


رئيُس جملس اإلدارةرئيُس جملس اإلدارة
وزيرُة الّثقافةوزيرُة الّثقافة

الدكتورة لبانة مشّوحالدكتورة لبانة مشّوح

اإلرشاف العاّماإلرشاف العاّم
املديُر العامُّ للهيئة العاّمة الّسورّية للكتاباملديُر العامُّ للهيئة العاّمة الّسورّية للكتاب

د. ثائر زين الدين د. ثائر زين الدين 

رئيس التحريررئيس التحرير
مدير منشورات الطفلمدير منشورات الطفل

قحطان بريقدارقحطان بريقدار

   اإلخراج الفني    اإلخراج الفني                    لوحة الغالف                   لوحة الغالف
      حنان الباين                                         رامي األشهب      حنان الباين                                         رامي األشهب

اإلرشاف الّطباعياإلرشاف الّطباعي
أنس احلسنأنس احلسن



عمر البطش
أمحد بوبس 

اهليئة العاّمة الّسورّية للكتاب - مديرّية منشورات الّطفل
وزارة الثقافــــة - دمشق 2022م



- 4 -



- 5 -

تقديـم

ــوريني  ــيقيني الس ــم املوس ــن أه ــٌد م ــش واح ــر البط عم
ــليل  ــب، وس ــة حل ــن مدين ــو اب ــن، وه ــرن العرشي يف الق
مدرســتها املوســيقية العريقــة. اختــص بتلحــني املوشــحات، 
فأبــدع فيهــا أّيـمـــا إبــداع، وأثــرى الغنــاء العــريب بنحــو مئة 
ــي  ــح األندل ــة املوش ــني أصال ــت ب ــحًا، مجع ــني موش وثالث
وروح العــر الــذي عــاش فيــه، كــا أبــدع يف رقــص 
الســاح، فطــّوره، وصمــم فيــه حــركات وتشــكيالت 
ــمه. ــص باس ــن الرق ــوع م ــذا الن ــط ه ــى ارتب ــدة، حت جدي

عمــر البطــش عبقريــة موســيقية مل تنــل حقهــا يف حياهتــا، 
ــن  ــد م ــل اجلدي ــع اجلي ــب، أن يطل ــذا الُكتي ــَر ه ــل ع ونأم
ــيقي  ــذا املوس ــاءات ه ــى عط ــات ع ــان والفتي ــا الفتي أبنائن
الكبــري ومســرية حياتــه وُموّشــحاته التــي جتمــع بــني املتعــة 
ــنها  ــي لـّحـ ــحات الت ــة، فاملوش ــدة اللغوي ــيقية والفائ املوس



- 6 -

ُنظَِمــت ُكّلهــا باللغــة العربيــة الفصحــى، شــأهنا شــأن 
املوشــحات مجيعهــا يف عهــد الدولــة األندلســية يف شــبه 
اجلزيــرة اإليبرييــة، منــذ مــا يزيــد عــى مخســة قــرون، حتــى 

ــوم. الي

ُيَعـــدُّ عمــر البطــش مدرســًة يف املوشــحات. تتلمــذ عــى 
ــن  ــرب الذي ــوريني والع ــيقيني الس ــن املوس ــرٌي م ــه كث يدي
برعــوا يف تلحــني املوشــح، ومنهــم: ســّيد درويــش، وســعيد 
ــه  ــي... وبفضل ــري منين ــان وزه ــوان عدن ــات، واألخ فرح
ــا  ــش إليه ــه البط ــذي نقل ــاح ال ــص الس ــق رق ــت دمش عرف
ــه  ــا ب ــة ُتذّكرن ــحاته اجلميل ــتبقى موش ــني، وس ــى مرحلت ع

ــة. ــه املدهش وبعبقريت
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وكلٌّ  مســاًء،  اجللــوس  غرفــة  يف  األرسة  اجتمعــت 
ــا رداًء  ــوك بصنارتيه ــه. األم حت ــر هيم ــغوٌل بأم ــم مش منه
ــح عــى  ــذي أصب ــًا هلــا، اســتعدادًا لفصــل الشــتاء ال صوفي
األبــواب، وكنــان يقــرأ يف جملــة أســامة التــي اقتنــى عددهــا 
ــول  ــه املحم ــر هاتف ــل ع ــر يتواص ــًا، وماه ــد صباح اجلدي
مــع أصدقائــه، أمــا األب فقــد جلــس عــى األريكــة ُيقّلــب 
حمطــات التلفــاز لعلــه جيــد فيهــا شــيئًا يســمعه، لكنــه مل ينــل 
ــع  ــَد مواق ــَل أح ــول، ودخ ــه املحم ــك هاتف ــبتغاه، فأمس ُمـ
األغنيــات الطربيــة الرتاثيــة عــى الشــابكة، فانطلــق صــوُت 

ــا: ــة مطلعه ــري بأغني ــاح فخ ــل صب ــرب الراح املط

وربــوة قاســيوٍن  بــني 

الغــزال هــذا  ُريب  قــد 

مــا لقلبــي عنــه ســلوى

كيــف أصنــع يــا رجــال؟!

ليــي يــا ليــل! عيني يــا ليل!
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كيــف أصنــع يــا رجــال؟!

ــوة؟ ــه رج ــل من ــل لوص ه

باملقــال! يل  أفصحــوا 

ــًا، وهــو يســتمع إىل األنغــام  ــزُّ طرب ــان هيتـ ــو كن ــدأ أب وب
ــن  ــان ع ــف كن ــأًة توّق ــة، وفج ــات اجلميل ــة والكل العذب

ــاه: ــأَل أب ــراءة، وس الق

- ما هذا الغناء الذي تستمع إليه يا أيب؟!

ــل  ــري الراح ــرب الكب ــوت املط ــع بص ــح بدي ــه موش - إن
ــري. ــاح فخ صب

- وما املوشح؟

ابتكــره  أصيــل،  عــريب  غنائــي  قالــٌب  املوشــح   -
ــس يف  ــة يف األندل ــة العربي ــت الدول ــا كان ــيون لـّمـ األندلس

ازدهارهــا. أوج 

- وهذا املوشح هل وصلنا من األندلس؟
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ــس.  ــن األندل ــس م ــح لي ــذا املوش ــان! ه ــا كن - ال، ي
ــرشق  ــس إىل امل ــن األندل ــل م ــاس، انتق ــح، يف األس املوش
ــر بــه املوســيقيون  العــريب بعــد اهنيــار دولــة األندلــس، وتأّث
العــرب، فنســجوا عــى منوالــه، ولـّحـــنوا موشــحات 
جديــدة، فأصبــح لدينــا عــدد كبــري مــن املوّشــحات البديعــة 

ــن. ــرب معارصي ــّحنني ع لـُمـلـ

- وملن هذا املوشح الذي تسمعه اآلن؟

- هــذا املوشــح مــن تلحــني موسيقـــّي ســورّي عبقــرّي 
اســمه عمــر البطــش.

- ومن صاحب كلات املوشح؟

- الكلات للزعيم الوطني فخري البارودي.

- لقــد أثــرَت فضــويل يــا أيب! أرغــُب يف أن أتعــّرف أكثــر 
إىل عمــر البطــش.

هكــذا أبــدى كنــان رغبتــه يف التعــرف إىل املوســيقي عمــر 



- 10 -

ــصُّ  ــدأ يق ــة، وب ــذه الرغب ــدى األب رسوره هب ــش، فأب البط
حكايــة عمــر البطــش مــع املوســيقا:

ــني  ــص يف تلح ــّي ختّص ــّي حلبـ ــش موسيقـ ــر البط - عم
ــام  ــب ع ــعبي بحل ــة الش ــي الكالس ــَد يف ح ــحات. ُول املوش
1885م. يف الســابعة مــن عمــره، أرســله أبــوه إىل )الكّتــاب( 
ــَظ  ــاب، وليحف ــة واحلس ــراءة والكتاب ــادئ الق ــَم مب ليتعّلـ

َده.  القــرآَن الكريــم وُيـــجوِّ

سأل ماهر: ما )الكّتاُب( الذي ذكرَتُه يا أيب؟

أجــاَب أبــو كنــان: مل يكــن أيــام زمــان مــدارس تســتقبل 
األطفــال، فيتعلمــون فيها. كان يف احلــارة أو يف القرية َرُجـــٌل 
ُمـتعّلـــم، ُيـــخّصُص غرفــًة مــن بيته يســتقبل فيهــا األطفال، 
ــًة إىل  ــادئ احلســاب، إضاف ــة ومب وُيعّلمهــم القــراءة والكتاب
ــذه  ــت ه ــدًا، وكان ــًا وجتوي ــم حفظ ــرآن الكري ــم الق تعليمه
ــّمى  ــُمعّلم ُيس ــذا الـ ــاب(، وكان ه ــى )الكّت ــة ُتسّمـ الغرف

ــاب(. )شــيخ الكّت



- 11 -

ضحــك كنــان، وعّلــق قائــاًل: مثــل الشــيخ ســعدو الــذي 
نشــاهده يف التلفزيــون؟

أجــاب األب: بالضبــط. إهنــا لوحــة متثيليــة مجيلــة يقــوم 
ــد  ــل عب ــري الراح ــل الكب ــا املمث ــاب فيه ــيخ الكّت ــدور ش ب
ــدور  ــا ب ــور الباب ــل أن ــا املمث ــر فيه ــي، ويظه ــف فتح اللطي
ــاكر  ــو ش ــدور )أب ــوايت ب ــد اهلل النش ــل عب ــل( واملمث )أم كام

ــاين(. الدوم

ثم تابَع أبو كنان حديثه عن عمر البطش قائاًل:

ــاب(، أخــذه  بعــد أن أتــم الطفــل عمــر تعليمــه يف )الكّت
والــده إبراهيــم البطــش ليعمــل معــه يف مهنتــه، وكان يعمــل 
كاّلســًا، يطــي واجهــات البيــوت بالكلــس األبيــض، وبعــد 
فــرتة مــن الزمــن أخــذه خالــه بكــري القصــري ليعمــل معــه 
يف مهنــة البنــاء، ولـّمـــا وجــَد لديــه األُذَن املوســيقية وامليــول 
كــر والســهرات  ــه معــه إىل حلقــات الذِّ ــة راح يصطحب الفني
الفنيــة مــع أصدقائــه، وكان خالــه ذا صــوت مجيــل، ويتقــن 
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عمر البطش يتوسط جمموعة موسيقيني
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اإلنشــاد الدينــي، وكان رئيــس حلقــة ذكــر يف إحــدى 
ــة  ــًة فني ــك ذائق ــر يمتل ــل عم ــة. كان الطف ــرق الصوفي الط
وقــدرًة كبــرية عــى االســتيعاب وذاكــرًة ممتــازة، فحفــظ كلَّ 
مــا تلّقــاه مــن خالــه ومــا ســمعه مــن املنشــدين يف حلقــات 
ــريًا  ــه حفــَظ كث ــة، ويف الوقــت عين ــا الصوفي الذكــر والزواي
مــن املوشــحات، حتــى بلــغ عــدد حمفوظاتــه منهــا مــا يزيــد 

عــى ألَفـــْي موّشــح بكلاهتــا وأحلاهنــا.

ــجيل،  ــائل تس ــه وس ــن يف زمان ــان: مل يك ــاءلت أمُّ كن تس
ــا؟ ــف حفظه فكي

ــًة  ــحات ُمدّون ــذه املوش ــت ه ــان: كان ــو كن ــاَب أب أج
ــه،  ــورق، فحفظهــا من بكلاهتــا وأحلاهنــا وإيقاعاهتــا عــى ال
وكانــت جُتَمــع يف جملــدات ُيســّمى كلُّ جملــد منهــا ســفينة، 
وتضــمُّ كلُّ ســفينة مخســمئة موشــح، فحفــظ البطــش 

ــفن. ــع س ــحات أرب موش

ــدي  ــى أي ــذ ع ــاًل تتلم ــش قلي ــر البط ــبَّ عم ــا ش  ولـّمـ
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ــد  ــل وأمح ــد عقي ــال أمح ــب، أمث ــيقيني يف حل ــار املوس كب
ــة  ــة، فتعّلـــم منهــم العــزف عــى آل الشــّعار وصالــح اجلذب
ــة »البكلــة« )البيكــوال( وبعــض  ــة النفخي العــود وعــى اآلل
اآلالت اإليقاعيــة مثــل الــدّف و»الدربّكــة«، كا تعّلـــم منهم 
ــة املوســيقية وأصــول التلحــني، وال ســيا املوشــحات  النوت

ــا. ــا وأوزاهن وإيقاعاهت

ــاء  ــل يف البن ــني العم ــع ب ــف كان جيم ــان: كي ــأل كن س
ودراســة املوســيقا؟

تأمــني  ألجــل  النهــار  يف  يعمــل  كان  األُب:  أجــاَب 
متطلبــات العيــش، ويف املســاء يتعلــم املوســيقا. كانــت 
ــل  ـ ــه إىل حتـمُّ ــيقا دفع ــقه للموس ــّن عش ــة، لك ــه صعب حيات

ــاة. ــذه املعان ه

ــش يف  ــر البط ــن عم ــُت اآلن ع ــد بحث ــر: لق ــال ماه ق
ــريب،  ــزّي الع ــدي ال ــه. كان يرت ــدُت صورت ــابكة، ووج الش

ــه. ــى رأس ــوش ع ــع الطرب ويض
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ــائدًا يف  ــذي كان س ــزي ال ــو ال ــذا ه ــم، ه ردَّ األب: نع
ــه. ــرية حيات َد س ــَع رَسْ ــم يف أن ُأتاب ــا رأيك ــه. م أيام

عــاد اجلميــع إىل اإلنصــات واالســتاع، وتابــع أبــو كنــان 
حديثــه:

ــة  ــش إىل اخلدم ــر البط ــُتدعَي عم ــام 1905م اس - يف ع
العســكرية أيــام احلكــم الرتكــي، وُألـــِحَق بالفرقة املوســيقية 
العســكرّية عازفــًا عــى آلــة )البيكــوال(، ويف الفرقــة تعّلـــَم 
املزيــد مــن العلــوم املوســيقية عــى أيــدي املوســيقيني 
األتــراك، وبــدأ بتأليــف بعــض املقطوعــات املوســيقية 
ــرتة  ــك الف ــش(، ويف تل ــة )جاوي ــَع إىل رتب ـ ــم ُرفِّ ــة، ث للفرق
ـــلت  بــدأ بتلحني بعــض املوشــحات. ويف عــام 1912م ُشكِّ
يف حلــب فرقــة موســيقية بــإرشاف املوســيقي احللبــي عــي 
الدرويــش، ضّمــت كبــار املوســيقيني يف حلــب مثــل حممــد 
ــر  ــار، وكان عم ــد العط ــدو وأمح ــن عب ــدو ب ــور وعب طيف
البطــش أحــد أعضائهــا، وكانــت غايــة الفرقــة القيــام 
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ــة  ــالت الفنّي ــض احلف ــاء بع ــراق إلحي ــة إىل الع ــة فني برحل
بدعــوة مــن بعــض األنديــة الفنيــة يف بغــداد، ومــن العــراق 
ــرب  ــط الع ــرب ش ــرة ق ــارة املحم ــة إىل إم ــافرت الفرق س
بدعــوة مــن حاكمهــا األمــري خزعــل إلحيــاء بعــض 
احلفــالت الفنيــة فيهــا، فقــد كان األمــري خزعــل مــن عشــاق 
ــة  ــت الفرق ــحات، وقّدم ــيا املوش ــل، وال س ــاء األصي الغن
ــحات،  ــن املوش ــش م ــر البط ــان عم ــض أحل ــا بع يف حفالهت
ــض  ــد وبع ــل والقصائ ــة واملواوي ــدود احللبي ــًة إىل الق إضاف
املوشــحات مــن تلحــني الشــيخ عــي الدرويش، واســتمرت 
الفرقــة يف رحلتهــا نحــو ســنتني، حتــى عــام 1914م، وحّقق 
عمــر البطــش مــن هــذه الزيــارة مكســبني ُمـهـّمـــني، أوهلــا 
ــّي، إذ  ــال، وثانيهــا فنّـ ــد مــن امل ــغ جّي ــادّي، إذ عــاد بمبل م
ــاء العراقــي  توّســعت معارفــه املوســيقية، واطلــع عــى الغن
واخلليجــي والفــاريس واهلنــدي. ويف العــام نفســه، زار 
حلــَب املوسيقـــيُّ املــري ســيد درويــش، فاتصــل بعمــر 
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ــه  ــح وأوزان ــني املوش ــاليب تلح ــه أس ــم من ــش، وتعّلـ البط
ــيد  ــن س ــا مل يك ــه، وقبله ــد تالمذت ــكان أح ــه، ف وإيقاعات
ــة  ــرب العاملي ــة احل ــع بداي ــحات. وم ــرف املوش ــش يع دروي
ــة  ــش إىل اخلدم ــر البط ــَي عم ــام 1914م، اسُتدعـ األوىل ع
العســكرية مــّرًة ثانيــة، وكانــت خدمتــه هــذه املرة يف دمشــق، 
فاتصــل به عــدٌد مــن موسيقّيـــيها، وأخــذوا عنه املوشــحات 
ــة  ــن اخلدم ــه م ــد ترسحي ــا. وبع ــول تلحينه ــا وأص وأوزاهن
ــني  ــح يف الثالث ــد أصب ــب، وكان ق ــاد إىل حل ــكرية، ع العس
مــن عمــره، فهجــر مهنــة البنــاء هنائيــًا، وتفــّرغ للموســيقا، 
فعمــل ضاربــًا لإليقــاع يف الفــرق املوســيقية بحلــب، ومــن 
ــران  ــاري ج ــة م ــة املطرب ــا فرق ــزف ضمنه ــي ع ــرق الت الف
وفرقــة املطربــة زكيــة محــدان. ويف الوقــت عينــه، كان عمــر 
ــا  ــد فيه ــة، وُينش ــا الصوفي ــارًا إىل الزواي ــرتدد هن ــش ي البط
مقابــل أجــر، وكانــت هــذه الزوايــا يف ذاك الزمــن يف منزلــة 
معاهــد موســيقية يتعلــم فيهــا املوســيقيون واملنشــدون 
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ــيقية.  ــات واألوزان املوس ــاء واملقام ــني والغن ــول التلح أص
ومــن الزوايــا التــي أنشــد فيهــا )الزاويــة العقيليــة( التــي كان 
يرأُســها خالــه بكــري القصــري، ومــن طالبــه يف هــذه الزاويــة 
املوســيقي حســن بّصــال، كــا أنشــد عمــر البطــش، وعّلـــَم 
املوســيقا يف )الزاويــة الرفاعيــة(. وقــد لـّحـــَن هلــذه الزوايــا 
ــل  ــيح(، وأدخ ــة )التواش ــحات الديني ــن املوش ــة م جمموع
تطويــرًا كبــريًا يف هــذا النــوع مــن اإلنشــاد الدينــي. ويف عــام 
1940م أّدى فريضــة احلــج، وبعــد عودتــه لـّحـــَن موّشــحًا 
دينيــًا عنوانــه »هــام قلبــي عندمــا ُذكـِـَر النبــي«، وهو موشــح 

يف مديــح الرســول حممــد صــى اهلل عليــه وسّلـــم.

ــم يف أن  ــا رأيك ــه: م ــراد أرست ــان أف ــو كن ــأَل أب ــا س وهن
ــح؟ ــذا املوش ــتمع إىل ه نس

أجابــت أم كنــان بحــاس: بــكل رسور، فأنــا أحــب هــذا 
النــوع مــن املوشــحات.

أمســك أبــو كنــان هاتفــه املحمــول، وبحــث يف الشــابكة 
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عــن هــذا املوشــح، فانطلقــت فرقــُة إنشــاد حلبيــة تصــدح 
بــه: 

النبــي ُذِكـــَر  عندمــا  قلبــي  هــام 

دمــُع عينــي هــام شــوقًا لتلــك الّديــار

ــه ــد. . . ط ــد. . .  أمح حمم

األنــوار فلــك  شــمس  طــه  يــا 

ولـّمـــا فرغــوا مــن االســتاع إىل املوشــح عــاد أبــو كنــان 
إىل حديثــه عــن عمــر البطــش:

- بعــد عــودة عمــر البطــش مــن احلــج، تــرك العمــل يف 
املســارح، وتفــّرغ لتدريــس املوســيقا وتلحــني املوّشــحات، 
ــاه  ــام 1936م دع ــه. ويف ع ــحات يف بيت ُس املوش ــدرِّ وكان ُي
الزعيــم الوطنــي فخــري البــارودي إىل دمشــق لُيعّلـــم 
ــص  ــحات ورق ــة األدب أداَء املوش ــة دوح ــات مدرس طالب
الســاح، فلّبـــى الدعــوة، وشــّكَل فرقــًة مــن طالبــات دوحــة 
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ــاح،  ــص الس ــحات ورق ــى أداء املوش ــُهّن ع األدب، ودّرَبـ
ــة العــام  وقّدمــت الفرقــة عروضهــا يف احلفــل املــدريس هناي
الــدرايس، ثــم عــاد البطــش إىل حلــب، وتابــَع نشــاطه 
فيهــا. ويف عــام 1945م، أصيــَب بمــرض يف عينيه، وتفاقـــَم 
املــرض، حتــى خــَي فقــداَن بــره، فنظــم بيتــًا مــن الشــعر 

ــه: ــول في ــه إىل اهلل، يق ــّرَع ب ت

ضيــاَء عينــي ال تغــْب عــن ُعمــْر

مــّداح طــه املصطفــى خــري البــرْش

وَمـــنَّ اهلل عليه بالشفاء، فلـّحـــَن ذاَك البيَت الشعري،   
ويف مناســبة شــفائه  نظـــَم ولـّحـــَن ُموّشــحًا مطلُعــه:

ـــي ـــاَب عّن ـــا غ ـــُت لـّمـ قل

املصـــون مـــرآَك  نـــوُر 

ُسقــــٌم واهلل  ني  شـــفَّ

فيـــه قـــد ُذقـــُت الــــَمُنون
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َس يف املعهــد املوســيقي الرشقــي  ويف عــام 1946م، درَّ
الــذي أسســه الدكتــور فــؤاد رجائــي يف حلــب، ومــن 
ــت  ــار وهبج ــادر حج ــد الق ــب عب ــش يف حل ــالب البط ط
حســان اللــذان تابعــا بعــد رحيــل أســتاذمها رســالته الفنيــة، 
ــحات. ويف  ــن املوش ــة م ــًة بديع ــا جمموع ــَن كلٌّ منه فلـّحـ
ــَح  ــاهلا، افُتـتِـ ــق إرس ــة دمش ــدء إذاع ــد ب ــام 1947م، بع ع
ــري  ــه فخ ــرشف علي ــا، وكان ي ــع هل ــّي تاب ــٌد موسيقـ معه
ــد،  َس يف املعه ــدرِّ ــًة لُي ــش ثاني ــر البط ــا عم ــارودي، فدع الب
فلّبـــى الدعــوة، ودّرَس املوّشــحات ورقــص الســاح، ومــن 
تالميــذه يف املعهــد الشــقيقان عدنــان وزهــري منينــي، وســعيد 
ــَل  ــاح. وشّكـ ــص الس ــري رق ــاد خب ــر عق ــات، وعم فرح
البطــش فرقــًة مــن طالبــات جامعــة دمشــق، ضّمــت أربعــًا 
وعرشيــن طالبــًة، ودّرهبــّن عــى أداء املوشــحات وعــى 
رقــص الســاح، وقّدمــت الفرقــة حفــاًل رائعــًا عــى مــدرج 
ــْت  ــل تعّرَف ــذا احلف ــام 1949م، ويف ه ــق ع ــة دمش جامع
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دمشــُق رقــَص الســاح عــى نحــٍو واســع. ويف العــام نفســه، 
ــر إىل  ــاد عم ــه، فع ــق أبواب ــيقي يف دمش ــد املوس ــق املعه أغل
حلــب، وكانــت إذاعــة حلــب قــد بــدأت إرســاهلا حديثــًا، 
وتوّلـــى إدارهتــا فــؤاد رجائــي، وانضــّم البطــش إليهــا خبريًا 
ــاء  ــى غن ــة ع ــْوَرس اإلذاع ــب َكـ ــى تدري ــيقيًا، وتوّلـ موس
ــل  ــري مدل ــورس ص ــاء الك ــن أعض ــحات، وكان م املوش
وصبــاح فخــري ومصطفــى ماهــر، كــا عــاد إىل التدريــس 
ــي  ــؤاد رجائ ــور ف ــد الدكت ــا معه ــب، ومنه ــد حل يف معاه

ــري. ــد العم ــإدارة ماج ــيقا ب ــب للموس ــد حل ومعه
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يف عــام 1950م، بــدأت صحــة عمــر البطــش بالتدهــور، 
ورُسعــان مــا ُأصيــَب بالشــلل، لريحــل عــن هــذه الدنيــا يف 
يــوم االثنــني احلــادي عــرش مــن كانــون األول عــام 1950م.

البطــش:  ترّحـــَم عــى عمــر  أن  بعــَد   ســأَل ماهــٌر 
قلــَت يــا أيب إّن عمــر البطش لـّحـــَن كثــريًا من املوشــحات، 

لكننــا مل نتعــّرف إال ثالثــة منهــا، فــاذا عــن البقية؟

أجــاَب األُب: االســتاع إىل املوشــحات مجيعهــا التــي 
ــي  ــاج إىل ســاعات كثــرية، لكنن ــنها عمــر البطــش حيت لـّحـ

ــار: ــا باختص ــأحتّدث عنه س

ــْت  ــحًا، توّزَع ــني موش ــة وثالث ــو مئ ــش نح ــَن البط لـّحـ
بــني املوشــحات الطربيــة واملوشــحات الدينيــة، ومــن 
ــا  ــي«، »ي ــًا ويم ــرُّ عْجب ــة: »يمـ ــحاته الطربي ــهر موش أش
ُعرْيبــًا باحلمــى«، »قلــُت لـّمـــا غــاب عنــي«، »يــا ذا القــوام 
الســمهري« وغريهــا موّشــحات كثــرية سأرســلها إليكــم يف 

ــر. ــا أكث ــابكة لتتعّرُفوه ــَر الش ــدول ع ج



- 24 -

ســألت أمُّ كنــان: املوشــحات التــي اســتمعنا إليهــا مجيعها 
باللغــة العربيــة الفصحــى، أليــس ثـّمـــَة موشــحات باللهجة 

مّية؟ لعا ا

أجــاَب أبــو كنــان: إّن املوشــحات مجيعهــا باللغــة العربيــة 
ــذا،  ــت هك ــس كان ــح يف األندل ــأَة املوّش ــى، ألّن نش الفصح
ــه إىل املــرشق العــريب، وبذلــك  واســتمّر كذلــك بعــد انتقال
فــإن االســتاع إىل املوشــحات فيــه املتعــة والطــرب والفائــدة 

اللغويــة. 

كان كنــان أكثــر أفــراد األرسة محاســًا ملعرفــة املزيــد عــن 
ــه: ذكــرَت أّن عمــر البطــش كان  عمــر البطــش، فقــاَل ألبي

ثنــا عنــه. ُب عــى رقــص الســاح. حدِّ ُيــدرِّ

ــص  ــن رق ــُأحّدثكم ع ــان! س ــا كن ــنًا ي ــال األُب: حس ق
الســاح، لكــْن مــا رأيكــم يف أن نشــاهَد مقطعــًا عــى اهلاتــف 

املحمــول عــر الشــابكة؟ 
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 وفتــَح أبــو كنــان مقطــع فيديــو عــر الشــابكة، 
ــّبان والشــابات يــؤدون  فظهــرت جمموعــٌة مــن الشُّ
ــق  ــد دقائ ــحات، وبع ــام املوّش ــى أنغ ــاح ع ــص الس رق

مــن االســتاع واملشــاهدة، راَح أبــو كنــان يــرشح:

ــؤّدى  ــي ُي ــٌص حلب ــه رق ــاح. إن ــص الس ــو رق ــذا ه ه
ــًا  ــًا ديني ــل رقص ــحات، وكان يف األص ــان املوش ــى أحل ع
ُيــؤّدى يف الزوايــا الصوفيــة عــى أنغــام األناشــيد الدينيــة، 
وُيؤّديــه الرجــال فقــط، ثــم تطــّور هــذا الرقــص لُيصبــَح 
ــني، ويف  ــدي املوســيقيني احللبي ــًا عــى أي ــًا شــعبيًا راقي فن
ــص  َب رق ــدرِّ ــذي كان ُم ــة ال ــح اجلذب ــم صال مقدمته
الســاح يف فرقــة أيب خليــل القبــاين رائــد املــرسح العــريب 
ــش  ــر البط ــم عم ــة تعّلـ ــح اجلذب ــن صال ــي، وم الغنائ
رقــَص الســاح، لكنــه طــّوَرُه، وأرَشَك فيــه النســاء، 
م  ــدَّ ــه ُيق ــدة، وجعل ــكيالت جدي ــركاٍت وتش ــدع ح وأب

ــة. ــحات الطربي ــام املوش ــى أنغ ع
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ــحات  ــى موش ــن غـنّـ ــأله: م ــه يس ــان إىل أبي ــت كن التف
ــش؟ ــر البط عم

ــان! هــذه املوشــحات  ــا كن أجــاَب األُب: ســؤال مهــم ي
ُمســّجلة بأصــوات كثــري مــن املطربــني احللبيــني، وحمفوظــة 
ــن  ــب، وم ــق وحل ــْي دمش ــة يف إذاعَتـ ــي األرشط يف مكتَبـَتـ
ــوا موشــحات عمــر البطــش: املطــرب  ــن غنّ ــني الذي املطرب
ــل، وحممــد  ــاح فخــري، وصــري مدل ــري الراحــل صب الكب
وعمــر  ماهــر،  ومصطفــى  حفــار،  وحســن  خــريي، 
رسمينــي، كــا غنّــت بعضهــا املطربــة احللبيــة ســحر، 
َمــْت موشــحاتِِه مــع رقــص الســاح فـِـَرٌق كثــرية، كفرقة  وَقدَّ
أمّيــة للفنــون الشــعبية وفرقــة زنوبيــا. مــا رأيكــم اآلن يف أن 

ــش؟ ــر البط ــان عم ــن أحل ــر م ــح آخ ــتمع إىل موش نس

املوشــح  يكــون  أن  أرجــو  قائلــًة:  كنــان  أمُّ  عّلقــْت 
مصحوبــًا برقــص الســاح، فأنــا ُأِحـبُّـــُه كثــريًا.

بحــَث األب يف الشــابكة عــن فيديــو حيتــوي حلقــًة مــن 
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ــل  ــله الراح ــذي سّجـ ــس« ال ــم األم ــج »نغ ــات برنام حلق
ــاح فخــري يف قــر العظــم بدمشــق، فانطلــق صــوت  صب

ــدو: ــرب يش املط

القّد لني  الغصـــن  ُمعرَي  يا 

مـــاْل بالقـــدِّ  عندمـــا 

قد حال باحلســـن ورد اخلّد 

خاْل اخلـــال  وبمســـك 

مـــا بقلبـــي منـــك حّبي

خـــاْل واهللِ  موضـــٌع 

اهتـــّز أفــراُد األرسة هلــذا املوشــح طربــًا، ولـّمـــا الحــظ 
ــال: ــك ق ــان ذل ــو كن أب

ــام  ــم. يف ع ــأروهيا لك ــة، س ــة طريف ــح حكاي ــذا املوش هل
1930م، زاَر حلــَب املوســيقار املــرّي الراحــل حممــد 
عبــد الوهــاب، ومجعتــه ســهرٌة بعــدد مــن موسيقّيـــي حلب، 
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ــد  ومنهــم عمــر البطــش وعــي الدرويــش، وكان حممــد عب
الوهــاب واســع االطــالع عــى املوســيقا العربيــة، ويعلــم أّن 
احللبّيــني ال ُيلـّحـــنون موشــحات عــى مقــام الســيكاه، ألنــه 
ـــَن  يصلــح لألغنيــات الشــعبية، وال يليــق باملوشــح أن ُيلـحَّ
عليــه، فهــو أرقــى ألــوان الغنــاء العــريب، وأراد عبــد الوهاب 

اختبــار املوســيقيني احللبيــني أو إحراجهــم، فســأهلم:

ــل  ــيكاه، فه ــام الس ــن مق ــحات م ــم موش ــمع لديك مل أس
ــا؟  ــم منه لديك

أجــاب عمــر البطــش وســط دهشــة املوســيقّيني احللبّيــني 
اآلخريــن:

نعم، لدينا كثري.

وطلــب حممــد عبــد الوهــاب أن ُيســِمُعوُه بعَضهــا، 
فأجابــه عمــر البطــش:

ــه  ــٌت ُمـــحّدد نســتمع في ــُكلِّ مقــام وق ــا يف حلــب ل لدين
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ــه، ونحــن اآلن يف آخــر الليــل، ومقــام الســيكاه نســتمع  إلي
ــد  ــهرة الغ ــِمُعَك يف أول س ــك سُأْس ــل، لذل ــه يف أول اللي إلي

ــيكاه. ــام الس ــن مق ــحات م موش

ــال  ــش، وق ــي الدروي ــب ع ــهرة، غض ــاء الس ــد انته وبع
ــش: ــر البط لعم

كيــف تعــده بــأن ُتســمعه موشــحات مــن مقــام الســيكاه، 
وليــس لدينــا منهــا؟!

ــًا ُمـــبتسًا: أليــس مــن املعيــب أن  ردَّ عمــر البطــش هادئ
ــن  ــحات م ــب موش ــاب، ويطل ــد الوه ــد عب ــا حمم يزورن
مقــام الســيكاه، فنقــف أمامــه عاجزيــن، ونحــن شــيوخ هذا 
الفــن؟! لقــد أراد عبــد الوهــاب اختبــار قدراتنــا املوســيقية، 

ــا ســأتّرف. وأن

ــش مل  ــر البط ــّن عم ــة، لك ــك الليل ــهرة تل ــت الس  وانفّض
ــن  ــحات م ــة موش ــَن ثالث ــة لـّحـ ــى العبقري ــم، ويف منته ين
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ــذي  ــن« ال ــري الغص ــا مع ــح األول »ي ــيكاه. املوش ــام الس مق
ــي  ــى قلب ــاين »رم ــح الث ــل، واملوش ــل قلي ــه قب ــتمعنا إلي اس

ــه: ــور«، ومطلع ــا أح رش

ــوْر ــا أح ــي رش ــى قلب رم

ــوْد بأهــداب العيــون السُّ

ومعســول اللمــى كوثــْر

باملــوروْد ليــس  ولكــْن 

ثي يا ُوْرُق عنّي«، ومطلعه: واملوشح الثالث »حدِّ

عّنــي ُوْرُق  يــا  ثــي  حدِّ

الغــراْم رشَح  وارشحــي 

مغــرْم إيّن  عاشــق  إيّن 

التــاْم بــدر  هــوى  يف 

ويف ســهرة اليــوم التــايل، أســمَع عمــُر البطــش حممــد عبــد 
الوهــاب املوشــحات الثالثــة، فُبـِهـــَت عبــد الوهــاب ملقدرة 
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البطــش املوســيقية، ألنــه أدرك بحدســه أّن هــذه املوشــحات 
ــها بعــد ســهرة األمــس  جديــدة، وأّن عمــر البطــش لـّحـنَـ

لــريدَّ هبــا عــى اختبــاره إّيــاه. 

ــا هــذا  ــام الســيكاه. م ــان: ســمعتك تقــول: مق ســأَل كن
ــب؟! ــم الغري االس

وتســاءلت األّم: أســمعهم يف الرامــج املوســيقية يقولــون: 
هــذه األغنيــة مــن مقــام الرصــد، وهــذه األغنيــة مــن مقــام 

النهونــد... مــا أصــل هــذه التســميات؟

أجــاب أبــو كنــان: ســأوضح ذلــك. أســاء هــذه املقامات 
إمــا فارســية، وإمــا تركيــة، وإمــا عربيــة، ألّن هنــاك تارخيــًا 
ــية  ــة: الفارس ــعوب الثالث ــيقا الش ــاًل ملوس ــرتكًا وطوي مش
والرتكيــة والعربيــة، ومــن املقامــات عربيــة األســاء: الّصبــا 

واحلجــاز والبيــات. 

عــادت أم كنــان لتســأل مــن جديــد: أســمعهم يف الرامــج 
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ــام  ــى مق ــحات ع ــن املوش ــًة م ــون وصل ــيقية ُيقّدم املوس
ــك؟ ــون بذل ــاذا يعن ــا، ف ــات أو غريمه ــد أو البي الرص

ــني  ــًا إىل تلح ــون أحيان ــأ امللحن ــان: يلج ــو كن ــاب أب أج
عــدد مــن املوشــحات عــى مقــام موسيقـــّي واحــد، ُيقّدمــه 
ــف  ــاٍل دون توقُّ ــٍو ُمتت ــى نح ــة ع ــة الغنائي ــرب أو الفرق املط
ــحات  ــذه املوش ــى ه ــه، وُتسّمـ ــذي يلي ــُموّشح وال ــني الـ ب

ــة«. »وصل

وهنــا ســأَل ماهــر: هــل لـّحـــَن عمــر البطــش وصــالت 
مــن املوشــحات؟

أجــاَب أبــو كنــان: بالتأكيــد، لـّحـــَن كثــريًا مــن وصالت 
املوشــحات، كتلـــحينه وصلــة موشــحات عــى مقــام 
الزنجــران، وهــو صعٌب جــدًا، لذلك يتـجـــنّبه املوســيقيون، 
وقــد ضّمــت وصلــة عمــر البطــش هــذه، ثالثــة موشــحات: 

املوشــح األول نظمــه منــري العــادي، ومطلعــه:
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هببنــا الصبــا  دعانــا  إذا 

ُمـــجيْب ســامٌع  نــا  وكلُّ

ــايل ــكأَس ال نب ــارُع ال ُنص

مــا يكتـــُم الدهــُر والغيوْب

واملوشح الثاين:

طـــاَب يـــا حمبـــوُب رُشيب

فـــاْح الـــورد  وشـــميُم 
أّما املوشح الثالث فيقول:

نـمــــا  وجـــدي 
سـمــــا شـــوقي 

ولـّحـــن أيضــًا وصلــة موشــحات عــى مقــام النهونــد، 
ــح األول: ــحات: املوش ــة ُموّش ــًا أربع ــت أيض ضّم

زاْر ُحســٍن  بــدُر 

األقــاْر أخجــَل 
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واملوشح الثاين:

األجفــاْن ناعــَس  يــا 

كبــدي كــوى  ُحّبــك 

هجــراْن بنــا  كفــى 

قــد ُذبــُت ِمــْن وجــدي

 واملوشح الثالث:

ُحســَنْك َر  صــوَّ َمــْن  ُسـبـــحاَن 

رفعــْة زادك  البهــا  ويف 

واملوشح الرابع يقول:

ِصْلنــي قلبــي  ُمنــى  يــا 

هليبــي نــاَر  يل  واطــِف 

أجــرين نبالــَك  وِمــْن 

ــي ــي نحيب ــا روح ــي ي يكف
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وعــى مقــام حجــاز كار كــرد لـّحـــَن وصلــة موشــحات 
بديعــة، ضّمــت ثالثــة موشــحات: املوشــح األول:

الســمهري القــوام  يــا ذا 
ــكري ــاب الس ــو الرض حل
عــن ثغــره الزاهــي اللمــى

واملوشح الثاين:
بــوا عذِّ اســتطعتْم  مــا  ُبــوين  عذِّ
يعــذُب هواكــْم  يف  فعــذايب 

أما املوشح الثالث فيقول:
اجلميــْل خيتــاُل  الــروِض  يف 
بالنســيْم يــزري  كالُغصــِن 

ثــم اقــرتح أبــو كنــان أن يســتمعوا إىل الوصلــة األخــرية، 
فهــي تضـــمُّ أمجــَل موّشــحات عمــر البطــش.

ــا موافــق، لكــْن بصــوت املطــرب  ــَق ماهــر: أن ــا عّل وهن
ــري. ــاح فخ ــل صب ــري الراح الكب
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ابتســم أبــو كنــان، وبحــث يف الشــابكة، فوجــد التســجيل 
املطلــوب، وانطلــق صــوت صبــاح فخــري يصــدح: »يــا ذا 
القــوام الســمهري«، وأخــذ اجلميــع يتايلــون طربــًا، وبعــد 
ــم ُيلـــّحن عمــر البطــش  : ألـ ــة، ســألت األمُّ انتهــاء الوصل

غــري املوّشــحات؟

أجاَب أبو كنان: بى، لـّحـَن ثالثة أدوار.

سأَل ماهر: وما الدور؟

ــو  ــريب، وه ــاء الع ــواع الغن ــن أن ــدور م ــاب األب: ال أج
ــد  ــد عب ــري حمم ــّي امل ــَرُه املوسيقـ ــرّي ابتك ــٌب م قال
الرحيــم املســلوب يف بدايــات القــرن التاســع عــرش امليالدي، 
ــوريني إال  ومل ُيـلـّحـــن يف قالــب الــدور مــن املوســيقّيني السُّ

قالئــل، منهــم املوسيقـــّي احللبـــّي بكــري الكــردي.

سأَل كنان: وما األدوار التي لـّحـنها عمر البطش؟

أجــاَب األُب: هــي ثالثــة أدوار فقــط: »يــا قلبــي مــا لــك 
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والغــرام«، و»يــا قلبــي افــرْح نلــت املــرام«، و»أنــا ال أســلو 
احلبيــب«.

وهنــا طلــب كنــان إىل أبيــه أن ُيســِمَعهم أحــَد هــذه 
األُب: فأجــاَب  األدوار، 

ال تتوافــر تســجيالت هلــذه األدوار، لكــْن إذا رغبــت 
ــر. ــّي آخ ــمعُتك دورًا لـموسيقـ أس

وهنــا طلبــت أمُّ كنــان أن تســمع دور »يــا مــا نــت 
ــه  ــَر هاتف ــابكة ع ــان يف الش ــو كن ــث أب ــني«، فبح واحش
املحمــول عــن هــذا الــدور، وانطلــق صــوت املطــرب 

صبــاح فخــري يصــدح:

يــا مــا نــت واحشــني وروحــي فيــك

أشــكيك ملــني  قلبــي  مآنــس  يــا 

هيديــك قــادر  لــي  اشــكيك 

أملــه الصابــر  ويبّلــغ 
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ثـّم سأَل كنان أباه: من ُمـلـّحـن هذا الدور؟

أجــاب األُب: الـــموسيقي املــري حممــد عثــان الــذي 
لـّحـــَن أمجــَل األدوار يف الغنــاء العربـــّي، وعــاش يف النصف 

الثــاين مــن القــرن التاســع عــرش، وُتوّفـــي عــام 1900م.

ــملٌّ  ــاٌء ُمـ ــدور غن ــاًل: ال ــدور، قائ ــى ال ــر ع ــَق ماه عّل
وبطــيء اإليقــاع.

ه: الدور غناٌء عربـّي أصيل غنيٌّ بالطرب. قاطعته أمُّ

وحســم أبــو كنــان النقــاش قائــاًل: دعونــا َنُعــد إىل عمــر 
البطــش.

ــري  ــش يف غ ــر البط ــن عم ــم ُيلـّحـ ــان: ألـ ــألت أم كن س
املوشــح والــدور؟

ــب  ــًا لقال ــد كان خملص ــدًا. لق ــان: ال، أب ــو كن ــاب أب أج
املوشــح، فأبــدع أمجــل املوشــحات، أمــا الــدور فلـّحـــَن فيه 

ــه يف التلحــني. كــي ُيثبــت مقدرت
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ســأل ماهــر: قلــت لنــا: قالــب املوشــح وقالــب الــدور. 
هــل ثـّمـــة قوالــب أخــرى للغنــاء؟

ــد، ثـّمـــة قوالــب )أشــكال( عــّدة  أجــاب األُب: بالتأكي
ــّوال،  ــوغ، وامل ــة، واملونول ــاء العــريب، ومنهــا: الطقطوق للغن

ــى. ــة الفصح ــة العربي ــون باللغ ــي تك ــدة الت والقصي

ســأَل كنــان: مــن أيــن أتــت عمــر البطــش هــذه العبقريــة 
املوســيقية كّلهــا؟

أجــاَب األُب: حّدثُتـــكم عــن دور خالــه بكــري القصــري 
يف ذلــك، ولكــْن كانــت هنــاك ُمؤّثــرات ُأخــرى، فقــد 
ــريب،  ــاء الع ــًا للغن ــزًا مه ــأته مرك ــنَي نش ــب ح ــت حل كان
ــال  ــرب، أمث ــوريني والع ــني الس ــار املطرب ــا كب وكان يزوره
ســالمة حجــازي، وأم كلثــوم، وحممــد عبــد الوهــاب، 
ومــاري جــران، وزكية محــدان، ونجــاح ســالم، وغريهم... 
ويقيمــون احلفــالت فيهــا، وكان يف حلــب موســيقّيون كبــار 
ــش،  ــد الفق ــل، وأمح ــد عقي ــش، وأمح ــي الدروي ــال ع أمث
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ومصطفــى احلريــري، وغريهــم... وقــد تأّثــر عمــر البطــش 
هبــم بعــد ســاعه أحلاهنــم، كــا تتلمــَذ عــى أيــدي بعضهــم.

خاطبــت أم كنــان زوجهــا قائلــة: حّدثَتنــا عــن اجلوانــب 
ــا شــيئًا عــن  ــاة عمــر البطــش، لكنــك مل حتدثن ــة يف حي الفني

حياتــه بعيــدًا عــن املوســيقا.

أجــاب أبــو كنان: معــك حــق. اجلوانــب املوســيقية الغنية 
ــد  ــي فق ــد العائ ــى الصعي ــا ع ــا، أّم ــا معه ــه أخذتن يف حيات
تــزّوج عمــر البطــش، لكنــه مل ُينجــب أطفــاالً، وبعــد أن ترك 
مهنــة البنــاء افتتــح دّكانــًا لبيــع املــواد الغذائيــة، وكان يعيــش 
بالكفــاف، ويعــاين مــن الفقــر أحيانــًا ألن عشــقه للموســيقا 
كان يدفعــه إىل إمهــال دكانــه، ومل تكــن املوســيقا تــدرُّ عليــه 
ــنوات  ــط يف الس ــورة. فق ــاًة ميس ــش حي ــه يعي ــاًل جيعل دخ
ــل يف  ــد عم ــورة، فق ــاًة ميس ــاش حي ــره ع ــن عم ــرية م األخ
إذاعــة حلــب، وتقــاىض منهــا راتبــًا جيــدًا، ثــم لـّمـــا جــاء 
إىل دمشــق للتدريــس يف املعهــد املوســيقي الرشقــي أســكنه 
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فخــري البــارودي مـّجـــانًا يف منــزل يملكــه، وخّصــص لــه 
راتبــًا جيــدًا. ومــن احلكايــات التــي ُتــروى عــن فقــر عمــر 
البطــش، أنــه صــادف مــّرًة يف الطريــق تلميــذه املطــرب عبــد 
ــأله  ــح، فس ــن املوش ــه ف ــم من ــذي تعّلـ ــاغ ال ــاب الصب الوه

البطــش:

إىل أين أنت ذاهٌب يا عبد الوهاب؟!

أجــاب عبــد الوهــاب: إىل منــزل أحــد األصدقــاء، 
العشــاء. إىل  مدعــّوًا 

فقــال لــه البطــش: خــذين معــك، ومقابــل العشــاء ُأغنّـــي 
لكــم.

ــاة  ــا معان ــه كله ــت حيات ــكني! كان ــان: مس ــت أمُّ كن عّلق
ــه. ــيقا يف زمان ــرة املوس ــة عباق ــاة غالبّي كحي

ــداع  ــل إب ــال، ب ــع امل ــم مج ــن مهه ــان: مل يك ــو كن ــال أب ق
ــاء. ــيقا والغن ــع يف املوس الروائ
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ســأَل ماهــر: هــل توّقــَف تلحــنُي املوشــحات بعــد وفــاة 
عمــر البطــش؟

أجــاب أبــو كنــان: ال، يــا ُبنـــّي! كان ثـّمـــة ُمـلـّحـــنون 
آخــرون، مثــل عــي الدرويــش وأمحــد عقيــل... لكــن مل يكن 
إبداعهــم يف املوشــح يف حجــم إبــداع عمــر البطــش، ثــم إنــه 
خّلــف بعــد رحيلــه عــددًا مــن تالميــذه الذيــن تعّلمــوا منــه 
ــق  ــا بدمش ــي دّرَس فيه ــد الت ــحات يف املعاه ــني املوش تلح
وحلــب، وتابعــوا املســرية بعــده، ففــي حلــب ذكــرُت لكــم 
عــددًا منهــم، مثــل هبجــت حّســان، وعبــد القــادر حجــار، 
ويف دمشــق ســعيد فرحــات، وعمــر عقــاد، واألخــوان 
عدنــان وزهــري منينــي، وهــؤالء نقلــوا املوشــحات إىل 
أجيــال ُأخــرى، مثــل عدنــان أبــو الشــامات وحممــد حمســن، 
لكــْن مل نجــد مــن تصــّدى لتلحــني املوّشــحات بعــد هؤالء.

ســألت أمُّ كنــان زوجهــا: قلــت إن ســيد درويــش تعّلـــَم 
تلحــني املوشــح يف حلــب مــن عمــر البطــش. هــل ثـّمـــة يف 
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مــر وغريهــا مــن البلــدان العربيــة مــن ُيلـّحـــن املوّشــح؟

ــيخ  ــر الش ــة يف م ــد، ثـّمـ ــان: بالتأكي ــو كن ــاب أب أج
ــالمة  ــي وس ــل اخللع ــلوب وكام ــم املس ــد الرحي ــد عب حمم
حجــازي، ويف فلســطني روحــي اخلــاش وحييــى الســعودي، 
ــرب  ــا، ويف دول املغ ــق الباش ــو وتوفي ــليم احلل ــان س ويف لبن
العــريب ازدهــر املوشــح، وفيهــا كثــري مــن املوســيقيني الذيــن 

ــنوا املوشحات. لـّحـ

عمر البطش يتوسط تالميذه
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ــاء يف  ســأَل كنــان: أليــس ثـّمـــَة أنــواع أخــرى مــن الغن
ــية؟ ــحات األندلس ــري املوّش ــس غ األندل

أجــاب األب: بالتأكيــد، هنــاك النوبــات األندلســية التــي 
ابتكرهــا املوســيقي األندلــي العبقــري زريــاب، لكــّن 
هــذا النــوع مــن الغنــاء األندلــي مل يصــل إلينــا يف املــرشق 
ــرات  ــريب، ألن اهلج ــرب الع ــل إىل املغ ــا وص ــريب، بين الع
العربيــة الرئيســة بعــد ســقوط دولــة األندلــس كانــت إليــه.

ــة  ــهرة ممتع ــد س ــه، بع ــان حديث ــو كن ــم أب ــا اختت وهن
ف املوسيقـــّي الســوري املبــدع  قضاهــا أفــراد األرسة يف َتعــرُّ

ــال: ــث أن ق ــا لب ــش، وم ــر البط عم

سأرســُل إىل ُكلٍّ منكــم عــَر الشــابكة جــدوالً بأهــم 
ــد  ــم أح ــع اس ــش م ــر البط ــنها عم ــي لـّحـ ــحات الت املوش
املطربــني الذيــن غنَّوا املوّشــح، لعّلـــكم تريدون أن تســتمعوا 

ــا. إليه
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ــدة،  ــة ومفي ــة مجيل ــت جلس ــة: كان ب ــان ُمعقِّ ــت أمُّ كن قال
وأرجــو أن نمــي ســهرات ُأخرى نتعــّرف فيها شــخصيات 

أدبيــة وفنيــة، ســورية وعربيــة.

قــال أبــو كنــان: ســيكون ذلــك، وســنتحدث يف األســبوع 
القــادم عــن شــخصية أحبهــا... واآلن تصبحــون عــى خــري.
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الـُمغنّـي كاتب الكلات الـموّشح

فتى دمشق شعر قديم العقُل حار

صباح فخري شعر قديم إن طال جفاك يا مجيل!

خالد حافظ شعر قديم بدُر ُحسٍن زار

فتى دمشق شعر قديم بصفات جعلتني هائًا

نادرة الشامية شعر قديم بلبُل الروض غنّـى

صباح فخري فخري البارودي بني قاسيون وربوة

ياسني حممود شعر قديم ثي يا ُورُق عنّـي حدِّ

حسن حفار فخري البارودي حسنك النشوان

صباح فخري شعر قديم داعي اهلوى قد صاح

حممود فارس شعر قديم رّقوا ملجروح اهلوى

حممد خريي شعر قديم رمى قلبي رشا أحور

مصطفى ماهر شعر قديم زارين حتت الغياهب

جدول بأشهر موّشحات عمر البطش
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عبد الرمحن عطية شعر قديم سبحان من صّوَر ُحسنك

حسن حفار شعر قديم صاح قم للحان

عبد القادر حجار شعر قديم طاب يا حمبوُب رُشيب

عبد الرمحن عطية شعر قديم طاَل عمُر الليل عندي

املجموعة شعر قديم طلعة البدر املنري

صباح فخري شعر قديم بوين ما استطعتم عذِّ

فتى دمشق شعر قديم عشق اجلال

فتى دمشق شعر قديم عطفًا يا جرية احلرم!

عبد القادر حجار فؤاد رجائي فّتاكة اللحظ

صباح فخري شعر قديم يف الروض أنا شفت اجلميل

مصطفى ماهر عمر البطش قلُت لـّمـا غاَب عني

صباح فخري شعر قديم قم يا نديم امال وهيم

حسن حفار شعر قديم مرقع اجلال

مصطفى ماهر شعر قديم مفرد احلسن املبني
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عبد الرمحن عطية شعر قديم منيتي من رمت ُقرَبه

صباح فخري شعر قديم هذي املنازل

صباح فخري شعر قديم يا ذا القوام السمهري

سحر شعر قديم يا ُعريبًا

حسن حفار شعر قديم يا عيونًا راميات

حسن حفار شعر قديم يا قوام البان

صفوان العابد شعر قديم يا مالكًا مني فؤادي!

صباح فخري شعر قديم يا معري الغصن!

املجموعة شعر قديم يا من رماين بالسهام!

حسن حفار شعر قديم يا ناعس األجفان!

صباح فخري شعر قديم يمر عجبًا ويمي
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أمحد بوبس:

- إعالمي وكاتب وشاعر.

- إجازة يف الرياضيات من جامعة دمشق.

- أعــد كثــريًا مــن األفــالم الوثائقيــة والرامــج للتلفزيون 
ورّي. السُّ العربـّي 

- له ثانية عرش كتابًا، منها:

* ثــالث جمموعــات شــعرية: »كتابــات يف ضــوء القمر«، 
»لعينيــك آت«، »بــريوت موســم النزيف«.

* كتاب »حي امليدان الدمشقي«.

* مبدعو األحلان السورية يف القرن العرشين.

* سامي الشوا – أمري الكان.

* حكمت حمسن.

* عبد اللطيف فتحي.

* دليل الصحافة السورية.
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سلسلة أعالم ومبدعون
اسم املؤلفاسم الكتابالرقم

د. شوقي املعريحنّا مينة1

حممود يوسفسهيل عرفة2

أسعد الديريحممد الفرايت3

عيسى فتوحعزيزة هارون4

د. هشام احلالقجودة اهلاشمي5

وفيق يوسفتيسري السعدي6

أمحد املفتيأمني بن عبد العزيز اخلياط7

د. حممد قاسمد. مسعود بوبو8

مجانة نعاند. عبد الكريم اليايف9

خليل البيطارالنهضوي الزهراوي10

إيان ماردينيحممد وليد مارديني11

حممود يوسفعبد الرمحن الكواكبي12

منذر حييى عيسىنديم حممد13

لينا كيالينقمر كيالين14
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ناظم مهناحممد املاغوط15

بثينة اخلريالدكتور سامي الدرويب16

بيان الصفديالفراهيدي17

نذير جعفررياض الصالح احلسني18

إساعيل امللحمزكي األرسوزي19

أمحد بوبسرضا سعيد20

د. علياء الدايةعبد السالم العجيي21

ديب عي حسنفاخر عاقل22

هناء أبو أسعدأبو خليل القباين23

عيسى فتوحفؤاد الشايب24

حممود يوسفصدقي إساعيل25

مطيع محزةعيسى عصفور26

بيان الصفديبدر شاكر السّياب27

ناظم مهناممدوح عدوان28

حسام الدين خضورهاين الراهب29
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موفق نادرصياح اجلهيم30

رامز حاج حسنيممتاز البحرة31

سيف الدين القنطارشاعر الشام خليل مردم32

رساج أمحد اجلرادعبد القادر عياش33

جوان جانسعد اهلل ونوس34

أريج بوادقجيحيدر يازجي35

د. أمحد عي حممدنعيم اليايف36

حسن م. يوسفسعيد حورانية37

مصطفى احلسونوصفي القرنفي38

رساج أمحد اجلرادسعد صائب39

د. حممد العنيزانألفة اإلدلبي40

منصور حرب هنيديحممد عمران41

ناظم مهناحممد حمفل42

د. مجال أبو سمرةشكيب أرسالن43

عيسى فتوحعبد الغني العطري44
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رساج أمحد اجلرادعبد الرزاق جعفر45

حسن م. يوسففاتح املدرس46

د. فايز الدايةفريد األطرش47

هناء أبو أسعدهناد قلعي48

قحطان بريقداردالل حاتم49

د. مجال أبو سمرةعبد الباسط الصويّف50

بيان الصفديبندر عبد احلميد51

عي العقبايننزيه الشهبندر52

د. حممد قاسمسعيد األفغاين53

ناظم مهناعبد املعني امللوحي54

د. نزار بريك هنيدينزار قّباين55

ضحى عبيدسالمة عبيد56

هناء أبو أسعدجان ألكسان57

رساج أمحد اجلرادالعالمة حممد كرد عي58

أمحد بوبسعمر البطش59
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