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َ
كتاب عن «جمعية ِعرب» يستعيد نجمات الغــناء في بيروت األربعينات

ِّ
محمود زيباوي موثقًا زمـن االحتماالت السعيدة
وأهمها هجرتهن إلى مصر ،للعمل في السينما
والغناء على مسارح القاهرة.
م ـح ـم ــود زي ـ ـ ـبـ ـ ــاوي ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـن ـقــل بـ ــن أش ـك ــال
مختلفة مــن الكتابة ،اشتهر بكتاباته البحثية
ف ــي األرش ـ ـيـ ــف امل ــوس ـي ـق ــي ،واملـ ـع ــرف ــة ال ــواس ـع ــة
بمراحل موسيقية عدة ،أهمها مرحلة الرحابنة.
ه ــو ال ي ـت ــوق ــف ع ـن ــد ك ــون ــه ك ــات ـب ــا وب ــاح ـث ــا فــي
ً
التراث املوسيقي ،لكنه يملك أرشيفًا هائال من
الصحف واملجالت والصور ،التي توثق مراحل
فـنـيــة مـخـتـلـفــة .ال يـخـفــي زي ـب ــاوي ول ـعــه بـعــالــم
الـغـنــاء وأطـيــافــه املـتـعــددة ،مــا أخ ــذه مــن الكتابة
املتخصصة فــي األي ـقــونــة إل ــى عملية التوثيق
املوسيقي .يقول لنا« :مــن يعرفني منذ نعومة
أظ ــاف ــري ،يـ ــدرك ول ـع ــي ب ـعــالــم ال ـغ ـنــاء بــأطـيــافــه
املـتـعــددة .أك ــاد أق ــول إن ـ ّـي متخصص فــي الغناء
الفرنسي واإليطالي ،كما متخصص في الغناء
الـ ـع ــرب ــي ،وهـ ـ ــذا ع ــن شـ ـغ ــف .ل ـ ــدي س ـب ـعــة كـتــب
مترجمة إلى أكثر من ّ
ست لغات عاملية ،وجميعها
صباح

مشروع محمود زيباوي الجديد ثالثية موثقة عن األخوين رحباني

مازن حلمي
مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،أص ـ ـ ـ ــدرت جـمـعـيــة
«عـ ـ َـر ْب» (بــدعــم مــن «الـصـنــدوق العربي للثقافة
ِ
والفنون ـ آفــاق») كتابًا بعنوان «نجمات الغناء
فــي األرب ـع ـي ـنــات الـلـبـنــانـيــة» للمؤلفني محمود
زي ـبــاوي وأسـعــد مـخــول .يسلط الـكـتــاب الضوء
على فـتــرة غنائية مــن تــاريــخ لـبـنــان ،عــائـدًا إلى
مــرح ـلــة ال ن ـع ــرف ع ـن ـهــا ال ـك ـث ـيــر ،سـ ــوى بعض
أسـمــاء نجمات تلك املــرحـلــة ،أو مــا وصــل إلينا
منهن .يحاول املؤلفان الوقوف عند تلك املرحلة
الغنائية بالتدقيق والبحث ،محاولني االبتعاد
ع ــن ال ـســرديــة امل ـت ــداول ــة وال ــرج ــوع إل ــى أرشـيــف
ال ـص ـحــافــة واإلذاعـ ـ ـ ــة ،ك ـشــاهــد ح ـ ّـي غ ـيــر مـتــأثــر
ب ـع ــوام ــل الـ ــزمـ ــن .ي ـض ـي ـئــان ع ـل ــى م ــرح ـل ــة فـنـيــة
ّ
غــابــت ت ـحــت ركـ ــام األت ــرب ــة وال ـن ـس ـيــان ،رغ ــم أن
«األربعينات تعتبر البداية الحقيقية .فالبحث
ع ــن ه ــوي ــة لــأغ ـن ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـ ــدأ خـ ــال تلك
املرحلة» على حد تعبير محمود زيباوي.
يدخل الكتاب إلى تلك الحقبة من خالل نجمات
الغناء آنذاك ،اللواتي بلغ عددهن  12في الكتاب

نور الهدى وصلت إلى قمة المجد ثم
انهارت وأصيبت بالجنون

نور
الهدى

هــن :نــور الـهــدى ،صباح ،سهام رفقي ،نورهان،
نهوند ،سعاد محمد ،نجاح ســام ،نــازك ،زكية
حمدان ،حنان ،أوديــت كعدو ،بهية وهبي ،التي
حملت اس ــم «وداد» بـعــد اقـتــرانـهــا باملوسيقار
توفيق الباشا .يعود الكتاب إلى سيرة بدايات
ً
تشكل هوية الغناء اللبناني ،محاوال فهم تطوره
والـتـعـمــق ف ــي ف ـتــرة لـهــا دالالت ك ـبــرى ف ــي فهم
طبيعة وتشكل هذه الهوية .ال يمكن فهم أي حقبة
فنية من دون مقاربة زمنية توضح السياق الذي
تشكلت فيه هويتها .يصنع الكتاب هذه املقاربة
من خالل أربع أسطوانات تضم أغنيات مطربات
ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة (غ ـي ــر مـ ـت ــواف ــرة ع ـل ــى ي ــوت ـي ــوب)،
إلــى جــانــب احـتــوائــه عـلــى صــور عــدة وأفـيـشــات
حفالتهن ورحالتهن بني مصر ولبنان وسوريا
والـ ـع ــراق ون ـب ــذة مـفـصـلــة ع ــن س ـيــرة ك ــل منهن.
يلتقط خيوطًا تــربــط بــن نجمات األربعينات،

نجاح سالم

بالفرنسية .أصبحت صورتي مرتبطة بالكتاب
األول عن األيقونة ،لكن باقي أعمالي كله ّ
يتفرع
إلى فنون مختلفة .منذ  ١٤عامًا ،بدأت أكتب مع
جريدة «النهار» وأصبحت مقاالتي متنوعة ،ثم
دخلت الكتابة عن عالم الغناء من طبيعة اإلملام
مع السنوات ،سواء باألخوين رحباني وفيروز
أو محمد عبد الوهاب».
ل ــم ت ـكــن ب ــداي ــات ال ـك ــات ــب م ــع ال ــرح ــاب ـن ــة مـجــرد
عملية بحثية عن تلك الحقبة الفنية بالتحديد،
لكنها أوصـلـتــه إلــى فـكــرة الـكـتــابــة والـبـحــث عن
املرحلة التي سبقت تشكل الهوية الغنائية في
ّ
لـبـنــان .وح ــول بــدايــة الـفـكــرة مـعــه ،يـعــلــق« :فكرة
ه ــذا ال ـك ـتــاب كــانــت مـقــالــة طــويـلــة نـشــرتـهــا عــام
 2011في ملحق في جريدة «النهار» مع غالف
َ
وأربع صفحات .بدأ األمر معي ِحني كنت أفتش
عن بدايات ّ األخوين رحباني ،ليس عن روايــات
ّ
منصور ألني مقتنع أن من يريد إجراء بحث ،ال
يمكنه االعتماد على روايات صاحب الشأن ،ألن

األخير سيعطي سيرة انتقائية وغير كاملة ،وفي
خريف العمر قد تخونك ذكرياتك .وقتها ،وجدت
عند صــديــق لــي هــو ملك األرش ـيــف عـبــودي أبو
جــودة مجلدين ملجلة اإلذاع ــة يرجع تاريخهما
إلــى عامي  .»1948-1949ويضيف« :قلت أخيرًا
ســأعــرف بــدايــة األخــويــن رحباني .وهـكــذا كتبت
مقالي «البدايات املجهولة لألخوين رحباني»،
ً
وفعال أصبحت أعــرف متى دخــا اإلذاعــة للمرة
األولـ ــى ،ومـتــى ظـهــر اسمهما لـلـمــرة األول ــى في
ب ــرام ــج اإلذاع ـ ـ ـ ــة .ل ـك ـن ـنــي اك ـت ـش ـفــت أي ـض ــا عــالــم
األرب ـع ـي ـنــات الـغـنــائــي ،ال ــذي ن ـعــرف مـنــه بعض
األسماء املشهورة ،وأسماء أخرى ال نعرف عنها
شيئًا .وتعرفت أيضًا إلى أسماء ملحنني في تلك
الفترة .بعد فترة من البحث واألرشفة ،أصبحت
لدي مادة صالحة للكتابة والنشر».
استغرق زيـبــاوي نحو سبع سنوات في عملية
البحث ،معتمدًا على املنطق األكــاديـمــي «كأني
ّ
أكـتــب أط ــروح ــة» .ويـشـيــر أيـضــا إل ــى أن الكتاب

ارتبط بالسيدات والنجمات ،ليس لعدم وجود
نجوم رجــال في تلك املرحلة ،لكنهم أقل بكثير،
وهو ما أشــار إليه أيضًا في مقدمة الكتاب .وال
ّ
يخفي أن السؤال حول عدم وجــود نجوم رجال
ف ــي ت ـلــك ال ـح ـق ـبــة ،ق ــد ط ــرح ــه ع ـلــى نـفـســه أث ـنــاء
ً
العمل على الكتاب ،لكنه يبرر ذلك قائال« :هؤالء
النجوم انطفأ بريقهم سريعًا».

صباح رسبت ثالث مرات ُفي امتحان
اإلذاعة ومحمد سلمان لقب بمطرب
العروبة قبل العروبة نفسها
ي ـع ــود وي ـف ـصــل م ـســألــة ان ـت ـمــاء ب ـعــض الـنـجــوم
الكبار إلى تلك الحقبة أو عدمه« :في االربعينات،
ك ــان فـيـلـمــون وه ـبــي مـطــربــا ،ال مـلـحـنــا .وودي ــع
َ
ال ـص ــاف ــي ل ــم ي ـكــن م ـش ـه ــورًا وق ـت ـه ــاِ ،حـ ــن دخــل
اإلذاعة عام  1939ولم يلمع ،ثم سافر إلى أميركا
في منتصف األربعينات .وعاد بعدها بسنوات،
وملـ َـع للمرة األول ــى فــي أغنية «ع اللومة» عامي
 1952و ،1953بعد ذلــك في نهاية الخمسينات،
حمل اسم مطرب لبنان األول عام  .1959وأشهر
مطرب في تلك الحقبة كان صابر الصفح الذي
كان يلقب بـ «عبد الوهاب لبنان» وال أحد يعرفه
ّاليوم .وكان محمد سلمان أيضًا مشهورًا وقتها،
ُ
لقب بمطرب العروبة قبل العروبة نفسها».
بدا محيرًا في الكتاب اختيار املرحلة الزمنية عن
ً
ّ
غيرها ،ما قد يضفي إحساسًا أن للكاتب تفضيال
لنجمات تلك الحقبة .لكنه ال يجزم بالتفضيل:
«كــل حقبة فيها مـطــربــات بـقــدر حقبتنا الـيــوم.
االختيار كــان زمنيًا مرتبطًا باألربعينات التي
ّ
تشكل البداية الحقيقية للغناء اللبناني» .ويرى
ّ
أن دور اإلذاعة في تلك املرحلة كان قويًا ومؤثرًا
«ألنــه لم يكن هناك تلفزيون وال شرائط .منطق
اإلذاعة أيضًا كان مختلفًا وقتها ،فاإلذاعة كانت
املنتج الرئيس لألغاني» ،ويضيف« :أي إنسان
دخ ــل اإلذاع ـ ــة بـعــد تــأسـيـسـهــا ،لــديــه أغ ـن ـيــات ال
تحصى .أيضًا إلى جانب اإلذاعة ،كانت املالهي،
التي تختلف عن صورتها اآلن».
تحدث الكتاب أيضًا عن تغير الصورة الذهنية
ع ــن امل ــاه ــي ال ـل ـي ـل ـيــة ،وت ـغ ـيــر طـبـيـعـتـهــا .ففي
أربعينيات القرن املاضي ،كــان الطرب جــزءًا من
الفقرات الرئيسية في املالهي الليلية .لم تقتصر
املــاهــي وال ـطــرب عـلــى مـصــر ولـبـنــان فـقــط ،لكن
كانت هناك في العراق أيضًا ماله مشهورة لها
جـمـهــور كـبـيــر .ووفـ ــق م ــا ذكـ ــره زيـ ـب ــاوي ،وجــد
بعض املطربات نجاحًا في العراق أكبر من الذي
وجدنه في لبنان ،على رأسهن نهاوند.
وعند سؤاله عن النجمة التي أثرت به ،يجيبنا
ب ـنــور ال ـه ــدى «ألن ـه ــا مـلـيـئــة بــالـتــراجـيــديــا وقــد
ّ
مسني ذلك .حتى إحسان عبد القدوس كتب قصة
مشابهة لحياتها .نــور الـهــدى وصلت إلــى قمة
املجد ثم انهارت ،إلى درجة أصيبت بالجنون».
ويتوقف عند صباح الــذي «رسـبــت ثــاث مــرات
فــي امـتـحــان اإلذاعـ ــة ،واعـتـبــرت مطربة صغيرة
ال ـص ــوت يــوم ـهــا» ،قـبــل أن تـتـحــول إل ــى ظــاهــرة
وأسطورة خالدة .تفصيل يعيدنا إلى سؤال عن
العوامل التي أسهمت في نجاح أو فشل هؤالء
ّ
النجمات .يجيبنا زيباوي بأن الصوت ال يكفي
ً
مـهـمــا ك ــان جـمـيــا ،ف ــ«ه ـنــاك عـنـصــر الـكــاريــزمــا
ّ
الشخصية ،إضافة إلى امللحن .هؤالء الفنانات الـ
ّ
ستة ّ
ملحنني :نقوال املني
 12يعود نجاحهن إلى
وسامي الصيداوي ،وفيلمون وهبي في الغناء
اللبناني ،وعبد الغني الشيخ في الغناء البدوي
(مــع سهام رفـقــي) ،ومحمد محسن في املصري
(مع سعاد محمد وغيرها) ،وخالد سلطان في
القصيدة الحديثة» .فــي النهاية ،يجد زيباوي
ً
ن ـف ـســه م ـف ـض ــا غ ـن ــاء األرب ـع ـي ـن ــات ع ــن ال ـف ـتــرة
ال ـحــال ـيــة ،ال ـت ــي ال ي ـجــد نـفـســه ف ـي ـهــا .مـشــروعــه
املقبل الذي باتت مواده جاهزة تقريبًا ،كناية عن
ثالثية موثقة عن األخوين رحباني ،يدقق فيها
املـعـلــومــات عنهما بشكل أك ـبــر .ي ـشــرح« :الـجــزء
األول سيغطي مرحلة اإلذاعة من عام  1948حتى
 .1955الـجــزء الـثــانــي يشمل عصر األسـطــونــات
واملهرجانات حتى  .1967ويأتي ختام الثالثية
ليغطي املرحلة الالحقة لغاية مرض عاصي عام
.»1972

