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ثقافة وناس

موسيقى

رغم األعاصير وأشكال
االستقطاب المذهبي
وصحوة الغرائز التي
نشهدها اليوم ،ال يزال
األمل يحدو الفنان الملتزم.
يراه في الجيل الجديد،
ويواصل درب التأليف
والكتابة ،ضاربًا موعدًا مع
جمهوره غدًا على خشبة
«المركز الثقافي الروسي»

ّ
سامي حواط :مقاوم في الزمن الصعب
محمد همدر
«شو بدنا نعمل ،بدنا نكمل» ،لسان
ح ـ ــال س ــام ــي حـ ـ ـ ـ ّـواط ( )1956حــن
ي ـخ ـب ــرك ع ــن ج ــدي ــده أو ق ــدي ـم ــه ،أو
عــن تلك الطاقة وذلــك اإلص ــرار الــذي
ي ـج ـع ـلــه ي ـت ــاب ــع م ـس ـيــرتــه الـغـنــائـيــة
وامل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ب ــال ــروحـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا.
ج ـيــل األغ ـن ـيــة امل ـل ـتــزمــة الـ ــذي صعد
نجمه وارت ـفــع صــوتــه خ ــال الـحــرب
األهليةّ ،
تنحى فــي زمــن السلم ،لكن
اإلحباط الذي عرفه اليسار وفنانوه
فــي التسعينيات مــن الـقــرن املاضي،
ال ي ـقــارن بـمــا يـشـهــده الـعــالــم الـيــوم.
ال تكفي كلمة «إح ـبــاط» لــوصــف ما

يجري في العالم العربي اليوم ،لكن
بالنسبة إلى سامي «بعد في أمل.»...
يـصـعــد ســامــي وفــرقـتــه عـلــى خشبة
مسرح «املركز الثقافي الروسي» غدًا
لـيـقـ ّـدم أغـنـيــات ج ــدي ــدة ،أغـلـبـهــا من
كلماته وألـحــانــه وبعضها للشاعر
ج ـ ــورج ي ـمــن ض ـمــن أم ـس ـيــة تحمل
ع ـن ــوان «غ ـيــر مـ ـط ــرح» .ف ــي حديثنا
معه ،يعتبر حواط أن الناس والعالم
تغيروا ،واألشياء أصبحت في مكان
آخ ــر ،لـكــن نـحــن ال ن ــزال فــي مكاننا.
ن ـســألــه إن ك ــان ق ـص ــده ال ـج ـم ــود ،أو
الـخـمــول ،يجيب« :ال على الـعـكــس...
ن ـحــن ال ن ـ ــزال ف ــي م ـكــان ـنــا بــاملـعـنــى
اإليجابي ،ثابتون على مبادئنا ،لم

ّ
نتغير ،الباقي ذهب إلى غير مطرح».
ي ـس ـتــذكــر ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ح ــن ك ــان
نقاش فـكــري ،قبل أن يضيف:
هناك
ّ
«ل ـطــاملــا ح ــذرن ــا م ــن لـعـبــة الـطــوائــف

أعمال جديدة من كلماته وألحانه
وبعضها للشاعر جورج يمين
وامل ـ ـ ــذاه ـ ـ ــب ،هـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة ال تـ ــزال
مستمرة الــى اليوم وتفاقمت .كانت
هذه اللعبة وسيلة بيد رأس املال وال
تزال».
يرسم حواط صورة سوداء وحزينة

ملا يجري اليوم ،لكنه ال يفقد األمل،
يـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى أنـ ـه ــا مـ ـج ــرد غ ـي ـم ــة أو
ّ
ستمر حتمًا ،كما يـصـ ّـر على
ّغـيــوم
ً
أن ـ ــه ي ـح ـمــل ف ــي ق ـل ـبــه أم ـ ــا بــالـجـيــل
الجديد رغم كل االستقطاب املذهبي
وال ـط ــائ ـف ــي امل ـس ـع ــور ال ـ ــذي نـشـهــده
اليوم .يقول« :أنا انطلقت من األصل،
من الخميرة التي كونتنا في بدايات
الـ ـص ــراع ،م ــع ال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة وال
أزال أنطلق من هناك» .ينطلق حواط
م ــن أسـ ـ ــاس ال ـ ـصـ ــراع وم ـ ــن املـ ـب ــادئ
واملواقف القديمة في رؤيته وتقديره
لألشياء وفي أعماله .يضيف «األهم
أن يبقى اإلن ـســان صــادقــا مــع نفسه
ومع تاريخه».

فنون مشهدية

ثلجتين بليز روان حالوي تستهلك روحها
عبد الرحمن جاسم
ي ـعــرض «م ـتــرو املــدي ـنــة» مسرحية
«ت ـل ـج ـت ــن بـ ـلـ ـي ــز» ل ـل ـف ـن ــان ــة روان
ح ـ ــاوي م ــؤل ـف ــة ال ـع ـم ــل ومـمـثـلـتــه
ومـ ـخ ــرجـ ـت ــه .ت ـ ــروي روان ح ـكــايــة
ً
ام ـ ــرأ ٍة غــابــت ط ــوي ــا ،لـتـعــود بحثًا
ع ــن ح ـلـ ٍـم مـفـقــود اع ـت ـقــدت أن ـهــا لن
تـسـتـطـيــع تـحـقـيـقــه .لـكـنـهــا ت ـقــاوم
على طريقتها الخاصة ،لتعود إلى
األماكن نفسها التي تركتها سعيًا
وراء ال ـح ـلــم ن ـف ـســه .ال تـشـبــه روان
حــاوي في مسرحيتها إال نفسها.
ً
تقدم عمال أقرب إلى روح «العصر»
ومواقع التواصل االجتماعي« :أنا
أح ـكــي ال ـح ـكــايــة ،وأن ـت ــم تـشــاركــون
بــايــك ،بتعليق ،وأيـضــا بمشاركة
لو أحببتم» .كيف يحدث ذلــك؟ من
شاهد عرض املسرحية الحكائية/
الذاتية ،يمكنه إدراك ذلك بسهولة؛
إذ يـقــاطــع أح ــد املـشــاهــديــن البطلة
وه ـ ــي ت ـ ـ ــروي .ال ت ــأخ ــذ مــاحـظـتــه
بـ ــام ـ ـبـ ــاالة ،أو ب ـم ـج ــرد اب ـت ـســامــة
عـلــى ع ــادة املـســرحـيــن ،بــل تجيبه
ـث
وت ـن ـس ـج ــم مـ ــع اإلج ـ ــاب ـ ــة ب ـح ــدي ـ ٍ
قصير ،لتدمج ذلــك ضمن السياق
ٍ
الدرامي للمسرحية نفسها.
ت ـب ــدأ روان امل ـســرح ـيــة مـسـتــدركــة
قصة حياتها «الشخصية» .إنها
مونودراما تشبه لعبة الحكواتي
ال ـق ــدي ــم ،ل ـك ــن ال ـح ـك ــوات ــي ل ــم يـكــن
ليتدخل فــي أصــل الــروايــة ،بــل إنه
ً
حني يفعل ،يصبح «قــاتــا» لذاته.

أمـ ــا ف ــي م ـس ــرح روان ،فــالـحـكــايــة
ه ــي «األنـ ـ ــا» امل ـب ــاش ــرة ،أص ـل ـهــا ال
أج ــزاؤه ــا ف ـقــط .ت ــروي حـكــايــاتـهــا
ح ــن ك ــان ــت ط ـف ـلــة ،وال ت ـن ـســى أن
تداعب جمهورها بحرفة العارف
بــاملـشـهــد .تعقص شـعــرهــا كطفلةٍ
ـدالل عـلــى
إلـ ــى ال ـخ ـل ــف ،ت ـج ـلــس بـ ـ ـ ٍ
كــرســي ،تــؤرجــح قــدمـيـهــا .كــل لغة
ٍ
األط ـفــال حــاضــرة هـنــا؛ حـتــى إنها
تـ ـحـ ـك ــي خ ـ ـ ــوف تـ ـل ــك الـ ـطـ ـفـ ـل ــة مــن
«ال ـع ــار» وتــربـطــه بــأمــور «عــاديــة»
لـلـغــايــة ،فـيــأتــي «ال ـعــار مــربــوطــا بـ
ً
«كــوكـتـيــل الـشـقــف» م ـثــا مــن دون
ّ
أن تنسى تذكر زيارة «تانت روز»
(فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ــارة لـ ـ ـل ـ ــدورة ال ـش ـه ــري ــة)
والخوف من «يبوسني على خدي
ع ـش ــان م ــا احـ ـب ــل» .ت ـك ـبــر الـطـفـلــة،
ويتابعها الجمهور فــي كــل طرقةٍ
م ــن «ك ـع ـب ـه ــا» ع ـل ــى األرض .لـكــل
عـمـ ٍـر ح ــذاؤه ال ـخـ ًـاص ،فهي تدخل
ـود
امل ـس ــرح ـي ــة بـ ــدايـ ــة ب ـ ـحـ ـ ٍ
ـذاء أسـ ـ ً
ل ـل ـس ـه ــرة ،ت ـح ـيــل ن ـف ـس ـهــا حــاف ـيــة
مرتفع
كعب
كطفلة ،ثم بحذاء ذي
ٍ
ٍ
كتلميذ ٍة جامعية مراهقة ،وأخيرًا
حــذاء ملــاع لزفافها .اخـتــارت روان
ً
هــذا «األك ـس ـســوار» كــونــه تفصيال
ُي َح ّس في إطاره املباشر ،ولم تنس
إدخ ــال املـشــاهــد فــي الـحـكــايــة :هي
تـخـبــره حـكــايــة «ال ـك ـعــب» وصــوتــه
«الـ ـض ــاج» ف ــي رده ـ ــات جــامـعـتـهــا
حــن دخــولـهــا كلية الـفـنــون للمرة
األول ــى ،وتعطي األمــر أيـضــا بعدًا
«نــوسـتــالـجـيــا»« :أح ـبــه لــربـمــا ألن

أم ــي ل ــم تـخـلــع الـكـعــب ال ـعــالــي في
حياتها».
ت ـس ـت ـه ـلــك روان روح ـ ـهـ ــا فـ ــي ه ــذه
املسرحية .يمكن للمشاهد أن يرى
كيف «تنهك» نفسها فــي عرضها.
ت ـظ ـهــر أسـ ـ ــوأ م ــا ف ـي ـه ــا ،وأح ـس ـن ــه.
تـحـكــي ال ــرواي ــة ال ـكــام ـلــة ،بحلوها
ّ
ومرها ،بانتصاراتها وخسائرها.
ي ـخ ـش ــى م ـع ـظ ــم املـ ـس ــرحـ ـي ــن ه ــذا
ال ـن ــوع م ــن األعـ ـم ــال ،فـهــو ال يتعب
ّ
ال ـج ـس ــد وال ـ ـ ـ ــروح ف ً ـح ـس ــب ،بـ ــل إن
السؤال األكثر إخافة هنا :ماذا بعد
ه ــذا؟ تعرية ال ــروح الـتــي أدتـهــا في

مونودراما المرأة ّ
تعري نفسها
منذ الطفولة حتى النضج

املسرحية كانت صاخبة وموجعة.
ّ
ستقدم روان بعد هذا األداء
إذًا ماذا
«امل ــرت ـف ــع»؟ كـيــف يـمـكــن أن تتفوق
على كل ما قدمته هنا؟
«تـلـجـتــن بـلـيــز» (م ـســاعــدة مـخــرج
غنوة م ــروة ،اإلض ــاءة لــارا ّ
نصار،
وتنفيذ
والــدي ـكــور لحسن ص ــادق،
ّ
الـبـصــريــات لسامر م ــراد) تستحق
املشاهدة ألنها إحــدى املسرحيات
األك ـ ـثـ ــر اقـ ـت ــراب ــا مـ ــن «ال ـج ـم ـه ــور»
وإحساسًا به.
مسرحية «تلجتني بليز»« :مترو املدينة»
ـ  21:30مساء كل ثالثاء وأربعاء حتى
شهر رمضان ـ لالستعالم76/309363 :

أم ـ ـس ـ ـيـ ــة «غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـطـ ـ ــرح» س ـت ـح ـمــل
جـ ـ ــديـ ـ ــد سـ ـ ــامـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـف ـ ـكـ ــر ف ــي
ً
إصـ ــداره مستقبال ضـمــن أسـطــوانــة
ج ـ ــدي ـ ــدة .ال ت ـن ـف ـص ــل ك ـل ـم ــات ــه عـمــا
نعيشه مــن أوض ــاع ،فهو يغني ّ
هم
ّ
ال ـ ـنـ ــاس ،ب ـقــدي ـمــه وجـ ــديـ ــده .ي ـعــلــق:
«م ـ ــا غ ـن ـي ـت ــه ،ي ـص ـلــح ل ـك ــل ل ـح ـظــة».
وي ـض ـي ــف مـ ـسـ ـتـ ـط ــردًا« :أن ـ ـ ــا م ـق ــاوم
أســاســا .هــذه هــويـتــي .مــن املـهــم جدًا
أن يتمسك اإلنسان بهويته» .لذا ،هو
كموسيقي شاهد دائم على الظروف
واألحوال وهموم الناس ويومياتهم.
ّ
ويــرى أن كلماته الـجــديــدة ال بـ ّـد من
أن ّ
تعبر عما نعيشه ونـشــاهــده في
ً
ك ــل يـ ــوم .م ـثــا أغ ـن ـيــة «م ــال ــت األي ــام
ً
ميال سريعًا» ّ
تعبر عما وصلنا إليه
اليوم بغمضة عني ،عن هذا االنحدار
وامل ـص ـي ــر امل ـج ـه ــول ال ـ ــذي نــواج ـهــه،
«لكن رغم هذا ،بدنا نكمل».
سـيـقــدم ســامــي ح ــواط أي ـضــا بعض
املقطوعات املوسيقية من دون غناء،
ً
غناء كما
وستصعد والدته ملرافقته
كــانــت تفعل فــي الثمانينيات .يريد
ســامــي أن يعطيها أدن ــى حـقــوقـهــا،
ف ـه ــي صـ ــوت ج ـم ـيــل ل ـي ــس ل ــه مـكــان
فـ ــي هـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ــام .ي ـ ـقـ ــول« :صـ ـ ــودف
أن ـهــا وال ــدت ــي .ل ــذا أحـ ــاول إعـطــاء هــا
أدنـ ـ ــى ح ـق ــوق ـه ــا» ،م ـن ـ ّـوه ــا ب ــدوره ــا
وبمساعدتها له كثيرًا في مشاريعه
املوسيقية.
ي ـم ـضــي س ــام ــي حـ ـ ــواط هـ ــذه األيـ ــام
ّ
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ي ـف ــك ــر ف ــي أن ـش ـط ــة قــد
يستضيفها في أواخــر الصيف على
خشبة املسرح الصغير الــذي ّ
شيده
فــي قريته زبــديــن (قـضــاء جـبـيــل) .ال
ي ــرى فــي مــا يـحـصــل سـبـبــا للتوقف
ع ــن اإلن ـ ـتـ ــاج امل ــوس ـي ـق ــي وال ـتــأل ـيــف
والكتابة والغناء .ال يخلع «البيريه»
(قبعته) وال يستغني عن عــوده .هو
ال يزال واحدًا من الرأي العام ،صوت
الذين ال صوت لهم!
«غـ ـي ــر مـ ـط ــرح» ل ـس ــام ــي ح ـ ـ ــواط20:30 :
مـســاء الـغــد ـ ـ املــركــز الثقافي الــروســي ـ ـ
لالستعالم01/790212 :

