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ثقافة وناس

موسيقى

بشار زرقان جلسة سمر مع «حالج األمل»
في بيئة ّ
محملة
بالموروث اإليقاعي
الصوفي ،ولد
الموسيقي والمطرب
السوري .غنى الشعر
الحديث مع بدر شاكر
السياب ،ومحمود
درويش ،وطاهر رياض،
وأيضًا الصوفي مع
الحالج ،ورابعة العدوية،
وأبو حيان التوحيدي،
وابن الفارض .أمسيته
الليلة في «بابل» بدعوة
من «نادي لكل الناس»،
تضميد لجراح سوريا

الرا مالعب
تـمـيــز املــوسـيـقــي وامل ـط ــرب ال ـســوري
بـشــار زرق ــان بكسر تقاليد التأليف
الـ ـغـ ـن ــائ ــي ال ـ ـع ـ ــام .لـ ــم يـ ـلـ ـت ــزم قــال ـبــا
معينًا في معظم أعماله .ترك الكلمة
ال ـش ـع ــري ــة تـ ـح ــدد ال ـل ـح ــن وامل ـق ــاط ــع
ب ـح ـســب ال ـج ـم ــل ال ـت ـع ـب ـيــريــة .ي ـقــول
لنا عشية حفلته الليلة في «مسرح
بــابــل»« :هناك مقاطع شعرية ّ
أحس
ب ــأن مــوسـيـقــاهــا فــي الـكـلـمــات ،لذلك
ل ــم أس ـت ـطــع أن أض ـيــف إل ـي ـهــا ســوى
اإللقاء» .ال بل يعطي الكلمة الحق في
تحديد القالب اإليقاعي أحيانًا .نرى
فــي «أن ــا مــن أه ــوى» لـلـحــاج ،إيـقــاع
ال ـل ـغــة ف ــي أق ـ ــوى ح ــاالت ــه ،إذ يقطع
ض ــاب ــط اإلي ـ ـقـ ــاع ض ــرب ــات ــه بـحـســب
حركات النص ،فيأتي اإليقاع مركبًا
وف ــق ض ـغــط ال ـك ـل ـمــة« :ف ـْمــا ل ــي ُبـ ْـعـ ٌـد
ّ
َب ْع َد ُب ْع ِد َك َب ْع َدمـ ـ ــاَ ّ ،تـ َي َّقـن ُت ُأن القرب
والـ ُـب ـعــد واح ـ ــد .وإن ـ ــي وإن أ ْه ــج ــرتُ
ِ
فـ َـ ــال ـ َـه ـ ْـج ـ ُـر صــاح ـب ـ ــي ،وك ـي ــف يـصـ ّـح
ُ
والح ّب واحد» .منه نتذكر كم
الهجر
أثرت طبيعة اللغة العربية على تنوع

ً
اإليقاع الشرقي «السنكوبي» نسبة
إلــى نظيره فــي التقاليد املوسيقية
الـعــاملـيــة« .نـ ــادي لـكــل ا ًل ـن ــاس» يقدم
«ح ـ ـ ــاج األمـ ـ ـ ــل» ن ـس ـب ــة إل ـ ــى أغ ـن ـيــة
«ح ــاج الــوقــت» الـتــي نظمها طاهر
ريـ ـ ــاض م ــن وح ـ ــي ال ـ ـحـ ــاج .أمـسـيــة
يحييها بشار زرق ــان وفرقته اآلتية
مــن دم ـشــق الـلـيـلــة فــي ب ـي ــروت .ولــد
م ـغ ـنــي الـ ـح ــاج ف ــي ح ـ ــارة الـشـيـخــة
مـ ــريـ ــم ف ـ ــي دمـ ـ ـش ـ ــق ،حـ ـي ــث ال ـ ـتـ ــراث
الـ ـص ــوف ــي ال ـ ـ ــذي ي ـن ـب ــض ب ــاإلي ـق ــاع
خــال حلقات الــذكــر والـحـضــرة مثل
«يا أولي األلباب»« ،اقـ ًـرأ» وغيرهما.
جاءت موسيقاه مطبعة بهذا التراث
مــن حيث الكلمة واللحن« :ال أعتبر
ً
ال ـش ـعــر ال ـصــوفــي قــدي ـمــا .أرى مـثــا
ّ
أن ه ـنــاك مـعــانــي قــريـبــة م ــن الـنــاس
وال تحتاج إلــى قاموس لفهمها في
ـارض (-1181
قـصـيــدة عـمــر اب ــن ُال ـف ـ
ْ
ُ ّ
ّ َ ُ
تلفي،
« )1235قلبي يحدثني بأنك م ِ
َ
َ
ْ
ْ
ـرف.»...
روح ــي ف ــداك عــرفــت أم لــم ت ـع ـ ِ
عالقة موسيقى زرقان بالكلمة كانت
منفتحة على كل التالوين واملدارس.
ه ـ ـكـ ــذا ،غـ ـن ــى الـ ـشـ ـع ــر الـ ـح ــدي ــث مــع

ب ــدر شــاكــر ال ـس ـيــاب (،)1964-1926
وم ـح ـم ــود درويـ ـ ــش (،)2008-1941
وطاهر رياض ( ،)1956والصوفي مع
الحالج ( ،)922-858ورابعة العدوية
( ،)796-717وأب ــو حـيــان التوحيدي
( )1023-922واب ــن ال ـفــارض (-1181
 .)1235يقول« :الرهبة التي انتابتني
ُ َ
ُ َ
ـت
حــن ٌ ق ــرأت « ْه ــذا ه ـ َـو اس ــم ــك ...قــالـ ِ
َ
امـ ــرأة ،وغــابــت فــي املــمـ ِّـر الـلــولـبـ ِّـي»...
كانت تشبه رهبتي حني كنت أشاهد

تسيطر مقامات العجم،
النهوند والحجاز على موسيقاه
الصوفية والدنيوية
حلقات الذكر والحضرة في صغري».
في رصيده أربع أسطوانات متباعدة
زم ـن ـيــا فـيـمــا ن ــرى ف ــرق ــا ف ــي تـعــاطـيــه
ً
م ــع أع ـم ــال ال ـش ـع ــراء .م ـث ــا ،تختلف
ال ـت ــرج ـم ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة فـ ــي أغ ـن ـي ــات
«قمر على بعلبك ودم على بيروت»
( ،)1983و«سـقــط الحصان» (،)2008
ث ـ ــم «ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت أج ـ ـل ـ ــس» ()2010

ّ
ملحمود دروي ــش .يشدد هنا على أن
عـلـيـنــا كـمـلـحـنــن أن ن ـن ـضــج لنصل
ّ
ونطور بعد ذلك
إلى مستوى النص،
عالقتنا بأعمال الشاعر .خبرته في

سوريا الموت
المجاني
يشير بشار رزقان إلى أنه ال
يستطيع أن يترجم انفعاالته
الحياتية فورًا في الموسيقى.
يقول« :ما يحصل في سوريا يحتاج
وقتًا لينصهر في وجداننا ،ويدخل
إلى المطبخ الداخلي ليخرج مادة
موسيقية صادقة ،وال أعرف ماذا
ستكون مادتي .أنتظرها بهدوء
ألنني عاجز عن تقديم عمل
يترجم الموت المجاني والتشريد».

«مسرح الصوت» أسهمت في إعطائه
منظورًا ثالثيًا في التوظيف الصوتي
حيث «بعد القصيدة ،وبعد الحركة
ً
وب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـص ـ ــوت ال ـ ـغ ـ ـنـ ــائـ ــي» .مـ ـث ــا،
ي ـت ـن ــاول «جـ ــداريـ ــة» درويـ ـ ــش بـثــاث
قـ ــراءات ،أولـهــا جمالية ،فموسيقية،
فمسرحية .يبحث بعد ذلك في كيفية
ت ــوظ ـي ــف ال ـ ـثـ ــاث فـ ــي سـ ـي ــاق واحـ ــد
لنهاية واحدة« ،أريد أن أحيا .»...نعم،
نتكلم هـنــا عــن «ال ـج ــداري ــة» ()2002
ال ـ ـتـ ــي ب ـق ـي ــت ف ـ ــي خ ـ ــان ـ ــةٍ م ـن ـف ـص ـلــة،
لـيـعـتـبــرهــا املـغـنــي وامل ـم ـثــل ال ـســوري
ص ـف ـق ــة ك ـ ـبـ ــرى ل ـل ـع ـم ــل امل ــوسـ ـيـ ـق ــي،
فافتتح بها «مهرجان جرش الدولي»
و«م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ــربـ ـي ــع» ال ـث ـق ــاف ــي فــي
البحرين.
«ف ــالـ ـن ــص ي ـح ـم ــل دالالت ش ـع ــري ــة،
م ـس ــرح ـي ــة وم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة .هـ ــو ن ـ ٌـص
مـشــاكــس فــي الـكـلـمــة ال ـتــي تنسحب
على جنون وإبداع الشاعر» .صداقة
متينة جمعت درويـ ــش وزرق ـ ــان ،إذ
افتتح شاعر األرض «دارة الفنون»
ال ـتــي أسـسـهــا زرقـ ــان ف ــي ب ــاب تــومــا
ً
فضاء
في دمشق القديمة عام ،2006
لحوار املبدعني وورشــات العمل في
مختلف فنون العرض والكتابة.
مـ ـق ــامـ ـي ــا ،ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى م ــوس ـي ـق ــاه
الصوفية والدنيوية ،مقامات العجم،
النهوند والحجاز .مقامات مرنة (غير
زلزلية) تستطيع لعبها آالت غربية
كــال ـب ـيــانــو وال ـك ــاري ـن ــت إلـ ــى جــانــب
آالت أخ ــرى يدخلها لتعطي هجينًا
صــوف ـيــا كــال ـبــزق والـ ـن ــاي وال ـق ــان ــون.
لكننا نسمع أيضًا الهزام الشرقي في
أعمال مثل «يا هذا» ،شعر أبو حيان
التوحيدي في أسطوانة «حالي أنت»
ال ـت ــي يـسـتـهـلـهــا ع ـل ــى م ـق ــام الـ ـه ــزام.
ويقترب من نفسه في «مالي جفيت»،
ح ـيــث نـتـلـ ّـمــس شـخـصـيــة موسيقية
فريدة ،بل نرى إحدى أجمل املقاربات
املــوس ـي ـق ـيــة ال ـت ــي ت ـعــاطــت م ــع شعر
ال ـ ـحـ ــاج ال ـ ـ ــذي تـ ـن ــاول ــه الـ ـع ــدي ــد مــن
املوسيقيني والفنانني العرب منهم أم
كلثوم ،مرسيل خليفة ،جاهدة وهبه،
ظ ــاف ــر ي ـ ــوس ـ ــف ...ف ــي ح ـف ـلــة «ب ــاب ــل»
ال ـل ـي ـل ــة ،س ـن ـس ـت ـمــع إل ـ ــى مـ ــا هـ ــو مــن
ألحان زرقان وغنائه بمشاركة ميرنا
ق ـس ـيــس ف ــي أم ـس ـي ــة ي ـص ـف ـهــا بــأنـهــا
تحاكي الشعب السوري الــذي يحلج
األمـ ــل عـلــى درب اآلالم ال ـتــي سلكها
الحالج واملسيح.
حفلة بشار زرقــان 20:30 :مساء اليوم ـ
«بابل» (الحمرا) .لالستعالم01/343101 :

مقاومة

أميمة الخليل ومروان مخول يستنهضان ضمير فلسطين
عبدالرحمن جاسم
أط ـل ـق ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أم ـي ـمــة
الـ ـخـ ـلـ ـي ــل وال ـ ـشـ ــاعـ ــر مـ ـ ـ ـ ــروان م ـخ ــول
(م ـ ــن ّ الـ ــداخـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي امل ـح ـتــل)
مـ ـغ ــن ــاة «خ ـط ـب ــة األحـ ـ ـ ــد» (ٍSunday
 )Sermonوكـ ــانـ ــت امل ــوس ـي ـق ــى ملـ ــراد
خ ـ ــوري واإلخ ـ ـ ـ ــراج (ك ـف ـي ــدي ــو كـلـيــب)
ل ـع ـن ــان ق ـ ّي ــم وس ـ ــري ب ـ ـشـ ــارات .ت ــدور
فكرة املغناة حــول «تحفيز» الشباب
املـسـيـحــي وغ ـيــر املـسـيـحــي م ــن أبـنــاء
ج ـن ـيــد فــي
األقـ ـلـ ـي ــات ع ـل ــى رفـ ــض ال ـت ـ ً
الجيش الصهيوني ،مــازجــة أسلوبًا
بني الشعر امللقى الــذي يؤديه مخول
بـطــريـقـتــه امل ـم ـي ــزة ،وال ـغ ـن ــاء الـشـجــي
الذي تمتاز به أميمة.
«طوبى ملن حمل السالح بوجه إمته/
وخـ ــان ك ـتــابــه ال ـس ـل ـمــي /ك ــي تحميه
دولته /من اإلســام يرعبه ،وترهبه/

جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ـ ٌ
ـات مـ ـت ــى فـ ـتـ ـش ــت داخـ ـلـ ـه ــا/
وداعـشـهــا /تجد أعــداء هــا صناعها/
بــاســم الـنـبــي مـحـمــد .طــوبــى ملــن خــدم
ال ـ ــذي سـ ــرق الـ ـب ــاد وغ ـ ّـي ــر األحـ ـ ــوال/
م ـ ــن آرام بـ ــذرت ـ ـنـ ــا /وف ـ ــي الـ ـش ــري ــان
ـرب بــا بـطـيــخ /جئنا
ســريــان /بــا ع ـ ٍ
مسيحيني مــن زحـ ـ ٍـل /وم ــن مريخها
ن ــزل ــت م ـج ــوس األرض بــال ـبــان ـجــي».
تختصر هــذه األب ـيــات قــوة القصيدة
وعـمــق الــرؤيــة والـفـكــرة وراء مــا يريد
مخول قوله؛ فهو يلمس الفكرة التي
يعيشها بـعــض مـسـيـحـ ّـيــي فلسطني
ويـسـتـثـمــرهــا ال ـعــدو الـصـهـيــونــي في
دفـعـهــم لــانـضـمــام إل ــى جـيـشــه؛ فهم
«ليسوا عــربــا ،بــل ســريــان» ،و»الـعــرب
يكرهونهم ،واملسلمون يكرهونهم».
يـ ــرفـ ــع م ـ ـخـ ــول م ـ ــن دق ـ ـ ــة الـ ـلـ ـغ ــة ع ـبــر
«نـبـضــه» اللفظي وطريقته الخاصة
في إلقاء كلماته .حني نسأله ،يعترف

ّ
بــأنــه شــاعـ ٌـر ح ــاد ،مضيفًا« :قــد أكــون
شــاعـرًا حــادًا وصــدامـيــا ،ربما نشأتي
ف ــي ب ـي ـئــةٍ ري ـف ـيــة ف ــي الـجـلـيــل األع ـلــى
جعلتني أقرب إلى الطبيعة بصورتها
األولى املباشرة.
أنــا أكـتــب عــن قضايا محيطة بــي ،إذ
أشعر بذلك التمييز العنصري ضدنا،

ّ
مغناة تحث األقليات إلى
رفض التجنيد الصهيوني

وبالواقع املوجع ،فحياتنا في الداخل
الفلسطيني قاسية ،نحن نقاتل يوميًا
ألجل وجودنا وهذا ربما ما يجعلنا
الخليل،
هكذا» .هذا األمر جذب أميمة
ّ
ف ـهــي ت ـخ ـبــرنــا بــأن ـهــا ش ـع ــرت بــأن ـهــا
«راح ــت بنفسها إل ــى فلسطني» حني
سـمـعــت ق ـصــائــده لـلـمــرة األولـ ــى عبر

صديقهما املشترك املحامي املعروف
ج ـ ـ ــواد ب ــول ــس ال ـ ـ ــذي ح ــدث ـه ــا ل ـل ـمــرة
األول ـ ــى ع ــن م ـ ــروان م ـخــول ورغـبـتـهــم
كـفـلـسـطـيـنـيــن ب ــال ـع ـم ــل م ـع ـهــا عـلــى
أغنية تجمعهما معًا.
جمهور خاص
إلى
إذًا ،تتوجه املغناة
ٍ
كما يبدو للوهلة األولــى ،لكن مــروان
يصر على أنها موجهة للجميع .من
خ ــال الـكـلـيــب الـ ــذي ي ــراف ــق األغ ـن ـيــة،
«حاولنا أن ّ
األغنية من الجميع،
نقرب
ً
ونجعل الصورة مرادفة للكلمة ،مهما
كان ثقل الكلمة وصعوبتها .فأنت ال
ت ــرى مـشــاهــد تشفيقية ف ــي الـكـلـيــب،
ن ـحــن ع ـنــدنــا أك ـثــر م ــن أل ــف س ـنــة من
الـحـضــارة لتقريب الـصــورة وجعلها
للجميع».
لكن هــل واجـهــا –أي أميمة وم ــروان-
أثناء صناعة األغنية أي نقاش حول
طبيعة كلمات األغنية ذاتـهــا؟ تشير

ّ
أمـيـمــة إل ــى أن ــه مـنــذ الـبــدايــة «قـلــت له
أال ي ـح ــذف أي م ـق ـطـ ٌ ٍـع م ــن الـقـصـيــدة
األصلية ،فهي جميلة كما هي ،وإذا ما
تضايق ٌ
أحد من أي جملةٍ فيها ،فهي
مشكلته ،فنحن يجب أن نقول األشياء
كما هي».
م ــاذا ع ــن اخ ـت ـيــار أمـيـمــة لـلـمـشــاركــة؟
يشير مخول إلــى أن اختيارها «كــان
جماعيًا مــن فناني الــداخــل العاملني
ً
ع ـلــى املـ ـش ــروع ،ل ـثــاثــة أسـ ـب ــاب :أوال
إي ـمــانــا مـنــا أن ـهــا ص ــوت مـهــم وبعيد
عن الترويج اإلعالمي الذي ال يعتمد
ع ـلــى امل ــوه ـب ــة ،ثــان ـيــا ألن ـه ــا صــاحـبــة
تــاريــخ فــي الـنـضــال وانـســانــة ملتزمة
بقضايا شعبها ومحيطها املـجــاور،
وثالثًا لتاريخها الطويل والحافل مع
ً
الـقـضـيــة الفلسطينية؛ فـضــا عــن أن
وجود أميمة في العمل إلضفاء طابع
عربي على العمل».

