
“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.” 

Sergei 
Prokofiev

املعروفة باسم أم كلثوم، كانت مغنية  إبراهيم السيد،  فاطمة 
ية صغرية  وكاتبة أغاين وممثلة مرصية. ولدت أم كلثوم يف قر
وقد  مرص،  يف  السنبالوين  يف  و1904   1898 عامي  بني 
النجوم.  ملعان  تضاهي  وبراعة  ية  فطر بمهارة  عليها  هللا  أنعم 
امتدت مسريتها الفنية 60 عاماً، حىت أصبحت وال تزال الرمز 

املوسيقي األكرث عشقاً يف العامل العريب يف القرن العرشين.

عندما  ية،  القر إمام  والدها،  كلثوم  أم  رافقت  صغرها،  منذ 
واإلحتفاالت،  املناسبات  أنواع  لجميع  دينية  أغاين  يقدم  كان 
خالل  من  شائبة  تشوبها  ال  موسيقية  قدرات  فطورت 

يم. اإلستماع إىل والدها أثناء تالوته للقرآن الكر

وبعد  شبابها.  يف  عائلتها  مع  القاهرة  إىل  كلثوم  أم  انتقلت 
والشعر  األدب  تعلمت  احرتايف،  بشكل  املوسيقى  دراسة 
كتب  الذي  رامي،  أحمد  الشهري  الشاعر  وصاية  تحت  العريب 
من  املوسيقية  كلثوم  أم  ذخرية  وتتكون  لتغنيها،  مؤلفات  لها 
ين منهم  مقطوعات كتبها عدد من الشعراء وامللحنني املشهور

يا أحمد. ياض السنباطي وزكر أحمد شويق ور

مع نمو سمعتها املستمر، وتطورها لتصبح أسطورة املوسيقى، 
املعروف  العريب  املوسيقي  النظام  نفسها  كلثوم  أم  علمت 
باملقام، فأصبحت عروضها الحية معروفة بمهاراتها اإلرتجالية 
موسيقية  بمجموعة  بتحكمها  العواطف  هيج  مما  املذهلة 
فن  تجربة ممزية يف  الجمهور  غنائها  منح  لقد  بارعة.  وصوتية 

األصيل. الطرب 

)وسام  الكمال  نيشان  كلثوم  أم  منحت   ،1944 عام  يف 
الفضائل( من قبل امللك فاروق األول ملك مرص، وهي جائزة 
مخصصة حرصاً لإلناث من أفراد العائلة املالكة والسياسيني. 
لنقابة  ورئيسة  عربية،  دول  عدة  لدى  ثقافية  سفرية  وكانت 
الحكومة  يف  الفنون  لجنة  يف  وعضواً  املرصيني،  املوسيقيني 
إرثاً  كونت  الجذابة،  وشخصيتها  القوي  بصوتها  املرصية. 

موسيقيا غري مسبوق يف جميع أنحاء مرص والعامل العريب.

هل تعلم؟

يف عام 1971، خالل توحيد دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ُدعيت أم كلثوم من قبل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا 
ثراه لتقديم حفل غنايئ كجزء من اإلحتفال.

مصطلح موسيقي

الطرب: كلمة عربية تشري إىل حالة من 
بعمق وتحمله  املستمع  يتأثر  السحر حيث 

أنغام املوسيقى إىل عامل آخر.

أم كلثوم
يحفظ  أن  مغين  كل  على  “يجب 

ألنهما  الشعر،  ويقرأ  القرآن 
مخارج  وتصحيح  اللسان  لتقوية 

الحروف.” 

معلومة ممتعة

كلثوم”  “أم  به  عرفت  الذي  الشهرة  اسم 
ابنة  باسم  تيمناً  والدها  عليها  أطلقه 

وسلم-. عليه  -صلى هللا  رسول هللا دمحم 


