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الفنان محمد حسن في أربعينيته

 »ذكرتك وجنبي شمعة«
الرجل الذي لم يفقد صوته
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آحمد نظيف

حسن،  محمد  الكبير،  الفنان  رحيل  قصة  تروي  الداللة،  وشديد  مكثف  بشكل 
الذي دشن حقبة من  التاريخ  2011. هذا  فبراير  الليبي، بعد  والفنان  المثقف  محنة 
الفنية والثقافية  الليبية المعاصرة، كانت الطبقة  االنقسام االجتماعي وتحلل الدولة 
أشد الفئات هشاشة وضعفًا خاللها. بنادق فبراير التي لم توفر أحداً، وحصدت أالف 
األرواح متحالفة مع طائرات الحلف األطلسي، وضعت حداً للعشرات من أرواح الفنانين 
والمثقفين الليبيين، بتهم كثيرة، كانت من بينها مناصرة نظام العقيد الراحل معمر 
انتهت  التي  والثورة  فبراير  أنصار  من  كانوا  الضحايا  من  العشرات  إن  بل  القذافي، 
حربًا أهلية شرسة، لم تبق ولم تذر. ال أحد يدعي أو يزعم أن عهد الجماهيرية كان 
باذخًا بالحرية الثقافية والفنية، لكن عهد فبراير كان يبشر بالحرية، التي استدعيت 
يومًا واحداً  أول ضحاياه،  لكنه كان  والغرب،  الشرق  الجيوش من  أجلها عشرات  من 

بعد رحيل القذافي.
أيام قليلة بعد سقوط العاصمة طرابلس في أيدي الثوار، هجمت مجموعة مسلحة 
يحمل  ولم  أحداً  يقتل  لم  الذي  الرجل  للتحقيق.  وأخضعته  حسن  محمد  بيت  على 
لم  تهمة  وهي  للقذافي،  الوالء  بتهمة  للتحقيق  يخضع  وريشته،  عوده  فقط  سالحًا، 
ينكرها حتى آخر يوم في حياته، ومن يحقق معه شباب تربوا على أنغامه في اإلذاعة 
التي  الديمقراطية  زعمهم،  حسب  والديمقراطية،  الحرية  أجل  من  ثاروا  والتلفزيون 
حرية  توجب  التي  والحرية  مخالفًا،  كان  وإن  حتى  الرأي  عن  التعبير  ضمان  تفترض 

األفراد في التعبير عن والئهم أو عدمه لمن أرادوا وكيفما أرادوا.
الكثير من زمالئه  الجميل.  التنكيل ونكران  لم يكن محمد حسن حالًة فريدًة في 
الساحة  على  المعروفة  األسماء  من  الكثير  مثله.  عانوا  والفن  الثقافة  في  ورفاقه 

الثقافية الليبية اختفت تمامًا من المشهد، فقد فضلوا الهروب إلى المنافي 
المجاورة في تونس ومصر، وبعضهم اآلخر ابتعد إلى أوروبا. لكن التهم لم 

محمد حسن ومحنة المثقف الليبي

بنادق فبراير لم توفر أحدًا، 
وحصدت أالف األرواح متحالفة 
مع طائرات الحلف األطلسي، 

وضعت حدًا للعشرات من أرواح 
الفنانين والمثقفين الليبيين، 
بتهم كثيرة، كانت من بينها 
مناصرة نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.

»الرجل الذي لم يفقد صوته«..
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أقدمت كتيبة التوحيد 
السلفية على اعتقال عدد 

من منظمي حفل إحياء 
ساعة األرض من بينهم 

المصور الصحفي عبد اهلل 
دومة في مدينة بنغازي.

تعد تقتصر على موالة النظام السابق، بل تطورت الحقًا، 
التغيرات  بعد  الرذيلة،  ونشر  والفجور  الفسق  إلى 

االجتماعية والسلطوية التي طرأت على البالد مع سيطرت 
تشكيالتها  بمختلف  المتطرفة،  اإلسالمية  الجماعات 

المنطقة  والجهادية، خاصة في  والسلفية  اإلخوانية 
الغربية والعاصمة تحديداً.

بل حتى الشرق لم يكن بعيداً عن مآل الغرب. 
يقاوم  الذي  الجيش،  سيطرة  من  الرغم  فعلى 
المشير  تحالف  أن  غير  اإلرهابية،  الجماعات 
جانبه  إلى  تقاتل  سلفية  مجموعات  مع  حفتر 
والناشطين  والمثقفين  الفنانين  حياة  قلب 
تسيطر  حيث  مقيم.  جحيم  إلى  الشباب 
للشيخ  بالوالء  تدين  التي  المجموعات  هذه 
على  ومنهجًا،  فكراً  المدخلي،  ربيع  السلفي 

الحكومة  في  األوقاف  ودائرة  المساجد  منابر 
هذه  الثني.  الله  عبد  يقودها  التي  المؤقتة، 

واالجتماعي  الديني  العام  الشأن  على  السيطرة 
أكسبتها قوة للتحريض ضد الفنانين والمثقفين، 

ونعتهم بالتكفير والتبديع والزندقة وبالتالي عزلهم 
تمتلك  كما  أصاًل.  المحافظ  االجتماعي  محيطهم  عن 

من  أكثر  في  عمدت  وقد  عسكرية،  قوة  المجموعات  هذه 
الثقافي  المجال  في  ناشطين  على  القبض  إلقاء  إلى  مناسبة 

بتهم »أخالقية« منطلقة من مفهومها الضيق والرجعي للفن والجمال، 
وحصره في »الفساد األخالقي«.

وليس بعيداً، فقد قامت هذه المجموعات السلفية، في ديسمبر الماضي، باعتقال 
الفنان وسيم عادل، بعد موجة تحريض كبيرة قادها أحد أبرز قيادات التيار السلفي 
ويدعى عبد الفتاح بن غلبون أحد عناصر قوات الصاعقة التابعة للجيش، حيث وصف 
الفنان وسيم عادل أنه فلسطيني وخبيث يدعو لنشر الرذيلة بين فتيات بنغازي، وذلك 
على خلفية إقامة حفل فني لطالبات خريجات بمدينة بنغازي. وقبل ذلك، أقدمت كتيبة 
بينهم  إحياء ساعة األرض من  اعتقال عدد من منظمي حفل  السلفية على  التوحيد 
تنظيم حفل  واهية هي  بتهمة  بنغازي،  الله دومة في مدينة  الصحفي عبد  المصور 
دون إذن من الجهات األمنية والحاكم العسكري، وهو الحاكم نفسه الذي أصدر قراراً 
بمنع سفر النساء في المنطقة الشرقية للخارج إال بوجود محرم، وذلك بدفع من نفس 
المجموعات السلفية، المعادية للثقافة والمرأة والحياة. ثم تراجع عنه بضغط من قوى 

الشعب الليبي الحية.
التحريض  لحمالت  استمرارا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اعتبرته  الذي  األمر   
والفتاوى المتطرفة السابقة بحق شرائح المثقفين والكتاب والصحفيين واإلعالميين 
النسائيات،  والناشطات  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  المدني  المجتمع  ونشطاء 
ومحاولة لتكميم األفواه والقمع فكري ومصادرة الفكر والرأي، وانتهاًكا لحرية الفكر 

والرأي.
أزالم،  إلى  والبقية  ثوار،  إلى  الجميع  فيه  تحول  الذي  السوريالي،  المشهد  في هذا 
هذه  وخالل  الكالم.  على  حتى  وال  الغناء  على  يقوى  ال  بيته،  في  حسن  محمد  مكث 
في  الهرم  عالمة  عليه  بدت  النحيل.  جسده  ينهش  الخبيث  المرض  بدأ  الفترة، 
يتغير  لم  الباسم  الثغر  ذلك  فقط  االجتماعية.  الشبكات  على  له  نشرت  قليلة  صور 
الرجل يراقب رفاقًا له وشعراء لحن قصائدهم وفنانين  ولم تفارقه االبتسامة. كان 
عاشرهم، يسقطون واحداً تلو اآلخر، قتاًل وسجنًا وتهجيراً. إن الحسرة التي استقرت 
داخل روحه منذ سقوط ليبيا في مستنقع الفوضى، تضخمت وكبرت وتمددت حتى 
غطت كل سنتيمتر من بقعة األمل الصغيرة. كان كل يوم يمضي عليه بال غناء وال 
نشيد، ينقص من عمره وكان المرض مستغرق في نهش ما تبقى من الجسد. فقط 

كانت الروح تغني لحنًا حزينًا. وإن فقدناه فإننا لن نفقد صوته يومًا.
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محمد حسن..
سيــرة ومسيـــرة 
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عطية باني 

الفنان محمد حسن سكنه 
الخمس  مدينة  الرسمي 
قبل  االفاضل  بقرية 
بوابة مسالته باتجاه 
كانت  حياته  بداية  الخمس 
بمهنة  اشتغل  بنغازي  في 
هناك  والتحق  التمريض 
باذاعة  الموسيقي  بقسم 
على  تعرف  حيث  بنغازي 
وعبدالعزيز  عريبي  حسن 
خالد  وعبدالجليل  التومي 
الشعراء  من  والكثير 
كلمات  من   / والفنانين 
في  غنى  التومي  عبدالعزيز 
هدي  ياريح  حياته  بداية 
الراحل  الموسيقار  الحان 
انتقل  ثم   / العالم  يوسف 
للخمس وبها استقر وبدأت 
الغرب  في  بالفنانين  عالقته 
االعزاء  مع  وتواصلت  الليبي 
يمتلك  لم  الشرق  في  ايضا 
طرابلس  في  منزل  او  أرض 
علّى  عرضت  لي  حكّى   /
شيوخ  شعراء  من  أعمال 
بأموال  أنفذها  الخليج  من 
 / رفضت  ولكنني  خليجية 
غنى في قرطاج وأشترط أن 
دون  مجانَا  الدخول  يكون 
بوسام  تكريمه  وتم  رسوم 
زين  أياه  منحه  الجمهورية 
الرئيس  علي  بن  العابدين 
لي  وحكّى  السابق  التونسي 
الفنان صابر الرباعي اتمنى 
حسن  محمد  لّي  يلحن  ان 
من  لشاعر  كلمات  لحن 
تونس اسمه الحبيب االسود 
وغنت له ذكرى محمد )علّى 
ولطيفة   ) اتريد  ويش  ادلل 
)دللتني ( وغيرها / الجمهور 

الكبار يحترمه لطفي  التونسيين  للمطربين  التونسي يعرف محمد حسن كمعرفته 
بوشناق جداَ / غنت له المطربة المصرية غادة رجب ) مشكلتك وعيبك ( والفنانة وردة 
( باالضافة النغام ونادية مصطفى وغنت سميرة  ينزاد  الغال  ) كان  و   ) باعونا  لما   (
أألغنية  مهرجان  في  االول  الترتيب  على  تحصل   ) الشوق  وذوبني  عاشقة   ( توفيق 
الليبية عام 76 مناصفة بينه وبين الفنان خالد سعيد بأغنية )بالدنا زين على زين ( 
من كلمات الشاعر مسعود القبالوي وخالد بأغنية )انا اللي ظلمت القلب ( الحان كاظم 
لخالد  ولحن   ) بكاني  حكى  وأغنية  عشية  وآن   ( أغنية  السيليني  لمحمد  لحن  نديم 
سعيد )ابعدي وانسيني ( ولحن ل احمد سامي ) معيدين وديمه عيد ( و عبدالصمد 

الجمهور التونسي
يعرف محمد حسن

كمعرفته للمطربين 
التونسيين 
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النعاس ) عاشق دفء لياليهم واغنية تموت 
وهي واقفة ( وغنى معه في الخيمة الغنائية 
في رحلته للمغرب في أول ظهور لها عربيا 
عبير / فاطمة احمد / عادل عبدالمجيد / 
منهم  بعد  فيما  اخرى  ألصوات  باألضافة 
حسين   / الزواوي  خالد   / الصادق  محمد 
السعفي  لمريم  ايضا  ولحن   / الجيالني 
وخالد عبدالله وحسن كازوز / تعجبه جدا 
الحان الموسيقار علي ماهر وللفنان حسن 
في  شاركه  الذي  خاص  احتراما  عريبي 
السيرة الهاللية / قدم حفال غنائيا للجالية 
مسرح  على  بريطانيا  في  والعربية  الليبية 
ساعات   5 لمدة  بريطانيا  في  هول  البرت 
من  النجع  وملحمة  الواحة  ملحمة  لحن   /
من  نغم  ورحلة  منصور  عبدالله  اشعار 
اشعار فضل المبروك / باالضافة للملحمة 
أ شعار  الرباط وفارس ورجال من  الوطنية 
الحانه  التي شارك فيها من  الكيالني  علي 

غنى في قرطاج واشترط أن يكون 
الدخول مجاناَ دون رسوم وتم 

تكريمه بوسام الجمهورية منحه 
أياه الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي.
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قدم حفال غنائيا للجالية 
الليبية والعربية في بريطانيا 

على مسرح البرت هول 
في بريطانيا لمدة 5 ساعات

من المطربين 
العرب رويدة عطية / حسين الجسمي / لطفي بوشناق / امال ماهر / ومن الليبيين 
خالد الزواوي / ايمن االعتر / سارة / عبدالله الفقي / كتب سليمان الترهوني نص 
حسن  محمد  او  النصر  سيف  االول  غناه  من  خالف  وحدث  الليل  عليك  ليل  لو  اسمه 
وكان اللحن مختلف بين االثنين / ادخل آلة الربابة الول مرة في اغانيه في اغنية )عاتب 

عليك وخاطري واجعني (
* أستضفته في برنامج عشاق القمر لمدة ساعتين على الهواء وغنى في الحلقة 4 

أغاني جديدة / اتمنى ان تكون موجودة في مكتبة القناة الوطنية
 / الترهوني  / سليمان  زقالم  تعامل معهم عبدالسالم  الذين  الشعراء  اهم  * من 

فضل المبروك / فرج المذبل / محمد الفيتوري / عمر رمضان /

عبدالله منصور / محمد اميمة / علي الكيالني

اهم االغاني البارزة في مسيرته

ياريح هدي / من طبرق طير ياحمام / التجرحيني / جيتك / غالي ياغالي / مطلوق 
تعالى خبر   / النوم  الغوالي كان  اينسينا   / ياحمامة طيري طيري   / سراحك ياطوير 
ياودي زين / فوق العوالي / ايسلم عليك العقل / الال مارحل / نا عقلي دليلي / الليل ليل 
/ ليش بطى مرسالك عني / طق العود / رجال ونسوان / اليوم هنت والعلينا تهون / 
حكاية الشاي / ارسم شجرة / حبيبي تجرح فّي / لو أنك حبيبي / تحية حب / الصاحب 
/ الهرم الرابع / التي تقول السيد نام كنوم السيف العائد من احدى الغزوات السيد 

يرقد مثل الطفل الغافي في حضن الغابات / والكثير من االعمال الوطنية -
قال لّي وهو يرقد في المصحة توا ياعطيوه بنروح للخمس ونبيك اتجيني واتجيب 
الكاميرا بنسجل انا وياك كل الرحلة اللي قدمتها / اقسم بالله شعرت حينها ان محمد 
يودع ودعناه ولم نسجل مسيرته الن المرض لم يعطيه ويعطينا الفرصة / رحم الله 
اللهم  انه على ذلك لقدير -  الطيبيين االطهار  الجنة مع الصالحين  الفقيد واسكنه 

امين - الفاتحة على روحه -

التى  الكبيرة  العربية  االصوات  من 
نادية  الفنانة  الغنائية  الخيمة  في  غنت 
الفنان  الحان  من  قدمت  التى  مصطفى 
محمد حسن وكلمات الشاعر فرج المذبل  
هذه  وفي  لوالف    بحر  يا  غريق  اغنية 
الصورة التى تنشر الول مرة الفنان محمد 
حسن مع النجمة نادية مصطفى وزوجها 

الفنان اركان فؤاد.
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محّمد بالطيب 

ليست أكثر من غّصٍة عالقة، تلك التي وّرمت حنجرة الفّنان محّمد حسن في مرضه 
القاتل، ليرحل بها في سفره األخير إلى الخلود في ذاكرة شعٍب أنهكته الحروب وأدمته 
المعارك وذاكرة أّمٍة مّزقتها االنقسامات، غّصُة الوجع من مآالت وطٍن دّمرته طائرات 
الناتو وهي تقصف مدنه وتقّتل أطفاله وتهدم مستقبله بسنوات طويلٍة من الضياع. 
الموسيقي األكثر شهرًة وتأثيًرا، لم يترّدد  ليبيا األّول واسمها  محّمد حسن فّنان 
لحظة واحدة في إعالن موقفه من »ثورة 17 فبراير« وخّير االنحياز بشكٍل صريح إلى 
صف العقيد معّمر القّذافي وإلى »ثورة الفاتح من سبتمبر« التي طالما تغّنى بها حّتى 
الفنّية عند  إنهاء مسيرته  كّلفه  الذي  الخياُر  الّثورة«، وهو  بـ«فّنان  أدبياتها  ُسمّي في 
ليبيا..  غرب  الخمس  بمدينة  بيته  في  واالنزواء   2011 العام  نهاية  الّنظام  سقوط 

كانت النهاية باردًة وموجعة وحزينة.
عبر  الطويلة  الحياة  دورة  كانت،   2017 العام  في  وإليها   1946 سنة  الخمس  من 

سبعة عقود قّضى جّلها سائًرا على درٍب موسيقيٍّ طويل في مسيرًة استثنائّية 

عن محّمد حسن. ..

ِذكرتك وجنبي شمعة

محّمد حسن فنّان ليبيا األّول 
واسمها الموسيقي األكثر 

شهرًة وتأثيًرا.
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الفّني  المجد  من  عرٍش  على  متربًعا  خاللها  حسن  محّمد  عاش  ومتفّردة، 
الفنانين  من  أجياال  خّرجت  مدرسة  بحجم  مشًعا  عتيق،  ليبي  بزّي  ملتحًفا 
الليبيين والعرب.  مثّقف نموذجي بكل أوجه االلتزام السياسي والفكري، عاش حياته 
بفكرة  القّذافي، مؤمنا  العقيد معّمر  له  نّظر  الذي  بالمفهوم  »الّثورة«  لفكرة  منتمًيا 
األّمة العربّية حاماًل لهمومها من فلسطين إلى كل قضاياها الموجعة، غّنى ألطفال 
الحجارة وغّنى للحب والعواطف وللمشاعر اإلنسانّية النبيلة، غّنى للوجع والفراق وأحيا 

خاللها تراث ليبيا الغنيَّ بعشرات األلوان الموسيقّية المتنّوعة. 
كان محّمد حسن فّنان المالحم الكبيرة مسكوًنا بالتراث والتاريخ والثقافة الّشعبّية، 
السيرة  على  منصور  الّله  عبد  الشاعر  صحبة  يشتغل  المثال  سبيل  على  ظّل  فقد 
الهاللّية لمّدة ست سنوات كاملة ثّم قّدم العمل في نسخته األولى لمّدة أربع ساعات 
الفنّية  حسن  محّمد  عالقات  محمد.  ذكرى  الّراحلة  الفنانة  مع  باالشتراك  متواصلة 
ذكرى  مثل  العربي  العالم  في  الفنانات  لكبار  لّحن  فقد  وواسعة  كبيرة  وعربًيا  محليا 
غشام  ونوال  نصري  وأصالة  سعيد  وسميرة  العرفاوي  ولطيفة  رجب  وغادة  محّمد 

وأيًضا وخاصة الفنانة الكبيرة وردة. 
في معظم أعماله الغنائّية تعامل محّمد حسن مع كبار الشعراء الليبيين على رأسهم 
علي الكيالني وعبد الله منصور والشاعر المرحوم »سليمان الترهوني«، حيث يعتبر 

هذا الثالثي من أهم الشعراء الذين ساهموا في مسيرة الّراحل محّمد حسن. 
أغنية  أّن  مفادها  قّصة  الليبية  الثقافية  الّساحة  في  ُتروى  الترهوني  سليمان  فعن 
»وينك وينك« التي غنتها الفنانة أميرة وعدد من الفنانين الليبيين من بينهم الفنان 
الشعبي عصام العبيردي، والتي لّحنها محّمد حسن ولم يغّنها، كتبها الترهوني في 

المستشفى كعتاب لصديقه محّمد حسن الذي لم يزره 
حسن  محّمد  فتأّثر  ابنه،  عبر  له  وأرسلها  مرضه،  في 
الكثير من  أداءها.  كما ينظر  األغنية ولم يستطع  ولّحن 
كصورة  الكيالني،  وعلي  حسن  محّمد  ثنائية  إلى  النّقاد 
مشابعة لثنائّية أحمد فؤاد نجم والّشيخ امام، فمع اختالف 
نضاليتهم  في  األربعة  يجتمع  الفن،  ونوعية  السياقات 
كما  الكبرى،  القومّية  بالقضايا  وإيمانهم  السياسية 
يشتركون أيًضا في نقطة أخرى وهي قربهم من العقيد 
وفي  ثّم  جميًعا،  لهم  وتبجيله  القّذافي  معّمر  الّراحل 

الثنائّيتين كان رحيل الفّنان دوًما قبل الّشاعر.
الثقافة  الكثيرة والمتنّوعة أخرجت  أغاني محّمد حسن 
الليبّية إلى الساحة العربّية وكانت سفيرة لليبيا في أزمنة 

الموّشحات  فّن  على  وكبر  اإلذاعة  في  ترّبى  الذي  حسن  محّمد  والمواجهة،  الحصار 
وكان منذ بداياته مهتما بالتراث الليبي الغني جدًّا في تنّوعه، كان هو نفسه صورة 

جميلة وكبيرة لليبيا لعقود طويلة. 
الليبي  الفن  مستقبل  عن  حسن  محّمد  الفّنان  برحيل  قائًما  السؤال  يبقى  رّبما 
الفنّية  الساحة  اإلنتاج وتنّوعه مازالت  ثراء وغزارة  الليبية بشكل عام، فرغم  والثقافة 
والثقافّية الليبية تفتقد إلى »نجوٍم« كبار، اليكاد يعرف اإلنسان العربي عن الثقافة في 
الفكر  في  النيهوم  والصادق  الرواية  في  الكوني  ابراهيم  معدودة،  أسماء  غير  ليبيا 
ومحّمد حسن في الغناء والموسيقى، ال تبدو مشكلة ليبيا الثقافية مشكلة إبداع وال 
إنتاج، هي رّبما مشكلة إشعاع، وهو الشءي الذي نجح محّمد حسن في تجاوزه حّتى صار 

اسما من كبار الفنانين العرب عبر التاريخ. 
ليس من الّسهل ورّبما ليس من المفيد كثيًرا الحديث عن محّمد حسن في حياته 
على  منكبا  واللقاءات  والتصريحات  الظهور  عن  مترفعا  عاش  فالّرجل  الّشخصّية، 
مشروع فّني كبير وثقيل وطويل وكان يخّير دوًما الفّن عن الكالم، والمواقف المصاغة 
في رسالة فنّية عن التصريحات واإلعالم، وليس من الّسهل أيًضا التأريخ للشخصيات 
لكن رحل محّمد حسن بعد صراع مع ورم  الحياة،  العميقة في  تترك بصمتها  التي 
في الحنجرة التي غّصت بمآالت الوطن الحزينة ولكنه ترك لهذا الوطن ولهذه األّمة 
الشءي الكثير، وهكذا العمالقة دوما عبر التاريخ يرحلون جسًدا ولكن يخّلدهم اإلبداع. 
الكبير.  الفقد  بحزن  خلفه  لرّددت  حسن  لمحّمد  اليوم  العربّية  األغنية  تكّلمت  لو 

..ذكرتك وجنبي شمعة.

تعامل محّمد حسن مع كبار الشعراء الليبيين 
على رأسهم علي الكيالني وعبد اهلل منصور 
والشاعر المرحوم »سليمان الترهوني«، حيث 

يعتبر هذا الثالثي من أهم الشعراء الذين 
ساهموا في مسيرة الرّاحل محّمد حسن. 
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حليمة التواتي/ حسين مفتاح

لم يكن رحيل قامة فنية، ورمز وطني بوزن محمد حسن، حدثا عابرا في ذاكرة الشعب 
فرادته  على  والمختلفون  الفرقاء  واتفق  الجميع،  عندها  وقف  فارقة،  عالمة  كان  بل  الليبي، 
وتمّيزه، في حالة من الحاالت النادرة التي لم تعد شيئا مألوفا في ليبيا، وألن رحيل محمد 
حسن لم يكن حدثا عاديا، كان لزاما أن يولى اهتماما غير عادي، وانطالقا من دورها في 
إعطاء الرجل حقه رصدت »بوابة إفريقيا اإلخبارية« شهادات وكلمات تأبين عدد من الفنانين 

والملحنين والمثقفين واإلعالميين.

الشاعر والكاتب رامز النويصري، مؤسس موقع بلد الطيوب
جزء من المشروع الفني الليبي

الفنان محمد حسن، هو أحد أجزاء المشروع الفني الليبي، وهو مشروع يعكس الثقافة 
والتراث الليبيْين. وإن كانت األغنية الليبية الحديثة قد استفادت من التأثيرات المشرقية، 
فإن ما يميز الراحل محمد حسن، هو تركيزه على االستفادة من التراث الليبي، وما يحفل 
به من غنى على صعيد الكلمات والصور الشعرية، لمعرفته بارتباط المواطن الليبي بتراثه 
الشعبي. عندما بدأ الفنان الراحل محمد حسن، رحلته الفنية، كان متأثرا بالتيار الذي كان 

موجوداً وقتها، وهو األغنية الحديثة، التي تأثرت بمثيلتها العربية، وبشكل خاص 

الرحيل الصامت
بعد نصف قرن من العطاء

محمد حسن.. في عيون المثقفين الليبيين:

رامز النويصري

الراحل في آخر ايامه في المستشفى
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المصرية، لكنه بعد أن تمكن من أدواته الفنية، خاصة على صعيد التلحين، أراد أن 
يكون مختلفًا، لذا توجه إلى احد مصادر الثقافة الليبية، وهو الشعر الشعبي  والتراث 
الشعبي، فعمل على إعادة إنتاجه بطريقة مختلفة، بعيداً عن صورته النمطية، فهو 
فنان يختار بعناية كلمات األغاني التي يقوم إما بغنائها أو تلحينها، إذ تشترك جميعها في 
قوة كلماتها، وجمال صورها، وهو لم يختر قالبًا واحداً لهذه األعمال الغنائية، فقدم األغنية 
خاص  حنين  لي  لكن  مميزة،  الراحل  أعمال  كل  والمغناة.  والملحمة،  والجماعية،  المفردة، 

لثالث أغان هي؛ بالدنا زين علي زين، كان اللوم ينسينا الغوالي، يسلم عليك العقل.

 الصحفي خليل عريبي، نقيب فناني بنغازي سابقا 
صاحب اللحن النابع من وجدان الناس

يقول خليل عريبي إن ما يحسب لمحمد حسن أنه فنان مجتهد متجدد، برز نجمه بسرعه 
النحيازه إلى اللحن النابع من وجدان الناس، والمرتبط بالبيئة الليبية والثقافة الشعبية، التي 
وجد فيها المتلقي أحاسيسه ووجدانه ومشاعره، وهذا ال يعني إلغاء تجارب من سبقه بل إن 
محمد حسن، استفاد كثيرا ممن سبقه وممن تتلمذ علي أيديهم وعندما تمرس وتشبع 
من إبداعات أساتذته، وظف هذه التجربة والخبرة ليقدم من خاللها أسلوبه المتميز، الذي 
به بالدنا  الذي تزخر  والمتنوع  والغزير  الثري  الشعبي  الموروث  إلى  واتجه  لنفسه  ارتضاه 
لونا  لنفسه  وليصنع  سبقه،  من  بتجارب  تجربته  ليمزج  وجنوبها،  شمالها  وغربها  شرقها 
مميزا صعد به إلى مصاف النجوم وشد إليه االنتباه واألنظار والقلوب، وقدم مدرسة لحنية 
فنية جديدة متميزة صعدت باألغنية الليبية إلى مراحل متقدمة، بدأت برحلة نغم مرورا 

بالخيمة الغنائية وصوال إلى النجع في مسيرة تميز وإبداع وتفوق.
كان  حسن  محمد  المبدع  الفنان  أعمال  من  انتباهه  شد  ما  أكثر  أن  عريبي  ويضيف 
جوهرته المتميزة« رحلة نغم« التي طاف بنا وبها في ربوع بالدنا الحبيبة، والتي تنوعت فيها 
تعتبر إضافة  أعمال محمد حسن  أن كل  إلى  وأشار  العنائية.  واأللحان واألصوات  الكلمات 
مهمة للمكتبة الفنية الليبية ستبقي ذخرا لألجيال القادمة تؤرخ لمرحلة متميزة من مسيرة 

اللحن الليبي األصيل.

فاطمة الزهراء، مدونة ليبية ومشرفة صفحة »رحلة نغم« 
لم يكن ظال لغيره

بأكبر  الفنية  الساحة  فيه  امتألت  زمن  في  صغيرا،  أو  كان  كبيرا  الفنية  قيمته  فنان  لكل 
بل  والكلمات  األلحان  تصنعها  لم  حسن  محمد  الكبير  الفنان  وقيمة  وأجملها.  األصوات 
صنعتها شخصيته الفنية واحترامه للتراث. لم يكن الفنان الكبير ظال لغيره من الفنانين، 
إليه  الحاجة  وبأمس  الزمن  ذلك  فى  نحتاجه  كنا  الذى  األصيل  الفن  قامة تصدرت  بل هو 
أثروا في  الذين  أولئك  يمكننا نسيان  فال  غيره  الساحة خلت من  أن  يعنى  ال  اليوم. وهذا 
األغنية الليبية أمثال حسن عريبي ومصطفى حمزة وعلى الشاعلية ومحمد صدقى ومحمد 
الفنية  األعمال  أروع  مرشان وسالم قدرى ونورى كمال وغيرهم من أفضل األصوات. من 
الراحل جمال عبد  الزعيم  بها عن  تغنى  نام(  )السيد  أغنية  الراحل  للفنان  التي تحضرني 
الناصر، والتي الزلت رغم مرور كل هذا الوقت أحفظها عن ظهر قلب، كما أن أغاني »دللتني 
وليش بطا ويسلم عليك العقل« تعتبر من أكبر المالحم الفنية شأنها شأن »رحلة نغم والنجع 

والواحة والسلسبيل وفارس ورجال« وغيرها.

الكاتب والصحفي عبد السالم القماطي
التحم بثورة 69 وواكب المشروع القومي

من  يعد  هو  الحماسية،  الليبية  األغنية  أهرامات  من  واحدا  حسن  محمد  الفنان  يعتبر 
أشهر المطربين الليبيين، الذين جعلوا األغنية الوطنية يتغنى بها الناس في الشارع مثلها 
في ذلك مثل األغنية العاطفية، وقد ساعده في ذلك أنه أمضى أيامه األولى ببنغازي شرق 
ليبيا موطن الفن الشعبي الليبي، وعاش بقية حياته في طرابلس غرب ليبيا وبالتالي تميز 
زخم  لها من  لما كان  ثورة سبتمبر  بثوار  التحم  وقد  الليبية شرقا وغربا.  للهجات  بإتقانه 

رحيل محمد حسن لم يكن 
حدثا عاديا، كان لزاما أن يولى 

اهتماما غير عادي.
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شعبي ذاك الوقت وتلقف أدبياتها البدوية والحماسية، وانطلق بها مطربا وملحنا 
األغنية  رواد  من  عريبي  وحسن  نديم  وكاظم  قدري  سالم  اعتبرنا  وإذا  بعد  فيما 
الطرابلسية القائمة على كلمات المدينة فإن محمد حسن يعتبر مؤسس مدرسة 
األغنية الحماسية الوطنية الشعبية ذات المفاهيم البدوية من الشرق ووسط وجنوب البالد. 
يعد  أنه  إال  بسابقيه،  مقارنة  ليبيا  في  الغناء  من  جديدا  لونا  غنى  أنه  رغم  حسن  محمد 
امتدادا لألغنية الليبية التي بدأها الشعالية وعريبي والنديم وبالتالي هو يعتبر مطورا لما 
كان قبله من جيل الستينات وبداية السبعينات ولعله قد استفاد كثيرا من الواصلين الجدد 
لطرابلس بعد سبتمبر 1969 حيث وجد في التنوع الثقافي الليبي مبتغاه مع أماناته الفنية 
وصوته الجهوري مما جعل منه نجما مميزا في عالم األغنية الليبية، ولعل ما زاد من فرصته 
في النجاح استعداده الفني وكثرة الزخم الثوري المصاحب لثورة 69 ورغبة قادتها في رفع 
درجة حماس الناس مع المشروع القومي العربي، ما أتاح له ما لم يتح لغيره من الفنانين 
الكلمات  على  والقومية  والشعبية  البدوية  الكلمات  تغليب  إلى  إضافة  له  المعاصرين 

والقصائد الجهوية التي كانت تتميز بها طرابلس العاصمة.
الخواطر  القصيدة كما غنى  المناسبات وغنى  بالغناء في كل  محمد حسن فنان اشتهر 
واألناشيد وله تسجيالت متعددة تناول فيها مختلف أصناف الغناء ولعل المقارنة بين أغانيه 
بلغه  الذي  التطور  مدى  تعطينا  بألحانه  الحديثة  وأغانيه  آخرين،  فنانين  بألحان  القديمة 
الشعر  الغزل كما غنى  الطويل. غنى محمد حسن  الفني  محمد حسن على مدى مشواره 
القومي وأجاد أداءه في النوعْين. غنى المرحوم محمد حسن أغنية »ال ال انسيتك وال الخاطر 
محبوبته  يخاطب  بأنه  معه  تشعر  بإحساس  وغناها  مكانك«،  العزيز  قلبي  في  مازال  هانك 
وهي واقفة أمامه.. كان مفعما بأحاسيسه الرقيقة لدرجة تشعر معها أنه يتحدث بكلماته 
وصوته لمحبوبه.. وكما هو يتغزل هنا في حبيبته، نجده يقود حصانه في رحلة نغم من 
ويشارك  المختار  عمر  مع  االيطالي  المستعمر  به  يقاتل  سيف  وبيده  أخرى  إلى  مدينة 
المجاهدين في طرابلس أثناء معركة الهاني التاريخية. كان يتقمص أوضاع أغنيته وكأنه 
المبدع  الفنان  هو  هذا  وبينها.  بينه  الفصل  يصعب  حتى  الحالة  تتلبسه  أنها  أو  يعيشها 

محمد حسن.. إننا نحييه اليوم وندعو له بالرحمة والمغفرة.

عبد السالم قرضاب، الملحن والمؤلف الموسيقي
مدرسة أقتدي بها وأعتز

باأللوان  وأقصد  ألوان،  أيضا  الموسيقي  للفن  ألوان  للطبيعة  كما  أنه  اعتقادي  في 
المقامات واإليقاعات واأللحان. فالمخضرمون رحمهم الله تركوا لنا إرثا فنيا هائال ورائعا، 
ولو جمعنا أعمال كل هؤالء حتما سنرى كل عمل منهم فيه لون صاحبه كلحن. يعني لو جئا 
بفنان من خارج الوطن وأسمعناه هذه األعمال حتما سوف يقول هذا في روح ذاك العمل، 
تماما مثلما عندما ترى شخصا معينا ألول مرة يذّكرك دائما بشخص ما، كما نقول نحن 
محمد  الفنان  سبقا  قد  عريبي  وحسن  نديم  كاظم  بأن  ننسى  وال  يجبد«.  »الدم  الليبيين 
ميز  ما  وهذا  المتفرد  الخاص  لونه  له  وكان  بمدرستهما  يتأثر  لم  ولكنه  الفن  في  حسن 

الرائع المرحوم محمد حسن.
الفنان المرحوم محمد حسن وضع في ألحانه كل اإليقاعات العربية، فقد لحن القصائد 
ولحن األعمال الشرقية العربية وغنى له العديد من المطربين العرب المعروفين باإلضافة 
معين.  بمقام  أو  الشعبي،  الليبي  بااليقاع  فقط  يتفرد  لم  ولكنه  المعروفين،  الليبيين  إلى 
وأيضا عالقته الرائعة بزمالئه الفنانين خصوصا ممن سبقوه في هذا المجال تجعلك تدرك 
بأنه لم يكن في باله طمس أي لون أو قامة أو عمل فني كان لغيره، والدليل عندما لحن 
سيرة أوالد هالل كان النصيب األكبر كصوت للفنان الكبير ملك المالوف المرحوم حسن 
عريبي، وأيضا في جل أعماله كان يتعامل مع كبار المطربين الليبيان كما فعل في رحلة نغم 
وباقي المالحم التي لحنها، وأيضا كان بإمكانه أن يغني كل أعماله لوحده بل إنه كان محبا 
جدا ألعمال غيره من الملحنين والمطربين الليبيين. هو إنسان ودود ومحب للجميع لكن 
تميز عن غيره كما وكيفا، وهذا من حقه حيث يعتبر من رموز إحياء التراث الليبي وذلك ناتج 
عن حبه لهذه األرض الطيبة أم الجميع.. لييبا الغالية. أخيرا... تروقني كل أعمال المخضرم 
محمد حسن واعتز بجميعها، ولكن عندما استمع إلى عمل السيد نام أو رحلة نغم أو الغربة 
ناهيك عن  بها  وأعتز  بها  اقتدي  التي  المدارس  أعتبره مدرسة من  أوالد هالل،  أو سيرة 

محمد حسن فنان اشتهر 
بالغناء في كل المناسبات 
وغنى القصيدة كما غنى 

الخواطر واألناشيد وله 
تسجيالت متعددة تناول فيها 

مختلف أصناف الغناء.
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عالقتي الشخصية به كأخ أكبر وأستاذ باإلضافة إلى العالقة االجتماعية المتينة جدا.

 محمود السوكني، الكاتب والصحفي والشاعر الغنائي
مرحلة باذخة العطاء في تاريخ الفن الليبي

كان الراحل مدرسة متفردة نسجت قماش لون ال يباريه فيه أحد، فهو وحده الذي تلتقط 
ريادتهم وأستاذيتهم  األولون رغم  إليه  التميز لم يسبقه  األذن وال تخطئها، وهذا  أنغامه 
األقدمية على وقع  وأنه -أي الراحل الكبير- تعلم في مدارسهم وترعرعت موهبته بحكم 
األعمال  إال جاحد تنوعه، وثرائه وتفوقه على الكثير من  ال ينكر  إنتاجهم الموسيقي الذي 

الغنائية، التي تعج بها الساحة الفنية العربية آنذاك.
 لقد سطر الفنان الكبير »محمد حسن » مرحلة باذخة العطاء في تاريخ الفن الليبي وله 
فقيد  تميز  بأسرها.  العربية  الفنية  الحركة  في  به  الالئقة  مكانته  األولين  من  لغيره  كما 
من  جمالياته  يستمد  محددا  وإيقاعا  مميزا  قالبا  لموسيقاه  ووضع  الخاص،  بطابعه  الفن 
عراقة التاريخ وأصالة التراث، ونقاء البداوة مع توظيف محكم لجمال ألفاظها، وهو أبداً لم 
الفنية رشاقة الحركة، وتناغم المسير، وجمال  يكن يغرد خارج السرب بل أعطى للمسيرة 
المنافسة  على  لمجايليه  الدائم  المستفز  كان  كما  اإلثارة  عنصر  بهذا  وشكل  المظهر، 
»رحلة  الغنائية  للملحمة  للفن وإثراء لمسيرته. كنت دائمَا وال زلت عاشقا  الشريفة، خدمة 
وشهادة  فخراً  لكفاه  العمل  هذا  بإنتاج  اكتفى  لو  أنه  الكبير  للراحل  مرة  قلت  التي  نغم« 
بنبوغه الفني وأستاذيته، فقد أرخ هذا العمل للوطن بأسره كما جمع أجمل االصوات على 
طبعه  على  الراحل  وطوعها  صاغها  والتي  الوطن  تاريخ  في  المتجدرة  األلحان  أعذب  وقع 
الخاص وفي إطار مدرسته المفردة .واليفوتني أن أشير إلى أغنية »تذوب ولها« ويعتمدها 
العشاق نشيدهم الذي يصدحون به في كل وقت وهي مغناة »جرح الحبيب« التي ما عادت 
عذابات  وعانوا  والحرمان  الهجر  بنار  اكتووا  من  لكل  ملكًا  أضحت  بل  الكبير  للراحل  ملكًا 

العاشقين .

الشاعرة تهاني فرحات دربي رئيسة تحرير صحيفة أحوال 
وجد اإلمكانات ولم يدخر جهدا

محمد حسن فنان موهوب هذا أمر ال غبار عليه ولكن استفاد من ظرف تاريخي فالنظام 
السابق يعتبر أن ليبيا بدأت يوم 1969/9/1 وأي مكون ثقافي ..سياسي اجتماعي اقتصادي 
هو رهن التغير لذا كلما تعمق كيان الثورة ذهبت أثار الدولة المدنية التي كانت قبل الثورة. 
الفنان محمد  البلد وتم استخدام  الجماهيرية تبنت كل مظاهر هذا  الجمهورية وبعدها 
في  نفسه  يجد  أنه  ذلك  بعد  حققه  الذي  النجاح  من  يبدو  ما  على  والذي  ذلك  في  حسن 
هذا اللون، قدمت له كل اإلمكانيات وهو لم يدخر جهدا في السعي إلرضاء السلطة من 
النادر جدا أن يمر يوم وال نسمع أغنية لمحمد  أنه من  جهة والنَّاس من جهة أخرى حتى 
حسن في الوقت الذي تم فيه إهمال رواد األغنية الليبية الحديثة. وشارك محمد حسن في 
خيمته وانتصرت الخيمة في نهاية المطاف، في إطار البدوانة لم يكن رهان السلطة خاسر، 
فمحمد حسن بألبومات رحلة نغم والنجع أثبت أنه فنان موهوب واستقبال الناس لها عزز 
حضور محمد حسن الفنان ففي الثمانينات والتسعينات فترة الصعود األبرز له كان الناس 
البلد كلها ينتظرون أغانيه بشغف فمن لم يسمع )مطلوق سراحك يا أطوير ( )وكدا  في 

حط الشاي علي النار(.

 فارس سالم برطوع
وجد لنفسه منطقة جديدة لم يسبقه

أعتقد أن بدايات محمد حسن رحمه الله كانت امتدادا للمشروع الغنائي بليبيا والذي 
بدأ منذ الخمسينات إال أنه وجد لنفسه منطقة جديدة ربما لم يسبقه إليها أحد ألنه لم 
لم  الحقيقة  تطور.  أي  لها  يحقق  لم  الذي  الشعبي  الموروث  ذاكرة  في  إال  وجود  لها  يكن 
أن  إلى  وتجاهلها  تناسيها  تم  لألسف  ولكن  المدني  الطابع  ذات  الليبية  األغنية  إلغاء  يتم 

لقد سطر الفنان الكبير 
»محمد حسن » مرحلة باذخة 

العطاء في تاريخ الفن 
الليبي وله كما لغيره من 

األولين مكانته الالئقة 
به في الحركة الفنية

 العربية بأسرها.
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من  القادمة  األغنية  إلى  بالتدريج  تحول  الذي  الشارع  ذاكرة  من  بالتدريج  اختفت 
بيئة جديدة بأسلوب جديد وبمفاهيم مغايرة. بالنسبة إلّي يظل حسن من أعالم 
الفن الليبي الذي يصعب تحديده في عمل معين لكن سوف اختار »بالدنا زين علي 

زين... ويسلم عليك العقل« باعتبارهما األقرب إلّي.

الشاعرة سميرة بوزيدي
ملحن وفنان اتكأ على موروث شعبي عميق

النسيج الفني الليبي، على تنوعه وغزارته أتاح لنا أن نستمع لمدارس فنية مختلفة لكل 
واحدة منها نمطها وعالماتها اللحنية الدالة عليها في قلوب سامعيها، وبالتالي فإن النمط 
يظل  األصالة  عميق  شعبي  موروث  على  اتكائه  عبر  حسن،  محمد  الفنان  اعتمده  الذي 
السمة الخاصة به كفنان وملحن، وال يمكن أن يكون امتدادا لفن ونمط قدري وعريبي مثال 
الختالف النسق الفني بينهم ولكن هذا ال يمنع أنه قدم فنا ليبيا خالصا عبر أعمال غنائية 

القى معظمها النجاح.
الليبية فبالتأكيد لم يقصد اإللغاء على  إلغاء لبقية األغاني  وحول إذا كان مشروعه فيه 
األقل في بداياته ومحمد حسن، نعرف أنه مطرب السلطة التي كانت تمجد البداوة على 
حساب الفن الطرابلسي العتيق مثال. إذا االقتراب من السلطة كان له الدور الكبير في تغيير 
نسقه الفني باإلضافة إلى أن محمد حسن لم يكن ابن مدينة وربما هذا سبب يجعله يتوجه 
إلى النمط الذي يبرع فيه والذي ترك عالمات بارزة في الغناء الليبي. أخيرا ..محمد حسن له 
الكثير من األعمال المهمة والتي بقيت في الذاكرة، أحب ما لحنه لوردة الجزائرية في أغنية 

لما باعونا حبايبنا، وطبعا ودائما رحلة نغم.

الدكتور مبروك سلطان األكاديمي في جامعة قاريونس
إضافة وتكملة لفسيفساء األغنية الليبية

فنية  ونشره بصورة  التراث،  في تطويع  في موهبته  تمثلت  محمد حسن مرحلة مهمة 
شريحة  يمثل  ليبي  فن  إلى  المناطق  فن  من  وخروجه  واأللحان،  الكلمات  حيث  من  راقية 
الفزاني، بل  البرقاوي وال  الليبيين، ففنه ال يمكن وصفه بالطرابلسي وال  عريضة من كل 
هو مزيج فني جميل ورائع، يجد كل ليبي فيه ما يرتبط به، هذا المشروع لم يكن أكاديميا، 
ولم يكن محاولة منفردة بل نجاح في تكوين فريق عمل، ومدرسة فنية أصبح لها روادها 
من المريدين، ولون آخر يجتاز حواجز المناطقية الفنية، ورفع الحرج عن إدراج التراث بصور 
ممتعة ال يمكن لغيره أن يقوم به، نتيجة حصوله على دعم واسع تمثل في فرقة موسيقية، 
أكن مختصًا، محمد  لم  وإن  اعتقادي  في  غنائية.  تمثلت في خيمة  وان  وإمكانيات عرض، 
حسن، نحت لنفسه خطًا موازيا لم يكن يهدف فيه إللغاء ما قبله، بل إضافة لبنة جديدة 
لكم هائل من األلحان، والكلمات التي كانت مهملة أو قدمت بصور تزيد من صورة هذا 
خالل  سطوعا  األكثر  كانت  وأن  الليبية،  األغنية  لفسيفساء  وتكملة  إضافة  فهو  المخزون. 
المرحلة  األهم في  الوسيلة  تفرده وسعة شريحة متلقيه الستعماله  مرحلة طويلة بسبب 
مجموعة  حسن  محمد  أغاني  أعتبر  شخصيا  أخيرا...  الصغيرة.  الشاشة  وهي  الماضية 

متكاملة، وأهم أعماله: »عقلي دليلي« و »ال تجرحيني« وهي أعمال متميزة لها مكانة خاصة.

المهدي أبودينة.. فنان وملحن
محمد حسن مثل ليبيا يقرأ من الجهتين

الشباب  1979 عندما كان ضمن  إنه تعرف على محمد حسن، منذ عام  أبودينة،  يقول 
بإعجاب  تشرف  إنه  يقول  حيث  المواهب،  لموسيقى  وطني  مهرجان  أول  في  المشاركين 
ويضيف  رحيله.  حتى  استمرت  لعالقة  بداية  كان  والذي  الموسيقي،  بأدائه  حسن  محمد 
إثراء  في  ساهم  وقد  تتكرر،  ال  فريدة  فنية  ظاهرة  يعد  حسن  محمد  الراحل  أن  أبودينة 
من  كبير  عدد  بألحانه  تغنى  فقد  العربي،  الوطن  في  بل  فقط  ليبيا  في  ليس  الموسيقى 

الفنانين، وكلهم تميزوا ونجحت تجاربهم معه.

محمد حسن، نحت لنفسه 
خطًا موازيا لم يكن يهدف 

فيه إللغاء ما قبله، بل إضافة 
لبنة جديدة لكم هائل من 

األلحان، والكلمات التي 
كانت مهملة.
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التي  الطويلة  الفنية  مسيرته  خالل  ألنه  حقيقية  معجزة  يعتبر  حسن  محمد 
تجاوزت 50 سنة، وفي أكثر من %90 من أعماله لم يستخدم إال مقامين موسيقيين 
)البياتي والرصت(، ونادرا ما يخرج عن هذين المقامين، وهذا في حد ذاته إعجاز. محمد 
حسن محب للفن إلى درجة نكران الذات، حيث أذكر في إحدى المرات أخبرته أن أغنية ليالي 
الغربة التي لحنها وتغنت بها الراحلة وردة الجزائرية، تقدم على أنها من ألحان بليغ حمدي، 
أنه  مؤكدا  لغيره،  منسوبة  كانت  وإن  نطاق  أوسع  على  األغنية  تنشر  بأن  سعيد  أنه  فقال 
سعيد بأن تصبح ألحانه تنسب لملحن بقيمة بليغ حمدي، بل أنه رفض تصحيح المعلومة 

وطالب بأن تبقى على ما هي عليه.
أنه  إال   ،2013 سنة  منذ  بدأت  أنها  بودينة  أكد  المرض،  مع  حسن  محمد  رحلة  وعن 
كابر وتحدى ولم يستسلم، وشهدت مسيرته مع المرض عدة محطات، إال أنه كان دائما 
يطمئن كل من يسأل عنه، ويكفي أنه حتى بعد رحيله جمع كل الليبيين بمختلف اتجاهاتهم 
الليبية  اإلذاعات  إحدى  في  المسموعة  البرامج  أحد  في  أنه  أذكر  الختام  وفي  السياسية. 
كانت تقدم مسابقة بين المستمعين تتمثل في تحديد اسم صاحب العمل الغنائي، الذي 
يعرض بطريقة عكسية لمحاولة إخفاء هوية صاحب العمل، فقدم سؤال ألحد األصدقاء 
عن عمل لمحمد حسن فأجاب مباشرة دون تفكير، فسألته ما سر معرفته بصاحب اللحن، 
فقال »محمد حسن زي ليبيا يقرأ من الجهتين«... وكانت تلك اإلجابة بالفعل تعبيرا صادقا 
وحقيقيا عن محمد حسن الذي يمثل بالفعل عمودا من أعمدة الوطن... الذي أصبح اليوم 
يتيما بعد أن فقد رموزه الواحد تلو اآلخر. كما اخترنا تجميع عدد من الشهادات التي كتبها 

أصحابها على حساباتهم بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« نوجزها في هذا السياق:

كاتب  الداهش  الرزاق  عبد 
صحفي

ولكنها  ترحل  لم  وطن...  حنجرة 
توقفت عن الغناء

وال  صديق،  مجرد  ليس  حسن  محمد 
حسن  محمد  فقيد.  مجرد  وال  فنان،  مجرد 
معلم من معالم ليبيا، مثل السرايا الحمراء، 
محمد  تيبستي.  وجبل  خريبيش،  ومنارة 
وهو  ليبيا،  الوهاب  عبد  محمد  هو  حسن 
ليبيا.  بالن  فهد  وهو  ليبيا،  عبدة  محمد 
محمد حسن حنجرة وطن، لم يرحل ولكنه 
شعب  ذاكرة  في  وسيظل  الغناء،  عن  توقف 

مصفحة ضد النسيان.

عطية باني، إعالمي
سيناريو في انتظار التنفيذ

محمد  الراحل  وسيرة  حياة  عن   ) )الهرم  سهرة  ضمن  سيكون  قصير  وثائقي  سيناريو 
دت أجمل القصائد والجمل واألشعار واأللحان 

ِ

حسن )صوت( باتجاه عرينه نتجه فهناك ُول
داخل  من   - نغم  رحلة  من   - يا  ياخمس  المذياع  صوت  يعلو  النقازة  مرتفعات  )تصوير 
السيارة يشير إلي( هذه مرتفعات النقازة حيث البحر وسحر الطبيعة يطيب له المقام كثيرا 
المذياع نقترب رويدا رويدا حيث تظهر قرية األفاضل تتوقف  مع األصدقاء )يعلو صوت 
عاش  اآلمنة  الوادعة  األفاضل  قرية  القرية  هذه  في  الكاميرا(  وتدور  منها  أنزل  السيارة 
الفنان الكبير محمد حسن لم يتغرب ويبتعد عن العائلة واألقارب هو هم وهم هو ال ترى في 
عيونهم إال الفرح )تقترب السيارة من بيته نقف نسلم على بعض من أفراد عائلته( في هذا 
اختزلتها  بأسماء  الروائع  عشرات  لميالد  وحاضنة  شاهدة  كانت  الصومعة  وهذه  الفضاء 
الذاكرة تسلم وتعيش يا وطني، يسلم عليك العقل، معيدين وديمه عيد، وبالبهجة والفرح، 
استقبل الضيوف من أدباء وشعراء وكتاب وفنانين، بيته مزار وكرم وإبداع، أبناؤه أصدقاؤه 
النهاية  كانت  وبينهم  وحياته،  رحلته  كانت  أهله  بين  المكان(  داخل  )جولة  أهله  وجيرانه 

وشهدت مسيرته مع المرض 
عدة محطات، إال أنه كان دائما 

يطمئن كل من يسأل عنه، 
ويكفي أنه حتى بعد رحيله 
جمع كل الليبيين بمختلف 

اتجاهاتهم السياسية.
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الفاتحة،  يقرأ  واقفا  أبنائه  أحد  نجد  حيث  مدفنه  اتجاه  وبخطوات  للمقبرة  )ندخل 
الكاميرا تتبع الخطوات وتتجه إلى قبره( إلى هنا رحل شهد العسل، وال بد من هذا 
المقام وإن طال السفر والزمان، طيب الله ثراه تمنى لوطنه وشعبه أن يكونوا فوق 
العوالي فوق، وعلى قد الشوق متحابين ومرتاحين وداعا محمد حسن )تدور العدسة باتجاه 

السماء وصوته يشدو بأحد األعمال قصيد ديني.

اإلعالمي عثمان الطيف
ملحمة قّلما يجوُد الزماُن بمثيلها

هذا هو محمد حسن الذي عرفناه...فناٌن بلوِن وطعِم الوطن... أجاَد حَد اإلبداع، وأبدَع 
 كلمًة 

ِ

 األصالة

ِ

حَد التألِق في سماِء الفِن والطرِب الليبي، لوٌن مميٌز لم يتنازْل فيه عن مرتبة
 السنين، فكانت زاخرًة 

ِ

 الليبيين على مدى عشرات

ِ

ولحنًا وأداء...  ارتبطت مسيرُته بذاكرة
ه، زخمًا ال يتوقُف نبُضه إال ليتجدَد بروِح الّتوِق 

ِ

متشعبًة ومتشبعًة بمفاهيِم الوطِن ومدلوالت
 وعشاُقها 

ِ

الكلمة رواُد  يلتقي فيه وحوله  الخيمُة مالذاً  أعمَق. عنواُنه  أكبَر وانتماٍء  َدْفٍق  إلى 
لملمِح  متأنقٍة  صورٍة  في   

ِ

واالستعراضات العروِض  أرقى  بها  فيسابُق  ينافُس  ومريدوها. 
ه فرحًا وطربا.

ِ

ه وفي أروِع تجليات

ِ

الوطِن وهو يتسربُل بأبهى ُحلل
 

ِ

 فرساِن وشعراِء الكلمة

ِ

 بتشكيلٍة من كوكبة

ِ

 محمد حسن الغنائية

ِ

اكتملت أبعاُد ملحمة
 األلحان، فإذا 

ِ

الليبيين، التي قّلما يجوُد الزماُن بمثيلها، فكان أْن امتزَج بديُع الَكَلِم مع عذوبة
 وروائِع الغناء، لوحاٌت فنيٌة تستنطُق األهواَء واألجواَء. 

ِ

بها حديقٌة غّناُء ألجمِل مطايِب ولذائذ
ال  الذي  الرُّباَن  حسن  محمد  فيها  كان  األسماع،  لها  وَطُربْت  ورّقْت  اآلذاُن  استعذبتها 
يخطُئ الطريَق في رحلٍة طافت األرجاَء، وتوقفْت عند كّل تضاريِس البالد، فعانقت وتغّزلْت 
ها، 

ِ

وأعالم ها 

ِ

معالم  

ِ

وشواهد  

ِ

الشامخة ها 

ِ

قمم ها.. 

ِ

ووديان ها 

ِ

ِوهاد ها.. 

ِ

وسهول بهضاِبها 
 وبطوالته، تسرُد 

ِ

 مالحِم الجهاد

ِ

َمٍم بروعة وامتداد شواطئها عبَر اأُلفِق، وهي تتباهي في َشَ
حكاوى العشِق والغراِم في حِب الوطِن وأهِل الوطن ...

هذا هو محمد حسن الذي عرفناه...
به  فعبثت   ،

ِ

بالمشهد ألمت  التي  العابرُة  العارضُة  الشطحاُت  تلك  تستهوه  لم  فناٌن 
التغييِر  بدعوى   

ِ

والفنية  

ِ

األدبية ه 

ِ

مفردات بعَض  واستبدلت   

ِ

مالمحه من  الكثيَر  وشّوهت 
لكّن  ها وأضوائها، 

ِ

بألوان انبهاراً  تعّثَر، وسقَط كثيرون  فيها من  تعّثَر  أْن  والتطوير، فكان 
 ،

ِ

الخيمة شعاَر  يرفُع  ه، 

ِ

وأُصول  

ِ

بأصله ملتزمًا  محافظًا  وظّل  منهَجهه  يستبدْل  لم  محمد 
وشذاها،   

ِ

األصالة بَعبِق  ويفوُح  ُيشُع  وهو  ه 

ِ

قنديل وميِض  على  الخطى  ويسترشُد  يستنيُر 
ه، حيُث ال يتوقُف المدُّ والينتهْي معه العطاء... هكذا 

ِ

ويتجّذُر بمفاهيِم الوطِن واصطالحات
ه 

ِ

 ألحان

ِ

 وترنيمات

ِ

كان محمد حسن الذي عرفناه، جّواداً كريمًا، يصدُح بموسيقاه الشجية
 فيلوُذ به من هْم حوَله 

ِ

 بها، ُيزيُح أستاَر الخيمة

ِ

ها والُجود

ِ

 التي يعجُز غيُره عن إجادت

ِ

العذبة
استحبابًا وطمعًا في كرمه. يمتطي الكلمَة فيجّنُح بها حيث ال يصُل غيُره، ليستكمَل مشواَر 
أْن  ه قافيًة ولحنًا. لذلك فمآثُر محمد حسن الذي نودعه اليوم هي ُحسٌن أعظُم من 

ِ

ُسّباق
ُينكَر أو ُيجحْد.  رحَم الّلُه الفناَن محمد حسن...

الدكتور نجيب الحصادي

يختلف  ال  السلطان  لممليات  استجابة  فنية  أعمال  إنتاج  على  ُيكره  الذي  الفنان  موقف 
من حيث المبدأ عن موقف أي مواطن يطلب منه االمتثال ألوامر حاكم جائر. ذلك ألن هذا 
المأزق ال يواجه الفنان بوصفه فنانا، بل بوصفه مواطنا، وإذا حدث أن امتثل الفنان لمطالب 
السلطان، فإن هذا قد يدينه مواطنا وال يدينه فنانا، ألن قيمة ما ينتج من أعمال فنية أجدر 
أن يقّوم وفق معايير جمالية خالصة. بتعبير موجز، العثرات السياسية ال تستتبع بالضرورة 
عثرات فنية، تماما كما أن مشاركة الفنان في النضال السياسي ال تضمن رقي أعماله الفنية. 
ولعل الليبيين أدركوا كل هذا حين تغاضوا عن موقف محمد حسن السياسي، فلم يذكروا 
يثري  أن  له  كان  ما  أنه  أدركوا  أن  بعد  العذر  له  التمسوا  لعلهم  أو  األصيل.  فنه  سوى  له 
المشهد الفني الليبي على النحو الذي فعل لوال أنه قدم بعض التنازالت السياسية. أو لعل 
حسهم الفني أسر ألبابهم، أو لعل قيمة التسامح وجدت إلى ضمائرهم سبيال، وفي جميع 

األحوال ال مراء في أنهم اتخذوا موقفا جديرا باإلشادة.

اكتملت أبعاُد ملحمِة محمد 
حسن الغنائيِة بتشكيلٍة 

من كوكبِة فرساِن وشعراِء 
الكلمِة الليبيين، التي قلّما 

يجوُد الزماُن بمثيلها.
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م تغب عالقة محمد حسن 
بالزعيم معمر القذافي حيث 

غنى له وبوجوده اعتقادا 
من الفنان الليبي بل قناعة، 
بأن الثورة التي قادها كانت 

مرحلة خارقة في تاريخها.

شريف الزيتوني

الموضة،  من  نوعا  إليهم  بالنسبة  الوطنية  األغنية  تعتبر  العرب  الفنانين  من  الكثير   
إلى  الحاجة  بقدر  تكون  إليها  والحاجة  للظرف،  خاضعا  مناسباتيا  يكون  لها  استحضارهم 
حدث مرتبط بها، لهذا كانوا في أغانيهم بعيدين عن هذا النسق. لكن قلة منهم اختارت 
كانت  العاطفية  أغانيها  وحتى  الثقافي  مشروعها  أساس  بالوطن  االلتزام  فكان  العكس 
تجسيدا  يعتبر  الذي  حسن  محمد  الفنان  وأشهرهم  هؤالء  بين  ومن  وطنية،  لروح  حاملة 

صريحا لفنان الوطن أو كما يسميه الليبيون فنان الثورة.
إلى  أقرب  وهو  تميزا  أكثرهم  حسن  محمد  لكن  ومبدعون  مميزون  فنانون  ليبيا  في 
الناس،  قلوب  إلى  واألقرب  األشهر  كان  فنان.  مجرد  إلى  منه  والثقافية  الفنية  الظاهرة 
الليبية في حياته وسيكون رمزا بعد  شخصيته الهادئة وذوقه الراقي جعاله رائدا لألغنية 
رحيله. الرجل إلى جانب األغاني الكثيرة التي لحنها وغناها في مختلف المواضيع، اختار أن 
يكون كذلك فنانا ملتزما يغني لليبيا وللوطن العربي. العديد من أغانيه بقيت ُتغنى في كل 
المناسبات الوطنية والقومية. كان الليبيون يعتبرونه والزالوا فنان الثورة بامتياز، غنى لها 
ولقائدها ليس تقربا أو تزلفا بل قناعة وثباتا على مبدأ تبناه واقتنع به، كما غنى لفلسطين 

ولألمة العربية حامال همها ككل عربي حالم بتحررها ووحدتها في يوم ما.
ليس خافيا على أحد قرب الفنان محمد حسن من الزعيم الراحل معمر القذافي. الرجالن 
يكن  لم  القذافي  عكس  حسن  محمد  العربية.  للوحدة  ناشد  قومي  لهوى  حاملين  كانا 
سياسيا ليصدر مواقفه عبر خطب أو في بينات األحزاب والتنظيمات، لكنه كان فنانا حملت 
أغانيه روحا وطنية عبر فيها عن أفكاره السياسية، ساعدته في ذلك عالقاته القوية بأفضل 
ملحن  منه  يريده  الذي  ما  الغنائي  الشاعر  يعرف  أن  المهم  ومن  الليبية،  األغنية  شعراء 

األغنية ومؤّديها، وهذا ما وجده فنان الثورة الليبية في شعرائه.
تصنف  لم  التي  األغاني  حتى  لكن  حسن،  محمد  تاريخ  في  الوطنية  األغاني  هي  كثيرة 
على  حديثها  من  وأهله؛  وأمجاده  الوطن  يستذكر  وطنيا،  هوى  داخلها  في  حملت  وطنية 
باعتبارها رمزا  والفروسية  الخيل  الحديث عن  إلى  امتداد  البادية والصحاري وما فيها من 
ثقافيا يفتخر به الليبيون نظرا الرتباط الخيل بذاكرة االستعمار وبصورة المقاوم الشهيد 

ليبيا  نساء  عن  صورة  يقّدم  الذي  الجميل  التقليدي  ولباسها  المرأة  إلى  المختار،  عمر 
الحييات. هي أيضا أغان كلها دالالت تحمل في داخل الوطن ليبيا، والوطن  المحافظات 

العربي الكبير بكل ما يحمله من ثقافات متشابهة.

محمد حسن.. 

فنان الثورة 
والوطن
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في ليبيا فنانون مميزون 
ومبدعون لكن محمد حسن 

أكثرهم تميزا وهو أقرب 
إلى الظاهرة الفنية 
والثقافية منه إلى 

مجرد فنان.

األولى  التسعينات  سنوات  في 
أغاني  أطفاال  والنزال  اكتشفنا 
كانت  الوطنية،  حسن  محمد 
اإلذاعة الليبية القريبة منا على مواعيد 
وهي  الخالدة،  األغاني  تلك  مع  يومية 
الذي  القومي  هوانا  فينا  زرعت  التي 
تواصل معنا إلى اليوم. من أولى األغاني 
»تحية عربية«  أغنية  التي عرفناها كانت 
هي أولى األغاني القومية التي نسمعها، 
ليبيا  مع  الحدود  على  وجودنا  أسعفنا 
صوت  العربي  الوطن  »صوت  لنسمع 
له  كان  الذي  الراديو  الثورية«،  اللجان 
مثل  ليبيون  بأننا  نشعر  أن  في  الفضل 
موقفا  األغنية  كانت  ليبي،  مواطن  أي 
الحدود  وضد  التقسيم  ضد  صريحا 
الوحدة  لحلم  حاملة  وكانت  الوهمية، 
العربية الذي يتبناه محمد حسن أسوة 

برفيقه وصديقه معمر القذافي.
الذي يغني فقط،  الفنان  هو لم يكن 
الفنان  أو  يفكر  الذي  الفنان  أيضا  كان 
إلى  محيطها  من  أمته  بواقع  الملتزم 
خليجها، لهذا كانت فلسطين جزءا من 
غنى  حيث  أيضا  أغانيه  ومن  مشاغله 
فلسطين«.  »ارسم  أو  وقاوم«  »ارسم  لها 
كانت األغنية رسالة من رسائله الكثيرة 
الدائمين  والرمز  الكنز  هو  الوطن  بأن 
وفلسطين بالنسبة إليه هي الكنز الذي 

ال يجب إضاعته.
إلى محمد  بالنسبة  أيضا كانت  ليبيا 
كل  في  إليه  يلجأ  الذي  الحضن  حسن 

إليه كل من غاب  الذي يشتاق  المقام  أنها وطن عالي  2011، معتبرا  زمن، فغنى لها قبل 
عنه وهو بلٌد »زين على زين«، في أغنية تستحضر كل الفترات في تاريخها، مفتخرا بأهلها 
وطيبتهم وكرمهم، كما غنى لها أغنية »يا ليبيا يا جنة« وطنه الذي عاش فيه أهله بكرامة 

وعزة قبل أن تعبث به قوى الشر في الداخل والخارج.
كما لم تغب عالقة محمد حسن بالزعيم معمر القذافي حيث غنى له وبوجوده اعتقادا من 
الفنان الليبي بل قناعة، بأن الثورة التي قادها كانت مرحلة خارقة في تاريخها والدرب الذي 
سار هو درب التحرير الحقيقي، وهو خطوة العزة التي غيرت حياة كل ليبي نحو األحساس 
بالفخر في بلده وبثورته، فال زالت ذاكرة الليبيين تحتفظ بـ«هم هكذا أبدا« وبـ«خلي يتوازو 
رجالها« وبـ«ريت الفارس في ملهادة«، التي تتغنى بالعقيد وتقّدم صورة خاصة به مازال كل 

ليبي يستحضرها أمام الواقع المتغير والصعب الذي طرأ على البالد.
أغانيه  ختم  حيث  لوطنه،  شيئا  يقّدم  أن  قبل  الدنيا  هذه  يغادر  أن  ليبيا  فنان  يشأ  ولم 
بـ«كانك تحب بالدك« التي كانت دعوة إلى الشعب الليبي إلى الوحدة، مستذكرا فيها طيبته 
بكلمات  كانت  البناء  في  ورسالة  التجاوز  في  رسالة  عن  عبارة  األغنية  التجاوز.  على  وقدرته 
مقصودة أراد بها صاحبها أن تكون أغنية للتسامح والحفاظ على البلد، ضمانا لمستقبل 

أجيال قادمة تحلم بوطن جامع بعيدا عن األحقاد والتقاتل.
بعد سنوات سيأتي جيل ال يعرف محمد حسن اإلنسان، محمد حسن الذي سخر حياته 
ألجل بلد كان يحلم أن يكون أفضل، غير أن ذلك الجيل سيجد أمامه إرثا غنائيا ثريا سيعرف 
وببالده.  بنفسه  فيها كريما مفتخرا  يعيش  المواطن  التي كان  الهادئة  الموحدة  ليبيا  به 
والعربية،  الليبية  األغنية  في  استثناء  مثل  الذي  الفنان  يتذكر  سيبقى  الحالي  الجيل  لكن 
الفنان الذي امتألت له المسارح في طرابلس وقرطاج وباريس ولندن. مات محمد حسن، 

لكن لم تمت صورة الوطن التي صورها لنا في أغانيه فأحببناها وأحببناه بها.
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دموع على ضريح فنان الخيمة 

عبد القادر حمدي 

تنوعت وتعددت مواقف الحزن واأللم على رحيل فنان الشعب محمد حسن صاحب الخيمة 
وصوت الجماهير وحبيب الماليين 

الكبير  الليبي  الفنان  ألسرة  تعازيها  القذافي،  معمر  الراحل  الزعيم  أسرة  قدمت  فقد 
محمد حسن، والى جميع األحرار ، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يرزق أهله 

وذويه جميل الصبر والسلوان.
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حفلت حياته بمحطات غاية 
في الرقي والنضال الوطني 

والقومي، أحبته الجماهير 
العربية وهي تبكيه اليوم 

بحرقة وتردد أناشيده وأغانيه 
لتودعه باألسى والحزن 
العميقين لتبكي قامة 

موسيقية ألحانا وأداًء.

وقالت االسرة في تدوينة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، “رحل الفنان محمد 
الثورة كلمة من رصاص، واكب  لواء  العطاء حمل فيها  حسن بعد مسيرة من 
”ببالدنا  يتغنى  بدأ  يخلف،  وَلم  ووعد  واوفى  فعاهد  العظيم  الفاتح  ثورة  انبالج 
زين على زين” فكان ”على الدرب طوالي” وَلم يرتضى أن تهب رياح على بالدنا إال ”بقدوم 

نسوم الفاتح العظيم””.
أوتاد  نصب  ثم  وعرضها،  طولها  البالد  جابت  نغم”  ”رحلة  في  بعدها  “أنطلق  وأضافت 

”الخيمة التي كانت تنبض بالثورة ديمة%”.
وأكدت أسرة الزعيم معمر القذافي أنه وقف أمام “نكبة” فبراير كالطود الشامخ، وَلم ينال 
أنه  مضيفة  االخر،  تلو  الواحد  بالسفلى  وصفتهم  من  فيه  تساقط  وقت  في  منه،  السجن 
”محتاجين لحب كبير” بعد أن  وبالرغم من اجتياح المرض العضال له إال انه عاد ليصدح 

ساد الحقد والدم وترسخت ثقافة الكراهية في غياب ”حبيب الماليين ”.
ونعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بمزيد من الحزن واأللم وفاة مناضل وطني آخر 
هو الموسيقار الكبير محمد حسن، فنان الشعب والثورة »العندليب األخضر« والذي وافته 
لالحتجاز  فيها  تعرض  الحال  وضيق  والمعاناة  المرض  من  سنوات  بعد  الغربة  في  المنية 
والتحقيق وهو القمة الفنية الثورية المتميزة الذي صدح بصوته لمالحم المعارك البطولية 
ولمجد  العربية  ولفلسطين  القذافي  معمر  الشهيد  وقائدها  سبتمبر  من  الفاتح  لثورة 

العروبة والهرم الرابع والطفولة و الحب.
وحفلت حياته بمحطات غاية في الرقي والنضال الوطني والقومي، أحبته الجماهير العربية 
وهي تبكيه اليوم بحرقة وتردد أناشيده وأغانيه لتودعه باألسى والحزن العميقين لتبكي 

قامة موسيقية ألحانا وأداًء.
بأحر  المرحوم  وعائلة  الليبي  للشعب  تتقدم  الليبية  الشعبية  الوطنية  والحركة 
الله العزيز القدير أن يتقبل الفقيد  التعازي وجميل الصبر والسلوان، ووتتضرع إلى 
لله وإنا  ُيلهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان، وإنا  الرحمة والغفران، وأن  بواسع 

غليه راجعون.
الليبي  الفنان  نعي  على  لطيفة  التونسية  والمطربة  الشاعري  حميد  المطرب  وحرص 
محمد حسن، الذي توفى فجر، أمس األحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 73 عاًما.

وشارك حميد صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«، 
وعلق عليها قائًلا: »وداعا محمد حسن، وداعا يا من أثرى الفن الليبي والعربي بأغاني خالدة 

محفورة في الذاكرة ال تنسى ولن ننساك«.
كما نشرت الفنانة لطيفة صورة لمحمد حسن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك«، وعلقت قائلة: »فقدانك يحسسنى باليتم الفنى واإلنسانى والوطنى 

محمد حسن يبكيك القلب والعين لكن أنت لم ولن ترحل، البقاء لله«.
ونعى الفنان  أيمن األعتر، وفاة الفنان والملحن الليبي الشهير محمد حسن، والذي رحل 

عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 73 عاًما بعد صراع طويل مع المرض.
موقع  على  الشخصي  حسابه  عبر  الراحل  لوفاة  الشديد  حزنه  عن  معبرا  »األعتر«  وغرد 
»تويتر«، وكتب: »بقلوب مؤمنة يملؤها الحزن تلقيت خبر وفاة الفنان الليبي الكبير األستاذ 
والوطن  ليبيا  الكبير ومحبيه وعشاقه في  الخبرأعزي أسرة  لهذا  محمد حسن حزين جداً 

العربي«.
وأضاف: »الله يرحمه ويغفر له فنان كبير ولنا ذكريات جميلة مع أعماله الراقية وتشرفت 

بلقائه والغناء معه وداعًا محمد حسن«.
من  مغرًدا:«ياريت  الموت  فراش  على  صوره  نشر  بعدم  الراحل  جمهور  »أيمن«  وطالب 
أسرته  لمشاعر  مراعاًة  المرض،  فراش  على  وهو  ليه  صور  ماتنزلش  تحبه  اللي  الناس 

ومحبيه واحترامًا له شخصيًا«.
المنية  وافته  الذي  حسن  محمد  الليبي  الفنان  البحري,  لطفي  التونسي  اإلعالمي  ونعى 

اليوم إثر صراع مع المرض.
وكتب لطفي البحريعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل اإلجتماعي »فايسبوك« هذه 
التدوينة في رثاء الفنان الليبي الراحل.  » 1987, إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا )إن لم 
تخّني ذاكرة التاريخ(...قررت السفر إلى ليبيا بصفة شخصية وعلى حسابي الشخصي, وكان 
هدفي أن أكون أول إعالمي تونسي  ينفرد بإنجاز أعمال تلفزيونية مع فنانين ليبيين, كاظم 
حسن...  محمد  قدري,  سالم  الطرابلسية,  نجمة  فحيمة,  البشير  العريبي,  حسن  نديم, 
نزلت  شخصية...  معرفة  أقصد  هؤالء,  من  أحدا  بها  أعرف  أكن  ولم  طرابلس  وصلت 
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أبحث,  بدأت  البحر..  باب  بفندق 
الذهاب  هي  خطوة,  أول  وكانت 
..فوجئت  ذلك  اإلذاعة...وكان  مبنى  إلى 
الشهرة  من  بسيط  بقسط  أتمتع  بأنني 
باإلذاعة..  الليبيين  اإلخوة  بعض  لدى 
األستاذ  لي  ووفر  األبواب,  لي  ففتحوا 
التلفزيون  مدير  آنذاك  الدبري,  يوسف 
مع  الحوارات  إلجراء  تصوير  وحدة  الليبي, 
إلى  عودتي  عند  اليوم,  ذات  في  الفنانين.. 
ورد  باقة  مع  ترحيب  رسالة  وجدت  الفندق 
ضخمة جدا... من أرسلها ؟ أرسلها محمد 
يرحب  ليبي  فنان  أول  كان   ، حسن...نعم 
بي بهذا الشكل, ثم حضر الفندق بنفسه, 
تلك  ومنذ  بيته...  في  لإلقامة  منه  ونقلني 
الفترة, ارتبطنا بصداقة وطيدة, بل أصبح 
حزين  األكبر...  واألخ  واألستاذ  الصديق 
لفقدان هذا الليبي الرائع الكريم الخلوق...

العربي..  الفني  الصرح  لفقدان هذا  حزين 
إلى  الليبية  الثورة  بعد  تعّرض  ألنه  حزين 
ظلم جاحف, ولكنني سعيد بعض الشءي ألن 
كل الليبيين األشقاء, تفطنوا منذ فترة, إلى 
التراث  من  بديع  جزء  هو  حسن  محمد  أن 

الليبي العريق.
كان   ,« األستاذ   « مع  تواصل  على  كنت   «
سعيدا بأنه عاد إلى حضن جمهوره الليبي 
نموت  كيف  تو   (  : لي  يقول  كان  الجميل  
لي  رد  الليبي  الجمهور  ألن  مرتاح  نموت 
اعتباري (.. كل الذين أساؤوا لألستاذ, بعد 
األصيل  الليبي  الشعب  يمثلون  ال  الثورة, 
المتسامح... يا » استاذ » كان من المفروض 
 ، الرائع  والصديق  انا  مرة  اخر  أزورك  أن 
الحبيب  الجميل  الشاعر  صديقك وعشيرك 
تسعفنا  لم  الحياة  أشياء  األسود..لكن 
ستبقى   ...« أستاذ   « يا  يرحمك  الله  بذلك.. 
الحقيقي  الفنان  والخاطر...ألن  الفكر  في 
إحدى  رأي  يسافر...وعلى  هو  يموت,  ال 
استاذ..  يا  وأنت  شجرة..  ارسم  أغنياتك... 

رسمت فّنا خالدا...ال يموت«.
أبوبكر  محمد  الشعبي  الشاعر  وقال 

موسى : 
للوطن  فنانا  عاش  الليبية  االغنيه  هرم 
الشعراء  نحن  الوطن  مع  وهو  الحياة  وفارق 
معنا  خالدا  الفنان  هذا  سيبقى  الشعبين 
الله  بكلماته ومواقفه والنقول إال مايرضي 

إنا لله وإنا إليه راجعون نحن جزءا من عائلته نعزي أنفسنا فيه ونتقدم بأسمي وباسم كل 
الشعراء الوطنين داخل الوطن وخارجه إلى أبناءه بأحر التعازي .

وكتب الشاعر األديب معاوية بن حميدة الصويعي : 
 ) هل حقا ...(

نحن الشجاعة نحن الكرم ؟
نحن القيم ؟

هل سنرى أربعينية الفنان ) محمد حسن (

محمد حسن 
مع أحد 
أحفاده
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في أكثر من ) مدينة عربية (؟!!
رحمه الله 

وقد يطلقون أسمه على بعض المعاهد الموسيقية ؟!!
والساحات التي احتضنته

أحتراما للجماهير التي عانقته 
ورقصت على ايقاعاته وعوده..ممكن !!

الفنان المتميز الذي لم يغن للرذيلة 
والفنان الذي كان جسر عبور الي النجومية 

العداد هائلة من الفنانيين من المغرب الي مصر 
 انا أل أشك مطلقا 

ان في الديار مازال هناك ) قزازين (
يحملون جينات ) الوفاء (

وعلى ذكر الوفاء أنا أحيي منا هنا 
الفنان االستاذ )فتحي الترهوني ( الذي لم التقي به

هرم االغنيه الليبية عاش فنانا للوطن
 وفارق الحياة وهو مع الوطن نحن الشعراء 

الشعبين وسيبقى خالدا معنا 
بكلماته ومواقفه.

شباب تجمعوا لتحية محمد 
حسن في مصراتة
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من 2011 على جهده ومواقفة المشرفة 
مع الفنان الكبير محمد حسن ....
والعن كل__ وكالء الرباء والسحت 

مليشيات النهب قديما وحديثا ___
وكتب الفنان يوسف خشيم عبر صفحته على موقع التواصل اإلجتماعي الفيسبوك ” ربما 
فهمي  علي  شقيقي  فقدت  الناس.  أغلى  فقدت  لقد  باليتم..  أشعر  حياتي  في  مرة  ألول 
أحبهن  اللواتي  شقيقاتي  وأبي.فقدت  أمي  ابن  شقيقي،  كان  ألنه  أحبه  الذي  خشيم 
ألنهن شقيقاتي.فقدت قبل الجميع أمي وأبي اللذين أحبهما ألنهما والدي.وما شعرت 
قط باليتم مثلما شعرت به اليوم وأنا أفقد محمد حسن.محمد حسن لم يكن انسانا 
عاديا بالنسبة لي، لقد كان وطنا وملجأ ومالذا. كان نهرا متدفقا أرتوي منه حين أشعر 
بالظمأ. كان ظال ظليال يقيني من لهب وحر هذا الزمان. كان نغما لذيذا يسري في 
ثنايا روحي فيطربها بعد طول شقاء وعناء، أسمعه فأنسى كل هموم الدنيا ومآسيها.

محمد حسن عالم بحد ذاته ال يسبر غوره إال العارف به.بسيط في كل شءي، محب لكل 
شءي، ضليع بكل شءي، واثق من كل شءي.أحبني وأحببته، عشقني وعشقته، آخاني وآخيته.

كان يوقظني كل صباح ليناديني:اوسيفه، توحشتك.أوسيفه.. أوخيي، وينك؟.أوسيفه.. 
“صردوكك” يراجي فيك.وسيفه. لم أسمع أحدا يناديني بها منذ فقدت أمي، ناداني بها 

محمد حسن.
كل  صوته  أسمع  لن  بأني  يتيم  بفقده،  اليوم  يتيم  أنا  نعم  باليتم؟  أشعر  ال  فكيف 

صباح، يتيم أن ال أحد سيناديني ويغرد في أذني.. وسيفه.
سأفتقدك يا صاحبي وأخي وصديقي. سأفتقدك طول ما 
حييت بعدك. سأفتقدك كل صباح وكل مساء وكل آن.نم 
العين والفؤاد.لك  الجديد هانئا سعيدا قرير  في مسكنك 

جنة الخلود في اآلخرة، وخلود ذكراك في الدنيا.
و استقبل اإلعالمي عزالدين عبد الكريم خبر رحيل الفنان 
المآقي  ُيحجِّر  وجٌع   ” قال  حيث  األسى  بشديد  حسن  محمد 
عبر   ) عزو   ( بـ  مناداتي  عن  حسن  محمد  العزيز  %سيتوقف 
 ( مدينة  في  استقبالي  في  يكون  ولن   ، الهاتفية  المكالمات 
الخمس ( استجابة لدعواته المتكررة ، ولن يتحقق اللقاء في 

الله اختار أن ينقله إلى جواره بعد مصارعة المرض .هكذا  ، ألن  اليوم  الحياة الدنيا بعد 
، ليس لفقد اإلحساس  %. أصبح التجهم بين األحياء منا أو هكذا ندعي ، عنوان المرحلة 
أو تبلد المشاعر ، بل ألن الوجع خيَّم بصالفة ، فمنع حتى الدموع من االنسياب ، بعد أن 
تحجرت المآقي في السنين العجاف .ورغم أن اإليمان زرع فينا نوعًا من الصالبة لمواجهة 
حاالت البؤس في مفاصل الحياة كافًة ، والتي سادت عبر السنين األخيرة ، لكن ألم الفقدان 
سطح  في  تفطراً  أحدث   ، حضاري  بعقد  الوطن  جيد  زينت  وأدبية  فنية  لرموز  المتتالية 
، فتمكن البؤس منا حتى أنهك القوى .محمد حسن جمعتني به مواقف وأحداث  الصالبة 
من  طوٍق  بناء  إلى   ، والفني  اإلعالمي  المنتج  لتتجاوز  األواصر  ُتعمِّق  أن  من  لها  البد  كان 
محبة يتبدل تأثيرها بين إحداث البهجة ، والحنين لفقدها عند بعد المسافات .كنت ألتقط 
إبداعاته المتغنية بالوطن واإلنسان ، وأحاول ترجمتها بصريًا للفت اإلنتباه بأن الفرح إنما 
هو للوطن وبالوطن بمن فيه ، فأذكر أن البداية كانت مع ) زهى فرحك ( ليتصل بي بعد 
عرضها منتشيًا وشاكراً ..لتتوالى اللقاءات الفنية ، وتتجاوز المنتج الموسيقى إلى اإلعالمي 
الحريري  خسرنا  كما   ، جديدة  خسارة  خسائرنا  إلى  يضاف  حسن  محمد  .بمغادرة  الحقًا” 
أثر  إلبعاد  نسيانهم  أحاول  ممن  كثيرون  وغيرهم  والسيليني  والجفيلي   ، قدري  وسالم   ،
فقدهم على النفس المكتئبة ، لكنه يتوحد معهم في أمر واحد ، فغيابه ال صلة له بالموت 
، وإن كان الموت هو الفاعل لتغييبه جسداً وعطاء ، إذ أنه سيبقى حيًا مشعًا بما ترك من 
جواهر فنية زينت المكتبة الموسيقية الليبية ، وسينهل منه القادمون بذوراً لتزهر و يمألون 
بها بساتين الوطن بالعطاءات المتجددة %تقبله الله بواسع رحمته وغفرانه ، وأسكنه فسيح 

جنانه ”.
أو لم  القذافي  .. حمل فكر  أو لم يغني  للقذافي  “غنى  السيناريست سراج هويدي  وقال 
يحمل .. كل هذه األشياء ال تلغي كونه فنان مبدع سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ 

ليبيا كأحد أهم رموزها الغنائية والفنية .رحم الله محمد حسن”.

محمد حسن كان نهرا متدفقا سجل
 اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ليبيا 

كأحد أهم رموزها الغنائية والفنية.
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عبد الله الزائدي

لم يكن محمد حسن ينظر إلى الفن من زاوية التكسب بل لم يكن يتخذ الفن وسيلة للحصول على 
المال، فقد كان يحمل فنه رسالة إنسانية عميقة الجذور مرتبطة بالقيم الوطنية التي كان مقتنعا بها. 
في  معروفا  فندقا  أن  لالسترزاق  كوسيلة  فنه  إلى  النظر  عن  لترفعه  نموذجا  تعتبر  التي  المواقف  ومن 
تونس بإقامة الحفالت الليلية للزبائن واستضافة نجوم الغناء عرض على محمد حسن في التسعينات 
فترة الحصار العمل في إحياء الحفالت الليلية في الفندق مقابل ثالثة أالف دوالر في الليلة وهو رقم مغر 
الفترة لكنه رفض بشدة وقال لو عرض على أضعاف هذا المبلغ لن أوافق. ويذكر المقربون  في تلك 
من محمد حسن أنه رفض كفنان ملتزم أن يغني في حفالت ال تليق باسمه وتاريخه وشخصيته الوطنية 

وقناعاته.
االعتزاز بالخيمة

كان الفنان محمد حسن معتزا بالخيمة ويعتبرها رمزا وطنيا وفنيا وارتبط بها إلى آخر عمل قدمه، ومن 
المواقف التي تشهد باعتزازه عندما لحن من كلمات الشاعر عبدالله منصور أغنية )ليش بطى( وكانت 
معدة لتغنيها إحدى الفنانات العربيات المغربيات المقيمات بالقاهرة وذهب محمد حسن إلى القاهرة 
واتصل بالفنانة ليعرض عليها العمل رفضت أن تغني العمل وقالت لمحمد حسن بغرور إنه يغني في 
الخيمة واألجواء البدوية وأنها ال تغني في الخيمة وال في أجواء البادية وأنها فنانة عصرية، وعندما استمع 
محمد حسن لكالمها انفعل ورد عليها بقسوة وقال لها )الخيمة أشرف منك( ثم سجل األغنية بصوته 

ونجحت نجاحا كبيرا ولم يغنها فنان بعدما حققت نجاحا كبيرا بصوت محمد حسن.
اإليثار ومشاركة الفنانين

إلى جانبهم وكان ال يحمل  ويقف  لزمالئه يدعمهم  يتحلى بخصال حميدة ومحبا  كان محمد حسن 
عقد الغرور الفني أو االستحواذ على ساحة الغناء ومما يذكر في هذا الصدد أنه كان يعتزم السفر إلى 
الفاتح وقد  93 وكان االستعداد ألحياء ذكرى احتفاالت  مصر لتسجيل ملحمة يا بو عبا وكان ذلك عام 
لتسجيل  إلى طرابلس  القاهرة  في  للتسجيل  اتفق معها  التي  الفرقة  الفنان محمد حسن تحضر  اختار 
الملحمة حتى يشاركه زمالؤه الفنانون تسجيل أعمالهم مع الفرقة المصرية مستفيدين من وجودها في 
طرابلس. وكذلك يذكر لمحمد حسن أنه عندما يكون مقيما في فندق في طرابلس ويصادف أال يجد 
فنان من خارج المدينة غرفة كان يمنح غرفته لزميله ويرجع ليبات ليلته في بيته بمدينة الخمس )80كم( 

شرق طرابلس.
غير  الكالم  هذا  أن  إال  الخمس  في  فندق  ولديه  الماليين  من  استفاد  أنه  من  عنه  يشاع  ما  وبخالف 
صحيح ولم يكن محمد حسن يبخل ماديا على إنجاز العمل فكان يصرف المبلغ المخصص على العمل 

وإذا بقي من المبلغ شءي يوزعه على أعضاء العمل بالتساوي.

مواقف في حياة محمد حسن
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عبد الله الزايدي

 ارتبطت ألحان وحضور الفنان محمد حسن بالخيمة الغنائية ارتباط االيقاع بالنغم منذ 
انطالقها منتصف نينات وحتى آخر عمل قدمه الراحل، حتى أن لقب فنان الخيمة كان األكثر 
ارتباطا به ، واختياره للخيمة الغنائية منحه حضورا عمق من قربه من الليبيين كما لم يكن 
أي فنان آخر بل إن كثيرا من الفنانين الذي غنوا في الخيمة الغنائية أخذت أعمالهم التي 
مفتاح  تونس  مع  ويبدو هذا  أخرى  أعمال  أي  الناس مختلفا عن  وقربا من  تميزا  قدموها 
ولطيفة  المصرية  وأنغام  الزروق  وسالمين  النعاس  وعبدالصمد  أحمد  وفاطمة  وعبير 
التونسية وآخري.، وللخيمة الغنائية قصة تكشفها بوابة افريقيا االخبارية ألول مرة للقراء.

 في عام 1983 وعلى خلفية خالف بينه وبين أحد المسؤولين باإلذاعة أخذ محمد حسن 
قرارا باالبتعاد والتوقف عن الغناء ومكث عاما كامال ببيته لم يقدم عمال واحد فيما يشبه 
اعتزاله للفن. ومع عام 1984 تدخل الزعيم معمر القذافي شخصيا وطلب منه العودة إلى 
التي  األغنيات  أهم  من  واحدة  وهي  للتصدي(  جاهزين  )جنودك  فقدم  والتلحين،  الغناء 
قدمها وكانت من كلمات سليمان الترهوني وإخراج فرج المذبل صورها مرتديا المالبس 

القصة الكاملة للخيمة الغنائية 

سليمان الترهوني
 وفضل المبروك يف »الخيمة«
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العسكرية وقدمها بحماس 
المرحلة  تلك  مع  تناغم 
بشكل  األغنية  وانتشرت 

واسع.
الفنان محمد  العمل فكر   وبعد هذا 
حسن في تقديم شكل جديد يعود به 
الغنائية(،  )الخيمة  يكون متميزا فكانت 
في  برق  الذي  العبقري  الخاطر  ذلك 
المجتمع  بثقافة  مرتبطا  وجاء  ذهنه 
ومباشرة  وطنية،  فنية  معاني  وحامال 
الشاعرين  الفني  دربه  رفيقْي  إلى  اتجه 
المبروك  وفضل  الترهوني  سليمان 
منهما  ووجد  الفكرة  عليهما  وعرض 
سليمان  أن  حتى  بها  وانبهارا  إعجابا 
الغنائية  الخيمة  فكرة  طعم  الترهوني 
وشعبيتها  بريقها  من  زادت  بإضافات 
كبرنامج  تتجول  أن  منها  وإثرائها 
تلفزيوني بين المدن الليبية وأن تقوم 
بزيارات إلى المصانع والمواقع اإلنتاجية 
الخيمة محمد  آن ذاك كما أدخل مخرج 
واشتهر  الشعبية  الفنون  الهمالي 

الهمالي بلقب مخرج الخيمة .
جامعة  الغنائية  الخيمة  وانطلقت 
اللون الفني البدوي واأللحان واإليقاعات 
ذات الطابع الليبي في ملحمة من البهجة 
أروقتها  تحت  وجمعت  تتكرر  لم  الفنية 
والزال  الوطن  أرجاء  كل  من  أغاني 
ويرددون  يذكرون  اليوم  إلى  الناس 
ألحان الغيمة الغنائية. استمرت الخيمة 
 1990 عام  إلى  تلفزيوني  كبرنامج 
منها  استثنائية  فنية  عروضا  وقدمت 
قدمت  حيث  تشاد  إلى  طاقمها  سفر 
فيها  وشارك  الليبيين  للجنود  حفالت 
الفنانتان  منهم  الفنانين  من  عدد 
في  شاركت  كما  الزروق  وسالمين  عبير 
بين  الوحدة  بإعالن  االبتهاج  حفالت 

ليبيا والمغرب.
للفنان محمد  ومما يروى عن مواقف 

حسن في مشاركة الخيمة الغنائية في احتفاالت الوحدة بين ليبيا والمغرب أنه عند وصول 
52 شخصا  نحو  الخيمة وعددهم  تقل طاقم  المغرب وكانت  إلى  السفينة غرناطة صباحا 
السكن سيكون  أن  وأبلغهم  الخيمة  استقبال طاقم  في  الليبية  السفارة  أحد موظفي  كان 
في فنادق من اختيار السفارة ومصروف جيب يومي محدود جدا وهنا رفض محمد حسن 
وقال إن من سيختار الفنادق هم أعضاء الخيمة الغنائية وبمصروف جيب يومي 100 دوالر 
وإال سيعود الطاقم من حيث أتى وكان محمد حسن حازما في حديثه وهو يرى أن احترام 

الفنان من احترام بالده وأن تقديم ما يليق بالفنان هو واجب تجاه الوجه الحضاري للبالد.
الموظف  استقل  وعندها  المغرب  إلى  أمهله  حسن  محمد  لكن  السفارة  موظف  رفض 
سيارته وذهب اتصل محمد حسن باللواء بوبكر يونس جابر وأخبره بما حدث تفصيليا، 
وفي ساعات المساء األولى جاء الموظف ليخبر طاقم الخيمة الغنائية أن طلبات محمد حسن 
مستجابة وأقيمت في المغرب سبع سهرات في مدن وجدة ومراكش والدار البيضاء وآسفي 
وآغادير والرباط واشترك فيها فنانون مغاربة شعبيون وحققت نجاحا كبيرا. واستمر محمد 
حسن مرتبطا بالخيمة الغنائية ولم يقدم أي عمل إال والخيمة ترافقه وأحيا حفالت في فرنسا 

من االغاني التي قدمتها الفنانة المصرية 
انغام اغنية ) ليبيا (  وكانت من الحان الفنان  

محمد حسن وعبرت انغام عن سعادتها 
بالتجربة مع الفنان محمد حسن وهذه 

الصورة تنشر للمرة االولى تجمع الفنانة 
انغام بالفنان الكبير محمد حسن.
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وبريطانيا وفي القاهرة وغنى فنانون عرب في أروقتها وباتت رمزا فنيا وطنيا، كما 
كانت وجها حضاريا ليبيا محليا قدم في وقت كان كثيرون يتهافتون على النمط 
لخلق  الشباب  إلى  ويتوجهون  الغربية  الموسيقية  األنماط  تقمص  وعلى  الغربي 
حالة من التماهي مع الفنون الغربية وكانت الخيمة الغنائية تقدم نموذج االرتباط بالثقافة 

الوطنية ما أكسبها احتراما وحضورا مهيبا.
الفنان  ألحان  من  وكانت  »ليبيا«  أغنية  أنغام  المصرية  الفنانة  قدمتها  التي  األغاني  من 
محمد حسن وعبرت أنغام عن سعادتها بالتجربة معه وهذه الصورة تنشر للمرة األولى 
تجمع الفنانة أنغام بالفنان الكبير محمد حسن. من األصوات العربية الكبيرة التي غنت في 
الخيمة الغنائية الفنانة نادية مصطفى التي قدمت من ألحان الفنان محمد حسن وكلمات 
الشاعر فرج المذبل اغنية غريق يا بحر لوالف وفي هذه الصورة التي تنشر ألول مرة الفنان 

محمد حسن مع النجمة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد.

عندما عشق صوت لطيفة ألحان محمد حسن

تحب الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي األغاني الليبية لكنها تحتفظ للفنان محمد حسن 
بمكانة خاصة وتعشق ألحانه، كانت أول أغنية تقدمها لطيفة من ألحان الفنان محمد حسن 
الترهوني. ولهذه األغنية قصة تدل على حب  أغنية »دللتني« من كلمات الشاعر سليمان 
لطيفة ألغنيات محمد حسن فعندما استمعت لطيفة لألغنية وهي منتشرة بصوت محمد 
حسن. أحبت اللحن ورغبت في تسجله بصوتها وبحكم عالقتها بالشاعر سليمان الدرسي 
حضرت  عندما  وبالفعل  دللتني،  تغني  أن  اإلذن  منه  وطلبت  نقديا،  مبلغا  في  اليه  أرسلت 
محمد  للفنان  أغنيات  ومجموعة  دللتني  أغنية  لطيفة  سجلت  القاهرة  إلى  الغنائية  الخيمة 

حسن منها جيتك ويسلم عليك العقل والحب بني وطني عربي.

رحلة نغم فتوغرافيا موسيقية 

في  حسن  محمد  الفنان  استقر  وعندما   1976 عام  في 
له فكرة  الخمس بعد تجربة فنية في بنغازي خطرت  مدينة 
ملحمة  انتاج  الفكرة  كانت  تتكرر  ولم  مسبوقة  غير  فنية 
ويشترك  الليبية،  المدن  كل  والكلمات  باللحن  تجول  غنائية 
الراحل  الشاعر  الى  حسن  محمد  اتجه  ليبيون،  فنانون  فيها 
فضل المبروك الذي أعجب بالفكرة وتحمس وكتب كلماتها   

وبدأت بالمطلع الشهير.
يا عارف بالد الغير ومش عارف مداين بالدك

ولو ينشدوك تحير في عن ارض من خيرها زادك
تعال غني معاي تعال

في رحلة نغم جوال
يطوف بينا بالدنا

بين غنوة وبين موال
موسيقية  بجمل  تميزت  موسيقية  لوحة  مطلعها  في  حسن  محمد  لها  الفنان  ووضع 
عبقرية نقشت في ذاكرة الناس والحانا مميزة تناغمت مع كل مدينة وكانت ملحمة رحلة 
نغم الفريدة بما يمكن وصفه بالفوتوغرافيا الموسيقية وقد انفرد بوابة افريقيا االخبارية 
عند رحيا الفنان محمد بحسن بنشر صورة تنشر ألول مرة التقطها الفنان المصور فتحي 

العريبي لمحمد حسن وهو يضع الحان رحلة نغم.
نبدأ منين ونبدأ منين

ونا بالدي ورد وياسمين 
ونا غاويها على عداد الرمل اللي فيها 

ولروابيها عاش من الخاطر والعين 
غنائها  في  واشترك  والنصف  الساعتين  على  يربو  فيما  نغم  لرحلة  الفني  المحتوى  جاء 
-تونس  طالب  -مصطفى  زابيه  بن  -سالم  محفوظ  -أشرف  عبير  حسن  محمد  الفنانون 
من  لكثير  فنيا  توثيقا  االن  الى  نغم  رحلة  وتعتبر  السليني.  -محمد  حسين  -فهيم  مفتاح 

االحداث التي مرت البالد في تلك الفترة اضافة الى انها عمل يتغنى بالمدن الليبية .

كانت »الخيمة الغنائية« للفنان محمد حسن 
عمال مرتبطا بثقافة المجتمع وحامال معاني 

فنية وطنية فكانت جامعة للفن البدوي واأللحان 
واإليقاعات فكانت ملحمة من البهجة الفنية 

لم تتكرر وجمعت تحت أروقتها أغاني من كل 
أرجاء الوطن والزال الناس إلى اليوم يذكرون 

ويرددون ألحان الخيمة الغنائية. استمرت
 الخيمة كبرنامج تلفزيوني إلى عام 1990



28 الخميس 18 يناير ٢٠١٨             العدد: 11 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بوابة افريقيا االخبارية - رمزي زائري

للحزن في سياقه العارم تراتيل و تقاسيم.. وللصّياد الموت سياقه األثيم.. وللغربة ناقعها األثيم.. 
و ألفول فخر األغنية الليبية وجعه الهادر.. ولمحمد حسن غياّب كاْو.. هكذا رحل عمالق األغنية الليبية 

الموسيقار، محمد حسن، وترك الحسرة معّلقة على شجر الفقد.
مازالت كلماتك تزعزع خاطري و تدوي ،يقول »يعلم الله ويدري ما فى ضميري وفى كنيني وصدري 
من الشوق لو نلقى جوانح نسري ونسبق الريح انطير نوصل فيك ويعلم الله ويدري جيتك بال ميعاد 
شنهو عذري انطيح من عينك وينقص قدري و نزعل على نفسي زعل يرضيك .. يعلم الله بالحال 

عيني اتمنى وخاطري يبيك«.
ترّجل فارس األغنية الليبية فجر األحد 17 ديسمبر/كانون الثاني 2017 بعد معاناة مع المرض 
الفنية  مسيرته  طوال  رافقه  الذي  “العود”  صديقه  ،تاركا  التونسية  بالعاصمة  عاما   73 عمر  عن 

،وحيدا، يبكي فراقه ،انتهت رحلة نغم فنان ليبي ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة ليبيا.
يستحق  الفنان الراحل “محمد حسن” المولود في مدينة الخمس في العام 1946 ،لقب سفير ليبيا 
منه  جعل  المتفرد،  واإلحساس  الموغلة  والمعاني  صوته  يحتويها  التي  الخصوصية  ،فتلك  بامتياز 
حالة يصعب تصنيفها ،فهو الرقم الصعب في الفن الليبي ،و قد دعا نشطاء إلى تخليد ذكرى الفنان 
الكبير محمد حسن بإطالق اسمه على شارع رئيسي في المدن الكبيرة أو تسمية أحد المسارح أو 

دور الفنون باسمه.
قرطاج حاضرة في رحلة الراحل محمد حسن الفنية ،فمنذ ستينات القرن الماضي و تحديدا سنة 
العريبي وفي  الفنان حسن  زيارة لمسرح قرطاج مع كورال  ،أول  للراحل محمد حسن  1963 كانت 
تلك الفترة لم يبدأ بعد محمد حسن صاحب 17 ربيعا حينها التلحين أو حتى الغناء الفردي ولكنه 
باالستفادة  دائما  الشبان  الفنانين  وينصح  والموشحات  المالوف  األغاني  ترديد  من  كثيرا  استفاد 
بالمجموعات  الصوتي  التدرب  بمرحلة  المرور  القديمة وضرورة  واألغاني  واألدوار  الموشحات  من 

الصوتية ألن الغناء الجماعي يصقل الموهبة ويعّرف المغني أكثر بالجوانب الفنية.
وقد تغنى محمد حسن بتونس قائال:

يا حبّيبه يا تونس يا طيبه يا تونس ..
يا مخّضبه بالورد و الياسمين ..

يا حبيبه يا تونس يا ڤرّيبه يا تونس ..
 بيكي تغّنى خاطري و العين ..

تونس يا مضيافه يا أّم الضنى األحواد ..
زينك مليح أوصافه و ناسك وفاء الميعاد ..

يا حبيبه يا تونس يا طيبه يا تونس ..

مرثية إلى محمد حسن حاضرا
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هذا و نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية رحيل المطرب والملحن الليبي الكبير محمد حسن 
،وجاء في بالغ الوزارة أن الفقيد يعتبر من أبرز نجوم األغاني الشعبية الليبية. بدأ مسيرته الفنية 
لعدد  لحن  الوطنية، كما  األغاني  العاطفية فقد قدم عددا من  األغاني  إلى  الستينيات، إضافة  في 
من المطربات والمطربين العرب من بينهم الراحلة وردة الجزائرية و سميرة سعيد، وغادة رجب، 
ولطيفة العرفاوي كما قام بتلحين وأداء أعمال غير تراثية منها أوبريت باسم “شرق وغرب” ،يعتبر 

الفقيد من ألمع الفنانين الليبيين وأكثرهم شهرة، تجاوزت مسيرته الفنية أربعة عقود.
فريدة  ،بقصيدة  حسن  محمد  الراحل  ،الفنان  الصغير  توفيق  التونسي  الشاعر  نعى  جانبه  من 

وظف فيها اسماء اغاني الراحل قال فيها:

و من األصوات الفنية التونسية التي نعت الراحل محمد حسن ،لطيفة العرفاوي ،إذ عبر صفحتها 
»فقدانك يحسسني باليتم الفني واإلنساني والوطني، محمد حسن يبكيك القلب والعين لكن انت 

لم ولن ترحل.. البقاء لله.
من جانبه عّبر حزب التيار الشعبي المنتمي للجبهة الشعبية في تونس عن حزنه لفقدان عميد 
إفريقيا  »بوابة  عبر  رسالة  في  القيادي  النابتي  محسن  ،وقال  حسن  محمد  والليبية  العربية  األغنية 
اإلخبارية« إن حزب التيار الشعبي ينعى الفنان الكبير محمد حسن و يتقدم إلى الشعب الليبي ولكل 

احرار األمة العربية ولكل فنانيها الملتزمين بقضاياها ومثقفيها الشرفاء بأحر التعازي في وفاته.
وأضاف النابتي أن الفنان الراحل كان مثاال للفنان الملتزم الذي كان وفيا لشعبه وأمته لهذا كانت 

لحظة وفاته صدمة لكل محبيه في تونس وكل المنطقة العربية.

السود العيون  أم  يا  تحزني  ال 

جود يا  هاينة  عليا  أنت  ال 

المقصود غاية  يا  دللتني  و 

العود طق  عاد  ما  خرس  مقاسك 

المفقود في  العقل  عليك  يسلم 

يعود كيف  بطا  ليش  عاد  ما  و 

حدود للزعل  و  نرضى  و  نزعل 

وجود مالحم  سفينتنا  تبقى  و 

مصهود خاطري  و  عليك  عاتب 

عهود لمعاك  شاي  الغال  جرح 

شهود عليك  خليهن  شعر  يا  و 

المعبود ذمة  في  حسن  محمد 

الطبيلة و  القانون  و  العود  مشي 

ناسيله ما  و  مسامح  أنا  و  تجرح 

الفارس مشي و الفن ضاع سبيله

طويلة القصاص  ام  من  نخ  وال 

سيله نّزل  الشوق  قد  الدمع  و 

غليله جاحدين  لمته  الجرح  وفي 

الليلة عليك  عاتب  تقولي  وال 

الحيلة عديم  على  هّدي  ياريح  و 

التخليلة سمحة  حبيبي  لّن 

حيلة ال  تقي  ال  سمحة  و  سمحة 

كحيلة بنت  نجوع  و  الوتر  أنغام 

ندعيله. بالمغرفة  و  يرحمه  الله 
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محمد حسن..

تجربة  رائدة  لفنان إلستثنائي 
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الحبيب االسود 

نحن أمام حالة فنية وثقافية إستثنائية إسمها محمد حسن ، وأمام تجربة رائدة إتخذت  
جدارتها بالخلود من تشبثها باألرض وتجذرها في البيئة المحلية لبلده وشعبه ، وحققت 
تميزها بقدرتها على تأصيل قيمتها ، إنسجاما مع قامة صاحبها التي كانت مغروسة في 

نبض وطنه ، 
 ( الخمس  1944 في  مدينة  العام  ، ولد  الخمسي  الفاضلي  الكامل  محمدحسن  إسمه 
120 كلم شرق العاصمة طرابلس ( ، بدأ حياته العملية أوائل الستينيات ، ممرضا في أحد 
مشافي بنغازي ، كبرى مدن الشرق الليبي ، ومن هناك شارك في تكوين فرقة فنية تحمل 
 ، الى جانبه  ، وتضم  المستشفيات  لنزالء  فنية  بإحياء حفالت  تقوم   ، التمريض  إسم فرقة 
عددا من زمالئه الممرضين كالممثل إبراهيم الخمسي والمونولوجيست محمد الفزاني ، 
ثم  إنضم محمد حسن  الى المجموعة الصوتية لفرقة المالوف التي كان قد أسسها الفنان 
الكبير الراحل حسن العريبي أثناء وجوده في بنغازي حيث عمل موظفا في وزارة المواصالت ، 
حيث  الفردي  الغناء  مجال  يخوض  أن  قبل  صوتيا  مرددا  الفنية  رحتله  حسن  محمد  بدأ 
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لملحنين  أغان  مجموعة  سجل  
عقدي  في  بارزين  ليبيين 
من   ، والسبعينيات  الستينيات 
بينهم الملحن الفنان الراحل يوسف العالم 
بعث  قد  كان  حسن   محمد  أن   روى  الذي 
للشاعر   » هدي  ريح  يا   « أغنية  بكلمات  له 
مجموعة  كلمات  مع  التومي   العزيز  عبد 
في  متواجداً  كان  حين  األغاني  من  أخرى 
القاهرة ..أعجبته كلمات هذه األغنية و على 
فنجان قهوة بشقته هناك قام بتلحينها في 
عشرون دقيقة و سجل اللحن على »كاسيت« 
يتمكن  لم  الذي  حسن«  »محمد  لـ  تركه  و 
من مقابلة أستاذ »يوسف« في القاهرة نظراً 

لرجوعه إلى بنغازي.
و  بغنائها  حسن   محمد  الفنان   وقام 
الفرقة  مع  »بروفه«  ثاني  بعد  تسجيلها 
الماسية بالقاهرة بقيادة المايسترو  أحمد 

فؤاد حسن 
ولما إشتد عوده ، إنتقل محمد حسن الى 

التلحين ، وقد تعامل مع عدد من أبرز الشعراء آنذاك مثل الراحل مسعود القبالوي ، والشاعر 
الكبير فضل المبروك الذي إجتمع معه في أعمال بارزة لعل أهمها على اإلطالق » رحلة نغم « 
التي إنتقل فيها لحنا وإيقاعا وأداء عبر مختلف مدن وقرى وأرياف ومناطق ليبيا ورشارك في 
أدائها نخبة من أهم أصوات ليبيا وهم محمد السيليني و اشرف محفوظ و سالم بن زابية 

ولطفي العارف و مصطفى طالب و فهيم حسين والفنانتين عبير و تونس مفتاح ،
ومن كلماتها :

وحق الدم إللي رّواك بيه اجدادي
ما يوم تهون  يا غالي يا تراب بالدي

أوالد األحرار 
بالفاتح جابوه الثار 

ومن أرضك شالوه العار 
ردوه الكيد علي األعادي 

وانتصروا اجدادي
إللي ضحوا ألجلك يا بالدي

والقرضابية صارت عيد مع أعيادي

وكذلك » مجاريد الفرح « الملحمة الوطنية التي تتحدث عن أفراح الشعب في ظل النظام 
مطلوق  و»   » وأشعار  غّية  حكاوينا   ، سّمار  حني   ، النار  ع  الشاهي  حط  كده  و»   ، الجماهيري 

سراحك يا طوير « وغيرها من األعمال األخرى 
الغنائية في رحالتها داخل  الخيمة  أبرز وجوه  المبروك كان من  الشاعر فضل  أن  وأذكر 
ليبيا وفي تونس والمغرب وموريتانيا وسوريا ، وقد حدثني قبل وفاته عن عالقته بمحمد 
حسن ، فقال أنها عالقة أخوة وصداقة وفن وقناعات مشتركة ، وقد تعرف عليه منذ كان 
في بنغازي ، حيث أن المبروك من مواليد مدينة مّسة في شرق البالد ، ومن بنغازي انطلق 

مشروع » رحلة نغم « ليكون مشروعا فنيا لكل الليبيين 
ومنذ بدايج السبعينات ، إنشغل محمد حسن باألعمال الوطنية  والقومية ، حيث  واكب 
 ، القواعد األجنبية  ، كطرد   1969 الفاتح من سبتمبر  ليبيا في ظل  التي عرفتها  التحوالت 

حيث غّنى في العام 1970 :

الفيتوري  محمد  الشاعر 
عددا  حسن  محمد  له  غني 

من القصائد.
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من طبرق طير ياحمام 
 وهدي فوق برج المالحة

تحت جناحك شيل سالم 
وهني الشعب بيوم افراحه

وعلى الصعيد القومي ، رثى محمد حسن  
الذي  الناصر  عبد  جمال  الخالد  الزعيم 
قصيدة  بأداء   1971 ديسمبر  في  توفي 
»الهرم الرابع « من ألحانه وشعر  نزار قباني:

السّيُد ناْم
السّيُد نام

 من 

ِ

 العائد

ِ

السّيُد ناَم كنوِم السيف
إحدى الغزواْت

الغافي..  الطفِل  مثَل  يرقُد  السّيُد 
في ُحضِن الغاباْت

السّيُد ناَم..
وكيَف أصدُِّق أنَّ الهرَم الرابَع ماْت؟

القائُد لم يذهْب أبداً
بل دخَل الغرفَة كي يرتاْح

وسيصحو حيَن تطلُّ الشمُس..
كما يصحو عطُر التفاْح..

الخبُز سيأكلُه معنا..
وسيشرُب قهوتُه معنا..

ونقوُل لُه..
ويقوُل لنا..

القائُد يشعُر باإلرهاِق..
فخّلوُه يغفو ساعاْت..

يا َمن تبكوَن على ناصْر..
السّيُد كاَن صديَق الشمس..

فكّفوا عن سكِب العبراْت..
السّيد ما زاَل ُهنا..

يتمّشى فوَق جسوِر النيِل..
ويجلُس في ظلِّ النخالْت..
ويزوُر الجيزَة عنَد الفجِر..

ليلثَم حجَر األهراماْت.
يسأُل عن مصَر.. وَمن في مصَر..

ويسقي أزهاَر الشرفاْت..
ويصّلي الجمعَة والعيديِن..

ويقضي للناِس الحاجاْت
ما زاَل ُهنا عبُد الناصْر..

في طمِي النيِل، وزهِر القطِن..
وفي أطواِق الفالحاْت..

الشاعر فضل المبروك كان من أبرز وجوه الخيمة 
الغنائية في رحالتها داخل ليبيا وفي تونس 

والمغرب وموريتانيا وسوريا.

مع  وتجربة  العريبي  حسن 
محمد حسن في « سيرة أوالد 

هالل.
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في فرِح الشعِب..
وحزِن الشعب..

وفي األمثاِل وفي الكلماْت
ما زاَل ُهنا عبُد الناصْر..

من قاَل الهرُم الرابُع ماْت؟

حسن  محمد  سجل   1974 يناير  وفي 
 » العربي  الشعب  ع  الخير  هل   « أغنيته 
الوحدة  دولة  قيام   عن  اإلعالن  بمناسبة 
ما  سرعان  والتي   ، وليبيا  تونس  بين 
ثم   ، أنذاك  التونسي  النظام  عنها  تراجع 
من  بعدد  الجماهيري  النظام  إعالن  واكب 
صوت  منه  جعلت  التي  واألناشيد  األغاني 
قائد  يا   « أغنيته  أن  حتى   ، الفاتح  ثورة 
شعبي  وطني  نشيد  الى  تحولت   » ثورتنا 
الله   « الرسمي  الوطني  السالم  جانب  الى 
الذي  القصيد   » المعتدي  كيد  فوق  أكبر 
كتبه  الشاعر عبد الله شمس الدين ولحنه 
المجموعة  الشريف وسجلته  الفنان محمود 
العدواني  أثناء  المصرية  لإلذاعة  الصوتية 

الثالثي على مصر في العام 1956 
ويقول مطلع » يا قائد ثورتنا « التي كتبها 

الشاعر عبد السالم زقالم :

يا قايد ثورتنا على دربك طوالي 
يا مخلي رايتنا مرفوعة في العالي

عايشين في حرية
في السلطة الشعبية

يا أمين القومية غالي شعبك غالي 
على دربك طوالي

 « بينها  من  الناجحة  الوطنية  األغاني  عشرات  حسن  محمد  قدم  الفني  مشواره  وخالل 
الجودة والجود واألجواد « و» تره خّبر يا وادي زين « و» عظيم الشان « و» فوق العوالي فوق « و» 

رجال ونسوان « و» سفينتنا « 
كما غنى محمد حسن من كلمات الشاعر محمد الفيتوري الحاصل  في أوائل السبعينيات 
على الجنسية الليبية وعلى وظيفة في وزارة الخارجية الليبية بأمر خاص من العقيد معمر 
القذافي بعد أن أسقطت عنه الحكومة السودانية في عام 1974 إبان عهد الرئيس جعفر 
آنذاك  للنظام  لمعارضته  السوداني  السفر  جواز  منه  وسحبت  السودانية  الجنسية  نميري 
وتبّنته الجماهيرية الليبية وأصدرت له جواز سفر ليبي وارتبط بعالقة قوية بالعقيد معمر 

القذافي 
الرجل   « و   » الوحيد  النجم   « حسن  محمد  ولحنها  الفيتوري  كتبها  التي  القصائد  ومن 

والنبوءة « التي تقول كلماتها :

 تزدهُر ...

ِ

ها أنت ذا فوَق صخِرالموت
تصحو وتصحو الَمَرايا فيَك والصوُر

ها أنت ذا تنفُض األجياَل ثانيًة ...
فتستفيُق الضحايا حيُث تنتصُر

الشاعر االسير
عبد الله منصور.
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ها أنت ذا أيها اآلتي وقد سقط ...
الغيم القديم وجف العشب والشجُر

كأنما جئَت في كل العصور وقد ...
كنَت النبوءة في أحالم من عبروا

وكنت في الشوق حيث الروح مثقلة ...
بالشوق والحلم في األجفان ينتظر

مبارك صوتك المسكون باللهب القدسي ...
يشرق في الدنيا وينتشر

يا حامل الوحدة الكبرى إلى أفق ...
راياتها النجمتان المجُد والظفُر

ويحسبونك شيئًا مثلهم عرضًا ...
يمر بالكون حينا ثم يندثُر

فليسمع الحالمون الراقدون على ...
بطونهم والدجى من فوقهم حجُر

ان المقادير تستثني الرجال وإن 
تشابه البشر األفذاذ والبشُر

1977  لّحن الفنان الكبير محمد حسن للمطربة وردة الجزائرية  أغنية » إن  وفي العام 
كان الغال ينزاد « و» صلي ع النبي يا مصلي «  للشاعر نوري ضو  الحميدي الذي شغل وظائف 
عدة في الدولة الليبية منها أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة ، وتعامل مع  الفنان الكبير 
الراحل  في جملة من األغاني ، منها  قصيدة أدتها الفنانة لطيفة التونسية بعنوان » الحب 

بني وطني عربي « 
ومع أغنية » إن كان الغال ينزاد نزيدوك يا فاتح غال« قدمت وردة من ألحان محمد حسن 
أغنية عاطفية هي » الغربة « للشاعر عبد السالم زقالم الذي تم تكريمه بوسام العمل الصالح 

في 1973، ووسام الريادة في المهرجان األول لألغنية الليبية العام 2001 في طرابلس.
وقد تعرضت وردة الجزائرية الى عقاب قاس من نظام الرئيس المصري األسبق محمد 
أنور السادات حيث منعت من الغناء في مصر وتم منع بث أغانيها ، نظرا للخالفات الحادة 

التي كانت قائمة بين ليبيا ومصر في تلك المرحلة 
الراحل سليمان  الكبير  الغنائي  الشاعر  رائدة مع  للفنان محمد حسن تجربة  كما كانت 
الترهوني من  مواليد 1947م بشارع بومدين ببنغازي ،وقدإهتم  فى شبابه بالمسرح حيث 
انتسب لفرقة مسرح الشباب وقدم من خاللها العديد من االعمال المسرحيه بعدذلك تم 
دمج فرقة الشباب مع فرقة الفن المسرحى تحت اسم المسرح العربى حيث اصبح الشاعر 

عضوا بالمسرح العربى..
وكان  الترهونى اثناء تواجده بفرقة الشباب يعد وينفذ ويقوم بالخط نظرا لجمال خطه 
الملحن  الغنائي مع  العمل  ، وكانت بدايته في  الشباب  بأعدادصحيفه حائطيه بمقرفر قة 
محمدحسن  الفنان  والتقى  الغنائى  للتأليف  واتجه  التمثيل  ترك  ثم    ، عمر  الطاهر  طاهر 
واثمر هذا اللقاء على عدد كبير من االعمال الوطنيه والعاطفيه الناجحة والمالحم الجميله 
تغنى بها فنانون ليبيون  وعرب، مثل » ليش مظاليم « للمطربة التونسية زهيرة سالم ، و» 
وإجتمع   ، التونسية  لطيفة  الفنان  تسجيلها  أعادت  ثم   ، حسن  محمد  غناها  التي   » دللتني 
الترهوني مع محمد حسن في ملحمتي » المركب « و» القافلة « الى جانب عشرات األغاني من 

بينها » أيامنا أعياد « و» ليش الخوف « و» ال ما رحل « و» أنا عقلي دليلي « التي تقول كلماتها :

نا عقلي دليلي وانت في عقلي الدليل
يا عابر سبيلي وانت وقفت الرحيل

نا عقلي بالصوب يخبر وانت للصوب غواليا
نا عقلي بالموج يهدر وانت للموج شواطيا

الشاعر المبدع
سليمان الترهوني
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هني في نومه نا عقلي هني في نومه
قمر بنجومه نا عقلي قمر بنجومه

نا عقلي للصوب مناير وانت في الليل قناديله
نا عقلي للصوب بشاير تاك بالخير مراسيله

قوي مجدافه نا عقلي قوي مجدافه
رفيق أوالفه نا عقلي رفيق اوالفه

نا عقلي دليلي وانت في عقلي الدليل
يا عابر سبيلي وانت وقفت الرحيل

في  حسن  محمد  مع  الترهوني  سليمان  إجتمع  كما 
أغنية » يسلم عليك العقل « التي حظيت بإنتشار واسع في 
عليك  يسلم   « علم  غناوة  وأصلها   ، العربي  المغرب  دول 

العقل ال الرجل ما طالت تجي « 

يسلم عليك العقل و يقولك نبيك
اما خطوي الرجل صعب عليها تجيك

انت الغال المكتوب وأنت الوفاء وأقداره
وأنت رفيق الصوب وأنت اللي مشواره

يسلم عليك يسلم عليك العقل
والرجل ما طالت تجيك .

 ، ذكرى  للفنانة   » إدلل  زيد   « أغنية  الترهوني  سليمان  كلمات  من  حسن  محمد  ولحن 
وللفنان عبد الصمد النعاس اغنية :

عاشق دفء لياليهم مطراحهم يعرفني
وديما على شاطيهم امواجهم تحدفني 

وا لعقل والع بيهم كاني اسهيت عليك 
تيارهم يجرفني 

واالجتماعية  والثقافية  الفنية  برمزيتها   » الغنائية  الخيمة   « ظهرت   1983 العام  في 
األلوان  ويقدمون   ، التقليدية  المالبس  والعازفون  الفنانون  يرتدي  حيث   ، والسياسية 

الغنائية األصيلة المعبرة عن وجدان الشعب وعن روح التجذر في بيئة المجتمع  
بدأت  وفكرتها  وأتراحنا  أفراحنا  فيها  تراثنا  هي  الغنائية  “الخيمة  حسن   محمد  يقول  
المبروك  الترهوني والراحل فضل  الراحل سليمان  83 بل هي فكرة كّل من  تحديدا عام 
الراحل  والفنان  الشيباني  بشير  والراحل  فضل  فرحات  والراحل  مفتاح  تونس  والفنانة 
حسن عريبي « وقد إستطاعت الخيمة الغنائية أن تتحول الى مدرسة فنية متفردة ، تفرض 
شروطها في العرض ، وتطلق عنانها لتتنتصر لمشروعيتها دون أن تقتلها أية عواصف من 

األرض الصلبة التي تتأسس فوقها
ومع إنتفاضة أطفال الحجارة بفلسطين المحتلة ، سجل محمد حسن عددا من األعمال  
الكاريكاتور  لرسام  قصيدة  وهي   » شجرة  أرسم  و»   » الغضب  جيل   « بينها  من  الفنية 

الفلسطيني ناجي العلي : 

ارسم شجرة ... ارسم عشرة 
ارسم بستانًا .. لون ثمره 

الشاعر عيل الكيالين
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ارسم خوخًا .. ارسم عنبًا 
ازهاراً  ارسم  ثمراً....  يحمل  نخاًل  ارسم 

وسنابل 
جوعك  من  خفف  وبالبل....  اغصانًا  ارسم 

وتسلى 
لون بستانًا يتجلى 

التتخلى ... بالصبر تحلى 
بالعزم تشكل وتوكل.....بالدمع ال تتوسل 

التتشاءم ... التتشاءم 
لون وتفائل 

لون بستانك بألخضر ..
لون رمانه باالحمر لون باالصفر ليمونه 

لون بالزعتر زيتونه 
لون بالعنبر والحنة ...لونه بالوان الجنة 

التساوم .. ارسم وقاوم 
فان منعوا عنك الغذاء ارسم بستانًا 

وان منعوا عنك الدواء ارسم وطنًا
وان منعوا عنك الهواء ارسم فلسطين 

ثم قدم الفنان الكبير الراحل تجربة متميزة من خالل 
ألبوم » الفتات « الذي جمع فيها عددا من قصائد الشاعر 

أحمد مطر فلحنها وغناها 
وكانت لمحمد حسن تجربة متميزة مع الشاعر األسير عبد الله منصور الذي فتح له أفاقا 
جديدة أوال من خالل  إنتاج المالحم الشعبية الكبرى وهي » النجع « و» الواحة « و»سيرة أوالد 
هالل « حيث  تم اإلتفاق على جمع الموروث الغنائي والشعري والموسيقي من كامل مناطق 

ليبيا وإعادة تقديمه بشكل متطور بغاية حفظه لألجيال القادمة 
إلذاعات  العامة  للهيئة  أمينا  بوصفه  منصور  قدمها  التي  التسهيالت  خالل  من  وثانيا 
العام  صيف  في   تونس  في  كجولتها   ، الخارجية  رحالتها  في  الغنائية  للخيمة  الجماهيرية 
لفائدة  كانت  عروض  ،وهي  وقابس  والحمامات  وصفاقس  قرطاج  في  وعروضها   ،  2001
التضامن الوطني أنذاك 26 \26 ، ثم كان حفل  أخر ضمن فعاليات مهرجان الصحراء بدوز  

في ديسمبر من العام ذاته 
وفي 2022 قام محمد حسن بإحياء حفل تاريخي في مسرح ألبرت هول بلندن غنى فيه 

لمدة خمس ساعات متتالية ، تاله حفل بباريس 
وقد لحن محمد حسن وأدى عشرات األعمال من كلمات الشاعر الكبير عبد الله منصور 
، مثل » يمشي عام ويجي عام« و» ليش بطا مرسالك عني « و» حبيبي تجرح فيا « و» جرح الغال 
«و» غوالي عيني « و» ألنك حبيبي « و» خاطري واجعني « و» الفارس « و» سمحة « ،» حبيبي حبيبي 

« التي تقول كلماتها :

حبيبي وتجرح في وانا سامح فيك
وماتقول داير  شي ننسى الزعل و نجيك
مانيش عارف ليش نلقالك العذر  منين

ونقول ادلل علي و نسامحك و نجيك
حبيبي

انت اللي غلطان و نقولك سامحني
مانك اللي تنهان حتى بعد تجرحني

الشاعر الكبير الراحل
 فضل المبروك
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نحبك صحيح نحبك بروحي و قلبي ما جبرت دراعي
نحبك صحيح نحبك ال من ضربني فوق رووس صباعي

من الشوق هذا حالي غالبني حنيني
ال نقدرت نصبر وال ريحتني عيني

منه اللي يغني عليك و عنك 
هيهات نلقى يا حبيبي صبر

حتى ان كان العيب فيك و منك
يا عزيز ي أنانجيبلك في عذر

ومازال قلبي شايل فوق الجوانج
يجوب الفضاء الواسع وبيك يطير

الخر مدى في العمر

بين صوتي محمد حسن وذكرى محمد عالمة  التي جمعت   » النجع   « وقد مثلت ملحمة 
أثناء  البدوية  والتقاليد  العادات  على  بتركيزها  الليبي  الغنائي  االبداع  سجالت  في  بارزة 
الوالدة والختان والزرع والحرث والحصاد والحب والخطوبة والزواج والتنقل واإلقامة ورعي 
اإلبل وطليها والتنهيم ، وغير ذلك ، كما إجتمع الصوتان ، وكان معها الفنان الكبير حسن 
العريبي راويا في ملحمة أوالد هالل  التي إشتغل على كتابتها الشاعر عبد الله منصور لمدة 
خمسة أعوام بعد أن الحق كل ما كتب وقيل وروي عن السيرة الهاللية في الجزيرة العربية 

ومصر والمغرب العربي ليكون أمينا في طرحه الفني. 
للغناء  التي مثلت طفرة مهمة   » الجلسة   « الراحل دور مهم في سلسلة  للفنان  كما كان 
الليبي ، وإستطاعت أن تقدم أصواتا عربية وليبية في أعمال محلية بتقنيات حديثة من حيث 

التسجيل السمعي واإلخراج التليفزيوني واإلبهار البصري 
ويمكن القول أن تجربة محمد حسن مع الشاعر عبد الله منصور كانت ثرية ومهمة وذات 

إضافة راسخة لرصيد األغنية الليبية ،
كذلك األمر بالنسبة لتجربة محمد حسن مع الشاعر الكبير علي الكيالني والتي تمحورت 
فنان  بينهم  من   ، الفنانين  عشرات  فيها  شارك  التي   » عمر  رفاقة   « سلسة  حول  باألساس 
الخيمة الذي قدم إضافات مهمة للسلسلة من خالل جملة أغان من بينها » طق العود « ، 
وكذلك من خالل العروض الملحمية اإلحتفالية المهمة ، وخاصة » الرباط « و» فارس ورجال 
« حيث إستعرض محمد حسن طاقاته كملحن كبير ، أبدع في  إستخدام أدواته التعبيرية 
الليبية والعربية كحسين  التي أداها عدد من األصوات  من خالل عشرات األغاني الوطنية 

الجسمي ولطفي بوشناق وأمال ماهر والشاب الجيالني وأيمن األعتر
 ، بدوره  ملتزما  وعروبيا  ووطنيا   ، أصيال  ومبدعا   ، نبيال  إنسانا  حسن  محمد  كان  لقد 
ومتجذرا في هويته ، ومتشبثا ببيئته العربية البدوية ، وطوال مسيرته لم تستمله أضواء 
 ، السماء  نحو  وتسمق  تغني   ، شامخة  ليبية  نخلة  يبقى  أن  إختار  وإنما   ، الغرب  أو  الشرق 

متعمقة في تربتها الحضارية ، ومرتوية من مناهل الموروث الخالد 
وكان محمد حسن ذلك القومي العربي المؤمن بوحدة األمة من محيطها الى خليجها ، 
مواكبا ألفراحها وأتراحها ، معتزا ببطوالتها ، مهموما إلتكساراتها و يجمع أغلب الليبيين 
على أهمية محمد حسن كرمز  من رموز ليبيا ، مثل الصادق النيهوم في الدراسات الفكرية  
الزواوي  ، ومحمد  والتحقيق  الترجمة  التليسي في  ، وخليفة  الرواية  الكوني في  وابراهيم   ،
وعلي   ، المالوف  في  العريبي  وحسن   ، التشكيلي  الفن  في  العباني  وعلي   ، الكاريكاتور  في 
فهمي خشيم في الفلسفة والفكر ، ،علي مصطفى المصراتي في التحقيق والتوثيق ،ومعمر 

القذافي في الزعامة السياسية ، وغيرهم من الموهوبين الشاهقين عطاء وحضورا 
مجرد  ليس  حسن  محمد   : الداهش  الرزاق  عبد  المرموق  الصحفي  الكاتب  عنه  قال 

صديق، وال مجرد فنان، وال مجرد فقيد.
محمد حسن معلم من معالم ليبيا، مثل السرايا الحمراء، ومنارة خريبيش، وجبل تيبستي.

محمد حسن هو محمد عبدالوهاب ليبيا، وهو محمد عبدة ليبيا، وهو فاهد بالن ليبيا.
شعب  ذاكرة  في  وسيظل  الغناء،  عن  توقف  ولكنه  يرحل  لم  وطن،  حنجرة  حسن  محمد 

مصفحة ضد النسيان.

كان محمد حسن إنسانا نبيال ، ومبدعا أصيال ، 
ووطنيا وعروبيا ملتزما بدوره ، ومتجذرا في هويته ، 

ومتشبثا ببيئته العربية البدوية.
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عمر رمضان 

فتشت كثيرا عن الكلمات وال كلمات 
ليس هذا الذي أقوله مبالغة والتفننا بالغيا وإنما هو الحقيقة المرة كماهي 

فــــ الكلمات تعبر عن » رماد » لوعتنا ولكنها التعبر عن » حقيقة » لوعتنا 
اللوعة فينا جمر الهب التناله اليد وإنما تنتظره حتى يصير رمادا 

) مخنوق .. مش غير مخنوق / حتى النفس ما القيته 
ومحروق .. مش غير محروق / جففت عمري وطويته ( 

رحل الصديق الرفيق الغالي الفنان الموسيقار الكبير / محمد حسن يرحمه الله 

أنـــــا ومحمــــد حســـــن 
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رحل وال اعتراض على قضاء الله والنقول في رحيله المر إال مايرضي ربنا 
................... ) إنا لله وإنا إليه راجعون ( 

ولكن ففي النفس لوعة لفقد قرينها وأليفها 
وفي القلب حرقة لضيع راحته ورياض ربيعه الزاهي 

وفي الروح فراغ للذين يترجلون ـــ من غواليها ــ عن حياتها 
ومحمد حسن يرحمه الله ... لم يكن صديقا غاليا فحسب 

النغم  وحالوة  المودة  وطيب  العشرة  وروعة  الرفقة  حالوة  من  كامال  عالما  كان 
وجمال الفن والتذوق والحضور وبهاء الوفاء والصفاء والذمة 

كان  بنفسه  يخلو  حين  وهو  والمعرفة  والثقافة  الفن  من  خليطا  جلساته  كانت 
يعود إلى دواوين » الشعر العربي » يلحن هذه القصيدة أو تلك من القصائد وإذا 

سألناه 
ـــــ لماذا تلحن القصائد وأنت التغنيها إال قليال ؟؟ 

يقول وهو يحافظ على ابتسمته الجادة أوجده الباسم 
لكي  ومعانيه  وأعاده  وتشطيراته  بأوزانه  كبرى  فرصة  يمنحنا  العربي  الشعر  ـــ 
نتمهر في لحن شعرنا المحلي فإذا تمهرنا في لحن قصيدة عربية فنحن سنجد 
سهولة في لحن شعرنا المحلي والشعر العربي يعطينا عوالم فريدة من المعاني 

في كل عصوره 
وكان كثير القراءة وكثير التتبع لمناهل الثقافة وفي أعماله 

ــــ رحلة نغم 
ـــ النجع 

ـــ الواحة 
خالط كثيرا من الرواة من كار السن وخاصة في الجنوب وعاشرهم وتلقى عنهم شعرا 
كثيرا وانغاما أكثر وكان يسجل هذا كله ويرجع إليه عند اللزوم وقد يسمعه بال لزوم لمجرد 

االستمتاع والتذكير وشحن القريحة 
وكان النقاش والجدل والبحث في األوزان وفي المعاني وفي موسيقى الشعر وفي الصور 
الشعرية واإليقاعات الليبية يدور كثيرا ويسيطر كثيرا على جلساته ويخوض فيه الخائضون 

من أهل الشان لتتحول جلساته إلى ندوات بهيجة وممتعة 
محمد حسن / رحلة طويلة من العطاء السخي الممتع 

وبصمة ظاهرة واضحة باقية في األغنية في األداء وفي اللحن 
وهو ـــ كان ـــــ يبحث كثيرا عن الجديد وعن الجيد وربما بادر باقتراح مواضيع أو » شكل 

من أشكال التشطير تدور في ذهنه على بعض الشعراء من المقربين منه 
ومحمد حسن ريق طيب الرفقة 

صديق لذيذ الصداقة 
وهو رجل نادر ووطني غيور وصاحب عزيز المثال 

يرحمه الله رحمة واسعة 
وقد درات في نفسي كل المعاني وجالت في خواطري كل الحروف وأنا أتجهز للكتابة عنه 

ولكنها كانت تعبرني برقا التمسكه اليد ونارا اليطفئها الدواء 
وأثناء الكتابة عبرتني خاطرة مقصوصة منقوصة ولكني ـــ من باب الصدق ـــ 

أسجلها لكم كما عبرتني بال تزويق والزيادة عليها 

أكبر من وجع                         وفيا حرف عاجز مايقول  فيا شءي   (
وفيا جفن بـــــاكي ومادمع                       تقول الدمع متحشم خجول 
نطول  والجرك  النجم  نطول  طمع         ماعندي  يقول  الحرف 
سيول  اتسّده  ما  فيك  اللي  ها  نفع                مافيا  يقول  والدمع 
حلول  ماعندي  الصبر  وغير  رتع            قلبي  في  الجرح  حاس 
تجول  روحي  في  الفقد  بذور  زرع              قلبي  في  رفيق  غياب 
يحول  بيناتنا  الله  وقدر  جمع             بيناتنا  وحب  فن 
الوصول  ختم  هي  الوطن  روح  طبع         فنه  في  حسن  محمد 
) القبول  وحسن  المغفرة  ليك  سطع       يانجما  حسن  محمد 

عمر رمضان
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الشعر الشعبي يبكي  محمد حسن 
عبد القادر حمدي 

رثى عدد من الشعراء الشعبيين الفنان القدير محمد حسن بجملة من القصائد المؤثرة 
من بينها  فكتب الشاعر محمد أميمة : 

قالوا رفيقك عّد ى 
سافر رحل .. ماعاد عين اتشوفه

وانا رفيقي صيت .. فايح وّدا 
عالي احساسه .. وصورته معروفه

وحتى إن علّيا غّيب 
الغالي الحنون الطّيب

للروح تبقى نغمته موصوفه
..................................

رحل رفيقي .. رحل صديقي ... رحل أخي وحبيبي
رحل أسطورة االفن 

رحل .. محمد حسن 
وقال الشاعر الشعبي عون امين لبز في رثاء محمد حسن : 

مات كيف موت ألشجر
شامخ ومرفوع راسه

عاش قيقني ومات حر
شرف اصحابه وناسه

اللي كان كيف البحر
وصوته يثير ألحماسه

مولی الجرد ينكر
يامسمحه في لباسه

والنجع بيه اشتهر
اوطنه امرافق انفاسه

خاله ارث آغر
وتاريخ صاعب طماسه

وقال الشاعر الشعبي عمر رمضان 
فيا شءي أكبر من وجع .. 

وفيا حرف عاجز مايقول
وفيا جفن بـاكي ومادمع ..

تقول الدمع متحشم خجول
الحرف يقول ماعندي طمع .

. نطول النجم والجرك نطول
والدمع يقول مافيا نفع .. 
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ها اللي فيك ما اتسّده سيول
حاس الجرح في قلبي رتع 

 وغير الصبر ماعندي حلول
غياب رفيق في قلبي زرع 

 بذور الفقد في روحي تجول
فن وحب بينــــــاتنا جمع 
 وقدر الله بيناتنا يحول

محمد حسن في فنه طبع 
 روح الوطن هي ختم الوصول

محمد حسن يانجما سطع 
 ليك المغفرة وحسن القبول

ورثى  الشاعر شمس المعارف التمامي  الفنان الكبير الراحل بالقول :
عزانا في فنان كبير ...وله تقدير ...مالحم سطرهن تسطير
عزانا في فقد الفنان ...رفيع الشان ...مع كل ليبي ليه مكان 

الدايم غير الله سبحان ...ان شاء الله خير ...شهادة انه ماليه نظير 
انغامه والحانه بحنان ...اتقول حرير ...وفي كل البلدان شهير 
بعودة والصوت الرنان ...وفن غزير ...ايعلم في االخرين خبير

فقدنا قلب وحس انسان ...كبير صغير ...مع فنة االفكار اتحير 
وقال الشاعر الشعبي التونسي  توفيق الصغير في رثاء فقيد الفنان الراحل محمد حسن : 

ال تحزني ياأم العيون السود
الأنت عليا هاينة ياجود

ودللتني ياغاية المقصود
مقاسك خرس ماعاد طق العود

يسلم عليك العقل في المفقود
وماعاد ليش بطا كيف يعود

نزعل ونرضى وللزعل حدود
وتبقى سفينتنا مالحم جود

عاتب عليك وخاطري مصهود
جرح الغال شايل معاك عهود

ويا شعر خليهن عليك شهود
محمد حسن في ذمة المعبود

*****
مشي العود والقانون والطبيلة

تجرح وأنا مسامح وماناسيلة
الفارس مشى والفن ضاع سبيلة

وال نخ من أم القصاص طويلة
والدمع قد الشوق نزل سيلة

وفي الجرح لمته جاحدين غليلة
وال تقولي عاتب عليك الليلة

وياريح هدى عل عديم الحيلة
سمحة وسمحة التقى الحيلة

الله يرحمة وبالمغفرة ندعيلة
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الناس فيها محبةوألفة..  الفانية... لله در من غمره  البائدة  آتيه.. إنها الدنيا  هذا مقام كلنا 
وآلفوه مودة وصحبة.. وعاش الناس في وجدانه غاية ووجهة.

هذا مقام مهيب ، نتكلم فيه ويصمت من كان باألمس آسرا للمناصت.
هذا مقام ، نقف فيه ، ويتوارى هرم الوطن ومعلمه الذي كان باألمس صرحا فاق المباصر.

هذا مقام ، يغادر فيه مزمار الوطن ، ربما الى حيث وطن أو زمن خارج نطاق المحن ، يشحذ 
الروح هدوءا دون ميل مراكبه... يغادر الى حيث عوالم النقاء ودنا الطهر... يغادر الى حيث حلم 
ساور قلبه الحاني ساعات األصايل المحالة بذكر الله ، المحناة بتواشيح حب األوطان... ذاك الحلم 

الذي عاش مضغة رطبة في أعماقه ، بأن يلقى ربه مرضيا عنه من الوطن وأهله...
، يرحل  زوارة  يغادر محمد مسجا بفل الصابري وعراجين سوكنه وبياض طرابلس وزيزفون 

متشحا بشجرة وعشرة بفلسطين أرض المسرى المعجزة..
نودعه مكلال بدعاء شفاه شاقها الفرح ، كان نثرها سعدا ومباهج.....

وبعد... أيها الرفيق الدني للوطن..
يا صوته القوي الوفي أحايين الشجا و ساعات الشجن...

سيبقى صدحك الحي وتدا للخيمة ، وقع همهماتك نبضا لها وشكيمة..
ال ندري ، من يودع من....

فقط نعلم أنك باق بيننا... أثرا ، وطنا ، نغما ، هرما.
واعلم انك فينا...... زمنا ، قيما ، رمزا ، شجنا.

.. نبكيك ، ال.. لن نكفيك.
.. نرثيك ، ال.. لن نوفيك.

فقط.. نتضرع آلويك ، أن يقبلك واسع مدخل ، كريم نزل ، مغفور له مرحوم ، بجاه رب العباد 
باريك..

..... إنا لله وإنا إليه راجعون.....

وتــوارى الهــــرم...
األستاذ اإلعالمي عطا الله المزوغي



44 الخميس 18 يناير ٢٠١٨             العدد: 11 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

صور تخلد الفنان الراحل
محمد حسن


