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أيتام الزمن الجميل
غابت  نجدهم.  فال  عنهم  نبحث  واالبداع،  الثقافة  يف  اليوم  الكبار  عن  نسأل 
قامات القرن العرشين، وساد صمت مريب، ولفنا فراغ اشبه بالعدم، فلم يعد لنا 
من مالذ يف هذه الصحراء الشاسعة اال واحات الحنني. لكن ليس بالحنني تزدهر 
القاحل الذي نعيش، له طبعا اكرث من سبب  الواقع  النهضة!  الحضارات، وتشّيد 
وتفسري. ال شك يف ان بريوت والقاهرة وتونس وبغداد والجزائر والقدس، وغريها 
فريدة...  واصواتا  كربى  مواهب  تحتضن  العربية  والعواصم  واالرياف  املدن  من 
تتضافر  عدة  وذاتية  تكفي. هناك رشوط موضوعية  ال  واالصوات  املواهب  لكن 

الطالق هذه املنارات وتكريسها. 
والوطنية  القومية  واملشاريع  الكربى  واالحالم  النهوض  ازمنة  يف  يحدث  هذا 
ويتطلب  والسيايس.  واالقتصادي  الفكري  االزدهار  وحاالت  البناء  ومراحل 
تنتهي  وال  والجمهور،  النخب  تجمع  التي  الفضاءات  من  تبدأ  خصبة،  مناخات 

بنى االنتاج والتوزيع من االذاعة اىل صناعة الثقافة عموما. 
اليوم رشكات االنتاج التقليدية تركت مكانها ملنصات وبرامج الكرتونية، يف الزمن 
الرقمي واالقرتايض. يف عرص مختلف بايقاعه ومرجعياته ومتطلباته. وهذه اآللة 
العمالقة هي التي تبيع بكبسة زر، حول الكوكب، وتفرض الرواج، وتطبع الذوق 
النوعية،  التجارب  اما  املهيمن.  االستهاليك  للنمط  تبعا  املتلقني  ماليني  وتكّيف 
عمقا واتقانا وابتكارا ونضجا وبالغة، فيمكن لها ان تجد مكانها يف الهامش فقط، 

وتبقى عنده ضمن دائرة صغرى من املتذوقني.
مل يعد هناك زعيم وطني، او نظام سيايس، أو تيار وقوى واحزاب، ميكنها ان تحمل 
فنانا اىل الذروة وتجعله سفريها ورافع رايتها. مل تعد مجتمعاتنا يف زمن التشنج 
والخوف والتحريم قادرة عىل احتضان تلك املناخات الخصبة، فكريا وفنيا، التي 
االذاعة هي  استمراريتها وتطورها. مل تعد  تفرز تجارب واسامء خالدة، وتضمن 
التي  االستوديوهات  وال  الناس.  اىل  وتقدمهم  لهم،  وتروج  النجوم،  تصنع  التي 

عرفناها منذ عرشينات القرن املايض. 
وال  بها،  يليقون  الذين  الكبار  وامللحنني  الشعراء  وجدت  ملا  كلثوم  أم  عادت  لو 
رشكة  وال  يتبناها،  وطنيا  زعيام  وال  رمبا،  سّميعة  وال  تحتضنها،  وطنية  نخب 
ان  ميكن  الذي  املرسح  حتى  وال  اعاملها،  وتوزع  وتطبع  تسجل  اسطوانات 
اغنياتها  تطلق  ان  عليها  كل شهر. سيكون  من  االول  الخميس  مساء  فيه،  تغني 
عن  تكتب  سطحية  بصحافة  تكتفي  وان  يعادله،  ما  او  "انغامي"  تطبيق  عىل 
االسامء  عرشات  اسطبله  يف  يحتكر  اجنبي  وكيل  يصطادها  أن  اىل  "فضائحها"، 

والفرق، ويروح يبيعها عىل مزاجه، ويقولب فنها حسب طبيعة اسواقه. 
يف هذا الزمن  املعومل، رصنا نرى فرقة روك لبنانية اغنياتها بالعربية، اصبح يدير 
اغنياتها  وتحقق  االنرتنت،  عىل  اعاملها  تنترش   اوروبا،  من  اجنبي  وكيل  انتاجها 

اعىل نسبة رواج يف... إرسائيل. وذلك، طبعا، من حيث ال تدري وال تقصد!
يف هذا املناخ، ال نعود نستغرب عندما نرى اصواتا ممتازة تكرس نفسها العادة 
تقديم اسمهان او عبد الحليم أو غريهام من كبار العرص الذهبي. فيام تكتشف 
قليال  علينا  يخفف  ذلك  كل  احياءه.  وتعيد  العريق  الرتاث  الجديدة  الفرق 

االحساس باليتم واالنسالخ واالفالس!

نقطة على السطر فيلم وثائقي يقتفي أحالم طفلة ظلمها الواقع
هل تذكرون نورهان... نجمة الزمن الجميل؟

طرب

كثريون اليوم ال يعرفون اال اسمها، مع انها واحدة من اهم مطربات االربعينات 
غنت  التي  "الرشكسية"  هذه  حكاية  ما  العريب.  والرشق  لبنان  يف  والخمسينات 
لفيلمون وهبي وحليم الرومي وسامي الصيداوي وكثريين غريهم؟ وملاذا طواها 
مبكراً  اختارت  التي  جدتها  "تكتشف"  أن  ارادت  قاسم  مي  املخرجة  النسيان؟ 

اعتزال الفن، وهي آخر الشهود االحياء عىل تلك املرحلة الذهبية

 72( طفلة"  حلم  "نورهان...  فيلم  يفتتح 
دقيقة( بكادر ثابت عىل غرفة نوم تتوسط 
جدارها صورة "سيبيا" يف إطار خشبي كبري 
التي  الصور  بتلك  تذكرنا  حسناء  المرأة 
تضعها جداتنا يف بيوتهن عندما كن يف عز 
الكبرية،  الصورة  هذه  جانبي  اىل  صباهن. 
لرجل  واحدة  بينها  من  اصغر  صور  هناك 
برائحة  العابقة  الصور  هذه  بالطربوش. 
التي  السعيدة  واملوسيقى  واشباحه  املايض 
واثاثها  الغرفة  ديكور  يأيت  الكادر،  ترافق 
ليزيدها حضورا. إنه "الزمن الجميل" الذي 
يبرشنا به املذيع مروان ابونرصالدين، معلنا 

املطربات  اوائل  من  "كانت  الزمن،  ذلك 
اللوايت كن لهن محطات يف بغداد والقاهرة، 
تنتقل  االفالم".  من  عدد  يف  اشرتكت  كام 
اسمها  "خريية"  )او  نورهان  اىل  الكامريا 
قبالة  تقف  بـ"الروب"  وهي  الحقيقي( 
رمبا  القصري.  االبيض  شعرها  ومتشط  املرآة 
قلة تتذكر هذه املطربة التي سطع نجمها 
بني عامي 1940 و1965، حني قررت اعتزال 
يحوطه  يومها  املجتمع  كان  الذي  الفن 
الغريب  ورجعي.  قاس  اخالقي  بحكم 
نور  بني  اسمها  يجمع  الذي  نورهان  ان 
املايض  هذا  وضع  قررت  واسمهان،  الهدى 
ولحظاته  ووثائقه  صوره  مع  صندوق  يف 
عقودا،  عليه  واقفلت  والحزينة،  السعيدة 
قبل ان تكتشف حفيدتها مي تاريخ جدتها 
باملصادفة، وتقرر انجاز فيلم وثائقي عنها. 
الشخصية  نورهان  يركز عىل سرية  الرشيط 
الغنائية  مسريتها  عىل  تركيزه  من  أكرث 
شكلت  التي  واملوسيقية  الفنية  والوجوه 
وثيقة  فهو  ذلك،  مع  الواعد.  الزمن  هذا 
رضورية لفهم حقبة شهدت البواكري االوىل 
السيناميئ يف  واالخراج  املوسيقي  للتسجيل 
الرشيط  ككل.  العريب  والعامل  ومرص  لبنان 
واالنيميشن،  الفيديو،  إىل  يرتكز  الذي 
فيها  شاركت  سينامئية  افالم  من  ومقاطع 
الفوتوغرافية،  الصور  من  والكثري  نورهان، 
نورهان  حياة  مراحل  مختلف  بني  يتنقل 
الفن  "لوثة"  اصابتها  حني  الطفولة،  منذ 
منزل  يف  "فونوغراف"  اكتشفت  عندما 
االوىل  للمرة  فسمعت  والدتها،  صديقة 
اغنية ام كلثوم "اليل حبك يا هناه"، وصوال 
خالل  من  اللبنانية  االذاعة  دخولها  إىل 
حليم  الراحل  فيها  املوسيقى  قسم  رئيس 
كلام  لكن  اغنية.  لها  انجز  الذي  الرومي 
للغناء  عرض  جاءها  عليها،  العمل  ارادت 
اسميا  حتى  العربية،  العواصم  احدى  يف 
لنا  تقول  كام  املطاطة"  بـ"االغنية  العمل 

ضاحكة يف الفيلم.

كانت  الشخصية  مسريتها  ان  القول  ميكن 
الفني. كان والد  حاسمة يف تقرير مصريها 
من  هرب  رشكسيا،  جركس  عيل  نورهان 
شعبه،  الروسية ضد  املجازر  القوقاز خالل 
وامها تركية من االناضول، خطفها العريس 
دمشق.  يف  واستقرا  التقاليد،  تقتيض  كام 
لكن نورهان تيتمت طفلة. لذا، زوجوها يف 
الرابعة عرشة من عمرها من رجل "متزوج 
من  شيئا  يفقه  وال  والكتاب  العلم  من 
الدنيا والبيت واملرأة"، وقد قرأ لها يف يوم 
زفافهام "فاوست... الرجل الذي باع روحه 
هذه  ان  واضحا  كان  لغوته!  للشيطان" 
حتى  مسدود،  حائط  اىل  ستؤول  العالقة 
الفاصولياء  بصحن  مرة  رمته  نورهان  ان 
والعجن".  "اللت  يف  اسرتسل  انه  رأته  حني 
تنىس  تجعلها  والسينام  عاملها،  الفن  كان 
وتندمج  العرض  صالة  تدخل  حاملا  الدنيا 
يف  متزوجة".  انني  و"انىس  الفيلم،  يف 
زوجها  مع  سافرت  كيف  ستحيك  الفيلم، 
مي،  والد  زياد  منه  وانجبت  القاهرة،  اىل 
السينام  عامل  دخلت  الصدفة  مبحض  ثم 
ككومبارس يف فيلم لفريد االطرش، قبل ان 

تسلك درب الفن من الباب العريض. 
السخرية  حس  الفيلم  يف  املشاهد  يلفت 
نورهان.  بها  تتمتع  التي  والظرافة  والذكاء 
زوجها  جنون  جن  كيف  لحفيدتها  تحيك 
االول  فيلمها  يف  رجال  تقبل  شاهدها  حني 
له  قالت  يومها   .)1946( والرش"  "الخري 
وليست  سينامئية،  حيلة  مجرد  القبلة  ان 
حقيقية. لكنها تضيف لحفيدتها انها كانت 
زوجها  عىل  كذبت  وانها  حقيقية  قبلة 
ستنفصل  االحوال،  كل  يف  املسألة!  لتنهي 
سلامن  محمد  باملخرج  لرتتبط  الحقا،  عنه 
والرش".  "الخري  اليه يف  تعرفت  الذي  الذي 
تقول يف الفيلم انه كان "رجال طيبا ووسيام 
لكن  برسعة"،  معه  الوقت  مير  وظريفا 
كان  القامر، وهي  يلعب  كان  انه  مشكلته 
همها تأمني حياة كرمية البنها الوحيد زياد، 

ما ادى اىل الطالق. 
القاهرة  يف  حفالت  نورهان  احيت 
تعود  ان  قبل  وبغداد،  وحلب  ودمشق 
يف  اللبنانية  االذاعة  وتدخل  بريوت  اىل 

بداية الخمسينات. غنت لعدد كبري من 
سمير مراد

بدء برنامجه الذي يحمل االسم نفسه عىل 
"اذاعة لبنان". 

قاسم  مي  اللبنانية  املخرجة  تبدأ  هكذا 
املخرجة  صوت  يدخل  الوثائقي.  فيلمها 
عىل املشهد، ليقول لنا بأن هذه الغرفة هي 
الحائط  تعلو  التي  والصورة  جدتها،  غرفة 
هي صورتها. ثم يدخل مروان مجددا عىل 
الخط، ليقول بأن حلقة الليلة مميزة جدا، 
أن  يستحيل  ألنه  مثني،  كنز  "هي  فالضيفة 
ال  االربعينات  من  مطربا  او  مطربة  تجد 

يزال عىل قيد الحياة". 
فنورهان )1922( آخر الشهود االحياء عىل 

نورهان.
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وفيلمون  محسن  محمد  منهم  امللحنني، 
الصيداوي  وسامي  الرومي  وحليم  وهبي 
وعبدالرحمن الخطيب ومحمد عبد الكريم 
نذكر  اغنياتها،  اشهر  بني  ومن  وغريهم. 
اول  و"من  ومايل"،  و"مالك  الجامل"،  "بلد 
عبد  )تأليف  حب"  قلك  و"مني  لقيته"،  ما 
الجليل وهبي والحان فيلمون وهبي(، و"يا 

مرخصني دمعكم" )الحان محمد محسن(. 
محطات وتفاصيل كثرية يف الفيلم تستحق 
ترتبط  التي  تلك  خصوصا  املشاهدة، 
مثل  الزمن،  ذلك  مشاهري  مع  بعالقتها 
يعشق  كان  الذي  الوهاب  عبد  محمد 
اللوبياء وكانت نورهان تطبخها له وتزوره 
"يضع  فكان  الصيف،  خالل  بحمدون  يف 

والوالده:  لزوجته  ويقول  امامه  الصحن 
عيل".  يقرب  حدش  ما  عرفكمش.  ما  انا 
الذي  الوهاب  عبد  عند  مطوال  تتوقف 
السلطة  ويعد  الغداء  اىل  "يدعوها  كان 
القمر«!  ليايل  و"هلت  "الليايل"  ويغني 
جمعتها  التي  العالقة  تلك  هناك  كذلك، 
لها  )لحن  عبدالكريم  محمد  البزق  بامري 

فيلم  خالل  من  والجامعية  الفردية  الذاكرة  بني  املزيج  هذا  عن 
لـ"االمن   )1975( قاسم  مي  املخرجة  تقول  طفلة"،  حلم  "نورهان... 
العام": "طلبت منها ان تحدثني عن تلك املرحلة، وكانت فعال مرتددة. 
وتبدأ  الكامريا  تطلب  التي  هي  صارت  بل  الجليد،  انكرس  تدريجا، 
اذ  ايضا،  مخرجة  تكون  ان  احبت  لطاملا  مسامعي.  عىل  القصص  برسد 
انجاز  عىل  ساعدتني  الطرق،  من  وبطريقة  السينام.  حس  لديها  كان 
هذا الفيلم. ما اردته يف الرشيط هو ان اتحدث عن الشق الفردي، ال 
يف  معه  التواصل  الناس  يستطيع  جانب  اكرث  هو  فالشخيص  الجامعي، 
كل  عن  حديثها  شملت  معها،  مقابلة  ساعة   26 صورت  السينام.  فن 
ومحمد  عبدالكريم،  ومحمد  الوهاب،  عبد  محمد  منهم  عارصتهم  من 
وبديعة  اصدقائها،  اعز  من  كانت  التي  كاريوكا  وتحية  املطلب،  عبد 
مصابني، وآمال العريس، وفيلمون وهبي، وام كلثوم. فقد ربطتها بهم 
صداقة قبل اي يشء آخر. واستمرت ترسد يل قصتها حتى بعد اعتزالها 
الفن. لكنني كنت امام سؤال: ما الذي اريد رسده يف الفيلم عىل وجه 
الفيلم، مع ان  التحديد؟ لذا، قررت ان تكون هي وانا وعالقتنا محور 

لدي الكثري من املواد االخرى". 
حني نسألها: اليس مستغربا ان ال تعريف تاريخ جدتك من املحيط حتى 

املغنية  وصديقتها  االغاين(،  من  مجموعة 
صورة  الفيلم  يف  تظهر  اسكندر.  انطوانيت 
ُكتب  وقد  الثالثة  تجمع  فوتوغرافية 
الغلبانني  الثالثة  نحن  "ها  خلفيتها:  يف 
سوى  لدينا  ليس  العامل،  هذا  يف  واملعذبني 
املوسيقى سلوى لقلوبنا املحطمة، فال نحيا 
سوى لها وال يبقى لدينا غريها يف الوحدة". 

بعدما  الفن  نورهان  ستهجر  الحقا،  لكن 
املجتمع  ونظرة  الوسط  هذا  من  تعبت 
عرنوس  لتفتتح صالون حالقة يف حي  اليه، 
للزبونات  قبلة  الصالون  اصبح  دمشق.  يف 
التفرج عىل نورهان عىل وجه  اللوايت اردن 
صفحة  فنانتنا  اقفلت  هكذا،  الخصوص. 
الفن، لكنها ظلت عىل عالقة صداقة بالكثري 

التي  املرأة  لهذه  ميكن  كان  نجومه.  من 
تبدو يف تصالح تام مع املايض يف الفيلم، ان 
تصبح احدى ايقونات ذلك الزمن لو قررت 
اختارت  لكنها  الدرب،  هذا  يف  االستمرار 
من  اكرب  احالمها  كانت  بعدما  االنسحاب 

الواقع واجمل منه.
س. م

مي قاسم:
دريد لحام 

كشف هوية جدتي

يعني  "املحيط  قاسم:  مي  تجيب  عقدين؟  من  اكرث  عنك  اخفته  لو 
التحدث  رغبتها يف عدم  كان يحرتم  الوحيد، وهو  ابنها  الذي هو  ايب 
عن هذا االمر. طبعا، والديت كانت تعرف، لكنها مل تحدثني عن ذلك 
ايضا. حني زرت جديت يف دمشق بعد تخرجي من الجامعة، قررت ان 
عنده. وحني  لتدريب  اخضع  ان  بنية  لحام  دريد  الفنان  إىل  تعرفني 
الحديث  بالغة، وشيئا فشيئا خالل  بحفاوة  استقبلها  بيته،  اىل  وصلنا 

ماضيها".  اكتشفت 
حني نسألها عن عالقة جدتها االشكالية بالفن، فمن جهة هي تشعر ان 
اخرى مترر  ناحية  تعيش، ومن  بانها  الذي يشعرها  متنفسها  الفن هو 
"هي  قاسم:  تجيب  الغناء،  وتحديدا  الفن،  إىل  الدونية  النظرة  هذه 
تريب  كانت  وكامرأة  هي.  ال  النظرة،  هذه  ميلك  الذي  املجتمع  تقصد 
اعالته. رمبا كان  اتخاذ قرارات يك تستطيع  طفال مبفردها، اجربت عىل 

حلم نورهان اجمل من الحقيقة ومن الواقع". 
انه كان ميكن ان  تام مع املايض، رغم  امرأة يف تصالح  الفيلم نرى  يف 
السالم  هذا  تعيش  فعال  هي  فهل  زمنها،  مطربات  اهم  احدى  تكون 
وفريدة  قوية  شخصية  إنها  رأيي،  "يف  قاسم:  مي  تجيب  حياتها؟  يف 
عاشتها،  التي  الحياة  اىل  ايضا  تعود  فيها  القوة  هذه  لكن  نوعها،  من 

خصوصا طفولتها. فوالدها مات وملا تخطت االربعني يوما، ثم والدتها 
حني كانت طفلة ال تزال يف السابعة من عمرها. كيتيمة، كان يجب ان 
تكن هناك  يتيمة مل  انها  مبا  ايضا  لكن  الحياة،  لتستمر يف  قوية  تكون 
من  احالمها  تعيش  ان  استطاعت  لذا،  عليها.  مفروضة  وقواعد  قوانني 
انها  مع  جدي،  من  اقوى  كانت  هي  وجهها.  يف  احد  يقف  ان  دون 
كانت تصغره بعرشين سنة. وقد ابتسمت لها الحياة، اذ استطاعت ان 
وكانت  باملصادفة،  ككومبارس  بدأته  الذي  التمثيل  يف  احالمها  تحقق 
التي  الفضىل  بالطريقة  القصص  عاشت  بانها  واعتقد  محظوظة.  فعال 
الدرب،  ميكن عيشها، ورمبا توقفت عندما احست ان هذه هي نهاية 

وانتقلت اىل مجال آخر، فافتتحت صالونا يف دمشق". 
عن مواد الوثائقي وكيفية الوصول اليه، خصوصا وان ليس هناك اغنية 
عىل  لها  اغنيات  "هناك  اجابت:  مثال؟  االنرتنت  عىل  لنورهان  واحدة 
ايضا بكامل قصار صاحب  "ساوند كالود" وموقع "سامعي". استعنت 
العربية ــ AMAR، اىل جانب  التوثيق والبحث يف املوسيقى  مؤسسة 
حيث  الغنايئ،  ارشيفها  حفظ  يف  بجودة  تتمتع  التي  السورية  االذاعة 
خمسة  فلدينا  اللبنانية،  االذاعة  يف  اما  لنورهان.  اغنية   16 اخذت 

تسجيالت فقط لها. ونورهان لديها تسجيالت كثرية ايضا". 

مع امري البزق محمد عبدالكريم وصديقتها املغنية العراقية انطوانيت اسكندر.من الفيلم ايضا.من فيلم مي قاسم "نورهان حلم طفلة".يف صباها.


