
موسيقى

علي موره لي

األقـــدار للسوريني الصغار  شــاءت 
من أبناء جيلي، أول التسعينيات، 
االنــــتــــفــــاضــــة  أغـــــــانـــــــي  ــون  ــ ــكــ ــ تــ أن 
عــلــى   )1993-1987( األولــــــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة 
سمع في دمشق وحلب 

ُ
قائمة األكثر رواجــا. ت

ة مـــدرســـيـــة بــلــون 
ّ
والــــاذقــــيــــة. طــفــولــة فـــي بـــــز

على  خيطت  العسكرية،  الــخــضــرة  أو  الــرمــال 
محتلة،  أرض  بتحرير  لــوعــٍد  الشعب،  مقاس 
ــــدارس وفـــي الـــشـــوارع، تغني  ــوار املـ داخـــل أســ
وتــهــتــف ألطــفــال الــحــجــارة فــي الــقــدس وغـــزة، 
ذاتها،  املحتلة  األرض  على  الغربية.  والضفة 
وفي الضفة الغربية تحديدًا، كان الواقع أشّد 
التصاقا ودرامية. عازف آلة كارينيت ومؤلف 
مــن نابلس، اسمه سهيل خـــوري، تـــدّرب على 
توظيف  قــّرر  الغربية،  الكاسيكية  املوسيقى 
إنتاٍج  في  الفنية  ومهاراته  اإلبداعية  طاقاته 
موسيقي يدعم االنتفاضة في أشُهرها األولى.

شرر    
فــــي كـــتـــابـــه املـــعـــنـــون »صــــوتــــي هــــو ســـاحـــي: 
ــقـــاومـــة  ــة املـ ــ ــرّي ــعــ املـــوســـيـــقـــى، الـــقـــومـــيـــة، وشــ
 My Voice Is My Weapon( الفلسطينية« 
 - Music, Nationalism and the Poetics of
الــبــاحــث  يــتــحــدث   ،)Palestinian Resistance

املــــخــــتــــص بـــمـــوســـيـــقـــى الـــــشـــــعـــــوب، ديـــفـــيـــد 
أول  عـــن   ،David A.McDonald مـــاكـــدونـــالـــد 
ــرر«.  ــ تــــحــــّرك فـــنـــي لــســهــيــل أطــــلــــق عـــلـــيـــه »شـــ
أغــــاٍن فلسطينية  األخــيــر تصميم  ــاد  أعـ فــيــه، 
ـــ »شـــعـــبـــي«،  ــــدعــــى بــ

ُ
فـــولـــكـــلـــوريـــة مـــعـــروفـــة، ت

سّجلها على أشرطة كاسيت، لتصير مراسيل 
 في الباد أخبار االنتفاضة العاجلة. 

ّ
تبث

أشــــبــــه بــصــحــيــفــة مـــوســـيـــقـــيـــة، تـــحـــمـــل أنـــبـــاء 
حصي أعداد القتلى والجرحى، 

ُ
االشتباكات، ت

واإلضــرابــات،  التظاهرات  مواعيد  عن  وتعلن 
ــعـــل واقـــــع  ــفـ بـ تــــشــــرذمــــت  فـــــي أرض  تـــنـــتـــشـــر 

ــل، مــــــن كــتــل  ــ ــــصـ ــفـ ــ االحـــــــتـــــــال وســـــيـــــاســـــات الـ
اســتــيــطــانــيــة وُســــــَوج ونـــقـــط تــفــتــيــش أمــنــيــة، 
وتقويض  السكانية  التجمعات  عــزل  هدفها 
ــا بــيــنــهــا.  فــــرص الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق فـــي مـ

بــيــنــمــا كـــان فـــي ســيــارتــه يــومــا يــهــم بــإيــصــال 
نـــســـٍخ مــــن إصــــــــداره »شــــــــرر«، جـــــرى تــوقــيــفــه 
لــــدى عـــبـــوره حـــاجـــزًا إســرائــيــلــيــا ومـــصـــادرة 
املحاكمة بتهمة  إلــى  لُيحال  جميع األشــرطــة. 
التحريض، بموجب قانون يعود باألصل إلى 
البريطاني. ُحكم عليه بقضاء  االنــتــداب  زمــن 
خمسة عشر شهرًا في السجن. أتّم منها أشهرًا 
ستة، تعرض خالها ملختلف أشكال التعذيب 
ذلــك،  إثــر  فــي  والنفسية.  الجسدية  ــاءة  واإلســ
دخل سهيل خوري ميدان النشاط السياسي 

الفلسطيني، من باب االعتقال العالي. 
صدًى ملا جرى، َسَرت بني الشبيبة ُحّمى البحث 
من أجــل حيازة ولــو واحـــدًا من تلك األشرطة. 
من دون علٍم من منتجه، َوجدت نسخة واحدة 
ــادة  ــ ــــرى إعـ ــلــــدات، جـ ــبــ ــــى إحــــــدى الــ طــريــقــهــا إلـ
طبعها ملئات اآلالف من املرات، ليصير »شرر« 
نشاطوي،  احــتــجــاجــي،  موسيقي،  إنــتــاج  أول 
ــّم كــلــيــا عــلــى األرض الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــت  ــ تـ
االحتال. في حديث ملاكدونالد، يقول خوري: 
بأنفسهم  يــســمــعــوا  أن  الــفــلــســطــيــنــيــون  »أراد 
الفعل اإلسرائيلية  رّدة  الــذي استثار  الشريط 
ــة إلــــــى كــــونــــه مــوســيــقــى  ــافــ ــاإلضــ الـــعـــنـــيـــفـــة. بــ
لانتفاضة أنتجتها أرض االنتفاضة، وليس 
أحـــد األســتــوديــوهــات فــي األردن، أو ســوريــة، 
 
ً
أو لــبــنــان. فــيــه ُيــســمــع لـــون الــشــعــبــي ُمــحــّمــا

بمضامني سياسية. يهدف إلى توحيد الناس 

وإحاطتهم بآخر املستجدات في بقع ساخنة 
 
ّ
إن املفارقة،  عة األوصـــال. 

ّ
قد تكون نائية مقط

تــهــديــدي مــن قبل االحــتــال بسجني سنوات 
طــويــلــة مــن أجـــل شــريــط، جعلت مــن الشريط 
 بيت«. اليوم، وبعد ثاثة 

ّ
 في كل

ّ
ينتشر ليحل

ــار لـــــأرض املــحــتــلــة مــعــهــد وطــنــي  ــقـــود، صــ عـ
أكاديمي للموسيقى الكاسيكية والعربية، في 
»كونسرفتوار  باسم  الله،  بــرام  بيرزيت،  بلدة 
إدوارد سعيد« ESNCM، يديره سهيل خوري 
نفسه. كما صارت لفلسطني أوركسترا وطنية، 
تضم عازفات وعازفني من الداخل ومن املهجر، 
باسم »أوركسترا شباب فلسطني« PYO. قدمت 
على مــدى السنني العشر املاضية حفات في 
 من أملانيا وفرنسا واليونان، باإلضافة إلى 

ّ
كل

بعض الدول العربية.

مريم
ــتــــرابــــاص فــي  ــكــــونــ ــة الــ ــ ــازفـ ــ ــم عـــفـــيـــفـــي، عـ ــريــ مــ
األوركسترا، كانت قد تصّدرت مؤخرًا مواقع 
األخبار الدولية ومنّصات السوشيال ميديا، 
فيروسيا،  انتشر  فيديو،  مقطع  تسريب  إثــر 
يّصور واقعة اعتقالها من قبل قوات االحتال، 
التي  التظاهرات  إحــدى  فــي  جـــّراء مشاركتها 
املستوطنني  مساعي  على  احتجاجا  اندلعت 
ــيــــوت أســـر  ــــي االســــتــــيــــاء عـــلـــى بــ األخـــــيـــــرة فـ
فــي مدينة  الشيخ جـــّراح  فــي حــّي  فلسطينية 
القدس املحتلة. خافا لسهيل، لم يحمل فعل 
مريم صفة فنّية أو موسيقية مباشرة، إذ لم 
يكن أحد لينتظر من العازفة الشابة أن تنزل 
بآلة الكونتراباص الخشبية العماقة، باهظة 
املــشــتــعــلــة فتسحقها  الــــشــــوارع  إلــــى  الـــثـــمـــن، 
ـــع أوتــــارهــــا 

ّ
الــــــهــــــراوات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــقـــط

ــعــيــد 
ُ
ســـبـــطـــانـــات الــــبــــنــــادق اآللــــيــــة، قـــبـــل أن ت

و الروسي 
ّ
بسرمدية رسم مشهد عازف التشيل

األشـــــهـــــر مـــســـتـــيـــســـاف روســـتـــروبـــوڤـــيـــتـــش 
يعزف   Mstislav Rostropovich  )2007-  1927(
لــجــمــوع املــتــظــاهــريــن مـــن مــوســيــقــى املــؤلــف 
تشارلي  أمــام حاجز  بــاخ  يوهان سباستيان 
عقب  بــرلــني،  جـــدار  عند   Checkpoint Charlie
ــاره فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي من  ــيـ ــهـ انـ
 تــســارع األحـــداث األخــيــرة، 

ّ
عــام 1989. كما أن

الراهن  الزمن  تسارع  عن  ناهيك  وسيولتها، 
مت خيار االشتباك النشاطوي 

ّ
وسيولته، حت

 رفاه الوقت لم يكِف من 
ّ
اآلني واملباشر، إذ إن

أجــل اإلقـــدام على فعل فني، أكــان أداًء وغناًء، 
التاريخ وهو  أم تأليفا وتلحينا، يواكب عقد 
ــام عــيــون الــعــالــم عــلــى »فــيــســبــوك«  يــنــفــرط أمــ
ــك، ثــمــة تــقــاطــعــات مــثــيــرة  ــ و»تـــويـــتـــر«. مـــع ذلـ
 مــن سهيل 

ّ
تجمع كــا الفعلني املــقــاومــني لــكــل

صفة  أولها،  التاريخية.  وسياقاتهما  ومريم 
 
ّ
املوسيقي، الفنان، املشتغل باملوسيقى والفن
وحضوره، بآلة موسيقية أو من دونها، عضوًا 
 في مجتمع فريد كاملجتمع الفلسطيني، 

ً
فاعا

يستحيل الفصل فيه بني الحياتي االجتماعي 
والنشاطوي السياسي.

ــفـــة اإلبـــــــــداع الـــنـــشـــاطـــوي  هــــنــــاك، أيــــضــــا، صـ
 مــرحــلــة وطــبــيــعــة أدواتـــهـــا 

ّ
املــنــســجــم مـــع كــــل

التكنولوجية. فـ »شرر« سهيل لم يكن ليشّكل 
أي خطر على تكتيكات االحتال املتبعة في 
قــمــع االنــتــفــاضــة األولــــى، لــو لــم يــكــن شريطا 
 للنسخ، وبالتالي االنتشار السريع. في 

ً
قابا

اإلنكليزية،  اللغة  مريم  اختيار  أتــى  املقابل، 
العسكري  ملخاطبة  بــطــاقــة،  ــجــيــدهــا 

ُ
ت الــتــي 

األرض،  مكّبلة على  اإلسرائيلي وهــي تجثم 
ــد أشـــهـــروا  ــا لـــهـــا قــ ــاقــ  رفــ

ّ
بـــعـــدمـــا أدركـــــــت أن

جّواالتهم يصورون الحدث، لُيعطي الفيديو 
الــفــيــروســي قـــوة دفـــع كــوكــبــيــة، اســتــطــاع أن 

 الكرة األرضية. 
ّ

يؤثر من خالها في كل

أوركسترا المقاومة الوطنية الفلسطينية

الموسيقي 
واالحتالل

في الهبّة الفلسطينية األخيرة )عبّاس مومني/فرانس برس(

)Getty( هناك خوف مع كل خطوة
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يستحيل الفصل بين 
الحياتي االجتماعي 

والفني السياسي

في عملها الجديد 
تبدو غودِرم وكأنها قد 

صحت أخيرًا من كبوتها

عمر بقبوق

قبل أيام، أصدرت املغنية واملمثلة األسترالية 
 Bridge دلــتــا غــــودِرم ألــبــومــا جــديــدًا بــعــنــوان
over Troubled Dreams، وهو األلبوم الرسمي 
الــســابــع فـــي مــســيــرتــهــا. املــتــابــع ملـــســـار دلــتــا 
ــودِرم الــفــنــي ســـيـــدرك أنــهــا ضــلــت الــطــريــق  ــ غــ
 Innocent eyes بعد انطاقتها النارية بألبوم
عام 2003، إذ إنها لم تتمكن من إصدار ألبوم 
ذلك  منذ  النجاح  أو  الفنية  بالسوية  يــوازيــه 
الـــحـــني؛ فــكــان مــســارهــا الــفــنــي يــمــضــي بخط 
 Mistaken تنازلي، ابتداًء من ألبومها الثاني
Identity. فعلى الرغم من احتوائه على أفضل 
 Almost أغنية شاركت غودرم  بصناعتها، أي
أنه  إال  مكفادين،  بــرايــن  مــع  باملشاركة   ،Here
كــــان يــفــضــح مــشــكــلــة غــــــودِرم بــشــكــل واضــــح، 
في  نــاقــصــة تضعها  فنية  هــويــة  تملك  فــهــي 
مكانة بني نجوم البوب الذين يعرفون طريق 
ــيـــدون بــمــعــايــيــره  ــقـ ــتـ ــمـــون ويـ الـــنـــجـــاح املـــضـ
وتــبــدالتــهــا،  الــســوق  وبمتطلبات  اإلنــتــاجــيــة 

وبني فناني البوب البديل املؤثرين القادرين 
على تغيير تلك املعايير وتطويرها. فعليا، لم 
تنجح دلتا غودِرم، منذ ذلك الوقت، بتحقيق 
تماما  نجاحها  وانطفأت شعلة  ذاك،  أو  هــذا 
عام  اسمها  حمل  الــذي  الثالث  ألبومها  بعد 
من  العشرين  عتبة  حينذاك  لتتخطى   ،2007
عمرها وتتوقف التكهنات حولها، التي غالت 
بتقييمها باعتبارها قادرة على أن تكون من 

أفضل نجوم البوب العاملي في املستقبل. 
في األلبوم الجديد، تبدو غــودِرم وكأنها قد 
صحت أخيرًا من كبوتها، ففيه تعود لتلتقط 
الصوت الذي أضاعته عندما كانت طفلة بعد 

بعد  مــجــددًا  هويتها  لتجد  األول،  ألــبــومــهــا 
الثاثينات؛  فــي  ناضجة  امـــرأة  أصبحت  أن 
البيانو  آلــة  على  لتعتمد  مجددًا  تعود  فهي 
الرئيسية  البوصلة  لتكون  رئــيــســي،  بشكل 
الــتــي تــحــدد اتــجــاهــهــا، لتتمكن مـــجـــددًا من 
التي  الصوتية  الطبقات  بني  التناغم  إيجاد 
بـــوب« وطبقة  »الـــبـــاور  بــني  مــا  تستخدمها، 

الصوت الدافئة والرقيقة التي تملكها.
 Bridge over Troubled ــبــــوم  ألــ يــمــيــز  مــــا 
Dreams هو كونه ألبوما ذاتيا، فيه تواجه 
ليتمحور  مـــرة،  الحقيقة ألول  غـــودِرم  دلــتــا 
الشهرة والخوف والفشل في  األلبوم حول 
االرتقاء إلى مستوى التوقعات؛ بذلك تبني 
غـــــودِرم جــســرهــا فـــوق األحــــام املــضــطــربــة، 
وتطرح هواجسها في إطار موسيقي يمزج 
واملستقلة،  الشعبية  الــبــوب  موسيقى  بــني 
بالتزامن مع طرحها كتابا يتضمن سيرتها 

الذاتية. 
بــدفء  أغنية، تبدأها  مــن 12  األلــبــوم  يتكون 
مـــع آلـــة الــبــيــانــو، وتـــرســـم بــالــكــلــمــات املليئة 
 
ً
بالصور الشعرية مسار رحلتها. تعلن تارة
ــاك خــــوف مـــع كل  ــنـ عـــن خـــوفـــهـــا، فـــتـــقـــول: »هـ
خــطــوة«، لكنها تشير أيــضــا إلــى خــط األمــل 
املتصل الذي تسير وفقا له في طريقها الوعر، 
فــتــقــول: »جـــبـــان! أنــــا عــالــقــة فـــي املــنــتــصــف، 
األشــجــار. هذا  قبل  الغابة  رؤيـــة  أستطيع  ال 
، لكن أؤمن في أعماقي 

ً
التسلق يكسرني قليا

أن هــذا الـــوادي الوحيد قــد يـــؤدي إلــى جسر 
فــوق األحــام املضطربة«. وتــرافــق ذلــك جمل 
عامل  أن  غـــودِرم  إدراك  عــن  تعبر  اعتراضية 
الزمن ال يقف لصالحها، منها: »أرى خطوطا 
القوة  فقدت بعض  لقد  جديدة على وجهي، 
التي ال يمكن استبدالها. هل أنا متعبة جدًا 
وال أقـــوى على الــشــفــاء؟ وهــل نــدبــاتــي باتت 
مكشوفة للغاية؟«. هذه الرحلة الرمزية، التي 
تكشف عنها غــودِرم في السطور األولــى من 
ح وجهتها مع األغنية الثانية، 

ّ
ألبومها، توض

»النجوم  تقول:  Everyone›s Famous، عندما 
في السماء، وخال العبور نحوها أتعثر في 
الظام. أتساءل ملاذا بعد أن حاولت: هل كنت 

منتشية؟ الجميع مشهورون«.

دلتا غودِرم
على جسر يعبر الظالم

بعيدًا عن الموسيقيين 
والمغنّين واألغنيات 

الشهيرة التي ارتبطت 
بالقضية الفلسطينية، 

تبقى هناك، دائمًا، 
حكايات »أقل« شهرًة، 

شّكل فيها الغناء 
والموسيقى دورًا مهّمًا، 

ألنّهما ارتبطا بأسماء 
موسيقيين جعلوا من 

موهبتهم فعل مقاومة

فــي مــفــاجــأة خــاصــة مــن نوعها 
الفرنسي  الجمهورين  إلى  بالنسبة 
الهيب  مغنّو  ــدم  ق والبلجيكي، 
ودادجــو  جيمز  الفرنسيون،  هوب 
 »Belle« ألغنية  استعادة  وسليمان، 
العرض  من  المأخوذة  »الجميلة«،  أو 

الغنائي الشهير »نوتردام دي باريس«.

مايو/أيار  من  والعشرين  الثامن  في 
المصرية«  ــرا  األوبـ »دار  تقيم  ــجــاري،  ال
العربية«  الموسيقى  »معهد  فــي 
عرضًا  مساًء،  الثامنة  عند  القاهري، 
كلثوميات، تُستعاد فيه  يحمل عنوان 
مجموعة من أغاني السيدة أم كلثوم. 

القطب  مــن  صرخة  عــنــوان  تحت 
مقطوعة  أخيرًا  صــدرت  المتجمد، 
وجدي  اللبناني  للمؤلف  موسيقية 
مدتها  تتجاوز  ال  )الصورة(،  ذياب  أبو 
عنوان  العمل  يحمل  دقائق.  خمس 
صــوان،  ــادي  شـ لــلــســوري  قصيدة 

ويغنيها أحمد الخير.

من  الرقمية  النسخة  صــدرت  أخيرًا، 
الجديد  ــي  ــورف م رويــســيــن  ــوم  ــب أل
العمل   .Crooked Machine
من  أغاٍن  لتسع  ريميكس  نسخة  هو 
 ،Roisin Machine السابق،  ألبومها 
عمدت إلى إعادة توزيعها وإنتاجها 

بالتعاون مع المنتج ريتشارد بارات.

يواصل  أصوات،  الجديد  ألبومه  في 
البريطاني   - األلماني  الموسيقي 
عبر  العمل  )الــصــورة(  ريختر  ماكس 
مؤلّفاته،  في  المينيمالي  التوّجه 
ليبدو وكأنّه يرثي، في هذا اإلصدار، 
الغربية، معلنًا أفول قّوتها  الحضارة 

وهيمنتها.

جيلنا،  نشأ  المتعاقبة،  واالنتفاضات  بالحروب  مــرورًا   ،1948 سنة  منذ 
إّن القضية الفلسطينية هي »قضية العرب  ومن سبقه، على مقولة 
زمن  سهيل  جيل  أكــّده  ما  تأكيد  فيُعيد  مريم،  جيل  أما  المركزية«. 
االنتفاضة األولى؛ أّن القضية الفلسطينية هي أوًال قضية الفلسطينيين 
بينهم.  تفصل  حدود  دون  من  أجمعهم،  الفلسطينيين  المركزية؛ 
ذلك وحده ما يجعل منها ليست قضية العرب فقط، وإنّما كّل العالم.

كّل العالم

أخبار
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