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َكَسَر رامي وبشار معايیر العمر ولیسا في حاجة إلى حضن يحمیھما 
مرسیل خلیفة: ال أعتقد أن العدوانیة ھي الطريقة األحسن إلقناع الموسیقیین بأنھم قّصروا

عناية جابر

حفل لیل السبت الفائت الذي أقامُه تريو آل خلیفة (مرسیل ورامي وبشار) ضمن فعالیات مھرجان بیروت للموسیقى، لم يّمر على تمامه عند
كل الحضور كما شاء له فرسانه الثالثة، فاالرتجال والتجريب وحرية الموسیقى، سمات الحفل، أثارت الكثیر من األسئلة، عند جمھور مرسیل

تحديداً، الذي نزل الى الواجھة البحرية مكان الحفل لسماع خلیفة برغبته في استعادات غنائیة، حنینیة ورومانسیة، متجاھالً الإرادياً على ما
بدا، اإلعالن والتوضیح واإلقرار من مرسیل وأبنائه في مؤتمرھم الصحافي الذي عقدوه قبل الحفل، بشراكتھم سواسیة في فقراته الفنیة،

المفتوحة على الجديد والتغییر بكل المعاني. ھذا ال يعني أن معنى ومرام وغاية ھذه الموسیقى لم تكن متعة واكتشاف أغلب الحضور، سوى
اننا ال بّد من أن نتوقف عند أسئلة البعض، التي خلقت حاالً صحّیة، قابلة للحوار الذي شئناه ھنا مع مرسیل خلیفة، لعل أجوبته ُتدخلنا الى

قلب مشروعه الموسیقي المتحّرك والمتجّدد كما يجدر بأّي أمر، من اجل عالم أكثر حرية بكل المعاني الفنیة واإلنسانیة.
÷ ما الذي حاولتموه، أنت ورامي وبّشار في سھرة «مھرجان بیروت»؟

} ُكنَّا َنحن الثَّالثة في أمسِّ الحاجة، وأكثر من أيِّ وقٍت مضى، إلى تغییر قوانین اللُّعبة في الحیاة الموسیقیَّة عندنا، وإلى ھزِّ الغارقین في
التَّوازنات واالعتبارات الفنِّیَّة الجديدة، وإعادة النَّظر بالثَّوابت وأالَّ نترك األشیاء على حالھا، إلى األبد. وأن ُنعبِّر بأدوات فنِّیَّة جديدة تتَّفق مع

متطلِّبات تطوُّر اإلنسان في عصرنا.
حاولنا في ھذه المؤلَّفات والعزف، إنتاج الصَّوت الموسیقّي الَّذي يستطیع انتشال اإلنسان من حیاته الیومیَّة.

إنَّ المتعة تبدأ عندما ُتفَھُم اللُّغة الَّتي تقال، وعندما يعني ما ُيقال َشیًئا بالنِّسبة للمستمع، وعندما يكون نطاق التَّجربة من االتِّساع بحیث
تشمل جمیع العواطف واألفكار الكامنة في الموسیقى الَّتي تستمع إلیھا.

إنَّ التَّوِصیل لَیَس ِسوى َفھم ما َيقوله اآلخرون على ضوء الِخبَرة والمعِرَفة. َواالرِتجال اَلذي كان له مساحة في عمِلنا األخیر، كان ُعنُصًرا حاِسًما،
َفوّي، َغیر أنَّ نَزعات االرِتجال العمیقة الجذور في موسیقانا، َوَجدنا َلھا مجاالت ومتنفَّسات رِق ِبالتَّواُتر الشَّ ِمن ِخالِل انِتقاِل الموسیقى في الشَّ

أخرى، في الظُّروف والمالبسات الرَّاھنة للحیاة الموسیقیَّة، وفي مستوى َفنِّّي َيختلف عمَّا كانت َعلیه، ھنالك عوامل ِعدَّة ُتطوِّر وُتبدِّل َفنَّ
االرتجال َوَتضعه أمام َتحدٍّ تألیفّي كبیر.

والموسیقى ُنِحسُّ بھا وال ُنَصنُِّفھا، وال ُنطِلُق علیھا األسماء والتَّقسیمات. ُكلُّ ھذا َقتٌل ِلمعنى الموسیقى.
÷ ھل تدخل الموسیقى ھنا في باب التسلیة، أم ثمة ما ھو أبعد؟

} الموسیقى ِھَي داِئًما للتَّسلیة إمَّا بالمعنى العمیق، أي بالمعنى الرُّوحّي والفكرّي، وإمَّا بطريقة أكثر سطحیَّة، وھناك أيًضا الموسیقى الَّتي
رور على النَّفس أو ُتَدغدغ اآلذان. تتحدَّى العقل، والموسیقى الَّتي تقتصر على إدخال السُّ

÷ ھل وضعت في ذھنك قبل الحفل، انه يأتي على ھذه الدرجة من التجريب، والجنون الذي ُوصف به؟
} ِعندما قدَّمنا ھذا العمل، لم نضع في ذھِننا نَوًعا معیًَّنا من الجنون، كان عندنا أفكار بحاَجة إلى أن نطوِّرھا ِلكّل من ُيريدھا.

َوفیما ُكنَّا نفعل ذلك، ُكنَّا ُندِرُك تماًما ما َيدور َحولنا وأمامنا، من َتعقیدات ِبالنِّسبة للمستمعین الحقیقیِّین أو المحتملین أو المثالیِّین أو المتعصِّبین.
ِإنَّ الموسیقى لیست ذات ُبعد واحد، ولیست مكتوبة لرُجل ِذي ُبعٍد واِحد.

َوَساِئل اإلعالم وحدھا، ال ُتعطي جواًبا على أسئلة َيطَرُحھا المؤلِّف، كما األفراد وحدھم ال ُيعطون الجواب، ولكن تَفاُعل الوسائل بالمعنى الواسع
مع األفراد، ُيعطي الجواب إلى َحدٍّ ما، والتَّفاُعل الصَّحیح ال َيتسنَّى إالَّ في مجتمع من نََمٍط آخر، ُمجتمع ال تنفِصل فیه الموسیقى عن الحیاة

الحقیقیَّة، وھذا يتطلَّب تحوُّالت اجتماعیَّة وروحیَّة ھي أبعد ما تكون الیوم عن نمط حیاِتنا.
َوُكلَّما اقتربنا من تقییم عمل جديد، أصبح اإلصغاء التَّقلیدّي ُيوِقظ َوُيِثیر َردَّ الِفعل والعدوانیَّة أحیانًا، َوَقد َيفَتِرض المرء َأنَّني ِعْندما أقدِّم َعَمالً جديًدا

َيَتَحتَّم عليَّ أن أنُشَره ِبُكلِّ ما لديَّ من معارف، ولكن من يظّنون بھذا الظّن سیصابون بخیبة أمل.
صحیح أنَّنا قدَّمنا عمالً جديًدا، وھو يبرِّر نفسه كعمل جديد، نعرضه النطباعات الجمھور النَّقديَّة، وعندما يسمعه النَّاس ُيقرِّرون بأنفسھم ما

أرضاھم فیه وما لَم ُيرِضِھم.
ومن المھّم النَّظَر من دون حْذلََقة في األسباب الَّتي جعلت المستمع أو البعض منھم على األقّل َيقَبل َتَصّرًفا غیر عقالنّي، وتركه عند ھذا الحّد.

َأمَّا بالنِّسبة لردود الفعل العاطفیَّة الزَّائفة، فھي تفتقر دائًما إلى األھمِّیَّة ألَنَّھا ُمفرطة في بساطَِتھا.
َمن َيسَتمع إلى َعمل َجديد َوينتظر الدَّھشة في كّل مرَّة، سُیصاب بخیبة أمل. َفمن المستحیل أن تظّل اللَّھفة األولى تتوالى مع تقديم

األعمال.
العائلة

÷ أال ترى أنك أولیت مساحة زمنیة وفنیة كبیرة في الحفل، لرامي وبشار على حساب أغنیاتك التي أرادھا أغلب الجمھور بقوة؟
ار َكَسَرا معنى النُّضج ومعايیر العمر، وتركا سؤاالً كبیًرا يخّص الموسیقى واإلبداع عامًَّة. رامي وبشَّ

أن تصبح اآللة الموسیقیَّة مطواعًة إلى ھذا الحّد أمام انحناءة عزفھم.
ومنذ طفولتھما أحسست بأنَّھما ُوِلدا لمھمَّة واحدة، وھكذا يجیئان إلى بیروت ُمختلَفین، يمضیان إلى أعمالھما، إلى صورتھما، إلى حقیقتھما

بَزخم ودون تردُّد، يشتعالن، ولیسا بحاجة لحضن يحمیھما، يمشیان على الدَّرب المؤدِّيَّة إِلى الحرِّيَّة.
َمَعھما اكتشفت من جديد مساحة الصَّوت، وعبقريَّة الموسیقى حین ُتبنى على غیر ما ھو مألوف، حین يتداعى التَّآلف، ويتعیَّن على إصغاء

لتسمع تناُفًرا، خالًَّقا، َوتسأل كیف ُيمكن َمزُجُه على تلك الصُّورة المستحیلة.
÷ كیف استطاعا أن يكتسبا تلك الخبرة والمھارة والمعرفة والجرأة والمقدرة بسنوات قلیلة؟

} أعتقد بأنَّ الجواب لیس عصیًّا حین نعرف أنَّھما جاءا من ذلك الُبعد الحضارّي واألكاديمّي وأنَّھم ُخِلقا للموسیقى وللحیاة، وَأنَّھما َينتمیان لھذا
يء الجمیل. الشَّ

لذلك كان حضورھما في مھرجان بیروت سؤاالً عن معنى التَّخّصص والتَّجريب.
احر. معھما ال يأخذك الّصخب إلى صورته، َبل إلى صورتھما خلف آالتھما، وھما في ذروة االندماج السَّ

ُثمَّ وزن الموسیقى الَّذي دخال صعب المزاج، إذا لم يأته عازف ومؤّلف خبر تقلُّباته وعنده میل أو جموح لالرتجال والتَّجريب والتَّألیف، وذلك بعد أن
ضجَّت ذاته بمخزون.

واالرتجال ذلك التَّألیف الحّر الَّذي امتأل سماًعا لصنوف الموسیقى، أي امتأل مسوغة بھا، بدون شّك لیس األمر سھالً أن تنعقد الموسیقى على
ھذا القدر من الخلق والتَّمكُّن.



ار ورامي بھذا الطَّقس العظیم في لو لم يجیئا من المصدر الصَّحیح من حجرة التَّمرين ومن المرجعیَّة الوافرة، وبھذا المعنى ال غرابة، أن يقوم بشَّ
أمسیة بیروتیَّة.

إنَّ إيقاع الزَّمان عند المبدع يختلف عن إيقاع الیومّي المعتاد، فھو يشبه تماًما إيقاَع الوحدة األساسیَّة في مقطوعة علیھا أن تبقى مستمرًَّة،
رغم كّل التَّداُخالت األخرى، لذلك ال وقت سوى للموسیقى أو لإلبداع، وإالَّ لكنَّا فقدنا معنى الوحشة والمتعة والتَّأمُّل.

َفقد تصدأ األنامل إن ھجرت اآللة، علیھا أن تبقى في جدل مع الوتر مع اإليقاع، أن تبقى في صراع مع الطَّنین.
مثل العقل الَّذي يستقیل إذا أبطل التَّفكیر، ومثل الجسد الَّذي َيْذبل دون ماء، والجسد ورد أو شجر أو نبتة.

إنَّنا سنظّل نحاول دائًما أن نطوِّر ُلغتنا ونحمیھا من التَّكرار واإلرھاق، بثقة متبادلة، بعالقة متجدِّدة مع تجدُّد الذَّائقة والعصر والزَّمن، الختراق
األزمنة واألجیال، والمحافظة على الحداثة والمعاصرة، وعلى قابلیَّة حضور العمل في زمن غیر الزَّمن الَّذي ولد فیه.

فر إنَّ اإلنسان الحّر ھو الَّذي يستطیع أن يفارق ذاته الضَّیِّقة، ذاھًبا إلى المطلق كمسافر جوَّال، والحیاة تكتسب معناھا من تحقُّق ھذا السَّ
المستمّر في فضاء مفتوح، ال حیطان وال أسیجة وال أبواب وال سواتر.

لیس ارتباط الموسیقى ببیئتھا وبالظُّروف االجتماعیَّة الجديدة، وبازدياد الوعي يطوِّرھا بل قدرتھا على االغتناء من مجمل الفكر والتكنولوجیا الَّتي
تخلقه تقالید أخرى تكون أحیانًا مختلفة جدًّا، وھذه العملیَّة تحمل طابع التَّبادل المشترك.

لیس ھناك عزل ثقافة عن أخرى.
ودائًما أبحث عن الجديد، والجديد ھو التَّعبیر بأسلوب فنِّّي جديد، يتَّفق مع متطلِّبات تطوير اإلنسان في عصرنا.

وال مرَّة أغلقت الباب على التَّفاعل مع أشكال تطوُّر التَّعبیر الفِنّي، وھذا االلتَّفاعل ضرورّي مع الحفاظ على المالمح الخاصَّة.
÷ كیف ترى أنت شخصیاً في الموسیقى التي ُقّدمت في الحفل، ھل ُتحیط حضورك وقارئیك اآلن بأبعاد ھذه الموسیقى، ماھیتھا، وحدود

التجريب فیھا؟
} لن تكون الموسیقى ذاتھا؛ لن يكون الصوت ذاته؛ سیكون النھر ذاته بمیاه مختلفة؛ وھذا ما يعطي الموسیقى ذلك اإلحساس باألزلیة؛ إنه فن
الوھم؛ عامل خلق الوھم بالموسیقى والصوت؛ الثقافة الموسیقیة ضعیفة جداً بل مفقودة فعلیاً؛ من المھم إيقاظ وعي الناس، كیف تمت كتابة
المقطوعة وما الذي ألھم المؤلف في كتابتھا؛ لماذا يحتوي الصوت على كل ھذه العاطفة وكّل ھذا الصَّخب وكّل ھذا الدوّي، وكیف نستمع إلى
كّل ذلك، الموسیقى ھي األقل معرفة من قبل الناس؛ في الثقافة العامة يھتم اإلنسان المثقف بالفلسفة واألدب، ويعرف الكثیر في السینما

والرسم؛ النحت والمسرح، ولكنه قد ال يعرف شیئاً عن الموسیقى؛ ھناك نوع من الجھل المتعلق بالموسیقى، ولھذا نرى مستمعین محافظین
للغاية ال يريدون موسیقى جديدة؛ يريدون فقط ما علق في ذھنھم من قوالب الماضي أكثر مما يريدون الجديد؛ قلیل من الناس الذين يعرفون

الموسیقى وقد جعلوھا جزءاً من حیاتھم؛ علینا أن نخلق سبالً لالستماع وجعل الموسیقى سھلة المنال.
وبالنسبة لي لم ارغب أبداً في أن يكون لي أتباع في العزف والغناء والتدريب والكتابة، فیما ھناك أشخاص يطمحون جداً لتربیة أتباع لھم؛ أحب
أن يعلن الشخص عن استقاللیته وأن يسلك طريقه الخاص؛ مثال على ذلك بشار ورامي؛ ال أحب طريقة محددة حتى لو كنت من استنبطھا؛

تمارين ومقطوعات كثیرة كتبتھا وطبعتھا لآلالت الموسیقیة العربیة لطالب المعاھد الموسیقیة، حاولت جاھداً أن أوقظ فضول الطالب وأن أعطي
الوسیلة التي تساعد على تطوير الفضول؛ لم أحب العزف المیكانیكي، وال أحب الذي يعزف المدّون بشكل مثالي وبدون أي نوع من الذاتیة؛

أكتُب متحرراً من كل شيء؛ وعندما يصبح لديك ما تقوله حقیقة؛ سوف تثیر بالتأكید اإلعجاب لدى البعض والرفض لدى البعض اآلخر.
النقد الموسیقي

÷ سؤال بالمناسبة أيضاً عن ما يمكن أن توضحه لنا بشأن النقد الموسیقي الصحیح، وعن أدوات الناقد وسالحه حیال األعمال الموسیقیة،
خصوصاً الغربیة بشكل أولّي؟ 

} أعتقد بأن النقد الصحیح ھو جزء من الجمھور؛ الناقد الموسیقي الذي يضع نفسه في مكان المستمع يستطیع تقنیاً تحديد مصدر رأيه
متسلحاً بالتجربة المقارنة التي كوَّنھا على إثر عملیات سماع متتابعة، ھذا إذا اعتمد على علم الموسیقى وكان محصًَّنا أكاديمیاً؛ إضافة إلى
ذلك إن الناقد علیه في الوقت نفسه، أن يحمل في شخصیته شخصیة الفنان، مؤلفاً كان أم مؤدياً. فھو يضع رجالً في كل جھة؛ أما معطیاته

تكون مرتبطة بین األسباب والنتائج، فھي تحفظ الزائد في اتجاه وتوقفه في االتجاه اآلخر؛ حتى لو تلعثمت كلماته، إن الناقد يستطیع المحافظة
على وزن وقیمة إذ كانت الحجج التي يقدمھا تملك ھذا الوزن؛ عندما يقدم تقريراً عن حفل يرتدي الصحافي بذة الحاكم العام؛ يطرح اتھامات

أحیاناً؛ يخلي الحاكم العام المكان للمحامي؛ بالطبع إن أداء أو تألیف عمل ال يمكن أن يرضي كل الناس.
إن الناقد الصحیح علیه معرفة تحديد مكامن األشیاء التي تعطي القیمة الحقیقیة لحفل ما؛ لعمل موسیقي ما؛ أو األشیاء التي تقلل من تلك

القیمة؛ عندما يبدأ أحد النقاد بتوجیه ضربات إلى الموسیقیین فھم يعرفون تماماً إذا كان مخطئاً أم ال؛ ال أعتقد بأن العدوانیة تشكل الطريقة
األحسن إلقناع الموسیقیین بأنھم قصروا في مھمتھم؛ إن االتھام يساھم في رص صفوف الموسیقیین الحقیقیین الذين يدفعون الناقد إلى
قفصه وحیداً؛ بالقرب من النقاد وأحیاناً مختلطین في صفوفھم يوجد المعلقین العالمین بالموسیقى والمحللین؛ ينغمسون سالحاً وعّدة في

الغابات المظلمة للمغامرة التحلیلیة؛ لألسف إن أدوات لغتھم تنغلق علیھم، وبالتالي ال تستطیع اللحاق بھم إالّ برادار الحدس.
÷ أيضاً ما لذي تغّیر في الموسیقى العربیة اآلن، ما ھي المناحي التي وصلتھا والتطورات - اذا صح التعبیر - التي طرأت علیھا؟

} صار للموسیقى العربیة اآلن أن تحتفي بالمنحى التعبیري الذي تجتازه؛ لم تعد الصورة وال اإليقاع وال الجملة وال األدوات ذاتھا؛ األمور تجري كما
يحلو؛ لم تعد لدينا رغبة في معرفة مستقبلنا بالوضوح الحديدي الذي تسلّح به المحافظون؛ إنه وضوح يضاھي قیداً ال يرحم؛ ولیكن من حق

اآلخرين؛ المحافظین أن يسّموا ھذا خراباً؛ فربما حال لنا ذلك أيضاً؛ وھكذا عندما أصدرت اسطوانتي األولى قالوا بأني أخّرب الموسیقى العربیة
ولم يكن أحد يملك حق منعي عن ذلك، وكذلك عندما قدَّمت «َجَدل» ُثَناِئّي العود وأعماالً أخرى لألوركسترا كالكونشیرتو العربّي وكونشیرتو

رق، ال يجوز أن نتوقف أمام االعتراضات الھستیرية التي تنتاب بعضھم وھم ينظرون إلى المشھد األندلس وكونشیرتو الرَّبابة وتھالیل الشَّ
الموسیقي يشطح خارجاً عن صورته القديمة بما ال يقاس من التنّوع؛ ال يملك أحد سلطة مصادرة، ولیس عندنا وقت أن نشتغل بمھمة إقناع
أولئك بأن ما يحدث ھو من طبیعة األشیاء؛ إنھا حريتنا األخیرة بعد مصادرة كل شيء بال استثناء؛ لیست لدينا معجزات لدينا، مخیلة وأحالم

مكبوتة؛ األسالف صاغوا حیاتھم وطريقة عملھم كما يحبون ويستريحون، وكل ذلك حقھم وينبغي اآلن من المبعوثین أن يكفوا عن محاولة إثارة
الضجیج حول ما كان أنجزه األسالف؛ لماذا كل ھذا الضجیج لتكريس الجذور والسكوت عن حرية األجنحة؛ لیس أمام التجارب الجديدة إالّ أن
تذھب إلى حدھا األقصى بموھبة وبمعرفة؛ اإلبداع توغل في غموض ما ال يعرف؛ فالمعروف ھو ما تّم إكتشافه وصار ناجزاً ومستقراً؛ وشرط

نجاح التجارب الجديدة أن تخرج على الطوق والطريقة معاً؛ وتصدر من الحیاة األكثر تأججاً واتصاالً بالمستقبل.
÷ بأية كیفیة تكتب موسیقاك؟ من أين تبدأ؟

} إنَّني أحاول أن أصفو من خالل صمتي أمام صفحة بیضاء مسطّرة، أدوزن علیھا العالمات الموسیقیة؛ لن يكون َبْوِحي شجیاً ولن يكون بارعاً؛
في صمت مفعم بالحب وفي انعدام الوساطة بین اإلحساس والنوتة أكتب حروفاً بال تشكیل، بال قواعد، ربما كتابة على الحیاة مباشرة؛ إن

صمتي يئن من صمته، ويتھدج تحت ثقل المخطوطة، أحترف البكاء الالّمرئّي وأدس حرقته في الدعابة؛ كم من سؤال مّر بي فأجَّلته لخجل في
العیون؛ ال معنى يشبعني إال ما تبعثه الموسیقى وال مبنى يغويني إال ما تشیده الموسیقى أحاول جاھداً أن أجد مقعداً للحنین على وقع

الموسیقى في مساء ال يطیب لي، إالّ ما يملؤه شجن الروح ألعید دھشتي األولى من جديد، وألرحل مع الطیور العاصیة إلى أفق بعید غامض
أحبه دائماً غامضاً في األقاصي الزاخرة الستبدال فوضى العالم باإليقاع؛ ھل ما كتبته وما سأكتبه ھو بمثابة الشك في قمر الحب الذي يغمر
لیلنا الدامس بالفضة الصريحة؛ أدافع عن صمتي وال أملك ِدفاعاً غیر النوتات التي ولدت من صخرة الجبل متمیزة برھافة عصفور. وفي كل يوم

أستأنف الرحیل الشاق نحو البحث عن نقطة ضوء لبداية تتجدد؛ الرتماء طفولي في حضن دافئ الحتجاج على فساد أشیاء العالم، ولتورط
صاخب في الحب، تلك الوردة السرية الجمیلة المخبئة في دواخلنا، تمدنا دائماً بالقوة، وتفسد على الحیاة استسالمھا؛ رغبة مشتركة



ومتأججة، في إشعال شمعة ولعن الظالم في آن، الستعادة الثقة في الروح، تلك الثقة التي أرھقتھا االنھیارات الشاملة؛ سأظل أحاول أن ال
أھدأ في مكان وال في قالب وال في حالة، وأبحث عن شمس حارقة حتى لو ذابت في أفق بعید، وأن أقترب من ذلك السراب وأعاود البحث،
وأن ال أطمئن وال أستقر، وأن أفتش دائماً عن نھار جديد وكأنه نھار أخیر، وأن أعشق المغامرة والتحوالت، وأن أغوص عمیقاً في التجارب، وأن

أتعلم كل يوم كیف أحب وكیف أشتاق وكیف أبكي وكیف أضحك وكیف أتخیل وكیف أكتب الموسیقى، وأن ال أشعر بالزمن الفیزيائي الذي
يتالشى في الجسد، وأن أظل أسعى إلى إنسانیة راقیة، وأن أتحرر من الیقین سبیل لالنتقال من المجھول إلى المعلوم؛ الجو خانق أريد قلیًال

من األوكسجین ألكتشف غموض اآلفاق وألجترح المستقبل.
الحرية

÷ ال بأس أن نتذكّر بداياتك ھنا، وُنذّكر الذين استنكروا علیك حفلك التجريبي المفتوح على سعته مع رامي وبّشار؟
} شاّب متحمس مثالي وأخرق؛ يريد أن يجعل الموسیقى سبیالً لتغییر العالم؛ أن يخفف األلم والبؤس والفقر والحروب؛ أن يشعل ثورة؛ مدعومًا

بالوتر؛ لیستدل على الحلم ويصل إلى تحقیقه؛كان األساتذة واألصدقاء يسمعونني ويھزون برؤوسھم؛ ربما لم يدركوا يومھا تماماً ما ھو
مشروعي؛ أو على األقل جدية ما أحاول الخوض فیه؛ وكان داخلي مشحوناً بالتمرد، كان كل شيء ذاھباً إلى فنائه؛ حتى الجمال المختبئ

المحصن بعصیانه؛ سحقته حروب صغیرة طاحنة؛ كان الزمن يمشي بطیئاً كسلحفاة وكنت أستعجله ألكبر؛ لیتني لم أفعل؛ الزمن الیوم يمر
بأقصى سرعة؛ أستمھله فقط ألكمل المعزوفة؛ ومثلما يفلت الزمن؛ تفلت األمكنة؛ كما لو أنھا لم تكن؛ وكما في الموسیقى حیث الجمل تمحو

بعضھا البعض؛ الشيء يتكرر؛ فكان علّي استخراج روح الشيء للوصول إلى خالصته الجمالیة؛ أن أرى الوردة تنبت بین الركام؛ كنت من
المتخرجین األوائل في المعھد الموسیقي الوطني عندما كان معھداً، ويضم خیرة األساتذة وبعد التخرج انضممت إلى الھیئة التعلیمیة، ولقد
تعلمت أيضاً من الطیور، فالطیور أعظم الموسیقیین الذين سكنوا كوكبنا؛ وقبل ھجرتي األولى إلى باريس كنت قد كتبت الموسیقى ألوبريت

«مرق الصیف»، وقدِّّمت ضمن مھرجانات جبیل، والعرض الراقص األول «عجائب الغرائب» لفرقة كركالَّ، وأعمال لآلالت الموسیقیة العربیة صدرت
الحقاً وكانت زاداً لكل طالب أراد أن يفتح آفاقاً جديدة لعزفه، وما زالت ھذه المقطوعات تتجّدد مع األجیال الجديدة ومتواصلة مع الذائقة

الجمالیة.
اعر محمود درويش. وكنت قد كتبت الموسیقى كّل ذلك كان قبل صدور األسطوانة األولى «وعود من العاصفة» سنة 1976، أولى أعمالي للشَّ
لھذه القصائد وأنا في سجني القسري في منزلي العمشیتي في بداية األحداث؛ ومن يومھا وأنا أقلب المدن صفحة صفحة، حامالً موسیقاي

وباحثاً عن الذات في سفر دائم من أجل أن أعرف أعمق وأفضل وأكثر، فعندما أسافر أرى الكون ملیئاً بالمعجزات واألساطیر بمعرفة وحس؛
اكَتَسبت حیاتي معناھا من تحقق ھذا السفر، في ھذه األرض التي تتمدد كما لو أنھا ال تنتھي؛ ال نستطیع أن نصوغ معنى للموسیقى

بالكلمات. المعنى للموسیقى إالّ في ذاتھا. والسماع ھو الوسیلة الوحیدة إلبراز القیمة الجمالیة للعبارة الموسیقیة، من خالل الصفاء الذي
نبحث عنه في دواخلنا؛ ھكذا في الموسیقى تقترب الروح من الروح، وتتسع لإلنسانیة كلھا لتأتي بكامل سطوتھا كلسان كوني وحید، وتتحرك
حولنا وتمأل الفضاءات؛ في حزمة ضوء؛ في خفقة جناحي فراشة تحط على سیاج جسر خشبي؛ بین عشبتین؛ في شمعة خافتة وراء نافذة

صغیرة؛ قريباً من الینبوع؛ من خرير الساقیة؛ من إرتطام جناحي الحمام بسطح الفضاء المفتوح؛ ال حیطان ال أسیجة ال أبواب وال سواتر.
÷ الى أّي مدى الحرية شرط أساس للثقافة واإلبداع؟

} ال تكون ثقافة إالّ متى كانت حرية؛ الحرية للثقافة شرط وجود أو ھي بھذه المثابة؛ ومن لیس حراًّ دونه ودون اإلبداع الثقافي مساحة الفراغ
الذي ال يحد؛ وحیث ال تكون حرية؛ يمكن للثقافة أن تكون أي شيء آخر غیر أنھا ثقافة؛ يمكنھا أن تتحّول إلى إيديولوجیا دعائیة؛ إلى خطاب

متلعثم يغمغم بمفردات غامضة وتبريرية؛ إلى فولكلور للزينة؛ إلى أّي شيء تفتقر فیه إلى ما يجعلھا ثقافة تعّبر وتبوح؛ تكشف المخبوء وتھتك
المستور؛ وتؤدي وظیفتھا اإلنسانیة واالجتماعیة والجمالیة؛ الحرية للمثقف كالفضاء الفسیح للطائر؛ كالماء للسمكة؛ كالتربة الخصبة للمزارع؛

ولیس صحیحاً أن قلیالً من الحرية خلیق بأن يصنع مثقفاً أو مبدعاً؛ فالحرية ال تقاس بالمقادير وال تخضع للتكمیم الحسابي-من الكم- ففي
تقییدھا بالحدود حط وزراية بمعناھا؛ وكما أن الطائر ال يملك أن يحلق في القفص؛ والسمكة ال تملك أن تسبح في زجاجة الزينة المنزلیة؛

والمزارع ال يملك أن يزرع في الرمل؛كذلك ال يكون في وسع المبدع المحجوز بأصفاد المنع والمتمّتع بشبھة حرية أن يبدع بالمعنى الحقیقي
لإلبداع؛ المعنى الوحید له؛ كانطالق حر نحو إعادة بناء كل األشیاء والرموز والمعاني والعالقات. 

يواجه المثقفون والمبدعون ثالثة أنواع من السلطات متضافرة األھداف، وإن إختلفت في التكوين والمجال: السلطة السیاسیة، والسلطة الدينیة
والسلطة االجتماعیة؛ يقوم على كل سلطة سدنة وكھان وإكلیروس سیاسي وأخالقي يتعھد مقدساته السیاسیة والدينیة واالجتماعیة

بالصیانة والحماية من المتمردين علیھا، المتطاولین باإلبداع والنقد على مقامھا الحرام.
الثقافة الحرة، الرافضة لالمتثال، ھي المستھدفة. والمثقف العربي متھم دوماً؛ أو عرضة لالتھام في أي وقت؛ ما دام يبدع؛ لذا فھو لیس
مطالباً بأن يبدع فحسب؛ لكن أن يدافع عن إبداعه ضد قوى القمع المتربصة به عند كل منعطف؛ إن ثمة مستقبالً ال يمكن ألحد منعنا من

الذھاب إلیه أحراراً؛ وبمختلف اجتھاداتنا الفكرية والفنیة.
... أحاول كل يوم أن أجدد قدرتي من خالل أعمال أنقلھا دوماً إلى الناس عبر االسطوانات والحفالت في مسارح العالم؛ الموسیقى ھويتي

الوجودية واإلنسانیة وحّملتني في الوقت نفسه، مسؤولیات كبیرة أعیشھا برحابة صدر وبمعاني إنسانیة وبجمالیات نادرة؛ أحب عزلتي بعیدًا
عن الجو المأزوم في التلفزيونات واإلذاعات والفضائیات والمجالَّت والمقاھي والساحات، عزلة أصونھا من مشاغبات خارجیة وأقّلب المدن صفحة
صفحة، وأصغي إلى نفسي وإلى العالم بطريقة أكثر صفاء، وأنتبه إلى عملي وأقیم في صمتي ألكتب؛ الموسیقى بحاجة إلى كثیر من الوقت؛

أحلم؛ أعالج شقاء الحیاة بالكتابة؛ الحیاة ساحرة مدھشة؛ في الموسیقى يتحّول األسى إلى عصفور، والغضب إلى بسمة، والقبح إلى وردة
في ارتقاء بھیج بجوھر الحیاة.


