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ّ
منى مرعشلي ...شمس المغارب روحت
علي العزير
أمــس ،رحلت الفنانة منى مرعشلي ( 1958ـ  /2016الصورة) إثر إصابتها بأزمة قلبية
ّ
ّ
حادة عن قليل من العمر وكثير من الذكرى .إنها سيدة الدهشة بغير جدال ...هكذا كانت
ّ
يــوم أطلت للمرة األولــى على الجمهور من منصة «استديو الفن» على شاشة «تلفزيون
لبنان» عام  ،1973لتذهل الـ ّ
ـذواقــة بنخبهم وعوامهم على حد ســواء .وهكذا استمرت في
أغانيها املتجددة التي ّ
جسدت استمرارية سيدة الطرب األصيل أم كلثوم .وهكذا باغتت
محبيها بانكفائها عن املسرح الغنائي في ذروة تألقها ،وهكذا أيضًا رحلت عن هذه الدنيا
بصمت ال يتقنه سوى الكبار الذين يغادرون ،بينما ينتظر قدومهم الجميع.
اختلف العمالقة من صناع املوسيقى العربية على أمور كثيرة ،لكنهم اتفقوا على استثنائية
صــوت منى مرعشلي .لــم يـتــردد أحــد منهم فــي اعتبارها إحــدى اللقى الـنــادرة فــي تربة
الغناء العربي ،كان مجيئها بالتزامن مع رحيل كوكب الشرق نوعًا من املصادفة القدرية
ً
املحببة .ملـ ّـرة نــادرة ،يبدو الدهر كريمًا إلى هذا الحد ،فيجود سريعًا بما ّ
ضن به طويال.
ّ
بمجرد سماعه صوتها ،لم يتردد املوسيقار األسطوري ّ
ّ
سيد مكاوي في القول عنها إنها
«موهبة خطيرة ،تحتاج إلى ما يليق بها من ألحان»...
وهي شهادة كان كثيرون من أهل الغناء املخضرمني
ّ
يتمنون سماعها من صانع لألغنية بحجم الرجل.
أمــا امللحن املــذهــل بليغ حمدي الــذي اتصف بمزاجه
تسخيف الكثير من العالمات
الصاخب ،وجرأته على ّ
اإلبــداعـيــة املكرسة ،فقد تخلى عــن نــزق معهود عنه
ّ
للتفرغ للموهبة الشابة التي دخلت
ُليعلن استعداده
معترك االحـتــراف لحظة إطاللتها من نافذة الهواية.
كذلك أبدى امللحن الرصني محمد سلطان رأيًا لم يعتد
ّ
أن يصدر ما يشبهه :إنها من طينة الكبار ...وصوتها
يستدعي رعاية خاصة .منذ خطواتها الفنية األولى،
اقتحمت منى مرعشلي أسوار الغناء العالية ،المست
ً
عرش السيدة أم كلثوم التي تربعت طويال على القمة
من دون منازع .واليوم بعدما ختم الزمن دورتــه ،لن
ّ
يكون صعبًا أو مبالغة االستنتاج أنه لم يكن بني أم كلثوم ومنى مرعشلي صوت أنثوي
ّ
يستحق أن يقارن بصوت واحدة منهما .ما يجدر التنبه له جيدًا أن منى مرعشلي كانت،
منذ ّأول إطاللة لها ،تفتقر إلى املقاييس الجسدية املتعارف عليها في صناعة النجوم ،اإلناث
خاصة ،لكن خصوصيتها تلك لم تمثل عائقًا أمام ارتقائها ّ
سدة الشهرة بسرعة ملحوظة،
أمكنها تحقيق نجومية باهرة خالل فترة قياسيةّ ،
وتعي عليها جراء ذلك خوض منافسة
مع آخرين ،أخريات للدقة ،يتفوقن عليها بمواصفات الهندسة الجمالية .لكنها لم تجد
صعوبة في شق طريقها نحو القمة دونما عناء ،بل لعلها استطاعت أن تحيل ما تصنفه
الـعــادات نقطة ضعف معيقة للنجومية إلــى عامل تمايز ساهم فــي منحها خصوصية
تضاف إلى قدراتها الصوتية الباهرة .ومن أشهر أغانيها «تركني انسالي اسمي» ،و«أنسى
الدنيا» ،و«سافر يا حمام» ،و«سألت كل مسافر» ،و«عاشرت كل الحبايب» ،و«عجايب»،
و«علشان عيونك» ،و«لك شوقة» ،و«ليه تحلف بعيني» ،و«مالي ومالك» ،و«ياللي رايدني»،
و«ياما وياما وياما» ،إضافة إلى «ما تصدقش كالم الناس» ،و«يا حبيب الــروح» ،و«ليالي
زمان» ،و«شمس املغارب» ،و«حاسب قبل ما تهجر» ،و«جمال األسمر الساحر».
برغم الفترة الزمنية املتواضعة نسبيًا التي منحتها الحياة ملنى مرعشلي ،تمكنت من أن
تحفر لنفسها مكانًا ومكانة في صميم الذاكرة الجامعة ،بما يلزم أي عملية تأريخ فني
أن تفرد لها مساحة واسعة من صفحاته ،سيتعني على ذلك التاريخ أن يروي كيف أمكن
لفتاة خجولة ،متواضعة املظهر أن تدير األعناق الشامخة ،وأن تثير الدهشة في العيون
ً
التي اعتادت التحديق بعيدًا .سنتذكرك طويال منى ،سنستعيد كلمات أغنياتك التي أتقنت
اختيارها ،لكننا لن ننسى اسمك يومًا...

احتفال أهالي بليدا
بمهرجان بئر شعيب
لم تفت املهرجانات بليدا (قضاء
مرجعيون) .جارة الجليل ّ
أجلت
مهرجانها إلى هطول املطر
ّ
وعلقت فرحها بتنظيف بئر
شعيب؛ إرثها الذي يحاول العدو
اإلسرائيلي سرقته .بإصرار
من البلدية ،تحلق أهالي بليدا
ّ
حول البئر ،نظفوها قبل تفجر
الينابيع الجوفية وامتالئها
بمياهها .البئر امللتصقة
بذاكرة األجداد عندما كانت
مرتعًا ألفراحهم والتنزه ورعي
املواشي وملء الجرار ،انتزعها
منهم العدو خالل االحتالل.
وعدا عن سرقة مياهها ،منع
العدو األهالي بعد عدوان
 2006من االقتراب إما بزرع
األلغام أو تهديدهم بالرصاص
أو مستعينًا باليونيفيل.
أخيرًا ،فرض األهالي إرادتهم،
واستعادوا حلقاتهم القديمة.
نظفوا البئر وأنشدوا وانتظروا
امتالءها باملطر.

ّ
وخ في «ميوزكهول»
فر
ّ
َ
ُسر من ...سمع
بعدما كشف عنه النقاب أخيرًا
في «دو براغ»ُ ،يطلق املوسيقي
اللبناني توفيق فروخ ( 1958ـ
الصورة) ألبومه الجديد Villes
( Invisiblesمدن غير مرئية)
غدًا األربعاء في حفلة يحييها
في «ميوزكهول» بالتعاون
ّ
مع «نادي لكل الناس» .ألف
ّ
ووزع وأنتج فروخ ألبومه
ّ
السادس املؤلف من  13مقطوعة
عبارة عن مزيج من األنماط
واإليقاعات .وفي العمل،
ّ
يوجه توفيق أيضًا تحية إلى
املوسيقار محمد عبد الوهاب
عبر إعادة توزيع Rio de Cairo
املقتسبة من «أنا والعذاب
وهواك».
إطالق  Villes Invisiblesلتوفيق
ّ
فروج ـ غدًا األربعاء ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «ميوزكهول» (ستاركو ـ
وسط بيروت).
لالستعالم01/999666 :

تواقيع «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»
ّ
اليوم  6كانون األول (ديسمبر)
توقيع روايــة «العروبة ركـ ُ
ـاز ّ
األمــة» لفؤاد
◄
خليل ـ ـ بــن الـســاعــة الـخــامـســة بـعــد الظهر
ً
مساء ـ جناح «دار اآلداب».
والثامنة
◄ ت ــوق ـي ــع ك ـت ــاب «ح ـك ــاي ــة ح ـ ــرب :ال ـح ــرب
على سوريا  2011ـ  »2016ـ ـ بني الساعة
ً
مساء ـ جناح
الخامسة بعد الظهر والسابعة
«دار أبعاد».
◄ ن ــدوة حــول كـتــاب ّ
«األم ــة اللبنانية ـ ـ من
امل ـص ــال ــح األج ـن ـب ـيــة إل ــى ال ــوق ــائ ــع املـحـلـيــة»
إلسماعيل األمني بمشاركة الوزير السابق
ونائب رئيس حزب «الكتائب» سليم الصايغ
والكاتب والصحافي نصري الصايغ ،على
أن يــديــرهــا ن ـهــاد حـشـيـشــو ـ ـ م ــن الـســاعــة
الـســابـعــة وال ـن ـصــف حـتــى الـتــاسـعــة مـسـ ًـاء
ـ ـ قــاعــة امل ـحــاضــرات الـصـغــرى .يـلــي الـنــدوة
احـتـفــال لتوقيع الـكـتــاب فــي جـنــاح «شركة
املطبوعات للتوزيع والنشر».
◄ توقيع كتاب «املنظور الروائي في روايات
أحـ ـ ــام م ـس ـت ـغــان ـمــي» ل ـه ــدى وزنـ ـ ــي ـ ـ ـ بــن
الـســاعــة الـســادســة والـثــامـنــة مـسـ ًـاء ـ ـ جناح
«دار عالم الفكر».
◄ تــوقـيــع كـتــاب «س ـكــون الـقـضــاء وحــركــة
اإلعالم» لرمزي ج .النجار ـ بدءًا من الساعة
الــرابـعــة والـنـصــف بعد الظهر ـ ـ جـنــاح «دار
الفارابي».
ّ
غدًا  7كانون األول (ديسمبر)

ً
مساء ـ جناح
الخامسة بعد الظهر والثامنة
«دار اآلداب».
◄ توقيع اإلص ــدار الـسـنــوي الــورقــي األول
ّ
ل ـ «مـجــلــة اآلداب» (رئ ـيــس الـتـحــريــر سماح
ً
مساء ـ جناح
إدري ــس) ـ ـ الساعة السابعة
«دار اآلداب».
◄ توقيع روايــة ّ
«العرافة» ألحمد علي زين
ـ ـ بــن الساعة الـســادســة والثامنة مـسـ ًـاء ـ
جناح «دار الساقي».
◄ محاضرة وتوقيع كتاب «الـتــوراة تثبت
أن فلسطني أرض عربية» لدعاء الشريف
ـ ـ ـ ب ــن ال ـســاب ـعــة وال ـتــاس ـعــة م ـس ـ ًـاء ـ ـ ـ قــاعــة
املحاضرات.
◄ توقيع «ن ـظــرات فــي الثقافة العرفانية»
للشيخ عباس الكعبي ـ بني الساعة السابعة
وال ـتــاس ـعــة م ـســاء ـ ـ ـ ج ـنــاح «دار امل ـعــارف
الـحـكـمـيــة» .ي ـشــارك فــي االح ـت ـفــال محقق
ّ
ومقرر الكتاب الشيخ حسني األكرف.
ّ
 9كانون األول (ديسمبر)
◄ تــوقـيــع روايـ ــة «وهـ ـ ُـم الـ ـح ــدود ...معركة
الـقـصـيــر» ملـحـمــد مـحـســن ـ ـ ـ ب ــن الـســاعــة
ً
مساء ـ جناح
الخامسة بعد الظهر والثامنة
«دار اآلداب».
◄ توقيع روايــة «كــان غ ـدًا» لهالل شومان
ـ ـ بــن الـســاعــة الـســادســة والـثــامـنــة مـسـ ًـاء ـ
جناح «دار الساقي».
◄ توقيع كـتــاب «أوراس ـيــا وال ـغــرب» لجما
واكـيــم ـ ـ بــن الساعة الخامسة بعد الظهر
ً
مساء ـ جناح «دار أبعاد».
والثامنة
◄ تــوقـيــع كـتــاب «ف ــوق أرض لـبـنــان» الــذي
يـضــم قصصًا قـصـيــرة مــن تــألـيــف عماد
ب ـ ّـزي ـ ـ ب ــن ال ـســاعــة ال ـســادســة وال ـعــاشــرة
ً
مساء ـ جناح «شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر».
◄ تــوق ـيــع ك ـتــاب «سـيـكــولــوجـيــا ال ـت ـطـ ّـرف
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب :ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلرهــاب ـيــة» لفيصل عـبــاس ـ ـ بــن الساعة
الـســابـعــة والـتــاسـعــة م ـســاء ـ ـ ـ ج ـنــاح «دار
املعارف الحكمية».
ّ
 10كانون األول (ديسمبر)

◄ تــوق ـيــع روايـ ـ ــة «أورويـ ـ ـ ــل ف ــي الـضــاحـيــة
ال ـج ـنــوب ـيــة» لـ ـف ــوزي ذبـ ـي ــان ـ ـ ـ ب ــن ال ـســاعــة

◄ توقيع روايــة «نساء كازانوفا» لواسيني
األعــرج ـ ـ بني الساعة الخامسة بعد الظهر

◄ توقيع رواية «أصل العالم» لوليد السابق
ـ بني الساعة الخامسة بعد الظهر والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار اآلداب».
ّ
◄ توقيع رواية «ميتافيزيق الثعلب» لعباس
بيضون ـ ـ بــن الساعة الـســادســة والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار الساقي».
◄ نـ ــدوة وتــوق ـيــع رواي ـ ــة «راق ـص ــة داع ــش»
ألسماء وهبي ـ بني الساعة الخامسة بعد
ً
مساء ـ قاعة املحاضرات.
الظهر والسابعة
◄ توقيع كتاب «ال أحد يضيع في بيروت»
لعناية جابر ـ بني الساعة السادسة والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار عالم الفكر».
ّ
 8كانون األول (ديسمبر)

«الثقافي الجنوبي»:
ّ
تحوالت العالم العربي
يدعو «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» إلى حضور ندوة
ّ
«تحوالت العالم
حول كتاب
العربي في منطقها التاريخي ـ
عبء الحرية الذي ال
ُيحتمل» الصادر حديثًا
لفؤاد مرعي (الصورة) عن
«مكتبة الفقيه» .الندوة التي
يديرها األكاديمي عبد املجيد
زراقط ،تجرى في ّ
مقر املجلس
البيروتي بمشاركة الكاتب
محمود حيدر واألكاديمي
وليد عربيد.
ندوة حول ّ
«تحوالت العالم العربي
في منطقها التاريخي» :الخميس
 8كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
ً
ـ الساعة السادسة مساء ـ قاعة
«املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
في بيروت (نزلة برج أبو حيدر ـ
خلف محطة «توتال») .لالستعالم:
01/703630
أوwww.althakafi-aljanoubi.com

ً
مساء ـ جناح «دار اآلداب».
والثامنة
◄ تــوقـيــع رواي ـ ــة «م ـ ــرام» ل ـفــدى أب ــو شـقــرا
عطالله ـ ـ بــن الـســاعــة الـســادســة والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار الساقي».
◄ توقيع كتاب «وطن بمالمح عشق» ملحمد
مــاجــد ص ـفــوان ـ ـ بــن الـســاعــة الــراب ـعــة بعد
ً
مساء ـ جناح «دار أبعاد»
الظهر والسادسة
◄ توقيع كتاب «في شواطي الريح والغبار»
ل ـل ــؤي زي ـت ــون ــي ـ ـ ـ ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء ـ جناح «دار أبعاد».
والثامنة
◄ توقيع كتاب ّ
«األمة اللبنانية ـ من املصالح
األجـنـبـيــة إلــى الــوقــائــع املـحـلـيــة» إلسماعيل
األمني ـ من الساعة السابعة والنصف حتى
ً
مساء ـ جناح «شركة املطبوعات
التاسعة
للتوزيع والنشر».
◄ توقيع كتاب «نقد املثقف املعاصر» لبتول
الخنساء (رؤي ــة علي ح ــرب) ـ ـ بــن الساعة
ال ـســاب ـعــة وال ـتــاس ـعــة م ـســاء ـ ـ ج ـنــاح «دار
املعارف الحكمية».
ّ
 11كانون األول (ديسمبر)
◄ ت ــوق ـي ــع كـ ـت ــاب «إن ـت ـك ــاس ــة اإلن ـت ـفــاضــة
العربية :أعراض مرضية» لجلبير األشقر ـ
بني الساعة الرابعة والخامسة بعد الظهر ـ
جناح «دار الساقي».
◄ توقيع كتاب «بــروتــوكــول» آلمــال البابا ـ
ً
مساء ـ جناح
بني الساعة السادسة والثامنة
«دار الساقي».
◄ توقيع رواية «فراشة التوت» للونا قصير
ـ ـ بــن الـســاعــة الـســادســة والتاسعة مـسـ ًـاء ـ
جناح «دار أبعاد».
ّ
 12كانون األول (ديسمبر)
◄ توقيع كـتــاب «مـنــام امل ــاء» (سـيــرة ذاتية
ل ـل ـح ــروف) ل ـخ ـيــرات ال ــزي ــن ـ ـ ب ــن الـســاعــة
ً
مساء ـ جناح «دار عالم
السادسة والثامنة
الفكر».
توقيع ديوان «ما لم يقله لي» لفاديا ّ
بزي ـ
◄
ً
مساء ـ جناح
بني الساعة السادسة والثامنة
«دار عالم الفكر».
ّ
 13كانون األول (ديسمبر)
◄ توقيع ديــوان «قصائد إفتراضية» ـ بني
ً
مساء ـ جناح
الساعة السادسة والتاسعة
«دار أبعاد».

