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 سعاد الهرمزي *

 وفى ظل ظروف معي�سية غاية فى الق�سوة 
كان الف���ن بالن�سبة ملثله ترف���ا ال ميكن مل�سه 
وحم���ل الفت���ى ال�سغ���ر م�سئولي���ات اأكرث 
م���ن طاقته فقد توفى وال���دة وامتهن ال�سيد 
دروي�ش حرفة النج���ارة وهو فى ال�سابعة، 
وحملت���ه اأ�سرت���ه عل���ى ال���زواج املبك���ر فى 
ال�ساد�س���ة ع�سرة من عم���ره وا�سطرته تلك 
امل�سئولي���ات اإىل العم���ل مبك���را م���ن اأج���ل 
االأ�س���رة اجلدي���دة وه���و مل يكم���ل تعليم���ه 
بعد فى ه���ذه الظ���روف كان الفتى ال�سغر 
يبحث ع���ن و�سيل���ة للتعبر عما ف���ى نف�سه 
م���ن �سغ���وط وع���ن اأحالم���ه ف���ى احلي���اة 
فلم يج���د اأف�سل م���ن املو�سيق���ى، واجنذب 
بح�س���ه العاىل اإىل م���ا �سمعه م���ن اأ�ساتذته 
فى املدر�سة وبداأ بح���ث بنف�سه عن م�سادر 
اأخ���رى لهذا الفن فاأخذ ي���ردد على اأالأماكن 
الت���ى تق���دم الفن���ون ف���ى مدينت���ه الهادئ���ة 
االإ�سكندري���ة، املحل���ى منه���ا واالأجنبى، ثم 
بداأ يردد ما حفظه على اأ�سماعهم من احلان 
و كان ال�سي���د دروي�ش طالبا باملعهد الدينى 

مب�سج���د اأب���ى العبا����ش املر�س���ى ال�سه���ر، 
لك���ن اأ�سدقاءه وجدوا ف���ى ال�سيخ ال�سغر 
موهب���ة ت�ستح���ق اال�ستم���اع اإليه���ا فدعوه 
الإحي���اء حفالتهم العائلية، و ح���اول عندئذ 
العم���ل بالفن لكن���ه مل يفلح، وم���ن اأعاجيب 
الق���در اأنه عندما ا�ست�سل���م ل�سغوط احلياة 
وبداأ يعم���ل كبن���اء حل�ساب اأح���د املقاولني 
ف���اإذا به���ذا العمل نف�س���ه يق���وده اإىل اأبواب 
الف���ن فه���ا هو املق���اول يكت�سف في���ه موهبة 
ذات فائدة عظيمة عندما �سمعه يغنى و�سط 
العمال وهم يرددون غناءه، مل يكن املقاول 
فنان���ا، وم���ن زاوية م�سلحي���ة بحتة عر�ش 
عل���ى ال�سيد دروي�ش التف���رغ للغناء للعمال 
بينم���ا يحتف���ظ بنف����ش االأج���ر ملا وج���د اأن 
غناءه اأثناءالعمل يزي���د من حما�ش العمال 
ويجعلهم يعملون بال كلل اأو ملل فا�سراح 
ال�سغ���ر من عناء العم���ل وتفرغ للغناء فى 
عام 1909 يتدخل القدر مرة اأخرى في�سمع 
غن���اءه رجالن من ال�سام وهما اأمني و�سليم 
عط���ا الل���ه �ساحب���ا فرق���ة م�سرحي���ة تعمل 

بال�س���ام، عر����ش الرجلني عليه عل���ى الفور 
العم���ل بفرقتهما فقبل ال�سيخ ال�سيد و�سافر 
فى اأول رحلة له خارج م�سر وعمره حينئذ 
ح���واىل 17 عاما، لكنه مل ميكث غر ع�سرة 
�سهور مل يوفق فيه���ا ماديا لكنه جمع تراثا 
مو�سيقيا قيما خا�سة بعد لقائه باملو�سيقى 
املخ�س���رم عثمان املو�سلى ف���ى عام 1912 
التق���ى �سيد دروي�ش باملو�سل���ى مرةاأخرى 
ف���ى رحلة ثانية اإىل ال�س���ام مع نف�ش الفرقة 
واأكمل خالل تلك الرحل���ة ما كان يتوق اإىل 
جمعه من مواد الراث وعاد بعد عامني وقد 
اأح�سر معه العدي���د مما عرث عليه هناك من 
الكت���ب املو�سيقية فى عام 1914 عاد ال�سيد 
دروي�ش للعم���ل مبقاه���ى االإ�سكندرية لكنه 
مل يكت���ف بتقدمي ما حفظ���ه عن اهل الطرب 
القدام���ى، ولكنه بداأ يب���دع اأحلانه اخلا�سة 
فق���دم اأول اأدواره يا ف���وؤادى لية تع�سق من 

مقام عجم ع�سران وتتابعت 
يالل���ى قوام���ك يعجبن���ى  الع�س���ره  ادواره 
)حج���از نكري���ز( – عواطف���ك دى ا�سهر من 

نار )نوا اثر( – ع�سقت ح�سنك )ب�سته نكار( 
 – – �سيع���ت م�ستقبل حياتى )قار جعار( 
احلبيب للهجر مايل )را�ست( – يوم تركت 
احل���ب )هزام( – فى �س���رع مني )زجنران( 
- انا ع�سقت )حجاز كار( – والدور االخر 
ان���ا هوي���ت وانتهيت )حج���از كار كرد( كما 
اإىل  ال�سريع���ة  الق�س���رة  اأغاني���ه  ظه���رت 
الوج���ود وغناه���ا بنف�سه كم���ا رددهم غرة 
من اهل الطرب وبداأ جنمه يعلو فى املدينة 
عندما �سمعة ال�سي���خ �سالمة حجازى اأثنى 
عليه وعلى الفورعر�ش عليه العمل بفرقته 
بالقاهرة فقبل ال�سيخ ال�سيد دروي�ش الغناء 
ب���ني الف�س���ول وهو تقليد مع���روف فى ذلك 
الوقت لطول الزمن بني الفقرات لكنه تلقى 
ا�ستقب���اال فات���را م���ن اجلمهور ال���ذى تعود 
�س���وت �سالمة حج���ازى، واأ�سي���ب ال�سيخ 
�سالم���ة نف�س���ه ب�سدم���ة جعلته يخ���رج اإىل 
اجلمه���ور ليقدم �سيد دروي����ش قائال :”هذا 
الفن���ان ه���و عبق���رى امل�ستقبل لك���ن ال�سيخ 
ال�سي���د اأ�سي���ب باإحب���اط كبر جعل���ه يعود 

اإىل مدينت���ه فى اليوم الت���اىل، 1917 طلب 
منه التلح���ني ولفرقة اأبي�ش ولرواية كاملة 
هى )في��روز �ساه( كانت فروز �ساه جتربة 
خا�سة من جورج اأبي�ش الذى اعتاد امل�سرح 
اجلاد وق���رر اأن يخفف �سيئا م���ن مادته فى 
ه���ذا العر�ش كى يجتذب جمهورا اأكرب مثل 
ذل���ك ال���ذى يرت���اد امل�سرح الكومي���دى، ومل 
تنجح جتربت���ه لكن اجلمه���ور جذبه �سيء 
جدي���د هو طبيع���ة واخال�ش اأحل���ان ال�سيد 
دروي����ش، لقد تركت انطباعا باأن فنا جديدا 
اأتى واأن���ه اأقوى من اأن يعر�ش مرة واحدة 
وبعد ذلك قدم اي�سا مو�سيقى رواية راحت 
علي���ك وهى الرواي���ه الثاني���ه لفرقة جورج 
ابي����ش واالخ���ره و تناث���رت االأخبار اإىل 
الف���رق االأخ���رى املناف�سة الت���ى عزمت على 
فت�سابق���ت  ل�ساحله���ا  احل���دث  ا�ستثم���ار 
الكت�ساب �سيد دروي�ش اإىل جانبها وا�سبح 
يلحن جلمي���ع الف���رق امل�سرحي���ة بالقاهرة 
فرق جنيب الريحانى، على الك�سار، منرة 
املهدي���ة، وكان عط���اوؤه غزي���را حت���ى قي���ل 

عن���ه اأن با�ستطاعته تلح���ني خم�ش روايات 
يف �سه���ر واحد ع���ام 1919 اندلعت الثورة 
ال�سعبية بقيادة �سعد زغل���ول وكان لل�سيخ 
ال�سي���د ف�سل تغذيته���ا باالأنا�سي���د الوطنية 
واالأغان���ى التى تعر�ست لكل ما هو وطنى، 
و الث���ورة عل���ى الق�سر الفا�س���د واالحتالل 
االأجنب���ى قدمت رواي���ات حملية حوت على 
كثر من الرمز �سد اال�ستبداد واأعلت كثرا 
من �ساأن القيم والرموز الوطنية وال�سعبية 
وحقيق���ة ق���ام امل�سرح ب���دور كب���ر فى هذا 
االجت���اه وكانت اأحل���ان �سي���د دروي�ش هى 
ال�سب���ب فى جن���اح ه���ذه امل�س���ارح والفرق 
بانت�ساره���ا الع���ارم ب���ني النا����ش وب�سرعة 
فائقة غر اأن طموحات �سيد دروي�ش مل تكن 
م�سرحية ومل تكن مادية بل كانت مو�سيقية 
مو�سيق���ى  يري���د  ه���و  االأوىل،  بالدرج���ة 
اأف�سل، واإن كان امل�سرح هو الو�سط املالئم 
فليك���ن، لكنه ا�سط���دم باإدارات تل���ك الفرق 
الت���ى تري���د اله���زل وال باأ�ش ب���ه اإىل جانب 
اجل���د، كم���ا تريد تقلي���ل النفقات م���ا اأمكن، 
فعمل عل���ى اإن�ساء فرقته اخلا�س���ة لي�ستقل 
بنف�سه فى ع���ام 1921 اأن�س���اأ �سيد دروي�ش 
فرقت���ه اخلا�سة وقدم به���ا روايات الع�سرة 
الطيب���ة ملحمد تيمور والت���ى عر�ستها فرقة 
الريحان���ى اوال و�سهرزاد لب���رم التون�سى 
والباروكة مل يك���ن �سيد دروي�ش وحده فى 
ال�ساحة الفنية وقتها فقد كان هناك عمالقان 
عامل���ان هم���ا داود ح�سنى وكام���ل اخللعى، 
وهما ملحنان االول يهودى وا�سمة ديفييد 
ليف���ى واخللع���ى م���ن ك���وم ال�سقاف���ة اأجادا 
التلح���ني خا�س���ة للم�س���رح وقام���ا بتلحني 
اأعق���د الن�سو����ش حتى االأوب���را وكان على 
بهم���ا،  يختل���ط  مل  ال���ذى  دروي����ش،  �سي���د 
مناف�ستهم���ا واأن يخ���رج م���ن تل���ك املناف�سة 
متفوق���ا وب�س���الم ورمب���ا كان �س���ر ذلك فى 
ان الفن���ان الكب���ر �سي���د دروي����ش مل يعترب 
نف�س���ه حمرف���ا فى اأي���ة حلظ���ه، كان هاويا 
اإىل درج���ة الع�س���ق، ع�س���ق الف���ن واجلمال 
واحلري���ة والتعب���ر، ومل يك���ن الف���ن عنده 
مهن���ة كغرها لك�سب الق���وت، واإمنا ر�سالة 
�سامي���ة وواجب وطنى، ويذك���ر عنه رفيق 
دربه بديع خرى اأنه عندما عانت فرقته من 
م�ساع���ب مادية كان ين���زل اإىل و�سط البلد 
وهو مفل����ش في�سمع اأحلان���ه تقدمها الفرق 
االأخ���رى فيع���ود اإلي���ه اإح�سا�س���ه بال�سعادة 
وين�س���ى كل الهموم وهو م���ا البد ان نذكرة 
ما ح���دث فى عام 1921 ق���رر �سيد دروي�ش 
بعد جناح���ه اأن يكتب عن املو�سيقى، فكتب 
لل�سحافة مق���االت مو�سيقية كان يق�سد بها 
توعية اجلمهور والتثقيف املو�سيقى العام 
واعت���رب ه���ذا املي���دان الذى مل يرت���اده اأحد 
قبل���ه اأح���د واجباته جت���اه الر�سال���ة الفنية 
الت���ى حم���ل لواءه���ا، وكان يخت���م مقاالت���ه 

بتوقيع”خادم املو�سيقى ال�سيد دروي�ش“، 
ثم ق���رر اأن ين�س���ر كتابا ي�سم ن���وت اأحلانه 
واتفق���ت مع���ه اإح���دى ال�سحف عل���ى ن�سر 
الكت���اب فى حلق���ات ومل يكن هن���اك باب اإال 
وطرقه من اأجل تو�سيل ر�سالته وامل�ساركة 
فى امل���د ال�سعبى والقومى ال�ساعد حينذاك 
بكل م���ا ي�ستطيع من طاق���ة ال�سيد دروي�ش 
الزعي���م  اأق���وال  م���ن  وحب���ه مل�س���ر واخ���ذ 
م�سطفى كامل بع����ش عباراته وجعل منها 
مطلعا لن�سيد وطن���ي وتعاون معه املوؤلفني 
حممد يون�ش القا�س���ى وجمد الدين حفنى 
نا�س���ف ب���الدي ب���الدي ب���الدي ل���ك حب���ي 
وفوؤادي وحلن اأي�سا ن�سيدا وطنيا من نظم 
احم���د �سوقى ومطلع���ه بني م�س���ر مكانكم 
تهياأ - فهيا مهدوا للملك هيا - خذوا �سم�ش 
النه���ار حلي���ا كما حل���ن يف منا�سب���ة اأخرى 
ن�سيد وطن���ى من نظم برم التون�سى تقول 

كلماته 
اأنا امل�س���ري كرمي العن�سري���ن بنيت املجد 

بني االهرامني 
ج���دودي اأن�س���اأوا العلم العجي���ب وجمرى 

النيل يف الوادي اخل�سيب 
له���م يف الدنيا اآل���ف ال�سن���ني ويفنى الكون 

وهم موجودين 
واأن�س���د يف جماع���ة م���ن املتظاهري���ن ف���ى 
مظاهرات 1919 �س���د االحتالل االإنكليزي 
ه���ذا الن�سي���د حمم�س���ا اإياه���م دق���ت طبول 
احل���رب يا خيال���ة واآدي ال�ساع���ة دي �ساعة 

الرجالة 
انظ���روا الأهلكم نظ���رة وداع نظرة ما في�ش 
بعدها اإال الدفاع – واي�سا قدم احنا اجلنود 
زى اال�سود – وقوم يا م�سرى م�سر داميا 
بتنادي���ك – م�سرنا وطنن���ا �سعدها امان – 
اح�سن جيو�ش فى االمم جيو�سنا وغرهم 
وعال���ج ال�سيخ �سي���د يف اأغاني���ه املو�سوع 
االجتماع���ي يف غ���الء املعي�س���ة وال�س���وق 
ال�س���وداء ق���ال ا�ستعجب���وا ي���ا اأفندي���ة لر 

اجلاز بروبية 
ع�س���رات  م���ع  دروي����ش  ال�سي���د  وتع���اون 
اال�س���وات والت���ى تغن���ت باحلان���ه والت���ى 
طبعت على ا�سطوانات ومنهم زكى مراد – 
حممد ان���ور – �سيد م�سطفى – عبد القادر 
ق���درى – ن�سيم ن�سيم – عب���د اللطيف البنا 
عبد  وحممد  مر�سى  – حامد  �سطا  – �سيد 
الوهاب وبعد ذل���ك كارم حممود وابراهيم 
حم���وده وعب���د الغنى ال�سي���د وجميل عزت 

ال�سنباط���ى  وريا����ش  البلي���دى  وعبا����ش 
واحمد�سدق���ى وحمم���ود ال�سري���ف و�سيد 
م���كاوى وا�سماعيل �سبان���ه واحمد حمدى 
وغرهم – ومنره املهديه – حياة �سربى 
 – – امين���ه القبانيه  – منته���ى الوحي���ده 
نرج�ش املهديه – �سمحه امل�سريه – فتحيه 
احم���د – نعيم���ه امل�سري���ه – ال�س���ت ت���ودد 
– ه���امن امل�سريه وبع���د ذلك قدمن اعماله 
عل���ى امل�س���رح وتغن���ى ب���ه بديع���ه �س���ادق 
ولور دكا�ش وم���ارى جربان و�سافيه احمد 
و�سهر زاد وحوري���ه ح�سن واحالم و�سعاد 
حممد وليل���ى جمال وغره���ن وهكذا جند 
اأن ال�سي���خ �سيد ا�ستط���اع اأن يدرك ويلم�ش 
�سائ���ر االأمرا����ش االجتماعي���ة واأن ي�سه���م 
يف املي���دان الوطن���ي اإ�سهاما كب���را فكانت 
اأغانيه الوطنية يغنيها ال�سعب بكل حوا�سه 
وقلب���ه وم�ساعره ومل يك���ن اأثر ال�سيخ �سيد 
يف مي���دان التمثيل واالأوب���را العربية باأقل 
م���ن اأث���ره يف مي���دان املو�سيق���ى واملو�سح 
والدور والطقطوق���ة واملونولوج ال�سعبي 
األ���وان  واالأنا�سي���د الوطني���ة وغ���ره م���ن 
الغن���اء العرب���ي يف �ست���ى موا�سيع���ه فق���د 
اأ�س���اف اإىل هذه املاآثر ماأث���رة جديدة وهي 

تلحني االأوبري���ت االوبري���ت وامل�سرح 26 
عم���ل م�سرح���ى واأول حل���ن كان اأوبري���ت 
�سه���رزاد ظهرت هذه االأوب���را للمرة االأوىل 
ف���ى 7 حزي���ران 1921 وكان انقالبه���ا بدء 
انق���الب جدي���د يف عامل املو�سيق���ى العربية 
واالأحلان امل�سرحية كما حلن اأوبرا الع�سرة 
الطيب���ة األ���ف ه���ذه االأوب���را حمم���د تيمور 
ونظ���م اأغانيه���ا بديع خ���ري وكان عر�سها 
فى 7 مت���وز 1921 واألف جنيب الريحاين 
فرق���ة متثيلي���ة خا�س���ة براآ�س���ة عزي���ز عيد 
الإخراجه���ا وكل���ف ال�سيد دروي����ش بتلحني 
حماورته���ا واأغانيها ومن تل���ك امل�سرحيات 
– قولول���ه والت���ى  – ف�س���ر  – ا����ش  ول���و 
غن���ى خالل احداثه���ا ال�سي���د دروي�ش القلل 
القن���اوى و قوم يا م�س���رى وحلن الك�سافه 
– رن – كله من ده - وحلن اأوبرا الباروكة 
وه���ذه الت�سمي���ة هي ا�سطالح فن���ي يق�سد 
ب���ه ال�سع���ر امل�ستعار الذي ي�سع���ه املمثلون 
عل���ى روؤو�سهم والرواية معرب���ة عن اأوبرا 
الم���ا �سك���وت الأروان وقدم���ت فرق���ة اوالد 
عكا�سه م�سرحيات )ه��دى( و )عبد الرحمن 
النا�س���ر( و )العب�����ره( م���ن تاليف حممود 
م���راد وكان العر����ش 7 كانون االول 1921 
وتعاون مع �سلطان���ة الطرب منره املهديه 
وق���دم لفرقتها احلان م�سرحيت���ني هما كلها 
يوم���ني وغنت يحي���ا العدل – جان���ا الفرح 
– انت�سارك يا  ي���ا خوفو وا�سريح  – من 
من���ره – �سابحه الزبده وكانت امل�سرحيه 
االخرى ملن���ره املهدي���ه كليوباتلرا ومارك 
انطونيو واحلان ب�ساره براجه ومل ميهله 
عمره عر�سها واكملها مو�سيقيا حممد عبد 
الوه���اب ومت عر�سه���ا ع���ام 1928وكان���ت 
م�سرحي���ة كليوبات���رة وم���ارك انطونيو قد 
اقتب�سها للم�سرح العرب���ي االأ�ستاذان �سليم 
نخل���ة ويون����ش القا�سي وقدماه���ا لل�سيدة 
من���رة املهدية الت���ي قدمته���ا بدورها ل�سيد 
دروي�ش لو�س���ع مو�سيقاها ولكنه مل يلحن 
منه���ا اإال الف�س���ل االأول اي�س���ا ق���دم احلانه 
لفرقة على الك�سار وكانت البدايه م�سرحية 
االول  ت�سري���ن   1 عر�سه���ا  وكان  )ول�س���ه( 
1919 – احالهم وغنى ياختى عليها وعلى 
بطتها والعر����ش 12 �سباط 1920- قلنا له 
وعر�س���ت 13 ماي���و 1920- راح���ت عليك 
25 اآب- مرح���ب 1 ك1 – ام 44 وغن���ى ي���ا 
ع�س���اق النبى – وقدم الرببرى فى اجلي�ش 
تالي���ف  م���ن  اله���الل   –  1923 ني�س���ان   3
عب���د احلميد كام���ل وعر�س���ت 14 حزيران 
1923- الل���ى فيه���م وعر�س���ت قب���ل و بعد 
وفاة ال�سيخ �سي���د دروي�ش – اما م�سرحية 
امللح���ن  احلانه���ا  اكم���ل  فق���د  االنتخاب���ات 
ابراهيم فوزى وكانت لل�سيخ �سيد دروي�ش 
فرقت���ه امل�سرحي���ه واخلا�س���ه والت���ى ق���دم 

سيد  درويش والموسيقى العربية  
الحديثة

◄

فن الس��يد درويش جزء م��ن تراث أمة تعتز مببدعيها كام تعت��ز بأصالتها، وهو 

جزء من كفاح ش��عب وكت��ب كثريون عن الس��يد درويش وظه��رت أعامله ىف 

اإلذاعة واملرسح والس��ينام والتليفزيون بعد وفاته بس��نوات طويلة، وهو هنا 

يختل��ف عن غ��ريه من الفنان��ن الذين 

اس��تمرت أعاملهم بعد وفاتهم، إذ أن 

موس��يقاه ق��د ظهرت ثاني��ة بعد فرتة 

طويلة من التواري ولظروف سياس��ية 

زادت ع��ى ثالثن عام��ا أعقبت وفاته 

املفاجئة عام 1923 فكيف تعود وبقوة 

بعد هذا االنقطاع الطويل وتنترش ىف 

أجيال مل تعارص الس��يد درويش ومل 

تس��مع أعامله قط ولد الس��يد درويش 

مصطف��ى البح��ر مرت��ن، األوىل ىف 

17 آذار 1892 عندم��ا وضعت��ة والدت��ة 

فطوم��ة الورداني��ة ىف بيته��م بحارة 

البوابة املعروفة بح��ارة الحاج بدوى 

ووالدة هو املعل��م درويش مصطفى 

البحر وتلك والدته الجس��دية والثانية 

ه��ى والدته الفني��ة لوطن��ه وأمته ىف 

1917بالقاهرة ىف أرسة بسيطة ىف أحد 

أحياء اإلس��كندرية العريقة وهو كوم 

الدكة، مل ينشأ السيد درويش ىف أرسة فنية ومل يجد أحدا يشجعه عى السري 

ىف اتجاه الفن، بل عى العكس لقى العنت والتعنيف واإلكراه عى عمل أش��ياء 

مل يجد فيها إحساسه بذاته،
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فيه���ا م�سرحي���ات حالق ا�سبيلي���ه وعر�سها 
8 ك1/ 1921 وق���دم فى حيات���ه الفنيه 66 
طقطوق���ه )اهزوج���ه( ادينى فك���رك انا كلى 
مع���اك – ا�ستعجبول���ه يا فندي���ه لر اجلاز 
بروبي���ه – اطل���ع من دول ان���ا م�ش زيهم – 
اال�ستي���ك ف���وق �سدرى ي�س���وى – ان كنت 
�سارين���ى م���ا تبعني�ش – ان كن���ت �سارينى 
م���ا تنقل�سى – اه���و دا اللى �سار – انا على 
كيف���ك – ايه العب���اره – بالذم���ه قولوىل يا 
رايحني املدبوىل – بطل���وده وا�سمعوا ده 
)نهاون���د( – ب�س���اره براج���ه – بنجور يا 
هامن – تهمونى فى حبك – حرج عليه بابا 
الروح  – خفيف  بطتها  يا  البنيه  – حلوه 
– يا بلح زغلول  – زورونى كل �سنه مره 
– يا ختى  – يا حلوه فوقى �سحى النوم 
عليها وعلى بطتها – يا زهرة الفتنه الذكيه 
– يالذيذ يا خ�سر – يالون الفل يا حبيبى 
– يا الب�ش ع ال�سره جنمه- يا حمندقه يا 
�س���ت ال�ستات – يا نا�ش انا مت فى حبى – 
قومى يا نينتى هات���ى الدايه – يا هل ترى 
على ايه – ا�سمع ي���ا عاقل �سوت ال�سحايا 
– احللوه  زي���ن  البخت وابني  – ا�س���وف 
�سافت ليلة القدر – يا نا�ش حرام ملا ا�سهني 
يا  – �سيبونى  رب���ك  – ي���ا م�سر يحميكى 
نا����ش فى حاىل – عرف���ت اخرتها ويا حبى 
– على ايه  م���ا ينور  – عل���ى قد الرنج�ش 
ك���ده التقل ده – فلفل اهرى يا مهرى – فى 
ال�ساغ���ه ال�سغره – قلبى يع�سق املحا�سن 
– كيك���ى كيك���ى كيكو يا كيكى كيكو – ما 
تطلعي����ش فيه���ا يا هامن – م���ا قعد�ش معاك 
– معلوم يا  – مظلوم���ه وياك ياب���ن عمى 
ه���امن يلزمك – وانا ماىل هي���ه اللى قالتلى 
– ياها اها يا اها قال ايه بتغر من بنتها 
– ياانا يانت  – ي���ا �سكندريه يا اورباويه 
ياواد يا مقطقط – ي���ا بابا ليه ماتدلعني�ش 
فى هواك  انت واح�سنى وروحى  ما  – يا 
– يا حلو لولو يا  – ياب���و ال�سريط احمر 
خت���ى بيقولوا نون���و – ياللى بتحب الورد 
ليه م���ن فوق �سجرته تقطفه – حبيبى غاب 
مابعت����ش ج���واب – حود من هن���ا – الليله 
حلوه يا جمالها – مني فى اليومني دول زى 
الظباط - يا امى ليه تبكى عليه – لقيت انا 
كل الدني���ا – النا�ش وقعته���ا خفيفه – ديك 
النهار كنت فى �سباكى قاعده اتفرج – يابا 
مافينا����ش م���ن الل���ى يغطر����ش – ا�سمع يا 
غافل عن ذكر ربك – بالذمه يافندى امت�سى 
لعندى ويحكى عنه �سديق���ه الكاتب”بديع 
خرى”اأن���ه كان ي�سطحب���ه اإىل حى بوالق 
بالقاه���رة لي�ستمع اإىل"بائع عجوة”ينادى 
فى نغمات جميلة مرددا”على مال مكة.على 
م���ال جدة.. م���ال املدين���ة يا �سغ���ل احلجاز 
وظه���رت تل���ك النغم���ات فى”مليح���ة ق���وى 
القلل القناوى”التعبر املو�سيقى تتلخ�ش 
مدر�ست���ة الفني���ة ف���ى مب���ادئ اأ�سا�سية هى 
اختي���ار املو�س���وع والكلم���ات التعبر عن 
املو�سوع والكلمة باللحن اختيار النغمات 
ذات اجل���ذور ال�سعبي���ة امل�سري���ة �سياغ���ة 
اجلم���ل اللحنية فى اأب�سط �س���ورة �سياغة 
متط���ورة  حديث���ة  تراكي���ب  ف���ى  االأحل���ان 
واإيقاعات �سابة مليئ���ة باحليوية وفى عام 
1923 ا�ستع���د �سي���د دروي����ش لل�سف���ر لكن 
القدر مل ميهله ووافت���ه املنية باالإ�سكندرية 
م�سق���ط راأ�سه عندم���ا ذهب اإليه���ا ذات فجر 
بعد �سهرة مزاجية وظ���ل يتنف�ش ب�سعوبة 
حت���ى ا�س���رق ال�سب���اح ووافتةاملني���ة عن���د 

�سقيقت���ة فى منزلها �س���ارع االمرعمر بحى 
الغي���ط ال�سعي���دى ام���ام كوب���رى الفرخ���ة 
طريق قن���اة ال�سوي�ش( وبينما كان ال�سعب 
فى فرحة غام���رة بعودة زعيمه كانت اأ�سرة 
�سي���د دروي����ش تبكيه فى ه���دوء حزين ومل 
يتنب���ه اأح���د ف���ى اخل���ارج اإىل وف���اة روح 
الث���ورة كان �سيد دروي����ش ي�ستلهم اأحلانه 
من االأحلان ال�سعبية الب�سيطة التى يرددها 
النا�ش فى منا�سبات خمتلفة، وكان ي�ستمع 
اإىل كافة طوائف ال�سعب من باعة و�سيالني 
وعم���ال  وفالح���ني  و�سقاي���ني  ومراكبي���ة 
وغرهم، وكان ل���ه القدرة على حتويل تلك 
النغمات الب�سيطة اإىل اأحلان ذكية ي�ستطيع 
كل النا����ش ترديدها فى �سهول���ة وا�ستطاع 
�سي���د دروي����ش التعب���ر ع���ن هم���وم وطنه 
واآماله فى اأ�س���دق �سورة،باللحن والكلمة 
وم���ن اأهم اأ�سباب انت�سار مو�سيقى واأحلان 
�سيد دروي�ش اأنه���ا ب�سيطة و�سهلة مع عمق 
نغماته���ا وتاأثره���ا الق���وى ف���ى النفو�ش، 
اأ�س���وات  اإىل  حتت���اج  اأحلان���ه  تك���ن  ومل 
االأغان���ى  كان���ت  وق���د  لردده���ا،  حمرف���ة 
ال�سائ���دة ف���ى ذلك الوقت م���ن اأ�سول تركية 
غر مع���ربة ع���ن البيئ���ة وامل���زاج امل�سرى 
والزخ���ارف  املعق���دة  بالراكي���ب  ومليئ���ة 
اللحني���ة وهو ما كان معروف���ا ب�”مو�سيقى 
ال�سالونات”ي�سمعها فقط خا�سة العائالت 
والطبق���ة االأر�ستقراطي���ة من االأت���راك، كما 
احل���ب  عل���ى  اقت�س���رت  مو�سوعاته���ا  اأن 
�سي���د  لك���ن  والف���راق،  والهج���ر  والغ���رام 
دروي�ش ا�ستطاع اأن يجعل الغناء للجميع، 
واأح����ش امل�سري���ون الأول مرة ف���ى الع�سر 

احلدي���ث باأن لهم مو�سيقاه���م املعربة عنهم 
وع���ن جذوره���م وم�ساعره���م وعم���ل �سيد 
دروي�ش كثرا على اإيق���اظ الروح الوطنية 
ب���ني امل�سريني باأحلان���ه، ومل يتقا�ش اأجرا 
عن تلحينه الأعط���م اأحلانه الوطنية ويكفى 
النظ���ر اإىل بع�ش مقاطع اأغانيه لكى نعرف 
عن م���اذا يتح���دث �سيد دروي����ش وما الذى 
يع���رب عن���ه، ولك���ى ن���درك النقل���ة الكب���رة 
الت���ى اأحدثها فى اأن�سودة انا امل�سرى كرمي 
العن�سري���ن بني���ت املج���د ب���ني االإهرام���ني 
جدودى اأن�س���اأوا العل���م العجيب، وجمرى 
النيل ف���ى الوادى اخل�سيب له���م فى الدنيا 
االف ال�سنني ويفنى الكون وهم موجودين 
وف���ى حلن �سامل���ة يا �سالمة �سف���ر يا وابور 
واربط عندك نزلنى فى البلد دى بال اأمركا 
ب���ال اأوربا مافى �س���ى اأح�سن من بلدى وفى 
ن�سيد قوم يا م�س���رى قوم يا م�سرى م�سر 
دامي���ا بتناديك، خد بنا�س���رى ن�سرى دين 
واج���ب عليك �سوف ج���دودك ف���ى قبورهم 
ليل نهار.. من جمودك كل ع�سمة بت�ستجار 
�سون اآث���ارك يالل���ى �سيعت االآث���ار.. دول 
فات���وا لكمجد خوفو لك �سعارليه يا م�سرى 
كل اأحوالك عجب ت�سكى فقرى وانت ما�سى 
ف���وق دهب م�سر جنة طول م���ا فيها انت يا 

نيل عمر ابنك مل يع�ش اأبدا ذليل”
وف���ى اأغنية طلع���ت يا حمال نوره���ا �سم�ش 
ال�سمو�س���ة يال���ال بن���ا من���ال ونحل���ب ل���ن 
اجلامو�س���ة وكذا احل���ال فى ن�سي���د بالدى 
بالدى �سياغة املوؤلف ال�سيخ حممد يون�ش 
القا�سى وفى حل���ن ال�سنايعية احللوة دى 
قام���ت تعج���ن ف���ى البدرية.. والدي���ك بيدن 

كوك���و كوك���و ف���ى الفجرية"يالال بن���ا على 
ب���اب الل���ه ي���ا �سنايعي���ة.. يجع���ل �سباحك 
�سب���اح اخلر ي���ا ا�سط���ى عطي���ة واالأغنية 
الت���ى انتق���دت ال�سب���اب فى خدم���ة اجلي�ش 
االجنليزى يا عزي���ز عينى وانا بدى اروح 
بلدى..بل���دى يابلدىوال�سلطة خدت ولدى 
ويق���ول املو�سيقي���ون ف���ى م�س���ر، كباره���م 
و�سغاره���م كلن���ا خرجن���ا م���ن عب���اءة �سيد 
دروي�ش وهم يعرفون بذلك الأنه كان املجدد 
االأول ف���ى الع�س���ر احلدي���ث، والأن التطور 
ال���ذى اأحدث���ه كيفا وكم���ا كان كفيال مبد من 
ج���اءوا بع���ده م���ن الفنان���ني مب���دد مل ينفد 
بعد وق���د م�ست اأكرث م���ن ثمانن �سنة على 
وفات���ه، وتكف���ى هذه ال�سه���ادة الإثبات مدى 
اأ�سال���ة عن ه���ذا الفنان، وكان���ت املو�سيقى 
قيله من عزف وغناء وتاأليف وتلحني ملئات 
ال�سنني تهتم بالقوال���ب ال�سكلية والزخرفة 
ب�س���رف النظ���ر ع���ن اجلوه���ر وامل�سمون، 
واتف���ق ف���ى ذل���ك الف���ن الرك���ى م���ع بقاي���ا 
الف���ن االأندل�سى م���ن املو�سح���ات وانف�سال 
كالهم���ا بالتاىل عن واق���ع احلياة والنا�ش، 
وقد توج���ه �سيد دروي����ش باملو�سيقى نحو 
االأ�س���ول ال�سعبي���ة والتحدي���ث �س���ار على 
نهج �سيد دروي�ش كب���ار امللحنني فى القرن 
الع�سرين، والذي���ن مل تقت�سر اأحلانهم على 
م�سر ب���ل ذاعت فى جميع االأقطار العربية، 
وهم حممد الق�سبجى وزكريا اأحمد،واحمد 
�سربى النجريدى وداوودح�سنى وريا�ش 
واحم���د  ال�سري���ف  وحمم���ود  ال�سنباط���ى 
�سدق���ى واخري���ن، واأحدث���ت تل���ك االأحلان 
ثورة جديدة فى ال���ذوق العربى املو�سيقى 
والواقع اأن املتتبع الآثار فن ال�سيد دروي�ش 
فى اأعمال االآخرين ال يجدهم فقط قد �ساروا 
على منهج���ه واإمنا يجد اأي�سا مقاطع كاملة 
من اأعماله ف���ى اأعمالهم،وهم مل ي�ستطيعوا 
حت���ى حتويرها اأو تغيرها معاملها فظهرت 
كم���ا ه���ى! وقد يق���ود ه���ذا اإىل احلديث عن 
�سرقة اأحلان ال�سيد دروي�ش من قبل الفنانني 
الالحقني، لكن ف���ى راأينا اأنه التاأثر القوى 
الذى ال فكاك من���ه! فهوؤالء الفنانني اأ�ساتذة 
كبار وبو�سعهم و�سع اأحلان غاية فى الرثاء 
ولي�ست ال�سرقة من �سيم االأثرياء،ونحن اإذ 
ننف���ى عنهم هذه التهمة فهم بعرفون باأنهم 
واقعون حتت تاأث���ر ال�سيد دروي�ش واأنهم 
تربوا جميعا فى مدر�ست���ه الرحيبة، ولهذا 
ال باأ�ش من تتبع اآثارة فى مو�سيقاهم لنعلم 
م���دى ذلك التاأت���ر ولن�سع ال�سي���د دروي�ش 
ف���ى مكانت���ه احلقيقي���ة و كثرا م���ا و�سف 
بالعبقريةوم���ن مظاه���ر عبقريته :اأن عمره 
الفن���ى مل يتج���اوز �س���ت �سن���وات وتوف���ى 
ع���ن 31 عام���ا لكنه اأح���دث ث���ورة هائلة فى 
املو�سيقى ال�سرقية فما مازالت اأعماله تردد 
حتى الي���وم ا�ستطاع فى تاري���خ املو�سيقى 
الكلم���ات  ع���ن  باللح���ن  التعب���ر  العربي���ة 
واملواق���ف الدرامي���ة اأول فن���ان يجع���ل من 
املو�سيق���ى ال�سعبية فن���ا قوميا راقي�ا و�سع 
اأ�س����ش امل�س���رح الغنائ���ى التعب���رى واألف 
اأعظ���م االأحل���ان امل�سرحي���ة حت���ى االآن األف 
ع�س���رة اأدوار غنائي���ة من مقام���ات خمتلفة 
ه���ى كم �سغر فى عامل االأدوار لكنها اأف�سل 
ع�سرة على االإط���الق و�سع مقاما مو�سيقيا 
جديدا اأ�سماه زجنران جعل الغناء للجميع 
بعد ما كان مق�سورا على املحرفني ظهرت 
اآث���اره الفني���ة ف���ى كل م���ا ج���اء بع���ده م���ن 
مو�سيق���ى مل ي�ستطع اأح���د حتى االآن تقدمي 

اأعم���ال مو�سيقية ترقى اإىل م�ستوى اعمالة 
املو�سيقية وا�ستحق �سيد دروي�ش لقب اأبو 
املو�سيق���ى امل�سرية”حي���ث كان���ت منزلت���ه 
بال�سرق كمنزلة”بيتهوفن”بالن�سبة  الفنية 
بالق���اب  لق���ب  االأوربي���ة وق���د  للمو�سيق���ى 
كثرة ومنهم خالد الذك���ر فنان ال�سعب اأبو 
املو�سيق���ى امل�سري���ة واملو�سيق���ار االول و 
نابغ���ة املو�سيق���ى ام���ام امللحن���ني وعبقرى 

ونابغة املو�سيقى وغرهم 
ق���دم فى حيات���ة 10 ادوار ه���م يافوؤادى لية 
بتع�س���ق يالل���ى قوام���ك يعجبن���ى عواطفك 
دى ا�سه���ر من ن���ار ع�سقت ح�سن���ك �سيعت 
م�ستقبل حيات���ى احلبي���ب للهجرمايل يوم 
ترك���ت احل���ب ف���ى �س���رع م���ني ان���ا ع�سقت 
وان���ا هويت وانتهيت مق���ام حجاز كار كرد 
وقدم لالجي���ال 66 طقطوق���ة ومنهم ادينى 
فك���رك انا كل���ى معاكا�ستعجبول���ة يا افندية 
لر اجل���از بروبيةاطل���ع م���ن دول انا م�ش 
زيهماال�ستي���ك فوق �سدرى ي�سوىان كنت 
�سارينى ما تبعني�ساهو دا اللى �سارانا على 
كيفكاية العب���ارة بالذمة قولوىل يا رايحني 
املدبوىلب�سارة براجةبنجور يا هامنحرج 
علية بابا خفيف الروح وغرهم وقام ال�سيد 
دروي����ش بتقدمي اعمال���ة اللحنية الكرث من 
25اوبريت غنائى ومنهم �سهو زاد الربوكة 
كله���ا  النا�سرالع���ربة  الرحم���ن  هدىعب���د 
يومني كليوباترا وم���ارك انطونيوالع�سرة 
الطيب���ة ولو ا�ش ف�سر قول���وا لة رن كلة من 
ف���روز �ساةالهوارىراح���ت عليك)بنت  دة 
احل���اوى( الربب���رى ف���ى اجل����ش ول�سة ام 
44مرحبالهالالحاله���م قلن���ا ل���ة الل���ى فيهم 
االنتخاب���ات ح���الق ا�سبيلي���ة وم���ن ا�سه���ر 
اعمال���ه الغنائيه والت���ى تغنى وطبعها على 
ا�سطوان���ات انا هويت وانتهي���ت و�سيعت 
م�ستقب���ل حياتى م���ن تالي���ف ال�سيخ حممد 
يون����ش القا�سى انا ع�سقت لبرم التون�سى 
اقرا ي���ا �سيخ قفاع���ه والكوكايني كخ اوعى 
ميين���ك و�سال���ه ي���ا �سالم���ه وهز اله���الل يا 
�سيد م���ن تاليف بديع خرى عل���ى قد الليل 
ما يطول والل���ه ت�ستاهل يا قلبى من تاليف 
ام���ني �سدق���ى قد غن���ى الكث���ر باحلانة من 
اهل الطرب ومنه���م املطربيني ال�سكندريني 
عبد ال���رزاق ابراهيم ونادر زغلول و احمد 
حم���دى وحم���دى رووؤف وفتح���ى جم���ال 
الدي���ن و�سبح���ى عطاالل���ه وعم���ر حممود 
الفري���ق  تل���ك  يق���ود  وكان  ج���الل  وع���ادل 
الفنان وامل���درب املو�سيقى حم���دى رووؤف 
فى احتفاالت ذك���رى ال�سيد دروي�ش والتى 
كان���ت تق���ام فى ك���وم الدك���ه وبالق���رب من 
مولده كل ع���ام والنن�سى الفريق املو�سيقى 
بقي���ادة الفن���ان مدح���ت ب�سيون���ى وكوكبة 
االداء امل�سرح���ى وف���ى ال�سن���وات االخره 
كان حفي���ده املطرب امي���ان البحر دروي�ش 
يواظب على احل�سور والغناء و�سط كوكبه 
م���ن حمبى فن ال�سيد دروي����ش انتهت حياة 
ه���ذا الفن���ان اخلالد ي���وم 14 ت�سرين االول  
1923 وله من العم���ر اإحدى وثالثون �سنة 
وما اأق�س���ره من عمر وما اأك���رثه من اإنتاج 
وم���ا اأ�سقه من جه���اد يف �سبيل هذه احلياة 

الق�سرة املتوا�سعه 

 *اذاعي �سهري وناقد مو�سيقي له العديد من 
املوؤلفات يف جمال درا�سة االغنية العربية 
والعراقية  تويف يف منت�سف الت�سعينات

◄◄

كت����ب كث����رون عن �سي����د دروي�����ش وظهرت 
اأعمال����ه ف����ى االإذاع����ة وامل�س����رح وال�سينم����ا 
والتليفزي����ون بعد وفاته ب�سن����وات طويلة، 
وه����و هنا يختل����ف عن غ����ره م����ن الفنانني 
الذي����ن ا�ستمرت اأعمالهم بع����د وفاتهم، اإذ اأن 
مو�سيقاه قد ظهرت ثاني����ة بعد فرة طويلة 
من الت����وارى زادت على ثالثني عاما اأعقبت 

وفاته املفاجئة عام 1923 
فكي����ف تع����ود وبق����وة بع����د ه����ذا االنقط����اع 
الطويل وتنت�س����ر فى اأجيال مل تعا�سر �سيد 

دروي�ش ومل ت�سمع اأعماله قط 
�س����در اأي�س����ا ع����ن �سي����د دروي�����ش عديد من 
الكتب واملقاالت، ونحاول نحن هنا الركيز 
عل����ى اجلوانب الفني����ة فى اأعمال����ه اأكرث من 

اأحداث حياته
ترى م����ا الذى جعل من �سي����د دروي�ش فنانا 

على اأى حال؟ 
ولد �سيد دروي�ش مرتني، االأوىل هى والدته 
اجل�سدية الأم����ه واأبيه ف����ى االإ�سكندرية عام 
1892 ، والثانية ه����ى والدته الفنية لوطنه 

واأمته فى بالقاهرة عام 1917 
فى اأ�سرة ب�سيطة فى اأحد اأحياء االإ�سكندرية 
العريق����ة وه����و ك����وم الدكة ول����د الطفل �سيد 
دروي�����ش، وحى كوم الدكة ه����ذا حى غريب 
فى كل �سيء، فهو على ربوة عالية فى و�سط 
املدينة تطل على اأحياء الو�سط الراقى بينما 
تف�سل����ه عن ذلك الو�س����ط حواجز اجتماعية 
وا�سحة، كوم الدكة لي�����ش به مدر�سة، فقط 
كتاب �سغر لتحفيظ القراآن الكرمي وتعليم 
ب�سي����ط، بينما فى اخل����ارج مدار�ش اأجنبية 
وم�سارح و�سركات وجمعيات خرية دولية 
ن�سط����ة، واحلى كما ل����و كان قرية فى و�سط 

املدينة 
انتم����ى �سيد دروي�����ش مبا�س����رة اإىل االثنني 
مع����ا، حي����ه ال�سعب����ى ومدينته الت����ى جمعت 
ثقاف����ة اأورب����ا كلها، وهك����ذا جاء فن����ه اأي�سا، 
اأ�سيال �سعبي����ا لكنه التف فى ثوب ح�سارى 

متقدم للغاية 
مل ين�س����اأ �سي����د دروي�ش فى اأ�س����رة فنية ومل 
يج����د اأحدا ي�سجع����ه على ال�س����ر فى اجتاه 
الفن، بل على العك�ش لقى العنت والتعنيف 
واالإك����راه عل����ى عم����ل اأ�سي����اء مل يج����د فيه����ا 
اإح�سا�س����ه بذاته، وفى ظ����ل ظروف معي�سية 
غاي����ة ف����ى الق�س����وة كان الف����ن بالن�سبة ملثله 

ترفا ال ميكن مل�سه 
حم����ل الفتى ال�سغ����ر م�سئولي����ات اأكرث من 
طاقت����ه فقد توفى والده وهو ف����ى ال�سابعة، 
وحملت����ه اأ�سرت����ه عل����ى ال����زواج املبك����ر ف����ى 
ال�ساد�س����ة ع�س����رة م����ن عم����ره، وا�سطرت����ه 
تل����ك امل�سئوليات اإىل العم����ل مبكرا من اأجل 

االأ�سرة اجلديدة وهو مل يكمل تعليمه بعد 
فى هذه الظروف كان الفنى ال�سغر يبحث 
عن و�سيلة للتعبر عما فى نف�سه من �سغوط 
وعن اأحالمه فى احلياة، فلم يجد اأف�سل من 
املو�سيق����ى، واجنذب بح�س����ه العاىل اإىل ما 
�سمع����ه من اأ�ساتذته فى املدر�سة وبداأ يبحث 
بنف�س����ه عن م�س����ادر اأخرى له����ذا الفن فاأخذ 
ي����ردد عل����ى اأالأماكن التى تق����دم الفنون فى 
مدينت����ه الهادئ����ة االإ�سكندري����ة، املحلى منها 

واالأجنب����ى، ث����م ب����داأ ي����ردد م����ا حفظ����ه على 
اأ�سماع اأ�سدقائه 

كان �سي����د دروي�����ش طالب����ا باملعه����د الدين����ى 
مب�سج����د اأب����ى العبا�����ش املر�س����ى ال�سه����ر، 
لك����ن اأ�سدقاءه وجدوا ف����ى ال�سيخ ال�سغر 
موهب����ة ت�ستح����ق اال�ستم����اع اإليه����ا فدع����وه 
الإحي����اء حفالته����م العائلي����ة، و�سرع����ان م����ا 
انت�سر االأمر فطلبه اآخ����رون وعر�سوا عليه 

اأجرا مقابل ذلك فقبل 
ح����اول ال�سي����خ عندئ����ذ العم����ل بالف����ن لكن����ه 
مل يفل����ح، وم����ن اأعاجي����ب الق����در اأن����ه عندما 
ا�ست�سلم ل�سغ����وط احلياة وبداأ يعمل كبناء 
حل�س����اب اأح����د املقاول����ني ف����اإذا به����ذا العمل 
فهاه����و  الف����ن،  اأب����واب  اإىل  يق����وده  نف�س����ه 
املق����اول يكت�س����ف في����ه موهب����ة ذات فائ����دة 
عظيم����ة عندما �سمع����ه يغنى و�س����ط العمال 
وهم ي����رددون غناءه، مل يكن املق����اول فنانا 
لكن����ه، متاما ك�سركات االإنت����اج، ومن زاوية 
م�سلحي����ة بحتة، عر�ش عل����ى �سيد دروي�ش 
التف����رغ للغناء للعمال بينم����ا يحتفظ بنف�ش 
االأجر ملا وج����د اأن غناءه اأثن����اء العمل يزيد 
م����ن حما�ش العم����ال ويجعله����م يعملون بال 
كل����ل اأو ملل، فا�سراح ال�سي����خ ال�سغر من 

عناء العمل وتفرغ للغناء
فى معظ����م ما كتب ون�سر ع����ن �سيد دروي�ش 
اهن����م الكت����اب بتاأ�سي����ل حيات����ه واالأحداث 
التى مر بها اأك����رث من اهتمامهم مبو�سيقاه، 
ويرج����ع ذلك اإىل اأن معظ����م من اأرخوا ل�سيد 
دروي�ش هم من غر املو�سيقيني، اأما ال�ساأن 

الفن����ى فلم يح����ظ باالهتم����ام الكافى، وجند 
ف����ى الفيلم ال�سينمائ����ى الوحيد ال����ذى اأنتج 
عن �سي����د دروي�ش �سحالة تام����ة فى الق�سة 
واإ�س����اءة  ب����ل  واالإخ����راج،  وال�سيناري����و 
اأي�س����ا اإىل �سخ�����ش الفن����ان املب����دع والثائر 
عل����ى الف�س����اد واال�ستعب����اد، العا�سق للوطن 
وللحري����ة، والغيور على فن����ه واملحرم له، 
واملجدد ب����ل الباعث لنه�سة فني����ة ا�ستمرت 
لع�س����رات ال�سن����ني واألهم����ت اأجي����ال كث����رة 
بع����ده، ورغم اأن فنانا مثله ميكن اأن نرى له 
ع�سرات االأفالم العظيمة دون اأن يتكرر فيها 
م�سهد واحد، ويكفيه ما قدمه من اأوبريتات 

رائعة، اأنتج بع�سها على نفقته اخلا�سة
ومم����ا يدع����و للده�س����ة اأن����ه رغ����م اع����راف 
اجلمي����ع، من اأهل الفن ومن خارجه، بف�سل 
�سي����د دروي�ش اإال اأنن����ا ال نرى اأيا من اأعماله 
تدر�����ش اأو تبح����ث ف����ى معاه����د املو�سيق����ى، 
ومازال����ت املناه����ج املو�سيقي����ة ال�سرقية فى 
م�س����ر رائ����دة الفن����ون تعتم����د عل����ى الراث 

الركى فى معظمها
ورمبا يق����ول قائل اأن �سيد دروي�ش مل يرك 
ث����روة اأكادميي����ة ميكن اأن تعني ف����ى �سياغة 
مناه����ج التعليم والتدريب، لكن ال�سيخ �سيد 
ت����رك اأكرب ث����روة فنية فى تاري����خ املو�سيقى 
العربي����ة عل����ى االإط����الق، لي�����ش بالك����م ب����ل 
بالكي����ف، اإذ اأن كل حلن وكل قطعة ت�ستحق 

الدرا�سة والتاأمل 
ف����ى اأدواره الع�س����رة جن����د كل دور من مقام 
خمتل����ف عر�ش في����ه �سيد دروي�����ش الكيفية 

املثلى ملعاجلة نغمات هذا املقام 
وفى اأحل����ان روايات����ه هناك اأك����رث من 200 
حل����ن مل تتك����رر فيها جمل����ة واح����دة، وفيها 
م����ن اختالف املواقف ما يكف����ى لعر�ش كافة 
ح����االت ال�سعور االإن�سان����ى وكيفية التعبر 
عنه����ا اأ�س����اف مقام����ا مو�سيقي����ا جدي����دا )!( 
الزجن����ران  اأ�سم����اه  ال�سرقي����ة  للمو�سيق����ى 
اأبدع منه اأح����د اأدواره، وحلن منهاالأ�ساتذة 

الالحقون. 
�س����رع فى تاأليف كت����اب مو�سيقى ي�سم نوت 
اأحلانه، ومع ان�سغاله بتلك املهمة التاريخية 
الثقاف����ة  ف����ى  مقاالت����ه  يكت����ب  اأن  ين�����ش  مل 
املو�سيقية لل�سحف واملجالت يعلم وينور، 
وكان يوق����ع باإم�ساء خ����ادم املو�سيقى �سيد 

دروي�ش.
ولكن مل ميهله الق����در اأكرث من �ست �سنوات 
ه����ى كل عم����ره الفن����ى، فقد بداأ ف����ى �سن 25 
ورح����ل ف����ى �س����ن 31، ومل يك����ن ليت�سنى له 
التفرغ لعملية اأكادميية وهو م�سغول متاما 
باإنت����اج اأعظ����م م����ا اأنتجته م�سر م����ن فن فى 

تاريخها الطويل 
لق����د قام �سي����د دروي�ش فى م�س����ر مبا قام به 
بيتهوف����ن فى اأملاني����ا، حيث �سع����د االثنان، 
كل مبو�سيق����اه، اإىل القم����ة، وف����ى حني مهد 
ل�سهور بيتهوفن عمالق����ة مثل باخ وهايدن 
وموت�سارت فقد ظهر �سيد دروي�ش بانقالب 

كبر مل ي�سبقه متهيد. 
امت����د تاأثر �سيد دروي�����ش اإىل كامل املنطقة 
العربي����ة عن طريق م����ن �س����اروا على نهجه 
بع����د رحيل����ه، وق����د عا�س����ر �سي����د دروي�����ش 
اأواخ����ر الع�سر الرومان�س����ى االأوربى الذى 
�سه����د اآخ����ر موؤلف ع����ام 1922 وه����و جريج 
الرنويج����ى، وترام����ت اإىل م�سامع����ه اأعمال 
رواد الفن املو�سيق����ى االأوربى حتى فردى 
االإيطاىل الذى �س����اغ اأوبرا عايدة امل�سرية 
حلفل افتت����اح قن����اة ال�سوي�ش ع����ام 1869، 
وكان رغ����م اأعجاب����ه باأعماله����م ال يقلده����م ، 
واإمن����ا كان����ت مو�سيق����اه مع����ربة متام����ا عن 
اإح�سا�����ش وم����زاج ال�سع����ب امل�س����رى الذى 
ح����رم طوي����ال من ممار�س����ة الفن����ون الراقية 
بف�سل اال�ستعم����ار الرك����ى العثمانى الذى 
احتك����ر ف����ن املو�سيق����ى و�سبغه����ا ب�سبغت����ه 
وق�سر ممار�ستها عل����ى الطبقات االإقطاعية 

واأفراد االأ�سراملالكة 
وتن����وع اإنتاج �سيد دروي�����ش لي�سمل اأمناطا 
عدي����دة م����ن التاألي����ف املو�سيقى ح����اول بها 
اإثب����ات اأن كل �سيئ مكت����وب ميكن اأن يلحن 
ويغنى مامدامت هناك فكرة وراأى وموقف 
واإح�سا�ش، حتى االأمن����اط االأقدم ا�ستعملها 
ف����ى اأ�سالي����ب جدي����دة، وم����ا يهمن����ا هنا هو 
اأن مو�سيق����ى ه����ذا الفن����ان قد احت����وت على 
ق����در عال م����ن القي����م الفنية يجعله����ا جديرة 
بالدرا�سة والتحلي����ل والتاأ�سيل والتنميط، 
ونحن ن�سعر بينم����ا ن�ستمع اإىل اأحلانه اأننا 
ن�ستم����ع اإىل اأ�س����ول ولي�����ش اإىل ف����روع اأو 

تقليد 

جملة افاق عربية  ملحق ا�ساءات ملف عن 
�سيد دروي�ش مبنا�سبة ذكرى ميالده 1982

س��يد دروي��ش وتطوي��ر 
االغنية العربية 

الحديث عن سيد درويش ال 

يكاد ينتهى إال ويبدأ من جديد 

إن الجو الذى خلقه سيد 

درويش مبوسيقاه أثر بعمق 

ىف وجدان الناس واستمر 

أثره لعرشات السنن وال 

زالت موسيقاه تحدث نفس 

األثر كلام سمعت وال ميل 

املرء من تكرار سامعها إذ 

أنها متيزت متيزا فريدا ىف 

األصالة وحسن التعبري 

الحقيقة هى أن فن سيد 

درويش جزء من تراث أمة 

تعتز مببدعيها كام تعتز 

بأصالتها، وهو جزء من كفاح 

شعب متصل من أجل آمال 

تحققت وآمال مل تتحقق بعد 

ها نحن نكتب عن سيد 

درويش بعد مرور أكرث من 

مثانن عاما عى وفاته، وكاتب 

هذه السطور قد ولد بعد 

وفاة سيد درويش، فام الذى 

يدعونا إىل ذلك؟ سنحاول 

هنا أن نجيب عى هذا 

السؤال

عادل الهاشمي
�سحفي راحل
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وق���د اأغم���ى عليه من ف���رط التاأثر اإذ الح���ظ ان املمثلني 
يخطئون يف اداء اأحلانه. 

ه���ذا هو �سي���د دروي�ش، او ال�سيخ �سي���د، اوال واآخرًا.. 
�سيد دروي�ش الذي اإجتمع له مامل يجتمع لفنان م�سري 

قبله، وما يندر ان يجتمع الأحد بعده.

حياة فذة 
ن�ساأ فت���ى معممًا يدر�ش القراآن واأ�س���ول الدين ويحلم 
باأن���ه �سي�سبح يف يوم من االيام اإمامًا لقرية او ماأذونا 
�سرعي���ًا.. وقد قطع يف درا�سات���ه الدينية �سوطًا بعيدًا، 
وكادت اأمانيه تتحقق، لوال ميله الفجائي اىل احراف 
مت����ش  ومل  والغن���اء.  باملو�سيق���ى  و�سغف���ه  التلح���ني 

�سنوات حتى ذاع �سيته واعرف له الكل بالزعامة.
ومما يروى عن كفاحه قبل ان يبلغ قمة املجد ان ال�سيخ 
�سىالم���ة حجازي عرف له قدره و�سمح له بالغناء على 
م�سرح���ه ذات ليل���ة بع���د ان قدم���ه للجمه���ور، فلم���ا بداأ 
ال�سي���خ �سي���د دروي�ش يغن���ي، وكانت اأحلان���ه فذة غر 
ماألوف���ة، اإ�ستنك���ر اجلمهور غن���اءه وراح ي�سيح طالبًا 

ال�سيخ �سالمة.. فخرج هذا اليهم وهتف:

- عاوزين ايه يا نا�ش ياللي ما تعرفو�ش الفن؟
وراح ي�س���ب عل���ى اجلماهر واب���ال من قار����ش الكلم 
ويرميهم باجلمود، اأما ال�سيخ �سيد دروي�ش فقد اختفى 

خلف الكوالي�ش واخذ يبكي ويتاأوه! 
وبه���ذه الدموع واالآه���ات والكفاح امل�سن���ي تربع على 
عر����ش املو�سيقى، وبلغ من املج���د يف حياته ماال مزيد 
علي���ه، فقد اعرف له اجلميع بانه جدد املو�سيقى للمرة 
الثاني���ة بعد عب���ده احلمويل، وو�سع الغن���اء التمثيلي 
عل���ى ا�سا����ش مك���ني، واثب���ت ان املو�سيق���ى ال�سرقي���ة، 
كاأخته���ا الغربي���ة، ق���ادرة عل���ى التعب���ر ع���ن خمتل���ف 

امل�ساعر وت�سوير الطبيعة اأروع ت�سوير.

هل أخجلوا تواضعه؟
وم���ن طريف ما يروى به���ذا ال�س���دد ان ال�سيخ �سيد مل 
يكن من �ساأنه التوا�سع وانكار الذات، فقد كان يحب ان 
يرى متجيد النا�ش له وي�سمع ا�سادتهم بذكره، كما كان 
يحر�ش عل���ى رواية احاديثهم لكل من يجل�ش معه مدة 
اأطول م���ن املدة املخ�س�سة للتعرف وال�سالم واحلديث 

عن اجلو وما اليه.
وكان يث���ور على كل من يح���اول انكار عبقريته، ويعرب 
عن تلك الثورة بالقي���ام ومغادرة املجل�ش الذي يجل�ش 

فيه منكر ف�سله.. 
يب���دو انه ع���اد فانكر عبقريت���ه يف اأواخر اأي���ام حياته! 
وه���ذا عجيب من رجل مات وه���و يف ذروة جمده. فقد 
ق���ال من راأوه قبي���ل وفاته انه ثار عل���ى نف�سه، ان �سح 
هذا التعبر، وراح ينكر كل اآثاره املو�سيقية وال ير�سى 
عن جمهوده )العقيم..!( وهذا يدل على �سخامة اآماله، 
وق���د �سمم على ال�سف���ر اىل ايطاليا ليدر����ش املو�سيقى 
الغربي���ة درا�س���ة تف�سيلي���ة جامعة، ولك���ن املوت ختم 

حياته وق�سى على كل اأمانيه.

بوهيمي.. زاهد.. 
ومل نك���ن نتوقع ان يجتمع الزه���د واحلياة البوهيمية 

يف رجل واحد.. حتى راأيناهما يف �سيد دروي�ش.
فاأما بوهيميته فلم يك���ن يحدها حد، فقد كان )فو�سى( 
يندر ان جند لها مثيال يف �سائر الفنانني. كان ياأكل اي 
�س���يء. ويف اي مكان، وكان ي�س���وم ايامًا فال ياأكل وال 

ي�سرب اإال ما ي�سد الرمق.
وكن���ت تراه يف كل مكان، ث���م يختفي فال يعرف له احد 
م�ستقرًا. وقد روى عنه انه كان خمتليًا بنف�سه يف قهوة 
على �سفة الني���ل ليتم تاأليف حلن من اأحلانه بينما كان 
بيته غا�سًا با�سدقائه ومعارفه وكانت عرو�سه تنتظره 

ليلة الزفاف!!
وكان ين���ام وينام وينام، ثم ي�سه���ر وي�سهر وي�سهر فال 

�سابط لنومه او �سهره.
وكان يجل����ش مع���ك ويحدث���ك يف اأم���ر من االأم���ور، ثم 
تاأخ���ذه )جالل���ة( الف���ن فين�س���اك وين�سى كل م���ا حوله 
و)يدندن( قليال ث���م يغيب عنك كلية فتركه وقد يئ�ست 

من عودته اىل عاملنا االر�سي..!
وكان طيب���ًا جدًا ورقيقًا جدًا. ف���اذا ثارت ثائرته تبدلت 

حاله واأ�سبح �سر�سًا جدًا وقا�سيًا جدًا.. 
ام���ا مالب�س���ه فق���د كان���ت فو�سى الح���د له���ا. ومل يكن 
ينتظم منها االرباط رقة الفن الذي كان ال يفارق رقبته 
حلظة، وكان يتقا�سى ثمن احلانه يف فرات متقطعة 
اذ ام يك���ن له مرت���ب ثابت – اللهم اال عند ا�ستغاله مع 
جني���ب الريحاين – فكان ير�سل جانبا من النقود اىل 
عائلته يف اال�سكندرية، وينفق الباقي – وقد يتجاوز 
مئ���ات اجلنيه���ات على اأك���رث من ع�سرة م���ن ا�سدقائه 
كان���وا ي�ساحبون���ه يف �سهرات���ه البوهيمي���ة ولياليه 
اللي���الء- او امل���الح كما كان ي�سميها ه���و وقد مرت به 
اأيام �سود يف اواخر احل���رب العظمى وخالل الثورة 
امل�سري���ة �سن���ة 1919 كان فيه���ا مفل�س���ًا ب���كل معاين 

االفال����ش، ومع ذلك مل يحيد عن حياته البوهيمية قيد 
�سعره. 

الزهد في الحياة
ه���ذا ع���ن حيات���ه البوهيمي���ة ام���ا زه���ده فق���د كان فريدًا 
ب���ني ال���وان الزهد املعروف���ة.. كان هذا الزه���د ياأتيه على 
)نوب���ات( ت�سب���ه نوبات اجلن���ون، وكان ت���ارة يائ�سا من 
احلياة واخرى نافرا من عامل اللهو واحلياة البوهيمية، 
كم���ا كان يف احي���ان اخ���رى ت�ساوؤمي���ًا ومتوقع���ا للموت 

القريب.
ومن ا�سد ذكريات ت�ساوؤم���ه اإيالما، مارواه اال�ستاذ بديع 
خ���ري من ان �سديق���ه الراحل كان يتوق���ع املوت يف كل 

حني، وقد اهدى اإليه ذات يوم �سورة له كتب عليها:
�سديقي ان عفا ر�سمي 

وهد املوت بنياين 
فتاج الروح واذكرين 

نزيل العامل الثاين 
وكان يكتب امثال هذي���ن البيتني املفعمني بالت�ساوؤم كلما 

اهدى اىل �سديقه �سورة له.. 
ودخ���ل على �سديقه ذات يوم وقد ا�سفر لونه وظهر عليه 
التاأث���ر ال�سديد وقال:"اأ�سمع.. ان���ا النهاردة ال�سبح كنت 
قاعد با�ستغل جوه اودين يف امان الله، ب�سيت على غفلة 
لقيت �سورت���ي اللي حمطوطة قدامي جن���ب زهرية ورد 
وقلبت عل���ى االر�ش لوحدها ب���دون اي �سيء ما مي�سها، 
واق���ول ل���ك احلق مر عل���ى ذهن���ي �ساعته���ا خاطر حمزن 
األهمني بان ال�سنة دي م�ش حاتتم علي وانا يف الدنيا". 

وم���ن امل�سادف���ات العجيب���ة ان �سي���د دروي����ش م���ات بعد 
ه���ذه احلادثة بب�سعة ا�سهر وق���د كان ا�ستبداله بالعمامة 
واجلب���ة والقفط���ان ال���زي االورب���ي، مظهرا م���ن مظاهر 
زهده.. ولذلك حكاية موؤثرة: فقد كان عليه ان يقف خلف 
�ستار امل�سرح بني املمثلني واملمثالت – وكلهم من االفندية 
واحل���ان – فكان ي�سعر باأمل �سديد كلما فكر يف انه املعمم 
الوحيد ب���ني ع�سرات ممن قد ي�سخرون من العمامة، وقد 
ي���روح ب���ه االمل ذات ليلة فانخرط يف الب���كاء وراح يلوم 
نف�س���ه اأ�سد اللوم عل���ى حتقر الزي الدين���ي املحرم يف 
او�س���اط ال حترمه، وقرر خلع املبالب����ش الدينية ولب�ش 

املالب�ش االفرجنية.
بيد انه ظل يدعى"ال�سيخ �سيد دروي�ش"اىل اآخر يوم يف 

حياته.

ملحن النشيد 
�سيد دروي�ش هو اول مو�سيقي م�سري هجر التخت وما 
الي���ه هج���رًا تاما واعتم���د يف احلانه على �س���دق التعبر 
والق���وة، وهو اأول م�سري رفع لواء الثورة على االغاين 
و)الطقاطي���ق( ال�سرقي���ة الراك���دة الت���ي جتعل���ك توق���ع 
)الواح���دة( برجلك دون ان تهتز لها اوتار قلبك. ويخطئ 
من يظن ان���ه كان يف ثورته مقلدا لالحل���ان الغربية، فقد 
كان جم���ددًا يف املو�سيقى ال�سرقية، ومل يكن يخطر بباله 
ان ي�س���رق احلانًا اوربية ومب�سره���ا اإذ كان يف غنى عن 
ذل���ك بعبقريته وخ�س���ب خياله وه���و املو�سيقي امل�سري 
باحلان���ه احلزين���ة، وي�سح���كك  يبكي���ك  ال���ذي  الوحي���د 
بنغمات���ه ال�ساحك���ة، ويث���ر ا�سجانك ويبع���ث فيك روح 
احلما�سة والنبالة مبقطوعات���ه الغنائية املختلفة، واأكرب 
دلي���ل على ذلك الن�سيد احلما�سي الذي حلنه فجاأة اآية من 
اآي���ات القومي���ة امل�سري���ة، تن�سده فيحيل الي���ك ان دماءك 

جتري حارة ثائرة جيا�سة يف عروقك.. 
وبعد.. هذا هو ال�سيخ �سيد دروي�ش الذي نحتفل بذكراه 
الثاني���ة ع�س���رة والذي يعد بحق ركنا م���ن اركان النه�سة 
القومية امل�سرية، وزعيمًا من اكرب زعماء الفن احلديث.

رحمه الله وطيب ثراه 
فنان

كل �سيء والدنيا /  اأيلول- 1935

سيد درويش بوهيمي..وزاهد!
     كان  املرسح غاصًا بالجامهري، وكان 

املمثلون يلقون ألحانا عرف الناس 

انها  لنابغة ملوسيقي هو سيد درويش، 

فارهفوا آذانهم لئال يفوتهم يشء منها، 

واذا  برجل ينتصب واقفًا ويرصخ بأعى 

صوته:

- يا ناس يا هوه! والله العظيم دي مش 

ألحاين.. دول عاوزين يشوهوا أسمي..

ثم خر مغشيًا عليه.. فتجمهر حوله 

املتفرجون وتساءلوا: ترى من يكون هذا 

املجنون؟ واذا بنفر من معارف الفقيد 

العظيم يقولون:

- هذا سيد درويش!

منصور جاب هللا 

النج���ار  البح���ر  يفرح”املعلم”دروي����ش  ومل 
مبول���د ابن���ه فقد كان فقرا ال ي���كاد يجد قوت 
يوم���ه، ام���ا ام���ه فقد فرح���ت به كث���رًا اذ كان 
اول ذكر ترزق به بعد ثالث اناث فبقي عندها 
مدل���ال وملا م���ات �سن���ة 1923 كانت ت���رى فيه 
رجال، ق���د الدنيا، على ح���د تعبرها وا�سرت 
احدهم���ا  �ساه���دان  لق���ربه  يك���ون  ان  عل���ى 
بالطربو�ش واالخ���ر بالعمامة، لي�سهد النا�ش 
ان �سي���د دروي�ش كان افنديا مطرب�سا كما كان 

�سيخا معمما!
ودر����ش �سي���د دروي����ش الق���راآن الكرم���ي يف 
كتاب”احلبا�سي”القري���ب من داره فلما اغلق 
الكتاب حتول اىل مدر�سة ح�سن افندي حالوة، 
وهي ت�سبه املدار�ش”النموذجية”االن، فاأمت 
حفظ القراآن وتويف والده وهو يف التا�سعة، 
فرغب���ت والدته يف ادخاله املعه���د الديني يف 
اال�سكندري���ة وق���د ن�ساأ ع���ام 1902، فمكث به 
�سنت���ني وكان يزامل���ه يف الدرا�س���ة ال�سي���خ 
مفرح حمم���ود الرمل���ي، ومازال ه���ذا الرجل 
حي���ا ي���رزق وان دموعه لتطفر كلم���ا طاف به 

طائف من ذكرى رفيق �سباه �سيد دروي�ش!

بدء شهرته 
در����ش �سي���د دروي�ش الفق���ه عل���ى مذهب ابي 
حنيفة، وكان ا�ستاذه يف ذلك املرحوم ال�سيخ 
احمد ال�سبا�سي، واعتاد ال�سيخ �سيد ان يختم 
حلق���ة الدر�ش كل يوم يف م�سجد ابي العبا�ش 
بت���الوة ما تي�س���ر من الق���راآن الك���رمي، وكان 
يحاكي يف تالوته املرح���وم ال�سيخ احمد ندا 

امام املقرئني يف ع�سره.
واعجب ال�سيخ ال�سبا�سي بطريقة �سيد دروي�ش 
الحياء”ا�سبوع”حفي���ده  فدع���اه  االداء  يف 
بتالوة الق���راآن وقراءة املول���د النبوي فابدع 
واط���رب، واذ ب�سراملدع���وون برثائ���ه ثي���اب 
املط���رب الفت���ي اكتتبوا ل���ه مببال���غ متفاوتة 
جملته���ا 250 قر�س���ا وا�سرى ل���ه ابن ال�سيخ 

ال�سبا�سي جبة وقفطانا. 
املعه���د  �سي���د  ال�سي���خ  هج���ر  �سنت���ني  وبع���د 
يف  تخ�س����ش  ان���ه  وا�ستغل”موالدي���ا”اي 
رج���ل  ل���ه  ون�س���ب  النب���وي  املول���د  احي���اء 
ي�سم���ى احم���د ال�سافع���ي �سرادق���ا يف �س���ارع 
با�س���ا  �س���ربي  ا�سماعي���ل  البا�سا”�س���ارع 
جدي���دا  نوع���ا  احلا�سري���ن  االن”فاأ�سم���ع 
م���ن االحل���ان، وبع���د ذلك عك���ف عل���ى درا�سة 
املو�سيق���ى بار�س���اد ر�سال���ة �سغ���رة لل�سي���خ 

دروي����ش احلري���زي، وكان ان ادى اول دور 
مو�سيق���ي ل���ه يف قهوة”�س���ادر البطيخ”التي 
كان���ت قائم���ة يف امليناء ال�سرق���ي قبل احلرب 
العاملية االوىل، ثم ان�سم اىل فرقة �سليم عطا 
الل���ه ورحل معه���ا اىل بع�ش الب���الد العربية، 
فلم���ع جنم���ه وا�سبح”بتهوفن”ال�س���رق كما 

�سمي يف ما بعد.

أربع زوجات!
 ت���زوج املرح���وم �سي���د دروي�ش ارب���ع ن�ساء، 

وكان زواج���ه االول وه���و يف �س���ن ال�ساد�سة 
ع�سرة واجنب م���ن زوجته االوىل ابنه البكر 
حممد البحر وكان ي�سميه حمكمة اال�ستئناف 
الفني���ة، وي�ستم���ع اىل انتقاداته وهو طفل مل 
يبل���غ العا�س���رة، ث���م طلقها وت���زوج ابنة عمه 
وطلقها بعد حني اي�سا، اما زوجته الثالثة فقد 
اختلف معها ثم هرب اىل القاهرة فبزغ جنمه 
وتاألق جم���ده، وطلقه���ا ليتزوج م���ن الرابعة 
التي ول���دت له ابنه”ح�سن البحر”وهو الذي 
ينازع الي���وم اخاه حممد البحر امام املحكمة 

ب�ساأن ث���روة ابيهما الفنية، وق���د مات ال�سيخ 
�سيد وهذه االخرة على ع�سمته، وما برحت 
تعي����ش، ورزق اي�سا ذرية من البنات! مل تبق 
منه���ن واح���دة على قي���د احلياة الن���ه مل يكن 

يحب االناث كما يقولون! 
اما م�سدر وح���ي ال�سيخ �سيد دروي�ش فكانت 
�سي���دة تدعى”جليل���ة”وكان يهواه���ا وي�سع 
اأحلانه وفق احلوادث التي جتري بينهما من 
و�س���ل وهج���ران وا�سجان وقطيع���ة، وكانت 
كلم���ا هرب���ت من���ه طارده���ا وكلما ه���رب منها 

طاردته حتى يرفع الراية البي�ساء. 

هل مات مسموما؟ 
م���ات ال�سيخ �سي���د دروي�ش ي���وم 15 �سبتمرب 
ع���ام 1923 والب���الد يف �سغ���ل �ساغ���ل مبقدم 
الزعي���م اخلال���د �سعد زغل���ول من منف���اه، فلم 
ي�سع���ر مبوت���ه اإال اهل���ه وقل���ة م���ن ا�سحاب���ه 
وعاريف ف�سله! و�ساع يف املحيط الفني يوم 
موته ان���ه مات م�سموما اذ حق���د عليه جماعة 

من اهل الفن فد�سوا له ال�سم يف ال�سراب.  
ويق���ول ال�سي���خ مف���رح ال���ذي عا�س���ر �سي���د 
دروي����ش يف معظ���م اط���وار حيات���ه ان���ه زار 
الفن���ان العظيم قب���ل وفاته بي���وم و�ساأله عما 
ب���ه فقال”�ساي!”ثم غطى وجه���ه ونام، وفهم 
ال�سي���خ مف���رح ان ال�س���م د�ش ل���ه يف ال�ساي، 

ويف اليوم التايل: مات �سيد دروي�ش.

ُأسرة سيد درويش 
توفي���ت ال�سيدة”ملوك”وال���دة �سيد دروي�ش 
بعد ابنها بثماين �سنوات، ومل يرك لها ولدها 
�سيئا. فلم يجدوا معه اال خامته املا�سي الذي 
كان اه���داه الي���ه فقيد الفن جني���ب الريحاين 
فبي���ع اخل���امت بثمان���ني جنيه���ا وانفق���ت يف 
جهازه وجنازته، وتو�سط اهل اخلر فاأحلق 
ابنه حممد البح���ر بوظيفة �سغرة يف بلدية 
اال�سكندري���ة. وه���و اليوم منت���دب للعمل يف 
م�سلح���ة ال�س���كك احلديدية، مبرت���ب مقداره 
�سبع���ة جنيه���ات ول���ه زوج���ة و�سبع���ة اوالد! 
وق�س���ت له حمكم���ة م�س���ر االبتدائية يف 30 
يونيه �سن���ة 1943 بان يكون حار�سا ق�سائيا 
عل���ى تركة وال���ده الفنية، وقام���ت يف الوقت 
ذاته”جماع���ة ا�سدقاء �سيد دروي�ش"، ولكنها 
مل تعم���ل �سيئ���ا ومل ت���دع حممد البح���ر يعمل 
�سيئ���ًا، وهو اليوم يف حرة هل يعمل منفردا 
الحي���اء ذك���رى وال���ده او يعم���ل باال�س���راك 
مع”اجلماعة”التي تتقيد بالروتني احلكومي 

وتتقدم خطوة لتتاأخر خطوتني!
وما زال نزاع ا�سرة �سيد دروي�ش على مراث 
عميدها مطروحا عل���ى الق�ساء، حيث يتقاتل 
االأخ���واِن على”فن”ابيهما الذي مل يرك ماال 

وامنا ترك ثروة ال تقّوم باملال! 

اآخر �ساعة/  اأيلول- 1949

ب����ت����ه����وف����ن ال����ش����رق
     عى ربوة”كوم الدكة”املشهورة يف االسكندرية حيث وقف عرايب باشا، ناظر 

الجهادية،  يراقب س��فن االسطول االنجليزي وهي تدّمر حصون املدينة املنيعة 

– ع��ى هذه  الربوة أهّل س��يد درويش عى الدنيا بعد الث��ورة العرابية، بعرشة 

اع��وام، فقد  ولد يف غرفة صغ��رية يف منزل بغداد، املتداعي يف حارة البوابة 

يف 17 مارس سنة  1893.

�سحفي م�سري راحل
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إثبات عالمة ربع المقام
ن�سرنا يف اللواء االأغ���ر كلمة نلفت فيها نظر 
ح�سرتي االأ�ستاذين”من�سور اأفندي عو�ش 
و�سام���ي اأفن���دي ال�س���وا”اإيل اأن عالمة ربع 
املقام لي�ست من و�سع من�سور اأفندي ولكنها 
قدمية فن�سر �سامي اأفندي كلمة يوجهها اإلينا 
ويحاول اأن ينق����ش بها ما ذهبنااإليه، ون�سر 
من�س���ور اأفن���دي يف”املقطم”كلمة اإيل ذوي 
االأغرا����ش وها نحن ندح����ش قول كل منهما 

فيما ياأتي :
فه���م �سام���ي اأفندي اأنن���ا قلن���ا اأن عالمة ربع 
املق���ام م���ن تاأليف االأت���راك ولكنن���ا مل نرجع 
به���ا ايل تاريخه���ا االأول لنبح���ث عم���ن كان 
اأول وا�س���ع لها ب���ل قلنا اأنها اأت���ت فيما كتبه 
االأتراكف���ي املو�سيق���ي ووردت يف موؤلفاتهم 
ي�سج���ل  اأن  قب���ل  ون�س���رت  طبع���ت  الت���ي 
من�س���ور اأفن���دي عالمته التي يدع���ي تاأليفها 
وه���ا نح���ن نن�س���ر �س���ورة ال�سحيف���ة )16( 
من كتاب”خواجه �سز”ال���ذي طبع منذ �ست 
ع�سرة �سنه اأي قب���ل تاريخ ت�سجيل من�سور 
اأفن���دي ويري في���ه القارئ عالم���ة ربع املقام 
امل�سم���اة )ني���م بيم���ول( و )ني���م دييز(ولعل 
ذل���ك دليل قاطع لق���ول كل مكاب���ر واين اأذكر 
به���ذه املنا�سب���ة اين قابل���ت من�س���ور اأفندي 
يف االأ�سكندري���ة يوما ف���دار حديثا حول هذا 
الكتاب فقال اأن���ه ميلك ن�سخة منه واأنه اطلع 
عليه���ا فلم يجد فيه العالم���ة املذكورة، وليت 
�سع���ري ماذا يقول من�س���ور اأفندي بعد ن�سر 
�سورة هذه ال�سحيف���ة، اال يزال م�سرا علي 
اأنه ميلك ن�سخة منه فاإذا كان االأمر كذلك فاإما 
اأن يكون قد كذبني ي���وم ادعياأنه اطلع عليها 
واإما اأن يكون ق���د اطلع عليها حقا فنقل منها 
العالم���ة املذكورة ون�سبها ايل نف�سه ظنا باأن 
االأيدي ال ت�س���ل ايل هذا الكتاب لتف�سح تلك 

احلقيقة.

اأما”ذاك���ر ب���ك و بيوم���ي اأفندي”فل���م ي�سعا 
ل�سب���ب  كتب���اه  فيم���ا  املق���ام  رب���ع  عالم���ات 
فن���ي يده�سن���ي اأنه غاب ع���ن �سام���ي اأفندي 
ال�س���وا، لق���د كان ه���ذان االأ�ست���اذان يكتب���ان 
وه���ي  للبيان���و  للمو�سيقي”النحا�سي���ة”اأو 
جم���ال  تركيبه���ا  يف  لي����ش  اأوروبي���ة  اآالت 
الإظه���ار رب���ع املق���ام، فم���ن العب���ث اأن يكتب 
الكاتب �سيئا يعلم ان االآلة االأفرجنية عاجزة 
ع���ن اإخراجه؟ اأما ق���ول �سامي اأفتدي باأنه لو 
فر�ش وج���ود الكتاب الذي ا�ستند عليه وفيه 
العالم���ة املذكورة لكان معني هذه االإ�ستعانه 
بتلك العالمة علي تدوي���ن ال�سوتني الزياده 
يف �سل���م مو�سيقاه���م ع���ن �سل���م املو�سيق���ي 
االأفرجني���ة فاإن���ه حت�سيل حا�س���ل فبدال من 
هذا الكالم الطويل نقول اأنهم ا�ستعملوا تلك 

العالمةللداللة علي ربع املقام وكفي :
ه���ذا ما كان م���ن اأمر �سامي اأفن���دي وقوله ال 
يخرج عن ال�سف�سطه. يدعوين اإيل مدر�ستهم 
املو�سيقية”بال�ساهر”لالأطالع علي ما يخيل 
اإليه اأين جاهل به، مع اأين دعوته اإيل منزيل 
فل���م يج���ب الدع���وة فن�سرن���ا ه���ذه ال�سفحة 
امل�سرف���ة لنا املخجل���ة ملناظرينا، والفرق بني 
الدعوت���ني ظاهر، فدعوتي ل���ه كانت عن حب 
يف االأقن���اع، ام���ا دعوته يل فاإنه���ا اإعالن عن 

املدر�سة.
اأهنئ �سامي اأفندي اأنه جنح يف ن�سر اعالنه 
بغر اأجرودليل عل���ي اأن دافعه ايل ذلك اإمنا 

هو االأعالن ان من�س���ور اأفندي ملا قدم كلمته 
ايل”املقطم”اأب���ي اأن ين�سره���ا ك���رد من���ي اإذ 
ا�ست���م خالل �سطوره رائحة االأعالن فا�سطر 
من�س���ور اأفن���دي اأن ين�س���ره بتل���ك ال�سفحة 
ولي���ت   )10161 ع���دد  يف   2812( بنم���رة 
من�س���ور اأفندي اتب���ع يف رده طريق���ة النقد 
االأدبي فخاطبنا باالأ�سم كما نخاطبه بل اأ�سار 

اإلينا بقوله”ي�سبع ذو االأغرا�ش”
اأنن���ي م���ن ذوي االأغرا����ش ولك���ن  اأنك���ر  ال 
مو�سيقان���ا  ح���ال  �س���الح  ه���ي  اأغرا�س���ي 
امل�سطربة باإ�سط���راب القائمني بها رفقا بهم 
ف���اإن الغرور ما دب يف نف����ش اإال اأطفاأ نورها 

وما ختم علي عقل اإال وقف به عن التقدم:
يدع���ي من�سور اأفن���دي اأن ه���ذه العالمة من 
تاأليف���ه ونح���ن نزيد عل���ي ما قدمن���اه ونحن 

نزيد علي ما قدمن���اه اأنه علي فر�ش اأنه اأول 
من فط���ن اإليها وهذا م�ستحيل، مل���ا ُعًد موؤلفا 
له���ا ولي�س���ي مقتب�س���ًا له���ا اإذ ال تختلف هذه 
العالم���ة عن عالم���ة ن�س���ف املق���ام املعروفة 
)والتي نحمد الله علي اأن كرثة تداول الكتب 
املدرج���ة فيها ه���ذه العالمة ح���ال دون اإدعاء 
من�سور اأفن���دي عو�سن�سبتها اإليه اأي�سَا( اإال 
ب�سرطة �سغرة متيز الواحدة عن االأخرى، 
فه���ل اأعت���رب خمرعا”للتليف���ون”اإن اأ�سفت 
اإلي���ه قطع���ة جدي���دة تزي���ده ق���وة اأو �سرعة؟ 
كال....ب���ل اأكون حم�سنَا فقط ملا هو معروف 
م���ن فب���ل اأو مقتب�سا ملا هو خم���رع من قبل، 
فم���ا بال���ك اإذاثب���ت اأن تلك القطع���ة اجلديدة 
املدعاةكان���ت بنف�سه���ا معروف���ة متداولة! اأال 
فليت���ق الله من�س���ور اأفندي و�سام���ي اأفندي 

وليعرف���ا بخطئهما فالرج���وع اإيل ال�سواب 
املخ���رج  منهماذل���ك  كل  راأى  اإذا  اإال  ف�سيل���ة 

ال�سريف من املاأزق وهو : )توارد خواطر( 
ن�ساأل الله اأن يهدينا اإيل ما فيه اخلر

خ��ادم املو�سي������قي
ال�سيخ �س�يد دروي�ش 

طرق باب منزيل يوم���ا ففتحت واإذا ب�ساعي 
الربي���د يناولني الع���دد ال�ساد����ش من  جملة 
)الروايات امل�س���ورة( فده�ست اإذ مل اأكن من 
م�سركيها وا�سرجعت���ه االأمر لعله يكون قد 
اأخطاأ العنوان  فاأعاد النظر اإليه واطماأن اإيل 

�سحته فاأعطانيه واأن�سرف.
فا�ستوق���ف  وت�سفحت���ه  الغ���الف  ف�س�س���ت 
نظ���ري مق���ال يف املو�سيق���ي ففهم���ت اإن هذا 

بيت  الق�سيد وقلبت ال�سفحات وعرثت علي 
رد علي���ه فاأدركت اأن مر�س���ل العدد يطلب اإيل 
اأن اأديل براأيي يف املو�سوع اأو هويتحداين 
اإذا كان مم���ن يعرف���ون عن���ي اإلت���زام احليدة 

كلما قامت منازعات حزبية.
تلوت املقال���ني فلم يرقني اأ�سل���وب الفريقني 
فكل���ه ق���ذف الي�س���ل ب�ساحب���ه اإيل  الغر�ش 

الذي يرمي اإليه من ترقية الفن.
في���ه  ن�سك���ر  ال���ذي  الوق���ت  فف���ي 
االأ�ستاذ)من�سوراأفن���دي عو����ش( وح�س���رة 
)�سامي اأفندي  ال�سوا( علي اإدارة مدر�ستهما 
عل���ي  القائل���ني  نق���ر  ال  املو�سيق���ي،  خلدم���ة 
اأن”رو�س���ة البالبل”�سخيفة �سقيمة ومل اأكد 
اأمت املقال���ني حت���ي واف���اين �سدي���ق بر�سالة 
عنوانها "تقرير املو�سيقي امل�سرية عن �سنة 
1922”تلوت���ه اأي�سا فدفعن���ي الواجب نحو 
الف���ن اأن اأرد علي���ه و�ساأرجئ���ه للمقال الثاين 
اإن �س���اء الل���ه،  وها اأن���ا اأبداأ باإجاب���ة مر�سل 
املجل���ة اإيل م���ا طلب )ومل اأت�س���رف با�سمه اإذ 
مل ي�سمنه ر�سالت���ه( ولكي اأقوم بخدمة للفن 
ال���ذي وقفت عليه جه���ودي، اأوؤثر احلياد يف 
امل�سائل  ال�سخ�سي���ة، ولكن االأمر اإذا تعداها 
اإيل امل�سائ���ل الفني���ة فهنا ال يع���رف ال�سديق  
�سديق���ه وال يبق���ي ال�س���ادق عل���ي حقيقة اإال 
اأخرجه���ا للنا����ش اإبتغ���اء مر�س���اة احل���ق ال 

يخ�سي يف ذلك لومة الئم.

اأ�س����م �سوت����ي اإيل �س����وت - �سام����ي اأفندي 
ال�سوا - باأن����ه ال توجد نغمات ت�سمي )�سبا  
ك����ردان اأو نهاوند كردان اأو ك����ردي را�ست( 

كما اإدعي ا�سكندر �سلفون.
اأم����ا عالمة ربع املقام الت����ي ورد ذكرها فاإنها 
لي�س����ت م����ن اإ�ستنب����اط - من�س����ور  اأفن����دي 
عو�����ش - ب����ل ه����ي قدمي����ة مدون����ة يف كتب 
تركي����ة وعندي منه����ا ما هو مطب����وع  واإين 

م�ستعد لعر�سه علي من ي�ساء.
اأما ق����ول �سامي اأفندي ال�سواباأنه �سافر ايل 
االأ�ستانة فل����م يجدمن بني كبار  املو�سيقيني 
االأت����راك م����ن ي�ستعم����ل عالمات رب����ع املقام 
فم����ردود علي����ه، واإال  فليتف�س����ل بذكراأ�سماء 
ه����وؤالء االأ�ساتذة واإين علي ثقة تامة من اأنه 

لن ي�ستطيع اأن  يذكر ا�سما واحدا منهم.
اأم����ا االإدعاء ب����اأن االأ�ست����اذ من�س����ور اأفندي 

عو�ش ا�ستنبط عالمات ربع املقام فهذا 
باط����ل الأنها واردة يف كت����ب قدمية مطبوعة 
كم����ا ذكرن����ا واإين اأن�سح حل�سرت����ه ب�سفتي 
�سديق����ه اأن ي�سحب ت�سجيله لتلك  العالمات 
من املحكمة املختلطة امل�سرية فال معنى الأن 
ي�سج����ل االإن�سان با�سمه �سيئا قدميا معروفا 
اإال اإذا كان يعتقد اأن  البلد خلو من املطلعني 
الف����ن وتطورات����ه يف م�س����ر  تاري����خ  عل����ي 
واخلارج،ولي�س����ت  هن����اك عربة ب����اأن يغر 
بع�ش التغير يف معامل العالمات االأ�سلية. 
واأما قوله باأن االأتراك يدونون كل موؤلفاتهم 
بالنوت����ه االأرمنية فلي�ش ه����ذا  دليال علي اأن 

مو�سيقاهم خلو من عالمة ربع املقام.
واأم����ا ردي علي ق����ول �سامي اأفن����دي ال�سوا 
اأن يثب����ت لن����ا ع����دم وج����ود  باأن����ه م�ستع����د 
املو�سيقي����ني  عن����د  املق����ام  رب����ع  عالم����ات 
وكتبه����م   املخطوط����ة  مبوؤلفاته����م  االأت����راك 
املو�سيقي����ة فه����و )هات����وا برهانك����م اإن كنتم 
�سادق����ني( فلي�����ش االأمرفو�سى بينن����ا. واإذا 
�س����اء ح�سرته االأطالع علي كن����وز هذا الفن 
فليتف�سل بزيارة ملكتبتي فاإن  فيها مما كتب 
يف املو�سيق����ى م����ا ال يوج����د يف دور الكت����ب 

مب�سر واالإ�سكندرية وال�سالم. 

خ����ادم املو�س�����يقى
ال�سيخ �س���يد دروي�ش 

ح�سرة االأ�ستاذ ال�سيخ �س�يد دروي�ش
)النيل - 9 �سبتمرب 1921(

اأراد الل���ه له���ذا البل���د االأم���ني اأن يرف���ع �ساأن 
الف���ن فاأجنبت م�سرح�س���رة االأ�ستاذ النابغة 
ال�سي���خ �سي���د دروي����ش، فاأخ���رج للنا�ش من 
كنوزاملو�سيق���ى اآثارا يج���ب يجب االأحتفاظ 
به���ا ودررا ت�سابق النا����ش اإىل اإلتقاطهاحتى 
ا�سبح���ت واأحل���ان االأ�ست���اذ ال�سجي���ة مت���الأ 
ال���دور والطرقات يتغنى به���ا الفتى وتعزف 
به���ا الفت���اة يف خدره���ا، وين�سده���ا احلادي 
وي�ستع���ني به���ا الف���الح يف حقل���ه عل���ى قتل 

الوقت.
واأنغ���ام  جدي���دة  روح  اأنه���ا  اإال  ذل���ك  وم���ا 
توافق االأذواق ولالأ�ست���اذ عبقرية ال يجهلها 
امل�سري���ون ويقربه���ا من لهم اإمل���ام بهذا الفن 

اجلميل.
وق���د اأراد الل���ه له���ذا الف���ن الرفع���ة احلقيقية 
والرق���ي ال���ذي تن�س���ده االأم���ة م���ن ع�س���ور 
م�س���ت، فوفق االأ�ستاذ ال�سي���خ �سيد دروي�ش 
اإىل  اأه���داه  مو�سيق���ي  كت���اب  تاألي���ف  اإىل 
جريدتن���ا )النيل( لن�س���ره تباعا، وق���د بداأنا 
يف ه���ذا الع���دد بن�س���ر القطع���ه االأوىل - يف 
تعري���ف املو�سيقى- و�سنتبعه���ا بن�سر قطعه 

يف كل ع���دد ون�سر اأغنية م���ن تلحني االأ�ستاذ 
مع ن�سر نوتتها لي�سهل على الفتيات ومن لهم 
ول���ع ب�سرب االآالت املو�سيقية تناولها واأخذ 

الفن من منبعه.
وفق���ه الل���ه اإىل ما في���ه رفعة الف���ن اجلميل.

كانت
كت���اب  م���ن  االأوىل  القطع���ة  ه���ي  وه���ذه 

)املو�سيقى( لالأ�ستاذ ال�سيخ �سيد دروي�ش

الموس���������يقى
اأ�س���وات مكهرب���ة حَت���دث اأنغامه���ا بوا�سطة 
اهت���زازات تنجذب له���ا االأفئ���دة كماتنجذب 

االإبرة للمغناطي�ش.
وه���ي حم���ك القل���وب يع���رف به���ا احل�سا�ش 
فيوؤخ���ذ عن���د �سماعها ويبغ�سه���ا اجلبان فال 

يلوي عليها.
- ياأت���ي املول���ود من ع���امل الغي���ب اإىل دنيانا 
فت�ستقبل���ه القابل���ة واالأقارب باأغ���اين الفرح 
واحلب���ور. يحييهم عندما يرى النوربالبكاء 
والعويل فيجيبونه بالهتاف والتهليل كاأنهم 
ي�سابق���ون باملو�سيق���ى الزم���ان عل���ى اإفهامه 

احلكم االإلهية.
- هي نغمات رقيقة ت�ستح�سر على �سفحات 
املخيل���ة ذكرى �ساع���ات االأ�سى واحل���زن اإذا 
م���ا كان���ت حمزن���ة اأوذك���رى اأويق���ات ال�سفا 

واالأفراح اإذا ما كانت مفرحة.
- هي ج�سم من احل�سا�سة له روح من النف�ش 

وعقل من القلب.
- ه���ي عام���ل م���ن عوام���ل ال�سع���ور احل���ي 
ال���ذي يق���ود امل���رء حي���ث الغر����ش املق�سود 
م���ن التوقي���ع اإن حزن���ا فح���زن واإن �سجاعة 
ف�سجاع���ة ولذلك كانت من اأه���م عدد اجلنود 

يف املمالك املتمدنة.
اأوائ���ل  وم���ن  اإال  جي�س���ا  جت���د  ل���ن  واإن���ك 
مطالي���ب روؤ�ساءه اإمت���ام مع���دات )االأ�سول 

املو�سيقية(.. ومل؟
الأنه���م يعتقدون االإعتق���اد الكلي باأن اجلندي 

يدفعه اإىل خو�ش غمرات القتال عامالن:
اأولهما.. املدافع الوطنيةاملبنية على ال�سعور 
الكام���ن يف الف���وؤاد ال���ذي يحتمه ح���ب تربة 
الب���الد الذي ر�سع من ثدييها و�سب وترعرع 

من خراتها.
وثانيهما..)الق���وة التاأثري���ة( الت���ي تدفع���ه 
لعام���ل التاأثرال���ذي ال ي���رك للفك���ر جم���اال 
للتج���وال حول املادي���ات االإجتماعية التي ال 
يخلو منها اأيا كان وه���ي )القوة املو�سيقية( 
فاإن���ك ت���رى اجلن���ود عن���د توقيعه���ا ثمل���ني 
بخم���رة ال�سهام���ة والهمة ال يفك���رون اإال يف 
التق���دم اإىل االأم���ام مهم���ا كانت ق���وة االأعداء 
الت���ي اأمامهم والف�سل يف ذل���ك راجع اإىل ما 

قلنا من اأن)توقيع النغمات(.

تدفع اجلي�ش للقتال بباأ�ش
 اأقوى عزما من االأ�س��ود ال�سواري

ت�س��كت الطفل اإن ب���كى
وتداوي كل م�سى م�ستت االأفكاري

فهي والله �س��لوة و�سرور
 بل و�س���ر من اأجمل االأ�س������رار

خادم املو�س������يقى
ال�س�����يد دروي�����ش 

  
هج���وم وانتقادات على اأحلان ال�سيخ �سيد.. 

ورده عليها 

يف ع���ام 1919 تعر����ش ال�سي���خ �سيد حلملة 
�سع���واء عل���ى اأحلان���ه لي�ش م���ن املو�سيقيني 
والنق���اد ولك���ن م���ن بع����ش املدع���ني بالدين 

واالإ�سالح هذا اأحدهم :
فقد كتب االأ�ستاذ)املر�سفي( مقاال يف جريدة 

)املنرب - 3 مار�ش 1919 عدد 1462( 
حتت عنوان )تعاليم املف�سدين(.. جاء فيه :

والنبي تيجي ما تتقل�سي
 دانا علي بعدك مقدر�سي

قلبك ليه مابرحم����سي
 اأنا دليكات ما�ستحمل�سي

يوه يوه من يوم بع�دك
 يوه يوه قلبي ع���ندك

يوه يوه على حبك ي��������وه 
ليت�س���ور ه���ذا ثم لراق���ب نف�س���ه ويحا�سب 
�سم���ره وليقل لتا ما ع�سى اأن يجد يف نف�ش 

ذانكما ال�سبيني م���ن �سالح االأمر اأو ف�ساده، 
ولي�سم���ح لن���ا اأن ن�ساأل���ه ع���ن ق���وة التقلي���د 
الت���ي ه���ي يف االإن�س���ان م���ا ه���ي فاعل���ة بعد 
ذل���ك يف خلواته���ا وال�سيما وق���د جرفت تلك 
املرا�سح كل اأن���واع املرغبات وجميع عوامل 
امل�سجع���ات، فمن مناظر جذاب���ه اىل اأنا �سيد 

وتوقيعات م�سوقه.
فكي���ف ي�ستطي���ع احللي���م اأن يق���ف اأمام هذه 
العوامل احلارة جامدا ال يتاأثر وكيف يقوى 

على �سبط نف�سه وكظم عواطفه..(.
واإزاء تزاي���د ه���ذه احلمل���ة ال�سع���واء، فك���ر 
�سي���د دروي�ش باإتخاذ موقفا وا�سحا من هذا 

الهجوم،
واأترك الكلم���ة ل�سيد دروي����ش يدافع بها عن 
نف�س���ه وق���د ن�سرته���ا جريدة )املن���رب يف 12 

يوليو 1920 - عدد 1803 - �ش3(
حتت عنوان :

 في سبيل الفن
ال�سناعات  م���ن  املو�سيقى �سناعه  “لي�س���ت 
املنحط���ة ايل يتخذه���ا حمرفوه���ا و�سيل���ة 
للك�س���ب فح�سب، بل هي فن جميل راق يجب 
اأن يعم���ل امل�ستغلون به عل���ى ترقيته قبل اأن 
يعملوا على الربح منه، الأنه من الفنون التي 
ت�ستخدمه���ا االأمم الراقي���ة لتق���ومي االأخالق 

وترقية النفو�ش واحل�ش على الوالء. 
ذل���ك اإعتقادي وه���و اإعتق���اد كل م�ستغل بفن 
املو�سيقى باإخال����ش وغرة،بل هوالواجب 
املحت���وم عل���ى كل م���ن يت�س���دى خلدمة هذا 

الفن.
اإيَل جني���ب افت���دي الريح���اين  فلم���ا طل���ب 

اأو)ك�سك�ش بك( تلحني رواياته 
وقف���ت وقفة امل�سل���ح الذي يخج���ل اأن ينزل 
املو�سيقى اإىل تلحني )ولكن اأخوك ما عتق�ش 
م���رة( وغ���ر ه���ذا مما ع���رف ع���ن الروايات 

الك�سك�سية.
اأ�سلحت لغة االأحلان ما اإ�ستطعت،

وبذل���ت اجلهدالوف���ريف اإخراجه���ا نقية من 
ال�سخائم والقاذورات،

�سلخته���ا  االأخرةالت���ي  امل���دة  يف  فج���اءت 
يف تلح���ني رواي���ات ك�سك�ش عل���ى ماير�سي 
الكثري���ن، ال كما اأريد واأمتن���ى، الأن الطفرة 

حمال.
وقد اأك���رث النا�ش ع���ن �سوؤايل ع���ن االأ�سباب 
الت���ي حملتني على هجر امل�س���رح الك�سك�سي 
اإ�سالح���ه  اأن راج���وا من���ي خ���را يف  بع���د 

وتهذيبه.

ولهوؤالء اأقول :
اإنن���ي مل اأغ���ادره الأن �ساحبه ج���زاين جزاء 
�سنم���ار، ولكن الأنني راأي���ت من اجلنابة على 
الفن، اأن ال اأوقف علمي وجهادي على م�سرح 
يعم���ل موؤلف���ه عل���ى خدم���ة االأم���ه واالأخالق 
ويب���ذل رئي�ش ممثلي���ه جه���ده يف ترقية فن 
التمثي���ل لذلك اآث���رت اأن اأكون ي���دًا عاملة مع 

اأمني اأفندي �سدقي وعلي اأفندي الك�سار...

خادم املو�س�������يقى
ال�سيخ �سيد دروي�ش 

 
هذه املو�سوعات ن�س���رت يف جملة اللطائف 
امل�سورة  واللواء امل�س���ري ال�سادرتان عام 

1919

سيد درويش صحفيا ... مقاالت بقلمه 
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حمم���د  ال�سه���ر  املو�سيق���ار  يتح���دث 
كتابه”رحلتي”ع���ن  يف  عبدالوه���اب 
الف���ن  يف  واأدواره  دروي����ش(  )�سي���د 

العربي واأف�ساله، حيث يقول:

يخط���ئ م���ن يت�س���ور اأن �سي���د دروي�ش 
اأغني���ة وحل���ن.. اإن �سي���د دروي�ش فكر.. 
تطور.. ثورة.. ف�سيد دروي�ش هو الذي 
جعلن���ي اأ�ستمت���ع عن���د �سماع���ي الغن���اء 
بح�س���ي وعقل���ي.. بع���د اأن كن���ت قبل���ه 
اأ�ستمت���ع بح�سي فقط.. اإنه فكرة الع�سر 
التي لوالها ملا حلن امللحنون باالأ�سلوب 
الذي يلحن���ون ب���ه االآن، وال نن�سى باأنه 
اأول من اأدخل اللهجة امل�سرحية ال�سليمة 

احلقيقية لالأعمال امل�سرحية.
من اأف�س���ال ال�سي���خ �سي���د دروي�ش على 
االأحل���ان العربي���ة اأن اأدخ���ل االأ�سل���وب 
التعب���ري يف اأحلانه حت���ى يف االأدوار 
الت���ي حلنه���ا..  الكال�سيكي���ة  التقليدي���ة 
ويظه���ر ه���ذا جي���ًدا يف اأدواره الثالث���ة 
التي حلنه���ا يف امل�سارح الغنائية، وهذا 
يدل على اأنه بفطرته تعبري، وبطبيعته 
م�سرحي.. وامل�سرح هو املكان الطبيعي 

للتعبر.
���ا اأنه ك�س���ر املقامات  وم���ن اأف�ساله اأي�سً
املتجاورة يف حلن���ه.. فقبل ال�سيخ �سيد 
كان امللحن يتح�س�ش املقامات اأي يحوم 
ح���ول مقام���ات النغمة مقاًم���ا مقاًما، وال 
يج���روؤ عل���ى اأن يقفز من مق���ام اإىل مقام 

عل���ى م�سافة بعيدة.. خوًف���ا من ال�سياع 
اأو م���ن الن�ساز، واإذا قف���ز، فاإنه يقفز يف 
ح���دود املقامات املعدة لها اأذن امل�ستمع.. 
كالثال���ث اأو اخلام����ش اأو ج���وام النغمة 
مث���اًل.. فج���اء ال�سيخ �سيد وقف���ز قفزات 
غ���ر موج���ودة يف اأذن امل�ستمع وال هو 
مهي���اأ له���ا وكاأنه بذلك يري���د اأن )يلط�ش( 
امل�ستم���ع.. ويق���ول ل���ه تنب���ه ومتت���ع ملا 
اأ�سمع���ك اإي���اه، ويظه���ر ه���ذا جي���ًدا يف 
)�سيع���ت  دور  يف  املوج���ودة  االآه���ات 

م�ستقبل حياتي(.
وكان امللحن���ون قب���ل �سي���د دروي����ش ال 
يفكرون كث���ًرا يف التعب���ر باللحن عن 
معنى الكلمة.. فرمبا ت�سمع حلًنا حزيًنا 
عل���ى كالم بهج���ة وفرح.. ورمب���ا ت�سمع 
حلًن���ا مفرًح���ا عل���ى كالم ق���امت وحزين، 
الأن الغر����ش كان الطرب واإبراز مواهب 
املوؤدي من قدرات �سوتية، وكان الغناء 
هو متع���ة ح�سي���ة فطرية قب���ل اأن يكون 
وط���رب  ح�سي���ة  متع���ة  عقلي���ة..  متع���ة 

بالفطرة.. وجمال حلني.

�سي���د دروي�ش ل���ه اأف�سال كث���ر على كل 
األوان الغناء م���ن تو�سيح ودور واأغنية 
خفيف���ة واأغنية �سعبي���ة وم�سرح.. وكان 
مفهوم الدور اأو الغناء اأنه تكملة لل�سهرة 

احللوة من �سراب ومزة.
وكان ال���دور يج���ب اأن يكون فيه البهجة 
والظرف وكفى.. فنج���ة مثاًل حوار بني 

املغني واملرددين مثل ؛”�سيدي يا ملك.. 
عيني يا ملك”، ومثل ؛”زعالن ليه.. كده 
كده زع���الن.. والعج���ب.. العجب”وكل 
هذه اجلمل امللحنة بكل الهي�سة والرمت 
الراق����ش حتى لو كان الكالم حزيًنا مثل 

زعالن ليه.
وج���اء �سي���د دروي����ش وخلع ع���ن الدور 
نوًع���ا م���ن الدرام���ا.. والدرام���ا �سجن.. 
يف  م���ا  :”اأنب���غ  ق���ال  و�سوق���ي  واأمل.. 
احلي���اة االأمل”.. واالأمل جدي���ة ومعاناة؛ 
ولذلك ن�سمع اأدوار ال�سيخ �سيد دروي�ش 
م�ستقب���ل  هويت”و”�سيع���ت  مثل”اأن���ا 
حيات���ي”.. فتح����ش باجلدي���ة والتفكر 
والتعب���ر ع���ن الكلمة مبا يتف���ق ومعنى 
الكالم باملو�سيقى واملعاناة ثم جنده يف 

ا فًذا ومبدًعا. التوا�سيح اأي�سً
لقد ابتكر �سرًبا واإيقاًعا جديًدا مل يعرف 
من قبل، وه���ذا االإيقاع �سم���اه )فكرتي( 
وه���و عبارة ع���ن ال�سماع���ي الثقيل زائد 
بالن����ش.. اأي اأن ال�سماعي الثقيل ع�سرة 
8 م���ن 8 وفكرتي 11 م���ن 8 وحلن عليه 
ويف  دع���اين”،  مطلعه”حب���ي  كالًم���ا 
االأغني���ة ال�سعبي���ة جنده فًذا ف���ال يوجد 
حل���ن له مل يغن���ه ال�سع���ب، ويف امل�سرح 
والت���ي  يريده���ا.  الت���ي  االأر����ش  وج���د 
يحبه���ا.. وهو االأ�سل���وب التعبري وقد 

تاألق فيه وكان رائًدا له.

عن جملة الكواكب امل�سرية/ 1961

واإن كانت مهم���ة ملحن الدور كبرة، فمهمة املطرب اأكرب؛ 
فاملطرب الذي توؤدي حنجرته فن الدور يلتزم التزاًما كلًيا 
بالن�ش املو�سيقى املكتوباأ واإن طرق باب االرجتال، وجب 
علي���ه معرفة طري���ق العودة لالرتكاز عل���ى املقام الرئي�ش، 

الذي �سيغ منه ج�سد الدور.
ويتاأل���ف الدور م���ن خم�سة اأق�سام، تب���داأ ب�»املذهب«، الذي 
يك���ون املدخ���ل الرئي�ش لقالب ال���دور، وفي���ه يتجلي مقام 
ال���دور، حتى نهاي���ة املذهب، وي�س���اغ � غالًبا � عل���ى اإيقاع 
»ال�م�سم���ودي«، ثم ينتق���ل اإىل »الغ�سن«: الذي يطابق يف 
الواقع حلن املذهب، لكنه، يف حلظة ما، يت�سعب مبجموعة 
م���ن »الردود”التي ترددها »البطانة« امل�ساركة مع املطرب؛ 
اإذ يتن���اوب املط���رب والبطان���ة تردي���د جم���ل خمتلفة، من 
حي���ث ال�سياغة اللحني���ة، وتنتهي تل���ك املبادل���ة الغنائية 
ب�»قفل���ة ما« ت�سع املط���رب داخل مرحلة االآه���ات؛ اإذ يظهر 
املطرب قدراته يف التعبر عن اأجواء اللحن مبجموعة من 
االآهات، قد ي�ستبدل بها غناء »يا ليل يا عني«، ويعترب لق�سم 
»الهن���ك« مكانة ك���ربى داخل الدور؛ فه���و امل�ساحة الكربى 
التي تظهر فيها اإمكانات املطرب� وقدرته على الو�سول اإىل 
اأعل���ى الدرجات املو�سيقية، وقدرته على الرجوع ب�سال�سة 
مرة اأخرى اإىل درج���ة »ركوز”مقام الدور؛ للتمهيد لنهاية 
مطربة، اأو قفلة »حراقة«، على حد تعبر »املو�سيقار حممد 
عب���د الوهاب«، وقد اعترب امللحن »حممد عثمان”)1855- 
1900( رائ���د ذلك الفن الغنائ���ي؛ اإذ ا�ستطاع حممد عثمان 
اإع���ادة تطوير �سكل فن ال���دور، وتر�سيخ عدد من الثوابت 
املو�سيقية به، والتي �سارت � فيما بعد � عالمات اإر�ساد لكل 

من يقرب من عامل الدور.

دور »كادني الهوى« لمحمد عثمان
وبالرغم من احلكم الذي اعتاد موؤرخو املو�سيقى اإطالقه: 
ب���اأن اأدوار  »ال�سيخ �سيد دروي�ش”هي العالمة الفارقة يف 
تاريخ ال���دور الغنائي، واأنه اأقام جم���ده املو�سيقي بعدما 
رف����ش ال���راث الق���دمي ولفظ���ه، اإال اأن م���ْن يتتب���ع مرحلة 
تلحني االأدوار يف حياة ال�سيخ �سيد دروي�ش، وهي مرحلة 
ذات ثق���ل يف رحلت���ه الق�سرة، يج���د اأن الرجل مل ينف�سل 
ع���ن عامل حممد عثم���ان، و»ال�سيخ عبد الرحي���م امل�سلوب« 
للمدر�س���ة  امت���داًدا طبيعًي���ا  �س���كل  ب���ل   ،)1926-1786(
القدمية يف طريقة الغناء، ولكنه ا�ستطاع اأن يفجر ثورته 
يف طريق���ة التلحني لفن الدور، باإخ�ساع فن الدور ملعاير 
ا، فاأ�ساف  »الدرام���ا امل�سرحية”التي برع يف تلحينها اأي�سً
التعب���ر الدرام���ي للغناء، دون اأن يع���دل يف تركيبة ج�سد 

الدور، اأو يتنازل عن جزء من اأجزائه.
ويف �سبي���ل ا�ستخال����ش موقف حقيقي م���ن اأدوار ال�سيخ 
�سي���د دروي����ش الع�س���رة، ومعرفة مدى تط���وره، ميكن لنا 

ح�سر نقاط اختالف اأدواره عن غرها يف نقطتني هما:
1- التعبرية.

2- ا�ستعمال املقامات غر ال�سائعة.
اأوال، التعبري���ة: ف���دوره االأول »ي���ا فوؤادي لي���ه تع�سق«، 
ال���ذي �ساغه ال�سيخ �سي���د �سنة 1914، وه���و مل يتجاوز � 
بعد � الثانية والع�سرين من عمره، واأ�س�سه من مقام »عجم 
ع�سران«، جاء منذ بدايته يف حركة »ميلودرامية”مت�سلة، 
ال تخلو من قفزات هينة، ت�سفي على اللحن طابًعا مميًزا، 
وتوؤك���د متا�س���ك قوام الن����ش املو�سيقي، وقد بل���غ ال�سيخ 
�سي���د دروي����ش ذروة حلن���ه يف مقط���ع »ق���ويل اإمت���ى اأن���ا 
اأف���رح اإمتى«؛ اإذ ق���دم طريقة التطري���ب القدمية، م�سورة 
عل���ى مقام »الرا�س���ت«، ولكن بروح خمتلف���ة، معتمًدا على 

تعبرية ب�سيطة، غر مكتملة.

 دور يا فؤادي ليه تعشق
وق���د زادت روح التعبري���ة مع الوق���ت يف مو�سيقى �سيد 
دروي����ش، وظهرت ب�س���كل نا�س���ج يف اأدوار »اأنا ع�سقت«، 

و»�سيعت م�ستقب���ل حياتي«، ودور »اأنا هويت وانتهيت«، 
الكامل���ة  ال�س���ورة  الوه���اب  ال���ذي اعت���ربه حمم���د عب���د 
والوا�سح���ة لعبقري���ة �سي���د دروي����ش، فف���ي دور »�سيعت 
م�ستقب���ل حيات���ي« اخت���ار ال�سيخ �سي���د مق���ام »ال�سورى«، 
وتقوم �سخ�سية تلك املقام على املزج بني مقامي »البياتي« 
و»احلجاز”فيجم���ع �سل���م املق���ام اآف���اق البيات���ي الطربية، 
وق���درات احلجاز املليئة بال�سجن، ال �س���ك اأن اختيار �سيد 
دروي����ش لهذا املقام ج���اء لت�سوير االإيح���اءات التعبرية، 

واإبراز حالة ال�سكوى املوجودة بالن�ش.

دور ضيعت مستقبل حياتي
بينم���ا جند يف اآه���ات دور »اأن���ا هويت« »تكني���ًكا« جديًدا، 
وطريق���ة غر ماألوف���ة يف تلحني ال���دور؛ فالرجل عمد اإىل 
اأن يب���داأ اأواًل بجواب �سلم مقام »الكرد«، ولي�ش بقراره، ثم 
تنقل بني درجات متباع���دة داخله؛ م�سكاًل جملة مو�سيقية 

غر مكتملة، لكنها ت�ساعد يف تهيئة جمل »الردود”اخلا�سة 
بالبطان���ة، وكما اأنها مهدت خللق قف���زات مو�سيقية بعيًدا 
ع���ن االنتقال النغمي املتدرج، والذي ع���ادة ما كان ي�سيب 
ال�سميعة بامللل، فظه���رت اآهات تلك الدور، وكاأنها �سفرة 
واحدة متما�سكة، ت�سد كل جملة بها اجلملة االأخرى!
ثاني���ا ا�ستعمال مقامات غر �سائع���ة: �ساغ ال�سيخ 
�سي���د معظ���م اأدواره م���ن مقامات مهج���ورة، وغر 
م�ستعملة يف تاريخ املو�سيقى ال�سرقية؛ فلحن دور 
»يالل���ي قوامك يعجبني« من مق���ام »النكريز«: وهو 
اأح���د املقامات الت���ي ال ُيتطرق اإليه���ا يف املو�سيقى 
العربي���ة، اإال ن���ادًرا، وه���و من ف�سيلة مق���ام »النوا 

اأثر«.

دور ياللي قوامك يعجبني
وا�ستعمل كذلك »النوا اأثر« يف تلحني دور »عواطفك 
دي اأ�سهر من نار«، الذي لقي رواًجا كبًرا؛ الأ�سباب 
�سيا�سية، وا�ستخدم ف�سيلة من ف�سائل »الرا�ست«، 
ت�سم���ى »�سازكار«؛ يف تلح���ني دور »احلبيب للهجر 
مايل«، وحلن دور »ع�سقت ح�سنك« من مقام »ب�ستة 
نكار«: وهو مق���ام �سبه منعدم يف تاريخ املو�سيقى 
العربية، بالرغم من وجوده يف بع�ش ال�سماعيات 
والب�سارف، اإال اأنه ال ي�ستخدم داخل قوالب الغناء، 
اإال يف ح���ركات عاب���رة وغر كافي���ة لت�سوير املقام 

وتو�سيح درجاته.

سماعي بستة نكار لسامي الشوا
اأم���ا مق���ام »الزجنران”فقد ابتكره �سي���د دروي�ش، واأدخله 
�س���رع  »يف  دور  يف  م���رة  الأول  العربي���ة  املو�سيق���ى  اإىل 
مني”بعدم���ا �سمع���ه من مط���رب اأرمن���ي يغن���ي يف م�سر، 
وق���د ا�ستطاع ال�سي���خ �سيد يف ذلك ال���دور ا�ستنطاق مقام 
الزجن���ران، وتوط���ني ال�سع���ور بج���و نغمات���ه، واإف�س���اح 
املج���ال املو�سيقي داخل الدور؛ الإرتي���اد م�ساحات وا�سعة 

من اجلوابات والقرارات.

دور في شرع مين
وبذلك متكن �سي���د دروي�ش من اأن يفجر ثورته، واأن يقدم 
ف���ن ال���دور الغنائ���ي ح���ًرا مع���رًبا، بعيًدا ع���ن جتمد منطه 
الق���دمي. اأو مبعن���ى اأدق: بعدم���ا كان معتم���ًدا � بالكلي���ة � 
عل���ى االرجت���ال، والت�س���رف اللحظ���ي غ���ر املتنا�سق مع 
طبيع���ة الن�ش وروح الكلم���ات، بل اإن���ه ا�ستطاع جلب فن 
الدور خ���ارج حلبة املقام���ات املعتادة، وح���اول جتديد دم 
املو�سيقي ال�سرقي���ة؛ باإحياء املقامات املهج���ورة، واإعادة 
تدوي���ر نغماتها؛ حت���ى �سارت بع����ش اأدواره عالمات يف 

تاريخ تلك املقامات نف�سها!

كريمان حرك 

كريم جمال

اإحي����اًء لذكرى جم����ّدد املو�سيقى العربي����ة �سّيد دروي�ش، 
اأقيم����ت على م�س����رح معهد املو�سيق����ى العربية يف و�سط 
القاه����رة حفلة اأحيتها فرقة ال����راث للمو�سيقى العربية 
التابعة ل����دار االأوب����را امل�سرية مب�سارك����ة الفنان اإميان 
البح����ر دروي�ش. وقاد الفرق����ة املاي�سرو فاروق البابلي 
ال����ذي قدم برناجما جاء معظم����ه مالئما للفرقة من حيث 
الق����درات والتاري����خ وطبيعتها الراثية، علم����ًا اأنها اأهم 
ف����رق االأوب����را التي ت�سر عل����ى نهج الرائ����د عبد احلليم 

نويرة وت�سم بني اأع�سائها عددًا من تالميذه.
ت�سم����ن برنام����ج احلفل����ة 14 فق����رة تنوع����ت ب����ني الدور 

واملو�س����ح واملو�سيق����ى البحت����ة واالأغني����ة والق�سي����دة 
واالأداء الف����ردي واجلماع����ي، كم����ا ج����اءت متنوع����ة من 
حي����ث امللحنون. لك����ن غلبت عليها اأحل����ان �سيد دروي�ش 
املحتف����ى به والذي يعد جمدد املو�سيقى وباعث النه�سة 
املو�سيقي����ة يف م�س����ر والع����امل العربي. وم����ن املعروف 
اأن دروي�����ش اأدخ����ل الغن����اء البوليف����وين للم����رة االأوىل 
»�سه����رزاد  الطيبة”واأوبري����ت  »الع�س����رة  اأوبري����ت  يف 
والربوك����ة«، وبل����غ اإنتاج����ه يف حيات����ه الق�س����رة م����ن 
القوالب املختلفة الع�سرات م����ن االأدوار، و40 مو�سحًا، 

و100 طقطوقة، و30 رواية م�سرحية واأوبريت.
قدمت الفرقة من اأحلان دروي�ش يف هذه الليلة مو�سيقى 
»ب�س����رف عربات ال�سيكا« من مق����ام هزام، والتي تعد من 
املقطوعات الن����ادرة التي ال تعزف كث����را والتي نفذتها 
الفرق����ة املو�سيقي����ة بدق����ة وتف����وق مث����ل اأدائه����ا ط����وال 
احلفلة. ثم اأدت الفرق����ة مو�سح »�سحت وجدا« من مقام 
را�س����ت، وق����ّدم جنمها حمم����د �سوقي طقطوق����ة »يا بلح 

زغلول”وجاء �سوته منا�سبًا لها.
وخارج دائرة �سيد دروي�ش، وّفق املاي�سرو يف اختيار 
فق����رات برناجم����ه م����ن حيث االأحل����ان واالأ�س����وات التي 
توؤديها، فقدم لنا اأحمد حم�سن �ساحب ال�سوت املجتهد 
ق�سيدة ال�سنباطي »اإله الكون« التي فيها توظيف متميز 
للكورال. كما ا�ستمعنا من اأحلان حممد فوزي اإىل اأغنية 

»عمري ما دقت احلب”التي اأدتها عزة ن�سر برباعة.
ت�سمنت احلفلة »جوهرتني« اأعطتا ثقاًل للربنامج، وهما 
اأغنية »حلم« اأحلان زكريا اأحمد و«ردي عليا« ملحمد عبد 
الوه����اب. االأوىل، اأدته����ا والء رميح واأعادتن����ا فيها اىل 
�س����وت اأم كلثوم يف الثالثين����ات. والثانية، اأداها اأحمد 
جمال بن�سيج �سوته املمتع وطريقة غنائه ال�سل�سة غر 
املتكلفة الت����ي جتعله اأف�سل من ي����وؤدي اأغاين مو�سيقار 

االأجيال يف فرة �سباه.

وت�سمن الربنام����ج عملني بعيدين ع����ن ال�سرط املعتَمد، 
وه����و »اأن مي����ر خم�سون عامًا على العم����ل«، وهما اأغنية 
حممد ر�سدي »اإنت مني”اأحلان كمال الطويل واأغنية »يا 

اأهل الهوى« اأحلان بليغ حمدي.
اأما فقرة اإميان البحر دروي�ش، فجاءت يف ختام الف�سل 
االأول، وقدمه����ا بذكاء كبر وح�س����ور م�سرحي الفت، اذ 

التزم مبا �سبق وحفظه مع الفرقة.
ويب����دو ان بع�ش االأحلان الت����ي اأداها بطريقته اخلا�سة 
او كم����ا حفظه����ا م����ن اإ�سطوان����ة ج����ده، اتفق م����ع الفرقة 
عليها اأي�س����ًا، الأن اأع�ساءها جتاوبوا معها ب�سال�سة ومل 
ي�سعر اجلمهور بتناق�ش اأو بنق�ش بع�ش االأحلان التي 
تع����ودوا عليها يف توزيع نوي����رة. وجتّلى ذكاء دروي�ش 
احلفي����د يف اأمور ع����دة اأولها انه اظه����ر اإحرامه للفرقة 
وللمتفرج����ني، وفهم طبيع����ة هذا اجلمه����ور املتخ�س�ش 
ال����ذي احت�س����د يف ال�سال����ة، فحر�ش عل����ى اأن ميهد لكل 
االأحل����ان بامل����وال والغن����اء معتم����دا على �سوت����ه بدون 
امل�ساحب����ة املو�سيقية من الفرقة الكبرة مع اإختياره ما 

ينا�سب هذا ال�سوت.
كم����ا حر�����ش على اأن يك����ون هناك بع�ش الع����زف املنفرد 

لالآالت الذي يعطي فقرته واحلفلة ب�سكل عام ثراء.
وعندما حت����دث عن ج����ده، ا�ست�سهد بكلم����ات رواد عامل 
التلح����ني عن اأعماله واإعرافه����م بف�سله، وكان هذا خر 

تكرمي يف ذكراه.
وق����د اقت�سرت فقرة اإمي����ان البحر الغنائي����ة على اأحلان 
ج����ده وقدم منها »�ساملة يا �سالمة« و»النوبي”و»احللوة 
دي قام����ت تعج����ن«، وغرها من االأعم����ال ال�سهرة التي 
ح����ازت اإعج����اب اجلمه����ور ال����ذي ردد اأالأحلان ب����داًل من 

الكور�ش يف تفاعل عفوّي جميل.

* من �سحيفة)احلياة( اللبنانية /2014

أدوار نادرة لسيد درويش..
الخروج من المقامات التقليدية

عى غرار قوالب املوسيقى الغربية، تعددت قوالب التأليف اآليل يف املوسيقى الرشقية، وقد انقسمت تلك القوالب 

الرشقية إىل ما هو تريك األصل، ك�»البش��ارف« و»السامعيات”و»اللونجات«، وإىل ما تفنن فيه املوسيقيون العرب، 

ك�»التحميالت”و»التقاسيم الحرة« غري املقيدة بهيكل محدد.

وكام ظهرت أنواع للتأليف اآليل املنفرد، ظهرت أشكال للغناء الرشقي؛ فتنوعت ما بن »القصيدة« و»املوشح”و»ال

موال”و»الطقطوقة”و»املونولوج« و»الدور«، وللدور أهمية خاصة بن تلك القوالب العربية؛ فهو يظل دامًئا األكرث 

تعقيًدا، واألجدر يف إظهار إمكانات امللحن، واملطرب الذي يؤديه، بل إنه ميثل نقطة التالقي بن جميع فنون الغناء 

الرشقي؛ فمن يتعامل مع ذلك الفن عليه اإلملام بأس��اليب التلحن، ودروب املوس��يقى العربية؛ لكونه فًنا ش��اماًل، 

يجمع املقامات واإليقاعات املختلفة داخل صورة واحدة.

ذكرى سيد 
درويش حّية 
في نفوس 
المصريين 

محمد عبدالوهاب يتحدث عن أثر سيد درويش 
في الفن العربي

كاتبة لبنانية
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1- اغنيتا زوروين و طلعت يا حملى نورها 
لي�ست���ا ج���زءا م���ن م�سرحي���ة و مل يك���ن املال 

عثمان املو�سلي رجل م�سرح.
2-  زار املو�سل���ي م�س���ر ب�سعة م���رات قبل 
ا�ستق���راره ف���رة يف اال�سكندرية و تا�سي�سه 
الول  �سحيف���ة فني���ة يف الوط���ن العرب���ي و 
لقائ���ه م���ع احلام���ويل و �سي���د دروي����ش يف 
اماكن  و  ازمان خمتلفة و ال اعتقد انه قابلهم 

مرة واحدة.
3- الع���راق ال يحت���اج ل�سرق���ة ت���راث اح���د 
فللعراق اغ���زر تاريخ مو�سيقي طبعا قبل ان 
تكون مل�س���ر نه�ستها املو�سيقي���ة التي بداها 
�سي���د دروي����ش وتاري���خ املو�سيق���ي للعراق 
ميت���د م���ن اول ح�س���ارة عرفته���ا الب�سري���ة 
ح�س���ارة �سوم���ر و يوجد نوت���ات مو�سيقية 
مدون���ة تابعة للح�سارة احلورية يف العراق 

و غنتها فرق ايطالية.
كان  دروي����ش  �سي���د  ان  يق���ول  اح���د  ال   -4
مو�سيقي���ا عاديا بل كان مبدعا و له اجنازات 

عدة و معروفة.
5- اقتب�ش ه���ذا الن�ش ))�سيد دروي�ش عرفه 
النا����ش موهوب���ا و كان يغن���ي للعمال عندما 
كان يعم���ل )نقا�سا( و عم���ل يف احدى الفرق 
املو�سيقي���ة الت���ي ت���زور حل���ب. وكان عمره 
رمبا 17 ع���ام.. هناك تعرف عل���ى مو�سيقار 
كب���ر ل���ه ابداع���ات مو�سيقي���ة و كان حمدثا 
وغزير االبداع ا�سم���ه )املال عثمان املو�سلي 
كان  و  عثم���ان  ال�سي���خ  1920(اي   -  1854
م�سه���ورا يف تركي���ا و حلب ث���م اال�سكندرية 
بعد ذلك )على االقل حينها( و اغانيه مازالت 
تغن���ى يف تركيا و حلب و الع���راق و)م�سر( 
و كان اول م���ن ا�ستخ���دم مق���ام ترك���ي و هو 
حجاز كار كرد.. و على فكرة هو كان �سريرا 
اي فاق���د الب�سر نتيجة اجلدري يف �سغرة.. 
و كان �ساع���را اي�س���ا.. تتلمذ �سي���د دروي�ش 
عل���ى يد املال عثمان املو�سل���ي و كان لعثمان 
تالمي���ذ ك���رث.. تعل���م �سي���د دروي����ش الكثر 
على ي���د معلمه امل���ال عثمان وعلم���ه القوالب 

املو�سيقية و املو�سحات... الخ. 
ال يعرف الكثرين هذه احلقيقة..

و عندم���ا ا�ستقر امل���ال يف اال�سكندرية ا�سدر 
اول �سحيف���ة عربي���ة فني���ة يف ال�سحاف���ة و 
تكل���م ب�سكل كثر عن املق���ام العراقي و اهتم 

بها للتوعية املو�سيقية..
ال�سيء الغريب ان �سيد دروي�ش و انا ال اريد 
التقلي���ل منه ’ اخذ احلانا كاملة و ن�سبها اىل 
نف�س���ه م���ن ا�ست���اذه و�س���وف تتفاجئون من 
ذل���ك )زوروين( و يف اال�س���ل كان���ت )زورو 
ق���رب النب���ي....( وق���د �سجله���ا عثم���ان ومن 
ثم ال�سي���خ احمد املو�سلي اح���د تالميذه يف 

الع�سرينات بالكلمات اال�سلية.
و اغني���ة ثانية هي )طلع���ت ياحملى نورها( 
للمال وا�ستعار �سيد دروي�ش اللحن باكمله. 

و يذكر عب���د الوهاب ان �سي���د دروي�ش طلب 
اح���د  يف  زروين  الغني���ة  كلم���ات  تركي���ب 

اللقائات التلفزيونية.((
اأقامه���ا  حفل���ة  ))واأول  الن����ش  ه���ذا  6.و 
ال�سي���خ �سي���د يف القاه���رة كان���ت يف مقه���ى 
الكونكورديا وح�سر هذه احلفلة اأكرث فناين 
القاهرة منهم املمثلون واملطربون وكان على 

راأ�سه���م اليا����ش ن�ساطي واإبراهي���م �سهالون 
الكماجن���ي وجميل عوي����ش حتى و�سل عدد 
الفنان���ني امل�ستمعني اأكرث م���ن عدد اجلمهور 
امل�ستم���ع ويف ه���ذه احلفلة ق���دم �سيد دوره 
اخلال���د ال���ذي اأع���ده خ�سي�سا له���ذه احلفلة 
احلبي���ب للهج���ر ماي���ل من مق���ام ال�س���ازكار 
وفيه خ���رج ع���ن الطريق���ة القدمي���ة املاألوفة 
يف تلح���ني االأدوار م���ن ناحية االآه���ات التي 
تردده���ا اجلوق���ة وكانت غريبة عل���ى ال�سمع 
املاألوف ولذا ان�سحب اأكرث احلا�سرين الأنهم 
اعتق���دوا اأن هذه املو�سيقى كاف���رة واأجنبية 
وان خط���ر الف���ن اجلدي���د اأخ���ذ يه���دد الف���ن 
العرب���ي االأ�سي���ل وبالطبع اإن فئ���ة الفنانني 
امل�ستمع���ني مل ين�سحبوا الأنهم اأدركوا عظمة 
الفن اجلديد الذي اأعده ال�سيخ �سيد مل�ستقبل 
الغناء العربي ا�سرك ال�سيخ �سيد مع الفرق 
التمثيلية ممثال ومغنيا فعمل مع فرقة �سليم 
عط���ا الل���ه و�سافر معه���ا اإىل �سوري���ا ولبنان 

وفل�سط���ني وكان له���ذه الرحل���ة اأثر كبر يف 
اكت�سابه اأ�س���ول املو�سيقى العربية اإذ تتلمذ 
املو�سل���ي  عثم���ان  ال�سي���خ  عل���ى  حل���ب  يف 
العراق���ي ويق���ول ال�سيخ حمم���ود مر�سي اإن 
ال�سي���خ �سيد ع���اد بعد ه���ذه الرحل���ة اأ�ستاذا 

كبرا يف ميدان املو�سيقى العربية 
و�سافر مرة ثانية مع فرقة جورج اأبي�ش اإىل 
الب���الد ال�سورية فاأعاد ال�س���الت الفنية بينه 
وب���ني مو�سيقييه���ا واكت�س���ب م���ن اأ�ساتذتها 
م���ا افتقر اإليه من األ���وان املعرفة وملا عاد اإىل 
القاه���رة يف ه���ذه امل���رة ر�س���م لنف�س���ه خطة 
جديدة يف ميدانه الغنائي وامل�سرحي فلحن 
معظ���م اأدواره ومو�سحات���ه اخلال���دة الت���ي 
عرف���ت النا�ش مبدر�ست���ه االإبداعية اجلديدة 
ظه���ر لل�سيخ �سي���د اأول دور بعد هذه الرحلة 
وكان مقام العجم يا فوؤادي ليه بتع�سق وكان 
مقتب�س���ا من مو�سح حلبي ق���دمي مقام العجم 
اأي�سا اأخ���ذه ال�سيخ �سيد ع���ن ال�سيخ عثمان 

املو�سلي ولكنه مل ي�ستطع يف بادئ االأمر اأن 
ين�سب���ه اإىل نف�سه واإمنا ن�سب���ه اإىل اإبراهيم 
القب���اين واأما ا�سته���ر ال�سيخ �سيد يف تلحني 
االأدوار ب���ني النا����ش ع���اد ون�سب���ه اإىل نف�سه 
وين�س���ب اإىل ال�سيخ �سيد ع�سرة اأدوار واثنا 
ع�سر مو�سحا واأوبريت وطقاطيق واأهازيج 

واأنا�سيد حا�سبة وغره((.
7.املو�سلي و �سيد دروي�ش التقيا �سوية بعد 
ذه���اب �سي���د دروي�ش اىل حل���ب و كان عمره 

اقل من 20 �سنة اي يف بداية حياته.
8.املو�سل���ي كان متدينا ان�س���رف يف نهاية 
حيات���ه اىل مقارع���ة االحت���الل الربيطاين و 
االن�س���اد الدين���ي و مل يكن مهتم���ا مبا يوؤخد 
م���ن احلان���ه عل���ى الرغم م���ن حتذي���ر طالبه 
منهم ال�سيخ احمد املو�سلي كما قاله يف احد 

اللقائات.
9.اأف�س���ل من وثق اأعماله و�سجلها بال�سوت 
بعد وفاته هم تالمذته، املال مهدي واملال عبد 
الفتاح املعروف وال�سي���د اأحمد املو�سلي ،و 
املال احلافظ ابراهيم قاريء القران املعروف 
يف لقائات تلفزيونية و وثائق �سوف ابحث 
عنها عل���ى الرغم من انها ق���د حرق املخربني 

الن�سخ اال�سلية يف مبنى االذاعة العراقية.
- ال�سه���ود ه���م حافظو قراآن و رج���ال الدين 
ولي����ش لهم م�سلح���ة يف ذل���ك و كان اخرهم 
ال�سي���خ جالل احلنفي رحم���ه الله تويف قبل 

�سنة و قد تعرفت علية.
- هنال���ك و ثيق���ة مهم���ة خمب���اأة يف الع���راق 
حاول���ت جاه���دا احل�س���ول عليه���ا او عل���ى 
ن�سخ���ة منه���ا و لك���ن للظ���روف االمني���ة مت 
تخبئته���ا بعدما حرق امل���كان التي كانت فيها 
كلها م�سال���ة وقت و �ساع���ود عندما اح�سلها 

يف امل�ستقبل.
- اال�سطوان���ات الت���ي �سجله���ا امل���ال عثم���ان 
�سمعية و تعرفون ما هي و لكن ال�سيخ احمد 

ا�ستطاع حتويل بع�سها.
من بع�ش اعمال املال عثمان :

اغني���ة )علروزنا(الت���ي تغن���ى يف ال�س���ام و 
العراق

يا�سف���وة الرحم���ن �سك���ن حب���ك ف���وؤادي.... 
مو�سح

يا من لعبت به �سمول.... مو�سح
مي العيون ال�س���ود..... غناها ناظم الغزايل 
بعد ذلك و غناها ح�سري ابو عزير املطرب 
الريفي الكبر بكلمات اخرى وهي يا طبيبي 

�سواب.
ي���ا حبيب���ي ال تلمن���ي... و يف م�س���ر تغن���ى 
يابن���ات ا�سكندرية و يف تركيا تغنى بكلمات 

اخرى.
الن���وم حم���رم فال اجف���ان.. تغن���ى يف م�سر 

يازين العا�سقني
الغ�سن اذا راآك مقبل �سجدا..... مو�سح

فوك النخل.
يف  ع���واد  فا�س���ل  غناه���ا  اب�سام���ة  ا�سك���ر 

ال�سبعينيات و من ثم الهام املدفعي.
و الكثر من الالغاين و املو�سحات و القطع 

املو�سيقية ال ي�سعني ذكرها.
من تالمذه : ال�سيخ �سيد دروي�ش

حمم���د كام���ل اخللع���ي و كان ي�سم���ي امل���ال 
باال�ستاذ و ال�سورتان املرفقتان من كتابة

ال�سيخ زكريا احمد
يف �سوريا ال�سيخ ابو خليل القباين 

يف تركيا كاظم اأوز 
يف العراق ال�سيخ احمد املو�سلي 

و الكثر من التالميذ
و ال يع���رف الكثر حتى يف العراق ارث هذا 
املو�سيق���ار الكبر مال عثم���ان املو�سلي على 
الرغ���م م���ن ان اغانيه تغن���ى يف العراق منها 
اغنيتا زوروين و طلع���ت يا حملى نورها و 

طالعة من بيت ابوها.... الخ

احمد الموصلي

دنيس جونسون ديفز

وخ���الل اأك���رث املراح���ل تبك���رًا يف االإ�سالم، مل 
تك���ن املو�سيق���ى حتظ���ى بحما����ش كب���ر مم���ن 
يت�سمون بال���ورع، وهناك اأحادي���ث تن�سب اإىل 
الر�سول الكرمي مفاده���ا اأن االأدوات املو�سيقية 
كله���ا هي ماآذن ال�سيطان، واإن كنا ال ندري مدى 
دقة ذل���ك وال �سحته. ولكن التاريخ يحدثنا باأن 
املو�سيقى كانت اإىل ح���د كبر جزءا من احلياة 
اليومي���ة ل�سكان �سبه اجلزي���رة العربية يف تلك 
االأوىل، بحي���ث ال ميك���ن تنحيته���ا  ال�سن���وات 

جانبًا وجتاهلها.
وهك���ذا ف���اإن امل���رء يج���د يف كل كت���ب التاري���خ 
االأوىل ذك���را دائما للدور املهم الذي لعبه ال�سعر 
واملو�سيق���ى يف بالط احلكام العرب، متاما كما 
كان���ت احل���ال يف حياة النا����ش العادي���ني، واأن 
املغن���ني والعازف���ني كانوا من ب���ني اأولئك الذين 
يحظ���ون بالتقدي���ر واملردود امل���ادي الكبر يف 
املجتمع. وميك���ن الأي قارئ اإدراك هذا من كتب 

مثل”األف ليلة وليلة”و"كتاب االأغاين".
واالأخ���ر يحت���وي عل���ى تاري���خ املو�سيق���ى يف 
الع���امل االإ�سالم���ي، من���ذ اأق���دم الع�س���ور حت���ى 
الع�س���ر العبا�س���ي. وا�سته���رت مئ���ات االأغاين 
يف بالط���ات اخللف���اء، و�سجل���ت الطرائ���ف عن 
املغني���ات في���ه ويف غ���ره م���ن االأعم���ال. ولكن 
مل يت���م االحتف���اظ بنغم���ة مو�سيقي���ة واح���دة، 
وذل���ك ب�سبب عدم وج���ود نظام لكتاب���ة االأنغام 

املو�سيقية حينذاك.
وملا كان���ت املو�سيقى القدمية تنتقل �سفهيًا، فاإن 
م���ن امل�ستحي���ل حتديد طبيع���ة ال�سب���ه بني تلك 
املو�سيقى الغام�س���ة التي تعود اإىل حوايل 12 
قرن���ا اأو يزيد، وبني مو�سيق���ى اليوم. وقد كان 
هناك تراجع بط���يء ولكنه ثابت، كحال الفنون 
االأخرى، يف حق���ل املو�سيقى بعد �سقوط بغداد 
ومت���زق الع���امل العرب���ي، ويف �سن���وات قريبة 
فح�س���ب كانت هن���اك بداية لالإحي���اء احلقيقي، 
وال�سخ����ش امل�سوؤول ب�س���ورة رئي�سية عن هذا 
االإحياء - عل���ى االأقل يف م�سر - هو املو�سيقار 

�سيد دروي�ش.
ول���د �سيد دروي�ش ع���ام 1892 يف اال�سكندرية، 
وكان مغنيًا وملحنًا معًا، واأ�سبح اأبًا للمو�سيقى 
ال�سعبي���ة امل�سرية. وقد ول���د الأبوين فقرين مل 
يك���ن لديهما من املوارد املالي���ة ما يكفي الإدخاله 
املدر�سة، وهكذا فاإنه يف عمر مبكر عمل مبي�سًا 
للبي���وت، ويف ذل���ك العم���ر املبك���ر اأظه���ر ع�سقا 
للمو�سيق���ى، رغ���م اأن���ه مل تت���ح له ق���ط الفر�سة 

لدرا�ستها.
واعت���اد خالل قيام���ه بعمله كمبي����ش، اأن يغني 
لي�س���ري ع���ن رفاق���ه العامل���ني يف ه���ذه املهنة، 
الذي���ن �سرع���ان ما اأجمع���وا على اأن���ه ينبغي اأن 
يدف���ع ل���ه اأج���ره اليوم���ي دون اأن يطل���ب من���ه 
القي���ام بالتبيي����ش، لك���ي يت���اح ل���ه تكري�ش كل 
طاقاته للغناء. وقد كان هذا ترتيبًا مالئمًا ل�سيد 

دروي�ش، الذي ك�سب منذ ذلك احلني قوته بغناء 
االأغ���اين ال�سعبي���ة الت���ي كانت �سائ���دة يف ذلك 

العهد.
كما هي احلال يف حياتنا جميعا، لعبت ال�سدفة 
دوره���ا يف حياة �سيد دروي����ش، حيث ت�سادف 
اأن ا�ستم���ع تاجر من طنطا ل���ه وهو يغني فتاأثر 
كثرا مب���ا �سمع، لي����ش بالغناء الفعل���ي، واإمنا 

بالطريقة التي تناول بها �سيد دروي�ش االأغاين 
الت���ي يرددها مغن���ون لهم �سهرته���م مثل ال�سيخ 
�سالمة حجازي، وبادر اإىل تغيرها وحتديثها، 
فاأعطى �سيد دروي����ش بع�ش املال و�سجعه على 

الدرا�سة.
االإ�سكندري���ة  اإىل  بعدئ���ذ  دروي����ش  �سي���د  ع���اد 
وانطل���ق يغني يف احلف���الت اخلا�سة، ثم وجد 
رج���اًل واف���ق عل���ى اأن ي�ساحب غن���اءه بالعزف 
على االأرغون، وكان من اإجنازات �سيد دروي�ش 
تاألي���ف مو�سيقى تواكب كلمات الن�سيد الوطني 

امل�سري”بالدي.. بالدي".
لقي���ت عبقري���ة �سيد دروي�ش التقدي���ر من �سيدة 
اإىل  كان���ت تقي���م يف االإ�سكندري���ة، فا�ستمع���ت 
غنائه واأعطته من امل���ال ما يتيح له اأخذ درو�ش 
يف العزف عل���ى العود، واأتاحت له من ال�سعور 
باالأم���ن امل���ايل م���ا ي�سمح ل���ه بتطوي���ر عبقريته 
كملحن. وخالل هذه الفرة زار القاهرة ب�سورة 
متوات���رة، حيث التق���ى باملمث���ل ال�سهر جنيب 
الريح���اين، ال���ذي تاأل���ق يف �سخ�سية”ك�سك�ش 

بيه”وكانت له فرقته امل�سرحية اخلا�سة.
�سرعان ما طارت �سهرة �سيد دروي�ش يف اأرجاء 
م�س���ر، ومتك���ن م���ن التعب���ر ع���ن روح الع�سر 
الذي كان يعي�ش فيه. وقد كان ذلك ع�سر الثورة 
امل�سري���ة على االحتالل االإجنليزي، وهو ع�سر 
مل يك���ن م���ن ال�سموح فيه بالتعب���ر عن امل�ساعر 
الوطني���ة، ولكن �سيد دروي����ش متكن من تغير 
الكلم���ات يف اأغاني���ه بطريقة ا�ستط���اع ال�سعب 
امل�س���ري اأن يق���راأ معها م���ا بني ال�سط���ور، واأن 
يفهم املعاين التي تنقلها هذه االأغاين، رغم عني 

الرقابة ال�سارمة املفرو�سة يف ذلك الزمان.
وكان م���ن املح���زن حقا اأن يرح���ل �سيد دروي�ش 
عن عاملن���ا يف عمر مبك���ر، واأن تت�سادف وفاته 
مع اليوم ذاته الذي عاد فيه الزعيم �سعد زغلول 
اإىل اال�سكندرية من اخلارج، حيث كان اجلميع 
يرقب���ون عودة زعي���م البالد. وهك���ذا مل ي�سهد 
جن���ازة �سي���د دروي����ش اإال نفر قليل م���ن النا�ش 
الذين �سيعوا عبق���ري م�سر اإىل مثواه االأخر، 
بع���د اأن متك���ن قبي���ل وفاته مبا�س���رة من تلحني 

اأغنية خال�سة اأعدت للرحيب ب�سعد زغلول.
ومع اأن اأغاين �سيد دروي�ش مل تعد اليوم رائجة، 
خا�س���ة بني �سفوف ال�سباب، فاإن احلقيقة التي 
تفر����ش نف�سها هي اأن���ه كان موؤ�س�ش املو�سيقى 

العربية احلديثة.
عن موقع جريدة االهرام

باحث وموؤر�سف

عثمان الموصلي و سيد درويش  واغنية 
سيد درويش.. الموسيقار الذي )زوروني بالسنة مرة( 

ال يغيب

عدت من جديد أقلب يف قصاصات الصحف التي أحتفظ بها من أيامي األوىل يف القاهرة، عندما طلب مني أصدقاء 

مرصي��ون أن أكت��ب لألجانب باللغة اإلنجليزي��ة عن القاهرة املرصي��ة العريقة يف جوهرها، وأن أقول ش��يئا عن 

املشاهري يف ذلك الزمان، حيث 

ساد الش��عور، وهو شعور كان 

يف موضع��ه حقا، ب��أن معظم 

األجانب خاصة اإلنجليز، مييلون 

وتحدي��دا  م��رص،  إىل  للنظ��ر 

باعتبارها شيئا يشكل  العاصمة، 

امتدادا ألوروبا.

وق��د تص��ادف يف ذلك الوقت أن كان يل العديد م��ن األصدقاء املرصين الذين يعمل��ون يف مجاالت األدب 

واملوس��يقى وامل��رسح )التي كانت بداياتها تتبل��ور يف ذلك الوقت(، ورسعان ما علمت أن املوس��يقى العربية 

ت��رب جذوره��ا يف وقت بعيد. وقد كان الغناء دومًا، وليس اآللة املوس��يقية، هو الذي يهيمن عى العصور 

السابقة، وكان أول شكل من أشكال الغناء هو كام نعلم الحداء.

وقد وصفه املؤرخ الش��هري املس��عودي باعتباره قد رضب جذوره بالطريقة الغريبة التالية: يبدو أن رجال قد 

س��قط من فوق راحلته فكرس رس��غه، فص��اح متأملا:”يا يداه، يا يداه"، وتصادف أن ه��ذه الصيحة التي عال بها 

صوت الرجل قد تزامنت مع خطوات راحلته وجعلتها تواصل الس��ري، ويقال: إنه من هذه الصيحة جاء الحداء 

الذي استخدم يف ما تردده القوافل، والذي يشكل أقدم شكل للغناء عرفه العرب. م�ست�سرق عا�ش يف م�سر
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مل نع���رف لل�سي���خ �سّي���د دروي����ش، �س���ورة 
�سينمائية حقيقية ذلك اأنه مل يظهر يف اأي من 
االأفالم. ول�ست واثق���ة متامًا من وجود فيلم 
وثائقي حقيقي، يظهر فيه دروي�ش ب�سخ�سه 
ذات���ه، عل���ى غ���رار اأف���الم وثائقي���ة كث���رة، 
تناول���ت �س���را ل�سخ�سي���ات فني���ة ظّهرته���ا 
بلحمها ودمها. ما ل�ست اأن�ساه فح�سب، فيلمًا 
عن ال�سي���خ �سّيد، لع���َب دوره املمثل الراحل 
ك���رم مط���اوع اىل جانب املمثل���ة الفاتنة هند 
ر�ست���م يف اأح���د اأك���رث اأدوارها اإث���ارة ودفئًا 
يف اآن. م���ا زل���ت حتى اللحظ���ة، كّلما �سمعت 
ال�سي���خ �سّيد يف »اأنا هوي���ت وانتهيت”اأحار 
يف اإ�سقاط الكالم على �سورة بعينها لل�سيخ 
دروي����ش، واأنته���ي اىل اإ�سقاط���ه، او اإ�سقاط 
حال الت�سلي���م والياأ�ش اللذين يعلنهما الدور 
املغن���ى، على �سورة كرم مطاوع وقد فجعته 
هن���د ر�ست���م � خليلت���ه يف الفيل���م � ح���ني هي 
ُتعا�س���ر �س���واه، فاأط���رق على ع���وده را�سيا 

بق�سائه وق�ساء �سرع الغرام الذي اأتلفه. 
الث���ورة  مفه���وم  عن���د  طوي���ال  اأتوق���ف  ل���ن 
املو�سيقية التي اأحدثها ال�سيخ �سيد دروي�ش 
� يتذكرون���ه االآن يف ال�سنة الثالثه والثمانني 
عل���ى رحيل���ه � ول���ن اأبجله���ا. لنق���ل تب�سيطا 
ان���ه ع���دم ان�سجام���ي ال�س���ادق والفعلي مع 
نتاج���ه ذي النكهة الغربية، م���ن االأوبريتات 
الت���ي �ساءها متقدمة عل���ى قواعدنا وثقافتنا 
اق���ران  فك���رة  النغمي���ة.  وموروثاتن���ا 
االأورك�سرا ال�سرقية مع الغربية مل اأه�سمها 

متامًا. 
ل���ن اأتوقف كثرا او قليال عند مفهوم الثورة 
املو�سيقي���ة التي اأحدثها ال�سيخ �سّيد، ويبدو 
االأمر ته���ورا مني وتطاوال، ذل���ك اأن اإجماعا 
غالبا، عل���ى اأن الفتى ال�سكن���دراين كان حقا 
اأعظ���م مو�سيقيي م�سر. ه���ذا �سحيح يف ما 
يوؤث���ره قلب���ي لدروي�ش. ه���ذا �سحيح يف ما 
اأحب���ه ل���ه، فذائقت���ي املو�سيقي���ة والغنائية، 
كال�سيكية اىل حد، مل ترحت اىل بع�ش نتاجه 

الذي اأقامه على نق�ش كل ما �سبقه. 
وجدت يف مو�سيقى دروي�ش التي خ�س�سها 
يف اأغني���ات ع���ن احل�سا�س���ني، واحلمال���ني، 
والعربجي���ة  وال�سنايعي���ة،  واملراكبي���ة، 
واالإع���راب اللحن���ي الدروي�سي ع���ن م�ساعر 
خمتل���ف فئ���ات ال�سع���ب اأنها مل تل���ق �سداها 
يف مزاج���ي � وه���و مزاج���ي ال�سخ�سي على 
كل ح���ال وال ت�س���ري عليه »العقلن���ة« بالطبع 
اأنه���ا عرف���ت ال�سه���رة، حت���ى خاله���ا  � رغ���م 
امل���وروث.  ال�سعب���ي  الغن���اء  م���ن  امل�ستم���ع 
وج���دت يف مو�سيق���اه هذه، واأغنيات���ه، اأنها 
بح���ق اإبن���ة العامي���ات، وذائقت���ي ميالة اىل 
اخل�سو�سي���ات يف الفن���ون، يف املو�سيق���ى 
حتدي���دا، غر املحرو�سة بنظ���ام اأخالقي يف 

اأ�سا�سها العميق. 
»�س���ي  مو�سيق���ى  يف  ي�ستعب���دين  م���ا 
ال�سّيد”اأدواره. وال���دور ملن قد يكون يجهل 
من الق���راء ه���و االأغني���ة الد�سمة الت���ي تبداأ 
بلحن يتكرر مرتني، قبل ان يتطور ويتفاعل، 
لتخالطه االآهات قب���ل ان يبلغ الذروة، يعود 
بعدها اىل االنحدار )يف الن�سوة( منتهيًا يف 

ختام رائق. 
اأُح���ب اأدواره ويكفي���ه اأن���ه حّل���ن: »احلبيب 
للهج���ر ماي���ل« و»يف �سرع مني ي���ا من�سفني« 
و»�سّيع���ت م�ستقبل حياتي« وال���دور الرائع 

اخلالد »اأن���ا هويت وانتهي���ت”يف تعبراته 
الدرامية االأك���رث حداثة يف الغن���اء العربي، 
�سي���د  ال�سي���خ  بطموح���ات  املتاأث���رة  غ���ر 
دروي����ش اىل درا�س���ة املو�سيق���ى يف اإيطاليا 
الواح���دة  يف  الباك���ر  موت���ه  دونه���ا  ح���ال   �
والثالث���ني م���ن عم���ره اإث���ر اأزم���ة قلبي���ة، اأو 
ال اأدري الأي م���ن االأ�سب���اب � واطالع���ه عل���ى 
اأداء الف���رق االأجنبي���ة الت���ي كان���ت تف���د اىل 
اال�سكندرية والقاهرة، خ�سو�سا االأوبرالية 
منه���ا الت���ي ح�س���ر دروي�ش و�ساه���د بع�سها 
باترفالي”لبوت�سيني،  و»م���دام  ك�»تو�س���كا« 
و»البليات�سو”لليون���كا فاّل���و. اأدواره كان���ت 
ا�سكندرانية، م�سرية حم�سة، لواعج عربية 
ون�سيج ال يعرفه �س���وى الع�ساق العرب. يف 
اأدواره الع�س���رة الت���ي حلنه���ا، جع���ل املق���ام 
االأ�سا�سي � على ما يقول الناقد فكتور �سّحاب 
� واح���دا م���ن املقام���ات التي كان���ت ت�ستخدم 
نادرًا يف الغناء اآنذاك، وذلك لتلوين املقامات 
والبيات���ي  كالرا�س���ت  واملهيمن���ة،  املعتم���دة 
وال�سب���ا والعجم. �سّحاب يف كتابه »ال�سبعة 
الكبار”القّي���م، عر�ش اىل اأن قب���ل دروي�ش، 
جاء من عم���ل على تطوير �س���كل املقام الذي 
ذكرنا، كعبده احلامويل يف دور »الله ي�سون 
دول���ة ُح�سن���ك”ويف »ع�سن���ا و�سفن���ا«. هناك 
اأي�سا حممد عثمان يف »يا ما اإنت واح�سني« 
و»اأ�س���ل الغرام نظ���رة«، وخ�سو�س���ًا الدور 
االأ�سه���ى »كادين اله���وى« ب�سوت���ه وب�سوت 
م���اري ج���ربان الع���ذب. دروي����ش ن�سج على 
من���وال اأك���رث حداث���ة، املو�سيقي���ون العظام 
يخونون ال�سي�ستام )النظام( من اأجل عيون 

املو�سيقى نف�سها، املو�سيقى � على ما يقولون 
� الت���ي قلما ميكن تروي�سه���ا. مو�سيقى حّرة 
م���ن تقاليده���ا، منطلق ث���ورة �سي���د دروي�ش 
عل���ى الق���دمي، فاملو�سيق���ى الثابت���ة عل���ى ما 
ج���رت قبل���ه، والطري���ق الثاب���ت اإليه���ا، اإمنا 
ه���ي اأ�سطورة بالن�سبة له ال تتفق مع اجلديد 
واملله���م واملحّر����ش. �سيد دروي����ش راأى يف 
االت���كاء عل���ى املو�سيقى على م���ا كانت عليه، 
�سربًا من الدوغماتية، اذ ي�ستحيل الو�سول 
اىل منوذجه���ا وقراره���ا، ب���ل ه���و اال�ستغال 
واالكت�س���اف الالنهائ���ي ال���ذي �سع���ى اإلي���ه، 

جلوهر املو�سيقى، عربية كانت اأم غربية. 
اأُح����ب اأدواره وبع�����ش اأغنيات����ه ولي�����ش كل 
مو�سيق����اه ونتاج����ه. ه����ي لوثت����ي اىل الفن 
للف����ن اإذًا، ولي�ش بو�سفه �سع����ارًا او ر�سالة 
او بيان����ا او �سيئ����ا من هذا القبي����ل. قد يبدو 
ه����ذا اخلو�����ش جريئ����ا م����ن جهت����ي، واأق����ل 
طموح����ا مم����ا يريده جمه����ور ال�سي����خ �سيد، 
قدمي����ه وجديده. اأنا من جمهوره ومريديه، 
ولك����ن يف اأدواره التي مل ي����اأت مبثلها اأحد، 
 � الع�س����رة  اأدواره  يف  بع����ده.  وال  قبل����ه  ال 
اآخره����ا مل يغّن � احتف����ظ ال�سيخ �سيد وحده 
مبفاتي����ح »االآه«. كان زعي����م »االأدوار”دون 
االأوبريت����ات امل�سرحي����ة وال�سينمائية التي 
ال تالم�����ش قلبي. ما ع����دا اأدواره، مل يتحقق 
الكث����ر اإال مبق����دار، والباق����ي كان تظاه����رة 
�سوتي����ة اآالتية وروؤي����ة خا�سة م����ن ال�سيخ 

اىل مو�سيقى معا�سرة. 

جريدة ال�سفري 2008
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القلي�ل ال�ذي غّيرن�ا 
كاتبة لبنانية

يحيى البكري

وي�سي���ف قائ���اًل ع���ن �سي���د دروي����ش: كان رحم���ه الله 
ع�ساميا ونابغ���ًا عبقريا ف�سيح الل�س���ان قوي احلجة 
واجلن���ان اإن ق���ال �س���ال واإن اأجاب اأ�س���اب واإن نادم 
اأعجب وان غنى اأط���رب كان الكتاب عاملا جديدا حيث 
اأحلق���ه وال���ده فكانت اللبن���ة االأوىل مث���ل باقي رموز 
الفن واالب���داع يف م�سر توفى الوالد ومل يبلغ ال�سيد 
دروي����ش عامه ال�سابع انتق���ل اىل اإحدى مدار�ش كوم 
الدك���ة باالإ�سكندري���ة فكان لق���اوؤه االأول مع املو�سيقي 
على ي���د اأ�ستاذه جني���ب اأفندي فهمي ال���ذي كان يلقن 
تالميذه االأغاين واالأنا�سيد فكانت النواة االأوىل لتلك 
املوهبة الفريدة حفظ العديد من الق�سائد والتوا�سيح 
الديني���ة ع���ن ال�س���رة النبوي���ة ال�سريف���ة ردده���ا بعد 
�سماعه���ا من امل�سايخ ح�سن االأزهري واأحمد ندا كافح 
م���ن اأجل لقمة العي�ش مار�ش العديد من املهن تارة يف 
جمال العط���ارة اأو النق�ش والبيا�ش اأو يف حمل لبيع 
االأث���اث ويف اللي���ل كان يقوم بتالوة الق���راآن وترديد 

التوا�سيح الدينية
جتول  �سيد دروي�ش يف املقاهي ال�سعبية باالإ�سكندرية 
مع فرقته الغنائي���ة ال�سغرة وكان هو موؤلف اأغانيها 
وملحنها ومطربه���ا اأي�سا �سافر اىل ال�سام عام 1909 
م وه���و يف ال�سابع���ة ع�سرة من عمره م���ع فرقة �سليم 
عطا الله لكن الرحلة مل توؤت ثمارها كان الف�سل حليفه 
لك���ن اأمه ب���كل حنانها اأمدته باملال ال���الزم لعودته ومل 
يحب���ط �سي���د دروي�ش هك���ذا االأفذاذ و�سن���اع التاريخ 
الذي���ن غ���روا وج���ه احلي���اة يف بالده���م ا�ستم���ر يف 
كفاح���ه وا�س���راره م���ن اأج���ل حتقي���ق اله���دف اأحلقه 
جورج اأبي�ش يف فرقته مطربًا بعد �سماعه يف العديد 

م���ن مقاه���ي االإ�سكندري���ة �سافر مع الفرق���ة اىل ال�سام 
ع���ام 1912 م جنح���ت الرحل���ة واملحاول���ة تعل���م فيها 
�سي���د دروي����ش العديد من االبداع���ات املو�سيقية عزفًا 
عل���ى الع���ود واأنغام���ا واأ�ساليب جدي���دة وكان عثمان 
املو�سل���ي هو اأح���د ينابيع ه���ذا الفت���ح اجلديد حيث 
در����ش معه اأ�سكال الغناء العرب���ي التقليدي خ�سو�سا 
املو�سحات ال���ذي ظهر يف االأندل�ش وم���ن اأحلان �سيد 
دروي����ش الت���ي اأخ���ذت �س���كل املو�سح���ة: منيت���ي ع���ز 
ا�سطب���اري و ي���ا �سادي االأحلان والع���ذاري املائ�سات 
وي���ا بهجة الروح وهات���ي يا �ساقي وي���ا غ�سني البان 

وكلما رمت و�سحت وجدا.
بع���د جناح���ه يف االإ�سكندرية انتق���ل اىل القاهرة عام 
1916 م حيث عمل يف تياترو عبا�ش مع جورج اأبي�ش 
و�سالم���ة حجازي الذي حتم�ش له و�سجعه فقدمه اىل 
اجلمه���ور قائال:”احفظوا ا�سم ه���ذا ال�ساب واذكروا 
انن���ي فخور به معت���زًا ولتعلمن نب���اأه بعد حني”. قام 
�سي���د دروي�ش ع���ام 1917 م بتلح���ني اأوبريت فروز 
�ساه لفرقة جورج اأبي�ش لكن ف�سلها مع اأول عرو�سها 
جعلت���ه يعود اأدراج���ه من حيث اأت���ى اىل االإ�سكندرية 
يج���ر مرارة الف�س���ل واالحباط لكن فنان���ًا عظيما يف 
حج���م جنيب الريح���اين وبح�سه الفن���ي الرفيع �سعر 
بتل���ك املوهبة واالإ�سافة يف اأحلان �سيد دروي�ش فعهد 
اإليه بتلحني اأعمال فرقته وكانت االنطالقة التي مالأت 
االأ�سم���اع يف كل اأنح���اء املحرو�س���ة يف زمن مل يعرف 
اجلمهور الرادي���و والبث االإذاعي بعد وكان يتقا�سي 

مرتبًا �سهريا قدره مائة جنيه.
متثل���ت عبقرية �سيد دروي�ش وعط���اوؤه وجتديده يف 

تق���دمي جميع اأن���واع القوال���ب املو�سيقية م���ن املوال 
واملو�سح وال���دور والطقطوق���ة واالأنا�سي���د الوطنية 
واملونول���وج والديال���وج �س���ارك يف تاأليفه���ا حمم���د 
يون�ش القا�س���ي و بديع خري واأمني �سدقي و برم 
التون�س���ي وعم���ر عارف و �سي���د دروي����ش اىل جانب 
كلمات م���ن الراث الق���دمي م���ن االأدوار اخلالدة التي 
ت�س���كل قمة االبداع الفن���ي: اأنا هوي���ت وانتهيت واأنا 
ع�سق���ت ويف �س���رع م���ني واحلبي���ب للهج���ر مايل ويا 
فوؤادي ليه بتع�سق وياللي قوامك يعجبني وعواطفك 

دي اأ�سهر من النار.
وق���ام �سي���د دروي����ش بتلح���ني العديد م���ن الطقاطيق 
منه���ا زوروين كل �سن���ة م���رة وحلنها بع���د خ�سام مع 
حمبوبت���ه وملهمت���ه اىل جان���ب طقطوق���ة مظلوم���ة 
وي���اك يا ابن عم���ي وايه العب���ارة وحل���وة البنية ويا 
بل���ح زغلول. وقد األف �سيد دروي�ش العديد من كلمات 
االأدوار والطقاطي���ق معربًا ع���ن اأحا�سي�سه وم�ساعره 
مبو�سيق���ي عبقرية م�سبوق���ة لقد قدم عبقري���ة الغناء 
�سي���د دروي����ش اأحلانا خال���دة يف رواي���ات العديد من 
الف���رق منها فرقة جني���ب الريح���اين يف روايات ولو 
واأ����ش ورن وقولوا له وف�سر والع�سرة الطيبة ولفرقة 
من���رة املهدي���ة كلها يوم���ني وكليوبات���را ولفرقة على 
الك�س���ار اله���الل ول�سه ومرح���ب واأم اأربع���ة واأربعني 
وراح���ت عليك والربب���ري يف اجلي����ش واالنتخابات 
ولفرق���ة عكا�سة هدي وال���درة اليتيم���ة وعبدالرحمن 
النا�س���ر ولقد ك���ون �سيد دروي�ش فرق���ة خا�سة قدمت 
روائع مو�سيقية منها اأوبريت �سهرزاد والباروكة لقد 
ع�س���ق �سيد دروي�ش وطنه م�سر حتى النخاع قدم فنه 

ال�س���ادق اخلالد قربان���ًا لهذا الع�س���ق املجنون العاقل 
رددن���ا مع���ه بالدي. ب���الدي لك حب���ي وف���وؤادي وقوم 
ي���ا م�س���ري م�سر دامي���ًا بتناديك واأن���ا امل�سري كرمي 

العن�سرين
وال ميك���ن اأن نغف���ل ح�س���ه الوطن���ي وع�سق���ه لالأر�ش 
واالنتم���اء فف���ي اأغني���ة القل���ل القن���اوي ت�سجيع على 
تف�سي���ل الب�سائع الوطنية وحني ير�سخ لقيم االنتماء 
والهوي���ة والتم�س���ك بالوطن يف حل���ن العمال ن�ستمع 
اىل �سف���ر ياواب���ور وارب���ط عن���دك نزلن���ي يف البل���د 
دي ب���ال اأمريكا ب���ال اأوروبا ما في����ش اأح�سن من بلدي 
وعم���ل اآخر يق���ف فيه مع فئات ال�سع���ب �سد االحتالل 
االجنلي���زي من خالل اأغنية املوظف���ني الذين اأ�سربوا 
ا�ستن���كارًا ملوق���ف االجنلي���ز م���ن �سع���د زغل���ول ردد 
ال�سع���ب: هز اله���الل يا �سيد والأن �سي���د دروي�ش حالة 
ابداعي���ة فريدة وجزء من تاري���خ اأمة وحركة جمتمع 
فلق���د انتقد ت���ردي الظ���روف االقت�سادية تل���ك الفرة 
فكان حلن���ه ا�ستعجبوا له يا اأفندية لر اجلاز بروبية 
ومل ين�ش املراأة وطالب بحقوقها وحثها على ال�سراع 

�سد املحتل االأجنبي ذلك يف حلن بنت م�سر:
“دا وقت���ك دا يوم���ك ي���ا بن���ت اليوم قوم���ي ا�سحي 
من نومك بزياداكي ن���وم وطالبي بحقوقك واخل�سي 
م���ن الل���وم”. يف حلن املمر�س���ني دع���وة اىل الوحدة 
الوطني���ة ونبذ امل�ساع���ر الطائفية”قري���ب غريب كان 
وال حبي���ب م�سلم قبطي ما في����ش تكليف اإذا كان هالل 
وال �سلي���ب مادام يكون الق�سد �سريف ما في�ش موانع 

متنعنا من اعتبار االثنني اإخوان”.
عن امل�سري اليوم / 2015

سيد درويش..  فنان الشعب

ولد س��يد درويش”17 آذار 1892 م- 15 أيلول 1923 م” 

بأعامله الفني��ة الرائعة معامرا خال��دا خلود األهرام 

والنيل يف ذكرى فنان الشعب قصيدة ألمري الشعراء 

أحمد شوقي تقول: 

سيد الفن اسرتح يف عامل 

آخر العهد بنعامه البالء 

رمبا ضقت فلم تنعم به 

ورسي الوحي فنساك الشقاء

 أما املوس��يقار الرائ��د كامل الخلعي ف��ريي انه علم 

املواكب وكوكب الكواكب ونرباس املهتدين ومشكاة 

املتعلمن ودوحة املسارح وقبلة كل صادح.



جعفر حسن

اأن كث���رًا م���ن االأحل���ان الت���ي ن�سب���ت لل�سي���د 
دروي�ش هي من احلان املو�سيقار العراقي املال 
عثم���ان املو�سل���ي الذي ت���درب على يدي���ه �سيد 
دروي�ش ح���ني قدم لل�سام �سمن ف���رق م�سرحية 
غنائي���ة منه���ا )فرقة اأمني و�سلي���م عطا الله( يف 
بداي���ة الق���رن الع�سري���ن وبق���ي لف���رة طويلة 
�ساف���ر خاللها اىل مدين���ة املو�سل قا�س���دًا املال 
عثم���ان املو�سل���ي وبقى لف���رة يف بيته مالزمًا 
ل���ه، كما التقى به للم���رة الثانية يف ال�سام ونهل 
من فنون���ه وعلومه املو�سيق���ة الكثر كون املال 
عثمان كان م�سهورًا وقتها مبو�سحاته واأغانية 

واأدوارة الغنائية.
ومن االأحلان التي عر�ست يف املوؤمتر وهي من 
احلان امل���ال عثمان املو�سل���ي )مو�سح يا�سادي 
االأحلان وزوروين بال�سن���ة مرة حرام )واأ�سل 
االأغني���ة ديني���ة زوروا قرب النب���ي( وطالعة من 
بي���ت ابوه���ا واغني���ة طلع���ت ي���ا حم���ال نورها 
�سم����ش ال�سمو�س���ة واأغني���ة ماراب���ط واأغني���ة 
دزين واأع���رف مرام���ي واأغني���ة ف���وق النا ِخل 
التي اأ�سبحت الحقًا ف���وق النخل كخطاأ �سائع( 

وغرها كثر.
تو�سيح زوروا قرب النبي مره - ب�سوت ال�سيخ 

عبد الفتاح معروف
املع���روف ع���ن امل���ال عثم���ان املو�سل���ي الفن���ان 
املت�س���وف اأن���ه قد اأ�س����ش كلي���ة يف اإ�سطانبول 
ال�سلط���ان  بدع���م  ع�س���ر  التا�س���ع  الق���رن  يف 
العثم���اين كون���ه يتقن اللغة الركي���ة والعربية 
والفار�سي���ة لتدري����ش ط���رق الق���رااآت ال�سب���ع 

وكان  واالأذكار  الديني���ة  واملو�سح���ات  للق���راآن 
والكمنج���ة  والع���ود  والقان���ون  للن���اي  عازف���ًا 
واالإيقاع���ات وملحن���ًا بارع���ًا ت���رك لن���ا اأجم���ل 
بالذك���ر  اجلدي���ر  وم���ن  واالأغ���اين  االأحل���ان 
و�سمعه���ا  �سمعناه���ا  الت���ي  االإ�سطوان���ات  اأن 
العربي���ة  املو�سيق���ى  موؤمت���ر  يف  املوؤمت���رون 
الث���اين غنى فيه���ا املال عثم���ان املو�سلي بع�ش 

االأغاين بالعربي���ة والركية وكان املذيع يقدمه 
يف بداي���ة االإ�سطوانة كملح���ن ومغني لالأغاين 
االآنف���ة الذكر وقد اأُنتجت تل���ك االإ�سطوانات يف 
ا�ستانب���ول واملاني���ا قب���ل نهاية الق���رن التا�سع 
ع�س���ر بف���رة وبداي���ة الق���رن الع�سري���ن حينها 
مل يك���ن ال�سي���د دروي����ش موج���ودًا اأ�س���اًل على 
ال�ساح���ة الفني���ة. وعلي���ه فق���د ق���ررت اللجن���ة 
امل�سرفة على املوؤمتر الثاين للمو�سيقى العربية 
واملكونة م���ن كبار علماء املو�سيق���ى والفنانني 
العاملي���ني والع���رب والعراقيني باأحقي���ة الفنان 
العراق���ي امل���ال عثم���ان املو�سلي بتل���ك االأغاين 
والت�سجي���الت  للوثائ���ق  اإ�ستن���ادًا  واالأحل���ان 
ال�سوتية من االإ�سطوانات احلجرية والبكرات 
املعدني���ة ال�سوتي���ة القدمية عل���ى جهازي نوع 
)ريف���ر وكذل���ك جه���از كروندن���ك( ويف حينها 
اإحتج الوف���د امل�سري على ق���رار اللجنة واأذكر 
اأنه���م ترك���وا القاع���ة اإحتجاجًا، ولك���ن االإعالم 
العرب���ي املتحيز حلد االآن ال يذك���ر باأحقية املال 
عثم���ان املو�سل���ي بتل���ك االأحل���ان ب���ل الزال���وا 
م�سري���ن على تن�سيبها لل�سي���د دروي�ش. وكنت 
اأمتنى من اللجنة الوطنية للمو�سيقى العراقية 
عل���ى مدى عقود م���ن تاأ�سي�سه���ا اأن تهتم براث 
الفن���ان العراقي اخلال���د املال عثم���ان املو�سلي 
كواح���د من كبار امللحن���ني والفنانني العراقيني 
اإ�س���وة بال�سعوب االأخ���رى التي تخل���د فنانيها 
ومبدعيه���ا وتدافع ع���ن نتاجاته���م واإبداعاتهم 
واإرثه���ا الفني والثق���ايف )واجلدي���ر بالذكر اأن 
وزارة الثقافة العراقية قد اأقامت يف عام 2006 

مهرجانًا للمال عثمان املو�سلي يف مدينة اأربيل 
ح�سرت���ه �سخ�سي���ًا وقدمت بع�سًا م���ن اأغانيه( 
التق�س���ر يف  املهرج���ان بع����ش  �س���اب  ولك���ن 
االإعداد والتح�سر بالرغم من م�ساركات بع�ش 
االإخوة الباحثني املو�سيقيني القيمة ولكن كنت 
اأمتن���ى اأن تذكر احقية املال عثمان بتلك االأغاين 
واالأحل���ان واالأعم���ال الفنية الت���ي حتدثنا عنها 
والتي ن�سبت لل�سي���د دروي�ش بل و�سطى عليها 
االآخ���رون اأي�س���ًا. واأن تثب���ت باإ�سم���ه اإ�ستنادًا 

ملقررات موؤمتر املو�سيقى العربية الثاين.
يعود للفنان املال عثمان الف�سل الكبر يف اإنتاج 
اأروع االأحلان واالأغ���اين واملو�سحات العراقية 
والتي اأ�سبحت ج���زاأً من تراثنا الغنائي والتي 
الزال���ت تردد ليومنا هذا لي����ش يف العراق فقط 
ب���ل ويف كل ال���دول العربية وال�س���رق االأو�سط 
وغرها. �سيبقى املو�سيق���ار الفنان املال عثمان 
املو�سل���ي رم���زًا ثقافي���ًا وفنيًا عراقي���ًا تفخر به 
االأجيال برغم جتاهل االإعالم العربي والعراقي 
واملوؤ�س�سات الفنية والثقافية العراقية املختلفة 
الكب���ر  الفن���ان  ه���ذا  ب���اأرث  الثقاف���ة  ووزارة 
والدفاع عنه وحفظه من ال�سياع كاأحد الفنانني 

واملبدعني العراقيني اخلالدين.
باإنتظ���ار االإخ���وة الفنانني والباحث���ني والنقاد 
واإ�سافاتهم حول ه���ذا املو�سوع وذلك من اأجل 
حفظ تراثن���ا وثقافتنا ومو�سيقانا العراقية من 

ال�سياع واالإهمال.
عن �سفحته 
يف موقع التوا�سل االجتماعي )في�سبوك(

حقيقة األلحان واألغاني 
المنسوبة للسيد درويش 

وعالقتها بالفنان المال 
عثمان الموصلي

بال شك أن سيد درويش فنان مرصي متميز ساهم 

يف ارساء النهضة املوسيقية الحديثة يف مرص وقدم 

العديد من األلحان واألغاين واألوبريتات واملوشحات، 

ولكن هناك حقيقة تأريخية موسيقية مثبته منذ املؤمتر 

املوسيقي العريب الثاين الذي انعقد يف بغداد عام 

1964 يف قاعة الشعب حن قدم الباحث العراقي 

الدكتور صديق الجلييل وثائق سمعية وبرصية )نوتات 

مكتوبة وكلامت و إسطوانات حجرية ورشيط معدين 

ممغنط عى جهاز ريكوردر قديم( )وقد شاركت شخصيًا 

يف حينها بغناء بعض املوشحات األندلسية والعراقية 

واألغاين الرتاثية بقيادة الفنانن األستاذ جميل سليم 

واألستاذ وروحي الخامش كام حرت جميع جلسات 

املؤمتر الثاين للموسيقى العربية وإستمعت ملقرراته(.

فنان ومو�سيقي عراقي


