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ثقافة وناس

ثقافة وناس

موسيقى في وقت قد تشكل الظروف الصعبة الراهنة رادعًا أمام الموسيقيين تحول دون إصدار أعمالهم،
ّ
ّ
متحديًا العوائق،
أصر الموسيقي اللبناني بشار خليفة على تقديم أسطوانته الجديدة  On/Offأخيرًا،
ومدركًا أن المستقبل قد ال يكون بالضرورة أفضل

في :On/Off
خليفة
بشار
ً
الموسيقى مرآة لواقعنا اإلنساني
ال يمكنني أن أنتظر ألسباب تجارية
الــوقــت امل ـنــاســب ،ألن ـنــا ال ن ـعــرف ما
يخفيه الغد ،وقد يكون أسوأ .كل ما
أفعله اليوم ،إن كانت حفلة أو حتى
مقابلة ،ينبغي أن أعيشه بالكامل.
علينا العمل بقوة وليس بأقل جدية
بسبب الظروف».
األل ـبــوم مـلــيء بالحنني والــذكــريــات،
يتأرجح بني األغنيات الهادئة ،وتلك
امل ـحـ ّـم ـلــة بـ ــاألصـ ــوات اإلل ـك ـتــرون ـيــة،

ساندرا الخوري
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور خـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات عـلــى
إطالق «يا بلد» ،يعود بشار خليفة
ل ـي ـس ـ ّـج ــل ألـ ـب ــوم ــا خ ــامـ ـس ــا ،أش ـب ــه
بتحية أو صرخة حب كما يسميها
إلى بلده وذكرياته .األلبوم الحميم
والشاعري ّ
تم العمل عليه بالكامل
تقريبًا في منزل آل خليفة العائلي
ال ـج ـب ـلــي .ل ــم ي ـكــن املــوس ـي ـقــي يعلم
أن م ـج ـي ـئــه لـلـتـسـجـيــل ف ــي ل ـب ـنــان،
س ـي ـكــون وس ــط مــوجــة ال ـت ـظــاهــرات
وال ـث ــورة الـتــي انطلقت فــي تشرين
األول (أكـتــوبــر) مــن الـعــام املنصرم.
ول ـكــن ذل ــك لــم يـكــن عــائـقــا أمــامــه أو
أمام الفريق التقني الذي استقطبه
من فرنسا .وكــان عنوان On/ OFF
ش ـبــه بــدي ـهــي ف ــي أج ـ ــواء االن ـق ـطــاع
امل ـت ـك ـ ّـرر ل ـل ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي خــال
ال ـن ـه ــار ،وه ــو أي ـضــا ع ـن ــوان إح ــدى
أغ ـن ـي ــات األلـ ـ ـب ـ ــوم .ال ـع ـم ــل ال ـجــديــد
ي ـت ـض ـ ّـمــن  11م ـق ـط ــوع ــة ،مـعـظـمـهــا
تأليف أصلي ،باستثناء استعادتي
«يا هوا بيروت» لفيروز وL’amour
( à plusieursآن س ــوري ــل) .نـســألــه
ّ
إن ك ــان قــد فــكــر فــي األغ ـن ـيــات التي
سيتضمنها العمل قبل املجيء إلى
لبنان أو أن الظروف لعبت دورًا في
التأليف ،فيجيبنا« :أع ــرف مسبقًا
ً
تــاريــخ تسجيل األغ ـن ـيــات إج ـمــاال،
ول ـكــن ال أع ـ ّـده ــا مـسـبـقــا .أح ــب تــرك
الباب مفتوحًا لألفكار واألحاسيس
وق ــت الـتـسـجـيــل .كــانــت ل ـ ّ
ـدي بعض
ّ
األف ـ ـكـ ــار ول ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـك ــن مـ ـح ــددة.
فكنت أحيانًا أرغب في تأليف أغنية
هادئة وأحيانًا أخرى أردت الغوص
في الذكريات .أملك األفكار واأللوان
واألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس .وأحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا ب ـعــض
األلحان أو آالت معينة».
ف ــي األلـ ـب ــوم أغ ـن ـيــة ت ـع ــود إل ــى عــام
 ،2017وهـ ـ ــي دويـ ـ ـت ـ ــو س ـ ّـجـ ـل ــه مــع
املغني الفرنسي الراحل كريستوف،
بناء على اقتراح من إذاعــة فرنسية
قـ ـض ــى ب ـت ـس ـج ـي ــل أغـ ـنـ ـي ــة م ـ ــع مــن
يــريــد .لــم تـصــدر إال  200نسخة من
األغنية على «فينيل» ،ولكنه رغب
ف ــي إع ـط ــائ ـه ــا امل ــزي ــد م ــن امل ـســاحــة
والحياة ،فشعر أن مكانها سيكون
مناسبًا في األلبوم .أما أغنية فيروز
«هوا بيروت» ،فاكتشفها في كتاب
مل ـيــا زي ـ ــادة «ي ــا ل ـيــل ي ــا ع ــن» ال ــذي
يحكي عن الثقافة العربية في القرن
العشرين وعن ّ
تميزها في السينما
وال ـ ـش ـ ـعـ ــر وامل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى .وي ـ ـشـ ــرح
خـلـيـفــة« :ال ـك ـتــاب ينتهي مــع بــدايــة
الحرب األهلية في لبنان .كأن الفترة
الــذه ـب ـيــة تـنـتـهــي م ــع ح ــرب لـبـنــان.
وتصف في الكتاب حفلة فيروز في
ال ـ «أوملـبـيــا» عــام  1975حيث تــؤدي
األغ ـن ـي ــة .ه ــي أش ـب ــه ب ـصــرخــة حـ ّـب
لـلـمــديـنــة .ب ـيــروت مــديـنـتــي وول ــدت
فـيـهــا .أح ــب دائ ـم ــا أن أض ـيــع فيها.
اسم بيروت يعني لي الكثير .عندما
أل ـف ـظــه ،أش ـع ــر ب ــأم ــور ف ــي ج ـســدي.
هــي صــرخــة ح ـ ّـب للمدينة الـتــي ما
ُ
زالت تدمر وتحية لتاريخ الرحابنة
وفـ ـ ـي ـ ــروز الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـل ــون ب ـي ــروت
أيضًا».
ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة تـ ـسـ ـجـ ـي ــل األل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوم ك ــان ــت

األلبوم مليء بالحنين
والذكريات ،يتأرجح بين
األغنيات الهادئة ،وتلك
ّ
المحملة باألصوات
اإللكترونية ،وبعض
الموسيقى التقليدية

بشار خليفة:
ّ
يتضمن
األلبوم
 11مقطوعة،
معظمها
تأليف أصلي،
باستثناء
استعادتي لـ
«يا هوا بيروت»
لفيروز و
L’amour à
( plusieursآن
سوريل)

م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـ ــدء املـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات.
وعـ ـن ــدم ــا حـ ـ ــان وقـ ـ ــت املـ ـ ـج ـ ــيء ،ب ــدأ
ّ
الفنان يتساءل إن كان سيتمكن من
فعل ذلــك .لكن الفريق الفرنسي كان
متحمسًا .يروي خليفة« :وصلنا في
كانون األول (ديسمبر) ،بعد شهرين
على بدء الثورة ،وكان االقتصاد بدأ
ي ـن ـه ــار .ك ـنــا م ـن ـعــزلــن ف ــي الـضـيـعــة
ولـكـنـنــا كـنــا نـشـعــر بــاألس ـعــار الـتــي
تتغير وبمشاكل الكهرباء .املوسيقى
هــي حـجــة أيـضــا للتعبير عــن حياة
امل ـ ـ ــرء .ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد ج ـ ــزء م ــن حـيــاتــي
وحقيقتها .كبرت في الـخــارج ولكن
من حفلة إلــى حفلة ومــن مدينة إلى
أخ ــرى ،أشـعــر أنـنــا نحمل هــذا البلد
فــي الــرحــات وامل ـســرح ،بإيجابياته
وسلبياته .أشعر أن املوسيقى حجة
لـيـصــل ال ـنــاس بعضهم إل ــى بعض.
هـ ــي وسـ ـيـ ـل ــة تـ ــواصـ ــل ب ـي ـن ــي وب ــن
اآلخ ــري ــن .وال ـتــواصــل األك ـبــر هــو في
ال ـح ـفــات .وه ـنــا أع ــان ــي ك ـث ـي ـرًا .منذ
ال ـب ــداي ــة ،ش ـع ــرت أن عـلـيـنــا الـتــأقـلــم
واالستمرار في االخـتــراع والتعبير.

وبـعــض املوسيقى التقليدية ،وبني
الـ ـش ــاع ــري ــة والـ ـحـ ـك ــاي ــات الـحـمـيـمــة
الشخصية التي قد ّ
تمس أي مستمع
إليها ،وتعكس شيئًا مــن إحساسه.
يـ ـح ــاول خ ـل ـي ـفــة أال يـ ـك ــون مــرتــاحـ ًـا
ع ـنــدمــا ي ـكــون ف ــي االس ـت ــدي ــو ،رغ ـبــة
مـنــه فــي اكـتـشــاف أمــاكــن جــديــدة إن
كان املجال متاحًا .وبطبيعة الحال،
التسجيل في منزل مختلف عنه في
اس ـت ــدي ــو م ـخ ـصــص ل ـه ــذا ال ـغ ــرض.
لـ ــذا أض ـف ــى ذلـ ــك ل ــون ــا ج ــديـ ـدًا عـلــى
م ــوس ـي ـق ــاه .فـ ــي نـ ـظ ــره «امل ــوس ـي ـق ــى
ل ـي ـس ــت إال ن ـت ـي ـجــة واق ـ ـ ــع إن ـس ــان ــي
نعيشه .في كل مرحلة من التسجيل،
ت ـم ـن ــح الـ ـق ــاع ــة الـ ـت ــي ن ـس ـ ّـج ــل فـيـهــا
ص ــوت ــا م ـع ـي ـن ــا .وه ـ ـنـ ــاك امل ـي ـك ـســاج
ال ــذي يــأخــذنــا إلــى مـكــان مختلف .ال
أعـمــل بطريقة تقنية .عـنــدمــا أسمع
شيئًا وأفـهـمــه ،أعـتـبــر أنـنــي وصلت
إلـ ــى ن ـه ــاي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل .ي ـع ـنــي ذل ــك
أنــه يشبهني .في املقابل ،ال أحـ ّـب أن
أفرض األفكار على الذين يستمعون
إليه .قد يفهم أحدهم أمورًا معينة قد
ال يفهمها آخر .أو قد يفهمها الحقًا.
األسطوانة تكتمل عندما يبدأ الناس
ب ــاإلض ـع ــاء إل ـي ـهــا .لـيـســت م ــوج ــودة
ألني أنا فقط أؤلف .هذا هو التواصل
الذي أتحدث عنه».
ل ــن ت ـك ــون م ـه ـمــة ال ـت ـس ــوي ــق لـلـعـمــل
ّ
س ـه ـلــة .إل أن خـلـيـفــة أكـ ــد تنظيمه
ل ـح ـف ــات ص ـغ ـي ــرة .أمـ ــا ع ــن تـجــربــة
حـفــات الـيــوتـيــوب ،فيتركها خـيــارًا
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،إذ إنـ ـ ــه سـ ـب ــق أن خــاض ـهــا
ووجـ ـ ــد ف ـي ـهــا تـ ـب ــاعـ ـدًا .ف ـه ــي لـيـســت
بـتـسـجـيــل وال يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا في
ال ـ ــوق ـ ــت ع ـي ـن ــه ح ـف ـل ــة ف ـع ـل ـي ــة فـيـهــا
ت ــواص ــل .يـخـتــم بــالـتــأكـيــد« :ســأتــرك
املجال لألسطوانة لتقوم برحلتها،
وللناس بأخذ الوقت الالزم .كنا على
عجلة في مجتمعنا السابق .ال بأس
إن أخذنا بعض الوقت اآلن ،فهذا لن
يسلب شيئًا من املوسيقى».
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توثيق

ّ
كتاب يجمع اإلرث المرئي والمسموع الموزع في أرشيفات العالم

بشار شموط يلملم شتات الذاكرة الفلسطينية
منى سكرية
ّ
ال ش ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي أن بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ش ـ ـمـ ــوط
(م ـت ـخ ـص ــص فـ ــي ه ـن ــدس ــة ال ـص ــوت
والتسجيل املوسيقي في أملانيا) ابن
َ
الفنانني الفلسطينيني التشكيليني
اس ـمــاع ـيــل ش ـم ــوط وتـ ـم ــام األك ـح ــل،
ق ــد وض ــع لـبـنــة ف ــي دراسـ ـت ــه األول ــى
ل ـج ـمــع ش ـت ــات الـ ـت ــراث الـفـلـسـطـيـنــي
املــرئــي وامل ـس ـمــوع فــي كـتــابــه «اإلرث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي املـ ـ ــرئـ ـ ــي وامل ـ ـس ـ ـمـ ــوع
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ـ ـشـ ــأتـ ــه وتـ ـشـ ـتـ ـت ــه وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ
الــرقـمــي عـلـيــه» (مــؤسـســة الــدراســات
ً
الفلسطينية ـ ـ  ،)2020آمــا استكمال
الخطوة باملزيد من عمليات البحث
والـتـنـقـيــب ع ــن صـ ــورة الفلسطيني
َ
وصدى صوته .صورة لطاملا ه ِج َس
الصهيوني املحتل بخنقها ووأدهــا
وت ـل ـف ـه ــا وج ـع ـل ـه ــا رمـ ـ ـ ـ ــادًا م ـن ـث ــورًا
كالهباب.
عـمـلـيــة/مـســاهـمــة ف ــي الـتـفـتـيــش عن
أمـ ــاكـ ــن لـ ـج ــوء هـ ـ ــذا األرشـ ـ ـي ـ ــف وم ــا
أكـثــرهــا ،ثــم الحفاظ عليها بوسائل
الرقمنة الحديثة .أدرك شموط منذ
ّ
البداية صعوبة مللمتهاُ ،ال سيما أن
ّما هو متوافر هو بحكم امل َص َادر ،إذ
أنــه مــوجــود فــي األرشـيــف العسكري
اإلسرائيلي ومختوم عليه بقرار منع
السماح بــاالطــاع عليه ،مــن دون أن
يعني ذلك عدم توافر مراكز آمنة لهذا
الـتــراث الغني ،وإن كــان مــا يحتاجه
إنما هــو مطابق ملــا يحتاجه الواقع
الفلسطيني ه ــذه األي ــام مــن توحيد
ال ـج ـه ــود واإلرادة الـ ــواحـ ــدة إلت ـمــام
العثور عليه.
خ ـض ـعــت ف ـل ـس ـطــن ت ـب ــاع ــا الح ـت ــال
عـثـمــانــي ،فـبــريـطــانــي ثــم صهيوني،
والهـتـمــامــات املستشرقني والسياح
والحجاج ،فـ «تدفق مئات املصورين
األوروبيني إلى املنطقة» ،ما جعل من
تـلــك األرش ـي ـف ــات م ــوزع ــة ف ــي خــزائــن
تلك الدول .لكن األسوأ في ما يحاول
شموط التركيز عليه وإعادة إحيائه،
هو السعي الصهيوني ملحو الذاكرة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة« ،إذ أن ــه
ـداءات اإلســرائـيـلـيــة
ف ــي أث ـن ــاء االع ـ ـتـ ـ
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــدة ال ـ ـت ـ ــي شـ ــن ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـي ــش
اإلسرائيلي ،كانت قوات متخصصة
تــاب ـعــة لـلـجـيــش ت ـق ــوم بـنـهــب منظم
لـعــديــد مــن امل ــواد والــوثــائــق التابعة
لـلـمــؤسـســات الفلسطينية ،أو حتى
ألش ـ ـخـ ــاص وع ـ ــائ ـ ــات واالحـ ـتـ ـف ــاظ
بـهــا كـغـنــائــم حـ ــرب» (ص .)103لكن
ولألسف ،لم يقابلها اهتمام رسمي
فلسطيني ينقذ ما توافر من شتات
هـ ـ ــذا األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف .أمـ ـ ــر ي ـن ـط ـبــق عـلــى
ض ـ ـيـ ــاع أرشـ ـ ـي ـ ــف «م ـ ــرك ـ ــز األب ـ ـحـ ــاث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ال ـ ــذي
ص ــادرت ــه إس ــرائ ـي ــل أث ـن ــاء احـتــالـهــا
الـعــاصـمــة فــي اجتياحها ع ــام 1982
ك ـمــا ي ــذك ــر ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـك ــان .لكن
شموط يعود وينقل ما قاله الدكتور
أنيس الصايغ (رئيس مركز األبحاث
الفلسطينية مــن  )1977-1966بأنه
«حرصًا على محتويات املكتبة ،قام
املــركــز ب ــإع ــداد أرب ـعــة أف ــام م ـصـ ّـورة
ملحتويات ملفات املعلومات ،احتفظ
ب ـن ـس ـخ ـت ــن م ـن ـه ــا وأعـ ـ ـط ـ ــى نـسـخــة
ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ون ـس ـخــة
لـجــامـعــة ب ـغ ــداد» (ص ،)131لـيـعــود
مجددًا ويقول بــأن محتويات املركز
تمت إعادتها بوساطة فرنسية عام
 83مقابل تسليمها ثــاث جثث من
جنود االحتالل قتلوا في لبنان خالل
اجتياح الـ ( 82ص..)103-102
يـنـتـقــد ال ـكــاتــب غ ـيــاب «الـكـشــوفــات
والـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــوي ع ـلــى
ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات وصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
ع ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــات وامل ـ ـ ـ ـ ــواد امل ــرئ ـي ــة
واملسموعة املوجودة في األرشيفات
ال ـعــرب ـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ت ـحــدي ـدًا»،
باعتبار أن مهنة األرشـفــة هــذه غير

صورة عامة لتالل بيت لحم (مجموعة خليل رعد ـــ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت)

م ـت ـط ــورة ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،مـمــا
ي ـض ـط ــره إلـ ـ ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـم ــا هــو
موجود في أرشيفات الدول األجنبية.
وقد تضمن الكتاب قوائم املجموعات
واألرشيفات املرئية واملسموعة التي
ت ــم ال ـع ـث ــور عـلـيـهــا ح ـتــى اآلن منها
م ـج ـم ــوع ــات م ـف ـهــرســة ك ـ ـ «صـ ـن ــدوق
اسـتـكـشــاف فـلـسـطــن» الـ ــذي تــأســس
عام  1865تحت رعاية ملكة بريطانيا
فـيـكـتــوريــا (يـثـيــر ن ــور مـصــالـحــة في
كتابه «فلسطني في أربعة آالف سنة»
ش ـك ــوك ــا ح ـ ــول دور ه ـ ــذا ال ـص ـن ــدوق
وال ـخــرائــط الـتــي رسـمـهــا لفلسطني)،
ومجموعة «معهد غوستاف دوملــان
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـف ـل ـس ـطــن»
(كـلـيــة ال ــدراس ــات الــديـنـيــة – جامعة
غ ــراي ـف ـس ـف ــال ــد -أملـ ــان ـ ـيـ ــا) ،وتـتـضـمــن
«مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــور
الفوتوغرافية لفلسطني ما قبل الحرب
العاملية األولى وهي ذات قيمة علمية
مميزة» (ص ،)137ومجموعة صور
ف ــي مـكـتـبــة ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـيــرك ـيــة،
وغـيــرهــا الـعــديــد مــن املــؤس ـســات ،مع
اإلشارة إلى الدور اإليجابي لـ «األرمن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي م ـجــال الـتـصــويــر
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ف ــي ال ـتــوث ـيــق املــرئــي
للحياة الثقافية الفلسطينية» ولدور
املوسيقيني املسيحيني في الكنائس
فــي فلسطني وم ــن أبــرزهــم سـلـفــادور
عــرن ـي ـطــة ( )1984-1916ال ـ ــذي عمل
عـلــى تــألـيــف وتـلـحــن مـغـنــاة درامـيــة
بعنوان «بطاقة هوية» وهي قصيدة
للشاعر محمود دروي ــش ،كما ّ
صمم
غ ــاف األس ـطــوانــة اسـمــاعـيــل شموط
وتـ ــم إنـ ـت ــاج هـ ــذا ال ـع ـمــل ف ــي ب ـيــروت
س ـن ــة  .1971أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك أدوار
أف ـ ـ ــراد مـسـتـقـلــن ب ـ ـ ــدأوا بــالـتـصــويــر
الفوتوغرافي ،ثم التسجيل الصوتي
منذ أواخــر القرن التاسع عشر ،فكان
ً
عمال تجاريًا ،إلى أن برز دور الباحث
املوسيقي الـيـهــودي األملــانــي روبــرت
الخمان عام  1934في فلسطني ألنها
«ت ـع ـك ــس الـ ـتـ ـن ــوع امل ــوس ـي ـق ــي الـ ــذي
ٌوجد على أرضها ،وهي التسجيالت
اإلثنولوجية الفلسطينية الوحيدة

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــف األول مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن
الـعـشــريــن» .ويـلـفــت إل ــى «أن الخـمــان
ّ
تعرض في أثناء عمله األكاديمي في
الجامعة العبرية في القدس للعديد
مــن املـضــاي ـقــات مــن بـعــض الـعــامـلــن
فــي محيطه الــذيــن رأوا أن عمله هذا

إشارة إلى الدور اإليجابي لـ «األرمن
الفلسطينيين في مجال التصوير
الفوتوغرافي ،والموسيقيين
المسيحيين في كنائس فلسطين»
ي ـت ـع ــارض م ــع الـ ــرؤيـ ــة الـصـهـيــونـيــة
للقادمني الـجــدد واملتعلقة بتجاهل
أي وج ـ ــود غ ـيــر يـ ـه ــودي ّع ـلــى أرض
فلسطني» (ص ،)53علمًا أنه قد توفي
عام .1939
مــع تمييز شموط لـلــدور األملــانــي في
ح ـفــظ ج ــزء م ــن ه ــذا اإلرث (عــاقــات

أمل ــان ـي ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة م ــع مـنـظـمــة
ّ
ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة) ،ي ـق ــول ب ــأن
عددًا كبيرًا من األفالم بقيت محفوظة
ف ــي األرشـ ـي ــف األمل ــان ــي ب ـعــدمــا نهب
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي نـ ـسـ ـخـ ـه ــا األص ـ ـل ـ ـيـ ــة،
فـيـمــا يـقـلــل م ــن مـســاهـمــة املــؤسـســات
اإلعالمية العربية الرسمية ويتساءل
عن مدى اعتبار أعمال هذه املؤسسات
الـتــي أنـتـجــت عــن فـلـسـطــن ،ول ــم تكن
ً
من إنتاج فلسطينيني ،أعـمــاال تابعة
لإلرث الثقافي الفلسطيني؟ (ص.)98
ما يدفعنا إلى توجيه ًالسؤال ًله :متى
لم تكن فلسطني قضية عربية؟ وهل
 بالتالي  -يمكننا إلغاء ذاك امللصقالشهير الذي رسمته ريشة اسماعيل
شموط لجمال عبد الناصر باعتبار
ّ
أن األخ ـي ــر ل ـيــس فـلـسـطـيـنـيــا! ث ــم من
أين للمؤلف أن يكتفي بإرث األخوين
رحباني وفيروز ،ويصفه بأنه «جزء
من اإلرث املوسيقي الحديث الخاص
بفلسطني» ،مــن دون أن يذكر النتاج
الـثـقــافــي املــرئــي وامل ـس ـمــوع فــي مصر
من أجل فلسطني ،ومثلها في غالبية
الدول العربية؟!.
لن تنتقص مالحظاتنا هنا من أهمية
ومـيــزة جهد بـشــار شـمــوط ألنــه عمل
ً
فردي أوال ،ولتشتت هذا اإلرث ثانيًا،
وص ـع ــوب ــات عـمـلـيــة وع ـل ـم ـيــة تــرافــق
ّ
البحث عنه .ومع ذلك ،يسلط شموط
ُ
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى إرث /ذاكـ ـ ـ ــرة ي ـخ ـشــى
ض ـيــاع ـهــا مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ف ــا يستثني
توجيه سهامه لتأثير اتـفــاق أوسلو
في النتاج الثقافي الفلسطيني حيث
«نشأ بعد عام  1993عدد من األعمال
الـفـنـيــة الـبـعـيــدة ف ــي مـضـمــونـهــا عن
املـ ــوضـ ــوع ال ـس ـي ــاس ــي أو ال ـن ـضــالــي
أو ال ــوطـ ـن ــي .وف ـ ــي م ـن ـط ـقــة رام ال ـلــه
تـ ـح ــديـ ـدًا ،وج ـ ــد ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد مــن
الـ ـفـ ـن ــان ــن الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـط ــري ــق أم ــام ــه
مـفـتــوحــا ،فـبــدأ يعمل فــي مـجــال الفن
واإلع ــام ضمن املعطيات التي كانت
تنسجم مع رؤيــة الداعمني الدوليني،
وخـصــوصــا الـغــربـيــن منهم ملـشــروع
أوس ـلــو ،وه ـكــذا تــوافــر كثير مــن املــال
ل ـت ـلــك املـ ـش ــاري ــع اإلع ــامـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة

التي كانت في مضمونها بعيدة عن
واقــع االحتالل» (ص .)101ما يدفعنا
لـلـتـســاؤل لـيــس عــن دور الصهيوني
ف ــي ن ـه ــب اإلرث ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ملـحــو
ذاكرة شعبه ،بل ّ
عمن ينسق معه ملحو
ّ
ّ
وحجتنا أنه بعد إنشاء متحف
املحو،
الــذاكــرة الفلسطينية على هضبة في
جـ ـ ــوار ج ــام ـع ــة ب ـي ــرزي ــت ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة وع ـلــى مـســاحــة أرب ـعــن ألــف
متر مربع ووصلت كلفة بناء املتحف
الـشــامـلــة إل ــى نـحــو  24مـلـيــون دوالر
أميركي« ،ال يوجد فيه أيــة مقتنيات
أو مـعــروضــات حتى اآلن» (ص...)28
ســوى صــورة افتتاح محمود عباس
للمتحف بصفته رئيسًا!

في سطور
ُو ِلد بشار شموط في بيروت وأمضى
طفولته فيها في ظل الحراك
الوطني والثقافي الفلسطيني في
السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
أكمل دراسته الثانوية في أملانيا
ودرس بعدها هندسة الصوت
والتسجيل املوسيقي ،وأنتج العديد
من التسجيالت املوسيقية لفنانني
عامليني وعرب .ثم تخصص في
مجال األرشفة الرقمية لإلرث املرئي
واملسموع وحاز الدكتوراه في
هذا املجال من «جامعة بادربورن»
األملانية املتخصصة في اإلرث
الثقافي وتقنية املعلومات الرقمية.
وباإلضافة إلى عمله الحالي رئيسًا
لقسم األرشفة في إحدى أكبر
الشركات املتخصصة في هذا
املجال في أملانيا ،يعمل منذ سنوات
عديدة مستشارًا ومحاضرًا في عدد
من املؤسسات األكاديمية في أملانيا
والوطن العربي.

