6

كلمات

السبت  19آذار  2016العدد 2842

توثيق

سامي الشوا ...أكثر من سيرة
ال تكتسب سيرته أهميتها فقط من كونه عازف
الكمان العربي األبرز .لقد كان واحدًا من الذين خلقوا
آفاقًا جديدة للموسيقى العربية .كتاب «سامي ّ
الشوا
 أمير الكمان ـ حياته وأعماله» (دار الساقي) حصيلةجهد ّ
جبار قام به الباحثان الموسيقيان ،مصطفى
سعيد وأحمد صالحي
رامي طويل
ف ــي ظ ـ ّـل ن ـ ــدرة امل ــراج ــع ال ـت ــي تـ ـ ّ
ـؤرخ
ّ
وتـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــق لـ ـلـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـع ــربـ ـي ــة
وأع ــامـ ـه ــا ،ي ـك ـت ـســب ال ـج ـه ــد ال ــذي
قامت به «مؤسسة التوثيق والبحث
فــي املــوسـيـقــى ال ـعــربـ ّـيــة» ()AMAR
إلص ــداره ــا ك ـت ــاب «س ــام ــي الـ ـش ـ ّـوا -
أمير الكمان ـ حياته وأعماله» (دار
الـســاقــي ـ  )2015قيمة مـضــافــة .هو
ّ
يتخطى فـكــرة التعريف بــواحــد من
أع ـ ــام املــوس ـي ـقــى ّ ال ـع ــرب ـي ــة ،لـيـ ّكــون
بمثابة مرجع موثق ،اعتمد صناعه
ّ
علمية في البحث للتأريخ
منهجية
ّ
لحقبة موسيقية تعاني قلة املصادر
التي توثقها.
منذ البداية ،يتضح الجهد املبذول
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـب ــاحـ ـث ــن امل ــوس ـي ـق ـي ــن،
مـصـطـفــى سـعـيــد وأح ـم ــد صــالـحــي،
ملـحــاولــة الــوصــول إلــى تــاريــخ دقيق
ّ
ّ
يستقران أخيرًا
الشوا.
لوالدة سامي
عـلــى أنـهــا كــانــت فــي ع ــام  ،1885في
حــارة الـنـصــارى ،بــاب الشعرية ،في
الـ ـق ــاه ــرة ،ح ـيــث كـ ــان ي ـق ـطــن وال ـ ــده،
ّ
الشوا ،عــازف الكمان ،القادم
أنطون
مــن مدينة حـلــب .وهـنــاك ،سيمضي
ســامــي سـنــواتــه الـسـبــع األولـ ــى قبل
ال ـع ــودة م ــع أب ـيــه إل ــى مـسـقــط رأس ــه
ّ
في حلب ،ليبدأ تعلم العزف على يد
جـ ّـده الياس ،عــازف القانون ،لتكون

خ ـطــواتــه األولـ ــى فــي إت ـمــام مسيرة
واحدة من أعرق العائالت املوسيقية
العربية.
ال تـكـتـســب س ـيــرة الـ ـش ـ ّـوا أهميتها
عازف الكمان العربي
كونه ّ
فقط من ّ
األب ـ ــرز ،وإن ـم ــا ألنـ ــه ك ــان واح ـ ـدًا من
املجددين الذين خلقوا آفاقًا جديدة
ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ال ـع ــرب ـي ــة ،اس ـت ـطــاعــت
مــن خاللها أن تثبت وجــودهــا أمــام
املوسيقى العاملية من دون الخضوع
ل ـش ــروط املــوسـيـقــى ال ـغــرب ـيــة ،حتى
عـلــى آل ــة كــانــت ـ ـ ـ حـتــى ذل ــك الــوقــت،
ّ ّ
تعتبر آلــة غربية ـ ـ إلــى درجــة أن كل
الـتـسـجـيــات املــوسـيـقـيــة ال ـتــي عثر
عليها قبل عــام  1904كــانــت خالية
من صوت آلة الكمان.
بــالـنـظــر إل ــى األس ـم ــاء ال ـتــي رافـقـهــا
وع ــاص ــره ــا الـ ـش ـ ّـوا ف ــي ع ـم ـلــه ،منذ
وصــولــه إلــى الـقــاهــرة فــي عــام 1903
ّ
وحـتــى وفــاتــه ع ــام  ،1965يتبني أن
حياته كانت حلقة مهمة في تاريخ
الفن والثقافة العربيني .هو من رافق
الشيخ يــوســف املـنـيــاوي ،والشيخ
أحـمــد ن ــدا ،واملـغـنــي أحـمــد حسنني،
وص ــادق كـبــار الـشـعــراء ال ـعــرب ،من
أمثال أحمد شوقي ،وجبران خليل
جـ ـب ــران ،وخ ـل ـيــل مـ ـط ــران ،وشـكـيــب
أرس ــان ،ومـعــروف الرصافي ،وكان
ضيفًا على معظم امللوك والرؤساء
ال ـع ــرب ،بـمــا يـشــي بـعــاقــة وشيجة
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ك ــان ــت ت ــرب ــط ال ـف ــن آنـ ـ ــذاك بــالـثـقــافــة
والسياسة .وربما في ذلك ما ّ
يفسر
رفــض الـشـ ّـوا ـ ـ بتشجيع مــن وال ــده ـ
عــرض قــائــد األوركـسـتــرا اإليطالية،
الذي اقترح عليه السفر إلى إيطاليا
ل ـت ـع ـل ــم امل ــوسـ ـيـ ـق ــى «اإلفـ ــرن ـ ـج ـ ـيـ ــة»
والعمل في األوركسترا ،بغية املزج
ب ــن املــوسـيـقــى الـغــربـيــة والـعــربـيــة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ّ
رد وال ـ ـ ـ ـ ـ ــده «ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ع ـ ـ ــرب،
وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى اإلف ــرنـ ـجـ ـي ــة ال تـمـثــل
حياتنا أو بيئتنا».
ل ــم يـقـتـصــر أثـ ــر أم ـي ــر ال ـك ـم ــان على
الـ ـع ــزف ف ـق ــط ،ب ــل تـ ـج ــاوز ذلـ ــك إلــى
مـحــاولـتــه نـشــر الـتـعـلـيــم املوسيقي

ع ـل ــى ن ـط ــاق واس ـ ـ ــع ،ع ـب ــر اف ـت ـتــاحــه
املــدرســة األهـلـيــة لتعليم املوسيقى
الـشــرقـيــة ،ووض ـعــه منهجًا لتعليم
الكمان الشرقي تحت عنوان «كتاب
ال ـك ـم ـن ـجــة ال ـش ــرق ـي ــة ع ـل ــى ع ــام ــات
الـ ـن ــوت ــة اإلفـ ــرن ـ ـج ـ ـيـ ــة» .إلـ ـ ــى جــانــب
ذل ـ ــك ،ك ــان ــت مـســاهـمـتــه ال ـث ـ ّ
ـري ــة في
العلم املوسيقي الشرقي عبر كتابه
«ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى
الشرقية والغربية».
ّ
إن وجــود باحثني متخصصني في
املوسيقى الشرقية ،مصطفى سعيد،
ع ــازف ال ـعــود ،ومــؤســس «مجموعة
أصيل للموسيقى الفصحى العربية

املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة» ،وأح ـ ـمـ ــد ال ـص ــال ـح ــي،
عــازف الكمان وامل ــدرس آللــة الكمان
الشرقي في «املعهد العالي للفنون
املــوسـيـقـيــة» فــي الـكــويــت ،قــد أسهم
فـ ـ ــي إثـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب بـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ّ
موسع
موسيقية دقيقة ،وبتحليل
ملــوسـيـقــى الـ ـش ـ ّـوا ،م ــا يجعلنا أم ــام
عمل توثيقي في غاية األهمية ،نحن
الذين لم نعرف منذ كتاب «األغاني»
ألب ــي ال ـفــرج األصـفـهــانــي ،املــوضــوع
في العصر العباسي ،مرجعًا يوثق
ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى وال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ال ـع ــرب ـي ــن.
م ـشــروع يعكف الـبــاحــث املوسيقي
آغا القلعة ،على
السوري ،سعد الله ّ
اإلتيان بشبيه له يوثق للموسيقى
العربية املعاصرة عبر كتاب سمعي
بـصــري يحمل اســم «كـتــاب األغــانــي
ال ـث ــان ــي» الـ ــذي ي ـفــرد ف ـيــه صـفـحــات
ّ
الشوا.
ألمير الكمان سامي
لـ ـق ــد اهـ ـ ـت ـ ـ ّـم الـ ـب ــاحـ ـث ــان ب ــاإلح ــاط ــة
بمختلف الجوانب التي تجعل من
عـمـلـهـمــا مــرج ـعــا مــوسـيـقـيــا مـهـمــا،
عـ ـب ــر ذك ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ّـم ك ـب ـي ــر م ـ ــن املـ ــراجـ ــع
العربية والغربية والصوتية التي
اع ـت ـمــداهــا ف ــي تــدويـنـهـمــا لـلـسـيــرة،
إل ـ ــى ج ــان ــب أرش ـ ـفـ ــة أع ـ ـمـ ــال الـ ـش ـ ّـوا
املوسيقية بحسب تاريخ صدورها،
وإغناء الكتاب ّ
بكم كبير من الصور
امل ـن ـســوبــة إل ــى م ـص ــادره ــا .وكــذلــك،
هـنــالــك الـخــاتـمــة ال ـتــي جـ ــاءت بقلم
الــدك ـتــور وع ـ ــازف ال ـك ـمــان نـ ــداء أبــو
مراد.
ّ
مـ ــع م ــاحـ ـظ ــة ك ــن ــا ن ـت ـم ـن ــى لـ ــو ت ـ ّـم
تالفيها ،وهــي االستغناء عن مهنة
ّ
املحرر أثناء وضع الكتاب ،ما جعله
مليئًا باألخطاء النحوية واإلمالئية،
التي لم تكن تحتاج سوى الى جهد
بسيط جـدًا ،مقارنة بالجهد الكبير
ّ
املبذول لصناعة الكتاب ،كيال يعكر
وجودها متعة االطــاع على مرجع
بهذه األهمية.

فوتوغرافيا

«كتاب البصرة» :الصورة تعانق القصيدة
حسام السراي
فــي إص ــداره ّ
األول «كـتـ ُ
ـاب الـبـصــرة...
بروفايل الضوء والقصيدة» عن «دار
وراق ــون» ومنشورات «بــاصــورا» في
البصرةّ ،
ّ
ّ
العراقي
الفوتوغرافي
يقدم
أح ـم ــد م ـح ـمــود ت ـجــربــة ي ـع ـبــر فيها
ح ــدود امل ـســاحــة ال ـتــي يـشـتـغــل فيها
منذ سنوات ،وهــي فضاءات الصور
ال ـفــوتــوغــرافـ ّـيــة ال ـتــي اه ـتـ ّـم بنشرها
فــي صـحــف وم ـجــات أدب ـ ّـي ــة عــراقـ ّـيــة
وع ــرب ـ ّـي ــة ،بــاالس ـت ـعــانــة ب ـن ـمــاذج من
قصائد شعراء البصرة .هكذا ،يجعل
ال ـص ــور ن ـصــوصــا ب ـصـ ّ
ـريــة تـتــداخــل
ّ
ب ـم ـعــان ـي ـهــا وع ــام ــاتـ ـه ــا ال ــزم ــان ــي ــة
ّ
ّ
الشعرية ،إذ
النصوص
واملكانية مع
ّ
اختارها بعناية تتوضح لدى متابعة
املقاطع املتجاورة مع فوتوغراف من
ّ
أجــواء البصرة .تتمازج أبعاد شتى
في منت الكتابٌ :
ّ
تأويلي للصورة
بعد
ّ
يلتقي مــع معنى مضمر فــي النص
ّ
ال ـش ـع ـ ّ
ـري ،وب ـع ـ ٌـد اس ـت ــدالل ـ ّـي يتضح
مــن تقسيمه الكتاب إلــى أب ــواب عدة
ّ
طارحًا عبر عنوان كل منها ،داللة ما،
ّ
ّ
مرة في عالقة العراقي مع الحرب كما
فــي «عـلــى حــافــة شـظـيــة» ،أو عبر ما
ّ
تجسده الكاميرا في أعماق األمكنة
من شواهد وحقائق ،كما في «ضوء
الـسـبــاخ ..ظــال الشنانشيل» و«بــاب
على النهر ..بابان على الرؤيا».
يفتتح الـكـتــاب بتوطئة مــن الـقــاص
الـ ــرائـ ــد م ـح ـ ّـم ــد خ ـض ـ ّ ّـي ــر ع ـنــون ـهــا ب ـ
«تـظـهـيــر أول ـ ـ ـ ّـي» ،م ــؤشـ ـرًا فـيـهــا إلــى
حلول روح الشعر فــي مظهر العمل

الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ـ ّـي ،وج ـ ــاء ف ـي ـه ــا« :ه ــذا
التناظر األكبر بني الصورة والزمن،
يـقــابـلــه ت ـنــاظــر تـفـصـيـلــي ب ــن املـهــد
والـ ّـدم ـيــة ،النخلة والـ ـق ــاربّ ...أم ــا ما
يكفل صحة هذا التناظر أو النظرية،
ويـ ــدع ـ ـمـ ــه بـ ـت ــوقـ ـي ــع ك ـ ـلـ ــي م ـض ـم ــر،
فـ ـت ــؤك ــده ال ـق ـص ـي ــدة امل ـل ـه ـم ــة بـ ــروح
املكان األصلي (البصرة)».
ً
يـ ـق ـ ّـدم امل ــؤل ــف أعـ ـم ــاال فــوتــوغــرافـ ّـيــة
الـتـ ّقـطـهــا ب ــن ع ــام ــي  2011و،2014
ك ــأنـ ـه ــا م ـ ــروي ـ ــات م ـت ـت ــال ـي ــة تـسـعــى
ال ــى االمـ ـس ــاك بـقـيـمــة ال ـح ـيــاة أو ما
تـبـقــى مـنـهــا .ال ـت ـقــاطــات لتناقضات
ع ـ ــدة ،اط ـم ـئ ـن ــان إنـ ـس ــان ـ ّـي ف ــي بـيـئــة
قلقة ومـتــراجـعــة ،ابـتـســامــة عريضة
ت ـحــاصــرهــا ت ـجــاع ـيــد ال ــوج ــه ،جــذع
شــاخــص يـعـلــن ع ــن مــاضــي النخلة
املقطوعة.
ّ
ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز م ـ ـح ـ ـمـ ــود ص ـ ـف ـ ـحـ ــات ك ـت ــاب ــه
بـتـنــاســق خ ـفـ ّـي وأح ـيــانــا ظــاهــر بني
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة والـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـص ،حـ ـي ــث ط ـف ــان
عراقيان يستغرقان في التأرجح على
مـســانــد حــديـ ّ
ـديــة صــدئــة وأمــامـهـمــا
بقايا دبابة تفصح سرفاتها املهترئة
ع ـ ــن قـ ـب ــح ال ـ ـح ـ ــرب .وف ـ ــي ال ـص ـف ـحــة
املقابلة مقطع من ّ
نص «حرب أخي»
للشاعر طالب عبدالعزيز« :قــم أخي
ل ـقــد ان ـت ـهــت الـ ـح ــربّ /)...( /أمـ ــي ما
زالت في فراشها /أحدثها عن طولك
وع ـضــدك ال ـق ـ ّ
ـوي /ويـطــربـهــا كثيرًا/
ّ
ـذاء على مقاسك..
ـ
ح
ـدوا
إنـهــم لــم يـجـ
ّ
ّ
وإن الشظية التي هشمت أضالعك/
كــانــت م ــن مــدفــع مـ ــارد وق ـ ــوي /وقــد
ّ
فركت فتوتك كلها.»..

توطئة
كتبها
القاص
الرائد
ّ
محمد
ّ
خضير

ّ
البصري
في صــورة انتظار العجوز
وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـتـ ــرك ن ـ ـظـ ــره س ــاهـ ـم ــا ن ـحــو
م ـج ـه ــول ل ــم ت ــذه ــب إل ـي ــه ال ـك ــام ـي ــرا،
ي ـن ــاظ ــره ــا م ـق ـطــع ل ـل ـش ــاع ــر ال ــراح ــل
حسني عبد اللطيف»:ها نحن نجوب
أقاليم املدن ../ها نحن على األبواب/
ن ـص ـي ــح /:ال ــري ــح /ال ــري ــح /ال ــري ــح/
أطبقنا األيــدي /وفتحنا األيــدي /ما
من شيء في األيدي.»..
يـمـ ّـر مـحـمــود بعدسته عـلــى هياكل
وخرائب مدينته ،والسفن املتروكة،
وزحـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاراتّ وحــرك ـت ـهــا غير
امل ـ ـن ـ ـض ـ ـب ـ ـطـ ــة ،ل ـ ـكـ ــنـ ــه ي ـ ـل ـ ـعـ ــب ع ـل ــى
ّ
العامة وتقاطعها،
اضطراب املالمح
فالعربة الزرقاء تبرز في محيط من
ال ـب ـنــاء ال ــرم ـ ّ
ـادي املـ ـت ــروك ،وال ـضــوء

ّ
يشع إلــى داخــل شرفة بناء مهجور
ّ
وليس العكس حينما يطل اإلنسان
(وه ـ ـ ــو ه ـن ــا غ ــائ ــب ومـ ـغ ـ ّـي ــب) عـلــى
اشـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج .هـ ـ ــو يـ ـض ــيء
ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة ب ــن الـ ـف ــرد وم ـك ــان ــه،
يـسـتـنـهــض ح ــرك ــات بـسـيـطــة لبشر
ف ــي ال ـه ــام ــش ،فـيـجـعـلـهــم ف ــي مــركــز
صــورة تهدينا إلى فهم قيمة البقاء
ف ــي ف ـض ــاء مـنـتـهــك ال يـسـتـسـلــم في
ال ـن ـه ــاي ــة .ش ـخ ــوص أع ـم ــال ــه تـجـهــد
ل ـص ـنــع ضـحـكـتـهــا وخ ـط ــوت ـه ــا ،لــذا
يـبـقــى مـظـهــرهــا ف ــي ن ـطــاق الـحـيــاة،
ّ
ّ
دة والخائفة حتى من
بهيئتها املهد ّ
ّ
املستقبل ،غير أنها تنتظره بتطلع.
مـثــالـنــا ه ـنــا صـ ــورة ي ــد لـطــاعـنــة في
الـســن تمسك بعصاها .الـحــركــة هنا

توحي باملشي واالستمرار ،أو صورة
رجلني قبالة شط العرب وهما يديران
ّ
ويتوجهان صوب
ظهريهما للمدينة
املـ ــاء ،امل ــاذ اآلمـ ــن ،وأمـ ــام ه ــذا يضع
مقطعًا مــن قـصـيــدة الـشــاعــر الــراحــل
ّ
محمد سعيد الصكار« :عندك وحدك،
حــن أح ــدث /،يــأخــذ صــوتــي امـتــدادًا
ودفئًا وعمقًاّ /أيها الفرح املتنقل بني
الشفاه وبــن الضحايا /أنــت وحدك
تمنحني عنفوان البكاء.»..
أحمد محمود في كتابه الجديد ،لم
يلتقط صورًا فقط ،بل ابتكر مشاهد
ّ
وراح ي ـعــزز مــن احـتـمــاالت معانيها
فــي إي ـجــاد مـســاحــة للشعر ،بانتقاء
م ـقــاطــع  30ش ــاعـ ـرًا وع ـل ــى م ـ ــدار 80
صفحة مستطيلة القطع.

