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من الحمرا إلى بكفيا

«كما ّ
روحت سابقًا فرصًا عدة للمصالحة ،منها
وساطة شخصيتني سياسيتني كلفتهما».
مــع ه ــدأة االب ـت ـهــاج ،عــاد زي ــاد لـلـظـهــور« .بتكون
ال ـن ــاس نـسـيــت ال ـع ـيــد ورج ـع ــت إل ــى مـشــاكـلـهــا».
مشاكله هو أكثر .تزدحم األمــور قبل السفر إلى
ب ــرل ــن .أم ــام ــه أق ــل م ــن ش ـهــر لـيـصـفــي حـســابــاتــه
مــع لبنان وعائلته وفرقته املوسيقية وأرشيفه
واملـيـنــي م ــارك ــت .ليست امل ــرة األول ــى الـتــي يفكر
فـيـهــا ف ــي اإلق ــام ــة خ ــارج ــا« .أول م ــرة كــانــت يــوم
انتخاب بشير الجميل ،سلمت االستديو وقلت
بحمل حالي وبفل .إذا بشير هيك مبلش شو رح
يعمل بالباقيني ،بس ما طولت ألنــو إجــا دغري
االغ ـت ـيــال» .فـكــرة السفر ع ــادت وفــرضــت نفسها.
«بـحــب ال ـنــاس وعــايــش ط ــول حـيــاتــي بـيـنــن بس
انــا شو جاييني بــدي قضي حياتي عالتبرعات
وعالدين؟» يتساءل.
قبل مغادرته ،سيلقي نظرة الوداع على أصدقائه
وخ ـصــومــه .مــع «ح ــزب ال ـلــه» يـضــع الـنـقــاط على
الـ ـح ــروف .يـلـتـقــي الـسـيــد حـســن نـصــر ال ـل ــه .بعد
ال ــزع ــل األخ ـي ــر م ــع «حـ ــزب الـ ـل ــه» ،ط ـلــب مـبــاشــرة
ل ـق ــاءه .ق ــال ل ــه اإلخ ـ ــوان «ل ــك مـكــانــة كـبـيــرة هـنــا.
احتفظ بهذا الرقم واستخدمه متى تشاء واطلب
موعدًا مباشرًا من دون وسطاء» .وجهًا لوجه مع
السيد ،يقول كل ما يريد« .ما عاد فارقة معي شي.
تصوروا نتعلم من الحزب ونحنا معلمنا لينني».
ال تــزال بوصلة زيــاد واضـحــة« .أنــا شيوعي شو
لكان .ليش بدي كون حزب الله؟ أن تكون بحلف
مـعــه ش ــيء ،وأن تـكــون فـيــه ش ــيء آخ ــر .بــس ألنــو
مــا فــي حــزب شيوعي لبناني ،يظهر انــو مــا في
غيره» .كمن يــدور حــول نفسه ،يحاول زيــاد فعل
ش ـ ــيء م ــن أج ـ ــل ح ـ ــزب الـ ـك ــادح ــن« .الزم يــرجــع
الـحــزب الشيوعي يعترف بالناس التي خرجت
منه وراحت على «حزب الله» أو على اإلمارات او
إلى بيوتها» .يروج ملجموعة «كوليكتيف» التي
أطلقها في احتفاالت التأسيس في املركز الثقافي
الــروســي« .إذا مسافر شو وقفت عليي ،بيكملوا
من بعدي؟» .يرتاح ضميره إذا انتشرت املجموعة
لتضم نشطاء من خارج الحزب الشيوعي وسائر
األحزاب واملجتمع املدني .يؤكد أنها حركة ليست
يمينية أو ضد القضية الفلسطينية.

لـلــرئـيــس نـبـيــه ب ــري حـصــة قـبــل ال ـس ـفــر .بينهما
جلسات دائ ـمــة« .أن ــا معجب بــه .رح تنحل يومًا
بــالـشـكــل ال ــذي ي ــراه ب ــري ال ــذي يـجـمــع امل ـجــد من
أطرافه ،مقاومة وسلطة» يضحك .ماذا عن بري؟
هل صفح عن «أنا والله فكري هنيك» التي تردد
أنها موجهة ضــده؟ «بــري حسمها بأنها ليست
عنه .أخبرني بأنه كان مع النائب وليد جنبالط
فــي فندق فــي دمشق عندما أذيـعــت األغنية .قال

ينتقل لإلقامة
في برلين في نهاية الشهر
وينصرف إلى تحويل مسرحية
«مارتن» التي كتبها عام 2004
إلى سيناريو فيلم
ال ينفي أن مقاطعة
والدته وشقيقته
ريما ،من أسباب حزنه
مع «حزب الله»
يضع النقاط على
الحروف بعدما طلب لقاء
حسن نصر الله

لــه ب ــري :انـبـسـطــت ه ـي ــك؟) .أجــابــه جـنـبــاط :مني
قلك إنو عني؟ رد بري :كل املواصفات فيك» .زياد
سـيـلـتـقــي الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري الـ ــذي وع ــده
بزيارته أينما كان خارج لبنان .لم ينس أن والده
ق ــاده إلــى التفكير فــي االنـتـحــار ،لكن «بالنهاية
مــا فينا نبني بـيــروت مــن دون ــه .مــن اآلن وحتى
زوال الحريرية ،بدنا نحكي مع سعد ،وخصوصًا
أنــه بيضل أحـســن مــن الـسـنـيــورة (الــرئـيــس فــؤاد
السنيورة)».
ف ــي ب ــرل ــن ،س ــوف ي ـت ـعــاون م ــع فــرقــة موسيقية
عــامل ـيــة ويـ ـق ــدم ح ـف ــات وي ـن ـص ــرف إلـ ــى تـحــويــل
مـســرحـيــة «م ــارت ــن» ال ـتــي كـتـبـهــا ع ــام  2004ولــم
ت ـعــرض ،إل ــى سـيـنــاريــو فـيـلــم مــن إن ـتــاج لبناني
أملاني وبتمثيل لبنانيني .متفائل بزخم التجربة
األملــانـيــة« .كـنــت كــل مــا بــدي سـ ّـمــع الـعــالــم أغنية،
بدي جيب موسيقيني من هون ومن هون وهيدا
مــا بيتقبلو املنتج إال اذا كنت عــم لحن لفيروز.
علمًا أن املطربات األخريات بتكلف أسطواناتهن
أكـثــر م ــن ف ـيــروز بمئة م ــرة .وإذا لـفـيــروز املنتج
ما بيحط هاملبالغ كيف بــدو يحطن عليي ،وأنا
بــأحـســن األحـ ــوال يـسـمــون موسيقتي موسيقى
صامتة» .الوحي األملاني ليس جديدًا على زياد.
قبل سـنــوات ،تلقى عــرضــا مــن مـســؤول فــرقــة في
شتوتغارت لوضع موسيقى من وحي املوسيقى
اللبنانية لعرض يجوب العالم ،لكن «داعش» جمد
ال ـع ــرض .بــال ـتــزامــن ،سـيــواصــل تنسيق مـشــروع
مــوس ـكــو م ــع ق ـن ــاة «روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم» وال ـس ـف ــارة
الــروسـيــة فــي ب ـيــروت .مــع الـقـنــاةُ ،ي ـعـ ّـد لبرنامج
حواري يستضيف شخصيات سياسية تستعيد
تجربتها .اتفق مع الرئيس حسني الحسيني على
تسجيل  25حلقة .من برلني سينتقل إلى موسكو،
لتقديم حفالت مع فرقة روسية عاملية.
خالل الشهر الحالي ،سيعبر عن محبته للناس
أك ـثــر .لـيــس عـلــى قــاعــدة «ي ــا راي ــح كـتــر املــايــح»،
ب ــل يــريــد أن ي ـبــدأ صـفـحـتــه ال ـج ــدي ــدة ف ــي بــرلــن
بصفاء شوهته الصيغة اللبنانية .سيفتح يديه
الحتضان الجميع قبل املـغــادرة .أما هو ،فبماذا
يوصينا؟ ومــاذا يريد منا؟ «ما بدي منكم شيء.
أح ـلــى جـمـلــة ســامـتــك والـعــافـيــة كـمــا ي ـقــول أهــل
الجنوب».

لم يستقر زياد الرحباني في حضن
أو في بيت أو منطقة .الحروب األهلية
في منزل والديه ووجدانه ثم في الوطن،
جعلته مطاردًا باحثًا عن مكانه املناسب.
حتى اكتشف بعد  59عامًا أنه ليس
على هذه األرض وبني هؤالء الناس .لم
يخطط ليتخذ سكنًا في جوار بكفيا
قبل أشهر .درب الكتائبيني ال توصل
إليه .لكن «تحول بيتي في الحمرا إلى
سكن للموسيقيني حتى ضاق بهم
وباألغراض» .مع ذلك ،بعد انكشاف
خلوة بكفيا ،بات يقصد فندقًا للراحة
أو العمل .قبل بكفيا بسنوات ،استأجر
بيتًا في بلونة« .أول مرة طلعت مصاري
من مسرحية «نزل السرور» ،استأجرت
البيت واشتريت سيارة وصار عندي
كل الدوافع ألغادر بيت أهلي» .لكن
«استأجرت بيتًا تنتهي الطريق به
وأصبح نائيًا في الحرب األهلية ،لكنه
كان قريبًا من منزل بيت دالل كرم
التي أصبحت زوجتي الحقًا»ّ .زين
البيت بلوحة ضخمة لجوزيف ستالني
اشتراها من املركز الثقافي السوفياتي.
محيطه آنذاك ال يعرف ستالني« .ما كان
حدا بيعرفو مني هوي بس مبني إنو مش
حدا بيقربني وما فيك تقول عنو إنو
حدا من العيلة وال من الجيش اللبناني».
لكن سكن بلونة لم يطل« .كانوا
يتصلون بأمي ويقولون لها :روحي
شوفي ابنك مقتول ومزتوت تحت جسر
الكازينو .تدخل أمي إلى غرفتي وتجدني
جالسًا .تقول :بيع البيت وتعا أسكن
هنا .قلت :مستأجرو كيف بدي بيعو؟
أمي اقتصادية متل كل األمهات» .لكن
ضغطها وضغط سعيد عقل أعاده إلى
املنزل« .خيك سعيد عقل كان يعطي
نظريات انو اللي ما بيقتل فلسطيني،
ما بياخد الهوية ،وكان يجي لعنا ويقول
هيك بصوت عالي بالصالون».

شي ظابط

ّ
صوب األمن العام على مسرحية «شي
فاشل» .يوميًا ،كان يرسل دورية
إليقاف العرض «بسبب تحريض ماغي
فرح على اإلذاعة ضد املسرحية التي
تسخر من التراث اللبناني واألرزة
ولبنان بعد مغادرة أبو عمار (ياسر
عرفات) .وهيدا الولد (زياد) يقبض
من الفلسطينيني ليسخر من الدولة
بمسرحية مرخصة» .لكن العرض
استمر وحضرها  7آالف شخص
و»حصلنا على رخصة من األمن العام
بطريقة عجيبة بواسطة ضابط مررها
من دون أن تصل إلى املدير العام زاهي
البستاني الذي كان سيرفضها فورًا».
قرأ زياد سيناريو مشهد أبو الزلف على
الهاتف للضابط.

داعش
«بعدنا برات التاريخ ،ليك كلو ماشي
بالبلد وكل واحد عندو تالت أربع أنواع
سلوليرات وعنا داعش ،ما بتظبط إال
عنا داعش ،من جيلنا داعش ،وبتركب
عنا ونحنا مالقيني وسيلة نتالفاها
ونكفي الحياة ،نزال عاألشرفية أو على
سوليدير في ناس عايشني وحدن ما
حاسني بداعش وال بشي».

