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ثقافة

عازف و�أ�ستاذ �آلة العود �أطلق «معهد �أوتار �أون الين» الفريد على الإنترنت

مح�صن ّ
�ضد الكراهية والعنف والتط ّرف
جوان قرجولي :المو�سيقى قادرة على خلق جيل ّ
طحان
دمشق ـ محمد سمير ّ
يقول الموسيقي جوان قرجولي
إن المجتمع ال��س��وري في حاجة
ال���ي���وم إل����ى ت��ش��ج��ي��ع التعليم
الموسيقي أكثر من أي وقت مضى،
لخلق جيل محصن ضد الكراهية
والعنف والتطرف .ويشير إلى أنه
نبه وما زال إلى ضرورة االهتمام
ب��م��ادة الموسيقى ف��ي ال��م��دارس،
وإل��ى ض���رورة ع��دم جعلها عبئا ً
على ال��ط�لاب واألس��ات��ذة ،مظهرا ً
أن ثمة مشاكل كثيرة تتضمنها
هذه المادة“ ،فالمناهج موضوعة
بطريقة غير علمية وفيها أخطاء
ال تغتفر وال تالئم مستوى الطالب
ال��ه��واة وتتجاهل طبيعة البيئة
الريفية” ،ما تسبب بنفور الطالب
من الموسيقى في المدارس.
يوضح منجز أول تجربة في
تعليم الموسيقى عبر االنترنت
في العالم أن��ه من خ�لال معرفته
بحاجة معظم المحافظات السورية
إل��ى م��ع��اه��د تعليم الموسيقى،
وخاصة في األري��اف ،وإيمانا منه
ب��ض��رورة نشر تعليم الموسيقى
للجميع بحيث ال تكون حكرا ً على
ال��م��وه��وب��ي��ن أو أص��ح��اب الحظ
بدخول أحد معاهد وزارة الثقافة
لتعلم الموسيقى ،أطلق «معهد
أوتار أون الين» لتعليم الموسيقى
افتراضياً.
حول الصعوبات التي واجهت
إطالق المعهد على اإلنترنت يوضح
قرجولي أنها عقبات متوقعة سلفا ً

تتعلق بتأمين مبرمجين قادرين
على تقديم موقع تعليم متكامل،
وبتشغيل ه��ذا المركز األول من
نوعه في العالم ،إلى جانب مشاكل
انقطاع الكهرباء وب��طء اإلنترنت
وانقطاعه أحياناً.
يؤكد عازف العود أنه باإلصرار
على إنجاح التجربة ،وبتعاون
ال��ط�لاب ،ت��م التغلب على معظم
العقبات فكانت ال���دروس تعطى
أحيانا ً عبر الهاتف وفي ساعات
متأخرة ليالً ،أو عند ساعات الفجر
األول���ى ،والعقبة األكبر في وجه
المشروع التي ل��م تحل بعد هي
الحصار االقتصادي والتكنولوجي
الجائر المفروض على سورية.
يشير مدير «معهد أوت���ار أون
الين» إلى أنه في السنة الثانية من
انطالق مشروعه حقق نسبة مئة
بالمئة في ما يقدمه من متطلبات
الموسيقى ،ولم يكن يتوقع تجاوز
نسبة سبعين في المئة عند وضع
ال��ج��دوى من المركز ،وه��ي نسبة
جيدة جداً ،معتبرا ً أن أهم ما يميز
ت��ج��رب��ة تعليم ال��م��وس��ي��ق��ى عبر
االنترنت أنها موجهة إلى مختلف
األعمار ولكل شخص في أي مكان
من العالم ،ما يسهل على الجميع
تعلم الموسيقى ،خاصة أن الكثير
م��ن ط�ل�اب ال��م��ع��ه��د ه��م م��ن غير
السوريين من الذين ال تتوافر في
بلدانهم معاهد تعليم موسيقية،
وهم يتعلمون ويتطورون بشكل
سريع وجيد.
حول الجدوى االقتصادية لهذا

المشروع يؤكد قرجولي أن��ه لو
انتشر هذا الموقع في أنحاء العالم
ألتاح فرص عمل للكثير من أساتذة
الموسيقى ،إلى جانب بقية الفروع
الفنية م��ث��ل ال��رس��م والتصوير

ال��ض��وئ��ي وال��رس��وم المتحركة،
فضالً عن إدخال قطع أجنبي للبلد
من عائدات المشروع.
عن ال��ف��ارق بين تجربة العمل
في المؤسسة الثقافية الرسمية

والعمل الحر يقول المدير السابق
ل��م��ع��اه��د ال��م��وس��ي��ق��ى ف��ي وزارة
الثقافة إن العمل ضمن أنظمة
وقوانين محددة يقيد ويحد نوعا ً ما
من تطور العمل لعدة أمور ترتبط
بالموازنة والخطط وغيرها ،وهذا
غير موجود في العمل الخاص.
ويعتبر ق��رج��ول��ي أن مشروعه
الخاص هو نشر تعلم الموسيقى
في كل مكان ،وهذا ما يعمل عليه
ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه ،م��وض��ح��ا ً أن ال
تضارب لديه بين عمله اإلداري
التدريسي وعمله وطموحه كعازف
ع��ود ،وه��ذا يعود إل��ى التخطيط
المنظم لجزئيات العمل كلّها لديه.
في ما يتعلق بالمشاكل التي
يعانيها الموسيقيون في سورية
يقول قرجولي إن ال جهة رسمية
لدينا مخولة بمنح ترخيص إنشاء
مركز خاص لتعليم الموسيقى ،ما
يدفع عددا ً كبيرا ً من الموسيقيين
السوريين المتميّزين للعمل في
المرابع الليلية ،ب��دال ً م��ن العمل
ب��ش��ك��ل راق ف���ي م���راك���ز تعليم
ال��م��وس��ي��ق��ى ال��ت��ي ه���ي مكانهم
ال��ط��ب��ي��ع��ي ك��م��م��ارس��ي��ن لمهنة
الموسيقى بعدما عانوا ليتعلموا
وي��ح��م��ل��وا إج����ازة ج��ام��ع��ي��ة في
ه��ذا التخصص اإلب��داع��ي والمهم
للمجتمع عامة وف��ي البلد ال��ذي
خرجت منه أول نوطة موسيقية
للعالم.
يؤكد قرجولي أن ح��ل مشكلة
ت��رخ��ي��ص ال��م��ع��اه��د الموسيقية
ال��خ��اص��ة ي��ك��ون ب��إص��دار قانون

يخ ّول إح��دى ال���وزارات حق منح
ت��رخ��ي��ص إن��ش��اء م��راك��ز خاصة
ل��ت��ع��ل��ي��م ال��م��وس��ي��ق��ى لخريجي
المعهد العالي للموسيقى من دون
تعقيدات روتينية وبيروقراطية
أو تكليف وزارة الثقافة بمنح هذا
الترخيص ،مثل وزارة التعليم
العالي التي تمنح حق ممارسة
المهنة لجميع خريجي الكليات
التي تتبع لها.
يلفت عازف العود إلى أن لدى
سورية عددا ً كبيرا ً من الموسيقيين
المتميزين هم في معظمهم فنانون
وطنيون يساهمون في بناء وطنهم
مع باقي أف��راد المجتمع ،وهم في
حاجة إلى رعاية أكبر ليتمكنوا من
العمل بكرامة في وطنهم ويقوموا
ب��دوره��م األس��اس��ي ف��ي ال��خ��روج
من األزمة التي نعيشها ومعالجة
آث���اره���ا ع��ل��ى اإلن���س���ان ،خاصة
األطفال الذين سيبنون مستقبل
سورية.
ج���وان ق��ره ج��ول��ي م��ن مواليد
دم��ش��ق ع���ام  ،1972درس في
ال��م��ع��ه��دي��ن ال��ع��رب��ي وال��ع��ال��ي
للموسيقى في دمشق وتخرج منه
سنة  1997وتدرب على يد أشهر
عازفي العود في العالم ،كما شارك
في ورش عمل مع موسيقيين من
الهند واليابان واليونان ،وعزف
في أكثر من أربعة عشر بلدا وحاز
دروعا ً تكريمية من سورية ولبنان
ومصر وتونس ،كما حاز جائزتين
في مجال الموسيقى التصويرية
لألفالم من اليابان وسريالنكا.

«عواطف وز ّوارها» رواية الحبيب ال�سالمي عن عرب يخلعون معاطفهم الفرن�س ّية وراء الباب
كتب ع�� ّم��ار ال��م��أم��ون :ه��م ع��رب لكنهم فرنسيون،
من مختلف الجنسيات العربية ،يجتمعون في منزل
عواطف المصرية لينسوا الفرنسية ويتبادلوا األحاديث
والعالقات الغرامية في الفضاء الذي يرسم الوشائج التي
تحكم أولئك المغ ّربين .يسرد الكاتب التونسي الحبيب
السالمي في روايته “عواطف وزوارها” ،الصادرة لدى
دار “اآلداب” في بيروت ،قصة ستة من العرب تجمعهم
الصداقة والحب والجنس.
الرواية بصوت التونسي “المنصف” أستاذ الفيزياء
والكيمياء في أحد المدارس الفرنسية ،راوي��ا ً عالقته
بعشيقته المصرية “عواطف” التي يقيم معها عالقة
غرامية إلى جانب زوجته “بياتريس” الفرنسية ذات
الحضور الهامشي في الرواية .إلى ذلك ،تجمع “عواطف”
في منزلها “مريم” صديقة االثنين وكانت عشيقة سابقة
لـ”المنصف” .العالقات بينهم يحكمها نوع من االنتماء،
في بلد أجنبي وضع العرب فيه متوتر رغم الجنسية
الفرنسية .ينض ّم الحقا إلى المجموعة اثنان آخران ،هما
الصحافي الفلسطيني “رياض” والفنان “إدريس”،
وهما مثليان جنسيا ،ورغم ذلك تقع “مريم” في حب
“رياض” ،وتتزوج “عواطف” من “إدريس”.
إشكاليات عميقة في الهوية تطرحها ال��رواي��ة ،إن
على الصعيد القومي أو الجسدي ،فالشخوص عربية،
إنما تحمل الجنسية الفرنسية ،فنحن أم��ام انتماءين
يتداخالن دائما ً لدى تقويمهم ما يدور حولهم.
أما على الصعيد الجنسي فاالنتماء إلى الجسد وعالقته
باآلخر سمتان واضحتان لناحية الميول أو العالقة بين
الجسد الفرنسي والعربي ،إذ تثرثر الشخصيات دوما ً

ح��ول ه��ذه األج��س��اد وت��ق��ارن بينها
وأيّها أكثر فحولة .منزل “عواطف”
أشبه بمكان للتفريغ والتصرف
بحرية ،فال مح ّرمات في هذا الداخل
الذي يرسم صورة العربي المتحرر
من القيود ،في مواجهة الخارج
الفرنسي المنظم الروتيني .ما
ه��و ح���رام وم��ع��ي��ب ف��ي ال��ب�لاد
العربية نراه عاديا ً وصحيا ً في
فرنسا ،بل من الغريب مناقشته
ومحاولة تبريره.
ل�����ك�����ل م�������ن ش����خ����وص
ال��رواي��ة ع��دّة ح��ي��وات وع��دّة
ص���ور ك�� ّون��ت��ه��ا ع��ن نفسها،
فـ”عواطف” تعيش دوم��ا ً
في رع��ب زوجها الجزائري
“بوعالم” الذي يمثل صوت
الشرق ال��ذك��وري ،رغ��م أن
“عواطف” تحتفظ بابنتها
م��ن��ه “لبنى” ،إال أن��ه
دائ��م التدخل في حياتها
بوصفها تمارس الزنى.
“مريم” في الحال نفسها،
فهناك ابنها الذي عاد إلى جذوره الشرقية واتجه نحو
التشدّد اإلسالمي ،وينعت أمه بالعاهرة التي تمارس
الفحشاء مع الكفرة.
هذا الصوت ضمن الرواية ال يختفي ،حتى “المنصف”

نفسه ذو حياة مزدوجة،
األول���������ى م�����ع زوج���ت���ه
الفرنسية الساذجة التي
ت��ص��دق أق��اوي��ل��ه وال تشك
في خياناته ،كذلك الصوت
القادم من أخته التي تحضر
في الرسائل التي تصله منها.
الغياب المتمثل بالوطن األم ال
يحمل معه سوى أخبار الموت،
فأخته تطالبه أوال ب��إرس��ال
النقود لتجديد قبر والدته ،ثم
تفاجئه بأنها ستحفر قبرا ً له
في المدينة كي ال يوارى جسده
لدى الفرنسيين “الكفرة” .يتسلل
القلق إلى نفس “رياض” ،فوطنه
األم ال ي��ذك��ره إالّ بالموت ،حتى
أنه أوصى زوجته الفرنسية بأن
يحرقوا جسده لدى مماته ويرموا
رفاته في ساقية أو نهر ،خوفا ً من أن
يستيقظ حيا ً في القبر.
رغ���م ال��ح��ري��ة ال��ت��ي يتمتع بها
العرب في فرنسا بوصفهم مواطنين
ف��رن��س��ي��ي��ن ،إالّ أن��ه��م ال ب��� ّد م��ن أن
يتعرضوا للمضايقات ،فالشرطة
توقف “المنصف” م��رة أث��ن��اء ع��ودت��ه ليالً م��ن منزل
“عواطف” لتسأله عن المخدرات والسالح األبيض
وهويته ،كما يذهب مع “عواطف” إلى مدرسة ابنتها

ليتفاهم مع العربي اآلخ��ر ،باإلضافة إل��ى استدعائه
من قبل إدارة مدرسته ليشهد مناقشة حول موضوع
الحجاب الذي ترتديه إحدى الطالبات العربيات ،ورغبة
مدير المدرسة في إقناعها بنزعه أو عليه أن يطردها،
كأن الهوية الفرنسية التي يتمتعون بها ال تخفي حقيقة
أسمائهم ولهجاتهم التي ال تظهر إالّ في منزل عواطف،
فالفرنسي هامشي ،أما العربي فمهما كانت انتماءاته
وتوجهاته يبقى عربياً.
الحرية الجنسية التي تتمتع بها الشخوص تتالءم مع
الصيغة الفرنسية التي يعيشونها ،والمغامرات الجنسية
بينهم ال تخلو من تعبير عن الكبت الذي كانوا يعيشونه في
بلدانهم ،لكن ما يثير التعجب أنه ،رغم ابتعاد الشخوص
كلها عن الدين (اإلس�لام بخاصة) نراهم في ما يتعلق
بالزواج يستذكرون أصولهم ،حتى أن “عواطف” تريد
الزواج من “إدريس” على سنة الله ورسوله ،ويتغير إثر
ذلك سلوكها مع “المنصف” وتكتفي بمصافحته فحسب
بعد أن يعلم برغبتها ،فاإلشكالية الدينية تتضح لدى
الشخوص وعالقاتها بعضها مع بعضها اآلخر ،وخاصة
حين يصل إنجيل إلى صندوق بريد “المنصف” يثير
استغرابه من المبشرين الموجودين في البالد.
نهاية الرواية مثل بدايتها ،عفوية ،فهي تبدأ بكراهية
“المنصف” لكلب “عواطف” وتنتهي بعدما سلّم بحقيقة
زواج “عواطف” من “إدريس” وهو يتجول مع الكلب كي
يقضي حاجته .ما زالت أسئلة الهوية معلقة ،لكن فرنسا
تدفع العربي إلى التصالح مع ذاته ولو جزئياً ،فما هو
حرام ومعيب في البالد العربية نراه عاديا ً وصحيا ً في
فرنسا ،بل من الغريب مناقشته ومحاولة تبريره.
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غياب ال�شاعرة مايا �أنجيلو

ولدت الشاعرة والروائية مايا أنجيلو في سانت لويس في الرابع من
نيسان  ،1928وتطلق والداها عندما كانت في الثالثة من عمرها ،وذهبت
هي وشقيقها للعيش مع جدتهما في أركنساس .وتع ّرضت في عمر
الثامنة لحادثة اغتصاب.
عام  1940انتقلت للعيش في سان فرانسيسكو مع والدتها وشقيقها،
وبعد أربع سنوات أنجبت ابنا ً وكانت في السادسة عشرة ،لتنتقل تحت
ثقل المسؤولية الى العمل نادلة في ملهى ليلي في سان دييغو فأضافت
خبرة أخرى استغلّتها في أعمالها المسرحية .فهي القائلة “علمتني
الحياة في سن الخامسة عشرة وعلى نحو ال يمكن إنكاره أن االستسالم
بحد ذاته كان مش ّرفا ً بقدر المقاومة ،خاصة إن لم يكن لدى المرء خيار”.
ثم انتقلت إلى نيويورك عام  1959لتنسج عالقات مع كتاب وأدباء
بارزين ،وانضمت كذلك إلى حركة الحقوق المدنية .في  1981عُ يّنت
أنجيلو أستاذة الدراسات األميركية في جامعة ويك فورست.
للكاتبة األفر – أميركية مايا أنجيلو كتاب عنوانه “اعرف لماذا يغرد
الطائر الحبيس” )1969( ،يروي سيرتها وتجد فيه من المتعة ومن
الحكمة الشيء الكثير ،فالعنصرية لم تردعها بل أضافت إلى ذاتها
شعلة من الكرامة واالعتزاز باللون ،وحولت جميع المآسي إلى فرصة
للنمو والتطور .وتصدّر كتابها هذا قائمة المبيعات ّ
ورشح لنيل الجائزة
الوطنية للكتاب وأدخل في مناهج المدارس الثانوية والجامعات.
أرخت مايا انجيلو لحياتها وأكدت تفوقها وتميزها بال عقدة دونية .لم
ِ
تكتف بنفسها بل تحدثت عن موقع المرأة السوداء داخل مجتمع ذكوري
يقيد حركة المرأة السوداء وحريتها .والحديث عن بني جنسها الذين
تعرضوا لتعويم هويتهم وامتهان كرامتهم واغتصاب إنسانيتهم.
مايا أنجيلو مؤرخة وشاعرة أيضا .محبة للحياة ومدافعة عنها
بشراسة وعنفوان .نبرة صوتها الشجاع والقوي تميزها .قريء من شعر
قصيدتها “على نبض الصباح” في حفل تنصيب الرئيس األميركي بيل
كلينتون في  20كانون الثاني  ،1993لتصبح الشاعرة الثانية التي
تشارك في حفل تنصيب الرئيس بعد قراءة روبرت فروست في مراسم
الرئيس جون كينيدي عام . 1961
ّ
ورشحت في 1972
حازت أكثر من ثالثين جائزة تقديرية وفخرية،
لجائزة بوليتزر عن “فقط أعطني شربة ماء بارد”.
غابت هذه الروائية والشاعرة السمراء المصرة على النجاح والدفاع
عن قيم الحرية والعدالة االجتماعية ،تاركة ك ّما ً كبيرا ً من األشعار
والدراسات .رحلت عن عمر  86عاماً ،أمضت نصفه في الريادة وعلى
مستوى عال داخل الحقل األدبي في الواليات المتحدة .حازت نحو 48
جائزة تقديرية من جامعات ومعاهد مختلفة ،حتى أن مجلة «رايتر
دايجست» صنفتها ضمن أفضل  100كاتب في القرن العشرين .وفي
 16تشرين األول  1995قرئت لها قصيدة “من امرأة سوداء إلى الرجل
األسود” في مسيرة المليون في واشنطن.

«جر�س الماء» �شعر ًا
لوداد �س ّلوم

المو�سيقي المعجزة منذ حداثته والقريب من معا�صريه الكبار
فرانز لي�ست ...
ّ
كتب محمد زكريا توفيق :فرانز ليست من أسرة عريقة ،إنما فقيرة .ولد سنة
 1811التي ظهر فيها المذنب .وظل ظاهرا ً للعيان مدة  260يوماً .ويبدو أن
المذنب أحضر معه السعد إذ أصبح فرانز ليست فيما بعد ثريا ً جداً.
يحب الموسيقى .فعل ما في وسعه لكي ين ّمي موهبة ابنه
ك��ان وال��ده
ّ
المعجزة .لكنه كان موظفا ً صغيرا ً لدى عائلة األمير إيسترهازي ،ما يعني أنه
لم يكن في مستطاعه فعل الكثير .وكان فرانز الصغير رقيقا ً حالما ً عطوفاً ،يشبه
الغجر .ويغني ويلعب ويرقص معهم .في الواقع ،كان فرانز يحب حرية الغجر
وحياتهم البرية ،وما كان يفارق آلة البيانو ،وعندما لم تكن تسعفه أصابعه
الصغيرة في الوصول إلى مفاتيح البيانو كان يستخدم أنفه في العزف.
يوم سأله والده وكان في سن الخامسة ماذا يفضل أن يكون عندما يكبر؟
أجاب بأنه يريد أن يكون موسيقيا ً مثل بيتهوفن .في سن الثامنة كان يعزف
أمام الكونت إسترهازي وبعض النبالء اآلخرين .كانوا مسرورين من الطفل
المعجزة ،إلى ح ّد أنهم خصصوا لوالده منحة مالية تساعده في أخذ ابنه فرانز
إلى فيينا التي انتقلت إليها العائلة الحقاً .وجاءت سيدة عجوز لتودع العائلة
قبل رحيلها ،وتنبأت بأن فرانز سوف يعود يوما ً في عربة فاخرة تجرها الخيول
المطهمة.
حضرت العائلة إلى فيينا ،لكي يكمل الطفل فرانز ليست تعليمه .في ذلك
الوقت ،كان أستاذ الموسيقى تشيرني في قمة شهرته ،كان مسحورا ً بالصغير
فرانز ،حتى أنه رفض تلقي أجر لقاء تعليمه .ظل فرانز يحمل لهذا األستاذ
الجليل كل تقدير واحترام طوال حياته.
لم يمض وقت طويل حتى فاجأ ليست فيينا بموسيقاه .ولم يكف أهل فيينا
عن الحديث عن هذا الصبي المعجزة .كان في سن الثانية عشرة ،وبال نظير في
العالم كله.
عزف يوما أمام العمالق بيتهوفن وأبدع في حضرته .وسط التصفيق الحاد
في نهاية العزف ،جاء بيتهوفن الذي لم يكن أعجب بعازف قبالً ،وحضن الصبي
بين ذراعيه وقبّله.
بعد ذلك ،قام ليست بجولة في كبرى المدن األوروبية إلقامة حفالت موسيقية
كالسيكية .من تلك المدن ،لندن ،عهد الملك جورج الرابع الذي كان معجبا
بالشاب المعجزة موزار .وأراد ليست أن يلتحق بالكونسرفاتوار في باريس.
لكنه أصيب بخيبة أمل كبيرة ،عندما رفض شيروبيني طلبه بحجة أنه أجنبي.
وأصابه حزن عميق في سن السادسة عشرة لوفاة والده .كان على ليست أن
يهت ّم بوالدته .فاصطحبها معه ليعيشا في باريس .لم يمض وقت طويل قبل أن
يصبح مشهورا في العاصمة الفرنسية مثلما كان معروفا ً في فيينا.
ربما كانت ُقبلة بيتهوفن للصبي ليست هي أول دافع وإلهام له .ثاني دافع
وجده في باريس عندما استمع إلى باغانيني عازفا ً على آلة الكمان .كان يتمنى
معرفة الكثير عن آلة الكمان وحياة الموهوب باغانيني الرومانسية .ول ّما سمع
ليست عزفه قال“ :يا له من رجل ،ويا لها من آلة ،ويا له من فنان .السماوات!
المعاناة! الشقاء! العذاب! كلّها كامنة في هذه األوتار األربعة”.
باغانيني على الكمان وفرانز ليست على البيانو ،سحرا أوروبا كلها في ذلك
العصرٌّ ،
كل على حدة .أينما حالّ استقبال رسمياً ،وبحفاوة وترحيب بالغين من
الجماهير.
كان ليست شخصية غريبة إلى حد ما ،ذا عواطف متضاربة تتصارع داخله
نحو المجد .في أيام الثورة الفرنسية عام  ،1830كان يرغب في أن يتطوع في
الجيش .بعد ذلك ،انضم إلى االشتراكيين .كان التديّن مسيطرا ً على حياته.
كتب في إحدى رسائله“ :لعدة أسابيع ،يظل عقلي وأصابعي تعمل مثل

األرواح“ .هوميروس” ،اإلنجيل ،أفالطون ،لوك ،بيرون ،هوغو ،المارتين،
شاتوبريان ،بيتهوفن ،باخ ،هومل ،موزار ،وفيبير ،هؤالء جميعا ً أجدهم حولي.
أدرسهم ،أتأمل في أعمالهم ،التهمهم بعنف .إلى ذلك ،أتم ّرن أربع أو خمس
ساعات يوميا ً”.
عندما بلغ ليست السابعة والعشرين ،شعر بالحنين إلى أصدقائه الغجر
فشد الرحال إلى منزله القديم حيث استقبل بحفاوة بالغة .شاركهم هناك
اللعب والغناء والرقص .كان يسهر على ضوء المشاعل حتى وقت مـتأخر
ليالً أو فجراً .تلك الرحلة أنعشته وجددت نشاطه« .رابسودي مجرية» عمل
موسيقي من أعمال ليست وضع فيه ألحان الغجر التي أحيتها زيارته تلك .كان
يحلو له تسميتها «الطفل الهائم».
أكثر سنوات ليست نشاطا ً تلك التي أمضاها في فيمار قائدا ً لألوركسترا
محجا ً للمؤلفين الموسيقيين.
في مسرح المدينة .نجح في جعل المدينة،
ّ
كان معجبا ً بأعمال غوته وشيللر وويالند وآخرين .كان يسميهم الفيماريون،
نسبة إلى المدينة فيمار .كانت المدينة معجبة جدا ً بليست .ومحاطا بمجموعة

ساحرة من الرجال والنساء ،وكانت تربطه صداقة حميمة بالشاعر النمسوي
فرانز فون شوبار ،وكان على عالقة باألديب الفرنسي فيكتور هوغو مبدع
«البؤساء» ،والشاعر األلماني هاينه والموسيقي ميربير ،فضالً عن بيرليوز
وشومان وشوبان .وكان يساعد دوما ً األقل حظا ً في مجال الموسيقى ،وهو أول
من اكتشف عبقرية فاغنر وشجعه .قال فاغنر يوما« :صديقي العزيز ليست
جعلني أومن بأعمالي عندما لم يكن يشعر بي أحد».
كان ليست يحيي حفالت موسيقية في العواصم األوروب��ي��ة المختلفة،
خاصة التي في روسيا عام  1840حيث كان يستقبل استقباال ً حافالً .في إحدى
األمسيات حصل على ما يعادل عشرة آالف دوالر .كان يزور إيطاليا باستمرار إذ
كان يحب الفن اإليطالي والكنائس اإليطالية .البابا بيوس التاسع كان يكرس
وقته لسماعه ويدعوه «ابني العزيز» .وأعطاه ذات مرة تمثاال ً صغيرا للعذراء.
تكمن موهبة ليست أيضا ً في قدرته الفائقة على العزف على آلة البيانو .يداه
الرقيقتان ال تجدان أي صعوبة في عزف أي جملة موسيقية مهما كان تعقيدها.
مفاتيح آلة البيانو طيعة تحت إمرته من دون مشقة .كان يركز فكره على
التعبير .ذو قدرة هائلة على عزف موسيقى المؤلفين اآلخرين وجعل أعمالهم
تنبض بالحياة .قال فاغنر حين عزف ليست مقطوعة من تأليفه ،إنه يشعر بأنه
الجالس إلى البيانو عازفاً.
قال لعازفة بيانو يوماً ،عندما تسرعين في العزف يجب أن تنتظري هنيهة
قبل أن تضغطي على مفاتيح البيانو ،كي تستجمعي جميع أفكارك .كان ذلك
أسلوب ليست في العزف .أ ّما كمؤلف موسيقي ،فلم يكن ليست معروفا ً لكثر.
أب��رز أعماله :أورات��وري��و «أسطورة القديسة إليزابيث» ،موسيقى القداس،
سيمفونية «فاوست» ،سيمفونية «دانتي».
حياة ليست الخاصة مليئة بالرومانسية واإلثارة .لذا لن نفاجأ بتحوله إلى
درويش والذهاب إلى روما لكي يصبح «األب ليست» .يقول« :بلغت من العمر
ما يجعلني أستعد لنهاية سعيدة».
أمضى ليست وفاغنر معا ً أياما مجيدة .بعد وفاة فاغنر ،ذهب ليست إلى
مدينة بايروث إلحياء ذكرى فاغنر ،الذي كان يصفه بأنه «الموسيقي العبقري
الوحيد الحقيقي في عصره» .في بايروث أيضا ،عام  ،1886توفى ليست فجأة،
ودفن في مقبرة المدينة ،في موقع غير بعيد عن مدفن فاغنر في مدينة وانفريد.
رغم صداقة ليست ألريستوقراطيين كثر ،إال أنه كان محبا ً للعامة .كان يقول:
«أعزف للناس في الصالة ليحصلوا على شيء لقاء مال دفعوه.
كان معجبا ً بالمغنية جيني لند قائالً« :ما الفائدة في ذلك كله ،األوركسترا
والمغ ّنين والمنشدين والتدريبات والتحضير والبرامج ،إذا كان الجميع يأتون
لسماع لند فحسب».
في إحدى المناسبات ،نصحته سيدة أميركية بالذهاب إلى أميركا كي يجمع
ثروة كبيرة ،ولم تعرف أنه كان ثريا ً جدا ً آنذاك .أجابها ليست« :لو كنت يا
سيدتي في حاجة إلى مثل هذه الثروة الكبيرة ،لن أتردد في الذهاب إلى هناك».
وفي إحدى جوالت ليست في سويسرا ،دعي إلى حفلة تنكرية في الخالء ،حيث
الجميع متنكر في مالبس الفالحين .كان ليست يعزف على ناي من البوص.
فجأة هبّت عاصفة هوجاء ،جعلت الجميع يهرول إلى مبنى الكنيسة .هناك،
جلس ليست إلى األورغن وبدأ يعزف .سمعه الكاهن فجرى خارج الدير صالحا ً
ومناديا ً أهل القرية للحضور على عجل لسماع المالك جبرائيل وهو يعزف على
األرغن متخفيا ً في زي فالح .وحضر أهل القرية ،وجثوا على ركبهم ،والدموع
تنهمر من عيونهم وهم يستمعون إلى موسيقى ليست الساحرة .مثل هذه
الموسيقى لم تسمع بها هذه القرية السويسرية قبالً.

كتب إبراهيم حسو« :جرس الماء» هو الديوان الشعري الثاني للشاعرة
السورية وداد سلوم ،بعد كتابها األول «ضفاف تخلع صفصافها».
والديوان الجديد على شكل «موتيفات» شعرية تكشف عن الصور أكثر
م ّما تكشف عن المفردة .هنا اإليضاحات الصورية أو البصرية الموزعة
على شكل لوحات أو أنساق مؤلفة من جملتين أو أكثر ،مسودات ذهنية
وبالغية جزلة.
تطرح وداد سلوم في ديوانها أف��ك��ارا ً متناقضة لتتوحد فتذوب
ال��ح��االت الشعورية وتدفقاتها ال��ه��ادرة وت��ح��دث ج��رف��ا ً ف��ي البنية
اللغوية وتنحت فيها أنسجتها البالغية لتصبح التوصيفات
«الماء بجرسه» هي توازنات النص بأكمله ،ويمكن القول أيضا ً إن
«جرس الماء» ،يحدث رغم النفخ الصوري فيه تغييرا ً في البناء الهرمي
لكتابة سلوم الشعرية ،ويفتح المعنى على مصراعيه من دون الرجوع
إلى اللفظ وخلطه بالقول الشعري رغبة في تأجيج الشعور وتبيانه على
مساحة شاسعة ومشرعة على مجابهات الصوت والبصر والخطاب
المتجه بعفوية إلى القارئ من دون أن تتدخل المخيلة وتعمل عملها في
فرض سيرورتها كضباب هش يستحيل جسداً.
ً
ً
رغم ذلك يظل «جرس الماء» نصا ً منضبطا ً بالغيا ودالليا على األقل،
واإليقاعات الصوتية للمفردات التي تتك ّرر على امتداد النص متواليات
حسية عميقة تجذب القارئ وتستقيم نطقه «إذ تغادرين األلم ،أغرق
في إثم الحياة» .إيقاعات في توالي التراكيب المهندسة هندسة قويمة،
سواء في البنى والتجاورات والتماثالت وتطابقات اللغة المنجزة التي
قد تبدو في الفهم الجمعي لها كأنها اختزاالت لقصيدة النثر كلها في نص
كلّه رسائل وحجج وتأويالت وبيانات ووجدانيات شخصية متفاوتة
لسياقات المعنى.
تزخر نصوص وداد بالمتناقضات والمتضادات ،سواء في الرؤية
أو الطرح الفلسفي والمعرفي لألشياء واإلنسان والكون ،تناقضات في
الميتافيزيك الذي يحضر بقوة أو يغيب بقوة الرؤية نفسها .إلى الفلسفة
والثقل المعرفي لبواطن األشياء واإلنسان الذي ال يريد أن يرى كي ال يكون
له يد في كل ما يجري حوله .صراعات الدال والمدلول غير الخاضعين
لضوابط .إنتاج وتوليد تداعيات إنشائية للجملة أو ما يُعرف بالوصف
االختزالي للفكرة الواحدة أو المشهد الذي ال يتكرر.
تعتمد كتابة سلوم أيضا ً على اإليحاءات الحسية للتعبير عن الصورة
وعلى انصهار العاطفة وصدقيتها .تطفو العاطفة على سطح التأمالت
الذاتية الحسية المفرطة عبر توتر المخيلة ونشاطها الخطير.

