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وديع الصافي يلتحـ

ولو!

مسيرة فريدة تختصر هوية األغنية اللبنانية

بيار أبي صعب

باسم الحكيم

حني يصلك الخبر املحزن ،فيقطع سهرة
ّ
«الفراقيات» التي
الجمعة باآلهات ،تستفيق
يحفل بها التراث الغنائي اللبناني ،وقد حملها
مصاف
املطرب
الراحل بصوته الرخيم إلى ّ
ّ
الكالسيكية .هل نحن بحاجة ألن نتذكر كم
أن وديع الصافي يسكن ذاكرتنا ،بالبصمات
ّ
التي تركها على الذوق العام والالوعي
النورانية
ّ
ّ ّ
الجماعي؟ كل منا يردد أغنياته كأنها من
ّ
ملكياته الحميمة« .ولو؟ هيك بتطلعوا منا؟».
املرة ّ
هذه ّ
صحت الشائعة لألسف ،ورحل
ّ
مطرب املطربني في مطلع تسعينياته ،بعد
معاناة مضنية مع املرض« .آه يا زمان يا
زمان يا زمان ،لو تغلط ّ
مرة وتعطيني األمان».
وديع (فرنسيس) الصافي ،ابن رقيب الدرك،
الذي شهد والدته الثانية مراهقًا في «إذاعة
ّ
ّ
اللبنانية
الوطنية
الشرق األدنى» (االذاعة
ّ
مطلع األربعينيات) على يد ميشال خياط
وسليم الحلو ،بات منذ عقود من معالم ّ
الهوية
ّ
اللبنانية ،لكن نزول ستارة الفصل األخير على
ّ
حياته الحافلة ليلة األمس ،يكرس تلك الحقيقة،
ويعطيها بعدها الرسمي والنهائي.
مات وديع الصافي ليأخذ مكانه ّ
في
ًا
نهائي
َ
العمالق لم يحظ
سجل الخالدين .علمًا أن هذا
ّ
باالهتمام الرسمي في بلده إال متأخرًا .أما
الدعم والرعاية في اللحظات الصعبة فجاءاه
من خارج لبنان .وال َ
غرو في ذلك ،فوديع
ليس حكرًا على لبنان .ومدرسته الغنائيةّ
ّ
ّ
ّ
االنعزالية
الشوفينية أو
«اللبنانية» ليست من
في شيء .أبعد من اللون الجبلي الذي برع
اللبناني الذي يقترن به
فيه ،أو الغناء التقليدي ّ
في التصنيفات السائدة ،خلد وديع الصافي
التراث املشرقي العربي ،وأحياه ّ
وجدده .فالغناء
ّ
الشعبي اللبناني ،بشتى أنماطه وقوالبه (من
ّ
امليجانا وأبو الزلف ،إلى املعنى والعتابا ،مرورًا
والقرادي…) ،له امتداداته ّ
بالشروقي ّ
وتفرعاته
في فلسطني وسوريا واألردن والعراق .ابن
نيحا الشوف حمل الفولكلور إلى قلب األغنية
الحديثة ،فأعطاها مذاقها الخاص ،برخامة
ّ
املوسيقية
صوته ،ورهافة شعره ،وقوالبه
الفريدة .تلك هي «مدرسة وديع الصافي» ،في
ّ
العربية املعاصرة التي بلغت معه
صلب األغنية
واحدة من ذرواتها النادرة.
اليوم نلتفت وراءنا من على رصيف ّ
املشيعني،
ّ
ونستعيد محطات على الطريق الطويل .وديع
الصافي تاريخ حافل من الحقب واألسماء،
أسعد السبعلي ومارون كرم ،إيليا أبو ماضي
وسعيد عقل ،فيلمون وهبي والرحابنة وزكي
ناصيف ،فريد األطرش ومحمد عبد الوهاب.
«عظيمة يا مصر» وسوريا وفلسطني .األرز
وبيت الدين« .مهرجانات فرقة األنوار» مطلع
الستينيات ،وقد صدر بعض أرشيفه على
أسطوانة ّ
رقمية في التسعينيات« .بعلبك» مع
ّ
ّ
فيروز ،و«موسم العز» مع صباح ،وحوارياته
مع نجاح سالم في أفالم محمد سلمان… حني
«عندك بحرية
محمد عبد الوهاب لحن
وضع له ّ
ً
قائالّ :
«ألحن
يا ريس» ،علق موسيقار األجيال
له إيه؟ ّأي حاجة يقولها حلوة!» .مغنية األوبرا
ّ
املصرية والناقدة الراحلة رتيبة الحفني ،كتبت
ّ
عن صاحب الحنجرة الذهبية« :ال نغالي إن قلنا
بأن صوت وديع الصافي أقوى أصوات الرجال
في العالم العربي بال استثناء ،مداه ديوانان
ونصف ديوان تقريبًا ،أي  18مقامًا أو نغمة.
ويهبط صوته ،بسهولة متناهية ،من أقصى
الحدة إلى أقصى الغلظ .هذا الصوت ضخم
جذل ،وفي الوقت نفسه رقيق رشيق…».
وديع ّ
تنحى اليوم ،فاسحًا الطريق أمام الورثة
والفنانني الشباب .هؤالء يجدون فيه أكثر من
ّ
ّ
املوسيقية
مطرب فريد ،إنه أحد رموز النهضة
ّ
العربية.

ع��ن ع�م��ر ن��اه��ز  92ع��ام��ًا ،رح ��ل ودي��ع
ال �ص��اف��ي (ودي� � ��ع ف��رن �س �ي��س1921 ،ـ� �ـ� �ـ
 )2013ب �ع��دم��ا أص �ي ��ب ب��وع �ك��ة ع�ن��د
ال �س��اب �ع��ة م ��ن ل �ي��ل أم� � ��س ،ح �ي�ن ك��ان
ف ��ي م� �ن ��زل ن �ج �ل��ه ط ��ون ��ي ،ف �ن �ق��ل إل��ى
مستشفى  Bellevueف��ي امل�ن�ص� ّ
�وري��ة
ح�ي��ث ف ��ارق ال �ح �ي��اة .ب��رح�ي�ل��ه حكاية
م ��ن ع �م��ر ل �ب �ن��ان ان� �ط ��وت .ح �ك��اي��ة فن
وعشق قاربت الـ  75عامًا من العطاء،
ب ��دأه��ا ف ��ي «رادي� � ��و ال� �ش ��رق» ف ��ي سن
ال �س��اب �ع��ة ع �ش��رة ( ،)1938وت� ّ�وج �ه��ا
بنجاحات كبيرة في املهرجانات ،بني
ّ
الخمسينيات،
بعلبك وجبيل أواخ��ر
وم�ط�ل��ع الستينيات .اب��ن ب�ل��دة نيحا
ال � �ش ��وف � ّ�ي ��ة ،م �ن �ه��ا ك ��ان ��ت ان �ط�ل�اق �ت��ه
األولى .هناك ،لفت انتباه أساتذته في
مدرسة الضيعة ،ثم في مدرسة اآلباء
امل�خ�ل�ص�ين ف��ي ب �ل��دة ج ��ون .ووص�ل��ت
أص� � ��داء ش �ه��رت��ه إل� ��ى أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م،
وح�م��ل أرب��ع جنسيات ه��ي امل�ص� ّ
�ري��ة،
والفرنسية ،والبرازيلية ،إضافة إلى
جنسيته اللبنانية.
وق� ��ع خ �ب��ر رح �ي �ل��ه ك��ال �ص��اع �ق��ة ع�ل��ى
م�ح�ب�ي��ه .ف ��ور إع�ل��ان ال �خ �ب��ر ،ام �ت�لأت
ص � �ف � �ح ��ات ال� � �ت � ��واص � ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
بعبارات التعزية وامل��واس��اة .املطربة
ال �ك �ب �ي��رة س �ع��اد ه��اش��م ن �ع��ت «ودي ��ع
الخسارة الكبيرة .حني أسمع صوته،
أتذكر لبنان بصخره وزهره وشموخ
أرزه» .تتذكر لقاءهما في «مهرجانات
األن ��وار» (أن�ش��أه��ا الصحافي ال��راح��ل
س �ع �ي ��د ف ��ري � �ح ��ة) ف � ��ي ال �س �ت �ي �ن �ي��ات.
ي � ��وم � �ه � ��ا ت � � �ح � ��دى أح � ��ده� � �م � ��ا اآلخ � � ��ر
بمواويل العتابا وأب��و الزلف ،وغنيا
م �ع��ًا «ودي ي ��ا ب �ح��ر ودي /ط��ول �ن��ا
بغيبتنا /ودي سالمي لبيت جدي/
ول �ل �ت��وت��ة ال �ل ��ي ب ��دارت � �ن ��ا» .وأش � ��ارت
هاشم إل��ى الصوالت وال�ج��والت التي
ّ
العربية،
قاما بها معًا ف��ي العواصم
ّ
منها الكويت ومصر ،مشيرة إل��ى أن
ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ال��راح��ل ج�م��ال عبد
ّ
اللبنانية
الناصر كان ي��زور السفارة
ف��ي م �ص��ر ،ل�ي�س�ت�م�ت��ع ب �ص��وت ودي��ع
وس� � �ع � ��اد .ل �ف��ت ص ��اح ��ب «ل� �ب� �ن ��ان ي��ا
قطعة سما» األنظار منذ كان صغيرًا.
خاله نمر العجيل كان أول من اكتشف
ّ
موهبته ،فعلمه ع��زف ال�ع��ود ،وأه��داه
آلة عود ،احتفظ بها حتى آخر أيامه.
ع��اش ط�ف��ول��ة م�ت��واض�ع��ة ،ودرس في
«م��درس��ة دي��ر امل�خ�ل��ص» ،وم��ا لبث أن

حكاية فن
وعشق قاربت
الـ  75عامًا من
العطاء،

توقف عن متابعة تحصيله العلمي،
ب�ع��دم��ا س��رق�ت��ه امل��وس�ي�ق��ى وال �ف��ن من
علمه ،فوجد في الغناء متعة وفرصة
مل �س��اع��دة وال� ��ده ع�ل��ى إع��ال��ة ال�ع��ائ�ل��ة.
وك � � ��ان أك � �ب ��ر أج� � ��ر ت� �ق ��اض ��اه ي��وم �ه��ا
ّ
ذهبية من الست نظيرة
ثماني ليرات
جنبالط (والدة كمال جنبالط) ،وكان
يومها ال يتجاوز الحادية عشرة.
ش��اءت ال �ظ��روف أن يحمل ل��ه شقيقه
ت ��وف� �ي ��ق ،ق �ص ��اص ��ة ورق ع� ��ن إع �ل�ان
مل �س��اب �ق��ة غ �ن��ائ� ّ�ي��ة ت �ن �ظ �م �ه��ا «إذاع� � ��ة
ل �ب �ن��ان» ال��رس �م �ي��ة امل �ع��روف��ة ي��وم��ذاك
بـ«إذاعة الشرق األدن��ى» .شارك وديع
في املسابقة ونال الجائزة األولى في
ال �غ �ن��اء م��ن ب�ي�ن  40م �ت �ب��اري��ًا .وك��ان��ت
ّ
اللجنة الفاحصة م��ؤل�ف��ة م��ن ميشال
خ � �ي� ��اط ،س �ل �ي��م ال� �ح� �ل ��و ،أل �ب �ي ��ر دي ��ب

ومحيي الدين سالم .وانتسب بعدها
إلى اإلذاع��ة ،التي كانت بمثابة معهد
فني ،ساعدته على إنضاج موهبته.
وهناك أطلق عليه اسم وديع الصافي
ً
ب ��دال م��ن ودي ��ع ف��رن�س�ي��س ،ك�م��ا أثبت
ّ
سريعًا تميزه ،وك��ان��ت أول��ى أغنياته
الخاصة «يا مرسال النغم».
يعد الشاعر أسعد السبعلي صاحب
بصمة مهمة في مشوار التعاون مع
الصافي .كانت البداية مع أغنية «طل
الصباح وتكتك العصفور» عام .1940
خ�ل�ال م �ش��واره ،ت �ع��اون م��ع مجموعة
كبيرة من الشعراء .وك��ان م��ارون كرم
أكثر من جمعه تعاون به ّ
امتد حتى
السنوات األخيرة من حياة كرم ،الذي
رح� ��ل ق �ب��ل ث�ل��اث س � �ن� ��وات .ق� ��دم إل �ي��ه
مئات األغاني ،أشهرها «بيت صامد

ب��ال�ج�ن��وب»« ،ال ان��ت راض� ��ي»« ،ن��دم»
(دق باب البيت عالسكيت)« ،مرسال
ال �ه��وى» .وف��ي ن�ه��اي��ة الخمسينيات،
انطلق العمل بني عدد من املوسيقيني
م��ن خ�لال «مهرجانات بعلبك» ،التي
ج �م �ع��ت ودي� � ��ع ال� �ص ��اف ��ي ،وف �ي �ل �م��ون
وه �ب ��ي ،واألخ ��وي ��ن رح �ب��ان��ي ،وزك ��ي
ن ��اص� �ي ��ف ،وول � �ي� ��د غ �ل �م �ي��ة ،وع �ف �ي��ف
رض � ��وان ،وت��وف �ي��ق ال �ب��اش��ا ،وس��ام��ي
الصيداوي وسواهم .أما لقاؤه األول
بعبد ال��وه��اب ،ف�ك��ان ع��ام  ،1944يوم
س��اف��ر إل ��ى م �ص��ر .م ��ع ب ��داي ��ة ال �ح��رب
اللبنانية ،غ��ادر ودي��ع إل��ى مصر عام
 ،1976ث� � ّ�م إل� ��ى ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ل�ي�س�ت�ق� ّ�ر
ع ��ام  1978ف��ي ب ��اري ��س .وك� ��ان س�ف��ره
اع �ت ��راض ��ًا ع �ل��ى ال� �ح ��رب ال� ��دائ� ��رة ف��ي
ل�ب�ن��ان ،كما ع��اش ف�ت��رة ف��ي ال�ب��رازي��ل.

ووحدها في مماته
َعشق الشام في حياتهّ ،
وسام كنعان
ً
ليت أحدهم يملك آلة للزمن ليعيدنا
إل ��ى ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات ،وت �ح��دي �دًا أي��ام
ال��وح��دة بني سوريا ومصر ،لنتابع
بمتعة مشهد الزعيم ال��راح��ل جمال
ع �ب��د ال �ن��اص��ر ي�س�ت�ق��ل ط��ائ��رت��ه من
ال� �ق ��اه ��رة إل� ��ى دم� �ش ��ق ،ك ��ي ي�ح�ض��ر
إحدى حفالت وديع الصافي .للراحل
حكاية طويلة مع عاصمة الياسمني
قد تكون بدايتها سنة  ،1952عندما
أط� �ل ��ق أغ �ن �ي ��ة ل �ح �ن �ه��ا ب �ن �ف �س��ه ه��ي
«عاللومة اللومة» من إذاعة دمشق.
قلب الراحل توقف عن النبض ،وهو
لطاملا خفق عشقًا للشام وهوائها.
مرة ،قال «أعتذر من الشعب اللبناني،
ف��ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري ي �ح� ّ�ب �ن��ي ح�ت��ى
ال �ق��داس��ة» .وب��ال�ف�ع��ل ،ك ��ان ألغ�ن�ي��ات

ال� �ص ��اف ��ي وق � ��ع خ � ��اص ف� ��ي ن �ف��وس
ال �س��وري�ي�ن ،ك�ل�م��ا اش �ت��دت امل�ص��ائ��ب
ع� �ل ��ى ع ��اص� �م ��ة األم� � ��وي� �ي��ن ،س�م�ع��ت
ص��وت��ه ي �ص��دح م ��ن ن ��واف ��ذ ال�ب �ي��وت
«ي��ا ابني ب�لادك قلبك عطيها وغير
ف �ك��رك م��ا ب�ي�غ�ن�ي�ه��ا» .ه��ي ال�ك�ل�م��ات
ال �ت��ي غ � � ّ�ردت ب �ه��ا امل�غ�ن�ي��ة ال �س��وري��ة
فرح يوسف فور انتشار خبر رحيل
الصافي أمس ،وكلما «راح الغوالي»
ف ��ي زم� ��ن امل � ��وت امل �ج ��ان ��ي ،ش��ارك �ه��م
العمالق بصوته وهو يصدح بهذه
األغنية.
ع ��رف امل �س��ؤول��ون ال �س��وري��ون قيمة
صاحب «يا بيت صامد بالجنوب»،
ف � ُ�اه� �ت ��م ال� �ق� �ص ��ر ال � �ج � �م � �ه� ��وري ب ��ه،
وأف� ��ردت ل��ه م�ك��ان��ة خ��اص��ة وح�ج��زت
ل ��ه دع � ��وات دائ� �م ��ة إل� ��ى م �ه��رج��ان��ات
وحفالت رسمية ،وكان يلبي الدعوة

س ��ري �ع ��ًا .ح �ت��ى ع �ن��دم��ا م � ��رض ذات
م ��رة ،أص ��ر ال��رئ �ي��س ال �س��وري بشار
األس� � ��د ع �ل��ى م �ع��ال �ج �ت��ه ع �ل��ى ن�ف�ق��ة
الدولة في مستشفيات دمشق سنة
 ،2008ف ��أث ��ار ق �ب��ول ال �ص��اف��ي حنق
ب� �ع ��ض ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن،
ّ
وح��اول��وا إع��ادت��ه إل��ى ب �ي��روت ،لكن
عائلته رفضت .ع��رف الصافي كيف
يحفظ ال��وف��اء ،فغنى «س��وري��ا وطن
السالم» .وعلى العهد ،بقي الصافي
وفيًا حتى بعد ان��دالع األح��داث ،فلم
ي�ن��اف��ق ول ��م ي��رك��ب امل��وج��ة ك�م��ا فعل
ك �ث �ي��رون ،ب��ل اخ �ت��ار م��وق�ف��ًا واض�ح��ًا
وغنى للرئيس األسد شخصيًا «إالك
ال أمل».
خ� �ب ��ر رح� �ي� �ل ��ه أم� � ��س ح� � � � ّ�ول م ��واق ��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي إل ��ى ج ��دران
ّ
ع ��ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا ال� �ن� �ج ��وم ال� �س ��وري ��ون

حنينهم إلى أغنياته ،وحزنهم على
ف ��راق ��ه ،وص� ��ورًا ن� ��ادرة ل ��ه ،وم�ق��اط��ع
خ ��اص ��ة م ��ن أغ �ن �ي ��ات ��ه ،إض ��اف ��ة إل��ى
ص� � ��ورة «س� �ل� �ط ��ان ال � �ط� ��رب» ج ��ورج
وس ��وف وه��و ي�ق� ّ�ب��ل ي ��ده .ك�ت��ب أيمن
زيدان على فايسبوك« :هي الذكريات
وال��دروب التي نزحت عني برحيلك.
كم سأشتاق إلى التجلي بعد غيابك
أي �ه��ا ال �ك �ب �ي��ر» ،ف�ي�م��ا اك�ت�ف��ت أص��ال��ة
نصري بصورة كبيرة جمعتها به،
ودعت له بالرحمة .وهنا ،انتبه أحد
ّ
الصحافيني إل��ى أن «ودي��ع الصافي
ب��رح �ي �ل��ك ّ
وح� � � ��دت ال � �س� ��وري �ي�ن ه ��ذا
املساء» .أما شكران مرتجى ،فكتبت
«رحل عصفور النهرين وليلى تبكي
بعدما راحو الغوالي ولبنان سيبقى
ق �ط �ع��ة س �م��ا وع �ل ��ى رم� ��ش ع�ي��ون�ه��ا
دموع الفراق».

