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عاصي الرحباني ...بعدك على بالي
شهـادات
وطن
رسمته أغنية

إنه العبقري والمرجع والمعيار
فايق حميصي *
«هيئتك حمار باأللوان» ،أولى العبارات الحميمة
ال ـت ــي ت ــوج ــه ب ـهــا ل ــي ع ــاص ــي ،ف ـك ـســر بـسـخــريـتــه
امل ـح ـب ـبــة هـ ــذه ،ح ــاج ــز ال ــره ـب ــة بـيـنــي وب ـي ـنــه يــوم
استضافني للمرة األولى للمبيت في منزله.
«م ــات امل ــرج ــع امل ـع ـيــار» آخ ــر ع ـب ــارة سمعتها عن
عاصي .قالها لي مــروان منصور الرحباني ،يوم
ً
وفـ ــاة عــاصــي سـنــة  .1986ث ــم ش ــرح ق ــائ ــا« :بـكــرا
ش ــوف كـيــف رح يـفــرخــوا املـطــربــن وتـصـيــر القيم
الفنية مسخرة .راح املرجع».
وما بني العبارتني ،امتدت رحلة معرفتي بعاصي
لـسـنــوات قليلة ،لكنها أغـنــت تجربتي اإلنسانية
والـفـنـيــة .كـمــا تخللتها مـحـطــات وم ــواق ــف أغنت
معرفتي بسر عبقرية هذه الشخصية الفذة.
 -1فــي أول لـيـلــة مــن ف ـتــرة اسـتـضــافـتــي فــي منزل
ع ــاص ــي ،دع ــان ــي م ـم ــازح ــا ،ق ـبــل ال ـع ـش ــاء ،لــدخــول
غــرفــة نــومــه لنفتح خــزانــة مالبسه كــي يمتحنني
ب ــأل ــوان رب ـط ــات ال ـع ـنــق ال ـت ــي ك ــان يـحـتـفــظ منها
بالعشرات مرتبة وفــق ألوانها .فسألني «مــا لون
هذه الكرافات؟» .وكانت زرقــاء ،فقلت« :زرقــاء» .ثم
سألني عــن الـتــي بجانبها ،وكــانــت زرق ــاء ،فقلت:
«أيـضــا زرق ــاء» .قــال« :ال» ،ثــم أغلق الـخــزانــة ،وقــال
«هيئتك حمار بــاأللــوان ،كل أزرق وله اســم ،إمشي
ناكل هلق ،خلينا نشوف ذوقك باألكل ،األلوان متل
النغمات تتشابه ،لكن لكل واحدة اسم» .فقلت في
نفسي «العبقري يجب أن يعرف أسماء األلوان».
 -2صباح اليوم التالي وبعدما جهزنا للخروج من
املنزل ،قال لي« :لوين هلق؟» .وبما أني كنت عارفًا
بموعد لنا في مقهى «الحلبي» ،قلت« :عالحلبي؟».
ق ــال« :أل ،مــا ح ــزرت ،ب ــاألول عند إم ــي» .دخ ــل عند
أمهّ ،قبل يدها وسأل خاطرها ،فدعت له بالتوفيق
وكــولــد صغير طلب منها الـسـمــاح بــامل ـغــادرة .في
السيارة ،بعد خروجنا ،نظر ّ
إلي وقال ،كأنه يجيب
على نظراتي املستفهمة« :الفنان ،يا فايق ،ما بيكبر،
أنا بحس الناس كلها أكبر مني» .فقلت في نفسي
«العبقري يجب أن يحتفظ بالولد في داخله».
َّ
 -3ذات يـ ــوم ،م ــر ب ـنــا ش ـخــص ســلــم ع ـلــى عــاصــي
بحرارة .وبعد حوار قصير ،مد يده لجيبه وناوله
عشر ليرات ،فانصرف الرجل ،قلت له ملاذا أعطيته
عـشــر ل ـيــرات وه ــو لــم يـطـلــب ،ق ــال« :أح ـس ـســت أنــه
بحاجة لها وهــو قــد أخــذهــا ب ــدون ت ــردد ،مــا بدو
يذل نفسه ،املال ليخدمنا مش لنخدمه» .فقلت في
نفسي «العبقري يجب أن يكون كريمًا وال يسمح
للمال بإذالله».
 -4أثـنــاء ذهــابـنــا لقضاء ليلة املـيــاد عند شقيقه
الـ ـي ــاس ف ــي ال ـن ـق ــاش س ـنــة  ،1981أوق ـف ـن ــا حــاجــز
أم ـن ــي ت ــاب ــع ل ـق ــوى األم ـ ــر ال ــواق ــع ح ـي ـن ـهــا ،وال ـتــي
ك ــان ــت ت ـت ـعــاون م ــع ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .تفحص
العنصر األمـنــي الـشــاب وجوهنا ،ثــم طلب تذكرة
هــويــة عــاصــي ،فـقـلــت لــه مـسـتـغــربــا« :ه ــذا عاصي
الــرح ـبــانــي» .فــأجــابـنــي العنصر بعصبية« :بــدي
هويته ،مني ما كان يكون» .ناوله عاصي بطاقته
ً
قائال« :خــود يا إبني» .تفحص العنصر البطاقة،
ثم أعــادهــا بعصبية .بعدما غــادرنــا الحاجز ،قال
عاصي ،ساخرًا« :زمطنا ..طلع ما بيعرفني» .فقلت
في نفسي« :العبقري هو من يسخر من شهرته».
 -5خــال دعــوة للعشاء مع السفير الليبي ،آنــذاك،
ّ
السيد عبد القادر غوقة ،قال األخير إن األخ القذافي
يرغب بدعوة األخوين رحباني لزيارة ليبيا .سأل
عاصي أخــاه منصور« :شــو قــال؟» .أجــابــه« :دعــوة
لزيارة ليبيا من األخ معمر» .قال عاصي« :بروح..
شــرط تكون تذكرة سفر ذهــاب وإي ــاب» .فقلت في
نفسي «العبقري ال يأمن ألهل السياسة».
 -6خالل االجتياح اإلسرائيلي لبيروت وكنت في
ً
ش ــارع الـحـمــرا ،اتـصــل بــي منصور قــائــا« :عرفت
شي عن زياد؟ عاصي رح يخوت ،قال صار معركة
تحت بيت زياد ،الله يخليك ،روح اطمن على زياد
ّ
وخبرني ،عاصي حاكمو نوبة قلق» .وكنت أعرف
هــذا القلق ،فــذات ليلة أيقظني من نومي صارخًا:
«ي ــا فــايــق ،ب ــدن يـحـبـســونــي» .وظ ــل يــرددهــا حتى
اتصلت بمنصور الذي قال لي« :اعطيني ياه وروح
نام ،حاكمو نوبة قلق ،فيروز مسافرة الليلة وهو
بيخاف من الطيارة» .فقلت في نفسي« :العبقري

يجب أن يكون قلقًا على من يحب».
 -7دعاني لتناول الغداء ،ذات يوم من أيام احتالل
بيروت ،في مطعم «الحلبي» ،وكان اإلسرائيليون
ً
ي ـس ــرح ــون م ــن ال ـج ـن ــوب ح ـتــى الـ ـب ــرب ــارة ش ـم ــاال،
ونحن في املطعم ،بدا عليه القلق .قال« :أنا خايف،
اإلسرائيلية بدن يقتلوني» .قلت« :وملاذا يقتلوك؟».
قـ ـ ــال« :شـ ــو ن ـس ـي ــت؟ أنـ ــا أول واحـ ـ ــد ع ـم ــل أغ ــان ــي
للفلسطينية» .ق ـلــت« :زهـ ــرة امل ــدائ ــن؟» .ق ــال« :أل..
سنرجع يــومــا ...هيدي أخـطــر» .ثم طلب أن نغادر
ألنه اشتبه بكون أحد الزبائن إسرائيليًا ،وال زلت
أذكــر هــذا الــزبــون صاحب الشعر األحـمــر .قلت في
نفسي« :العبقري يعرف عدوه».
 -8ب ـعــد رح ـي ــل ع ــاص ــي ،س ـنــة  ،1986ات ـف ـق ـنــا ،مع
مـ ـنـ ـص ــور ،ع ـل ــى م ــواكـ ـب ــة ال ـن ـع ــش م ــن مـسـتـشـفــى
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ســويــا إل ــى إن ـط ـل ـيــاس .بعد
ال ـ ـصـ ــاة ع ـل ــى ال ـف ـق ـي ــد فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى ،انـتـقـلـنــا
ب ــالـ ـسـ ـي ــارات ن ـح ــو ان ـط ـل ـي ــاس .وب ــوص ــول ـن ــا إل ــى
منطقة جامع عبد الناصر فــي كورنيش املــزرعــة،

أوق ـف ـن ــا ح ــاج ــز ل ـق ــوى األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ال ـت ــي كــانــت
ت ـح ــارب امل ـش ــروع اإلســرائ ـي ـلــي ،والـ ــذي ك ــان يقفل
مـعـبــر امل ـت ـحــف ،ول ــم يـسـمــح ب ـمــواك ـبــة ال ـن ـعــش إال
لشخص واح ــد .وملــا قـلــت ملـســؤول الـحــاجــز« :هــذا
عاصي الــرحـبــانــي» .أج ــاب« :مـمـنــوع ..مــن مــا كان
يـكــون» .قلت فــي نفسي« :العبقري هــو مــن ُيغتال
بعد مــوتــه» .والـيــوم وبعد ثالثني عامًا مــن رحيل
عاصي ،وبعدما امتزجت األلــوان فكثر «الحمير»
واختلطت علينا األنغام فكثر الزعيق ،أقول« :نعم
يا مروان ،صار كل ديك ّ
صياح مرجعًا».
والـيــوم ،وبعدما انتقل عناصر الحواجز األمنية
مل ــواق ــع ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،أت ـ ـسـ ــاءل م ــن ي ـح ـمــي ال ــول ــد
العبقري ،الساخر ،الكريم ،املحب ،القلق ،الذي كان
يعرف عدوه ،من جماعة «مني ما كان يكون»؟
َّ
كــان عاصي ي ــردد« :امل ــوت قــرار يتخذه مــن مــل من
الصغائر وقرر أن يتوجه نحو الكبير».
* ممثل ومخرج مسرحي لبناني

سمير الصايغ *
الظاهرة الرحبانية االكثر اثارة ليست في
االخوين وفيروز ،بل في ارتباط االغنية
الرحبانية بلبنان كوطن ،أي ارتباط الفن سواء
كان شعرًا أو صوتًا أو غناء أو موسيقى،
بالصفات والخصائص الوطنية والقومية.
استطاع عاصي والرحابنة تحقيق اغنية
لبنانية ،لها صفاتها الخاصة وتمتاز عن
األغنية املصرية ،واألغنية البدوية ،واستطاع في
الوقت نفسه أن يرسم عبر هذه األغنية وهذا
الشعر ،مع صوت فيروز ،صفات وخصائص
لبنان كوطن .املثير هنا هو ّأن اللبنانيني
والكثير من العرب آمنوا وصدقوا وانتموا إلى
لبنان الوطن الرحباني الشعري والفني أكثر
بكثير من إيمانهم وانتمائهم إلى لبنان الوطن
التاريخي .في الحرب األهلية ،انهزم الوطن
التاريخي ،واضطربت ظاهرة األخوين ،لكن
لبنان كما رسمه عاصي والرحابنة وغنته
فيروز ال يزال سابحًا كقطعة من السماء في
فضاء هذا الشرق.

* تشكيلي وشاعر لبناني

بين الوعي...
والالوعي
رفعت طربيه *
عاصي الرحباني في مطعم «الحلبي» في
أنطلياس .كان يجلس محاطًا بشلة من
األصحاب والرفاق .الجميع يؤكد أن عاصي
اليوم يتعافى ،بأعجوبة من جلطة دماغية
ّ
كانت قد أملت به .عاصي يحب أن يلتقي الناس،
يعرفهم أو ال يعرفهم .لم يكن يعرفني وال
تقابلنا معًا سابقًا .هناك في مطعم «الحلبي»
التقيت به أكثر من مرة ،وكنت دائمًا برفقة
صديق مشترك ،هو ريمون جبارةّ .
هم عاصي
أن نعثر عن جملة مفيدة واحدة عن مضمون
عمل مسرحي كامل ،وإذا األمر لم يكن كذلك،
يقول العمل ال يستحق االهتمام .الحاجة كانت
إيصال العمل ببساطة الى جميع الناس .مرة
قلت له« :أستاذ عاصي ،قرأت في كواليس
مسرح الكازينو رأيًا لك معلقًا على الحائط،
يقول« :الفن ابن الوعي»
 عاصي« :نعم ،وأنت ما رأيك؟» رفعت« :الفن ابن الالوعي».صفن عاصي وذهب بعيدًا ،استدرك األمر
سامي عطيةّ ،
وغير املوضوع .لم أكن أعلم أن
عاصي بوضع صحي يتطلب عدم إجهاد
نفسه بمجهود فكري .وعندما هممنا
باملغادرة صافحته مودعًاّ ،
شد على يدي وقال
لي« :طرحت السؤال ولم تلق الجواب ...اجلس
جنبي».
جلست .قال« :معك حق الفن ابن الالوعي .الفن
ّ
عود الى ملعب الطفولة ،الى أشياء تحركنا،
تأخذنا الى مناطق تدهشنا .قصة كواليس
الكازينو أقصد بها أنه على الطريق أثناء
املشوار الفني ،قد يصبح الفن ابن الوعي.
املثابرة واالطالع ،علينا أن نحترمهما .هناك
ّ
فارق كبير بني أنك تعرف وتعمل في الفن،
وبني أنك جاهل وتعمل في الفن .الشعر،
الفلسفة ،الالهوت ،العلوم ،وكافة املعرفة تساهم
في أن تكون فنانًا غير شكل».

* ممثل لبناني  -من كتاب قيد
التحضير بعنوان مبدئي« :كلمات،
كلمات ،كلمات ،ال أعرف شيئًا»

