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  موسم العز
  القــَـوي لـبنــان الغـَـني لبنــــان
  الهـَـنا والجـَـنى بــِسـَمـا لبنـــان

  
  ١٩٦٠مهرجانات بعلبك الدولية ــ 

....  

  

باآورة األعمال المسرحية الرحبانية بدأ األَخوان العبقريان بها المنهجية الواقعية " موسم العز"و
ا الغنائية السابقة فكانت بداية موفقة جعلت جمهوَرهما فـي فـي المسرح الغنائي بديًال عن اسكيتشاتهم

البلدان العربية وعلى األخص فـي بالد الشام ينتظر جديَدهم آلَّ عام فـي مهرجانات بعلبك الدولية 
ومهرجانات األنوار ومعرض دمشق الدولي أو حفالت آازينو لبنـان أو قصر البيكاديلي فـي بيروت 

مهرجان (انيـَّين أن ظهرا على المسرح الغنائي فـي أعمال أخرى آان أولها وقد سبق للرحب. وغيرها
لقد َسجلت أعماُل الرحابنة وتاريُخهم هاجسًا وشغفًا .. الذي أصبح بعده عيدًا وطنيًا) عيد الليمون

  !آبيرين لخلق أعياٍد لفرح الوطن والشعب خارج اإلطار الديني ومفاهيم العيد التقليدي االنعزالي

 هذا العمل الرائع والفريد من نوعه هو الحب والعمل فـي الضيعة اللبنانية النموذجية التي محور
تكونت لدى أهلها عبر التاريخ تقاليُد العمل الجماعي المنتج المرتبط باألرض وباحتياجات الناس 

وص وفـي الحقيقة فإن ما يميز أدب الضيعة اللبناني على وجه الخص. وبحياتهم ومشاعرهم وفنهم
ارتباطه المتين بالطبيعة ومكوناتها الجميلة المتوفرة بكثرة فـي القرى الجبلية ذات التضاريس 
المتنافرة والمتنوعة والملونة والتي تتآلف عناصرها من جبال شاهقة صخرية ومكسوة بغابات األرز 

طة باألشجار والسنديان أو ببساتين األشجار المثمرة إلى الوديان الجافة ووديان األنهار المحا
المتنوعة والسهول المزروعة والشطآن الصخرية الجميلة وضيوف آل هذه األماآن من الطيور 
المتنوعة والحيوانات األليفة إلى السمـاء الفسيحة وغيوِمها تتعانق بحنان مترف معها قمُم الشوامخ من 

  .جبال لبنان األخضر البديع

العصور آيف يقاتلون الصخر لتمهيد األرض وتنظيم فـي هذه الضيع تعلـَّم األهالي على مـَرِّ 
الحقول ومواسمها وزرعها بما يفيدهم من نباتات وأشجار وتعلموا آيف يحافظون على صداقتهم 
الروحية والمادية مع طبيعٍة انعكس جمالها على مفردات الناس وأدبهم وطقوسهم وعاداتهم ومالمح 

أصدق التجليات، فكان اإلنسان اللبناني الخالق والمبدع والذي الطـِّيـْبة والودِّ والجمال فـي وجوههم ب
ما أن يلتقي بالجديد ويتقبـَّلـََه ويستوعَبه ويلمَّ بتفاصيله حتى تولَد من داخله فكرة اإلبداع األجـدِّ 
 واألفضل فـي أسفاٍر ال تنتهي، مداها الزمن آلـُّه ومحطاتـُها عتباٌت تتألأل عزًا وشموخًا وآبرياء فـي

  .آل صفحات التاريخ اإلنساني
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....  

  

تضُعنا المسرحية فـي مشهدها األول فـي ساحة الضيعة التي التقى فيها إلحياء العيد فتياٌن وفتياٌت 
لحن االفتتاح تؤديه مجموعة من اآلالت الوترية والنفخية . منها مع ضيوفهم من الضيعة المجاورة

  :نشودة تقدم لنا الساحة والعيد وفتياَن الضيعة وفتياِتهاواإليقاعية تصاحبها أغنية خفيفة بطريقة األ

  ـْدـوِّْل ِوتــْــزيــــــــــــــتـْــطـَ  الـْـعيــْد السـَّـاحةْ  السـَّـهريِّــةْ   :الشبيبة
  بـْـــلـَيــْـلـِـِةْ  هـَالـْعــِيــــــــــْد  الضـَّيعـَةْ  الحلوةْ  الِمْضويــِّةْ 

  

  

....  

  

 مزهوًَّة بالنصر أمام شاهين وبالبرهان على آفاءة الضيعة، بالغناء وقد تألـَّق وجهها وتشرع نجال،
  :دلعًا بعد سماع أبيات الغزل من شاهين الذي تحبه من آل قلبها وتغني له وليس لغيره

  تـْنـَهَّـْد يا قـَلـْبي ودّق َع بــاب الحـِلـُو  :نجال
  تـِسـْألـُوبـَلـْكـي بـْيـِفـْتحـْلـَك ْوهـَيـْك بـْ

  ومـْنسـْألـُو شـُو بـَدَّلـو شـُو ها لـْجـَـفا
  وبـَـعـِْدنــا والـعـُِمر بـَعـْـُدو بـْأوَّلـــــو

  ..يــــا بــا  أوف.. أوف.. أوف
  

  

....  

  

كل ما تحمله الكلمة من مختار الضيعة فـي الدراما الرحبانية عميُدها واألب الروحي ألبنائها ب
لهذه الشخصية مكانة غاية فـي األهمية فـي تطور الحدث . معاٍن سامية وما تتطلبه من رعاية واهتمام

الدرامي وال بد لهذه الشخصية اإليجابية من التخصيص بأجزاء مهمة من السيناريو تالئم حاجة 
ة، ما لم تـُسند هذه المهمة إلى شخصية الدراما إلى تداخالت وحلول ثانوية وحل نهائي للعقدة األساسي

  .أخرى مساعدة

آثيرة هي الحاالت التي اعتمد الرحابنة فيها على الفنان الكبير نصري شمس الدين للـَِعب هذا 
الدور الذي يتطلب مهارة من نوع خاص ومواصفات شخصية برع فـي تقديمه الفنان القدير الذي 

وفـي أعمالهما األخرى ) موسم العز ودواليب الهوا(نانة صباح رافق الرحبانييِّن فـي عمليهما مع الف
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فكان المختار الذي أحب ) ١٩٨٥(مع فيروز حتى وفاته المبكرة على خشبة المسرح فـي األردن عام 
أهل ضيعته وأخلص لهم وساعدهم بحل مشاآلهم والتوفيق بينهم إن حصل خالف فـي قضايا إرٍث أو 

ثقوا به وتلذذوا بحكاياه وطلبوا حكمته والتزموا بما تـَوصَّل معهم إليه حب أو ما شابه ذلك وأحبوه وو
   .من اتفاقات

  

....  

  

ليس )  إبن القالعي–َمْربى اِلْحراج السُّود(الضيعة التي رفضت مرهج القالعي طيلة حياته البرية 
مـًِّال نجاح لها اآلن أن ترفض عرَضه الُمنقذ الذي أعاد للعرس حقيقته وألهل الضيعة بهجتهم مك

  .موسم العز وحافظًا له قدسيته

  :مرهج  أنا بـَـدِّي شيْل مع أهـْـل العريس.. ْوقَـَـفو شـَْوي.. ياشبـاب
  !إنْت يامرهـــج ؟  :الجميع
  أنا بـَـدِّي شـيـْل مع أهـْـل العريــــس  :مرهج
  !ليش يامرهـــج؟  :الجميع
  !..لـَـيــــــــــــش ؟  :مرهج

  .. العـِْرس مانـُّـو عـِْرسلـَـيـش خـَلــِّي
  بـْــال ِزيـْـنـات.. بـْال رقــْْص.. ِحلـْــِوة الِحـلــْوات.. تـْــروْح نـجـال

  !!وال نـْجـِبـِلـْهـا تـْشــاآـيل قــَطـْف الشـَّـمـْس 
  شـُو ناطـَْرة قــْناِطـر الـْ عـَْم تـِعـْلى؟  ْوشـُو نـاطـَْرة إيــَامـْنـا آـِـال َّ ؟؟

  اْدراجـْـنــا ِوآـْـــروم عـَـم تـِحــْلىِو    
  شـــــُو نـــاطــَْرة؟ مـِـْش عـِْرســْــها لـْـنـجــال؟

  ال تــْدَّمـّعـي نجــال    
  !!إال ْوعـَْم يــِعلى ِعرسـِك َع هالكون  ما بـْـتـِطـْلـَعي مـِن هـَون

  

....  

  

 الراحل، إذ ال بدَّ من توصيٍة يقدم لنا المخرج هنا صوت شخص غائب يرمز إلى والد العروس
توصيٍة تعكس بأقلَّ ما يمكن من الكالم ثوابَت .. أخيرة لمرحلة قد يكون فيها الُمرُّ إلى جانب الحـُلو

البيت والضيعة والناس والحرص على نقلها لألوالد، عماِد الوطن، عبر التربية الصالحة، والصوت 
  :للراحل عاصي الرحباني

  :آخر َوصيِّــــة
  ..روحي مـَعـُو.. بْل ما تـْروحي مـَعـُوقـَ
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  ..ْوللمـَْوت بـِتـْضلــِّــي مـَعـُـــــو
  ..الجيــران.. الماضي، الطـُّفولة، أهـْلـِك

  ..وغـَيـْرو وال إنسـان.. آـِلـّهـُـن نـِسـْيـان
  وبالِعّز بـِتـْكـوني معـو    بالفقر بـِتـْكوني معو

  كــــوني معـــــــــوبـِتـْ   ولما بـْـِتعـُْصْف ريــــح
  بالمحبِّة والرضى    وربي والدك َع الرِّضى

  وهــَـيـْـْك بـيـِْشعّْ الفـَـضــا    بـْتــِـْزهـِـــر األرض
  مـَـلـْـــوى الـــــزَّمـــــــان  زرعيُّن بالوعـِر أرْز وسندياْن

  !..لبنـان: وقـُوليلـْهـُن
  !يــِعـْبـَُدو لـبــنـــــــان  بعـِـد أهللا
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