديوان راشد بن سعد الكواري  ،الطبعة الثانية ١٩٩٥م.
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الشاعر راشد بن محمد بن حسني الكبيسي
هــو راشــد بــن محمــد بــن حســن بــن غانــم الرايــق الكبيــي،
شــاعر شــعبي ،ولــد يف (الفويــرط) ســنة 1312هـــ ،وانتقــل منهــا
وهــو صغــر إىل قريــة (الجميــل) عــى الســاحل الشــايل لقطــر،
فرتعــرع وعــاش يف هــذه القريــة طــوال حياتــه ،إىل أن أصبــح فيهــا
أحــد كبــار جامعتــه .درس يف الكتــاب لــدى املطــوع الشــيخ عبــد
املحســن محمــد النجــدي  ،وختــم القــرآن ،وتلقــى عــى يديــه
مبــادئ اللغــة العربيــة والحســاب .وقــى جــل حياتــه يف البحــر
(نوخــذا).
عــرف بالفطنــة وقــوة الذاكــرة ،إىل جانــب حفظــه الكثــر مــن
األشــعار النبطيــة والعربيــة ،كــا كان يطالــع يف كتــب الديــن واألدب .التحــق برئاســة املحاكــم
الرشعيــة بقطــر ،وعــن إمام ـاً للمســجد الجامــع لقريــة الجميــل يف 1382/12/1هـــ.
كان يقــول الشــعر يف املناســبات الخاصــة والعامــة ،وقــد ضــاع أغلــب أشــعاره ،وبقــي بعضها،
ذلــك ألنــه مل يــدون كل مــا قــال مــن شــعر ،وقــد تــرك ديوانــاً بخــط يــده يضــم أشــعاره
ومختاراتــه مــن األشــعار النبطيــة لشــعراء مــن قطــر والجزيــرة العربيــة.
تويف بتاريخ 1964/8/9م ،يف بريوت ،حيث كان يعالج هناك من مرض الكبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* املصادر :
 آللئ قطرية :الجزء األول ،الطعبة األوىل1986 ،م ،الدوحة. املوسوعة القطرية ،الجزء األول ،الطبعة األوىل1993 ،م ،الدوحة. -أرشيف وزارة الرتبية والتعليم .ملف املرتجم له.
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وله هذه الشيلة « وقفة »:
واعتلينـــا عـــى القـــايص مـــع الـــداين
حســـم وريـــاين
واســـتوى عودنـــا
ٍ
ٍ
مذلـــول وخجـــاين
والعـــدو صـــار
ِحـــن ذرى الجـــار واملضيـــوم والعـــاين
نلطـــم الضـــد يل مـــن ثـــار دخـــاين
حارضيـــن لـــازم ولـــد بـــن ثـــاين
ٍ
ذخرنـــا يل جفتنـــا عـــر االزمـــاين

نحمـــد الـــي رفـــع بالعـــز رايتنـــا
رسيرتنـــا
وملينـــا
واجتمعنـــا
واســـترس الـــذي يبغـــي معزتنـــا
الكـــرم والســـخا ســـرة قبيلتنـــا
وان نصانـــا العـــدو يبغـــي فشـــيلتنا
وان لفتنـــى النبايـــب مـــن حكومتنـــا
شـــيخنا الـــي مبعروفـــه متلكنـــا

55
12/9/13 10:02 PM

������ �������.indd 55

الشاعر سعد بن علي املسند املهندي
امللقب بالشاعر
هــو ســعد بــن عــي املســند املهنــدي ،املعــروف بلقــب (ســعد الشــاعر) .شــاعر كبــر مــن
شــعراء قطــر ،ووجيــه مــن وجهــاء قومــه .ولــد ســعد الشــاعر يف مدينــة (الخــور) ســنة 1282ه/
املوافــق 1895م عــى وجــه التقريــب ،وتــويف والــده وهــو صغــر ،فعــاش يف شــظف مــن العيش،
حتــى أنــه مل يتهيــأ لــه االلتحــاق بالكتاتيــب لــي يتعلــم شــيئاً مــن علــوم الديــن ،وعــاش حياتــه
أميـاً ال يقــرأ وال يكتــب.
اتجــه الشــاعر إىل البحــر كعــادة أبنــاء قطــر والخليــج آنــذاك ،وكانــت لــه ســفينة خاصــة بــه
للغــوص ،وكان حســن املعاملــة لبحارتــه الذيــن يعملــون معــه ،ويتحمــل عنهــم الديــون رأفــة
بهــم ورحمــة لهــم.
عــرف ســعد بالكــرم الحامتــي ،وكان ينفــق إنفــاق مــن ال يخــى الفقــر ،وأثــر عنــه قصــص
كثــرة تــدل عــى حســن اتكالــه عــى خالقــه واســتعانته بــه يف كل حــال .وقــد أولــع الشــاعر
بنظــم الشــعر الشــعبي ،وحفــظ الكثــر منــه ،ثــم أخــذ ينظــم عــى منوالــه حتــى اشــتهر بســعد
الشــاعر .ولــه قصائــد كثــرة ،متعــددة األغـراض ،غــر مجموعــة ،وإمنــا يحفظهــا بعــض أصدقائــه
وأقاربــه.
متتــاز أشــعار ســعد الشــاعر بتصويرهــا الصــادق والدقيــق لبيئتــه ،ولواقــع الحيــاة التــي كان
يعيشــها اإلنســان القطــري قبــل اكتشــاف النفــط ،وهــو يعتــر مــن كبــار الشــعراء الشــعبيني يف
قطــر ،ويتميــز شــعره بجــال الرتكيــب وسالســة األلفــاظ وطرافــة املعنــى.
املصادر:
 محمد بن عبدالوهاب الفيحاين ،الطبعة األوىل٢٠٠٥ ،م. -آللئ قطرية ،الجزء الثاين١٩٨٨ ،م.
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له هذه الشيلة  « .وقفة »:
ي ــوم جان ــا بش ــر الشـ ــيخ ب ــن ث ــاين
عــــ ــد م ــن طـ ــاف بالكعب ــه واألركاين
مـــا تطـــاوع ردي الــــذات والـــداين
واحتضوهـــا جنـــودي رس قحطـــاين
عدهــــم يف قــــديم الــــوقت حســـاين
واملواتـــر مــــعا طــــوعات األرســـاين
ج ــاه مـ ــن يتب ــع امل ــروع  ،ب ــن ثـ ــاين
البتـــه يل وطـــت صـــم الصخـــر الين

يف ضحـــى الســـبت بانـــت كل مخف ّيـــه
مرحبـــاً بالبشـــر الـــي لـفـــــا حــي ّـــــه
ْـــب جـــدي هـــل العـــادات األصل ّيـــة
صل ْ
واألحـــد بـــه بيـــوت الحـــرب مبن ّيـــة
واســـمع الجيـــل يالـــي تجهـــل الح ّيـــة
يـــوم األثنـــن طـــارت بالســـا ع ّيـــة
خـــروا مـــن تص ّنـــم دامـــر النيـــة
شـــيخنا بـــو حمـــد يل عظمـــت الحيـــة
وله هذه الشيلة املشهورة « مشية »:
قيلت يف حرب مشريب ضد األتراك.

وبـــان مـــن مخلـــف النـي ّــــه
جـــــــات بـــالـــعــــــكس مــلــــو ّيه
يف الــــــقســـــــا والــــفــراهـــــ ّيه
بـــا أمــــلح الســــيف محميـــه
يـــــــوم حــــــــرب الــجـــنــوبـيــــه
يف املشـيـــــرب ضـــــحى الهـــــيه
مـــاهـــــي بالـــطـــــيب مـهـديــــه
للـــمــــواجــــيــــــب ولّـــمــ ّيـــــه
يف خطــــر مـــــن وطـــــا الـحــــ ّيه

تــــــــو مـــــــــا زان مــــرمــــاهــــــا
هــــقــــــوة اللـــــي تــهـــقاهـــــا
دارنـــــــــا اللــــــي سكــنــاهـــــا
مـــا اهبـــل الـــي تـمــنــاهــــا
بـــوفــهــــــد شــــــــاد مبــنـــــاها
والـــعســـاكــــــر ذبحـــنـــاهــــــا
بــــالهــنــــــادي ولــــيـــنــــاهــــا
البــــتـــــي دوم تـــحـــمـــاهــــــا
مـــن بغـــى الــــزود خـــــاها
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وله هذه الشيلة « وقفة  +مشية » :
واس ــترست دارن ــا واس ــفرت عق ــب الظ ــام
والرباي ــر م ــن جداه ــم ع ــى مثل ــه ح ـرام
نحم ــد الل ــه بالس ــامه ع ــى حك ــم اإلم ــام
مــا جــرى يف من ســواتك عــى ذيــك العوام
كل بنيـــانٍ بـــا الصـــح يعـــراه الهـــدام
رسبت ــه يحض ــا به ــا الع ــز وامل ــوت ال ــزوام
مذعن ٍني لـــه بقصد املــــطاعة و الــــســـام

نحم ــد الل ــه ب ـ ّـن الح ــق والص ــدق اش ــتهر
واســتدار الــي بــدا الخبــث من حاكــم قطر
صلـــب جـــدي حاميـــن املفـــايل واملـــدر
انشــد الــي باخــص العلــم يعطيــك الخــر
القــى يل جــا مــن الــرب مــا فــاد الحــذر
بوحمـــد يف ماجبـــه مثـــل حـــ ٍر يل شـــهر
صـــاح تيلـــه والطيايـــر جتنـــا مـــن بحـــر
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الشاعر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني
هــو الشــيخ ســعود بــن عبدالرحمــن بــن جاســم بــن محمــد
بــن ثــاين آل ثــاين ،شــاعر نبطــي ،مــن أبــرز كبــار قبيلــة آل ثــاين،
ومــن أهــل الحــل والعقــد يف البــاد .كان عميــداً آلل عبدالرحمــن
يف منطقــة الوكــر ،وكان لــه دور بــارز يف مجلــس العائلــة الحاكمــة،
ملــا كان يتحــى بــه مــن صفــات الرئاســة ،وســداد الــرأي والحكمــة،
واإلقــدام يف الحــق والشــجاعة والحــزم والتمســك بأهــداب الديــن
الحنيف.كــا كان رقيــق الحاشــية ،هينـاً لينـاً ،يعــن املظلــوم حتــى
يرفــع الظلــم عنــه ،ويــرى صاحــب الحاجــة وهــو يتحــرق لقضائهــا
فيعينــه عليهــا.
ولـــد بقطــر عــام 1895م ،وتــرىب يف كنــف والــده الشــيخ
عبدالرحمــن ،وجــده الشــيخ جاســم بــن محمــد (مؤســس دولــة قطــر الحديثــة).
تتلمــذ عــى يــدي الشــيخ محمــد بــن مانــع مــدة مثــاين ســنوات يف املدرســة األثريــة ،حفــظ
خاللهــا القــرآن الكريــم وعلــوم التجويــد والتفســر والعلــوم املســاعدة عــى فهــم القــرآن الكريم
وأســباب النـــزول والحديــث الرشيــف وعلومــه ،واللغــة العربيــة بفروعهــا مــن نحــو ورصف
وبالغــة وشــعر ،كــا درس بهــا التاريــخ وتقويــم البلــدان( الجغرافيا) ،والحســاب وبعض العلـــوم
األخــرى ،والســرة النبويــة الرشيفــة ،كــا درس مــن الفقــه (بدايــة املجتهــد) البــن رشـــد ،وقــرأ
فيــا بعــد ،مــن خــال مكتبتــه الخاصة،كتــب الســلف مثــل :صحيــح البخــاري ،وموطــأ اإلمــام
مالــك ،وفقــه الســنة ،واللؤلــؤ واملرجــان فيــا اتفــق عليــه الشــيخان ،والرتغيــب والرتهيــب،
وكتــب األدب كقصــص العــرب ،ومــن التاريــخ «البدايــة والنهايــة» البــن كثــر ،والشــعر الجاهــي
واإلســامي ،وكتــب التاريــخ املعــارص وجواهــر األدب.
تأثــر مبناقــب وصفــات جــده وأبيــه ،فكانــت لــه منذ الســابعة مــن عمــره شــخصيته املتميزة،
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ومــا إن بلــغ السادســة عــر مــن عمــره حتــى كلفــه والــده الشــيخ عبدالرحمــن بأمــر جــده
الشــيخ جاســم بتــويل حاميــة الجنــوب القطــري ،وفعـاً قــام باملهمــة خــر قيــام ،فشــن العديــد
مــن الغــارات عــى املعتديــن وأرسهــم واســرد األمــوال املأخــوذة مــن أهــل قطــر منهــم ،ثــم
كان يطلــق رساحهــم بأمــر والــده ويرتكهــم يعــودوا إىل ديارهــم ســاملني.
كان رحمــه اللــه ملـاً بدقائــق األمــور صغريهــا وكبريهــا الخاصــة بنســب أجــداده وأخبارهــم
وتاريخهــم ،كــا كان ملـاً ومطلعـاً ،بشــكل خــاص ،عــى األحــداث املهمــة التــي جــرت يف عهــد
جده املؤســس.
والطالعــه وقراءاتــه يف عيــون الشــعر العــريب (الجاهــي  ،وصــدر اإلســام) ،وبصفتــه شــاعراً
نبطي ـاً مجيــداً ومطلع ـاً عــى هــذا النــوع مــن األدب يف قطــر وشــبه الجزيــرة العربيــة ،فقــد
كان صاحــب أســلوب خطــايب جميــل يســبغ عليــه اطالعــه يف كتــب الديــن واألدب طابعـاً دينيـاً
خاصـاً.
وهــو باإلضافــة لحكمتــه وســداد رأيــه صاحــب بيــان وبالغــة وتأثــر .وكان عــى صلــة ود
وثيقــة وقويــة بعمــه الشــيخ عبداللــه بــن جاســم حاكــم قطــر األســبق ،وكذلــك ابــن عمــه
الشــيخ حمــد بــن عبداللــه آل ثــاين ،الــذي رثــاه عنــد وفاتــه يف عــام 1948م بهــذه القصيــدة
التــي يقــول يف مطلعهــا:
سهريٍ وعيني ما دخلها منامها
البارحة ما بت من واهج الحشا		
تــويف إىل رحمــة اللــه يــوم الخميــس مــن ربيــع الثــاين عــام 1393هـــ ،املوافــق 1973/5/10م،
الســاعة الواحــدة ظه ـراً ،يف منطقــة الخ ـرارة وهــو برفقــه إخوانــه ،ونقــل إىل منطقــة الوكــر
حيــث شــيع إىل مثــواه األخــر يف موكــب مهيــب ،وتقــدم املشــيعني آنــذاك حــرة صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين أمــر البــاد املفــدى آنــذاك ،وســفراء الــدول العربيــة
واإلســامية ،وإخوانــه وأبنــاؤه وأف ـراد العائلــة الحاكمــة الكرميــة والشــعب القطــري األصيــل.
وعــزت الصحــف فقيــد قطــر الكبــر ،كــا أقيــم الحــداد الرســمي بالبــاد ملــدة ثالثــة أيــام.
رثــاه العديــد مــن الشــعراء ،ومنهــم أبنــاؤه الــررة :الشــاعر الشــيخ حمــد بــن ســعود،
والشــاعر الشــيخ جاســم بــن ســعود ،كــا رثــاه الشــاعر حامــد بــن عــي الحبــايب ،والشــاعر
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منصــور بــن حوبــان املــري ،والشــاعر حمــد فلــوه املــري ،والشــاعر محســن بــن نــارص الغيثــاين،
والشــاعر راشــد بــن حســن العجمــي ،والشــاعر أمــان بــن ســعيد آل حســن املناعــي ،والشــاعر
ســعيد بــن عبداللــه املحــرول.
ويف عــام 1982م1402/هـــ قــام نجلــه الشــيخ جاســم بــن ســعود بجمــع وترتيــب قصائــده
وأشــعاره وقصائــد الرثــاء التــي قيلــت فيــه ،وإصدارهــا يف ديــوان ضــم أغلــب مــا قــال والــده
يف مختلــف أبــواب الشــعر مثــل :الفخــر والحامســة والحكمــة والوصــف والرثــاء ،ومــا أبدعــه
الشــيخ ســعود يف مجــال هوايتــه املفضلــة رحــات القنــص والصيــد والتمتــع بالــر والطبيعــة.
وقــد اشــتهر  -رحمــه اللــه  -بحبــه للعرضــة  ،وكلفــه باملشــاركة فيهــا  ،ولــه هــذه الشــيلة
العمرييــة « وقفــه » :
عنــد زيــارة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز  -رحمــه اللــه  -إىل قطــر  ،حــر مأدبــة غــداء
أقامهــا عــى رشفــه الشــيخ ســعود بــن عبدالرحمــن آل ثــاين يف الوكــرة .وقــد اقيمــت لــه قبــل
الغــداء حفلــة عــى رشف جاللتــه  ،عبــارة عــن ســباق خيــل وهجــن ورزفــة  ،ويف أثنــاء الرزفــة
قــام جاللتــه ملشــاركتهم يف أداء الرزفــة  ،ويف هــذه اللحظــة قــال الشــيخ ســعود هــذه األبيــات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*املصادر :
 نبــذة عــن ســرة حيــاة الشــيخ ســعود بــن عبدالرحمــن آل ثــاين ،مــن قبــل ابنــه الشــيخ جاســم بــن ســعود بــن عبدالرحمــن آل ثــاين،1991م.
 ديوان املرحوم الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاين ،الطبعة الثانية 1402هـ1982/م ،املطبعة األهلية ،الدوحة. املوسوعة القطرية ،الجزء األول الطبعة األوىل 1993م ،الدوحة. نبــذة عــن ســرة حيــاة الشــيخ ســعود بــن عبدالرحمــن آل ثــاين ،قدمهــا لنــا ابنــه الشــيخ جاســم بــن ســعود بــن عبداالرحمــن آل ثــاين،نهايــة عــام 2003م.
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تـــو مــــا زانـــت لنــــا بــــدع األمثـــايل
واســـفرت مـــن طلعهـــا بدرهـــا العـــايل
والســـعد شـــ ّيد عـــى روس االقـــذايل
ٍ
وألـــف تحيـــه وِه َــــاّيل
ويــــا هــــا
أنـــت نــــور الديـــن والذخـــر واملـــايل
دارنــــا دارك وحن ّــــا لـــك عيـــايل
الزم نرخـــص الغـــايل
وان بدالـــك ٍ
زاهبـــ ٍن جملـــة اســـود واشـــبايل
قـــرم يف اللقـــا مينـــع التـــايل
كــــل
ٍ

يــــوم زار الـــدار نـــور العـــرب فيهـــا
حــــق للــــي مــــا حرضهـــا يهنيهـــا
ســـاح فيهـــا النـــور ال قـــى نواحيهـــا
مـــا ســـعى أو طـــاف بالبيـــت ســـاعيها
وانـــت سيــــد ذا الجزيـــرة وحاميهـــا
والعـــار ملوجـــب العـــز نصخيهـــا
مـركــــ ٍز للــــدين وأدنــــا نواحيهـــا
قـديــــم للــــحرايب نغذيهـــا
مــــن
ٍ
مرخـــص الـــروح مـــا هـــوب مغليهـــا

وله هذه الشيلة ( مشية ) :
ســـحاب تـــو مـــا قـــام نـــ ّوه
يـــا
ٍ
ع ّجـــه البـــارود والشـــلف ســـ ّوه
يعـــدم الـــي قـــام بالضـــد تـــوه
كـــن رصع الـــزمل يف الجـــو تـــوه
تحتظيـــه أوالد ثـــاين بقـــوه
هـــم شـــبات الحـــرب الشـــب ضـــوه
كل مجـــ ٍد راقـــ ٍن علـــوه

بالغضـــب ميطـــر عـــى الظاملـــن
واملشـــوك يف يـــد الغامنـــن
عقبـــه القـــايس عـــى اللـــه يلـــن
مـــن هشـــيم اجذوعـــه الباليـــن
عقيـــ ٍد وســـد ّوه اليمـــن
كـــم
فعلهـــم يـــوم املالقـــا يبـــن
يف الهضـــاب النايفـــه معتلـــن
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وله هذه الشيلة ( مشية ) :
ســـحاب هايـــلٍ ســـاق نـــوه
يـــا
ٍ
يغـــرق الـــي يف املرافيـــع تـــوه
هـــل بالـــدرج املشـــوك علـــوه
ســـايقه كل ابلـــ ٍج بـــه مـــروه
شـــب ضـــو ّه
حـــ ْن وقـــود الحـــرب وان
ّ
نـــدّ ب العايـــل وننـــزل بقـــوه
ســـمن عـــى الكبـــد ســـوه
البتـــي
ٍ
مجـــرم مـــن جلـــوه
وان وزانـــا
ٍ

جنـــوب يرهـــب املســـتخيل
مـــن
ٍ
خصـــب يحطّـــه محيـــل
وان وطـــا
ٍ
ٍ
ســـيف صقيـــل
يف عقابـــه كل
يف اللقـــا عمـــره يعـــده ســـبيل
انتبـــه يـــا غافـــلٍ يـــا هبيـــل
لـــن يـــايت عقـــب زومـــه ذليـــل
ســـامله يبطـــي لـــك اللـــه عليـــل
يف ذرى العليـــا جعلّـــه مقيـــل
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وله هذه الشيلة « وقفة » :
جنـــوب ســـاقها الـــوايل
مزنـــ ٍة مـــن
ٍ
وان تقصـــف رعدهـــا لـــه تزلـــزايل
قصـــاف اآلجـــايل
بأمـــر وايل الســـا ّ
قـــرم قـــد لـــه افعـــايل
دفهـــا كل
ٍ
ســـايم الـــروح يـــري املـــدح بالغـــايل
جمعنـــا يف نهـــار الهـــوش ع ّيـــايل

وبلهـــا الـــدرج فيهـــا البيـــض ملّاعـــه
يرهـــق املـــارج الـــي خالـــف الطاعـــه
وقعهـــا يف جـــات الـــراس قطّاعـــه
رضبتـــه يف وجيـــه الجمـــع شـــ ّناعه
يبغـــي العـــز ياخـــذ منـــه بذراعـــه
غشـــيم هـــذي أســـناعه
علّـــم الـــي
ٍ
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الشاعر سعيد بن جمعة الكبيسي
شــاعر شــعبي ،ولــد يف قريــة الجميــل حــوايل عــام 1927م،
وعمــل يف البحــر صغ ـراً يف ســفينة (حســن بــن عــي الكبيــي)،
الــذي كان مــن الطواشــن املعروفــن يف قطــر.
بعــد ذلــك ركــب البحــر مــع الســيد (عيــى بــن عــي بــن عمران
الكــواري) وعمــل (ســيب) وكان عمــره آنــذاك يناهــز الخامســة
والعرشيــن ،واســتمر يف عمــل البحــر ملــدة ســنتني.
يف حــوايل عــام 1954م تــرك الشــاعر البحــر وعمــل يف رشكــة
النفــط (كيــو يب يس) بدخــان ،واســتمر بالعمــل بهــا ملــدة تقــارب
العرشيــن عامــاً ،ثــم اســتقال منهــا والتحــق بــوزارة الكهربــاء.
يعتــر الشــاعر مــن الشــعراء املقلــن ،وتتصــف قصائــده بقــر النفــس ،وأغلــب أشــعاره مــن
نــوع الشــيالت التــي تقــال خصيصـاً للعرضــة.
انتقل إىل رحمة الله تعاىل يوم الجمعة بتاريخ 1999/10/1م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* املصادر :
 آللئ قطرية  ،الجزء الثالث  ،دار املوسوعة القطرية  ،الطبعة األوىل1988 ،م ،الدوحة. -ديوان الشيالت القطرية ،جمع  :عيل عبدالله الفياض1991 ،م.
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وله هذه الشيلة « مشية » :
قـــال قيـــلٍ يطـــرب الســـامعيني
نـــايب الردفـــن صـــايف الجبينـــي
مـــا تـــرد الـــروغ صـــوب الجنينـــي
تحـــت ظـــلٍ واملـــا غافلينـــي
صحـــت انـــا بالغـــوث يـــا املســـلميني
ذكّـــر الـــي داثـــ ٍر مـــن ســـنيني

قـــال مـــن هـــو قـــال حلـــو املثايـــل
شـــاقني نظـــرة حســـن الداليـــل
ريـــم تـرتـــــع الـقــــفر حايـــل
عــــنز
ٍ
ر تـهــــل البـسـايـــــل
شـــفتها عـــ ٍ
وقفـــت رجـــي وعينـــي تخايـــل
مـــن نظـــرة الزيـــن والقلـــب مايـــل
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الشاعر سعيد بن سالم البديد املناعي
هــو الــراوي الشــهري والشــاعر القديــر ســعيد بــن ســامل بــن
محمــد البديــد املناعــي .ولــد يف مدينــة الدوحــة ســنة 1334ه ،يف
بيــت جــده شــاعر قطــر القديــم ســعيد بــن محمــد البديــد ،والــذي
يضــم ثــاث عــرة أرسة ،مــن بينهــا أرسة والــد الشــاعر.
نشــأ وترعــرع يف أحــد أحيــاء مدينــة الدوحــة (فريــق الســلطة
القديــم) يتيـاً ،بعــد أن فقــد والــده يف الســنة الثانيــة مــن عمــره،
وفقــد أمــه يف الســنة الخامســة ،وقــام عــى رعايتــه بعــد ذلــك مــع
أخيــه (محمــد) أحــد أقربائهــا .تلقــى الشــاعر مبــادئ الق ـراءة يف
الك ِّتــاب ،عنــد الشــيخ محمــد بــن شــعالن ،الــذي أحــره مــن نجــد
أحــد وجهــاء الحــي ليقــوم بالتدريــس ،وقــد عــرف الشــاعر بــن
أقرانــه بالــذكاء والفطنــة.
يف حــوايل الحاديــة عــرة مــن عمــره تــرك البديــد الك ُّتــاب لريكــب البحــر ،كــا كان ســائداً
آنــذاك ،ليقــوم هــو وأخــوه بكســب لقمــة العيــش ،واملســاهمة يف إعالــة األرسة التــي احتضنتهام
بعــد فقدهــا لوالديهــا .دخــل الشــاعر حيــاة العمــل يف مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ ،فعمــل
(رضيف ـاً) ،ثــم (غيص ـاً) ،واســتمر كذلــك ينتقــل مــن ســفينة غــوص إىل أخــرى ،حتــى متــرس
واكتســب خــرة ومهــارة فائقــة يف مختلــف أعــال الغــوص ،مــا جعلــه محــل أنظــار النواخــذة
جميعـاً .يف فــرة الحقــة وقــع اختيــار أحــد أشــهر النواخــذة وأصحــاب الســفن ،وهــو ســعد بــن
حمــد النصــف ،عــى الشــاعر ليــوكل إليــه ســفينته ،وعينــه فيهــا ربانـاً (نوخــذا) ألول مــرة .وقــد
اســتمر مخلص ـاً يف العمــل معــه لثالثــة وعرشيــن عام ـاً متواليــة ،بعــد ذلــك تيــرت أحــوال
الشــاعر؛ فقــام بـراء ســفينة خاصــة بــه ،وعمــل بهــا لحســابه يف الغــوص إىل أن كســدت هــذه
الصناعــة يف قطــر ومنطقــة الخليــج.
ُعــرف بشــاعريته ،واشــتهر بــن العامــة يف قطــر مبعرفتــه ومامرســته للطــب الشــعبي ،الــذي
ذاع صيتــه فيــه ،حتــى توافــد للعــاج لديــه مــن قطــر ومنطقــة الخليــج عــدد كبــر ممــن يثقــون
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يف خربتــه ودرايتــه الجيــدة يف الطــب الشــعبي ،الــذي يتعاطــى فيــه العــاج باألعشــاب والــي.
والحقيقــة أن هــذا وجــه آخــر مــن وجــوه معــارف وخـرات الشــاعر العمليــة.
عــاش الشــاعر يف بيــت جــده ســعيد بــن محمــد البديــد ،الــذي ملــع يف تلــك الفــرة كشــاعر
كبــر يف قطــر ومنطقــة الخليــج ،واشــتهر حينهــا بــن جيلــه بشــاعرية فــذة ،أكســبت قصائــده
ومواويلــه مكانــة شــعبية رفيعــة .لــذا نشــأ الحفيــد يف وســط يحفــظ الشــعر ويــردده ،ويــرن
فيــه صــدى أســاء وأقــوال الشــعراء ،فأولــع بالشــعر ،واســتعذب ســاعه وحفظــه وترديــده،
ثــم حــاول قرضــه وهــو يف الثامنــة عــر مــن عمــره .وقــد أتيحــت لــه الفرصــة ليجالــس كبــار
رواة الشــعر ،مــن أمثــال :عبدالرحمــن بــن بريــك ،أحــد املولعــن بأشــعار محمــد الفيحــاين،
ومــن الذيــن يــرددون هــذه األشــعار ملحنــة بصــوت عــذب ،كــا كانــت للشــاعر عالقــات
قويــة وحميمــة بالشــعراء :ســبت بــورشود ،ومطــر بــو غديــر املناعــي ،وجاســم جيــاه ،ومحمــد
بــن حســن املعضــادي ،وآخريــن غريهــم .صــدر للشــاعر ديــوان بعنــوان (ديــوان البديــد) ،مــن
منشــورات إدارة الثقافــة والفنــون بــوزارة اإلعــام عــام 1982م ،ثــم أصــدر الطبعــة الثانيــة مــن
ديوانــه ســنة 1988م ،بعنــوان «ديــوان املناعــي» ،وهــو مــن منشــورات دار املوســوعة القطريــة
بالدوحــة .يف عــام 1989م حصــل عــى وســام مجلــس التعــاون الخليجــي للشــعر ،مرشــحاً مــن
قبــل الدولــة لنيــل هــذه الجائــزة ،تقدي ـراً إلســهاماته يف مجــاالت اإلبــداع املختلفــة.
تكرميــاً لــدوره البــارز يف الحيــاة االجتامعيــة واألدبيــة أطلــق املجلــس الوطنــي للثقافــة
والفنــون وال ـراث اســمه عــى إحــدى قاعــات العــرض مبتحــف قطــر الوطنــي “قاعــة ســعيد
البديــد” ،مــا يعــد مكرمــة وطنيــة طيبــة ألمثــال هــؤالء الباريــن مبجتمعهــم ووطنهــم.
لــه تســجيالت عديــدة عــن الـراث الشــعبي القطــري والحيــاة االجتامعيــة والطــب الشــعبي
والشــعر والشــعراء والثقافــة الشــعبية القطريــة عموم ـاً ،وذلــك بإذاعــة قطــر ومركــز ال ـراث
الشــعبي بالدوحــة .تــويف إىل رحمــة اللــه يــوم الســبت الثــاين مــن شــوال عــام 1420ه املوافــق
للثامــن مــن ينايــر عــام 2000م.
املصادر:
 ديوان البديد :جمع وتحقيق :عيل شبيب املناعي ،الطبعة األوىل 1983م ،إدارة الثقافة والفنون ،الدوحة. ديوان املناعي ،جمع وتحقيق :عيل شبيب املناعي ،الطبعة الثانية 1987م ،الدوحة. -ديوان الشيالت القطرية ،عيل عبدالله الفياض ،الطبعة األوىل 1991م.
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له هذه الشيلة « وقفة » :
واللـــه إنّــــا نـعــــدّ ي كل عايـــل
بــــااملوايض نعـــدّ ل كــــل مايـــل
كـــود مــــن زام زومـــات املرايـــل
يل عزمنـــا عـــى شـــقر االصايـــل
نـــارد العــــدّ بــــكبار الصاميـــل

شـانــــك العــــز مــــ ّنا يـــا وط ّنـــا
يــــا وطــــنا هــــل العـــادات ح ّنـــا
مــــا يــــنال املــــعايل مـــن متنـــى
مــــا درى ضــــدنا حتـــى امتحنـــا
ضامـــي مـــن نضـــح شـــ ّنا
مـــا روى
ٍ
وله هذه الشيلة « وقفة » :

واملـثـايــــل نعدّلــــها مبعناهـــا
نــــردع الضــــد لــــي منـــه متناهـــا
واحتســـينا نحـــارب كــــل مـــن جاهـــا
مـــا تــــداري وال تــــخىش مناياهـــا
جعــــل يســـلم أمــــر الـــي توالهـــا

رايــــة العــــز نرفعهـــا ونحميهـــا
حــــ ْن هــــل الـــدار باولهـــا وتاليهـــا
كـــم حربنـــا جنـــوب ومـــن شـــاليها
دونــــها البـــ ٍة بــــالسيف تحميهـــا
دارنــــا دارنـــا واحــــنا أهاليهـــا
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وله هذه الشيلة « وقفة » :
كيـــف ننـــى الوطـــن الـــي ربينابــــه
واللـــه إن ّــــا عليهـــا نــــرث اطــــابه
دونهـــا البــــ ٍة للــــثار طّــالبــــه
صبــــي شـــبابه مــــا تــــهنى بـــه
كـــم
ٍ
ٍ
ليــــث دهــــانا كاشــــ ٍر نــــابه
كـــم
ِّ

حـالفـيــــن مــــا نــــخليها
دارنــــا
ٍ
نرخـــص الـــروح يل مـــن ســـام شـــاريها
يـشــــهد اللـــه علــــينا كيـــف نحميهـــا
يف نهــــا ٍر عــــجاج الخيـــل غاشـــيها
رغــــم يخليهـــا
ر ّد مـنــــها علــــى
ٍ

وله هذه الشيلة «وقفة » :
دارب تطـــوي الوديـــان باهـــذايل
ٍ
مـــا عـــى كورهـــا كـــود الرحـــل خـــايل
يخـــرك يـــا فتـــى عـــن طيـــب االفعـــايل
وان زهمهـــا خطـــر امتـــس الحبـــايل
هجـــن لفـــن مـــن عقـــب غربـــايل
عيـــد
ٍ
ســـحب جـــوده عليهـــا يهمـــل اهـــايل
ارضب إبهـــا وال تخـــى والتبـــايل

راكـــب الـــي حشـــا مـــا مـــل راكبهـــا
تعجـــب النفـــس يـــا هـــذا وتطربهـــا
انشـــد الـــي مســـ ّنعها ومدّ بهـــا
ٍ
حالـــف مـــا متـــس الرجـــل راكبهـــا
نصهـــا الـــي طـــروق املجـــد كاســـبها
ّ
حاكـــم يف قطـــر واعـــى مراتبهـــا
ٍ
قلـــه إنّـــا ســـيوفك وأنـــت قاضبهـــا
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وله هذه الشيلة « وقفة ومشية » :
ربنـــا الـــي يف الــســــا نستعـيــــنا
يـــــوم حــ ّنـــــا بــاملــواضـــــي حــــمينا
هجـــن حافيـــ ٍن مشـــينا
دون
ٍ
ال و ال حــن ّــــا بــغــيــــرك رضـــــينا

نحمـــد الـــي لـــه علينـــا فضايـــل
مـــا خفـــى يـــادار م ّنـــا الفعايـــل
كـــم مشـــينا يف ســـموم القوايـــل
يـــا قطـــر مـــا عـــاض فيـــك البدايـــل
وله هذه الشيلة « وقفة » :

والقيـــل عنــدي لـــه عــى هــذا نظــام
الفـعـــل ميــي يـــا فتــى قبــل الــكالم
يـــوم فيـــه ع َّجــات وكتــام
يل صـــار
ٍ
يــا كــود مــن يجــي الصــدى يــوم الزحــام

ف ّريــت دوالب الحشــا وافضيــت مابــه
مــا هــو بهــر ٍج يف املجالــس ينحــى بــه
صبــي يف اللــوازم ينهقــى بــه
كــم مـــن
ْ
ٍ
الســيف مــا يقــي اللــوازم يف خشــابه

وله هذه الشيلة « وقفة » :
د ّوري يـــوم الحرايـــب مــــن تبينـــه
يف نهـــا ٍر فــــاز فيــــه املســــتحينه
مـــا حصـــل كــــود الفشـــايل والغبينـــه
واملراجـــل كــــل مــــن تســـبق ميينـــه

بنـــت يالـــي شـــوقها ذرب الفعايـــل
إعشـــقي يـــا بنـــت مرويـــن الســـايل
الـــردي عـــ ّود مــــن النامـــوس فايـــل
إعشـــقي يــــا بنـــت ماضـــن الفعايـــل
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وله هذه الشيلة « مشية » :
ه ّيض ّنـــي يــــوم غـن ّــــى ونـاحــــي
حـــال مـــن دونــــه صعـــوب وســــاحي
ويــــن مــــا ه ّبـــت نـســــيم الرياحـــي
عـ ّزتــــايل يــــوم قـفــــى وراحــــي

حــــام ه ّيـــض القلـــب ف ّنـــه
يــــا
ٍ
ذك ّ
صــــاحب رست م ّنـــه
ّـــرن
ٍ
بوجديـــلٍ فــــوق متــــنه تثنـــى
آه مــــن فــــرقاه جريـــت ونّـــه
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الشاعر سعيد بن عبدالله احملرول النعيمي
شــاعر شــعبي ،ولــد يف الوكرة ســنة 1323هـــ1905/م ،ونشــأ بها،
وعمــل بالغــوص عــى اللؤلــؤ يف الصيــف ،وتنقــل يف الــر شــتا ًء،
بجــوار آل عبدالرحمــن مــن أرسة آل ثــاين ،الــذي كان يرافقهــم يف
رحــات القنــص ،واالصطيــاد بالصقــور ،حيــث نشــأت بينــه وبينهــم
صداقــة متينــة وقويــة.
نظــم ابــن املحــرول الشــعر يف ســن مبكــرة ،واختــط لنفســه
أســلوباً خاصــاً بــن الشــعراء ،مــزج فيــه بــن الفكاهــة واملــرح
والدعابــة ،وبــن الحنــن إىل املــايض والدعــوة لــه ،والتمســك
باألخــاق والفضائــل الحميــدة .وقــد تعــرف إىل شــعراء زمانــه ،ولــه
مســاجالت مــع العديــد منهــم.
انتقــل إىل منطقــة الجــوف باململكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث رشكــة النفــط العربيــة
األمريكيــة (أرامكــو) والــركات التابعــة لهــا ،ومكــث هنــاك حــوايل عــر ســنوات ،عــاد بعدهــا
إىل موطنــه قطــر ،وأقــام بقريــة الجميليــة مــع جامعتــه نعيــم إىل أن وافتــه املنية يف تســعيينيات
القــرن العرشيــن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* املصدر  - :ديوان ابن محرول ،الطبعة األوىل ،إدارة الثقافة والفنون ،الدوحة1986 ،م.
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له هذه الشيلة « وقفة »:
اثـــر ســـيلٍ حـــر بالقـــاع يســـقيها
خزنتـــك لـــن يبـــدي الزمـــك فيهـــا
دارب مـــا تشْ ـــى مـــن ســـاريها
ٍ
قلـــه إنّـــا ســـيوفك وانـــت راعيهـــا
عـــج الرمـــك والجـــو غاشـــيها
يـــوم
ّ
لـــن نـــدين مـــن االقـــى ودانيهـــا
النشـــامى  .........عنـــد شـــاريها

قـــال مـــن عـــدّ ل القيفـــان بامثالـــه
يل بـــدا الزمـــك يـــا شـــيخ جينـــا لـــه
عملـــه
يـــا نديبـــي تر ّحـــل كـــور ّ
نصهـــا الـــي نـــى بالديـــن واكاملـــه
ّ
يـــا حمـــد يـــا زبـــون الجيـــش ىل جالـــه
ال تصالـــح وضـــو الحـــرب شـــ ّعاله
ســـوقنا يف الحرايـــب صـــاح داللـــه
وله هذه الشيلة « وقفة ومشية » :
بنــت يــا الــي تلبســن املش ـ ّجر ال تبــن
يف نهــار الكــون والبيــض تنخــى املســتحني
انشــدو فيــا مــى ربعنــا الــي خابريــن
دولــة اهــل الــر نــارت واهلهــا هاربــن
ـوم نهــاره يشــيب املرضعــن
وافقــوا يـ ٍ

واح ـ ٍد يــوم اللقــا عنــد ربعــه مــا حــر
يــا هــل العــادات لعيــون ب ـ ّراق النحــر
يــوم جانــا  ...............ســاي ٍر يبغــي قطــر
 ..........وافقــت باهلهــا ســو الخطــر
حدّ هــم وقــع النشــامى عــى عــب البحــر
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الشاعر سلمان بن حمد الـحسن الـمـهـندي
شــاعر شــعبي ،ونوخــذا وأمــر الغــوص (رسدال) يف منطقــة
الذخــرة .كان كبـراً لجامعتــه (الحســن) مــن قبيلــة املهانــدة ،وقــد
ولــد مبدينــة الخــور ســنة 1902م تقريب ـاً ،وانتقــل بعــد ذلــك إىل
قريــة الذخــرة واســتوطنها ،وظــل حياتــه كلهــا بهــا .مــارس مهنــة
الغــوص عــى اللؤلــؤ ،وكان ميلــك ســفينة كبــرة مــن نــوع (ســنبوك)
اســمها (بــرزان) ،ســافر بهــا إىل القطيــف ،وإىل البــرة ،ينقــل
الســمك اململــح مــن قطــر إىل هنــاك ،ويجلــب التمــر إىل الذخــرة،
وبعــد كســاد الغــوص عمــل يف بعــض األعــال التجاريــة الحــرة.
قــرأ القــرآن الكريــم وتعلــم الق ـراءة والكتابــة عــى يــد أحــد
املشــايخ املعروفــن يف ذلــك الوقــت .وقــد د ّون بعــض قصائــده
وشــيالته ومواويلــه يف أوراق ،إال أنهــا ضاعــت بعــد وفاتــه ،ومل يبــق يشء منهــا ســوى مــا
يحفظــه أبنــاؤه وأقربــاؤه وبعــض الــرواة مــن جامعتــه.
عــرف واشــتهر وذاع صيتــه بنظــم الشــيالت الحامســية التــي تنشــد خصيصـاً للعرضــة ،ومــن
أشــهر شــيالته:
قـــال الـــذي مـــا يطفطـــف يف مناظيمـــه

متمعنـــي باملثايـــل نظـــم االشـــعاري
ٍ

ـب خيم ــه
يط ــري ه ــل ال ــذات وال ــي ط ّي ـ ٍ

م ــع جمل ــة الح ــي ل ــه عل ــم ول ــه ط ــاري

ضاعــت ســموت القبايــل يــا هــل الشــيمه

واتبدلـــوا بالرشيعـــة والحكـــم جـــاري
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كلٍ قطـــع يف رفيقـــه واللـــه الـــداري

شـــوفات األجـــواد حطـــوا عقدهـــا قيمـــه

كانــت لــه صــات طيبــة ،وعالقــات حميمــة مــع الشــيخ عــي بــن عبداللــه آل ثــاين ،حاكــم قطــر
ســابقاً ،ومــع الشــيخ عــي بــن جاســم آل ثــاين شــيخ الضعايــن.
خاطبــه الشــاعر الكبــر عبداللــه بــن ســعد الشــاعر املهنــدي يف قصيدتــه التــي قالهــا عندمــا
هدمــت الخــور ،وأعيــد بناؤهــا ســنة 1973م ،وهــي التــي مطلعهــا:

قـــل معنـــاي وخـــايف الصـــر بايـــح

يقـــول مـــن كـــرت عليـــه الهمومـــي

وفيها يخاطب الشاعر سلامن بن حمد الحسن قائالً:

برايـــح تلعـــب بهـــن الروايـــح

س ــلامن ل ــو ش ــفت الجدي ــد محطوم ــي

تويف يف أواخر الثامنينات من القرن العرشين ،عن عمر يناهز التسعني عاماً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* املصادر :
 ديوان الشيالت القطرية  :عيل عبد الله الفياض 1991 ،م . ديوان الشاعر عبد الله بن سعد املهندي  :إدارة الثقافة 1988 ،م . مواويل من الذخرية  ،عيل شبيب املناعي  ،مجلة املأثورات الشعبية  ،العدد  ، 38سنة 1995م . -معلومات براوية ابنه صالح بن سلامن بن حمد الحسن  ،خالل مقابلة مبنزله بالذخرية بتاريخ 2002/12/29م .
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له هذه الشيلة « وقفة » :
ق ــال ال ــذي م ــا يط ّف ــف يف مناظيم ــه
يطــري هــل الــذات والــي ط ّيــب خيمــه
ضاعــت ســموت القبايــل يــا هــل الشــيمه
ش ــوفات االج ــواد َحطّ ــوا عقده ــا قيم ــه

متمعنـــي باملثايـــل نظـــم االشـــعاري
ٍ
م ــع جمل ــة الح ــي ل ــه عل ـ ٍـم ول ــه ط ــاري
واتبدلـــوا بالرشيعـــة والحكـــم جـــاري
كلٍ قطـــع يف رفيقـــه واللـــه الـــداري

وله هذه الشيلة العمريية « وقفة و مشية » :
وشـــب الحرايـــب فعلهـــا
حقهـــا الـــوايف
ّ
ع ّمـــروا االوطـــان واتبدلـــوا يف مثلهـــا
يـــا عظيـــم الشـــان يـــا عـــا ٍمل باحوالهـــا
عامري ــن ال ــدار ي ــوم اس ــعد الل ــه حظه ــا
كام ــل الش ــايات حت ــى العدال ــه ناله ــا
عـــن ملـــوك االرض حـــاش املـــكارم كلهـــا

ســـقم العـــدو ملتقـــى للعايلـــن
البتـــي
َ
ـم دا ٍر ع ّمروه ــا بع ــون الل ــه العوي ــن
ك ـ ِّ
ياالل ــه إين طالب ــك ي ــا مع ــن الصابري ــن
عـــ ّز يل ربـــ ٍع اعـــزا ٍز يعـــ ّزون الزبـــن
يف ذرى ش ــيخٍ ل ــه الراي ــة البيض ــا تب ــن
َولْــد عبداللــه حــوى املجــد خالــف االولــن
وله هذه الشيلة « وقفة »:

يـــوم كــــلٍ غــــدا لــــه يف طريــــق
عـلــــم وثـيـــــق
بـالـلــــوازم لــــنــــا
ٍ
واحتـــى القلـــب مــــن ضيـــم الرفيـــق
ينفــــع الضـــد يل طـــاح العليـــق

نحمـــد الـــي هدانـــا للطريقـــه
نســـل قحطـــان مـــا فينـــا عليقـــه
قـــال مـــن جـــاه ضيمـــه مـــن رفيقـــه
خـــل ضـــدك ذخـــر يل جـــات ضيقـــه
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وله هذه الشيلة « وقفة » :
عالــــم مــــا كــــان
يـــا اللـــه يالـــي
ٍ
العفـــو منـــك واطلـــب الغفـــران
قــــال الـــذي مـــن باملثايـــل بـــان
يطـــري عـــوان ويزهـــم الشـــبان
ّ
يالـــي فارقـــوا االوطـــان
ياعـــون
والمتــــنوا شيــــلة الجــــدران
داري عزيـــزه ع َّزهـــا الرحمـــن
واملســـتعني اللـــه عظيـــم الشـــان

يــــا عـــــا ٍمل بالغيـــب واملخفيـــه
سابــــق مـــن ســـيه
عـــا بـــدا مــــن
ٍ
ّ
ينخـــى هـــل الشـــيمه ويذكـــر حــــيه
اللــــي لــــهم دار العــــا مــــبنيه
وال نـــووا فــــي دارهــــم بـالــــنيه
دا ٍر بــــدا ٍر والـمــــعزه حيـــه
يـــوم اشعلــــت نــــرانها حربيـــه
كــــلٍ يــــسري وحســـبته مقضيـــه

وله هذه الشيلة « وقفة » :
يـاواحــــ ٍد مــــا فــــوق شـــانه شـــان
يــــا رافــــع الرايــــات يـــا رحمــــان
حــــق بـــان
لــــي حــــدنا مــــن غـــر
ٍ
تاريخـنــــا تــــشهد بــــه العربـــان

يــــاالله انـــا طــــال ْبك يــــا معبـــود
يـاســــام ٍع صـــوت النــــبي داود
اتعيـنــــنا ىل حــــدِّ نا املــــحدود
ّ
والـــي مـــى مـــا ي ّنــــى معــــدود
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وله هذه الشيلة « وقفة » :

يف عريــب الجــد مــع ط ّيــب الخــايل
بـــالسخا والجــود واملوكــر العــايل
حـــاكم للشـعـــب مامثلــه امثــايل
ٍ
او عــدد مـاهـــل وبــلٍ وهم ّـــايل
رت يف نبــا طي ّـــب الفــايل
واستـــ ّ

قــال مــن صــاغ البنــا هــاض مكنونــه
هاضنــي شــي ٍخ هــل الـــحي يطرونــه
ابــن ثـــاين شيـخـــنا مالنــا دونـــه
ِ
مرحبـــاً بـــه عــد مــا هـــلت مزونــه
اســفرت االوطــان بالــي لـــفى دونــه
وله هذه الشيلة :

عامــر الكــون ريب يف تدابــره
رس نجوانــا وتفســره
عــا ٍمل
مــن يفكّــر مبابــه ضــاع تفكــره
يحمدونــه عــى خبثــه وتعبــره
مــا يقّــدر عــى فعلــه وتقديــره
شــعوب مالهــم ســره
عاضنــا يف
ٍ

نحمــد اللــه عــى ماقــدّ ر الــوايل
ٍ
باســط عــدّ ال مــا مــايل
رافــ ٍع
هــاض مــايب زمــانٍ فيــه ألهــوايل
ٍ
خبيــث مالــه افعــايل
فيــه يكــرم
ٍ
موقــف عــايل
والرجــل لــو غــدا لــه
يعــل يســلم عريــب الجــد والخــايل
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الشاعر صالح بن سلطان الكواري
شــاعر مــن كبــار شــعراء النبــط يف قطــر ،وراوي شــعبي .ولــد
يف قريــة (سميســمة) التــي تقــع عــى الســاحل الرشقــي مــن دولــة
قطــر وتبعــد عــن (الدوحــة) العاصمــة مبســافة تقــدر بـــ 39كــم،
وكان مولــده يف حــوايل عــام ١٩٠٦م.
قــرأ القــرآن الكريــم عــى يــد أحــد املشــايخ الذيــن كانــوا
يدرســون القــرآن يف القريــة ،وتعلــم مبــادئ القـراءة والكتابــة بعــد
أن أتــم حفــظ القــرآن الكريــم.
عمل يف البحر كعادة أهل قطر ،وكان غواصاً جيداً.
ارتحــل الشــاعر إىل الســعودية بعــد اكتشــاف النفــط يف أراضيهــا،
وعمــل مســؤوالً يف الرشكــة مبدينــة الظهـران ،ثــم عــاد إىل موطنــه ـ
قطــر ـ وعمــل مدرسـاً يف مدرســة القريــة ،وكان بجانــب ذلــك ميارس
اإلمامــة والخطابــة مبســجدها .كان الشــاعر قارئـاً جيــداً ،وكان يطالــع الكتــب القدميــة املعروفــة
يف ذلــك الوقــت ،مــن أمثــال :ســرة بنــي هــال ،وســرة عنــرة بــن شــداد وســواهام مــن الكتــب
املتوفــرة يف زمانــه .تســاجل مــع العديــد مــن شــعراء قطــر ،وخاصــة مــع صديقــه الشــاعر الكبــر
محمــد بــن راشــد بــن مهنــا النعيمــي ،وصديقــه الشــاعر عــار بــن ســلطان العــاري .أجــاد
الشــاعر يف جميــع أغ ـراض الشــعر ،ونظــم يف مختلــف فنونــه ،وقــد قــام بتدويــن أشــعاره يف
دفاتــر خاصــة .يعتــر الشــاعر مــن كبــار الشــعراء يف دولــة قطــر ،وأحــد الفحــول يف هــذا الفــن
الجميــل .وقــد اســتفاد الباحــث املرحــوم (محمــد طالــب الدويــك) مــن بعــض مروياتــه مــن
القصــص واألغــاين واألشــعار ،وضمنهــا يف كتابــه (األغنيــة الشــعبية يف قطــر) وكتابــه (القصــص
الشــعبي يف قطــر) .صــدر لــه ديــوان يضــم جميــع آثــاره الشــعرية ســنة ٢٠١٢م .تــويف الشــاعر
عــام 1400ه ـ 1980م ،رحمــه اللــه رحمــة واســعة.
املصدر - :من رواة الرتاث يف قطر ،تحقيق وإعداد :عيل شبيب املناعي ،وعيل عبدالله الفياض ،الدوحة٢٠٠٤ ،م.
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وله هذه الشيلة « وقفة » :
ياهــــــــل العليـــا اىل ثـــار عــــــكناين
يف نهـــا ٍر صـــار للـــــــخيل مــــيداين
لـــن ياتينـــا علـــــى الكيـــف منــــهاين
كل ابوكـــــم لـــــم شـــيب وشـــبانـــــي
ذي عوايدنـــا عـــى عـــــر جــــداين

هـــاض مـــايب جــــمعكم يابنـــي ع ّمـــي
جمعك ــم يج ــا ص ــدا الــ ــقلب والهم ــي
والعـــدو نســـقيه مـــن صــــفوة الســـمي
ياســـام اللـــه عـــى جمعــــــــكم ملـــــي
مرويـــن الســـيف مـــن جامـــــد الدمـــي

وله هذه الشيلة « وقفة » :
ٍ
اســـنوات بالكمـــــايل
حايـــلٍ ســـبع
مامتيـــز يف وعرهـــا واالســــــهايل
البتـــي يف الضيـــق حاميـــة التـــايل
يف نهـــــا ٍر بينـــت فيـــــه االهــوالـــــي
نطلبـــك نـــرك مـــع ســـر االحـــوايل
رحمتــــــك ىل صـــــار للحـــرب داليل

راكـــب الـــي كنهـــا القـــوس محن ّيـــه
راتعـــه ومربعـــه عشـــب وســـميه
يانديبـــي ىل لفيـــت الـــدنــاويـــــه
عـــزويت ىل جـــا نهـــار العكيــليـــــه
ثـــار ســـوه واظهـــرت كل مخفيـــه
يـــاويل العـــرش ياعـــامل النـيــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -املصدر  :السيد  /طارق بن صالح بن سلطان الكواري
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وله الشيلة العمريية « وقفة ومشية » :
ونتـــرف ىل بـــدا الزمـــه يف كل حـــال
وأم ــره ناف ـ ٍذ علين ــا وح ّن ــا ل ــه عي ــال
ـوب اىل ح ــد الش ــال
كل ابون ــا م ــن جن ـ ٍ
وارتعــوا يف ظــل حكمــه وحكمــه بالعــدال
م ــن عزي ــز الش ــان بالخ ــر واف ـرا ٍح اك ــال

يــوم جانــا طــارش الشــيخ جينــا لــه رسيــع
الزم ــه ف ــرض ٍ ع ــى الع ــود م ّن ــا والرضي ــع
وإن دعان ــا يف املالزي ــم واجبن ــا نطي ــع
َعــز شــي ٍخ َعــز جنــده وســاواهم جميــع
جعلــه اللــه دايــم الــدوم بالحــظ الرفيــع
وله هذه الشيلة « وقفة » :

انظـــروا بـــن ماضيهـــا وحارضهـــا
نهضـــة الخـــر بانـــت يل بشـــايرها
مـــن يـــرى مـــا يحـــب إنـــه يغادرهـــا
ارفعـــوا ذكرهـــا وأعلـــوا منايرهـــا
احـــرام الوطـــن قـــوة عســـاكرها
وانهـــزم يـــوم دارت بـــه دوايرهـــا

يـــا هـــل الـــدار يـــا ذربـــن األفعـــايل
كل دو ٍر يبـــي لـــه مـــال واجيـــايل
داركـــم يـــا حمـــد تـــرب باالمثـــايل
يـــا حـــاة الوطـــن واملاكـــر العـــايل
واجعلـــوا يف الطليعـــة جيـــش وارجـــايل
كـــم عقيـــ ٍد بغاهـــا وانثنـــى خـــايل
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الشاعر صالح بن عامر احلـمـيـدي

هــو الشــاعر املرحــوم صالــح بــن عامــر بــن محمــد بــن عــي الحميــدي  ،مــن رجــاالت
قطــر املعروفــن  ،وكان مقرب ـاً مــن الشــيخ  /جاســم بــن محمــد آل ثــاين (املؤســس)  .عــرف
بالفروســية وكان يطلــق عليــه ( راعــي لكحيلــة ) نســبة لفرســه التــي شــارك عــى صهوتهــا
يف عــدد مــن املعــارك دفاع ـاً عــن حيــاض وطنــه  ،ومــن املعــارك التــي شــارك بهــا  :الوجبــة
والعريــق والضبــان وخنــور.
عمــل يف مجــال الغــوص عــى اللؤلــؤ حتــى أصبــح نوخــذا ،وقــد أقــام يف حياتــه مبنطقــة
الوســيل والغــاف  ،ثــم اســتقر أخ ـراً مبدينــة الخــور .
انتقل إىل رحمة الله مبدينة الخور عام 1917م تقريباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* املصدر  :الراوي  /جابر بن نارص الحميدي
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:

له هذه الشيلة املشـهـــورة التـــي أرســـلها إىل الـسيــــد  /نارص بن نصف الــــمهندي «وقفة»
طـالَـــ ْبك ســرٍ علين ــا اليـ ــوم تضف ــي ب ــه
والقــــلب دايـــــر وحـ ّركـــــنا لواليبـــه
يــــو ّد اخطامـــــه ولـوتــــه يف مصاليبـــه
ه ــو ملـتقـ ــى الضي ــف يل قل ــت معازيب ــه
مـخـتلْـــف األلــوان وريــح الــن لــه طيبــه

رقيـــب تعلـــم الحـــايل
يـــا اللـــه ياللــــي
ٍ
قلـــت املثايــــل عـــى مـــا دار بـــه بـــايل
قـــم يـــا نديبــــي عـــى زيـــن التهـــذايل
رص مـــع كل ع ّيـــايل
منصـــاك ىل نــــا ٍ
تلقـــى مكانــــه كـــا دكان داليل

وقد رد عليه نارص بشيله لن نتمكن من جمعها كاملة  ،ولكن عرثنا عىل بيتني منها :
مثــــل سيــــلٍ تحـــدّ ر مـــن مراقيبـــه
ينفعـــك كــــان ماخنـــت مجاذيبـــه

مرحبــاً ح ــي ش ــكوى جـ ــات م ــن غ ــايل
محـــزم الحــــرب لـــ ّول عــــندنا غــــايل
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الشاعر عبدالرحمن بن محمد بن اسلوم الكبيسي
هــو عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد الرحمــن بــن اســلوم الكبيــي ،شــاعر علــم
كوالــده .متتــاز أشــعاره بصالبــة اللفــظ ،وقــوة املعنــى ،وبتلــك الدرجــة التــي جعلــت الــرواة
ينســبون معظــم أشــعار املــايل إليــه ،حتــى عــر مؤخـراً عــى بعــض املخطوطــات التــي تنســب
تلــك القصائــد إىل قائليهــا مــن أرستــه املــايل .وشــاعرنا مــن مواليــد قريــة الجميــل حــوايل ســنة
1870م ،وقــد عــاش طفولتــه بــن الجميــل وقريــة الخويــر؛ حيــث كانــت الخويــر مســكن عائلته
فــرة مــن الزمــن .كان ـ رحمــه اللــه ـ ملـاً بعلــوم القـراءة والكتابــة ويحفــظ القــرآن الكريــم،
وقــد صحــب والــده يف ســفينته ،عندمــا تقدمــت بــه الســن؛ فــكان ميــارس معــه الغــوص ،وكان
مــن الغاصــة املشــهورين.
عــرف عــن عبــد الرحمــن املــا -رحمــه اللــه  -الشــجاعة واإلقــدام ،فــكان فارسـاً يف ســاحة
النضــال ،وبطـاً ال يشــق لــه غبــار .كذلــك كان جــواداً كرميـاً عــايل الهمــة ،ولــه يف هــذه املواقــف
قصــص كثــرة وروايــات متعــددة .وكان شــاعراً مــن الطــراز األول ،ورث الشــعر عــن أبيــه،
وتعلــم بحــوره وأوزانــه عــى يديــه .ومــن يقــرأ أشــعاره يلمــس فيهــا فيوضــات شــاعريته يف
قصائــد املــدح واملواقــف البطوليــة ،حيــث مل متــر مناســبة عــى قبيلتــه يف حياتــه إال ولــه قصيدة
فيهــا ،ومــن ثــم كان غزيــر اإلنتــاج ،ولكــن ضــاع الكثــر مــن شــعره ،والــذي ســلم منــه مــن
الضيــاع مل يســلم مــن النقــص ،وهــذه آفــة الــرواة.
ومــن أشــهر قصائــده تلــك القصيــدة التــي تناقلهــا الــرواة أب ـاً عــن جــد ،والتــي يقــول يف
مطلعهــا:
ين تهـرق دمعهـا فـوق موقهـــا
قـال الكبيسي الـذي بـات مـا غضى ع ٍ

املصدر - :كتيب غري منشور بعنوان (أعالم قرية الجميل) من إعداد الشاعر :محمد بن فيصل الكبييس.
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كذلك من قصائده:
قـال الكبييس شــــد لــــــه عملــ ّيه

تنحـي على الريـدا كمــا الشـيهان

كذلك له العديد من القصائد ،ومعظمها شيالت.
تزوج ـ رحمه الله ـ ومل يخلف ذ ّرية أو أبناء ،وتويف سنة 1930م.

وله هذه الشيلة « وقفة » :
منـــي الســـحاب
مـــن فضـــل جـــودك
ّ
مـــن زود برقـــه نظرتـــه تنهـــاب
واســـيوف هنـــ ٍد خضّ عـــت الرقـــاب
والديـــن مـــا يقـــض ولـــه طـــاب
يف وردنـــا عـــا ٍر نحـــط ثيـــاب
ح ّنـــا عـــى ذلـــك نـــدور اســـباب
مـــا تـــدري ان الســـم يف االنيـــاب

يـــا اللـــه عبـــدك طالبـــك عانيـــه
وتخايلـــوا مـــزنٍ نشـــا عرصيـــه
صـــوت الجهـــر ك ّنـــه رعـــد وســـم ّيه
مـــا همنـــي قيـــلٍ ظهـــر مـــن غيـــه
يل البـــ ٍة يـــوم اللقـــا روميـــه
كان املغربـــل تايـــ ٍه بالحيـــه
وش موزمـــك تزلـــق تـــدوس الحيـــه
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الشاعر عبدالله بن سعد بن علي املسند املهندي
امللقب بالشاعر
شـاعر شـعبي كبري ومبدع .ولد بالخور حوايل عام 1910م ،ونشـأ
وتـرىب بهـا ،وهو االبن البكر للشـاعر سـعد بن عيل املسـند املعروف
بـ (سعد الشاعر).
مـارس كل األعمال التي مارسـها أهل عصره ،وكان ـ رحمه الله ـ
ذكيـاً فطنـاً ،تعلم القـراءة والكتابة ،وقرأ كثيرا ً من الكتب.
كان تقيـاً ،ورعـاً ،صالحـاً’ ،عزيـز النفـس ،كريـم الشمائل ،وكان
ينعـزل كثيرا ً ويقـرأ ،ويسـتمع األخبـار يف اإلذاعـة ،ويتقصاهـا ممـن
يـزوره يف بيتـه .فـإذا ما سـمع عن شـاعر ،نظـم قصيدة وبعثهـا إليه
ليتعـرف بـه ،ويتبـادل معـه الشـعر .وقـد تسـاجل مـع نخبـة مـن الشـعراء منهـم ـ على سـبيل
املثـال ال الحصر :عبداللـه بـن عامر الفاليس ،ومرشـد البـذايل ،ومفرح الضمني ،وسـعيد بن ماجد
املنصـوري ،ونـارص بـن مهـدي الـدورسي ،وحسـن بن حمـد الفرحـان ،وراشـد بن حمـد املنخس
املـري ،وأمـان الشـاعر ،وغريهـم كثري.
نظـم الشـعر يف معظـم األغراض واألنـواع ،وعىل معظـم األلحان؛ فنظم يف املناسـبات
الوطنيـة والقوميـة ،كما نظـم يف الغـزل والنصائـح والشـكوى والتأمـل ،ونظـم شـيالت العرضة
واملـوال والحميني.
شـعره رقيـق ،عـذب ،سـلس ،متين البنـاء ،قوي السـبك ،فخـم العبارة ،جـزل املعنـى ،ينم عن
عاطفـة جياشـة صادقـة ،وإنتاجـه غزير وكثير جدا ً.
تـويف (عبداللـه الشـاعر) باملستشـفى اإليطايل بالقاهرة نحـو عام 1976م ،بعـد نقله إىل هناك
للعالج.
يعتبر رحمـه اللـه مـن كبـار رواة األدب الشـعبي والتراث ،كما أنـه مـن كبـار شـعراء قطـر،
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وواحـد مـن أبرزهـم ،إذ أبـدع يف شـتى أغـراض وأنـواع الشـعر الشـعبي ،فطـرق أنـواع وأوزان
القصيـدة والحمينـي واملـوال والشـيالت وأبـدع أميـا إبداع .وهـو الـراوي األثري الـذي اعتمد عليه
مؤلـف كتـايب( :األغنيـة الشـعبية يف قطـر) الـذي يقـع يف أربعـة أجـزاء ،و(القصـص الشـعبي يف
قطـر) الـذي يقـع يف جزئين كبرييـن ،وهام رسـالتا املاجسـتري والدكتـوراه للمرحـوم محمد طالب
سـلامن الدويك.
صـدر الجـزء األول مـن ديوانـه عـام 1988م ،وصـدر الجـزء الثـاين عـام 1992م ،وكالهما مـن
تحقيـق ورشح املرحـوم حمـد بـن حسـن الفرحـان النعيمـي .كام صـدر فيما بعد الجـزء الثالث
مـن ديوانـه ،وهـو مـن تحقيـق ورشح الكاتـب جاسـم صفـر ،وصـدرت جميـع هذه األجـزاء عن
إدارة الثقافـة والفنـون باملجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والتراث بالدوحة.
ومن أجمل شعره قوله يف الغزل:
هلا يـا عويض الـروح يا غايـة املنى هلا يا حبيـب القلـب واغلا نحايله
يـا مرحبـاً باعـداد مـا نـاض بـارق ومـا حـن رعـاد بشـامخ مخايلـه
يـا مرحبـاً يـا مـن عنـى يل وزارين واطفـى مـن املعلوق الهب شـعايله
ٍ
ملهـوف تقطـع وصايلـه
مزاره عيل أشـهى من املـا عىل الظام على كبـد
عطـاين صحيـح الـود يومـه يـودين وانـا ما نسـيت من الحبيـب جاميله
ومن أشهر شيالته قوله:
حنـا عليهـا مـن قديـم العهـد حنـا لهـا لـوال مقـام العـز ما نلنـا عليهـا طراه
رب جزيلٍ عطاه
يـا ناشـ ٍد مـن دارنـا نخبرك باحوالها يف كل خير من ثنى ٍ
دا ٍر توالهـا سـمو اللي حمـى جالهـا ن َّهـا معاليها املفـدى جعل يبقى بقاه

املصدر - :ديوان الشاعر عبدالله بن سعد املسند املهندي امللقب بالشاعر ،الجزء األول والثاين ،تحقيق ورشح حمد حسن الفرحان
النعيمي ،إدارة الثقافة والفنون ،الطبعة األوىل 1988م ،الدوحة.
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وله هذه الشيلة يف عيد االستقالل « وقفة و مشية » :
غـــايل الذكـــرى لهـــا الحـــول دايـــر
تـــــــرفع الــــدار الهنـــا والبشـــاير
كـلـــــــنا نلبـــس جــــديد الشــــهاير
مالـنــــا دون املـفــــدى ذحايــــر

هـــب مـــن ولــــم الســـعادة هــــبوبه
ّ
يـــوم تشـــجيع الشـــعوب فرحـــوا بـــه
مـــن شـــا ّيل الوطـــن مـــن جـــنوبـــــــه
نـــوب حاســـبني محســـوبه
كل
ٍ
وله هذه الشيلة « مشية » :
حـــي ّيت يــا أمرينـــا
فرحــة لـــنا كلـنــــا
اليــوم هــو عيدنــا
تحيــى قطــر دارنــا
نفديهــا بارواحــــــنا

ســـــــام وأزىك تحيــة
وشــعب ســوية
جيــش
ٍ
ٍ
وحـــياة رب الربيــــــة
دولـــة عزيــزة قويــة
لـــزم وهيــة
يل صــار
ٍ

حي ّيــت يــا أمرينــا
فـــــرحة لنــا كلنــا
اليــوم هــو عيدنــا
تحيــى قطــر دارنــا
نــفديــــها بارواحنــا

وله هذه الشيلة من األلحان الطويلة والجميلة « وقفة » :
لــوال مـــقام الـعـــز مـــا نلنــا عليهــا طـراه
رب جزيــلٍ عطــاه
يف كـــل خــرٍ مــن ثنــى ٍ
نه ّـــا معاليـــها املـفـــدى جعــل يبقــى بقــاه

حن ــا عليه ــا م ــن قدي ــم الع ــر حن ــا له ــا
يـــا ناشـــ ٍد مـــن دارنـــا نْخـــرك باحوالهـــا
دا ٍر توالهـــا ســـمو الـــي حمـــى جالهـــا
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خـــليفة اليل كـــل شــعب الدار يشــكر ثناه
عــاش األمـــر اليل عــى الدنيــا رضانــا رضاه

يبقـــى لنـــا الـــي كل ن ّبـــات الـــوىف نالهـــا
حالّلهـــا عنـــد املشـــاكل عـــاش حاللهـــا
وله هذه الشيلة النجديّة « وقفة » :

ياواحـــد الـــي مايخيـــب مـــن رجـــاه
وإن خصنـــا املضيـــوم يلقـــى ماهقـــاه
ـوب لــقـــاه
وإن خـصـــنا يف كــــل مــاجـــ ٍ
منـــي كـــا وبـــلٍ تحـــدر مـــن ســـاه
ال واجـــب الواجـــب كـــا فـــرض الصـــاه

ياللـــه ياملطلـــوب يامعطـــي الجزيـــل
يـــادار مـــن حقـــك نوطـــي مـــن يعيـــل
ح ّنـــا هـــل العـــادات والخـــط الطويـــل
عين ــاك ي ــا قاص ــد به ــا وض ــح الدلي ــل
العـــاش مـــن ال عدهـــا دون الجميـــل

ولــه هــذه الشــيلة ،مرحبـاً فيهــا بامللــك خالــد آل ســعود ( رحمــه اللــه ) عندمــا زار قطــر ،
وقــد شــالوا هــذه الشــيلة يف منطقــة الخزعليــة ،وهــي « وقفــة » :
حـــي رش ٍه نـبــــا بـــراه تثنــــى
رحـــب الحاكــــم الــــمسموع منـــا
مرحبـــاً يـــا جـاللــــه مــــن وطنـــا
يـــوم كنتـــم عـــى الدنـيــــا وكــــنا

ســــحاب تــــناىش يف سمــــاه
مـــا
ٍ
وشــــعبنا باســــمكم يــــرفع نــــداه
شـاعــــر الســــعد مبـــدي مــــلتقاه
عـزكــــم عـزنــــا طايــــل مـــداه
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وله هذه الشيلة « وقفة » :
زاهيـــة واملعـــاين كلهـــا فيهـــا
دونهـــا البـــ ٍة بالســـيف تحميهـــا
شـــ ّيد أركانهـــا واعـــا مبانيهـــا
مـــن عـــد ٍو حســـو ٍد طامـــ ٍع فيهـــا

دارنـــا شبــــه عــــذرى بـــأول صبــــاها
كــــم عــــد ٍو تـمناهــــا والجــــاها
يف ذرى شيـخنــــا حـقــــق نوايـــــــاها
ولــــي الــــعرش يــــرعاها
نطلـــب اللـــه
ّ

وله هذه الشيلة عند زيارة امللك خالد آل سعود إىل قطر  ،وهي « وقفة » :

ساعــــ ٍة سـرنــــا طـيــــب نباهـــا
فرحــــ ٍة يف السمــــا د ّوى صداهـــا
مرحبــــاً مــــا تهـــل الســـحب مــــاها
عاشـــت الـــدار وعـــاش الـــي نصاهـــا
يـــوم خـالــــد كبـــر القـــدر جاهــــا
يــــا ســـمو املــــلك حامـــي حامهـــا

حـــي حرضهـــا
قـــ ّرت العــــن يــــا
ٍ
ّست الشـــعب وأعــــامه نرشهـــا
وســـم عـمــــرها
مـــا يعــــم الـــرى
ٍ
وعــــاشت أرواحنـــا الحـــرة بأثرهـــا
مــــرحباً يــــا قــــمرها يـــا ســـفرها
أنتـــم الـــي بكـــم بهجـــت ظهــــرها
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وله هذه الشيلة « مشية »:
رب غـفــو ٍر ودود
ٍ
نرجـوه يـوم الوعود
يف ضـامري كالوقود
قومـوا بعـزم االسود
امباضـيات الحــدود
وابنـاه قتـل اليـهود

نطـلب إلـه البـريـة
عالـم خفا كـل خفية
هـاضـت مثـايل عل ّية
تكـفون يـاهل الحـم ّية
قـوموا علـى البـربرية
والقـدس يبـغي بنـ ّيـة

رب غـفــو ٍر ودود
ٍ
نرجـوه يـوم الوعود
يف ضـامري كالوقود
قومـوا بعـزم االسود
امباضـيات الحــدود
وابنـاه قتـل اليـهود

وله هذه الشيلة « وقفة » :
اللـــهُ أُكـــر ح ّقــت الثـــوره بضـــدّ اليهــود
ســ ّوت طوايرنــا عليهم مثـــل قصف الرعود
نـ ّوه به النـاصـــر علـــيهم واســتحث الجنود
ـب عليهــا النــار ذات الوقــود
واضحــت تالبيـ ٍ
واللـــه باألقــى علينــا مــا عطينــا الصــدود
نـــبغي نخليهــم يــد ّورون الســـامه ارشود

حلّـــت عليهــم قــدرة اللــه بالقضــا والنفــاد
والقـــاع ترجــف خدهــا مبصفحـ ٍ
ـات اجــداد
وابــرك نهــا ٍر للنشـــامى صــح فيــه الجهــاد
حاطــوا عليهــم باملدافــع واحصدوهــم حصــاد
إال نحــاول نكبــس الطـــاغي اهجــود الجراد
ٍ
ر رم ــاد
ارض وجـــ ٍو ل ــن ن ــرك كـ ــل قــ ٍ
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وله هذه الشيلة « مشية » :
يــ ــادار حـنــ ــا دهــــ ــر
يف كــ ــل بـ ــادي شــهــ ــر
يفــرح بهــا مــن حــر
يف بــرهـــــا والــبـحـــــر
للعـاهل اليل سطر
خلـيفــــة اللّـــي عـمــــر

نـ ــرتاد كس ــب املـ ــعايل
باي ّـ ــام ذكـ ــرى املجي ــدة
والــي توحــى بــنــاهــــا
واقــى بعيــد النواحــي
لشعوبــهــا مــرتــقاهــا
الـــدار مقعــد صغاهــا

م ــن كل ح ــي ذك ــر
نش ــهر ته ــاين قط ــر
مــن كل باعــث خــر
مــن كل عايــش بــر
والبــاسل املــعـتـرب
مــن كل حــادث خطــر

وله هذه الشيلة « وقفة و مشية » :
كل عبـــ ٍد ترجـــى م ّنـــك الثيبـــة
كل منكـــم بيـــان العيـــد يدريبـــة
عـــاد بألـــف التحيـــة وألـــف ترحيبـــة
حاكـــم الـــدار م ّنـــه مالنـــا غيبـــه
بوحمـــد كل مـــا جـــ ّراه منـــي بـــه
تابعـــ ٍن ارضـــاه الشـــاب والشـــيبة

يـــا اللـــه إنـــك و ّيل النـــر والثابـــة
يـــا هـــل الـــدار شـــلوا عـــايل الجابـــة
عيدنـــا الغـــايل الثالـــث فرحنابـــه
حـــي يج ّمـــع واعـــي احزابـــة
كل
ٍ
شـــيخنا الـــي يصـــدّ ق مـــا هقينابـــه
كل مـــا قـــال حاكمنـــا رضينـــا بـــه
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املغفور له الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاين ىف أحدى العرضات مبدينة الوكرة عام ١٩٥٨م.
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الشاعر عبدالله بن صالح اخلليفي
هــو عبــد اللــه بــن صالــح بــن ماجــد الخليفــي  ،شــاعر وأديــب
ورجــل تربيــة وتعليــم .ولــد يف قريــة الغاريــة بالطــرف الرشقــي
الشــايل مــن دولــة قطــر ســنة 1304هـــ تقريبـاً ،وقــال الشــعر وهو
صغــر الســن ولــه ديــوان شــعر كبــر نقــل منــه األديــب الســعودي
(محمــد ســعيد كــال) ـ رحمــه اللــه ـ وأفــرد ملــا نقلــه جــزءاً مــن
سلســلته الشــعرية املســاة (األزهــار الناديــة مــن أشــعار الباديــة)
وهــو الجــزء الثالــث عــر.
وللشــاعر كتــاب آخــر يحتــوي عــى مختــارات أدبيــة مــن األدب
العــريب القديــم يقــع يف أربعامئــة صفحــة ويحمــل عنــوان (الخــل
املوافــق يف اآلداب والرقائــق) ،عنــي بطباعتــه ونــره ابــن أخيــه
األديــب األســتاذ يوســف بــن عبدالرحمــن الخليفــي ــــــ رحمــه
اللــه .نشــأ أديبنــا مكافحـاً يف ســبيل العيــش ،وال نعلــم عــن نشــأته وتعليمــه شــيئاً ســوى أنــه
اشــتغل معل ـاً يف مدرســة الدمــام االبتدائيــة ســنوات عديــدة ،ثــم عــاد اىل موطنــه يف قطــر،
واســتقر بــه املقــام مــع جامعتــه ،ومــارس التدريــس يف بدايــات إنشــاء املــدارس الحديثــة ،ففــي
ســنة 1949م افتتحــت مدرســة ابتدائيــة بــدالً مــن مدرســة (االصــاح الحمديــة) التــي أنشــأت
ســنة 1947م ،وأغلقــت أبوابهــا العــام الــدرايس الثــاين ،وكانــت هــذه املدرســة يف مبنــى مســتأجر
وقــد تــوىل إدارتهــا األســتاذ املرحــوم (عــى عامــر) وهــو أول مــدرس عــريب مــن خــارج البــاد،
وعــن معــه اثنــن مــن املطاوعــة القطريــن ليســاعداه يف التدريــس هــا الشــيخ عبداللــه بــن
صالــح الخليفــي ،والشــيخ عبدالحميــد الدايــل ،وخدمــت تلــك املدرســة الطــاب الذيــن كانــوا
يف مدرســة االصــاح ،واملســتجدين حتــى ثالثــة صفــوف مــن األول حتــى الثالــث اإلبتــدايئ،
واســتوردت الكتــب الدراســية مــن بعــض الــدول العربيــة الشــقيقة ،وبلــغ عــدد الطــاب بهــا
 154طفــاً .ويف العــام الــدرايس 1951 /50م أفتتحــت أول مدرســة يف البــاد وأطلــق عليهــا
(مدرســة قطــر االبتدائيــة) وعــن مديــر جديــد لهــا هــو األســتاذ (ممــدوح الريــس) مــن أبنــاء
ســوريا ،واســتمر الشــيخ عبداللــه بــن صالــح الخليفــي يعمــل فيهــا ،باإلضافــة إىل زميلــه الشــيخ
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عبدالحميــد الدايــل ،وأصبحــت تضــم أربعــة صفــوف ابتدائيــة يــدرس فيهــا  190تلميــذاً ،ولكــن
مديــر املدرســة اســتقال بعــد أربعــة أشــهر مــن بــدء العــام الــدرايس ،مــا أبقــى مهمــة التعليــم
يف املدرســة بجميــع صفوفهــا عــى عاتــق املعلمــن القطريــن .
وبافتتــاح املدرســة الثانيــة يف قطــر أصبحــت مدرســة قطــر االبتدائيــة تســمى (مدرســة
الدوحــة االبتدائيــة) ،ثــم أطلــق عليهــا اســم املدرســة االبتدائيــة القدميــة ،وبقيــت هــذه
التســمية حتــى تــم تغيــر اســمها إىل (مدرســة خالــد بــن الوليــد االبتدائيــة) ســنة 1958م.
وظــل الشــيخ عبداللــه الخليفــي متنقـاً بــن هــذه املــدارس ،ومــدارس أخــرى نقــل إليهــا هــي
(الروضــة القدميــة االبتدائيــة) ،ومدرســة الــرق أو (مدرســة الجنــوب االبتدائيــة) ،واســتمر
يف عملــه مدرس ـاً فاض ـاً للقــرآن الكريــم والعلــوم الرشعيــة ،ومربي ـاً ناجح ـاً موجه ـاً لألجيــال،
تخــرج عــى يديــه الكثــر مــن فضــاء ونجبــاء قطــر إىل أن انتهــت خدماتــه يف 1379/9/4هـــ
واملوافــق 1960/2/2م.
كــا عمــل الشــيخ عبداللــه الخليفــي يف رئاســة املحاكــم الرشعيــة بقطــر منــذ 1379/7/1هـــ ،
وعــن بوظيفــة (خطيــب) يف املســجد الجامــع بفريــق الخليفــات مبدينــة الدوحــة.
انتقــل إىل رحمــة اللــه تعــاىل يف 1387/4/3هـــ املوافــق 1967/7/1م .وقــد تزوج خــال حياته
بعــدة زوجــات ،وأنجــب ثالثــة أوالد ذكــور وبنــات ،وكان شــاعراً مجيــداً يف الفصيــح والنبطــي أو
الشــعبي ،ويعتــر شــعره جــزءاً مــن تاريــخ قطــر الســيايس واالجتامعــي ،تطــرق فيــه إىل جميــع
األغــراض الشــعرية مــن مــدح وغــزل وحكــم ونصائــح وإخوانيــات ووطنيــات ومســاجالت،
وتتصــف قصائــده جميعهــا بقــوة الســبك والســامة والرقــة والعذوبــة وجــال وحســن التعبــر
ودقــة الوصــف وهــو أحــد شــعراء قطــر الكبــار املعدوديــن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* املصادر :
 التحفة البهية يف اآلداب والعادات القطرية  :يوسف بن عبد الرحمن الخليفي . األزهار النادية يف أشعار البادية  :الجزء ( )13محمد سعيد كامل  ،مكتبة الطائف . التعليم يف قطر  :وزارة الرتبية والتعليم 1991 ،م . املوسوعة القطرية  :الجزء الثاين  ،مل ينرش بعد . وميض الربق  :عيل عبد الله الفياض 1993 ،م . معلومات مقدمة من السيد /محمد بن عيل العيل املعاضيد  :مدير إدارة املساجد سابقاً  ،بتاريخ 1989/9/5م . أرشيف وزارة الرتبية والتعليم  ،ملف األستاذ عبد الله بن صالح الخليفي رقم (. )953 -أرشيف وزارة األوقاف  ،ملف الشيخ عبد الله الخليفي .
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له هذه الشيلة « وقفة » :
قـــال مـــن ينشـــد املعنـــى الظريـــف
هـــاض مـــا بالحشـــا لعـــب الرزيـــف
ويتح ّمـــس بـــه القلـــب الضعيـــف
يـــا اللـــه اليـــوم يـــا غـــوث اللهيـــف
يـــا املعـــاون عـــى حمـــل الكليـــف
البتـــي يف اللقـــا تـــروي الرهيـــف
عـــاد ٍة عندهـــم لطـــم الخفيـــف
يعـــرب مـــا حـــن لفيـــف
حـــن بنـــي
ٍ
كـــم لنـــا مـــن قديـــم الفعـــل شـــيف
يـــا نديبـــي عـــى حـــ ٍر عســـيف

شـــاع ٍر يبتـــدع زيـــن املثايـــل
ذا طربنـــا مـــن عصـــور االوايـــل
املثايـــل
برتتيـــل
ويتشـــ ّجع
يـــا منجـــي الدريـــك امـــن الهوايـــل
يل بهضنـــا الحمـــل والشـــد مايـــل
حريـــب قصدنـــا رد فايـــل
كـــم
ٍ
تقمـــع الضـــد إيل مـــن صـــال عايـــل
بـــأول ال َعـــد يل عـــدت قبايـــل
يذكرونـــه إيل عـــدت فعايـــل
الرســـايل
ملـــردود
معتبينـــه

وهــذا مــا قــال يف جنــاب الشــيخ  /عبداللــه بــن جاســم آل ثــاين بعــد رجوعــه مــن الحــج
ســنة  1354هـــ  ،وقــد أقيمــت لــه عرضــة يف الدوحــة :
مرحبـــاً يـــا هـــا يـــا ســـعد البـــادي
يـــوم ملفـــاك عنـــدي ك ْنـــه العيـــادي
هيـــه يـــا دار ســـعدك مقبـــلٍ بـــادي
نحمـــد اللـــه عـــدد مـــا حـــ ّن رعـــادي
حـــاي البـــادي
يـــوم ســـلّم لنـــا
ّ

يـــا حياهـــا إيل قلّـــت وســـاميها
ســـا ٍمل واملناســـك جيـــت مديهـــا
مـــن ويل الســـا أقبـــل مناديهـــا
مقتفـــي ماطـــ ٍر هلّـــت عواديهـــا
بـــو حمـــد ســـورها العـــايل وحاميهـــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل شيالت عبدالله بن صالح الخليفي حصلت عليها من السيد  /ماجد بن محمد الخليفي.
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يســـحب جمـــوع دوالتـــه يعب ّيهـــا
شـــاف مـــا عـــاف منهـــم يف مالقيهـــا
مدْ بـــ ٍر والســـامه طامـــ ٍع فيهـــا
واســـكب العـــج واختلطـــت عزاويهـــا
صـــار وقـــت الضحـــى كنهـــم بداجيهـــا
مـــن إلـــه الـــورى وأعطـــوا لقافيهـــا
كاســـبني الظفـــر والـــذل كاســـيها
كل مـــن جـــا يبينـــا رد خاســـيها
مـــوت غـــ ٍن ابـــداك وعلتـــك فيهـــا

طاغـــي عـــادي
خصيـــم لفاهـــم
كـــم
ٍ
ٍ
نـــاوي بالـــردى والـــرب لـــه رادي
ٍ
عـــاف ربعـــه ودوالتـــه واألجنـــادي
يـــوم داجـــت عليهـــم قـــب األجيـــادي
واحتمـــى ســـوقها واشـــتد الجـــادي
داعـــي بالنـــر ومنـــادي
جـــا لنـــا
ٍ
ثـــم قمنـــا نصاغيهـــم عـــى الجـــادي
عـــادة اللـــه لنـــا خـــاّق العبـــادي
هيـــه يـــا الـــي لنـــا حســـاد ومعـــادي
وله هذه الشيلة « وقفة ومشية » :

ذاكـــ ٍر البـــ ٍة تحمـــي عـــى التـــايل
دايـــم عندهـــم يف املوقـــف العـــايل
ٍ
ســـيفي الـــي افعولـــه تطـــرب البـــايل
يف نهـــار املالقـــى ترخـــص الغـــايل
عقـــب ثـــوب املعـــزه لبـــس اإلذاليل
ســـ ّنة األويل ميـــي بهـــا التـــايل
يـــوم خنـــ ّور واملرقـــاب والـــوايل
مـــا يجحـــدون م ّنـــا طيـــب األفعـــايل

ٍ
قـــاف يشـــلونه
قـــال مـــن هـــو بـــدع
جارهـــم يف املعـــزه مـــا يهينونـــه
درعـــي الـــي ليـــوم الضيـــق مصيونـــه
داعـــي مـــا عـــودوا دونـــه
يل دعـــى
ٍ
خصيـــم قدحنـــا النـــار بعيونـــه
كـــم
ٍ
عـــاد ٍة مـــن قديـــم الدهـــر مســـنونه
أنش ــد ال ــي ح ــر ق ــد ش ــاف بعيون ــه
كـــــل مـــا شــــاهدوا مـ ّنــــا يعدونـــه
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الشاعر محمد بن عيسى بن اسلوم الكبيسي
شــاعر وراوي شــعبي ،ولــد يف قريــة (الجميــل) عــام 1356ه ،وتأثــر بوالــده الــذي كان ينظــم
الشــعر .وقــد عمــل يف البحــر بالقطاعــة حــوايل  15عامـاً.
أولــع الشــاعر يف صغــره بحضــور الجلســات األدبيــة التــي يعقدهــا شــعراء القبيلــة يف
مجالســهم ،وفــن بأحاديثهــم وحكاياتهــم الطيبــة .وكانــت ـــــ هــذه البيئــة الشــعرية ــــــ حافـزاً
لــه لرتديــد الشــعر وحفظــه ثــم نظمــه واإلجــادة فيــه بعــد ذلــك ،وســنه مل يتجــاوز الرابعــة
عــر.
مل يتلــق شــيئاً مــن التعليــم يف صغــره ،نظـراً لولعــه بحياة الــر ،إىل أن بلــغ السادســة والثالثني
مــن عمــره ،فســارع بااللتحــاق مبــدارس محــو األميــة ليعــوض مــا فاتــه مــن العلــوم يف الصغــر.
وخــال ســنة واحــدة مــن دراســته اســتطاع أنــه يتعلــم القـراءة والكتابــة ،ولكنــه خــرج بعدهــا
مكتفي ـاً مبــا حصــل عليــه ،وانكــب عــى ق ـراءة دواويــن الشــعراء الشــعبيني البارزيــن يف قطــر
والخليــج ،مــا أكســب شــاعريته بعــداً جديــداً ،وزادهــا ثـرا ًء وتألقـاً .لــه مســاجالت مــع كثــر
مــن الشــعراء مــن قبيلتــه وغريهــم مــن شــعراء قطــر ،وكان مــن املشــاركني يف برامــج الباديــة
باإلذعــة والتليفزيــون.
صــدر لــه ديــوان تحــت اســم (ديــوان الكبيــي) ،مــن قبــل إدارة الثقافــة وال ـراث بــوزارة
اإلعــام ســنة 1985م.
وقــد طــوف يف قصائــده بجميــع أغـراض الشــعر الشــعبي مــن غــزل ومــدح ونصائــح وحكــم،
لكــن أغلــب قصائــده قالهــا يف الغــزل واملديــح ،ولــه قصائــد جميلــة يف الوقــوف عــى األطــال
وذكريــات املــايض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* املصدر  - :من رواة الرتاث قي قطر ،تحقيق وإعداد :عيل شبيب املناعي ،وعيل عبدالله الفياض ،الدوحة 2004م.
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وله هذه الشيلة « وقفة » :
مثـــل وســـمي ٍة حـــن الرعـــد فيهـــا
أو عـــدد مـــا نبـــت عـــو ٍد يف مفاليهـــا
عـــزويت يل تعلـــوا يف معاليهـــا
ٍ
رجـــال تعـــادي مـــن يعاديهـــا
بـــه
كـــدّ ر الجـــو لـــن أغـــى مبانيهـــا

مرحبـــاً بـــا الـــذي جونـــا باالكـــايل
حـــي ربعـــي عـــدد مـــا هـــل هـــايل
ّ
كل منهـــم عريـــب الجـــد والخـــايل
إن نظـــرت الصفـــوف العـــن تهتـــايل
صـــار صـــوت البنـــادق لـــه تزلـــزايل

وله هذه الشيلة العمريية « وقفة ومشية »:
عادتـــه وقـــت املحافـــل يفـــك ابوابهـــا
تبـــن افعالهـــا
وان حرضنـــا يف املعـــارك ْ
تح ــت راي ــة بوحم ــد والن ــر ي ــرى له ــا
وان بط ــش بع ــداه بطش ــه يه ــد اجباله ــا
تحصـــل فالهـــا
ٍ
كل
نفـــس يف املعـــارك ّ

يش جدي ــد
ق ــال م ــن ه ــو باملثاي ــل ب ــدا ٍ
نحســبه يــوم عيــد
حــن لنــا يــوم الحرايــب ْ
ـوم يشــيب بهــا الوليــد
هــي لنــا وان صــار يـ ٍ
حكيـــم ولـــه ر ٍاي ســـديد
شـــيخنا شـــي ٍخ
ٍ
وان دعان ــا قاي ــد الجي ــش بالفزع ــة نزي ــد
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الشاعر مرزوق الروقي
شــاعر نشــأ وترعــرع يف بلــدة الوكــرة القدميــة  ،وكان يركــب البحــر يف زمــن الغــوص ،ومتــرس
عــى أعاملــه املختلفــة ،كــا عمــل يف أواخــر حياتــه يف رشكــة أرامكــو مبنطقــة الظهـران باململكــة
العربية الســعودية.
كان شــاعراً فحـاً ،متمكنـاً مــن النظــم يف جميــع فنــون الشــعر النبطــي ،وباإلضافــة إىل نظمه
القصيــد ،كان الشــاعر الروقــي مجيــداً يف قــول الشــيالت ،وهــي القصائــد الحربيــة التــي تنشــد
يف العرضــة ،كــا أن لــه غزليــات يف غايــة اإلتقــان والرقــة والعذوبــة ،وقصائــد وطنيــة مشــحونة
بالحامســة ،قالهــا ذابـاً ومدافعـاً عــن وطنــه قطــر ،حميــة لرتابــه وناســه ،ومنهــا قصيــدة يقــول
يف مطلعهــا ذاكـراً للــه ،ثــم مادحـاً الشــيخ عبــد اللــه بــن جاســم آل ثــاين حاكــم قطــر يف تلــك
الفرتة:
ريب جـزاك الحمـد والشـكر والثنـا ذي نعــم ٍة نطلـب عىس اللـه يدومها
مـــن عــادة الدنيـا تعـادي صحيبهـا والشـكر هـو لك يـــا ّ
مجلي همومها
أبـــو حــمد يـوم األفاعـي تغضّ بـت مــا هــاب مـن سـو األفاعـي وقومها
عــزوم والخرايـم يهومهـا
فهيــم مــــن مضاخري جاسـم حصــــانٍ
حليـم
ٍ
ٍ
ٍ
تســاجل مــع العديــد مــن الشــعراء يف قطــر ،ومنهــم ســبت بــورشود الســليطي ،وســيف
املنصــوري ،أحــد شــعراء الوكــرة ،وســواهام مــن الشــعراء املعارصيــن لهــا.
تــويف إىل رحمــة اللــه تعــاىل يف أواخــر الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن ،وكان عمــره يزيــد
عــن الســبعني عامـاً.

* املصدر - :آللئ قطرية ،الجزء الرابع ،عيل عبدالله الفياض ،دار الثقافة،الدوحة1986 ،م.
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له هذه الشيلة « وقفة » :
كـــن قصفـــة رعـــوده حـــس زلـــزايل
كـــم عقيـــ ٍد تهقّـــى وانثنـــى خـــايل
محتمينـــه بســـيف وكل مشـــوايل
ال يجـــي للعـــدو يف الـــدار نـــ ّزايل
صـــم الرمـــك والجيـــش وعيـــايل
فـــوق
ّ

نـــو مـــزنٍ زفـــر واملـــوت بركونـــه
ســـيفنا الـــي هـــل الهقـــوات يطرونـــه
بـــو حمـــد حـــال بالشـــ ّبان مـــن دونـــه
يـــا حمـــد رســـم جـــدك ال تخلونـــه
حولـــوا ال بــــتي مـــع كــــل مضمونـــه
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شيالت قطرية مجهولة املؤلف
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هذه الشيلة العمريية وقفة ومشية » :
يــوم ثــار الحــرب قامــت تزيــد ارجالهــا
تســحب الســبهان رن القــدم خلخالهــا
مالقـــينا يـاســـعد يف القرايــا مثلهــا
دونهــا بنبيــع االعــار ونـــرخص ســوقها

ديــريت مــا تســقم إال عــى الحــرب الطويــل
هيــه هيــه ياعــذراً تخنطل مبلبــوس الجميل
يــا ســعد يــا هــي فتــا ٍة وهــي طفــلٍ صغــر
يــا هبـــيلٍ ال متنــى وطـنـــا يــا هبيــل

ومن الشيالت املشهورة أيضاً هذه الشيلة « وقفة » :
الش ــباب اقف ــى وش ــيب الفت ــى الح ــي
انكـــرن الشـــيب والـــرس قـــد طاحـــي
يـــوم أنـــا يف الغـــي يف غايـــة مزاحـــي
ع ّيـــدوا عيـــد الضحـــى كل مزاحـــي

هيـــه طالـــت غربتـــي يـــا دناو ّيـــة
والعـــذارى انكـــرن فيـــه مار ّيـــه
العب ّنـــي يـــوم عـــر الجهال ّيـــة
يـــوم جانـــا العيـــد كلٍ لفـــى ح ّيـــة
وهذه الشيلة العمريية « وقفة » :

عليـــم مبـــا فيهـــا
خالـــق الدنيـــا
ٍ
رايـــة التوحيـــد جـــا مـــن يحاميهـــا
مثـــل عـــذرا زينـــ ٍة حـــق واليهـــا

ي ــا الل ــه ي ــا املطل ــوب رب الس ــا الع ــايل
ابـــري يـــا دارنـــا جـــاك االقبـــايل
ِ
والشـــال
اصبحـــت ملبوســـها الجـــوخ
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وهذه شيلة «مشية» :
ي ــا ذرى كل خاي ــف
ـن خفايــف
عيــد هجـ ٍ
مدّ بـــن الســـايف
فــوق روس النوايــف
ـن ردايــف
فــوق هجـ ٍ
شــاف مــا كان عايف
رشب كاس الحسايف

بالـهــــنا يـــا وط ّنـــا
عـــز شـــي ٍخ ته ّنـــى
دولـــة العـــز ح ّنـــا
ســـك ّنا
باملعـــايل
يـــا قطـــر كـــم ك ّنـــا
العـــدو مـــا شـــح ّنا
ضدنـــا يل مت ّنـــى
وله أيضاً هذه الشيلة :

جابـــت العـــز عـــاش الـــي حرضهـــا
ســـلة صـــادق امللّـــة ذخرهـــا
مـــا بقينـــا عـــى واســـع ضهرهـــا
حـــن عـــى حســـبهم طايـــل دهرهـــا
حـــن شـــعبها وهـــم قـــادة مدرهـــا
جـــدّ يف عدلهـــا حتـــى عمرهـــا
وانتـــو الـــي بكـــم كلٍ شـــكرها

انـــت يالـــي لحارضهـــا مت ّنـــى
شـــفت  ......مـــا يـــر العـــن م ّنـــا
واللـــه ان عـــى مـــا بـــه يظ ّنـــا
يـــوم كانـــوا أهـــل الطولـــه وك ّنـــا
عـــر جاســـم وعبداللـــه وط ّنـــا
واســـفرت بشـــي ٍخ مـــا تونَّـــا
طـــال فيهـــا حمـــد عدلـــه بســـ ّنه
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وله أيضاً :
مرحبـــاً يـــا اهـــل الـــرف والشـــهامة
يف قطـــر جيتـــوا بـــدار الســـامة
كل منكـــم يســـتحق الكرامـــه
العـــرب دايـــم بـــراس العالمـــة
مـــا يهـــاب إالّ الـــردي ..........
الشـــجاعة للعـــرب والزعامـــه
كل منكـــم وايف يف كالمـــه
انهضـــوا بالعـــز قبـــل الندامـــة

كاســـبني العـــز بـــاول وتـــايل
ديـــرة  .........بهـــا العـــز عـــايل
يـــوم جـــا للمـــدح وقـــت ومجـــايل
يف اللقـــا ناطـــي الخطـــر مـــا نبـــايل
وانتـــم شـــيوخ العـــرب والرجـــايل
اليضيـــع الحـــق والحـــق عـــايل
وللديـــن وايل
العهـــد متّـــوه
قبـــل ميـــات الدهـــر والليـــايل
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شيـالت مشهورة غير قطرية
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وهذه الشيلة املجهولة املؤلف « مشية » ،وهي من الشيالت املشهورة كثريا ً يف قطر :
ٍ
شـــال نســـتخيله
بـــارقٍ مـــن
ويتحـــدّ ر عـــى وادي مســـيله
خلّنـــي ع ْنـــك ردن الثـــوب اشـــيله
وان تد ّمـــر فـــا تلقـــى بديلـــه
انكـــر عظـــم ســـاقه ع ّزتيلـــه
يـــا وجـــودي عـــى الدنيـــا الطويلـــه

تيـــر
طالبـــك يـــا الهـــي مـــا
ّ
يعـــل يســـق العويـــرض ويتحـــدّ ر
املشـــر
وانـــت يـــا البـــس الثـــوب
ّ
التجـــره عـــى القـــاع يتد ّمـــر
مجـــر
يـــا وجـــودي وجـــود الـــي
ّ
وآتعـــر
ليـــي
ســـاه ٍر طـــول
ّ

وهذه الشيلة من األلحان الطويلة التي كانت وما زالت تشال يف قطر :
وآخيـل ديرة صاحبي لطف الحىش وينها
شــقـ ٍر اطارفها عىل االمتان يازينها
ي ّود احزامها يا خوي ما ح ّن براوينها
ىل من هرج لك هرج ٍة بالك تلقينها

رجم منيف
أمس الضحى رشفت انا يف راس ٍ
ابــو قرونٍ يل نقضها مثل ذيل العسيف
يا طي قلبي طي ش ّنة جرب ٍة مع نكيف
ال تعشقني اليل نهار الكون عقله خفيف
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وهذه الشيلة من الشيالت املشهورة يف قطر « وقفة » :
يل البـــ ٍة بـــا أميانهـــا الغـــايل تشـــله
يل صـــاح صيـــا ٍح بوســـط الســـوق قلـــه
ـي واملي ــارك مهن ــة ل ــه
ك ــم م ــن صب ـ ٍ
ان كان مايـــروي شـــباته حـــن ســـله

تـــورد عـــى حربيهـــا ورد الحيـــام
انجيـــه ســـر ٍ
ات كـــا دولـــة نظـــام
م ْتولّـــ ٍع بالســـيف قصـــاف العظـــام
هـــذاك منقولـــه عـــى الخايـــب حـــرام

ووجدت يف كتاب املختار من العرضة السعودية هذه الشيلة للشاعر اله ّزاين :
ناتيـــه ســـر ٍ
ات عـــى الداعـــي اوالم
تـــارد عـــى حربيهـــا ورد الحيـــام
امل ــوت م ــا امه ــل للذلي ــل ب ــزود ع ــام
يـــوم فيـــه يلحقنـــا مـــام
البـــد
ٍ
قصـــام العظـــام
م ْتن ّجـــ ٍد بالســـيف ّ
هـــذاك منقولـــه عـــى الخايـــب حـــرام

يل صـــاح صيـــاح الضحـــى يف مســـتقله
يـــا البـــ ٍة بيامنهـــا الغـــايل تشـــله
تكفـــون يـــا صبيـــان ال تطـــرون ذلـــه
إحم ــوا جوان ــب دارك ــم ص ــروا ذرى ل ــه
كـــم أبلـــ ٍج نقـــل امليـــارت مهنـــ ٍة لـــه
ان كان مـــا يـــروي شـــفاته حـــن ســـله
ورواية أخرى :
يل البـــ ٍة بأميانهـــا الغـــايل تشـــله
يل ص ــاح ص ّي ــا ٍح بوس ــط الس ــوق ق ــل ل ــه
تكفـــون يـــا الظفـــران التطـــرون ذلـــه

تـــورد عـــى حربيهـــا ورد الهيـــام
نجيـــك ســـر ٍ
ات كـــا دولـــة نظـــام
املـــوت مـــا أ ْمهـــل للذليـــل بـــزود عـــام
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وســـيوف هنـــ ٍد مـــا توقيهـــا العظـــام
هـــاذاك منقولـــه عـــى الخايـــب حـــرام
التعشـــقني الـــي نهـــار الكـــون حـــام

كـــم واحـــ ٍد صنـــع القريـــزي منقـــلٍ لـــه
ان كان مايـــروي شـــباته حـــن ســـله
يابنـــت يـــا الـــي لـــك نهـــو ٍد مســـتجله

وهذه شيلة مشهوره جدا ً وهي للشاعر  :محمد بن عبدالله الدورسي :
يعلــــم دبيـــب النمـــل يف ليـــل الظـــام
مــــن غــــاربه عـــدّ ا بدايـــده الســـنام
وداعــــتك يالقـــرم مـــردود الســـام
كــــذب مـــا يط ّريـــه اإلمـــام
هــــذاك
ٍ
ٍ
مبصقــــات دونهـــا دوج الظـــام

يــــالله يــــالوايل وال يــــوىل عليـــه
يــــاراكب الـــي مابعـــد كـــ ّرب عليـــه
ان جيـــت مـــن ربعـــي فســـلم يل عليـــه
م ــن ي ــوم قي ــل الس ــيح م ــا مي ــي علي ــه
السيــــح دونــــه البتـــي ع ّيـــوا عليـــه

وهــذه شــيلة مشــهورة للشــاعر  /عبدالرحمــن بــن ســعد صفيــان « وقفــة ومشــية » مــن
أهــايل الدرعيــة: -
مـــن ويل العــــرش جـــزل الوهايـــب
دونهـــا نثنـــي ايل جــــت الطاليــــب
حــــربنا لــــي راح عايـــف وتايـــب
تحســـب أن الحــــرب نهـــب القرايـــب

نحمـــد اللـــه جـــت عـــى مـــا متنـــا
خب ّــــر الـــي طامـــ ٍع يف وطنـــا
واجــــد الـــي قبلكـــم قـــد متنـــى
يـــا هبيـــل الـــراي ويـــن أنـــت وانّـــا
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حـــ ّن هـــل العـــادات واهـــل الحرايـــب
مــــا ســـك ّنا الــــدار يـــوم الجاليـــب
قــــارصين دونهـــا كــــل شــــارب
ٍ

يل مشــــى البـــرق فزيزومـــه إنـــا
كان مـــا نجهـــل عـــى الـــي جهلنـــا
ديـــرة اإلســـام حامينـــه انّـــا

ومــن الشــيالت التــي كانــت تشــال كثـرا ً يف قطــر هــذه الشــيلة التــي ينســبها  /مبارك ســليامن
الغوينــم للشــاعر الســعودي  /الحوطــي « وقفة »:
طـــر حـــوران شـــاقتني مضاريبـــه
رشف عـــى عـــايل مراقيبـــه
يـــوم ّ
يف الثنـــادي عـــى الهامـــه مضاريبـــه
وصلهـــا قبـــل توصلهـــا مناديبـــه
مـــا حـــا عنـــد بـــاب القـــر تســـحيبه
زينهـــا الـــي مـــى قامـــت متـــاري بـــه
ح ّرمـــت غريهـــم تقـــول مـــا يل بـــه

دارنـــا الـــي ســـعدها تـــو مـــا جاهـــا
صيدت ــه ي ــوم ص ــف الري ــش م ــا اخطاه ــا
عقـــاب ّ
نـــر دماهـــا
جـــا الحبـــارى
ٍ
يـــوم قامـــت تشّ ـــكا ســـمع شـــكواها
ذبـــح عجـــان فيهـــا مـــا تعدّ اهـــا
عقـــب ماهـــي عجـــو ٍز جـــدّ د صباهـــا
 ...............مـــن اللـــه أنشـــاها

115
12/9/13 10:03 PM

������ �������.indd 115

116
������ �������.indd 116

12/9/13 10:03 PM

شيالت احلرب

الشاعر الكبير  /محمد بن عبدالله العوني
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له هذه الشيلة العمريية « وقفة » ( وقالها يف حرب الجوف ) :
قادهـــا املـــوىل عـــى راس عدوانـــه
مزنـــ ٍة هـــل الغضـــب مـــن جوانبهـــا
صـــار بامـــره ص ّبهـــا فـــوق عدوانـــه
امطـــرت باملـــوت والفـــوت صايبهـــا
وانزعـــج ســـوء البـــا قبـــل دخانـــه
هلـــت القصديـــر وســـعود يندبهـــا
يـــوم حـــل البـــن والنفـــس بلشـــانه
الفخـــر واملـــدح لـــي بجانبهـــا
ي ــوم خطــ ِو ال ــاش ب ــه ط ــارت اذهان ــه
ع ــاش م ــن ك ّف ــه ضح ــى الك ــون خضبه ــا
قـــدم ربعـــه مـــا تتقّـــى بحيطانـــه
امدحـــوا مـــن هـــد وادمـــى مخالبهـــا
وردوا حـــوض املنايـــا عـــى شـــانه
يـــوم قـــام ســـعود بالصـــوت يندبهـــا
عـــن هـــل العليـــا تراهـــم بجدرانـــه
ذيـــب يالـــي بالفضـــا ال تجنبهـــا
وهذه الشيلة « مشية »  ،وهي مجهولة املؤلف :
ّحنـــا ج َنـــب شـــيخنا
تكفـــون يـــا ربعــــنا
إىل ظهـــر شيـخــــنا
يا شيخ واظـهر بـــنا
ونســـوق عـدوانــــنا
ومن طاح يف دربنا
ح ّنـــا ســـعد ربعنـــا

يل جـــات علـــوم الحرايـــب
والقـــر هدمـــت اركونـــه
شـــي ٍخ يه ْبـــل الـقـبــايــــل
تـــدوس راس املعــــــادي
ســـوق الدبـــش للنواحـــي
حامت عليـــه الضـــواري
يف يـــوم يشـــقى املعـــادي

الطـــر نرمـــي عــشــــاه
يبـــي عـــى الـــي بنـــاه
محـــ ٍد يـــداين حـــاه
يل مـــن تــبني خـــطـــــاه
والصبـــح مـــا جـــا ضـــواه
والـــذيــب واليل تـــــاله
والديـــن ناخـــذ قضـــاه
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وقــد نســب الكاتــب  /مبــارك بــن ســليامن الغوينــم هــذه الشــيلة إىل الشــاعر  /الصغـ ّـر ،
وكانــت روايتــه لهــا كــا يــي :
ح ّنـــا جنـــب جـــــــيشنا
يـــا شـــيخ واظهـــر بنـــا
واإل ظـــهــــر شيــخـــــنا
مـــــن طــــاح يف دربــــنا
تكـفــــون يـــا ربــعــنـــــا

ننقـــل ســـهوم املنايـــا والذيـــب نرمـــي عشـــاه
تـــدوس راس املـعـــــادي والديـــن ناخـــذ قضـــاه
شـــيخٍ يقـــود السـرايــــا محـــ ٍد يـــداين حـــاه
حامـــت عليـــه الضـــواري والذيـــب والـــي تـــاه
القـــدس هدمـــت اركونـــه يبـــي عـــى الـــي بنـــاه

البذال هذه الشيلة « مشية »
وللشاعر مرشد ّ
والدار تشــره عــليـنا

وقت اللوـازم نـبــني

حـنـّا فـــدا للبـلـد

كوبــان يا من قـعـد

ما شاف فعل النشــاما

لطّامــــة العــايــلني

تباشــري بالـسـعـــد

يادارنـــــا يالـحبــيـبه

غصـــبعىلالــزاعلني
ٍ

لعي ــون ض ــايف الجع ــد

ىل طوح ــن الع ــذارى

الــصــ ــوت يالطيبـ ــن

نـ ــاطا الوع ــر والس ــند

نظه ــر بوج ــه املع ــادي
مــح ٍد تهــقوا وط ّنا

ىل م ــن يص ّف ــح مي ــن
يف مـــاضيات الــسنني

حـريبـــنا لــو شــــرد

مــن عقــب خــوض املعــارك

راحــوا وهــم فاشــلني

ذا الحني وإالّ بعد
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ثالثا  :املصادر الشفوية .

1ـ الشيخ جاسم بن سعود بن عبدالرحمن آل ثاين .
 2ـ السيد  /جابر بن نارص الحميدي .
 3ـ السيد  /عيل بن خميس الحسن املهندي .
 4ـ السيد  /أحمد بن حسن الحسن املهندي .
 5ـ السيد  /محمد بن عيىس بن اسلوم الكبييس .
 6ـ السيد  /نايف حمد أبو سطوه الهاجري .
 7ـ السيد  /ماجد بن محمد الخليفي .
 8ـ السيد  /طارق بن صالح بن سلطان الكواري .

رابعا :الصور

 - ١أرشيف املؤسسة العامة للحي الثقايف  -كتارا.
 - ٢أرشيف الكتب اإلعالمي  -وزارة الخارجية.
 -٣أرشيف قناة الريان.
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ـ كلمة املؤسسة .....................................................................................................................
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* الشــاعر إبراهيــم بــن محمد الحســن املهندي .
* الشـــاعر إبراهيـــم بـــن محمـــد الخليفـــي .
* الشـــاعر حمـــد بـــو ســـطوه الهاجـــري .
* الشــاعر راشــد بــن إبراهيــم املســند املهنــدي .
* الشـــاعر راشـــد بـــن ســـعد الكـــواري .
* الشــاعر راشــد بــن محمد بن حســن الكبييس .
* الش ــاعر س ــعد ب ــن ع ــي املس ــند املهن ــدي .
* الشــاعر الشيخ ســعود بن عبدالرحمن آل ثاين .
* الشـــاعر ســـعيد بـــن جمعـــة الكبيـــي .
* الش ــاعر س ــعيد ب ــن س ــامل البدي ــد املناع ــي .
* الشـــاعر ســـعيد بـــن عبداللـــه املحـــرول .
* الشــاعر ســلامن بــن حمــد الحســن املهنــدي .
* الشـــاعر صالـــح بـــن ســـلطان الكـــواري .
* الشـــاعر صالـــح بـــن عامـــر الحميـــدي .
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* الشــاعر عبدالرحمــن بــن محمد بن اســلوم الكبييس .
* الشــاعر عبداللــه بن ســعد بــن عيل املســند املهندي .
* الشـــاعر عبداللـــه بـــن صالـــح الخليفـــي .
* الش ــاعر محم ــد ب ــن عي ــى ب ــن اس ــلوم الكبي ــي .
* الــــشـــاعر مــــرزوق الــــروقـــــي .
ـ شيالت قطرية مجهولة املؤلف .............................................................................................
ـ شيالت مشهورة غري قطرية .................................................................................................
ـ شيالت الشاعر الكبري محمد بن عبدالله العوين ......................................................................
ـ املراجع ............................................................................................................................
ـ الدوريات .........................................................................................................................
ـ املصادر الشفوية ...............................................................................................................
ـ الفهرست 123-122 .........................................................................................................................
108-104
114-109
119-115
121-120
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