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الرزفــــــــــة



الرزفــة فــن أداء شــعبي يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة وســلطنة عــان، وهــي عنــر مهــم مــن 

ــؤدى عــى  ــا ت ــراث الثقــايف غــر املــادي كونه ــارص ال عن

ــة  ــعوراً بالهوي ــن ش ــح املؤدي ــا، ومتن ــع فيه ــاق واس نط

والتواصــل عــر عــروض أداء وأغــاٍن وإيقاعــات حافظــت 

عــى حضورهــا يف املشــهد الثقــايف والــرايث منــذ ســنوات 

عديــدة، وتناقلتهــا األجيــال مــن مختلــف األعــار يف 

املناســبات االجتاعيــة، واملهرجانــات الوطنيــة. وهــي 

املناطــق  يف  البدويــة  الجاعــات  بــن  ظهــرت  وإن 

الصحراويــة مــن املنطقــة الغربيــة بإمــارة أبوظبــي، فإنهــا 

تنتــر اليــوم يف ربــوع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــاحلية  ــق الس ــا، ويف املناط ــية وضواحيه ــدن الرئيس يف امل

إلمــارة ديب، والشــارقة، وعجــان، وأم القيويــن، ورأس 

ــة  ــرة، ومنطق ــول الفج ــة ح ــق الجبلي ــة، واملناط الخيم

ــن.  ــات يف الع الواح

متــارس الرزفــة مــن قبــل فئــات عديــدة يف  املجتمــع، ورمبا 

ــث  ــا، حي هــذا أحــد األســباب وراء اســتمراريتها وأهميته

يتــم نقلهــا بشــكل مبــارش مــن جيــل إىل آخــر مــن خــال 

ــرات  ــل الخ ــى نق ــاعد ع ــا يس ــم، وم ــاركة والتعل املش

املرتبطــة بالرزفــة حــرص اآلبــاء عــى تشــجيع أبنائهــم عى 

ــم  ــون إليه ــة يوكل ــبات املختلف ــم يف املناس ــا، فراه أدائه

مقدمة
بعــض األدوار التــي تتناســب مــع ســنهم للقيــام بهــا.

التحفيــز  مــن خــال هــذا  الصغــار  يتعلــم  وهكــذا 

والتــدرج يف املارســة، ومــن خــال مشــاهدة الفــرق 

التــي تــؤدي الرزفــة يف املناســبات االجتاعيــة كاألعــراس، 

ومناســبات األعيــاد، عــاوة عــى كــون الرزفــة أداًء شــعبياً 

ــر. ــاركة الجاه ــى مش ــوم ع ــركاً يق مش

مــن جانــب آخــر تتــوىل العديــد مــن جمعيــات الــراث 

يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســلطنة عــان 

تدريــب األطفــال واملســتجدين عــى هــذا الفــن الشــعبي 

ــة،  ــة، والتعليمي ــات الثقافي ــوم املؤسس ــا تق ــل، ك األصي

واإلعاميــة وبخاصــة املحطــات الفضائيــة املتخصصــة 

بالــراث، واإلذاعــات بقســط ال يســتهان بــه يف التعريــف 

الشــعبي.  األداء  فنــون  مــن  وغــره  الرزفــة،  بفــن 

كــا تحــرص وزارة الثقافــة وتنميــة املعرفــة، ودائــرة 

ــة  ــن األندي ــا م ــي، وغره ــياحة - أبوظب ــة والس الثقاف

واملؤسســات الراثيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

بهــذا  املتخصصــة  الشــعبية  الفــرق  اســتقطاب  عــى 

ــات،  ــا يف املهرجان ــم عروضه ــل لتقدي ــرايث األصي ــن ال الف

ــداً  واالحتفــاالت، واملناســبات، وهــذه الفــرق تشــهد تزاي

واضحــاً يف أعدادهــا وأعــداد املنتســبن لهــا، كــا تشــهد 

ــا. ــعاً له ــاً واس ــاراً جغرافي انتش



الرزفة  
يقــوم أداء الرزفــة عــى اصطفــاف الرجــال يف صفــن 

متقابلــن، وبفاصــل بينهــا يــراوح بــن 10-20 مــراً، 

الطبــول  حملــة  فيهــا  يقــف  التــي  املســافة  وهــي 

رجــال  وهــم  املزافنــن،  أو  والرزيفــة  واملوســيقيون 

ينتمــون إىل فئــات عمريــة مختلفــة، يقومــون بــأداء 

الحــركات بســيوفهم أو خناجرهــم، كــا تضيــف مشــاركة 

ــرض  ــاع الع ــال إىل إيق ــن الج ــات( م ــات )النعاش الفتي

مــن خــال تحريــك شــعورهن الطويلــة.

ــا  ــان م ــة رسع ــداد قليل ــة بأع ــوف الرزف ــدأ صف ــد تب وق

املتقابلــن  الصفــن  ويف  اآلخريــن،  بانضــام  تتكامــل 

ــراص يف  ــكل م ــم بش ــب بعضه ــؤدون بجان ــف امل يصط

إشــارة إىل الوحــدة والتعاضــد فيــا بينهــم، ويرافــق هــذا 

االنتظــام يف الوقــوف إلقــاء مقاطــع شــعرية مــن جمــل 

قصــرة، يتــم تبادلهــا بــن الصفــن مــع إيقــاع ونغــات 

موســيقية متنــح هــذا املشــهد األدايئ االنســجام والتناغــم. 

ــاع  ــى إيق ــايض ع ــؤدى يف امل ــت ت ــة كان ــع أن الرزف وم

الطبــول وحســب، فقــد أدخلــت إليهــا بعــض اآلالت 

ــة يف  ــب األصيل ــى الجوان ــة ع ــع املحافظ ــيقية، م املوس

ــق. ــرايث العري ــن ال هــذا الف



تلعــب الرزفــة، كفــن مــن فنــون األداء، دوراً حيويــاً يف 

العديــد مــن املجــاالت االجتاعيــة والثقافيــة يف دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســلطنة ُعــان. ولــن كانــت 

ــون  ــن فن ــن ب ــا م ــه، فإنه ــي الرفي ــية ه ــا الرئيس وظيفته

ــع  ــة، وتجم ــاركة املجتمعي ــى املش ــجع ع ــي تش األداء الت

أفــراد املجتمــع، والشــعور باالنتــاء، وتكويــن الهويــة 

ــى  ــاظ ع ــة للحف ــيلة مهم ــا وس ــة إىل أنه ــة، إضاف الوطني

حيويــة الشــعر التقليــدي. وألهميــة فــن الرزفــة يف الــراث 

أصبحــت مــن العنــارص املكملــة لألفــراح يف األعــراس، 

ــا  ــة، كونه ــوف الدول ــتقبال ضي ــة، واس ــبات الوطني واملناس

واالمتنــان،  الوطنيــة،  واملناســبات  الفــرح  عــن  تعــر 

والشــجاعة، واإلخــاص، وهــذا مــا يحــرص عليــه الشــعراء 

الذيــن ينظمــون القصائــد التــي تــؤدى يف الرزفــة، والتــي 

ــؤدى  ــي ت ــبات الت ــن املناس ــبة م ــع كل مناس ــى م تتاه

ــون  ــن فن ــن ب ــة م ــن الرزف ــزة لف ــة املتمي ــا. إن املكان فيه

األداء الشــعبية، وأهميتهــا كفــن عميــق الجــذور يف تــراث 

ــان، هــي  ــة املتحــدة وســلطنة ُع ــارات العربي ــة اإلم دول

التــي دعــت إىل التعريــف بالرزفــة والرويــج لهــا عــر 

منظمــة اليونســكو، هــذا املنــر الثقايف لــراث الشــعوب، إذ 

أدرجــت الرزفــة يف القامئــة التمثيليــة للــراث الثقــايف غــر 

املــادي للبريــة باليونســكو يف ديســمر 2015، وأصبحــت 

ــة. ــاين للبري ــراث اإلنس ــاً يف ال ــاً مه ــراً ثقافي عن

إدراج الرزفة يف القامئة 
التمثيلية للراث الثقايف 

غر املادي للبرية 
باليونسكو




