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جوليا بطرس تعود
الليلة في «بالتيا» ...كوكتيل من القديم والجديد
زكية الديراني
ّ
يتغير إيقاع جوليا بطرس الغنائي،
لم
ّ
ّ
ّ
ولم يتبدل مع تطور الفن وأدواته .تعرف
الفنانة اللبنانية جيدًا ما يليق بطبقة
ّ
صوتها م��ن دون أن تتخطى الخطوط
ال� �ح� �م ��راء ال� �ت ��ي رس �م �ت �ه��ا ب �ن �ف �س �ه��ا .ال
ُ
ت �ت �ح� ّ�دى ن�ف�س�ه��ا أب� � �دًا ،ك ��أن ت �ق ��دم على
ّ
ت �س �ج �ي��ل أغ �ن �ي��ات إك� ��رام� ��ًا ألي م��وض��ة
ُ
غ ��زت ال �س��اح��ة .ال ت��رض��ي ج��ول �ي��ا ذوق
غيرها ،وال تقتنع باألفكار بسهولة .في
ألبومها الجديد «حكاية وطن» (كلمات
نبيل أب��و ع �ب��دو ،وأل �ح��ان زي ��اد بطرس
وت� ��وزي� ��ع م �ي �ش��ال ف ��اض ��ل) ال� � ��ذي ط��رح
ّ
«تعودنا
الشهر املاضي ،مشت صاحبة
عليك» على نوتة فنية ثابتة وشبيهة
ب��أغ �ن �ي��ات �ه��ا اّل �س��اب �ق��ة ب � ��دءًا م ��ن «غ��اب��ت
ً
ش �م��س ال� �ح ��ق» وص � ��وال إل ��ى آخ ��ر لحن
غنته .ال تحتاج إل��ى الكثير م��ن الكالم
للتعريف بالخط الفني ال��ذي تنتهجه.
ف�ه��ي تستمع إل��ى ك�ل�م��ات األغ�ن�ي��ات مع
شقيقها زياد ،ومن ثم تأتي املوافقة على
العمل بنعم أو ال.
ال ت��أخ��ذ ال�ف�ن��ان��ة الكثير م��ن ال��وق��ت كي
تقرر غناء مشروع نّ
ّ
معي ،يكفي أن تكون
العبارات قريبة من الواقع لتدخل قلبها
بسرعة.
من نبض الشارع ،تطلب الفنانة تأليف
أغ��ان �ي �ه��اّ ،ل�ت�ك��ون ف��ي م �ت �ن��اول الجميع
س ��واء امل�ث��ق��ف أو اإلن �س��ان ال �ع� ّ
�ادي .ه��ذا
ال � �ك �ل�ام ي �ن �ط �ب��ق ع �ل ��ى «ح� �ك ��اي ��ة وط� ��ن»
ّ
تضمن أغنيات «ال�ح��ق سالحي»،
ال��ذي
و«أش � ��رف إن� �س ��ان» ،و«األف� �ض ��ل ن�ب�ع��د»،
و«إن��زع وج��ه ال�ك��ذب» ،و«حكاية وط��ن»،
ّ
ّ
و«كان قلي» ،و«لو سلمتك قلبي» ،و«طل
ّ
وش� � ّ�رف» و«ي �ك��ون ب �ع��ون��ك» ،وك��ل�ه��ا من
ألحان شقيقها زي��اد وكلمات نبيل أبو
عبدو وفادي الراعي.
ّ
ش ��ك� �ل ��ت ج ��ول� �ي ��ا م � ��ع ال � �ث �ل�اث ��ي (ع� �ب ��دو
ً
وال ��راع ��ي وب� �ط ��رس) ف��ري��ق ع �م��ل ك��ام�لا
ّ
ّ
صمم وأل��ف األلبوم الجديد ال��ذي يلقى
ّ
ص � � ��دى ط �ي �ب��ًا ب�ي��ن ال� � �ن � ��اس .ت �ق��اس �م��ت
امل � � �ق� � ��اوم� � ��ة وال � ��روم � ��ان� � �س� � �ي � ��ة األل� � �ب � ��وم
الفنانة أن تعدل
ب��ال�ت�س��اوي ،وح��اول��ت
ّ
بينهما ،من دون أن تميل الكفة لواحدة.
ّ
ف��ي ال � ّج��ان��ب امل� �ق ��اوم ،أك � ��دت ج��ول �ي��ا أن
ّ
«ال�ح��ق» سالحها ،وأن «ال��وط��ن» عبارة
عن حكاية حزينة تكتب لحظات يائسة.

ّ
كما تغزلت بـ «أش��رف الناس» الذين قد
يكونون املقاومني أو أي انسان شريف
بنظرها .أما في الجانب العاطفي وهو
الغزير الذي ال ينضب لدى جوليا ،فقد
س ��أل ��ت ح�ب�ي�ب�ه��ا ع �م��ا س �ت �ك��ون ن�ت�ي�ج��ة
ّ
عالقتهما لو «سلمته قلبها» ،وتقترح
ّ
ع�ل�ي��ه ح ��ل ال� �ف ��راق ،وت �ق��ول ل��ه «األف �ض��ل
نبعد».
ك ��ان األل� �ب ��وم ه��ادئ��ًا ن��وع��ًا م ��ا ،وج�م�ي��ع
األغ �ن �ي��ات م �ت��وازي��ة م ��ن ن��اح �ي��ة ال�ل�ح��ن
وال � �ع � �ب� ��ارات ،م� ��ع ارت � �ف� ��اع ح � ��دة ص��وت

تقاسمت المقاومة
والرومانسية األلبوم
الجديد بالتساوي

الفنانة في األع�م��ال الوطنية .لم يحفظ
ج �م �ه��ور ج��ول �ي��ا ب �ع��د أغ �ن �ي��ات «ح�ك��اي��ة
وط��ن» ،لكن ّأكثر عمل رس��خ ف��ي ذاكرته
ّ
ه � ��و «ال� � �ح � ��ق س �ل��اح � ��ي» ،ألن األغ �ن �ي ��ة
تزامنت مع الحرب االسرائيلية األخيرة
ع�ل��ى غ��زة ،وق��د حملت ق�ن��اة «امل�ي��ادي��ن»
ت �ل��ك األغ �ن �ي��ة ش� �ع ��ارًا خ�ل��ال ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا
للعدوان واستخدمتها كفواصل خالل
هذه املرحلة.
للكلمات الوطنية فيه
يعد
ف��ي زم��ن ل��م
ّ
من مكان ،جاءت «الحق سالحي» لتضع

ُ
ال�ن�ق��اط على ال �ح��روف ،وت�ك�م��ل املسيرة
التي انطلقت بها جوليا ع��ام  2006مع
«أحبائي» (صاغها غسان مطر ولحنها
زياد بطرس).
لكن ف��ي الحفلة ال�ت��ي ستحييها الليلة
وغ� �دًا ع�ل��ى «م �س��رح ب�لات �ي��ا» (ج��ون �ي��ة)،
لن يكون «حكاية وطن» وحده الحاضر
ّ
وسيد األص��داء .ستغني صاحبة «شي
غ� ��ري� ��ب» ق��دي �م �ه��ا ال � � ��ذي ي� �ع ��د ب �م �ث��اب��ة
األرش� � �ي � ��ف ال� ��دس� ��م ال � � ��ذي ت �ف �ت �خ��ر ف�ي��ه
ال �ف �ن��ان��ة ،وح �ف �ظ��ه ال �ج �م �ه��ور غ �ي �ب��ًا .في
ال �س �ه��رة ال �ت��ي تفصلنا ع�ن�ه��ا س��اع��ات،
حجزت جوليا مكانًا لالستمتاع بـ «يا
ق �ص ��ص» و«وق� � ��ف ي ��ا زم� � ��ان» و«غ ��اب ��ت
ش�م��س ال �ح��ق» ،وغ �ي��ره��ا م��ن األغ�ن�ي��ات
ال �ت��ي ال ي �ش �ع��ر امل �س �ت �م��ع ب��امل �ل��ل م�ن�ه��ا.
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال� �ب� �ع ��ض ،ه� ��ي ب �م �ث��اب��ة
ّ
الحب والفراق
ذاك��رة الشباب ،ومعاناة
والخيانة.
في شباط (فبراير)  ،2012كانت اإلطاللة
األخ � � �ي� � ��رة ل� �ج ��ول� �ي ��ا أم � � � ��ام ج �م �ه ��وره ��ا
ال �ل �ب �ن��ان��ي (م �س ��رح ب�ل�ات �ي��ا) .أم ��ا ال �ي��وم
وغدًا ،وفي املكان نفسه ،فتحيي الفنانة
سهرتني بعد غياب عامني على التوالي
ّ
ع��ن الساحة اللبنانية .م��ن امل�ع��روف أن
ج��ول �ي��ا ت �خ� ّ�ص��ص س� �ه ��رة ك ��ل س�ن�ت�ين،
ت �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ج �م �ه��وره��ا وت�غ�ي��ب
ع��ن ال�س�م��ع ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ،وق ��د يلومها
بعضهم ع�ل��ى غ�ي��اب�ه��ا ،واع�ت�ك��اف�ه��ا عن
التصريحات اإلعالمية.
ال تنشغل صاحبة «يومًا ما» حاليًا في
ت�ص��وي��ر ّ
أي ك�ل�ي��ب ق��د ت�ت�ع��اون ف�ي��ه مع
ّ
شقيقتها ص��وف��ي ،ف�ق��د ه ��زت األخ �ي��رة
ال� �ج ��ان ��ب ال ��روم ��ان � �س ��ي ف� ��ي ش�خ�ص�ي��ة
شقيقتها عندما أخرجت لها كليب «ال
بأحالمك».
ت��رك�ي��زه��ا ح��ال�ي��ًا م�ن�ص� ّ�ب ع�ل��ى متابعة
أص� ��داء «ح �ك��اي��ة وط� ��ن» ،ع�ل��ى أن ت�ك��ون
إطالالتها الالحقة في العامني املقلبني.
باختصار ،األلبوم املتوافر َ في األسواق
ه��و سلسلة متكاملة م��ن ن�ف��س جوليا
امل�ع�ه��ود ،ول��ن يطلب املستمع أن ّ
تغير
ّ
من خطها أو نهجها الفني ،ألنه يعلم أن
ذلك الطلب محال.
«حكاية وط��ن» 21:00 :الليلة وغ �دًا (السبت)
ـ�ـ�ـ «م �س��رح ب�لات �ي��ا» (ج��ون �ي��ه) ـ�ـ�ـ ل�لاس�ت�ع�لام:
09/831666

شمس الحق لم تغب

مغنية رومانسية أيضًا

منذ انطالقتها ،ارتبط اسم جوليا بطرس باألغاني
امللتزمة الداعمة ملقاومة املحتل .البداية كانت «غابت
شمس الحق» التي ّ
قدمتها عام ّ ،1985
وتحولت إلى نشيد
غضب ضد قتل األبرياء مع استمرار املجازر اإلسرائيلية.
ّ
مثلت «وين املاليني» محطة بارزة بعدما غنتها مع املمثلة
السورية أمل عرفة ،واملغنية التونسية سوسن الحمامي
للتعبير عن سكوت العالم أمام املعاناة الفلسطينية،
لتنفرد في تأديتها الحقًا .وفيما كانت آلة الحرب
اإلسرائيلية دائرة في لبنان في  ،2006انضم عمل جديد إلى
الالئحة تحت عنوان «أحبائي» .أغنية استوحتها الفنانة من
رسالة األمني العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى
املقاومني خالل «حرب تموز» .األمر نفسه ّ
تكرر مع العدوان
ّ
غزة ،إذ ّ
أعدت كليب «الحق سالحي» (إنتاج
اإلسرائيلي على
«امليادين») دعمًا للقطاع املحاصر ،كما ضم ألبومها األخير
ً
«حكاية وطن» أغنيات وطنية بينها «حكاية وطن» ،فضال
عن أعمال سابقة مثل «مقاوم» و«أطلق نيرانك»« ،نحن الثورة
والغضب»« ،قاوم فيداك اإلعصار» ،و«يا ثوار األرض».

في موازاة مناهضة االحتالل والظلم بصوتها ،يضم
أرشيف جوليا بطرس باقة ّ
منوعة من األغاني الرومانسية
التي طبعت قصص حب عدة .قصص حارت بني مشاعر
مختلفة ،ال بل متضاربة أحيانًاّ .مرة نجد جوليا تغني
االشتياق ،والشغفّ ،
ومرة أخرى اللوعة ،والخيانة ،والفراق،
والغضب ،وأحيانًا كثيرة تكون امرأة صلبة ّ
متمردة على
ّ
حبيبها ،أو رقيقة ّ
تعبر عن حاجتها إليه ...من منا لم يردد
ّ
ّ
«يا قصص» و«وقف يا زمان»؟ وكم عاشقًا غنى «وين مسافر»
عبروا عن ّ
قبل أن يفارق حبيبه؟ كثيرون ّ
شدة غرامهم عبر
ّ
و«تعودنا عليك»،
«حبيبي» ،و«قالوا مشينا» ،و«شي غريب»،
و«بتعرف شو الحلو فيك» ،و«بني الولدنة والجد» ،و«وعد
ّ
ّ
علي» ،و«مش كلمة على ورق» .آخرون وجدوا ما يمثلهم
في أغنيات «خلص انتهينا» ،و«أنا مش إلك» ،و«أوعا تكون
ّ
نسيت» ،و«بصراحة» ،و«ال بأحالمك» ،و«لو سلمتك قلبي»،
و«ما مرق» .وإذا كانت املساحة التي تدور فيها أعمال جوليا
ّ
بطرس واسعة ،يبقى األكيد أنها نجحت في الجمع بني
َ
رئيسي نْي :املقاومة والحب!
موضوعني

