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جواد األسدي

الذھول الذي أصاَب محّبي مرسیل خلیفة، كان إّما برغبٍة قوّیة في االستماع إلى الغناء والموسیقى التي انحفرت في وجدانھم عبر سنوات
الثورة والثورات، أو باعتراض عند البعض اآلخر على إرث غنائي وموسیقي بقي بال تجدید، وال ابتكار. وھذه ھي فحوى لقاء قدیم

وسجال عالي الحرارة جمعني بمرسیل ومحمود درویش في عمان قبل أكثر من عشر سنوات، عندما كان رامي وبشار ال یزاالن ینھالن
من نبع األب. ویبدو أن النزاع والحوار ھو نفسھ قد انتقل إلى بیت خلیفة بعدما اشتّدت ضراوة التفتیش عن لّذة الموسیقى ومعناھا. رامي
وبشار یحترمان إرث األب، لكن یقودانھ إلى تجریبات جدیدة قاما بھا ھنا وھناك، في دول عربیة وأوروبیة أكدت انصرافھما الجارف

نحو التجدید، من دون التنّكر لموروث مرسیل الذي تشّكل عبر سنوات طویلة من الكد والبحث. إن حفلة «مھرجان بیروت للموسیقى
والفّن» التي أقیمت مساء السبت، طغت علیھا روح التفّجر، فإذا بنا أمام موزاییك إبداعیة تنطلق من فتّوة شابین مسكونین بتھدیم قالع
موسیقیة عربیة... قالع وجداھا جاھزة وثابتة تحتاج إلى ھدم، خصوصاً أن ھذه الموسیقى التي اعتمدت على قامات موسیقیة من سّید

درویش إلى الرحابنة، سرعان ما انزلقت تحت ضغط السوق والتسویق إلى رطانات خالیة من أي تجدید یذكر. لعّل المرونة والشھّیة عند
مرسیل خلیفة وبشار ورامي، في فتح الباب أمام تمارین الحوار والبحث عن مبتكر غنائي وموسیقي، عّبدت أرضاً خصبة النفالت

عفاریت الموسیقى التي تسكن بشار ورامي، وكانت النتیجة أمسیة ممیزة كالتي شھدناھا. كان عرضاً متفّجرًا، مبتكرًا، حاّرًا، حتى لو
كان في بعض مفاصلھ على درجات تستعید بین النصوص الغنائیة القدیمة، وبین تقنیات المبنى الموسیقي الحدیث. لكن في كل األحوال،

كان االشتباك بین األب وأبنائھ یؤّسس لثالث نبرات... ثالثة شالالت عارمة تصّب في مجرى نھر موسیقي حدیث، وجدیر بالتأّمل
والحوار واالختالف، من أجل المضي أبعد في حفریات موسیقیة غنائیة، وتضع التجربة الجدیدة على نار حامیة، تؤسس لمشھد مرتقب
للنھوض بفن عرض موسیقي ربما... ألوبرا عربیة عالیة الحفر في الموروث، المجرور إلى سكك مغایرة. لكنھا متفّردة وخصبة كما

حصل في حفلة النار الموسیقیة، كحصانین نافَرین، جامحین، وقائد یعرف كیف یجر العربة نحو حداثة مغاِمرة نحتاج إلیھا جمیعاً.
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