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ثقافة وناس

باكورة

ّ
عيسى مراد« ...جسور» مركبة

طارق حمدان
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـظ ــار دام أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أرب ـ ــع
سـنــوات بعد تأسيس فرقته ،وبعد
م ــا يـ ـق ــارب  15س ـن ــة م ــن ال ـص ــوالت
وال ـجــوالت املــوسـيـقـيــة ،صــدر أخـيـرًا
أل ـب ــوم «جـ ـس ــور» ل ـل ـع ــازف وامل ــؤل ــف
الفلسطيني عيسى مراد .كان األخير
يـبـحــث ع ــن ضــال ـتــه ،ع ــن «صـ ــوت له
شخصية وحــريــة فــي ال ـعــزف» وفــق
ما يقول لنا.
ال ـف ـن ــان ال ـ ــذي درس املــوس ـي ـقــى فــي
«معهد إدوارد سعيد» في فلسطني
لينتقل بعدها إلى القاهرة ويدرس
آلــة العود في «بيت العود العربي»
وم ــن ث ــم إل ــى فــرن ـســا ل ـي ــدرس عـلــوم
املوسيقى في «جامعة السوربون»،
سنعثر في باكورته على خلطة من
ً
«الـفـيــوجــن» تصهر داخـلـهــا كــا من
الجاز واملوسيقى العربية والهندية
وموسيقى البلقان .تنوع الخلفيات
املــوس ـي ـق ـيــة وم ـ ـهـ ــارة الـ ـع ــازف ــن فــي
األل ـبــوم الـجــديــد؛ ســاعــدا فــي إحـكــام
ه ــذه الـخـلـطــة ،فــاملــوسـيـقـيــون الــذيــن
ً
اس ـت ـعــان بـهــم م ــراد هــم أص ــا أف ــراد
م ـج ـمــوع ـتــه الـ ـت ــي ك ــان ــت س ـب ـبــا فــي
تـ ــأخـ ــر ظ ـ ـهـ ــور ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ح ـيــث
ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــن م ـه ــرة
يـتــآلـفــون ويـجـتـمـعــون إلن ـت ــاج عمل
م ــوس ـي ـق ــي مـ ــن دون م ـظ ـل ــة إنـ ـت ــاج
ضخمة هــو أمــر صعب وش ــاق .لكن
هذا ما حظي به الفنان الذي جمعت
فرقته مجموعة موسيقيني المعني،
ه ــم :الـهـنــدي ري ـشــاب بــراســانــا على
آلــة «البناصوري» (الـنــاي الهندي)،
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري سـ ـمـ ـي ــر حـ ـمـ ـص ــي ع ـلــى
اإليقاع ،ومن فرنسا مارك بورونفوز
عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــون ـ ـتـ ــربـ ــاص ،وريـ ـتـ ـش ــارد
تــوريـغــانــو عـلــى الـبـيــانــو ،وفــردريــك
شابيرون على الدرامز.
ي ـب ــدأ األلـ ـب ــوم بـمـقـطــوعــة «ج ـس ــور»
التي بنيت لتعبر عن عنوان األلبوم
َّ
بالفعل ،إذ تبدأ بعود وإيقاع لتسلم
الـ ــدفـ ــة ل ـل ـب ـي ــان ــو وال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــز ،يـظـهــر
بعدها الناي الهندي فيتلوه عازف
الـ ـن ــاي ،وهـ ــو الـ ـص ــوت ال ــوح ـي ــد فــي
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األلبوم الذي يظهر في هذه القطعة،
ليعود بعدها إلــى العود وتقسيمه
بـمــرافـقــة اإلي ـقــاع الـصــوتــي الـهـنــدي.
بعد ذلــك تـعــزف الفرقة كاملة دفعة
واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ت ــوزي ــع الف ــت وم ـح ـكــم؛
ك ــأن مـ ــراد أراد أن يـسـتـهــل ألـبــومــه
بـفـلـسـفـتــه املــوس ـي ـق ـيــة امل ـب ـن ـيــة على
ال ـت ـن ــوع وال ـخ ـل ــط والـ ـبـ ـن ــاء امل ــرك ــب.
ف ـ ــي ال ـق ـط ـع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة «امل ـ ـف ـ ـقـ ــود»،
ن ـس ـت ـم ــع إلـ ـ ــى عـ ـ ــزف عـ ـ ــود ت ـق ـل ـيــدي
م ــع إي ـق ــاع سـمـيــر حـمـصــي ،لنفاجأ
بـعــدهــا بتحويلة ننتقل مـعـهــا إلــى
أج ــواء املــوسـيـقــى الـهـنــديــة .يصمت
ال ـ ـ ـعـ ـ ــود وي ـ ـ ــراف ـ ـ ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــاي الـ ـهـ ـن ــدي
ً
ك ــا م ــن اإليـ ـق ــاع وال ـب ـي ــان ــو ،ليظهر
الـعــود مـجــددًا فــي منتصف القطعة
بتحويلة على مقام الــرســت تنتهي

ب ــال ـل ـح ــن ال ــرئـ ـيـ ـس ــي .وف ـ ــي «رق ـص ــة
امل ـج ـن ــون ــة» إيـ ـق ــاع س ــري ــع ت ـتــوالــف
م ـعــه ج ـم ـيــع اآلالت ،ف ـي ـح ــاور فيها
الـبـيــانــو ال ــدرام ــز ،وتـشـتـبــك ق ــرارات
البيانو مع العود .أما في «البحر»،
فـيـنـقـلـنــا مـ ــراد إل ــى أج ـ ــواء مختلفة

ً
عوده يذكرنا مثال
بـ «قنطرة» سيمون شاهين
أك ـث ــر ه ـ ـ ــدوءًا ي ـت ـص ــدر ف ـي ـهــا ال ـع ــود
دور البطولة في بدايتها ،ويتراجع
في منتصف القطعة ليفسح املجال
للناي الهندي ،ليعود ويسيطر على
القطعة بإيقاع سريع .في «هــروب»،

موعد

«مسار اجباري» ...الشارع المصري كما هو
محمد همدر
«مـ ـس ــار إج ـ ـبـ ــاري» مـ ــرة ج ــدي ــدة في
لبنان إلحـيــاء أمسيتني مــع جمهور
ي ـت ــاب ــع الـ ـف ــرق ــة وي ـن ـت ـظ ــر ح ـفــات ـهــا
وأعمالها ،ويمأل املقاعد كما حصل
فــي أي ــار (م ــاي ــو) الـفــائــت فــي «مـتــرو
املــديـنــة» .جديد هــذه الــزيــارة ،اتجاه
الفرقة الى خارج العاصمة ،تحديدًا
الى صيدا إلحياء حفلة في «سهرية»
ب ـع ــد ح ـف ـل ــة فـ ــي «آرت الونـ ـ ـ ــج» فــي
بيروت.
مــن الـفــرق الشبابية األكـثــر نجاحًا
ف ــي م ـصــر ،احـتـفــل أع ـضــاؤهــا الـعــام
امل ــاض ــي ب ـم ــرور ع ـشــر س ـن ــوات على
انطالقتها .الفرقة مستمرة بجرعة
عالية من موسيقى الــروك وجرعات
ّ
أق ــل مــن الـبـلــوز وال ـجــاز واإليـقــاعــات
الشرقية ،مع كلمات ألغاني من واقع
ال ـ ـشـ ــارع وامل ـج ـت ـم ــع ف ــي امل ـح ــروس ــة
وأخرى تعكس مزاج الشباب املصري
وهمومه.
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ع ـ ـ ــام  ،2005مــن
االسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ـ ــة مـ ـ ــع أيـ ـ ـم ـ ــن م ـس ـع ــود
(كـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــورد) ،ه ــان ــي ال ـ ــدق ـ ــاق (غـ ـن ــاء
وغ ـي ـت ــار) ،تــامــر عـطــا ال ـلــه (درام ـ ــز)،
وأحـ ـ ـم ـ ــد حـ ــافـ ــظ (ب ـ ـ ـ ـ ــاص) ،وانـ ـض ــم
الح ـقــا مـحـمــود ص ـيــام (غ ـي ـتــار) عــام
 .2008أطلت في بداياتها مع إعــادة
ألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات سـ ـي ــد درويـ ـ ـ ـ ـ ــش ،وس ـي ــد
م ـ ـكـ ــاوي ،وك َـلَ ـم ــات لـ ـص ــاح جــاهــن
بتوزيعها ونف َسها الخاص.
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خ ـ ـ ــرج ألـ ـب ــومـ ـه ــا األول ع ـ ـ ــام 2013
بعنوان «إقرأ الخبر» ،والثاني «تقع
وتقوم»  .2015أثبتت الفرقة من خالل
هذين العملني ،قدرتها على مخاطبة
وجـ ـ ــذب مـسـتـمـعـيـهــا ال ـ ــى ً أع ـمــال ـهــا
ال ـخ ــاص ــة تــأل ـي ـفــا وكـ ـت ــاب ــة .نـجـحــت
هذه األعمال بسرعة وزاد معها عدد
ّ
محبي الفرقة .نالت األخيرة جوائز
عــاملـيــة ومحلية مـنــذ االن ـطــاقــة ،عن
أعـمــال «كــل الخلق» (كلمات الــراحــل
صـ ــاح ج ــاه ــن) ،و«طـ ـع ــم ال ـب ـيــوت»
(كـ ـلـ ـم ــات عـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم مـ ـنـ ـص ــور).
وكــرمــت منظمة األونـيـسـكــو الـفــرقــة
الـ ـت ــي ن ــال ــت ل ـق ــب «فـ ـن ــان ــون ش ـبــاب
مــن أجــل ال ـحــوار بــن ثـقــافــات العالم
العربي والغرب» عام .2011
في كلماتها وألحانها نبض شبابي
وطــاقــة عـكـســت أي ـضــا روح الـشـبــاب
املـ ـ ـص ـ ــري بـ ـع ــد ع ـ ـ ــام  .2011ه ـم ــوم
ّ
وأحــزان وتطلعات وتهكم وسخرية
من الواقع ،فخيار الفرقة منذ البداية
كـ ـلـ ـم ــات ل ـس ـي ــد دروي ـ ـ ـ ـ ــش ،وص ـ ــاح
ّ
ج ــاه ــن وسـ ـي ــد مـ ـ ـك ـ ــاوي ،ح ـت ــى إن
اختيار اسمها «مسار إجباري» حمل
مسارًا ساخرًا في الكالم واملوسيقى.
على سبيل املثال ،لنقرأ كالم أغنية
«اقـ ـ ـ ــرأ ال ـ ـخ ـ ـبـ ــر»« :م ــالـ ـي ــه الـ ـج ــراي ــد،
اع ــان ــات لـلـخــريـجــن وال ـخــري ـجــات،
اشغال كتير راتب كبير حاسب ليوم
عـقـلــك يـطـيــر ،مـطـلــوب خـبـيــر يحكي
حـكــايــات ،أو سـمـكــري يـعــرف لـغــات،
يـ ـع ــزف كـ ـم ــان واك ـ ـ ــوردي ـ ـ ــون يـكـســب

عشان يفتح صالون».
قـ ـب ــل أشـ ـ ـه ـ ــر ،ن ـ ـشـ ــرت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ع ـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت ف ـي ــدي ــو ألغ ـن ـي ــة ج ــدي ــدة
هــي «ش ـيــروفــوب ـيــا» .وف ــي تـصــويــره
وإخــراجــه ،ص ــورة عــن جـنــون الفرقة
واخـتــافـهــا عــن الـســائــد فــي الـشــارع
العربي.
سـتـضــرب «م ـســار إج ـب ــاري» مــوعـدًا
ثانيًا للمرة األولى خارج بيروت ،في
مقهى «سهرية» في صيدا .رغم صغر
امل ـكــان وع ــدم قــدرتــه عـلــى استيعاب
ّ
جمهور كبير ،إال أن صاحب املقهى
ي ــوس ــف ك ـل ـيــب اس ـت ـط ــاع م ــن خ ــال
صــديــق مشترك مــع الـفــرقــة إقناعها
ّ
بــالـقــدوم ،خصوصًا أن فكرة العزف
خارج بيروت راقت ألعضائها.
يستمر «سهرية» في جذب الفرق من
ب ـيــروت ال ــى صـيــدا مـســاء كــل جمعة
وس ـبــت ،حـتــى بـعــض ال ـ ــرواد يــأتــون
مــن ب ـيــروت للتعرف إل ــى حـيــاة حي
الصالحية الليلية في صيدا ،يتذكر
يوسف كليب ّفي اتصال مع األخبار
أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـح ــض ــر الفـ ـتـ ـت ــاح امل ـق ـهــى
تزامنًا مــع مـعــارك عبرا منذ سنتني
ونصف تقريبًا .ويضيف أنه سعيد
باملساهمة بإزالة السمعة السيئة عن
هذه املدينة الجنوبية.
«مسار إجـبــاري» :الخميس  15أيلول في
«آرت الونـ ــج» (ب ـي ــروت ـ ـ ـ ،)03/871589
وم ـســاء  16أي ـلــول فــي «سـهــريــة» (صـيــدا
جنوب لبنان ـ ـ )03/028537

ت ـعــود ال ـطــاقــة الــاف ـتــة ال ـتــي كـنــا قد
سـمـعـنــاهــا ف ــي ال ـق ـط ـعــة األول ـ ـ ــى ،إذ
تعزف كل اآلالت ويفرد مراد مساحة
الرتجاالت مختلفة للبيانو والعود
ُ
واإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاع .أم ـ ــا «زيـ ـ ـن ـ ــة» ،فــت ـس ـت ـهــل
ب ـع ــود وب ـي ــان ــو م ــع ل ـح ـظــات صمت
الفتة ،يخفت اإليقاع ،ويلعب العود
ً
بخفة متنقال بــن الـقــرار والـجــواب،
وت ـل ـي ـهــا «ال ـش ـخ ــص ال ـغ ــام ــض» مــع
تـحــويــات مــوفـقــة تنقذ القطعة من
ال ــوق ــوع فــي فــخ الــرتــابــة وامل ـل ــل .أمــا
فــي قطعة «يـنــايــر» ،فيشتبك العود
مع البيانو والكونترباص ،ويظهر
الـ ـن ــاي ال ـه ـن ــدي ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ــر
َ
لـيــطـ ِّـعــم الـلـحــنُ .يـحـســب لـلـفـنــان في
هذه القطعة إدخال مساحات صمت
مــوف ـقــة ف ــي غ ـم ــرة ال ـص ـخ ــب .تليها

قطعة «كــرفــان »1حيث يلعب العود
م ــع ال ـكــون ـتــربــاص بـقـطـعــة قـصـيــرة
(دقيقة ونصف) ستجعلنا نتساءل
عـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــدوى وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا م ـن ـف ـص ـلــة
ً
هـ ـك ــذا ،بـيـنـمــا كـ ــان مـمـكـنــا م ـث ــا أن
ً
تكون استهالال للقطعة التي تليها
وسـ ِّـم ـيــت ب ــاالس ــم نـفـســه «ك ــرف ــان»2
ال ـت ــي تـلـعــب ب ـهــا ك ــل اآلالت بــإيـقــاع
س ــري ــع وط ــاق ــة الف ـت ــة ل ـتــأتــي كقفلة
موفقة لأللبوم.
ي ـك ـش ــف ع ـي ـس ــى م ـ ـ ــراد فـ ــي أل ـب ــوم ــه
األول ع ــن قـ ــدرة الف ـت ــة ف ــي ال ـتــوزيــع
امل ــوسـ ـيـ ـق ــيُ ،
ويـ ـحـ ـس ــب لـ ــه إدخ ــال ــه
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األن ـ ـم ـ ــاط امل ــوس ـي ـق ـي ــة
لنستمع إلى جمل املوسيقى العربية
والهندية والجاز في قطعة واحــدة،
إضافة إلى أن توظيف الناي الهندي
في القطع أعطى خصوصية للعمل،
رغـ ــم إح ـس ــاس ـن ــا أح ـي ــان ــا بـسـطــوتــه
على بقية اآلالت .وخالفًا للكثير من
املوسيقيني الذين يعتمدون طريقة
«املـ ــال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــراك» (الـ ـ ـع ـ ــزف امل ـن ـف ــرد
لـكــل آل ــة) ف ــي تـسـجـيــل أع ـمــال ـهــم ،تم
تـسـجـيــل أل ـب ــوم «ج ـس ــور» ف ــي غــرفــة
واحـ ـ ــدة ح ـيــث عـ ــزف ال ـج ـم ـيــع دفـعــة
واحدة ،ما أعطى طاقة واضحة على
معظم مقطوعات األلـبــوم ،وكــان من
ال ــواض ــح خ ـلــو الـتـسـجـيــات م ــن أي
مؤثرات صوتية.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،س ـن ـب ـح ــث عــن
جديد ،من دون أن نعثر عليه .عود
ً
م ـ ــراد س ـي ــذك ــرن ــا م ـث ــا ب ـ ـ «ق ـن ـط ــرة»
س ـي ـمــون ش ــاه ــن .أم ــا «ال ـف ـيــوجــن»،
فـهــو مــوضــة الـعـصــر اآلن ،وعـشــرات
التجارب عربيًا باتت تخلط العديد
م ــن األنـ ـم ــاط املــوس ـي ـق ـيــة ،ول ـكــن في
«جـســور» سنعثر على جمل لحنية
واثقة ،وتوزيع الفت ،وطاقة خارجة
مــن عـمــل جـمــاعــي م ـهــووس بتقديم
موسيقى جيدة .تلك بمثابة أرضية
صلبة ستسمح لعيسى مراد إكمال
مشروعه املوسيقي.
الـحـفـلــة األول ـ ــى إلطـ ــاق أل ـب ــوم «ج ـســور»
سـتـكــون ف ــي ب ــاري ــس ي ــوم  22أي ـل ــول في
قاعة Studio de L’ érmitage

