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ثقافة وناس

في ذكراه الثالثين

على
الغالف

من الشعب
وإلى الشعب

ّ
مكانه اليوم بين الملحنين الخالدين

بيار أبي صعب
ثالثون عامًا؟ ال نكاد نصدق أن كل هذا الوقت ّ
مر على رحيل
ّ
عاصي .يقال إن الكبار ال يرحلون ،بل يحومون حولنا،
يتلصصون على حياتنا ،ويستوطنون وجداننا ،يرافقون
ّ
لحظات الفرح واألسى والغضب والنشوة واألحالم غير
ّ
ويعششون
الخفية على ّأيامنا،
املكتملة ،يتركون بصماتهم
ّ
في لحظات ّ
معينة من عمرنا الهارب .هذا الكالم ينطبق على
ّ
الفنانني الذين صاغوا الوجدان الشعبي والثقافة الوطنية…
ّ
وبالتحديد على عاصي الرحباني ( 1923ـ  .)1986عمالق
عاش في جلد رجل بسيط ،يشبهنا ويختزن حكاياتنا .رجل
حساس وخصب ونزقّ ،
يحول كل ما يلمسه إلى أغنيات
ّ
ومسرحيات .اخترع لنا لغة ،ووطنًا من أوهام ،وقصص حبّ
ال تنتهي ،وقرية ّ
أبدية يتصارع فيها الخير والشر ،ووطنًا
ّ
نموذجيًا من الكرتون نفسه الذي تصنع به ديكورات املسرح.
ّ
املنسية «على سطح الجيران»…
وجمد الزمن عند الطفولة
ّ
ورحل ّأول الصيف ،في التاريخ الذي كان وزير فرنسي قد
ّ
طوبه ،قبل أربع سنوات ،عيدًا للموسيقى .منذ ذلك الحني
نحيي ذكرى عاصي ونحتفل بـ«عيد املوسيقى» ونستقبل
الصيف في اليوم نفسه .لكن أين كنا كل هذه املدة؟ وملاذا
لم ننتبه إلى الوقت ينسل من بني ّأصابعنا؟ كل ّشيء ّ
تغير،
واألمور على حالهاّ .
تغيرت أسماء السماسرة والقتلة والطغاة،
ّ
ُ
تعاقب املخاتير ورؤساء البلدية ،وسرقت «جرار» كثيرة،
وما زال «الغريب» ينشر الذعر في الوعينا الجماعي ،وما
زالت السيارة «مش عم تمشي» رغم كثرة «الدفشات» .وكم
مدلج مات أمام البوابة! ولبنان هذه الكذبة التي صارت زملة ـ ـ
مثل راجح في «بياع الخواتم» ـ ـ يحاول جاهدًا أن يبقى وطن
ّ
الرحبانية.
األوبريت
ّ
نستعيد اليوم عبقري املؤسسة الرحبانية ،في زمن الطوفان،
كأننا نتمسك بالثوابت التي يرمز إليها ويمثلها ،كأننا ّ
نحج
ّّ
ّ
ّ
الجوهرية ،وهشاشته،
إلى الزمن السعيد على رغم ثغراته
وكل األخطاء واألكاذيب والتنازالت التي أوصلتنا إلى هنا.
حني نبحث عن إحياء الذاكرة املضيئة ،عن صحوة ّ
وطنية،
ومكة وبغداد
عن الشعر والجمال ،عن القدس والشام ّ
واألندلس ،عن رندلى ويارا وجلنار ،عن راحة البال والطمأنينة
الحب ّ
والبساطة ،وحتى عن السذاجة األولى صنو ّ
األول ،نرى
ّ
الرحابنة .نقول عاصي ،ونفكر باملؤسسة الرحبانيةّ
أمامنا
ّ
والفنانة
منصور،
الكبير
والراحل
عاصي،
الثالثة،
بأقانيمها
ّ
الخالدة فيروز التي ما زلنا نطالبها بالكثير .نقول عاصي،
ونفكر بزياد االبن الرهيب املعتكف في الصمت ،وقد زعزع
ّ
أسس وطن األوبريتّ ،
وتوج التركة العظيمة بوعيه النقدي
والسياسي… ّ
وتحيته «إلى عاصي» .عاصي كل هؤالء،
ّ
وغيرهم أيضًا .في الضوء ،وخلف الستارة املخملية حيث
ّ
الرحبانية الكبيرة والصغيرة .ريما
فعال .العائلة
تحدث األمور ً
املؤتمنة على األلبوم العائلي ،والتي تطالعنا اليوم بفيلم جديد،
يحفر في الوجدان الجماعي… عاصي هو ذلك الجذع الصلب
الذي تدين له املوسيقى العربية بالكثير .ما زال حاضرًا بيننا،
على األثير ،وفي األسطوانات القديمة ّ 33لفة التي تعود اليوم
املدمجة ،وعلى اليوتيوب
إلى الواجهة ،وفي أكداس األقراص
وفي لوائح الـ mp3التي ال تنتهي .في ّأرشيفات ّ
سرية نعرفها
وال نعرفها .وعلى لسان الناس ،هؤالء الذين استقى منهم
الرحبانيان ما أبدعاه من قصائد وألحان.
مرددين مع فيروز التي
نستعيد عاصي في الذكرى الثالثنيّ ،
غنت له يوم تعب دماغه ،من كلمات منصور وألحان زياد ابن
ّ
عنك يا حبيبي» .إنه هنا
الناس
«سألوني
عشرة:
السابعة
ّ
أكثر من أي وقت مضى ،عاصي .وسط هذا الخراب العظيم
الذي يلف املنطقة ،وسحب الدخان الكثيفة في سماء لبنان.
نستعيد صورة «األب» بعدما تساقطت التماثيل وانهارت
ّ
اللبنانية .أي
األساطير ،وسط غياب مخجل ،فظيع ،للدولة
دولة؟ دولة قاطعي الطرق ،وملوك الطوائف؟ الدولة البائسة
التي يحكمها سماسرة وقوادون ولصوص ،كما تختصرها
أغنية «بهالبلد كل شي بيصير» ،من الطبيعي أال تعرفك…
وإن عرفتك فلن ّ
تحبك! لكن ما ّ
هم؟ من بيروت ودمشق
حتى جبل الشيخ ودير الزور وحيفا
وتونس والجزائر… ّ
املحتلة ،نتوارث أغنياتك .تمثالك الحقيقي في وجدان الشعب.
ّ
كأي فنّان عظيم على امتداد التاريخ.

عاصي وفيروز في الستينيات ...مسيرة صاخبة وقصة فريدة

بشير صفير
ّ
ُيـ ــروى عـلــى سبيل الـنـكـتــة أن طــالـبــا في
ـوات فــي
م ـع ـه ـ ٍـد م ــوس ـي ـق ــي أمـ ـض ــى س ـ ـنـ ـ ٍ
الدراسة مركزًا جهوده على مادة التأليف.
ّ
أراد أن ي ـص ـبــح مــؤل ـفــا خ ـلــوقــا مـســلـحــا
وبتوقيع
بشهادة ممهورة بختم املعهد
ٍ
مدير
ـه،
ـ
ب
ـ
ح
ـق كشخصية صــا
آس ـ ٍـر وواثـ ـ ٍ
َ
املوسيقى .لــم يــرض
ـي
ـ
ف
الدكتور
املعهد
ال ـطــالــب أن ي ـكــون عــازفــا يـنـ ّـفــذ مـ ّ
ـدونــات

كتبها غيره .هذه إهانة.
هـكــذا ،وطلبًا ُ
للعلى ،سهر الليالي وكـ ّـد
وتـ ِـعـ َـب على وضــع املقطوعة املوسيقية
التي ّ
تخوله نيل الشهادة التي ينتظرها
ّ
ص ــدر ال ـ ــدار ب ـص ـمــت .قـبـيــل ال ـت ـق ــدم إلــى
االم ـت ـح ــان ،راح ال ـش ــاب ال ـط ـمــوح يحلم:
تصفيق حاد ،آالف تهتف باسمه ،شهرة
ّ
عصي على
تتخطى حدود التاريخ واسم
الــزمــن ،إل ــخ… كــل هــذه الغبطة أعدمتها
ع ــام ــة م ـع ــدوم ــة مـنـحـتــه إي ــاه ــا الـلـجـنــة
الفاحّصة :واحــد على عشرين! خــرج من
ِ
ال ـصــف ،مـتـ ّ
ـوجـهــا أغـلــب الـظــن إل ــى أقــرب
معالج نفسي ،مــرورًا بأحد أروقــة املعهد
ً
حيث ص ــادف تمثاال نصفيًا لبيتهوفن
يـ ّ
ـزيــن امل ـكــان كـمــا هــي ال ـحــال ّ عـمــومــا في
معظم املعاهد املوسيقية .توقف التلميذ
النظرة
املـهــزوم أمــام املــؤلــف األملــانــي
ذي َ ْ
ً
ودنـ ـ َـدن
ال ـح ــادة ،م ـ ّـد رأس ــه صــوبــه قـلـيــا
«مس َمعه» متهكمًا مقهورًاُ ،
على ْ
وم َم ِّيعًا
َ َ َ
حرف النون« :ن ن ن ناااا»… مقلدًا بذلك
النوتات األربــع التي يستهل بها املؤلف
األص ـ ـ ـ ّـم س ـم ـفــونـ ّـي ـتــه ال ـخ ــام ـس ــة ،وال ـت ــي
تعتبر مــن أشـهــر الـنـغـمــات فــي الـتــاريــخ
رغ ــم بـســاطـتـهــا وم ـحــدودي ـت ـهــا لـنــاحـيــة
ع ــدد ال ـن ــوت ــات املـسـتـخــدمــة فـيـهــا (أرب ــع
نوتات) وتنوعها (نوتتان).
عظيمة هذه النكتة املوسيقية .فعدا عن
الـضـحــك الـتــي ينتج منها — والضحك
م ـق ـ َّـدس — ت ـش ــرح دالالتـ ـه ــا ك ــل املـســألــة
ّ
املتعلقة بالفارق الجوهري وغير القابل
لـلـتـفـسـيــر ب ــن ال ـل ـحــن الـبـسـيــط والـلـحــن
التافه .بني ّاللحن البسيط الجميل الخالد
واللحن املعقد الفارغ العليل .واألهم أنها

ّ
توفر علينا ،اليوم ،في الذكرى الثالثني
لرحيل عاصي الرحباني ( 4مايو 1923
ّ
  21يونيو  ،)1986شرحًا لصفةٍ يتمتعب ـهــا األخ ـي ــر وي ـص ـعــب ت ـب ـيــان مــاهـ ّـيـتـهــا
بالكالمّ ،أما باملوسيقى فمستحيل.
ل ـ ـكـ ــن ،ه ـ ــل ُيـ ـعـ ـق ــل اس ـ ـت ـ ـهـ ــال اسـ ـتـ ـع ــادة
ذك ــرى رح ـيــل كـبـيــر كـعــاصــي الــرحـبــانــي
بنكتة وباستعداد للضحك وبرغبةٍ في
اإلض ـح ــاك؟ نـعــم ،ول ـ َـم ال؟ م ـجـ ّـرد أنـنــا ما
زل ـنــا (وس ـن ـظــل) نستعيد ذك ـ ــراه ،يعني
أن ــه لــم (ول ــن) يـمــت .وف ــي ه ــذا ف ــرح كبير
والـضـحــك أعـلــى أن ــواع ال ـفــرح ،ألن ــه فـ ٌ
ـرح
الواع ف ــي لـحـظــات ذروت ـ ــه .إن ــه ن ـ ٌ
ـوع من
ٍ
الـ ـف ــرح ل ــدي ــه ق ـ ــدرة ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر مــامــح
ّ
اإلن ـس ــان ل ـشــدة كـثــافـتــه .تـمــامــا كــالـحــزن
الـ ـ ــاواعـ ـ ــي ،أي ال ـ ـب ـ ـكـ ــاء .املـ ــذهـ ــل أن ـه ـمــا
ي ـل ـت ـق ـيــان أح ـي ــان ــا ح ـيــث ي ـص ـبــح ال ـب ـكــاء

كان عاصي يعتبر
أن الجمهور يحكم بشكل صحيح
على العمل الفني
الـشــديــد مشابهًا فــي الـصــوت والـصــورة
لـلـضـحــك ال ـش ــدي ــد… وغــال ـبــا م ــا تنهمر
دموعنا في نوبة ضحك.
بــالـبـكــاء ،بالضحك ،بحالة مــن الــاوعــي
ً
ّ
نتذكر من ال ننساه لحظة أصــا .ها قد
بدأنا بالوجدانيات على ما يبدو .لنعد
مهم
إذًا إلى النكتة وتحديدًا إلى
ٍ
تفصيل ٍ
فيها .هــذا التفصيل هــو أس ــاس النكتة،
ّ
الضد الذي يصطدم بنقيضه
بحيث أنه

ملفاجأة الدماغ وجعله «ينفجر» ضحكًا.
َّ
واملـقـصــود تـحــديـدًا الثنائية املــؤلـفــة من
الـعــامــة املتدنية مقابل الجهد والتعب
والـسـهــر .بمعنى آخــر ،لــو َ
رويـنــا الطرفة
ذاتـ ـه ــا وق ـل ـن ــا إن ال ـت ـل ـم ـيــذ/األض ـحــوكــة
ن ــال عــامــة عــالـيــة ،لفشلت الـنـكـتــة .لكن،
ِبـ ـ َـجـ ـ ّـد ،م ـ ــاذا ي ـغ ـ ّـيــر ف ــي واق ـ ــع الـ ـح ــال لــو
أن ـ ـ ــه ،فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ن ـ ــال ع ـش ــري ــن عـلــى
عـشــريــن؟ ال ش ــيء .املـعـيــار ليس العالمة
بــل مــن يضعها .والـعــامــة على التأليف

(وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـل ـح ــن… أي
خــاصــة خــاصــات الـتــألـيــف) ال يضعها
س ـ ـ ــوى امل ـج ـت ـم ــع ب ــأك ـم ـل ــه وع ـ ـلـ ــى م ــدى
س ـن ــوات .عــاصــي الــرحـبــانــي هــو املـلـ ّـحــن
ال ــذي نــال وسينال أعـلــى الـعــامــات على
معظم أعماله (وع ـبــارة «معظم أعماله»
تـنـطـبــق ع ـلــى بـ ــاخ وم ـ ـ ــوزار وبـيـتـهــوفــن
شخصيًا… وال أحد في التاريخ تنطبق
عليه عبارة «كل أعماله») .وهنا السؤال
األصـ ـع ــب :ك ـيــف يـعـمــل املـجـتـمــع لــوضــع
عالمته؟ ما هي معاييره؟ عاصي يقول،
بما معناه ،إن الجمهور بمجمله يحكم
صحيح على العمل الفني .ويقول
بشكل
ّ
أحــد كبار صناع أغنية البوب األجنبية
ال ـج ـيــدة ف ــي ال ـعــالــم (وذلـ ــك ف ــي عصرها
الذهبي في السبعينيات والثمانينيات
ّ
ّ
انفك
من القرن املاضي) إن الجمهور ما
«نعمل على أسطوانة
يفاجئه ،فيعترفّ :
من عشر أغنيات .نتوقع النجاح لألغنية
ك ـ ـ ــذا ،والـ ـفـ ـش ــل ل ــأغ ـن ـي ــة ك ـ ـ ــذا ،ف ـي ـحــدث
الـعـكــس! لــم يـحـصــل ،عـلــى م ــدى عـشــرات
األسـ ـط ــوان ــات والـ ـسـ ـن ــوات ،أن تـشــاركـنــا
ال ــرأي نـحــن ـ صــانـعــي الـعـمــل وخــالـقـيــه ـ
والجمهور… لكن ،مع الوقت نــدرك أننا
ّ
كنا مخطئني بتقديرنا وأن الناس تعطي
الرأي الدقيق دومًا»! صحيح هذا الكالم،
لكن يجب أن نضيف معيارًا هامًا ،وهو
الوقت .إذ ،قد يمنح الجمهور (وباألخص
أو تحديدًا في فترات االنحطاط) تقديرًا
عاليًا لتفاهةٍ ما .لكن لم يحصل في تاريخ
ً
املــوسـيـقــى (والـ ـف ــن) أن دام ذل ــك طــويــا.
فــال ـت ـقــديــر اآلت ـ ــي م ــن مـجـتـمــع م ـهــووس
بالترفيه ،مشكوك فيه من نفسه .بمعنى
أن املجتمع ذات ــه سينفر ،بعد حــن ،من
َ
عمل ّ
أحبهّ ،
ملجرد أنه استهلكه .هذه حال
مجتمعنا اآلن ،في لبنان والعالم أيضًا.
بــن املــوهـبــة والـتـعــب والـتـفــانــي والـ ِـعـلــم
والـفـطــرة والـسـهــر وال ـصــدق واإلخ ــاص
واإلن ـس ــان ـي ــة ،ح ـجــز ع ــاص ــي الــرح ـبــانــي
خ ـلــوده بــن أه ـ ّـم املـلـ ّـحـنــن فــي الـتــاريــخ،
على مدى العصور ،في الشرق والغرب…
اس ـمــه األخ ــوي ــن رح ـب ــان ــي .لـقـبــه ف ـيــروز.
روحه زياد.

