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عاصي الرحباني ...بعدك على بالي
هكذا أبدع زياد أعجوبة «إلى عاصي»
ـيء وال ـت ـكــريــم ش ــيء آخ ــر.
الـتـحـيــة ش ـ ُ
بعد رحيله ،ق ّدمت لعاصي الرحباني
تـحـيــات ع ـ ّـدة ،منها ملفنا ه ــذا وهــو
باملناسبة ال يــرقــى إلــى منزلة أدنــى
تكريم ممكن .ريما الرحباني ّ
قدمت
لوالدها ،في مجالها (اإلخــراج) أكثر
ّ
م ــن ت ـحـيــة ،كــانــت كــلـهــا الئ ـق ــة ،فيها
الكثير من الحب والتقدير.
ُ َّ ّ
إال ّ
مرة
لكن عاصي الرحباني لم يكرم
واحـ ــدة بـعــد غ ـيــابــه :أس ـطــوانــة «إلــى
ً
ع ــاص ــي» .فـهــي لـيـســت ع ـمــا غنائيًا
مــوسـيـقـيــا .إن ـهــا أع ـجــوبــة .ال ـصــوت،
صوتها ،أعجوبة .األلـحــان أعجوبة.
التوزيع املوسيقي — ومــن غيرك يا
زياد؟ — أعاجيب.
رحل عاصي الرحباني في  21حزيران
(يــونـيــو)  .1986ب ــدأ زي ــاد الرحباني
ع ــام  1988الـعـمــل عـلــى إع ــادة تــوزيــع
 17أغنية ومقطوعة موسيقية واحدة
األسطوانة
(«جسر القمر» التي تفتتح
َ
وتختتمها ،بـتــوزيـ َـعــن مختلفني…
طبعًا!) مــن ألـحــان األخــويــن رحباني
ّ
إلنـ ـج ــاز «إلـ ـ ــى عـ ــاصـ ــي» .واألدق أن
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم ب ـ ــدأ فــي
ح ــزي ــران  ،1986قـبـيــل رح ـيــل عاصي
َّ
بـبـضـعــة أيـ ــام ،عـنــدمــا وزع زي ــاد في
بريطانيا ،خــال التحضير لحفالت
ّ
ف ـ ـي ـ ــروز ف ـ ــي ل ـ ـن ـ ــدن ،أغـ ـنـ ـي ــة «ش ــت ــي
ي ــا دن ـ ـيـ ــة» .إدراج هـ ــذه األغ ـن ـي ــة فــي
البرنامج فــي اللحظة األخـيــرة دفعه
إلــى كتابة توزيع جديد لها في ليلة
واحــدة (!) ،لتكون ّأول وردة في باقة

أغنيات «إلــى عاصي» .استمر العمل
عـلــى األل ـب ــوم ب ــن ّال ـيــونــان وب ـيــروت
حتى عــام  .1995نــفــذت «األوركـسـتــرا
الـ ـسـ ـمـ ـف ــونـ ـي ــة لـ ـ ـ ــإذاعـ ـ ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
الـيــونــانـيــة» الـتـسـجـيــل ب ـق ـيــادة زي ــاد
الذي أضاف عزفه على ّ
عدة آالت ،على
ُ
رأسها طبعًا البزق والبيانو .وامللفت
َ
أن ــه س ــاوى فــي الـحـضــور بــن هــاتــن
َ
ً
اآللـ ـت ــن الـ ـع ــزي ــزت ــن أوال ع ـل ــى قـلــب
عاصي وثانيًا على قلبه.
صــدر «إل ــى عــاصــي» عــام  1995على
ـور َب مــن قبل أعــداء
 CDوكاسيت .ح ـ ِ
املــوسـيـقــى .لـكــن الـجـبــل صـمــد وبــات
م ــن ال ـت ـس ـج ـيــات األكـ ـث ــر مـبـيـعــا في
تاريخ لبنان .وبضمير مرتاح نقول،
إن أردتم أن تهدوا أجنبيًا أو مبتدئًا
أل ـب ـ َ
ـوم ــن ل ـف ـي ــروز ،فـلـيـكــن أحــده ـمــا
«إلى عاصي» وإن أردتم واحدًا فقط،
فليكن «إلى عاصي» .فهو بدون شك
وب ـ ـ ــدون مـ ـن ــازع أه ـ ــم مـ ـ ــادة صــوتـيــة
ص ــدح بـهــا ه ــذا ال ـش ــرق ف ــي تــاريـخــه
لغاية تاريخه.
منذ سـنــوات قليلة ،انبعثت الحياة
بــأس ـطــوانــات الـفـيـنـيــل ( )Vinylبعد
غ ـي ـب ــوب ــة دامـ ـ ــت أكـ ـث ــر م ــن رب ـ ــع ق ــرن
ألس ـب ــاب ع ـ ّـدة ال م ـجــال ل ـلــدخــول في
تفاصيلها اآلن .هكذا ،وعندما تأكد
منتج «إلــى عاصي» (صــوت الشرق)
م ــن عـ ــودة االه ـت ـم ــام بــاألس ـطــوانــات
القديمة ،أعاد طبع األلبوم التاريخي.
نـ ـع ــم ،ب ـ ــات «إلـ ـ ــى ع ــاص ــي» م ـت ـ ْـواف ـرًا
ف ــي الـ ـس ــوق ع ـلــى فـيـنـيــل  180غـ ــرام

متوسطًا
زياد
وفيروز

(أسـ ـط ــوانـ ـت ــان ف ــي ع ـل ـبــة واح ـ ـ ــدة —
ّ
علتها أنها محشورة في جيب واحد
ً
وأهملت كل املعلومات
بدال من اثنني
ِ
ِّ
ّ
الكتيب األصلي،
القيمة املوجودة في

توفيرًا لبضعة سـنـتــات!) .إنــه أجمل
حــدث ممكن يحصل ملــن يعشق هذا
ال ـع ـم ــل وي ـ ـعـ ــرف ال ـق ـي ـم ــة ال ـصــوت ـيــة
لــأس ـطــوانــات الـفـيـنـيــل .إن ـهــا أحـلــى

هــديــة فــي عيد املوسيقى ،فــي ذكــرى
غياب عاصي عن الوجود ،وفي غياب
فيروز وزياد عن السمع!
بشير...

التركة الرحبانية :شو بيبقى من الرواية؟
عناية جابر
مـ ــع مـ ـ ــرض عـ ــاصـ ــي ،ثـ ــم م ــوت ــه فــي
 21ح ـ ــزي ـ ــران (يـ ــون ـ ـيـ ــو)  1986فــي
«م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة»
ّ
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،اهـ ــتـ ــزت روح ال ـل ـحــن،
وروح ال ـك ـل ـم ــة ،ف ـي ـم ــا ب ـق ــي ص ــوت
ً
الـسـيــدة ُمـ ـ ّ
ـدورًا مـتـكــامــا وشــاعــريــا،
ح ـتــى ف ــي غـنــائـهــا ل ــزي ــاد ذل ــك ال ـكــمّ
الجديد مــن يوميات عشق لبناني،
ّ
ّ
رقته ونفاد صبره
وحنوه
وتحديه
ال ـ ــى «عـ ـنـ ـت ــري ــات غ ــرامـ ـي ــة» ملـحـبــن
لبنانيني تحديدًا.
ّ
بـ ـع ــد مـ ـ ــوت ع ـ ــاص ـ ــيُ ،دق ن ــاق ــوس
الخطر ،والح ّ
بينًا حال انسداد أفق.

ً
افضى فعال الى انهيار كبير بدل أن
نقول انــزيــاحــا ،لنرى ونسمع بملء
الـ ـع ــن وال ـس ـم ــع أّفـ ـ ــول م ـم ـل ـكــة ذات
م ـغ ــزى ل ـب ـنــانــي ،مل ــا أن ذل ــك األف ــول
ق ـطــع م ــع ذاكـ ـ ــرة ل ـب ـنــان ـيــة اقـتـحـمــت
عـ ــالـ ــم امل ـس ـت ـق ـب ــل .ذاك ـ ـ ـ ــرة ل ـب ـنــان ـيــة
فولكلورية ،عربية تراثية.
عـ ـ ــرف عـ ــاصـ ــي ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،م ـ ــا يـ ــريـ ـ ُ
ـده
مــن املــوسـيـقــى الـعــربـيــة .رأى شيئًا
مـ ـح ــددًا وم ـش ــى إلـ ـي ــه ،وأبـ ـص ــر ذلــك
األفق العربي املنفتح بمعية صوت
ف ـيــروز فــذهــب إلـيــه بــاحـثــاُ ،مهتديًا
بــال ـس ـل ـي ـقــة ال ـش ـع ــوري ــة ال ـع ـص ـب ـيــة.
وال ـن ـت ـي ـجــة أنـ ــه اهـ ـت ــدى ف ــي ن ـهــايــة
األم ــر ال ــى عــروبـيــة واس ـعــة انـطــاقــا

وعجنها بمخزونه وتأثراته وفيها
احـ ــاس ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس وم ـخ ـي ــات ـ ّه ــم
ورغ ـ ـ ـبـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم («ع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـونـ ـ ــي هـ ــنـ ــي
ع ـل ـم ـ ّـون ــي»« ،ن ـ ّـس ــم عـلـيـنــا ال ـه ــوى»،
ّ
«ب ـح ـب ــك مـ ــا بـ ـع ــرف ه ـ ــن ق ــال ــول ــي»،
ّ
«نسم علينا الهوا») الى سواها من
أغنيات طالعة مــن التربة الخاصة
ب ـن ـك ـه ــة عـ ــاصـ ــي وه ـ ــذي ـ ــان ع ــاص ــي
وحنان ورقة عاصي.
يصعب بعد مــوت عــاصــي (ال نريد
هنا الدخول في متاهات الخالفات
بني األبناء والورثة) على املتتبعني
واملهتمني بحال الغناء واملوسيقى
وال ـك ـل ـمــة ،ال ـعــربــي وال ـل ـب ـنــانــي على
وجه الخصوص ،الوقوع راهنًا على

من لبنانية بالغة الخصوصية.
ّ
أخـ ـ ـ ـ ــوة عـ ــاصـ ــي وم ـ ـن ـ ـصـ ــور ل ـي ـســت
ّ
بــالـضــرورة أخــوة الـصــورة الــواحــدة
وال ّ ت ـطــاب ـق ـهــا .ط ـب ـعــا م ــن دون تلك
األخــوة ما كان للفن اللبناني شأنه
ال ـ ــذي نـ ـع ــرف ،سـ ــوى أن الـ ـف ــرق بــن
اإلثنني موجود ،فثمة تأثر منصور
بــال ـكــاس ـيــك ال ـش ــرق ــي وال ـكــاس ـيــك
الــديـنــي املـسـيـحــي (ال تـهـجــرنــي /ال
تـنـس ّــانــي) .كـمــا عـنــد مـنـصــور الظل
ال ـخ ــف ــي الـ ــى حـ ــد ،ل ـل ـطــابــع امل ـصــري
والـ ـ ـط ـ ــرب امل ـ ـصـ ــري (غـ ــالـ ــي ال ــده ــب
غالي).
عند عاصي تلك النسائج والوتائر
ال ـ ـتـ ــي م ـح ـض ـه ــا ك ـ ــل «عـ ـبـ ـق ــريـ ـت ــه»،

اهتدى الى عروبية
واسعة انطالقًا من لبنانية
بالغة الخصوصية

عاصي
ومنصور

سوية ما ،في عملية تراكم حضاري
ّ
فني ُمرتجى .ذلك أن االنقطاع بائن
ّ
ٍّ
ُ
ُ
وجـ ــلـ ــي وم ـ ـ ـ ــدو وص ـ ـ ـ ــارخ ،وم ـ ـفـ ــارق
الحيوية
حـتــى اللحظة نــال مــن كــل
ُ
اللبنانية التي تـهــاوت كما لــو فـ ّـرغ
داخـلـهــا ،ومــن عــدم استفادتها مما
ُ
تركه ذلك الرجل.
ّ
بل األصح كما لو أنها انقلبت على
انـجــازاتــه فــي حــركــة قصدية تهدف
الى تسطيح الفن اللبناني والعربي
ّ
املشوش
تاليًا ،بحجة جعل السائد
متماشيًا مع العصر ،ومفارقًا لتلك
الـلـمـعــات الـجـمــالـيــة الـتــي لــن تتكرر
بعد رحيل عاصي .ما نسمعه اليوم
الشعور بالغرابة بعبارة
يبعث على ُ
رقيقة لكي ال نغالي ،وبالقلق الذي

ي ـص ــل ال ـ ــى حـ ــد ال ـت ـج ــدي ــف بــأغ ـلــب
املغنيني واملغنيات :الصوت ،اللحن،
ال ـك ـل ـم ــة ،اإلح ـ ـسـ ــاس ،امل ـخ ـي ـل ــة ...ثــم
االنتماء ،فال تعرف الى ماذا ينتمي
هـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــذي نـ ـسـ ـمـ ـع ــه ،وه ـ ـنـ ــا م ـي ــزة
عــاصــي وت ـف ـ ّـرده ،مـعــه تـحــس بــدفء
الوطن والحبيب واألشياء ...والله.
بـ ـ ـع ـ ــد رح ـ ـ ـيـ ـ ــل ع ـ ـ ــاص ـ ـ ــي ،ثـ ـ ـم ـ ــة ذل ـ ــك
الـتـكــرار عند الرحابنة ،كمن يسرق
ال ـحــانــه نـفـســه وي ـك ــرره ــا ويـتـعــامــل
م ـع ـهــا ك ــأن ـه ــا الـ ـح ــان غ ــري ـب ــة ع ـنــه،
ُي ـع ـي ــد إن ـت ــاج ـه ــا بــوص ـف ـهــا ال ـحــانــا
جــديــدة .بقي عــاصــي حتى اللحظة
«املـ ـ ـ ـ ـ ــازورة» ال ـف ـع ـل ـيــة الـ ـت ــي قــاســت
بها فـيــروز اختياراتها وإن أضــاف
زياد ذلك ّ
الكم من يومياتنا بصوت
ّ
فـيــروز املغناج هــذه امل ــرة ،الشبابي
وال ـخ ــارج عــن الـ ـ «سـتـيــل» امل ـعــروف
عـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــروح
ال ـظ ـل ـي ـلــة مل ـع ــان ــي ال ـق ـط ــع األص ـل ـي ــة
وأزم ـن ـت ـه ــا وإي ـق ــاع ــات ـه ــا الــداخ ـل ـيــة
ومــرام ـي ـهــا الـفـنـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة الـتــي
عـ ـم ــل زي ـ ـ ـ ــاد عـ ـل ــى ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا (م ــا
ي ـقــارب مــن عـشــريــن أغـنـيــة مـخـتــارة
مــن أرشـيــف عــاصــي وف ـيــروز) تحت
عنوان «الى عاصي».
بـ ـع ــد رح ـ ـيـ ــل ع ـ ــاص ـ ــي ،فـ ـق ــدن ــا ذل ــك
ال ـع ـن ـف ــوان ،ول ـغ ــة الـ ـج ــذور ،وال ـحــب
الـ ــذي ُي ــذي ــب األفـ ـئ ــدة ،ون ـس ــائ ــم في
ال ـق ــرى وال ـس ـه ــول وب ـي ــوت الـقــرمـيــد
وتلك الغصة القاتلة للشوق .وبقي
لدينا ذلــك الخلف غير الصالح من
امل ـغ ـنــن وامل ـغ ـن ـي ــات ،واملــوس ـي ـق ـيــن
واملوسيقيات ،والشعراء والشاعرات
ال ـســاعــن ال ــى ق ـتــل اإلبـ ـ ــداع ب ـكــل ما
أوتـيــت حناجرهم مــن وعـيــد .وبكل
ت ـلــك امل ـك ــاب ــرة ع ـلــى انـ ـع ــدام ال ـصــدق
واملوهبة.

