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تحية

نجاح سالم ...الجميلة كزمنها
عناية جابر
م ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت دافـ ـ ـئ ـ ــة وكـ ــري ـ ـمـ ــة والئـ ـق ــة
ّ
وجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،تـ ـم ــام ــا ك ــزمـ ـنـ ـه ــا .أط ــل ــت
مـتــألـقــة ،فـبــدا املــاضــي حــاض ـرًا .على
ّ
شــرفــة منزلها املــطــل على البحر في
منطقة الـجـنــاح ،منحتنا «الـسـيــدة»
الـفـنــانــة نـجــاح س ــام ( )1931بعض
وق ـت ـه ــا وكـ ــل أن ـس ـه ــا .ه ــي املـعـتـكـفــة
حــالـيــا مــع عائلتها تــرفــض م ـغــادرة
س ـك ـن ـه ــا .ت ـش ـت ـكــي ال ـ ـ ـ ـ ــرداءة ال ـف ـن ـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وغ ـيــاب
الـقـيــم واملـ ـب ــادئ ،وتـشـتـكــي بضحكة
ل ـط ـي ـفــة ت ـ ُ
ـاع ــب “الـ ـضـ ـغ ّــط” ع ـنــدهــا:
«ضغطي قليل األدب بيضل يلعب».
م ــا زال ـ ــت ال ـف ـنــانــة ال ـك ـب ـيــرة حــاضــرة
ّ
متفرقة
ال ــذه ــن .اسـتــرجـعــت ب ــداي ــات
من انشغالها بالعمل الفني ّ.بدايات
ل ــم ت ـك ــن س ـه ـل ــة ،ال س ـي ـمــا أنـ ـه ــا مــن
ب ـي ــت عـ ــرف ب ـت ـ ّـدي ـن ــه وان ـف ـت ــاح ــه فــي
آون ـ ــة وا ّح ـ ـ ــدة« :ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ج ـ ّـدي
ك ــان ــت ل ــف ـت ــو ه ـل ـق ــد .والـ ـ ـ ــدي مـحـيــي
ُ
عمله
الــديــن كــان متدينًا أيـضــا ،لكن
كـمــديــر ل ــإذاع ــة الـلـبـنــانـيــة وإشــرافــه
على أص ــوات جميع املشاهير الذين
تسمعينهم اآلن في عالم الغناء ،كان
ً
ربما عامال إيجابيًا في اشتغالي في
الفن رغم الرفض التام بداية .والدتي
ً
كانت تمتلك صوتًا جميال جدًا ولعل
ال ـس ـبــب ف ــي زواج ـه ــا م ــن وال ـ ــدي هو
إجادته العزف على العود .كنت أبلغ
أربع سنوات عندما ّ
غنيت “ياما ّأرق
النسيم” أثناء نوبة دلــع ،واقفة على
طاولة املطبخ بني يدي أمي وجاراتها.
في املدرسة ،كانت األناشيد الدينية
ُ ّ
وتالوة القرآن تشكل لي متنفسًا الى
الغناء .في الثالثة عشرة ،سمعت في
بـيــت عـمـتــي لـلـمــرة األولـ ــى قريبتهم
(املـ ـط ــرب ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ــراحـ ـل ــة س ـعــاد

محمد) وكــانــت ّ فــي الخامسة عشرة
ُ
على ما أذكر تغني “قضيت حياتي”،
فبكيت مــن ال ـتــأثــر .بــاخـتـصــار ،حــبّ
الغناء واملوسيقى منذ طفولتي .كنت
ما زلت في أشهري األولى حني كانت
أم ـ ــي ت ـس ـم ـع ـنــي ش ــري ـط ــا مــوسـيـقـيــا
أثـ ـ ـن ـ ــاء ب ـ ـكـ ــائـ ــي ،ف ـ ــأه ـ ــدأ وأسـ ـتـ ـك ــن.
عائلتي معروفة بانتمائها العروبي
وال ــوطـ ـن ــي .وعـ ـن ــدم ــا ج ـ ــاء املـ ـن ــدوب
ال ـســامــي ل ــزي ــارة جـ ـ ّـدي ال ـش ـيــخ عبد
الرحمن حينها ،رفض مقابلته لعلمه
ببواطن األمور وقال لجدتي :قوليلو
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن تـ ـ ّـوفـ ــى! ن ـح ــن عــائ ـلــة
معروفة بكرهها للطائفية ،وزوجــي
ال ـف ـنــان ال ــراح ــل مـحـمــد س ـل ـمــان كــان
ّ
شيعيًا كما تعلمني ،وأنا ّ
السيد
أحب
حسن نصر الله كثيرًا».
بــدايــاتـهــا الـفـنـيــة كــانــت فــي ســوريــا،
«شأن الكثير من الفنانني والفنانات
ك ـفــايــزة أح ـم ــد ،وس ـع ــاد م ـح ـمــد .أنــا
أح ـ ّـب ســوريــا كـثـيـرًا وأدي ــن بفضلها
ف ــي إط ـ ــاق أغ ـل ــب امل ـشــاه ـيــر ال ـعــرب
في مجالي املوسيقى والغناء .أعظم
ّ
فناني لبنان ولدوا فيه ،لكنهم عرفوا
ُ
ال ـش ـهــرة ف ــي س ــوري ــا .س ــوري ــا تجيد
ت ـك ــري ــم ال ـف ـن ــان ورع ــايـ ـت ــه ودعـ ـم ــه».
ً
تصمت قـلـيــا قـبــل أن تـضـيــف« :هــل
رأيـ ــت كـيــف غ ــاب الـتـكــريــم الحقيقي
عــن مآتم الكبار الــذيــن رحـلــوا أخيرًا
م ـث ــل وديـ ـ ــع ال ـص ــاف ــي وص ـ ـبـ ــاح؟ إذا
ك ــان ــت الـ ــدولـ ــة ق ــد ك ـ ّـرم ـت ـه ــم بــوضــع
أوسمة على أضرحتهم بعد مماتهم،
فـيـ ّـصــح ال ـقــول ه ـنــا :وم ــا نـفــع الـشــاة
بـعــد ذب ـح ـهــا؟» .تــذهــب إل ــى عالقتها
ّ
بــال ـف ـنــانــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن« :أك ـ ـ ــن حـبــا
ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـف ـنــانــة فـ ـي ــروز وح ـب ــا أك ـبــر
ل ـهــا ك ــإن ـس ــان ،ف ـهــي لـطـيـفــة وكــريـمــة
ومـ ـهـ ـض ــوم ــة .أم ـ ـ ــا وديـ ـ ـ ــع ال ـص ــاف ــي
العمالق ،فكانت تربطني به صداقة

ش ـخ ـص ـي ــة ،وه ـ ــو زارنـ ـ ـ ــي ّفـ ــي بـيـتــي
قـبــل رحـيـلــه بـشـهــريــن وغــنــى لــي في
سهرتنا “يا عصفور” وكان ُي ّ
سميني
ّ
الصفية» فــي عملية تأنيث
«وديـعــة
السـ ـم ــه ،وهـ ــو ال ـ ــذي ط ـلــب أن نغني
دويـ ـت ــو ف ــي م ـه ــرج ــان «ن ـه ــر ال ــوف ــا»
ّ
ّ
وغـنـيـنــا «ط ــل الـقـمــر ورفـيـقـتــي طلت

لسوريا الفضل في إطالق
أغلب المشاهير العرب
م ـعــه»» .تـعــود إلــى الـ ــوراء ،لتستعيد
انطالقتها الثانية في مصر .يومها،
كانت قد أصبحت “معروفة وأمتلك
ريبرتوارًا من األغنيات الخاصة بي
مــن مثل «يــا جــارحــة قلبي» ،و«ليش
عينيي بيرتعش قلبك»،
بس تشوف ّ
و«ح ـ ـ ّـول ي ــا غ ــن ــام» ،و«عـ ــا ن ــار قلبي
ناطرة املكتوب» .حني سمعني فؤاد
األط ــرش فــي «كــازيـنــو عــالـيــه» ،أخبر

ش ـق ـي ـقــه امل ــوس ـي ـق ــار ف ــري ــد األط ـ ــرش
عـ ــن إعـ ـج ــاب ــه بـ ـص ــوت ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة
ال ــى تشجيع املــوسـيـقــار محمد عبد
الــوهــاب حــن زار وال ــدي فــي اإلذاع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وغ ـن ـيــت أم ــام ــه م ــن فيلم
ُ
“لست مالكًا”ّ .
املهم ذهبنا الى مصر
بالقطار عن طريق حيفا  -فلسطني،
ّ
ُ
وس ـك ــن ــا ف ــي ب ـن ــاي ــة ت ـش ـغ ــل الـطـبـقــة
ّ
األول ــى منها شــركــة «نــحــاس فيلم».
ُدع ـ ـيـ ــت ال ـ ــى ل ـع ــب الـ ـ ـ ــدور األول فــي
الـفـيـلــم الـ ــذي ك ــان ــوا ب ـص ــدده يومها
وه ــو “الـعـيــش وامل ـلــح” ( .)1949لكن
بـعــد لـقـطــات ع ــدة ،اع ـت ــذرت عــن عــدم
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ألن مـ ـج ــري ــات ال ـف ـي ـل ــم ال
تتوافق وطبعي املحافظ .لــذا ،لعبت
ّ
الدور الفنانة نعيمة عاكف التي أكن
لها كل الحب واالحترام .وكان مخرج
الفيلم زوجـهــا الفنان حسني فــوزي.
ف ــي رصـ ـي ــدي ال ـس ـي ـن ـمــائــي عـ ــدد من
األفالم منها ّ
“سر الهاربة” مع سعاد
ح ـس ـنــي وكـ ـم ــال ال ـش ـن ــاوي وش ـكــري

سرحان .كما مثلت إلى جانب عدد من
النجوم أمثال اسماعيل يس وليلى
ف ـ ـ ــوزي .وك ــان ــت أغـ ـل ــب ه ـ ــذه األف ـ ــام
تعتمد الـكــومـيــديــا الـخـفـيـفــةّ .
غنيت
فــي أه ـ ّـم املــرابــع فــي مصر ك ـ «أض ــواء
املـ ــدي ـ ـنـ ــة» ،و«األنـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ــس» ،و«ن ـ ـ ــادي
الـضـبــاط» .فــي األخـيــر تـحــديـدًا وإثــر
تــأمـيــم ق ـنــاة ال ـســويــس ،غـنـيــت «ي ــوم
الـنـصــر عـصــرنــا قـلــب اإلع ــدا عـصــر».
صــر
ل ـفــت غ ـنــائــي الــرئ ـيــس ع ـبــد الـنــا ّ
ولفتته الحمية العروبية التي أغني
بها ،فسأل إن كنت مصرية .أجابوه
بــأنـنــي لـبـنــانـيــة .ك ــان حينها الفنان
محمد سلمان فــي مصر وكنت على
ّ
ع ــاق ــة ب ــه ل ــم تـكـتـمــل ألن والـ ـ ــدي ّلم
يكن قد سمح لنا بــالــزواج بعد .وملا
ع ــرف الــرئـيــس عـبــد الـنــاصــر بــاألمــر،
قــال لــوالــدي“ :يــا أخــي اليقني لبعض
مــا تخليهم يـتـجــوزوا» .وهـكــذا كــان.
ثم ُمنحت لغنائي الوطني الجنسية
ّ
امل ـصــريــة .أكـ ــن ملـصــر حـبــا كـبـيـرًا من
أفضالها عـلـ ّـي ،ومــن شعبها الــذواق
الذي يحترم الفنان والفن».
ّ
نجاح ســام التي ّ
قدمت أغنيات أقل
بـكـثـيــر م ــن ق ـ ــدرات صــوت ـهــا ورفـعـتــه
ُ
وطالوته ،تحب صوت سعاد محمد،
وتعتبر صوت وداد من أجمل ما خلق
الله .تحكي عن زوجها الفنان محمد
سليمان الــذي أحبت فيه ّ“كــرمــه .في
إح ــدى الليالي ال ـبــاردة ،كــنــا عائدين
الى الفندق إثر سهرة طويلة .شاهدنا
ً
رجال فقيرًا يرتجف بردًا ،فما كان من
سلمان إال أن خلع بدلته (البنطلون
وال ـ ـجـ ــاك ـ ـيـ ــت) .وك ـ ـ ــان أن صـ ـع ــد ال ــى
الغرفة بثيابه الداخلية وسط ذهول
الــرجــل الــواقــف خلف الـكــونـتــوار .أبو
سمرة كريم ووطني ،وله ابداعات في
املجالني كليهما ،باإلضافة الى أنني
كنت حبه الوحيد».

طرب

«تبادل أوركسترا» وساندي شمعون عبد الوهاب ينادم الشيخ إمام
القاهرة ـ محب جميل
يـسـتـضـيــف «م ـت ــرو امل ــدي ـن ــة» حفلة
لفرقة «تـبــادل أوركـسـتــرا» وساندي
شمعون يومي 17و 18كانون الثاني
(يناير) .في صيف عام  ،2010قررت
مجموعة من الفنانني من كولونيا،
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ،وت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا أن ي ــؤسـ ـس ــوا
مشروعًا موسيقيًا ذا جلد مختلف،
حيث املوسيقى جسر للتواصل بني
روح الشرق وحداثة الغرب.
لكن السؤال كان :كيف ُيمكن تشكيل
ه ــذه ال ـخ ـل ـطــة املــوس ـي ـق ـيــة ال ـســريــة؟
ربـمــا كــانــت اإلجــابــة مـحـفــوظــة عند
محمد عبد الوهاب.
بـ ـ ـ ـ ــدأت امل ـ ـ ـغـ ـ ــامـ ـ ــرة بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل أول
أسطوانة بــروح موسيقى وأغنيات
ّ
عبد الــوهــاب .وظــل الشرط األســاس
ُ
أن ت ـ ـهـ ــدى األس ـ ـطـ ــوانـ ــة مل ــوس ـي ـق ــار
األجيال بعد طرحها في األسواق.
أسـ ـب ــاب ك ـث ـي ــرة دف ـع ــت ال ـف ــرق ــة إل ــى
استعادة عبد الــوهــاب فــي ألبومها
األول  World Wide Wahabع ــام
 .2011هو ّ
يعد أهم ملحن في العالم
الـ ـع ــرب ــي ،وق ـ ــد س ــاه ــم ف ــي ص ـنــاعــة
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة وأغ ــان ــي
األفـ ـ ـ ــام .ك ـم ــا أق ـ ــدم ع ـل ــى امل ـ ــزج بــن
اآلالت ال ــوت ــري ــة ال ـش ــرق ـي ــة واآلالت
الغربية الحديثة.
بـ ـفـ ـض ــل عـ ـب ــد ال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب ،انـ ـتـ ـش ــرت
امل ــوس ـي ـق ــى ال ــات ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
الـعــربــي ،وكــذلــك موسيقى الــرومـبــا
والتشاتشا في األركسترا املصرية.
ترك عبد الوهاب أكثر من ألف لحن
أث ــرت الـســاحــة املــوسـيـقـيــة الـعــربـيــة.

رب ـم ــا م ــا ج ـع ـلــه م ـم ـي ـزًا ه ــو ق ــدرت ــه
على مزج الشرقي بالغربي ،وما هو
كالسيكي بما هو حداثي.
في هذا األلبوم ،لعبت املغنية دينا
جودة التي نشأت في القاهرة دورًا
بارزًا ،بحيث جعلت من أغنية «أمل
حياتي» حالة من الشجن والرهف،
ً
أكـ ـ ـث ـ ــر رق ـ ـ ــة ودالال مـ ـ ــع م ــوس ـي ـق ــى
عصرية تعصر كل قطرة في فلسفة
عبد الوهاب املوسيقية.
م ــع آل ــة ال ـق ــان ــون ،اص ـط ــف الـجـمـيــع
خلف دينا جودة في مهابة وشوق،
بدأت بـ» ياللي حبك خلى كل الدنيا
ح ـ ــب» وانـ ـتـ ـه ــت ب ـج ـم ـلــة أم ك ـل ـثــوم
الساحرة «وأنت معايا يصعب ّ
عليا
رمشة عينيا لو حتى ثانية».
أمـ ــا أغ ـن ـيــة «الـ ـقـ ـم ــح» ،ف ـقــد تـحــولــت
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم إل ـ ـ ــى حـ ــالـ ــة مــن
الـبـهـجــة واألمـ ــل .تـتــدافــع املوسيقى
فــي ت ـحـ ٍـد واض ــح ك ــأن ل ـســان حالها
يـ ـ ـق ـ ــول :ه ـ ـ ــذه امل ــوسـ ـيـ ـق ــى م ـ ــن أج ــل
مــوســم ال ــزرع وامل ـطــر ،فليعم الخير
عـلــى الـجـمـيــع .تـحــولــت األغـنـيــة من
ال ـب ـس ــاط ــة وال ـ ـهـ ــدوء إلـ ــى ح ــال ــة مــن
البهجة الطائشة إن صــح التعبير،
وخصوصًا في جملة «القمح الليلة
ل ـي ـلــة عـ ـي ــده ،ي ـ ــارب تـ ـب ــارك ،ت ـب ــارك،
وتزيده».
أما اآلالت الوترية والنقر ،فقد ظلت
محافظة على تماسكها وعفويتها.
ّ
تحولت أغنية «أنــا والـعــذاب
كــذلــك،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــواك» إل ـ ـ ــى كـ ـتـ ـل ــة م ـ ــن ال ـش ـج ــن
وال ـتــأثــر ،فــاملــوسـيـقــى خــدمــت بـقــوة
م ــوق ــف ال ـ ـفـ ــراق وال ــامـ ـب ــاالة فـيـهــا،
ويـكـفـيــك أن تـسـمــع جـمـلــة «أخــرتـهــا

إيه وياك يالي إنت ناسينا».
ظـلــت تـلــك األغـنـيــة إح ــدى الـعــامــات
ال ـفــارقــة فــي األل ـب ــوم ،ول ــم تضاهها
ً
ج ـمــاال ســوى أغـنـيــة «إس ـهــار» التي
ش ــدت بـهــا الـسـيــدة ف ـيــروز مــن قبل.
ضـ ـ َّـم األل ـ ـبـ ــوم أغ ـن ـي ــات أخـ ـ ــرى مـثــل
«ال ـب ـنــت الـشـلـبـيــة»« ،ع ــش الـبـلـبــل»،
«ف ــاك ــراه»« ،ي ــا ورد مــن يـشـتــريــك»،
«ف ـ ــي ي ـ ــوم ولـ ـيـ ـل ــة»« ،عـ ـل ــى ب ــال ــي»،

وك ــذل ــك رائ ـع ــة «ي ــا م ـســافــر وح ــدك»
ال ـت ــي أدتـ ـه ــا ال ـف ــرق ــة ف ــي ح ـف ـلــة فــي
م ــدي ـن ــة ك ــول ــن األمل ــانـ ـي ــة عـ ــام 2013
ب ـ ـ ـ ــأداء وصـ ـ ــف وقـ ـتـ ـه ــا ب ــال ـع ـب ـق ــري
والـطـمــوح ال ـجــارف .ربـمــا لــم يتوقع
أح ـ ٌـد أن ي ــرى أغـنـيــات عـبــد الــوهــاب
بـ ـه ــذا ال ـن ـم ــط امل ــوس ـي ـق ــى ال ـح ــداث ــي
الـ ـ ــذي ي ـت ــاع ــب ب ــال ـج ــاز وال ــروم ـب ــا
واملوسيقى الشعبية العربية.

حـتــى عـلــى مـسـتــوى غ ــاف األل ـبــوم
ال ــذي م ــزج ألــوانــا ع ــدة لـفـتــا ٍة تبدو
شرقية ،وال يظهر منها سوى بعض
مالمحها ويدها وهي جالسة على
أريـ ـك ــة ت ـن ـت ـمــي إلـ ــى عـ ـص ــور خ ـلــت.
ّ
حفالتها
قدمت «تبادل أوركسترا»
ً
الـخــاصــة منذ عــام  ،2013متعاونة
مع العازف اللبناني املوهوب ربيع
ّ
لحود ،وقد أحدثت ثورة موسيقية
نشرتها في أنحاء أوروبا.
أم ــا ســانــدي شـمـعــون ( )1987فهي
صـ ٌ
ٌ
نسائي رخيم ذو قــدرة على
ـوت
أداء أغـنـيــات تنتمي إلــى زمــن الفن
الجميل.
اشـتـهــرت بــأدائـهــا ألغـنـيــات الشيخ
إمـ ـ ـ ــام ع ـي ـس ــى مـ ـث ــل «بـ ــوت ـ ـي ـ ـكـ ــات»،
و«ع ــالـ ـل ــي ب ـح ـب ــو» ،و«أنـ ـ ــا أت ـ ــوب»،
و«نويت أصلي» ،و«أستاذ ميكي»،
و«أحزان القرد».
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــوت الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـت ـل ــك ت ـلــك
ال ـق ــدرات الـغـنــائـيــة الـهــائـلــة ،ظهرت
جـمــالـيــاتــه عـنــدمــا ب ــدأ يـتـفــاعــل مع
«ساوندكلود» الذي يوفر له مكتبة
موسيقية ُيمكن للجمهور أن يرجع
إليها في أي وقت.
أصوات تمزج بني املسرات والشجن
يـسـتـضـيـفـهــا «مـ ـت ــرو امل ــديـ ـن ــة» مــن
ف ـت ــرة إلـ ــى أخ ـ ــرى ت ــؤس ــس ل ـقــوالــب
غنائية جــديــدة تحتاجها الساحة
بعيدًا من التنميط والجو السائد.
«ت ـبــادل أورك ـس ـتــرا» وســانــدي شمعون:
 22:00مـســاء  17و 18الـحــالــي ـ «مـتــرو
املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ب ـيــروت) .لالستعالم:
76/309363

