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زياد الرحباني القدوة
هيفاء بيطار*
ّ
من الصعب التحدث عن زياد الرحباني ،إنه أشبه
بمحاولة القبض على الهواء أو إمساك حزمة من
نور.
ُ
ولست
ال يحتاج ُم�ب��دع مثل زي��اد إل��ى شهادتي،
بصدد التحدث عن موهبته وعبقريته ،لكن ثمة
جانبًا مهمًا جدًا في شخصيته أحب أن أشير إليه
ّ
وأحلله ،وهو أن هذا الرجل ُاالستثنائي هو قدوة
ّ
لجيل من الشباب العربي امل��ع��ذب وال��ذي يفتقر
إلى القدوة.
ل �ق��د ت��اب �ع� ُ�ت ب��اه �ت �م��ام ك �ب �ي��ر امل �ق��اب �ل �ت�ين ال�ل�ت�ين
أجراهما اإلبداعي ّ
املميز غسان بن جدو مع زياد
ُ
وحرصت على أال يرف جفني أو يشرد
الرحباني،
انتباهي للحظة ،كي ال تفوتني الكلمات الكثيفة
امل�ق�ت�ض�ب��ة ل��زي��اد ال��رح �ب��ان��ي ال� ��ذي ش�غ�ل�ن��ي كما

يدعونا لنعرف أنه يمكن
للعين أن تقاوم مخرزًا إذا
كانت نافذة لروح حرة
شغل املاليني من محبيه في حل بعض األلغاز في
كالمه .أعترف بأنني حرصت أن أحضر كل حلقة
أكثر من مرة كي أكتشف عظمة هذا املبدع.
إذا ُ
أردت أن أقلد أسلوب زياد في الكالم ،أقول دون
ّ
تردد وبقناعة تامة :إن الشيء الوحيد الذي يبدو
ً
ً
م�س�ت�ح�ي�لا ه��و أن ي �ك��ون زي ��اد رج�ل�ا ع��ادي��ًا .لقد
ّ
قرأت ذات مرة أن تاريخ البشرية يختار من وقت
آلخر أفرادًا معنيني لخوض تجارب أو اختبارات
ف �ظ �ي �ع��ة ،واس �ت �ش �ه��د ال �ك��ات��ب ب�ش�خ�ص�ي��ات مثل
دوستويفسكي ،وجان دارك ،وغيرهما.
وأس �م� ُ�ح لنفسي ب��أن أض�ي��ف شخصًا م�ث��ل زي��اد
ال��رح�ب��ان��ي ،إذ رغ��م موهبته العالية وموسيقاه
ّ
التي أعجز عن وصف سحرها ،فإن عظمته تكمن
في الثورة الحقيقية التي فجرها في أعماله ،ثورة
ال�ك��رام��ة وال�ح��ري��ة وال�ع��دال��ة وال�ح��ب ،ف��ي ك��ل كلمة
ّ
كتبها أو لحنها وف��ي ك��ل نغم أل�ف��ه ،ه�ن��اك دوم��ًا
ثورة كرامة ،هناك عملية تحرير لإلنسان من كل
قوى الظلم واالضطهاد والجهل التي تطبق عليه.
زياد رجل ُمضاء من األعماق بنور الحق والحياة

(ق�ط��ر ت�ح��دي�دًا) .ف��ي امل�ق��اب��ل يحافظ ه��ؤالء على
ب�ق��اء ال� ��دورة االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي أم��اك��ن هيمنتهم
ول ��و ف��ي ح� ّ�ده��ا األدن� � ��ى .وه� ��ذا ي�ت�ط�ل��ب اإلب �ق��اء
ع�ل��ى ش�ع��رة م�ع��اوي��ة بينهم وب�ي�ن ال�ن�ظ��ام ال��ذي
ي �ق��ات �ل��ون��ه ب � �ض� ��راوة .أي �ض ��ًا ه �ن��ال��ك ال �ع �م��والت
التي يدفعونها ألط��راف استخبارية (رسمية)
ب�ع�ي�ن�ه��ا ل �ق��اء ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة ت �ه��ري��ب ال �س�لاح
ّ
وأش�ي��اء أخ��رى ال نعرف عنها الكثير ال�ي��وم .كل
ّ
عن فقدان
هذا الفساد امل��وازي قائم ويحدثونك ّ
ال �ن �ظ��ام ل �ل �م��وارد األس��اس �ي��ة ّال �ت��ي ت �غ ��ذي آل�ت��ه
الحربية الفتاكة! طبعًا ما يتدفق على املعارضة
م��ن أم ��وال ط��ائ�ل��ة ال ت�ج��ري االس �ت �ف� ّ�ادة م�ن��ه كما
يفعل النظام م��ع األم ��وال التي تتدفق عليه من
إي��ران وال�ع��راق وب��اق��ي الحلفاء .وه��ذا أيضا من
األس�ب��اب التي ّ
تفسر ق��درة ماكينة النظام على
امل�ج��اب�ه��ة ،رغ��م ال�خ�س��ائ��ر ال �ف��ادح��ة ال�ت��ي لحقت
ب �ه��ا ف ��ي اآلون � � ّ�ة األخ� �ي ��رة (خ �ص��وص��ًا ف ��ي ادل ��ب
وري �ف �ه ��ا) .ي �ح� ّ�ق ل �ل �م��وال�ين ط�ب�ع��ًا أن ي�غ�ت�ب�ط��وا
ب��ذل��ك ،ل�ك��ن ي�ح��ق ل�ن��ا أي�ض��ا أن ن�ب��دي ق��رف�ن��ا من
ّ
ه��ذا االس�ت�ع��راض امل�ب�ت��ذل ل�ل�ق��وة ،وم��ن ق��درة كل
من النظام واملعارضة على إيقاع هذا القدر من
التدمير في البنية األساسية للبلد .إذ ال معنى
يذكر لالنتصار أو الهزيمة عندما يكون الشعب
أو جزء كبير منه هو من يدفع الثمن .فسيطرة
امل�ع��ارض��ة على ادل��ب ودي��ر ال��زور وري��ف دمشق
الشرقي ليست انتصارًا لها ولجمهورها ،بقدر
ما هي انتصار ملن ّ
يمول جهدها الحربي .وكذا
األمر مع النظام و«سيطرته» اليوم على دمشق
املدينة وح�م��ص ودرع��ا وح�م��اه و...ال ��خ .ل��م يعد
ّ
ّ
التحوالت في اقتصاد البلد
ممكنا بعد كل هذه
ال �ك�لام ع��ن ص ��راع ب�ين ط��رف�ين .ف��ي رأي ��ي أنهما
اآلن «ط��رف واح ��د» .ط��رف يمد ي��ده إل��ى الخارج
سواء أكان قطريًا أم سعوديًا أم روسيًا أم ايرانيًا
ليقبض منه عمولة اإلب�ق��اء على ال�ح��رب قائمة
ولو «في حدودها الدنيا»ّ .
املهم أال توجد أرضية
م�م�ك�ن��ة ل�ب�ن��اء ت�ح��ال��ف ط�ب�ق��ي م �ض��اد للتحالف
ال��ذي نهب البلد باألمس ،وال ي��زال يفعل اليوم،
ولكن هذه املرة بالتواطؤ مع املعارضة والتخادم
القذر مع جناحها الخليجي تحديدًا.
*كاتب سوري

ال �ك��ري �م��ة ،ال ت �ش�ع��ر وأن � ��ت ت�س�ت�م��ع إل ��ى ك�ل�م��ات��ه
ً
ّ
ب� ��أن ه �ن��اك م��وس�ي�ق��ى وه �ن��اك رج �ل��ا ،ف��زي��اد هو
املوسيقى ،هو «فيلم أميركي طويل» ،و«بالنسبة
لبكرة ش��و» ،و«أب��و ع�ل��ي» ...وك��ل أعمالهّ .
علي أن
ّ
أع�ت��رف ب��أن�ن��ي ح�ين ك�ن� ُ�ت طالبة ف��ي كلية الطب،
ُ
كنت واحدة من آالف من الطالب والطالبات نضع
في حقيبتنا الدراسية كاسيتات زياد الرحباني
ونتناقلها ونهديها ّلبعضنا ال�ب�ع��ض ...ل��م نكن
ّ
ندرك أنه قدوة لنا وأنه يمثل ويجسد ما نعاني
منه ،وما نتوق إليه.
كنا نتحلق حول آلة التسجيل ونضحك من كالم
األخ رش �ي��د ،ول��م ن�ك��ن نملك ال�خ�ب��رة وال الثقافة
ال�ك��اف�ي��ة لنفهم ت�ل��ك ال�ن�ش��وة ال��روح �ي��ة وال�ف�ك��ري��ة
والوجدانية التي تدخلنا فيها موسيقى وكلمات
زي��اد الرحباني ،ك��ان قدوتنا دون أن نعرف .كان
ل�س��ان ح��ال�ن��ا دون أن ن ��درك .ك��ان ل��دي��ه م��ا يقوله
ّ
دوم ��ًا ألن أص��ال��ة م��وه�ب�ت��ه ت�ن�م��و ل�ي��س ف�ق��ط من
روح ��ه ،ب��ل م��ن ال �ح �ي��اة ،م��ن ال �ت �ج��ارب الحياتية.
كنا نشعر كيف تتفتح ب��راع��م روح�ن��ا املنكمشة
بالخوف .موسيقاه كانت تبث الثورة في أرواحنا
وسلوكنا .لقد علمنا الطريق الصحيح الستيقاظ
الكرامة واألهم اإليمان بعظمة الحياة...
ّ
إن بث الثورة في النفوس هو الفعل األروع للفن،
وهذا ما فعله زياد الذي يدهشنا كونه منيعًا في
وج��ه أم ��راض ال�ع�ص��ر ...كيف أم�ك��ن مل��راه��ق عاش
ج �ن��ون ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان وك ��ان ش��اه�دًا
ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ف �س��اد وال �ق �ت��ل وال �خ �ي��ان��ة ،أن
ي�ب�ق��ى م �ت��وازن��ًا وس��ط ه ��ذا ال �خ��راب؟ ك�ي��ف أمكنه
وهو ال يزال في العشرينيات من عمره أن يقبض
ب��أص��اب �ع��ه امل �ش �ع��ة ب �ط��اق��ة امل��وه �ب��ة ،ع �ل��ى ال �ق��وى
املجنونة للقتل والطائفية ويحولها إلى موسيقى
رائعة ،متجاوزًا نفسه ،متجاوزًا أسرته ،وخارجًا
من عباءة العظيم عاصي الرحباني ...محققًا ذاته
كما لو أن وجوده يتأرجح بني حلم وحلم؟ نشعر
ون �ح��ن ن�ص�غ��ي مل��وس�ي�ق��اه ب��أن��ه رج ��ل ي�ن�ت�ق��ل من
الحلم إلى الحياة ،ومن الحياة إلى الحلم.
ك ��م ع ��دد امل �ب��دع�ي�ن ال ��ذي ��ن ال والء ل �ه��م إال للفن
ول�ل��إن � �س� ��ان؟ ك� ��م ع � ��دد امل� �ب ��دع�ي�ن ال� ��ذي� ��ن أداروا
ظهورهم للمجد الدنيوي ولعطايا الحاكم! وكم
ع ��دد امل �ب��دع�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ب�س�ل��وك�ه��م ال�ي��وم��ي
صوت الحق الصارخ في عالم القمع واالستبداد
والفساد...
لقد ع��اش زي��اد متوحدًا م��ع املوسيقى كمشروع
ح �ي��ات��ي وإن �س��ان��ي ،وط �ن��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي ال �ف��ن ال��ذي

ّ
ويثور أعماقه بثورة
يحرر اإلنسان من الداخل،
الحرية والكرامة...
لم أجد فنانًا ومبدعًا سخر من الطغاة كما فعل
زي��اد ،وحتى ذلك ال��دوار الذي تدخلنا فيه بعض
مقطوعاته املوسيقية والتي للوهلة األولى تبدو
أن�ه��ا تفتقر إل��ى ال�ت�ن��اغ��م ،كما ش�ع� ُ
�رت ف��ي امل��رات
األول��ى التي استمعت إلى موسيقاه «أب��و علي»،
ّ
فإنني سرعان ما عرفت أية عبقرية يمتلكها زياد
ف��ي التعبير ع��ن إن�س��ان يشعر بالتمزق والقهر،
ويؤمله سحق ال�ك��رام��ة ...ال يمكن ملن يستمع إلى
زياد أن يبقى على حاله ،أن يرضى بالذل والقهر
وسحق الكرامة .إن من يتماهى مع موسيقى زياد
ومسرحياته وكلماته ،تزول الغشاوة عن عينيه،
ُ
وتفتح طاقة نور في روحه املعتمة .إنه يدلنا على
إنسانيتنا امل�ط�م��ورة ف��ي وح��ل ال�خ��وف وال�ي��أس،
ويوقظ فينا بهاء اإلنسان املتعمد بنور الحرية
والكرامة .إنه يدعونا إلى أن نشاركه ليس معرفة
ذات �ن��ا ف�ق��ط ب��ل تحقيقها ،أن نعيش ب�ك��رام��ة ،أال
نرضى الذل والقهر ،وأن نعرف أنه يمكن للعني أن
تقاوم مخرزًا إذا كانت تلك العني هي نافذة لروح
حرة شجاعة.
إن زي� � � ��اد ال ��رح � �ب ��ان ��ي ه � ��و ال � � �ق� � ��دوة ل� �ج� �ي ��ل م��ن
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ت ��ائ ��ه وال � � ��ذي ي �ع ��ان ��ي أق� �س ��ى أن � ��واع
ال�ظ�ل��م والتهميش وال�ف�ق��ر ال��روح��ي وامل� ��ادي .إن��ه
م�ث��ال ل��رج��ل م�س�ك��ون ب �ث��ورة ال�ك��رام��ة وال�ت��واض��ع
وت�ق��دي��س ال�ح�ي��اة ال�ك��ري�م��ة ،وه��و رغ��م سخريته
ال�لاذع��ة وك�لام��ه املقتضب فإنه مشحون بالتزام
ع��ال تجاه األص��ال��ة .إن كل طاقاته مجندة لخلق
م�س�ت��وى أرق ��ى وأك �ث��ر إن�س��ان�ي��ة وع��دال��ة للحياة.
وه��و مترفع ع��ن ه��در أي جهد ف��ي ال��رد على من
ينتقده وي �ح��اول ت�ش��وي��ه ص��ورت��ه ...إن��ه ّيعلمنا
كيف يمكننا ت�ج��اوز أنفسنا وظ��روف�ن��ا ألن��ه هو
ذات��ه ت�ج��اوز ظ��روف��ه وت�ح��دى مجتمعًا متمترسًا
ف��ي أف�ك��ار ومحسوبيات ظ��امل��ة وخ��اط�ئ��ة ،مؤمنًا
باإلنسان وبموهبته األصيلة ،معطيًا كيانه للفن
ضاربًا جذوره في وطن استثنائي هو املوسيقى
والكلمة ،كلمة الحق...
ش�ك�رًا زي ��اد ألن��ك م��وج��ود ف��ي ع��امل�ن��اُ ،ش�ك�رًا ألن��ك
القدوة الحقيقية لجيل من الشباب املتعب الذي
يفتقر قدوة...
ش �ك �رًا ل�لإع�لام��ي غ �س��ان ب��ن ج ��دو ال ��ذي ن�ج��ح في
جعل مبدع مثل زياد ــ يعرف كيف يخفي روحه عن
الناس ــ في أن يكشفها لنا في حوار أكثر من رائع.
* كاتبة وروائية سورية

األغلبية الصامتة والناطقون باسمها
غسان عيد*
املؤامرة في سوريا ،يؤكد كل
منذ بداية الثورةّ /
م��ن طرفي ال�ص��راع أن��ه يمثل األغلبية الصامتة،
وي �خ��وض امل�ع��رك��ة ب��اس�م�ه��ا ون�ي��اب��ة ع�ن�ه��ا .وف��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ت�ت�ع��رض ه ��ذه األغ�ل�ب�ي��ة ل�لاب�ت��زاز
واالستفزاز من قبل الطرفني ،للخروج عن صمتها
وحسم الصراع سريعًا.
لكن هذه التسمية لم تأت من ف��راغ ،وعلى عكس
م � �ح ��اوالت ت �ص��وي��ره��ا ،س �ت �ب �ق��ى ه� ��ذه األغ �ل �ب �ي��ة
صامتة ،فهي ليست صاحبة موقف إيديولوجي
(ب��امل�ع�ن��ى ال �س�ي��اس��ي) ك�م��ا ه��و ح ��ال امل�ت�ح��ارب�ين

تؤيد االغلبية الصامتة
أحد طرفي الصراع أل ّنه األقل
تهديدًا لشرط بقائها
واملتحزبني لهم ،وبالتالي ال تنخرط مباشرة في
العنف الدائر .ومهما تصاعد هذا العنف تستمر
عجلة حياتها ب��ال��دوران دون�م��ا ت��وق��ف ،محاولة
التأقلم م��ع امل�س�ت�ج��دات ال�ت��ي يفرضها ال�ص��راع.
ول� ��و ك ��ان ��ت ه� ��ذه األغ �ل �ب �ي��ة م �ن �ح��ازة ك �ل �ي��ًا ألح��د
الطرفني كما يدعيان ،ملا وجدنا مئات اآلالف من
السوريني الجئني في الدول املجاورة ،وعددًا أكبر
من ذلك نزح داخليًا ــ بينهم الكثير ممن يستطيع
القتال لكنه ال يفعل ــ وذلك على الرغم من تعرض
هؤالء لآلثار السلبية املباشرة للصراع ،وهو ما
يجب أن يدفعهم تلقائيا ليصبحوا ج��زءا منه،
ّ
ألنهم ّ
يحملون أحد الطرفني على األقل مسؤولية
ما آلت إليه أحوالهم .لكن ذلك ال يحدث ألن املحدد

األساسي لسلوك األغلبية هو بيولوجي ،يتلخص
بالبقاء واالستمرارية ،وهي محور نشاط النوع
ّ
ال �ب �ش ��ري .وب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال �ت �س �م �ي��ات ،ف ��إن
الصراع سيحدد منظومة العالقات االقتصادية
واالجتماعية التي تحكم سوريا .ه��ذه املنظومة
ت�ش�ك��ل إط� ��ارًا ل�ك�ي�ف�ي��ة ت�ح�ق�ي��ق األغ�ل�ب�ي��ة ب�ق��اء ه��ا
واستمرارها .وعلى عكس املتصارعني املؤدلجني،
ّ
فإن األغلبية ذات عقل نقدي تتعاطى ببراغماتية
عالية مع الصراع وتطوره ونتائجه ،فهي تركز
على إيجابيات الطرفني ــ يتم تحديد اإليجابيات
هنا بقدر م��ا تساهم ف��ي تحقيق البقاء ،والحقًا
ت�ح�س�ين ش ��روط ه ��ذا ال�ب�ق��اء ـ �ـ وه ��ذا م��ا يجعلها
قادرة على التعامل مع املنتصر في الصراع ،ألنها
ستركز على إيجابياته تلك فقط.
وإذا كانت ه��ذه األغلبية ال تنخرط مباشرة في
الصراع ،فهذا ال يعني أنها منعزلة عنه ،أو ليس
لها موقف م��ن أط��راف��ه ،ب��ل هناك ضمن األغلبية
م��واق��ف ف��ي غ��اي��ة ال�ت�ن��وع وال �ت��درج تنحصر بني
موقفني حديني (مؤيد – معارض) .إال أن مفهوم
ال�ت��أي�ي��د وامل �ع��ارض��ة ـ �ـ ب�ع��د ه ��ذا ال��وق��ت ال�ط��وي��ل
م��ن العنف وال��دم��ار ـ�ـ ناجم ع��ن تفاعل سلبي مع
ا ّل � �ص� ��راع ،ول �ي��س ع ��ن ت �ف��اع��ل إي �ج ��اب ��ي .ب�م�ع�ن�ّ�ى
أن�ه��ا ع�ن��دم��ا ت��ؤي��د أح��د ط��رف�ي��ه ف�ه��ي ت��ؤي��ده ألن��ه
األق � ��ل ت �ه��دي �دًا ل �ش��رط ب �ق��ائ �ه��ا ،ال � ��ذي ال ي �ت��م من
دون اس �ت �ق��رار .وب��ال�ت��ال��ي ع�ن��دم��ا ن� ّج��د متعاطفًا
ّ
مع النظام ضمن ه��ذه األغلبية ،فإلنه يعتبر أن
امل �ع��ارض��ة ك��ان��ت ال�س�ب��ب ف��ي إط��اح��ة االس �ت �ق��رار
ك��أس��اس ف��ي س�ع�ي��ه ل�ل�ب�ق��اء ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن كل
ان� �ت� �ق ��ادات ��ه األخ � � ��رى ل �ل �ن �ظ��ام ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن
ّ
أهميتها .وباملقابل ف��إن متعاطفًا م��ع املعارضة
ّ
يعتبر أن النظام قام بتهديد عوامل البقاء التي
ً
كانت متوافرة قبال ،نتيجة سياساته االقتصادية
واالجتماعية ،والح�ق��ًا أط��اح االس�ت�ق��رار باتباعه
الخيار األمني.

ّ
ليست ث��وري��ة على
إن األغلبية م��ن ه��ذا امل�ن�ظ��ور ّ
اإلطالق بل إصالحية ،بمعنى أنها ال تسعى إلى
التغيير ال �ج��ذري ل�ظ��روف ح�ي��ات�ه��ا ،مهما كانت
التوقعات والوعود مرتفعة من هذا التغيير ،بل
تفضل تغييرًا تدريجيًا وه��و م��ا ق��د يشكل أحد
عوامل نشوء الديكتاتوريات.
ّ
إن مواقف األغلبية من املتحاربني ليست ثابتة
ّ
بل تتغير تبعًا لتطورات الصراع ،فعندما يحقق
أح ��د ال �ط��رف�ي�ن ت �ق��دم��ًا ع �ل��ى األرض ،ي�ص�ب��ح هو
الضامن لالستقرار وفق شروطه ،وتبدأ األغلبية
عملية تأقلم مع ه��ذه الشروط املستجدة ،لتبدو
وك��أن �ه��ا ت��ؤي��د م��ن ي �ف��رض ه ��ذه ال� �ش ��روط ،ال� ّ�ذي
ب��دوره ي�ح��اول تصوير ه��ذا التأقلم وك��أن��ه تبني
األغلبية إلي��دي��ول��وج�ي�ت��ه .وكلما اق�ت��رب ال�ص��راع
م��ن لحظة الحسم ب�ين منتصر وخ��اس��ر ،ستبدو
األغلبية وكأنها ساندت املنتصر منذ البداية.
سيبقى كل من طرفي الصراع مصرًا على تنصيب
ن�ف�س��ه ن��اط�ق��ًا ب��اس��م ه ��ذه األغ�ل�ب�ي��ة ،ف��ي م�ح��اول��ة
إلض� �ف ��اء ال �ش��رع �ي��ة وال �ب �ع ��د األخ �ل�اق� ��ي ع �ل��ى م��ا
ّ
يمارسانه بحقها ،معتبرًا أن خسارته خسارة لها.
ولكن أيًا كان الخاسر في هذا الصراع ،فاألغلبية
ّ
لن تتأثر كثيرًا بخسارته .إن خسارتها الوحيدة
تكمن في ما تشهده البالد من فقدان هذه األغلبية
ً
ل�ح�ي��واة أف��راده��ا .ف�ض�لا ع��ن أن ال �ص��راع بعد كل
ه��ذا العنف ،امتلك ديناميكية ج��دي��دة ،تجاوزت
العناوين العريضة التي وضعها املتحاربون في
البداية ،س��واء في الحرية و الكرامة ،أو مواجهة
املؤامرة والحفاظ على استقالل البالد .كما أصبح
للمتحاربني أسبابهم الذاتية للقتال بعد أن كانت
م��وض��وع �ي��ة ،ل�ي�ص�ب��ح ادع � ��اء أي م�ن�ه��م ال�ن�ض��ال
لصالح حياة مترفة لألغلبية الصامتة ،ال يمتلك
صالبة على أرض الواقع ،إذ أصبح مجرد البقاء
فيه ترفًا بالنسبة لقسم كبير من هذه األغلبية.
* صحافي سوري

