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بابة   شاعر الرَّ

عبده موسى 

عبدالغني عبدالهادي* رائًدا ومبدًعا

فّذة  موهبة  بمولد  أ  يتنبَّ أو  يدري  أحد  يُكن  َلْم 

فمنذ طراوة  المبدع!  الرائد  الفنان  كموهبة هذا 

يرافق  فكان  بابة،  الرَّ عازف  يتابع  أَخذ  أَظفاره، 

االآلة  هذه  عىل  ن  العازف�ي أنَامَل  ويالحظ  ويتابع 

ي التدرُّب عليها، ح�ت استطاع 
السحريّة، ليبادر �ن

رضاهم  ويلمَس  حوله،  َمن  أسماع  يلفت  أن 

وتشجيعهم له.

العام  االأردنّية منذ  ذاعة  باالإ بابة  الرَّ التحق شيخ 

فكان  آنذاك،  الله  رام  مدينة  ي 
�ن وكانت   ،1958

؛  ن الضفت�ي  ْ ع�ب للجميع  مفاجأة  مو�  عبده 

قائاًل:  النمري  توفيق  ورفيقه  دربه  زميل  يصفه 

فعزفُه  ة،  ن
ّ مم�ي موهبة  مو�  عبده  موهبة  “إنَّ 

بابة متقن جًدا وخاصة إجادته للمقامات  عىل الرَّ

االألحان  بعزف  واشتهر  بابة،  الرَّ عىل  الموسيقّية 

بابة وكان محطَّ  ي والِحداء عىل الرَّ
و�ت البدويّة كالسث

إعجابنا جميًعا”.

مراحله الفنّية الثلث

ذاعة(:  االإ ي 
�ف العمل  )مرحلة  االأوىل  المرحلة 

ي الريف والبادية 
كان عبده مو� سف�ي االأغنية �ن

  الفنان عبده موسى صاحب بصمٍة في العزِف والغناء األردنّي خصوًصا، والعربي 
الُموسيقى؛ وذلك بفضل  المعاِصَرة في فّن  العبقرّية  عموًما. سطر اسمه في قائمة 

جعله  الذي  األمر  والرسمّية،  الشعبية  األوساط  عند  قبوٍل  من  القاُه  وما  وجلده  صبره 

بابة العربّية”. يستحق لقب “شاعر الرَّ

__________________________________________________________________________

ي
* كاتب أرد�ن

zahran1979@yahoo.com
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االأردنّية، وبشهادة ابنه فتحي أنَّ والده مرَّ بمراحل 

بأنجح  ومشاركته  ذاعة  باالإ التحاقه  ثالث؛  فنّية 

الحاج  “مضافة  برنامج  آنذاك؛  ذاعّية  االإ برامجها 

نامج جمهور  ي هذا ال�ب أبو محمود”، حيث كان ي�ث

بمرافقة  ي 
االأرد�ن ي 

ا�ث ال�ت الغناء  بألوان  ن  المستمع�ي

قد  التلفزيون  محطات  تكن  لم  وحيث  بابة،  الرَّ

ي المنطقة.
بدأت �ن

للتجديد  توقه  من  نَبَعت  الثانية:  المرحلة 

اثّية  ال�ت الثنائّيات   ّ فغ�ن َفّنه،  ي 
�ن والتطوير 

أردنّيات  مطربات  بمصاحبة  ة  ن
َّ المم�ي والشعبّية 

ّ )يا ط�ي ياّلىلي طاير( مع هيام  وعربّيات، حيث غ�ن

يام  ( و)جّدىلي  ي يا حبي�ب اللبنانية، و)سافر  يونس 

ّ كذلك  الجدايل( و)ال اطَلع ع راِس الجبل(، وغ�ن

مع المطربات االأردنيات: سلوى العاص، وغادة 

محمود، وسهام شماس، وسهام الصفدي.

بفرقِة  بالتحاقِه  جها  توَّ وقد  الثالثة:  المرحلة 
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الفنوِن الشعبّية االأردنّية عام 1967، وكانت أُوىل 

ي العاِصَمة لندن عىل مسح 
حفالتِه مع الِفرقِة �ن

ت هول(، وهناك التقى بالمطرِب عبدالحليم  )أل�ب

“إنَّ  فيها:  يقول  فيه  بشهادة  أدىل  الذي  حافظ 

عىل  العزف  ي 
�ن فريَدٌة  فّنية  موهَبٌة  مو�  عبده 

عبده مو�  ودخَل   .” ي الشع�ب الغناء  ي 
و�ن بابة  الرَّ

الواسِع،  بابِه  من  المناَسبِة  هذِه  بعد  الَفّن  باَب 

حيث صار يشارك فرقة الفنون الشعبّية االأردنّية 

ي االأمصار العربّية واالأجنبّية ُمحقًقا أرفع 
حفالتها �ن

ي الرفيع. ّ
اًفا بوزنه الف�ن الجوائز الفنّية تقديًرا واع�ت

ن الفنان  وشهد له كذلك مواِطناُه وزَميالُه المبِدَع�ي

له  فشهد  حداد،  إميل  والفنان  ن  شاه�ي روحي 

لهّية المحّركة  ن بالموهبة الفطريّة االإ روحي شاه�ي

ق عىل كث�ي من  ، وأنه تفوَّ ي ّ
لالأَحاسيس، عندما يُغ�ن

ي االأداء 
ذاعة، ومقدرته كذلك �ن ي االإ

ي الكمان �ن
عاز�ن

نغمة   )20( من  أك�ث  إىل  يصل  الذي  الموسيقي 

موسيقية، ناهيك عن ُخلقِه الطّيِب المتواضع.

يحمل  “كان  إنه  فقال  حداد،  إميل  الفّنان  أّما 

ِ ُهما ملَمُح الّريف وَملَمُح البادية 
ن ِ أساسي�ي

ن َملَمح�ي

دونَما تُكّلٍف أو تَصنُّع”.

امتاز أداء عبده مو� بالعفّوية والَسالسة والكلمِة 

المرحلة  بواقِع  وإحساِسه  رهاَفِته  عن  ِة  ّ المع�ب

ّ ترّجَل عن َجواده  ي مرّت باالأّمة العربّية، ح�ت
ال�ت

 . العاىلي إحساسه  أوَدعها  ي 
ال�ت َرباَبُته  االأصيل؛ 

وقد تجّلت أهم الخصائص الفّنية للفنان عبده 

ن والشعريّة واالأداء؛ أّما  يقاع والتلح�ي ي االإ
مو� �ن

يقاع فقد استخدم عبده مو� مجموعة من  االإ

والبسيطِة  الجميلِة  العربّية  يقاعّية  االإ وِب  الرصن

ّمما  البسيط  ي  الشع�ب ي 
ا�ث ُّ ال�ت غنائه  مع  المتناسبِة 

وسّهَل  بالَعفويّة،  المفَعِم  بحّسِه  أَغانيه  أثرى 

غناُؤه  امتاَز  ، كذلك  ن المستمع�ي ائِح  وُصولها لسث

ي 
واالأغا�ن القصاِئد  من   ٍ لكث�ي االأوزاِن  من  ِر  بالتحرُّ

أكسَبها  مّما  البدويّة  وبخصائصه  الشعبّية 

كما   ، ن المستمع�ي قلوِب  إىل  والُوصوَل  السَة  السَّ

ن الُحّر والموزون من أغانيه )كبّياع  وازَن ومازَج ب�ي

ين وما َمْعِهن َحدا(.. الَورد( و)مرِّ

المقاماِت  ُمعتمدًة  مو�  عبده  أَلحان  تعّددت 

المتمركزة  االأصيلة  االأساسية  الَعربّية  الموسيقّيِة 

الرَّاست-  يكا-  السِّ  - ي
البّيا�ت المقامات:  حوَل 

بصيٍغ  أَغانيِه  بناَء معظِم  استطاَع  كما  النَّهاوند. 

بنائّيٍة شعبّية النَّسق، رابًطا لحن االأغنيَة الواِحَدة 

نم بها. بُجملٍة موسيقيٍة )موتيفة( يل�ت

ِ وعدٍد أقلَّ من 
ن ن موسيقت�ي وقد نّوع بلحِن ُجملت�ي

والتَّطويَر  الخروَج  لنفسه  ًا  ن ُمج�ي وتجىّل  االألحان. 

الشعبيَة  االألحاَن  ُمعتمًدا  التجديد  باِب  من 

وُمعظم  الُحّر،  ي 
و�ت ُّ السث قالِب  عىل  البدويّة 

االألحان المنسوبة له كانت تراثّيًة أردنّيًة معظُمها 

من االألحاِن البدويّة، فكان يستخدُم اللحَن الُحرَّ 

 . ي
و�ت ثم الموزوَن بادئًا بّمواٍل ُحّر عىل َلحِن السث

ي  ّ
الوط�ن ن  ب�ي ُموزَّعًة  موضوعاِتِه  تعّددت  كما 

بحسب  بوي  ّ فال�ت فالّزراعي  ي  ّ
فالدي�ن  ّ فالغزىلي

من  وزاَد  ومحبّيه  ُمستمعيه  أثرى  مّما  إحصائها.. 

ائحهم. ن بمختلف رسث رصيدِه عند المواطن�ي

بابة الَعربّية شاعُر الرَّ

نصاِف أن نُطلق ُجملة ألقاٍب عىل  من اللياقِة واالإ

فنقول  عبده مو�،  الُعود  وأستاِذ  بابة  الرَّ شيخ 

ي 
�ن معجزتها  وصانِع  وشاِعِرها  بابة  الرَّ  ُ سف�ي إنه 
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ن عىل االأقّل. جنوِب بالد الشاِم االأردّن وفلسط�ي

يلتحق  لم  إْذ  ِعلمه،  تواُضِع  من  الرّغم  عىل 

مع  بالتواُصِل  واكتفى  المتقّدمة،  بالدراساِت 

استطاَع  الذيَن  اِئحهم  ورسث “الّسّميعة”  جمهوِر 

ي  َّ
الَف�ن ووزنَه  قيمَته  فعرف  له،  اِمهم  اح�ت اَع  ن ان�ت

ي نفسه، ثقٌة جعلتُه صاحب 
عندهم، وازداد ثقًة �ن

خصوًصا،   ّ ي
االأرد�ن والغناء  العزِف  ي 

�ن بصمٍة 

ي عموًما. والعر�ب

أصبح اسًما يضاف إىل قائمِة العبقريّة المعاِ�َة 

وجلده  ه  ص�ب بفضل  وذلك  الُموسيقى؛  فّن  ي 
�ن

وما القاُه من قبوٍل عند جمهوره العريض وعند 

إىل  إضافة  كافة،  والشعبّية  الرسمّية  االأوساط 

صفاء رسيرته وسالمة إحساسه وتواضعه، مجمل 

“شاعر  لقب  له  ووّفرت  تكّفلت  المؤّهالت  هذه 

ها الّصاعد. بابة العربّية” وسف�ي الرَّ

بابة العربّية الرَّ

حيث  من  والروايات  النظريات  بابة  الرَّ تنازعت 

الغرب،  إىل  ق  السث من  ابتداًء  واالأصول  النشأة 

من الهند إىل بالد الرَّافدين، إىل الُفرس وصقلية 

عسث  الحادي  القرن  ي 
�ن فأوروبا  فاالأندلس 

الميالدّي. ومن الجدير بالذكر أنَّ العرب يملكون 

سّلمان  لديه  الغرب  بينما  ا،  موسيقيًّ ُسّلًما   298

ي 
العرا�ت العود  اثنان فقط! كما ّ�ح بذلك شيخ 

سلمان شكر.

ف عبده موىس وشهادات العاشق�ي

تشكل  مو�  عبده  ي 
أغا�ن من  أغنيٍة  كل  تكاد 

تلفُح  الُحبِّ  بصمًة أو رسالًة مفتوحًة من رسائل 

ْ الهواء؛ لما فيها  ن بوْجِدها وبوِحها ع�ب المتذوق�ي

.. وما زال هذا االأثر ماثاًل  ن من هجر وشوق وحن�ي

ر الذي لحق الموسيقى عىل  عىل الرغم من التطوُّ

مثل  من  واالألحان،  والكلمات  االأدوات  صعيد 

ها مّما لم تستوعبه الذائقة العربية  )الراب( وغ�ي

بعد! 

فأطرَب؛   ّ وغ�ن فأبدَع،  مو�  عبده  عزف  لقد 

الساحرة  وأنغامه  أغانيه  وبقيت  الجميع  فأحّبه 

أيقونًة عىل كّل باب. وقد ارتأينا أن نورد مجموعة 

نسوقها  عجاب  واالإ التقدير  شهادات  من 

صاِدَقٍة  إنسانّيٍة  قيمٍة  من  تشكِّله  لما  باختصار، 

يٍ باِرٍز عاش نصف قرن مشًعا بالنُّبل  ّ
بحّق رمٍز ف�ن

ي حفٍل خاصٍّ أقامته له الفرقة 
والتواضع، قيلت �ن

عام  عّمان  ي 
�ن الشعبية  للفنون  االأردنية  الملكية 

 ٍّ ي
1977، وقد صاغ تلك الشهادات نفٌر طيب و�ن

ن هذه  عرَف لفناننا حّقُه عليه وعىل أُمّته فمن ب�ي

الشهادات:

“حرفّيُة  بعنوان  محمود  حيدر  الشاعر  شهادة 

الحقيقة” ومنها:

بابة  الرَّ هذه  عليه،  بكت  ي 
ال�ت الوحيدة  “لعلها 

العتيقة

لعّلها الوحيدُة، الصديقة! كانت رغيفُة، وسيفه/ 

فهو  سبيلها..  ي 
�ن ومات  الطويل/  انتظاره  وخيمة 

أنَت  يا جوُع..  النبيل/  حّبه وجوعه   : ن اثن�ي شهيد 

قاِطُع الطريق/ أنت قاتُل االأنامل الرّشيقة!”ز

: ي
شهادة الشاعر سليمان المشي�ف

“لقد فقدنا بارتحال عبده )أبو صبحي( فنانًا أصياًل 
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أن  يمكن  ال  مرهفة،  وأناِمَل  نادٍر  بصوٍت  ن 
ّ تم�ي

نسلَو ما أغ�ن به الفنان الراحل مكتبتنا الموسيقّية 

من أغنيات ذاعت شهرتها ولفتت النَّظر إىل الفن 

ي وأصالته، يضاف إىل هذا ما للفقيد الغاىلي 
االأرد�ن

ذاعة”. ي االإ
من خدمات مشكورة أثناء عمله �ن

الفرقة  )مدير  جرار  مروان  االأستاذ  شهادة 

الملكّية للفنون الشعبّية(:

“أريد أن أقول شيًئا واحًدا رسيًعا، إنه –عىل الرغم 

يحس  فال  يموت  وعذابه-  فناننا  عطاء  كل  من 

أحد بموته، من الذين كانوا يتمايلون مع أنفاسه 

ي بقعة الضوء، ويموت من بعده 
العبقريّة وهو �ن

ا وضياًعا، ولعلها تكون  فلذات كبده، جوًعا وهمًّ

ورحم  الجميع،  أمام  مها  أقدِّ نصاف  لالإ �خة 

الله عبده مو� شهيد فّنه”.

االأستاذ  ي  الشع�ب الموروث  ي 
�ف الباحث  شهادة 

نمر رسحان:

رفع  سبيل  ي 
�ن حياته  نسان  االإ الفنان  قىصن  “لقد 

ي 
�ن ويًا  ن م�ن قبله  كان  الذي  ي  الشع�ب الفن  صوت 

يطّل  ليلة  قمر  أشعة  وتحت  والخيمة  المضافة 

عىل صحراء خاوية”.

أعمال الفنان عبده موىس

الفنّية  ته  مس�ي خالل  مو�  عبده  الفنان  م  قدَّ

مهّمٍة  موضوعاٍت  خمسِة  عىل  موزعة  أغنية 

ولحًنا مشكِّلًة  الجميع مع�ن  استحسنها  ُمتّنوعٍة، 

ن فنانًا وجمهوًرا. رصيًدا من الحب لدى الجانب�ي

فالغزىلي  ي 
)الوط�ن عىل  أغانيه  موضوعات  ركزت 

شّكلت  بحيث  بوي(،  فال�ت فالزراعي  ي 
فالدي�ن

وعطاء  أمل  بذوَر  فكانت  وروعة،  حياة  منهاج 

ومشارًكا  منفرًدا  غّناها  الحياة،  من  للماثل  وتحدٍّ 

من  بها  ارتقى  كما  به  ارتقت  عذبة  الأصوات 

ن والعرب. مواطنيه االأردني�ي

ومن أبرز أغانيه:

سلم  تلعب،  الخيل  الثار،   : ي
الوط�ن اللون   -

عليهم، أبطال الحمى، بالله قوموا يا عرب، أردن 

، رسالة الجندي. ي
يا دير�ت

يوم  البارحة   ، ي حبي�ب يا  سافر   : الغزىلي اللون   -

ي وال بيك،  طيفك جاي، مّرين وما معهن حدا، �ب

مع  ألعب  جيت  الورد،  بياع  شاليشك،  رُّدي 

البيض، الطلع ع راس الجبل، هي يا أم الّشامة، 

يا زينة يا أم الخال.

جعفر  ونقول،  نبتدي  ما  أول   : ي
الدي�ن اللون   -

الطيار، جل جاللك، الزكاة، شهر الخ�ي يا رمضان.

، حط القهوة عىل  ن بوي: غزالن الع�ي - اللون ال�ت

النار.

أيدي  ة واالأشجار،  الزراعي: محال الخرصن اللون   -

ي  ّ وإيدك يا خ�ي

- - - - - - - - - - - -
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