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مارك جرجس :سومري يحرس أصوات العالم
سعيد محمد
ال يـسـمــع ك ـث ـيــرون بــاملــوسـيـقــي مـ ــارك جــرجــس
وهذا بالفعل أمر متوقع .فهذا املثقف الطليعي
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــن أصـ ـ ــول ع ــراق ـ ّـي ــة .وإلـ ـ ــى جــانــب
احترافه العزف ومشروعه الفني الشخصي في
ّ
التجريبية ،فــإنــه ـ ـ عبر عـقــود ع ـ ّـدة ـ ـ
املوسيقى
ّ
ويروج ألصوات وموسيقى وضجيج ال
يؤرشف
ّ
ّ
األميركية في سماعها،
الثقافية
ترغب املؤسسة
ّ
و ّتـ ـف ــض ــل ق ـط ـعــا ل ــو أنـ ـه ــا ت ـت ــاش ــى م ــن ذاك ـ ــرة
الزمان واملكان :بالد عريقة وجميلة مثل العراق
وس ــوري ــا وفـيـتـنــام يــريــد األم ـيــركــي تـصــويــرهــا
كدول مارقة .ولذا ،فال تكاد تجد لجرجس ذكرًا
في أي من قنوات اإلعالم الرأسمالي الكبرى .لكن
ّ
استثنائيًا في
ذلك تحديدًا هو ما يعطيه عزمًا
مواجهة التجهيل املتعمد ،وسوء الفهم املتراكم،
ومـحـتــرفــي ال ـكــذب الــذيــن لــم يـعــد ي ــرى جرجس
ّ
املتطرف.
فرقًا بني ليبرالييهم ويمينهم
ّ
عراقية هاجر كثير من
ينحدر جرجس من عائلة
أفرادها إلى الواليات املتحدة (والــده عراقي من
ّ
أميركية من كاليفورنيا) واندمجوا
بغداد وأمه
ّ
ف ــي املـجـتـمـعــات امل ـح ـلــيــة فـيـهــا م ــع احـتـفــاظـهــم
ب ـب ـعــض م ـع ــال ــم ت ــراثـ ـه ــم ،ال س ـي ـمــا املــوس ـي ـقــى
ّ
التقليدية .وهــو ما
وأغــانــي األف ــراح والــدبـكــات
أثار انتباه جرجس الذي نشأ كأي شاب أميركي

يؤرشف لموسيقى ال ترغب المؤسسة
األميركية في سماعها
الثقافية
ّ
ّ
مستهلكًا ملوسيقى الـبــوب الـغــربـ ّـيــة بتياراتها
املختلفة .لقد أدرك سريعًا بحساسيته املفرطة
لــأصــوات بــأن تسليع املوسيقى فــي املنظومة
ّ
الرأسمالية ،كان يحولها إلى منتج قصير العمر
تستمتع به لدقائق عابرة ثم تمضي.
ت ــراف ـق ــت ت ـلــك ال ـف ـت ــرة م ــن ح ـيــاتــه م ــع الـ ـع ــدوان
األمـيــركــي على الـعــراق فــي عــام  1990ال ــذي كان
بمثابة نقطة ّ
ّ
مفصلية وصدمة وعــي له
تحول

ّ
إمبراطورية شريرة
وهو يشاهد رأي العني ،أي
ه ــي أمـ ـي ــرك ــا ،وك ـي ــف ي ـن ـظــر األم ـي ــرك ـي ــون ذوو
البشرة البيضاء بارتياب استشراقي النزعة إلى
ّ
ّ
عربية ،ما لم
عراقية أو
من هو أميركي من أصول
ّ
األصلية بالكامل ويذوي في ظالل
يخلع ثقافته
ّ
اإلمبراطورية.
مشروع
ب ـ ـ ــدأ جـ ــرجـ ــس م ــواجـ ـهـ ـت ــه ال ـ ـف ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة ل ـه ـي ـم ـنــة
اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة م ــن خـ ــال االنـ ـط ــاق ف ــي رحـلــة
ل ـل ـب ـحــث عـ ــن أصـ ـ ـ ــوات أخ ـ ـ ــرى م ـخ ـت ـل ـفــة .رح ـلــة
ّ
تحولت بمرور ّ
أسطورية كأنه
األيام إلى ملحمة
جلجامش عراقي معاصر يطارد األصــوات إلى
نهاية العالم ليمنحها الخلود.
زار ج ــرج ــس س ــوري ــا ف ــي ن ـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات
وب ــداي ــة ال ـق ــرن ال ـجــديــد .هــالـتــه أصـ ــوات الـغـنــاء
ال ـش ـع ـبــي ال ـت ــي ت ـص ــدح م ــن اإلذاعـ ـ ـ ــات املـحـلـ ّـيــة
ّ
اليومية
وكــاسـيـتــات الـبــاعــة وإيـقــاعــات الـحـيــاة
وضـجـيــج ال ـش ــوارع فــي حــواضــر ال ـشــام دمشق
وحمص ّوحلب وحـمــاة والحسكة وديــر الــزور،
فبدأ يسجل ما يتناهى إليه من أصــوات وأغان
وي ـح ـت ـفــظ ب ـهــا ويـ ـس ــأل ع ـن ـهــا .ك ــان ــت ت ـلــك هــي
املجموعة األســاسـ ّـيــة الـتــي تحولت فــي مــا بعد
إلـ ــى وث ـي ـقــة اج ـت ـمــاعـ ّـيــة ه ــام ــة م ــن خـ ــال عمله
األرش ـي ـف ــي «أنـ ــا أت ــذك ــر س ـ ّ
ـوري ــا» الـ ــذي أص ــدره

ع ــام  2004م ــن خ ــال عــامــة م ـش ــروع Sublime
 Frequenciesوأعـيــد إص ــداره فــي ( 2013نسخة
ّ
ّ
األميركية األخيرة
رقمية ديجيتال) بعد الهجمة ّ
على ذلك البلد تحت غطاء الثورات املمولة وفق
ما يصفها جرجس .ورغم أن البعض انتقد ذلك
ً
ال ـع ـمــل بــوص ـفــه ش ـكــا م ــن أش ـك ــال االس ـت ـشــراق
الجديد ،إال أنه كان بالفعل أحد األصوات النادرة
ف ــي الـ ـ ّـداخـ ــل األم ـي ــرك ــي ال ـت ــي تـ ـص ـ ّـدت ل ـلــروايــة
الرسمية املعنية بشيطنة سـ ّ
ّ
ـوريــا والـســوريــن
ّ
ّ
ّ
وإزال ــة صفة اإلنسانية والتحضر عنهم ،وقــدم
ً
ّ
موسيقية وأصــواتــا ال تسمع ع ــادة في
أشـكــاال
ّ
الغرب ،ال سيما أن الجمهور األميركي العادي
مـصــاب بــآفــة جـهــل ت ــام بـشــأن كــل مــا هــو خــارج
فضاء الواليات املتحدة.
ّ
العدوانية
ال أوهــام لــدى جرجس بشأن النوايا
األميركية ّ
ّ
ّ
سوريا ،وهو تحدث في مقابالت
ضد
عن إحساسه العميق بخطر داهــم مقبل عليها
لحظة ان ـطــاق ال ـع ــدوان األمـيــركــي عـلــى الـعــراق
ف ــي  .2003ل ـكــن زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـس ــوري ــا في
 2010 – 2009أكـ ّـدت مخاوفه ،إذ الحظ أن هناك
ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـغــرب ـيــن ال ــذي ــن ال يـشـبـهــون
ال ـسـ ّـيــاح يـتـجــولــون ف ــي ط ــول ال ـب ــاد وعــرضـهــا
ّ
نوعيات منسوبي منظمات املجتمع املدني
من

الــذيــن يـنــدفـعــون كـجـنــود اسـتـطــاع يـحـضــرون
ل ــاج ـت ـي ــاح ــات الـ ـق ــادم ــة .كـ ــان هـ ـ ــؤالء يــدف ـعــون
بسخاء الستئجار شقق قليلة النوافذ ،ويبنون
ً
عالقات مع الشبان املحليني ويجمعون أشكاال
مختلفة من املعلومات .ثم كــان ما كــان .لم يعد
جرجس إلــى دمشق منذ ان ــدالع األح ــداث ،لكنه
يوجه عــوائــد عمله عــن ســوريــا بالكامل للهالل
األحمر العربي السوري.
ج ـمــع ج ــرج ــس ت ـحــت املـ ـش ــروع ن ـف ـســه أص ــوات ــا
وموسيقات وتسجيالت من فيتنام وكمبوديا
ومــالـيــزيــا إلــى جــانــب ســوريــا وال ـع ــراق ،والحقًا
م ــن إفــري ـق ـيــا وأم ـي ــرك ــا الــات ـي ـنـ ّـيــة ،وقــدم ـهــا في
ألـبــومــات حــازت اهتمام األميركيني املنحدرين
مــن تلك ال ـبــاد ،لكنها ال تصل على نحو كاف
في ما يبدو إلى الجمهور األميركي العادي الذي
ّ
العاملية بمنتجات
يبدو مكتفيًا مــن املوسيقى
ّ
املوسيقى اإلثـنــوغــرافـ ّـيــة كما تعلبها وتهذبها
وت ـع ـيــد خـلـقـهــا ص ـنــاعــة املــوس ـي ـقــى ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة
املعوملة في الغرب.
خ ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ــة ب ــامل ــوس ـي ـق ــى ع ـن ــد جــرجــس
ّ
هــذه تجلت أكـثــر مــا يـكــون فــي مـشــروعــه الفني
ّالشخصي املـعــروف ب ـ  Porestوهــو االســم الــذي
قدم من خالله بداية من ( Tourroristsصدر عام
ً
 )2006أع ـم ــاال غـنــائـ ّـيــة ومــوسـيـقـ ّـيــة ع ــدة تتسم
ب ـقــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـس ـخـ ّ
ـريــة م ــن ق ـضــايــا الـســاعــة
الـسـيــاسـيــة وغــالـبــا مــا تصيب أوتـ ــارًا حساسة
ومثيرة للجدل ،ال سيما آخرها Modern Journal
 .of Popular Savageryوهو إلى جانب ذلك ،يدير
عالمة إنتاج تحت اسم «شــام بــاالس» نجح من
خاللها في تقديم الفنان السوري الشعبي عمر
ّ
العاملية.
سليمان إلى
جــرجــس هــذا الـســومــري النبيل ،سيلقي رحاله
ف ــي بـ ـي ــروت ه ـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر .ل ـك ـنــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد لــن
يطيل البقاء ،فمهمته كحارس ألصــوات العالم
ستأخذه إلى مدن أخرى كثيرة ،لكنها فرصة لنا
لسماع صوته الذاتي ولو على سبيل التغيير.
ب ــورس ــت /مـ ــارك ج ــرج ــس :ال ـس ـبــت  9ك ــان ــون األول ـ
س 23:00:ـ ـ KED

 :The Brother Movesجيل ما بعد األبرتهايد
روان عز الدين
ه ـ ـنـ ــاك ث ـ ـ ــاث ت ـص ـن ـي ـف ــات ش ـع ـب ـي ــة أس ــاسـ ـي ــة
ل ــأجـ ـي ــال ال ـح ــدي ـث ــة قـ ــي جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا مــن
ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ــن .ن ـظ ــام ال ـف ـصــل الـعـنـصــري
هو مقياس هــذا التصنيف :أطفال األبرتهايد،
وأط ـف ــال مــانــديــا واألط ـف ــال األح ـ ــرار .التقسيم
نفسه يمكن أن ينطبق على املوسيقى الجنوب
أفريقية وفنانيها ،الذين واجهوا بموسيقاهم
ه ــذا ال ـن ـظــام ف ــي ال ـســابــق ،وأس ـه ـمــوا دون شـ ّـك

تعالج ثيمات معاصرة مثل
الجندرية والرجولة وتحمل نقدًا
اجتماعيًا وطبقيًا
فــي إسقاطه .هكذا ستنتمي فــرقــةThe Brother
 Moves Onإل ــى الـجـيــل ال ـثــانــي ،جـيــل مــانــديــا
ّ
التحول الذي شهد سقوط األبرتهايد،
أو جيل
وأتـيــح لــه ،ضمن جملة التغييرات ،أن يختلط
بـ ـك ــاف ــة األعـ ـ ـ ـ ــراق فـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وفـ ـ ــي ال ـح ـي ــاة
الـيــومـيــة ،وال ـش ــارع .أع ـضــاء الـفــرقــة املــولــودون
في الثمانينيات ،نجوا من األبرتهايد ،لكنهم
ال ينكرونه وقــد شهدوا املشكالت ّ االجتماعية
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي اس ـت ـبــدلــت بـ ــه .ي ـفــضــل أع ـضــاء
الفرقة إذًا ،أن يطلقوا على موسيقاهم تسمية
ّ
انتقالية» أو«موسيقى
تحولية أو
«موسيقى
ّ
م ــا ب ـع ــد األب ــرتـ ـه ــا ّي ــد» م ـت ـخــلــن ب ــذل ــك ع ــن أي
نمط م ـحـ ّـدد .ال تسلم الـفــرقــة نفسها حتى إلى
املوسيقى تمامًا .إنها ليست فرقة موسيقية،
بقدر ما هي مجموعة فنية منفتحة على الفنون
األخــرى كالحكاية ،والفنون البصرية ،واألزيــاء
الـتــي يـطـلــون بـهــا عـلــى امل ـســرح ،والشخصيات
الـتــي يخترعونها وتــرافـقـهــم فــي فيديوهاتهم
وأغنياتهم ،ليصبح عملهم أشبه بمزج للفنون
األدائ ـي ــة بمجملها .إح ــدى أب ــرز شخصياتهم
ه ــي «مـسـتــر غ ــول ــد» ( )Mr. Goldف ــي ألـبــومـهــم
القصير األول  The Golden Wakeع ــام ،2012
ال ــذي أضــافــوا إلـيــه أغـنـيــات جــديــدة عــام .2015

إنــه شخصية ثابتة تقريبًا فــي أعـمــال الفرقة.
لـكــن األل ـب ــوم ي ـعـ ّـد مــرثـيــة ل ـهــذا الــرجــل ال ـعــادي،
ال ـ ــذي ي ــأت ــي م ــن إح ـ ــدى امل ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة إلــى
ج ــوه ــان ـس ـب ــرغ س ـع ـيــا ن ـح ــو ح ـي ــاة أفـ ـض ــل .لــن
تـهــم قـ ّـصـتــه جــريــدة أو تـلـفــزيــون ،ح ــال الكثير
م ــن األفـ ــارقـ ــة ال ـج ـنــوب ـيــن ال ــذي ــن رغـ ــم س ـقــوط
األبــرتـهــايــد ال ي ــزال ــون يـتــوقــون إل ــى «أس ـطــورة
جــديــدة» (ع ـنــوان ألـبــوم الـفــرقــة الـطــويــل ّ
األول/
ّ
 )2013لتخلصهم من مشكالتهم اليومية التي
ّ
تعبر عنها الفرقة مثل البطالة والفقر وانهيار
ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى .وقـ ــد ت ــزام ــن إط ـ ــاق أل ـبــوم
«أسـطــورة جــديــدة» مــع رحيل املناضل نلسون
م ــان ــدي ــا ،فــاع ـت ـبــر نـ ـب ــوءة ل ــوف ــات ــه ،خـصــوصــا
أنــه غلب عليه الطابع الرثائي ،وامل ــوت .للفرقة
أل ـبــومــان قـصـيــران أي ـضــا هـمــا  )2012( ETAو
 )2015( Black Taxالذي يضم حتى اآلن أغنيتني
س ـت ـضــاف إل ـي ـه ـمــا أغ ـن ـي ــات أخ ـ ــرى ف ــي ال ـف ـتــرة
ّ
تتطرق بميالنكولية أحيانًا إلى
الالحقة ،وكلها
أزمات الجيل الشاب؛ مثل انحسار فرص العمل

ّ
واملستقبل واملعجزات لتصبح الكحول املخلص
الوحيد .تنقل األغنيات هذا الجو املنتشر بني
الشباب في جوهانسبرغ ،فيما تعالج ثيمات
م ـعــاصــرة م ـثــل ال ـج ـنــدريــة وال ــرج ــول ــة وتـحـمــل
نقدًا اجتماعيًا وطبقيًا .بني  2008و ،2010بدأت
مــامــح الـفــرقــة تتضح شيئًا فشيئًا .مجموعة
شبان عاطلني عن العمل ما كانوا يعلمون ما
يفعلونه ،وال يملكون رؤيــة واحــدة ملا يريدون
ال ــوص ــول إل ـي ــه .يـقـضــون وقـتـهــم ف ــي الـتـجــريــب
املــوس ـي ـقــي وال ـص ــوت ــي وك ـت ــاب ــة ال ـك ـل ـمــات ،هــم:
سـيــابــونـغــا مـثـمـبــو (غـ ـن ــاء) وزلـ ـي ــزوي مثمبو
(غيتار) ،وأياندا زليكيلي (باص) ،وسيمفيوي
تشباالال (درامز) ،ومباليكاييسي مثيثوا الذين
يشاركون جميعًا أيضًا في الغناء ،ويتعاونون
مع فنانني وعازفني محليني .هذا ما حدد مالمح
الفرقة من دون التقيد بأي تصنيف مسبق سوى
التجريب الــذي يشكل التوجه األكـثــر وضوحًا
لهم .هناك خلفيات كثيرة للفرقة وتأثرات فنية
عــاملـيــة .استلهمت اسمها مــن شخصية تدعى

( Brother Mouzoneاألخ م ـ ــوزون ،املـشـتــق من
اللغة العربية :االت ــزان) فــي مسلسل The Wire
األم ـيــركــي ( ،)2008 _ 2002الـ ــذي ي ـغــوص في
ً
املجتمعات األفرو أميركية ،متناوال موضوعات
الفقر وامل ـخــدرات والعنصرية وانهيار الطبقة
العاملة في أميركا .لعل العنصرية ،والظروف
القاسية للمجتمعات الـســوداء فــي أميركا هي
ما قد يدفع شبابًا جنوب أفريقيني ألن يالقوا
أنفسهم فــي شخصية أمـيــركـيــة .تستعني The
 Brother Moves Onبـ ــاألصـ ــوات األف ــري ـق ـي ــة،
والـ ـص ــرخ ــات وامل ــرثـ ـي ــات الــدي ـن ـيــة الـتـقـلـيــديــة،
واللغات الجنوب أفريقية الزولوية والكوسية
إلى جانب اإلنكليزية ،سعيًا إلى إحياء اللغات
األفــري ـق ـيــة ال ـقــدي ـمــة ال ـتــي ف ـقــد ال ـج ـيــل الـجــديــد
التواصل معها .تضعها ضمن قالب موسيقي
يــراوح بني الــروك وتأثيرات من الفولك والفانك
وبعض اإليقاعات الراقصة والسريعةّ .
تشبعت
الـفــرقــة أيـضــا مــن ال ـت ـجــارب املــوسـيـقـيــة الغنية
وامل ـت ـن ــوع ــة ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،أولـ ـه ــا فــرقــة
«باييتي» ،وعــازف الترومبيت هيو ماسكيال،
وآخرون ممن لم تنفصل موسيقاهم عن نضال
ب ــاده ــم ،وح ـم ـلــت رس ــائ ــل سـيــاسـيــة م ــن خــال
تـعـبـيــر م ـبــاشــر ،أو عـبــر ت ــوري ــات واس ـت ـعــارات
بسبب الــرقــابــة على املوسيقيني .تشديد ألقى
ب ـع ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـهــم ف ــي امل ـن ــاف ــي خ ـ ــارج ال ـبــاد
مـثــل مــاسـكـيــا ،واملـغـنـيــة مـيــريــام ماكيبا التي
عاشت في املنفى القسري لفترة طويلة ،بعيدًا
عــن بــادهــا ،رغــم أنها كانت تؤكد دائـمــا بأنها
تغني الواقع ال السياسة .الفرقة التي انطلقت
من داخل حانات وفضاءات مغلقة وصغيرة في
جوهانسبرغ ،وصلت شهرتها إلى خارج جنوب
أفريقيا منذ سنوات .بعدما أقامت جوالت عدة
في الــدول األوروبية والعاملية ،ستحط TBMO
فــي ب ـيــروت عـنــد الـعــاشــرة مــن مـســاء األح ــد 10
كــانــون األول (ديسمبر) فــي  .KEDإنها فرصة
لـلـتـعـ ّـرف عـلــى أس ـلــوب وش ـخــوص الـفــرقــة التي
ً
ّ
ستقدم عرضًا أدائيًا مكتمال ومنفردًا ،يختلف
عن أي عرض سابق أو الحق للفرقة.
 :The Brother Moves Onـ ـ  10كانون األول ـ س:
 22:00ـ KED

