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“In my view, the composer,
just as the poet, the sculptor
or the painter, is in duty
bound to serve Man, the
people. He must beautify
”human life and defend it.

“إن عالقة الفنان بعمله

اإلبداعي مثل عالقة الزواج،

ولكنها تثمر األلحان واألغاين

واألفالم واألعمال اإلبداعية”.

ُولد امللحن واملطرب واملمثل فر يد األطرش يف سور يا عام

 .1910ويف التاسعة من عمره ،اصطحبته والدته مع
إخوته إىل مرص بعيداً عن نري اإلنتداب الفرنيس على سور يا
ولبنان آنذاك ،حيث استقرت األرسة هناك وحصلت على
الجنسية املرص ية.

ألهمت األم اليت كانت تحب الغناء وعزف العود

فر يد وأخته أسمهان وطورت مهاراتهما املوسيقية بل
وصاحباها يف األديرة ونوادي الغناء والطرب ،حيث كانت
تقدم عروضاً هناك.

التحق فر يد األطرش بمعهد املوسيقى يف مرص .وكان
املوسيقار الكبري ر ياض السنباطي هو من اكتشف موهبته
ّ
وتبناه وساعده يف العمل يف إحدى اإلذاعات الخاصة
وقتها .وقد استمر فر يد األطرش يف ممارسة الغناء وعزف

العود إىل أن جاءته فرصة الغناء يف أوركسرتا اإلذاعة
املرص ية الرسمية.

بدأ فر يد األطرش مرحلة جديدة يف مشواره الفين بعد أن
لفتت موهبته وموهبة أخته أسمهان نظر منتجي السينما
للظهور يف األفالم املرص ية .ويف عام  ،1941قام كل من

فر يد وأسمهان بدور البطولة يف الفيلم املوسيقي املرصي

“إنتصار الشباب” ليستهل فر يد بعدها مرحلة جديدة قام

هل تعلم؟
والدي فر يد األطرش ينحدران من أرسة
ملكية كانت حاكمة يف جبل الدروز أو جبل
العرب يف جنوب سور يا.
معلومة ممتعة
كان فر يد األطرش فر يداً يف العزف على
العود لدرجة أنه ُل ّقب “ملك العود”.

فيها بإنتاج أفالمه وكتابة موسيقاها التصوير ية.

ً
أعماال كبرية وخالدة
كان فر يد األطرش فناناً عظيماً قدم
على مستوى الغناء والتمثيل .واحتل مكانة مرموقة يف

العزف على العود .كما تمزي بإسلوبه اإلستثنايئ يف
البىن والقوالب املوسيقية ،وقد ظهر ذلك جلياً يف
عروض املقامات.

مصطلح موسيقي
املقامات :نوع من أنواع املوسيقى
الكالسيكية ذو طابع خاص من حيث البىن
والقوالب والنغمات واألنماط املوسيقية،
ويغلب عليها اإلرتجال.

