قصيدة وشاعر

إضاءات حول شعر

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
«الشعر النبطي» حين ينظمه واحد من فرسانه الكبار كالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه-
يأتي جيّاشًا يفيض بحرارة التجربة التي يتناولها ويحفظ في أبياته المنسابة بعفوية رائحة األرض وأصالة الحياة
صنّاعه.
البدوية ..هنا محاولة لتقديم صورة موجزة عن هذا النمط الشعري وعن واحد من أمهر ُ
نضال لطفي إبراهيم *

املعبة عن �أدب القبيلة ومفاهيمها وطرائقها
ال�شعر البدوي� ،أو ما ي�سمّى «ال�شعر النبطي» �شعر عامّي ا�ستنبطه العرب من لهجاتهم املحلية رّ
يعب عن البيئة املعي�شة والإن�سان والق�ضايا احلياتية الآنية باللغة
يف التعبري ،وميتاز بعفويته وب�ساطة �أ�سلوبه ،لأنه انطلق من م�ستوى ثقايف رّ
املتداولة املتجرّدة من قيود النحو ،امل�ستلهمة لروح الفطرة .وهو لي�س �أفكار ًا بل جتارب ،وجتارب �شخ�صية يف �أ�صفى مناذجه .ويحتل
«ال�شعر النبطي» مكانة كبرية ،وال �سيّما يف اجلزيرة العربية وبادية ال�شام ،وتعود �أهميّته �إىل �أن ما يو�صله ال�شاعر النبطي �إلينا من معانٍ
يعب عن احلياة ب�ألفاظ يدركها النا�س يف حميطه �إدراك ًا تاماً ،على
من خالل ق�صائده ال ي�ستطيع �شاعر الف�صحى �إي�صاله ،وذلك لأنه رّ
يعب ب�ألفاظ ي�صعب على النا�س يف الوقت احلا�ضر �إدراكها .وال�شاعر النبطي ابن بيئته و�سيدها يف �آن معاً،
عك�س �شاعر الف�صحى الذي رّ
ابنها لأنه ال ي�ستطيع �أن يتخطاها يف �شعره ،و�سيدها لأنه ي�ستطيع �أن يتمثلّها بوعي ي�صعد ب�أ�صله �إىل �أرقى الدرجات حما ِو ًال �أن يج�سّ د
فيها �أ�سمى عالمات املروءة وال�شجاعة والفخر والكرم .وعند احلديث عن �أبناء ال�شعر النبطي و�سادته ،ال ب ّد من التوقف عند قامة �شعرية
كبرية� ،شاعر تبو�أ منزلة عظيمة ،وكانت له �صوالت وجوالت يف ميادين ال�شعر النبطي� ،إنه املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،الذي توقف �أمام �شعره كثري من الدار�سني ،وحاولوا �إ�ضاءة ما ت�ضمنّه من �إبداع ،وتبيان ما احتواه من جمال فني ،وما
هذه القراءة ل�شعر ال�شيخ زايد -يرحمه اهلل� -إال تكملة لهذا اجلهد.
نسبه وحياته

ينتمي ال�شيخ زايد -يرحمه اهلل� -إىل �أ�سرة �آل نهيان التي تنتمي �إىل فرع �آل بوفالح ،الذي ينحدر من قبيلة بني يا�س ،كربى القبائل يف دولة
الإمارات و�أعظمها نفوذاً .ويتّفق امل�ؤرّخون على �أن �أ�سرة �آل نهيان كانت تتزعّ م قبائل بني يا�س منذ �أواخر القرن ال�سابع ع�شر ،و�أ�صبحت
�أكرث الأ�سر احرتام ًا وتقدير ًا و�شهرة يف املنطقة( .)1ولد ال�شيخ زايد بن �سلطان عام  1918يف �أبوظبي ،وعا�ش طفولته يف «ق�صر احل�صن»،
وتعلّم �أ�صول ال ّدين والقر�آن الكرمي ،ويف ال�سنة ال�سابعة من عمره كان يجل�س يف جمل�س والده ال�شيخ �سلطان بن زايد ،فتعلّم �أ�صول العادات
العربية ،والتقاليد الأ�صيلة ،وتعلّم الأمور ال�سيا�سية واحلوار ال�سيا�سي ،ويف مرحلة يفاعته بد�أت ثقافته تكت�سب بعد ًا جديداً ،ف�شغف بالأدب
ومعرفة الوقائع يف �شبه اجلزيرة العربية وتاريخها ،و�أحبّ ال�شعر.
()2
بعد وفاة والده ال�شيخ �سلطان بن زايد انتقل ال�شيخ زايد �إىل العني ،ف�أم�ضى فيها �سنوات �شبابه الأوىل ،ثم تولىّ حكمها عام . 1946
«وبف�ضل �صفاته القيادية احليوية التي ظهرت بوادرها باكر ًا يف �أبوظبي ويف اخلليج كله ،مل ي�ستغرب �أحد اختياره حاكم ًا لأبوظبي ببيعة
�شعبية يف � 6أغ�سط�س  .)3(»1966وقد �أثمرت اجتماعاته مع حكّام الإمارات املجاورة قيام االحتاد عام  ،1971حيث انتخب يف الثاين من
دي�سمرب �أول رئي�س لدولة الإمارات العربية املتحدة .وقد تويف -يرحمه اهلل -يف الثاين من نوفمرب عام .2004
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شعره

�شغف ال�شيخ زايد بال�شعر ،ونظم عدد ًا كبري ًا من الق�صائد الرائعة يف خمتلف الأغرا�ض ال�شعرية� ،صدرت يف ثالثة دواوين ،هي« :ل�ؤل�ؤة
لل�شعب» ،و«غراي�س من الظفرة» ،و«ديوان �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان» .وقد نظم يف �صباه عدد ًا من الق�صائد ،ولكن
معظمها مل يدوّن .ومِ ن مميّزات �شعره –يرحمه اهلل� -أنه بعيد عن التكلّف ،تتفجّ ر فيه روح جديدة عذبة القوايف رقيقة املو�سيقى �صادقة
امل�شاعر ،وقد تطرّق ال�شيخ زايد يف �شعره �إىل مو�ضوعات متنوّعة م�ستند ًا �إىل التجربة احلياتية واخلربة العملية ،و�إىل الذخرية املعرفية من
معبة من�سجمة
قر�آن كرمي و�سنة نبوية �شريفة و�سرية نبوية عطرة و�شعر وعادات وتقاليد .كما �أن �ألفاظه يف جمملها �سهلة وا�ضحة �صادقة رّ
لي�س فيها ا�ضطراب ،ا�ستطاع الت�أليف بينها بحنكته املعهودة .يقول ال�شيخ زايد يف ق�صيدته « ِدني ـًا محَ ْ َال وَطِ ْرهَ ـا»(:)4
ِف� �ي� � َه ��ا َز َه� � �ـ � ��تْ َالن� �ـ� �ـ ْ� �ـ� �وَار
م �ل ��اَ وَطِ � � ْر َه� �ـ ��ا
ِدن �ي �ـ �ـ �اً حَ ْ
خل�ي�ر �أ ْو ��ش��جَ ��ر َه��ا وت� � ��وف � � �ـ ِّ� � �رَتْ َالث� �ـ� �ـْ� �ـ� � َم� �ـ ��ار
ِك� رْْث� ا ِ
َي��ا َه��ا ال���ِّ�س�ع��د �أ ْو َغ� َم� ْر َه��ا مِ � � ��نْ وَال � � �ـِ� � ��ي الأ ْق� � � �ـ� � � �دَار
ْو َف� �اَ�� �ض ��ت ب �ه��ا الأن �ـ �ـ ْ � َه��ار
َع � � � ّم ال� �َب � رَّ�� �أ ْو َب ��حَ � ْر َه �ـ ��ا
هذه الأبيات منوذج يظهر روعة تناغم الأ�صوات يف ما بينها يف ق�صائد ال�شيخ زايد بنغمة متفرّدة ال ميكن �أن تخطئها الأذن .ويوظّ ف جوانب
من احلياة االجتماعية ل�شعبه وموروثاته ال�شعبية ب�شكل وا�ضح يف ق�صائده ،وللبيئة والرتاث و�صفاء الطبيعة ال�صحراوية وحبّ الأر�ض
(الوطن) دورها يف ذلك الزخم االنفعايل يف �شعره ،الذي يغذيه احلنني �إىل املا�ضي ،وهذا ما بدا جلي ًا يف ق�صيدته « َب ْينُونَه»(:)5
يِــ�ســـ ْجِ ــي ال َّـظـفْـرَه �أ ْو يـــــــ َ ْروِيهَا
ي� �ع ��ل ن � � � � ٍّو َب � ��ا َن � ��ت اِمْ � � �زُون� � ��ه
وال � � ِغ� ��ز ْر َت ��� ْ�س � ِق��ي �� ِ�س �وَا ِق �ي � َه �ـ��ا
َلـــــيـــ ْن يــِزْخَ ـر عِ �شِ ــبْ بـَيـْنــ ُونِــه
وال� � َب� �ـ ��دو ت� �ـ�َ �زْهِ ��ي م � َب��ا ِن �ي � َه �ـ��ا
وال � َرّمِ ��لْ َيعْ�شِ ب �أ ْو ِي� ْر ُع��و ِن��ه
� �ش �ـ َ��رقْ وال��و ْدي �ـ �ـ َ�ـ��ان َي�ْي�رِْ ي � َه��ا
ال�سونه
وي�ستجي ِم الغيث يِف ُّ
ْوي �ـ �ـ َ� ْم � ِل��ي الجْ ِ � � ْي� � َع� �ـ ��انْ َي��ا ِري � َه��ا
واجل � �ب � ��ل ِت � � � ّد ّف� � ��ق ار ُك � ��و َن � ��ه
ل اهْ � � ُم ��و ْم ال � َق � ِل��ب َي����شْ � ِف�ي� َه��ا
يَ ْ
وْال � ِغ ��ِ��ض��ي ِت � ْت � َن � َّق��لْ اظْ � ُع��و َن��ه
ِب � ْي ����س ِب��ال� ِّ�دن � َي �ـ��ا ْو َم � ��ا ِف� ْي� َه�ـ�ـ��ا
َ�ض مي�شِ ي َعلَى هُ ْو ِن ْه
وِانْ َعر ْ
ومن روائع ال�شيخ زايد التي تظهر جودة �شعره واختياره للأغرا�ض واملقا�صد ما نظمه يف الن�صح ،يف ق�صيدته «مَ ترْ ى العَدل يعدل براعيه»(:)6
َي��ا جَ ��ان َت�ب� ِغ��ي ال����شّ ��يْ َتن ِْ�ضيه
احْ � � � � �ذَر و َال ت� �� � ْ�ش� � َت � ْ�ط ت� �ن� � َد ْم
ِ�ض َو َال ُيو ِْ�صلْ يِل َي ْبغِيه
َي ْرك ْ
ْت
َي� ��ا َك� � � ْم وَاحِ � � � � ْد َق � ْب �ل��ك از مَ ْ
َ�ض �إي� َدي��ه
وم��ن احل� َم��ا َق� ْه جِ �سْ مَه ا ْن��حَ � ّم وم��ن ال� ِع� َي��ا م��ا ِت ْقب ْ
ْويِخْ �سَ ْر ِ�صدِ يج ْه اللّي حَ والَيه
ّ�ض الهَم
و َم� رْْت�ى ا ْل َعيِل يت َعو ْ
َب � ْو�ِ��ص �ي��كْ جَ ��ان��كْ رَجْ � ��لْ تعلم �إ ْت� � � � � � � ��أنّ يِف �أم� � � � ��رٍ َب� � َت� � ْع� � ِن� �ي ��ه
�إعْ � َم��لْ ْب��طِ �ي��بْ �أو زي��ن ِو ْف � َه � ْم ومْ رتى العَدلْ َيعْدِ لْ �إبَراعِ يه
جل� � �زْلْ ي ��وم �أ ّن � ��كْ ت��واف�ي��ه
يِف ا َ
ال�صرب يِ�سْ هِم
صرب ومْ �ترى ّ
�إ� ْ
والإحْ � � �ِت � ��ررِا ْم �إي � � َع ��ا ِل � � ْج ال � َه � ّم وا ْل� � � َغ �ْي��رْ َه� � � �ذَا َم � ��ا ِت ��واحِ � �ي ��ه
احل�س الغزيل العفيف يف �شعره مهارته -يرحمه اهلل -يف تكثيف م�شاعره املتدفقة ب�شكل عفوي �صادق ،كما يف ق�صيدته «حُ َبّك مَ لَك
وي�ؤكد ّ
قَـ ْلبِي»(:)7
�إِ َّال ب � �وْجُ � � ْودَكْ �� ِ�ش � ْف��تْ َو ْق� � ِت ��يْ ْو َل � � َذّا َت ��ه
�أَنــ َا مَا �سَ َعدْتِ بْطِ يبْ َو ْق� ِت��يْ َوالَحَ �سّ يْتْ
ت� � َّك ��م ِب � َن � ْب �� َ��ض��ا َت � ْه
َل��كْ َم� ْوق��عٍ يِف داخِ ��ل القَــلْبْ ِب��ه حَ ِّطيْت حِ � � َّب ��كْ َم�ل�ا َق �ـ � ْل � ِب��يْ حِ َ
ْ�ض َبهْجَ ا َت ْه
حليَا ت ِْ�ضفِيْ َعلَى الأر ْ
مِ ثْل ا َ
َال �شِ فْتْ �أنــ َا �شَ ْروَاكْ َو َال اتْ�صَ َّو ْر َو َال ِريْتْ
ا�صوَا َت ْه
ح َتّى جِ مِ يل اخل��و ْد تِ�شْ َه ْد ِل��كْ ْ
َرب�ـ ِ�ّ�يْ َع��طَ ��اكْ �أخْ �ل�اَ قْ مْات� َّي�زَكْ وَاحْ ظِ يْتْ
خل��ا ِل��قْ ْو ُق� � ْدرَا َت� � ْه
ِك � ٍّ�ل ���شَ � َه� ْد يِ ْف حِ � ْك� َم� ِة ا َ
���شَ � ْروَى ال�ق� َم� ْر ُف ��و َق ال �ك �وَا ِك��ب تع ِلّيتْ
ْن ْب��طِ � ْي��ب �أخْ �ل �اَقْ َع ��ادَا َت � ْه
ال � ِّل��ي �أ� � َ�س� �ر يِ ْ
ل ِب��ه ا ْت� َع�ـ� ِّن� ْي��تْ
جل��مِ � ْي��ل امل ُ � َم � َّي � ْز يَ ْ
�إِ ْن � ��تَ ا َ
ِي َن� ��ا ِف� ��لٍ َع � ��نْ َم � ِث �ي�ل�اَ ِت � ْه
َي� ��ا جِ � � ْي� � ْد ر مْ ٍ
خل��ْ��ص� ِر ْي��نْ َي��ا مِ � ْن � ِو ٍر بِا ْل ِبيْتْ
َي��ا ه��ا ِي��فْ ا َ
َن��ظْ � ِر َت��كْ تَ�شْ فِي ��ص� ِو ْي��بٍ مِ � ْن��كْ َوي�ـ ْ� َع��ا ِت� ْه
َت� � ْي ��تْ
ت � � ِي ��يْ ِب � َه ��ا و مْ ِ
وَا عْ � � ُي ��ونِ حُ � � � ْو ٍر حَ ْ
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ولل�شيخ زاي��د حم��اورات ومداعبات وردود �شعرية كثرية مع عدد من ال�شعراء الذين لهم �شهرة كبرية ،منهم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،والدكتور مانع العتيبة ،وحمد بن خليفة بو�شهاب ،وعبداهلل �شيبان ،وحمد بن �سوقات ،وحممد بن �سلطان
الدرمكي ،وغريهم .يقول ال�شيخ زايد يف «تغـروُدة ال�شيخ زايد رئي�س الدولة �إىل ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم»(:)8
البِه
َق � ْر ٍم �أَ ْو َم ْعنَا من خيار ال ّ
ل �صابْ �شاعِ رنا حممّد �صابِه
يَ ْ
ل َع ��ا َي ��ا ِب ��ه �شَ هْمٍ خِ ِ�ض ْع ِل� ّل��ي ِي�ن� رِِير ا ْثيـ َابِه
ل �ك��نّ ع� ��وق ال� � ��و ّد يَ ْ
يِف خَ � � ْل� � ِو ٍة َم ��ا حَ ��د ي� � ْق� � َر ْع َب��ا ِب��ه
َع ����سَ ��اه ِي � ْن � َع � ْم ِب � � ْه �أَو ي�ت�ه� ّن��اب��ه
معذور يف طِ رقْ الهوىَ وا�سْ بَابِه
وللتكرار مكان يف �شعر املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -ال�شيخ زايد ،حيث �إن للتكرار وظيفة �إبداعية ،فال�شاعر ي�صل �إليه بعد و�ضوح ويخرج
منه �إىل و�ضوح ،فهو ميكّنه من موا�صلة الإبداع:
ق��ي �سِ وَاقِيهَـا()9
َل �ْي� نْ�� ِي � �زْخَ � ��ر عِ � �� �ِ�ش ��بْ َب � ْي � ُن��و ِن��ه وال� � ِغ ��ز ْر َت ����سْ � ِ
الظالَمِ ي
ال ا ْبنُو ْر ا ْلفَجِ ر زَا َح َّ
َه َ
َه�ل�اً ِب� � ْه �أل ��فْ َت�رْحِ �ي�ب��ه �أوْحِ � ِّي ��ه
ه()10
َه�ل� َ
ا ِب� � ْه َع� � ّد مِ � �زْنٍ يِف غِ � َم��امِ ��ي و َم��ا َه � َّب��تْ ِن����سِ �ي� ْم المْ ِطْ ِل ِع ِّي ْ
وي � � � � �ـ َ� � � � ��مْ ()11
م� � �ن� � �ت � ��وا مِ � � � � � ��نِ الأطْ � � � � � � � � � �رَايف دَا َن � � � � � � � � ��اتْ َغ� � � � � � � � ْز ِر ْ
ز ْم()12
�اف الأطْ � � � � � � � � � � � � �ر يِ ْ
َي� � � � ��ا �� � َ� � ��ص� � � � � يِ َ
َاف �إِ ْن � � � � َت � � � � ْه َق � �� �ْ ��ص � ��دِ ال � � � � � ّلَ � � � � � ْ
ه()13
ُوي�ـ� ْم� َن��ايْ َل � ْه يِف لمَ ْ��� َ�س يمَ ْ � َن��اكْ رَاحَ ا ِت ْ
َلي ب ِْ�صيْتْ
�أرْجُ وْكْ َو�أتــْر ََّجاكْ ت ِْ�ضفِي ع ِّ
ال�صبح يِف الكُونَا()14
ُن � � ��و ْر َي ��ا� ِ��ض ��ي مِ � ��ن حم � َي ��اك � ْم مِ � ْث��ل ُن��ور ّ
تْريحِ ه()15
ل جَ � � َم ��ا َل� � ْه َف� � ��ا ْج يَل َف��اجِ ��ي
يَ ْ
حل� ��ور مَ
َال َو َال يِف ا ُ
ر ثورَه()16
ب �ي��ن �إِ ْن� � � �� � � َ��س � � ��انٍ ِو�إِن � � ��� � َ��س� � ��ان
َك � ّم زَاحُ � ��واِ ..م ال �ك��د ِ
وبعد ،ف�إن هذه النماذج ال�شعرية على �إيجازها وب�ساطتها ميكن �أن تعطي بالت�أمل دالالت عميقة .فكلماته -يرحمه اهلل� -آ�سرة تثري
الإعجاب ،وق�صائده تبثّ حالة �شعورية عميقة فهو يُظهر �صورة �صادقة عن نف�سه وعن م�شاعره.
لقد �أوىل الأدباء وال�شعراء والنقاد والدار�سون ال�شيخ زايد -يرحمه اهلل -عناية فائقة يف �أبحاثهم ودرا�ساتهم ،وكيف ال و�شعره م�ستودع
للحكمة ،ي�سمو بالنف�س يف مدارج الرفعة واخلري؟ و َلكَمْ يتمنى املرء �أن يكون من �ضمن ه�ؤالء الذين حاولوا �إ�ضاءة ما ت�ضمنّه �شعره من
�إبداع وتبيان ما احتواه من جمال.
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