
MUSICAL TERM

Tarab: A genre of Arabic music 
that both evokes and refers to 
heightened emotionality, often 
translated as “enchantment”.

ومغنياً  ملحناً  وكان   1902 عام  الوهاب يف  عبد  ولد دمحم 
اندمج  القاهرة،  يف  طفولته  عاش  وألنه  مرصياً.  وممثاًل 
باملشهد املرسحي يف املدينة وفتنه الفّن فبدأ يف الغناء وهو 
يف السابعة من عمره، وشارك يف بعض العروض املحلية.

التقليدية  واملوسيقى  العود  الوهاب  عبد  درس 
ثّم  العربية،  للموسيقى  القاهرة  معهد  يف  للمنطقة 
أدى  ما  الغربية  للموسيقى  الكتشافه  دراسته  أدت 
متنوعة  موسيقية  مجموعة  نحو  مداركه  توسيع  إىل 
فبدأ  األفالم.  صناعة  فن  على  قائمة  عاملياً(  )وشائعة 
ألول  وظهر  الثالثينيات،  يف  املوسيقية  األفالم  يف  العمل 
والذي   ،)1933( البيضاء”  “الوردة  يف  كممثل  مرة 

الحضور. عدد  يف  قياسية  أرقاماً  حطم 

الوهاب  عبد  غناء  كسب  أ املايض،  القرن  ينيات  عرش يف 
أعظم  أحد  دعم  العود  على  الرائعة  وعروضه  املتمزي 
الشعراء”،  “أمري  بـ  امللقب  أحمد شويق،  العرب،  الشعراء 
على  الوهاب  عبد  مساعدة  يف  بدوره  قام  والذي 
تعاونهما  كان  واألدب.  املوسيقي  تعليمه  مواصلة 
بني  سيما  وال  الوقت  ذلك  يف  جداً  شائعاً  املوسيقي 

املجتمع. يف  العليا  الطبقة 

وضع عبد الوهاب حجر األساس لعرص جديد من املوسيقى 
بني  الدمج  يف  الفريد  أسلوبه  خالل  من  الحديثة  العربية 
األساليب املوسيقية العربية والغربية.  كما قام بدمج إيقاع 
إيقاعات  ووضع   ،)1941( الجندول  أغنيته  يف  الفالس 
“يا  حافظ  الحليم  عبد  أغنية  يف  رول  أند  الروك  موسيقى 
عمله  ساعد  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)1957( خايل”  يا  قليب 
توسيع  يف  التقليدية  العربية  واأللحان  الطرب  مع  املبتكر 

الفرق التقليدية املرصية.

الثقافة  إىل  املوسيقية  املرسحيات  بتقديم  الوهاب  عبد  قام 
كرث من 1800 أغنية. وُيعترب  املرصية السائدة ويضم سجله أ
القرن  الحديثة يف  العربية  املوسيقى  على نطاق واسع والد 

العرشين، وأحد أعظم امللحنني يف عرصه.

مصطلح موسيقي

طرب: نوع من املوسيقى العربية تعرف على 
أنها تثري املشاعر وغالًبا ما ُترتجم على أنها 

“سحر فتان”.

 مـحمد عبد
الـــــــــوهــــاب

واملستمع  العظيم  “املطرب 
بمجهود  يقومان  العظيم 

يغين  حينما  األول  متساوي، 
يسمع.” حينما  والثاين 

هل تعلم؟

النشيد  بتأليف  الوهاب  عبد  دمحم  قام 
تونس  بينها  من  عدة  لبلدان  الوطين 

واإلمارات!

معلومة ممتعة

 
ٍ
أغان عدة  بتأليف  الوهاب  عبد  قام 

اغنيتها  منها  كلثوم،  أم  الشهرية  للمطربة 
عمري”. “انت   1964 لعام  املشهورة 


