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موسيقى

ثالثي العود الفلسطيني
وصل أخيرًا إلى لبنان
دروب
حملوا أعوادهم وتبعوه على
ّ
الشعر ،ثم واصلوا الرحلة السيزيفية
صوته .سمير ووسام
وحدهم برفقة
ّ
وعدنان في بيروت للمرة األولى ،بدعوة من
ليستعيدوا ليلة االثنني
،Liban Jazz
ً
في الـ«ميوزيكهول» ،عمال قائمًا على
التناغم بني الحركة والصمت ،انطلق قبل
عامني من رام الله في الذكرى األربعني
لرحيل الشاعر

ّ

ظل» محمود درويش
التريو جبران «في ّ
هالة نهرا
ّ
يتأبطون أعوادهم ،ويجوبون فضاء
يستعينون بقصائد محمود
الشعرّ .
دروي��ش كأنما ليقولوا« :نحن أحياء
وباقونّ ...وللحلم بقية» .ها هم ّاليوم
�ارب��ة ال�ش�ع��ر ال تتخذ
ي�ث�ب� ًت��ون أن م �ق� ّ
وأن املوسيقى اآلالتية
شكال واح �دًاّ ،
ت �ف��ي ال �ش �ع��ر ح ��ق ��ه .اإلخ � � ��وة جبران،
سمير ،وس ��ام ،وع��دن��ان ـــــ املعروفون
ّ
أي �ض��ًا ّب��ال �ث�لاث��ي ج �ب ��ران ـ�ـ�ـ�ـ�ـ يقدمون
نمطًا ف��ن�ي��ًا ج��دي �دًا .أع��واده��م الثالثة
�وم اإلثنني
سترافق ص��وت دروي��ش ي� ّ
الكالم»
�ل
ف��ي «م� ُي��وزي�ك�ه��ول»« .ف��ي ظ�
ّ
ع��رض ق� ّ�دم ّ
للمرة األول��ى ف��ي رام الله
ف ��ي ذك � ��رى أرب� �ع�ي�ن دروي � � ��ش ،ويأتي
الشاعر.
ب �م ّ�ث��اب��ة ت �ح �ي��ة إل � ��ى روح
ّ
ل�ع��ل��ه أي �ض��ًا اح �ت �ف��اء ب��ال �ع��ود ف��ي ظل
ّ
يتعرض
محاوالت طمس الهوية التي
الشعب الفلسطيني في األراضي
لها ّ
 .1948اإلخ � ��وة جبران
�ام
�
ع
�ة
�
�ل
امل �ح �ت�
ّ ّ
فهموا باكرًا أن االت�ك��اء على القضية
وحدها ال يخدمها ،فالتزموا القيمة
ّ
ال �ف��ن �ي��ة ألع �م��ال �ه��م .أل ��م ي �ك��ن درويش
ّ
سباقًا إلى إدراك ض��رورة نقل الشعر

من املباشرة والرعوية ،إلى ًمستويات
ّ
أك � �ث � ��ر ت � �ق� ��دم� ��ًا وم � ��واج � � �ه � ��ة ألسئلة
ال��وط��ن ،واإلن �س ��ان ال �ف��رد ،والحاضر
واملستقبل؟ األم��ر نفسه ينطبق على
الثالثي جبران .صداقة سمير جبران
(الشقيق ّاألك�ب��ر) مع دروي��ش ،فتحت
ل ��ه أف �ق ��ًا ف��ن �ي��ًا وم �ع��رف� ّ�ي��ًا ج ��دي � �دًا ،ما
انعكس على خيارات اإلخ��وة ّالثالثة.
صاحب «ذاك ��رة للنسيان» ،تمنى أال
فلبوا رغبتهّ .
يلحنوا شعرهّ ،
ّ
ربما لم
ّ
يرد أن يكرر أحد ّتجربته مع مرسيل
خليفة .هكذا تجلى الثالثي ،بكفاءة
ُّ
وتفنن ،في تظليل الشعر باملوسيقى
والعكس.
اإلخ � � ��وة ج � �ب ��ران س �ي �ع��زف��ون إذًا في
م�ن��اخ ش�ع��ري ال يخلو م��ن الدرامية،
وال�ش�غ��ف ،وال �ت� ّ
�أم��ل ...ت�ج��اور قصائد
دروي��ش وألحان الثالثي ـــــ بعيدًا عن
ال�ش�ك��ل ال�غ�ن��ائ��ي ّ ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ب�ق��ي املوسيقى
وال �ش �ع��ر م �س �ت � ُق��ل�ين رغ� ��م تكاملهما
ّ
تني
أح � �ي � ��ان � ��ًا .إذا ف � �ص� ��ل ب �ي��ن املاد ّ
(ال �ش �ع��ري��ة وامل ��وس �ي �ق �ي ��ة) ،ال تتأثر
امليلوديا سلبًا ،رغم احتمال فقدانها
وظ �ي �ف �ت �ه��ا .ي �ج �م��ع ال �ث�ل�اث ��ي جبران
ب�ين االرت �ج��ال وال�ت��دوي��ن ،ف��ي املرافقة

النرد»،
الوترية لقصائد مثل «الع��ب
ّ
و«ع � �ل� ��ى ه� � ��ذه األرض م� ��ا يستحق
ال�ح�ي��اة» ،و«درس م��ن كاما سوطرا».
إل � ��ى ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة ي �ن� ّ�ب �ه �ن��ا سمير:
«نبرة دروي��ش ّوه��و يلقي بعضًا من
ق�ص��ائ��ده ،ال ت�م��ث��ل خلفية للعرض».
وي�ض�ي��ف« :م�ح�م��ود يقيم بيننا بكل
ّ
والصوتي» .كذلك،
ّ
حضوره الشعري ّ
ّ
�ؤك��د أك �ب��ر اإلخ� ��وة أن س ��ر التواطؤ
ي� ّ
ال �ف ��ن ��ي ب�ي�ن ن� �ب ��رة دروي � � ��ش وإلقائه
ال�ش�ع��ري م��ن ج�ه��ة ،وم��وس�ي�ق��اه��م من
ال �ج �ه��ة األخ� � ��رى ،ي �ك �م��ن ف ��ي التناغم
بني الحركة والصمت ،و«القدرة على
التالعب بتعبيرات درويش الصوتية
عبر ّ
تقنيات الهندسة الصوتية».
ت��رب��ط سمير ج�ب��ران ب��دروي��ش عالقة
عمرها أك�ث��ر م��ن  12س�ن��ةّ .
رب�م��ا لذلك
ّ
يشعر ب��أن��ه م�س��ؤول ع��ن إح�ي��اء شعر
دروي� � � � ��ش ،وي� � �ح � ��اول إض � �ف� ��اء ملسته
ال � �خ � ��اص � ��ة ع � �ل� ��ى ح� � �ض �ّ ��ور درويش
ّ
ّ
الصوتي .أمام صوت مركب ومتعدد،
ّ
تضج باإليقاعات ،وتطفح
وقصائد
ب�غ�ن��ائ�ي��ة وج��دان �ي��ة ،ي �ج��در التساؤل
ع ��ن ج � ��دوى ه� ��ذه ال �ت��رك �ي �ب��ةّ ،وقدرة
الثالثي جبران على مواكبة متطلبات

ّ
ّ
شعر دروي ��ش .ال ش��ك ف��ي ّ أن َم ْو َسقة
ّ
يتميز
ال� �ش� �ع ��ر ت� �ح� �ت ��اج إل � ��ى ف� ��ن� ��ان
بحساسية موسيقية وشعرية .هذه
الصفات تنطبق على سمير تحديدًا.
َم ْو َسقة الشعر ومسرحته ،تتشابهان
تستلزمان
ب �ط��ري �ق��ة أو ب ��أخ ��رى ،إذ
ًّ
مقاربة تضيف إلى الشعر بعدًا وظال
ج��دي��دي��ن ،وت�س�ت�ث�م��ر ف ��ي التوظيف
السمعي أو املشهدي.
ّ
ّ
األساسية
ل � �ع ��ل ال� �ع�ل�ام ��ة ال � �ف� ��ارق� ��ة
ل �ت �ج��رب��ة اإلخ� � ��وة ج� �ب ��ران ،ت �ك �م��ن في
ابتداعهم طريقة للعزف الثالثي على
ال �ع��ود .ه�ن��اك ت�ج��رب��ة س��اب�ق��ة ملرسيل
خليفة ف��ي «ج ��دل» (ع � ��ودان ،وباص،
ّ
ورق) .الكتابة املوسيقية في «جدل»،
ترتكز على الهارموني والكونتربوان.
ّ
خ��وة جبران ،فأفقية،
أم��ا موسيقى اإل ّ
وهيتروفونية (متسمة بطابع أفقي
ّ
الثالثي جبران لم
رغم التعدد النغمي)ّ .
يلجأ إلى الهارموني «ألنها تقوم على
قواعد غربية ال عالقة لها باملوسيقى
ال �ع��رب �ي��ة» ،ك�م��ا ي �ق��ول س�م�ي��ر ال ��ذي ال
ّ
يدعي اإلملام بقواعد الكتابة العمودية
يحاول
(الهارموني) .الثالثي جبران
ّ
إع � ��ادة االع �ت �ب��ار إل ��ى ال �ع ��ود ف ��ي ظل

متمرسون،
عازفون
ّ
وملحنون واعدون،
ّ
ومؤ ّلفون في مجال
الموسيقى اآلالتية

واملوسيقى الغربيتني.
الثقافة
طغيان ُ
ّ
ّ
«نريد أن نظهر ُللعالم أن العود قوي،
ّ
بعد» ،يقول
وأن طاقاته لم تستنزف
ّ
العود
سمير .وي�ض�ي��ف« :م��ن ق��ال إن ّ
عاجز عن االن�خ��راط في مشروع فني
ّ
وكوني؟».
عربي ،وعصري،
ث � ّ�م ��ة م �ش �ك �ل ّ��ة ي��واج �ه �ه��ا ال� �ع ��ود منذ
عقود ،وتتمثل في ّعدم إتقان صناعته.
وس ��ام ج �ب��ران ي�ت��ول��ى ص�ن��اع��ة أعواد
ال �ث�لاث� ّ�ي .اإلخ� ��وة ال �ث�لاث��ة حريصون
على دقة ّالهندسة الصوتية الخاصة
ّ
بالعود .حت لاّى اآلن ،ال يمكن أن نعدهم
ّ
م ��ؤل� �ف�ي�نّ ،إ ف ��ي م� �ج ��ال املوسيقى
ّ
متمرسون،
اآلالت� �ي ��ة .إن �ه��م ع ��ازف ��ون
وم�ل� ّ�ح�ن��ون واع� ��دون .ال�ث�لاث��ي جبران
يخشى أن يصبح العود أسير املاضي
أو حكرًا على النخبة« .العزف املنفرد

في انتظار حفلة الـ«ميوزيكهول»
بشير صفير
ب �ع��د م �س �ي��رة ح��اف �ل��ة بالتسجيالت
وال � �ج� ��والت ال �ع��امل �ي��ة ،ب ��دأه ��ا سمير
ج� � �ب � ��ران ( )1973م � �ن � �ف� ��ردًا أواسط
التسعينيات ،وأكملها
ْ
شقيقيه وسام
تباعًا مع
( )1983وعدنان (،)1985
ه��ا ّه��و «ت��ري��و جبران»
يحل ضيفًا على بيروت.
ت�ف��رض الضيافة ربما،
اس�ت�ق�ب��ال ث�لاث��ي العود
هذا بحفاوة والتخفيف
ّ
م ��ن ح� � ��دة امل �ل�اح � �ظ ��ات ،ف ��ي انتظار
األمسية التي يحييها اإلخوة الثالثة
ليلة اإلثنني في اّلـ«ميوزيكهول».
قبل أشهر ،قيل إن الفرقة الفلسطينية

مهما كان رأينا
بالتجربة فهي ال
تنتمي إلى عالم الجاز!

ال �ت��ي ت �ت �م��رك��ز ف ��ي ف��رن �س��ا ،ستزور
ل � �ب � �ن� ��ان ال � �ص � �ي� ��ف امل � � ��اض � � ��ي ضمن
«م �ه��رج��ان��ات ب�ي��ت ال ��دي ��ن» .ل �ك��ن ،لم
ُي� َ
�درج اسمها في البرنامج لسبب أو
آلخ��ر .وإذا بـ«ليبان ج��از» ينجح في
دعوة «تريو جبران» إلى بيروت .رغم
دعمنا الدائم لهذا املهرجان ،يدفعنا
حرصنا على صورته ،تسجيل عتب
ع�ل��ى ال�ق� ّ�ي�م�ين ع�ل�ي��ه (ك��ري��م غطاس)
الحفلة .لقد غضضنا الطرف
عشية
ّ
عن حفالت نظمها «ليبان جاز» منذ
انطالقه ع��ام  .2004نقصد تلك التي
أح�ي��اه��ا ف �ن��ان��ون ،ع��امل�ي��ون صحيح،
لكن صلتهم بالجاز ركيكة جدًا .لكن
ه��ذه امل� ّ�رة ،تخطت البرمجة الحدود
املسموح بها إذا ش��اء «ليبان جاز»
أن ي �ب �ق��ى م �ق �ت��رن��ًا ب �ن �م��ط موسيقي

اسمه جاز .فـ«تريو جبران» ال عالقة
ل��ه ب��ال �ج��از ،م�ه�م��ا ات �س��ع ق�ل��ب الجاز
ل �ت �ج��ارب أس� � ��اءت ف �ه �م��ه .ه� ��ذا ليس
مأخذًا على الفرقة ،فالجاز ليس إال
نوعًا م��ن أن��واع املوسيقى .ال�ل��وم إذًا
ال يقع على الفرقة وال على املهرجان،
بل على ما جعل اللقاء بينهما ممكنًا.
على أي حال ،لن يتوقف «ليبان جاز»
ع ��ن إق ��ام ��ة األم �س �ي ��ات ،وت� � ��دارك هذا
االن��زالق إلى موسيقى العالم ما زال
ممكنًا في املستقبل.
إذًا« ،ت � ��ري � ��و ج� � �ب � ��ران» ف � ��ي بيروت
ل�ت�ق��دي��م أم �س �ي��ة ي�ن�ت�ظ��ره��ا كثيرون.
الجمهور املهتم بالجاز دون سواه،
ق��د ال يهمه ه��ذا امل��وع��د ،ل�ك��ن محبي
ّ
التعرف
ال �ت �ج��ارب ال �ف��ري��دة يمكنهم
إلى موسيقى اإلخوة جبران في لقاء

ّ
حي ،يعطي فكرة أوضح مما تسمح
به التسجيالت عن عملهم ،ألن األداء
أحيانًا بعض األقنعة.
الحي ُيسقط
ً
ّ
ل�ل�ف��رق��ة م�ج�ت�م�ع��ة أس �ط��وان��ات عدة،
ألمسية ف��ي رام
آخ��ره��ا تسجيل ح��ي ّ
ال �ل��ه ب �ع �ن��وان «ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ك�ل�ام» في
ذكرى أربعني محمود ً درويش .حوى
هذا اإلص��دار تسجيال صوتيًا وآخر
ب��ال �ص��وت وال � �ص� ��ورة ،ح �ي��ث يعزف

الثالثي ومعهم عازف اإليقاع يوسف
حبيش ،مقطوعات خاصة ،على وقع
قصائد ل��دروي��ش بصوته .لن ندخل
ال� �ي ��وم ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل ت �ج��رب��ة «تريو
جبران» ،وما آلت إليه بعد احتضان
(أو ب �ع��د ارت �م��ائ �ه��ا في
ال� �غ ��رب ل �ه��ا ّ
أحضانه؟) .لكن على أرض فلسطني
ما يستحق التضحية.
التاسعة من ليل اإلثنني  22ت( 2نوفمبر)
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ «م �ي��وزي �ك �ه��ول» (س �ت��ارك��و /بيروت).
لالستعالم 999666/01 :ــ 807555/03
* يستقبل زاه��ي وهبي «اإلخ��وة جبران»
تلفزيون
غ�دًا األح��د في «خليك بالبيت» ـــ
ً
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ،ال �ت��اس �ع��ة وال �ن �ص ��ف ليال
(بتوقيت بيروت)

