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وتهيئ الأقدار لل�صبي الطريق الذي يتفق مع 
اأهوائه وميوله، حيث اأ�صيب وهو يف التا�صعة 

من عمره مبر�ض يف عينه، اأحال بينه وبني 
ال�صتمرار يف الدرا�صة، وهو ما دفع بوالده اإىل 

الرتكيز على تعليمه قواعد املو�صيقي وايقاعاتها. 
وقد اأظهر ريا�ض ا�صتجابة �صريعة وبراعة 

ملحوظة، فا�صتطاع اأن يوؤدي بنف�صه و�صالت 
غنائية كاملة، واأ�صبح هو جنم الفرقة ومطربها 

الأول وعرف با�صم »بلبل املن�صورة«، وقد ا�صتمع 
ال�صيخ �صيد دروي�ض لريا�ض فاأعجب به اأعجابا 

�صديدًا واأراد اأن ي�صطحبه اإىل الإ�صكندرية لتتاح 
له فر�صًا اأف�صل، ولكن والده رف�ض ذلك العر�ض 

ب�صبب اعتماده عليه بدرجة كبرية يف فرقته.
ويف عام 1928 كان قرار ال�صيخ ال�صنباطي الب 

بالنتقال اإىل القاهرة مع ابنه، الذي كان يرى 
انه ي�صتحق اأن يثبت ذاته يف احلياة الفنية، 

مثله مثل اأم كلثوم التي كان والدها �صديقا 
له قبل نزوحه اإىل القاهرة. يف ذلك العام بداأ 
ال�صنباطي مرحلة جديدة من حياته ل ميكن 

و�صفها بال�صهولة. واإزاء تلك ال�صعوبات كانت 
رغبته يف اإثبات ذاته، و�صط مناخ املناف�صة 

ال�صديد ولهذا ويف توا�صع جم واإنكار لذاته 
ولقدراته، وامتثاًل لواقع الأمور تقدم بطلب 

ملعهد املو�صيقى العربية، ليدر�ض به فاختربته 
جلنة من جهابذة املو�صيقى العربية يف ذلك 

الوقت، اإل اأن اأع�صاءها اأ�صيبوا بنوع من 
الذهول، حيث كانت قدراته اأكرب من اأن يكون 

طالبًا لذا فقد اأ�صدروا قرارهم بتعيينه يف املعهد 
اأ�صتاذا لآلة العود والأداء. ومن هنا بداأت �صهرته 

وا�صمه يف الربوز يف ندوات وحفالت املعهد 
كعازف بارع. ومل ت�صتمر مدة عمله باملعهد اإل 

ثالث �صنوات، قدم ا�صتقالته بعدها حيث كان قد 
اتخذ قراره بدخول عامل التلحني، وكان ذلك يف 

مطلع الثالثينيات من القرن املا�صي عن طريق 
�صركة اأوديون لال�صطوانات التي قدمته كملحن 

لكبار مطربي ومطربات ال�صركة ومنهم عبد 
الغني ال�صيد، ورجاء عبده، وجناة علي، و�صالح 

عبد احلي.
حياة ال�صنباطي اخلا�صة كانت غاية يف 
الب�صاطة، بل اأنها تكاد تقرتب من مالمح 

النطوائية والعزلة ال عمن يتعامل معهم من 
املطربني واملو�صيقيني. وعرف عنه انه يق�صي 

وقته يف �صومعته ي�صمع وي�صجل وينتظر 
اخلاطرة متر عليه والإلهام. وتروي زوجته اأنه 

كان يف بع�ض الأحيان يكون جال�صًا مع اأهله على 
املائدة يتناولون طعام الغداء. وبعد اأن ياأكل 

لقمة واحدة يتوقف عن الأكل ويفكر، ويذهب 
اإىل �صومعته اإىل الغرفة املخت�صة، وهناك 

ي�صب اللحن اجلديد الذي رمبا كان ينتظره 
�صهورًا، وكانت زوجته تربر ت�صرفه لل�صيوف 
بقولها: تف�صلوا ووا�صلوا طعامكم فهذه عادة 

ال�صنباطي، وقد تعودنا عليها.
ومع تطور اأ�صلوب ال�صنباطي و�صطوع جنم ام 

كلثوم يف منت�صف الثالثينيات، كان ل بد لهذين 
النجمني من التالقي. وكانت البداية باأغنية 
»على بلد املحبوب وديني«، التي قدمت عام 

1935 ولقت جناحا كبريا. لين�صم ال�صنباطي 
اإىل جبهة املو�صيقي الكلثومية والتي كانت 

ت�صم الق�صبجي وزكريا اأحمد. اإل اأن ال�صنباطي 
كان مميزا عن الآخرين فيما قدمه من اأحلان 

لأم كلثوم بلغ عددها نحو 90 حلنا، اإىل جانب 
متيزه فيما ف�صل فيه الآخرون ال وهي الق�صيدة 

العربية التي توج ملكا على تلحينها. �صواء كانت 
ق�صيدة دينية اأو وطنية اأو عاطفية، ولذلك اآثرته 

ال�صيدة اأم كلثوم من بني �صائر ملحنيها بلقب 
العبقري.

يف اأحد لقاءاته ال�صحافية روى ريا�ض لقاءه 
باأم كلثوم فقال: بعد �صبعة ع�صر عاما من لقائنا 

الأول يف قرية »درين�ض اإحدى قرى الدقهلية، 
التقيت بالفتاة اأم كلثوم مرة اأخرى، بعد اأن 
كان �صيتها قد مالأ الآفاق يف القاهرة. وقتها 

كنت اأح�صد الذين يلحنون لها وكانت تتحرك 
يف اأعماقي ملكة التلحني، تعبريا عن عواطف 

جيا�صة يعي�صها ال�صاب يف مثل �صني«.. كنت 
اأقيم يف �صقة لوحدي وطلبت تليفون كي ي�صهل 

علي اأعماإىل وات�صالتي، ويف اليوم الأول الذي 

دخل فيه التليفون اإىل ال�صقة، �صمعت اأغنية لأم 
كلثوم من الراديو، فتذكرت تعارفنا يف حمطة 

الدلتا. وكنت قد عرفت رقم تليفونها من الإذاعة 
فات�صلت بها، وعندما ذكرت لها ا�صمي تذكرت 

باأن والدها ال�صيخ ابراهيم كان يغني مع والدي 
يف الأفراح، ودار بيننا حديث ق�صري قالت يل 

يف نهايته »ابقي خلينا ن�صوفك يا اأ�صتاذ ريا�ض، 
مادام اأنت يف م�صر واأنا يف م�صر«.

وبعد اأغنية »على بلد املحبوب وديني«، حلن 
ريا�ض لأم كلثوم »النوم يداعب عيون حبيبي«، 
كلمات اأحمد رامي. والتي اأعجبت بها اأم كلثوم 

وقدمته يف حفلها ال�صهري على م�صرح قاعة 
ايوارت التذكارية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة. 

وكان حفال مذاعا، ويعترب من املنعطفات يف 
حياة اأم كلثوم وال�صنباطي معا. وظل ريا�ض ميد 

اأم كلثوم باأحلانه وروائعه، حيث وجد ريا�ض 
يف �صوت اأم كلثوم �صالته املن�صودة، فبقدراتها 

ال�صوتية غري املحدودة وباإعجازها غنت اأحلانه 
فاأطربت واأبدعت.

اأعماله الأم كلثوم
- علي بلد املحبوب

- اأن�صودة الربيع
- امللك بني يديك

- عيد الدهر
- ق�صيت حياتي حريي عليكي

- ن�صيد اجلامعة )يا �صباب النيل(
- النوم يداعب

- الورد فتح
- اإجمعي يا م�صر

- ال�صم�ض مالت للمغيب
- اأذكريني

- بغداد
- فاكر ملا كنت جنبي

- ملا اأنت ناوي
- يا ليلة العيد اأن�صتينا

- اأوبريت عايدة بالإ�صرتاك مع الق�صبجي
- قالوا احب الق�ض �صالمه

- هوي الغانيات )كيف مرت على هواك القلوب(
- ال�صودان

- اأ�صون كرامتي
- �صلوا قلبي غداة �صال وتابا

- �صلوا كوؤو�ض الطال
- ظلموين النا�ض

- غلبت اأ�صالح
- غني الربيع بل�صان الطري

- حاقابله بكرة
- طاملا اأغم�صت عيني

- نهج الربدة
- هلت لياإىل القمر

- ولد الهدي
- يا طول عذابي

- النيل
- ياللي كان ي�صجيك اأنيني

- رباعيات اخليام
- �صهران لوحدي

- م�صر تتحدث عن نف�صها )وقف اخللق(
- يا ظاملني

- �صوت الوطن )م�صر التي يف خاطري ويف 
دمي(

- اأغار من ن�صمة اجلنوب
- باأبي وروحي الناعمات الغيدا

- ق�صة حبي )ذكريات(
- عرفت الهوي مذ عرفت هواكا

- علي عيني بكت عيني
- يا �صحبة الراح

- الفجر اجلديد
- الله معك

- �صوت ال�صالم هو اللي �صاد
- اأروح ملني

- بطل ال�صالم
- بعد ال�صرب ما طال

- بغداد يا قلعة الأ�صود
- دليلي احتار

- �صم�ض الأ�صيل
- عودت عيني
- ق�صة الأم�ض
- ثورة ال�صك

- من�صورة يا ثورة اأحرار
- اأغنية اجلي�ض

- هجرتك ميكن اأن�صي هواك
- ق�صة ال�صد

- ثوار ولآخر مدى
- حريت قلبي معاك

- توبة
- ح �صيبك للزمن

- الزعيم والثورة
- بال�صالم وباملجد

- ل�صه فاكر
- ليلي ونهاري )ل يا حبيبي(

 احلب كده
- يا جمال يا مثال الوطنية

- طوف و�صوف
- اأراك ع�صي الدمع

- اأقولك اإيه عن ال�صوق
- اإىل عرفات الله

- حولنا جمري النيل
- راأيت خطاها علي ال�صاطئني

- يا حبنا الكبري
- يا ربي الفيحاء

- الأطالل
- اأر�ض اجلدود
- حبيب ال�صعب
- حديث الروح

- قوم باإميان وبروح و�صمري
- اأجل اإن ذا يوم ملن يفتدي م�صر

- اأقبل الليل يا حبيبي
- ر�صالة

- من اأجل عينيك ع�صقت الهوى
- الثالثية املقد�صة

- القلب يع�صق كل جميل
االأطالل

اغنية الطالل من كال�صيكيات املو�صيقى العربية 
وهي الأغنية التي اعتربها النقاد تاج الغنية 

العربية واروع اغنية عربية يف القرن الع�صرين، 
كما يعدها الكثريون اأجمل ما غنت اأم كلثوم 

واأروع ما حلن ال�صنباطي، وغنتها ام كلثوم عام 
1966 وهي اجزاء من ق�صيدة الطالل ال�صلية 
بالإ�صافة اإىل اجزاء من ق�صيدة الوداع لل�صاعر 
ابراهيم ناجي و مل تكن تلك هي املرة الوحيدة 

التي تدمج فيها ام كلثوم اجزاء ق�صيدتني يف 
اغنية واحدة، فقد فعلتها يف اغنية حديث الروح 

والتي حلنها ال�صنباطي اأي�صا حينما ادجمت 
اجزاء من ق�صيدة �صكوى مع اجزاء اأخرى من 

ق�صيدة اجابة ال�صكوى لل�صاعر حممد اإقبال. 
ويذكر اأن ابراهيم ناجي موؤلف ق�صيدة الأطالل 
تعب يف اقناع ام كلثوم بغنائها وهو حي يرزق 
حتى جنح يف م�صعاه لكن ظروف اندلع ثورة 

يوليو حالت دون غنائها. و مل تكن ام كلثوم 
تغني لي من ال�صعراء الحياء مراعاة ل�صعور 

احمد رامي فلم يحدث ان غنت ام كلثوم من غناء 
�صاعر حي ال ثالث مرات :

- املرة الأوىل حينما غنت ق�صيدة )ماىل فتنت 
بلحظك الفتاك( لل�صاعر علي اجلارم

- املرة الثانية حينما غنت ق�صيدة )قالوا احب 
الق�ض �صاّلمة( لل�صاعر علي اأحمد باكثري والتي 

حلنها ال�صنباطي
- املرة الثالثة حينما غنت ق�صيدة لل�صاعر حممد 

ال�صمر
و لكل مرة ظروفها التي اجربت فيها ام كلثوم 

على التخلي عن قاعدتها. اإل اأن ام كلثوم حتررت 
من جماملتها لرامي التحرر الكامل يف منت�صف 

اخلم�صينيات. و حينما ارادت ام كلثوم ان تغني 
ق�صيدة ناجي مل ترد ان تتخري ابياتا من ق�صيدة 

الطالل الطويلة جدا)132بيتا( لكنها تخريت 
ابيات فقط منها وتخريت ابياتا من رائعة ناجي 

الأخرى )الوداع( لتغنيها جميعا حتت ا�صم 
الطالل

اأعماله االخرى
حلن للكثريين من �صالطني الطرب اأمثال منرية 
املهدية، فتحية اأحمد، �صالح عبد احلي، حممد 
عبد املطلب، عبد الغني ال�صيد، اأ�صمهان، هدى 

�صلطان، فايزة اأحمد، �صعاد حممد، وردة، جناة، 
و عزيزة جالل و ابت�صام لطفي والذي قدم لها 
جمموعة من الأغاين العاطفية وحلن لها اآخر 

عمل فني له: ق�صيدة الزمزمية وق�صيدة من 
اأنا؟، لتكون بذلك اآخر فنانة تقدم اأعمال ريا�ض 

ال�صنباطي وتتوج بذلك م�صريتها الفنية بق�صيدة 
الزمزمية وق�صيدة من اأنا؟ التي مل تعط حقها كما 

يجب ب�صبب اعتزال عزيزة جالل
اأ�صلوبه

وقد تاأثر ال�صنباطي يف بداية تلحينه للق�صيدة 
باملدر�صة التقليدية، كما تاأثر باأ�صلوب زكريا 

اأحمد. واأخذ ريا�ض عن عبد الوهاب الطريقة 
احلديثة التي ادخلها على املقدمة املو�صيقية، 

حيث ا�صتبدل باملقدمة الق�صرية اأخرى طويلة. 
كما كان من اأوائل املو�صيقيني الذين ادخلوا 
اآلة العود مع الورك�صرتا، ويري املوؤرخون 

املو�صيقيون اأن مالمح التلحني لدى ال�صنباطي 
قبل عام 1948 اعتمدت على الإيقاعات العربية 

الوقورة، والبحور ال�صعرية التقليدية الف�صيحة، 
والكلمة الف�صحى التي تقت�صي يف الإجمال 

حلنا مركزا، وال�صكك املقامة الرا�صخة البعيدة 
عن املغامرة، لكن كثريا من اأحلان ال�صنباطي 

قبل 1948 كانت تنم منها اأعرا�ض التاأثر املبا�صر 
ال�صريح، مبن عملوا معه من عباقرة اللحن، 
فان�صرف اإىل اأ�صلوبه اخلا�ض يعلي �صرحه 

لبنة لبنة، حتى اختلط الأ�صلوب الكلثومي يف 
الغناء بالأ�صلوب ال�صنباطي يف التلحني، واأمكن 

لريا�ض اأن يقول: »ق�صة حياتي هي اأم كلثوم«.
عالقته بال�صينما

عالقة ال�صنباطي بالفن مل تنح�صر يف املو�صيقى 
والتلحني فقط، فقد قدم يف عام 1952 فيلما 

لل�صينما �صاركته بطولته الفنانة هدي �صلطان 
وكان من اإخراج املخرج حلمي رفلة. وعلى الرغم 

من جناح الفيلم اإل اأن ال�صنباطي الذي قدم فيه 
جمموعة من الغنيات التي لقت ال�صتح�صان 

لدى اجلمهور، مل يفكر يف تكرار التجربة. من 
دون اإف�صاح عن الأ�صباب اإل انه قال : »مل اأجد 

نف�صي يف التمثيل فاللحن هو عاملي«.
تكرميه

- ع�صوا لنقابة املهن املو�صيقية
- ع�صوا يف جمعية املوؤلفني بفرن�صا

- ع�صوا للجنة املو�صيقي باملجل�ض الأعلى 
للفنون والآداب

- ع�صوا جلمعية املوؤلفني وامللحنني
- و�صام الفنون من الرئي�ض الراحل جمال عبد 

النا�صر عام 1964
- و�صام ال�صتحقاق من الطبقة الأوىل من 

الرئي�ض الراحل حممد اأنور ال�صادات
- جائزة املجل�ض الدويل للمو�صيقى يف باري�ض 

عام 1964
- جائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد 

ال�صينما عام 1977
- جائزة الدولة التقديرية يف الفنون واملو�صيقى

- الدكتوراه الفخرية لدوره الكبري يف احلفاظ 
على املو�صيقى

- جائزة اليون�صكو العاملية وكان الوحيد عن 
العامل العربي ومن بني خم�صة علماء مو�صيقيني 

من العامل نالوا هذه اجلائزة على فرتات 
متفاوتة.

وفاته
وقد رحل ريا�ض ال�صنباطي عن الدنيا يف التا�صع 

من �صبتمرب )اأيلول( 1981 لتغلق تلك املدر�صة 
الفنية الكبرية اأبوابها، وتنطوي اأروع �صفحة 
من �صفحات املو�صيقى العربية، ولينتهي ع�صر 

فريد ل نظري له.

رياض السنباطي .. ملك التلحين
ريا�س ال�صنباطي )1906 - 1981( مو�صيقار وملحن م�صري، اأحد عباقرة املو�صيقى 
العربية، وامللك املتفرد بتلحني الق�صيدة العربية، ا�صمه بالكامل حممد ريا�س 
ال�صنباطي واملولود يف 30 نوفمرب )ت�صرين الثاين( من عام 1906 يف مدينة فار�صكور 
التابعة ملحافظة دمياط ب�صمال دلتا م�صر، وكان والده مقرئا تعود الغناء يف املوالد 
واالأفراح واالأعياد الدينية يف القرى والبلدات الريفية املجاورة، وتتفتح اأذنا الفتى 
ال�صغري على اأبيه وهو يعزف على العود، ويغني الغناء االأ�صيل والتوا�صيح الدينية، 
فلما بلغ التا�صعة من عمره، �صبطه والده عند جارهم النجار هاربا من املدر�صة، ي�صرب 
على العود ويغني ب�صوته اأغنية »ال�صهبجية« ل�صيد دروي�س فطرب ل�صوته، وقرر اأن 
ي�صطحبه معه للغناء يف االأفراح، وكان ذلك خامتة عهد ع�صر �صالمة حجازي وفاحتة 
ع�صر �صيد دروي�س، كانت مل�صر دنياها، ولالأرياف دنياها، لكن بداية ظهور االأ�صطوانة 
والفونوغراف �صنة 1904 مكنت ال�صلة بينهما.. فا�صتمع الفتى ال�صغري اإىل عبد احلي 
حلمي ويو�صف املنيالوي و�صيد ال�صفطي واأبو العال حممد وتتلمذ على اأيديهم من دون 
اأن يراهم، اإال اأنه ظل دائما مدينا لوالده ال�صيخ حممد الذي قام بتعليمه تراث املو�صيقى 
العربية، ومن بينها اأغنيات ملحمد عثمان وعبده احلامويل. مل تطل اإقامة ال�صيخ 
ال�صنباطي الكبري يف فار�صكور، فنزح اإىل مدينة املن�صورة عا�صمة الدقهلية واأحلق ابنه 
باأحد الكتاتيب، ولكنه مل يكن مقبال على الدر�س والتعليم بقدر اإقباله و�صغفه بفنون 
املو�صيقي العربية والغناء.
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ويف تلك الأيام كانت م�صر تنق�صم يف 
طبيعة حياتها بني الريف والعا�صمة 

القاهرة ، فللريف دنياه اخلا�صة 
الهادئة ، وللعا�صمة عاملها ال�صاخب 

الذي مير بالكثري من التجارب الفنية 
واملو�صيقية ، فقد كان �صالمة حجازي 

يختتم ع�صر جمده ، بينما يبداأ �صيد 
دروي�ض طريقه املو�صيقي الذي اأحدث 
به انقالبًا كبريًا يف مفهوم الغناء يف 

املنطقة العربية ككل ، كما كان ذلك 
الع�صر اأي�صًا هو ع�صر بداية ظهور 

الأ�صطوانة و)الفونوغراف( 1903 ، 
ما اأتاح للفتى ريا�ض اأن ي�صتمع اإىل 
اأ�صوات مطربي ذلك الوقت مثل عبد 

احلي حلمي ويو�صف املنيالوي و�صيد 
ال�صفطي واأبي العالء حممد وغريهم 

، وظل والده هو املعلم الأول له والذي 
تعلم على يديه اأغاين حممد عثمان 

وعبده احلامويل.
وظل ريا�ض ال�صنباطي يجول مع والده 
يف الأرياف حيث املوالد والأفراح حتى 

ا�صتقرا يف مدينة املن�صورة مبحافظة 
الدقهلية وبداأ ي�صتد عوده يف الغناء 

والعزف على العود حتى لقبوه ببلبل 
املن�صورة وهو مازال يف الثانية ع�صرة 

من عمره.
وعندما بلغ ال�صابعة ع�صرة من عمره ، 

انتقل اإىل القاهرة ، حتى يلتحق مبعهد 
املو�صيقى العربية ، ويبداأ يف �صق 

طريقه الفني الذي كان قد ا�صتقر راأيه 
على اأنه هو امل�صتقبل الذي يريده لنف�صه 

، لكن مل يلبث ريا�ض اللتحاق باملعهد 
حتى راأى اأ�صاتذته انه يعلم الكثري جدًا 

من فنون العزف على العود وفنيات 
الغناء ما يجعله غري حمتاج للدرا�صة 

حتت اإ�صرافهم ، بل اإنهم ذهبوا اإىل 
القول باأنه يجب اأن يَدر�ض لطلبة املعهد 

ليفيد الدار�صني من علمه املو�صيقي 
الغزير ، واأ�صلوبه الفريد واملتميز يف 

العزف على اآلة العود الأ�صيلة ، فعينوه 
اأ�صتاذًا لتعليم املو�صحات والعزف على 

العود ومت اعتباره بالإجماع واحدًا من 
طليعة عازيف العود العرب اإن مل يكن 

اأعظمهم.
ويف املعهد اأتيحت الفر�صة لريا�ض 
ال�صنباطي اأن يلتقي باأمري ال�صعراء 
اأحمد �صوقي واملطرب ال�صهري الذي 
يرعاه حممد عبدالوهاب الذي �صار 

مو�صيقار الأجيال فيما بعد ، حيث 
تاأثر ب�صحبة هوؤلء الفنانني الكبار كما 
ارتقى مب�صاعره و�صما مبداركه وجعله 

اأكرث فهمًا وتذوقًا لل�صعرالذي اأوحى 
له فيما بعد باأحلانه ، فقرر اأن يتجنب 

ال�صهولة واإغراء الرواج وال�صهرة 
الرخي�صة وابتغى امل�صتوى الراقي 

املتميز.
يف ذلك الوقت تعرف ال�صنباطي اإىل 

ح�صني املن�صرتيل الذي عرفه عن 
طريق �صركة اأوديون ال�صهرية لإنتاج 

ال�صطوانات ، فاأخذ ي�صجل لديها اأحلانه 
لقاء اأجر زهيد جدًا ، لكنه بعد فرتة 

وجيزة َاثر التلحني على الغناء فغنى له 
مغن يدعى عبدالقادر )اأنا اأحبك واأنت 

حتبني( وغنت له ال�صيدة منرية املهدية 
�صلطانة الطرب اآنذاك اأوبريت )عرو�ض 
ال�صرق( وغنى له عبد الغني ال�صيد )يا 

ناري من جفاك(.
قبل عام 1948 كان ريا�ض ال�صنباطي 

يحاكي يف اأحلانه الكثري من عباقرة 
التلحني امل�صريني اآنذاك مثل حممد 

عبدالوهاب وزكريا اأحمد ، لكن تاأثره 
الأكرب والأكرث و�صوحًا يف اأعماله 

الأوىل كان باملو�صيقار الكبري حممد 
الق�صبجي ، فمن املالحظ يف اأحلانه 

الأوىل لل�صيدة اأم كلثوم ، اأنه كان �صديد 
التاأثر باأ�صلوب حممد الق�صبجي نا�صجًا 

على منواله ، لكنه ما لبث اأن ا�صتقل 
ب�صخ�صيته الفنية مبدعًا وناهاًل من 

ذاته وروحه ، فخرجت اأحلانه بطريقته 
اخلا�صة املميزة ، ول �صك يف اأن غناء 
ال�صيدة "اأم كلثوم "لأحلانه �صاعد يف 
�صهرته كما فتحت له اأبوابًا يظهر فيها 

اإمكاناته اللحنية.
غنت اأحلان "ريا�ض ال�صنباطي" 

اأ�صوات متعددة ، لكن اأهم �صوت اأعطى 
اأحلانه بريقًا ذهبيًا وقيمة فنية كبرية 

كان بال �صك �صوت �صيدة الغناء العربي 
الفني  اللقاء  بداية  وكانت  كلثوم" ،  "اأم 

بني "ال�صنباطي واأم كلثوم" عام 1936 
حني حلن لها )النوم يداعب عيون 

حبيبي( كلمات "اأحمد رامي" ، واأعجبت 
حفلها  يف  فقدمته  كلثوم" باللحن  "اأم 

ال�صهري على م�صرح قاعة اإيوارت 
التذكارية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

، وقفت "اأم كلثوم "وفرقتها لتقدم 
ملحنها اجلديد يف مونولوج )النوم 

يداعب جفون حبيبي( وكان حفاًل مذاعًا 
ما جعل تلك الأغنية نقطة حتول يف 

حياة كل منهما )ال�صنباطي واأم كلثوم(.
بعد جناح هذه الأغنية مت�صكت "اأم 

كلثوم" بـ"ال�صنباطي" فان�صم اإىل 
باقة ملحنيها مثل "الق�صبجي وزكريا 

اأحمد" ، وظل "ريا�ض" ميدها باأحلانه 
وروائعه حيث وجد يف �صوتها 

�صالته املن�صودة ، فبقدراتها ال�صوتية 
غرياملحدودة وباإعجازها غنت اأحلانه 

فاأطربت واأبدعت.
وقد �صارك ريا�ض ال�صنباطي كوكب 

ال�صرق يف فيلم )وداد( الذي لعبت 
بطولته ، فلحن لها الأغاين التي غنتها 

بالفيلم اإ�صافة اإىل اأغنية )على بلد 
املحبوب( التي كان "ريا�ض" قد قدمها 

للمطرب "عبده ال�صروجي" و�صجلها 
على اأ�صطوانة ، فا�صتاأذنته "اأم كلثوم" 

وغنتها خالل الفيلم ، كما حلن اأي�صًا 
ال�صنباطي املو�صيقى الت�صويريه له.
خ�ض "ريا�ض" حبه وفنه للق�صيدة 
حيث قال عنها )ال�صعر اأرقى اأنواع 

الأدب فيجب اأن تكر�ض له اأرقى اأنواع 
التلحني ، لأنه الو�صيلة الوحيدة 

لالرتفاع بامل�صتوى الثقايف والفني 
للجماهري. وهذا لن يتم اإل عن طريق 

اأقرب و�صيلة للتعبري عند اجلماهري 
وهي الغناء الذي يعترب األ�صق الفنون 

واأقربها اإىل نفو�ض اجلماهري(.
وقد مار�ض فن تلحني الق�صيدة باقتدار 

عدد من املوهوبني منهم "حممد 
عبدالوهاب واأحمد �صدقي وحممود 

ال�صريف وحممد فوزي وفريد الأطر�ض 
وحممد املوجي وكمال الطويل" 
يف م�صر ، اإ�صافة اإىل "خالد اأبي 

ن�صر وحليم الرومي وجنيب �صراج 
والأخوين الرحباين وتوفيق با�صا" 
وغريهم يف بلدان امل�صرق العربي ، 

غري اأن "عبدالوهاب وال�صنباطي" بقيا 
الفار�صني الكبريين يف هذا املجال ، 

لأنهما اأ�ص�صا لكل الألوان املمكنة يف فن 
الق�صيدة الغنائية ، فبقيت كل التجارب 
الالحقة على جديتها وقيمتها تدور يف 
فلك اإجنازات عبدالوهاب وال�صنباطي 
ويكمن تاأريخ بداية دخول ال�صنباطي 

ميدان الق�صيدة الغنائية مبنت�صف 
الثالثينيات من القرن الع�صرين ، عندما 

كان عبدالوهاب قد و�صل يف تطوير 
هذا الفن تاأليفًا وغناء اإىل مرحلة 

بالغة التقدم والتطور ، وهي املرحلة 
التي �صرعان ما تطورت قبل نهاية 

الثالثينيات اإىل مرحلة ق�صائد مثل 
ال�صبا واجلمال و�صجى الليل وقي�ض 

وليلى واجلندول.
وتقول احلقيقة التاريخية اإن 

ميدان  يف  جتاربه  بداأ  "ال�صنباطي" قد 
الق�صيدة الغنائية منذ مطلع الثالثينيات 

، واإن كانت جتارب اأ�صبه بالتمارين 
الأوىل يف هذا الفن ال�صعب ، التي مل 

تبداأ ثماره النا�صجة بالظهور حتى 
الن�صف الثاين من الثالثينيات.

ومع اأن اأمري ال�صعراء اأحمد �صوقي قد 
ا�صتهر يف تاريخ الغناء واملو�صيقى 

ب�صفته الراعي الروحي والفكري 
والثقايف لـ"حممد عبدالوهاب" ، فاإن 

�صغف �صوقي بفنون املو�صيقى والغناء 
الذي بداأ بـ"عبده احلامويل وعبداحلي 

حلمي" وكل من رافقهما وتالهما من 
جنوم املو�صيقى والغناء و�صوًل اإىل 

على  برعايته  يبخل  مل  "عبدالوهاب" ، 

جنوم التلحني والغناء التي بداأ بزوغها 
مع "عبدالوهاب" مثل "اأم كلثوم" اأو 

اجليل التاإىل مثل "ريا�ض ال�صنباطي".
ومن اأ�صهر ما روي عن عالقة "�صوقي" 

بـ"ال�صنباطي" عندما بداأت مواهب 
هذا الأخري تلفت الأنظار والأ�صماع 

، انه يف اإحدى اجلل�صات الفنية التي 
كان "�صوقي" ي�صتمع فيها اإىل النجم 

ال�صاعد اجلديد "ريا�ض ال�صنباطي" ، 
اأ�صمعه هذا الأخري ق�صيدة من اأحلانه 
الأوىل فالحظ "�صوقي" عبارة �صعبة 

املعاين يف اأحد الأبيات امللحنة وتعمد 
�صوؤال"ال�صنباطي" عن معنى العبارة 

، فلما مل يجد "ال�صنباطي" جوابًا ، 
بادره "�صوقي" بن�صيحة غالية ، يقول 

"ال�صنباطي" اإنها كانت من اأهم الدرو�ض 
التي تعلمها يف حياته حيث قال له )اإياك 
يا بني اأن تلحن بيتًا من ال�صعر اأو عبارة 

ل تفهم معناها(.
غري اأن جذور "ال�صنباطي" كانت من 

قبل لقائه بـ"اأحمد �صوقي" ت�صرب عميقًا 
يف الإن�صاد الديني وجتويد القراآن 

الكرمي ، ولي�ض عجيبًا اأو غريبًا اأن كل 
عباقرة املو�صيقى العربية يف القرن 

التا�صع ع�صر والن�صف الأول من القرن 
الع�صرين ، كانوا اإما من امل�صايخ واإما 

من اأبناء امل�صايخ ، وهذه القاعدة تنطبق 
بدقة اأكرب على عباقرة تلحني الق�صيدة 

الغنائية ، فقد كان "�صالمة حجازي 
واأبوالعال حممد" من امل�صايخ ، اأما 

"ريا�ض ال�صنباطي وحممد عبدالوهاب" 
فكانا من اأبناء امل�صايخ.

مل يكن غريبًا اأن "ريا�ض ال�صنباطي" 
عندما كان يخو�ض جتاربه الأوىل 

واملبكرة يف فن الق�صيدة الغنائية ، 
خرج بتحفة غنائية تاريخية ت�صلح 

لأن تكون تتويجًا لرحلة طويلة يف فن 
تلحني الق�صائد ، اأكرث مما ت�صلح لتكون 

خطوة اأوىل يف هذه الرحلة ، األ وهي 
رائعته لأم كلثوم )�صلوا كوؤو�ض الطال( 
التي �صاغ �صعرها اأمريال�صعراء اأحمد 

�صوقي ، وبالتحليل الدقيق ملكونات 
هذه الق�صيدة )كما فعل موؤرخو ونقاد 

املو�صيقى( يجعلنا ن�صع اأيدينا على اأنها 
احتوت كل العنا�صر التي اأ�ص�ض عليها 

ال�صنباطي فيما بعد اخلط الأبرز يف 
عمارته ال�صاهقة لفن الق�صيدة ، وهو 

اخلط الذي تغلب عليه امل�صاعر ال�صوفية 
حتى عندما يكون مو�صوع الق�صيدة 

عاطفيًا ، كما تتجلى فيه فنون العمارة 
الهند�صية العربية الكال�صيكية مبا ي�صبه 
ق�صور العرب يف الأندل�ض ، ما ينعك�ض 
بدقة واأمانة وعظمة فنية على الهند�صة 

املو�صيقية لعمارة الق�صيدة الغنائية 
، وهو اخلط الذي اأكمله ال�صنباطي 

فيما بعد يف ق�صائده الدينية مثل 
)�صلوا قلبي ونهج الربدة وولد الهدى 

وحديث الروح( وق�صائده العاطفية مثل 
)الأطالل( وق�صائده الوطنية مثل )م�صر 

تتحدث عن نف�صها و�صوت الوطن( 
والو�صفية مثل )ق�صيدة النيل(.

عن الد�صتور االردنية

كانت بداية النزوح اإىل القاهرة تلك الرحالت 
الق�صرية التي تعرف فيها على اأهل الفن 

بوا�صطة اأبيه ، وامل�صارح التي �صاهد فيها 
)منربة املهدية( وهي متثل وتغني و )فتحية 

اأحمد( متالأ دنيا الطرب و) نادرة ال�صامية ( تهز 
النا�ض بجمالها و�صوتها و)�صالح عبد احلي( 

العريق بفنون الطرب و )عبد اللطيف البنا( 
الذي كان �صيد الغناء و الأ�صوات .. لقد اأدرك اأن 

مكانه بني هوؤلء ولي�ض يف املن�صورة ، وهكذا 
قرر بينه وبني نف�صه الهجرة اإىل القاهرة يف 

اأول فر�صة منا�صبة ، وكان عليه اأن ينتظر عامني 
قبل اأن ت�صنح له الفر�صة . ففي عام 1930 اأعلن 
معهد املو�صيقى العربية يف القاهرة عن م�صابقة 

يف الغناء ، تتيح للفائز فيها اأن يدر�ض املو�صيقى 
واأ�صول الغناء على نفقة املعهد وكان ريا�ض 

اآنذاك يف الثالثة والع�صرين من عمره ، فتقدم 
مع املتقدمني وفاز باجلائزة الأوىل بعد اأن اأذهل 
اللجنة الفاح�صة بعزفه و غنائه ، وعلى اأثر هذا 

الفوز و نتيجة لالإختبار ال�صديد الذي تعر�ض 
له ريا�ض عزف على العود ، قرر جمل�ض اإدارة 

املعهد قبول ريا�ض طالبًا يف املعهد بق�صم الغناء 
ومدر�صًا لآلة العود لطالب ال�صنة الأوىل.

يقول ريا�ض ال�صنباطي:
جئت اإىل القاهرة وتقدمت اإىل اإمتحان معهد 

املو�صيقى العربية ، وخرجت اأنتظر النتيجة ..ثم 
كانت املفاجاأة ، اأنني مل اأجنح كتلميذ بل قبلتني 

اللجنة كاأ�صتاذ للعود يف املعهد...".
كانت النتيجة اأكرث مما يحلم به فاملعهد لن يكتفي 

بتغطية نفقات درا�صته فح�صب ، بل �صيعطيه 
راتبًا لقاء تدري�ض العود، �صي�صد به دون �صك 

جانبًا كبريًا من نفقات اإقامته يف القاهرة ، التي 
تتطلب م�صاريف خا�صة ل طاقة له بها ، وكان 
تاأثري الأ�صتاذ ح�صن اأنور  الذي اأعجب بعزف 

ريا�ض وغنائه عامال كبريًا يف قرار تعيينه 
اأ�صتاذًا لآلة العود يف املعهد املذكور . 

لقاء ال�صنباطي مبدحت عا�صم
اإهتم ريا�ض خالل درا�صته يف معهد املو�صيقى 

العربية بالتدوين املو�صيقي اإهتمامًا كبريًا. 
حتى اأن الفنان ال�صوري املعروف جميل عوي�ض 

الذي كان مدر�صًا للتدوين ومعلمًا لآلة الكمان قال 
عندما اأعياه اإلتهام ريا�ض لهذا ال�صرب من العلم 

املو�صيقي :
ال�صاب.! لهذا  اأعلمه  ما  عندي  يبق  " مل 

اأما الأديب ح�صن اأنور )وهو امل�صرف على فرقة 
املو�صحات ( فقد اأ�صند اإىل ريا�ض مهمة قيادة 

فرقة املو�صحات بعد اأن اإكت�صف معرفته الوا�صعة 
لع�صرات املو�صحات واإتقانه املطلق ملختلف 
�صروبها واأوزانها ، اإ�صافًة لفن الدور الهام 

والأ�صا�صي يف احلفالت الغنائية . كل هذا بعد 
اأ�صهر من اإنت�صاب ريا�ض للمعهد.

ويقول ريا�ض ال�صنباطي عن �صبب اإ�صناد اأمور 
هذه الفرقة اإليه ما يلي:

املو�صحات  فن  علمني  الذي  املو�صيقي  "...اإن 
والأدوار وجعلني اأحتل هذه املكانة يف املعهد 

هو املرحوم والدي ،اأما الأ�صتاذ ح�صن اأنور 
فاأدين له بالف�صل لأنه عرف كيف يجعلني 

اأ�صتفيد من املعلومات التي اأعرفها واأ�صعها يف 
املو�صع ال�صحيح".

ولكن هل كانت اإنطالقة ريا�ض الفنية من املعهد 

الذي اإنت�صب اإليه ، واأ�صبح فيه خالل فرتة 
ق�صرية مدر�صًا بارزًا؟! اجلواب على هذا جنده 

عند املو�صيقار الكبري مدحت عا�صم الذي قال عن 
بدايات معرفته بريا�ض مايلي:

نهاية  يف  القاهرة  اإىل  ال�صنباطي  جاء   ...."
الع�صرينيات ، وتعرف عليه يف الطريق 

..كان ب�صحبة املطرب حممد ال�صادق ودفعني 
الف�صول لأن اأ�صرتك معهما يف احلديث ، فقد 

كان حديثهما عن املو�صيقى ، لذا اإعتربت نف�صي 
طرفًا يف احلديث ، وطال بنا احلديث واإمتد 

حتى اإنتقلنا اإىل بيت ال�صنباطي ، وكان الوقت 
بعد الع�صاء ،وظللنا تلك الليلة ننهل من عزفه 

حتى ال�صباح . وبعد يومني اإت�صلت بامل�صوؤول 
يف �صركة اإ�صطوانات "اأوديون" وهو يهودي 

م�صري يدعى )ليتو باروخ( وطلبت منه الإتفاق 
مع فنان موهوب على تلحني عدد من الأغاين 

لعدد من املطربني و املطربات فقبل واإت�صل به 
واإتفق معه على تلحني عدد من الأغنيلت لكل 

من جناة علي ، اأحمد عبد القادر ، حممد �صادق 
وعبد الغني ال�صيد .

اإن) ليتو باروخ( مل ياأخذ براأي مدحت عا�صم اإل 
بعد اأن اإ�صتمع لل�صنباطي نف�صه وهو يغني من 

�صعر علي حممود طه ق�صيدة "يام�صرق الب�صمات 
اأ�صيء ظالم حياتي".

تقول ال�صيدة حورية املان�صرتيل اإبنة ح�صني 
املان�صرتيل مدير �صركة بي�صافون لالإ�صطوانات 

ما يلي :
عند  ب�صوته  ال�صنباطي  �صجله  حلن  "اأول 

قدومه للقاهرة كان ل�صركة بي�صافون يف مو�صم 
احلج وكانت اأغنية "اإمتى نعود يا نبي" 

بالإ�صافة اإىل عدة اأغنيات لقاء اأجر قدره جنيه 
واحد لالإ�صطوانة وكان يتقا�صى ن�صف جنيه 

مقدمًا والن�صف الثاين عند اإنتهاء الت�صجيل ".
هذا القول لل�صيدة حورية املان�صرتيل ل توؤيده 

الوقائع اإذ من املعروف اأن اأغنية "اإمتى نعود 
يانبي" املعروفة باإ�صم "عودة احلجاج" �صجلت 
ب�صوت املطرب اأحمد عبد القادر حل�صاب �صركة 

اأوديون ول يوجد ت�صجيل اآخر لها ب�صوت 
ال�صنباطي ، ورمبا كانت ال�صيدة حورية تق�صد 

بقولها اأغنية اأخرى �صجلها ال�صنباطي فعاًل 
حل�صاب �صركة بي�صافون ، واإذا اإفرت�صنا اأن 

قول ال�صيدة حورية �صحيحًا، فهو يناق�ض 
قول مدحت عا�صم الذي �صعى اإىل عقد اإتفاق 

مع )ليتو باروخ( مدير �صركة اأوديون الأملانية 
لالإ�صطوانات ، لت�صجيل اأحلان عبد القادر 

وجناة علي و عبد الغني ال�صيد وحممد �صادق 
منذ اأواخر الع�صرينيات ، وهذا التاريخ ي�صبق 

اإنت�صاب ال�صنباطي ملعهد املو�صيقى ، فاإذا اأ�صفنا 
اإىل هذا اأن الأغنية املذكورة ظهرت قبل لقاء 

ال�صنباطي باأم كلثوم عام 1934 وهو العام الذي 
بداأ يلحن فيه لأم كلثوم ، فن�صتطيع اأن نوؤكد 

وقف اأحلانه منذ عام 1930 على �صركة اأوديون 
دون غريها ، واإ�صتمر يف ذلك حتى منت�صف 

الأربعينيات ، وعندما اأخذت اأم كلثوم ت�صجل 
اأحلانه على اإ�صطوانات �صركة كايروفون التي 
اأ�ص�صها حممد عبد الوهاب الذي كان قد اأوقف 

اأحلانه على �صركة بي�صافون .
وزيادة يف الإي�صاح ، لتربير التناق�صات حول 

العقود مع �صركات الأ�صطوانات ، كان امللحن 
يعقد اإتفاقًا مع اأحد ال�صركات على عدد من 

الأحلان فاإذا اإنتهى من ت�صجيل الأحلان املطلوبة 
اأ�صبح العقد لغيًا ، وبالتاإىل يحق للملحن اإما 
جتديد العقد اإذا اإرتاأت ال�صركة ذلك، اأو يتعاقد 

مع �صركة اأخرى ، ومن هنا كان اإتفاق ال�صنباطي 
مع �صركة بي�صافون حمدودًا ، واإنتهى بنهاية 

ت�صجيله الأغنيات املطلوبة منه ، وماحدث 
بالن�صبة ل�صركة بي�صافون ، وقع له مع �صركة 
اأوديون التي عادت ووقعت عقدًا جديدًا بعد 

اإنتهاء عقده مع بي�صافون.

رياض السنباطي..
 فار�س الق�صيدة الغنائية واأ�صتاذ العود بال منازع

�صفيان اأحمد

اأوىل اأحلان ال�صنباطي التي ظهرت قبل اإنت�صابه ملعهد 
املو�صيقى العربية يف العام 1930 لتزيد كثريًا عن اأ�صابع 

اليد الواحدة ، ولكنها لفتت الإنتباه مع قلتها اإىل الوافد 
اجلديد على دنيا الطرب ، فغنى له عبد الغني ال�صيد 

مونولوج )عذابي يا منايا( وقد غناه ال�صنباطي فيما بعد ، 
وكذلك غنت له املطربة جناة علي حلنني من اأحلانه.

يقول الأ�صتاذ جربائيل �صعادة يف الكتيب اخلا�ض الذي 
و�صعه خا�صًة عن ال�صنباطي ، ون�صرته جملة ال�صاد 

ال�صورية حول العقد الذي وّقعه ال�صنباطي مع �صركة 
اأوديون مايلي:

يف  �صمعه  اأوديون  اإ�صطوانات  �صركة  مدير  اأن  "...حدث 
اأول حلن له ، وهو الذي و�صعه لق�صيدة من تاأليف 

)علي حممود طه( مطلعها "يا م�صرق الب�صمات اأ�صيء 
ظالم حياتي " فاأعجب به ، وعهد اإىل امللحن النا�صئ 

بتلحني بع�ض الأغاين اخلفيفة ، لعدد من املطربني اأمثال : 
جناة علي و اأحمد عبد القادر و عبد الغني ال�صيد و حممد 

ال�صادق.."
هذا القول لالأ�صتاذ جربائيل �صعادة يتفق مع ماذهب اليه 
املو�صيقار مدحت عا�صم واإن اإختلفت ال�صورة يف بع�ض 

مالحمها ، واإتفقت يف م�صمونها عمومًا ، واإلتقت يف الوقت 
نف�صه مع ما رواه ال�صنباطي حول هذا املو�صوع عندما قال:

املزدحمة  القاهرة  يف  طريقي  اأحت�ص�ض  بداأت  ثم   ...."
واملتخمة بالعازفني واملغنني و الفنانني ، حتى �صمعني 

مدير �صركة اأوديون حينئذ و اأنا اأغني اأول مقطوعة 
حلنتها بنف�صي وكن مطلعها )يا م�صرق الب�صمات اأ�صيء 

ظالم الليل ( وهي من تاأليف ال�صاعر العاطفي الكبري علي 
حممود طه ، فعهد اإىل بتلحني بع�ض الأغاين اخلفيفة 

ل�صركته ، وحلنت حينئذ لأحمد عبد القادر طقطوقة )اإن 
حكيت بت�صحكي واإن �صكيت بت�صتكي( ولعبد الغني ال�صيد 

)دللك يف الهوى(.
اإن�صرف ال�صنباطي منذ ذلك الوقت اإىل التلحني ويف الوقت 

نف�صه اأخذ يت�صل بامللحنني الذين كانوا يلحنون ملنرية 
املهدية و نادرة ال�صامية وفتحية اأحمد ونعيمة امل�صرية 

وحياة �صربي و�صعاد حما�صن و ملك وعقيلة راتب وي�صارك 
يف حفالت املعهد ال�صهرية ويف احلفالت اخلريية اخلا�صة 

، وقد �صاعده هذا على ذيوع اإ�صمه و اإنت�صارة يف الأو�صاط 
الفنية و غري الفنية ، واإ�صتهر كعازف عود اأكرث من اإ�صتهاره 

كمطرب و ملحن ، واإذا علمنا اأن الأغاين يف تلك الفرتة 
الزمنية كانت ت�صفي ال�صهرة واملجد على املغني وحده من 

دون امللحن لأدركنا املعاناة التي كان امللحنون يعانون منها 
بعيدًا عن الأ�صواء . تقول د.نعمات اأحمد فوؤاد:

اأن كل اأمل ال�صنباطي يف العام 1928 هو اإن يرتفع اأجره 
عن امللحن الواحد اإىل ع�صرة جنيهات. 

هذا القول يدل دللة �صريحة وقاطعة على اأن ال�صنباطي كان 
يف القاهرة قبل العام 1930 وهو تاريخ اإنت�صابه للمعهد 

املو�صيقي ، واأن اأحلانه بداأت تظهر للنا�ض منذ ذلك التاريخ 
. وهذا القول يتفق مع ما رواه مدحت عا�صم عن لقائه 

بال�صنباطي يف اأواخر الع�صرينيات .

مرحلة الثالثينيات.. فيلم اإن�صودة الفوؤاد 
يف العام 1929 اإت�صلت به املطربة نادرة ال�صامية  وطلبت 

منه اأن ي�صارك يف تلحني بع�ض اأغاين فيلم "اإن�صودة 
الفوؤاد" الذي �صت�صطلع فيه بدور البطولة اإىل جانب 

املمثل الكبري "جورج اأبي�ض" ويعترب هذا الفيلم الذي 
و�صع ق�صته وكتب حواره واأغانيه "عبا�ض حممود 

العقاد" اأول فيلم عربي غنائي ظهر يف ال�صينما امل�صرية 
. حلن اأغاين الفيلم املذكور عدد من م�صاهري امللحنني 
اآنذاك ، ياأتي يف مقدمتهم : ال�صيخ زكريا اأحمد ،داود 

ح�صني، د.اأحمد �صربي النجريدي اأحمد ال�صريف ، ريا�ض 
ال�صنباطي .

حلن ال�صنباطي يف الفيلم اأغنية واحدة هي " تتباهى 
بالدمع يجري من عيني "

تتباهى بالدمع يــجري من عيني وتاأ�صي قلبــك
وكل ما اأكتم يف �صري يف�صحني بعدك و�صدك
اأو�صل م�صايا ب�صباحي والبدر ي�صهد علـــــــــي

وتراعي ذيل ونواحي ما ترحمي�ض ليه عينـــي
اإيه يجري او ت�صعديني بلحظة منك هنيــــــــــه
بالو�صل يوم ترحميني بزيارة منك اأ�صيـــــــــه

يا ربي قلبك ياروحــي يجرب الع�صق فيـــــــه
وتدوقي نار املحبـــــة وترقي لدموع عينيــــه

اأجمل اأحلان هذا الفيلم كانت لزكريا اأحمد ، وقد برز منها 
ب�صورة خا�صة بيت �صعري م�صبوق غناًء بكلمة يا ليل من 

مقام ال�صبا ..هذا البيت اأ�صبح على كل �صفه و ل�صان و 
مازال ي�صرب به املثل يف التلحني :

كان ال�صراع على قمة الغناء بني املطربات عند ظهور 
هذا الفيلم يف العام 1931 على اأ�صده بني منرية املهدية 

وفتحية اأحمد ، وكانت �صهرة اأم كلثوم التي بداأت حفالتها 
امل�صطربة يف القاهرة منذ العام 1924 تنمو �صيئًا ف�صيئًا 

يف ظل هذا ال�صراع .
لقد �صجل الفيلم عند ظهوره �صبقًا �صينمائيًا وغنائيًا 

لنادرة على زميالتها ورفع من �صاأنها ، الأمر الذي دفعهن 
اإىل الإت�صال مبلحني الفيلم الذين �صبق لهم واأن حلنوا 
لهن الكثري من الأغنيات ، عدا ال�صنباطي الذي مل يلحن 
لأي واحدة منهن عدا )نادرة( ، فعمدن اإىل الإت�صال به 
اأي�صًا ، وكانت منرية املهدية املرتبعة على عر�ض الغناء 

يف ذلك الوقت ، ال�صباقة اإىل ذلك ، فطلبت منه اأن يلحن لها 
اأوبريت ، فلحن لها خالل ب�صعة اأ�صهر اأوبريت "عرو�ض 
ال�صرق" التي اأحرزت عند عر�صها الأول جناحًا منقطع 

النظري . ومل يقف الأمر عند منرية املهدية ، ف�صارعت 
فتحية اأحمد ومن ثم نادرة ال�صامية فطلبتا منه تلحني عدد 

من الأغنيات ، فلم يتوان عن ذلك ، كذلك طلب منه امل�صرحي 
الكبري جورج اأبي�ض تلحني اأوبريت )اآدم وحواء( الذي 

�صت�صاركه البطولة املطربة نادرة فاأجنزه يف وقت ق�صري ، 
وكان الأوبريت من تاأليف يون�ض القا�صي .

اأم كلثوم التي كانت ترقب ذلك ال�صراع منذ وطئت قدماها 
القاهرة ، وتهفو اإىل القمة اإ�صت�صلمت ل�صروط الفنان 

الكبري الراحل حممد الق�صبجي ، واأ�صل�صت له قيادتها 
منذ عام 1925 ) اأي قبل وفاة اأبي العالء حممد بعامني( 

ونفذت ما طلبه حرفيَا ، واأنفقت يف احلدود التي ت�صتطيع 
، فاإ�صتبدل الق�صبجي فرقة املن�صدين بفرقة مو�صيقية)تخت 

�صرقي ( قوامها اأعالم العازفني اآنذاك )حممد العقاد 
امللقب بالكبري على القانون ، �صامي ال�صوا على الكمان ، 

حممد الق�صبجي على العود ، حممود رحمي على الإيقاع 
( واإنتقى النخبة من امللحنني ، منهم من �صبق وحلن 

لأم كلثوم كال�صيخ اأبي العالء حممد والدكتور �صربي 

النجريدي و داود ح�صني و ومنهم من كان يتوق للتلحني 
لها كال�صيخ زكريا اأحمد و حممد الق�صبجي نف�صه ، واإختار 

لها م�صرح )دار التمثيل العربي ( عو�صًا عن ال�صالت 
العادية التي كانت تغني بها قباًل ، ك�صالة )البو�صفور( 

و �صالة )�صانتي( و كان م�صرح )دار التمثيل ( وقفًا على 
املطربة منرية املهدية ، ولكن الق�صبجي اإ�صتطاع اإغراء 

�صاحب امل�صرح الذي وقع مع اأم كلثوم عقدًا طويل الأمد .
ومنذ �صهر ت�صرين الأول/اأكتوبر/ عام 1926 بداأت 

حفالت اأم كلثوم ت�صتقطب اجلمهور ، و�صوتها ال�صاحر 
ينتزع الإعجاب ، على الرغم من حمالت ال�صحافة املغر�صة 

املركزة التي اأ�صعرتها �صدها �صيدات الطرب عن طريق 
املرتزقة املحررين منذ العام 1929 حني بداأن ي�صعرن 
بخطر تلك املطربة ال�صابة التي اأخذت ت�صعد نحو قمة 

الغناء ، وتزاحمن من وراء فنها الذي تتقن وعمالقة 
التلحني والعازفني الذين يرفدونها بروائع الأحلان 

والأداء.
حممد عبد الوهاب يف الطرف املقابل ، مل يجابه ما جتابهه 

اأم كلثوم من مقاومة ، فموت �صيد دروي�ض املبكر يف 
العام 1923 وخلو ال�صاحة من املطربني القديرين اإل من 
ال�صيخ اأمني ح�صنني و �صالح عبد احلي ، جعله مب�صاعدة 
�صوقي يرتبع على قمة الغناء ، دون اأن يهتم كثريًا ب�صهرة 

اأمني ح�صنني و �صالح عبد احلي و حمد بخيت و البنا 
واملطربني الآخرين من النا�صئني ، كمحمد �صادق وعبد 

الغني ال�صيد وعبده ال�صروجي و اأحمد عبد القادر . كما اأن 
�صداقته ملنرية املهدية ومتثيله معها اأوبرا كيليوباترا)2( 

التي اأ�صهم يف تلحينها ، اإىل جانب عالقته الوطيدة ب�صائر 
املطربات وامللحنني ، وما ميلك من �صوت جميل و خيال 
مو�صيقي خالق.. كل هذا جعله مبناأى عن ال�صراع ، فاإذا 

اأ�صفنا اإىل هذا عالقته اجليدة بالب�صاوات التي اأتاحها 
له راعي موهبته اأحمد �صوقي لعرفنا �صر قوة حممد عبد 

الوهاب و مكانته التي اأقامها اأ�صا�صًا على موهبته ال�صابة 
املتفتحة و على عالقاته ال�صخ�صية ، والتي كر�صت كل 

�صيء خلدمة فنه الكبري منذ منت�صف الع�صرينيات ليجد 
نف�صه يف قمة الغناء دون اأن مير كثريًا بالعناء الذي مر به 

الأعالم الكبار الآخرون.

السنباطي وقاهرة العشرينيات

أل��������ح��������ان ال������س������ن������ب������اط ال����ب����ك����ر

ن�صاأ "ال�صنباطي" يف مناخ مو�صيقي 
فني اأ�صيل ، فهو ابن ل�صيخ امتهن 

قراءة القراآن ، واالإن�صاد الديني 
يف املوالد واالأفراح واالأعياد 

الدينية يف القرى والريف املجاور 
، فتفتحت اأذنا ال�صبي على �صوت 

عود اأبيه الذي يعزف عليه 
بجدارة ، وعلى ترديده للغناء 

االأ�صيل والتوا�صيح الدينية ، فلما 
بلغ التا�صعة من عمره اأخذه �صغفه 

بالغناء واملو�صيقى من الدرا�صة ، 
فكان يهرب من ال�صف الدرا�صي 

لي�صرب على العود ويغني من وراء 
ظهر اأبيه ، لكن االأمر مل يطل 

كثرياً فلقد اكت�صفه والده عند 
جارهم النجار ، وهو هارب من 

املدر�صة وي�صرب على العود حيث 
�صمعه يغني االأغنية الرتاثية 

)ال�صهبجية( مردداً )ناح احلمام 
القمري على الغ�صون( ، فطرب 

ل�صوته كثرياً وقرر اأن ي�صطحبه 
معه يف االأفراح واملوالد.
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 وما اأن بداأت ري�صة اإىلد اإىلمني تقرع 
الأوتار مرات لتعفق اإىل�صري بالعود من 

رقبته لت�صيف زخارف تزيد العزف جمال 
ورونقا، وما اأن بداأ روقان العازف ينجلي 

ويتجلي يف ح�صور امللك حتي انبثقت 
�صجة اجلار�صونات و�صولت وجولت 

تقدمي الأطباق واملرطبات فوق موائد 
ال�صيوف ليهرب وحي املو�صيقي مما اأعاق 
�صرد الأنغام امللهمة ل�صاعتها، واأهان الفنان 

يف اأوج عطائه فلزم ال�صمت الفجائي 
وو�صع الري�صة جانبا وحمل عوده وقام 

مغادرا لي�ض اىل البهو اخلارجي واإمنا اىل 
بيته راأ�صا ليقدم ا�صتقالته من املعهد امللكي 

مع ال�صباح التاإىل..
حممد ريا�ض ال�صنباطي اأعظم واأبرع عازف 
عود ظهر علي مدى التاريخ.. من كان عندما 
يجل�ض اىل عوده ت�صعر كاأنه فرقة مو�صيقية 

م�صتقلة.. الذي غادر قاعة يرتاأ�صها امللك 
فوؤاد الأب ليعزف بعدها للملك فاروق 

البن لتغني على اأحلانه اأم كلثوم كوكب 
ال�صرق يف ليلة عيد الفطر م�صاء الأحد17 

�صبتمرب1936 يف حديقة النادي الأهلي 
باجلزيرة طقطوقة يا ليلة العيد اأن�صتينا 
لتحول ت�صكيل كلمة الكوبليه الأول عند 

دخول امللك القاعة من هاللك هل علينا اىل 
هاللك هل بعنينا ليتحول املعني احتفاء 

بامللك الذي هل على احلفل.
ولهذا اأنعم فاروق على اأم كلثوم بو�صاح 
الكمال لتغدو مبوجبه �صاحبة الع�صمة، 
وليلتها نادى على م�صطفي اأمني من بني 

احلا�صرين وطلب منه اأن ي�صعد معلنا نباأ 
ح�صول اأم كلثوم على منحة ني�صان الكمال 
من امللك املفدى.. وكانت اأم كلثوم قد غنت 

يف عام1932 يف معهد فوؤاد للمو�صيقى 
العربية اأمام امللك فوؤاد الذي �صفق لها 

كثريا خا�صة حني غنت له اأفديه اإن حفظ 
الهوى وملك الفوؤاد.. وقامت برتديد ملك 
الفوؤاد بتوزيعات حنجرتها الذهبية اأكرث 

من مرة، وقد �صبب هذا احلفل امللكي اأزمة 
داخل الو�صط الفني ب�صبب عدم دعوة 

�صلطانة الطرب منرية املهدية للم�صاركة،
ووقتها تبارت املجالت الفنية يف تناول 

الق�صية واأ�صباب اإبعاد ال�صت منرية 
واختيار الآن�صة اأم كلثوم.. وتواكب اأحلان 
ال�صنباطي ب�صحبة حنجرة اأم كلثوم تاريخ 

م�صر منذ عام1936 فيقدمان من كلمات 
اأحمد �صوقي مبنا�صبة تويل فاروق �صلطته 
الد�صتورية ق�صيدة مطلعها: امللك بني يديك 

يف اإقباله عوذت ملكك بالنبي واآله ويف عيد 
ميالد امللك عام1937 يقدمان من اأ�صعار 

اأحمد رامي الأغنية امل�صجلة التي مطلعها 
اإجمعي يا م�صر اأزهار الأماين، ومبنا�صبة 

زفافه اىل فريدة ترتمن اأم كلثوم باأحلان 
ال�صنباطي اأ�صرقت �صم�ض التهاين متالأ 
الدنيا بهاء و�صياء، ويف ميالد الأمرية 

فريال يكتب رامي:
يا ربوع النيل طيبي بالأمــاين اأجنب 

الفاروق للوادي ال�صعيد
واطماأن البال بامليالد ملا نال فاروق املفدى 

ما اأراد
ومن كلمات بديع خريي يلتقي اللحن 
وال�صوت ـ اأم كلثوم وال�صنباطي ـ يف 

اأغنية الزفة ليلة فرح الإمرباطورة فوزية 
واإمرباطور اإيران ال�صاهن�صاه حممد 

�صهبور، حيث طلبت امللكة نازيل من اأم 
كلثوم اأن تزف العرو�صني بعد اأن راأت 

اخلروج عن تقاليد العائالت الكبرية 
التي تلجاأ يف زفة اأي عرو�ض اإىل فرقة 

بديعة م�صابني اأو فرقة ثريا �صامل، 
ووقعت اأم كلثوم يف حرج �صديد حيث 

كانت قد و�صعت مبداأ ل حتيد عنه وهو 
غناء و�صلتها فقط يف اأي زفاف مع عدم 

ال�صرتاك يف ال�صري وراء دفوف العرو�صني 
للجلو�ض فوق الكو�صة.

ونزول اىل اأوامر الأ�صرة احلاكمة قبلت 
على اأن يكونا اأول واآخر عرو�صني تزفهما، 
وقد اأعدت �صريعا للمنا�صبة الإمرباطورية 

ف�صتان �صواريه من الدانتيل الأ�صود، 
وعلمت نازيل ــ كما ذكرت الدكتورة رتيبة 

احلفني ــ من اخلياطة ريتا باأمر اللون 
الأ�صود ف�صارعت تطلب فورا تغيري الأ�صود 

اإىل البمبي، وكانت اأول مرة يبطن فيها 
ف�صتان غامق باللون الفاحت حتى اأنها 

اأ�صبحت مو�صة اأطلقت عليها ريتا اخلياطة 
ا�صم مو�صة ثومة.. وتولد الأمرية فادية 

عام1943 لتغني اأم كلثوم من اأحلان 
ال�صنباطي واأ�صعار حممود ح�صن اإ�صماعيل 

زهرة هلت على فجر احلياة
وتبث الإذاعة مبنا�صبة عيد ميالد امللك 
يف11 فرباير1946 اأغنية ال�صنباطي 

ب�صوت كوكب ال�صرق الآن�صة اأم كلثوم 
اأيقظي يا طري نع�صان الورود، وتغني اأم 

كلثوم �صلوا قلبي لأمري ال�صعراء اأحمد 
�صوقي من اأحلان ال�صنباطي بعد اأن اأ�صاف 

لها ال�صاعر حممد الأ�صمر خم�صة اأبيات 
احتفاء ب�صيف البالد امللك عبدالعزيز اآل 
�صعود وم�صيفه جاللة امللك فاروق لتظل 

الق�صيدة تذاع ـ كما جاء يف مذكرات 
املوؤرخ عبدالقادر �صربي ــ يوميا طوال 
اأيام ت�صريف عاهل ال�صعودية يف م�صر 

واإىل ما بعدها باأيام لتحذف الإ�صافة من 
بعدها وكانت بعد البيت الأخري يف ق�صيدة 

�صوقي:
وما للم�صلمني �صواك ح�صن اإذا ما ال�صر 

م�صهمو ونابا فاأ�صافت الأبيات:
وكيف ينالهم عـــنـت وفـــــيهـم ر�صا ملكني 

بــل رو�صــني طــابا
اإذا الفـــاروق با�صــم الله نادى راأى 

عبدالعزيز قـد ا�صتجابا
ف�صن يا ربنا امللكني واحفـظ بالدهما 

وجنبها ال�صعابا
همــا فـجــــر العـــروبة اأجنـــبته فقــالت 

يومـــي املرجـــو اآبــا
اإذا احتــدت اأ�صــود ال�صرق عــــزت عروبتهم 

و�صار ال�صرق غابا
ويواكبا معا ال�صنباطي واأم كلثوم اأحداث 

تاريخ م�صر لتغني من اأحلانه التي 
بلغت96 طقطوقة واأغنية وق�صيدة منبعا 
منها33 اأغنية �صيا�صية ووطنية كان منها 

طوف و�صوف وهي الأغنية الوحيدة 
التي ح�صرها ال�صنباطي بنف�صه اإذ قاد 

الفرقة املو�صيقية اأمام جمال عبدالنا�صر 
يف احتفالت1963 عندما اأبدى نا�صر لأم 

كلثوم رغبته يف مالقاته، وغنت من اأ�صعار 
�صالح جودت اأي�صا بعد الهزمية من اأحلان 

ال�صنباطي:
انـت النــا�صــــر واملنـ�صــور ابق فـــاأنت 

حـبيـب ال�صـعــــب
قـــم لل�صـعــــب وبــدد ياأ�صــه واذكـر غـــــده 

واطــــرح اأم�صــه
وهي اأغنية تنا�صده فيها البقاء يف احلكم 
اأذيعت ملدة يومني فقط، وغنت من اأحلان 
ال�صنباطي عند موت عبدالنا�صر ق�صيدة 

لنزار قباين ر�صالة اإىل عبدالنا�صر وبعدها 
مل تغن اأية اأغنية �صيا�صية اأو وطنية، هذا 

مع اأن الثورة عندما قامت األغت جميع 
الألقاب مبا فيها لقبها امللكي �صاحبة 

الع�صمة فخلع عليها الأ�صدقاء لقب كوكب 
ال�صرق تخفيفا عليها من فقدان التميز، 
وبلغ الغ�صب منتهاه باأم كلثوم عندما 

منعت الإذاعة جميع اأغانيها باعتبارها من 
اآثار العهد امللكي، لكن عبدالنا�صر عندما 
بلغه الأمر من م�صطفي اأمني �صارع يعيد 
الكروان اإىل �صماواته قائال: اإذا كانت اأم 

كلثوم من رموز العهد املا�صي فلماذا ل 
نردم النيل ونهدم الهرم؟!.

واإذا ما كان الفنان كاإن�صان ينفعل ب�صخ�صية 
حاكم اأو رئي�ض اأو ملك فهذا من حقه ولي�ض 

مطلوبا منه اأن يكون معار�صا �صيا�صيا، 
واإمنا الفنان هنا يعرب عن انفعاله اخلا�ض 

امللتزم به اأمام فنه وقناعته اخلا�صة ولي�ض 
اأمام ال�صلطة ال�صيا�صية، واأعماله الفنية 

تعرب عن روؤيته يف حلظة تاريخية معينة 
فال حت�صب عليه كمنافق اأو معار�ض، ويف 

هذا ال�صدد روي عن اأحد العلماء وكان 
مديرا ملعهد ديني معروف بالقاهرة عندما 

قرر امللك فوؤاد اأن يزور املعهد فطلب من 
مديره اأن ياأتي يف موعد الزيارة بجبة 

لئقة، وهو ما اأغ�صب العامل ليمتنع عن 
الذهاب من اأ�صله ملكتبه يف املوعد املحدد

واأر�صل يف املوعد بجبة جديدة مع ر�صالة 
تقول: اإنكم قد اأردمت جبة جديدة فها هي 

بني اأيديكم، وطاملا اأنكم مل تعتنوا بوجود 
العامل فاإنني لن اأح�صر الحتفال.. ورمبا 
جند يف هذا الت�صرف ما ي�صابهه يف عزة 

نف�ض مو�صيقارنا ال�صامخ ريا�ض ال�صنباطي 
عندما اأراد ال�صادات تكرميه مبنحه جائزة 
الدولة التقديرية يف عام1980، وحدث اأن 

انتظره ال�صنباطي على مدي �صاعتني، غادر 
بعدها قائال: ابقوا ابعتويل عندما يح�صر..

وطلب ال�صادات منه الغناء والعزف اأمامه 
يف اإحدي احلفالت لكنه رف�ض الأمر مما 

اأثار ا�صتياء ال�صادات منه حتي وفاته 
يف9 �صبتمرب عام1981 ورغم ذلك منحه 

ال�صادات التقديرية وو�صام ال�صتحقاق 
من الطبقة الأويل، والدكتوراه الفخرية 

عام1977 لدوره الكبري يف احلفاظ علي 
املو�صيقي العربية عام1977، ويف العام 

نف�صه1977 ح�صل ريا�ض ال�صنباطي علي 
جائزة اليون�صكو العاملية باعتباره مبدعا 

وخالقا وموؤثرا مبو�صيقاه يف �صعوب 
املنطقة، وهو الوحيد يف الوطن العربي 

الذي نال هذه اجلائزة، كما اأنه كان واحدا 
من خم�صة فقط يف العامل الذين ح�صلوا 
عليها.. واأبدا مل يح�صر ال�صنباطي حفلة 
واحدة من حفالت اأم كلثوم كم�صتمع يف 

ال�صف الأول مثل ال�صاعر اأحمد رامي 
لريقب تاأثري فنه علي حنجرتها، ول مثل 

حممد عبدالوهاب الذي كان يقف خلف 

ال�صتار يتلم�ض اإعجاب اجلمهور باأحلانه 
يف لقاء ال�صحاب مع اأغنيته لثومة انت 

عمري..
كان زاهدا يف مثل هذا املوقف، ومنذ بداأت 
معه اأم كلثوم كان يف�صل النفراد ب�صوتها 
يف حجرته اخلا�صة حيث ل يقطع خلوته 

ومتعته اأحد.
بلبل املن�صورة رائد النه�صة الكلثومية 

حار�ض املو�صيقي العربية ال�صارم الذي 
األغى ت�صجيال مع اإحدى الفرق ل�صبطه 

عازفا يدخن.. الالئذ بال�صمت لأنه ميتلك 
ب�صرية الأعماق. فن ا�صتماع القلب 
للكلمات. فن توا�صل الذهن بجنني 

اخللق. فن التلقي. فن التوحد يف �صكون 
وا�صتغراق ي�صمع فيه نداء الكلمة و�صوت 
اللحن ونب�ض الآلت.. وح�صبوه ب�صمته 

متكربا، وفات عليهم اخليط الدقيق بني 
التكرب والكربياء.. بني ال�صموخ وعزة 
النف�ض ملن مل يتهافت على الظهور ومل 

ي�صرت رياء الثناء اأو رياء النفوذ اأو ابتغاء 
املنفعة اأو ا�صتهاء املال، بل كان متوحدا 

عزيزا معتزا..
فنان القيمة والقمة �صاحب العطاء 

املو�صيقي برتاثه اخلالد، واخلالدون 
كما قال �صوقي اأربعة: �صاعر �صار بيته، 

ور�صام �صحك زيته، ونحات نطق حجره، 
ومو�صيقي بكي وتره.. ولقد بكي و�صحك 

وع�صق ورق وهجر وذاب واأذاب و�صهر 
واأطال ال�صهر وتر ريا�ض ال�صنباطي 

علي مدي50 عاما قدم فيها1000 حلن 
و13اأوبريت كتب كلماتها اأحمد �صوقي، 
وحممد اإقبال، و�صالح جودت، وح�صني 
ال�صيد، واأحمد رامي، وبريم التون�صي، 

وحممد علي اأحمد، وعبدالفتاح م�صطفي، 
وحممود ح�صن اإ�صماعيل، ومر�صي جميل 
عزيز، وماأمون ال�صناوي، وعزيز اأباظة، 

وفتحي قورة، و�صالح جاهني، واأحمد 
�صفيق كامل، وم�صطفي عبدالرحمن، 

واأحمد فتحي، واإبراهيم ناجي وعبا�ض 
العقاد الذي كتب له اأغنية يا ندمي ال�صبوات 

اأقبل الليل فهات والتي اأذيعت لأول مرة 
م�صاء الأحد14 نوفمرب1943.. اأحلان 
يقول عنها �صاحبها: تاأثرت بامللحنني 

القدامى.. باأداء عبده احلامويل وحممد 
عثمان وعبداحلي حلمي، ومبو�صيقى 

�صيد دروي�ض، كما تاأثرت بال�صيخ حممد 
رفعت وال�صيخ علي حممود وال�صيخ 

حممد �صبح، وكان لهوؤلء جميعا اأثرهم 
يف تكويني الفني، وما بني بلد املحبوب 
لأم كلثوم والثالثية املقد�صة ا�صتطاع مع 

كوكب ال�صرق �صريعا التخل�ض من جاذبية 
اأ�صالفه يف التلحني لينطلق كال�صاروخ 

يف الف�صاء الف�صيح لهذا الفن العظيم، فن 
تلحني الق�صائد الذي فتح له �صوت اأم 

كلثوم اأبوابا �صحرية مل تكن تخطر له علي 
بال، فتفتحت موهبته ليظل حري�صا علي 

تلبية متطلبات �صوتها ويرتفع اإىل م�صتوي 
الإمكانات العبقرية لهذا ال�صوت النادر 

الذي كانت �صاحبته بدورها ل تناديه 
با�صمه واإمنا بلقب العبقري.. العبقري 

الذي مل ي�صتخدم جملة مو�صيقية اآتية من 
اأي اجتاه، فمو�صيقاه نابعة من زخم عطاء 

عبقريته.. من ال�صنبطة يف اأوج قدرتها علي 
الك�صف عن اأجمل مناطق كل �صوت.
والغالبية ل تعرف من ال�صنباطي اإل 

كلثومياته، مع اأن من يغفل اأحلانه غري 
الكلثومية يكون قد اأ�صقط ظلما اأكرث 

من ن�صف مرياثه املو�صيقي ال�صخم يف 
املو�صيقي العربية املعا�صرة، فهناك97 

اأغنية مل ت�صد بها كوكب ال�صرق، و12اأغنية 

رياض السنباطي .. القيم�ة والق�م�ة..
غناها بنف�صه اإىل جانب36 معزوفة كانت 

تبثها الإذاعة امل�صرية يف بداياتها ملدة 
�صاعتني مرتني يف الأ�صبوع اأ�صهرها 

معزوفة رق�صة �صنغهاي وعرائ�ض البحر 
ورحيل الفلك.. وقد حلن لفريوز اأغنيتني، 

ولنجاة ثالثا، وغنت له اأ�صمهان خم�صا منها 
ليت للرباق عينا، ول�صعاد حممد فتح الهوى 

ال�صباك، ول�صادية تالت �صهور ويومني 
اتنني، ولعبداحلليم حلن الوفاء، ول�صريفة 

فا�صل �صاعة واحدة، ول�صباح راحت 
لياإىل، ولفايزة اأحمد ل ياروح قلبي ومليادة 

اأ�صواق ولنادرة اعطني الناي وغني، 
ولنجاح �صالم عايز جواباتك ولوردة 

حاقول لك حاجة وكان ذلك يف فرتة عامي 
اخل�صام بينه وبني اأم كلثوم حول اأجر 

التلحني واأغنية يا حبيبي ل تقل �صاع حبي 
التي مل تنجح جماهرييا، وحممد قنديل 

اأحتدي، وكانت ثومة ترى مثله اأن حممد 
قنديل اأجمل الأ�صوات امل�صرية خ�صو�صية 

على الإطالق وغنى له وعبداملطلب �صفت 
حبيبي،

وغنى بنف�صه �صبع اأغنيات من تلحينه منها 
كل �صيء راق�ض البهجة حويل ها هنا واأيها 
ال�صادي.. وظهر ريا�ض ال�صنباطي يف ثالثة 
اأفالم اأولها يف فيلم الوردة البي�صاء بطولة 
حممد عبدالوهاب و�صمرية خلو�صي، ومل 

يتعد ظهوره ن�صف دقيقة فقط كعازف 
للعود يف التخت امل�صاحب ملحمد اأفندي، 

حيث يبدي يف امل�صهد امليني اعرتا�صه 
وتذمره من تاأخر حممد اأفندي ليغني 

بعد اأن طال انتظار اأفراد التخت، والفيلم 
الثاين بعنوان حلم ال�صباب ظهر فيه يقود 
�صيارته وهو يغني ق�صيدة حلم ال�صباب، 
والثالث قام فيه بدور البطولة اأمام هدى 
�صلطان لتغني من اأحلانه قتلوين يابوي 

وي�صرتك معها يف دويتو من الغناء ال�صريع 
اخلفيف.. وقد غنت له اأم كلثوم على بلد 

املحبوب وديني زاد وجدي والبعد كاويني 
علي اأ�صطوانة وكان قد و�صعها اأ�صال 

لها لفيلم وداد فلم تعجبها ليغنيها عبده 
ال�صروجي، وندمت بعدها لعدم ظهورها 

يف الفيلم، ويقول ال�صنباطي اإنها كانت من 
اأندر هفوات اأم كلثوم يف تقديرها لالأحلان.

ورغم ندرة اأحاديثه يقول ال�صنباطي عن 
بداياته: ولدت يف الثالثني من مار�ض 
عام1911 ببلدة فار�صكور، ويف �صن 

الثامنة رحلت مع والدي اإىل املن�صورة، 
وحدث يل ما يحدث لكل هاو للفن.. كنت 

اأهرب من املدر�صة اإىل دكان جنار من هواة 
العزف، ولكن معلمي احلقيقي كان اأبي 

ويلتقي ال�صنباطي وهو يف الثالثة ع�صرة 
ب�صيد دروي�ض الذي يعجب به في�صحبه 

اإىل حلواين املن�صورة ال�صهري راندو 
بولو ليعزمه علي اجلاتوه والآي�ض كرمي، 

ويزداد اقتناعه به عندما يغني اأمامه اأغانيه 
ال�صهرية اأنا هويت وانتهيت و�صيعت 
م�صتقبل حياتي، واأدرك �صيد دروي�ض 

بحا�صته املو�صيقية اأنه اأمام موهبة نادرة 
فاأراد اأن ي�صحب ريا�ض معه، لكن الوالد 

حممد ال�صنباطي مل يكن يف ا�صتطاعته 
البتعاد عن البن الذي اأ�صبح بلبل الفرقة، 

ول ي�صافر ريا�ض ال�صنباطي يف �صحبة 
والده اإىل القاهرة اإل يف عام1930، 

ويقول: قبلت يف معهد املو�صيقي العربية 
كاأ�صتاذ عود ولي�ض كتلميذ، وفرحت لأن 

هذا �صيغطي نفقات درا�صتي بل �صيكون يل 
راتب، وقد ر�صحني مدحت عا�صم للتعاون 
مع �صركة اأ�صطوانات اأوديون لتلحني عدد 
من الأغنيات لعدة مطربني وكان اأول حلن 

يل مع اأم كلثوم النوم يداعب عيون حبيبي 

وكانت اأ�صعب اأحلاين الأطالل.. كنت 
خائفا من الأداء.. مل اأكن واثقا لأول مرة 

يف حياتي من اأداء اأم كلثوم، وملا اأخربتها 
بالتليفون مبخاويف قبل احلفل قالت يل: 
ماتخف�ض يا جدع، وحت�صوف حاعمل اإيه 
يف العمق اللي انت عاوزه وخايف عليه. 

وطغت الأطالل ومل يعد هناك �صواها، 
لتت�صاءل اأمامها كل الأحلان التي اأتت 

بعدها مبا فيها اأحلان ال�صنباطي نف�صه.
وتلتقي ال�صهرة مع احلب مع مالكة القلب 

والدار.. الزوجة.. كوكب عبدالرب املنويف، 
من التقي بها يف قعدة مبنزل الوجيه 

حافظ بك بهجت من ع�صاق الطرب الأ�صيل، 
ويبت�صم الإعجاب الفوري لي�صاألها �صاحبه: 

حتبي ت�صمعي اإيه؟ فرتد با�صتحياء 
وب�صاطة �صديدة: اأحب اأ�صمع اجلندول، 

وياأتي رده الدبلوما�صي برقة بالغة: 

والله اجلندول دي م�ض بتاعتي، واأنا 
م�ض حافظها اأنا حا�صمعك حاجة تانية.. 

وتتالحق مقدمات وقرارات الإعجاب 
ليتم الزفاف م�صاء الأحد املوافق17 

مار�ض1940 الذي ت�صرتك فيه اأم كلثوم 
باحل�صور والغناء بو�صلتني منها يا طول 

عذابي وا�صتياقي.
وينتهي احلفل مع خيوط الفجر بو�صلة 
حممد عبداملطلب �صفت حبيبي وفرحت 
معاه ده الو�صل جميل حلو يا حماله.. 

ويف اإن�صاتي العميق لراوية ريا�ض 
ال�صنباطي البنة الكربي للمو�صيقار التي 

ولدت كما يح�صب والدها ال�صنني يف مو�صم 
�صلوا كوؤو�ض الطال وهناك �صقيقتها رفيعة 

التي ولدت مع ق�صيدة كيف مرت على 
هواك القلوب، ومريفت التي جاءت يف 

عام جددت حبك ليه، وحممد الذي ولد يف 

مو�صم �صهران لوحدي، واأحمد من ولد مع 
ق�صيدة ولد الهدي، وناهد �صغرى كرمياته 

من جاءت مع اأغنية يا ظاملني.. مع راوية 
البكرية اأمل�ض حر�ض والدها على احل�ض 

ال�صعبي يف مو�صيقاه ال�صعبية وكاأنها 
من تلحني ال�صعب كله، وكاأن البالد كلها 

تغني اللحن ب�صوت واحد متعدد الطبقات 
مثل اأغنيته وحوي يا وحوي وعلي بلد 

املحبوب التي متثل احلنني اجلارف 
للديار.. والدها الذي يعود اإليه الف�صل يف 
تعويد الل�صان العامي يف ال�صارع امل�صري 

علي نطق املفردات العربية الف�صيحة يف 
�صال�صة ومرونة لو ظللنا دهرا ندر�صها يف 

مراحل التعليم ملا ا�صتطعنا حمل الل�صان 
علي نطقها بهذه ال�صالمة وال�صال�صة 

والفخامة.. الأب ذو املواعيد املقد�صة حتى 
يقال عنه مواعيد �صنباطي اأكرث من مواعيد 

اإجنليزي، وقد اأتي اأحد ال�صحفيني اإليه 
بعد موعده بثالث دقائق فخرج اإليه يقول: 

اأنا م�ض موجود، وكان اإذا مل يجل�ض اإىل 
عوده يعزف علي جميع الآلت املو�صيقية 

يف غرف البيت: املاندولني والبيانو 
والناي.. وكان م�صيفنا الأول يف هانوفيل 
العجمي عندما كان ال�صاطئ �صاغرا ليجل�ض 
متاأمال بحور املاء والرمال...واأقول لك اإيه 
عن ال�صوق يا حبيبي. عايزه اأعرف لتكون 

غ�صبان اأو �صاغل قلبك اإن�صان. حريت 
قلبي معاك. دليلي احتار وحريين. اأطفئ 

لظى القلب ب�صهد الر�صاب فاإمنا الأيام 
مثل ال�صحاب. ل�صت اأن�صاك وقد اأغريتني 
بفم عذب املناداة رقيق. عودت عيني على 

روؤياك. من اأجل عينيك ع�صقت الهوي. 
�صهران لوحدي. واملوج يناغي الن�صيم 

يحكي له ق�صة هوانا. والقلب يع�صق كل 
جميل. واثق اخلطوة مي�صي ملكا. ظامل 
احل�صن �صهي الكربياء. اأوىل بهذا القلب 

اأن يخفق ويف �صرام احلب اأن يحرق. ما 
اأ�صيع اليوم الذي مر بي من غري اأن اأهوي 

واأن اأع�صق. اأين مني جمل�ض اأنت به؟! 
كيف ذاك احلب اأم�صى خربا وحديثا من 

اأحاديث اجلوى. حتي اجلفا حمروم منه. 
اأنا اللي اأخل�صت يف ودي وف�صلت طول 

العمر اأمني. ياللي كان ي�صجيك اأنيني. 
بفكر فيك واأنا نا�صي. ثورة ال�صك.اأغار من 
ن�صمة اجلنوب علي حمياك يا حبيبي. اأكاد 
اأ�صك فيك واأنت مني. وما اأنا مب�صدق فيك 
قول ولكني �صقيت بح�صن ظني. كاأمنا مل 

يدر طعم الهوى واحلب اإل الرجل الفاجر. 
واإذا ما التاأم جرح جد بالتذكار جرح. جرح 

الأحبة عندي غري ذي اأمل. هجرتك. ق�صة 
الأم�ض. ق�صة هوايا. يالذكراك التي عا�صت 

بها روحي علي الوهم �صنينا. ذكرياتي 
ع�صت فيها بيقني وهي قرب وو�صال. 

اذكريني كلما الفجر بدا. ي�صعب علي اأقول 
لك كان واأفكرك بليايل زمان واأو�صف يف 
جنتها واأ�صور. حديث الروح. يا فوؤادي 

ل ت�صل اأين الهوي. يقول النا�ض اإنك خنت 
عهدي ومل حتفظ هواي ومل ت�صني. اأجبني 

اإذا �صاألتك هل �صحيح حديث النا�ض. 
خنت؟!.. اأمل تخني؟!.. هجرتك والأ�صي 

يدمي فوؤادي و�صنت كرامتي من قبل حبي. 
ملا انت ناوية تهاجريني اأمال دموعك كانت 

ليه؟!.
اأروح ملني واأقول يا مني ين�صفني منك؟! 

وما نيل املطالب بالتمني ولكن توؤخذ الدنيا 
غالبا. ل يا حبيبي. اأنا لن اأعود اليك. ل�صه 

فاكر قلبي يديلك اأمان. اأراك ع�صي الدمع 
�صيمتك ال�صرب. اآه من قيدك اأدمي مع�صمي. 
يا حبيبي كل �صيء بق�صاء ما باأيدينا خلقنا 

تع�صاء. رمبا جتمعنا اأقدارنا ذات يوم 
بعدما عز اللقاء، فاإذا اأنكر خل خله وتالقينا 

لقاء الغرباء. وم�صى كل اإىل غايته ل تقل 
�صئنا فاإن احلظ �صاء. فتعلم كيف تن�صى 

وتعلم كيف تعفو. اأقبل الليل. وي�صهر 
امل�صباح والأقداح والذكرى معي وعيون 

الليل يخبو نورها يف اأدمعي.. احلب كده!
وب�صوته الرباين املعطر باملوهبة 

اخل�صو�صي بنعومة احلرير وملم�ض 
البتهال ورهبة املحلق يف دعائه خلالقه 

يغني ال�صنباطي ما مل ت�صتطعه جميع 
احلناجر التي خلع عليها اأحلانه. تن�صاب 

العبارات والعربات يف الأعماق وعلي 
الأ�صطح عندما يغني حا�صدا جمامع حرقته 

ولوعته وورعه و�صالته ون�صكه وتقواه 
لريفع ر�صالته الوجدانية يف خ�صوع 

لل�صماء: اإله الكون �صاحمني اأنا حريان..   
عن االهرام

اأزيح ال�صتار عن ريا�س 
ال�صنباطي عازف العود ال�صاب 

املوهوب مم�صكا بري�صته لريجتل 
تقا�صيمه بفي�صها املتدفق 

ال�صريع الزاخر حينا.. الهادئ 
حينا كاأنه الهم�س الرقيق 

الرفيق اإذا اأراد له اأن يت�صلل عرب 
براعته يف الرتويق، متنقال 

بخربة الدار�س مع اخليال 
اخل�صب واالإلهام امل�صرت�صل 

وفهم املقامات، من مقام الر�صت 
ليعرج علي مقام البياتي وال�صبا 

والعجم.. تقا�صيم كاأنها ال�صحر 
خلقة ربنا يطعمها �صاحبها 

بالزخارف اأينما يحلو له 
لتتمايل الروؤو�س.. اهلل.. احلفل 

كان مبنا�صبة تغيري ا�صم نادي 
املو�صيقي اىل معهد فوؤاد االأول 

للمو�صيقي العربية ويح�صره 
فوؤاد ملك م�صر وحا�صيته وكبار 

القوم.. 

�صناء البي�صي 
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جيل العمالقة .. جيل زكريا اأحمد و حممد 
الق�صبجي و حممد عبد الوهاب و ريا�ض 

ال�صنباطي و اأم كلثوم واأ�صمهان و فريد 
الأطر�ض غربت �صم�صه وم�صى يف رحلة 

العمر ومل يبق منه �صوى ذكريات فنه 
ال�صامخ وامل�صرة التي �صنعها للنا�ض.

جيل العمالقة هذا الذي اأر�صى دعائم الغناء 
العربي يف هذا القرن والذي �صتعي�ض اأجيال 

واأجيال على الرثوات الفنية التي خلفها، 
�صيظل العالمة البارزة يف تراثنا الفني اإىل 

الأبد.
ريا�ض ال�صنباطي والذي غاب يف اأيلول /

�صبتمرب/عام 1981 يف زحمة الأحداث 
وغفا اإغفاءته الأخرية كان اآخر العمالقة 

الكال�صيكيني املبدعني . مل جترفه فو�صى 
التجديد الإرجتاإىل ، ومل يجر وراء موجة 

ال�صراعات التي قامت على الال�صيء، 
واجتاحت اإىل حني كل �صيء دون اأن تعطي 

ثمرًا..ريا�ض ال�صنباطي هذا كان يحرتم 
اأ�صالفه الكبار، ويحرتم العلم الذي جاوؤوا 
به ، والعطاء الذي بذلوا من اأجل الإرتفاع 

بالفن املو�صيقي والغنائي ، وكان يقول :
من ي�صتطيع اأن ياأتي ب�صيء بعد �صيد الكل 

�صيد دروي�ض ؟!.
من احرتامه لأ�صالفه الكبار ومن غنى 
عطاءاتهم تدفق اإبداعه يف كل �صروب 

الأغنية العربية ، دون اأن يخرج على قوالبها 
الفنية التي حّملها

كثريا من ال�صغط لتفي حاجات الع�صر، بدءًا 
من الأغنية ال�صعبية والطقطوقة ومرورًا 

بالأغنية الدينية واملونولوج واإنتهاًء 
بالق�صيدة التي ُيعترب �صيدها املطلق.
من ال�صعب ح�صر اأعماله يف الأغنية 

العربية وتعدادها منذ اأن مار�ض التلحني 
واإحرتفه يف اأواخر ع�صرينيات هذا القرن 

، والتي - كما قيل - تربو على األف عمل 
غنائي ومو�صيقي، بالإ�صافة اإىل �صرد 

جانب من جوانب حياته وحياة اأهل الطرب 
، واإلقاء ال�صوء على فنه ال�صامخ ، وفن 

العمالقة الآخرين الذين عا�صروه حتى وقف 
معهم على قمة الغناء الكال�صيكي ، متميزًا 

مبدر�صته التي ل غنى عنها لأي ملحن يريد 
ل�صخ�صيته الفنية اأن تكتمل ، قبل اأن يحتل 

املكانة املرموقة التي ي�صبو اإليها.
على يديه تخل�صت الأغنية العربية من 

اإبتذالها ، وعلى يديه اإرتفعت ب�صاعرية قلما 
�صما اليها ملحن عدا الق�صبجي وحممد 
عبد الوهاب ، ورمبا كان لقاء القمتني - 
الق�صبجي وال�صنباطي- يف فرتة زمنية 

واحدة وتعاي�صهما يف نظرتهما امل�صرتكة 
مل�صتقبل الأغنية العربية من العوامل 

التي دفعت اإىل اإزدهار فن الغناء العربي 
على اأيديهما ، اإن يف الأغنية اخلفيفة 

وال�صينمائية اأو يف رومان�صيات املونولوج 
والأغنية الطويلة اأو يف الق�صيدة التي 

�صمخ بها بالذات ال�صنباطي �صموخا ، جعلت 
امللحنني حتى الكبار منهم يهابون تلحينها 
خوفا من عدم الإرتقاء بها اإىل �صفح القمم 

ال�صنباطية .
ن�صب ال�صنباطي 

�صهدت بلدة فار�صكو و هي قرية �صغرية 
هادئة تقع جنوب غربي دمياط حدثًا هامًا 

يف اأوائل القرن الع�صرين، وهو ولدة 
املو�صيقار الراحل ريا�ض ال�صنباطي و قبل 

اأن نتوغل يف م�صرية هذا الفنان الكبري و 
اأعماله اأحب اأن اأقف عند ن�صبه و تاريخ 
ولدته التي مت الختالف يف حتديدها.

تعود ن�صبة ا�صم ال�صنباطي اإىل �صنباط، اأو 
كفر �صنباط و هو كفر عجيب لي�ض كــغريه 

من الكفور املتناثرة على اأطراف القرى يف 
الريف امل�صري .. اإنه كفران كفر الغرباء و 
كفر الغجر ، و من كفر الغجر كانت تخرج 

ُ�صاألن :  الغوازي اإىل كل مكان و عندما كنا ِيِ
من اأين اأننت ؟! ُكن ُيجنب : من �صنباط ..!

اإىل �صنباط هذه ، يرجع ن�صب ريا�ض 
ال�صنباطي، اأما ملاذا، و كيف كانت ولدته يف 

فار�صكور ، فتقول الروايات اإن جده لأبيه، 
نزح اإىل هذه القرية و ا�صتقر فيها، بعد اأن 

طابت له اأ�صباب العي�ض. و كانت " فار�صكور 
" تفتقر اإىل من ميلكون �صوتًا جمياًل لإحياء 

حفالت املولد النبوي ال�صريف و الأفراح 
الأخرى، كما كانت القرى املجاورة جتلب 
املن�صدين من املن�صورة، اأو من " البندر " 

احلوا�صر الكبرية، كي متالأ الفراغ الذي 
ت�صكو منه يف مثل هذه املنا�صبات. كان 

ال�صيخ حممد ال�صنباطي والد ريا�ض و فريد، 
هو اأول من اأحيا املوالد يف هذا ال�صرب من 
الفن، و قد اأورث ولديه العلوم التي يعرف، 

فنبغ فيها ريا�ض من دون فريد ..
تاريخ والدة ريا�س ال�صنباطي 

تقول جملة " اآخر �صاعة " اإن ريا�ض 
ال�صنباطي ، ولد يف فار�صكور يف العام 

1906، و تقول " روز اإىلو�صف " و جملة " 
املجلة " اإنه ولد يف العام 1908 ، بينما مل 

تتفق اأكرث ال�صحف و املجالت العربية على 
حتديد تاريخ ولدته متامًا، و اإن اأجمعت يف 
معظمها على التاريخني املذكورين ، دون اأن 

تاأخذ ، مبا ذكره ال�صنباطي نف�صه عندما حدد 
تاريخ ولدته بقوله : ولدت يف الثالثني من 

مار�ض/اآذار/عام 1911 ببلدة فار�صكور .
و يقول " للنهار العربي و الدويل ":

خم�صني  منذ  القاهرة  يف  اأعي�ض  اأنا   ... "
�صنة ، و عمري اليوم ثالثة و �صبعون عامًا 

. " ...
و على الرغم من تباين تاريخ الولدة الذي 
حدده �صاحب ال�صرية، بالن�صبة لولدته يف 

العام 1911، ثم مبا رواه " للنهار العربي 
و الدويل " الذي يجعل تاريخ ولدته يف 

العام 1907، فاإن �صكًا كبريًا يطرح نف�صه 
حول تاريخ ولدته احلقيقي. و هذا ال�صك 

ل ياأتي عفوًا ، و اإمنا من ريا�ض ال�صنباطي 
بالذات ، الذي قال اأي�صًا اإن لقاءه الأول 

مع اأم كلثوم مت قبل لقائه بها بخم�صة ع�صر 
عامًا. فاإن كان اللقاء الثاين قد مت كما تثبته 

اأغنية " على بلدي املحبوب وديني " يف 
العام 1035، و هو تاريخ ل يقبل اجلدل، 

فاإن اللقاء الأول قد مت و عمر ال�صنباطي 
على اأ�صا�ض ولدته يف العام 1911 ل يزيد 
عن الت�صع �صنوات، و هو اأمر غري معقول. 

و اإذا اأخذنا بالتاريخ الثاين الذي يقول 
به ، لوجدنا عمره اأحد ع�صر عامًا، و هو 

اأي�صًا اأمر غري مقبول. و اإذا نحن اعتربنا 
التاريخني اللذين اأجمعت عليهما ال�صحافة 
العربية، فاإننا جند اأن عمر ال�صنباطي كان 

عند لقائه الأول باأم كلثوم ع�صر �صنوات، 
بالن�صبة للتاريخ الأول، و مقبول نوعًا ما 

بالن�صبة للتاريخ الثاين. و قد تكون الفرتة 
الزمنية التي حددها ال�صنباطي بخم�صة ع�صر 

عامًا بني اللقاءين مبالغًا فيها بع�ض ال�صيء.
و اإذا نحن تق�صينا احلقيقة لوجدنا ال�صتاذ 

�صفيق نعمة يقول يف جملة " ال�صبكة " :
اإن ال�صنباطي كان يف الثالثني من عمره 

عندما مت اللقاء الثاين بينه و بني اأم 
كلثوم، و لوجدنا اأن جملة " روز اليو�صف 
فاإذا   .1932 العام  يف  اللقاء  هذا  " حتدد 
كان ما اأورده الأ�صتاذ " نعمة " �صحيحًا ، 
فهذا يعني اأن تاريخ ولدة ال�صنباطي يقع 

يف العام 1902، و هو اأمر م�صكوك فيه 
اأي�صًا، لأن وثائق معهد املو�صيقى العربية 

يف القاهرة، تثبت مبا ل يقبل اجلدل اأن 
ال�صنباطي التحق باملعهد املذكور كطالب و 
مدر�ض يف العام 1920، فال يعقل و احلالة 

هذه اأن يكون طالبًا يف املعهد املذكور، و هو 
على اأبواب الثالثني من �صنني حياته . و اإذا 

عدنا لقول ال�صنباطي املذكور اآنفًا، و الذي 
�صرح به يف العام 1980 " للنهار العربي و 

الدويل " :
عامًا  خم�صني  منذ  القاهرة  يف  اأعي�ض  " اأنا 

و عمري اليوم ثالثة و �صبعون عامًا " 
لكت�صفنا اأن ال�صنباطي كان يف الثالثه و 

الع�صرين من عمره عندما قطن القاهرة 
ب�صورة نهائية .

و اإذا عدنا اإىل اللقاء الأول الذي مت بينه 
و بني اأم كلثوم يف حمطة " قرين غربية " 

لوجدنا، كما يقول الأ�صتاذ " نعمة " : مع 
ال�صنباطي فرقته املكونة من العازفني ، و مع 
اأم كلثوم و اأبيها بطانتهما من " الرديدة " و 

اأن ال�صيخ ال�صنباطي قال لبنه ريا�ض :
عنها  ن�صمع  التي  كلثوم  اأم  ريا�ض  يا  " هذه 

الآن، و عن �صهرتها الكبرية " .
و عند ذاك تقدم منها ريا�ض م�صّلمًا، و ترافقا 
يف القطار حتى مدينة املن�صورة، فودعها مع 

اأبيه، بينما تابعت هي رحلتها اإىل بلدتها " 
طماي الزهايرة " .

و الذين كتبوا عن هذه الواقعة، اأ�صندوا 
الفرقة لل�صنباطي دون حتديد ما اإذا كانت 

لريا�ض اأم لأبيه، و ملا كان ال�صيخ حممد 
ال�صنباطي اآنذاك، اأحد اأعالم الغناء و 

التلحني يف املن�صورة، و من املطربني 
الأوائل، الذين ا�صتبدلوا " بطانة الرديدة " 

بالعازفني، فمن الطبيعي اأن يكون ريا�ض 
مطربًا و عازفًا على العود يف فرقة اأبيه، و 

لي�ض كما قيل و ُكتب من اأن الفرقة املو�صيقية 
كانت له. كذلك فاإن حديث ال�صيخ ال�صنباطي 

عن �صهرة اأم كلثوم اآنذاك، ي�صمح باعتبار 
اأوائل الع�صرينيات التاريخ الذي مت فيه هذا 
اللقاء، و هو يتفق مع ولدة ال�صنباطي التي 

حددتها " روز اليو�صف " بالعام 1908، 
كما يتفق مع عامي 1922 و 1923، و هو 

التاريخ الذي بلغ فيه ريا�ض ال�صنباطي 
الرابعة ع�صرة ، اأو اخلام�صة ع�صرة من 

عمره ...
و يف احلديث الذي اأجراه الأ�صتاذ �صمري 

ن�صري  مع ريا�ض ال�صنباطي يقول هذا 
الأخري عن لقائه الأول باأم كلثوم ما يلي:

اثني  عمري  كان  الوقت،  هذا  يف   ... "
ع�صر عامًا اأو ثالثة ع�صر عامًا ... كنت ل 
اأزال �صغريًا، ل اأدرك... كان �صوتي فيه 

بريق و ملعة جميلة جدًا، و كان والدي 
ياأخذين معه اإىل الأفراح، و كنت اأغني معه 

... يقول و�صلة، و اأنا و�صلة، حتى الفجر 
.. فا�صتهرت �صهرة جميلة يف ال�صواحي 

هذا  يف  – و  املن�صورة  �صواحي  – يق�صد 
املكان بالذات كان اأول لقاء يل مع اأم كلثوم 

.. كان يف حمطة ا�صمها " قرين " بلد " 
البدراوي با�صا عا�صور " هذا الرجل الذي 

كان ميلك خم�صة و اأربعني األف فدان .. 
ت�صور .. ميلك خم�صة و اأربعني األف فدان 

..! يف هذه البلدة التقيت اأم كلثوم .. كانت 
عائدة من فرح اأن�صدت فيه املولد النبوي .. 

كانت تقراأ املولد لب�صة العقال واأنا راجع من 
فرح ، فتقابلنا و نحن ننتظر القطار، وكنا 

طفلني، لكنها كانت تكربين بخم�ض اأو �صت 
�صنوات، كانت وقتها يف ال�صاد�صة ع�صرة اأو 

ال�صابعة ع�صرة .. و بزغ ا�صم اأم كلثوم، و 
ا�صمها اأ�صبح يرتدد على كل ل�صان، لدرجة 

اأين �صعرت بالغرية. كيف اأم كلثوم هذه 
تلمع ، و اأنا ... " .

لقد حدد ال�صنباطي جازمًا اأنه كان يف الثانية 
ع�صرة اأو الثالثة ع�صرة من عمره، عندما 

التقاها لأول مرة، فاإذا كان لقاوؤه الثاين قد 
مت يف العام 1932، فهذا يعني اأن اللقاء 

الأول مت يف العامل 1917، و اإذا اأخذنا مبا 
قاله عن عمره اآنذاك فيكون تاريخ ولدته 

على هذا الأ�صا�ض يف العام 1905، و ملا 
كانت اأغنية " على بلدي املحبوب " التي 

حلنها ظهرت يف العام 1935، و بع�ض النقاد 
يرجحون العام 1934، فهذا يعني اأن اللقاء 
الثاين مت يف اأحد هذين العامني، و بالتاإىل 

يكون تاريخ ولدة ال�صنباطي يف العام 
1908 اأو يف العام 1909.

االأ�صطه ح�صن و االأ�صتاذ �صعبان
ا�صتهرت املن�صورة منذ القدمي بكرمها و 

جمالها ، وجمال ن�صائها ، وبحبها الفنانون 
واأهل الطرب ، وما تزال املن�صورة حتى 

اليوم تتمتع ب�صهرة وا�صعة يف هذا امل�صمار 
، حتى قيل اأن م�صاهري الفنانني الذين تبوؤوا 

مكانة مرموقة على املدى هم من املن�صورة 
اأو مروا فيها ونهلوا منها وهم يف طريقهم 

اإىل املجد .
اإ�صتقر ال�صيخ حممد ال�صنباطي يف 

املن�صورة واحلرب العاملية على و�صك اأن 
ت�صع اأوزارها ، وكان ريا�ض قد بلغ الثامنة 
من عمره عندما اأحلقه اأبوه مبدر�صة احلي 

الإبتدائية التي كان ل ي�صغله عنها يف ذهابه 
واإيابه منها �صوى ذلك النجار املعروف 
باإ�صم الأ�صطه ح�صن الذي تقع دكانه يف 

طريق املدر�صة ، والذي داأب على الطنطنة 
بالعود اأكرث من الإ�صتغال مبهنته . فيقف 
من�صتًا لعزفه مدهو�صًا بع�ض الوقت ، ثم 

يقفل عائدًا اإىل البيت ليجرب مااإ�صتمع 
اإليه على عود اأبيه ، وحني بلغ التا�صعة من 

عمره كان ما تعلمه من الأ�صطه ح�صن حافزًا 
لل�صعي وراء املزيد من املعرفة ، وكانت 

�صداقته لالأ�صطه ح�صن التي بداأت بالنظر 
والإ�صتماع قد اأخذت تتوطد يومًا بعد يوم ، 
حتى اأنه �صار يهرب من املدر�صة ليتعلم منه 
ما يعرف ..اإن ذكرى هذا النجار ظلت ماثلة 

يف خيال ريا�ض حتى اآخر اأيامه وكان يذكره 
باحل�صنى دون اأن ين�صى الإ�صارة اإىل عزفه 

ال�صيئ والركيك .
ويف حديث �صحفي يروي ريا�ض 

ال�صنباطي احلادثة فبقول:
من  والدي  مع  رحلت  الثامنة  �صن  " يف 

فار�صكو اإىل املن�صورة وحدث يل مايحدث 
عادًة لكل هاو للفن ... كنت اأهرب من 

املدر�صة اإىل دكان جنار من هواة العزف 
على العود وهكذا تلقيت درو�صي الأوىل 

يف الفن على يد الأ�صطه ح�صن يف ركن من 
الور�صة ، ويف و�صط ال�صجيج ، ويف بيئة 

كادحة .. وكان والدي مو�صيقيًا حمرتفًا، 
برع يف العزف على العود ويعترب من 

البارزين يف علوم املو�صيقى.... 
وعلى الرغم من م�صاغل الأب ال�صيخ 
باحلفالت ، كان يجد لديه مت�صعًا من 

الوقت لالإهتمام باأ�صرته ، وخا�صة ريا�ض، 
الذي لفت اإنتباهه اأكرث من مرة ب�صغفه 
بالعود ، وحماولته املبت�صرة يف اأداء 

الكثري من الأحلان ال�صائعة ، فاأوله بع�ض 
العناية، واإ�صرتط عليه حفظ القراآن الكرمي 

والق�صائد الدينية واملدائح النبوية ، 
ليعطيه درو�صًا جادًة على العود .

وهكذا اأخذت درو�ض ال�صيخ حممد لإبنه 
تتخذ طابعًا جديًا يف اأعقاب كل �صورة 

يحفظها اأو ق�صيدة يرددها غيبًا ، وكان 
التفوق يف املدر�صة والنجاح امل�صتمر من 

ال�صروط الأ�صا�صية التي فر�صها ال�صيخ على 
اأ�صرته ، والذي اأورث اإبنه ذلك ، حتى عرف 

به ، واإ�صتهر فيه .
ولكن اأبى ريا�ض اأن ينجح يف املدر�صة 

واملو�صيقى ت�صغل كل م�صاعره و اأحا�صي�صه.
كانت تدريبات ال�صيخ حممد ال�صنباطي مع 

فرقته وبطانته "من الرديدة " تتم يف البيت 
، وكانت هذه تتيح لريا�ض اإ�صباع نهمه 

باملو�صيقى ، فكان يتلقف كل �صيء ويحفظ 
كل �صيء دون اأن يدرك اأن ما يحفظه من 

املو�صحات واأدوار ومدائح واأغان �صائعة 
هي املفاتيح التي �صتقوده اإىل املجد الذي مل 
يكن يفكر فيه قدر تفكريه باأن ي�صبح مطرب 

املن�صورة الوحيد .
يف هذا اجلو املو�صيقي البحت كانت 

موهبته تتنامى لتقف اأمام علوم الأب 
عاجزًة .. لقد حفظ اأجزاء من القراآن 

بقراءاته ال�صبع واأتقن اأ�صول التجويد 
واإلتهم كل معلومات اأبيه املو�صيقية وهو 

ل يزال بعد ُ يف العا�صرة من عمره ، واأدرك 

الأب ال�صيخ اأن عليه اأن يرعى موهبة اإبنه 
الذي يطلب املزيد . فاأخذ يلقنه املو�صحات 

والأدوار القدمية ال�صهرية ملحمد عثمان 
وعبده احلامويل والقباين وال�صيخ 

امل�صلوب . ثم عهد به اإىل مدر�ض معروف 
ليدر�صه العزف على العود، وهو الأ�صتاذ 

حممد �صعبان الذي يعمل مدر�صًا للمو�صيقى 
يف مدار�ض املن�صورة الإعدادية . ولكن هل 
اإ�صتطاع ريا�ض اأن يوفق بني املدر�صة وكل 

هذه الأمور ...؟! 
يقول ريا�ض ال�صنباطي 

يف  مبر�ض  اأ�صبت  العا�صرة  �صن  "يف 
عيني حار الطبيب املعالج يف ت�صخي�صه 

واأخريًا اإكت�صف اأنه مر�ض ع�صبي ل عالج 
له . اإل التجول يف البالد .. وهكذا قدر 

يل اأن اأترك املدر�صة واأن اأ�صاحب والدي 
يف رحالته اإىل القاليم، وبعد اإحلاح قبل 

والدي اأن اأغني يف بع�ض احلفالت . واأذكر 
باأين بداأت باأغنية كانت م�صهورة يف ذلك 

العهد ، مطلعها "ناح احلمام والقمري على 
الغ�صون " ثم ثنيت باأغنية لداود ح�صني 

مطلعها " اأنا اأع�صق يف زماين ".
ويتابع ال�صنباطي فيقول :

مو�صيقية  فرقة  املن�صورة  "و�صهدت 

يتو�صطها طفل �صغري ،ثم اأخذت هذه 
الفرقة يف التجوال من قرية اإىل قرية 
، لتحيي احلفالت والأفراح يف بيوت 

الأعيان ، مرة نظري اأجر �صئيل متوا�صع 
ومرات يف �صبيل الفن . يف هذه الفرتة 

عهد بي اأبي اإىل الأ�صتاذ حممد �صعبان لكي 
اأتلقى على يديه اأ�صول العزف والغناء".

كانت فرحة ريا�ض ال�صنباطي بهجر 
املدر�صة نهائيًا اأكرب من فرحته مبوافقة 

اأبيه ، فقد اإ�صتطاع اأخريا اأن ين�صرف كليًا 
اإىل املو�صيقى والغناء اللذين ميلكان عليه 

كل م�صاعره واأحا�صي�صه ، و�صيالزم منذ 
الآن اأباه يف حله وترحاله .

ويف تلك الفرتة من حياته اأراد ريا�ض 
اأن يخفف عبء امل�صاريف عن اأبيه فعمل 
�صانعًا ، اأو كما يقول ريا�ض ال�صنباطي 

نف�صه : "�صبي منجد " يف حماولة منه 
لالإعتماد على نف�صه يف ت�صديد اأجور 

اأ�صتاذه ، لأن اإيرادات احلفالت ال�صئيلة 
كانت لتكفي لت�صد رمق الأ�صرة ومتطلباتها 
ال�صرورية . ولكن اأباه الذي هزه هذا الأمر 

، وّبخ اإبنه ورّده اإليه، واإ�صتمر كعادته 
يف ت�صديد نفقات املدري�ض �صعبان الذي 

يدين له ريا�ض بتلك املهارة يف العزف على 
العود .

بلبل املن�صورة
عندما اإ�صتقر ال�صيخ حممد ال�صنباطي يف 

املن�صورة اأقلع نهائيًا عن اإحياء املوالد 
، وكون فرقة مو�صيقية �صغرية كان هو 

عمادها بالذات ، واإن�صرف من خاللها 
اإىل التلحني والغناء حتى غدا اأف�صل 

مطرب وملحن فيها . وكان يلبي جميع 
الأفراح اخلا�صة والعامة يف املن�صورة 

اأو يف �صواحيها لقاء اأجرمعلوم ، فيغني 
بع�صًا من اأحلانه، اإىل جانب اأحلان 

امل�صاهري من معا�صريه . غري اأن اإ�صراره 
على البقاء يف املن�صورة ق�صر �صهرته 

عليها وعلى جوارها من حوا�صر الريف 
امل�صري ، وبرغم هذا كان معروفا يف 

القاهرة والإ�صكندرية معرفة تامة ل�صيوع 
اأحلانه وتقدميها من قبل بع�ض امل�صتغلني 

باملو�صيقى والغناء من اأ�صدقائه.
كان ال�صيخ حممد ال�صنباطي يف اأوج 

ع�صره يف املن�صورة عندما قّدم اإبنه ريا�ض 
ليغني بعده يف اإحدى احلفالت وكانت 

ده�صة امل�صتمعني الذين ح�صروا احلفلة 
كبرية ، فهم مل يتوقعوا من الفتى ريا�ض 

اأن يغني ب�صوته الرقيق الهادئ اأعماًل 
لداود ح�صني وحممد عثمان . ويتحدث 

ال�صنباطي عن تلك الأيام ال�صعيدة فبقول:
اأو  ع�صر  اإثني  عمري  كان  الوقت  ذلك  "يف 

ثالثة ع�صر عامًا ..كنت ل اأزال �صغريًا 
ل اأدرك . كنت اأغني مع اأبي حتى الفجر 

..بغني من تلحني حممد عثمان وداود 
ح�صني واإبراهيم القباإىل واجلماعة دول ، 
فاإ�صتهرت �صهرة كبرية يف املن�صورة حتى 

لقبوين ببلبل املن�صورة .. ومن الأغاين 
التي كنت اأغني )ناح احلمام والقمري على 
الغ�صون( واأغنية لداود ح�صني )اأنا اأع�صق 

يف زماين( مع مو�صحات كثرية علمني 
اإياها والدي رحمه الله. 

هكذا اأخذ ريا�ض ال�صنباطي الذي داأب 
على غناء اأحلان اأبيه وغري اأبيه من 

امل�صاهري ، ي�صق طريقه اإىل النا�ض من 
خالل احلفالت الكثرية التي ُيدعى 

لإحيائها ، �صواًء يف املن�صورة اأو يف 
القرى املحيطة بها اأو الأخرى البعيدة 

التي تقع على خط �صكة احلديد .
كانت تلك ال�صنوات من اأ�صعد اأيام �صباه 

، كان يهزه الت�صفيق الطويل والهتاف 
املُلح ، لإ�صتعادة العزف والغناء ..كان 
�صاحرًا يف العزف و�صاعرًا يف الغناء 

،غري اأن اأحالمه ما كانت ت�صتطيع 
املن�صورة ونواحيها وحوا�صرها 

اإ�صتيعابها .. كانت اأحالمه تتجه دومًا اإىل 
القاهرة التي يرتبع على عر�ض الطرب 

فيها اأعالم لي�صتطيع مفارعتهم ..لقد 
اأطلق عليه النا�ض يف املن�صورة اإ�صم 

بلبل املن�صورة فلماذا ليغرد هذا البلبل 
يف القاهرة ؟ .. بل ملاذا توقف فجاأة عن 

الغناء بعد اأن حزم اأمره على الإنتقال اإىل 
القاهرة؟!.

يقول ريا�ض ال�صنباطي:
املر�ض  وكان   ... ثانية  مرًة  مر�صت  " ثم 

يف هذه املرة التيفوئيد .. وطال املر�ض 
واإ�صتدت احلمى ثم �صاء ربك اأن ينعم 
علي بال�صفاء ، ولكني ما كدت اأ�صرتد 
�صحتي ، حتى فاجاأت اأهلي مفاجاأة 

اأذهلتهم ، اإذ قررت عدم العودة اإىل الغناء 
،لأين �صعرت اأن املر�ض اأفقد �صوتي 

الكثري من طراوته ونعومته ..نعم ، اإىل 
هذا احلد اأو�صلني التيفوئيد" ...

م���ي���الد ع��ب��ق��ري��ة

السنباطي..
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اختلفت الروايات عن اللقاء الثاين الذي مت 
بعد خم�صة ع�صر عامًا م�صت على اللقاء الأول 

الذي يقول ال�صنباطي:
كان  بل   ، القاهرة  بيننا يف  لقاء  اأول  يكن  "مل 

ذلك اأيام طفولتنا ، ومازلت اأذكر تفا�صيل 
هذا اللقاء .. كان يف ليلة ممطرة يف 

حمطة �صكة احلديد الدلتا يف قرية "قرين" 
مبحافظة الدقهلية . وكانت اأم كلثوم ت�صع 

فوق راأ�صها عقاًل عربيًا ، وترتدي معطفًا من 
َفْت بني اأبيها و�صقيقها  وبر اجلمل ، وقد وَقً

ال�صيخ خالد ، وكانت اأم كلثوم ترتعد من 
�صدة الربد، واإندمج والدي مع والدها يف 

حديث عن الغناء واحلفالت ، بينما جتاذبنا 
اأطراف احلديث ، حتى و�صل القطار الذي 

كان مزدحمًا بالركاب وترافقنا يف القطار ، ثم 
اإفرتقنا ب�صبب الزحام..."

يقول الأ�صتاذ �صفيق نعمت  عن اللقاء الثاين 
الذي مت يف القاهرة بني اأم كلثوم وال�صنباطي 

ما يلي:
وكانت   ، عمره  من  الثالثني  يف  ريا�ض  "كان 

اأم كلثوم قد �صمعته يف اأغنية ُمذاعة من 
اأحلانه عنوانها "يا ريتك حبيتني زي ما 

حبيتك" وعندما اأعجبت باللحن طلبته 
هاتفيًا ، وحددت له موعدًا لزيارتها يف منزلها 
، وكان لقاًء جمياًل بعد هذه ال�صنوات ،عر�صت 

فيه اأن يلحن لها فرحب بالعر�ض ، وكان يف 
منتهى ال�صعادة ، و�صلمته كلمات اأول اأغنية 

نظمها لها من نظم "اأحمد رامي" ومطلعها "يا 
طول عذابي و ا�صتياقي ".

اأما الأ�صتاذ جربائيل �صعادة  فينقل عن نور 
الهدى ما �صمعه منها عن هذا اللقاء:

اأوديون  �صركة  مقر  يف  يومذاك  ريا�ض  "كان 
لالأ�صطوانات ، يقوم بت�صجيل اأغنية كان قد 

حلنها لين�صدها ب�صوته ، هي اأغنية )على 
بلدي املحبوب وّديني( واإذا باأم كلثوم 

حت�صر اإىل املكان لأمور تتعلق بت�صجيل 
اأغاين فيلم )وداد( الذي كانت تقوم بتمثيله 

فاأ�صمعها مدير ال�صركة الأغنية التي كان 
ال�صنباطي قد �صجلها فاأعجبت بها كل الإعجاب 
واأبدت رغبتها يف ا�صتخدامها يف فيلم )وداد( 

وقد غنتها فعال يف الفيلم املذكور ".
�صيخ امللحنني زكريا اأحمد يروي يف مذكراته 

عن هذا اللقاء مايلي :
 ، والق�صبجي  اأنا  كلثوم  اأم  بيت  يف  "..كنا 

عندما جاء لزيارة اأم كلثوم ال�صيد باروخ 
مدير �صركة اأ�صطوانات اأوديون ويف هذا 

اللقاء اأدركت اأن ملحني اأم كلثوم اأ�صبحوا 
ثالثة :ال�صنباطي ، الق�صبجي و اأنا.....".

اإذا ما ناق�صنا الأقوال املذكورة اآنفًا على 
اأ�صا�ض الواقع الثابت الذي لدينا ، لوجدنا 

اأن ما ذهب اليه زكريا اأحمد يتفق مع الواقع 
، على الرغم من اأنه مل يحدد تاريخًا معينًا .. 
قد تكون اأم كلثوم اأُعجبت بلحن ال�صنباطي 

لأغنية )يا ريتك حبيتني زي ما حبيتك( الذي 
غّناه اأحمد عبد القادر ، واأن تكون اإت�صلت 

به هاتفيًا و غري اأن الزيارة التي حتدث عنها 
�صفيق نعمة م�صكوك فيها كاأول زيارة،لأن 

الزيارة الأوىل متت يف العام 1932 ، بينما 
الأغنية التي اأعجبت بها اأذيعت يف الأذاعة يف 

العام 1934 ، كذلك الأمر بالن�صبة ملونولوج 
يف  ظهر  ما  اأول  ظهر  عذابي" الذي  " ياطول 
العام 1941 ، وهو تاريخ بعيد جدًا عن العام 
1934 الذي مت فيه ذلك اللقاء ، وعلى هذا فاإن 
كل الذي اأورده الأ�صتاذ �صفيق نعمة غري وارد 

على الإطالق ، اأما نور الهدى التي روت ما 
روت عن ذلك اللقاء فالت�صتقيم روايتها مع 

الوقائع ، فهي مل تذكر اأن اللقاء قد مت بينهما ، 
واإمنا قالت اأن اأم كلثوم اإ�صتمعت اإىل ت�صجيل 

اأغنية )على بلدي املحبوب ب�صوته( واأنها 
اأعجبت باللحن واأبدت رغبتها يف اإدخال 

الأغنية يف فيلم )وداد( بينما يف واقع احلال 
مل تعجب باللحن، والأغنية كانت مدرجة يف 

الفيلم الذي مت اإنتاجه عام 1935 ، كما اأن 
ال�صنباطي مل ي�صجل هذه الأغنية ب�صوته 

اإطالقًا ، واإمنا �ُصجلت اأول ما�ُصجلت ب�صوت 
املطرب عبده ال�صروجي ، ومن هنا تبني لنا 

اأن ماذهبت اإليه نور الهدى مل يكن �صحيحًا ، 

وال�صيء الوحيد ال�صادق يف هذه الواقعة هو 
لقاء ال�صنباطي باأم كلثوم كما ذكر ال�صنباطي 

نف�صه ، وهو ال�صيء الذي مل ت�صر اإىله نور 
الهدى يف روايتها ،اإذ يقول يف اللقاء الذي 

اأجرته معه جملة املجلة  مايلي:
مقر  يف   1932 العام  يف  اللقاء  "...كان 

اإحدى �صركات الأ�صطوانات، وكان اإ�صمها 
اأوديون وكانت هذه ال�صركة حتتكر اأغاين 

اأم كلثوم ، فعهدت اإىل بتلحني )النوم 
يداعب( ورحبت اأم كلثوم باأن اأُحّلن لها بعد 
اأن اإ�صتمعت اإىل الأغنيات التي حلنتها قبل 

ذلك.."
ويف حوار قدمي اأجراه معه ) يو�صف �صهدي( 

عام 1954 حول لقائه باأم كلثوم يقول 
ال�صنباطي :

وع�صقتها   ، املاليني  �صمعها  كما  " �صمعتها 
كما ع�صقها املاليني ، اإىل اأن جاء من يقول 

يل اأن ثومة �صمعتك يف الإذاعة وتريد 
روؤيتك ، وكنت يف ذلك الوقت ممتلئًا 

باحلما�صة ويف راأ�صي اأنغام ومو�صيقى ل 
جتد لها متنف�صًا ، ول اأعرث على من يغنيها ... 

ومل اأكن اأت�صور اإنني بعد جميئي اإىل القاهرة 
بفرتة ق�صرية �صاأقوم بالتلحني لكوكب ال�صرق 
..لأم كلثوم نف�صها.. ولكن اأم كلثوم قدمت يل 
اأغنية ) النوم يداعب عيون حبيبي( وكلفتني 
بتلحيتها فلم اأتردد ، وكانت تلك اأول قطرات 
الغيث ، فقد لقت جناحًا كبريًا ، ومن يومها 

واأنا اأ�صكب يف اأغاين ثومة ، ع�صارة فني 
وروحي ، حلنت لها ق�صائد ومونولوجات 

واأنا�صيد وطنية ، وكان كل منها يختلف عن 
اللحن الآخر روحًا ومعنى..."

دون �صك رواية ال�صنباطي عن هذا اللقاء الذي 
مل يحدد له تاريخا معينًا هي اأ�صدق رواية، 
لأنها جاءت من �صاحب ال�صرية نف�صه وهو 

يف اأوج عطائه، كذلك فاإن ما رواه زكريا اأحمد  
عن الزيارة ال�صنباطي الأوىل لأم كلثوم يعترب 

اأكرث من �صادق ، لأنها جاءت من مذكرات 
رجل مل يزاحمه اأحد على جمده ، واملذكرات 
ال�صخ�صية مهما كانت متمبزًة عاطفيًا تكون 

دائمًا �صادقًة ، ويتجلي �صدق زكريا اأحمد يف 
ت�صنيفه للملحنني الذين �صت�صتعني بهم اأم 

كلثوم يف تلحني اأغانيها عندما فال:
ملحني  اأن  اأدركت  اللقاء  هذا  ويف   ..."

اأم كلثوم اأ�صبحوا ثالثة :ال�صنباطي ، 
الق�صبجي و اأنا ..".

وقوله يعني اأن ال�صنباطي غدا امللحن الأول 
، ومن ثم الق�صبجي فزكريا اأحمد . ومن جهة 

ثانية يوؤكد اأن زيارة ال�صنباطي الأوىل لأم 
كلثوم متت بعد لقائه بها يف �صركة اأوديون 

لالأ�صطوانات الذي ذكره ال�صنباطي نف�صه.
وردًا على الأ�صتاذ �صفيق نعمة اأي�صًا حول 

اإت�صال اأم كلثوم بال�صنباطي ودعوته لزيارتها 
واإعطائه اأغنية )يا طول عذابي( ليلحنها ، 
يقول ال�صنباطي يف حديث اأدىل به ملجلة 

املجلة  مايلي :
هو  كلثوم  اأم  مع  يل  عمل  اأول  "...كان 

اأغنية )النوم يداعب عيون حبيبي(، يومها 
اأح�صرت يل الكلمات لت�صاألني راأيي فيها 

..كانت لأحمد رامي –رحمه الله- ..راقتني 
الكلمات وحلنتها ، وكان هذا باكورة اأحلاين 

للمرحومة �صيدة الغناء العربي .. ثم حلنت 
لها اأغنية اإ�صتهرت بعد ذلك الوقت )على بلدي 

املحبوب وديني( ، وبعد ذلك تعمقنا يف 
الق�صائد الدينية والعاطفية.."

يف هذا القول لل�صنباطي نكت�صف اأن ماذكره 
كل من زكريا اأحمد و ال�صنباطي حول اللقاء 
الأول يف القاهرة مع اأم كلثوم هو ال�صحيح 
، ونكت�صف اأي�صًا اأن املطربني واملطربات هم 

الذين كانوا ي�صعون اليها ، فاأم كلثوم كما 
يقول ال�صنباطي زارته يف البيت لرتى راأيه 
يف ن�ض اأحمد رامي ، ولتطلب منه اأن يقوم 

بتلحني ذلك املونولوج الرائع كاأول عمل جاد 
بينهما....

يتبني لنا من كل ما�صردناه اآنفًا ، اإن اللقاء 
الثاين بني اأم كلثوم وال�صنباطي مت يف 

اأواخر العام 1932 ، ويف بيتها ، واأنها زارته 
فيما بعد يف منزله لتطلب اليه تلحني )النوم 

يداعب( . وبالرجوع اإىل تاريخ �صدور هذه 
الأغنية مطبوعة على ا�صطوانات �صركة 

اأوديون يت�صح اأن زيارة اأم كلثوم لل�صنباطي 
متت يف اأواخر 1932 ، واأن الأغنية املذكورة 

غنتها اأم كلثوم يف العام 1934 نف�صه ، قبل 
اأن تظهر مطبوعة على ا�صطوانة قيا�ض 30 

�صم حل�صاب �صركة اأوديون يف العام 1935 ، 
ومرة ثانية يف العام 1936 

عندما ت�صدى ال�صنباطي لتلحني هذا 
املونولوج كان يدرك متامًا باأنه يدخل 

يف معركة حا�صمة بالن�صبة اإليه ، فمحمد 
الق�صبجي �صيد املونولوج على الإطالق، 
وقف على القمة بعد روائعه التي اأعطى 

)اإن كنت اأ�صامح( )ياما ناديت( )طالت لياإىل 
البعد( )يا جنم( )فني العيون( وحممد عبد 

الوهاب كان يقف على القمة املقابلة ب�صوته 
واأحلانه وروائعه ، هو الآخر رائع كما 

يف )الهوان وياك معزة( )ياترى يا ن�صمة( 
)بلبل حريان( ) مريت على بيت احلبايب( 
. اأما زكريا اأحمد فقد اأعطى كل نفي�ض يف 

املونولوج الذي زاحم فيه ما اأعطاه زمياله، 
ولعل اأبرز مونولوج غنته له اأم كلثوم يف 

تلك الفرتة هو مونولوج )ياما اأمر الفراق(.

اإ�صتفاد ال�صنباطي الذي �صبق وحلن عددا 
من املونولوجات لكل من نادرة و فتحية 

اأحمد وعبد الغني ال�صيد، واأحمد عبد 
القادر من جتربته ال�صخ�صية يف تلحني 

املونولوج وجتربة الق�صبجي بالذات ، بدءًا 
من مونولوج )اإن كنت اأ�صامح( واإنتهاًء 
باآخر اأعماله يف تلك الفرتة )يا غائبًا عن 

عيوين( وعني عناية خا�صة باأعمال حممد 
عبد الوهاب التي كانت تختلف عن اأ�صلوب 

الق�صبجي ، ومن هنا اأثرى جتربته يف 
التلحني ، وعرف كيف يت�صدى لتلحني هذا 

املونولوج وكيف يكر�ض جتارب الآخرين 
خلدمة فنه ، فاأغنى باإبداع كبري املونولوج 

املذكور باللوازم املو�صيقية امل�صرقة احلديثة 
يف كل �صيء وباجلمل املو�صيقية التي 

قطع بها �صدر البيت وعجزه، وبني الكلمة 
والكلمة يف بع�ض الأحيان دون اإعادة اأو 

تكرار- كما فعل غريه – و�صّخر اأحرف املد 
ال�صوتية الثالثة يف التلحني لي�صتفيد من 

طاقة اأم كلثوم ال�صوتية ، وخلق تباينًا 
اإن�صجاميًا بني قرار �صوت اأم كلثوم و 

جوابه يف املحط املقامي ، وبني اللوازم 
املو�صيقية التي جاءت يف جوابات قرار 

�صوت اأم كلثوم ، ويف قرارات جواب 
�صوتها اأي�صًا ، من خالل التوافقات البليغة 

يف كل قفل غنائي ، وا�صتخدم ما يعرف 
بالغمز على الأوتار لأول مرة يف تاريخ 

الغناء العربي – بيزيكاتو – ب�صورة يبدو 
معها اللحن و كاأنه خلفية هارمونية ملد اأم 
كلثوم ال�صوتي الذي اأتاح للحن اأن يطفو 

على ال�صطح �صيئًا ف�صيئًا ، حتى اأ�صرق لمعًا 
بعد اأن ا�صتقر �صوتها على القفل املثري يف 

غنائها:
و الأداء الكلثومي للحن كان اأكرث من 

�صاعري ، وهو دون �صك اأنهك ال�صنباطي 
حتى اإ�صتطاع اأن يلقنها اإياه ل�صعوبته ودقته 

، اإذ من املعروف عن مطربينا ومطرباتنا 
عدم اإجادتهم لقراءة التدوين املو�صيقي 

جلهلهم ماهية النوتة املو�صيقية حتى الآن 
، وميكن اإ�صتثناء من املطربني و املطربات 

الذين يجيدون العزف والقراءة ال�صولفائية 
كـ مطربة العواطف "ملك" التي كانت 

تلحن لنف�صها ، وتقدم حفالتها ال�صهرية 
يف م�صرحها يف القاهرة يف يوم ال�صبت 

الأول ، و"بهيجة حافظ" التي كانت جتيد 
العزف على البيانو ، ومتلك �صوتًا جمياًل ، 
ولكنها ف�صلت اإحرتاف التمثيل على الغناء 

، ب�صبب جمالها وهوايتها و "يولند اأ�صمر" 
املعروفة يف القطر العربي ال�صوري باإ�صم 

"فريوز" التي  ال�صهرية  املطربة  "ب�صمة" و 
تعلمت ال�صولفيج يف الكني�صة املارونية 

التي كانت ترتدد عليها . وعدا هوؤلء كان 
جميع املطربني واملطربات ل يعرفون �صيئًا 

عن التدوين املو�صيقي ، ناهيك عن قراءته 
كلحن غنائي ، الأمر الذي كان يدفع امللحنني 

اإىل حتفيظ املطربات واملطربني الأحلان 
التي و�صعوا ، وقد ظلت هذه الطريقة هي 

ال�صائدة حتى منت�صف اخلم�صينيات ، ومن 
ثم اإ�صتبدلت باأجهزة الت�صجيل ، بعد اإنت�صار 

اأجهزة الت�صجيل على نطاق وا�صع ، وغزوها 
للحياة املو�صيقية ، ف�صار امللحن ي�صجل 

الأغنية ب�صوته وعلى عوده ، وير�صل بها 
اإىل املطرب اأو املطربة ، ليتم حفظه كما 

جاء ب�صوت امللحن على ال�صريط امل�صجل . 
وعندما تنتهي عملية التحفيظ بهذه الطريقة 

ي�صرف امللحن على التمارين مع الفرقة 
املو�صيقية ، في�صع اللم�صات الأخرية لي�صفي 
على اللحن مزيدًا من اجلمال ، قبل اأن يظهر 

ب�صورته النهائية .
يف العام نف�صه الذي و�صع فيه اأول اأحلانه 
لأم كلثوم ، تخرج من املعهد ، ويف الوقت 
نف�صه اإحتفظ بوظيفته كمدر�ض لآلة العود 

. ويف حفلة التخرج قدم لأول مرة معزوفة 
اإ�صتهل بها و�صلة الغناء ال�صهرية ، هذه 

املقطوعة كتبها بقالب اللونغا الرتاثي من 
مقام النهوند وقد عرفت فيما بعد باإ�صم 

اليه.  ريا�ض" ن�صبًة  "لونغا 
كانت هذه املقطوعة مفاجاأة لأ�صاتذة املعهد 

وللجمهور الذي ح�صر احلفلة ، اإذ برهن من 
خاللها على طول باعه يف الأعمال الرتاثية 

، واأنه ميكن للفنان الواعي لفنه يتحدث من 
وراء القوالب الرتاثية بلغة ع�صره ، وهذا 

ما ف�صل فيه معا�صره حممد عبد الوهاب يف 
ال�صماعيات التي اأّلف ، والتي ظل يدور فيها 

بلغة املا�صي ، واللونغا كعمل فني دقيق 
وخفيف ومرح وذي اإيقاع ثنائي �صريع ، 

تتطلب مهارة خا�صة يف التاأليف ، ول اأعرف 
لونغا واحدة منذ ولدة "لونغا ريا�ض" 

اإ�صتطاعت اأن تثبت وجودها واأن تتحدث 
بلغة الع�صر واأن تدعم هذا الفن �صوى اأعمال 
�صئيلة كـ "لونغا نهاوند" لعبد العزيز حممد 

و "لونغا فرح" ملمدوح ال�صّمان و "لونغا 
عجم" جلميل عوي�ض و"لونغا را�صت" ملحمد 

عبد الكرمي .
دخلت لونغا ريا�ض يف برامج املعاهد 

اخلا�صة والر�صمية يف كل الوطن العربي 
تقريبًا . وغدت عالمة يف تخّرج الطالب 

العازف ، وما تزال هذه املقطوعة ال�صاحرة 
حتى اليوم تتحدى عامل الزمن لأنها حتدثت 

بلغة الع�صر.

الطقاطيق الماجنة و موقف محمد عبد الوهاب 
والسنباطي منها

اإحتاج حممد عبد الوهاب يف اأواخر العام 
1933 عازف عود متمكن من اأجل ت�صجيل 

اأغاين فيلمه )الوردة البي�صاء( مل يجد 
اأمامه �صوى ال�صنباطي الذي اأجمعت عليه 

الآراء كاأقوى و اأبرع عازف عود . و قد ظهر 
ال�صنباطي يف الفيلم املذكور ، ومثل 

فيه بالإ�صافة اإىل قيامه بالعزف 
مع تخت حممد عبد الوهاب 

م�صهدًا ق�صريًا جدًا ، ويتحدث 
ال�صنباطي عن ذلك فيقول :
»..... لقد كنت �صمن اأفراد 

التخت الذي �صاحبه يف 
اأغاين الوردة البي�صاء ، بل 

اأنني ظهرت يف الفيلم يف 
م�صهد مل ي�صتغرق �صوى 

ن�صف دقيقة ، وكان 
امل�صهد لفرقة ) حممد 

اأفندي ( بطل الفيلم 
الذي هو حممد عبد 

الوهاب حتى نعزف له 
اأغنية )النيل جنا�صي( 
وملا تاأخر عن ح�صور 

الربوفة ، وقفت اأنا كما 
تق�صي حوادث الفيلم 
حمتجًا و قائال : م�ض 

معقول ننتظر اأكرث من 
ده..... وكان هذا اأول 

ظهور يل يف 

ال�صينما«. 
وللحقيقة والتاريخ ، فاإن الإعجاب كان 

متبادًل بني الإثنني ، وكان ال�صنباطي يغني 
بع�ض اأغاين حممد عبد الوهاب يف حفالت 

املعهد ال�صهرية، ويف ال�صهرات 
اخلا�صة ، غري اأن الذي 
اإختار ال�صنباطي 

للعزف يف 
الفيلم 

املذكور مل 
يكن حممد 

عبد الوهاب 
، واإمنا 

قائد فرقته 
)التخت 

ال�صرقي( 
الفنان 

العربي 
ال�صوري 

الكبري)جميل 
عوي�ض( . ومنذ 

قيام ال�صنباطي 
بت�صجيل اأغاين فيلم 

الوردة البي�صاء على 
عوده اأخذ حممد عبد 

الوهاب ي�صيد 
مبقدرة 

ال�صنباطي وبراعته وموهبته يف العزف 
، ويجب اأن لنن�صى اأن جميع املقاطع 

املو�صيقية التي اإنفرد بها العود خالل غناء 
حممد عبد الوهاب لأغاين الفيلم كانت من 

اأداء ال�صنباطي ، مثال ذلك اأداء العود يف 
مونولوج )�صحيت غرامي ع�صان هناكي( 

وغريها من الأغنيات اإ�صافة للمو�صيقى التي 
رافقت م�صاهد الفيلم ، وبخا�صة مقطوعة 

)لغة الكيتار(.
كان لقاء ال�صنباطي مبحمد عبد الوهاب 

يف العام 1933 اأول لقاء له بعد لقائه باأم 
كلثوم . وكان عبد الوهاب ميثل قمة الغناء 
العربي ، بينما كان ال�صنباطي ي�صق طريقه 

يف �صماء الفن كمطرب وملحن وعازف ، 
باأناه و�صرب ، وبرغم الإعجاب املتبادل 

بني الإثنني واحلما�صة لبع�صهما البع�ض ، 
فقد �صاءت الظروف اأن ت�صوب �صماء هذا 

الإعجاب الغيوم ، واأن تتكاثر وتتلبد اأكرث 
فاأكرث ب�صبب اأم كلثوم ، التي اأخذت 
بالإعتماد على ال�صنباطي يف 
اأغانيها ، فتقل�صت العالقة 

التي بداأت بينهما باإندفاع من اجلانبني ، 
لتغدو نوعًا من املجامالت ، ولتتحول مع 

الزمن اإىل نوع من الغمز يف الت�صريحات 
املهذبة التي كانا يطلقانها ردًا على بع�صهما 

يف املنا�صبات ، لتغدو نوعًا من التجريح 
، مثال ذلك الت�صريح الذي اأدىل به حممد 
عبد الوهاب ملجلة اأخبار اليوم يف ال�صنة 

الأوىل ل�صدورها باأن ال�صنباطي عازف عود 
ليجارى وملحن قوي يف الأعمال الدينية ..

هذ القول يعني اأن ال�صنباطي لي�صلح يف 
التلحني لغري الأعمال الدينية . واأخالقيات 

ال�صنباطي كانت فوق هذا اللغو الذي 
اأريد به باطاًل .. فعبد الوهاب الذي بلغ 

الأوج يف �صراعه مع اأم كلثوم على زعامة 
ال�صاحة املو�صيقية ، كان يوزع الت�صريحات 

اجلارحة املهذبة بطريقة ذكية ، كما يقول 
ملجلة )ال�صتديو( التي كانت ت�صدر عن 

)دار احلبيب( واخت�صت بالق�صايا الفنية 
وبخا�صة ال�صينمائية اأن حممد الق�صبجي 

اأبرع عازيف العود ، وهو بقوله هذا نال من 

الق�صبجي كملحن عندما ق�صر موهبته على 
عزف العود ، مع اأن الذي علمه عزف العود 

هو حممد الق�صبجي ، اأ�صتاذ اأ�صاتذة هذا 
الفن.

اأم كلثوم التي مّلت العراك امل�صتور الذي 
لجتيده ، والذي ينال باإ�صتمرار من ملحنيها 
اإ�صتدعت ال�صنباطي يف ثورة غ�صب وطلبت 
منه اأن يلحن كل الق�صائد التي �صبق وغناها 

حممد عبد الوهاب لتغنيها .
ويحدثنا الأ�صتاذ اإبراهيم اخلوري يف 
ال�صبكة عن هذه الواقعة مبا �صمعه يف 

�صهرة خا�صة اأقامها ال�صفري الكويتي على 
�صرف ال�صنباطي عام 1980 ، فيقول اأن اأحد 

ال�صاهرين قال لل�صنباطي �صاحكًا بعد اأن 
روى له ق�صة ق�صيدة �صلوا كوؤو�ض الطال :

»كنا نعتقد اأن اأحمد �صوقي يحب حممد عبد 
الوهاب وحده ، فاإذا به يحب اأم كلثوم اأي�صًا« 

... ف�صحك ال�صنباطي وقال : »كلهم كانوا 
يعتقدون اأن ريا�ض ال�صنباطي يحب اأم كلثوم 

وحدها بينما اأنا اأحب عبد الوهاب اأي�صًا«.
فقلت له : هذا حدث ؟

فقال ال�صنباطي : » هذا قدمي .. وللمنا�صبة 
اأحب اأن اأك�صف �صرًا اأعلنه للمرة الأوىل يف 
حياتي ، عندما اإ�صتد التناف�ض بني اأم كلثوم 

و حممد عبد الوهاب يف عز �صبابهما ، طلبت 
مني اأم كلثوم اأن اأجمع معظم اأغاين عبد 
الوهاب الناجحة واأعيد تلحينها بنف�صي 

لتغنيها اأم كلثوم .. ولكنني رف�صت الإقدام 
على هذا العمل حبًا مني ملحمد عبد الوهاب و 

تقديرًا ل�صوته العظيم ...«
و�صاأله جورج اخلوري :

وماذا تفعل بال�صعراء الذين نظموا تلك 
الأغاين لعبد الوهاب ؟ هل كانوا �صيوافقون 

على فعلتك لو اأنك ر�صخت لطلب اأم كلثوم؟
قال ال�صنباطي : »كانت اأم كلثوم �صتختار 

اأ�صعار اأحمد �صوقي فقط التي اأن�صدها عبد 
الوهاب .. واأحمد �صوقي كان قد مات ..... » 

مل يقت�صر تاأثر ال�صنباطي باأ�صلوب 
الق�صبجي على املونولوج ، بل �صحب هذا 

التاأثري وجعله ميتد لي�صمل الطقطوطة فــنا، 
فقد وّجه حد�صه الفني و رف�صه املعنوي 
للطقاطيق التي كانت �صائعة اآنذاك نظمًا 

وحلنًا كثريًا من الإبتذال و الإ�صفاف ، وكان 
يغني هذه الطقاطيق جميع املطربني و 

املطربات دون اإ�صتثناء ، من اأمثال منرية 
املهدية و نادرة و فاطمة �صري و نعيمة 

امل�صرية و �صعاد حما�صن و�صميحة البغدادية 
و فريدة خمي�ض و عزيزة حلمي و �صالح 
عبد احلي و غريهم . فغنت منرية املهدية 
من كلمات يون�ض القا�صي واأحلان زكريا 
اأحمد طقطوقة "ارخي ال�صتارة اللي يف 

ريحنا" ثم طقطوقة "بعد الع�صا يحال الهزار 
و الفر�صة" من اأحلان الق�صبجي . وتعترب 

هاتان الطقطوقتان من الطقاطيق املهذبة جدًا 
اإذا ما قي�صتا بالطقاطيق الأخرى التي حلنها 
زكي مراد لنعيمة امل�صرية مثل طقطوقة "اأنا 
نامية" وطقطوقة "اأنا بنت خفة واأخت�صي" 

لعزيزة حلمي اأو مثل طقطوقة "والنبي 

توبة" التي حلنها زكريا اأحمد لنعيمة 
امل�صرية، هي :

والنبي توبة ماين �صاربه معاك دي كانت 
نوبة وعرفت هواك

والنبي توبة
اأو التي حلنها داود ح�صني لــ �صعاد حما�صن :

اأنا عندي معاد يف الدهبية اإن جه �صاأل حد 
عليه 

اأو تلك التي حلنها جميل عوي�ض لـ �صميحة 
البغدادية "على �صرير النوم دلعني" ولـ 

فريدة خمي�ض "فني حزامي يا نينه" .
اإن كل هذه الطقاطيق جعلت ال�صناطي يناأى 

بفنه عنها ، ويرتفع حتى عن التفكري يف 
التلحني على غرارها ، فاأر�صيته القروية ، 
وجذوره الدينية ، واأخالقياته اخلا�صة ، 
كل هذا باعد بينه وبني الفن اخلليع الذي 
انحدر اإليه فن الطقطوقة ... لقد اكت�صف 
بح�صه الفني ال�صليم وهو بعد ما زال يف 

اأول الطريق اأن هذا النوع من الغناء الفني 
ينحط بامل�صتوى الفني للغناء عمومًا ، 

لأنه يحرك الغرائز وال�صهوات ، ويدفع عن 

طريقها بكل اأنواع الغناء اإىل احل�صي�ض ، 
ل�صيطرة هذا النوع على كل ما عداه ، ولو 

اإقت�صر الأمر يف اأدائها على املخمورين 
وال�صكارى يف ال�صالت واملالهي الرخي�صة 

لهان الأمر ، ولكن الأمر جتاوز ال�صالت و 
املالهي اإىل �صركات الإ�صطوانات الطامعة 
اإىل مزيد من الأرباح ، ف�صجعت املطربني 

واملطربات وكتاب الأغاين وامللحنني على 
اإعطاء املزيد ، وقامت بت�صجيل تلك الأغاين 

على اإ�صطوانات كانت تدخل كل بيت باإعتبار 
الأ�صطوانات من الإخرتاعات الفنية الثقافية 
التي كانت مرغوبة اآنذاك ، وت�صبه يف اأيامنا 
هذه اأجهزة الفيديو و الراديو والتلفزيون ، 
ومن هنا كان خطر ت�صجيل تلك الأغاين على 
تربية النا�صئة املتعلقة بحوا�صها وم�صاعرها 

و متطلباتها . من خالل ال�صواهد ال�صمعية 
التي نقبنا عنها والتي تعود اإىل اأواخر 

الع�صرينيات و�صني الثالثينيات مل نعرث 
لل�صنباطي على حلن واحد من هذا النوع ، 
يدينه اأو يقلل من قيمته الفنية ، فهل رف�ض 
اأن ينحدر بفنه اإىل هذا امل�صتوى عن �صابق 

ت�صور وت�صميم وهو بعد مازال نا�صئًا ، على 
الرغم من اإنحدار داود ح�صني و زكريا اأحمد 
و �صربي النجريدي و جميل عوي�ض وحممد 

الق�صبجي اإىل هذا الدرك، اأم ماذا؟
من الثابت اأن حممد الق�صبجي مل يعط حلنًا 

واحدا من هذا النوع بعد مونولوج "اإن 
كنت اأ�صامح" واإرتفع منذ تلك الأغنية اإىل 

م�صارف مل يلحق بها اأحد . وميكن القول اأن 
موجة هذه الأحلان ركبها امللحنون كافة ، 

واأن امل�صاهري من املطربني واملطربات )عدا 
اأم كلثوم وعبد الوهاب( قد تهافتوا تهافت 
الذباب على الرثيد ، واإن ال�صنباطي فنانا 

يطمح اإىل ال�صهرة واإىل اأداء امل�صاهري اإىل 
اأحلانه مل يعط �صيئًا منها ، فهل مل يعر�ض 

عليه اأحد اأن يلحن له ، اأم رف�ض اأن يلحن هذا 
النوع من النظم الرخي�ض و املبتذل ؟!

دون �صك كان ال�صنباطي من الراف�صني ، �صاأنه 
يف ذلك �صاأن حممد عبد الوهاب ، وهو رف�ض 
تلقائي اإنبثق من تربيته الدينية ، ومن بيئته 

القروية ، ومن اأخالقياته التي ورثها من 
اإميانه الديني العميق.

السنباطي عازف عود في تخت محمد عبد الوهاب

لقاء السنباطي
 بأم كلثوم
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انت�صر املذياع اأول ما انت�صر يف ال�صرق 
العربي يف م�صر ، ثم اإنتقل منها اإىل جميع 
الأقطار العربية ، فقد تاأ�ص�صت يف القاهرة 

منذ العام 1932 عدة اإذاعات خا�صة كان 
ميلكها عدد من امل�صتثمرين الذين كان 

هدفهم الربح اأكرث من تقدمي الأعمال الفنية 
والثقافية ، وظلت هذه الإذاعات اخلا�صة 

الآخذة بالإزدياد تعمل دون رقيب اأو ح�صيب 
اأو وازع من �صمري ، وت�صتاأثر بال�صارع حتى 
العام 1934 ، عندما قررت احلكومة امل�صرية 

و�صع حد لهذه الفو�صى يف الإذاعات ، 
فاأن�صاأت يف بداية الأمر �صركة م�صاهمة ، 

اإ�صتطاعت اأن تنال لوحدها حقوق اإ�صتغالل 
الإذاعة يف م�صر من خمرتعها الإيطاإىل 
)ماركوين( . فاأقامت اأجهزتها الفنية يف 

مكان قريب من العا�صمة )جبل املقطم( 
واإبتنت ا�صتوديوهات البث يف �صارع علوي 

بك يف القاهرة . وكان ميثل احلكومة يف 
جمل�ض اإدارة هذه الإذاعة )م�صطفى بك 

ر�صى( عازف القانون املعروف ، املقّرب من 
امللك فوؤاد الأول ، و الأ�صتاذ )حممد فتحي( 
�صقيق ال�صاعر الرومان�صي )اأحمد فتحي( و 
الأ�صتاذ )مدحت عا�صم( املو�صيقي املثقف و 
امل�صهور جدًا يف الأو�صاط الفنية والثقافية.
اإفتتحت الإذاعة ر�صميًا و با�صرت عملها يف 

مايو/ 1934 حتت اإ�صم )اإذاعة ماركوين 
من القاهرة( ثم اإ�صتبدل الإ�صم عند نهاية 

العقد يف العام 1936 باإ�صم )اإذاعة اململكة 
امل�صرية من القاهرة( . وكما حدث بالن�صبة 

للحاكي- فونوغراف عند ظهوره يف اأواخر 

القرن املا�صي )الكاتب يق�صد القرن التا�صع 
ع�صر( ، حدث بالن�صبة لأجهزة الإ�صتماع 
)املذياع – الراديو( اإذ اأقبل النا�ض على 

اإقتناء هذه الأجهزة ، لي�صتمعوا اإىل برامج 
اإذاعة ماركوين ، وهم قابعون يف منازلهم 

حول الأجهزة ال�صحرية ، ومل يقت�صر �صراء 
هذه الأجهزة على ال�صعب العربي يف م�صر 

فح�صب ، بل تعدى ذلك اإىل جميع الأقطار 
العربية املجاورة منذ بداأت اإذاعة ماركوين 
القوية ببث براجمها ، اإذ ظلت هذه الإذاعة 

مع اإذاعة القد�ض التي اإفتتحها الربيطانيون 
امل�صتعمرون يف القد�ض عام 1935 الإذاعتني 
الوحيدتني يف املنطقة العربية ، ، واإذا علمنا 

اأن اإذاعة بريوت )راديو ال�صرق( واإذاعة 
دم�صق ال�صعيفتني قد اأن�صاأهما الفرن�صيني يف 

العام 1940 . واأن اإذاعة راديو ال�صرق يف 
العام نف�صه تقريبًا ، اأدركنا اأن الإقبال على 

�صراء اأجهزة الإ�صتماع الذي بداأ تقريبًا منذ 
منت�صف الثالثينيات كان بهدف الإ�صتماع 

اإىل الإذاعتني العربيتني الوحيدتني 
القائمتني اآنذاك ) قبل قيام الإذاعة الأخرى 
يف العام 1940( وهما اإذاعة ماركوين من 

القاهرة واإذاعة القد�ض من فل�صطني. 
مل جتد اإذاعة ماركوين يف اإذاعة القد�ض 

مزاحمًا فعاًل ، وكان من الطبيعي اأن 
ت�صتقطب هذه بالفعاليات الثقافية و الفنية 

والقيمة اجلماهريية العربية طوال �صنوات 
، واأن تتاأثر اإعالميًا مبا تبثه من برامج فنية 

واإجتماعية و ثقافية و�صيا�صية ، اإىل اأن 
متكنت اإذاعة ال�صرق الأدنى الربيطانية من 

مزاحمتها بع�ض ال�صيء منذ العام 1941.
اإ�صتقطبت اإذاعة ماركوين منذ ولدتها 

خمتلف الفنانني ، واأتاحت الفر�صة اأمام 
املواهب ال�صابة دون اإ�صتثناء ، فنبغ منهم 
من نبغ ، و توارى منهم من مل ي�صتطع اأن 

يثبت وجوده . وقد نال امل�صاهري من اأمثال 
)منرية املهدية ونادرة ال�صامية وفتحية 

اأحمد و مطربة العواطف ملك وبخا�صة اأم 
كلثوم وحممد عبد الوهاب و �صالح عبد 

احلي و ال�صيخ اأمني ح�صنني( ح�صة الأ�صد 
من الربامج ، كذلك اإعترب كل من )عبد الغني 

ال�صيد و اأحمد عبد القادر و جناة علي و 
رجاء عبده و عبده ال�صروجي و حممد 

بخيت و حممد �صادق( من الأوائل الذين 
حتق لهم الأف�صلية على من يليهم . اأما 

ريا�ض ال�صنباطي فقد نال اإمتيازًا خا�صًا 
بف�صل م�صطفى بك مدير معهد املو�صيقى 

العربية الذي كان ُيدر�ض فيه ، وبف�صل 
مدحت عا�صم ع�صو جمل�ض اإدارة الإذاعة 

للق�صايا املو�صيقية ، عندما اأتاحا له فر�صة 
العمر يف الأداء العلني كمطرب ، ويف 

التلحني لغريه .
و مدحت عا�صم هو الذي �صجع املطرب اآنذاك 

فريد الأطر�ض ليغني من اإذاعة ماركوين يف 
العام 1936 حلنني ملدحت عا�صم ) كرهت 
حبك ( و ) ميمي اأنا ال�صعيد يف غرامي ( . 

يقول ال�صنباطي عن بدية تعامله مع الإذاعة 
ما يلي  :

يف  والإذاعة   ، الإذاعة  طلبتني  يوم  " وذات 
راأيي لها باب �صيق ، اإذا جنح الفنان يف 

الدخول منه .. وهذا الدخول يتطلب اأ�صياء 
كثرية . فاأنت قد تدخل منه لأنك ممتاز فعاًل 
يف فنك ، وقد تدخل منه لأنك حم�صوب من 

املحا�صيب ، و قد تدخل منه لأنك ل ت�صتطيع 
الغناء و لمتتاز يف ناحية من النواحي .. و 
كذلك تدرك يف النهاية اأن اجلميع مت�صاوون 

. و ي�صتويل عليك �صعور بعدم الر�صى 
.. واأنا �صخ�صيًا كانت يل جتربة كبرية ، 

فعندما تقدمت لها باأغنيتي التي �صمعتها اأم 
كلثوم يف اإحدى الإذاعات اخلا�صة فقدرتها 
، واأعني بها )ياريتك حبيبي( كانت الإذاعة 

تعاملني معاملة الفنان املبتدئ النا�صئ 
... وعلى الرغم من مرور ال�صنني الطويلة 

التي تطور فيها اإنتاجي ، فاإن امل�صئولني يف 
الإذاعة مل يدركوا هذا التطّور .. وهذا و�صع 

�صيء للفنانني ...".
اإن املرارة املختفية وراء هذا القول الذي 

اأدىل به ال�صنباطي يف العام 1954 يدل دللة 
قاطعة على اأن الإمتيازات التي قدمت له من 

قبل )م�صطفى بك ر�صا( و )مدحت عا�صم( 
اإنح�صرت فقط على دخوله من الباب الإذاعي 

ال�صيق كما و�صفه .
كانت ح�صيلة ا�صتقطاب الإذاعة للفنانني 

واملطربني ، هو التناف�ض بني الأعالم وغري 
الأعالم على مدى �صنوات ، و اإنعك�ض هذا 

على العطاء الفني باأبعاده ، فاإ�صتهر فنانون 
مغمورون ، من اأمثال : فريد الأطر�ض 

واأ�صمهان و اإبراهيم حمودة و حممد عبد 
املطلب و اإرتفع فنانون من م�صاف النخبة 
من الأعالم ، كريا�ض ال�صنباطي و حممود 

ال�صريف وتوارت جنوم مل ت�صتطع اأن ت�صاير 
الركب املتطلع اإىل الأمام ، من اأمثال منرية 

املهدية ، ونادرة ال�صامية ، وواإنطفاأ مطربون 
، كان ميكن لهم لو اإ�صتمروا اأن يلمعوا اأكرث 

كمحمد بخيت ، وعبد اللطيف البنا . و 
الإذاعة تعامل اجلميع باإ�صتثناء حممد عبد 
الوهاب واأم كلثوم بت�صعرية واحدة �صاوت 

فيها بني النخبة املتميزة من امللحنني و 
امللحنني العاديني الذين دخلوا اأبواب الإذاعة 
كمحا�صيب ل ميلكون من الفن حتى اإ�صمه . و 
الزمن ليعرتف بالوقوف ، وقوافل الفنانني 

م�صتمرة يف م�صريتها ، ل يعيقها عائق من 
اأجل الو�صول اإىل الهدف الالنهائي يف 

احلياة املو�صيقية.
اإن الإقبال على الإ�صتماع لإذاعة القاهرة 

دفع بهذه الإذاعة اإىل اإ�صدار جملة اإ�صبوعية 
حتت اإ�صم )الراديو امل�صري( ، وهذه املجلة 

كانت تن�صر اإىل جانب الربامج املقرر اإذاعتها 
ا�صبوعيًا ن�صو�صًا لالأغاين اجلديدة املتميزة 

، وتعليقات خمتلفة ، واأبوابها منوعة 
يف الثقافة الفنية اخلفيفة ، و يف الأدب 

الق�ص�صي امل�صري و العاملي . ونظرة واحدة 
اإىل اأحد الأعداد ال�صادرة اآنذاك ، واإىل 

الربامج الأ�صبوعية التي تت�صمنها تكفي 
للتعرف على الأ�صماء التي ملعت يف دنيا 

الطرب و التلحني ، واأ�صهر تلك الأ�صماء هي : 
حممد عبد الوهاب الذي كان حتى تلك الفرتة 
مقاًل يف التلحني لغريه ، و حممد الق�صبجي 

و زكريا اأحمد اللذين ا�صتقطبا باأحلانهما جل 
املطربني و املطربات ، ثم ريا�ض ال�صنباطي 

و حممود ال�صريف وعزت اجلاهلي . اأما 
املطربون و املطربات الذين حلن لهم كل 

هوؤلء وملعت اأ�صماوؤهم عن طريق تلك 
الأحلان فهم : اأم كلثوم ، فتحية اأحمد ، نادرة 

ال�صامية ، جناة علي ، رجاء عبده ، �صعاد 
زكي ، اأ�صمهان ، ليلى مراد ، عبد الغني ال�صيد 

، اأحمد عبد القادر ، حممد بخيت ، عبده 
ال�صروجي ، اإبراهيم حموده ، حممد عبد 

املطلب ، حورية ح�صن ، �صالح عبد احلي ، 
وغريهم . وتكاد القائمة ل تنتهي كلما اأوغلنا 

قدمًا يف تقليب اأعداد املجلة ال�صادرة يف 
اأواخر الثالثينيات . و لكن ماذا عن الفرتة 

الواقعة بني عامي 1934 و 1936 ؟ ... ماذا 
عن ن�صاط ال�صنباطي خالل هذين العامني 

كمطرب وملحن ؟ 
ا�صتطاع ال�صنباطي ب�صوته الرقيق الناعم 

اأن اأن يتبواأ مكانة خا�صة يف اإذاعة ماركوين 
، من خالل ما كان يقدمه من و�صالت 

غنائية ، وكانت الو�صلة الغنائية تقدم يف 
ال�صهرة على دفعتني ، الأوىل يف م�صتهل 
ال�صهرة قبل الأخبار الرئي�صية ، والثانية 

بعدها ، وكان يقدم هذه الو�صلة ح�صب 
الظروف مرة اأو مرتني يف ال�صهر ، وكان 

يغني يف كل و�صلةعلى الطريقة املتبعة 
يف الو�صالت الغنائية ، في�صتهل احلفلة 

مبقطوعة مو�صيقية تراثية اأو مو�صوعة 
من تاإىلفه اأو مبقدمة الأغنية التي �صيغني 

، ومن ثم ينفرد بالعزف على العود ليقدم 
اإرجتالته )تقا�صيم( ، تنتهي بالعودة اإىل 

املقدمة املو�صيقية التي تعاد مرتني ، والتي ل 
يكاد ينتهي اأداوؤها حتى يبداأ عازف القانون 

اإرجتالته ، وهكذا يتعاقب اأع�صاء التخت 
ال�صرقي البارزون يف تقدمي اإرجتالتهم 
املو�صيقية ، حتى اإذا اإنتهوا من ذلك يبداأ 

الغناء باللياإىل )الغناء بكلمة يا ليل( التي 
يختمها مبواإىلا )موال( ، اأو يكتفي باللياإىل 

، ويف كلتا احلالتني تعود الفرقة )التخت 
ال�صرقي( لتوؤدي مقدمة الأغنية املو�صيقية 

عددًا من املرات ، لرت�صيخ نغمة املقام 

يف ذهن امل�صتمع ، اإيذانًا بتقدمي الأغنية 
الأ�صا�صية يف الو�صلة الأوىل ، التي تكون 
عادة دورًا اأو مونولوجًا اأو ق�صيدة . وملا 

كان ما حلنه ال�صنباطي من اأدوار ل يعتد به 
وغري معروف اأو مدّون ، فاإن ما كان يقدمه 

اإنح�صر على الق�صيدة اأو املونولوج بالن�صبة 
للو�صلة الأوىل ، وق�صيدة اأخرى و اأغنية 

خفيفة )طقطوقة( بالن�صبة للو�صلة الثانية 
. و كان يحلو له اأن يغني بع�ض اأحلانه 

التي اأعطى للمطربني و املطربات ، واإن كان 
يف�صل دائمًا اأن يعطي جديدًا ، وخري مثال 

على ما اأوردناه هو الت�صجيل الأثري لو�صلة 
غنى فيها ق�صيدة الزهرة ، واإتبع فيها ما 

ذكرناه اآنفًا .
اأ�صهر الأغاين التي غنى يف الإذاعة منذ 

تاأ�صي�صها يف العام 1934 ، اأغنية )يا ريتك 
حبيتني زي ما حبيتك( و ق�صيدة )مفادير 

يف جفنيك( لأحمد �صوقي ، التي غناها 
اأمام �صوقي قبل اأن يغنيها فيما بعد حممد 

عبد الوهاب ، و يقول ال�صنباطي: اأن اأحمد 
�صوقي �صاأله عن معنى اإحدى الكلمات يف 

الق�صيدة ، فلم يعرف ، وعندها قال يل �صوقي 
: اإياك اأن تلحن اأي كلمة دون اأن تعرف 

معناها . ويقول ال�صنباطي اأنه عمل بهذه 
الن�صيحة منذ ذلك التاريخ ، فلم يلحن كالمًا 

اأو �صعرًا اإل اإذا اإ�صتوثق من املعنى متامًا . 
اأدىل ال�صنباطي بذلك يف احلديث 

التلفزيوين اخلا�ض بتلفزيون الكويت . 
علمًا اأن ال�صنباطي اإلتقى ب�صوقي يف العام 

1931عندما غنى من تلحينه ق�صيدته 
ال�صهرية )مقادير من جفنيك( يف املعهد 

املو�صيقي .
وكذلك غنى من �صعر علي حممود طه ق�صيدة 

) يا م�صرق الب�صمات( ، ومن �صعر عبا�ض 
حممود العقاد )يا ندمي البوات( ، ومن �صعر 

اأحمد فتحي ق�صيدة )هم�صات( و موال 
)ياريت ودادي ي�صون قلبك القا�صي( ، وقد 

�ُصجل هذا املوال فيما بعد ب�صوت املطرب 
عبد الغني ال�صيد ...

ويف هذه الفرتة من حياته اإرتبط ب�صداقة 
وطيدة مع حممد الق�صبجي الذي وجد فيه 

�صدى لأحلانه واإ�صلوبه يف التلحني ، مع 
تباين وا�صح يف معامل ال�صخ�صية الفنية 

. وتعود عالقة الق�صبجي بال�صنباطي اإىل 
الفرتة التي كان يلتقي فيها ال�صيخ علي 

الق�صبجي بال�صيخ حممد ال�صنباطي ، غري 
اأن ال�صداقة توطدت بني الإثنني منذ اأخذ 

الق�صبجي يزكي ال�صنباطي يف جمال�صه و 
ميتدح فنه و اأخالقه ، ويف راأي النقاد اأن 

الق�صبجي كان عاماًل موؤثرًا و فاعاًل يف حياة 
ال�صنباطي ، ويف اإقبال اأم كلثوم وغريها 

على اأحلانه.
كذلك الأمر بالن�صبة لل�صيخ زكريا اأحمد 

الذي تعاون مع ال�صنباطي منذ اأن بداأت اأم 
كلثوم بالتعاون معه ، واإن �صاب هذه العالقة 

الفتور)عالقة اأم كلثوم بزكريا( على الرغم 
من قدمها ب�صبب التباين الكبري يف اأخالقهما 

من جهة ، ولتف�صيل اأم كلثوم ال�صنباطي على 
زكريا يف الأعمال الكبرية ، وما نقوله عن 

زكريا اأحمد بالن�صبة لعامل التف�صيل عند اأم 
كلثوم �صرى فيما بعد على الق�صبجي اأي�صًا 

، فدب اجلفاء بني زكريا و الق�صبجي من 
جهة و ال�صنباطي من جهة ثانية ، ويروي 

ال�صنباطي تفا�صيل ذلك فيقول :
كلثوم  اأم  وجه  يف  يقف  �صيء  يكن  مل   ..... "

.. كانت يف بداية �صهرتها ، وكل ما تقدمه 
يلقى جناحًا منقطع النظري ... يف ذلك الوقت 

بداأت اأحلن لها .. كان هناك الله يرحمه 
ال�صيخ زكريا و حممد الق�صبجي يلحنان لها . 

وعندما اإندجمت معها جدًا اإبتعدت قلياًل عنهما 
، فزعال..... اأنا حاولت كثريًا اأن اأ�صلح ذات 

البني ..بقا الأمور املاإىلة ...الخ ...
مل يكن هناك فائدة ... كانت الله يرحمها عند 
اإ�صرار فريد من نوعه ، عندما ت�صر ل تراجع 

فيه اأبدًا ".

يف اأوائل العام 1953 اإكت�صح ال�صنباطي م�صر كلها بلحنه ال�صعبي )على بلد املحبوب وديني( 
و�صارت الأغنية على كل فم ول�صان، وحلقت طوياًل وطوياًل ، بف�صل اللحن ال�صعبي الب�صيط 

ال�صادق و العميق ، وبف�صل الأداء املمتع الذي اأداه عبده ال�صروجي قبل اأن توؤديه ثانية اأم كلثوم 
، وت�صجله على اأ�صطوانات ل�صركة اأوديون ، فما ق�صة هذه الأغنية ، وملاذا غناها عبده ال�صروجي 

قبل اأم كلثوم؟!
اإذا األقينا نظرة على اأحلان ال�صنباطي يف تلك الفرتة من حياته ، جندها تائهة تفتقر اإىل ال�صخ�صية 

الفنية ، باإ�صتثناء الأحلان الدينية التي اأعطى ، ومونولوج النوم يداعب ..... كان كغريه من 
امللحنني الذين يبدوؤون حياتهم عادة بتقليد الكبار ، غري اأننا ل نعرف له حلنًا واحدًا نحى فيه 

منحى �صيد دروي�ض يف التلحني ، اأو نهج اأبي العالء حممد يف الق�صيدة . �صحيح اأنه تاأثر مبحمد 
الق�صبجي وحممد عبد الوهاب يف بع�ض اأعمالهما ، ولكنه مل يخ�صع طوياًل لهذا التاأثري الذي مل 

يكن من القوة كي يطبع اأعماله بطابعهما ، واإن مل�ض فيه التجديد الذي يتوق اإىله ، ودّله يف الوقت 
نف�صه على الطريق التي يجب اأن ي�صلكها وعلى الأ�صلوب احلديث الذي عليه اأن ينتهجه . وب�صورة 

عامة فاإن �صخ�صية ال�صنباطي مل تتبلور فنيًا ومل تتخذ م�صارًا وا�صحًا اإل بعد العام 1933 ، وهو 
العام الذي مت فيه لقاوؤه باأم كلثوم . وميكن القول اأن التاأثري الذي خ�صع له يف جممل اأعماله التي 

�صبقت )النوم يداعب( على الرغم من التاأثريات الوافدة التي نوهنا بها كانت من اأعمال اأبيه ال�صيخ 
حممد ال�صنباطي ، وخا�صة الأغاين اخلفيفة ، التي وجدنا لها م�صابهًا يف اأعمال اأبيه ، كما ذكر 

هو بالذات ، فاإذا اأ�صفنا اإىل هذا اإلتزامه منذ بداية حياته الفنية كهاو يف املن�صورة ثم كمحرتف ، 
لوجدنا اأن )ليتو باروخ( وكيل �صركة اأوديون لالأ�صطوانات هو الذي اإت�صل به ، وهو الذي طلب 

اليه اأن يلحن لعبد الغني ال�صيد ، واأحمد عبد القادر ، وحممد ال�صادق و جناة علي و من ثم تو�صعت 
رقعة اإت�صالته ، عندما طلبت نادرة ال�صامية ومنرية املهدية وفتحية اأحمد ، اأن يلحن لهن . وكان 

الرجل الديناميكي الذي يقف وراء كل هذا هو )ليتو باروخ( الذي اإكت�صف مبكرًا موهبته ، اأو لنقل 
مدحت عا�صم الذي اأر�صد باروخ ودّله على موهبة ال�صنباطي . وكما جلاأ املطربون و املطربات اإىله 

يلتم�صون اأحلانه ، جلاأت اإىله اأي�صًا اأم كلثوم . 
وميكن القول اإن البداية )ولدة اأغنية على بلد املحبوب وديني( بداأت منذ اأن قام بنك م�صر 

بتاأ�صي�ض �صتوديو م�صر لل�صينما يف العام 1934 ، فاأراد اأن ي�صتهل اإنتاجه بفيلم تاريخي �صخم 
تكون بطلته اأم كلثوم . فعهد اإىل ال�صاعر اأحمد رامي بتاإىلف الق�صة واأغاين الفيلم ، واإىل املخرج 

الأملاين )فريتز كرامب( بالإخراج ، على اأن ي�صاعده يف ذلك املخرج ال�صاب القادم حديثًا من باري�ض 
)اأحمد بدلخان(.

وهكذا ولدت ق�صة )وداد( التي جتري حوادثها يف ع�صر املماليك ، لتغدو فيلمًا و ليلعب دور 
البطولة فيه اإىل جانب اأم كلثوم املمثل القدير اأحمد عالم ، اأما اأغاين الفيلم فقد عهد بتلحينها اإىل 
الق�صبجي و زكريا و ال�صنباطي. وزيادة يف الإي�صاح فاإن اأ�صتوديو م�صر اإتفق مع اأم كلثوم على 
اأجر حمدد لقاء التمثيل و الغناء ، واإتفق مع كل الفنيني الآخرين عن طريق امل�صرف على الإنتاج ، 
الأ�صتاذ اأحمد �صامل الذي غدا فيما بعد جنمًا �صينمائيًا معروفًا ، كما اإتفقت مع �صركة اأوديون على 

ت�صجيل �صوت الفيلم واأغانيه يف اأ�صتديوهاتها ، وملا كانت اأم كلثوم تعتمد على زكريا و الق�صبجي 
يف تلحني اأغانيها ، ومازالت م�صككة يف قدرة ال�صنباطي يف التلحني لها ، برغم جناحها الكبري يف 

)النوم يداعب( فقد مت الإتفاق على اأن يلحن ال�صنباطي اأغنيتني فقط ،هما : ن�صيد )حيوا الربيع( 
و )على بلد املحبوب وديني( ، وبالرجوع اإىل حديث لريا�ض ال�صنباطي حول اأغنية )على بلدي 

املحبوب( اأذيع �صمن لقاء طويل مدته �صاعة من الزمن من اإذاعة القاهرة يف العام 1977 قال مايلي 
:

 ، رامي  لأحمد  وديني(  املحبوب  بلد  )على  اأغنية  كلمات  ومعه  �صامل  اأحمد  املرحوم  "جاءين 
معتذرًا باأنها الأغنية الوحيدة التي �صاأحلنها يف الفيلم .. فيلم وداد ... وبعد اأيام اأنهيت تلحينها 

، و�صلمتها لأحمد �صامل ، ليعود اإىل يف اإىلوم التاإىل ليقول اأن اللحن مل ينل الر�صى ، ومل يحظ 
بقبول اأم كلثوم . وطلب اإىل اأن اأحلنه ثانية ، فرف�صت ، واإن زرع قول اأم كلثوم الذّوّاقة ال�صك 
يف مقدرتي .. فطلبت منه اأن يكلف ملحنًا اآخر بتلحينها، واأعلمته باأين �صاأعطي اللحن لعبده 

ال�صروجي ....
ويتابع ال�صنباطي فيقول : الذي حدث هو اإفتتان )باروخ( باللحن ، ف�صجله ب�صوت عبده ال�صروجي 

، وقبل اأن ينتهي الفيلم ظهرت الأغنية وجنحت جناحًا �صعبيًا كبريًا ، وزادها جناحًا على جناح 
ظهورها ثانية يف فيلم وداد ب�صوت اأم كلثوم وعبده ال�صروجي الذي قام بدور ثانوي يف الفيلم 

املذكور ، غنى فيه مذهب الأغنية فقط بينما غنت اأم كلثوم الأغ�صان ...
وي�صتمر ال�صنباطي يف �صرد ذكرياته عن هذه الأغنية قائاًل : بعد جناح الأغنية واإقبال النا�ض عليها 

، طلبت اأم كلثوم اأن ت�صجلها ب�صوتها حل�صاب �صركة اأوديون ، فاإ�صرتطت اإر�صاء عبده ال�صروجي 
اأوًل ، ومت ذلك . وظهر حلني الثاين اللي هو )على بلد املحبوب( ب�صوت اأم كلثوم يف اأ�صطوانة 

اأوديون كاأغنية من اأغاين الفيلم.
اإن هذه الأغنية مل تنل اإعجاب اأم كلثوم عندما اإ�صتمعت اليها لأول مرة �صجلت مبيعاتها عند 

ظهورها رقمًا ب�صوتها خياليا، اإذ بلغ ربح ال�صركة منها 18 األف جنيه . وبالعودة اإىل ماذكره 
ال�صنباطي يف احلوار مع جملة املجلة  يتبني لنا من قوله :" ... ثم حلنت اأغنية اإ�صتهرت بعد ذلك 

وهي )على بلد املحبوب وديني( ". 
اإنه حلن لها هذه الأغنية خا�صة ، وهو �صادق يف ذلك ، غري اأن اأم كلثوم مل تعجب باللحن يف بداية 

الأمر ، فغناه عو�صًا عنها عبده ال�صروجي ، وهذا ما جعله يروي الواقعة كاملة يف حديثه الإذاعي ، 
واإكتفى بحديثه ملجلة املجلة بذكر الأغنية على اأنها حلنه الثاين لأم كلثوم . 

مايعنينا يف هذا كله الأغنية نف�صها، التي حملت ال�صيء الكثري من تاأثريات الأجواء امل�صرية 
احلميمة ، ومن تاأثريات حلنه ال�صهري )لونغا ريا�ض( على الرغم من اإختالف اللحنني يف املقام 

والطابع اللحني ، فــ )لونغا ريا�ض( هي من مقام النهوند كما اأ�صلفنا و اأغنية )على بلد املحبوب( 
من مقام البياتي . 

لقد غدت هذه الأغنية ، اأغنية جماهريية ، فاإجتاحت الوطن العربي من اأق�صاه لأق�صاه لتغدو 
ب�صبب حتديها الدائم لعاديات الزمن الفنية و غري الفنية اأغنية تراثية فلكلورية، اإذ ما زال النا�ض 

يتعاي�صون معها يف كل املنا�صبات ، برغم مرور ن�صف قرن على ولدتها ، وبذلك فر�صوا دميومتها، 
لتظل �صاهدًا على العطاء الفني ال�صخي ، وعلى عظمة هذا العطاء ، وفيما يلي نورد ن�ض الأغنية 

التي نظمها اأحمد رامي.

السنباطي الرقيق وإذاعة ماركوني

على بلد المحبوب وديني
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لقد راأى ال�صنباطي خالل حلظات مل ت�صتمر طوياًل يف 
�صورة هذا الرجل اآلم ال�صعب كلها و كراهيته له ... راأى 
فيه الر�صا�ض الذي �صرع مئات املواطنني ، و املظاهرات 

الدامية و الظلم و الإ�صتبداد فلم ي�صتطع الإ�صتمرار يف 
العزف ، اإذ ما كاد اإ�صماعيل �صدقي يتخذ مكانه يف ال�صف 

الأمامي من القاعة و من حوله حا�صيته و املتزلفون له ، 
حتى قطع العزف ، و نه�ض حاماًل عوده بيمينه ، ثم قفز 

من على خ�صبة امل�صرح اإىل القاعة ، واأمام ده�صة احل�صور 
غادر القاعة و هو يتمتم بكلمات مبتورة وغا�صبة :

".... ده  للرجل  ....اأعزف  كالم  ده   .... "
و حلق به )م�صطفى بك ر�صا( و )ح�صن اأفندي اأنور( يف 

حماولة منهما لإقناعه بالعودة ، ولكنه رف�ض و اأ�صر على 
موقفه .

ويف اإىلوم التاإىل غدت احلادثة واإ�صم ريا�ض ال�صنباطي 
املو�صيقي ال�صاب حديث النا�ض و ال�صحافة . و اأفردت له 
جملة روز اإىلو�صف مكانًا بارزًا . لقد اإ�صتطاع ال�صنباطي 

عن طريق هذه احلادثة العفوية الغا�صبة اأن يعرّب عن 
�صمري اجلماهري ، ولكن.! هل مرت هذه احلادثة ب�صالم 

؟! الذين عاي�صوا تلك الفرتة يقولون : اأن امل�صئولني 
حاولوا ال�صغط على �صركات الإ�صطوانات و الإذاعة بعدم 

التعامل معه ، فمنهم من اإن�صاع ، ومنهم من تعلل ، و 
منهم من اإعتذر لل�صنباطي بالذات عن واقع احلال . 

ال�صحافة املوالية لإ�صماعيل �صدقي با�صا �صنت عليه حملة 
م�صعورة ، وخا�صة جملة ال�صباح التي كتب �صاحبها 

)م�صطفى الق�صا�صي( واأخوه رئي�ض حتريرها عدة 
مقالت جرحت ال�صنباطي يف الأعماق ، ولكنها مل ت�صتطع 

اأن تذل كربياءه و اإعتزازه بنف�صه . ويروي ال�صنباطي  
هذه احلادثة باأمل كلما تذكرها فيقول :

 ... الظروف  عليه  متر  مل  اآدم  اإبن  هناك  "......لي�ض 
ظروف �صعيدة و ع�صيبة ، توفيق و عدم توفيق ، 
فلو�ض و قلة فلو�ض ، ف�صل يف احلب و �صعادة يف 

احلب ...لزم ... ب�ض اأنا م�صيت م�صوار قا�صي ..تعبت.. 
تعبت حلد ما ربنا وفقني وو�صلت اإىل ما و�صلت اإىله 

..تعبت متامًا ، وُهوجمت ، وُحوربت ، و�ُصتمت يف 
اجلرائد و املجالت . كانوا يحاربونني حماربة كبرية ، 
لأين اإتخذت موقفًا من ق�صية ل م�صاومة فيها ... كانوا 

يحاربونني حماربة كبرية ، حتى يف رزقي ، كتبوا : 
اإيه الفالح ده ...كانوا يقولون عني فالح .. وماله ، ما 

اأنا فالح ..قالوا : فالح جه يزاحم العمالقة اأو العباقرة ، 
حاجه زي كده ..يف القاهرة ... وقالوا : اإرجع البلد اللي 

جيت منه يا فالح ....."
ويكمل ال�صنباطي :

كان   .. ال�صباح  اإ�صمها  قاهرية  جملة  وقتها  "كانت 
�صاحبها اإ�صمة )م�صطفى الق�صا�صي( ..هو و اأخوه 

رحمهما الله ..�صاحمهما الله ..كانا يتقا�صيان من 

جهات معينة ..كانا يتقا�صيان لطم�ض اإ�صم ريا�ض 
ال�صنباطي وهو ي�صعد ال�صلم الذي ين�صده لتاأخرية 

...لعرقلته .. يرونني طلعت �صلمة ، يحاولون اإنزاإىل 
�صلمتني ..... كانت اأيام �صعبة للغاية ، و لكنني و احلمد 

لله مل اأتراجع ...".
كانت حادثة )اإ�صماعيل �صدقي با�صا( من الأ�صباب التي 

حجبت و منعت عنه املجال الذي ين�صط فيه فنيًا ، فاإبتعد 
عنه جميع املطربني و املطربات باإ�صتثناء اأم كلثوم و عبد 
الغني ال�صيد ، ويف تلك الأوقات الع�صبية كلفته اأم كلثوم 

بتلحني ق�صيدة )عيد الدهر( لأحمد �صوقي ، وحلن لعبد 
الغني ال�صيد مونولوج )غاب بدري عن عيوين( .

بعد م�صي عام وبع�ض العام على تلك احلادثة ، �صقطت 
وزارة )�صدقي با�صا( اأمام مد اجلماهري العارم ، وفاز 

حزب الوفد باأغلبية �صاحقة يف الربملان ، وجاءت 
وزارة وفدية جديدة من حياته الفنية بعيدًا عن الأهواء 

ال�صيا�صية.
مل تكن ق�صيدة )عيد الدهر( ومونولوج )غاب بدري( 

العملني الوحيدين اللذين اأعطاهما ال�صنباطي يف تلك 
الفرتة ، فقد ذكر يف اإحدى املقابالت الإذاعية مايلي)19( 

:
كوؤو�ض  )�صلوا  بق�صيدة  ب�صتغل  كنت  الأيام  تلك  " يف 

الطال( وهي ق�صيدة �صعبة جدًا .. تفرغت لها متامًا و 
عملت فيها �صنة كاملة ، و لهذه الق�صيدة ق�صة ..كانت 

اأم كلثوم يف ق�صر الب�صوات حتيي ليلة �صاهرة لأ�صدقاء 
هذا البا�صا ، ويف تلك ال�صهرة التي �صمت فيما �صمت 

ال�صاعر العظيم اأحمد �صوقي ، تقدم منها اأحد الب�صاوات 
و قّدم لها كاأ�صًا من الوي�صكي .. و مبا اأن اأم كلثوم ل 

تقارع اخلمر ، فقد و�صعت الكاأ�ض على فمها و مل مت�صه 
ب�صفتيها ... 

ويتابع ال�صنباطي حديثه فيقول : يف اإىلوم التاإىل تلقت 
اأم كلثوم من اأمري ال�صعراء ر�صالة ، تت�صمن ق�صيدة ، 

فاإحتفظت بها بع�ض الوقت ، وعندما نعى الناعي اأحمد 
�صوقي ، تاأثرت ، ول اأدري ما الذي جعلها تت�صل بي يف 

ذاك اإىلوم احلزين لتطلب اإىل احل�صورفورًا ، وما كدت 
اأ�صل لبيتها )كانت تقيم يومذاك يف �صقة عمارة بهلر 

بالزمالك( حتى قدمت يل ر�صالة �صوقي وقالت : اإقراأها .!
فقراأتها ، لت�صم �صوى ق�صيدة �صوقي �صلوا كوؤو�ض الطال 

الت تروي احلادثة اإياها :
�صلوا كوؤو�ض الطال هل لم�صــــت فاها وا�صتخربوا الراح 

هل م�صت ثناياها
بانت على الرو�ض ت�صقيني ب�صافيــــة ل لل�صالف ول 

للورد رياهـــــــــــا 
ما �صّر لو جعلت كاأ�صي حرا�صفهــــــا ولو �صقتني ب�صاٍف 

من حمايــــــاها 
هيفاء كالبان يلتف الن�صيم بهـــــــــــــا ويلفت الطري حتت 

الو�صي عطفاهـا 
حديثها ال�صحر اإل اأنه نغــــــــــــــــــم جرت على فم داود 

فغنـــــــــــــاها 
حمامة الأيك من بال�صجو طارحــــــها ومن وراء الدجى 

بال�صوق ناجــاها
القت اإىل الليل جيدًا نافرًا و رمــــــت اإىله اأذنًا و�صارت 

فيه عيناهـــــــــا 
وعادها ال�صوق لالأحباب فاإنبعـثــــــت تبكي وتهتف اأحيانًا 

ب�صكـــــــــواها
يا جارة الأيك اأيام الهوى ذهبــــــــت كاحللم ،اآها ،لأيام 

الهوى اآهـــــــــا
قلت لها ق�صيدة رائعة ، فروت يل احلادثة ، والدموع 

ترتقرق من عينيها ، لأعي�ض ال�صعر الذي نظمه �صوقي 
فيها ، ثم طلبت اإىل تلحينها.

ا�صتغرق تلحني هذه الق�صيدة زمنًا طوياًل ، فقد اإ�صتلمها 
ال�صنباطي يف العام 1932 ومل ينهي تلحينها اإل بعد 

�صنوات . و ملا كانت اأم كلثوم منهمكة اآنذاك بالإ�صتعداد 
لفيلمها الثاين )ن�صيد الأمل( فقد اأرجاأت غناء الق�صيدة 

حتى نهاية الفيلم ، على اأن رواية ال�صنباطي حتتاج اإىل 
تاأمل ، اإذ من املعروف باأنه بداأ يلحن لها يف العام 1932 ، 
و بع�ض الباحثني يقولون يف العام 1934، فكيف اإت�صلت 

به اأم كلثوم يف يوم وفاة �صوقي يف العام 1932؟! 
اأرادت اأم كلثوم اأن يلحن اأغاين فيلم )ن�صيد الأمل( كل 

من زكريا و الق�صبجي و ال�صنباطي ، غري اأن الق�صبجي 
ارتاأى اإبعاد زكريا اأحمد لأن ق�صة الفيلم حديثة ، وتتطلب 

اأحلانًا جديدة ل تدخل يف نطاق زكريا اأحمد املت�صبث 
باللون القدمي ، و اإقتنعت اأم كلثوم وتوزعت اأغاين الفيلم 
بني الق�صبجي و ال�صنباطي ، فكان من ن�صيب الق�صبجي 

اأغاين )منيت �صبابي( )يا اللي �صنعت اجلميل( )نامي 
يا مالكي( و )يا جمد( ومن ن�صيب ال�صنباطي اأغاين 

)ن�صيد اجلامعة( )افرح يا قلبي( و )ق�صيت حياتي( ، 
وقبل اأن نخو�ض يف اأغاين ن�صيد الأمل ينبغي الوقوف 

اأمام ق�صيدة )عيد الدهر( و مونولوج )غاب بدري عن 
عيوين(.

نظم �صوقي ق�صيدة )عيد الدهر( قبل و فاته يف مديح 
الأمري فاروق ، وعندما بداأت الإ�صتعدادات لتويل الأمري 

فاروق �صلطته الد�صتورية بعد بلوغه ال�صن القانونية 
خلفًا لأبيه امللك فوؤاد الأول ُطلب من اأم كلثوم اأن 

تقدم �صيئًا بهذه املنا�صبة ، فدفعت بهذه الق�صيدة اإىل 
ال�صنباطي الذي وجد فيها متنف�صًا بعد حادثة اإ�صماعيل 

�صدقي با�صا ، فلحنها بحما�صة اآماًل من ورائها اأن 
يتخل�ض من ال�صغط الذي يتعر�ض له ، وكان تلحينه لها 

قويًا ، وغنتها اأم كلثوم يف حفل كبري ، مبنا�صبة ت�صلم 
امللك فاروق �صلطاته الد�صتورية كافة ، وكان ذلك يف العام 

1935 . وتقول اأبيات الق�صيدة :
املُلك بني يديك يف اإقبالـــــــــــــه عوذت ملكك بالنبي و 

اآلــــــــــــــه 
حر ، واأنت احلر يف تاريخـــــــه �صمح ، واأنت ال�صمح يف 

اإقبالـــــــه 
يفديك ن�صرانيه ب�صليبـــــــــــــــه و املنتمي )لـ حممد( 

بهاللـــــــــــه
يجدون دولتك التي �صعدوا بهــــــا من رحمة املوىل ومن 

اأف�صالــــــه
ملك ت�صاطره ميامن حالـــــــــــــه وترى باإذن احل�صــن 

ماآلــــــــــــــه
فكاأنك الفاروق يف كر�صيــــــــــــه نعمت �صعوب الأر�ض حتت 

ظالله 
يا جنة الوادي و نزهة روحــــــــه ونعيم مهجته وراحة 

بالـــــــــــــــه 
الله �صاغك جنتني خللقـــــــــــــــه حمفوفتني باأنعم 

لعيالـــــــــــــــــــه 
فاروق جملها وزان �صفافهـــــــــا عر�ض يلوذ ال�صعب حتت 

ظاللــــــه
فكاأن عيدك عيدها ملا م�صـــــــــى فيها الب�صري بب�صره و 

جمالــــــــــــه 
تهني بعيدك يف املمالك و ا�صلمى يف ال�صلم لالآلف من 

اأمثالــــــــــــــه 
اأما مونولوج )غاب بدري( فهو من ال�صعر الغنائي 

الرومان�صي الذي راج يف الثالثينيات ، و�صيطر على 
اأنواع الطرب الأخرى حتى نهاية اخلم�صينيات تقريبًا 

، حلن ال�صنباطي هذا املونولوج يف الفرتة نف�صها 
التي حلن فيها )النوم يداعب( وعر�صه على اأم كلثوم 
فتحم�صت له يف البداية ، ثم نف�صت يدها منه بدعوى 
اأنه يخاطب و يتغزل باإمراة ، مع اأنها غنت الكثري من 

الأغنيات املماثلة .
ال�صنباطي اأعطى هذه الأغنية ال�صاعرية فيما بعد ، اإىل 

املطرب عبد الغني ال�صيد ، الذي خرج بها اإىل النا�ض قبل 
ظهور اأغنية عيد الدهر و بعد النوم يداعب ، ويعترب هذا 

املونولوج من الروائع التي مل تتكرر و ظاهرة تلحينية 
اإنفرد بها ال�صنباطي يف تلحني ال�صعر الغنائي حتى 

غدا مدر�صة قائمة بذاتها ، نحى نحوها حتى حممد عبد 
الوهاب يف ق�صيدة )مهيار الديلمي( العمودية )اأعجبت 

بي( و التي ظهرت بعد )غاب بدري( . 
اعتمد ال�صنباطي يف تلحني هذه الق�صيدة ، قبل اأن 

يتخذها اأ�صلوبًا له ، على عفوية موهبته ، وتبداأ 
الأغنية مبقدمة طويلة نوعًا ما ، ينفرد بها العود يف 

مقاطع �صريعة موزونة ، لت�صاركة الفرقة املو�صيقية يف 
�صرب الإيقاع باإنفعال اأخاذ ، حتى اإذا بداأ الغناء بداأ 
معه الإنبهار باملد ال�صوتي الذي اإ�صتغل فيه الأحرف 

ال�صوتيه الثالثة من خالل اإندماج املعاين بالأداء املعرب 
الذي كانت تقطعه اجلمل املو�صيقية الر�صيقة ، و اللوازم 

اخل�صبة مف�صلة بني عجز البيت و �صدره ، حتى اإذا 
اأ�صرفت على نهايتها متنى املرء لو يظل يف الأجواء 

ال�صاعرية التي غدا فيها ال�صعر مو�صيقى ، والغناء �صعرًا 
، ونداء النجم و الليل واحلبيب �صحرًا و �صجنًا و فرحًا

غاب بدري عن عيوين بعد اأن ذقت ر�صـــاه
ل�صت اأدري خربونــــي كيف ين�صاين هواه

يوم قالت : يا حبيب القلب ودع لفراقــــي
قلت : ما اأق�صاك يا دهر و ما اأق�صى �صقائي

ووقفنا نذكر العهد و اأيام الو�صـــــــال
وبكينا و جرى الدمع على اخلد و �صال

ودعتني قلبها يهفو و قد رق لقلبي وغدا اإىلوم حنونـا
قبلتني ثغرها الب�صام قد اأثبت حبي بعد اأن كان �صنينا

ا�صكنتني ريحها راح املنى و به كل الأمل
اإمنا وقت الهناء عند اإهداء القبـــــــــــــــل
هذه الرو�صة كانت مرتعًا وقت �صبانا

هذه الزهرة فاحت ريحها يحكي هوانا

ذلك البدر ندميي يف الدجى عند الظالم 
ذلك النجم عليمي طول ليلي ل اأنـــــــام

عندما ظهرت هذه الأغنية )املونولوج( كانت تتطلب 
م�صتمعًا خا�صًا غري امل�صتمع العادي الذي األف ال�صوت 

اجلميل و الأداء اجليد و اللحن الب�صيط .... كان التلحني 
هو ال�صيد يف هذه الأغنية ، و هو وحده الذي اإرتفع بها 

اإىل م�صارف مل يبلغها اأي مونولوج عند ظهوره ، اللهم 
اإل اإذا اإ�صتثنينا بع�ض اأعمال الق�صبجي اخلارقة ، كما 

يف مونولوج )يا جنم( و مونولوج )فني العيون( و كل 
هذه الأغنيات من الزجليات بخالف )غاب بدري ( التي 
كانت من ال�صعر الغنائي ، وهي ت�صبه يف هذا امل�صمار 

مونولوج )يا غائبًا عن عيوين( لرامي و الق�صبجي ، يف 
تعدد قوافيها و تفعيالتها ، وذلك لإتاحة مزيد من اخليال 
املو�صيقي يف ا�صتخدام الإيقاعات و الإنتقالت املقامية . 
ومن هنا كان تفرد هذا املونولوج ، نظمًا و حلنًا و اأداًء ، 

كظاهرة لها خ�صو�صية مل ينتبه لها النقاد يف حديثهم عن 
ال�صعر الغنائي ، ومل يدركوا اأنها كانت املفتاح احلقيقي 

لكل اأحلان ال�صعر الغنائي الذي جاء فيما بعد . 
مل يقت�صر اإنتاج ال�صنباطي يف العام ، 1936 و هو العام 

الذي �صبق ظهور فيلم )ن�صيد الأمل( على اأغاين )غاب 
بدري( و )�صلوا كوؤو�ض الطال( التي تاأخر ظهورها ، اإذ 

اأعطى يف اأواخر هذا العام اأغنية ثانية لعبد الغني ال�صيد 

، هي اأغنية )�صفت الأمل( التي راجت كثريًا بف�صل حلنها 
املتقدم على �صواها و اإيقاعاتها احلديثة، و اإ�صتخدامات 

)الكا�صتنييت( يف الإيقاع الراق�ض املرح لالزمتها 
الوحيدة ،و تقول كلمات الأغنية :

�صفت الأمل و الهنــــــا وجف دمعي و نوحــــــــــي 
من يوم ما قلت اأنـــــــا كمان بحبك يا روحـــــــــي

ن�صيت مرار الهــــــوان و راح عذابي و اأنينـــــــــي
و ذقت �صهد احلنــــــان و الدنيا حليت يف عينـــــــي

من يوم ما قلت اأنـــــــا كمان بحبك يا روحــــــــــي
تعاإىل بعد ال�صجـــــــون نعي�ض يف جو الأمانــــــــي
بني الطيور و الغ�صون و نبني ع�ض التبانــــــــــــي

ل يف عذول يعذلنــــــا و ل ح�صود يح�صدنـــــــــــــا
من يوم ما قلت اأنـــــــا كمان بحبك يا روحـــــــــي
يا ريت يدوم الزمـــان من بعد قرب احلبيــــــــــب
اإل الزمان مهما كـــان طويل يف و�صله قريـــــــب
�صفت الأمل و الهنـــــا و جف دمعي و نوحــــــــي 
من يوم ما قلت اأنــــــا كمان بحبك يا روحــــــــــي 

كذلك ظهرت له مقطوعة مو�صيقية ق�صرية بعنوان 
)رق�صة �صنغهاي( ذات طابع مرح ، و ل ت�صلح للرق�ض 

ال�صرقي ، اأو اأي رق�ض اآخر من اأنواع الرق�ض ، و ل تعرب 
ل من قريب و ل من بعيد عن مدينة )�صنغهاي( ال�صينية ، 
اأو اأي �صيء �صيني اآخر ، و هي اأقرب من اأنغامها ووزنها 

اإىل اللونغا منها اإىل الرق�صة و ل اأدري ملا اأ�صماها بهذا 
الإ�صم.

يف العام نف�صه ظهر له عمل اآخر هام هو ق�صيدة 
)هم�صات( لل�صاعر اأحمد فتحي و قد غناها ال�صنباطي 

بنف�صه ، عددًا من املرات يف و�صالته الإذاعية ال�صهرية 
، الق�صيدة تنهل من تاأثريات )غاب بدري( ولكنها متتاز 
عنها بتاأثريات رفيعة ، �صيغرف منها ال�صنباطي طوياًل ، 
قبل اأن تتوقف عنده الكال�صيكية اجلديدة يف التلحني ، 
مبتعدًا مرة واحدة عن الإجتاة الرومان�صي الذي اأوغل 

فيه هادفًا اإىل التفوق على الق�صبجي اأكرث من جماراته ، 
دون اأن يهتم باإبداعات حممد عبد الوهاب ، لأنه كان يرى 

العلم احلقيقي و امل�صتقبل الو�صاء يف املعلم ال�صامت 
حممد الق�صبجي . 

اإمتدت تاأثريات هم�صات اإىل اأكرث اأعمال ال�صنباطي 
التي جاءت فيما بعد ، ومل ينجو منها حتى حممد عبد 

الوهاب الذي عرف كيف ي�صّخر موهبة الآخرين ملوهبته 
، فهو بخالف �صائر امللحنني ميلك �صوتًا ذهبيًا نادرًا ، 
و مقدرة تلحينية كبرية ، و تفوقًا يف اإقتبا�ض الدرر ، 

وكانت )هم�صات( واحدة من تلك الدرر التي لعبت دورًا 
يف اإنتقاله من املنحى التقليدي يف تلحني الق�صائد اإىل 

املنحى اجلديد الذي اإ�صتهر به .

حادثة
أحمد صدقي

باشا

مل يتخل ال�صنباطي يف عمله يف املعهد املو�صيقي كمدر�س الآلة 
العود ، كذلك مل يتخل عن احلفالت ال�صهرية والغناء فيها بدافع 
اإر�صاء ميوله املو�صيقية من جهة ، و مدير املعهد م�صطفى بك 
ر�صا )17( واأ�صتاذه ح�صن اأفندي اأنور من جهة ثانية . وكان يقدم 
يف اإحدى احلفالت فا�صاًل على العود قبل البدء بالغناء ، ويف 
اإحدى هذه احلفالت وبينما كان يوؤدي على عوده بع�س التقا�صيم 
�صرت همهمة بني احل�صور وتوجهت االأنظار نحو الرجل اخلطري 
الذي دخل القاعة مع حا�صيته ، قبل اأن يتوجه مع م�صطفى 
بك ر�صا نحو املقعد املخ�ص�س له ، مل يكن هذا الرجل اخلطري 
�صوى اإ�صماعيل �صدقي با�صا رئي�س وزراء م�صر اآنذاك و جالدها 
، والرجل الذي وقف وحده مع االإنكليز و امللك �صد �صعب م�صر 
العربي و اأمانيه القومية يف احلرية و االإ�صتقالل ، وهو الذي قمع 
املظاهرات ال�صعبية و االإظرابات الطالبية بالر�صا�س ، و اإعتقل 
وزج املئات بال�صجون ، وكان مكروهًا من ال�صعب ، لي�س ب�صبب 
والئه لالإنكليز فح�صب ، واإمنا لعدائه ال�صافر حلزب الوفد الذي 
يقف وراءه ال�صعب امل�صري باأ�صره. م�صطفى بك ر�صا ، عازف 
�صهري على القانون ، ومدير املعهد املو�صيقي ، و امل�صوؤول االأول يف 
اإذاعة ماركوين ، و املقرب جداً من امللك فوؤاد االأول.




