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�أطلقته م�ؤلفته الفنانة �سحر طه في ق�صر الأوني�سكو و�سط ح�ضور حا�شد

�س ٌّر ِم ْن العلياء و�إليها

وفاء لعمالقة ّ
العربي
الفن
«من القلب �إليهم» ...كتاب ٍ
ّ

لمى ن ّوام
وسط حضور الفت من أهل الفن والثقافة
ف��ي لبنان وال��ع��راق ،وشخصيات سياسية
ودبلوماسية وإعالمية ،و ّقعت الفنانة سحر
طه كتابها الجديد «من القلب إليهم» الصادر
عن «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون» ،وذلك
في قصر األونيسكو في بيروت.
ق��دّم أن��ط��وان أب��و ج��ودة رئيس «التج ّمع
ال��وط��ن��ي للثقافة والبيئة وال���ت���راث» درع
التج ّمع للفنانة ط��ه ت��ق��دي��را ً لجهودها في
دعم التراث الموسيقي والسعي إلى الحفاظ
عليه ،ووصفها بصاحبة الصوت المخملي
العذب ،والموهبة التي صقلتها الثقافة الفنية
والموسيقية العالية ،التي ط ّورتها العصامية
واإلرادة الجبارة.
كتاب «من القلب إليهم» عبارة عن ومضات
م��ن ح��ي��اة الفنانين :توفيق ال��ب��اش��ا ،زكي

ناصيف ،فيروز ،أسمهان ،فايزة أحمد ،لور
دكاش ،نهاوند ،عبود عبد العال وسليم فليفل.
وقد أرادته كاتبته وفا ًء لفنانين كبار من العالم
العربي لم يم ّروا في هذه الحياة مرور الكرام.
وسلّمت طه الجزء األ ّول من كتابها لنقيب
المح ّررين إلياس عون الذي بدوره ه ّنأها على
عملها الكبير الذي ير ّد لفنانين عظماء بعضا ً
مما لهم على أمة لم تعرف بعد تكريم عظمائها
وكبارها.
وك��ش��ف��ت ط��ه ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن��ه��ا ف��ي ص��دد
التحضير ألربع أجزاء أخرى من كتابها «من
القلب إليهم» ،استكماال ً لمسيرة عمالقة الفن
األص��ي��ل ال��ع��رب واللبنانيين ،ومنهم ودي��ع
الصافي ،صباح ،عاصي الرحباني ،وأسماء
مهمة أخرى.
وتقول ط��ه :إن كتاب «م��ن القلب إليهم»،
محاولة لتوثيق حياة فنانين وموسيقييّن كبار
قدّموا الكثير ولم يمروا مرور الكرام.

جاهدة وهبة تغ ّني
على خ�شبة «بوبينو» في باري�س

تغ ّني الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة« ،إديت بياف» بالعربية عند الثامنة
والنصف من مساء األحد المقبل  27أيلول الجاري على خشبة مسرح «بوبينو»
الفرنسي الكائن في قلب باريس ،حيث قدمت «بياف» آخر عروضها .وتعتبر
هذه المناسبة مهمة جدا ً كون هذه السنة تصادف الذكرى المئوية على والدة
هذه األسطورة الفرنسية .وتض ّم الفرقة أهم موسيقيي أوروبا بقيادة المايسترو
ميشال فاضل ،الذي قام بتوزيع  15أغنية من أهم أعمال «بياف» ،مضيفا ً إلى
مناخ األغاني شذرات شرق ـ عربية تواءمت وآداء وهبة المطعّ م بنكهات راقية.
وتسكن هذه األغنيات ذاكرة الناس بحلّة جديدة ،ومنها سيكون جديدا ً نوعا ً
ما على المتلقي العربي .وتواكب الصحافتان الفرنسية والعالمية هذا الحدث،
الذي بدأ إعداده مع شركة «كومنبرود» العالمية ،التي ترأسها نايلة عبد الخالق
منذ حوالى سنة.
أما اقتباس النصوص ،فقامت به مجموعة من أه ّم الك ّتاب والشعراء أمثال:
منسى ،جرمانوس جرمانوس ،ماجدة داغر ،واسيني األعرج ،نادين عبد
مي ّ
النور ،أنطوان طوق ،عيسى مخلوف ،وماري القصيفي ،إضافة إلى لمسات
وهبة األخيرة في صوغ الكلمات كي تتطابق مع مسارات األلحان األصلية.
والحقاً ،سيقدّم العمل في أضخم مسارح لبنان .ث ّم في دول عربية وفرنكوفونية
عدّة.

ب���دوره ،ق��ال المدير التنفيذي لمجموعة
«ط�لال أب��و غ��زال��ة» في لبنان وارف قميحة
لـ«البناء»« :من القلب إليهم» ،كتاب توثيقي
لصاحبة القلب الكبير الفنانة واإلعالمية
المخضرمة سحر طه .كتاب تفتقر له المكتبات
العربية ن��ظ��را ً إل��ى قلّة المراجع واألب��ح��اث
ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع  .كتاب ف��ي جزئه األول
يستحضر سيَر عمالقة الطرب األصيل في زمن
الفن الجميل .ويساهم هذا الكتاب في إعادة
االعتبار إلى الذوق العام ،في زمن المطبوعات
والكتب والمقالة والسير الهابطة لنجوم
«الهشك ّ
ّ
بشك».
ويضيف قميحة :فيروز وأسمهان وفايزة
أحمد وزكي ناصيف ولور دكاش وعبدو عبد
العال وسليم فليفل ونهاوند مع حفظ األلقاب،
هؤالء من حَ مَلة شعلة الفنّ العربي األصيل،
وهم أصحاب الفنّ األصيل والطرب الراقي.
وشكر قميحة الكاتبة على هذا الكتاب القيّم،

} ونسة سليمان األسعد

وتم ّنى أن ُت ِ
بصر األجزاء الباقية النور قريباً.
حضر الحفل جمع من األدب��اء واألصدقاء
والمثقفين ،تقدّمهم ال��وزي��ر السابق حسن
منيمنة ،النائب السابق بيار دكاش ،عميد كلّية
اآلداب الدكتور نبيل الخطيب ،العميد الدكتور
فضل ض��اه��ر ،العميد ح��س��ان فليفل ممثالً
المحافظ فؤاد فليفل ،العميد مارون خريش،
الممثل القدير حبيب صادق ،والفنانة جاهدة
وهبة ،رم��زي أمين الحافظ ،الشاعر ميشال
جحا ،سفيرة النوايا الحسنة سحر محمد
بعلبكي ،القاضية نجال كنعان ،الفنان أنطوان
وديع الصافي ،المايسترو لبنان خليل ممثالً
نقابة الفنانين المحترفين ،الشاعرة هدى
نعماني ،الملحقة اإلعالمية في سفارة المغرب
خديجة بن عيسى ،الفنانات التشكيليات:
سارة الموسوي ،ريما فروخ ،ثريا حالل ،عالية
وه��اب وقمر عمري ،األدي��ب��ات :رج��اء نعمة،
فضيلة الفاروق ،غريد الشيخ وهدى العطاس.

م�سرح ا�سطنبولي...
من �صور �إلى الأمم المتحدة في نيويورك

لمناسبة اليوم العالمي للسالم
الدوليّ ،
نظم طالب مسرح اسطنبولي
في مدينة صور بالتعاون مع قوات
َ
عرض
الطوارئ الدولية «يونيفيل»،
مسرح ش��ارعُ ،ب� ّ
�ث مباشرة من مق ّر
األمم المتحدة في جنوب لبنان ،إلى
مقر األم��م المتحدة ف��ي نيويورك،
بحضور أمين عام األمم المتحدة بان
كي م��ون ،والممثل األميركي مايكل

المتخصصة
دوغالس ،وجين غودال
ّ
ف��ي علم األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا ،وسفير
ال��ن��واي��ا الحسنة ل�لأم��م المتحدة
الموسيقار هيربي هانكوك ،وعازف
التشيلو يو يو ما ،وبمشاركة طالب
من ك ّل أنحاء العالم.
تناول العرض معاناة الشباب في
ظ ّل الحرب الدائرة في المنطقة .وقد
شارك طالب المسرح وهم من لبنان

وسورية والمخيمات الفلسطينية ،في
نقاش مباشر عبر الفيديو مع طالب
في نيويورك ،حول كيفية العمل من
أجل تحقيق السالم.
وك��ان��ت االحتفالية لهذه السنة
ت��ح��ت ش��ع��ار «ال��ش��راك��ة م��ن أج��ل
السالم ...الكرامة للجميع» .واختير
لبنان للمشاركة في االحتفالية من
خالل «يونيفيل».

«مو�سيقى بالألوان»� ...أغان وطنية وطربية و�شعبية في دار الثقافة ـ حم�ص

أح��ي��ا ن���ادي حمص الثقافي االجتماعي
«مؤسسة جفرا لإلغاثة
أمس ،بالتعاون مع
ّ
والتنمية» ،ح��ف�لاً فنيا ً بعنوان «موسيقى
باأللوان» ،وذلك على مسرح دار الثقافة في
حمص ،بحضور المحافظ وفاعليات رسمية
وشعبية ودينية.
وق�دّم المشاركون فياض اليبرودي ونوار
النداف وأيمن حسن وهبة عون ،باقة من ّوعة
من األغ��ان��ي الطربية والشعبية والوطنية،
إضافة إلى أغ��ان من كلمات وتلحين أعضاء
ال��ف��رق��ة ،إض��اف��ة إل��ى أغنية تراثية لحمص
للشاب ليث األتاسي.
كما ترافقت األغاني مع عرض لوحات فنية
تشكيلية للفنان العراقي جبر علوان ،وعزفت
فرقة ن��ادي حمص الثقافي االجتماعي عدّة
مقطوعات موسيقية.
وأك���د محافظ حمص ط�لال ال��ب��رازي في

تصريح للصحافيين أنّ للنشاطات الثقافية
الموسيقية والفنية والمسرحية ،دورا ً أساسيا ً
في إع��ادة إحياء التراث والحالة اإلنسانية،
التي تميّزت بها سورية عموما ً وحمص بشكل
خ��اص .مشيرا ً إلى تب ّني المحافظة دعم ك ّل
الفِرق الشابة التي تنشط في مجال الموسيقى
والمسرح والفنون والثقافة.
ولفت البرازي إلى أنّ فريق ن��ادي حمص
الثقافي االجتماعي أثبت امتالكه المواهب
الشابة الواعدة .مبيّنا ً أنه بالموسيقى والفن
والثقافة نوصل الرسائل إلى العالم وإلى كل
المجتمع السوري ،أن سورية ستعود إلى ما
كانت عليه.
ب��دوره ،أشار أسامة محمود ،رئيس نادي
حمص الثقافي االجتماعي ،إل��ى أن تسمية
ّ
لتدل على
الحفل «موسيقى باأللوان» جاءت
أن الحياة ال يمكن أن تكون بيضاء أو سوداء.

وجمال الطبيعة بألوانها كما الموسيقى التي
تتعدّد بين الجبلي والطربي والتراثي ،إضافة
إل��ى تل ّون المقامات ،وه��ذه الفكرة تنعكس
بحسب تعبيره على ال��واق��ع ال��س��وري الذي
يتميز بتن ّوع أل��وان الطيف الموجودة فيه،
وال��ت��ي تتمازج لتعبّر ع��ن العيش السوري
المشترك.
وقال محمود إن النادي يعمل ضمن خطة
وبرنامج محدّدين ،ويتم التحضير للكلمات
واأللحان بشكل مك ّثف .مشيرا ً إلى أن جانب
الموسيقى جزء فقط من مشروع نادي حمص
الثقافي واالجتماعي ،الذي يسعى من خالل
ن��ش��اط��ات��ه إل��ى دع��م ال��ح��رك��ة الثقافية في
المحافظة.
وأش��ار المغ ّني فياض اليبرودي إل��ى أن
األغاني التي اختيرت ،تشير في كلماتها إلى
معاني السالم واألمان والثقة بالنصر .وتدعو
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إلى عودة ك ّل شخص هاجر من أرض سورية
الحبيبة.
منسق
من جهته ،أوض��ح محمد حياتلي
ّ
ّ
ملف حق العودة في «مؤسسة جفرا لإلغاثة
والتنمية الشبابية» ،أن المؤسسة تستهدف
شريحة الشباب في المجتمع وتعمل على
دعمها بالمشاريع الفردية والمبادرات ،وعلى
ترسيخ المفاهيم الوطنية الموجودة لدى
الشعب الفلسطيني الموجود ف��ي سورية،
والفلسطيني السوري.
وأع���رب ع��دد م��ن ال��ح��ض��ور ع��ن إعجابهم
ب��أداء الفرقة التي ساهمت في رسم البسمة
والسعادة على قلوب الجميع ،والتفاؤل بعودة
واقع مدينة حمص الثقافي إلى ما كان عليه.
مشيرين إلى ضرورة تكثيف هذه الفعاليات
ونشرها في مختلف األحياء لكي يتم ّكن الجميع
من متابعتها والمشاركة فيها.

تتجسد فيها أسمى المشاعر واألحاسيس التي قد يشعر بها
فالحب كلمة
والحب.
ث ّمة رابط بين العلياء
ّ
ّ
ّ
وحب
وحب األخوة واألصدقاء،
حب الشريك،
اإلنسان.
ّ
ّ
ٌ
والحب تترادف معانيه وتتشعّ ب أنواعه ومبانيه ،فيكونٌ :
الحب والحنين ،والباء ...وهو البيت والبلد والبنون.
العائلة واألبناء .هذه كلمة من حرفين هما :الحاء ...وهو
ّ
إذا أردنا لهذه المفردات تحليالً لمعنى ،وترتيبا ً لمبنى ،نرى أ ّنها تتج ّمع في كلمة واحدة ال يعلوها في األفق
سماء ،وال يضاهيها في األرض رجال عظماء ،أال وهي كلمة «الوطن» .فالوطن هو األ ّم والزهاء ،والوطن هو
السكينة والنبع وال ارتواء ،والوطن هو الح ّرية واالنتماء ،والتضحية والفداء .والوطن هو الحياة والبناء ،واليُمن
والعطاء ،والخير والرجاء ،والوطن هو األمن واألمان من شرو ٍر يجوب بها األعداء .والوطن هو السم ّو والبهاء،
والسخاء والرخاء .والوطن هو الصفاء والنقاء والثراء .والوطن هو الع ّز والشمم واإلباء .والوطن هو الِحمى من
الدخالء والخيالء الجهالء .والوطن هو أرض األنبياء وأبنائه األقوياء ،ال الضعفاء األذلاّ ء ،وال اللقطاء السفهاء.
الحب من الحياء إلى
والوطن هو الطريق إلى العلى والعلياء ،إلى العلم والعلماء .والوطن تتجسد فيه معاني
ّ
الكبرياء.
فالوطن س ّر مِن العلياء وإلى العلياء .فأيهما ،عزيزي القارئ ،تراه معنى للوطن؟ الحب :هو شعور باالنجذاب
واإلعجاب نحو شخص ما ،أو شيء ما .ولغويا ً تض ّم هذه الكلمة معان كثيرة ومتن ّوعة كل بحسب درجة المحبوب
من محبّيه ،وسنذكر عددا ً بسيطا ً من أسمائه ومعانيه.
الهوى :ويمكن اعتباره أولى درجات الحب في لغتنا ،ويعني ميل النفس وفعله ،هَ ِويَ  ،يهوى ،هوىً  ...وفي
الهوى قول الشاعر أحمد شوقي:
ع����ل����ى ق��������در ال������ه������وى ي�����أت�����ي ال����عِ ����ت����اب
ومَ�����������ن ع�����ات�����ب�����ت ي�����ف�����دي�����ه ال����ص����ح����اب
أل�������������وم م������ع������ ّذب������ي ف��������أل��������وم ن���ف���س���ي
ف�����أُغ�����ض�����ب�����ه�����ا وي�����رض�����ي�����ه�����ا ال������ع������ذاب
الصبوة« :جَ هلة الفت ّوة» واللهو من الغزل ،ومنه التصابي ،وقال عنترة بن شدّاد:
إذا ري����������ح ال�����ص�����ب�����ا ه�����ب�����ت أص����ي��ل�ا
ش� َ
َ
��������ف���������تْ ب����ه����ب����وب����ه����ا ق�����ل�����ب�����ا ً ع���ل���ي�ل�ا
وج�����������اءن�����������ي ي�����خ�����ب�����ر أنّ ق�����وم�����ي
ب����م����ن أه������������واه ق������د جَ ��������������دّوا ال����رح����ي��ل�ا
الشغف :وهو من الشغاف الذي هو غالف القلب.
الحب الذي تتبعه مشقة في النفس والتفكير في المحبوب ،والحزن الدائم .يقول ابن الدمينة:
ال ِوجد :هو
ّ
أال ي�����ا ص���ب���ا ن���ج���د ل���ق���د ه���ج���ت م�����ن ن���ج��� ِد
ف���ه��� ّي���ج ب����ي َم�����س�����راك ِوج����������دا ً ع���ل���ى وج���� ِد
الحب .وقال أبو الن ّواس:
الكلف :هو شدّة التعلّق والولع ،وبمعنى ،إدخال عنصر العذاب في
ّ
ي�����ا ق���ل���ب وي����ح����ك ِج������د م���ن���ك ذا ال��� َك���لَ���ف
وم��������ن ك����لِ����ف����ت ب������ه ج��������اف ك����م����ا ت��ص��ف
وك�������ان ف�����ي ال����ح����ق أن ي�����ه�����واك م���ج���ت���ه���دا ً
ك���������ذاك خ����� ّب�����ر م���ن���ه���ا ال�����غ�����اب�����ر ال���س���ل���ف
المحب بالمحبوب بشكل ال مثيل له.
الحب ،وقيل إعجاب
العشق :وهو فرط
ّ
ّ
الحب أو الحزن .قال النجمي:
النجوى :الحرقة وشدّة ال ِوجد من
ّ
أس�����اف�����ر ف�����ي ع���ي���ن���ي���ك أب����ح����ث ع�����ن م�����أوى
أي�����ا رح����ب����ة األح���������داق ي����ا ع����ذب����ة ال���ن���ج���وى
ن���س���ي���ت ع���ل���ى أه������داب������ك ال�����س�����ود ع��ال��م��ي
وح���لّ���ق���ت م���ش���ت���اق���ا ً م����ع األن����ج����م ال��ن��ش��وى
الشوق :ويعني نزوع النفس إلى الشيء ،أو تعلّقها به ،وارتحال عواطفه ومشاعره .قال المتنبي:
أغ�����ال�����ب ف���ي���ك ال�����ش�����وق وال������ش������وق أغ���ل���ب
وأع����ج����ب م����ن ذا ال���ه���ج���ر وال����وص����ل أع��ج��ب
إم���������ا ت����غ����ل����ط األي�������������ام ف�������ي ب���������أن أرى
ب���غ���ي���ض���ا ً ت����ن����ائ����ي أو ح���ب���ي���ب���ا ً َت����ق����رب
الحب .ولغوياً :الوصب يعني الوجع والمرض .قال جبران خليل جبران:
الوصب :وهو األلم اآلتي من
ّ
دع����وت����م����ون����ي وب������ي م�����ا ب�����ي م�����ن ال���وص���ب
وه��������ل دع��������ا واج���������ب ق�����ب��ل�� ًا ول��������م اُج������ب
ف��������إن أق�����ص�����ر وأرج ال������ي������وم م����ع����ذرة
ف�����ال�����ود ي����ح����ف����زن����ي ،وال����ج����ه����د ي��ق��ع��دن��ي
للحب ،وكأنّ
المحب استسلم بجوارحه وعواطفه واستكان إليه.
االستكانة :وهي مرحلة الخضوع
ّ
ّ
الحب وألطفه وأر ّقه ،وتتالءم فيه عاطفة الرأفة والرحمة .كقول المتنبي:
الودّ :وهو خالص
ّ
أق��������� ّل اش����ت����ي����اق����ا ً أي�����ه�����ا ال����ق����ل����ب رب���م���ا
رأي����ت����ك ت���ص��� ّف���ي ال��������و ِد م����ن ل���ي���س ص��اف��ي��ا
ُخ����لِ����ق����ت أل�����وف�����ا ل�����و رج����ع����ت إل������ى ال��ص��ب��ا
ل����ف����ارق����ت ش���ي���ب���ي م�����وجَ �����ع ال���ق���ل���ب ب��اك��ي��ا
الخلّة :وهي توحيد المحبة وهي رتبة أو مقام ،ال تقبل المشاركة.
الغرام :ويعني التعلّق بالشيء تعلقا ً ال يستطاع التخلّص منه ،كأن يُقال رجل مغرم ،أي ملزم .كقول عنترة
بن شدّاد:
ه���������اج ال��������غ��������رام ف���������در ب������ك������أس ق�������دام
ح����ت����ى ت����غ����ي����ب ال����ش����م����س ت����ح����ت ظ��ل�ام
ودع ال�������ع�������واذل ي���ط���ن���ب���وا ف�����ي ع���ذل���ه���م
ف�������أن�������ا ص�������دي�������ق ال��������ل��������وم وال��������ل��������وام
الحب والعشق .والهِيم بكسر
الحب ،ويعني الجنون الخالص من كثرة
الهُيام :وهو من الدرجات العليا في
ّ
ّ
الهاء :اإلبل العطاش ،وكأن العاشق المستهام قد استب ّد به العطش فهام على وجهه ال يأكل وال يشرب وال ينام.
قال الطوبراني:
أع����ط����ى ال����� ُه�����ي�����ام ج����م����ال ب�����ال�����ذي أخ�����ذا
واس����ت����ن����ف����ذ ال����ص����ب����ر ل����م����ا ح���ك���م���ه ن���ف���ذا
ٍ
دن�����ف
وه�������ل ت�������رى ص�����ح�����وة م�����ن وال���������� ٍه
ف��������������ؤاده م�������ن ح����م����ي����ا وج��������������دِه ج�������أذا
للحب ،لكننا آثرنا هذا العدد البسيط من معانٍ ومن
الحب .وهناك معانٍ أخرى
الوله :وهو أعلى درجات
ّ
ّ
شروحات لها .وما أردنا بذلك استطالة وإسهابا ً في الكالم ،وأنّ ما يختصر ك ّل هذا الحب وهذه الشروحات...
أحرف ثالثة :وطن!

المر�صد
نجوم الغناء ...وت�صنيفهم
هنادي عيسى
في القرن الماضي ،كان معيار نجاح نجوم الغناء
في العالم العربي ،صوتهم القدير .وكانت اإلذاعات
محدودة العدد ،الوسيلة الوحيدة النتشار أعمالهم.
وكان المستمعون يجلسون أمام جهاز الراديو ك ّل
ليلة لالستماع إلى أحدث أغاني أ ّم كلثوم ومحمد عبد
الوهاب وفريد األطرش وصباح وفيروز ،وغيرهم
من عمالقة الف ّن العربي.
ه��ذا األم��ر ي��د ّل على أنّ ق ��درات ص��وت المطرب
وح��ده��ا كانت العامل األس��اس ف��ي إي�ص��ال األغنية
الجميلة إل��ى المتلقي .و م��ع م ��رور األي� ��ام ،لعبت
األفالم السينمائية دورا ً مساهما ً في توسيع دائرة
نجومية المطربين .فأدخلتهم تاريخ الف ّن العربي من
بابه الواسع .وال تزال األجيال المتالحقة تتع ّرف إلى
ف ّن الكبار عبر هذه األفالم الخالدة.
أم ��ا ف��ي ع �ص��رن��ا ال �ح��ال��ي ،وم ��ع ف �ق��دان موهبة
الصوت أهميتها نوعا ً م��اُ ،وض��ع نجوم الغناء في
خانة التصنيفات .فمنهم من ُيطلَق عليه لقب «مغني
األل� �ب ��وم» ،وآخ ��ر «م�غ�نّ��ي ال�م�ه��رج��ان��ات الشعبية»،
وغ �ي��ره «م �ط��رب الطبقة ال��راق �ي��ة» ،وأخ ��رى «نجمة
الكليبات» ،إلى ما هنالك من تسميات .فلألسف ،لم
نعد نرى مطربا ً شامالً يحمل ك ّل المواصفات التي
تؤهّله لدخول تاريخ الفن اللبناني من بابه الواسع،
إال في ما ندر.
إذا حاولنا وض��ع ك � ّل نجم لبناني ف��ي خانة من
خانات هذه التصنيفات ،يمكننا أن نبدأ بإليسا التي
استطاعت أن تصل إلى نجومية متقدّمة ،نظرا ً إلى
اختياراتها الغنائية الذكية التي تتر ّبع على عرش
المبيعات في العالم العربي ،سواء لجهة األلبومات أو
المخصصة لبيع األغاني على الشبكة
لجهة المواقع
ّ
العنكبوتية مثل «آي تيونز» و«أن�غ��ان��ي» وغيرهما.
ولكن على رغم مرور  15سنة على احترافها الغناء،
أي من المسارح
لم تستطع إليسا أن تقف على خشبة ّ
وتمتلكه .فهي تنسى كلمات أغنياتها في الغالب،
وكثيرا ً ما تخونها قدراتها الصوتية .والنشاز يكون
التهمة المرافقة لها في ك ّل حفالتها.

أما المطرب ال ُمصنَّف في خانة «نجم المهرجانات
الشعبية» فهو فارس كرم ،نظرا ً إلى شعبية مواضيع
األغ��ان��ي التي يقدّمها .مثل «األرجيلة» و«التنّورة»
و«نسونجي» ،وآخرها «ع الطيّب» .إنما يجب عليه أن
يط ّور في لونه الغنائي ألن هذا اللون بدأ يلفظ أنفاسه
نتيجة تكراره من قبل الكثيرين.
وائل كفوري أضحى نجم المهرجانات الكبرى في
لبنان والعالم العربي في المرحلة الحالية .وأعطاه
ن�ج��اح ألبومه األخ�ي��ر زخ�م�ا ً ك�ب�ي��راً ،وجعله يتر ّبع
على عرش المسارح .أوالً ألنه يتمتع بصوت جميل
وق��دي��ر .كما س��اع��ده ح �ض��وره ال �ج��ذاب ووسامته
ليصبح «معشوق النساء» .ومن يتابع كفوري منذ
سنوات ،يالحظ أنه اجتهد على نفسه ،وط ّور أداءه
على خشبة ال�م�س��رح ،وص��ار متم ّكنا ً م��ن أدوات ��ه،
تعج
وحضوره يلهب النفوس في المدرجات التي ّ
باآلالف ،والحظنا ذلك مؤخرا ً في مهرجانات جرش
واألرز وبيروت ومصر إلخ.
عاصي الحالني نجم المسارح ،وأغنياته القديمة
تشعل المدرجات .لكنه منذ سنوات لم يستطع أن
يقدّم أغنية «ض��ارب��ة» .فالعمل ال��ذي ال ت��زال تتردّد
أصداؤه بين الناس هو «بيكفي إنك لبناني» ،أما كل
االعمال التي صدرت بعد هذه األغنية ،مج ّرد أغنيات
أضيفت إلى أرشيفه.
ن�ج��وى ك��رم ه��ي نجمة ص��ف أول منذ عشرين
س �ن��ة ،وه��ي تملك أدوات��ه��ا ع�ل��ى خشبة المسرح،
وتعلم كيف تسيطر على جمهورها بق ّوة حضورها
وأغنياتها التي حفظها ال�ن��اس ع��ن ظهر قلب .وقد
استطاعت أن تبقى موجودة في سوق المهرجانات
الغني ،على رغم أنها في
والحفالت بسبب أرشيفها
ّ
السنوات األخيرة قدّمت أغنيات اعتبرها البعض ال
تليق بتاريخها.
عبر ه��ذه األس �م��اء ،رب�م��ا سلطنا األض� ��واء على
التصنيفات التي وض��ع فيها نجوم الغناء اللبناني
أنفسهم .وكما ذكرنا ،هناك مطرب مسرح ،ومطرب
مهرجانات شعبية ،وآخ��ر نجم مبيعات ،ومطرب
ك��ام��ل األوص���اف ،وال ش��ك أن المطربين األخرين
مقسمون وفق هذه التصنيفات.
ّ

