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الخمیس, 23 یونیو 2011

زاھي وھبي

ولماذا اإلجماع دائمًا؟ سألني صدیقي الناقد ُمعّلقاً على انقسام اآلراء بخصوص الحفلة األخیرة لمارسیل خلیفة وولدیھ رامي وبشار التي ُأقیمت

في وسط بیروت وسط إقبال حاشد من مختلف الفئات الُعمریة، بدءًا من األجیال التي ترعرعت على ایقاع «جفرا» و «صرخة ثائر» و

«ریتا» و «أمي» و «یا بحریة» وسواھا من أغنیات رافقت طویًال الثوار والعشاق والحالمین بغد أفضل ووطن الئق بأھلھ وناسھ البسطاء

الطیبین وبكوكب أكثر حریة وعدالة.

لماذا اإلجماع؟ یسأل صدیقي، وحجتھ أن ال شيء أعاق تقدمنا وتطورنا وحال دون خروجنا من السائد المألوف السھل المكرر الُمستعاد مثل

«االجماع» الذي رزحنا تحت وطأتھ ردحاً طال وطّول وحّول أعمارنا الى سنوات عجاف ُحجَب فیھا كلُّ تنوع واختالف وُصودر كلُّ حق
بالخروج على الطاعة حتى كادت جموعنا تغدو أشبھ باألرتال األلیة المقولبة والمنمطة، فیما كان «العالم» من حولنا یتبدل ویتغیر ویخطو

بعیدًا في حقول المغامرة والتجریب التي ال بدیل عنھا في رحلة البحث واالبتكار، ألن الركون الى المنجز الجاھز إعالن وفاة قبل األوان.

متابعتي العمیقة لتجربة مارسیل خلیفة من ألفھا الى یائھا، ومعرفتي الوثیقة بھ، وصداقتي الحمیمة معھ ومع أسرتھ (وھذا ما یجعل شھادتي

مجروحة)، تخّولني القول إن مارسیل كان مدركاً ما یفعلھ تلك اللیلة قبالة بحر بیروت على منصة ُأقیمت فوق ردمیات المدینة التي كانت یومًا

وسطاً لكل اللبنانیین على تنوعھم الطبقي والمناطقي والطائفي وسواه، ولیس عبثاً أنھ أعطى حفلتھ برفقة ولدیھ، عنوان: «نشید الموتى»، ما

یشي بادراك خلیفة للحظة االستثنائیة التي تصدح فیھا موسیقاه وموسیقى رامي وبّشار فیما الدماء تسیل في المیادین والساحات من المحیط

الى الخلیج، فضًال عن رمزیة المكان نفسھ الذي ینشد منھ وعلیھ والذي كان یوماً بحرًا من دماء اللبنانیین في جلجلة حروب لم تضع أوزارھا
كّلیاً.

ربما تضافرت بعض العوامل تلك اللیلة لغیر مصلحة الحفلة مثل قوة الریح التي قال خلیفة: «إنھا تمطر ھواًء فوق رؤوسنا» تعبیرًا عن

استیائھ من ذاك العامل الطبیعي غیر المتوقع بمثل تلك الشراسة في شھر حزیران (یونیو) من صیف بیروت، وكذلك حال التقنیات الصوتیة

التي بدت أحیاناً كأنھا «خارج الخدمة». لكن األھم كان االستعداد النفسي لعدد غیر قلیل من الحضور لسماع أغنیات ثوریة تتوافق والحالة التي

یعیشھا الشارع العربي. فإذا بھ یجد «مراسیًال «آخر غیر الذي عشقھ وأدمنھ واعتاد علیھ، لیس أقل إبداعاً وعمقاً لكنھ ربما أقل «نمطیة»

«بالمعنى الذي یرتاح الجمھور العریض إلیھ ألنھ أحبھ وأدمنھ وألفھ وعاشھ وركن إلیھ على تلك الصورة األشبھ باألبیض واألسود وما تبعثھ

في النفس من حنین عاصف وعواطف صارمة!.

ثمة فارق شاسع بین الحفلة والعمل، بین أي حفلة وأي عمل. في الحفلة أثار مارسیل ورامي وبشار جدًال وسجاًال ضروریین حول تجربة لم

تعد ملكاً لصاحبھا وحده، وكسر الثالثي الُمبھر القالب السھل المألوف الُمعتاد، وألقوا حصاة كبیرة في میاه العادة التي قال المتنبي یوماً فیھا إن

لكل امرئ من دھره ما تعودا، وال غضاضة أبدًا في مشاكسة العادة ومساجلة المألوف وتحطیم «الكادر»، ال ألجل التخریب بل ألجل المزید

من البناء. ففي عمل األب المخضرم وولدیھ النضرین بناء موسیقي شاھق التألیف والتناغم والتجریب، لكنھ في الوقت نفسھ یضج بكل
ارتعاشات اللحظة العربیة الراھنة وما تختزنھ من ُحّب وحریة وغضب وتوجس والتباسات مشفوعة باألمل الدائم في نھضة عربیة حقیقیة

وتقدم الى أمام، ال نكوص الى وراء وَعوٌد على بدء العصبیات القاتلة والغرق في أوھام االستعمار الجدید وھو ُیعید معنا الكّرة نفسھا للمرة

األلف: فّرق تسد.

نافل القول باستثنائیة وأھمیة ما قدمھ مارسیل على مدار عقود للفن الملتزم باإلنسان والقیم الحّرة النبیلة، كما ھي نافلة اإلشارة الى براعة

رامي وبشار تألیفاً وعزفاً وتحلیقھا في أعالي التجریب الخشن الوعر. لكن، ربما یحتاج التآلف بین ما صنعھ األب وما یصنعھ االبنان الى



مزید من الوقت والتعّود. وال بأس في األثناء أن یرتفع النقاش حول تجربة تستحق وموسیقى آن لھا أن تقول قولھا عاریة أو في ثوب الشعر

والغناء. ومن حق كل ذائقة أن تشتھي وتھوى ما تشاء، وللراغبین بسماع مارسیل كما اعتادوه وأدمنوه أن ینتظروه قریباً في حفلة أخرى

فالتجریب حٌق مشروع لكل مبدع من دون أن یعني بالضرورة تخلیاً أو انقالباً على الُمنجز المتراكم في الوعي والوجدان.

بین مارسیل ومحبیھ شعٌر وملٌح وموسیقى وغناء ومشوار كفاح طویل، بینھما جفرا وریتا والبندقیة وجواز سفر نحو الفضاءات الشاسعة

المدھشة وتقاسیم على وتر القلب والروح... وكذلك بینھما جدٌل لن ینتھي وال ینبغي لھ أن یفعل كي یظل «نشید الموتى» أغنیة دائمة ألجل

الحیاة.

على الھامش: شاكیرا...... تّباً!
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