
اطوائهافيونلمس،للصافية،العاطف*2."صصصءص9الا-اذجواب

الاغ!اني!ذه،الواضحةةالفكل!!-حسصحح!مصل!\*(سوريا)الاختيارف"ب

ا!لصورعلىالوطنئأعد!د!االغنا*9رحلعاصسملمجمهعس،اح9

سودىصامهادمالصالىك!.ا\الاستفتاءموضوعفيسنلتلو

علىاخرجتفاذالمهمسمرع،!،اءكاالغر))الادابمجلةوتجههالذي

-ر!بيةالعريقىالموسانتعتقدونا:لقلت

وعتلر--.../.9.صص،*!عنصحبحاًاًتعهيردعبر،صرةلاا

،لعطوالموسيقىفياللإمكل!"الم!ي\؟المثوشهروحئما!رعنرصل!؟!عنبدلا،الحاضرةبيةالعرالروح !-.!ه

لمادةاعنومعبرمصورغنائيكةن*!هـ--صس!\لأننيذلد،تبةوالمةلعربةللروحا

المربي.لمجتمعناالاوليةصصصصءصصصصصصءكلصصصصصصرصءص??صصءصص%ص?صصصءصصءص?ءص?ءصصصءصصءص?صص?*صصءصص?ص"صمجلةاليها.اشارتالتيارثبةاناعنقد

الغربا،فيالو-.ير!كونيخلمارعلىعامة،نظرةاالقتاذاوفىنحيئجا.با،جديدفنيلبعثيؤهل!ابم!نالقوةمنل!ت،الغراءالآداب

الروح)يمثدونالذينواف!رمثاعر"نتتحدرلمإلمو-ثفىهذهاننلإحمروافكارمصاعررةصشالذاتيعالمناكانفاذا،نجلإقةوثبةدصالبدجالمدى

الذيفالس!عبى،الثغبمننبعتوانما،الناسمنم!تةفئةفي(ثبةالتوالعربيةالروحعنص-يحاًتعبيراتعبر،ةالمعاصرقاناموسفانا،اطلرجيعالمنا

الشعوروبدأ،الىسطىالقرونكنيسةعليهفرضثهاالتيرةالقربالالحانبرمالحياة.عتت!!ئى،الجميلةالتوقساششأنالموسيقىشأنان.اطاضرة

المحليةباغانيهءعقيرتهفرفع،اذز"خلفالإلحإنبتلكالءىلى"ـ،يئموالوطني،رفيعتوىفيالمجفعيكونخينما.الافانيللمجتمعيةوالفكرالث!عورليما

طصابىةلسيراكسب!اوطنيةاغإنالى،الاغانيهذهتطبررتالاياموبعوشوبانبيتهوفن)فتحف،ادتوىصذاطاد-عدفسهاالموسيقىتأخد

العألية.صفة،العالياحتلتهاالىالسا!ةالمكانةتحتلان؟قدورهافيكالىما(وقرديوموزار

واش-انه*،لاعهواآمالهمنإ-تمدهـا،نهالحإيممنعالذيو5لشبفادونكانتالعباقرةهؤلاء4فعاشالذيالمجتمعثقاف"انلو،الفندنيافي

لماذافما،ماوطنفيلموسبقى؟ك*ناننالامكفيوليس،واحلامه،04وجدواالذيوالمجتمعالفنانيخهبينقامالذيالتجا.بفهذا،ثقافتم

همموسيقطفييرونلاالذيناولئك1.1،قالوطورذاشعبدنيامنتنبثقفيكانتفاذا.الاحياءءالممناللإيينوعواطففنإهمبينالفالذيهو

،توذ"ممعتتجاوبافاهـرة*ص.3ميالعلبمنكالى،وفىةثمةالعربيالالم

م!نتهم4الأجماصاوضاغهملأن\:-ت!صيئرا؟ا\،مماثلهوثبةاوسسقياالالمفيلكوناق
،\-ص--.*\التيلماصاءاؤالناعمالحريريةالغلالةولكن

م-ىيمرهمبهودرشلم.اتزود.م1

لا!5!الواقعتخفيىلا،.-ودنادنياعلىنخلع!ا

الذ!الوطنعنغرباءقهم،ال!اس!\تعبرءسةاعاابيةالعوا!لوسيفىانتعتفدونا9المرةالحقبقةولا4ـ،فينتمرغالذيالاليم

فيالتولانفيلك،ثيهثعثون!وما؟المتوؤةادربيةالووحغنصحهحأتعبيرا\نطالعالتي4فالوذ،نحياهااليالجارحة

(زريزك.)بيكونماا:ب،الفردي؟؟المعنصعنعهمخافيتجاق!تواحماهـ!!لا،العربىالعالمفيالبراقةمظاهرها

عيراش.يخلفاندور،ويخبويت-ع3ى3،اعماقهمنتنبع.لاجذور.منتنبثق

هالفراغ؟صصصءبرءصصص?ءصصصص?صصص"صصءصصصصءصص?ءصءبرص?ص??صصءصصصصءصصصءصصصص??ص?مجياةمباشرةتتصللا.عطحيةوثبةانها

(فيان)رء:افيءيعاالاشاذجوابمعنتجاوبلا،المعاصرةةبيالعرالموسبقىكآنتهناومن،العربيعالجد

الفنوننرىاذقىحنءالجديدالجيلامانيعنتعبرلاالعربيةالوسيقىفيهتطورتءصرفي،المرسيقىعليهتكودالىيجبلا،التاريخيالتطور

الموكبطلضفينيرانوتحا.لالول!بةالروحىاريالاضىادر!4.والمفاهيمالمثلوالقيم

يقالطرلنفماتختطلائيةبداالشمابيةالعرلموسيقيلنرى،العالميالف!كريالتجاوبمدىتتو-تءلملىلاقضية،قبلصسيءجماعيةاقضلميةإذأفالقضية

الشعرتتعلانهاموسيقىتكونانقىاوللاى5لل،الفنيةالصيرورةالىظلالىتفيء!اعرةموشفىوبين،الناسمنمعيتفعةبين،عدمهاو

.05"(الن.وةءعجزات)تحققامكانياتمنالقونهذافيوما،اله:رتللقرن

عندنا.لكنلديناموسيقىلاالاسفمع.نهازةولوهنا.نهاوزارمموغوجاورا!ةكطالخرع0االثكلاوبقةالطرعلىتتوفلاانهاكا،ليري،?ولكا

يريسلمابقدرالوشقيالجاليىايرلازفسهل)لتاءفي-داوه،ممله

ومقاييسهجمالانهلهبذاولقائمعالمالموسيقىانحينفي،الشعريالانسباقموشقا.الحيفابرتع،رفسهالمجتمععلىوروقفوانما،والانفامللألحان

وعزقتهلوحدتمم!تهغنالعرليةالحاننامنطئايحردتلوفانت،تقلةالممحياةيمورالذيألفنانهو،المبدع.للفنان،الميتةموسءفاهلهءوالإاطية

.أ-نها،راكدةكآنثاذافنما،الامامالىالحياةهذهويدفع،الدافقةمجتمعه

."ءعنىلائهةجملاتعزفانداللاءالىبمنقهيشرئبولا،ابداعهمنمال!تحد،نفسهالىبنفسهيعودلا

فمانمرلخاب،غامةلصحصحتفكللىماحرلوسيقىلمافالعترللطرفيالمواالعلماعمقاوونماالفخاعنيت!رىالمجتمعومن،المجتمعالىنهبذاير.دانما،الهامهليستوحي

للفن.الاوا:/الينابيع

نايستطيعفنانمن،وماثقافت!مثللهكانتافياالاايرفميكارإتعلبعالاغاني)!المادةوهـذه،موقورةغنائيةمادةالعربيالمجتمعفنى

موهبه.منتملكعماواثهرثقافة"نتملك.1يملككاناذاالايقودكالىو!،والسذاجةال!اطةهذبةفيوجمالها،جةسافيبسيطةانما(يةالشب

(لبنان)رحبافيمن!ورالاسمما!جوابف3-افيدفنحن،تعبيراحسنالشعبمثاعرعنثعبر،مادقةامينةهذا

فاذا-،الصوز:ةوالمو-يقىالاليةاوسبقىا:اوسيقىامننوعانهنالك.الهجائيةالاحرنح-بمرتبةالاحماء)"(
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دا؟أللاصلحهالبقاءني!اهجديدةدنيافيوجود.وبقاءهليضهن.فنيأوعلمبأاًدبأننفيانغايخاوجب،الكلمةأكطالعاالمفهومبالموسيقىيريدا)صوالهم!ن

السعودييحبىالاستاذجوابانهثم.دلث!عرمصاحبةاطانعندناماكلان.ء.4العردالموسيقىوجرد

ا)-ورلةبالاذاعةالموسيفىقسمرئيى.بماليةقب"ذاتعهيةليةاموسيقىالانحتىلديناليى

فجوابيالغفيةوالخدجاتلمعانيلتصويرهوالتبير*نالقصدكاناذا-الموشقيالسلفيكاهةحيثهيمنالكلمةفانالصوتيةإوسيقىافيواما

.،مرفي،المقصودةثفيةالرسالحركأعليهتدورمح.رإلاهي)ن،لهامسنقلةذيةلا

بعضحاولولقد.التأليفامنال.عهذاالى.ونرةالعربيةفالموسيقىالانمياقحسبلفعلإةاشكلعدةهسهتالوقفيالكلمةهذهتلبسوقد

-هؤلاءولكن،ماحدالىافنبحثوالاقكارالمعانيزنصويرالهربالفينالمؤهناجهملا.هذادأحملهالشعرمنبيتفهمالمستمعغلىيصعبوقد،النغمي

الاسف.معبلإرنافيقثهينالونلاذر.ةالىاطيالورفع،اجملالىالنغمةت!رويرقاتهوكاالمقصودلأن

الغناء:شيئينبينالت!رقةمنبدلاموسيقانانتهضاالذيالتطورولم!رفةعناحرفيغيبالاوجببأخطاليستالموسيقيةالمقطوعةانكامطلفةتعبيربئ

وا!ر،التجديدبعضإلا!ليهيطرأفلمالغناءاما.الصامتةلموسيقىوا.إلعجزنا..عندناله.جودلاالموسيقىمنالنوعهذام..منه

فيويحئرونهاإوسيقيةاالجلبعفىالغرببةالموسيقىمبئبأخذونالمجددينمساندةفيحصةللنهمانغيراولا،قالكامةالألقائيةالموسيقىفياما

بالموشفىبتعلقفمااما.ا5ًمثوالعربيالغناء/جعلمما.العربيةالوسيقى.كأدنائعالثاوهوالاولمناهميةاةلالنوعوهذا،المعئ

ادرك.لكنهالتقاسيماداءإلايحسنلاالماضيفيالعربيادازففكانالمامتمنةيهابما..الحديثةبيةالعرالروععنمطلفأيعبرلاغناءناانوالحق

مراففةمنيمكنهبىصلتهآعلىاالعزفيحنانمجبالعازفانالآن.الآخذةال!مةتخاقالتيوالاممالالعلوموكافةوالر!موللثعرالادب

ن"ا،وسيقيةالفرقةجموعةفيدور.وان،ابر.وعةمعوالعزف-المطرباوانبناقالمشاعرفينفاعارمنيواكبهامامع،لميالطاططالىبالصمود

الموسيقىثقدمتفقدولهذ!ا)وشيقيةالمعزوفةتحوينفي؟كانالاههواحد،وضوععلىالآنحتىيفتمرا)مربيالغناء...جديدةعاطفيةفاقا

طوصاً.تقدمألفوالتأالتادليماحيثمنللغناءقةالمراة...الياكطالحب.مو

لان،يحالص!اد!...العلم:واحدةكاهةفيفهتلخمىإقتراحاتياما!لمانواشارهموفنياادبيأ،الملحنينتمفيففيفتتلخمىاق!تراحاتياما

فيوغلزفأوملحنأموسبقياالانانمنلتبلكآفيةيخر.حدهاالموهبة0ه0طرباولهومجردوليسالبلإدفيالفكريةالن!ضةنوا-ىمنناحية

واحد.وقتانوالمسارح،الاسطواناتوشركآتكالاذاعات-يقيةالموالنشردورعلى

ئةامراالدول.اروهو،العرببةالبلادفياهملشيئاًاذكرانبدولاالىالاتجادالملحنينيدفعمما،تترلعنهلاالموسيقىمنمستوىبيهافمانقرر

)مبتودات(تضعان-مدارسيافيالموبجمىتدرإسزقررانبعدتحاوللمالبدا؟فيجاءتوانراقيةمؤلفاتلديناوتوفروحين،ادتوىهذالثلوغ

.موسيقيةلةآلكلمنهاالناتالفربمدارسفينجدبيماةالترقيةللالاتوللتذوق،بالت!هـارحماعهايفودونفأحمم،الناساذواقعلىالوقحيبةغر

.-اهمةيساهمذلكفان،الموسيقىنعليمونق(التودات)مذهتموضعومى...بالفطرةتدركلاالثقافةحالاتمنحالةالموسيقي

.الرجوةالمكانةالىتجوسيقاناالسموفيفالة()لبنانالووميحليمالاستاذجواب

!مرأ)الشراعيحسنعدالاستاذجوابانعلىاكيدةدلالىيدلال!ربيالغنائ!-المو-.فيالالتاجفيماانكل

وانم!ا،اطالصةالموسبقىيعرفوالماجماليةبصورةالعرباناعتقدوليىفقطشفيههمحيثمنالجماهيرميولارضاءهوالملحنيناكرهدف

الموي!قىفالى،رزاو!،يةالراليلادفيالمعروفهنهالوافيالغناءغرفواالعبرة!الىينةالالحانذاتالمعانيالقويةالاغانيئواذوا!متوجيهحيثمن

فييتلخصالانمنهاموجودو5ماوكل،الع!حيحبممناهاجد-ولمبيةالعرالمثوقدوالطةرةالقوميوالوعيثبةالتوئةإلعرالروححقيقةعنمادفأأتعبير

ممر،ففي.الاليةللموسيقىالص!حالطابعتأخذلمئةبداعاولاتبعفىمحاكاة!باباولىجعن،الملحييناعرافىسبباناخوالى.الجامحةالوطنط

."صورهاشتىفيالموسيقيةللمولفاتالاسىوضعالمو-.كيينمنقلةتحاولمنعليهمالباباهذا.يدر"القكواماالفيالملحنينلعجزامايعود(الوعي

هذهمثليحاول.نالا-رىالعربيةالإدفيهناكانمنيقينعلىولت.والتاربخوالوطناعثهاهامواجبا!ماهميةعنثتاضونجعإ+ماديكسب

ضبالختدفةالعربيةللاذاءاتاسحماءيفيلاصظتقدكنتولنالمحاولاتعنهرمراعاةجازبالىالب.جي!ةالقوميةبااواقالانتاجنيلوولكيولذللا

بممناهاالآليةالمؤلفاتعدإدفيتدخللاالي،اطالصةللثرقيةالالوان:اقترمطاني،الممقولاطدالىولكن،الترفيه

لمةالعراوسبقىاتعبرهل*:،وهوالؤالحميمالىاذنولنرجع.اطميقيالادبيالانناجعلىرةابةفرضالعربيهالحكوماتبمطاليةصحفيةحملةالمارة

هقىالموسانقلتوكا.كا؟المتوئبةالعرببةالروحعن.صصحأتمبيرأالمعاءرةسخافاتمنثقدمهبماانلتالاسظثركاتتستقلظروالغنافيوالموسيقي

،معو،الهربيةالىوحعنالممحيحالتبيرنعبرحتىبعدتوجدلمالمربيةجاقتأيفالىوالدعوة،الحياةفىوطموحهوغنفوانهالشبابالنث!اطهدامة

.قالتونيلهانرجومحاولاتمناليها:رتماو5هناكالاذاعاتواحداثبرامجحللأليراتعلىالفنانينوكباروالادباءالمفكرينمن

بايجادشيءكلقبلللعربيةالبلإدضهتمانفهي،الموضؤعفياقتراحاتياماباذكاءكفيلهوماالجديدةالاغانيمنفجهايذاعاسبوعيةاويوم.4اركان

ءمنالفربيةالموسيقىدراسةبرامجهافيتتبعالتيالمنظعةالموسيقيةالمعاهدتتنوعالىعلى.وامتهوطنهتجا.تهبواجبلفردكلوبت!كيرالوطنيالث!ور

وللقالبالموسيفياكوزيعمنذللاالى،وماوالأساليبالعامةالقواعدناحيةمنبأسلااذاطمالمىالثعرمنكهاتكونقل!الاركآنهذ.فيالاغافي

علىليةآغريمةموسيقىعندنايكونانيمكننرلكوعند.الموسيقي.العامةوالأميةالتعليملنبةمساعاة،الراقيالاقليميالزجلمنبعضهمل،ظم

فيا!اررسالتهاتؤديالمميزكاالترفيالطابعقاياهافيتحم!!صحيحةاسىالصالاتهذهتقدمهلماجداضروريفأمراللياءصالاتبرامجصاقبةواما

لهمعنىلاارتجالايدنظريفينفلهماقكل،للتعليمبغيراما.الاننانيةطريقعنتحقيق!ااقلسعىالقىالوطنيةيةالفوموالعزةتئفقلااغانمن

ممريةموسيقىايجادفيسيملرستها!الياطاصةمحاولانيوفي.فيهتعبير.لانفسهنئقيفعلهمجبرأعندهاف!انكليصبحالاحلامهذهلناتحققتفاذا،الفن
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اوسيقىايؤديانيستطبحمتلاكلعومامكصوتنادر.صوت،التعبيرعلىليأاالموزعةالمصرلهالمقطوعاتالموشيقيةمنحمم!يووضعالىانعهيت،معبرة

اسكطاعالأداءعلىالقدير((الصوت*عندهاالملحنوجدفحين،يخلقإهابلكتبتهففجماءالسبيلهذافيالصغيرةالحطوات،بف!خطوتقداث!اعتقد0

فيه!كلومأمنجدممتازلحنوهو،نةسهاعنتتحدثمصر((لحنيخلقأناطاصةبالصورتبطشاليالمعبرةالضرقيةالالوانمنكثيرالسيمائيةللاقلإم

أداءالموسيقىيؤديانصوتهاتطاعاوقد،تخطببلتغنيلاو!أخها(كليوبطرة):حعزوقةبتأليفهاقمتالتيالاخرىالمعزوفات،وفيفيلمكلفى

تستطيعللىهينفسماممقوم.أم،القويةيقةالممبالإنفمالاتنأمئحوصالحا(ئهالتا)و)فتتاحية(الصغيرالراعي)و(والمولوية)و(ولماننب!)و

((مدة*اوبريتو5الرمنومذا:ونصفساعةلمدةغنائيةوصلةفيتقفأنلهااعملاليالنظرلههذهيؤكدماوغيرها(الملوكواديمتتاليات)و

الستمعينبوعيالاحتفاظمناثناح!كافيتتمكنفأمكلبومذلكومع،غنائية.النجاحلهاوارجو

ىوهورص!تووىلمهتو(شكوكووكا)ئتولكن)عوبهاأدهوالماعحائعحمإهبمعد(البنانللثسيفءبريالاستاذجواب

لا.-ع-قا..موسيقيةانهايمني(المماعرة4للعراالموسيقى)مفهومانقررنامااذا

الصولاتيةلايأالمستبرألالمو!بميق!اعدلرتفيمعاا%رزاةواغ!افرالظصىلمممةعإمقالىجلاوالشعربمصاحبةالارفسهاعنالتعبيرقتطيعلاانهاايغناثية

بةبعالسرالنولوجطريقةالى،الموجودةالموسيقىان.باكك!السؤالمنالاولالبطرعلطيخبانامكنناافئلأ

الاشماران"رزا.ممنىاإنوثبةالمهرروحعنتعبرلاالعاصرل!ةالعر

اطبراءالىنفتقر.لكنناموجودةوالاصوات،موجودةعندناهدواول،اقطو!االموسيقىوكذلك،علىالصومتملكلاللغناءتختارالقاوالازجال

بلتحتطفهاالعاهد،فيالاصواتهذ.نجدلاالواقعفيقحن،الاصواتفيالطلقالشعريملكهاالتيالجاليةبالقيعةنقارحهاانيمكنناذاذقيجماليةممةاية

ايحمصمهلموهمهالفرقدورلويفرأنف!أمالافالموتا،الصربيتهبعمليا)ذاصقلأ،ريقه!اطبراهذهنفىفيظهرتاليالاخرىبيةالابالؤلفاتاوالماثيل10ارسوم0ا

عددهاالتيوالقواعدللاسسواخضاغهلهالمنالةيذغي،سيقيةالممكالآلةمنتجومنهااقادنفه!ةقيمةتملكالاعانيهذهكآنتوإن،التاريخمنالفترة

.-.صالنفعةللافادةكثيرةحالاتفيتفوقماديةتجارلةافادةانالالىهذ.معل

تخرجلما!اارا!دليل01،منهائد-فافل!إوجود-اهداول1.1،ءالخبرلاً.والادباءوالنحالونوالرسامرناءالثعريجشبهاالغ

.الانحتىواحدا-

الاعواتكلتف!انارىفأنا،الاصواتقياطبراءايجادوبجابصوعيندثعيظذوصعالموسيقيوضمناانالىقتنفىفيلقررولسنل

فد،اخراجفي،والتعا.نالزجممليئتتمشء،!مرالىبالثرقالوجودة!هغنقيءالبيبعضزأخرالطويللماريخبمافيالموسيقيفالفن...ممالجه

لمالمشازينباللحنين،وكذللاالالمونبالعازفينغنيةمصرأناذ،صيمغري!قيمةىواصىتطورهدربافيانطدقانليثما.لكنهالفنونساش

الىقلتكاالحقيقةفيراجعالنقعىولكن،الواغيةالفنيةوالا"تجاهات...الاخرىالننور

بالأمل،نف!طفلات.مرفيعر!يةاعواتالىاستمعتوقد،الاصواتالمرحلةهذهمنللاتفالالمجردةالامانيعنالبعيدةادلميةدالاةتراحات

وز(يخر)و(عدسعاد)اتالا!وهذهاعحابامنواذكر،والاعجابالسرءح،للتحقيقالىاقربهاوللمثبةمنثابكةكثيرةالمراحلالمتقدمةال

.فماالبلإدممتازونوملحثونموسيقيونعندناداموما1(ا!حصابر)ويعرفىلراقم!توىغلىالاذاعةدورواهمها،اك!قافيةالزسساتالفاق

منوسيضج،واصواخهمموسيقانابيننمزجلاف!اذا،!امواتبيةالهرتحقيقفال!.انتاجمنالمستوىهذادونماالمسفعينوحجبعلىلماجامن

الراهنوضعنا.حدودعلى.قفنااذااما.رقيعفنشلاولاالمزجمذانقطةمخددلانعلينايجبالذيالطالعالجلمنهيفيدالحيويالتقريرهذا

لثادية()منولوجاتتى-حقوتنحدرتنحدرالموسيقىشظلالذيابرورمنه.ويفيدامامهللتطورطرييئاختصارعلىفنساغدالافطلإق

يد3وتأتكرارهاسيجةراقيةاعالاعداءنفسهفيثستقرعن!مالذةسيبد
.(سكوكو)و

ناوأبيففي،المتوثبةالأجماعيةوالانجاهاتالموسيقىبينللعلرقةاما..!اياماش

الموسيقىحالةوفي،الانانيةالانيللتجاوبامعاستعدادعلىدائماًالوسيقىقلاالنفعيةاعتباراتهغلىالقرارهذاسيوشالذينفسطالفنادمنهاويفيد

ستتضعنهاالتيللمانيم.سيقاهه!اضماعاللحن!همةنجدللأغانيالمصاحبةوالت!مىبالمحلممواهبهبصقلإلاالمقررالمستومىالىللصعودمبيلامحد

الأد!التأليفمجالهواخرمجالالىالمث؟ةتنتقل،.فا،الاغانيتلك.الواسحوالاط!ع

ويتمتلهابماوينفعلالسائدةالانجاهاتالؤلفيفهماناولافيجب،للأغاني!رةالرافيللفنىالتوى"ذامثللنميةعلىتحرعىليمةانشدولا

د--5...،.بة.،.انبفلا،المماصراننائيالال!اجلنشرل!يتالتيللفترةتوازىاؤمنمن

يعها.لالبدعارلاعت!يوخدجاس!اليهاامنب!المعمكاداى!ما.خدقمالألموسيقي!المنارسبةصددقآصحيطاًتعبيرتعبر،العالطالكلمةهفهومبفىبماعالميةموسيقىيخالنئهأ

الموسيقىوهذه،موجودةانهارأدففي،اطمالصةالموسيقىغنأماالمتوئبةالصرروحعن

حياتنا.فيعحيحةتأديةرسالتا.تؤدي،موضوعهاعنصادفةترجمةتزجم(ممر)الثربفعودتاذالايجواب

،الوهابلعبد(اليادبنت)مقطوعةكنعوذجعصانذكرانونستطيعانتبتطيعموسيقىاينفا،الثعبيرعنتممزموسيقيرأدفيلسص

ال!ثرقفيالألوتالانسانيللن!وذجهذاعنمعبرةمادقةمورةتنقلوالقعبرةولا،الختلفةالتكل!ميةالالفعالاتتحملوالت،الإلائيةاطاباتعنلع!

فيهاارمز-لنتحيث(اطنست).ءفطوعة،ظمةمصروفي،عامةلفحرةأستجيبأنأرىلافأنا،الغربأوالشرقالىبلنسابهاقلدبعد

.مقطوغة.3سرفيلثضييبالاستمار،.تمتلياحساستجربةعنواعبرلمصر،،بالنماتغنيةموسيقانافان،عصريأ،أ!ونأنلمجردالصرمعالت!ئي

المقطوعةوهذ.،اللبنانيينمنوما،رحبانيللأخوت(.لالالايابا)عتستمل!اليالامواتوجودعدمبلالموسيقىعيبليسعندناوللعيب

صادكةهانانيةلتجربةعميقبانفعالمثحونةقادرةوليستضيقةعندناالامولتان.الأحلالوجه-علىا!لوسيصأداء
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الملوظ.اهمامهاا.لتهالارفيعللموسبيقىمنمقامبمااذن،فلولايقبنهاالاخرى(للعراق)شكرسالانالاستاقجواب

عقيعةامولفىنتخبطنترك!انفاماالطريقضزقفيالآنسبفاناللعربيةالروحالىتمتلاالعربيالوطنفيالآنالشاثللموسبقىان

برعونثهفيقودهل،الموسيقىعنكلشيءيجهلمنلفريرعاهاسقيمةواساليبمناطانهلاكزأخذتمتلأالعاصرةالمصرلهفالموسيقى.علةبايةالأصيلة

فيلنسيربهاياديما.هوجديدةبأسثابدأخذا.،الهاولهشفاالى.جه!.للب!لالقائتارصريةبالموشقىو،ستقبحئهشابشكلوتجتالغريمةالموسيقى

الراقية.3الاركاباسموخمحاالق(المقامات)غناءهوبهيفخرونفالذيالعراقفيأما

فقد،المثدعينالعباقرةاوسيقييهامدينةالغرببلادفيالموسيقيةوللن!عةا!اماتباسماءهذاعلىالاستدلالويمكن.كذلكليستانهامععراقية

لهمظة!االقافنيةاالكنوزتلكعلىيتكلواولما!بالانتاجغلىداًبوا.الكردلةاوللتركيةاوالفارسيةفياللتاصولهانجداليالاعاءهذهنفسها،

فاغنر:الموسيقيقالوقد.الوسيقىوجالاتمنسبقهممنهمااقيينبالرالفرسواحتكاكالعمافيالاستطرانارىفانييكنومط

ولااءهذايخثىفن،اطاضرحلممنيقظةالاالمستقبلفنلمى*ومن،ا!ريةالأظاربكية2دونالعراقفيالدخيلالغناءهذااًشاعااللذاق

،0حلمفيداممأيظلى،رامنةحقيقهالىباحالتهكفيلةة.!بأنيؤ"نوالانجذال.التخاذلتسلاموالاسعنالكسليعبرنجد.الغناءهذاروحيةحيث

الدنيةمنالبلدذللابلغهماغلىيدلعادقمقياسبلدكلا"وسيقىانتصوركآنتا!ماههذاموسيقىحسيةانمللعاميةالحسيةالكلماتبضباعتماد.

اكولس،الموسيقىوخاصةللفنونفيالىعامةذاتفالدول.والحضارةاحشكر-ثالعنمافيالىمنفى(السلإطين)حمثناءا:4تماعالاجا،لة

:ا،لدة!ئكسبير!متهقالانوسبق،اررإةاسثابساشفىالىعاتذات..الموسيقىمنالنوعهذاوتبنى(الحريمنظام)

كا0الاممرفيمقياسالموسيقى*لازالاغافيتلحينعلىللعرييالوطنفيالموسيقييناتجاهازصبلقد

ببهومابالاة،ربليتاولافبلادنا،وا!ناغلىنظرةلنلقوالانالا!أعلىتدلاليهيولأضهاوالمستعالموسبقيبين!.الوسيعر3لاخما

فياكأ!بير!كانمما،الافراد-رباتمنواطدوالاستيدادللظلممنولهذا،الغايةعئيكونانماابعدفهمااالحن.أماالموسبقىأبا..فكرخها

الحلقي،والانحطاطوالضعفالذلسانيليهماثاعتالديخاوغنائناموسيقانادوسءفىالإتسيرليما(قىعهرأي()اثزهمةالمعاصرةالممريةاوسيقىافقدت

يستفماصعانثم،ويهرضونيتأوهونوالمستمعينيفيمتيآلليرم!نرى..مسروقةفتافهةوجدتانوهي

فيالارباالاطرافبتحريلامأخذ.ن،الضيقمعناهفي،اولربجهم-الاضهمارقواتجلاءبعد.سوريافيالموسيص"للنهضةسارتولقد

لعرفاحركات.هذه،ويصفقبرنالارفىغلىفيفربون،ليفاعيةحركاتا-بىعلىالمبنية،وجمالهلوسهانقاوتههانلهباطيريبشرماعددربفي

اسف.جمصنحنونعرمها،البدائيةالأقواملممةع!وبصور0والقديرالةخرتستحق،مستفيضةدراساتوغلىقويمة

ولافكرةتحمللاالقالتاههةبالأطانللثديد.لعناسببشىهناومنموسيقىتوازيانسكناليللعر!عةالموسيقىتلكالانحتىكولد

عناصرللطرب،احدانهاعلىالموسيقىة!مدرجةالىنصلبل،معنىعنتعبر.الغرل!العالم

،هزة،و،لحن((كارصة.فينعرفهالذيالطربذلك،اولرباممهلابجوازهالعربيا!اررغعن!رةالعالمدعطىمو-يقىتربدنحن

.كأكآسشفةءو،بطننريدها،الممتدةالنقيةالصحارىعبيرمنهانظعممو-:فىوفىيد،الانسالية

لعبردعبيرأثملالاالمعاصرةموسيقانابأنللقولالىممههذامنواخلمىالثعبعبرهـاورلا!القالجياثالخركاعن-بروتطلعأوأفكار(مورا

الناسسكوتاعتبرافىإذ،شئغاذاثبةالمتو،العر!4الروحعنصادقأموشقىو!ريدها،الحرلة0الوحدةسيلفيتهوثوراإضاتهانتففيالعرل!

هذااناذن،.فلأقلوقبولارضىعندمتصادفانهلعلىاكيد!دليلاعنهاار!لامقوىضدخضاهاالتيالحريةمعاركعنتعبرصاحرة،اًبية،حرة

الموسيقىفىتولبيقابلهحقأ،توثبهناككالن)ذا،يةالعرلروحافيفيالتووتندبتبكىخاشة،نائحة،ذليلةموسيقىبدهافىولا،والتمفنوالطغيان

حقأ..دوثبهناككاناذا،العربيةا!يةللثهواتكأ.ليمجرد-إضاة4-يدءاشولا،واطواه،العاشاق

بالعربية.نصفهاموسيقاناعننتكلمانناالىالاثارةمنلىبدولا.واستثارتهاالرخيصة

العرل!ةالموسيقىمنعبيبخليمرمجردموسيقايأفانعالوااءا،تجاوزاًا!امةلمةالعرللمو-بقىالاسسوضحاناعتقدالاقتراحاتحيثمنو

انقطاالقالاعمعطحافعذاالنالغروسيقاناملةالقانطيةكلالةا!ةناعميةعاانما.الموسلميقيينبينلذلكالمؤتمراتوعقدلها(وني4هار)ابادعذوالمعل

..-...بلادفيالحاسمالاشلهاسيكرن...،الجماهيراذواقوشبية،انفمم

بلغتهفياالفضلكللهااليكا!الوثيقةاهالصلةوالالمقلى"لغرسيقىن."،"الواسقىالى.توقهالعربيالشبتطدععنالعهسروحعنتعبرموسيقيةفنيةنهضة

.رر..-.بةأضلانسانيعالم

اخلعأم!نيال!االحكوتخلقهاتننلتد!آفأاقلل%نالحا!استطيعكفطلفهوفتا.لالنيا!سوريا)"للشمعفشام.ذالاستلابضو

كبيرةيةعنلالموعميقىتوليانولاارالام!ن،؟ةالعز!اءطهـتاذاقما.ضماوحضاراالشعوبمدنياتفيهاتتجلىأبةينةةامصلموسيقىانانازمحرلا

ء.ع..-...،ضقةدسمطةونطتاولةلاتاالموسيقىمنحظ!اكلالفطريةفالثعوب
الصحيحةالموسيقىي!دووجديد-يلميسب،وحاص،ـالاوليهالدارسدي--.

...ءلدرجةتبعأعندماإلموسيقىسمتالحضارةمعارجفيالشعوبتدرجتو!طا
لأمة.افما-الحطيرسهيرالمولهرساوير

السيلهذافياجبها0بعضتؤديانتستطبعكذلكوالاذاعات.نتجاهلماانإلازأبىواقعةحقيقةشكلاومذه.الحضارةتلك

ئةارضاعلى!همتهاتقمرانلاارفعذوفي.ستوىالىالشعببىفعفتحاولاطفالعووجمالاكعوررقةإوسيقىتولدفيالةفساانكذلكخافوغير

يوسيقيةونوادمعاهدتفئأورهايتهاالحكومابئوبتشجيعب،غراش.و،لقفيداًببشأواًبلغتللتيالغربيةفالامم،الاحساسودقةالذوقوسلامة

للفوضي.)شاعةسبيا!فياخرىوسيلةتصونانلا،نحتمونعليهايقومت!ونمااشدفهيء:ثأبالموسيفىعنايتهاتكنلم،والفنونالعلوممفنمار

بدأنا8قذبأننااقولاناستطيعفقطوعندهلاطيويةالشؤونفيلمرفهىالمو-:8شؤونفيثصرفماتوفيرالىحاجه
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فانالمثاعرعنالتعبيرمنضرباالموسيقىواذاكانتهالانحطاطزمنقويأ()مصرالطويل؟لالاستاذجواب

ءهـثاغرعنبينأاختلافأتختلفشلىولااليومالمتوثبةالعرهـةالممثاغرترالمعاعرةالعربرهـ!ةالموسيقى!ا*اذاكازت((الآدابشمجلةتسأل

.الا--اسبالجالالدمنمندمنةنفسهفينيرالصحراءفيبد.صينطاعاتوابقىالموسانفيشكمنوليس0اكوقةبةالعرالر.حعنعحيحأبيراً

نابدلاوالفروببالنغماتاصلآالت.4ء:نالعر"وبقاناانوأبيوفيمنقيهةايةالىحمدفولاللكسالىر.حعنللاتمبرلاالمعاصرةالعربية

خرالععنللتعبيراقربالتكونالتوزيعفىالةر.يةالوسيقىحذوتحذوهـااشههالعاصرةالعربهبةفالموسيقى:عليهاالداهضةالاممتحرصاليالقيم

نظرةفىالوبالىلموسيقيوناللمؤلفونينظرانمنبدلاات؟،وئبتنان!-البماسادتالتيالثاذةالرغباتعنثفرعصهما،الشرفيبالرشتكون

جانباليغلمالموبفىانردركواوانالحاليةنظرخهمعنتختلفجدليماوواتوالضفرغبالانحلالانسمالذيالعصرهذا،بعدهوماالامويال+صر

يكونلأنالايصلحلاالسايمالفطريالؤ.وقوان،السليمال!ريالذوقربمرور.الشهواتبقاظواالفراشلالمارةو-:لةوالغناءالموسيقىواتخاذ

العلم.الطتستندموسيقيةلمؤلفاتطيبةنواةالاواةقدمعلى.ففوالفنونالعدومهنالوانأالهربيالعالمعرفالسنين

نااذذلكفيع!بولا!ثيريئ،خصوماًالنظريةالذ.اناعرفالا:القديمعلاماغلىوالرشالموسيقىوب!ت،الناهضةالاممفي-.ثيل!!هامع

الح.4الامموبأدابالانسانيوواقعهم؟حيط!متأشواالذينالمحدثينالهعراء.والاماءالجواريعهد

لهميقالسكانعندما،اليومقبلالمعارضةهذه.ثلواجهواالاخرىالشعوبةمراهما.للفناءالموالميقىانعلىاستقرقدالرأيكانولما

المرتجلهوالاكبراالثملغروانللسايقةشعرهوالى-افياكعرانولا،العربيةالسعوبعلىالمحتم"نبلالواجبمن،كآن-طدمهاوعنوان

صوتلهميسمعيعدلمليماالنظربهذهثلينالقاانالحطحسنومن.الاكبرالموسبقىمؤلفيفياقابهااليالصقهاالسبةهذهددفعان،الحكوماتاقول

موسيقانافيتجديدايبانئلونالقا5ؤلاءيباًقربممياءقانواملهمدويستطعالذيهووحدهالشعبان.زائفةوصثهرءرخيصةرغبلتوراء

الاصلي.بظابعمايذهبوضمعورناهـنااح!عنعبرة5وجعلها.يرقىانعلىالعزموطدقددامماارادتهيفوف!ان

بيةاوسيقىالساتوفيانالىالنظرا!!انهناواجيمنانواعتقدلنالمرجوةالنهضةفيالمعاعرينالؤلفينعلىالاعمادان،رأبيوفي

فييقىالموتظوران3ونيدرالذينالاستعمماريينباليثفلاخذالجديدةطبفاصحيحةدراسةا)فنيدرسوا!غالبيتهماناذحاسمةنتيجةالىيؤدي

،إح"4أمناكعبنة-يةفياصيلاآثيرتأيوشانبدلااكموبمنشعبجديدجبدلهةترفيجباذن.للناهفىالعالممخاءاكآد4فيبهاالمموليقواعد

ولذلك.لمانيةزاحيةمنثبنومنبهيحس!اعادقتمهيرصدىويكونهدالمطبان.ئلفايردوقد.!حيحةنظمعلىدقوممعاهدفىالموسيقىيتعلم

تتأشالايجبموسيقانااناليوميقولوقعمارالاتدعاةذسمعاخذنافقداناقررولكني.بمصرقؤادومعهدللموسيقىالعاليالمهدمثلموجودة

!يإلاستمارهؤلاءبعضكآنبصفاحها.وبالاسىالاحتفاظبحجةالغرببموسيقىتخرجقدانهالحة.فة،ل،خدمةايةالموسيقىلفنيقدطلمالمعهديئهذيئ

اكسقيةالموبفيةالالاتجموعةفيالدخولعننالكللةاحىبابعادينادون.الجإهكمنالعلمعلىا!لرهم،متعلمينائصافمنهما

لأداءتصلحلاغربيةلةآال!مانانبحجةالابتدافي-،الرباباالةمحلالتختنطاقعنالحروجهيالوسيةيةالمماهدبعد.انث!اءالثانيةوا!وة

.الشر-ثةللنغماتالواثعلىالقضاءذلكفيانزاعمينعموقد0الأور!لستراالىالشرفي

اوسيقىاانالقائيننظرلهيذصونزالواماالحئيرينانواعنقدحقالفنغجرةابتدغهاضخمةاكذوبة،القديمالتراث*وكامة،القديم

وقد،ئماخصامنحمميراًققدت.الاتدونالايجبحماعية.وسيفىالشرقيةء-لىئرم!شالأيكونانقبلوأ!ىفيفالفن،همويندشوانتقدملا

انالافبمهرفةالإبجديةسمتحهاكاقدسمت،.-يقاناتدوينانالت!ربة:اثبتونصورا-سنمستقبلفيالاملغنجهانعبراجماءليةضرورة!.جوده

بها.تنحطولمالثعورالىالحياةتجميلفكرةعنخرجقدفالفن،نكرهها.ئبهواقعاً

بموسيقالاصللنهوفىالطريقانعراحةاقولانمنبدلاوختامأ.فيهاوالمساهمةباط-اة

تدارسبذلك.اعي،عندناوالفنونوالعلومبالاذاباللنهوفىيقالطرنفسبألاتهالتختانلىفولبالتختالاوركسترااستبدالفكرةالىولمهود

والاقتباسالموسبقىالحقلفياكعوبانحتلفعند4االانساا!حارةأتجتهاماانيربدالتيالصادقةالأنفعالاتيمطيناانابداًيمكنلاوام!نياتهالمحدودة

.غرارهعلىالابداعوبالتاليبهوالتأرمنه.لليانالىيحتاجلابهمسلماميوهو5احا-؟عنالمؤلفبهايعبر

(اقادر)لافعانج!عدالاستاذجوابيستطيعونوعلمووعيفهمعلىمؤلفينإيننالنرىفاننا،الحينيحينوحتى

ء.ه.---ء.-ل--.الاذاغةدورتأخذبانيقالطرلهمنمهداننرى.ثورةانقلاباًيحدثواان
سحس!يىالمكويمرحلهاش!بحتاروماالعرسيطالا.هارالعلوممن

يهىهالذيالوعىنعدملابذلكوهي،اطياةفيحق"نللاممم!الهامة3الىزبعللفنعلىاسيد)عو-للنشرثل.سااوسه!بوصفها-تقهاعاعلى

الىالوع!ذلك2ادفىوقد،اسظيرةالغايةتلكسبيلفياستفحية!كرةلهاهذ.2ذوقفيصعوبةالىتعويجدتغصبوقد،عليهالعالميةالالا!باذاعة

فازكماأيهاوتتوئبتةصدهمالتحقيقالناجعةئلالوساد!ربةا،!امرةحتىط3اتودهسوتوالاصراروالايمانبالص،رولكن،اطالدةالالاكل

الامتحانيالدورمذافيبيدهاسأخذمنلىامتطلعة،الئاقةاارحلةدنلايستطيحلابالعوبمابفعلمسم.مةاعانوهوسيمىوراءدفاعالاةمنيبرأ

لئها.اعأشدبنعلان

ومل،والةنوالادباوالعلمعةوالمظالاقتصادووالاخلإقال!ياسةزعماءمن

.الطرقخيرالىقوخمهاتوجهحازمةصكيمةزعامةالىاحو!اعسها!دالاسقادجواب

فيعنهاشضميتهككويئفيالجهودتقللاآخر.أمس،بهمسلماصهذاورلةالللإذاعةالعامالدير

كساشوامالهاالامةلاماغنتعبرالتيالعربيةالموسيقىهو،الامرذلكعنصحيحأتعبيراًالاسفمعنعبرلاالمعاصرةالمرإءيةموسيقاناان

الول!ب؟الوعيلهذاملاءمتهادرجةهي،فافيلكفياشمنوالعلومالفنونما،الاملفيئيةبداصحراويةح!اةوريبةلأنهاذلك،القويةئةالعرالروح

-78الصفحةغلىالتتمة-تأثيراًالاعليةالموسيقيةروحنافياشتمجا.رةثوبموسيقىمنومزيج
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ص.ء9وصالكدعوةالىاح.إءالانفامالعربيةالقديمة،متو-ينمالهامناش

اصهتظت.مازرتهامؤالىاسىواادعوةارزه5ءحعا؟!*بت!أرالىا-ئج

ننيواهضالابطالمرللشمورممهملامنةيماوما،ءهالكرباصفةاظاومن!ومى

لىلكماء3هتوهو،ا3حمصباللاو5نإلامةايدغر.نا:أ!زوا1خيراو9-2؟حةلصفامنال"تة-9

دعتنحماالم!اووـذيوقدان-نولا،الفهيةسيلمهالينيريوقدهمن!ءصصصءص?-صصصصصص-?صصصصص-ءصصصصص?-?ص-?صصءصص!-صص?ص--ءصصصص?ءصصصصصصء!

بروداتمطحبااالىا)-اعينرغم4ررالعرا!ا،مة-تق!ا!لموا،نهطفااالىمنا)عربيالع:اءنوا،موبقىنهاكو-يثمىريةالعرا)وسبقىلىا

.حمهاحياامباسنونلفا)-اش!مولهكا(زيةاألااطفاالعوعنا)تبيرهـمانمااءءفياو5ثحي

.01-.سطاا.ب!أمهابددهاوجميلفنأططبةعإيم!تخم:ىا!صوواعد!قو"ن

لمق!دا5(اادوارلنا-ر"ا!ص."الاأاإءالاالسابأق!اوداالمثوإرزقماواباثزةةردطتواالعقيعاطالقيممماالاقايمصةالعابيعةانغير

ومحء،سمهوع،مو!و...!التيما)عيهفيكد!كالاءرولإس،والاداباالفنونفيالاساليبتخمتلف

-يقىلموبايىهىماوجدثلانهباعتقداإذ.(صرةلمعاابيةال*رسيقىلموا)بتعبير

.الثسجميرعبرينمثكرك-قمط
هـوكاالفصوداكانذافا.(-يقىمو)لكالة،ماال-كاالفىلمعىلا-ءلمعاللمةلعا--ص

.س!-.ر.-رعننابا-تلافأاريةالغرلموسيقىاعنبهاباسيو!س!إفبيةالعرةالموس"قى

فر!لبشاههـذعنةرعباهووضىلماا؟يا!انمنالياا!لمن!قاقىلشراسبقيولما:اترل1اهذ

؟.ذواقلاواطفوالعواروحواليمورلفيبينوالغرالعرببينالاختلاف
ال!نعةعليكلزغل-لتيالموسيقىاهذهنفا13ثايماوماشيحالتوواراالأد.اوتءلمبالعماا.-.

رسيةوالفاكيةلتراموخالاا"نخايطعنرةعبانهالا"ثبولمةابعةلعرحاءلىانعتعرلاعلىلاير)تصوالبله"رلراعلىلها!واهاعدارومدتعتصةلغراسيقىلموافنجد

..بيةالعرسثقىاواط.يعةميكاال:فسيةتءافاندلاا

/.فةطع!يةارتصوواةفكرليماانعتعكرلىالىود،قطر-اكطر:!ادهصولمقاليماولبدا

ادفطدكاأاأماوم-نةابمرهنا،ا،وويصتجا.ا!التيالحإصةمزيتم!.:ه!لانءلى

بيةال*رالبا،دباهـمنلأطلمحليااليعىل*ناءلهـوبماً.وذو.العلممنةابمركوصاالعاطفة

رودو.اعوهـمةالعرربمهجهوخالغناىكونهدسلأاقلاقىلفماحليلتأصةحقهومنمامعلدمهدهامناس"وحتهاالقيصياخ!اتهاله15غيرجماتتأولاالنفوسانثم

عاملين:لىاذلكفيالسبطيتعنصادرهونماابيادرلفنا"قء"الحاص15إشءورالاثهرلافهي

والنظرةالقديمالعربيللغناءنثأةالىلعودقديمعاما!-الاواطال!اما.التغنياباا-"!ايحها!لانهوثبةالأةلرو-هاملإثمف!ولذلكبيةاعراالامة

-!البطولةمعإنية"هاكفس:ةندقاعاخهااا)يهتصهوماعبجمغنيوهوكافةاطفهاو"

وطدللخوابيدولفيعرآاءاازدوالسرفمامراواسظعافامةرافيلىعصعوالة:الش"سلعصرلقمه!فىنتالالتطلعمياومر!فةالعاياتلذكراليومجالواهاولحباجسوهواثبةولمةا

-.-.الىتقبللىا

)يةلاوروالموسيقىوالاوروبياالغخاءباننلاصظلي؟خما.لمجونوااح!رةلتيلبيةالروحلىكاو5بل،يزصون؟شنأحزبطالعرالغناءليم،لا

بالروحيةعمش.جووسطايئسالكناءعضاابيننموهماكاما!وتعرعاشانشهاحزقيد،13موضوعنفسكلفيهتجد،الحياةفيبليةقاكلعلىتنطوي

اذنالعربيفالغناءمالوجدانتباعيلىاعالىأيةاالاؤف-!بالنووالميخهوتحد،ايىاة0!إهـجاكضفتهاان15ءسورفيهوتجد،ناالحزاءةورهـا

للإس-م!ةالصالهيرالصحوللموسبقىوجودلالأنه-"زصاحالتيةىبلمووا-عاًوانااميدؤ؟هفيدوضها14جلالهاانايمهش3و1،بدايخياربخاللادكارمجالا

غايتهنماوااطفا)عولانفعإلتصويراوساميةافءرءنالتببمنهمايةالظ..تقبلهازكوينلىاالهاإجممامثتانللتحقز

المو-يقىليع!ىسلمستمعافيازعةللحبوطفلالعونمارةواالىكارىاتطراو5رتحدةواطبعةمنلانمماة!السوحللراير"-ابيالءرالغناءو5ذا5

هحابانحتلفعنوزعبرالاؤ-الىفيلعواطفلاثسفتخاطبالتيرإةالاورو.هةالط"لهذهوحي

.والجمالير4اوتوبم"ـ!حوهوصئاعرمالهواهاكقليمى،تصفيةلىايحتاجلاا!كامالعربيالةناءانا-مدلاانيتير

رة!دونالذين3.عظحهايتصفالتيالفنيةالاميةفبعودالىالثانيالعاءا!اءااتاءا.تدادبجهلتهالحاضرالعربيفإلفناء،يه.صفالىحاجةلال؟4شىءمن

الفنةالدراسةزنقصهمالملحنيناولإكفمظممالمو-.قيفوالتاًلللتلحيخا3وفى،الىمنامواجا"هاجرفتهاتر-باتفيهحصلتو)كن،القديمال!ىبي

اولئكمنالكثيرانبا!.العامةثقافتممنعداماعنففهلاللموسيمىادكاملةلعصرتا.نافو5ماوفيها،"!العرالففةللحياةلحصاو5ءاالترسباتذه5

هتالونو)بة-لتاي.رفونلاظوعدواظهاملحنينزةصهمانايىهواتيناو2اللالىبالركونمااا.لمضالمه-المص!ورفيا!رووا-اة؟ة!اكو؟اور،العتيد

ليقصدونثم-هيرالتعهـذاجازاذا-(شفجاً)نيلحنوهمنماوا،لموبفيةالميوعةابين.)كرافيءالضاام-ىلكزاف.بيداضيلمااعلىالبكاءاو،السمج

الحانمنألفواماامامهويعزفونالنوتةبكنابةالملمينالمو-يقينإحد،.صةالرخالمغالىالمةمرفة،ةالخامئفةالطايةنةيم!لذاك،الحزنوبين

11.النوتةاوراقعلىلهملي!جلهمنصالكانثم.نفو-همفياللوعةوحرارةالآسفيندمعةيمثلوهذا

تينالملاولئكجعلاالمطبقالفنيالجها!وهذاالمعيبةاوسيقسةاالاميةفهذم،رفي!ماديفنوهو،ئيةالسيماحماالافلامفيالومنسهعهماوالموسيقىءالغط

يحاولوااندونوإلاشياءللصادةللبدائييبالتطرءردالىالحانهمفييتجهونالنصثءلنفوسنحدرلاز"رضيمى:واقول.لمادةإ-عىلانهمادي:اقول

يدعونها-والمفض!وحةخهـمسرقاكثرتهناوهن.مالهواخاجاتاكعبعنالتعبيروفى،المبتذلةبالمتعلتغنيالىامخهابكراالةغنيوعنثبالمتووعنياعنيصرف!ا

لاالحانهمجاءتهناومن.بيةالاوروالموسيقىعروامن-اقتباساًظلمآ.الغنافيللفن"ـقتلنفاوقتافيوهو1)ثبابلنف.4ققلذا5

خ!رالاسسيطرةومنالماضيظلماتمننمتاقللأإلمتوثبةبيةالعرلروحاخئا!قشاوخلمط،شفعثمتمزيرقالاهووما،تجدثدبانهعنهيدافع.قد

ومثقفين0وزراعممالمناليمبافرادمثاعرتمثاتاوزصورلا.لأشهاشمالغا.اسلوبعلىنلتئمولاطبيعةتجمعهالامتافرةاذواقئن

!ةالريمالالحانهذ.تكونارالاحوالمنبحاليمكنفلا*،اجا!منونصفيهمازاوغناهموسيقانانهذباانفهواوجههازياالاقتراحاما

يئ!نبةالشعبواحاسيىآمالعنءعبرةوالنواحباخنوثةالمليثةئعةالما.ب!كرامتهاالمعتزةوالنفسيةيتفقلاالذيالكدرذلك
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..ومف
وضةق!ئاو9عصااي.!!بربرة!لص/براقييلا.ضملىوو

صررر،ص
موءى"سلامال!بيرالاهةأذالى

ساتدرا
تحظىلاان!اؤلو،الصمةءؤلفاتمانسيدييالماؤكدانارجو

اللهشكرابراهيموالحياةالادبفكيالرو"اقجةالحركة"متعشلولمءكآنت،اخرىكفيرة"ـصبدتحظىالذيبالرواج

سكزتوفيقبيةالر!ىالموس"شحلاتء*لبوكتابا!م.المعاعرالعربيالجيلم!قفدطصفوةمنلكثيريندحمةعقلية

طإ؟تللافععبدلمقاماتالأرطإلالاصكاعيالأطسثقلواواني،اقطارهمجمجعفياهربااإلمتنورينخاصةمنالثديدالافال

القمارياددةسعدبلقاصمالملمرحمارضىنقدمتكامااوسعورواجاًاكبرتقديرآهثنالليفثآمنوهغتمماعجميان

...الخلراوياطهحارثالم"-ر،ادبفييةا!راكورة.يةلخرامنليدمزعلىوصصلتالرفي"فمارفي!لإدنا
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