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�سمير يزبك ...الموجوع الذي ق َّزمنا!

7

أي قو ٍم َك َفر ٍة نحن ،نست ّل أقالمنا فقط عند الموت ،ونتذ ّكر
عمالق آخر يختم حياته صامتاً ،ويوقظنا من سكرتنا ال بل سباتنا مذهولين ،نسأل أنفسناّ :
األعمال فقط عند الموت ،ونستحضر ك ّل آيات التبجيل والمديح ال بل البكاء والنواح ...فقط عند الموت.
الذين عنيتهم بـ«نا» الجماعة ،نحن اإلعالميين ،مبتدئين ومخضرمين وكباراً ،كتّابا ً ومو ّثقين ومؤرشفين .أي تقزيم قزّمنا إياه رحيل الكبير سمير
حي .لم تشأ أي قنا ٍة تلفزيونية لبنانية ،خصوصا ً
يزبك؟ اليوم ،ال بل منذ أمس ،بدأ
ّ
التبجح واستذكار الراحل ،ولم يأتِ على ذهن أح ٍد منّا أن نتذكره وهو ّ
تلك التي تر ّوج للسخف واالنحطاط والسيقان والصدور والخلفيات األكبر واألصغر ،والشفاه األكثر انتفاخاً ،وحسناء سخيفة أنشأت لنفسها دولتها
الـ«ستان» الخاصة ،والعارضة األكثر تفاه ًة التي شغلت اللبنانيين والمذيعين بقضاياها الشخصية السخيفة .لم تشأ هذه القنوات أن تك ّرم الكبار في
رجي أمس ...والالئحة تطول .عذرا ً يا كبارنا ،فجمال أصواتكم وبهاء
حياتهم ،أمثال سمير يزبك اليوم ،ووديع الصافي وصباح وعازار حبيب وعصام ّ
إطالالتكم ،وسم ّو أخالقكم ال يجذب المعلنين!
الشح وهذا الغل ّو في التناسي ،واإلبحار سريعا ً نحو
هذا
على
الثورة
د
ح
يصل
قد
كبير
نقد
فيها،
المنسية
للتلفزيونات والدولة بوزارة الثقافة الفقيرة
ّ
ّ
المرئي اليوم يقدّس السياسة والسياسيين ،وإن عرض فنّا ً فيكون هابطا ً كمستوى أصحاب هذه القنوات .ووزارة الثقافة الفقيرة
السياسة .نعم ،إعالمنا
ّ
في موازنتها ،فقيرة أيضا ً في إرادة مسؤوليها ،من الوزير إلى الحاجب ،إذ لم نر مسؤوالً في هذه الوزارة يصرخ لزيادة موازنة وزار ٍة يجب أن تكون
األمينة على التاريخ والتراث والثقافة والفن.
لكن ،فلتسمحوا لي يا زمالئي اإلعالميين ،أن نحاسب أنفسنا أ ّوالً .أن نحاسب أقالمنا وبنات أفكارنا .خصوصا ً في اإلعالم المقروء ،وما يس ّمى
اإللكتروني .فلنش ّكل جبه ًة موحد ًة ض ّد هذا اإلسفاف الذي يعتري الثقافة والف ّن في لبنان ،ولنك ّرم كبارنا اليوم ،ال بدروع تقديرية فقط،
اليوم اإلعالم
ّ
إنما باإلضاءة على ما يعانونه من تجاهل .صدّقوني هم بحاج ٍة إلينا أكثر من حاجتهم إلى غيرنا.
فلنتذ ّكر كبارنا اليوم قبل أن ُنقزّم ح ّد االضمحالل.

طي
أحمد ّ
غيّب الموت أمس الفنان الكبير سمير يزبك عن  77سنة ،بعد صراع مع
المرض ،غ ّنى خاللها المواويل إلى جانب عمالقة الطرب في لبنان والعالم
العربي أمثال وديع الصافي ،نصري شمس الدين ،صباح ،جوزف عازار،
رجي وغيرهم.
عصام ّ
الراحل مطرب وملحن لبناني اشتهر بصوته الجميل ،ولد عام  1939في
بلدة رمحاال قضاء عاليه (جبل لبنان) ،وهو من الناعمة ،وبدأ مسيرتة الفنية
بعمر  16سنة.
كانت طفولته في منطقة برج البراجنة حيث كان أهله يسكنون ،وكان
يزور بيت ع ّمه في بلدة الناعمة ،أما في بلدة رمحاال فكان بيت جدّه .تعلّم في
مدرسة مار الياس شويا ،وكان ير ّتل مع فرقة الكنيسة في القداديس ،وكانت
والدته تتم ّتع بصوت جميل وهي من ح ّفظته موال «عشنا يا ليلى» ،فمن
الطبيعي أنّ فنّ الغناء عاش في داخله ،وحبته الحياة صوتا ً جميالً رخيماً،
فكان أ ّنى وجد يدندن ويغ ّني من عمر  7سنوات ،وكان ك ّل من يسمعه يشيد
بق ّوة صوته وح ّنوه ،ث ّم دخل المعهد الموسيقي الكونسرفتوار ،وفي الوقت
نفسه عمل مزيّنا ً في صالون جوزف عتيق للنساء.
ذات يوم جاءت السيدة فيروز إلى الصالون وكان يس ّرح شعرها ،فقال لها:
المسجلة» ،وأسمعها الصوت فذهلت وأعجبت به
«أريد أن أُسمعك صوتا ً على
ّ
ج ّداً ،فقال لها« :إنّ هذا الصوت هو صوت سمير الذي يقوم بتمشيطك» ،وفوراً،
أخذته السيدة فيروز إلى الرحابنة وبدأ العمل معهم في الكورال عام ،1961
ويقول إنه يفتخر بهذه المرحلة التي أفادته ج ّدا ً وأثقلته صوتا ً وموسيقى.
ث ّم تقدّم إلى إذاعة لبنان بأغنية الراحل وديع الصافي «لبنان يا قطعة
سما» ،وفاز بالمرتبة األولى ،وطبعا ً تابع في الكونسرفتوار ودرس على آلة
العود.
ومن هنا بدأت مسيرته الفنية مع أغنيته األولى وهي للشاعر الراحل زين
شعيب «ط ّول غيابك يا حلو» ،ثم توالت األغاني ومنها« :روحي وروحك يا
حلو» ،و«يا مص ّور ص ّور».
ع��ام  1963تع ّرف إل��ى الملحن الكبير روميو لحود وأصبح بطالً في
مسرحياته ،ومعظمها عُ ��رض في بعلبك وبيت الدين واألرز ،وم��ن هذه
المسرحيات الغنائية« :الشالل» ،و«القلعة» و«الفرمان» وغيرها ،وبقي مع
لحود حتى عام .1970
ومن الستينات إلى عام  1975كانت المرحلة الذهبية ،وعند نشوب الحرب
األهلية ،انتقل إلى سورية حيث ُك ّرم بشكل كبير من سورية الدولة والشعب
الذي كان يردّد أغنياته بشكل كبير ورائع.
وكانت أغنية «دقي دقي يا ربابة» هي األحب إلى قلبه ،وهي من كلمات
وألحان روميو لحود ،وحازت على شهرة عربية وعالمية ،مع العلم أن أغنية
علي الليل يا حبيبي» من األغنيات المهمة ج ّداً ،ولكنها لم تأخذ حقها
«اسأل ّ
ّ
الموشحات والمواويل إضافة
الكامل .كما أنّ سمير يزبك يع ّد من األوائل في
إلى أن موال «موجوع»ُ ،ردّد بشكل كبير وما زال حتى اليوم يحظى باهتمام
اإلذاعات.
سمير يزبك فنان كبير تو ّقف صوته قبل عدة سنوات من وفاته ،لكن أغانيه
بقيت في حناجر محبّيه في لبنان والعالم العربي.
تجدر اإلشارة إلى أنّ التعازي ُتقبل اليوم الثالثاء  23آب والخميس 25
منه في كنيسة قلب يسوع بدارو من الساعة  11قبل الظهر إلى السادسة
مساءً .ويبدأ التج ّمع قبل الدفن على مفرق بسوس الساعة العاشرة صباح غ ٍد
والتوجه إلى رمحاال قضاء عاليه بموكب حيث ستقام صالة الجنازة
االربعاء
ّ
والدفن في كنيسة مار ميخائيل الساعة الخامسة عصراً ،وتقبل التعازي
أيضا ً يوم األحد في صالون كنيسة مار ميخائيل رمحاال من الساعة  12ظهرا ً
إلى السادسة مساء.

رحل بهدوء حام ًال جحودنا

} جهاد أيوب

ه��و م��ن ف��رس��ان األغنية اللبنانية ،وص��ل إل��ى عالمها ع��ن طريق
الصدفة بعدما سمعه روميو لحود ،وأعجبت بصوته السيدة صباح.
لم يكن فوضاويا ً ال في حياته وال في اختياراته وال في تعامله مع
الناس والفنّ .هو مطرب الربابة وموجوع الم ّوال سمير يزبك.
عرفناه طبيبا ً يداوي بصوته جِ راح السمع ،وعرفناه حنونا ً يتواصل
مع الزمالء بكبرياء وحنين وصدق ،وعرفناه خيّاالً صاحب المواقف
المحبة والبيضاء ،وعرفناه مطربا ً كبيرا ً يقف في الصفوف األولى.
وص��ل إل��ى الف ّن وكانت الطريق مم ّهدة أمامه من قِبل كبار الف ّن
اللبناني أمثال صباح ووديع وفيروز ونصري ،وحاضر الف ّن يحتاج
إلى النوع الجميل أمثال حنجرته الذهبية .وقف على مسرح الف ّن بثقة،
لم يخن موهبته ،لكن ظروف الوطن خانت أحالمه .لم يتعثّر بالنغم
ولكن أيامه تعثّرت من رزق صعب المنال .ولم يغدر بالف ّن والزمالء
والبلد ،لك ّن تشتت الوطن والزعامات السياسية جعله يتوه بانتظار
الذي طال.
سمير يزبك الذي غيّبه الموت أمس ليس مطربا ً عادياً ،بل هو بصمة
في الزمن الجميل .غنّى بثقة عارمة وبتواضع الناجحين وبحنان النغم
على الوتر ،زاد النغمة العربية جماالً ،وأعطى من دون حساب ،وث ّقف
نفسه وفنّه من تجاربه ،وحمل لواء الف ّن دون غيره حتى انخرط مع
الراية كأنه هو الراية.
عرفته قبل مرضه شهما ً شامخاً ،ال يعرف ال��غ��رور ،وال يقترب
ّ
بالتدخل في ش��ؤون غيره ،ولسانه مصان،
من االد ّع���اء ،ال يسمح
ّ
وال يتطاول على من علّمه الحرف والسلم الموسيقي .في جلساته ال
يسمح بالنميمة ،وفي واجباته االجتماعية كان حاضرا ً بق ّوة الواجب،
أما عالقته مع أسرته فهو األب واألخ والطفل الحنون.
��ص��رن��ا م��ع��ك ال ح��ق��دا ً أو ت��ج��اه�لاً ،ب��ل ألن زم��ن��ن��ا قاحط،
ن��ع��م ،ق ّ
وصفحاتنا خاوية ،ولغتنا اإلنسانية تنتظر األمل المهجور والرزق
المغبون .تكالب عليك مرض السرطان وتكالبت علينا وحول األيام.
العالقات اإلنسانية التي كنت تنشدها وتعشقها ليست مهمة في زماننا
األجوف من العالقات الحق .لحظاتك الجميلة التي ز ّينتها بتص ّرفاتك
بحجة الصورة المل ّونة وفتيات اللهو حيث
ومواقفك نحن غدرنا بها
ّ
أصبحن الف ّن المعاصر ،وصيصان الغناء حيث أصبح الصوص هو
المطرب ،والمطرب من دون صوت.
سمير يزبك ،كتبت مسيرتك بذهب أوجاعك ،وحملت ما تب ّقى لك
رب يعرف قيمة من يخلقهم .هناك ستجد ضالتك
من أمل لترحل إلى ّ
في جمال الروح المتسامحة ،فنحن هنا ال نعرف أن نحافظ على النقاء
والصفاء والسماح.
الشجي،
الصوت
ربابة
اللبناني
الغناء
خسر
يزبك
في رحيل سمير
ّ
وخسرت اإلنسانية رهبانها ،وخسرت أيامنا ناطور األي��ام الوردية
التي كانت.

كيف ن�س�أل الليل عنك فقيد ًا ؟

} روبير فرنجية

} اعتدال صادق شومان

منذ صار لسان حاله أغنيته «موجوع» ،وأنا أطرح علی لجان ومهرجانات
التكريم إدراج اسم سمير يزبك علی جداول المحتفی بهم ،والتي باتت بكبرها
تشبه جداول لوائح الشطب عشيّة االنتخابات؛ لكن الطلب رفض مرارا ً بداعي
التأجيل.
سمير يزبك الذي غنّی ما يشبه حالة الناخب مع النائب والمناصر مع الزعيم
«خلف حصانك مشينا والصدفة عم تلعب فينا» ،رحل بعد معاناة في مواسم
المهرجانات في كل لبنان ،كأنه كان يتف ّرج علی مواعيدها مسرورا ً مغنّيا ً «يا
مص ّور ص ّور لبنان بتطلعلك أجمل صورة» ،وهي األغنية التي يعدّد فيها غالبية
مناطق لبنان علی غرار «جايين يا أرز الجبل» للعمالق وديع الصافي.
سمير يزبك الصوت الطافح بالرجولة و ُنبل الخامة يرحل اليوم ،فتستفيق
إذاع��ات وتستذكر أغانيه «المهجورة» ـ المشهورة وغير المدعومة يوما ً زمن
األصوات الشامخة تبحث عن شركات إنتاج بعدما كانت شركات اإلنتاج في
الماضي الجميل تبحث هي عن األصوات الشامخة.
شحاد يهديني ...ميشان
إ ّنه زمن التس ّول الموجع المفجع؛ زمن «يا مين
عَ
ّ
س ّر الكار يعطيني»« ،كار» الغاية تب ّرر الوسيلة :كار الغناء واالصغاء باألرجل.
سمير يزبك رحيلك سيعيد أغانيك إلى الهواء المنعش بعدما كانت في غرفة
اإلنعاش.
سنعيد بثّ حواراتك ونفتّش عن صوت يشبهك.
ستكون الخيبة كبيرة حين نخاطب ليل األص��ال��ة سائلين عنك م��ن دون
مجيب.
وأي نهار»
«أي ليل ّ
علي الليل»ّ ،
ألم تكن وصيتك حين نفقد صوتك «اسأل ّ
الحي ال تنسی تسأل عنّي» .
و«ان م ّريت بهاك
ّ
حي ونحن لم نسأل عنك حيّا ً مفقودا ً من الساحة فكيف
أي
في
نسأل عنك
ّ
ّ
نسأل عنك فقيداً؟!

سمير ي��زب��ك خ��ان��ه ال��ق��در ح��ي��ن اح��ت��ب��س ال��ص��وت داخل
الحنجرة ،وقد شاء «الخبيث» أن ينال منه الوتر ،فصار سمير
يزبك «موجوعاً» ولم تشفِه «ملعقة من ريق الحبيب» .وعندما
أتعبه الداء والدواء في «قلب يسوع» ،غنّى مواله األخير «قلبي
ان��ج��رح م��ن هالدني وع��م��ري ان��ط��وى» ،فغاب ال��ص��وت قبل
أوانه.
مز ّين الشعر الذي س ّرح يوما ً شعر فيروز بأنامله ،لم يكن
يدرك أنه سيغدو «خيّال» المسرح الغنائي في بعلبك وبيت
الدين واألرز يغنّي المواويل إلى جانب جيل الكبار من وديع
الصافي ،صباح ،نصري شمس الدين ،وجوزف عازار ...مع
الرحابنة أوالً كانت باكورة أعماله «موسم العزّ» و«البعلبكية»
و«جسر القمر» ليكمل الرحلة مع الفنان روميو لحود بأربعة
أعمال منها «الشالل القلعة» ،و«الفرمان» ،ولتصبح أغانيه
األكثر طلبا ً في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تقدّم إليها
بأغنية «لبنان يا قطعة سما» لوديع الصافي ،وأولى أغنياته
كانت «ط��� ّول غيابك ي��ا ح��ل��و» ،قبل أن تجتاح ال��ح��رب لبنان
فغادره الى دمشق التي استقبلته بحفاوة على عادتها مع
الفنانين اللبنانيين ،ولم تبخل في تكريمه ليعود مع عودة
الهدوء إليه .لكن مع األسف ،لم ّ
يتأخر المرض كثيرا ً فغزاه
ونال من عافيتهَ ،ف َخضع سمير ألكثر من عملية جراحية قبل
أن يختنق الصوت وينقطع وتر الربابة في أغنيته «دقي دقي
يا ربابة» التي أحبّها كثيرا ً .
هكذا تركنا سمير يزبك ورحل ،فانقطع الوتر األخير في
الربابة المبحوحة ...وتج ّرح الم ّوال.

الحب والأمل �إلى م�ساءات دم�شق
�إياد ح ّنا يعيد لحن ّ

المر�صد

لورا محمود
ترفض أن تموت كما يموت الجبناء ،تعيش صامدة
رغم األلم ،هي قبلة األ ّولين واآلخرين ،هي الغناء واللحن
دمشقي
والكالم عندما ال يكون له طعم الفرح إال إذا كان
ّ
ال��ه��وى .وال��ي��وم ،ال��ه��واء والنغم وال��ص��وت م��ن دمشق
بامتياز ،فهذا الصوت يصدح عاليا ً ويقول« :الشام عائدة
إلى سحرها وألقها بف ّنها وفنانيها» .بحفالت ومهرجانات
ق ّرر القائمون عليها أن يعيدو ما حاول البعض أخذه من
الدمشقيين ،وهي الحياة ،فدار األسد للثقافة والفنون تقول
لك ّل الدمشقيين :تعالوا نذهب حيث الغناء والموسيقى،
فالموسيقى توقظ الروح وترفعها عاليا ً وتجعلها مؤهّ لة
للحديث عن الكمال والخلود.
لهذا ،أطلقت دار األس��د للثقافة والفنون «مهرجان
الموسيقى العربية الثالث» ،وضمن فعاليات المهرجان،
أحيا الفنان إياد حنا أمسية غنائية على مسرح الدراما،
ترافقه الفرقة الموسيقية بقيادة نواف هالل.
تض ّمن برنامج الحفل عددا ً من األغاني الخاصة للفنان
حنا ،منها« :ي��ا ج��دي»« ،نسمات ب�لادن��ا» ،من كلماته
ّ
«حطي شرط» من ألحان
وألحانه ،وأغنية جديدة بعنوان
رجي ،والتي حصل الفنان
المطرب اللبناني الراحل عصام ّ
ّ
مؤخرا ً على تنازل عنها من عائلة الفنان الراحل،
حنا
كما غنى قصيدة «أغار من قلبي» للموسيقار محمد عبد
الوهاب ،وأغنية «ليلية بترجع يا ليل» للسيدة فيروز،
وموال «ولو» للراحل وديع الصافي ،إضافة إلى أغنيات
حب» للرحابنة.
مسرحية «سهرة ّ
وتتن ّوع التجربة الفنية لدى الفنان إياد ح ّنا ما بين
الغناء والتلحين وكتابة الشعر والعزف.
«البناء» التقت الفنان إياد ح ّنا الذي قال :إنه لشرف لي
أن أكون مع هذه الباقة من الفنانين واألساتذة المشاركين
في المهرجان ،وأتم ّنى أن أكون عند ُحسن ظنّ الجمهور
(وقد المسؤولية) ،فأنا اعت ّز بهذه المشاركة في مهرجان
مه ّم وف��ي مكان مه ّم ك��دار األوب��را ال��ذي يعتبر من أهم
المعالم الثقافية في الشرق األوسط.
وأض��اف ح ّنا :أن��ا سعيد اليوم ،على رغ��م الحضور
المتواضع عدداً ،لكنه حضور ذ ّواق ومن الدرجة األولى.
وعن مشروع المسرح الغنائي قال ح ّنا إن هذا المشروع
قيد اإلنجاز ويتم ّنى أن يكون في السنة المقبلة قد ح ّقق
هذا الحلم في مهرجان الموسيقى المقبل ،حيث س ُتعرض
الحب» .وقال :نحن نعمل
مسرحية غنائية بعنوان «يحيا
ّ
على التأليف والتوزيع مع أوركسترا أكبر.
ولفت ح ّنا إلى أنه من المهم اليوم أن ُت ّ
نظم مهرجانات
ووجه
موسيقية مثل مهرجان الموسيقى العربية الثالث.
ّ
التحية إلى مدير داراألوب��را جوان قره جولي الذي لديه
ورشة عمل على مدار السنة من موسيقى وسينما ومسرح
ومهرجانات .فالدار تستقبل مئات الز ّوار يومياً.

هكذا ...تركنا ورحل!

خالف الماروق وحداد...
مَن يقف خلفه؟
} هنادي عيسى

ب���دوره ،ق��ال قائد الفرقة الموسيقية ن��واف ه�لال:
هذا المهرجان يعاد ك ّل سنة ومن الضروري أن نهتم
بالموسيقى العربية من خالل هذه المهرجانات .ونحاول
أن نشارك بهذه المهرجانات دائماً ،وقد كانت لي مشاركة
مع عدد من الفنانين كالفنانة ميادة بسيليس .وسأكون
أيضا ً مع الفنانة ليندا بيطار .واليوم ،أنا قائد الفرقة
الموسيقية مع الفنان إياد ح ّنا الذي أعتبره صوتا ً مهماً،
خصوصا ً من حيث العُ َرب الموسيقية والتقنية التي
يملكها بصوته .أنا مقتنع به وبأدائه.
ولفت ه�لال إل��ى أهمية الحفل خصوصا ً أن��ه سوري
بامتياز من حيث الموسيقيين والفنيّين ،وحتى بعض
أغاني الفنان إياد التي أدّاها اليوم هي من ألحانه وتأليفه
وهذا فخر لنا جميعاً.
وق��ال ه�لال :اليوم الحضور مقبول نوعا ً م��ا ،ولكن
الدعاية كان من الممكن أن تكون أكثر حتى يكون الحضور
أكبر.
وتحدّث إلى «البناء» أيضاً ،محمد الحسين من فريق
المراسم في دار األوب��را ،الذي لفت إلى د ّقة تنظيم أيام

الحفالت واختيار القاعات المناسبة للحفالت .فهناك
حفالت ضخمة وجمهورها ضخم اخترنا لها قاعة األوبرا.
أما الحفالت األخ��رى التي قد تكون أصغر فاخترنا لها
قاعة الدراما .وحاولنا أيضا ً اختيار األوق��ات المناسبة
للجميع خصوصا ً أن بعض الحضور قد يأتي من مناطق
بعيدة.
وأضاف :نحن كفريق مراسم نساعد الجميع ليدخلوا
إلى الحفل بانتظام وليجلسوا في أماكنهم المحدّدة وفي
الوقت المناسب .وقد حرصنا أن تبدأ الحفالت في الوقت
المحدّد من دون تأخير .وفي النهاية كل ما نقدّمه ،إنما
نقدّمه لنعيد الفرح إلى الناس ولنعيد إلى أذهان العالم
كله أننا بلد ثقافي وحضاري يقدّم فنا ً راقيا ً ومهماً،
واليوم يحكي الجميع عن الحفالت التي تقيمها دار األوبرا
فهي حفالت كبيرة لفنانين كبار ويحضرها ع��دد من
الشخصيات الثقافية والفنية المهمة.
يذكر أن الفنان إي��اد ح ّنا م��ن مواليد حمص وادي
النضارة عام  ،1986متخ ّرج في المعهد العالي للموسيقى
اختصاص غناء أوبرالي ،يحمل إجازة في الموسيقى من

المعهد العالي للموسيقى في دمشق قسم الغناء ،مد ّرس
في معهد أوتار لمادة خاصة بالصوت اإلذاعي وتقنياته،
ومد ّرس في جامعة البعث في كلّية التربية الموسيقية
قسم الغناء الكالسيكي ،وله عدد من األغاني االجتماعية
والوطنية منها «شارة نصر» ،وهي آخر ما غ ّنى .و«سورية
طائفتي» ،إضافة إلى بعض المؤلفات الموسيقية على
آالت العود ومحاوالت في الموسيقى األوركسترالية.
شارك في مهرجانات عالمية كمهرجان «روكسيلد»
العالمي ف��ي ال��دن��م��ارك م��ع أورك��س��ت��را الموسيقيين
السوريين ،ومهرجان «بريستول» العالمي في بريطانيا.
كما أحيا عددا ً من الحفالت مع األوركسترا السورية
للموسيقى العربية ومع كورال المعهد العالي للموسيقى،
وحفالً غنائيا ً شعريا ً بعنوان «شام» مع «مجموعة لونغا»
الموسيقية.
يغ ّني ح ّنا باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية
واإليطالية واآلرام��ي��ة والروسية .وأ ّل��ف كتابا ً عنوانه
«لونغا سورية» ،يتض ّمن  30قطعة موسيقية شرقية من
قالب اللونغا.

بعد تو ّقف التعاون بين المطربة نجوى ك��رم والمخرج سعيد
ال��م��اروق لسنوات ع �دّة ألسباب ال عالقة للطرفين بها ،ع��ادت كرم
وص ّورت «كليب» مع الماروق ألغنية «دني يا دنا» ،التي طرحتها قبل
أسابيع قليلة من بدء شهر رمضان .وقد القى هذا «الكليب» استحسان
الناس ،خصوصا ً أنها الم ّرة األولى التي يتم فيها تصوير أغنية داخل
قلعة بعلبك األثرية .وحينذاك وعدت كرم جمهورها بأنّ ألبومها الجديد
سيصدر في عيد الفطر ،لكن المفاجأة كانت أنها ّ
فضلت إصدار اغنية
منفردة جديدة بعنوان «يخرب بيتك حبّيتك» ،وص ّورتها مع المخرج
فادي حدّاد الذي أط ّل عبر برنامج «أغاني أغاني» وقال أن ال تنافس بين
الزمالء واألصحاب ،وكان يقصد الماروق.
هنا ،غ ّردت نجوى كرم على «تويتر» معلّقة على كالم حدّاد وقالت له
إنه عين وسعيد الماروق العين الثانية .إنما المفاجأة كانت في اليوم
التالي عندما ص ّرح حدّاد ألحد المواقع اإللكترونية إنه الوحيد الذي
ينجح مع شمس الغنية ،ويجب أن تسأل هي أو مدير أعمالها لماذا
اختارت أن تص ّور «كليب» ثانيا ً بعد شهر على تصوير «دني يا دنا»،
وهي التي ال تص ّور أغنية إال ك ّل ستة أشهر .ما أعطى انطباعا ً أنّ فشل
«كليب» الماروق جعل كرم تختار حدّاد لتص ّور معه «الكليب» اآلخر.
وقد علمنا أنّ الماروق استاء ج ّدا ً من هذا الكالم ،وعبّر عن غضبه من
هذه التصريحات ،لكنه رفض أن ي ّتصل بنجوى ليطلعها على الكالم
المسيء بح ّقه .وبقي الحال على ما عليه من توتر في العالقة بين
المخرجَ ين ،رغم أنهما التقيا في مدينة كان الفرنسية بدعوة من صاحب
إحدى شركات اإلنتاج ،إال أنّ الماروق لم يجد الوقت مناسبا ً للمعاتبة.
ّ
المبطن بين الزميلين،
لكن ،قبل أيامُ ،نشر مقال يوضح هذا الخالف
ويوجه سهام اللوم إلى كرم التي تسبّبت بهذه اله ّوة من دون أن تدري.
ّ
لكن الماروق نفى أن تكون شمس الغنية هي سبب الخالف ،بل كالم
حدّاد الذي جاء في المقابلة.
أما مصادر مق ّربة من كرم ،فقالت إنها استاءت من هذا الكالم واعتبرته
«مسخرة» .وع��ادت شمس الغنية لتغ ّرد عبر «تويتر» أ ّنها فخورة
بالعملين اللذين أصدرتهما هذا الصيف وهما «كليب» «دني يا دنا»،
و«يخرب بيتك حبّيتك» ،كما أ ّكدت على حبّها التعاون مع المخرجَ ين
سعيد الماروق وفادي حدّاد.
ّ
يحضر «كليب» جديد لكرم ستطلقه مع
هذا ،وقد علمنا أن الماروق
ألبومها الذي يحمل رقم  20قريباً.
يذكر أن فادي حداد عمل لسنوات طويلة مديرا ً للتصوير في أعمال
سعيد الماروق .فهل انكسرت الج ّرة بين الطرفين؟

