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ثقافة وناس نجوم

ذكرى

ثالث سنوات على
رحيل األسطورة

مطربة األنوثة العا

رومنسية في مصر ...وجبلية في لبنان
هناء جالد
فــي أربعينيات الـقــرن املــاضــي ،كانت
م ـص ــر ق ـب ـلــة أه ـ ــل الـ ـف ــن .ك ــل م ــن أراد
أن ي ـضــع اس ـمــه ع ـلــى خ ــارط ــة الـعــالــم
ال ـع ــرب ــي ك ـن ـجــم ،كـ ــان ع ـل ـيــه اإلم ـس ــاك
بفرصة هناك ،كمن قبض على حلمه.
هـ ــذا م ــا ف ـع ـل ـتــه ج ــان ـي ــت ف ـغ ــال ــي (10
نــوفـمـبــر  26 - 1927نــوفـمـبــر )2014
التي صارت صباح .لكن ماذا ستفعل

هذه الصبية اليافعة لتصبح واحدة
م ــن س ـف ـي ــرات ل ـب ـن ــان امل ـع ـت ـم ــدات فــي
مصر أم الدنيا؟ تعاقدت معها آسيا
داغر لبطولة سلسلة أفالم بعد نجاح
«ال ـق ـل ــب ل ــه واح ـ ـ ــد» ( .)1945ل ـق ــد تــم
االع ـت ــراف بـهــا كممثلة ،بـشـكــل طغى
على موهبتها األصــل ،صوتها الذي
كــان مغمورًا تحت قالب طفلة لذيذة
ف ــي طــري ـق ـهــا ل ـت ـص ـبــح ان ـث ــى وش ــوق
منتجي السينما لوجه لبناني مبهج،

وجديد ليكسر غرور السابقات.
وللعجب ،لقيت صباح املمثلة ترحابًا
ً
وقبوال ،في حني ّ
عد الكثير من النقاد
ص ــوتـ ـه ــا مـ ـقـ ـب ــات ش ـه ـي ــة م ـنــاس ـبــة
ل ـ ــأف ـ ــام الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ...مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد م ـي ــزة
مـضــافــة لـحـضــورهــا كممثلة خفيفة
الظل .وحتى مطلع الخمسينات ،بقي
صــوت صباح مـجـ ّـرد ظــل النطالقتها
في أدوار البطولة للسينما ،وتريثت
اإلذاعات لحني االعتراف فنيًا باملطربة

صباح ،الصبية التي ضاعت هويتها
الفنية بــن طقطوقة الفيلم الغنائي
املصري ،وصوتها الجبلي اللبناني.
لـقــد ســرقــت أضـ ــواء الـسـيـنـمــا صـبــاح
مــن االه ـت ـمــام بـصـنــاعــة هــالــة مالئمة
ملوهبتها األصل ،صوتها.
فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات ،ص ــار
الـنـضــوج سيد املــوقــف ،ربـمــا الخبرة
ون ـ ـصـ ــائـ ــح األصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء ،أو ح ـض ــور
مـلـحـنــن ع ـبــاقــرة م ــن م ـصــر ول ـب ـنــان.
ُ
وبــدأت تــرســم الـصــورة الجديدة على
خـطــن م ـتــوازيــن .فــي مـصــر الـصــوت
الـ ـحـ ـن ــون ب ــأغ ـن ـي ــات ع ــاط ـف ـي ــة ،وف ــي
ل ـب ـنــان ح ـن ـجــرة جـبـلـيــة ق ــوي ــة قـ ــادرة
على أداء أصعب املــواويــل .ازدواجـيــة
فــي شخصيتها الفنية أم ذك ــاء حـ ّ
ـاد

من كانت تلك التي نثرت
الحب والفرح حتى في
مراسم رحيلها؟!

قادر على توأمة نقيضني؟ هذه كانت
شحرورة لبنان وصباح مصر.
ت ـص ــدرت ش ـبــاك ال ـتــذاكــر ف ــي ص ــاالت
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــا ،وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق مـ ـبـ ـيـ ـع ــات
األسطوانات ،لكن كيف تحظى بلقب
مطربة الشرق األول ــى؟ جــاء الحل في
حمل األغنية اللبنانية نحو االنتشار،
أصـ ّـرت على أدائـهــا في أفالمها ،على
خشبات العالم من مصر الــى أوملبيا
بــاريــس ف ــأوروب ــا ،وتكثيف ظهورها
ف ــي ح ـف ــات ل ـب ـن ــان .ق ـص ـدًا أم ق ـس ـرًا،
اس ـت ـق ـ ّـرت ص ـبــاح ف ــي ل ـب ـنــان ،فــوقـفــت
خلف الكاميرا بسلسلة أفالم لبنانية
ُ
 س ــوري ــة .ح ـي ـن ـهــا ،ك ـش ــف امل ـس ـتــور.ص ـبــاح لـيـســت مـمـثـلــة ،ه ــي محبوبة
الجماهير ،معشوقتها ،أيقونة موضة
ال تقارن ،ومطربة من الطراز الرفيع،
ما أن تفتح فمها حتى يصمت الجميع
لينصت ويتوق للمزيد ،لكنها ممثلة
فــاش ـلــة .م ــع ذل ــك ،تـغــاضــى الـجـمـهــور
ك ـمــا امل ـن ـت ـجــون ،وال ـن ـق ــاد وال ـج ـم ـيــع،
فقط ألنهم يحبون رؤيتها ،يعشقون
ح ـضــورهــا وحــركــات ـهــا ،وضحكاتها
وغ ـ ـم ـ ــزات ـ ـه ـ ــا ،ه ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت
ام ــرأة فـيــاضــة بــاألنــوثــة ،وفساتينها
اساطير .فكيف تلفظها السينما؟!
أخيرًا ،وبعدما مثلت مصر في الكثير
مــن الفعاليات العاملية ،تــم االعـتــراف
ل ـب ـن ــان ـي ــا بـ ـصـ ـب ــاح .لـ ـق ــد دعـ ـي ــت ال ــى
بعلبك ،هناك وتحت عنوان «الليالي
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،وقـ ـف ــت ال ـص ـب ــوح ــة بــن
أع ـ ـمـ ــدة املـ ـه ـ ّـرج ــان الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،األرقـ ـ ــى
واألعرق ،وغنت مع كبار نجوم لبنان،
وأصبحت واحدة منهم.
ف ــي الـسـبـعـيـنــات وم ــا ب ـعــدهــا ،وبـعــد
«أيام اللولو» برم الدوالب .بدأ الجمال
ّ
وتغير الصوت ،واختلفت
بالذوبان،
معايير السينما ،وفاز الذكاء .فأعادت
الصبوحة تدوير ذاتها على الساحة
الـلـبـنــانـيــة ،وول ــدت مــن جــديــد .نجمة
ت ـعــرف كـيــف تـبـقــى فــي الطليعة رغــم
أن ــف ال ــزم ــن .اخـتـلـقــت حــرك ــات ملفتة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح شـ ـغـ ـل ــت بـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــن ع ـمــا
تـسـمـعــه األذن .واس ـت ـبــدلــت السينما
بــال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة فــاسـتـعــانــت
بعفويتها وصــراحـتـهــا وخـفــة ظلها،
وبـ ـقـ ـي ــت تـ ـخـ ـط ــف األن ـ ـ ـفـ ـ ــاس م ـ ــع كــل
إطـ ــالـ ــة ،ب ـش ـعــرهــا األشـ ـق ــر امل ـتــوهــج
وفساتني تليق بالصبوحة وحدها.
م ــن ك ــان ــت ه ــذه املـ ـ ــرأة! طـيـبــة وح ــادة
الـ ــذكـ ــاء ،انــوث ـت ـهــا ف ـيــاضــة ونـكـتـتـهــا
ح ـ ــاض ـ ــرة ،م ـح ـت ــرف ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
املـبـطـنــة ب ـصــراحــة ف ـ ّـج ــة .ول ــم تخطئ
ي ــوم ــا ب ـحــق أح ــد زم ــائ ـه ــا .الحـقـتـهــا
الـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـع ـ ــات وم ـ ـن ـ ـغ ـ ـصـ ــات الـ ـحـ ـي ــاة
املـ ـ ّـرة .لكنها عــاشــت .عــاشــت حياتها
الشخصية فــي الـحــب والـ ــزواج حتى
الثمالة .ذابــت فــي الفن واملــوضــة إلى
أن ص ـ ـ ــارت أمـ ـث ــول ــة .مـ ــن ك ــان ــت تـلــك
ال ـتــي ن ـثــرت ال ـحــب وال ـف ــرح حـتــى في
مراسم رحيلها؟! هل كانت تلك املرأة
حقيقية أم أسـطــورة كتبت حكايتها
في أكثر من  80فيلمًا ،ما يقارب 3000
آالف اغ ـن ـي ــة وع ـ ـشـ ــرات امل ـس ــرح ـي ــات
االستعراضية ،وسيرة حياة.

