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ثقافة وناس

في ذكراه الثالثين

على
الغالف

ّ
ريما الرحباني تتذكر األب والفنان

مع الصبية ريما

¶ ما هو السر الــذي تعرفينه عن عاصي
الــرح ـبــانــي وال ـ ــذي ت ــري ــن أن ال ــوق ــت حــان
لـلـكـشــف عـنــه بـعــد مـ ــرور  30عــامــا على
رحيله؟
أس ــرار مــا فــي وإذا فــي .مــش بعد 30
سنة رح بوح فيها! ..يمكن بعد أكتر
شوي من  30سنة!
¶ ّ
مرت ذكرى غياب عاصي الـ 25بصمت
شبه تام وها هي الذكرى الـ 30تحل اليوم
ّ
تتحرك
بصمت شبه تــام أيـضــا .مل ــاذا لــم
الــدولــة والكونسرفتوار وال ــوزارات املعنية
للقيام بما يليق بهذه الذكرى؟
ً
الزم انــا إسألو
إجماال هيدا السؤال ّ
ّ
دولة؟
مش جاوب عليه! بس إنو أي ّ
ووزارات وكونسرفتوار؟ عدا عن إنو
قفلة السؤال بتجاوب عن السؤال ،هل
قادرين يعملوا شي يليق بالذكرى؟
هـ ّـيــي الــدولــة غــايـبــة عــن ال ــدول ــة! ّأمــا
ف ـكــرة الـتـكــريــم ف ان ــا م ــا بـحـ ّـبــا ومــا
ّ
محبة الناس أحلى
بتعنيلي بحس
ّ
ّ
وأص ـ ـ ــدق ت ـك ــري ــم اذا ب ــدن ــا نـســمـيــه
تـ ـك ــري ــم .وب ـم ـف ـه ــوم ــي ال ـ ـخـ ــاص اذا
بـ ـ ّـدك ت ـك ـ ّـرم ش ـخــص ،بـ ـ ّـدك ت ـكــون من
ّ
م ّـسـتــواه وط ـلــوع حــتــى نـقــدر نعتبر
إن ـ ــك ع ــم ت ـك ـ ّـرم ــو ،م ــا ف ـيــك ت ـك ــون ما
ّ
وتكرمو! وإال بيكون هـ ّـوي عم
دونــه
ّ
ي ـكـ ّـرمــك ،أو بـمـعـنــى أص ــح ع ــم تـكــرم
حالك! ومن املتعارف عليه بالتكريم
ً
الـلــي بيصير إج ـم ــاال ،إن ــو بيعملوا
خطابات وفرمانات وكالم ما بعرف

ب ـشــو ب ـي ـف ـيــد ،غ ـ ّيــر إنـ ــو بـيـغـيــب عن
الوعي الواحد كأنو عم يحضر نشرة
أخبار!
انا بحس تكريم إنسان متل عاصي
ال ــرحـ ـب ــان ــي بـ ـيـ ـك ــون بـ ـب ــث أع ـم ــال ــو
األص ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة م ـ ــش ال ـ ـلـ ــي ب ـت ـن ـع ــاد مــن
األج ـي ــال ال ـلــي ص ـع ــدت! يـعـنــي أكـيــد
م ــش ب ــإع ــادة ت ــأدي ــة األغـ ــانـ ــي ،الـلــي
األصل تبعها موجود ،ألنو ع األكيد
واملضمون إنو أنجح من اإلعادة! فما
صــدوا بـهــالـعــادة! وال
بفهم شــو بـيـقـ ّ
ّ
ينحكى عــنــو .وم ــن الـلــي بـ ّـدو
بــإنــو ّ
يحكي عنو!؟
¶ أخبرينا عن عالقتك بعاصي االب؟
عــاقـتــي ب بـ ّـيــي كــانــت كتير خاصة
انـ ــا ال ــوح ـي ــدة ال ـل ــي ب ـق ـيــت بــالـبـ ّيــت.
نـ ـحـ ـن ــا عـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ـك ـ ــل ب ـ ـي ـ ـعـ ــرف إنـ ـ ــو
ّ
تفرقنا كتير واجتمعنا كتير ،وانــا
املراحل
الوحيدة اللي عشت معو كل
ّ
راف ـق ـت ــو ب ـك ــل الـ ـل ــي مـ ــرق ف ـي ــه وك ــن ــا
كـتـيــر ص ـحــاب .كـنــت الـصــديـقــة اللي
بـيـحـكـيــا وبـيـشـكـيــا كــون ـنــا بقينا
فترة من الزمن انا ّ
وإياه لحالنا .كان
فــي ق ـعــدات ّ
ليلية نـتـجــادل نتناقش
ّ
نتشارع نحكي ماورائيات ..يحكيلي
قصصو مشاكلو هــواجـســو .إقهرو
ّ
يـقـهــرنــي نـحــرقــص بعضنا نتسلى
ّ
ب ـب ـع ـض ـنــا .ن ـع ـم ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرادة ..ول ـي ـلــيــة
ّ
كـ ــان ف ــي م ـحــطــة ق ــراي ــة ،ك ـنــت إقـعــد
إقــرالــو أعمال ال تعد وال تحصى ما

ّ
تنفذت كاتبا بخط إيدو وخطو كان
كتير زغـيــر مــن الصعب فــك رم ــوزو.
وأوقات كنت إقرالو إشيا انا كاتبتا..
كـ ـ ــان ي ـه ـ ّـم ــو رأي ـ ـ ــي داي ـ ـمـ ــا ي ـســأل ـنــي
رأي ــي بــإشـيــا كـتـيــرة وبــالـشـغــل .كــان
ّ
ّ
مسؤولية مــن انــا وزغيرة
محملني
ّ
ّ
وم ـعــودنــي ع ال ـصــراحــة مـهـمــا كلف
األمر وع اإلختيار.
¶ هل تغيرت نظرتك إليه؟
مــع العمر والــوقــت وكــل اإلشـيــا اللي
مــرقـنــا فـ ّيــا وع ـش ـنــاهــا ..نـظــرتــي إلــو
ّ
تغيرت .ملــا كــان مــوجــود كنت ّ
حسو
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ب ـ ّـي ــي أك ـ ـتـ ــر ..مـ ـ ــدري ك ـي ــف اإلنـ ـس ــان
دايمًا بيحس أهلو تحصيل حاصل،
خاصة إذا كان عايش معن .ف ألني
ّ
ك ـنــت م ـعــو ك ــل ال ــوق ــت م ــا ك ـنــت فــكــر
فيه أو قـ ّـدرو أو إستوعب مني ّ
هوي.
اليوم صرت بشوفو أكتر هاإلنسان
العظيم واملهم اللي بوقتا كــان ّ
بيي
وكنت إقعد جادلو وناقشو وناقمو
قد ما عنيدة وصريحة ومتل ما كان
يحبني كون ..كنت ّ
ّ
حبو كتير صرت
ّ
حبو أكتر.

ومتلي متل ماليني الناس اللي ربيو
على هالفن وحـ ّـبــوه ألن ّ
حسوه وما
إحتاجوا ال لتحليالت وال لفلسفات..
هيك فات ع قلوبن ببساطة وما عاد
طلع منها .متل ما بتقول فيروز!
ّ
¶ ماذا تحضرين في ذكرى غياب عاصي
السنة؟
هذه ّ
بما إنــي ربيت باملسرح واإلستديو
ّ
ألنو أهلنا كانوا ياخدونا معن دايمًا،
ّ
ووقــت ما نكون معن نكون محولني
البيت ملـســرح او إسـتــديــو ،كــان ّ
بيي
مجهزنا بكل ّ
ّ
العدة ،كاميرات وآالت
ت ـس ـج ـيــل ومـ ــون ـ ـتـ ــاج ..وط ـب ـع ــا ك ــان
م ـمـ ّـول ومـشـ ّـجــع لـكــل أعـمــالـنــا .هيدا
ك ــان عــامل ـنــا ول ـع ـب ـنــا ال ــوح ـي ــد .فكنا
ّكلنا نـصــور ســوبــر  ،8بــس املشكلة
إنو األفالم كانت صامتة! متل الدولة
أو متلنا إذا ب ـ ّـدك! سنة  79أخدوني
معن ع الـشــارقــة ،كــانــت تـ ّـانــي سفرة
إلــي بعد لندن  78اللي كنا فيها انا
ول ـي ــال ،هـيــدا غـيــر ال ـشــام طبعًا بس
بعتبرها سـفــرة ألن كانت
الـشــام مــا ّ
متل بيتنا كــنــا كــل سنة ن ــروح معن
ع الشام.
ف سنة  79كنت بعد ما ّ
طبقت الـ13
قررت إني ّ
سنة ونصّ ،
صور الحفلة
ّ
فعليًا كــانــوا حفلتني ،طبعًا
كــامـلــة،
ّ
م ـ ّـول بـ ّـيــي هالعمل الـلــي ك ــان يكلف
ث ــروة وق ـتــا ،وم ــا بـعــرف كـيــف إقتنع
بهالشي َلـ َـبــل ّ
رح ــب ..وصـ ّـورتــا على

ّ
ليلتني إنما الكاميرا السوبر  8كانت
ًّ
ّ
بدائية ،محمولة باإليد ،والبكرة
جدا
بــأح ـلــى أح ـ ــواال ط ــوال ت ــات ّدقــايــق،
وامل ـش ـك ـلــة ال ـك ـب ـيــرة ط ـب ـعــا إنـ ـه ــا بال
صوت! رجعنا على بيروت ،منتجت
الـتـصــويــر عـلــى ب ـك ــرات كـبـيــرة قص
وتلزيق ،وبـ ّـس! مــا عدنا حضرناها
بـحـيــاتـنــا! إن ــو حفلة كــامـلــة صامتة
مــا بـتـنـحـضــر! نـسـيـتــاّ ..وأس ــاس ــا ما
بينعمل فيها شي غير إنو قد يجوز
يومًا ما ينعاز منها شي لقطة ضمن
عمل توثيقي .بالصدفة من اسبوعني
ّ
ع ــم ف ــت ــش ع ــن ش ــي ب ـص ــوت عــاصــي
ّ
بسيديات بيبعتولي ياهن املحبني
ع أســاس علني نــوادر ،وبصراحة ما
بيصرلي إسمعن بوقنت ،بيطلع بني
ّ
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باألول ما ّ
صدقت! سمعتو طلع عليه
أجـ ــزاء مــن تسجيل صــوتــي للحفلة
ّ
ف ّ
حسيتا إش ــارة إلنــي ح ــاول ركــب
الصوت اللي حصلت عليه بالصدفة
ّ
مصورتها
على اللقطات اللي كنت
ون ــاي ـم ــة ،وت ــاخ ــد هــال ـل ـق ـطــات شكل
ح ـف ـلــة بـ ـص ــوت! اإلشـ ـي ــا م ــا بتصير
إال بــوق ـتــا .ن ـظ ـرًا لـلـنــوعـ ّـيــة الــردي ـئــة
للصوت وال ـصــورة الـلــي ّمنسوخني
م ــن ف ــورم ــا ل ـفــورمــا وم ـقــضــايــن ،ما
ّ
رح إقــدر وزع هالعمل للتلفزيونات
ألنـ ــو م ــا بـيـحـمــل ي ـن ـعــرض إال على
ّ
التحية لعاصي مــا فيها
اإلنـتــرنــتّ .
تكون إال منو إلو.

