22

السبت  4نيسان  2015العدد 2559

ثقافة وناس

موسيقى

ّ
الثالثي جبران في بيروت موعد مع الحب والمقاومة
ّ
يحل الثالثي
الفلسطيني بعد غد ضيفًا
على «ميوزيك هول»
بدعوة من مهرجان «ليبان
جاز» .أمسية ترمي إلى
جمع تبرعات لـ «جمعية
توحيد شبيبة لبنان» ()ULYP
التي تعنى بتعليم الشباب
واألوالد والنساء .في
زيارتهم الثانية الى لبنان،
يستعيدون أبرز محطات
ّ
ويوجهون تحية
أعمالهم
الى محمود درويش
ساندي الراسي
ل ـل ـث ــاث ــي ج ـ ـب ـ ــران ،س ـم ـي ــر ()1973
ووس ـ ـ ــام ( )1983وعـ ــدنـ ــان ()1985
عالقة وثيقة بآلة العود .هم اعتادوا
على أن تكون بينهم كفرد من العائلة،
بعدما ترعرعوا مع والد ّ
وجد صنعا
هــذه اآللــة وعزفا عليها .خــال العام
امل ـ ــاض ـ ــي ،احـ ـتـ ـف ــل اإلخ ـ ـ ـ ــوة ال ـث ــاث ــة
بــالـعـيــد الـعــاشــر لـتــأسـيــس فرقتهم.
بــدأ سمير الـعــزف مـنـفــردًا ،وســرعــان
ّ
وانضم إليه ،فكان
من تأثر به وسام
ّ
أول ع ــرب ــي ي ـت ـخ ـ ّـرج م ــن «مــؤس ـســة
أنـطــونـيــو س ـتــرادي ـفــاري» اإليـطــالـيــة
ل ـص ـنــاعــة اآلالت ال ــوت ــري ــة .وأخ ـي ـ ّرًا،
انـ ـض ـ ّـم إل ـي ـه ـمــا ع ــدن ــان ال ـ ــذي تـعــلــم
بنفسه العزف على العود رغــم ميله
إل ــى االي ـق ــاع لـيـكـتـمــل ال ـثــاثــي ال ــذي
ي ـعــزف عـلــى أعـ ــواد مــن صـنــع وســام
نـفـســه .كــانــت الحفلة األول ــى للفرقة
ف ــي ب ــاري ــس ع ـ ــام  .2004ل ـك ــن م ــاذا
عــن أسـلــوب هــذا الثالثي الــذي حقق
ّ
لنفسه شهرة تخطت حدود فلسطني

والعالم العربي؟ ليس هناك من خط
مــوسـيـقــي م ـعـ ّـن يـتـبـعــونــه ،بــل نــوع
من اإلرادة التي تقودهم الى الحفاظ
على تــراث املوسيقى العربية ،على
ّ
يشجع مــن هــم ال ينتمون الى
نحو
ّ
ّ
ه ــذه الـثـقــافــة عـلــى ت ــذوق ف ــن الـعــود.
ي ـتــأثــر ال ـث ــاث ــي ب ــأن ـم ــاط مــوسـيـقـيــة
غربية أيـضــا ،إضــافــة الــى املوسيقى
الـعــربـيــة الـكــاسـيـكـيــة .يـتــأمـلــون في
الجاز والــروك وغيرهما من األنــواع.
ولكنهم فــي الــوقــت عينه يحرصون
عـلــى ع ــدم تـغـيـيــر هــويـتـهــم الـعــربـيــة
من أجل التقرب من السامع .بلوغهم
العاملية ال يعني اضطرارهم إلحداث
تغييرات لجهة ّ
جديتهم ومهنيتهم
ّ
فــي نقل هــذه الـهــويــة .فهم مـصــرون،
وف ـ ــق ك ـ ــام س ـم ـيــر فـ ــي تـ ــواصـ ــل مــع
«األخبار» على «أن ّ
تفرق جماهيرنا
بــن كوننا موسيقيني فلسطينيني،
ومــوسـيـقـيــن م ــن فـلـسـطــن مــدركــن
ضغط الهوية على اإلبــداع والثقافة.
ون ـحــن نــؤمــن ب ــأن ال ـفــول ـك ـلــور ليس
فقط مادة من املاضي ،بل هو املضي
في تأليف ما هو جميل حتى يصبح
ي ــوم ــا ب ـ ــدوره ف ــول ـك ـل ــورًا نـفـتـخــر بــه
ع ـنــدمــا ي ـف ــرض نـف ـســه ع ـلــى املـشـهــد
الثقافي».
للصمت مكانته في عمل هذا الثالثي
الـشـغــوف .وســط الزحمة املوسيقية
التي نعيشها في زمننا هذا ،لم يعد
فــي نظرهم أي وقــت للفنان للتروي
وس ـ ـمـ ــاع صـ ـ ــوت الـ ـصـ ـم ــت .بـحـســب
سـمـيــر «ال ـص ـمــت ب ــن ال ـن ـغ ـمــات هو
مــوس ـي ـقــى بـ ــذاتـ ــه» .م ــن أجـ ــل الـعـمــل
بجدية ،يتبع الثالثي طقسًا يقضي
باالنفراد في مكان مــا .كما يؤمنون
أن االرتـ ـ ـج ـ ــال مـ ــن أه ـ ــم أس ـ ــس ب ـنــاء
ال ـق ـط ـع ــة وع ـن ـص ــر املـ ـف ــاج ــأة أي ـضــا
يأتي للتحرر مــن انسيابية الجملة
التقليدية.
راف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـثـ ــاثـ ــي ال ـ ـشـ ــاعـ ــر م ـح ـم ــود
درويش طوال  12عامًا .جمعتهم معه
نـحــو  30حـفـلــة فــي أوروب ـ ــا والـعــالــم

العربي .قبل رحيله ببضعة أسابيع،
رافقوه للمرة األخيرة في إحدى املدن
الفرنسية .يصعب على املوسيقيني
ال ـثــاثــة الـتـعـبـيــر ع ــن ال ـعــاقــة الـتــي
رب ـط ـت ـه ــم بـ ــدرويـ ــش والـ ـعـ ـم ــل ال ــذي

عمل جديد لهم سيصدر في
النصف الثاني من العام الحالي
اق ـتــرن ب ـهــذه ال ـعــاقــة وح ـمــل عـنــوان
ّ
«ف ــي ظ ــل ال ـك ــام» .يـقـ ّـر سمير بأنهم
ـروا مــا سـيـتـفــوه بــه من
لـطــاملــا ا ّن ـت ـظـ ّ
ـي يـتـعـلــقــوا ب ـنــوع م ــن األم ــل،
ك ــام ك ـ ّ
إذ إنه مثل الثورة واإليمان بقدسية
أرض فلسطني.

على صعيد آخر ،ينكب الثالثي على
ت ــأل ـي ــف ب ــرن ــام ــج ج ــدي ــد بـ ــدأ الـعـمــل
عليه ويتوقع أن يصدر في النصف
الـثــانــي مــن ه ــذا ال ـعــام .كـمــا ستكون
له مشاركة ضمن فعاليات مهرجان
جـ ــرش الـ ــدولـ ــي  .2015أمـ ــا الـحـفـلــة
ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا املــوسـيـقـيــون الـثــاثــة
فــي «ميوزيك هــول» فــي بـيــروت بعد
غــد االثـنــن ،فتندرج فــي إط ــار دعــوة
ق ــدم ـت ـه ــا لـ ـه ــم م ــؤسـ ـس ــة «ي ــولـ ـي ــب»
املعنية بمجال التعليم .يقول سمير:
«ه ــذه ه ــي امل ــرة الـثــانـيـ ّـة ال ـتــي نــأتــي
فيها الى لبنان وأذكر أننا بكينا في
املــرة األولــى التي حطت بنا الطائرة
في مطار بـيــروت .كانت هــذه سابقة
بالنسبة إلينا ،نحن املعتادون على
ال ـت ـجــوال فــي كــل ب ـقــاع ال ـعــالــم .أذكــر
أن ـن ــي ق ـلــت ع ـلــى املـ ـس ــرح اع ــذرون ــي

إذا تلعثمت بــالـكــام أو فــي الـعــزف،
فأنا كالعاشق الــذي يلتقي حبيبته
ف ــي أول الـ ـح ــب ،ف ـيــرت ـبــك وي ـت ــوت ــر».
فــي الـلـقــاء الـثــانــي ،يعد الـثــاثــي بأن
يكون أقل ارتباكًا ،خصوصًا أنه على
موعد مع الحب« .سنبحر سويًا في
أعمالنا من ألبوم «مجاز» و»رندنة»
و»أسفار» وسنتذكر درويش ليشجو
بصوته وشعره ونتمنى أن تزورونا
فــي امل ــرة الـقــادمــة فــي قــدسـنــا املـحــرر
مـ ــن االح ـ ـ ـتـ ـ ــال» .واق ـ ــع ال ـث ـق ــاف ــة فــي
فلسطني يعتبره سمير ديناميكيًا
وغـنـيــا مـنــذ اح ـتــال األراض ـ ــي حتى
ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـج ــاالت.
ّ
«لـنـتــذكــر ال ـش ـعــراء وال ـك ــت ــاب الـكـبــار
أمـ ـث ــال م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،وسـمـيــح
ال ـقــاســم ،وابــره ـيــم ط ــوق ــان ،وغـســان
كـ ـنـ ـف ــان ــي ،وادوار سـ ـعـ ـي ــد ،وامـ ـي ــل
حبيبي وغيرهم كـثــر» .يشير أيضًا
إل ــى أس ـمــاء ملـعــت فــي م ـجــاالت فنية
أخرى كالسينما مثل إيليا سليمان،
وميشال خليفة ،ورشيد مشهراوي،
وهاني أبو أسعد ،ومي املصري ،وآن
مـ ــاري جــاســر وغ ـي ــره ــم ،وك ــذل ــك في
املوسيقى أمثال املؤلف الكالسيكي
ب ــات ــري ــك الم ـ ـ ــا ،والـ ـ ـف ـ ــرق وامل ـغ ـن ـيــن
وامل ــؤلـ ـف ــن ال ـش ـب ــاب املـ ـع ــروف ــن فــي
ال ـع ــال ــم .وي ـض ـيــف أن ظـ ــروف الـقـمــع
ّ
وال ـح ـيــاة الـصـعـبــة هــي مــا يــولــد في
ال ــواق ــع حــاجــة داخـلـيــة ال ــى التعبير
واالبـ ـ ـ ــداع« .ال ـح ــرك ــة املــوس ـي ـق ـيــة في
ف ـل ـس ـطــن ال تـ ـه ــدأ وعـ ـ ــدد ال ـتــام ـيــذ
امل ـن ـت ـس ـبــن إلـ ــى م ـع ــاه ــد املــوس ـي ـقــى
كبير .أصبحت الثقافة هي املتنفس
ال ــوح ـي ــد ل ــأم ــل ول ـل ـم ـقــاومــة أي ـضــا،
م ـق ــاوم ــة الـ ــواقـ ــع امل ــري ــر واالحـ ـت ــال
البغيض .ومــا ينقصنا هــو صناعة
املــوس ـي ـقــى ب ـمــا ف ـيــه اإلنـ ـت ــاج الـفـنــي
والتسويق والترويج».
«تــريــو ج ـب ــران» 21:00 :مـســاء االث ـنــن 6
نيسان (أبريل) ـ ـ «ميوزك هول» (ستاركو)
ـ للحجز01/999666 :

سمير جبران :بيروت معشوقة محمود درويش
باريس ـ محمد الخضيري
خــال جولة فنية كــان «تــريــو جبران»
يقوم بها في الجنوب الفرنسي ،التقت
«األخبار» بسمير جبران ،فكان هذا الحوار:
■ أنتم اآلن في جولة في الجنوب الفرنسي.
هل العزف لجمهور غربي مختلف؟
حــن يـعــزف امل ــرء داخ ــل وط ـنــه ،فذلك
هـ ــو امل ـخ ـت ـب ــر ل ـن ــؤك ــد أنـ ـن ــا مـ ــن تـلــك
األرض .أم ــا ح ــن ن ـعــزف ف ــي ال ـغــرب،
ُ
فــا ن ـغ ـ ِّـرب ،بــل نـحــافــظ عـلــى الـهــويــة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي مــوسـيـقــانــا ألن ال ـغــرب
يـ ـفـ ـض ــل ه ـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف إلـ ــى
حـضــارات أخ ــرى .بــدأت تجربتنا في
فرنسا منذ  12سنة .قد يكون أسهل
عـلــى الـجـمـهــور ال ـغــربــي أن يستقبل
املــوسـيـقــى أكـثــر مــن ال ـغ ـنــاء .بدايتنا
كانت بطريقة متواضعة ولكن ّ
قدمنا
ّ
ستة ألبومات من حينها ،واآلن نحقق
م ــن أك ـث ــر امل ـب ـي ـعــات ك ـمــا ه ــي ال ـحــال
مــع ألـبــوم «مـجــاز» .جمهورنا فــي كل
بلد هــو جمهور محلي ويتفاعل مع
موسيقانا على طريقته.
■ الــوصــول إلــى سمعة دولـيــة مــر بالكثير
من املتاعب ،حدثنا عن ذلك؟
كـثـيــرون يـعـتـقــدون أنـنــا وصـلـنــا إلــى
ال ـعــامل ـيــة ألن ـن ــا انـطـلـقـنــا م ــن فــرنـســا
ك ــأن ـه ــا امل ـ ـكـ ــان األسـ ـ ـه ـ ــل .ه ـ ــذا خ ـطــأ،

ً
فــامل ـنــاف ـســة ه ـنــا ت ـف ــرض ع ـم ــا أكـبــر
ليفرض نفسه في الساحة الفرنسية.
لكن فرنسا في املقابل تعطي إمكانات
لـ ـلـ ـمـ ـب ــدع مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إدارة أع ـ ـمـ ــال
وت ـحــافــظ ع ـلــى خـصــوصـيـتــه الفنية
والثقافية.
■ لكن ماذا عن بداياتكم في الناصرة التي
تحمل رمزية كبيرة؟
ال ـ ـنـ ــاصـ ــرة وف ـل ـس ـط ــن م ـ ـكـ ــان م ــؤث ــر
وخصب للكثير من الفنانني .املشهد
الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ال ــداخ ــل وص ــل إلــى
الـعــاملـيــة مــع إيـلـيــا سليمان واملمثلة
ه ـ ـيـ ــام عـ ـ ـب ـ ــاس ،ومـ ـحـ ـم ــود دروي ـ ــش
ً
مـ ـث ــا .ال ـع ـم ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ي ــزال
فــرديــا .مــا ينقصنا فــي فلسطني هو
وجود الصناعة املوسيقية .الفنانون
موجودون ،لكن ينقصنا اإلنتاج.
■ كان الغناء إذا طريقة للمقاومة؟ مقاومة
الضغط اليومي واالحتالل...
ن ـحــن م ــن عــائ ـلــة مــوسـيـقـيــة ووالـ ــدي
ص ــان ــع آالت عـ ـ ــود .وج ــدن ــا أنـفـسـنــا
تحت احتالل املوسيقى ،وهــذا أجمل
اح ـتــال .لكن بما أنـنــا فلسطينيون،
صـ ــارت املــوس ـي ـقــى أو ال ـث ـقــافــة ج ــزءًا
كبيرًا من مقاومة االحتالل .كان مهمًا
أن تثبت موسيقاك ولغتك وثقافتك،
وت ــؤك ــد أنـ ــك جـ ــزء م ــن هـ ــذه األرض،
ومــن ذلــك الـتــراب ،ومــن تلك الشجرة.

املــوسـيـقــى ج ــزء م ــن مـقــاومـتـنــا .لكن
نحلم أيضًا بأن نكون فنانني أحرارًا.
نحن نــدرك مــدى ضغط الهوية على
الثقافة .يجب أن يكون الفنان مدركًا
هـ ــذا ال ـض ـغ ــط ،فـيـنـتــج ث ـقــافــة تـغــذي
روحه ،وإبداعه أيضًا.
■ آلة العود ميراث عائلي لكم ،ماذا تفعلون
لتطوير هذا العزف؟
امليراث كلمة جميلة لكنها قد تحيل
أي ـضــا عـلــى الـفــولـكـلــور .والـفــولـكـلــور

جميل لكن ال
ضغط الهوية
ً
ينبغي أن يكون قاتال
ال يجب املـســاس بــه ،لكن ال يجب أن
نـعـيــد ف ـقــط م ــا أن ـتــج ســاب ـقــا وإال قد
نتحنط فــي أشـكــال سابقة .أن تؤلف
الـيــوم قطعة موسيقية جـيــدة ،يعني
أن ت ـك ــون ي ــوم ــا م ــا ف ــول ـك ـل ــورًا .نحن
نبحث اآلن عن تأليف ما هو جديد،
ففرقتنا تــؤلــف عــزفــا جــديـدًا بطريقة
جديدة.
ُ
■ الثالثي جبران إخوة .أخ ّوة الدم ،هل لها
امتداد إلى آلة العود؟

أنــا أكبر اإلخــوة .وســام شقيقي وهو
األوسط ورث مهنة رائعة ،فهو الجيل
الــرابــع من صناع العود في عائلتي.
وهو تعلم صناعة العود عن والــدي،
ولكنه أكـمــل هــذه الــدراســة فــي معهد
يـعــد مــن أه ــم مـعــاهــد صـنــاعــة اآلالت
في إيطاليا .بهذا ،يكتمل الجنون في
العائلة .فنحن ثالثة إخوة ،وأعوادنا
أي ـضــا ثــاثــة إخ ــوة يصنعها وس ــام،
وهكذا نحن ستة أشقاء على املسرح
نلهو ونلعب ،نقرأ ونلعب معًا ،فنحن
ن ــدرك أن ــه حــن تـخـلــو املــوسـيـقــى من
املتعة ال قيمة لها.
■ بــالـعــودة إلــى املرحلة الـتــي رافقتم فيها
محمود درويش ،ما هو تأثيره فيكم؟
طبعًا محمود درويش كان له التأثير
األكـ ـ ـب ـ ــر ف ـ ــي ث ـق ــاف ـت ـن ــا م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
املضمونية والفكرية عندما يقول لنا
ال تكونوا الضحية وال تكونوا البطل.
واحــرصــوا على أنــه حــن يصفق لكم
الـجـمـهــور ملــا أنـتــم عليه فــي صناعة
امل ــوس ـي ـق ــى ،ال ك ــأب ـط ــال أو ض ـحــايــا،
ف ـه ـك ــذا ف ـق ــط ت ـخ ــدم ــون ال ـق ـض ـيــة .أن
تـقـضــي ال ـس ــاع ــات واأليـ ـ ــام والـسـنــن
م ـ ــع ش ـخ ـص ـي ــة ع ـ ـمـ ــاقـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ٌـر ك ــان
يغذينا روحانيًا .علمنا شفافية في
املوسيقى لم نعرفها من قبل .علمنا
درويـ ـ ــش أن اإلب ـ ـ ــداع صـ ـ ــادق .علمنا
ك ـيــف ن ـحــب ال ــوط ــن م ــن خـ ــال كــأس

نبيذ ،أو عيون امرأة ،وعلمنا الحرية
الفردية والعامة.
■ ال ــراح ــل ك ــان ي ـنــزعــج أح ـيــانــا الخ ـت ــزال
تجربته الشعرية في املقاومة؟ هل يحدث
هذا معكم؟
جاءت مرحلة وصف فيها باملقاومة،
فتمرد عليها ّ ،ألنــه شاعر كوني .كنا
محظوظني بأننا تعرفنا إليه في هذه
املرحلة .ضغط الهوية جميل لكن ال
ً
ينبغي أن يكون قاتال .أرفض عبارات
موسيقي مقاوم ،أو ملتزم.
■ اآلن تستعد الـفــرقــة إلح ـيــاء حـفـلــة في
بيروت ،ما الذي أعددتموه لجمهور املدينة؟
هــذه زيــارتـنــا الثانية لـبـيــروت .جلنا
ال ـع ــال ــم ك ـل ــه ،ل ـكــن بـ ـي ــروت مـعـشــوقــة
م ـح ـم ــود دروي ـ ـ ـ ــش .لـ ـه ــذا س ـن ـت ـبــادل
أجـمــل الـحــب مــع معشوقتنا بـيــروت.
سـ ـنـ ـق ــدم أجـ ـم ــل مـ ــا ل ــديـ ـن ــا ،س ـن ـقــدم
قلوبنا .ألن بـيــروت هــي ضـفــاف هذا
العالم العربي.
■ واملقبل؟ تؤلفون ألبومًا جديدًا؟
ألفنا فــي السنتني األخيرتني الكثير
مــن موسيقى األف ــام وه ــذا مــا يأخذ
الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ونـ ـلـ ـن ــا ج ـ ــوائ ـ ــز مــوس ـي ـقــى
ت ـص ــوي ــري ــة ع ــن ف ـي ـل ـمــن أوروب ـ ـيـ ــن.
أص ـعــب ش ــيء ف ــي إص ـ ــدار أل ـب ــوم هو
إي ـج ــاد عـ ـن ــوان .األك ـي ــد أن ـنــا سننتج
ألبومًا في بداية السنة املقبلة.

