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ة عن اأدب القبيلة ومفاهيمها وطرائقها  ي ا�ستنبطه العرب من لهجاتهم املحلية املعبرّ ى »ال�سعر النبطي« �سعر عامرّ ال�سعر البدوي، اأو ما ي�سمرّ
يف التعبري، وميتاز بعفويته وب�ساطة اأ�سلوبه، لأنه انطلق من م�ستوى ثقايف يعبرّ عن البيئة املعي�سة والإن�سان والق�سايا احلياتية الآنية باللغة 
ويحتل  مناذجه.  اأ�سفى  يف  �سخ�سية  وجتارب  جتارب،  بل  اأفكارًا  لي�س  وهو  الفطرة.  لروح  امل�ستلهمة  النحو،  قيود  من  دة  املتجررّ املتداولة 
»ال�سعر النبطي« مكانة كبرية، ول �سيرّما يف اجلزيرة العربية وبادية ال�سام، وتعود اأهميرّته اإىل اأن ما يو�سله ال�ساعر النبطي اإلينا من معاٍن 
على  تامًا،  اإدراكًا  النا�س يف حميطه  يدركها  باألفاظ  احلياة  يعبرّ عن  لأنه  وذلك  اإي�ساله،  الف�سحى  �ساعر  ي�ستطيع  ل  ق�سائده  من خالل 
اآن معًا،  اإدراكها. وال�ساعر النبطي ابن بيئته و�سيدها يف  عك�س �ساعر الف�سحى الذي يعبرّ باألفاظ ي�سعب على النا�س يف الوقت احلا�سر 
د  يج�سرّ اأن  حماِوًل  الدرجات  اأرقى  اإىل  باأ�سله  ي�سعد  بوعي  يتمثلرّها  اأن  ي�ستطيع  لأنه  و�سيدها  �سعره،  يف  يتخطاها  اأن  ي�ستطيع  ل  لأنه  ابنها 
فيها اأ�سمى عالمات املروءة وال�سجاعة والفخر والكرم. وعند احلديث عن اأبناء ال�سعر النبطي و�سادته، ل بدرّ من التوقف عند قامة �سعرية 
ال�سيخ زايد بن  له -باإذن اهلل تعاىل-  املغفور  اإنه  النبطي،  ال�سعر  له �سولت وجولت يف ميادين  تبواأ منزلة عظيمة، وكانت  �ساعر  كبرية، 
ه من اإبداع، وتبيان ما احتواه من جمال فني، وما  �سلطان اآل نهيان، الذي توقف اأمام �سعره كثري من الدار�سني، وحاولوا اإ�ساءة ما ت�سمنرّ

هذه القراءة ل�سعر ال�سيخ زايد -يرحمه اهلل- اإل  تكملة لهذا اجلهد.

نسبه وحياته
ينتمي ال�سيخ زايد -يرحمه اهلل- اإىل اأ�سرة اآل نهيان التي تنتمي اإىل فرع اآل بوفالح، الذي ينحدر من قبيلة بني يا�س، كبى القبائل يف دولة 
م قبائل بني يا�س منذ اأواخر القرن ال�سابع ع�سر، واأ�سبحت  خون على اأن اأ�سرة اآل نهيان كانت تتزعرّ الإمارات واأعظمها نفوذًا. ويترّفق املوؤررّ
اأكرث الأ�سر احرتامًا وتقديرًا و�سهرة يف املنطقة)1(. ولد ال�سيخ زايد بن �سلطان عام 1918 يف اأبوظبي، وعا�س طفولته يف »ق�سر احل�سن«، 
ين والقراآن الكرمي، ويف ال�سنة ال�سابعة من عمره كان يجل�س يف جمل�س والده ال�سيخ �سلطان بن زايد، فتعلرّم اأ�سول العادات  وتعلرّم اأ�سول الدرّ
العربية، والتقاليد الأ�سيلة، وتعلرّم الأمور ال�سيا�سية واحلوار ال�سيا�سي، ويف مرحلة يفاعته بداأت ثقافته تكت�سب بعدًا جديدًا، ف�سغف بالأدب 

ومعرفة الوقائع يف �سبه اجلزيرة العربية وتاريخها، واأحبرّ ال�سعر. 
 .)2(1946 عام  حكمها  توىلرّ  ثم  الأوىل،  �سبابه  �سنوات  فيها  فاأم�سى  العني،  اإىل  زايد  ال�سيخ  انتقل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  والده  وفاة  بعد 
ببيعة  لأبوظبي  اختياره حاكمًا  اأحد  ي�ستغرب  كله، مل  اأبوظبي ويف اخلليج  باكرًا يف  بوادرها  التي ظهرت  القيادية احليوية  »وبف�سل �سفاته 
الثاين من  انتخب يف  1971، حيث  الإمارات املجاورة قيام الحتاد عام  ام  اأثمرت اجتماعاته مع حكرّ 1966«)3(. وقد  اأغ�سط�س   6 �سعبية يف 

دي�سمب اأول رئي�س لدولة الإمارات العربية املتحدة. وقد تويف -يرحمه اهلل- يف الثاين من نوفمب عام 2004.

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 جّياشًا يفيض بحرارة التجربة التي يتناولها ويحفظ في أبياته المنسابة بعفوية رائحة األرض وأصالة الحياة 
البدوية.. هنا محاولة لتقديم صورة موجزة عن هذا النمط الشعري  وعن واحد من أمهر ُصّناعه.

نضال لطفي إبراهيم *
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شعره
»لوؤلوؤة  ال�سعرية، �سدرت يف ثالثة دواوين، هي:  الأغرا�س  الرائعة يف خمتلف  الق�سائد  بال�سعر، ونظم عددًا كبريًا من  زايد  ال�سيخ  �سغف 
لل�سعب«، و»غراي�س من الظفرة«، و»ديوان �ساحب ال�سمو  ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان«. وقد نظم يف �سباه عددًا من الق�سائد، ولكن 
ر فيه روح جديدة عذبة القوايف رقيقة املو�سيقى �سادقة  ن. وِمن مميرّزات �سعره –يرحمه اهلل- اأنه بعيد عن التكلرّف، تتفجرّ معظمها مل يدورّ
عة م�ستندًا اإىل التجربة احلياتية واخلبة العملية، واإىل الذخرية املعرفية من  ق ال�سيخ زايد يف �سعره اإىل مو�سوعات متنورّ امل�ساعر، وقد تطررّ
ة من�سجمة  قراآن كرمي و�سنة نبوية �سريفة و�سرية نبوية عطرة و�سعر وعادات وتقاليد. كما اأن األفاظه يف جمملها �سهلة وا�سحة �سادقة معبرّ

اَل َوِطْرَهـا«)4(: لي�س فيها ا�سطراب، ا�ستطاع التاأليف بينها بحنكته املعهودة. يقول ال�سيخ زايد يف ق�سيدته »ِدنيــًا حَمْ

ف جوانب  دة ل ميكن اأن تخطئها الأذن. ويوظرّ هذه الأبيات منوذج يظهر روعة تناغم الأ�سوات يف ما بينها يف ق�سائد ال�سيخ زايد بنغمة متفررّ
الأر�س  وحبرّ  ال�سحراوية  الطبيعة  و�سفاء  والرتاث  وللبيئة  ق�سائده،  يف  وا�سح  ب�سكل  ال�سعبية  وموروثاته  ل�سعبه  الجتماعية  احلياة  من 

)الوطن( دورها يف ذلك الزخم النفعايل يف �سعره، الذي يغذيه احلنني اإىل املا�سي، وهذا ما بدا جليًا يف ق�سيدته »َبْيُنوَنه«)5(:

ومن روائع ال�سيخ زايد التي تظهر جودة �سعره واختياره لالأغرا�س واملقا�سد ما نظمه يف الن�سح، يف ق�سيدته »َمرْتى الَعدل يعدل براعيه«)6(:

ويوؤكد احل�سرّ الغزيل العفيف يف �سعره مهارته -يرحمه اهلل- يف تكثيف م�ساعره املتدفقة ب�سكل عفوي �سادق، كما يف ق�سيدته »ُحَبرّك َمَلك 
َقـْلِبي«)7(: 
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�������َا َوِط����ْرَه���������ا  ِدن���ي�����������اً َمْ
���ش��َج��رَه��ا �أْو  �خِل����ر  ِك����ْ� 
َغ��َم��ْرَه��ا �أْو  ��ع��د  �ل�����ِشّ َي��اَه��ا 
َب���َح���ْرَه�������ا �أْو  �ل�������َ�ّ  َع������ّم 

ِف���ي���َه���ا َزَه�������������ْت اَلن����������ْ���������َو�ر
ّ�������َرْت اَلث��������ْ�������َم�������ار ِ وت�������وف��������
ِم��������ْن َو�ل�������ِ������ي �الأْق���������������َد�ر
ْوَف����اَ�����ش����ت ب��ه��ا �الأن��������ْ���َه���ار

ي����ع����ل ن��������ٍوّ َب������اَن������ت ِ�ْم�������ُزون�������ه
ب�َي�ْن��ُوِن��ه َل�����ي���ْن ي��ِْزَخ�ر ِع�ِش��ْب 
ِي��ْرُع��وِن��ه �أْو  َيْع�ِشب  ِم���ْل  و�ل���َرّ
ونه �ل�ُشّ ِف  �لغيث  ِم  وي�شتجي 

و�جل�����ب�����ل ِت�������ّدّف�������ق �رُك������وَن������ه 
���ْل �ْظ��ُع��وَن��ه ��ي ِت���ْت���َن���َقّ ْو�ل��ِغ�����شِ
ُهْوِنْه َعلَى  َعَر�ْض مي�ِشي  ِو�ْن 

�ْف�َره �أْو ي�������َْرِويَها ِي���ش���ِْج��ي �ل�َظّ
��َو�ِق��ي��َه�����ا ���ِق���ي ���شِ و�ل�����ِغ�����زْر َت�������شْ
َ����ْزِه����ي م��َب��اِن��ي��َه�����ا و�ل����َب���������دو ت�����
ي���َه���ا َ�������ان َي���ْرِ َ���رْق و�ل���وْدي�������� ����ش����
���ْي���َع�������اْن َي���اِري���َه���ا َ��ْم��ِل��ي �جْلِ ْوي������
َي�����ْش��ِف��ي��َه��ا �ل��َق��ِل��ب  �ْه����ُم����وْم  َلْ 
ن���َي�������ا ْوَم�����ا ِف��ْي��َه��������ا ِب��ْي�����ض ِب���ال���ِدّ

ت����ن����َدْم ���َت���ْط  ت�������شْ واَل  �ْح���������َذر 
�ْزَتْ َق���ْب���ل���ك  َو�ِح��������ْد  َك�����ْم  َي����ا 
�ْن��َح��ّم ِج�ْشَمه  �حل��َم��اَق��ْه  وم��ن 
�لَهم يتَعّو�ْض  �ْلَعِيل  وَم��ْ�ى 
��ي��ْك َج��ان��ْك َرْج����ْل تعلم َب��ْو���شِ
�إْع���َم���ْل ْب��ِط��ي��ْب �أو زي��ن ِوْف��َه��ْم
ِي�ْشِهم  � �ل�شّ وْم���ى  �إ�شْ� 
و�الإْح������������ِ��ْم �إي����َع����اِل����ْج �ل���َه���ّم

يه َتْن�شِ �ل�����ّش��ْي  َت��ب��ِغ��ي  َج���ان  َي��ا 
َيْبِغيه ِل  ْل  ُيْو�شِ َواَل  َيْرِك�ْض 
�إي��َدي��ه ِتْقَب�ْض  �ل��ِع��َي��ا م��ا  وم��ن 

ِديجْه �لّلي َحو�َليه  ْوِيْخ�َشْر �شِ
َب����َت����ْع����ِن����ي����ه �أم�����������ٍر  ِف  �إْت����������������اأّن 
�إَبر�ِعيه َيْعِدْل  �لَعدْل  وْم�ى 
ِف �جَل������ْزْل ي���وم �أّن�����ْك ت��و�ف��ي��ه
و�ْل������َغ������ْر َه��������َذ� َم�����ا ِت���و�ِح���ي���ه

َواَلَح�ّشْيْت َوْق��ِت��ْي  ْبِطيْب  �َشَعْدِت  َما  �أَن��َا 
ْيت َحِطّ ِب��ه  �لَق��ْلْب  د�ِخ��ل  ِف  َم��ْوق��ٍع  َل��ْك 
ْر َواَل ِرْيْت اَل �ِشْفْت �أن��َا �َشْرَو�ْك َواَل �ْت�َشَوّ
��َزْك َو�ْحِظْيْت ّ��ْي َع��َط��اْك �أْخ���َاْق �ْت��َيّ ِ َرب���
تعِلّيْت �ل��ك��َو�ِك��ب  ُف����وَق  �ل��ق��َم��ْر  ����َش���ْرَوى 
��ْي��ْت ���ْز َلْ ِب���ه �ْت��َع�����ِنّ �إِْن�����َت �جَل��ِم��ْي��ل �ملُ���َم���َيّ
ِباْلِبْيْت ِم��ْن��ِوٍر  َي��ا  ��ِرْي��ْن  َي��ا ه��اِي��ْف �خَل�����شْ
����ْي����ْت ِب���َه���ا َوْتِ ����ِي����ْي  ْع����ُي����وِن ُح�������ْوٍر َتْ َو� 

�َت����ه ْوَل����َذّ َوْق����ِت����ْي  ��ْف��ْت  ���شِ ب�����ْوُج�����ْوَدْك  �إِاَلّ 
��اَت��ْه ����م ِب��َن��ْب�����شَ ����َكّ ����ْك َم����ا َق�����ْل��ِب��ْي ِتَ ِح����َبّ
َبْهَجاَتْه �الأْر�ْض  َعلَى  ِفْي  ِت�شْ �حَلَيا  ِمْثل 
َو�َتْه ��شْ ِل��ْك  ِت�ْشَهْد  �خل��وْد  ِجِميل  حَتّى 
ِك���ٍلّ ���َش��َه��ْد ِفْ ِح��ْك��َم��ِة �خَل���اِل���ْق ْوُق���ْدَر�َت���ْه
����ْرِنْ ْب��ِط��ْي��ب �أْخ������َاْق َع���اَد�َت���ْه �ل���ِلّ���ي �أ�����شَ
َم���ِث���ي���َاِت���ْه َع�����ْن  َن����اِف����ٍل  ِرْيٍ  ِج����ْي����ْد  َي����ا 
َوي���ْ��َع��اِت��ْه ِم��ْن��ْك  َت�ْشِفي ���ش��ِوْي��ٍب  َن��ْظ��ِرَت��ْك 



ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  منهم  كبرية،  �سهرة  لهم  الذين  ال�سعراء  من  عدد  مع  كثرية  �سعرية  وردود  ومداعبات  حمــاورات  زايــد   ولل�سيخ 
�سلطان  بن  وحممد  �سوقات،  بن  وحمد  �سيبان،  وعبداهلل  بو�سهاب،  خليفة  بن  وحمد  العتيبة،  مانع  والدكتور  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 

الدرمكي، وغريهم. يقول ال�سيخ زايد يف »تغـرُودة ال�سيخ زايد رئي�س الدولة اإىل ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم«)8(:

 معذور ف ِطرْق �لهوَى و��ْشَباِبه

وللتكرار مكان يف �سعر املغفور له -باإذن اهلل تعاىل- ال�سيخ زايد، حيث اإن للتكرار وظيفة اإبداعية، فال�ساعر ي�سل اإليه بعد و�سوح ويخرج 
نه من موا�سلة الإبداع: منه اإىل و�سوح، فهو ميكرّ

تثري  اآ�سرة  اهلل-  -يرحمه  فكلماته  عميقة.  دللت  بالتاأمل  تعطي  اأن  ميكن  وب�ساطتها  اإيجازها  على  ال�سعرية  النماذج  هذه  فاإن  وبعد، 
الإعجاب، وق�سائده تبثرّ حالة �سعورية عميقة فهو ُيظهر �سورة �سادقة عن نف�سه وعن م�ساعره.

اأبحاثهم ودرا�ساتهم، وكيف ل و�سعره م�ستودع  ال�سيخ زايد -يرحمه اهلل- عناية فائقة يف  والدار�سون  والنقاد  وال�سعراء  الأدباء  اأوىل  لقد 
ه �سعره من  اإ�ساءة ما ت�سمنرّ اأن  يكون من �سمن هوؤلء الذين حاولوا  للحكمة، ي�سمو بالنف�س يف مدارج الرفعة واخلري؟ وَلَكْم يتمنى املرء 

اإبداع وتبيان ما احتواه من جمال.

* ناقدة اأدبية مقيمة يف الإمارات
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املوقع الر�سمي لل�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان على »الإنرتنت«.
http://www.sheikhzayed.com/arabic_alnahyan.htm
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قصيدة وشاعر

َلْ �شاْب �شاِعرنا مّمد �شاِبه
َع���اَي���اِب���ه َلْ  �ل������وّد  ع����وق  ل���ك���ّن 
ي��ت��ه��ّن��اب��ه �أَو  ِب����ْه  ِي���ْن���َع���ْم  َع�������َش���اه 

�لّاِبه خيار  من  َمْعَنا  �أَْو  َق���ْرٍم 
�ْثي�َاِبه ِي��ن��ِر  ِل��ّل��ي  ْع  ِخ�شِ �َشْهٍم 
ِف َخ����ْل����ِوٍة َم���ا َح���د ي���ْق���َرْع َب��اِب��ه

�ِشَو�ِقيَه�ا)9(  َت�����ْش��ِق��ي  و�ل����ِغ����زْر 
���ه   َه���ًا ِب���ْه �أل����ْف َت��ْرِح��ي��ب��ه �أْوِح���ِيّ
ْه)10(  �مْلِْطِلِعِيّ ِن�����ِش��ي��ْم  ��ْت  َه��َبّ وَم���ا 
َ�����������ْم)11( َد�َن��������������������اْت َغ���������������ْزِر ْوي������������
�����ِد �ل�����������لَّ�����������ْزْم)12( �إِْن���������َت���������ْه َق�����������شْ

���ْب َب���ْي���ُن���وِن���ه َل������ْ� ِي�����ْزَخ�����ر ِع�������شِ
َاِمي َهَا �ْبُنوْر �ْلَفِجر َز�َح �لَظّ
َه����َا ِب����ْه َع����ّد ِم�����ْزٍن ِف ِغ��َم��اِم��ي
م������ن������ت������و� ِم�������������ِن �الأْط���������������������َر�ف
�����������اِفَ �الأْط��������������������������َر�ِفْ َي�����������ا ������������شَ

�لُكوَنا)14( ِف  بح  �ل�شّ ُن���ور  ِم��ْث��ل 
ريِحه)15( َتْ �حُل����ور  ِف  َواَل  اَل 
ثوَره)16( �ل��ك��دِر  ِم  َز�ُح������و�..  َك���ّم 

����ي ِم������ن م���َي���اك���ْم ُن��������وْر َي����ا�����شِ
َف���اِج���ي َل  َف������اْج  َج����َم����اَل����ْه  َلْ 
�������ان �������اٍن ِو�إِن���������������شَ ب������� �إِْن���������������شَ

َر�َحاِتْه)13( ���َن���اْك  مَيْ مَلْ�����َض  ِف  َل���ْه  ُوي�����ْم��َن��اْي  ْيْت ِفي َعلِيّ ْب�شِ اْك ِت�شْ �أْرُجْوْك َو�أت��َْرَجّ


