
 
 

 

م هللا الرحمن الرحٌمسب  

 

بشهادتً فٌهم  وحٌاتً هوأن أكرمهم فً حٌاتهمبعد خمسٌن سنة فً المٌدان الفنً الموسٌقً  أرٌد أن أنهج نهجا جدٌدا فً عالقتً باصدقائً

واهم الثقافً ولذلك تومكانتهم الفنٌة ومس االطالع على أخالقهم هم لمدة طوٌلة مكنتنً من عالقتً ببما أعرفه عنهم من خالل بصدق و أمان 

.المعروف المحترف اخترت بادئ ذي بدء األستاذ امحمد كحكحنً ضابط االٌقاع  

 امحمد كحكحنً ستاذاأل

     ن و السنة.تقلٌدٌة  مبنٌة على القرأ و حضً بتربٌة دٌنٌةرع فً بٌت وقور ترع 3791من موالٌد مدٌنة سال سنة امحمد كحكحنً               

بالمدٌنة العثٌقة بالرباط  حتىدار موالي رشٌد'' ندلسً التحق بالمعهد الموسٌقً ''الطرب األ  خاصةمٌوله الى الموسٌقى وحس بأولما                    
الشرٌف موالي عبد األستاذ وندلسٌة فً الموشحات األسعٌد السكوري ستاذ األ بٌنهم جالء منأساتذة أعلى ٌد تتلمذحٌث ندلسً أالسابعة مستوى السنة 

الذي الزمه  حمد الزكًستاذ الحاج مالشٌخ األندلسٌة ثم انتقل الى قسم لة الطر والدربوكة و الموشحات األآ خذ عنه العزف علىأالذي السالم امالحً 
و هما مٌزان قائم و نصف الحجاز  ندلسٌة األ المٌازٌن وأجملنذرمن أ مفقودٌن مٌزانٌن الكثٌر و خاصةخذ عنه أحٌث  التمام تعلٌمه الفنًن الى اآل

.و نصف الرصد المشرقً و مٌزان قائم  

شائبة و الطر بعزف بدٌع و اٌقاع سلٌم ال تشوبه  لة االٌقاع فجمع بٌن الدربوكةآلمع العازفٌن على أبرز و أمن امحمد كحكحنً و ٌعتبر                  

 و تغطٌة.وال تنقصه قفلة أ

ن تجتمع أخرى قل أٌضا بصفات لكن أوأواتقانه الفنً ببراعة عزفه لٌس فقط ندلسٌة جواق األوساط الفنٌة بٌن األفلما ذاع صٌته فً األ                 

 فبدأ ربٌةندلسٌة المغجواق األاء األصبح محط اهتمام جل رؤسفأانة تربٌته صفاء قلبه و متوخالقه و حسن سلوكه طٌبة أ كلها فً شخص واحد وهً 

.مٌن الدبً الحاج محمد أندلس برئاسة اب األبالرباط  ثم التحق بجوق شبالزكً  الحاج محمدصٌل برئاسة مسٌرته الفنٌة الكبرى مع جوق الطرب األ  

موعته لما كان و مجستاذ محمد العروسً األعمل مع خرى حٌث ندلسٌة المغربٌة األجواق األالفنٌة مع باقى األ ت رحلتهأو من هنا بد                

خوٌن ة و كذلك مجموعة األو مجموعته روافد بمدٌنة طنج عمر المتٌويستاذ األسه بطنجة ثم عمل مع أمستقرا بسال و بعدها لما انتقل الى مسقط ر

 فاةو بعدالحاج محمد الطود رئاسة و كذلك جوق االذاعة ب  طال هللا فً عمرهأ د الزٌتونًحمأالشٌخ  ثم مجموعةفهد بنكٌران  األستاذبنكٌران برئاسة

على  الصغٌرة األندلسٌة الموسٌقٌة ناهٌك عن عدد كبٌر من المجموعات  .موالي على الغنٌمً األستاذ حمد الوكٌلً رحمه هللا ثم برئاسةأموالي  الشٌخ 

و حاتم الوكٌلً  و مجموعة ادرٌس اكدٌرة  مثل مجموعة فً الثمانٌنات و التسعٌنات ندلسٌة بالرباط و سالالتً برزت فً الساحة األ ندلسًشكل تخت أ

محمد  مجموعة  خرىقٌمها بٌن الفٌنة و األت تالتً كان الفنٌة والسهرات والنزهات عبد الكرٌم بلبلو مجموعة  امالحً  عبدالسالم مواليمجموعة 

ول و الجٌل الثانً و كان بهذا االحتكاك ٌصقل موهبته فً لٌٌن و الموسٌقٌٌن من الجٌل األو ٌحضرها عدد كبٌر من اآلببٌته بالهرهورة الحراث الداودي 

متابرة لٌشق بعد ذلك طرٌقه بٌن الكبار.صبروصمت و  

نه ٌحضى بشخصٌة بارزة ضمن لة الطر و الدربوكة فً الوقت الحاضرألأكبر العازفٌن على من ألمع و أجود و أامحمد كحكحنً وٌعتبر               

خذ زمام فهو أثناء العزف ٌأول وهلة خذ المبادرة ألندلسً حٌث ٌأاخل الجوق األه ذجود طٌلة و قوٌة  وكرٌزماالمجموعة الموسٌقٌة وله حضور متمٌز

و باخرة و كأنه ربان سفٌنة سٌاحٌة أ ,سبحان هللا ,فتراه ٌتصرف  ٌزانة فً الصنائع و الحركة فً الملٌرٌح الرئٌس و العازفٌن من مشاق النفق موراأل

.الطربفً العزف و نشاطالراحة و هذا الحماس و هذا ال النشوة و هذه و كل من اشتغل معه ٌشعر بهذه ,تشق عباب البحر تجارٌة كبٌرة  

ٌة متالطمة حول السفٌنة وهو ٌقودها بمهارة عالٌة وثقة كبٌرة الى بحر ثمواج عاأمستمعٌن بٌن جمهور الوفتراه ٌبحر بركابه من عازفٌن                

لٌغوص بسفٌنته فً بحر لج هائج عند الدخول الى الصنائع المشغولة و كل  ةرٌصدتالالبغٌة ومان فٌنطلق من بحر هادئ فً بداٌة المٌزان بحركة األ

ولى والقنطرة ألنه ٌعبر القنطرة اأكمان و االنتقال ببراعة فائقة الى حركة ثانٌة من و األخذ الركاب جمٌعا الى بر األأن ٌأاالنظار موجهة الٌه  الى 

والخوف من هول الغرق.أعب ثي احساس بالأمٌن دون أو خلل فً المٌزان فتحس و كانك انتقلت الى بحر هادئ و أمشقة  الثانٌة دون ثعب أو  

 ن السفٌنة قدأعوربخرى فٌنتابك شأة ثارة جتراه ٌبحر بك بٌن الصنائع الخفٌفة الراقصة كاالمواج البحرٌة الهادئة ثارة و الهائ .وعندها               

مان فً بر أمن و بأ كحكحنىامحمد ة والسٌولة المرٌحة فتحط سفٌنة صافٌذو الزرقة ال  نها انتقلت من االطلسً الى المتوسطخركأأ أخذت اتجاها

 البارع الربان الفنان خرى مع هذاأعب و كلنا شوق و حنان فً العودة الى رحلة ثو أف و المتقارب و الخروج من الرحلة و المٌزان دون عناء االنصرا

مان.أمن و أبكل ثقة و من نوبة الى أخرى و المٌزان فً بحر الصنائع و التواشً من زمان الذي عرفته و سافرت معه مرارا وتكرارافً االثفان   

من  بدي شهادتً فٌهً المتواضع و الصادق فٌه ألأٌو ر لمدة ثالثٌن سنة مضت وعاشرته الرجل الذي عرفتهامحمد كحكحنً  هذا هوسٌدي              

ندلسً....هل الطرب األر االٌقاع فً النوبة و خاصة عند أسرار ودروب المٌزان و الصنعة و دوأخالل معرفتً البسٌطة ب  

جٌال القادمة خلقا و خلقا ن ٌجعله نبراسا ٌستنٌر به األمثاال ٌقتدى به وأ ن ٌجعلةأو طول العمر و   ن ٌرزقه الصحة و العافٌةفاهلل أسال أ              
 ا بالدنا الحبٌبةو الموروث الثقافً الرفٌع الذي تزخر به البدٌع ٌرالستمرارهذا الفن الراقًبالمغربً الكاألندلسً لوسط الفنً اوأن ٌعززبه  وأدبا وعلما

  .انه على كل شًء قدٌر وباالجابة جدٌر لألجٌال المقبلة ان شاء هللا.

8138أبرٌل  8األحد  ,الهرهوة  

    ذ. محمد الحراث الداودي

             هللا ولٌه


