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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

 28عاماً على الرحيل
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قصة حب بليغ ووردة

رياض عصمت

يفرح املرء يف الغربة حني يصله كتاب
باللغة العربية ،ألنه يلقي حجرا يف بحرية
الذاكرة الراكدة .فوجئت الصبية األمريكية
التي حملت يل الكتاب هدية من قريبتها يف
القاهرة أنني صحت مبتهجا“ :هذه سرية بليغ
حمدي وقصة حبه لوردة الجزائرية!».

�ض ��منت من ��ى البك ��ري ،م�ؤلف ��ة كتاب “ر�س ��الة عل ��ى نوتة
مو�سيقي ��ة” �صورة الر�سالة املرافق ��ة لإحدى باقات الورد
الت ��ي د�أب بلي ��غ على �إر�ساله ��ا لزوجته بانتظ ��ام ،حتى �أن
وردة قال ��ت ل ��ه يوم ��ا مداعب ��ة“ :بفلو�س الورد ،ي ��ا بليغ،
كان زما َّن ��ا بقى عندنا عمارة!” لكن امل�أ�ساة �أن الطالق كان
م�ص�ي�ر زواج فني دام قرابة �سبع �سن ��وات فقط ،بدءا من
 11مار�س .1973
لكن احل ��ب الذي بد�أ بالتوهج حتت الرم ��اد قبل ذلك بعدة
�سن ��وات كان �أب ��رز العوام ��ل الت ��ي �أك�سب ��ت �أحل ��ان بليغ
حمدي �سمتها العاطفية القوية منذ “حب �إيه” لأم كلثوم،
الت ��ي طلبت م ��ن املو�سيق ��ار حمم ��د ف ��وزي �أن يلحنها لها
لتخ ��رج عن الطابع التقليدي ،فر�ش ��ح له ��ا بليغ بديال عنه،
لتن ��ال “حب �إي ��ه” يف دي�س ��مرب  1960جناح ��ا كبريا ،ثم

تن ��ازل حممد ف ��وزي لبليغ حمدي ثانية ع ��ن تلحني �أغنية
“�أن�س ��اك” بنب ��ل ،قائال لأم كلثوم �إن بليغ حلن الق�ص ��يدة
�أف�ضل منه وهو جال�س يف مكتبه.
�أخ ��ذ بلي ��غ يبث ع�ب�ر �أحلان ��ه لأم كلثوم عن بعد م�ش ��اعره
جت ��اه وردة الت ��ي مل تكتب له الأقدار االق�ت�ران بها ،فلحن
لها “�س�ي�رة احلب”�“ ،ألف ليلة وليل ��ة” و”فات امليعاد”.
علق ��ت �أم كلث ��وم بع ��د �أن غن ��ت م ��ن �أحلانه “بعي ��د عنك”
ممازحة�“ :أنت عاملني كوبري للبنت بتاعتك ،يا بليغ؟».
اعرتفت وردة بعد وفاة طليقها يف �إحدى املقابالت �أنها مل
تكن لتحقق النجاح ال�س ��احق يف م�صر والعامل العربي �إال
بف�ضل موهبة بليغ حمدي الفذة
ح�ي�ن تق ��دم بليغ لطل ��ب ي ��د وردة ،رف�ض والده ��ا ومعظم
�أخوتها عر�ض ��ه ب�شدة� .س ��رعان ما غادرت وردة م�صر مع
عائلتها حني �أمر الرئي�س عبد النا�صر برتحيلها �إثر �إ�شاعة
زائفة عن عالقة تربط امل�شري عامر بها.
يف اجلزائر ،تزوجت م�س� ��ؤوال كبريا �أرغمها على اعتزال
الغناء لت�صبح �أما لطفلني� .شاءت الأقدار �أن ي�أمر الرئي�س
اجلزائ ��ري ه ��واري بومدي ��ن �أن تغني وردة ق�ص ��يدة يف
عي ��د اال�س ��تقالل يف ع ��ام  .1972كان املفرت� ��ض �أن يلحن
الق�صيدة املو�س ��يقار ريا�ض ال�سنباطي ،لكن مر�ضه جعله
يدع ��و بليغ حمدي كي يتوىل عنه التلح�ي�ن وقيادة الفرقة
املو�س ��يقية يف االحتفال املذكور ،خا�صة �أن بليغ جنح يف
مناف�سته وحممد الق�صبجي يف التلحني لأم كلثوم.
من ��ذ ذلك اللقاء الذي ر�س ��مته الأقدار ب�ي�ن بليغ ووردة يف
اجلزائر� ،ص ��ار اخليار �أمام وردة �إما �أن تدفن طموح الفن
�إىل الأب ��د� ،أو تنف�ص ��ل ع ��ن زوجه ��ا لتتابع حلمه ��ا الفني.
اخت ��ارت وردة فنها ،فح�ص ��لت عل ��ى الطالق وع ��ادت �إىل
م�ص ��ر لت�ص ��بح جنم ��ة �ش ��هرية غ�ي�ر متوقع ��ة �أن يحرمها
زوجها من ولديها طويال حتى ا�ستعادت ب�صعوبة �سماحه
لها بر�ؤيتهما.
كان ال ��زواج ب�ي�ن بلي ��غ ووردة �س ��عيدا يف بدايات ��ه ،لكن
تناق�ض ال�س ��لوك بني بليغ الفو�ضوي وبني وردة املنظمة
جعل اخلالف يدب بينهما تدريجيا ،و�أ�سهم يف تعميقه ما
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�أ�ش ��يع عن عالقات بليغ الغرامي ��ة يف الإمارات ،ورحالته
�إىل �س ��وريا ،رغم �إن ��كار امل�ؤلفة منى البك ��ري ذلك ،داعمة
ر�أيها بحما�سة عرب �إثباتات و�شواهد ،و�إن كانت واهية.
ات�س ��م طبع بليغ حمدي بالإخال�ص لأ�صدقائه ،والت�سامح
مع من �أ�س ��اء �إليه ،حت ��ى �أنه غفر ذات مرة للملحن حممود

ال�ش ��ريف انتقاده احلاد ،وذهب �إليه بنف�س ��ه عندما داهمه
املر�ض ليكلفه بتلحني ثالث �أغنيات لوردة وي�سدد له ثمنها
�سلفا.
مل يق�ص ��ر بليغ يوما يف زيارة والدته وطلب ر�ض ��اها ،كما
احتف ��ظ بعالقة طيبة مع �أ�ش ��قائه و�أبنائه ��م وبناتهم .ظل
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بليغ حتى �آخر حلظات حياته حمتفظا ب�صورة ابنة وردة
الت ��ي �أحبه ��ا كابنته متاما ،يف حني ظل ابن وردة راف�ض ��ا
له وناقما عليه لأنه اعتربه امل�س� ��ؤول عن حرمانه من �أمه.
كان اجل ��رح العميق يف نف�س بليغ �أن ��ه مل يرزق بطفل من
وردة ،التي حملت منه وملأت نف�س ��ه بالأمل يف �أن ي�صبح
�أب ًا.
عرف عن بليغ حمدي ح�س ��ه الوطني العايل .عقب نك�س ��ة
 1967ا�ش ��تهرت �أغنية للمطربة �ش ��ادية بعن ��وان “قولوا
لعني ال�ش ��م�س ما حتما� � ٍ�ش” من تلحينه� .أم ��ا عقب اندالع
حرب  1973مبا�ش ��رة ،فه ��رع �إىل الإذاعة امل�ص ��رية بدافع
احلما�س ��ة ليجمع عددا من املو�سيقيني وينتج على ح�سابه
اخلا�ص �أغنية مل�صر.
ب�ي�ن �أهم جناح ��ات بلي ��غ وعبد احللي ��م عدد م ��ن الأغاين
الوطني ��ة ،منها “امل�س ��يح” و”عدى النهار” ،اللتني �ش ��دا
بهم ��ا “العندليب” على م�س ��رح “�ألربت ه ��ول” يف لندن.
تذك ��ر م�ؤلفة الكتاب من ��ى البكري نقال ع ��ن باحثة �أجنبية
�أن الرقم احلقيقي لأحلان بليغ حمدي يناهز  3000حلنا.
ّ
حل ��ن بليغ مو�س ��يقى عدد كبري م ��ن الأفالم وامل�سل�س�ل�ات
التلفزيونية والإذاعية وكان حلمه �أن يطور فن الأوبريت.
ات�س ��م طب ��ع بلي ��غ حم ��دي بالعفوي ��ة والك ��رم الناجم�ي�ن
ع ��ن ن�ش� ��أته يف ال�ص ��عيد ،لك ��ن ذل ��ك انعك�س على �س ��لوكه
الفو�ض ��وي ،حت ��ى �أنه ن�س ��ي موعد زفافه م ��ن وردة وهو
ب�ص ��حبة عبد احلليم يف لبنان ،ون�س ��ي مرة �أخرى حممد
ر�شدي يف بريوت وعاد وحده �إىل م�صر.
يف �إح ��دى احلف�ل�ات ،د�أب بليغ على التنق ��ل بني زاويتني
خمتلفت�ي�ن منهم ��كا يف الكتابة ،ف�س� ��ألته وردة معاتبة عما
يفعل� .أجاب �إنه يلحن �أغنيتني خمتلفتني ،واحدة ل�ش ��ادية
والأخرى لنجاة! يف حفلة �أخرى ،مل يرتدد يف كتابة نوتة
خطرت بذهنه على كم قمي�صه الأبي�ض.
�إذا عدن ��ا بالذاكرة �إىل قيام املو�س ��يقار حممد عبد الوهاب
تلبي ��ة لرغب ��ة الرئي� ��س عبد النا�ص ��ر بالتلح�ي�ن لأم كلثوم
�أغنيته ��ا الناجح ��ة “�أنت عمري” يف ع ��ام  ،1964لأدركنا
�ص ��عوبة التح ��دي �أم ��ام بلي ��غ يف مواجه ��ة “مو�س ��يقار
الأجي ��ال” ،الذي ج ��اراه يف التلحني لعب ��د احلليم حافظ.
حلن بليغ حلليم ثالثني �أغنية وربطته معه عالقة �ص ��داقة
قوي ��ة ،بالرغ ��م من كون حليم �ص ��ديقا مللحن�ي�ن موهوبني
�آخري ��ن هما حممد املوجي وكمال الطويل ،و�ش ��ريكا لعبد
الوهاب يف �ش ��ركة “�صوت الفن” .مل تكن املناف�سة �سهلة،
�إذ كان هناك �أي�ض ��ا من�ي�ر مراد وحممد �س ��لطان وحممود
ال�شريف وال�سيد مكاوي وعمار ال�شريعي� ،إ�ضافة ل�صالح
ال�ش ��رنوبي ال ��ذي حلن ل ��وردة فيم ��ا بعد عددا م ��ن �أجمل
�أغانيها.
اعرتفت وردة بع ��د وفاة طليقها يف �إح ��دى املقابالت �أنها
مل تكن لتحقق النجاح ال�س ��احق يف م�صر والعامل العربي
�إال بف�ض ��ل موهبة بليغ حمدي الفذة .ال تقت�ص ��ر �إجنازات
بلي ��غ حم ��دي عل ��ى � 72أغنية حلنه ��ا ل ��وردة ذات العينني

ال�س ��وداوين ،منه ��ا �أغ ��اين بع� ��ض �أفالمها وم�سل�س�ل�اتها
التلفزيونية ،فقد حلن �أي�ضا ملطربات كثريات ،نذكر منهن
�شادية ،فايدة كامل ،جناة ال�صغرية ،فايزة �أحمد� ،سمرية
�سعيد� ،أ�صالة ن�صري وميادة احلناوي( ،التي كتب وحلن
لها �أجمل �أغانيها “كان يا مكان” ،التي ح َّملها ر�سالة حزنه
لفراق وردة) .حلن بليغ �أي�ض ��ا ملطرب�ي�ن كرث ،منهم حممد
ر�ش ��دي ،حمرم ف�ؤاد ،وديع ال�صايف� ،أحمد عدوية ،حممد
منري ،علي احلجار ،هاين �شاكر ،فهد بالن و�سواهم.
تذك ��ر م�ؤلف ��ة الكت ��اب �أن بلي ��غ هو م ��ن �أول م ��ن �أدخل �آلة
الغيت ��ار الكهربائي �إىل الفرقة املو�س ��يقية ال�ش ��رقية ب�أداء
عمر خور�ش ��يد .تعاون بليغ مع عديد من ال�ش ��عراء ،نذكر
منهم �ص ��ديقه حممد حم ��زة ،عبد الرحم ��ن الأبنودي ،عبد
الرحي ��م من�ص ��ور ،عبد الوهاب حممد ،م�أمون ال�ش ��ناوي،
مر�س ��ي جمي ��ل عزيز� ،أحمد �ش ��فيق كامل� ،س ��يد مر�س ��ي،
ف�ض�ل�ا عن ت�أليفه بنف�سه كلمات بع�ض الأغاين .ربطت بني
بليغ وال�صحفيني وجدي احلكيم وحممود عو�ض �صداقة
متينة ،فكتب الأخري �أبلغ رثاء له.
�ش ��ن املحافظ ��ون يف ال�ص ��حافة حملة �ض ��ارية عل ��ى بليغ
ب�س ��بب �س ��قوط مطربة مغربية من �ش ��رفة منزله ،رغم �أنه
مل يكن متواجدا مع �ض ��يوف حفلته ب�سبب الإرهاق .خالل
وجوده يف غرفة نومه ،رك�ض ��ت املطربة �إىل ال�ش ��رفة �إثر
م�ش ��احنة مع �ص ��ديقها مهددة باالنتحار ،فاخت ��ل توازنها
و�س ��قطت� .صدر حكم ق�ضائي ب�سجن بليغ عاما ،ومل يفلح
حماميه يف ك�س ��ب اال�س ��تئناف ،فا�ض ��طر بليغ للعي�ش يف
باري�س بعيدا عن مع�ش ��وقته م�ص ��ر ،حزينا ويائ�س ��ا �أمام
حملة �إعالمية رهيبة �شوهت �سمعته� ،إىل �أن بد�أت �صحته
باالعت�ل�ال .بعد �س ��نوات م ��ن جه ��ود وردة و�ص ��ديقاتها،
وافقت ال�س ��لطات �أن يق�ضي بليغ ليلته الأوىل لدى عودته
�إىل م�صر يف منزله ريثما ي�صدر حكم حمكمة النق�ض.
حل�س ��ن احل ��ظ� ،ص ��در احلك ��م بال�ب�راءة� ،إمنا بع ��د فوات
الأوان .مل يط ��ل الزمان بالفنان مرهف الإح�س ��ا�س ـ الذي
قورن ب�سيد دروي�ش واعترب �أمل املو�سيقى العربية ـ فدفع
ثمن معاناته باعتالل �ص ��حته� .أ�صاب ال�سرطان كبده ،ومل
يفل ��ح عالجه يف باري�س ،ففارق احلياة يف عام  1993عن
عم ��ر ناه ��ز  62عاما .نقل جثمان بليغ لي�ش ��يع يف م�ص ��ر،
وودع ��ه يف جنازة مهيبة م�ش ��اهري الفنان�ي�ن والإعالميني
وعديد ممن ندموا لإ�س ��اءتهم �إليه .عانت وردة بعد رحيل
بلي ��غ من مر� ��ض القلب ،وظلت خمل�ص ��ة لذكراه ،م�ش ��يدة
بف�ض ��له كفنان وزوج� ،إىل �أن وافتها املنية يف باري�س يف
عام  .2012كان ذلك ختام ق�ص ��ة حب بد�أت يف  11مار�س
.1973
من املح ��رر :تويف الدكتور ريا�ض ع�ص ��مت بعد �إ�ص ��ابته
بفريو� ��س كورونا يف  14ماي ��و  .٢٠٢٠وبعد وفاته تبني
لعائلته �أن الدكتور �سبق �أن كتب عددا من املقاالت التي مل
تن�شر بعد ،لذلك قرر موقع احلرة ن�شر هذه املقاالت تباعا.
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الذين باعوا

بليغ حمدي!

طارق الشناوي

حر�ص العديد من ال�ص ��حف والف�ض ��ائيات امل�صرية
والعربي ��ة على منح م�س ��احات لالحتف ��ال باليوبيل
الف�ض ��ي  25-عام� � ًا -عل ��ى رحيل بليغ حم ��دي� ،أمل
م�صر وبلبلها ،كما �أطلق عليه م�ؤرخو املو�سيقى.
هناك اجتاه قوي لإعادة رد االعتبار لهذا املو�س ��يقار
الكبري الذي عا�ش �آخر �سنوات عمره يف م�أ�ساة ،بعد
�أن كان جمرب ًا عل ��ى �أن يظل مطارد ًا خارج احلدود،
تالحقه تهمة جنائية �أخالقية عقوبتها ال�س ��جن ملدة
عام ،كل من عرف بليغ عن قرب كان موقنا برباءته،
�إال �أن الق�ض ��اء ال ي�أخ ��ذ بالنيات ولك ��ن قطع ًا بالأدلة
والقرائن ،ومع الأ�س ��ف كانت �أغلبها �ضده ،فناله يف
منت�صف الثمانينات هذا احلكم القا�سي.
طبع� � ًا �أم ��ام �س ��احة الق�ض ��اء مل ي�ش ��فع ل ��ه تاريخ ��ه
املر�ص ��ع ب�أجمل و�أ�ص ��دق الأحل ��ان لأم كلثوم وعبد
احللي ��م وجن ��اة و�ش ��ادية ووردة وودي ��ع ال�ص ��ايف
وغريهم.
بليغ حمدي هو الأول رقمي ًا على ال�س ��احة العربية،
�أحتدث عن مردود �أحلانه التي عا�شت يف وجداننا،
وال ت ��زال حتق ��ق �أعلى ما يع ��رف ب� �ـ(الأداء العلني)
لأنه ��ا الأك�ث�ر ت ��داو ًال .مل يك ��ن بلي ��غ باملنا�س ��بة هو
الأغزر .عدد �أحلان ��ه ال يتجاوز  .1500بينما حممد
املوج ��ي وال ��ذي �س ��بقه للحي ��اة والتلحني بب�ض ��عة
�أعوام اقرتب من رقم .2000
يف مو�س ��يقي بلي ��غ �س ��ر و�س ��حر وومي� ��ض خا�ص،
بدلي ��ل كل هذا النجاح ال ��ذي ازداد معدله مع الزمن،
طبع� � ًا م ��ع كل لق ��اء �ص ��حايف �أو تلفزي ��وين يتناول
�أ�ص ��دقاء بلي ��غ ذكرياته ��م معه ،فال ي ��زال قطاع ممن
عا�ص ��روه ميلكون الكثري مما يروونه عنه ،كالعادة
هن ��اك مبالغات و�أحيان ًا متناق�ض ��ات ،كل هذا مل يعد
يثري ده�ش ��تي من فرط تكراره ،ولكن ما ا�ستوقفني
�أن �أح ��د الأ�ص ��دقاء ،من الوا�ض ��ح �أن بلي ��غ قد وثق
ب ��ه حتى �إن ��ه ا�س ��ت�أمنه عل ��ى خطابات �أر�س ��لها معه
م ��ن الغرب ��ة ،لكي يو�ص ��لها يف م�ص ��ر �إىل ع ��دد من

امل�س�ؤولني والفنانني ،من �أجل التو�سط لإعادته �إىل
�أر�ض الوطن .الغريب �أن ال�صديق� ،أق�صد املفرو�ض
�أنه �صديق ،ن�شر م�ؤخر ًا هذه املخطوطات.
كت ��ب بلي ��غ اخلطاب ��ات يف حلظ ��ة �ض ��عف وكله ��ا
ا�س ��تجداء ،بع ��د �أن م ّر عليه الزمن وازدادت ق�س ��وة
الغرب ��ة و�أمل االتهام الباطل الذي يالحقه ،فكان لديه
�أمل �أن يتدخلوا لإعادته �إىل الوطن.
اخلطاب ��ات عمره ��ا جت ��اوز  30عام� � ًا ،م� � ّر كل ه ��ذا
الزم ��ن ،وهي بح ��وزة من كان يعت�ب�ره بليغ حمدي
�ص ��ديقه وكامت �أ�س ��راره .ولدين ��ا احتم ��االن؛ الأول
م�س ��تبعَد وه ��و �أنه مل يو�ص ��ل هذه اخلطاب ��ات �إىل
�أ�ص ��حابها ،ويبقى ال�س ��يناريو الثاين وهو الأقرب
�إىل ال�ص ��حة� ،أن ��ه قب ��ل �أن ي�س ��لم ه ��ذه املخطوطات
لأ�ص ��حابها احتفظ بن�سخ م�ص ��ورة منها ،رغم علمه
�أنها �س ��رية ،هل كان ينتظر رحيل بليغ حتى تتاح له
فر�صة ن�شرها من دون خوف من اللوم؟
ومل تك ��ن تلك املرة الأوىل .لقد تابعت قبلها �ص ��ديق ًا
�آخ ��ر ين�ش ��ر خطابات بلي ��غ التي كان يكتبه ��ا لأديبة
لبناني ��ة وق ��ع يف حبها ،وكان ي�س ��تعد للزواج منها،
ومن الوا�ضح �أن بليغ كان كثري ًا ما يبوح مب�شاعره
املكبوت ��ة له ��ذا ال�ص ��ديق ،حتى هواج�س ��ه العاطفية
وج ��د يف ه ��ذا ال�ص ��ديق ما ميك ��ن �أن يخففه ��ا عنه،
�إال �أن ه ��ذا ال مين ��ح الأ�ص ��دقاء رخ�ص ��ة للب ��وح مبا
ه ��و خا�ص ،الرغب ��ة يف الوج ��ود الإعالمي ال ميكن
�أن ُت�ص ��بح م�ب�رر ًا لإحال ��ة اخلا�ص �إىل ع ��ام ،ثم �إن
لل�ص ��داقة ثمن� � ًا يتلخ� ��ص يف كلم ��ة واحدة �ص ��ارت
نادرة يف زماننا� ،إنها الوفاء.
�س� ��ألوا �أعرابي� � ًا�« :أيهم ��ا �أق ��رب �إلي ��ك� ،أخ ��وك �أم
�صديقك؟»� ،أجابهم�« :أخي �إذا كان �صديقي» ،تلك هي
مكانة ال�ص ��ديق ،فه ��و يعلو حتى على �ص ��لة القربى
والرحم ،على �شرط �أن يكون جدير ًا بال�صداقة!

عن ال�شرق االو�سط
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بليغ حمدي..

سيرة الحب والشغف والفوضى

حميدة أبو هميلة

ان أعداء الكار يوقفون السباق عند بليغ حمدي،
حالة فريدة ال ميكن التعامل معها باألمثلة
الشعبية واملقوالت املأثورة التقليدية واألفكار
الجاهزة عن املنافسة ،لذا أول من قدمه للساحة
كان عبقري ًا آخر هو املوسيقار محمد فوزي
لدرجة أنه قال “إن بليغ لحن أغنية “أنساك” أفضل
منه” لتكون التعاون الثاين لـ”املزيكايت” الشاب
مع كوكب الرشق أم كلثوم ،بعدما كان تعاونهام
األول بناء عىل ترشيح من فوزي أيض ًا يف أغنية
“حب إيه” التي شدت بها ثومة عام  ،1960مل يكن
بليغ حمدي عدو ًا أيض ًا ألحد سواء داخل الكار
أم خارجه كان مسامل ًا وبسيط ًا يف تعامله لدرجة
أنه كان يرتك ضيوفه يف منزله وينام ،ليفاجئ
بأنه متهم يف جرمية قتل وقضايا أخرى مخلة
بالرشف .كانت حياة املوسيقار النابغة دراما
تصعد وتهبط ولكنها مل تؤثر يوم ًا يف جودة
ألحانه وال إنتاجه الذي اقرتب من  1500أغنية!

مت��ر ي��وم  12اي�ل��ول ذك��رى رح�ي��ل بليغ ح�م��دي امل��ول��ود
يف حي �شربا يف م�صر يف 7ت�شرين الأول عام ،1931
قدم حلنه الأول ل�سيدة الغناء العربي �أم كلثوم قبل �أن
يكمل الثالثني من عمره ،وو�صلت �أغنياته اال�ستثنائية
معها ال�ت��ي غ�يرت فيها �أم كثلوم اخ�ت�ي��ارات�ه��ا ودخلت
منطقة جديدة �أكرث �شباب ًا وحيوية� ،إىل  11عم ًال بينها
“�سرية احلب” وبعيد عنك” و”�ألف ليلة وليلة”.
اق�ترب��ت �أعماله م��ع رفيق درب��ه عبد احلليم حافظ �إىل
 30وجت��اوزت �أغنياته مع وردة اجلزائرية  ،25ما بني
الوطني والعاطفي واالجتماعي .املو�سيقار بليغ حمدي
حا�ضر الذهن ،متقد املوهبة ،مييز ال�سامع مو�سيقاه من
�أول هم�سة ،در�س املو�سيقى يف “معهد ف�ؤاد الأول  -معهد
املو�سيقى العربية” لكنه مترد متام ًا على كل ما كان �سائد ًا
ف�صنع موجته وابتكر نوتته ،وجعل كبار ملحني الع�صر
ي�شيدون به بل ويحاولون التطوير والتنويع يف �أحلانهم
ملحاولة جم��اراة ك��ل ه��ذا ال ��رواج ال��ذي اخ�ترع��ه ال�شاب
املتحم�س الذي قدم �أعما ًال غاية يف التفرد بح�س �شعبي
راق�ص وحامل وباكٍ ووقور وحمبب ما بني الرومان�سي
والوطني والديني وحتى �أغنيات الأطفال.
ي�ستع�ص �شطر عليه �أو جملة ،يف دقائق جال�س ًا على
مل
ِ
الأر���ض حلن �أغنيته الأوىل لأم كلثوم وكذلك الثانية.
�شالل من الإل�ه��ام ،مل يعرف كيف يالحق �إب��داع��ه وكيف
ي�سيطر على �شخ�صيته املتمردة �ضد القواعد واحلدود،
ما �أوقعه يف م�شاكل بداية من زيجة ا�ستمرت عام ًا من
ال�سيدة �أمنية طحيمر مطلع �ستينيات القرن املا�ضي،
قيل �إن زواج��ه كان هرب ًا من ق�صة حبه اليائ�سة لوردة
اجلزائرية والتي رف�ض �أهلها ارتباطهما ،حيث كانت قد
تعرفت عليه بعد حلنه الأول على الإط�لاق “تخونوه”
للعندليب عبد احلليم حافظ يف عام  ،1957ثم تزوجت
وردة من وزير االقت�صاد اجلزائري وقتها جمال ق�صريي
و�أجنبت منه ابنيها ريا�ض ووداد ،وانف�صلت يف عام
 1972بعد عودتها للغناء لتتزوج ببليغ حمدي ال��ذي
قدمت معه جمموعة من �أجمل �أعمالها بينها “العيون
ال�سود” و”ليالينا” و”على الربابة” و”خليك هناك”
و”حكايتي مع الزمان” ،ف�ض ًال عن “بودعك” التي قدمتها
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العام  1993حيث تويف مت�أثر ًا مبر�ض الكبد بعد �سنوات
طويلة من طالقهما نهاية ال�سبعينيات.
من �أب��رز الق�ص�ص الغام�ضة يف حياة بليغ حمدي ق�صة
انتحار الفنانة املغربية ال�صاعدة حينها �سمرية مليان من
�شرفة منزله بالزمالك (قيل �إنها ُقتلت) بعد حفل �صاخب
يف ال�شقة فيما هو كان يرتاح يف غرفته مثلما يفعل دوم ًا،
فوجد نف�سه متهم ًا ما ا�ضطره لل�سفر �إىل لندن وباري�س
ل�سنوات ثم عاد وح�ضر حماكمته عام  1989وح�صل على
الرباءة.
كثرية هي الق�ص�ص احلزينة يف حياة بليغ حمدي ،فهو
مث ًال رغم حبه اجلارف لوردة ،كان �إخال�صه لفنه �أكرب فلم
ت�ستطع حتمل طباعه التي و�صفها البع�ض بالفو�ضوية
عدا عن الإ�شاعات التي ربطته حينها ب�أ�سماء كثريات،
بينهنّ بنات م�شاهري وجنوم املجتمع يف الفن وال�سيا�سة.
�صنع بليغ مبو�سيقاه �شهرة ميادة احلناوي و�سمرية
�سعيد ولطيفة ،وع�ف��اف را��ض��ي وع��زي��زة ج�لال وه��اين
�شاكر وعلي احلجار ،مثلما كانت له ب�صمات على �أ�صوات
جناة و�صباح وحممد ر�شدي.
تتداخل احلكايات حني يتحدث �أي �شخ�ص عن بليغ حمدي
ال�صاخب �أب��د ًا يف �سريته احلافلة ،كما موهبته التي مل
تكن لها حدود ،بالتايل لي�س م�ستغرب ًا �أن يختار الكاتب
امل�صري طالل في�صل  -الذي �صدرت له روايتا “�سرور”
و”�سرية مولع بالهوامن”  -طيف ًا من حكايا امللحن البارز
من خالل رواية ت�ضج باحلياة حتت عنوان “بليغ” التي
��ص��درت قبل ث�لاث �سنوات مت�ضمنة مرا�سالت خا�صة
منحتها له �أ�سرة املو�سيقار.
ي�صف طالل في�صل ا�ستعانته مبعلومات ووثائق ح�صل
عليها عن طريق عائلة الراحل ،التي كانت مت�شككة يف
البداية من �أن يعتمد �سرد النميمة وال�شق الف�ضائحي
وعالقاته الن�سائية ،ب��أن��ه �أم��ر �سحري ،م��ا �أل�ه��م م�سار
ال��رواي��ة .و�أ���ض��اف“ :بعد لقائي الأول بتامر ح�سام

حمدي ا�ستمهلني �أيام ًا ليبلغني قراره ،لكنه ات�صل بعدها
ب�ساعات ليتعاون ب�شكل ك��ام��ل ،ث��م دخ�لا �أح��د املقاهي
وا�ستمعا مبا�شرة �إىل �أغنية جناة ال�صغرية “ب�ستناك”
م�صادفة فتذكر تامر كيف كان �صغري ًا وعمه املو�سيقار
يحمله بينما يعمل على اللحن ،ومن هنا �أ�صبح ال�سيد
تامر حمدي امل�صدر الرئي�سي للمعلومات» .و�أ�شار في�صل
�إىل �أن العائلة �أمينة ج��د ًا على ت��راث ال��راح��ل وتتمنى
و�ضعه يف متحف �أو م�ؤ�س�سة تليق به.
و�شدد �أي�ض ًا على �أنه يعتمد دوم ًا على �أنه ال توجد حقيقة
�صلبة ذات وجه واحد وبالتايل اعتمد على وجه َتي النظر
يف ال��رواي��ة ،ال�شق الأول متعلق ب��ه ك��روائ��ي وكاتب،
والآخر ا�ستعار فيه �صوت بليغ حمدي مثلما ر�آه يتحدث
يف لقاءاته وكما حكى عنه عا�صروه ،و�أنه مل يكن ي�سعى
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل التدقيق والتوثيق التاريخي بل يهتم
بتنا�سق ال�سرد و�إقناع الأ�سلوب.
هذا الأمر ع ّر�ض امل�ؤلف لكثري من الهجوم وقال“ :القالب
ال��روائ��ي فتح ب��اب االتهامات على م�صراعيه فالبع�ض
اتهمني ب�أنني اخرتت �سرد الأحداث على �شكل رواية كي
ا�ستغل ا�سم املو�سيقار و�أعطي لنف�سي م�ساحة للتقوّ ل
عليه وت�شويه �صورته ،وهو بالطبع �أمر غري حقيقي».
وتابع“ ،يف احلقيقة ،العمل ينتمي �إ ّ
يل وهو لي�س درا�سة
تاريخية موثقة ،ف��أن��ا حت��دث��ت كما ينا�سبني ك��روائ��ي
ومبا يتالءم مع ت�صوري ،ولي�س بحثي ًا �صرف ًا وال يلتزم
بال�سرد التاريخي البحت ،وقد ي�أتي م�ؤلف �آخر ويكتب
عم ًال خمتلف ًا عما قدمته ،فمث ًال �أنا قر�أت �سبع روايات عن
الرئي�س الأمريكي الراحل �أبراهام لنكولن و كل منها تبدو
خمتلفة متاما عن بطل بقية الروايات وهكذا ،لذا هو �أمر
يخ�ص خيال وت�صور كل م�ؤلف وهكذا الأم��ر مع رواية
بليغ».

عن االندبندنت عربية
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بليغ حمدي وحلم فيروز
خليفة كيوان

يف عام  1964توجه امللحن املوهوب ذو الثالثة والثالثني عاما ،بليغ حمدي ،يف رحلة
فنية إىل بريوت ،توجه وكأسه يطفح بنجاحات سمع عنها كل الوطن العريب ،نجاحات
مع قمة الهرم الغنايئ أم كلثوم برصيد أربعة ألحان رددها املريدون والعشاق.
من جهة ثانية كانت شمس الرحابنة وفريوز قد أرشقت منذ مثان سنوات وأخذت
أشعتها الدافئة تشق طريقا غري محروثة ومن حولها تتحلق أفئدة أهل الشام بلهفة
ونشوة كالذي عرث عىل حياته يف األغاين.

لق ��د كان امللح ��ن بلي ��غ حم ��دي ملحن ��ا موهوب ��ا
وملاح ��ا ،راق ��ب جناحات هذه التجرب ��ة ،ومل يكن
يتمن ��ى �إال �أن يكون ج ��زءا منها ،كما �أن امل�س ��رح
الغنائ ��ي قد �أبه ��ره ،وعند زيارته لب�ي�روت كانت
تعر�ض �آنذاك م�سرحية بياع اخلوامت.
يف نهاية هذه الزيارة ف�ش ��ل م�شروع التعاون بني
فريوز وبليغ قبل �أن يبد�أ ،لكن مما ال �شك فيه �أنه
قد بقي لدى موهوبنا طموحان فنيان معلقان يف
خي ��ال امللح ��ن العبقري وظل ي�ص ��دح يف خاطره
�ص ��وت فريوز مبا فيه من طاقات تعبريية كربى،
لقد مثلت ال�سيدة له حلما جميال ال بد من حتقيقه،
وظل ��ت تراوده فك ��رة خلق م�س ��رح غنائ ��ي يعيد
�أجماد ال�شيخ �سيد دروي�ش.
ت�ستند جتربة فريوز والرحابنة �إىل �أقانيم جتعل
منه ��ا بن ��اءا متين ��ا ،ومن ه ��ذه الأقانيم ال�ص ��وت
ال ��ذي يط ��ل عل ��ى حدائ ��ق الإن�ش ��اد الأوب ��رايل،
ومنها الكلمات والأحل ��ان التي جتعل من اجلبال
وال�سهول وخجل الريفيات مفردات ال تفارق هذه
التجرب ��ة� ،إ�ض ��افة �إىل وج ��ود جان ��ب خفي وهو
ت�أثر هذه التجربة بالرتاتيل الكن�س ��ية اخلا�ش ��عة
التي حفرت يف وجدان مبدعي هذه التجربة.
و�أم ��ا بلي ��غ حم ��دي فق ��د احت�ش ��دت يف وجدان ��ه
الإيقاعات ال�ش ��عبية امل�ص ��رية وفنت بها حتى �أخذ
على نف�سه عاتق �إعادة �صياغة هذا الرتاث وجعله
قريبا من ابن املدينة احلديثة ،وبالطبع قد فعل..
فانت�شر اجلمال يف جميع �أنحاء العامل.
بعد ذلك ب�س ��ت �س ��نوات ي�س ��تدعي الأ�س ��تاذ بليغ
حم ��دي �إىل مكتب ��ه فت ��اة مل تكمل ربيعه ��ا الثامن
ع�ش ��ر ا�س ��مها عفاف را�ض ��ي ،مغني ��ة معتمدة يف
الكون�س ��رفاتوار ،فيجد فيها �أحالم ��ه التي تركها
معلقة يف بريوت ،فما كان منه �إال �أن بد�أ بالعمل،
ف�أخذ يبدع (ردو ال�س�ل�ام) هذا اللحن الذي (ك�سر
الدني ��ا) .ويبد�أ معها مغامرة عمادها الإميان بهذا
ال�ص ��وت الذي ال يجد له �س ��ببا ،وال يكاد �أحد يف
م�ص ��ر يوافقه عليه ،لكنه �أراد �أن ي�صنع من عفاف
را�ض ��ي ف�ي�روزا بنكهة م�ص ��رية مبالم ��ح يخلقها
بليغ يف �أذهان امل�ستمعني.
�إن جترب ��ة بليغ تنحدر م ��ن تقالي ��د �أغنية عريقة
ت�س ��تمد من الطرب واالرجتال على امل�س ��رح �أكرب
وهج ي�س ��تدفئ به ال�س ��ميعة ،بينما جتربة فريوز
تنح ��در م ��ن تقالي ��د �ص ��نعها الرحابن ��ة ت�س ��تمد
م ��ن الت�أم ��ل واالن�ض ��باط بامل�س ��احات التعبريية
املو�ض ��وعة �أكرب دليل لتعط�ش اجلمهور للحظات
ال�ص ��فاء و�إعم ��ال اله ��دوء يف حياتهم احلا�ش ��دة
بال�صخب.
يف �أواخ ��ر ال�س ��بعينيات انف�ص ��لت ف�ي�روز ع ��ن
الرحابن ��ة باحث ��ة عن ف�ض ��اء خمتلف و�أ�ص ��بحت

طائ ��را حملق ��ا يرفده ��ا جوزيف ح ��رب وفيلمون
وهب ��ي وزي ��اد رحب ��اين وزك ��ي نا�ص ��يف وطالل
حيدر ،ويغويها تطلع خا�ص للمدر�س ��ة امل�صرية،
فطلب ��ت م ��ن ريا� ��ض ال�س ��نباطي �أحلان ��ا خمتلفة
فلح ��ن له ��ا ث�ل�اث �أغان مل تخ ��رج للن ��ور بل ظلت
حبي�س ��ة ت�س ��جيالت خا�ص ��ة بالأ�س ��تاذ ريا� ��ض
ال�س ��نباطي ،و�أم ��ا بالن�س ��بة لبلي ��غ فق ��د حلن لها
�أغني ��ة بعن ��وان (غربة) م ��ن كلمات عب ��د الرحيم
من�ص ��ور ،لكنه ��ا مل جتد الن ��ور �أي�ض ��ا وال نعرف
عنها �شيئا حتى الآن.
ظل ��ت الأح�ل�ام ت ��راود البلب ��ل لإنت ��اج من ��وذج
ف�ي�روزي م�ص ��ري داخل عف ��اف را�ض ��ي ،وكانت
ذروة هذا احللم �أغنية (ملني يا قمر) �سنة .1974
ه ��ذه الأغني ��ة منح ��ازة لف�ي�روز ب ��كل تفا�ص ��يلها
الرحباني ��ة ،وذلك بعد �أن عم ��ل عدة �أحلان تنحاز
لف�ي�روز بن�س ��ختها (البليغي ��ة) و�أهم ذل ��ك �أغنية
(�سلم �سلم) �سنة .1973
يف بداي ��ة الثمانينيات ويف ظل ابتعاد فريوز عن
الرحابنة واالجتاه لف�ض ��اءات جديدة ترتكز على
الط ��رب كعن�ص ��ر مهم ،ح ��اول الأخ ��وان رحباين
الدخ ��ول مب�س ��رحهم الغنائي لل�س ��احة امل�ص ��رية
فكلف ��وا ال�ش ��اعر �أم ��ل دنقل بتم�ص�ي�ر م�س ��رحية
(ال�ش ��خ�ص) وجعل ��وا م ��ن عف ��اف را�ض ��ي بديال
لف�ي�روز ،وكان �أن حلنوا لها ث�ل�اث �أغان باللهجة
امل�ص ��رية كانت �إحداهما �أغنية (يا وابور ال�ساعة
 )12التي ا�ش ��تهرت �آنذاك ولكن امل�س ��رحية ظلت
حبي�س ��ة �أدراج ما�س ��بريو حتى وقت لي�س ببعيد
عنا لأ�سباب اختلفت فيها الت�أويالت وكرثت عليها
الأقاوي ��ل ،ويف هذه اللحظ ��ات كانت �أحلان بليغ
يف م�سرحية ريا و�س ��كينة يرددها كل امل�صريني،
وقد دخل الرحابنة �إىل �س ��احته يف مغامرة عليها
ما عليها من كالم.
حتاول هذه العجالة الت�أمل يف م�آالت التجربتني
الإبداعيتني وحماولة ا�ستيعاب مدى االنزياحات
ما ب�ي�ن طموح التجربة وما بني امل�آل الذي انتهت
�إليه ،وقد انته ��ى طموح جتربة فريوز بانزياحها
�إىل التطري ��ب مبا ي�س ��مح ل�ص ��وتها وان�ض ��باطها
ب�أغنية مثل (�أنا �ص ��ار الزم ودعكن) �سنة .1997
انتهت مبزيج فريوزي يجعل من ان�ضباط الت�أمل
وانزياح ��ه للتطري ��ب �ش ��كال فريدا ال يتك ��رر كما
انتهت جتربة بليغ مع عفاف را�ض ��ي ب�أغنية مثل
(من قدي الليلة) �سنة .1987
جتربة مل ت�س ��تطع االن�س�ل�اخ من تقالي ��د الأغنية
امل�ص ��رية الت ��ي ي�س ��ري يف عروقها الط ��رب ولو
خفيا م ��ع نزع ��ات ت�أملية جتعلنا نتلم� ��س �أحالما
فني ��ة معلقة لذلك ال�ش ��اب الذي ط ��ار لبريوت ذات
�صيف من عام .1964
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بليغ لحن شرقي مسكون بالشجن
أحمد السماحى
م� � ّر ربع قرن عل ��ى رحيل املو�س ��يقار «بليغ حمدى»؛ ه ��ذا البحر
املتالط ��م بالنغم ال�ش ��جى الرائ ��ع ،والزاخ ��ر بالأ�ص ��الة اخلالقة
القادرة على منحنا ال�س ��عادة والن�ش ��وة .بليغ هو الوحيد القادر
عل ��ى �أن ينتق ��ل بك م ��ن كرنفاالت الف ��رح ال�ص ��اخبة �إىل غيابات
احلزن الهام�س ،ومن ح�س ��ية احلب �إىل �ص ��وفية الع�ش ��ق الإلهى
بب�س ��اطة و�س ��حر .بلي ��غ؛ ذل ��ك العبقرى ال ��ذى كتب �ش ��يكا على
بيا�ض على نف�س ��ه مل�ص ��ر؛ تلك الفاتنة التى �س ��حرته فحول حبه
�إىل نغم ��ات �س ��احرة تلي ��ق بعظم ��ة حمبوبته .وقد كان ��ت حقبتا
ال�ستينيات وال�سبعينيات هما فرتة الغزارة والتنوع اللحنى فى
حي ��اة املو�س ��يقار بليغ حمدى ،حتى �إن البع� ��ض قال عنه �إنه بني
�أغني ��ة و�أغنية لبليغ توج ��د �أغنية �أخرى له .بليغ الذى قالت عنه
�س ��يدة الغناء العربى �أم كلثوم �إنه «كالنهر املتدفق فى حاجة �إىل
بع�ض ال�س ��دود حتى يتوقف تدفقه الهائل» ،وقال عنه مو�س ��يقار
الأجيال حممد عبد الوهاب �إنه مزيج بني �أ�ص ��الة النغم ال�ش ��رقى
والتجريب والتجديد فى املو�س ��يقى امل�ص ��رية ،وو�صفه ال�شاعر
كامل ال�شناوى ب�أنه «�أمل م�صر فى املو�سيقى» ،وقال عنه توفيق
احلكي ��م« :لقد عبرّ ت مو�س ��يقاه عن روح الوطنية ونب�ض ��ت بكم
هائل من ال�شجن فى �أحلانه الفولكلورية والدرامية والعاطفية».
هذا التدفق اللحنى ،وتلك الغزارة فى الإنتاج ،كان وراءهما �سر
ال يعلمه اجلميع ونك�ش ��ف هنا عنه لأول مرة ،وهذا ال�س ��ر ك�شف
عنه بليغ بنف�سه دون �أن يدرى للكاتب ال�صحفى اللبنانى جورج
�إبراهي ��م اخل ��ورى .ففى �أح ��د الأيام من ع ��ام � 1973أرخى بليغ
ر�أ�س ��ه على كت ��ف الكاتب اخلورى وه ��و يقول له� :أنا �س� ��أموت!
يومه ��ا �ش ��عر اخلورى ب� ��أن بلي ��غ قد �أفرط ف ��ى ال�ش ��راب ،فربت
عل ��ى كتفه وهو يقول له :كلنا �س ��نموت يوما ما .ف ��رد بليغ :هذا
�ص ��حيح ولكنى �أعرف متاما متى �س�أموت وهذا �سر عذابى .فرد
عليه الكاتب اللبناين� :أنت واهم يا �صديقى .بليغ :بل �أنا �صادق
ي ��ا رفيقى ،فقبل �أن �أنام �أ�ص ��لى �إىل الل ��ه �أن يجعل مثواى اجلنة
لأنى �أ�ش ��عر ب�أنى لن �أقوم م ��ن نومى ،لهذا عندما �أفتح عينى عند
ال�ص ��باح �أو الظهر �أح�س ب�أنى �س ��عيد� ،س ��عيد لأنى ع�ش ��ت يوما
�آخر ،ع�ش ��ت يوما جدي ��دا من �أجل فنى .اخلوري :هذا ال�ش ��عور
ينتاب كل فنان يختزن فى �ص ��دره مو�سيقى مل يفجرها بعد على
الدنيا ،هذا ال�ش ��عور انتاب الكثريي ��ن من قبلك ولكنهم ال يزالون
�أحياء يرزقون .قال امللحن ب�ش ��غف� :أما �أن ��ا ف�أريد �أن �أملأ الدنيا
مو�س ��يقى وغن ��اء� ،إننى �أ�ش ��رع بالتلح�ي�ن الكثري لأن ��ى �أحب �أن
�أ�س ��تبق امل ��وت ،و�إنى لأرج ��و �أال يفاجئنى املوت قب ��ل �أن �أعزف
�سيمفونيتى الكربى للعامل .اخلورى :ال تخف �ستعزفها فى يوم
من الأيام .بليغ :لقد در�س ��ت جميع �أنواع املو�س ��يقى و�أ�صبحت
ممتلئا منها� ،أمامى طريق طويل يجب �أن �أم�شيه ،و�أمامى اجتاه
يج ��ب �أن �أعممه ،عندى مدر�س ��ة يجب �أن يزداد ع ��دد خريجيها،
�أنا �ص ��احب دولة مو�س ��يقية خا�ص ��ة ا�س ��مها دولة بلي ��غ حمدى،
ولك ��ن الرهيب العظيم الذى ا�س ��مه “املوت” يرت�ص ��دين! هنالك
ق ��ال ج ��ورج :ابعد هذا ال�ش ��بح عن وجه ��ك ف�أنت بخ�ي�ر يا بليغ.
بلي ��غ :ولكن �أبى مات وهو فى اخلام�س ��ة والأربعني ،و�أنا اليوم
ف ��ى التا�س ��عة والثالثني ولن �أعي�ش �أكرث مم ��ا عا�ش �أبى .جورج
مداعبا :على فر�ض �أن حد�س ��ك �ص ��ادق ال �سمح الله فمن �سيكون
بليغ الثانى من بعدك؟ بليغ ب�إ�ش ��راق وتفا�ؤل� :أخى ..ف�أنا عندى
�أخ �ض ��ابط فى اجلي�ش ،ولكنه مو�سيقى فذ و�سيحمل امل�شعل من
بع ��دي” .غري �أن املفارقة �أن �ش ��قيقه الذى حتدث عنه فى احلوار
هو الذى مات فى �س ��ن �ص ��غرية بعد حديث بليغ مبا�ش ��رة ،بينما
عا�ش بليغ حتى �س ��ن الثانية وال�س ��تني بالتمام والكمال .فى هذا
املل ��ف نقدم �ص ��فحات من حيات ��ه املفعمة بالق�ص ���ص واحلكايات
التى تك�شف كيف ارتبطت �أحلانه العذبة بحياته ال�شخ�صية عرب
مفارقات �إبداعية غاية فى الرقة والإتقان.
من ��ذ ب ��د�أ قلب بليغ حم ��دى يتفتح وهو ي�ش ��به قط ��رة “الزئبق”
الت ��ى م ��ن ال�ص ��عب �أن تقب� ��ض عليه ي ��د ،ومهما حاولت ت�س ��للت
من بني �أ�ص ��ابعك .هذه الطبيعة هى الت ��ى جعلته بطال ملغامرات
عاطفي ��ة عدي ��دة ،مل ت�ص ��ل �أى منه ��ا �إىل نهاي ��ة املطاف ،و�أ�ش ��هر
هذه املغامرات كانت خطبته ال�س ��ريعة الق�ص�ي�رة للفنانة �سامية
جم ��ال ،ل ��ذا بدا غريبا �أن يت ��زوج بليغ و�أن ي ��دوم زواجه ،وكان
للزوج ��ة الأوىل ق�ص ��ة �ش ��كلت حنجرة �س ��يدة الغن ��اء العربى �أم
كلث ��وم لتكون مبثابة مذكرات �شخ�ص ��ية لبليغ يحكى من خاللها
ب�أحلان ��ه وكلمات �أغانيه �أوجاع ��ه و�أفراحه ،فتعال ��وا بنا نعرف
ق�صة الزواج الأول لعبقرى النغم:
ع ��ام  1960فى �ض ��احية الزمالك الهادئة والراقية معا ،ا�س ��ت�أجر

“�أنور من�س ��ي” عازف الكمان ال�ش ��هري �ش ��قة �أنيقة ف ��ى العمارة
رقم  17ب�ش ��ارع يحي ��ى �إبراهيم ،ح ��اول �أن يجعل منها �ش ��رنقة
تلتف حول �أحزانه و�ض ��مادة جتمع قلبه الذى تناثرت �ش ��ظاياه،
فاخلي ��ط ال ��ذى كان يربط ��ه بالفنان ��ة �ص ��باح الزوج ��ة احلبيبة
متزق ،ومعه متزق وتر ال�س ��عادة فى كمانه ،الأنغام املرحة التى
كان ��ت تخرجه ��ا �آلته حتولت �إىل �أنني ،و�ص ��راخ مكتوم ،وعويل
خفي� ��ض ،وبق ��در ما يكون اجل ��رح عميقا بقدر ما تكون بل�س ��مته
�ص ��عبة ،وج ��راح “�أن ��ور” كانت �أكرث م ��ن عميقة ،كان ��ت غائرة،
�أ�ش ��به مبغارة نرى لها مدخال وال نعرف لها خمرجا ،وفى احلب
الكبري ن�ستعذب حتى الأحزان.
ومبرور الأيام بد�أ العازف احلزين يفتح باب �شقتة ،وباب قلبه،
وف ��ى �أحد الأي ��ام دخلت “�آمال ح�س ��ن حتيمر”؛ هذه ال�س ��احرة
ال�ص ��غرية من باب ال�ش ��قة ،ومتنى لو �أنها دخلت من باب القلب،
وف ��ى �آحد الأي ��ام و�آثناء جلو�س ��هما معا فج� ��أة رن جر�س الباب
فتوق ��ف �أن ��ور عن العزف ،وغاب دقيقة �أو �أقل وعاد ومعه �ش ��اب
ق�ص�ي�ر ممتليء القوام� ،أ�س ��مر وقال لها :ده �صديقى امللحن بليغ
حمدى ..ودى �آمال يا بليغ �أو ميمى بنت �صديق ىل ،قالت �آمال:
ت�ش ��رفنا ،طبعا عارف ��اه ..وب�س ��مع �أحلانه اجلميل ��ة ،وراح بليغ
يقل ��ب اال�س ��م على �ش ��فتيه ك�أنه يخت�ب�ر رنني حروف ��ه وقال وهو
�سرحان ميمى ....ميمى.
كانت الب�س ��مة م�ستقرة على �شفتى بليغ �أكرث من الكلمات ،وغاب
�أن ��ور عن �ض ��يفيه دقائق �أكمل خاللها ارتداء مالب�س ��ه ،وعاد �إىل
ال�ص ��الون ليجد الألفة قد ا�س ��تقرت ف ��ى النف�س�ي�ن ،كان يناديها:
“ميم ��ى” ،وكان ��ت ت ��رد “ :بلب ��ل” ،وانده�ش �أن ��ور مما حدث
وقال بب�س ��اطة� :أنا رايح معهد املو�س ��يقى العربية فى رم�س ��ي�س
تو�ص ��لينى يا �آمال؟ ،وردت �آمال :طبعا ،ثم �س� ��ألت :معاك �سيارة
ي ��ا بلبل؟ و�أجاب :ال ،ف�أ�ض ��افت� :إذن اتف�ض ��ل معانا .ثم وهما فى
الطري ��ق تكلم بليغ كثريا وهو �س ��عيد ،ودن ��دن ب�أغنيته اجلديدة
“ ح ��ب �أي ��ه اللى �أنت ج ��اى تقول عليه � /إنت ع ��ارف قبله معنى
احلب �إيه ملا تتكلم عليه” ،وو�صلت ال�سيارة �إىل معهد املو�سيقى
العربية ،وقبل �أن ينزل بليغ من ال�س ��يارة �س�ألته �آمال �أغنية مني
دى يا بلبل؟ رد عليها بن�ش ��وة و�س ��عادة� :أغنية ال�س ��ت ،كان بليغ
ق ��د تخطى الأ�س ��وار العالي ��ة ،الأ�س ��وار التى عجز ع ��ن تخطيها
الكثري من العمالقة ،وو�ص ��ل مبجه ��وده و�أنغامه التى تبعث فى
القلب رع�شة �إىل ذلك ال�صوت ال�سماوى الذى تعجز الكلمات عن
حلن لأم كلث ��وم بعد �أن ّ
و�ص ��فه .كان بلي ��غ قد ّ
حل ��ن لعبد احلليم
حافظ و�صباح و�شادية.
وف ��ى الي ��وم التاىل بحث ع ��ن رقم تليف ��ون منزل �آم ��ال وهاتفها
وقال لها :طمنينى .ف�س� ��ألته :على �أيه؟ و�أ�ضاف :على اللحن اللى
�س ��معته ليكى امبارح فى ال�سيارة ،فقالت ب�صدق :جنان يا بلبل،
وغاب �ص ��وته حلظات ث ��م عاد يقول� :إنتى �أول واحدة ت�س ��معه،
�ش ��عرت �آم ��ال يومها ب�أن ��ه �أهداه ��ا القطفة الأوىل م ��ن ثمار فنه،
وتكررت االت�صاالت التليفونية بني العا�شقني.
فى �أحد الأيام ،تلقت �آمال مكاملة من �ص ��ديقة لها حتدثتا فيها عن
املو�ضة والأزياء وت�سريحة �شعر فاتن حمامة اجلديدة ،وبعدها
رن جر� ��س التليفون فاعتقدت �أن �ص ��ديقتها ن�س ��يت �أن تقول لها
�ش ��يئا ،ف�إذا بها جتد �ص ��وتا ن�س ��ائيا ي�س� ��ألها� :إنتى �آم ��ال ،فقالت
لها :نعم ،ح�ض ��رتك مني؟ فردت� :أنا واحدة يهمها م�صلحتك� ،أنت
تعرفى بليغ حمدي؟! �آمال :ده �ص ��ديق عزيز .املتحدثة� :أح�س ��ن
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تبعدى عنه� .آمال :مني معايا؟ املتحدثة :واحدة �سبقتك واتعذبت
وعاوزة ترحمك من العذاب! �آمال� :ش ��كرا على ن�صايحك ،ولكنى
ال �أعتق ��د �إن ��ى فى حاج ��ة لها .و�أغلق ��ت املتحدث ��ة التليفون وهى
تقول لها :بكره هتندمى!
وحك ��ت �آمال لبلي ��غ ما حدث معها ،فنظر �إليها وق ��ال لها :قبلك يا
�آمال عرفت �س ��تات كتري ب�س انتى �أول ح ��ب حقيقى فى حياتى،
و�ص ��حبها فى نف�س اليوم �إىل بيت �أ�س ��رته ورح ��ب بها اجلميع،
ووجدت فى حرارة الرتحيب ما �أن�ساها بعاد �أ�سرتها التى تعي�ش
فى الإ�س ��كندرية ،وبعد �أن تناولت معهم وجبة الغداء� ،أو�ص ��لها
بلي ��غ ملن ��زل خالته ��ا وذه ��ب ه ��و �إىل م�س ��رح “ البال ��ون” حيث
كانت جت ��رى بروفات �أوبريت “مهر العرو�س ��ة” ،وقرب الفجر
دق جر� ��س باب ال�ش ��قة ،ودخل بليغ و�س ��ط ذهول وده�ش ��ة �آمال
وخالتها ،وقال لها “ تتجوزينى يا �آمال”؟!! و�س ��افرا العا�ش ��قني
للإ�س ��كندرية وا�ستقبلتهما الأ�س ��رة بفرحة كربى ،و �شعرت الأم
�أن ابنتها �س ��عيدة ،و�أن �صانع �س ��عادتها هو ذلك ال�شاب الق�صري
الذكى العينني الذى جاء معها ،وانتهت الأمور ال�ش ��كلية ب�سرعة،
ورن ��ت الزغاريد ،وب�س ��رعة مت الزواج ،كان الهن ��اء عنوان العام
الأول من زواج العا�ش ��قني ،والقلق والطالق عنوان العام الثانى
لل ��زواج ،والع ��ودة والرجوع واملتاعب ح�ص ��يلة الع ��ام الثالث،
وكل ه ��ذا ب�س ��بب “م ��ود” بلي ��غ الفن ��ى ،وجناحه الكب�ي�ر وعدم
ا�ستقراره.
وفى و�س ��ط كل هذا النجاح وال�صخب �أتت لآمال مكاملة جمهولة
يق ��ول �ص ��احبها� :أتريدي ��ن معرف ��ة �أين بلي ��غ الآن؟ قال ��ت طبعا،
وهم� ��س �ص ��احب ال�ص ��وت املجه ��ول� :إنه يق�ض ��ى وقت ��ا ممتعا،
و�أ�ض ��اف بربود :هذا �شىء ي�سعدنى ،و�ض ��حك املتحدث �ضحكة
�ص ��فراء خبيثة وقال :ال �أظنك �س ��تكونني �سعيدة لو �أنك توجهت
�إىل �شارع عدىل رقم كذا..
�أماله ��ا املتحدث املجهول رقم�ي�ن ،ولي�س رقما واحدا ،الأول رقم
العم ��ارة ،والثانى رقم ال�ش ��قة ،ثم اندفع ��ت �إىل العنوان املحدد.
�أمام العمارة توقفت واكت�ش ��فت وهى تغادر ال�سيارة �أنها حافية
القدمني ،و�ص ��عدت درجات ال�س ��لم ب�س ��رعة ،ومل تنتظر و�صول
امل�صعد ،ودقت الباب بع�صبية وجنون ،وفتحوا لها بعد حلظات
بدت لها دهرا وجدت الزوجة ال�ص ��غرية �أمامها م�ش ��هدا مل تن�سه
�أب ��دا ،كان بليغ يجل�س مع �ش ��اعر غنائى معروف ،و�س ��ط فتاتني
فائقت ��ى اجلم ��ال ،و�أمام اجلمي ��ع كان ��ت مائدة عامرة ،وو�س ��ط
املائدة زجاجتا خمر.
مل تقل �آمال �ش ��يئا ،فالكلمات كانت ع�صية على ل�سانها و�شفتيها،
ومل يتكلم �أى من احلا�ض ��رين ،وحني ع ��ادت �إىل منزلها وهى مل
ت ��در �أب ��دا كيف فعل ��ت ذلك كانت احلم ��ى قد �أن�ش ��بت خمالبها فى
ج�سدها ،وحني �أفاقت من غيبوبة طويلة وجدت �شقيقتيها حول
�سريرها ،وقالت لها �أختها “�صايف” �أن بليغ مل يجئ ومل يت�صل،
ورفعت “�آمال” جفونا �أثقلتها احلمى و�أذبلتها الأحزان ،وقالت:
�أنا اتخذت قرارا ،و�س� ��ألتها �ش ��قيقتها ال�صغرى “هدي” :خري يا
�أبله ،فقالت املري�ضة ال�شاحبة اللون :مافي�ش غري الطالق.
ومت الط�ل�اق ،و�س ��افرت املطلق ��ة احلزينة �إىل لن ��دن لعلها تذيب
�أحزانها فى �ض ��باب العا�ص ��مة الإجنليزي ��ة� ،أما بلي ��غ فقد ابتلع
م�أ�س ��اته ،وع�ص ��ر كل عذاباته فى �أغنية جديدة لل�س ��ت �أم كلثوم
بعنوان “ �أنا و�أنت ظلمنا احلب ب�إيدينا».
وبع ��د �س ��نوات ما ب�ي�ن لندن وبريوت وم�ص ��ر رجع ��ت �آمال �إىل

م�ص ��ر ب�ش ��كل نهائ ��ى وفى طري ��ق الع ��ودة عرجت عل ��ى بريوت
وفوجئ ��ت بعبد احلليم حافظ يت�ص ��ل بها ف ��ى الفندق الذى تنزل
فيه ،ويرحب بها ويدعوها لق�ض ��اء �س ��هرة فى بيت �أ�سرة �صديقة
بالأ�ش ��رفية لي�س ��مع اجلمي ��ع �أغني ��ة �أم كلث ��وم اجلدي ��دة “ف ��ات
امليعاد” ،وليلتها ا�س ��تمعت �آم ��ال �إىل مرثية حبها� ،أح�س ��ت بكل
ح ��رف فيها وق ��د حتول �إىل �إبرة م�س ��نونة تنغر�س فى ج�س ��دها
امل�ض ��نى ،وحني و�صلت �أم كلثوم �إىل املقطع الذى يقول� :إن كان
على احلب القدمي � /إن كان على اجلرح الأليم � /س ��تاير الن�سيان
نزل ��ت بق ��ى لها زمان” .هنا مل ت�س ��تطع �آم ��ال �أن تقاوم املزيد من
وخز الذكريات.
وع ��ادت �آمال �إىل القاهرة ،وعلم بليغ بعودتها فات�ص ��ل بها وقال
لها :ي ��ا حياتى مازلت �أحبك ،الطالق انف�ص ��ال ج�س ��دين ،ولي�س
قلب�ي�ن ،وفى ي ��وم ثانى يقول له ��ا :كيف تتهمينن ��ى بحب غريك،
وق ��د �أعطيتك حب الأم�س واليوم والعمر كل ��ه .وفى هذه الفرتة
تق ��دم لآم ��ال عري� ��س دبلوما�س ��ى م ��ن بل ��د عربى ووافق ��ت على
اخلطوب ��ة منه ،وفى �أح ��د الأيام قابلت بامل�ص ��ادفة بليغ ،وما �أن
مد ي ��ده �إليها حتى تبخرت فكرة الزواج من الدبلوما�س ��ى ،وفى
عز �س ��عادتهما دخل فج�أة امليدان وح�ش مفرت� ��س ،بد�أ عود �آمال
يذبل ويذبل حتولت �إىل �ش ��معة تذوب ب�س ��رعة حت ��ى مع اللهب
ال�ص ��غري ،وك�ش ��ف عليها الدكتور “فتحى طمارة” طبيب العائلة
وقال لها ب�أ�س ��ي� :س ��رطان! ..رقدت فى الفرا�ش وبد�أت ال�ش ��معة
الذائب ��ة تفق ��د املزي ��د م ��ن ه ��االت نوره ��ا ،وفوجئ ��ت وه ��ى فى
الفرا�ش بزيارة عبد احلليم حافظ ،وحني ان�ص ��رف وجدت حتت
و�س ��ادتها م�ص ��حفا من ذهب وهدية قيم ��ة ،وفوجئت بربقية من
ال�س ��عودية ت�صل �إىل امل�ست�ش ��فى ويغطى �صاحبها نفقات العالج
كل ��ه ،ودمع ��ت العين ��ان الذابلتان فق ��د كانت الربقية م ��ن زوجها
الأول الأم�ي�ر “ف” ،وعادت املري�ض ��ة املعذبة �إىل �أر�ض الوطن،
�س ��افرت يحدوها الأمل فى ال�شفاء وعادت حطاما �آدميا ،و�أحاط
بها اجلميع وطلبت �أن ترى بليغ وجاء بليغ وبكى ب�ش ��دة عندما
ر�أها ،فم�س ��حت دموعه بكفيها ..وقالت له :غنى ىل يا بليغ �أغنية
فغن ��ى له ��ا “من �أجل عينيك ع�ش ��قت الهوى “ ق�ص ��يدته اجلديدة
التى يلحنها لأم كلثوم.
وذات �ص ��باح كئيب من يوليو  1972انطف�أ ال�سراج متاما ،ماتت
“�آمال ح�س�ي�ن حتيم ��ر” الزوجة الأوىل لبلي ��غ حمدى ،وماتت
معها �أجمل الذكريات.
بع ��د انته ��اء عالقة ال ��زواج الأوىل التى ربطت ب�ي�ن بليغ حمدى
وزوجته الأوىل “�آمال ح�س ��ن حتيمر” ارتبط بق�صة حب عنيفة
م ��ع الأديبة ال�س ��ورية غادة ال�س ��مان ،وقد ن�ش ��ر م�ؤخ ��را الزميل
“�أمين احلكيم” بع�ض اخلطابات العاطفية بينهما .هذه الق�صة
تناولتها ال�ص ��حف اللبنانية والعربية فى وقتها كل على ح�س ��ب
حريته ،حيث كتبت جملة “ ال�شبكة” اللبنانية خربا كان عنوانه
“غادة ال�س ��مان تتزوج بليغ حمدي” ،وجاء في ��ه :ينتظر �أن يتم
ف ��ى نهاية ال�ش ��هر احلاىل زواج الأديبة ال�س ��ورية غادة ال�س ��مان
م ��ن امللحن املع ��روف بليغ حمدى ..وكانت غادة قد �س ��افرت �إىل
القاهرة منذ �ش ��هرين ا�س ��تعدادا لني ��ل الدكتوراه م ��ن جامعتها،
و�أك ��دت الأخبار �أنه ��ا �أقامت فى منزل بليغ حم ��دى .لكن �آخرين
تناول ��وا الق�ص ��ة بح ��ذر ،كما جاء ف ��ى جملة “املوع ��د” اللبنانية
الت ��ى كتبت خربا ب�س ��يطا لكنه حمل الكثري م ��ن الدالالت ..حيث
ن�ش ��رت تقول :غادة ال�س ��مان تهدى امللحن امل�ص ��رى بليغ حمدى
�أح ��دث دي ��وان لل�ش ��اعر الكب�ي�ر ن ��زار قبان ��ى بعنوان “ق�ص ��ائد
متوح�ش ��ة” ،وبليغ يخت ��ار منه ق�ص ��يدة “�أحبك ج ��دا” ليلحنها
وتغنيها ال�صوت اجلديد عفاف را�ضى.
فى هذه الفرتة طلب بليغ من �ص ��ديقه ال�شاعر حممد حمزة كتابة
�أغني ��ة تعرب عن قوة حبه لغادة ال�س ��مان تقول كلماتها “ مافي�ش
�أحلى من احلب” ،وتركه حمزة وبعد �أيام رجع بكلمات الأغنية
التى يقول مطلعها:
« و�أم�س ��ك بليغ بعوده وحلن الأغنية فى �س ��اعتني ،وبد�أ يرددها
فى جل�س ��اته اخلا�ص ��ة و�أعجب بها العندليب الأ�سمر عبد احلليم
حاف ��ظ ،لكن بليغ رف�ض �إعط ��اء الأغنية لأى مطرب ،لأنها جتربة
خا�ص ��ة ب ��ه ،وهذا اللح ��ن موج ��ود من ��ه كوبليه عل ��ى الإنرتنت
ب�ص ��وت بليغ ،ونف�س الكوبليه ب�ص ��وت عبد احللي ��م حافظ� ،أما
ق�صيدة “�أحبك جدا” لعفاف را�ض ��ى فهى الق�صيدة التى �أر�سلها
لغادة ال�س ��مان لتكون �أول م�ستمعة لها لأنها تعرب عن حالته معها
وتقول بع�ض �أبياتها:
�أحبك جدا ،و�أعرف �أنى تورطت جدا
و�أحرقت خلفى جميع املراكب
و�أعرف �أنى �س�أهزم جدا برغم �ألوف الن�ساء
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن هذه الق�ص ��يدة اختف ��ت متاما بع ��د تلحينها،
وغناء عفاف را�ضى لها ومل تذع �سوى مرات قليلة جدا!
عن جريدة االهرام امل�صرية
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�إن حاولن ��ا تذكر �أكرث اجلمل املو�س ��يقية العربية العالقة
يف �أذهانن ��ا ،بالت�أكيد �س ��ت�أتي مقدمة “�أل ��ف ليلة وليلة”
لأم كلث ��وم يف مركز متقدم للغاية ،ومن ميكنه �أن ين�س ��ى
�أي�ضا “�سواح” و”زي الهوا” للعندليب ،ال �شك �سنتذكر
�أي�ض ��ا “يا حبيبتي يا م�ص ��ر” ل�ش ��ادية ،وال يفوتنا �أي�ضا
بع�ض �أ�ش ��هر الأغاين ال�شعبية مثل “ميتا �أ�شوفك” ملحمد
ر�شدي ،و”يا بهية خربيني” ملحمد العزبي.
و�س ��تفر�ض �أغني ��ة “م�س ��تنياك” لعزي ��زة جالل نف�س ��ها،
و�ستت�ص ��ارع �أغنيت ��ا “ �أن ��ا بع�ش ��قك” ملي ��ادة احلن ��اوي
و”حكايت ��ي م ��ع الزم ��ان” ل ��وردة اجلزائرية للح�ص ��ول
على مركز متقدم ،ويف النهاية �سنتذكر مو�سيقى “بوابة
احللواين” وترت املقدمة ب�صوت علي احلجار.
املذه ��ل �أن امللح ��ن ال ��ذي ق ��ام بت�ألي ��ف الأمثلة ال�س ��ابقة
ه ��و رجل واحد ،ا�س ��مه بليغ حم ��دي ،تن ��وع �إنتاجه من
الرومان�سي �إىل الوطني ،ومن ال�شعبي �إىل الديني ،منذ
ع�ص ��ر �أم كلثوم �إىل ع�ص ��ر علي احلجار و�سمرية �سعيد،
له ��ذا كل ��ه ا�س ��تحق بلي ��غ مكانته ،بو�ص ��فه �أك�ث�ر ملحني
الوط ��ن العرب ��ي ت�أثريا يف نفو� ��س اجلماه�ي�ر العربية،
و�أكرثهم ر�سوخا يف ثقافتهم ال�شعبية.
سالح كوكب الشرق المقاوم للزمن

مع بداية ال�س ��تينيات �ش ��عرت كوكب ال�شرق “�أم كلثوم”
ب�أنها تخ�س ��ر مكانتها �شيئا ف�ش ��يئا نتيجة ا�ستمرارها يف
غناء النمط نف�س ��ه الذي تعودت عليه برفقة ال�س ��نباطي،
وكان ال�شباب ينجذب ب�شكل �أكرب جليل جديد من املغنني
يف مقدمته ��م عبد احلليم حاف ��ظ وفريد الأطر�ش وحممد
فوزي ،حينها �أتى التعاون الذي منح “ال�س ��ت” �سنوات

و�سنوات �أخرى من العطاء.
وتكف ��ل املط ��رب وامللحن امل�ص ��ري حممد ف ��وزي ب�إهداء
ال�س ��يدة �أم كلثوم فكرة التعاون مع بليغ حمدي ،ال�ش ��اب
العبق ��ري ال ��ذي �أتقن ع ��زف العود وه ��و ابن التا�س ��عة،
وهكذا بد�أت مرحلة بليغ وال�س ��ت ب�أغنية “حب �إيه” يف
عام  ،1960لتتبعها �أغنية “�أن�ساك” يف العام التايل.
وا�ستمر التعاون عقب ذلك حتى عام  ،1973و�أغنية حكم
علين ��ا الهوى ،وهي �آخر ما غنت ��ه �أم كلثوم قبيل وفاتها.
ويف ه ��ذه الرحل ��ة الطويل ��ة ي�ب�رز ب�ش ��كل خا� ��ص ثالث
�أغنيات هي “�سرية احلب” عام  1964و”فات امليعاد”
عام  ،1967ورائعة “�ألف ليلة وليلة” عام .1969
بداية حليم وأوج عطائه

رمب ��ا تعاون عب ��د احلليم حاف ��ظ يف بدايته مع �ص ��ديقه
امللح ��ن حمم ��د املوج ��ي ،لك ��ن تعاون ��ه م ��ع بلي ��غ ج ��اء
لي�س ��طر مع ��ه حليم مرحلة �ش ��هدت �أوج عطائه ،يف نهاية
اخلم�س ��ينيات وبداية ال�س ��تينيات كان حليم ملء ال�سمع
والب�ص ��ر لي�س فقط باعتباره مغنيا ولكن بو�ص ��فه جنما
�س ��ينمائيا ،ويف ه ��ذه املرحلة �ص ��نع بلي ��غ جمموعة من
�أكرث �أغاين حليم �شعبية ،نذكر منها “تخونوه” من فيلم
الو�سادة اخلالية ،و”خ�سارة” من فيلم فتى �أحالمي.
وا�س ��تمر التعاون عقب ذلك حتى وفاة حليم ،حيث تنوع
ب�ي�ن جمموعة من �أبرز �أغاين حليم الدرامية على �ش ��اكلة
“�أع ��ز النا� ��س” و”�أح�ض ��ان احلباي ��ب” ،و�أغانيه التي
ح ��اول فيها ا�س ��تلهام اللون ال�ش ��عبي على �ش ��اكلة “على
ح�س ��ب وداد قلب ��ي” ،وبالطب ��ع ال يف ��وت بلي ��غ ت�ألي ��ف
مقدم ��ات مو�س ��يقية يطل ��ب تكرارها اجلمه ��ور يف “زي
الهوى” و “حبيبتي من تكون».
مصر االنتصار واالنكسار

كان بلي ��غ فنان ��ا م ��ن ن ��وع خا�ص ،مل يح�س ��ب ح�س ��ابات
النجومي ��ة وال�ش ��هرة ،ظل ب�س ��يطا ومنت�ش ��را ومتعاونا
مع اجلميع ،ولكنه �أي�ض ��ا كان حمبا مل�صر مهما تغريت

الظ ��روف ،ولهذا ال�ص ��دق والب�س ��اطة يف �شخ�ص ��يته
جنح الرجل يف �صنع �أ�شهر الأغاين الوطنية امل�صرية
و�أكرثها �ش ��عبية حت ��ى اليوم ،نق�ص ��د هن ��ا بالتحديد
“يا حبيبتي يا م�ص ��ر” التي ال تخلو منا�س ��بة وطنية
م�صرية من �سماعنا لها.
ويف االنك�سار تبقى كلمات الأبنودي التي حلنها بليغ
هي الأ�ص ��دق يف التعبري عن نك�س ��ة  ،67ونق�ص ��د هنا
بالطبع رائعة “عدى النهار” التي �أ�ص ��بحت عقب ذلك
ن�شيدا معربا عن املرحلة من � 67إىل .73

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين
سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

الجملة الموسيقية الخالدة

�إذا ما �أردنا تلخي�ص م�سرية بليغ الطويلة واملت�شعبة،
فل ��ن جند خريا من ه ��ذا العنوان ،ه ��ذا رجل موهوب
وب�شدة يف خلق اجلمل املو�س ��يقية اخلالدة ،ي�صنعها
ع�ش ��رات امل ��رات وال يب ��دو �أن بحره ين�ض ��ب� ،س ��تجد
هذه اجلملة املو�س ��يقية اخلال ��دة يف كل الأغاين التي
�س ��بق وذكرناها ،و�س ��تجدها �أي�ض ��ا يف �أغ ��ان منفردة
�صنعت �ش ��هرة مطربني حتى اليوم ،مثل “م�ستنياك”
م ��ع عزي ��زة ج�ل�ال ،و”عا�ش ��قة وغلبانة” مع �ص ��باح،
وبالطب ��ع “حكايت ��ي م ��ع الزم ��ان” مع زوجت ��ه وردة
اجلزائرية.
و�إن �أردن ��ا دليال واح ��دا على عبقرية بلي ��غ يف ت�أليف
اجلمل املو�س ��يقية اخلالدة ،فال جند يف اخلتام �أف�ضل
من تعاونه مع ال�ش ��يخ “�س ��يد النق�ش ��بندي” يف �أكرث
التوا�ش ��يح �ش ��عبية عل ��ى الإطالق ،ال ��ذي حمل عنوان
“موالي” ،والذي قيل عن كوالي�س ��ه �أن النق�ش ��بندي
رف� ��ض التعاون مع بليغ يف بداي ��ة الأمر ،لكنه مبجرد
تركهم ��ا مع ��ا لب�ض ��ع دقائ ��ق ،ا�س ��تطاع النق�ش ��بندي
وبف�ض ��ل حلن بليغ �أن يتجلى وين�ش ��د عمله الأف�ض ��ل
على الإطالق.
ه ��ذا ه ��و بلي ��غ �إذن ،برحلت ��ه امللهم ��ة و�أث ��ره الباق ��ي
بالثقافة املو�سيقية العربية ،مهما طال الزمان.
عن جريدة امل�صري اليوم
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موهبة بليغ حمدي
تستولي على الشيخ النقشبندي
سامر المشعل

من الحكاي��ات الطريفة وغري املتوقعة هي قصة
لق��اء املنش��د املرصي املعروف الش��يخ س��يد
النقش��بندي بامللحن بليغ حمدي يف تعاون فني
نتج عنه اعذب وارق االبتهاالت الدينية.

تعود ق�ص ��ة التع ��اون الفني غري املخطط ل ��ه ،اىل العام  ،1972اذ
كانت لل�شيخ النق�شبندي فقرة رئي�سة يف حفل خطبة ابنة الرئي�س
امل�ص ��ري ال�سابق حممد انور ال�س ��ادات ،وعادة ما يحب �أن ي�سمع
يف منا�س ��باته اخلا�ص ��ة االنا�ش ��يد الدينية ،يف احلفل نف�س ��ه كان
مدعوا اي�ض ��ا امللحن بليغ حم ��دي ،ا�ض ��افة اىل الفنانني واالدباء
والوجهاء ،وعلى نحو غري متوقع باغت الرئي�س ال�سادات امللحن
بليغ حمدي ،طالبا منه بالقول “ عاوز ا�سمعك مع النق�شبندي»!.
ظ ��ن ال�ش ��يخ �أنها اح ��دى دعاب ��ات الرئي�س ان ��ور ال�س ��ادات ،لكنه
بالوق ��ت ذاته كل ��ف االعالمي وج ��دي احلكيم ان يفتح ا�س ��توديو
االذاع ��ة لهم ��ا ،وافق ال�ش ��يخ النق�ش ��بندي حمرجا .بع ��د ذلك اراد
ال�ش ��يخ النق�ش ��بندي التن�ص ��ل م ��ن الوعد ال ��ذي قطع ��ه للرئي�س،
ويروي االذاعي الكبري وجدي احلكيم ،تلك احلكاية ،ب�أن ال�ش ��يخ
كان يف غاي ��ة االح ��راج ،حتى قال له “ على �آخ ��ر الزمن يا وجدي
هاغني “ ،وكان يعتقد ال�ش ��يخ� ،أن االبتهال اذا حلن ،ف�إنه �سيف�سد
االن�شودة الدينية وت�صبح �أغنية.
وجدي احلكيم ا�ش ��ار اليه ،ب�أن ي�س ��مع اللحن اوال ثم يقرر ،اذا مل
يقتن ��ع ،ممكن �أن يرف�ض ��ه ،و�أن تكون اال�ش ��ارة بينهم ��ا ،اذا خلع
عمامت ��ه مبعنى �أنه ا�ستح�س ��ن العم ��ل مع بلي ��غ ،واذا ظل مرتديا
العمام ��ة ،فه ��ذا يعني ان ��ه مل يعجبه العم ��ل ،وبالتايل� ،س ��يتذرع
وج ��دي احلكي ��م ،ب�أن هن ��اك عطال يف اال�س ��توديو وينه ��ي اللقاء
بينهما.
دخل النق�ش ��بندي وبليغ اىل اال�س ��توديو وبد�آ جل�سة العمل ،ومل
مت�ض اال دقائق قليلة ،حتى ذهب وجدي احلكيم اىل اال�س ��توديو
ي�ستطلع ما ح�صل بينهما ،ف�إذا بالنق�شبندي خالعا عمامته واجلبة
والقفطان ،ليقول “ياوجدي بليغ ده عفريت من اجلن»!.
متخ� ��ض هذا اللقاء م ��ن تلحني ابتهال “ موالي �أين ببابك “ الذي
يع ��د واح ��دا من االبته ��االت اخلال ��دة يف ذاكرة االن�ش ��اد الديني،
ودال ��ة مميزة على امكانية �ص ��وت النق�ش ��بندي يف ارتياد طبقات
�صوتية متفاوتة وبارتكاز متقن وطراوة يف االداء مع التطريب،
وعادة ما تبثه االذاعة امل�صرية يف �شهر رم�ضان املبارك.
ف ��كان ابته ��ال “ م ��والي اين بباب ��ك “ اول تع ��اون فن ��ي بني بليغ
والنق�ش ��بندي ،لي� ��س ه ��ذا وح�س ��ب ،ب ��ل ان ال�ش ��يخ مل يخرج من
اال�س ��توديو ،اال وق ��د حل ��ن له بليغ خم�س ��ة انا�ش ��يد اخرى ،وظل
التعاون الفني م�ستمرا بينهما.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان بليغ حم ��دي هو من اختار كلم ��ات االبتهاالت
الديني ��ة باالتف ��اق مع ال�ش ��اعر عب ��د الفتاح م�ص ��طفى ،ورف�ض ان
يتقا�ض ��ى اجور التلحني .ومن �ض ��من االبتهاالت التي حلنها بليغ
لل�شيخ النق�شبندي هي ”:ا�شرق املع�صوم”� “ ،أي �سلوى وعزاء
“ “ ،رباه يامن اناجي “ “ ،انغام الروح “ “ ،ليلة القدر “ “ ،ايها
ال�ساهر “ “ ،ذكرى بدر” ..وغريها.
قال ال�ش ��يخ النق�ش ��بندي يف �أحد لقاءاته “ ل ��وال بليغ ال يتذكرين
اح ��د بع ��د رحيلي” ،وهذا ي ��دل على قوة ت�أثري هذه االنا�ش ��يد يف
امل�س ��تمعني ..و�أخ�ي�را نق ��ول �إن املو�س ��يقى اذا ما وظفت ب�ش ��كل
ابداع ��ي ،ف�إنه ��ا تخ ��دم القي ��م االن�س ��انية والروحي ��ة واالخالقية
الرتبوية ..الخ.

