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ثقافة وناس

ألبوم

َ
ْ
«وجد» أميمة الخليل

«ة»تحيي النكبة

بيروت والشام وفلسطين

محمد همدر
رغــم النقلة املوسيقية الـتــي عرفتها
أم ـي ـمــة ال ـخ ـل ـيــل م ــن مــرس ـيــل خليفة
الــى هاني سبليني ،ال تــزال صاحبة
ال ـص ــوت ال ــذي طـبــع ذاكــرت ـنــا وراف ــق
ليالي بيروت الحزينة ،ملتزمة الغناء
عن ألم الناس ومأساة األوطان .تملك
ك ــل امل ـس ــاح ــة الـ ـت ــي ت ـج ـع ـل ـ ّهــا تـغـنــي
ّ
الحب واألحــام من دون غــض النظر
عن األحــوال وما يجري حولها ،ومن
ُ
دون أن تحبط أو تيأس من التغيير
ّ
أو أقــلــه مــن التعبير ،كما حصل مع
عدد من فناني جيل األغنية امللتزمة
قضايا الناس.
ب ـع ــد م ـغ ـن ــاة «خ ـط ـب ــة األحـ ـ ـ ــد» ال ـتــي
تعاونت فيها مع الشاعر الفلسطيني
مروان مخول (األخبار ،)2015/4/17
ي ـ ــأت ـ ــي «وجـ ـ ـ ـ ـ ــد» الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـم ــع بــن
غنائها وع ــزف هــانــي سبليني على
البيانو والسوري باسل ّ
رجوب على
الساكسفون .األخير تعاون وسبليني
ت ـل ـح ـي ـنــا وت ــوزيـ ـع ــا ل ـل ـع ـمــل ال ـجــديــد
الـتــي تغني فيه أميمة تسع قصائد
ّ
والعامية للشعراء :هاني
بالفصحى
نديم ،جرمانوس جرمانوس ،مروان
ّ
مخول ،نزال الهندي ،وجيه البارودي
ورئيف خوري.
ً
ي ـفــرض «وجـ ــد» تـحـ ّـديــا جـمـيــا على
أم ـي ـم ــة ال ـت ــي ت ــراف ــق آل ـت ــن ف ـقــط فــي
تــريــو يجتمع فيه هــوى الـجــاز الــذي
يقترب منه رجوب ،وخبرة املوسيقى
التصويرية الذي يحترفها سبليني،
وشاعرية وحنني صــوت أميمة منذ

ً
أن بدأت صغيرة الغناء برفقة والدها
على العود قبل أن تتعرف بنت قرية
الفاكهة البقاعية إلى مرسيل خليفة
ويبدأ املشوار ِّفي بيروت.
لم ينجح املصنفون أو املعجبون في
ً
سجن أميمة طويال في خانة الصوت
ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري أو خ ــان ــة مـ ـنـ ـش ــدي زم ــن
الحرب ،فصوتها يستطيع أن يذهب
بها أبعد بكثير من التصنيف الذي
ســاد آن ــذاك .حــن ع ــادت الــى الساحة
بعد غياب في أواســط التسعينيات،
ّ
غــنــت ألسـمـهــان «ي ــا حبيبي ت ـعــال».
وظـ ـه ــرت ف ــي ط ـل ــة ولـ ـ ــون مــوسـيـقــي
جــديــديــن فــي الـبــومـهــا «أم ـي ـمــة» عــام
 .2000خالل السنوات األخيرة ،يظهر
بــوضــوح حـمــاس أمـيـمــة وسعادتها
بالغناء واعـتــاء الخشبات وإصــدار
عمل تلو آخر من دون إخفاء الحنني
وال ـح ــب ال ــدائ ـم ــن ل ـبــدايــات ـهــا .حتى
ع ـم ـل ـه ــا الـ ـج ــدي ــد «وج ـ ـ ـ ــد» ي ــذك ــره ــا
ب ـب ـســاطــة الـ ـب ــداي ــات .س ـت ـقــدم أمـيـمــة
«وج ـ ــد» م ــع بــاســل ّ
رج ـ ــوب وزوج ـهــا
ال ـ ـعـ ــازف واملـ ــؤلـ ــف ه ــان ــي سـبـلـيـنــي
على خشبة املـســرح وللجمهور قبل
تسجيله وإص ـ ــداره .عمل تغني فيه
لبيروت والشام وفلسطني في ذكرى
ّ
نـكـبـتـهــا ،وف ــي ظ ــل الـنـكـبــة الـجــديــدة
الـتــي تشهدها منطقتنا مــن حــروب
ّ
وتطرف.
وتهجير

ريما خشيش

أغنيات جديدة في «المدينة»
بـ ـم ــرافـ ـق ــة عـ ـ ـ ــازف الـ ـك ــونـ ـت ــرب ــاص
الهولندي طوني أوفــرووتــرّ ،
تقدم
ري ـم ــا خـشـيــش حـفـلــة ال ـي ــوم وغ ـدًا
فــي «مـســرح املــديـنــة» .حتى موعد
وصــول أوفــرووتــر الى لبنان وبدء
التمارين مع خشيش قبل يوم من
الـحـفـلــة ،كــانــت الـفـنــانــة اللبنانية

ُيحيي مقهى «ة مربوطة» الذكرى السابعة والستني
أفالم تحاكي جوانب مختلفة منها
للنكبة بعروض
ٍ
ـروب وشـتــات .وفي
ـ
ح
و
انتفاضات
ومــا لحقها من
ٍ
ٍ
هذه املناسبة ،يعرض املقهى اليوم فيلم التحريك
الوثائقي «املطلوبون ال ــ 2014( »18ـ ـ  75د) لعامر
شوملي (فلسطني) وبــول كــوان (ك ـنــدا) .يعود بنا
الـفـيـلــم إل ــى ب ـيــت س ــاح ــور ّع ــام  ،1987ح ــن قــامــت
االنـتـفــاضــة األول ــى فــي الـضــفــة الـغــربـيــة .مــن خــال
ّ
توثيقية ألهالي بيت ساحور
مقابالت
مزجه بني
ٍ
ورسومات متحركة ّ
تجسد  18بقرة ،يروي الشريط
ٍ
ّ
محتل راح يطارد أبقارًا تهدد «أمنه القومي».
قصة
ٍ
ّ
يومها ،قرر أهالي بيت ساحور مقاطعة املنتجات
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة وإنـ ـت ــاج الـحـلـيــب م ـح ـلـ ّـيــا ،فــأن ـشــأوا
مزرعة أبقار .لكن مع الوقت ،ومع استمرار مالحقة
االحتالل اإلسرائيلي لألبقار وتنكيله بأهالي بيت
ساحور إلخضاعهم ،اتخذت ّ
قصة األبـقــار منحى
مختلفًا ،فما بقي منها ّإل ذكرى انتفاضةٍ شعبيةٍّ
مجيد ٍة ماضية وأمل
ب ــانـ ـتـ ـف ــاض ــةٍ ج ــدي ــدة
ليست بمستحيلة.
يمتاز فيلم شوملي/
ك ـ ـ ـ ـ ــوان بـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــات ــه
الـ ـتـ ـقـ ـن ـ ّـي ــة والـ ـفـ ـن ـ ّـي ــة.
ت ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر رس ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــات
شـ ـ ــوم ـ ـ ـلـ ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــدع ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــةٍ سـ ـ ــاخـ ـ ــرة،
وتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ّـور امل ـ ـح ـ ـتـ ــل
بـ ـ ـغـ ـ ـب ـ ــاء ت ـ ـصـ ـ ّـرفـ ــاتـ ــه
وأف ـع ــال ــه الـعـنـجـهـ ّـيــة.
ك ــذل ــك ،ي ـم ـتــاز الـفـيـلــم
ّ
التوثيقية
بـمـقــاربـتــه
لـتـلــك املــرح ـلــة ،بعيدًا
ّ
صحافيةٍ  ،بل يغوص في
عن نقل األحداث بطريقةٍ
ً
ً
شخصنة القصة ،فيمنحها حياة جديدة كأسطور ٍة
ـات خ ـيــال ـيــةٍ  ،ك ـح ـيــوانــات ابــن
قــد ّي ـمــةٍ ع ــن شـخـصـيـ
ٍ ً
املقفع التي تنطق ساخرة من كل ما يجري حولها
ـس لـلـقـضـ ّـيــة ،وم ـت ــاج ــر ٍة بـلـحــم الـشـعــب
م ــن تـسـيـيـ ٍ
ودمه ،وتقول واحدة من املطلوبات الـ« :18باعونا...
اإلسرائيليني والفلسطينيني».
ُي ـق ـ ّـدم الـفـيـلــم ضـمــن عــرضــن .بـعــد ال ـعــرض ّ
األول،
يـنـضـ ّـم ال ـف ـنــان ال ـب ـصــري وامل ـخ ــرج عــامــر شوملي
عـبــر سـكــايــب إل ــى جـلـســة مـنــاقـشــة تــديــرهــا رانـيــة
م ـصــري ،املـسـتـشــارة فــي حملة مقاطعة إســرائـيــل.
ك ــذل ــكُ ،ي ـع ــرض خ ـ ّـال ن ـه ـ ْـار إح ـي ــاء ذكـ ــرى الـنـكـبــة
اليوم ،الفيديو الفني َ
ّ
محمد تميم).
«عـ َـرق»( ،فكرة
ّ
وبديكور يضج بذكريات األشياء
بحركةٍ سريعةٍ
ٍ
ّ
يصور العمل سيرة النازح الذي يالحقه
الصغيرة،
ّ
ال ـت ـشـ ّـرد أيـنـمــا ح ــط رح ــال ــه .ت ـش ـ ّـر ٌد ل ــم يـكـتــف بما
ً
يطارد الالجئني
أنتجته إسرائيل مباشرة ،بل راح
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني في كيانات الشتات املؤقتة .يتخلل
قصير يؤرشف التاريخ
فيلم
النهار أيضًا عــرض
ٍ
ٍ
ّ
الفلسطيني.
الشفوي
ّ
ّ
ويفتح املقهى أبوابه اليوم لكل رواده ،داعيًا إياهم
إل ــى م ـشــارك ـتــه إح ـي ــاء ذكـ ــرى نـكـبــة فـلـسـطــن عبر
ّ
أرشفة التاريخ والحفاظ عليه ونقله ،عل العائدين
إلــى أرضـهــم ،ولــو بعد حــن ،يــأخــذون ما احتفظنا
ل ـهــم ب ــه ،ف ـي ـع ــودوا ي ـغــرســونــه ف ــي األرض وت ـعــود
دم وموت.
األرض تزهر غير ٍ

يطل عامر
شوملي
في لقاء
عبر سكايب

موعد

ساندي الراسي

ال طريق إال المقاومة

أريج أبو حرب

أم ـي ـم ــة ال ـخ ـل ـي ــل ،ب ــاس ــل ّ
رجـ ـ ـ ــوب وه ــان ــي
سبليني في «وجد» 20:30 :مساء  16و17
أيار (مايو) ـ ـ «مسرح مونو» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/218078 :

ّ
غير متأكدة ّمن البرنامج .بطبيعة
الحالّ ،
تقر بأنه سيتضمن أغنيات
جـ ــديـ ــدة ع ـم ـلــت ع ـل ـي ـهــا مـ ــع رب ـيــع
مروة ضمن مشروع تناول أشعار
إيتل عدنان .كما ستتخلل األمسية
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ق ــدي ـم ــة
اشـتـهــرت بتقديمها .الـبــرنــامــج ال
ً
يـصـبــح ك ــام ــا إال ب ـعــد ال ـت ـمــاريــن
ورؤية ما يليق بالكونترباص .وال
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مشروع مع
ربيع مروة حول أشعار
إيتل عدنان

تخفي أن مقطوعات جديدة عملت
ّ
ستقدمها
عليها أللبومها الجديد
ضمن األمسية إذا الءمت اآللة.
املـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـلـ ــت ف ـي ـهــا
خـشـيــش مــع أوف ــرووت ــر فــي لبنان
كــان عــام  2007في «مــونــو» .الحقًا،
زارا مصر واألردن والبحرين .ورغم
الشرقي وهذه
أن الجمع بني الغناء ً
اآللة التي نصنفها عادة غربية ،قد
ال يبدو مألوفًا ،فالفنانة ّ
ميالة جدًا
ّ
اليه .تقول« :إنها آلة تليق بالصوت
النسائي ،وموجودة في املوسيقى
العربية ،لكن استخدامها مختلف
عن دورهــا في املوسيقى الغربية.
هــي ليست مــن اآلالت الـتــي تــؤدي
لـحـنــا .وال يزعجني ذل ــك ،بــل على
ال ـ ـع ـ ـكـ ــس ،ف ـ ـفـ ــي ذلـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــروج عــن

الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي .ت ـم ـن ـح ـنــي نـ ــوعـ ــا مــن
ـازمــة
الـحــريــة وتــؤمــن الـفــراغــات الـ ّ
ك ــي أشـ ـع ــر ب ــال ــراح ــة ح ــن أغ ــن ــي.
الكونترباص تعزف قرب املغنى».
تعمل خشيش حاليًا على أسطوانة
ّ
تسجلها ،وما زالت في
جديدة ،لم
مرحلة التوزيع .بعد ألبوم «هوى
ـ م ــوش ـح ــات» وألـ ـب ــوم «مـ ــن سحر
ع ـي ــون ــك» ال ـ ــذي اس ـت ـع ــاد أغ ـن ـيــات
لـ ـصـ ـب ــاح ،ت ـع ـم ــل ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة عـلــى
أغنيات جديدة ،يعود بعضها إلى
املشروع الذي عملت عليه مع ربيع
مـ ـ ــروة ،وهـ ــو ت ـح ـيــة الـ ــى ال ـشــاعــرة
إيتل عدنان ،ونصوص لفؤاد عبد
الحميد.
ت ـح ـلــم خ ـش ـيــش ب ــإك ـم ــال م ــا تــريــد
إنجازه ،واألهم أن يصل الى الناس.
ّ
ترى أن املشكلة األساسية في الفن
وكــل جوانب الحياة اليوم أننا لم
نعد نعيش في عصر إبداع .تقول:
«ه ـن ــاك ان ـح ـط ــاط ف ــي ك ــل ش ــيء ال
في املوسيقى فقط ،بل في حياتنا
أيضًا .واملوسيقى ما هي اال مرآة
للحياة التي نعيشها لألسف».
ح ـف ـلــة ري ـم ــا خ ـش ـي ــش 20:30 :م ـســاء
اليوم وغـدًا ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا)
ـ لالستعالم03/284715 :

«املطلوبون ل ـ  »18لعامر شوملي وبــول كــوان ـ ـ عرضان
الليلة ( 18:30و)20:30ـ ـ «ة مربوطة» (الحمرا) ـ ـ لالستعالم:
350274/01
ْ
 َ«عـ ـ َـرق» ملحمد تميم و»الـتــاريــخ الـشـفــوي الفلسطيني»:عروض متواصلة خالل النهار
الوثائقي «املطلوبون الـ 2014( »18ـ  75د) لعامر شوملي

