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احللقة

إعداد:

عاصر أربعة أجيال من القراء

14
يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة ،هؤالء
العلماء ذاع صيتهم قدميا ً ،وتبارى كل منهم في
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة
وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
ونحن ب��دورن��ا في «ال��وس��ط» نحاول إلقاء الضوء على
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة  ،سواء على
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي ،محاولني مجددا ً منحهم
القدر اليسير من حقهم علينا  ،وليتواصل اجليل احلالي مع
ذكراهم العطرة .فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات
رموزنا ،لننهل من علمهم الوفير ،ونتعلم كيف
برع كل منهم في مجاله ،آملني التوفيق في عرض
مسيرتهم.
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وليد سماحة

أبوالعينني شعيشع
أب ��و ال �ع �ي �ن�ين ش�ع�ي�ش��ع..
صاحب الصوت احلزين
ي � �ع � �ت � �ب� ��ر م� � � ��ن أع � �ظ� ��م
األص � ��وات ال �ت��ي ع��رف�ه��ا
ال � � �ع� � ��ال� � ��م اإلس� �ل ��ام� � ��ي

رآه ك � �ث � �ي � ��رون ع � �ل� ��ى أن� � � ��ه ام � � �ت � � ��داد ل� �ل� �ش� �ي ��خ م� �ح� �م� ��د رف� �ع ��ت
ال��ش��ي��خ أب���و ال��ع��ي��ن�ين شعيشع
شيخ ال��ق��راء ونقيبهم وك��روان��ه��م،
من الرعيل األول من القراء ،صاحب
الصوت احلزين ،واالم��ت��داد األصيل
لصوت الشيخ محمد رف��ع��ت ،ومن
أعظم األص���وات التي عرفها العالم
اإلس�لام��ي ،ق���ارئ مخضرم عاصر
مقدار أربعة أجيال من عموم املشايخ
ب��د ًء م��ن الشيخ محمد رفعت وك��ان
الشيخ يفتخر أنه ينتسب إلى مدرسة
الشيخ محمد رفعت) .
ك��ان مدرسة في اإلت��ق��ان والدقة،
وقيمة ح��ض��اري��ة ملصر وه��و جزء
من حضارتها إذا ذكر القرآن بأدائه
وحالوته وعذوبته ومنطقه العذب
وبإحكامه اجليد يذكر الشيخ أبو
العينني شعيشع) .
كان ميتاز صوته الساحر مبساحة
صوتية تفوق أقصى ح��دود صوت
التينور ،صوته ق��وي وم��ؤث��ر كان
مدرسة في األداء وفي تصوير املعنى
وفي الفن القرآني الذي ال يخرج عن
أحكام التالوة املتواترة)  ،ال ميكث
ف��ي مقام واح��د أو ف��ي نغمة معينة
فهو دوح��ة من االنتقاالت النغمية،
وأج���م���ل م���ن ق����رأ مب��ق��ام ال��راس��ت
والبياتي .كان مجموعة من األصوات
املعبرة املتناغمة ،املتزامنة ،املتوافقة
تخرج في وق��ت واح��د كأمنا تعزف
على تخت كامل)  .عرف الشيخ أبو
العينني شعيشع بتواضعه وحبه
ألهل القرآن وباكتشافه للعديد من
امل��واه��ب التي أصبح لها صيت في
دول��ة ال��ق��راءة ،ك��ان يطوف األري��اف
واحمل��اف��ظ��ات للبحث ع��ن امل��واه��ب
اجل��دي��دة واألص���وات اجلميلة كانت
والدة الشيخ أبو العينني أبو شعيشع
أب��و العينني إبراهيم الشهير باسم
الشيخ أبو العينني شعيشع في 22
غشت 1922م مبدينة بيال مبحافظة
كفر الشيخ شمال مصر ،وهو االبن
الثاني عشر ألبيه ،من أسرة متوسطة
الدخل ،التحق باملدرسة االبتدائية
األهلية وهو في السادسة من عمره
وحفظ بها بعض األج��زاء الصغيرة
من القرآن الكرمي ،وبرزت بها موهبته
وتفوقه حتى أصبح القارئ املعتمد
للمدرسة في كل صباح وفي احلفالت،
يقول الشيخ :كنت األول في كل شي،
في املدرسة كنت األول ،وفي الكتاب
كنت األح��ف��ظ ،كنت أول ق��ارئ يقرأ
القرآن في اإلذاع��ة وعمري  17سنة ،
كنت أول قارئ سافر إلى اخلارج) .
اكتشف موهبته ن��اظ��ر امل��درس��ة
منير جرجس وكان مسيحيا ونصحه
ق��ائ�لا :ي��ا اب��ن��ي أن��ت ص��وت��ك جميل
الزم حتفظ القرآن)  ،ثم انتقل ناظر
املدرسة ومجموعة من األعيان إلى
والدة الشيخ إلقناعها أن تدخله إلى
الكتاب حلفظ القرآن قالوا لها ابنك
أب��و العينني الب��د أن يحفظ القرآن
الكرمي حتى يصبح قارئا له شأن في
مصر فوافقت أم��ي وتركت املدرسة
وتوجهت للكتاب .وكانت بداية حتول
في حياتي) .
التحق الشيخ أبو العينني شعيشع
بكتاب الشيخ يوسف شتا وبدأ حفظ
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وك��ان شيخ الكتاب
يحبه وي��ق��دم��ه ع��ل��ى أق��ران��ه وك��ان
قارئه املفضل في املناسبات ،يقول
الشيخ في مذكراته :ذهبت للكتاب
ألحفظ ال��ق��رآن ول��م يستغرق معي
األم��ر كله س��وى عامني فقط وب��دأت
وأنا عمري تسع سنوات انتهيت منه
حفظا وجت��وي��دا وك��ل أحكام القرآن
من اإلقصاء واإلض��راب والغنة واملد
والوقف وانأ عمري 1 1عاما) .
بعد أن أمت الشيخ أب��و العينني
شعيشع حفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي بدأ
مرحلة أخ��رى من حياته حيث كان
يذهب إلى امل��آمت واألف��راح ،إما قارئا
أو مستمعا لعمالقة القراء في طنطا
واملنصورة… يقول:كنت أذهب ألقرأ
في املآمت عندنا في البلد وفي القرى
املجاورة لنا مع شقيقي األكبر أحمد
وكنت أتقاضي أج��را وكنت صغيرا
جدا وكانت قراءة القرآن فاحتة خير
بالنسبة ل��ي وألس��رت��ي ألن��ي كنت

أصرف على أخوتي منها ،خاصة أنني
كنت مرغوبا في القراءة، وك��ان أول
 5قرشا ووصل
أجر حصلت عليه 0
أج��ري أحيانا إل��ى أرب��ع��ة جنيهات
وكنت مازلت وقتها في بلدي بيال..) .
وقد ساعده وجود عمالقة القراءة
في ذل��ك ال��زم��ان على صقل موهبته
وتكوين شخصية مستقلة في القراءة
حيث كان يسمع في الليالي الكثيرة
ال��ت��ي س��ه��ره��ا ال��ش��ي��خ ع��ب��د الفتاح
الشعشاعي ،والشيخ محمد الصيفي،
والشيخ محمد رفعت ،وذات ليلة كان
الشيخ أحمد متعبا ،فحل محله الشيخ
أبو العينني ،وسمعه الشيخ رفعت
فأعجب به ،وتنبأ له مبستقبل باهر)،
وكانت املناسبة الفارقة في تاريخ
الشيخ أبو العينني شعيشع ،عندما
مت استدعاؤه للقراءة سنة  1936من
طرف محافظ الدقهلية الفتتاح حفل
ذك��رى الشهداء مبدينة املنصورة،
فقرأ أم��ام أكثر م��ن  4آالف مستمع
وأظهر قدرة وبراعة فائقة في األداء
وعمره  14سنة ،ليبدأ طريق الشهرة
والنجومية التي جعلته يتربع على
ع��رش ال��ت�لاوة ،وفتحت ل��ه الباب
ليكون أصغر قارئ باإلذاعة املصرية
سنة1939 ،والتي رشحه لها الشيخ
عبدالله عفيفي إم��ام امللك ف��ي ذلك
الوقت الذي استمع لصوته في مأمت
الشيخ اخلضري أحد شيوخ األزهر
من أبناء بلدته وكان السرادق ممتلئا
بالوزراء واملشايخ.

في مكتبه مع أصدقائه

من إحدى تالواته

واص��ل الشيخ تألقه وت��ف��رده في
ال��ق��راءة حتى أصبح قارئا محترفا
وص���ار ل��ه ص��ي��ت وش��ه��رة ،ف��ب��دأت
العروض تتقاطر عليه كاملطر ،فأحيى
ال��ع��دي��د م��ن احل��ف�لات ف��ي مجموعة
من ال��دول ،كان أول قارئ يسافر إلى
الدول العربية وذلك في عام ،1940
سافر إلى اململكة العربية السعودية
وق���رأ باملسجد احل����رام ،وك���ان أول
قارئ مصري يقرأ في املسجد األقصى
بفلسطني ،وق���رأ باملسجد األم��وي
بسوريا وباملسجد املركز اإلسالمي
بلندن ،وبالعراق واليمن واملغرب
وتونس والسودان وإيران التي كان
ي��ذه��ب إليها كثيرا ،ب��اإلض��اف��ة إلى
أمريكا واجنلترا وفرنسا ويوغسالفيا
وموسكو وهولندا وإسبانيا وإيطاليا
ومعظم دول شرق آسيا وغيرها من
الدول.
وتعاقدت معه إذاعة الشرق األدنى
التابعة للجيش البريطاني بالقدس
وع��م��ره  18سنة وال��ت��ي ك��ان يصل
إرسالها إال مصر وبالد الشام والعراق
وتركيا.
وعلى امتداد مسيرته الطويلة في
رحاب القرآن حظي الشيخ أبو العينني
شعيشع بالعديد من األوسمة الرفيعة
كوسام االستحقاق من سوريا ووسام
الرافدين من “العراق” ووسام األرز
من لبنان وأوسمة من فلسطني وتركيا
وال��ص��وم��ال وباكستان واإلم���ارات
وبعض ال��دول اإلسالمية… قبل أن

فضيلة الشيخ أبو العينني شعيشع

يحصل على وسام االمتياز من الطبقة
األول���ى ع��ام  1989وتسلمه خالل
احتفال مصر بليلة القدر مصحوبا
بقرار كرمي من الرئيس السابق مبارك
ب��أن يظل الشيخ شعيشع “نقيبا

للقراء” م��دى احلياة وإط�لاق اسمه
على أحد ش��وارع مدينة بيال مسقط
رأسه مبحافظة كفر الشيخ وعلى أحد
شوارع العاصمة).
ظل الشيخ مرتبطا بكتاب الله عز

وجل تالوة وحفظا وتعليما مدارسة
ومذاكرة تدبرا وتفهما عناية وتطبيقا
دعما ومساندة حتى توفي ف��ي 24
يونيو  2011كان يقرأ يوميا خمسة
أج��زاء من القرآن الكرمي بعد صالة

الفجر ،وكان يعيش مع القرآن يختمه
في ستة أيام ،عاش للقرآن وعاش مع
القرآن وعاش بالقرآن لذلك كان صيته
ميأل اآلفاق) .
ومن األشياء التي أثرت في مساره
ك��ق��ارئ وف���اة ول���ده مبكرا وت��أث��ره
الشديد بوفاته وك��ان��ت السبب في
احلزن الذي يطغى عليه في القراءة
فكسا الشجن ص��وت��ه ،كما تعرض
إل��ى م��رض غ��ري��ب أث��ر على حباله
الصوتية ،ثم وفاة أخيه الشيخ أحمد
الذي كان مبثابة الوالد ،ولكن الشيخ
اس��ت��ط��اع بالصبر أن ي��ه��زم مرضه
ويعود إلى القراءة من جديد).
وق��د شغل ال��ع��دي��د م��ن املناصب
ط��وال حياته املليئة بخدمة كتاب
الله ،فهو نقيب قراء جمهورية مصر
ال��ع��رب��ي��ة ،وع��ض��و املجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية ،وعميد املعهد
ال��دول��ي لتحفيظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي،
وعضو جلنة اختبار القراء باإلذاعة
والتليفزيون ،وعضو اللجنة العليا
ل��ل��ق��رآن ال��ك��رمي ب����وزارة األوق����اف،
وعضو جلنة عمارة املسجد بالقاهرة.
وك��ان ق��ارئ مبسجد السيدة زينب
باإلضافة إلى رئاسته للمركز الدولي
للقرآن الكرمي بالقاهرة ،ووكيل أول
نقابة القراء ،وقارئ السورة مبسجد
عمر مكرم ،وكان موفدا من قبل وزارة
األوقاف إلحياء شهر رمضان بتركيا
… وف���ي ب��داي��ة اخل��م��س��ي��ن��ات ك��ان
الشيخ أبوالعينني أول م��ن سجل
القرآن الكرمي على أسطوانات ،وكان
ق��ب��ل ع��ص��ر ال��ت��س��ج��ي�لات ي��ق��ي��م في
رمضان باإلذاعة ليؤذن لصالة الظهر
والعصر ،وعند املغرب يؤذن للصالة،
ثم يتناول قليال من التمر ،حتى يحني
موعد أذان العشاء فيؤذن للصالة ثم
يتوجه إلى منزله لتناول إفطاره).
عرف عن الشيخ أبو العينني أنه
أحسن من قلد صوت محمد رفعت مما
دفع باإلذاعة املصرية لالستعانة به
في ع��ام  …1962الستكمال بعض
اآلي����ات غ��ي��ر ال��واض��ح��ة ف��ي بعض
تسجيالت موالنا الشيخ رفعت ورغم
أنه قد استقل بشخصيته القرآنية في
تلك اآلون��ة إال أن��ه جنح باقتدار في
مهمته وأصبح من الصعوبة مبكان
التمييز بني صوته وص��وت الشيخ
محمد رفعت في تلك التسجيالت).
ل��ق��د ك���ان ال��ش��ي��خ أب���و العينني
شعيشع نفحة م��ن نفحات الغيب،
حملت إلينا أجمل ال��ك�لام ف��ي أجمل
أداء ،منحه الله سبحانه وتعالى
نعمة الصوت اجلميل ال��ذي يجذب
األس��م��اع وال��ق��ل��وب ،لتتعلق بكتاب
الله عز وجل قراءة وحفظا وتعليما،
م��دارس��ة وم��ذاك��رة ،ت��دب��را وتفهما،
عناية وتطبيقا ،دعما ومساندة ،فكان
بحق شيخ القراء ونقيبهم وك��روان
املقرئني.

