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لبنان يو ّدع �أ�سطورته ال�شحرورة
رحلت الشحرورة صباح بهدوء وسالم ،بعدما تركت كنزا ً
ثمينا ً من العطاء الفني ،فهي التي عاشت بتواضع كانت
جنازتها عرس الموت ،إذ اختلطت الدبكة باألغاني ،البسمة
وشعبي.
وفني
سياسي
بالدمعة ،وبمشاركة حشد
ّ
ّ
ّ
برحيل صباح ،يطوي لبنان صفحة مشرقة ويودّع رمزا ً
من رموزه الفنية األصيلة .صباح رحلت أمس تاركة دعوة
«تذكروني بغيابي» .فأمس ،ودّع لبنان الرسمي والشعبي
في مأتم مهيب األسطورة صباح التي فارقت الحياة بعد
رحلة فنية طويلة مكللة بالنجاح والعطاء رفعت خاللهااسم
لبنان عاليا ً في العالم.
وص��ل جثمان صباح إل��ى كاتدرائية م��ار جرجس في
بيروت ،على وق��ع أغنية «تسلم يا عسكر لبنان» ،فعال
التصفيق وأطلقت الزغاريد ،و ُل ّ
ف النعش بالعلم اللبناني.
وكانت قد انطلقت السيارة البيضاء المزيّنة بالورود،
والتي تحمل جثمان الشحرورة صباح من مق ّر إقامتها في
الحازمية إلى كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت،
وسط نثر الزهور ورقص الدبكة وأغاني الراحلة الكبيرة.
وترأس البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي صالة
الج ّناز عن راح��ة نفس الراحلة ،وعاونه مطران بيروت
للموارنة بولس مطر ،عد ٌد من ال��وزراء والن ّواب ،والسفير
السوري عبد الكريم علي ،السيدة منى الهراوي ،العميد
جمال سرحال ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،نقيب
الصحافة محمد بعلبكي ،نقيب المهن التمثيلية في مصر
أشرف عبد الغفور ،نقيب الممثلين المحترفين في لبنان
إحسان ص��ادق ،والفنانون :إلهام شاهين ،لبلبة ،سمير
صبري ،بوسي شلبي ،ماجدة الرومي ،راغب عالمة ،نجوى
كرم ،وليد توفيق ،روال سعد ،ميريام فارس ،هيفاء وهبي،
مادونا ،الياس الرحباني ،معين شريف ،نقوال األسطا ،عبد
الكريم الشعار ،ورد الخال ،جهاد األن��دري ،جان قسيس،
رفيق علي أحمد ،آلفيرا يونس ،وفاء طربيه ،سميرة بارودي،
ليليان نمري ،وحشد من الشخصيات الفنية واالجتماعية
واإلعالمية.
وبعد تالوة اإلنجيل المقدس ،ألقى الراعي عظة قال فيها:
«نودّع اليوم المرحومة صباح باألسى الشديد مع الفرح
الذي أوصت به قبيل الرحيل .وهي التي سلمها الله خمس
وزنات من موهبة الفن والغناء فثمرتها ،وها هي اليوم تسلّم
الله خمسا ً أخريات ،والعدد يعني كمال العطاء .بفضل هذه
االمانة الكاملة والرائعة من جهتها ،نستطيع أن نقول :ماتت
صباح ،لكن صوتها حي على مدى األثير .غاب وجهها ،لكن

ابتسامتها العريضة على كل شاشة وورق��ة .إنها جانيت
فغالي ابنة بدادون ووادي شحرور ،عمها شحرور الوادي.
معروفة فنيا ً بشحرورة لبنان صباح ،وشعبيا ً بالصبوحة،
ونتاجا ً باألسطورة.
في الصباح الباكر من ي��وم االرب��ع��اء الماضي أسلمت
الروح وأطلت على عالم الله ،في الموعد الذي كانت تط ّل
فيه على مسرح األرض تنشد ،والجماهير تمجد الله في
عطاياه .رقدت ووصيتها واحدة :ان يكون وداعها يوم فرح،
ومن دون حزن وبكاء ،يقينا ً منها أنها ترحل إلى رحاب رحمة
المتناهية.»...
وأضاف« :أجل ،أدت صباح ،رسالة زرع الفرح في قلوب
الجماهير الالمحدودة ،من خالل حوالى أربعة آالف أغنية
بكل اللهجات اللبنانية والعربية والمناطقية ،وتسعين
فيلما ً مصريا ً ولبنانيا ً وم��ن جنسيات أوروب��ي��ة أخ��رى،
وثالثة وعشرين مسرحية استعراضية وغنائية ،وعشرات
المهرجانات العربية والدولية .وزرعت الفرح بابتسامتها
الدائمة ،وحبّها الحياة ،بأناقتها وتواضعها ،باحترامها
الغير والكلمة الحلوة واللطيفة ،بسرعة البديهة والنكتة
الحاضرة .وزرع��ت الفرح بنوع خاص في قلوب الفقراء
والمعوزين وذوي الحاجة ،من قريب وبعيد ،وساهمت في
بناء كنائس وقاعات راعوية بتقديم حفالت مجانية ،باذلة
من مالها الخاص وتعبها من دون حساب فكانت ذروة
فرحها أنها ماتت فقيرة ،من دون أن تملك شيئاً».
وقال« :وعت صباح موهبتها بعمر سبع سنوات ،عندما
كانت تغني مع فتيان الضيعة وفتياتها ،شغوفة بجوقة
عمها شحرور الوادي الذي احتضنها وأحبها وشجعها على
إنماء مواهبها».
وتابع« :وألنها حملت راية لبنان عالياً ،وجالت ِباسمه
في العالم عبر الفن الغنائي اللبناني والعربي ،وأعلنته
إلى المستوى العالمي  ،ك ّرمتها الجمهورية اللبنانية بعد ٍد
من األوسمة وأصدرت على اسمها طابعا ً بريدياً .ومنحت
الجنسية المصرية واألردن��ي��ة واألميركية ،م��ع أوسمة
أردنية ملكية ،ومغربية وسنغالية ومصرية وأرجنتينية،
وك ّرمها رؤس��اء جمهوريات ودول :من مصر إل��ى فرنسا
وأميركا وليبيا والعراق وتونس والجزائر وسورية .وعلى
س ّمي شارع في مدينة ديترويت من والية ميشيغن
اسمها ُ
االميركية وساحة في تونس .ومنحت من الرئيس االميركي
السابق لقب سفيرة السالم في العالم».
وختم الراعي« :صباح المتألقة بالمجد رفيعة أيضا

في تواضعها .في مجتمع يتآكله ،ويا لألسف ،االزدواجية
والكذب والحق ،ظهرت صباح شفافة واضحة أم��ام الله
والناس .ال لغز في حياتها وال ازدواج��ي��ة ،ال خبث يشوه
حياتها وال تستر.»...
احبت صباح جميع الناس ،وسالمت الجميع ،وسامحت
ك��ل اس���اءة ،م���رددة م��ع م��ب��ادرة السماح «وال��ل��ه كبير».
واستعدت للمثول امام عرش الله بروح التوبة والصالة،

م��رددة صالة المزمور« :ارحمني يا الله بحسب رحمتك،
وبكثرة رأفتك امح مآثمي .فإليك وحدك خطئت ،والشر امام
عينيك صنعت» .وأغمضت عينيها عن ان��وار هذه الدنيا،
محاطة بدفء عاطفة االهل واالصدقاء والمحبين وصالتهم،
راجية ان تنعم بالمشاهدة السعيدة في مجد السماء.
وبعد تقبل التعازي خرج الجثمان إلى خارج الكاتدرائية
على وقع التصفيق والزغاريد وأغاني الراحلة التي أدّتها
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فرقة موسيقى الجيش.
وكانت عائلة الراحلة :ابنها صباح ،شقيقها ،وبنات
شقيقاتها قد تقبلوا التعازي قبل الدفن من الرئيس تمام
سالم وعقيلته لمى ومن الوزراء :محمد المشنوق ،الياس بو
صعب ،آليس شبطيني ،وعدد من النواب .وأرسلت الفنانة
فيروز إكليالً من الزهر كتب عليه« :شمسك ما بتغيب»،
وأكاليل من عد ٍد من السياسيين.

معر�ض بيروت العربي الدولي للكتاب  58م�ستم ّر بندواته وحفالت توقيع الكتب
بعدما اف ُتتح رسميا ً يوم الجمعة الماضي ،يواصل معرض
بيروت العربي الدولي للكتاب فعالياته بنسخته الثامنة
ّ
وينظم إل��ى جانب استقبال ال����ز ّوار وعشاق
والخمسين،
الكتاب والمطالعة ،وتالمذة المدارس ،عددا ً كبيرا ً من الندوات
الفكرية واألدبية والسياسية واالجتماعية والفنية ،وورش
عمل واحتفاليات أخرى ،إضافة إلى حفالت توقيع الكتب في
أجنحة دور النشر .وفي ما يلي ،جولة على أبرز هذه الندوات
والتواقيع.

السبت

ّ
�وج��ه �ا ً للمعلمين
نظمت «دار أص��ال��ة» ي��وم �ا ً ت��رب��وي �ا ً م� ّ
والمعلّمات في المدارس الرسمية والخاصة ،ض ّمنته عددا ً من

المحاضرات .وإذ حضر عشرات المعلّمات من مختلف المناطق
اللبنانية ،استهلّت الدكتورة سناء علي الحركه هذا اليوم
التربوي بمحاضرة عنوانها« :معا ً من أجل صفوف خالية من
االستقواء» ،ناقشت خاللها مع الحاضرين أهمية كلم َت ْي «معاً»
و«االستقواء» ،في اللغة العربية.
وألقت االستاذة فاطمة شرارة كمَون محاضرة حول تعليم
قواعد اللغة العربية وأهداف استخدام الكتب المعتمدة على
التكرار وأهميتها في صفوف اللغة العربية للمرحلة ما قبل
االبتدائية .بعدئ ٍذ ع � َرف األس��ت��اذ زي��اد عقيقي أهمية اللغة
العربية ولماذا ند ّرسها في محاضرة حملت عنوان «العربية
تحت المجهر» ،أما في محاضرة «سالسل المطالعة» ،فشرحت
األستاذة كارال متري كيفية تعزيز القراءة ومساعدة الق ّراء.

وختام اليوم التربوي كان مع معلّمة الدراما الحكواتية نايلة
عجَ ة التي تحدّثت حول كيفية القراءة بطريقة خلاّ قة.
وعُ قدت ندوة حول كتاب «أنابيب حمراء ،لماذا سورية؟ لماذا
اآلن؟» للكاتب أنطوان مرعب الصادر عن دار «سائر المشرق»،
شارك فيها السفير الروسي آلكسندر زاسيبكين ،الذي اعتبر أنّ
روسيا بصفتها أكبر دولة في العالم والغنية بالنفط والغاز
والتي تتمتع بموقع جغرافي فريد يسمح بتمديد أنابيبها إلى كل
من الغرب والشرق ،تدعو إلى احترام مصالح جميع المشاركين
في عملية تجارة موارد الطاقة والمساواة في حقوقهم.
كما ُن ّظمت ندوة بعنوان «مسيرة النادي الثقافي العربي في
سبعين سنة» ،شارك فيها النائب محمد قباني ،الوزير طارق
متري ،النائب السابق ناصر نصر الله ،رئيس النادي الثقافي

الزوار في المعرض

رؤيا عواضة الحاج

العربي سميح البابا ،وقدّمها علي بيضون وحضرها حشد من
المهتمين والمثقفين.
وم��ن الك ّتاب الذين احتفلوا بتوقيع كتبهم ي��وم السبت:
المؤلفة رؤيا عواضة الحاج (س ّر البطاطا المقلية الذهبية ـ دار
أصالة) ،الدكتور أنطوان الشرتوني (طارق تلميذ مميز ـ دار
الفكر اللبناني) ،نهى المولى (رواية لن أعود ـ النادي الثقافي
العربي) ،وليلى النويالتي (ما بعد عشق الياسمين ـ الدار
العربية للعلوم ناشرون).

األحد

ّ
ونظمت يوم أمس األحد ندوة عنوانها« :تحية محبة إلى
الفنان اللبناني الخالد نصري شمس الدين» شارك فيها الدكتور

نشاط لألطفال في جناح دار أصالة

أنطوان الشرتوني

ليلى النويالتي

زاسيبكين متوسطا ً مرعب وناصر وأبي نجم

غازي قهوجي ،الروائية نرمين الخنسا ،نجل الراحل مصطفى
شمس الدين ،وقدّمها محمد حجازي.
كما ّ
نظمت دار «ألف ياء» محاضرة بعنوان «مناهج التاريخ»،
ألقاها الدكتور نمر فريحة ،وشارك فيها الدكتور عصام خليفة،
الدكتور عدنان األمين ،الدكتور نخلة وهبة ،وأدارها الدكتور
علي خليفة ،بحضور حشد من المهتمين والمثقفين.
ومن الك ّتاب الذين احتفلوا بتوقيع كتبهم يوم أمس األحد:
هيفاء شعيتو (أحلى هدية ـ دار البنان) ،سامية عيسى (خلسة
في كوبنهاغن ـ دار اآلداب) ،هناء ابراهيم صندقلي (أل� ّون
وأتسلّى وألعب مع األرقام ـ دار أصالة) ،مارغو خوري صوايا
(كيف ندفع للعم خليل؟ والعصفورة دورا ـ دار أصالة) ،وضاح
شرارة (العراق مثاال ً وحنا بطاطو دليالً ـ دار أشكال ألوان).

