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هوامش

عبد اهلل السعايدة ومحمود السعايدة ،شقيقان من قطاع غزّة يعمالن على تقديم األغاني واللوحات الفنية باللهجة
النبطية ،وذلك للحفاظ على الثقافة البدوية الفلسطينية

شوق البوادي

يتم تقديم اللوحات الفنية بطريقة يتوازن فيها تقديم الفن البدوي األصيل مع تطوير األداء (العربي الجديد)

باختصار
ُ
تركز األغاني الشعبية
التي يقدمها الفريق في
مضمونها على املعاني
السامية التي يعتز بها
أهل البادية والقبائل
الفلسطينية

ٍ
أغان فلسطينية باللهجة النبطية
غزة ـ عالء الحلو

يـسـعــى ال ـف ـنــانــان الفلسطينيان
ع ـب ــد الـ ـل ــه الـ ـسـ ـع ــاي ــدة وش ـق ـي ـقــه
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،م ـ ــن مـ ـخـ ـي ــم امل ـ ـغـ ــازي
ل ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وسـ ـ ــط ق ـطــاع
غ ـ ـ ــزة ،إلـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم األغ ـ ــان ـ ــي والـ ـل ــوح ــات
ال ـف ـن ـيــة بــالـلـهـجــة الـنـبـطـيــة ال ـت ــي تعكس
بمضمونها الثقافة البدوية الفلسطينية.
ويحاول الشقيقان ،وإلــى جانبهما فريق
«شوق البوادي للتراث والدحية» ،تصوير
حياة الـبــداوة واملعاني املرتبطة بها من
عزة وكرامة وشجاعة وكــرم ،عبر لوحات
ـوام ـهــا ال ـع ــام على
غـنــائـيــة حــافـظــت ف ــي ْقـ ُ
امل ــرادف ــات ال ـبــدويــة ،إذ ق ـ ِـدم ــت للجمهور
بلون الفت.
ودمــج الفنانان األداء مــع مختلف اآلالت
املوسيقية ،بهدف تقديم اللوحات الفنية
بطريقة يتوازن فيها تقديم الفن البدوي
األصـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــع تـ ـط ــوي ــر األداء ،ل ـي ـص ـبــح
مــواكـ ًـبــا بالكلمات واأللـحــان واألداء للغة
ُ
الفن العصرية .وتــركــز األغــانــي الشعبية
التي يقدمها الفريق في مضمونها على
امل ـع ــان ــي ال ـس ــام ـي ــة ال ـت ــي ي ـع ـتــز ب ـه ــا أه ــل

ال ـب ــادي ــة وال ـق ـبــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال ـتــي
ُ
تمجد تاريخها الحافل وفخرها املتواصل
بماضي اآلب ــاء واألج ــداد ،والـحــرص على
تــوريــث تـلــك الـصـفــات لــأجـيــال الــاحـقــة.
وأحيا السعايدة ،بمشاركة فريقهما ،فن
«ال ـش ـي ـلــة» ،وه ــو فــن شـعـبــي مــن امل ــوروث
ال ـ ـبـ ــدوي والـ ـف ــن ال ـف ـل ـك ـل ــوري والـ ـت ــراث ــي،
وينتشر في اليمن ودول الخليج العربي
ويعتبر أحــد أصناف ُالـحــداء ،والــذي يتم
فيه التغني بالشعر املقفى ،فيما يختلف
عــن الـغـنــاء وامل ــواوي ــل ،بــاعـتـبــاره األق ــرب
للغة العادية.
ويـقــول الـفـنــان عبد الـلــه الـسـعــايــدة ،وهو
ُمغني َ
وبــديــع دحية لـ«العربي الجديد»،
إن األغ ــان ــي ال ـت ــراث ـي ــة ،وال ـت ــي تـتـخــذ في
م ـج ـم ـل ـه ــا ال ـ ـطـ ــابـ ــع ال ـ ـ ـبـ ـ ــدوي وال ـل ـه ـج ــة
النبطية ،وتـحـمــل مـبــدأ «الـطـنــاخــة» – أو
الــزعــامــة والـفـخــر -تــأتــي إلح ـيــاء األمـجــاد
ً
تأكيدا
التي انــدثــرت مــع مــرور الـسـنــوات،
على أهميتها وقيمتها العالية .ويشير
ال ـس ـع ــاي ــدة إل ـ ــى أه ـم ـي ــة الـ ـف ــن بـمـخـتـلــف
ألوانه األدائية في إحياء التراث الشعبي
الفلسطيني ،والحفاظ على اإلرث الثقيل،
واملنقول ًأبــا عن جــد ،كذلك إلــى ضرورته

البالغة في تخليد املعاني السامية ،والتي
اكتسبها األبناء على مر التاريخ.
أم ــا مـحـمــود الـسـعــايــدة ،فـيـشــارك شقيقه
عبد الله ك َ
ـ«بديع دحية» ،على ألحان عزف
امل ـج ــوز وال ـي ــرغ ــول ،ال ـتــي يــؤدي ـهــا عضو
ال ـفــريــق ه ـش ــام ال ـس ـع ــاي ــدة ،وإلـ ــى جــانـبــه
محمد أبــو زاي ــد ع ــازف األورغ ،ويـجــد أن
فيها فــرصــة جميلة للتعبير عــن أصــالــة
البداوة ،كون البدو من الشرائح األصيلة
داخـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وي ــواف ـق ــه
شقيقه محمد السعايدة ،والــذي يختص
بــاإلدارة والحجز والتنسيق لالحتفاالت
بني الفريق وأصحاب املناسبة .ويبني أن
األعمال الفنية التي يتم تنفيذها تتغنى
بـ ــاألم ـ ـجـ ــاد والـ ـ ـق ـ ــوة وضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى ال ـ ـعـ ــادات املـ ــوروثـ ــة ،وت ـح ـمــل كــذلــك
رســالــة الـحــب والـســام واإلنـســانـيــة ونبذ
العنصرية.
ويـبــن الـسـعــايــدة ،فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن شــري ـحــة واسـ ـع ــة م ــا زال ــت
تـهـتــم بــالـحـفــاظ عـلــى ال ـل ــون ال ـب ــدوي في
احتفاالتهاُ ،مطعمة باألغاني ذات ُاللهجة
والشعر املغنى،
النبطية ،ولوحات الدحية
ُ
حيث تخصص لها مساحة في املناسبة،

■■■
يشير السعايدة إلى
أهمية الفن بمختلف
ألوانه األدائية في
إحياء التراث الشعبي
الفلسطيني ،والحفاظ
على اإلرث الثقيل،
واملنقول أبًا عن جد
■■■
يقدم الفريق كذلك
أغاني بلون «الدحية»،
ومنها أغنية «إحنا
سباع القتال»

ُ
فيما يتجه البعض إلى إتمام كل املناسبة
ب ـهــذا ال ـل ــون ال ـت ــراث ــي .وي ـس ـعــى أص ـحــاب
هذا اللون الغنائي «القديم الجديد» ،إلى
الـحـفــاظ عليه ،على اعـتـبــار أنــه أحــد أهم
الـفـنــون الـتــراثـيــة والشعبية الـتــي تعكس
عبر كلماتها وألحانها حضارة شريحة
واسعة ،إلى جانب قيمته الفنية العالية،
إذ يهتم أصحابه بحمايته من التالشي.
ونـ ـش ــر الـ ـف ــري ــق أخـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ش ـي ـل ــة «الـ ـه ــدف
م ــرص ــود وال ــرش ــاش ج ــاه ــز» ،وق ــد القــت
ً
رواج ـ ــا ك ـب ـيـ ًـرا ،إذ اع ـت ـمــدت عـلــى اإلي ـقــاع
الـ ـحـ ـم ــاس ــي وامل ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر ،ف ـي ـم ــا ت ـ ــم ت ـق ــدي ــم
ع ــدد م ــن ال ـلــوحــات الـفـنـيــة األخ ـ ــرى ،مثل
«حانت الغارة» و«رافــع خشمه ومتخدر»
و«هيبتنا بقبايلنا» و«وصف الخاليق»،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أغ ـ ــان ـ ــي الـ ــدح ـ ـيـ ــة ،وأغـ ــانـ ــي
«ال ــزام ــل ال ـي ـم ـنــي» ،ومـنـهــا «ان ـت ـهــى وقــت
النقاش» .ويقدم الفريق كذلك أغاني بلون
«ال ــدحـ ـي ــة» ،وم ـن ـهــا أغ ـن ـيــة «إح ـن ــا سـبــاع
القتال» ،والتي يتم فيها التفاخر بالقوة
واألص ـ ــال ـ ــة ،ف ـي ـمــا ي ـ ــؤدي ال ـف ــري ــق رقـصــة
«الدحية» البدوية ،في املناسبات واألفراح
واألعـيــاد واالحـتـفــاالت الوطنية ،وتجمع
ب ــن الـشـعـ ًـر واألهـ ــازيـ ــج ،ويـصـطــف فيها
الرجال صفا واح ـ ًـدا ،أو صفني متقابلني،
ويقف الفنان في املنتصف لتأدية األغنية
وإلقاء الشعر.
وي ـحــرص فــريــق «ش ــوق ال ـب ــوادي للتراث
والدحية» على ارتداء الزي التراثي خالل
الشعر
ُأداء الحركات املتناسقة مع إلقاء ِ
املغنى ،ويــردد كل صف من الصفني بيت
ال ـ ِـش ـع ــر امل ـت ـفــق ع ـل ـيــه ب ــال ـت ـن ــاوب ،ف ــي ما
يعرف باسم «الردادة».

وأخيرًا

ً
شخصية فكاهية
وليد المعلم

خطيب بدلة

وزي ــر الخارجية الـســوري الــراحــل أخـيــرا ،ولـيــد املعلم،
شخص ظريف .هذا الوصف ُ
سيغضب شريحة واسعة
من معارضي النظام السوري ،والثائرين عليه .سوف
يستنكرون إطــاق صفة الفكاهة عليه ،وهــو الكاذب،
املنافق ،الـبــوق ،الــذي أمضى عمره فــي تسويغ جرائم
األسد األب ثم االبن .هذا صحيح .ولكن دعونا نشتغل
على نهج القاعدة الحقوقية التي تقول إن َالب ِّينة على
من َّادعى واليمني على من أنكر ،فأنا ،أخوكمّ ،أدعي أنه
ظريفَّ ،
وعلي تقديم البينات.
ك ــان ولـيــد املـعـلــم ي ـقــوم ،خ ــال مــؤتـمــراتــه الصحافية،
بـتـصـ ّـرفــات مـضـحـكــة ،تـصــدر عـنــه بـشـكــل مـقـصــود،
أو كما يـقــول محامو الــدفــاع فــي املـحــاكــم «عــن سابق
تـصـمـيــم وإص ـ ـ ــرار» ،مـثــل ق ــول ــه ،ذات مـ ــرةَ :م ــن يحب
أن يقصف فــي ســوريــة يـجــب عليه أن ينسق معنا!
فهذا يتضمن توكيدًا على مفهومني وطنيني نبيلني،
أولهما السيادة الوطنية التي لوالها ألصبحت سورية
ْ َ
َ«مــقـ َـصــفــة للي يـســوى والـلــي مــا ي ـســواش» ،وثانيهما
التنظيم والجدوى ،فبدون التنسيق مع القيادة السورية

ُ
قد تقصف منطقة واحــدة بضع مـ ّـرات ،وتبقى مناطق
طويلة وعريضة من دون قصف!
كانت بعض التصريحات الغريبة تصدر عن وليد املعلم
بقصد إضحاك جمهرة الصحافيني الذين يرافقونه
فــي مؤتمراته الصحافية  ..ففي أحــد املــؤتـمــرات التي
ّ
أعقبت اغـتـيــال جـمــال خاشقجيّ ،
يتحدث
تقصد أن
في كل شيء عدا عملية االغتيال ،وقبل انتهاء املؤتمر،
قــال ألحــد الصحافيني :أنــت لــم تسألني عــن اســم هذا
الـصـحــافــي الـلــي اغ ـتــالــوه .ق ــال الـصـحــافــي :مــا اسـمــه؟
ّ
فضجت
فقال :ال أعــرف ،وال يهمني أن أعــرف اسمه!
ال ـقــاعــة بــالـضـحــك وال ـت ـص ـف ـيــق .وك ــان ــت لــولـيــد املعلم
طبيعة شخصية فريدة ،أنه ال يحب استالم الحقائب
ّ
والحراس ما
في املطارات بنفسه ،فعنده من املرافقني
يكفي لــذلــك ،ولـكــن ،حينما ذهــب لحضور اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم املتحدة في نيويورك خالل في
 ،2019اضطرته السلطات األميركية الستالم حقائبه
بنفسه ،بعدما أخذت بصماته في املطار ،وجعلته يقف
في الصفّ ،
ومررت حقائبه أمام الكالب البوليسية ،ثم
شوهد وهــو يجر «الـهــانــدبــاك» وراءه فــي أحــد شــوارع
ن ـيــويــورك ،ف ـقـ ّـرر أن ينتقم مــن وزي ــر خــارجـيــة أكبر

دولة ،وفي أول مؤتمر صحافي صنع نكتة قادرة على
إض ـحــاك الثكلى وال ـفــاقــد ،إذ انـتـظــر حـتــى ســألــه أحـ ُـد
الصحافيني عن رأيه بتصريحات مايك بومبيو املتعلقة
بسورية ،فرد على الفور :مني هادا بومبيو؟
وعلى الرغم من الذكاء املفرط الذي يتمتع به هذا الكائن
الـكــومـيــدي ،إال أنــه كــان يـقــع ،أحـيــانــا ،فــي شـ ّـر أعماله،
ً
فيبدو غريرًا مغفال ،وبالتالي مضحكًا ،مثلما حصل
في بداية الثورة السورية حينما عقد مؤتمرًا صحافيًا
أراد أن يثبت فيه للقاصي والداني أن الثورة السورية
ليست سلمية ،وعالقتها بالحرية والكرامة واهية ،بدليل

كانت تصريحات غريبة
تصدر عن وليد المعلم بقصد
إضحاك الصحافيين

مــا يحمله املـتـظــاهــرون مــن أسـلـحــة .وبـعــد أن اكتملت
ّ
املقدمات ،وبــدأ التصعيد ،رفــع يــده ،مثل نجدت أنــزور
حينما يصور مشهدًا تشبيحيًا قــويــا ،وقــال :شغلوا
الشريط .ومــا حصل في اليوم الثاني أن الفيديوهات
التي ُعرضت في الشريط لم تكن في سورية ،بل في
لـبـنــان ،فــي أث ـنــاء صــدامــات مسلحة! ولـعــل أكـثــر قــوم
ً
ضحكوا على وليد املعلم ،وجعلوه يبدو مسخرة بني
الناس ،هم أهل حلب ،فبعد وعود اإلصالحات التي زعم
النظام السوري (على لسان بثينة شعبان) إن بشار
األسد سيقوم بها قريبًا ،عقد املعلم مؤتمرًا صحافيًا
قال فيه :سيكون لدينا نظام ديمقراطي غير مسبوق...
فــانـفـلــت الـحـلـبـيــون بــال ـض ـحــك ،ألن كـلـمــة «م ـس ـبــوق»
بلغتهم ،تعني املزنوق الذي يركض إلى الحمام ركضًا،
خشية أن يعملها في ثيابه!
ُيقال ،في سورية ،عن الشخص الفكاهي إنه ُيضحك
الـنــاس حيًا ويضحكهم ميتًا ،وه ــذا مــا حصل عقب
وفــاة املعلم ،يــوم  16نوفمبر /تشرين الثاني الحالي،
فقد أضحكنا عبد الباري عطوان حينما ارتأىّ ،
بجدية
تــامــة ،أن الــذيــن حــزنــوا على وليد املعلم ليسوا ّ
مجرد
أشخاص ،وإنما هما (األمتان) العربية واإلسالمية.
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