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األغنية الفراتية

سوسيولوجيا التحول من البداوة إلى الزراعة

سليمان الطعان)1)

: مقدمة
ً

أواًل

	تقوم	الفرضية	األساس	لهذا	البحث	على	أن	األغنية	الفراتية	تمثل	عالمة	مهمة	على	التحوالت	التي	
مرت	بها	منطقة	الفرات	من	مجتمع	البداوة	القائم	على	ركيزة	أساس	هي	القبيلة،	إلى	املجتمع	الزراعي	
الذي	كان	نقلة	كبيرة	في	حياة	القبائل	التي	آثرت	حياة	االستقرار	حول	النهر،	وتشكيل	تجمعات	قبلية-
زراعية،	بعد	أن	أرهقتها	حياة	التنقل.	كذلك	تعد	األغنية	صدى	للتطورات	التي	تعيشها	املنطقة	منذ	
في	منطقة	 الحياة	 الذي	شهد	تحوالت	اجتماعية	عميقة	أصابت	 املنصرم	 القرن	 الثاني	من	 النصف	
تعيد	 التي	 املعلوماتية	 الثورة	 للعمل،	وكذلك	 العربية	 الدول	 إلى	 اآللة،	والهجرة	 الفرات	بفعل	دخول	
ا	وافًرا	منه،	مثلما	أحالت	جزًءا	من	التراث	

ً
صياغة	كثير	من	املفهومات	والقضايا	التي	حفظت	قسط

الغنائي	إلى	عالم	النسيان.

الفراتية	 األغنية	 في	 واالجتماعية	 الثقافية	 الجوانب	 على	 الضوء	 إلقاء	 إلى	 الدراسة	 هذه	 تسعى	
إلى	 استناًدا	 ومحاورته	 بالفلكلور،	 العناية	 وهاجس	 االجتماعي،	 بالتاريخ	 املتصاعد	 االهتمام	 في	ضوء	
التقليدي	 التاريخ	 الفلكلور	من	جوانب،	وتتجاوز	 في	هذا	 علوم	اجتماعية	مختلفة	تعيد	اكتشاف	ما	
إلى	 تنتمي	 أدوات	 بين	 الجمع	 إطار	محاولة	 في	 يأتي	 كله	 السياسة	والحرب.	وهذا	 القائم	على	عنصري	
حقول	معرفية	متباينة،	تتصل	بالتاريخ	الثقافي،	والنقد	األدبي،	والدراسات	الثقافية،	وعلم	االجتماع،	

واألنثروبولوجيا. 

)1(		أكاديمي	وباحث	سوري.
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ثانًيا: مهاد عام

منذ	الغزو	املغولي	للمشرق	العربي،	ودمار	عمرانه	في	القرن	الثالث	عشر	امليالدي،	تقهقرت	الحضارة	
التي	ثبت	أن	 إلى	الحياة	الرعوية	بعيًدا	من	املدن	 واملدنية	في	منطقتي	الجزيرة	والفرات،	وعاد	البشر	
أسوارها	غير	قادرة	على	حماية	السكان	من	الهجمات	املغولية	املتعاقبة.	استمرت	حالة	البداوة	في	تلك	
املنطقة	حتى	النصف	الثاني	من	القرن	التاسع	عشر	حين	بدأت	القبائل	الرحل	باالستقرار،	والتحول	

التدريجي	من	البداوة	والرعي	إلى	حياة	الزراعة	واالستقرار.

للقيم	والتقاليد،	 التاريخي	الطويل	منجًما	ضخًما	 التيه	 في	هذا	 التراث	الشفوي	الذي	تشكل	 يعد	
ومستودًعا	للذاكرة	الجمعية	التي	أنهكها	الترحال	وتتبع	مساقط	الغيث	ومنابت	الكأل.	وفي	غياب	أي	
تراث	مدون	نتيجة	هذا	التيه	ال	يبقى	أمام	الباحث	إال	فرصة	العمل	على	قراءة	التراث	الشفوي	من	
الحياتية	 الفرات،	والهموم	 في	منطقة	 الحياة	االجتماعية	 بها	 التي	مرت	 التحوالت	 أجل	مساءلته	عن	
في	املراحل	األخيرة،	نعني	منذ	 التاريخية	املختلفة،	وال	سيما	 في	املراحل	 الناس	 بال	 التي	كانت	تشغل	
نهاية	القرن	التاسع	عشر	حتى	اآلن.	ولن	نبتعد	عن	جادة	الصواب	إذا	قلنا:	إن	األغنية	الفراتية	من	أكثر	
	للتراث	الشفوي	من	جهة،	وللتحوالت	التي	مرت	بها	املنطقة	من	جهة	ثانية،	وال	سيما	

ً
الفنون	تمثيال

مع	تعايش	أنواع	عدة	من	الغناء،	ومع	وجود	آالت	موسيقية	تنتمي	إلى	بنى	اجتماعية	مختلفة،	وأنماط	
مختلفة	من	النشاط	البشري.	ويتضح	هذا	كله	من	خالل	استمرار	وجود	الربابة	إلى	جانب	الزمارة	التي	

تعد	بال	منازع	آلة	مرتبطة	بعالم	القرية	والزراعة.

ا: خصائص األغنية الشعبية
ً
ثالث

)باللهجة	 شعبية	 قصيدة	 أو	 كلمات	 من	 تتألف	 غالًبا،	 النشأة	 مجهولة	 أغنية	 الشعبية	 األغنية	
املحكية(،	وتقوم	موسيقاها	على	السماع	ال	على	)النوتة(	املكتوبة.	تشيع	األغنية	الشعبية	في	األوساط	
ِظر	إليها	

ُ
الشعبية،	وتنتشر	عادة	في	األرياف	واألحياء	التي	تقطنها	الفئات	القادمة	من	األرياف.	ومن	هنا	ن

من	خالل	بعد	طبقي	في	كثير	من	األحيان.

األغنية	الشعبية	هي	األغنية	التي	يغنيها	الشعب،	وهي	غالًبا	من	إبداع	شخص	مغمور،	سواء	أكان	
رجال	أم	امرأة،	ولكن	التناقل	الشفوي	يجعلها	عرضة	للتعديالت	زيادة	أو	نقصانا،	فمؤلف	األغنية	فرد	
واحد،	ولكن	كلمات	األغنية	تبقى	في	حالة	من	الهيولى	تتغير	من	مطرب	إلى	آخر،	ومن	إنشاد	إلى	آخر،	
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ألن	األداء	الشفوي	أداء	غير	ثابت،	إذ	تتغير	الكلمات	دائًما	بينما	تبقى	الصيغ	ثابتة	إلى	حد	ما.	األمر	
تناقل	على	أفواه	الناس،	فإنها	تؤدي	

ُ
ت الذي	يعطي	طابع	العمومية	باشتراك	الناس	فيها.	وألنها	أغنية	

ثرًيا	 منجًما	 تعد	 الشعبية	 فاألغنية	 ولهذا	 غالبا)2(.	 تغنيها	 التي	 االجتماعية	 الفئة	 إليها	 تحتاج	 وظائف	
للقضايا	التي	تؤرق	اإلنسان	في	لحظة	معينة.	

إذا	انتقلنا	إلى	األغنية	الشعبية	الفراتية،	فسنالحظ	أن	من	أبرز	سماتها	غياب	البعد	الديني	الذي	
يتمثل	في	القيم	الدينية	واإلشارات	والكلمات	املستمدة	من	الحقل	الديني،	فاألغنية	الفراتية	على	نحو	
في	 وازدهرت	 نمت	 التي	 الحلبية	 الشعبية	 األغنية	 مثل	 من	 األخرى	 الشعبية	 األغاني	 وبخالف	 خاص،	
بيئات	دينية،	بعيدة	كل	البعد	من	االرتباط	باملعتقدات	الدينية،	وال	تتطلع	إلى	املاورائيات	إال	في	حاالت	
نادرة.	فهي	بمعنى	من	املعاني	أغنية	دنيوية،	ال	تتشكل	في	إطار	عالم	تحكمه	الرموز	الدينية،	وتؤرقه	
أوامر	الدين	ونواهيه.	وهو	جانب	يمكن	رده	إلى	قلة	حضور	العامل	الديني	في	حياة	البدوي،	فاملساحة	

التي	يشغلها	الدين	في	حياة	البدوي	ضئيلة،	ال	تؤثر	مطلًقا	في	أسلوب	حياته	وخياراته	االجتماعية.

أيًضا	أي	بعد	وطني،	وهو	ما	اصطلح	على	تسميته	بمفهوم	االلتزام،	فال	 	يغيب	عن	هذه	األغنية	
دعوة	فيها	للدفاع	عن	األرض،	ومقارعة	املستعمر	أو	املحتل،	وهي	ال	تطلب	الثورة	ضد	الوجود	األجنبي	
كما	في	األغاني	الشعبية	في	بعض	البلدان	العربية	األخرى،	فالعدو	فيها	يكمن	في	اآلخر	القبلي	الذي	يريد	
االعتداء	على	القبيلة،	ولهذا	تبدو	الحماسة	فيها	حماسة	قبلية،	واالنتصار	فيها	انتصاًرا	قبلًيا	يتصل	

بالظفر	على	هذه	القبيلة	أو	تلك،	وإلحاق	الهزيمة	بها.	

الوجدان	 في	 تكن	 لم	 العثمانية	 الدولة	 أن	 أولهما	 أمران،	 عنها	 )االلتزام(	 هذا	 غياب	 يفسر	 ربما	
الشعبي	دولة	احتالل،	ألنها	كانت	تمثل	دولة	املسلمين	كلهم،	ولهذا	لم	تظهر	حركات	مناوئة	لها	في	عموم	
املنطقة	العربية،	إال	في	أواخر	أيامها،	حين	تحولت	إلى	دولة	قومية،	تريد	فرض	صبغتها	التركية	على	
فرض	عليهم	الخدمة	اإللزامية	في	الجيش	

ُ
	عن	أن	)أبناء	العشائر(	لم	تكن	ت

ً
شعوب	اإلمبراطورية،	فضال

العثماني،	بخالف	باقي	أبناء	املدن	التي	تشكلت	فيها	ذاكرة	تزخر	باملواويل	و)التهاليل(	التي	ترثي	حال	من	
اختفوا	في	)السفربرلك(.	وبخالف	ما	هو	عليه	األمر	في	األغنية	في	املغرب	العربي،	لم	يحضر	االستعمار	
في	املشرق	العربي	إال	في	بدايات	القرن	العشرين،	ولهذا	لم	يكن	له	تأثير	واسع	في	التراث	الشفوي	كما	
في	 باهًتا	 كان	 املركزية	 السلطة	 أن	حضور	 فهو	 الثاني	 األمر	 أما	 العربي)3(،	 املغرب	 في	 األمر	 عليه	 هو	
الفعلية	 السيطرة	 كانت	 إذ	 العرب،	 جزيرة	 قلب	 إلى	 	

ً
وصوال السورية	 البادية	 وعموم	 الفرات	 منطقة	

)2(	انظر:	شوقي	عبدالحكيم،	موسوعة	الفولكلور	و	األساطير	العربية،	ط	1،	)بيروت:	دار	العودة،	1982م(،	ص	69.

)3(	انظر	على	سبيل	املثال:	عبد	الواحد	املكني،	»األغنية	الشعبية	والرواية	األدبية.	هل	هما	من	مصادر	كتابة	التاريخ؟«،	مجلة	أسطور،	
ع:	13،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	كانون	الثاني،	2021م(،	ص	190	وما	بعدها.
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للقبائل	والعشائر	التي	كانت	تتلقى	األموال	والهبات	من	الدولة	العثمانية	حتى	ال	تعترض	قافلة	الحج	
في	أثناء	توجهها	من	بالد	الشام	إلى	الحجاز.	أما	زمن	االنتداب	الفرن�سي	فيكاد	تغيب	في	أغاني	املنطقة،	
	عن	قصرها	الزمني،	فإن	االحتالل	الفرن�سي	لم	يكن	له	حضور	في	الفضاء	العام،	فاقتصر	على	

ً
ففضال

ما	كانت	تعترض	حياة	السكان	الذين	كانت	نزاعاتهم	
ّ
وجوده	على	حاميات	فرنسية	في	مراكز	املدن،	قل

العشائرية	والقبائلية	أكثر	أولوية	لهم	من	مناهضة	االحتالل	أو	االنتداب.

	يستفاد	مما	تقدم	أن	األغنية	الفراتية	ال	تعنيها	األحداث	املصيرية،	وال	القضايا	الكبرى،	ولذلك	
فإن	البعد	التأريخي	فيها	بعد	معدوم	تقريًبا،	فهي	ال	تؤرخ	لألحداث	املهمة	في	القرن	العشرين	على	سبيل	
اإلسرائيلي،	 العدو	 مع	 العرب	 فيها	حروب	 بما	 واإلقليمية	 العاملية	 للحروب	 أثًرا	 فيها	 نجد	 فال	 املثال،	
وهي	الحروب	القريبة،	والتي	تشكل	جزًءا	كبيًرا	من	الذاكرة	الجمعية،	كذلك	ال	نجد	فيها	أي	إشارة	إلى	
أحداث	شكلت	عالمات	مهمة	في	القرن	املا�سي،	من	مثل	انهيار	الدولة	العثمانية،	واالنتداب	الفرن�سي،	
والحربين	العامليتين	األولى	والثانية.	هذا	االنكفاء	عن	االشتباك	مع	العالم	واألحداث	الكبرى	فيه	يعني	

أن	األغنية	غير	سياسية.

	تعود	أسباب	هذا	االنكفاء	عن	االنخراط	في	األحداث	وتسجيلها	إلى	عوامل	تاريخية	تتمثل	في	تهميش	
الجماعة	البشرية،	وعدم	مشاركتها	في	األحداث	الكبرى،	فقد	بقيت	منطقة	الفرات	منطقة	هامشية	
حتى	في	أوج	الصراع	على	املنطقة	في	بداية	القرن	العشرين.	وكان	عدم	املشاركة	في	األحداث	السياسية	
نابًعا	من	هامشية	الجماعة	الفراتية	-إن	جاز	إطالق	هذه	الصفة-	وعدم	انخراطها	في	األحداث	التي	

كانت	الجماعة	تنظر	إليها	على	أنها	أحداث	لن	تغير	في	وضعيتها.	

ولكن	امللمح	األهم	في	األغنية	الفراتية	هو	غلبة	السوداوية	والحزن	عليها،	وهو	حزن	يعود	في	رأي	
بعض	الباحثين	إلى	االستبداد	الناتج	عن	الغزو	املغولي،	والحروب	التي	شهدتها	املنطقة	في	تلك	املرحلة،	
ا	من	األرامل	واليتامى،	ودمرت	املنطقة	كلًيا)4(،	بمعنى	ما	فإن	هذا	الحزن	هو	بكاء	على	

ً
فخلفت	جيوش

حضارة	آفلة،	وعمران	مدمر،	وحسرة	على	زمن	فردو�سي	لن	يعود،	حزن	على	توحش	الحضارة	وتبديها	
بعد	التمدن.	فاألغنية	هنا	تبدو	وكأنها	لحن	جنائزي	ينشد	استذكارا	أو	حسرة	على	عالم	انق�سى.	لكن	
الفراتية	فحسب،	 األغنية	 يقتصر	على	 الحزن	ال	 أن	 يبدو	عاجزا	عن	مواجهة	حقيقة	 التفسير	 هذا	
ولكنه	يشمل	تقريبا	كل	الشعر	الشعبي	في	أغلب	املنطقة	العربية،	وال	سيما	في	البوادي.	األمر	الذي	
يفرض	علينا	أن	نبحث	عن	سبب	آخر	لهذه	الكآبة	التي	تطبع	األغنية	الفراتية،	ولن	نجده	إال	في	البيئة	
كلها	 والكأل	 الطعام	 وقلة	 الحياة	 وقسوة	 والقحط	 فالجفاف	 البادية،	 ابن	 فيها	 يعيش	 التي	 القاسية	

)4(	محمد	املو�سى	الحومد،	أحاديث	على	الهامش	في	الشعر	الشعبي	الرقي،	)دمشق:	وزارة	الثقافة،	دمشق،	2012م(،	ص11.	والكتاب	
ذو	طبيعية	توثيقية،	فهو	ال	يقدم	أي	قراءة	لألشعار	واألغاني	التي	يتناولها.	
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عوامل	أسهمت	على	نحو	مباشر	في	غلبة	الحزن	على	األغنية.	ويظهر	هذا	في	النايل،	أحد	أكثر	ألوان	
األغنية	الفراتية	سوداوية	وكآبة:

واِلي
َ
	بدار	الغ

ْ
ط
َ
راْب	ال	جازاكتنغ

ْ
يا	غ

ْ
ِني	بالِولف

ْ
رت
ّ
َسليْتُهم	لوالكذك

الطلل	صورة	الندثار	 الجاهلي،	فمثلما	كان	 للطلل	 في	جزء	كبير	منها	امتداًدا	 الفراتية،	 تبدو	األغنية	
عبر	 الثالوث	 هذا	 توكيد	 تعيد	 الفراتية	 األغنية	 فإن	 الطبيعة)5(،	 الجن�سي،	وقحل	 والقمع	 الحضارة،	
(.	فالديار	التي	كانت	تعيش	فيها	املحبوبة	أصبحت	خراًبا،	

ً
استحضار	رموز	الخراب	واملوت	)الغراب	مثال

ألن	السماء	لم	تكن	كريمة	بمائها	على	الوجوه	التي	يئست	من	انتظار	قطرات	املطر،	فارتحلت	املحبوبة	
إلى	أمكنة	أخرى.	أما	الحديث	عن	املحبوب	الغائب،	فهو	حديث	دائم،	بحيث	يبدو	سمة	أساسية	من	

سمات	األغنية:

م
ُ
ك
ْ
فّزيت	طولي	واقفملْن	لفى	طاِرش

م	سايلتو
ُ
َعْن	حالك

ْ
اِيف

َ
	خ

ْ
والقلْب	يرِجف

أنها	 بمعنى	 فيها،	 الجن�سي	 التحيز	 غياب	 هي	 األغنية،	 في	 أساسية	 تبرزان	سمة	 السابقتان	 واألغنيتان	
تقال	على	لسان	الرجل	أو	املرأة	على	حد	سواء،	ومن	الخصائص	املهمة	غلبة	الجانب	الح�سي	عليها،	

وعطشها	الدائم	إلى	املاء.

رابًعا: لغة األغنية الشعبية

تتوافر	لدى	املطرب	الشعبي	أو	الشاعر	الشعبي)6(	ذخيرة	لغوية	من	الكلمات	التي	يستعملها	على	

)5(		يوسف	اليوسف،	مقاالت	في	الشعر	الجاهلي،	ط4،	)بيروت:	دار	الحقائق،	1985م(،	ص140.

)6(	في	األغاني	الفراتية	يأتي	التوكيد	دائًما	على	غياب	الفرق	بين	األغنية	والشعر،	وهو	تالزم	نابع	فيما	يبدو	من	الوزن	الشعري	الواحد،	
فاألغنية	هي	بطريقة	ما	)قصيدة(	أو	مجموعة	أبيات،	كما	في	أغنية	املولية	اآلتية:

ا	الدليل	يريدأكتب	لحالي	شعر	وهموم	قلبي	تزيد من	غيركم	يا	ترف	عيَّ
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نحو	مختلف	في	كل	مرة.	فالشاعر	أو	املطرب	يجمع	مواد	سابقة،	ويعيدها	على	نحو	يتناسب	واملقام	
الذي	هو	فيه،	إذ	يتعلم	الحرفة	أو	)الصنعة(	من	خالل	االستماع	إلى	عدد	كبير	من	األغاني	وحفظها،	
ومن	ثم	تكرارها،	والنسج	على	منوالها.	فلدوران	األغنية	يجب	أن	تعاد	على	األلسن	واألفواه،	وهي	عملية	
تشبه	عملية	النسخ	في	الثقافة	املطبوعة،	ولكن	الذاكرة	قد	تخطئ	أو	تن�سى،	فتلجأ	إلى	تعويض	هذا	
الخطأ	باستعمال	كلمات	قريبة	من	ناحيتي	املعنى	واللفظ.	وال	تتم	هذه	العملية	إال	بوجود	عدد	من	
الرواسم.	فاألغنية	الشعبية،	مثلها	مثل	أي	تراث	شفوي،	تتكون	من	عدد	من	الرواسم	)الكليشيهات(	
محددة،	 رواسم	 املوضوعات	 هذه	 من	 موضوع	 ولكل	 معينة،	 موضوعات	 حول	 تدور	 التي	 الجاهزة	
يحفظها	الشعراء،	ويرددونها.	وهو	ما	يتضح	جلًيا	في	الزجل	اللبناني.	فالشاعر	الزجلي	يتعلم	صياغة	
الشعر	من	خالل	مالزمة	الشعراء،	وحفظ	شعرهم،	وتكراره،	حتى	يصل	إلى	مرحلة	القدرة	على	اإلبداع	

الشعري	الخاص	به.

تعتمد	اللغة	في	األغنية	الشعبية	على	الصيغة،	وهي	))مجموعة	من	الكلمات	التي	تستعمل	بانتظام	
تحت	الشروط	الوزنية	نفسها	لتعبر	عن	فكرة	جوهرية	بعينها(()7(،	إذ	يتشكل	البيت	الشعري	واملقطع	
الكلمات(	تصبح	ذخيرة	لدى	 الكلمات،	مجموعات	 )كلمات،	أشكال	 لغوية	 امتزاج	مواد	 الشعري	من	
من	 وفرة	 وجود	 الشعبية	 األغنية	 وميزة	 تكوينه)8(.	 مدة	 في	 آخرين	 من	شعراء	 يسمعها	 الذي	 الشاعر	
الصيغ	والكلمات	البديلة	التي	تتناسب	وحالة	الشاعر	واملقام	الذي	هو	فيه،	ففي	السطرين	اآلتيين	

	منها	كلمة	)البيض(	في	اإلشارة	إلى	الغيوم.
ً
يعدل	املطرب	كلمة	)الطيور(،	ويضع	بدال

تبشبش	خاطري	وانسْر	بالجوطلع	غيٍم	جديد	ونهض	بالجو

حزين	انا	على	فرق	االحبابما	دام	الطيور	صافات	بالجْو

فيها،	 أربعة	عناصر	 الحسبان	وجود	 في	 أن	نضع	 ينبغي	 الشعبية،	 في	األغنية	 اللغة	املستعملة	 لفهم	 	
شفوية	 أغنية	 بوصفها	 الشعبية	 األغنية	 تمتص	 إذ	 واملصنوع)9(.	 والغريب،	 والجديد،	 املهمل،	 وهي:	
كلمات	تعود	إلى	حقب	تاريخية	عدة،	ولهذا	ليس	من	املستغرب	أن	يعثر	الباحث	في	األغنية	الشعبية	
على	كلمات	ال	يجد	لها	معاني	حاضرة،	ألنها	كلمات	مهجورة	أو	مهملة،	أصبحت	خارج	دائرة	التداول	

أريد	ولف	الجهل	طول	لعمر	لياوالناس	تطلب	ذهب	ربي	أنا	ما	ريد

)7(	والتر.	ج.	أونج،	الشفاهية	والكتابية،	حسن	البنا	عز	الدين	)مترجًما(،	)الكويت:	سلسلة	عالم	املعرفة،	فبراير،	1994م(،	ص65.

)8(	Michael	Zwettler,	The	oral	tradition	of	classical	Arabic	poetry,	)Ohio	state	university.1978),	b.	100.

)9(	Op.cit,	b100.
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اليومي،	بفعل	التقادم	الزمني،	األمر	الذي	يحتم	في	مثل	هذه	الحالة	على	املستمع	سؤال	من	هم	أكبر	
منه	سًنا	وخبرة	عن	معاني	تلك	الكلمات،	وربما	ال	يعثر	على	إجابة	واضحة	لديهم،	كما	في	املثال	اآلتي:

ماِني
ُ
	الُبسط ّفيت	ِمْن	الِمها	َميَّ

َ
 ش

والزاد	من	عقبهم	سم	وطواعيني

فالبسطماني	يفسر	على	أنه	نوع	من	التمر	أو	عسل	التمر،	ويقال	أيًضا	إنه	كنية	لرجل	كان	يبيع	
الخمر...إلخ.	أما	األلفاظ	الجديدة	فعادة	ما	ترتبط	بالقضايا	امللحة،	وباالختراعات	الحديثة	التي	تدخل	
مجال	االستعمال	البشري	من	مثل	الساعة	واملسجلة	)جهاز	الراديو(،	وبعد	عام	2011م،	عام	قيام	
الثورة،	اشتبكت	األغنية	مع	األحداث	السياسية،	وتفاعلت	معها،	وإن	كانت	األغاني	الثورية	التي	تعبر	
عن	حالة	رفض	النظام	نادرة،	ألن	منطقة	الفرات	دخلت	إلى	الثورة	عسكرًيا،	بعد	أن	تجاوزت	الثورة	
مرحلة	األغاني،	ولهذا	السبب	كانت	األغاني	التي	ترفض	)داعش(	أكثر	حضوًرا	من	األغاني	التي	تهجو	

النظام:

بني	بصالتوداعش	ما	ريدك	داعش
ّ
ويعذ

البطحة	جوا	باطو)10(أريد	واحد	عّسافي

	وقد	يلجأ	املطرب	إلى	اختراع	كلمات	قريبة	من	املعنى	الذي	يريده،	الفتقار	معجمه	إلى	كلمات	مناسبة،	
أو	لعدم	وجود	كلمات	تناسب	اإليقاع	الذي	يبني	عليه	أغنيته،	كما	في	املثال	اآلتي:	

	الرعاف سايم	عليك	النبي	ال	تاخذ	خالفييا	بو	قميص	الُحَمر	يا	َدمَّ

وان	كان	ما	بو	جدح	السقيك	بيدياوان	كان	ميك	جادور	حّدر	على	الصافي

فالجادور	هو	تحريف	لكلمة	)الكدر(	أي:	املاء	غير	الصافي،	ولكن	ضرورة	الوزن	أجبرت	املطرب	على	
هذا	التغيير	الصوتي.

)10(		تقول	الكلمات	التي	تغنيها	فتاة	رقاوية:	ال	أريد	شخصا	ينتمي	إلى	تنظيم	)داعش(،	ألنه	يكثر	من	الصالة،	بل	أريد	شاًبا	من	عشيرة	
)العساف(،	يضع	قنينة	الخمر	تحت	إبطه	دائًما.	
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خامًسا: شاعر الربابة

الشكل	األول	لألغنية	الفراتية	هو	األغنية	البدوية	التي	تغنى	بمصاحبة	الربابة،	وهذا	الشكل	من	
بة(،	ثم	حين	استقرت	الحدود	

ُ
الغناء	تخصص	فيه	شعراء	الربابة	الذين	كان	أغلبهم	من	قبيلة	)ُصل

الهاللي	 في	مقابل	غناء	القصص	الشعبية	كأبي	زيد	 )الغجر(.	 أو	 )الَنَور(	 املهنة	 امتهن	هذه	 الدول	 بين	
هؤالء	 تشبيه	 ويمكن	 ومآثرهم،	 العشائر	 شيوخ	 بكرم	 يترنمون	 الربابة	 شعراء	 كان	 املدن،	 في	 وعنترة	
من	 معظمهم	 في	 هؤالء	 كون	 وراء	 السبب	 أما	 القديم.	 العربي	 األدب	 في	 املداحين	 بالشعراء	 الشعراء	
)صلبة(	أو	)النور(،	فألن	األنفة	القبلية	ال	تسمح	للبدوي	أو	البن	القبيلة	أن	يكون	مطرب	ربابة،	ولهذا	
)الفن(	 الرزق	من	 العربي)11(،	فكسب	 املجتمع	 الدخيلة	على	 الفئات	 الربابة	على	 الغناء	على	 اقتصر	
أو	)الربابة(	منقصة	أخالقية،	ينبغي	على	البدوي	أو	ابن	العشيرة	تجنبها.	ويجد	هذا	تفسيره	في	طبيعة	
الحياة	البدوية	القائمة	على	الغزوات	من	جهة،	وعلى	األنفة	من	تلقي	املال	من	اآلخرين	من	دون	مقابل	
الربابة	 الغناء	على	 لكن	شيوع	 كلًيا)12(.	 يغيب	عند	)صلبة(	 العيش	هذا	 ونمط	 لهم،	 اإلنسان	 يقدمه	
تؤكد	 قليلة	 حاالت	 ولكنها	 األخرى،	 العشائر	 أو	 القبائل	 عند	 يغنيها	 من	 وجود	 يمنع	 ال	 )صلبة(	 عند	
وإنما	 الرزق،	 لكسب	 وسيلة	 غناءهم	 يتخذون	 ال	 املطربين	 بعض	 أن	 ناحية	 من	 تنفيها،	 وال	 القاعدة	
تسلية	ألنفسهم	وأصدقائهم،	كما	في	حالة	املطرب	الشهير	)حسين	الحسن(	الذي	يعد	بال	منازع	شيخ	

مطربي	الربابة	في	منطقة	الفرات.	

السمة	األخرى	التي	ينبغي	عدم	نسيانها	في	هذا	املوضع	أن	غناء	الربابة	هو	في	أغلبه	شعر	شعبي	
الربابة	 إلى	شعراء	 انتقل	 ثم	 القبلي،	 الهرم	 إلى	قمة	 ينتمون	 أفراد	 أو	 أنشده	شيوخ	عشائر،	 )نبطي(،	
الذين	غنوه	على	أنغامها.	لكن	هذا	الشعر	عادة	يتكون	من	أبيات	قليلة،	إذ	ال	يتجاوز	البيتين	في	معظم	

األحيان.

	انتهاء	عالم	البداوة	القائم	على	الترحال	كان	إيذاًنا	بانتهاء	عصر	الربابة.	ولذلك	بدأ	هذا	الشكل	من	
الغناء	بالتراجع	مع	زيادة	استقرار	العشائر	وتحولها	إلى	الزراعة،	حتى	بات	مقتصًرا	على	مجموعة	من	
األشخاص	الذين	يتوارثون	الصنعة	من	آبائهم.	وفي	زمن	الحق،	ونتيجة	لغياب	دوره	في	األعراس،	بدأ	
شاعر	الربابة	يأتي	إلى	األعراس	من	دون	أن	يغني	إال	في	ما	ندر،	إذ	يقوم	أصحاب	العرس	بــــ)قطع	لسان	
الشاعر(	على	نحو	ما	هو	معروف	في	األدب	القديم،	حيث	يعطونه	املال	فقط.	فلم	يعد	يجد	من	يستمع	

)11(	أغلب	الروايات	تشير	إلى	أن	قبيلة	)صلبة(	تعود	إلى	بقايا	الحمالت	الصليبية	على	بالد	الشام،	ومن	هنا	جاءت	تسميتهم.	وكذلك	
الصحراء،	ط2،	 ر.	ب.	ديكسون،	عرب	 ه.	 انظر:	 ملزيد	من	االطالع،	 كبيًرا.	 ا	

ً
اختالف العرب	 )القبيلة(	عن	عادات	 تختلف	عادات	هذه	

)دمشق:	دار	الفكر	املعاصر،	1998م(،	ص474.

)12(	املرجع	السابق،	ص475-474.
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إليه	من	قبل	األجيال	التي	ال	يغريها	هذا	اللون	من	الغناء،	وال	يجذبها	أنين	الربابة	وحزنها	املفرط	الذي	
يقطع	نياط	القلب.	ويصعب	تحديد	البداية	الزمنية	للعزوف	عن	الربابة،	وإن	كان	املظنون	أنه	بدأ	مع	

استقرار	العشائر	على	طرفي	النهر.

تحضر	 فالربابة	 موهوم.	 ماض	 إلى	 الحنين	 الفراتية	 األغاني	 ككل	 تجسد	 البدوية	 الربابة	 أغنية	
ويتذكر	 الجماعي،	 أو	 الشخ�سي	 املا�سي	 األغنية	 في	هذه	 ويشيع	 الروحي،	 والصفاء	 الندم	 في	لحظات	

الشاعر	فيها	األحبة	القدماء،	والحبيب	الراحل	الذي	يستحيل	التواصل	معه	أبًدا:

	وطواعينيعزيز	قلبي	رحل	وين	اليعزيني اد	ِمن	ُعقبهم	ِسمُّ والزَّ

والحزن	الذي	تبعثه	أغنية	الربابة	حزن	شامل،	ال	مجال	النقضائه	حتى	تقوم	الساعة:

	القامةقلبي	طواه	الحزن	عليك	للجامة
َ
للروح	كنَت	الِونس	يا	مزريف

ويصادفنا	فيها	الشعور	بوطأة	الزمن	والحسرة	على	الشباب	املنصرم:

ا
ّ
اعلى	ليالي	الهنا	عجالت	مّرن

ّ
والبيض	يا	حسرتي	ما	عاد	يارن

وتتكرر	فيها	املوضوعات	التقليدية	كالعذول	والساعي	إلى	الفرقة	بين	األحبة:

ْت	ملرادكانت	سبب	فرقتنا	قل	لي	يا	عري�سي	اشفادك
ْ
أحرمتني	من	ولفي	وال	وِصل

أما	الصورة	الفنية	فيها	فال	تخرج	على	املعهود،	إذ	تستمد	تشبيهاتها	من	البيئة	البدوية،	حيث	تشبه	
املرأة	كما	في	كل	املوروث	الشعري	بالغزال:

أبحر	هواه	بالقلب	سفٍن	بال	جاذوفشبيه	خشف	وشرد	يم�سي	فزيز	وخوف

الفرح	 للتعبير	عن	 يأتي	 	
ً

فالغناء	أصال التجوز،	 باب	 بالغناء	هو	من	 اللون	 أن	تسمية	هذا	 والحقيقة	
التي	 املناسبات	 في	 الحفالت	 إقامة	 يفسر	 ما	 والوالدة	واالنبعاث،	وهو	 التجدد	 والسعادة،	ولتجسيد	
أما	 باألطفال.	 الوعد	 له	من	خالل	 الزواج	استمراًرا	 في	 أن	املجتمع	يجد	 كالزواج،	ذلك	 الفرح،	 تبعث	
الغناء	البدوي،	وخصوًصا	الربابة،	فهو	صدى	لحياة	البدوي	في	البحث	عن	املاء	واملرعى،	إذ	يغيب	عنه	
الفرح،	وتغادره	السعادة،	واإلحساس	بدفء	الحياة	وجمالها،	فكل	ما	فيه	بكاء	وعويل	على	ماض	تركه	

الشاعر	أو	املطرب	وراءه	من	زمن.

تعد	 فلم	 له،	 املرافق	 الفن	 انتهى	 أن	 الترحال	 على	 القائم	 الحياتي	 النمط	 اختفاء	 نتائج	 من	 كان	 	
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الربابة	تجد	لها	جمهوًرا	بين	األجيال	الجديدة،	فاقتصر	املستمعون	إليها	على	كبار	السن،	أو	املهتمين	
بالتراث	الغنائي،	ولهذا	يمكن	القول	من	دون	تحفظ	بأنها	تحولت	إلى	أداة	متحفية.

سادًسا: شاعر الزمارة

ال	ينبغي	أن	نمر	بكلمة	)شاعر(،	سواء	تلك	التي	استعملت	لوصف	مغني	الربابة	أو	مغني	الزمارة،	
من	دون	أن	نتوقف	على	الظالل	الداللية	التي	تشير	إليها،	إذ	يبدو	األثر	التراثي	القديم	حاضًرا	في	هذه	
التسمية،	فإطالق	لقب	)شاعر(	ال	يعني	إدراك	التشابه	بين	الشاعر	القديم	)والشاعر	الحالي(،	وإنما	
إلى	التحول	الذي	حدث	للشعراء،	 إلى	الوظيفة	التي	يؤديها	كل	منهما،	وربما	تشير	 يعني	أيًضا	اإلشارة	
فانتقلوا	من	قول	الشعر	إلى	عزفه	على	الربابة.	هذا	أمر	ضروري	في	تبيان	الدالالت	والعوالم	الرمزية	

التي	يتحرك	داخلها	املخيل	الجمعي.

في	مقابل	شاعر	الربابة	البدوي	نلقى	شاعر	الزمارة	)الزراعي(	الذي	بدأ	دوره	باالتساع	في	ما	يبدو	مع	
ا	لبداية	هذا	الشكل،	

ً
االستقرار	الزراعي.	شعراء	الزمارة	يغنون	في	األعراس،	وال	يمكن	أن	نحدد	تاريخ

ولكننا	نجده	سائًدا	في	منطقة	الفرات	منذ	بداية	القرن	املا�سي،	وخصوًصا	أن	األعراس	في	تلك	املرحلة	
كانت	تمتد	ألسبوع،	ألنها	كانت	تقام	عادة	في	الشتاء،	أي	في	موسم	األمطار	والفراغ	من	العمل،	بعد	أن	

َجاد.	 يكون	الناس	قد	انتهوا	من	أعمالهم	الزراعية	من	مثل	الحصاد	والرَّ

وبخالف	شاعر	الربابة	الذي	كان	يعزف	و)يغني(	في	الوقت	نفسه،	فإن	شاعر	الزمارة	عازف،	ألن	
الذين	 الشباب	 من	 املتطوعين	 بعض	 يؤديه	 غناء	 الزمارة	 يصاحب	 وقد	 العزف،	 هي	 الرئيسة	 مهمته	
يؤدون	الدبكة،	فالزمارة	تترافق	مع	الدبكة،	وهي	أنواع،	غير	أنها	تشترك	في	سمة	خاصة	هي	قلة	حركاتها،	
فهي	دبكة	فقيرة	من	ناحية	التنوع.	ومع	نهاية	الثمانينيات	اندثر	تقريًبا	شاعر	الزمارة	ألسباب	تتعلق	
بتغلغل	التيار	الديني،	وبمغادرة	الجماعة	البشرية	عالم	الزراعة.	فقد	أصبحت	الهجرة	إلى	دول	الخليج	
	الفرد	في	الحصول	على	املال	مع	االنفجار	السكاني،	وتفتت	امللكيات	

َ
العربي	وليبيا	ولبنان	واألردن	وسيلة

الزراعية،	وانعدام	فرص	العمل	في	املنطقة.	وكان	من	نتائج	هذه	العوامل	مجتمعة	تراجع	ثقافة	الدبكة	
في	األعراس،	وانتهاء	املشاركة	 بالدبكة	 الزمارة-	 -	وخصوصا	 الغناء	 تقريًبا،	فارتباط	 حتى	اضمحاللها	
الجماعية	في	األعراس،	وغياب	الدبكات	منها،	أدى	إلى	نهاية	الدبكة.	أما	ثقافة	الرقص	فهي	غير	موجود	
مطلًقا،	فالرقص	نشاط	فردي	يغيب	عن	مجتمع	يقوم	على	الجماعية	والتشاركية	من	جهة،	وهو	أيًضا	

نشاط	يبرز	مفاتن	الجسد،	وهذا	تعد	عيًبا	في	املجتمع	العشائري	من	جهة	ثانية.
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سابًعا: أنواع األغنية

واللكاحي،	 والنايل،	 والعتابا،	 املوليا،	 هي:	 األقسام،	 من	 مجموعة	 إلى	 الفراتية	 األغنية	 تنقسم	
والسويحلي.	فالعتابا	تأتي	في	بداية	الغناء،	ويبدو	أن	التسمية	مستمدة	من	العتاب،	ملا	تحمله	من	أ�سى	
وحزن.	والعتابا	تتكون	من	بيتين	)دوبيت(،	وهي	ليست	خاصة	بالبيئة	الفراتية	وحدها،	فهي	تشيع	في	
منطقة	لهالل	لخصيب	بأكملها.	أما	النايل،	فهو	بيت	شعري	واحد	يتكون	من	شطرين	موحدي	القافية.

ير
ّ
	الط

َ
ا	بالحكي	وقلوبكم	للغيرالقلب	مّنك	جفل	َجفلة	رفيف

ّ
ترضون

ومثله	اللكاحي،	وهو	يتكون	من	بيت	مكون	من	شطرين	موحدي	القافية،	مثل:

عل	ساطي	لجوفكمن	خطمتك	نادولي	ما	خلوني	تاشوفك عالم	حالك	رديان	والزَّ

أما	السويحلي،	فتعود	به	املرويات	الشفوية	إلى	غناء	الناس	في	أثناء	العمل	على	السفن	في	الفرات	بين	
ضفتي	الجزيرة	والشامية.	وهو	أمر	ال	يمكن	التثبت	منه.	وتتكون	األغنية	السويحلية	من	أربعة	أشطر،	
الشطر	األول	والثالث	موحدا	القافية،	في	حين	ال	تشترط	وحدة	القافية	في	الشطرين	الثاني	والرابع،	

مثل:

يا	جرح	دالليشلونك	بهالعيد

عّنم	علّي	اليومحبابي	املباعيد

.
ً

أما	أهم	ألوان	األغنية	الفراتية	تميزا	فهو	املوليا،	ولتميز	البيئة	الفراتية	به	سنتوقف	عنده	قليال

املوليا

ال	يعرف	على	وجع	الدقة	سبب	التسمية،	واملرويات	تعود	بهذا	النوع	إلى	نكبة	البرامكة،	ويقال	إن	
أول	من	نظم	املوال	جارية	من	جواري	جعفر	البرمكي	بعد	النكبة	على	يد	هارون	الرشيد	عام	187ه)13(. 
وهو	رأي	ال	يمكن	الجزم	بصحته	على	الرغم	من	تواتر	املرويات	واألقوال	التي	تؤكده.	ولكن	الواضح	
أن	هذا	النمط	الغنائي،	من	ناحية	الشكل	واملوضوعات،	ليس	فًنا	بدوًيا،	بمعنى	أنه	أكثر	تعقيًدا	من	
عادة،	 البسيط	 البحر	 على	 املولية	 ))تنشد	 إذ	 املولية،	 عروض	 ذلك	 ويؤيد	 البدوية،	 األغاني	 بساطة	
وتتكون	األغنية	من	أربعة	أشطر،	األشطر	الثالثة	األولى	منها	موحدة	القافية،	أما	الشطر	األخير	فينتهي	

)13(	مأمون	الجابري،	املواويل	الشعبية،	»مجلة	التراث	العربي«،	ع:	86-87،	)نيسان/	أبريل،	2002م(،	ص270.
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بياء	مشددة	وتاء	مربوطة،	تتحول	عند	الغناء	إلى	ألف	ممدودة:

.................................أ										.................................أ

.................................أ										................................ب(()14(

وبخالف	الربابة	التي	تثير	مشاعر	األ�سى	والشجن،	فإن	املولية	فن	طربي،	ال	يؤرقها	هاجس	القحط،	
تعيش	على	 نهرية،	 أغنية	 إنها	 القائلة	 النظر	 يدعم	وجهة	 الذي	 األمر	 واليباب.	 الجدب	 احتماالت	 وال	

حافة	النهر،	حيث	املاء	الوافر:

سايم	عليك	النبي	ال	تأخذ	خالفييا	بو	قميص	الحمر	يا	دم	الرعاف

وان	كان	ما	بو	جدح	الرويك	بيديةوان	كان	ميك	جادور	حّدر	على	الصافي

لكن	هذه	القواعد	تختفي	أو	يتراجع	االلتزام	بها	في	أغاني	املولية	الطويلة.	وقد	حفظت	هذه	األغاني	
تتعلق	 الذي	قيلت	فيه،	وال	سيما	مع	وجود	إشارات	 الزمن	 في	 والعادات	 القضايا	 الطويلة	كثيًرا	من	
بأشخاص	معروفين،	وأحداث	تحفظها	الذاكرة،	يستنبط	منها	الباحث	أو	القارئ	تاريخ	األغنية،	وتلك	
اإلشارات	تعطي	املتلقي	ملحة	عن	الهموم	التي	كانت	تهيمن	على	الوعي	الجمعي،	كما	في	نص	املولية	اآلتي	

الذي	نقتطع	منه	بعض	األبيات:

وكحيلٍة	محّصنه	من	خيل	أبو	زيديوامليم	ما	مثلها	ياخود	الهويدي

و	عليها	حرس	خوف	من	املعيدي
ّ
وعبدين	يبرولها	يسقونها	ميهحط

واربع	طعش	نوبچي	للخود	حراسهوعبدين	يبرولها	يسقونها	بطاسه

قو	بالتفك	وبراس	سنكّيهوليدحمچ	ريمتي	ال	ينقطع	راسه
ّ
ونعل

تسوين	خيل	عنزة	وطروشها	والبوشوالنهد	يبرالها	حين	الطالح	نقوش

هذه	األغنية	تعد	من	األغاني	القليلة	النادرة	التي	حفظت	لنا	كاملة	على	الرغم	من	مرور	قرن	تقريًبا	

)14(	عبد	الكريم	األشتر،	املواويل	الشرقاوية:	محاضرة	في	فرع	اتحاد	الكتاب	العرب	في	حلب،	)2000م(.
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على	نظمها،	وهي	أغنية	مركزية	في	األغنية	الفراتية،	وفي	املولية	الفراتية	على	وجه	التحديد،	ال	لطولها	
النسبي	فحسب،	وإنما	ألنها	تحفل	بمعان	عدة،	ودالالت	تتضمن	كثيًرا	من	العادات	والتقاليد	والقيم	
املنصرم،	 القرن	 الثالثينيات	من	 وبداية	 العشرينيات	 نهاية	 في	 أي	 املرحلة،	 تلك	 في	 كانت	سائدة	 التي	
بحسب	ما	نعرفه	عن	املدة	الزمنية	التي	عاشت	فيها	الفتاة	التي	تتغزل	بها	األغنية.	من	القيم	األساس	
بانتماء	 مرتبط	 فالحسن	 طبقي،	 جمال	 الفراتي	 الشعبي	 الوعي	 في	 الجمال	 أن	 النص	 بها	 يصرح	 التي	
الفتاة	إلى	بيت	موسر،	والحسناء	يجب	أن	تكون	ابنة	أحد	شيوخ	العشائر	أو	تنتمي	إلى	بيت	من	بيوتات	
زالت	 ما	 عائلة	 إلى	 تنتمي	 هنا	 وهي	 الجانب.	 مرهوبة	 كبيرة	 عشيرة	 ابنة	 تكون	 أو	 القبيلة،	 في	 الشرف	
معروفة	حتى	اليوم.	وتشبيه	املرأة	بالخيل	داللة	على	أصالة	املرأة	وعفتها	وسموها،	وغالبا	ما	يشار	إلى	
خيل	معينة	في	أثناء	التشبيه،	هي	خيل	)أبو	زيد(	في	األغنية	الحالية،	وإن	كنا	ال	نعرف	من	هو	)أبو	زيد(	
على	وجه	اليقين.	ما	يقوله	النص	أيًضا	أننا	ما	نزال	في	مجتمع	فيه	بقايا	عبودية،	حيث	يقوم	العبيد	
بخدمة	السادة.	فالحسناء	بحاجة	إلى	عبدين	يسقيانها	املاء،	فالترف	وصل	بها	إلى	درجة	من	الكسل	
ا	على	هذا	الجمال	من	أولئك	الذين	يريدون	

ً
لم	تعد	فيها	قادرة	على	القيام	لشرب	املاء	وحدها.	وخوف

في	 يكفي	 ال	 هذا	 لكن	 اعتداء.	 أي	 من	 لحمايتها	 بابها،	 على	 يوضع	حراس	 أن	 الشاعر	 يو�سي	 انتهاكه،	
نظره	لردع	اآلخرين،	إذ	يبدو	أن	جمالها	مغر	إلى	درجة	ربما	ال	يجدي	فيها	مثل	هذا	اإلجراء	االحتياطي،	
فيرسل	الشاعر	إشارة	تحذير،	فكل	من	يفكر	بالوصول	إلى	الغزال،	أو	الريم-	وهو	تشبيه	قار	في	األغنية	
الفراتية-	سيقتل	)ينقطع	راسه(،	وسيمثل	بجثته،	إذ	يعلق	برأس	بندقية	مزودة	بحربة.	وفي	األغنية	
إلى	 الفرات،	حين	يشير	 في	منطقة	 آنذاك	 الدائر	 القبلي	 الصراع	 الشاعر	على	 	- املطرب	 يعرج	 النص	
قبيلة	عنزة	التي	كانت	في	لحظة	اندفاع	من	نجد	إلى	منطقة	الفرات،	وما	جرى	في	تلك	اآلونة	من	حروب	

بين	القبائل	املستقرة	والقبائل	الرحل.	

األجنبية،	 الكلمات	 امتصاص	 على	 املحكية	 اللغة	 قدرة	 إلى	 إشارات	 أيًضا	 النص	 	- األغنية	 في	
أو	 -	فيها	مرادفات	عربية	للمخترعات	 -	أو	شاعت	 وتوظيفها،	وال	سيما	في	مرحلة	لم	تكن	قد	ظهرت	
وكلمة	 بارودة،	 أو	 بندقية	 من	 	

ً
بدال )تفك(	 كلمة	 استعمال	 إلى	 الشاعر	 يلجأ	 لهذا	 الحديثة،	 األدوات	

	هي	تحريف	لكلمة	süngüالتركية.	لهذا	سنالحظ	بعد	
ً

	من	الحربة،	وكلمة	)سنكية(	مثال
ً
)سنكية(	بدال

ذلك	بزمن	التحول	نحو	استعمال	املرادفات	العربية	التي	شاعت	بعد	ذلك:

مثل	الشايل	بارودة	ع	الدوم	قليبو	خايف

مثلما	يشير	هذا	التحول	من	التباهي	بحمل	البندقية	إلى	الخوف	من	حملها	إلى	تبدل	كبير	في	القيم،	
وحضور	 القانون	 سطوة	 إلى	 واضحة	 إشارة	 األغنية	 وفي	 األسلحة،	 بحمل	 يسمح	 يعد	 لم	 فالقانون	
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الدولة،	والخوف	من	العقوبة	لتي	يتعرض	لها	الفرد)15(.

ا: العداد
ً
ثامن

هو	غناء	الفتيات	في	األعراس،	ويصاحب	هذا	اللون	عادة	الدرابكة.	وتغلب	على	هذا	اللون	الحسية	
والتعبير	عن	املكبوت	الجن�سي،	حيث	يتكرر	الحديث	عن	القبل	واألحضان	والنهد.

 اآله	وه	ويلي	يا	زعالنة	وشبيدي	والزين	نوم	الحضن	لي	هويت	البنية
والزاد	من	عقبهم	سم	وطواعيني

وتشيع	في	هذا	اللون	مواجهة	اإلكراهات	االجتماعية	والعادات:

لو	واملا�سي	انظل	انعيدو
ّ
لو	يا	شغير	قل

ّ
جكر	باهلي	وعمامي	حبيبي	اظل	اريدوقل

يعد	عيبا	 الذي	ظل	متسمرا	حتى	عهود	قريبة	ال	 البدوي	 العرف	 في	 الحب	 أن	 إلى	 التنويه	 وينبغي	
وال	حراما	من	وجهة	نظر	البدوي،	ولكن	ما	يعنينا	هنا	هو	التعبير	الصريح	في	مواجهة	تقاليد	مازالت	

مستمرة،	فهو	فيما	يبدو	نوع	من	إيجاد	متنفس	عن	عنف	هذا	التقليد	وقسوته.

ة	ليش	البخل	بدواهاتلهب	سعاير	قلبي	كانون	ما	طّفاها
ّ
واسأل	طبيَب	العل

ولكن	 املنصرم،	 القرن	 من	 التسعينيات	 وبداية	 الثمانينيات	 نهاية	 اللون	حاضًرا	حتى	 هذا	 بقي	 وقد	 	
واالنكفاء	 االنفتاح،	 على	 القائمة	 العشائرية	 القيم	 وتراجع	 املنطقة،	 التي	شهدتها	 التدين	 موجة	 مع	
نحو	العائلة	املمتدة	واألقارب،	لم	تعد	األعراس	حفالت	جماعية	يشترك	فيها	كل	أفراد	القرية	والقرى	
املجاورة،	ولهذا	اختفى	تدريجًيا	هذا	اللون	حتى	يمكن	القول	إنه	اندثر	تماًما	في	بعض	املناطق	الفراتية،	
ألن	استمرار	هذا	التقليد	الشفوي	كانت	يتم	من	خالل	تدرب	الجيل	الجديد	من	الفتيات	عبر	االستماع	
كتب	 هذه	 التمرين	 عملية	 توقف	 ولكن	 منواله،	 على	 والصياغة	 السابق،	 الجيل	 يد	 على	 والحفظ	
الزواج	 في	حفالت	 الفتيات	 	من	

ً
النسائي،	وحضر	بدال الغناء	 لقد	تال�سى	 اللون.	 لهذا	 الفعلية	 النهاية	

)15(	على	الرغم	من	العقوبات	القاسية	املفروضة	على	حمل	األسلحة،	فقد	استمر	الرجال	–وخصوصا	الشباب-بحمل	املسدس	حتى	
نهاية	الثمانينيات	تقريبا،	وكان	األمر	يتم	خفية	في	أغلب	الحاالت.	وكثيرا	ما	كان	إطالق	النار	في	األعراس	يؤدي	إلى	إصابات	وقتلى،	فقد	
كان	إطالق	النار	عادة	شائعة	أيضا.	ولكن	مع	التعليم،	واالختالط	الذي	سببته	الهجرة	الواسعة	إلى	الدول	العربية،	اختفت	هذه	الظاهرة	

التي	كانت	تعد	من	عالمات	الرجولة	والفحولة.
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مًعا،	 آن	 في	 والعراقية	 الفراتية	 األغنيتين	 يؤدي	 والذي	 امليسورون،	 الذي	يستقدمه	 الشعبي	 املطرب	
أو	استعيض	عن	هذا	اللون	باالستماع	إلى	شريط	مسجل	)كاسيت(	يرقص	على	وقعه	املحتفلون	في	

أعراس	غير	املقتدرين	مالًيا.	

تاسًعا: في التحواًلت السياسية والتقنية

حظيت	العشيرة	بحضور	واضح	على	ساحة	الصراع	في	أواخر	أيام	الدولة	العثمانية،	وتجلى	ذلك	في	
رغبة	كل	أطراف	النزاع	في	كسب	العشائر	املؤثرة	إلى	جانبها،	وهو	ما	يفسر	ظهور	عدد	كبير	من	الرحالة	
واملستشرقين	وضباط	االستخبارات	الذين	حاولوا	معرفة	والءات	العشائر	وتوجهاتها،	وكذلك	عملوا	

على	إغرائها	لتقف	إلى	جانب	هذا	الفريق	أو	ذاك،	أو	تقف	على	الحياد	على	أقل	تقدير.

وذلك	 الحديثة،	 الوطنية	 الدولة	 وظهور	 العثمانية،	 الدولة	 تفكك	 مع	 تال�سى	 الحضور	 هذا	 لكن	
ألسباب،	منها:	توزع	العشائر	على	حدود	الدول	الوليدة،	وسوء	التنظيم	املتوارث،	والشكوك	املتبادلة	
في	ما	بينها،	وقيام	السلطة	الجديدة	بتهميش	األرياف	السورية	كافة،	وخصوًصا	منطقة	الفرات	ومنطقة	
الجزيرة	التي	عوملت	على	أنها	منطقة	ملحقة	بسورية،	أسهم	هذا	كله	الحًقا	في	تراجع	حضور	التراث	

الشعبي	لهذه	املنطقة	في	الحياة	العامة	السورية	بعد	االستقالل.

في	 لم	تواجهها	نظائرها	 في	سورية	عقبات	 بما	هي	أغنية	ذات	إرث	بدوي	 الفراتية	 واجهت	األغنية	
الدول	العربية	األخرى،	من	مثل	بلدان	الخليج	العربي	وفلسطين	واألردن	والعراق.	وقد	اختلفت	الدوافع	
وراء	حضور	األغنية	ذات	الجذر	العشائري	في	تلك	البلدان	بمثل	املحافظة	على	الذاكرة	الجمعية	في	
الحالة	الفلسطينية،	وإيجاد	ذاكرة	مشتركة	توحد	الدول	الوليدة	في	الخليج	العربي،	وحضور	العشيرة	
الوضع	 كان	 السورية	 الحالة	 في	 الخليج...إلخ.	 ودول	 والعراق	 األردن	 من	 كل	 في	 السياسية	 الحياة	 في	
حتى	 والفكرية	 السياسية	 الحياة	 على	 هيمنت	 التي	 هي	 السورية	 البرجوازية	 الصفوة	 فرؤية	 مختلًفا،	
يكن	هذا	 األغنية،	والحط	من	شأنها،	ولم	 لهذه	 ازدراء	عميق	 لديها	 كان	 الستينيات.	وهي	رؤية	 بداية	
شكلته	 والذي	 االستقالل	 بعد	 والفكري	 الثقافي	 فالتوجه	 وحدها.	 الفراتية	 باألغنية	 خاًصا	 االزدراء	
الطبقة	السياسية	قّسم	سورية	من	ناحية	الفكر	والثقافة	إلى	سورية	مأمولة	وسورية	غير	مرغوب	بها.	
إلى	دمشق	 	

ً
املدنية	-وخصوًصا	أغاني	املحور	املمتد	من	حلب	شماال التصور	كانت	األغاني	 وفق	هذا	

جنوًبا	مروًرا	بحماة	وحمص-	هي	األغاني	التي	تمثل	سورية	املنشودة.	ولهذا	حين	بدأت	اإلذاعة	السورية	
في	نهاية	األربعينيات	لم	يحظ	التراث	الشعبي	ملناطق	الفرات	وحوران	والساحل	بأي	اهتمام	يذكر	في	
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برامجها	على	مدى	العقود	الالحقة.	فأغاني	مدن	البرجوازية	الوطنية	-	إن	جاز	التعبير-	هي	األغاني	التي	
أعطيت	األولوية	على	األغاني	الشعبية	األخرى	التي	جرى	تهميشها،	بناء	على	ثنائية	املركز	واألطراف،	
وكان	نصيب	األغنية	الفراتية	من	التهميش	أكثر	من	غيرها،	وال	سيما	مع	غياب	العشائر	عن	التأثير	في	

املجال	العام	السوري،	بسبب	قلة	التعليم	واالنخراط	في	أجهزة	الدولة،	وال	سيما	اإلعالمية	منها.

املا�سي،	 إلى	 تتطلع	 نكوصية	 عشائرية	 قيم	 ذات	 فهي	 مضاعًفا،	 الفراتية	 األغنية	 إهمال	 كان	
القبائل	 عليها،	فقد	حفلت	بصراعات	 والتغلب	 تجاوزها،	 إلى	 الدولة	تسعى	 كانت	 وتستدعي	خالفات	
وثاراتها	وخصوماتها،	وهو	ما	كانت	الدولة	الوليدة	تحاول	قدر	اإلمكان	تجنبه.	لهذه	األسباب	انتقصت	
السردية	التي	بنيت	عليها	الدولة	السورية	من	هذه	األغنية،	ووصل	األمر	إلى	حد	السخرية	من	املستمعين	
إليها	في	كثير	من	الحاالت.	لقد	كانت	األغنية	الفراتية	تجسد	نزاعات	وماضًيا	ينبغي	حفظه	في	مكان	ما،	
لكن	من	دون	أن	يكون	له	تأثير	في	الحياة	العامة،	األمر	الذي	رأينا	تجلياته	في	تخصيص	فقرة	أسبوعية	
للتراث	الشعبي	من	املناطق	السورية	كلها،	ومن	نافل	القول	إن	األغنية	الفراتية	كانت	في	ذيل	االهتمام.

السلطة،	 إلى	 البعث	 قدوم	حزب	 يكن	 لم	 ولذلك	 نشوئه،	 منذ	 قومي	 توجه	 ذا	 بلًدا	 كانت	سورية	
وتأثيره	في	الفضاء	الثقافي	العام	انقالًبا	جذرًيا	على	ما	كان	سائًدا	من	قبل،	وإنما	أضفى	طابًعا	شوفينًيا	
ودرجة	أعلى	من	التعصب،	فقد	شرع	الباب	ملوجة	من	التوجه	االستعالئي	القائم	على	شعارات	تؤكد	
تعيق	 التي	 املحلية	 التعبيرات	 الفصحى،	واالبتعاد	عن	 واللغة	 الرسمي،	 األدب	 املحافظة	على	 ضرورة	
خلق	فضاء	من	التالقي	واملناقشة	مع	بقية	األقطار	العربية.	وهكذا	كان	التراث	الشفوي	عموًما	ضحية	

هِمل	ولم	يعتَن	بجمعه	وتدوينه	وأرشفته.
ُ
كلتا	املرحلتين،	فأ

العامل	املؤثر	الوحيد	وراء	 تأثير	السياق	السيا�سي	كان	واسًعا،	فلم	يكن	هو	 وعلى	الرغم	من	أن	
غياب	األغنية	الفراتية	وانتشارها	في	املجال	العام،	فقد	كان	لتأخر	دخول	التقنية	واآللة	إلى	منطقة	
الفرات	 الوطني،	وحتى	على	مستوى	منطقة	 املستوى	 الفراتية	على	 األغنية	 انكماش	 في	 تأثير	 الفرات	
نفسها.	فمع	أن	الفونوغراف	اخترع	في	نهاية	القرن	التاسع	عشر،	فإنه	ظل	آلة	مرتبطة	بسكان	املدن	
أساًسا،	ولم	تكن	هذه	اآللة	في	املناطق	الريفية	-وال	سيما	وادي	الفرات	بطبيعته	البدوية-	موجودة	إال	
لدى	بعض	املهتمين	بالغناء	الكالسيكي	القادم	من	مصر،	والذي	لم	يكن	يجد	رواًجا	بين	عامة	الناس	

آنذاك.

من	زاوية	تقنية	صرف،	لم	تمر	األغنية	الفراتية	بمرحلة	الفونوغراف،	فقد	استمرت	املرحلة	الشفوية	
في	 الكاسيت	 انتشار	شريط	 إلى	مرحلة	 أي	 السبعينيات،	 نهاية	 املطرب	حتى	 إلى	 املباشر	 أو	االستماع	
املنطقة.	وقد	أحدثت	أشرطة	الكاسيت	ثورة	في	عالم	الغناء	واملوسيقا،	فقد	أصبح	بيع	التسجيالت	هو	
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األساس	في	عالم	الغناء،	وأدى	التسجيل	إلى	إزاحة	الغناء	الحي	تدريجًيا،	عبر	االستعاضة	عن	املطرب	
بصوته	املسجل.	كان	لهذا	التحول	نتائج	واضحة،	وبخاصة	في	تناسل	عدد	كبير	من	املطربين	مدفوعين	
لهم	من	دخل	وحضور	 توفره	 ملا	 نظًرا	 أغنياتهم،	 إلى	تسجيل	 )الشهرة(	 عالم	 إلى	 الدخول	 في	 بالرغبة	
سيكونان	دافًعا	الستدعائهم	إلى	الحفالت	وغيرها،	وإن	كانت	الدقة	تقت�سي	القول	إن	هؤالء	املطربين	
لم	يجنوا	كثيًرا	من	املال،	فاملنطقة	كلها	كانت	تعاني	في	تلك	املدة	اإلهمال	وقلة	االستثمارات	وارتفاع	
نسبة	األمية	والفقر،	وهي	عوامل	أبقت	نسبة	الفقر	في	املنطقة	أعلى	من	غيرها	من	املناطق	األخرى،	
انتشار	محالت	 إلى	 الكاسيت	 في	املنطقة.	أدى	دخول	 العام	 ولم	يكن	املطربون	إال	جزًءا	من	الطيف	
التسجيل	التي	كانت	تعد	في	كثير	من	الحاالت	جلسات	خاصة	للمطربين	الذين	يسجلون	أغنياتهم	لقاء	

مبلغ	مالي	زهيد	في	كثير	من	األحيان.

أداة	رخيصة	وسهلة	االستعمال،	برز	نوعان	من	األغاني:	 الكاسيت،	بوصفها	 	منذ	ظهور	أشرطة	
أغاني	البيئة	الفراتية،	واألغاني	العراقية.	ولكن	ما	حدث	هو	تراجع	حضور	األغنية	الفراتية	في	مقدمة	
جيل	 بخالف	 هذا	 وغيرهم.	 الحلي،	 وسعد	 منصور،	 وحميد	 جابر،	 وسعدون	 ياس	خضر،	 املطربين:	
أقدم،	كان	يستمع	لحضيري	أبو	عزيز	وداخل	حسن	وغيرهما.	لقد	أصبح	االستماع	إلى	املوسيقا	جزًءا	
من	الحياة	اليومية	ألفراد	ما	كان	يتاح	لهم	االستماع	إليها	من	قبل.	بتعبير	آخر،	فإن	الكاسيت	كان	صوًتا	
شعبًيا)16(،	إذ	كان	دوره	في	املناطق	الهامشية	من	مثل	منطقة	الفرات	يشبه	دور	الفونوغراف	في	جعل	
املوسيقا	فًنا	شعبًيا	لدى	الطبقة	العاملة	في	أوروبا)17(.	منذ	تلك	املرحلة،	أصبحت	املوسيقا	بمتناول	
عدد	كبير	من	الناس،	إن	لم	نقل	كلهم.	وبحلول	نهاية	السبعينيات،	كانت	)املسجلة(	قد	وجدت	لها	

مكاًنا	ثابًتا	بين	أشياء	املنزل	األساسية،	وغدت	جزًءا	من	األشياء	التي	تشتريها	العروس.

فعالية	 أصبح	 إذ	 كذلك،	 يعد	 لم	 فقط	 باألعراس	 ارتبط	 الذي	 الغناء	 أن	 فهو	 األهم	 الجانب	 أما	
يومية.	وكانت	هذه	الثورة	التي	أحدثها	شريط	الكاسيت	من	بين	األسباب	التي	أدت	مع	مرور	الوقت	إلى	
تراجع	أهمية	املشاركة	في	األعراس،	واقتصارها	في	مرحلة	الحقة	على	املدعوين	فقط،	بعد	أن	كانت	

املشاركة	فيها	واجًبا	اجتماعًيا	مفروًضا	على	كل	أفراد	القرية.

باملقارنة	بين	املذياع	والكاسيت،	نجد	أن	املذياع	أداة	سلطة،	تختار	األغاني	التي	تريد	بثها،	وتمنع	
األغاني	التي	ال	تالئمها	أو	تخالف	توجهاتها،	وتحرم	املطربين	الذين	ال	يوافقون	توجهاتها	أو	غير	املر�سي	
عنهم.	بينما	كان	شريط	الكاسيت	شعبوًيا،	ألنه	ال	يخضع	إلمالءاتها.	كانت	وظيفة	اإلذاعة	سياسية	في	
املقام	األول،	إضافة	إلى	أنها	لم	تكن	تبث	األغاني	الفراتية	والعراقية	التي	تعد	هي	الطرب	املفضل	لدى	

)16(	Michael	Denning.	Noise	Uprising,	The	Audiopolitics	of	a	World	Musical	Revolution,	(London:	Verso,	2015),	109.

)17(	Op.	Cit,	110.
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سكان	املنطقة.	لهذا	كله،	لم	تتحول	األغنية	الفراتية	إلى	أغنية	تعبر	عن	الهوية	الوطنية	وال	عن	جزء	
منها،	بخالف	األغنية	القادمة	من	الساحل	في	وقت	الحق،	وخصوًصا	مع	وصول	األسد	إلى	السلطة.

البث	 مرحلة	 حتى	 األغنية	 إلى	 االستماع	 في	 األساس	 الوسيلة	 بوصفه	 الكاسيت	 استمر	حضور	 	 	
للترفيه.	 الوسيلة	األساس	 التي	غدت	 الدراما	 منها	 	

ً
بدال األغنية،	وأحلت	 تقريًبا	 أزاحت	 التي	 الفضائي	

لم	يحتل	التلفاز	املنزلة	التي	رأيناه	عليها	اآلن	إال	مع	ظهور	البث	الفضائي	الذي	أتاح	الفرصة	لظهور	
املحطات	التلفزيونية	املتنوعة.

لضعف	 الشعبية،	 األغنية	 على	 قضت	 الفضائي	 البث	 خالل	 من	 جاءت	 التي	 اإلعالمية	 الثورة	
قدرة	األخيرة	على	املنافسة	والتسويق،	ولعدم	قدرة	املطربين	الشعبيين	على	تحمل	تكاليف	التصوير	
واإلخراج.	أدى	هذا	البث	الفضائي	إلى	تخلخل	في	الفضاء	السمعي	في	عموم	املنطقة	العربية	والعالم	
على	حد	سواء،	ولكن	امليزة	األساس	له	في	املنطقة	العربية	هي	أنه	فتح	املجال	أمام	االطالع	على	القضايا	
السلطة،	وال	 نظر	 زاوية	 يتناولها	من	 كان	 أو	 يتناولها،	 املوجه	 املحلي	 اإلعالم	 يكن	 لم	 التي	 السياسية	
سيما	مع	ظهور	البرامج	الحوارية	التي	تناقش	القضايا	السياسية.	لكن	األمر	اآلخر	هو	ظهور	الدراما	
التلفزيونية	التي	كانت	ركيزة	أساًسا	في	تلك	املحطات.	فمع	الدراما	خفت	حضور	األغنية	تقريًبا،	وق�سي	
أن	 غير	 لكثيرين.	 اليومي	 السلوك	 من	 جزًءا	 إليها	 االستماع	 كان	 التي	 اإلذاعية	 التمثيلية	 على	 تماًما	
،	بمعنى	أنها	كانت	محصورة	في	حواري	املدن	وأزقتها	وشوارعها،	

ً
الدراما	هذه	كانت	دراما	مدينية	أصال

ولم	تجد	فيها	املناطق	األخرى	-وال	سيما	منطقة	الفرات	والجزيرة-	أي	اهتمام	بل	كرست	هذه	الدراما	
صورة	سلبية	عنها.

منذ	بداية	املرحلة	الرقمية	التي	ترافقت	مع	دخول	األلفية	الجديدة	تقريًبا،	بدأت	حركة	واسعة	
 .CD	املدمجة	واألقراص	flash	الفالشات	إلى	الكاسيتات	على	املسجل	الغنائي،	الشفوي	التراث	لنقل
ل	كثير	من	هذه	األغاني	بأصوات	مطربين	متعددين،	وفي	 وهو	عمل	أثرت	فيه	قوانين	السوق.	ثم	ُحّمِ
مواقف	مختلفة،	على	املواقع	اإللكترونية	التي	يبدو	أنها	أصبحت	تشكل	الخزان	املشترك	لكل	التراث	
	يمكن	أن	يسهم	في	حفظ	هذه	األغاني	من	االندثار	

ً
	مقبوال

ً
الشفوي	البشري،	وهي	تمثل	حتى	اآلن	حال

والضياع.

وتالحظ	في	السنوات	األخيرات	عودة	واضحة	لألغنية	الفراتية،	وتكفي	مطالعة	األغاني	الفراتية	في	
اليوتيوب	للوقوف	على	عدد	املشاهدات	التي	تحظى	بها	تلك	األغاني،	وهي	أرقام	مرتفعة.	فبخالف	ما	
كان	يتصوره	كثير	من	الناس	من	أن	األغنية	الفراتية	تسير	في	طريق	االندثار،	بسبب	ارتباطها	بنظام	
اجتماعي	تبدل	كثيًرا	في	العقود	املاضية،	فإن	األجيال	الجديدة	تبدي	اهتماًما	واضًحا	بها،	على	نحو	
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ربما	يغيب	عن	الجيل	األكبر،	وال	يمكن	إرجاع	هذه	)الصحوة	الفنية(	إلى	عامل	واحد،	فالحقيقة	أن	
الثورة	السورية	في	العشرية	املاضية	حررت	اإلنسان	السوري	من	كثير	من	عقد	النقص	وعوامل	غياب	
الثقة	بنفسه،	فإذا	كانت	األغنية	الفراتية	تمثل	في	أذهان	جيل	سابق	عالمة	على	النقص	أو	التخلف،	
كما	حاولت	السلطة	زرع	ذلك	في	وعيه،	فإن	األجيال	الجديدة	بدأت	تنظر	بندية	وبثقة	عالية	بالنفس	
إلى	تراثها	املحلي	كله،	وهو	أمر	يترافق	مع	تصاعد	حركة	املد	الشعبوي	في	عموم	املنطقة	والعالم،	ولهذا	
الحظنا	في	السنوات	األخيرات	عدم	تحرج	كثيرين	وعدم	خجلهم	من	استعمال	لقب	)شاوي(	للداللة	
على	انتمائهم	إلى	العشائر	السورية،	وهذا	بخالف	ما	كان	عليه	األمر	قبل	عقدين	من	الزمن،	حين	كانت	
الكلمة	تدل	على	شخص	غير	متحضر،	األمر	الذي	كان	يتحرج	منه	كثيرون.	في	هذا	السياق،	بدأت	
األغنية	الفراتية	تأخذ	حيًزا	واضًحا	في	املجال	العام	السوري	الذي	نراه	في	وسائل	التواصل	االجتماعي،	
ولم	تعد	نظرة	األجيال	الجديدة	سواء	من	أبناء	املنطقة	أم	من	سواهم	نظرة	ازدراء	لهذا	التراث	الذي	
بدأ	يتسع	حضوره	على	املستوى	الوطني	العام،	وهو	أمر	يوحي	بتبدل	في	الوعي	والثقافة	لدى	أجيال	
السلطة	 قفص	 من	 	

ً
بدال واملحاكمة	 للرؤية	 كبيرة	 زاوية	 أمامها	 الثورة	 فتحت	 السوريين،	 من	 جديدة	

السابق	الذي	كان	يضع	السوريين	في	قوالب	ال	يمكنهم	الخروج	منها.
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