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بغداد 

طرب الراحل داخل حسن حاضرة الى يومـنا هذا ومازال صوته واغانيه يرددها غالـبية مطربي الريف من الرواد والشباب الى جانب كانت ومازالت روائع ا
طبعها عـلى االقراص الليزيـرية التي القت اقبـاالكبيرا من قبل اجلـمهور من عشاق االغـنية العـراقية االصيلـة واالحلان الريفيـة التي ستبقى حـاضرة وتتصدر
شـهد الغنـائي عمومـا والريفي خـصوصا   وفي وقت تـعاني فيه رمـوز الفن والثقـافة من الراحـل التـهميش وعدم انواع االغنـية العراقـية التي يـتباهى بـها ا
سـيرة الطـويلـة للراحل ـناسبـة ذكرى رحـيلهم وان اسـتذكـرت من قبل مـنظمـات ومنـتديات ومـؤسسات فـدائمـا ماتكـون خجـولة والترتـقي الى ا االحتفـاء بهم 

وماقدمه من منجز ابداعي خالل حياته الفنية 

هـذا احلـفل الـبـهـيج. لـقـد أحيل
الـراحل داخل حـسن عام 1978
الى الــــــتــــــقـــــاعــــــد وعــــــاد إلى
الـناصـريـة وظل فـيهـا بـ اهله
وذويـه ومـــحــــبـــيـه حـــتـى عـــام
 1985حـــيث اعـــلـن فــيـــهـــا عن
وفـــاته وقــد اذيـع اخلــبـــر عــبــر
اذاعـة بـغداد واعـد وقـتـهـا قسم
الـــغـــنــــاء الـــريـــفي في االذاعـــة
بــرنــامــجـا خــاصــا عن الــراحل
اســـــتــــضــــافـت فــــيـه عــــدداً من
لـحـن الـريفـي . ـطربـ وا ا
وبـــــقــــيت مـــــكــــتـــــبــــة االذاعــــة
والــتـلـفـزيـون حتــتـفظ بـاغـانـيه
وجــلـسـاته الـغـنــائـيـة ولـقـاءاته
الـتــلـفـزيـونـيـة الــتي فـقـد مـنـهـا
الـكـثـير بـسـبب احلـرق والـنهب
الـذي طــال مــؤســســات الــدولـة
ومـنهـا االذاعـة والـتلـفـزيون في
الــعــام  2003اثـــنـــاء االحــتالل
االمــريـــكي لـــلـــعــراق ومـــازالت
غــالـبــيـة مــكـاتب الــتـســجـيالت
االهلية حتتفظ بنوادر ماسجله
الـــراحل داخل حـــسن ومــازالت
غـالبـية االذاعـات الـعربـية تـقدم
نــوادر اغـانــيه الــتي تــدخل في
ـســتــمـعــ وان اذاعـة قـلــوب ا
مـونـتــكـارلـو الـفـرنــسـيـة قـدمت
اكـثـر من مـرة بـرنـامـجـا خـاصا
عن حـــيــاتـه ومــشــواره الـــفــني
الـطـويل لـلـراحل ونـبـقى دائـمـا
نتـطـلع من اذاعاتـنـا احمللـية ان
تقدم للمـستمع برامج خاصة
ــا عن مـــشـــوار الـــراحـل وفـــاء 
قــدمـه خالل مــســيــرته الــفــنــيـة

واالبداعية الطويلة .
أغانيه

كمرة وربيعة
يا ماخذين الولف
انا غريب بهل البلد

عيني يابو عيون السود
يا طبيب (احلان عباس جميل)

شلك على ابن الناس
وحق اللي تعبدة الناس

يا غزال
البصرة

هنا يا من جنة وجنت.
و غــــــيـــــــرهـــــــا ومـن االغـــــــاني
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إجــتـــمــعت الـــنــســـوة في بــيت
إحــداهـن وخــيم الــوجــوم عــلى
اجلـــمـــيع وضـــعت كـل واحــدة
مـنـهن منـديـلهـا وغطـت وجهـها
مـجــهــشـة بــالـبــكــاء والـنــحـيب
فــكــأنــهن في مــجــلس عــزاء لم
يــكن هـــنــالك أي حـــادث حــزين
يـعكر صـفو احلاضـرات ويشيع
ــــنــــزل أجـــواء احلــــســـرة في ا
واأللم بل كــان الـصــمت يــخـيم
علـيهن وهن ينـص إلى صوت
شجي متهدج ينبعث من مذياع
وسط الــغــرفــة فــكــانت نــبــراته
احلزينة تبعث فيهن الرغبة في
مـواصلـة الـبكـاء وذرف الـدموع
ــطـرب الــراحل الــغــزيــرة. إنه ا
داخل حـسن الذي أبكى الـنساء
ـثير لـلشجن بـصوته الـرخيم ا
فــكن يـــتــفـــاعــلن مع ابـــوذيــاته
وتـــأوهـــاته وخـــاصــة عـــنـــدمــا
تــتــصـاعــد عــنـده نــبــرة احلـزن
لتاعة العميق ليطلق صرخته ا
(عـــــلـى اآله عـــــودجت يـــــروحي)
فــيـــشـــتــد بـــكـــاؤهن وتـــخــضل
مـنـاديلـهن بـالـدموع وال يـنـقطع
نــحــيــبــهن حــتى يــنــهـي حــالـة

الـشـجن الـعـاطـفي ويـنـتـقل إلى
األغـنــيـة الـتي تـعــقب أبـوذيـاته
احلـزيــنـة الــبـاكــيـة. لـقــد احـتل
ـطــرب الـشــعــبي داخل حـسن ا
مــســاحــة واســـعــة في الــغــنــاء
الـعـراقي وأصـبح قـطـبـاً مـهـماً
مـن أقطـابه الـبـارزين وشكل مع
حــضــيـري ابــو عــزيــز ونــاصـر
ــلــكـة الــغــنـاء حـكــيم أعــمـدة 
الـــعــراقي رغـم ظــهــور أصــوات
جــديــدة مـــبــدعــة بـــعــدهم وفي
ـثـلـون ظــلـهم ولـكـنـهـم كـانـوا 
جـيل الـرواد الـذي احـتل الـقـمـة
فـي عـــالـم الـــغــــنــــاء الـــعــــراقي
ـطـرب داخل حـسن األصـيل. فـا
مـــثل لـــونــاً خـــاصــاً ومـــوهــبــة
ـــكن إبـــداعـــيـــة مـــتـــألــقـــة ال 
تـقلـيـدها والـوصول إلـيـها فـهو
نسـيج نفـسه ووحيـد فنه مـهما
حـــاول الــبــعـض الــوصــول إلى
ه الغنائي واستغالل نبراته عا
الصوتية وبناء شخصيته على
حـسـاب شـخـصـية داخـل حسن
فـإنه يـحــصـد اخلـيـبـة والـفـشل
الـذريع ألن الـفنـان الـراحل كان
عــصـيــاً عـلى الــتـقــلـيــد وهـو ال
يـخـضع حتـى للـمـلحـنـ الذين
تعـاملوا معه وحاولـوا التلح
ـلحـن الراحل مـحمد لـه. يقول ا
نــوشي »إنه قـــدم مــرة أغــنــيــة
للـفـنان داخل حـسن وطـلب منه
حــفظ حلـــنــهــا قــبل تــســجــيــله
ولـكـنه عـنـدمـا الـتـقـاه بـعـد أيام
ليتأكد من حفظه له وجد اللحن
الـذي قــدمه له قـد تـغــيـر كـثـيـراً
وانه جـاء بلحـن جديد مـغاير ال
يــشـــبـه مــا قـــدمـه له فـــأخـــبــره
بضرورة اإلعتـماد على موهبته
ـكن ألي مـلحن الـفـنـيـة ألنه ال 
إحـــــتــــواء قـــــدراته الـــــذاتــــيــــة
وتوظيفـها حلنياً «ألنه أبعد ما
يـكــون عن اخلـضـوع لـآلخـرين
فـأحلانه تـنبع من قـلبه ومزاجه
ـرهف الــذي يـسـبغ الـعـاطــفي ا
عـلى أغنياته نكـهة فنيـة محببة
وروحــــاً مــــشــــبــــوبــــة بــــاحلب
واحلــنـ ولــوعـة الــفـراق. لــقـد
أثــــــرى الـــــراحـل داخل حــــــسن
الـغــنـاء الـعـراقي بــروائع فـنـيـة
تـنـاقــلـتـهـا األجـيــال فـأصـبـحت

جزءاً مـهـماً من تـراثنـا الشـعبي
األصـــــيـل ورددتـــــهـــــا أصــــوات
غـنـائـيـة مـتـعـددة فـكـانت أغـنـية
(عــالـــولف ســاهــر دوم) قــطــعــة
فـنــيــة رائـعــة مــشـحــونــة بـأرق
ــطــربــة األحــاســـيس رددتــهــا ا
وحــيـدة خــلـيل بــإبـداع جــمـالي
وعـاطـفي سـاحـر وحـلـقت فـيـهـا
بــــأجــــواء الــــطــــرب الــــعــــراقي
ــطـرب اجلــمــيـل لــقــد إنــتــزع ا
الــــراحل داخـل حــــسن قــــلــــوب
عـــشــاق فـــنه مـن خالل نـــبــراته
ـتفـجـعة الصـوتـيـة احلزيـنـة وا
ــا جــعل قــلــوب مــســتــمــعــيه
تـنـجـذب إلــيه فـهـو يــنـقـر عـلى
أوتـار القلـوب ويثيـر فيهـا لوعة
احلب واأللم الـــدفـــ وعــنـــدمــا
يتـهدج صـوته احلزين بـأغنـيته
ه) نــحس ه يــا  ــلــتــاعـــة ( ا
بــــأنه يــــخــــاطـب كل األمــــهــــات
الغـاليات بأنـ وحن صادق
ـــلك من يــتـــعــايش بـــحــيث ال 
نهالة معها أن يـحبس دموعه ا
ــــثــــيـــر ــــشــــــــهـــد ا في هــــذا ا

تفجع.  وا
q¹œUMI « vNI

ــطــرب الــراحل تــعــرفت عـــلى ا
داخل حـسن منـتـصف ستـيـنات
ـــــاضي بـــــواســــطــــة الـــــقــــرن ا
الـــصــديـق الــشــاعـــر الــشـــعــبي
جــــــاسـم األوسي فـي مــــــقـــــــهى
الـقــنــاديل بــالــصــاحلــيـة حــيث
كـانـت مـلــتــقـانــا الــدائم قـبل أن
أحتول إلى مقهى عارف أغا في
احلـيـدرخـانة فـكـانـت القـنـاديل
ـة الـقـريـبة من بـبـنايـتـهـا الـقد
اإلذاعـــة الـــعــــراقـــيـــة مــــلـــتـــقى
الــشــعــراء والـــفــنــانــ قــبل أن
تتحول إلى عـمارة عالية فغابت
عن األنظار تلك الواحة اجلميلة
التي احتضـنت ذكرياتنا في كل
ركـن من أركــانـــهـــا فــقـــد كــانت
تـتكـون من صالة داخـلية كـبيرة
طـربة مزيـنة جـدرانهـا بصـور ا
الراحلة أم كـلثوم وأمام الصالة
ساحـة كبيـرة مكـشوفـة جللوس
ـــطــرب داخل الـــزبــائن فـــكــان ا
ـقـهى حـسن يــتـردد عـلى هــذا ا
ــطــربــ بــانــتــظــام مع بــاقي ا
وسـيقيـ وذات مرة أهديته وا

أغـنــيـة تالئـم طـوره الـغــنـائي
فـتقبـلها شاكـراً وكان مطـلعها
يـقـول:(بس امن الـدمع تبـج
يــعــيـــوني عــاألحــبــاب دمــعج
جــــرح اجـــفـــوني مــــو كـــلـــبي
يـــحــبـــهم أبــد مـــا خــان ودهم
وبــــــــــــأرخـص ثـــــــــــــمـن ظـالم
بـــاعـــونـي). كـــانت أغـــنـــيـــات
ــطــرب الــراحل داخل حــسن ا
تـفتح لـنا الكـثير من صـفحات
ـطـويـة في كـتـاب الـذكـريـات ا
الزمن فهي تـتوهج في قلوبنا
ــزيـد مـن الـشــوق واحلــنـ
عندما تمر بـأسماعنا فتعيدنا
إلى أيام الزهو والشباب ح
كـنـا طالبـاً نـحـمل كـتـبـنـا بـ
ــروج اخلــضـر الــبــســاتـ وا
خـــاصـــة أيــام اإلمـــتـــحـــانــات
ــــرحــــلـــة الـــنــــهــــائـــيــــة في ا
توسطـة على وجه التحديد ا
فـكـانت أغـنــيـاته تالحـقـنـا في
ـقاهي جتـوالنـا مـنبـعثـة من ا
ـنـتـشرة في مـدنـنـا احلبـيـبة ا
عنـدمـا ينـشر الـغروب بـساطه
الــــوردي عــــلى األفـق وتــــبـــدأ
غيب سـاحبة الـشمس رحلـة ا
أذيـالهـا بـعـد رحلـة يـوم حافل
من حــيــاتــنــا فــيــحــ مــوعـد
عـودتـنـا إلى مـنـازلنـا حـامـل
مـعــنـا كـتــبـنـا بـعــد جـولـة من
ـناظر الـدراسة واإلسـتمـتاع 
الـــطــبــيــعــة الـــســاحــرة الــتي
تمنحنا لوناً من الفرح الغامر
ونحن نتر بـأغنيات الراحل
داخـل حسن الـتي تـرافقـنا في
طـريق الـعـودة وتـوصـلـنا إلى
ن جنه بيوتنـا فكانت (اهنا 
اوجــــنت جــــيــــنه او وكــــفــــنه
ابـبــابك) تــرافــقــنـا فـي طـريق
الـعــودة وأحـيـانـا نــعـود عـلى
أنــــغــــام (جـــــان احلي حــــلــــو
ابـعيني واريـاضه تغـنيلي من
جـنتـوا ابـربوعه انـتـو اوجان
الــوكت زاهــيــلي) نــعم كــانت
احياؤنا جـميلة زاهية في ظل
الــتـآلف اإلجـتـمـاعي الـعـمـيق
وروابـط احملــبــة الـتـي تــغــمـر
اجلــمــيع بـقــيــمـهــا الـصــادقـة
وإنـســانـيـتــهـا الـنـبــيـلـة الـتي

تتحدى عواصف الزمن.
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ي الــتـونـسي حــمـادي صـمــود بـجـائـزة أبــو الـقـاسم فـاز األكـاد
الـشـابي لإلبـداع األدبي في دورتـهـا الـثـالـثـة والـثالثـ عن كـتابه
(طـريقي إلى احلريـة) الصـادر عن دار محمـد علي للـنشر في 285
تـوسط وسبق فوزه بـجائـزة معـرض تونس الدولي صفحـة من القـطع ا
اضي.وبـحصوله على اجلائزة يستحق صمود ( 70عاما) للكتاب العام ا
مـكافـأة مالـية قـدرها  25ألف دينـار (نحو  10آالف دوالر). تشـكلت جلـنة
ـنــاعي والـهـادي ثــابت ورجـاء بن سالمـة ـبـروك ا حتـكــيم اجلـائـزة مـن ا
وفـوزية الـصفـار الزاوق من تـونس وسمـيحة خـريس من األردن وحسن

الرشيد من قطر ومجدي السامرائي من العراق.
وتـنـافس عـلى اجلـائـزة فـي الـدورة الـتي حتـدد مـحـورهــا في (الـسـيـرة الـذاتـيـة
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رسالة تونس

اجري إن الدورة ـسرح العربي في تـونس محمـود ا قـال منسق عام مـهرجان ا
ـسـرح الـعــاشـرة لـلــمـهـرجــان سـتـكـون اســتـثـنــائـيـة وعالمــة فـارقـة في تــاريخ ا
ـسرح ـاجـري إلى أن ا بـتـضـمـنـها  27 مـسـرحـية من  22 دولـة عربـيـة ولـفت ا
هرجان ضمن  22 دولة عربية. شعار السعودي سيكـون حاضرا ألول مرة في ا
نحو مسـرح جديد ومتجدّد تـقام هذه الدورة ب يومي  10و 16 كانون الثاني
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اجلـاري بـتـنـظـيم من الـهـيـئـة الـعربـيـة لـلـمـسـرح وبـالـتـعاون مع
وزارة الشؤون الثقافية التونسية. 

اجري خالل مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أن حفل وأضاف ا
االفـتـتاح سـيـكون مع عـرض خـوف للـتـونسي الـفـاضل اجلعـايـبي فيـما
ســيـكـون حــفل االخـتــتـام مع عــرضي ثالثـون وأنــا حـايــر فـيك لــتـوفـيق

اجلبالي. 
ومضى قـائال إنه  اخـتيار  11مـسرحـية خلـوض غمـار التنـافس ضمن

سابقة الرسمية.  ا
ــسـرح الـتـونــسي رشـحـتـهم وزارة ـهــرجـان عـشـر شــخـصـيـات من ا ســيـكـرم ا
ـسرحي وبيـنهم: دلـيلة ـيدان ا الـشؤون الثـقافـية نظـرا جلهـودهم الفنـية في ا
ــهـداوي وأنــور الــشـعــافي وصالح مــصـدق ونــورالـدين مــفـتــاحي وفــاحتـة ا

نسق العام للمهرجان. الورغي وفق ا
» · √

ـغرب واجلـزائـر والـعراق ودول وسـيـرة اآلخر)  50 كـتـابا من تـونس ومـصـر وا
اخلـلـيج.وقال وزيـر الـشـؤون الثـقـافـيـة محـمـد زين الـعابـدين إن اجلـائـزة تـدعيم
لـتـتـويج آخـر حتـصل عـلـيه الـدكتـور حـمـادي صـمـود حـيث حتـصل عـلى جـائزة
العـويس الثقافية فـي مجال الدراسات والنـقد في دورتها اخلامـسة عشرة بدولة

تحدة. اإلمارات العربية ا
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ــتــاز بـصــوت شــجي جــمـيل
وفي عام  1936وعـنـد تـأسيس
دار االذاعـــة الــــعــــراقـــيــــة كـــان
ـــــــطــــــــرب داخل حــــــــسـن من ا
ــطـربــ االوائل الــذين غــنـوا ا
مـن خاللـهـا خـاصـة اغـنـيـة (آنه
غـريب بــهـالـبـلـد) مع مـجـمـوعـة
اخــرى مـن االغــانـي الــريـــفـــيــة
ــطـرب اجلـمــيـلــة وقــد سـجل ا
داخل حسن مجموعة كبيرة من
االغـــاني الذاعـــة بـــغـــداد بـــعـــد
افـتــتــاحـهــا ومــا زالت مـكــتــبـة
االشـــرطــــة االذاعـــيـــة حتـــتـــفظ
بـــأغــانـــيه ومـــنــهـــا (يــا قـــلــبي
صبـراً) واغـنيـة (تنـشد اشـبيك
الـــــنــــاس) وعـــــدد كــــبـــــيــــر من
البـستات الغنـائية واالبوذيات
ـطــرب الــراحل داخل كــمــا ان ا
حـسن غــنى في مــقـاهي بــغـداد
قبـل دخوله االذاعـة السـيـما في
مـقهـى (جمـعـة شعـيع) وعـاصر
ــطــربــ في ذلك الــعــديــد من ا
ـا زاد في شــهـرته في الــوقت 
عـالم الغـناء الـريفي وحـسب ما
ــصـادر الـفـنـيـة تــشـيـر بـعض ا
ــطــرب داخل حــسن كــان فــإن ا
ه) حيث ه يا يـعتز بـأغنيـة (
له ذكـــريـــات خــــاصـــة مع هـــذه
االغــنــيــة اضـافــة الـى ذلك فــقـد
سـجل الـعديـد من االسـطـوانات
الـغـنـائــيـة واجـاد غــنـاء جـمـيع
االطواراالبوذية وبعض االنغام
االخــــرى. رحل الــــفـــنــــان داخل
حـسن عام  1985تـاركـاً الكـثـير
من االغـاني الــريـفـيـة اجلـمـيـلـة
الـتي تـعــتـبـر االن تـراثـاً خـالـداً
في هــــذا الــــلـــون مـن الـــغــــنـــاء

الريفي العراقي االصيل.
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التقى داخل حـسن مع أم كلثوم
في حـلب أثنـاء تسجـيله إلحدى
االسـطــوانـات فـســمـعت صـوته
واعـجــبت به كـثـيـرا ودعـته إلى
الـقــاهـرة لــيـغــني هـنــاك ولـكـنه
أعــتـذر لـهـا قـائال: (يـا ست الـله
ايـــخـــلــيج آنـه في بــغـــداد كــوة
امـدرج لـهـجـتي بـالـله تـريـديني
اغـني بـالــقـاهـرة اشـلـون ادبـره
ويـــاهم) فــضــحـــكت ام كــلــثــوم
وقــدمت له هـديــة عـبـارة عن
ـالبس إلى قـــــطـــــعـــــة من ا
زوجته وقدم لها شاالً ظلت
محتفظة به إلى ان توفيت.
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االهـــواز حـــضـــر داخل حـــسن
الى االهـواز بـدعـوه من الـشـيخ
صـوگر عنـافجه. حضـر الفنان
داخل حسن مع الـفنانه
ر مـحــمـود في

 ( الزمان )ووفاءا منها لهؤالء
ــبـدعـ مـن الـرمـوز الــفـنـيـة ا
والـثـقافـيـة والقـامـات الكـبـيرة
الـتي اثـرت الـسـاحـيـة الـفـنـيـة
بــابـداعــات مـازالـت وسـتــبـقى
شاهـد عـيان لالجـيـال القـادمة
عــلى اصــالـة الــفن والــثــقــافـة
الــعــراقــيــة تــســتــذكــر الــيــوم
مـحطـات مهمه لـلراحل الكـبير
ـنــاسـبـة ذكـرى داخـل حـسن 
رحـــيـــله   32فـــيـى مـــثل تـــلك
االيـام الـتي ودعـنـا فيـه صوت
اجلــــنـــوب داخـل حــــسن  الى
جــــوار ربـه في الــــعـــام 1985
دونات وان اخـتلـفت االراء وا
عـن يــوم رحــيــله لـــكــنــهــا هي
االيــام الـتـي رحل فـيــهـا داخل
ذكور لتبقى حسن في العـام ا
اعـمــاله ومــنــجــزاته حــاضـرة
وجتـدد الى يـومـنـا هـذا  يـعد
الغـناء الريـفي أجمل من صيغ
الـغـنـاء الـشـعـبي الـعـراقي من
حـــــــيث ادائـه وطـــــــرقـه ومــــــا
احـتـواه مـن مـعـان عــبـرت عن
مـعـانــاة الـشـعـب الـعـراقي في
افــراحه واتــراحه ولــذلك فـإن
هـذا الــنـمط من الـفن يـعـد اهم
ركـــيـــزة مـن ركـــائــــز الـــتـــراث
الشـعبي ولسنـا بصدد تاريخ
هــذا الــغـــنــاء اذ ان مــدلــوالته
الــتـوثــيــقـيــة تــدلـنــا بــأن هـذا
الـغـنـاء يـحـدد خـلـفـيـة تـراثـية
عاشها ريف العراق منذ مئات
وحيث ان هذا الريف السنـ 
واهله ما زالوا مـتشبث بهذا
الـنوع مـن الغـنـاء حتى وقـتـنا
احلـــاضـــر فـــلـــذلك يـــعـــد هــذا
الـغـنـاء له مـداخـالت شـمـولـية
ذات فـائـدة عـامـة يـجـسـد بـهـا
ابـــنـــاء الـــشـــعب حـــاجـــاتـــهم
الــضــروريــة مــهــمــا تــبــايــنت
اهـدافهـا ومـراميـهـا وحيث ان
بـقاءه وتطـوره ال زال مسـتمراً
فـإنه يــدل عـلى حـالــة صـحـيـة
لـــهــذا الــنــوع مـن الــغــنــاء
الـذي اشتـهر في الـعراق
ونسجت عليه البعض
من الــبالد الـعــربــيـة
ان نشـأة هـذا الـغـناء
حـسـبـمـا عـرفـنـا عنه
ـكـان غـيـر مـحـددة 
او زمـان نـشأت مـنذ
نــــــــشــــــــأ الـــــــــريف
الـــعـــراقي وبـــرزت
مــعـانــاة اهل هـذا
الــــــــــــــــــريــف فـي
حياتـهم اليومية
ونـحن اذ نــقـول

ذلـك ال نعـني جمـود هذا الـغناء
حــــيث تـــطـــور حــــسب تـــطـــور
الظروف واضيفت على اطواره
ـــســات جـــديــدة من ــة  الــقـــد
ا يدل على ان بعض مطربيه 
هـذا الـغـنـاء خـصب يـتـطور مع
تطـور الزمـان علـماً بـأن بعض
االطــوار مـن هــذا الـــغـــنـــاء قــد
انـقرضت لـعـدم تلـبيـتهـا لرغـبة
اجلمهور وهذا ايضاً دليل على
ان هـذا الـغـنـاء يـعيـش مـعـاناة
الـشـعب وقـد اثـر فـيه كـمـا تـأثر
به. ومن هــنــا ظــهــرت االطــوار
ـتعـددة لـهـذا الـغـنـاء انـطالقاً ا
دارس الـريفـيـة التي نـشأ من ا
فــــيــــهــــا ومــــروراً بــــتــــنــــقالته
وتفاعالته مع الـغناء احلضري
هذه االطوار تعتبر هي االخرى
ـــاط االجـــتـــهـــاد ـــطـــاً من ا
الـفـني الغـنـائي ومن االصوات
الـغـنائـية الـريـفيـة الـتي ابدعت
في اداء مخـتـلف اطوار الـغـناء
الــريـفـي الـفــنــان الـراحل داخل
حـسن.ولـد الـفـنان داخـل حسن
في مــديـنــة الــنـاصــريـة قــضـاء
الـشـطـرة عـام  1912وكـان مـنذ
طــفـولــته يـتــردد عـلى مــجـالس
الــطــرب الـتـي كـان يــحــضــرهـا
ـطـربـ امـثـال مـحـبوب اكـبر ا
العبد وهو في الثانية عشر من
الــعــمـر أي في ســنـة  1924مع
هـذا فـقد كـان عـلى صـلة كـبـيرة
مع الـــفـــنـــان الـــريـــفي الـــراحل
حـضـيـري ابـو عـزيـز في احـياء
احلـفـالت الغـنـائـيـة لـذلك كـانت
عالقـــة الــفن قـــويــة بـــيــنـــهــمــا
السـيـمـا احلفالت الـغـنـائـية في
مــــجــــالس الـــــطــــرب الــــريــــفي
عروفة هناك. وفي عام 1927 ا
دخل مـســلك الـشـرطـة ومع ذلك
فـقد كان يـقوم باحـياء احلفالت
الغنائـية التي زادت من شهرته
في عـــالم الــــطـــرب حـــيث كـــان
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