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لكن ال�صحيح اأي�ص���ًا واأي�صًا، هو ان ال�صوت 
الذي اأدخل حممد املوجي اإىل »نادي الكبار«، 
كان �ص���وت اأم كلث���وم ال���ذي كان »املقيا����س« 
الأ�صا����س جلمي���ع ملحّني ع�صره���ا، وكل من 

غّنت حلنًا له دخل تاريخ التلحني العربي..
اأق���ّدم  ب���ّد منه���ا واأن���ا  املقدم���ة، كان ل  ه���ذه 
للق���ّراء، اإبداعات حممد املوج���ي التلحينية - 
املو�صيقي���ة، وذل���ك ت�صويبًا ل���راأي �صاد كثريًا 
بني غالبي���ة اأو�صاط امل�صتمعني، وكذلك بع�س 
»حديث���ي ممتهن���ي النق���د الفن���ي - الغنائ���ي« 
اأغني���ة  اأن  يعت���رون  ه���وؤلء،  ان  وحي���ث 
املو�صيق���ار  اإدخ���ال  وراء  م���رة«  »�صافين���ي 
حممد املوجي اإىل »ن���ادي الكبار«، ومن اأبرز 
اأع�صائ���ه يف ذاك الزمان: حممد عبد الوهاب، 
ريا����س ال�صنباطي، حممد الق�صبجي، ال�صيخ 

زكريا اأحمد وحممود ال�صريف...
فاملو�صيق���ار حممد املوجي التق���ى ب�صوت اأم 
كلثوم يف العام 1954، من خالل ن�صيد قومي 
�صجلته كوكب ال�صرق �صمن »خمتارات« اإذاعة 
»�ص���وت العرب«، وحمل اإ�صم »ن�صيد اجلهاد«. 
وه���ذا اللق���اء بني �ص���وت اأم كلث���وم وامللحن 
النا�ص���ئ حمم���د املوج���ي، مّه���د لتع���اون اآخر 
خارج اإط���ار الأنا�صي���د الوطني���ة احلما�صية، 
وح���دث بعد عام واحد على اللق���اء الأول، اأي 
يف الع���ام 1955، وم���ن خ���الل اأغني���ة ديني���ة 
بعن���وان »الر�ص���ا والن���ور« واأخ���رى بعنوان 
»حانة الق���دار«، والإثنتني من كلمات ال�صاعر 
طاه���ر اأب���و فا�ص���ا املتجّل���ي دائم���ًا يف نظ���م 

الق�صائد الدينية...
وما يهّمنا يف هذه املقالة، حلن اأغنية »الر�صا 
والن���ور« ال���ذي ت�صّب���ب بنقا�س فن���ي - نقدي 
مطّول بني جمموعة من اأهل التلحني تناولوا 
اإب���داع حمم���د املوج���ي اللحن���ي »ب�ص���يء من 
ال�صلبي���ة« فكان للناقد الكب���ري - املوؤّرخ الفني 
الراح���ل كمال النجمي ال���راأي - الف�صل، اأبرز 
من خالله مق���درة حممد املوجي، وا�صتحقاقه 
ول���وج »باب الكب���ار« يف زمانه، ع���ن جدارة، 

وحيث جاء يف املداخلة:
حمم���د املوج���ي، وج���د نف�صه فج���اأة، وبطلب 
م���ن اأم كلثوم، مبواجهة �صعب���ة جدًا... وجد 
موهبته اأمام قالب غنائي ل يحتمل التجريب 
- اأم���ام ق�صي���دة ديني���ة ل ه���ي عاطفي���ة ول 
ه���ي وطنية؟! اأم���ام كلمات ت�صب���ح يف اأجواء 
�صوفي���ة خال�صة؟ فكيف ل���ه اأن يت�صّدى لهذه 
املهمة تلبي���ة لطلب ل ُيرد جاءه من اأم كلثوم؟ 
وكي���ف القب���ول مبهم���ة مل يك���ن ليج���روؤ على 

قبولها �صوى الرّواد؟
وي�صيف الناقد الكب���ري كمال النجمي: حممد 
وق���ّرر  التح���ّدي،  قب���ل  د«،  »املتج���دِّ املوج���ي 
اإقتح���ام القال���ب الغنائ���ي اجلدي���د، م�صتنريًا 
ب�صياء من �صبقوه من الكبار، واإمنا باأ�صلوبه 

املبتك���ر وروؤيته... �صحيح م���ا قاله الأ�صاتذة 
التلح���ني  باأ�ص���رار  العامل���ون  واملتابع���ون، 
و�صياغ���ة النغم���ات الذي���ن ا�صتمع���وا للح���ن 

ان يف مقدمت���ه  فذك���روا  »الر�ص���ا والن���ور«، 
املو�صيقي���ة التي �صاغها حمم���د املوجي »اأثرًا 
ملو�صيق���ى حممد عب���د الوه���اب«، لك���ن اإذا ما 

اأ�صغين���ا جي���دًا، وتاأّملن���ا باإمع���ان، �صياغ���ة 
مو�صيقى ه���ذه املقدمة، ف�صنجدها تت�صّكل من 
»تنويع���ات« على جمل���ة اأ�صا�صي���ة، هي جملة 

البداي���ة الت���ي حمل���ت »ب�صمات« حمم���د عبد 
الوه���اب يف مقدمة حلنه املع���روف »اأن�صودة 
الف���ن«، ولك���ن الف���ارق بينهم���ا - وه���ذا ما مل 
يتنّبه اإليه املعرت�صون، متهّمو حممد املوجي 
بالإقتبا�س- ه���و ان جملة حممد عبد الوهاب 
طويل���ة  مو�صيقي���ة  لفق���رة  »خامت���ة«  كان���ت 
يب���داأ من بعده���ا الغناء، فيما ه���ي عند حممد 
املوج���ي يف »الر�صا والن���ور«، »بداية« لفقرة 
مو�صيقي���ة تتك���رر بعد انته���اء الغن���اء، واإنها 
ترتافق مع اأ�صوات »الكور�س« الن�صائي عر 
»الآهات«... جملة غنائية ق�صرية، لكنها غاية 
يف الإبداع والتمّيز، ومل تتعّدى »املازورات« 
الأرب���ع امل�صم���وح بالتعام���ل معه���ا قانونيًا.. 
اأما مل���ن يوّد اإفرتا����س »انها جمل���ة مو�صيقية 
�صائع���ة ال�صتخ���دام«، نق���ول ونوؤك���د اأنه���ا مل 
ت���رد �ص���وى يف اأغنيت���ي حممد عب���د الوهاب 
وحمم���د املوج���ي، وما عل���ى اأ�صح���اب الراأي 
املخالف �صوى تقدمي براهينهم..)اإنتهى كالم 
الناق���د - امل���وؤّرخ كمال النجم���ي - رحمه الله 
- ال���ذي و�صع النهاي���ة العلمي���ة - املو�صيقية 

للمناق�صة...
ويبق���ى ان املو�صيق���ار حممد املوج���ي ُيعتر 
من امللحنني القالئل الذين يوحي ذكر اإ�صمهم 
باجل���ودة وامل�صت���وى الفني الراق���ي، ب�صبب 
�ص���ه، من���ذ اإنطالقت���ه، بخ�صائ����س الكبار  مترُّ
الذي���ن انتم���ى �صريع���ًا اإليه���م، وه���ي: تناول 
الأ�صالي���ب املتطّورة يف التلح���ني، واهتمامه 
الإهتم���ام  جان���ب  اإىل  املو�صيق���ى  ب���دور 
يف  التعبريي���ة  املدر�ص���ة  واتباع���ه  بالغن���اء، 
�صياغة اأحلانه، ومزجه ب���ني اأ�صلوبي الغرب 
وال�ص���رق يف التلحني ج���ّراء ال�صتماع الدائم 
ل���كل جديد غربي و�صرقي، ث���م دّقته يف تنفيذ 
اأحلانه باأ�صوات يختارها هو، وتكون معّرة 
وح�صا�ص���ة وق���ادرة عل���ى منح اأحلان���ه كل ما 
يتوّخ���اه منه���ا، وكل ه���ذه العوام���ل تك�صفت 
من���ذ حلنه ال�صه���ري »�صافيني م���رة«، ويف كل 
ما ت���اله من اأحل���ان باأ�صوات انطبق���ت عليها 
غالبيته���ا  وب���رزت  املذك���ورة  »املوا�صف���ات« 
املوج���ي  حمم���د  موهب���ة  ب���روز  مرحل���ة  يف 
التلحينية، مثل اأ�صوات فايزة اأحمد و�صباح 
وجناح �ص���الم وحمرم فوؤاد وجن���اة ووردة، 
وقب���ل كل ه���وؤلء �ص���وت عبد احللي���م حافظ 
ث���م كوكب ال�صرق اأم كلث���وم التي غّنت له )8( 
اأغني���ات، اإثنت���ان دينيت���ان ذكرناهم���ا اأعاله، 
واأربع���ة اأنا�صي���د وطني���ة وه���ي: »اجله���اد - 
1954، حم���الك ي���ا م�ص���ري - 1957، �صوت 
بلدنا - 1964، وي���ا �صالم عالأمة - 1965... 
واأغنيتان عاطفيت���ان: لل�صر حدود - 1964 
واإ�صاأل روحك 1970«. حممد املوجي املولود 
يف العام 1923، رح���ل عن 72 عامًا )1995( 
 - الغنائي���ة   - املو�صيقي���ة  للمكتب���ة  ت���اركًا 
ر بثمن، �صت�صتمر  التلحينية اإرثًا جميدًا ل ُيقدَّ
الأجيال املتالحق���ة بالإنق�صا�س عليه، �صطوًا 

اأو ا�صتماعًا، ل�صنوات طويلة.
عن: المصري اليوم

ة( بصوت عبد الحليم حافظ... وصحيح أيضًا  صحيح أن املوسيقار محمد املوجي بدأ رحلة الشهرة بعد نجاح لحنه )صافيني مرَّ

ان هذا النجاح شّكل الحافز األقوى إلستمرار تعاون اإلثنني، وبحيث بلغت ألحان األول لصوت الثاين )65(، وهو رقم غري 

ة« عّرفت الكثريين من املستمعني  مسبوق يف تعاون عبد الحليم مع أي من امللحنني اآلخرين... وصحيح كذلك ان »صافيني مرَّ

يف مرص والوطن العريب إىل موهبة »لحنية شبابية - متجّددة« - يف ذاك الزمان - إسمها محمد املوجي، مبثل ما عّرفتهم إىل 

موهبة غنائية »جديدة« اسمها عبد الحليم حافظ...

عبد الرحمن سالم

الموسيقار محمد الموجي دنا من »نادي الكبار« 
ة« بـ»صافيني مرَّ

وَدَخَله بلحن قصيدة »الرضا والنور« بصوت أم كلثوم
كان يغني لجمهور مخمور 

سكري من رواد الصاالت كانت 

آهاته تضيع يف الهواء بني 

صياح السكارى وكانت نربات 

صوته تذهب يف ضجيج ليس 

له آخر!

كان يخ���رج من ال�صالت ليذه���ب اىل الإذاعة 
ويق���دم ركن���ا لالأغ���اين ال�صعبي���ة.. ويف ذل���ك 
و�ص���ع حلن���ا كان يغنيه ب�صوت���ه يف امل�صارح 
كما غنته بع�س املطربات واملطربني فلم يقدر 

له النجاح..
واراد ان يعطيه ملطرب معروف لعله ينجح.. 
فعر�صه على عبد الغني ال�صيد ولكنه رف�صه.. 
فعر�صه مرة اخ���رى على فتحية احمد ولكنها 

رف�صت اي�صا..
وح���ار حمم���د املوجي م���اذا يفع���ل يف اللحن 
ال���ذي و�صع���ه.. واخ���ريا دفع ب���ه اىل مطرب 
م���رة  ا�صمه"�صافين���ي  اللح���ن  كان  نا�ص���ئ.. 
النا�ص���ئ  املط���رب  وكان  م���رة"..  وجافين���ي 
هو عب���د احلليم حاف���ظ.. وكانت ه���ذه بداية 

ال�صهرة الوا�صعة للمطرب.. وامللحن..

يسقط في امتحان اإلذاعة
وللموج���ي ق�ص���ة كف���اح طويلة.. فلق���د كانت 
درا�صته زراعية خالي���ة من املو�صيقى متاما.. 
تخ���رج م���ن مدر�ص���ة الزراع���ة املتو�صط���ة يف 
ع���ام 1944، وعني مهند�ص���ا وناظر زراعة يف 
اخلا�ص���ة امللكي���ة وبق���ى يف وظيفت���ه عام���ني 
كامل���ني يف بي���ال وابت���اأي الب���ارود.. ثم عني 
بعد ذل���ك مدر�صا ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم. 
وعندم���ا نقل اىل القاهرة ب���داأ كفاحه من اجل 
املو�صيق���ى.. فق���د كان يري���د ان يك���ون مغنيا 
ولذا تق���دم لالإذاعة يف عهد املرحوم م�صطفى 

ر�صا.. فر�صب يف المتحان!

كازينو مخصوص!
ولك���ن املوجي مل يياأ����س.. اراد ان يغني بكل 
و�صيلة.. فا�صتاأجر كازينو بالبو�صفور ليغني 
فيه.. ولكن���ه �صدم عندما وجد ان �صوته كان 
يف كل ليل���ة ي�صيع يف الهواء دون ان ي�صغي 

اليه احد.. فقد كان يغني لل�صكارى!.
وتقدم املوجي م���ن جديد لالإذاعة.. ويف هذه 
امل���رة مل يقبل كمطرب فح�صب.. بل قبل اي�صا 
كملحن وم�صرف على ركن الأغاين ال�صعبية.

أول األلحان
واملوج���ي ه���و ال���ذي احت�ص���ن املط���رب عبد 
ي���زال نا�صئ���ا  احللي���م حاف���ظ عندم���ا كان ل 
مغمورا.. كان املوجي �صديقا له.. وكان يوؤمن 
ب���ه ومبواهب���ه.. ومل تك���ن اغنية"�صافين���ي 

مرة"ه���ي اول اغاين املوجي لعب���د احلليم.. 
بل �صبقتها اغنيتان قبلها هما"ظامل"و"ياحلو 

ياا�صمر"..

هدية للعروسة
ويحكي املوجي حكايته مع اول حلن فيقول: 
ان اول احل���اين مل يقدر له الظهور حتى الن 
وه���و حلن و�صعت���ه لق�صيدة حمم���ود �صامي 
البارودي"غل���ب الوج���د علي���ه فبك���ى".. ث���م 

اكت�صفت فيم���ا بعد ان حلي���م الرومي �صبقني 
اىل تلحينه و�صجله يف الإذاعة..

وي�صح���ك املوج���ي وهو يق���ول: ولق���د كانت 
املنا�صب���ة الت���ي حملتن���ي عل���ى تلح���ني ه���ذه 
الق�صي���دة هي انن���ي كنت عري�ص���ا جديدا يف 
ذلك الوقت.. كنت ق���د خطبت ابنة عمي وهي 
يف نف�س الوقت ابنة خالتي.. واردت ان اظهر 
لها مواهبي يف التلحني وان يل �صوتا جميال 
ل يق���ل عن �ص���وت عبد الوه���اب فلحنت هذه 

الق�صي���دة لغنيه���ا لها.. ويظه���ر انها اعجبت 
بها وقتذاك بدليل اننا تزوجنا واجنبنا ثالثة 

ابناء هم اأمني واملوجي واحلان!

موسيقى بالوراثة
ويف�صر ناظر الزراعة الذي حتول من مكافحة 
دودة القط���ن اىل اوت���ار الع���ود.. يف�صر ق�صة 
هروبه من احلقول وال���رتع وامل�صارف قائال 
ان���ه لح���رتف املو�صيق���ى بالوراث���ة! فقد كان 

وال���ده عازفا قديرا عل���ى العود ومن ا�صحاب 
ال�ص���وت اجلمي���ل! كان املوج���ي يجل����س اىل 
ي���ردد  ث���م ا�صتط���اع ان  ج���واره وي�صتم���ع.. 
اغاني���ه عل���ى الع���ود اىل جوار الغ���اين التي 
كان ي�صمعه���ا م���ن عبد الوه���اب مثل"يا حارة 
الوادي"و"اللي بحب اجلمال"حتى تطورت 

الهواية اىل احرتاف..

اجمل االصوات
ويق���ول املوجي انه لي�س ل���ه اي ا�صتاذ تتلمذ 
علي���ه او تاأث���ر ب���ه.. وان كان ل ينك���ر ف�ص���ل 
مدر�ص���ة عبدالوه���اب علي���ه بلون���ه يف الداء 
وطريقت���ه يف التلحني.. وهو يعتر ان اجمل 
�ص���وت ن�صائ���ي ه���و �ص���وت ام كلث���وم الذي 
يليه فراغ كبري تاأت���ي بعده جناة ال�صغرية.. 
وي�صكت املوجي ثم يقول ردا على �صوؤال: اما 

احالم فان لها �صوتا دافئا عميقا.

كمال الطويل وسواس
وراأى املوج���ي يف مو�صيق���ى كم���ال الطوي���ل 
انها عاطفية متت���از بامليلودي اجلميل، ولكن 
عيب كم���ال انه مو�صو�س كث���ري الرتدد عندما 
يلح���ن.. وتنق�ص���ه الثق���ة بنف�ص���ه برغ���م ان���ه 

مو�صيقار موهوب ل جدل يف ذلك..
اما راأي املوجي يف املوجي فهو انه مييل يف 
مو�صيق���اه نحو الط���رب.. ويح���اول ان يعر 
بها عن ال���روح امل�صرية ال�صيل���ة.. ول مانع 
عنده  من مزج املو�صيقى ال�صرقية باملو�صيقى 
احلديث���ة... حت���ى نثبت انن���ا احدثن���ا طفرة 

جديدة يف مو�صيقانا..

قصة الكفاح لم تنته..
انا ناظ���ر الزراعة الذي هرب من دودة القطن 
والري وال�صرف قفز اجره عن اللحن الواحد 

من خم�صة جنيهات اىل ثمانني جنيها!.
ول�صوف يقفز اج���ر املوجي يف امل�صتقبل اىل 
رق���م ابعد م���دى.. ف���ان املو�صيقار ال���ذي كان 

يغني لل�صكارى مل تنته ق�صة كفاحه بعد!.
م. الجـيل/ كانون األول- 1955

محمد الموجي.. صافيني مرة

محمد السيد شوشة
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املو�صيقى م�صاحة اأكر من التطريب.
كان للجو املجتمع���ي والفني العام ال�صائد 
يف تل���ك الأيام اأثر يف جناح هذا اللون من 

الأحلان، كم���ا يذكر الباحث الراحل اأ�صامة 
عفيف���ي يف درا�صت���ه ع���ن حمم���د املوجي، 
حيث تف���ّرغ عبد الوهاب اإىل تقدمي الروح 
املغن���اة  مراثي���ه  يف  اخلال�ص���ة  ال�صرقي���ة 
بعدم���ا ف���رغ م���ن اللع���ب والتجري���ب يف 
�صنوات �صباب���ه، بينما دخل فريد الأطر�س 
يف حال���ة م���ن الإف���راط يف ال�صرقي���ة اإىل 
حد ا�صتخدام امل���وال كاأحد عنا�صر اأحلانه 
الرئي�صية، وكان ريا����س ال�صنباطي غارًقا 
يف رومان�صي���ات اأحم���د رام���ي لأم كلثوم، 
بينما ق���رر املُعلِّم حممد الق�صبجي التخلي 
عن عوده واعتزال التلح���ني، فيما اعتكف 
ال�صي���خ زكري���ا اأحم���د بعد خالفهم���ا مع اأم 
كلثوم لفرتة طويل���ة. ومن ال�صروري هنا 
الإ�ص���ارة اإىل ري���ادة هذه الأغني���ة حتديًدا 
يف التاأ�صي�س ملرحلة جديدة يف املو�صيقى 
العربي���ة، باعتباره���ا حج���ر الأ�صا����س مل���ا 
�صيع���رف بعد ذل���ك بعقود با�ص���م "الأغنية 

ال�صبابية".
امله���م، غّن���ى عب���د احلليم "�صافين���ي مرة" 
وحقق���ت �صه���رة وا�صع���ة و�ص���ار ال�ص���اب 
الأ�صمر -الق���ادم هو الآخر من اإحدى قرى 
دلتا النيل- جنًما يف �صماء الغناء امل�صري، 
والتف���ت مطرب���و تل���ك الف���رتة اإىل حمم���د 

املوجي وبداأت تنهال عليه العرو�س.
ا من �صوريا  فاي���زة اأحمد �صتن���زل خ�صي�صً
للبحث عن امللحن حممد املوجي، وكعادته 
�صي���ودع روحه الريفية يف باكورة تعاونه 
لتاأتيه���ا  مّي���ال"،  اإلي���ك  قلب���ي  "اأن���ا  معه���ا 
ال�صه���رة وتنفت���ح اأمامها الأب���واب. الروح 
يف  ظه���رت  الأ�صيل���ة  امل�صري���ة  الريفي���ة 
اأحل���ان حممد املوج���ي مع فاي���زة، كما مع 
حم���رم فوؤاد وحممد قنديل، وكل الأغنيات 
الت���ي حّلنها لعبد احللي���م )يزيد عددها عن 
اخلم�ص���ني(، لأن حيات���ه يف جمتم���ع كف���ر 
ال�صي���خ واملنوفية اأعطت���ه الفر�صة لتذوق 
و�صم���اع اأغنيات الري���ف ومتابعة الطبيعة 
واأغ���اين املت�صوفني يف املوال���د ال�صعبية، 
متاًم���ا كما ح���دث مع حممد ف���وزي -ناظر 
مدر�ص���ة البهجة املو�صيقي���ة- الذي ا�صتفاد 
كثرًيا من اإبداع���ات الفالحني واملت�صوفني 
يف طنطا والق���رى املحيطة بها. ولعل هذا 
الرتاث ال�صعب���ي الغنائي اخل�ص���ب يف�ّصر 
خروج اأمثال حممد فوزي وحممد املوجي 
وحلمي اأمني واإبراهيم رجب من حمافظة 
الغربية وتوابعها )كف���ر ال�صيخ واملنوفية 
كانت���ا م���ن تواب���ع حمافظ���ة الغربية حتى 
اأوائ���ل القرن الع�صرين(، فالثقافة امل�صرية 
خ���الل  م���ن  املحافظ���ة  ه���ذه  يف  تتجّل���ى 

مول���د �صي���دي اإبراهي���م الد�صوق���ي )كف���ر 
ال�صيخ( ومول���د ال�صيد البدوي )الغربية(، 
واملو�صيقى ال�صعبية بكافة اأطيافها تتجّمع 
يف موال���د هذي���ن الوليني الت���ي تنعقد يف 

اأيام حمددة من كل عام.
لك���ن حت���ى واإن كان حمم���د املوج���ي وجد 
نف�ص���ه واأق���ام بيوًت���ا جدي���دة لأحلان���ه يف 
اأ�صوات ال�صباب، �صب���اح و�صادية وفايزة 
اأن  اإل  العط���ار،  وماه���ر  احللي���م  وعب���د 
النجومي���ة الأك���ر مل تاأته اإل م���ع ال�صوت 

الأكرث تقليدية: اأم كلثوم.
بالطب���ع اأم كلثوم هي من ا�صتدعته، ورمبا 
ا�صتعان���ة  وراء  الأ�صا�ص���ي  ال�صب���ب  كان 
املطرب���ة الأوىل مبلحن �ص���اب هو جناحه 
م���ع غريها، فمن املفه���وم اأن يحاول النجم 
ال�صتف���ادة م���ن اأف�ص���ل العنا�ص���ر الفني���ة 
ذه���ب حمم���د  ال�صاح���ة.  عل���ى  املوج���ودة 
املوج���ي اإىل بيته���ا والتق���ى هن���اك باأحمد 
رام���ي وحمم���د الق�صبجي، وعمل���وا على 
اإجن���از الن�صي���د الوطني ال���ذي �صتغنيه اأم 
كلث���وم يف ن���ادي اجلالء للق���وات امل�صلحة 
اأمام ق���ادة الدولة النا�صئة، ث���م بعد انتهاء 
احلفل �صتاأخذه م���ن يده وتقدمه للجمهور 
كاأنها تعّمده جنًما يف �صماء التلحني. مّثلت 
الأغني���ة الوطنية جمال التعاون الأ�صا�صي 
بني اأم كلثوم وحممد املوجي، بالنظر اإىل 
املناخ امل�صيطر على البلد حينها يف اأعقاب 
التخل�س من احلك���م امللكي واجتاه رجال 
النظ���ام اجلدي���د لتغذي���ة احل����ّس الوطني 
ا حاول املوجي  لدى امل�صريني، وهنا اأي�صً
اإ�صف���اء الطابع ال�صعبي عل���ى اأحلانه. لكن 
بعي���ًدا ع���ن �صعبي���ة اأغنيات مث���ل "لل�صر 
حدود" و"ا�صاأل روحك" التي حلنها حممد 
املوج���ي لأم كلث���وم، يظه���ر التجلي الأكر 
ملوهب���ة املوج���ي وقدرت���ه عل���ى التوفي���ق 
بني التقلي���دي والتجديدي للخروج بلحن 
اآ�ص���ر يخط���ف الأذن ويعي����س طوي���اًل، يف 
اأغنية "الر�صا والنور" �صمن فيلم "رابعة 
العدوي���ة" ال���ذي ا�صرتك���ت في���ه اأم كلثوم 

بتاأدية اأغنياته الدينية.

في السينما والتلفزيون والمسرح
املوج���ي  حمم���د  دخ���ل   1953 ع���ام  من���ذ 
باأحلانه جم���ال ال�صينما من خالل اأ�صوات 
اأحم���د  وفاي���زة  و�صادي���ة  احللي���م  عب���د 
و�صباح، وكانت موهبته دافًعا له خلو�س 
جتربة التمثيل ف�صارك يف ثالثة اأفالم هي 
"اأنا وقلبي" و"رحلة غرامية" و"العزاب 

الثالثة"، وبعدها تفّرع للتلحني فقط.

يف 1960، ب���داأ بث الإر�ص���ال التلفزيوين 
امل�ص���ري، وكان���ت اأحل���ان حمم���د املوجي 
م���ن اأوائ���ل م���ا قدم���ه التلفزي���ون بطريقة 
)اأغني���ة م�صتقل���ة بذاته���ا  الفيدي���و كلي���ب 
يو�ص���ع له���ا �صيناريو وديك���ور خا�س بها 
لت�صويرها( كما حدث يف اأغنيتي "فنجان 
�صاي" غن���اء حممد املوج���ي ومديحة عبد 
احللي���م و"م���ني قال���ك ت�صك���ن يف حارتنا" 
غن���اء �صادية، وكلتاهما م���ن تاأليف ح�صني 
اخلفيف���ة  الأغني���ة  جان���ب  واإىل  ال�صي���د. 
ملعروف���ة بالطقطوقة، حّل���ن حممد املوجي 
الق�صي���دة  متمثل���ة يف  الطويل���ة  الأغني���ة 
واملونولوج، وبداأ هذه املرحلة عام 1964 
باأغني���ة "لل�صر حدود" لأم كلثوم واأغنية 
"حبيبه���ا"  وق�صائ���د  روح���ك"،  "ا�ص���األ 
"ر�صالة من حتت املاء" و"قارئة الفنجان" 

لعبد احلليم حافظ.

في القلب
مو�صيقًي���ا، متيزت اأحل���ان حممد املوجي 
متف���ردة،  دائًم���ا  جعله���ا  خا����س  بطاب���ع 

تلخي�صه���ا  ميك���ن  اأ�صب���اب  لع���دة  وذل���ك 
عربي���ة  مقام���ات  ا�صتخ���دام  الآت���ي:  يف 
باإيقاع���ات غربي���ة مث���ل اإيق���اع فال�س مع 
مقام را�صت، اأو ا�صتخدام اآلت مو�صيقية 
غ���ري �صائع���ة يف م�ص���ر يف بدايت���ه مث���ل 
اأو  والبيكال���و،  واملثل���ث  ال�صاك�صف���ون 
ا�صتخدام اليقاع���ات الغربية على اأحلان 
�صرقية مثل ال�صامبا والرومبا والبولريو 
وغريه���ا، اأو ا�صتخ���دام حلن���ني خمتلفني 
للمقط���ع ال�صع���ري الواح���د. اإ�صاف���ة اإىل 
املقدم���ات  و�ص���ع  يف  امل�صتم���ر  التج���دد 
واللزمات املو�صيقية، فتارة تاأتي ق�صرية 
واأخ���رى طويلة، اأو تاأخ���ذ َنَف�ًصا اأوبرالًيا 
كم���ا يف بع�س اأعمال���ه املتاأخ���رة مع عبد 
احللي���م حاف���ظ. ا�صتخ���دام العدي���د م���ن 
املقامات العربية غري ال�صاعة ال�صتخدام 
مثل ال�صورى ونورز �صلطاين، واحتواء 
اأحلان���ه على القف���زات اللحني���ة الكبرية، 
ف�ص���اًل عن مقدرت���ه يف النتق���ال ال�صل�س 
من مق���ام اإىل اآخر، ولذلك لّقبه حممد عبد 
الوه���اب مبهند�س اللح���ن العربي، ولّقبه 

اآخرون بفار�س النغم العربي.
اأما عل���ى امل�صتوى الإن�صاين، فيت�صح من 
اأحاديث حمم���د املوجي الت���ي حفظها لنا 
اأر�صيف الإنرتنت �صورة �صخ�صية جتتمع 
فيها نزاه���ة القول و�صدق الفعل والوفاء 
لالأ�صدقاء. يتحدث حممد املوجي باإكبار 
ي�ص���ل اإىل حد الإجالل ع���ن اجليل الأكر 
من���ه �صًنا، وعلى راأ�صه اأ�صتاذه حممد عبد 
الوه���اب، وبنف�س الإج���الل يتحدث عمن 
كان قريًب���ا من جي���ل عبد الوه���اب اأمثال 
حممود ال�صريف واأحمد �صدقي وال�صيخ 
زكريا والق�صبجي. وبحب مماثل يتحدث 
ع���ن اأبناء جيل���ه بل وجي���ل اأ�صغ���ر منه، 
مث���ل بليغ حمدي و�صيد م���كاوي. اأما عن 
�صن���وه ورفيقه وزميل���ه يف النجاح فاإنه 
يدّخ���ر كلمات غاي���ة يف اللط���ف ليتحدث 
به���ا عن كمال الطويل ال���ذي قال عنه "اإنه 
ميثل بني اأبناء جيل���ه "املو�صيقار" باألف 
ولم التعري���ف". كم���ا طبع���ت ذكرى عبد 
احللي���م -الذي �صبقه اإىل امل���وت- حديثه 
بحزن حّول كلماته اإىل دموع اختلط فيها 
التاأثر بالغياب واحلنني اإىل اأزمنة الرفقة 

والعمل امل�صرتك.
اإحدى هذه املقابالت اتخذت �صكل جل�صة 
حما�صب���ة، ا�صرتك فيها اأك���رث من �صحفي 
ومذي���ع وناق���د، وج���اء ذكر لفيل���م هندي 
ُعر����س قدمًي���ا يف اخلم�صين���ات، ا�صم���ه 
"�صنج���ام"، وجاء ع���ى ل�صان اأحد النقاد 
مو�صيقًي���ا  ا�صتعرا�صًي���ا  كان  الفيل���م  اأن 
واأن حمم���د املوجي تاأثر به���ذا اللون من 
املو�صيق���ى الهندي���ة  يف اأحلان���ه. ابت�ص���م 
البت�صام���ة  و�صاحبت���ه  املوج���ي  حمم���د 
يك���ن  مل  -ال���ذي  رّده  اأثن���اء  الهادئ���ة 
طوي���اًل- وقال اإنه دخ���ل الفيلم رمبا اأكرث 
م���ن ع�صري���ن م���رة لأن���ه �ُصح���ر بالأجواء 
املو�صيقي���ة املوج���وده في���ه، ي�صتوعبه���ا 
ويت�صّربه���ا وي�صع���د به���ا وت�صب���ح لأكرث 
م���ن يوم ج���زًءا م���ن نومه ويقظت���ه، فهل 
يجدون���ه �صهاًل لفنان مثل���ه اأن يتحرر من 
�صيطرته���ا عل���ى عقل���ه وقلب���ه، وق���ال يف 
�صهول���ة وعفوي���ة اأنه فع���اًل يع���رتف باأن 
�صيًئ���ا من مو�صيقى ذلك الفيلم ت�صّرب اإىل 

حلن من اأحلانه اأو بع�صها.
هكذا ي�صتطيع الفنان احلقيقي العرتاف 
ب�صعف���ه و�صيطرة حلن جمي���ل من ثقافة 
اأخ���رى عل���ى وجدان���ه، اإىل ح���د اأن���ه مل 
ي�صتطع التخل�س منه حتى دخل يف ن�صيج 
حلن من اأحلانه. اإنه كالم مبعثه الثقة يف 
النف����س والتعامل مع عامل الفن من موقع 
ل �صبه���ة في���ه ل�صعور بالنق����س. اعرتاف 
كه���ذا يخرنا الكثري عن ثق���ة املوهوبني، 
وعفوية الفالح���ني، والحتكام اإىل القلب 

يف اختيار اأحلان ت�صعى لتظليل الأيام.
عن: موقع حفريات

بدايات
ول���د حمم���د املوج���ي يف ع���ام وف���اة �صي���د 
دروي����س 1923، يف قري���ة بي���ال التابع���ة 
ملحافظ���ة كفر ال�صي���خ، لأب يعمل كاتًبا يف 
م�صلحة الأمالك الأمريي���ة، واعتادت اأذنه 
منذ �صغره ال�صتماع اإىل جنوم الغناء يف 
تلك الفرتة من خالل مكتبة عمه املو�صيقية 
الت���ي �صم���ت العدي���د م���ن اأ�صطوان���ات اأم 
كلث���وم وحممد عبد الوه���اب، وعندها بداأ 
تعلق���ه باملو�صيق���ى والغن���اء. عندم���ا بل���غ 
ال�صاد�صة م���ن عمره انتقل م���ع اأ�صرته اإىل 
قرية دم���رو، مبدينة املحل���ة الكرى حيث 
التح���ق باملدر�صة الإلزامي���ة الأولية، ويف 
تل���ك الفرتة تعّلق �صمع���ه بغناء ومو�صيقى 
املّداحني واملن�صدين ممن يجوبون القرى، 
فبات يقّلد غناءهم واأ�صبح حلمه الكبري اأن 

ي�صري مغنًيا ذات يوم.
يف الثالث���ة ع�صرة من عم���ره التحق حممد 
املحل���ة  يف  الثانوي���ة  باملدر�ص���ة  املوج���ي 
الك���رى، وخ���الل �صن���وات درا�صت���ه به���ا 
باملدر�ص���ة  الفني���ة  الأن�صط���ة  يف  ا�ص���رتك 
كالر�ص���م والغن���اء والتمثي���ل، وكان جنمه 
عب���د  حمم���د  املو�صيق���ار  اآن���ذاك  املف�ص���ل 
الوهاب الذي كان يف اأوج �صهرته و�صبابه. 
راح حمم���د املوجي يتعّل���م العزف على اآلة 
الع���ود، الت���ي كان���ت موج���ودة بالفعل يف 
بيت وال���ده، وبعدما ت�صّرب مبادئ العزف 

راح يغّن���ي مب�صاحبة الع���ود اأغنيات جنم 
طفولت���ه، ومنذ ذلك احلني لن يفرتق العود 

عن حممد املوجي.
عندم���ا بلغ حمم���د املوج���ي ال�صابعة ع�صر 
التحق باملدر�صة الثانوية الزراعية مبدينة 
�صب���ني الكوم عا�صم���ة حمافظ���ة املنوفية، 
ا�صتجاب���ة لرغب���ة وال���ده ال���ذي متّن���ى اأن 
ه���ذه  ويف  زراع���ة،  ناظ���ر  ول���ده  يك���ون 
املدر�ص���ة حّل���ن املوج���ي اأول اأحلان���ه حني 
عه���د اإليه امل�صرف عل���ى الن�صاط املو�صيقي 
بتلح���ني بع�س اأبيات �صعرية من م�صرحية 

�صوقي. ليلى" لأحمد  "جمنون 
م���ع اإمتام عامه الواح���د والع�صرين ح�صل 
حمم���د املوجي عل���ى دبل���وم الزراعة، ومل 
يكمل درا�صت���ه لي�صبح مهند�ًص���ا، والتحق 
ليعم���ل باجلي����س الإجنليزي مل���دة عامني، 
ال�صحف���ي  عل���ى  تع���ّرف  عمل���ه  وخ���الل 
والأديب �صالح حافظ ال���ذي اأهداه بع�س 
ق�صائ���ده ليلحنه���ا. بع���د انق�ص���اء هذي���ن 
العام���ني ُع���نّي ناظ���ًرا للزراع���ة يف قريت���ه 
بيال ث���م اإيتاي الب���ارود، وكان يف اإجازته 
الأ�صبوعي���ة يغّن���ي ويع���زف عل���ى الع���ود 
اأي���ام ه���ذه  اأح���د  اأ�صدقائ���ه. ويف  و�ص���ط 
العط���الت التق���ى حمم���د املوج���ي بامللحن 
فوؤاد حلمي الذي كان اآنذاك طالًبا يف معهد 
ف���وؤاد الأول للمو�صيق���ى العربي���ة )معه���د 
املو�صيق���ى العربية حالًي���ا(، وراح املوجي 
ي���رتدد عليه يف املعهد م���ن اآن لآخر للتزود 
مل  لكن���ه  املو�صيقي���ة،  والعل���وم  بالثقاف���ة 

يج���د نف�صه يف حما�صرات���ه اأو مواده غري 
املو�صيقية، حتى اإنه مل يفلح اأبًدا يف كتابة 
نوتة مو�صيقية. بعد ثالث �صنوات ق�صاها 
متنق���اًل ب���ني بي���ال والقاه���رة، ا�صتقر على 
قراره الذي �صيغرّي م�صار حياته اإىل الأبد: 
اح���رتاف الف���ن وال�صتق���رار يف القاه���رة 

لالإف�صاح عن موهبته.

في القاهرة
ب���اع حممد املوج���ي اأثاث بيت���ه وجاء اإىل 
القاه���رة ليقي���م يف بي���ت اإح���دى اأخوات���ه 
م���ع زوجه���ا وعياله���ا. اأ�ص���ار علي���ه بع�س 
اأ�صدقائه بالتوجه اإىل الإذاعة لالعتماد بها 
كمط���رب واإتاحة الفر�صة له كي يغني بها، 
وتقّدم حممد املوج���ي وغّنى بع�س اأبيات 
م���ن ق�صي���دة "غل���ب علي���ه الوج���د فبكى" 
ملحمود �صام���ي البارودي، م���ن اأحلانه يف 
مق���ام العج���م، وهو مق���ام ذو طابع غربي. 
مل ي�صتهِو اأع�صاء جلنة ال�صتماع املقامات 
ذات الثالث اأرب���اع التون الغربية الطابع، 
ولذلك مل ينج���ح حممد املوجي يف اجتياز 
اختب���ار الإذاعة يف امل���رة الأوىل. كان ذلك 
عام 1949. عمل بعدها مطرًبا يف املالهي 
الليل���ة يف تل���ك الف���رتة، مثل مله���ى �صفية 
حلم���ي والبو�صف���ور والكواك���ب، وتعّرف 
من خ���الل عمله فيها ببع����س امللحنني كان 
اأبرزه���م فوؤاد الظاهري الذي توىّل تدريب 
�صوت���ه على اآل���ة البيان���و، والفنان مدحت 
عا�ص���م الذي تنباأ له بالنج���اح واأ�صار عليه 

اإجازت���ه  اختب���ارات  ثاني���ة يف  مبحاول���ة 
كمطرب بالإذاعة.

يف ع���ام 1950، كّرر حممد املوجي جتربه 
خو�صه اختبار الإذاعة، وف�صل مرة اأخرى 
ب�صبب غنائ���ه اأمام جلنة المتح���ان اأغنية 
لعبد الوه���اب مل ي�صت�صغها اأع�صاء اللجنة 
يف  قبول���ه  مت  لك���ن  "حداثته���ا"،  ب�صب���ب 
الإذاع���ة كملحن، ومنذ تل���ك اللحظة عهدت 
اإلي���ه الإذاع���ة امل�صرية بالتلح���ني لعدد من 
املطرب���ني واملطرب���ات مث���ل فاطم���ة عل���ي، 
اإبراهي���م حم���ودة، كارم حمم���ود، حمم���د 
قندي���ل، اإىل جان���ب تقدميه لرك���ن الأغاين 
ال�صعبي���ة ال���ذي كان ُي���ذاع مرت���ني �صهرًيا 
الأحل���ان  توال���ت  ال�صاع���ة.  رب���ع  ومدت���ه 
وب���رزت موهبت���ه، لكن���ه ظ���ّل يبح���ث ع���ن 

حتقيق حلمه يف الغناء.

النجومية
مل ي�صب���ح حمم���د املوج���ي مغنًي���ا، ورمبا 
له على  ه���و نف�ص���ه اأدرك مبكًرا ع���دم حت�صّ
�ص���روط حتقيق حلمه القدمي، فحّول بحثه 
اإىل وجه���ة اأخ���رى: العثور عل���ى ال�صوت 
املنا�ص���ب حلم���ل اأحلان���ه. ومل يك���ن ذل���ك 

ال�صوت �صوى عبد احلليم حافظ.
ال�صدف���ة تكّفل���ت برتتي���ب اللق���اء املث���ايل 
بني حمم���د املوج���ي وعب���د احللي���م، حني 
كان ي�صري الأول ب�صحب���ة �صديقه ال�صاعر 
�صم���ري حمب���وب وترام���ي اإىل اأ�صماعهم���ا 
�صوت يغن���ي يف الإذاعة ق�صي���دة "لقاء"، 

الت���ي كتبه���ا ال�صاع���ر واملوظ���ف بالإذاعة 
�ص���الح عب���د ال�صب���ور، ومل يك���ن �صاحب 
ال�صوت �صوى عب���د احلليم حافظ املطرب 
والع���ازف يف فرق���ة الإذاع���ة. كان ذلك عام 
1951 ال���ذي ي���وؤرخ لفاحت���ة رحل���ة جناح 
ب���ني الثنائي دامت لع�صرات ال�صنني، بداأت 
بلح���ن "يا تر �صايل بني �صطني"، وانتهت 
ب�"قارئة الفنجان"، اآخر ما عنى العندليب 

الأ�صمر.
وج���د حممد املوجي ن�صف���ه الآخر يف عبد 
احللي���م، ال���ذي �صع���ى ه���و الآخ���ر لتقدمي 
اأغني���ة خمتلف���ة وجديدة تلعب م���ع العامل 
وتراق�ص���ه بدي���اًل ع���ن �صي���ق الرك�س يف 
الأذواق  لأ�صح���اب  املح���دودة  امل�صاح���ات 
ال�صارم���ة. وكم���ن يختر متدرًب���ا جديًدا، 
ا�صتع���ان املوج���ي ب�صقيقت���ه ن���ادرة اأم���ني 
عب���د  ل�ص���وت  اأعم���ال  جمموع���ة  لتاألي���ف 
احلليم ك���ي يغنيها يف برناجم���ه الإذاعي، 
وكان���ت اأحلان حممد املوج���ي حلليم �صبًبا 
يف انتقال���ه م���ن ملحن���ي الأركان ال�صعبية 
لك���ن  الإذاع���ة.  خمت���ارات  ملحن���ي  اإىل 
النطالق���ة احلقيقي���ة للثنائ���ي ج���اءت مع 
اأغنية "�صافيني مرة"، التي كتبها ال�صاعر 
�صمري حمج���وب وتغنت بها املطربة زينب 
عبده يف ملهى البو�صفور، وعر�صها حممد 
املوجي على عدد من جنوم الطرب حينذاك 
مثل حممد عبد املطلب وعبد الغني ال�صيد، 
لك���ن امِل���زاج التقلي���دي له���وؤلء املطرب���ني 
املتحققني مل يتكّيف م���ع اأغنية ُتعطى فيها 

سامت ألحانه املازجة بني 

الرشقي والغريب جعلت 

موسيقاه مختلفة عن أبناء 

جيله وضمنت له االستمرار 

أكرث من خمسني عاًما يف 

ساحة املوسيقى والغناء. جاء 

من الريف بفطرته الخرضاء 

يحمل موهبة دفينة، وشاء 

القدر أن يرسم له ُخطى عىل 

دروب الشهرة، غمر نغامته 

أخلص يف ما كان يقّدمه 

وحبك بناء جمله املوسيقية 

فصار مهندًسا للنغم. استطاع 

أن يقتحم مبوهبته الفطرية 

مجاالت فنية متعددة كالسينام 

واملرسح، وكانت جرأته نابعة 

من ثقته يف موهبته ودأبه 

الذي اشتهر به. إنه ذلك الفتى 

الذي تحمل برشته سمرة 

النيل، محمد املوجي.

محمد صبحي

يف 1960، بدأ بث اإلرسال 

التلفزيوين املرصي، 

وكانت ألحان محمد 

املوجي من أوائل ما قدمه 

التلفزيون بطريقة الفيديو 

كليب )أغنية مستقلة بذاتها 

يوضع لها سيناريو وديكور 

خاص بها لتصويرها( كام 

حدث يف أغنيتي "فنجان 

شاي" غناء محمد املوجي 

ومديحة عبد الحليم و"مني 

قالك تسكن يف حارتنا" 

غناء شادية.

محمد الموجي
طريق مختصر إلى القلب
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كانت العالقة بني حنجرة كل من امللحن حممد املوجي، 
وعبد احلليم حافظ، هي املدخل الأ�صا�صي لهذه العالقة 
الفني���ة والإن�صاني���ة الفريدة التي ربط���ت بينهما . ففي 
اأول لق���اء �صخ�صي يل مع املو�صيقار حممد املوجي، يف 
من���زل اأحد الأ�صدقاء يف ب���ريوت، وكان لقاء ق�صريًا مل 
يتح لنا فيه اأكرث من ال�صتماع اإىل اأغنية واحدة ب�صوت 
املو�صيقار، وه���ي اأغنية عبد احلليم حافظ ال�صهرية من 
اأحلانه كامل الأو�صاف، اأذهلني ذلك ال�صبه العجيب بني 
رن���ني حنجرة كل م���ن عبد احلليم واملوج���ي، حتى كاأن 
حنج���رة عبد احللي���م بدت يل ال�ص���دى الأجمل والأكرث 
اإ�صراق���ًا ملع���دن حنجرة حمم���د املوج���ي، ولأ�صلوبه يف 
الغن���اء، اأو كاأن عب���د احللي���م حاف���ظ كان �صدي���د التاأثر 
باأ�صل���وب حممد املوج���ي يف الأداء والإح�صا�س، مع اأن 

هذا الأخري مل يكن مطربًا بل ملحنًا .
كان ذلك - براأيي- اأ�صا����س العالقة الفريدة التي ربطت 
بينهما، حتى اأن املوجي كان يردد يف كثري من اأحاديثه 
ال�صحافي���ة اأن عبد احلليم هو القيث���ارة التي اأن�صد من 

خالله���ا اأحل���اين، اإل اأن ه���ذه الظاه���رة، مل تك���ن املعلم 
الوحيد يف تلك العالقة الفريدة .

عندم���ا و�ص���ع املوج���ي حلن �صافين���ي م���رة يف اأواخر 
الأربعين���ات، مل يك���ن عب���د احللي���م �ص���وى ع���ازف على 
اآل���ة الأوب���وا، التي كانت تب���دو م�صتقبل���ه الفني ولي�س 

الغناء.
وملا كان املوجي يطرق برفقة عبد احلليم حافظ، اأبواب 
املطرب���ني امل�صهوري���ن يف ذل���ك الزمن، مثل عب���د الغني 
ال�صيد و�صواه، كان حلن املوجي يقابل بالرف�س املطلق 
م���ن قبل هوؤلء، ومل يخطر على ب���ال عبد احلليم حافظ 
اأن يغن���ي اللحن ب�صوت���ه، اإل بعد اأن عج���ز مع �صديقه 
املوج���ي عن اإقن���اع اأي مط���رب م�صهور بغن���اء اللحن . 
فكان حلن �صافيني مرة مدخل عبد احلليم حافظ الأول 

اإىل اأ�صماع اجلماهري وعقولهم .
ف���رادة العالق���ة الفنية الت���ي ربطت ب���ني املوجي وعبد 
احللي���م، �صاءت بعد نحو الثالث���ني عامًا، اأن يكون حلن 
املوج���ي ال�صه���ري قارئ���ة الفنج���ان، هو خامت���ة احلياة 
الفني���ة لعبد احلليم حافظ، كما كانت �صافيني مرة حلن 

الفاحتة .
ه���ذه العالقة الفنية الفريدة، مل تكن متر دائمًا بلحظات 
�صف���اء وود ب���ني التواأم���ني . فق���د كانت رغب���ة املوجي 
اجلاحمة للتلحني ل���كل �صوت جميل جديد يظهر، )مثل 
كم���ال ح�صن���ي وحم���رم ف���وؤاد و�صواهم���ا(، تث���ري غيظ 

عب���د احلليم حاف���ظ وغريته، حتى يقط���ع عالقته نهائيًا 
باملوجي، ولأ�صهر طويلة . لكن عالقة عبد احلليم حافظ 
الأ�صرية احلميمة باأ�صرة املو�صيقار املوجي )زوجته اأم 
اأم���ني واأولده( كان���ت دائم���ًا مدخل عب���د احلليم لعودة 
املي���اه اإىل جماريها بينه وبني املوجي، فقد كانت زوجة 

املوجي، تعتر العندليب وتعامله كواحد من اأبنائها .
لقد اأبدع حممد املوجي يف حياته اأحلانًا رائعة لأ�صوات 
اأ�صهر املطربني واملطربات يف الن�صف الثاين من القرن 
الع�صري���ن، من اأم كلثوم اإىل فايزة اأحمد ووردة وجناة 
ال�صغرية وحممد قنديل وحمرم فوؤاد وحتى ليلى مراد 
يف اأواخ���ر حياته���ا الفنية، ومع ذلك بق���ي ا�صم املوجي 
اأكرث ارتباطًا با�صم عبد احلليم حافظ، الذي رمبا اأح�س 
بق�صر حياته الفنية، فزوده يف موا�صمه الفنية الأخرية 
بث���الث روائ���ع خالدة: ي���ا مالكًا قلب���ي، ر�صالة من حتت 

املاء، وقارئة الفنجان .
اإن العالق���ة الفني���ة الفريدة التي كان ت�ص���د حنجرة عبد 
احللي���م حاف���ظ اإىل اأحلان حمم���د املوج���ي وحنجرته، 
العربي���ة  املو�صيق���ا  تاري���خ  يف  ال���رثاء  بالغ���ة  عالق���ة 
املعا�ص���رة، ل تكف���ي فيها ه���ذه ال�ص���ارات العابرة، بل 
ت�صتح���ق اأن ينكب الباحثون عل���ى كتابة اأبحاث مطولة 

فيها.
عن: كتاب الموسيقى العربية في القرن 
العشرين

اعتبره قيثارة ينشد من خاللها أنغامه

محمد الموجي أول وآخر لحن لـ"العندليب"

الياس سّحاب

انطلقت من بيت محمد 

املوجي أجمل األلحان التي 

تغني بها عبد الحليم حافظ 

الذي ارتبط بصداقة عميقة 

مع محمد املوجي رفيق 

مشوار الكفاح فعندما كان عبد 

الحليم يعمل بوظيفة مدرس 

موسيقى بالرتبية والتعليم 

كان يستقل القطار ويذهب 

بعد انتهاء العمل إىل حارة 

قطاوي يف العباسية حيث 

يسكن صديقه محمد املوجي 

وعندما كان يجده نامئا كان 

عبد الحليم ينام عىل الكنبة 

املوجودة يف الصالة حتى 

يستيقظ صديقه ويستمع منه 

إىل ألحانه التي كان يلحنها 

لكبار املطربني ويتناول 

معه وأرسته طعام الغداء 

وبعد الجلسة الفنية يعود 

عبد الحليم إىل بيت شقيقه 

إسامعيل شبانة الذي احتضن 

أشقاؤه بعد وفاة األم واألب .

ذات م���رة غ�صب حمم���د املوجي م���ن �صديقه 
عب���د احلليم حاف���ظ ب�صبب اجتاه���ه اإىل اأكرث 
من ملح���ن وتاأجي���ل بع�س اأحلان���ه التي كان 
من املقرر اأن يغنيه���ا يف حفالته وكتبت عنها 
ال�صحاف���ة وزاد غ�صب حممد املوجي واأي�صا 
غ�صب بع�س امللحنني وخا�صة الذين تعاملوا 
مع عبد احلليم مثل حممد عبد الوهاب وكمال 
الطوي���ل عندما ق���ال على اله���واء مبا�صرة فى 
حفل اأ�ص���واء املدينة وهو يقدم بليغ حمدي : 
اأقدم لكم بليغ حمدي اأمل م�صر يف املو�صيقى 

العربية. 
اأثن���اء وج���ود عب���د احلليم حاف���ظ يف اململكة 
املغربي���ة للم�صارك���ة يف الحتف���ال ال�صن���وي 
ال���ذي تقيمه اململكة تقابل عب���د احلليم حافظ 
مع حمم���د املوجي واأحمد احلفن���اوي عازف 
الكم���ان واأع�ص���اء الفرق���ة املا�صي���ة وجم���دي 
العمرو�ص���ي ونخبة من ال�صعراء والكتاب يف 
اأح���د الفن���ادق الك���رى اأثناء الع�ص���اء واأحمد 
احلفناوي قرر يف ه���ذه املنا�صبة عقد ال�صلح 

ب���ني حمم���د املوج���ي وعب���د احللي���م حاف���ظ 
وخا�صة اأن معظم الأغاين التي �صيغنيها عبد 
احلليم يف ه���ذه املنا�صبة من اأحل���ان املوجي  
واأي�ص���ا كان اأحم���د احلفناوي ق���د ا�صتمع يف 
فرتة �صابقة اإىل ق�صيدة ر�صالة من حتت املاء 
لل�صاعر ن���زار قباين واختارها حممد املوجي 
ليلحنها واأ�صر اأحمد احلفناوي على حجزها 

لعبد احلليم حافظ .
اأثن���اء حفل الع�ص���اء عر�س اأحم���د احلفناوي 
على احلا�صرين فكرة غن���اء عبد احلليم حلن 
حممد املوجي لق�صي���دة ر�صالة من حتت املاء 
فرحب���وا بها و�صفق���وا وقب���ل اأن ينتهي حفل 
الع�ص���اء تقدم اأحم���د احلفن���اوي واأم�صك بيد 
حممد املوجي ويد عب���د احلليم حافظ وطلب 
م���ن اجلمي���ع ق���راءة الفاحت���ة ويف نهايته���ا 
احت�صن عب���د احلليم �صديق���ه حممد املوجي 
ومت ال�صلح وذهب اأحمد احلفناوي اإىل غرفة 
جم���اورة ومع���ه اأحم���د ف���وؤاد ح�ص���ن وحممد 
املوجي وعبد احلليم حاف���ظ واأ�صر اأن يغني 
حمم���د املوج���ي ب�صوت���ه عل���ى الع���ود مذهب 
ر�صال���ة م���ن حت���ت امل���اء وانبهر عب���د احلليم 
حاف���ظ باملذه���ب وغن���ي م���ع �صديق���ه حمم���د 
املوج���ي املذهب ع���دة مرات لدرج���ة اأن اأحمد 
احلفن���اوي �صح���ب الكمان وع���زف مع حممد 
املوج���ي مذهب ق�صيدة ر�صال���ة من حتت املاء  

وحفظ عبد احلليم :
اإن كنت حبيبي �صاعدين  ..  كي اأرحل عنك
اإن كنت طبيبي �صاعدين  ..  كي اأ�صفي منك

بع���د حفل اململك���ة املغربي���ة عاد عب���د احلليم 
حافظ مع حممد واملوجي وجمدي العمرو�صي 
واأحم���د احلفناوي والفرقة املا�صية اإىل م�صر 
وبعد يوم ات�ص���ل عبد احلليم حافظ ب�صديقه 
حمم���د املوج���ي يف �صقت���ه اجلدي���دة ب�صارع 
الراد بالعبا�صية وقال : اأنا جاي بكرة البيت 

عن���دك لأ�صمع باقي اللحن واأ�صلم على الأولد 
واأم اأم���ني ) زوجة املوجي ( مكث عبد احلليم 
حافظ مع حمم���د املوجي حتى �صاعة متاأخرة 
من الليل   وفج���اأة وجد حممد املوجي �صديقه 
عب���د احللي���م حاف���ظ يف حالة اإره���اق واإعياء 
�صديد فقال ل���ه : مالك يا حليم ت�صعر بحاجة ؟ 
قال عبد احلليم حافظ : مفي�س حاجة يا حممد 
وطل���ب منه اأن ي�صحب���ه اإيل منزله لأنه ي�صعر 
ب���اأن حالته غ���ري طبيعية وعلى الف���ور ات�صل 
حمم���د املوجي مبج���دي العمرو�صي واأخره 
بظ���روف عبد احلليم املر�صي���ة وبعد اأن ذهب 
عبد احللي���م اإىل �صقته ب�صحبة �صديقه حممد 
املوج���ي ح�ص���ر جم���دي العمرو�ص���ي ومع���ه 
الدكتور ه�صام عي�ص���ى الطبيب اخلا�س لعبد 
احللي���م حاف���ظ وك�ص���ف علي���ه وكان���ت حالته 
خط���رية  واتخ���ذت الإج���راءات و�صاف���ر عب���د 
احللي���م اإىل امل�صت�صف���ي بلن���دن ومع���ه ه�صام 
وبرفقته���م  العمرو�ص���ي  وجم���دي  عي�ص���ي 
حممد املوج���ي واأجريت الفحو�صات الالزمة 
والتحاليل املطلوبة وتق���رر اإبقاء وا�صتمرار 
عب���د احلليم حتت الع���الج وظ���ل بامل�صت�صفي 
ومت���ت عملي���ات نق���ل دم اإلي���ه وع���اد حمم���د 
املوجي اإىل القاهرة وا�صتمر عالج عبد احلليم 
لف���رتة طويلة وب���داأت حالت���ه يف التح�صن .. 
يف امل�صت�صف���ى طل���ب عب���د احللي���م حافظ من 
جمدي العمرو�صي الت�ص���ال مبحمد املوجي 
لكي ير�صل ل���ه الق�صيدة ب�صوته م�صجلة على 
الع���ود ليحفظها يف امل�صت�صفي ومت ذلك وكان 
جم���دي العمرو�ص���ي ي���رتدد ماب���ني القاه���رة 
ولندن ومعه �صري���ط الق�صيدة ب�صوت حممد 
املوج���ي واندمج عبد احلليم م���ع كلمات نزار 
وطل���ب عبد احلليم حافظ م���ن حممد املوجي 
اإج���راء بع�س التعدي���الت يف اللحن وخا�صة 
اإين  امل���اء  اأتنف����س حت���ت  اإين    ( يف مقط���ع   

اأغ���رق اأغرق ( بحيث ي�صتخدم املوجي الآلت 
املو�صيقية والأنغ���ام التي جت�صد حالة الغرق 
نف�صها وهو ما فعله حممد املوجي عندما ربط 
بحنكته بع�س الآلت املو�صيقية مع جيتارين 
خمتلفي الأداء ويعزف عليهما عمر خور�صيد 
ال���ذي جن���ح يف اختيار نغمة م���ن اجليتارين 

كاأنها منبعثة من قاع البحر . 
كان عب���د احللي���م حاف���ظ يطل���ب ن���زار قباين 
لأج���ل  اآلف اجلنيه���ات  وي�ص���دد  بالتليف���ون 
تغيري بع����س الكلمات وكان يفع���ل ذلك اأي�صا 

حممد املوجي.
حت�صن���ت حال���ة عب���د احللي���م حاف���ظ وخرج 
م���ن امل�صت�صف���ى وعاد م���ن لن���دن اإىل القاهرة 
م���ع جم���دي العمرو�ص���ي والدكت���ور وه�صام 
عي�ص���ى وبعد ع���دة اأي���ام زاره يف بيته حممد 
املوجي وكمال الطوي���ل وحممد عبد الوهاب 
وم�صطفي اأمني وكمال املالخ واأني�س من�صور 

والدكتور م�صطفي حممود وغريهم .
اأحم���د فوؤاد ح�ص���ن قائد الفرق���ة املو�صيقية مل 
يف���ارق عب���د احلليم حاف���ظ من���ذ و�صوله اإىل 
القاه���رة اإل بعد اأن ي�صتغرق يف النوم وتقرر 
اأن يغني عبد احلليم حافظ ق�صيدة ر�صالة من 
حتت امل���اء يف حفل �صم الن�صي���م بقاعة جمال 
عبد النا�صر بجامع���ة القاهرة يوم  17  اإبريل 
1973 ولك���ن يف اإح���دى الروف���ات ا�صتم���ر 
عب���د احللي���م يف اأداء الق�صيدة مل���دة �صاعتني 
ول���ذا �صق���ط مغ�صي���ا عليه ودخ���ل يف غيبوبة 
تامة وجم���دي احل�صيني ع���ازف الأورج اأول 
م���ن �صعر به���ا فا�صتنج���د باأحمد ف���وؤاد ح�صن 
وجمدي العمرو�صي وحممد املوجي وتاأجلت 

الروفة ليوم اآخر .
 �صه���د ه���ذه الروف���ة كم���ال امل���الخ وال�صاع���ر 
والتق���ط  ال�صم���راين  م�صطف���ى  ال�صحف���ي 
م�صور جري���دة الأهرام �ص���ورة لعبد احلليم 

حافظ اأثناء �صقوطه من فوق الكر�صي ب�صبب 
الإغماء والدخ���ول يف غيبوبة ون�صرها كمال 
امل���الخ يف �ص���در ال�صفحة الأخ���رية جلريدة 
الأهرام وعلق عليها ب�صاأن مر�س عبد احلليم 
التي ت�صبب يف تاأجيل حفل الربيع ملدة ثالثة 
اأ�صه���ر اأخ���رى حلني اإمت���ام �صفائ���ه   مما جعل 
التليفون���ات ل تنقط���ع يف بي���ت عب���د احلليم 

حافظ لل�صوؤال عن �صحته .
ا�صت���د املر�س عل���ى عبد احللي���م حافظ وبعد 
ثالث���ة اأ�صابيع م���ن العالج ال���ذي كان ي�صرف 
علي���ه طبيب���ه اخلا�س الدكتور ه�ص���ام عي�صي 
ع���اد عب���د احللي���م اإيل الروفات م���رة اأخرى 
ا�صتع���داد للحف���ل الذي تق���رر اأن يق���ام يوم  5  
اأغ�صط�س  عام 1973 ب���دل من يوم  17  اأبريل 
وذات مرة ويف �صاعة متاأخرة من الليل انتهت 
الروف���ة وا�صتع���د اجلمي���ع لالن�ص���راف فاإذا 
بعبد احلليم حافظ يفاجئهم بطلب مل يتوقعه 
اأحد وه���و اإجراء الروف���ة النهائية للق�صيدة 
فق���ال له حمم���د املوجي واأحمد ف���وؤاد ح�صن : 
كفاية النهارده كده يا حليم اأنت تعبت وخلي 
الروف���ة النهائي���ة بك���ره ولك���ن عب���د احلليم 
اأ�ص���ر علي ذل���ك وجل�ص���ت الفرق���ة املو�صيقية 
باأكمله���ا م���رة اأخ���رى وطلب عب���د احلليم من 
مهند����س الت�صجي���ل ت�صجي���ل الروف���ة كاملة 
عل���ى الت�صجي���ل  وانتهت الروف���ة مع �صوت 

اأذان الفجر. 
يف �صب���اح الي���وم الث���اين تلقي عب���د احلليم 
حافظ ات�صال هاتفي���ا من ال�صاعر نزار قباين 
ي�صاأل ع���ن �صحته وم���ا اإذا كان احلفل �صيقام 
يف موع���ده اأم اأن هن���اك تط���ورات ؟ فطماأن���ه 
عبد احلليم حافظ واأخره باأن الإذاعة �صوف 
تنق���ل احلف���ل عل���ى اله���واء مبا�ص���رة واأي�صا 
�صنقل���ه التليفزيون واأنه �صيذه���ب مع الفرقة 
لإجراء بروفة نهائية على امل�صرح قبل احلفل 

ب�صاعتني .
ج���اء موع���د احلف���ل   واكتظ���ت قاع���ة م�ص���رح 
جامعة القاهرة باجلمه���ور  وبعد فتح ال�صتار 
ظه���رت الفرق���ة وقراأ مذي���ع احلف���ل الق�صيدة 
كامل���ة وظهر عب���د احللي���م حاف���ظ وا�صتقبله 
اجلمه���ور بحف���اوة بالغ���ة  وبداأ عب���د احلليم 
وبرتابه���ا  ب�صامه���ا  اأحل���ف  باغني���ة  احلفل���ة 
كلم���ات عبد الرحمن الأبن���ودي واأحلان كمال 
الطوي���ل وقاد للفرق���ة املو�صيقي���ة اأحمد فوؤاد 
ح�ص���ن وغني حليم يف هذه احلفلة ر�صالة من 
حت���ت املاء وكان اجلمه���ور يف قمة الإن�صات 
اإىل عب���د احللي���م حاف���ظ وكان ال�صاع���ر نزار 
قب���اين ي�صتم���ع اإىل الق�صي���دة و�صجلها وهو 
يف منزله ب�صوريا وبعد انتهاء ات�صال هاتفيا 
بعب���د احلليم حاف���ظ وبارك جن���اح الق�صيدة 
و�صك���ره عب���د احللي���م حاف���ظ وق���ال جم���دي 
العمرو�ص���ي لل�صاع���ر ن���زار قب���اين اأن احلفل 
مت ت�صجيل���ه بالكام���ل   واأن ق�صيدت���ه �صتطرح 
يف الأ�ص���واق للجمه���ور يف جمي���ع الأقط���ار 
العربية باأداء عبد احلليم كما هو ومن احلفل 
مبا�صرة مع ت�صفيق اجلمه���ور   بالإ�صافة اإىل 
ق�صيدة يامالكا قلبي غناها عبد احلليم حافظ 
واأغني���ة عاطفي���ة اأخ���رى واأ�صبح���ت ق�صيدة 
ر�صالة من حت���ت املاء حديث النا�س يف م�صر 
وال���دول العربية وب�صببه���ا نفدت كل دواوين 
ن���زار قباين م���ن املكتب���ات الأم���ر ال���ذي اأثار 
انتباه مو�صيق���ار الأجيال حممد عبد الوهاب 
والفنانة جناة ال�صغ���رية للبحث عن ق�صيدة 

اأخرى لنزار قباين لتكون من ن�صيب جناة . 
عن: برنامج حكاية اغنية الذي 
تقدمه اذاعة المدى

قصة رائعة محمد الموجي الموسيقية 
)رسالة من تحت الماء(



كلم���ا اأ�صرع يف كتابة ن�س ع���ن امللحن العبقري حممد 
املوج���ي اأجدين يف ح���رية �صديدة، وم�ص���در حريتي 
اأ�ص���باب كثرية جداً، فقد ولد حممد املوجي عام 1923 
يف كف���ر ال�ص���يخ، وهو ع���ام رحيل �ص���يد دروي�س اأهم 
ملحن م�ص���ري اأ�ص���تطاع اأن يخّل�س الأغنية امل�ص���رّية 
من التبعية العثمانية، هذه مفارقة اأم �ص���دفة لندري؟ 
ج���اء من بيئ���ة فالحية خمتلف���ة ومع ذلك اأ�ص���بح اأحد 

املجددين البارزين جدًا يف الأغنية العربية.
كان ي�صعى حتى �صن متاأخرة اإىل اأن يكون مغنيًا،لكنه 
وج���د مايريده يف �ص���وت عبد احللي���م حافظ، وتفرغ 
ل���ه، بل �ص���نع جانب���ًا كبريًا م���ن جمدهما مع���ًا وحددا 
م�ص���ارهما املهني، وماكان ميكن اأن يكون م�صوار عبد 
احلليم على م���اكان عليه دون ملحن موهوب، تلقائي، 

جمدد،جريء مثل املوجي.
اأن دخول املوجي عمليًا لعامل املو�صيقى يعتر متاأخرًا 
وعلى ِكْر ودون درا�صة،مع اأن طفولته حفلت مبتابعة 
كل ماله عالقة باملو�ص���يقى ولكن مل يحرتفها، بل اأجته 
لدرا�ص���ة الزراع���ة وتخ���رج حا�ص���اًلعلى الدبلوم عام 
1944 يف احلادي���ة والع�ص���رين م���ن عم���ره. مل يعمل 
يف جم���ال درا�ص���ته الزراعية بل ذهب اإىل مع�ص���كرات 
اجلي����س الريط���اين، وُع���ني يف البولي����س احلرب���ي 
الإنكليزي،واملفارقة اأنه تّعرف هناك على عازف العود 

جمعة حممد علي هِذِه �صدفة اأخرى،اأعادته مل�صاره.
تعلم العود واأكت�صف ذاته وم�صريه يف عامل املو�صيقى، 
حينه���ا تفرغ للجم���ال الذي خل���ق من اأجل���ه ولالأغنية 

اجلدي���دة، ذات امل�صم���ون احلقيق���ي والت���ي �صتغ���رّي 
الواق���ع املو�صيق���ي فيم���ا بع���د. وم���ا اأن ت���رك الزراعة 
والبولي����س حتى تقدم مطربًا لأختبار الأذاعة،رف�صته 
اللجنة،اأع���اد املحاول���ة بعد ح���ني وافقوا علي���ه ملحنًا 

هذه املرة،كان ذلك بني عامي 1950-1949.
وزع حبه ورغبته للغناء على جيل كامل من الأ�صوات 

اجلميلة مثل:
�صادي���ة: �صباكنا �صتاي���ره حرير، �صفت القم���ر ، كاللي 

الوداع ، غاب القمر يابن عمي.
حمرم فوؤاد: رم�س عينه.

عزيزة جالل: هو احلب لعبة.
عفاف را�صي: يهديك ير�صيك.

مي���ادة احلن���اوي: جبت قلب من���ني، يا غائب���ا ليغيب 
واأ�صمع عتابيواأغنبة زي الربي.

جن���اة ال�صغ���رية: حبيبي ل���ول ال�صهر، عي���ون القلب 
وهي من اأجمل اأغانيها.

حممد قنديل: منديل احللو.
كمال ح�صني: غايل علّي.

طالل مداح: �صايع يف املحبة، يل طلب.
ابت�ص���ام لطف���ي: ل تط���ل بالله بعدك ) بع���د احلبيبي ( 

لل�صاعر اأحمد رامي.
ماهر العطار: بلغوه، داب داب، دوبوين الغمزتني.
�صمرية �صعيد: انا ليك، �صط البحر، يادمعتي هدي.

عل���ي احلجار: مقدم���ة ونهاي���ة م�صل�صل عم���ر بن عبد 
العزيز من اأ�صعار عبد ال�صالم.

�صباح:احللو ليه تقالن قوي، الدوامة، زي الع�صل.
اأكت�ص���ف ه���اين �صاك���ر وقدم���ه يف: حل���وة يادنيا،كده 

بردو ياقمر.
كان املوج���ي يعم���ل م���ن اأج���ل حب���ه للف���ن وزرع فيما 
ظ���ل ي�صكو م���ن غيابها ل���دى كل الذين قدمه���م و�صنع 

جنوميتهم.

عا�س املوجي حالة رف�س لكل مايخالف قناعاته وذوقه 
حتى مع اأكر الأ�صماء يف ال�صعر والغناء. لي�صرع يف 
حل���ن دون قناع���ة تام���ة بالن����س، وحال���ة اأن�صجام مع 

الكلمات، مهما كان اأ�صم ال�صاعر كبريًا.
���ر على جملته اللحني���ة ويرف�س تغيريها حتى لو  ُي�صّ

قادته ملقاطعة اأم كلثوم.
واثق كثريًا م���ن موهبته وقناعاته يف توجيه بو�صلة 
األ���ف  �صجل���ه  يف  ير�صم���ه.  ال���ذي  للطري���ق  الأغني���ة 
وخم�صمئ���ة حلن ناج���ح، منها ثماني���ة وثمانني اأغنية 
غناه���ا ل���ه العندلي���ب عبد احللي���م حافظ،من���ُذ �صماعه 
اأول م���رة ع���ام 1951، كلها جميلة،م�صه���ورة، ناجحة 
وجدي���دة على زمانها، اأغنية �صافيني مرة كانت بداأت 
رحلته م���ع رفيق م�صروعه واأحالم���ه. من حينها وهو 
ي�ص���ري باأجتاه الكب���ار و�صرعان ماوج���د مكانه بينهم.

م���ن اأعمال���ه الكب���رية لرفيق���ه، ر�صالة من حت���ت املاء، 
جبار،كامل الأو�ص���اف، اأح�صان احلبايب، وختم عبد 
احلليم و�صديقه املوج���ي تعاونهما بعمل ُيعد من اأهم 
ماقدم���اه مع���ًا »قارئ���ة الفنجان«واأغل���ب جناحات عبد 

احلليم قدمها له املوجي.
حني طلبته اأم كلثوم لزيارتها يف بيتها كان الق�صبچي 
حا�ص���رًا، قال له: اأنت الق�صبچ���ي اجلديد، ومل ُيعرف 

عن الق�صبچي املجاملة اأبدًا.
ق���ال عنه حممد عبد الوهاب: هذا امللحن يتمتع براأ�س 
مل���يء باملو�صيق���ى بحيث ل اأكاد اأعرف م���ن اأين تاأتيه 
ه���ذه اجلم���ل الرائع���ة التكوي���ن.. واعت���ره �صان���ع 
النج���وم. مو�صيق���اه فيها ثراء فني كب���ري وفيها جديد 
ُيرثي مكتبتنا املو�صيقي���ة العربية ثراًء كبريًا عظيمًا. 
اأم���ا كوك���ب ال�ص���رق فو�صفت���ه باأن���ه نه���ر ل يجف ول 
يتوقف مليء باملو�صيقى اجلديدة ال�صرقية املتطورة.

غنت له اأم كلثوم عدة اأعمال منها لل�صر حدود، اأ�صاأل 
روح���ك، الر�ص���ا والنور،حانة الأق���دار، ن�صيد اجلالء 

وغريه���ا م���ن الأعمال الت���ي و�صعت���ه يف م�صاف قمم 
امللحنني.

حي���اة املوجي كم���ا لحظن���ا متقلبة، تقوده���ا ال�صدفة 
كل م���رة، ن���راه تائهًا يف حياته املهني���ة قبل املو�صيقى 
يبح���ث عن طريقه. املوجي مل يخل���ق ليكون يف مكان 
غ���ري مكانت���ه املو�صيقي���ة لذلك ظل���ت احلي���اة تتجاذبه 
حلني و�صع قدمه يف طريق املو�صيقى هناك فقط وجد 

�صالته،ذاته،اأحالمه،وطريقه امل�صيء.
بال�صنباط���ي  تاأث���ره  رغ���م  اأح���دا  يقل���د  مل  املوج���ي 
والق�صبچ���ي َوَعَب���د الوه���اب، ومل ي�صغ���ل بال���ه كثريًا 
بفك���رة املو�صيق���ى الغربي���ة ب���ل حاف���ظ عل���ى امل�صافة 
ب���ني احرتام���ه لتل���ك املو�صيقى واحلفاظ عل���ى هويته 

ال�صرقية الأ�صيلة.
املوج���ي كان يف كل اأغنية جديدة مين���ح �صك النجاح 
للمغني وياأذن له بدخول عامل الغناء بقوة وح�صور.

وميتاز بجملت���ه اللحنية امل�صتقلة ع���ن التبعية ،جملة 
ب�صيط���ة �صمع���ًا ،�صعبة �صنع���ًة ، له الق���درة يف اأعطاء 
كل �ص���وت ال�صكل الذي يلعب داخل���ه وحني ي�صعر اأن 
املغن���ي يعمل �صد نف�صه يتدخ���ل لو�صعه على الطريق 
ال�صحيح ، رمبا كان عاطفيًا مت�صرعًا يف غ�صبه ولكنه 

كان كذلك يف ت�صاحمه.
مل تكن حياته ودخوله الفن اأمرًا ي�صريًا اأبدًا، لقد عانى 
طوياًل قب���ل اأن ي�صبح اأ�صمه �ّص���ر النجاح واحلظ لكل 

الذين تعاملوا معه.
حريتي مل تتبدد بعد ولي�س لكونه قامة كبرية يف �صجل 
مو�صيقانا فقط ،بل تقلبات حياته املهنية وال�صخ�صية 
،ال�ص���راع بني بيئة واأحالمه ،كون���ه زوج تقليدي وله 
�صت���ة اأبناء واأن�صان يري���د اأن يتمرد على واقعه ،عا�س 
مرتادف���ات كث���رية يف حيات���ه، ولك���ن ال�ص���يء الثابت 
الوحي���د يف حيات���ه ه���و ثبات فن���ه ،وتط���ور موهبته 

وحتى رحيله يف القاهرة عام 1995عن 72 عامًا.

محمد الموجي
عقد ياسمين اليذبل
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