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• عائشة املرطة مع أم كلثوم

•  ..في لقاء تلفزيوني

• مع احدى عضوات فرقتها

ألن عائشة ستقف للمرة األولى أمام فرقة موسيقية ،لكن في النهاية مت
التعاون بني الثالثة في أغنية «حكم الهوى» التي يقول مطلعها:
ياليل دانا لدانا
أشكي وال من يجيب
إن كان هذا جزانا   الله يجازي احلبيب
حقق الثالثي عائشة املرطة وخالد الزايد وماجد سلطان جناحا ً ساحقا ً
وطافت األغنية أرجاء اخلليج العربي .هكذا انتقلت عائشة من مرحلة
«الدفوف» إلى مرحلة الفرقة املوسيقية املرافقة  ،فانطلقت من خاللها
عبر األثير ومن ثم عرضت أغانيها بالصوت والصورة في تلفزيون
الكويت.
بعد ذلك قدم الشاعر الغنائي ماجد سلطان لعائشة أغنية سامرية
بعنوان «عيون احلبايب» إال أنها لم حتقق النجاح والشهرة التي نالتها
أغنيتها األولى «حكم الهوى».
توالت أحل��ان خالد الزايد الناجحة لعائشة املرطة فكانت سامرية
«البارحة يا حبيبي» مبثابة قنبلة مدوية أحدثت ضجة في الشارع
الفني الكويتي ،وهي من كلمات الشاعر الغنائي مبارك احلديبي ويقول
فيها:
ال�������ب�������ارح�������ة ي��������ا ح����ب����ي����ب����ي ض����������اق ص��������دري
ال�������ن�������اس ن������ام������ت وأن������������ا ن������وم������ي ع����ص����ان����ي
ي�������ا ل�����ي�����ت ف�������ي ح�����ال�����ت�����ي ي�������ا زي����������ن ت�������دري
م���������ا ن������������ام ل�����ي�����ل�����ي ق������ب������ل وق������������ت األذان
كذلك حلن لها الزايد «ودعتك الله» التي اذيعت في أكتوبر 1974
مبناسبة عيد الفطر املبارك مع مجموعة من األغنيات العاطفية اجلميلة
يقول مطلعها:
ودع�������������ت�������������ك ي�������������ا ح�������ب�������ي�������ب ال�����������������روح
أم����������ان����������ة ال���������ل���������ي م����������ا س���������ال���������ت ع����ي����ن����ه
وإن ك���������ان م�������ا ع������ن������دك غ���������رض ال ت�������روح
ف��������رق��������ا ال�������س�������ف�������ر ي����������ا ح������ب������ي������ب ش����ي����ن����ه
وقد استطاع امللحن القدير خالد الزايد أن يشبع رغبة الفنانة عائشة
املرطة في تقدمي أحلان شعبية جميلة ومط َّورة .بعد ذلك غنت عائشة
أغنيات من أحلان الزايد ،من أجنحها« :يا هني» من كلمات طالل السعيد
« ،أمباركني» من تأليف مبارك احلديبي ويقول فيها:
ام�������������ب�������������ارك������ي������ن ع�������������������رس االث����������ن�����ي����ن
ل��������ي��������ل��������ة رب������������ي������������ع ع�������ي������ن وق����������م����������ره
وال���������������ل���������������ي ج����������م����������ع ب�������ي�������ن ق�����ل�����ب��ي��ن
ال��������������ل��������������ه ي��������������ط��������������ول اب����������ع����������م����������ره

تعاون مع ملحنني
إضافة إلى امللحن خالد الزايد الذي كان له دور كبير في نقلها من فنانة
شعبية إلى مطربة تؤدي األغنية املطورة احلديثة ،تعاونت عائشة مع
مجموعة من امللحنني وشعراء األغنية ،من بينهم :الفنان يوسف املهنا
الذي حلن لها أغنية «أنا يا خلي» وهي من كلمات مبارك احلديبي،
الشاعر عبدالله الدويش ال��ذي كتب لها أغنية «إال يا عبرة» ،ولها
مشاركات مع مجموعة من امللحني منها:
 أغنية «صبرت أمس» من كلمات يوسف املنيع وأحلان عثمان السيدويقول مطلعها:
ص���������ب���������رت أم�������������س وال�������������ب�������������ارح ت����ص����ب����ر
ع���������ل���������ى ن�����������������ار م���������ح���������ب���������وب ج������ف������ان������ي
ن�������س�������ى ع�������ش�������رت�������ي وي�����������������اه واق������س������م������ت
م��������ا أدوس اخل�������ط�������ى ل��������و ه��������و ب����ك����ان����ي
 «طابت السهرة» و «ابشري يا عني» و «نسى عشرتي» و{ياميى»من كلمات عبد اجلليل حسني وأحل��ان حمدي احلريري« ،عتاب
خلي» من كلمات يوسف املنيع وأحلان إبراهيم الفرحان« ،لوعة
احلب» من كلمات طالل السعيد وأحلان إبراهيم الفرحان.
ّ
ومن أحلان غنام الديكان و كلمات سالم ثاني غنت «بلعون»
يقول مطلعها:
ب�����ل�����ع�����ون م�������ان�������ي ع����ل����ي����ه����م م�����رت�����اح
م������دري ش���س���وي ض���اع���ت أف���ك���اري
ه�����م ع����������ودوا ق���ل���ب���ي ع����ل����ى األف���������راح
وال����ي����وم م���ال���ي ع���ن���ده���م ط����اري
غنت من أحلان محمد التتان «يا أهل الهوى»،
وم��ن أحل��ان إبراهيم الصولة غنت «ناعس
الطرف» و{ول��ع القلب» من كلمات الشاعر
عبداحملسن الرفاعي.
من كلمات الشاعر فهد بورسلي غنت سامرية
«الله من هجر احملبني» يقول مطلعها:
ال�����ل�����ه م������ن ه����ج����ر احمل�����ب��ي��ن واك���������وده
واك���ود هجر مكحله خ��رس االعياني
ش��ل��ل��ي ي��س��ل��ي��ن��ي ع���ن ال���زي���ن وص�����دوده
�ي ال���دار م��ا ب�ين خالني
ض��اق��ت ع��ل� َّ
ومن أحلان عوض دوخي غنت «يا قمر فيك
اهتدينا» من كلمات عبد احملسن الرفاعي.
وغنت من أحلان محمود الكويتي أغنية «عز لي
لقلبي» كلمات عبد العزيز البصري.

وفاتها
رحلت الفنانة عائشة املرطة تاركة لعشاق الفن الشعبي األصيل تراثا ً
فنيا ً كبيراً ،بعد رحلة طويلة مع مرض عضال فتك بجسمها النحيل.
ظلت صابرة تتحمله لسنوات وتخفي آالمها عن مستمعيها وتغني
وتطرب فكانت منوذجا ً للفنان األصيل.
نقلت إلى مستشفى الصباح في إبريل  1978للعالج من آالم حادة كانت
تعاودها من فترة إلى أخرى ومتاثلت للشفاء بعض الشيء وعادها
أصدقاء وفنانون لالطمئنان إلى صحتها ،ولكن القدر لم ميهل البسمة
التي أشرقت على الوجوه بعد متاثلها للشفاء ،فعاودها املرض اللعني
لتنتقل بعد ذلك في رحلة عالج إلى باريس ولندن ،وتطلعت النفوس
إلى حلظة الشفاء لكن السماء احتضنت عائشة املرطة مساء االثنني في
 13يوليو  1979عن عمر يناهر  45عاماً ،ودفنت في جو صعب حيث
احلرارة شديدة والرطوبة قاسية ،وذلك
ع��ن��د ال��ت��اس��ع��ة وال��رب��ع
م��ن ي��وم  17يوليو
.1979

• حفلة عائلية

