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موسيقى

مواجهة بين العود والموسيقى االلكترونية في أسطوانتهم الجديدة

اإلخوة جبران« :مسيرة طويلة» تدفع حدود الجرأة
سبع سنوات تفصل ما بين
ألبوم «أسفار» ()2013
وألبوم «تريو جبران» الجديد
 The long marchأو
«المسيرة الطويلة» (كناية
عن تسع مقطوعات
موسيقية استمدت
عناوينها وجذورها من
قصيدة محمود درويش
«خطبة الهندي األحمر ما
قبل األخيرة أمام الرجل
األبيض») .ماذا كان يفعل
التريو كل هذه الفترة؟!
سنجد أكثر من  700عرض،
رقم قياسي ألي فرقة
عربية وربما عالمية ،سنجد
«الماراتون» هذا المشروع
الملهم الذي عزفوا فيه
لـ  12ساعة متواصلة في
رام الله ،وجمعوا فيه
أكثر من مليون دوالر
لمصلحة إحدى المؤسسات
لمكافحة سرطان الثدي.
سنجد موسيقى أعدوها
لبعض األفالم ،وربما األهم
من هذا كله أن اإلخوة كانوا
يفكرون في شكل جديد
للتريو! أربع سنوات هي
المدة التي سيستغرقهم
العمل على األلبوم الجديد.
ألبوم ُيدخل الـ«تريو جبران»
في مرحلة جديدة بل
مفاجئة .مرحلة أكثر انفتاحًا
من كل ما سبقها .ألبوم
تتداخل فيه الموسيقى
اإللكترونية واألوركسترا
مع الصوت الذي صنعوه
بدأب وتأن خالل السنوات
العشر الماضية .يذهب إلى
الشرق مع صوت اإليراني
محمد معتمدي ،وينتقل
إلى الغرب مع فنان الروك
الشهير روجر ووترز ليتقاطع
مع ديناميكية الفتة .هي
ليست انعطافة موسيقية
كما يقول لنا سمير جبران
في هذا الحوار ،لكنها والدة
جديدة كما كان قد أشار لنا
سابقًا في حوار جمعنا به
العام الماضي .ها نحن إذن
مع مرحلة جديدة في
مختبر اإلخوة جبران

ك ــان أب ــي ي ـقــول إن ــه يــريــدنــي كإلفيس
بريسلي .هــو لــم يكن يقصد أن ألبس
معطف جـلــد وأغ ـيــر تسريحة شعري
وأحمل قيثارة بالطبع ،بل كان يقصد
ال ـق ــوة واالنـ ـتـ ـش ــار .ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات
كنت أخجل أن أقــول أنني أعــزف على
ال ـع ــود .ال ـعــود ك ــان م ـجــرد آل ــة مــرافـقــة
فقط للمغني .اليوم عندما أتجول في
رام الله وأرى فتاة تحمل حقيبة عود،
ينتابني شـعــور غــامــر بــالـسـعــادة ،في
فلسطني عــدد البنات اللواتي يدرسن
العود هو عدد لم نكن نتوقعه .نراهن
يوميًا يطفن بــأعــوادهــن فـخــورات .من
ناحية أخ ــرى ،لـ ّ
ـدي شعور بــأن «تريو
جبران» جمع األجيال .ال تتخيل مقدار
ال ـس ـعــادة الـتــي تصيبنا عـنــدمــا نقدم
عــرضــا ون ــرى فيه كــل األج ـيــال ،شبابًا
ويــانـعــن بصحبة آبــائـهــم وأمـهــاتـهــم.
ال ـن ـج ــاح ه ــو أن ت ـق ـنــع أربـ ـع ــة أج ـي ــال
ب ــاالس ـت ـم ــاع إلـ ــى املــوس ـي ـقــى نـفـسـهــا.
الجيل الجديد هو دائمًا في اعتبارات
الـتــريــو وخ ــط أحـمــر أن نـتـجــاهـلــه ،بل
بالعكس.

باريس ـــ طارق حمدان
■ القطعة األول ــى  Time must goيظهر
فيها صوت الشاعر محمود درويــش يقرأ
مقطعًا من قصيدة «خطبة الهندي األحمر»،
كأنكم أردتم لهذه الكلمات أن تكون بمثابة
ال ـب ـي ــان ال ـ ــذي ت ـف ـت ـت ـحــون ب ــه أس ـطــوان ـت ـكــم
الجديدة؟
 سمعت هذه القصيدة للمرة األولىفي العام  .1996كنت أعزف مع محمود
درويش في افتتاح «مهرجان جرش»
فــي األردن ،وك ــان ه ــذا الـلـقــاء الـثــانــي
الذي يجمعنا في عرض .تأثرت كثيرًا
بـهــذه الـقـصـيــدة .عـنــدمــا أعـلــن تــرامــب
أن ال ـقــدس عــاصـمــة لــاحـتــال ،عــادت
ذاكرتي إلى ذاك الوقت وهذه القصيدة
بالتحديد ،كأنها كتبت لليوم ،لتلك
اللحظة ،ولهذه املرحلة التي نعيشها
ك ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وي ـع ـي ـش ـه ــا الـ ـع ــال ــم
بــأســره ،وهــي خير معبر عن جبروت
ال ـ ـقـ ــوة ،والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،والـ ـ ـس ـ ــاح .ه ــذا
الـجـبــروت ال ــذي يتحكم بكل مفاتيح
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي الـ ـع ــال ــم .هـ ــذا املـقـطــع
مــن صــوت دروي ــش هــو بمثابة بيان
لــ«تــريــو ج ـبــران» ولــأل ـبــوم .بــه نعلن
موقفنا من هذا الجنون الذي نعيشه.
عندما قررت استخدام املقطع ،بحثنا
ع ــن تـسـجـيــات ب ـج ــودة عــال ـيــة لـهــذه
الـقـصـيــدة وعـثــرنــا عـلـيـهــا ،مــن حسن
ال ـح ــظ أن ك ــل ع ــرض ك ـنــت أق ــدم ــه مع
ّ
أسجله ،ولهذا
محمود درويــش كنت
لدي مكتبة واسعة لصوت شاعرنا.
■ محمود درويش حاضر معكم دائمًا ،في
العروض ،في املقابالت الصحافية ،وحتى
َ
ف ــي جـلـســاتـكــم ب ــن األص ــدق ــاء ،أال تـخــش
سطوة الشاعر عليكم أحيانًا؟
 أتـ ـمـ ـن ــى أن ت ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك س ـط ــوةك ـم ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ع ـل ــى أي ف ـن ــان،
هــذه سطوة جميلة .فــي هــذا األلـبــوم،
لــديـنــا عـمــل كــامــل فـيــه قـطـعــة واح ــدة
مل ـح ـمــود دروي ـ ــش وه ــي االفـتـتــاحـيــة.
من حقي الطبيعي ،أن أكــون مسكونًا
بــدرويــش ،نحن الــذيــن رافـقـنــاه خالل
جــزء هــام مــن مسيرته ،عشنا سويًا،
وجمعتنا أوقات هي األنقى واألجمل.
ح ـقــي الـطـبـيـعــي أن أس ـت ــذك ــره دائ ـمــا
وأكـ ـم ــل هـ ــذا الـ ـش ــيء الـ ـ ــذي أحـ ــس بــه
يوميًا ،وال أفتعل هذا التأثير .درويش
هـ ــو ج ـ ــزء مـ ــن ه ــويـ ـت ــي ،وم ـ ـكـ ــون مــن
املكونات األساسية للهوية والثقافة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ك ـن ــت م ـح ـظــوظــا ب ــأن
جمعتني صــداقــة وذكــريــات قوية مع
ال ـشــاعــر ،وأنـ ــا مــديــن لـكــل م ــا علمني
إياه ،كيف أكون موسيقيًا من فلسطني
ول ـي ــس مــوسـيـقـيــا فـلـسـطـيـنـيــا ،كيف
ً
أكون فنانًا حرًا ال بطال وال ضحية.
■ بعد حــوالــي خمسة ألـبــومــات ذات طابع
وهوية محددة ،اآلن نفاجأ بألبومكم الجديد
 ،The long marchه ــل ال ـع ـم ــل بـمـثــابــة
انعطافة موسيقية أم مجرد تجربة؟
 ه ــي ل ـي ـســت ان ـع ـط ــاف ــة ب ــل ت ـجــربــة،عندما فكرنا بـهــذا امل ـشــروع ،بــاآلالت
ال ـك ـث ـي ــرة والـ ـنـ ـج ــوم ال ـك ـب ــار وب ـمــديــر
فني هو رونو ليتان ،Renaud Letang
ع ــرف ـن ــا أن األل ـ ـبـ ــوم س ـي ـك ــون تـجــربــة
جــديــدة ومـخـتـلـفــة ،أن ف ـتــرة التلحني
طــوي ـلــة وت ـح ـت ــاج إلـ ــى ص ـبــر وج ـهــد.
فــي األل ـبــومــات الـســابـقــة ،كـنــا نلحن،
نـ ـتـ ـم ـ ّـرن ون ـس ـج ــل ب ـك ــل بـ ـس ــاط ــة .فــي
هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،س ـمـع ـنــا مــوسـيـقــانــا
بـ ـ ــأذن ل ـي ـســت أذنـ ـن ــا املــوس ـي ـق ـيــة وال
الشرقية ،أردنا فكرة تصور املوسيقى
ال ـتــي نـصـنـعـهــا بـ ــأذن مـخـتـلـفــة كيف
سـتـسـمـعـهــا ه ــذه األذن ،وال أريـ ــد أن
يسمعني أحــد في العالم من بــاب من
يـبـحــث عــن جـمــل فــي مـتـحــف .الـفـكــرة

في قطعة
Time must
الشرق والغرب ،ال يتغرب وال يتشرق.
 ،goصوت
الشاعر محمود ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ه ــي امل ـ ــرة األولـ ــى
درويش يقرأ
التي يطبع لنا ألبوم بعنوان وأسماء
مقطعًا من
مقطوعات باإلنكليزية .األلبوم يتكلم
قصيدة «خطبة
الهندي األحمر» مع كل العالم في كل تفصيل فيه ،وهذا
جــزء مــن عملنا .غــاف األل ـبــوم يحمل
خ ــط م ـح ـمــود دروي ـ ــش الـ ــذي حصلنا
عليه من مكتبة الناقد صبحي حديدي.
وعلى الغالف الخلفي وضعنا قصيدة
«الـهـنــدي األح ـمــر» بــاإلنـكـلـيــزيــة .آالف
الـنـســخ م ــن ه ــذا األل ـب ــوم سـتـجــول في
أنحاء العالم ،وسيقرأ الناس الكلمات
التي نحاول إيصالها .ستكون لدينا
ع ــروض مستقبلية مــع روج ــر ووت ــرز،
وهـ ـن ــاك أخـ ـب ــار ق ــادم ــة بـ ـه ــذا الـحـجــم
وأكبر.
تريو جبران:
األلبوم يتكلم
مع كل العالم
في كل
تفصيل فيه

■ أصوات إلكترونية ،وآالت كثيرة ظهرت في
األلبوم الجديد ،قد يكون من الصعب جلبها
على املسرح في كل عــرض ،هل ستعزفون
ً
مع قطع مسجلة مثال؟
 ع ــروض األل ـبــوم ستكون مــع رفيقناعازف اإليقاع يوسف حبيش ،وعازف
إيقاع آخر هو اإليراني حبيب مفتاح،
خــافــا لـعــروضـنــا الـســابـقــة م ــع إيـقــاع
واحـ ـ ـ ــد ،س ـي ـك ــون م ـع ـنــا أيـ ـض ــا ع ــازف
ف ــرن ـس ــي ع ـل ــى ال ـك ـي ـب ــورد واألص ـ ـ ــوات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وعـ ـ ــازف ت ـش ـي ـلــو .نحن
سبعة هذه املرة.

كــانــت بتسليم موسيقى الـتــريــو إلى
مدير فني ونقول له أرنا كيف ستعبث
بـهــا ،قبل أن نتفق مــع مــديــرنــا الفني
الجديد .كان هناك ما يشبه االمتحان
ملعظم الفنانني الذين اشتغلوا معنا
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ،زودنـ ـ ــاهـ ـ ــم بـكــل
ألبومات التريو وسألناهم عن هوية
املوسيقى ومواصفاتها ،واألقرب كان
رونو ليتان ،كان هدفنا أن نذهب إلى
م ـكــان مــوسـيـقــي ج ــدي ــد ،بــالـطـبــع مع
ال ـح ـفــاظ عـلــى طــابــع وه ــوي ــة الـتــريــو،
أت ــوق ــع أن ـن ــا صـنـعـنــا ش ـي ـئــا مختلفًا
ّ
مع هــذا األلـبــوم ،ألن األســوأ برأيي أن
يكرر الفنان نفسه ،وبتقديري هذا هو
النجاح في هذا األلبوم.

شارك روجر ووترز في قطعة
من وحي األطفال األربعة الذين
قتلهم االحتالل عندما كانوا
يلعبون على شاطئ غزة
■ هل كان هناك لديكم إحساس بالقلق من
هذه التجربة الجديدة؟
 كـ ــان هـ ــذا اإلحـ ـس ــاس رب ـم ــا ق ـبــل أني ـصــدر األل ـب ــوم ،اآلن أن ــا فــي قـمــة من
املتعة ،حتى اآلن أقمنا عشرة عروض،
ك ـنــت أف ـك ــر ف ـي ـهــا ك ـث ـي ـرًا ق ـبــل ص ــدور

األلبوم ،أن يترجم العمل على املسرح
ويـقــدم فــي عــرض كــان مقلقًا إلــى حد
مــا ،كيف لهذه الضخامة في اإلنتاج
ً
أن تترجم على املسرح؟ كان هذا سؤاال
وتحديًا كبيرًا بالنسبة إلينا ،بإمكاني
ّ
الـ ـق ــول إن ال ـ ـعـ ــروض ال ـت ــي أق ـم ـنــاهــا
ح ـتــى اآلن ه ــي م ــن أج ـم ــل ال ـع ــروض.

ردود الفعل كــانــت جميلة ،مــؤشــرات
املبيعات أيضًا مشجعة جدًا .تحميل
األلبوم عبر املنصات التسويقية كان
غير متوقع ،وخصوصًا قطع معينة
مثل «الشجر الــذي نرتديه» أو قطعة
«طني» أو «املسيرة الطويلة» ،أنا أكثر
راض.
من
ٍ

■ كـثـيــر م ــن املــوس ـي ـق ـيــن م ـمــن يـعـتـمــدون
ع ـل ــى اآلالت ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،ل ــدي ـه ــم دائ ـم ــا
تخوف وحتى تعال على املؤثرات الصوتية
واملــوسـيـقــى اإللـكـتــرونـيــة ،وكـثـيـرًا مــا ينظر
إلـيـهــا كــدخـيــل ،أل ــم تـكــن لــديـكــم خـشـيــة من
ضياع صوت التريو في زحمة املؤثرات؟
 مـنــذ زمـ ــن ،ك ــان لـ ـ ّـدي ه ــذا الـتـخــوف،
ولكن من منا ال يتغير؟ في هذا العمل،
كـنــا حــريـصــن ج ـدًا وأتـمـنــى أن نكون
وفقنا .األص ــوات اإللكترونية التي تم
اختيارها تخدم عود التريو ،لم نؤلف
املوسيقى اإللكترونية كخط أساسي
ف ــي ال ـت ـل ـحــن ،وإن ـم ــا ح ـضــرت لـتـخــدم
ال ـعــود وت ـقــدم للموسيقى ب ـع ـدًا آخــر،
بعدما سمعنا النتيجة اختفى القلق،
سـعـيــد ب ـش ـعــور الـتـغـيـيــر واالن ـف ـت ــاح،
ن ـم ــرن أن ـف ـس ـنــا دائ ـم ــا أن ال ن ـك ــرر وال

ن ـج ـتــر م ــا ف ـع ـل ـنــاه س ــاب ـق ــا .ك ـنــت آخــر
شخص سيفكر فــي إدخ ــال املوسيقى
ً
اإللكترونية ،ولكن فعال غـ ّـيــرت رأيــي،
وال ـ ـتـ ــدخـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
األل ـب ــوم ج ــاءت مــوفـقــة ،الـعــالــم يتغير
ويـتـطــور بشكل مـتـســارع ونـحــن جــزء
من هذا التغيير الــذي دفعنا إلى عمل
تجربة مختلفة.
■ فنان الروك الشهير روجر ووترز Roger
 watersيشارك معكم في قطعة Carry the
 ،earthكيف نشأت العالقة وكيف كان شكل
التعاون؟
 منذ فترة نشأت بيننا عالقة قوية معروجــر ووتــرز ،وكنا تعاونا سابقًا في
بــدايــة هــذا الـعــام عندما أطلقنا قطعة
 Supremacyوكانت مقطعًا من قصيدة
ملحمود درويش ،قرأها ووترز بصوته،
وأطلقناها عبر اليوتيوب وانتشرت
في مواقع التواصل االجتماعي بشكل
كبير .االنفتاح في هذا األلبوم أتاح لنا
دعوة ووترز ليكون حاضرًا فيه ،وهذا
ش ــرف كـبـيــر ل ـن ــا .طــرح ـنــا عـلـيــه فـكــرة
أننا نود تلحني قطعة من وحي أربعة
أط ـفــال قتلهم االح ـت ــال عـنــدمــا كــانــوا
ي ـل ـع ـبــون ع ـلــى ش ــاط ــئ غ ـ ــزة .وضـعـنــا
ال ـل ـحــن األس ــاس ــي لـلـقـطـعــة ،ه ــو كتب
الكلمات وغناها واشتغلناها سويًا.
مشاركة ووترز في هذا األلبوم تنسجم
تمامًا مع طبيعته .عمل ضد حسابات

■ في قطعة  ،The long marchنفاجأ بغناء
الفنان اإليــرانــي محمد معتمدي .في العالم
ال ـعــربــي ه ـنــاك قـطـيـعــة كـبـيــرة وف ــادح ــة بني
الثقافة العربية والفارسية التي ُيفترض أن
تكون األقرب إلينا ،هل هذا من األسباب التي
دفعتكم إلى إشراك صوت الفنان اإليراني؟

ترامب
عندما أعلن ً
القدس عاصمة لالحتالل،
عادت ذاكرتي إلى قصيدة
«خطبة الهندي األحمر»
 أوافـ ـق ــك بـ ـش ــدة ،ال ـث ـقــافــة ال ـفــارس ـيــةيـفـتــرض أن ت ـكــون أق ــرب إلـيـنــا كـعــرب
م ــن أوروبـ ـ ـ ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال عمر
العود  4500سنة وهــو أصله فارسي.
لم نسمح ألنفسنا التفكير في الجانب
السياسي الذي يحاصر الثقافتني ،بل
بالجانب الـحـضــاري الـثـقــافــي .ذهبنا
إل ــى ال ـشــرق إل ــى إي ــران الـتــي تشبهنا.
كما ذهبنا إلى روجر ووترز من الغرب.
سعداء ّبالتعاون مع محمد معتمدي
ال ــذي غــنــى بـصــوتــه املــؤثــر كـلـمــات من
التراث الصوفي اإليراني.
■ هـ ــذا ه ــو ال ـع ـم ــل األضـ ـخ ــم لـ ـك ــم ،ورب ـم ــا
ال ـت ـجــربــة األول ـ ــى ال ـت ــي ت ـح ــوي آالت كـثـيــرة
ومــوسـيـقــى إلـكـتــرونـيــة ،كـيــف تـعــامـلـتــم مع
التلحني والتوزيع؟

 التريو طبعًا مــن قــام بالتلحني .أماب ـخ ـصــوص ال ـت ــوزي ــع ،ف ـق ــام ب ــه رون ــو
ل ـي ـت ــان املـ ــديـ ــر الـ ـفـ ـن ــي .أخ ـ ــذ كـ ــل لـحــن
وقدم لنا خيارات متعددة .على سبيل
امل ـثــال ،قطعة «الـشـجــر ال ــذي نــرتــديــه»
التي تظهر إلينا اآلن بنمط قريب من
التانغو ،كنا استمعنا إليها بتوزيع
بـ ـ ــوب ،س ـم ـع ـنــا ك ــل م ـق ـطــوعــة ب ــأل ــوان
مختلفة وك ــان الـقــرار جماعيًا ،سلطة
ال ـل ـحــن األول ت ـف ــرض نـفـسـهــا أحـيــانــا
ولكننا آمنا بسلطة التوزيع أيضًا.
■ السنة املاضية في حوار معك ،سألناك عن
تحد لـ «تريو
األلبوم الجديد وأخبرتنا بأنه ٍ
ج ـب ــران» ،هــل أن ــت راض ومقتنع بالنتيجة
ّ
سيحدد ذلك؟
بشكل كامل ،أم أن الوقت
 سعيد بردود فعل الجمهور واإلعالموال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـت ــي ق ـم ـن ــا بـ ـه ــا .ردود
الفعل إيجابية حتى اآلن وليس لدي
أي مـشـكـلــة بـ ـ ــردود ف ـعــل س ـل ـب ـيــة .هو
م ـج ــرد ع ـمــل ف ـن ــي ،ول ـل ـج ـم ـهــور كــامــل
الحرية باإلعجاب أو الرفض ،ال أقول
بأنه أفضل ألـبــوم ،ألننا نسعى دائمًا
لألفضل ،لكنني متأكد بأنه أفضل من
الـســابــق ،ألنني أشعر دائـمــا بضرورة
تخطي أي عمل سابق كي أتقدم .أشعر
بأننا اآلن في مرحلة والدة ،هذا العمل
هو بمثابة املولود الجديد ،أتركه طبعًا
للمستقبل وللجمهور الذي يحكم.
■ هذا االنفتاح هل هو خطوة نحو االنتشار
أكثر؟ تعتبرون أنفسكم وصلتم إلى العاملية؟
 ح ـق ـق ـن ــا نـ ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي إط ـ ــارمنطقتنا العربية وفــي أوروب ــا أيضًا.
الناس الذين ال يعرفون العود نعرفهم
إلـ ـي ــه ،ول ـك ــن ه ــل هـ ــذا ي ـك ـفــي؟ أقــول ـهــا
ال ط ـب ـعــا ،ع ـش ــرون ع ــام ــا ك ــي أخــاطــب
ماليني في قطعة ،هناك فرق موسيقية
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
تتبعها مئات املاليني ،صحيح أن هذه
الفئة هي فئة البوب ،لكن ملاذا ال أدخل
إلى تلك الفئة وأقدم إليها موسيقاي؟
يسعدني أن يستمع جمهور البوب في
أي مكان في العالم إلى «تريو جبران».
الـجـمـهــور أذك ــى بكثير مـمــا نـتـصــور،
ال ي ـجــب تـخـيــل أن ج ـم ـهــور ال ـب ــوب ال
يـسـمــع أو ال يـتـقـبــل س ــوى املــوسـيـقــى
الـتــي اعـتــاد عليها .عندما كنت فتيًا،

■ زحـمــة ال ـعــروض إلط ــاق األل ـبــوم الجديد
بدأت بالتأكيد ،أين العالم العربي؟
 فــي األشـهــر الـثــاثــة املقبلة ،ستكونل ــديـ ـن ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض فــي
ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،لـكـنــي ال أخ ـف ـيــك أنــه
لألسف هناك دائـمــا تأخر فــي الحجز
مــن قبل الجهات العربية الـتــي ترغب
فــي استضافة الـتــريــو ،وه ــذا مــا يمنع
أن نعرض دائمًا في مدننا العربية .في
أجندة التريو اآلن بدأنا الحجز للعام
 ،2021واملشكلة الـتــي تواجهنا دائمًا
أن االتصال يتم في وقت متأخر تكون
ف ـيــه م ـه ــرج ــان ــات أخ ـ ــرى ق ــد ت ـعــاقــدت
معنا ،طبعًا سيتم إطــاق األلـبــوم في
فلسطني في مــدن عــدة هي حيفا ورام
الله ونابلس.
■ س ــؤال بعيد مــن املــوسـيـقــى لــو سمحت،
يـعـيــش ال ــراه ــن الـفـلـسـطـيـنــي حــالــة مـعـقــدة،
وي ـع ـي ــش االح ـ ـتـ ــال أفـ ـض ــل أوقـ ــاتـ ــه ،كـيــف
تنظر إلى الحال الفلسطينية اليوم؟ وما هي
األولويات برأيك؟
 ه ـنــاك ي ــأس م ــن ال ـط ــرف الـسـيــاســيالـفـلـسـطـيـنــي ،ه ــذا واضـ ــح ،الـخـطــاب
واألداء بحاجة إلى تجديد .في الوقت
ع ـي ـن ــه ،أع ـ ـ ــول ع ـل ــى ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد
امل ـت ـم ـس ــك ب ــالـ ـه ــوي ــة .ج ـي ــل لـ ــم يـنــس
ال ـح ـي ــاة وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،يعيش
املقاومة ويعتبرها من أولوياته ،وهو
جـيــل يــدفــع إل ــى األم ـ ــل .نـحــن نعيش
في عصر من دون أخــاق ،بلغت فيه
ال ــوق ــاح ــة ذروت ـ ـهـ ــا .ك ـل ـمــا تـغـطــرســت
أميركا وإسرائيل ،كلما ازددنــا وعيًا
وفـهـمــا .على سبيل امل ـثــال ،أنـظــر إلى
الحالة التي نعيشها اليوم في قضية
خاشقجي ،نحن في مرحلة مفصلية
أدواتها القوة والكذب والغطرسة .هل
ستنتصر هــي أم ضمير الـشـعــوب؟!
هـ ــذه ال ـت ـخ ـمــة م ــن ان ـ ـعـ ــدام األخـ ـ ــاق،
سـتــؤدي فــي النهاية إلــى الـ ــزوال .أنا
واثــق مــن ذلــك ،كلما ازدادت القسوة،
ضعفت وسـهــل تكسيرها .أعتقد أن
وقت استغباء الشعوب واالستخفاف
ّ
بها قد ولى .ما يريحني في فلسطني
هــو هــذا الغنى فــي اإلن ـتــاج الثقافي،
ال ثقافة مــن دون وعــي .نحن منطقة
ص ـغ ـيــرة مـحـتـلــة م ــن ال ـع ــال ــم ،لكنها
تـنـتــج مــوسـيـقــى وأف ــام ــا وأدب ـ ــا .وال
أقـ ـ ــول ه ـن ــا ب ـ ــأن الـ ـف ــن ف ـق ــط س ـي ـحــرر
فلسطني ،لكنه أداة رئيسة من أدوات
النضال ومواجهة املحتل .ليس لدينا
مليارات وال أسلحة ،لدينا الصمود
والثقافة وفكر املقاومة الــذي يبقينا
حتى اآلن.

