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فيروز ...

قيثارة الشرق

فيروز هي املطربة اللبنان ّية نهاد رزق ودي��ع ح��داد امللقبة
بفيروز ،ولدت في بيروت بتاريخ 1935/11/21م ،وبدأت
الغناء وه��ي ف��ي السادسة م��ن العمر عندما انضمت إلى
كورال اإلذاعة اللبنان ّية عام 1940م ،حيث قدمت العديد من
األوبريهات واألغاني التي يصل عددها إلى نحو  800أغن ّية مع
زوجها الراحل عاصي الرحباني ،وأخيه منصور الرحباني،
وتعتبر فيروز من أقدم الفنانني العامليني املستمرين إلى يومنا
هذا ،باإلضافة إلى كونها من أفضل األصوات العرب ّية والعامل ّية،
فقد نالت العديد من اجلوائز واألوسمة العامل ّية.
حياة فيروز الشخصية

ولدت املطربة فيروز في حارة زقاق البالط في بيروت ،ونشأت
وترعرعت في عائلة سريان ّية كاثوليك ّية فقيرة ،ويعود نسب
والدها وديع حداد إلى مدينة ماردين ،وكان عامالً في مطبعة
اجلريدة اللبنان ّية لوريون التي كانت وما زالت تصدر باللغة
الفرنس ّية حتى يومنا هذا ،وكانت والدتها ليزا البستاني لبنان ّية
مسيح ّية مارون ّية ،توفيت يوم تسجيل فيروز ألغن ّية «يا جارة
الوادي» التي حلنها محمد عبد الوهاب ،وبعد زواج فيروز من
عاصي الرحباني حتولت إلى الكنيسة األرثوذكس ّية الشرق ّية،
ولديها ولدان ،وابنتان ،وهم :عازف البيانو زياد الرحباني،
وليال الرحباني ،ورميا الرحباني ،وهالي الرحباني.

حياة فيروز الفنية
بدأت فيروز مسيرتها الفن ّية مبكرا ً في عام 1935م عندما

عملت كمغن ّية كورس في اإلذاع��ة اللبنان ّية ،واكتشف
صوتها املوسيقار محمد فليفل ،وضمها إل��ى فريق
اإلنشاد الوطني ،وكان حليم الرومي مدير اإلذاعة هو
من ألف أغانيها ،وانطلقت مسيرة فيروز الفن ّية بشك ٍل
ج��دي ع��ام 1952م عندما غنت بأحلان املوسيقار
عاصي الرحباني الذي تزوجها فيما بعد ،وشكلت
هذه الفترة مرحلة موسيق ّية جديدة في املوسيقى
العرب ّية عندما عملت مع األخوين رحباني ،حيث
مزجت في هذه املرحلة بني النمط الغربي والشرقي
واأللوان اللبنان ّية ،وساعد صوت فيروز االنسيابي
في االنتقال إلى أماكن جديدة من الغناء في كل مرة.
قدمت فيروز أغانٍ قصيرة حينما كانت األغاني
الطويلة ه��ي النمط ال����دارج ،وتنوعت
امل��واض��ي��ع ال��ت��ي غ��ن��ت ب��ه��ا ،حيث
غنت للحب ،ولألطفال ،وللقدس،
وللحزن ،والفرح ،واألم وللوطن،
كما أنها غنت للعديد من الشعراء،
وامللحنني ،وامللوك ،والرؤساء،
والعديد من املهرجانات الكبيرة
في العالم العربي ،وأطلق عليها
لقب «سفيرتنا إل��ى النجوم»
ال���ذي أط��ل��ق��ه عليها الشاعر
سعيد عقل إش���ارة إل��ى رقي
صوتها ومت ّيزه.
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