
أحمد الواصل

17



رئيس التحرير

ماجد الحجيالن 

مدير التحرير

أحمد زين

اإلخراج

ينال إسحق

التنفيذ

رياض دفدوف
مبارك علي

التدقيق والمراجعة اللغوية

عبدالله الدوسري
محمد نصير سيد

االشتراكات والتوزيع

جعفر عبدالرحمن

جميع الحقوق محفوظة لدار الفيصل الثقافية

الكتاب )17( - مجلة الفيصل العددان ) 489 - 490 (

الغالف: آلة الطنبورة الموسيقية. 
الغالف الخلفي: الشيخ المنشد عمر العيوني )1915 - 2006 م(.



أحمد الواصل

17

الفنون المهاجرة
في استعادة المعمورة الثقافية وموسيقاها



متثل الآراء ال�اردة يف الكتاب ر�ؤية امل�ؤلِّفني،

ري الكتاب. �ل متثِّل بال�صر�رة جملة الفي�صل اأ� حمرِّ

جملة الفي�صل، 1438هـ

فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر

ال�ا�صل، اأحمد

الفن�ن املهاجرة يف ا�صتعادة املعم�رة الثقافية �م��صيقاها. / اأحمد 

ال�ا�صل. - الريا�ض، 1438هـ

134 �ص؛ 14 * 20 �صم 

ردمك: 978-603-90841-6-7

1- الأدب العربي - ال�صع�دية           2- الأغاين ال�صع�دية اأ. العن�ان

ديوي 810.99531                                         1438/7721

رقم الإيداع: 1438/7721

ردمك: 978-603-90841-6-7

ح



3

مجلة  إصدارات  أحد   » « كتاب 
الساحة  إثراء  إلى  ويهدف  الفيصل، 
الثقافية السعودية والعربية بإلقاء الضوء 
كما  ومتنوعة،  جديدة  موضوعات  على 
المؤلفين  من  المبدعين  دعم  إلى  يسعى 

واألدباء والفنانين.



4

الفهرس

يف هجرة الفنون ومآالتها .................................................................................................................

الفصل األول: 

ترحال الفنون يف أغاين البحر األحمر .................................................

حضارات: شعوب وقارات ............................................................................

املعمورة الثقافية: نموذج املشرتك الثقايف ....................................

       النموذج األول: 

الصهبة الحجازية .................................................................................................

       النموذج الثاين:

أغاين السمسمية: الجداوية والينبعاوية ......................................

مصادر الفصل األول    ........................................................................................

الفصل الثاين:

املدينة والخليج والعروبة  .............................................................................

7

13

119 

27

35

45

69

73



5

77

81

85

89

95

101

103

109

119

123

129

تنسيب األسالف  ....................................................................................................

هجرة القصيدة وعودتها ................................................................................

مدارس الغناء العربي  ....................................................................................

مدارس القراءات القرآنية  ............................................................................

الجذور املنسية ألداء القصيدة: رحلة العجريي ......................

الفنون السبعة: اشتباك الكلمة – النغمة  .................................

القوالب الحضرية: املدن بأصواتها حياة أخرى .........................

القصيدة تتمزق بني الفنون األدائية واألغنية  ...........................

نماذج مرحلة الستينيات والسبعينيات ..........................................

نماذج مرحلة الثمانينيات والتسعينيات ........................................

مصادر الفصل الثاين    .......................................................................................





الفنون المهاجرة في استعادة المعمورة الثقافية وموسيقاها

7

الهجرة أصل يف الحياة، واملوطن حنني يف األسطورة.

وال  ويهاجر،  يولد  عليه،  تدور  وهي  األرض،  عىل  اإلنسان  يدور 

يقيم إال حني يموت. إن للهجرة أسباًبا اقتصادية، وإن سبَّبتها الحروب 

واملجاعات واألوبئة، فهي قرار جماعي يسعى إىل أسباب الحياة، أو بلغة 

أخرى رحيل التباين واالنتشار. ويرتحل، مع الجماعات البشرية، تراثها 

الرحيل أي مرحلة  الذي يتعرض إىل اختبارات  املادي واملعنوي،  الثقايف 

االنتقال، ومنها مضيُّه بالهجرة ثم التوطن. عىل أن الهجرات األوىل، ال 

السالالت  اختبارات  إليه  انتهت  كما  األول،  مهبطها  يف  لها  ذكًرا  ترتك 

البشرية، فبضع القارات مهبط، وسواها مبنى الحضارات. فإنه تتعّرض 

تلك الهجرات إىل اختبارات عدة بحسب ما يلفتنا من أسبابها ونتائجها 

يف مدّونات »علم األنساب العربية«، مصطلح »القبيلة« يتسع لـ»جماعة 

بشرية«، عند رمزها هشام الكلبي الذي ترك مالحظة جديرة بالتأمل: 

في هجرة الفنون ومآالتها 
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»ملا رأت القبائل ما وقع بينها من االختالف والفرقة، وتنافس الناس 

يف املاء والكأل، والتماسهم املعاش يف املتسع، وغلبة بعضهم بعًضا عىل 

إىل  منهم  الذليل  انضم  الضعيف،  القوي  واستضعاف  واملعاش،  البالد 

القوي، وحالف القليل منهم الكثري، وتباين القوم يف ديارهم محالهم، 

وانتشر كل قوم فيما يليهم..« )الكلبي، 2010، ص: 52(.

ففيها  أسبابها،  بمعرفة  قمني  الهجرة  نتائج  إىل  اإلشارة  فإن  إذن، 

حالة من الفقدان واملرارة، إىل املكان واملعيشة، والجذور واألصول، ومن 

التوتر واالضطراب، إىل رموز معطلة، وأدوات ناقصة. 

وما يمكن أن نلحظه يف حالة الهجرات العربية – العربية، أن »األرض 

ل امتداًدا طبيعيًّا لها، وأن سكانها حني  املحيطة بشبه جزيرة العرب تشكِّ

ينتقلون من مكان آلخر داخل وطنهم إنما يرحلون إىل أرض وقوم يحملون 

أي  2009، ص: 63(،  )الكعبي،  ذاتها«  اللغة  ويتكلمون  نفسها،  السمات 

الواحدة(،  )الساللة  العرق  يف  الثقايف  املتَّحد  الجماعات  لهذه  الناظم  أن 

وإن تنوع املتحد االجتماعي يف الجماعة )القبيلة أو الطائفة(، فإن حلول 

جماعات أو أحالف محّل بني عمومتها، هو ما حدث مع املمالك العربية 

منذ ظهور العرب يف األلف الثاين قبل امليالد حتى القرن السادس امليالدي 

محل  األنباط  ومملكة  الحضر،  مملكة  محل  الحرية  مملكة  )نموذجها 

حتى  العربية  واإلمارات  الخالفات  صعود  توايل  وعقبها  قيدار(،  مملكة 

شمال  إىل  الهاللية  جالء  القسرية:  )الهجرات  امليالدي  العشرين  القرن 

إفريقيا وعودة األندلسية إىل شرق املتوسط وجالء أهايل نجد إىل العراق(.

)غرينربغ،  لها«  نتيجة  تكون  أو  الهجرة  إىل  تؤدي  »األزمة  كانت  فإذا 

انتظام  إىل  ل  تتحوَّ والفوىض  الشتات  حالة  فإن   ،)41-40 ص:   ،2008
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الحقب  مر  عىل  أوطانها  التاركة  البشرية  »الجموع  إن  إذ  واستقرار؛ 

التاريخية )ألسباب سياسية ودينية واقتصادية(، اتبعت اتجاهات ومناطق 

والطموح«  الحلم  مثلت  أرًضا  كانت  أو  ضيافتها  بحسن  عرفت  محددة، 

إعادة  املادي واملعنوي  الثقايف  الرتاث  )غرينربغ، 2008، ص: 44(، فإن دور 

مطالعة  إن  الرغبات،  وإرضاء  التضامن  وتكريس  الهوية،  وبناء  االتزان 

)األغاين  والحركية  واألدائية  القولية  الفنون  مثل:  وموضوعاته؛  أجناسه 

)السرية  والبطولة  العشاق(،  )حكايات  الحب  وقصص  والرقصات(، 

رغبات  إرضاء  عن محاوالت  تكشف  لهي  )املغازي(،  واملعجزة  الشعبية(، 

مختلفة بموازاة حاالت تأزم مختلفة أيًضا. وأينما ينتقل اإلنسان ينقل هذا 

»الرتاث الثقايف«، ويمكن التمثيل ال الحصر، عىل نماذج من الفنون األدائية 

وظيفتها التسلية أو التطهري، وأخرى وظيفتها تعزيز الهوية أو التضامن.

فإن »فن العرضة« يف رمزية رفع الراية إشارة إىل االصطفاف والتحفز 

إىل  إشارة  الطار  ورفع  والتحويط  النار  إيقاد  ويف  للحرب،  الفرسان  من 

املشاركة والتعاضد بني الفالحني للسمر كما يف »فن السامري«.

إن الخروج من الصحراء ومن القرية نحو حدود جغرافية مختلفة 

كالسواحل يتيح فرص إعادة فرز العناصر وطاقاتها التعبريية، وإدماج 

عناصر، بعضها انتقايئ واآلخر قسري، وهذا ما دفع إىل ظهور »العرضة 

البحرية« حيث تالحم الفرسان وعمال البحر، وظهور »الفنون اللعبونية« 

حيث املشاركة، تعبرًيا عن التضامن االجتماعي بني أهايل البلدات نساء 

أدوار  الكتاب-  فصيل  –محّل  املهاجرة  الفنون  يف  نراه  ما  وهذا  ورجااًل. 

)الفصل  القصيدة  وفن  األول(،  )الفصل  السمسمية  وأغاين  الصهبة، 

الثاين( سواء كانت هجرة بارتحال قسري، أو عودة طواعية مقابل أنها 
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تعبري عن »املشرتك الثقايف« لذوي األرومة الواحدة..

وتتنامى،  ثقافية« تستعاد  إىل »معمورة  يتحول  الثقايف  الرتاث  هذا 

ألن  البديل؛  املوطن  أو  املهجر  بحسب  وظائفها  وتوزع  توليفها  ويعاد 

»املهاجر بحاجة إىل املكان املمكن، الذي يخدمه مكاًنا وزماًنا انتقاليني من 

أدوات بلده األم إىل العالم الخارجي: املكان املمكن الذي يحوي إمكانية 

تحويل الهجرة إىل لعبة معيشة بكل جدية« )غرينربغ، 2008، ص: 40(.

انتشار  إذن، فللفنون حالة توارث بني شعوب مشرتكة ثقافيًّا، ثم 

بحسب مواطنها وحدودها، ثم ارتحال ينتقل معها هجرة ومنايف..

تستحيل تلك الفنون األدائية إىل »معمورة ثقافية« يتخذها اإلنسان 

ام أمان وإعادة صلة بأرض األسالف، فقد كان »املوشح«  – املهاجر صمَّ

ال« ذا نفي من الشمال إىل  ذا هجرة من املشرق إىل املغرب، وصار »املوَّ

أن  نستغرب  فال  مغرًبا،  صداه  املشرق  من  صوت  كل  ففي  الجنوب. 

يتعامل، مع الرتاث الثقايف العربي، ابنا املشرق واملغرب مًعا. 

الرياض – 20 نوفمرب 2016م
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السماوي، دمشق، دار املدى، 2008م.
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أكابر  العشرات من  يتجاوز  ال  بما  السويس  تتشّرف  عام  »ففي كل 

البحرية، مثل الحىص ]األحساء[  القريبني من السواحل  الكرام  العرب 

وُعَمان وغريها يأتون لها بحًرا عن طريق البحر األحمر بعد مرورهم عىل 

أن  بعد  بحًرا  جّدة  إىل  يسافرون  ومنها  الهندي  واملحيط  بالهند  بومباي 

الَفْصل  ساعة  أبكيها  الوْصِل  كليلة  عيّل  تمّر  أياًما  الثغر  هذا  يف  يمكثوا 

األشعار  نْسَتْنِشُدهم  صحيحة  وُجمٍل  فصيحة  بأقوال  سمعي  أشنِّف 

املبيِّنة عما يف بالدهم من األخبار«

محمد حسني العامري )1874 – 1954م(

السويس  فأهل  القاهريني،  من  وتحرًرا  رقة  أكرث  السويس  »وأهل 

وتميًزا،  جمااًل  أكرث  فمالبسهم  العرب،  إىل  أقرب  يجعلهم  مظهر  لهم 

وعيونهم مكحلة بعناية، ويلبسون يف أقدامهم الصنادل واألخفاف ]...[، 

ترحال الفنون في أغاني
البحر األحمر

15
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فحجاب  قلياًل،  إال  مصر  نساء  لباس  عن  ينبع  نساء  لباس  يختلف  وال 

الينبعيات أبيض بشكل عام«

رتشارد بريتون )1821 - 1891م(

املصطلحات: التعدد الثقايف، التداخل الثقايف، التفاعل الحضاري، 

السمسمية،  الدور،  املوشح،  الصهبجية،  الصهبة،  الثقايف،  املشرتك 

الكنارة، الطنبورة، الخبيتي، الشرقني.

إن الفنون شواهد حضارية.

بانًيا  مرة  الظروف  متحدًيا  البشري  خزانها  انطوى  ما  قدر  عىل 

حضاراته، ومرات ينقلها يف هجرته تراًثا ثقافيًّا، فهي شاهدة عىل سيولة 

جغرافية أدعت إىل االرتحال والهجرة والفناء وعىل تجمد تاريخي أدى 

إىل اعتالل الزمان وفواته..

املنطقة، من  الكربى يف هذه  البشري وحضاراته  الوجود  قد تعاقب 

والحديدية،  والربونزية  الحجرية  العصور  يف  اإلنساين  الوجود  بدايات 

التاريخ  لدورات  تبًعا  واملتأخرة،  والوسيطة  األوىل  بالحضارات  ومروًرا 

املتعددة ونحن يف إحداها الجديدة..

النقل  وسائل  البتكار  نتيجة  بعضها  عن  الحضارات  تلك  تنعزل  لم 

تعن  لم  كما  بعًضا  بعضها  إىل  والحاجات  األسباب  وتعدد  واالتصال، 

بمفهوم »التعدد الثقايف«)1(، نتاج نظرية »متعدد األعراق«، الذي يضمر 

يف املقابل قضايا »الهيمنة« أو »العنصرية« أو تنشغل بمفهوم »التداخل 

الثقايف«)2(، نتاج نظرية »االتصال الثقايف«، الذي يضمر يف املقابل قضايا 
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وللدول  ضعفت،  مهما  قوة  للحضارة  فإن  »االستعمار«،  أو  »الغزو« 

كرسيًّا يدور وسالًحا ينكسر.

مباشرة،  الشعوب  تواصل  إىل  دافًعا  املادية  الصناعات  كانت  وإذا 

فالصناعات املعنوية –مجاًزا- تدفع إىل إعادة ترتيب األدوار االجتماعية، 

وتنظيم املطالب االقتصادية، وترتيب العالقات السياسية..

ويف هذا البحث سوف نرى دور آلة الكنارة السومرية )السمسمية – 

الطنبورة( التي ترحلت عن طريق البحارة )الخليج العربي، بحر العرب، 

والهجيني  )السامر  الحجازية  البادية  فنون  تنقلت  مثلما  األحمر(  البحر 

املوشح  قالب  نرى  البخور( كذلك  )طريق  الجمالة  والخبيتي( عن طريق 

واالرتحال  الواحدة  الثقافة  تداول  طريق  عن  ترحل  كيف  األندليس، 

التجاري والديني والهجرة العكسية أو العودة بعد محاكم التفتيش.

إن األمر يتعدى ارتحال آلة أو قالب بل يمكن أن نرى لإليقاع وموازينه صوًرا 

مختلفة يف أكرث من منطقة، وطرق أداء تتشابه وتتمازج بني أمكنة مختلفة..

ولعلنا نقرتب من األمثلة يف القرن العشرين، وربما قبله بقرون، يف 

»املشرتك الثقايف«، حني نتلمس مسارات اإليقاع الرباعي امليزان )الهيدا 

والسامري، النقازي والينبعاوي، البحري واملقسوم... إلخ( حيث يتنقل 

من الخليج العربي إىل البحر األحمر، ويتمدد من جنوب الجزيرة العربية 

حتى آسيا الصغرى..

ويمكن أن ينطبق أيًضا عىل إيقاعات أخرى تتنازعها القوالب واملناسبات. 

املصنوعة  ق.م(   2650( السومرية  الكناروم  آلة  عرفت  عندما  كذلك 

فورثتها  الثقايف،  االنتشار  عرب  بقرنيه(،  )الرأس  املقدس  الثور  بهيئة 

الحضارة البابلية يف عصر حمورابي )1728-1686 ق.م( ثم عرَفْتها الحضارة 
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ق.م(،   1904-1938( الثاين  أمنحوتب  عصر  يف  الكنور،  باسم  املصرية، 

سوريا  يف  امليالد  قبل  عشر  والثاين  عشر  الثالث  القرنني  بني  ما  وعرفت 

وفلسطني إبان االستعمار الحيثي والكايش، ووعرفت يف بالد األناضول، 

وعرفت ما بني القرنني السادس والسابع قبل امليالد يف ددان أو العال يف 

قبل  الرابع  القرن  ويف  العربية(  الجزيرة  غرب  )شمال  اللحيانية  اململكة 

امليالد يف مملكة كندة األوىل، وعرفت عند الفرس واليونان والرومان)3(.

وعرفت يف القرون املتأخرة مرة أخرى باسم السمسمية مع الصيادين 

وغربيه،  شرقيه  منه  الشمايل  الجزء  يف  األحمر  البحر  يف  والبحارة 

والطنبورة عند الدول اإلفريقية عىل البحر األحمر ومع الوافدين منها إىل 

سواحل الخليج العربي كذلك مع املرتحلني من جنوب مصر يف أسوان 

إىل شمالها يف قناة السويس. 

فإنه يمكن أن ترتحل اآللة من بلد املنشأ إىل بلد الهجرة وتتطور عن 

أصلها املنيس.

»التفاعل  أشمل  بعبارة  أو  الثقايف«  »التداخل  به  يعنى  مما  وذلك 

الحضاري«)4( من حيث تتبع حركة الجماعات البشرية )بقايا مجتمعات، 

أحالف قبلية، طوائف مهنية، فئات اجتماعية، أقليات بشرية. إلخ( وما 

تخلفه أو تنقله معها من تراثها الثقايف املادي واملعنوي..
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حضارات: شعوب وقارات 

»يف أن امللك والدول غاية للعصبية، وأن الحضارة غاية للبداوة«

ابن خلدون

املباشرة  السليلة  بوصفها  اإلسالمية،  العربية  الحضارة  عرفت 

الهالل  أو  العربية  الجزيرة  شبه  يف  سواء  لها  الشقيقة  للحضارات 

تبنت  التي  الشعوب  إفريقيا، بعض  أو شمال  النيل  أو وادي  الخصيب 

تراثها الثقايف املادي واملعنوي، بحكم الجوار الجغرايف؛ مثل: البويهيون 

عشر  الحادي  القرن  )يف  والسالجقة  امليالدي(،  العاشر  القرن  )يف 

امليالديني(،  عشر  والثالث  عشر  الثاين  القرنني  )يف  واملغول  امليالدي(، 

واملماليك البحرية – األيوبية )يف القرن الثالث عشر امليالدي( واملماليك 

)يف  والعثمانيون  امليالدي(،  عشر  الرابع  )القرن  الشركس   – الربجية 

القرن الثالث عشر امليالدي(.

اآلسيوية  املكونات  بعض  مستمرة-  تنقيحات  –مع  تمازجت  وقد 

باآلسيوية من جهة، ومن جهة أخرى اآلسيوية باإلفريقية، ويمكن أن 
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العربي  املكون  البال  عن  يغرب  وال  الواحدة،  القارة  يف  املكونات  تتمايز 

والرتكية، عىل مستوى  الفارسية  الثقافتني  كّل من  األساس يف  الثقايف 

آسيا، إضافة إىل ثقافات أوربا املتوسطية كاألندلس وصقلية..

املادية،  بحدودها  العشرين  القرن  يف  الحديثة  الدولة  نشأت  وحني 

لم تستوعب السيولة الجغرافية واملكونات الثقافية املعنوية التي تتخطى 

حدودها.

اململكة  بني  املشرتكة  األحمر«  البحر  »مجتمعات  ثقافة  نرى  حيث 

غربه  ويف  شرقه  يف  الهاشمية  األردنية  واململكة  السعودية  العربية 

عدة  أدائية  فنون  تمثلها  السودان  وجمهورية  العربية  مصر  بجمهورية 

وأغاين  كالسامر،  والحروب  والسهرات  األعراس  بمناسبات  خاصة 

السمسمية، ورقصات الدحة والخبيتي وسواها.

العربية  الحضارة  فنون  من  العربية  األقطار  توارثته  ما  نرى  كذلك 

الغنائية  الجماعات  عند  والدور  واملّوال  واملوشح  كالقصيدة  اإلسالمية 

كالصهبجية يف مصر، والصهبة يف الحجاز باململكة العربية السعودية.

ويمكن التمثيل عىل ذلك حني نتلمس يف دول الجزيرة العربية عىل 

الخليج العربي والبحر األحمر يف حضور مكونات مختلفة بعضها يندرج 

ضمن »الالمفكر فيه الثقايف يف ذاكرة مجتمعات الخليج العربي«. كأن 

نلحظ عىل مستوى الخليج العربي: 

1- املكون الهويل )فن الهبان وكونزاك(

2- املكون الزبريي )الفنون اللعبونية(

3- املكون العماين )أغاين العمل(

4- املكون اإلفريقي )الليوة والطنبورة(
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وأما عىل مستوى البحر األحمر، فنلحظ إضافة إىل املكون اإلفريقي 

املشرتك –عىل اختالف بلدان هجراته- أيًضا: 

1- املكون األندليس )املوشح(

2- املكون املصري )فن الدور(

3- املكون اليماين )يماين الكف(

4- املكون اإلفريقي )املزمار والزار(

ويمكن أن نستعرض تلك الفنون األدائية، يف الخليج العربي بعضها 

الليوة  الخليجية«، كأن نرى فن  اندثر واآلخر أدمج يف عناصر »األغنية 

مدينة  الكينية  الليوا  قبيلة  إىل  ينتمي  الذي  -إفريقي(  احتفايئ  )طقس 

قبائل  إفريقي(   – استشفاء  )طقس  النوبان   - الطنبورة  وفن  ممباسا، 

النوبة كردافان )5(، وفن الهبان- القربة )طقس احتفايئ- عرب الهولة(، 

الكاسر )طقس احتفايئ – فاريس(، وفن كونزاك )طقس احتفايئ  وفن 

– بلوشستان( )6(، وعرف يف الخليج العربي ِعَدد هذه الفنون من اآلالت 

الوترية والنفخية واإليقاعية كآلة الصرناي )آسيوية( والطنبورة - النوبان 

)إفريقية(، والطبول املرافقة )املساندو، والجاكنيكا، والجبورة، والباتو(، 

ورقصاتها املختلفة يف الليوة والطنبورة، والجفتي والبندرية..

املوسيقية يف منطقة  أن منابع بعض اآلالت  إىل  ويجب اإلشارة هنا 

الخليج العربي إبان الحضارات السابقة، ومنها انتشرت تلك اآلالت مع 

الشعوب املجاورة أو الواقعة تحت أثرها الحضاري يف األلف الثاين قبل 

امليالد، فاملزمار املوازي للهبان، والكنارة املوازية للسمسمية والطنبورة، 

والجنك املوازية للهارب أو القيثار. 
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يف  الشرقية  الخليج  سواحل  يف  املستخدمة  الهبان  )املزمار(  آلة  فإن 

جنوب إيران تحمل االسم نفسه، أما يف الجزء الشمايل ناحية بو شهر 

واألحمدي فتدعى همونة، وفنون األداء والقول والحركة تدعى »الفن 

بحسب  تكون  قد  الطنبورة  )الكنارة(  وأما  املوائن«)7(،  »فن  أي  البندري« 

العربي  الخليج  غرب  سواحل  من  مىض  فيما  »اندثرت  الباحثني  أحد 

بفعل السفر أو الهجرة، فانتقلت إىل شرق الخليج العربي كما انتقلت 

الحضاري  املدى  تحت  »واقعة  املناطق  هذه  بوصف  إفريقيا  شرق  إىل 

والثقايف لحضارة دملون القديمة، أو أعيد استخدام الطنبورة إىل منطقة 

أصله ومنشئه« )8(.

انتقلت إىل  التي  الجنك  املزمار والكنارة، حدث مع  وكما حدث مع 

)الجحلة( ذات  الجرة  أو Harp، ومع  القيثار  املتوسط بوصفها  شعوب 

األربعة آالف عام التي انتقلت إىل سواحل القارة الهندية الغربية)9(.

تجمعات  إىل  تنتمي  فهي  األحمر)10(،  البحر  يف  األدائية  الفنون  وأما 

والبلوية.  والحروب  والرشايدة  )جهينة  أحالف  أو  قبائل  بعضها  بشرية 

من  لكل  اإلقليمية  بالحدود  البحر  حواف  عىل  متنقلة  تعيش  إلخ( 

املادية  ثقافتها  يف  املشرتكة  والسودان(  ومصر،  واألردن،  )السعودية، 

اآلن،  حتى  تداولها  املستمر  األدائية  الفنون  منها  ونخص  واملعنوية، 

وأغاين  السامر،  مثل  األغنية؛  عناصر  يف  أدمج  واآلخر  اندثر  وبعضها 

السمسمية، والرقصات كالخبيتي والدحة والرفيحي واملزهوم..

وقبل أن نلمح إىل مسألة »املشرتك الثقايف« بني املجتمعات املشرتكة 

األدائية  بالفنون  تتصل  نظرية  أكرث من  مما سبق  نستنبط  األصول،  يف 

وتداولها الثقايف بالتوارث واالنتشار واالرتحال – التوطن يف بيئات بديلة: 
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األوىل- نظرية وراثة الفنون.

الثانية- نظرية انتشار الفنون. 

الثالثة- نظرية ارتحال الفنون.

يف  املتقنة،  العربية  الغنائية  القوالب  تمثلها  أن  النظريات  لتلك  يمكن 

العربية  الثقافة  حواضر  تمثلها  التي  والحركية،  واألدائية  القولية  فنونها 

الكربى متمثلة يف أصولها؛ مثل: النوبة األندلسية، واملالوف التونيس، والدور 

املصري، وفن املقام العراقي، وفن الصوت الخليجي، وفن الدان اليمني.

ففي معظم تلك القوالب حالة توارث لقرون، وتتوازى معها الفنون 

نجد  أهل  بني  املنتشر  السامري  فن  مثل:  املحيل؛  الطابع  ذات  األدائية 

يف دول شرق الجزيرة العربية، والزهريي والدارمي يف العراق، وامليجانا 

والدلعونة يف دول الشام، وفن الهجيني عند بادية غرب الجزيرة العربية 

وبادية شرق وادي النيل، وفن أحواش وأحيدوس يف دول املغرب العربي 

كالجزائر واملغرب..

القولية  بعناصرها  إما  ارتحالها  أو  الفنون  انتشار  يمثل  أن  ويمكن 

السباعي  ال  املوَّ يتنقل  كأن  متفرقة  وإما  كاملوشح،  والحركية  واألدائية 

بأسماء مختلفة )النهمة يف الخليج العربي، والزهريي يف العراق، واملوال 

مناطق  يف  البوادي  عند  الشعر  عروض  تتشابه  أو  الشام(  يف  البغدادي 

مختلفة يف السرية الهاللية سواء يف الحجاز أو الشام أو مصر أو تونس، 

والبحر  العربي  كالخليج  السواحل  مجتمعات  عند  اإليقاع  موازين  أو 

يف  والبحري  األحساء،  يف  )الهيدا  الرباعي  امليزان  يف  واملتوسط  األحمر 

ينبع، واملقسوم يف مصر( أو امليزان الثنايئ )الشرقني يف الحجاز، والوحدة 

يف الشام، وامللفوف أو اللف يف مصر، والهروب يف تونس(.
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فنشري  ارتحالها،  أو  انتشارها  أو  الفنون  وراثة  ظاهرة  يتعدى  وما 

إىل ظاهرة الهجرة من الجنوب إىل الشمال، ملجموعة من املواهب تبًعا 

ملركزية االستقطاب؛ ألسباب اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وهذا ما 

حدث عندما هاجر الفنان العماين من سالم راشد الصوري )1912- 1979م( 

القرن  الهند وانطلق يف ثالثينيات  العرب- إىل  –نسبة إىل صور عىل بحر 

العشرين، ثم انتقل إىل البحرين وأسس شركة إنتاج أسطوانات يف نهاية 

أوائل  عمان  إىل  عاد  ثم  هناك،  الصوت  فن  أداء  وتعلم  الخمسينيات، 

1967م(  )ت.  فقيه  عبدالله  عيل  السعودي  والفنان  السبعينيات،  عقد 

إىل  وانتقل  األحمر،  البحر  فرسان عىل  رأسه جزيرة  ترك مسقط  الذي 

الرياض وتعلم عىل يديه عزف آلة العود وبعض اإليقاعات أكرُث من فنان 

لشركة  وسجل  شنان،  حمد  بشري  ومنهم  الرياض،  مدينة  يف  شعبي 

األسود فون، ثم انتقل إىل الدمام، وُتويفِّ هناك.

وإىل الكويت انتقل مع البحار من جزيرة زنجبار أحمد سالم الشهيبي 

)1917-1997م( الذي عمل مع مطربني وملحنني كويتيني وعرب منذ عام 

الصوت  فن  عىل  ألحاًنا  وأنجز  هناك،  األدائية  الفنون  وتشرَّب  1956م، 

ومصطفى  دوخي،  وعوض  الراشد،  سعود  مثل؛  بأصوات؛  والردحة 

عبدالرب  الدكتور  وامللحن  نزهت،  ومائدة  صادق،  وبديعة  أحمد، 

الصومال، تمكن مع  املولود )1946م( ألب حضرمي ووالدة من  إدريس 

عبدالكريم عبدالقادر من وضع أغنية خليجية تعربِّ عن مرحلة الحداثة، 

وأعرتفلك،  »غريب،  بنماذج:  ممثلة  العشرين،  القرن  سبعينيات  يف 

طالل  من  كل  قدمها  التي  الحداثية  األغنية  مع  وتتوازى  وباختصار«، 

مداح وامللحن سراج عمر مع الشاعر بدر بن عبداملحسن منذ عام 1973م 
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يف أغاين مسلسل »األصيل«، ومنها: »مري عيل، وياله، يا هاجري«، ثم 

-1975( عامي  بني  أغنيات الحقة  الفيصل يف  الله  العبد  الشاعر محمد 

1978م( »مقادير وأغراب واملوعد الثاين«.

أو  مكونات  خالل  من  الثقايف«  »املشرتك  مسألة  لنا  تتكشف  وبهذا 

األدائية  الفنون  يف  العضوية  عناصرها  يف  ثقافية  روافد  شكلت  مصادر 

وأشكالها  »األغنية«  قالب  صياغة  يف  وعالقاتها  والحركية،  والقولية 

وألوانها خالل القرن العشرين.

واتضح مما سبق بأن هناك مكونات متعددة سواء وافدة أو متوطنة، 

وذات مصادر قارِّيَّة مختلفة، أو منتشرة أو راحلة، مع جماعات بشرية 

نماذج  األخري  ويف  ساحلية،  أو  صحراوية  بيئات  يف  جغرافيًّا  متمددة 

بني  بمزيج  وتتحقق  مختلفة،  مجتمعات  يف  تندمج  مهاجرة  ملواهب 

عناصر بلد املنشأ والهجرة مًعا.
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الثقافية: المعمورة 
نموذج المشترك الثقافي

مخترب  ومتحدثوها  العربية  وارثو  يسكنها  التي  الجغرافيا  تمثل 

الحضارات كما أنها ملعب دورات التاريخ الكربى، ومناطقها األربع تعد 

الهالل  من  شعوبها  حاويات  وتعد  قارية،  حدود  من  أكرث  تجمع  قارة 

الخصيب وشبه الجزيرة العربية حتى أرض وادي النيل وشمال إفريقيا.

وانتشارها  وارتحالها  ثقافات،  خلق  يف  املنطقة  هذه  أسهمت  وقد 

الربية  التجارة  طرق  عىل  مدنها  أو  الكربى  حواضرها  يف  سواء  ووراثتها 

وموانئها عىل السواحل، وُعرفت حواضرها بوصفها مراكز املعرفة، فإن 

حدودها الساحلية مزجت ثقافات شعوبية سواء يف الخليج العربي أو 

بحر العرب أو البحر األحمر أو البحر املتوسط.

ومن أبرز مزاياها الخزان البشري ألرومة واحدة من السالالت الشمالية 

والجنوبية التي تعاقبت بأجيالها ومراحلها الحضارية، سواء توارثت املنجز 

الحضاري أو قطعت معه وشكلت ما أُطلق عليه »املسألة اآلرامية– العربية« 

ما قبل امليالد أو »املسألة القيسية– اليمنية« ما بعد امليالد حتى اآلن.
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فقد زخرت هذه املنطقة بوصفها أرض »استقطاب حضاري« أوىل مزاياه 

»اإلدماج االجتماعي« وأسوؤها »االضطراب السيايس«، ولكل أمر نقيض. 

نقشت  والتاريخ ومجرياته،  الجغرافيا ومعطياتها  أنها بسبب عاميل  كما 

عليها مراحل من النشوء والهجرات، كذلك الفناء والوالدة الجديدة.

والنقوش  الشفاه  سرية  من  والتاريخ،  بالجغرافيا  الوعي  أنتج  وقد 

واكتشاف  منها،  املعقول  تدوين  إىل  اإللكرتونية،  والشاشات  والورق 

بعضها  مؤلفات  يف  املعروف  وتصحيح  املنيس،  واستذكار  املجهول، 

مصدري، عىل سبيل املثال: 

 -1912( باقر  لطه  )1951م(  القديمة«  الحضارات  تاريخ  يف  »مقدمة 

لجواد  )1956-1960م(  اإلسالم«  قبل  العرب  تاريخ  و»موسوعة  1984م(، 

لجواد  )1968-1974م(  اإلسالم«  قبل  العرب  تاريخ  يف  و»املفصل  عيل، 

ألنيس  )1966م(  أوغاريت«  من  وأساطري  و»مالحم  )1907-1987م(،  عيل 

املكان«  عبقرية  يف  دراسة  مصر:  و»شخصية  )1903-1993م(،  فريحة 

)1967م( لجمال حمدان )1928-1993م(، و»ثالثة وثالثني قرًنا من تاريخ 

األمازيغيني« )1989م( ملحمد شفيق.

الحضارة  تجاورت  فقد  بعضها،  عن  تنقطع  لم  الحضارات  هذه 

السومرية يف العراق والدملونية يف الخليج العربي وشرق الجزيرة العربية، 

ادية يف العراق والحضارة العمورية يف  وامتدت العالقات بني الحضارة األكَّ

الشام، وتقاطعت الحضارة اآلشورية يف شمال العراق والحضارة الثمودية 

يف غرب الجزيرة العربية، وتجاورت الحضارة البابلية والحضارة األوغاريتية 

يف الشام، وتقاطعت الحضارة العمورية يف الشام والحضارة الفرعونية يف 

مصر، وتجاورت الحضارة الفرعونية والحضارة الليبيية )شمال املغرب(.
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ق.م(  الثاين  )األلف  العمارنة«  تل  »رسائل  أرشيف  يكون  أن  ويمكن 

وحضارة  الخصيب  الهالل  حضارات  بني  العالقة  تلك  عىل  ظاهًرا  مثااًل 

سامية  ممالك  بني  متبادلة  دبلوماسية  رسائل  فهي  النيل،  وادي 

ميتاين  مملكة  إىل  إضافة  والكنعانية،  والعمورية  والبابلية  كاآلشورية 

الحورية يف شمال سوريا وبني ملوك األسرة الثامنة عشرة يف مصر )1352 

ق.م( وأمنحتب الرابع - أخناتون )1352– 1336 ق.م(، وتوت عنخ آمون 

)1336 ق.م( )11(.

وهذا ما دعا إىل استمرار املشرتك يف الرتاث الثقايف املادي واملعنوي، 

االجتماعية  األسباب  وتوافقت  بعضها،  عن  املناطق  تلك  تنعزل  فلم 

والدينية واالقتصادية قبل السياسية لهذا »املشرتك الثقايف« فيما بينها، 

فنجد من آثارها املادية واملعنوية انتشار مظاهر الحضارة املختلفة، ومنها: 

األكالت واملالبس واألواين واآلالت، وارتحال اآلالت املوسيقية واملجاميع 

األدائية والراقصة، ونصوص الصلوات واملرايث والتمجيد وما سواها.

نموذجني  عرب  الثقايف«  »املشرتك  ملسألة  يعرض  الكتاب  هذا  ولكون 

السعودية، هما:  العربية  اململكة  الحجاز، غرب  األدائية يف  الفنون  من 

ينبع،  يف  السمسمية  وأغاين  املكرمة،  مكة  يف  الحجاز،  يف  الصهبة  فن 

خصوًصا  أيًضا،  وتداخلها  الثقافية«  »الروافد  تعدد  من  يلحظ  ما  وهو 

ما بني مجتمعات البحر األحمر )السعودية، واألردن، ومصر(، ويمكن 

أن يضاف إىل الصهبة بوصفها فن الحاضرة، والسمسمية بوصفها فن 

والرديدة(  )القاصود  أدائه  بطرق  البادية  فن  بوصفه  السامر  البحارة، 

الدحة(،  أو  )الدحية  الراقصة  )الردة( وخطوات حركته  قوِلِه  ونصوص 

ورقصات أخرى مثل: الرفيحي )سامري قروي - ناقوز( واملزهوم )هجيني( 
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املشرتك أيًضا يف جغرافيا الدول املطلَّة عىل ذات البحر)12(.

الثالثة  القرون  يف  الحجازية،  األعالم  تراجم  كتب  صنا  تفحَّ فإذا 

الهجرات من كل  البشري عرب عملية  التنوع  لنا ذلك  يتكشف  األخرية، 

األقطار العربية واإلسالمية يف كتب مثل: »تحفة املحبني واألصحاب يف 

معرفة ما للمدنيني من األنساب« للشيخ عبدالرحمن األنصاري )1713-

1783م( )13(، و»نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 

)1869-1925م(  الخري  أبي  مرداد  عبدالله  للشيخ  الرابع عشر«  القرن  إىل 

كما لم يعدم عند املؤرخني والنسابة العرب تتبع حركة نزوح الجماعات 

البشرية، سواء يف صيغة قبائل أو أحالف، ومن أمثلتها »صورة األرض« 

البن حوقل )ت. 977م(، و»جمهرة أنساب العرب« البن حزم األندليس 

)994-1064م(، و»ديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن 

عاصرهم من ذوي السلطان األكرب« البن خلدون )1332- 1406م(، و»قالئد 

و»البيان  )1355-1418م(،  للقلقشندي  الزمان«  عرب  معرفة  يف  الجمان 

واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب« للمقريزي )1364- 1442م( )14(.

فإن كتاَبي األنصاري وأبي الخري، األول من القرن الثامن عشر والثاين 

العربية  العوائل  من  كثرًيا  يرصدان  والعشرين،  عشر  التاسع  بني  ما 

كالشامية واملصرية والتونسية والجزائرية واملغربية، إضافة إىل الهندية 

والرتكية واإلفريقية التي توطنت مدن الحجاز يف القرون الثالثة األخرية 

العرب  أخبار  املفاخر يف  »الدرر  كتاب  مطالعة  املقابل  يف  يمكن  أنه  كما 

األواخر« )1818م( ملحمد البسام )ت. 1831م( الذي رصد حركة تمدد قبائل 

الحجاز وأحالفها العديدة )حرب، وجهينة، وبيل، وعطية، والرشايدة، 

والشرارات( وانتشارها عىل قرين البحر األحمر )15(. 
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وحني نطالع أكرث من مرجع عن الفنون األدائية يف تلك الدول ُيضِمر 

إثارة التساؤالت بشأن  الثقايف ما بينها، ويتحري يف  اإلشارة عن املشرتك 

مثل:  األدائية  الفنون  عند جماعة هذه  نجده  ما  والهجرة، وهذا  املنشأ 

هند باغفار يف موسوعة »األغاين الشعبية يف اململكة العربية السعودية« 

الشعبية  املوسيقا  مصطلحات  »قاموس  يف  عمران  ومحمد  )1994م(، 

املصرية« )2002م(، وصالح زيادنة يف »موسوعة الرتاث الشعبي يف النقب: 

املوسيقا والغناء عند البدو« )2011م(، وعبدالله محمد أبكر يف »الصهبة 

واملوشحات األندلسية يف مكة املكرمة« )2014م(.

السمسمية«  »أغاين  حيال  والتساؤالت  اإلشارات  تلك  جملة  ومن 

الشعبي  الفن  يف  »ونالحظ  باغفار:  هند  السعودية  الباحثة  تذكره  ما 

الفنون  بعض  مع  والرقص  واإليقاع  اللحن  يف  كبرًيا  تشابًها  الينبعاوي 

البحرية املصرية« )16(.

وأما الباحث األردين صالح زيادنة يقول: »والسمسمية أكرث ما تستعمل 

بعد  انتشرت  ولكنها  النقب  يف  تستعمل  تكن  ولم  سيناء،  يف  البدو  عند 

الباحث  أما  الذين يعود أصلهم إىل سيناء«)17(  القبائل  ذلك حيث جاءت مع 

العزف  يف  مجاورة  دولة  من  أكرث  اشرتاك  فيستنكر  عمران  محمد  املصري 

عىل آلة السمسمية وحصرها يف مصر فقط، وذهل مما اصطلح عليه مغنو 

السمسمية وعازفوها بـ»األدوار الجداوية« التي عرَّفها يف قاموسه بأنها »طريقة 

يف األداء املوسيقي )العزف( املصاحب للغناء عىل السمسمية ويزعم العارفون 

أن طريقة الجداوي تلك تنتمي إىل مدينة جدة باململكة العربية السعودية«)18(.

الذي صّدر  اليمني عمر بن أحمد بن ثعلب  الباحث  إىل  أبعدنا  وإذا 

»املوسيقا  )1987م( يف مدخل  وفنه«  كتاب »محمد جمعة خان: حياته 
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والغناء يف حضرموت« مسنًدا بأنه: »يقول بعض املطلعني إن السمسمية 

دخلت حضرموت يف القرن الثالث الهجري قبل آلة القنبوس ]أدخلها إىل 

أصحاب  الحضارم  البحارة  جلبها  عيل[،  الشيخ  بن  سلطان  حضرموت 

السفن من مدينة ينبع يف شمال الحجاز. وممن اشتهر بالعزف عليها من 

أهايل املكال يف ذلك الزمان، سعيد سالم باحداد وسالم فرج عبد النصري 

وسعيد سالم السليمي ومربوك رمضان وهو يف األصل من مواطني ينبع 

الذين نزحوا مع أصحاب السفن إىل املكال«)19(.

فن  عالقة  عن  فيتحدث  أبكر  محمد  عبدالله  السعودي  الباحث  أما 

»الصهبة« بجماعات »الصهبجية« يف مصر بقوله: »الصهبة اصطالًحا: هي 

فن غناء املوشحات واألدوار، ظهر يف الحجاز ويف مكة وجدة خاصة، وما 

جاورهما يف حقبة من الزمن، كما وجدت من قبل يف مصر حيث نجد لها 

تعريفات عدة لدى املصريني، فالصهبة اإلسكندراين هي عبارة عن الليلة 

التي يقيمها الصيادون بعد الصيد حيث يجتمعون لياًل ليقيموا هذه الصهبا 

بأغانيهم التي يغنون بها يف ساعات سمرهم كما ينشدونها أثناء عملهم 

تسلية وترويًحا وتنشيًطا. ]...[ وكما نجد املغنني يف رشيد شأنهم شأن أهل 

اإلسكندرية. وتصاحب الصهبا األرغن القديم – اإليقاع عىل الطبلة..«)20(.

الذكر-  الذي يشري يف قاموسه –آنف  املصري عمران  الباحث  ومثيله 

إىل أنهم أي: الصهبجية )21( »جماعة من املغنني ذاع صيتهم بالقاهرة يف 

منتصف القرن التاسع عشر بسبب شهرتهم يف غناء املوشحات التي جلبها 

شاكر الحلبي )22( يف القرن السابع عشر مع بعض القدود الحلبية«)23(.

وحني يفصل أبكر يف مكونات فن الصهبة، أي القوالب الغنائية املكونة 

لوصلة الصهبة، فيذكر املوشح األندليس )24(، والدور املصري )25(، عىل أنه 
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وجدت مصادر للموشحات املغربية واملشرقية )26(، عدا أنه يقّر صراحة بأن 

هذا الفن األدايئ والقويل والحريك وإن كان منقواًل، فهو يتخذ من مالمح 

»التداخل  من  صورة  يمثل  لكنه  يندمج،  وال  ينقطع  فال  وأهلها،  البيئة 

البعيدة،  أو  القريبة  عصورها  يف  سواء  العربية  األقطار  بني  الثقايف« 

وبحسب ما ينقل من أحد فناين الصهبة الحجازيني يف مكة املكرمة وهو 

السيد عباس بن علوي املاليك )1948- 2016م( »هناك طبقة من الشخصيات 

املكية كان لها اتصال بمطّويف الحجاج املصريني الذين كانوا يفدون إىل مكة 

عرب املحامل من مصر والشام واليمن والعراق، وقد أخذت هذه الطبقة 

بحظ وافر من هذه التواشيح وبعض الشعر املوزون امللحن عىل طريقة أهل 

ذلك البلد، أخذه أهل مكة وضربوه الضرب الحجازي«)27(. 

إذن، فإن يف نموذج فن الصهبة، أو جماعة الصهبجية أو العصبجية، 

يف  نموذًجا  واتخذت  ومصر  الشام  بني  ما  تشكلت  أدائية  جماعة  أي: 

الحجاز، وفنها األدايئ ترحل من بلد منشئه األندلس بصورة ارتجاعيه 

الجزيرة  يف  صوًرا  اتخذ  أنه  كما  والعراق،  ومصر  الشام  يف  املشرق  إىل 

العربية سواء يف شرقها أو جنوبها )28(، أما أغاين السمسمية ورقصاتها، 

أو  وأحالفها  القبائل  إىل  تنتمي  والصيادين  للبحارة  أدائية  فنون  فهي 

مجتمعات البحر األحمر وتناقلت ما بني قرين البحر تبًعا لرتحالها، ومن 

»التداخل  التالية  صورته  يف  أو  الثقايف«  »التعدد  مصطلحا  يفي  ال  هنا 

الثقايف« للتعبري عن تلك الفنون األدائية املشرتكة، التي ينظمها »املشرتك 

الثقايف« يف عمر حضارات شعوبها ونظريات فنونها الثالثة، عىل حواف 

الجغرافيا أو داخلها مثل فنون الصحارى يف شمال الجزيرة العربية أو 

جنوب األردن أو سيناء أو جنوب تونس أو املغرب ومقابلها مثل فنون 



الكتاب )17( - مجلة الفيصل العددان )490-489(34

البحر يف الخليج العربي أو فنون األهوار يف العراق أو فنون الدلتا يف مصر 

أو فنون جبال األوراس يف الجزائر، فإن يف داخل الثقافة الواحدة؛ مثل 

الثقافة العربية – اإلسالمية، الوارثة لثقافات شقيقاتها الكربيات سواء 

يف الجزيرة العربية أو الهالل الخصيب أو وادي النيل أو شمال إفريقيا، 

البشرية من نزوح أو هجرات أو  واملنتشرة يف بحسب حركة الجماعات 

هجرات عكسية، وارتحال الرتاث الثقايف وتلونه بحسب البيئات املختلفة 

)ساحلية، وبرية، وجبلية، وريفية...( حالة من التفاعل الدائم.

يوجدان  اللذين  السمسمية،  وأغاين  الصهبة،  فن  نموذَجْي  ويف 

وينبع  وأملج  الوجه  مثل:  األحمر  البحر  ساحل  عىل  الحجاز،  مدن  يف 

وجدة، أو املدن الداخلية مثل: املدينة املنورة ومكة املكرمة، فهما يعربان 

عن تقاليد غنائية، ووظائف اجتماعية، وفئات اقتصادية، تتداول هذه 

الفنون وتنشرها، وترتحل معها، وتفنى وتستعاد مرة أخرى! 
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النموذج األول 

الصهبة الحجازية

ي  مؤدِّ الحادي  من  تتكون  أدائية،  جماعة  عىل  الفن  هذا  يعتمد 

نِّيدة أو  ي الودعة )نص املوشح أو الدور(، والسَّ ال، والشاووش مؤدِّ املوَّ

يدة )املنِشدون الجماعيون( الذين تقام بهم الشيلة )األداء املتواصل(  الردِّ

ثم الشبشرة )ختام األداء(.

الرتاجم  متون  يف  ورد  أندلسيًّا  أدائيًّا  قالًبا  بوصفه  املوشح  ُعرف 

أهل  محاسن  يف  »الذخرية  يف  املثل  سبيل  عىل  األندلسية،  واملختارات 

الجزيرة« البن بسام )1067-1147م(، و»املغرب يف حىل املغرب« البن سعيد 

بشري  البن  والرئيس«  الوزير  ومؤانسة  الجليس  و»عدة  1286م(،  )ت. 

الخطيب  بن  الدين  للسان  التوشيح«  و»جيش  1259م(،  )ت.  الغرناطي 

)ت. 1374م( وعرف يف املشرق تنظري غري مسبوق، يف كتاب »دار الطراز 

يف صناعة املوشحات« البن سناء امللك )ت. 1211م(، و»توشيع التوشيح« 

للشهاب  اآلداب(«  )أو  األدب  و»روض  1363م(،  )ت.  الصفدي  لصالح 

الحجازي )ت. 1470م( )29(.
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بن  الفضل محمد  أبو  الشاعر  املكرمة  مكة  املوشح يف  ومن شعراء 

الرتاجم  كتُب  وشعَره  سريَته  نقلت  الذي  )1582-1621م(  امليك  العقاد 

واملصرية  )1584-1631م(،  املقري  عند  األندلسية  منها  العصر،  لرجال 

)1651-1700م(  املحبي  عند  والشامية  )1642-1707م(،  معصوم  ابن  عند 

املنصور  الخليفة  بها  مدح  التي  موشحته  ومنها  بعضها،  عن  متواترة 

)ت. 1604م(: 

»ليت شعري هل أروي ذا الظما * من ملى ذاك الثغري األلعس

دور:

وترى عيناي ربات الحمى * باهيات بقدود ميس

فلقد طال بعادي والهوى * ملك القلب غراًما وأسر

هد من ركن اصطباري والقوى * مبداًل أجفان عيني بالسهر

حني عز الوصل من وادي طوى * هملت أدمع عيني كاملطر

فعساكم أن تجودوا كرًما * بلقاكم يف سواد الحندس«)30(

وأما الشاعر الثاين محمد بن مبارك با كراع، ذو األصل الحضرمي 

له موشًحا  املنورة، معاصًرا البن معصوم، حفظ  املدينة  فقد عاش يف 

يتوله فيه إىل والده: 

»يا ساكني أرض الهراة أما كفى * هذا الفراق بىل، وحق املصطفى

عودوا عيّل، فربع صربي قد عفا * والجفن من بعد التباعد ما غفا

وخيالكم يف بايل والقلب يف بلبال«)31(
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وحفظ له مطولة مزدوجة بعنوان »سوانح سفر الحجاز«)32(، ومن 

فن الدوبيت )33(. وأما الشاعر الثالث فهو أحمد بن أبي القاسم بن أحمد 

الخيل )ت. 1645م(، معاصًرا للمحبي الذي نقل له موشحتني جميلتني: 

األوىل: 

»حتى متى هذا الرشا األكحل باهي الجبني

غريي يفي وها أنا أهمل.. الله يعني

ما حيلتي قد زاد بي البلبال

ومهجتي تقطعت أوصال

وعربيت كالعارض الهطال«)34(

والثانية: 

»يا من لقتيل ظلما أحال.. والقلب حال

من لدم املسلم استحال.. ما قط حال

جفاك طعم املنون حال.. والصرب حال

لم يحكك الظبي لو تجىل.. فأنت أحىل

يا منية القلب كم تدور

عىل هاليك وكم تجور

هذا من الدل أم غرور؟«)35(

ر  شطَّ الذي  )1628–1673م(  الخياري  إبراهيم  الشاعر  املحبي  وذكر 

أ قصائد للبهاء زهري وابن سناء امللك )36(، ولعل يف بطن املخطوطات  وجزَّ
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من  ننتهي  أن  ويمكن  باالهتمام،  جديرة  نتائج  عن  ينبئ  ما  املركونة 

الشعراء املعاصرين –وهو مؤدي الصهبة أيًضا- عمر بن سعيد العيوين 

)1915- 2006م(، ومن موشحاته: 

»قوموا نشد الركايب نزور أهل املدينة

ترى لهم حق واجب جريان أحمد نبينا

يا سعد حث النجايب ويمم بنا يف سكينة

يا سعد قل للحبايب احنا حضرنا وجينا

جينا عىل رغم طايب لو غريهم ما رضينا«)37(

الحواة  من  مجموعة  أبكر)38(  ذكر  الشعراء  هؤالء  إىل  باإلضافة 

)1854-1926م(  جوجي  بكر  ومنهم:  الصهبة،  مؤدي  أي  والشواويش، 

)ت.  الحوراين  وإبراهيم  األصل،  إفريقي  1999م(  )ت.  الربج  وسليمان 

1956م(، وعيل غسال )1912-2004م(، وعبدالعزيز محضر )1926- 2006م(، 

ومن أشهرهم صيًتا عمر العيوين الذي عرف شاعًرا ومؤديًّا مًعا كما ذكرنا

ونستعرض نموذجني منها، وما احتوتا من موشحات وأدوار، تنتمي 

إىل األقطار العراقية والشامية واملصرية.



الفنون المهاجرة في استعادة المعمورة الثقافية وموسيقاها

39

نماذج – الصهبة الحجازية: 

 النموذج األول:

 وصلة الصهبة الحجازية - مقام جهاركاه: 

ال: يا ليل - محمد أمان موَّ

دور - 1: 

موشح: 

أحّن شوًقا إىل ديار رأيت فيها جمال سلمى

شربت منها ملى عقار من كف ساقي الشراب األملى

دور - 2: 

هل من سبيل إىل مزار يشفي فؤاًدا يذوب سقًما

يا ظبي مهاًل فكم مرار وأنت ريان بت أظمى

خانة:

ليه يا زماين تعمل كدا اديت عذويل ليه يا زمان

واليل حكم ما ظلم هو الزمان طبعه كدا..)39(
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املوشح العراقي - املصري )مقام: رصد / إيقاع املصمودي(: 

الشعر: ابن الفارض

اللحن: الدور - عبدالقادر املراغي )1360-1435م(

 الخانة - حسن اململوك

دور - 1: 

أحّن شوًقا إىل ديار رأيت فيها جمال سلمى

دور - 2: 

شربت منها ملى عقار من كف ساقي الشراب أملى

خانة: 

يا ظبي مهاًل فكم مرار وأنت ريان بت أظما

قفلة: 

هل من سبيل إىل قرار يشفي فؤاًدا يذوب سقًما )40(

النموذج الثاين: 

الصهبة الحجازية – مقام حجاز: 

مجس: 

دول مني ودول مني، واليل عىل فرش الهنا دول مني؟
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صابح مسافر مخليني عليل عىل مني؟

أكتب كتابي وأرسله مع مني

راحو يجيبوا الدوا. قلت: الدوا ملني؟

حطوا الدوا يف علبه وردوه ألصحابه

وإن عاشت الراس تعرف غريمها مني؟

دور - 1: 

ما احتيايل يا رفاقي يف العذول

علم الغصن التجايف حني مال

ساعدوين يا رفاقي يف العذول

خدها أحمر خدها أبيض.

دور - 2: 

ُحسن الحبيب فايق ولكن من مبسمه سكرت عيوين

أما عيونك رأت عادي ملن رموك يف بحر جاري

جرح فؤادي باملحاسن ملن مال يل الكأس بيمينه

مديت إيدي باخذ الكأس سكرت أنا من جوز عيونه

وان كنت خايف يا فؤادي دا الحب كان عندك مداوي

دور - 3: 

... والسكر حايل يف جفونه
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قوم واسقني بشرب املدام

من مبسمه يا عيني يا روحي ما يهونش عليه

وجسمي..

وكل ما والله يا عيني يا روحي يا كبدي

تزعل وترىض تعمل« )41(

املوشح الشامي: ما احتيايل ) مقام حجاز / إيقاع أقصاق(: 

الشعر واللحن: أبو خليل القباين

دور - 1: 

ما احتيايل يا رفاقي يف غزال

علم الغصن التثني حني مال

دور - 2: 

صد عني وجفاين وأطال

ال سالم ال كالم ال سؤال

خانة: 

ذبت شوًقا وهو عني معرض

غطاء: 

لست أدري هو بخل أم دالل؟ )42(
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الدور املصري: حسن الحبيب فايق 

)مقام حجاز – إيقاع الوحدة الكبرية(: 

الشعر: محمد الدرويش.

تلحني: محمد عبدالرحيم املسلوب )1794-1927م(.

العجوز  الكبري-  سالم  محمد  )أوديون(  داود  أبو  سليمان  أداء: 

)غراموفون(

حسن الحبيب فايق ولكن من مبسمه سكرت عيونه

جرح فؤادي باملحاسن ملا مال الكاس يمينه

)دور(

ما كنت خايل فؤادي والحب كان عندك مداري

هم عيونك لك أعادي واال رموك يف بحر جاري )43(
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النموذج الثاني

أغاين السمسمية: الجداوية والينبعاوية

أو  اللحن  أو  الكلمة  ناحية  من  فن مستقل سواء  الينبعاوي  »الفن 

سه الرعيل األول قبل حوايل أكرث من ستني عاًما وأكرث« اإليقاعات، وأسَّ

أبو هالل – حسني عبداملطلوب

يف مجموعة أغاين لـ»جنوب سيناء« )1998م( تتكون من ست عشرة 

أغنية ُجمعت يف قرص رقمي من إعداد ديفيد بارسونس، وأداها سليم 

سليمان – عازف سمسمية وعود، وشاركه الحاج محمد عودة، احتوت 

منها  الثاين،  العشرين  القرن  منتصف  تتعدى  ال  أغنيات  مجموعة  عىل 

»ال  عبده  وملحمد  الطائرة«،  سلم  »يف  مداح  طالل  من  لكل  أغنيات 

أغنيات  ومنها  الخيزرانة«،  يا  ال  »ال  بأغنية  مدمجة  الرتف«  تضايقون 

متداولة يف املنطقة الحدودية ما بني األردن والسعودية.

45
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ولعلنا ندرك أن أرشيف األغاين املتداول عند فرقة الخرييش – ينبع، 

وفرقتي أبو سراج وأبو هالل– جدة )44(، تتطابق مع فرقة أوالد األرض–

السويس، وأوالد البحر– بورسعيد، ومريس بركة – اإلسماعيلية، وأبو 

ساري حربي حسني– الغردقة، ومدثر سباق– رأس غارب )45(.

البحر  ملجتمعات  األدائية  الفنون  دراسة  إعادة  إىل  يدفع  ما  وهذا 

حيث  من  ومصر(  واألردن،  )السعودية،  املشرتكة  الدول  يف  األحمر 

القاسم املشرتك يف تلك األغاين املخصصة آللة السمسمية )46(.

أن  وهي  باغفار  الباحثة  عند  امليدانية  البحوث  نتائج  إىل  عدنا  إذا 

»السمسمية رفيق مالزم لرجال البحر يف ينبع وما جاورها من أصحاب 

السكونات والسنابيك الكبرية التي تقطع البحر جيئة وذهاًبا يف رحالت 

عىل  يجلسون  عملهم  من  الفراغ  بعد  البحارة  فكان  والصيد،  الغوص 

املراويس  عىل  والعازفون  السمسمية  عازف  يتوسطهم  السفينة  ظهر 

ويشارك  الهادر،  البحر  موج  ترجيعها  يف  تحايك  شجية  ألحاًنا  لريددوا 

الباقون يف الغناء والتصفيق بإيقاع واحد. كما يرافق أنغام السمسمية 

أحياًنا رقص يعرف بالينبعاوي، كما تؤدى عىل السمسمية ألحان أخرى 

تسمى اللحن اليماين« )47(.

ويعرف الباحث عمران السمسمية بأنها: »هي الحجم الصغري آللة 

الطنبورة، لكن أوتارها دائًما من السلط الصلب، وتشد األوتار وتسوى 

نغمية خاصة  تسوية  مفاتيح خشبية ووفق  بواسطة  بعًضا  بعضها  إىل 

تختلف عن التسوية التي تشد عليها أوتار الطنبورة، وتنتشر السمسمية 

بصورة خاصة يف مدن القناة )بورسعيد واإلسماعيلية والسويس( وتتميز 

– توجد  لكنها  واحدة،  فنية  سمات  لها  بأن  املدن-  بهذه  وجودها  –يف 
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بجانب ذلك- يف العريش ويف مدن الساحل الغربي للبحر األحمر ومنها 

القصري والطور، وإن كان يتعلق بمدى انتشار اآللة، فقد لوحظ تواجدها 

يف بعض املمارسات املوسيقية بواحة سيوة، ويرجع ذلك إىل أيام هجرة 

أهل القناة إىل سيوة يف أواسط الستينيات من القرن العشرين«)48(.

ويعرف أن األغاين تتنوع عىل إيقاعات عدة، منها املقسوم نموذجه »عّمي 

يا جمال« املتداخلة مع قد حلبي )49(، والشرقني »اش عالمك باألسمرانية« 

و»بتغني ملني وملني«، والخبيتي » ال ال يا الخيزرانة« و»يا ولد يا حربي«.

ومحتوى بعضها يدل عىل منشئها كأن يعرف بأن »ال ال يا الخيزرانة« 

كتبها ولحنها الشاعر السعودي حسن صرييف )1918-2008م( أبو األغنية 

)50(، وأعطاها للمغني عبدالعزيز شحاتة )ت. 2010م(  الحجازية الشعبية 

)51(، ولم تشتهر إال عرب صوت طالل مداح وعمر  منتصف الخمسينيات 

كدرس ثم ابتسام لطفي وفرق السمسمية يف جدة وينبع، ونجد أغنية 

أبنائها  أحد  بها  قبيلة حرب وشدا  من  بالفرد  تصرح  يا حربي«  ولد  »يا 

التي  وملني«  ملني  »بتغني  أغنية  نجد  األخرى  الضفة  ويف  البالدي،  عابد 

أداها مريس بركة توحي بأنها من أغاين الزيارة إىل األضرحة، ومن األمور 

امللحوظة تبدل اإليقاعات عىل ذات املوازين، فنسخة مداح عىل الخبيتي 

أعدها  التي  رشدي  ونسخة محمد  الشرقني  لطفي عىل  نسخة  يف حني 

إىل  الشرقني  من  تحولت  و»األسمرانية«  املقسوم،  عىل  حمدي  بليغ 

السواحيل يف نسخة ليىل عبدالعزيز!

وسنقدم هنا نماذج من أغنيات السمسمية، بإيقاعاتها، بني سواحل 

الغربية يف مصر، واألغنيات  الشرقية يف السعودية وبني  البحر األحمر 

املستوحاة أو املعتمدة عليها يف منتصف القرن العشرين الثاين.
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النموذج األول – رقصة الخبيتي: 

ال ال يا الخيزرانة

الكلمات واللحن: حسن صرييف

األداء: عبدالعزيز شحاتة منتصف الخمسينيات.

»ال ال يا الخيزرانة يف الهوى ميلويك

ال ال وإن ميلويك مالت الروح معايك

ال ال وزمام سيدي طاح يف جبة البري 

ال وال وْجنيه أبو خّيال ليل يجيبه

ال وال والنار شبت يف ثيابي وأنا حي

ال ال نادوا حبيبي يطفي النار عني

ال ال سيدي نساين يحسب أين نسيته

الال والله ما أنيس سيدي لو نساين

ال ال ونيت ونة تجلب املاء من البحر

ال ال والثانية تجلب حبيبي عليا

ال ال يا موت ال تأخذ جويهل من أمه

ال ال ال تأخذ إال عود فاين زمانه

ال ال يا نجم مل بي تايل الليل وقاد

ال ال وأبيك قبل الصبح ترسل جواب

ال ال ليت لك يالقرب. ضبة ومفتاح

ال ال حتى نهار العيد اعايد حبيبي

ال ال يا الخيزرانة يا اليل أهلك جفوين
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ال ال لحظك رماين ورموشك ضيعوين

ال ال يا قلبي ال ال. ليه ما تسمع أنيني

ال ال يا قلبي ال ال. ليه ما ترحم حنيني..«

ال ال يا الخيزرانة )1969م( إبتسام لطفي

حسن صرييف – إعداد ورؤية: فوزي محسون

»ال ال يا خيزرانة يف الهوى ميلويك

ال ال وإن ميلويك مالت الروح معايك

ال ال والنار شبت يف ثيابي وأنا حي

ال ال نادوا حبيبي يطفــي النار عني

ال ال وزمام سيدي طاح يف جمة البري

ال ال ِوْجنيه أبو سيفني ليّل يجيبه

ال ال وإن مت يا أهيل ال تقولوا: من الله

ال ال قولوا: قتيل الحب، والشاهد الله

ال ال يا ريت طري الجو يفهم كالمي 

ال ال يا خذ جوابي للحبيب يوّديه 

ال ال وإن مت يا أهيل ال تقولوا: مسيكني
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ال ال قولوا: شهيد الخضر زرع البساتني 

ال ال يا سيد روحي طالبة منك روحي 

ال ال أما عطا واال مبادل باألرواح..

ال ال يا مرحبا بليل لفانا جوابه

ال ال وأحىل من السكر لو قلل املا..

ال ال يا ليت لك يا القرب ضّبة ومفتاح 

ال ال حتى نهار العيد أعايد حبيبي..

ال ال يا موت ال تأخذ جويهل عن أمه 

ال ال تأخذ إال عود فاين زمانه..«

ال ال يا الخيزرانة )1970م( - محمد رشدي

محمد حمزة – توليف: بليغ حمدي

»ال ال يا الخيزرانة يف الهوى ميلويك 

ال ال وإن ميلويك مالت الروح معايك 

ال ال وإن غبت يا أهيل ما تقولوا فني طريقي 

ال ال األسمر عدى ونده يل، رّديت حاضر أديني

 أمرك والله يا سيدي، قلبي ما بقاش بإيدي 
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ومشيت ورا حبيبي، ما خالص لقيت طريقي 

ال ال يا أهل املالمة، ما تقولوا كلمة عني 

دا حبيبي له ابتسامة، بتاخدين غصب عني 

أسمر عيونه سودا، قتالة آه يا عيني 

وشعره وردة بيضا، شباك يف الشعر لييل

ال ال يا ريم وادينا، حاسب والله علينا 

دا احنا فداك عينينا، عاشقني ماّدين إدينا

نتلقف كلمة منك أو نظرة وابتسامة 

حتى إن ما سألش قلبك، نتمنى له السالمة«

النموذج الثاين- رقصة الشرقني: 

عالمك يا األسمرانية

موال: 

»صاح من العاشقني يا أهل الكنانة )52(

بدوي إذا بدت طالئع لحظيِه صارت فتاكة فتانا

يا رقيق الخدين إذا ملست يدي. وإذا ملس الحرير يدمي بنانه«

»اش عالمة يا األسمرانية ال إله إال الله يا وييل

من عطا القلب عطيته أنا قلبي قلبي مصيوب اليوم يا وييل

. أنا قصدي بودعه سافرت األبوام قبيل بشوية يا وييل 
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أنا قلبي حبك ارحم شوية يا وييل 

واساري سرى الليل 

يا ساكن يف قلبي حلفتك بربي ال تغدر بحبي 

أال يا طري يا األخضر وين بلقاك الليلة؟«

األسمرانية )1978م( – ليىل عبدالعزيز

»اش عالمك باألسمرانية * ال إله إال الله تسمحني يا ولو

يا من سلبت من الصغر قلبي * قلبي صويب اليوم ارحم شوية ولو

ساير صوبه قصدي باودعه * سافرت األبوام قبيل بشوية ولو

لو ينعطى القلب عطيت أنا قلبي * وأكون قربك حزة الجية ولو

لو خريوين عن شوفتك بطلب * أكون قرب يا ناصح النية ولو«

النموذج الثالث – رقصة الشرقني: 

بتغني ملني وملني؟

 مرىس بركة

»بتغني ملني وملني * بتغني ملني وملني.

بتغني ملني يا حمام * بتغني ملني يا حمام

يا حمام يا قمري ألفديك بعمري

ومهما تبعد تعال بدري

آه أنا ح أروح عىل فني يا حمام..
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شفتك حبيتك يف املنام يا حمام

وأنا كنت ألوم أهل الغرام أيام زمان

وأنا ح أشيك ملني وح أروح عىل فني؟

بتغني ملني يا حمام..

يا أبو املعاطي أنا دخيلك يا سالم

ويف كل مولد ألسعى وأجي لك يا سالم

علشان حبيبي سيدي عليا

آه ح تروح عىل فني يا حمام

يا حمام روح قوام لحبيبي آه

يا حمام الغرام زّود لهيبي آه

وتقول ليه؟ زعالن من إيه؟ عىل إيه

هو الخصام مش حرام يا حمام

يا سبب ذيل

ملا خدوك يا حمام مني يا سبب ذيل

من يشرتي مني جوز الحمام مني

شفت خيل يا عيني يف املنصورة

طاير هنا وزي الطيور مغرورة

ما تلوموين يا عيوين ع اليل بيجرى

باتوا سهارى واال حيارى
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وانت ليه..

ملا خدوك يا حمام مني يا سبب ذيل

من يشرتي مني جوز الحمام مني«

بتغني ملني وملني )1985م(

 فردوس عبدالحميد

)سيد حجاب – عمار الشريعي، مسلسل ليلة القبض عىل فاطمة(

»بتغني ملني وملني وملني بتغني ملني يا حمام

يا ورد عىل فل وياسمني يا عود ريحان زان البستان

بغني للناس الحلوين متجمعني أهل وخالن

يا سالم يا سالم يا سالم..

بغني ليل سنني البني ماعلمتهوش النسيان

املُر مّر وع القلبني جاي الزمان صايف وحليان

يا سالم يا سالم يا سالم«

بتغني ملني وملني )1985م(

 عمرو دياب

)سيد حجاب – تراث / توزيع فتحي سالمة، ألبوم غني من قلبك(

»بتغني ملني وملني وملني بتغني ملني يا حمام

التنني أحبة جّو الجنينة والنسمة دايبة والروح سفينة
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ورد املحبة أهه هّل وطّل ع البني آدميني يا سالم

بتغني ليل بيقول: يا هادي يا كتفي شيل يل أرزاق والدي

خيل اّتكالك عىل الفتاح وارزق يا معني يا سالم

لعروسة فلة وعريسها ضلة والصحبة شلة بالفرحة هالة

والنور زهور وفرش محطوط وعقود ياسمني يا سالم

يا حمام يا بني للشمس غني للورد غني لألرض غني

ويف نن نن العني يا وطن يا مصريني يا سالم

بتغني ملني وملني وملني بتغني ملني وملني؟

بتغني ملني وملني يا حمام للمصريني يا سالم. «

النموذج الرابع – رقصة الينبعاوي البحري: 

يا بديع الجمال – شباب أبحر

»يا بديع الجمال الجمال والله عجبني جمالك

يا حمام يا حمام يا حمام يا ساكًنا فوق األغصان

يا غزال يا غزال يا غزال يا ساكًنا يف الرباري

عرقيل عرقيل عرقيل والحلو واقف عىل الباب

سرت أراعي النجوم النجوم وال أراعي خيالك

سيدي خليتني خليتني أرعى النجوم من فعالك

والنبي والنبي والنبي محىل ليايل وصالك«
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يا بديع الجمال )1966م(

كلمات وألحان: غازي عيل

»آه يا سيدي آه يا عيني

يا بديع الجمال والله عجبني جمالك

البدر نوره من نور جبينك

والزهر طيبه من مسك عودك

وانت سيد الجمال والله عجبني جمالك

الخد وردي والشفة وردي

والثوب وردي وأنا يا وعدي

وانت سيد الجمال والله عجبني جمالك.

سيد الجمال انت سيدي

أنا معنَّى ف حبك يا سيدي

وانت سيد الجمال والله عجبني جمالك...«
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ختام

الخاصة  األدائية  الفنون  دائرة  يف  الثقافية  الجولة  هذه  وبعد 

بمجتمعات البحر األحمر، فإن البحث توصل عرب قراءة تاريخ وجغرافيا 

للهجرات  وإما  املشرتك،  لألصل  إما  الحضارات،  اتصال  إىل  املنطقة 

تتوارثه  ثقايف  مشرتك  املنطقة  هذه  وملجتمعات  العكسية،  والهجرات 

وينتشر بها ويرتحل معها، وتمثل يف نموذجي »الصهبة« و»السمسمية«، 

ومثل عليهما بأكرث من نموذج لكشف املتوارث وكيفية استعادته برؤية 

مختلفة وتوليف جديد خالل النصف الثاين من القرن العشرين.

الثقايف عند  املشرتك  استثمار هذا  إىل  أوسع  التمثيل بصورة  ويمكن 

نموذجني من امللحنني املصريني، ويمثلهما بليغ حمدي )1932-1993م(، 

وامللحن صالح الشرنوبي.

فقد أفاد حمدي من مجموعة إيقاعات حجازية، منها إيقاع املجرور، 

يف  محسون  لفوزي  )1967م(  »عشقته«  أغنية  من  الطائفي،  األصل  ذو 

من  واستفاد  كلثوم،  ألم  )1973م(  الهوى«  علينا  »حكم  أغنية  مقدمة 

الفكرة اللحنية ألغنية »عىل شانه« )1964م( لهيام يونس، وأداها الحًقا 

57
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منها  واستوحى  السالمي،  عيل  محمود  اليمني  للفنان  مداح،  طالل 

الجملة األساسية يف أغنية »يانا يانا« )1969م( لصباح، وقد استثمر إيقاع 

الشرقني الذي يوازيه إيقاع امللفوف، وإنما سمعه يف أغنيات طالل مداح 

كذلك  )1968م(،  املحبة«  و»عطني  )1958م(  الورد«  زارع  يا  »وردك  منذ 

 ، )1975م(  و»أغراب«  )1973م(،  »مقادير«  ملداح  عمر  سراج  ألحان  يف 

)1975م(،  »وماله«  وردة  السيدة  أغنيات  يف  )1978م(  الثاين«  و»املوعد 

»والد الحالل« )1975م( و»هو اليل اختار« )1979م( لهاين شاكر، واتخذه 

حلمي بكر يف أغنية »يا خرب« )1984م( للسيدة وردة، ووظف – وأقصد 

حمدي- إيقاع فن الصوت يف املقطع الرابع واألخري من أغنية »بوّدعك« 

ال  تقول  »ال  أيًضا  ملداح  عمر  لحن  سماع  نتيجة  وردة  للسيدة  )1991م( 

تقول« )1978م(، ولم يقف التأثر عند حمدي، بل عبدالرب إدريس تأثر 

بذلك يف لحن »باختصار« )1980م( لعبدالكريم عبدالقادر، ومن ثم تأثر 

طالل  املوسيقار  منهم  بمداح  السعوديني  امللحنني  من  الالحق  الجيل 

الذي تعاون معه بألحان اتخذت موازينها من أغاين السمسمية: »قصت 

يا خل ساعدين« )1985م( عىل  الخبيتي، و»أال  ضفايرها« )1983م( عىل 

الشرقني، و»زل الطرب« )1986م( عىل الينبعاوي البحري.

واستوعب امللحن صالح الشرنوبي، هذا الدرس البليغي، فاّتجه يف 

تجربته مع السيدة وردة يف العقد األخري من القرن العشرين منوًعا عىل 

املصري  املقسوم  من  العربي،  العالم  يف  لإليقاع  املعنوي  الثقايف  الرتاث 

إيقاعات  من  وظف  ما  بني  ومن  الجزائري،  والراي  املغربي  والبطايحي 

الخبيتي يف  إيقاع  السيدة وردة وترسمها مع سواها  عربية متعددة مع 

»بنخاف م العني« )1992م(، والرومبا الخليجي يف »احنا اليل اللوم علينا« 
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)1993م( للسيدة وردة، و»قاصد تسهرين« )1993م( مليادة الحناوي، و»ال 

تلوم عليا« )1999م( لسمرية سعيد، وسبقها لألخرية »هوريلك« )1992م( 

من الخبيتي. 

إيقاع  توظيف  بتجربة  التمثيل  يمكن  العربي  الخليج  إىل  ذهبنا  وإذا 

)1960م(  نمام«  والهوى  »أداري  مثل:  عدة  أغنيات  يف  الكبرية  الوحدة 

للملحن حمد الرجيب، وأداء نجاح سالم، و»شكوى العتاب« )1969م( 

)1973م(  عمري«  و»حلفت  التونسية،  علية  وأداء  باقر  أحمد  للملحن 

للملحن يوسف املهنا وأداء حسني جاسم، ويف العقود الالحقة توظيف 

ألغنية  الشيخ  خالد  لحن  منذ  الخليجية،  األغنية  يف  البطايحي  اإليقاع 

شعيل  ولنبيل  الجمريي،  ألحمد  )1983م(  مكناس«  أرض  من  »شويخ 

أغنيتان األوىل »ال تغالط إحساسك« )1994م( للملحن محمد البلويش، 

و»ما أنساك« )2000م( للملحن مشعل العروج.

إن توظيف اإليقاع، املستمد من الفنون األدائية العربية، يف األغاين 

ذا  نظاًما  يعترب  هنا  »اإليقاع  أن  يؤكد  العشرين،  القرن  من  املعاصرة 

استقاللية ذاتية وليس عنصًرا تركيبيًّا إضافيًّا للمكون السلمي اإليقاعي؛ 

بل  املوسيقي،  النطاق  عىل  اإليقاعية  النظم  هذه  مضمون  يقتصر  ال  إذ 

ويمكن تفسري ذلك وبشكل واسع من منطلقات ثقافية«)53(.

ولعله كان أيسر للدماء املشرتكة من قريب، أن يستثمر بليغ حمدي 

وطالل مداح يف أغانيهما تلك الفنون بما فيها من أداء وقول وحركة، 

لكأنها تحقق ما شعر به رئيس قلم إدارة الحج محمد حسني العامري 

من تلك »املعرفة القديمة« و»االنجذاب الغريب«)54(. إىل أهله العرب 

أو  نجد  وقفار  والكويت  وعمان  األحساء  سواحل  من  جاؤوا  سواء 
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سواحل البحر األحمر، وتمنحنا العناصر املكونة للفنون، األداء والقول 

مع  تفاعله،  وتلقي  املنطقة  إنسان  مخاطبة  يف  الفرص  تلك  والحركة، 

ا الستعادته بصور  هذا النتاج الثقايف، بوصفه جزًءا من ذاكرته ومستعدًّ

جديدة، ال تتحنط يف التكرار، وال تتطرف يف التجريب.

الفنون ذاكرة اإلنسان وعالمة عىل الوجود والفناء مًعا. 
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إىل  الوافدة  اإلفريقية  للفنون  الزار«  »فن  كتاب  حربان  بن  جاسم  الباحث  خصص   )5(

سواحل الخليج العربي، وجماعاتها، ومناسباتها، وآالتها ونصوصها، 2005 ص: 134.

األغنية  »ذاكرة  املوسوعي:  كتابه  الدوسري يف  إبراهيم  والباحث  امللحن  يتجاهل  لم   )6(

البحرينية« الفنون املرتحلة سواء كانت لعرب الضفة الغربية من الخليج أو للفنون 

الفارسية الوافدة وجماعاتها، 2012م، ص: 46- 47.

)7( انظر: التاريخ القديم للبحرين والخليج العربي، عيل أكرب بوشهري، البحرين، املكتبة 

الوطنية، 1987م، 213-212.

)8( بوشهري، 1987م، ص: 215.

)9( بوشهري، 1987م، ص: 218.

التي  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  حقل  يف  عدة  دراسات  توافر  من  الرغم  عىل   )10(

املشرتَك  والباحثات  الباحثون  تناول  فقلما  واإلنسان،  والتاريخ  الجغرافيا  تناولت 

الثقايف، املنعكس عن املشرتك االجتماعي واالقتصادي بوصفه ملجتمعات تتفاضل 

يف الدرجة ال النوع. يمكن مطالعة التنوع البشري يف واحدة من مدن الحجاز، املدينة 

املنورة يف سرية أحد مثقفيها عندما يقول: »ويخضعني هذا إىل أن أجدول ساكن 

املدينة باأللقاب التي يحملها، ترك من األناضول، تركستان من تركستان، مغاربة، 

نجديون من القصيم الذين منهم عقيل وهو جيش قوة للحكومة، أما التجار الذين 

يبيعون املشالح والدخان العمايدي حتى املضري والعطور والعود. والصعايدة، فهم 

جملة  من  ويعدون  الفيوم  من  بعضهم  كان  وإن  وقنا،  أسيوط  من  وأغلبهم  كرث 

الليل والصايف وبافقيه والحبيش والجفري  العلويون جمل  السادة  الصعايدة، ثم 

والسقاف ومن إليهم، والنخاولة يف حوش السيد أو يف الزقاق املعروف باسمهم، أما 

يف العوال وقربان وقباء فهم النخليون يعملون بالفالحة، وداخل املدينة ويعملون 

جزارين وخضرية. ]...[ فاملدينة عدة مدن وعدة أجناس، ومن العجب أن )التكارنة( 

تأقلموا فيها، ومعظم اآلخرين لم يتأقلم إال بعد حني. إن الذين اتسع بهم البناء 

املدينة  أهل  كان  املجيدي(  )باب  مشعط  وادي  إن  حتى  املدينة،  إىل  املهاجرون  هم 

األوائل يبتعدون عنه«، ويضيف أيًضا: »ومن الغريب أن الحضرميني كانوا يف مكة 

مدة  وآل  العلوية،  السادة  غري  من  أعني  املدينة،  يف  أحد  منهم  يكن  ولم  وجدة، 

باظبي  بادرب  الحضارمة:  من  ثالثة  وجدنا  األشراف  حكم  أيام  يف  ولكن  األتراك، 
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إىل هؤالء، وهؤالء يسكنون  ليسوا يف حاجة  املدينة  أهل  أن  الفّوال؛ ذلك  باعامر 

البلد الذي هو يف حاجة إليهم، أو الذي يستطيعون فيه ممارسة البيع والشراء، وما 

أكرثهم يف جدة ورومة، فأصبحوا من خري أهلهما، تأقلموا وأقلموا« انظر: الفنون 

األدائية واملستقبل، أحمد الواصل، كتاب املجلة العربية )221(، 2014م، ص: 58-56.

)11( انظر: مراسالت العمارنة الدولية، وثائق مسمارية من القرن الرابع عشر قبل امليالد، 

د. فاروق إسماعيل، دار إنانا، دمشق 2010م.

)12( انظر: السامر الشعبي يف مصر، السيد محمد عيل، سلسلة الفنون، الهيئة املصرية 

املجلة  غوانمة،  محمد  السامر،  غناء  كذلك  2007م.  القاهرة،  للكتاب،  العامة 

األردنية للفنون، املجلد: 1، العدد: 1، عمان، 2008م.

يف  انتقلت  املوريسكيني،  املهاجرين  من  عائلة  من  أكرث  تحديًدا،  األنصاري،  يذكر   )13(

و»بيت   ،65 ص:  األندليس«  »بيت  وهي  الحجاز،  إىل  امليالدي  عشر  الثامن  القرن 

الرصايف« ص: 251، و»بيت قصارة« ص: 398، و»بيت املشاط« ص: 437.

ويمكن  باحث  من  أكرث  إفريقيا،  وشمال  مصر،  إىل  القبلية  الهجرات  حركة  تتبع   )14(

)1961م(  النيل  وادي  يف  العروبة  تاريخ  يف  »دراسات  األول  كتابني:  إىل  اإلشارة 

الثالثة  القرون  يف  مصر  يف  العربية  و»القبائل  )1915-1991م(،  عابدين  لعبداملجيد 

األوىل للهجرة« )1967م( لعبدالله خورشيد الربي.

موسوعة  من  )1939م(  الحجاز(.  سيناء،  األردن،  )فلسطني،  الثاين  انظر.الجزء   )15(

»البدو« ماكس فون أوبنهايم )1860-1946م(، ترجمة: محمود كبيبو – ماجد شرب، 

لندن، شركة دار الوراق للنشر املحدودة، 2004م. 

دار  جدة،  باغفار،  هند  السعودية«،  العربية  اململكة  يف  الشعبية  »األغاين  انظر:   )16(

القادسية، 1994م، ص: 200.

صالح  البدو«،  عند  والغناء  املوسيقا  النقب:  يف  الشعبي  الرتاث  »موسوعة  انظر:   )17(

زيادنة، الخليل، مطبعة الرابطة، 2011م، ص: 89.

القاهرة،  املصرية«، محمد عمران،  الشعبية  املوسيقا  انظر: »قاموس مصطلحات   )18(

دار عني للدراسات، 2002م، ص: 78.

املكتبة  صنعاء،  ثعلب،  أحمد  بن  عمر  وفنه،  حياته  خان:  جمعة  محمد  انظر:   )19(

اليمنية، بريوت، دار آزال للطباعة والنشر، 1987م، ط: 2، ص: 14.
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)20( انظر: »الصهبة واملوشحات األندلسية يف مكة املكرمة«، عبدالله محمد أبكر، جدة، 

كنوز املعرفة، 2014م، ص: 89.

الشرقي«  »املوسيقا  كتابه  - 1938م( يف   1880( الخلعي  كامل  واملؤلف  امللحن  يشنع   )21(

يمتلكون  الغنائية معداًل اسمها »العصبجية« بوصفهم ال  الجماعة  بتلك  )1925م( 

التطبيقية يف أداء فن املوشح ما عدا بعض من ذكرهم  النظرية واألصول  األسس 

من املوهوبني، ص: 141- 142.

الحامويل  عبده  سرية  يف  املصري  الغناء  يف  الحلبي  األثر  ممثاًل  أفندي  شاكر  اسم  ذكر   )22(

)1845-1901م( ضمن كتاب »املوسيقا الشرقية والغناء العربي« )1936م( لقسطندي رزق، 

الثالثة  القرون  املصري يف  الغناء  ثقايف يف  رافد  بأكرث من  الخلعي  يؤكد  أنه  إال   .41 ص: 

- 1857م( صاحب  الدين إسماعيل )1795  املتمصر محمد شهاب  الحجازي  األخرية من 

»سفينة الفلك ونفيسة امللك« )1891م( حاوية املوشحات واألدوار، والسوري أبي خليل 

 -  1854( املوصيل  واملال عثمان  الحلبية،  والقدود  املوشحات  - 1903م( يف   1833( القباين 

1923م( يف املوشحات الرتكية والتنزيالت النبوية. انظر: الخلعي، 1925م، ص: 154-153.

)23( عمران، 2002م، ص: 162.

)24( يعتمد عىل املصادر واملراجع األندلسية، ص: 57-36.

)25( يعتمد عىل املصادر واألعالم املصرية، ص: 76-62.

)26( يعتمد هذا التقسيم، فاملوشح املغربي منه األندليس ومنه املغربي )التونيس والجزائري 

املوشحات«،  من  »املختار  كتاب  والعراقي(  والشامي  )املصري  واملشرقي  واملغربي(، 

مصطفى السقا، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1997م.

)27( أبكر، 2012م، ص: 137. 

الجزيرة  شرق  ثقافة  عند  األندليس،  املوشح  توازي  شعرية،  أشكال  عرفت  فقد   )28(

انظر: شاعر  املثولث.  ومنها  الردادية«،  »الفنون  تحت مصطلح  العربية وشمالها، 

األطالل محمد بن حمد بن لعبون، عبدالرزاق العدساين، الكويت، مطبعة األنوار، 

أنس محمد سعيد  السفينة،  انظر.  »املجرور«،  الحجاز منها عرف  1997م. وأما يف 

انظر  »املبيتات«.  أيًضا  منها  اليمن  ويف  1980م.  املعارف،  مطبعة  الطائف،  كمال، 

املوشح: الحميني واإلنشاد اليمني، عبدالله خادم العمري، صنعاء، وزارة الثقافة 

والسياحة، 2004م.
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)29( انظر: دراسة: املوشح األندليس واملشرقي- دراسة مقارنة، سمري عبدالرحيم هيكل، 

الرابع:  القسم  والعطاءات،  التقلبات  من  قرون  األندلس:  لندوة  العلمي  السجل 

ص:  1996م،  العامة،  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  مطبوعات  الرياض،  واألدب،  اللغة 

.430-428

)30( انظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج: 7، املقري، تحقيق: إحسان عباس، 

بريوت، دار صادر، 1968م، ص: 69-70. و»سالفة العصر يف محاسن الشعراء بكل 

مصر«، ابن معصوم، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1914م، ص: 242 -243. و»خالصة 

األثر يف أعيان القرن الحادي عشر«، املحبي، القاهرة، املطبعة الوهبية، 1868م، ص: 

143- 144. و»نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة«، املحبي، تحقيق: عبدالفتح محمد 

الحلو، القاهرة، داء إحياء الكتب الرتاثية، 1969م، ص: 206-205.

)31( ابن معصوم، 1914م، ص: 296.

)32( ابن معصوم، 1914م، ص: 298.

)33( ابن معصوم، 1914م، ص: 300.

)34( املحبي، 1969م، ص: 238.

)35( املحبي، 1969م، ص: 239.

)36( املحبي، 1969م، ص: 368 و370.

)37( أبكر، 2012م، ص: 160.

)38( أبكر، 2012م، ص: 152-150.

)39( السهبة الحجازية الله عليك يا زمان من مقام الجهاركة )هكذا(:

 https: //www.youtube.com/watch?v=M9jBh_3huVw 

)40( الحلو، 1965م، ص: 18.

)41( صهبة من مقام الحجاز يف حفل تخّرج األستاذ معاذ النبهاين 30- 7- 1437هـ:

https: //www.youtube.com/watch?v=u_aZjdu57lk 

)42( انظر: موشحات أحمد أبي خليل القباين، جمع وإعداد: عيل هيثم مصري، دمشق، 

دار طالس للدراسات والرتجمة والنشر، 1991م، ص: 103.

)43( انظر: مجموعة األغاين الشرقية القديمة والحديثة، جمع حبيب زيدان، نيويورك، 

دراسة  املوسيقي:  تراثنا   .101 ص:  1933م،  والرتكية،  العربية  األسطوانات  مخزن 
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لحًنا وقالًبا، محمود عجان، دمشق، دار طالس  العربية  اآللية  الدور والصيغ  يف 

للدراسات والرتجمة والنشر، 1990م، ص: 32. 

)44( انظر: عازف السمسمية أبو سراج لـ »مساحة زمنية«: أنشأنا الفرقة قبل )34عاًما( 

الرياض،  جريدة  الشريف،  صالح  حوار:  تراثنا!،  أخذت  العربية  الفرق  وبعض 

العدد: 14676، 29 أغسطس 2008م:

  http: //www.alriyadh.com/370505 

كذلك أبو هالل لـ)مساحة زمنية(: هبنا لنحتفل يف حفل زواج. ففوجئنا به أصبح مأتًما، 

حوار: صالح الشريف، العدد 14725، 17 أكتوبر 2008م:

 http: //www.alriyadh.com/381545 

)45( السمسمية والوعي الوطني والحرب، حسن كشك، تاريخ آلة السمسمية يف مدن 

القناة، متدى سماعي، 2007م.

http: //www.sama3y.net/forum/showthread.

php?t=18360&page=5 

كذلك السمسمية وشعبيات البحر األحمر، العازف، منتدى سماعي، 2006م:

  http: //www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=15882&page=9 

الناحية  من  هي  الطنبورة،  أو  السمسمية  باسم  املعروفة  الوترية  اآللة  أن  يذكر   )46(

شائعة  اآللة  وهذه  البداية  يف  أشرنا  كما  السومرية.  الكنارة  آلة  الفنية  املوسيقية 

أما  والحبشة.  والسودان  املصري  والصعيد  العربي  الخليج  أقطار  يف  االستعمال 

استقرت  إفريقي  الطنبورة مقتصر عىل جماعة من أصل  استعمال  فإن  العراق  يف 

واستوطنت يف ميناء البصرة. انظر: اآلثار املوسيقية يف مصر القديمة، صبحي أنور 

رشيد، القاهرة، دار الحرم للرتاث، 2006م، ص: 71.

)47( باغفار، 1994م، ص: 200-199.

يف  للسمسمية  خصصت  دراسات  عىل  لالطالع   .144-143 ص:  2002م،  عمران،   )48(

الحدود  ومحافظات  والسويس(  واإلسماعيلية،  سعيد،  )بور  القناة  محافظات 

مصطفى  الشعبي،  الرتاث  دراسات  أطلس  انظر:  سيناء(.  وجنوب  األحمر  )البحر 

البحوث  مركز  القاهرة،   ،)19( الكتاب  االجتماعي،  والتغري  الرتاث  سلسلة  جاد، 

والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 2004م.
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اللحن نفسه قد حلبي »تحت هودجها وتعالجنا« وأعيد الرتكيب عليه  )49( عرف عىل 

توشيح ديني »يا إمام الروح يا سندي« لإلمام عبدالرحيم الربعي. انظر: التواشيح 

واألغاين الدينية يف حلب، عبدالفتاح رواس قلعة جي، الكويت، مؤسسة البابطني 

الشعرية، 2006م، ص: 46.

)50( انظر: عم حسن: »سافروا ما ودعوين..«، حليمة مظفر، جريدة الوطن، 14 ديسمرب 

2011م:

http: //www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=8620

)51( تشري سجالت برامج اإلذاعة السعودية يف الرياض بأنها كانت تبث بصوته حتى عام 

1973م. انظر: جريدة الجزيرة، العدد )569(، 11 إبريل 1973م: 

http: //www.al-jazirah.com/200820080330//za10.htm

)52( أصل املوال للشاعر شهاب الدين العزازي )القرن 14(: 

»صاح يف العاشقني يا لكنانة رشأ يف الجفون منه كنانة

بدوي بدت طالئع لحظـيـه فـكــانت فــتــاكـــة فتانـــة

خطرات النسيم تجرح خديه وملس الحرير يدمي بنانه«

)53( انظر: ظاهرة التنويع يف اإليقاعات العربية: دراسة تحليلية، نبيل صالح الدراس، 

املجلة األردنية للفنون، مجلد: 6، عدد: 2، 2013م، ص: 244.

محمد  األحباب،  ومراسالت  العصر  وشعراء  مصر  تاريخ  يف  األلباب  نزهة  انظر:   )54(

حسني العامري، القاهرة، مطبعة الهالل، 1897م، ص: 102.
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- 1936م، رزق، قسطندي. املوسيقا الشرقية والغناء العربي، القاهرة، املطبعة العصرية.

- 1965م، الحلو، سليم. املوشحات األندلسية: نشأتها وتطورها، بريوت، منشورات دار 

مكتبة الحياة. 

إحسان  تحقيق:   ،7 ج:  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح  املقري،  1968م،   -

عباس، بريوت، دار صادر.
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- 1969م، املحبي. نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، تحقيق: عبدالفتح محمد الحلو، 

القاهرة، داء إحياء الكتب الرتاثية.

- 1990م، عجان، محمود. تراثنا املوسيقي: دراسة يف الدور والصيغ اآللية العربية لحًنا 

وقالًبا، دمشق، دار طالس للدراسات والرتجمة والنشر.

طالس  دمشق،  القباين،  خليل  أبي  موشحات  )جمع(.  هيثم  عيل  مصري،  1991م،   -

للدراسات والرتجمة والنشر.

دار  جدة،  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الشعبية  األغاين  هند.  باغفار،  1994م،   -

القادسية للنشر والتوزيع.

القومية،  والوثائق  الكتب  دار  املوشحات«،  من  »املختار  مصطفى.  السقا،  1997م،   -

القاهرة.

الكويت،  الدينية يف حلب،  واألغاين  التواشيح  رواس.  عبدالفتاح  قلعة جي،  2006م،   -

مؤسسة البابطني الشعرية.

- 2012م، أبكر، عبدالله. الصهبة واملوشحات األندلسية يف مكة املكرمة: عرض وتحليل، 

جدة، كنوز املعرفة.

- 2012م، زيدان، محمد حسني. ذكريات العهود الثالثة: العثماين– الشريفي– السعودي، 

بريوت، جداول، ط: 2.

املراجع: 

دار  بريوت،  النيل،  وادي  يف  العروبة  تاريخ  يف  دراسات  عبداملجيد.  عابدين،  1961م،   -

الكتب العلمية.

األوىل  الثالثة  القرون  يف  مصر  يف  العربية  القبائل  خورشيد.  عبدالله  الربي،  1967م،   -

للهجرة، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب. 

- 1980م، كمال، أنس محمد سعيد. السفينة، الطائف، مطبعة املعارف.

املكتبة  صنعاء  وفنه،  حياته  خان:  جمعة  محمد  أحمد.  بن  عمر  ثعلب،  1987م،   -

اليمنية، بريوت، دار آزال للطباعة والنشر، ط: 2. 

البحرين،  العربي،  والخليج  للبحرين  القديم  التاريخ  أكرب.  عيل  بوشهري،  1987م،   -

املكتبة الوطنية.
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- 1996م، مجموعة مؤلفني. السجل العلمي لندوة األندلس: قرون من التقلبات والعطاءات، 

القسم الرابع: اللغة واألدب، الرياض، مطبوعات مكتبة امللك عبدالعزيز العامة.

الكويت،  لعبون،  بن  بن حمد  األطالل محمد  عبدالرزاق. شاعر  العدساين،  1997م،   -

مطبعة األنوار.

والتغري  الرتاث  سلسلة  الشعبي،  الرتاث  دراسات  أطلس  مصطفى.  جاد،  2004م،   -

كلية  االجتماعية،  والدراسات  البحوث  مركز  القاهرة،   ،)19( الكتاب  االجتماعي، 

اآلداب، جامعة القاهرة.

وزارة  صنعاء،  اليمني،  واإلنشاد  الحميني  املوشح:  خادم.  عبدالله  العمري،  2004م.   -

الثقافة والسياحة.

- 2004م، أوبنهايم، ماكس فون. موسوعة البدو، ترجمة: محمود كبيبو – ماجد شرب، 

لندن، شركة دار الوراق للنشر املحدودة. 

- 2005م، حربان، جاسم بن. الزار: من الرتاث الشعبي البحريني، البحرين، وزارة اإلعالم.

- 2006م، رشيد، صبحي أنور. اآلثار املوسيقية يف مصر القديمة، القاهرة، دار الحرم للرتاث. 

- 2007م، عيل، السيد محمد. السامر الشعبي يف مصر، سلسلة الفنون، الهيئة املصرية 

العامة للكتاب، القاهرة.

- 2010م. إسماعيل، فاروق. مراسالت العمارنة الدولية، وثائق مسمارية من القرن الرابع 

عشر قبل امليالد، دمشق، دار إنانا.

العربية  املؤسسة  بريوت،  البحرينية،  األغنية  ذاكرة  إبراهيم.  الدوسري،  2012م،   -

للدراسات والنشر

السعودي  الغناء  ذاكرة  نحو  واملستقبل:  األدائية  الفنون  أحمد.  الواصل،  2014م،   -

املستمرة، كتاب املجلة العربية )221(.

 املرتجمة: 

- 1974م، هرسكوفيتز، ميلفيل ج. أسس األنرثوبولوجيا الثقافية، ترجمة: رباح النفاخ، 

دمشق، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.

- 2012م، راتانيس، عيل. التعددية الثقافية، ترجمة: لبنى عماد تريك، القاهرة، كلمات 

عربية للرتجمة والنشر.
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الدراسات: 

 ،1 العدد:   ،1 املجلد:  للفنون،  األردنية  املجلة  السامر،  - 2008م، غوانمة، محمد. غناء 

عمان. 

العربية: دراسة تحليلية،  التنويع يف اإليقاعات  نبيل صالح. ظاهرة  الدراس،  - 2013م، 

املجلة األردنية للفنون، املجلد: 6، العدد: 2، عمان.

الروابط: 

مدن  يف  السمسمية  آلة  تاريخ  كشك،  حسن  والحرب،  الوطني  والوعي  السمسمية   -

القناة، منتدى سماعي، 2007م.

http: //www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=18360&page=5

- السمسمية وشعبيات البحر األحمر، العازف، منتدى سماعي، 2006م:

 http: //www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=15882&page=9

وبعض  )34عاًما(  قبل  الفرقة  أنشأنا  زمنية«:  لـ»مساحة  سراج  أبو  السمسمية  عازف   -

العدد:  الرياض،  جريدة  الشريف،  صالح  حوار:  تراثنا!،  أخذت  العربية  الفرق 

14676، 29 أغسطس 2008م: 

http: //www.alriyadh.com/370505

مأتًما،  أصبح  به  ففوجئنا  زواج.  لنحتفل يف حفل  ذهبنا  زمنية(:  لـ)مساحة  أبو هالل   -

حوار: صالح الشريف، العدد 14725، 17 أكتوبر 2008م:

 http: //www.alriyadh.com/381545



الفصل الثاني 

المدينة والخليج والعروبة..
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»نجد أّماية والعراق داية« 

مثل عراقي

القرآن  تالوة  يف  غريبة،  صوتية  ميزة  )1867-1932م(  »وللعجريي 

الكريم وقراءة الشعر تعتمد عىل التغني بالقراءة بما يشبه طرق اإلنشاد 

والرتتيل الغنايئ الذي كان شائًعا يف العصور العباسية، وقد انقرض هذا 

اللون، إال فما يعرف اليوم عند العراقيني )باملقامات( مع تحرير بسيط 

يف النغم. ]...[، وال يزال التنغيم يف القراءة واإلنشاد موجوًدا يف العراق، 

ويف بعض قرى نجد واليمن، وأجزاء كثرية من الخليج العربي عند قراءة 

الشعر والنرث«

عبدالرحمن الرويشد 

»يقال بأن هذه األغاين يشدونها املغنون يف زمن األمويني والعباسيني 

كما نسمع من آبائنا وأجدادنا هذا الكالم«

عبداللطيف الكويتي )1901-1975م(

المدينة والخليج والعروبة..
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الشامي، الصوت  العربي، الصوت  املصطلحات: االستماع، الصوت 

الكف،  يماين  الدانة،  املجس،  الصهبة،  التوشيحة،  الختم،  الخيايل، 

القصيدة، األغنية. 

الكويت،  تلفزيون  الفييل،  رضا  )املقدم  تلفزيوين  األول  حوارين،  يف 

املغني  مع  أجريا  البحرين،1971م(  )إذاعة  إذاعي  والثاين  1965م(، 

عبداللطيف العبيد –الشهري بالكويتي- )1900-1975م( ذكر ما دار بينه وبني 

املغني وامللحن محمد عبدالوهاب )1901-1990م( حول من صاحب األلحان 

التي يتغنى بها سواء يف قالب الصوت الشامي والعربي، فذكر واحدة من 

املقوالت الثالث األساسية لهذا البحث، وهي توارث قالب أداء القصيدة 

العربية ملئات السنني من تاريخ الغناء العربي. 
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تنسيب األسالف

ماذا دار بني عبداللطيف العبيد ومحمد عبدالوهاب؟ 

)الحوار التلفزيوين، 1965م(: 

- وَمن ِمن املطربني العرب يعجبك؟ 

- األستاذ محمد عبدالوهاب ودار البحث بيني وبينه من جهة أغاين 

الكويت والخليج العربي. قال يل يا أستاذ: أنت تلحن هذه األغاين؟ قلت: 

ال. قال يل: يلحنون لك؟ قلت له: ال. كان يقول: ها ها ها. قلت: ليش يا 

أستاذ تضحك عيل؟. قال: ال، لكن تقول أنا ما ألحن هذه األغاين وأقول 

لك: فيه واحد يلحن لك؟ تقول: ال. صار من أين لك هذه األغاين؟ ]فقلت[: 

أنا ما أعرف من لحنها ونحن نغنيها. سمعناها من  هذه األغاين قديمة 

آبائنا وأجدادنا ورفاقتنا من قديم. أما أنا ما أعرف عنها يشء!. )الغريب، 

2002م، ص: 100(.

)الحوار اإلذاعي، 1971م(: 

- ال شك أنك التقيت مع عمالقة الفن العربي. وعىل رأسهم األستاذ 

محمد عبدالوهاب، ماذا كان حديثك معه؟ 
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مدير  منزل  يف  بريوت  يف  معه  اتفقت  عبدالوهاب  محمد  األستاذ   -

أغاين  عن  وبينه  بيني  البحث  ودار  بيضافون  أسطوانات  شركة 

الخليج العربي والجزيرة العربية. سألني هل أنت تلّحن هذه األغاين 

أم ال؟ أم يلحنوها لك؟ فأنا جاوبته بأن هذه األغاين قديمة. أنا ما 

ألّحن وال يلحنون يل، هذه القصائد التي سجلتها قديمة.

- يعني كان يجهل الفن يف الخليج والجزيرة العربية؟ 

- ما أفتكر األستاذ عبدالوهاب يجهلها. سامعها ولكن ما يعرف من 

هو امللحن وهو سألني وأنا قلت له. يقال بأن هذه األغاين يشدونها 

املغنون يف زمن األمويني والعباسيني كما نسمع من آبائنا وأجدادنا 

هذا الكالم. )الغريب، 2002م، ص: 105-104(.

الغنايئ  العبيد يجهل بأن تلك األلحان، من مجمل أرشيفه  ال أظن 

الزاخر، بني أن تكون يف بعضها من الرتاث الثقايف املعنوي لفنون األداء 

يف الخليج العربي، وبعضها من ألحان عبدالله الفرج وتلميذيه: إبراهيم 

)عيل،  البكر  يوسف  أخيه  عن  تلقى  من  ثم  البكر  وخالد  يعقوب  بن 

1980م، ص: 6(، وقد أخذ العبيد عن األخوين البكر فنون األداء الحضرية 

تلقى  أنه  كما  والختم(.  والخيايل  والشامي  العربي  والصوت  )االستماع 

فنون األداء البدوية والقروية )الهجيني والسامري واللعبوين والخماري( 

من أخيه األكرب عيىس العبيد )الغريب، 2002م، ص: 102(. وعىل أنه اعتمد 

عىل تركيب النصوص الشعرية أكرث من مرة عىل ألحان متداولة يف أرشيفه 

وصوت  الغزالن«  مزري  يا  بدر  و»يا  لك«  »الحمد  صوت  مثل  الغنايئ 

»البارحة يف عتيم الليل« و»قلب املعنى عليل« غري أنه تعاون وأدى ألحاًنا 

لكل من محمود العبدالرزاق )العواد املرافق له دائًما(، وصالح بن عزرا 
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)عازف الكمنجة اليهودي(، وملحن من جيل الحق عبدالحميد السيد. 

ولكن اإلشارة إىل أن تلك األغاين متوارثة من األزمنة العربية يف العصر 

تكريس  وتعاود  تفنى  ال  الذاكرة  أن  إىل  الفتة  لهي  والعبايس  األموي 

سلسلة نسبها الثقايف. 

املوسيقي  العالم  بها  قام  التي  املكتشفات  أخطر  أحد  إىل  تنبهنا  إذا 

وازن  حني  )1980م(  الكويت«  يف  والغناء  »املوسيقا  كتابه  يف  عيل  أحمد 

بني إيقاع الصوت العربي والشامي، واإليقاعات التي أوردها صفي الدين 

األرموي )ت. 1294م( يف كتابه »األدوار يف معرفة النغم واألدوار« فطابق 

إيقاع الهزج يف زمنه أي أنه استمر توارث إيقاع موسيقي منذ القرن الثالث 

عشر حتى القرن التاسع عشر والعشرين! 

فهو ينتهي إىل نتيجته عىل هذا النحو: 

»ونخلص من هذا كله ومن املقارنة بني هذه املناهج اإليقاعية الكويتية 

اإليقاع  إال  هو  ما  الكويتي  العربي(  )الصوت  إيقاع  أن  القديمة  والعربية 

العربي القديم )الهزج( الذي كان مستعماًل يف القرن السابع الهجري عىل 

التوافق  أنه اشتق منه وفق  أقرب تقدير« )عيل، 1980م، ص: 28م( كما 

اإليقاعي ميزان الصوت الشامي.

ويمكن أن نضيف إىل ذلك ما توصل إليه د. يوسف دوخي يف كتابه 

»الصوت  مصطلح  مع  أيًضا  يتطابق  بأنه  )1984م(  الكويتية«  »األغاين 

عند  ذاته  وهو  العشرين  القرن  حتى  يستخدم  ظل  الذي  الخيايل« 

عليه  يطلق  الذي  »األغاين«  الضخم  كتابه  يف  967م(  )ت.  األصفهاين 

»املاخوري« وإنما يردف دوخي بقوله: 

»أما ما وصلنا مؤخًرا من تغيري تلك التسمية، فهو راجع ملا جبلت 
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الصوت  ذلك  بنوعية  االلتزام  مع  سهراتهم  غناء  يف  الطباع  تلك  عليه 

الخيايل  الصوت  إىل  اسمه  تغيري  بمناسبة  الفرج  أخذ  الذي  )املاخوري( 

وذلك ملالءمة الرقص فيه بالحجل والفحص باألرجل والتصفيق الزخريف 

اإليقاعي« )دوخي، 1984، ص: 177(.

عيل  من  كل  عنى  مستمرة  ثقافية  ذاكرة  عن  يعرب  العبيد  كان  إذا   

ودوخي يف استكناه ما أبداه، فإننا يمكن أن نبعد إىل أسبق من ذلك حني 

ندرك بأن ثمة تقاليد مستمرة يف القراءة والتجويد واإلنشاد تتصل بشكل 

مباشر يف أداء القصيدة العربية. 

إذ عرف القارئ عبدالله بن أحمد العجريي )1861-1932م( الذي يجمع 

نسب  وقد  القرآين،  والتجويد  الشعري  واإلنشاد  الشفوية  الرواية  بني 

»ميزة صوتية  له  بأن  أيًضا  إليه  الرويشد  بن سليمان  املؤرخ عبدالرحمن 

غريبة يف تالوة القرآن الكريم وقراءة الشعر تعتمد عىل التغني بالقراءة 

العصور  يف  شائًعا  كان  الذي  الغنايئ  والرتتيل  اإلنشاد  طرق  يشبه  بما 

العباسية« )الرويشد، 1992م، ص: 19(.

فإن  موسيقية،  آلة  عىل  العزف  عنه  يعرف  لم  العجريي  كان  إذا 

القراءة  املدرسة يف  آلته، ولم يكن وحده يف ذلك يوجد لهذه  صوته هو 

أصول وتقاليد ال تبدأ عند املعلمني وال تنتهي عند القراء إال أنها تكشف 

األدائية  الفنون  ممارسو  إليها  يرتكن  التي  املوازية  والتقاليد  األصول  لنا 

يتجاوزها  ملن  تجيز  التي  والتدريب  التعليم  يف  األوىل  العتبة  تكن  لم  إن 

صناعة الغناء وإتقانه، وإن هذا ما نلحظه بصور متباينة يف مالمح ومزايا 

تلك الحناجر التي تركت آثارها املشعة يف تسجيل فنون األداء يف حواضر 

الجزيرة والخليج العربي.
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وضع تقرير صحايف يف جريدة الخليج يف مايو 2012م كان عنوانه: »هل 

انتهى زمن القصيدة املغناة؟« وشارك به مجموعة من الشعراء والنقاد. 

يف  نقدية  افرتاضات  مقدمني  انتهى  بأنه  قاطًعا  رأًيا  النقاد  أعطى 

معظمها تمنيات ورغبات عابرة، واستند الشعراء -معظم كتاب األغنية- 

وهم سيد حجاب وزين العابدين فؤاد وكوثر مصطفى إىل حركة التاريخ 

يف الدور السيايس وذوق الجمهور وسلطة املنتج.

قط-  أغنية  يكتب  لم  –الذي  رمضان  عبداملنعم  الشاعر  أن  الالفت 

أعطى رأًيا مختلًفا بقوله: 

كانت  فإذا  ثانية،  لتظهر  تغيب  األشياء  أي يشء،  بنهاية  أعتقد  »ال 

القصيدة األغنية أو القصيدة التي تغنى غري موجودة اآلن، فهذا ال يعني 

أنها انتهت« )التقرير، 2012م(.

يف  مرحلة  من  أكرث  اتخذ  الذي  األغنية  قالب  فهم  علينا  يتوجب  إذ 

عىل  يقوم  أن  استطاع  حتى  العشرين  القرن  من  العربي  الغناء  مخترب 

واألداء  والحركة  القول  فنون  كونها  من  األدائية، سواء  الفنون  أنقاض 

هجرة القصيدة وعودتها
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مجتمعة يف صيغ وأشكال غنائية فيما اتفق عليه من نوبة أو وصلة أو 

الشعري  بمحتواها  واألشكال  الصيغ  تلك  انتهت  فاصل حيث  أو  سمرة 

تلتحم يف جنس جديد حيث يمكن توصيف  أن  إىل  والنغمي واإليقاعي 

مصطلح األغنية: 

»ليست القصيدة وليست املوال وليست الزجل وليست شعًرا فصيًحا 

وليست شعًرا عاميًّا، ولكنها جنس شامل يضم كل هذا وزيادة. جنس 

يستخدم الكلمة عىل إطالقها متزاوجة مع اللحن ومعربة عن اللحظة« 

)بدوي، 1984م، ص: 29-28(.

وقد اتخذت القصيدة تعريفها االصطالحي من أصل مادتها األساسية 

أي الشعر الفصيح )الرشيد، 1998م، ص: 207( بمجموعة أبيات منتقاة 

يف شكل القصيدة التناظرية أو مقاطع شعرية مختارة يف شكل قصيدة 

ارتجايل  طابع  يف  األداء  يف  الصوت  ينفرد  األول  الشكل  ففي  التفعيلة، 

يقارب اإلنشاد واملوال حتى اعتمد توقيع األداء، ويف الشكل الثاين اعتمد 

عىل التشكيل اإليقاعي املبني عىل التفعيلة إن قصرت وإن طالت حسب 

توزيع أسطرها، وهذا ما يؤكد أن عنصر الكلمة أساس كما أنه يؤكد تلك 

املرحلة االنتقالية إىل الشكل الشعري أي املوشح يف جمل شعرية تتخذ 

الكمية  النسب  يف  مرنة  أنها  عدا  األوىل  هيئتها  يف  التناظري  الشكل  من 

سواء يف القصر أو الطول، وقد أتاحت التجارب املتنوعة لتأليف نصوص 

الزجل وامللحون والحميني والنبطي )بدوي، 1984م، ص: 36( منح النص 

بالنغم  اإليحاء  للملحن  أتاحت  ونغمية  إيقاعية  تشكيالت  الشعري 

والجملة الغنائية وتنوع موازين اإليقاع إما متساوية وإما متخالفة.

غري أن نظرية الغناء العربي ال بد أن تأخذ يف حسبانها مقولة نقدية 
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إيقاعات  العربي هي  الشعر  »تفعيالت  بأن  النجمي  كمال  للناقد  مهمة 

نغمية قائمة عىل سلم الغناء العربي« أو بتعبريه مرة أخرى: إن »اشتقاق 

العربية«  املوسيقا  سلم  يف  الصويت  التوزين  أساسه  العربية  املفردات 

)النجمي، 1972م، ص: 97-96(.

عناصره  عىل  يقوم  العربي  للغناء  الخاص  الطابع  فإن  وعليه، 

بخواصه  ينتمي  الذي  واإليقاع  والنغم  الكالم  جنس  يف  األساسية 

االجتماعية يف صورته الثقافية إىل حالة حضارية قائمة بذاتها.
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عىل تعدد الحواضر العربية، فإن امتدادها الجغرايف والتاريخي يكرس 

من الروابط الحضارية التي تعود إىل عوامل عدة، لعل من أساسها الرتاث 

ومن  والحركة،  واألداء  القول  فنون  القائم عىل  واملادي،  املعنوي  الثقايف 

عناصره األساسية اللغة عىل تمايز األداء )الطابع النغمي يف العزف والغناء( 

والحركة )تحريك الخطوات يف اللعب والرقص(، وثمة أرصدة تغذي فنون 

القول واألداء والحركة، كالرصيد الشعبي، والرصيد الحضري، والرصيد 

الديني والروحي، والرصيد التثاقفي )قطاط، 1991م، ص: 147(.

ويتمدد هذا الرتاث الثقايف يف فنون األداء، ليشمل كل املنابع املحلية 

)مندائية  والروحية  والدينية  وجبلية(،  وساحلية،  وبدوية،  )ريفية، 

الخليجي  )الرصيد  والتثاقفية  وإسالمية وصوفية(،  ويهودية ومسيحية 

والرصيد املتوسطي والرصيد األندليس( ما أدى إىل وضع تخطيط مدريس 

للرتاث الثقايف العربي يف فنون األداء عىل النحو التايل: 

- املدرسة الخليجية )جنوب العراق، واململكة العربية السعودية، والبحرين، 

والكويت، وقطر، واإلمارات العربية املتحدة، وعمان، واليمن(.

مدارس الغناء العربي 
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- املدرسة املصرية الشامية )مصر، وفلسطني، واألردن، ولبنان وسوريا، 

وشمال العراق(.

- املدرسة املغربية )ليبيا، وتونس، والجزائر، واملغرب األقىص(.

- املدرسة العربية – اإلفريقية )السودان، وموريتانيا، والصومال، وجيبويت(. 

أن  أولهما  أمرين:  عن  يعرب  كونه  الثقايف  الرتاث  هذا  يمثله  ما  إن 

هناك »وحدة شاملة تتخطى الحدود القومية تبلورت عناصرها وتطورت 

من  املميز  طابعها  مستمدة  ]الحضري[،  الكالسييك  الرصيد  إطار  داخل 

الروح اإلسالمية واللغة العربية« وأما الثاين فإن هناك »خاصيات محلية 

باستمرار،  مساهمة  الجغرايف،  واالنتشار  التاريخي  التطور  هذا  واكبت 

يف تطعيم وإثراء هذا الطابع العربي اإلسالمي مربزة مالمحه يف الرصيد 

الشعبي بحلل زاهية، تتنوع خصوصياتها بتنوع الخصوصيات االجتماعية 

العربي  العالم  هذا  منها  يتشكل  التي  والتاريخية  والجغرافية  والعرقية 

اإلسالمي املرتامي األطراف« )قطاط، 1991م، ص: 149(.

لعوامل  العشرين  القرن  يف  العربية  الحواضر  بعض  نشطت  وقد 

بغداد  من  بداية  الثقايف  اإلنتاج  يف  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 

والقاهرة، ثم الكويت وبريوت، وتأثرت بها عواصم أخرى تبًعا ملتغريات 

سياسية واقتصادية واجتماعية فرضت موجباتها قبل أي عامل )الواصل، 

2013م، ص: 26- 30(.

تاليف  يمكن  إطالقي-  وصف  –وهو  الخليجية  باملدرسة  نعتني  وحني 

الغنائية،  العربية  الجزيرة  مدرسة  بوصفها  إليها  النظر  إىل  تعميمته 

وتتفرع إىل مدارس ثالث: 

الشمايل  واليمن  وزنجبار،  وعمان،  )اإلمارات،  اليمنية:  املدرسة 
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والجنوبي(، واملدرسة الحجازية: )املنطقة الغربية والشمالية من اململكة 

العربية السعودية(، واملدرسة النجدية -أو الخليجية: )املنطقة الوسطى 

والشرقية من اململكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين(.
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2017م،  الخليجي«  »املحرم  كتابي  من  مضطًرا  طوياًل  مقطًعا  أقتص 

وهو ما يخدم هذه الفقرة من الكتاب، عن جذور مضمرة للغناء العربي 

تأيت من التجويد القرآين ومدارسه: 

بعدها  يف  القراءة  ملدارس  سة  املؤسِّ القرائية  اللحظة  تفرضه  ما  »إن 

ابن مسعود  الثقايف والديني من خالل تكريس ثالث قراءات هي قراءة 

يف  الثالثة  األقطاب  تمثل  قراءات  أي  نافع.  وقراءة  األشعري  وقراءة 

استقطابها السيايس وتجاذباتها االجتماعية والثقافية بني الحجاز والشام 

)بعالقة املركز والتابع( والعراق )أي تحالف نجدي- يمني(.

أصبهان،  يف  املولود  األسود  الرقيق  من  عبدالرحمن  بن  نافع  فإن 

قالون  املدينة  من  راوياه  عنه  وعرف  املنورة،  املدينة  يف  القراءة  وترأس 

الزرقي( ومن مصر ورش )عثمان بن سعيد(، وإذا كان عبدالله  )عيىس 

بن مسعود هو مؤسس مدرسة القراء الكوفية، فإن وريثه عاصم بن أبي 

النجود عرف عنه راوياه اليمنيان أبو بكر )شعبة األزدي( وحفص األزدي.

 وإذا عرفنا زعامة أبي موىس األشعري ملدرسة قراء البصرة، فإن من 

مدارس القراءات القرآنية
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مؤسسيها أيًضا اللغوي الكبري أبا عمرو بن العالء )من بني تميم( وعرف 

ويس )العزاوي، 2012م،  ورّي )حفص األزدي( وأبو شعيب السُّ عنه راوياه الدُّ

ص: 100-101(، وقد اعتمد مبكًرا عىل قراء من الحجاز )املدينة ومكة(، ومن 

العراق )البصرة والكوفة( بوصفهم قراًء مؤسسني، واختصر يف رواتهم 

عند أبي عمرو الداين يف كتابه: »التيسري يف القراءات السبع« )ولد أباه، 

2001م، ص: 66-63(.

)ت.  األصفهاين  للراغب  األدباء«  »محاضرات  كتاب  يف  ذكر  ومما 

الهيثم  القراء  أحد  به« شهادة  والتغني  القرآن  »تحقيق  1108م( يف فقرة 

أقرأ  البصرة  أهل  لكم  ما  فقال:  املنصور  عند  »قرأت  قال:  الذي  العالف 

وأهل  العرب،  غناء  النصب  عىل  قرؤوا  الحجاز  أهل  إن  فقلت:  البالد؟ 

الشام قرؤوا عىل قراءة الرهبان، وأهل الكوفة قرؤوا عىل قراءة النبط، 

والبصرة عىل الخسرواين غناء فارس«. )األصفهاين، 1960م، ص: 437(.

أصول  يف  املشرتكة  الجذور  إىل  التنبه  يتوجب  سبق  ما  عىل  إذن، 

وفروع فنون األداء والتجويد القرآين، فإن هناك ما يوازي بني القراءات 

األشعري  وقراءة  مسعود  ابن  قراءة  هي  أي:  املكرسة،  الثالث  القرآنية 

وقراءة نافع، من املدرسة الحجازية )املدنية عىل األخص قراءة اإلمام نافع 

وتالمذته( التي انتقلت بني مصر والشام، واملدرسة النجدية التي انتقلت 

إىل جنوب العراق )متحدة بني نجدية ويمنية قراءة أبي موىس األشعري 

ا قراءة حفص عن عاصم يف كثري من  عىل ما يروى( إال أنه توحدت الحقًّ

 -1917( الحصري  خليل  محمود  العشرين  القرن  منتصف  منذ  القراءات 

1980م( التي سجلها إلذاعة القرآن الكريم عام 1961م، وعممت ألكرث من 

عقد من السنوات فأربت عىل كل قراءة.
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وعندما نتحدث عن العرب بصورة عرقية نتحدث عن أكرث من عرق 

استطاع ربط آسيا بإفريقيا وأوربا عرب تشكيل بشري عميق تفاعل حضاريًّا 

املعنوي واملادي من  الثقايف  الرتاث  أنتجت عظيم  التي  القرون  عىل مدى 

مستوى  وعىل  األمازيغ،  حتى  فالفراعنة  الكنعانيني  إىل  السومريني 

البعيد والقريب فهي تتشكل من تجمعات  العربية يف ماضيها  الجزيرة 

بشرية إما اندمجت يف بعض عرب الشمال )نبط وكرد وفرس(، وعرب 

الحروب  مخلفات  الحسبان  يف  األخذ  مع  وزنجيون(  )يمنيون  الجنوب 

واالحتالالت والحجيج أو مستقرات الهجرة والرتحال والنفي.

يف  والطرق  واألساليب  القوالب  توازي  إىل  دفع  التعدد  هذ  ولعل 

الفنون األدائية يف ظالل الحضارة العربية وإخصابها بالعناصر وتعدادها 

باألشكال ما أنتج لدينا حالة من تعدد مجموعة من الفنون األدائية يف 

وصلة واحدة تجمع بني العزف اآليل والغناء املرسل )الفصيح أو العامي( 

أو اإللقاء الغنايئ والغناء املتقن )الفصيح( والغناء الخفيف )الفصيح أو 

العامي( أو املصاحب للرقص وهكذا.

عىل أنه ال يمكن فك الصلة ما بني اتفاق األداءات الصوتية املختلفة 

ففي  الحًقا،  عرف  ما  بحسب  نوبتها  أو  ومقالها  مقامها  بحسب  لكن 

مقام التجويد القرآين اتخاذ حرمة الكتاب الكريم أساس القراءة ومكانها 

وحضورها ومناسبتها سواء يف التعبد أو التربك، ومن ثم يف املولد النبوي 

الكريم وإلحاقها باإلنشاد الصويف يف مقابل الغناء  قراءة سرية الرسول 

املتقن  والغناء  املرسل  كالغناء  موازية  أدائية  أنماط  يف  سواء  بالشعر 

والغناء الخفيف أو الراقص يف مناسباته ترتبط بحاجة اإلنسان ترويًحا يف 

عمل، أو تسلية لطفل أو احتفااًل يف عيد أو زواج أو سهرة وهكذا.



الكتاب )17( - مجلة الفيصل العددان )490-489(92

سمي  بما  تعنى  ملصطلحات  تكريًسا  العربية  الحضارة  عرفت  وقد 

السمرة  أو  الفصول  أو  كالوصلة  بلد  كل  بحسب  تفرقت  ثم  بالنوبة، 

وسواها..)1(.

الوصلة  بوصفها  النوبة  عرفت  امليالدي  عشر  الحادي  القرن  ففي 

حفيد  ]ختان[  إعذار  حفل  عن  )1067-1147م(  بسام  ابن  روى  ما  بحسب 

املأمون بن ذي النون: 

»وقد ُمّدت ستارة الغناء ألهل الحجاب، ونظمت نوبة املغنني زمًرا، 

فهاجوا األطراب، واستخفوا األلباب، ونقلوا الطباع فجاؤوا بأمر عجاب، 

بذهم فيه سابق حلبتهم، املحسد من جماعتهم، اإلسرائييل َذّي، الزائد 

إحسانه عىل إبراهيم املوصيل، صديق إبليس، الظريف يف فتنته، وتخايله 

باملاخوري املكنون، الذي اغتدى يف باطله نسيج وحده، يزدهي العيدان 

فطربوا  بالقلوب!  آخذ  من  الله  قاتله  شجوه،  األطيار  ويخرس  جسه، 

وطرب املأمون ليلتئذ عىل ُوُفور حلمه.

الرمل،  خفيف  من  لحنه  شجيًّا،  صوًتا  ذّي  فيها  غناه  الذي  وكان 

مطلق بالخنصر، يف مقطوعة نظمها عبدالله بن الخليفة امللقب باملصري، 

)ابن بسام، 2000م، ص: 98(، وهي: 

»باكر لبكر الدنان إن * هداء العروس يف السحر

واشرب عقاًرا تخال حمرتها * تحرق أيدي السقاة بالشرر

فإن يحيى أحيا بدولته * ما قد محاه تصرف القدر

ملك هو الدهر يف عزيمته * يطلع فينا بطلعة القمر«.

الدين  تقي  املؤرخ  إلينا  فينقل  امليالدي  عشر  الرابع  القرن  يف  وأما 
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املقريزي )1364- 1442م( يف »املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار« عن ابن 

الطوير يف وصف صالة يوم الجمعة الثانية من شهر رمضان زمن الخليفة 

العزيز بالله نزار بن املعز لدين الله معد الذي كان يخطب ويؤّم الناس بها 

بقوله: »فيأيت الخليفة يف هيئة موقرة من الطبل والبوق، وحوايل ركابه 

خارج أصحاب الركاب القراء، وهم قراء الحضرة من الجانبني يطّربون 

ركوبه  من  بذلك  يستفتحون  نوبة،  بعد  نوبة  بالقراءة  يجّودون[  ]أي: 

من الكريس عىل ما تقدم طول طريقه إىل قاعة الخطابة من الجامع..« 

)املقريزي، 1998م، ص: 64(.

ومن ثم درج يف الحواضر العربية نظام الوصلة أو النوبة التي يجتمع 

فيها الغناء الفردي والجماعي والعزف اآليل واملوقع كما توصف يف إحدى 

الكتابات عند األديب عبد العزيز البشري: 

الليل  بمناداة  رئيسهم  ينفرد  ثم  باملوشحة،  وصالتهم  »يستفتحون 

عه. ويطوف به عىل فنون من  والعني. ثم يتناول بعض املوايل فريوج يرجِّ

النغم. ثم يرده عىل عقبه ويفيض منه إىل الدور، يشرتك الجماعة معه 

يف مذهبه، وينفرد هو بالتغني يف غصنه، إال أن يحتاج منهم إىل املعونة 

يف الرتجيع والرتديد..« )البشري، 1934م، ص: 43(.

ومن هنا تتضح قيمة إفطار العام الذي يندرج فيه »الحدث الغنايئ«)2( 

غري  العربية  للحضارة  اإلنساين  العطاء  من  مختلفة  ملزايا  يكرس  الذي 

أننا نعود إىل تجديد الصلة ما بني الكلمة وإنطاقها النغمي عرب الصوت 

تلهث  كما  محاكاته،  يف  والنفخية  الوترية  اآلالت  تجهد  الذي  البشري 

اآلالت اإليقاعية يف محاكاة إيقاع مخاوفه وتوتره يف أزمنة يتعاقبها دوران 

الصبح والليل يف صراعه بني مشاعره وأقداره.
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من عبدالله العجريي )3(؟

وحفظه  القرآن  بقراءة  تقليديًّا  تعليًما  ى  تلقَّ أنه  مرتجموه  يذكر 

وتجويده من جده القايض سعد العجريي ومن والده أحمد العجريي، 

مشايخها؛  من  الدينية  علومه  ليستكمل  الرياض  مدينة  إىل  انتقل  ثم 

كالشيخ عبدالله بن عبداللطيف، وإبراهيم بن عبداللطيف، وسعد بن 

حمد بن عتيق، ومن الشيخ حمد بن فارس تلقى علوم العربية النظرية 

واألدبية والتاريخ وما يف حكمه غري أنه كّرس نفسه لحفظ »كتب األدب 

ودواوين الشعراء« وعرف بأنه ذو »موهبة وقوة ذاكرة يف االستشهاد كما 

أنه كان« ذكيًّا من أوعية الحفظ والفهم، حاضر البديهة، ويقيد ما يمر 

عليه من حوادث ويحفظها لالستشهاد )القايض، 1980م، ص: 387- 388 

ما جعل أن يطلق عليه »مكتبة فيها نفائس العلوم واألدب« 

)البسام، 1999م، ص: 22(.

الجذور المنسية ألداء القصيدة:

 رحلة العجيري 
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أي أن ما يتميز به استطاعته تلقي الرتاث الثقايف العربي من متونه 

أي من سفنه التي تحتوي تلك املختارات من النرث والشعر الزاخر، وهو 

1928م،  والريحاين،  1924-1969م،  )يس،  له  ترجم  من  كل  عند  ثبت  ما 

والبسام، 1999م، والقايض، 1980م، وآل عثيمني، 2002م(.

وعرف بأنه اتخذ طريقة يف اإللقاء هي ذاتها املرتكز عليها يف طريقة أداء 

القراءة  بما يعلو درجة عن  العربية  القصيدة  أداء  الفنون، ونقصد هنا 

يف  التنغيم  »طريقة  فهي  القرآين،  التجويد  معاداًل  الغنايئ  اإللقاء  نحو 

القراءة ]مع[ مراعاة طبقة الصوت، كانت شائعة يف نجد، وهناك عدد 

إنشادهم  ويف  تالوتهم،  يف  الطريقة  هذه  يلتزمون  كانوا  نعرفهم  ممن 

الشعر، ويف سردهم لقراءة الكتب« )الرويشد، 1992م، ص: 19(.

وقد اتخذه الوجهاء ومن ثم األمراء نديم الليايل وأنيس املجالس كما 

كان حادي الركب وواعظ الجيش عند كل من األمري محمد بن عبدالله 

الرشيد )ت. 1897م( الذي حكم منذ 1873م حتى وفاته )الرويشد، 1992م، 

ص: 17(، وألنه ذائع الصيت وقتها يف خارج حواضر وسط الجزيرة العربية 

وشمالها وشرقها سواء مسقط رأسه حوطة بني تميم أو الرياض أو مدن 

القصيم أو حائل أو األحساء، فقد سافر إىل البحرين والكويت والعراق، 

وأفاد من تلك الرحالت ومن القاه فيها وعرف من تلّهف االستماع إليه.

ولذيوع شهرته هذه ما دفع امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

)1876- 1953م( إىل اصطحابه يف رحلته من الرياض إىل مكة املكرمة خالل 

الكاتب  تفاصيلها  ن  التي دوَّ )البسام، 1999م، ص: 22(  شهر عام 1924م 

يوسف يس يف جريدة أم القرى، ثم نشرت مسلسلة يف أربعة أشهر.

الشيخ عبدالله بن حسن  الرحلة كل من  تلك  امللك يف  وقد صحب 
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والشاعر  الصالة،  وإمامه يف  امللك[  ]أي  اإلمام  الشيخ، قايض جيش  آل 

)يس،  األلوية  وقادة  املرافقني  من  وآخرون  النفييس  حسني  النبطي 

1999م، ص: 23-22(.

أي  الثقايف  الرتاث  لهذا  راوية  إىل  يتحول  لم  العجريي  أن  يلفت  وما 

باإللقاء الشفوي عىل طريقة القصاصني والشعراء، كما أنه لم يكن يقرأ 

القرآن ترتياًل تعبديًّا كما يف الصلوات املفروضة، فقد ثبت أنه تميز بطريقة 

الوترية  اآلالت  التقني يف اصطحاب  التطور  وراء،  األداء، قمعت  فّن  يف 

من  أصلها  يف  تشكل  وهي  العشرين،  القرن  يف  واإليقاعية  والنفخية 

طريقة أساس اإللقاء يف فنون األداء، التي يتعلمها الوعاظ والشعراء، 

وكذلك املغنون واملمثلون. 

وهذه الطريقة هي التي مكنته، عىل حضور إمام الصالة إال أنه برعه يف 

التجويد، وعىل وجود الشاعر إال أنه جاوزه يف األداء، فقد اتضح أن امللك 

أثناء الرحلة من بعد أوقات العشاء حتى  عبدالعزيز كان يستحضره يف 

الفجر ليخفف جهدها، فقد »أفاض علينا يف هذه الليلة عىل عادته من 

بحر مروياته ما أنسانا كثرًيا من تعب اإلدالج« )يس، 1999م، ص: 59(، 

ويف ليلة أخرى: »إذ تسمع من الشيخ العجريي طائفة من الذكر الحكيم 

بصوته الجهوري برتتيل تكاد تعد منه حروفه، وهو يالحظ املعنى الذي 

تفيده اآلية ويشعر به، فإذا كان الكالم وعيًدا رجف صوته، وإذا كان وعًدا 

أن  بعد  أخرى  ليلة  ويف   ،)59 ص:  1999م،  )يس،  وجهه«  أسارير  برقت 

ُيتىَل القرآن الكريم ويلزم الصمت من الرحلة »حتى إذا أدلج الليل وكمل 

راحلته  ، فحث  العجرييَّ السلطاُن  نادى  يملون،  الركبان  وكاد  الحادي، 

وتقرب من وسط الجميع، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم اختار 
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موضوًعا من فنون األدب يف مكارم األخالق أو يف التقوى أو مخافة الله أو 

يف السري والتاريخ ]...[ بحيث ال يمل السامع وال يسأم، ويتمنى أن يطول 

السرى حتى ال يسكت الشيخ، فآونة تلقاه واعًظا يسيل العربات، فمنذًرا 

مِّ الِجاَلد، وحيًنا  ومخوًفا بكالم مختار منتقى يأخذ باأللباب، ويؤثر يف الصُّ

تلقاه مبهًجا مسرًّا بما يرويه« )يس، 1999م، ص: 73-72(.

ولنقرتب من مزايا طريقة أداء العجريي فإنه يمكن القول التايل: 

الكتب  توافر  انعدام  تعويًضا عن  االستذكار  ن  وتمكُّ الحافظة  الذاكرة   -1

ونسخها.

الدينية  العلوم  يف  وشعبيِِّه  تقليديِِّه  املعنوي  الثقايف  الرتاث  تملُّك   -2

واألدبية والفنية.

يف  وتأثرًيا  وتفاعاًل  حضوًرا  بمتطلباتها  والفنية  األدبية  املجالس  إدارة   -3

الجالسني.

4- الحنجرة املميزة بقدراتها الصوتية والتقنية سواء يف تجويد القرآن أو 

اإللقاء الغنايئ.

النابغة  ويذكر الشاهد يوسف يس بقوله: »خالصة ما يقال يف هذا 

الراوية أنه حجة املتقدمني للمتأخرين، وسمري املجالس وزينة املحافل، 

غزارة  عىل  الشيخ،  به  يتحىل  ومما  الضنائن.  من  يعد  أن  الخليق  وهو 

مادته وسعة روايته، خلق طيب ونفس عالية، تجده كثري االنفراد، قليل 

االختالط، وما رأيته يوًما عىل ظهر راحلته إال ذكرت قول ابن أبي ربيعة: 

قليل عىل ظهر املطية ظله * سوى ما نفى عنه الرداء املحرب

إال  الكالم،  قليل  اللون،  أسمر  الجسم،  نحيف  الشيخ،  وكذلك 

وعلماءها  نجًدا  يعرف  لم  ومن  املوضوعات،  من  موضوًعا  تناول  إذا 
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أمثال  ظهور  يف  العجب  كل  العجب  رأى  العلم  طلب  إىل  وانقطاعهم 

الديار، ولكن طالب العلم منهم يقضون لياليهم يف  العجريي، يف هذه 

االجتهاد والتحصيل والحفظ والناس نيام، فإذا كملت لهم مادة العلم 

)يس،  العبقري«  النابغة  هذا  أمثال  فيهم  وظهر  َرى،  السُّ ِغبَّ  حمدوا 

1999م، ص: 74(.

ما  املضمرة  الصالت  تلك  لتكشف عن  العجريي  استعراض سرية  إن 

بني فنون اإللقاء والتجويد واألداء، أي بما يتعدى املرور بعتبة التعليم 

واألوضاع  املضامني  تباين  مع  الثقافية،  املمارسة  لتشابه  والتدريب، 

واملناسبة، وثمة مرونة إلجادة تلك الفنون مًعا، مع األخذ يف الحسبان 

واالقتصادي  االجتماعي  موقعها  يف  شخصية  كل  يضع  التخصص  بأن 

التجربة  تعدم  بينها، فال  ما  االنفصال  أنه هناك رخاوة يف  والثقايف غري 

من أن يشرتك ببعضها –أي تلك الفنون- عىل أن كعب أحدهم يعلو يف 

واحد منها عن اآلخر. 

فقد عرف بأن محمد بن فارس »كان يغني عىل العود أدعية دينية 

بحتة« )العماري، 1991م، ص: 326(، وحني نتفحص قالب »االستماع« 

ى دون إيقاع، ويتضح بأن اآللة  من بني فروع »فن الصوت«، لكونه يؤدَّ

األداء ويماثل  الطريقة يف  تلك  بأنه يقف عند  الوترية مقحمة، ليكشف 

سوى  فيه  يختلف  ال  الذي  الحجازي(  )املوال  املجس  أداء  طريقة  ذلك 

موضوع النص الشعري، سواء كان تهنئة األفراح أو احتفال األعياد أو 

استفتاح املولد النبوي أو تمجيد الحكام. 
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أن  سنجد  والنغمة  الكلمة  بني  املشتبكة  العالقة  تاريخ  تتبعنا  إذا 

الكلمات تختزن من النغم ما هو قابل ألدائه وتكراره كل مرة بشكل لكنه 

بذات املعنى. 

يف  )1278-1351م(  الحيل  الدين  صفّي  والناقد  الشاعر  لنا  قدم  فقد 

بـ»الفنون  أسماه  ما  وصف  الغايل«  واملرخص  الحايل  »العاطل  كتابه: 

فهو  األدائية«،  »القوالب  تصنيف  إىل  أقرب  هي  التي  السبعة«  األدبية 

يعرف تلك العالقة الجدلية ما بني أشكال كتابة الشعر العربي وقوالب 

فنون األداء والقول والحركة. 

إذ يصنف من الفنون املعربة: أواًل- الشعر القريض، وثانيًّا- املوشح، 

الزجل،  فرابًعا-  امللحونة:  الفنون  وأما  )املروبع(،  الدوبيت  وثالًثا- 

الفن  وأما  )املوييل(،  القوما  وسادًسا-  )املوييل(،  وكان  الكان  وخامًسا- 

املعرب – امللحون: فسابًعا- املواليا. 

الفنون السبعة:

اشتباك الكلمة – النغمة
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وبعضها  قوالب مستمرة  بوصفها  أو  الشعرية  األشكال  هذه  بعض 

لها  الشعرية  فالكتابة  الذاكرة،  أرشيف  إىل  ذهبت  مختلفة  ألسباب 

أن  مقابل  يف  الشاعر  عند  اإلبداعية  الحالة  تحكمه  الذي  التعدد  منطق 

حياة القوالب الغنائية ومواتها تفرضها حاجة املجتمع وقدرة املنتج عىل 

استيعاب تلك االحتياجات يف التعبري والتفاعل، والتداول والتواصل. 

القرن  من  األول  الربع  يف  والعرض  البث  وسائل  ظهور  أن  ينكر  وال 

ونمذجة  الغناء  صناعة  يف  تحكما  قد  والسينما  اإلذاعة  أي  العشرين، 

قوالبه حتى استبد قالب فألغى كل القوالب الستنفاد القيمة والنوعية، 

ففي حني حاولت األغنية الطويلة مع كل من محمد القصبجي وزكريا 

أحمد ورياض السنباطي يف التعويض عن الوصلة، فإن األغنية القصرية 

لتثبيت  املتعددة  األلوان  التعبري عن  املوضوع واإليقاع  نسبيًّا حاولت عرب 

أو  شعبية  أو  رومانسية  أغنية  يقال  كأن  النوع،  ال  بالدرجة  اختالفهما 

وصفية أو راقصة وهكذا. 



الفنون المهاجرة في استعادة المعمورة الثقافية وموسيقاها

103

يركز هذا البحث عىل القوالب الحضرية املتداولة يف املدن أو الحواضر، 

الصحراوية  والبيئة  الساحلية  البيئة  يف  املؤداة  القوالب  هنا  من  ويخرج 

والجبلية املرتبطة بأعمال موسمية أو مناسبات ذات بيئة محدودة.

النجدية،  املدرسة  ممثالت  من  وهي  العربية،  الجزيرة  شرق  ففي 

توجد قوالب مادتها الشعر الفصيح، وهي: االستماع، والصوت العربي، 

والصوت الخيايل. 

وأما يف غرب الجزيرة العربية، وهي تمثل املدرسة الحجازية، فهناك 

املجس، والدانة، واملوشح عند فرق الصهبة. 

قالب  إىل  ننتقل  ثم  األدائية،  الفنون  تمثل  نماذج  وسنستعرض 

القصيدة كيف تكرس عرب أغنيات مختلفة خالل القرن العشرين.

القوالب الحضرية:

المدن بأصواتها حياة أخرى 
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نماذج املدرسة النجدية )شرق الجزيرة العربية(: 

النموذج األول: 

استماع )4(: إن هنًدا

شعر ولحن: عبدالله الفرج 

أداء يوسف البكر )1953م(

»إن هنًدا يرق منها املحيا ليس إال من البها أن ُتحّيى

رب هب يل من الجالدة صرًبا وإذن يل من لدنك هب يل ولّيا

ال تذرين إىل الكآبة والوجد إليه أهيم فرًدا خلّيا

كيف أنىس كالمها اليوم ملا نابذتني يف مكان قصّيا«

النموذج الثاين: 

الصوت العربي )5(: 

عواذل ذات الخال يّف حواسد )1927م(

شعر: املتنبي. لحن: مجهول.

أداء: عبداللطيف الكويتي

َعَواِذُل ذاِت الَخاِل يّف َحَواِسُد * َوإّن َضجيَع الَخْوِد مّني ملَاِجُد

َيُرّد َيًدا َعْن َثْوبَِها َوْهَو َقاِدٌر * َوَيعيص الَهَوى يف َطيِفها َوهَو راِقُد

متى َيشتفي من العِج الّشْوِق يف الحشا * ُمِحبٌّ لها يف ُقْربِه ُمَتَباِعُد

إذا كنَت تخَش العاَر يف كّل َخْلَوٍة * َفِلْم َتَتَصّباَك الِحساُن الَخراِئُد

ْقُم حتى أِلْفُتُه * َوَمّل َطبيبي جاِنبي َوالَعواِئُد أَلّح َعيّل السُّ
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َمَررُْت عىل داِر الَحبيِب فَحْمحمْت * َجوادي، وهل ُتشجي الجياَد املعاهُد؟

ْوِل فيِه الَوالِئُد« ْهَماُء ِمن َرْسِم منِزٍل * َسَقتها َضريَب الشَّ وما ُتنِكُر الدَّ

النموذج الثالث: 

الصوت الخيايل )6(: 

الحمد ملن قدر خرًيا )1947م(

شعر: عبدالله الحداد.

أداء: عبداللطيف الكويتي

»الحمد ملن قدر خرًيا وقباال * والشكر ملن صّور حسًنا وجماال

فرد صمد عن صفة الخلق بريٌء * رّب أزيّل خلق الخلق كماال

ْول ذو الفضل مليك * من قال سوى هذا فقد قال ُمحاال« ذو القوِة والطَّ

نماذج املدرسة الحجازية )غرب الجزيرة العربية(: 

النموذج األول: 

ال الحجازي(:  املجس )7( )املوَّ

يا من حوى

شعر: أبي الحسن املنورجي

 أداء عمر كدرس

ه ه * وحىك قضيب الخيزران بَقدِّ يا َمن َحوى ورد الرياض بخدِّ

ه دع عنك ذا السيف الذي جّردته * عيناك أمىض من مضارب حدِّ
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كل السيوف قواطع إن ُجرِّدْت * وحسام لحظك قاطع يف غمِده

إن شئَت تقتلني فأنت مخريَّ * من ذا يعارض سيًدا يف عبِده

النموذج الثاين: 

الدانة )8(:  

الدانة املرسلة: 

شعر: إلياس فرحات

أداء: محمد عيل سندي

»يا عروس الروض يا ذات الجناح يا حمامة

سافري عند الصباح مصحوبة بالسالمة

واصيل شوق محب من جروح وهيامه«

النموذج الثالث: 

املوشح

جماعة الصهبة )9(: 

موشح »أهوى قمًرا«

دور -1

أهوى قمًرا سهاُمه عيناه

باللحظ ُيصيب قلَب العشاِق بال سببا
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دور - 2:

يهوى تلفي ومهجتي تهواه

ذا األمر عجيب عاشق مشتاق فانظر عجبا

خانة:

اه أقسمت عليه بالذي سوَّ

حاضر ومجيب قيوم خالق قد احتجبا

قفلة:

لم أعشق غريه وال أساله لو عشت

غريب يف أرض عراق مع الغربا 
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وتفاعل  وأذواقهم  وعيهم  بحسب  واملغنني  امللحنني  معظم  انحاز 

مستمعيهم أو حضورهم إىل التعامل املختلف مع الفنون األدائية بصور 

الثقايف  الرتاث  توثيق  املتطلبات األرشيفية يف  يراعوا  أيًضا، فلم  مختلفة 

املعنوي، أو حتى التصنيف يف دراسات مختصة من املجال األكاديمي. 

ا  نصًّ بوصفها  القصيدة  مع  التعامل  طرق  مواهبهم  فرضت  فقد 

شعريًّا، لكنهم اتخذوا من مواهبم وطموحاتهم مشعاًل. 

مطلع  األوىل  التسجيالت  مرحلة  باعتبار  التوهم  يمكن  أنه  وعىل 

األدائية  الفنون  العشرين ملجموعة كبرية من األصوات لكثري من  القرن 

ذات طابع توثيقي غري أنه تفضل تجربة أداء عىل أخرى، فنحن نلحظ 

ففي  الثقافية،  ومنجزاتهما  مقدراتهما  يف  اللبس  يمكن  ال  نموذجني 

من  الحجاز  ويف  العبيد،  عبداللطيف  املغني  هناك  الخليج  من  الكويت 

اململكة العربية السعودية محمد عيل سندي.

القصيدة تتمزق بين الفنون

 األدائية واألغنية 
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مرحلة  بني  العبيد  تسجيالت  عىل  ملحوظتني  إىل  اإلشارة  ويمكن 

تسجيالته أواخر العشرينيات أي ما بني عقدي الثالثينيات واألربعينيات، 

ثم يف مرحلة الخمسينيات والستينيات التي تسنى لنا رؤيته مرة يتيمة 

مرئيًّا وليس سمعيًّا فقط. 

ففي املرحلة األوىل: 

والحس  واملغنى  التلفظ  بإتقان  واأللحان  القصائد  بأداء  العناية   -

املنضبط. اإليقاعي 

- تمكن املغني من قيادة أداء مادته الغنائية بالتوازي مع قيادة العازفني 

)العود والكمنجة( وضابطي اإليقاع )املرواس(.

- التنوع يف تسجيل الفنون األدائية الحضرية املختلفة مع إيفائها متطلباتها 

األدائية واإليقاعية: فن الصوت والسامري واللعبوين والخماري.

وأما يف املرحلة الثانية: 

األداء  يف  واإلمكانيات  القدرات  استعراض  يف  الحسية  الخربة  تغليب   -

واملشاركة والتفاعل.

- الوعي بقيمة هذه الفنون األدائية، ومنحها الطاقة القصوى يف جعلها 

تنطق بأزمنة مختلفة، إما بتبديل النصوص الشعرية، وإما بإشراك 

فرقة متكاملة عدديًّا بآالت وترية ومجاميع مرددين ومرددات.

- اإلقرار بمسؤولية تواتر هذه الفنون األدائية بوصفها تراًثا ثقافيًّا معنويًّا 

يتحول إىل ذاكرة عن األسالف. 

لتلك  الكبري  الخزين  هذا  عىل  سندي،  ومثله  العبيد،  حافظ  فقد 

املنتمي إىل  العربي  الثقايف  الرتاث  الفنون األدائية، سواء كان عدها من 

الحضارة العربية يف عصور سابقة أو نسبت بحسب ما تواتر إىل أسماء 



الفنون المهاجرة في استعادة المعمورة الثقافية وموسيقاها

111

البكر،  وخالد  الفرج،  عبدالله  مثل:  العبيد؛  عهد  من  بعيدة  ليست 

وإبراهيم بن يعقوب وسواهم.

الفنون  امللحنني طمحوا إىل منجزاتهم بحسب ما وعوا تلك  غري أن 

ر  األدائية، ففي املرحلة األوىل أي يف الربع الثالث من القرن العشرين فكَّ

فاتخذت  مختلًفا،  جياًل  لُتحاِور  يؤهلها  مجااًل  اعتبارها  إىل  باقر  أحمد 

كفي  )نموذج:  حسني  وعالية  الخليج  شادي  نماذج  يف  مدرسيًّا  طابًعا 

املالم والحمد لك(، بينما رأى أحمد الزنجباري أنه يمكن جعلها تتجاوب 

مع الطابع العربي، فال تتخىل عن صلتها بمرجعيتها، وال تخش تعدد 

األصوات عليها )نموذج: سلوا الكاعب الحسناء وأال يا صبا نجد(، بينما 

الرتاث  إىل  واالحتكام  األدائية،  الفنون  تفصيح  إىل  الديكان  غنام  طمح 

التاريخي والجغرايف، أي بالغة الفنون الحضارية  الثقايف بوصفه املرتكز 

رسالة إىل العالم )نموذج: مذكرات بحار. الزمان العربي(.

ويوازي ذلك حالة التوازن بني الرتاث الثقايف الحجازي والصلة التفاعلية 

ال  التي  عبدالحكيم  طارق  منجزات  يف  يتضح  ما  وهو  املصرية،  املدرسة  مع 

أسفر  )نموذج:  الذايت  بطابعه  نفسه  الصوت  الرتاث عرب  روحية  فيها  تغيب 

بُحرية  الشعرية  النصوص  مع  تعامل  الذي  مداح  طالل  رأى  فيما  الصبح( 

مختلفة يف مرحلة ُعرفت بجعلها أغنية بسيطة بالفصحى يف املرحلة األوىل 

)نموذج: علميني( بينما ذهب إىل تجارب مختلفة لم يتسن لها الظهور لكنها 

بقيت كأعمال غري منجزة )نموذج: عشق الشعراء(، وقد استكمل كل من 

امللحنني جميل محمود وعمر كدرس طريق عبدالحكيم غري أنهما ظاّل يدوران 

ممثيل  أعمال  من  الغناء  بفرص  تمتعت  التي  لطفي  إبتسام  صوت  فلك  يف 

املدرسة املصرية مثل: رياض السنباطي، وأحمد صدقي، وعبدالعظيم محمد. 
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وأما يف الجيل الالحق أي الربع األخري من القرن العشرين ظهر جيل 

الطالبية  الحركة  دفعته  البحرين،  يف  األخص  عىل  الخليج،  يف  جديد 

بأناشيدها  السياسية  أداء األغنية  السبعينيات إىل تكريس دوره يف  منذ 

وأمينة  الشيخ  وخالد  يوسف  محمد  من  كل  عند  النضالية  وقصائدها 

أحمد، وعند كل من سلمان زيمان وهدى عبدالله وأعضاء فرقة أجراس. 

البدايات غري  األعمال يف  لتلك  السياسية مجااًل  القضية  كانت  فقد 

التحرر  قضايا  إىل  مباشر  غري  رمز  إىل  تحولت  الفلسطينية  القضية  أن 

والعدالة والحرية، يف معظم اإلنتاج لكل من خالد الشيخ بوصفه ملحًنا 

مع  باالشرتاك  أجراس  فرقة  مؤسس  بوصفه  زيمان  وسلمان  ومغنيًّا، 

الصوت الكبري هدى عبدالله، إضافة إىل إسهامات أصوات أخرى؛ مثل: 

سلوى زيمان وفوزي الشاعر.

مع  الثقايف  تراثه  قراءة  الجيل  أعاد  والعشرين  الحادي  القرن  ويف 

مكتسبات إنسانية أتاحتها وسائل االتصال التقنية املختلفة التي فرضت 

عليه إعادة تشكيل هويته الحضارية املتفاعلة مع منابع وجذور مختلفة 

أو  الوقت،  سابق  يف  عقمت  التي  التنوعات  بتلك  اعرتافها  حيث  من 

استبعدت بوصمها بموسيقا الجماعات املنبوذة أو األقليات، فإن محاولة 

املوسيقا  تحقق  بالعدالة  إنساين  حقوقي  خطاب  مع  تتوازى  إدماجها 

بلعبة اإلدماج والتفاعل الحي. 

يجيء عبدالرحمن محمد، صوت جميل من السعودية، متخًذا من 

خزين الرتاث الثقايف املعنوي يف املدرسة الحجازية ما بني املجس والدانة 

نصوًصا شعرية فصحى إلعادة وضعها مع موسيقيني، جعلوا من النص 

وروحه اللحنية األصلية مرتكًزا مع صوت ينتمي إىل منطقته؛ لتكريس 
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عنصر يوحي إىل جذور تلك الفنون األدائية، ضمن إطار موسيقي يولف 

عناصر عدة، هي جزء من ثقافات مشرتكة، أي ثقافة البحور مثل: ثقافة 

البحر األحمر، والبحر املتوسط.

السعودية(  )من  برزنجي  خالد  املوسيقي  من  كل  فيها  يشاركه 

واملوسيقي مهاب عمر )من األردن( يف التعامل مع مادة شعرية زاخرة 

الفنون  أداء  تواترت  حناجر  بني  املتداولة  الشعرية  السفن  خلفتها 

األدائية، كاملجس والدانة لكنها اآلن بروح تخاطب جياًل ال يقف عند وهم 

الثنائيات: األصالة والتهجني، والحداثة والتقليدية. إلخ.

وبشكل  متاح،  هو  ما  لكل  السماع  حق  قيمة  من  يرفع  جيل  هو 

خاص ما يمكن توليفه لجعله مادة فنية تنطق عن زمنه الخاص، وهذه 

مسؤولية الفنان الجديدة.
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ختام

إن القصيدة بوصفها أحد األشكال الشعرية التي تحولت إىل أكرث من قالب 

غنايئ؛ إما مرسل كاملوال، وإما موقع كالقصيدة والنشيد وما يف حكمهما، ثم 

انتهت إىل أن تكون مادة من مواد قالب »األغنية« لهي تؤكد أموًرا عدة: 

- املزية اللغوية – التشاركية يف املجتمعات العربية.

- الجذر الخصب – يف فنون القول واألداء والحركة. 

- العنصر األدبي – األدايئ يف مدارس الغناء العربي. 

- األساس الثقايف – االجتماعي يف الهوية الحضارية العربية. 

إن املزية اللغوية التشاركية، عدا أنها الجذر الخصب أيًضا، لهي تؤكد 

أن قالب األغنية بوصفه كاسًرا لتاريخ مصطلحات الغناء العربي املستمدة 

من الشكل الشعري كالفنون السبعة )املعرب وامللحون(، ومن ثم االتجاه 

إىل الفنون األدائية )الفصيح والعامي( يمثل ما ذكره الناقد السعيد محمد 

بدوي »تعبريية األمة مجتمعة، فمقولة الفصحى والعامية تلك التي فرقت 

والحضارية  النفسية  الحدود  وأقامت  الواحد،  العربي  املجتمع  أبناء  بني 

بينهم – تلك املقولة يف األغنية غري ذات موضوع« )بدوي، 1984م، ص: 30(.
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انعدام  والرقص  النغم  لفن  يبقى  بأنه  ذلك  األدبي  العنصر  أما 

االنعكاس أي أنهما ال يمكن أن يكونا دون فاعل، فهما عنصران منفعالن 

وُيحِدثان األثر يف املتلقي. أي أنهما من الفنون السالبة ال الواجبة، فالنغم 

آلة  أو  دون صوت حنجرة  له  قائمة  ال  وإال  واإليقاع  الكلمة  إىل  بحاجة 

ل أحدهما النواة التي يدور عليها، كذلك الرقص يحتاج إىل اللحن  ُيشكِّ

واإليقاع وإال ال يتمظهر عرب حركات الجسد.

للناقد  تعليًقا  نستعري  أن  فيمكن  االجتماعي  الثقايف  األساس  وأما 

واللغة  والشعر  الغناء  بني  الدقيق  »االمتزاج  بأن  يقول  حيث  النجمي 

العربي منذ بداية أمره طابًعا قوميًّا ال  العربية جعل للغناء  عند األمة 

يخص قبيلة يف الجاهلية، وال يخص قطًرا بعد اإلسالم، بل يعم العرب 

جميًعا، ويعم العجم املستعربني أيًضا واحتوت فطرة اإلنسان العربي 

يني وغري العارفني  عىل الغناء والشعر واللغة كالًّ ال يتجزأ، حتى عند اأُلمِّ

بالشعر واللغة الفصيحة« )النجمي، 1972م، ص: 97(.

واملصطلح  القولية  أو  األدبية  املادة  ر يف  تطوُّ نرى مراحل  إذن، حني 

والقالب مقابل أثر العوامل االجتماعية االقتصادية املتصلة يف نشأتها يف 

الحواضر العربية )الواصل، 2006م، ص: 113(، فإننا نستطيع أن نرى يف 

»األغنية« قالًبا عىل أنه يمكن استنفاد دوره الثقايف تمكن من التعبري عن 

تجربة املجتمعات العربية يف القرن العشرين.

وقد حافظت املادة األصلية وهي القصيدة عىل التكيف بوصفها ركيزة 

الصيغ واألشكال والقوالب، مع األخذ يف الحسبان أن  أساسية غري أن 

التطورات اآللية والتقنية، وطرائق التعبري، ووسائل التسجيل والتداول، 

هي التي تفرض وتتحكم يف دورها عرب الصوت البشري، فهي ما بني أن 
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موالفة  مع  االستجابة  عىل  الصويت  رنينها  يحافظ  جامدة  مادة  تكون 

املوضوعي حني تفقد  أن مأزقها األسايس يف دورها  أصوات جديدة غري 

تتجاور  وأشكااًل  لتحاور صيًغا  بالشكل  تستمر  لكنها  باملعنى  االستجابة 

معها وال تتقاطع يف الهدف واملعنى.

التوافق مًعا  وإنما األصوات تتجاور لتحدث بني اختالفها حالة من 

التشارك  من  حالة  واآللة  واإلنسان  والجغرافيا  التاريخ  من  لتجعل 

الحضاري بوصفه عامل البقاء والخلود.
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النموذج األول: 

الكاعب الحسناء

شعر: أحمد العدواين.

 لحن: أحمد الزنجباري.

 أداء: بديعة صادق.

سلوا الكاعَب الحسناَء ماذا بدا لها * َجَفْتنا وما زلنا عىل عهدنا لها

ت عن هوانا رحالها لعلَّ وشاًة حاسديَن وشوا بنا * لدْيها، فشدَّ

مة زان الجمال ظاللها وإال ملاذا الهجر والحب جنٌة * منعَّ

َل حالها لت * لنا حالٌة حتى ُتبدِّ ونحن عىل عهد الهوى ما َتبدَّ

يهيج بنا نار الغرام خيالها * فنقيض الليايل ناظرين خيالها

نماذج مرحلة الستينيات والسبعينيات 
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النموذج الثاين: 

أال يا صبا نجد

شعر: ابن الدمينة.

 لحن: أحمد الزنجباري.

 أداء: عوض دوخي.

أال يا صبا نجد متى هجت مـن نجـِد * لقد زادين َمْسراك َوْجًدا عىل َوْجـِد

إذا هتفت ورقاء يف رونق الضحـى * عىل فنـٍن غـض النبـات مـن الرنـِد

بكيـت كمـا يبكـي الولـيـد صبـابـًة * وأبديت من شكواي ما لم أكن أبدي

النموذج الثالث: 

أحىل الليايل 

شعر: محمد الفايز.

 لحن: غنام الديكان.

 أداء: شادي الخليج.

»أحىل ليالينا الليايل املقمرات 

حيث النجوم الغارقات يا ليل 

يف البحر ترسم عاملًا نشوان 

من نور وماء 

يجتثنا ويطري فينا يف الفضاء 
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غنيت أميس ملن أحب وهمت يف ليل البحار 

ألعود ثانية لها ومعي الهدايا للصغار«.

النموذج الرابع: 

ليالينا اأُلَول

الطيب أحمد – طالل مداح

»هكذا كانت ليالينا اأُلول * بني صوت الناي ما بني القبل

وحبيب بّث يف روحي األمل * ليتها عادت لقلبي فاندمل

قد طواها الليل إذا أمست حطاًما«

النموذج الخامس: 

أسفر الصبح

شعر: طاهر زمخشري.

 لحن: طارق عبدالحكيم.

أدء: إبتسام لطفي.

أسفر الصبح باملحّيا املنري * حاماًل للهوى معازف نور

مرًحا ترقص املفاتن فيه * فوق طرف مغرد التعبري

وارتعاشات لحظه بالرتانيم * أزاحت ستائر الديجوري

لرتينا أن الفتون املوىش * بابتساماته وذربا مثريي
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النموذج األول: 

– 1987م أغنية ُحبٍّ

شعر: محمود درويش.

لحن وأداء: خالد الشيخ.

غريْة مدينَة كلِّ الُجروِح الصَّ

؟ أال ُتْخِمِديَن َيَديَّ

؟ أال َتْبَعثنَي َغَزااًل إيلَّ

وَعْن َجْبَهتي َتْنُفِضنَي الُغَبار..؟«

النموذج الثاين: 

مكان آمن للحب )1999م(

شعر: قاسم حداد.

لحن وأداء: خالد الشيخ.

 أداء مصاحب: هدى عبدالله.

نماذج مرحلة الثمانينيات والتسعينيات
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ماذا سيبقى

عندما تنهال جمرتنا الخفية يف هواء الليل

ماذا يختفي فينا

وهذا ماؤنا الدموي يستعيص

وطري الروح

ينتظر احتمااًل واحًدا للموت

كنا نغني حول غربتنا الوحيدة

كالعذارى يف انتحاب الليل

كنا نرتك النسيان يأخذنا عىل مهل

لئال نفقد السلوى

لم نعرف مكاًنا آمًنا للحب..

النموذج الثالث: 

عندما يسقط القمر )1990م(

شعر: محمود درويش جابر عيل.

 أداء: هدى عبدالله.

»عندما يسقط القمر كاملرايا املحطمة 

يكرب الظلُّ بيننا واألساطري تحتضر 

ال تنامي. حبيبتي

جرحنا صار أوسمة، صار ورًدا عىل قمر...! 
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 خلف شباكنا نهاْر وذراع من الرضا 

عندما لفني وطار خلُت أين فراشٌة 

يف قناديل جّلناْر، وشفاٌه من الندى 

حاورتني بال حواْر! 

ال تنامي. حبيبتي خلف شباكنا نهار!«.

النموذج الرابع: 

أينما كنت خذيني )1990م(.

شعر: إبراهيم بو هندي.

 لحن: خليفة زيمان.

 أداء: هدى عبدالله.

أينما كنت خذيني شجًرا ينمو بأرض ليس يأتيها نضوب

قمر أنت وأنت ملء عيني

بقلبي حبك غرس وعمري كل قربان 

فهل يقبل عمري أم يذوب؟

النموذج الخامس: 

يا من هواه أعزه وأذلني )2012م(.

شعر: أبو السعود الجارحي.

 لحن وأداء: عبدالرحمن محمد.
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يا من هــــواه أعــــزه وأذلـني * كيف السـبـيـل إىل وصـالك ُدّلـنــي؟

وحلفت أنك ال تميل مع الهـوى * أين اليـمـيـن؟ وأين مـا عـاهـدتـنـي؟

تركـتـني حيـران صـبًّا هــائًما * أرعى النجوم وأنت يف عيش هني

أنت الذي حّلفَتني وحـلـفـَت يل * وحـلـفـَت أنك ال تـخـون وُخـنـَتـني

ألقعـدنَّ عىل الطـريـق وأشتيك * وأقـول مـظـلــوم وأنت ظـلمـتـَني

جى * يـبـلـيـك ربي مـثـلـمــا أبلـيـتـنــي وألدعونَّ عليك يف َغَسق الدُّ

النموذج السادس: 

حبيبي عىل الدنيا سالم )2015م(.

شعر: بهاء الدين زهري.

 لحن وأداء: عبدالرحمن محمد.

حبيبي عىل الدنيا إذا غبَت وحشـٌة * فيا قمري قْل يل متى أنَت طــالــــُع؟

لــقد فنيْت ُروحي عــليـــَك صبابًة * َفما أنَت يا ُروحي العزيَزة صاِنــُع؟

َوَغرُيَك إْن َواَفى َفما أنــــــــا ناِظٌر * إليِه، َوإْن ناَدى فــمـا أنـــا ســــــاِمُع

تذللُت حتى رّق يل قلُب حاســــدي * َوعاَد َعذويل بالهَوى يَل شـــــــافُع

وإن َتَتَفّضْل يا َرُســــــــويل فُقْل َلُه * ُمحبَُّك يف ِضيٍق وعفوَك َواِســـــــــُع
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هوامش الفصل الثاين: 

الثقافة  بعد  من  الحًقا،  انعكس  الذي  الوصلة  لقالب  تؤسس  جذورها  يف  أنها  إال   )1(

العربية اإلسالمية يف صقلية )القرن الحادي عشر( واألندلس )القرن الخامس عشر( 

عىل الرتاث الثقايف األوربي سواء عند املغنني الرحالة أو الجوالة أو يف تكوين القوالب 

املوسيقية املتعددة الحركات كالسيمفوين والكونشريتو.

)2( انظر: الفنون األدائية واملستقبل: ذاكرة الغناء السعودي املستمرة، أحمد الواصل، 

املجلة العربية: 221، 2015م.

)3( وردت سرية العجريي يف املصادر اآلتية: رحلة جاللة امللك عبدالعزيز من الرياض إىل مكة 

امللكية«  »الرحلة  كتاب:  ثم نشرت يف  القرى،  أم  املسلسلة يف جريدة  )1924م(  املكرمة 

)1969م( ليوسف يس، ونقل عن يس يف كتاب: »تاريخ نجد الحديث وملحقاته« )1928م( 

ألمني الريحاين، ووثق سريته شعًرا يف »عيد الرياض« )1955م( للشاعر بولس سالمة، 

واألعالم )1957م( للزركيل، وأضيفت معلومات جديدة يف موسوعات الرتاجم: »علماء 

علماء  مآثر  عن  الناظرين  و»روضة  البسام،  لعبدالله  )1978م(  قرون«  ستة  يف  نجد 

لعبدالرحمن  )1992م(  و»العجريي«  القايض،  ملحمد  )1980م(  السنني«  وحوادث  نجد 

الرويشد، و»تسهيل السابلة ملريد معرفة الحنابلة« )2002م( لصالح آل عثيمني.

)4( االستماع: هو نوع من الغناء املرسل أو اإللقاء املنغم عىل إيقاعات ثنائية أو ثالثية. 

انظر: اإليقاعات الكويتية يف األغنية الشعبية، ج2، غنام الديكان، الكويت، املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1998م، ص: 133.

)5( الصوت العربي: قالب من القوالب الغنائية املعروفة بني أهل الكويت والبحرين بصفة خاصة 

من  كل  فيها  ُيظهر  التي  الفردي  الغناء  ألوان  من  يعد  وهو  عامة.  بصفة  الخليج  وشعوب 

املطرب وعازف العود قدرات فنية كبرية. ومن أساسيات أداء الصوت أن يصاحب الغناء آلة 
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املرجع  انظر:  عليها.  متعارف  ثابتة  برتكيبة  باأليادي  والتصفيق  إيقاع(،  )آلة  واملرواس  العود 

السابق، 1998م، ص: 116. أما تسمية الصوت العربي فرتجع إىل أن النصوص التي كانت تغنى 

بها ألحان هذا القالب يف املايض كانت كلها باللغة الفصحى، وعليه فمعنى صوت عربي هو 

)صوت بالشعر الفصيح( )عيل، 1980م، ص: 36(، ويتطابق تطابًقا مذهاًل مع إيقاع الهزج كما 

شرحه صفي الدين األرموي )ت. 1294م( يف كتابه: »األدوار يف معرفة النغم واألدوار«. انظر: 

املوسيقا والغناء يف الكويت، أحمد عيل، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1980م.

املرجع  انظر:  املرواس.  إيقاع  الخيايل: هو أخف األصوات غناء وتوقيًعا عىل  الصوت   )6(

السابق، 1998م، ص: 351.

)7( املجس: هو املوال يف الحجاز يغنى من بيتني أو أكرث، ويبدأ من مقام ثم يتجول يف 

أو  املنورة،  املدينة  زيارة  أناشيد  أي منشد  الجّسيس  أخرى بحسب مقدرة  مقامات 

ليلة  العروسني والداعي لهما يف  أو منشد األعراس أي مادح  النبوي،  املولد  منشد 

عقد القران أو ليلة الزواج. انظر: األغاين الشعبية يف اململكة العربية السعودية، هند 

باغفار، جدة، دار القادسية للنشر والتوزيع، 1994م.

)8( ثبت أنها منقولة عن اليمن، وهي تتفرع إىل نوعني: أحدهما مرسل )بال إيقاع( يعتمد 

انظر:  العامي.  الشعر  عىل  فيعتمد  املوقع  وأما  )الفصحى(،  الحكمي  الشعر  عىل 

املرجع السابق، 1992م، ص: 90.

)9( الصهبة: جماعة الغناء ) وافدة مصرية أو يمانية( املتخصصة بأداء املوشحات واألزجال يف 

شيلة )أي وصلة( بدون آالت وترية وإيقاعية، ويرأسهم الحادي )املغني األول( ويكمل معه 

الشاووش )املغني الثاين(، ويتحلق حولهما السنيدة أو الرديدة. انظر: الصهبة واملوشحات 

األندلسية يف مكة املكرمة، عبدالله محمد أبكر، جدة، كنوز املعرفة، 2012، ص: 90-89.

)10( أدت إبتسام لطفي مجموعة مختلفة من القصائد مثل: »النجوى الهامسة )1974م( طاهر 

زمخشري – أبو عماد إبتسام لطفي، ومن املدرسة املصرية: وداع )1974م( أحمد رامي 

– رياض السنباطي، وساعة لقاء إبراهيم ناجي – عبدالحميد إبراهيم، ويا غائبني يزيد 

بن معاوية – أحمد صدقي، ولوعة أحمد رامي – رياض السنباطي، نار الشوق فاروق 

شوشة، وعذاب السنني أمني قطان، وموشح بعد الحبيب أحمد رامي– محمد املوجي، 

شريف  أحمد  سؤال  وسؤالك  املوجي،  محمد  البواردي–  سعد  قمر  يا  أنت  وساحر 

الرفاعي- عبدالعظيم محمد، وأقصر فؤادي إسماعيل صربي– عبد العظيم محمد.
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املصادر: 
علماء نجد خالل ثمانية قرون، ج4، عبدالله البسام، الرياض، دار العاصمة، 1999م.  -

تسهيل السابلة ملريد معرفة الحنابلة، ج3، صالح آل عثيمني، تحقيق: بكر أبو زيد،   -

بريوت، مؤسسة الرسالة، 2000م.

األعالم – قاموس تراجم، ج4، خري الدين الزركيل، بريوت، دار العلم للماليني، ط: 15، 2002م.  -

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنني، ج1، محمد القايض، القاهرة،   -

مطبعة الحلبي، 1980م.

اإليقاعات الكويتية يف األغنية الشعبية، ج2، غنام الديكان، الكويت، املجلس الوطني   -

للثقافة والفنون واآلداب، 1998م.

محمد بن فارس: أشهر من غنى الصوت يف الخليج، ج1، مبارك العماري، البحرين،   -

وزارة اإلعالم، 1991م.

الذخرية يف محاسن أهل الجزيرة، ج4، أبي الحسن عيل بن بّسام الشنرتيني، تحقيق:   -

إحسان عباس، تونس، دار الغرب اإلسالمي، 2000م.

املقريزي،  العباس أحمد  أبي  الدين  تقي  الخطط واآلثار، ج4،  بذكر  املواعظ واالعتبار   -

بريوت، دار الكتب العلمية، 1998م.

بريوت،  األصفهاين،  الراغب  والبلغاء،  الشعراء  ومحاورات  األدباء  محاضرات   -

منشورات دار مكتبة الحياة، 1960م.

مصادر الفصل الثاني 
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املراجع: 
املختار، ج2، عبدالعزيز البشري، القاهرة، مطبعة املعارف، 1935م.  -

العجريي: سرية ذاتية – ملحمة شعرية، عبدالرحمن الرويشد، الرياض، دار الشبل،   -

1992م.

الرحالت امللكية، يوسف يس، الرياض، دار امللك عبدالعزيز، 1999م.  -

دار  بريوت،  الواصل،  أحمد  غنائية،  شؤون  يف  ودراسات  مة  مقدِّ الخليج:  سحارة   -

الفارابي، 2006م.

الخروج من املعبد: توليفات يف أنرثوبولوجيا الغناء العربي، أحمد الواصل، القاهرة،   -

دار العني للنشر، 2013م.

املجلة  الواصل،  أحمد  املستمرة،  السعودي  الغناء  ذاكرة  واملستقبل:  األدائية  الفنون   -

العربية: 221، 2015م.

غناء القصائد العربية يف الرتاث الشعبي الكويتي، يعقوب يوسف الغنيم، الكويت،   -

مكتبة األمل، 2012م.

شعراء الصوت واألغنية القديمة، خالد سالم محمد، الكويت، ط3، 2009م.  -

موسيقا املدينة: دراسات يف املوسيقا العربية، تحرير: شهرزاد قاسم حسن، بريوت،   -

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991م.

والتوزيع،  للنشر  الربيعان  الكويت، شركة  الكويت، أحمد عيل،  املوسيقا والغناء يف   -

1980م.

األغاين الكويتية، يوسف فرحان دوخي، الدوحة، مركز الرتاث الشعبي لدول الخليج   -

العربي، 1984م.

األغاين الشعبية يف اململكة العربية السعودية، هند باغفار، جدة، دار القادسية للنشر   -

والتوزيع، 1994م.

املوسيقا األندلسية املغربية، عبدالعزيز بن عبدالجليل، الكويت، عالم املعرفة، العدد   -

128، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1988م. 

تاريخ نجد الحديث وملحقاته، أمني الريحاين، بريوت، املطبعة العلمية، 1928م.  -

كنوز  جدة،  أبكر،  محمد  عبدالله  املكرمة،  مكة  يف  األندلسية  واملوشحات  الصهبة   -

املعرفة، 2012م.
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محمد،  عبدالسالم  هيثم  إعداد:  العزاوي،  عباس  العراق،  يف  والقراء  القراءات   -

الرمادي، املؤتمر العلمي لكلية العلوم اإلسالمية، 2012م.

املقاالت والتقارير: 
 1 الفكر، العدد: 2،  - املوسيقا العربية ومتطلبات العصر، يوسف الرشيد، مجلة عالم 

أكتوبر 1998م.

- دور الكلمة يف األغنية املعاصرة، السعيد البدوي، مجلة أدب ونقد، العدد: 3، 1 إبريل 

1984م.

- األغنية املعاصرة جنس أدبي جديد، السعيد البدوي، مجلة أدب ونقد، العدد: 1، 1 

يناير 1984م.

- األغنية العربية بني القومية واملحلية، كمال النجمي، مجلة الهالل، العدد: 7، 1 يوليو 

1972م.

- إبتسام لطفي: الفنانة السعودية العمالقة التي طمست من التاريخ، تقرير عبدالرحمن 

الناصر، جريدة الرياض، العدد 13514، 24 يونيو 2005م:

 http: //www.alriyadh.com/74564

- هل انتهى زمن القصيدة املغناة؟ تقرير )مغفل املحرر(، جريدة الخليج، 28 مايو 2012م:

 http: //www.alkhaleej.ae/supplements/page/1080e4744769--1404-

bd0c-f854c09736d7

- قوالب الغناء العربي – القصيدة، موقع املوسيقا العربية )زيارة 28 أغسطس 2015م(:

 https: //arabianmusic.wordpress.com/200919/07//%D982%%D988%%

D8%A7%D984%%D8%A8-%D8%A7%D984%%D8%BA%D986%%D8%A7

%D8%A1-%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D989%/

الزامل،  صالح  واألغاين،  والتبيني  والبيان  الكامل  كتب  حفظ  شعبي  شاعر  العجريي   -

جريدة الرياض، العدد 1409، 30 يناير 2007م:

 http: //www.alriyadh.com/220873
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عن المؤلف:

أحمد الواصل كاتب وناقد متخصص أكاديميًّا يف الدراسات الثقافية، صدرت له:

يف الشعر: 
ابة منفى العاشق، دار الكنوز األدبية، 2002م. - جموع أقنعة لبوَّ

- هشيم: جنازة لخطبة املارد التائه، دار النهار، 2003م.

- مهلة الفزع: سلوى لغري هذا الليل النجدي، مؤسسة االنتشار العربي، 2005م.

- تمائم: فصول النبع أو صريخ الفاكهة، مؤسسة االنتشار العربي، 2007م.

- أهوال الصحو، دار الغاوون، 2009م.

- جوانا.. ميدان، مشرتك مع هاين ثروت، دار العني، 2012م.

- أرجم ذئبة، منشورات أحمد الواصل- منشورات ضفاف، 2017م.

 يف السرد: 
- سورة الرياض )رواية(، دار الفارابي، 2007م.

- طبعة ثانية، منشورات أحمد الواصل – منشورات ضفاف، 2014م.

- وردة وكابتشينو )رواية(، دار الفارابي، 2011م.

- طبعة ثانية، دار الربيع العربي، 2015م.

- قميص جامعة الدول )قصص(، دار الربيع العربي، 2012م.

- أيام هدى )رواية(، منشورات أحمد الواصل - منشورات ضفاف، 2015م.

- طبعة ثانية، منشورات أحمد الواصل – منشورات ضفاف، 2016م.
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يف النقد: 
- الصوت واملعنى: مطالعات يف شؤون غنائية، دار الفارابي، 2003م.

مة ودراسات يف شؤون غنائية، دار الفارابي، 2006م. ارة الخليج: مقدِّ - سحَّ

- طبعة ثانية، منشورات أحمد الواصل – منشورات ضفاف، 2014م.

- الرماد واملوسيقا: حفريات يف ذاكرة عربية غنائية، دار الفارابي، 2009م.

- تغني األرض: أرشيف النهضة وذاكرة الحداثة، مؤسسة االنتشار العربي والنادي األدبي 

بحائل، 2010م. 

- طبعة ثانية، منشورات أحمد الواصل – منشورات ضفاف، 2014م.

–ناشرون،  للعلوم  العربية  الدار  املقاومة،  وثقافات  الكتابة  الوجه: سياسات  وراء  ما   -

2010م.

- بيان حجري: تهيؤات نقدية، دار الغاوون، 2011م.

- الخروج من املعبد: توليفات يف أنرثوبولوجيا الغناء العربي، دار العني للنشر، 2013م.

- سيادة الكالم: يف فعالية النقد، منشورات ضفاف – منشورات االختالف، ودار األمان، 

2013م.

العربية،  املجلة  املعاصرة،  السعودي  الغناء  ذاكرة  نحو  واملستقبل:  األدائية  الفنون   -

العدد: 221، 2015م.

 – منشورات ضفاف  التالفة،  والحقوق  العصية  الهوية  يف  دراسات  الريح:  مع  الكالم   -

منشورات أحمد الواصل، 2016م.

للنشر  العربية  مصر  وأحواله،  الغناء  يف  عنه  املسكوت  خطاب  الخليجي:  املحرم   -

والتورزيع، 2017م.
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قائمة كتاب الفيصل

رقم العدداملؤلف اسم الكتاب التسلسل

 218)قائمة ببليوغرافية(اللغة العربية. سياج هويتنا1

220)قائمة ببليوغرافية(إفساد البيئة. اغتيال للحياة2

232حسن ظاظاالقدس3

236خالد الفيصل بن عبدالعزيزالفيصل: امللك اإلنسان4

5
الدور القيادي للملك فيصل

يف العالم العربي
 237جميل إبراهيم الحجيالن

238عبدالرحمن صالح الشبييلإنجازات امللك فيصل6

7
الرتجمة يف ظل الحضارة اإلسالمية

وأثرها يف اآلداب والعلوم

حسن ظاظا
الطاهر أحمد ميك

محمود إسماعيل الصيني
239

 8
النهج الفيصيل يف معالجة

القضايا اإلسالمية
240ناصر الدين األسد

473 - 474زيك الصديرثالثون قصيدة. ثالثون شاعًرا )مختارات(9

10
يف ملح البصر. سيناريوهات مختارة

من مهرجان أفالم السعودية
475 - 476مجموعة من الكتاب

11
صوت املاء..

مختارات ألبرز شعراء الهايكو الياباين
477 - 478ترجمة: حسن الصلهبي

479 - 480سعود السرحانالسعوديون وإدارة الحج12

13
األسد يبيع سيفه املقوس
حكايات شعبية من زائري

481 - 482ترجمة: الحسن بنمونة

14
ا دهشة القص. القصة القصرية جدًّ

يف اململكة العربية السعودية
نصوص ودراسة ببليومرتية ببليوغرافية

483 - 484خالد أحمد اليوسف

15
رقة ماء يتبدد بني األصابع 

أنطولوجيا شعرية 66 شاعرة إسبانية معاصرة
485 - 486ترجمة: عبدالهادي سعدون

487 - 488ُمهّنی العامريالِفَصاح من مفردات اللهجة األحوازية16

17
الفنون املهاجرة يف استعادة املعمورة الثقافية 

وموسيقاها
489 - 490أحمد الواصل
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حدود  نحو  القرية  ومن  الصحراء  من  الخروج 

فرز  إعادة  فرص  يتيح  كالسواحل  مختلفة  جغرافية 

العناصر وطاقاتها التعبيرية، وإدماج عناصر، بعضها 

ظهور  إلى  دفع  ما  وهذا  قسري،  واآلخر  انتقائي 

وعمال  الفرسان  تالحم  حيث  البحرية«  »العرضة 

البحر، وظهور »الفنون اللعبونية« حيث المشاركة، 

البلدات  أهالي  بين  االجتماعي  التضامن  عن  تعبيًرا 

المهاجرة:  الفنون  في  نراه  ما  وهذا  ورجااًل.  نساء 

القصيدة،  وفن  السمسمية،  وأغاني  الصهبة،  أدوار 

سواء كانت هجرة بارتحال قسري، أو عودة طواعية 

لذوي  الثقافي«  »المشترك  عن  تعبير  أنها  مقابل 

األرومة الواحدة..


