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88 عاما وال تزال قيثارة السامء رفيقة صباحاتنا واحالمنا. هي "جارة القمر" و"سفريتنا اىل النجوم". لقد قيل ان صوتها من 
ضوء ونرباتها من فضة وعاملها الشعري حلم يقظة. ارتبط اسمها بتاريخ لبنان وببناء هوية وطن. غنت للحب واالطفال، للوطن 

والقضايا العربية، للحزن والفرح واالم. انها االيقونة "سيدة سيداتنا": فريوز 

زغيب: صوتها وحضورها يختصران أجمل لحظات لبنان
فيروز "وطننا" و"سّيدة سّيداتنا" في الحاضر واملستقبل

الشاعر هرني زغيب.فريوز يف مرسحية برتا عندما انحدرت دمعة عىل خدها.

يف  فريوز  السيدة  تحتفل  ان  مصادفة  ليس 
يوم  قبل  ميالدها،  بعيد  الثاين  ترشين   21
اذ  باستقالله،  لبنان  احتفال  من  واحد 
لطاملا كانت فريوز والوطن توأمني يف ذاكرة 

ومستقبلهم. اللبنانيني وحارضهم 
هي روح لبنان، الوطن الجميل، تغلغلت يف 
املالئيك  صوتها  اىل  اصغى  انسان  كل  قلب 
االنسانية  والثورة  بالحب،  يضج  الذي 

واالميان العميق باالنسان وبنهضة لبنان. 
سألوا  فعندما  الكثري،  قيل  صوتها  عن 
حديث  يف  عبدالوهاب  محمد  املوسيقار 
االصوات،  من  عدد  يف  رأيه  عن  اذاعي 
اجاب باستفاضة واعجاب. وحني وصلوا اىل 
من  انتقلتم  االن  "انتم  وقال  توقف  فريوز، 
الحديث عن االصوات البرشية اىل املالئكة. 
وهل احد ميلك ان يقول رأيا يف املالئكة؟". 
عن صوتها ايضا، تحدث الشاعر انيس الحاج 
كالفكرة،  اليك  آتيا  تظنه  صفائه  "لفرط 
هنا  من  بال شكل.  تاما  روحا  مجردا،  تظنه 
هذا  اىل  يرمزون  وهم  مالئيك  انه  قولهم 
يأرسه  ال  الذي  النقي  التصاعدي  االنفالت 
شكل". ويخلص الحاج اىل ما معناه "فريوز 
يف الحقيقة تغني بكل حواسها، ال بل تغني 
مل  داخليا  اداء  تؤدي  وهي  جسدها.  بكل 
مثيال.  العريب  وال  اللبناين  الغناء  له  يعرف 
حتى  صوتها  درجات  اوطى  من  ولغنائها، 
تعقيدا،  اشدها  حتى  ابسطها  ومن  اعالها، 
بني  يراوح  وتحريض  وايحاء  تحريك  فعل 
فعل الوحي وفعل الحب وفعل الرصاص".

واظهرت  صغرها،  منذ  الغناء  احبت 
بداياتها  من  مبكر  عمر  يف  فنية  ميوال 
 )1947( فليفل  االخوين  كورس  كعضو 
 ،)1949( اللبنانية  االذاعة  كورس  فعضو 
واقرتاحه  صوتها  الرومي  حليم  فاكتشاف 

وغنى  الحانه  من  اعطاها  فنيا.  اسام  فريوز 
بالعازف  مكتبه  يف  جمعها  اغنيتني.  معها 
يعطيها  بدأ  الذي  الرحباين  عايص  وامللحن 
"عتاب"  ابرزها  شاعت،  اغنيات  الحانه  من 
التي انطلقت من االذاعة اللبنانية )1951(، 
اذاعة  من  انطالقها  عند  اكرث  وانترشت 

دمشق )1952(. 

الثاين  كانون   23( وفريوز  عايص  زواج  بعد 
1955(، بدأت رحلتها مع املرشوع الرحباين 
كتابة  ومنصور  عايص  الركائز:  املثلث 
منصور  عنه  قال  اداء  وفريوز  وتلحينا، 
صوتها  تتكرر:  ال  ظاهرة  "هي  بعد:  ما  يف 
جاء  ما  وكل  مميزة،  صوتها  اطالقة  مميز، 
من  به  برعت  وما  خوارق،  من  صوتها  يف 
رموز  من  رمزا  منها  جعل  وتجارب،  صقل 

هذا العرص". 
رحباين،  االخوين  اعامل  يف  فريوز  تألقت 
اذاعيا بضع سنوات، ثم مرسحيا عىل ادراج 
االعامل  وتوايل   )1957( بعلبك  هياكل 
 ،)1960( "البعلبكية"  منها:  املرسحية، 
والقنديل"  "الليل   ،)1962( القمر"  "جرس 
"فخر   ،)1964( الخواتم"  "بياع   ،)1963(
 ،)1968( الصوان"  "جبال   ،)1966( الدين" 

املفاتيح" )1972(، ثم االنتقال اىل  "ناطورة 
وامللك"  "هالة  منذ  بريوت،  يف  املرسحيات 
)1967( حتى "برتا" )1977(، وعرضت هذه 
املرسحيات يف دمشق وعامن وسواهام. كام 
لبنان  من  وامللحنني  الشعراء  لكبار  غنت 

والعامل العريب. 
وكام عىل املرسح، كذلك يف السينام، تألقت 

قال يل منصور الرحباين عندما كنت اجتمع 
والذي  النحل"  "طريق  كتايب  اضع  ليك  اليه 
مزيدة  ثانية  طبعة  منه  واصدرت  عدت 
االخوين  رحاب  "يف  بعنوان  ومنقحة 
اىل  فريوز  جاءت  ما  اول  من  الرحباين": 
باملجد  متوجة  جاءت  وانا،  عايص  حياتنا، 
وخرج  التامرين،  ألقىس  خضع  صوتها  ألن 
الصعوبات  عىل  منترصا  التامرين  كل  من 

ألنها تتميز بصوت منفرد وصوت مفرد. 
العنرص الثاين: احساس فريوز. 

 1977 عام  عامن  يف  اشاهد  كنت  عندما 
املقطع  اىل  برتا  ملكة  برتا، وصلت  مرسحية 
الذي عندما يأيت العسكر الروماين ويخطف 

ابنتها الصغرية برتا، كانت تغني لها: 
"يا عصفورة البيك
يا زغرية اغفرييل 

واليل بيوجعني اين التهيت وانشغلت عنك
وكم مرة مبرة بقول بعّوض بكرة

بيعطوا  وما  بريوحوا  غفلة  ع  االحبة  تاري 
خرب". 

انحدرت  املقطع  هذا  اىل  وصلت  عندما 
اللحظة  تلك  التقط  خدها.  عىل  دمعة 
الصورة  وهذه  فاروجان،  املصور  بالذات 
الصور عن سيدة سيداتنا  اندر  تزال من  ال 

فريوز. 
العنرص الثالث: لفظ واداء فريوز. 

فريوز تتمتع مبوهبة خارقة تلتقط كل جيد 
ومخارج  جيدا  تلفظ  فريوز  صوتها.  لصالح 

الحروف عندها ممتازة. 
العنرص الرابع: فريوز املمثلة. 

ومرسحياتها  افالمها  كل  يف  املمثلة  فريوز 
هي ممثلة بالدرجة االوىل، كام هي مطربة 
كيف  تعرف  وهي  االوىل،  بالدرجة  عظيمة 
او  برتا  ملكة  فهي  املطلوب.  الدور  تقدم 
يف  بندورة  بياعة  ايضا  وهي  زنوبيا  امللكة 

مرسحية "الشخص" وغريها من االدوار... 
العنرص الخامس: املستوى الراقي.

من  الراقي  باملستوى  فريوز  صوت  يتمتع   
الشعراء  الكرب  غنت  فريوز  الكلامت.  حيث 
غري عايص ومنصور، غنت لسعيد عقل غنت 

لالخطل الصغري وسائر الشعراء الكبار. 
حمل  بأنه  فريوز  صوت  يتمتع  اذا، 

عاصي ومنصور كانا 
يتهّيبان عند كتابة قصيدة 

تغنيها فيروز

فنون
الشدياق ميرنا 

"سفر   ،)1965( الخواتم"  "بياع  يف  فريوز 
برلك" )1966( و"بنت الحارس" )1968(.

وقد شكلت تجربتها مع نجلها الفنان زياد 
الرحباين عالمة تحول يف سياق مسرية غنية. 
شخصية  من  كثرية  جوانب  تبقى  اخريا، 
السيدة فريوز مجهولة ملحبيها، وكأنها جزء 

من سحرها.
اجرت  كافة،  املسرية من جوانبها  عن هذه 
الرتاث  مركز  مدير  العام" حوارا مع  "االمن 
االمريكية  اللبنانية  الجامعة  يف  اللبناين 
الشاعر هرني زغيب الذي يختزن يف ذاكرته 
والفني.  االديب  اللبناين  الرتاث  من  صفحات 
وفريوز،  رحباين  االخوين  تابع  الذي  هو 
"يف  كتابه  اصدره  ما  آخر  بني  من  وكان 
رحاب االخوين رحباين" طبعة ثانية َمزيدة 

من كتابه االول "طريق النحل".

■ ما رس هذا الرتابط الوثيق بني لبنان وفريوز؟ 
عنوان،  وطن  لكل  يكون  العادة  يف   □
سوى ان لبنان يتميز بأن له عنوانني: االرز 
عيد  العيد،  هذا  يل  يوحي  ما  هذا  وفريوز. 
صوتا  فيها  تخترص  التي  سيداتنا  سيدة 
وان  الوطن،  لبنان  لحظات  اجمل  وحضورا 
كنت اعترب ان الذي انهار ليس لبنان الوطن 
وامنا لبنان الدولة. فريوز عندما غنت لبنان 
الوطن  لبنان  غنت  الرحباين،  االخوين  من 
بناه  نبنيه كام  ان  اىل  الذي نسعى جميعنا 
فريوز،  بصوت  الرحباين  ومنصور  عايص  لنا 

وطن الحب وطن السالم ووطن االبداع. 

■ كيف تلخص حضور فريوز فنيا؟ 
□ الخص حضور فريوز بخمسة عنارص: 

العنرص االول: صوت فريوز. 

فيروز تتمتع 
بموهبة خارقة تلتقط كل 

جيد لصالح صوتها
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جانب  اىل  الشعري  املستوى  ارقى 
من  جدا  والسامقة  جدا  الراقية  االلحان 
الرحباين  الياس  من  واحيانا  ومنصور  عايص 
الحقا  ثم  عبدالوهاب،  محمد  من  واحيانا 
اذا، قيمة  مع فيلمون وهبه وزيك ناصيف. 
ذاته،  العظيم، وهو عظيم يف  فريوز  صوت 
انه غنى ارقى االلحان لكبار امللحنني وارقى 

الشعر لكبار الشعراء. 

الثاليث  التعاون  حقبة  عن  تقول  ماذا   ■
فريوز- عايص - منصور؟ 

تتكرر  لن  الحقبة  هذه  ان  يوجعني   □
عايص  الثاليث  يف  متثلت  التي  املعجزة  ألن 
تكون  ان  تصدف  ما  نادرا  وفريوز  ومنصور 
بهذا  ما  بيئة  يف  ما،  وطن  يف  ما،  بالد  يف 
كان  عندما  عقل:  سعيد  يقول  التكامل. 
قصيدة  او  حوارا  يكتبان  ومنصور  عايص 
يتهّيبان ذلك. ألن عايص  لتغنيها فريوز كانا 
عظيم  صوت  امام  انهام  يعرفان  ومنصور 

ان  يجب  وبالتايل  وخارق،  ومميز  فريد 
من  له  ميكن  ما  ارقى  الصوت  هذا  يغني 

كلامت او حوار مرسحي. 
اعطيا  ومنصور،  عايص  واقصد  الرحابنة، 
والحان. ال  لديهام من شعر  ما  ارقى  فريوز 
رحبانيا  عظيام  لحنا  او  عظيام  شعرا  اعرف 
فريوز  لصوت  اعطياه  ما  يتجاوز  او  يعادل 
الخالد، وانا هنا ارص عىل كلمة صوت فريوز 

الخالد. 

■ الفرتة االنتقالية بني عايص ومنصور ومن 
ثم زياد الرحباين، ماذا تقول عنها؟ 

الرحباين عبقري  بأن زياد  اوال، فلنعرتف   □
عطائه  يف  زياد  ان  اعتقد  انا  عادي.  غري 
العائلة  يف  الرحباين  عايص  من  االقرب  هو 
لذلك  الذكاء،  خارق  زياد  ألن  الرحبانية، 
فريوز  نقل  الحانه  من  امه  اعطى  عندما 
ومنصور  عايص  مع  فيه  كانت  اقليم  من 
يعني  ما  الشباب.  اقليم  آخر هو  اقليم  اىل 

الجيل  اىل  فريوز  ادخل  الرحباين  زياد  ان 
مل  او  فريوز  يعرف  يكن  مل  الذي  الجديد 
ومنصور.  عايص  اغاين  يف  فريوز  يحب  يكن 
الشبايب  الجديد  هذا  فيها  ونفخ  زياد  جاء 
صوت  يحبون  والصبايا  الشباب  بات  حتى 
نحن  مثلام  فريوز،  حضور  ويحبون  فريوز 
جيل ما قبل هذا الجيل احب فريوز وعاش 
ونشأ واحب لبنان من خالل عايص ومنصور 
هو  هذا  فريوز.  الخالدة  بصوت  الرحباين 
التي  االلحان  عىل  الرحباين  زياد  فضل 
بد  ال  كان  انه  اعتقد  وانا  لفريوز،  اعطاها 
فريوز  تتوسع  تكون حتى  ان  املرحلة  لهذه 
التايل  الجيل  هو  الذي  الجديد  الجيل  اىل 

بعد الجيل الذي احب عايص ومنصور. 

زياد،  مع  فريوز  يتقبل  مل  البعض  لكن   ■
ملاذا؟ 

التي مل  □ يجب ان نرتك هذا االمر لفريوز 
او  رف  عىل  موضوعا  صنام  تبقى  ان  تشأ 

صورة جامدة يف اطار. تحركت فريوز غنت 
الشعر.  عن  البعيد  الشعبي  الكالم  من 
جدا،  عاليا  شعرا  اعطياها  ومنصور  عايص 
بسيطة  كلامت  فاعطاها  زياد  جاء  ثم 
الحانا  واعطاها  اليومية،  املصطلحات  من 
التي  الحديثة  املوسيقى  من  او  الجاز  من 
ادخلت فريوز اىل جيل جديد ما كان ميكن 

ان يحبها لوال اعامل زياد. 

هل  والناس،  االعالم  عن  بعيدة  فريوز   ■
هذه الهالة من الغموض هي التي اضافت 

هذا السحر عليها؟ 
تبقى  ان  الترصف  هذا  يف  فريوز  مع  انا   □
من  وليس  االيقونة،  االسطورة  الرمز  الديفا 
يراها  وان  الناس  بني  تعيش  ان  الرضوري 
الناس مرة يف السوبرماركت ومرة يف الفرن 
يف  فريوز  فلنرتك  عشاء.  احتفال  يف  ومرة 
بعدها القريب ألنها ساكنة يف قلوب الناس 
تكن هانئة يف مملكتها  وان  ويف وجدانهم، 

صمتا  ليس  الذي  العظيم  الصمت  هذا  يف 
بل هو سكوت يعرّب عن كلامت اجمل من 

كل الكلامت. 

■ كيف تصف فريوز االنسانة؟ 
□ فريوز مرحة جدا، مهضومة جدا رسيعة 
البديهة جدا، حضورها محبب كثريا، امنا يف 
حلقة خاصة من االصدقاء. مل تطرح نفسها 
فيه  والثمني،  الغث  فيه  الذي  االعالم  عىل 
عن  بعيدة  فريوز  فلنرتك  والزؤان.  القمح 
ايقونة  اكرث  يجعلها  البعاد  هذا  ألن  االعالم 
هذا  مع  انا  ذاكرتهم.  ويف  الناس  قلوب  يف 
الترصف  خارج  فريوز  تبقى  ان  االبتعاد، 

اليومي.  والسلوك 

ان  علام  لفريوز  الخارج  محبة  رس  ما   ■
اللبنانية؟  باللهجة  اغانيها  معظم 

اللبنانية  اللغة  ومنصور  عايص  كتب   □
مرص  ابن  يفهمها  بيضاء  لغة  يف  املبسطة 

ويفهمها  الشاملية  وافريقيا  واملغرب 
لبنانية  لغة  هي  االغاين  لغة  ألن  البعيد، 
مبسطة. وقد دخلت اللغة اللبنانية اىل كل 
العامل ليس فقط اىل العامل العريب، ولنتذكر 
بأن لبنان يف الخمسينات والستينات كانت 
البدوية  اللغة  او  املرصية  اللغة  تجتاحه 
والحوارات  والسينام  واملسارح  االفالم  يف 
ومددا  الرحباين  االخوان  فجاء  والصحافة، 
فدخلت  العريب  العامل  اىل  اللبنانية  اللغة 
مفهوما  العريب،  العامل  كل  اىل  اللغة  هذه 
ان  يحب  املغرب  ابن  ان  اي  وتحببا. 
يسمع فريوز ليس فقط ألن صوتها خارق 
صوت  مضمون  ألن  ايضا  لكن  مميز،  او 
الصوت  هذا  يحبون  الناس  يجعل  فريوز 
يف  الجميلة  الصورة  اليهم  يحمل  الذي 
اللحن  يف  الجميلة  والنوتة  الجميل  الشعر 

الجميل.
 

رأينا  لقد  العريب،  العامل  فقط  ليس  لكن   ■
مثال فريوز مكرمة مثال من الفرنسيني؟ 

□ فريوز مقدرة يف العامل خصوصا يف اوساط 
الجاليات اللبنانية يف كل العامل، النها خارج 
لبنان تعني الوطن للبنانيني املهاجرين. اما 
الحضور  هذا  فيها  فيحبون  اللبنانيني،  غري 
الذي هو حضور "ديفا" غري عادية. والديفا 
يعني  اللغة.  موضوع  تتخطى  اجامال 
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ال يعرف 
تغني  ماذا  يفهم  وال  اللبنانية  وال  العربية 
فريوز، ولكنه عندما كان شابا صغريا وحرض 
فنانة  امام  بأنه  احس  االوملبيا،  يف  فريوز 
يعرف  ان  مهام  وليس  عادية  غري  كبرية 
واحب  املوسيقى  احب  لكنه  الكلامت 
الصوت الذي يوصل هذه املوسيقى. يعني 
او  افريقية  ديفا  احب  ان  ممكن  مثال  انا 
امريكية او اوروبية، وليس من الرضوري ان 
املهم  تغنيها.  التي  الكلامت  هي  ما  اعرف 
النظر  برصف  فاحبه  يخرتقني  الصوت  ان 

عن ما يقول. 

ماذا  بكلمة  فريوز  تصف  ان  اردت  اذا   ■
تقول؟ 

□ ان فريوز "وطننا". 


