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ارمة ومعشوقة الجماهير
امرأة «الحداثة» الشرقية
محمد بدوي *
ً
في شتاء  ،1979بحدود السابعة ليال،
رأيــت صباح أول مــرة .كانت تقف في
مدخل مبنى التلفزيون املـصــري ،مع
ف ــرق ــة مــوس ـي ـق ـيــة .مــابـسـهــا شـتــائـيــة
أنيقة على أحدث طرز املوضة .سنها
ضاحك ونظراتها ترحب بمن حولها.
وب ــال ـط ـب ــع ،ك ــان ــت «الـ ـس ــوب ــر س ـت ــار»
الجميلة تعرف أن العيون تحدق بها
بشغف وانبهار .لذلك كانت مبتسمة.
ك ـنــت أرق ـب ـه ــا ،وأنـ ــا أق ـ ــارن ب ــن امل ــرأة
ال ــواق ـع ـي ــة امل ــاث ـل ــة أم ـ ــام ع ـي ـنــي ،وبــن
صورتها كما انطبعت في ذاكرتي من
أفالم األبيض واألسود ،والحظت أنها
تبدو نحيلة على عكس صورتها في
األفالم ،حني كانت امرأة عصرية أنيقة
ّ
م ــدل ــه ،لـكـنـهــا م ــع ذل ــك شــرق ـيــة .كــانــت
كـمــا تـقــول «كــريـمــة» فــي فيلم «شــارع
الحب» تملك أسلحة «ذرية» ،لن يملك
الـبـطــل -عـبــد الـحـلـيــم حــافــظ -أمــامـهــا
غ ـيــر ال ـت ـس ـل ـيــم .وه ــي تـشـيــر بــالـطـبــع
إلى مناطق انوثتها الباذخة .بعبارة
أخرى ،كانت امرأة «الحداثة» الشرقية:
ً
جـســد ق ــوي ب ــض ف ـضــا ع ــن رشــاقـتــه
فخور بـ «شرقيته» ،مستعرض لها.
ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،أن ـت ـجــت صـبــاح
لـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا ص ـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددة .امل ـ ـ ـ ــرأة
الحسناء األنيقة الفاتكة ،ذات الصوت
الـ ـق ــوي ال ــرن ــان ال ـ ــذي ال ي ـح ـتــاج إلــى
عنت أو جهد حــن «يـصــدح» .ينتشر
وي ـم ــأ ال ـف ـض ــاء ،صـ ــوت ك ــأن ــه تخلى
ع ــن أص ــول صـنـعــة ال ـغ ـنــاء املـسـتـقــرة،
لقوته وعفويته وخصوصيته .صوت
ق ـ ــوي م ـن ـط ـلــق ل ـك ـن ــه أنـ ـي ــق مـ ــع وج ــه
«صبوح» عذب يسرف في التعبير عن
الــداخــل ،فــاالنـفـعــاالت تـبــرق وتومض
وت ـت ـســارع مــن دون جـهــد أو افـتـعــال.
وجــه يلعب معك ويــدعــوك ويباغتك.
ذلك واضــح حني تقترب منه الكاميرا
في لقطة «زووم» وتركز على املالمح
فــي فــرادت ـهــا .وأش ـيــر هـنــا إل ــى تركيز
الـ ـك ــامـ ـي ــرا عـ ـل ــى تـ ـعـ ـبـ ـي ــرات وج ـه ـهــا
ف ــي ف ـيــديــو أغ ـن ـيــة «ال ــوط ــن األك ـب ــر»،
وف ــي كثير مــن أفــامـهــا مـثــل «العتبة
الـ ـخـ ـض ــراء» وأغـ ــانـ ــي ف ـي ـلــم «األيـ ـ ــدي
الناعمة» ،وبخاصة أغنية «الدوامة»
وأغ ـن ـي ــة «بـ ـ ـ ف ـت ـحــة ب ـ ــا» ،وفـ ــي معظم
أغــانـيـهــا الـجــريـئــة الـتــي لحنها بليغ
حمدي باحتفالية موسيقاه ،وجمله
امل ـب ــاغ ـت ــة .هـ ــذا ه ــو ام ـت ـي ــاز ص ـب ــاح،
جـمــال الـصــوت وال ـصــورة واالنـفـعــال،
وج ــه تـنـجــذب إل ـيــه الـكــامـيــرا وعـيــون
الناس ،وصوت «جبلي» منطلق ،فيه
ن ــزق وط ـيــش .ولـحـســن ال ـحــظ ،تــوافــق
ه ــذا م ــع ص ـعــود الـسـيـنـمــا وتـحــولـهــا
إلـ ــى ف ــن أول ب ـح ـيــث أص ـب ـح ــت غ ــذاء
يوميًا للناس في اإلقليم ،أو على األقل
للكتل االجـتـمــاعـيــة األك ـثــر استهالكًا
للفن مع هيمنة ايديولوجيا التحرر
الوطني التي أحسنت استثمار أدوات
املـيــديــا :السينما ،الــراديــو ،الصحافة
وحتى التلفزيون .ما حققته صباح،
ومــن قبلها ليلى م ــراد ،وثـيــق الصلة
بالسينما ،بتضافر الـصــوت وحركة

يوم «الشحرورة»
على «تلفزيون لبنان»
زكية الديراني
في ذكرى رحيلها الثالثةّ ،
يخصص «تلفزيون لبنان» اليوم
برمجة طويلة للصبوحة .تنطلق البرمجة صباحًا ()09:00
وت ـخ ـت ـتــم ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ( ،)02:00وتـ ـ ــدور جميع
ً
البرامج في فلك الشحرورة من بداياتها الفنية وصوال إلى
رحيلها .جاءت هذه املبادرة بعدما ّ
أحب وزير اإلعالم ملحم
رياشي توجيه تحية خاصة لصباح هــذا الـعــام ،فطلب من
«تلفزيون لبنان» إلقاء الضوء على الراحلة عبر إستعادة
أرشيفها الغني وأعمالها الفنية الـتــي ال ت ــزال راسـخــة في
الــوجــدان .فــي هــذا الـسـيــاق ،يشير مدير الـبــرامــج فــي القناة
الرسمية حسن شقور لـ «األخبار» إلى أن البرمجة ستحوي
ّ
«يتضمن اليوم
مجموعة مقابالت حــول النجمة .ويوضح:
مقابالت أجراها عبد الغني طليس ،وشــادي ريشا وعبير
شـ ــرارة ،إضــافــة إل ــى الـبــرنــامــج الـصـبــاحــي «أح ـلــى صـبــاح»
ال ــذي ّ
يخصص جميع فـقــراتــه للحديث عــن املـطــربــة» .لكن
ما هي الجوانب التي ستتطرق إليها تلك املقابالت؟ ّ يجيب:
«سيعرض «تلفزيون لبنان» أهـ ّـم املشاريع التي أطلت بها
الصبوحة ،ويجول فريق العمل على بداياتها في الستينات
ّ
ً
وص ــوال إل ــى لحظة وفــاتـهــا .سـيـطــل فــي املـقــابــات فنانون
وأص ــدق ــاء راف ـق ــوا ال ـش ـحــرورة مــن بـيـنـهــم :إح ـســان املـنــذر،
وكلودا عقل (إبنة شقيقة صباح) وروجيه فغالي (شقيق
صباح) واملخرج جورج خاطر .»...ويتابع« :يحاول الضيوف
الـكـشــف عــن جــوانــب جــديــدة فــي حـيــاة صــاحـبــة «ســاعــات
ّ
ساعات» ،بعدما مل املشاهد املعلومات املكررة نفسها .من
هــذا املنطلق ،سيحاول الـيــوم «الـشـحــروري» الطويل جذب
املـشــاهــديــن بــأرشـيـفـهــا وأغــانـيـهــا ال ـتــي تـحـمــل كــل واح ــدة
حكاية الفتة» .بــدأ التحضير للبرمجة قبل شهر ،والالفت
أن الـضـيــوف مــن مختلف امل ـجــاالت عــايـشــوا ف ـتــرات ّ
مهمة
ّ
في حياة الصبوحة .لكن ملاذا ال تتحد القنوات املحلية على
اليوم «الشحروري» الطويل؟ يجيب شقور« :هذا األمر يعود
للمحطات والقائمني عليها .بالنسبة إلى «تلفزيون لبنان»
ّ
فإن برمجته اليوم كلها لصباح».

ال ـج ـس ــد وت ـع ـب ـي ــرات الـ ــوجـ ــه إلن ـت ــاج
م ـع ـنــى ب ـع ـي ـنــه ،وت ــأث ـي ــر ب ـع ـي ـنــه .قبل
صـ ـب ــاح ،وف ـ ــدت إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة س ـعــاد
مـحـمــد ون ـجــاح س ــام ،وقـبـلـهـمــا نــور
الهدى ،ولكن مع صباح اختلف األمر.
كانت أصواتهن جميلة ،وعملن أيضًا
فـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا ،ل ـك ــن صـ ـب ــاح مـنـحــت
هبة األنــوثــة وقــوة الـصــوت وعذوبته
وقدرته على التلون وااليحاء والبث،
مــع خصيصة مـهـمــة هــي الــرغـبــة في
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ،ح ـي ــث ي ـش ــق ال ـج ـســد
القوي الفضاء ،ليؤممه ويسيطر على
العيون واآلذان .وقد اكتملت الصورة
التي رسمت كأنها حدثت دون جهد
بـتـضــاؤل املـســافــة بــن الـفــن والــواقــع،
ب ــن امل ـ ـ ــرأة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وب ـ ــن املـمـثـلــة
واملغنية ،أي بني صباح املرأة املحددة
الواقعية وبــن تبدياتها في األغاني
واألف ـ ـ ـ ـ ــام؟ هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ج ـع ــل ص ـبــاح

مـمـثـلــة مـ ـح ــدودة ،ال ت ـحــب أن ت ـفــارق
ص ــورتـ ـه ــا ،ال تـ ـغ ــادره ــا إلـ ــى ص ــورة
اخـ ــرى ه ــي صـ ــورة الـشـخـصـيــة الـتــي
تلعب دورهــا .يتضح هــذا حني نكون
مع مشهد عابس أو حزين ،ألن صباح
الضاحكة املــرحــة املحبة الستعراض
امل ـف ــات ــن واملـ ــابـ ــس ،رش ـي ـق ــة ال ـحــركــة
واإليـمــاءة ،ال ينبغي أن تكون بائسة
أو مهلهلة الـثـيــاب .بــاخـتـصــار ،نحن
دائ ـم ــا م ــع ال ـش ـخــص ك ـمــا ت ــم إنـتــاجــه
وص ـن ـع ــه ال م ــع ش ـخ ـص ـيــة ف ــي س ــرد
درامـ ــي ل ــه عــامــاتــه وس ـيــاقــاتــه .فقط
ح ــن ت ـق ـتــرب الـشـخـصـيــة م ــن صـبــاح
في جمالها ومرحها وحبها للحياة،
نشعر أن الفنانة تحاكي الشخصية
وتجسدها ،ويبدو األمر عفويًا جدًا.
ص ــورة املـ ــرأة الـفــاتـنــة االسـتـعــراضـيــة
الـنـهـمــة لـلـحـيــاة واملـ ــرح تـجـســدت في
األغــانــي على نحو جلي فــي أغانيها

الـ ــرائ ـ ـجـ ــة «زي ال ـ ـع ـ ـسـ ــل»« ،ع ــاش ـق ــة
وغ ـلـبــانــة» و«عـ ــدى عـلـيــا وس ـل ــم» .في
هذه األغاني كلمات جريئة تتسق مع
جسد املغنية وصوتها ،فتخلق صورة
أنثى هـ ّـجــامــة .وليست الـصــورة نتاج
الكلمات أو املوسيقى أو حتى حيال
امل ـغ ـن ـيــة ف ـق ــط ،ول ـك ــن أي ـض ــا ال ـص ــوت

رحلة كرنفالية صاخبة
في الحياة والفن معًا
الذي وجد ضالته في الكالم والنغمة،
ف ـهــو يـتـفـجــر ش ـه ــوة ولـ ـ ــذة .شـ ــيء ما
ك ــام ــن ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــوت ،ف ــي ال ــرن ــن
والـبـحــة وامل ـعــدن الـكــاشــف عــن حسية
م ـفــرطــة ،وش ـب ــق لـلـمـلـمــوس وامل ـ ــادي.
لذلك ،لن يكون هذا الصوت الجرسي
م ــائ ـم ــا ل ـلــرومــان ـت ـي ـك ـيــة املـ ـف ــرط ــة أو

ال ـس ـن ـت ـم ـن ـتــال ـيــة أو امل ـ ـي ـ ـلـ ــودرامـ ــا أو
ال ـت ـط ــري ــب ،أو اس ـت ـع ــراض الـصـنـعــة،
ألنـ ــه صـ ــوت ب ــرغ ــم أن ــاق ـت ــه عـمـيــق في
ج ـســدان ـي ـتــه .م ــع ه ـ ــذا ،ت ــأخ ــذ ص ـبــاح
ً
صورة مختلفة قليال عن هذه الصورة،
ف ـت ـب ــدو م ـغ ـن ـيــة ش ــرق ـي ــة كــاس ـي ـك ـيــة،
حيث تتحول هذه الحسية إلى عرامة
فــي ال ـصــوت ،لـكــن بـعـيـدًا عــن النهنهة
ال ـعــاط ـف ـيــة ،بــرغــم أن ـهــا ت ـكــون بـصــدد
تقاليد شجن ،وأنا هنا اشير بالطبع
إلــى غنائها الفولكلوري ،فــي العتابا
وامل ـي ـجــانــا واملـ ــواويـ ــل وف ــي الــدوي ـتــو
الشهير لها مع وديع الصافي.
قــد يــرى البعض أن صباح لــم تحسن
إدارة مــواهـبـهــا ،ألنـهــا أحـبــت الحياة
بـ ـق ــدر ح ـب ـه ــا لـ ـلـ ـف ــن ،فـ ـم ــارس ــت ال ـفــن
دون خ ـطــة ل ــإن ـج ــاز ،وغ ـنــت لـشـعــراء
وموسيقيني أقل من رتبتها وشاركت
في أفــام لم تضف لرصيدها شيئًا...
باختصار لــم تصبح مؤسسة قائمة
بــذاتـهــا تــديــر وتـخـطــط ،لـكــن يـبــدو أن
هذا كان أمرًا طبيعيًا مالئمًا ملواهبها
وم ـت ـس ـق ــا مـ ــع رح ـل ـت ـه ــا ال ـك ــرن ـف ــال ـي ــة
الصاخبة في الحياة والفن معًا.
* شاعر وناقد مصري

