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موسيقى
حوار

أجراه علي موره لي

ليقدم
حين يجلس خلف حاسوبه ،أثناء أحد عروضه،
ّ
واحدًا من أعماله؛ ال يبدو الموسيقي البحريني ،حسن
مرتقبًا لحظة
الحجيري ،كمن يؤدي أمام جمهورهُ ،
ُ
كباحث يخوض غمار الكشف عن
تصفيقه ،وإنّما
ٍ
قضايا مستعصية ،تستدعي منه التأمل .هنا ،حوار
مع الفنان الشاب

حسن
الحجيري

ُي َع ّد املوسيقي البحريني حسن
ُ
الح َ
جيري ،بالنسبة إلى أوساط
التأليف املوسيقي حــول العالم،
ّ ّ
م ــن امل ــؤل ـف ــن ال ـش ـب ــاب .إل أن ص ـغــر سنه
النسبي هــذا ( ،)1982وإن تجلى مــن خالل
هيئته الـنـضــرة ومــامـحــه الفتية ،ال ُيعبر
بأي حال من األحوال عن مدى عمق تجربته
ّ
وتشعب ال ــدروب التي سارها
الشخصية،
ف ــي ح ـي ــات ــه ،ح ـت ــى ت ـخ ــال عـ ـق ــوده األرب ـع ــة
مجموع أربع حيوات في حياة واحــدة .هو
ٌ
ّ
عــازف متمكن على آلــة الـعــود ،وحــائــز على
ش ـ ـهـ ــادات ت ـخ ـص ـص ـيــة عـ ـ ــدة ،ف ــي م ـج ــاالت
عـلـمـيــة عـ ــدة ي ـك ــاد ال ي ـج ـمــع بـيـنـهــا ســوى
ذات ــه املــولـهــة بالسبر واالخـتـبــار .مــن إدارة
ً
مالية ،تقاطعًا مع العلوم البحريةّ ،اتصاال
ً
بــالـتــألـيــف وال ـب ـحــث املــوس ـي ـقــي .لـكــنــه أوال
وقـبــل كـ ّـل هــذا ٌ
روح حــائــرة إزاء الـعــالــم ،في
تساؤل دائم حيال تجلياته العديدة؛ حول
األصل والنشأة ،حول التاريخ والجغرافيا،
ح ـ ــول األصـ ــالـ ــة وال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،وحـ ـ ــول ال ـ ــذات
واآلخر.
واحد من
حني يجلس خلف حاسوبه ،أثناء
ٍ
عروضهّ ،
يقدم من خاللها واحدًا من أعماله؛
ال يبدو ُ
الحجيري كمن يؤدي أمام جمهوره،
كباحث
ُمرتقبًا لحظة تصفيقه الحار ،وإنما
ٍ
ي ـخــوض غ ـمــار الـكـشــف ع ــن قـضــايــا عالقة
ومسائل مستعصية ،تستدعي منه التأمل
وال ــدراس ــة ،داع ـيــا جـمـهــوره إل ــى االنـضـمــام
إلـيــه على مــن تلك البعثات االستكشافية
والـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي عـ ــوالـ ــم
األص ـ ـ ــوات ،وغ ـي ــاهــب اإلش ـ ـ ــارات وال ـل ـغــات.
مــع املــؤلــف والـبــاحــث املوسيقي البحريني
حسن الحجيري ،أجرينا الحوار اآلتي.
■ أنــت ع ــازف متمرس على آلــة الـعــود الشرقية.
عــوضــا ع ــن االرتـ ـح ــال غــربــا ف ــي سـبـيــل دراس ــة
ال ـت ــأل ـي ــف امل ــوس ـي ـق ــي ،قـ ـص ــدت أقـ ـص ــى الـ ـش ــرق؛
عاصمة كــوريــا الجنوبية سـيــول .كفنان وباحث
شرق أوسطي ،كيف عاينت الشرق اآلخر من دون
أن تصير مستشرقًا؟ وه ــل يمكن للشرقي أن
ُيمسي ،ربما من دون أن يدري ،أسير التنميطات
االس ـت ـشــراق ـيــة ف ــي فـهـمــه ل ـتــراثــه ،أو ح ــن ُيــدعــى
كممثل له ،ضمن األوساط الغربية؟
مــن املـمـكــن أن يـكــون الـشــرقــي اسـتـشــراقـيــا،
سـ ً
ـواء في نظرته تجاه تراثه ،أو في طريقة
تمثيله لتراثه أمام املجتمعات األخرى .قبل
دراس ـت ــي ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ،كــانــت لي
محطات أكاديمية عدة في الخارج ،أوالها
في الــواليــات املتحدة ،ذهبت من ألجــل نيل
شهادة البكالوريوس .تزامن ذلك مع أحداث
الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول عــام
ّ
 ،2001والـتــي تمخض عنها كــل مــن حربي
أف ـغــان ـس ـتــان وال ـ ـعـ ــراق .ت ـلــك ك ــان ــت تـجــربــة
صـعـبــة بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،ك ـشــاب عــربــي ق ــادم
مــن دولــة خليجية صغيرة ،تشغله أسئلة
إطار االستشراق وعالقة الغرب
الهوية فيّ ّ
ب ــاآلخ ــر .إل أن ـه ــا مـهـمــة أي ـض ــا ،إذ شكلت
كيفية فهمي للعالم املعاصر.
فــي الـعــاصـمــة الـيــابــانـيــة ،طــوكـيــو ،أنـجــزت
رســالــة املاجستير حــول تــاريــخ الجغرافيا
ا ُلـبـحــريــة ملـنـطـقــة الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي .ه ـنــاك،
خضت نقاشات مع أساتذتي ،حــول ما إذا
كان في نظرتي كشرقي إلى الشرق البعيد
ُبـعــض سـمــات االس ـت ـشــراق ،أو إذا مــا كنت
أح ـســن تمثيل ثقافتنا الـشــرقـيــة فــي شــرق
آخر.
فــي سيول عاصمة كــوريــا الجنوبية ،ومن
هــذا املنطلق ،أردت لدراستي املوسيقى أن
تكون ضمن القسم املتخصص في املوسيقى
التراثية الكورية .فيه ،رحت أنهل وأستلهم
مــن مساعي التجريب الـتــي خاضها ّ
رواد
كـ ــوريـ ــون أوائ ـ ـ ــل إبـ ـ ــان س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املــاضــي ،وذلــك ّ
بنية إجــراء مقاربةٍ حداثية
ً
ل ـل ـتــراث الـ ـك ــوري املــوس ـي ـقــي ،س ـ ــواء لجهة
عــزف اآلالت التقليدية ،أو التأليف لها؛ َّإذ
ُ
ال ُت َّ
ّ
ماضوية تلك اآلالت ،وإنما تسخر
قدس
أفكار جديدة،
مكامنها الجمالية بغية طرح
ٍ
عصرية ومستقبلية.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،ج ـهــدت ،إزاء تأليفي لتلك
ّ
اآلالت ،فــي أن أتـجـنــب أي ت ـنــاول سطحي،
ًّ
تبسيطي ،يختزل كل من التاريخ والحاضر.
ومـ ــن ث ــم ن ـقــل ت ـجــرب ـتــي ت ـلــك إلـ ــى مـضـمــار

درس الموسيقى التراثية الكورية في سيول (موقع الفنان)
َ

ما يدفعني إلى تأليف
بعيد
الموسيقى وعزفها
ٌ
عن غرض الطرب
تجذبني األعمال التي
تثير تساؤالت لدى المؤدي
والمتلقي معًا
العالقة التي تجمعني بتراثي البحريني؛
فأنأى بذاتي اإلبداعية عن االستسهال في
استغالل التنميطات الثقافية التي تأسست
بفعل تــاريــخ االسـتـشــراق املــديــد ،والـتــي قد
نعمد إلى إعادة إسقاطها على أنفسنا.
ُ
■ لقد خـضـ َـت تجربة تأليف موسيقي تعاوني
بني مجموعة مؤلفني ،وذلك من خالل مشاركتك
ضـمــن جــولــة لـفــرقــة أوم ـن ـي ـبــوس املــوسـيـقـيــة من
أوزبـكـسـتــان .كيف يمكن للتأليف املوسيقي أن
يكون جماعيًا ،وهــو الــذي كالشعر؛ ظاهرة إبــداع
فردية بالعموم؟
كــانــت لـتـجــربــة الـتــألـيــف الـتـعــاونــي أهمية
كبيرة؛ إذ أتــت إلـ ّـي بتساؤالت حــول ماهية
التأليف املوسيقي بحد ذاتــه؛ هل التأليف
املــوسـيـقــي حقيقة هــي كـمــا نـظـنــه ،أو كما
أسست له املوسيقى الكالسيكية الغربية،
ظاهرة إبداع فردي؟ بفضله ،حظي مؤلفون،
مـثــل ب ــاخ وم ــوت ــزارت وبـيـتـهــوفــن ،بامتياز
ُ
العبقرية وهالة القداسة التي ال تزال تحيط
ً
ب ـه ــم ،كــون ـهــم مــوسـيـقـيــن أنـ ـج ــزوا أع ـم ــاال
س ـي ـم ـفــون ـيــة ع ـظ ـي ـمــة وخـ ــالـ ــدة ب ـم ـفــردهــم،
من دون مساعدة من أحــد .يصعب القبول
ّ
بذلك ،ألن تأليف األعمال املوسيقية يخضع
إلى مراجعات مستمرة يتخللها التجريب
والتعديل والتصويب .ال يمكن لها أن تتم
ـوال م ـشــاركــة ال ـعــازفــن ال ـخ ـبــراء بــآالتـهــم.
لـ ّ
لكننا نـكــاد ال نـعــرف عنهم شيئًا أو نعلم
ً
بوجودهم أصال.
الشعبية،
يختلف األمر في سياق املوسيقى
ّ
ُ
إذ ال تـنـســب املــوسـيـقــات إل ــى أفـ ــراد ،وإنـمــا
مـ ـجـ ـم ــوع ــات إث ـ ـنـ ــو  -ث ـق ــاف ـي ــة أو م ـنــاطــق
ج ـيــو  -ث ـقــاف ـيــة .ت ـتــراكــم فـيـهــا امل ـج ـهــودات
ال ـفــرديــة ب ـص ــورة تــزام ـن ـيــة ،أو عـلــى مـســار
تاريخي ،تطرأ خالله التعديالت والتغيرات
العديدة .من هنا ،يبدو التعاون الجماعي
فــي التأليف املوسيقى أم ـرًا طبيعيًا ،ومن
البديهية للعملية اإلبداعية.
اآلليات
ٌ
وتلك حقيقة غائبة عن مناهج التدريس في
ّ ّ
املعاهد والجامعات املوسيقية .إل أن مدير
فــرقــة أوم ـن ـي ـبــوس األوزب ـك ـي ــة أرتـ ـي ــوم كيم
( ،)Artyom Kimالــذي يعمل أيضًا ُمخرجًا
مـســرحـيــا ف ــي مــوس ـكــو ،حـكــى لـنــا كـيــف أن
جانبًا كبيرًا من سيرورة اإلخراج املسرحي
ي ـن ـم ــو مـ ــن رح ـ ــم الـ ـنـ ـق ــاش ــات ُواملـ ـ ـش ـ ــاورات
وامل ــداخ ــات ال ـتــي تــأتــي م ــن املـمـثـلــن على
ْ
الخشبة ،وللموسيقي أن يستفيد من تلك
البيئة اإلبداعية التشاركية في إعــادة فهم
وتقييم التأليف املوسيقي وآلياته.
ه ـك ــذا ،ك ـن ُــا أرب ـع ــة م ــؤل ـف ــن ،م ــن جـنـسـيــات
مختلفة ،نقيم في بلدان مختلفة ،نتواصل
ـف رقمي
عـبــر شـبـكــة اإلن ـتــرنــت .وه ـنــاك مـلـ ُ
ـوع ،يـحــوي م ـســودات أعمالنا .نـشــارك
مــرفـ ٍ
ب ـع ـض ـنــا ب ـع ـض ــاُ ،بـ ـم ــدخ ــات وم ــراجـ ـع ــات
بشكل آني وتزامني مفتوح.
ينضم إلينا ،أيضًا ،أعضاء الفرقة ومديرها،
حيث يدلون بدلوهم ويقدمون مالحظاتهم.
فــي األخ ـيــر ،ارت ــأت الـفــرقــة أن تــدمــج أعـمــال
املؤلفني األربعة ضمن مؤلف واحــدّ ،
يؤدى
طقسًا مستمرًا من دون انقطاع؛ إذ لم يتسن
للجمهور أن ّ
يميز املؤلفات ،أو أن ينسبها

إلى ٍّ
أي من أصحابها .األمر الذي أذاب «أنا»
ٍّ
كل منا ،كما أثار حفيظة واحد من املؤلفني
املشاركني ممن ساءه حجبه عن األضواء.
■ رغ ــم بــدايـتــك املــوسـيـقـيــة عـلــى ال ـعــود ،وه ــي آلــة
عربية كالسيكيةُ ،عرف عنها دورها في صحبة
الطرب والغناءّ ،
فإن لغتك الصوتية حداثية النبرة،
يغلب عليها التجريد ،وتدخل فيها اآللة التقليدية
ً
تشكيال صوتيًا ،شــرق أوسطية كــانــت أم شرق
ُ
آسيوية ،بقدر ما تسمع فيها أصوات الحواسيب
ُ
واملنمطات اإللكترونية.
هل ترى تقاطعًا بني جماليات املوسيقى الجديدة
بنزعتها التجريدية ،والفنون اإلسالمية كزخرفة
وخ ــط وتـقــاسـيــم مـقــامـيــة ،حـيــث تـتــوالــد األشـكــال
واألنـ ـغ ــام حـســابـيــا م ــن م ـع ــادالت املـ ــادة وال ـف ــراغ،
والصوت الصمت؟
ّ
تربطني بآلة العود عالقة معقدة .مع أننا
ظــر إل ــى ال ـع ــود ك ــآل ــة ذات منشأ
ك ـع ــرب نّـنـ ّ
ُ
ـي بــاد عــدة،
ـ
ف
ـزف
ـ
ع
ـ
ت
ظلت
ـا
ـ
ه
ـ
أن
عــربـ ّـي ،إل
ّ
ُ
وتمثل ضمن ثقافات عدة .كما أنها تطورت

بطاقة

يقيم حسن الحجيري بين
المنامة وسيول .جرت
استضافته من قبل عدة
جهات ثقافية لإلقامة
الفنية في دول غربية
وآسيوية عدة .حائز على
شهادة الدكتوراه في
الفنون من جامعة «سيول»
وماجستير في االقتصاد من
جامعة «هيتوتسوباشي»
من اليابان .يعمل محاضرًا
في الصوتيات والموسيقي
اإللكترونية في المنامة.
شارك الفنان الشاب ضمن
فعالية احتضنتها برلين
احتفاء بالمؤلف المصري
ً
حليم الضبع .خاللها ،قدم
الحجيري مشاركتين ،إحداها
محاضرة عن أصحاب النهج
المغاير والرأي المستقل في
مجال التأليف الموسيقي،
ثم عرضًا أدائيًا لواحد من
مؤلفاته الموسيقية
للحاسوب.

وتبدلت ّ
وتفرعت عنها آالت أخرى ،كالغيتار
ً
م ـ ـثـ ــا .وعـ ـلـ ـي ــه ،ت ـغ ـي ــرت ع ــاق ـت ــي ب ــال ـع ــود
وتـ ـط ــورت .خ ــال ت ــرح ــال ــي ألج ــل ال ــدراس ــة
وال ـع ـم ــل ،ع ـكـ َـســت ال ـع ــود ل ــي ح ــال ال ـغــربــة.
حتى ثقافتي العربية في سياق االغتراب،
لم تعد تبدو ثقافة واحدة متجانسة ،وإنما
ّ
يتميز فيها البحريني
ثقافة هجينة مركبة،
ً
مثال عن املغربي .أمــا عالقتي باملوسيقى،
عمومًا ،فهي أشد تعقيدًا وتركيبًا؛ إذ ُ
كبرت
أستمع إلى طيف واسع من املوسيقات ،من
عود منير بشير ،مــرورًا بصمت جون كيج
ً
وضجيجه ،وصوال إلى اشتغالي بموسيقى
ّ
ّ
واملنمطات اإللكترونية .كل تلك
الحواسيب
امليادين الفنية ،بوسائطها املختلفة ،هي
خ ـيــارات مـتــاحــة لــي وأدوات مـشــروعــة بني
يدي ،بغية سبر فضاءات إبداعية مفتوحة
أمــام نــاظـ ّ
ـري .أمــا بالنسبة لتقاطع محتمل
بني التجريد الذي ُي ّ
ميز املوسيقى الجديدة،
وب ــن الـتـجــريــد ال ــذي ُيـمـ ّـيــز فـنــون الــزخــرفــة
والخط اإلســامــي ،فذلك شــأن مفتوح على
رؤى وتأويالت عديدة.
شخصيًا ،أهتم بتفكيك الظواهر املوسيقية،
وح ـتــى ال ـل ـغــويــة ،م ــن زخـ ــارف وصــوت ـيــات،
ومن ثم إرجاعها إلى حساباتها الرياضية
األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــوارزمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وم ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
ه ـنــدس ـيــة .ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـســألــة الـجـمــالـيــات
الـشــائـكــة وامل ـع ـق ــدة ،يـنـصـ ّـب تــرك ـيــزي على
ّ
تحليل مفاهيمي لآلليات املولدة لوسائط
ً
ـات ،أو
الـتـعـبـيــر ،سـ ــواء كــانــت أص ــوات ــا ،ل ـغ ـ ٍ
فنونًا شعبية ،كتراث الفجري الغنائي لدى
الغواصني جامعي اللؤلؤ في البحرين ،أو
أنماط حركية ال تنضوي بالضرورة
حتى
ٍ
تـحــت مظلة الـفـنــون ،كـمـعـلــومــات األرص ــاد
ً
الجوية مثال ،ومن ثم توظيفها في مؤلفاتي
املــوس ـي ـق ـيــة .ه ــي م ـســألــة ب ـح ــث ،إذًا ،عــابــر
لـلـثـقــافــات وال ـج ـمــال ـيــات وأشـ ـك ــال ال ـط ــرب،
يتناول العالقات والنماذج واألفـكــار ،ومن
ثم توظيفها في نسق زمني في إطار مؤلف
موسيقي متسق.
ّ
■ لـطــاملــا شــكــل الخليج الـعــربــي بموقعه الجيو-
حضاري صحنًا ثقافيًا للعالم القديم ،من الهند
والصني ،إلى أفريقيا وحوض املتوسط .من جهة
أخــرى ،ال يزال العالم الجديد كمن ال يود أن يرى
في الخليج العربي سوى رمــال ومــال .من تجربة
إدارتك فضاء «رواق» للفنون في املنامة ،وتفاعلك
ّ
مع كل من النشاط املسرحي واملوسيقى التراثية
فــي الـبـحــريــن ،كيف هــو السبيل بــرأيــك ،إلــى لفت
انـتـبــاه الـعــالــم إل ــى الـطــاقــة الـبـشــريــة ال ــواع ــدة لشبه
جزيرةُ ،يشكل الشباب فيها نسبة تفوق ربع عدد
السكان؟
ب ــال ـف ـع ــل ،تـ ـب ــدو م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي
م ـغ ـمــورة لـجـهــة اإلنـ ـت ــاج ال ـث ـقــافــي ،قـيــاســا
إلـ ــى أرج ـ ـ ــاء ع ــرب ـي ــة أخ ـ ــرى ك ـ ـ ــوادي ال ـن ـيــل،
ال ــراف ــدي ــن أو املـ ـغ ــرب الـ ـع ــرب ــي؛ إذ نـعـتـبــر
أنفسنا إزاءها بمثابة امتداد لها ،تجمعنا
بـهــا امل ـســائــل وال ـه ـمــوم والـ ـج ــروح .شـهــدت
اآلون ــة األخـيــرة نموًا للمؤسسات الثقافية
املــدعــومــة حـكــومـيــا ،ف ــي ّ دول كــالـسـعــوديــة
ّ
واإلمـ ـ ـ ــارات وقـ ـط ــر .إل أن ـن ــا ف ــي الـبـحــريــن
ال ن ــرى م ــن األم ـ ــوال ال ـت ــي أت ــى ذك ــره ــا في

ســؤالــك مــا يــوهــب بــال ـقــدر ال ـكــافــي لصالح
ّ ّ
قـطــاع الـثـقــافــة؛ إذ إن جــل اإلن ـتــاج الثقافي
ما زال يأتي بجهود شخصية .أما السبيل
للفت انتباه العالم إلــى مكامن اإلب ــداع في
منطقتنا؛ فيقتضي تأسيس حــراك ثقافي
ً
داخـ ـل ــي ،أوال ،م ــن ق ـبــل امل ـب ــدع ــن ال ـش ـبــاب
وغـيــر الـشـبــاب ،يجتهد مــن خــالــه فــي رفع
ً
ســويــة مخرجاتهم الثقافية أوال ،وم ــن ثم
سبل كفيلة بإيصال أصواتهم إلى
إيـجــاد
ٍ
ال ـخ ــارج الـفـسـيــح .فــي امل ـقــابــل ،يـتـعـ ّـن على
املــؤسـســات واملـنـصــات الثقافية الخارجية
والقيمني عليها حــول العالم ،إعــادة النظر
في قراءتهم وفهمهم لجغرافيا منطقة شبه
ً
الجزيرة ،ليغدو أكثر تخصيصًا وتفصيال،
فال يقتصر على تعميمات تستند إما إلى
معايير كبر وصغر حجم الدول ،أو موازين
القوة الجيوسياسية واالقتصادية.
■ ت ـ ـ ــزاوج ذاتـ ـ ــك اإلب ــداعـ ـي ــة ال ـف ـن ــي وامل ــوس ـي ـق ــي
ّ
باملعرفي والبحثي ،كيف ُيغني كــل مــن املجالني
اإلنسانيني اآلخر ،وما دور البعد الفكري والنقدي
فــي املمارسة املوسيقية ،س ـ ً
ـواء بالعزف اآللــي أو
الـتــألـيــف ،وه ــل املــوسـيـقــي املـثـقــف هــو موسيقي
أفضل بالضرورة؟
إي ـج ــازًا ،ســأجـيـبــك بـنـعــم ،وال .فــي الـبــدايــة،
علينا أن نتأمل مصطلح املثقف في مجال
ّ
ٌ
متغير متبدل،
املوسيقى .لنرى أن معناه
وذل ــك بـحـســب الـسـيــاقــات املــوسـيـقـيــة التي
ُ
نتكلم عنها ،والبيئة الثقافية التي تمارس
ضـمـنـهــا .خ ــذ س ـي ــاق املــوس ـي ـقــى الشعبية
ً
م ـث ــا ،ح ـيــث ال يـتـطـلــب تـعـلـمـهــا االل ـت ـحـ ّـاق
ُ
س ـي ـق ـيــة ،وإن ـم ــا تـلــقــن
بـ ُمـعـهــد أو كـ ُلـيــة مــو ُ
باملشافهة واملناقلة واملمارسة.
ُ
هنا ،تقاس ثقافة املوسيقي بمدى خبرته
وب ــاع ــه ال ـط ــوي ــل؛ حـصـيـلــة ع ـمــر ق ـضــاه في
حـ ـض ــرة الـ ـطـ ـق ــوس ال ــدي ـن ـي ــة وامل ـن ــاس ـب ــات
االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي فيها وألجـلـهــا تكونت
موسيقاه .أضف إلى ذلك العالقات القائمة
بـُـن أه ــل ثـقــافــة مـعـيـنــة .هـنــا ،يـبــرز مفهوم
املستمع املثقف بصورته املتغيرة املتبدلة؛
ّ
إذ لكل جنس موسيقي ُمستمعه الذي كون
ثـقــافـتــه ب ـمــوجــب ذل ــك ال ـج ـنــس دون غـيــره
م ــن األجـ ـن ــاس .ف ـتــرى ث ـقــافــة ُم ـح ـ ٍّـب ُمـتــابـ ٍـع
ملوسيقى الــروك أو الهيفي ميتال ،تختلف
عن ُم ّ
حب ومتابع موسيقى الـ فادو ()Fado
ُ
ٍّ
البرتغالية ،أو عــن مـحــب متابع ملوسيقى
املــادريـغــال األوروب ـيــة ،إبــان عصر الـبــاروك
املبكر ،وذلــك لجهة أدب االستماع وكيفية
التفاعل مع ما ُيستمع إليه.
ليس وح ــده املوسيقي مــن لــه ثقافة وإنما
املـ ـسـ ـتـ ـم ــع أيـ ـ ـض ـ ــا ،وق ـ ـ ــد ال ي ـ ـكـ ــون امل ـث ـق ــف
ً
ّ
بموسيقي أصــا لناحية العمل
موسيقيًا
واملمارسة .من هنا ،تنزع الثقافة املوسيقية
أكـ ـث ــر ج ـه ــة ال ـت ـخ ـص ــص وف ـ ــق ال ـس ـي ــاق ــات
املتعددة .ثم إن املوسيقى بوصفها وسيلة
تــواصــل مــع املحيط واآلخــريــن ضمنه ،هي
ممارسة ثقافية بحد ذاتـهــا .ال يحتاج من
يشتغل بها إلى أن يكون مثقفًا ،وإن ارتبطت
إجــادتــه ملوسيقاه بمدى سعة ثقافته إزاء
تلك املوسيقى على وجه التخصيص.
ف ــي شـ ــأن م ـت ـصــل ،وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى مـســألــة
الـعــاقــة بــن الـبــاحــث وال ـع ــازف .فليس من
الـ ـ ـض ـ ــروري أن ي ـج ـت ـمــع األم ـ ـ ـ ــران فـ ــي ذات
الفنان؛ إذ إن ألداء املوسيقى غايات وأهدافًا
ليست بحثية أو معرفية فـقــط .قــد يعزف
الـعــازف لكي ُيسعد اآلخــريــن ُ
ويطربهم ،أو
يخفف عنهم الحزن والكرب.
ي ـب ـقــى م ــا يــدف ـع ـنــي شـخـصـيــا إلـ ــى تــألـيــف
امل ــوس ـي ـق ــى أو ع ــزف ـه ــا ب ـع ـي ـدًا عـ ــن غ ــرض
الـ ـط ــرب ،وإن ـم ــا ه ــو بــالـنـسـبــة إل ــى وسـيـلــة
إلــى الفهم ،ومسعى فــي البحث عــن أسئلة
وال ـت ـ ّ
ـأم ــل ف ــي ال ـع ــاق ــات .وبــال ـتــالــي ،أشـعــر
ّ
ب ـ ـكـ ــل م ـ ــن امل ــوسـ ـيـ ـق ــى وال ـ ـب ـ ـحـ ــث امل ـع ــرف ــي
كــوجـهــن لعملة واحـ ــدة .ولـطــاملــا انجذبت
ُ
إلى تلك األعمال الفنية التي تثير تساؤالت
لـ ــدى ك ــل م ــن امل ـ ـ ــؤدي وامل ـت ـل ـق ــي ،ح ـت ــى لــو
َ
طيب ومتعة السماع .وإن كنت
جلبت لهما
الحرية الكاملة
للمستمع
ـأن
ـ
ب
على قناعة
ّ
في كيفية تفاعله مع أعمالي ،لكنني أتمنى
دومـ ــا أن تـصـلـنــي ت ـلــك األعـ ـم ــال ب ـمــن لهم
ذات امليل الداخلي نحو البحث والتساؤل
عن الذات والعالم.

