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 فـريـــد األطــــــرش 
 م١٩٧٤ –م ١٩١٧


 أبريل من عام    ٢١ولد فريد بن فهد باشا بن فرحان بن إسماعيل األطرش في             -

 .)١( بسوريا العربجبل في محافظة  بمدينة السويداء (*) م١٩١٧
ينتسب فريد إلى أسرة عريقة تزعمت الثورة الكبرى على الفرنسيين في جبـل         -

أحـد  ) م١٩٤٤ –م ١٨٧٥( وكان والده فهـد األطـرش   العرب في سوريا ،  
 .زعماء حرب المقاومة ضد االستعمار الفرنسي 

شاءت الظروف أن يرحل األب إلى تركيا هرباً من بطش االستعمار الفرنسي             -
الذي شن حرباً شنعاء    الذي أعلن عن مكافأة كبيرة لمن يأتي به حياً أو ميتاً ، و            

 –م  ١٨٩٥( المنـذر    عليـاء يـرة    األم متلجـأ األ  ، وأن    على أسرة األطرش  
 أقامت، و ) أسمهان(آمال  أبنتها  ووفريد   فؤاد   مع ولديها إلى القاهرة   ) م١٩٦٨

  .األسرة في حي الظاهر بالقاهرة 
) في القسم المجـاني   (الخرنفش  الفرير ب بمدرسة  فؤاد وفريد   ألحقت األم ولديها     -

واضـطرت  س يوسف ،    وألحقت أبنتها آمال بمدرسة القدي    ا ،   ليواصال تعليمهم 
وبعد  ،   األم أن تبيع مجوهراتها الواحدة تلو األخرى لتنفق على نفسها وأوالدها          

 بيوت بعض األثرياء في القاهرة      أن تبددت مجوهراتها راحت تغني باألجر في      
في محالت عمل دراسته لياألطرش يد  فرأن يقطع   ظروف الحياة    تأضطركما  

 .والمالبس األقمشة التي كانت تبيع و بالموسكي )بالتشي(

عن على البيوت   كانت وظيفة فريد أن يطوف بشوارع القاهرة يوزع إعالنات           -
وصول بضائع جديدة للمحالت التي يعمل فيها ، وكان قانعاً بهذا العمل الـذي              

                                                
، وقد ذكر فريد األطرش بنفسـه فـي    ) م  ١٩١٧ ،   م١٩١٥م ،   ١٩٠٥( ذُكرت عدة تواريخ لميالده هي      (*) 

  .م ١٩١٧حديث باإلذاعة المصرية أنه من مواليد عام 

بيـروت ، عـام   لبنان ،  ، دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر ،    ١  ط  "فريد األطرش   "  : محمد رفعت   ) ١(
 . ٩، ص م ١٩٩٥
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 العربيـة   دراسـة الموسـيقى  ه فرصةلويتيح  در عليه مرتباً ثابتاً كل أسبوع  ي
 .)١( ليشبع هوايته الموسيقية

 

حيـث  " فريد غصن   " في بداية حياته الفنية تتلمذ فريد على يد جارهم األستاذ            -
دروساً في العزف على آلة العود وأصول الغناء ولحن له عدة مقـاطع              أعطاه
 .غنَّاها 

ألتحق فريد بنادي الموسيقي الشرقي ، وقد درس فيه لمـدة ثـالث سـنوات                -
 أساتذتهلموسيقى العربية ، وكان من      في تاريخ ا  برنامجاً شامالً لمختلف المواد     

 .الذي علمه العزف على آلة العود " رياض السنباطي " 

" والشـيخ   " داود حسني   " أخذ فريد الكثير من أصول الموسيقى والتلحين عن          -
 .)٢(" محمد القصبجي " و " زكريا أحمد " والشيخ " محمود صبح 

الـذي كـان يجيـد أداء       " مد العربي   مح"  األطرش كثيراً بالمطرب     تأثر فريد  -
الموال ، حتى أنه أقتبس منه أسلوب أداء الموال والكثير من الجمل اللحنيـة ،               
وكان أسلوب أداء الموال الذي أتبعه فريد من أهم عوامل نجاحه كمطرب لما             

  .)٣(أتسم هذا النوع من الغناء من أصالة شعبية 

ا والتي كان يعمل لديه    " يعة مصابني بد " كازينوعمل عازفاً على آلة العود في        -
 إبراهيم حمودة ومحمد عبد المطلب ومحمـود        كبار المطربين والملحنين أمثال   

 التخت الذي يصاحب المطـرب      كان فريد عازفاً في     ، الشريف وأحمد شريف  
عة مصابني  وأظهر نبوغاً واستعداداً لفت نظر بدي      ،   إبراهيم حمودة أثناء الغناء   

 على أن يغني في الليالي التي يتخلف فيها إبـراهيم           طربفقررت أن تقدمه كم   
م بنزلـة بـرد لـز     ، وفي أحد األيام أصيب إبراهيم حمودة        حمودة عن الغناء    

                                                
  . ٦ ص مرجع سابق ،: محمد رفعت ) ١(

، رسـالة ماجسـتير غيـر     "أسلوب فريد األطرش في صياغة األلحان العربية  "  : صفاء محمد شوقي    ) ٢(
  .م ١٩٩٥جامعة حلوان ، القاهرة عام ، منشورة ، كلية التربية الموسيقية 

  . ٢٨٩ص  ، مرجع سابق ، "قراءات في تاريخ الموسيقى العربية "    :هنبيل عبد الهادي شور) ٣(
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ألول مرة في   كمطرب  للظهور  فريد  بسببها الفراش ، وجاءت الفرصة وأستعد       
 .كازينو بديعة 

المدير الفني  " مدحت عاصم   " الموسيقار   في تلك الليلة     كان من بين الحاضرين    -
، وأستمع إلي فريد وهو يعزف على العود ويغني فأعجب به    المصرية  إلذاعة  ل

  .)١( المصرية يغني في اإلذاعةيعزف و أن وأتاح له فرصة
عـام  "  يا ريتنى طير ألطيـر حواليـك       "له  أغنية  أول   اإلذاعة   فيقدم فريد     - 

تمع إليه عازفاً   ذي أس ، ال  (*)"  يدـي اللبابي ـيحي" من تأليف وألحان    م  ١٩٣٧
 الحقيقي لفريد كمطرب ا اللحن الذي يعتبر الميالدوأهداه هذه ومطرباً فأعجب ب

 من قبـل    كان قد قدمها   األغنية   هذهو،   الفنية إمكاناتهت األنظار إلى     لف والذي
 الحتوائها علـى مقطـع      ةذاعاإل ت من عنمو"  البيضة   إيليا"  اللبنانيالمطرب  

هكذا وضـع    .تم حذف هذا المقطع عندما غناها فريد         ولكن    ، غنائي مكشوف 
 وخاصة أن هذه األغنية سجلت على        ، أقدامه على أول طريق المجد والشهرة     

رقم غير مسبوق  ووهأسطوانة وبيع منها في ذلك الوقت عشرون ألف نسخة ، 
الشيخ علـي محمـود ،     : أمثال  والمطربات  إال في أسطوانات كبار المطربين      

 . أم كلثومفتحية أحمد ، هاب ، منيرة المهدية ، محمد عبد الو
 " أمل حب من غير  اب  "أغنية أول ألحانه    يلحن لنفسه ، وكان    فريد   بدأبعد ذلك    -

 .)٢(  "يوسف بدروس" صديقه من كلمات 


ـ ، وكـان    السـينما   مجال   أتجه فريد األطرش إلى   م  ١٩٤١عام   -  ه األول فيلم

فـي  فريـد   ، ونجـح     شقيقته أسمهان كته البطولة   الذي شار  )انتصار الشباب (
                                                

   .١٤ ، ١٢ مرجع سابق ، ص  ،١  ط "فريد األطرش "  : محمد رفعت ) ١(

 ملحن ، ولد في بيروت ، بعد أن أتم تعليمه في كلية الطب أنتقل إلـى فلسـطين                   )م  ١٩٤٣ –م  ١٩٠٠(  (*)
ثم ُأختير مديراً للقسـم الموسـيقي فـي    ، وأحترف الموسيقى ، عين مديراً للقسم الموسيقي في إذاعة فلسطين     

  .ة محطة الشرق األدنى لإلذاعة العربي

 . " فريد األطرش –نجوم الطرب "  :  قناة الطرب )٢(
-art.www://http

=&PositionId1675=asp?PeopleID.movies_actor/MovieChannel/net.tv 
12=&ChannelID15  
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طلقة لما الم ثم قام بعدها بالبطولةالسينما كما نجح من قبل كعازف وكمطرب ،      
، رسالة   لحن الخلود ،   حبيب العمر  ، أحالم الشباب   :منها  فيلماً ٣٢يقرب من   

،  الحب الكبيـر  ،    الخروج من الجنة   ، كله حكاية العمر  ، الهوى عهد ، غرام
 .والذي عرض بعد وفاته  ، وأخر هذه األفالم كان نغم في حياتي ان يا حبزم

وذلك فـي فيلمـه األول    في إدخال فن األوبريت في السينما  ليه الفضل   إيرجع   -
ا التاريخ عهد باألوبريت    بل هذ  ق كن للسينما المصرية  تولم  ،   )انتصار الشباب (

 .)١( الغنائي
فقدم الكثير من األلحان ، حركة الوطنية خدمة ال  فياألطرش بفنهشارك فريد   -

الذي صورته إدارة الشئون المعنوية     و" العربي المارد "أهمهاالوطنية الحماسية   
 مصردور العرض في جمهورية      بالقوات المسلحة للسينما وعرض في جميع     

 عـاش األوفيـاء ،      يا بالدي فيكِ   :  العديد من األغاني منها    قدم امك،  ية  العرب
 .ن يالغد ، سنة وسنت هيا رجال، لشجعان ، دعي الفجر اليوم يوم ا

 مقطوعة  ١٨ أغنية وقصيدة وأنشودة ، وألف       ٤٨٠على مدى حياته    فريد  لحن   -
 ،  قد تخطى إنتاجه الفني نطاق البالد العربية إلى البالد األوربيـة           ، و  موسيقية

 ةعلـى أسـطوان   " وياك" األوربية لحن    األسطواناتشركات  فسجلت له أحدى    
ورغـن  ألوحينما زار القـاهرة عـازف ا   ،  البيوت األوربية     الكثير من  دخلت

كان من ضمن معزوفاته التي قدمها على       م  ١٩٤٦عام  " شو جيرالد "األوروبي
فرانـك   "الفرنسـي  الموسيقار   ، وقام  "العمر حبيب "مقطوعةمسارح القاهرة   

حبيـب  ( ض مؤلفاته مثل    االوركسترا لبع بالتوزيع الموسيقي وقيادة    " بورسيل
المطربين والمطربات  شهر   أ  ألحانه غنىكما  ،  ) العمر ، نجوم الليل ، زمردة       

 ،  ) مايا كازابالنكـا   ،   داليدا ،   ماسيان ريكوأ( في ذلك الوقت أمثال      فرنسا   في
 من ألحان  " خيالي   يا زهرة في    " أغنية  موسيقى تزفع االتحاد السوفيتي    وفي
 .)٢( " Oriental Tango"  باسم  األطرشفريد

                                                
  . مرجع سابق ، "أسلوب فريد األطرش في صياغة األلحان العربية "  : صفاء محمد شوقي ) ١(

  ." فريد األطرش -م الموسيقى والغناء الشرقي أعال"  : شبكة النيل) ٢(
  HTM.MUSIC/music/com.u5.nilenet://http 
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تركيا ،  من  م  ١٩٦٢على جائزة أحسن عازف عود في العالم عام         فريد  حصل   -
م والتي نشرت بمقتضـاها     ١٩٦٥ميدالية الخلود من فرنسا عام      حصل على   و

 وساماً وقالدة ونيشـاناً     ١٥كما حصل على    ،  أعماله في الموسوعات العالمية     
الطبقة األولى  من أبرزها وسام الجمهورية من      ، كان   من مختلف أنحاء العالم     

 . من الرئيس جمال عبد الناصر 

: وهـي   جنسـيات  ٤يعتبر فريد األطرش الفنان العربي الوحيد الذي يحمـل           -
 . المصرية واللبنانية والسورية والسودانية

وقد أوصى م ، ١٩٧٤ ديسمبر عام    ٢٦توفي فريد األطرش بمدينة بيروت في        -
 .)١(  حقق له نجاحه وشهرتهالبلد الذيدفن في مصر قبل وفاته أن ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  . ١١، ص  ٩ مرجع سابق ، ص  ،١  ط "فريد األطرش "  : محمد رفعت ) ١(
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 )٥( جـدول رقـم
 (*) نماذج من أعمال فريـد األطـرش

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 )أوبريت(بساط الريح 
 تعالى سلم
 خدي قلبي
 ما أقدرش
 دايما معاك
 بنادي عليك
 جميل جمال

 وياك
 أيدك القلب في همالك يا

 ما تقولش لحد
 مالكش حق
  السالمةسافر مع

 يا ساعة بالوقت اجري
 ليا خوفي بعده ال يطو

 يا ما جوا الدوالب مظاليم
 األمل

 )أوبريت (فارس األحالم
 

 يا علي
 بيحبني وباحبه

 نورا.. نورا 
 نجوم الليل

 خليها على اهللا
 أنا وأنت والحب كفاية علينا

 بيرم التونسي
 أنور عبد اهللا

 عبد العزيز سالم
 مأمون الشناوي

 زيز سالمعبد الع
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 عبد العزيز سالم
 صالح جودت

 مأمون الشناوي
 محمود فهمي إبراهيم

 مأمون الشناوي
 عبد العزيز سالم

 فتحي قورة
 محمود فهمي إبراهيم

 عبد العزيز سالم
 مأمون الشناوي

 
 عبد العزيز سالم
 عبد العزيز سالم

 محمود فهمي إبراهيم
 مأمون الشناوي

  الشناويمأمون
 مرسي جميل عزيز

  وعصمت عبد العليمفريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

 فريد األطرش ونور الهدى
 فريد األطرش ونور الهدى

 فريد األطرش 
 نور الهدى 

 فريد األطرش
 فريد األطرش 

 نور الهدى
يد األطـرش وإسـماعيل يـس       فر

 وصباح وعبد السالم النابلسي
 صباح
 صباح

 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

                                                
  .جع سابق رم،  "أسلوب فريد األطرش في صياغة األلحان العربية "  : صفاء محمد شوقي  (*)
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 )٥( جـدول رقـمع تاب
 نماذج من أعمال فريـد األطـرشع تاب
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 مين يعرف
 يا جميل يا جميل

 سألني الليل
 قدام عيني

 غني يا قلبي غني
  ممكن أحبكمش

 أنا وأنت لوحدنا
 الحب لحن جميل

 القلب قلبي
 حبني قد ما تقدر
 يفيد بأيه األنين
 هوا بس هوا

 زنوبه
 إيه فايدة قلبي

 يا حبايبي يا أهلي يا ناسي
 أحبك ياني

 أنا هنا والقلب هناك
 مخاصمك يا قلبي

أعـيش كـده     وحداني وح 
 وحداني

أحنا لهـا نفـدي العروبـة       
 وأهلها

 بيبيودعت حبك يا ح
 يا مجربين الهوى
 يا مجبل يوم وليله

 عبد العزيز سالم
 عبد العزيز سالم
 عبد العزيز سالم
 عبد العزيز سالم

 أنور عبد اهللا
 شريفة فتحي
 أنور عبد اهللا

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 عبد العزيز سالم

 أنور عبد اهللا
 محمود فهمي إبراهيم

 أنور عبد اهللا
 لحبروكإسماعيل ا

 عبد العزيز سالم
 فتحي قورة

 عبد العزيز سالم
 محمود فهمي إبراهيم

 
 أبو السعود اإلبياري

 
 أنور عبد اهللا
 أنور عبد اهللا

 محمود فهمي إبراهيم

 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

 صباح
 فريد األطرش

 فريد األطرش وصباح
 صباح
 شادية

 فريد األطرش
 فريد األطرش

 
 فريد األطرش وشادية

 
 فريد األطرش

 شادية
 فريد األطرش
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 )٥( جـدول رقـمع تاب
 نماذج من أعمال فريـد األطـرشع تاب
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 زينه واهللا زينه
ا اللـي اسـمه     ما يكونش د  

 الهوى
 تصدقشي أحلف لك ما

 يا سالم على حبي وحبك
 ينيمرة يهنِّ

 إياك من حبي
 حكاية غرامي
 ليه أنا بحبك

 تصبح على خير
 تقول أل
 حبيبي

 يا حالوتك يا جمالك
 قالت لي بكره

 أرحمني وطمني
 يا قلبي كفاية دق

  أنتباحبك
 روحي وروحك

 كل اشتقت
 قلبي ومفتاحه
 مش كفاية

 عذاب
 يوم مولدي  ياعدت
 أتقل أتقل
 أقولك لما أسمع

 محمود فهمي إبراهيم
 محمود فهمي إبراهيم

 
 يوسف بدروس

 فتحي قورة
 فتحي قورة

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 عبد العزيز سالم
 إسماعيل الحبروك
 مأمون الشناوي

 إسماعيل الحبروك
 مرسي جميل عزيز
 عبد العزيز سالم

 حسين السيد
 عبد العزيز سالم
 مأمون الشناوي
 صالح جودت

 عبد الجليل وهبي
 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 كامل الشناوي
 فتحي قورة

 مرسي جميل عزيز

 فريد األطرش وشادية
 شادية

 
 فريد األطرش

 فريد األطرش وشادية
 فريد األطرش 
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

  أحمدفايزة
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

  الجزائريةوردة
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
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 )٥( جـدول رقـمع تاب
 نماذج من أعمال فريـد األطـرشع تاب
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 حبيبة أمها
 ن يا بطةأكلك مني

 يابو ضحكة جنان
 يا شمس قلبي وضله
 ما نحرمش العمر
 أضنيتني بالهجر
 أنا وأنت وبس

 ال وعينيك
 يا ويلي من حبه

 تأمر ع الرأس وع العين
 على بالي على بالي

 عش أنت
 ألكتب ع أوراق الشجر

 حب زمان يا
 يا ليمونهفوق غصنك 
 كلمة عتاب

  حبيناحبينا
 غايبين يبي يااحب يا

 ليش غيركعلشان ما

 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد
 صالح جودت
 حسين السيد
 بشارة خوري

 مرسي جميل عزيز
 كامل الشناوي
 حسين السيد
 ميشيل طعمه
 ميشيل طعمه
 بشارة خوري
 ميشيل طعمه

 مرسي جميل عزيز
 ميشيل طعمه

 أحمد شفيق كامل
 توفيق بركات

 مرسي جميل عزيز
 فتحي قورة

 صباح
 صباح

 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

 فريد األطرش وهند رستم
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 وردة الجزائرية
 فريد األطرش
 فريد األطرش
 فريد األطرش

 

 


