
“In my view, the composer, 
just as the poet, the sculptor 
or the painter, is in duty 
bound to serve Man, the 
people. He must beautify 
human life and defend it.” 

Sergei 
Prokofiev

كانت  صباح،  بإسم  املعروفة  الفغايل،  جرجس  جانيت 
بريوت.  يف   1927 عام  ولدت  لبنانية  وممثلة  مغنية 

العريب،  العامل  يف  املغنيات  أشهر  كواحدة من  عرفت 
وحياتها  بالحياة،  النابضة  الفنية  بمسريتها  واشتهرت 

للجدل. املثرية  الشخصية 

األوىل  أغنيتها  أطلقت صباح  الثالثة عرش،  يف سن 
اللبنانية- واملمثلة  األفالم  مخرجة  انتباه  لفتت  اليت 

عقد  بتوقيع  الفور  على  قامت  اليت  داغر،  آسية  ية  املرص
مثلته  فيلم  أول  كان  أفالم.  ثالثة  لتصوير  مع صباح 

الذي  الفيلم  )1945( وهو  واحد”  له  “القلب  بعنوان 
الحني  ذلك  ومنذ  النجومية،  إىل  الفنية  مسريتها  أطلق 
“صباح”  الفيلم،  يف  شخصيتها  باسم  معروفة  أصبحت 

لها. مرسحية  ككنية  رسمياً  اإلسم  بتبين  قامت  وبالتايل 

يف  والتمثيل  الغناء  يف  املهنية  حياتها  صباح  بدأت 
حيث  املوسيقية،  واملرسحيات  السينمائية  األدوار 

إىل جانب مشاهري مثل  أفالم  شاركت يف بطوالت 
باإلضافة  حافظ.  الحليم  عبد  املرصي  واملمثل  املطرب 

ذلك  بما يف  يني،  األسطور امللحنني  من  عدد  مع  لعملها 
ساعداها  اللذان  السنباطي،  ياض  ور الوهاب  عبد  دمحم 

الصويت. يب  التدر يف 

جعلها  ما  هو  الفاتن  وأسلوبها  يد  الفر صباح  صوت 
كانت  لبنان ومرص.  يف  واملمثالت  املطربات  أفضل  من 

من  متنوعة  مجموعة  يف  الغناء  يف  بطالقة  تتمزي 
بشكل  متخصصة  كانت  ولكنها  الغنائية  األساليب 
املعروفة  اللبنانية  ية  الفولكلور املوسيقى  يف  خاص 

املوال. باسم 

قبل  من  يمها  تكر وتم  الجوائز  من  العديد  صباح  نالت 
صباح  أعمال  اشتملت  العريب.  العامل  قادة  من  العديد 
يقل  ال  ما   2014 الواسعة قبل وفاتها يف عام  الفنية 

كرث  وأ فيلماً   80 كرث من  وأ 25 مرسحية موسيقية،  عن 
أغنية.  3000 من 

هل تعلم؟

الذين  العرب  املغنني  أوائل  كانت صباح من بني 
املشهورة  املرسح  على خشبات  عروضاً  قدموا 
يس ودار األوبرا  بار أوملبيا يف  عاملياً مثل مرسح 

يف سيدين. 

مصطلح موسيقي

املّوال: أسلوب غناء تقليدي يف املوسيقى 
الشعيب. والشعر 

الطبقات، صبــاح لكل  بغين  “أنا 
الشارع وإلبن  إلبن 

الطبقات” لكل  البيت، 

معلومة ممتعة

أحد أشهر ألقاب صباح هو الشحرورة، والذي 
يعين “طائر الغناء”، وهو مستوحى من اإلسم 
الوادي،  الشاعر الشعيب شحرور  املستعار لعمها 

والذي كان يعرف ب”طائر الوادي”. 


