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ال�سبت �30أغ�سط�س 2008م
املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

يف الذكــــــرى الثــــــالثــة لرحيله

طــــــــه فـــارع ينتظر حمـــــــاية
حقوقه الفنية الغنائيــــــة
في مثل هذا اليوم الموافق  30أغسطس تكون قد مرت ثالث سنوات على وداع الفنان اليمني الكبير طه فارع لنا
ولوطنه اليمن الذي عشقه حتى الموت  ،فكيف ال نتذكره ولو بما تيسر لنا مما كتب عن سيرته الذاتية بنفسه؟
شاكرين ابنه المحامي نزار الذي وافانا بها وبعدد من الصور النادرة لوالده الراحل .
طه فارع يف �سطور

الوالدة والن�ش�أة:
طه حممد فارع �صالح من مواليد 1941 / 4 / 6م يف ق�سم
 Aمبدينة ال�شيخ عثمان – الفيحاء ،التي كانت تابعة لل�سلطنة
اللحجية و�آلت �إىل الإدارة الربيطانية يف  6فرباير  1882م �،أثناء
والية احلاكم الربيطاين �آنذاك امليجر جرنال “فرات�سي�س الك”،
و�أ�سندت الإدارة الربيطانية �إىل املراقب “مر�شنجي” مهمة
التخطيط ملدينة ال�شيخ عثمان التي �أقيمت على م�ساحة جماورة
للمدينة القدمية (ال�شيخ الدويل حالي ًا).
نــظم املــراقـب مـر�شـنجي مدينة ال�شيخ عـثمان يف �أربعـ ــة �أق�سـام
(� )section a,b,c,dأما الق�سم  Eفقد �شمل قرية ال�شيخ
الدويل.
و�سكن طه فارع ق�سم  Aيف ال�شيخ عثمان ،وقبل دخوله للمدر�سة
احلكومية االبتدائية التحق ب ُكتّاب الفقيه جازم ،رحمه اهلل  ،حلفظ
القر�آن الكرمي لتعلم مبادئ القراءة والكتابة ،فقد كان يف ذلك
الوقت ومن ال�ضروري للطالب قبل وبعد دخوله املرحلة االبتدائية
�أن يلتحق بالكتاب (املعالمة) حلفظ القر�آن الكرمي وان يعيد
قراءته مرة واثنني وثالثة و�أي�ض ًا حلفظ الأحاديث و�أقوال الر�سول
عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم  ،وبعد التحاق طه فارع باملدر�سة
احلكومية كان من ال�ضروري �أن يذهب �إىل (الكتُاب) يف وقت
الظهرية حتى ينتهي من قراءة القر�آن الكرمي ويختم (اخلتمة)
وبهذه املنا�سبة يحتفل به زمالئه يف الكتُاب وتوزع عليه الهدايا
وي�سمى هذا اليوم بـ (الزينة) وبقدر ما كان يعانيه طه فارع من
فقدان والدته يف �سنه املبكر ،بقدر ما حقق تفوق ًا كبري ًا يف حفظ
القر�آن الكرمي وترتيله وجتويده ب�صوته العذب الذي �أوهبه اهلل
وعو�ضه عن حرمان والدته.
وكان من عادته احل�ضور يف حلقات الذكر (املوالد) التي كانت
تقام بعد �صالة الع�شاء يف امل�ساجد وي�شعر بالن�شوة متال �صدره
وهو ي�ستمع �إىل �أنغام الذكر التي كانت تفعل يف نف�سه فعل ال�سحر،
ومبرور الوقت �أ�صبح طه فارع ي�شرتك يف تلك احللقات (املوالد)
 ،ين�شد �أنا�شيد الذكر خا�صة يف �شهر رم�ضان الكرمي والتي كانت
تقام بكرثة �أمام املنازل  .وما �أجمل هذه احللقات الدينية التي
ت�شرح ال�صدر نتذكر على �سبيل املثال :
يا نبي �سالم عليك ،يا ر�سول �سالم عليك
�صلوات اهلل عليك� ..صلى اهلل على حممد ..الخ من ذكر اهلل
ور�سوله الكرمي بتلك الأحلان والتوا�شيح الدينية العظيمة.
•در�س املرحلة االبتدائية عام  1948م يف املدر�سة
ال�شرقية احلكومية يف مدينة ال�شيخ عثمان على
�أيادي الأ�ساتذة اليابلي وعثمان عبده والباقر وكان
من زمالئه يف هذه املرحلة احمد علي عبده وعلي
غالب احلاج الدبعي..

^ على اخلشبة يغني في إحدى حفالته الغنائيه في عدن

•تلقى تعليمه املتو�سط يف مدر�سة النه�ضة العربية
بال�شيخ عثمان.
•تلقى تعليمه الثانوي يف املعهد الفني (معهد
التكنلوجيا حالي ًا) باملعال ق�سم الكهرباء.
عمل ملدة عام يف م�صايف الربيقة (ق�سم الكهرباء).
امل�شوار الفني

يتحدث الفنان الراحل يف كتابه عن م�شواره الفني الطويل بكل
�صدق وثقة واعتزاز  ،وقد اقتطفنا بع�ض ًا من �سطوره حت�سب ًا حليز
ال�صفحة :
« بد�أت م�شواري الفني وحبي للمو�سيقى و�أنا طفل �صغري وقد
كان والدي رحمة اهلل عليه من هواة التمثيل واملو�سيقى وله
�صورة تذكارية وهو مع فرقة التمثيل ويظهر يف ال�صورة بجانبه
فناننا الكبري ا�سكندر ثابت رحمه اهلل ،وكان والدي م�ستمع ًا
جيد ًا و�صديق ًا حميم ًا لفناننا الراحل احمد عبيد قعطبي،وكان
القعطبي ينزل �ضيف ًا على الوالد مبعدل مرتني يف ال�شهر(للغذاء
واملقيل) �إىل منزلنا الكائن يف حارة (الدبع) ويتناول وجبة الغذاء
هو و�إخوانه عبد الكرمي وعبد اهلل قعطبي امل�صاحبني له على �آلة
الإيقاع والدف والدربوجة ،وكان من عادة �أيام زمان �أن يذهبوا
�إىل �سوق (القات) وي�شرتونه حتى ي�ضمنوا لأنف�سهم القات املمتاز،
وهذه العادة �أخذتها من الوالد بعد �أن كربت وا�شتغلت طبع ًا.
كنت و�أنا �صغري انتهز فر�صة ذهاب الوالد والأ�ستاذ القعطبي
و�إخوانه �إىل ال�سوق لأفتح كي�س العود هذا يف الأربعينيات من
القرن الع�شرين .و�آخذ العود مقلد ًا الفنانني الذين �أ�شاهدهم
يف (املخادر) حفالت العر�س ،و�أقوم بدوزنته ع�شوائي ًا خل�سة من
�أفراد العائلة امل�شغولني ب�إعداد الطعام ل�ضيوفنا الأعزاء ،وعندما
يعلمون بفعلتي هذه وارتفاع �صوتي بالغناء ت�أتي الوالدة ،رحمة اهلل
عليها ،من املطبخ وتوبخني .
وبعد �أن ي�أتي �ضيوفنا والوالد من ال�سوق يتناولون طعام الغذاء
ويذهبون �إىل املربز مع الأ�صدقاء الذين يكونون متواجدين فيه
يومي ًا  ،وكان هذا املربز ي�سمى (مربز ُبكر) ب�ضم الباء وعندما
يحني وقت الطرب ي�أخذ طبع ًا فناننا الكبري احمد عبيد قعطبي
عوده،وقد كان من �أ�شهر مطربي زمانه وع�صره ،وقد حفظ لنا
الكثري من تراثنا اليمني،وبح�س الفنان يعرف �أن عوده قد م�سه
الأذى مني .
وقد كنت قبل �أن ام�ضغ القات ا�ست�أجر من حمالت اال�سطوانات
�صندوق الطرب القدمي (اجلرامفون) وبالذات من حمل (عزيز
فون) جمموعة من اال�سطوانات وا�شرتي (ورق التنبل) واجل�س يف
املنزل مقلد ًا الكبار يف م�ضغهم للقات واال�ستماع للأغاين.
�أ�ستطيع القول �أنني �سمعت جميع املطربني و�أعجبت بكثري منهم
،ولكن �إعجابي بفناننا الكبري احمد عبيد قعطبي كان �أكرث وكان له
الف�ضل بعد اهلل بـت�أثري و�إعجابي بالأغاين ال�صنعانية ،كما ت�أثرت
�أي�ضا باملرحلة الأوىل املبكرة بالتوا�شيح
الدينية التي كانت تقام �أمام منازل
املواطنني الذين ينذرون لوجه اهلل مبا يف
قلوبهم �أن تحُ قق لهم ،يقيمون (املوالد)
جمال�س الذكر .عندما انتقلنا من حارة
الدبع �إىل حارة العرا�سي والتي كانت
بالقرب من م�سجد (الها�شمي بحر)
كان �صوت امل�ؤذن يف كل ليلة خمي�س
الذي يقوم بالذكر وال�صالة على �سيد
الب�شر الأمني �سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم والذي كنت �أقلد �صوته بذلك
الذكر العظيم ل�سيد املر�سلني.
وبعد �أن انتهيت من املرحلة االبتدائية
انتقلت �إىل املرحلة املتو�سطة يف مدر�سة
(النه�ضة العربية) ومن حما�سن
ال�صدف وجدت �أ�ساتذتي الذين تتلمذت
على �أيديهم يف التح�صيل العلمي ويف

�إىل �صوت فناين املف�ضل،هذا قبل �أن ان�ضم �إىل فرقته املو�سيقية،
وكنت �أحفظ معظم �أغانيه عن ظهر قلب وا�شتهرت بتقليد �صوته
يف احلارة واملدر�سة ،وكنت اخرج من منزل ال�سيد حممد علي
�إ�سماعيل اغني بع�ض ما �أحفظه من �أغاين �أ�ستاذي �أملر�شدي حتى
�أو�صل �صوتي �إىل م�سمعه.
ويف يوم من الأيام بالذات يف اخلم�سينيات وخا�صة بعد �أن
افتتحت �إذاعة عدن عام 1954م ،كان يف الإذاعة برنامج ركن
الهواة الذي كان يعده ويقدمه الأ�ستاذ علوي ال�سقاف،تقدمت لهذا
الربنامج كغريي من هواة املو�سيقى والغناء ،وبعد الإذن من والدي
�سمح يل بذلك وقدمت �أغنية (خالين وراح) كلمات حممد عبد
اهلل بامطرف وحلن حممد مر�شد ناجي ،وجاء ترتيبي الأول من
بني الذين تقدموا يف تلك احللقة من برنامج الهواة و�أعجب بي كل
من ا�ستمع �إىل �صوتي.
وقد بلغ م�سامع املر�شدي �أنني قمت بتقليد �صوته يف الربنامج
والذي كان ي�صاحبنا بالعزف يومها على العود الفنان حممود
ح�سن ،الذي كان يجيد العزف على �آلة العود يف جميع �ألوان الغناء
اليمني والعربي.
ومن حما�سن ال�صدف فقد �أقيمت خمدرة لأحد �أقربائي يف حارة
الدبع وكان من بني املدعوين الفنان املر�شدي والفنان حممود ح�سن
،ف�أ�شار العري�س �إىل والدي يطلب منه �أن ي�سمح يل بالغناء ،وملعزة
العري�س عند والدي ،ط ّيب اهلل ثراه ،وافق على طلبه  ،ومل ت�سعني
الفرحة حينها ،لأنني �س�أغني و�سط احل�شد الكبري من املدعوين
وخا�صة بح�ضور الفنان املر�شدي وكذا الفنان حممود ح�سن الذي
يحفظ اللحن جيد ًا ،ف�أ�شرت للفنان حممود �أن ي�صاحبني العزف
لأغنية (خالين وراح)،و�أنا ام�شي و�سط احلا�ضرين لآخذ مكاين
بني املطربني املدعوين لإحياء احلفل �صفق احلا�ضرون ت�شجيع ًا يل
علي �أن اثبت
وقلت يف نف�سي هذه هي الفر�صة الذهبية التي يجب ّ
للجميع موهبتي واغني وجه ًا لوجه �أمام والدي الذي كان ميانع
يف دخويل جمال املو�سيقى � ،إال بعد �أن انتهي من الدرا�سة و�أمام
مطربي املف�ضل الفنان املر�شدي.
وزادين ت�صفيق احلا�ضرين حما�س ًا ب�أن اغني بكل ثقة و�إتقان
لأنني �أمام �صاحب اللحن نف�سه و�أ�ستاذي (املر�شدي) ،فغنيت
 ،وكان جمهور احل�ضور بني الكوبليه والآخر يزيد ت�صفيقهم
وت�شجيعهم حتى انتهيت من الغناء،حيث كان والدي يجل�س بني
احل�ضور بعد �أن �شعرت انه كان يف غاية ال�سرور ،و�إذا ب�أ�ستاذي
املر�شدي يناديني“ :طه كنت رائع ًا” ،ف�شكرته على ت�شجيعه يل
و�أعطاين ورقة �صغرية �أعطيها لوالدي رحمة اهلل عليه وال ادري
حمتواها ،ف�أعطيتها لوالدي،فقر�أها والدي وهز ر�أ�سه للمر�شدي
باملوافقة  ،ثم اخربين والدي طيب اهلل ثراه ب�أن املر�شدي يريدك
�أن تكون �ضمن فرقته املو�سيقية ،ومل ت�سعني الدنيا و�أنا ا�سمع من
والدي انه وافق على �أن اغني بعد �أن كان ميانع منع ًا بات ًا �أن �أمار�س
هوايتي املو�سيقية ،خوف ًا من �أن تلهني املو�سيقى وحفظ الأغاين
عن الدرا�سة  ،مع �إن املو�سيقى والأغاين كانت عندي �أف�ضل من

احلياة وهم:
حممد مر�شد ناجي ،حممد �سعيد م�سواط  ،حممد �سعيد
جراده� ،أحمد �شريف الرفاعي ،وقد ذكرت ه�ؤالء املدر�سني عن
غريهم ملا لهم من ت�أثري عميق يف حياتي  ،حتى بعد تخرجي من
مدر�سة النه�ضة �إىل املعهد الفني باملعال.
وبعد تخرجي �إىل ميدان العمل �أ�صبح ه�ؤالء املدر�سون
قدوة يل يف حياتي وت�أثرت بهم كثري ًا ملا كانوا يتمتعون به من
�سمعة طيبة و�شهرة وا�سعة وحمبة النا�س لهم ،و�أ�صبحت من اقرب
الأ�صدقاء لهم (املعذرة خرجت �شوية عن املو�ضوع) ذلك ملا لهم
من ف�ضل كبري جد ًا جد ًا بعد اهلل على حياتي الفنية والأدبية يف هذه
املرحلة الدرا�سية املتو�سطة من حياتي.
كنت ا�ستمع �إىل �صوت فناننا الكبري حممد مر�شد ناجي و�أقلده يف
�صوته حتى كان امل�ستمع �إىل �صوتي ال يف ّرق كثري ًا بني �صوتينا من
�شدة �إعجابي وت�أثري الكبري به.
يف هذه الفرتة انتقلت مع الأ�سرة من حارة العرا�سي �إىل حارة
ال�سيد علي �إ�سماعيل وكان معي يف نف�س املدر�سة رفيق عمري يف
الدرا�سة ويف جمال الفن
والعمل واحلياة �صديقي
و�أخي الفنان املرحوم حممد
�صالح عزاين ،كنت �أنا
والعزاين يف ذلك ال�سن من
العمر نقيم بع�ض احلفالت
املو�سيقية يف املنزل الذي
خال من
بجوارنا وكان ٍ
ال�سكان وتابع لعمتي �شقيقة
�أبي يرحمهما اهلل ،مقلدين
فيها ال�سينما.
وعندما ا�سمع �أن فناننا
الأ�ستاذ حممد مر�شد ناجي
يف منزل ال�سيد حممد علي
�إ�سماعيل احد �أقربائنا
يف الأ�سرة الكرمية ،كنت
اذهب �إىل املنزل ال�ستمع ^ في إحدى مشاركاته األحتفالية في دولة األمارات

