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 جميل بشير 

سعاد الهرمزي

نتذك���ر  الربي���ع  بداي���ة  وم���ع 
الزم���ن اجلمي���ل حي���ث عب���ر 

والف���ن  الراقي���ة  املو�سيق���ى 
نتذك���ر  العن���وان..  كان  واالب���داع 

اي���ام ال�س���رق املو�سيق���ي اجلميل حيث 
االن����س((،  ))لي���ايل  ))االط���ال((،  كان���ت 

))اجلن���دول((، ))الربي���ع((، ))يف يوم م���ن االيام((، 
))عتاب((، ))اأخذوا الريح واأخ���ذوا الليل((، ))اوعدك((، 
))الوداع((، على �سبيل املثال ال احل�سر، كانت متاأ �سماء 
ال�س���رق ب�سذى االل���ق والده�سة، ومّر ه���ذا الربيع وكانت 
ا�سع���د حلظة مت���ر يف حياتي هي درا�س���ة اكادميية علمية 
ن���ادرة ح�سل���ت عليها وكن���ت األتهم فيه���ا النقطة واحلرف 
والكلم���ة واجلمل���ة لعمق ما ج���اء فيها والت���ي توؤكد علميًا 
ب���اأن اخلالد فريد االطر����س كان اجل�سر الذي حمل االغنية 
ال�سعبي���ة وارتقى بها وخّلدها، وقيم���ة هذه الدرا�سة التي 
و�سعه���ا املو�سيق���ار الكب���ر العراق���ي جميل ب�س���ر، انها 
�سفاف���ة ومن�سف���ة لكل كبار ذل���ك الزمن م���ع التحليل الذي 
يج���ب ان يزّين كل املكتب���ات املو�سيقية العربية.. وحفاظًا 
عل���ى عذري���ة ال���كام واهميت���ه �ساأنق���ل حرفيًا م���ا جاء يف 

مقالته والتي من احلرام اأاّل نرتكها الأجيال اآتية. 
 ان قالب فني ل���ه الزمة مو�سيقية يف الغالب تكون واحدة 
ثم يعقبها املذهب الغنائي والغ�سن االأول وعودة للمذهب. 
ث���م الغ�سن الثاين وعودة للمذهب ي�ساغ املذهب عادة من 
مق���ام تكون االأغ�س���ان اي�سًا من املق���ام نف�سه ول�سرورات 
التلوي���ن اللحني يلجاأ امللحن اإىل تغير مقامات االأغ�سان 
ع���ن مق���ام املذه���ب اال�سل���ي دون اخل���روج عل���ى القالبية 
املقامي���ة للمذه���ب. ال ميك���ن الق���ول اأن االأغني���ة ال�سعبي���ة 
انطلق���ت من فري���د االأطر�س فلق���د �سبقه يف ه���ذا امل�سمار 
�سيد دروي�س بتاحينه الرائع���ة وعظمة الطاقة االإبداعية 
الت���ي �ساغ بها اأغانيه ال�سعبي���ة،  وغر اأنه ميكن التحديد 
متام���ًا اأن فري���د االأطر�س حّق���ق وحدة االن�سج���ام النغمي 
العرب���ي يف االأغني���ة ال�سعبية ع���ن طريق ا�ستخ���دام اآفاق 
مقامي���ة متنوع���ة لبيئات عربي���ة متعددة، وم���ن املوؤكد اأن 
فريد االأطر�س ا�ستمّد خا�سات جتاربه الفنية يف االحلان 

ال�سعبية من حمتوى روحي اعتمادًا على طاقاته الداخلية 
فهي نتاج ملزاياه و�سجاياه وجتاربه. واملخطط الع�سوي 
لف���ن االأطر�س ال�سعبي ي�ستمد اأن���واره من التاأمل الباطني 
اخل���ازن ملعرفة عميقة باالأنغام العربي���ة املتعددة م�سرية، 
�سوري���ة، لبنانية، عراقية، �سعودي���ة، �سودانية، تون�سية، 
اإىل اآخ���ره م���ع اإ�سف���اء طابع ع�س���ري يتاآل���ف ايجابيًا مع 
اجتاه���ات االأ�سم���اع الفني���ة، اإذا م���ا و�سعن���ا يف ح�سابنا 
اأن فري���د االأطر����س كان يجي���د الغن���اء وفق���ًا للن����س وهو 
عازف نادر عل���ى اآلة العود واآالت عربي���ة واأجنبية اأخرى 
منه���ا )البيانو( وها�سم كب���ر لاأنغام البدوي���ة والريفية 
وم�ستوعب لاأ�سول املقامية العربية وال�سرقية و�ساحب 
�س���وت رخيم ممتد ومتن���وع يف امل�سافات، له قدرة عميقة 
يف جم���ال االإبحار ال�سوتي كم���ا يتمتع مبلكة عجيبة على 
ال�سع���ود والهب���وط، وعلى الرغ���م من اأن لبن���ان و�سوريا 

كانت���ا معق���ًا للمو�سيق���ى ال�سعبي���ة، اإاّل اأن م�س���ر جنحت 
يف حتوير ه���ذه االهمية وجعلها تّت�س���م بالطابع امل�سري 
البالغ ال�سفافية، وهذا ما قام على جهود كبار من امللحنني، 
�سي���د دروي�س )طلع���ت يا حما نوره���ا، زوروين كل �سنة 
مرة، احللوة دي قامت( زكريا احمد )يا �ساة الزين، غني 
يل �س���وي �سوي، القطن( فريد االأطر����س )اأحبابنا يا عني، 

تطلع يا قمر باّليل، يالا توكلنا على الله، يابنت بلدي(. 
ه���وؤالء كر�س���وا ج���زءًا كبرًا م���ن فنهم له���ذا اجلانب اأكرث 
م���ن غره���م م���ن امللحن���ني الكب���ار االآخرين. منه���م حممد 
عب���د الوه���اب )يالل���ي زرعتوا الربتق���ال، هليت ي���ا ربيع( 
فاملو�سيق���ار حممد عبدالوهاب بثقل���ه الفني الاحمدود مل 
يع���ط لاأغنية ال�سعبية م���ن جتليات عبقري���ة مثلما اأعطى 
لفن���ون الغناء االأخرى فعب���د الوهاب مل يج���د يف االأغنية 
ال�سعبي���ة ار�سي���ة حقيقي���ة النط���اق اهتمامات���ه الرئي�سة 
الوا�سع���ة يف جمال التجديد احل���ي ملامح الفن املو�سيقي 
العرب���ي، ب���ل ه���و حت���ى يف كتابته الأحل���ان االأغني���ة طلع 
علين���ا مبزج فني خلطوط حلنية متوازنة بني عمارة الفن 

القالب�ي لاأغني���ة ال�سعبية وبني الطابع اللوين وامليلودي 
لف���ن الطقطوق���ة املمتلىء الفيا����س ف���اإن عبدالوهاب يريد 
لفنه كتابة مو�سيقية معقدة وباأنغام رحيبة وحوار مقامي 
اأّخ���اذ ذي حدو�س���ات لوني���ة ف�سيحة، وتل���ك ال يوفرها فن 
االأغنية ال�سعبية له���ذا مل يطل الوقوف عند هذا النوع من 
التاأليف واجته اىل طريقه املعروف، اأما املو�سيقار ريا�س 
ال�سنباطي، فاإنه اكتفى باأحلان حمدودة يف جمال االأغنية 
ال�سعبية لعل اأبرزها ))على بلدي املحبوب وّدين�ي(( التي 
اأدّته���ا �سيدة الغناء العربي اأم كلث���وم، اإذ اجته ال�سنباطي 
اإىل تطوير القالب الفني للق�سيدة الكا�سيكية وياأتي دور 

املو�سيقار فريد االطر�س يف حتليل 
م���ن هن���ا يت�سح عظم ال���دور ال���ذي األقي عل���ى عاتق فريد 
االأطر����س، وي�ستطي���ع املتتب���ع احل���اذق املل���ّم بتفا�سي���ل 
اال�سالي���ب املو�سيقي���ة العربي���ة اأن يك�س���ف يف مو�سيق���ى 
االطر����س جمي���ع التغ���رات الت���ي ط���راأت على ف���ن تلحني 
االأغني���ة ال�سعبي���ة، فق���د ع���رف هذا الفن���ان الكب���ر، كيف 
يوف���ق بني ف���ن البيئ���ات العربي���ة املتنوع���ة يف الت�سميم 

واالإن�س���اء وميل احل����ّس ال�سرق���ي اىل امليلودي���ا، كما انه 
ا�ستط���اع اأن يقب����س عل���ى خ�سائ�س التكوي���ن االأ�سلوبي 
لقالب ))املوال(( ومزجه بطابع االأغنية كما يف اغنية ))يا 
ديرتي ما لك علينا لوم(( التي اأدتها اأ�سمهان ب�سحر ف�ّيا�س 
وعرب الفرتة التاريخية التي ماأها فن فريد االأطر�س، فقد 
اأنت���ج لن���ا ه���ذا املو�سيق���ار الكثر م���ن االأغ���اين ال�سعبية، 
التي �سغل���ت النا�س وماأت حياتهم وق���د ادخل االإيقاعات 
ال�سريعة، احلادة والعنيفة يف بع�س االأحيان على االأغنية 
ال�سعبي���ة مازجًا على نح���و مبهر االنغ���ام العربية م�سيفًا 
عليه���ا الطابع الفني ل�سخ�سيته، مانحًا اياها لونية جميلة 
م���ن الوحدة الفني���ة ))ليه ت�ستكي اأر�سن���ا والنيل �ساقيها، 
ج���رب اخلواطر على الل���ه، احلياة حلوة، ه���ّل هال العيد، 
من املو�سكي ل�س���وق احلميدية، حبيبة اأمها، يا دلع، توؤمر 
عل���ى الرا�س وعلى الع���ني(( وكثر غره���ا. والتي حتمل 
يف خ�سائ�سها التطور التدريج���ي امل�سروع حمافظًا على 
ت���ني اأ�سا�سيت���ني، نقاء االأ�سل���وب، واجلمع ال�سحيح  خا�سّ
ب���ني ال�س���كل الغرب���ي وامل�سم���ون املحل���ي، ح���اول فري���د 
االأطر����س يف االأغني���ة ال�سعبي���ة اأن يعتم���د عل���ى الرحابة 
النغمي���ة للمق���ام االأ�سل���ي الذي يلح���ن من���ه االغنية وذلك 
بجمعها الف���ذ بني العذوبة الاحم���دودة والتوقد الفيا�س 
اخل���ازن للحد�س اجلمايل، عندما يطل���ق �سوته العري�س 
يف م���وال يقطع به �سر االأغني���ة ال�سعبية ليبلغ فيه جدية 
التاأمات الوجدانية العميق���ة لا�سماع، ثم يعود اىل حلن 
االغني���ة، اذ يختار ملوال���ه مقامًا قريبًا م���ن املقام االأ�سلي. 
اأما االإيقاع���ات املتنوعة التي ا�ستخدمه���ا االأطر�س لتاآليفه 
اللحنية ال�سعبية فهي �سورة لا�ستحداث الذي اأراده لفن 
االغني���ة ال�سعبي���ة التي اكت�س���ت بهذه االإيقاع���ات بالروح 
احلي���ة الطريق���ة املده�سة. ورغ���م اأن ه���ذه االإيقاعات كان 
بع�سها غريبًا، ف���اإن هذا اللون الغربي مل يوؤثر على عراقة 

االأ�سالة ال�سرقية لاأغنية ال�سعبية. 
�سعبي���ة  اغني���ة  يف  فع���ًا  حت����س  اأن  لا�سم���اع  وميك���ن 
واحدة مث���ل ))يلا توكلنا على الل���ه(( بالتنا�سق والتاآلف 
والر�ساقة يف الذوق الفن���ي وال�سقل النغمي البينوي مع 
االج���ادة الفائق���ة يف ا�ستخدام االل���وان!! وفريد االطر�س 
اجت���ه اىل م�سادر متط���ّورة وغنّية من اإيقاع���ات وقوالب 
مو�سيقي���ة اأوروبية، مل تكن متداول���ة باملعنى املعريف يف 
املو�سيق���ى العربية، فل���م يهدف فريد االطر����س اىل ادراج 
نغم���ة �سعبي���ة يف اأعمال���ه الكا�سيكية الك���ربى اإال تدعيمًا 
لطرائقه���ا التلحيني���ة ذات اخل�سائ�س الفيا�س���ة بالتفرد، 
حي���ث اأ�سبح���ت الكلمات واجلم���ل ترتج���م اىل املو�سيقى 
ترجمة دقيقة اعتم���ادًا على تاأثرات واإيقاع ))ال�سراند(( 
اجليا����س والعاطف���ي وبطريق���ة اأ�سيلة وغني���ة بالتلوين 
واالإلق���اء والنربة املعروفة �سمن القوالب االأوروبية التي 
اأدرجه���ا فري���د االأطر����س يف مونولوج ))اأف���وت عليك بعد 
ن�س الليل(( مع خطوط زاخ���رة بالظال اللحنية الرقيقة 
التي تتحّلق بفرادة تتع���اىل مبوهبة اأ�سيلة على م�ستوى 
االقتبا����س والنق���ل اإىل م�ست���وى اخلل���ق وامل�سانعة، ذلك 
اأن درا�س���ات فريد االطر����س الفنية يف املعاه���د املو�سيقية 
االأجنبي���ة خلق���ت عنده نزوعًا نحو ه���ذه املو�سيقى، كانت 
الدلي���ل العظي���م لتجارب���ه الناجح���ة واملوؤث���رة يف اأعماله 

املو�سيقية التي ما زالت حتتل اأ�سماعنا((.
وم���ن خ���ال ما تق���دم تت�س���ح عراقة الفه���م العمي���ق لدور 
االأنغ���ام ال�سعبي���ة يف اأعمال فريد االأطر����س، التي توفرت 
عل���ى حتوي���ات �سعبية �سامي���ة م���ع ات�سافه���ا بالن�سارة 
والبهج���ة، فه���و يف ه���ذا ميكنن���ا االدع���اء ب���اأن اأح���دًا من 
الفنان���ني الكبار مل ي�ساه���ه يف لونه ال�سعب���ي، فاإن الغنى 
النغم���ي واملقامي الذي يحتويه مل يجه���ر به كامًا، اذ �سد 
املر����س عليه الكثر من م�ساعي موهبت���ه الفنية، يف حني 
اأن فري���د االأطر����س اأراد ا�ستجماع كل قدرات���ه الفنية، غر 
اأن ما تركه لنا يبقى �ساهدًا على ثراء االآفاق الروحية لهذا 

الفنان العظيم((. 
عن موقع زرياب املو�سيقي

ابت���داء فهي قالب فني له الزم���ة مو�سيقية يف 
الغالب تكون واحدة ثم يعقبها املذهب الغنائي 
والغ�س���ن االأول وعودة للمذه���ب. ثم الغ�سن 
الث���اين وع���ودة للمذهب ي�س���اغ املذهب عادة 
من مقام تكون االأغ�سان اي�سا من نف�س املقام 
ول�س���رورات التلوي���ن اللحن���ي يلج���اأ امللحن 
اإىل تغير مقام���ات االأغ�سان عن مقام املذهب 
اال�سل���ي دون اخل���روج علىالقالبي���ة املقامية 
للمذه���ب. ال ميكن الق���ول اأن االأغنية ال�سعبية 
انطلق���ت م���ن فري���د االأطر����س فلق���د �سبقه يف 
هذا امل�سمار �سيد دروي����س بتاحينه الرائعة 
وعظم الطاقة االإبداعية التي �ساغ بها اأغانيه 
ال�سعبية، غر انه ميكن التحديد متاما اأن فريد 
االأطر�س حقق وحدةاالن�سجام النغمي العربي 
يف االأغنية ال�سعبية عن طريق ا�ستخدام اآفاق 
مقامي���ة متنوعةلبيئ���ات عربية متع���ددة، فهي 
نت���اج جم���ايل ثق���ايف وحماولة لتدب���ر الدليل 
االإلهامي ال�ساعي اإىل تتابع للعنا�سر النغمية 
امل�سكلة وفق���ا ملعاير مو�سيقية تت���م حيازتها 
ب�سورة واعية. ومن املوؤكد اأن فريد االأطر�س 
ا�ستمد خا�س���ات جتاربه الفنية يف التاحني 
ال�سعبي���ة م���ن حمتوى روح���ي اعتم���ادا على 
طاقات���ه الداخلية فهي نت���اج ملزاياه و�سجاياه 
وجتارب���ه. واملخططالع�س���وي لف���ن االأطر�س 
ال�سعب���ي ي�ستم���د اأنواره من التاأم���ل الباطني 
العربي���ة  ب�سرةباالأنغ���ام  ملعرف���ة  اخل���ازن 
املتع���ددة م�سرية، �سورية، لبناني���ة، عراقية، 
�سعودي���ة، �سودانية،مغربي���ة، تون�سي���ة، اإىل 
اآخ���ره م���ع اإ�سف���اء طاب���ع ع�س���راين يتاآل���ف 
ايجابي���ا مع اجتاهات االأ�سم���اع الفنية، اإذا ما 
و�سعن���ا يف ح�سابن���ا اأن فري���د االأطر����س كان 
يجي���د الغن���اء وفقا للن����س وهو ع���ازف نادر 
عل���ى اآلة العود واآالآت عربي���ة واأجنبية اأخرى 
منها )البيان���و( وها�سم كبر لاأنغام البدوية 
املقامي���ة  لاأ�س���ول  وم�ستوع���ب  والريفي���ة 
العربي���ة وال�سرقي���ة و�ساح���ب �س���وت رخيم 
ممت���د ومتن���وع يف امل�سافات، له ق���درة عميقة 
يف جمال االإبحار ال�سوت���ي كما يتمتع مبلكة 
عجيبةعل���ى ال�سع���ود والهب���وط، يت�س���ح لنا 
بجاء االأ�سل املعماري الفني لاأغنية ال�سعبية 
االطر�سيةوعلى الرغم م���ن اأن لبنان و�سوريا 
كانتا معق���ا للمو�سيقى ال�سعبية، اإال اأن م�سر 
جنحت يف حتوير هذه االأهمية وجعلها تت�سم 
بالطابع امل�سري البالغ ال�سفافية، وهذا ما قام 

علىجه���ود كبار م���ن امللحنني، �سي���د دروي�س 
)طلع���ت ي���ا حم���ا نوره���ا، زوروين كل �سنة 
مرة، احللوةدي قامت( زكريا احمد )يا �ساة 
الزي���ن، غن���ي يل �س���وي �سوي، القط���ن( فريد 
االأطر�س )اأحبابنايا عني، تطلع يا قمر بالليل، 
يال���ا توكلنا على الله، يا بن���ت بلدي(. هوؤالء 
كر�سوا جزءاكبرا من فنهم لهذا اجلانب اأكرث 
من غرهم من امللحنني الكبار االآخرين. منهم 
حممدعبد الوهاب )يا لل���ي زرعتوا الربتقال، 
هلي���ت يا ربي���ع، مني زي���ك عندي ي���ا خ�سرة، 
يامراكب���ي ق���دف عدين���ي( واالأخ���رة غناه���ا 
)حمم���د ام���ني( يف فيلم )ممن���وع احلب(، فان 
املو�سيق���ار حممدعب���د الوه���اب بثقل���ه الفني 
الاحم���دود مل يع���ط لاأغني���ة ال�سعبي���ة م���ن 
جتلي���ات عبقرية مث���ل مااأعطى لفن���ون الغناء 
املونول���وج،  ال���دور،  )الق�سي���دة،  االأخ���رى 
الديالوج، امل���وال، الطقطوق���ة( فعبد الوهاب 
مل يج���د يف االأغنية ال�سعبي���ة ا ر�سية حقيقية 
يف  الرئي�سةالوا�سع���ة  اهتمامات���ه  النط���اق 
جمال التجدي���د احلي ملامح الف���ن املو�سيقي 
العربي، بل هو حتى يف كتابته الأحلان االأغنية 
ال�سعبية طلع علينا مبزج فني خلطوط حلنية 
متوازن���ة ب���ني عم���ارة الف���ن القالب���ي لاأغنية 
ال�سعبية وب���ني الطابع اللوين وامليلودي لفن 
الطقطوق���ة املمتلئ الفيا�س ف���ان عبد الوهاب 
يري���د لفنه كتاب���ة مو�سيقي���ة معق���دة وباأنغام 
رحيب���ة وح���وار مقام���ي اأخ���اذ ذي حدو�سات 
لوني���ة ف�سيحة، وتل���ك ال يوفرها ف���ن االأغنية 
ال�سعبية لهذا مل يط���ل الوقوف عند هذاالنوع 
من التاأليف واجته اإىل طريقه املعروف، وهو 
ما عرف اأي�سا عن املو�سيقار حممدالق�سبجي، 
ال���ذي مل ي���رتك فنا ذا اثر يف ه���ذا اجلانب من 
التاآلي���ف اللحنية العربية، بل اجته اإىل ح�سر 
ملكات���ه االإبداعي���ة يف جمال املونول���وج؛ اأما 
اكتف���ى  ال�سنباطي،فان���ه  ريا����س  املو�سيق���ار 
باحلان حم���دودة يف جمال االأغني���ة ال�سعبية 
لع���ل اأبرزه���ا )عل���ى بل���د املح���ب وبودين���ي( 
الت���ي اأداها املطرب عب���ده ال�سروجي يف فيلم 
)وداد( ث���م اأدتها فيما بعد �سيدةالغناء العربي 
اأم كلث���وم، اإذ اجت���ه ال�سنباط���ي اإىل تطوي���ر 
القال���ب الفن���ي للق�سيدةالكا�سيكي���ة. من هنا 
يت�س���ح عظ���م ال���دور ال���ذي الق���ي عل���ى عاتق 
فري���د االأطر����س، وي�ستطي���ع املتتب���ع احلاذق 
امللم بتفا�سي���ل االأ�سالي���ب املو�سيقية العربية 

جمي���ع  مو�سيقىاالأطر����س  يف  يكت�س���ف  اأن 
التغيرات التي طراأت على فن تلحني االأغنية 
ال�سعبي���ة، فق���د عرف هذاالفن���ان الكبر، كيف 
يوف���ق بني فن البيئ���ات العربي���ة املتنوعة يف 
الت�سميم واالإن�س���اء وبينميل احل�س ال�سرقي 
اىل امليلوديا، كما انه ا�ستطاع اأن يقب�س على 
خ�سائ����س التكوين االأ�سلوبي لقالب )املوال( 
ومزجه بطابع االأغنية ال�سعبية كما يف اغنية 
)ياديرت���ي مال���ك علين���ا لوم(تل���ك الت���ي اأدتها 
ن���ربات اأ�سمه���ان الفيا�س���ة بال�سح���ر يف فيلم 

)غرام وانتقام(. 
وعربالف���رتة التاريخي���ة التي ماأه���ا فن فريد 
االأطر����س، اأنتج لنا ه���ذا املو�سيقار الكثر من 
االأغاين ال�سعبي���ة، التي �سغلت النا�س وماأت 
حياته���م، ففي الوقت ال���ذي كان �سيد دروي�س 
قدانتق���ل بالغن���اء ال�سعبي من غن���اء االأحرف 
والكلم���ات اإىل غن���اء �س���در البي���ت كام���ا اأو 
عجزه،وتف���ن زكري���ا احمد يف تلوي���ن املقام 
االأ�سل���ي لاأغني���ة ال�سعبي���ة مبقام���ات قريب���ة 
من���ه وفيتو�سيع القاع���دة الثقافية الفنية التي 
انطلق���ت منه���ا االأغني���ة ال�سعبي���ة ف���اإن فري���د 
االأطر�س ادخ���ل االإيقاع���ات ال�سريعة، احلادة 
والعنيف���ة يف بع����س االأحي���ان عل���ى االأغني���ة 
االأنغ���ام  مبه���ر  نح���و  مازجاعل���ى  ال�سعبي���ة 
العربية ال�سعبية م�سيف���ا عليها الطابع الفني 
ل�سخ�سيت���ه، مانحااإياه���ا لوني���ة جميل���ة م���ن 
الوح���دة الفنية )لي���ه ت�ستكي اأر�سن���ا والنيل 
�ساقيه���ا، ج���رب اخلواطرعل���ى الل���ه، احلي���اة 
حل���وة، هل ه���ال العيد، م���ن املو�سكي ل�سوق 
احلميدي���ة، حبيب���ة اأمها،ي���ا دل���ع، توؤم���ر على 
الراأ�س وعلى الع���ني( وكثر غرها. ويك�سف 
لن���ا ف���ن فري���د االأطر����س ع���ن نزع���ات التطور 
التدريج���ي امل�س���روع، كم���ا ان���ه ميث���ل نقط���ة 
الب���دء اجلدي���دة الت���ي تت�ساوق م���ع االكتمال 
التط���وري املتوفر على خا�ست���ني اأ�سا�سيتني، 
نق���اء االأ�سلوب، واجلمع ال�سحيح بني ال�سكل 

الغربي و امل�سمون املحلي. 
ح���اول فريد االأطر����س يف االأغنية ال�سعبية اأن 
يعتم���د علىالرحاب���ة النغمية للمق���ام االأ�سلي 
الذي يلحن منه االأغنية وذلك بجمعها الفذ بني 
العذوبةالاحمدودة والتوقد الفيا�س اخلازن 
للحدو����س اجلمالية، مع احتفائها بال�سيحات 
العاطفي���ةيف ذروات ن�سوان���ه، عندم���ا يطل���ق 
�سوت���ه العري����س يف م���وال يقط���ع ب���ه �س���ر 

االأغني���ة ال�سعبيةليبل���غ في���ه جدي���ة التاأمات 
الوجداني���ة العميق���ة لا�سم���اع، ث���م يعود اإىل 
حل���ن االأغنية، اذيختار ملوال���ه مقاما قريبا من 
املقام االأ�سل���ي. اأما االإيقاع���ات املتنوعة التي 
ا�ستخدمهااالأطر�س لتاآليف���ه اللحنية ال�سعبية 
فه���ي �س���ورة لا�ستح���داث ال���ذي اأراده لف���ن 
االغني���ة ال�سعبيةالتي اكت�ست بهذه االإيقاعات 
بال���روح احلية الطريق���ة املده�س���ة. ورغم اأن 
ه���ذه االإيقاع���ات كان بع�سها غربي���ا، فان هذا 
الل���ون الغرب���ي مل يوؤث���ر على عراق���ة االأ�سالة 
ال�سرقي���ة لاأغنيةال�سعبية. وميك���ن لاأ�سماع 
اأن حت����س فعا يف اأغنية �سعبي���ة واحدة مثل 
)يال���ا توكلن���ا علىالل���ه( بالتنا�س���ق والتاآلف 
والر�ساق���ة يف الذوق الفن���ي وال�سقل النغمي 
البيئ���وي م���ع االإجادةالفائق���ة يف ا�ستخ���دام 
االألوان واجلمع الزاهي بني الت�سميم واللون 
دقائقه���ا  عل���ى  ب�سيطةتوف���رت  اأ�سلوبي���ة  يف 

الرائعة ال�ساعرية. 
ومهم���ا يك���ن م���ن التبا����س يف جتربت���ه، ذاك 
الذي يكمن يف تاأخر اال�ستدعاء الثقايف الذي 
يتاق���ى فيه الف���ن الذاتي بالف���ن املو�سوعي، 
فاأن���ه كان من املمكن اأن يتح���ول الفن ال�سعبي 
عند فريد االأطر�س اإىل ح�س اجتماعي يج�سد 
اكت�سافاتال�سفاء الهديف وليعك�س يف ر�ساقته 
و�ساعريته ومتا�سك���ه النغمي العجيب اأف�سل 
ف�سيل���ة فنيةمتح�س���رة! ومن امله���م القول اأن 
فريد االأطر�س بنى �سهرته الوا�سعة على دوره 
الكبر يف كتابة االأحلان لاغاين الكا�سيكية 
الطويل���ة اأكرث مم���ا لعب م���ن دور يف االأغنية 
ال�سعبيةوالطقطوق���ة! وفري���د االأطر�س اجته 
اإىل م�س���ادر متط���ورة وغني���ة م���ن اإيقاع���ات 
وقوال���ب مو�سيقيةاأوروبي���ة، مل تكن متداولة 
باملعن���ى املع���ريف يف املو�سيق���ى العربية، فلم 
يه���دف فريداالأطر����س اإىل اإدراج نغمة �سعبية 
يف اأعمال���ه الكا�سيكي���ة الك���ربى اإال تدعيم���ا 
لطرائقهالتلحيني���ة ذات اخل�سائ�س الفيا�سة 
بالتف���رد، حي���ث اأ�سبح���ت الكلم���ات واجلم���ل 
ترتج���م اإىلاملو�سيق���ى ترجمة دقيق���ة اعتمادا 
على تاأث���رات اأ�سيلة من التلوي���ن واالإلقاء و 
النرب. واإيقاع )ال�سراند( اجليا�س والعاطفي 
املع���روف �سمن القوال���ب االأوروبي���ة اأدرجه 
علي���ك  )اأف���وت  فريداالأطر����س يف مونول���وج 
بعد ن����س الليل( مع خطوط زاخ���رة بالظال 
اللحني���ة الرقيقةالت���ي تتحلق بف���رادة تتعاىل 

مبوهوبي���ة اأ�سيل���ة عل���ى م�ست���وى االقتبا�س 
والنق���ل اإىل م�ستوىاخلل���ق وامل�سانعة، ذلك 
اأن درا�س���ات فريد االأطر����س الفنية يف املعاهد 
املو�سيقي���ة االأجنبيةخلقت عن���ده نزوعا نحو 
ه���ذه املو�سيقى، كانت الدليل العظيم لتجاربه 
الناجح���ة واملوؤثرة يف اأعماله املو�سيقية التي 

مازالت حتتل اأ�سماعنا. 
وه���ذا اأي�سا ينطبق عل���ى املقطوعةاملو�سيقية 
الرائعة )رق�س���ة العبيد( الت���ي األفها االأطر�س 
يف فيلم )اأمر االنتقام( متيزتباإيقاع اأوروبي 
)البول���رو( ملا فيها م���ن تاأكيد درامي تعبري 
وت���اوة القائية مو�سيقيةيف ن���ربات متهادية 
بعي���دة عن القف���زات النغمي���ة ال�ساخبة، فهي 
ت�سته���ل بع���زف مهي���ب م���ن الطب���ول متهي���دا 
لظهور اآالت اأوروبية بحتة تنفرد بخ�سائ�س 
عزفي���ة �ساعرية خ�سبة، عميق���ة كاآالت)االبوا 
والت�سيل���و والكمان( غر ان���ه ال ميكن االإقرار 
باأن هذه املقطوعة مل تعتمد علىبع�س النغمات 
ال�سعبية، فعلى العك�س فاإنها حوت على مهارة 
التن���اول ال�سعبي باالأ�سلوباملو�سيقي الر�سني 
املت���وج باالإب���داع، احلاف���ل بطريق���ة التوزيع 
وباأ�سلوبيةمب�سط���ة خالي���ة  االورك�س���رتا يل 
من التعقيد االأجوف! كم���ا اأن املو�سيقار فريد 
االأطر����س ا�ستغل اجلانب النغمي ال�سعبي يف 
اوبريتات���ه الغنائية املطعمة بنظ���ام الكورال 
ال�سوت���ي  التن���اول  وخ�سائ����س  االأوروب���ي 
للطبق���ات العالي���ة ال�سادحة اجله���رة، وعلى 
الت���ي  البديع���ة  االأغ���اين  اخل�سو����س  وج���ه 
حلنه���ا الأ�سمهان، تل���ك التي تتاأل���ق فيها طبقة 

)ال�سوبرانو( الدرامية ذات املدى الوا�سع. 
ومن خال ما تقدم تت�سح عراقة الفهم العميق 
لدور االأنغام ال�سعبية يف اأعمال فريداالأطر�س، 
التي توفرت على حتويرات �سعبية �سامية مع 
ات�سافه���ا بالن�س���ارة والبهج���ة، فه���و يف هذا 
ميكننا االدعاء باأن اأحدا من الفنانني الكبار مل 
ي�ساهه يف لون���ه ال�سعبي، فاأن الغنى النغمي 
واملقام���ي الذي يحتوي���ه مل يجهر به كاما، اذ 
�س���د املر�س علي���ه الكثر منم�ساع���ي موهبته 
اأراد  االأطر����س  فري���د  اأن  ح���ني  يف  الفني���ة، 
ا�ستجماع كل قدراته الفنية، غر اأمنا تركه لنا 
يبق���ى �ساه���دا على ثراء االآف���اق الروحية لهذا 

الفنان العظيم.
عن كتاب فريد االطر�ش/
 تاأليف �سعاد الهرمزي

فريد االطرش 
حامل لواء االغنية الشعبية العربية

الخصائ��ص الجوهرية في موس��يقى فريد 
األطرش الشعبية

تبقى االنشاءات الخاصة يف موسيقى فريد االطرش يف جانبها 

)الشعبي( عالمة غري قابلة لالمحاء إذ أن هذا التاريخ كان يحال 

برمته إىل فاعلية الذات الفنية باعتبارها امللجأ الحي، تلك التي 

انعقدت فيها املصالحات النغمية الش��عبية العربية املتنوعة 

عىل نحو باهر يف )اوبريت( بساط الريح.

تل��ك التجرب��ة الفائقة الخط��ورة بأقىص ما تس��تطيع الطاقة 

الخالقة الدفاق��ة التي ميتلكهااملوس��يقار أن تعطي مثل هذا 

العمل املعرب عن تنوع البيئة النغمية العربية.

وقب��ل الحديث عن الخصائص الجوهرية يف موس��يقى فريد 

األطرش الشعبية البد أن نأيت عىل تعريف لألغنية الشعبية.
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كمال القاضي

* باق���ات الورد يف كل مكان يف بيته، فقد كان 
يجت���از نوبة م���ن نوبات املر�س ال���ذي الزمه 
منذ ال�سيف املا�س���ي، ومن اجل العاج ذهب 
اىل لندن ومكث ثاث���ة ا�سهر ثم عاد بن�سائح 
كث���رة من الدكت���ور جي�سون ال���ذي ي�سمونه 
م�سي���ح القلب يف لندن، واهم ه���ذه الن�سائح 
ان ين���ام طويا ويبذل اق���ل جمهود يف العمل 
الفني، وي���اأكل امل�سلوق با مل���ح.. وبكميات 
�سئيل���ة ج���دا.. قال ل���ه الدكت���ور جي�سون انه 
يعي����س بربع قلب، وان علي���ه ان يت�سرف يف 

حياته بربع ما كان يعمل يف كل �سيء.. 
وفري���د االطر�س يحب احلي���اة، يحب ال�سهر، 
ويح���ب ال�سخ���ب، ويح���ب الطع���ام، ويح���ب 
الغن���اء، فكيف ميك���ن ان يعي�س رب���ع حياة.. 

قال يل فريد االطر�س: 
- يقول���ون انن���ي ا�سه���ر، وان ال�سه���ر غل���ط، 
والواق���ع انني ال ا�سه���ر كما كنت يف املا�سي، 
كما انني ان���ام حوايل ع�س���ر �ساعات كل يوم 
وه���ذا يكف���ي، ويف الطع���ام التزم���ت منته���ى 
الطاع���ة، ال يخلو االم���ر من"نقنقة"ب�سيطة.. 
وق���د تعب���ت من ه���ذه النقنقة رغ���م ب�ساطتها، 
وعدت اىل الطاع���ة الكاملة، وانا االن اتناول 
جبن���ا ب���ا مل���ح وخ�س���را م�سلوق���ة ومرب���ة 
وكومبوت، وحني اح�س بتعب من اي �سنف 
من ا�سناف الطعام التي اتناولها امتنع عنها 
عل���ى الفور وانن���ي ا�ستطي���ع ان اكون طبيب 
نف�س���ي، وله���ذا ال احب ان يك���رث علي االطباء 

بالن�سائح. 
ال وعينيك 

و�ساألت فريد االطر�س: 
- ولكنك كنت جت���ري بروفة احدى االغنيات 
االن، فه���ل يتف���ق ه���ذا املجه���ود م���ع حالت���ك 

ال�سحية؟
فقال فريد االطر�س: 

ال�سه���ر،  يف  نف�س���ي  احك���م  ان  ا�ستطي���ع   -
الطع���ام،  م���ن  نف�س���ي  اح���رم  ان  وا�ستطي���ع 
ع���ن  نف�س���ي  اع���زل  ان  ا�ستطي���ع  ال  ولكن���ي 
فن���ي، ان احلي���اة من غ���ر غناء، م���وت اآخر، 
ث���م انن���ي اقد����س امل�سئولية وح���ني عدت من 

باري����س فهمت م���ن �سرك���ة القاه���رة لل�سينما 
انها م�ستعدة لب���دء ت�سوير فيلم اخلروج من 
اجلنة"ق�س���ة توفي���ق احلكي���م"، وان على ان 
ا�سج���ل االغ���اين قبل بدء الت�سوي���ر كعادتي، 

وقد �سجلت بالفعل ق�سيدتني.. 
لل�ساعر ب�سارة اخل���وري – االخطل ال�سغر 

– ومطلعها: 
ا�سنيتني بالهجر ما اظلمك 

فارحم ع�سى الرحمن ان يرحمك 
والثاني���ة ق�سي���دة ال�سدي���ق املرح���وم كام���ل 

ال�سناوي ومطلعها:
ال وعينيك يا حبيبة روحي 

مل اعد فيك هائما فا�سرتيحي 
�سكنت ثورتي ف�سيان عندي 

ان تعيني او جتنحي للجموح 

انا.. وكامل ال�سناوي! 
وتهدج �سوت فريد االطر�س وهو يقول: 

- وقد كانت امنيت���ي ان ي�سمع املرحوم كامل 
قب���ل ان مي���وت،  ال�سن���اوي حل���ن ق�سيدت���ه 
ولكن املوت اختطف���ه منا فجاأة فرتك فراغا ال 

ي�ستطيع ان�سان اآخر ان مياأه.. 
و�ساألت فريد االطر�س:

- ما حكاية كامل ال�سناوي معك.. �سمعت انك 
بكيته كثرا؟ 

فقال فريد: 
- كي���ف ال ابك���ي �سديقا؟ كي���ف ال ابكي كامل 
الفن���ان ال�ساعر االديب املره���ف احل�س، انني 
احببت كامل من كل قلبي رغم ان �سداقتنا مل 
تتعد الثاثة اع���وام – انه كان يقول يل:"انا 

حبيت���ك عل���ى ك���رب وعل�س���ان ك���ده �سداقتن���ا 
كب���رة، وقد كنت اذه���ب الي���ه يف امل�ست�سفى 

كل يوم!.
وقال فريد ويف �سوته حزن وا�سح:

- وقد غنيت لكامل ال�سناوي ق�سيدة: 
عدت يا يوم مولدي.. عدت يا ايها ال�سقي

وكان���ت هذه الق�سي���دة يف درج الفنان حممد 
عبد الوهاب ملدة طويلة، فلما قراأتها يف احدى 
ال�سحف اعجبتن���ي وات�سلت بكام���ل ال�ساله 
ان كان���ت قد حلنت فعا، فقال: ال.. اطلبها من 
عبد الوهاب، ومل اطلبها طبعا، امنا جاء كامل 
بعد �سهر يف حفلة عيد مياده.. اقمتها عندي 
تكرمي���ا ل���ه، ومعه الق�سي���دة وق���ال: اذا كنت 
اح�س�س���ت معانيها فلحنها ان���ت.. وكان يجئ 
كل ي���وم لي�سم���ع اجلدي���د فيه���ا.. وكان يبكي 

وهو ي�سمع: 
انا عمر با �سباب.. وحياة با ربيع 

ا�سرتي احلب بالعذاب.. ا�سرتيه فمن يبيع؟ 
وقد كانت ه���ذه الق�سيدة اغني���ة ا�سا�سية يف 
فيل���م يوم با غ���د الذي اخذن���ا ا�سمه من بيت 

فيها.
و�ساألت فريد االطر�س: 

- م���رة اخ���رى.. اال يتعار�س املجه���ود الذي 
تبذله مع حالتك ال�سحية؟

فقال: 
- انن���ي �سجلت اغني���ة �سعبي���ة ملر�سي جميل 

عزيز مطلعها: 
انا وانت وال حب تالتنا 

انا وانت وب�س 
انا وانت وب�س يا حاوتنا 

انا وانت وب�س
لقمة �سغيورة تكفينا.. ا

انا وانت وب�س. 
ورغم ان الدكتور جي�سون حدد يل ان ا�سجل 
اغنيت���ني فقط كل ع���ام فانني ل���ن ا�ستطيع ان 
اتخل���ى عن م�سئوليتي ف�سجلت ثاث اغنيات 
يف ثاثة ا�سهر.. النني ال احب ان اكون �سببا 
يف عم���ل فن���ي ترتبط ب���ه م�سالح مئ���ات من 
النا�س، وال احب ان افقد ولو ذرة من �سمعتي 

الفنية.. 
ملاذا انا حزين!! 

وقال فريد:
- انني حزي���ن الن الدكت���ور جي�سون منعني 
م���ن الغناء على امل�س���رح.. انه قال يل انني قد 
اموت وان���ا اغني على امل�سرح، انه ي�سمح يل 
بالغناء ال�سينمائي النني ا�ستطيع ان ا�سرتيح 
في���ه.. انني اغني على فرتات، اما الغناء على 
امل�سرح فيتطلب جمهودا متوا�سا ملدة �ساعة 
او ن�س���ف �ساعة.. انن���ي ال ا�ستطيع ان اظهر 
ام���ام جمه���وري اال كم���ا تعود جمه���وري ان 
ي���راين.. انني �سا�ساف���ر اىل امريكا للعاج.. 
�سوف اج���د هن���اك و�سيلة تقن���ع االطباء بان 
اغن���ي يف عي���د الربي���ع الق���ادم.. حفل���ة �س���م 

الن�سيم ال�سنوية.. 
وقال فريد: 

- ن�سيت ان اقول ان احلاين اجلديدة راعيت 
فيه���ا ان تك���ون عل���ى م�ست���وى ق�س���ة يكتبها 
توفي���ق احلكي���م، وله���ذا اعتقد انه���ا �ستكون 

�سيئًا جديدًا يف كل �سيء.. 

انا ممنوع من االغاين الطويلة
و�ساألت فريد االطر�س:

- ه���ل معن���ى ان �سحت���ك ال ت�ساع���دك عل���ى 
املجه���ود الطوي���ل يف الغن���اء ان���ك �ستح���رم 

جمهورك من اغانيك الطويلة! 
فقال: 

- امتنى ان تتق���دم �سحتي ال�ستطيع ان اقدم 
كل االل���ون، ام���ا احل���اين الطويل���ة الد�سم���ة 
فاعتقد ان ال�سي���دة ام كلثوم هي القادرة على 

غنائها.
و�ساألته:

- �سمعت انك تلحن اغنية لنجاة ال�سغرة! 
فقال: 

- االتفاق عل���ى املبدا موجود ونحن حائرون 
ام���ام كام االغنية.. �سنجده، او مبعنى ادق، 
�سنخت���اره مع���ا بني ايدينا قريب���ا، واحلن لها 
اغني���ة، ان جن���اة ال�سغ���رة �ساحب���ة �سوت 

معرب واداء حلو.

- ما اخبار مو�سيقاك يف اخلارج!
فقال: 

- تعطل فران���ك بور�سيل عن عم���ل ا�سطوانة 
ه���ذا الع���ام م���ن مو�سيق���اي. انه متف���ق معي 
عل���ى ان يعي���د توزيع مقطوعات���ي املو�سيقية 
ويطبعه���ا عل���ى ا�سطوان���ات تب���اع يف جميع 
انح���اء اوروبا وامري���كا، ان التجربة االوىل 
دخ���ويل  ولك���ن  كب���را،  جناح���ا  جنح���ت 
امل�ست�سف���ى طوال ال�سي���ف املا�سي عطلنا عن 
تنفيذ م�س���روع الع���ام الث���اين، ان مو�سيقانا 
الع���امل النه���ا  تغ���زو  ال�سرقي���ة ت�ستطي���ع ان 
جدي���دة على ا�سم���اع العامل ان دالي���دا اخذت 
احل���اين مثل ي���ا جميل يا جمي���ل"، وو�سعت 
لها كلم���ات فرن�سية وغنتها فحازت االعجاب، 
ان انريك���و ما�سيا����س اقتب�س م���ن مو�سيقاي 
عل���ى جيتارهن وجنح جناح���ا كبرا، ان هذا 
دليل قاطع عل���ى ان مو�سيقانا ميكن ان تكون 
عاملي���ة، وحتق غ���زوات ناجحة، وت���در علينا 
عملة �سعبة كاي م�سروع �سناعي ناجح.. ان 
الفنان يحتاج اىل انطاق اكرث حتى ي�ستطيع 
ان يحتك بالفنانني يف اخلارج ويعطيهم مما 
عندن���ا وناخ���ذ املقاب���ل �سمع���ة دولي���ة وعملة 

�سعبة. 
اخلناف�س.. ومو�سيقى الزار!

و�سالت فريد االطر�س:
- ما راأيك يف اخلناف�س؟ 

االذاع���ة  من���دوب  ال�س���وؤال  ه���ذا  �سالن���ي   -
الربيطاني���ة ال���ذي كان ي���رتدد عل���ي وانا يف 
م�ست�سفى بروميت���ون يف لندن، وقلت له: ان 
هذه املو�سيقى ال تزيد على مو�سيقى الزار يف 
م�سر وانها مترد على كل اال�سول واالقواعد، 
وله���ذا تعج���ب كل اجليل اجلدي���د النها تعرب 
ع���ن التمرد. ال �س���ك ان اخلناف����س وان كانوا 
ظاهرة مو�سيقية �ستختفي وتن�سى متاما بعد 
اعوام، اال انهم يف نف�س الوقت ظاهرة نغمية 
ل�سب���اب ال���دول الت���ي انبهرت به���م.. واحلمد 
له لي�س منه���م �سبابنا، وهن���اك امران اخران 
يرتب���ط بهم���ا موق���ف اخلناف�س.. هم���ا: انهم 
ا�سبح���وا جزءا هاما م���ن ميزانية اجنلرتا.. 

النهم يجلبون لها الدوالرات باملايني، وانهم 
ح�سلوا على لقب �سر!.

�سمفونية ا�سمهان.. 
و�ساألت فريد االطر�س:

ا�سمه���ان، وتت���وىل  تنت���ج ق�س���ة  مل���اذا ال   -  
بطولتها، وت�سع لها احلانها!

فقال: 
- ان ا�سال���ك اوال م���ن هي الفنان���ة التي ميكن 
ان تقوم ب���دور ا�سمهان؟ واحلقيقة ان الفكرة 
روادتني كثرا ولكني كنت ان�سرف عنها الن 
ا�سمهان مل ت���رتك اغني���ات مل ي�سمعها النا�س 
فاقدمه���ا على انه���ا �سيء جديد، ح���دث جديد  
يف الفيل���م، ويف نيت���ي ان اعم���ل �سمفوني���ة 
ا�سمه���ان.. �س���وف اعمله���ا طبعا ح���ني ت�سمح 
يل �سحت���ي بذل���ك، �سا�س���ع يف ال�سمفوني���ة 
�سذرات من اغانيها ب�سوتها تتخلل املو�سيقى 

ال�سامتة ثم اختمها مبقطع من اغنيتي:
ما تفرقي�س يف قلوب بتحب 

وال حترمي�س حبيبني م احلب!
اخلروج من اجلنة! 

و�ساألت فريد االطر�س:
- ومت���ى تب���داأ ت�سوي���ر فيلم"اخل���روج م���ن 

اجلنة"؟ 
فقال: 

املفرو����س ان يب���داأ الت�سوير ي���وم 2 مار�س، 
وق���د وفي���ت بالتزاماتي بت�سجي���ل الغناء يف 
املوعد املحدد.. وبقى ان تنفذ �سركة القاه���رة 
لل�سينم���ا التزاماتها ببدء الت�سوير يف املوعد 
املح���دد ال���ذي يب���دو م�ستحي���ا.. انن���ي لهذا 
�سا�ساف���ر اىل امريكا للع���اج يف الفرتة التي 
ت�ستع���د فيه���ا ال�سرك���ة للعم���ل، �سي�ساع���دين 

العاج على ان احتمل املجهود املقبل. 
قلت له: 

- جمهود.. جمهود.. جمهود.. ملاذا ال تخ�سع 
للمر�س وت�سرتيح قليا؟ 

فقال فريد: 
- النني قلت لك م���ن البداية:"احلياة من غر 

غناء موت اآخر".

عن جملة امل�سور امل�سرية

اأك���رث م���ن اأربعني عام���ًا مرت عل���ى وفاة 
الكب���ر  العرب���ي  واملط���رب  املو�سيق���ار 
فريد االأطر�س وال ي���زال ح�سوره الفني 
متج���اوزًا فك���رة الغي���اب. فمن���ذ رحيل���ه 
يف 26 كان���ون االأول/دي�سم���رب م���ن عام 
1974 وهو حا�سر يف الوجدان العربي 
مل يتخلف �سوته يومًا عن حمل امل�ساعر 
النبيلة واجلميلة، العاطفية واالإن�سانية 
جلماهره من املحي���ط اإىل اخلليج، تلك 
الت���ي عا�ست جمده وربيع���ه وا�ستمتعت 
مبو�سيق���اه و�س���دوه وانت�س���ت باأحلانه 
ورددت اأغاني���ة يف كل منا�سب���ة وطني���ة 
وعاطفية كان���ت للحظ���ات اخلا�سة فيها 

وقع مثر لل�سجن واالإح�سا�س.
من يتتبع م�سوار فريد الفني يف تفا�سيله 
وحمطاته يلم���ح معاناته منذ انتقاله من 
لبنان اإىل القاهرة هو و�سقيقته اأ�سمهان 
فيم���ا ي�سب���ه ال�ست���ات واملط���اردة وه���و 
�سلي���ل العائل���ة االر�ستقراطي���ة العريقة، 
ومن ج���رب الرتحال وال�سفر يف ظروف 
غر طبيعي���ة ي�ستطيع اأن ي���درك املاأ�ساة 
ظ���ل  االأطر����س يف  فري���د  الت���ي عا�سه���ا 
احلرمان والبوؤ����س والفقر اإبان خروجه 
من وطن���ه وحت���ى ا�ستق���راره يف وطنه 
الثاين م�س���ر. ولعل ذكر معان���اة الفنان 
الكب���ر يف �سي���اق كه���ذا ياأت���ي كدرو�س 
وعظات حلياة الكفاح والداأب واالإ�سرار 
عل���ى النجاح ليكون ذل���ك النجم الغنائي 
الكب���ر متحققا يف ع���امل ال�سهرة واملجد 

واالإبداع.
لق���د ب���داأ املو�سيق���ار الكب���ر يف حيات���ه 
الفني���ة مطرب���ًا مغمورًا يف فرق���ة بديعة 
م�سابن���ي مع امللح���ن حمم���ود ال�سريف 
والفن���ان حمم���د عب���د املطل���ب والفن���ان 
حمم���د ف���وزي قب���ل اأن يتق���دم لاعتم���اد 
يف االإذاع���ة امل�سري���ة كمط���رب وملح���ن 
يف اأواخر االأربعيني���ات ويجاز بامتياز 

في�سب���ح موؤهًا لل�سع���ود ك�سوت جديد 
ينتظ���ره جم���د عظي���م، ومل يخ���ب فري���د 
الظ���ن فيه بالفع���ل فقد انتقل م���ن ن�ساط 
الفرق االأهلي���ة بلونها اال�ستعرا�سي اإىل 
اآف���اق اأخرى مفتوحة عل���ى كافة االأذواق 
وخمتلف ال�سرائح االجتماعية فاكت�سب 
خربات اإ�سافية واجته اإىل تلحني بع�س 
االأغ���اين ل�سقيقت���ه اأ�سمه���ان التي ورثت 
ع���ن والدته���ا ال�سوت اجلمي���ل ال�سجي، 
وقد ملعت اأ�سمهان وبرق جنمها ف�سارت 
دعامة قوي���ة ل�سقيقه���ا يف الفن واحلياة 
واختطفته���ا ال�سينما ف���زادت �سهرتها ما 
�سجع فريد على اال�ستم���رار اإال اأن القدر 

مل ميهلها ولقيت حتفها يف حادث األيم.
كان���ت ه���ذه ه���ي املحط���ة االأك���رث اإيامًا 
جت���اوز  ال���ذي  النغ���م  مل���ك  حي���اة  يف 
االأزم���ة ومل ي�ستغ���رق طوي���ًا يف املحنة 
واحلزن و�سرعان ما ع���رب حاجز العزلة 
وم�س���ى يف م�س���واره مت�سبث���ًا بالنجاح 
يلب���ي  اأن  طبيعي���ًا  وكان  والنجومي���ة، 
فري���د االأطر�س دع���وة منتج���ي ال�سينما 
الذي���ن تهافت���وا علي���ة للقي���ام ببطوالت 
مهمة يف اأفام ذات طابع غنائي ر�سدوا 
له���ا ميزاني���ات �سخمة لتنا�س���ب املوهبة 
الكربى فاأجنزت بفعل التحم�س للمطرب 
واملو�سيقار الكب���ر اأفاما مثل »انت�سار 
ال�سباب"اأمام املطرب���ة �سادية واأ�سمهان 
و»عفريته ه���امن« و»اأنت حبيبي"و»حلن 
اخللود"و»ر�سال���ة م���ن ام���راأة جمهولة« 
عب���د  لبن���ى  الفنان���ة  م���ع  كان  واالأخ���ر 
العزي���ز الت���ي كان���ت ال ت���زال يف ط���ور 
االكت�ساف اأي�س���ًا بعد عودتها من اأمريكا 
الت���ي اأم�س���ت فيه���ا �سن���وات للدرا�س���ة 
وح�سل���ت منها عل���ى درج���ة املاج�ستر، 
واإزاء جن���اح التجربة م���ع لبنى توثقت 
العاقة بينه وب���ني ال�سينما وجمهورها 
اأخ���رى  اأف���ام  البط���والت يف  فتك���ررت 

كث���رة �س���ارك يف ع���دد منه���ا اإ�سماعي���ل 
يا�س���ني وعب���د ال�س���ام النابل�س���ي وهي 
نوعي���ة غلب عليه���ا الطاب���ع الكوميدي، 
ج���اءت مغاي���رة لطبيعة اأف���ام املطربني 
الت���ي ات�سم���ت يف هذه الف���رتة وفرتات 
تك���ون  ك���ي  باجلدي���ة  والحق���ة  �سابق���ة 
منا�سبة للجو الرومان�سي امل�ستهدف من 

االأحداث الدرامية.
وبتاأث���ر املو�سيق���ى والغن���اء واالأحلان 
ال�سجي���ة بلغ���ت ح�سيلة فري���د االأطر�س 
م���ن االأف���ام ال�سينمائي���ة نح���و �سبع���ني 
فيلم���ًا ويزيد جاء اأحده���ا »زمان يا حب« 
م���ع الفنان���ة الكب���رة زبي���دة ث���روت يف 
اجل���زء االأخ���ر من حياته���ا الفني���ة، اأي 
الفيل���م كان  الن�س���ج وه���ذا  يف مرحل���ة 
اآخ���ر اإبداع���ات النج���م الغنائ���ي الراحل 
الكب���ر يف ال�سينم���ا فل���م ميهل���ه الق���در 
قب���ل  ت���ويف  حي���ث  مل�ساهدت���ه،  فر�س���ة 
اأن ي�ساه���د العر����س االأول ل���ه ويلم����س 
التاأيي���د الكب���ر م���ن جمه���وره العري�س 
ال���ذي ارتب���ط باأغاني���ه ومو�سيق���اه يف 
م�سر والع���امل العربي قاطب���ة، وقد دفن 
فريد االأطر����س يف م�سر تنفيذًا لو�سيته 
االأخ���ر  مث���واه  اإىل  املاي���ني  وودعت���ه 
مب�ساع���ر فيا�س���ة وحزن ا�ستم���ر طويًا 
ولكن���ه مل ين�س���ه قط فهو اآخ���ذ يف ترديد 
هم�س���ه،  واأول  علي���ك،  بن���ادي  اأغاني���ة، 
وع�س اأن���ت، و�سنة و�سنت���ني، والربيع، 
وامل���ارد العرب���ي، وزين���ه، وق���د اأ�س����س 
ع�ساق���ه جمعي���ة حلفظ تراث���ه املو�سيقي 
والغنائ���ي م�سهرة ر�سمي���ًا با�سم جمعية 
اأ�سدق���اء الفن���ان فري���د االأطر����س، كم���ا 
تاأ�س�س���ت جمعي���ة اأخ���رى با�س���م جمعية 
اأ�سدق���اء فريد االأطر����س واأ�سمهان تقوم 
بالدور نف�سه ولها االأهداف ذاتها القائمة 
عل���ى فكرة حفظ الرتاث النادر من اإبداع 

الفنان العربي الكبر.

شجون األغنية العربية في 
صوت فريد األطرش

دم�����وع ف���ري���د االط����رش

     رأيت فريد االطرش وهو يف اسوأ  

حاالته، وجهه نحي��ل ومجهد ووزنه 

نقص بشكل مبالغ فيه.. ومع ذلك كان 

يغني، كان  يج��ري بروفة عىل اغنية 

قبل ان يتسعد للسفر اىل امريكا بحثا 

عن عالج لقلبه..  

ان فري��د االطرش لن يستس��لم الي 

م��رض، انه يغني رغ��م املرض النه 

يعترب الحياة من غري غناء موتا آخر..
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سحر طه

كان م���درج »بي�س���ني عاليه"يغ����س باجلمهور 
من ع�ساق الفنان الكبر فريد االأطر�س، م�ساء 
احل���ادي والثاث���ني م���ن اآب ع���ام 1974، يف 
حفلة قّدر لها اأن تكون موعدًا للوداع، من دون 
ان يعلم احد، حتى فريد نف�سه، الذي رحل بعد 
اربع���ة اأ�سه���ر، يف 26 كان���ون االول من العام 

نف�سه يف »م�ست�سفى احلايك« يف �سن الفيل.
اأج���واء احلفل���ة ال تزال را�سخ���ة يف قلوب من 
ح�سره���ا اآنذاك، اذ يتحدثون عنها او يكتبون 
ب�سغ���ف ودمع���ة وح�س���رة على خ�س���ارة فنان 
قدي���ر مث���ل فري���د االطر�س ال���ذي يع���د عامة 
مميزة وفارقة يف املو�سيقى والغناء والعزف 
والتف���اين من اجل الفن حت���ى الرمق االخر. 
وبعد اربعني عامًا عل���ى رحيله يتذكر ع�ساقه، 
عندم���ا بداأ الق�س���م الثاين م���ن احلفلة، هطلت 
االمط���ار بغزارة مم���ا ا�سطر الفن���ان للتوقف 
اك���رث م���ن �ساع���ة، يف حني بق���ي اجلمهور يف 
انتظاره حت���ى توقفت االمطار وعاد فريد اىل 

امل�سرح غناهم واأمتعهم حتى ال�سباح. 
فري���د االأطر����س فن���ان �سام���ل، امتل���ك قدرات 
فني���ة واإبداعية عدة، فهو ملحن قدير ومطرب 
متمك���ن، وع���ازف ع���ود اث���ر يف اأجي���ال م���ن 
بع���ده وممث���ل تراجي���دي وكومي���دي. حمب 
للحي���اة وعا�س���ق للف���ن، لك���ن �س���اء الق���در ان 
يحي���ا الع�سري���ن �سنة االخرة م���ن حياته يف 
�سراع م���ا بينه وبني قلبه، ال ن���دري من الذي 
اتع���ب االخ���ر، ه���ل تفاني���ه يف فنه ه���و الذي 
اأتع���ب قلبه، اأم قلب���ه هو الذي اأتعب���ه. خا�سة 
خ�سارت���ه الكب���رة ل�سقيقت���ه الفنان���ة ا�سمهان 
يف العام 1944 وهما يف قمة جناحهما الفني 
امل�سرتك، م���ن هنا بداأت متاعب���ه ال�سحية مع 
القلب، عا����س او تعاي�س مع تع���ب قلبه، فكان 
تارة يغلب املر�س واخ���رى ينال منه االخر، 
حت���ى خان���ه القل���ب وكان���ت النهاي���ة يف 26 

.1974/12/
تن���اول الكثرون فريد االأطر����س وفنه، ورغم 
ذل���ك مل ين���ل ه���ذا املو�سيق���ي القدي���ر كل حقه 
م���ن الدرا�س���ة والتحقي���ق والتحلي���ل العلمي 

املنهج���ي املعم���ق اإال فيم���ا ن���در. لقد ن���ال حبًا 
�سعبي���ًا يف كل �سرب من املنطق���ة العربية. فهو 
لطامل���ا انت���ج اعمااًل طاول���ت �سرائ���ح متنوعة 
م���ن املجتم���ع العرب���ي، فلح���ن وغن���ى الغناء 
امل���دين املتقن واجم���ل الق�سائد »ع����س اأنت«، 
»اأ�سنيتني بالهجر« وغرها، وكتب مو�سيقى 
حتاك���ي الفن الكا�سيكي الغربي او على غرار 
القوال���ب الغربية مثل »مو�سيقى مقدمة اغنية 
حل���ن اخلل���ود«، ومن جهة اخ���رى حلن وغنى 
اجمل االحل���ان ال�سعبية الت���ي ا�ستقى نكهتها 
م���ن البيئات العربية اأواله���ا ال�سامية و�سوال 

ًاىل البيئة ال�سعبية امل�سرية. 
زيارات���ي مل�سر قبل بدء الث���ورة، كانت عديدة 
والأكرث من مرة يف ال�سنة. الحظت اأين عندما 
اأ�ستق���ل التاك�سي، غالبًا م���ا اأ�سمع �سوت فريد 
االأطر����س ي�س���دح ع���رب الرادي���و. يف اإح���دى 
امل���رات �ساأل���ت ال�سائ���ق »الب�سيط"ال���ذي كان 
يقلني من الزمال���ك اىل املعادي، وكان ي�ستمع 
اىل اأغني���ة »�ساألن���ي الليل« قل���ت: بتحب فريد 
االأطر����س؟ التف���ت اإيّل حي���ث اأجل����س خلف���ه، 
وكاأن���ه ا�ستغرب �س���وؤايل؟ قال: هو يف حّد يف 
الدنيا ما بيحب����س فريد؟ �ساألته: ملاذا؟ قال: ما 
عرف����س ده ه���و بيطّلع االآه من ج���ّوه. �ساألته: 
ه���ل تعرف من اأي بلد هو؟ قال: اأنا اأعرف اإنو 
م�سري واأمو �سامية، ب�س يف نا�س بتقول اإنه 
ِج���ه على م�سر م���ن باد ال�س���ام وكان �سغر. 
واأ�س���اف بامتعا�س: والله ان���ا ما ا�ساأل�س يف 

التفا�سيل، اأنا بع�سق ُغناه وخا�س. 
ه���ذه واقع���ة حقيقي���ة مل�سته���ا �سخ�سي���ًا، لكن 
هناك اي�س���ًا عدة تعليق���ات، تلك الت���ي يكتبها 
املت�سفحون ح���ول كل اغنية، جند انه بالفعل 
هن���اك بع����س امل�سري���ني مل يعرف���وا هوية او 

ا�سل فريد االطر�س. 
م���ن هنا ن�ست�س���ف ان �سرائح عدة من املجتمع 
امل�سري تع�سق بالفع���ل فن فريد االأطر�س، اإال 
انه م���ن جهة اأخ���رى كان مثار ج���دل واأحيانًا 
وال�سحفي���ني،  النق���اد  بع����س  ل���دى  انتق���اد، 
و�س���وال اىل البلبل���ة ورمب���ا اخت���اق بع����س 

اخلافات بينه وب���ني فنانني اآخرين باالأخ�س 
امل�سري���ني منهم، ورغ���م ان اأحدًا منهم مل يقلل 
من قدرات الفنان، اال ان هناك من كان يحاول 
اإيجاد هّنات اأو �سعفًا يف ناحية ما من نواحي 
فن���ه العديدة. لكن االأهم، ان كل ذلك مل ينل من 
عزمي���ة الفنان وا�سراره عل���ى اال�ستمرار يف 
العط���اء والتلح���ني والغن���اء والتمثي���ل حتى 

وفاته.

فريد الأطر�س يف زمن 
»اليوتيوب"ومواقع النرتنت

وث���ورات  كب���رة  تغي���رات  وبع���د  الي���وم، 
�سريع���ة يف عامل التقنيات، ومنها يف اإمكانات 
اال�ستماع ال�سهل���ة اىل اي مو�سيقى او اغنية، 
واملتاح���ة جمان���ًا على مواق���ع االأنرتنت، جند 
اأن فري���د االأطر����س حا�سر بق���وة كما هي حال 
كل فن���اين الع�س���ر الذهب���ي يف الف���ن، كعب���د 
الوهاب وام كلثوم وفايزة احمد وعبد احلليم 

واآخرين.
فع�س���اق ف���ن فري���د ير�سل���ون كل حلظ���ة واآن، 
ع�س���رات الفيديوهات التي تت�سم���ن اأغنياته، 
افام���ه  م���ن  يقتطفونه���ا  الت���ي  تل���ك  �س���واء 
وم���ا ت�سم م���ن ا�ستعرا�س���ات ممتع���ة، اأو من 
حفات���ه او لقاءات���ه التلفزيونية واالذاعية او 
ت�سجيات���ه الكث���رة، ال�سعبي املع���روف منها 
واملت���داول ومنه���ا الن���ادر وغ���ر املتع���ارف، 
االنرتن���ت وال�سم���اع  ي�ستمت���ع رواد  وبذل���ك 
وامل�ساهدة بهذه املقاطع املو�سيقية والغنائية 
ب�سكل الفت. ناهي���ك عن مواقع عدة خ�س�سها 
متابعوه با�سمه وله فقط، اي�سا تطرح اعماله 
ملو�سيق���اه  احيان���ا  وحتلي���ل  عن���ه  ومق���االت 
وحيات���ه وهي كثرة، ا�ساف���ة اىل ما كتب عن 
فريد االطر�س يف ع�سرات املواقع املتفرقة يف 

حقول ثقافية وفنية. 
اأم���ا »اليوتيوب«، املوق���ع االأ�سه���ر اليوم على 
االأنرتن���ت، فهناك - على �سبي���ل املثال- مقطع 
في���ه 12 اأغني���ة من اعم���ال فريد، ا�ستم���ع اإليه 

خ���ال �سن���ة واح���دة م���ن تاري���خ ن�س���ره على 
املوق���ع، قراب���ة ملي���ون ون�س���ف م�ستم���ع او 
مت�سف���ح. وه���ذه االأغني���ات هي: ن���ورا نورا، 
ي���ا جميل، دامي���ًا معاك، اإتقل اإتق���ل، بقى عايز 
تن�ساين، ي���ا مالكة القلب باإيدك، يا حبايبي يا 
غايب���ني، منحرم�س العم���ر منك، زمان يا حب، 

اإياك من حبي ورائعته »ع�س اأنت«.
عل���ى املوقع نف�سه ن�ساهد اأغني���ة مثل »�ساألني 
اللي���ل« ان هن���اك اكرث م���ن مئة األ���ف مت�سفح 
له���ا خال اقل م���ن �سنتني من تاري���خ ن�سرها. 
علم���ًا ان االغني���ة ار�سلت عن طري���ق اأكرث من 
�سخ�س، اي ان هناك ن�سخًا عديدة من االغنية 
عل���ى املوقع املذكور، وكل منها ا�ستقطب اآالف 
م���ن املت�سفح���ني اي�س���ا، ت�س���اف اىل الرق���م 

املذكور اأعاه.
مقدم���ة اأغني���ة »حل���ن اخللود"هن���اك ن�سخ���ة 
منه���ا ا�ستم���ع اليه���ا م���ا يق���ارب ال�سبعني الف 
مت�سفح، ع���دا ن�سخًا اخرى اي�س���ا دخل اليها 
اأن���ت«  »ع����س  اغني���ة  ام���ا  امل�ستمع���ني.  االف 
فهناك اكرث من ثاث���ة مايني م�ستمع، ا�ستمع 
اليه���ا. وبالطبع معروف ان هذه االرقام قابلة 

للزيادة يوميًا، بل يف كل �ساعة.

عازف العود 
للموؤل���ف  »ا�ستوريا����س«،  ال�سه���رة  القطع���ة 
املو�سيقي اال�سب���اين ا�سحق األبينيز )1860-
1909(، حّوله���ا فري���د االأطر����س ع���رب ري�سته 
ال�سحرية، اىل قطعة مو�سيقية �سرقية مبدعة، 
على اأوتار ع���وده يف مقدمة مو�سيقية ا�ستهل 
به���ا اأغني���ة »حكاي���ة غرام���ي« يف فيل���م »م���ن 
اأج���ل حبي"نهاي���ة اخلم�سين���ات، ومن���ذ ذل���ك 
الوق���ت ا�سبح���ت القطع���ة املو�سيقي���ة مبثابة 
م���ن  الع���ود  لع���ازيف  »متري���ن«  او  »طريق���ة« 
�ست���ى امل�ستويات �س���واء اولئ���ك املبتدئني او 
عازف���ني لهم ا�سماوؤه���م وم�سرتهم املهنية، اإال 
ان اجلمي���ع يح���اول اثبات جدارت���ه وتقنياته 

العزفية وال�سر على نهج فريد االأطر�س.
فالراحل اأظهر لنا اإمكانات العود يف عزف اي 

مقطوع���ة، �سرقية كان���ت اأم غربي���ة، �سرط اأن 
يتمتع الع���ازف باأ�سابع لين���ة مطواعة تتنقل 
بر�ساق���ة بني االوت���ار على مداه���ا وم�ساحتها 
الوا�سع���ة على �سدر الع���ود، ا�سافة اىل تقنية 
عالي���ة يف قلب الري�س���ة على االوت���ار، اذ انها 
تتطل���ب �سرع���ة واإتقانًا مع���ًا يف تتايل متفجر 
متاح���ق للنوتات ال يتيح حت���ى حلظة تنف�س 
للعازف، وال تخلو املعزوفة من مقاطع بطيئة 
تقرتب من االرجتال، لك���ن املدرو�س، لذا فهي 
عب���ارة عن توليفة مو�سيقي���ة تع�سقها االأذن ملا 
فيه���ا م���ن الوان م�سرقي���ة تعود بن���ا اىل زمان 
االأندل����س، واإن �سمعناه���ا عرب ع���ازيف بيانو 
اي�س���ًا، وهناك من عزفها عل���ى خمتلف االالت 
مث���ل »املارميب���ا« او حت���ى ع���رب اورك�س���رتا 
�سمفوني���ة، اإال اأن روحه���ا التعبرية ال�سجية 
االن�ساني���ة وتك�س���ف ع���ن ماحمه���ا ال�سرقية 
ال�ساربة يف اعماق موؤلفها األبينيز ورمبا لهذا 
ال�سبب ع�سقها فري���د وباتت جزًءا من اأداءاته 

على العود يف حفاته.

تاأثريات خارجية 
يف كل انح���اء العامل موؤلفون مو�سيقيون كرث 
تاأ�سره���م جملة حلنية من اآخري���ن فيقتطفون 
ب�سع نوت���ات منها او ب�سع���ة »موازير"او ما 
ي�سم���ى »بارات"لتك���ون ج���زءًا من حل���ن اآخر 
مو�س���ع يكتبونه. وه���ذا اأمر ماأل���وف جدًا يف 
الغ���رب قبل ال�س���رق )باخ، بيتهوف���ن، لي�ست، 
م���وزارت، ت�سايكوف�سك���ي واآخ���رون(. اإال ان 
البع�س ممن ينتقدون، او يعيبون هذا االمر، 
ال يعلم���ون بقواعد او ا�س���ول االقتبا�س التي 
ت�سمح الأي موؤلف مو�سيقي باتخاذ ب�سع جمل 
م���ن اخرين لتكون جزًءا من معزوفة او اغنية 
ل���ه، �سواء م���ن نف�س الف���رتة او مم���ن �سبقهم 

بعقود او �سنوات.
حتدث فري���د االطر�س ع���ن االقتبا�س يف احد 
لقاءات���ه يف االإذاعة امل�سرية قائ���ًا: »اأعرتف 
اأنني اقتب�ست من املو�سيق���ى الغربية مرة اأو 
مرت���ني ال ع���ن �سعف فن���ي، لكن���ي وقعت يف 

اأ�سر اجلم���ل اأو اجلملت���ني املقتب�ستني بحيث 
�سعف���ت اأمامهم���ا واأحبب���ت اأن اأغنيهما ال عن 
�سع���ف فن���ي، الأن ال���ذي حلن مئ���ات االأحلان 
ل���ن يعج���ز عن اإيج���اد جمل���ة م�سابه���ة. فمثا 
جملة »لي���ه تهجرين اأنا بحبك« من فيلم »دماء 
ورمال"اأعجبتن���ي ه���ذه اجلمل���ة، وميكنن���ي 
االآن اأن اأحلنه���ا ثاثمائ���ة م���رة ويف كل م���رة 
ب�س���كل خمتلف، وهذا لي�س عيب���ا فاملو�سيقار 
ت�سيكوف�سكي اقتب�س مرة جملة من بيتهوفن 
وب���رر اقتبا�سه اأن���ه مل يجد اأف�س���ل من جملة 

بيتهوفن لرتبط بني جملتني من معزوفته.
واجلم���ل الت���ي اقتب�سته���ا لي�س���ت له���ا قيم���ة 
كب���رة اإال اأنها اأعجبتني ف�سعفت اأمامها، وملا 
اأح�س�ست اأنني ميكنني اأن اأ�سعف يف كل مرة 
اأم���ام جملة مو�سيقي���ة توقفت ع���ن االقتبا�س 
الأن ذل���ك ميكن اأن ي�سع���ف موهبتي، فتوقفت 
وكان ذل���ك م���ن ثاث���ني �سنة وم���رور كل هذه 
امل���دة ي�سفع يل، اإذ بع���د اجلملتني املقتب�ستني 
اأجنزت اأعمااًل �سرقي���ة اأ�سيلة ك»اأول هم�سة« 
و»�ساألن���ي  غرام���ي«  و»الربيع"و»حكاي���ة 
ال  اإنن���ي  الليل«...واأق���ول  و»جن���وم  اللي���ل« 
اأقبل االقتبا�س الأنه �سع���ف ولي�س قوة، واإذا 
اعرتف���ت باالقتبا����س فذل���ك عن اأخ���اق فنية 
الأنن���ي ال ميكنن���ي اأن اأن�س���ب لنف�س���ي اأحلانًا 
جمي���ع  يعل���م 

النا�س اأنها لي�ست يل.«
اأب���و اليا����س عا�س���ق ومتابع لفري���د االطر�س 
موق���ع  عل���ى  الراح���ل  اقتبا�س���ات  يط���رح 
عنوان���ه »منت���دى �سماع���ي للط���رب العرب���ي 
به���ذه  خا�س���ة  �سفح���ة  اال�سيل"وا�سع���ًا 
االقتبا�سات م���ع ن�سر اجلملة اال�سلية وجملة 
فريد التي اقتب�س منها حلنه. وهو اأمر علمي 
ومنطق���ي يحول دون التجن���ي والتجريح بل 
و�سع احلقيقة اأمام اجلمهور كما هي نقتطف 
هنا بع����س االقتبا�س���ات من حم���رر ال�سفحة 

على املوقع املذكور.

مطلع اأغنية »اأنا واإنت وب�س"
اقتب�سه���ا من مطل���ع »طلعت يا حم���ا نورها« 

لل�سيخ �سيد دروي�س. 
�سن���ة 1967.  م���ن اجلن���ة«  »اخل���روج  فيل���م 
ا�ست���اأذن فري���د م���ن ورث���ة �سي���د دروي����س اأن 
يجعل ه���ذه اجلملة مطلعا الأغني���ة »اأنا واإنت 
وب����س"وكان م���ن �سهامة الورث���ة اأن اأذنوا له 
فكان له ما اأراد، وقد ت�سرف فريد يف اجلملة 
فل���م ياأخذ منها اإال جزءًا من املطلع هو« طلعت 

يا حما«.
حت���دث املوقع مط���واًل اي�س���ًا ح���ول اقتبا�س 
الراحل مو�سيق���ى األبيني���ز »ا�ستوريا�س"يف 

اغنية »حكاية غرامي«.

 »ليه تهجرين اأنا بحبك«
كل الذين خا�سوا يف اقتبا�سات فريد االأطر�س 
نوه���وا اإىل ه���ذا االقتبا����س ال ل�س���يء اإال الأن 
املو�سيق���ار اع���رتف ب���ه يف حديث���ه االإذاع���ي 
ال�سهر عن االقتبا�س. ورد يف اأكرث من مرجع 
عربي اأن املو�سيقار اقتب�س جملة« ليه تهجرين 
اأنا بحبك« من مو�سيقى مقدمة الفيلم االأمركي 
»دم���اء ورمال"الذي عر�س �سن���ة 1941، وقد 
�ساه���دت الفيل���م والق���ول الأب���و اليا����س - ومل 
اأج���د اجلملة املو�سيقي���ة يف املقدمة واإمنا يف 
تانغ���و داخل الفيلم ا�سمه »القمر االأخ�سر"من 
تلحني املو�سيقار في�سنتي غوميز. وهنا يورد 
الكاتب املقطع اال�سل���ي من التانغو االمركي 

ومقطع »ليه تهجرين« لفريد االطر�س.

] »اأن�شاك واأفتكرك ثاين« 
يعت���رب املوؤرخ���ون ان »الكومبار�سيت���ا« اأعظم 
معزوف���ة تانغ���و يف جمي���ع الع�س���ور، وق���د 
و�س���ع اأحلانه���ا مو�سيق���ار م���ن اأوروغ���واي 
ا�سم���ه ج���راردو هرن���ان ماتو����س رودركي���ز 
�سن���ة 1916، ومل يرق����س الع�س���اق يف القرن 
الع�سري���ن عل���ى اإيق���اع حل���ن مثلم���ا رق�س���وا 
عل���ى حل���ن الكومبار�سيت���ا، من ه���ذا املنطلق 
اأن اقتب����س فري���د جمل���ة منه���ا ق���ال  مبج���رد 
العارف���ون مبو�سيق���ى التانغ���و الع���رب ه���ذه 

الكومبار�سيتا.
االقتبا����س ورد يف اأغني���ة »اأن�س���اك واأفتك���رك 
ث���اين« نهاية الثاثين���ات وبال�سبط يف جملة 

»من يوم ما�سبتك واأنا حران«.

 »يا حبيبي طال غيابك« 
من تانغو »زهور االأوركيد يف �سوء القمر«

االغني���ة غناه���ا فريد يف فيل���م »عفريتة هامن« 
�سن���ة 1949، اقتب����س جملت���ني مو�سيقيت���ني 

كاملتني هما: 
»انت اللي بيهواك ف���وؤادي وانت ندمي احلياة 
باهت���ف با�سم���ك وان���ادي والقل���ب فا����س ب���ه 
اأ�ساه"والنق���ل ج���اء من تانغ���و امركي �سهر 
ا�سم���ه »زه���ور االوركي���د يف �س���وء القم���ر«، 
حل���ن املو�سيق���ار فان�سان يومان����س وقدم يف 
فيل���م �سينمائي ع���ام 1933. وغره���ا ب�سعة 

اقتبا�سات اخرى. 
موق���ع  عل���ى  تاأث���رًا  االأك���رث  امل�ساه���د  م���ن 
اليوتي���وب، م�سه���د فريد االأطر����س يف مقابلة 
تلفزيوني���ة يح�س���ر م�سهد من اح���دى حفاته 
وهو ي�سلطن عل���ى تقا�سيم وعزف على العود 
ونرى �سدة تاأثره وعربات���ه ودمعات خجولة 
م���ع كل نغم���ة حتى بلغ التاأث���ر اأ�سده مع ختام 

املقطوعة.

من رّواد المجّددين في الموسيقى العربية 
وفي األغنية الشعبية

فنانة راحلة

عن جريدة النهار اللبنانية



إعداد/ منارات

حّلت ي����وم   26 كانون االأول  الذكرى  
44   لوف����اة الفن����ان واملو�سيقار فريد 
االأطر�����س ال����ذي لق����ب مبل����ك الط����رب 
احلزي����ن، والذي يبقى رمزا من رموز 
الف����ن العرب����ي، بع����د اأن ق����دم زادا من 
الروائع الغنائي����ة وال�سينمائية ظّلت 

خالدة.
 1917 �سن����ة  االأطر�����س  فري����د  ول����د   
بجبل الدروز التابع ل�سوريا، وعا�س 
الت�سييق ب�سبب وطنية ون�سال والده 
فه����د االأطر�س، مما ا�سطره للهرب من 
اإىل  واالنتق����ال  الفرن�س����ي  االحت����ال 
القاهرة منذ طفولته، مع والدته علية 

بنت املنذر و�سقيقيه فوؤاد وا�سمهان.
املدار�����س  باإح����دى  درا�ست����ه  وخ����ال 
فريد  ا�سطر  الفرن�سية"اخلرنف�����س"، 
اإىل تغي����ر ا�س����م عائلته م����ن االأطر�س 
تل����ك  ث����م مت ط����رده م����ن  اإىل كو�س����ا، 
البطريركي����ة  اإىل  لينتق����ل  املدر�س����ة 
للروم الكاثوليك. وعا�س فريد ظروفا 
�سعب����ة مم����ا دف����ع والدت����ه للغن����اء يف 

رو�س الفرح.
ثم التحق مبعه����د املو�سيقى اأين تعلم 
عزف الع����ود، ومن هن����اك كانت اأوىل 

خطواته يف عامل الفن.
ان�س����م االأطر�����س اإىل فرق����ة املط����رب 

اإبراهي����م حمودة للع����زف على العود. 
وكان����ت اأول اإطال����ة له عل����ى امل�سرح 

باأغنية وطنية اأهداها للثوار.
بديع����ة  مبجموع����ة  التحاق����ه  وبع����د 
بف�س����ل  متك����ن  للمغن����ني،  م�سابن����ي 
�سوت����ه م����ن اأن ي�سبح فنان����ا منفردا. 
ورغ����م ف�سله من املعه����د بعد ال�سقوط 
يف االمتح����ان مل ي�ست�سل����م االأطر�����س 
ومتّك����ن م����ن اإقن����اع اللجن����ة بجم����ال 
رافقت����ه  م����واال  اأّدى  اأن  بع����د  اأدائ����ه، 

اأغنية"الليايل".
وب����داأ فريد يف ت�سجيل اأغان م�ستقلة، 
ف����كان اأول عم����ل فن����ي ل����ه باأغني����ة )يا 
ريتن����ي طر الأط����ر حوالي����ك( كلمات 

واأحلان يحيى اللبابيدى.
ث����م ق����ام باال�ستعانة بفرق����ة مو�سيقية 
مزودة ب����اآالت �سرقية وغربية، �سّمت 
اأ�سه����ر العازف����ني، عل����ى غ����رار اأحم����د 
احلفن����اوي ويعق����وب طاطيو�����س… 
و�سج����ل اأغنيته الثانية"ي����ا بحب من 

غر اأمل".
وطيل����ة م�سرت����ه الفني����ة، حّل����ن مل����ك 
الع����ود لعدد م����ن الفنان����ني والفنانات 
�سقيقت����ه  اأ�سهره����م:  وم����ن  الع����رب، 
و�سادي����ة  اأحم����د  وفاي����زة  ا�سمه����ان 
و�سمرة توفي����ق واإ�سماعي����ل يا�سني 

و�سب����اح ووردة اجلزائري����ة وودي����ع 
ال�س����ايف وفه����د ب����ان ون����ور اله����دى 

ونازك وطروب، وغرهم…
ومثلما ع����رف فريد االأطر�����س بع�سقه 
للخي����ل، عرف كذل����ك باإدمان����ه القمار، 
لك����ن �سرعان م����ا اأقلع عن تل����ك العادة 
ال�سيئة يف اليوم الذي علم فيه بوفاة 
�سقيقت����ه الفنان����ة ا�سمه����ان، حيث كان 
يف ذات اليوم قد ربح اجلائزة بعد اأن 

راهن على �سباق للخيول.
ومن����ذ تل����ك احلادث����ة �س����اءت �سح����ة 
الفن����ان فري����د االأطر�س حي����ث تعّر�س 
يف اأك����رث من م����رة اإىل ذبح����ة �سدرية 
كان يواجهه����ا بالعمل، رغ����م ن�سيحة 
االأطب����اء ل����ه بالراح����ة، وذل����ك اإىل اأن 
وافته املنية ي����وم 26 دي�سمرب 1974 
يف م�ست�سفى احلايك يف بروت، اإثر 

اأزمة قلبية عن عمر ناهز 57 عاما.
اأفام من واقع حياة فريد االأطر�س

خ����ال م�سرت����ه الفني����ة يف الفرتة ما 
ب����ني 1941 حتى 1975، ق����دم الفنان 
فري����د االأطر�����س 31 فيلم����ا �سينمائي����ا 
لعب فيها دور البطولة، ومن اأ�سهرها 
فيلم"حبي����ب العمر"، ال����ذي حقق فيه 
جناح����ا باهرا بع����د اأن مّث����ل فيه ق�سة 
الفيل����م  اإىل  اإ�ساف����ة  حقيقي����ة،  ح����ّب 

املقتب�س ع����ن رواية"غادة الكاميليا"، 
وه����و فيلم"عه����د الهوى"م����ع الفنانة 
مرمي فخ����ر الدين وال����ذي كان الفنان 
يو�س����ف وهبي قد مثل����ه يف م�سرحية 

اأثارت �سجة كبرة.
ويبق����ى من اأه����م االأف����ام واأحبها اإىل 
فيلم"حكاي����ة  االأطر�����س  فري����د  قل����ب 
العم����ر كله"، الذي يج�سد ق�سة �سياع 
العم����ر وع����دم ج����دوى فائ����دة البحث 
عن احلبي����ب، ف�سا ع����ن فيلم"ر�سالة 
من ام����راأة جمهولة"ال����ذي نقل اأجزاًء 
كب����رة م����ن حي����اة املو�سيق����ار فري����د 

االأطر�س.

عن حياته اخلا�شة
جت����در االإ�سارة اإىل اأن فريد االأطر�س، 
ه����و الفن����ان العرب����ي الوحي����د ال����ذي 
يحمل اأربع جن�سيات، وهي ال�سورية 

واللبنانية وامل�سرية وال�سودانية.
ومل تقت�سر عاقات فريد على الفنانني 
فق����ط، ب����ل �سمل����ت الروؤ�س����اء واأعيان 
الب����اد، بينهم الرئي�س امل�سري جمال 

عبد النا�سر.
وعندم����ا �سئل عن �سب����ب اإعرا�سه عن 
الزواج، قال فريد االأطر�س:"تزوجت 

الفن وال اأحب تعدد الزوجات".

ذكرى رحيل فريد األطرش.. 

صاحب األربع جنس��يات ت��زّوج الفّن


