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رفعة عبد الرزاق

علي عبد األمير

وقد �صاهم يف  اقامة املعر�ض الزراعي ال�صناعي ممثلو 
الوزارات جميعا، واخت���رت بناية اجلمعية  الزراعية 
امللكية واالرا�صي املجاورة لها يف منطقة الباب املعظم 
حم���ا  للمعر����ض الذي افتتح���ه امللك في�ص���ل االول يف 

االول من ني�صان 1932..
و�ص���ميت االر����ض التي اقي���م عليه���ا املعر����ض )حديقة 
املعر����ض( اذ بقي���ت بع���د انته���اء املعر�ض حديق���ة غناء 
البغدادي���ة وتق���ام عليه���ا خمتل���ف  العوائ���ل  تزوره���ا 
الفعالي���ات الفني���ة واالدبي���ة واالجتماعية وق���د اقيمت 
عليه���ا فيم���ا بع���د ابني���ة حكومي���ة عديدة، وه���ي اليوم 
ت�ص���م دوائر بناي���ة وزارة اخلارجية �ص���ابقا ثم مديرية 
ا�صالة املاء و�صغلتها فيما بعد بع�ض الدوائر الع�صكرية 
لقربه���ا م���ن وزارة الدف���اع كم���ا ت�ص���م ار����ض املعر�ض 
مكتبة االوقاف العامة ودائرة �ص���حة الر�صافة ووزارة 
االوقاف �صابقا وجمعية الهال االحمر وجمعية حماية 
االطفال، وعلى ركنها البعيد ان�ص���اأت املدر�ص���ة الغربية 

املتو�صطة.
ويف هذا املعر�ض اقيم م�صرح لكي يقدم عليه املو�صيقار 
حمم���د عبدالوه���اب حفات���ه الغنائي���ة، فق���د دع���ي هذا 
الفن���ان، وه���و يف مقتب���ل حيات���ه الفني���ة احلافل���ة اىل 
زيارة بغداد للم�ص���اركة يف املعر�ض الزراعي ال�صناعي 
باحياء حفات غنائية يف ام�صيات ال�صهر الذي اقيم فيه 

املعر�ض.
ويف احلفلة االوىل التي اقيمت يف اليوم االول من ايام 
املعر�ض، ان�ص���د حممد عبدالوهاب ق�ص���يدة )يا�صراعا( 
التي نظمها ال�ص���اعر الكبر احمد �صوقي بهذه املنا�صبة 
وطل���ب من عبدالوه���اب غناءه���ا امام املل���ك يف بغداد، 
ويف االي���ام التالي���ة اعادها الفنان مع اغانيه ال�ص���هرة 
اآنذاك مثل )ياجارة الوادي( و)الهوى وال�صباب( و)انا 
انطوني���و( و)ظبية الوادي( وبع����ض ادواره الغنائية، 
ويبدو ان االقبال على حفات عبدالوهاب كان �ص���عيفا 
كم���ا ذكر معا�ص���ريها، فالفنان مل ي�ص���تهر ام���ره بعد يف 
االو�ص���اط العراقية، كما ان ا�صعار التذاكر كانت باهظة 
)م���ن 5 روبيات اىل 10 روبيات( يف الوقت الذي كانت 
ذي���ول االزمة االقت�ص���ادية العاملي���ة تن���وء بكلكلها على 
الو�ص���ع االقت�صادي يف العراق، والنعدم القول هنا ان 
حملة )�ص���عبية( اثرت �صد عبدالوهاب والفن امل�صري 

ب�ص���كل عام، قادها ال�ص���اعر ال�ص���عبي الكب���ر املا عبود 
الكرخ���ي، اذ كان يعتق���د ان ذل���ك ما ي�ص���يف اىل النزعة 

الوطنية. 
غر ان االمر اختلف بعد �صنوات قليلة، فقد ا�صتهر ا�صم 
حممد عبدالوهاب ومال النا�ض اىل غنائه ال�صائق، بعد 
ان عر�ض يف بغداد اول فيلم له وهو)الوردة البي�صاء( 
ويذكر اال�صتاذ حممد علي كرمي- املذيع العراقي الرائد- 
ان �ص���ينما الرافدين عر�ص���ت الفلم الثاين لعبد الوهاب 
وهو )دم���وع احلب( عام 1936، وق���د توافدت اىل دار 
ال�ص���ينما اع���داد كب���رة، وكان مدخ���ل ال�ص���ينما �ص���يقا 

بع�ض ال�ص���يء فتك�ص���رت جمي���ع الواجه���ات الزجاجية 
التي تعر�ض فيها �صور الفلم، فا�صطرت ادارة ال�صينما 
اىل فت���ح جميع ابوابه���ا لدخول اجلمه���ور والول مرة 

امتد عر�ض فلم )دموع احلب( ال�صابيع عديدة.
واذا كان املو�ص���وع يتناول طرائف و�ص���ور من�صية من 
زي���ارة عبدالوهاب لبغداد �ص���نة 1932، فقد اطلعنا يف 
وثائ���ق الب���اط امللكي املحفوظة يف مرك���ز الوثائق يف 
املكتب���ة الوطنية ببغداد على ر�ص���الة موجه���ة اىل امللك 
في�ص���ل االول م���ن املو�ص���يقار حمم���د عبدالوه���اب بعد 
�ص���هرين م���ن زيارت���ه لبغ���داد، وتاريخه���ا 26 حزيران 
1932 يلتم����ض فيه���ا تعيني احد اقربائ���ه ويدعى فهمي 
خالد علي، خريج مدر�ص���ة ال�ص���رطة يف م�ص���ر يف احد 
الوظائ���ف احلكومي���ة يف الع���راق، وعندم���ا ا�صتف�ص���ر 
املل���ك في�ص���ل م���ن رئا�ص���ة الدي���وان امللك���ي ع���ن وجود 
وظيفة �ص���اغرة لتعيينه اخرب بعدم وجودها يف الوقت 
احلا�ص���ر، مما دعا ر�ص���يد عال الكياين رئي�ض الديوان 
اىل ار�ص���ال ر�ص���الة اىل حممد عبدالوهاب يف 18متوز 
1932 اخ���ربه فيه���ا باط���اع املل���ك عل���ى ر�ص���الته وانه 
التوج���د وظيفة �ص���اغرة حالي���ا )ملفات الب���اط امللكي، 

امللفة 131، الوثيقة 19 �صنة 1932(..
روى حمم���د عبدالوه���اب اح���داث زيارت���ه للع���راق يف 
جملة )الكواكب( امل�صرية التي �صدرت يف عام 1947، 
وحتدث ع���ن حادثتني اثرت���ا فيه كث���را، االوىل عندما 
دع���ي للغن���اء يف الق�ص���ر امللكي بح�ص���ور امللك في�ص���ل 
االول وويل عه���ده االم���ر غ���ازي وع���دد من ال���وزراء 
وكب���ار موظف���ي الدول���ة، وق���د ان�ص���د يف ه���ذه احلفلة 
ق�ص���يدة )يا�ص���راع وراء دجلة يجري( وعندما مثل بني 
ي���دي امللك بعد الغناء �ص���مع من جالت���ه كلمات االطراء 

والثناء مما كان مدعاة فخر واعتزاز له.
ام���ا احلادث���ة الثاني���ة فه���ي كم���ا يرويه���ا عبدالوه���اب 
ان���ه خ���ال عودته م���ن الع���راق يف طريقه اىل �ص���وريا 
ا�ص���اب عطل �ص���يارته التي كان ي�ص���تقلها ب�صحبة احد 
افراد فرقته املو�ص���يقية فا�ص���طر للتوقف يف ال�صحراء 
العراقية ريثما يتم ا�ص���اح اخللل، بينما وا�صلت بقية 

ال�صيارات �صرها اىل دم�صق.
وق���د ا�ص���تغرق ا�ص���اح اخلل���ل بع����ض الوق���ت فرتجل 
عبدالوهاب وزميله من ال�ص���يارة و�ص���ارا يف ال�صحراء 
عل���ى غ���ر هدى، حت���ى فاجاأهم���ا يف جوف ال�ص���حراء 
اعرابي���ات يتمنطق���ان باال�ص���لحة النارية، ومل���ا اقرتبا 
منهما �ص���احا بهم ، من انتما؟ راأى عبدالوهاب ان يكتم 
ا�ص���مه عنهما خوفا ان يعتق���د االعرابيان انهما يحمان 
ث���روة، ولكن زميل عبدالوهاب مل ياأبه بذلك وقال لهما: 
ان هذا ال�ص���خ�ض هو املطرب امل�ص���ري امل�ص���هور حممد 
عبدالوه���اب، و�ص���رعان ماتغ���رت مام���ح االعرابيان 
وات�ص���مت عل���ى ثغرها ابت�ص���امة االعجاب وق���اال: انت 
عبدالوه���اب ال���ذي يغني عل���ى ليلى ؟ لقد �ص���معناك يف 
احل�ص���ر كثرا وانت تغن���ي يف الفونوغ���راف ثم اكرم 
االعرابي���ان وف���ادة الرجل���ني، وهي���اأ لهم���ا الطع���ام ث���م 
غن���ى لهم���ا عبدالوهاب بع����ض اغانيه الرائع���ة من باب 

االعرتاف باجلميل .

هن����ا كتابة عن الرج����ل - الظاهرة وعن املو�ص����يقي فيه، 
وم�ص����ار االأغني����ة العربية ح�ص����ب طريقته، هنا �ص����نقدم 
اأ�صياء عن اأ�ص����وله االجتماعية واالن�ص����انية والثقافية 
ومب����ا ي�ص����به "بورتريت" �صخ�ص����ي . كل هذا حتية ملن 
ق����دم للمو�ص����يقى العربي����ة جه����دًا جعلها تقدم �ص����ورة 

عميقة املعنى عن االإن�صان العربي ولعقود طويلة .
بل����غ حمم����د عب����د الوه����اب مرحلة م����ن الن�ص����ج، عند 
اأوا�ص����ط ثاثني����ات الق����رن الفائت، ويف ف����رتة كانت 
املجتمع����ات العربية تتفت����ح على اأن�ص����اق جديدة يف 
العي�����ض واكت�ص����اب اخل����ربات، بل ان ري����اح التغير 
كانت و�صلت اىل كل مكان وبالذات يف م�صر، حيث 
العم����ق احل�ص����اري واملع����ريف، وب����داأت حم����اوالت 
تر�ص����يخ "احلداث����ة" يف البناء االقت�ص����ادي احلر، 
وبن����اء تعلي����م جامع����ي بح�ص����ب اأ�ص����اطني املعرف����ة 

املعا�ص����رة ورم����وز النه�ص����ة الفكري����ة، ومواجه����ة الهيمن����ة 
االأجنبية يف �ص����ورتها الكولونيالية عرب املقاومة ال�ص����لمية 
يف ن�ص����اط �صيا�ص����ي مثابر، وتنوي����ر جدي تولته �ص����حافة 
ح����رة وحياة اأدبي����ة وفكرية كانت تنتج اأ�ص����ئلتها امل�ص����رية 
املو�ص����وعية �ص����من دعوات لانفتاح على االآخر واالت�صال 

مبعارفه .
يف اأج����واء حمتدمة كتلك، اأ�ص�����ض جيل النه�ص����ة يف م�ص����ر 
ماحم����ه العلمي����ة والفكري����ة واالقت�ص����ادية، ويف جم����االت 
االأدب والفن����ون والرتبي����ة والتعليم، راح����ت املعرفة تتقدم 
دون اأن ت�ص����طدم باملوؤ�ص�ص����ة الديني����ة والفكري����ة التقليدية 
التي كان ي�ص����كلها " االأزهر"، بل ان �ص����ر قوة جيل النه�ص����ة 
يف م�ص����ر، انه كان ب�صدد حداثة تاأ�صيلية، فهو بداأ املغايرة 
من داخل تلك املوؤ�ص�ص����ة �صاحبة ال�صطوة الدينية والفكرية 
وال�صيا�ص����ية، وكان معظم ممثلي جيل التنوير يف م�صر هم 

ممن نهلوا معارفهم االولية من "االأزهر".
كان عبد الوهاب اأيقن ان التعبر بو�ص����ائل فنية متقدمة عن 
طموحات اجتماعية بحياة اف�ص����ل، هو التحديث احلقيقي، 
مثلما اأيقن ان مراجعته لن�ص����اأته يف و�صط اجتماعي وديني 
وترب����وي "تقلي����دي" وتقليب����ه املوروث من خ����ال وجهات 
نظر متفح�ص����ة ونقدية، ال يعني����ان تنكره ملرجعياته االأوىل 
مثلم����ا تو�ص����ل اىل قناعة من ان ال �ص����يء مقد�ص����ا وال ميكن 

امل�صا�ض به، يف تلك املرجعيات .
يف اأجواء وعي �صخ�ص����ي كهذه، و�صل مو�صيقارنا الراحل 
اىل القمة، بعد رحلة ع�صرة حقًا مع الغناء وتعلم املو�صيقى، 

وحف����ظ  الكتاتي����ب  فم����ن 
القراآن الكرمي اىل جل�صات ال�صبية وترديد اأغنيات 

ال�صيخ �صامة حجازي التي كانت ذائعة ال�صيت اأيامها، اىل 
التعرف الأول مرة على امل�ص����رح الغنائي الذي كان يخت�ص����ر 
جممل الفنون، هناك انبهر الفتى حممد عبدالوهاب باأجواء 
بدت مغايرة ملا كان يعي�ض: �ص����ادة اأنيقون ون�ص����اء مباب�ض 
�صهرة تك�ص����ف عن املفاتن، ولكن ذلك مل يجعله مرتبكًا وهو 

يوؤدي بع�ض االأغنيات بني ف�صول امل�صرحيات •
وحني قامت ثورة 1919، اغلقت امل�ص����ارح واملاهي واكرث 
املقاه����ي، وظرف كه����ذا كان مبثابة املنا�ص����بة التي لوالها ملا 
عرفنا عبد الوهاب موهبة مو�ص����يقية ودراية علمية متمكنة 
من فنون النغم الرفيع، حيث در�ض بعد اغاق امل�ص����ارح يف 
"النادي ال�صرقي للمو�صيقى"، وهناك تعلم قواعد املو�صيقى 
وتاريخها ومدار�ص����ها، تعلم "النوط����ة"، واتقن العزف على 
العود، ثم عني الحقًا مدر�ص����ًا للمو�صيقى واالنا�صيد، ثم عاد 
مب�ص����تواه اجلديد، ال����ذي ارتقى عربه معرف����ة وذائقة، اىل 
اأم�ص����يات الغناء يف امل�ص����ارح وهذه املرة مع فرقة "م�ص����رح 
عب����د الرحم����ن ر�ص����دي" الت����ي متي����زت مب�ص����تواها الراقي 
واأم�ص����ياتها الفني����ة الت����ي كانت حتاول ان تك����ون قريبة من 

مثياتها يف م�صارح اأوروبا•
احل����دث املوؤث����ر يف م�ص����ار عبدالوهاب فني����ًا وحياتي����ًا كان 
اللق����اء بينه وبني ال�ص����اعر اأحمد �ص����وقي، وتكوينهما الحقًا 
)1924-1932( ثنائيًا �ص����اغ اأحام �ص����باب تلك الفرتة وما 
تاها، ومن خال "اأمر ال�ص����عراء" تعرف عبدالوهاب على 

جهاب����ذة الفكر والقلم يف ذلك الع�ص����ر، عرب جمال�ض 
االأدب والفك����ر، فجال�����ض ط����ه ح�ص����ني يف جريدت����ه 
"ال�صيا�صة"، وروؤ�صاء التحرير يف اجلرائد الكربى 
وتع����رف اأي�ص����ًا عل����ى املجموع����ة املقابلة الت����ي كانت 
ت�صكل ال�صد بالن�صبة ل�صوقي، وبحياد تام كان يراقب 

قوة احلوار، وادارة ال�صراع فكريًا وثقافيًا•
يف ج����و كه����ذا تعل����م عب����د الوه����اب، ر�ص����انة املف����ردة 
وتاأثره����ا عل����ى ج����و االأغني����ة ح����ني جت����د املو�ص����يقى 
املنا�صبة، ف�صاغ من �صعر �صوقي اعمااًل غنائية، مل تزل 
حني ن�ص����معها ت����رن يف خواطرنا وحتملن����ا اىل اأجواء 
ذلك الع�ص����ر الذي بداأ �ص����وت عبد الوهاب م�ص����ابهًا له، 
ب�ص����يط متامًا ولكن����ه عمي����ق، حكاياته موج����زة ولكنها 

بليغة •
و�ص����ف عب����د الوه����اب باأن����ه فن����ان جم����دد، وه����ذا ح����ق، 
فان����ه كان يج����دد حتى قوالب����ه اللحنية اخلا�ص����ة به، كان 
تعبريًا ب�ص����يطا، ثم �ص����اغ اأحلانًا اأ�ص����بحت اأكرث غنى يف 
تلويناتها املو�ص����يقية، فكم من الزخرف����ة اللحنية فيها ولكن 
دومنا اإ�صفاف بل داللة لتقدم وعلو �صاأن يف ال�صنعة، والنه 
فن����ان دائم التطل����ع اىل اأمام، ا�ص����تطاع ان يجدد مو�ص����يقاه 
وجانب����ًا مهمًا م����ن املو�ص����يقى العربية وقد ال يب����دو مفاجئًا 
قبول����ه بتقدمي اغنياته او اعادة توزيعها ب�ص����كل جديد، وال 
بد هنا من ذكر حتى �ص����عادته وهو يرى اأحلانه وقد ادخلها 
املو�صيقار عمر خرت وغره من مو�صيقيني عرب واأجانب 
يف منظوم����ة اليكرتوني����ة، وح�ص����ب طريق����ة معا�ص����رة يف 

التوزيع املو�صيقي •
هذا الفكر الثاقب املنتمي اىل امل�صتقبل، واالت�صال باملواهب 
اجلدي����دة وموؤازرتها، جعا عبد الوهاب احد اأكرث الفنانني 
الع����رب " تقدمية"، اذا كان االأمر معنيا بالتجديد وتر�ص����يخ 
القي����م املولدة للفن الرفيع . ومل يك����ن عبدالوهاب يفرط يف 
موقع فرادته املو�صيقية )حتى انه حني تعاون مع ام كلثوم، 
�ص����اغ "كوكب �صرق" خمتلفة، انها اأم كلثوم كما يف اأحلانه 
و�صخ�صيته، ولي�ص����ت كما هي �صاحبة االأنا العالية واملزاج 
ال�صخ�ص����ي املتعج����رف(، وه����و كعادته، يح�ص����ب كل �ص����يء 
بالقراط، والداخل����ون اىل قاعة اأحلانه الذهبية هم غرهم 
خارجها، فمن ين�ص����ى اأعماله اخلال����دة لراحل كبر اآخر هو 
عبد احلليم حافظ؟، من ين�صى ن�صجه اأحلانًا تنا�صب �صوت 
جناة ال�صغرة ال�صفاف، واخرى لرباعة معهودة عند وردة 
اجلزائري����ة، ب����ل وحتى �ص����ياغة حلني����ة براق����ة، وان كانت 

نادرة، تليق مبكانة خا�صة لفروز•
"حتدي����ث" عب����د الوه����اب الدائم ملو�ص����يقاه جعل����ه يتقرب 
م����ن "اقتبا�����ض" - نقولها بتحفظ �ص����ديد- اأعمال مو�ص����يقية 
كا�ص����يكية غربي����ة، ح����ني اأدخ����ل اىل احلان����ه ح����ركات م����ن 
موؤلفات �ص����يمفونية واأحلان و�صياغات مو�صيقية اأوروبية 
والتيني����ة، وه����ذا كان ي����رده اىل م�ص����األة معاي�ص����ة الع�ص����ر، 
ويق����ول يف حدي����ث ل����ه: "كان����ت ف����رتات التط����ور �ص����ريعة، 
والزم����ن عموم����ًا يفر�����ض معاي�ص����ته ولون����ه" •وكان عب����د 
الوه����اب مع تو�ص����يع الفرقة املو�ص����يقية امل�ص����احبة للمغني 
وم����ع اإدخ����ال اأك����رب ع����دد م����ن االآالت، حت����ى الغربي����ة منها، 
واملداف����ع ع����ن �ص����رورة املقدم����ات املو�ص����يقية املطولة التي 
ت�صبق الغناء، كونها مدخًا يهيئ املتلقي لرفقة غنائية يرى 

اأ�صلها مو�صيقى قبل كل �صيء•
روؤي����ة عب����د الوه����اب "امل�ص����تقبلية" جعلت����ه ير�ص����م مام����ح 
االأغني����ة العربي����ة على اأعت����اب الق����رن احلادي والع�ص����رين 
ع����رب ج����واب ل�ص����وؤال وجهه الي����ه الناق����د والباح����ث اليا�ض 
�ص����حاب: كي����ف ترى خ����ط تط����ور االأغنية العربي����ة بعد عبد 
الوه����اب وجيل����ه؟ فياأت����ي اجلواب وقب����ل وفات����ه باأكرث من 
ع�ص����ر �ص����نوات "االأغنية العربية �صتزداد ق�ص����را مع االأيام، 
و�ص����تختفي القفات املطربة التي ي�ص����رخ لها امل�ص����تمع اآه، 
والتي ا�ص����ميها انا "النهايات ال�ص����عيدة" للجمل املو�صيقية 
العربية، و�ص����تتعدد �صخ�صية االأغنية اأكرث فت�صبح معانيها 

اأكرث تركيزا".

 اليا�س �سحاب، كتاب "دفاعا عن الأغنية العربية"،
 امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر ،بريوت 1980 

محمد عبد الوهاب يغني في بغداد

مل ي��زر الفنان الكب��ر محمد عبدالوه��اب 1904 -- 1991 العراق، س��وى مرة 

واحدة يف ربيع عام 1932، مبناسبة اقامة املعرض الزراعي والصناعي، وقد 

تضمن��ت تلك الزي��ارة الفريدة – عىل 

قرصها – العديد من الطرائف.

وقد اقامت الجمعية الزراعية امللكية 

برعاية مبارشة من امللك فيصل االول 

ه��ذا املعرض لبيان النهضة الزراعية 

يش��هدها  التي  والعلمية  والصناعي��ة 

الع��راق وعهد برئاس��ة املعرض اىل 

عبدالن��ور، وهو من اعالم اليقظة الفكري��ة يف العراق الحديث مل يرش اىل 

جهوده اال ملاما، 

ولعل ما يزين س��رته اقامته مهرجان س��وق عكاظ س��نة 1922، وكان مناسبة 

وطنية وادبية كبرة يف بداية تأسيس الدولة العراقية.

محمد عبد الوهاب.. موسيقي 
المستقبل 

يف 5 ايار 1991 وعىل صدر صفحاتها 

األول، نرشت الصحف العربية الكربى 

خرب وفاة آخر عاملقة الفن العريب، 

املوسيقار محمد عبد الوهاب . ومع 

استعادة ذكرى رحيله السنوية، نستعيد 

عبد الوهاب الظاهرة التي حفرت 

موقعها يف املوسيقى العربية منذ 

أوائل القرن العرشين، ونتابع اإلسم 

الذي بنى موسيقاه وفق نداء علمي 

ضاربًا عرض الحائط بكل التهويل الذي 

كانت تحظى به املوسيقى التي تعتمد 

التناقل الشفاهي و"االرتجال"، وعرب 

هذا الدأب أدخل عبد الوهاب تغيرات 

عميقة أحاطت بصورة املوسيقي 

الشخصية وبحضوره االجتامعي، بل ان 

صورته صانع ألحان من نوع نادر ظلت 

مالزمة له حتى قبيل رحيله، فقال 

كلمته األخرة يف أغنية من قامشة 

األلحان الكبرة  هي "من غر ليه"، 

مذّكرًا ايانا بأن األساتذة من مستواه 

فقط هم القادرون عىل إدهاشنا بعمل 

موسيقي- غنايئ كبر•
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 لطفي رضوان

 حياته : جذوره ودرا�شته وجتربته 
ول���د حممد عبد الوهاب يف القاهرة العام 1896 تقريبا ، 
اذ ال ميكن الوقوف على حقيقة �صنة مولده ، وكان والده 
يتعاطى مهنة تعليم االأوالد يف م�ص���جد ال�ص���عراين بحي 
ال�ص���عرية يف القاهرة ، فن�ص���اأ عبد الوهاب من�ص���اأ ب�صيطا 
بني عامة النا�ض ، وكان يجوب احلارات القدمية واالأزقة 
مرتديا جلبابه الب�ص���يط مع اقرانه وا�ص���دقائه ال�ص���غار 
وه���و يغني بينه���م ، اذ عرف منذ �ص���غره بتدفق �ص���وته 
وحاوت���ه وجماله من خال موهبت���ه الفطرية الطبيعية 
ويق���ال انه دوما م���ا كان يقلق اجلران ب�ص���وته .. وكان 
هو نف�صه معجبا ب�ص���وته هو ذاته . لقد لعب القدر لعبته 
وط���رق احلظ باب���ه فج���اأة وبطريقة غريب���ة عجيبة قد ال 
تخط���ر على ب���ال ، ذلك اإن حمم���د عبد الوهاب قد ت�ص���لق 
�ص���لم املجد اثر جتواله وارتياده رفقة ا�صحابه يف احلي 
بع����ض الفعاليات الفنية ، اذ كانوا ق���د ذهبوا اإىل تياترو 
) = م�ص���رح ( دار ال�ص���ام بحي �ص���يدنا احل�صني مل�صاهدة 
متثيلية لفرقة فوزي اجلزائريل فدخلوا ال�ص���الة بعد اأن 

دفع كل منهم ع�صرة مليمات ثمنا للتذكرة . 
ومل���ا انته���ى الف�ص���ل االأول من الرواية واأ�ص���دل ال�ص���تار 
اأ�ص���واتهم  رافع���ني  االأوالد  ه���وؤالء  ق���ام  املمثل���ني  عل���ى 
بالغناء ولكن هذا الغناء كان على �ص���بيل الت�صلية واملرح 
ف�ص���فق لهم اجلمهور �ص���خرية وا�ص���تهزاء غر اأن رئي�ض 
الفرق���ة التمثيلية فوزي اجلزائريل مل ي�ص���خر منهم ، بل 
تق���دم اإليهم ودعاهم للغناء على امل�ص���رح مما اأثار ده�ص���ة 
املتفرجني وامل�ص���تمعني ولكن الطفل حمم���د عبد الوهاب 
اهت���زت جوانح���ه وانفعل���ت قوائم���ه اأمام ه���ذه املفاجاأة 
ووجده���ا فر�ص���ة ان يب���نينّ قدرات���ه م���ن دون ان ي�ص���يبه 
وه���ن او خج���ل ، ف�ص���عد عل���ى امل�ص���رح وراح يغن���ي مع 
رفاق���ه فط���رب اجلمه���ور م���ن فرق���ة االأطفال و�ص���فق لها 
طويا وا�ص���تعاد اأغانيها مرات ومرات فما كان من فوزي 
اجلزائ���ريل اإال اأن اك���رم فرق���ة االأطفال ب�ص���لن كامل لكل 
واحد منهم وتكررت الزيارة يف اأيام اأخرى اإىل امل�ص���رح 
نف�ص���ه وتكررت ال�ص���لنات حتى اأ�ص���بحت هذه الفرقة من 
م�صتلزمات م�ص���رح اجلزائريل ومن �ص���رورات العر�ض 

ال�صاهر وجزءا من كيان فرقة اجلزائريل ! 
ويف عام 1917 بعد وفاة الفنان ال�ص���يخ �صامة حجازي 
، جنح جنل���ه عبد القادر حجازي بت�ص���كيل فرقة متثيلية 
لتق���دمي الروايات االأدبية وكان عبد القادر حجازي يقوم 

بال���دور االأول يف التمثي���ل والغن���اء ومل���ا كان �ص���وته ال 
ي���وؤدي املطلوب فكان يحرك �ص���فتيه وحممد عبد الوهاب 
يغني اللحن من وراء �ص���تار ، ثم عمل حممد عبد الوهاب 
يف فرق���ة الفنان عبد الرحمن ر�ص���دي مغنيا بني ف�ص���ول 
الروايات اإىل جانب املطربة فاطمة قدري قتا للوقت ومل 
يك���ن له اآنذاك معجبون يقدرون فنه وظل على هذا احلال 
يتنق���ل من فرق���ة اإىل اأخرى طلبا للرزق حت���ى عاد اأخرا 
اإىل فرق���ة عبد الرحمن ر�ص���دي مرة ثانية وكان بني اأفراد 
فرقت���ه عبد اخلالق �ص���ابر الذي �ص���غل فيما بعد من�ص���ب 
وكي���ل وزارة الدف���اع . وكان �ص���ابر يجيد اإلق���اء االأغاين 
البلدية واملواويل ف�ص���جع حممد عبد الوهاب على الغناء 

واالإ�صتزادة من معرفة هذا الفن وك�صف اأ�صراره . 
انت�صب حممد عبد الوهاب للمعهد املو�صيقي امللكي الذي 
كان ق���د افتتح حديثا ، لكنه مل ميك���ث فيه طويا اذ انتقل 
اإىل معه���د مو�ص���يقي خا����ض وكان يزامل���ه في���ه املرحوم 
م�ص���طفى ر�صا و�ص���فر علي اللذان احتا فيما بعد ادارة 
املعهد املو�ص���يقي االإدارية والفنية فا�ص���تفاد عبد الوهاب 
بع����ض ثقافت���ه املو�ص���يقية م���ن تلك الدرا�ص���ات ث���م اأكمل 
علومه املو�صيقية على يد املرحوم ال�صيخ علي الدروي�ض 
احللبي الذي تعاقدت معه حكومة القاهرة على التدري�ض 
يف املعهد املو�صيقي العايل وخرب النوتة املو�صيقية وبداأ 

ي�صتمع للمو�صيقى الغربية الأول مرة ويتاأثر بها .. 

اأعماله عرب املراحل 
ف موهبته املو�صيقية  غدا الفنان حممد عبد الوهاب يوظنّ
يف خلق العديد من االنغام واجلمل املو�ص���يقية اجلديدة 
وم���ر ابداع���ه باأربع���ة اأدوار و مدار����ض ، اذ جعله الراأي 

العام هو املجدد االأول للغناء العربي : 
فال���دور االأول ظه���رت في���ه جتديداته للطقوقة امل�ص���رية 
ث���م انطل���ق باغنيات " ي���ا جارة ال���وادي " و " كلنا نحب 
القم���ر" و " بالل���ه ي���ا ليل جتين���ا " و غره���ا فكانت هذه 
االأغاين من نوع خا�ض ي�ص���ميه االأدباء بال�ص���هل املمتنع 
، ف�ص���عرت الكافة و اخلا�ص���ة باأن دمًا جديدًا قد جرى يف 
ع���روق ف���ن االأغنية العربي���ة و اأ�ص���بحت اأغانيه على كل 
ل�ص���ان ت���رتدد ، فتزعمت هذه املدر�ص���ة مركز الطليعة يف 
امليدان املو�صيقي الغنائي و اأ�صبح لها اأن�صار و مريدون 
و تهافت���ت �ص���ركات اال�ص���طوانات على ت�ص���جيل اأغانيه 
فانت�ص���رت تتغنى على كل م�ص���رح و اأ�صبحت اأغانيه هي 

امل���ادة الرئي�ص���ية يف الثقافة الفنية لكل مطرب و من�ص���د 
وهاو للطرب ! 

اأم���ا املرحل���ة الثانية م���ن مدر�ص���ته االإبداعي���ة ، فتتمثلها 
االأغاين الو�صفية اأذ ظهرت اأفامه ال�صينمائية و كان لها 
دوي هائل يف ميدان الغناء العربي على ال�صاحة العربية 
ويف الل���ون الو�ص���في اجلديد ال���ذي اأتى به ه���ذا الفنان 
املوهوب والو�ص���ف ه���و اإدراك �ص���ر الكلمة و تلبي�ص���ها 
اللح���ن املنا�ص���ب لها واعتمد حممد عب���د الوهاب يف هذا 
العم���ل على ذكائه اأكرث من اعتم���اده و معرفته و لذا كان 
و�صفه جمازيًا اأكرث من كونه حقيقيًا وهكذا كانت بع�ض 
اأحلان���ه يف بقي���ة اأفامه ممن���وع احلب و ر�صا�ص���ة يف 

القلب ثم يف اأحلانه التي كانت لغر اأفامه ! 
ويف ال���دور الثالث له���ذه املدر�ص���ة املو�ص���يقية اأخذ عبد 
الوهاب يلحن الق�ص���ائد الطويلة باأ�صلوب جديد يختلف 
ع���ن الدوري���ن االأولني فظه���رت اأغاين " اجلن���دول" و " 
الكرنك " .. وكانت حدثا جديدا يف ميدان الغناء العربي 
ولكن هذه االأغاين على روعتها وعظمتها مل تن�ض النا�ض 
اأغاين الدور االأول تلك االأغاين التي رفعت �صاحبها اإىل 
زعامة امليدان املو�ص���يقي والغنائي عربيا .. اإنها اأغان مل 
يداخلها الت�ص���نيع يف تركيبها وال التقليد يف هيكلها لقد 
كانت ا�ص���تمرارا ملدر�صة ال�صيخ �صيد دروي�ض ولذا كانت 

قريبة من كل مزاج ومتغلغلة يف كل نف�ض ! 
اأم���ا اأغ���اين ال���دور الراب���ع ، فلقدت هبطت عن م�ص���توى 
االأحل���ان املاألوف���ة يف ه���ذه احلقب���ة الزمني���ة ، ولكنه���ا 
تبقى دوما فوق امل�ص���توى املاألوف فهو �ص���احب مدر�صة 
و�ص���ل يف املا�ص���ي باإنتاجه اإىل ذروة اجلمال .. ولي�ض 
معنى ذلك اأن االأ�ص���تاذ عبد الوهاب قد تناق�ص���ت مقدرته 
التلحيني���ة فاأحلان���ه بقي���ت جميل���ة وبقي الرجل �ص���يدا 

للتلحني وذروة يف امليدان املو�صيقي . 

ابداعاته
حلن عب���د الوهاب الكث���ر من االأغ���اين اخلفيفة يف بدء 
حيات���ه الفنية ولكنه عندما تعرف على ال�ص���اعر ال�ص���هر 
اأحم���د �ص���وقي فتح���ت ل���ه الدني���ا اأبواب���ا جدي���دة كانت 
مو�ص���دة اأمام���ه فيم���ا قب���ل فظه���ر لعب���د الوه���اب اأحلى 
الق�ص���ائد واأط���رب االأغ���اين واأمتع االأحلان واخلا�ص���ة 
اأن حممد عبد الوهاب هو رائد املو�ص���يقى يف هذا اجليل 
وكانت اأحلانه يف اأدوارها االأربعة ممتعة مطربة ل�صائر 

االأف���راد على اخت���اف اأمزجته���م وطبائعه���م وثقافاتهم 
ويعترب من اأ�ص���اتذة الدور الرابع للمدر�ص���ة املو�ص���يقية 
احلديث���ة بح���ق وامتياز بالرغم من تاأث���ره باحلان غره 
وخ�صو�صا من الغربيني بل واقتبا�صاته جلمل مو�صيقية 
كامل���ة منه���م ، وهو بذل���ك اختلف عن كل من املو�ص���يقار 
حممد الق�صبجي وال�ص���يخ زكريا احمد والفنان فيلمون 
وهبه .. انني اعترب الق�ص���بجي هو الفنان الوحيد الذي 
بقي ا�صيا يف جتديداته للمو�صيقى العربية .. يف حني 
كان حال عبد الوهاب كما كان حال �صيد دروي�ض من قبله 
، او فري���د االطر�ض واالخوين رحب���اين وكمال الطويل 
وحممد املوجي وبليغ حمدي من بعده .. لقد تعامل عبد 
الوه���اب مع ا�ص���هر الفنانني ، بل ويكاد يكون هو نف�ص���ه 
وراء �ص���هرة العديد منهم . ولع���ل اروع احلانه هي التي 
قدمها اىل نف�ص���ه ومن ثم اىل فائزة وجناة وعبد احلليم 
و�صباح وورده وكان اللقاء بينه وبني ام كلثوم تاريخيا 
وبطل���ب من الرئي����ض جمال عبد النا�ص���ر ليقدما تاريخا 

لى ا�صا�صا يف " انت عمري " .  م�صرتكا جتنّ

خ�شال عبد الوهاب
يز بها غره من  يز الفنان عبد الوهاب بخ�صال قلما متنّ متنّ
النا�ض ، فه���و يهوى العزلة اىل حد كبر ورفيقه الوحيد 
يف زمنه الطويل عوده وما ي�صمعه من ت�صجيات متنوعة 
من املو�صيقى والغناء .. وال يذهب اىل االخرين اذ جعل 
االخرون يق�صدونه .. يهوى النوم مبكرا لي�صحو مبكرا 
اي�ص���ا ويعتني باكله و�ص���ربه ونظافته وكل �ص���يىء من 
حوله الأن الو�ص���وا�ض يتملكه طوال حياته فهو له ادواته 
وحاجيات���ه الت���ي ال ميكن لب�ص���ر ان مي�ص�ص���ها ، ويقتني 
العط���ور وان���واع ال�ص���وابني .. يراعي �ص���حته ب�ص���كل 
غري���ب .. يخ�ص���ى املوت ويرتعب منه ويك���ره الطائرات 
ب�صكل ال ي�ص���دق .. كان يهوى اال�ص���وات و�صماعها وله 

القدرة على متييز اجليد منها ب�صرعة خارقة .. 
واأخ���را اق���ول ، لق���د كان عب���د الوهاب حت���ى رحيله يف 
الع���ام 1991 ، فنانا موهوبا وقديرا احتل م�ص���احته يف 
تاريخ القرن الع�ص���رين بطوله ، ومل يزل و�صيبقى ذكره 

على امتداد الزمن . 

ف�سلة من كتاب ن�س�ة ورجال : ذكريات �ساهد الروؤية 
للم�ؤلف �سّيار اجلميل 

ويف املوع���د املحدد كن���ت يف بيته بالزمالك.. 
ال�ص���قة  يف  ح���دث  ق���د  جوهري���ا  تغي���را  ان 
االنيق���ة، فمثا اللوحة الزيتي���ة الكبرة التي 
لزوجت���ه  اال�ص���تقبال،  حج���رة  تزي���ن  كان���ت 
ال�ص���ابقة ال�ص���يدة اقب���ال ن�ص���ار، ق���د رفع���ت 
وحل���ت مكانه���ا لوح���ة زيتية رائع���ة لزوجته 
ال�صيدة نهلة القد�صي، ولن اتغزل يف اللوحة، 
فق���د اعود اليها يف فر�ص���ة اخرى، العر�ص���ها 

على القراء ملونة! 
القه���وة  ال�ص���قة..  يف  تغ���ر  اآخ���ر  و�ص���يء 
وال�ص���كوالته.. فقد كان عب���د الوهاب ال يعني 
كث���را بتق���دمي حتية ل�ص���يوفه، حت���ى يكون 
اخل���ادم خلف���ك بالقه���وة وال�ص���كوالته وه���ذا 
تغر خطر – يف نظري – النه �ص���يكلف عبد 

الوهاب اكرث من ثاثة جنيهات يف ال�صهر! 
 ***

زوجت���ه  وج���دت  الوه���اب..  عب���د  اج���د  ومل 
ال�ص���يدة نهلة القد�صي جال�صة تدخن �صيجارة 
اق�ص���ى  اىل  انيق���ا  ف�ص���تانا  ارت���دت  وق���د 
حد،"�ص���يك"اىل اق�ص���ى ح���د، ووج���دت على 

وجهها ابت�صامتها امل�صرقة دائما. 
ال�ص���تقبالك  ي�ص���تعد  حمم���د  ان  يل:  قال���ت 
العن���ق  ربط���ة  اختي���ار  وهو"خمتل����ض"يف 

املائمة"!
ثم �ص���حكت وهي تقول:"ت�صور.. انني اجد 
م�صقة يف التفاهم مع م�صتخدمي هذا البيت.. 
كانني من اوا�صط افريقيا، مما ي�صطرين اىل 
التح���دث باللغ���ة العربية الف�ص���حى.. وطبعا 

اح�ض بانني �صيخ معممة وانا احتدث بها". 
وا�ص���تطردت تقول:"مل���اذا ال توج���د اللهجات 

بني اقليمي اجلمهورية العربية املتحدة!". 
قلت: كيف ميكن ذلك؟ 

اجابت:"بان تتحدث���وا انتم بلهجتنا.. وكفى 
الله املوؤمنني �صر.. اللخيطة"!. 

 ***
وجاء عبد الوهاب، العري�ض الذي اقام الدنيا 
واقعده���ا عندما طلق وعندم���ا تزوج وعندما 

حلن اغنيتيه االخرتني... 
قال يل:"ان عد�ص���ة امل�ص���ور د�صي�صة خطرة 
حت���اول اال�ص���اءة ايل، فق���د اظهرتن���ي م���رة 

عب���د  حمم���د  طر�ص���ي"ولي�ض  وكاأنني"بائ���ع 
الوه���اب.. ان راأ�ض مايل يا �ص���ديقي يف فني 
و�ص���كل واناقتي، وقد �ص���اع ثلث���ا راأ�ض املال 
يف �ص���ورة واحدة، لهذا ارجوك ان تو�ص���ي 

العد�صة بي خرا"! 
وطماأنته، ثم جرى بيننا هذا احلديث.. 

* كيف كانت رحلتك االخرة! 
- ظاهرة غريبة مل�صتها يف رحلتي.. كان اجلو 
باردا اىل اق�ص���ى حد ومع ذلك مل ا�صعر به، مل 
ا�صعر"بالل�ص���عة"التي ن�ص���عر بها هنا من برد 
القاه���رة، ذل���ك الن كل م���كان يف هولندة مثا 

مكيف.. لهذا ال ن�صعر بوطاأة الربد ابدا.. 
"ث���م النظاف���ة يا �ص���ديقي.. نظافة الل�ص���ان، 

والبيت وال�صارع وال�صينما! 
ثم ت�ص���رفات النا����ض.. اجلمه���ور هناك لي�ض 

بينه �صاحب عيون جريئة"! 
القانوين  �ص���ديقي  الهاي  يف  قابلني  "وق���د 
العظي���م الدكتور عبد احلمي���د بدوي ودعاين 
لزيارة حمكمة الع���دل الدولية، وزرتها خال 
نظ���ر اح���دى الق�ص���ايا الدولي���ة.. وطبع���ا لن 
ا�صهب، النني مل افهم �صيئا �صوى ان امل�صري 
عب���د احلميد بدوي يتمتع باحرتام بالغ هناك 

وهذا مما �صرفني".
"وعرف النا�ض انني من م�صر.. ن�صوا انني 
مو�ص���يقار مرموق وانني م�ض ع���ارف ايه... 
وتذكروا �ص���يئا واحدا.. انني من بلد نا�ص���ر 

فكانت احلفاوة بي".
* ه���ل راأي���ت مظاهر ت���دل على قرب ن�ص���وب 

احلرب الثالثة؟ 
- راأي���ت مظاه���ر تدل على ا�ص���تحالة ن�ص���وب 
احل���رب الثالثة.. راأيت اخل���راب الذي انزلته 
احل���رب الثاني���ة ال ي���زال كم���ا ه���و يف معظم 
البل���دان الت���ي رزته���ا، و�ص���معت النا����ض يف 
خم�ض دول زرتها، ي�ص���تنكرون جمرد التفكر 
يف قي���ام حرب جديدة وما دامت ال�ص���عوب ال 
تري���د احل���رب فث���ق ان احلرب ال جت���روؤ على 

القيام"!.
* هل �صتظهر يف فيلم جديد؟

- اقول لك احلق وال �ص���يء غر احلق.. انني 
خائ���ف من ال�ص���ينما بع���د طول هج���ري لها.. 
ا�ص���بحت اخ�ص���اها كما خ�ص���يتها قب���ل فيلمي 

االول"ال���وردة البي�ص���اء"ومبعث خويف هو 
�ص���وق اجلمهور لروؤيتي يف ال�ص���ينما.. ومع 
ذل���ك فا زلت انتظ���ر الفر�ض الت���ي تائم عبد 

الوهاب.
***

وانتقل احلديث اىل ال�صيدة نهلة:
م���ن  ان���ت  ترتدين"ال�ص���وال"هل  ال  اراك   *

اعدائه؟
- ان���ا ال اح���ب ال�ص���وال.. ث���م انن���ي ال اجري 
وراء اية مودة م���ن املودات، انني ابحث عما 
يائمني �صخ�ص���يا بغ�ض النظر عن انه مودة 

او غر مودة.
* مل���اذا ترافق���ني زوج���ك يف خطوات���ه.. يف 

عمله؟
- اح���ب ان اق�ص���ي معه اطول ف���رتة ممكنة.. 
وان���ا ال اتدخ���ل يف عمل���ه مطلقا، فقط ا�ص���مع 

وارى.
* وهل هي مراقبة! 

- اب���دا.. ان���ا اع���رف مهم���ة زوج���ي واع���رف 
مهنت���ه.. واع���رف انه معبود الن�ص���اء ب�ص���فة 
خا�ص���ة، وان له معبجات ال ح�صر لهن.. وانا 
ال اغ���ار عليه منهن.. الن عمله يتطلب ماطفة 

النا�ض من �صيدات ورجال.
* ماذا حتبني يف عبد الوهاب؟

ماب�ص���ه...  فن���ه..  �ص���وته..  �صخ�ص���ه..   -
�صحكته.. تك�صرته.. كل ما فيه.. 

عن �سحيفة اآخر �ساعة 1961

  محمد عبد الوهاب ...موسيقار االجيال

" لقد تعلّمت من الشاعر احمد شوقي الكثير الكثير .. " 
عبد الوهاب 

لقد نال الفنان الكبر محمد عبد الوهاب ش��هرته عىل امتداد القرن العرشين ، ويعد واحدا 

من ابرز عاملقة الفن املوس��يقي العريب الذي س��اهم بتطوير بع��ض تقاليده ضمن مراحل 

زمني��ة معينة . وكان عبد الوهاب قد وص��ل اىل مرتبة عالية يف االبداع بالرغم من انتقادات 

عنيفة وّجهت اليه كونه قد استلهم ) وال اقول رسق ( العديد من االلحان والجمل املوسيقية 

ف االذان واالس��امع بقصائده واغنياته الجميلة  الغربية والرشقية من غره .. كان مطربا ش��نّ

التي غّناها عىل امتداد س��نوات حياته باس��تثناء مرحلة ش��يخوخته التي ّقضاها 

يف التلح��ن ولكنه اختتم حياته بغناء اغنية مطولة انّش��دت لها االس��امع 

.. ك��ام ّولحن جملة هائلة من االلحان واملقطوعات املوس��يقية 

واالناش��يد الوطنية واالغاين العاطفية لعدد كبر ال يحىص 

من املطربن املرصين والعرب .. لعل اشهرها تلك التي 

ّغناها اشهر املطربن والفنانن املرصين . 

د. سّيار الَجميل 

عبد الوهاب 
يتحدث عن الحب .. والبرد .. والحرب!

منذ ايام عاد عبد الوهاب من  اوروبا.. 

طاف بخمس دول فيها وقيل ان 

الرحلة كانت عىل نفقته، وقيل انها  

كانت"عزومة"والله اعلم.. املهم انه 

عاد واننا قابلناه وانه وزوجته تكلام  

برصاحة. 

"يقولون عني انني بخيل وكسول، 

وساثبت لك انهم عىل حق! فلتؤجل 

موعدنا اىل الساعة السابعة والنسق 

مساء حتى ارتدي مالبيس مرة واحدة..

 اذ انني مدعو للعشاء عىل مائدة دولة 

جميل مردم.. وال داعي الن ارتدي"اليل 

عىل الحبل"مرتن يف اليوم الواحد". 

هذا ما قاله يل صديقي محمد عبد 

الوهاب عندما اتصلت به وطلبت منه 

موعدا نتحدث فيه عن رحلته االخرة 

يف اوروبا. 
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هالة نهرا   

 لك���ن هل ميكن اأح���دًا �������� مهما بلغ تاأث���ره ����� 
ي���ة ما يطرحه  ًا؟ رغم اأهمنّ اأن ي�ص���نع مو�ص���يقينّ
الكاتب م���ن الناحية التاريخي���ة والتوثيقية، 
، ولو ا�ص���تند  ���ه ينزل���ق اإىل مط���بنّ الغلونّ اإال اأننّ
اإىل اأق���وال عب���د الوه���اب نف�ص���ه. اإذا �ص���لنّمنا 
يف  ف���روز  تع���دو  فل���ن  فا�ص���ل،  با�ص���تدالل 
ه���ذه احلال���ة كونها »�ص���ناعة رحباني���ة« )!(، 
و�صتكون اأم كلثوم �ص���نيعة ال�صيخ اأبو العا 
���د، واأحم���د رام���ي، والق�ص���بجي... م���ا  حممنّ
���ل ج���زءًا من احلقيق���ة ال احلقيق���ة كاملة.  ميثنّ
د اأننّ �ص���وقي اأدخ���ل عبد الوهاب اإىل  من املوؤكنّ
���ه على حتدي���ث االأغنية  ف�ص���اء ال�ص���عر، وحثنّ
امل�ص���رية والعربية... لكن ذل���ك ال يعني اأبدًا 

اأننّ �صوقي »�صنع عبد الوهاب«. 
�ص���رعان ما ا�صتدرك فا�ص���ل قوله، ثمنّ عاد اإىل 
ح يف م�ص���تهلنّ الكتاب  تبننّيه جمددًا. وقد �ص���رنّ
���ة ه���ذا ال���كام، م���ا اأوقع���ه يف ف���خنّ  بع���دم دقنّ
التناق����ض. كان ه���منّ الكاتب ال���ردنّ على بع�ض 
الكتابات النقدية املغر�ص���ة، وتفنيد مغالطات 
عبا�ض حمم���ود العقاد الذي ع���دنّ عبد الوهاب 
ب���ني »جماع���ة الل�ص���و�ض الظرفاء«، ب�ص���بب 
كره���ه ل�ص���وقي و»مطربه« عب���د الوهاب. لكن 
تق���ومي فا�ص���ل مل يرتاف���ق م���ع اأينّ حماول���ة 

ملقاربة نتاج املو�صيقار من زاوية نقدية.
يروي الكتاب تفا�صيل العاقة التي جمعت بني 
�صوقي وعبد الوهاب: »كان عبد الوهاب )...( 
�ص���كرترًا ومطربًا و�ص���ديقًا ل�صوقي. مل يكن 
قد اأ�صبح عبد الوهاب الذي عرفناه بعد، كان 
فتى و�ص���يمًا غ�ضنّ االإهاب، مم�ص���وق القامة«. 
هنا ميكن الت�صاوؤل: هل و�صف الكاتب ملامح 
عبد الوهاب يف �ص���باه هو مبثابة تلميح اإىل 
العاقة املثلي���ة بني ال�ص���اعر الكبر واملطرب 
اب؟ ي�صت�صهد فا�صل بحوار اأجراه �صعد  اجلذنّ
الدين وهبة مع عبد الوهاب )من كتاب »النهر 

: َح نروح  اخلالد«(: »)�ص���وقي( كان يدلنّ���ع يفنّ
د؟«. وقد  ���ى فني يا حممنّ د؟ َح نتع�صنّ فني يا حممنّ
ه عب���د الوهاب عاقت���ه ب�ص���وقي »بعاقة  �ص���بنّ
بني حمامتني اأو ع�ص���فورتني تازم اإحداهما 

االأخرى طيلة الوقت...«.
من ناحية اأخرى، اأفرد الكاتب م�صاحة كبرة 
ملغامرات عب���د الوهاب مع الن�ص���اء، وعاقته 
باأمنّ كلثوم واالأخطل ال�ص���غر. ولع���لنّ اأهمنّ ما 
ي�ص���تمل علي���ه الكتاب هو »االأوراق اخلا�ص���ة 
ًا« الت���ي كتبها عب���د الوهاب يف �ص���نواته  ج���دنّ
االأخرة، وُن�ص���رت يف كتاب لفاروق جويدة. 
م عبد الوهاب جتارب جمموعة من املوؤلنّفني  قونّ
واملطربني البارزين، فبدا �ص���اهدًا على ع�صر 

انًا.  ذهبي وناقدًا حمرتفًا اأكرث منه فننّ
من هنا ال يعود م�ص���تغربًا اعرتاف املو�صيقار 
اد ن���ادر الوجود«،  ب���اأننّ »ال�ص���نباطي ه���و ع���ونّ
���ن �ص���الون و�ص���ارع  واأننّ بلي���غ حم���دي »ملحنّ
ه مع ما ي�ص���تلزمه ذلك  )...(، وجت���اري يف فننّ
���ل يف تركيب العمل  من ال�ص���رعة وع���دم التاأمنّ
«. كذل���ك راأى عبد الوهاب حينها اأننّ كمال  ككلنّ
ه مل  الطوي���ل كان »يحاول اأن يفعل �ص���يئًا، لكننّ
ي�ص���ل اإليه بع���د«، واأننّ »فروز اأكف���اأ من غننّى 
االأغني���ة الق�ص���رة«... فيما عدنّ �ص���وت وردة 

�صًا يغننّي على مزاجه«. اجلزائرية »متوحنّ
يلفت اجل���زء االأخر من الكتاب اإىل �ص���فافية 
عب���د الوه���اب، وجراأت���ه، ورغبت���ه يف خ���رق 
القواعد الرا�ص���خة، اإذ اإننّه مل يخ�ض القول يف 
اأحد حواراته اإننّه حاول تنغيم القراآن الكرمي، 
ا كان كتاب  وتعرثنّ يف َمْو�َص���قة »الكرنك«. رمبنّ
د عبد الوهاب ����� بني التقليد والتجديد«  »حممنّ
ه ي�ص���لط ال�صوء  ال ي�ص���بع القارئ النهم، اإال اأننّ
عل���ى مناط���ق معتم���ة يف م�ص���رة اأح���د اأبرز 
املو�ص���يقيني امل�ص���ريني والع���رب، واأكرثه���م 

�صراحة.
عن جريدة الهرام امل�سرية

 كان حري�ص���ا عل���ى �ص���ماع املقرئ���ني والفقه���اء، وم���ا زال 
يذك���ر اللي���ايل التي كانت تقيمه���ا البيوت الكب���رة والتي 
كان يحر����ض على ح�ص���ورها، وان اقامة مثل هذه الليايل 
�ص���يء رائ���ع يف ذل���ك الوقت، حي���ث كان يحب ان ي�ص���تمع 
الحلان ال�صيخ حممد رفعت وال�صيخ علي حممود وال�صيخ 
من�صور بدران و�صجعه على ذلك اخوه ال�صيخ ح�صن الذي 
كان يكربه بع�ص���رة �صنني وكان له تاثر كبر على حياته.

مل تك���ن طفولته �ص���عيدة فقد كانت مليئة بال�ص���راعات بني 
رغباته يف الغناء ورغبات اهله باالمور الدينية وكان البد 
ان يخت���ار ويحدد م���ا الذي يريده بالتحديد، هل �ص���يكون 
مطرب���ا او ملحن���ا؟ وه���و �ص���يلتحق باالزه���ر وي�ص���ر يف 
الطريق نف�ص���ه الذي �ص���ار فيه اخوه ال�ص���يخ ح�صن؟ ويف 

احلقيقة مل يكن االختيار �صها بل كان �صعبا ومريرا.
وذات م���رة وقف يغني يف احلارة كالعادة و�ص���ط االطفال 
تق���دم نح���وه رج���ل ال يعرف���ه ورب���ت عل���ى كتفي���ه بح���ب 
واعج���اب ب�ص���وته، لذل���ك مل ي�ص���عر عبدالوه���اب نح���وه 
بالنف���ور او اخل���وف ب���ل اح����ض بان���ه م���ن الع���امل نف�ص���ه 
ال���ذي ينتمي الي���ه وان يعي�ض فيه طول العم���ر، عامل الفن 
والغناء، حيث قال له حممد يو�ص���ف وهو �ص���احب �ص���رك 
متجول يف املدن هل توافق ان تغني يف ال�صرك؟ وب�صرعة 
وب���دون تفكر قال الطفل املوه���وب.. اوافق، وكانت هذه 
البداي���ة االوىل حيث ا�ص���طحبه اىل مدين���ة دمنهور دون 
ان تعلم ا�ص���رته ويف الوقت الذي فوجئت اال�ص���رة بغياب 
ابنها ال�ص���غر حممد كان هو يغني اغنية ال�ص���يخ �ص���امة 
حجازي املعروفة )عذبيني فمهجتي يف يديك( واجلمهور 
كله �ص���امت ي�ص���تمع باعجاب لذلك الطفل �صاحب ال�صوت 
ال�ص���احر، ومن حما�ص���ن ال�ص���دف ان كان بني احلا�صرين 
الفنان الكبر ال�ص���يخ ال�ص���يد دروي�ض الذي مل يكتف فقط 
بالت�ص���فيق بل ق���ام واجته نحوه لكي ي�ص���افحه ويحييه، 
وعل���ى اث���ر ذلك ب���داأت اال�ص���رة تقتن���ع بانه ال ج���دوى من 
ابعاد ابنها عن طريق الفن الذي كان يندفع نحوه با�صرار 
عجيب رغم ال�ص���رب والتانيب ويبدو ان االب نف�ص���ه رغم 
ق�ص���وته احيانا قد ب���داأ هو االخر يقتنع ب���ان الفن هو قدر 

ابنه وم�صتقبله.
وهكذا ا�صتمر عبدالوهاب يغني يف امل�صارح و�صعوده يف 
النجاح، وقد اح�ض بانه يجب دعم مواهبه بدرا�ص���ة فنون 
املو�ص���يقى فدخل معه���د )برجيون( االيط���ايل يف القاهرة 

لدرا�صة ا�صتعمال االالت املو�صيقية.
ا�ص���تمر عبدالوهاب بال�ص���عود وال�ص���هرة، ومتر ال�ص���نني 
وذات ليل���ة ويف حف���ل كبر اقيم يف اال�ص���كندرية �ص���ارك 
االخرين يف الغناء ووقف اجلمهور امام �ص���وته اجلميل 
باعج���اب منقطع النظ���ر حيث امتزج غناوؤه مع ن�ص���مات 
ال�ص���يف وا�ص���وات البحر فامتع احلا�ص���رين و�صفقوا له 
طويا، و�ص���مع من يقول له ان احمد �صوقي يريد ان يراك 
فذهب عبدالوهاب و�صافح امر ال�صعراء وقبل يده، وقال 
له �ص���وقي عندما تعود اىل القاهرة مر علي ومن يومها مل 

يفارقه عبدالوهاب حتى حلظة وفاته.
ال يكف���ي ان نق���ول ان حمم���د عبدالوه���اب ه���و معج���زة 
�ص���بع  فق���د  املعا�ص���ر  تاريخن���ا  يف  والغن���اء  املو�ص���يقى 
عبدالوه���اب مديح���ا واط���راء تبجي���ا لفنه العظي���م طيلة 

�ص���نوات قاربت ال�صبعني عاما، لقد ا�صتطاع بقدراته الفذة 
ان يجم���ع بني الق���دمي واجلديد وباملزاوج���ة املاهرة التي 

اعتمدها يف تطوير فنه.
ان هذه اخلا�ص���ية الفريدة التي متيز فيها هذا املو�ص���يقار 
الكب���ر هي الت���ي اتاح���ت ان يرتب���ع على قمة املو�ص���يقى 
والغناء يف وطننا العربي، وذلك ان موهبته اخلاقة التي 
مل جن���د لها نظرًا يف تاريخ املو�ص���يقى والغناء، ف�ص���اقته 
هذه املوهبة اىل ان يزيد من درا�ص���ته املو�ص���يقية النه كان 
يع���رف ان املوهبة م���ن دون ان تدعم بالعل���م هي كالفقاعة 
تب���دو كبرة وموؤث���رة يف بادىء االم���ر ولكنها ال تلبث ان 
تتب���دد وال ت���رتك وراءها اال فراغا، وق���د تعلم عبدالوهاب 
فن���ون املو�ص���يقى يف معه���د النادي ال�ص���رقي )معه���د فوؤاد 
االول للمو�ص���يقى العربية( التي اتاحت له فر�ص���ة ادخال 
االالت الغربي���ة يف التخ���ت ال�ص���رقي منه���ا البيان���و وال���ة 
)القيث���ار( الت���ي ا�ص���تعملها يف املقدمة املو�ص���يقية الغنية 
)ان���ت عم���ري( الم كلث���وم فقد ايق���ن بعمق ذوق���ه الرهيف 
حي���ث تركت هذه املقدم���ة الرائعة اثرا ال ين�ص���ى يف نف�ض 

املجتمع العربي.
ان عبدالوه���اب مل يك���ن انانيا وح�ص���ر احلانه ب�صخ�ص���ه 

فق���ط ب���ل منح���ه لكث���ر م���ن املطرب���ني واملطرب���ات الذين 
ا�ص���تهروا بوا�ص���طة احلانه ه���ذه، حيث اول م���ن غنى من 
احل���ان عبدالوه���اب هي من���رة املهدية ويا�ص���مني اخليام 
اخ���ر املطرب���ات، وحام���د مر�ص���ي كان اول مط���رب غن���ى 
لعب���د الوهاب، وكذل���ك حممد عبد املطلب ال���ذي كان يعمل 
م���رددا يف تخ���ت عب���د الوه���اب، كذل���ك عبدالغني ال�ص���يد 
وا�ص���مهان يف اوبريت جمن���ون ليلى، كذلك غن���ت له ليلى 
مراد يف فيلم يحيا احلب )ياما ارق الن�ص���يم( و)متخطري 
ومتايل���ي ي���ا خيل( و)احل���ب جميل( و)عين���ي برتف( مع 
جني���ب الريحاين يف فلم غزل البن���ات غنت جناة علي يف 
فل���م )دم���وع احلب( )يا فرحة القلب امل�ص���تاق( و)�ص���عبت 
علي���ك( كذلك غنت له رجاء عبدو )البو�ص���طجية ي�ص���تكو( 
و)حتفوتني ملني( وجناة ال�صغرة غنت )ايظن( و)�صاكن 
ق�ص���ادي( وغنت فائزة احمد )�ص���ت احلباي���ب( و)بريئة( 
وكث���ر من غن���ى لعبدالوه���اب ال ا�ص���تطيع تع���داد هوؤالء 
منه���م وردة اجلزائرية و�ص���ادية وفروز وهدى �ص���لطان 
وفايدة كامل و�ص���هرزاد وعبداحلليم حافظ غنى له الكثر 
ولك���ن ابرزهم كانت ام كلثوم حي���ث غنت له )انت عمري( 
و)امل حيات���ي( و)فكروين( و)انت احلب( و)هذه ليلتي( 

و)دارت االي���ام( واخ���ر اغنية غناها عبدالوهاب ب�ص���وته 
وقبل وفاته كانت )من غر ليه(.

اما احلانه لنف�ص���ه فهي ال تعد وال حت�صى فهي تعد باملئات 
ولك���ن ال با����ض ان اذكر بع�ض ه���ذه الروائ���ع وابدعها يف 
االغاين الق�ص���رة منها )جفنه علم الغ���زل( و)عندما ياتي 
امل�ص���اء( و)يا دنيا يا غرامي( و)الليل ملا خلي( و)�ص���هرت 
منه اللي���ايل( و)مريت على بيت احلبايب( و)حكم عيون( 
م���ع راقية ابراهيم اما يف �ص���احة املوال منها )كل ايل حب 
اتن�ص���ف( و)امان���ة يلي���ل قل للفجر ي�ص���تنى( و)�ص���جاين 

نوحك يا بلبل( وغرها.
اما روائع���ه يف االغاين الطويلة ه���ي )الكرنك( و)حياتي 
ان���ت( و)كليوباترا( و)دعاء ال�ص���رق( و)اجلندول( وهذه 
االخ���رة كان���ت وراءه���ا ق�ص���ة يرويه���ا موؤلفه���ا املهند�ض 
عل���ي حممود طه فيق���ول: كنت وبع�ض اال�ص���دقاء جنل�ض 
يف مقه���ى يف مدينة فيني�ص���يا، وقد الحت يل فتاة �ص���قراء 
مقبلة الينا، وعندما اقرتبت منا اعرت�صت طريقها مبهورا 
وحييته���ا بع���د ان اعتذرت لها من ت�ص���ريف وقل���ت لها كان 
ذلك بفعل جمالك الباهر فابت�صمت وقبلت االعتذار، فطلبت 
منه���ا ان ت�ص���اطرنا اجللو����ض فقبلت، ث���م اخرجت دفرتي 
واخ���ذ القلم يكتب وان���ا انظر اليها م�ص���دوها ومل يتوقف 
القل���م حت���ى انتهيت م���ن كتابة تل���ك اللوح���ة الرائعة التي 

�صميتها )اجلندول( ومطلعها..
اين من عينيك هاتيك املجاىل 

           يا عرو�ض البحر يا حلم اخلياىل
اين ع�صاقك �صمار الليايل

            اين من واديك يا مهد اجلماىل
حتى بلغت ابياتها اكرث من ع�صرين بيتا منها اي�صا:

ذهبي ال�صعر �صرقي ال�صمات
              مرح االعطاف حلو اللفتات

كلما قلت له خذ قال هات
            يا حبيب الروح يا ان�ض احلياة

وقب���ل ان نف���رتق اعطيته���ا بطاقت���ي ال�صخ�ص���ية )كارت( 
ودعوتها لزيارة م�ص���ر بدعوة م���ن امللك فاروق حيث كنت 
خم���وال به���ذا الت�ص���رف، وفعا بع���د حني زارت ال�ص���قراء 
البولونية م�صر و�صاهدها عبدالوهاب وذهبت بعدها اىل 
دائرة الربيد وار�صلت )تلغراف( )برقية( اىل عبدالوهاب 
وطلب���ت منه ان يتهياأ لتلحني ق�ص���يدة اجلن���دول الرائعة.

ام���ا يف جم���ال ال�ص���ينما فان���ه انت���ج �ص���بعة اف���ام غنائية 
ق���ام ببطولته���ا وغنى فيه���ا اروع االغ���اين واجملها وهي 
)الوردة البي�صاء( مع النجمة )�صمرة خلو�صي( و)دموع 
احلب( مع جناة علي و)يحيا احلب( مع ليلى مراد و)يوم 
�ص���عيد( مع �ص���ميحة �ص���ميح و)ممن���وع احلب( م���ع رجاء 
عب���دو و)ر�صا�ص���ة يف القلب( مع راقية ابراهيم و)ل�ص���ت 
م���اكا( مع نور الهدى علما ان هذه االفام ال تزال تعر�ض 
يف دور ال�ص���ينما وحمطات التلفزة وت���در ايرادات كبرة 
لورثته املتمثلة ب�ص���ركة )�صوت الفن(.ان اخر فلم ا�صرتك 
في���ه هو )غ���زل البن���ات( مع املطرب���ة ليلى مراد ويو�ص���ف 
وهب���ي وجنيب الريحاين وانور وج���دي غنى فيه رائعته 

ال�صهرة )عا�صق الروح(.

محمد عبد الوهاب.. الفنان الذي لن يتكرر 

قد يستغرب االنسان استغرابا مذهال عندما يعلم ان محمد عبدالوهاب الطفل ذا الثامين سنوات تزدحم يف فكره 

اش��ياء غريب��ة وبعيدة عن البيئة التي يعي��ش فيها، فهناك يف البيت عائلة واب متزم��ت وحازم يف االمور الدينية، 

مؤمنا يؤدي الفرائض الدينية ويستنكر كل ما يخالف تقاليد العائلة مل تكن هناك مدارس رسمية انذاك، بل كتاتيب 

يقوم اصحابها بتعليم االطفال الدروس الدينية والتعاليم االجتامعية التي كانت سائدة انذاك.

لقد ارسله والده اىل مكتب الشيخ )سيدي الشعراوي( بالقاهرة ليتعلم تلك الدروس التي تبحث يف االمور الدينية 

وقراءة القران الكريم لتهيئته يف الدخول اىل االزهر ليس��تكمل دراس��ته والحصول عىل الشهادة العلمية ويصبح 

رجال من رجال الدين، وكانت هذه اول مش��كلة تتقاطع مع افكاره يف هذه الس��ن املبكرة، حيث كان يعيش رصاع 

املوانع العائلية.. الرصاع الذي كان حبه للفن والغناء س��ببه االول، هذا الرصاع الذي اتخذ فيام بعد ش��كال واضحا 

وحاسام، وبدأت العقبات تعرتض طريق حياته،

محمد عبد الوهاب 
صناعة شوقّية؟

كيف كان ليكون محّمد عبد 

الوهاب من دون أحمد 

شوقي؟ سؤال يطرحه جهاد 

فاضل يف كتابه »محّمد عبد 

الوهاب ����� بن التقليد 

والتجديد« )رياض الرّيس(. 

لوال شوقي ملا كان ����� يف 

اعتقاد فاضل ����� ممكنًا أن 

ينتزع عبد الوهاب مكانته 

املرموقة. كان يحتمل أن يبقى 

مطربًا تقليدّيًا ومحافظًا عىل 

غرار الحامويل وعبد الحي 

حلمي. صداقة »موسيقار 

األجيال« مع »أمر الشعراء« 

فتحت له أفقًا معرفّيًا وفنيًا 

جديدًا، ما حّضه عىل التجديد 

يف األلحان العربية عرب مزجها 

باملوسيقى الغربية. كان ليبدو 

تحليل فاضل مقنعًا لوال أّنه 

خلص إىل استنتاج أّن عبد 

الوهاب »صناعة شوقّية«. 

باحث تراثي
صبيح الحافظ



كمال لطيف سالم 
 داأب نوري  ال�ص���عيد  رئي�ض وزراء العراق اال�ص���بق، ب�صورة 
خا�ص���ة على فتح الراديوعلى االذاعة  العراقية حاملا ي�صتفيق 
�ص���باحا ل�صماع ن�ص���رة االخبار االوىل.  و بعد ان يطمئن  ان 
كل �ص���يء على ما يرام، يبداأ بتناول افطاره وهو ي�صتمع اىل 

اغاين ال�صباح.
و كان���ت ق���راءة االخبار حم�ص���ورة ب���ني  حاف���ظ الدروبي و 

موحان طاغي.
انتهى موحان من قراءة ن�ص���رة االخبار ال�ص���باحية ثم م�صى 
ليقدم جمموعة من االغاين ال�ص���باحية، كانت االغنية االوىل 
ا�ص���طوانة حممد عب���د الوهاب ال�ص���هرة”جبل التوباد حياك 
”  كان عل���ى الطرف االآخر نوري ال�ص���عيد  ي�ص���تمع مع  احلي���ا
ال���وف العراقي���ني اىل برنامج ال�ص���باح و ما ان �ص���مع املقطع 
االول م���ن تل���ك االغني���ة حت���ى متلك���ه الغ�ص���ب و ادار قر�ض 
الهات���ف عل���ى دار االذاع���ة العراقي���ة و طلب مديرها حم�ص���ن 
حمم���د علي الذي مل يك���ن موجودا،  كان الوقت مبكرا واملدير 

رمبا غارقا يف نومه.
  فا�ص���طر نوري ال�ص���عيد  ان ي�ص���األ عن املذيع، منو هذا اللي 

كان يذي���ع؟ قال���وا ل���ه انه موح���ان طاغي. قال اريد ح�ص���وره 
االن، قولوا له رئي�ض الوزراء يريد اأن يكلمك. ا�ص���رع ال�ص���يد 
موح���ان اىل التلف���ون و التقط ال�ص���ماعة م�ص���طربا. ما الذي 
فعله يا ترى ليجع���ل رئي�ض الوزراء  يطلب خماطبته يف هذا 
ال�ص���باح الباكر، و مل يكن بعد قد تناول حتى ا�ص���تكان �ص���اي 
يبلل به ريقه. التقط ال�ص���ماعة و اجاب:”نعم �ص���يدي.”فجاء 

�صوت البا�صا يهدر من الطرف االآخر:
 وي���ن ذوقكم انت���و كلكم يا اللي ت�ص���تغلون باالذاع���ة، النا�ض 
بعدهم على ريقهم و انتوت�ص���معوهم  جب���ل التوباد؟ تريدون 
تبجوه���م م���ن ال�ص���باحيات؟ يعني ماك���و اغني���ة بالدنيا فيها 
�ص���وية فرح���ة و ا�صتب�ص���ار حتى ت�ص���معوهم هاالأغ���اين؟؟. يا 
ول���دي موح���ان، خلونا ن�ص���مع �ص���ي يفرحنا. اغ���اين عراقية 
مثل على �ص���واطي دجلة مر، وللنا�ص���رية للنا�صرية، تعط�ض 
وا�صربك ماي بجفوف ايديه،  ب�صتات عراقية تون�ض النا�ض.

  مل يك���ن بي���د ال�ص���يد موح���ان طاغي غ���ر ان يعت���ذر لرئي�ض 
ال���وزراء ، ث���م يعد ن���وري ال�ص���عيد ان يبلغ االآخري���ن بكامه 

بحيث ال يتكرر ذلك يف امل�صتقبل.

والمط��رب  الس��عيد..  ن��وري 
محمد عبد الوهاب

بين عبدالوهاب وأم كلثوم

األ���حنّ جم���ال عبدالنا�ص���ر اأك���رث م���ن م���رة على 
املو�ص���يقار حمم���د عبدالوه���اب وال�ص���يدة اأم 
كلث���وم، اأن يقدما عمًا م�ص���رتكًا يلحنه االأول 
وتغني���ه الثاني���ة، وحني ي�ص���دف اأن يلتقيهما 
مع���ًا يف منا�ص���بة من املنا�ص���بات يكرر رغبته: 
»ي���ا جماعة اإحن���ا عايزين ن�ص���مع حاجة منكو 

انتوا االثنني«.
ونفهم من ال�صرد الذي عر�صه جهاد فا�صل يف 
كتاب���ه عن حمم���د عبدالوهاب اأن ه���ذا االأخر 
ه���و من كان يتحا�ص���ى االإقدام عل���ى ذلك، ففي 
ح���ني كان���ت اأم كلثوم ت���رد على عبدالنا�ص���ر: 
»واأنا مايل؟ قل له«، ف���اإن رد عبدالوهاب ياأتي 
ماكرًا: »حا�ص���ر ي���ا اأفندم.. اإن �ص���اء الله ب�ض 

ناقي كام«.
كان عبدالوهاب يعرف مدى �صطوة اأم كلثوم، 
و�صرامة تعاملها مع من حلنوا لها، متامًا كما 
هي احلال مع ال�ص���عراء الذين غنت لهم، حيث 
تطل���ب تغير مف���ردات واأبيات ح���ني ال تروق 
لها، وتطلب تعدي���ات على االأحلان مبا جتده 

منا�صبًا لها.
مل يكن عبدالوهاب املعتد بفنه ونف�ص���ه يطيق 
اأن يتدخ���ل اأح���د يف اأحلان ي�ص���عها، حتى لو 

كانت اأم كلثوم نف�صها.

ومل ُيخِف اأنه مل يكن لديه اال�ص���تعداد للم�صي 
عب���د  اإحل���اح  ل���وال  كلث���وم  الأم  التلح���ني  يف 
النا�ص���ر، فهو لن ير�ص���ى ب���اأن تك���ون اأحلانه 
لها جم���رد تنويع عل���ى »ال�ص���تايل« الكلثومي 
املع���روف، واإمنا يريد حلن���ًا بروحه هو التي 
يعرفه���ا النا�ض، وهو اأي�ص���ًا لي�ض يف وارد اأن 

تعامله كما تعاملت مع بقية من حلنوا لها.
ينق���ل جهاد فا�ص���ل اأن اأحم���د احلفناوي الذي 
اأ�ص���بح رئي����ض الفرق���ة املو�ص���يقية الأم كلثوم 
�ص���مع حلن عبدالوهاب لق�ص���يدة اأحمد �صفيق 
كامل »�ص���وقوين عيني���ك الأيام الل���ي راحوا«، 
فب���ادره بالق���ول اإن اللحن ينا�ص���ب اأم كلثوم، 
دون اأن يلم�ض من عبدالوهاب حما�صًا للفكرة، 
ولك���ن احلفن���اوي نق���ل االأمر الأم كلث���وم التي 
ات�ص���لت من فورها بعبد الوهاب، وبعد متنع 
ودالل من���ه وافق على اأن تزوره وت�ص���مع منه 

اللحن.
مل ت�صلم الق�ص���يدة املغناة من تدخل »ال�صت«، 
فاأح�ص���ر ال�ص���اعر الذي غرنّ كلمة »�صوقوين« 
عن���د  تدخله���ا  يق���ف  ومل  »رجع���وين«،  اإىل 
حدود الق�ص���يدة، اإمنا طال اأج���زاء من اللحن 
اأي�ص���ًا، وب�صكل خا�ض اعرت�ص���ت على اإدخال 
عبدالوه���اب الآل���ة الغيت���ار، م�ص���ممة على اأن 
يح���ل العود مكانه، قائلة با�ص���تهجان: »جيتار 
ياعبد الوهاب؟«، وهو ما رف�ص���ه عبدالوهاب 

ب�صدة.

كلث���وم  اأم  اقرتح���ت  بينهم���ا  اخل���اف  حل���ل 
اال�ص���تعانة ب�ص���ديق، هو حممد الق�ص���بجي، 
ليفتي يف االأمر، واف���ق عبدالوهاب على ذلك، 
قائًا: اإن الق�صبجي اأ�صتاذه، ولكنه يف قرارة 
نف�ص���ه كان مطمئن���ًا اإىل اأنه �ص���ينحاز لراأيه ملا 

يعرفه عنه من ميل للتجديد.
اأفتى الق�صبجي مبا كان عبدالوهاب قد توقعه 
منه. وبعد �ص���يء من املكابرة وافقت اأم كلثوم 
عل���ى راأيهما، ليبداأ بينهما التعاون الذي تاأخر 

�صنوات.

د. حسن مدن

عن �سحيفة اخلليج


