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ماتت ال�شحرورة ...عا�شت الأ�سطورة
حسين حمود
كنسمة الهواء عبرت من جلجلة دنياها إلى قلب
الله .سكتت ضحكة القلب ونامت جوارح الحياة
في ك ّل مسامات روحها التي ارتضت الرحيل
كالغجريات مع ك ّل شاعر مجنون لتصبح هي
القصيدة والموسيقى والرقص المجنون .صباح
الصبوحة سافرت مع الفجر ،بابتسامتها المتأللئة
على شفتيها القرمز ّيتين ،هي آخر وصاياها لنفسها
وللناس اضحكوا وادبكوا وغنوا .ال أريدكم أن
تحزنوا بل ليكن يوم وداعي يوم فرح وغناء».
من لم يحب هذا الفنان؟ هذا هو السؤال المعهود
عند رحيله .أما بالنسبة إلى صباح فيقلب السؤال:
من الذي لم تحبّه صباح؟ فبالرغم مما كان في
انتظارها من قسوة وظلم وقهر في ك ّل محطة من

تعزية الرئيس األسد

وفور إعالن نبأ الوفاة قام السفير السوري في لبنان
علي عبد الكريم علي ،بتكليف من الرئيس السوري
بشار األس��د ،بتقديم التعازي بالفنانة صباح ،الى
عائلتها في فندق «برازيليا» في الحازمية.
وعبّرت العائلة عن امتنانها وتقديرها «لهذه اللفتة
الكريمة من الرئيس األس��د» ،مشيرة ال��ى «المحبة
الكبيرة التي كانت تحملها الفقيدة لسورية».

نعي سياسي لصباح

وك���ان خبر وف���اة ص��ب��اح أخ��ذ ح � ّي��زا ً م��ن اهتمام
المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين سارعوا إلى
نعيها والتعبير عن تقديرهم لفنها وما قدمته للبنان.
وقد نعى رئيس الحكومة تمام سالم الفنانة الراحلة
وقال في بيان« :خسر لبنان والعالم العربي قيمة فنية
سامية وقامة إنسانية شامخة برحيل النجمة الكبيرة
صباح التي غادرت دنيانا وطوت معها صفحة خالدة
ومشرقة من صفحات تاريخنا الثقافي .لقد زرعت
صباح الفرح في قلوب الماليين على مدى عقود من
الزمن ،ونجحت بصوتها الفريد وحضورها الذي ال
يُضاهى ،في إيصال األغنية الشعبية اللبنانية إلى
ذرى غير مسبوقة وفي احتالل موقع متقدّم بين كبار
فناني جيلها في لبنان ومصر وجميع أنحاء العالم
العربي».
وختم« :رح��م الله صباح ،وتعازينا الحارة الى
عائلتها وال��ى الشعب اللبناني وجميع محبّيها في
بالد العرب .والعزاء األكبر هو أنّ إرثها الفني سيبقى
محفورا ً في الوجدان».
كما نعى النائب وليد جنبالط صباح وق��ال« :مع
رحيل صباح يرحل ماض جميل للبنان لن يعود».
وتابع« :من أجل الراحلة الكبيرة صباحُ .بستحسن

صباح مع العمالقة

محطات حياتها المليئة بك ّل شيء ،مع زوج أو ولد
أو قريب أو صديق .أعطت الك ّل ولم تأخذ .وهبت
الحب والمال والنفس مع ضحكة مجلجلة من القلب.
لم يسجل عليها أنها فعلت أو قالت أو اتهمت أو
حاربت هذا أو ذاك .قالوا عنها المباح وغير المباح.
لصقوا بها هذا الفعل وذاك .وكانت تجيب بضحكتها
وكلمتي «الله يسامحهن» .لم تكن ضعيفة
المعهودة
ْ
أو ساذجة أو على النيات ،بل كانت تتطلع إلى ما هو
أسمى وأه ّم من البشر وتفاصيلهم المملة .كانت
تنظر فقط إلى الصباح والجمال والحياة ك ّل الحياة
وتنهل منها ما استطاعت حتى االمتالء ،فزمنها زمن
آخر ،لذا صارت كاألسطورة تتجدّد مع ك ّل صباح
وشمس عيد لتبشر بنهار جديد.
ماتت الشحرورة صباح ،تلك هي الحقيقة ،لكن
على ضفة الحقيقة عاشت أسطورة الحياة.
إعالن يوم حداد وطني .بهذا تكون الدولة اللبنانية
تعطي صباح شيئا ً معنويا ً بعد طول إهمال .تكريما ً
للمرأة اللبنانيةو للفن اللبناني والعربي وللصداقة
اللبنانية ـ المصرية».
والرئيس السابق العماد ميشال سليمان عبر
«لتويتر»« :حملت ص��ورة لبنان بقيَمه الوطنية
إلى مختلف أصقاع العالم .غنت للوطن والجيش.
خسرناها ،لكن الوطن اختزن تراثا ثمينا ً لألجيال».
وقال وزير اإلعالم رمزي جريج « :رحيل الشحرورة
ص��ب��اح خ��س��ارة كبيرة للبنان وال��ف��ن» ،وأض���اف:
«شهرتها تجاوزت حدود لبنان ،فكانت فنانة عربية
غزت ك ّل الدول العربية ال سيما مصر ،وكان لها دور
كبير في نهضة فن الغناء والفولكلور اللبناني».
وأكد «ان على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه الفنانة
الكبيرة» ،وقال« :سأهتم شخصيا ً مع دائرة المراسم
في وزارة اإلعالم وسأتواصل مع وزارة الثقافة لنقوم
بالواجب ونك ّرم الراحلة على مسيرة العطاء التي
أغنت بها لبنان».
ونعى وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب صباح في
كلمة القاها خالل االفتتاح الرسمي لالجتماع السنوي
الثالث للمنتدى العربي لحوكمة األنترنت ،في فندق
الموفمبيك ،الفتا الى أن «لبنان يفقد برحيلها وجها ً
فنيا ً لبنانيا ً وعربيا ً أعطى لبنان والعرب صفحات
فنية مضيئة من التراث والفن غناء وتمثيالً في المسرح
والسينما والمهرجانات ،كما وقفت على مسارح عالمية
ودور أوبرا شهيرة» .وقدم تعازيه الحارة برحيلها.
واعتبر وزي��ر العدل أش��رف ريفي ،عبر «تويتر»،
«أن صباح كانت رمزا ً لوطنها ،ومنارة للحياة والفرح
والعطاء» .وقال« :سنفتقد هذه اإلنسانة العظيمة التي
أعطتنا الكثير» .وأضاف« :ستبقى صباح بيننا تغني
للبنان الجمال والحرية ،وللعالم العربي ،الذي كانت
فيه النجمة المتألقة ،التي تركت أثرا ال يُمحى».

فدى دبوس
بعد عمر طويل ،أسلمت الفنانة األسطورة
صباح روحها إلى السماء ،وغادرت عالمنا إلى
العالم األب��ديّ تاركة بصمة كبيرة في تاريخ
لبنان.
خبر رحيل الشحرورة لم يكن عاد ّياً ،إذ تصدّر
العناوين األول��ى في نشرات األخبار وتصدّر
الصفحات األول��ى على المواقع اإللكترونية.
صباح رحلت بجسدها ع ّنا ،لكن ذكراها ال يمكن
ألي تاريخ أن يمحوها ،فهي عمود من أعمدة قلعة
بعلبك الشامخة وهي أرزة صامدة على رغم
جميع الظروف القاهرة التي عاشتها.
صباح اليوم لم تعد بيننا ،وال تليق بها كلمات
وداع عادية ،ف��أيّ كلمة لن تفي ّ
حق شحرورة
ال��وادي .هو يوم حزين على رغم أنها أرادته أن
يكون عرسا ً لها ،عذرا ً صباح ال يمكننا أن نفرح
كما طلبت م ّنا في وصيتك األخيرة وال يمكننا أن
نحتفل ونرقص على أغاني الدبكة التي لطالما
كانت من أعظم األغاني وأروعها ،لكن يكفي أن
نذكر بقاءك في قلوبنا مهما تغيّرت األزمان.
ّ
تستحق كلمات التقدير ،كانت
وألنّ صباح
لفناني لبنان وسورية ومصر والعراق كلماتهم
الخاصة في نعيها نذكر أبرزها.

وع��اص��ي ومنصور وزك��ي وودي���ع ،ح��ان اآلن
موعدك مع الرحيل ،كبارنا يرحلون ،أرزاتنا
تتناقص .وداعا ً يا شحرورتنا وداعا ً يا حبيبتنا،
رحمك الله».
أما نانسي عجرم فقد نعتها قائلة« :اليوم
خسر لبنان أسطورة ،رحلت صباح ولكنها باقية
في قلوبنا .ستخلد صباح بف ّنها وستبقى ذكراها
في عقول الماليين وقلوبهم».
الفنان الشامل م���روان خ��وري كتب قائالً:
«ال��م��وت...ح��ي��اة للكبار !! وداع����ا ً ي��ا حلوة
لبنان!!!».
الممثلة اللبنانية نادين الراسي كتبت تغريدة

خبر وفاة الحبيبة العظيمة صباح  ...تعازينا
الحارة للبنان ولكل أفراد عائلتها الكريمة ...الله
يرحمها مثواها الجنة إن شاء الله».
نادين نسيب نجيم قالت« :عاطول صباح
حتى لما رحلتي عنا اخترت الصباح وطول عمرك
وجك وضحكتك من ّورة متل الصباح المشرق
وعينا وكبرنا على فنك وصوتك».

سورية

الممثل القدير دري���د ل��ح��ام ل��م ينس وداع
الشحرورة قائالً« :أميرة الشمس رحلت .أرفض
أن أع ّزي المحبين بجملة نقولها بالشام العمر

العراق

كتب النجم كاظم الساهر عبر صفحته على
«فايسبوك»« :إ ّنا لله و إنا إليه راجعون ..فارقتنا
اليوم إحدى أهم ف ّنانات العالم العربى ،صباح،
نتقدم بأح ّر التعازي وصادق المواساة في رحيل
الفنانة القديرة».
والفنانة ش��ذا حسون قالت« :صباح الفنّ
صباح اإلصرار صباح الجمال صباح الفرحة...
استيقظت على خبر وفاة الصبوحة التي كانت
منبعا ً للحياة والفن واألنوثة ...اللهم ارحمها».

مصر

لبنان

كتب اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي عبر
صفحته على «فايسبوك» :كلما هوى نجم في
فضائنا شعرنا وكأن جزءا ً منا قد رحل  ...صباح،
ن ّورت حياتنا منذ أقبلنا على الحياة فكنت الفن
والجمال واالناقة وال��ذوق والطيبة والفرح ...
نحب ..لبنان
كنت صورة رائعة عن لبنان الذي
ّ
الذي نريد ..أنت وإن خانك الجسد لم تموتي ،مثل
وديع وعاصي ومنصور وكل العظماء ألنك باقية
في القلوب  ..رحمة الله عليك أيتها الملكة.
ولم ينس عاصي الحالني وداع صباح على
طريقته قائالً« :صباح يا حبيبة الكل رح يبقى
صوتك معنا مرافقنا رغم البعد يا شحرورة .رح
تبقي بقلوبنا .بيقولوا النجوم ما بتموت بتغيب
وبترجع تسهّر العشاق تحت الشتي».
الفنان وليد توفيق نعاها قائالً« :شحرورة
ـ ال���وادي ت��غ��ادرن��ا ...ش��ك��را ً لما تركت لنا من
إرث فني عظيم جعل الله مثواك الجنة ...إ ّنا
لله_وإنا إليه_راجعون ،رحمة_الله عليك يا
شحرورة_لبنان صباح».
جسدت قصة
الفنانة ك��ارول سماحة التي ّ
حياتها على الشاشة قالت م��غ � ّردة« :عشت
أحاسيسها ،أفراحها وأحزانها ...واليوم رحلت
تاركة أثرها في مكان عميق في حياتي .وداعا ً
صبّوحتي ،وشحرورة لبنان.»...
الفنان راغب عالمة غ ّرد متأسفاً« :بعد نصري

تنتظرك هناك حتماً ...في مكان أفضل من هذه
الدنيا التي أتعبتك وأتعبتها ...فلترقدي بسالم
يا شحرورة».

مؤثرة جاء فيها« :صباح خجول الدني عم تبكي
 .األرزات محنيّة عم بتودّع أحلى أرزة  ...صباح
يا حبيبة الك ّل بغضب الدني و دموع األحبّا عم
منودّعك اليوم  ...الله يرحمك».
الفنانة سيرين عبد النور غ ّردت« :الله يرحمك
يا أسطورة من لبنان وداعاً_صباح».
ّ
الفنانة كارمن لبّس غ ّردت قائل ًة« :شو بتمنى
يكون خبر رحيل الصبوحة كذبة متل كل مرة...
بس لألسف اليوم لبنان خسرها عنجد ...صباح
أسطورة لبنان الله يرحمك».
واإلعالمي نيشان عبّر عن حزنه قائالًَ « :ت َي َّت َم
الوادي َ
س َك َتت شمس ُّ
الشموس َغابَت
شح ُرو َر ُت ُه َ
صباح الخير َرحَ لَت.»....
فيما كتب اإلعالمي طوني خليفة« :صباح
ح ّققت آخر أحالمها بالرحيل ،وهو الرحيل إلى
الجمال الخالد والهدوء ونظافة النفوس كما كانت
تردّد دائماً».
وقال الفنان رامي عياش« :بحزن كبير تلقيت

إ َلك بل الموت حق».
أما القديرة رغدة فودّعتها قائلة« :دقة الزمن...
وغريبة غريبة ...لعبة الساعات ...وداعا ً يا حلوة
لبنان صباح».
وق��ال��ت الفنانة روي���دا عطية ال��ت��ي واكبت
الشحرورة صباح وقدّمت أغنياتها بحِ رفية عالية،
وك ّرمتها في حفل رائع قدّمته في مهرجانات بيت
الدين .وفي اتصال مع رويدا عبّرت عن حزنها
وألمها على رحيل عمالقة الفن العربي وقالت:
«للم ّرة األولى يخونني تعبيري وما بعرف شو
بدي قول وشو بدي أكتب وكيف بدي إرثي صباح،
حسيت إنه الحروف رح تكون كثير صغيرة أمام
هالحدث االليم الكبير .شو بشع هالصباح بال
صباح ،بخسارة صباح خسرنا الفرح في الفن».
أم��ا المخرج ال��س��وري سيف الدين سبيعي
فكتب عبر حسابه على «فايسبوك»« :أمي الله
يرحمها س ّمت أختي الكبيرة صباح من كتر ما
كانت تحبها ...صبوحة ستلتقي أمي قريباً ...إنها

رحيل األسطورة

رحلت صباح بعد مسيرة طويلة من الفن العريق والتعب .رحلت
الصبوحة األسطورة ،شحرورة الوادي غاب ظلّها مع انبثاق الفجر.
أبكت ماليين الناس بعدما أدخلت الحب والفرح إلى بيوت الجميع
منذ انطالقتها وحتى اليوم .كثرت في الماضي اإلشاعات حول وفاة
الصبوحة ،ولطالما انشغلت الوسائل اإلعالمية بأخبارها وتكذيب
اإلشاعات ،لكنّ اإلشاعة أمس صدقت ويا ليتها لم تصدق .رحلت

لن ننساك صباح
في وصيّتها األخيرة قبل وفاتها ،قالت صباح لمحبّيها على لسان ابنة
ّ
يحطوا دبكة ويرقصوا ،بدّي ياه يوم فرح مش
اختها كلودا عقل« :قوليلن
يوم حزن ،بدّي ياهن دايما ً فرحانين بوجودي وبرحيلي متل ما كنت
دايما ف ّرحن ،بحبهن كتير وضلوا تذكروني وحبّوني دايماً».

تغريدة

الفنانة المصرية شيريهان نعتها مغ ّردة:
«رحلت عاشقة #مصر عاشقة الفن والحياة لكنها
ستبقى بأعمالها الفنية #أسطورة مبدعة رائعة
سيذكرها التاريخ وأجيالنا القادمة ...عزائي
لجميع أفراد أسرتها وللشعب اللبناني وللشعب
المصري ولجميع محبيها في العالم العربي
#البقاء_لله في المبدعة العظيمة #صباح #لبنان
#مصر».
أم��ا فيفي عبده فكتبت على صفحتها على
«فايسبوك»« :وفاة الشحرورة الجميلة صباح
بعد أي���ام م��ن عيد ميالدها إن لله وإن���ا اليه
راجعون».
والفنانة غادة عادل كتبت« :البقاء لله وداعا ً
الشحرورة».
واكتفى محمد رمضان بقوله« :البقاء لله
توفيت الفنانة صباح».

العالم العربي

الفنانة المغربية سميرة سعيد نشرت صورة
لها مع الصبوحة و َرثتها بالكلمات التالية« :كنتِ
مشرقة ،مبهجة ،محبة للحياة والخير .أرسلت لنا
عبر أغانيك طاقات إيجابية كثيرة ...صباح ،لن
ننساك».
الفنانة أسما المنور ودّعتها بالقول« :أسعدتينا
من زمان أتمنى أن ترقدي بسالم صبوحتناrip#.
أع ّزي لبنان والعالم العربي بوفاة الشحرورة».
الفنانة اإلم��ارات��ي��ة أح�ل�ام ن��ش��رت سلسلة
ت��غ��ري��دات قالت فيها« :ه��ا ه��ي شمس لبنان
ت��غ��رب ،وداع���ا ً جميلة لبنان ،وداع��اً_ي��ا_
صبوحة ،العوض بسالمتكم يا أهل_لبنان في
الشحرورة_صباح ورحلت صباح».
الفنانة األردنية مي سليم نعتها قائلة« :ماتت
الجميلة والشحرورة صباح في هدوء ...رحمة
الله عليها وربنا يصبر أهلها على الفراق».

جانيت فغالي عن عمر يناهز  87سنة على إثر وعكة صحية أل ّمت
بها.
أمس ،أسدلت الستارة األخيرة من حياة صباح التي لطالما أشعلت
سماء بعلبك وبيروت وباقي المدن اللبنانية ،والعربية بالفرح والفن.
غصت بالتعزيات والكلمات المؤثرة ،وهنا
مواقع التواصل االجتماعي ّ
بعض تعليقات الناشطين على «فايسبوك».

محبّو صباح على «تويتر» ن� ّف��ذوا الوصية ف��ورا ً وذل��ك م��ن خالل
«هاشتاغ» عنوانه «لن ننساك صباح» ،وفيه عبّر الناشطون عن حبّهم
لصباح األسطورة وعن مشاعرهم العميقة وفرحهم بها ،ولم ينسوا ذكر
أغانيها.

ربما لن تكفي الكلمات لرثاء أسطورة لبنان التي لم تنل ح ّقها الكافي من الدولة اللبنانية ،لكن خبر وفاتها على سرير في أحد الفنادق يثير فينا حزنا ً
كبيراً.

