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ثقافة وناس

موسيقى

َ
نيزك عبر فضاء األغنية المصرية

كارم محمود ...الكروان ينبعث في بيروت
تحت عنوان «أمانة عليك» ،يستعيد «مترو المدينة»
الليلة المطرب والملحن المصري الكبير .في زمن الفنان
الشاملّ ،
تميز صاحب «سمرة يا سمرة» بصوته القوي
والحاد حتى يومه األخير ،لكن مجده الفني كان بين
أربعينيات وستينيات القرن العشرين
القاهرة ــ محمد خير
ك ـ ــان ال ـط ـف ــل كـ ـ ــارم ال يـ ـ ــزال رض ـي ـعــا
ل ــم ي ـت ـجــاوز ال ـش ـهــور الـخـمـســة حني
تــوفــي س ـيــد درويـ ـ ــش ،لـكـنــه ك ــان قد
صـ ــار ش ــاب ــا ثــاث ـي ـن ـيــا ح ــن اخـتـيــر
لـ ـي ــؤدي ب ـط ــول ــة أوبـ ــريـ ــت «ال ـع ـش ــرة
الطيبة» على مسرح األوبرا املصرية
سنة  ،1957هو األوبــريــت ذاتــه الذي
سجلته اإلذاع ــة املصرية فــي نسخة
هي األنقى صوتًا .القصة الفرنسية
«ذو اللحية الــزرقــاء» الـتــي ّ
مصرها
األدي ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـحـ ـم ــد تـ ـيـ ـم ــور ول ـح ـن ـه ــا
دروي ــش ،وأدى بطولتها عزيز عيد
سـنــة  ،1920أع ــاده ــا ك ــارم مـحـمــود ـ
بصوته املــذهــل -إلــى الـحـيــاة بعدما
مــات صانعاها شــابــن .مــات املؤلف
تيمور سنة  1921عن عمر لم يتجاوز
 29عــامــا ،وم ــات سـيــد دروي ــش سنة
 1923ع ــن ع ـمــر  31ع ــام ــا .أمـ ــا ك ــارم
محمود ،املولود في  ،1922فقد امتد
به العمر -قيل ألنه حافظ جيدًا على
ص ـح ـتــه  -إل ـ ــى ع ـ ــام  .1995اح ـت ـفــظ
بقدراته الصوتية إلى اليوم األخير،
لكن مجده الفني كان بني أربعينيات
وستينيات القرن العشرين.
في مصادفة مدهشة ،يمكن مالحظة
ّ
أن الـتــاريــخ الغنائي لـكــارم محمود
يمتد بني ليلني متشابهني ،أولهما
هو «على قد الليل ما يطول» أغنية
ـ ـ أو ديــالــوغ  -االفـتـتــاح فــي أوبــريــت
«العشرة الطيبة» ،من كلمات بديع
خ ـيــري ،وثــانـيـهـمــا «أمــانــة عـلـيــك يا
ليل ط ـ ّـول» مــن كلمات فتحي قــورة،
ولحن شديد العذوبة لكارم محمود
نفسه .بـلــى ،فقد كــان ملحنًا كبيرًا،
وي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ،ك ـب ـي ـرًا ج ـ ـ ـدًا ،لـ ّـحــن
ل ـن ـف ـس ــه ولـ ـغـ ـي ــره مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء جـيـلــه
واألجيال الالحقة ،لكنه كان ذكيًا إلى
حــد أن أجـمــل ألـحــانــه كــانــت لنفسه،

وأج ـم ــل أل ـح ــان مـجــايـلـيــه ك ــان ــت له
أيـضــا .لكن كــان ذلــك  -على أي حال
 زم ــن الـفـنــان الـشــامــل .ك ــان املـطــربً
مغنيًا وملحنًا وممثال ،وكان املمثل
كــذلــك ي ـعــرف ال ـغ ـنــاء ،بــل ي ـبــدع فيه
عـنــد الـ ـل ــزوم .وف ــي «أغ ـن ـي ــات» ف ــؤاد
املـهـنــدس وإسـمــاعـيــل يــاســن وعبد
املـنـعــم مــدبــولــي أجـمــل األم ـث ــال ،أمــا
كارم محمود املمثل ،فرغم نجوميته
التي منحته البطولة فــي  19فيلمًا
خــال نـحــو  10س ـنــوات ،فــا يمكن ـ
ّ
مــع ذلــك  -تــذكــره كممثل ،عــاش إلى
اليوم وسيظل عبر صوته الساحر
ّ
الشجية.
وألحانه
كــانــت األربعينيات هــي حقبة امللك
املتوج محمد عبد الوهاب ،وبعده،
كــانــت أصـ ــوات ال يـمـكــن منافستها
منها عبد املطلب ،وفــريــد األطــرش،
وع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،والحـ ـق ــا
م ـح ـم ــد قـ ـن ــدي ــل .ك ــان ــت ت ـل ــك حـقـبــة
يـتـمـتــع ح ـتــى م ـلـ ّـح ـنــوهــا ب ــأص ــوات
ساحرة ،لكن كارم محمود ،ببساطة
آســرة وموهبة فــذة ،صعد فــورًا إلى
جــوار هــؤالء العمالقة .ورث حــاوة
ص ــوت ــه  -ك ـم ــا ي ـح ـك ــي مـ ــؤرخـ ــون -
ع ــن أب ـي ــه «أب ـ ــو ري ـ ــا» ال ـ ــذي تـجـعـلــه
الحكايات تاجرًا تارة ،وتارة أخرى
ش ـي ـخ ــا قـ ــارئـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــرآن .مـ ــا ي ــرج ــح
ال ـف ــرض ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة أن ك ـ ـ ــارم عـمــل
صـغـيـرًا فــي مـحــل إلص ــاح املــابــس
«رفا» ،ما يعني أن األب لم يكن على
األغلب من التجار أو األثــريــاء .وأيًا
كان ،فقد جاء من قريته في البحيرة
شـمــال مـصــر إل ــى ال ـقــاهــرة ليلتحق
بـ ـ «مـعـهــد ف ــؤاد األول للموسيقى»
(«معهد املوسيقى العربية» الحقًا).
صـ ــوتـ ــه ال ـ ـسـ ــاحـ ــر فـ ـت ــح ل ـ ــه أب ـ ـ ــواب
امل ـع ـهــد ث ــم أب ـ ــواب اإلذاع ـ ـ ــة .ســاعــده
أن مــديــر املـعـهــد مصطفى بــك رضــا
هو ذاتــه مستشار اإلذاعــة املصرية.

هـكــذا تـعـهــده بــالـتــدريــب فــي املعهد
م ـح ـم ــد ح ـس ــن الـ ـشـ ـج ــاع ــي ،وص ـفــر
ع ـل ــي ،ودرويـ ـ ــش ال ـح ــري ــري ،وف ــؤاد
م ـح ـف ــوظ ،وم ـن ـح ـتــه اإلذاعـ ـ ــة فــرصــة

كان ذكيًا إلى حد أن أجمل ألحانه
كانت لنفسه ،وأجمل ألحان
مجايليه كانت له أيضًا
غـنــاء أوبــريــت «لـيـلــة مــن أل ــف ليلة»
لـ ـبـ ـي ــرم الـ ـت ــونـ ـس ــي مـ ــن أل ـ ـحـ ــان مــن
سيصير أحــد رفــاق دربــه فيما بعد

أحمد صدقي .كما غنى كــارم لسيد
درويـ ــش أوب ــري ــت «شـ ـه ــرزاد» .ومــن
األع ـ ـمـ ــال ال ـج ـمــاع ـيــة إلـ ــى ال ـف ــردي ــة،
ت ـق ــدم ك ـ ــارم ب ـث ـب ــات وص ـ ــار ال ـش ــاب
العشريني ،الــذي تـخــرج مــن املعهد
ف ــي ع ـ ــام  1944م ـط ـل ــوب ــا ل ـلــرحــات
الفنية في بالد الشام ،وللسينما في
استوديوهات القاهرة .بعد تخرجه
مـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـ ـعـ ــامـ ــن ،قـ ـ ـ ــدم أولـ ـ ــى
بطوالته السينمائية أمــام الجميلة
ل ـي ـلــى فـ ـ ــوزي ف ــي «م ـل ـك ــة ال ـج ـم ــال»
( )1946الـ ــذي اش ـت ــرك ف ــي إخ ــراج ــه
كـ ــل مـ ــن ت ــوج ــو م ـ ــزراح ـ ــي ونـ ـي ــازي
مصطفى .وتــوالــت األفــام مــن «ورد

شــاه» ( )1948إلــى «معلش يا زهر»
ً
( )1950وص ــوال إلــى «ن ــور عيوني»
( )1954أمام نعيمة عاكف.
لكن في ظل انشغاالته السينمائية
ورحـ ــاتـ ــه ال ـف ـن ـي ــة ،ت ـس ـ ّـب ــب كـ ـ ــارم ـ ـ ـ
ب ـ ـ ــدون ق ـص ــد  -فـ ــي ت ـغ ـي ـي ــر ت ــاري ــخ
الغناء العربي ،حني تأخر عن موعد
إذاعــة أغنية «يا ســام» التي كتبها
امل ـخــرج حـســن اإلمـ ــام ولـحـنـهــا عبد
الحميد زك ــي .كــانــت اإلذاع ــة بصدد
بــث األغـنـيــة عـلــى ال ـهــواء ،لـكــن كــارم
ل ــم ي ـح ـضــر .ول ـع ــاج امل ــوق ــف ،تمت
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـ ـعـ ــازف مـ ـغـ ـم ــور آلل ــة
ّ
األبـ ــوا ي ـقــال إن صــوتــه جـمـيــل .كــان
العازف هو عبد الحليم شبانة الذي
أصبح فيما بعد عبد الحليم حافظ.
ً
غـنــاؤه فــي ذلــك الـيــوم بــدال مــن كــارم
مـحـمــود وضـعــه عـلــى بــدايــة طريقه
األسطوري.
أمــا ك ــارم مـحـمــود ،فــواصــل بصوته
الـقــوي الـحــاد الجميل ،امل ـ ّ
ـدرب على
يد أساتذة معهد فــؤاد األول ،صنع
تاريخه الخاص ،ومسلكه املميز في
مـســار أغنية شعبية ال ــروح ،رقيقة
ال ـك ـل ـمــات .يـغـنــي م ــن أل ـحــانــه أيـضــا
وكـ ـلـ ـم ــات أحـ ـم ــد م ـن ـص ــور «س ـم ــرة
ي ــا س ـم ــرة /م ــرة ف ــي مـ ــرة /شغلني
هــواكــي» ،يغني مــن ألـحــان محمود
ال ـشــريــف وك ـل ـمــات ع ـلــي ال ـش ـيــرازي
«عـ ـ ـل ـ ــى شـ ـ ــط ب ـ ـحـ ــر ب ـ ـحـ ــر الـ ـ ـه ـ ــوى/
رس ـيــت مــراك ـب ـنــا» ،يـغـنــي «عـنــابــي»
من كلمات كامل اإلسناوي وألحان
حلمي أمني ،ثم يعود ليلحن لنفسه
من كلمات مصطفى الطائر «والنبي
يا جميل حوش عني هواك».
الـصــوت ال ــذي ورث ــه ك ــارم مــن والــده
الشيخ أبو ريا ،أورثه ابنه محمود.
ل ـك ــن االبـ ـ ـ ـ ّـن ،ن ـج ــل امل ـغ ـن ــي وح ـف ـيــد
الشيخ ،فــضــل العمل الدبلوماسي.
ص ــار الـسـفـيــر مـحـمــود ك ــارم ،سفير
م ـصــر األس ـب ــق ل ــدى ال ـي ــاب ــان ول ــدى
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،انـ ـ ـخ ـ ــرط فــي
م ـبــاح ـثــات م ـنــع االن ـت ـش ــار ال ـن ــووي
واج ـت ـم ــاع ــات دول عـ ــدم االن ـح ـي ــاز.
حياة بعيدة عن عالم األب ،ربما ألن
كــارم وعبد الــوهــاب وقنديل وفريد
ومعهد فؤاد األول للموسيقى ...كل
ذل ــك ق ــد ص ــار بـعـيـدًا جـ ـدًا ع ــن عــالــم
الـيــوم ،عــالــم الـســرعــة ال ــذي ال يرجو
ّ
«يطول».
أهله الليل كي

ّ
ّ
فراس عنداري والشلة وجدوا أنفسهم في فنه األصيل
نادين كنعان
كثيرون يعرفون أغنياته عن ظهر قلب ويتمايلون على أنغامها ،من
ً
ّ
ّ
أصالّ .
وألن كارم محمود شكل حالة
دون أن يعلموا أنها تعود إليه
ّ
متفردة في املوسيقى الشعبية املصرية ،وأغنى أرشيفها بأعمال ال
ّ
ّ
ّ
تزال حية حتى اليوم ،قررت مجموعة من الفنانني الشباب أن تحيي
ّ
املطرب واملحلن املصري الراحل على طريقتها من خالل تقديم ثالث
حفالت خالل الشهر الحالي في «مترو املدينة» تحت عنوان «أمانة
عليك».
ب ــدءًا مــن الليلة ،سيعيد ف ــراس عـنــداري (ال ـصــورة) بصوته القوي
الـجـمـهــور إل ــى الــزمــن الـجـمـيــل ،بــرفـقــة املــوسـيـقـيــن :رض ــى بيطار
(كمنجة) ،وعماد حشيشو (ع ــود) ،وبــال بيطار (قــانــون) ،وعلي
ّ
ال ـحــوت (إيـ ـق ــاع) .ال ـف ـنــانــون الـخـمـســة ي ـشــاركــون امل ـغــنــي والـبــاحــث
املــوسـيـقــي امل ـص ــري مـصـطـفــى سـعـيــد امل ـص ــري ف ــي حـفــاتــه منذ
سنوات .عبر هذه التجربة ّ
الغنية ،رأى هؤالء ّأن أعمال كارم محمود
هي األقــرب إلى أذواقهم في املوسيقى الشعبية« .أهمية هذا الفنان
ّ
تكمن فــي أنــه لــم يعمد إلــى التغريب فــي موسيقاه .رغــم ّأن غالبية
ً
املوسيقيني املصريني آنذاك لجأوا إلى ذلك ،فاستخدموا مثال الغيتار
اإللكتروني ،أو األورغ ،أو الكمنجة في التوزيع» ،يقول عنداري في
اتصال مع «األخـبــار» .الفنان الــذي ال ّ
يتعدى عمره العشرين عامًا

ّ
ويجيد العزف على العود ،يضيف أنــه صحيح ّأن محمود «اضطر
ّ
أحيانًا إلى لعب القليل من موسيقى البوب ،إال أنه حرص على فعل
ذلك ضمن أسلوب قريب إلى التطريب».
أمــا الريبيرتوار الــذي وقــع عليه االختيار للحفالت الثالث املرتقبة،
فيضم سبع أغنيات ،هي« :أمانة عليك» (كلمات فتحي قورة ،وألحان
كــارم مـحـمــود) ،و«عـلــى شــط بحر الـهــوا» (كلمات علي الـشـيــرازي،

وأل ـح ــان م ـح ـمــود ال ـش ــري ــف) ،و«س ـم ــرا ي ــا س ـم ــرا» (ك ـل ـمــات أحـمــد
منصور ،وألـحــان كــارم محمود) ،و«يــا حلو ناديلي» (كلمات عبد
ّ
الفتاح مصطفى ،وألحان أحمد صدقي) ،و«عيني بترف» (كلمات
ّ
فتحي قورة ،وألحان محمود الشريف) ،و«عنابي» (كامل اإلسناوي،
وأرحان حلمي أمني) ،و«مشغول عليك» (كلمات فتحي قورة ،وألحان
أحمد صــدقــي) .يؤكد فــراس عـنــداري ّأن األداء سيكون أمينًا إلى
النسخ األصلية إلى درجة كبيرة« :املوسيقى هي نفسها ،باستثناء
ّ
بعض التعديالت البسيطة في ما يتعلق بالعزف واآلالت».
الشاب الذي لم يدرس الغناء بل املوسيقى العربية في املعهد العالي
للموسيقى فــي «الـجــامـعــة األنـطــونـيــة» ،ال يخفي ميله والـعــازفــون
األرب ـع ــة اآلخ ـ ــرون إل ــى الـتــركـيــز عـلــى املــوسـيـقــى الـعــربـيــة وال ـطــرب،
ّ
التعصب .ببساطة ،نحن نعرف هذا املجال
موضحًا« :ليس من باب
ّ
جيدًا ونفهمه أكثر من غيره ،لذلك نجيد ونستمتع بتقديمه» .وفي
ّ
هــذا الـسـيــاق ،يلفت ع ـنــداري إلــى أنــه ال يــرى ت ـطــورًا «فــي امل ــزج بني
الشرقي والـغــربــي .األمــر أقــرب إلــى لقاء ثـقــافــات .الـتـطـ ّـور يأتي من
ّ
الــداخــل ،واملوسيقى تشبه اللغة .لذلك أعتبر أنــه من الصعب خلط
اللغات ببعضها البعض!».
ح ـف ــات «أم ــان ــة ع ـل ـيــك» :ال ـي ــوم و 17و 24آب (أغ ـس ـط ــس) الـحــالــي
ـ ـ الـتــاسـعــة والـنـصــف م ـسـ ً
ـاء ـ ـ «م ـتــرو املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـيــروت).
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