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التغــــــــــــــــرودة



ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــرودة يف دول ــارس التغ ُت

عرفــت  التــي  القبائــل  قبــل  مــن  تقليــدي  بشــكل 

ــول  ــة، وح ــة الغربي ــل يف املنطق ــة اإلب ــا برتبي باهتاممه

حــول  البدويــة  التجمعــات  وبعــض  العــن،  مدينــة 

ــة مــن رأس الخيمــة والفجــرة، وســكان  املناطــق الجبلي

ــم  ــا باس ــرف تراثي ــي تع ــرة، الت ــة الصغ ــرى الزراعي الق

املحــر، حيــث يجتمــع فيهــا كبــار الســن إللقــاء الشــعر 

عــى أفــراد العائلــة. كــام تعــد التجمعــات الســكنية 

يف  الجــامل  أســواق  حــول  تكونــت  التــي  الجديــدة 

ــن جــزءاً مــن هــذه  ــي وديب والشــارقة وأم القيوي أبوظب

الجامعــات املعنيــة.

تعــد التغــرودة نوعــاً مــن أنــواع الشــعر البدوي الشــعبي 

الــذي يؤلفــه الشــعراء، ويلقــى مــن قبــل الرجــال الذيــن 

ــف  ــرودة بتألي ــدأ التغ ــل، تب ــور اإلب ــى ظه ــون ع يرحل

قبــل  مــن  وتُكــرر  عــادة  ترتجــل  قصــرة،  قصيــدة 

ــى  ــد ع ــذه القصائ ــم أداء ه ــن. ويت ــافرين اآلخري املس

مقدمة
شــكل غنــاء منفــرد أو جامعــي مــن قبــل راكبــي اإلبــل، 

ــم  ــاء البيــت األول، ث حيــث يقــوم املــؤدي الرئيــي بغن

تــرد عليــه املجموعــة األبيــات األخــرى، وقــد تنشــد هــذه 

القصائــد أثنــاء حفــات الســمر التــي تقــام يف املناســبات 

االجتامعيــة املختلفــة، وال يصاحــب هــذا اإلنشــاد أي 

ــيقية. ــن اآلالت املوس ــوع م ن

تتألــف قصيــدة التغــرودة مــن أبيــات قصــرة )أقــل مــن 

ــع يف الشــعر  ــوزن الرسي ــع ال ــادة( وتتب ــات ع ســبعة أبي

العــريب الفصيــح الــذي يُعــرف باســم الرجــز. ويتــم 

اإلنشــاد مــن خــال املبالغــة يف مــد الحــروف املتحركــة. 

وكان البــدو يعتقــدون أن هــذا النــوع مــن الشــعر يســي 

الراكــب ويحــث املطايــا عــى الســر مــع اإليقــاع. وقــد 

تغــرت التغــرودة يف العقــود القليلــة املاضيــة نظــراً 

إىل التحــوالت االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي حدثــت 

باملنطقــة، حيــث تحولــت إىل شــكل مــن أشــكال التعبــر 

الشــعرية  األوزان  بعــض  يســتخدم  الــذي  الشــعري 

ــام  ــاد، ك ــه اإلنش ــروري أن يصحب ــر ال ــن غ ــح م وأصب

يقــدم هــذا النــوع مــن الشــعر حاليــاً مكتوبــاً أو مســجاً. 

تتنــوع موضوعــات شــعر التغــرودة مــا بــن الحــب 

الرومانــي والصداقــة والطموحــات واملديــح والعاقــات 

ــارش  ــه مب ــعر بأن ــن الش ــوع م ــذا الن ــاز ه ــة. وميت القبليّ

وال يســتخدم صــوراً مجازيــة معقــدة، هــذا وتلعــب 

التغــرودة دوراً مهــامً يف توثيــق التاريــخ االجتامعــي 

ــرتاث  ــو هــذا ال والثقــايف للمنطقــة. كان الشــعراء وحامل

ــادوا قضــاء  يف الغالــب مــن الذكــور البالغــن الذيــن اعت

الكثــر مــن أوقاتهــم عــى ظهــور اإلبــل، كــام كانــوا مــن 

ــون  ــن يحظ ــع، ومم ــة يف املجتم ــة والوجاه ذوي املكان

بقــدر كبــر مــن االحــرتام، لدورهــم بتوســيع نطــاق 

حمــل هــذا الــرتاث ليشــمل الكثــر مــن الجامهــر 

العاديــة. وقــد عرفــت النســاء البدويــات أيضــاً يف املــايض 

التغــرودة  قصائــد  تأليــف  عــى  بالقــدرة  والحــارض، 

وإنشــادها أثنــاء قيامهــن باألعــامل الجامعيــة، لكــن 

ــن  ــن ب ــال. وم ــة بالرج ــل مقارن ــاً أق ــن كان دامئ عدده

ــة  ــرتايث يف دول ــن التغــرودة ال الشــعراء املشــهورين يف ف

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، عبيــد بــن معضــد النعيمــي 

)منطقــة الوقــن(، وأحمــد بــن ســامل بالعبــدة الشــامي 

ــام  ــن(. وك ــايل )الع ــد املنه ــن حام ــد ب ــن(، ومحم )الع

رأينــا، فإنــه ليــس مــن الــروري أن يكــون حملــة هــذا 

ــر مــن األشــخاص املعروفــن  ــرتاث شــعراء، إذ إن الكث ال

ــون مــن الشــعر هــم يف الواقــع مــؤدون نظــراً  بهــذا الل

ــك ألن  ــرر، ذل ــاد املتك ــى اإلنش ــرودة ع ــواء التغ إىل انط

التعبــر الشــعري موهبــة فرديــة تتــوارث يف بعــض 

مصاحبــة  خــال  ومــن  األرسة،  خــال  مــن  األحيــان 

كبــار الســن داخــل الجامعــة يف التجمعــات االجتامعيــة 

اليوميــة أو املناســبات الخاصــة. وقــد اســتخدمت بعــض 

ــل  ــرى، مث ــعبية األخ ــون الش ــرودة يف الفن ــكال التغ أش

العيالــة والّونــة، كــام تحــول البعــض مــن هــذه األشــعار 

إىل أمثــال تــرتدد يف األحاديــث اليوميــة وأصبحــت جــزءاً 

ــاس. ــا الن ــي يردده ــة الت ــات الحكم ــن مكون ــاً م ومكون



تثلــت الوظيفــة األصليــة لشــعر التغــرودة يف تســلية 

املســافرين يف رحاتهــم عــر الفيــايف الشاســعة يف املنطقــة، 

إضافــة إىل دورهــا يف توطيــد أوارص الرتابــط االجتامعــي بن 

أفــراد املجتمــع مــن خــال التبــادل الشــفهي للموضوعــات 

ــارب  ــوب واألق ــائل إىل املحب ــال الرس ــا، وإرس ــي تتناوله الت

واألصدقــاء وشــيوخ القبائــل. وتعــد التغــرودة كذلــك 

وســيطاً للشــاعر ميكــن مــن خالهــا أن يــديل بتعليقــه 

عــى املوضوعــات االجتامعيــة، ووســيلة مهمــة يف تســوية 

النزاعــات بــن األشــخاص والقبائــل، وجــذب انتبــاه النــاس 

إىل بعــض اإلنجــازات التاريخيــة، وعاقــات الجــوار الجيــدة 

مــع القبائــل األخــرى.

ــة  ــروف االجتامعي ــع الظ ــاً م ــايل، وتفاع ــر الح ويف الع

واالقتصاديــة املتغــرة، أصبحــت قصائــد التغــرودة تتحــدث 

ــى يف  ــت تُلق ــة، وأصبح ــة وحديث ــات تقليدي ــن موضوع ع

ــوف  ــم ضي ــراس وتكري ــل األع ــن املناســبات مث ــد م العدي

ســباق  أثنــاء  الســيام  الوطنيــة،  واالحتفــاالت  القبائــل 

ــن. الهج

ومــام ال شــك فيــه فــإن الجــو الرتفيهــي الــذي تتســم بــه 

التغــرودة، يســهم يف توفــر الفــرص الجيــدة للجامهــر يك 

تعــرف املزيــد عــن تاريخهــا وماضيهــا وحياتهــا التقليديــة. 

وهكــذا تطــورت التغــرودة لتصبــح احتفــاالً شــعبياً ميثــل 

الهويــة الثقافيــة، وعامــة عــى التميــز ملــن كان ميارســها يف 

املــايض. ونظــراً إىل شــعبية التغــرودة، ال يــزال هــذا النــوع 

ــن  ــه ب ــة يف ربط ــن األهمي ــر م ــل الكث ــعر يحم ــن الش م

كثــر مــن القطاعــات واملجموعــات االجتامعيــة املختلفــة 

يف املنطقــة.

الوظائف واملعاين 

االجتامعية والثقافية 

للتغرودة



ميثــل إدراج التغــرودة عــى القامئــة التمثيليــة باليونســكو تعزيــزاً النتشــار هــذا 

العنــر الــرتايث املهــم، حيــث شــاركت العديــد مــن الجمعيــات األهليّــة بشــكل 

فعــال يف الرتويــج لــه كشــكل مــن أشــكال الفــن الشــعبي األديب، ويف إكســاب 

فكــرة ترشــيحيه لــدى اليونســكو شــعبية واســعة وقبــوالً لــدى الجامهــر. وال 

شــك يف أن هــذا الجهــد الجامعــي قــد زاد مــن مســتوى الوعــي بأهميّــة الــرتاث 

ــة إدراج  ــة والرســمية، ومــن أهميّ الثقــايف غــر املــادي عــى املســتويات األهليّ

هــذا العنــر عــى القامئــة التمثيليــة يف توفر فــرص اســتمرار التغــرودة وبقائها 

ــز  ــدويل بالتغــرودة سيســهم يف تعزي ــل. كــام أن االعــرتاف ال ــرايث أصي ــون ت كل

ــة، وتدعيــم الجــذور الثقافيــة  الرتابــط بــن الكثــر مــن املجموعــات االجتامعيّ

لهــا، الســيام أن التغــرودة تثــل جــزءاً مــن الكتــاب الرتاكمــي لشــعر القبائــل 

ــة ونظرتهــا إىل  البدويــة، يــرسد تاريخهــا وقيمهــا الثقافيــة وعاداتهــا االجتامعيّ

العــامل وحكمتهــا وثقافتهــا التعريــة، حيــث يعــد الشــعراء وحاملــو هــذا الــرتاث 

جــزءاً مــن تــراث الجامعــة ال ســيام أنــه مل يبــق عــى قيــد الحيــاة إال عــدد قليل 

مــن هــؤالء الشــعراء )يقــدر عــدد شــعراء التغــرودة يف أبوظبــي وحدهــا بحوايل 

ــة الشــعر(. كــام يشــكل  ــه أكادميي ــذي قامــت ب 300 شــاعراً، وفقــاً للبحــث ال

ــاً للجمعيــات الرتاثيــة  إدراج هــذا العنــر الــرتايث لــدى اليونســكو حافــزاً قوي

لتقديــم عــروض التغــرودة يف املناســبات االجتامعيــة واملســابقات الشــعرية، ال 

ســيام تلــك التــي تعقــد أثنــاء مهرجانــات الــرتاث الســنوية أو ســباق الهجــن، 

وحافــزاً لتطويــر هــذا اللــون الشــعري بحيــث يتنــاول موضوعــات مجتمعيــة 

ــع  ــعرية م ــرودة الش ــد التغ ــض قصائ ــج بع ــم دم ــد ت ــل فق ــارصة، وبالفع مع

بعــض عنــارص الــرتاث الثقــايف غــر املــادي األخــرى، مثــل عــروض أداء العيالــة. 

إدراج التغرودة عى القامئة 

التمثيلية للرتاث الثقايف غر 

املادي باليونسكو




