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موسيقى

صدور ألبوم موسيقى «متحضرات» وطيارة من ورق»

ّ
رندا الشهال وزياد :ألحان متينة وجميلة

«تحية إلى جو سامبل»
تبدأ في برلين وتنتهي في روتردام

زياد الرحباني:
العمر
جولة
ّ
(التي تأخرت)
منذ عام  ،1998توقفت حفالت الفنان اللبناني في
أوروبا ،ولم يعد يزورها إال للتسجيل .لذا ،فالجولة
برلين ،تحت اسم «تحية إلى
التي تنطلق اليوم في ّ
ّ
تمر على عواصم
جو سامبل» ،ستكون مكثفة ّ
عدة .لكن نطمئن الجميع ،إلى أن هذه التحية
ليست كالتحيات المعهودة التي تصدر في ألبوم
أو َّ
تقدم في حفلة .تحية زياد هي تحية من
موسيقاه إلى روح الموسيقي األميركي الكبير

(مروان طحطح)

بشير صفير
َ
ي ـص ـبــح ال ـبــدي ـه ـ ّـي وال ـط ـب ـي ـعــي ح ـ ّـدث
ال ـع ـمــر م ـتــى ت ـع ــذر أو ت ـعــرقــل فـتــأخــر
حـصــولــه .بـهــذا يمكن وص ــف الجولة
األوروبية التي يقوم بها الفنان زياد
ال ــرح ـب ــان ــي وف ــرق ـت ــه بـ ـ ــدءًا م ــن ال ـي ــوم
الجمعة .بني ريبرتواره الخاص الغني
كـ ّـمــا ونــوعــا وتـنـ ّـوعــا لناحية التأليف
وال ـتــوزيــع والـتـجــديــد مــن جـهــة ،وبــن
ق ــدرات ــه ف ــي الّـ ـع ــزف واالرت ـ ـجـ ــال على
الـبـيــانــو ،يـتــوقــع املــراقــب عــن ُبـعــد بأن
يمر ٌ
الرجل ال ّ
شهر من دون أن يكون قد
ّ
بلد أوروبــي لتقديم مشروعه
حط في ٍ
ّ
عالم تراجعت فيه التجارب
الفني في
ٍ
ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـح ــق املـ ـت ــابـ ـع ــة،
ح ـت ــى ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ال ـت ــي ج ـن ـحــت فــي
املوسيقى الكالسيكية نحو التجريب
والـتـجــريــد وف ــي ال ـجــاز نـحــو الهجني
ّ
والحر ،وفي البوب نحو االستهالكي
وال ـس ـط ـحــي (م ــع وجـ ــود اس ـت ـث ـنــاءات
جيدة دائـمــا) .لكن الــواقــع ليس كذلك.
فعندما يستقبل مـســرح الـ ـ «أوملـبـيــا»
ال ـفــرن ـســي ال ـعــريــق نــان ـســي ع ـج ــرم ،ال
ي ـعــود ه ـنــاك م ـكــان لــزيــاد الــرحـبــانــي،
تــاف ـيــا لــال ـت ـبــاس! م ــن ه ــذا املـنـطـلــق،
وفي هكذا زمن ،يمكن ّالقول ،نعم ،إنها
جولة العمر التي تــأخــرت كثيرًا ،ولن
ّ
تتكرر» ،بل يجب أن
نضيف «التي لن
َّ
تتكرر بأشكال وأهــداف مختلفة .هذه
امل ـ ّـرة ،إنها جولة حفالت حية ،فلتكن
امل ــرة املقبلة جــولــة تسجيل ،وبعدها
جولة إلى جانب فرقة ضخمة وبعدها
حفلة واحدة في مسرح كبير بمرافقة
أوركسترا مكتملة.
ع ـل ــى أي ح ـ ــال ،ت ــأخ ــرت ل ـك ـن ـهــا أت ــت،
مــع أنـهــا ليست ال ـخــروج األول لــزيــاد

الرحباني إلى الرحاب األوروبية التي
تعود عالقته بها إلى عام  ،1985عندما
ق ـ ـ ّـدم أم ـس ـي ــات ف ــي فــرن ـســا وبـلـجـيـكــا
ّ
وإسـبــانـيــا ،نظمتها وقـتـهــا «الـنـجــدة
الشعبية» .يمكن الــرجــوع إلــى أواخــر
الـسـبـعـيـنـيــات أي ـض ــا ،وأولـ ــى رحــاتــه
إلـ ــى ال ـي ــون ــان لـلـتـسـجـيــل (أس ـط ــوان ــة
«أبــو علي» وغيرها) .عــام  1986رافق
ف ـيــروز إل ــى ل ـنــدن ،ف ـشــارك فــي الـعــزف
ع ـلــى ال ـب ـي ــان ــو وأع ـ ــاد ت ــوزي ــع الـقـســم
األكبر من البرنامج الذي صدرت منه
باقة في أسطوانة «فيروز في الرويال
فـسـتـيـفــال ه ـ ــول» ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد م ــن أهــم
حفالتها املنشورة (إلــى جانب «بيت
الدين  »2000بالتأكيد) .عام  ،1998عاد
إلــى بــاريــس لتقديم حفلة فــي «معهد
الـعــالــم الـعــربــي» ،ومـنــذ ذلــك الـحــن لم
ّ
ُ
يعد إلى أوروبا إل للتسجيل (بلجيكا
ـ ـ ألبوم فيروز «وال كيف») أو ملعالجة
نـهــائـيــة لـتـسـجـيــل مـنـ َـجــز ف ــي بـيــروت
(أملــانـيــا ـ ـ ألـبــوم فـيــروز مــا قبل األخير
«إيه في أمل») .قبل بضع سنوات ،كان
فــي ص ــدد افـتـتــاح عــاقـتــه املوسيقية
الـ ـحـ ـي ــة فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان مــن
املفترض أن ّ
يقدم أمسية ألغيت ُب َعيد
اإلع ــان عـنـهــا ،لـتـكــون الـسـنــوات ال ــ15
األخيرة محصورة خــارج الحدود في
الوطن العربي ،بني اإلم ــارات العربية
( 2005في أبو ظبي وبعدها أمسيات
ع ــدة ب ــن أبــوظ ـبــي ودبـ ــي وال ـشــارقــة)
وسوريا ( 2008و )2009ومصر (2010
و 2013و.)2018
الرحباني في أوروبا مجددًا،
إذًا ،زياد
ّ
في جولة مكثفة تحمل عنوان «تحية
إلــى جــو سامبل» .البداية مــن برلني
الـتــي يـقـ ّـدم فيها أمسية وحـيــدة في
ً
مساء)،
( Kesselhausاليوم ـ ـ الثامنة

ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلـ ــى ب ــروك ـس ــل الـتــي
ت ـس ـت ـق ـب ـلــه فـ ــي م ــوع ــد واح ـ ـ ــد أي ـضــا
فــي Université Libre de Bruxelles
ً
مساء
 )(Auditoire Kعند السابعة
ف ــي ال ـث ــال ــث م ــن آذار (م ـ ـ ـ ــارس) .مــن
بـلـجـيـكــا ،يـتـجــه الــرح ـبــانــي وفــرقـتــه
َ
إلــى باريس إلحياء ليلتني في New
ً
 4( Morningو 5آذار ،الثامنة مساء)،
قـبــل أن يعبر نـحــو لـنــدن ليحط في
ن ــادي ال ـجــاز الـشـهـيــر 6( Jazz Café
ً
مساء) .بعد استراحة
آذار ،السابعة
قـ ـصـ ـي ــرة ،تـ ـخ ــرج الـ ـف ــرق ــة مـ ــن ل ـنــدن
بــات ـجــاه روتـ ـ ــردام (ه ــول ـن ــدا) ليختم

تحف قديمة وجديدة،
إضافة طبعًا إلى أربع
مقطوعات تحمل توقيع
سامبل تأليفًا ،ورؤية زياد
إعدادًا
شكل الفرقة أكبر من
مجموعة صغيرة
وأصغر من «بيغ باند»،
نواتها النحاسيات
والباص والغيتار والبيانو
واإليقاعات

زياد الرحباني هذه الرحلة بأمسية
أخيرة في  9( De Doelenآذار ،الثامنة
ً
مساء).
والربع
نـبــدأ مــن ع ـنــوان الـجــولــة :تحية إلــى
ج ــو س ــام ـب ــل .ال ـج ـم ـيــع ي ـع ــرف مـ ّـدى
احترام زياد لهذا الرجل ومدى تأثره
بــه موسيقيًا .عــام  ،2010التقيا في
ب ـي ــروت عـلــى هــامــش حـفـلــة سامبل
هنا ،فتبادال أطــراف الحديث واتفقا
عـ ـل ــى ل ـ ـقـ ــاء م ــوس ـي ـق ــي قـ ــريـ ــب .لـكــن
املوسيقي األميركي رحــل عــام 2014
وضاع شيء ما كبير إلى األبــد .منذ
«روح ّ
خبر» في الثمانينات إلى آخر
أم ـس ـيــاتــه ف ــي الـ ـن ــوادي ال ـب ـيــروت ـيــة،
ل ــم يـبـتـعــد زي ـ ــاد ع ــن مــوس ـي ـقــى جو
س ــام ـب ــل .ف ـسـ ّـجــل نـسـخـتــه م ــن Soul
 Shadowsواس ـت ـع ــاد ف ــي أمـسـيــاتــه
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن مـ ــؤل ـ ـفـ ــات امل ــوس ـي ـق ــي
الراحل .لكن عنوان الجولة ،الذي فيه
الكثير مــن الــوفــاء والـحــب واألمــانــة،
لـ ــم ت ـس ـت ـس ـغــه األكـ ـث ــري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والعربية التي تعيش في الدول التي
ّ
يمر بها قطار الجولة األوروب ـيــة…
«كــل االحـتــرام لسامبل ،لكن نريد أن
نـسـمــع أع ـم ــال زي ـ ــاد» .ه ــذا التعليق
يـكــاد يـكــون مشتركًا بــن جميع من
ق ـط ـعــوا ال ـب ـط ــاق ــات م ــن دون ت ـ ـ ّ
ـردد،
بالتأكيد ،لكن بشيء من الحسرة .في
ال ــواق ــع ،سنطمئن الـجـمـيــع ،التحية
ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا زي ــاد لـســامـبــل ليست
كالتحيات املعهودة التي تصدر في
ً
ألبوم أو َّ
تقدم في حفلة .فعادة تحية
ل ـفــان تـعـنــي اس ـت ـعــادة لــري ـبــرتــواره
دون س ــواه ،فــي حــن أن تحية زيــاد
ه ــي تـحـيــة م ــن مــوس ـي ـقــاه إل ــى روح
م ــوس ـي ـق ــي ك ـب ـي ــر ت ــأث ــر ب ـ ــه .فـحـصــة
األسد من البرنامج هي لتحف قديمة

وج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـعـ ـه ــودة فـ ــي ال ـح ـفــات
أو ن ـ ـ ــادرًا م ــا ُتـ ـ ـ ـ َ
ـدرج ف ــي أداء ح ـ ّـي،
باإلضافة ،طبعًا ،إلى تحية مباشرة
لسامبل مــن خــال أرب ــع مقطوعات
تحمل توقيع األخير تأليفًا ،ورؤية
زي ــاد إعـ ــدادًا (وإض ــاف ــات فــي بعض
األحيان).
أم ــا الـبــرنــامــج ك ـكــل ،فـهــو ذاك الــذي
ط ــامل ــا ح ـلــم ال ــرح ـب ــان ــي ف ــي تـنـفـيــذه
ّ
وتردد دائمًا لسببني
أمام الجمهور
ّ
َّ
أساسيني :األول ،ألن عددًا من املواد
الــواردة فيه متطلبة جدًا موسيقيًا،
وتحتاج إلــى عازفني ذوي مستوى
وخبرة غير متوافرة محليًا .ثانيًا،
ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
مــراقـبــة ّ
ردات فعله عـنــد كــل محطة
ف ــي ال ـح ـفــات وم ـعــرفــة مـيــولــه الـتــي
يـسـيـطــر عـلـيـهــا م ـع ـي ــاران :الـغـنــائــي
والـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم .ولـ ـ ـه ـ ــذه املـ ـ ـي ـ ــول عـ ـن ــوان
أزلـ ـ ــي« :ع ــاي ـش ــة وح ــده ــا بـ ـ ــاك» .ال،
ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ال ــوض ــع م ـخ ـت ـلــف .إن
أج ـم ــل م ــا وض ـع ــه زي ـ ــاد الــرح ـبــانــي
موسيقيًا ال يرضي الذائقة الساعية
إل ــى الـتــرفـيــه والــرقــص والتصفيق،
بل تلك الباحثة عن املتعة العميقة
بصمت« .مهووس»« ،أمراض مزمنة
داخ ـل ـي ــة»« ،رمـ ـ ــادي ع ــا رص ــاص ــي»،
«تحية إلى باخ»« ،القافلة»ّ ،
«وصلو
عا بيتو»… هذا هو اتجاه البرنامج.
وه ـن ـي ـئــا مل ــن يـ ـق ـ ّـدر هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
املــؤل ـفــات املـتـيـنــة .ت ـضــاف إل ــى ذلــك
حـ ّـصــة مقبولة لألغنيات املنشورة
وغير املـنـشــورة ،التي ّ ستشارك في
َ
أدائها هبة ابراهيم (غنت في حفلتي
«بـ ـي ــت ال ـ ــدي ـ ــن» ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي)
وكذلك سلمى مصفي التي تتشارك
املسرح مع زياد (في باريس ولندن

مع جو سامبل (مصباح عاصي)

ف ـق ــط) ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ صـ ــدوره
ألبوم «مونودوز» .من الرعيل القديم
أي ـضــا ،ينضم إل ــى الـفــرقــة أح ــد أقــدم
املــوسـيـقـيــن ال ــذي ــن عـمـلــوا م ــع زي ــاد
ال ــرحـ ـب ــان ــي ،عـ ـ ــازف ال ـس ــاك ـس ــوف ــون
توفيق فـ ّـروخ ،املقيم في باريس منذ
سـ ـن ــوات .أم ــا بــاقــي أع ـض ــاء ال ـفــرقــة،
فهم من أملانيا وهولندا حصرًا ،على
رأس ـهــم ع ــازف ال ــدرام ــز «امل ـلــك» أرنــو
فــان نيوفنهويزه ،ال ــذي انـخــرط في
الـعـمــل م ــع زيـ ــاد مـنــذ عـشــريــن عــامــا
ت ـقــري ـبــا .ه ـك ــذا ،يـمـكــن اع ـت ـبــار شكل
ال ـفــرقــة أك ـبــر م ــن مـجـمــوعــة صغيرة

وأصـ ـغ ــر م ــن «بـ ـي ــغ بـ ــانـ ــد» ،نــوات ـهــا
ال ـن ـح ــاس ـي ــات والـ ـ ـب ـ ــاص وال ـغ ـي ـت ــار
والـبـيــانــو واإلي ـقــاعــات (هــانــي بدير
م ــن مـ ـص ــر) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ــازف
األكورديون األملاني الشهير مانفرد
ّ
لويشتر الذي يحل ضيفًا على حفلة
ب ــرل ــن فـ ـق ّــط .ال ـج ــان ــب ال ـش ــرق ــي فــي
ُ
الفرقة يمثله رأفت بو حمدان (بزق)،
ال ــذي ي ــراف ــق الــرح ـبــانــي م ــن بـيــروت
إلى جانب ستيفاني ستيفانو (إدارة
ال ـف ــرق ــة) ،ووسـ ـ ــام «ال ـك ــاب ــن» ج ـ ّـراح
(مهندس صــوت)… وإلــى اللقاء في
روسيا ،الصيف املقبل على األرجح.

بثبات مرعب،
يسير عقرب الوقت املجهول
ٍ
حاكمًا بأمره الكون ّ
برمته ،قاسمًا الوجود
إل ــى قـسـ َـمــن :كـيـنــونــة وعـ ــدم… أو وعلى
مقياس البشر :مــا فعله اإلنـســان ومــا لم
يفعله .يمكن إضــافــة «بـعــد» على «مــا لم
ّ
يـفـعـلــه» ،ف ــي ح ــال تـكــلـمـنــا ع ــن إن ـس ــان ال
ّ
يزال على قيد الحياة .هنا تتكسر األسئلة
ال ـف ـل ـس ـف ـيــة األك ـ ـثـ ــر ع ـم ـقــا وت ـع ـق ـي ـدًا ،إذا
استثنينا ســؤال املــوت .املــوت الــذي ال هو
كينونة وال هو عدم ،بل هو االثنان معًا.
حسنًا ،لنخرج تدريجًا من هذه املوضوع.
مــا هــو هــامــش إرادة اإلن ـســان فــي مــا هو
م ــوج ــود أو غ ـيــر م ــوج ــود؟ ف ــي املجتمع
ّ
االس ـت ـه ــاك ــي ،ابـ ــن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة امل ــدل ــل،
يـنـحـســر ه ــذا ال ـهــامــش .فـهـكــذا منظومة
ّ
وجود
مادية لها ضلوع أساسي في عدم ّ
األشياء ،الجميلة عمومًا ،حتى لو توفرت
اإلرادة (وفــي حــال اإلب ــداع الفني تضاف:
املــوهـبــة) .فــي االشـتــراكـيــة ،يتسع هامش
اإلرادة فــي تحديد الــوجــود أو عــدمــه ،أو
َ
ه ـك ــذا ُيـ ـف ــت ـ َـرض .وقـ ــد ي ـك ــون األم ـ ــر أعـقــد
مــن ذل ــك .لـكــن فــي ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي أو
الـعــربــي عـمــومــا ،مــن ال ــواض ــح أن اإلرادة
الخالقة الفردية تصطدم بعنف بــاإلرادة
االسـتـهــاكـيــة الـجـمــاعـيــة ،حـيــث النتائج
تـكــون ملصلحة األخ ـيــرة بحكم الفيزياء.
م ـنــاس ـبــة هـ ــذا الـ ـك ــام ه ــو ص ـ ــدور أل ـبــوم
موسيقي جديد للفنان زيــاد الرحباني.
لـ ـه ــذا ال ـ ــرج ـ ــل ،املـ ــؤلـ ــف الـ ـعـ ـم ــاق ،إرادة
(نشاط ،تفان ،رغبة ،موهبة ،معرفة…) في
الخلق ،لم يصل من نتائجها إلينا سوى
الفتات ولن يدرك العالم قيمتها في املدى
امل ـن ـظ ــور .فــالـعـمــل ال ـجــديــد الـ ــذي يـحــوي
ّ
َ
الشهال
فيلمني للراحلة رن ــدا
موسيقى ّ
هما «مـتـحــضــرات» ( )1998و«ط ـيــارة من
ٌ
ورق» ( ،)2003جــاهــز للصدور منذ أكثر
من عشرين عامًا بالنسبة إلى الجزء األول
م ـنــه ،وم ـنــذ أك ـثــر م ــن خـمـســة عـشــر عــامــا
بالنسبة إلى الجزء الثاني .ملاذا؟ ألن زياد
أنجز كل ما عليه ،وبقيت الخطوة األخيرة
(ال ـن ـشــر) ال ـتــي ظـلــت خ ــارج ــة ع ــن إرادتـ ــه
ـدار الــذائ ـقــة ال ـعــامــة ،وغـيــاب
بـسـبــب ان ـح ـ ّ
ً
اإلنـ ـت ــاج امل ـت ــأث ــر أص ـ ــا ب ـم ــزاج األك ـثــريــة
(ولـيــس بـعــدم تــوافــر العملة ،طـبـعــا!) .في
جعبة زي ــاد الرحباني مــا يكفي إلصــدار
خمسة أو حتى عشرة ألبومات ،من مواد
َّ
ّ
وملحنة أو حتى موزعة
غنائية مكتوبة
َّ
ومسجلة (بالعشرات) ،وأخرى موسيقية
جاهزة للتسجيل أو حتى للنشر.
ب ــل إن ل ــدي ــه م ـش ــروع أل ـب ــوم مــوسـيـقــي/
غـنــائــي ،على غ ــرار «ه ــدوء نـسـبــي» ،شبه
جاهز منذ أقــل مــن عقدين بقليل ،مــواده
ّ
مسجلة ،تحتاج إلى بعض التنقيح ،وله
اسـ ـ ٌـم ّ أي ـضْ ــا! طـبـعــا لـيــس تـصـمـيــم غــافــه
مــا أخــر نــشـ َـره كــل هــذا الــوقــت .فبعد «إيــه
ف ــي أمـ ــل» ( )2010م ــع ف ـي ــروز ،ل ــم يـصــدر
لزياد الرحباني أي عمل موسيقي .قبله
بسنة ،صــدرت مقتطفات من حفالته في
قلعة دمشق عــام ( 2008أحــد أهــم أعماله
املوسيقية عـلــى الــرغــم مــن أن ــه لــم يحمل
أي جــديــد عـلــى مـسـتــوى الـع ـنــاويــن ،لكن
الجديد ،الجميل واملتني ،كمن في التوزيع
واألداء) .بمعنى آخ ــر ،ك ــاد ي ـكــون العقد
الثاني من األلفية الثالثة ،الوحيد الذي لم
ّ
مسجل
يصدر فيه لزياد أي عمل موسيقي
خــال مسيرته منذ مطلع السبعينيات،
ـأت الفرج على شكل تحية ووفــاء
لو لم يـ ِ
ّ
الشهال التي ّزينت صورتها غالف
لرندا
األلبوم الذي حوى املوسيقى التصويرية
َ
لفيلميها األخ ـي ـ َـري ــن ،وه ــو بــالـكــامــل من
تــوقـيــع زي ــاد الــرحـبــانــي تأليفًا وتــوزيـعــا
ً
موسيقيًا وتسجيال (في استوديو )Notta
وإن ـت ــاج ــا ( .)Kremlin Productionأمــا
الشراكة الوحيدة في العمل فهي أملانية،
لناحية املعالجة النهائية للصوت ،حيث
ّ
للمهتمني بـهــذا الـجــانــب مالحظة
يمكن
الجهد الكبير والــذائـقــة العالية للخروج
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ال ـتــي تـجـعــل م ــن الـخــامــة
العام للعمل (نبرة الوتريات والنحاسيات
والـخـشـبـيــات واآلالت اإلي ـقــاع ـيــة) تحفة
بـحــد ذات ـه ــا ،والـتـحـيــة هـنــا لــرالــف كسلر
(.)Penguin Mastering — Hamburg

عنوان األلبوم الرسمي هو Music From
The Films of Randa Chahal Sabbagh
(مــوس ـي ـقــى م ــن ف ـي ـلـ َـمــن ل ــرن ــدا ال ـشـ ّـهــال
صـ ّـبــاغ) ويـحــوي  22مقطوعة موسيقية
(سنشير إليها عند ال ـضــرورة بأرقامها
ول ـي ــس ب ـع ـنــاوي ـن ـهــا) ال يـمـكــن حـصــرهــا
ف ــي نـمــط م ـع ـ ّـن ،لـكــن يـمـكــن ال ـج ــزم أن ال
وجــود آللــة الطبلة إطالقًا فيها وال حتى
للدرامز (باستثناء محطة واحدة) ،مقابل
حضور وافر لعدد كبير من اآلالت القرعية
وب ــاألخ ــص األف ــرو-الت ـي ـن ـي ــة إلـ ــى جــانــب
الشرقية (املــزهــر) وحتى الغونغ (السنج
اآلسـيــوي الكبير) ،علمًا أنها تغيب كليًا
عن نصف األلـبــوم تمامًا .في العموم ،لن
ّ
األلبوم ،بل
ندخل ّفي نقد لكل محطة في ً
سـنـتـطــرق إلـيــه بشكل ع ــام .ب ــداي ــة ،يجب
اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه ال ي ـح ــوي أي أغ ـن ـيــة،
ص ـح ـيــح ،ل ـك ـنــه س ـهــل امل ـق ــارب ــة سـمـعـيــا،
إذ يـنـضــح بــاألل ـحــان املـتـيـنــة والجميلة،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء املـ ـقـ ـط ــوع ــات ذات ال ـط ــاب ــع
التصويري البحت ،حيث تلعب املؤثرات
ال ـصــوت ـيــة ،ال ـتــي تـنـفــذهــا آالت تقليدية
(الرقم  )4أو املبنية على تنافر هارموني
ّ
مـعــقــد (ال ــرق ــم  )17دورًا مـتـقـ ّـدمــا فــي نقل
الصورة أو التعبير عن املوقف (أو املشاعر
املتصلة به) .هذه األخيرة يجب أن ُي َ
ربط
سـمــاعـهــا بـعـنــوانـهــا لـكــي تــأخــذ قيمتها
املــوسـيـقـيــة الحقيقية ،وه ــذه هــي الـحــال
األخرى ولو
بالنسبة إلى جميع املحطات ّ
أن ذلك الربط أقل تأثيرًا في التلقي.
بــال ـتــالــي ،واس ـت ـن ــادًا إل ــى ال ـن ـقــاط الـثــاث
اآلنـ ـ ـف ـ ــة (نـ ـسـ ـب ــة ح ـ ـضـ ــور ون ـ ـ ـ ــوع اآلالت
اإلي ـ ـقـ ــاع ـ ـيـ ــة ،غ ـ ـيـ ــاب األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة واملـ ــامـ ــح
التصويرية على اختالف نسبها) ،يميل
األل ـ ـبـ ــوم ن ـح ــو امل ــوس ـي ـق ــى الـكــاسـيـكـيــة
(التي تبلغ درجــة محاكاة حقبة محددة،
ك ــالـ ـب ــاروك ف ــي ت ــوزي ــع ال ــوت ــري ــات عـلــى
طريقة باخ في ّ
مقدمة الرقم  ،16أو الحقبة
الرومنطيقية فــي الـعــزف املنفرد للكمان
وختامه للمحطة رقم ،أو الجسر الفاصل
َ
بني الحقبتني الكالسيكية والرومنطيقية
في اللحن األساسي لـ«طيارة من ورق»)،
بــاإلضــافــة إل ــى املــوسـيـقــى الــاتـيـنـيــة في
امل ـح ـطــات امل ـع ـ ِّـب ــرة ع ــن مــوقـّـف ســاخــر أو
مثل جينيريك «متحضرات» ولقاء
فـ ِـرحَ ،
ال ـعــاشــقــن ف ــي خ ـتــام «ط ـي ــارة م ــن ورق»
(وهذه املقطوعة ال ّ
تمت إلى جو املحطات
َ
بصلة،
املوسيقية األخــرى في هذا الفيلم ِ
لـلــداللــة عـلــى أن ل ـقــاء هــذيــن الشخصني،
ال ـج ـن ــدي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـع ــرب ــي وال ـف ـتــاة
ال ــدرزي ــة ،ه ــو أي ـضــا ال ي ـمـ ّـت إل ــى مــأســاة
االح ـت ــال وأوزار الـتـقــالـيــد االجـتـمــاعـيــة
ـصـ ـل ــة) .أم ـ ــا الـ ـب ــاق ــي ،وم ــن
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ب ـ ِ
ضـمـنــه الـتـنــويـعــات املـبـنـيــة عـلــى خمسة
أل ـحــان رئـيـسـيــة (ثــاثــة فــي الـفـيـلــم األول
واث ـن ــان فــي ال ـثــانــي) ،ففيها مــا فيها من
بــراعــة فــي التوزيع والكتابة الهارمونية
وتقابل الجمل اللحنية املتزامنة (تصل
فــي الــرقــم  6إل ــى جمع اثـنــن مــن األلـحــان
الرئيسية فــي مــوضــوع واح ــد متماسك،
ّ
ودعمه بجملة ثالثة جديدة للتشيلو ،قبل
ّ
وصول البيانو ليختم بجملة خلبة لليد
اليسرى في املنطقة املنخفضة) .هنا يبقى
عرش من الذائقة
امللك ملكًا ،متربعًا على
ٍ

والحرفية واملعرفة .أما نسبة االرتجال في
العمل عمومًا ،فضئيلة ج ـدًا (باستثناء
ص ــول ــو ل ــزي ــاد ع ـل ــى الـ ـف ــان ــدر رودز فــي
املـحـطــة األخـ ـي ــرة) ،فــالـشــريــط املــوسـيـقــي
ل ـل ـف ـي ـلـ َـمــن م ـك ـت ــوب م ــن ألـ ـف ــه إل ـ ــى ي ــائ ــه،
حتى في الجمل التي تحمل طابعًا فالتًا
ّ
ً
قليال .فهذا الـنــوع مــن املوسيقى يتطلب
فهمًا عميقًا جـدًا للموقف أو األحاسيس
َّ
املعبر عنها ،وقدرة هائلة على ترجمتها
مناسبة ،وزي ــاد الرحباني،
إلــى أص ــوات
ِ
َ
ال ــذي يملك خـبــرة ومــوهـبــة كبيرتني في
مــوسـيـقــى األف ـ ــام ،وال ـ ــذي ك ـتــب ق ـبــل 45
عــامــا تـلــك التحفة الـتـصــويــريـ ّـة فــي «نــزل
السرور» (دخول ّ
الثوار) ،ال نتوقع منه أقل
من ذلك أبدًا… وال أكثر أيضًا ،ألن متابعة
بسيطة ملوسيقى األفالم في العالم اليوم
ت ـبـ ّـن قـيـمــة ه ــذا األلـ ـب ــوم ،ال ــذي يضاهي
(بل يتخطى غالبًا) بجماله العام وإتقان
تنفيذه وتسجيله ،الكثير مــن الشرائط
َّ َ
ال ـتــي ُيــتــكــل فـيـهــا بــالــدرجــة األولـ ــى على
اإلنتاج الضخم ،وكذلك على التكنولوجيا
وب ـ ــرام ـ ــج صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـصـ ــوت وت ـض ـخ ـيــم
الركيك.
في الخالصة ،إنــه ألبوم شديد التماسك
ج ـمــال ـيــا ،أي تـلـحـيـنــا وت ــوزي ـع ــا وأف ـك ــارًا
ً
موسيقية تصويرية وتعبيرية وتسجيال
وعـ ــزفـ ــا ،مـ ــع ت ـس ـج ـيــل حـ ـض ــور ب ـ ـ ــارز لـل ـ
 Flugelhornوالبيانو والوتريات (للتعبير
عــن ال ـحــزن واألسـ ــى أو ال ـب ــراءة وال ـحــب)
والـكــاريـنــت بــاص والـبــاصــون (للتعبير
عن الريبة والــذعــر والقلق والـشــؤم) ،لكن
تبقى مــاحـظــة سلبية وح ـي ــدة ،متصلة
ربـمــا بــالــذائـقــة ال ـخــاصــة ،وت ـن ــدرج تحت
خانة األداء باملعنى الكالسيكي للكملة.
إنها جملة تصاعدية للكمان في املحطة
بفائض من نظافة
ٍ
رقــم  ،19يتم تنفيذها ّ
ال ـعــزف ،مــا يجعلها مـنــفــرة ل ــأذن .وهــذا
«خ ـط ــأ» امل ـ ــؤدي (أو امل ــؤدي ــة) ،بـحـيــث أن
ً
ُ
هكذا ُجمل تكتب عادة تمامًا كما نسمعها
ّ
فـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل ،ل ـك ـن ـهــا ع ـم ــوم ــا تـ ـ ــؤدى
ِّ
بتصرف ال ّ
ّ
يدونه بالضرورة املؤلف ،بل
ٌ
مـتــروك تقديره لـلـعــازف ،بحسب حنكته
واهتماماته املوسيقيةً .
رحلت رندا الشهال تاركة أفالمًا عدة ،كتب
الرحباني موسيقى اثنني منها .األول
زياد ّ
«متحضرات» لم يشاهده اللبنانيون ألن
الرقابة منعته ،أو أسوأ من ذلك ،سمحت
ع ــرض ــه ش ـ ــرط اق ـت ـط ــاع ن ـص ـفــه ت ـقــري ـبــا!
الثاني «طيارة من ورق» ُع ِرض في لبنان
والـعــالــم ،ون ــال جــوائــز ع ــدة ،منها أفضل
موسيقى تصويرية في «مهرجان ّ
أوسير»
( )Auxerreفي فرنسا ،لكنه ّ
تعرض أيضًا
للمنع من العرض على الشاشة الصغيرة
في لبنان .أما املوسيقى… املوسيقى في
لبنان ممنوعة من دون رقابة وال زعــران
ّ
الطوائف والتخلف ،وصــدور هذا األلبوم
ال ـيــوم هــو انـتـصــار .انـتـصــار غـيــر مـ ّ
ـوجــه
ضد أحد .إنه انتصار زياد على قلقه .إنه
انتصار الوجود على العدم.
بشير...
أل ـبــوم «مــوسـيـقــى مــن فـيـلـ َـمــن لــرنــدا الـشـ ّـهــال
ّ
صباغ» :تأليف وتوزيع زياد الرحباني .متوافر
في جميع فروع «مكتبة أنطوان»

