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موسيقى

ألبوم جماعي وكليبات
وفيلم وثائقي شامل
بدأ املشروع بورشة العام املاضي.
وأخيرًا ّ صدرت أسطوانة بإشراف املؤلفة
اللبنانية جويل خوري ،تجمع أعمال عزيز
مرقة وفرقة «الراز» من األردن ،و«مشروع
ليلى» من لبنان ،و«رسالة» من مصر ،و
 I-Voiceمن فلسطني ...خطوة أولى في
رحلة طويلة النفس تقودها كنده حسن
ورفاقها ،بحثًا عن بدائل للبوب التجاري

العربية المعاصرة
على «إيقاع» الموسيقى
ّ
هالة نهرا

ُ
ب �ع��د «ل � �ق� ��اءات إي� �ق ��اع» ال �ت��ي أقيمت
تحت ع�ن��وان «املوسيقى البديلة في
العالم العربي» ،العام املاضي ،أطلقت
ّ
م� ّ
توثيقيًا
�ؤس �س��ة «إي� �ق ��اع» ش��ري � ّط��ًا
ّ
ي� �ل ��خ ��ص ال� �ت� �ج ��رب ��ة .ل � �ع ��ل اصطالح
«امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة امل �ع ��اص ��رة» أو
يناسب طبيعة
«املوسيقى الشبابية»،
ّ
ه � ��ذه ال� ��ورش� ��ة أك� �ث ��ر ،إذ إن «عبارة
«املوسيقى البديلة» تحمل إسقاطات
غ �ي��ر واق �ع� ّ�ي��ة ع �ل��ى راه � ��ن املوسيقى
ّ
حرفيًا
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ،وه� � ��ي م� �ت ��رج� �م ��ة ّ
ع��ن اإلن �ك �ل �ي��زي��ة» ،ك�م��ا ت �ق��ول الفنانة
وامل �ن �ت �ج ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك� �ن ��ده حسن.
«امل��وس�ي�ق��ى ال�ب��دي�ل��ة ه��ي ت ّ�ل��ك ال�ت��ي ال
يمكن تصنيفها» ،لذلك فإن «الحديث
ّ
العربية كلما
ع��ن املوسيقى البديلة
ك��ان��ت ه�ن��اك ت�ج��رب��ة م�غ��اي��رة ،يصبح
أح�ي��ان��ًا مستهلكًا وب�لا م�ع�ن��ى» ،على
ّ
حد تعبيرها.
ّ
منذ تأسيسها (في عمان) عام ،2007
تحاول ّ
مؤسسة «إيقاع» إيجاد بديل
ّ
ّ
للبوب العربي النمطي «الذي ال يمت

ٌ
بصلة إل��ى ثقافتنا العربية» .أسئلة
كثيرة كانت تشغل الفريق قبل انطالق
ورشة «لقاءات إيقاع األولى»ّ ،
وأولها
املوسيقية
«أي � ��ن ن �ح��ن م ��ن ال �ث �ق��اف��ة
ّ
ال �ع��رب �ي��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة؟» .ه �ك ��ذا مثلت
ال ��ورش ��ة م �ح �ت��رف��ًا ل�ل�إج��اب��ة ع ��ن هذا
الهاجس عبر صهر تجارب مختلفة
ّ
وتفاعلي بعيدًا عن
«في فضاء عملي
التنظير» ،تخبرنا حسن.
خرجت
إل ��ى ج��ان��ب ال�ف�ي�ل��م ّال�ق�ص�ي��رّ ،
يضم تجارب الفنانني
الورشة بألبوم
امل �ش��ارك�ي�ن ،وه ��م ع��زي��ز م��رق��ة وفرقة
«ال � ��راز» م��ن األردن ،وف��رق��ة «مشروع
ليلى» من لبنان ،وفرقة «رسالة» من
مصر ،وفرقة ( I-Voiceصوت ال ُيقهر)
من فلسطني.
أشرفت
�ذي
�
ل
ا
�اع»
�
ق
�
ي
إ
�اءات
أل �ب��وم «ل �ق�
ّ
على تنفيذه ع��ازف��ة البيانو واملؤلفة
املوسيقية اللبنانية ج��وي��ل خوري،
ي� �ح ��اول ال �س �ي��ر ع �ل��ى خ �ط��ى تشكيل
ه��وي��ة ج ��دي ��دة ل�ل�م��وس�ي�ق��ى العربية
«ت �ج �م��ع ب�ي�ن أن� �م ��اط وأس ��ال �ي ��ب هذه
َ
على غالف
الفرق املختلفة» ّ ،كما ّ جاء ّ
األس �ط��وان��ة .ل �ك��ن االدع � ��اء أن األلبوم

ّ
ً
ي�م��ث��ل م�ش��روع��ًا ب��دي�لا م��ن املوسيقى
ُ
ال�ع��رب�ي��ة ال �س��ائ��دة ،ي� َ�ح� ِّ�م��ل مسؤولية
ك� �ب� �ي ��رة ل � �ل � �ف � َ�رق امل� � ��ذك� � ��ورة وللجهة
امل�ن�ت�ج��ة .وح ��ده ال��وق��ت س�ي�ح�س��م ما
ّ
إذا ك��ان��ت «إي �ق��اع» ج ��ادة ف��ي السعي
إلى التأثير ّفي وعي املستمع العربي،
وذائقته الفنية.
غياب التمويل ليس املشكلة الوحيدة
التي تعاني منها «إي�ق��اع» .ف�ـ«ال أحد
يدعمنا بوصفنا ّ
قيمني على ّ
مؤس ّسة
تجارية قادرة على ابتداع جديد فني
ّ
نوعي» ،تقول كنده حسن« .تزامنًا مع
إط�لاق األل�ب� ّ�وم ،أنجزنا أرب��ع أغنيات
ّ
والفضائيات
م�ص� ّ�ورة .لكن ّاإلذاع��ات
امتنعت عن بثها وعرضها ،ألسباب
ّ
املتكررة».
مجهولة رغم الوعود
ال ت �ت �ش��اب��ه أن� �م ��اط ال � �ف � َ�رق املشاركة
ف��ي م �ش��روع «إي� �ق ��اع» ،رغ ��م التقائها
ع�ن��د ق��واس��م م�ش�ت��رك��ة .ف��رق��ة I-Voice
(ت� ّ
�أس �س��ت ع��ام  2004ف��ي م�خ� ّ�ي��م برج
البراجنة) ،تحاكي الهيب هوب والراب
الغربيني ،مع حفاظها على خصوصية
النصوص العربية .أغنيتها األخيرة
«ع��م ب��داف��ع» (م��ن إخ��راج كنده حسن،

وأماندا الندكويست) ،تتمحور حول
موضوع الفساد ،وهي بمثابة صرخة
أط �ل �ق �ه��ا «م� ��راه� ��ق م ��ره ��ق» مسكون
ّ
الحرية .حاز العمل (من بني
بهاجس
ّ
أرب �ع�ي�ن أغ �ن �ي��ة م� �ص ��ورة) ج��ائ��زة في
ّ
مسابقة «فير ب�لاي ض��د الفساد» في
ب��روك �س��ل .وق ��د ّ
زودت� �ه ��ا ك �ن��ده حسن
بلغة بصرية واقعية وآسرة ،واستقت
ّ
ّ
املخيم،
مادتها من جمالية تفاصيل
ّ
م��ا أ ّم ��د ال�ف�ي��دي��و ك�ل�ي��ب ب��زخ��م املكان
واأللم.
املكتظ باألحالم
ّ
ُّ
«تخبط» للفنان الفلسطيني
ّأما أغنية
ت��ام��ر أب ��و غ��زال��ة (م ��ن إخ � ��راج الفنان
غ� ّ�س��ان ح�ل��وان��ي ،وع��رض��ت أخ�ي�رًا في
«مهرجان الفيلم اللبناني») ،فـ«تعكس
حالة هستيرية .هذا ما اعتراني بعد
عام
االنتفاضة الفلسطينية الثانية ّ
 ،»2002ي�ق��ول ت��ام��ر أب��و غ��زال��ة .ولعل
التخبط في ّ
ّ
رمزيته وأبعاده املختلفة،
ال يقتصر ع�ل��ى ح��ال��ة ف��ردي��ة عابرة،
�ار والدفاع
ب��ل يشمل ح ��االت االن�ك�س� ّ
وال� �ن ��زاع ال ��داخ �ل ��ي ،ف��ي ظ ��ل الصراع
ال � �ع� ��رب� ��ي اإلس � ��رائ� � �ي� � �ل � ��ي ،والخالف
الفلسطيني الفلسطيني ،واالنقسام

أبواب اإلذاعات
والفضائيات العربية
ّ
بقيت موصدة في
وجه هذا اإلنتاج
الشبابي الجديد

اللبناني اللبناني ،والتكاذب الوطني
ّ
«تخبط»،
والعربي املفتوح ...في أغنية
ّ
يلجأ أب��و غ��زال��ة إل��ى أس�ل��وب تهكمي
ويعالج
أقرب إلى السخرية السوداء،
ً
ّ
(الحرية مثال)
مواضيع بالغة ّالتعقيد
ب �ش��يء م��ن ال �خ��ف��ة« .أح � ��اول أن أكتب
أغ�ن�ي��ة ب�م�ف��ردات ج��دي��دة ،وموسيقى
م � �غ� ��ا ًي� ��رة» ،ي� �ق ��ول ت ��ام ��ر أب � ��و غزالة.
إضافة إلى الغناء والعزف على العود
وال � �ب� ��زق ،ي �ش �غ��ل أب� ��و غ ��زال ��ة منصبًا
ّ
إداري� ��ًا ف��ي «إي �ق��اع» ،وي�ل� ّ�ح��ن أغنيات
ّ
لفنانني آخرين (دنيا مسعود).
أغ �ن �ي��ة «س � ّل �م��ى» ل �ف��رق��ة «ج � ��دل» (من
الروك
إخراج معتز مطر) ،تنتمي إلى
ً
العربي ،وتظهر ّ
تطور الفرقة ّ مقارنة
ب��أغ�ن�ي��ات�ه��ا األول � ��ى ،ع�ل�م��ًا ب��أن �ه��ا من

جدل

دقت ساعة الثورة؟
األغنية البديلة في األردنّ :
عمان ــ أحمد الزعتري
ّ
«ه ��ذه ل�ي�س��ت أغ�ن�ي�ت��ك ،ه ��ذه ليست
م��وس�ي�ق��اك .وك �ي��ف ي�م�ك��ن أال تكون
ه � � ��ذه أغ � �ن � �ي � �ت� ��ك ،وق � � ��د اختارتها
(ال�ل�ج�ن��ة)؟ س�ن��داف��ع م��ن أجل
ق� ��اع� ��ات م��وس �ي �ق��ان��ا واملدن
امل �ح �ت �ض��رة .س �ي��داف �ع��ون عن
ج� � ��دران� � ��ك ال� �ع� �ص� �ب � ّ�ي ��ة وعن
م� � ��دن ال� �ب�ل�اس� �ت� �ي ��ك» .يؤدي
امل��وس �ي �ق��ي األم �ي��رك��ي أندرو
ب � �ي � ّ�رد ه� � ��ذه األغ� �ن� �ي ��ة كآخر
�اع ع � ��ن املوسيقى
ّخ� � ��ط دف � ُ� � َ
ّ
حقيقية.
ملدن
الحقيقية التي تكتب
ٍ
األغنيةُ ،صدمنا،
حني ّسمعنا هذه ّ
ّ
الراديكالية
إذ ك��ن��ا مقتنعني ب ��أن
ّ
الحقيقية لم تعد
انتهت .ك��أن امل��دن

متى نسمع
عمال عن جرائم
ً
الشرف؟

ّ
م ��وج ��ودة .أم ث� ّ�م��ة م��ن أخ�فَ��اه��ا عنا
ك ��ي ال ن �ف �س��د ّه��ا ،ول� ��م ي �ب��ق ل �ن��ا إال
املوسيقى لتدلنا على الطريق؟
لهذاّ ،على األرجح ،احتفينا بحرارة
بمن غنى ليالي شتاء ّ
عمان الثقيلة،
ّ
ك��أن��ه ح��ارس ثقافتنا البديلة« .وال
ح ��دا ف ��ي ال� �ش ��ارع ،وب� �ي ��وت .ماشي
ب �ن��ص ال �ل �ي��ل ش� ��وي م � �خ� ��ووت .وال
ح ��دا ف��ي ال� �ش ��ارع ،وب� �ي ��وت .الناس
ب � �ت � �م � ��وت ،»...غ �ن ��ى ي � ��زن الروسان
ح�ي�ن�ه��ا .أع �م��ال ال ��روس ��ان وغيرها
م ��ن إن �ت��اج��ات امل��وس �ي �ق��ى ً البديلة،
أص �ب �ح��ت ت �ح �ت��ل م �س��اح��ة ال بأس
ب �ه��ا ف ��ي األردن ،وص � ��ار ل �ه��ا رواد
م �ت �ع� ّ
�ص �ب��ون ،وب ��ات ��ت ع �ل��ى طريق
ّ
ت �ك��وي��ن ح ��رك ��ة ث� �ق ��اف ��ي ��ة .ص � ��ار من
الصعب اليوم التغاضي عن النجاح

ال��ذي حققه صانعو املوسيقى غير
ال �ت �ج��اري��ة األردن� � �ي � ��ون ،ل �ك��ن يبقى
ّ
ال� �س ��ؤال إل ��ى أي م ��دى ت�ح�م��ل هذه
الحركة ّ
همًا حقيقيًا.
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة امل��وس �ي �ق �ي��ةً ،ال يمكن
اعتبار ه��ذه اإلنتاجات عامة وريثة
ملوسيقى امليتال ال�ت��ي اشتعلت في
ّ
التسعينيات .إال أن ميزتها تكمن في
ّ
تمردها على كل األشكال املوسيقيًة
ال �ت��ي سبقتها .ف��رق��ة «س �ل�ام» مثال،
ت � �ج � ��اوزت ف ��ذل� �ك ��ات ال �ف �ي ��وج ��ن بني
ال�ش��رق��ي وال�غ��رب��ي ،لتذهب مباشرة
إل ��ى ال� ��روك ب�ح� ّ�س��ه ال��دس��م واملمتع.
ع��زي��ز م��رق��ة أي �ض��ًا ،ع��اد م��ن دراسته
ٍّ
بحس
ل� �ل� �م ��وس� �ي� �ق ��ى ف � ��ي أم � �ي� � ّ�رك� ��ا
مختلف وخ��اص ،رغ��م أن ّأداءه كان
أكثر ح��رارة في البداية .لكن كلمات

عزيز مرقة

ّ
سطحية في معظمها.
األغاني جاءت
َ
الكلمات
�ى
�
ل
إ
بالقافية،
م��ن ال��ه� َ�وس
ً
ّ
الطفولية والساذجة أحيانًا ،وصوال
إل��ى اس�ت�ن�س��اخ ت �ج��ارب ع��رب� ّ�ي��ة مثل
تجربة زياد الرحباني .قد يكمن الحل
ف��ي ال �ت �ن��ازل ع��ن ك�ت��اب��ة املوسيقيني
ل�ك�ل�م��ات أغ��ان �ي �ه��مّ ،ك �م��ا ف��ي تجربة
طارق أبو كويك املبشرة.
ّ
صانعو املوسيقى البديلة يعدونها

خير ّ
معبر عن روح ّ
عمان املعاصرة.
ه � �ك� ��ذا س �م �ع �ن��ا ألول م� � ��رة أغاني
ع ��ن ال �ل��اش � ��يء ،وامل � �ل� ��ل ،والبطالة،
وال �ب �ن��زي��ن ،وال� �ح ��رب .م �ت��ى ستبلغ
ه� ��ذه ال �ح��رك��ة م��رح �ل��ة ال �ت��أث �ي��ر في
ال � �ش� ��ارع؟ ل �ط��امل��ا ت �م��اه��ت الثورات
امل��وس �ي �ق �ي��ة م ��ع ح ��رك ��ات احتجاج
سياسيةّ ،أي��ام ب��وب دي�لان وجيمي
هندريكس وغيرهما في الستينيات
والسبعينيات .ق��اد ه��ؤالء الثورات
ض� � ّ�د ال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ة وال �ف �ق ��ر ،وكانوا
ال�ص��وت النابض املطالب بالحرية
وامل� �س ��اواة .م�ت��ى ت�ن�ج��ح املوسيقى
ّ
األردنية البديلة في كسر الخطوط
الحمر؟ متى سنسمع أغنية بديلة
عن االنتخابات املقبلة ،أو عن جرائم
الشرف؟

