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علي عبد االأمري عجام

     كما هي عالمات قوة يف التعاطي 
مع غناء نادر كان عبد احلليم ميثل 
�صورة متقدمة منه، كما برزت يف 

اغنية "امل�صيح" ففيها مزاوجه 
بني املعاين الكبرية: الوطنية،  

الت�صحية وال�صخ�صي من امل�صاعر 
يف لقاء قد اليتكرر مثيله يف االغنية 

املعا�صرة. هناك "طريق االالم" و 
عرب  للم�صيح  م�صاهد  "القد�س" يف 
اقدامه التي طبعتها 

وقطرات دمه 
اي�صا. اغنية 

ي�صنفها 
بع�صهم 

كـ "اغنية 
وطنية" 
غري انك 

حتبها كباقي 
اغنيات عبد 

احلليم العاطفية 
اخلال�صة، فيها 

ر�صم دقيق بالكالم 
وجت�صيد لروح 

الن�س يف حلن 

موؤثر .
وعبد احلليم حافظ كان ياأتي 

اغنياته من باب الوجل والقلق 
واخلوف احيانا، من اجل ان تظل 
تلك االغنيات خمتلفة، وكان يويل 
امرها عناية فائقة: يتدرب كثريا، 

يعيد، يدقق ليطلع بنتيجة تظل 
دائما ت�صجل عالمات خمتلفة على 

ما�صبق من اغنيات. كان يحرتم 
جمهوره وفنه، يعاي�س املفاهيم 

املولدة للتغيري، من هنا بدات 
مواظبته تيار الوعي االجتماعي 

الذي ت�صاعد بعد متوز يوليو 
1952 ، و�صجلت اغنياته التي 

�صاغها بكالم نادر ال�صاعر �صالح 
جاهني، قراءة واعية لفكر تلك 
املرحلة التي �صهدت " قطيعة" 

اجتماعية و�صيا�صية على االغلب مع 
ايقاع احلياة م�صريا وعربيا . وهذه 

املهمة مل جتد طريقها يف اغنيات 
عبد احلليم بطريقة الت�صجيل 

املبا�صر والتقريري الفج للفكرة، 
بل �صياغتها فنيا والعناية ب�صورة 
ان�صان تلك املرحلة وانفتاح االغنية 

امام تيار ت�صويري للعوامل الفاعلة 
يف تغيري املجتمع. ان اغنيات مثل 

"�صورة" وغريها،  العايل"،  "ال�صد 
اغنيات "وطنية" ح�صب الت�صمية 

ال�صائعة لكنها اغنيات خمتلفة، تعنى 
بفكرة االن�صان وبيئته، احالمه 

وعاطفته ال�صخ�صية اي�صا. بذلك 
ا�صاف عبد احلليم اجنازا مل يكن قد 
حتقق من قبل يف االغنية العربية ، 
اال وهو �صوغ اغنيات تتفوق على 
حمدودية مفهوم االغنية العاطفية.
 ميكن للناقد واملتابع مل�صار اغنية 

عبد احلليم حافظ ان يجد ثالث 
مراحل متيزها. االوىل تبداأ من 

اغنية "�صافيني مرة" و"ع�صانك 
ياقمر" و�صوال اىل اغنيات فيلمه 

ال�صفافية  "اخلطايا-1962" ، وفيها 
والرقة ال�صافية حلنيا ومفردة 

غنائية وطريقة يف االداء. فعبد 
احلليم دخل املو�صيقى العربية وهي 
حتث اخلطى نحو بناء علمي را�صخ 
تتكون على اأ�صا�صه، وحني برز وهو 

مل يزل �صابا، فذلك جاء اإعتمادا 
على ما اظهره من دراية ومعرفة 

با�صا�صيات املو�صيقى كعلم ودرا�صة 
�صرفة، ا�صافة اىل موهبته ، وروحه 

الرقيقة التي �صكبها يف �صوته، 
روحه التي كانت ن�صطه يف حتويل 

امل�صاعر اىل اغنيات، و�صوغ الواقع 
بطريقة اأقرب اىل االحالم، ولكنها 

اأحالم لها نكهة حم�صو�صة، اغنياته 
االوىل �صكب فيها هوى ال�صاب 

القادم من ار�س املعاناة: الريف 
واحلرمانات واالمل، فبدت تلك 

االغنيات وكانها انفعاالت حتاول 
التعوي�س عن ذلك االمل، بامتالك 

�صعادة متتد بني اغنية واخرى.
االرجح  انها "رومان�صية" حتاول 

ان حتلق بعيدا عن الوقائع الع�صيبة 

لذلك الولد الريفي، الذي طبع 
ج�صده بعالمة را�صخة من تلك االيام 

)ا�صيب عبد احلليم بالبلهاري�صيا 
القاتلة منذ مطلع حياته(. اأغنيات 
املرحلة االوىل هي لوحات �صافية 

عن حمبة تتفوق على الواقع، 
بكونها اأمنيات للقفز من درجات 

ال�صلم ال�صفلي للحياة، واملو�صيقى 
يف تلك االأغنيات م�صاغة بطريقة 

حتفظ للكالم رقته. هنا الميكن 
للمتابع اال ان يتذكر منوذجا الغنية 
حمبة رفيعة امل�صتوى، كالذي تقدمه 

طول". على  لك  "انا 
ومالبثت ان انفتحت هذه املرحلة 

على مرحلة ثانية فيها تنويعات 
حلنية واختيارات جريئة لعبد 

احلليم يف املو�صوعات والقوالب 
الغنائية، ومتيزت اغنيات 

مثل:"جبار"، "التكذبي"، و 
مو�صيقي  عتاب" بن�صج  "بال�س 

قادر اىل جتريب وانتقال من 
حلن اىل اخر ومن جو اىل اخر 

فهناك اغنيات مثل:"اعز النا�س"، 
القناديل"،"الويل..الويل"،  "�صي 

و"�صواح". وك�صفت اأغنيات هذه 
املرحلة اي�صا عن قدرة عبد احلليم 

يف نقل �صكل االغنية العاطفية التي 
ر�صمتها اغنياته االوىل اىل ا�صكال 

اخرى تقبل املغايرة والتلون مع 
ذائقة ع�صرها، دون الهبوط عن 

امل�صتوى الذي حققته يف اجلودة. 
اغنيات املرحلة الثانية لعبد احلليم 

النائم اجلميل مازال يوقظ احالمنا
عبد احلليم حافظ:

يحيل اأثر املطرب عبد احلليم حافظ )تويف 30 اآذار مار�س 1977( اىل مفارقة طبعت حياته وفنه يف اآن 
واحد : قوة يف بناء اغنياته فكريا ومو�صيقيا تقابلها حال من التداعي وال�صعف يف بنائه اجل�صدي. ولناأخذ 

اغنية "�صي القناديل" مثال، ففيها جت�صيد مل�صاعر خا�صة من م�صهد عا�صق منكفئ على خيبته، غري ان 
احلياة تنه�س حوله ليجد م�صاعره وهي تقوده نحو تطواف اأبعد من الذكريات املتوقفة عند اح�صا�س 

اخليبة: ان هناك الكثري من اال�صياء تدعو العا�صق اىل احلياة بقوة ، فيما اللحن يف االغنية م�صغول بعناية 
وروحية اآزرت كل مقطع يف الن�س حتى االمياءات التي توحي ب�صارع فارغ يف الليل.

ا�صاف عبد احلليم اجنازا مل يكن قد حتقق من قبل يف 
االغنية العربية ، اال وهو �صوغ اغنيات تتفوق على حمدودية 

مفهوم االغنية العاطفية.
 ميكن للناقد واملتابع مل�صار اغنية عبد احلليم حافظ ان يجد 
ثالث مراحل متيزها.االوىل تبداأ من اغنية "�صافيني مرة" 
و"ع�صانك ياقمر" و�صوال اىل اغنيات فيلمه "اخلطايا-1962" 
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فرا�س عبد اجلليل ال�صاروط

بالرغم من وجود العديد من اال�صوات الغنائية الرائعة على ال�صاحة الفنية بداية 
اخلم�صينيات من القرن املا�صي ابتداًء من اأم كلثوم وفريد االطر�س وحممد فوزي 

و�صادية و�صباح ولي�س انتهاء باأحد، اال ان الغناء العربي كان يفتقر اىل �صيء ما
فاجلو العام كان بحاجة اىل مطرب �صاب جديد يعرب عن ال�صباب وهمومهم 

وانك�صاراتهم فكان )عبد احلليم �صبانة( الذي و�صل اىل القلوب مبا�صرة مع رفيقيه 
)حممد املوجي( و)كمال الطويل( عندما قدم له االول اغنية )�صافيني مرة( والثاين 

اغنية)على قد ال�صوق(، وجاءت الثورة لتغري الكثري من املفاهيم االجتماعية 
وال�صيا�صية وكان )عبد احلليم حافظ( خري معرب عن هذا العامل اجلديد ليلقب بعدها 

بـ)مطرب الثورة(. 
* حليم ورحلة ال�صينما:

كان البد لل�صينما ان تلتفت لهذه املوهبة اجلديدة، فقدم حليم خالل م�صريته الفنية 
الطويلة )22عاما( فقط )16( فيلما وقد يبدو هذا العدد قلياًل بالقيا�س لرحلة حليم 

الطويلة رمبا يعود ال�صبب فيها اىل عدة امور منها ان املطرب ال�صاب كان مري�صًا 
والي�صتطيع بذل جمهود كبري يف التمثيل، ومنها حر�صه ودقته املتناهية وتدخله بجميع 

نواحي الفيلم الفنية حماواًل قدر االمكان الو�صول بالفيلم اىل الكمال واىل نتيجة 
مر�صية فنيًا، من هنا نرى ان افالم حليم الزالت من اجمل كال�صيكيات ال�صينما العربية.

 * ال�صينما ورحلة حليم:
مثلما التفتت ال�صينما يومًا اىل موهبة حليم كان البد لها ان تعود وتلتفت اليه مرة 

اخرى ولكن هذه املرة بفيلم يوؤر�صف حلياة او جزء من حياة هذا املطرب اال�صطورة.
ان اغلب االفالم ال�صينمائية التي تتناول �صرية �صخ�صية ما يكون �صرد ال�صريط الفيلمي 

عرب طريقتني:
     اما يتناول الفيلم �صرية ال�صخ�صية بخط افقي، يعني مواكبة �صري خط حياته من 

ال�صغر وحتى نهايته.
او من خالل اقتنا�س حلظة معينة مهمة يف حياة ال�صخ�صية ليعود الفيلم اىل البدايات 

عرب طريقة اال�صتعادة )flash back( ويبدو ان �صانعي فيلم)حليم( عن حياة 
العندليب اال�صمر قد اختاروا طريقة اخرى ل�صرد حياة هذا املطرب عرب التالعب 

بال�صرد واالنتقاالت بني املا�صي واحلا�صر بدون ربط ت�صل�صلي يف احلكاية ورمبا هذا 
اال�صلوب هو الذي مل يحقق للفيلم جناحه اجلماهريي لعدم تعود ذهنية امل�صاهد العربي 

الكال�صيكية على هكذا نوعية من ال�صرد احلكائي رغم �صيوعها روائيًا.
 * عن الفيلم:

ا�صتخدم ال�صينار�صت حمفوظ عبد الرحمن واملخرج �صريف عرفة لغة �صينمائية 
حمكمة ور�صينة وا�صتطاع املخرج بذكاء ان مي�صك املتلقي الحداث الفيلم منذ اللقطات 

االفتتاحية )ال،10 دقائق( االوىل �صاعده يف ذلك االداء املتمكن االخاذ واحل�صور 
الرائع للممثل )احمد زكي( يف دور العندليب، الديكور اجلميل واالزياء االجمل اعادت 

لنا فرتة ال�صبعينيات من القرن املا�صي حيث املطرب على خ�صبة امل�صرح يغني وي�صارع 
االمل، لي�صقط مع نهاية االغنية فوق اخل�صبة وينقل اىل امل�صت�صفى، بني �صراع احلياة 

مع املوت وبني لقاء املطرب مع االذاعي تنتقل االحداث من املراهقة والكرب ثم الطفولة 
لنعود اىل �صرد اخر عن طريقة �صخ�صية اخرى )كلقاء االذاعي نف�صه مع املو�صيقار 

حممد عبد الوهاب( لنعود ثانية اىل امل�صت�صفى ومرة اخرى ا�صتعادة املا�صي وهكذا.
من هنا الميكن تلخي�س حكاية فيلم )حليم( امام اجلهود اخلالقة للمخرج �صريف عرفة 
الذي كان يف اروع وا�صدق حاالته الفنية والذي قدم لنا عرب �صيناريو جميل و�صفاف 

لغة �صينمائية ر�صينة ومتزنة ازاء رحلة البطل )عبد احلليم/احمد زكي( ال�صاقة 
واملوؤملة، نحو املجد واخلامتة حتقق للفيلم ميزانية كبرية انتاجيًا متمثلة ب�صركة 

)كودنيوز( ووقف خلفها ممثلون رائعون ابتداًء باال�صطورة احمد زكي باالكت�صاف 
االهم هيثم زكي مرورًا بالت�صوير واملكياج واالزياء واملالب�س وانتهاء باملو�صيقى 

الت�صويرية اجلميلة للمبدع عمار ال�صريعي.
  * النهاية:

تعمق الفيلم كثريًا يف حياة العندليب ورحلته من الطفولة اىل بدايات الغناء االوىل اىل 
ثورة متوز وحتى قمة ال�صهرة والنهاية املبكرة ملطرب عظيم.

يف نهاية اآذار عام 1977 يودع عبد احلليم حافظ رمز ال�صباب االول 
احلياة وهو يف اأوج عطائه الفني، هذا املطرب الذي عا�س االالم 
واملعاناة ليتوجها فرحًا وحبًا جليل كامل ولد مع الثورة واآمالها 

وانك�صر مع الهزمية فكان �صوت هذا العندليب الدافئ االتي 
عرب مايكروفونات االذاعة و�صمر ال�صينما هو البل�صم الرواح 

منهكة خمذولة، عا�صقة و�صائعة،يف نهاية اآذار عام 2005 
نودع احمد زكي ا�صطورة االداء االول وهو يف قمة ن�صجه 

الفني، هذا املمثل ال�صاحر الذي عا�س هو االخر مع االمل كان 
�صورتنا بنحوله الذي ي�صبهنا وب�صمرته وعكرة �صعره بادائه 
اجلميل عرب الع�صرات من ال�صخ�صيات التي اولها كان الن�صمة 

املنع�صة التي ترطب ارواحًا انهكتها احلروب وذل الهزمية وعيون 
ترقب االتي بحب.

 حليم �صوت �صعب.... رثاء جليل �صنع حلم ال�صتينيات اجلميل ، 
لي�صحو على كابو�س الهزمية.    

 

حــليــــم .. 
�صوت �صعب(رثاء جليل �صنع

 حلم ال�صتينيات) 

ح�صبها بع�س النقاد هبوطا يف 
فنيته وم�صتواه املعهود ، ولكنها من 

ناحية اخرى انتقاله لذلك امل�صتوى 
اىل ف�صاء تعبريي اخر، ومن يتابع 

اغنيات اخر هذه املرحلة "جانا 
الهوى" واغنيات مثل "اح�صان 

احلبايب" و"ياخلي القلب" يجد ان 
عناية االغنيات مبو�صوعة العاطفة 
والتعبري عنها اخذت منحى جديدا، 
ال عالقة له "بالهبوط" يف امل�صتوى 

كما ا�صارت بع�س االراء واملقاالت 
النقدية التي تناولت تلك املرحلة 
من االنتاج الغنائي لعبد احلليم 

حافظ. 
واملنحى املختلف يف اغنيات املرحلة 

الثانية كان متوافقا مع املنحى 
الذي �صكلته هزمية حزيران 1967، 

فالبناء "العميق" فكرا وجتربة 
اجتماعية ميزت الفرتة من منت�صف 

خم�صنيات القرن املا�صي حتى 
منت�صف �صتينياته ك�صف الحقا عن " 

ه�صا�صة" توجها انهيار البناء الذي 
انتج اعتدادا روحيا وفكريا يف " 

�صورة" هي يف حقيقتها �صورة 
متخيلة عن " جمتمع عامل" ولي�صت 

�صورة الواقع احلقيقية.
     اما املرحلة الثالثة التي عا�صها 

ذلك النتاج، فتمثل يف اغنيات طويلة 
ابتدات من "زي الهوى" انتهاء باخر 
اغنية له "قارئة الفنجان". ومتيزت 

اغنيات هذه املرحلة باحادية التعبري 
رغم البناء املو�صيقي املطول، 

فكلمات عبد الوهاب حممد بدت 
عادية مثلما هي اي�صا كلمات حممد 

حمزة، بينما كانت احلان بليغ 
حمدي مياله اىل اال�صتعرا�س عرب 

اال�صتعانة باالت مو�صيقية كهربائية 
غربية يف االورك�صرتا ومنحها 

حيزا كبريا مثل االت:"االورغ" 
و"الغيتار" متثل يف عزفها مقاطع 

مطولة او اجزاء كبرية من تلك 
املقدمات املو�صيقية التي عزفت 
بها اغنيات مثل "موعود"،"زي 

الهوى"و"حاول تفتكرين".
ومل يكن االأمر بعيدا عن هذا التعيني 
كما يف اغنيات و�صعها حلنيا حممد 

عبد الوهاب مثل"نبتدي منني 
احلكاية" و"فاتت جنبنا"، وهو 

كذلك عند احلان حممد املوجي 
الغنيات عبد احلليم خالل فرتة 

االغنيات الطويلة كما يف "ر�صالة 
من حتت املاء" و "قارئة الفنجان" 

عدا حلنه الذي جاء يف قالب املو�صح 
وحملته اغنية "يا مالكا قلبي".
 غري ان عبد احلليم حافظ طبع 
بلم�صات روحه التي التكل عن 
حتقيق �صياغة مرهفة مل�صاهر 

العاطفة، كل تلك االغنيات، فينتهي 
عندها �صوق املحبني يف ال�صبعينات 
وتت�صاعد معها اآهات مراهقني كانت 
تتفتح م�صاعرهم على طرقات ناعمة 

من �صوته. بل ان احدى اغنيات 
تلك املرحلة مازالت معتمدة لطرد 

االحزان عند كل من يزور قرب عبد 
احلليم حافظ، ففيه جو احتفايل 

خا�س، فبالقرب من �صاهدة القرب، 
ت�صتغل مكربات ال�صوت لي�صدح 

منها �صوت عبد احلليم يغني:"اي 
دمعة حزن ال" التي اختارها �صبان 

كونوا "رابطة ع�صاق �صوت 
العندليب اال�صمر عبد احلليم حافظ" 

وفيها يدعون اىل و�صع احلزن 
جانبا، على الرغم مما يثريه املكان 

والقرب من اإح�صا�س، فعبد احلليم 
ح�صبما يقول اأ�صدقاوؤه: "مات 

ولكنه يحيا يف داخل االف النفو�س 
التي احبته وبادلته املودة"، وعبد 
احلليم يغني حول قربه لي�س عرب 

جهاز ال�صوت ح�صب، بل انه يغني 
من خالل الرفقة التي تتجدد بينه 
وبني موجات متعاقبة من الزوار.

 كان عبد احلليم حافظ يزداد عذوبة 
كلما اإزداد اأمله واإزداد نزفه. و�صوره 

التي تك�صف عن ج�صده الذاوي يف 
فرا�س املر�س، نقراأها االن بطريقة 

خمتلفه لنجد روحيته تزداد قوة 
وتاألقا، فكان يجد يف مر�صه فر�صة 
لتحويل كل مافيه اىل عنا�صر طيبة 
يف اغنياته حتى وان كلفته الكثري 
من اجلهد والعناء والتعب، وكان 

يزداد اإنفعاال حد ان يذهب مبا�صرة 
من امل�صرح اىل فرا�صة ليتلوى اأملا 
ويع�س على �صفتيه ليغالب نزفه.

غربة احلامل يف بالده " الواقعية"
لي�س غريبا ان ي�صبح حامل 

وم�صتغرق يف "اوهامه" املو�صيقية 
والعاطفية مثل عبد احلليم حافظ 
حمط نقد عنيف وان يلحق ق�صرا 
باملرحلة ال�صيا�صية التي عاي�صها 

الراحل وكان من مالحمها الثقافية 
، ومثلما نالت "النا�صرية" ن�صيبها 

من املراجعة املو�صوعية احيانا 
والنقد القا�صي احيانا كثرية ، نال 

حافظ  ن�صيبا من الهجمات الالذعة 
التي مل ترتدد يف و�صفه " بوق 
النا�صرية" وجعله م�صوؤوال عن 

ا�صاعة وهم وجداين  عن " قوة" 
البالد لي�س اقل من م�صوؤولية " 
الزعيم اخلالد" وجرناالته عن 

الهزمية!
ال�صق االخري من نقد املرحلة يقارب 

الهزمية من منظور �صعود احلكم 
الفردي القائم على قوة "باط�صة" 

داخليا ، و"خاوية" حد اخلذالن 
خارجيا ، وي�صري اىل ان م�صر 

عادت اىل " الواقعية" ال�صيا�صية 
والفكرية بعد حرب اكتوبر 1973 

واقرار ال�صالم مع ا�صرائيل ، 
غري ان فح�س تلك "الواقعية" 

يوؤكد ان اال�صا�س الثيوقراطي 
للدولة امل�صرية مل يتغري كثريا 

يف جوهره وان كان حقق خطى 
مهمة يف جمال حريات التعبري 

وحقوق االن�صان. ويف حني قدمت 
املرحلة " غري الواقعية" جتارب 

ثقافية الفتة ويف املو�صيقى 
حتديدا ، جتارب اعتمدت املواهب 

اال�صيلة واملعرفة املتح�صلة بالداأب 
واملثابرة ، فان " املرحلة الواقعية" 

قدمت رهطا من االميني الذين 
ت�صيدوا امل�صهد املو�صيقي امل�صري 

جلهة تاأثريهم يف الوجدان 
ال�صعبي ، ومن مل يتح�صل على 

موهبة الفتة  من مو�صيقي م�صر 
ومطربيها كان يعو�صها باملعرفة 
والتح�صيل العلمي ، وتلك ميزة 
جند  الواهمة" ،بينما  " املرحلة 

املطرب " ال�صعبي" االمي لي�س 
لغياب حت�صيله العلمي وح�صب 
، بل لتدين ذائقته  ، جنده وقد 

ا�صبح رمزا " واقعيا" ا�صدق من 
املوهوب مو�صيقيا واملهذب روحيا 

والذي انتجته املرحلة " غري 
الواقعية".

قد يكون حافظ وجمايلوه نتاجا 
طبيعيا للمرحلة " غري الواقعية" 

، وقد تكون مغناة "وطني االأكرب" 
تعبريا وهميا عن " وطن عربي 
واحد" ، غري ان مراجعة للبناء 
الفني يف مو�صيقى تلك املرحلة 
واغنياتها تك�صف غنى تعبرييا 
يكت�صح ،مع انه " وهم" ،االثر 

الغنائي للمرحلة " الواقعية"، حتى 
ليبدو غري الواقعي و" الوهمي" 

اكرث ح�صورا وتاثريا  من " 
الواقعي ".

غري اننا لو عدنا اىل موت 
عبد احلليم ، لوجدناه متزامنا 

مع مرحلة �صعود " الواقعية 
ال�صيا�صية " وظهور رموزها 

املو�صيقية والغنائية ال�صعبية 
التي  بداأت من احمد عدوية 

و�صوال اىل �صعبان عبد الرحيم 
الذي التبدو اغنيته " انا بكره 

ا�صرائيل وبحب عمرو مو�صى" 
موؤ�صرا " واقعيا" مبقابل وهم 

يقارب الكذب انتجته ظاهرة عبد 
احلليم حافظ. ولي�س  مفارقة 

فني  تراجع  يتزامن  "وهمية" ان 
يف اغنياته مع �صعود " الواقعية" 

ال�صيا�صية والفكرية يف بالده ، 
مثلما هو تزامن طبيعي ان ميوت 

عبد احلليم مع مفرتق هام يف 
احلياة العربية ) مبوته كمن كان 
يرثي ملجايليه احالمهم وفكرتهم 
عن احلب واحلرية واملجتمعات 

احلية ،ونهاية ربيع احلداثة 
العربية الق�صريل�صالح املحافظني 

وقوى اال�صالم ال�صيا�صي ( ويف 
احلياة امل�صرية بخا�صة )مات يف 

العام 1977 بعد �صهر على ا�صوات 
غا�صبة كانت مالأت اال�صماع يف 
القاهرة ، ا�صوات طالب و�صبان 

غا�صبني على "خبز اغلى" انتهى 
اليه  انت�صار بالدهم يف حرب 

اكتوبر 1973 (. 
ثمة معتقالت " واقعية" كانت 

تكتظ باحلاملني و" الواهمني" ، 
حني كان �صرير عبد احلليم يكتظ 
بعقاقري وم�صكنات امل عبثا كانت 

�صتوقف العلة التي نخرت اجل�صد 
الواهي للمغني الرقيق.

مات عبد احلليم ولكن ثمة قلوب 
تتح�ص�صه ،لينه�س قريبا منها ، 
�صفافا ولطيفا، بل كثري االناقة 

يف عامل "واقعي" يعرتيه القبح 
ال�صديد.. 

عبد احلليم : �صنوات حتت الرتاب 
لكنه مايزال يغني..

�صاعر وناقد مو�صيقي و�صحايف 
مقيم يف امريكا

قد يكون حافظ 
وجمايلوه نتاجا 

طبيعيا للمرحلة 
الواقعية" ،  " غري 

وقد تكون مغناة 
االأكرب"  "وطني 

تعبريا وهميا 
عن " وطن عربي 

واحد" ، غري ان 
مراجعة للبناء 

الفني يف مو�صيقى 
تلك املرحلة 

واغنياتها تك�صف 
غنى تعبرييا 

يكت�صح ،مع انه 
" وهم" ،االثر 

الغنائي للمرحلة 
حتى  " الواقعية"، 

ليبدو غري الواقعي 
و" الوهمي" اكثـر 
ح�صورا وتاثريا  

من " الواقعي "
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عبد اجلبار العتابي

 ومل اكن اال واحد ا من عدد كبري يف العراق يع�صقون حليم، 
يع�صقون اغنياته التي التخلو اذاعة من بثها يوميا وما تزال 

تزرع �صجريات احلب يف النفو�س، التي تزهو وريقاتها 
باأخ�صرار مل يعرف الذبول وان نبتت حولها ح�صائ�س اغنيات 
)الفيديو كليب( ال�صريعة الراك�صة الراق�صة، وما زالت ت�صري 

اىل زمان الفن اجلميل وغناءاته احل�صية التي الت�صاهى، ومع 
كل حلول لذكرى وفاته ن�صتذكره م�صتمعني اىل �صرية حياته 

واغانيه باأح�صا�س خمتلف.
 ويف ذكراه احلادية والثالثني نرانا نتح�صر من جديد على 

غياب اللحن اخلالد ونقف باأ�صغاء اىل ذلك النغم الذي يرتله 
العندليب اال�صمر عبد احلليم حافظ )1229-1977(، �صيد 

الغناء التعبريي العربي، فيملوؤنا حزنا يظل يكرب امام امتداد 
عطائه ودفء ادائه واألق الذكرى الذي يو�صلنا اىل نقاط 

العاطفة امل�صيئة، فنغم�س عيوننا وت�صرح افكارنا يف ف�صاءات 
اخليال، ومن ثم ت�صتدير راجعة اىل تلك االيام والليايل 

اخلوايل التي كان لعبد احلليم حافظ فيها ح�صور ملتهب 
و�صدى يظل يرن على الدوام يف ذاكرة الزمن، وحيث كل �صيء 

يلوح له بال�صيادة على قلوب ال�صباب وعواطفهم وامانيهم. 
 اراين ا�صتعيده كامال واقول : لقد ار�صى عبد احلليم دعائم 

فن الطرب يف التعبري املوؤثر الذي ي�صل اىل الوجدان وينب�س 
يف ار�صه،مبتعدا عن حاالت التالعب يف املنقامات ال�صوتية 

وما يحيط بها، فقد ان�صاأ االح�صا�س وراح يلغي ما لالخرين من 
فنون التطريب العديدة، ووقف عمادا مهما يف االغنية العربية 

اىل جانب العمالقة ام كلثوم وفريد االطر�س، و�صار قيا�صا 
اىل كل �صوت يدنو من �صاحة الغناء، فتبواأ مركز ال�صدارة 

يف االغنية الوجدانية التي ت�صتمد افكارها من عواطف اجليل 
الذي عا�صره والتي ن�صجها نخبة ممتازة من ال�صعراء الغنائيني 

و�صواهم، فكان يبعث ال�صوت بهم�س ح�صا�س يرتمن يف االذن 
وي�صرق يف القلب وينرث لهفته يف الوجدان وال�صعور، وانه 

ير�صم الكلمات خافقة.. معربة عن املكنون واملعاناة االن�صانية 
التي يف نف�صه ونف�س ال�صباب من ابناء جيله.

 نعم.. ان عبد احلليم.. وقف على قدميه مغردا ب�صوته 
مبواجهة اجلمهور ال�صعب بف�صل حالة التحدي واال�صرار على 
النجاح التي زخرت بها نف�صه، فحول الهزمية اىل ن�صر الحدود 
له، ف�صارت ماأ�صاة غنائه االوىل حني رماه اجلمهور بالطماطة 

والبي�س الفا�صد بعد ان غنى اغنية )�صافيني مرة( الول مرة 
اىل جناح باهر بعد �صنتني،حني عنى االغنية نف�صها 

ومن املكان نف�صه زامام اجلمهور ذاته،فذلك 
ال�صوت التعبريي الذي حاك خيوطه 
من دفء اح�صا�صه باللحن والكلمة 

واالن�صان، فقد او�صل حالته االن�صانية 
ب�صوته الهام�س الرخيم املغرد الذي 
كان غري كل اال�صوات االخرى التي 
كانت تعتمد على ال�صراخ وتلونات 

الزعيق الالمو�صيقية، فراح يبلور 
املعاناة..، يقدم احلزن واللفرح على 

طبق االح�صا�س بال ت�صنع وبال تزويق 
كالمي او حلني يفجر امللل عند امل�صتمع 

او بخلق الن�صاز، فكان �صوته رقراقا ينحدر 
بعذوبة توؤ�صر املتلقي وحترك احا�صي�صه 

وتفجر يف را�صه التخيالت املبهرة التي 
التبتعد عن عامل احلقيقة، فبنى لنف�صه 

مقاما حفرته االجيال التي ا�صتمعت اليه يف وجدانها، وظلت 
تكابد عذابات فراقه امام اغنية تر�صل يف االثري ادران 

النحيب واللوعة الزائفة، انه يفتح املو�صدات من ابواب 
االح�صا�س وي�صكن العواطف التي مل تقدر على اخفاء 

دمعة تطفر من االثار العميقة اىل ترنيمة هادئة.
 قالت يل ال�صيدة ابتهال عدنان معدة برامج يف اذاعة 
�صهرزاد : : ) حرية غريبة تاأخذ امل�صتمع وهو يتاأمــل 

�صوته، رمبا يكون م�صدره ذلك الغمو�س العابث 
الذي يحيط مب�صريه، هو لي�س فرحًا، وال حتا�صره 
الكاآبة، يتاأمل وال يتامل، يلعب �صوته دورا يف قلوبنا 

متاما كما يف حياته وكاأن ا�صابع القدر اأمتدت لتنق�س 
ذكراه على ممر االجيال وا�صافت : )من ي�صتمع اىل 

حليم البد من اأن يقف عند ذلك ال�صعور اجلميل الذي 
يدعو اىل االعجاب واالندها�س... معًا، لكل ع�صاق الزمن 

اجلميل.. وكاأن ارواح هذا الزمن ت�صكن لياليها ومتلوؤه 
بهذا االح�صا�س(

 ما زال حليم يطربني، يحملني على جناحي �صوته ويحلق 
بي اىل عامل �صاحر جميل،لذلك �صاألت �صابا : هل ت�صتمع اىل 

عبد احلليم؟ فاأ�صتغرب �صوؤايل وقال : كيف ال ا�صتمع اليه، 
وال اخفي انني ا�صتمع اليه يوميا على قناة )روتانا(، ا�صعر 
انه مازال حيا ويتجدد كل عام، وكل طوفان االغاين احلالية 

واملغنني مل ي�صلوا اىل جزء من اح�صا�صه اجلميل(. 
 فتعال.. اذن ن�صتمع اليه وهو ي�صدح بعاطفته للوطن ولل�صباب، 

مر على اغانيه املعربة التي وعت �صفحات التاريخ وراحت 
تن�صر احالمها، تعلق وعي ال�صباب، تعرب عن اح�صا�صه، فيغني 

االغنية الوطنية بعاطفة يهتز لها قلب امل�صتمع، حتمله 
اىل حقيقة الن�صوة واىل �صدق االمنية، فكانت اغانيه 

الوطنية ج�صورا اىل النا�س مل تنك�صر، عرب اليهم 
وعربوا اليه عليها، انه واحد يف غنائه، خمل�س يف 

ادائه، وحينما ق�صى.. طلت الروؤو�س التي 
ما طاولته بخجل وكاأنها تريد ان تعيد 

ا�صطورته ولكنها ما قدرت، مثلما اختفى 
مناف�صوه، ولي�س هنالك ابلغ مما قاله 
املو�صيقار الراحل حممد املوجي بعد 

رحيل العندليب : ) بعد رحيل عبد 
احلليم حافظ حدث يف الو�صط 

الغنائي �صبه حالة توقف للجميع 
�صواء كان هذا من جهة التلحني 

او الغناء، النه كان مبثابة 
ال�صرارة االوىل التي ينطلق 

من خاللها كل ابناء اجليل 
من ملحنني ومطربني وحتى 
املطربات (، وتلك اغنية )من 

غري ليه( التي كتبها مر�صي 
جميل عزيز خ�صي�صا لعبد 

احلليم وحلنها له حممد عبد 
الوهاب، تزاحم املغنون باملناكب 
لغنائها وما جنحوا، اقول لو ان 

القدر امهله لغنائها ل�صجلت روعتها على 
الغناء بخلود.

 انه مازال حيا ب�صوته يف النفو�س املتدفقة بال�صعور 
والتي تت�صع على مر االجيال، فهو ذلك ال�صوت املميز وهو 

ذلك الفنان الذي ترك اثرا وا�صحا يف م�صرية االغنية العربية 
الميكن ان ميحى رغم املعاناة التي يعي�صها وحيث الداء 

الذي ا�صتوطنه وبدايته التي �صجل عنها )فوق ال�صوك م�صاين 
زماين(، وهكذا بعد املعاناة الطويلة التي انتهت يف لندن يوم 

)30( اذار / مار�س 1977، بوفاته، كان تاريخه من اغنية 
)لقاء( اىل اغنية )حبيبتي من تكون( حافال باملجد الغنائي 
والتمثيلي الذي الغى الكثري من حاالت الغناء والطرب يف 

الغناء العربي.
 وانا اجيء اىل اختتام املو�صوع توقفت امام عمر عبد 

احلليم وتخيلت : لو كان حيا اىل االن لكان عمره )82( عاما، 
هل ميكن ان نتخيل حليم بهذا العمر؟ اعتقد انه �صيكون �صيخ 

ال�صباب.

عندما كنت �صغريا، كانت جدتي، التي ت�صع املذياع قريبا منها دائما، ت�صرخ بي كلما ظهرت اغنية )جبار( : )تعااااااااااال.. 
هذا املغني يريدك!!(، ومل اكن اعرف من هذا املغني الذي يناديني؟، فلم اأاأبه بنداءاته وال نداءات جدتي، واذهب اىل ما�صئت، 

وما ان ترعرعت قليال حتى عرفت من �صاحب هذه االغنية و�صرت األبي نداءاته وا�صغي اليه، وان كنت ال افهم من كلماته اال 
القليل، و�صرت ابحث عنه يف االذاعات واملجالت وال�صحف واحاول ان اجد كلمات اغانيه التي انت�صرت يف العراق اآنذاك على 

�صكل كتيبات �صغرية، �صرت ال اعرف من املطربني �صواه، وحفظت اغانيه عن ظهر قلب، وارددها غناء وقتما �صئت، و�صعدت بي 
ال�صنوات ليكون وجه عبد احلليم حافظ يطالعني دائما واغانيه تغفو على ل�صاين، كانت اغنية )جبار( امل�صافحة االوىل يل مع 

عبد احلليم من تلك النداءات التي تطلقها جدتي، ومع اول حب يف حياتي كانت كلمات اغنية)جبار( : )جبار.. يف رقته جبار، 
يف ق�صوته.. جبار( عتابا لطيفا بيني وبني من احب، وتوغل حليم ليكون مطربي املف�صل.

ــدا  الغناء..اب ــرة  ذاك ــم يف  ــد احللي عب
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يف احدى غرف جملة )�صباح اخلري( كانا 
يتحاوران بحرارة اثنان من ال�صباب.. احدهما 
يبدو وقد جتاوز عمر �صديقه ب�صنوات قليلة.. 

اال�صغر يبدو عليه من حمرري ال�صوؤون 
الفنية.. كان فيلم )ابي فوق ال�صجرة( مدار 
احاديث خمتلف او�صاط الفن يف القاهرة.. 

وباالخ�س املخرجني..

قال االول..
*ماذا تعتقد به االن؟

-من؟ عبداحلليم حافظ؟
-نعم.. اق�صد اجلديد الذي ظهر به؟

-لقد كتبت عنه يف جملة )الفن( اجلديدة وقد 
�صدر العدد االول منها.. لقد قلت ان هنالك 

حلظات متنوعة تلتقي بها يف ابي فوق 
ال�صجرة.. يف حلظة تلتقي با�صتعرا�س ي�صيل 
�صبابا وانطالقا ومرحا وحيوية. ويف حلظة 
اخرى تلتقي بجرح جيل كامل و�صياج تقاليد 

مر�صوم على ال�صفاه.. وبني حلظة واخرى 
يعطيك عبداحلليم حافظ ب�صوته وادائه 

اال�صيلني، عطر النغم، حلوه ومره، انه يغني 
للحب واملرح.. ويغني على العذابات التي 
يحياها ال�صباب. وبني االغرتاب وال�صياع 
واحلب واالنطالق جتد عبداحلليم يف هذا 

الفيلم ممثال ومطربا ومعربا عن ال�صباب 
بجراأة وحيوية..

*بعد يومني كان لنا موعد مع عبداحلليم حافظ 
يف منزله.. وا�صتقبلنا يف املنزل بواجهتني.. 

االوىل مر�صه.. كان ياأن من املر�س.. �صاألته.. 
قال يل:

انها نوع جديد من االنفلونزا ت�صمى االنفلونزا 
ال�صينية.. والله يااخي ال ادري ملاذا اختارتني 

هذه )االنفلونزا( من دون عباد الله..
الواجهة الثانية الديكور اق�صد ديكور 

املنزل.. فيه ب�صاطة.. ب�صاطة فنية تالئم ذوق 
عبداحلليم حافظ.

وكانت بداية احلديث عن ابي فوق ال�صجرة.. 
بداية اعتيادية يف وقت كان احلديث عنه يف 

اكرث )املنازل( يفر�س نف�صه.. متاما كاالغنية..
قلت للفنان عبداحلليم حافظ..

*كيف فهمت )ابي فوق ال�صجرة(؟.
-انا تقبلت دوري ملعنى كبري اقتنعت به.. 

املعنى املوجود يف الق�صة معنى يعك�س االفكار 
اخلا�صة باجليل اجلديد.ز جيل يتغري يح�صل 

له تغيري م�صتمر وعرفت ان الوقت قد حان 
لل�صينما كي تخاطب هذا اجليل ب�صكل غري 

مبا�صر على االقل.. مترد ال�صباب الميكن ان 
تعر�صه ال�صينما ب�صكل مبا�صر او وجها لوجه 

امام املجتمع.. ولكن هناك وجوب جت�صيد 
افكار ال�صباب يف ال�صينما، لذلك غلفنا مطاليبا 

يف هذا العمل بجو ا�صتعرا�صي غنائي.. 
اقتنعت بالدور الن بطل الفيلم حاول ان يخرج 

من ازمته.. ثم انهار مرة اخرى.. ثم عندما 
وجد نف�صه انه البد ان يثور، تراه قد ثار حتى 

ينقذ نف�صه وينقذ اجليل الذي �صبقه.
*هناك راأي يقول ان الفيلم كان عودة لالفالم 
اال�صتعرا�صية ومل يقدم �صوى حال افرتا�صيا 

�صطحيا مل�صكلة تخ�س ال�صباب؟
-هناك اراء كثرية لكنني اعتقد ان خمرج 

الفيلم قام بخطة جريئة يف علم ال�صينما عندنا، 
ان كانت من ناحية البناء العام للفيلم او من 

ناحية خماطبة اجليلني القدمي واجلديد بلغة 
�صينمائية معقولة وب�صكل جمايل اليثري امللل، 
اما من ناحية االفالم اال�صتعرا�صية فمن راأيي 

باننا حلد االن المنلك افالما ا�صتعرا�صية 
باملعنى ال�صحيح، ومل تكن هنالك افالم بهذا 

املعنى �صوى فيلم )عنرب( للفنان املرحوم انور 
وجدي وفيلم )غرام يف الكرنك(. 

اما فيلم )ابي فوق ال�صجرة( فلقد اخذ �صكال 
جديدا يف النوع اال�صتعرا�صي، لقد اعتمد 

الفيلم مثال على االلوان،، واللون هناك يتحرك 
كجزء من م�صمون الق�صة يف الفيلم.. اللون 

يف الفيلم اندمج مع امل�صمون.. وانني اعترب 
هذا داللة ال�صتعمال جديد لاللوان يف الفيلم 

العربي، وب�صكل عام لو جتاوزنا اهتمامنا 
بالفيلم من الناحية الفنية فان )ابي فوق 

ال�صجرة( كان يحمل هدفا، يعالج م�صكلة تخ�س 
ال�صباب وهدف اجلراأة على التغيري وهو 

يقول لكل العاملني يف ال�صينما: يانا�س تقدموا 
والتخافوا.. هذه م�صائل ارجو من النقاد ان 

ياأخذوها بنظر االعتبار.
*وماذا عن االغنية يف الفيلم.. اق�صد موقعها 

اجلديد؟.
-هذا ما اردت ان اقوله لك.. االغنية كانت جزءا 
من احلدث يكمل الرواية مئة يف املئة.. االغنية 

كانت تن�صج الديكور اخللفي الذي يعي�س فيه 
ابطال الفيلم واجلمهور يف اآن واحد.. ت�صور 

االغنية وابطال الفيلم ال�صباب.. يحلمون 

واحدهم يحلم بحبيبته.. بزوجته وعرو�صته.. 
يطري يف ال�صماء.. يلفون الدنيا بحاجات 

جميلة تعي�س بجمال ال�صباب.. االغنية كانت 
االجواء احلقيقية لل�صباب.

*اردت ان ا�صاألك عن اجليل اجلديد من 
املخرجني..

-انا مل ا�صتغل مع احد من هوؤالء �صوى املخرج 
ال�صاب ح�صني كمال.. انني �صاهدت افالمه.. 

لقد اقتنعت به وامياين بقدراته جاء من 
اقتناعي باأعماله..

*احا�صي�صك وانت توؤدي االغنية؟.
-اقول لك احلقيقة.. انا �صاب اغني جليلي.. 

اغني لقطاع كبري من ال�صباب احاول ان اكون 
�صادقا معهم.. افرح وابكي واحزن معهم.. 

اعطي فني للطبقة التي تعمل وللفئات املثقفة 
ال�صابة، واغني لكل النا�س.. وانا اعتقد باأن 

االداء ال�صادق لالغنية هو الذي ي�صل اىل 
اجلماهري.. النها حت�س به وتتقرب اليه.

*مباذا تف�صر ارتياد ال�صباب الجواء اغنيتك؟.
-اف�صر ذلك بحقيقتني، انني اح�س مب�صاعرهم 

وهم يح�صون مب�صاعري، انني افكر بهم 
والنني واحد منهم.. انني اح�س بال�صعادة 

عندما اجدهم يعي�صون االغنية التي حتكي 
عواطفهم وتواددهم..

* وبالن�صبة لالغنية الوطنية.. اق�صد ذات 
املنطلق ال�صيا�صي؟.

-االثنان قريبتان اىل نف�صي.. احاول ان اعي�س 
ال�صدق معهما.. واعتقد ان التكوينات الفنية 

وال�صور اجلمالية توؤدي دورا فعاال يف جناح 
االغنية، خذ مثال اغيية )امل�صيح( انا كنت 

يف االغنية اعي�س باحا�صي�س تعترب الرمز 
)امل�صيح( هو االن�صان العربي الذي ت�صلبه 

ال�صهيونية يف االر�س املحتلة مثلما ت�صلبه 
الراأ�صمالية.

)�صلبوه نف�س اليهود(
ابنك ياقد�س زي امل�صيح الزم يعود..

*اعتقد ان زيارتك للعراق تركت لديك بع�س 
االنطباعات؟.

-فعال.. زرت العراق.. �صعب العراق �صعب 
جاد.. لديه التزام بواجباته.. �صباب العراق 

يعرف م�صوؤولياته ويوؤديها بفعاليات جادة.. 
وحت�س بحما�س �صعب العراق يف اوجوه 
�صبابه.. والفنانون العراقيون يكت�صبون 

هذه ال�صفات من �صعبهم الذي يحب اجلمال 
وال�صورة..

*وماذا عن االحلان العراقية؟.
-متلك طاقات فنية كبرية.. انها ملتزمة 

مبراحل العراق املختلفة.. واالغاين العراقية 
اغاين طروبة، لكنها حتتاج اىل ال�صوت 
الذي ينطلق بها من حمليتها.. كان ناظم 

الغزايل – الله يرحمه- �صوتا متمكنا من هذه 
املهمة.. االغنية العراقية حاليا بحاجة اىل 

امثال املرحوم ناظم الغزايل لكي تنطلق اىل 
اخلارج..

*وبالن�صبة النواع الفنون االخرى؟
-لي�س لدي فكرة عن ال�صينما العراقية، لكنني 

�صمعت ان هنالك حماوالت طيبة، ولكن 
بالن�صبة للمو�صيقى مثال، انا تلم�صت ان 

الفنانني العراقيني غري متاأثرين بفنون االقطار 
العربية اخلرى من ناحية تكرار العمل.. وهذه 

ميزة عظيمة ينفرد بها الفنانون يف القطر 
العراقي ال�صقيق.. لكنني مثال اعيب على بع�س 

اخواين الفنانني الكويتيني تاأثرهم ببع�س 
االعمال املو�صيقية لفنانني من اقطار اخرى.. 

هذه احلالة مل امل�صها يف العراق.
*عن االغنية ال�صيا�صية؟ هل تعتقد انها االن 

مب�صتوى االحداث ما بعد نك�صة حزيران؟. 
اعني هل اكت�صبت تكوينات منا�صبة لهذه 

االحداث؟.
-االغنية ال�صيا�صية قتلت مع النك�صة، 

وانتك�صت، اىل االن مل اجد عمال له قيمة 
كبرية،، حتى اغنيتي انا.. حتى انا.. اللهم اال 

ق�صيدة القد�س لفريوز، ورمبا ق�صيدة نزار 
قباين التي عملها الم كلثوم، لكنني ارى ان 
االغنية ال�صيا�صية، البد وان جتد لها طريقا 

جديدا، وهذا الطريق هو العالج لكي ت�صتطيع 
ان تاأخذ االغنية طريقها يف �صمري الوطن، 

كذلك التقدر ان نعزل الفنان عن النك�صة.. 
فناننا العربي يحمل يف �صدره معنى املقاومة 

معنى االمل.. وهو اليزال يتاأمل ويبحث عن 
الطريق.

ولهذا اقول ان االغنية ال�صيا�صية تعي�س 
النك�صة، ومل يبَق وقت لكي جنل�س لنكذب على 
انف�صنا.. ال.. التوجد اغنية �صيا�صية مب�صتوى 

االحداث.. ت�صور انا عندما كنت اقدم اغنية 
)23 يوليو( مثال كنت اعي�س فيها كل ما يف 

قلبي من رغبة وامل وطموح.. وبعد النك�صة مل 
تكن هناك اغنية رددتها اجلماهري مثلما رددت 

اغاين ما قبل النك�صة.. اجلماهري االن يف 
موقع جديد يجب ان ت�صله االغنية ال�صيا�صية 

والوطنية.�صعرت ان عبداحلليم حافظ يف تلك 
اللحظات التي يتحدث فيها النك�صة   وكاأنه 
يغني اغنية حزينة.. كان يختار كلمات من 

اغانيه القدمية.. واجواءا من االغاين اجلديدة 
التي يحلم بها.. ورغم مر�صه 

فانه ميتلك طاقة جميلة 
قادرة على الو�صف.. 

انني �صعرت بعد 
ان ودعنا عند 

)م�صعد( العمارة 
انني قابلت فعال 

واحدا من فنانينا 
الذين يعي�صون 

باأحا�صي�صهم مع 
اجليل اجلديد 

واحداث هذا اجليل..

جملة االذاعة والتلفزيون 
العدد ال�صابع ـ ال�صنة 

االوىل ني�صان 1969

ناظم الغزايل �صوت فقدته االغنية العراقية

فظ
م حا

حللي
بدا

ع

لقاء مع 

املو�صيقى 
العراقية 

التتاأثر باأعمال 
الفنانني 

من االقطار 
االخرى
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يف اواخر االربعينيات، كان املعهد 
املو�صيقي يف القاهرة ي�صم بني 
ع�صرات من الطالب، خم�صة من 
اال�صدقاء، الندري اذا كان احد 

من ا�صاتذتهم قد تنبه منذ ذلك 
الوقت اىل انهم يتميزون عن 
بقية رفاقهم مبواهب خا�صة، 

وحتى لو كان بني اال�صاتذة من 
تنبه اىل تلك املواهب اخلا�صة، 

يف ذلك الوقت فقد كان الرفاق 
اخلم�صة بالن�صبة للجمهور 

مغمورين، جمهولني الي�صمع 
بهم احد خارج دائرة عائالتهم 

ومعارفهم املبا�صرين ، هوؤالء 
اخلم�صة هم: عبداحلليم 

�صبانة، حممد املوجي، كمال 
الطويل، احمد فوؤاد ح�صن 

وعلي ا�صماعيل.
يف ذلك الوقت كانت 

اخلريطة التقريبية للحياة 
املو�صيقية والغنائية 

العربية تبدو كما يلي: 
كان قد مر ما يقارب من 

ثالثة عقود على العا�صفة الهائلة 
التي فتح بها �صيد دروي�س كل ابواب 

التجديد امام املو�صيقى والغناء العربيني، 
وزاجنلى غبار هذه العا�صفة عن اربعة 

مكلحنني عمالقة هم: حممد عبدالوهاب، 
حممد الق�صبجي، زكريا احمد وريا�س 
ال�صنباطي، واحد من هوؤالء �صمد امام 

العا�صفة )زكريا احمد( وعاد يوا�صل 
يف �صمود وثقة خط القرن التا�صع ع�صر 
كما و�صل اىل القرن الع�صرين مع حممد 
عثمان وداود ح�صني، والثاين )ريا�س 

ال�صنباطي( افتنت يف البداية بغواية 
التجدد، متاأثرا ب�صيد دروي�س اوال ثم 
بالق�صبجي ب�صكل خا�س، ولكنه عاد 

فا�صتقر على اخلط الكال�صيكي، يقول 
فيه بنربة معا�صرة – والثالث )حممد 
الق�صبجي( الذي ولد يف ال�صنة نف�صها 

التي ولد فيها �صيد دروي�س، اندفع حتى 
النهاية مع دواعي التجديد واغراءاته، 

ولكن جتديده بقي حم�صورا ب�صكل 
ا�صا�صي بحنجرة واحدة )ام كلثوم(، مل 

يتجاوزها ااّل قليال اىل حنجرتي 
ليلى مراد وا�صمهان، 

اما الرابع حممد 
عبدالوهاب، فقد 

و�صع قدميه، 
منذ )يف الليل 
ملا خلي(، على 
طريق الغواية 

الكاملة مبغريات 
التجديد ودوافعه 

التي اليروى لها 
ظماأ، �صاعده يف ذلك 
حنجرة عبقرية كانت 

اعظم اآلة عزف عليها 
وو�صع لها االحلان.
وبعد ان كان عقدا 

الثالثينيات واالربعينيات، فرتة 
التفتح الكامل والعطاء الغزير للعباقرة 

االربعة فقد ارتبط الق�صبجي وزكريا 
احمد وال�صنباطي بحنجرة ام كلثوم 

العظيمة، بينما انطلق عبدالوهاب مع 
حنجرته وعوده، يندفع وراء مغريات 

التجديد بوترية بالغة ال�صرعة، فنجح يف 
االربعينيات بالذات يف الرتبع على عر�س 
التيار الرئي�صي لالغنية العربية احلديثة، 

بعد ان منت اىل جانبه تيارات فرعية 
مثلها حممود ال�صريف وحممد فوزي 

وفريد االطر�س، وا�صوات مثل حممد 
عبداملطلب وعبدالغني ال�صيد وكارم 

حممود.
ومع ان حممد عبدالوهاب قد وا�صل 

العطاء والتجديد يف التيار الذي تزعمه 
التعرف  الثقافية  فاحلياة  –ومازال- 

اجلمود، وتطالب دائما باجلديد، وقبل 
عبداحلليم حافظ واملوجي والطويل، 

ظهرت ثالث ا�صارات ب�صرت بوالدة 
جديد، ولكن الب�صارات الثالث كانت كاذبة 

النها جت�صدت بثالث حناجر الميزة لها 
اال ال�صبه بحنجرة عبدالوهاب والقدرة 

لها اال يف حماولة 
تقليد عبدالوهاب، وقد عا�صت هذه 

احلناجر حياتها الفنية الالمعة الق�صرية، 
اما على احلان مبا�صرة من حممد 

عبدالوهاب او على حماوالت فا�صلة 
لتقليده يف التلحني كما يف الغناء.

ويبدو ان بذرة التجديد واالبتكار كانت 
قوية يف نف�س عبداحلليم وا�صدقائه، 

على الرغم من ترعرعهم يف مدر�صة 
عبدالوهاب، التي ظلوا متاأثرين بها، 

فبذرة التجديد هذه هي التي دفعت 
عبداحلليم �صبانة )الذي غري ا�صمه من 
�صبانة اىل حافظ عرفانا بجميل حافظ 

عبدالوهاب، االذاعي الذي فتح له ابواب 
االذاعة( حتى عندما كان هاويا اىل 

حتمل ال�صعاب لفر�س �صخ�صيته الفنية، 
اي لطرحج وجهة نظره ال�صخ�صية 

بالغناء فمع ان املطرب النا�صئ غنى 
)جبل التوباد( امام عبدالوهاب، وقبله 

امام جلنة اال�صتماع يف االذاعة، فقد 
�صهد عبدالوهاب نف�صه ان اهم ما 

اعجبه هو ان الفني اجلديد ادى )جبل 

التوباد( على طريقته اخلا�صة ومن 
البداية كان عبداحلليم قد حمل احلان 

املوجي اجلديدة و�صمم على ان يخطو 
بها خطواته االوىل يف احلفالت العامة، 

وكلفه ذلك يف البداية �صداما عنيفا مع 
متعهدي احلفالت، الذين كانوا يف�صلون 

ل�صمان الرواج التجاري حلفالتهم، ان 
يقدم املغني اجلديد اأغاين عبدالوهاب 

املعروفة.
وهكذا، منذ البداية، مل يكن عبداحلليم 

حافظ جمرد �صوت جديد ي�صاف اىل 
اال�صوات االخرى، ومل يكن املوجي 

والطويل جمرد ملحنني ميلكان بع�س 
االنغام اجلديدة، ومل يكن علي ا�صماعيل 
جمرد موزع مو�صيقي جمتهد، وال احمد 
فوؤاد ح�صن جمرد عازف قانون بارع، بل 

كانوا جميعا، وخا�صة الثالثة االوائل، 
ا�صحاب وجهة نظر جديدة، �صحيح 
انها ابنة �صرعية للتيار الرئي�صي يف 

االغنية العربية احلديثة التي يتزعمه 

عبدالوهاب، ولكنها �صاحبة نكهة 
خا�صة يف هذا التيار، واذا كانت 

الرحلة الطويلة الغزيرة االنتاج بني 
�صافيني مرة وقارئة الفنجان هي 

الدليل الرئي�صي على ذلك، فهناك ادلة 
فرعية كثرية اخرى اهمها:

-ان حممد عبدالوهاب، زعيم التيار 
اجلديد، قد اعرتف باملدر�صة اجلديدة 

داخل هذا التيار، وكان العرتافه هذا 
عدة ا�صاليب يف التعبري، منها انه بكر 

كثريا يف تبني حنجرة عبداحلليم 
حافظ، وظل مالزما لها من البداية 

اىل النهاية، ومنها ان كثريا من احلان 
عبدالوهاب لعبد احلليم قد لفحتها نكهة 

مدر�صة عبداحلليم، املوجي، الطويل..
-ان عددا كبريا  من املغنني قد ظهروا 

بعد عبداحلليم حافظ: عبداللطيف 
التلباين، كمال ح�صني، حمرم فوؤاد، هاين 

�صاكر، عماد عبداحلليم، بع�صهم ظهر 
يف حياته، وبع�صهم بعد موته، ولكن 

احدا منهم مل ي�صتطع ان ي�صكل مناف�صا 
او بديال لعبداحلليم، على رغم بع�س 

ال�صبه يف اخلامة ال�صوتية بني بع�صهم 
وعبداحلليم، وهكذا، يت�صح ان لي�س 

لهذا الف�صل اي �صبب �صوى ان احدا من 
ا�صحاب هذه احلناجر اليحمل وجهة نظر 

جديدة او حتى نكهة جديدة يف الغناء، 
وان اق�صى احالمهم هي ان ي�صعر النا�س 

انهم �صبيهون بعبد احلليم حافظ او 
يذكرون النا�س به على االقل، اي ان حافز 
ال�صهرة هو الذي يدفعهم ولي�س اي حافز 

فني حقيقي..

عبداحلليم حافظ: احلنجرة
قبل انخراطه يف فريق عمل واحد مع 

املوجي والطويل، كان عبداحلليم حافظ 
الذي ولج اىل دنيا املو�صيقى ب�صفته 

عازفا الآلة االوبرا قد احتك باحدى جتارب 
التجديد املو�صيقي التي قادها املو�صيقي 

عبداحلميد توفيق زكي يف اواخر 
االربعينيات.

وكانت مدر�صة عبداحلميد توفيق زكي 
تتميز وتعتمد على خطني ا�صا�صيني: 

-التاأثر باملو�صيقى االوروبية الكال�صيكية 
اىل حد اعتبارها املثل االعلى الذي يجب 

ال�صري على منواله، تاأليفا وتوزيعا 
وعزفا.

-ال�صعور احلاد باأن املو�صيقى والغناء 
عمل ثقايف بالغ الرقي، يجب البحث عن 

رهبان له يف االو�صاط الثقافية.
وعمال بهذين اخلطني، فقد عمد 

عبداحلميد توفيق زكي اىل ان�صاء 
فرقة من العازفني والعازفات واملغنني 

واملغنيات، كان ي�صطاد افرادها من 
املعاهد املو�صيقية او اجلامعات، وكان من 

جنوم هذه الفرقة كارم حممود وفايدة 
كامل وهدى �صلطان يف جمال الغناء، 

وعبداحلليم حافظ كعازف اوبوا، ولعل 
من ا�صهر انتاج هذه الفرقة التي اطلق 

عليها ا�صم )فرقة االوتار الذهبية( اغنية 

عبداحلليم حافظ

احلنجرة والتيار واملدر�صة

 مل يكن عبداحلليم حافظ جمرد �صوت جديد 
ي�صاف اىل اال�صوات االخرى، ومل يكن املوجي 

والطويل جمرد ملحنني ميلكان بع�س االنغام 
اجلديدة، ومل يكن علي ا�صماعيل جمرد موزع 

مو�صيقي جمتهد، وال احمد فوؤاد ح�صن جمرد عازف 
قانون بارع
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هدى �صلطان ال�صهرية )ياورد اجلناين 
يا�صيد الورود( الرائعة، التي بقيت 

لال�صف ال�صديد ا�صرية اذاعة القاهرة، 
وحتى هذه االذاعة امتنعت منذ زمن 

طويل عن اذاعتها، يف هذه االغنية يقوم 
عبداحلليم حافظ بعزف منفرد على 

االوبوا بني املقطعني الثاين والثالث.
من اآلة االوبوا هذه، وهي اآلة نفخ خ�صبية 
حنونة ال�صوت، متوا�صلة الذبذبات لينة 

االنعطافات ال�صوتية، اكت�صبت حنجرة 
عبداحلليم حافظ كل طابعها وا�صلوبها 

يف االداء.
بل ان �صوت عبداحلليم انطبع بعمق 

بهذه االلة لدرجة انه ا�صبح مثلها ي�صل 
اىل الذروة يف ادائه عندما يكون اللحن 

خاليا من ارباع ال�صوت )اي عندما 
يكون على مقامات مثل النهوند والعجم 
واحلجاز، كذلك طبع هذا التاأثر حنجرة 

عبداحلليم بال�صعف يف قفالت الطرب 
ويف التحكم بالتنقل بني املقامات ال�صرقية 

فكان عبداحلليم يتجنب فنون التلوين 
املقامي والقفالت التي برع فيها مغنون 

من امثال عبداملطلب وكارم حممود 
ووديع ال�صايف، فكان عبداحلليم قويا يف 

تاأدية اللحن، �صعيفا يف الت�صرف، تاأتي 
جميع ت�صرفاته وارجتاالته حادة تك�صف 

�صعفا وا�صحا يف متلك حنجرته من 

املقامات ال�صرقية بالذات، اال ان الوجه 
االخر لهذه ال�صلبيات كان نكهة ع�صرية 

مميزة، وحنانا عميق احلزن، ورقة 
وليونة اخاذة اجلمال، خا�صة يف االحلان 

التي تنا�صب طبيعة حنجرة عبداحلليم، 
ولعل هذا ماكان يعنيه عبدالوهاب، 

عندما كان يردد يف حلظات خ�صامه مع 
عبداحلليم، انه مغن ولي�س مطربا، ولعل 

هذا ماكان يدفع عبداحلليم اىل نوبات من 
االعرتاف بنقاط ال�صعف هذه باأ�صلوب 

مبا�صر و�صريح عندما ي�صتمع اىل وديع 
ال�صايف يف �صهرة مغلقة، وباأ�صلوب غري 

مبا�صر عندما يخو�س املناف�صة احلادة 
املك�صوفة مع فريد االطر�س، الذي كان 

برغم �صيئات ادائه وحنجرته، اعمق 
جذورا من عبداحلليم يف املقامات 

العربية وفنون الغناء العربي وا�صاليبه، 
وقد عرب عبداحلليم حافظ عن موقفه 

من الغناء العربي الكال�صيكي يف اغنية 
)يا�صيدي امرك( التي يحاول ان يربهن 

فيها قدرته على اداء مناذج من هذا 
الغناء، ولكنه يف الوقت نف�صه ي�صخر 

من هذه النماذج ويعتربها مو�صة قدمية 
عفى عليها الزمن، كذلك فمن التعبريا 

الوا�صحة عن هذا الواقع، ان عبداحلليم 
كان يجيد العزف على االوبوا، وعلى 

البيانو، بينما كان �صعيفا جدا يف العزف 

على اآلة العود، فاذا اراد ان يعزف عليها 
كاآلة م�صاحبة خالل غنائه يف �صهرة 

مغلقة، كان اليعرف دوزنة االوتار بنف�صه، 
بل يعهد بذلك اىل اي من ال�صاهرين 

القادرين على ذلك.
على هذه االر�صية ظل اداء عبداحلليم 

حافظ يتاأرجح بني اجلودة )بل واالمتياز 
احيانا( وبني الرتدي )بل والن�صاء 
احيانا(: كلما التزم بحدود م�صاحة 

جنجرته وبرتبيتها املو�صيقية ودقة االداء 
للحن، ارتفع م�صتوى ادائه، ويت�صح 

ذلك متاما يف مرحلة اخلم�صينيات التي 
غنى فيها للموجي )�صافيني مرة، وظامل، 

وبتقويل بكرة، ويا مواعدين بكرة( 
وللطويل )على قد ال�صوق، وال تلمني، 
و�صدفة، وبيني وبينك ايه، و�صمراء( 
ولعبد الوهاب )توبة وع�صنانك يا قمر 

و�صغلوين(، وكلما خرج عن حدود م�صافة 
�صوته وعن حدود ثقافته املو�صيقية 

وحاول االبحار عميقا يف بحور الت�صرف 
واالرجتال وقوة التعبري، هبط م�صتوى 

ادائه، خا�صة عندما يقرتب من حدود 
املقامات العربية اال�صيلة، وذلك وا�صح 

متاما يف الن�صف الثاين من حياته الفنية، 
وخا�صة يف حماولته جتديد بع�س 

اغنياته القدمية، ولعل مر�س البلهار�صيا 
املزمن الذي اكل كبده و�صحته كان اي�صا 

ذا اثر �صيئ على قوة ادائه، خا�صة يف 
ال�صنوات االخرية.

عبداحلليم حافظ: التيار
منذ البداية كان عبداحلليم حافظ، كما 

قلنا، تعبريا عن تيار يف املو�صيقى 
والغناء، ولي�س ظاهرة فردية من هنا كان 

انتاجه الفني مطبوعا، يف الغالب وف 
ميعظم الفرتات، بطابع العمل اجلماعي، 
حتى ان فرتته االوىل التي اقت�صرت على 
احلان املوجي والطويل، كان ي�صهد والدة 
جماعية للحن بني الفنانني الثالثة، وحتى 
ان عبداحلليم )الذي دخل املعهد املو�صيقي 
ا�صال لدرا�صة التاأليف املو�صيقي والعزف، 

بينما دخله كمال الطويل لدرا�صة 
الغناء(!! كان يتدخل القرتاح تعديالت 

يف اللحن، مثلما فعل بالن�صبة للحن 
املقطع الثاين من )على قد ال�صوق( الذي 
مطلعه )�صابر وعمري ايامه جتري( من 
احلان الطويل، ومل يكن العمل اجلماعي 

مقت�صرا على التلحني فقط، بل على 
اختيار الكالم، والتوزيع املو�صيقي 

وحتى العزف.
فبالن�صبة لكالم االغاين، مع ان عبداحلليم 

قد غنى ملوؤلفني خم�صرمني امثال ماأمون 
ال�صناوي وح�صني ال�صيد ومر�صي جميل 

عزيز، فقد ارتبط ا�صمه ب�صكل ا�صا�صي 
مبوؤلفني جدد كان يجد يف �صعرهم الكالم 

اجلديد الذي يبحث عنه، ويعرب عما 
يجول يف خاطره من �صكل جديد لالغنية 
وللتعبري الغنائي، فارتبط للفرتة االوىل 

مبوؤلف جديد ا�صمه �صمري حمبوب )كاتب 
�صافيني مرة(، وحممد علي احمد )كاتب 

على قد ال�صوق(، كما ارتبط ا�صمه يف 
املرحلة املتو�صطة با�صم �صالح جاهني 

وعبدالرحمن االبنودي )وخا�صة االول( 
اللذين لي�صا من كتاب االغاين املحرتفني، 

ولكنهما دخال عامل االغنية من باب 
ال�صعر، ويف املرحلة االخرية كانت معظم 

اغنيات عبداحلليم من تاأليف حممد 
حمزة.

اما بالن�صبة للتوزيع املو�صيقي، فقد 
ارتبط ا�صم عبداحلليم )واملوجي 

والطويل( لفرتة طويلة با�صم املو�صيقي 
واملوزع املمتاز علي ا�صماعيل )زميل 

الدرا�صة يف املعهد املو�صيقي( وقد بلغ 
من جماعية العمل مبا يخدم ال�صخ�صية 

املميزة ملدر�صة عبداحلليم حافظ، ان 
ن�صخة )التكذبي( التي غناها عبداحلليم 

من احلان عبدالوهاب، حتمل توزيعا 
يختلف عن ال�صنخة التي غنتها جناة من 

االغنية نف�صها، بل اكرث من ذلك بحمل 
تدخال مبا�صرا من عبداحلليم يف اللحن 

نف�صه، فقد �صمح له عبدالوهاب ان يبدي 
وجهة نظره با�صافة قفلة لالغنية تكمل 

القفلة التي و�صعها عبدالوهاب يف 
اللحن اال�صلي، ومع ان اال�صافة جاءت 

ا�صتعرا�صية �صعيفة، ااّل انها كانت 
تعبريا وا�صحا عن ا�صلوب عبداحلليم 
الذي كان يقدم االغنية تعبريا عن عمل 

فريق متكامل، يلعب هو فيه بعقله وح�صه 
دورا بارزا.

وكان مثل هذا اال�صلوب بحاجة اىل 
جمموعة متجاوبة من العازفني، ومل 

تكن هذه املجموعة �صوى الفرقة املا�صية 
بقيادة احمد فوؤاد ح�صن )زميل الدرا�صة 

يف املعهد اي�صا(، والذي يراقب خط 
تطور اغنيات عبداحلليم من )�صافيني 
مرة( اىل )قارئة الفنجان( ي�صتطيع ان 
يقراأ ق�صة تطور العزف يف املو�صيقى 

العربية املعا�صرة، حيث و�صلت الفرقة 
املا�صية، مطعمة بعازفني من اورك�صرتا 
القاهرة ال�صمفونية )خا�صة يف احلان 
عبدالوهاب الكبرية( اىل م�صتوى من 
العزف بالغ التطور واجلودة، وكان 
ذلك يبدو او�صح ما يكون يف تطور 

عزف جمموعة الكمنجات )يف حلني 
جنبنا  احلكاية" وفاتت  منني  "نبتدي 

لعبدالوهاب، وحلن قارئة الفنجان 
للموجي(..

لقد كان ا�صلوب العمل اجلماعي هذا 
حقيقة، لدرجة ان باالمكان القول من غري 

مبالغة ان تطور عبداحلليم حافظ يف 
الغناء كان يعني يف الوقت نف�صه، تطور 

كلمات االغنية العربية من خالل ا�صماء 
جديدة، وتطور النكهة احلديثة، يف 

حلن االغنية العربية، وتطور التوزيع 
يف االغنية العربية، وتطور عزف واداء 

االغنية العربية.

عبداحلليم حافظ: املدر�صة 
لعل هذا امل�صح ال�صامل ملدر�صة عبداحلليم 

حافظ يكفي الظهار حجم الفراغ الذي 
تركه عبداحلليم حافظ، والظهار 

املوا�صفات الكاملة املطلوب توفرها 
يف كل من يت�صدى مللء هذا الفراغ، 
وهي املوا�صفات التي اليتوفر احلد 

االدنى منها يف اي من الذين �صارعوا 
اىل تر�صيح انف�صهم مللء هذا الفراغ بعد 

رحيله.
غري ان هذا التحليل الميكن ان ينتهي 

من غري اال�صارة اىل اثر �صلبي تركه 
غناء عبداحلليم حافظ على كل من دخل 
مدر�صته الغنائية من حمرتفني وهواة، 

وهو �صبيه باالثر ال�صلبي الذي تركته 
مدر�صة فريوز الغنائية يف كل من دخلها 

من حمرتفات وهاويات.. فمع ان ا�صلوب 
غناء عبداحلليم مكون من عن�صرين 

متكاملني: املعرفة باملقامات العربية، 
والتاأثر باملو�صيقى والغناء االوروبيني 

)مقامات وا�صاليب ونكهة خا�صة(، 
فان هذه التوليفة التي ظهرت يف غناء 

عبداحلليم �صعفا يف اداء املقامات 
ال�صرقية، قد تفاقمت عند مقلديه اىل حد 

الهزال الكامل، بل اجلهل �صبه الكامل 
بالتعاطي الغنائي ال�صليم واخلالق مع 
املقامات ال�صرقية، وهذا وا�صح يف كل 

املحرتفني الذين يقلدون عبداحلليم، 
خا�صة هاين �صاكر وعماد عبداحلليم، 

ولو ا�صتمر احلال على هذا املنوال، فان 
اجليل الثالث من ابناء هذه املدر�صة )اذا 

ا�صتمرت( �صياأتي بعيدا كل البعد عن 
الينابيع الكال�صيكية للغناء واملو�صيقى 

العربيني، ولكن هذه م�صكلة اخرى، 
حرام ان نحمل م�صوؤوليتها الكاملة لعبد 

احلليم حافظ. فلو ان كل مغِن 
جديد بذل من اجلهد 
والتفاين يف العمل 
ما بذله عبداحلليم 

حافظ، لكان 
الغناء العربي 

اح�صن حاال، من 
غري �صك.

هذه املقالة 
بقلم الناقد 

املو�صيقي 
املعروف اليا�س 

�صحاب وقد 
ن�صت يف جملة 

افاق عربية اذار 
1982

لعل هذا امل�صح ال�صامل 
ملدر�صة عبداحلليم 

حافظ يكفي الظهار 
حجم الفراغ الذي 
تركه عبداحلليم 

حافظ، والظهار 
املوا�صفات الكاملة 

املطلوب توفرها يف كل 
من يت�صدى مللء هذا 

الفراغ
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عادل الها�صمي

بداأ هذا احلزن يف ع�صر الربجوازية التجارية 
يتق�صى الت�صمينات ال�صلبية فيه.. تلك التي 

تعني الت�صليم اليائ�س له من جانب ال�صخ�صية 
اجلريحة للمغني وبايقاعية فنية.. واما احلزن 

االيجابي الذي يغذي يف الفن روح 
التحدي واملوا�صلة واالن�صداد 

حلركة احلياة..
فهذا تيار جاء متاأخرا 

للغناء العربي حتى 
و�صحت مالحمه يف 

اغاين عبداحلليم حافظ.. 
التي ف�صحت ال�صعار 
الربجوازي التجاري 

الكاذب الذي يدعو تكري�س 
احلزن يف االغنية العربية 

باعتبار مظاهرة قدرية غيبية 
المفر منها بدال من مواجهته 

مبزيد من االنحياز للن�صال 
باجتاه يح�س على ان احلزن 

قيمة ان�صانية ايجابية تخول 

الفنان مواجهتها ال اال�صت�صالم لها.
ان رومان�صية عبداحلليم حافظ يف البناء 

الغنائي كانت احتجاجا نبيال على كال�صيكية 
الغناء قبل ع�صره.. اعني ع�صر حممد 

عبدالوهاب وام كلثوم وفريد االطر�س ومن 
حولهم.

القواعد واالمناط واال�صكال وامل�صامني يف 
االغنية العربية قي�صت لها االقدار �صوت 

عبداحلليم ليعيد �صياغة هذه كلها بحنجرته 
املحدودة وبفنية االداء غري املحدودة لديه!.

ان اول ا�صارة لرومان�صية الغناء عند عبداحلليم 
حافظ هو ا�صفاء نزعة رفيعة على اال�صياء 

املاألوفة يف ال�صياقات البنائية لالغنية العربية، 
ولعل اولها التعبري يف احلب، لقد جعلت اغنية 

عبداحلليم هذه الديناميكية االزلية يف احلب 
ذات قيمة باهرة رغم اعتياديتها.

واجهته بلغة جديدة وفهم جديد وو�صط حي، 
الغزل يف االيام القدمية كان التعبري عنه يخت�س 
باالفندية واملو�صرين، ولكن يف اغنية عبداحلليم 

حافظ حتولت النظرة اىل احلب.. فكل ما غناه 
اليعرب عن جتربة ناق�صة مدبجة او مثلومة.. 
امنا يعرب عن خربة يعرفها اجلميع النها تعرب 

عن اجلميع!.
لقد هجرت اغنية عبداحلليم ال�صالون 

الكال�صيكي االنيق وانطلقت اىل الرباري 

والريف والرتعة والناعور واالزقة لتفجر 
ال�صوق املعقول برتتيب وفق ا�صول فنية 

متطورة.
ان احلرية وال�صياع والعواطف الزائدة 

امللتاعة والذاتية املزهوة واالنا الباكية املنتحبة 
املت�صنجة، �صرنا النلم�صها يف اغاين عبداحلليم، 
رمبا وجدنا اثارها متناثرة هنا وهناك، لكن ذلك 

كله اليلغي املالمح واخل�صائ�س التي درجت 
عليه اغاين عبداحلليم عرب م�صريتها اجلديدة، 

كنا نالحظ يف االغنية حماولة لتجاوز التناق�س 
يف البناء الكال�صيكي واالحتاد مع الواقع ثم 

تاأ�صي�س طريق لت�صوير عالقة ن�صطة وجديدة 
بني الذات واملو�صوع..

التعبري الوطني يف اغاين عبداحلليم 
حافظ

ان اغاين عبداحلليم بلغت ذورة رومان�صيتها 
العقالنية املتطورة بتاأثري احلركة الثورية التي 

قادت ثورة الثالث والع�صرين من متوز يف 
م�صر، كان موقف االغنية يف حنجرة عبداحلليم، 

انها مع الثورة والتقدم و�صد التقهقر و�صراعا 
�صد االقطاع واال�صتبداد والت�صلط، لقد التقت 

االغنية على كراهية اال�صتعمار، واحلكم 
االجنبي والرجعية بحما�صة ا�صيلة، لقد �صاع 

موقفان لعدد من املثقفني حول اغاين عبداحلليم، 
وجد املوقف االول ان فيها رائحة ار�صتقراطية 

واناقة برجوازية اكرث مما ينبغي بينما وجد 
املوقف الثاين انها �صور لنمذجة احل�س 

ال�صعبي ومنابته العريقة، ومهما يكن من امر 
فان عبداحلليم حافظ �صوت �صعبي ولكن بثقافة 

اكادميية!.
ان التعبري الرومان�صي يف اغانيه و�صيلة لتحرير 
�صخ�صية االغنية العربية من امرا�صها واوهامها 

العواطفية وتغذيتها بح�س عاقل ج�صور نبيل 
يتطلع اىل العالقات االوثق يف رحاب ان�صاين 

م�صرتك واىل الواقع االجتماعي الكت�صاب 
اخلربات اال�صا�صية، لكن رغم ذلك فان اغنية 

عبداحلليم مل تتطلع يف التعبري اىل ال�صمول 
احلقيقي للعمليات االجتماعية.. وهذا يرجع 
بطبيعة احلال اىل تاأثري املوروث االجتماعي 

يف االفكار واالعتقادات واال�صاليب على ان هذا 
الينفي ان اغنية عبداحلليم بروحها الب�صيطة 

ال�صافية قد ا�صتبدلت املفهومات امليكانيكية يف 
االغنية باملفهومات الع�صوية التي حتث على 
ال�صوق اىل احلق واحلرية واحلب واملعرفة..

ان اخليال يف االغنية العربية عرب �صوت 
عبداحلليم خيال ن�صط متاآلف من�صجم طازج 

ي�صدر من متابعة الوجدانية ال�صحيحة وكانت 
خيوط الواقعية يف العواطف التي ار�صتها 

قد جتاهلت متاما التيارات النفعية والغيبية 
والتواكلية..

عبداحلليم حافظ
�صوت �صعبي باأ�صول 

اكادميية

غناء عبداحلليم بني اجلذر 
الكال�صيكي والبذرة الرومان�صية

هل بو�صعنا ان نرمز لغناء عبداحلليم حافظ باعتباره 
فنا يحفظ الكثري من االيحاءات الرومان�صية يف 

ال�صكل وامل�صمون؟ لنتقفاهم �صلفا ان ذلك ممكن متاما 
اذا ما علمنا ان االجتاه الرومان�صي يف اغاين عبداحلليم 
حافظ خلعت على فنه حما�صا ايجابيا متناغما يرافق 

وال يف الغناء من النظرة العواطفية امل�صطحة اىل واقع 
احلياة العملية..

لقد كان عبداحلليم حافظ هو اكمل تعبري عن 
تناق�صات الواقع الغنائي ردحا طويال من الزمن، هي 

حتمل اي�صا يف طياتها كافة االفرتا�صات الثقافية 
التي هي التج�صيد احلقيقي للتناق�س االجتماعي كما 

ان الربجوازية التجارية اىل جانب ذلك ا�صتخدمت 
نفوذها املادي يف مد ارغاماتها الفكرية يف �صرايني الفن 

الغنائي، وكان من نتائج هذه ال�صيطرة ان توطدت 
القيم الرتبوية الربجوازية كثريا يف املفهومات 
الغنائية، يف الوقت الذي يعترب احلزن يف الغناء 

العربي القاعدة اال�صا�صية له.

من فيلم معبودة اجلماهري
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مواجهة جروح 
االغنية العربية

ميكن القول ان ا�صجان 
عبداحلليم الرومان�صية 

يف خيارات عواطفه 
اخلا�صة قد �صاهمت هي 
االخرى يف بلورة �صكل 

االغنية وم�صمونها عنده، 
هي امتزاج اخذ كفايته 

من الر�صانة، امتزاج 
العقل والعاطفة، املعتقد 

واحلقيقة، اخليال والواقع، 
التعبري والتطريب، الذات 

واملو�صوع، املوروث 
واملعا�صرة، ال�صخ�صي 

والعام! ولذلك النلم�س يف 
اغاين عبداحلليم تخلفا يف 

االدراك االجتماعي امنا 
نكت�صف مناطق جديدة من 
التعبريية املن�صجمة التي 

كانت هي املعول الذي حطم 
الكثري من ال�صكل وامل�صمون 

الفكري لالغنية العربية.
مل يجد عبداحلليم ان 

ما يقدمه حمكوما عليه 
بالتكرار لتجارب �صائدة 

يف الغناء العربي تلك 
التي افردت للر�صات 

وال�صروخات وال�صدمات 
اليائ�صة املنكم�صة م�صاحة 

وا�صعة من الغناء ولهذا 
ادرك ان غناءه غري معفي من معاجلة كل هذه 

ال�صلبيات وبالتايل لي�س له مقر من النزاع معها..
ان جروح االغنية العربية يجب ان تكف على 

ان تكون حا�صرة يف امتداداتها التاريخية يف 
ع�صر عبداحلليم، ان �صوت الفنان والظرف 

املو�صوعي الذي ولد فيه فنه قد كفل له حرية 
مواجهة هذه اجلروح.

بقي ان ح�س التاريخ يف اغنية عبداحلليم 
هو ذلك الذي يرافقه منو م�صتمر الي�صمح له 

ان يتوقف عند نقطة معينة، فهو غري خا�صع 
للرتابة، بل يزهو بزمنية التذبلها موا�صعات 

التقاليد املربكة.
لقد ا�صتلهمت اغاين عبداحلليم امل�صامني 

اجلديدة للثورة وحولتها اىل غنائية عذبة، 
�صحيح ان هذه الغنائية مل تنج من االنفعال 

واالنية غري انه االنفعال ال�صايف الذي الينم عن 
�صطحية موهنة وال خطابية مقنطقة، امنا هي 

غنائية �صاخنة، يا اهال باملعارك، امل�صوؤولية، 
�صورة، ال�صد العايل، يا حبايب بال�صالمة، 
باالح�صان يا بالدنا، ا�صرب، خليك �صالح 

�صاحي، ب�صتان اال�صرتاكية، الله يابالدنا الله 
على جي�صك وال�صعب معاك وغريها كثري...

االداء املثقف
الق�صية التي 

طرحتها اغاين 
عبداحلليم 
حافظ هي 

ا�صتبدال 
اال�صطورة 

بالواقع والغيبية بالفعل 
احلي، ولذلك اندرجت هذه 
االغاين على هيئة حكايات 
ب�صيطة �صهلة فيها تعبريية 

عن توق عنيف يحر�س 
على ابراز �صخ�صية االغنية 

بالرتكيز على مغزاها 
االجتماعي واالخالقي 

كموقف قبل ان يكون 
ا�صلوبا.

لقد كفت االغنية يف 
حنجرة عبداحلليم على 

االحلاح حول الذات املعذبة 
اجلريحة التي تواجه 

ح�صارات �صتى، الهجر 
وال�صد واجلفاء والظلم، 

بل هي طرقت هذه النواحي 
ولكن مبعاجلات وا�صحة 

واثقة منحازة اىل ما يفرزه 
الع�صر من قيم جديدة..

مل يكن �صوت عبداحلليم 
الدافئ ااّل مرحلة متطورة 

يف االداء املثقف، االداء 
الرتبوي ال�صايف العنيد 
الذي يعني انعدام ح�س 

اخلطابة الغنائية املغالية 
ونظافة النربات ال�صوتية 

من الت�صنع والزيف 
واالخال�س ملالمح الفن 
الطبيعي التعبريي يف 

�صوته والتطابق اىل حد ما 
بني املوروث واملكت�صب..

االغنية ال�صينمائية يف �صوت 
عبداحلليم

لقد �صهدت االغنية ال�صينمائية مراحل متعددة من 
التطور احلذر ابتداء من ثالثينيات هذا القرن، 
فمنذ فيلم )الوردة البي�صاء( ملحمد عبدالوهاب 

و)ان�صودة الفوؤاد( لنادرة وزكريا احمد اىل 
)وداد( الم كلثوم اىل )انت�صار ال�صباب( لفريد 

االطر�س وا�صمهان مرورا بافالم عبدالغني ال�صيد 
وجناة علي وابراهيم حمودة وليلى مراد ورجاء 

عبده وحممد فوزي ونور الهدى و�صباح اىل 
ما قبل فيلم )حلن الوفاء( لعبد احلليم حافظ 

و�صادية، بقيت االغنية ال�صينمائية منف�صلة عن 
ال�صياق العام للق�صة، فهي التوؤلف موقفا دراميا 

من مواقف الفيلم بل هي قنطرة لال�صتمتاع.. 
ا�صتمتاع امل�صاهد لل�صوت الذي يع�صقه!.

ونظرة خاطفة اىل االغنية االجنبية.. نالحظ 
انها عرب ا�صوات فرانك �صيناترا وبنج كرو�صبي 

وجني كيلي وفريد ا�صتري وغريهم جنحت يف 
ا�صفاء النزعة الدرامية التي تخدم ال�صياق العام 

للق�صة ال�صينمائية، ويف االغنية ال�صينمائية 
العربية يف ع�صر عبداحلليم انتقلت من املوقع 

الهام�صي للفيلم اىل موقع ا�صبحت فيه موقفا 
من مواقفه، فجاء اللحن �صريعا متدفقا 

والالزمات املو�صيقية نادرة وبال مقاطع 
او فوا�صل مو�صيقية، ولعل هذا التطور 

يرجع يف بدايته اىل حممد عبدالوهاب 
يف افالمه الغنائية، ومن فيلم )حلن 

الوفاء( اىل فيلم )ابي فوق ال�صجرة( 
كان عبداحلليم حافظ قد �صاهم يف 

تعميق دور االغنية، هذا الدور اخذ 
كفايته من التعبريية التي تعني 

ايقاع اخلربات الب�صرية املتقدمة مع 
جتديد م�صتمر للتقنيات الفنية، انها 

غنائية لي�صت م�صنوعة امنا معربة عن 
هموم �صبابية جليل باأكمله.. ومن خالل 
هذا االطار حاربت االغنية ال�صينمائية يف 

حنجرة عبداحلليم املالمح ال�صورية التي هي 
يف واقع االمر بقية عنيدة من الو�صع ال�صائد 

اآنذاك..
يبقى عبداحلليم حافظ فنان مرحلة 

تاريخية باأكملها، اودع فيها كل 
قدراته الفنية التعبريية يف 

اجلى خ�صائ�صها، تعلم 
وعّلم، خرب وفهم، تاأثر 

واأّثر، تعرف واحكم معرفته 
وت�صرف يف �صاأن فنه 

كر�صالة قادها اىل مناطق 
جديدة من التجربة على 
م�صتوى التاأ�صي�س تاأملها 

وبلورها با�صلوبية ا�صيلة!.

عمار التحفي

لي�س كاأي �صباح الذي �صهدته االيام قبله انه يختلف متاما �صبيحة االول من ني�صان 1977 و�صاع 
اخلرب واخذ دروبا متعرجة وراحت االل�صن تتحرك يف كل االجتاهات كلهم رددوا ان هي اال دعابة 

�صمجة وا�صاعة تظهر عند بداية هذا ال�صهر واتفق علي نعتها بانها كذبة ني�صان ومر وقت لي�س 
طويال هرع الكثريون ايل اجهزة املذياع واقرا�س الهواتف وتاأكد اخلرب ال�صدمة لقد تويف العندليب 

اال�صمر عبد احلليم حافظ يف احد م�صت�صفيات عا�صمة ال�صباب لندن بعد ان ف�صلت ومل تفلح كل 
املحاوالت واالجراءات الطبية والعالجية الطارئة والالزمة البقائه حيا ودميومة رمق احلياة له 

واحلفاظ علي ا�صتمرارية انفا�صه.
منذ �صغره اعوامه االولية بعد متوز 1929 عا�س عبد احلليم حياة �صعبة يف بيئة ريفية )قرية 

احللوات( التي تعود اداريا ايل حمافظة ال�صرقية كان الوليد الرابع لوالده ال�صيخ �صبانة واخوته 
ا�صماعيل وحممد واخته علية.. فقد والديه مبكرا فحرم من حنان االأم وعطف االأب فتحملت 

م�صوؤولية تربيته ورعايته اخته التي ا�صبحت االأم واالأب يف اآن واحد. ظروف العائلة بعد فقد 
املعيل واجهت م�صكالت عدة مما ا�صطر خال اال�صرة ايل ان يتكفل بها مما ا�صتوجب ان يعي�صوا 

معه يف )الزقازيق( ويرتكوا القرية وحمافظة ال�صرقية. كان عبد احلليم يحظي برعاية متميزة من 
اال�صرة خا�صة اخته وهو يف �صن مبكرة يتميز بالذكاء م�صخ�صا الظروف غري الطبيعية التي يعي�صها 

وواعيا لها من كل اجلوانب حيث فر�س �صظف العي�س ان يودع عبد احلليم يف ملجاأ لاليتام العوام 
عدة ، وهناك ن�صط يف حفظ االغاين ال�صائدة يف ذلك الوقت ا�صافة ايل ادائه عددا من االنا�صيد 

وتعلم العزف علي اآلة )الكالرنيت( وبرع فيها وا�صبح امل�صوؤول عن فرقة االن�صاد يف مدر�صة امللجاأ، 
وب�صبب ظروف البيئة التي عا�س فيها عبد احلليم خا�صة عدم توفر االجواء ال�صحية ال�صليمة مما 

ادي ايل ا�صابته مبر�س �صار مزمنا يف ما بعد مرده مياه ال�صرب امللوثة. وكان االخ الكبري يف 
العائلة ا�صماعيل يتابع عن كثب مواهب اخيه ال�صغري فقد فوجئ يف احد االيام ان يطلب اخوه منه 
االلتحاق مبعهد املو�صيقي ومن هنا كانت بداية طريق جديد ات�صف باالهتمام والدرا�صة للمو�صيقي 

االمر الذي تتطلب ان ينتقل عبد احلليم ايل القاهرة يف 1942 وامام جلنة القبول واالختبار نال 
الر�صا والنجاح برغم �صغر �صنه ودخل املعهد واخت�س بالعزف علي اآلة )االوبوا( و�صارت م�صاحبة 

له كالظل . يف املعهد ارتبط عبد احلليم بعالقات حميمة مع زمالئه وكان من بينهم )كمال الطويل(.
بداية الطريق

عقب ح�صول عبد احلليم علي �صهادة )الدبلوم( عني مدر�صا للمو�صيقي يف احدي مدار�س البنات يف 
حمافظة )طنطا( بيد ان طموحه ونظرته امل�صتقبلية ابتداأت بالتحرك وكان يعي ويعرف متاما ان 
الطريق نحو ما تهفو النف�س اليه لي�س ي�صريًا، وان طموحه ان اراد له ان يتحقق فعليه ان يتحمل 

وان يكون م�صتعدًا ملواجهة ال�صعوبات يف ظروف زمن مزدحم بعدد غري قليل من املغنني واملطربني، 
وتقدم بخطوات را�صخة وثقة عالية ايل جلنة خا�صة يف دار االذاعة المتحان اال�صوات واال�صتماع 
اليها وكان من بني اع�صاء اللجنة )حافظ عبد الوهاب( الذي كان له التاأثري الكبري يف )م�صوار عبد 

احلليم( فح�صه و�صجعه ووقف ايل جانبه كي يكون مغنيا وتقديرا لدور حافظ عبد الوهاب ومواقفه 
حتول ا�صم عبد احلليم �صبانه ايل عبد احلليم حافظ حيث كانت من هنا خطوة الت�صلق باجتاه القمة 

ويعد )حافظ عبد الوهاب( هو الذي قدم عبد احلليم ايل اذاعة حمافظة اال�صكندرية عام 1949(.
يف دائرة ال�صوء

ومبنا�صبة مرور العام االول علي ثورة 23 متوز 1952 اقيم حفل جماهريي يف احدي احلدائق 
مبحافظة القاهرة ا�صهم فيه عدد من الفنانني وحني جاء دور عبد احلليم قدمه عميد امل�صرح العربي 

الفنان يو�صف وهبي قائال:
)�صيداتي و�صادتي ي�صرين ان اقدم لكم يف هذه ال�صهرة مطربا جديدا �صغريا يف ال�صن( ثم ب�صوت 

عال )اال�صتاذ عبد احلليم حافظ( . ووقف عبد احلليم امام ح�صد غفري من النا�س وقدم اغنيته 
)�صافيني مرة( وللمرة االويل ي�صمع املطرب اجلديد الت�صفيق وا�صتقبال اجلمهور له بالر�صا . 

وتوؤكد امل�صادر ان جنم عبد احلليم بداأ ي�صطع يف مطلع اخلم�صينات 1954 حيث بداأت اال�صواء 
ت�صلط عليه.

العندليب وعبد الوهاب
حني �صئل املو�صيقار حممد عبد الوهاب عن راأيه باملطرب اجلديد عبد احلليم حافظ كان رايه انه 
معجب به وكان عبد الوهاب اليعار�س ان يغني عبد احلليم اية اغنية من اغانيه وهذا مما جعل 

العالقة بني االثنني متينة وحميمة وتتوطد يوما بعد يوم وعطاء بعد عطاء. اخذ عبد احلليم من 
املو�صيقار عبد الوهاب اغاين عديدة كان اولها اغنية )توبة 1956( ثم )فوق ال�صوك انا لك علي طول، 

انت قلبي، �صي القناديل، ياخلي القلب، الويل الويل، فاتت جنبنا، نبتدي منني احلكاية( اما اخر 
حلن كان اغنيته )من غري ليه( لل�صاعر مر�صي جميل عزيز مل يغنها عبد احلليم لوفاته فقدمها )عبد 

الوهاب ثم املطرب هاين �صاكر يف ما بعد(.
املطرب املمثل

بالرغم من جناح عبد احلليم يف جمال الغناء اال انه يف التمثيل ك�صهرة مل تكن 
بامل�صتوي نف�صه ، حيث يوؤكد النقاد ان عبد احلليم املطرب اف�صل واجنح من عبد 

احلليم املمثل. ومع ذلك قدم عبد احلليم العديد من االفالم كان اولها فلم )حلن 
الوفاء( مع الفنانة �صادية ، ومن اجلدير بالذكر انه اكرث من مرة يتوقف العمل 

الفني ب�صبب املر�س والنزف الدموي لعبد احلليم الذي كان له التاثري الوا�صح 
يف اعتالل �صحته. ال�صيء املالحظ ان اغانيه يف املجال الوطني حققت جناحا 

وا�صعا خا�صة فرتات احلروب التي مرت فيها جمهورية م�صر العربية وبالذات 
العدوان الثالثي 1956 الذي ا�صهم يف جمموعة من االنا�صيد الوطنية مع 

جمموعة من الفنانات )الوطن االكرب، اجليل ال�صاعد(.
ويف هذا املجال نود ان نذكر ان عبد احلليم حافظ زار معظم االقطار العربية 

ومنها العراق يف مرحلة )ال�صتينات( من القرن املا�صي وكانت له حفلة علي 
م�صرح �صينما الن�صر ببغداد كما ن�صيف ان اخاه االكرب )ا�صماعيل �صبانة( عمل يف 

العراق مدر�صا ملدة من الزمن وله اغنية معروفة عن النا�صرية. �صاءت �صحة عبد 
احلليم فقرر ان يتوجه ايل )لندن( للعالج وكانت تلك الرحلة علي موعد مع القدر 

الذي مل ميهل عبد احلليم امدا طويال .

غّنى لكل النا�س 
ومات بعيداً عنهم 

لقد ا�صتلهمت اغاين 
عبداحلليم امل�صامني 

اجلديدة للثورة 
وحولتها اىل غنائية 

عذبة، �صحيح ان 
هذه الغنائية مل تنج 
من االنفعال واالنية 

غري انه االنفعال 
ال�صايف الذي الينم 

عن �صطحية موهنة 
وال خطابية مقنطقة، 

امنا هي غنائية 
�صاخنة، يا اهال 

باملعارك، امل�صوؤولية
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د. �صّيار اجَلميل 

 ".. كله  العامل  ان�صى  اأغني  " عندما 
عبد احلليم 

ال اعتقد ان فنانا عربيا قد احبه ال�صباب 
وع�صقوا اغنياته قدر الفنان امل�صري 
ال�صهري عبد احلليم حافظ الذي 

اهاج الدنيا العربية 
باغنياته ذات 

االحلان اخلفيفة 
والنقالت 
ال�صريعة 

وال�صوت 
ال�صايف .. 

ويعترب عبد 
احلليم حافظ 

نقلة نوعية موؤثرة 
يف فن الغناء 
امل�صري اذ نقل 

االداء من حالة الطرب 
ال�صعب واالحلان 
الثقيلة واالهات 

والليايل الطويلة اىل حالة جديدة غري 
ماألوفة على االذن املو�صيقية العربية وقد 

جنح يف ادائه جناحا باهرا فا�صتقطب 
ال�صباب ب�صكل خا�س ف�صال عن 

خ�صائ�س اخرى متيز به منها جاذبيته 
يف �صبابه البكر وخ�صو�صا يف افالمه 

ال�صينمائية او حركاته بكامل ج�صمه 
ومتايله مع حركة املو�صيقى وهو يتاأوه 

او يغني على امل�صرح ! ان عبد احلليم 
حافظ قد انت�صر يف حداثة االغنية 
امل�صرية و�صاهم يف جذب املاليني 

العربية اليها وكان ومل يزل يعد ظاهرة 
فنية ال تبارى وخ�صو�صا وانه يعد ابو 
االغنية الوطنية امل�صرية التي عّد فيها 

ممثال ر�صميا مل�صر عبد النا�صر اذ ا�صتهر 
باغنياته الدعائية للم�صروع النا�صري 

م�صتقطبا كل التوهجات وااللوان التي 
كانت تنت�صر يف دنيا العرب قاطبة ! 

�صريته وان�صطته 
ح�صل على بكالوريو�س املعهد العايل 

للمو�صيقى العربية يف ق�صم التلحني 
العام 1948 ، وقد عمل اأربعة �صنوات 

مدر�صا للمو�صيقى يف طنطا ثم يف 
الزقازيق واأخريا يف القاهرة وقدم 

ا�صتقالته من التدري�س يف العام 1959 
ثم التحق بفرقة االإذاعة املو�صيقية عازفا 

الآلة االبوا يف العام 1950 والتي كانت 
البداية احلقيقية له عندما حترر من 

قيد الوظيفة وتي�صرت له �صبل االلتقاء 
باأهم الرموز الفنية التي كانت تتحكم 

يف عامل املو�صيقى واالأحلان يف ذلك 
الوقت اأمثال: كمال الطويل وحافظ عبد 

الوهاب مدير الربامج االإذاعية الذي 
كان اأول من اقتنع ب�صوته وقدمه ملحمد 
املوجى الذي اأعطاه ا�صم حافظ بدال من 

�صبانة للتفرقة بينه وبني اأخيه الفنان 
اإ�صماعيل �صبانه الذي كان وقتها مطربا 

معتمدا من االإذاعة ومن يوم ذاك اأ�صبح 
عبد احلليم حافظ هو العندليب االأ�صمر. 
ويعترب عقد ال�صتينيات ازهى مرحلة من 
مراحل عطائه و�صهرته خ�صو�صا عندما 
غنى اغنياته الوطنية التي مّثلت دعاية 

وا�صعة ملنجزات النظام احلاكم واحالمه 
وقت ذاك واعتربته م�صر واحدا من 

املع فنانيها ، بل واعترب �صوت م�صر 
العربي وقت ذاك علما باأن عبد احلليم 

مل يكن �صيا�صيا يف يوم من االيام . 
وابان ال�صبعينات ، مال عبد احلليم اىل 

غناء بع�س الق�صائد وا�صتهر باغنياته 
الطويلة التي ك�صبت هي االخرى �صهرة 
وا�صعة يف االفاق العربية ، وخ�صو�صا 

بع�س ق�صائد نزار قباين ومنها قارئة 
الفنجان . 

ن�صاطه ال�صينمائي 
وفى بداياته االوىل رف�س عبد احلليم 
الغناء لكبار املغنيني مثلما يفعل معظم 

املغنيني اجلدد واأ�صر اأن يغنى االغانى 
اخلا�صة به اأول ، فكانت اأغنية غناها 
لالإذاعة هي اأغنية “لقاء” واأول فيلم 

قام بتمثيله هو “حلن الوفاء” يف العام 
1955، وكان بطل اأول فيلم �صكوب 

األوان وهو فيلم “دليلة” يف العام 
1956 كما قام عبد احلليم باالإنتاج 

ال�صينمائي وكون مع املو�صيقار حممد 
عبد الوهاب ووحيد فريد �صركة “�صوت 

الفن” ولقد غنى عبد احلليم يف الوطن 
العربي وبع�س البلدان االأوربية بر�صيد 
حوايل 300 اأغنية تنوعت ما بني املوال 

واالأغنية اخلفيفة والق�صيدة واالأغنية 
الوطنية. ومتيز باغنيات افالمه على 
غرار عبد الوهاب وفريد ، ولكن عبد 
احلليم مل يكن مغنى ي�صحر القلوب 
فقط بل اأي�صا ممثل لعدد من االأفالم 

الرومان�صية الرقيقة والتي بلغت 17 
فيلما اأ�صهرها “اأيامنا احللوة” ) 1955 

( و”الو�صادة اخلالية” ) 1956 ( و”يوم 
من عمري” ) 1961 ( و“اخلطايا” ) 

1962 ( و”اأبى فوق ال�صجرة” )1969 
( و”معبودة اجلماهري” )1967 ( وكان 

اآخرها فيلمه “اأغنية الوداع” ) 1980 ( . 
ومن بني االأفالم ال17 التي قدمها 

الفنان عبد احلليم �صاركه فيها الفنان 
اأحمد رمزي يف اأربعة منهم هي “اأيامنا 
احللوة”واأيام وليايل و”بنات اليوم” 

و”الو�صادة اخلالية” وقام بالتمثيل 

كذلك مع الفنان اأحمد رمزي وعبد ال�صالم 
النابل�صى عمر ال�صريف ويو�صف �صعبان 
وكان ميثل دور والده دوما الفنان عماد 

حمدي والذي �صفعة مرتني يف فيلم 
ال�صجرة”.  فوق  ”اأبى  “اخلطايا” وفيلم 
وقد �صاركته البطولة كل من: فاتن حمامة 

و�صاديه و�صباح و�صعاد ح�صنى ونادية 
لطفي ومديحة ي�صرى واإميان وزينات 
�صدقي وزهرة العال ولبنى عبد العزيز 
ومرمي فخر الدين وزبيدة ثروت. وفى 
النهاية يعترب عبد احلليم اأو العندليب 
االأ�صمر هو اأرق �صوت رجايل �صهدته 

ال�صاحة الغنائية منذ بداأ الغناء العربي 
حتى االآن وفقا ملقولة حممد عبد الوهاب. 

انطباعات 
ال اذكر متى غرمت باغنيات عبد احلليم 
حافظ ، ولكنني بالتاأكيد كنا من اولئك 
الذين ذهبوا مل�صاهدة فلم " اخلطايا " 

بينه وبني ناديه لطفي فاعجبنا به اعجابا 
يفوق الت�صور .. وكان ال�صغار والكبار 
يرددون اغنيات ذلك الفيلم ، ومنها : " 
وحياة قلبي وافراحه " .. " ايه حاجه 
�صينما  امام  نتدافع  كنا  اننا  اذكر   . "

غرناطه باملو�صل التي كانت جديدة 
وقد كنا جنل�س يف االمام ننتظر اطاللة 
عبد احلليم على امل�صرح وكان ال�صخب 
والهرج واملرج قد بلغ عنان ال�صماء .. 

والفرقة تالعب اوتارها من دون فائدة 

 �صاغل ال�صباب العربي يف ال�صتينيات املا�صية 
باغنياته العاطفية والوطنية! 

عبد احلليم حافظ.. العندليب امل�صري اال�صمر..

مع جنالء فتحي يف 
م�سل�سل اذاعي
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وفجاأة يّطل عبد احلليم بابت�صامته 
ال�صهرية ويحي جمهوره ويلتفت ليعالج 

بحركات يديه االحلان .. لقد ّغرد عبد 
احلليم واجاد التغريد بتقدمي العديد من 

اغنياته اجلميلة التي كنا نرددها معه 
وكان الت�صفيق يالزمه من حني اىل اآخر 

، بل وغنى النا�س املوجودون فرادى 
وعوائل كلهم اغانيه التي ّغناها .. 
بدا هزيال على عك�س ما ر�صمته من 

�صورة يف بايل عنه .. احب ما فيه انه 
كان يغم�س عيونه عندما يغني فوق 

امل�صرح امامنا لنزعة خجولة مزروعة فيه 
وكان يّعو�صها بالتمايل مع االنغام التي 
يوؤديها ، بل ويجعل من نف�صه ماي�صرتو 

بني الف�صالت او الكوبليهات ليقوم بدور 
القائد االورك�صرتايل واالمر ال يحتاج 

اىل ذلك كله ، واعتقد انه يزاول ذلك 
دوما على امل�صرح خال�صا من مواجهة 

جمهوره العري�س الذي كان يتدفق معه 
عاطفة وميتزج معه حلنا وغناء .. كان 

عبد احلليم فوق امل�صرح كما انطبعت 
عنه الذكرى وملرة واحدة عندما كنت 

�صابا يف مقتبل العمر يوؤدي دور احلامل 
ويّوزع ابت�صاماته العري�صة هنا وهناك 
.. وعندما انتقل اىل اداء بع�س اغنياته 
الوطنية انفعل بها انفعاال �صديدا وكاأنه 

يقود العامل كله واجلماهري كلها اىل 
بنيان ال�صد العايل 
، ومل يزل ذلك يف 

طور الت�صييد .. 
ومن االمور التي 
عرفتها منذ زمن 
طويل انه احب 

الرئي�س جمال عبد 
النا�صر حبا جما 

و�صحيح ان الري�س 
كان يبادله احلب 

ولكن عبد النا�صر 
كان يع�صق �صوت 
فريد ، وخ�صو�صا 
يف " اول هم�صه " 

وهذا ما كان يغي�س 
عبد احلليم جدا ! 

يف احلفل الذي 
جمع كل حمبي 

عبد احلليم .. كان 
ينظر الينا بعيونه 

الزائغة ونحن 
نطلب اغنية تلو 
االخرى .. غّنى 

: على قد ال�صوق 
وغني واجاد 

اغنيته الرائعة " 
ظلموه .. القلب 

اخلايل ظلموه " 
واجاد فيها .. ثم 

غنى لنا " توبه 
.. " وبقى يغرد حتى �صاعة متاأخرة 

ليختتم و�صالته باغنيته " بحلم بيك 
انا بحلم بيك .. " .. ولقد ر�صمت تلك 

اللحظات يف ذاكرتي خطوطا مل تنمحي 
ابدا .. وال اعتقد ان جيال قد تّعلق بفنان 

كما كان جيلنا قد تّعلق بعبد احلليم 
حافظ وباغنياته التي ا�صتطيع اليوم 

ان اف�ّصر تلك " الظاهرة " تف�صريا رمبا 
ي�صاركني فيه كل الذين تعلّقوا بفنون 

تلك املرحلة الزمنية ، اذ ان عبد احلليم 
قد جنح جناحا باهرا يف ان يبز على 

اقرانه باللحن اجلديد الذي ا�صتخدمه 
وخ�صو�صا تلك االحلان التي منحها اليه 

كل من حممد املوجي وكمال الطويل .. 
وجنح يف اختيار كلمات وافكار جديدة 

مل ياألفها النا�س ، ولكنها �صغلت هوى 
اجليل اجلديد .. واالمر االخر الذي 

ّميز هذا الفنان غريه انه خرج من باب 
التطريب اىل عامل الفن اجلديد وكاأنه 

ي�صارك الع�صر ذاك افكاره الثورية التي 
انت�صرت يف الواقع واخلطاب .. واعتقد 

ان عبد احلليم حافظ عندما غادر الدنيا 
مبكرا يف العام 1977 ، كان نهاية مرحلة 

ق�صرية مل تكتمل ابدا ، اذ مل بداأ الفن 
العربي يدخل يف عامل من اجلمود مل 

يخرج منه حتى اليوم برغم ظهور املئات 
من اال�صماء .. وباالخ�س يف م�صر 

التي مل تنجب حتى االن منذ اختفاء 
عبد احلليم من ميالأ الفراغ الكبري الذي 

تركه . 

ا�صياء علمتها عنه 
من خالل �صغفي ال�صديد وولعي �صماع 

اغنيات الرواد : عبد الوهاب وعبد 
املطلب وعبد الغني ال�صيد وعبد العزيز 

حممود وكارم حممود وحممد فوزي 
وغريهم ممن �صبقوا عبد احلليم او حتى 
الذين عا�صروه امثال حمرم فوؤاد وحممد 

ر�صدي وحممد العزبي .. فلقد عرفت ان 
هوؤالء جميعا ذهلوا لل�صعود ال�صريع 

للفنان ال�صاب عبد احلليم الذي كان 
يع�صق �صوت عبد العزيز حممود ولي�س 

عبد الوهاب ومل يكن خمطئا يف ذلك 
ابدا ولكن الفرق بني عبد العزيز وبني 

عبد احلليم ان االخري نقل الكلمة العادية 
من االبتذال اىل املعنى وال�صمو ! ولقد 
تعلم عبد احلليم كثريا من اول جتربة 

خا�صها يف حفل اال�صكندرية عندما ر�صقه 
احلا�صرون بالطماطم ورجع يندب حظه 

ويبكي بكاء االطفال ، ولكن �صر جناحه 
انه كان مليئا باحلزن واالحا�صي�س 
والعواطف ومل يكن �صاحب �صوت 
مطرب ، بل كانت عذوبة �صوته يف 
هدوئه وح�صن خمارج حروفه التي 

ينهيها بلفتة �صجن 
وكاأنه يعرب عن 

ا�صياء دفينة يريد 
ان يعرفها النا�س 

. ولعل من اعز 
ا�صدقائه اال�صتاذ 
ال�صحفي الراحل 

كمال النجمي 
الذي �صافرد عنه 
مقاال من ) ن�صوة 

ورجال ( يف 
قابل . 

وجاءت مرحلة 
ال�صبعينيات ومل 
اعد التفت كثريا 

ملا ينتجه عبد 
احلليم الأنه ّغري 
كل م�صاره باداء 

اغنيات طوال 
وكنت اع�صق 

واردد ق�صاره ، 
ولكن بعد رحيله 

رجعت ات�صبع 
باحا�صي�س هذا 
الفنان يف اداء 
بع�س الق�صائد 

املخملية لنزار او 
قل عنها مرحلة 

الع�صر �صنوات بني 
الهزمية يف 1967 

وبني رحيله املبكر يف العام 1977 . 

رحيله 
كنت قادما من اخر حما�صرة يل وانا 

طالب دكتوراه يف بريطانيا ، فاذا 
بواحدة من الزميالت العربيات من 

ال�صودان تبكي وتولول وقد ا�صرتت 
�صموعا وهي راجعة اىل الق�صم الداخلي 

قالت ب�صوت مبحوح : لقد مات عبد 
احلليم حافظ !! ف�صعقت لهذا اخلرب 

وخ�صو�صا اننا مل نكن نعلم باأن الرجل 
كان يف لندن للعالج وبداأت ا�صرتجع 

�صريط الذكريات كواحد من ابناء جيل 
ن�صاأ وهو ي�صمع اغنيات عبد احلليم 

حافظ وقلت منذ تلك اللحظة باأن عبد 
احلليم �صيبقى ذكره واثره اىل زمن 
طويل نظرا لقوة تاأثريه املبا�صر يف 

اعماق املتلقي خ�صو�صا اذا كان املتلقي 
من الذين لهم م�صاعر واحا�صي�س 

وعواطف متوقدة ، وقد �صدقت الروؤية 
ف�صوت عبد احلليم مل يزل ي�صدح بالرغم 
من مرور اكرث من ربع قرن على رحيله . 

عن : ن�صوة ورجال : ذكريات 
�صاهد الروؤية ملوؤلفه �صّيار 
اجلميل 

جواد حم�صن

يف حماولة دمياغوجية يقارن املطرب واملمثل ال�صابق 
حممد نوح بني عبد احلليم حافظ و�صعبان عبد الرحيم.

اقول دمياغوجية النه ال ميكن املقارنة بني منطني خمتلفني، 
اننا نكون حينئذ قد ا�صقطنا انف�صنا يف حماولة ت�صويق 

نتائج خاطئة نعتقد انها هي التي ميكن ان تكون �صحيحة 
وهذا باعتقادي حماولة ق�صدية لتلفيق احلقيقة التاريخية 

ولتعميمها بغية حتقيق نتائج معروفة �صلفا.
عبد احلليم حافظ مل يكن وهما واال فما معنى ان ي�صتمر 

حتى هذه اللحظة، ان ا�صتمرار �صيء وبهذا الزخم والتاأثري 
دليل على ان عبد احلليم كان االكرث تعبريا عن حاجاتنا 
االن�صانية واذا كان الوهم ان ميكث يف ذاكرتنا كل هذا 

الوقت فانه �صيكون حينئذ لي�س وهما انه احلقيقة االكرث 
ثباتا واذا ف�صلت التجربة النا�صرية بعد هزمية 1967 فما 
هو ذنب عبد احلليم الذي يحمله حممد نوح امل�صوؤولية يف 

وقوع الكارثة؟
هل كان عبد احلليم وزير الدفاع حتى نحمله نتائج حروبنا 

الفا�صلة ومغامراتنا الطائ�صة؟!.
ان املقوالت التي يثريها حممد نوح  تعترب عبد احلليم 

كاذبًا وتنعته برمز الوهم ال�صيا�صي ايام �صعود عبد 
النا�صر، امنا تعرب عن حماولة من ي�صت�صعر ب�صاآلته ازاء 

جتربة حلنية ا�صتطاعت ان تهيمن على امل�صهد الفني حتى 
اللحظة التي يتجدد فيها حنيننا اىل ان�صاق اجلمال التي 

اقرتحتها.
فعبد احلليم مل يكن رمزًا �صيا�صيا ل�صلطة عبد النا�صر ملجرد 
انه غنى لها وعرب عن خ�صائ�س مرحلته التاريخية فالفنان 

هو �صاهد ع�صره ومل يكن بو�صع عبد احلليم ان يعطينا 
�صيئا مل يكن موجودًا يف الواقع.

ان عبد احلليم اعطانا االمل يف االنت�صار واالمل يف و�صع 
اقت�صادي اف�صل وعندما �صقطت ال�صلطة النا�صرية مثقلة 
باوهامها ال�صيا�صية وعدم قدرتها على طرح بديل منا�صب 

مل يكن عبد احلليم منظرًا )ب�صم امليم( لها حتى نحمله 
نتائج اخلراب ال�صيا�صي الذي قادنا اليه ال�صيا�صيون 

باخطاء مناهجهم.
انه كان �صوتا نابعا من اعماقنا حاولت ال�صلطة ان توظفه 
مل�صروعها ال�صيا�صي ويف ظل الظروف ال�صعبة لظهوره مل 
يكن مبقدور عبد احلليم ان يرف�س دورا كان يطمح يف ان 

يكون قادرا من خالله على االف�صاح عن رغباتنا يف ان نرى 
وطنا اجمل وحبيبة ا�صهى.

ان حممد نوح الذي يعرف ما حجمه ازاء عبد احلليم حافظ 
يحاول بهذا التطاول ان يربز نف�صه ويعلي حمدوديته 

على ح�صاب حقائق ال تغطيها ادعاءات فجة، وهو يعرف 
جيدًا ان فاقد ال�صيء اليعطيه ان حممد نوح املمثل ال�صابق 
فا�صل واملطرب الذي حاول ان يجرب �صكال غنائيا يتنا�صب 

مع هالميته اخرتعه على مقا�صه ليتجاوز مرحلة االحباط 
كممثل مل ي�صتطع ان يقنع احدا حتى نف�صه، انه يحاول 

اال�صاءة اىل مرحلة هي من اكرث املراحل غنى يف تاريخنا 
انها مرحلة �صعودنا االن�صاين واذا كانت هذه املرحلة 

مرحلة وهم �صيا�صي فلي�س الفنان هو امل�صوؤول عن هذه 
االوهام التي انتجها ال�صيا�صيون وقادتهم اىل انتاج 

ف�صائح �صقوطهم املدوي واذا كان عبد احلليم حافظ ميثل 
رمزًا للمرحلة النا�صرية فكان ينبغي تبعا لهذا التف�صري 
ان ينتهي بانتهاء هذه املرحلة ولكن الذي حدث هو ان 

عبد احلليم بعد انتهاء امل�صروع النا�صري حتول اىل نوع 
من اليوتوبيا يف منظومتنا الفكرية وا�صتطاع ان يطور 
من جتربته الغنائية بتقدميه العمال ذات م�صتوى تقني 

وح�صي عال ا�صبه ما تكون ب�صمفونيات �صوتية ومازلنا 
بعد اكرث من ربع قرن على رحيله املبكر ن�صعر اننا غري 

قادرين على تخطي نتائجها.
ومبفارقة م�صحكة يقارن بني عبد احلليم حافظ وبني عبد 
الرحيم �صعبان معتربا ان اغنية )حبطل ال�صيكاير من اول 

يناير( اكرث �صدقا من اغاين عبد احلليم التي تزرع الوهم، 
والواقع ان حممد نوح ال يعرب يف هذه املقارنة اال عن 

امل�صتوى املعريف اخلا�س به، انه يحاول ان ي�صتفز ذاكرة 
اجلمال التي مازالت تنام على هم�صات هذا ال�صوت والبوح 

الذي ين�صده.
ان عقدة عبد احلليم مازالت ا�صد ايالما للفنانني الذين مل 
يكن مبقدورهم ان يعوموا حتى يف �صواطئ احللم الذي 

�صاغه لنا هذا ال�صوت.
ان التفوق الذي مل ي�صتطع اي فنان ان ي�صل اليه حتى االن 
يبدو انه مازال يثري حفيظة من مل ي�صتطيعوا تقدمي بدائل 

تقنعنا بح�صورهم النهم عاجزون عن الو�صول اىل افق 
هذا ال�صوت

كانت حياته نوعًا من اال�صتفزاز ملحدوديتهم، حتى الفراغ 
الذي تركه مل ي�صتطع احد ان ي�صغل ولو جزءًا من ف�صائه.

ان ادواتهم تخذلهم....ولهذا مل يجدوا اال هذه املقارنة 
البائ�صة بني �صكلني خمتلفني الي�صح منطقيا ان تكون 

بينهما مقارنة باأي �صكل من اال�صكال.
ان حممد نوح ي�صيئ اىل �صعبان عبد الرحيم عندما ي�صعه 

يف مواجهة حمرجة كهذه ...فثمة م�صتحيل ال ميكن ان 
يلغى وثمة افق ينبغي ان ال يغيب ويف نوع من اجلراأة 

ي�صف حممد نوح بان االغاين تك�صرت بعد هزمية 1967 
وا�صاأله هل االغاين وحدها تك�صرت...ان النظام 

ال�صيا�صي العربي كله تك�صر وظهر تاأثري 
الهزمية حتى يف امل�صتوى اللغوي 
الذي اوجد ا�صكااًل جديدة ودالالت 

خمتلفة للتعبري وغادرت العقل 
العربي رومان�صيته واحالمه.

ولكن حممد نوح بقدرة قادر وجد 
يف �صعبان عبد الرحيم انه قادر على 

حتقيق احللم...
نعم انه قادر على ذلك..ولكن اي 

حلم انه حلم حممد نوح نف�صه بان 
يكون حجارة من�صية يف جبل عبد 

احلليم الذي ي�صد علينا االفق حتى ال 
نرى قمامات االخرين ورائحة املوؤامرة 

التي ي�صوى على نارها الهادئة تاريخ 
اجلمال.

عبد احلليم حافظ
بني الوهم واحلقيقة 

بدا هزيال على 
عك�س ما ر�صمته 

من �صورة يف بايل 
عنه .. احب ما فيه 

انه كان يغم�س 
عيونه عندما يغني 

فوق امل�صرح امامنا 
لنزعة خجولة 

مزروعة فيه وكان 
يّعو�صها بالتمايل 

مع االنغام التي 
يوؤديها 
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د. ح�صني علي هارف

ونزعم ان الربط بني والدة حليم)الفنان( 
ووالدة نا�صر)الثائر( كان منطقيا 

ومو�صوعيا من خالل ال�صلة الروحية 
بني حليم والثورة التي ظهر يف اجوائها 
ويف ظلها فتبنته ودعمته كنموذج جليل 

الثورة واملطرب)ال�صعبي( الذي ميثل 
الفقراء والفالحني وال�صبيبة بدياًل 
ملطربي ال�صراي وامللك 

والبا�صوات.
ولي�س م�صادفة 

ان يكون الظهور 
احلقيقي واملوؤثر 

واالنطالقة 
االوىل حلليم 

يف العيد 
االول)ورمبا 

الثاين( للثورة 
وبدعم من 

جمل�س قيادة ثورة 
متوز 1953. وقد 

عمق امل�صل�صل 
هذا)الربط( من 

خالل احد اخلطوط الدرامية الثانوية 
للم�صل�صل املتمثل يف �صراع حليم مع 

زوج حبيبته)جيجي( الذي رف�س 
تطليق زوجته التي �صارحته بحقيقة 

م�صاعرها ورغبتها باالنف�صال لالرتباط 
بحليم. فكانت املواجهة وال�صراع الذي 

ك�صف عن �صراع طبقي واجتماعي. 
وقد عرب الزوج)الرثي واملتنفذ( عن 
طبيعة هذا ال�صراع يف م�صهد �صاخن 

حمتدم مع الزوجة بقوله:)ال�صراع بني 
جي�س البا�صوات واوبرا عايدة وبني 

جي�س الع�صكر الفالحني احلفاة(!! 
ويق�صد نا�صر وحليم. فنا�صر قد 

�صلبه النفوذ والرثوة واجلاه وها هو 
حليم يحاول �صلبه حبه وزوجته التي 

تعلقت بحليم االن�صان والفنان الذي 
راأت فيه حلمها وبذلك ا�صبح حليم 

مطرب)ال�صعب( والفقراء والفالحني 
والطبقة املتو�صطة)ال�صاعدة( بعد ان 

كان املطربون يرتبطون بال�صراي وامللك 
والبا�صوات من امثال زوج )جيجي( 
قبل ثورة متوز. كما ومثل حليم يف 

االجتاه ذاته رمز ال�صباب والثورة 
والتمرد والرومان�صية من خالل افالمه 

ذات الطابع ال�صعبي واغانيه التي 
بحثت عن ا�صكال وقوالب غنائية جديدة 

ومبتكرة ومتنوعة ويف اجلانب االخر 
ا�صتطاع هذا اخلط الدرامي)حليم - 

جيجي - الزوج( ان يعمل على تاجيج 

ومن ثم ت�صعيد)الدراما( داخل حلقات 
امل�صل�صل وخلق م�صتويات متعددة من 

ال�صراع)الداخلي واخلارجي( فلقد 
كانت الزوجة العا�صقة من دقة موقفها 

وحراجته فاتخذت موقفها االيجابي يف 
ت�صحيح تهورها ونزقها لكن حليم ادانها 

من منطلق ومنطق)العبيد وال�صادة( 
الذي اوحت له به)عودة اىل ال�صراع 

االجتماعي والطبقي( وكان م�صهد 
م�صارحة جيجي حلليم يف �صحوة 

�صمريها من اجمل امل�صاهد الدرامية يف 
امل�صل�صل وقد اجادت املمثلة)هاديدي(

)جيجي( يف انفعاالتها وقد فجر هجر 
جيجي حلليم ،ووفاتها اثر مر�س ع�صال 

فيما بعد �صراعا داخل حليم واحدث 
تغريًا يف حياته العاطفية والفنية 

واالجتماعية وقد ج�صد املخرج وكاتب 
ال�صيناريو هذا اجلانب ب�صكل وا�صح من 

خالل م�صاهد اال�صتذكارات والتداعيات 
والـ)فال�س باك( حتى احللقة االخرية بل 

امل�صهد االخري.
واذا كان عبد احلليم حافظ الفنان قد 
�صنعته ظروف بلد وجمتمع ومعاناة 

وعذابات كما يقول �صالح جاهني �صديق 
عمره يف احد م�صاهد امل�صل�صل فان 

امل�صل�صل قد عر�س لنا بدقة اهم عذابات 
حليم و�صراعاته ال�صيما مع املر�س الذي 

كان ينخر ج�صده حتى مماته، او مع 
مناف�صيه الذين �صبقوه او عا�صروه او 

ظهروا فيما بعد ومنهم)حممد ر�صدي 
/ حممد قنديل / ح�صني ال�صيد / حمرم 

فوؤاد( ا�صافة اىل كمال ح�صني الذي 
�صكل ظهوره كمناف�س خطا دراميا �صعد 
وفجر �صراعا دراميا ملحوظًا من خالل 

حماولة ال�صحافة انذاك واملنتجة)ماري 
كويني()التي رف�س حليم التعاون معها 

لريد لها �صفعة رف�صها له يف بداياته( 
خلق مناف�س يزيح حليم من عر�س 

جنوميته او يزاحمه عليه وقد ف�صلوا 
غري ان ال�صراع التناف�صي االعظم الذي 
اخذ الق�صط االكرب من الرتكيز الدرامي 

يف امل�صل�صل كان ذلك ال�صراع ال�صديد 
املتعاظم بني العمالقني حليم وام كلثوم 
والذي اخذ �صكال وديا حينا وغري ودي 

حينا اخر وكان حليم ي�صعى اىل اخذ 
فر�صته الكبرية واحلقيقية يف ظل 

جنومية �صاحقة وطغيان ح�صور ام 
كلثوم اجتماعيا وفنيا و�صيا�صيا فقرران 

يكون لها ندًا وكان بداية اخلالف وبذرته 
يف احتفاالت عيد الثورة)1964( وقد 

عالج كاتب ال�صيناريو)د. مدحت العدل( 
هذه ال�صفحة من ال�صراع معاجلة درامية 
جيدة عرب حلقة كاملة)تقريبًا( اذتقرر ام 
كلثوم ت�صييق اخلناق على فر�صة حليم 
يف الغناء يف حفلة عيد الثورة باالتفاق 

مع امل�صري عبد احلكيم عامر املتعاطف 
مع كوكب ال�صرق. وهنا يتهور حليم 
ويهاجم ام كلثوم على الهواء وامام 

املالأ وامام جمل�س قيادة ثورة متوز 
ونا�صر وعبداحلكيم عامر فتثور ثائرة 

ام كلثوم وعبد احلكيم عامر امل�صري الذي 
حر�س امل�صل�صل على تقدميه ب�صخ�صيته 

ال�صارمة واحلادة والفظة احيانًا مع 
اجلميع وحتى مع عبد النا�صر ذاته 

وقد افرد امل�صل�صل م�صاحة �صا�صعة)كان 
ميكن �صغطها واخت�صارها( لهذه العالقة 

املتوترة بني نا�صر وحكيم عامر ال�صيما 
بعد نك�صة حزيران والتي انتهت بانتحار 

امل�صري ومر�س عبد النا�صر.
ومل يهداأ حليم ومل ي�صتكن يف احلرب 
بينه وبني ام كلثوم فقرر اللجوء اىل 

الرئي�س عبد النا�صر ذاته كيف ال وهو 
ابن الثورة ومطربها والذي كلفه عبد 

النا�صر كما يقول ان ي�صرح للنا�س يف 
فنه واغانيه خط ومنهج عبد النا�صر 

والثورة. وتثور ثائرة حليم وهو ي�صرخ 
يف احد امل�صاهد يف ح�صور اخته)علية( 

ورفيق عمره كمال الطويل:)انا ابن 
الثورة / انا الثورة نف�صها( وينجح حليم 

يف اي�صال الر�صالة اىل عبد النا�صر يف 
ان ي�صتعد فر�صته يف الغناء ليك�صب 

جولة مهمة يف �صراعه الفني التناف�صي 
الطويل مع كوكب ال�صرق لكن هذا 

ال�صراع)احلاد واملحموم( بني العمالقني 
�صرعان مايهداأ لياأخذ منحى اخر بعد 

نك�صة 5 حزيران اذ يقرر العمالقان ان 
يتنا�صيا �صراعهما التناف�صي وان يلعبا 

 �صرية فنان .. اأم �صرية مرحلة؟ 
العندليب

)حليم - نا�صر( رمبا كان هذا اال�صم املقرتح اكثـر جدارة وم�صداقية ودقة للم�صل�صل التلفزيوين)العندليب( 
الذي عر�س قبل اعوام، اذ مل يكن امل�صل�صل �صرية ذاتية للمطرب العمالق الراحل عبد احلليم حافظ وحمطات 

حياته االن�صانية والعاطفية والفنية ح�صب بل كان مبثابة م�صل�صل تاريخي عن حقبة تاريخية من تاريخ م�صر 
على امتداد ثالثة عقود ونيف هي العمر الفني للعندليب حليم والتي تزامنت معها احداث �صيا�صية كربى �صهدتها 
م�صر)ثورة متوز / العدوان الثالثي / الوحدة بني �صوريا وم�صر / حرب اليمن/ نك�صة حزيران / وفاة عبد النا�صر 

/ حرب ت�صرين( فكان امل�صل�صل بحق حكاية �صعب وحكاية ثورة الحكاية مطرب ح�صب.
مع ام كلثوم

حليم مع عبد النا�سر واع�ساء 
جمل�س قيادة الثورة
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دورًا يليق مبكانتيهما الفنية والثقافية 
يف اإزالة اآثار العدوان اال�صرائيلي على 

م�صر.
لقد وفق كاتب ال�صيناريو يف حياديته 

ومو�صوعيته وهو يتعر�س اىل العالقة 
بني ام كلثوم وحليم يف م�صاهد مت 

توظيفها جيدًا يف خدمة ال�صراع 
الدرامي للم�صل�صل ولقد ا�صتغرق 

امل�صل�صل كثريًا يف عالقة حليم ب�صديقي 
�صبابه وانطالقته الفنية)كمال الطويل 

واملوجي( اللذين رافقاه يف اجلزء 
الكبري من م�صريته الفنية وكانا وراء 

الكثري من اغانيه وافالمه الناجحة تلك 
العالقة اخلا�صة واملميزة التي اخذت 

طابعا ان�صانيا وعائليا والتي مل تخل من 
التوترات والزعل واجلفاء ال�صيما بعد 

ظهور بليغ حمدي وتطور ون�صج عالقته 
الفنية بحليم.

ولقد جنح كاتب ال�صيناريو ووفق كثريًا 
يف افراد حيز درامي كبري لـ)علية( �صقيقة 

حليم الكربى والتي كانت له مبثابة االم 
واالب. فلقد جنح امل�صل�صل من خالل 

ال�صيناريو واداء املمثلة الكبرية)عبلة 
كامل( يف ابراز الدور االجتماعي 

واالن�صاين الكبري الذي لعبته)علية( اليف 
حياة حليم ح�صب بل يف حياة عائلتها 
برمتها بعد فقد الوالدين دون ان يغفل 

كاتب ال�صيناريو ا�صاءة اجلانب الدرامي 
يف �صخ�صية)علية( ذاتها واملتمثل يف 

اغراقها وا�صتغراقها يف دور)امل�صحية( 
و)املعطاء( بال ح�صاب والذي كان على 

ح�صاب وجودها االن�صاين كاأمراأة وكاأنثى 
ف�صاًل عن معاناتها مع زوجها اللعوب 

والو�صويل عبد القادر ال�صناوي)�صقيق 
الفنان كمال ال�صناوي( ولقد برعت)عبلة 
كامل( وبدرجة امتياز يف اداء �صخ�صية 

انطوت على دراما متفردة ف�صغلت 
بجدارة تلك امل�صاحة)الكمية والنوعية( 

التي افردت لهذه ال�صخ�صية املتفردة 
بـ)نكران الذات(و)الت�صحية العالية( 
لتثبت املقولة املاثورة)وراء كل رجل 

عظيم امراأة عظيمة(.
و�صمن نف�س اخلط وذات املعاجلة 

الدرامية ت�صدى كاتب ال�صيناريو)مدحت 
العدل( ل�صخ�صية ا�صماعيل �صبانة)�صقيق 

حليم االكرب( الذي ف�صل االنزواء 
والتواري عن اال�صواء خلدمة جنومية 
�صقيقه اال�صغر حليم املنطلقة فقد حملت 

هذه ال�صخ�صية يف امل�صل�صل جانبها 
الرتكيبي وانطوت على جوانب درامية 

ك�صفت عنها حلظات مواقف املعاناة 
الفنية واالجتماعية التي عا�صها ا�صماعيل 

�صبانة)االفول الفني االخفاق / الفقر/ 
تاأخر زواجه / معاناة بني وظيفته 

االدارية التي اليحبها وبني ع�صقه للفن 
/ رغبته يف ال�صهرة والنجومية وتخليه 

عنها ل�صالح حليم - الخ( وقد اجاد 
املمثل)كمال ابو رية( يف جت�صيده لهذه 

ال�صخ�صية ومعاناتها.
واىل جانب ال�صخ�صيات الرئي�صة)نا�صر( 

و)علية( و)ا�صماعيل �صبانة( واملوجي 

وكمال الطويل وبليغ حمدي و)�صحاته 
وفردو�س( اللذين رعيا حليم كثريًا يف 

م�صواره الفني واحلياتي ال�صيما املر�صي 
، فان كاتب ال�صيناريو قد وجد نف�صه 

وهو ي�صري بعجالة اىل �صخو�س فنية 
واجتماعية كثرية يف حياة حليم فقدمها 

ب�صكل ثانوي مثل)احمد رمزي / عمر 
ال�صريف / عبد املنعم ابراهيم / اح�صان 
عبد القدو�س / عبد الرحمن االبنودي / 

�صالح جاهني(. رغم ان االخري كان ميثل 
�صخ�صية درامية متكاملة عربت عنها تلك 

املعاناة الهائلة واالحباط الكبري الذي 
هوي بجاهني من علياء القيم والبطولة 

والثورية ! اىل درك الهزمية والزيف 
واخلداع واالحباط)جينا نغني للنا�س 

غنينة عليهم(. ورغم ان تلك ال�صخ�صيات 
الثانوية مل تاخذ اهتماما من قبل كاتب 

ال�صيناريو اال انها حظيت باهتمام 
تقني وفني من قبل املاكيري الذي جنح 
يف تقريب ممثليه اىل تلك ال�صخو�س 
ف�صاًل عن املخرج)جمال عبد احلميد( 

الذي حر�س على تقدمي اداء يقرتب 
من املحاكاة الدقيقة لهذه ال�صخ�صيات 

وتقدمي)الكاركرت( االدائي اخلا�س بكل 
�صخ�صية)عبد املنعم ابراهيم مثاًل(.

ولقد ابدع فنان املكياج)جمدي امام( يف 
ر�صم �صخو�س هذا امل�صل�صل املعروفني 
لدى امل�صاهد وجعلنا ن�صدق اننا امام 

عبد احلليم حافظ فعاًل يف كثري من 
امل�صاهد اال ان م�صالة التحول العمري 

يف �صخ�صية حليم)ابن الع�صرين / 
ابن الثالثني / ابن االربعني( مل تتم 

معاجلتها بدقة عرب املكياج وال�صيما يف 

مرحلة)حليم بعد جتاوزه لالربعني ويف 
ايامه االخرية(. وكذلك فعلت م�صممة 

االزياء )د. �صامية عبد العزيز( يف 
حتقيق الدقة التاريخية يف ازياء حليم 

ال�صيما يف اغانيه املعروفة وحفالته 
التي حفظتها الذاكرة وافالمه ال�صهرية 

وحافظت على روح الع�صر واهتمت 
بتفا�صيل دقيقة يف ازياء حليم اىل جانب 

ال�صخو�س االخرى)بليغ حمدي وعبد 
الوهاب وام كلثوم وفاتن حمامة ومرمي 

فخر الدين _ الخ( وبتقديرنا فان العمل 
الكبري والدقيق لفناين املكياج واالزياء 

قد �صاعد االخراج كثريًا يف رفع درجة 
االقناع لدى ممثل �صخ�صية حليم)�صادي(

)�صاحب املوهبة املحدودة وال�صوت 
العادي( والذي بداأ يف تنفيذه الدقيق 

جلميع امياءات وحركات ولوازم حليم 
وكاأنه اقرب اىل)دمية املاريونيت( التي 

يتم حتريكها بوا�صطة فنان ماهر وبارع.
كما ابدع الفنان املو�صيقار عمار 

ال�صريعي يف مو�صيقاه الت�صويرية 
واختياراته ويف مزج االغاين بطريقة 

درامية ال�صيما يف تايتل امل�صل�صل.
ولقد جنح املخرج)جمال عبد احلميد( 

يف تنفيذ اغاين حليم بطريقتني احداهما 
اللجوء اىل الت�صجيل اال�صلي امل�صاحب 

لعملية)اللب�صنج(والطريقة الثانية 
اللجوء اىل ا�صوات حديثة مقاربة 

ال�صيما يف م�صاهد التدريبات والربوفات 
واجلل�صات اخلا�صة عند حليم او 
ا�صماعيل �صبانة او حممد املوجي 

او كمال الطويل.ولقد عر�س كاتب 
ال�صيناريو مبو�صوعية مل�صرية العالقة 

بني حليم وجمهوره التي مرت مبراحل 
عديدة بني �صد وجذب بدءًا من رف�س 

اجلمهور له بقوة يف اوىل حفالته )يف 
اال�صكندرية( مرورًا بالتمجيد والت�صجيع 

واالعجاب واحلب ال�صديد الذي منحه 
له هذا اجلمهور وانتهاء بحالة ال�صد 

واملواجهة التي حدثت بينهما يف حفلة 
)قارئة الفنجان( والتي تعامل معها حليم 

ب�صكل حاد وبطريقة ا�صتفزازية اثارت 
غ�صب النا�س وال�صحافة التي هاجمت 

حليم واتهمته بانه يدعي املر�س ما 
ا�صطر حليم لالعتذار على الهواء يف 

اللقاء التلفزيوين ال�صهري له )واالخري( 
والذي اعقبه �صفره االخري اىل لندن 

حيث وافته املنية هناك. وقد كان اعتماد 
م�صهد )الت�صييع( )الوثائقي( خامتة 

درامية موفقة وموؤثرة مل�صل�صل)�صريوي( 
حلكاية �صعب وثورة من خالل حكاية 
فنان من طراز خا�س اثبت امكانية ان 

يلعب الفن دورًا كبريًا يف بناء �صعب 
واعداده وتنميته ويف توثيق تاريخه 

وفلكوره ويف ا�صاعة احلب والوثام 
وال�صالم بني افراده احلب الذي غنى له 
حليم واذكاه يف قلوب االجيال كيف ال 
وهو الذي كان يوؤمن بان احلرب مهما 

كانت نتيجتها)الن�صر او الهزمية( فهي 
زائلة ،اال احلب فباق وخالد كما هو الفن 

اي�صًا.

حممد نعمان مراد

يف الثالثني من اآذار عام 1977 رحل الفنان الكبري عبد احلليم حافظ عن 
عمر ناهز الثامنة واالأربعني، الذي عدَّ علمًا من اأعالم الغناء العربي يف القرن 

الع�صرين
فهو من مواليد 21 حزيران من عام 1929، وقد عانى عبد احلليم حافظ معظم 

حياته من مر�س )البلهارزيا( التي نخرت مثانته وكبده والذي اأ�صاب كبده 
منذ منت�صف خم�صينيات القرن الع�صرين، وظل طوال اأكرث من ع�صرين عامًا، 

وهي �صنوات تاألقه الفني، اأ�صري العالج  ورحالته الطويلة،  ويف كثري من 
االأحيان كان ي�صافر اىل لندن لكي يتلقى فيها العالج. وقد تفاقمت عليه احلالة 

املر�صية يف بداية عام 1977 ا�صطر خاللها اىل رحلة بدت طويلة للعالج مل 
تاأِت بثمار طيبة وجاءت اأخبار وفاته يف الثالثني من اآذار لتنهي معاناته من 
املر�س ويتنهي يف الوقت ذاته عطاء فنان قدمي �صحى من اأجل الفن واإ�صعاد 

النا�س.
ال ميلك عبد احلليم حافظ �صوتًا قويًا حتى جميئه وهو �صاب و�صط عمالقة 

الغناء يف بداية اخلم�صينات، فكيف اإذن حقق ذلك النجاح الكبري واعتلى قمة 
الغناء العربي ؟ اإن من اأهم اأ�صباب جناح عبد احلليم حافظ انه ظهر يف فرتة 
كان الغناء العربي بحاجة ما�صة اىل التغيري من منط القالب الكال�صيكي اىل 

منط يلبي متطلبات الع�صر ال�صبابية، اإن جاز لنا التعبري عنها، فلون عبد 
احلليم الغنائي لون جديد يف الغناء العربي مزيج بني الكال�صيكية واالأ�صالة 

ال�صرقية  موؤطرة بروح ال�صباب املتجدد. فلو تاأملنا اأغنية )الهوى هوايا( 
اأو )جانا الهوى، على �صبيل املثال ال احل�صر، لنجد ان اإطالق على اي منهما 

وو�صفها باالأغنية ال�صبابية بل ومنوذج لها الأنها �صبابية يف كل الع�صور دون 
ان تتاأثر بتغري عوامل الزمن.

وقد �صاعد عبد احلليم يف حتقيق النجاح هو ذلك الثالوث من عمالقة جيله 
الذي ما برح يقدم االأحلان العذبة واجلميلة والرائعة، هذا الثالوث 

العبقري )كمال الطويل وحممد املوجي وبليغ حمدي( 
الذين رفعوا عبد احلليم على اأكتافهم ليكون جنمًا المعًا 
يف �صماء االأغنية العربية. ويف الوقت نف�صه و�صع عبد 

احلليم و�صواه من مطربي ومطربات ع�صره هوؤالء 
امللحنني و�صواهم اىل اعتالء من�صة التتويج لعمالقة 

القرن الع�صرين يف املو�صيقى العربية.
ومن جانب اآخر، فاإن �صوت عبد احلليم مل ينجح بقوته 
لكنه جنح بعذوبته ورقته وتلكما خا�صيتان ذاتا اأطوار 

عجيبة يف الغناء �صيفتقد لها الغناء العربي لوقت 
لي�س بالق�صري. وقد جعلت تلك اخل�صائ�س من �صوت 

عبد احلليم اأن يكون �صوتًا مو�صيقيًا حتى بدون غناء اأو 
مو�صيقى. نعم اإنها احلقيقة لقد ترك عبد احلليم حافظ تراثًا 

ثرًا من االأغاين اخلالدة التي تبقى على الدوام يف ذاكرة 
النا�س واأ�صماعهم وترددها ال�صفاه يف كل الع�صور.

ويف عز الغناء
�صكت الغناء 

اذا كان عبد احلليم 
حافظ الفنان قد 

�صنعته ظروف بلد 
وجمتمع ومعاناة 

وعذابات كما يقول 
�صالح جاهني �صديق 
عمره يف احد م�صاهد 
امل�صل�صل فان امل�صل�صل 

قد عر�س لنا بدقة 
اهم عذابات حليم 

و�صراعاته ال�صيما مع 
املر�س

مع عدد من ال�سحفيني العراقيني ابرزهم املرحوم مالك املقدادي اثناء زيارته اىل بغداد 
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ح�صني اجلاف

وهي �صعارات كبرية جدا مل يتحقق 
منها اال النزر القليل وبكل ا�صف 
ال�صباب ذاتية ومو�صوعية وعبد 

احلليم الذي كان يتميز بديناميكية 
التحرك الفني وخفة الظل و�صعة 

العالقات االجتماعية واالنت�صار فنيا 
بني النا�س و�صار جزءا فاعال يف 

حركة احلياة االجتماعية والثقافية 
ومن ثم الفنية يف ظل ثوار متوز 

وبالتايل لي�صبح النجم الفني 
الغنائي رقم 1 بني 
�صرائح ال�صعب 

امل�صري 
والعربي كافة 

�صواء ب�صواء، 
فاليتيم الذي 

فقد اباه 
قبل ان يولد 
وفارقته امه 

ايل االبد حلظة 
والدته وداهمته 
البلهارزيا مبكرا 

من كرثة غط�صه يف 
ترعة احللوات 

)قريته( طحنته وعجنته وخبزته 
االحداث اجل�صام بانيابها احلادة 

قبل ان ي�صل ال�صابعة من عمره 
لت�صكل م�صائبه ال�صخ�صية يف فقدان 

اعز حبايبه اليه من اويل مكونات 
الوعي االن�صاين بان احلياة ق�صرية 
لالن�صان ر�صالة اجتماعية احوج ما 

يكون االن�صان اليها يف حا�صرة منها 
يف ما�صيه او م�صتقبله لذلك كر�س 
حياته وكيف او�صاعه علي �صوء 

قيم نبيلة متم�صكا بها ايل اآخر يوم 
يف عمره فظل ذلك الطائر الغريد 

الفريد يف �صماوات احلب الربيء 
العفيف النظيف الرومان�صي مثلما 

ا�صحي �صوته ال�صجي اني�س العذاري 
احلوامل يف لياليهن الطويلة مثلما 

ام�صت اغانيه احللوة علي كل ل�صان 
ال�صباب ترنيمة يرددونها يف كل وقت 

وحني وعلي ال�صعيد االجتماعي فقد 
كان �صديقا ملعـــــظم رموز م�صيخة 

االزهر ال�صــــــــريف كاملرحومني 
ال�صابحة ارواحهم يف رحاب امللكوت 

االعلي ف�صيلة االمام االكرب حممود 
�صلتوت وال�صيخ الدكتور حممد 

ح�صن الباقوري وال�صيخ الدكتور 
عبد العزيز كامل )وهم من وزراء 

االوقاف ال�صابقني يف م�صر(، وال�صيخ 
احمد ال�صربا�صي وال�صيخ حممود 
الرب�صومي وغريهم، كما كان علي 

عالئق وثيقة مب�صاهري قراء القراآن 
الكرمي امل�صريني امثال ال�صيخ ابو 
العينني �صعي�صع وعبد البا�صط عبد 

ال�صمد وحممود احل�صري وم�صطفي 
ا�صماعيل وال�صيخ طه الف�صني وال�صيخ 
حممد علي البنا وال�صيخ حممد �صديق 
املن�صاوي وغريهم عالوة علي ذلك فقد 

ربطته عالقات �صداقة متينة بنجوم 
االدب والفكر وال�صحافة كنجيب 

حمفوظ و�صالح جاهني وزكي جنيب 
حممود وفوؤاد زكريا وفكري اباظة 

وعلي امني وم�صطفي امني و�صالح 
جودت واحمد بهاء الدين واح�صان 
عبد القدو�س و�صالح حافظ واحمد 

رجب وجميل عارف وابري�س نظمي 
)التي الفت كتابا عن حياته بعد 

وفاته مبا�صرة( وُح�ُصن �صاه و�صكينة 
ال�صادات وامينة ال�صعيد اما جنوم 

الريا�صة يف وقته امثال املرحوم 
ر�صا و�صحتة ونبيل ن�صري وبدوي 

عبد الفتاح و�صالح �صليم وغريهم 
فكانوا يف طليعة ا�صدقائه اما �صرائح 

االطباء واملهند�صني والق�صاة وا�صاتذة 
اجلامعة فحدث عن عالقاته املتبينة 

معهم والحرج وكان لعبد احلليم 

حافظ راأية و�صوته يف االحداث 
ال�صيا�صية واالجتماعية والفنية 
فمرة انتقد الفنان �صالح نظمي 

عالنية علي انه )االثقل دما( بني كل 
املمثلني امل�صريني مما حدا باالخري 

ان يقا�صيه ويطالبه بتعوي�س مادي 
ومرة اخري طالب بك�صر احل�صار 

علي ا�صم )عمر ال�صريف( الفنان 
العاملي املعروف وكان قد غادر م�صر 
منذ منت�صف ال�صتينات ايل هوليود 
ليمثل يف �صل�صلة من االفالم العاملية 

الكبرية مثبتا كفاءة املمثل العربي 
ووقوفه علي قدم امل�صاواة مع غريه 

من كبار جنوم ال�صينما العامليني وكان 
عمر ال�صريف يالقي يومئذ انتقادات 

وا�صعة كونه ميثل احيانا يف افالم 
ي�صاركه فيها ممثلون كبار اجانب 

ايل ا�صرائيل مدافعا عن عمر كونه 
فنانا م�صريا كبريا الميكن الحد ان 

ي�صخره لغري خدمة الق�صايا العربية 
مطلقا ويف ذكرى وفاة حليم النذرف 
علي رحيله دمعا قدر مت�صكنا باحياء 

منوذجه الغنائي التاأملي الهادف.. 
واملطرب �صاحب الق�صية علي عك�س 

غالبية مطربي اآخر زمان الرديء هذا 
الذين يعتمدون علي احلركات الهابطة 

والكلمات غري املهذبة وال اقول غري 
املوؤدبة واالحلان املكررة املجرورة 
واملعادة املموجة حميطني انف�صهم 

مبجموعة من الراق�صات الالتي 

اأغاين العندليب ترنيمة لكل اإن�صان 

نحب نحن اجليل ال�صبعيني وماتاله �صبابنا 
مثلما نحب ابداعه وغناءه ومواقفه الوطنية 

وذلك ال�صجن احلزين الكامن يف �صوته.. اذ نرى 
فيه �صبابنا وايامنا احللوة وتلك اللهفة الربيئة 

يف التطلع ايل احلب وايل من نحب وبالرغم 
من ارتباط عبد احلليم حافظ بحركة 23 متوز 
يوليو الثورية وحتديدا بقائدها الكبري جمال 

عبد النا�صر اال ان عبد احلليم حافظ ظل فنانا 
حمبوبا من كل امل�صريني والعرب علي اختالف 

مناهجهم الفكرية وال�صيا�صية الذين عّدوا 
مطربهم الناه�س الذي يحرك يف ذواتهم كوامن 

ال�صجن الدفني ويغني لهم ويتغني بغدهم 
يف ظل احلرية والدميقراطية واال�صرتاكية 

املن�صودة. 

لي�صبح النجم الفني الغنائي رقم 1 بني �صرائح ال�صعب 
امل�صري والعربي كافة �صواء ب�صواء، فاليتيم الذي فقد 

اباه قبل ان يولد وفارقته امه ايل االبد حلظة والدته 
وداهمته البلهارزيا مبكرا من كرثة غط�صه يف ترعة 

احللوات )قريته( طحنته وعجنته وخبزته االحداث 
اجل�صام بانيابها احلادة قبل ان ي�صل ال�صابعة من عمره

ال�سور االخرية لعبد احلليم حافظ قبل وفاته
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يقمن بحركات و�صكنات اقل ما ميكن 
و�صعها به بانها تخد�س االدب والذوق 
واحلياء فتحية حلليم يف ذكري رحيله 

ويقينا بان منوذجه الراقي يف الفن 
واحلياة واملواقف �صيمكث مدة طويلة 

قبل ان يطويه غبار الن�صيان 
2

رحل املطرب عبد احلليم حافظ 
عن عمر مل يتجاوز )48 ( �صنة .. 

ق�صي معظمه مري�صا يوؤدي �صريبة 
�صباحته يف ) ترعه( قريته احللوات 

التابعة اإيل مدينة الزقازيق مبحافظة 
ال�صرفية يف م�صر... اذ ا�صيب مبر�س 

البلهارزيا الذي ظل ينخر يف كليته 
مبرور االيام . كان عبد احلليم الذي 
انطلق غنائيا يف حفلة عامه بحديقة 

االندل�س العامة بالقاهرة بعد �صتة 
اأ�صهر من انطالق ثورة 23 متوز عام 

1952 بقيادة الزعيم الكبري جمال عبد 
النا�صر .. غني يف هذه االحتفالية 

اغنية ) �صافيني مره ( من كلمات 
�صمري حمبوب واحلان حممد املوجي 

... فانطلق من خاللها حملقا يف 
االعايل .. وهي االغنية نف�صها التي 

مل حتقق جناحا يف حفلة عامة اخري 
باال�صكندرية قبل مدة ق�صرية 

وتا�ص�صت بعلمه او بدونه موؤ�ص�صة 
بريوقراطية ع�صكرية يرا�صها نائبه 

امل�صري عبد احلكيم عامر والتي 
اهملت اجلي�س وان�صرفت ايل تامني 

م�صاحلها ال�صخ�صية منغم�صة يف 
مالذها احل�صية ومكا�صبها ... علي 

الرغم من ال�صفحة النا�صعة للجي�س 
امل�صري العظيم ووجود �صباط كبار 

متيزوا بالب�صالة وال�صجاعة والدرجة 
العالية باالح�صا�س الوطني والقومي 
ك�صعد الدين ال�صاذيل وح�صني مبارك 

والفريق ال�صهيد عبد املنعم ريا�س 
وغريهم ... ومع كل ذلك فقد ظل 

عبد النا�صر ب�صخ�صيته الكارزمية 
ال�صاحرة ... علي قدر كبري من 

امل�صداقية والب�صاطة وحياة التق�صف 
ايل ان ح�صلت النك�صة يف 5 حزيران 

1967 ... وكان ليلتها... ) بدال من 
التهيوؤ الع�صكري املطلق ملواجهة العدو 

ال�صهيوين اثناء االزمة ال�صديدة بني 
م�صر و�صوريا واالردن ولبنان مع 
ا�صرائيل ( اقول كان الفريق االول 

الطيار حممد �صدقي حممود قد اقام 
حفلة �صمر دعا اليها كبار �صباط 

القوات امل�صلحة ا�صتمرت ايل �صاعات 
متاخرة من تلك الليلة يف حفلة من 

حفالت االفراح والليايل املالح .. 
احياها الفنانون والفنانات امل�صريات 

لي�صتيقظ االخوة ال�صاهرون يف 
ال�صباح ويجدوا بان ا�صرائيل قد 

دمرت 80 % من قوة الطريان امل�صري 
التي ّكد وّجد عبد النا�صر وح�صل 

علي جميعها بالقرو�س واملعاهدات 
من الدول ال�صديقة ... يف املع�صكر 

اال�صرتاكي يومئذ وباملنا�صبة ... فان 
الكاتب امل�صرحي ال�صوري �صعدالله 

ونو�س كان قد ا�صتوحي فكرة كتابة 
امل�صرحية ال�صاخرة )ليلة �صمر من اجل 

5 حزيران ( من احتفالية تلك الليلة 
احلمراء ؟

ويف ليلة ما .. كنت ادير كعادتي يف 
�صاعة متاخرة من الليل.. موؤ�صر �صبط 

موجات املذياع يف راديو القيثارة 
الذي املكه ..والذي - اقولها بدون 
جماملة او دعاية هو منتوج عراقي 

م�صرف جدا ل�صركة ال�صناعات اخلفيفة 
العاقية امل�صاهمة اقول كنت ابحث عن 

حمطة تبث برناجما ثقافيا .. وعلي 
حني غرة طرق �صمعي غناء جميل 

لعبد احلليم حافظ... من خالل اغنية 
) توبة (والتي كنت قد �صمعتها يف 

فجر طفولتي من جارة لنا يف حملتنا 
القدمية تدندن بها وعندما �صالتها 

عن االغنية قالت انها ملطرب نا�صئ 
ا�صمه عبد احلليم حافظ ومن يومها 
�صغفت باغاين عبد احلليم التي كان 

يلحنها له عبدالوهاب وحممد املوجي 

وكمال الطويل ومنري مراد وحممود 
ال�صريف واخرهم بليغ حمدي 

وكانت الفرقة املو�صيقية امل�صاحبة 
له بقيادة �صديق له عندما كان يدر�س 

يف معهد املو�صيقي العربية ا�صمه 
احمد فوؤاد ح�صن الذي ا�صبح فيما 

بعد قائدا لفرقة مو�صيقية �صهرية 
�صميت بالفرقة املا�صية .. والذي كان 
قد تزوج يف بداية حياته الفنية من 

الراق�صة ال�صهرية )جنوي ( وهي 
فل�صطينية اال�صل واطلق عليه ا�صمه 
ف�صارت تدعي )جنوي فوؤاد( والتي 
الف فيهااحمد فوؤاد ح�صن مقطوعته 

املو�صيقية ال�صهرية )جنوي(... علي 
ايه حال فقد تلقي حليم خال�صة عطاء 

ا�صهر املو�صيقيني الذين ذكرناهم اعاله 
كما ومنحه ا�صهر كتاب االغنية احلي 
اغانيهم امثال االمري عبدالله الفي�صل 

ال �صعود وكامل ال�صناوي ومامون 
ال�صناوي وفتحي قوره وحممد حالوة 

و�صمري حمبوب وكانت اجلماهري 
العري�صة تنحني عفويا لنتاجهم 

اخلالقة ثم ان املاكنة االعالمية من 

�صحافة واذاعة و�صينما ) يومئذومل 
يكن بث التلفزيون امل�صري قد بدا ... 

النه بدا عام )1960( .قد ادت مع كل 
العوامل اعاله ايل بزوغ جنم حليم 
ال�صريع جدا يف االو�صاط واملحافل 

الفنية واالجتماعية امل�صرية علي وجه 
اخل�صو�س والعربية ب�صورة عامة 
وعودة ايل برنامج اخلا�س بوفاة 
) حليم ( من اذاعة �صوت يف ليلة 

وفاته قبل 31 عاما ... اقول ا�صتمتعت 
با�صتماع ايل برنامج خا�س قدمته 

االذاعية الناجحة مي اباظة واخراج 
املخرج االذاعي املعروف احمد فتح 

الله وكان يت�صمنها ت�صجيالت نادرة 
جدا من حفالته واغانيه ... ومن 
خالل هذا الربنامج ا�صتمعت ايل 
لقاء - مل ا�صمعه من قبل ... رمبا 
قبل وفاته بفرتة ق�صرية للملحن 

الكبري كمال الطويل .. حتدث فيهي 
با�صهاب عن �صفحات خمفية من 

رحلة عمله الطويلة امل�صنية مع عبد 
احلليم حافظ يف م�صريته الفنية 

احلافلة ... املقابلة اخلطرية ك�صف 
الطويل ا�صياء مل ي�صرح بها من قبل 

اذا اعلن بانه اأي الطويل ا�صا�صا من 
عائلة وفديه مل تتناغم تتطلعاتها 

واهدافها مع مبادئ واهداف الثورة 
امل�صرية بقيادة عبد النا�صر - منذ 

البداية . لكنه مع ذلك حلن لها وظف 
اإمكاناتها الفنية الفذة يف خدمتها 

علي االقل من النا�صر االعالمية 
وهي ناحية مهمة جدا جدا يف بناء 

النظام النا�صري . لكن الطويل اخر 
بانه بعد النك�صة �صع بانه وجيله قد 
�صللوا ب�صعاراتبارقة ومبادئ اكرث 
بريقا ايل درجة بان �صالح جاهني 
ال�صاعر ور�صام الكاريكارتري الذي 

كتب اجمل اغاين الثورة . وقائدها 
ر�صم �صورة كاريكتورية له ولعبد 

احلليم حافظ وكمال الطويل قد و�صع 
واحد منهم يده علي )بقو( اأي فمه 

اأي اخر�صو بالنك�صة و�صدموا بالبناء 
الع�صكري اله�س ومواجهة اعتي 

عدوا لالمال العربية كلها وهي الكيان 
ال�صهيوين . علي اية حال لقد حد عنا 

بال�صعارات الرباقة ... وخدعنا النا�س 
من خالل فننا بايهام النا�س ب�صحة 
تلك ال�صعارات فكيف يكون النجاح 
واالنت�صار . ما مل توجد موؤ�ص�صات 

جمتمع مدين وبرملان دميقراطي 
منحني واعالم حر يقبل االخر وخطط 

برامج تنموية فاعلة تقفز باملجتمع 
ماديا ومعنويا ايل االمام . لقد ن�صي 
احلاكمون كل �صئ اال العناية بامنهم 

ال�صخ�صي واعالمهم .
وهذا كالم خطري للفنان الكبري 

حر�صت علي �صياغة ما اقتنعت منهما 
من افكار وب�صرعة العيد �صياغته 
بكالمي انا ) اأي كاتب الزاوية ( . 

ويظل كمال الطويل الذي تويف من 
قبل اقل من عامني و�صبعني �صنة . 

بانه. �صالح جاهني كان قد ح�صر له 
اغنية ثورية ا�صمها ) �صورة ( لتلحن 

وتذاع يف عيد الثورة عام )1966( 
... فات�صل به حول املو�صوع فرف�س 
الطويل عر�س ال�صاعر جاهني . قائال 
وانه وان كرث ما يلم�صه من انتهاكات 

وجتاوزات من خالل اجهزة النظام 
النا�صري علي النا�س و�صيطة اجهزة 

القمع علي كل �صئ . فانه �صوف لن 
يلحن من م�صادر حريات النا�س 

واموالهم . وت�صادف وان ذهب يف 
زيارة ايل بيت عبد احلليم حافظ 

ليبلغه اعتذاره عن االمر وانه يروم 
ايل ال�صفر ايل اخلارج ب�صحبة 

زوجته .. واثناء ذلك قطع عليه كالمه 
بنوع من احلده احد �صيوف عبد 

احلليم حافظ وكان �صخ�صا يف بداية 
اربعيناته قائال : ال ميكن ان ت�صافر من 

غري ان تلحن لعبد احلليم حافظ ن�س 
�صالح �صاهني ال�صعري . فقد فوجئت 
من كالمه لكني عر�صت فيما بعد انه 

�صابط كبري فقال يف خمابرات النظام 
واجهزة املرحوم حممد التابعي ... 

الذي حذر يف الوقت نف�صه تبعات 
رف�صه للتلحني طاملا ان ) �صم�س بدران 

( عرف باملر وي�صرت�صل الطويل قائال 
: لكنني ا�صررت علي ال�صفر وفعال 

راجعت دوائر ال�صفر يف اليوم التايل 
ال اجد ا�صمي يف قائمة املمنوعني 
من ال�صفر ويبدو والكالم ما زال 

للطويل وان �صم�س بدران قد عمل ذلك 
الجباره علي تلحني اغنية ) �صورة 

( لتذاع يف اعياد الثورة لعام 1966 
لكي يرفع املنع .. اذعن لالمر وحلن 

اغنية ) �صورة ( وكانت بحق من اجل 
اغاين ثورة يوليو . ويف اللقاءات 

نف�صها حتدث الطويل عن �صاحب عبد 
احلليم للزعامة وال�صيطرة والتفرد 

.. اذ كان يقوم بقيادة الفرقة املا�صية 
بنف�صها عندما كان يغني ... متجاهال 

بان احمد فاد ح�صن يقودها ويوزع 
ان�صطتها املو�صيقية . مما كان ي�صبب 

الحمد فوؤاد ح�صن احراجا امام فرقته 
مثلما ي�صبب له جرحا يف كربيائه 
. لذلك ا�صتمتعت عالقته احلميمة 

بالربود يف اواخر ايام حياة حليم . 

اأفالم عبداحلليم حافظ ، بداأً بلحن الوفاء اىل اأبي فوق ال�صجرة ، اإ�صتطاعت اأن حتقق جناحًا 
وا�صحًا بني اأفالم الفرتة . وبالتايل اأ�صافت اإليه واىل م�صواره الفني الكثري ، لي�س بتفوقها 

الفني ، ولكن بالتيمة الروائية املت�صابهة لتلك االأفالم .. ال�صاب الذي يواجه العديد من املتاعب اأو 
العقبات ، احلاجة املادية ، االإخفاق يف بلوغ الهدف ، االإ�صابة مبر�س خطري ، ال�صياع بني اأبوين 

منف�صلني ، الت�صحية باحلب تو�صاًل الإ�صعاد احلبيب وغريها من املوا�صيع
وقد اأ�صافت رحلة املعاناة مع الفقر واملر�س ، بعدًا جديدًا يف املاأ�صاة التي الم�صت م�صاعر 

املعجبني بفن عبداحلليم حافظ ، فهو ذلك ال�صاب اليتيم الذي ق�صى طفولته يف امللجاأ ، ومل 
ينقذه من امل�صري املوؤمل �صوى موهبته واإ�صراره على حتدي كل هذه الظروف. واإن مالم�صة 

م�صاعر املتلقي مباأ�صاة تكاد تبدو �صخ�صية، قد اأدى بالفعل اىل جناح االأفالم التي قام ببطولتها 
عبداحلليم حافظ، فمعظم اأفالمه تقرتب من حياته كما كانت . وكان البع�س يت�صور ـ فعاًل ـ اإن هذا 

الفيلم اأو ذاك ، يروي جانبًا من حياة الفنان . فقد حر�س عبداحلليم على مزج الواقع باخليال 
، وجنح يف خماطبة املتلقي باأفالم واأغنيات ي�صهل ن�صبتها اىل جوانب من حياته احلقيقية. 

وكان ذلك عاماًل موؤكدًا يف توثيق ال�صلة بني عبداحلليم وجمهوره. فاملتلقي ي�صتطيع اأن ي�صع 
يديه على ملمح اأو مالمح من حياته يف معظم االأفالم التي قام ببطولتها ، �صواء جاء ذلك بتزكية 

من عبداحلليم ، اأو اإن االأمر ينت�صب اىل امل�صادفة البحتة ، فاإن املطرب ال�صاب خريج معهد 
املو�صيقى ، الذي ين�صد حتقيق ذاته يف دنيا الغناء، هو بطل فيـلم )حلن الوفـاء ( .. وفيلم )دليلة 

( يروي ق�صة مطرب فقري يحيل �صدمته يف حبه اىل اإ�صرار على التفوق الفني، ويفلح يف ذلك 
بالفعل . كما اأن عر�س فيلم )حكاية حب ( الذي يوؤدي فيه عبداحلليم دور فنان �صاب ي�صافر اىل 

اخلارج الإجراء عملية دقيقة ، كان متزامنًا مع رحلة حقيقية قام بها عبداحلليم للخارج بهدف 
اإجراء واحدة من العمليات العديدة. ثم اإن التيمة التي تتكرر يف العديد من اأفالم عبداحلليم 

�صارع احلب ، حكاية حب ، معبودة اجلماهري هي ق�صة املطرب ال�صاب الذي ي�صعد 
من اأ�صفل ال�صلم اىل اأعاله ، ال ين�صى اأهله ونا�صة الذين ن�صاأ بينهم ، وال يقدم 

على تنازالت من اأي نوع ، حتى ولو كانت عاطفية. وكذلك اليتم ، الذي 
كان تيمة اأخرى ج�صدها عبداحلليم يف فيلمي اأيام وليايل ، اخلطايا 

، يذكر املتلقي باملاأ�صاة احلقيقية التي عا�صها الفنان. وحتى االأفالم 
التي كانت فيها �صخ�صية عبداحلليم غائبة عنها الو�صادة اخلالية ، 
موعد غرام ، فتى اأحالمي ، ليايل احلب ، اأبي فوق ال�صجرة جاءت 

تعبريًا عن اأحالم واأماين قطاعات عري�صة من ال�صباب. بينما كانت 
اأفالم عبدالوهاب واأم كلثوم االأكرث تعبريًا عن املناخ االإجتماعي 
يف الثالثينات واالأربعينات، وتعبريًا عن الطبقة االأر�صتقراطية 

والو�صطى وطموحاتها يف م�صر ، وكذلك كانت اأفالم فريد االأطر�س ، فقد 
جاءت اأفالم عبداحلليم حافظ لتعرب عن ذلك التغيري الكمي والكيفي الذي 

اأحدثته ثورة يوليو ، ويف مقدمتها ـ بالطبع ـ تغريات العالقات االإجتماعية 
، كعالقة الرجل باملراأة وعالقة الفرد باملجتمع ، ف�صاًل عن اإقرتابها احلميم من 

م�صاكل الغالبية العظمى من ال�صعب امل�صري وهي قطاع ال�صباب

مهدي عبا�س

اأفالم عبد احلليم ال�صينمائية
 

1954 ـ حلن الوفـــاء ـ اإبراهيم عمارة 
مع �صادية، ح�صني ريا�س، وداد حمدي، عبدالوارث ع�صر 

1954 ـ اأيامنا احللوة ـ حلمي حليم 
مع فاتن حمامة، عمر ال�صريف، زهرة العال، اأحمد رمزي 

1955 ـ ليايل احلب ـ حلمي رفلة 
مع اآمال فريد، �صراج منري، عبدال�صالم النابل�صي

1955 ـ اأيـام وليـايل ـ هرني بركات 
مع اإميان، اأحمد رمزي، حممود املليجي، عقيلة راتب 

1955 ـ مــوعـــد غــرام ـ هرني بركات 
مع فاتن حمامة، عماد حمدي، زهرة العال، ر�صدي اأبا�صة

1956 ـ دلــــيــلـــــة ـ حممد كرمي 
مع �صادية، زوزو ما�صي، فردو�س حممد 

1957 ـ بنات الــيــوم ـ هرني بركات 
مع ماجدة، اأحمد رمزي، اآمال فريد، �صراج منري 

1957 ـ فـتـى اأحــــالمي ـ حلمي رفلة 
مع منى بدر، عبدال�صالم النابل�صي، ح�صن فايق 

1958 ـ �صـــــارع احلــب ـ عزالدين ذوالفقار 
مع �صباح، ح�صني ريا�س، عبدال�صالم النابل�صي، زينات �صدقي 

1959 ـ حــــكـايـة حـب ـ حلمي حليم 
مع مرمي فخر الدين، عبدال�صالم النابل�صي، حممود املليجي 

1959 ـ الو�صــادة اخلالية ـ �صالح اأبو�صيف 
مع لبنى عبدالعزيز، اأحمد رمزي، زهرة العال، عمر احلريري 

1960 ـ البنات وال�صيف ـ فطني عبدالوهاب 
مع زيزي البدراوي، �صعاد ح�صني، يو�صف فخرالدين 

1962 ـ اخلــطـايــــــا ـ ح�صن االإمام 
مع نادية لطفي، ح�صن يو�صف، عماد حمدي، مديحة ي�صري 

1963 ـ يـوم من عمري ـ عاطف �صامل 
مع زبيدة ثروت، عبدال�صالم النابل�صي، �صهري البابلي 

1967 ـ معبودة اجلماهري ـ حلمي حليم 
مع �صادية، فوؤاد املهند�س، ر�صدي اأبا�صة 
1969 ـ اأبي فوق ال�صجرة ـ ح�صني كمال 

مع مريفت اأمني، نادية لطفي، عماد حمدي

عبد احلليم حافظ 
والفيلم الغنائي

يف ليلة ما .. كنت 
ادير كعادتي يف 

�صاعة متاخرة من 
الليل.. موؤ�صر �صبط 

موجات املذياع يف 
راديو القيثارة الذي 

املكه ..والذي - 
اقولها بدون جماملة 

او دعاية هو منتوج 
عراقي م�صرف جدا 

ل�صركة ال�صناعات 
اخلفيفة العاقية 

امل�صاهمة اقول كنت 
ابحث عن حمطة 

تبث برناجما ثقافيا



التحرير
-----------------

علي ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

عبد احلليم : �صنوات حتت الرتاب 
لكنه مايزال يغني..


