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وزكي ناصیف والفن الشعبي اللبناني. 	

العربیة اآلن؟ وما مستقبلھا؟  أیَن ھَي موسیقانا  

ھي وثالث، ك فیروز من األقانیم الرحبانیة الشكراً العتبار ج:
وتھا اختلفا كلِّیاً.بالفعل كذلك، فلولى ما كانت لكان أداؤھا وص  

، وكثیًر من المؤلفات  الموسیقیة الموسیقى العربیة بألف خیر
 العربیة أصبحت ذو مستوى عالميِ عاليِ، ونحُن الرحابنة 
 	قطعنا مسافة كبیرة على ھذه الدرب، وأصَبَحت أعمالُنا

إلى عدة لغات، ھذه  ة في كل أنحاء العالم، وقد ُترجمتمعروف
حقیقُة نعرفُھا من مراجعة ِسِجّالت جمعیة حقوق المؤلفین، التي 
ُتَبیُِّن ِمواِرَد أََتْت من َمْعزوفاٍت لنا ُعِزَفْت في باریس وبروكسل 



. وال أُریُد أن أستثنَي  الموسیقیین وأنحاء أُخرى من العالم
-اآلخرین: فبشارة الخوري ، أو حفیُد بشارة الخوري الشاعر 

األخطُل الصغیر، إذ ُیْعَتَبُر ألكَبُر مؤلف سیمفوني في أوربا. 
إلى جانب سیمفونیات  سیمفوِنیاُتھُ بالِفَرُق السمفونیة اَعِرُف 

"بیتھوفن" و"موزارت" و "سترافسكي". ھذه سابقة لم َتْحُدُث 
من قیل، وفي أيِّ عصٍر من العصور, قط للموسیقى العربیة  

أنت ُمَتفائٌل؟ س:  

نعم، أنا ُمتفائٌل، وتفاؤلي مبنيٌّ على الحقیقة. أنا، بعَد أن  ج:
َل مسیرَة المسرِح الغنائيِّ  ا عاصي، أُحاوُل أن أَُكمِّ َرَحَل عنَّ
، الذي ابتكَرهُ الرحابنة، ھذا المسرح ال شبیھ لُھ في العالم

، نالحواُر موجوٌد فیِھ تستطبُع أن ُتسّمیھ أوبرا، فجباُل الصّوا
، لكن أوبرا كومیك 840ُر الدین أوبرا، وصیف أوبرا، وفخ

أوبرات موسیقیات، إذ نحُن َلْم نستعمل  باألحرى جمیعھا
األصواُتً◌ التقلیدیة التي ، عادًة، ُتسَتعمُل في األوبرا، بل 

، وقد ساَعَد على ھذا اعتمدنا على األصواِت الغنائیِة الطبیعیة
َن من نقِل كلّ  اإلنفعاالت إلى  ُوجوُد المیكروفون، الذي َمكَّ

را، ال وبل في المستمع، وھذا َلم َیُكن ُمَتوّفراً في بدایة أیَّام األوب
كان  ِم ازِدھاِرھا في عھِد "روشیني" والمبدعین اآلخرین.اأیَّ 

-الُمغّني، بغیاِب المیكروفون، یّضَطُر إلى َتضخیِم صوِتھِ  صوت 



الحدیثة ِبوجوِد الوسائِل الرأس، لُِیسِمَع الجمھور صوتھ.
 نامھمُتنا اآلن سھلة، وأصَبَحْت إنِفعاالتُ  روفون أصَبَحتْ كالمیك

ِبدوِن عناء. حیَن كاَن "ھملت" ُمختِبئاً وراء الستار، وھو  ُتنَقلُ 
ینظُر إلى زوَجِتِھ وھي تخوُنُھ مَع َرُجٍل آخر، َصبَّ إنِفعاالَتُھ 

. وكذلك في "برنس أوجور" ، حیَن كاَن في تضخیِم َصوِتھِ 
برودي" ینازُع الموَت، كاَن من الفروِض أن یكون صوُتُھ "

ُھ كان  مسموعاً على ُبعِد ثالثة كیلومترات. ھذا ُكلُُّھ   خافتاً، إّال إنَّ
بنا  لَِعَدِم َتَوفُِّر المیكروفون لَِنْقِل اإلنفعاالت كما ھَي. ،نْحُن َتَجنَّ

ا وَمسَرَحنا  ِبطاِبِعِھ ، ِبأن َعَمْدنا إلى َتْمییِز َعَمَلنھذه التقیدات كلَّ 
ْیناهُ المسرَح الموسیقي. الَصوُت في ھذا  الموسیقي، وَسمَّ

ُھ الصوُت السولو، الصوُت الشرقيِّ  المسرِح من الَصْدِر، إنَّ
الذي َتْسَتغیِھ األذُن.  

ما ُمستوى ھذه األعمال؟ س:  

اً للرحابنة ، أوَلحناَ  ج: أنا أتحّدى أيَّ واِحٍد َیسَتطیُع أن یأخذَ  َنصَّ
موسیقّیاً لھم  وُیقاِرُنُھ بأیِة مسَرحیٍة أو غنائیَّة  من البالد 

حناً، وأعلى نا  أفَضُل َنصاً  ولاألنكلوَسكسونیَّة، فسیرى بأنَّ 
َفّوقُُھم علینا ھو فقط وِع وأعَمَق معالجًة لُھ. تَ في الموض َتَوُتراً 

انیَّة. الكثافة الُسّكانیَّة ُتَشِجُعُھم بالتقنیة، بالطاقة وبالكثافة السكَّ 
یَّة، لیقیِنِھم بأنَّ ما یصُرفوَنُھ  على اإلنفاق على أعمالِِھم الفنِّ



نا إسرافُُھم على التقنیة ومن ھ َنُھ دون عناء زائدرّدوسیست
وتضخیم األوركسترا والكورال وتنویع المالبس على المسرح.  

ِقھا العربیَّة، ومنعم، أنا متفائٌل بمستقبل الموسیقى  َتَیقٌِّن من َتَفوُّ
وباللحِن. بالنصِّ   

، إّال أسَتطیع أن أَتَكلََّم عن اآلخرین ذا بالنسبِة للرحابنة. الھ
أنني ُملِمٌّ بإنجازات األخ الثالث إلیاس الرحباني، فقد َحَصَل  

عالمیة، من خالل  جوائز على خمسة أو ستة حّتى اآلن
انوٌن من -70 مسابقات عالمیَّة، عادًة، یشَتِرُك فیھا فنَّ دولة،  80

سیقیَّة، في حقِل اإلعالن، ومن بین وحدیثاً كان في مسابقٍة مو
َیْعَد  ُھ في المرتَبِة الثانیةء َعَملَ َعَمٍل إعالميِّ موسیقي جا 110
ة األولى.فرانك سیناترا الذي جاء في المرتب َعَملِ   

رتبطم بھا، یعة اللبنانیة، واأعمالُُكم انطَلَقْت من ُتراث الض س:
َد الناُس فیھا أإلجتماَع في نشأتم في أكتافھا، الض یعة، حیُث َتَعوَّ
أسبوع، ُتواكُبُھم رفرفات الطیور ّل نھایة ساحِتھا ُكّل أصیل وكُ 

 یعة تستفیقُ وُخواَر وثغاء الحیوانات األلیفة. الضوزقزقاَتھا، 
المنثور، وحیُث ھمھمة و ِح الدیكة، وامتشاق الزنبِق على صیا

قِل ھذه جّراشة البرغل، ودقات جرن الكبة. تَمَكْنُتْم من ن
وعلى اللوحات ونشرھا بین الناِس خارَج الوطن الصغیر، 



َسَع الوطُن حدوداً. ما ُعمق ھذا التراث فیكم؟ وما المدى ، فاتَّ
وطن؟امتدادكم في الوطن؟ وھل للفنِّ   

ُھ َینج: بالمطَلِق الفنُّ ال وطن لھُ  َشأُ في مكاٍن وفي حیٍز  ، ولكنَّ
َتُھ إن َلْم َینَتمِ ٍة. الفُن وغلى أرضیَّ   إلى أرٍض معیَّنة. یفقُد صدقیَّ

أنا كَفّنان بحاجة إلى أرٍض أقُف علیھا، وأستوحي عواطفي 
عن ذا الشعِب أنتمي إلیِھ وعواطفي ُتَعبُِّر منھا. أنا ابُن ھ

الالمحدود.  الحدوِد تنفِتُح َلَك نافذًة إلى ُربَّ قائٍل: في عواطفِھ.
 ، ن یمكن أ یوفسكي مثالً ، المیستُخذ أيَّ ُمؤلٍِف موسیقيٍّ عالميٍّ

ُھ في ضیغٍة ما كان  َرُجٌل یُ  دعي  فالن ، ھو تقوَل عنُھ أنَّ
خترُع بحاجٍة إلى أرٍض تحمُل حكایَتُھ وعلیَك أن ُتَسّمیھا. ت

عًة روسیة ألشخاٍص محلِّیین؟ تبقى العواطُف ُمرتبطة ضی
بالمكان والبیئة. ُخْذ، مثالً، مسرحیة "بّیاع الخواتم"، ھي قصُة 

 َیظلُّ كي والناِس  لكي ُیشِغَل أفكار ،مختار من ضیعٍة جبلیَّة لنا
، كان َة ُمجرٍم إسُمُھ "راجح"مسیطراً  علیھم ابتكَر لھم شخصیَ 

ُھ أن یسُرَق معز م ، ویتلَُف محاصیَلُھم، وینشر الخوَف اَتھھمُّ
والقلَق في ضیعِتِھم، وال یِقَف بالمرصاد لُھ ویحمیھم منُھ إّال 

ٌة على مستوى الضیعة ولكنھا، بمغزاھا، ھا ي لمختار. ھَي قصَّ
ُة الحاكِم  لُن الشیطان عْ رِ تَ خْ الذي َیختِرُع لشعبِھ اإلستعمار:"بیِ قصَّ

لشیطان". وھكذا، فوقوفَُك على ن من اوبیقولُن أنا بخلّصكُ 
كوُن عوراً باإلنتماء إلیھا، وحینھا، تأرٍض معیَّنة ُینّمَي فیك ش



عواِطفَُك مرتبطًة بآالم شعبك وأوجاعِھ وتوِقِھ إلى الحّریة 
ِة فنٍّ وابتكاٍر. ثُ والتقدم واإلبداع مَّ ، وھذا ینعكُس على كلِّ عملیَّ

والخبرة والممارسة.أن ھناك دوٌر للموھبة ودوٌر للدرِس   

ى إبراز فولكلور المحلّي اللبناني أّدى إلإرتباطُكم بال س:
شخصّیاٍت مثل مخول وسبع ونصري أبو دربكة، التي َتَمیََّزت 

شوا معھم  في لقاءاتھم َعِھُدُھم الناُس وعا‘ببساطِتھا وعفوّیِتھا. 
، وفي يْ عة، وفي نزھاتھم غلى طریِق الموَ بساحة الضی
لى اجتذاِب انتباه الصبایا، حتى ولو تطلََّب ذلك كسَر تزاحِمِھم ع

مزراب العین. أیَن الساحة اآلن؟ وأین ھؤالء األشخاص؟ أین 
أصبحوا؟  

سبع ومخول ونصري ما زالوا یلتقون في الزمان. جاءوا  ج:
وشھدوا عملیة الحَدوث تنبِثُق من العدم، ُھم َولّوا ، ولكنَّ 

َخ في الوجوِد، ُھم ُھنا، وفي م، لالَحَدَث ال یعوُد إلى العد قد َتَرسَّ
ُعمِق ابتساماِت الناِس التي شاركتُھم في عواطفھم البدائیَّة 

الحلوة والبریئة والمتناقضة في آٍن واحد. ال زالت الناس تفَرُح 
 بھم كلَّما أَطلّوا من وراِء المذیاع. راحوا ولم َیُعد لھم وجوٌد في

مان.ّما الحدث فباٍق في الزالمكان، أ  

اُل في مكانھا، أم أنَّ ریاَح المدنّیة َذَرْتھا لضیعة، أما تزاس: 
ھباًء؟  



قلیلة ھي الضَیُع، ولألسِف الشدیِد، التي ما زالت محافظًة  ج:
ھدٌد أن على التقالید والتراِث. نحن شعٌب یطارُدنا النسیاُن، وم

َل إلى شعٍب لقیٍط. َك بتراثنا. أنا  یتحوَّ علینا أن نعوَد ونتمسَّ
یَش بمعزٍل عن التیَّارات نسان یؤمُن بأننا ال نستطیع أن نعإ

، العالمیة، ویجُب، دائماً، أن نطلُُب العلَم وننھُل  من المعرفة
، وفي الوقِت نفسھ، أنا إنساٌن اموالمعرفُة ال وطٌن لھ والعلم 

اصُل وال ُتلغي مشرقٌي، وللشرِق حضارة، والحضاراُت تتو
یَّتي وتراثي. الناُس لھم شأنھم، صبعَضھا. أنا لن أتَخلّى عن شخ

 َ قلیدّیة َرَك. الصالت العائلیَّة التَب ومنھم من تأمْ رَ وْ منھم من تأ
مطاردةٌ من ِقَبِل حضارة مبنیَّة على المادة وال تؤمن 

 ، وبسببھا تبدو الضیعةُ بـ"المورال". ھذه اإلتجاھات أثََّرت علینا
، ولكن أنا  اللبنانیة مھددًة بالزوال. لیَس ھناك توجبٌھ مؤسساتيٌّ

ُد یحضارتھ،  ُھ سیتَجنَّ أؤمُن بأصالِة مواطنینا، وإني على یقیٍن بأنَّ
و سیتیقَُّن بأنَّ اإلنساَن حقٌّ وخیٌر وجماٌل، ومتى عرف الحقَّ 

والفضیلُة ال  ، البشاعُة ھي ضَد الحقِّ  َعرَف الجماَل. والخیرَ 
نُتُج إّال الفضیلة، والخیُر ال ُینِتج إّال الخیر، ومن ھذا المنطلق ت

َسَیصعُب على اإلنسان قطَع الشجر والقضاء على الغابة لیصبَّ 
مكانھا اإلسمنت.  

ٍر بھ ، فخو بین مجتمِعنا العمیِق الجذوِر وذو والٍء للتراث س:
وبین مجتمٍع أمریكيٍّ حدیث ولكن عدیم التراث، یوجُد تناقٌض، 



ُب إتج اھاتنا؟ وكیَف ترى جاَل مساھمتنا في الركِب فأین تتصوَّ
؟ الحضاريِّ  

ج: نحُن على مشارِف األلفیة الثالثة، وال ُبدَّ من عملیة تغییٍر 
ة أ ، وعلى جذریَّة تَضُعنا ، مرَّ خرى على المسار الحضاريِّ

َة اإلبداِع.تمعجم نحُن ُملَزموَن بأن ُنَحقَِّق  نا أن یستأنَف عملیَّ
إنجازاتاَ  في شّتى المجاالت، إنجازاٌت في الطبِّ والھندسة 

لِّ األدوات ألدب والفنِّ والموسیقى، وفي كوالفلسفة وا
الحضاریة التي تجعلُنا بحجم العالم الذي یحیط بنا. نحُن ال 

ْھ نستطیُع أن نتوقَّف، وان ت وقفنا غزتنا إسرائیل. " أنا ْبَوجِّ
ْر الھنود الحمر  إصبع اإلتھام ألمریكا، ھّني شعب إجا ْوَطیَّ

 ْح َإلسرائیل ْتَطیِّْر الفلسطینیینَسمَ  وَقَعد مطَرُحن، وْبھالمفھوم
ثر كْوِتْقُعْد مطرُحن"، مفھوم الغرب أنَّ إسرائیل حضارّیة أ

َیحقُّ لنا ، ال، وال مننا، وأننا لسنا بمستوى حضاريٍّ الئق
ھا. َوْحُدنا نستطیُع أن ُنَغیَِّر من نظرِة العالِم إلینا. الحدیُث عن

وءاً ولن یكوَن الیوَم. خسرنا معركة المدفِع، والمدَفُع لم یُكن كف
والعلم والبناء، كفاَءُتنا ستمكننا  یجُب أن ال نخسَر معَرَكَة الفكرِ 

نحِسَر العنفوان من القیض غلى زمام األمور، یجب أّال ی
الحضاري عن أرضنا، وإن انَحَسَر فسیطغي غلیناالعدوُّ 

الم الصلِح، أنا ال أصالح. ال زالوا إقتصادباً، ُیلوحون بأع
یحلمون بأرض المیعاد، وأرض المیعاد في كتابھم ھي األرض 



التي كانت ُتدعى أرَض كنعان، وھَي لیست فلسطین فقط بل 
َدھم طیطوس ، وعلى مدى اشُمُل سوریة ولبنان. "بعَد  ما شرَّ

   السنھ الجایھا ّهللا ألفین سنة ضلّوا كلما التقوا یقولوا ْلَبْعضُھْم انش
 100خمسین سنھ تانیھ...  س بیناموللقد في القدس، رجعو
خ یإبال ... بیرجعوا ینّطوا من جدید... تل مردیسنھ... ألف سنھ

إّنو في یوم من األّیام السوریھ لیش قالوا طلع فّیا توراة؟ َلیقولوا 
-ھا معاھدة سایكستكانوا َھوْن. حدود لبنان ما حدد بیكو، لیش؟ 

والمناخ، ناویین یحّققوا أرض  ، والتلجألّنو طامعین بالَميْ 
ْر ناویین یغیروا من ھالتفكیر، وأنا بتصوَّ  یعاد، وھّني ما راحالم
عوعْ  . ْبِیدِّ ت، نشید الحضارا ّیي ما ِھّني سرقوحضارة؟ یا خ َليِّ

من صور األناشید المنسوب لسلیمان ما ُھّوي من تألیف شاعر 
ل مزمور ؟ ك امیر یا موالنافي عرس سلیمان، المز أنشدو

بیحمل صفات بعل إلھ الكنعانّیین ساكن الرعود والغواصف، 
جبیل سفار والنبوات جذورھا بحضارتنا بوبعدین كل ھاأل

فرق بین رساالت وبرأس شمرا سرقوھا ونسبوھا َإللُن. ھناك 
روحّیھ تؤمن یإّنو هللا مسامح وغفور وعادل، وبأّنو اإلنسان ما 

بینتھي بُحْفَره یل ھناك قیامھ وبین رساالت تؤمن بتوطین 
, وترى في هللا منتقماً َجّباراً یفتقُد ذنوَب اآلباء في األبناء الجثَّھ

. قد بدأت معركتنا الحضارَیھ إلى األجیال الرابعھ والخامسھ
االت المجتمع الخیِّره. علینا أن مج اتھا الثقافة والعلم وكلأدوو



لینا أن ُنَجنِّب العَرَب عملیُة دَّ وغلینا أن نأخذ مواِقَعنا، وعنسَتع
یَّة. استعباٍد وھیمنة تأخُذ أشكاالَ إقتصادیَّة وعلمیَّة وفكریَّة وفنِّ  

، ،ِع الفنِّيِّ نعوُد إلى الموضو س:  الذي ھو موضوٌع حضاريٍّ
فُنالحظ بأنَّ األغنیة العربیة عاشت عصراً ذھبّیاً امتّد على مدى 

َرت إلى مستوى القصیدة والمونولوج  ستة عقوٍد حیُث تطوَّ
 ا اآلنلغنائي، إال أنَّھواألوبریت، ُثمَّ غَدت زاھیًة في مسرحكم ا

ھي ضحلة وبال نوعیة فما رأیك؟  

ِل من الكمیة إ  ج: لى النوعیَّة. في كل شيء ال بدَّ من التحوُّ
ْد َدرویش. ومن جھة أخرى ، وبال شك،  حدثت نھضة مع سیِّ

تِھ استوح ى كان طلیعّیاً وفي الوقِت نفسھ كان شعبّیاً. في طلیعیَّ
أللحان اإلیطالّیة، كاالمیة التي جاءت إلى مصر من األلحاِن الع

ِتِھ حاف َظ واحَتكَّ بالقدود الحلبیَّة في زیارتیھ إلى الشام. وفي شعبیَّ
مئة بالمئة. ویجُب أّال ننَس محمد  على الطابع الوطني المصريِّ 

َر الجملة الموسیقیَّة العربیة عبد الوھاب  فھو مھٌم كثیراً، َطوَّ
، أنیقًة بإلقائھا، وأنیقًة بغنائھا. صحیٌح وجعلھا في منتھى األناقة

بأنَّ عبد الوّھاب ما كان قادراً على التألیف الموسیقي 
ُھ كاَن رائداً في جلِب موسیقیین ساعدوهُ على الھارموني، و لكنَّ

ُھ استعمَل آال ً إیجاد أوركسترا عربیَّة، ُثمَّ أنَّ موسیقیَّة كالفلوت  تا
واآلالت النحاسیَّة التي كان المجمع الموسیقي العربي قد َنَصَح 



َفَتَح الطریَق وَنَجَح فیھا. من جھتنا نحُن  ، ولكنَّھُ بعدم استعمالھا
الرحابنة ابتكرنا نوعاً جدیداً من الموسیقى وغیَّرنا بتوقیت 

األغاني.  

ھل ھناك انحداٌر في مستوى األغنیة؟ س:  

ھو انحداٌر شَمَل العالم كلَُّھ، ولكنَّ یقیني بأنَّ دورَة اإلنحداِر  ج:
ات ھبوٍط وصعوٍد تتوالى.لُّھا دورنیا كستلیھا دورةُ صعوٍد، فالد  

ُر  س: َظَھَر المسرحث الغنائيُّ مغ سالمة الحجازي، وأخَذ یتطوَّ
واإلتقان  مع سیِّد درویش ووصًل إلى درجة عالیة من  اإلبداعِ 

من خالل أعمالكم وجھوِدكم، أیَن ھو اآلن؟ وكیف ترون 
مستقبلُھ؟  

، في العالمرُح الغنائّي لیس لھ شبیٌھ سمثلما قلُت سابقاً، الم ج:
. الشیخ سالمة الحجازوھو ابتك ي ألََّف أغانَي اٌر رحبانيِّ

ھا على المسرح. سیِّد درویش اقتبس األوبریت اوموسیقى وأدَّ 
یقیة وغنائیة بمعناھا وغّناهُ، أّما نحُن فقد ألَّفنا مسرحیاتاً موس

یناھا مسرحیات  ،، في الحقیقةالكامل.ھي  أوبرا ولكن نحُن سمَّ
ستوحى من حكایات و مفقد جمعت  الموضوَع، الذي ھیَّة، غنائ

مع الموسیقى التي  )ُحھاأفراُحھا وأترا( الضیعة ومشاكلھا
اسُتْوِحَیت من الفولكلور المحلّي مع الرقصات الشعبیَّة.  



ُثنا عنھم؟ س: قد یكوُن للحدیِث شجوٌن، الذین رحلوا ھّال تحدِّ  

عاصي الرحباني؟  

ُھ في كلِّ شيء.ال یزاُل حاضراً معنا، إنَّ  ج:  

فیلمون وھبي؟ س:  

حلوة، وموھبة فطریَّة أصیلة.  فّناٌن ذو طابٍع ممیَّز، وروحٌ  ج:
قُدهُ كلَّ لحظٍة.نفت  

نصري شمس الدین؟ س:  

بِدعاً في كلِّ دوٍر قام بھ. نصري أبو دربكة، كان أصیالً وم ج:
كاً.لِ الناطور، جّدو، المختار، كان كلَّ ھؤالء وكان مَ   


