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تصف الفنانة المبنانية غادة الشبير، الحاصمة عمى دكتوراه في عموم الموسيقى، السياسة بكونيا "مصالح 
اقتصادّية وجغرافية لفئة دون سواىا"، معتبرة أن األّمة العربّية ىي بمثابة بمدان "تعاني منذ زمن طويل وال نعمم متى 

 ينتيي ىذا العذاب".

ر مع جريدة ىسبريس، عمى أن الموسيقى البعيدة عن الّتحريض واليجاء وأكدت المغنية المبنانية، في حوا
 والسياسة ىي موسيقى تقود اإلنسان نحو األحسن وألجمل ونحو بناء أنفسنا وأّمتنا العربّيّة" وفق تعبيرىا.

البعض يرى أنك سفيرة غناء أحيت من جديد تراث الموشحات الشعري وأضفت عليه لمسات عصرية خاصة على 
وى اللحن، إلى أي حد لعب هذا الفن الذي تتقنين أساليبه بامتياز دوًرا في إيصال رسالة للمتلقــي؟مست  

لمفن وأنماطو رسائل كثيرة يوصميا لممتمّقي. منيا الّنغم ومنيا المقام ومنيا التعبير واإلحساس والعصرنة... وفي 
يقاعيا س نين طويمة، أىمّية كبيرة يجب أن تنتقل وتبقى الموشحات التي أتقن، والتي بحثت في شعرىا ولحنيا وا 

 لمّسنين القادمة لألجيال اآلتية.

ن َلِقَي ىذا النمط الغنائي الذي اندثر في القرن العشرين صعوبة عند المستمع المتمقي رّبما وجدنا طريقًا وسبياًل  وا 
عادة العمل آخر لجعمو ممكنًا ألّن الّرسالة التي نريدىا من خاللو ىي في إعادة نمط شعر  ي مغاير كان قد اندثر، وا 

عمى الغناء الجماعي المتقن كما والعمل عمى اإليقاعات الّصعبة التي رّبما خسرنا معظميا اليوم لقّمة استعمالنا ليا 



في إعادة الموّشح إلى المستمع اليوم وعي وفيم كبيَرين، خاّصًة عند المتمّقي الذي وجد إلى جانب شكل األغنية 
 والمّوال شكاًل قديمًا جديدًا أال وىو شكل الموّشح. والطقطوقة

ىذه الّرسالة لعبت دورًا عند الممّحنين ألنماط غنائية أدخموا فييا اإليقاعات القديمة وطرق األداء بشكٍل معاصر. 
صغيرًة، وفي إعادة أشكال الغناء جميعيا إلى الّساحة كالّزجل والمعّنى والبمدي والكالسيكي نكون قد أضفنا شمعًة 

 رّبما فكرة، وجعمناىا عند المتمّقي لتكون جسر عبور يرتقون منيا إلى أنماط وأشكال أخرى مغايرة.

 كيف تنظر غادة الشبير إلى عزوف الفنانين عن ىذا الفن النبيل واألصيل والراقي؟

فالّتنويع أيضًا ضروري  ليس من الضروري أن يغّني الجميع الّنمط نفسو واألشكال الموسيقّية أو الغنائّية نفسيا.
وىو غنى. وما يدور اليوم في الّساحة الفنّية ال يصمنا منو سوى ما نقصد سماعو. بمعنى أّن الفنون منتشرة 

 بشكٍل واسع بأنماطيا جميعًا. ودائمًا نتوق لمجديد وسماع الجديد من الفّن والفّنانين.

ن ابتعد الفّنانون اليوم عن الّنمط الغنائي القديم ف يناك نقاط رّبما ليست سّيئة إلى ىذا الحد. فالّتجديد في وا 
ن بقي الجميع ينيل في القديم  الموضوع وفي األداء وفي إخراج الّصوت وفي الّمحن وفي الّنمط ضروري أيضًا. وا 

لجديدة دون الّتجديد ليذا القديم وقعنا جميعًا في الّتكرار، وىذا غير مسموح. فمنترك نشر األعمال القديمة منيا وا
 فيكون لدينا ماّدة فيما بعد نمجأ إلييا إّما لمّتصحيح أو لممحاولة في طريق آخر.

تعدين من الفنانات القميالت الرائدات عمى مستوى الغناء ذي الطابع الديني، السيما وأنك غنيت بالسريانية في 
 الممتزمة''؟ كنائس وحفالت دينية عدة، كيف تعرفين ''األغنيــة الدينيـة'' أو ''األغنية

الّمحن واألغنية الممتزمة، إن كانت لحنًا دينّيًا أو دنيوّيًا، فالجمال يفرض نفسو. وعندما درست وتعّمقت في الّمحن 
السرياني الّديني وأّديتو كان في األصل عن طمب المعرفة لموصول إلى تعريف األلحان التراثية والفولكمورّية التي 

 نا مجيولة المؤّلف والممّحن.انتقمت عبر العصور ووصمت إلي

لذلك عمدُت جاىدًة إلى دراسة تاريخ األلحان والمقامات لمعرفة تحميل الّمحن المتقن لنتمّكن من بناء أسس 
لألغنية الممتزمة أو األغنية ذات المقّومات الميّمة. ولتعريف األغنية الممتزمة أعود إلى األصفياني وكتاب 

ن خمدون الذي أطمق عمى الغناء اسم الصنعة، أي صنعة الغناء لما يعكس ىذا الفن األغاني وأعوُد إلى مقّدمة إب
 من تطّور وتمّدن في الحياة. ومن الغناء إلى األغنية الممتزمة فمقّوماتيا ىي الكممة والّمحن واألداء بصنعة جّيدة.

 ومضمونًا، ورّبما في نظري ىو ولكن ىذه العبارة أخذت اليوم مفيومًا آخر مغايرا ارتبط باألغنية السياسة شكالً 
غير قابل حقيقًة لمتنغيم كونو أُلحَق باألنماط واألشكال الغنائية الغربية كالّراب وغيرىا من األشكال. يبقى التوزيع 
الموسيقي والعمل عمى إخراج العمل بإتقان، إاّل أّن المفيوم والمضمون لألغنية الممتزمة تغّير وتبّدل اليوم وبات 

 عرفونو باألغنية السياسّية والبعض اآلخر يعود بو إلى األنماط الغنائّية الغربّية ويعّرفو بالغناء المتقن.البعض ي



غنيت قصائد البن زيدون ولمطاىر القصار ولمسان الدين الخطيب وغيرىــم... في حين قمما نجد في ألبوماتك 
 ي الذي اتخذتو أم إلى شيء آخر؟قصائد لشعراء معاصرين.. ىل يعزى ىذا األمر إلى األسموب الفن

القصائد التي غّنيت والتي عشقت والتي كنت أنتقييا ىي قصائد بالّمغة الفصحى، وبأوزان خميمّية أغمبيا. انتقائي 
خضاعو شكاًل لشكل الطقطوقة أو بمفيومنا اليوم شكل األغنية. وىذا  ليا كان إلعادة فن القصيدة لمعصر الحالي وا 

مة الموسيقّية أو الغنائّية ويفرض عمى الممحن إعادة ىذه الاّلزمة مرارًا وتكرارًا وبذلك يكون الّشكل يفرض الاّلز 
المتمقي قد حفظ القصيدة بكالميا الموزون من خالل الّمحن. رّبما كانت في البدء رسالة أردتيا. أّما اليوم فإّني 

 داء األلحان التراثّية الُدنيوّية.أغّني الّمبناني والبمدي والّمغة الفصحى واكتشفت إّني شغوفة بأ

سبق وأن انتقدت ما أسميتو بــ ''المنـاخات العبـثية'' التي تسيطر عمى وسائل االعالم حيث يسود الفنانون 
المزيفون ويقصى الفنانون الحقيقيون.. ىل يعد ىذا األمر في نظرك السبب الرئيسي الوحيد في انحطاط الموسيقى 

 العربية أم ىناك أسباب أخرى سياسية واجتماعية ودينيـــة؟

ّواًل أنا لم وال أقول أبدًا عبارة "فّنانون مزّيفون"؛ ىذا يقّمل من قيمتي أّواًل قبل قيمة أي فّنان. الّساحة متاحة أ
لمجميع لمتعبير عن آرائيم ونشر فّنيم الذي يؤمنون بو. واألعمال الفنّية اليوم مقسومة بين حسن وجّيد ورائع. 

ن ومحافظون. وىنا لإلعالم الّدور البارز في انتقاء أناس أكفاء والمغّنون مقسومون أيضًا إلى قسمين: مجّددو
 ومثّقفين فّنيًا وموسيقّيًا وتاريخّيًا وعممّيًا، وغيورين عمى الموسيقى العربية بكّل أبوابيا ونشر الفن بكل أوجيو.

ّما يسمعو ن بو ويعممون عمى ما ىو لذلك نراىم اليوم إّما يجيمون تاريخًا فنّيًا كاماًل ويتصّرفون من جيميم لو، وا 
جديد كونو رّبما يحاكي العصر الحالي بنظرىم إيقاعيًا ونغميًا. الّسبب األساس في انحطاط الموسيقى العربّية ىو 
شعور متقنييا ومنّفذييا رّبما بعقدة نقص أمام الموسيقى الغربية؛ إذ يعتبرون أّن الموسيقى الغربّية كاممة بكّل ما 

ما زالت تتخّبط في مشاكل كثيرة، كالّتوزيع واآلالت والكتابة والتدوين والمناىج والّتقنّية، وغيرىا  فييا وأّن الّشرقّية
 من الّنقاط التي تأخذىم نحو التجديد المغّرب.

في رأيي، يجب العمل عمى تثقيف المسؤولين عن نشر الموسيقى في العالم العربي وتوجيييم نحو أنماط عديدة 
الجديد منيا لنحافظ ولو قمياًل عمى مستوى الموسيقى العربّية. فالّمحن العربي الّشرقي كان  من األعمال إلى جانب

 وما زال يحاكي الّروح والفكر والعاطفة، أي إّنو لحن راٍق.

وعمينا في التجديد أن نتوق إلى ىذا الّرقي والتعالي عن أي سبب يمنعنا من العمل عمى ىذه النقطة بالذات. 
ة والحروب كانت وما زالت والمشاكل الدينّية كانت وما زالت وكّميا باقية. الميم أن نفّرق بين دعم فالسياسات باقي

 العمل الفّني ألجل فّنو أو أناس معنيين والمضي نحو دعم الفن بتجّرد عن أي مصمحة كانت.



لي ال يستجيب لمتطمبات قال نيتشو: ''بدون الموسيقى، الحياة خطأ''، غير أن جل اإلنتاج الموسيقي العربي الحا
النيوض بالوعي العربي وتنشئة األجيال عمى الحب والتسامح والسالم.. ما ىي الموسيقى التي بيا ال يمكن لمحياة 

 أن تكون خطأ؟

نعم، وقال عاصي الّرحباني: "الفن أكبر من الحب"، فكيف يعيش الناس بدون ىذا الحب؟ وأسأل ما ىي الموسيقى 
عتبروىا موسيقى تحاكي الّروح وتحّث الحب والتسامح والّسالم في نفوس األّمة العربّية؟ التي تبحثون عنيا لت

 الموسيقى ىي لغة عالمّية تجمع الّشعوب جميعيا.

ن تناولت األغنية األرض أو األنثى أو الطبيعة أو الّطفل... فيي تتناول الحب في كّل أوجيو وتحّث في الّناس  وا 
قى ُكِتَبت بصدق وبحب بعيدًا عن الّتحريض واليجاء والسياسة ىي موسيقى تقودنا العاطفة والتعبير. أي موسي

 نحو األحسن ونحو األجمل ونحو بناء أنفسنا وأّمتنا العربّية.

الثورات التي شبت في ربوع من الوطن العربي أزالت المثام عن وجوه كثير من الفنانين الذين اصطف كثير منيم 
والظممة بدل الدفاع عن مطالب الشعوب.. في نظرك ىل من الضروري عمى الفنان أن  إلى جانب األنظمة الفاسدة

 ينأى عن السياسة أم إنو حر في يتبنى مواقف سياسية؟

صراحة أنا ال أفيم في السياسة سوى أّنيا مصالح اقتصادّية وجغرافية لفئة دون سواىا. وكما أّني ال أتبّنى عبارة 
ال أعمم من ىذه األنظمة سوى ما وصمنا عبر اإلعالم وعبر التواصل االجتماعي، "أنظمة فاسدة" ألّنني صراحة 

لذلك أكتفي بالقول إّن األّمة العربّية بدياناتيا التي أجّل وأحترم ىي بمدان تعاني منذ زمن طويل وال نعمم متى ينتيي 
 ىذا العذاب وىذا المخاض.

و وأن يغّني ويقّدم لمجميع ألّن الفن ال عالقة لو عمى الفنان أن يقف إلى جانب وطنو وأرضو وجيشو وناس
بالسياسة. فمنقّدم لموطن ولنغني لمجميع ولنترك موضوع الحروب والسياسة وغيرىا، ألّنو في النياية لن يبقى سوى 

 الثقافة والفن واألرض. وكما قال عاصي الّرحباني: "األرض ألىميا ميما طالت الحروب".

 ما ىو جديدك؟

ضير حفالت في لبنان والشارقة وأستراليا ولندن وأميركا، وأكاديمّيًا أحّضر أعمااًل جديدة لمفرقة أعمل عمى تح
 العربّية. وأعمل عمى أغنية خاّصة لي تنتظر تسجيل صوتي عمى العمل.

 ما ىي الرسالة التي تودين إيصاليا إلى كل الشعوب العربية؟

ة ىي أّن أرضنا أرض مقّدسة وقد شاء اّلّل أن تكون فييا الديانات الرسالة التي أوّد إيصاليا إلى الّشعوب العربيّ 
الّسماوّية جميعيا. والتراث فييا غني وجميل وكبير. فمنيتم بأرضنا ولغتنا وموسيقانا وثروتنا الثقافية. ولنحب 



تل في أخطائنا ألّنيا بعضنا أّواًل ليحترمنا الجميع. فنكون بذلك قد بنينا أرضًا صالحة ألبنائنا بعيدًا عن الدم والق
 الطريق األكيد لموصول إلى العطاء بحب وتواضع.

https://www.hespress.com/art-et-culture/371971.html?fbclid=IwAR0BY4uA7QBO-

vu351JZn4sbTTUMOz6o_snsCtWgDQKLkjBYnOmvSiBqnyc 
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