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  (فيروز)نهاد حداد 

ولدت فيروز في حارة زقاق البالط في مدينة بيروت في لبنان لعائمة 
كان قد نزح مع  [2]والدىا وديع حداد سرياني األصل. فقيرة الحال

عائمتو من مدينة ماردين الواقعة في تركيا حاليا، وعمل الحقا في 
ني توفيت في نفس ووالدتيا مارونية تدعى ليزا البستا. مطبعة ببيروت

اشتيرت منذ صغرىا بغنائيا بين أفراد العائمة ". يا جارة الوادي"اليوم الذي سجمت فيو فيروز أغنية 
كمغنية كورس في اإلذاعة المبنانية عندما  0431بدأت عمميا الفني في عام . وفي تجمعات الحي

وألف ليا . غاني الوطنيةإكتشف صوتيا الموسيقي محمد فميفل وضميا لفريقو الذي كان ينشد األ
حميم الرومي مدير اإلذاعة المبنانة أول اغانييا ومن ثم عرفيا عمى عاصي الرحباني الذي أطمقيا 

 .[3]في عالم النجومية 

عندما بدأت الغناء لعاصي الرحباني، وكانت األغاني التي  0441وكانت انطالقتيا الجدية عام 
غنتيا في ذلك الوقت تمأل كافة القنوات اإلذاعية، وبدأت شيرتيا في العالم العربي منذ ذلك 

كانت أغمب أغانييا آنذاك لألخوين عاصي ومنصور الرحباني الذين يشار ليما دائما . الوقت
 .ألخوين رحبانيبا

وىو مقعد،  0441عام  هاليثم  0445عام  زيادتزوجت من عاصي، وأنجبت منو  0444وفي 
 .0454عام  ريماوأخيرًا ( 0411والتي توفيت بعام ) 0451عام  ليالثم 

قدم األخوين رحباني معيا المئات من األغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية وذلك 
وقوة المعنى عمى عكس األغاني العربية السائدة في ذلك الحين والتي كانت  لتميزىا بقصر المدة

تمتاز بالطول، كما إنيا كانت بسيطة التعبير وفي عمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع، حيث 
غنت الحب واألطفال، ولمقدس لتمسكيا بالقضية الفمسطينية، ولمحزن والفرح والوطن واألم، وقدم 

ذه األغاني ضمن مجموعة مسرحيات من تأليف وتمحين األخوين رحباني وصل عدد كبير من ى
عددىا إلى خمس عشرة مسرحية تنوعت مواضيعيا بين نقد الحاكم والشعب وتمجيد البطولة والحب 

 .بشتى أنواعو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9)#cite_note-annahar-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9)#cite_note-3


وقد غنت لعديد من الشعراء والممحنين ومنيم ميخائيل نعيمة بقصيدة تناثري وسعيد عقل بقصيدة 
يشة وغيرىا، كما إنيا غنت أمام العديد من المموك والرؤساء وفي أغمب الميرجانات العب الر 

الذي أطمقو عمييا " سفيرتنا إلى النجوم"وأطمق عمييا عدة ألقاب منيا . الكبرى في العالم العربي
 .الشاعر سعيد عقل لمداللة عمى رقي صوتيا وتميزه

ة مع مجموعة ممحنين ومؤلفين من خاضت تجارب عديد 0415بعد وفاة زوجيا عاصي عام 
أبرزىم فممون وىبة وزكي ناصيف، لكنيا عممت بشكل رئيسي مع ابنيا زياد الذي قدم ليا مجموعة 

كبيرة من األغاني أبرزت موىبتو وقدرتو عمى خمق نمط موسيقي خاص بو يستقي من الموسيقى 
 .العربية والموسيقى العالمية

 .يد من األلبوماتوقد أصدرت خالل ىذه المرحمة العد
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