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»ربابة الظفيري« جتر اجلمهور.. في اليونسكو

مهلي حشاش لـ»األنباء«: أنا أفضل عازف في الوطن العربي
وانها هواية فقط وارتبطت معي 
أتركها لقربها  من الصغر ولن 

مني وأنا وفي لها.

ما سبب هذا الوفاء بينك 
وبني آلة الربابة ؟

٭ تربطن����ي عالقة قدمية بآلة 
الربابة ويجب علي ان أكون وفيا 
لها كما كانت تشاركني الكثير 
من أسراري والتي ال استطيع 
البوح بها إال عن طريق أوتارها 

احلزينة 

 يقال إنك ابتكرت أحلانا 
جديدة على الربابة؟ 

٭ نع����م ابتك����رت العديد من 
األحلان الت����ي لم تكن معروفة 
من قبل في الشعر النبطي وهي 
في بحر املسحوب الذي طورت 

أحلانه كثيرا.

تعتبر آلة الربابة من 
التراث الشعبي ولكن 

مع األسف نرى عزوف 
البعض عنها ما سبب 

ذلك؟
الربابة م����ن املوروث  ٭ فعال 
الش����عبي ويج����ب ان نحافظ 
على موروثنا وأرى أن العزوف 
عنها لدى البعض يعتقد انه إذا 
استمع الى الربابة حترر من إرثه 
اجلميل وتراث األجداد للسعي 

وراء ثقافته املزيفة.

نرى البعض لديه 
طقوس معينة ومثال 

على ذلك الشاعر حني 
يكتب قصيدته توجد له 

طقوس معينة أثناء كتابة 
القصيدة. مهلي حشاش 

أين أنت من ذلك؟
٭ أجمل االوقات التي استمتع 
الربابة حني  بها بالعزف على 
اكون في رحل���ة برية حينها 
اكون في قمة سعادتي مع هذه 
القلب اضف  القريبة من  اآللة 
الى ذلك ان االبتعاد عن املدينة 
يعتبر راحة نفس�������ية وغير 
ذلك جتدني مع الربابة بأعلى 

األمير« عام 1999. 
وحاصل على لقب العازف األول 
للربابة في الوطن العربي، وهذا 

نص اللقاء:

الشاعر والعازف مهلي 
حشاش الظفيري هل من 
املفترض أن يكون عازف 

الربابة شاعرا؟
٭ ال يش����ترط ان يكون عازف 
الربابة ش����اعرا لك����ن يفضل 
ان يكون ش����اعرا لكي يحسن 
االختيار من القصائد ويتجنب 
كسر االبيات الشعرية، وإن متكن 
من الشعر فسيبدع في العزف 

على هذه اآللة.

وما مدى ارتباط الشاعر 
مهلي حشاش بـ الربابة؟

الربابة  الكرمي  ٭ بالطبع أخي 
هي وسيلة وهي ليست للترفيه 

لقاؤنا اليوم مختلف مع عازف 
الربابة الش����هير مهلي حشاش 
امللم بجميع  الشاعر  الظفيري 
أغراض وبحور الشعر النبطي 
أمضى 20 عاما في خدمة اإلعالم 
واملوروث الشعبي، عضو في 
جمعي����ة الصحافيني الكويتية 
وكذلك عضو في ديوانية شعراء 
النبط الكويتي����ة. معد ومقدم 
برامج في اإلذاعة والتليفزيون 

الكويتي. 
ويعتبر أول م����ن عزف وأتقن 
الشعر الفصيح على الربابة في 
ملتقى الربابة الدولي في إمارة 
الفجيرة ف����ي اإلمارات العربية 

املتحدة عام 2009.
حاصل على أكثر من 33 درعا 
دولية باإلضافة إلى تكرميه من 
قبل اللجن���ة املنظمة ملهرجان 
اليونس���كو في عام 2006م.. 
حاصل على العديد من شهادات 
التقدي���ر ومنها مت تكرميه من 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
جابر األحمد رحمه اهلل وكرم من 
قبل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ومن األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل رحمه اهلل ومن الشيخ 
زايد آل نهيان رحمه اهلل والشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، ومن 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
نايف بن عبدالعزيز. وشهادة 
الس���مو  تقديرية من صاحب 
امللكي األمير خالد الفيصل في 
مهرجان أبها والشيخ محمد بن 

راشد املكتوم.
وشارك في العديد من األمسيات 
احمللي����ة والدولي����ة منها على 
سبيل املثال: مهرجان اخلالدية 
ف����ي األردن، ومهرجان الغضا 
في القصيم، ومهرجان الدوحة 
الثقافي، ومهرج����ان وكرنڤال 
اليونيسكو العاملي في باريس، 
ومهرجان الوف����اء الوطني في 

مملكة البحرين.
وأصدر 3 دواوين شعرية هي:

»جرح الغ����در« في العام 1991، 
و»من أقوال الشعراء في الطير 
الع����ام 1994،  والع����ذراء« في 
و»حص����اد الضمي����ر في مدح 

مهلي حشاش

حني أكون في رحلة 
برية جتدني 

في قمة سعادتي
مع هذه اآللة القريبة 

من القلب

ص�وت لدي.

هل ترى ان هناك قبوال 
من بعض الشباب

على تعلم العزف على 
الربابة؟

٭ الشباب لهم هوايات كثيرة 
وآل����ة الربابة يوج����د بتعلمها 
صعوبة وهذا اجليل من الشباب 
له هوايته واملتعارف عليه انها 
ترتبط بالبادية اي البدو وهم 
املعنيون بها والحظت في اآلونة 
االخيرة انه يوجد اهتمام كبير 
حتى عند احلضر ولي اصحاب 
ولهم مراكز مرموقة في البالد 
آلة  الكثير مهتمون في  ومنهم 
الربابة ويغتنونها ولديهم دراية 
ومعرف����ة تامة بها تخفى حتى 

علي انا.

في السابق نعلم ان 
العزف عليها يكون 

في بيت الشعر قدميا 
وباالخص باملجلس اآلن 
برأيك اين يتم ذلك في 

ظل هذه املتغيرات بوقتنا 
احلالي؟

٭ من املؤكد ان الربابة بالسابق 
الش����عر »املجلس«  في بي����ت 
الذي يجتمع به اف��راد القبيلة 
وتعرف حياة البادية ليس هناك 
من يتذمر من ص����وت الربابة 
الكل يعش����قها اما اآلن في هذه 
الظروف نادرا ما اقوم بالعزف 
بها في املجلس )الديوان( وذلك 
السباب كثيرة منها ان صوت 
الربابة عاليا ويستوجب علي 
اثناء العزف عليها رفع صوتي، 
وحتسبا لالزعاج ومضايقة احد، 
افضل العزف عليها في املزرعة 
او اثناء ذهابي مع االصدقاء الى 

البر.

هل هناك مردود مادي 
جراء عزفك على هذه 

اآللة كغيرها من اآلالت 
االخرى؟ 

٭ انا استخدم آلة الربابة كهواية 
اما مس����ألة املردود املادي فهي 

ليس����ت كباقي اآلالت االخرى 
وه����ي تعتبر م����ن موروثاتنا 
اجلميلة وهي ليس����ت من اجل 

جلب املال.

من افضل عازف ربابة 
في اخلليج العربي؟

٭ ان����ا منحت وس����ام الفارس 
الذهبي العام املاضي من اململكة 
االردنية الهاشمية كأفضل عازف 

على مستوى الوطن العربي.

حدثنا عن مسرح 
اليونيسكو في باريس 

ومتى كان ذلك؟
٭ نعم كان في عام 2006 حني 
دعي����ت من ضمن وف����د لدولة 
الكويت في هذا املهرجان وكذلك 
كانت فرق����ة تلفزيون الكويت 
ش����اركت ايضا بنف����س العام، 
وكانت الفقرة ان اقوم بالعزف 
اعداد  امام  الربابة  املنفرد على 
كبيرة وحش����ود من اجلمهور، 
وكرمت من قبل اللجنة املنظمة 
ملهرج����ان اليونس����كو وكانت 
هذه التجربة بالنس����بة لي هي 
النقلة التي اظهرتني عامليا امام 

اجلمهور.

الفضائية  ــوات  القن هل انصفت 
هذه اآللة؟

٭ القن����وات الفضائي����ة له����ا 
سلبيات وايجابيات، سلبياتها 
ان اغل����ب الفضائيات ال تفرق 
بني العازف املقت����در واملبتدئ 
وهذا اكبر األخطاء التي تقع به 
القنوات، وايجابياتها انها واسعة 

االنتشار.

هل تشارك في املنتديات 
الشعبية عبر الشبكة 

العنكبوتية وهل يوجد لك 
موقع على هذه الشبكة؟

٭ نع����م لي مش����اركات كثيرة 
وافتتحت اآلونة االخيرة موقعي 
الرسمي واسمه »املقطان« وهذا 
ه����و رابط املوق����ع وامتنى من 
 القراء زيارة موقعي املتواضع

www.mhlly.com

 الربابة ما هي وكيف عرفت؟

اللغة هي الوسيلة التي يعبر من خاللها الشاعر 
عن مشاعره، أو يقرر فيها أفكاره، أو تحدد 

مواقفه الذاتية من الحياة.
واللغة في المقام األول لكل شاعر أسلوب حياة، 
حيث تبرز تعامله األمثل مع األدب، وال تدل على 

أن األدب البد 
أن يكون بهذه 
الطريقة، وهذا 

الكالم يعني بعبارة 
أدق أن كل شاعر 

له طقوسه الخاصة 
في التعامل مع 
اللغة الشعرية 

لديه، ففالح 
الدهمان ال يتعامل 

مع الضمائر 
وفق ما ينبغي 
أن تكون عليه 

هذه الضمائر في 
الجملة الشعرية، 

بل وفق ما يريد من هذه الضمائر أن تكون، 
هذا االرتباك في مسألة الضمائر خلق لديه لغة 

انفعالية صاخبة رغم ما بها من عاطفة وشاعرية 
فذة، يدعمها خيال شعري خصب، وهو هنا ال 
يتوافق مع أخيه وابن أمه وأبيه، الشاعر صالح 
الظفيري الغائب عن األنظار من مدة، يجنح في 
لغته الشعرية إلى الهدوء والعذوبة، أما سليمان 
المانع فلغته الشعرية سهلة مرنة، بينما ال نرى 

هذه السهولة عند نايف صقر الذي تبدو لغته 
غير مستقرة، لكننا نلمس هذا الهدوء والروية 

في لغة خالد الفيصل الشعرية التي تظهر مخملية 
ناعمة رغم ميل صاحبها إلى التقليدية المتطلعة 
إلى العصرية، في الوقت الذي تبدو فيه لغة فهد 
دوحان لغة الهثة وراكضة ومهرولة وكأنها تريد 
االنفالت والهروب من بين السطور، عالوة على 

أننا نلمس فن الصفة والمهارة الشعرية عند 
فهد عافت، لكننا ال نجد هذه الحالة عند مسفر 
الدوسري، إذ تختلف لغته الشعرية عن لغة فهد 

عافت الشعرية، حيث تبدو لغة الدوسري متمايلة 
بدالل، إذ تأتي رقراقة أشبه بالماء الذي يندلق من 
فم اإلبريق أو في السقاء كما هو الحال في الكتابة 

التراثية العربية القديمة.
إن هذه األشياء وما سيأتي بعدها، ال تعبر عن 

طبيعة اللغة أو الشعر كحالة محايدة، وإنما 
تدل على طريقة كل شاعر لفهم هذه اللغة، 

فشاعر مثل صالح مصلح الحربي تشكل القافية 
الشعرية لديه جزءا من اللغة، وهذه الحالة لديه 

أشبه ما تكون بالعقدة، وفي بعض المرات 
تأتي في المكان غير المناسب، في الوقت الذي 

تأتي فيه اللغة الشعرية عند طالل حمزة لغة 
اقتصادية، أي محسوبة وكأنها تجيء  »القطارة« 
ولعله يعد الكلمات قبل أن يضعها فوق السطور، 

بينما تأتي لغة الحميدي الثقفي لغة متمردة 
تكاد تتفق مع لغة فهد دوحان من حيث الحركة 
والميل إلى التوثب، غير أن لغة دوحان تجري 

في ماراثون مفتوح، بينما لغة الثقفي تريد 
الثورة واالحتجاج على نمطية السياق، أما لغة 

محمد المرزوقي فهي لغة مكثفة وليست معقدة 
كلغة فهد المرسل التي ال تخلو من الحشو.

ال يكاد يكون بدر صفوق في معزل عن هذا 
النقاش، حيث يحرص في الغالب على إيجاد 

عالقة بين األلفاظ، وذلك في جنوحه للتعريفات، 
وكأنه يريد القفز بلغته من الشعر الى خارج 

الشعر، بينما الحال عند ناصر حطاب الدهمشي 
تكون مختلفة، إذ إنه ال يتحرج من استعمال 

أي مفردة حتى ولو جاءت في غير سياقها 
المناسب لها، وهو هنا يكاد يقترب من صالح 
مصلح، لكن مشكلة مصلح مع القافية بينما 

حطاب أزمته مع المفردة، وحال ناصر حطاب 
تكاد تتقاطع مع حالة عبدالرحمن عادل الشمري 

الذي ال يتحرج هو اآلخر من استعمال بعض 
المفردات ولو جاءت في غير سياقها المناسب 
لها، وقد تكون الصياغة عند الشمري مشوشة 
في بعض االحيان، لكنها لم ترق إلى أن تكون 
أزمته كما هو الحال مع مشعل الذايدي، وكأنه 
يلملم الكلمات من الشتات ويضع بعضها فوق 

بعض، بينما يبدو التحايل البالغي واضحا وجليا 
في لغة خالد صالح الحربي، مما قد يظهره هذا 
التحايل عن الحالة الشعرية التي عليها، ويرمي 

به هذا التعامل خارج الشعر، وهو هنا يلتقي 
مع بدر صفوق مع اختالف وسيلة الرمي، 

بينما تظل اللغة الشعرية عند خالد قماش تميل 
إلى العبثية والالمباالة، حيث ال يحسب لها أي 

حساب.
هذه األمور ال تعتبر منقصات تنخر في جسم 

التجربة الشعرية، وال يمكن أن تكون تلك 
مميزات تفضل هذا الشاعر على البقية من أقرانه 
أو زمالئه، لكنها محاولة لفهم طبيعة الشخصية 

الفنية عند كل شاعر في تعامله مع اللغة. فاألدب 
والشعر بشكل خاص يعتبر في معزل عن هذه 

األجواء حالة محايدة، لكن أسلوب كل شاعر هو 
الذي يحدد لنا طبيعته في تعامله مع هذا اإلجراء 

المتبع والذي نسميه بالشعر، فطريقة فهم كل 
شاعر للغة، ومدى إحساسه بهذه اللغة، ومن ثم 

كيفية استعماله لها تختلف من شاعر لشاعر، 
وهي التي تحدد طبيعة الشخصية الفنية في 

تعامل كل شاعر على حدة مع النص.
محمد مهاوش  ٭

طبيعة اللغة الشعرية
 عند الشعراء

عانق الشاعر الكبير علي القهيدي في قصيدته عمق املعاني 
اإلميانية واإلنسانية اخلالصة وهو يرثي والده الراحل بأبيات 

قدمها شاعر لوالده بعد رحيله.

مرح���وم يامحف���ي خف���وف الركاي���ب 
يوم الفش���ق ف���ي كل وجه���ه وصليات 

ما ع���اد ابنش���د منه���و الي���وم غايب 
م���ات  ملي���ن  تبك���ي  عيون���ي  واال 

بالنواي���ب  الظف���ر  راح  الفخ���ر  راح 
س���هاالت  بعين���ه  الدني���ا  الضاق���ت 

هاي���ب  يقول���ون  واال  ماعده���م 

يضحك وهو يلع���ب مع املوت عرضات 
واحلراي���ب  كله���ا  املغ���ازي  خ���اض 

وس���المات ب���رد  للخ���الق  والي���وم 
ش���ايب  وأي  ش���اينب  غي���ب  امل���وت 

تبكي���ه صف���رن م���ن دالل���ن وخلفات
الي���وم خاي���ب  وم���ارد رب���ي عب���ده 

ف���ي رحمت���ك ي���اهلل رب الس���ماوات 
تس���قيه من رحمت���ك وبل الس���حايب 

حت���ى ان قب���ره يزه���ر ب���كل األوقات 

يلعب مع املوت عرضات 

علي القهيدي  ٭

هيثم السويط  ٭

الربابة تصنع من جلد اخلروف بعد إزالة شعره وجتفيفه، حيث يشد 
اجللد على مربع مستطيل من اخلشب من ناحيتي الوجه والظهر، وتدخل 
في هذا املستطيل عصا مستديرة، وميد على اجللد شعر من ذيل الفرس 
)السبيب(، وهو الوتر، ويرفع عن اجللد بقطعة صغيرة من اخلشب مثلثة 

الشكل تدعى »الديك«. وللحصول على األنغام يجر على الربابة بوتر 
صنع من شعر اخليل.

عرفت الربابة عند العرب قدميا وكانوا يغنون أشعارهم على صوتها 
ومعهم انتقلت إلى األندلس ثم إلى أوروبا وكان ذلك حوالي القرن احلادي 

عشر امليالدي، وكانت هذه اآللة العربية هي اجلد الشرعي جلميع ما 
يعرف اليوم من اآلالت املوسيقية الوترية التي يعزف عليها بواسطة 

األقواس، والبدوي كأي إنسان يطرب للصوت واملوسيقى فهو أحيانا 
يأنس حتى بصوت الرمال التي تسوقها الزوابع، وتارة لرغاء الناقة 

واجلمل، وثغاء النعجة واخلروف، إنه يضع األجراس في أعناق األغنام 
ويطرب لصوتها وهي تتحرك، ويتغزل بتغريد العصافير، ونغمة صوت 

الفتاة اجلميلة، وأهازيج العرب وصلصلة السيوف ولعلعة الرصاص. 
هذا البدوي يحب املوسيقى بطبعه، ومنها جرات الربابة أو صوت الناي 

وأحيانا بالهدوء والصمت، ألن الهدوء لغة وموسيقى، والصمت لغة 
وموسيقى أيضا، والبدوي فهمها وأحبها قبل غيره.

إن صوت الطبيعة من الريح إلى الهدوء، وحفيف أوراق األشجار وحتى 
نعيق الغراب، كل ذلك موسيقى دون آالت مصنوعة. وقد اضطر البدوي 
للتكيف مع هذا الوضع، فأوجد الكلمة التي تناسب هذا اللحن املوسيقي، 

سواء الذي يشعر به من الطبيعة أو الذي أوجده هو متناسبا مع احلركات 
الصادرة عنه، وأوجد اآللة التي تناسب اللحن والوزن واحلركة، فكانت 

آالت احلركة وآالت الثبات.
إن الطرب شيء أساسي في حياة اإلنسان وفي الوجود، حتى املخلوقات 

تطرب لشيء معني، فاإلبل تطرب كاإلنسان للحداء، كما تطرب األغنام 
واملاعز ألصوات األجراس وتطرب اخليل ألصوات الفرسان وصيحاتهم. 
وقد بدأ البدوي أداة طربه من اجللد والشعر، وهو املتوافر لديه فوضع 

جلدا على عظم، ثم ربط شعرا طويال، فحركه فكان له صوت، واستعاض 
عن يده بشعر آخر مشدود إلى قوس، وباحتكاك الشعر بعضه ببعض 

يتجاوب الصوت الصادر من جتويف اجللد، فتكون بذلك اجلرة. وميكن 
لنا أن نتصور كيف أن اإلنسان قد أحب األشياء واحليوانات من حوله، 
وكيف أنه بالصدفة طرب الحتكاك األوتار بعضها ببعض، وتطور ذلك 

إلى صنع اآلالت املوسيقية والوترية، حتى مت التوصل إلى آلة الربابة، مبا 
فيها من ذوق وترتيب واختيار جلد الغزال وشعر الفرس واحلصان، 

بدال من اجلمل والناقة. وهذه األوتار من الشعر البد لها أن تكون قوية 
مترابطة مشدودة ال تخلو من الرطوبة شبه اجلافة، لذا استعملوا »اللبان« 
وهو عبارة عن صمغ وشب معا، مما يزيد في شد األوتار، فتخرج منها 

أصوات جميلة ولطيفة، وحتتاج هذه األصوات أو األنغام الى لترتيب 

وهو ما يتم بطريقة التنقيط من اليد املوجودة في الطرف العلوي للربابة 
أي قرب نهاية الوتر من األعلى، فتتناسب املوجات الصادرة عن تصادم 
اليد بتلك الصادرة عن احتكاك وتر القوس بوتر الربابة فيخرج الصوت 

املسمى »اجلرة« وهو وزن شعري وحلن موزون. ومتتاز الربابة بأن 
صوتها مميز عن بقية أدوات العزف، وميكن جر اللحن البطيء أو السريع 

عليها، والهادئ والصاخب، والقصير الوزن والطويل والوزن من الشعر 
واللحن. وبصوت الربابة جتود قريحة الشاعر البدوي، فيقول الشعر 
احلزين أو احلماسي أو الغزلي، وكثيرا ما كانت الربابة أداة يدافع بها 

البدوي عن نفسه، وهي أن يطلب العزف عليها، وهذا في احلاالت التي 
يكون في األمر حتد حيث يقول شعرا على الربابة يرد به على االتهام. 

ورمبا يكون الطعن بعشيرته أو حبيبته أو شخصه أو صديقه.
متى اكتشفت الربابة.. وما قصة اكتشافها؟

٭ قصص كثيرة تداولتها األجيال حول قصة اكتشاف الربابة إال ان 
اقرب هذه القصص للواقعية كانت قصة ذلك الرجل وزوجته، حيث نشب 
خالف بينهما اتهم الزوج زوجته اتهاما باطال وأدرك فيما بعد أنه مخطئ، 
مما حدا بالزوجة للنزوح ألهلها رافضة محاوالت زوجها في استرجاعها 

حتى بلغ بها ان اشترطت للعودة.. فقالت »لن أعود حتى يتكلم العود« 
وهي تقصد عود الشجر او اخلشب، احتار الرجل في أمرها فذهب 

لعجوز حكيمة من أهل قبيلته وقص عليها ما حدث فقالت له األمر بسيط، 
وطلبت منه إحضار عود من »عوشزه« نبات صحراوي يسميه البعض 

»عوسج« فأحضر ما طلبت وقالت له اخرق رأس هذا العود من األطراف 
وفعل ذلك، وطلبت منه ايضا إحضار جلد »حوار« واحلوار ابن الناقة 

فأحضره ثم قامت بحشو هذا اجللد بأوراق نبتة »العرفج« واخيرا طلبت 
منه إحضار سبيبا من ذيل اخليل وقالت اجعل هذا السبيب في العود 

الذي خرقته ثم قالت له اعزف اآلن فعزف فإذا بالعود يتكلم اي )يصدر 
حلنا( ثم اسرع به الى أهل زوجته وطلب مقابلتها ليقول لها انه فعل 

املستحيل إلرضائها وها هو يلبي شرطها في العودة ويجعل العود يتكلم 
ثم أنشد بعدها هذا البيت:

يا بنت ال يعجبك صوت الربابة
تراه جلد حوير فوق عيدان

اذن هذه هي نشأة الربابة.. كانت بسبب شرط امرأة كما يقال:
وما هي اال عود عوسج وجلد حوار.. وقيل ان افضل اجللود لصنع 

الربابة هو جلد »الذيب«. لكن في األمر خطورة بالغة لذلك كان جلد ابن 
الناقة انسب وأأمن ومن حيث هذه القصة نستشف مكان نشأة الربابة 
وهي بادية اجلزيرة العربية اال ان هناك من قال انها هندية األصل لكن 

فيما ورد من أبحاث عالمة اجلزيرة »عبداهلل بن خميس« انها جندية 
األصل واملنشأ وتختلف أحلان الربابة حسب امكانيات العازف والذي 

يكون ملما ببحور الشعر حيث يوجد الهجيني، واملسحوب، والصخري، 
والسامري.


