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ر. 
ّ
هناك محل ببيروت كنا نعمل فيه، سك

ك��ان هناك سّميعة يأتون  الجاز الون��ج. 
يتو 

ّ
للسمع بدون »مناقمة«أو »إذا ما غن

املحل«.  م��ن��ك��س��ر  ب������اك  ع���اي���ش���ة وح�������دا 
اكتشفت سهولة في  أني  )يضحك( كما 
هناك،  مقيمني  موسيقيني  إل��ى  التعرف 
ه�����ذا ف���اج���أن���ي وأغ������ران������ي. ع��م��ل��ن��ا فرقة 
ا من بلد. 

ّ
وعزفنا بكذا محل. كل واحد من

اآلن سأعمل معهم هناك.

م األوضاع، ولفترة طويلة، من زمن 
ّ
¶ رغم تأز

لم نسمع لك شيئًا مثل »قوم فوت نام« أو »بما 
����و«، ه��ذه األوض����اع ك��ان��ت دائ��م��ًا تنتج عندك 

ّ
أن

شيئًا ما.
- ه���ن���اك ك��م��ي��ة م������واد ك��ت��ب��ت م����ن زمان، 
وب��ق��ي��ت ول����م ت��ك��ّم��ل ب��ع��د ج����وزف صقر. 
 ه���ذا اإلن���س���ان ال���ي���وم، وبعد 

ّ
، ب���ني

ً
وف���ع���ا

م��رور ك��م م��ن ال��س��ن��وات؟ 13 سنة؟ )على 
 

ّ
موته( ظهر أنه لم يكن إنسانًا من الهني

ت��ع��وي��ض��ه. وإال ل��ك��ن��ت رأي�����ت »ح�����دا عم 
يغني هاألغاني«.

¶ تقول إنك كتبت أغاني كهذه، لكنها مهملة 
يها؟  

ّ
ألن ال صوت يغن

- إي������ه، وال����ح����ل ل���ي���س ك���م���ا ي���ظ���ن بعض 
ال���ن���اس ح���ني ي��س��أل��ون��ن��ي »إن�����و ل��ي��ه أنا 
��ي��ت كمساعد 

ّ
��ي��ه��ا«؟ أن���ا غ��ن

ّ
م��ا بطلع غ��ن

وحقيقة،  وط��������وارئ.  )ي��ب��ت��س��م(  م���ط���رب 
التدخل بعض  إل��ى  اض��ط��ررت  بالحرب، 
ال���ش���يء ل��ق��ول أش���ي���اء ل���م ي��ك��ن ه��ن��اك من 
باللفظ  ينطقها  م��ن  ق��ول��ه��ا...  يستطيع 
بشكل صحيح، أكتر من الغناء. كان هذا 
أي����ام أن���ا م��ش ك��اف��ر. ب��ع��د غ��ي��اب جوزف 
صقر صار الناس، يخلطون بيني وبني 
 
ً
مثا »بمصر  القصة،  ملتبسة  ج���وزف، 

لك  ق��ل��ت  وك��م��ا  مغنيهن«.  أن���ا  مفكريني 
امل���واد، ولكن بعد  الكثير م��ن  ك��ان هناك 
وفاة جوزف، انتركت.. ومع الوقت راحت 

وراحت.

¶ قضية إرث األخوين رحباني، وبغض النظر 
تطرح  بالنهاية  وامل��ح��اك��م،  التفاصيل  ك��ل  ع��ن 
له  يحق  م��ن  حقيقية:  إشكالية  القضية  ه��ذه 
التصرف في إرث وطني ثقافي فني؟ من يحق 

له املنع أو السماح ووفقًا ألي معايير؟ 
، ليس هناك عادة شركة من اثنني، 

ً
- أوال

أي خمسني بخمسني. أقصد بطريقة ال 
ال��ق��رار. وع���ادة إذا بدك  أح��د يملك فيها 
تعملي مشاكل بتعمل شركة من اتنني، 
ألنو واح��د بيقول أل وواح��د بيقول إيه، 
ها واق��ف��ة، ب��س األخ��وي��ن رحباني 

ّ
بتضل

هيك شاؤوا يعملوا بوقتها. وأنا برأيي، 
اح��ت��رام��ًا ل��ه��م، وخ��اص��ة أن��ه��م م��ا عادوا 
ي��ج��ب أن يبقى ه���ذا الشيء  م��وج��ودي��ن، 
بأي طريقة. شركة من اثنني: ال يقال لهذا 
70% ولآلخر 30%، وال العكس. حتى لو 
ل��م ن��ك��ن ن��ع��رف م��ا ال���ذي ك���ان ب��ني هذين 
ال��ش��خ��ص��ني. وك���م ك���ان ك��ل واح���د منهما 
أو  ن��ع��رف  ك��ان يشتغل.  يشتغل وب��م��اذا 
ب��ق��ى بهالشي.  »م����ا خ��ّص��ن��ا  ن���ع���رف،  ال 
ان���ع���رف���ت ومسجلة  ي��ع��ن��ي ه���ي���دي ه��ي��ك 
لألخوين رحباني. من هما هذا االثنان 
اليوم؟ الورثة. هذان االثنان، وبما أنهما 

ف��ك��رة هذه  م��وج��ودان باملحاكم، )وع��ل��ى 
ال��دع��وى ب��دأت قبل وف��اة عمي منصور، 
الله يرحمو، وليس الورثة من رفعوها. 
ه��م ف��ق��ط ي��ت��اب��ع��ون ال��دع��وى ال��ت��ي بدأت 
ال����ن����وم«( »ب������دون أن ندخل  أي�����ام »ص����ح 
بتفصيل ش��و ص��ار ف��ي ادع���اء م��ن جهة 
عّمي على فيروز، وإذا كان مزبوط أو أل« 
أنا كنت أح��اول... بني االتنني يعني شو 

بتقولي؟

¶ وسيط؟
- وس����ي����ط، ص���ح���ي���ح. وق����ع����دت م����ع عمي 
م��رت��ني وم���ع إم���ي م��رت��ني ل��ن��ج��رب سحب 
إلى  والتوصل  املحكمة  من  القصة  ه��ذه 
ص��ي��غ��ة. ل��ك��ن، ع��ّم��ي ل��م ت��س��اع��ده صحته 
��ي. كنا بهذه املرحلة. توقعت بعد 

ّ
وت��وف

وف��ات��ه أن ت��ط��ّرى األم���ور م��ن أوالد العم، 
وأن يجدوا صيغة ما، ال أعرف ما هي... 
لكن إذا أردت أن ألخص لك املشكل، ممكن 
ل���م يستطيعوا  إذا  وق����ت،  إل���ى  ن��ص��ل  أن 
إل�������ى االت������ف������اق ع����ل����ى صيغة  ال����ت����وص����ل 
م��ع��ي��ن��ة، ف�����إن ه�����ذه ال���ش���رك���ة م����ن اثنني، 
العقل  وصغر  املهني،  الحسد  يحكمها: 
ال��ل��ي بيجيب ن��ك��اي��ات، وامل��ص��اري. ماذا 
تريدين أسوأ من هيك؟ كيف سيتعاطون 
بعضهم مع بعض؟ والقضاة املستلمني 
امللف، يؤّجلون ويعطون مهل »إنو بلكي 

بيوصلوا لصيغة«؟

¶ والحل؟
- برأيي إذا بقيت األمور على ما هي عليه، 
ربما يجب ط��رح طريقة على مسؤولني 
كبار بالبلد يعني... رئيس الجمهورية، 
رئيس الحكومة... إلخ. بمعنى »إنو بدنا 
ى هالتراث، 

ّ
 إيدو ويتبن

ّ
خّيي حدا يحط

ويعطي حقوق للورثة«، ألن هؤالء غير 
جديرين بأن يكونوا ورثة، فصغر العقل 
ه��ذا على ش��يء ال دخ��ل للناس ب��ه وهو 
ل���ألخ���وي���ن رحباني،  ال���ن���اس وه����و  ل��ك��ل 

ويجب أن يبقى كذلك. 

¶ باملعنى العملي، كيف يترجم هذا االقتراح؟ 
الوطنية من هي؟ م��اذا تقرر؟ من  اللجنة  هذه 
ت��ق��دي��م املسرحيات؟  ال��غ��ن��اء؟ إع����ادة  ل��ه  ي��ح��ق 

إعادة التوزيع؟ 
ق��ّي��م��ة ع��ل��ى اإلرث، م��ا يشابه  - س��ت��ك��ون 
موضع  مؤسسة  على  قضائيًا  ح��ارس��ًا 
يكون ضمنها  أن  وبالطبع يجب  ن���زاع، 
شخص مختص، وقد ينتدب فيها »حدا 
، وبرأيي  ال��ع��ي��ل��ة« ألن����و م��وس��ي��ق��ي  م���ن 
هو موجود، أعني الياس، األخ األصغر 

لألخوين رحباني. 

¶ ك��ام »تبقى أساميهن« ف��ي أل��ب��وم »إي��ه في 
أمل« موقف أيضًا؟ 

- ه���ذه »غ��ي��ر ق��ص��ة«. أس��اس��ًا ك���ان يجب 
أن تنزل إلى السوق منذ أكثر من سنة، 
منصور  عمي  وف���اة  إث��ر  فقد سجلناها 
ب��ش��ه��ر. وك���ان���ت ب��ص��وت ف���ي���روز، لكنها 
عادت وطلبت نزع صوتها عنها لتقليل 
أن��ا كيف شايفهن؟  ب��دك  امل��ش��اك��ل. و»إذا 
ل��م أكن  أن��ي  ببساطة ه��اي الغنّية« ول��و 
م��ع عمي ف��ي م��ا ك��ان ي��أخ��ذه م��ن مواقف 

ق 
ّ
»آخ��ر ش��ي«، لكن ل��ه محل عندي »ملز

ب��ت��اري��خ��ه امل���اض���ي«. ك��ن��ت ص��ري��ح��ًا معه 
ب��ك��ل األم����ور. إذا س��أل��ن��ي رأي���ي ف��ي عمل 
من األعمال التي كان يعملها كنت أقول. 
م��ن األع��م��ال ال��ت��ي كتبها أخ��ي��رًا، قلت له 
حّبيتو«.  ما  ه 

ّ
كل والباقي  ه��اي  »حّبيت 

ة يعني »يلعن ر..ك، 
ّ
كان يسّب لي بمود

ب 
ّ

ما بيعجبك شي«، بس أنا ما كنت كذ
عليه. وكان دائمًا يطلب مني »سّمعني 

شو عم تعمل«.

¶ وهل كنت تسمعه؟ 
- إيه.

¶ وأس��م��ع��ت��ه م��ا أع���دت ت��وزي��ع��ه ف��ي أسطوانة 
»إلى عاصي«؟

- طبعًا.

¶ ما كان عندو مشكلة؟
- أب����دًا. ع��اق��ت��ي ب��ع��ّم��ي، وب��س��ب��ب العمر، 
أط����ول ب��ق��ل��ي��ل م���ن ع��اق��ة أوالده ب����ه. أنا 
األك���ب���ر، وأق����رب واح����د وراي����ي ه����ّوي ابن 

عمي مروان.

¶ أنت أكبر منه؟
- في فرق سنة أو سنتني، لكن أكثر بكثير 
م���ن أس���ام���ة وغ�����دي. م���ن أي����ام التسجيل 
التي  للقصص  ل��ل��ت��ن��وي��ط،  ب��االس��ت��دي��و، 
ع 

ّ
ك����ان����ا ي���ك���ل���ف���ان���ن���ي ب����ه����ا، ب���م���ع���ن���ى: وز

هاملقطع، تمّرن فيه يعني. لّحن هالغنية. 
ب��ع��رف ش��وي��ة م���ن ج����ّوا ال��ق��ص��ص كيف 

كانت. وبرغم ذل��ك أص��ّر على أن كل هذا 
ع باسم األخوين رحباني. 

ّ
أن يوق يجب 

هكذا كانا يريدان. من بينهما كان يريد 
ه��ذا؟ َم��ن ِم��ن االث��ن��ني؟ »م��ا ح��دا خّصو«. 
)يضحك( إنو مني عمل هالشركة »الخ�..

ائية«؟ كمان ما حدا خّصو.  

¶ كان عندك مشروع بأملانيا؟
ناه. ألجل غير مسمى.

ّ
- أجل

¶ وألبوم جديد؟
ت فيروز 

ّ
- )يضحك( والله يفترض إذا ضل

حفلتني،  وعملت  اآلن  هي  كما  محّمسة 
شت 

ّ
وأف����رج����ت ع����ن األل�����ب�����وم، ي���ع���ن���ي، بل

تسأل: شو عنا مواد أللبوم جديد؟ قلت 
 عندنا هول )6 أغاني خالصة( 

ً
لها مثا

فقالت لنبدأ بالتسجيل، فقلت لها لشو؟ 
عيب أن ننزل أسطوانتني بفترة قصيرة 
لهالدرجة. بس تعملوا الغاف )يضحك( 
بمجرد ما تصيروا عارفني شو الغاف؟ 

نبدأ بالتسجيل. 

¶ من التحليات عندما اختفيت كل هذه املدة، 
أن زياد »عامل أزمة منتصف العمر«. 

- والله؟

اآلن،  م��ا فعلت حتى  ج���دوى  بمعنى  إي����ه...   ¶
اإلشيا اللي مش عم تتغير، يعني شو الفايدة؟ 

وهل اللي عملناه كان منيح أو أل؟  
- إذا ه���اي ك���ري���زة م��ن��ت��ص��ف ال��ع��م��ر، أنا 
هيدي كل يومني بعملها )يضحك( مش 

ق ع تموز.
ّ
واقفة هل

¶ تموز؟
 
ً
- نعم حني تعبت صحيًا، كان ذلك فعا
ب��ت��م��وز. ل��ك��ن ال��س��ب��ب ن��ف��س��ي، ي��ع��ن��ي من 
راسي. ألني جئت ببرنامج لبيت الدين، 
ما إن وصلت بيروت، بدأت األسئلة: شو 

ي؟ أنا يعني! 
ّ
وا؟ شو رح تغن

ّ
رح تغن

¶ لذلك ذكرت قصة جوزف صقر؟
ك���م���ن خ���ط���ط لشغلة  أح���س���س���ت  إي�������ه...   -
وم��اش��ي ف��ي��ه��ا، وم��س��ه��ل��ة وج��اي��ب فرقة 
موسيقية ع أساس هالبرنامج، يللي ما 
فيه وال غنّية. لكن ما إن عرفت أن 4 آالف 
أحسست  بسيط،  وبوقت  قطعت  تذكرة 
»إنو أل في حفلة هيصة«! لن تقطع با 
أغاني، وابتدأ التدهور وعدم األكل وعدم 
ال���ن���وم، ول����م ي��ع��د ض��غ��ط��ي ي���ن���زل. أردت 
لنفسي:  قلت  وبلحظة  موسيقيًا.   

ً
حفا

 من أتوا يسألونني 
ّ

ال أصدق، معهم حق
ماذا سنغني، ال أصدق أن هناك 4 آالف 
ش��خ��ص راح����وا ق��ط��ع��وا ب��ه��ال��س��رع��ة، من 
كانوا  موسيقى.  ب��س  يسمعوا  أن  أج��ل 
أيضًا يفاوضونني على ليلة ثانية كون 
ال��ت��ذاك��ر ب��األول��ى بيعت ب��س��رع��ة. وفوق 
كونسرت«  »ج��از  ولنا 

ّ
رجعوا حط ذل��ك، 

قبل ما أوصل أنا من أبو ظبي. وصلت... 
ق��ل��ت ل��ه��م: »رج��ع��ت��وا ج��ب��ت��ول��ن��ا الباء؟ 
ن���وض���ح ه����ل����ق... واللي  ن���رج���ع  ���ون���ا 

ّ
خ���ل

ق����اري »ج����از كونسرت«،  أك��ي��د  اش���ت���رى 
ب��س متل إج����رو«. )ي��ض��ح��ك( أك��ي��د فيها 
عايشة وحدا باك. )يضحك( عاملينها 

الناس لم 
يعودوا معتادين 
القاعدة والقانون 

خالف الورثة
يحكمه الحسد المهني 
وزغر العقل والمصاري

فلُتدر لجنة وطنية
إرث األخوين مع مندوب 

عن العائلة

أهم شيء 
أّلا تفكري: هل أضعت
30 سنة من عمري؟

ق 
ّ

ج���از ب��ي��ك��ون��وا. ح��ّس��ي��ت إن���ي م��ا بصد
إنو في 4 آالف بيسمعوا مني موسيقى، 
ف������ورًا مطربة،  ق������ررت  م����ش ح���ت���ى ج������از. 
و 

ّ
ألن بيزبطوا  أغ��ان��ي  أّي  نقي  و»علقت 

األغ���ان���ي ب���األص���ل م���ش ل��ب��ن��ات«. فجأة، 
ومطربة،  م��ط��رب  إل��ى  بحاجة  أصبحنا 
ت« الفرقة 

ّ
أي كورس أيضًا، يعني؟ »نط

املوافق عليه. هكذا،  الحجم  للدوبل عن 
 لن 

ً
أح��س��س��ت ب��أن��ن��ي ال أس��ت��ط��ي��ع، ف��ع��ا

أستطيع. أحسست بأنني طالع ع )بيت 
ال��دي��ن( ألعمل شي اسمه ف��ش��ل... )ينظر 
ق تأكديلي ماشية 

ّ
إلى املسّجل فجأة: هل

معقول  ك��ان  إن  سألتيني  ه��امل��س��ج��ل��ة؟( 
أل.  العمر؟  ب��أزم��ة منتصف  إن��ي غاطس 
األم��ور ب��دأت معي من زم��ان. هناك أزمة 
املاركسية تقول: هيك صار،  ب��دك«،  »إذا 
ي��ص��ي��ر. بمعنى  ك����ان الزم  ه��ي��ك  ي��ع��ن��ي 
أن���ا ق����ررت ال��ب��ق��اء ب��ل��ب��ن��ان و»ه���ي���دا اللي 
ط��ل��ع م��ع��ي أن���ا وب��ل��ب��ن��ان«. ق���د ي��ج��ب أن 
 الوقت الذي أتقّبل فيه هذا الشيء. 

ّ
يحل

أت��ق��ّب��ل��ه »ب��م��س��اع��دة« أصحاب،  أح��ي��ان��ًا 
فيها،  مبسوطني  ال��ن��اس  رب��م��ا  بجلسة 
معْيدين،  ش���غ���ل���ة،  ي���ش���رب���وا  ع����م  ي��م��ك��ن 
هاألعمال،  م��ن��ي��ح��ة  وال���ل���ه  وي���ق���ول���ول���ك: 

عظيمة..

¶ لكنك أنت غير راٍض؟
ت��ق��ول��ني لنفسك:  - ك��ال��ك��ث��ي��ري��ن، أح��ي��ان��ا 
لو  األه��ل��ي��ة.  ال��ح��رب  صحيح، »طرقتنا« 
خرجنا من لبنان أيامها، ربما لتعلمنا 
أشياء كثيرة ولعملنا أشياء كثيرة. في 
الوقت ذات��ه »يمكن لو ضهرنا كمان ما 
ص��ار ش���ي«. لكن يبقى ه��ن��اك ف��ي رأسك 
ش���يء ي��ط��ال��ب��ك: ان���ت ون��اي��م��ة ي��ط��ال��ب��ك ����� 
عن  تتلهني  مستيقظة  ت��ك��ون��ني  ع��ن��دم��ا 
أهم  ي��ع��ن��ي   ����� ال��ح��ال  وب��ي��م��ش��ي  التفكير 
شي إنو ما تفكري: أضعت 30 سنة من 
عمري. ما الفائدة من التفكير؟ ما الذي 
الجملة؟  ه��ذه  على  تزيديه  أن  بإمكانك 
أن أح�����اول ت��ع��وي��ض��ه��ا؟ ل��ي��س أك���ي���دًا أن 
م��ع��ي 30 س��ن��ة أخ������رى، وح���ت���ى ل���و كان 
»مختلفة«  ن��وع��ي��ت��ه��ا  أن  األك���ي���د  م���ع���ي، 
ع��ن ال����30 سنة األوالن��ي��ة..)ي��ض��ح��ك( هذه 
ه���ي ق��ص��ة ال���ح���رب ت���ح���دي���دًا، أن����ا بقيت 
ل��م تكن  ل��ك��ن، م��ن جهة ثانية،  ف��ي البلد. 
وقتها:  البلد  م��ن  لتخرجني  ق��وة  ه��ن��اك 
ب��م��ع��ن��ى: ف��ائ��دت��ي ه��ن��ا، وي��ج��ب أن أبقى 
ألف���ي���د... إي����ه. م��ع ال���وق���ت، ب��ع��دم��ا قطعت 
الحرب، ال يعود اإلنسان يعرف إن كان 
 قد أفاد. »بس إنو أبو الزوز سّمعنا 

ً
فعا

ك مشكلة«. وهذه 
ّ
بتعمل نكتة!  آخ��ر  شو 

ال��ح��ال��ة، »بتغيب وب��ت��رج��ع«. وق��د تأخر 
إل���ى أي محل.  ي��رح��ل،  أن  ال��واح��د ليفكر 
ولذلك يصبح ضروريًا القيام بالتمارين 

التي ذكرتها في بداية املقابلة.

 في قيمة ما فعلته خال 
ّ

¶ هل يعقل أنك تشك
الحرب األهلية؟ هل هناك وثائق أصدق وأهم 
من كل ما وثقت به هذه الفترة؟ كيف دمغت 

الوعي السياسي والفني ألجيال بكاملها؟ 
- إيه، بس بتعرفي إنو الواحد ما بيهّمو 
ش���و أك����ل م���ب���ارح، ب��ي��ه��ّم��و ش���و طابخني 

الليلة. 
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