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ملف خا�ص عن  الراحل �صباح فخري
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�صباح فخري
هرم ال�سوريين الخالد.. 

وداعًا!

كتب رئي�ص التحرير ب�صار المنّير:

لأن �ل������ولدة و�لرحي������ل �������رورة، ولأن �أبناء 

�حلي������اة ياأت������ون ويذهبون بعد �أن يرتك������و� �أثر�ً.. 

فقد �أتيت ورحلت يا �صباح فخري، لكنك تركت 

هرماً �ص������ورياً من�صوباً، ل على �أر�ض جرد�ء، بل 

يف ذ�كرة تُ�صتعاد وتتجدد مع كل �إ�ر�قة �صم�ض.

يق������ول نيت�ص������ه: )لدين������ا �لفن ك������ي ل متيتنا 

�حلقيقة(.. ولأن �حلقائق ن�ص������بية يف عامل يغتني 

ويتن������وع يف كل يوم، وت������رتك يف كثري من �لأحيان 

تاأثري�ً متبايناً، بل قا�ص������ياً عند هذ� وذ�ك، �بتدع 

�لإن�ص������ان يف �صياق �أن�صنته �لتي �متدت قروناً ما 

ي�صاعده على تقبل �إيقاع �حلياة بحلوها ومرها، 

فكان �لف������ن.. وكان �لغناء �لذي رفعه �لأقدمون 

�إىل مرتبة �لطقو�ض �لإلهية.

مل يكن �لر�حل �لكبري فناناً عادياً ت�صتهويه كلمة، 

وياأخذه حلن، بل كان فناناً خالقاً �أحيا تر�ثاً كان 

�صيطويه �لن�صيان، فانت�صل من �لن�صو�ض �لباقية، 
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وبحث حتى يف ذ�كرة �لنا�ض عن تر�ث وجد بعد �أن �أحياه طريقه �إىل �خللود.

لقد �أدرك �صباح فخري بذكاء نادر، �أن �لذ�كرة �ل�صعبية يف �رقنا حتتفظ مبا ي�صدها �إىل �لرت�ث 

�لذي ن�ص������اأت عليه رغم �لتحديثات و�لتنوع �لذي طر�أ على �ملو�صيقا و�لغناء يف هذه �ملنطقة، فر�ح 

يجتهد وي�ص������يف ويحيي بعدها طرباً �ت�صم ب�صحر �لكلمة ورّقة �ملو�صيقا وعظمة �لأد�ء.. وهكذ� مل 

يختلف �لنا�ض يف �ص������ورية ولبنان وم�ر و�لعر�ق و�لأردن وفل�ص������طني و�ملغرب �لعربي يف تقييم ما 

�أهد�ه لهم �صباح فخري بكوؤو�ض �صافية حملت �لن�صوة �إىل �حلنايا و�لفرح �إىل �لقلوب.

يف �بتهاله )��ص������ِق �لعطا�ض( �لذي يذكره �لنا�ض ب�ص������كل د�ئم، و�لذي كتب كلماته وو�ص������ع �أحلانه 

حممد �ملنبجي �حللبي، ي�صدو �صباح فخري:

يا ذ� �لعطاء..

يا ذ� �لوفاء..

يا ذ� �لر�صا..

��صق �لعطا�ض تكرما

فالعقل طا�ض من �لظماأ

كئيب �لفوؤ�د فتى

غريب �إليك �أتى

يروم �لوفا فمتى

هجرين فرحت من �لبعاد

�أبكي من وجدي

وخلّى دموع �لعني جتري على خدي

�أترى زماين يعود

كامل �ملعاين و�صلك هو ن�صيبي

و�طِف بالتد�ين لوعتي �لتي بي

�صباح فخري..

اأيه���ا اله���رم املقيم.. املقي���م يف ذاكرتن���ا ال�صعبية التي خالط���ت نقاءها خالل 

ال�صنوات الع�رش الكارثية، م�صاهُد ماأ�صوية.. هل يعود �صفاء زماننا.. كامل املعاين 

وُتطفاأ لوعتنا التي بنا؟ كم نرجو ذلك يا �صباح فخري!

رحيلك وّحد �صعبنا اأيها الراحل الكبري.. فاإىل اخللد.. يا فنان ال�صعب!



www.alnnour.com

مطرب المطربين.. وداعًا

نعت وز�رة �لإعالم �ل�ص������ورية ونقابة �لفنانني، �لفنان �ل�صوري �صباح فخري �لذي تويف عن عمر 

ناهز 88 عاماً.

و�لفنان �لر�حل من مو�ليد حلب 1933، حا�ص������ل على و�ص������ام �ل�ص������تحقاق �ل�صوري من �لدرجة 

�ملمتازة عام 2007، وذلك تقدير�ً لإجناز�ته �لكبرية و�ملتميزة يف خدمة �لفن.

كما �ص������غل منا�ص������ب عدة، فانتخب نقيباً للفنانني ونائباً لرئي�ض �حت������اد �لفنانني �لعرب ومدير�ً 

ملهرجان �لأغنية �ل�صورية، و�رب �لرقم �لقيا�صي يف �لغناء عندما غنى يف مدينة كاركا�ض بفنزويال 

مدة 10 �صاعات دون �نقطاع �صنة 1968.

و�أحيا �لفنان �لعديد من �حلفالت يف �لدول �لعربية و�ملدن �لأجنبية، وح�صد �لكثري من �لألقاب 
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و�جلو�ئز و�لأو�صمة حتى �أن�صاأت م�ر جمعية فنية با�صمه.

ورغم �إعالنه �أنه �ص������يعتزل �لغناء �إذ� �ص������اع �صوته منه عام 2010 لحقه �لتكرمي تقدير�ً لعطائه 

�ملتميز، كما دخل مو�صوعة غيني�ض لالأرقام �لقيا�صية يف �أطول مدة غناء متو��صلة.

وكان �لفنان �صباح فخري بد�أ �لغناء يف �لإذ�عة �ل�صورية عام 1948، وقد ��صتهر ب�صوته �لرخيم 

وغنائه �للون �لطربي �لأ�صيل.

وعلى رغم جناحه �لفني، �إل �أن �لفنان قرر مو��ص������لة در��صته، فدر�ض �ملرحلة �لثانوية يف �ملعهد 

�لعربي �لإ�صالمي يف حلب، وتخّرج فيه عام 1952، حا�صاًل على �صهادة تاأهيل للّتدري�ض، وقد عمل 

فعاًل مدّر�صاً يف عام 1953.

و�أ�ص������بح �ص������باح فخري و�حد�ً من �أعالم �لغناء �لعربي و�لعامل و�ُ�ص������تهر يف �ل�ص������جالت �لعاملية 

للمطربني كو�حٍد من �أهم مطربي �ل�رق، وقد حّلن وغّنى �لعديد من �لق�ص������ائد �لعربية لل�صعر�ء 

�أبي �لطيب �ملتنبي، �أبي فر��ض �حلَمد�ين، م�صكني �لد�رمي، �بن �لفار�ض و�لرّو��ض، �بن زيدون، �بن 

زهر �لأندل�صي، ل�صان �لدين �خلطيب.

كما حّلن وغنى ل�ص������عر�ء معا�رين مثل: فوؤ�د �ليازجي، �أنطو�ن �ص������عر�وي، د. جالل �لدّهان، د. 

عبد �لعزيز حمي �لدين �خلوجة، عبد �لبا�صط �ل�صويف، عبد �لرحيم حممود، في�ض �هلل �لغادري، 

عبد �لكرمي �حليدري، وللفنان �صباح فخري خم�ض �أ�صطو�نات كبرية، وع�رين كا�صيت �صوت مبّدة 

�ص������اعة لكل منها، من �أعماله �لأكرث �ص������عبية، مثل )مالك يا حلوة مالك( و)خمرة �حلب ��ص������قنيها( 

و)قدك �مليا�ض(، و)يا طرية طريي يا حمامة(، و)�آه يا حلو(، من �لرت�ث و�لفلكلور �ل�صوري.

و�ص������غل �لفنان �لر�حل خالل م�ص������رية حياته �لعديد من �ملنا�صب، وهي نقيب �لفنانني يف �صورية 

ونائب رئي�ض �حتاد �لفنانني �لعرب.

كذلك، �نتُِخَب ع�صو�ً يف جمل�ض �ل�صعب �ل�صوري يف دورته �لت�ريعية �ل�صابعة لعام 1998 وع�صو�ً 

يف �للجنة �لعليا ملهرجان �ملحبة يف �لالذقية، وع�ص������و�ً يف �للجنة �لعليا ملهرجان �لأغنية �ل�صورية، 

ومدير�ً عاماً للمهرجان �لأول و�لثامن.
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�سورية تودع الراحل الكبير �سباح فخري

ممثاًل �ل�ص������يد �لرئي�ض ب�صار �لأ�صد، �صارك وزير �صوؤون رئا�صة �جلمهورية �إ�صافة �إىل �صخ�صيات 

ر�صمية وفنية وثقافية و�إعالمية ودينية وح�صود �صعبية، �صيعت دم�صق يوم �خلمي�ض 2021/11/4، 

�لفنان �لكبري �لر�حل �صباح فخري.

وتقاطرت �إىل م�ص������فى �ل�ص������امي ح�صود �مل�صيعني منذ �صاعات �ل�ص������باح لإلقاء نظرة �لود�ع على 

جثمان �لفنان، �لذي و�ص������ف باأنه �أحد �أعمدة �لطرب �لعربي �لأ�ص������يل و�لأيقونة �خلالدة يف عامل 

�ملو�صيقا.
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وحمل عنا�ر من فرقة �ملر��ص������م 

جثمان �لر�حل ملفوف������اً بعلم �لوطن 

باجتاه �ص������احة �لأمويني حيث �صارت 

من خلفهم جموع �مل�صيعني فيما كانت 

�ملو�صحات و�لقدود �لتي طاملا غناها 

فخ������ري يرتدد �ص������د�ها عرب مكرب�ت 

�ل�صوت �ملنت�رة يف �أرجاء �ملكان.

وم������ن قلب �ص������احة �لأمويني حمل 

جثم������ان �لر�ح������ل �إىل �ل�ص������يارة �لتي 

�صتقل نع�ص������ه ليطوف موكب �جلنازة 

�لرئي�صية  �ص������و�رع دم�صق  بال�صيار�ت 

مرور�ً بج�ر �ل�ص������يد �لرئي�ض و�صارع 

لتودع  �لع������دوي  و�أوتو�ص������رت�د  �لثورة 

دم�ص������ق �لفيحاء من هناك �صباحها، 

قب������ل �أن ينطلق يف رحلته �لأخرية �إىل 

م�صقط ر�أ�صه حلب �ل�صهباء.

وعند و�ص������ول �جلثم������ان �إىل حلب 

ملفوف������اً بالعل������م �لوطن������ي قادماً من 

دم�صق �إىل جامع عبد �هلل بن عبا�ض 

كانت يف ��ص������تقباله ح�صود جماهريية 

من �أهايل حلب حيث �أقيمت �ص������الة 

�جلنازة على جثمانه �لطاهر.

و�أكد �ص������ماحة �أحمد بدر �لدين ح�صون مفتي �جلمهورية يف كلمة �ألقاها عقب �ل�صالة �أن حلب 

�ليوم حتت�ص������ن وتعانق �بنها �لبار �لذي �أو�ص������ل ر�صالة �لفن با�صم �ص������ورية للعامل �أجمع وكان �صوتاً 

جمياًل تردد �ص������د�ه يف قلوب ع�صاق �لفن و�لطرب �لأ�ص������يل. وقال )�إن �صورية تكرمك �ليوم لأنك 

�أكرمتها وحتملك على �لأكتاف لأنك حفظتها يف قلبك(.

بعد ذلك �ص������يع �جلثمان حممولً على �لأكتاف وطاف به �ملوكب يف �ص������و�رع و�أحياء حلب و�صولً 

�إىل �ملقربة �لإ�صالمية �حلديثة حيث ووري �لرثى.
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دبّي توّدع �سباح فخري
 بعر�ض �سوئي مهيب في )اإك�سبو 2020(

ودع���ت دب���ّي الفنان ال�صوري الراحل �صباح فخري، بعر�ص �صوئ���ي كبري ظهرت فيه �صور �صخمة 

مللك الطرب ال�صوري على جدران قبة �صاحة الو�صل يف معر�ص )اإك�صبو 2020(.

و�صوه���دت �ص���ور ملك الطرب الأ�صيل، �صباح فخري، عل���ى قبة �صاحة الو�صل يف معر�ص )اإك�صبو 

2020( ال�صخمة بالتزامن مع �صماع اأغنيات �صهرية للفنان الراحل.

و�ص���دح �ص���وت فخري يف مدين���ة دبي باأغنية )يا مال ال�صام ياهلل يا م���ايل.. طال املطال يا حلوة 

تع���ايل.. ط���ال املط���ال طال و طول ل بتغ���ري و ل بتحول.. م�صتاق ليك يا ن���ور عيوين.. حتى نعيد 

الزمن الأول(.
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�صباح فخري
هرم ال�سوريين الخالد.. 

وداعًا!


