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INTERVIEWS حـوار العـدد

 ،1975 سنة   المحرّق  مدينة  مواليد  من  حّداد،  محمد  الممّيز  البحرينّي  الفّنان   

أكاديمّي، وعازف، ومؤّلف موسيقّي معروف، اشتهر بقدرة فائقة في مجاَلي العزف والتأليف 

الموسيقّي. نال محمد حّداد جائزة أفضل عرض عام 2012 عن عمله "طرفة"، وذلك ضمن 

األدبّي  المشروع  ضمن  صدر  قد  الفائز  األلبوم  وكان  العالمّية.  للموسيقى   )GMA( جوائز 

أنجز  الوردة". كما  بن  كتاب "طرفة  قاسم حّداد، في  البحرينّي  الشاعر  المشترك مع  الفّني 

محمد حّداد، الذي تخّرج في أكاديمّية الفنون بالقاهرة، عشرات المؤّلفات الموسيقية ألفالم 

بحرينّية في مجال السينما في الخليج، وهو اليوم من الفّنانين المتمّيزين إبداعاً وعطاًء.

التقته )البحرين الثقافية( في هذا الحوار المطّول، وطرحت عليه عدداً من األسئلة المحورية 

حول تجربته الموسيقية، وبعض أهّم إشكاالت التأليف الموسيقّي، وعالقتنا بالتراث والعولمة.

الموسيقّي محمد حّداد: دع العالم يبحث عنك
ب عنه ويعيد تقديمه إلى العالم في تراثنا الموسيقّي ثراء عظيم ينتظر من ينقِّ

حاوره: غسان الشهابي ;

; كاتب من البحرين
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حّداد  يعمل من خاللها محمد  التي  الركائز  ما   -
في التأليف الموسيقّي؟

أعمل في أكثر من حقل في التأليف الموسيقّي. 
المشروع  على  أرتكز  السينمائية،  األعمال  ففي 
األعمال  في  ولكن  السيناريو،  خالل  من  البَصرّي 
فكرة  عن  أبحث  فإّنني  موسيقّياً،  المستقلة 
موضوع ألعمل على ترجمتها موسيقّياً. رّبما هذه 
التأليف،  في  والسليمة  الوحيدة  الطريقة  ليست 
ولكّنها تمنحني ثقة أكبر نابعة من بحث وتعرّف 
على ما أوّد التعبير عنه لتحويل كل هذه المعارف 
الموسيقّي  الشكل  إلى  واالستنباطات  واألفكار  

الذي يعّبر عنها.
من  واسعة  جملة  من  غالباً  تأتي  األفكار  هذه 
في  استلفتتني  عبارة  من  والمالحظات،  اليومّيات 
أو  القراءة،  عند  استوقفتني  أو  سينمائّي،  فيلم 
سّهل  ما  وهذا  شهدته،  أو  عايشته  معّين  موقف 
ألّنني  للسينما،  الموسيقّي  التأليف  في  دخولي 
وجدت أّن المواقف الدرامية قادرة أن تفّجر  في 
التي  الموسيقّية  اإلمكانّيات  من  الكثير  داخلي 
تعّبر عنها. ففي ألبومي طرفة بن العبد وفنسنت 
فان غوخ، وهما األلبومان المتوازيان مع مشروَعْي 
الشخصّيَتين  في  أبحث  كنت  حّداد،  قاسم 
اإلنسانّيتين، وليس اإلبداعّيتين، وقمت باختبارات 
لهاتين  أفكار  من  ذهني  في  انقدح  لما  عديدة 
التي  الحالة  على  بناء  اآللة  فأختار  الشخصيتين، 
ما  في  المعّمق  البحث  خالل  من  إليها  أتوّصل 
بالبيئة  األخذ  مع  الشخصّيتين،  كلتا  عن  كتب 
عن  موسيقّياً  كتبُت  فعندما  فيها.  عاشا  التي 

واآلالت  الخامات  جميع  استدراج  حاولت  طرفة، 
عن  تعّبر  التي  المختلفة  واألصوات  الموسيقية 
بينما  الصحراء.  أجواء  مع  عاشته،  بما  الشخصية 
مختلفة،  زمنية  فترة  إلى  ذهبت  فنسنت،  مع 
المؤّلفين  إلى  استمعت  التأثيرّي؛  العصر  وهي 
من  وغيرهما  وديبوسي،  رافيل  من  الموسيقّيين 
ومع  الفترة.  هذه  في  مؤّلفاتهم  وضعوا  الذين 
شعرت  موسيقية  آالت  استخدمت  فإّنني  ذلك، 
أنها من األجمل أن تعّبر بصرّياً عن حاالت معّينة، 
كمقطوعة "آرل"، حينما كان يصف فنسنت ألخته 
وجدت  وألوانها،  النساء  ومالبس  المدينة،  هذه 
آالت من األكورديون والفلوت والغيتار يمكن أن 
هذه  أعالج  وأنا  تمّلكني  الذي  الشعور  عن  تعّبر 

اللحظات، وعن المكان الذي يتحّدث عنه.
عن  أبتعد  أن  حاولت  تحديداً،  العمل  هذا  في 
المقطوعات،  هذه  ثنايا  في  كبحرينّي  هوّيتي 
كما  تماماً،  نفسه  عن  العمل  يعّبر  حتى  وذلك 
الموسيقى  درست  أّنني  من  الرغم  وعلى  أتمّنى. 
الغربية في األساس، فإّنني منذ تخّرجت في العام 
2000، وإلى أن عملت على مشروع فنسنت، لم 
التقنّي  بالمعنى  غربيَّين  اثنين  عمَلين  إاّل  أؤّلف 
وبحكم  األخرى،  األعمال  كانت  بينما  للتأليف، 
العربية  األعمال  تحـاكي  المنطقة،  في  االشتغال 

أو الشرقية.

البحرين  في  العام  الثقافّي  المشهد  في خضّم   -
تتموضع  أين  العربّي عموماً،  والمشهد  خصوصاً، 

الموسيقى )وليس الغناء( في هذا المشهد؟
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وقت  به  أشعر  كنت  الذي  بالسوء  إّنه  أقول  لن 
نظرتي  كانت  فقد  الموسيقى،  دراسة  إلى  ذهابي 
إلى موقعها في ذلك الوقت معتمة إلى حدٍّ كبير، 
لها  أن تجد  المجرّدة استطاعت  الموسيقى  أّن  إاّل 
في  وتفرّدها  ذاتها  عن  فيه  لتعّبر  معقوالً  مكاناً 
لصيقة  تكون  أن  تضطّر  ولكنها  العربّي،  الوطن 
مثاًل،  كالسينما  أخرى،  فنون  رديفة  أو  أحياناً، 
المساحات  أكثر  من  واحدة  الدرامية  فالموسيقى 
إّن  عربّياً.  الموسيقّي  اإلبداع  عن  تعّبر  التي 
الموسيقى  مثل راجح داوود، متخّصص في  مؤلّفاً 
أبدع  قد  األوركسترالّي،  شكلها  في  المعاصرة 
للسينماً أعماالً ستكون خالدة في شكلها المستقّل، 
وأصبح يقّدمها في أمسياته بمسّماها الكالسيكّي، 
مع أّن السينما لم تكن مربحة له بالشكل المرجّو، 

مساحة  له  وّفرت  لكّنها  لقاء،  ذات  صّرح  كما 
ومن  تامة.  بحرية  الموسيقّي  التأليف  لممارسة 
الموسيقّيين  المؤّلفين  من  كثير  أخرى،  ناحية 
الكبار "يضطّرون" أحياناً إلى تقديم أعمال غنائية، 
طاقتهم  إخراج  بل  التلحين،  منها  الهدف  ليس 
الموسيقّية. ولقّلة المنتجين المؤمنين بالموسيقى 
أن  إلى  يضطّر  الموسيقّي  المؤّلف  فإّن  المجرّدة، 
يأتي بمغنٍّ حتى يظهر هذا اللحن إلى المأل. أتجّرأ 
فأضرب مثاًل بزياد الرحباني، الذي يقّدم مع فيروز 
غيرهم،  أو  صقر،  جوزيف  أو  المصفي  سلمى  أو 
ولكن  أحياناً،  وساخرة  وبسيطة  يومّية  نصوصاً 
االشتغال  هذا  يظهر  الموسيقى  إلى  اإلصغاء  عند 
العميق على اللحن، وعدم التنازل عن اإلبداع في 
هذه األعمال. فلم يكن زياد – من وجهة نظري – 
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يقّدم أغنيات، بل كان يقّدم مشروعه الموسيقّي 
من خالل الغناء. 

ألبوم  فيروز  مع  زياد  قّدم  عندما  نفسه  والحال 
"إلى عاصي". فهذه األغنيات جميعاً نعرفها، ولم 
أكن أشعر أّنها تحتاج إلى شيء جديد، حتى أتى 
زياد ليعيد قراءة األلحان األصلّية ويوّزعها، حتى 
صرُت شخصّياً ال أستطيع سماع األعمال األصلّية، 
من  أشعر  أكن  لم  التي  الثغرات  سّد جميع  ألّنه 

قبل أّنها موجودة.

- لنتوّقف هنا عند هذه التجربة، فنحن منذ أن 
من  الثمانينات  في  الموسيقّي  بخّطه  زياد  تمّيز 
إليه  نعود  نزال  ال  اليوم،  وحتى  الماضي،  القرن 
عربّياً.  الموسيقّي  التمّيز  في  المثل  به  ونضرب 
فهل يوجد لدينا شّح في المبدعين الموسيقّيين 
العرب الذين لم يسّدوا هذا المدى الزمني، وال 

نكاد نذكر منهم أحداً تقريباً؟
الجميلة  واأليقونات  النماذج  من  العديد  هناك 
بل  الباب،  يفتح  لم  زياد  ولكّن  والمؤّثرة، 
في  يسيروا  أن  آلخرين  وسمح  "خلعه"تماماً، 
موسيقّياً.  ورحبة  واسعة  هو،  اقترحها  طرقات 
أو  لبنان  في  سواء  المؤّلفين،  من  كثير  فهناك 
دائماً،  منه  أنهل  درساً  أعمالهم  تمّثل  خارجه، 
مثل ياسر عبدالرحمن، وميشيل المصري، وظافر 
كّل  المصري.  وعبدالله  براهم،  وأنور  يوسف، 
في  استثنائّية  تجربة  قّدموا  وغيرهم  هؤالء 
علمّي،  بشكل  عندها  التوّقف  تستحّق  التأليف 
في  مهّماً  درساً  الجديدة  األجيال  منحت  ألّنها 

التوزيع  تجربة  في  وحّتى  الموسيقّي،  التأليف 
ميشيل  اللبنانّي  الموّزع  قّدم  فقد  الموسيقّي، 
توّجهات  لجميع  األغاني  يوّزع  -الذي  فاضل 
توزيع  وأعاد  ممّيزة،  أعماالً  اللبنانّيين-  المغّنين 
ألحان زياد بطرس، لجوليا بطرس بطريقة مبهرة، 
وغيره كثيرون. ولكّنني أرى في زياد درساً مختلفاً 
والعمق  والسياسّي  الثقافّي  فالشحن  ومتنّوعاً، 
المبدع  من  تجعل  نفسه،  المجال  في  المعرفّي 
أن  ويمكنه  والتجّدد،  اإلضافة  على  وقادراً  آسراً، 
ورّبما  داخله،  في  اإلبداع  زيت  يجّف  وال  يؤّثر  
الفكرة  أو  الواحد،  الطريق  رجل  ليس  زياد  ألّن 
ال  الشرقّي،  بالجاز  ُعرف  ما  وباقتراحه  الواحدة. 
أكثر   يصلها حتى  لم  متفرّدة  مناطق  يدخل  يزال 
ما  هو  زياد  تجارب  تنّوع  رّبما  نجابة..  تالميذه 

جعلني منحازاً له.

تعّددت  التوزيع،  إعادة  عن  الحديث  عند   -
والبعض  العربّي،  الوطن  في  التوزيع  تجارب 
والبعض  قديم،  لشيء  جديدة  رؤية  يحسبها 
يصبح  وبالتالي  األصيل،  اإلبداع  نضوب  يراها 
سابقة؛  عربية  عصور  في  بما حدث  أشبه  األمر 
يشرحون  الالحقون  وصار  كثيراً،  التأليف  تباطأ 

السابق، ويشرحون الشروحات والهوامش!
تناولت  التي  األعمال  من  الكثير  إلى  استمعت 
مقعد  على  أجلس  ال  وحتى  الموضوع،  هذا 
الناقد، فإّنني في بعض تجارب التوزيع لم ألمس 
السابقة  األعمال  إلى  تضف  ولم  جديدة،  فكرة 
جديداً، وال أعطتها اتساعاً. أعود إلى زياد مجّدداً؛ 
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فعندما أعاد توزيع أغاني مثل "يا مهيرة العاللي" 
و"شالك رفرف"، يمكننا تأويل األسباب التي دعته 
ولكن  أغنية.  كّل  في  معّينة  آالت  استخدام  إلى 
حوارّيات  خلق  البعض  يحاول  أن  يستفزّني؛  ما 
اإليقاع  ويستبدل  اللحن  على  يبقي  بأن  موسيقّية 
يستخدم  أن  البعض  يحاول  أو  مثاًل،  التينّي  بآخر 
الجاز في التوزيع، ولكن لو تّم استبدال أّي لون آخر 
األغنية نفسها دون  أداء  باإلمكان  فإّنه سيكون  به 
أن تتأّثر، بدليل أّن هذا المغّني لو أّدى أغنيته هذه 
الشعبّية،  في "جلسة"مع عدد محدود من اآلالت 
فلن تكون هناك أّية مشكلة، ما يعني أّن التوزيع 
وأصياًل  عميقاً  مؤّثراً  كان  ما  التوزيع  وإعادة  هنا، 
في العمل، بل كان مصاحباً، مجرّد مصاحب. ولكن 
بأهّمية  الوعي  على  تعتمد  حقيقّية،  حاجة  هناك 
إعادة التوزيع للكثير من األعمال الغنائية العربية 
المتلّقي  احترام  باب  ستفتح  والتي  الكالسيكّية، 
الكثيرون  مازال  الذي  الموسيقّي  التوزيع  لمفهوم 
قديماً  التسجيالت  فرداءة  أهمّيته.  اليلمسون 
القديم  العربّي  الغناء  ما بين روائع  أقامت حاجزاً 
من  كلثوم  أم  أحببت  أنا شخصّياً  الجديد.  والجيل 
دون  من  حتى  أغانيها،  غناء  أعادوا  شباب  مغّنين 
يعتبر  الذي  الوقت  في  موسيقاها،  بتوزيع  المّس 
من  أّن  الموسيقى  كالسيكّيي  من  به  بأس  ال  عدد 
بالتغيير  الكلثومّي  التراث  االقتراب من  المحرّمات 
أو التحسين أو إعادة التوزيع، ولكن ليس هذا ما 
يمنع مبدعين من أن يضعوا رؤاهم الخاصة، بأخذ 
جمل لحنّية من أغاني أم كلثوم والبناء عليها، مثل 
أعمالها، كما  استند على بعض  الذي  عمر  خيرت 

عبدالوهاب،  محمد  أغاني  من  عدد  توزيع  أعاد 
الموسيقى  على  اشتغلوا  الذين  من  أيضاً  وهو 
الشعـبية في مصـر  ووّظفها في عدد من األعمال 
بما يجـعل لها صـبغة عالمية وأقرب إلى المستمع 

الغربّي بعد صياغتها لألوركسترا.

آثار  الحديث عن  العالمية، يمكننا  قلنا عن  إذا   -
بينها  ومن  الثقافية،  الخصوصّية  على  العولمة 
الموسيقى. فهل عملت العولمة في العقود القليلة 
السابقة على محو الخصوصّيات الثقافية موسيقّياً 

من بعض المناطق؟
التقنية  مع  التعامل  بفوضى  مرتبطة  المسألة 
جعلهم  مّما  المؤّلفين،  بعض  لدى  الَعولمّية 
يطمسون الهوّيات والخصوصّيات المناطقّية بغناها 
الثقافي المتفرّد. فشخص من طراز باكو دي لوسيا، 
وحرصه  بثقافته،  استطاع  الفالمنكو،  عّراب  وهو 
الشديد على فّنه، أن يخترق أغلب المدارس التي 
مع  اشتغل  ولكّنه  اإلسبانّي،  بالجيتار  فيها  عمل 
األوركسترا،  مع  وعزف  والالتين،  والكالسيك  الجاز 
فألهم عازفي الجيتار على مستوى العالم، ولكّنه لم 
يتخّل عن أسسه وجذوره لصالح الثقافات األخرى، 
تختفي  حتى  موسيقاه  ُيمّيع  ولم  معه  حملها  بل 
البحرين  جامعة  في  اشتغالي  بحكم  مالمحها. 
في  الجديد  التوّجه  أجد  الشباب،  مع  وحديثي 
عزف الروك والراب والهيڤي ميتل، هو ما يتناسب 
مع أعمارهم، ولكّنهم عندما يحتضنون اآللة فإنهم 
أّن  باعتبار   تماماً،  )هناك(  إلى  الذهاب  يوّدون 
ثقافة  وسط  من  نابع  الموسيقى  من  النوع  هذا 
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ومعها  فيها  كبر   إذ  مبّكراً،  الموسيقى  احتضنت 
إليه.   وصل  ما  إلى  وصل  أن  إلى  وتحّول  وبها، 
العائلّي  العشاء  من  جزء  )هناك(  فالموسيقى 
عزف  في  العائلة  تشترك  حينما  الجمعة،  مساء 
الشخصّي،  اعتقادي  في  موسيقّية.  مقطوعات 
من  ليس  شخص  يترك  أن  الصعوبة  من  سيكون 
الفّن  هذا  يتشرَّب  لم  إذا  ممّيزة  بصمة  )هناك( 
من أصوله، ولم تصقله المؤّثرات التي صقلت من 
عايش هذه المؤّثرات، أو أن يكون قد درس هذه 
ال  وقد  االحترافّي،  بشكلها  الموسيقية  المدارس 
يعدو أن يكون أحد العازفين لهذا الفن، وبالشكل 
الفّن،  على خريطة  أثراً  يترك  ال  السطحّي، وهذا 
لفّنانين  مذهلة  عربية  تجارب  ناهيك عن وجود 
مبهر.  بشكل  )هناك(  إلى  في موسيقاهم  ذهبوا 

فمؤّلف كيحيى خليل أو توفيق فّروخ عندما ذهبا 
إلى الجاز، ذهبا إلى أقصاه، وأحياناً يطّعمون بعض 
أعمالهم بخامات شرقية، سواء باآلالت أو الجمل 
اللحنية، فيصبح المزيج ضرباً من السحر ال يمكن 
يعزفون  تركيا  من  فّنانين  إلى  أصغيت  تفاديه. 
العزف  ثنايا  في  لمحت  ولكّنني  الجاز،  موسيقى 
الثقافة الموسيقية التركية، ال أعني بذلك أّن من 
الالزم والواجب أن يطّعم كّل عمل غربّي بجمل 
أو روح محلية، ولكن هذه منطقة قّوة ممكن أن 
يتمّيز  بها المؤّلف عن غيره. ونحن لدينا ثراء في 
سبر  يجري  أن  المهّم  فمن  وإيقاعاتنا،  موسيقانا 
من  أّي  في  وترجمته  واستيعابه،  الموروث،  هذا 
أنا  الفّنان.  إليها  يذهب  أن  يمكن  التي  المدارس 
لم أدرس الموسيقى العربية، وال أزعم أّنني أحمل 
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العربّي على كتفي،  أو  المحّلي  الموسيقّي  التراث 
“لفجري"على  فن  سماع  عند  طرباً  أترّنح  ولكّنني 
أرى  لذا  معه،  أتفاعل  أّنني  بمعنى  المثال،  سبيل 
أّننا لو تأّنينا في دراسة هذا الموروث، فإّن العولمة 
هنا ستحرس ما نوّد أن نطير به إلى اآلفاق. وإذا 
ما أردنا الحديث عّما لدينا من موروثات موسيقية، 
فإّننا قبل ذلك  ارتيادها،  نوّد  التي  وما بين اآلفاق 
الموسيقى  السائد من  الموقف  أمام معضلة، هي 
ويغّنون،  يعزفون  من  الشباب  من  فهناك  عموماً. 
ولكّنهم في صراع نفسّي كبير: هل هذا هو الدرب 

أم ال؟! هل أنا على صواب في ما أفعل؟!
وغير  المتخّصص  غير  الشباب  لوم  أستطيع  وال 
ما  يجد  ال  عندما  الموسيقى  في  تماماً  المنغمس 
يبحث عنه، فهو بالتالي يقّلد أعمال فّنانين أو فرقاً 
استثمار  بكيفّية  الكافية  المعرفة  دون  من  أخرى 
وهذه  الفرق  لهذه  حبيساً  فيبقى  األبداع،  هذا 
على  وال  هنا،  العودة  على  قادر  هو  فال  الثقافة، 

التفرّد هناك.

بشير،  منير  أمثال  من  عرب،  موسيقّيون  قّدم   -
خيرت  وعمر  خليفة،  ومارسيل  شمة،  ونصير 
ألبومات  في  المجرّدة  الموسيقى  وغيرهم، 
بها،  الحفاوة  من  الرغم  وعلى  ولكّنها،  وحفالت. 
ال  كذلك  الموسيقى  ستبقى  فهل  نخبوّية.  تظل 

تغادر  الُنخب؟
العمل الموسيقّي، كما األعمال الفنية األخرى كما 
أظّن، هو تفاعل المبدع مع حالة معّينة، أو موقف، 
أو شخصية، أو تفسيره ألمور مختلفة؛ من يتفاعل 

مع هذا التفسير ومن يعني له هذا التفاعل شيئاً، 
من يتماّس معه بشكل أو بآخر، هم النخبة لهذه 
األعمال، فليست هناك كتلة واحدة وثابتة اسمها 
النخبة. فكّل من يتفاعل مع عملك ويعني له هذا 
العمل شيئاً، كّل من أّثر فيه واستوقفه هذا العمل، 
المبدع  أراد  ما  إذا  ولكن  ونخبتك.  جمهورك  هو 
"جماهيرّيًة" واسعة، فعليه أن يتنازل عن مشروعه 
الخاّص في سبيل إرضاء أذواق مختلفة ومغازلتها. 
وأنا هنا أتبّنى مقولة الناقد األمريكّي جيري سالتز 
عندما قال إّن "الفن ممكن أن يكون ألّي شخص، 

لكن ليس لكّل شخص".

- عودة إلى المحاضن األساسّية للموسيقي، وهي 
الغربية  الدول  في  المجتمع  ثّم  ومن  األسرة، 
في  العربّي  الموسيقّي  يجعل  هذا  هل  عموماً. 

غربة الفتقاده هذا االحتضان؟
رّبما ليس في كّل البالد العربية، ولكن في الدول 
العديد  تّم في  إذ  الخصوص،  الخليجية على وجه 
وأكاديمّيات  معاهد  تأسيس  العربية  الدول  من 
تتصادم  الدول  هذه  في  فالموسيقي  للموسيقى. 
رفضه  في  اليومّي  المجتمع  تخّلف  مع  فقط 
للموسيقى، وهذه الغربة قد تكون بسيطة. ولكّن 
أيضاً  بل  وحسب،  الممارسة  في  ليست  المسألة 
في الفهم والتعاطي، فرّبما لينين هو من قال إنه 
ليخُرج  الموسيقى،  شخص   4000 بتدريس  يقوم 
لكي  الباقون  ويخرج  ومؤلف،  عازف   100 منهم 
خلق  فهذا  ويتذّوقوها.  الموسيقى  هذه  يفهموا 
للمبدع والجمهور الذي يتلّقى هذا اإلبداع. ولكن 
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وحيداً،  يذهب  لدينا  الموسيقى  دراسة  أراد  من 
تجد  االستهالكية  بينماالموسيقى  وحيداً،  ويعود 
طوال  اإلعالمية  القنوات  في  شاسعاً  مكاناً  لها 
هذه  في  اإلبداعية  األعمال  يغّيب  مما  الوقت، 
يتّم  الذي  الوقت  نفس  وفي  اإلعالمّي،  الحقل 
كانوا  إذا  ما  المدارس  بعض  في  اآلباء  سؤال  فيه 
أم  الموسيقى  أبناؤهم/بناتهم  يدرس  أن  يرغبون 
ال؟! وهذا يعني أّن هذه المادة هامشّية و"تافهة" 
األطفال  ينشأ  هكذا  مثاًل.  كالرياضّيات  وليست 
شيئاً  يعني  وال  مهّم  غير  أمر  الموسيقى  أّن  على 
الذي  ما  تقّرر  البيوت  صارت  إذ  إليهم،  بالنسبة 

يدرّس في المدارس.
هنا ينشأ الطفل ولم يتعرّض للموسيقى في شكلها 
زحمة  بسبب  عليها  يتعرّف  ولم  الجاد،  اإلبداعّي 
الرسمية  الجهات  تقيم  فعندما  الركيكة.  األعمال 
هذا  أّن  نتوّقع  فال  الموسيقى،  مهرجانات  هنا 
الشاب الذي نشأ على نوعية معّينة من الموسيقى 
سيترك حفاًل ألحد النجوم ويجلس صامتاً لالستماع 
ترسم  ال  الرسمية  األجهزة  دامت  ما  لكونشيرتو، 
ناهيك  المتلّقي،  لدى  الموسيقّي  الذوق  خريطة 
ال  وأناس  الموسيقى،  يجرّمون  أناس  وجود  عن 
وليس  شعرّي،  نّص  مع  إال  الموسيقى  يعرفون 
الموسيقّية.  المقّدمة  إلى  لالستماع  الصبر  لديهم 
الفنون  ثقافة لم تكن  وهذا ليس بمستغرب في 
للكلمة  بل  فيها،  أساساً  الموسيقى  وال  التشكيلّية 
الحضور األهّم واألكبر، وذلك من خالل موسيقى 
فوضى  هناك  اآلالت.  موسيقى  وليس  الشعر، 

يجب إعادة َدوزنتها في اعتقادي الخاص.

من  أكثر  وفي  المحلّيين،  المبدعين  من  كثير   -
مجال، يشكون نقص الدعم الرسمّي لمشاريعهم. 
هل هذه شّماعة الكسل لدى البعض؟ هل تجد 

هذا السبب وارداً في المجال الموسيقّي؟
هذه حقيقة إلى حّد ما، ولكن يجب النظر إليها 
من زاوية أخرى أيضاً، وهي: إلى أّي حّد يتقاطع 
خطط  مع  كان(  )أّياً  الثقافّي  المشروع  هذا 
ومشاريع المؤّسسة الرسمّية؟ فإن لم يكن يعني 
الفّنية،  خريطتها  على  موضوعاً  وليس  شيئاً،  لها 
دعماً.  المشروع  يجد هذا  أاّل  جّداً  المرّجح  فمن 
المؤّسسة  عن  هو  يبحث  أن  المبدع  على  لذا، 
يتنازل  أن  دون  به،  وتؤمن  بمشروعه  تهتّم  التي 
فقط  واحد  باب  طرق  وليس  منه،  جزء  أّي  عن 
المشاريع  فبعض  الرسمية.  المؤّسسة  باب  هو 
توّجه  مع  تختلف  ال  أحياناً،  والثقافية  الفّنية، 
في  معها  تتصادم  بل  فقط،  الرسمية  المؤّسسات 
الفكرة والمضمون. فكيف تستطيع  طريقة طرح 
المؤّسسة دعم مثل هذه المشاريع. فالمؤّسسات، 
على اختالفها، تدعم المشاريع التي تتقاطع معها 
وتمّثلها أحياناً. أنا ال أفّكر  نيابة عن المؤّسسات 
ولكّنني  الفّنانين،  نيابة عن  أتحّدث  الرسمية، وال 

أتفّهم هذا الوضع المربك.
قياساً  تجربتي،  محدودية  من  الرغم  وعلى 
فإّن  البحرين،  في  الموسيقى  في  بالمشتغلين 
هذا األمر لم يسّبب لي أّي نوع من االختناق أو 
بمعرفتي  باكراً،  المسألة  حسمت  ألّنني  الضجر، 
هذا  من  قريباً  نفسه  يجد  قد  ومن  أعمل،  بما 

العمل ليقوم بدعمه إن احتاج إلى الدعم.
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إلى جانب هذا، علينا أن ندين لعالم التكنولوجيا 
ألّي  المتعّددة  المنّصات  أتاحت  التي  واالتصاالت 
شخص في العالم، وكذلك هم المبدعون بالتأكيد، 
ويبذلوا  تمّثلهم،  التي  الرسمية  مواقعهم  ليؤّسسوا 
فيها جهداً مناسباً في التأسيس والتكوين لتعّبر عن 
مشاريعهم، وتقّدم أعمالهم، وتنشرها على العالم 
إلى  الذهاب  في  جّديتهم  مدى  وتبّين  بأسره، 
الرسمّي  موقعي  وَضع  إلّي،  فبالنسبة  مشاريعهم. 
تجربتي الموسيقّية في المتناول لدى المؤّسسات 
والمهتّمين بالموسيقى، ورّشحني ألن أكون ضمن 
لجان تحكيم ومهرجانات وعضوّيات شرفية دولية 
تجربتها  أدرس  ومازلت  كنت  كبيرة  أسماء  وسط 
استطعت أن  الموسيقّية. ومن خالل الموقع أيضاً 
العمل  يوّد  من  لكّل  كاٍف  بوضوح  تجربتي  أقّدم 
أمسيات  أو  سينمائّية  كانت،  تجربة  أّي  في  معي 
هذه  مثل  ببناء  فاالهتمام  غيرها.  أو  موسيقّية 
للداعم في  انتظاره  المبدع من  المنّصات سيحّرر 

شكله التقليدّي.

- عملك مع قاسم حّداد عن قرب وبالشراكة، الشك 
الموسيقية.  أّنه شّكل محطة مهّمة من محّطاتك 
فكيف تعاملت مع هذه التجربة من حيث قاسم 

المبدع، قاسم األب؟
في جميع األحوال، ال يمكن أن أحّيد قاسم األب 
المقام  في  إليه  ذهبت  فلقد  معه.  العمل  في 
معه  عملي  عن  النظر  بصرف  والدي،  ألنه  األّول 
في السنوات السابقة في أمسيات شعرية كعزف 
داخل  شعرية،  ومسرحّيات  وتأليف  مصاحب 

في  ــ  األولى  المرّة  ولكّنها  وخارجها،  البحرين 
أمام  فيها  أقف  التي  ــ  العبد  بن  طرفة  مشروع 
قاسم كِنّد وليس كابن، وعندما عرض علّي العمل 
معه في مشروع طرفة الذي شغله لمّدة أربعين 
للعمل  أتلّقاها  التي  الهدّية  بمثابة  اعتبرته  عاماً، 
معه على هذا المشروع األثير عنده، فهذا ما قدح 
أاّل  التحّدي واالمتنان والخوف، ألّنني كنت أحاذر 

أكون أقّل من المشروع، حتى ال أقوم بتشويهه.
نصوص  من  أجزاء  ولّحنت  متواٍز،  بشكل  عملنا 
بالعمل  وذلك  طرفة،  قصائد  من  وأجزاء  قاسم، 
على أعمال غنائية في المشروع وأخرى موسيقّية 
لتقديم طرفة المسيحّي، مفّكراً في جوقات كنسّية 
لتعّبر عن المسيحّي الشرقّي الخليجّي، ولكّنني في 
وسط العمل تبّينت أّن مساحة العمل الموسيقّي 
لدّي متقّدمة على الجانب الغنائّي، فلم أجرؤ على 
تقديم األغنيات في المشروع. واعتمدت في عملي 
ما  لطرفة، وعلى  المدّونة  السيرة  على  الموسيقّي 
هناك  فكانت  فنتازيا،  من  فيه  ما  مع  قاسم  كتبه 
الموسيقّي  ورؤية  طرفة،  لشخصية  الكاتب  رؤية 
لهذه الشخصية، من خالل المصادر الشحيحة التي 
كتبت عن طرفة، ومن خالل المعّلقة، وهو العمل 

األهّم بطبيعة الحال، وقد استغرقتني لفترة.

متعب  وقاسم/المبدع،  قاسم/األب،  مع  العمل 
بالنسبة إلّي من نواٍح متعّددة؛ فهو قد وضع طرفة 
ونسج شخصيته  العقود،  هذه  طيلة  عينيه  نصب 
والدأب  المشاريع،  في  الثابتة  فخطواته  نسجاً، 
واالنكباب، ال تقارب – بأّي حال – تجاربي وبحثي 
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عن الطريق الموسيقّي الذي أسير فيه، وهذا ما 
المزيد من الجهد على مدى ثالث  جعلني أبذل 
سنوات حتى أتمّكن من المجاراة خوفاً من هذا 
ورزانته  قاسم  هدوء  في  أرى  كنت  المشروع. 
طمأنينة مبّطنة بالتهديد في الوقت نفسه، ولكّن 
المطاف  نهاية  في  بها  يمّدني  التي  المالحظات 
كانت تهّدئ من هذه المخاوف، ألّن لديه ذائقة 
عندما  لذا  فيها.  حاّداً  ورأياً  موسيقّياً،  حّساسة 
بل  أثناء سماعه،  أجلس معه  أنتهي من جزء، ال 
ما  في  الخاّص  برأيه  يخرج  حتى  لوحده  أتركه 
المكافأة  بمثابة  بالمشروع  االحتفاء  وجاء  سمع. 
الكبرى التي حصلنا عليها،أنا وقاسم وأختي طفول 

هذه  في  الفوتوغرافّي  بالجانب  اهتّمت  التي 
تنفيذ  مراحل  فّني  بشكل  وّثقت  إذ  التجربة، 
هذا المشروع برؤية غير تقليدّية، مّما فتح ُبعداً 
السمعّي  البعد  مع  الرحلة  لهذه  موازياً  بصرّياً 

للموسيقى.
أما تجربتنا مع فنسنت فكانت مختلفة. في هذه 
التجربة التي امتّد العمل فيها منذ 2012 وحتى 
والمواقع  والبيوت  المدن  بزيارة  قمنا   ،2016
في  نفسه  غوخ  فان  متحف  وزيارة  والمتاحف، 
هولندا التي تزامنت مع زيارة 200 لوحة أصلية 
للفّنان في نفس فترة وجودنا هناك،حيث قمت 
وأنا  أتخّيلها  التي  واألصوات  مالحظاتي  بتسجيل 

; الوالد الشاعر قاسم حداد
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أتمّعن في اللوحات، إلى جانب زيارة األماكن التي 
سكن فيها. وتحّولت بعد ذلك إلى متاحف مصّغرة، 
فكانت  نفسه،  بالفّنان  تحتفي  التي  والشوارع 
والكتابات  البصرية  بالرؤية  متخمة  الرحلة  هذه 
عن  الكشف  في  مفيدة  كانت  وكم  والرسائل، 

خوافي هذه الشخصية.
هاتان التجربتان جعلتاني أستلّذ العمَل بناًء على 
ع في  الموضوع، وليس مجموعة أعمال مؤّلفة تجمَّ
الموضوع  وحدة  بل  إصدار،  أو  ألبوم  في  النهاية 
حتى  بالموسيقى  ومعالجتها  إنسانّياً،  أوالشخصية 

أستنفد جميع ما أريد قوله فيها.

- إلى أين يقودك الحلم؟
نحن ال نزال "نعافر" في ما نحن فيه. أعتقد أّن من 
االكتفاء  أّوالً  عليه  جديد،  أفق  إلى  الطيران  يريد 
واالمتالء بما حوله مّما يسعف الزغب كي يصبح 

ريشاً جديراً بهذه الرحلة.
وأنا أشعر أّنني لم أكتِف بعد، والمساحات البكر 
وهنا  عليها،  يعكف  من  تستأهل  المأهولة  غير 
أعني الموروث، الذي الزلنا نالمسه مالمسة، ولكّننا 
ال نتلّبسه أو نتشّربه بما يجعلنا نهجس به، فلدينا 
تقّل  ال  وصعبة،  مرّكبة  وإيقاعات  لحنّية،  مواد 
والهندية،  التركية  اإليقاعات  بعض  عن  صعوبة 
الدراسة  إلى  فنحتاج  الحكاية،  سرد  أيضاً  ولدينا 

األكثر وعياً بالموروث،رّبما.

- ما دالالت فوزك بجائزة محمد البنكي وأهمية 
الجوائز لإلبداع والمبدعين؟

تجربة كتجربة محمد البنكي، وبحثه المستمّر في 
قنديل  بمثابة  كانت  البحرين،  الثقافّي في  الفعل 
لتفعيل  المتعّطش  الشباب  من  كبيرة  لشريحة 
يكون  أن  وطبعاً،  البحرين.  في  الثقافية  الحركة 
اسمي مقترناً بجائزة تخّلد اسمه وتجربته الثقافية 
يمنحني شرفاً، ويحفز فّي االلتزام بالعمل الثقافّي 
مع جيل الشباب، وبالخصوص في مواصلة اقتراح 

منافذ اإلبداع في هذه الجزيرة الصغيرة.
أّما بالنسبة إلى أهمية الجوائز للمبدعين، فأعتقد 
إخالصه  يربك  المبدع  لدى  المنافسة  تعزيز  أّن 
عرقلة  في  يسهم  مّما  الخلق،  لعملّية  المطلق 
عجلة اإلبداع الفّني والثقافّي بشكل عام عند بعض 
المنافسات  إطار  خارج  التكريم  لكّن  المبدعين. 
يمنح  أّنه  أعتقد  أمر  فهذا  التقليدّي،  شكلها  في 
مطمئّناً  ويجعله  ينتج،  ما  في  أكبر  ثقة  المبدع 
بأّن هناك من يرصد حركة اإلبداع عن كثب، دون 
تعّددت  التي  المسابقات  دائرة  في  يدخل  أن 
أسماؤها وتشابهت نواياها )غير الفّنية في بعض 
األحيان(، لكّن الرغبة في خوض هذه المنافسات 
تظّل بداخل المبدع، وإّنما بدرجات متفاوتة، وكما 
يتّم  أن  المسابقات ممكن  الموسيقّيين:  أحد  قال 

تنظيمها للخيول، لكن ليس للموسيقّيين!


