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*

الغناء كمنرب للػكر التعددي الغربي
إذامطاغتماظػـقنماظؿشؽقؾقةمضدمضادتماإلضالع ماظـؼايفماألوربل معـذمسصرم
اظـفضةمحؿكمزفقرماظلقـؿامسـدمبداؼاتماظؼرنماظعشرؼـ،مصإنمعشعؾماظؿـقؼرم
اغؿؼؾمعـدماًؿلقـاتمعـماظؼرنماٌاضلمإديماٌقدقؼكمباظدرجةماألوديمواظلقـؿام
باظدرجة ماظـاغقة .موغظرا مالغؿشار محمطات ماظؾث ماظلؿعل -ماٌرئل موتـاعلم
ضدرتفامسؾكماخرتاقماظؾققت،مصؼدمبدأتمعـاصلاتفامودؾاضاتفامحقلمطلبم
"األصراد" مو"األدر" ،معـ مداخؾ ماظؾققت ،مواعؿالطفؿ مسرب متغقري مععارصفؿم
ودؾقطاتفؿموأذواضفؿموذاطرتفؿ...مصؼطمعـمخاللماظصقتمأوماظصقرةمأومػؿام
ععا.مػؽذامأصؾحماعؿالكمحمطةمإذاسقةمأومتؾػزؼةمأومضاسةمدقـؿائقةمذؽالمعـم
أذؽال ماظػعؾ ماالجؿؿاسل مبـقسقف ماظؿغقريي مواظؿؽرؼلل معـ مخالل ماٌقادم
اظغـائقة ماٌؾـقثة .موألغف مصعؾ ماجؿؿاسل مصؼد مطان محباجة مظؾؿـظري مواظؿأرري.م
وألنماإلرارماظـظريمحيؿاجمإديماظظرصقةماظؿارخيقةمطلمؼلؿؿدمعـفامعشروسقؿفم
وأصاظؿفمصؼدمطاغتمظفماظػرصةماظيتمعامبعدػامصرصةميفمايرطاتماالحؿفاجقةم
ضد ماظؿدخؾ ماظعلؽري ماألعرؼؽل ميف ماظػقؿـام ،مواٌظاػرات ماظلؾؿقة مظؾؿطاظؾةم
بايؼقق ماٌدغقة مظزغقج مأعرؼؽا ،مواٌظاػرات ماظطالبقة ميف مطاصة مأدماء مأوربام
وأعرؼؽا مسام م ،7291مواشؿقال ماظزسؿاء ماظؿارخيقني م(باترؼس مظقعقعؾا ،متشلم
شقػارا،معاظؽقممإطس،معارتـمظقثرمطقـغ)...مػذاماظغؾقانمادؿـؿرميفماألشـقةم
اظغربقة م(األغغؾق-داطلقغقة مخصقصا) ماظيت ممل متؽؿػ مباظغـاء مسـ ميظاتم
تارخيقة معـػصؾة مسـفا مبؾ مغزظت مإدي ماظشارع ،مإدي ماىؿاػري موآغذاك مبدأم
*مجاععةماظرباط.م
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اظؿػاسؾ مايؼقؼل مبني معغـ موعؿؾؼ مؼغـقان مدقؼا مسؾك ماألرض مضد ماظظؾؿم
واالدؿعؿارمواٌقزماظعـصريموػقؿـةماظرأيماظقاحد...اظغـاءمطشؽؾمعـمأذؽالم
عؼاوعةماظرأيماظقاحدمطانمؼلؿؿدمعؼقعاتموجقدهمعـمععقارؼـمأدادقنيمػؿا:م
تؾين مأذؽال معقدقؼقة مجدؼدة م :معقدقؼك ماألضؾقات م(بؾقز ،مجاز م)،م
عقدقؼكماألرؼافم(عقدقؼكماظؽاغرتيم)...م
متؾينمغغؿاتمصقتقةمجدؼدةمخترقماظعرفماظغـائلماظلائد.م
صؾؿقازاة معع ماالحؿفاج ماظعام مسؾك ماظؿقجف ماظؿقدعل مظلقادة ماظقالؼاتم
اٌؿقدة ماألعرؼؽقة معـال ،متـاعك ماالحؿفاج مسؾك ماظـؼاصة ماظرمسقة ماظلائدةم
وصـقغفا موخطاباتفا معـ مخالل متؾين مثؼاصة مذعؾقة مخماظػة معـم
وؾقاتفا:ادؿؾدالماورطلرتاماظلؿػقغقةمباجملؿقسةماٌقدقؼقةماظشعؾقةماظؼؾقؾةم
اظعدد ،موادؿؾدال ماألوبرا مبطاضاتفا ماظصقتقة ماظعاظقة م(آظطق/صقبراغق) مبػرضةم
اىازمبطاضاتفاماظصقتقةماٌـكػضةم(باص)مطدظقؾمإحؾاطموعؾؾموضـقط...وضدم
بؾغ ماألعر مأن موضػ مرؼؿشارد مغقؽلقن ،ماظرئقس ماألعرؼؽل ماألدؾؼ ،مأعامم
اظؽاعريامظقؼقل":مإنمػؤالءماظزغقجمدقؾقثقنمأذواقمأبـائـاموحلفؿماٌقدقؼلم
بفذهماٌقدقؼك".م
أعا ماٌعقار ماظـاغل ،متؾين مغغؿات مصقتقة مجدؼدة مخترق ماظعرف ماظغـائلم
اظلائد،مصقؿفؾكميفمتشؿقتمععقار"م"اظصقتماظـاسؿ".موػؽذامأصؾحماظصقتم
اظذطرميفماألشـقةماظغربقةمظقسمباظضرورةمغاسؿامأومرجقظقا.مإذمبإعؽاغـاماظؿؿققزم
بني:م
اظصقتماظذطر/ماٌؤغث:ماظيبمدجقز،ماظلقبرمتراعب...م
اظصقتماظذطرماألغػل:مبقبمداؼؾـ،مشراػاممغاش...م
اظصقتماظذطرماٌؾقــقح:مجقمطقطر،مبراؼانمآدعز...مم
اظصقتماظذطرماظغؾقــظ:مظقؼسمارعلرتوغغ...م
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وباٌـؾ،مأضقكمصقتماألغـكميفماألشـقةماظغربقةمظقسمباظضرورةمغاسؿامأوم
أغـقؼا،مإذمميؽــاماظؿؿققزمبني:م
اظصقتماألغـقي/اظذطر:متقـامتقرغر...م
اظصقتماألغـقيماٌؾققح:مبقغلمتاؼؾر...م
اظصقتماألغـقيماظطػقمظل:مدقـديمظقبر...م
اظصقتماألغـقيماٌرتعش:متراؼللمتشامبان...م
صؿامعقضعماألشـقةماظعربقة مداخؾماظػعؾماظغـائلماإلغلاغل؟وعامػلمدرجةم
اظعالضة مبني ماألشـقة ماظعربقة مواظؿـظري ماظغـائل ماظعربل؟ مػؾ ماألشـقة ماظعربقةم
واسقةمبؼقؿةمذؽؾفاموأػؿقؿفمطؿـؿجمعقاضػمإزاءمعضؿقنماألشـقةموإزاءماظقضعم
االجؿؿاسلماظعامموإزاءماظقجقد؟...م
وررةماظغـاءماظعربلمبنيمدؾطةم"ماظقاحدؼةم"موإرادةم"مايرؼةمم
ظألشـقةماظعربقةم"خصقصقة"موعؾفامبعقدةمسـماٌلارماظذيمدارتمصقفم
جارتفا ماظشؿاظقة .مصدخقل ماٌذؼاع مواظؿؾػاز مواظلقـؿا مواظػقدؼق موالDVDم
وال VCDمواالغرتغت موشريػا م،صضال مسـ ماألحداث ماظعربقة ماٌصريؼة ماظيتم
حػرت مذاطرة ماظؼرن ماظعشرؼـ ،ممل مترتك مآثارػا مسؾك ماألشـقة ماظعربقة مطؿام
حدث مىارتفا ماألشـقة ماظغربقة ماظيت معرت م مبـػس ماظشروط موذظؽ مظألدؾابم
اظؿاظقة:م
أن ماظػؾلػة ماظيت مهؽؿت ميف مدخقل مودائؾ ماالتصال ماظلؿعقة -ماٌرئقةم
ظؾعامل ماظعربل ممل مؼؽـ ماظغرض معـفا م"تطقؼر ماإلغلان ماظعربل" مبؾ م"ضؾطف".م
واظدظقؾ مػق مأن ماٌـاصلة مبني ماظؼـقات ماظعربقة مطاغت م" معـاصلة مجغراصقة"،م
اظشلءماظذيمأغؿجمأشاغلم"سادؼة"مبإؼؼاساتمجغراصقةمحمؾقةم!…مم
أنماظؼؿعماظلقادلماظذيموظدتفماهلزائؿماظعربقةماظلقادقةمواظعلؽرؼةمجعؾم
اظشارعماظعربلمحؽرامظؾؿفقلمواظؿلقق.موظذظؽمطانمؼؾدعماٌطربم(ة)ماظعربلم
(ة)معقاوؼؾفم(ػا)موآػاتمسشؼفم(ػا)ميفمادؿقدؼقماظؿلفقؾمبقـؿاماظـارمهرقم
ذامموغقؾ 7291مواظشارعمحمروسمباظعصلمواٌطربماٌؿؿردمحمروممعـمتأذريم
اظدخقلمإلحقاءماظعروضماظغـائقة...م
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وألن م"االخؿالف" ميف مظذػـقة ماظعربقة مؼعين مآظقا م"اظػؿـة" ،مصؼد متؼقتم
عػاػقؿم"اظقاحدؼة"موم"اإلذياع"مسؾكمظلانماألشـقةماظعربقةماظيتمسقضمإغؿاجم
خطاب ماظؾدؼؾ مواٌـال موايرؼة مواالخؿالف ،مأغؿفت مخطاب م"اظلؾطة"م
وسززتمععاؼريم"اظقاحدؼة"موم"ماظـؿطقة":م

الصوت الذكـــري

غاسؿ موذطري ،مبادؿــاء مصقت مسربل مواحد مخرق ماٌعاؼري موصرض مذاتفم
بصقتفماألجشماظغؾقظ،ماٌطربماظشاعلمصفدمبالل،موظؽـم"اظلؾطة"ماظػـقة،م
اظيت مأصؾقت متعرب مسـ مغػلفا مسؾك مظلان مرجؾ ماظشارع ماظعادي ،متابعؿفم
باظؿـؽقتمًروجفمسـماٌعقارماحملددمظؾؿغينماظذطر:ماظصقتماظـاسؿ.مم

الصوت األنثــــوي

غاسؿموأغـقي،مبادؿــاءمأصقاتمأغـقؼةمضؾقؾةماغزاحتمسـماٌعقارماظـؿطلم
وصرضتمذاتفامبأصقاتفاماٌؾققحة:ماٌطربةماٌغربقةمغعقؿةممسقح،مواٌطربةم
نقىمطرمموػقاممؼقغس...م
ػؽذا،مباغػصاهلامسـماظشارعماظعربلممبطاظؾفموآعاظفمواحؾاراتف،مأصؾقتم
األشـقةماظعربقةمجمردمغقراتمميألمبفاماٌذؼاعمواظؿؾػزؼقنمآذاغـامبـاميفماغؿظارم
داسة مغقعـا مدمـ ،موغفاؼة مبـف مػق .موتأدقلا مسؾك مذظؽ ،مشاب مأطرب معـربم
ذياػرييمظؿؿرؼرمخطابماظدميؼرارقةمواظؿقررمواظقسلمايؼقضل،موشابتمععفم
أدؽؾةماٌقارـةموايقار...م
ظؼدمساغتماألشـقةماظعربقةمعـمطقغفامأشـقةمعقغقظقج،متغينمظذاتفا.محؿكم
اظطػرة ماظـقسقة ماظيت محؼؼؿفا مجمؿقسات مذعؾقة مشـائقة معغربقة مخاللم
اظلؾعقـات م(غاس ماظغققان ،مجقؾ مجقالظة ،متاطدة ،مإزغزارن )...ممبقاوالتفام
االرتؼاءمإديماألشـقةماىؿاسقةمطاغتميفمأصؾفامأشـقةمعقغقظقجمظؽقنماألشـقةم
تغـك ميف مغػس ماآلن مبأصقات مأسضاء ماجملؿقسة مذيقعا .ماٌطؾب ماآلن مػقم
االرتؼاءمإديماألشـقةمايقارؼة:محقارماظذاتمععماآلخر.مم
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احلوار :املػهـــــــوم واألشكال
ػـاكمعـمؼػصؾمضـقاتماظؿعؾريماإلغلاغلمإديمثالث:م

املونولوج

وػقمحقارمداخؾلمععماظذات.م

احلـوار

ؼؼؿضلمحضقرمررصنيم(إعامصردؼـمأومذياسؿني)مؼؿقاصالنمظغقؼا،مجلدؼامم

التػاوض

حقار مشائل معصؾقل مواسل ممبصاحل ماظذات مواآلخر موؼعؿؾ مسؾك ماظؿقصقؼم
بقـفا...م
ظؽـماظؼاسدةماظعاعةمظؽائـماجؿؿاسلمطاإلغلانمتؾؼكمػل م"مايقار"مصفلم
ضـاتف ماظؿعؾريؼة ماألداس مال مؼلؿؾدهلا مباٌقغقظقج مإال ميف مػزائؿف موإحؾارا متفم
وذؽقطف موخقصف معـ ماآلخر .مطؿا مال مؼلؿؾدهلا مباظؿػاوض مإال ميف ماظؿلقؼاتم
اظرمسقةمواظؿـازالتماٌؿؾادظة...
"ايقار" مػق ماظؼاسدة ميف مطؾ مذؽؾ معـ مأذؽال ماظؿعؾري ماإلغلاغل ،مبؾم
ايقارمحيؿقيمحؿكمايؾؼؿنيماألخرتنيم:مصـقـمدائؿاميفمحقار.محؿكميفم
خؾقتـاموعقغقظقجاتـاممنارسمحقارامػادئامععمذواتـا.مبؾمحؿكميفمحقارغامععم
اآلخرممنارسمحقارؼامهؿقامخػقامإعامععمذواتـامأومععمعـمػؿمأضربمإظقـام
ٌعرصةمدرجةمخطؽـامأومصقابـاميفمضرارمعا...مدمـمدائؿاميفمحقارمحؿكموظقمملم
ؼؽـ مػـاك مآخر مألغـا مذيقعا مدمؿؾ مععـا م"أغا موآخر" ،موػذا مػق موضقد مطؾم
حقار...مظؽـمأرضكمأغقاعمايقارمػقم"ايقارماظقاسل"،مايقارماظذيمحيؿػؾم
باظطرؼؼةمواألدؾقبمواظشؽؾماظذيمؼؿؿمبفمتؾادلماًطاباتمظػظقةمطاغتمأوم
جلدؼا مأو معقدقؼقة مأو مشريػا .موأحط مأغقاع مايقار مػق م"حقار ماظصؿ" مأوم
"ايقار م/اٌقغقظقج" ماظذي مخيارب مآخرا موػق مال مؼعرتف مجقػرؼا موذؽؾقام
بقجقده.م
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االػؿؿام مبايقار مػق ماػؿؿام محدؼث مراصؼ ماظؿـظري ماظػؽري مواإلبداسلم
واظلقادلمواظؿارخيلماهلادفمإديماالغػؿاحمسؾكماآلخرماظذيمضدمؼؽقنمجزءم
عـ مذاتـا متارة مأو موجقدا معـػصال متارة مأخرى ،مأحقاغا مهت مادؿ م"ذراطة"م
وأحقاغاماخرىمهتمإدؿم"تـاص"مأوم"تالضح"...مواألشـقةمطشؽؾمعـمأذؽالم
اظـؼاصةمععـقةمب"ايقار"،موظؽـفامطؿفؾمعـموؾقاتمسؼؾقةماجملؿؿعمرػقـةم
اظـلؼ ماظعام مدقاء ميف مإرادة ماالغػؿاح مواظؿالضح مواظؿعدد مأو ميف مإرادة ماظؿؼقضعم
واظرأيماظقاحد.ممم

أنواع احلوار الغنــــــائي
ادؿـؿار مايقار ميف ماألشـقة مجيعؾ معـ ماظـص ماٌغـك مغصقصا مالغفائقةم
اغطالضامعـمخؾػقةماٌؿقاورؼـ:م
اىـلقةم): (genderمرجؾم/ماعرأة...م
أوماإلثـــقةم:مزنلم/مأبقض...م
وماظعؿرؼةم:مأبم/مرػؾ...م
أوماظدؼـقةم:معلققلم/معلؾؿ...م
أوماظطؾؼقةم:مبقرجقازيماٌـشام/مدؾقؾمرؾؼةمساعؾة...م
أومعـمذؽؾمسرضمايقار:م
أداءماغػراديمعؿعاضبمثؿمخؿاممثـائل.مم
أداءمعزدوجمعـدماظؾداؼةم(=ممغشدانماٌلاواة).ممم
اٌغين ماألول معـػرد مواظـاغل مميقل م(= متـاص ،متالضح مبني مثؼاصؿنيم
خمؿؾػؿني)م
وثؼاصةمايقارممتـحماألشـقةمثراءمعامبعدهمثراء.موضدمؼؽقنمػذامواضقاميفم
األشـقة ماظغربقة محقث مؼؿؼدم ماظغـاء ممبقازاة معع ماظؿـظري ماظغـائل مواظؿأرريم
اٌقدقؼل.أعاميفماألشـقةماظعربقة،مصاظشؽؾماظؿعؾرييماٌفقؿـمػق"اٌقغقظقج"،م
ععمشقابمذؾفمعطؾؼمظؾققار:مصـأممطؾـقم،م"مدقدةماظطربماظعربل"،مملمتؼؾؾم
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حبقارمععمأحدمإالميفمأشـقةموحقدةموػلمأشـقةم"إحـامظقحدغا"،مععمإبراػقؿم
ريقدة .مورمبا مظق مال متدخؾ ماظلقـقؿا مٌا مسرصت ماألشـقة ماظعربقة مايقارم
اظغـائقإذمانمأشؾبماألشاغلمايقارؼةمػلمأشاغلماصالممدقـقؿائقة !...م
ألنماظـؼاصةماظعربقةمػلم"ثؼاصةماظػؽرماظقاحد"،مصؼدمطاغتماألشـقةماظعربقةم
ػل مأؼضا مأشـقة م"اظصقت ماظقاحد" .محؿك ميف ماحملاوالت ماىدؼدة مظإلضالعم
بـؼاصة م"ايقار ماظغـائل"(=  ،)duoمصال مؼؿعؾؼ ماألعر مدقى مباظؿػاف محقلم
اظؼضقةموظـاماٌـؾميفمأشـقةم"إغتماظؾلمحبؾقمأغا"محقثمؼؼػماٌطربموائؾم
طاصقريمجـبماٌطربةمغقالماظزشيبمخيارؾانمبعضفؿاماظؾعضمبصقغةماٌذطرم
والمؼؿؾادالنموظقمغظرةم!!! مبؾمحؿكمسـدمإسادة مأداءمأشـقةمٌطربمآخرم(=
 ، )repriseمصعؾك ماٌلؿؿع ماظعربل مأن مؼـؿظر مجقال مطاعال مطل مؼلؿؿع مألشـقةم
ظؼقت مناحا متغـك مبصقت معغاؼر مألن ماٌطرب ماظعربل مال مؼؼؾؾ مبإسادة مأداءم
أشاغل مجماؼؾقف معـ ماٌطربني ،مصأشاغل مأم مطؾـقم مأساد مأداءػا ماىقؾ ماظـاظثم
واظرابعمعـماٌطربنيمواٌطرباتماظعربمبقـؿامطاغتماظؼطقعةمبقـفاموبنيمبايفم
اٌطربنيمواٌؾدسنيمبادؼةمظؾفؿقعمصاٌصايةمبقـفاموبنيماٌقدقؼارمحمؿدمسؾدم
اظقػابمملمتؿقؼؼمإالمباظؿدخؾماظشكصلمظؾرئقسمذيالمسؾدماظـاصرميفمبداؼةم
اظلؿقـقاتم!...م
المجمالمظؾؿؼارغةمبنيمأشـقةمسربقةمضدرمهلامصقتمواحدموأشـقةمشربقةم
تصؾح مظؾؿق معشروع محقار.صؿـال ،مأشـقة م"سؾك مررؼؼيت" م م(= )My Way
ظؾؿغين ماألعرؼؽل مصراغؽ مدقـاترا ،مسؾك مإثر ماظـفاح ماظؽؾري ماٌـؼطع ماظـظريم
اظذيمظؼقؿفمغظرامظؿغـقفامب"حرؼةماالخؿقار"مو"اإلسؿزازمباظؿفربةماظذاتقة"،م
صؼد متـاوب مسؾك مأدائفا ماظعؾاضرة معـ مجماؼؾل ماٌغين معـ مأعـال م :مإظػقسم
برؼلؾل ،مغقـا مدقؿقن ...موطاغت معع مطؾ مصقت متؿكذ مبعدا مجدؼدا مؼلؿؿدم
جدتفمعـماظصقرةماظيتمؼؽقغفاماىؿفقرمسـماٌغينماوماٌغـقة...مممم
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اإلقصاء ظاهرة عربوة بامتوـــــاز
ػـاكمعـمخيؾطمبنيم"األشـقةماظعربقة"موبنيم"األشـقةماظعربقةماٌشرضقة".م
واٌلأظةمظقلتمبفذهماظرباءة.مإغفامتـؿمسـمذػـقةمسؾقؾةمأدادفامأنماٌشرقمػقم
اٌرطز مواٌغرب مػق ماهلاعش .موظذظؽ مصفؿقع ماظؼـقات ماإلذاسقة مواظؿؾػزؼةم
اٌشرضقةمهصرماألشاغلماٌؾـقثةمسؾكمأعقاجفامسؾكمرضعةمجغراصقةمتؿأرجحمعام
بني ماًؾقج مواظشام مواظـقؾ محؿك مإذا معا متؼدم مدائؾ معغربل مإدي مصضائقةم
خؾقفقةمباظلؤالماظؿاظل،موضدحدثمصعال:م
"مٌاذامالمتؾؿقنمأشاغلماظرايمواظشعيبماٌغربل؟م"م
طانماىقابماظؿاظلم:م
"ماظرايمعاجـمواظشعيبماٌغربلمطؾؿاتفمشريمعػفقعةم!...م"م
اٌشرق ماظعربل مؼؼصل ماٌغرب ماظعربل ،مواٌغرب ماظعربل مؼؼصل مأشاغلم
جرياغفماٌغاربقني،مويفمغػسماظقضتمطؾمدوظةمتؼربمغقسامشـائقامووعؾفمصـام
رمسقام(ماظطربماألغدظللميفماٌغربمعـالم)مبقـؿامتؼصلمأغقاسامشـائقةمأخرىم
وختؿزهلاميفمطؾؿةم"صقظؽؾقر"...م

تركوـــــب
إنمأيمعشروعمظؿفدؼدماًطابماظعربلماظعاممالبدمظفمعـمإدراجمودؼدم
اًطاب ماظغـائل مضؿـ مجدول مأسؿاظف .مبؾ معـ ماألجدى مإسطاء ماألوظقؼة ميفم
اظؿفدؼد مظألشـقة ماظعربقة موجعؾفا مضاررة مظؾؿشروع ماظعربل ماظغدوي معضؿقغفام
"اظؿعددؼة" موظلاغفا م"ايقار" ،مايقار ماظشاعؾ :محقار ماٌغـني ،محقارم
اآلالت،محقارماٌؼاعات...مظؼدمضالمأحدػؿمذاتمعرةم":مإذامأردتماظؿعرفم
سؾكمذعب،مصشاػدمعلرحقةموادؿؿعمإديمعقدقؼاهم"،مصؾؿاذامالمغؽقن مأدقادم
أغػلـاموغصـعمظذواتـامصقرامعشعةموعؾـامجدؼرؼـمباظقجقدموتغريماآلخرؼـم
بؼقؿةمحضقرغاموصعؾـاماإلغلاغقنيم؟
30

