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العرييشعبنالان،العربيةالموسيقىمناليالاصسهيالاغنية

اليميهمناكثرالغناءالىالاولالزمانمنذيميلاقطزهجميعفي

..وليسبالفناءمصحوبةغيرا؟لاتتعزفهاالتيالخالصةالموسيقى

شعبفلكل،ووجدانهالعربيالشعبطبيعةفيقعوراولاعيباهذا

ولااحد،بهاينغردعميقةتاريخيةعواملصنعتهماووجدانطبيعة

الغاءيمكنولا،ذاتهخارجمنووجطناطبيكةعليهيفرضانيستطمع

اخرذوفايتكلفبانواقناعهفج!ةالشعوبمنلشعبالفنيالنوي

هناك.اوهنامن،علاقهعلىيستعيره

الالاتعزفمنينفسرالعربيالشبانمقعودنافيليس

نحنلناوان،مقصودناعنشيءابدهذافهان،الموسيقية

كالعودالعربيةالموسيقيةالالاتعزفلنوقفيطويلالتاريخاالعرب

ونطقستاستمربتالىالاخرىوالالاتوالبزقوالقانونواالناي

الحضاريةالعربيةالاغنيةتنفصلولم.كالكمانالهربيةبالدنغمات

هوامشالاغنيةحولوننئطت..اروسيقيةاكلاتمصاحبةعن!

جماعيعزفالاخروبعضهامنفردعزفبعضها،خالصةموسيقية

بالبشارفوالسماعياتالاننعرفهمامنها،مختلفةفهـنيةاسماءاتغذ

..وغيرهاواللونجاتوالتعميلات

.هىومحلياقومياساليومحتىسالعربيةالاغنيةوافعهوهذا

يتصل..العربالمشمعينمنامبرىالغالبيةعندالسماعاصل

مقطوعاتف!الاعنهاينفصلولا،جماعيااومنفرداالعزفبها

الغناءالصامتمنلوناوايقاعاتهاالموسيقيةبجملهاتكونتكادفصيرة

الاساليتكوينهافيالمقطوعاتهذهتخرجولاسالتمبيرهذاصحان-

المؤلفاتبعضفيالا،الاغانيتصاحبالتيالموسيقية"ا!رمات"عن

خاليهبسيطةقوالبوهيسماعياعليهسالمتعارفالفنيةالقوالبذاق

..الموسيقيةالتراكيبمن

القومية-الاغنيةوبخاصةسالعربيةالاغنيةفيالواقعوهذا

لانهم،بالغالهبعضهمينادكيبل،!راتعييرهالمتعجلينبعضيحاول

اهتمامهدونقحولالعربيالمستمععلىالاغنيهسيطرةانيرون

تركيبا،اكثرفنيةاسسالىالمستندالبحتالموسيقيبالتاليف

.،الاوروبيةالموسيقىفينسمعهماغرارعلي

ثونالحأئلهيليسستانهايرونالعربيةالاغنيةمنصلفيولكن

هوالحائلوانمط،الفنيةبتركيباتهالبحتالمولم!يقي9يفاقانتشار

علىالتقليدهدافمرضمحاولةثم،الاولوبيةللموسيقىالحرفيالئقليد

..العرييالمستمعئوق

هيكلهالعربيالوطنفيالاوروبمة-الموسيقىمقلديومشكلة

ث

الشض

-

لمهشسس

فمالاوروبيةوالم!اه!مو؟لاثكألالاساليبببرالظليفعنعجزهم

نعلمسواانوفاتهممدرسياالموسيقىهدهتعلموالانهم،الموسيقى

ررايأولاعليسأتعألبلايتذوقو!ا؟نفاتهمبل،العربيةاثوسيقى

..بها

نقواولا،ألام!نبقدرالملامحعربيةموسيقىبناءلهمأتيحولو

وللمشمسلهمخيرالكان.."واللسانواليدالوجهعربية"

المقرسدواالموسيقيونعليهيفرفرانا،مكانفيليسالذيالعربي

لهمالضانكمسارفضهافيالحقاسهلارز،بحذافيرهاموسيقاهم

01"الكتبفبمليسشيءالذوق":فميلو!دي!..تأليفهافي

وبخاص!،الفني؟لدوقالمتعددةالذوقمعانيمنهناونجتزىء

يحاولو'الذيالعربيالمست!عذوقالاخصوعلى،الموسيقيالذوق

11و،هائلاثباتااكسبتهالزمانمنقرناعشربضعةبعدالغاءه

للجدي!وتقبلامرونةالشعوباذواقاكثرمنجوهرهفيكان

..اسضثناءبلاالعالمءانحطمنعليهيردماكلمنوالمستعسن

ذاذالواحدةاللغةوأكن.عالميةلغةالموسيقىانصحيح

بلجياقيانفمسهماهلهاين!قها،الرا!خهالوا!هـوالقواعدالاصل

فيالاذها'يصحؤكيف..وظروؤهموبيئاتهماقطارهمكتعدد،متعددة

اصق!كلفيجميعالناس6علىيتحتمالموسيقىلغةانيقالان

قوميساوهنافوميةعلىوحرام،واحدةبلهجةيتكلموهاانالارض

!أخاعىوطريقووتقلةلهجةالموسيقىفيلها-كونانهناك

اسا!هالميطابعهـامحلى-الموسلقىانيغالانالاصحالسي

واحدةلغةكانتوانوانها،داخلهافيالقومماتبتعددتضيق

في!،الاسبرانتوكغظالمفش!علةاوالمصطنعةباللغةليستفانها

.؟الي!اتنتميجسيةو،،فيهاتبض

وجمرهقها،المي!نافيزيقيالتجريديغرقهيماوالموسيقىالغناءان

وخله،واله!ليالقوميأطابعامنتجردااذاوالاخفاقالبطلان

-ىىسماكما،وجههشعبكلفيها-!ىالتيالملامحمنتعبيراتهما

..طبعيم!تهاوجمالارضصاوخضرةوماءهابلاده

الز!الافيفيالعربيةالاغنيةهأ/جمواالذينانالمفارقاتومن

وازدهارهالبحتالموسيقيالتأليفطريقفيكثوداعقبةبوصفها

والاستمتاالاستماعنطاقتوسيعفي-اراثواماعكسعلى-اصهموا

لا،والم!لمسىالقوميالمستوصينعلىالعربيمةالفرديةبالاغنية

تعمعه،العربيالمشمعذوقملاثاةعنالمزفعةالموسيقيةمؤلفاتهم

المتطااتواضءاالمستمعهداتتحدىانوآثوتم!!اتهعنتوفعان

والتفهووالتصغيمللتئلافىوقتكلفيالممستعد،الجديدالىدائما

ويستطيب!.يستعسنهلمحا



اووسيقيةالاو!اطغالبيةميالانالسائدالاتجاهفانذلكومع

الاعترافهو،وث!قامباشرااتصالابالمستهينالمتصلةأمربيةواالمعرية

علييترتبوما،عامبوجهوالمو!قىللغناءمفهؤمناتطويربمرورة

ترتطمولاتخبطلابص!رةلمحنيةخطواتمنومضموناشثلاتطويرهما

يعضيعدلماحديثةايرقص"فيارعدبفالئنس!ب،الحرديباننقليد

آفاقمنمعلاكاررهيمؤنياتالخالصالموسيقىالظآيففيعماالكلف

العرجمط،وافذوقمتفقة41وس-!بةاوولفاتتكونانبشرظ،رحية

عنه.ير!ىلاولاست!ابفعدممنمتاففةولا،عا""متعايىةغير

انوفىوا!جداناعرب!ةموسيقىتاليفالمجالهذافيالمسمتطعومن

حسصبعلك-"4يةالعا"اوالاوروبلآالموسمصالسصيعلىقائ!ة

عليقائمةعربي!ةموسيقىايفتاالواجبومن-المتداولالتعبير

الاودوب!ها(وسيقىبتكنيكمستفنية،ال!ربة-فهفىالمو!السعلالم

افناءواالعر!ةالمو!صجوهرؤب!اتؤثرلاالتون4ناسبم!االحمودفي

وعشريناربهصةالىالمنفمالصبياوسيقيارسلمفاى،الوجمط

لبثولكنه،ععرالى!مرمناشخدامهطرقتعددتقدق!سم!ا

يتنوقهاا!تيالعربي!ةالموةقيةالاصواتتردددياسمص،فك!ادائما

..المحليالمسشوىاوالقوميالم!توىعلىالعرب

الموسيقىلتحواتالالجاههذافيوالجهودالنياتصدقتولو

ذات4-ءعامو!يقىالى-البح!وا!لياغظئيا،لفرعي!سالعربية

بفضلعالميةاصبحتالننيالاوروبيةالموسيقىبجانب،خاصكيسان

وبفضل،متواليةقرونااسايىبلأاستصقض"الذيج!ور!(سعة

الشعوببينهاومنالاخرىالشعوبعلىالموسي!قىهـذهاصحابغلبة

سحيتان!رهايمكنلاالتيالاسبابمنف!ان"الأضيؤكبنالعربية

قولهمنخلدونابنذكرهط-4الاوروبالموس!قىغا:كأعناكحدث

..للغالبالمغوبينتتليدعىنالشهير

السبيالغناءفيالعامل!!واب!اشهراناطالعاحسنومن

!ملاعن،والرحبانيةضباكيواالمصكعبدالوهاب7ناال!ربيةوالموسيقى

تمسكالفنيانتاص!م!هارووقدالحقائقهذهعنهمنغيبلا،كلثومام

وماالصبيةوالموس!قىارمحربيبالفنالبيتهتفيالصبيالشسب

وتركيسبالموسيتيا!سلممثلرنيسب!ةفنيةخصائصمنبهيمتازان

ربعوحقيقة-الاصواتبارباعاشعتهرتالتيالاصواتوك!ورالمقامات

تتشكلخصائعىمنذلكالىوماسالصوتارباعثلاثةهيهناالعوت

"تطوركيانويقوموا،حل!ةلقوهـةاالعربيمةالاغنيةاساسهاعلى

امةوراءهتصبححينويدخله"العا!ية"بابيطرق،لهمماخاص

..اهالمافعمسموع!وتذاتقوبلةروءظورةمتحد"

العربببيةالاغنمةذشماة

تراتيلتئثلمف!،خاصةنث!ةالعربيةالاغ!ةنشصأت

الابممةمؤرخوزالوما..مثلاالاوروبيةكالاكنيةا!ابدفيجماع!

الافثلاثةالىميلادهايردوبعضهم.هـلادط./اريحعنيبحثونا!ربية

العرب!ةالجزيرةفيتتبلورا)هربةالابائلكانتعندمامفت،سنة

اتخذف"الذيشهـلهانحووتتجهتتبلورايضامربيةااللغةوكانت

الييناوصلالذيالجاهكلاثمرعلىنايفرةولكمانضجهافي

..جانبوضاعمنهجانب

بل،امربيابالشعرنشأ!هرو:فالعرر"الفناءاصولوارتبطت

ايقاعاتهيالعربياك-ءرتفصهلأت!لا!المفردةقىالوبياكلمةبا

اسلفناكمابقم!ماكياً)عربيالغناءسلمعلىقئمةقصيرةميلودية

وعشريناربعةاًلىساله،لمةك!الموسمميق!صةالسلالمسائرثوى-

اسعراتفعيلاتتوزين-المثاللصبيلعلى!ممكثاوليس..قسما

الموسيقىايقاتتءلى-الكاملةبحورهعنفضلا-المربي

بطبيصكأدعك..قمسماوعشريناثنينالىسلمهاينقسمالتيالهندية

الكلاسيكية،الاوروبيغالموسيقىفي!ابيةالانشالايقاداتمنالحال

تغعيلاتالثمعرت!دتولو..عل!!ااحربرك!االشعرقىزينممكنافلشي
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العربيالصوتاساسعلىالقائمةالعربيسةالعروضيةالاوران!

..الدقيقةاجزائه

لان،القاعدةهذهعننحرجلا،المفردةالعربجةالكطمةكذلك

الموسيقىسلمفيافوتياتوريىالال!هالعرب4المفرداتثتقاق

هـنالهربيةاللغةتنفردالخاصيةهذهاوالميزةوبهذه.لعربية

عنالضاءاالصبيافناءالل!يشتو،!نعتاعوالقائمةالاوروبمةللغات

!بل-اتحيةهذهايىاحمدبنالخليلالت!توفد..2!لاورو

.."الايقاعكنابو))ا!ننى"كناب)ءكتابيهف!-عامف

الامةعئدواللغةانته!واا(ثءبينالد!فالامشاجهذا

يخصلاقومي!افابرهاامرهبدايةئدا!وبيللغناءجإنلوبية

ا!عربيصبل،الاسلامبعدفطرايضولا،الجاهإةفيجميلة

الوبيالانهاى!طرةواحتوت،ايضاالمستوبينالعجميعمو،شميعا

وغي!رالا"-ينعن!،تكأيتجزالاكلاواللغةاتمرواالغناءلمى

الفصيحة.واللغةباثعسرلعارفين

فيالوبيةالامةاغتربتوالإجتما!عهالقو!اتدهور!عوروفي

بههها!ماقهافياحت!تولكئها-نقولاناعمتدناكما-.وطانها

،يبزغالعربيةالنهضةءجريكدلممالتيالعجيبةالراسخةالفطرة

واستمرارها.وجودهاعنوتعلن،عملهاتعملجديدمنانطلهتننى

والشعرالوبيالغظءفيالنهضهلواءيحملانمدهشايكنولم

البلادالعربية.وبقيةوالشاممصرفيهتجانسةواحد!مجموعةالعربي

اسسعلىعشراتاسعاأقرنهيالعربيالغناءنهضكأوقامت

الموسيتىانىاعرالفها)جذي"شهابسفينة"ك!ابفان،قومية

يا،القديمةالاندهـيةتالموش!علىك!4قانمثهابمحمدالشيخ

،..القديمزمئهفيءحليتهالحالبطييعةلهكانتقو!تراثعلى

هولاكوكهجمةالربيةبالامةنزلتالىالماحقةالكوارثوحتى

سفوصثم،وغيرهارمشقوتخريبهتيمورلنكغزوةثمبغدادوتدكليره

س4الاندفيالعربصفحةوالطواءالصء،ليينايديفيفيناطة

انتغيرتستطعلمالوبيةالامةروحالتيمزقتالكوارثهذهكل..

..الغناءفنفيالقوميةظرتهااتجاه

العربريةالنهضةملحنواسهم،لممربونابرتغزوةحبوطوبعد

والفارسيةالعث!نيةال!جهلأمنا!رجمطالغناءتصليصفيالاوائل

زمانهماتاحهمااليهمضاكاالقومياسلوبهالىواعادته،والغجرية

لمالحانااًلعربر!التناءمقاماتمناستحرجتو-جد!داتاضافاتمن

ف!بدايةايديهمعلىالغناءشذالذينالاوليتبئلعلىتصركلن

سريجوابنمسجعوابنكطويس،قوميةنشاةالكبرىالعربيةالدولة

ابرا!كالموصلإينالعباسي!دالجبعبطقرةثم..محرزوابنوالفريض

.كييرونوغيرهمومخارقالمهديابنوابراهيهم،ا-حقوابنه

للاغنيةالقومميةالالسى

الابل،وراءحداءالعربيةالجز!ةفيالعر!يالغناءبدايةبعد

جاءت،انئ!عرعروضءلمىموقعةبص!يطةبالحانتطربااوهزجااو

العر!يالغناءفتأس!ى،الكبرىالفتوحبعدالكبرىالعربيةالمولة

فيدعشؤثم..ومكةالمدينةفيويخاصةالعربيةالجز*سةفيالحضاري

الغنحاةزقاليدآنفابعضهمذكرتالذينالفنانونرسى3و..

الكتايظهرثم،الض!اءعنعربيكتاباولوظهر..امزفواوالتلحين

الملحؤالف!ا.."القيانكتابو""النغمقىإب"وهما،الثاني

الكنابأف!خ!الاصبهانيالؤجاباالذيسبقالكاتبيونسالاديبالمطرب

..اسم!حنابعشراتالفناءعن

عصرالعباليمفي-منكلفوقيعلوعربيكفنسالغناءونضج

الوتتعوجا!فناءص!اعةزالتما":مقممتهفيحل!ونابنقال..

هـالعربيالغناءاصبعحتى.."العبالسبنياص!امفيك!لتان

فميفلحولا،الدارسونفيهيتخمص،الفروعكثيرالاصولعميق



البريطانيالمستئنأرفيقال..علومهمنالاوفىالحظاخذمنالااحرافه

!وها"الصبيةالموسيقىتاريخ"القيمكتابفيثارمر.جهـ.

اسحمققام:))الاولالعباهـ!ال!رفيالمولصيقيةالعلوميراءب!4بما

اليى4فكم!المهديبنابراهيمانتباهاسترعيصوتقي!حينالموص

واصبعهوم!راهوبسيطهوايقاعهبشعرهيعلمهاسححتىوردعنهسآله

ا-"الواومقادىمقاطعهوموافعنغمهومخارجواقمساكل،وتجزلته

.."اوزانهو

لاطلاحاتج!يلاظلاتعطينا"سفارمرقالكما-الكلماتهذه

غايتهبدغعلماصطلاحاتوهي.."الوبيةا(وسيقىفيالعرذلك

فارمرويرى..بدايتهفيالسذاجةعهدبعدوائتعقدالتفننمن

قدالفننمل()المهديابن"علىاسحقرد!ونانجداالمحتملمنان

ا!سيقية"اًلنوته)ءاليومنسمميهااشاكالرمورموسيقيةرموزعلى

رموزاالمحالهذافياسضمملفدالكنديانالمعروفومن...

فيهساالموسيقىولفنالعرببةللامةالحالاستقامتلو،موسميقية

..الوبيةالموسيشلاستبحارتبعاالرموزهذهلاشنبحرت

لانالامةقومياطابعااتخذتوالموسيقىالغظءفيالنهضةهذه

تفصلمهااقطارالىانقسمتقدنكنلمالحينذلكفيالعربية

والحكوماتوالاماراتالثولفيهاكثرتانبعدحتى،السفرجوازات

الملحنالمطربانتقالفيالفنيةالنهضةهذهقوميةتجلتوقد..

اقصىالاندلىفيفيطبةالىالعرجم!المثرقاقصىفيبفدادمنزرياب

وف!نالموصلمياستاذهفنمعهحاملا،سنةالففبلالعربيالمغرب

..لعربياالفناء

بلأ،عودعلي

بنطينتهيانهالثابتواأكن،الاتجاههذافيالحدلثويطول

الغناءفياثرالذيوالاصماعيالقوميالتدهوراليحالكلفي

لهاث!دانقلالتيالنهضةتلكبمدوعلمفنوكلوالشعر

..مثيلاالتاريخ

عشرالأناسعالأرفيمندالحديثهالنهضةدوادصنمهبمانوهناوقد

بتعريرانهقلنااذالغا!بمالاولعلنا..والشعرالغناءفيالانحتى

النيةثورةلهمااكتملتوالغناءالعجمةهـنالعربيينالفنينهذين

امناءالوبيالفنواكتملت..العربيةالملامحاليصردتمزدوجة

الالسيا!تيلانالقوميالصميدعلىوالتطورالفقدماسبابابفنافي

..يلالنفا!عليالافيهاخلا!طلاوالمطربينالملعنشنعندصعت

معريملمحنبينمثلاكاركردا)حجارمقاماستعمالفيفرقيفلا

،ا!!امهـرامصافنهاملطريقةفيالاعراقيملحناومعربيوملعن

الم!امهذاؤ!الجمالاسرارالىنفاذهوقوةالملحنموهنةحسبعلى

برانه-الاعرافمع..والايقاعات،الاخرىالمقاماتعليهوقس..

الغماءوالموس-قىفيوادمرينلل!يمثاصتةمناهحتوجدلا-الانحتى

..العربيةالبلدانجميععند

،اي،ءحركةبمثابةكانتالعربيالغناءفيا/حديثةالنهضةان

ءمثكلاتبقيت-فجاحمنهذهالاحيماءحركةحق!4ماكلبرنمم-ولكن

..العرب!ةالبلادجميعفيالعربمةوالمولم!جم!يالوبيا!ناءتواجه

بر،لالاتوعلاقت!4العربيةالمو-مىفيالاورك!مشراليالحوزيعمثل

..الاوروبيراالاوركست!كيتسننعمللاالميالعرأبعيةالموسيقبة

المو-قيمةالمؤلفاتفيوالكونتربونيتالهارمونيكواعدوتطبيق

*غنيةامامانكممثىالذياننائناالممرحلم..العربيةوالفنلالية

الوطنكيشاملاامتدادامثلهطيصقانعنوعجز،الؤدية

اروح.قيبينماقومصالفردية4الانمبفاصبحت،كلهالعربي

للصرحناضءغيرامتدادازالماانهيقالانويمكن..محلياالننلالي

و!روزالرحباني!قد،!االتيالاعمالمنعددفيالاالاودوبيالضا!

ف!ع!اح!دوركرياوالخلبمدرويش!دقبلمنوقدصالبنانفي

م!مر.

"!

الاودوبية..الطريقةمنالمستعارالموسيالي'دموينمسطهوص!فى

الأربيوانغناءالموسيقىحاجاتجميعيلبيانهيقالانيمكنهل

؟اس!نناءبلا

المولبم!قيينبعصا!ععوقد.ألكثيرةالعربيةالمقاماتوهناك

احدالىا!ي!ر!المقاماتضغط'لعربيةالموسمقيخدمةفياؤيرين

مقامات!بعةالىف!ااخروناك!زحتم..ثثطمثامماعشر

ويئوسهءيتيحوانيريدلمنمشتقاتهات!بقىانع!اهـالصية

.شاءكيفما

عقدالىثكامما،!ومياالعربيهالاعنيةجه6توالمتكلاتهده

انقصعانبعدالاحيرةالسنوات!يالعربيةللموةقىمؤت!رات

،كما؟391سنةعقدسموسيفىموفمراولصذ!وي!لزنرم!تعالدها

؟ا!بي"الموسيقىمجمع"الأربيهالعولجامأسةدألالفيانشى،

الثانيمؤنصهكلبحوتهمنوىن،ينمؤتصالأنحتىعفدالذي

اكلن!واهدالواضحهمن"افهكيهجاء(،العربيهالآعنيه"عنموجزبحت

فيالغناثيالعنصرضفياناامربياالشعبغبيعةفيالغناءتغلعلعلى

كلهوهذا.البعتةالالاتموسينفىالىبالمقارفةالشعبةالموسيقى

هذهالحفيقةبحثأييئممقواانالمجالىهدافيالناحتينعلىيفرأر

الموسيدسكلانغناليالجانبسيطرةحميغة،البعيداثغزىذات

."والفنيالنعبيبخجانبيهاادعربيأة

منذيواصذ4افينمهيرانالسصرهدهلقالبفيدنونوور

الغناءعنكنبطلأتهنضمضمهاالمجالهذاهيبحوثاصواتعننر

الىالعربيالموسيقىمجمعادغاتوكان.الانخىاصدرهاالعربي

ناعلىدلي!الماضيوبرايركيالا!راجت!عهفيا!ناحي!ةهذه

العربىالغناءالىتستمعالتيا؟جماهيروسطدورهيؤديالمجمع

وحلعولانفسيراتيجدانويحارلى))والمحليهالقوميةباثكاله

..الحالوا!عمنالآموربهذهالمتعلكهوالمهآتلللمشكرت

العربيالوطنميالاننداولة4اهيالحدبثب!ناهاالاكنيةان

كىىسنةبمائةالعربيةالش!تمنكيرهاممرسبقتوكد..

وهوسالصافيوديعاللبظفيللمطربنعبيرحدعلى-المجالهذا

شهابمحمدالشيهختلاميذلى!،عق!كليطفص!ناهممااذاصحيحتعبير

...الاقلعلىسمةىنةمنذالمجالهدافييمملون

قومية،اغنييةالف!اشكلاداتالحديئهالأضحصهجعلماوهذا

صنهالمجالهذافيطلىيحياس!:!ىادىهيمصركانتولمأ

المسعو!عليومحتداولةوهحبوقيل!رودة4المعربالاغنيةاصبحت

يلاغنييةواثرت..الوبيالوطنانحا!جص!فياي،الؤمي

الفرديةاللبنانيةالاغنيةفنهضت،ان!قيمةالم!لادا!فيفيالمعرية

وكذلسن!،الواسعا!وميالمجالالم!لبانحدودتخطىوبدات

..السوريةالاغني!ة

سسارتالىالعربيةالبلادفياثمر!ةالاثجهنافيويس!ص

الحديثماالكويتةالاغنيةفنج!د،والنهضةالت!ووطري!فيحديثا

البسلافىدقحةفيالاغانيوكذاك،ا+هريمةالاغنيهمنوالعلىتنسع

صونهانسممعاننحاولالعربيةالبلادجميعانعلىيدلمما،العربية

الخلي!.الىالمحءدأمنلعنمقميقاأصاالغعائن

.اليلدائمنعدديض!سصمه،مثلاكالموشحانطالقديمالراثانالا

لهسايتيح!متوىعلىالموش!حاتتثهضمثلا!نسفني،العربعية

اخيراتونسفياعلستوثدالعربر!يةالبلادج!يعمنوالاجابالقبول

مألخراأكيأولىبجائزتأصافادأ،جديدةتواسأ!حتلحينفيمباراةنتيجة

مل!فىنجعنهم،كلهالعربعالوطنمنملحنونفيهاواسخركلبناني

..ممريون

الىتوحيدالانالعربيةالبلادجميعفيوالمطربونالملحنونويتجه

الملحنييئمشاهيريصنصمانصوعلىوالمناءالتلحينفياتجاه!أ

-الثرن!االتيا!تاريخيةللاسباب-زالواوماكانواالذينالممريين

.ةالصنجيةالبلادفيالصناعةهذهاهللمسا:سالقموةهم-لا



ؤحي!تفكقوص!طابعالىفب"الؤدقيالاغبةانذلكومعئى

..وتغىتل!نالتيالكلماتفيوحتى،والظحينالفناءريقة

كترةمنالإنالؤديةالا!نيمةبهلتمعمااسبابمنهذا

قىمحبوبباعهواتادشتاذاوبخاعهلآ،ا)هربحةالبلادفين!رهما

وتوضشلبظنبالمغرلطاخمراكلثومامطا!توقد..مثلاكلثومامصوت

و!م،بتنوقمكانكلفيانقابلاغافيهاطانت،اسمودانوااموالت

العربيالمجتمععندالاى9فموذجمةاالانح!-قىهيامكلثوماسية(ن

فيهتن!تل،قوميالنضكلاكلثومامؤ!نحولالالضفافاتخدفضذا

..العربيماالامةتموبلدىال!فيالدوقوحدةالمكلانعهناذا

كردةفؤدي!التيالفدي!ةوادقسآئدوا،دواراوننوالنضيحوتتحذ

لانها،ا)مربيا"ستمعالىطريقها،مص!يالعريةلموسيى

الانواقجميععليهقنفوالمغفاء!وميشكضزالىألأل!تماع!ه--ح

القبيلهذامندرقالاخرىالصبيةالنوردديوتوج!،لربية

..نفسمهالهد!الىؤدي

وا)تليفز!ونكالاذاعةالحديثةالاعلاموممسائلانهيجدالولا

الغنائيالذوقتوحيدتعملارءالاصواتهذهكلجناحيهاعلىحمل

الشكلهو،للغناءقوميشكلحولوتجميعه،العربيةالنلادء

مستقبلويتوقف..مصرمنينبعاكثرهزالوما!رفيبداانن

البلدانثيالغمنائيا،ن!بمبينالتفاعلمدىعلىالقوميلغناء

وتبادله.الانتابمه!اوتفاعللعربية

بالذكرمنهانخص،حديثااستقلتعربيةبلاداهناكولكن

انتشارااووفيها،(القومية"الوبيةالاغنيةرالتما،لبئائر

المبئهذافيلهاالجزائرلان،الاخرىالعربيةالنلادفيشها

الىللعودةعافحهناكزالتماذالهاالعربيةفاللفهة،خاصمفع

مائضلآطوالمنهطردصاعلىالمسمعمر،نعملا!ذيالطبي!كافها

فيالعربيوالغنأءالعربي!ةاللغةاجلمنوإلصمل..عاما.ثلاثين

،وكلاهمابالاخرمرتبطفكلاهماشاقعملجدالبركلاهو،معابخت

الاستعمارفرصهادياالطويلوالفنيوالادبياللغويباوقرنسبصطمم

للغناءالعربي،مرق.لكوونالجزائرالصتطاعتذلكومع..الجزائردلى

الب!دفيالدهعانلعريبوارقبط..هناكااءرب!فىانبعاث!عمد

وغناءعربينرر6لبلديكوناني!كنفلاجرالحظبتعري!الشقيق

..عربيفير

الذيالغناءاحدهما..الغناءمننوعانيوجدالم!ودانوفي

الغناءهووالثاتي،عليهينسعمنوالاا!ريالغناءاسلوبيتخذمن

،فالغأءمعروفةفنيةفروقالغناءمناللوبنهذ"وب!ن..المحلي

العربي،السلمغيروهو،الخماسيالسعلمعلىقانمالم!ليالسموداني

وهيالحدكثةالسودانيةالاغنيةبينغنائياردوابمهناكيفوموصذا

..العربيةالاغ!قيدربعلىتسيرانهااي،الفنياتجاههافيفومبة

..المحضالمحليالطابعذاتالمحليةالاكنيةوبين

اأضليةالسودانيةالاتقيانمرونالمسودانيينالموسيقيينوبعض

لاالرايهذاولكن،عنهاالاستعناءيم!الخماسيالسملمذات

المحليةالاغنيةلان،ملمبجرة4غرفيحققاووجودهيثبتانيمكنه

التء"او،الفنيالغناءجانبالىتفومامالمامنمكانكلفي

ولشىالممودان،الاغانيحعابفينراهالذيالتعبي!وحدعلي"المتقن

ارولالمجانبالىفيهتوجدالذيالوحيدالعربيالبلدمق

مابعضففي..آسيريةاوافريقيةسلالم،العربيةالوسيقية

غيرالعربية،السلالمهذهائرالعربيةالجزيرةسواحلطربويغنيه

وبينتالجيهذ.سكانبينطويلااستمرالذيللاختلاطنظوا

.الاجيالمرعلىوالاسيويةالاكريقيةالاخارمناليهملأالنازحين
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محليغناءاو،برسيطشعبيغناءيوجد،عرجم!بال!دكلوهمط

هسنا)ت،ءهذاومه!م،الم!قناضناءااواتجم!اأخناءابر،لب"

لتذكيرحركةالاخيرةالمممهواتؤكيانبعثمتوقد،ا!دءم!كلور

مت!وعة،طرقاالحركةهدهواتخدت،الفلكوربهذاء!ئ

..يبترهاو،معآ،"يطمسلانهالفلكلورعوبالضريعود!ع!،

ممرؤ!هميبتعدلا،عامةبصكةالشعبيوا!غفءا!ذحك!را!ألا

والموسي!قىا)خماسيالسلمخيوطب!نانها"لع!ل!اضيالمرصيةلبلاد

يهالممرلمحلية:مالاغنية،بيلهعرا،ءلضأصور،شور!ر:سلأ..!!

عد!ص!يمهافيننوم،رهأوكأ!ام!ورباأواوورأوبهإءاوادفيافي

م!ا،السذاًجهمنهسح!عليهـاتالتوان،ايف،?رهرريول

فبمهوالهربيةانبلردهذه!ي(لغنا!2!الالكورانعلى!

ألعصورمرعلىمنهأنبنفتاإنثنالةربركه!ا،كلم!ءمنتعرعالاميمه

..الفنيةاصو!هعننخرجلم

قيلمهما-الممريةال!لكلورفيالأ!ني(نفيأسبباهووهدا

اكثرفينجاحالاكتهـدسنشويهاو.لعي!كلمنبأصلهالحقط

وجدوا-مسرؤيكاثشمة!ن-هناكاثممتمع!صنلان،العربيةلملأد

بالغناءاستمتاعهمجانبالىبهااستمتعواةخا!طرافةكا

..اكوميالغناءسميناهالديالمت!قناوالفنيوبي

الانالفرديةالاعي-ءانتشارمنبرالرعمانهنفولانبمي

الفناءمسهمبلمان،المحاءالطابعاواقومياال!بعخاذ!

الؤديةبالالخنيةيتعلقلا-والمحليالصهـءأصعإيناعلى-!جمبر

ويستطيع-ايضااورضقبلوفيآلانعندنااهميتهضأعلى،نم!ا

ولن..الاميةبالغدوراالمجالهذافييلعبانالغناشصح

القوميبفرعيىالعربيةالامخنض!ةمستقبلالغناف!اكسرحنهوض!يىر

الفرديةالانحنيةالىالاست!ععنالعربيالمسضمعينم!ودن..!حكل

متعد!كلميةبائواع،كلهالعالمء!موجودةاقن!رديهالامحنيةلان،-ا

..لهاحصلاحلية

مناكثرالغناءالىيميلالعربيالمسمعاننمولالاينبغيكذلك

القولهذاعننسكتثم..بالغناءمصحوبةبرا!تعزفالىله

الموسيقىفنجانبهالىيقومانالعربيالغهأءنجاحتماممنلانا

رفيع.مشوىعلىكربية

الغنائيفنمااننقولالاهو،عليهنحرصانيجبواحدشيء

تعرفبلاننقلههنابهنستبدلاننستطيمواننامتخلفيقىلمولى

الموسيقى!والبومنالاجنبيةالموبقى"نودات"مندبحرلمر

الىالصحيحالسبيلهو-الاصلطبق-ا)تفليد3&مس..لىجضبيمة

قوميعربيعنأئيمسرحاليولا،محليةأوفوميةعربي!ضيه

المشوىرفيعةتركيباتذاتبحتعر!ةمو!فىالىولا..هـإلى.

العناءلان..الاودوبيةالموسيقىشوامخديلراهاالتينرركيبات

يستنفدولم،التاريخيةمرحنتهتثقضلمالهختلفةبالوالهعربي

ولان...المتاحففيايوضععتيقتمظلالىينحولولم،واضه

ا!حرفيالنقلنتجنبانهوومو-يقانائناغنىكطويرثا،المشرط

وا-ا!سيقيونيتعالىوالا.."اًلجاهزة)ءالموسيقى(!نوتات)ء،

الغناعوالموسيقىفنفيكأالخاصوعبقريتهشعبنادوقعلى-فهم

الغعاءا!انجميعتس!ننطيعالصحيحالفنيالجوهذامثلوفي.

تستمروان،العربيالمستمعخدمةفيدورهاتلعبانمربي

.والمحكةالقوميةبينالدائمدورهااداءفي.غن!ية

النج!كمالالقاهرة


