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ملف خا�ص عن الراحل �صباح فخري
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�صباح فخري
هرم ال�سوريين الخالد..
وداعاً!
كتب رئي�س التحرير ب�شار المنيّر:
لأن ال� � ��والدة والرحي� � ��ل �� �ض��رورة ،ولأن �أبناء
احلي� � ��اة ي�أت� � ��ون ويذهبون بعد �أن يرتك� � ��وا �أثراً..
فقد �أتيت ورحلت يا �صباح فخري ،لكنك تركت
هرماً �س� � ��ورياً من�صوباً ،ال على �أر�ض جرداء ،بل
يف ذاكرة تُ�ستعاد وتتجدد مع كل �إ�رشاقة �شم�س.
يق� � ��ول نيت�ش� � ��ه( :لدين� � ��ا الفن ك� � ��ي ال متيتنا
احلقيقة) ..ولأن احلقائق ن�س� � ��بية يف عامل يغتني
ويتن� � ��وع يف كل يوم ،وت� �ت��رك يف كثري من الأحيان
ت�أثرياً متبايناً ،بل قا�س� � ��ياً عند هذا وذاك ،ابتدع
الإن�س� � ��ان يف �سياق �أن�سنته التي امتدت قروناً ما
ي�ساعده على تقبل �إيقاع احلياة بحلوها ومرها،
فكان الف� � ��ن ..وكان الغناء الذي رفعه الأقدمون
�إىل مرتبة الطقو�س الإلهية.
مل يكن الراحل الكبري فناناً عادياً ت�ستهويه كلمة،
وي�أخذه حلن ،بل كان فناناً خالقاً �أحيا تراثاً كان
�سيطويه الن�سيان ،فانت�شل من الن�صو�ص الباقية،
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وبحث حتى يف ذاكرة النا�س عن تراث وجد بعد �أن �أحياه طريقه �إىل اخللود.
لقد �أدرك �صباح فخري بذكاء نادر� ،أن الذاكرة ال�شعبية يف �رشقنا حتتفظ مبا ي�شدها �إىل الرتاث
الذي ن�ش � � ��أت عليه رغم التحديثات والتنوع الذي طر�أ على املو�سيقا والغناء يف هذه املنطقة ،فراح
يجتهد وي�ض� � ��يف ويحيي بعدها طرباً ات�سم ب�سحر الكلمة ورقّة املو�سيقا وعظمة الأداء ..وهكذا مل
يختلف النا�س يف �س� � ��ورية ولبنان وم�رص والعراق والأردن وفل�س� � ��طني واملغرب العربي يف تقييم ما
�أهداه لهم �صباح فخري بك�ؤو�س �صافية حملت الن�شوة �إىل احلنايا والفرح �إىل القلوب.
يف ابتهاله (ا�س� � � ِ�ق العطا�ش) الذي يذكره النا�س ب�ش� � ��كل دائم ،والذي كتب كلماته وو�ض� � ��ع �أحلانه
حممد املنبجي احللبي ،ي�شدو �صباح فخري:
يا ذا العطاء..
يا ذا الوفاء..
يا ذا الر�ضا..
ا�سق العطا�ش تكرما
فالعقل طا�ش من الظم�أ
كئيب الف�ؤاد فتى
غريب �إليك �أتى
يروم الوفا فمتى
هجرين فرحت من البعاد
�أبكي من وجدي
وخلّى دموع العني جتري على خدي
�أترى زماين يعود
كامل املعاين و�صلك هو ن�صيبي
واطف بالتداين لوعتي التي بي
ِ

�صباح فخري..
�أيه ��ا اله ��رم املقيم ..املقي ��م يف ذاكرتن ��ا ال�شعبية التي خالط ��ت نقاءها خالل
م�شاهد م�أ�سوية ..هل يعود �صفاء زماننا ..كامل املعاين
ال�سنوات الع�رش الكارثية،
ُ
و ُتطف�أ لوعتنا التي بنا؟ كم نرجو ذلك يا �صباح فخري!
وحد �شعبنا �أيها الراحل الكبري ..ف�إىل اخللد ..يا فنان ال�شعب!
رحيلك ّ
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مطرب المطربين ..وداع ًا

نعت وزارة الإعالم ال�س� � ��ورية ونقابة الفنانني ،الفنان ال�سوري �صباح فخري الذي تويف عن عمر
ناهز  88عاماً.
والفنان الراحل من مواليد حلب  ،1933حا�ص� � ��ل على و�س� � ��ام اال�س� � ��تحقاق ال�سوري من الدرجة
املمتازة عام  ،2007وذلك تقديراً لإجنازاته الكبرية واملتميزة يف خدمة الفن.
كما �ش� � ��غل منا�ص� � ��ب عدة ،فانتخب نقيباً للفنانني ونائباً لرئي�س احت� � ��اد الفنانني العرب ومديراً
ملهرجان الأغنية ال�سورية ،و�رضب الرقم القيا�سي يف الغناء عندما غنى يف مدينة كاركا�س بفنزويال
مدة � 10ساعات دون انقطاع �سنة .1968
و�أحيا الفنان العديد من احلفالت يف الدول العربية واملدن الأجنبية ،وح�صد الكثري من الألقاب
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واجلوائز والأو�سمة حتى �أن�ش�أت م�رص جمعية فنية با�سمه.
ورغم �إعالنه �أنه �س� � ��يعتزل الغناء �إذا �ض� � ��اع �صوته منه عام  2010الحقه التكرمي تقديراً لعطائه
املتميز ،كما دخل مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية يف �أطول مدة غناء متوا�صلة.
وكان الفنان �صباح فخري بد�أ الغناء يف الإذاعة ال�سورية عام  ،1948وقد ا�شتهر ب�صوته الرخيم
وغنائه اللون الطربي الأ�صيل.
وعلى رغم جناحه الفني� ،إال �أن الفنان قرر موا�ص� � ��لة درا�سته ،فدر�س املرحلة الثانوية يف املعهد
وتخرج فيه عام  ،1952حا�ص ً
ال على �شهادة ت�أهيل لل ّتدري�س ،وقد عمل
العربي الإ�سالمي يف حلب،
ّ
فع ً
مدر�ساً يف عام .1953
ال ّ
و�أ�ص� � ��بح �ص� � ��باح فخري واحداً من �أعالم الغناء العربي والعامل وا ُ�ش� � ��تهر يف ال�س� � ��جالت العاملية
كواحد من �أهم مطربي ال�رشق ،وقد حلّن وغ ّنى العديد من الق�ص� � ��ائد العربية لل�شعراء
للمطربني
ٍ
احلمداين ،م�سكني الدارمي ،ابن الفار�ض والر ّوا�س ،ابن زيدون ،ابن
�أبي الطيب املتنبي� ،أبي فرا�س
َ
زهر الأندل�سي ،ل�سان الدين اخلطيب.
الدهان ،د.
كما حلّن وغنى ل�ش� � ��عراء معا�رصين مثل :ف�ؤاد اليازجي� ،أنطوان �ش� � ��عراوي ،د .جالل ّ
عبد العزيز حمي الدين اخلوجة ،عبد البا�سط ال�صويف ،عبد الرحيم حممود ،في�ض اهلل الغادري،
مبدة
عبد الكرمي احليدري ،وللفنان �صباح فخري خم�س �أ�سطوانات كبرية ،وع�رشين كا�سيت �صوت ّ
�س� � ��اعة لكل منها ،من �أعماله الأكرث �ش� � ��عبية ،مثل (مالك يا حلوة مالك) و(خمرة احلب ا�س� � ��قنيها)
و(قدك امليا�س) ،و(يا طرية طريي يا حمامة) ،و(�آه يا حلو) ،من الرتاث والفلكلور ال�سوري.
و�ش� � ��غل الفنان الراحل خالل م�س� �ي��رة حياته العديد من املنا�صب ،وهي نقيب الفنانني يف �سورية
ونائب رئي�س احتاد الفنانني العرب.
كذلك ،انتُ ِخ َب ع�ضواً يف جمل�س ال�شعب ال�سوري يف دورته الت�رشيعية ال�سابعة لعام  1998وع�ضواً
يف اللجنة العليا ملهرجان املحبة يف الالذقية ،وع�ض� � ��واً يف اللجنة العليا ملهرجان الأغنية ال�سورية،
ومديراً عاماً للمهرجان الأول والثامن.
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�سورية تودع الراحل الكبير �صباح فخري

ممث ً
ال ال�س� � ��يد الرئي�س ب�شار الأ�سد� ،شارك وزير �ش�ؤون رئا�سة اجلمهورية �إ�ضافة �إىل �شخ�صيات
ر�سمية وفنية وثقافية و�إعالمية ودينية وح�شود �شعبية� ،شيعت دم�شق يوم اخلمي�س ،2021/11/4
الفنان الكبري الراحل �صباح فخري.
وتقاطرت �إىل م�ش� � ��فى ال�ش� � ��امي ح�شود امل�شيعني منذ �ساعات ال�ص� � ��باح لإلقاء نظرة الوداع على
جثمان الفنان ،الذي و�ص� � ��ف ب�أنه �أحد �أعمدة الطرب العربي الأ�ص� � ��يل والأيقونة اخلالدة يف عامل
املو�سيقا.
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وحمل عنا�رص من فرقة املرا�س� � ��م
جثمان الراحل ملفوف � � �اً بعلم الوطن
باجتاه �س� � ��احة الأمويني حيث �سارت
من خلفهم جموع امل�شيعني فيما كانت
املو�شحات والقدود التي طاملا غناها
فخ� � ��ري يرتدد �ص� � ��داها عرب مكربات
ال�صوت املنت�رشة يف �أرجاء املكان.
وم� � ��ن قلب �س� � ��احة الأمويني حمل
جثم� � ��ان الراح� � ��ل �إىل ال�س� � ��يارة التي
�ستقل نع�ش� � ��ه ليطوف موكب اجلنازة
بال�سيارات �ش� � ��وارع دم�شق الرئي�سية
مروراً بج�رس ال�س� � ��يد الرئي�س و�شارع
الثورة و�أوتو�س� �ت��راد الع� � ��دوي لتودع
دم�ش� � ��ق الفيحاء من هناك �صباحها،
قب� � ��ل �أن ينطلق يف رحلته الأخرية �إىل
م�سقط ر�أ�سه حلب ال�شهباء.
وعند و�ص� � ��ول اجلثم� � ��ان �إىل حلب
ملفوف � � �اً بالعل� � ��م الوطن� � ��ي قادماً من
دم�شق �إىل جامع عبد اهلل بن عبا�س
كانت يف ا�س� � ��تقباله ح�شود جماهريية
من �أهايل حلب حيث �أقيمت �ص� �ل��اة
اجلنازة على جثمانه الطاهر.
و�أكد �س� � ��ماحة �أحمد بدر الدين ح�سون مفتي اجلمهورية يف كلمة �ألقاها عقب ال�صالة �أن حلب
اليوم حتت�ض� � ��ن وتعانق ابنها البار الذي �أو�ص� � ��ل ر�سالة الفن با�سم �س� � ��ورية للعامل �أجمع وكان �صوتاً
جمي ً
ال تردد �ص� � ��داه يف قلوب ع�شاق الفن والطرب الأ�ص� � ��يل .وقال (�إن �سورية تكرمك اليوم لأنك
�أكرمتها وحتملك على الأكتاف لأنك حفظتها يف قلبك).
بعد ذلك �ش� � ��يع اجلثمان حمموالً على الأكتاف وطاف به املوكب يف �ش� � ��وارع و�أحياء حلب و�صوالً
�إىل املقربة الإ�سالمية احلديثة حيث ووري الرثى.
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دبيّ تودّع �صباح فخري
بعر�ض �ضوئي مهيب في (�إك�سبو )2020

ودع ��ت دب � ّ�ي الفنان ال�سوري الراحل �صباح فخري ،بعر�ض �ضوئ ��ي كبري ظهرت فيه �صور �ضخمة
مللك الطرب ال�سوري على جدران قبة �ساحة الو�صل يف معر�ض (�إك�سبو .)2020
و�شوه ��دت �ص ��ور ملك الطرب الأ�صيل� ،صباح فخري ،عل ��ى قبة �ساحة الو�صل يف معر�ض (�إك�سبو
 )2020ال�ضخمة بالتزامن مع �سماع �أغنيات �شهرية للفنان الراحل.
و�ص ��دح �ص ��وت فخري يف مدين ��ة دبي ب�أغنية (يا مال ال�شام ياهلل يا م ��ايل ..طال املطال يا حلوة
تع ��ايل ..ط ��ال املط ��ال طال و طول ال بتغ�ي�ر و ال بتحول ..م�شتاق ليك يا ن ��ور عيوين ..حتى نعيد
الزمن الأول).
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�صباح فخري
هرم ال�سوريين الخالد..
وداعاً!
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