
فريوز  بإسم  املشهورة  حداد  نهاد  اللبنانية  املطربة  ُولدت 
أظفارها  نعومة  منذ  فريوز  بزغت  بريوت.  يف   1935 عام 
واإلجتماعي،  األرسي  محيطها  ضمن  الغنائية  بموهبتها 
محيط  يف  الغنائية  العروض  من  العديد  قدمت  حيث 

والجريان. األصدقاء 

املوسيقار  فريوز  صوت  اكتشف  عرش  الرابعة  عمر  يف 
حفل  يف  سمعها  عندما  فليفل  دمحم  املواهب  ومكتشف 
أعمال  وكيل  أول  أصبح  الذي  فليفل،  فمنحها  مدريس. 
الوطين  باملعهد  لاللتحاق  ودعاها  الالزم  التشجيع  لها، 
ملدة  فيه  درست  الذي  بريوت،  يف  للموسيقى  العايل 

أعوام. خمسة 

وهو  التجويد،  فن  تعلم  على  فريوز  فليفل  شجع 
وتالوة  السليم  بالنطق  الخاصة  القواعد  من  مجموعة 
يم. وبالفعل، عزز إتقان هذا الفن إجادة فريوز  القرآن الكر
املهارات  هذه  فسخرت  والرتتيل،  الفصحى  العربية  للغة 
من  متنوعة  أنماط  وإتقان  املوشحات،  غناء  يف  الجديدة 

الكالسيكية. العربية  املوسيقى 

حيث  اللبنانية،  اإلذاعة  يف  الفنية  مسريتها  فريوز  بدأت 
امللحن  قبل  من  توظيفها  بعد  كورس  كمغنية  عملت 
الفرتة قابلت فريوز  الرومي. خالل هذه  واملوسيقار حليم 
ين عايص ومنصور الرحباين، حيث بدأ الثاليث يف  املوسيقار
أنماط  وتسجيل  وكتابة  الغنائية  املرسحية  العروض  إنتاج 
“عتاب”  أغنية  أعمالهم  أشهر  ومن  األخرى.  املوسيقى 

اليت فتحت أمامهم أبواب الشهرة.

بعلبك  مهرجان  يف  لها  حفل  يف  جمهورها  فريوز  أبهرت 
بمثابة  العرض  هذا  وكان   .1957 صيف  يف  الدويل 
لتصبح  عاملياً  مشهورة  كفنانة  الفنية  مسريتها  انطالقة 
مسريتها  خالل  فريوز  أحيت  لبنان”.  “جوهرة  بعدها 
الفنية العديد من الحفالت يف جميع أنحاء العامل وعملت 
تطرح  واملؤلفني.  والشعراء  امللحنني  من  كبري  عدد  مع 
أغاين فريوز العديد من املوضوعات الرومانسية والوطنية، 

التقليدية. الشعبية  األناشيد  إىل  باإلضافة 

هل تعلم؟

كرث من 150 مليون أسطوانة  باعت فريوز أ
الفنانني  كرث  أ ألغانيها، مما يجعلها من 

العرب مبيعاً على اإلطالق.

معلومة ممتعة

الحجر  يعين  العربية  باللغة  “فريوز”  اسم 
عليها  أطلقه  وقد  الفريوزي،  يم  الكر

إن  قال  حيث  الرومي،  حليم  املوسيقار 
الثمني. بالحجر  يذكره  صوتها 

مصطلح موسيقي

قصيدة سمفونية: هو نوع من املوسيقى 
العربية املعروفة اليت نشأت يف األندلس، وتقوم 
على تلحني وغناء القصائد العربية الكالسيكية.

بالنسبة فـــيـروز “الفن 
يل كالصالة”


