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رحيل

ّ
المؤسس
صاحب األلحان "الضاربة" وآخر العنقود

إلياس الرحباني:
املسكون باملوت والنوتة واإلبداع

كورونا يواصل اختطاف املبدعني الكبار يف لبنان .آخر ضحاياه ثالث الرحابنة ،امللحن واملوسيقي الذى اسس مدرسة
مستقلة يف الفن اللبناين .بغيابه تطوى صفحة الجيل االول املؤسس من العائلة الرحبانية .مسرية متن ّوعة متشعبة خاضها
الراحل ،شاقا لنفسه دربا مختلفة ومغايرة عن اخويه

يف كل الحوارات التلفزيونية التي كان
الياس الرحباين ( 1938ـ  )2021يجريها،
ترتسم االبتسامة عىل وجه املشاهد وهو
يتفرج عليه .املوسيقي الذي ترك حواىل
 6000لحن عىل حد تعبريه ،متتع ـ اىل
جانب غزارته االبداعية ـ بحس فكاهة
عال وظرافة وكياسة وشفافية ورقة انسانية
وحساسية الفنان املنشغل بكل مصائب
الكوكب ...آخر العنقود وثالث الرحابنة
االول الذي ش ّكل موضوع املوت احد
هواجسه لسنوات ،استسلم الشهر املايض
امام وباء كورونا ،طاويا مسرية اشكالية
بقدر ما هي غزيرة ومتشعبة .لعل الظلم
االول الذي وقع عىل الياس الرحباين انه كان
اصغر الرحبانةُ .س ّلطت عىل مسريته عدسة
النقاد واالختصاصيني ،بل ُجلد بسوطهم
احيانا .اعترب بعضهم ان قيمة ومستوى
اعامله ال تصل اىل املرتبة التي وصلها
العمالقان مع فريوز.
كثريون ينسون او يتناسون ان الياس الرحباين
مل يش ّكل يوما امتدادا للمدرسة الرحبانية،
خصوصا مع فارق جيل عمري بينه وبني
اخويه ،اذ يصغرهام بحوايل  14عاما .اضف
ان التوقيت كان الكلمة السحرية يف مسرية
االخوين .اذ انهام جاءا بكل بساطة يف الزمن
واملكان املناسبني ،حني كان لبنان ككيان
سيايس يضع شكله ومالمحه ،فيام توليا هام
عىل نحته منوذجا (خياليا) فنيا وموسيقيا
يف الوجدان الجمعي ،خصوصا يف ظل
طغيان الذائقة املرصية عىل الفن يف حقبتي
الخمسينات والستينات.
من هنا ايضا تنبع خصوصية وهالة االخوين

املوسيقار الراحل الياس الرحباين.

تي ّتم وهو ملا يبلغ
الخامسة من العمر،
فكافأته السماء بابوين
هما عاصي ومنصور

رحباين التي اكتسباها عرب الزمن من خالل
صوت فريوز ،اىل جانب الخصوصية االبداعية
العاملهام املوسيقية والغنائية واملرسحية.
مع ذلك ،شق الياس الرحباين طريقه عىل
حدة ،متفردا ،طارقا ابوابا اخرى ،فنجح
يف جعل الحانه تدخل الوجدان والذاكرة
الجمعيني .فمن ال يتذكر موسيقى ترت
مسلسل "دياال" ( 1977ــ تأليف مروان

نجار واخراج انطوان رميي) أو ترت "الو
حيايت" ( 1974ـ تأليف وجيه رضوان
واخراج انطوان رميي) او مسلسل "عازف
الليل" ( 1978ـ تأليف وجيه رضوان واخراج
انطوان رميي) او حتى موسيقى االعالنات
التي غزت شاشاتنا يف الثامنينات كـ"ال فاش
يك ري" و"جبنة بيكون" و"باريال معكرونة"،
ورسعان ما راحت ترتدّد موسيقاها عىل
االلسن؟ كانت رسيعة وبسيطة وخفيفة،
حتى سهل حفظها بشكل رهيب .كلنا يتذكر
ايضا ان موسيقى اعالن "باريال معكرونة"
استحالت اغنية للشحرورة صباح بعنوان
"وعدوين ونطروين".
طبعاً ال ميكن نسيان املروحة الواسعة من
املغنني الذين اعطاهم من الحانه امثال
نرصي شمس الدين ،ووديع الصايف ،وملحم
بركات ،وسامي كالرك ،وماجدة الرومي،
وجوليا بطرس وباسكال صقر ،حتى ان
االخوين رحباين منحاه "امتياز" التلحني
للسيدة فريوز (اغنيات "االوضة املنسية"،
و"حنا السكران"" ،يا لور حبك"" ،كان عنا
طاحون"" ،يا طري الوروار" .)...امللفت
ان غالبية اعامله كانت "ضاربة" حظيت
بشعبية كبرية وانتشار قل نظريه.
حتى آخر اطالالته التلفزيونية ،كان الياس
الرحباين مسكونا بدم البرشية ا ُملسال يف كل
بقاع األرض ،يح ّدثنا عن الحروب والظلم،
ويقابل كل سوء مبحبة وطيبة ونكتة ،النه
اعترب ان املحبة هي الطريق اىل االنسانية
والله .ما انفك ايضا مسكوناً بعتب عىل
بلده ،وحب عميق له .يعلو صوته معاتبا:
لحنت نشيد الكونغرس ونشيد
"انا ّ
الفرنكوفونية ،فيام وطني ال يويل اهمية
ملبدعيه .ال اريد ذكر اسمي .أقول لهم اذكروا
فقط ان صاحب هذا اللحن هو من لبنان".
الفكرة اللبنانية والتمسك بهذا الكيان
والحب الالمحدود لهذه البقعة ،خيط ربط
العائلة الرحبانية وانعكس يف أعاملها بال
شك .الياس الرحباين الذي تيتّم وهو ملا يبلغ
الخامسة من العمر ،كافأته السامء بأبوين
هام عايص ومنصور .لطاملا ذ ّكر يف حواراته
بفضلهام عليه ،وقد كان كل منهام يعمل
رشطي سري ،واحد يف بريوت والثاين يف

نقطة على السطر

وط ٌن ينبعث من األغنيات
مل يحظ الياس الرحباين بالجنازة الوطنية الكربى التي تليق به يف زمن الوباء
واالنهيارات .شاهد ملك عىل الزمن الجميل ،مييض يف هذه االيام الحالكة
التي يشوبها الخوف والجوع واملرض واالنغالق والقلق عىل املستقبل .لكن
الشعب اللبناين الذي يواجه تجربة عبور الصحراء ،ال يستطيع ان مينع نفسه
من النظر اىل االفق ،والرهان عىل املستقبل ،عىل الفجر اآليت ال محالة.
وهذه املقاومة ال ميكن ان تقوم وتتامسك وترتسخ وتنترص ،اال بالتمسك
باالساسيات التي صنعت هوية هذا البلد .الهوية الثقافية التي تقف وراء
خصوصية لبنان ،هذا "االستثناء العريب" ،واملخترب املرشع عىل كل االفكار
واملشاريع والتيارات واملدارس الفلسفية.
التاميز واالبتكار والتجديد واالبداع ،تلك هي الهوية اللبنانية التي جبلها
املعلمون الكبار بوحيهم ،وتركوا عليها بصامتهم .والياس واحد من هؤالء
من خالل االرث املوسيقي الذي تركه ،جامعا بني عوامل ومراجع ومناهل،
تبدأ يف الثقافة الشعبية اللبنانية ،وال تنتهي عند اكرب املدارس العاملية.
هذه هي الهوية التي تعتد بخصوصياتها وانفتاحها ،ال بإنعزاليتها وانغالقها.
هذه هي الثقافة اللبنانية ،قوامها التجذر يف الرتبة العربية فيام االغصان
والفروع تتمدد .ترتفع يف كل الساموات الثقافية العاملية ،لتتنفس وتزهر
وتثمر يف سياق الثقافة العربية ،والحضارة االنسانية.
قد تبدو هذه الكلامت غريبة يف هذا الزمن ،ناشزة ،وخارجة عىل السياق،
ومتناقضة مع الواقع .هذا صحيح يف الشكل ،لكن تحت الرماد تكمن نار
االرادة ونداء الحياة .وال متكن مواجهة اللحظة الصعبة من دون التمسك
بالثوابت ،واستعادتها ،ومحاولة فهمها اكرث ،واستيحائها الخرتاع سبل التجاوز
واالنبعاث .تلك السبل التي يبحث عنها لبنان اليوم ،ليس فقط يف السياسة
واالقتصاد ،والرصاعات الكربى ،بل يف املخزون الروحي ،وثوابت الهوية،
ومنارات الفكر واالبداع.
هنا ننحني امام الياس الرحباين ،وتركته الفنية العظيمة ،بأوجهها كافة.
نستعيد تجربة االخ الثالث يف املؤسسة الرحبانية الذي عرف كيف يشق
طريقه عىل حدة ،بشكل مواز لالخوين عايص ومنصور ،وان تقاطع معهام
يف محطات مهمة واساسية .نستعيد االلحان واالغنيات ،وكل الحكايات
واالسامء واللحظات التي احاطت بوالدتها .لنستخلص العرب والدروس.
لنكتشف ان الظروف مل تكن يوما سهلة كام يبدو لنا اآلن حني ننظر اىل
التاريخ املنجز ،بعد هبوط ستارة الفصل االخري .كان عىل املبدع ان يواجه
املصاعب والتحديات ،وان يبحر عكس التيار ،وان يؤسس ملساره املغاير.
تلك نفسها التحديات املطروحة اليوم امام شعب كامل.
نعم ،املوسيقى تخترص الحياة ،واالبداع تكثيف للتجربة االنسانية .لقد
ودّعنا الياس الرحباين وعيننا عىل وطن ينبعث من رماد املرحلة ،ويولد من
الحانه واغنياته.
سمير مراد
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مسقطهم انطلياس .بشق النفس نجحا
يف رشاء آلة بيانو وجلبا استاذين فرنسيني
ليع ّلام شقيقهام االصغر املوسيقى .طبعا،
باقي البيوغرافيا معروفة :سيدرس املوسيقى
يف االكادميية اللبنانية ()1958 - 1945
واملعهد الوطني للموسيقى (.)1956 - 1955
ويف العرشين من العمر ( )1958استدعته
"هيئة االذاعة الربيطانية" وتعاقدت معه
عىل تلحني  40اغنية و  13برنامجا ،فكان
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في العشرين من
العمر استدعته "هيئة
االذاعة البريطانية"
وتعاقدت معه على تلحني
 40اغنية و  13برنامجا

ذلك اول عمل رسمي له بأجر بلغ  3900لرية
لبنانية .بهذا املبلغ ،سيشرتي سيارة فيات
زرقاء كام قال مرة ،وسيخرج اىل السينام مع
الفتيات ،قبل أن يتع ّرف بزوجته نينا خليل
(عام  )1962التي سيتز ّوجها خطيفة وكانت
ال تزال يف السادسة عرشة من عمرها ،ثم
ينجبا ولديهام املوسيقيني غسان وجاد .عام
 1962كان مفصلياً يف مسريته االبداعية ،اذ
انه سيعطي العمالق نرصي شمس الدين

غسان الرحباني :اورثني التلحني و"االودمة"
التقت "االمن العام" املوسيقي غسان الرحباين ،وطرحت عليه سؤالني
عن والده:
■ اخربنا عن الياس الرحباين االب؟
□ الياس الرحباين االب هو والد حنون ووالد صديق .اذكر انه مذ كنا
صغارا ،وتحديدا منذ ان بلغت عمر العارشة صار يرفض ان اناديه "بابا".
يف الـ 12تقريبا من عمري ،صار يطلب مني ان اناديه "الياس" ،قائ ًال يل:
"انا صديقك" .هذه كانت شخصيته ،فهو يرفض صورة االب الكبري يف
العمر ،وفكرة ان االنسان َيهرم وال يعود شابا .لذا ،ظل رمز الشباب الدائم
كام كلنا يعرف ،حتى يف شكله الذي احتفظ برونقه وشبابه ،وكانت
نفسيته تشبه شكله الخارجي بشبابها الدائم .رصنا نكرب نحن فيام هو بدا
كأن الزمن توقف يف حالته ،حتى رصنا انا واخي وهو كأننا أخوة ننتمي
اىل جيل واحد .مع ذلك ،فقد اجتهد يف تربيتنا عند اللزوم ،لكن بطريقة
غري قاسية .اتذكر فقط انه ووالديت كانا دوما مستاءين مني ألن عالمايت
املدرسية مل تكن جيدة.
■ ماذا ورث غسان الرحباين عن والده موسيقيا وانسانيا؟
□ موسيقياً ،ورثت عنه مسألة التلحني .حتى قبل ان ادخل املدرسة

الياس وغسان الرحباين.

توليت تلحني اغنية مكتملة باالنكليزية يف وقت مل اكن اعرف حتى
سجلها والداي اوال عىل اسطوانة "ريل" ثم كاسيت
االنكليزية .وقد ّ
وبعدها "يس .دي" ،وما زلت احتفظ بها حتى اليوم عىل الكومبيوتر.
هذا للقول بأن التلحني موهبة تأيت بالجينات .كنت يف الرابعة من
عمري .هناك والديت التي تكتب سيناريو ،وقد انجزت سيناريوات افالم
عدة يف مرص ولبنان مثل افالم جمعت جورج شلهوب واليس فرنيني،
ووالدي ايضا يكتب الشعر ،وقد ورثت عنه كتابة الشعر املخصص
لالغنية وايضاً التوزيع .التوزيع املوسيقي مثل التلحني موهبة ايضا،
اىل جانب مسألة تع ّلمه طبعاً .ميكن للمرء أن يتعلم كيفية التوزيع
لفرقة موسيقية ،كام التسجيل والعزف والغناء .لكن التلحني والتوزيع
وكتابة الشعر تأيت بالفطرة .طبعاً حني يصبح املرء ضليعا يف اللغة ،تتسع
مخيلته ومعجمه ومرادفاته ،فيصبح يف امكانه الكتابة بشكل اعمق
من ذي قبل ،ألنه يصري فصيحا وبليغاً يف التعبري كتابيا .كل هذه االمور
ورثتها عن والدي .اما انسانيا ،فقد ورثنا اآلدمية ،وهذا امر يعرفه الكل،
أكانوا احبوا عملنا املوسيقي أم مل يحبونه .وهذه الصفة ك ّلفتنا غاليا
يف لبنان ،فهو ظل آدمياً حتى الرمق االخري ،وقد ع ّلمنا مع والديت ان
الكذب والنفاق يف العمل ويف حياتنا اليومية مرفوضان متاما .كام ع ّلمنا
طيبة القلب الزائدة احيانا .انا تعلمت الحقاً انه ال ميكنك ان تكون
طيب القلب مع كل الناس ،خصوصا بعدما شاهدت الثمن الباهظ
وحب الناس
الذي كلفته طيبة قلبه .ما زلت احتفظ بهذه االصالة ّ
وادخال السعادة إىل الناس املحيطني يب ،لكنني تعلمت مع العمر ان
ذلك ال ميكن تطبيقه مع كل الناس .فوالدي اصيب بخيبات وحزن
كبري بسبب طيبة قلبه وتعاطيه املتساوي مع كل الناس .اخريا ،اود
ان ألفت هنا اىل ان ال احد يف جيل والدي تع ّلم التسجيل وليس فقط
يسجل يف االستديو كمهندس صوت .تص ّور انه
التوزيع ،اي انه كان ّ
ع ّلمنا جاد وانا التسجيل عىل الكومبيوتر ،وليس نحن الذي علمناه
مع التقدم التكنولوجي .كان مواكبا للعرص بشكل مذهل من تسجيل
اسطوانة "الريل" إىل الديجيتال وصوال اىل التسجيل عىل الكومبيوتر.
وهذه نقطة ملفتة مل ينتبه اليها احد.

اغنية "ما احالها" ،كام سيدخل اذاعة لبنان
كمخرج ومستشار موسيقي.
هكذا ،شق الياس دربه الخاص الذي مت ّيز
بتنوع شديد وغزارة ابداعية .لطاملا قال ان
االلحان ترقص يف رأسه طوال الوقت ،حتى
اللحظات االخرية من حياته ،ظل يجلس يف
االستديو الخاص به الكائن يف الطبقة التي
يسكن فيها ،وينكب عىل اللحن والعمل.
وحتى اللحظات االخرية ظل يحلم .يف مقابلة

اجراها مع قناة "امليادين" عام  ،2017تح ّدث
عن مرشوع قناة موسيقية وفنية وثقافية،
متوقفاً عند حال الفن الذي بدأ بالتدهور
يف بداية التسعينات مع املوجة الغنائية التي
جلبتها رشكات انتاج ضخمة راحت تع ّمم
الفن التجاري عىل الذائقة الجمعية حتى
افسدتها .كان يحلم ايضا مبرسحية مادا يده
اىل املنتجني اللبنانيني ،معربا عن استعداده
لتلحني ترتات املسلسالت اللبنانية.

كان موسيقيا متواضعا من جيل الكرم
والتواضع و"االودمة" الذين مل يبق منهم
سوى حفنة اليوم .وباء كورونا ،الذي حصد
جملة من املبدعني اللبنانيني العام املايض
كاملوسيقي بسام سابا والفنان مروان
محفوظ ،نال هذه السنة من صاحب النكتة
واالبتسام ورسول الفرح الذي زرعه يف كل
عمل حمل توقيعه.

س .م

هالة نهرا :قوته في انسيابية موسيقاه
للتوقف عند قيمة ومستوى موسيقى الياس الرحباين ،خصوصا بعد الجدل
الذي تجدد مع رحيله واقامة املقارنات بني منتجه ومنتج االخوين الرحباين،
التقت "االمن العام" الباحثة والناقدة املوسيقية هالة نهرا.
■ ما الذي يصنع الخصوصية املوسيقية للياس الرحباين بالنسبة إىل شقيقيه
وابناء جيله من املوسيقيني؟
□ ما يصنع خصوصية الياس الرحباين املوسيقية الرقي غالبا وعموما يف
اغنية البوب يف امتدادها واختالفها وتنوعها التي متكن من خاللها ان يعلق
يف اذهاننا وذاكرتنا حتى يومنا هذا .وهذا ليس بقليل ،موامئا يف الوقت
عينه بني الشعبي الخفيف ذي املستوى املتأنق وبني النخبوي يف مناح
ومالمح منه .كام انه جمع ووازن برباعة ومن دون تك ّلف بني املرشقي
العريب والغريب بشكل انسيايب .وقد متيز باسلوب السهل املمتنع الذي جنّح
اعامله ،واالمثلة عىل ذلك كثرية .نذكر بينها "دوبني الهوا" لغسان صليبا،
"ياما سوا بفي الياسمينة" لجورجيت صايغ ،و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان"
و"كل يش عم يخلص" ملاجدة الرومي" ،يا سارق مني مكاتيبي" لباسكال
صقر ،و"يا حبيب القلب" ،و"رقصني دخلك يا حبيبي" لصباح ،اضافة اىل
االغاين الهائلة التي ادتها السيدة فريوز واضفت عليها بصوتها قيمة تاريخية
استثنائية مثل "يا طري الوروار" ،و"كنا نتالقى من عشية" ،وهناك "يا قمر
الدار" لوديع الصايف ،و"يا مارق عالطواحني" لنرصي شمس الدين ...هكذا
نرى الياس الرحباين ملحنا ميتاز بالطالقة والتن ّوع املمهورين ببصمته.
■ دامئاً ما ينظر النقاد إىل نتاج الياس الرحباين عىل انه ادىن مستوى وقيمة
فنية من نتاج اخويه ،هل هذا صحيح؟
□ الناس عموما ،املختصون منهم وغري املختصني ،مييلون عمدا او الشعوريا
اىل املقارنات الجامدة والظاملة احيانا بني الفنانني والوجوه والقامات .لهذا
قارنوا ايضا بني الياس الرحباين واالخوين عايص ومنصور .علام ان املقارنة
ال تجوز ،ألن عايص ومنصور شكال مدرسة وتيارا وظاهرة استثنائية فريدة
وتاريخية ال تتكرر ،حفرت آثارها يف سجل املوسيقى العربية واللبنانية،
والفن اللبناين والعريب مبا يشتمل عليه من مرسح غنايئ وسينام .الياس
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تأ ّثر باالخوين حتام ،لكنه مت ّكن من التغريد مبفرده ،وله خصائصه واعامله
املتفاوتة من حيث املستوى .االخوان عمالقان ،ومقارنة اي فنان بهام تعد
مقارنة غري منصفة وغري منطقية .الياس الرحباين ليس ادىن من االخوين ،بل
بعد االخوين ،حام ًال اسمه وليس ضمن اطار مدرسة االخوين التي تركت
اثرا فيه .ورمبا لجأ بعضهم اىل املقارنات بسبب ميل الياس احياناً وليس
دامئا اىل االغاين الخفيفة ،فيام عكست تجربة االخوين يف خالصتها بنيانا
ورصحا ال يضاهى.
■ ما هي نقطة قوة الياس الرحباين املوسيقية؟
□ نقطة قوته املوسيقية تكمن يف ما ذكرته اعاله .اسلوب السهل املمتنع
الذي يز ّود االغاين باجنحة ،ويحررها من روح الثقل .ومثلنا توجد جاذبية
الثقل ،هناك يف املقابل جاذبية الخفة ،والخفة تستلزم موسيقيا موهبة
وذكاء .لهذا حفظنا اغاين الياس الرحباين عن ظهر قلب ،ونشعر بأنها متر
كالنسيم املنعش .وهناك املواءمة بني العريب والرشقي والغريب بطالقة وبال
تكلف او استعراض او ادعاء .وهناك عنرص ثالث يتم ّثل يف خلو جمله
املوسيقية من التعقيد والفذلكة والرص والرتكيب ،وهي سلسة وجارية
ورقراقة كاملاء ال تشتمل عىل الرتكيب املفتعل واالصطناع.
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