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ثقافة وناس

موسيقى
لم يكن مشوارها مليئًا بالورود ،لكن عظمة صوتها جعلت كبار الموسيقيين يتعاملون معها ،فغنت لرياض السنباطي ،ومحمد
عبد الوهاب وفريد األطرش ومحمد الموجي وبليغ حمدي ...المطربة والفنانة البيروتية (ّ )1931
تكرم اليوم في أمسية ينظمها «المعهد الوطني العالي
للموسيقى» وتحييها «األوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية» بقيادة أنطوان فرح ،مع «كورال الغناء العربي» في الكونسرفاتوار

ّ
نجاح سالم ...بيروت تحن إلى زمن العمالقة

عناية جابر
يــأتــي تـكــريــم الـفـنــانــة الـكـبـيــرة نجاح
سالم ( ،)1931كما لو أنه ّ
لقية كريمة،
فالتة من جنون هذا الوقت وجحوده
ونـ ـك ــران ــه ل ـك ــل مـ ــا هـ ــو أص ـ ـيـ ــل .عـنــد
الثامنة من مساء الـيــوم ،تشهد قاعة
بـيــار أب ــو خــاطــر تـكــريـمــا لـفـنــانــة ذات
ّ
وفي كامل
وزن فني عال في حياتهاّ ،
املعنوي والذهني على األقل ،بما
ألقها ّ
أن «الفني» أي الــوقــوف والغناء على
خشبة امل ـســرح مـتـعــذر .إنـهــا التفاتة
ج ـي ــدة م ــن رئ ـي ــس «امل ـع ـه ــد الــوط ـنــي
العالي للموسيقى» بالتكليف وليد
ّ
مسلم ،تحييها «األوركسترا الوطنية
اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية»،
بقيادة أنطوان فرح ،مع «كورال الغناء
العربي» فــي الكونسرفاتوار برعاية
وزارة الثقافة.
لــم يـبـخــل تــاريــخ نـجــاح س ــام عليها
بالتكريم .نالت «وســام األرز الوطني
اللبناني» (برتبة كومندور) عام 1993
من الرئيس اللبناني الياس الهراوي،
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف»
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،و»وس ـ ـ ـ ــام االس ـت ـح ـق ــاق
اللبناني» ،إلــى جــانــب وس ــام «جوقة
ال ـشــرف» فــي فــرنـســا ،ومـفـتــاح مدينة
نـيــوجــرســي األم ـيــرك ـيــة .كــذلــك حــازت
شـ ـه ــادة ُم ـج ـم ــع ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة فــي
م ـصــر .وه ــي ش ـه ــادة ال تـظــن ابنتها
سـمــر الـعـطــافــي ،أنـهــا ُمـنـحــت ملطربة
سواها.
ل ـقــد اع ـت ـبــرهــا امل ـج ـم ــع« :أقـ ـ ــدر فـنــانــة
ع ــرب ـي ــة فـ ــي ح ـف ــاظ ـه ــا ع ـل ــى م ـخ ــارج
ال ـ ـحـ ــروف وال ـن ـط ــق ال ـس ـل ـي ــم» .ي ـقــول
أكــرم الـ ّـريــس ّ
منسق مـشــروع التكريم
ّ
إن ال ـف ـكــرة بــالـنـسـبــة إل ـيــه هــي مـجــرد
لحظة حـنــان وف ــرح ،فــالـسـيــدة نجاح
سبق أن نالت أرفع األوسمة في لبنان
والدول العربية ،والكونسرفاتوار هو
أحد املراجع املوسيقية الرئيسية في
لبنان ال ــذي يـكـ ّـرم أع ــام الـفــن الــراقــي.
أم ــا ف ــي أمـسـيــة الـلـيـلــة ال ـتــي يقدمها
اإلعـ ــامـ ــي س ــام ــي ك ـل ـي ــب ،فـتـتـضـمــن
كلمة الكونسرفاتوار وكلمة العائلة
ثــم وثــائـقـيــا قـصـيـرًا عــن سـيــرة نجاح
سالم .بعدها ،يتم االنتقال إلى الشق
املوسيقي الذي أعده ويقوده أنطوان
ف ــرح م ــع «كـ ـ ــورال امل ـع ـهــد» ويـتـضـمــن
م ـخ ـتــارات م ــن ال ــري ـب ــرت ــوار الـلـبـنــانــي
للسيدة.
نستمع في األمسية إلــى غناء منفرد
ل ـب ـع ــض فـ ـتـ ـي ــات الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورال الـ ـل ــوات ــي
ي ـقــدمــن «حـ ـ ـ ّـول ي ــا غـ ـن ــام» ،و«وديـ ـل ــو

ســامــي» ،و«مــرلــك تبقى م ــرة» ،و«يــا
صورة املحبوب» .كذلك ،يقدم الكورال
أغ ـن ـي ــات أخ ـ ــرى م ـثــل «يـ ــا ريـ ــم وادي
ثـ ـقـ ـي ــف» ،و«الـ ـ ـش ـ ــب األس ـ ـ ـمـ ـ ــر» ،فـيـمــا
نستمع إلى مقطوعات موسيقية من
بينها «ذكرياتي» ملحمد القصبجي،
و«دروب» لقائد األوركـسـتــرا أنطوان
فرح.
فـ ــي أس ـ ـمـ ــاع جـ ـمـ ـه ــور سـ ـ ـ ــام ،بـقـيــت
ُ
ت ـتــردد بـعــض أغـنـيــاتـهــا الـتــي تعتبر
ّ
ّ
الفني ،ذلك أن
«خفيفة» في التصنيف
اإلعالم بقي مقصرًا في اإلضاءة على

إنجازاتها في الغناء أهمها أغنيات لم
تتردد في أسماع الجمهور بلغ فيها
صوتها أمداء ُ
وعربًا وقفالت بات بها

نالت لقب «المطربة الفدائية»
في لبنان ،فيما ُعرفت في مصر
بـ«صوت العرب»
أشهر املطربات في زمنها .هكذا ظلت
ه ــذه املـطــربــة أس ـيــرة «مـ ّـيــل يــاغـ ّ
ـزيــل»،

ّ
ّ
و«حول يا غنام» ،و«يا جارحة قلبي»،
و«عا نار قلبي ناطرة املحبوب».
ك ـ ـب ـ ــرت س ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي بـ ـيـ ـئ ــة ي ـ ـقـ ــف فــي
ّ
مقدمتها جــدهــا الـعــامــة وأح ــد كبار
رجــال الفقه في لبنان الجليل الشيخ
عبد الرحمن ســام ،ويقف بعده األب
عازف العود محيي الدين سالم الذي
ك ــان م ـســؤول املــوسـيـقــى وال ـغ ـنــاء في
«اإلذاعــة اللبنانية» ،وواح ـدًا من أبرز
مؤسسيها.
ف ــي س ـجــل امل ـطــربــة مــرح ـلــة اســاسـيــة
ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي زي ـ ــارتـ ـ ـه ـ ــا األول ـ ـ ـ ـ ــى إل ــى

فـلـسـطــن ع ــام  ،1947حـيــث غـنــت من
وحـيـهــا قـصـيــدة م ــن كـلـمــات الـشــاعــر
بولس سالمة« ،يا زائرًا مهد عيسى»،
تـحــدثــت فيها عــن اط ـمــاع الصهاينة
فــي فلسطني .لــدى الفنانة اللبنانية
أغنيات وطنية أخرى مثل« :يا عايدة
ي ــا أخ ـت ــي ي ــا فـلـسـطـيـنـيــة» ،و«ع ـي ــون
البرتقال» ،و«أنا فدائية» ،و«مقاومة»،
و«وطننا في خطر» ،تمامًا كما تنادي
الـيــوم إلــى صــون املـقــاومــة اللبنانية.
من هنا ،نالت لقب «املطربة الفدائية»
من قبل الشعب اللبناني ،فيما ُعرفت
فــي مصر والــوطــن الـعــربــي ب ـ «صــوت
العرب».
ل ــم ي ـكــن مـ ـش ــوار سـ ــام ال ـف ـنــي مليئًا
بــالــورود ،لكن عظمة صوتها جعلت
كـ ـب ــار املــوس ـي ـق ـيــن ي ـق ـب ـلــون عـلـيـهــا،
فغنت لرياض السنباطي حوالى 25
أغنية منها «عايز جواباتك» ،بعدما
اقتنع بصوتها وع ــرف قــدرتـهــا على
غناء كل األلوان الصعبة.
ّ
غنت ســام أيضًا «يــا سكة السعادة»
ملحمد عبد الوهاب ،و«زنوبة» لفريد
األط ـ ـ ـ ــرش ،و«أسـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـحـ ــب» ل ـك ـمــال
الطويل ،و«يا أغلى اسم في الوجود»
ملحمد املوجي ،و«ياني منك» ،ملحمد
فــوزي و«عـلــى ايــه حاسديني» لبليغ
حمدي.
أخ ـ ـ ـ ــذت س ـ ـ ــام ط ــريـ ـقـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا إل ــى
ال ـس ـي ـن ـمــا ،ف ـقــدمــت ع ـ ــددًا م ــن األفـ ـ ّـام
م ـن ـه ــا« :اب ـ ـ ــن ذوات» ،و«الـ ــدن ـ ـيـ ــا مل ــا
بتضحك» وسواها.
كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت اول مـ ـط ــرب ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة
تؤسس لصناعة السينما فــي لبنان
حــن أن ـشــأت شــركــة «سـمــر فـيـلــم» مع
زوجها الفنان الراحل محمد سلمان،
وأط ـل ـقــا مـجـمــوعــة م ــن األف ـ ــام كــانــت
الركيزة األولى لصناعة الفن السابع.
كما أسـســت مــع سلمان شــركــة إنتاج
غنائي «ريما فــون» قدما من خاللها
أج ـمــل األغ ـن ـي ــات سـ ــواء بـصــوتـهــا أو
بصوت سواها من املطربات .عدا ّ
حب
الـجـمــاهـيــر لـهــا ولـتــاريـخـهــا امل ـشـ ّـرف،
ّ
هي كانت تكن حبًا ـ بمفهوم شامل ـ
لكل البالد العربية.
وإذا ك ــان ــت غ ـنــت «ال ـل ــه ي ــا ل ـب ـنــان ما
اجـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك» ،فـ ـق ــد غـ ـن ــت أي ـ ـضـ ــا مل ـصــر
ول ـ ـسـ ــوريـ ــا (س ـ ــوري ـ ــا يـ ــا ح ـب ـي ـب ـتــي)،
ولفلسطني شدت بجوارحها كافة.
«تـحـيــة إل ــى ن ـجــاح سـ ــام» 20:00 :مساء
اليوم ـ «قاعة بيار أبو خاطر» في «جامعة
القديس يوسف» (طريق الشام ـ بيروت).
لالستعالم01/489530 :

طرب
ّ
ذكرى رحيل أم كلثوم «الست» ضيفة على مقهى «ة»
أرب ـ ـعـ ــون ع ــام ــا ت ـف ـص ـل ـنــا عـ ــن رح ـيــل
أم ك ـل ـثــوم ( 1898ـ ـ  .)1975مناسبة
ذكرنا بها من يحترم تراثهاُ ،
ُي ّ
ومهمة
ّ
مشرفة تقع على أكتاف الشباب هذه
امل ـ ّـرة .املــوعــد فــي مقهى «ة» (الحمرا ـ
بيروت) عند التاسعة من مساء الليلة،
ّ
تضم مقاطع عزفية ومقاطع
مع حفلة
ّ
غنائية من ريبرتوار «الست» .غسان
سـ ّـحــاب (قــانــون وإش ــراف موسيقي)،
ونعيم األسمر (عــود وغـنــاء) ،وأحمد
الـخـطـيــب (إيـ ـق ــاع) ،وع ـم ــاد حشيشو
(ت ـش ـي ـلــو) سـيـحـتـلــون امل ـق ـه ــى ،حيث
س ـي ـق ـفــل الـ ـب ــاب ف ــي ال ـس ــاب ـع ــة م ـســاء
ُ
ويـمـنــع تـنــاول الـطـعــام أثـنــاء العرض
فــي التفاتة تعني االحـتــرام والتقدير
للمادة الفنية.
يقول غسان ّ
سحاب ان برنامج الحفلة
يتضمن غناء لــآالت مجتمعة ،حيث

ّ
ي ــت ــم ت ُـظ ـه ـيــر ص ـ ــوت أم ك ـل ـث ــوم عـبــر
ّ
اآلل ــة امل ـ ّ
ـدرب ــة واملـتـمــرســة لـكــل ع ــازف.
برنامج األمسية يشتمل على اعــادة
إح ـي ــاء م ــراح ــل مـخـتـلـفــة م ــن غ ـن ــاء أم
كلثوم الـتــي نـشــأت فــي احـضــان بيئة
كالسيكية وانطلقت منها بمواظبة
ّ
والتشبع بالتراث.
شديدة على الحفظ
يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـب ــرن ــام ــج ق ـس ـم ــن (ت ـب ـلــغ
م ــدة كــل واح ــد ســاعــة واح ـ ــدة) :األول
يتضمن األغاني الطويلة أي تلك التي
ت ـعــام ـلــت فـيـهــا امل ـطــرب ــة م ــع ملحنني
أمثال محمد القصبجي وبليغ حمدي
والسنباطي وزكريا أحمد .أما القسم
ّ
فيعرج على األغاني القصيرة
الثاني
ن ـس ـب ـيــا ال ـت ــي أدتـ ـه ــا أم ك ـل ـث ــوم ،إل ــى
أغــانــي األف ــام ،والطقاطيق وغيرها.
الغناء الفعلي سيقتصر على صوت
نعيم األسمر على عوده ،بينما ّ
تتدبر

اآلالت ال ـبــاق ـيــة وع ــازف ــوه ــا أك ـث ــر من
طريقة ومدخل لتقديم األغنية ،سواء
بالدخول فيها بعد املذهب والكوبليه
األول ،أو مــن منتصفها ،وف ــق امل ــزاج
تـمــامــا كـمــا كــانــت تفعل أم كـلـثــوم في
ب ــداي ــاتـ ـه ــا وف ـ ــي ق ـم ــة «س ـل ـط ـن ـت ـهــا».

يشير ّغسان سحاب
إلى أن االرتجال سيكون
سيد األمسية
ً
ه ـك ــذا ت ـك ــون «غ ـل ـبــت أص ــال ــح» م ـثــاال
ع ـلــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن االرتـ ـج ــال ال ــذي
يقدمه الشباب فــي عزفهم ،أو «افــرح
ي ــا ق ـل ـبــي» ،فـيـمــا تــأتــي «ي ــا ظــاملـنــي»
أكثر مــواء مــة للسلطنة بالنسبة إلى

العازفني .االرتجال ـ وفق ّ
سحاب ـ هو
ّ
سيد الحفلة ،بينما يثبت في الوقت
ّ
ّ
التمرس والضلوع التام في مثل
نفسه
هذا التكريمّ .أما عن ميلهم واتجاههم
نحو املوسيقى الكالسيكية القديمة
الـســابـقــة ألع ـمــارهــم ،فـيـقــول سـ ّـحــاب:
ّ
نتعرف على تراثنا الكالسيكي
«إن لم
وإن لم نعد ُإحياءه ،فإنه سيموت .لن
نستطيع أن نكمل أو نبتدع جديدًا إن
ّ
نتعرف إلى القديم».
لم
وع ـ ـ ــن سـ ـب ــب اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــم ملـ ـث ــل ه ــذا
ّ
التكريم الصعب ،يجيب سـ ّـحــاب بــأن
ـودة
سـبـبــه تـمـيــزهــم ع ــن ال ـف ــرق امل ــوج ـ ّ
ف ــي الـ ـس ــوق« ،ألنـ ـن ــا درسـ ـن ــا وأت ـقــنــا
املـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ـع ـمــل
عـلـيـهــا» .سـ ّـحــاب نفسه يــرى أن ميله
ّ
ً
املــوس ـي ـقــي ك ـش ــاب يـ ـت ــوزع أوال على
مــوسـيـقــى تــراث ـنــا ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع

ع ـشــر والـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ومـ ــن جهة
أخــرى على املوسيقى الجديدة شرط
أن تكون جيدة .كما يستمتع بالجاز
وخــاض الكثير من التجارب العزفية
مع عازفني أجانب ،لكنه ال يعاني أي
حساسية تجاه أي موسيقى نظيفة
بمعنى ما .يقول سحاب« :الريبرتوار
ال ـ ــذي س ـي ـقــدم ف ــي م ـنــاس ـبــة ال ــذك ــرى
األربـ ـع ــن ع ـلــى رح ـي ــل س ـي ــدة الـغـنــاء
العربي هيأنا له بشكل ّ
جيد كما أننا
نحفظ كل ما غنته السيدة ،وبالتالي
يمكننا اللعب في هــذا املجال قــدر ما
يريد الجمهور وأكثر».
عناية...
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