وديـــــع “الغــناء له رسـالة،
الصــايف له ابعــاد وقيــم”.
وديع الصايف مطرب وملحن لبناين ولد عام 1921
يف لبنان .كان الصايف رمزاً ثقافياً وأسطور ياً يف جميع
أنحاء العامل العريب وما وراءه ،بسبب صوته القوي
وموهبته املوسيقية.
بدأ وديع الصايف رحلة استكشاف عامل املوسيقى يف
التاسعة من عمره بعد انتقاله إىل بريوت حيث بدأ
الغناء يف جوقة ثم درس بعدها يف معهد بريوت
للموسيقى .وفيها تعلم وديع الصايف العزف على
مجموعة من اآلالت الوتر ية اليت ظل يستخدمها
طوال حياته املهنية خالل عروضه الغنائية يف املسارح.
أما يف سن السابعة عرش ،فقد فاز وديع الصايف يف
مسابقة غنائية كانت برعاية شبكة اإلذاعة اللبنانية
ومنها بدأ بمسريته املوسيقية الناجحة.
يف عام  1947انتقل وديع الصايف إىل الرباز يل لبضع
سنوات حيث كان يقوم بالتلحني والغناء للجمهور
اللبناين الكبري هناك .ويف خالل الحرب األهلية يف
لبنان من سنة  1975إىل  1990أمىض وديع الصايف
الكثري من الوقت يف السفر إىل الخارج .وكانت لرحالته
تأثري كبري على ممارسته الفنية حيث أنه غالباً ما كان
يجمع بني األلحان اللبنانية واألصوات الحرض ية اليت
كان يستلهمها من موسيقى الثقافات األخرى.
اشتهر وديع الصايف بصوته القوي الفر يد ونطاقه
الصويت املذهل .كان ذو تأثري قوي يف تطوير املوسيقى
الشعبية اللبنانية الحديثة ونرشها يف العامل العريب.
ساهم بأ كرث من  3000أغنية للموسيقى العربية يف
العديد من املوضوعات كحب الوطن وغريها .أيضاً قام
بتلحني العديد من هذه األغاين لكنه تعاون أيضاً مع
ملحنني ومغنيني عرب معروفني مثل صباح وفريوز
ودمحم عبد الوهاب .ارتجاالته الصوتية املعروفة باملوال
حازت على اعجاب الجماهري يف جميع أنحاء العامل
العريب وخارجه .يعترب وديع الصايف أحد أهم مصادر
اإللهام الفين ألجيال الفنانني املاضية والحارضة.

هل تعلم؟
غىن الفنان وديع الصايف أغاين بلغات أخرى
مثل الفرنسية والربتغالية واإليطالية.

معلومة ممتعة
يف عام  2011قامت لبنان بإصدار
طوابع بر يدية تكر يماً لوديع الصايف.
مصطلح موسيقي
املوسيقى الشعبية :هي املوسيقى
التقليدية ملنطقة معينة أو مجموعة من
الناس ويتم بالعادة تناقلها شفوياً من
جيل إىل جيل.

