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هذا العنوان ليس ابتكاراً بل منها، ففيروز تقول في أغنية "أنا فزعانة" من اسطوانتها الجديدة: "اعطيني 

ة من الستينات لفيروز واألخوين خمس دقايق بس، إتسمع عالموسيقى" و"لشو الحكي" أغنية جميل

رحباني، و"وال كيف" عنوان االسطوانة التي صدرت مطلع السنة لفيروز وزياد الرحباني. هذه دعوة 

عامة الى سماع هذا العمل قبل ابداء الرأي والتعليق واالطالع على ما نشر عن العمل من ايجابي وسلبي 

ن الموسيقى هي أعلى تراتبية في درجات الفنون، فمن ومن سافر ومبطّن. اذ قال لي صديق، وهو رسام، ا

الصعب التعبير عن الموسيقى بأقل من الموسيقى. وكذلك الناقد نزار مرّوه يقول: "من المستحيل ان نعبر 

عن االنفعال بالموسيقى اال باالستماع. فطبيعة الموسيقى تفرض نفي صفة العلم عنها فال يمكن حّدها في 

( فكيف الحال اذا تمتعت بصوت فيروز؟ كذلك زياد الرحباني في معرض اجابته 1")تعابير حسابية)...(

عن التساؤل حول صوت فيروز اليوم )وربما كل يوم( عشية اصدار الشريط يقول: "ان البحث يشبه 

المحاضرة او الفلسفة على الناس، فالعالم الموسيقي مجرد ال يمكن شرحه كما ندل على لوحة تشكيلية او 

( بعد هذه المقدمة يستوجب ان أفسر دواعي كتابتي، مع يقيني ان كل 2سينمائي او منحوتة)...(" )فيلم 

الكتابات زائلة واالسطوانة باقية. لست موسيقيا او صحافيا بل أحد المستمعين والمتأثرين بمجمل أعمال 

ما ينشر عن فيروز  فيروز مع األخوين رحباني سابقاً وزياد الرحباني حالياً، ومن ضمن متابعتي لكل

وبدوافع شخصية بحت أحسها كواجب، ولدت معاناة ترافقني كرد فعل على أي تجنٍّ او جهل. وتوطدت 

هذه المعاناة بعد اطالعي على منشورات قديمة، وخصوصاً عند ذروة العمل بين فيروز واالخوين 

الهجوم وعدم االستيعاب والنقد  رحباني، وعند كل قفزة نوعية وليس عند البدايات فقط كما هو شائع، فشنّ 

الفوري واالهتمام بالشكل قبل المضمون سمات النقاد. وتوسعت المعاناة لتنال كل فيروزي حقيقي اذا صح 

التعبير. واالهم من هذا هو التشويش او حجب فرصة االستماع لدى اي متلّق جديد لفيروز... او مستمع 

ي على والدة اعمال جديدة، كاالمتناع فعال عن ادراج أغان معينة قديم. اما الضرر القاتل فهو التأثير السلب

، اي التأثير 2222في حفالت بسبب التخوف من ردود الفعل بحسب حديث لزياد قبيل حفالت بيت الدين 

السلبي على فيروز وزياد مما قد يؤخر وتيرة العمل بينهما. ال اريد تعميم رأيي على الناس وال فرض 

لناقد فيروزياً او ال يكتب، بل هو حر في آرائه، انما المرفوض هو تزوير الحقائق حتمية ان يكون ا

والتناقض المتواصل في المواقف الى حد ان البعض يعتذر بعد اعوام عما بدر منه سابقاً! فهنالك من أعلن 



اصل في منتصف الثمانينات "بداية االنتحار" على غالف مجلة وفوق صورة فيروز. فهل نجاحها المتو

وخصوصاً اليوم تجعلهم يفكرون في االنتحار )أرجو ال!( وقد بلغ البعض حّد دعوتها اليوم مباشرة الى 

التوقف عن الغناء بسبب عدم كفاءتها واتهامها باالنسياق وراء زياد بسبب عاطفة االمومة وليس االقتناع 

لجمهور الفيروزي باالعجاب والثقة الفنية؟ اما بعض مدعي الموضوعية والفهم الموسيقي فيتهمون ا

المسبق، فنحّس بأننا صغار العقل في اعجابنا هذا! غير مهم والنجمة "ماريا" )فيروز( تقول في مسرحية 

(: "انتو خدو كبار العقل واعطونا قالل العقل!" في تصنيفها لمن 1792"ناس من ورق" )نسخة بيروت 

لرحبانيان وفيروز مواقف وآراء حقيقية بالنسبة سيسمع الخطاب ومن سيسمعها! في هذه المسرحية يعلن ا

الى المسرح والغناء كعدم االرتهان "وال بمليون ليرة منغني لحدا" )لمن يرغب في االطالع( وها فيروز 

تلغي حفلة الدوحة اخيراً لالخالل بالشروط. فبهذا موقف شخصي وغير فني لهذه السيدة يؤثر فينا ايضاً، 

عن "صراع" القديم والجديد أبدأ. فمعظم النقاد يفترضون ان الجمهور مقسوم أفال تستحق بعض الدفاع؟ 

بين القديم والجديد. واقول ان من يحب مجمل القديم تاريخياً )ألنه ال يزال جديداً وكل كالسيكي اليوم هو 

ان النقد حتماً جديد عصره( تعّود اال يتعود بل ان يفاجأ ويباغت. منذ مطلع الخمسينات الى قبيل الحرب ك

الالذع حتى التهكم موجهاً نحو ما هو اليوم للنقاد انفسهم "القديم" و"تعودناه". فيقول عاصي الرحباني في 

معرض اجابته عن الجديد في مسرحية "يعيش يعيش": "ان الفنان عندما يكتب ال يسأل نفسه عن الجديد 

نفسه )كالحب والظلم مثالً...( وكل عمل  (. والجديد في المعالجة. اما الموضوع فقد يكون3في ما يكتبه")

جديد يحمل الجمهور الى حيث ال يتوقع. واالنقسام في الرأي يُبنى على موقف من العمل نفسه كموقف او 

مفهوم معيشي أكثر مما هو رأي فني صرف، كمن يحب فقط الفن السياحي والتقليدي على أنواعه كمرافق 

الى حد نتمنى أال يقطعها جرس باب او هاتف بحسب حديث  لنشاطات اخرى وليس االستماع الى اغان

( في اجابتها عن نوع االغاني المفضل لديها. فهناك ناس ال 4)1793فيروز الحدى االذاعات عام 

يسمعون موسيقى في بساطة او كما هو سائد الشرق عموماً، فالفن التقليدي قد يفرض وجود نشاطات 

مر مثالً... لن أغوص في بحث موسيقي ألني لست متخصصاً اخرى تصاحب سماع هذا الفن كجلسة س

انما سأورد بعض المالحظات كمستمع وكما أفهم مبادئ، احس بأن عمل فيروز وزياد الجديد "وال كيف" 

مبني عليها )وذاك ربما يفّسر منطقية حبنا للقديم والجديد في آن واحد( بدأ األخوان رحباني بترجمة اغان 

ى ايقاعات عدة وتحديداً من اميركا الالتينية )أي السامبا والرومبا والبايون... بحسب عربية وتأليفها عل

دورة( وتمثل هذه المرحلة "نحنا والقمر جيران" او "البنت الشلبية" وقد طرأت  33االسطوانة االصلية 

استرسال في  االيقاعات على األغاني الفولكلورية مثل "يا غزيل" )نسخة الخمسينات(. ومع رواج االعمال

التأليف والتوزيع الموسيقي، سمة العمل الرحباني القديم بيد أننا نشعر بأن نية التوزيع كانت لسوء الحظ 

عرضة المكانات االنتاج، واورد مثالً ان التسجيل الحي لمسرحية "بياع الخواتم" يختلف كلياً عن توزيع 

زق اشارة البداية، وثمة كتابة خاصة للباص اغاني الفيلم وموسيقاه مثالً: "تعا وال تجي" يمنح الب



والوتريات وال تسألوني عن الغناء، استمعوا! غنّتها كلمة كلمة بل حرفاً حرفاً كما ال يعجبهم اليوم! 

ويالحظ ايضاً في اغاٍن مثل "علموني" و"يا جسراً خشبياً" لوازم فريدة )مزج اصوات( نحّس بأنها 

البيانو ضروري بالخلفية وكذلك آالت النفخ الخشب وحتى النحاس  نحاسية لكنها خلطة آالت. واستعمال

كما في "دق الهوا عالباب". ويقول عاصي الرحباني كما اورد زياد في كتيّب اسطوانة "الى عاصي" 

( انه لحن على البيانو كأنه يلحن عن البزق. ان التعامل مع البيانو كآلة وترية اصالً يجيز التبديل: 1771)

ل البيانو للتقاسيم كما يفعل زياد غالباً، واآلن في مستهل اغنية "ال وهللا" او العكس كاستعمال اي استعما

(. فهل انتبه 1711القانون اوركسترالياً قبل آالت النحاس في مستهل مقدمة مسرحية "ايام فخر الدين" )

ا فزعانة"؟ ونستنتج من احد "موضوعيي الرأي" والمفنّدين في األغاني الى الصوت الوتري في اغنية "ان

الكتيّب انه مزج بين الغيتار والقانون، او األهم وصف الجمهور بالتساهل؟ ثم تأتي مرحلة السبعينات 

"حبيتك بالصيف" وثم "طريق النحل" ويالحظ انعدام اآلالت الشرقية في هذه االغاني )مع المذكور سابقاً( 

وهذا متوافر في "وال كيف". وتم استبدال الطبلة  او ندرتها، ويمكن ان يسمعها أي إنسان على االرض

بالرق تاريخياً وما برح ذلك سارياً في عمل زياد )يمكن مراجعة تعليق زياد عن الطبلة في كتيّب اسطوانة 

"مونودوز"( وعلى سبيل المفارقة فقط، حوت اسطوانة زكي ناصيف لفيروز كمية طبلة ولم يحرك 

أبدع الرحبانيان في إعادة التوزيع )سيد درويش مثال( وجعلوه عالمياً. "الحرصاء على القديم" ساكناً! و

ويقول منصور الرحباني في كتيب اسطوانة "الى عاصي" ان زياد "يضفي جديداً على ابداعات غيّرت 

الموسيقى في هذا الشرق"، وأتمنى الى غير رجعة! وها زياد اليوم في إعادة توزيعه ل"يا مريم البكر" 

وعه من األوركسترا الكاملة الى السولوات، وليتها لم تنته حين طرأ شيء آخر على اللحن كبنية بديع في تن

"جسر القمر" في "الى عاصي". وهناك من ال يزال يعتبر "وال كيف" نوعاً من التجربة يجريها زياد 

أن أكثر  الفوضوي على أمه الرمز فيروز، على حد أدنى من تعابيرهم، أو بعبارات مثل "طحشة"، رغم

االغاني غاية في الرقة وايقاعاتها بطيئة باستثناء اثنتين. ال يصح تصنيف هذا العمل في خانة التجربة ألن 

له سوابق وتاريخاً مديداً ومستقبال بالتأكيد. فقد حصلت تجربة زياد مع االخوين رحباني احترافياً منذ 

شاردة والواردة بحسب المسؤول في مسرحية "ناس من ورق" كعازف رسمي ومستشار في ال 1792

(، وكملحن في مسلسل "من يوم ليوم"، ثم كمؤلف لمقدمات موسيقية وألحان 1االعالمي رياض شرارة )

لفيروز في كل المسرحيات والمنوعات التي توالت. ومع اصدار اعمال لفيروز وزياد مستقلة بدأ هاجس 

بلور اندماج القديم والجديد اكثر في هذا التعامل الحنين الى القديم وتبدد الخوف على محو القديم، بل ت

وليس التجربة )ألن تجارب حصلت على أعمال قدمت بأصوات أخرى ورأينا النتائج(. وبلغ ذروته في 

وتبلور أكثر بعد إصدار "الى  1791التسجيل الحي لحفلة فيروز في "رويال فستيفال هول" في لندن 

حفالت بيت الدين وخصوصاً بالتركيز على اغاني سمعية صرف،  ( ثم أخيراً ال آخراً في1771عاصي" )



( و"بعدك على بالي" و"البنت الشلبية" 2222ال مسرحية منبرية الرضاء الجمهور مثل "ال إنت حبيبي" )

( )نرجو ان يصلنا التسجيل(. يقال ان عاصي كان يردد عبارة "ما في شيء نهائي، وكذلك موزار 2221)

قط هو الذي يقرر إنهاء مقطوعة موسيقية". فهكذا نحس بأن عاصي قريب جداً مما كان يقول إن الوقت ف

يحصل اليوم، وذاك ما تؤكده كريمته ريما الرحباني في حديثيها التلفزيوني واالذاعي قبيل حفالت بيت 

 وسمعنا بزق عاصي على المسرح للمرة االولى في بيت الدين. اما لناحية المضمون والجائز 2221الدين 

ان تغنيه فيروز والذي "ال يليق" بأن تقوله، فسأحاول ان اختصره بجواب نادر عن صوتها قبيل تقديم 

(، تقول انه "صوت انساني"، اي يعبر عن كل العواطف االنسانية وهذا يكفي )علماً 1"جبال الصوان" )

الحرب، بسبب  انها لم تقع يوماً في فخ تصنيف نفسها!(. ربما ترسخت لدى البعض، وخصوصاً خالل

اعادة بث المسرحيات واالغاني الوطنية، صورة ملكة بترا، ولم يعرف هذا البعض انها )فيروز( ايضاً، 

منذ أن نزلت "هالة" الى المدينة، بياعة البندورة و"هيفا" و"قرنفل" الى جانب "عطر الليل" و"غربة". قد 

اليوم، أو ما قالته بالماضي وفي شكل غنائي  ال يحب هذا البعض كل االدوار، لذا قد ال يستسيغ ما تقوله

وعلى عهد االخوين رحباني: "عبرنا مدى الرغبات في لحظات سحرية، غمرني مرتين وشد، في معنا 

بندورة، ال مغشوشة وال مرشوشة، آه على السبع وعالتمساح، بيع ودفع وبخاشيش، جبنة ولبنة سندويش، 

بل هي ترد تهمة "بتشارع ضيعة" في أغنية "ال وهللا" في "وال أم االصفر عالبلكون، روح يا بال مربى"، 

(. لم أورد ما سبق موسيقياً او 1791كيف" لشاكر الكندرجي الذي وصفها بها في مسرحية "صح النوم" )

كالمياإًلعطاء شهادة براءة ل"وال كيف" إنما اظهار براءة القديم من االدعاء عليه وبالتالي شرعية حبنا 

ديد في آن واحد. وأذهب بعيداً ألقول انه بسبب حب القديم نحب الجديد. وهناك جيل جديد ايضاً للقديم والج

يطلع على القديم بسبب شغفه بالجديد، ولم ال، فما الفرق بين "فيروز عاصي ومنصور" و"فيروز وزياد" 

سريع العطاء التي يهابون، في الواقع ال شيء. فهي كانت صادقة وال تزال هذه "السريعة التلقي" ل

. من أصدق منها في التعبير عن الوضع والمشاعر االنسانية؟ 1779)عاصي( بحسب تعبيرها المتلفز في 

انها الملتزمة دائماً التعبير عن أفكار المؤلفين، تعبيرها صادق وجارح لدرجة اننا ننسى من ألف فتصبح 

انها تستطيع ان تشرح الشعر أفضل منه  الفكرة نابعة من صميمها. قال لي أبي يوماً )وهو مرّب وأديب(.

ربما لشدة دقة إيصالها القصائد المغناة! وها هي اليوم تنتقل في هذه االسطوانة من غاية الرقة والعذوبة 

الى التذمر، فمن الثورة واالبتهال الى الواقع والسخرية والفكاهة. ولم ال نقول انها تختصر شخصيات 

وحدها تلقننا المشاعر فيغيب حضور زياد المباشر )إال بصوته الخلقي مسرحية عدة، فما زلنا نحس بها 

ب"صبحي الجيز"( ليبقى المؤلف. فهي رأس الحربة النطالق المشروع الفني، فهذه فعال فيروز االصلية 

المسكونين بها، على عكس االحساس الثابت لدى الفنانات االخريات وعلى مختلف مستوياتهّن. اال اذا كنا 

قين على سماتها اصال. وتجدر االشارة الى من يسكنه هاجس "أين الشرقي؟" وأين "األرباع غير متف



الصوتية" والذين يبحثون عن األغنية الشرقية التقليدية في أعمال فيروز اآلن، لن يالقوها في قديم فيروز 

غاني فيلمون بما يحوي من إبداعات القصائد والموشحات التي لها بدورها إخراجها الموسيقي )حتى أ

وهبه( والبعيدة عن التخت الشرقي التقليدي في معظم األحيان. قد تستطيع أداء هذه األعمال مطربات 

الشرق الكثيرات )مع تحفظي عن النتيجة( ولكن لفيروز أداءها الخاص في الشرقي عبر أداء الجملة 

تاً، مثل المقطع الثاني من "صباح اللحنية صحيحة أوالً ثم اضافة الُعرب مفاجئة في أغنية غير شرقية بتا

ومسا" ومع كلمة "صباح". ومن يتوق الى الشرقي فليستمع الى "أهو دا اللي صار" و"يا محلى ليالي 

. إنما 2221، ونرجو ان يصلنا أداؤها ل"بعدو الحبايب" في حفالت 2222الهوا" في أسطوانة بيت الدين 

االنساني الطبيعي اذا صح القول. ال يعتمد هذا االداء على  يبقى ما يستحيل ان يؤديه أحد سواها هو الغناء

قوة الصوت المادية إنما على االحساس وعلى موسيقى مدروسة في أغان مثل "مرجوحة" و"أنا لحبيبي"، 

كما تستهّل أغنية "شو بخاف". من يحب القديم الرحباني عليه أن يحفظ "رقصة الغيرة" من "حكاية 

ات مّي" من "دواليب الهوا" فال يعود يسلم بالتصنيف األكاديمي للموسيقى االسوارة" و"رشي يا مرش

الذي نفدت منه فيروز. تصاحبنا في حياتنا اليوم من غير أن تظل تأكلنا الغيرة من جمهور الستينات 

 والسعبينات، "وبدنا بعد نغني بعد نضويها ليالينا".

 

رمزي خوري   

مراجع:   

اللبنانية العربية والمسرح الغنائي الرحباني".  ( كتاب نزار مروة "في الموسيقى1)   

( المرجع السابق. 2)  

. 1792شباط  7( مجلة األسبوع العربي 3)  

.1793( حديث فيروز إلذاعة صوت لبنان 4)  

. 1792شباط  9( مجلة الشبكة 1)   

.1717تموز  21( مجلة الحسناء 1)  

 


