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الشعر الشعبي في الجزيرة السورية

محمود الوهب)1)

: ملخص
ً

أواًل

الهدف	الرئيس	لهذا	البحث	هو	محاولة	إلقاء	الضوء	على	ألوان	الشعر	الشعبي	وقضاياه	في	منطقة	
الفرات	والجزيرة	السورية،	والعالقة	الوثيقة	له	بالحياة	اليومية،	وال	سيما	تعبيره	عن	النوازع	البشرية	
للجماعة	البشرية	في	تلك	املنطقة.	وفي	سبيل	تحقيق	هذا	الغرض،	شرع	الباحث	بتقديم	مهاد	عام	تكلم	
فيه	على	الثقافة	الالمادية،	وال	سيما	الشعر	الشعبي	الذي	يعد	واحًدا	من	أهم	جوانب	هذه	الثقافة	في	
املنطقة	العربية	عموًما،	وفي	املنطقة	الشرقية	من	سورية	على	وجه	الخصوص،	ألسباب	تتصل	بقرب	
عهد	هذه	املنطقة	من	حياة	البداوة	من	ناحية،	وغناها	الحضاري	والثقافي	من	ناحية	أخرى.	وقد	عّرج	
الباحث	على	خصائص	الشعر	الشعبي	وظروف	نشأته	واألقوال	املتعددة	في	هذا،	وأردف	ذلك	بالكالم	

على	ألوانه	املتعددة،	وتاريخ	نشأة	كل	لون	وميزاته	من	ناحية	الوزن	والقافية	وغيرها.

ثانًيا: مقدمة

تأتي	زيادة	االهتمام	بالثقافة	الالمادية	في	حياتنا،	تأكيًدا	للدور	املهم	الذي	تقوم	به	هذه	الثقافة	في	
تفاصيل	الحياة	اليومية	للناس،	إضافة	إلى	أنها	تعد	-بحكم	قدرتها	على	االستمرار	عبر	أزمنة	وحقب	
طويلة-	منجًما	ضخًما	لكثير	من	أنواع	النشاط	االجتماعي	واإلنساني	في	جوانبه	املادية	والروحية،	تلك	

الجوانب	التي	أغفلها	املؤرخون	أو	لم	تكن	في	صلب	اهتماماتهم.

	الشعر	الشعبي	جزًءا	رئيًسا	من	الثقافة	الالمادية	املتناقلة	عبر	األجيال،	ويأتي	االهتمام	به	 ويعدُّ
والتقاليد	 العادات	 توثيق	 على	 قدرة	 من	 يتضمنه	 ملا	 الرسمية،	 واملؤسسات	 والجماعات	 األفراد	 من	

)1(		كاتب	وقاص	سوري.
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فئات	 عن	 صدوره	 بحكم	 فيه،	 نشأ	 الذي	 للمجتمع	 العامة	 الحياة	 تفاصيل	 نقل	 وعلى	 واألعراف،)2( 
شعبية	ال	تجد	لها	حضورا	في	الثقافة	العاملة	التي	تترفع	في	كثير	من	األحيان	عن	الخوض	في	تلك	القضايا	

التي	تهم	الفئات	الشعبية.

وإذا	كان	اإلنسان	في	بدايات	وعيه	قد	جسد	جوانب	من	حياته	في	رسوم	بدائية	تركها	على	جدر	
الكهوف	التي	أوى	إليها	أحقاًبا	طويلة،	فإن	اللغة	ال	ترتبط	بجهاز	اإلنسان	الصوتي	فحسب،	بل	بقدرته	
أكثر	 الفردي	منه	والجماعي.	واللغة	 الحياتي،	 في	مجمل	نشاطه	 يلعب	دوًرا	رئيًسا	 الذي	 التفكير	 على	
	وتأثيًرا	من	وسائل	التعبير	األخرى،	

ً
	على	نقل	صور	الحياة،	وتفاصيلها،	فهي	األداة	األكثر	شموال

ً
قدرة

وطاملا	افتتن	اإلنسان	بها،	ولعل	العرب	من	أكثر	األمم	التي	افتتنت	بلغتها،	وال	سيما	الشعر	الذي	أقامت	
له	املواسم	األدبية،	ورفعت	املنابر	للشعراء	كي	يلقوا	من	عليها	أشعارهم.

التي	 الفراغ	 أوقات	 أن	 بريقه،	وال	سيما	 الشعر	 املاضية	حول	فقدان	 العقود	 في	 سال	مداد	كثير	
كان	الناس	يقضونها	في	سماع	السير	والقصص	الشعبية	في	ظل	طقوس	وعادات	عائلية	معينة،	تكاد	
مشاهدة	 املشتركة	 الترفيهية	 املمارسات	 بهذه	 فيه	 الناس	 استبدل	 الذي	 املعاصر	 مجتمعنا	 في	 تندثر	
التلفاز	املفضلة)3(،	وعلى	الرغم	من	وجاهة	تلك	اآلراء	فإن	الشعر	الشعبي	ما	يزال	يكافح	من	 برامج	
أجل	البقاء،	وال	سيما	في	أوساط	الفئات	الشابة	التي	استهوتها	التطورات	التي	استجدت	على	حياتنا	
املعاصرة.	ولهذا	فإن	الزعم	بموت	الشعر،	ومنه	الشعر	الشعبي،	زعم	مبالغ	فيه،	والدليل	على	ذلك	
قدرة	الشعر	الشعبي	في	العقود	األخيرة	على	توثيق	كثير	من	املستجدات	التي	دخلت	إلى	حياتنا	املعاصرة.	
ولهذا	فاملرجح	أن	الشعر	الشعبي،	على	الرغم	من	خفوت	حضوره	عموما،	سيبقى	إلى	أمد	غير	منظور.	
فمن	بين	امليزات	التي	يتمتع	بها	الشعر	الشعبي	أنه	يستمد	قدرته	على	الصمود	من	كونه	إبداعا	جمعًيا،	
	على	لسان	مبدع	فرد	فإنه	ال	يستوي	أثًرا	فنًيا	-كما	يرى	الدكتور	حسين	نصار-	

ً
فهو	وإن	كان	يأتي	أوال

شكله	 يتخذ	 وال	 والشكل،	 املحتوى	 حيث	 من	 عرفها	 على	 ويجري	 الجماعة،	 وذوق	 يتفق	 أن	 بعد	 إال	
النهائي	قبل	أن	يصل	إلى	جمهوره	الذي	يعطي	نفسه	حق	التحرير	والتغيير	فيه	ما	دام	يتوارثه	ويعده	

معبًرا	عنه.	ولذلك	تتغير	صورة	العمل	األدبي	الواحد	زمنًيا	ومكانًيا،	وال	يثبت	على	صورة	واحدة)4(.

ومن	هذه	الصبغة	الجماعية	أو	التأليف	الجماعي،	يأتي	غنى	الشعر	الشعبي،	إذ	ال	تبقي	منه	األجيال	
بعد	الغربلة	إال	ما	يالمس	روح	الجماعة	وقيمها،	وما	يتصل	منه	بمشاعرها	املتقلبة	في	لحظات	الفرح	

)2(	أحمد	علي	مر�سي،	صون	التراث	الثقافي	غير	املادي،	ط1،	)القاهرة:	املجلس	األعلى	للثقافة،	2013(،24.

عالم	 مجلة	 الشعبية:	 والثقافة	 اإلعالم	 فن	 بين	 والتأثر	 التأثير	 مظاهر	 الجماهيرية:	 الوسائط	 في	 »الفلوكلور	 الرفاعي،	 زيد	 	حصة	 )3(
الفكر،	املج:	24،	ع:	1-2،	)1995(،	ص	173.

)4(	حسين	نصار،	الشعر	الشعبي	العربي،	ط2،	)بيروت:	منشورات	اقرأ،	1980(،	ص	13.
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والحزن...إلخ.

يستند	الشعر	الشعبي	في	الجزيرة	السورية	إلى	مخزون	ثقافي	يمتد	إلى	أعماق	التاريخ	املدون،	ففي	
هذه	املنطقة			تجتمع	ثقافات	تنتمي	في	أصولها	البعيدة	إلى	حضارة	بالد	ما	بين	النهرين	التي	تعد	واحدة	
من	أهم	الحضارات	اإلنسانية،	وكذلك	تشتبك	مع	جملة	من	الثقافات	التي	توالت	على	منطقة	بالد	
الشام	واألناضول،	ولهذا	تعد	من	أكثر	املناطق	السورية	غنى	من	ناحية	التراث	الالمادي،	لكثرة	األقوام	
بين	 تالمس	حضاري	 منطقة	 في	 تقع	 وألنها	 اإلنساني،	 الثقافي/	 تاريخها	 في	 وأثرت	 عليها،	 تعاقبت	 التي	
ثقافات	متعددة.	وإذا	أضفنا	إلى	ما	سبق	أن	االستيطان	البشري	في	منطقة	الجزيرة،	أي:	التحول	من	
البداوة	إلى	االستقرار،	ال	يتجاوز	عمره	أكثر	من	قرنين	من	الزمن،	عرفنا	مقدار	االرتباط	بين	الشعر	
الشعبي	وسكان	املنطقة،	األمر	الذي	يعطينا	فكرة	عن	حضور	الشعر	الشعبي	في	الحياة	العامة	التي	ما	

تزال	روابطها	وثيقة	بالبداوة	وقيمها	وسلوكاتها.

ا: حول تسمية الشعر الشعبي 
ً
    ثالث

				تعددت	آراء	الباحثين	والدارسين	في	أصل	تسمية	الشعر	الشعبي،	فثمة	من	ينسبه	إلى	وادي	)نبط(	
التي	كانت	تقيم	 إلى	قبيلة	)نبيط(	)األنباط(	 الواقع	قرب	املدينة	املنورة	في	الحجاز،	ومنهم	من	أعاده	
)النبطي(	الستنباطه	 بالشعر	 تتقاطع	عند	تسميته	 الرواة	واملتخصصين	 آراء	 أغلب	 	 لكنَّ العراق،	 في	
	مفرداته	مستمدة	من	 من	الشعر	العربي	التقليدي،	كذلك	يطلق	عليه:	)الشعر	البدوي(،	وذلك	ألنَّ
اللهجة	البدوية،	فهذا	اللون	من	الشعر	أكثر	حضوًرا	في	البوادي	واألرياف	العربية،	في	حين	إن	حضوره	
في	املدن	قليل،		وهو	ال	يقتصر	على	بلد	عربي	من	دون	سواه،	ألنه	موجود	في	البالد	العربية	معظمها،	
	أول	من	أشار	إليه	)ابن	خلدون(،	إذ	 وهو	صورة	للهجة	البلد	أو	املنطقة	الجغرافية	املوجود	فيها.	ولعلَّ

ساواه	بالشعر	الفصيح:

بعد	 من	 اللغات	 أعرابها،	وفسدت	 وقوانين	 مقاييسها،	 دونت	 التي	 ولغتهم	 لسان	مضر	 ))ملا	فسد	
	سلفهم	من	

َ
بحسب	ما	خالطها	ومازجها	من	العجمة،	فكانت	لجيل	العرب	بأنفسهم	لغة	خالفت	لغة

أهل	 الحضر	 وكذلك	 الكلمات،	 وبناء	 اللغوية،	 املوضوعات	 من	 كثير	 وفي	 جملة،	 اإلعراب	 في	 مضر	
فلم	 والتصاريف...	 األوضاع	 وأكثر	 اإلعراب	 في	 لسان	مضر	 خالفت	 أخرى	 لغة	 فيهم	 نشأت	 األمصار	
النوع	من	 ُيهجر	الشعر	بفقدان	لغة	واحدة،	وهي	لغة	مضر...وأهل	املشرق	من	العرب	ُيسمون	هذا	
نون	فيه	ألحاًنا	بسيطة،	ثم	ُيغنون	به	وُيسمون	الغناء	 الشعر	بالبدوي	والحوراني	والقي�سي،	وربما	ُيلّحِ
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باسم	الحوراني	نسبة	إلى	حوران	من	أطراف	العراق	والشام،	وهي	منازل	عرب	البادية	ومساكنهم(()5(. 

التي	كفت	 املرحلة	 إلى	 يعود	 النشأة،	وأنه	 الشعبي	قديم	 الشعر	 أن	 ابن	خلدون	 ويتضح	من	قول	
فيها	اللغة	العربية	الفصحى	عن	كونها	لغة	التداول	اليومي،	وتحول	الناطقون	إلى	استعمال	اللهجات	
املحلية.	وهذه	املرحلة	تسبق	ابن	خلدون	بقرون،	كان	الشعر	الشعبي	فيها	حاضًرا	إلى	جانب	الشعر	
	بها،	وما	يدعم	هذه	الحجة	أن	أوزان	الشعر	الشعبي	ال	 الفصيح،	وإن	لم	توجد	له	دالئل	أو	وثائق	يعتدُّ

تبتعد	عن	أوزان	الشعر	الفصيح.

رابًعا: سمات الشعر الشعبي ومحتواه ومنزلته

	الشعر	الشعبي،	على	نحو	أو	آخر،	ديواًنا	موازًيا	للشعر	الفصيح،	فإذا	كان	هذا	األخير	ديوان	 يعدُّ
فيها	من	 بما	 الشعبية	 الثقافة	 تعبير	عن	 الشعبي	هو	 الشعر	 التعبير-	فإن	 العاملة	–إن	جاز	 الثقافة	
عادات	وتقاليد،	كذلك	يعالج	هذا	الشعر	مسائل	اجتماعية،	وقضايا	عاطفية،	وموضوعات	تتصل	
بقيم	الجماعة	ونظامها	القيمي.	وينشد	في	املناسبات	العامة	باللهجة	البدوية	في	أنحاء	الجزيرة	السورية	
الشامية	 منطقة	 إلى	 يتعداها	 بل	 الجزيرة،	 منطقة	 على	 اللون	 هذا	 يقتصر	 وال	 ا،	

ً
وأرياف مدًنا	 كلها،	

)مناطق	غرب	نهر	الفرات(،	فمجاله	واسع	يشمل	مناطق	وبلدات	كثيرة،	تقع	على	جانبي	نهر	الفرات،	
ويمتد	فضاؤه	إلى	أرياف	حماة	وحمص	والبادية	السورية.	وال	تخفى	تأثيرات	الشعر	الشعبي	العراقي	في	

إنتاج	الشعراء	السوريين.	

والشعر	الشعبي،	كما	أسلفنا،	صورة	للحياة	في	منطقة	الجزيرة	بشقيها	املادي	والروحي،	فهو	يجسد	
ا	اجتماعًيا،	إذ	إنه	سجل	ملا	يعتري	حياة	ذلك	

ً
بألوانه	وأجناسه	كافة	حياة	الناس	فرًحا	وحزًنا	ونشاط

املجتمع	من	خالفات	وصراعات،	إنه	بكلمة	موجزة	يعطي	صوًرا	صادقة	عن	حياة	الناس،	وما	يؤمنون	
به	ويمارسونه	في	سلوكهم	اليومي،	حيث	تقام	احتفاالت	األعياد	واألعراس،	ولعله	أيًضا	يعكس	الحياة	
العاطفية	لجيل	الشباب،	وال	يقتصر	الشعر	الشعبي	على	الذكور	بل	ثمة	شاعرات	أيًضا.	ومن	شعر	
لرقة	 القلوب	 إلى	 وأحبها	 الشعرية	شيوًعا،	 األلوان	 أكثر	 البنات«،	وهو	من	 »نظم	 بـ	 يسمى	 ما	 النساء	
أبياته	وخفتها	وعفويتها	وعذوبة	نغمها،	ودعي	بالبنات	ألن	النساء	يكثرن	النظم	فيه،	وتتألف	منظومته	
بيتين	منها	بقافية	واحدة،	ويتناول	قضايا	الحب	 ينتهي	كل	 البسيط،	 أبيات	من	مجزوء	 الغنائية	من	
والوقائع،	ويتميز	نظمه	وغناؤه	ببساطة	األداء،	وصدق	املشاعر	وخفة	املوسيقا	ورقة	العاطفة.	ومن	

)5(	-	عبد	الرحمن	ابن	خلدون،	املقدمة،	تحقيق:	عبد	هللا	درويش،	ط1،	)دمشق:	دار	البلخي،	2004(،	ج2/	416-415.
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هذا	اللون:

ال	يا	حكيم	الجاي	ال	تلمس	ال	إيدي

ماش	نب�سي	ينبيك	بوريدي

***

خليتني	بهواي	للنجم	راعي

عينك	تبوكل)6(	النوم	لو	مثلي	واع

***

يالخدت)7(	روحي	وياك	رد	روحي	ليه

خوفي	من	النمام	يشمت	بّيه)8(

أما	 قبره.	 املتوفى	وحول	 بيت	 في	 املآتم	 في	 وتغنيها	 أيًضا،	 النساء	 بها	 تختص	 أشعار	حزينة	 وثمة	 	 	 	
حيث	 امليت،	 رثاء	 في	 القصائد	 تنشد	 كانت	 التي	 أي	 القاصودة	 وتسمى	 العدادة	 بها	 فتختص	 املعادة	
لن،	والطبل	يقرع،	

ّ
تجتمع	النساء	حولها	في	حلقة	واقفات	يضربن	صدورهن	لوعة	وحزًنا،	أو	هكذا	يمث

وفي	داخل	الحلقة	رجل	وامرأة،	ويتقابالن	بسيفيهما،	ويتحركان	على	إيقاعات	الطبل	والغناء.	وقد	اندثر	
هذا	اللون	اآلن،	ويبدو	أنه	كان	منتشًرا	في	مرحلة	سابقة	في	منطقة	دير	الزور)9(. 

ويحفل	الشعر	الشعبي	عموًما	بصور	فنية	ال	يقل	تأثيرها	في	نفوس	املتلقين	عن	تأثير	الصور	الفنية	
التي	نجدها	في	الشعر	الفصيح،	وغالًبا	ما	تكون	الصورة	الفنية	قريبة	مما	هو	مألوف	أو	ما	هو	حديث	
أثًرا	 تركت	 التي	 الحديثة	 التكنولوجية	 واألجهزة	 واآلالت	 األدوات	 الشعبي	 الشعر	 يغفل	 وال	 التداول.	
وأدوات	 النقل،	 ووسائط	 الحديثة،	 الزراعية	 األدوات	 ذلك	 ومن	 الروحية،	 أو	 املادية	 الناس	 حياة	 في	
الترفيه	مثل	الراديو	والتلفزيون	والهاتف	التقليدي	ثم	الخليوي.	وبذلك	يثبت	الشعر	الشعبي	أنه	قادر	

)6(		تبوك:	تسرق.

)7(		يالخدت:	يامن	أخذت.

)8(	عبد	الفتاح	قلعجي،	دراسات	ونصوص	في	الشعر	الشعبي	الغنائي،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،	2009م(،	ص81.

)9(		عبد	الفتاح	قلعجي،	دراسات	ونصوص	في	الشعر	الشعبي	الغنائي،	ص84.
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على	توسيع	مفردات	لغته،	وعلى	استيعاب	املفردات	الوافدة،	وإخضاعها	لسياق	لغته	على	الرغم	من	
غرابتها	أحياًنا.	ففي	ريف	جرابلس،	على	سبيل	املثال	تتردد	األبيات	اآلتية:

يا	تيل	يا	بو	عمد					ودي	لحبيبي	خبار

فاركتهم	من	زغر	مدري	شجرا)10(	واش	صار

وأيًضا: 

يا	تيل	يا	بو	عمد	يا	مرافق	البومة

فنجان	شغل	العجم	نهودك	يا	فطومة

وعن الجرار الزراعي

يا	شوفير)11(	الداركتور)12(	يا	متعلم	جديدي

لفني	بحضينك	لفني	على	الكر�سي	الحديدي

وبعض	الناس	يفضلون	الشعر	الشعبي	على	اآلخر	الفصيح،	فيرونه	أكثر	مالمسة	للواقع،	وأقرب	
إلى	نبض	الشارع،	وأكثر	محاكاة	لوجدان	اإلنسان	العامي،	نظًرا	إلى	أنه	يخاطب	هذا	اإلنسان	بلهجته	
ومستواه	اللغوي	الذي	يفهمه،	وال	يشعر	اإلنسان	العامي	بالهوة	بينه	وبين	الشعر	الشعبي،	على	غرار	
ما	يشعر	بها	مع	الشعر	الفصيح	الذي	يخاطبه	بلغة	تشعره	بأنه	أقل	منها،	ألنه	ال	يستطيع	الكالم	بها	
من	جهة،	وألنها	صادرة	عن	أشخاص	يتمتعون	بثقافة	تتفوق	على	معارفه	البسيطة	من	جهة	ثانية.	

)ميهاي	 املجري	 الرحالة	 يشير	 الفصيح.	 الشعر	 من	 أكثر	 للغناء	 قابل	 أنه	 الشعبي	 الشعر	 ومزية	
الحداد(	إلى	أن	العربي	كثيًرا	ما	يغني	))للحب	وعنه،	وعن	فرسه..	ويمتد	الشعر	الشعبي	من	دير	الزور	
حتى	السهل	الجنوبي	في	الصحراء	العربية	الحجرية،	تتناقله	القبائل	البدوية،	وال	أحد	يعرف	من	قائله	

ومؤلفه	أبًدا.	فأغنية	البدوي	تتكون	كما	تتكون	األغاني	الشعبية	في	كل	مكان..(()13(.

)10(		شجرا:	ما	الذي	جرى؟

)11(		شوفير:	سائق.

)12(		دراكتور:	الجرار.

)13(	ميهاي	فضل	هللا	الحداد،	رحلتي	إلى	بالد	الرافدين	وعراق	العرب،	ثائر	صالح	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	كتب	للنشر	والتوزيع،	



133

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

خامًسا: ألوان الشعر الشعبي )املغنى(؛ البناء والوزن

إذا	نظرنا	إلى	الشعر	الشعبي	من	زاوية	أنه	امتداد	للشعر	العربي	القديم،	فإن	املدخل	األول	لتناول	
تتناول	املديح	 إلى	أغراض،	والحقيقة	أن	أغراض	الشعر	الشعبي	متعددة،	 هذا	الشعر	هو	تقسيمه	
والهجاء	والغزل	والرثاء	والفخر	وحاالت	الحزن	والتوجع	واملناسبات	العامة	والخاصة،	ويصاغ	بعضه	
ًما	مستمدة	من	أعراف	حياة	البدوي	ومعاييره	القيمية،	وكذلك	ينقل	صورة	عن	الحياة	االجتماعية	

َ
ِحك

من	مثل	النصائح	والعتاب	واملنادمة	وغير	ذلك	من	األمور.	وقد	تنقسم	القصيدة	الواحدة	إلى	أغراض	
عدة،	فال	تختلف	في	هذا	الجانب	عن	القصيدة	الفصحى	التقليدية	حتى	في	بحرها	الشعري	إال	بأنها	

مكتوبة	باللهجة	البدوية	املحلية،	ويناقش	بعضها	قضايا	حياتية	تمس	عيش	املواطن	ومشكالته.

غير	أن	الثقافة	الشفوية	التي	ترعرع	فيها	الشعر	الشعبي	لم	تنظر	إليه	من	خالل	التقسيم	القائم	
ألوان،	 إلى	 وقسمته	 سمعية،	 زاوية	 من	 إليه	 نظرت	 بل	 يتناولها،	 التي	 القضايا	 أو	 املوضوعات	 على	
واملقصود	باللون	االسم	الفرعي	الذي	يمتاز	بالوزن	الشعري،	وبنمط	الغناء،	ومناسبة	القول.	ولهذا	

انقسم	الشعر	الشعبي	إلى	عتابا	ونايل	وسويحلي	وغيرها.	

العتابا. 1

الباحثين	حول	 آراء	 تعددت	 وقد	 الشعبية،	 األغنية	 في	 التراثية	 األلحان	 أشهر	 من	 )العتابا(	 	 تعدُّ 	
معناها،	فثمة	أقوال	متضاربة	حول	التسمية	وأصلها	ونشأتها.	ويبدو	أن	لكل	منطقة	رأًيا	مستمًدا	من	
مخزونها	الشعبي،	وتلك	التسميات	أغلبها	حكايات	أقرب	إلى	الخيال	منها	إلى	الحقيقة	املوضوعية،	فمن	
تلك	اآلراء	ذاك	الرأي	الذي	يعيد	أصل	املوليا	إلى	حكاية	تقول:	))إن	فتى	من	جبل	سنجار	تدله	بحب	
فتاة	اسمها	عتابا،	كان	يق�سي	الليل	أمام	دارها	يعزف	لها	ويغني	حتى	استمال	قلبها،	فخطبها	من	أهلها	
وتزوجها،	وعاش	معها	حياة	سعيدة	ال	ينغصها	إال	الفقر،	فقد	كان	يعمل	لدى	سيد	القرية	بأجر	زهيد،	

وعتابا	عون	له..(()14(.

ُد	ُحْسَن	عتابا	فحام	حولها	إلى	أن	أوقعها	في	شباكه.	وكان	السيُد	قد	أرسَل	زوجها	في	 	ومرة	ملح	السّيِ
مهمة	طويلة،	ولدى	عودته	لم	يجدها	في	منزلهما،	فاكتشف	حقيقة	ما	جرى،	إذ	رآها	تطل	من	شرفة	

السيد،	وفي	غمرة	حزنه	وأمله	أخذ	ينشد	العتابا	األولى:

2005(،	ص106. 

)14(	عبد	الفتاح	قلعجي،	دراسات	ونصوص	في	الشعر	الشعبي	الغنائي،	ص24.
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فتي
ّ
))عتابا	بين	برمي..	ولفتي					عتابا	ليش	لغيري	ول

أنا	ما	روح	للقا�سي	وال	أفتي			عتابا	بالتالت	مطلقا(()15(

ومن	الواضح	أن	الحكاية	أقرب	إلى	األسطورة.	أما	أهل	الرقة	فيرون	أن	العتابا	بدأت	من	مدينتهم،	
بيد	أنه	ال	توجد	أدلة	ملموسة	على	هذا	الرأي،	ويعيد	آخرون	التسمية	إلى	قبيلة	الجبور	التي	تقطن	في	
غرب	العراق	وفي	شمال	شرق	سورية،	إذ	يزعم	بعضهم	أنه	يوجد	نوع	من	العتابا	املنسوبة	إلى	الجبور،	
تسمى	العتابا	الجبورية	التي	يصل	امتدادها	حتى	منطقة	نهر	الخابور	األوسط.	وثمة	ظن	بأن	القبائل	
إلى	بالد	 في	مرحلة	الحقة	 انتقل	 اللون	الذي	 التي	بدأت	هذا	 العراق	هي	 في	أرض	 التي	سكنت	 العربية	
غناها	 اللحن،	وقد	 وكثر	 العربي	 اللسان	 بعدما	فسد	 العبا�سي،	 العهد	 أواخر	 في	 نشأت	 وأنها	 الشام،	

البدو	الرحل	مصحوبة	بصوت	الربابة	الحزين	الذي	يثير	األشجان)16(.

ولعل	األقرب	إلى	الصواب	أن	التسمية	مشتقة	من	العتاب	واملعاتبة،	وهذا	ما	تؤكده	أبيات	العتابا،	
	وهجران،	أو	يلوم	صديقه	أحياًنا	على	جفائه	وانشغاله	 فشاعر	العتابا	يعاتب	حبيبه	ملا	يبديه	من	صّدٍ
عنه.	وقد	يكون	مجيء	التسمية	من	عتاب	قسوة	الحياة	أو	مرارة	الزمن،	فكثيًرا	ما	يرد	الناس	معاناتهم	

إلى	أحدهما)17(.

سة؛	
ّ
وتتكون	العتابا	من	بيتين،	ولكل	بيت	شطران،	وتكون	األشطر	الثالثة	األولى	على	قافية	مجن

أو	 باأللف،	 املسبوقة	 الساكنة	 بالباء	 الرابع	 الشطر	 وينتهي	 املعنى،	 في	 اللفظ،	وتختلف	 في	 تتفق	 أي	
بالفتحة	كما	في	هذا	املثال	اآلتي	املنسوب	إلى	الشاعر	املشهور	عبد	هللا	الفاضل	من	عشيرة	الحسنة،	
إحدى	بطون	قبيلة	عنزة،	ويتألف	من	أربعة	أشطر،	األشطر	الثالثة	األولى	موحدة	القافية	بينما	ينتهي	
	من	

ً
الشطر	الرابع	بألف	وباء،	ويترافق	غناء	العتابا	مع	العزف	على	آلة	الربابة	التي	تعد	جزًءا	أصيال

تراث	الجزيرة	السورية:

هلي	ما	لبسوا	خادم	سملهم

وبكبود	العدا	بايت	سملهم

وان	كان	أهلك	نجم	أهلي	سملهم

)15(	عبد	الفتاح	قلعجي،	دراسات	ونصوص...،	ص24.

)16(	عبد	القادر	عياش،	»األدب	الشعبي	في	دير	الزور«،	مجلة	صوت	الفرات،	ع:	175،	)شباط،	1958(.

)17(	عبد	القادر	عياش،	»األدب	الشعبي	في	دير	الزور«.



135

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

ى	وغاب
ّ
كثير	من	النجم	عل

وتتعدد	أنواع	العتابا	في	سورية	فمنها:	الشرقية	في	الجزيرة	والفرات	والبادية	العراقية،	والجبورية	في	
منطقة	الخابور	وبعض	مناطق	الجزيرة	التي	تكثر	فيها	ألفاظ	السقي	والري،	والفاضلية	نسبة	إلى	عبد	
	الفاضل	من	أشهر	شعراء	العتابا،	وال	سيما	ما	يتصل	منها	بقصة	مرضه	بالجدري	 هللا	الفاضل.	ويعدُّ

حيث	تركه	أهله	وحيًدا	مع	كلبه	يصارع	املوت:

هلك	شالوا	على	مكحول	يا	شير..		وخلوا	لك	عظام	الحيل	يا	شير

لون	تبجي	طول	العمر	يا	شير				هلك	شالوا	على	حمص	وحما)18(

وحين	تعبر	أبيات	العتابا	عن	الحزن	والفراق،	تسمى	بالـ	)فراقيات(،	كما	في	األبيات	السابقة،	أما	
حين	تصف	الحب	والغزل،	فتسمى	)هواويات(،	ومنها:	

أمس	وردن	على	الخابور	والعين

ومعجبني	سواد	الهدب	والعين

وجع	ما	بيج	الرمد	والعين

ومكدرة)19(	على	فراق	الحباب	

ومن	ذلك	أيًضا	قول	بعضهم:

ثالث	ريام	عالعطار	جنَّ

َينوم	حضانجن	يا	البيض	جنة

أريد	وصالجن	ما	ريد	جنه

وخش	النار	لحد	الركاب

)18(	عبد	الفتاح	قلعجي،	ص24.

رة	من	الكدر:	الحزن. )19(		مكدَّ
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النايل. 2

بقية	 بين	 الفراتية	كافة،	ويحتل	منزلة	رفيعة	 أنحاء	الجزيرة	 في	 انتشاًرا	واسًعا	 اللون	 ينتشر	هذا	 	
األشعار	الشعبية	الفراتية	الجزرية؛	ويتصف	بحزنه	وسوداويته:	

غصبن	عليها	اهملت	والعين	مو	بيدي

كل	ما	أداوي	جرح	وجروحنا	تزيدي

وعلى	غرار	ألوان	الشعر	الشعبي	األخرى	ال	يوجد	رأي	واحد	حول	أصل	التسمية،	إذ	يقول	اللغويون:	
	أي	جواًدا،	ويقال	أيًضا:	إن	النائل	الذي	يهتز	بمشيه،	

ً
–	صار	ناال

ً
	ونائال

ً
إن	النايل	كثير	العطاء	–نّيال	نيال

وينهض	برأسه	يحركه	إلى	فوق،	كمن	يعدو	وعليه	حمٌل	ينهض	به.	ومن	الحكايات	التي	تروى	حول	أصل	
النايل	أنه	اسم	لرجل،	قيل	بمدحه	أول	بيت	نظم	على	هذا	اللون،	وقد	ورد	ذكر	لهذا	االسم	فيه)20(:

نايل	يريد	يعبر..	نايل	يريد	يموت

عجزت	حكومة	)حلب(	دّزم	على	)بيروت(

)بيروت(،	فهذه	 إلى	حكومة	)حلب(	وحكومة	 يبدو،	وال	سيما	مع	اإلشارة	 وهي	حكاية	ملفقة،	كما	
تظهر	 كما	 كثيًرا	 ذلك	 من	 أقدم	 النايل	 إن	 حين	 في	 الفرن�سي،	 االستعمار	 مرحلة	 تتعدى	 ال	 ألفاظ	

النصوص	املوجودة	بين	أيدينا.

وقيل	أيًضا	)النايل(:	األسود،	وهو	لون	الحزن،	ومن	ذلك	قول	إحداهن:

يا	ثوب	حزني	أجرد	وأزيدك	نيل/	أخوي	وابني	مهم	بغالة	الزين

لكن	األمر	الذي	ال	شك	فيه	أن	)النايل(	هو	أحد	أبرز	ألوان	الشعر	الشعبي	املغنى	في	وادي	الفرات	
عموًما،	وفي	مدينة	)الرقة(	خصوًصا.	و)النايل(	بيٌت	منفرٌد	يتألف	من	شطرين	موحدي	القافية.	يمتاز	
أبياته	 أغلب	 العامة،	وتحمل	 بين	 املعنى	 متداولة	 اللفظ،	 البسيطة	سهلة	 والكلمة	 والسالسة	 بالرقة	

	خبرية	تميل	كثيًرا	إلى	السرد	القص�سي:
ً

جمال

ما	تنفع	الاليمة	وصفق	باليدين

)20(	محمد	املو�سى	الحومد،	»النايل	من	ألوان	الشعر	الفراتي«،	موقع	إي	سيريا.
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حزين	طول	العمر	عالترقبه	عيني

وتتكثف	املعاني	في	بيت	النايل	الذي	يتصف	كما	أسفلنا	بطابع	الحزن	الذي	يضفي	عليه	مسحة	
مأساوية،	تشير	إلى	املعاناة	التي	تسكن	في	قلب	الشاعر:

ه
ّ
قولم	لولف	القلب	العلو	ال	يشباه/	البوم	عاف	الحزن	لقلوبنا	خال

وأكثر	ما	تجد	األلم	واملعاناة	في	)النايل	الرقي(.	ويكتب	)النايل(	على	البحر	البسيط،	ووزنه	على	وزن	
)املولّيا(،	فهو	كشطري	بيت	)املولّيا(	األولين. )21(

ا. 3 املوليَّ

إلى	 يعيده	 فمنهم	من	 وزمانه،	 نشأتها	 ومكان	 )املوليا(	ودالالتها،	 كلمة	 في	أصل	 الباحثون	 اختلف	 	
يمكن	 ال	 أنه	 إال	 	 الشام)22(،	 بالد	 في	 التاسع	عشر	 القرن	 بدايات	 إلى	 يعيده	 من	 ومنهم	 قديمة،	 أزمنة	

ترجيح	أي	من	اآلراء	أو	الروايات	التي	يذكرها	الباحثون،	نظًرا	إلى	انعدام	املراجع	املعتمدة.

ى،	له	حضور	واضح	في	منطقة	الجزيرة	والفرات.	أما	من	 	من	الشعر	الشعبي	املغنَّ
ٌ
واملوليا	))نمط

غنى	
ُ
حيث	الشكل	والبناء	فُتنظم	املوليا	في	معظم	األحيان	على	البحر	البسيط	ومشتقاته	الجوازية،	وت

الروي،	 	
ُ
األولى	موحدة الثالثة	 بأربعة	أشطر،	األشطر	 بيٍت	 والنهوند،	وتتكون	من	 البيات	 على	مقاَمي	

بينما	يختتم	الشطر	الرابع	بياٍء	مشددة،	وهاء	مهملة،	مثال	ذلك:

البارحة	ما	نمت			والعين			سهرانه

على	حبيب	القلب			الـ	راح	ما	جانه

الروح	من	فرقتو				عالدوم	حزنانه

ه؟(()23( يمتى	يعود	الولف..	يرد	الهنا	ليَّ

)21(	محمد	املو�سى	الحومد،	»النايل	من	ألوان	الشعر	الفراتي«.	

)22(	إياد	شاكر،	»املوليه	واألبوذية:	فنون	من	الجزيرة	السورية«،	موقع	شباك	سوري.

)23(	محمد	مو�سى	الحومد،	شعراء	املوليا	في	القرن	العشرين،		ط1،	)السلمية:	دار	الغدير،	2000م(،	ص	200.
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وال	بّد	من	اإلشارة	إلى	أن	بعض	الشعراء	نظموا	القصيدة	الهجائية	من	)املولّيا(،	وهي	القصيدة	التي	
تتكون	من	ثمانية	وعشرين	بيًتا،	وهي	تنظم	مسلسلة	وفق	األحرف	الهجائية،	حيث	يذكر	الحرف	املراد	

البدء	به،	ثم	يأتي	الشاعر	بكلمة	أولها	الحرف	نفسه	كقول	الشاعر:

))الواو	ولف	الجهل	اليـــــــوم	ال	حولي				ما	لقى	تواصيفها			يمهم	وال	حولي

نذٍر	يلو	يحق	لي	زريف	الطول	ال	حولي			سبع	مراحل	خال	ما	أذوق	أنا	املّيه((

األبوذية . 4

األبوذية	نوع	من	الشعر	العامي	يشيع	في	شبه	الجزيرة	العربية	والعراق،	ويمتّد	إلى	ضفاف	الفرات	في	
الجزيرة	السورية.	وكلمة	األبوذية	مركبة	من	)أبو(	بمعنى	)ذو(	أو	صاحب	وكلمة	)ذّية(،	وهي	تخفيف	لـ	
ية(،	ومعناها	)صاحب	األذّية(،	وسبب	ذلك	أنه	ينظم	غالًبا	عندما	تكون	العواطف	متأثرة	متوّجعة،	

ّ
)أذ

وأكثر	ما	يستخدم	هذا	اللون	في	الغزل،	إذ	يعبر	الشاعر	من	خالله	عن	عذاب	العشق	ومعاناة	العشاق	
	وهجران	وأماٍن. من	صّدٍ

و)األبوذية(	نوعان:

	 وهي	أ. مبتكرة،	 األبوذية	 في	 األخيرة	 الكلمة	 إن	 أي	 مبتكًرا؛	 معناها	 كان	 ما	 وهي	 مطلقة:	
الكلمة	الرئيسة	التي	تكتب	عليها	األبوذية.

	 ا	من	نظم	سابق	كبيت	شعر	أو	آية	قرآنية	أو	حديث.	ب.
ً
مقيدة:	وهي	ما	كان	معناها	مأخوذ

وتنشد	)األبوذية(	في	مختلف	األغراض	الشعرية،	ومن	أمثلتها	في	التوجع:

عمر	ما	كّفى	لهمومي	والسن

أكاون	بالدهر	وحدي	واالسن

ي	وال	سن
ّ
مشت	األيام	ما	ظل

وال	عين	البقت	تبجي	علّيه

املوسيقي	 والتناسق	 واإلدهاش	 املفاجأة	 هي:	 محددة	 بعناصر	 ترتبط	 أنواع	 الغنائية	 ولألبوذية	
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صوًتا	ومعنى،	منها	)األبوذية	املطّرزة(،	واملقصود	بها	بدء	األشطر	بأحرف	اسم	معين	كاسم	الحبيبة	أو	
الصديق	أو	ما	شابه،	كما	في	هذا	املثال	املطّرز	باسم	)عبير(:

ع:	على	لون	الورد	خدك	تعالى

ب:	بدر	فوق	النجم	كلها	تعالى

ي:	ينادي	خافقي	املولى	تعالى

ر:	رجائي	يصونه	من	شر	األذية)24(

السويحلي. 5

فة	
َّ
السويحلي	من	لواحق	فن	العتابا،	وهو	فن	نظم	وغناء،	ويتميز	هذا	اللون	بكلماته	القليلة	املكث

لألحبة	 محاكاة	 أو	 داخلي،	 مونولوج	 أنه	 على	 وينظمونه	 العشاق،	 يحفظه	 ما	 وعادة	 التأثير،	 بالغة	
الغائبين،	والتغني	بهم	وبأوصافهم.	ويتميز	)السويحلي(	برقة	كلماته،	وعذوبة	معانيه،	وهو	مؤلف	من	
أربعة	أشطر،	توضع	قافية	البيت	في	املنتصف	أي	في	الشطرين	األول	والثالث،	ومن	الناحية	العروضية	

ال	ينظم	على	أٍي	من	بحور	الشعر	العربي،	إال	أنه	يعرف	بوزنه	السماعي.	ومثال	السويحلي:

حبر	من	الدموع				مكتوبكم	يا	زين

من	بين	الضلوع				نار	الفراق	تزيد

إلى	وجوده	في	شرق	املتوسط،	وهو	معروف	من	الساحل	حتى	ضفاف	 وربما	يعود	سبب	تسميته	
الفرات،	ويرى	بعضهم	أن	التسمية	جاءت	من	جّر	السفن	بالحبال	أي	)السحل(،	إذ	يقال	إن	السكان	
من	 واملؤونة	 الركاب	 تحمل	 كانت	 التي	 السفن	 أحياًنا	خالل	سحب	 يغنونه	 كانوا	 الفرات	 على	ضفتي	
في	كثير	من	 يغنى	 أو	 )الجزيرة(،	وينشد	 في	منطقة	 الشعر	 اللون	من	 إلى	أخرى.)25(	ويشتهر	هذا	 ضفة	
في	وادي	 أنواع	الطرب.	وهو	واسع	االنتشار	 أنفسهم	كنوٍع	من	 بينهم	وبين	 الناس	 املناسبات،	ويردده	

ة،	إال	أنه	ُيغنى	بكثرة،	فهو	بسيط	اللحن	سلس	األداء،	ومنه:	
ّ
الفرات،	وينظم	في	)الرقة(	على	قل

)24(	عبد	محمد	بركو،	أغاني	العتابا	والنايل	والسويحلي،	ط1،	)دمشق:	دار	اليازجي،	2000(،	ص	202.

)25(	محمود	النجرس،	»أشكال	األغنية	الشعبية	في	سوريا:	السويحلي	مزيج	لحني	وشعري«،	موقع	األيام.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

140

أشبيك	تدوي			يا	بــوم	تالـي	الليل

ما	راح	لك	�سي			وال	مس	دليلك	ضيم

وبعض	الشعراء	يوحدون	القافيتين	الثانية	والرابعة:

ال	شري	وال	بيع			مرافج	التجار

صدور	املرابيع			بيض	الحبارى	الزغار

بين	 )أويلي(	 بلفظ	 إيقاعية	عادة	 زيادة	 األول	وإضافة	 الشطر	 إعادة	 السويحلي	من	خالل	 ويؤدى	
نطق	الشطر	األول	وبين	إعادته،	ثم	تعاد	الزيادة	بعد	الشطر	الثاني	والرابع	وبعض	الشعراء	يوّحدون	

القافية.)26(

أو	 اليومية،	وال	يضبطه	صرف	 الحياة	 بلغة	 يكتب	 الشعرية	 الشعبية	 الفنون	 كبقية	 الفن	 وهذا	
نحو،	ويجمع	في	مفرداته	بين	الفصيح	والعامّي	القريب	من	الفصحى،	وبين	بعض	من	األلفاظ	الدخيلة.

امليمر. 6

	من	أنماط	الشعر	الشعبي	العراقي،	وله	بحر	مستقل	وزنه:	)مستفعلن	مستفعلن	مستفعل(.	وقد	
إلى	قسمين:	)ميمر	هجيني(،	و)ميمر	مذيل(.	ويعثر	 استعمل	في	عدد	من	املقامات	العراقية،	ويقسم	
إلى	كلمة	)ما	مر(	التي	تعني	لم	يمر،	ويعيده	 الباحث	على	آراء	عدة	في	أصل	امليمر،	فثمة	رأي	يعيده	
رأي	آخر	إلى	كلمة	)ديرم(،	وهي	قشرة	شجر	الجوز،	وكانت	تستخدم	سابًقا	كأحمر	للشفاه.	أما	الرأي	
الثالث	فيقول	إن	أصل	الكلمة	أشوري،	وإنها	تعني	)القصيدة(	في	الكتابات	األشورية	القديمة،	وهو	
رأي	)مجيد	لطيف	القي�سي(	في	كتابه	)معرفة	أوزان	الشعر	الشعبي	العراقي(،	بينما	يذهب	عبد	الفتاح	
رواس	قلعجي	إلى	أن	كلمة	ميمير	سريانية	األصل،	وأنها	تعني	)أغنية(،	فـ)ميمرو(	في	السريانية	قصيدة	

)26(	سالم	محمد،	»األبوذية	أشكال	األغنية	الشعبية	في	سوريا«،	موقع	األيام	السورية.
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امليامر.)28(  بنظم	 مشهوًرا	 كان	 أفرام)27(	 مار	 الكبير	 السرياني	 الشاعر	 بأن	 رأيه	 على	 ويستدل	 مغناة،	
ويبدو	أن	الرأي	األول	أقرب	إلى	الصواب،	وال	سيما	ما	نالحظه	من	اتساق	بين	املصطلح	وأصله	اللغوي.

	ويتناول	امليمر	أغراًضا	شتى	من	مثل	الغزل	والفخر	والحماسة	والتوجع	والفراق	والرثاء.	أما	بنية	
شعر	امليمر	فتتألف	من	أربعة	أشطر،	ثالثة	أشطر	متحدة	القافية	واللفظ،	أما	الشطر	الرابع	فيختم	

بقافية	الراء	الساكنة.	ومن	شعر	امليمر	في	الفخر	الوطني:

احنه	الذي	حب	الوطن	عادلنه)29(						والوكت)30(	بلعز	يا	شهم	عادلنه

نسجيه)31(	مراللي	لفه	أو	عادلنه)32(							واللي	يصحبنه	بلوطن	يتبختر

وقد	أبدع	شعراء	امليمر	في	وصف	املحبوب:

رمان	خدك	يا	ترف	بس	حبة

ودموع	عيني	كاملطر	بـس	حبـه

رف	بـس	حبه
َ
فديه	لعيونك	يا	ت

َ
أ

ّنها	ورد	أحمـر)33(
َ
ك
ْ
من	هالخدود	ال

ا	من	الكتابات	ما	تزال	ترنم	في	الكنائس	األرثوذكسية	حتى	
ً
)27(		مار	أفرام	قديس	سرياني	)306-379(	من	أعظم	أدباء	السريان،	ترك	إرث

اآلن،	وتنوع	إنتاجه	األدبي	والكتابي،	فترك	عدًدا	من	القصائد	والكتابات	النثرية،	وله	)ميامر(	كثيرة،	ومنها	صالة	الرجاء	لسقوط	األمطار	
وسواها	كثير.	للمزيد	عنه:	ماريان	سعيد،	موقع	الوطن.

)28(	عبد	الفتاح	قلعجي،	ص80. 

)29(		عادلنه:	عاد	لنا.

)30(		الوكت:	الوقت.

)31(		نسجيه:	نسقيه.

)32(		عادلنه:	يعادينا.

)33(	عبد	الفتاح	قلعجي،	ص82-81.
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سادًسا: غناء الشعر الشعبي وألوان منه

تتنوع	أغاني	سكان	الجزيرة	السورية	وأهازيجهم،	فنجد	الغناء	في	جنوب	الحسكة	وريف	دير	الزور	
يميل	غناء	 ما	 في	 املنطقة،	 بين	عشائر	 الجغرافي	واالجتماعي	 االرتباط	 إلى	 نظًرا	 العراقي،	 بالفن	 متأثًرا	
سكان	ريفي	الحسكة	والرقة	الشماليين	للتأثر	بالفن	الكردي	والتركي	واألشوري	واألرمني،	حتى	إن	بعض	
واآلالت	 الرقصات	 إلى	 بالنسبة	 األمر	 وكذلك	 وأرمنية	وسريانية،	 وتركية	 كردية	 ا	

ً
ألفاظ تضم	 األغاني	

املوسيقية)34(. 

وتستخدم	في	الجزيرة	السورية	آالت	موسيقية	عدة	تختلف	باختالف	اللون	الغنائي،	إذ	تمتاز	الرقة	
ودير	الزور	بغلبة	الطابع	العربي	الشرقي	على	آالتها	مثل	)الربابة(	و)املاصولة(	و)الناي(	و)الدف(،	بينما	
تتميز	الحسكة	بآالت	موسيقية	كردية	أو	تركية	مثل	)الباملة(،	و)املطبق(.	وقد	كان	للتنوع	السكاني	بين	
بدو	وحضر	وبين	عرب	وأكراد	وأشوريين	دور	ال	ينكر	في	إثراء	الفن	الغنائي،	فكان	صورة	معبرة	عن	حياة	

تلك	املنطقة	وتنوعها	القومي	والديني.		وقد	تعددت	املواويل	في	التراث	الغنائي	في	الجزيرة	السورية.	

غناء السويحلي. 1

ُيغّنى	السويحلي	على	مقامات	عدة،	ويجد	فيه	املوسيقيون	راحة	في	اللحن	لسهولة	وزنه	الشعري،	
وينسبه	أهل	)الرقة(	إلى	األداة	املوسيقية	التي	ترافقه	عند	األداء	فيقال:	)سويحلي	ربابة(	و)سويحلي	
زمارة(	و)سويحلي	منفرد(.	ومن	ذلك	هذه	األبيات	التي	تتحدث	عن	فتيات	ديريات	نزلن	ظهًرا	إلى	النهر،	

وسبحن	بثيابهن	في	مكان	يدعى	)هرزة	أبو	عاشق(:

على	هرزة	أبو	عاشج	يسبحان						اكذلن	سود	والحاجب	يا	سبحان

ريام	الدير	هل	وردن	وسبحن							ومنهن	ما	تهيا	لي	حدا

غناء العتابا. 2

من	األلوان	الغنائية	السوداوية	الحزينة،	ألنه	مرادف	للحزن	والفجيعة	والعتاب،	والنداءات	التي	

)34(		حسام	العوض،	»إضاءات	على	التراث	الغنائي	في	الجزيرة	السورية«،	أورينت	نت.	
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في	 في	موطنها	األصلي	 )العتابا(	 )العتابا(	ونهايته	تدل	على	ذلك،	هذا	عندما	كانت	 في	بداية	بيت	 تقال	
البدوّية	 القبائل	 إلى	الحواضر،	بعد	استقرار	 انتقالها	 أطراف	الصحراء	والبادّية	واألرياف،	ولكن	مع	
والريفية	فيها،	انتقلت	)العتابا(	إلى	املدينة،	وتعددت	أغراضها،	ومال	شعراؤها	إلى	الغزل	والتشبيب،	

ووصف	املحبوبة.

و)العتابا(	من	األلوان	الغنائية	البدوّية	الريفية	بحسب	تقسيمات	األغاني	الشعبّية	التراثية،	فقد	
إلى	حياة	 أدى	البدوي	هذا	اللون	مع	بدايات	االستقرار،	أي	عندما	انتقل	من	حياة	التنقل	والترحال	
شبه	مستقرة	على	شواطئ	األنهار،	وتغنى	مع	الربابة،	وهو	ما	كان	شائًعا	قديًما،	ويجوز	غناء	)العتابا(	
قرأ	كالشعر،	أما	اآلن	بعد	أن	وصلت	)العتابا(	إلى	املدينة،	أصبحت	تغنى	مع	

ُ
من	دون	ربابة،	أي	أن	ت

الفرقة	املوسيقّية	الشرقّية	)اآلالت	الشرقية(.	ويرتكز	غناؤها	موسيقًيا	على	نغم	)البيات(،	ويمكن	أن	
غنى	العتابا	غناء	منفرًدا	من	قبل	الشاعر	

ُ
ُيغنى	بنغم	)الحجاز(،	إال	أنه	يتصف	بالحزن	في	ألحانه	كلها.	وت

غني.
ُ
أو	امل

     سابًعا: خاتمة 

الشعر	 وبخالف	 السورية.	 الجزيرة	 منطقة	 في	 الالمادية	 الثقافة	 أوجه	 أهم	 من	 الشعبي	 الشعر	 	
بناء	على	األوزان	 بينها	 في	ما	 البحور،	فإن	الشعر	الشعبي	ألوان،	وهذه	األلوان	تختلف	 الفصيح	ذي	
في	 وإنما	 فحسب،	 الوزن	 في	 ال	 اآلخر	 عن	 شعري	 لون	 كل	 ويختلف	 والقوافي.	 واألشطر	 الشعرية	
املوضوعات	التي	يتناولها،	إذ	توجد	ألوان	للفرح	والبهجة،	وألوان	ينظمها	الشعراء	في	لحظات	الحزن	
واأل�سى.	غير	أن	املشكلة	األساس	التي	بدأنا	نالحظها	في	السنوات	املاضيات	أن	الشعر	الشعبي	لم	يعد	
له	ذلك	الحضور	الكبير	الذي	كان	يجده	من	قبل،	وال	سيما	بعد	انصراف	األجيال	الجديدة	إلى	وسائل	
تعبير	مستحدثة	مثل	وسائل	التواصل	االجتماعي	التي	يبدو	أنها	أحالت	كثيًرا	من	الفنون	الشعبية	إلى	

التقاعد.
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