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 ألية تنفيذ المشروع

من  ، وأيضاميداني لمتعرف عمى ىذه اآللة والتعرف عمى تاريخيا وطريقة صناعتياقام الباحث بعمل مسح 
خالل الرجوع الى  األدب النظري واألبحاث السابقة ذات الصمة بموضوع البحث، ومن ثم التعرف عمى أشير 

ة الى توثيق العازفين عمييا  وأىم وأشير األغاني التراثية الخاصة عمى ىذه اآللة في مدينة العقبة، باإلضاف
.بطريقة عممية وتدوينيا موسيقيا األغاني  

 أهداف المشروع:

عبي.الغنائي الش الفني و التعرف عمى التراث-  

.الموسيقية الخاصة بتمك المنطقة السمسمية التعرف عمى ىذه آلة-  

.سيام ىذه اآللة في نشر األغنية التراثيةإالتعرف عمى -  

ا.موسيقيتدوين األغاني التراثية الشعبية -  

التعرف عمى الفرق والعازفين عمى ىذه اآللة.-  

.االندثارالحفاظ عمى ىذا االرث الفني خوفا من  -  

 المرفقات:  

الخاصة بمدينة العقبة. لألعمال الغنائيةمدونات موسيقية  1  

مدمجة لألعمال الغنائية. سطوانةأ 2  

.نشرة بإحدى المجالت المعتمدة محميا ودوليا إلىبحث عممي ليصار  3  

 



  

 التراث الفني و الغنائي الشعبي في مدينة العقبة 

األغاني الشعبية في مدينة العقبة من األشياء المميزة ليا فيي بالرغم من وجود عدة ألوان مثل المون  تعد
، أما الرقص من المدن األردنية المصري والحجازي والبدوي إال أنيا تأخذ سمة خاصة بيا تميزىا عن غيرىا

ز رقصة تميز بيا أىل العقبة.ألوان وأنواع حيث تشكل الرفيحي والعرضة أىم وأبر  عدة الشعبي فيو عمى  

( 1917نيا أتت مع األشراف عند قدوميم الى العقبة عام )إالعرضة: أصميا حجازي ويقال    -1
ن أىالي العقبة استقبموا بيا األشراف عند قدوميم وىذا ال ينفي أصميا الحجازي.إويقال   

يتوسطيم رجل يحمل السيف  العقباوية باصطفاف الرجال صفا واحدا عمى شكل قوس ثمتبدأ العرضة  
بيمينو والغمد بيساره ويقف عمى طرفي القوس رجالن يحمل كل واحد منيما الطار وتبدأ الرقصة بإشارة 
من حامل السيف والذي يعتبر قائد الفرقة حيث يشير بالسيف الى الرجال فيشبكون األيدي ويحركونيا 

سم عن األرض وفي أثناء ذلك يبدأ  22دار بشكل دائري يشبو التجذيف ويرفعون األرجل بانتظام بمق
صدر البيت فيرد عميو الجناح األيسر بعجز البيت وىكذا حتى يشتد الجناح األيمن من الصف بترديد 

الحماس فيقترب القائد بسيفو من الصف ويضرب بقدمو ثالث ضربات عمى األرض فير الثالث 
أمام الصف مموحا بسيفو وغمده حتى النياية ص المقابمين لو بنفس الضربات وىكذا يستمر القائد بالرق

 ومن قصائد العرضة األبيات التالية:
اهلل اليوم وجو جاىنا                  واكفينا شر ولدات النحوس يا  

اهلل اليوم نطمبك الستيره             وان بمينا عوايدك الجميل يا  
المناسبات السارة...........الخ.وتعقد العرضة الستقبال الحاج أو الزائر وفي األفراح و   

الرفيحي: تبدأ باصطفاف الرجال صفين يتوسطيم حامل السيف ويقف عمى جانب كل صف     2
حامل الطار ويشير القائد بسيفو موعزا ابتداء الرقصة بتشبيك األيدي ويبدأ الغناء. ومن قصائد 

-الرفيحي:  
 



والرماحجيناك يا عويد بزفو                 بين البنادق   
ما يمطم إال بجناحالصقر ما يمطم بكفو                   

 سالمي مني والسالم                عمى الربوع الوفية
يقاعات الطيران، ومفردىا طار  وتصاحب الرقص العقباوي حركات وطقوس عمى أنغام السمسمية وا 

البحرية، المتأثرة بطبيعة الحياة المرتبطة  وىي آلة إيقاعية، والمرواس )وىو شبيو بالطبل( والسقفة
.بالبحر والصيد  

ويؤدي ىذه الرقصات التي تسمى "العرضة" و"الرفيحي" أعضاء الفرقة باصطفافيم عمى شكل قوس، 
ويقف ناقر الطار والمرواس في طرفي القوس، في حين يقف قائد الرقصة متوسط القوس البشري 

غناء صدر البيت ليرد بعجزه الجناح اآلخر بمرافقة حركات دائرية حامال سيفو، ويبدأ الجناح األيمن ب
 بأيدي الرجال المتشابكة مع حركات باألقدام ترتفع وتنخفض بانتظام.

 
السمسمية آلة  

 نبذه تاريخية 

تستخدم إلحياء المناسبات في محافظات ومنطقة قناة السويس المصرية، آلة وترية مصرية السمسمية ىي 
، ويتم العزف بالضرب عمى خشبيوأوتارىا عبارة عن أسالك من الصمب الرفيع تشد بشكل قوي عمى صندوق 

.ىذه األسالك  

آلة اليارب أصل آلة السمسمية ىي آلة الكنارة الفرعونية وكانت آلة الكنارة الفرعونية تشبو إلى حد كبير 
 الحالية إال أنيا أصغر حجما وبعدد سبعة أوتار مصنوعة من أمعاء الحيوان

وصمت السمسمية إلى مدن القناة عن طريق أىل صعيد مصر النوبيين الذين عمموا في حفر قناة السويس، 
شدود وتطورت إلى آلة الطنبور النوبية الحالية وىي عبارة عن عمبة من الخشب أو قصعة أو طبق صاج م

ذراع ثالث عمى ىيئة قاعدة المثمث تسمى حمالة،  يربطياعميو جمد رقيق وليا ذراعان متباعدان يسميا المداد 
ويتم ربط األجزاء بخيوط قوية من أعصاب الطور وتزين بالخرز والنقوش والداليات ويكثر استخداميا في الزار 

السباعيوتتبع السمم  تقميدية الحالية مما يدل عمى أنيا آلة مصرية ثم كان التطور إلى آلة السمسمية ال 
 خالصة.



وأول من استخدم آلة السمسمية من أىل السويس ىو الفنان السويسي )كبربر( ثم انتقمت إلى مدينة 
اإلسماعيمية وأول من استخدميا باإلسماعيمية الفنان)أحمد فرج( ثم انتقمت إلى بورسعيد وأول من استخدميا 

.ي(الفنان )أحمد السواحم  
 

 أجزاء السمسمية:
   تتكون ىذه اآللة من األجزاء التالية:

.لوجوا -  
المحمل. -  
.وىي مكان وضع اآللة عمى فخذ العازف المسند -  
.قاعدة المفاتيح -  
  أو المالوي.المفاتيح  -
.أو السناد أو المداد لذرعانا –  
.الغزالة -  
.مربط األوتار -  
  .وتسمى أيضا شباك مخرج الصوت وتسمى ايضا الطالقيات الشمسية - 
  .القرص -
.أو الصحن أو القدح صوتمصندوق ال -  
.حبل من الميف –   
وىي عمى عدة أنواع مأخوذة من أوتار العود والجيتار والمندولين ومن أسالك الدرجات  أو السمك األوتار - 

  .اليوائية
.أو الحصان الفرس -  
.وىي الوجو الخمفي لمسمسمية الغمقة -  
مجمع األوتار. -  
وقد تختمف بعض أسماء قطعيا فنجد البعض يطمقون اسم البنجا عمى الفرمان والرقمة عمى الشمسية.....إلخ   
 
 



  ضبط األوتار
تضبط أوتار السمسمية بشكل سممي أي بتتابع درجات السمم المراد عزفو ويكون ضبط األوتار متدرجا من 

األوتار عمى تتابع  طما تضبالصوت الرفيع في أسفميا وغالبا  الصوت الغميظ في أعمى األوتار ىبوطا الى
درجات مقام الراست أو الراست المصور وىذا الضبط يمكن العازف من التعامل مع مقامي الراست والبياتي 

دونما أية صعوبات. مباشرة في حدود دراجتيما الست أو الخمس  
أو األغنية حسب مقام واحد، وال يستطيع االنتقال إلى وعند العزف فإن عازف السمسمية يقوم بعزف المقطوعة 

نما قبل البدء في العزف يقوم بضبط أوتار السمسمية حسب المقام الذي سيتم العزف  مقام آخر داخل العمل. وا 
ذا تغير المقام يتوقف عازف السمسمية عن العزف إلعادة الضبط .عميو وا   

 المقامات الموسيقية شائعة االستخدام لمسمسمية
الحجاز-ىزام -نياوند -عجم  - بياتي -كرد  -راست   

  
لة السمسمية في العقبةآوصف    

تمك اآللة الوترية  ىي السمسميةو  الخماسيىي آلة موسيقية شعبية ذات خمسة أوتار وىي موسيقيا تتبع السمم 
الفني في حياة المجتمع ا وىذه اآللة تمثل ذلك األثر المادي يا مدن الساحل، والعقبة من بينيالتي تميزت ب

البحري األردني، والتي كان ليا الحظ األوفر واألكبر من ناحية الثبات واالستمرار في وجدان أىل العقبة، 
الذين استيوتيم ىذه األلة لدرجة العشق، حتى باتت اآللة الرئيسة في كافة مناسباتيم االجتماعية والدينية وحتى 

وتذكر مصادر تاريخية أن ىذه اآللة، التي عرفيا اإلنسان،  وسيقية التيمن أقدم اآلالت الموىي  السياسية.
وفي الحقبة السومرية "الكنرة"، ىي آلة وترية تنقر بواسطة  أو قيثارة الممك كان يطمق عمييا "قيثارة السومري"

.مضراب الستصدار الصوت وجاءت السمسمية بداية القرن الماضي من الجزيرة العربية عن طريق أحد  
.الحجازيين ويدعى عيد الجيني، ثم انتشرت بعد أن أتقن العزف عمى أوتارىا أبناء العقبة وُيتداول في تراث  

العقبة أن أول عقباوي صنع السمسمية في المدينة ىو طمب صالح، وبذلك أصبحت آلة العزف الرئيسية 
وأخرى من مدن حوضي البحرين ويتباين عدد أوتار السمسمية وشكل صحنيا بين مدينة  .لجميع بحارة العقبة

يعتمد .المتوسط واألحمر، وليس ليذه اآللة سمم مكتوب أو مقام منظوم، لتشابو أوتارىا في الطول والسمك
صوت ونغم الوتر عمى شدتو أو رخاوتو، كما يعتمد اإليقاع والمحن عمى براعة العازف وخبرتو التي تعد 
.العنصر الحاسم في العزف عمى السمسمية عازف السمسمية بإيقاعيا ونغميا بشد األوتار وتمرير يتحكم 
األصابع وضربيا بالريشة، وىذا ما يميز السمسمية ويجعميا ترتبط بالعازف وبطريقة المشافية والممارسة 



ويذكر الباحث عبداهلل المنزالوي أن السمسمية ما تزال تصنع في العقبة بأيدي العازف نفسو، ولم .والتطبيق
السابق كثيرا، وتعتمد عمى ذوق العازف وميارتو في الصنع وىي تتكون من الصحن الذي  يتغير شكميا عن

يشيع شكمو شبو المنحرف أو البيضاوي أو المربع، مع إطار خشبي غطي من جانبيو بجمد ماعز أو جمد جمل 
.بنفس طريقة الربابة طى وكان صحن السمسمية يصنع سابقا من جذع الشجر المجوف ويسمى "ىنابة" ويغ

بحسب المنزالوي الذي يضيف "ويعطي الجمد لمسمسمية صوتا رنانا، لكن بعض بجمد سمك "اليضروم"، 
 :"العازفين يستبدل الجمد بالخشب الرقيق عمى أحد الوجيين أو كمييما

بصبغة غناء الساحل في لحنو وكمماتو وآالتو فكان المحن متقاربا الى حد  اصطبغ الغناء والفمكمور العقباوي
المناسبات واالفراح  وإلحياءلتصبح الة العزف الرئيسية لجميع البحارة  ألة السمسمية  دخمت بحيث بعيد

ذه وتنتشر السمسمية عمى سواحل البحر االحمر والبحر االبيض وتتشابو الحانيا وأشكاليا في ى العقباوية.
 المناطق مع بعض التباين البسيط في عدد االوتار وشكل الصحن.

وارتبطت ىذه االلة بحياة اىالي العقبة وتراثيم حتى غدت انيسة العقباوي ورفيقة دربو ونديمو في البر والبحر 
  وتراثو وارتبطت الحانيا وأغانييا بالبحر بشكل كبير. هفولكمور كما اصبحت عمما من معالم 

مسمية في العقبة يدويا ولم يتغير شكميا عن السابق كثيرا وتعتمد عمى ذوق العازف وميارتو في وتصنع الس 
الصنع وىي تتكون من ) الصحن( وشكمو الشائع ىو شبو منحرف وبعضيا بيضاوي او مربع ومتوسط ولو 

ية صوتا اطار خشبي غطي من جانبيو بجمد ماعز او جمد جمل بنفس طريقة الربابة ويعطي الجمد لمسمسم
رنانا وبعض العازفين يستبدل الجمد بالخشب الرقيق عمى احد الوجيين او كمييما وكان الصحن يصنع سابقا 

 من جذع الشجر المجوف ويسمى )ىنابة( ويغطى بجمد سمك )اليضروم(.

 العزف عمى السمسمية: طريقة

يبدأ العازف بضرب جميع األوتار بالمضراب، ثم يقوم برفع أحد أصابع يده اليسرى عن الوتر الذي يريد أن 
يسمع صوتو في حين تمسك بقية األصابع األوتار األخرى لمنعيا من االىتزاز، فييتز الوتر الحر مصدرا 

 مما يقو عو عن األوتار تباعا وحسب السياق المحني لألغنية التي يريد عزفيا. وعادة صوتا، وىكذا يرفع أصاب
إيقاعية، عدا عن إيقاع المحن األصمي، مما العازف بأداء تفعيالت إيقاعية خاصة عمى النغمة تشكل زخارف 

 يعطي السمسمية لونا مختمفا عن اآلالت النقرية األخرى.



طبق الو السمسمية عمى نياية فخذه مالصقا  بارتكازالعازف  بقيامأما كيفية العزف عمى ىذه اآللة تكون 
وفى نفس الوقت تقوم  فخذهلبطنة ويستند الساق الحمال عمى باطن الزراع االيسر ويستند الساق السناد عمى 

 فيا تقوم بالنقر عمى االوتار مستخدم التي فيياما اليد اليمنى ، اصابع اليد اليسرى بعممية العفق عمى االوتار
المياه  فيالذى يصنع منو نعل الحذاء ( وتبمل  طبيعيذلك قطعة من جمد البقر ) وفى الغالب تكون من جمد 

معيا اال تمك القطعة الجمدية  ينفعكما يقولون فان اوتار السمسمية حاميو فال  ألنوقبل العزف بيا وذلك 
 السميكة

درجة  إلخراجالعفق ىو وضع االصبع عمى الوتر العفق )  فيالموسيقية الوترية  اآلالتوعمى عكس جميع 
 النغم المطموبة (

ن تخرج النغم ) اي يكتميا أال يراد  التيوتار ألصابع عمى األوضع ا أيالو السمسمية يتم )عفق (  فين إف
العازف ( ويترك الوتر المراد اظيار نغمتو عمى عكس العود والكمان حيث ان الوتر المراد العزف عميو يتم 

 النغمة المطموبة إلخراجو عمى مراية العود او الكمان او الجيتار عفق

 الوترية االخرى اآلالت باقيوىذا ىو الفارق بين العزف عمى الو السمسمية واخواتيا عن 

 
 :موسيقياوتدوينها األغاني التراثية الشعبية 

وىي من التراث العربي ولكن أىل العقبة قاموا بتعديل المحن بما يتالئم مع  النموذج األول : أغنية يالخيزرانو
 العزف عمى ىذه اآلة.

 مقام الراست مصور عمى درجة الجياركاه
 

 كممات يالخيزرانو
 



 
 

 النصب شراعي العالأغنية النموذج الثاني: 
 مقام البيات مصور عمى درجة النوا

 داني ياليال دانا يا الدان        ياليال
 واهلل الزمان الزمان الزمان         خمي رماني

 
 ال نصب شراعي العال ياعيني         براسك يا الفرمان
 وامشي بوسط الباح يا عيني          وامسك السكان

 

 
 



 
 

وىو تراث عربي وكما أشرت سابقا تم تطوير ىذه األغنية من خالل  النموذج الثالث: أغنية بالمسا بالسحيمي
 العازفين من أىالي العقبة.

 مقام البيات مصور عمى درجة النوا
 

 بالمسا بالسحيمي        شفت ىذا الجميل
 صرت ىايم بحبو        وبغرامة عميل                                 

 سبتني         بالسحيم رمتني ياعيون
 بالدوا ما طالتني         ارحميني قميل



 
 



 
 النموذج الرابع: أغنية يالعقبة ياعروس البحر

 
 مقام البيات مصور عمى درجة النوا

 
 أخضريا العقبة ياعروس البحر         يامكممة باكميل 

 يا مزوقة بنخيل وزىر           لعريسك البحر األحمر
 ........يالعقبة           يالعقبة ياعروس البحريالعقبة

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 النموذج الخامس: أغنية القطيره
 مقام عجم عمى درجة النوا

 
 ياجربا التجربي         يسمط عميك ربي
 ياجربا ياجربونو        الطميكي بالصابونو

 

 
 
 

 النموذج السادس: أغنية من قصائد العرضة والرفيحي
 مقام الراست 

 النحوسولدات يااهلل اليوم وجو جاىنا        يكفينا شر 
 يااهلل اليوم نطمبك الستيرة     وان بمينا عوايدك الجميمة

 

 
 
 

 النموذج السابع: من أغاني السحجة
 عجم مقام

 سبب عيني من عيونك          سببيا أنت ماغيرك سببيا
 وأنا حطني في جوف نونك      عسى العين يكسييا ىدبيا

 

 
 
 



 النموذج الثامن: أغنية عاليادي اليادي
 مقام: بياتي

 عاليادي اليادي اليادي         ياما أحمى الصبحية
 عمى شطك يالعقبة            ياعروسو بحرية

 
 يابسمة ثغر بالدي        يانسمة حنية
 ىمسة بحرك لمنخمو       بنغمة سمسمية

 

 
 

 عمى هذه اآللة. ونالفرق والعازف
 

  :المدينة لمفنون الشعبية "حافظة تراث السمسمية"، تأسست بمبادرة من شباب  البحرية فرقة العقبةأوال
عبد الواحد أبو عبد اهلل وعماد الكباريتي وىو رئيس ومن أبرز أعضاءىا  2222شكمت عام  والتي
  الفرقة.

  االحتفاالت العالميةوشاركت الفرقة في جميع ميرجانات ومناسبات المدينة والمممكة، وعدد من  
 يعدد أىدافيا "المحافظة عمى الفنون  وىو نائب الرئيس أحد المسؤولين في الفرقة محمود الغرابمي

الشعبية المحمية وتطويرىا واالرتقاء بيا بما يتماشى مع التطور الذي تشيده المنطقة الخاصة، 
براز التراث  إضافة إلى إطالع اآلخرين عمى الفن البحري الشعبي ألىل العقبة وثقافتيم وفنونيم وا 

، ومن أبر  وتطويرىا لممواىب العقباوية الشابةالبحري المميز وحرفة البحر، ناىيك عن تشجيعيا 
.العازفين عمى آلة السمسمية في ىذه الفرقة سفيان جاسر ”. 

 .عبد الواحد أبو عبد اهلل  ومؤسسيا 1981ثانيا: فرقة نادي شباب العقبة تأسست عام 
 العسيمي.ومؤسسيا محمد عطية 1994 عام  لمثقافة والفنون والتراث العقبةفرقة جمعية .ثالثا:



 عبد الواحد أبو عبد اهلل. ومؤسسيا 1992فرقة بمدية العقبة عام  :رابعا
 ومؤسسيا ابراىيم الفرن. 1989خامسا: فرقة مركز شباب العقبة عام 

 2212سادسا: فرقة عشاق السمسمية وتبعت ىذه الفرقة لمؤسسة سفيان العيد والتي أسسيا سفيان جاسر عام 
 بنشاطاتيا والفنية لغاية اآلن مع الفرقة البحرية وبالتشابكوالتعاون فيما بينيم. والتزال ىذه الفرقة مستمرة

كما ذكره الدراس فقد عرفت العقبة منذ من خالل المقابمة الشخصية و أبو عبد اهلل  طبقا لرواية السيد عبد الواحد
 عشرينيات القرن العشرين وحتى األن مجموعة من العازفين عمى آلة السمسمية وىم:

 اوال: الجيل األول ويضم:
 والذي يعتبر أول عازف عمى السمسمية في العقبة.حسن )محمد( الشرقاوي  – 1
 الذي ورث ىذه المينة عن والدة. عمي حسن الشرقاوي -2
 عبد الحميد أبو الدوح الذي لم يستقر في العقبة إال لفترة بسيطة. -3
 عيد الجيني، وىو صياد سمك من الحجاز. -4

 الجيل الثاني ويضم:ثانيا: 
 طمب عباس، حيث كان عازفا ماىرا وصانعا لمسمسمية ومغنيا بارعا. -1
 .طبطب والممقب بحسن حسن دراوشو -2
 عباس الفاخري -3
 سممان الحجازي -4
 جمعة شحاتة -5

 ثالثا: الجيل الثالث ويمثمو عبد الواحد )ابو عبد اهلل(.
 رابعا: الجيل الرابع ويضم:

 محمد عزمي -1
 يضحمدي ما -2
 ابو عواليعبد اهلل  -3
 احمد حمزه -4
 حسين النابمسي -5
 ياشغبمحمد  -6
وىو العازف الذي طور آلة السمسمية من ستة أوتار الى تسعة عشر وترا وىو  مسفيان جاس -7

 صول  -دو  –دو   -وتر )اوكتافين وخمسة نغمات( دو  19الوحيد الذي يعزف عمى 



واألبحاث السابقة في الحصول عمى المعمومات اعتمد مقدم المشروع بالرجوع الى األدب النظري والدراسات 
التي وردت باإلضافة الى اعتماده وبشكل رئيسي عمى المقابالت الشخصية والعمل الميداني مع عدد من 

 األشخاص الميتمين في العزف والغناء ومؤسسي فرق السمسمية ومنيم :
 عبد الواحد محمد أبو عبد اهلل. -1
 الفنان سفيان جاسم.  -2
 ل ابو عوالي.السيد اسماعي -3
 السيد غازي ابو ىالل. -4


