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فنون
بعد 13 عامًا على رحيل منصور الرحباني 

أبناؤه يكّرمونه بأرشيف مرّمم لتاريخه
"انا حيث انام تستيقظ االحالم، وانا االن نامئكم". بعد 13 عاما عىل  رحيل منصور الرحباين نشعر بحضوره معنا اكرث من اي 
وقت مىض. هو الذي استرشف مستقبلنا وحدثنا عنه بالشعر واملوسيقى  واملرسح. وقع رحيله الهادئ جاء مدويا والفراغ الذي 

خلفه يتسع يوما بعد يوم. فهل فعال يرحل العظامء ام انهم فقط ينامون ليوقظوا االحالم فينا؟ 

املقال

ذكراه  عىل  وحافظوا  كرموه  اوالد  بثالثة  الرحباين  منصور  عىل  الله   انعم  
وارثه الفني الكبري ليكون مفخرة للجيل القديم وقدوة لالجيال املقبلة. فقد 
احبوه بقدر ما احبوا اعامله التي ادركوا قيمتها الحضارية والثقافية  واهمية 
يوتيوب  موقع  عىل  بها  خاصة  قناة  انشاء  اىل  دفعهم  مام  عليها،  املحافظة 

الرشفتها وحفظها بطريقة احرتافية. 
من  غريه  اعامل  مصري  حول  مرشوعة  تساؤالت  امام  وضعتنا  الخطوة  هذه 
تتعرض  مكان،  كل  يف  مبعرثة  اعاملهم   تزال  ال  الذين  اللبناين  الفن  عاملقة 
من  ويقيها  شتاتها  يجمع  من  عن  تبحث  وصوب،  حدب  كل  من  للقرصنة 
االهامل والنسيان. فامذا عن اعامل صباح ونرصي شمس الدين ووديع الصايف 

مثال؟ ماذا عن اعامل عايص وفريوز وكرث غريهم؟   
محصورا  تكون  ان  ميكن  ال  الفنانني  كبار  ارث  وعىل  الرتاث  عىل  املحافظة 
باستذكارهم يوم رحيلهم، بل بالسعي اىل جعلهم اكرث حضورا يف غيابهم. لقد 
تحمل ابناء منصور الرحباين هذه املسؤولية مببادرة فردية منهم، لكن تبقى 
عاليا يف  لبنان  اسم  الذين رفعوا  الفن  لعاملقة  الفني  االرث  املحافظة عىل 
العامل كله، حتى يف احلك الظروف، مسؤولية مجتمعية جامعية بجزء منها. 
اذ ان  الجزء االكرب يقع عىل عاتق الدولة اللبنانية بشكل عام ووزارة الثقافة 
بشكل خاص. لكن من الواضح لغاية اليوم، انهام غري معنيني بهذه املسألة! 

ملاذا نعمد اىل تدمري او اهامل كل ما هو جميل يف بلدنا بدل املحافظة عىل ما 
تبقى من ايام الزمن الجميل الذي اذا متعنا يف النظر اليه قد تحن قلوبنا فرنأف 
ولو قليال بهذا البلد وبانفسنا. فمن ال  ماض له ال مستقبل امامه، واملحافظة 
عىل الرتاث له قيمة مهمة  يف حياة الشعوب ملا يشكله من  اساس ومنطلق 
يف بناء حضارة جديدة. ان الرتاث هو موروث الشعوب من االجيال السابقة 
واالهتامم به يشكل ظاهرة حضارية تتميز بها الدول املتقدمة، خصوصا وان 
العودة اليه والتشبث باالصول التاريخية باتا امرين رضوريني ملواجهة العوملة 

التي تهدد الهوية االنسانية واالجتامعية والفنية للشعوب كافة.
اخريا، ال بد من التذكري بدور وزارة الثقافة يف هذا االطار والتأكيد عليه، اذ ال 
بد لها، عىل الرغم من امكاناتها املتواضعة، ان تبادر اىل وضع اسرتاتيجيات 
تهدف اىل حفظ تراثنا العريق من خالل جمع مواد الرتاث الشعبي وتدوينها 
تنظيم  تعذر  الناس، يف ظل  لكل  متاح  بها  ارشيف خاص  وانشاء  وتوثيقها، 
والندوات  كاملهرجانات  والثقافية،  الرتاثية  واملناسبات  الفعاليات  واحياء 
واملحارضات واالمسيات الشعرية واملعارض الفنية ومعارض الكتب وحلقات 
ان  دون  من  ودعمه،  الواعد  الشباب  جيل  عىل  والرتكيز  والتدريب   العمل 
وسائل  اهم  ألن  ايضا،  الرتبية  وزارة  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤوليات  نغفل 
املحافظة عىل الرتاث تكمن يف تعريف الجيل الجديد عليه من خالل الطرق 

التي تتناسب مع كل املراحل العمرية.

حافظوا على إرث لبنان الفني
 قبل فوات األوان!

املؤلف املوسيقي اسامة الرحباين.

يف  يكون  للكبار  تكريم  افضل  كان  اذا 
الرحباين  منصور  ابناء  فان  تخليدهم، 
اكمل  عىل  والدهم  ذكرى  تكريم  يف  نجحوا 
عن  واسامة  وغدي  مروان  اعلن  فقد  وجه. 
موقع  عىل  اسمه  تحمل  رسمية  قناة  اطالق 
"يوتيوب"، تشمل كامل نتاجه منفردا وتضم 
ارشيفا مصورا ومرمام لتاريخه الفني ومئات 
منتصف  منذ  الفها  التي  الفنية  االعامل 
بذلك  لتكون    ، رحيله  حتى  الثامنينيات 
"منصة لبنانية - عربية لالرث الرحباين الذي 

تركه منصور لجيل اليوم واالجيال املقبلة".
املشاركني  احد  كان  الذي  الرحباين  اسامة 
االساسيني يف العمل عىل محتوى هذا املوقع 
هذا  عن  العام"  "االمن  اىل  تحدث  واطالقه، 
املرشوع وعن والده منصور الرحباين الحارض 

دوما.

خاصة  قناة  انشاء  فكرة  ولدت  كيف   ■
شبكة   عىل  الرحباين  منصور  باعامل 

Youtube يوتيوب وَمن كان وراءها؟
الرحباين،  منصور  ابناء  اىل  تعود  الفكرة   □
وقد ساعدنا يف اطالقها وجود قناة خاصة يب 
تديرها  يوتيوب  عىل  طوجي  هبة  وبالفنانة 
رشكة Watary، اما الهدف منها فهو تجميع 
و حفظ  اكرب عدد ممكن من اعامل الراحل 
يصبح   بها  خاصة  حساب  وانشاء  الكبري، 
مثابة ارشيف او حتى مكتبة كبرية العامله. 

■ ما هو نوع االعامل التي تتضمنها القناة؟
□ تضم املرسحيات الغنائية التي الفها منصور 
الرحباين وقد  قمنا برتميمها وبتقسيم االغاين 
اىل  بينها  من  االختيار  يسهل   بحيث   فيها  
للمرسحيات  الكامل  الصويت  التسجيل  جانب 
واملوسيقى. كام ستتضمن حلقات من برنامج 

اىل  اسايس  بشكل  الخطوة  هذه  تهدف   □
متاحا  وجعله  الرحباين  منصور  تراث  حفظ 
مقرصنة.  غري  نظيفة  بنسخات  الجميع  امام 
تقرب  ان  ايضا  شأنها  من  القناة  فهذه 
املسافة بينه وبني الجيل الجديد الذي هو يف 
االساس متالصق معه. فالجيل الوسطي متكن 
الثامنينات  يف  اعامله  من  العديد  رؤية  من 
والتسعينات، واستمر ذلك لغاية العام 2000 

حيث كان املرسح الغنايئ يف اوجه حينها.

■ كيف كان تفاعل الجمهور معها؟
من  جدا  الضخم  التفاعل  من  فوجئت   □
الجمهور ومن محبته التي غمرنا بها، وكذلك 
والعامل  لبنان  يف  الصحافة  فعل  ردود  من 
امور  مشاهدة  اىل  تواقة  بدت  وقد  العريب، 
القناة  هذه  لتكون  جاهدين  عملنا  مامثلة. 
وتحديث  ملتابعة  تخضع  وهي  جدا  منظمة 
مستمرين، فهناك مرسحيات سنضيفها قريبا 
اليها "كحكم الرعيان" و"زنوبيا" ومقاطع من 
اعامل اخرى ستصدر اىل العلن للمرة االوىل. 

الرحابنة  اعامل  القناة  تتضمن  مل  ملاذا   ■
بشكل عام اي االخوين عايص ومنصور معا؟

محصورة  القناة  هذه  تكون  ان  اردنا   □
منذ  قدمها  التي  وباعامله  منصور  بارث 
اما االعامل املشرتكة مع عايص  العام 1986. 
شاء  وان  عايص،  ورثة  وتخص  تخصنا  فهي 
ومن  ايضا  عليها  العمل  من  نتمكن  الله 
اعامل  وان  خاصة  بذلك  نقوم  ان  الرضوري 
لكن  جدا.  كبرية  لها  تتعرض  التي  القرصنة 
متكنا  كلام  اقرب،  االعامل  تاريخ  كان  كلام 
فبقدر  اكرب،  االمور بشكل  السيطرة عىل  من 
نواجه  ما  بقدر  الوراء  اىل  بالتاريخ  نعود  ما 
بني  املبعرث  االرث  هذا  تجميع  يف  صعوبات 
الرشكات  وبني  واالردن  ومرص  وسوريا  لبنان 
هو  ما  فكل  عليه.  عملت  التي  واملؤسسات 

بعيد بالزمن يحتاج اىل عمل مضاعف.

من  تحد  ان  القناة  هذه  شأن  من  هل   ■
قرصنة اعامل الراحل الكبري؟

وجود  ظل  يف  موجودة  القرصنة  ستبقى   □
التواصل  منصات  توفره  واسع  فضاء 

عرضت  من  مرسحيات  ولقطات  الكواليس، 
ضخمة  انتاجات  خالل  من  مختلفة  اطر  يف 
يف  و"زنوبيا"  بعلبك  يف  "املتنبي"  كمرسحية 
معه  املشرتكة  اعاميل  اما  وغريهام.  بيبلوس 
"جربان  مثل  الخاصة  قنايت  يف  فادرجتها 
الثالث" و"اخر يوم"  اليوم  والنبي" و"قام يف 
انتاجي  الفينيق"، فهي جميعها من  و"عودة 

وقد قمت بوضع رؤيتها وموسيقاها. 

■ هل قمتم بهذه الخطوة ملواكبة التطور الذي 
فيصبح  االجتامعي،  التواصل  مواقع  تشهده 

منصور الرحباين اقرب من الجيل الجديد؟

هدفنا تجميع 
وحفظ اكبر عدد من اعمال 

منصور الرحباني

"منصور الرحباين يقرأ" الذي قدمه عام 1987 
عرب  لشعراء  مقتطفات  بنفسه  فيه  واختار 
من  عدد  جانب  اىل  بصوته،  قدمها  احبهم 
وراء  دارت  واحداث  اجراها،  التي  املقابالت 

راغدة صافي
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لضوابط  تخضع  ال  التي  االجتامعي 
احيانا  استعاملها  اساءة  يتيح  مام  محددة، 
كثرية عن قصد او عن جهل. لذا فان هدفنا 
نوعية  تحسني  عىل  العمل  كان  االسايس 
وجعلها  عليها  واملحافظة  وجودتها  االعامل 
مرجعا اساسيا ملن يرغب، اكرث من وضع حد 

العامل القرصنة. 

■ تضمنت القناة كل ما هو مريئ، ماذا عن 
الكنز الشعري ملنصور؟

القناة تتضمن جزءا من هذا الكنز، اذ ال   □
غري  وهي  كتبها  اخرى  مدونات  هناك  تزال 
بعد  القناة  عىل  نطرحها  ان  ميكن  متداولة 
كتبها  رحيله  تتناول  قصيدة  منها  تنقيحها، 
قبل ان يفارقنا بثالثة اشهر وهي من اجمل 
ملرسحيات  كثرية  افكار  جانب  اىل  كتب،  ما 
ان  وميكن  يده  بخط  بها  احتفظ  وكتابات 
املخزون  هذا  من  كمخطوطات.  نعرضها 
قريبا عن قصيدة  الضخم سنكشف  الشعري 
الفنانة  وادتها  بتلحينها  اخريا  وقمت  القاها 
ضخم  عمل  اطار  يف  وذلك  طوجي،  هبة 
"لحبيبي  بعنوان  له  اخرى  وقصيدة  نحرّضه، 
بغني" وجدناها بعد فقدانها طوال 23 عاما.

■ هل اخذت دواوينه الشعرية حقها؟
كان  معينة  فرتات  ففي  ذلك،  اعتقد  ال   □
ملنصور  وكانت  النارشين  من  تقصري  هناك 
امور اخرى يهتم بها. انا اعتقد ان دور النرش 
التي تعامل معها مل تكن عىل مستوى منصور 
آمل  لذا  مختلفة،  السباب  وشعره  الرحباين 
هذه  عىل  حقها  االعامل  هذه  تأخذ  ان  يف 
القناة وتنترش يف شكل اوسع. فعندما لحنت 
قصيديت "يا حبيبي كل ما يف الصمت نادى" 
واسع،  نطاق  عىل  وانترشتا  ال"  ام  و"عرفت 
دواوين  عن  يبحثون  جديد  من  الناس  عاد 

الرحباين. منصور 

■ هل غلبت الحداثة يف دواوينه االخرية؟
يف  غلبت  الحداثة  ان  القول  استطيع  ال   □
االخوين  لدى  كان  فلطاملا  االخرية،  دواوينه 
الحياة  تطور  فمع  متجددة،  حداثة  رحباين 
اللغة وتفقد  تتطور  العام من حولها  واملناخ 

بعض كلامتها ومفرداتها وتربح اخرى غريها. 
االربعينات  يف  رحباين  االخوين  كتابات  ان 
هي غريها عن تلك التي كتبوها يف الستينات 
انه  عنه  عرف  الذي  ومنصور  والسبعينات. 
يف  استثنائيا  بعدا  ميلك  كان  للشعر  كاتب 
وعمقا  وسالسة  وانسيابا  والالهوت  الفلسفة 
يف االفكار، النه  كان ملكا بالشعر واملوسيقى 
شك  دون  من  موجودة  الحداثة  والفكر. 
ألن  رضوري  امر  وهذا  منصور،  دواوين  يف 
الكتابة الشعرية تعرب عن افكار مركزة تكتب 
خيال  او  الالوعي  من  بعيدا  معينة  بطريقة 
الكبري  الراحل  للموسيقى.  املعتمد  الكاتب 
يف  والحداثة  العمق  بني  الجمع  من  متكن 
االمر  هذا  وكان  العميقة  الفلسفة  من  اطار 
من  منصور  كان  رأيي  يف  مميزاته.  ابرز  من 

اعمق املفكرين يف العامل العريب.

الخطوة  هذه  بعد  تطمحون  ماذا  اىل   ■
املهمة؟

اىل  ويصل  االرث  هذا  ينترش  ان  يف  نأمل   □
واالعامر  الفئات  مختلف  من  الناس  كل  
عىل  ويتعرفون  اعامله  عىل  فيطلعون 
حقيقته. َمن يدري، رمبا يف يوم من االيام قد 
فيه  اقيم  الذي  الرحباين  منزل منصور  يصبح 

انا اليوم، متحفا له.   

عىل  يجب  التي  الخطوات  اهم  هي  ما   ■
ارث  عىل  للحفاظ  بها  القيام  الثقافة  وزارة 

الكبار؟ الفنانني 
ومستوى  معدوم،  بالثقافة  لبنان  اهتامم   □
هذا  مع  البلد  هذا  يف  املسؤولني  تعاطي 
املوضوع ال يرقى اىل مستوى املفكرين فيه. 
املواضيع  مجمل  مع  التعاطي  مستوى  ان 
محدود  مستوى ضيق  هو  لبنان  يف  الثقافية 
عىل  مجمله  يف  يتمحور  وهو  متطور  وغري 
التي  املحدودة  واالفكار  والطائفية  املذهبية 
فالطبقة  الدولة.  ورجاالت  البعد  اىل  تفتقر 
الذين  بالدجالني  مليئة  عندنا  السياسية 
بكراسيهم.  لالحتفاظ  الشعب  عىل  يكذبون 
لديهم  معدوم  بالثقافة  االهتامم  ان  كام 
ال  النه  الثقافة  وزارة  تويل  يتجنبون  وهم 
بوزارة  النهوض  منها.  االستفادة  ميكنهم 

الثقافة  ألن  كبرية،  موازنة  يتطلب  الثقافة 
االمور  تظهر  التي  والرتاث وهي  الحياة  هي 
وتحافظ  وتحتضنها  وتحميها  للعامل  الجميلة 
يف  هي  جديدة،  افكارا  عليها  وتضيف  عليها 
اختصار الوجه الحضاري الذي يطل به البلد 
ما  عىل  الحايل  الوزير  الله  اعان  العامل.  عىل 
هو مطلوب منه، الن االمكانات املتوافرة له 
محدودة جدا. ما ينطبق عىل الثقافة ينطبق 
كلها  وهذه  والرياضة،  الرتبية  عىل  ايضا 
التشنج  من  الناس  تبعد  ان  شأنها  من  امور 

الطائفي املذهبي البشع الذي نعيشه. 

رأى  لو  ليقول  الرحباين  منصور  كان  ماذا   ■
واقع لبنان اليوم؟

ايام منصور االخرية خيمت  ان  □ ال شك يف 
التي  االوضاع  من  جدا  كبرية  خيبة  عليها 
البلد، علام ان عىل مر الزمن مل  اليها   وصل 
حيال  تفاؤلية  نظرة  الرحباين  لالخوين  يكن 
يعلم  كان  منصور  الوطن.  هذا  مستقبل 
املسؤولني،  حقيقة  جيدا  تدرك  الناس  ان 
يعلم  كان  وهو  للتاريخ  دقيق  قارئ  فهو 
ألن  اخطائهم  من  يتعلمون  ال  اللبنانيني  ان 
تركة  ورثوا  وقد   ضيق،  السيايس  تفكريهم 
الكنعاين  او  الفنيقي  الفكر  من  سيئة  كبرية 
املتمثلة بالدولة املدينة، وهي نظرية بعيدة 
كل البعد من التفكري الروماين باالمرباطوريات 

والدول الكربى وبتطورها السيايس. 

عىل  لبنان  يف  املرسح  غياب  اثر  كيف   ■
التطور الثقايف فيه؟

اللبناين  فاملرسح  جدا،  سلبي  اثر  له  كان   □
الثقل  كان متقدما ومتطورا جدا وكان مركز 
االسايس للمرسح يف العامل العريب. كان شارع 
الحمرا يف السابق قبلة العامل العريب كله، النه 
كان يحتضن كل ما له عالقة بالثقافة والفكر 
والتسوق.  واالقتصاد  والحضارة  والتطور 
اليوم  اما  ومرسحا،  سينام  دار   24 يضم  كان 
وعىل الرغم من كل املشاريع التي نفذت يف 
فيها  ببناء مرسح  يفكر  مل  احدا  فان  بريوت، 
املوسيقية.  للحفالت  قاعة  او  اوبرا  دار  او 
وقد  واحد،  مرسح  اليوم  بريوت  يف  يعد  مل 
امر  وهذا  العاصمة،  خارج  اىل  كلها  انتقلت 

التي  املشاريع  من  االطالق.  عىل  صحي  غري 
كان منصور يطمح اىل تحقيقها، انشاء مرسح 
يف كل بلدية من بلديات لبنان، اذ ان مجرد 
وجوده يشكل حافزا للمواطنني عىل  تطوير 

وافكارهم. ثقافتهم 

■ ماذا تقول ملنصور يف ذكراه الـ13؟
الذاكرة  يف  حارضا  يزال  ال  انه  له  اقول   □
وروحي  خيايل  ويف  مكتبه  ويف  البيت  ويف 
البيانو  خلف  جلست  كلام  وانني  وقلبي، 
وجديت  وامي  والياس  وبعايص  به  اشعر 
اكلمه كل يوم واناقشه يف كل  اىل جانبي. 
فلدي  بيننا،  يزال  ال  انه  لو  حبذا  االمور. 
من  يتمكن  لو  امتنى  كنت  كثرية  افكار 

اصطيادها وترجمتها عىل الورق.

■ هل ميكن للفنان ان يعرب عن هموم الناس 
اذا مل يختربها؟

 les gens" املثل  يقول  وكام  ال،  طبعا   □
فكيف   "heureux n`ont pas d`histoire
ميكن مثال ان نطلب من الغني ان يحدثنا عن 
الفقر؟ كان منصور يقول لنا "يا ابني نحنا جينا 

من العقد" ومن ال عقد لديه ال ميكنه ان يثبت 
واملأساة  والوجع  فالحرمان  حياته،  يف  شيئا 

والقهر والخوف توّلد كلها الفن املتميز.

الجيل  ليخاطب  منصور  كان  لغة  بأي   ■
الجديد يف لبنان اليوم؟

ترافقت  وقد  ومتحوال.  جدا  متطورا  كان   □
مستمر،  تطور  مع  رحباين  االخوين  حقبة 
فهام كانا ثائرين عىل كل يشء، وقد اختلف 
اسلوبهم مع اختالف كل مرحلة من مراحل 
الذي  فاالسلوب   . الطويلة  الفنية  مسريتهم 
والفولكلورية  الرتاثية  مرسحياتهم  يف  اتبعوه 
مختلف كليا عن اللغة النصية التي اعتمدوها 
يف  املرسح امللحمي والتي كانت لغة مبارشة 
االساس  لغتهم يف  ان  علام  وواقعية،  وقاسية 
مل تكن وردية عىل االطالق، بل كانت مليئة 
فهم  والحجر.  والسنديان  والوعر  بالشوك 
الطبيعة، كام  ابناء االرض وقريبون جدا من 
انتقالهم  بعد  التغيري  هذا  نلمس  ان  ميكننا 
لغتهم.  تطوير  اىل  عمدوا  حيث  املدينة  اىل 
ان  وقرر  املشوار  منصور  اكمل  عايص  بعد 
املسيح  مع  التالعب  حد  اىل  بافكاره  يصل 

وجربان والفالسفة والشعراء واالدباء. 

■ متى نكرم الفنان وهو حي بدل ان نقوم 
بذلك بعد رحيله؟

عىل  باملحافظة  بل  بالتكريم  نطالب  ال   □
حقوقنا وافساح املجال امامنا للعمل. افضل 
فتح  من خالل  يكون  سبقنا  وملن  لنا  تكريم 
استمراريتنا،  لضامن  امامنا  العمل  مجاالت 
والحفالت  املرسحية  العروض  واقامة 
ملنع  املناسبة  الترشيعات  وسن  املوسيقية، 
رسقة حقوقنا واعاملنا. ان نكون محرتمني يف 

بلدنا هو التكريم الحقيقي لنا. 

■ ما هي اخر كلامت تذكرها ملنصور الرحباين؟
مغادرة  االطباء  منه  طلب  عندما   □
كانت  الطبية  فحوصه  نتائج  الن  املستشفى 
جيدة، قال لهم: "الحدس االنساين اقوى من 
العلم، وانا اعرف انني لست بخري"، وما هي 

اال ساعات حتى اصبح حدسه حقيقة.
ر. ص

الكبري الراحل منصور الرحباين.

هدفنا تجميع 
وحفظ اكبر عدد من اعمال 

منصور الرحباني


