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موسيقى

«موجة» إسكندرانية أخذت زيد حمدان!
ّ
ال يكل فنان األندرغراوند اللبناني من
البحث عن ملهماته من بيروت إلى
اإلسكندرية .ها هو يتعاون مع مي وليد
في ألبومه الجديد الذي يعكس واقع
ّ
ويستعد لجولة أوروبية
املجتمع املصري،
في تشرين الثاني (نوفمبر)
ساندي الراسي
منذ بداياته املوسيقية ،تمتع زيد
ح� �م ��دان ( )1976ب� �ج ��رأة ف ��ي س�ل��ك
ط��رق مختلفة ،ب�ع�ي��دة ع��ن األن�م��اط
ال��رائ �ج��ة .أث �م��رت ت�ج��ارب��ه املتنوعة
ً
أعماال فريدة في املوسيقى املستقلة
في لبنان .في أي��ار (مايو) املاضي،
أص� � � ��در ف � �ن� ��ان ال � � �ـ«ان� � ��درغ� � ��راون� � ��د»
اللبناني ألبوم «موجة» مع الفنانة
املصرية مي وليد.
ال �ل �ق��اء ب�ي�ن ح �م��دان وول �ي��د ت � ّ�م قبل
ث �ل��اث س � �ن� ��وات ف� ��ي االس� �ك� �ن ��دري ��ة.
ك � ��ان آن � � ��ذاك ي �ق �ي��م ح �ف �ل��ة م ��ع ف��رق��ة
«ك� � ��زا م� � � ��دى» ،ف �س �م��ع ع� ��ن امل �غ �ن �ي��ة
ال� �ش ��اب ��ة .اب� �ن ��ة االس� �ك� �ن ��دري ��ة ال �ت��ي
ت �ت �م �ت��ع ب �م��وه �ب��ة ال �ت��أل �ي��ف ،ك�لام��ًا
ّ
ول �ح �ن��ًا ،ل ��م ت �ت �ع��ل��م امل��وس �ي �ق��ى ف��ي
م� �ع ��اه ��د م �ت �خ �ص �ص��ة ،ب� ��ل درس� ��ت
ال�س�ي�ن�م��ا واإلن � �ت ��اج ،وت �ع��زف على
آالت م��وس�ي�ق�ي��ة ع� ��دة .وه ��ي عضو
ف��ي ف��رق روك ع��دة ف��ي االسكندرية.
يقول حمدان ل�ـ«األخ�ب��ار»« :أحببت
ك� �ث� �ي� �رًا أغ �ن �ي��ات �ه��ا ع� �ل ��ى ال �غ �ي �ت��ار،
واق �ت��رح��ت ع�ل�ي�ه��ا م �ش��روع��ًا ج� ّ�دي��ًا.

ّ
ف �ب��دأت تشعر أن موسيقاها تثير
االه� �ت� �م ��ام .وب ��اش ��رن ��ا ال �ع �م��ل ع�ل��ى
ََ
ألبوم مشترك .كتبت هي املوسيقى
ّ
وال� � �ك �ل��ام ،وأن � � ��ا ت ��ول� �ي ��ت ال� �ت ��وزي ��ع
واإلن� �ت ��اج» .ف��ي أغ�ن�ي��ات�ه��ا ،تتطرق
ول �ي��د ال� ��ى ت �ج��ارب �ه��ا ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
امل � �ص� ��ري وال �ع �ق �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع��ان��ي
بسببها .كلمات األغنيات تتحدث
كثيرًا عن تجارب شخصية ،ولكنها
أي� �ض ��ًا ت �ع �ط��ي ف� � ّك ��رة ع ��ن امل�ج�ت�م��ع
ّ
املصري ككل« .تمثل مي وليد شيئًا
أك�ب��ر منها م��ن دون أن ت��درك ذل��ك»
ي�ق��ول ح �م��دان .أغ�ن�ي��ة «أن ��ا م��ش من
ً
ه �ن��ا» ال �ت��ي ي�ض� ّ�م�ه��ا األل �ب��وم م�ث�لا،
تعكس العقلية املنغلقة واملحافظة،
و«ح � �س� ��اف� ��ر ب� �ع� �ي ��د» ت� �ت� �ط ��رق ال ��ى
ال � �ه � �ج� ��رة .ي �ش �ي ��ر ح � �م� ��دان ال� � ��ى أن
«كلمات مي عفوية ج �دًا ،وترافقها
باملوسيقى ع�ل��ى ال�غ�ي�ت��ار .أم��ا أن��ا،
ف��أض �ف �ي��ت ع�ل�ي�ه��ا أس �ل��وب��ًا م�ع�ي�ن��ًا.
ع �م �ل �ن��ا ل� �ح ��وال ��ى ش �ه��ر ف ��ي ك �ت��اب��ة
وكانت أفكارنا متناغمة
االغنياتّ ،
ج� �دًا ،وك��ل م��ن��ا ك��ان ي �ق��وم ب��اق�ت��راح
ي� ��روق اآلخ� ��ر ،ف�ن�ح��ن ن�م�ل��ك ال��رؤي��ة
ال �ف �ن �ي��ة ن �ف �س �ه��ا» .ع� �ن ��وان األل� �ب ��وم
«م��وج��ة» ه��و أي�ض��ًا ع �ن��وان أغنيته
األول� � � � ��ى .ه � ��ذه امل� �ق� �ط ��وع ��ة امل �م �ي��زة
ت �ب��دأ ب � ��أداء ب �ع��ض ال �ن��وط��ات على
الـ«غلوكنشبيل» شبيهة بقطرات
امل�ط��ر املتساقطة ،بما يعكس كالم
ّ
االغنية «املطر ينزل ويخلي الحزن
ي � � � � � � ��دوب .»...ه� ��ي أش � �ب� ��ه ب �ت �ه��وي��دة
( )Lullabyي��راف �ق �ه��ا ف ��ي م�ط�ل�ع�ه��ا
صوت وليد الناعم والرقيق .اآلالت
امل��وس �ي �ق �ي��ة ت ��أت ��ي أي� �ض ��ًا ل�ت�ع�ك��س
الكالم في مقاطع أخرى من أغنيات

معضلة اإلنتاج
ما زال إنتاج املوسيقى املستقلة وتوزيعها صعبني
على زيد حمدان ،خصوصًا في لبنان .يقول« :مشكلة
املوسيقى املستقلة في لبنان عدم ّ
تقدم املحطات
واإلذاعات أي خطوة الى االمام .تكتفي املحطات بنقل
البرامج من االوروبيني ،على غرار برامج املواهب .وهي
ّ
مجرد «بيزنس» خالية من أي ثقافة .نعاني كثيرًا في
االنتاج ألننا نحن من ندفع التكاليف ولذا استغرق
ألبوم «موجة» (الصورة) ثالث سنوات ليبصر النور.
ً
هناك منتج فرنسي ساعدني قليال .ولكن يصعب
جدًا توزيعه في متاجر املوسيقى اللبنانية ،ألن ثمن
إنتاجه باهظ وسيكلفنا ذلك أكثر من األرباح».

شرقي معاصر

تؤدي إلى فلسطين
أحمد الخطيب ويوسف حبيش كل «السبل» ّ
عكّا ــ رشا حلوة
م �ن��ذ ص� ��دور أس �ط��وان �ت �ه �م��ا «س�ب�ي��ل»
ف��ي ب��داي��ة  ،2012أراد أح�م��د الخطيب
(ع � ��ود) وي��وس��ف ح�ب�ي��ش (إي �ق��اع��ات)
ّ
تقديمها في أمسية في فلسطني ،لكن
االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي وال �ق �ي��ود التي
ي�ف��رض�ه��ا ع�ل��ى ال�ب�ش��ر وامل� �ك ��انّ ،
أج�ل�ا
موعد «سبيل» في موطنها وإلهامها
األول :ف �ل �س �ط�ي�ن .ل �ك��ن ب �ع��د م �س �ي��رة
 12ع��ام��ًا م��ن ال�ت�ع��اون امل��وس�ي�ق��ي بني
ال �خ �ط �ي��ب و ّح �ب �ي��ش ،ه ��ا ه ��و «ث�ن��ائ��ي
س�ب�ي��ل» ي�ح��ق��ق أمنيته أخ �ي �رًا :تقديم
ّ
ه��ذه املوسيقى في ك��ل من حيفا ورام
الله .األسطوانة التي أنتجها «معهد
العالم العربي» في باريس ،وحصلت
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ال �ج �م �ه��ور ف ��ي م�س��اب�ق��ة
 mezzoامل��وس �ي �ق �ي��ة ال �ش �ه �ي ��رة إب� ��ان

ُ
ص��دوره��ا ،ق� ِّ�دم��ت أخ�ي�رًا ف��ي فلسطني
للمرة األولى .في رام الله ،أقام الثنائي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي أول م ��ن أم � ��س أم �س �ي��ة
ف��ي «قصر رام الله الثقافي» ،على أن
ّ
يقدما أمسية ثانية غدًا الخميس في
قاعة «كريغر» الفرنسية باستضافة
«كونسرفتوار بيت املوسيقى» .هكذا،
سيعود أحمد الخطيب إلى حيفا بعد
غ �ي��اب دام م ��ا ي �ق ��ارب  12ع ��ام ��ًا ،منذ
أن أب �ع��ده االح �ت�لال ع��ن فلسطني ع��ام
.2001
أس �ط��وان��ة «س �ب �ي��ل» ال �ت��ي ع �م��ل على
ت��أل �ي �ف �ه��ا أح� �م ��د ال �خ �ط �ي��ب وي��وس��ف
ّ
تضم  11مقطوعة
حبيش ملدة عامني،
موسيقية ،منها «سبيل» التي حملت
االس� � �ط � ��وان � ��ة اس � �م � �ه� ��ا .رغ� � ��م ال � �ت� ��ردد
ال ��ذي راف ��ق التسمية ب�ين املقطوعات
ال�ع��دي��دة ،منها «س�ف��ر ال �خ��روج» و«ال

يوسف حبيش

ت� ��دس ع �ل��ى ال � � � ��ورد» ،رس� ��ا االخ �ت �ي��ار
ع �ل��ى «س �ب �ي��ل» ال �ت��ي ت �ش �ك��ل ال �ق��اع��دة
األس� ��اس � �ي� ��ة مل� �س� �ي ��رة ه � � ��ذا ال� �ت� �ع ��اون
رؤي ��ة
امل��وس �ي �ق��ي ال� ��ذي ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ّ
الثنائي إلى الحياة واملوسيقى ،كأنها
ت��ؤك��د م�ق��ول��ة ال �ش��اع��ر« :ال �ط��ري��ق إل��ى
البيت ،أجمل من البيت».
في ع��رض حيفا ،س��وف ّ
يقدم «ثنائي
سبيل» بمشاركة عازف الكونترباص
ال�ف��رن�س��ي ه��وب�ي��ر دوب� ��ون مقطوعات
م��وس �ي �ق �ي��ة م� ��ن «س� �ب� �ي ��ل» ال� �ت ��ي ه��ي
ع� � � �ب � � ��ارة ع � � ��ن م� � �ق� � �ط � ��وع � ��ات ش ��رق� �ي ��ة
معاصرة بالدمج مع ارتجاالت الجاز
واملوسيقى العاملية ،إضافة إلى تقديم
مقطوعات م��ن أل�ب��وم أح�م��د الخطيب
ّ
األول «صدى» ( )2004التي ألفها إبان
االجتياح اإلسرائيلي ملدينة رام الله
عام ُ .2002يضاف إلى هذه املقطوعات

أيضًا تقديم بعض اإلن�ت��اج��ات لفرقة
«ك ��رمل ��ة» ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال �ت ��ي ي�ش�ك��ل
أح � �م� ��د ال �خ �ط �ي ��ب وي � ��وس � ��ف ح�ب �ي��ش
أح ��د أع�م��دت�ه��ا األس��اس �ي��ة م��ن تأليف
موسيقي وعزف.
س�ت�ك��ون ح�ي�ف��ا ع�ل��ى م��وع��د م��ع ح��وار
ال� � �ع � ��ود واإلي� � � �ق � � ��اع ،ي ��راف� �ق� �ه� �م ��ا ه ��ذه
ً
امل � ��رة ال �ك��ون �ت��رب��اص م �ش �ك�لا أرض �ي��ة
موسيقية خاصة .هذان املوعدان هما
بال شك يستحقان االنتظار ،خصوصًا
ما تحمله «سبيل» من أماكن احتضت
ال� �ش ��راك ��ة وال� �ت� �ع ��اون امل��وس �ي �ق��ي ب�ين
أح� �م ��د ال �خ �ط �ي��ب وي� ��وس� ��ف ح �ب �ي��ش؛
بداية من رام الله م��رورًا بمدن عديدة
في العام ،إن كان من تأليف موسيقي
وإن� � �ت � ��اج إل � ��ى إع� � � ��داد م � � ��واد ت ��دري ��س
املوسيقى الشرقية لطلبة املوسيقى
في فلسطني والعالم العربي.

