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  استاد اکبر قريشی

   مصریۀدنام الکلثوم خوان
 !موده بود نءرا وقف  فقرا  پول و دارائی خود،زندگی ھنری

    
 االزھر می روند امعةج  برای تحصيالت  عالی  به نمحصالمصر يگانه کشور اسالمی ست که از تمام  جھان اسالم  

  االزھر سومين انشگاهد  االزھر يا ةعدر اين دانشگاه تحصيالت عالی  به سطح  ماستری  و دکتورا وجود دارد  جام

  ٧٣٧در کشور تونس که درسال » الزيتونه « انشگاهدکه اولين . است   قديمی در سطح  جھان رکز تحصيالت عالیم

 ميالدی ٨۶٩در کشور مراکش  که در سال » فاس«در شھر »  قرويين « انشگاهدبرای علوم اسالمی ميالدی  ودومين 

  تر  ميالدی برای علوم  اسالمی  افتتاح گرديد که االزھر تا امروز  با رونق٩٧٠و سومين آن االزھر  است که درسال 

چند  قالده  ه به عالوۀ ھزاران انسان خردمند، وطنپرست و دانشمند با تأسفکاز سابق  در کشور مصر  فعاليت دارد 

 در آنجا  تحصيل  وغيره » عبدالرسول  سياف و » ھان الدين  ربانیبر« ،» صبغت هللا مجددی « اخوان وطنی ما چون 

  .گردد االزھر که در شھر  قاھره موقعيت  دارد  بسياری  از فتواھای  اسالمی  از آنجا صادر می ةجامع .کرده اند 

اکنون  که طالبان موسيقی  را حرام  می دانند در مصر  واالزھر که در دادن  فتوا  ھای  اسالمی مشھور  ھستند  ھيچ 

  . ه استکردن صادر ی ئيقی  وممنوعيت آن  چنين فتواگاه در مورد موس
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 موسيقی نوازان  وخواننده مانند اقوام  ديگربه موسيقی  و خواننده ھا ونوازنده ھا ارج فراوان می گذارند وھا  مصری 

   . مفاخر بزرگ کشور مصر به شمار می روندۀکلثوم به ميان آمدند که امروز از جملالھای  بزرگی  چون ام 

 ،» ابراھيم البلتاجی«ای مذھبی به دنيا آمد، پدرش،  ميالدی    در خانواده١٩٠۴ شھير مصری درسال ۀکلثوم  خوانندالام 

طمای «وی در روستای . دار بود  خانهزن، »فاطمه المليجی«ش و مادرش، روستای محل تولد» امام و مؤذن«

  .    در نزديکی دلتای نيل زاده شد»دقھليه« واقع در استان »سنبالوين« از توابع شھر »الزھايره

 .کلثوم با گوش دادن به آموزش آواز وقرائت قرآن  توسط پدرش به برادر بزرگش، خالد، آواز خواندن را فراگرفتالام 

ھای جوانی استعدادی شگرف در خوانندگی از خود نشان داد و ھمچنين تالوت قرآن را از پدرش  وی از ھمان سال

  . آموخت و بنا به برخی روايات، تمام آن را از برکرد

شان بپيوندد و از آن پس به  ی او پدرش به وی پيشنھاد کرد که به گروه خانوادگیاش با توجه به توانائ  سالگی١٢در 

 .کرد دند را تکرار میخوان  پشتيبان تنھا آنچه بقيه مینوان خوانندهع

پوشيد تا از حساسيت به خواندن يک دختر   نشين لباس می  به شکل پسرھای باديه  پدرش در مراسمۀاو به توصي

  .جلوگيری کنند

  آواز خواندن دخترش  پدرش خود امام مسجد بود  نه تنھا از پدر وفاميلش  ھر چند که مردمان  مذھبی بودند  و

کلثوم را  با لباس  باديه نشين ھا  به حيث خواننده  که آواز را تکرار می کردند  در گروه الجلوگيری  نکرد بلکه  ام 

  . خود جا داد

  .  سال  قبل از امروز  جلوگيری نکرد١٠٠کلثوم الجامعه اسالمی مصر ھم  از آواز خوانی  ام 

 مليون نفر شرکت کردند ۴ربی را  در نورديد ودر مراسم خاکسپاری  وی بيش از کلثوم  تمام  کشور ھای عالشھرت ام 

  .واين بزرگترين  تشييع  جنازۀ غير سياسی  در جھان بود

  به خاک سپرده شد » امام شافعی«  از پيش تعيين شدۀ ۀکلثوم  در مقبرالام 

ھای موسيقی او ھنوز جزو  آلبوم. ترين خوانندگان زن در جھان عرب بود ٔ اين خواننده اھل مصر از محبوب

  .شھرت يافت»بانوی آواز عرب«و »ٔستاره خاور«ھا به لقب  او در ميان عرب. ھا ھستند ترين پرفروش

کلثوم در تمام  جھان وکشور ھای عربی   چھره الآواز  خوانی در تمام دنيای  عرب وجود دارد وھنرمندانی چون ام 

کلثوم  بايد مجازات  شود  بلکه  ام ال نگفت که موسيقی حرام است وام ھای  ماندگار ھستند که ھيچ عرب  وعجمی 

 را »کمال«پادشاه وقت مصر باالترين نشان فضيلت يعنی نشان  از دست ملک فاروق اول، ١٩۴۴ کلثوم  در سالال

  .  گرفت  سلطنتی و سياستمداران تعلق میۀگرفت ، نشانی که تنھا به خانواد

وحشی ھای پنجابی  قدرت را به الطاف  امريکائی ھا  به دست گرفتند  با استناد  به  اما در کشور ما  از روز که 

  .  حرام ناميدند  موسيقی را شريعت

در کجای دين عربی  اين  . ميليون ھا نفر انسان ھای  ھنر دوست را  غمگين وھزاران  ھنرمند را بيچاره ساختند 

اران نفر را  از شغل شان بيکار و ز ھ. خفه کنيد  ران آوازخوانمده است که  صدای ھزاراآ بشری  وشقاوت ضدجنايت

  .  اين قساوت بربر منشانه   تمام آالت موسيقی  را شکسته ويران نموده اند ۀ عالوهبطالبان . خانه نشين بسازيد

ايع خوند ھا به جای منموعيت  موسيقی  که  برای شادی وسالمتی روح ست بچه بازی  وفجآ مال ھا و  ، حضرات 

تا روح وروان کودکان  از آسيب ھای بزرگی که برای شان می .    ممنوع  کنيد،ديگر  را که در  مساجد انجام می دھيد

 کنيد  تا آياتی که برای   قوم لوط ءبا ممنوعيت  بچه  بازی  يکی از احکام دين تان را  اجرا. رسانيد  در امان   بماند

 . تکرار نگردد، ومکان نياز داردی خدا ست وخدای تان به جاۀفرستاده شده بود در مساجد که گويا خان


