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ثقافة وناس

ألبوم
العازفة السورية الفرنسية معروفة لدى أغلب العاملين في المجال الفني في لبنان والعالم
ّ
العربي .ألبومها الجديد «أسلوب حياتي» (تمويل «آفاق») يقدم لغة موسيقية جديدة بعض الشيء
ّ
ولو أنها لم تخرج من العباءة الشرقية

نيسم جالل ...فلوت ذكي ومرن
عبدالرحمن جاسم
تـ ـطـ ـل ــق عـ ـ ــازفـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـلـ ــوت ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
الـفــرنـسـيــة نـيـســم ج ــال (ب ــاالش ـت ــراك
مـ ــع ف ــرق ـت ـه ــا «إي ـ ـقـ ــاعـ ــات املـ ـق ــاوم ــة»)
ـوب حياتي»
ألـبــومـهــا الـجــديــد ّ«أس ـلـ ً
مقدمة لغة موسيقية
(تمويل «آفاق»)
ج ــدي ــدة بـعــض ال ـش ــيء ،وإن حافظت
على النمط الشرقي .عرفت جالل لدى
أغـلــب العاملني فــي املـجــال الفني في
لبنان والعالم العربي كونها تعاملت
واشتركت وحتى أسست فرقًا سابقًا،
ف ـم ــن ت ـع ــام ـل ـه ــا مـ ــع ع ـ ـ ــازف ال ـب ـيــانــو
الشهير فتحي سالمة وفرقتي «بالك
تـيـمــا» و«ال ـ ــدور األول» (أسـهـمــت في
ت ــأس ـي ـس ـه ــا) املـ ـص ــريـ ـت ــن ،إل ـ ــى لـيـنــا
ش ـمــام ـيــان ال ـس ــوري ــة ،وم ـغ ـنــي ال ــراب
ال ـل ـب ـنــانــي ّ
ري ـ ــس ب ـي ــك ،إل ــى تـعــامـلـهــا
الـطــويــل مــع فــرقــة ال ــراب الفلسطينية
«كتيبة خمسة» ،والحقًا تعاملها مع
«أس ـل ــوب» فــي ألـبــومـيــه «ف ـصــل» و«ع
الحفة».
بــاخ ـت ـصــار ،أم ـضــت ال ـعــازفــة الـشــابــة
ً
عـمـرًا طــويــا تـتـعــامــل مــع املــوسـيـقــى.
ّ
متعمقة
دراسات
منذ حداثتها ،تلقت
ٍ
في املوسيقى .درست الناي العربي في
«املعهد العالي للموسيقى» في دمشق
م ــع األسـ ـت ــاذ املـ ـع ــروف م ـسـ ّـلــم ّ
رحـ ــال
( ،)2003ل ـت ـتــابــع الح ـق ــا تخصصها
فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى ال ـع ــرب ـي ــة مـ ــع عـ ــازف
الـكـمــان امل ـصــري الـشـهـيــر عـبــده داغــر
( .)2005هــي تــدرك تمامًا «حرفتها»،
وم ــن يسمع األل ـبــوم يمكنه ببساطة
م ــاح ـظ ــة ش ـي ـئ ــن أولـ ـ ـي ـ ــن :ذك ــاؤه ــا
ّ
التكيف مع
موسيقيًا وقــدرتـهــا على
طبيعة «امل ــراد قــولــه» .ينسحب هــذان
األم ـ ـ ــران ع ـلــى األلـ ـب ــوم ب ـكــام ـلــه ،فهي
ت ـعــرف طـبـيـعــة ال ــوط ــن ال ـعــربــي ال ــذي
ً
عــاشــت فـيــه طــويــا (قـضــت كـثـيـرًا من
ال ــوق ــت ف ــي مـصــر ول ـب ـنــان وس ــوري ــا).
تـكـمــن طـبـيـعــة املـسـتـمــع ال ـشــرقــي في
حبه لسماع الـحـكــايــا .مــن هنا كانت
عالقته باملوسيقى وفقًا ملــدى قربها
ً
م ــن «ح ـك ــاي ــةٍ » م ــا .م ـثــا ف ــي مـعــزوفــة
«زيـ ــارة صـبــاحـيــة» ،Visite matinale
تحس في البداية أن املوسيقى تأتيك
عـلــى ع ـجـ ٍـل .هـنــاك «ف ـجـ ٌـر» يـبــزغ هنا.
شـ ٌ
ـيء تــود سماعه في صباحك ،حال
استيقاظك .فجأة (وفــي الدقيقة 1:35
تحديدًا) تحس أن األمــور قــد ّ
تغيرت
إل ــى م ــا بـعــد االس ـت ـي ـقــاظ :ه ـنــاك أح ــدٌ
يندهك باسمك :هي زيــارة صباحية،
ٌ
حبيب لحبيب .هــل تشرب
زي ــارة مــن
ٍ

ـزن
ال ـق ـهــوة؟ أو م ــاذا ع ــن قـلـيـ ٍـل م ــن ح ـ ٍ
صـبــاحــي؟ فــي الــدقـيـقــة  ،2:40تسألك
الـعــازفــة الشابة عبر موسيقاها :هل
ـس ال ـق ـهــوة م ـعــا ،ما
س ـتــأتــي؟ فـلـنـحـتـ ِ
رأي ـ ـ ــك؟ ه ــل تـ ــزورنـ ــا؟ إلـ ــى هـ ــذا ال ـحــد
ت ـس ـت ـط ـي ــع م ــوسـ ـيـ ـق ــى ن ـي ـس ــم ج ــال
الولوج إلى داخل مشاعر مستمعيها.
ت ـغ ـيــر ن ـي ـســم ال ـل ـع ـبــة أك ـث ــر م ــن مـ ـ ّـرة،
ت ــاع ــب ج ـم ـهــورهــا ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا في
حـفـلــة «م ـب ــاش ــرة» .تغيير الـنـمــط هو
دليل «ذكــاء» وامليزة األكثر بــروزًا في
جميع ثنايا األلـبــوم .فــي مقطوعتها
 Parfois c›est plus fort que toiتتغير
طبيعة املوسيقى كليًا .هنا نتحدث
«جـ ـ ـ ـ ـ ــاز» ،تـ ـخ ـ ّـي ــم روح ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات
والـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ونـ ـيـ ـن ــا س ـي ـم ــون،
وب ـي ـل ـل ــي ه ــولـ ـي ــداي وت ـش ـي ــت ب ـي ـكــر،
وبيغي لي ،وايال فيتزجيرالد .تشعر

يضم األلبوم
مقطوعة بعنوان
«أم الشهيد»

بأن أسلوب «موسيقى الحانة» الذي
اش ـت ـه ــر ف ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،ي ـع ــاد عـبــر
نيسم ولو بلغتها الشرقية الخاصة.
م ــاذا عــن الـشـعــوب الشرقية واآلف ــرو-
شرقية؟ بالتأكيد سيظهر هذا السؤال
نظرًا إلى قرب نيسم من رموز الغناء

والـعــزف األفــريـقــي .هــي عملت سابقًا
مع عــازف الباص الكاميروني هيلير
ب ــان ــدا ،وع ــازف ــي الـغـيـتــار الـبــوركـيـنــي
عبدالله تـ ــراوري ،والنيجيري كياال،
وع ــازف البيانو املــالــي شيخ تيديان
س ـي ــك .ت ـع ــرف نـي ـســم أفــري ـق ـيــا ج ـي ـدًا،
فقربها مــن ه ــؤالء ال ـعــازفــن ،جعلها
ّ
ٌ
«بدو ّ
رحل» لتتحدث
تقدم معزوفتها
ع ــن ع ــاق ــة الـ ـصـ ـح ــراوي ب ـص ـحــرائــه.
نـسـمــع مــوسـيـقــى تـشـبــه حـيــاة أولـئــك
ّ
الرحل الباحثني عن الكأل واملاء ،البطء
فــي الـعــزف حينًا والصخب والرقص
حينًا آخر .إنها عالقة صاحب األرض
بأرضه ،تلك التي ال يفهمها إاله .في
ل ـح ـظــةٍ م ــا ،ت ــاح ــق املــوس ـي ـقــى أفـعــى
تغوص في الــرمــال ويراقبها البدوي
ال ــراح ــل مــن امل ـكــان ،ال ــذي تشعر بأنه
يـ ــرحـ ــل راقـ ـ ـص ـ ــا ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ال ـش ـم ــس
الـســاطـعــة .لـكــن فــي املـعــزوفــة نفسها،
نجد أن «املسحة الشرقية» التي تريد
نيسم إبقاءها في ألبومها موجودة.
أمـ ــا ف ــي «س ـم ــاع ــي غ ــري ــب» Etrange
̈ ،Samaaiف ـت ـعــود ب ــك املــوس ـي ـقــى إلــى
ع ـص ــور ال ـش ــرق وال ـس ــاط ــن املـهـيـبــة
وقـصــورهــم ال ـفــارهــة ،لـكــن فــي اإلط ــار
نفسه تتذكر املغني الشرقي السوري
من حلب) صبري مدلل ،كما
(تحديدًا ّ
لــو أن ــه يـغــنــي فــي خـلـفـيــة املــوسـيـقــى.
ت ـش ـعــر بـ ــروحـ ــه ال ـغ ـن ــائ ـي ــة فـ ــي أص ــل
املــوسـيـقــى ،هــل كــانــت نيسم تتقصد
ذل ــك؟ ابـنــة قــريــة كـفــر نـبــل تـعــرف ذاك
ال ـن ـمــط م ــن ال ـغ ـنــاء ال ـشــرقــي وتفهمه
ج ـي ـدًا ،لــذلــك لــم يـكــن لــربـمــا غــريـبــا أن
تـضـعــه ف ــي م ـت ـنــاول مستمعيها .إذا
كان بحث املستمع عن «اللغة الشرقية
املوسيقية» ،فسيجد ضالته في هذه
املعزوفة بالتأكيد.
وألن «االس ـت ـش ـه ــاد» جـ ـ ٌ
ـزء م ــن ثـقــافــة
املجتمع الـشــرقــي ال ـيــوم ،تـقـ ّـدم نيسم
م ـق ـط ــوع ـت ـه ــا «أم ًالـ ـشـ ـهـ ـي ــد» .ت ـب ــدو
موسيقاها مختلفة عن بقية األلبوم،
فـهــي تنقسم إل ــى مـعــزوفـتــن (األول ــى
لغاية الثانية  )0:44تـبــدأ املوسيقى
ٌ
ـيء ما،
كأنما هناك أحــد يسأل عن شـ ٍ
ي ـن ــادي عـلــى أحـ ـ ٍـد م ــا :لـكــن ال ج ــواب.
الجزء الثاني يغير كل شيء خصوصًا
عند الدقيقة  1:25حــن تـبــدأ بسماع
صوت الدف مترافقًا مع صوت تنفس
ال ـعــازفــة ال ـشــابــة ،تـشـعــر بــأنــك تــرغــب
بـمـعــرفــة ع ـ َـم يـتــم الـ ـس ــؤال .ه ـنــاك أم ـ ٌـر
يحدث ،واملوسيقى ترسم الحدث في
عقلك كما لو أنها موسيقى تصويرية
لفيلم.

23

 3دقائق
مع «مشروع ليلى»!
محمد همدر
ال يغيب شباب «مشروع ليلى» عن الساحة .الجمهور
يكبر مع كل محطة ،والظاهرة اللبنانية املوسيقية
الشابة ال تـتــرك عاصمة ال تحيي فيها حفلة .فال
يمر أسبوع من دون أن تخرج صورة لشباب الفرقة
في بلد جديد ،مع جمهور مختلف ،يتدافع شبابه،
يرفعون أيديهم ليظهروا خلف الفرقة في الصورة.
الـلـيـلــة ،سيحيي شـبــاب «م ـشــروع لـيـلــى» حفلة في
«وان»  ONEفي بيروت ،مطلقني أغنيتهم الجديدة «3
دقائق» التي ستعزف للمرة األولــى أمــام جمهورهم
في لبنان ،يرافقهم تجهيز بصري ضخم .النجاح
يدفع بالفرقة الى املزيد من العمل والتحدي للحفاظ
عـلــى ال ـص ــورة ال ـتــي هــي ال ـعــامــل األقـ ــوى فــي نـجــاح
ال ـفــرقــة ،بــاإلضــافــة إل ــى جـمـهــور جـمـيــل يـحـ ّـب هــذه
الفرقة ويتابعها ويدعمها .وهذا ما يظهر جليًا في
أمسيات الفرقة فــي لبنان وخــارجــه وعلى صفحة
املجموعة على مواقع التواصل .في «مشروع ليلى»،
ليست الـكـلـمــات أو األل ـحــان سببًا فــي الـنـجــاح ،هي
الظاهرة التي لفتت األنظار منذ االنطالقة املتحمسة
امل ـنــدف ـعــة عـ ــام 2008
ل ـت ـت ــوال ــى اإلصـ ـ ـ ــدارات
مـ ــع« :مـ ـش ــروع لـيـلــى»
(« ،)2009ال ـ ـح ـ ــل
رومــانـســي» (،)2011
«رق ـص ــوك» (.)2013
هـ ــي أيـ ـض ــا ال ـظ ــاه ــرة
اآلت ـيــة مــن بـلــد يسرق
انـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ق ـبــل
الدخول في نقاش عن
جودة العمل اآلتي منه
أو رسالته ومضمونه.
ل ـ ـكـ ــن ال ش ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ّ
ـإن
«مـ ـش ــروع ل ـي ـلــى» هي
ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــة الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة
الــوح ـيــدة الـتــي حققت
ه ــذه ال ـش ـهــرة الـعــاملـيــة
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار،
غــادرهــا أنــدريــه شديد
تترافق
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازف ال ـ ـغ ـ ـي ـ ـت ـ ــار،
وأم ـي ــة مــاعــب عــازفــة
األمسية مع
ال ـك ـي ـب ــوردز ،وأك ـم ـلــت
تجهيز بصري
الفرقة «باللي بقيوا»،
ضخم
م ـس ـت ـقــرة ال ـي ــوم على
خـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان،
أصــدقــاء عزفوا سويًا
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم
الجامعية وقرروا يومًا
املشاركة في مسابقة موسيقية ،فكسبوها وبدأت
الرحلة .اجتهد أعضاء الفرقة وأعطوا أغلب وقتهم
ملشروعهم املوسيقي الذي أصبح األولوية ،واضعني
شهاداتهم العلمية جانبًا .كانت أهم النتائج الجميلة
التي حصدوها استضافتهم في مهرجاني «بعلبك»
( )2012و«بيبلوس» ( )2010الــدولـيــن ،وظهورهم
ع ـلــى غـ ــاف م ـج ـلــة «رول ـي ـن ــغ س ـت ــون ــز» ،وقـيــامـهــم
بجوالت عاملية ومشاركتهم في مهرجانات معروفة
ومهمة خارج لبنان أيضًا .كانت الفرقة ستقدم «ريد
هــوت شيلي بيبرز» فــي بـيــروت عــام  ،2012لكنها
انسحبت بعد علمها بأن الفرقة األميركية ذاهبة من
ً
بـيــروت الــى تــل أبـيــب .مــوقــف أث ــار ج ــدال عند مــن ال
يفهم أهمية املقاطعة كرسالة وتذكير للعالم بحق
شعب ُسلبت أرضه.
الليلة في  ONEسيلتقي شباب «مشروع ليلى» حامد
سنو (غـنــاء ـ ـ ال ـص ــورة)) ،ك ــارل جــرجــس (درام ــز)،
ابراهيم بدر (باص) ،فراس أبو فخر (غيتار) وهايغ
بابازيان (كمان) ،بجمهورهم اللبناني ،وقد خرجت
إلــى العلن منذ حــوالــى أسبوعني ،أغنيتهم الجديدة
« 3دقــائــق» مــع فيديو مــن إخ ــراج أمــن درة ،مخرج
فيلم «غ ــدي» .يتخلل الحفل أيضًا تجهيز بصري
ّ
ضخم سيلف املكان من تصميم غابي فرنينة من
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