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حتية �إىل ح�سني الربغوثي

عي�سى

بول�ص*

ح�سني الربغوثي :زمن املو�سيقى

التقيت

ح�سين البرغوثي للمرة الأولى في �أوا�سط الثمانينيات ،في �أثناء محاولة
''الرحالة'' بقيادة جميل ال�سايح �إنتاج �ألبوم غنائي يت�ضمن بع�ض
فرقة
ّ
ق�صائد ح�سين ،وذلك بعد �أن ت�شكلت الفرقة من جديد في �سنة  .١٩٨٦كان ا�سمه قد اقترن
ببع�ض �أغنيات فرقة ''�صابرين'' في �ألبوم ''دخان البراكين'' في �سنة  .١٩٨٤وبعد التنقل
''الرحالة'' ،ا�ست�أجر ح�سين وجميل بيت ًا خا�ص ًا بهما
في عدة �أمكنة للتمارين مع فرقة
ّ
''الرحالة'' �أداء
محاذي ًا لحي الجدول القريب من فرقة ''�سرية رام اللـه'' ،وبد�أت فرقة
ّ
تمارينها هناك .كبرت الفرقة من حيث عدد العازفين ،وبد�أت التمرينات ت�أخذ منحى
�إيجابي ًا ومثيراً.
�صعب تفاقم �أحداث االنتفا�ضة ــ وما رافقها من عرقلة لحرية التنقل ــ على �أع�ضاء
ّ
الفرقة االلتزام بالتمرينات ،فتوقفت الفرقة عن العمل عام ًا تقريب ًا ،وذلك من �صيف �سنة
 1988حتى ربيع �سنة  .1989وفي الفترة ذاتها� ،سافرت �إلى �أميركا والتحقت ببرنامج
التلحين في �إحدى جامعات �شيكاغو لعام واحد ،ثم عدت �إلى رام اللـه في �صيف �سنة
 .1989كتب ح�سين في تلك الفترة �أغنيات جديدة للفرقة ،والتي باتت تقت�صر على جميل
ال�سايح ــ غناء و�إيقاعات ،ومح�سن �صبحي ــ بزق و�إيقاعات ،وريم اللو ــ غناء ،وعي�سى
بول�ص ــ عود و�إيقاعات.
با�شرت الفرقة عملها من جديد ،وبد�أنا ا�ستخدام غرفة �صغيرة للتمرينات ــ قريبة من
كني�سة اللوثري ــ ا�ست�ؤجرت ب�صورة خا�صة لفرقة حفالت كان يديرها تح�سين �صبحي،
�شقيق مح�سن .تقع الغرفة في مبنى قديم من طبقتين تملكهما عائلة عريقة من رام اللـه
تدعى عائلة فوتة .كانت �صاحبة البيت تقطن في الطبقة العليا ،بينما كان لغرفة التمرين
خا�صتنا ،في الطبقة نف�سها ،مدخل خا�ص .وفي الطبقة ال�سفلى �سكن الفنان والمخرج
الم�سرحي الفل�سطيني يعقوب �إ�سماعيل الذي كانت عالقته وطيدة بح�سين وجميل ،وكانا

* مو�سيقي فل�سطيني.
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''الرحالة''،
يزورانه �أحيان ًا .كانت معرفتي بح�سين في تلك الفترة تقت�صر على عملي مع فرقة
ّ
ومن خالل جميل ال�سايح ويعقوب �إ�سماعيل ،وب�شكل غير مبا�شر في معظم الأوقات.
''الرحالة'' �ألبوم ''ر�صيف المدينة'' في الن�صف الثاني من �سنة  ،1989وفي
�سجلت فرقة
ّ
ّ
و�سجنت في ''�أن�صار  ''٣حتى نهاية ال�سنة
�سرائيلي،
ل
ا
الجي�ش
اعتقلني
١٩٩٠
�سنة
�أوائل
إ
ُ
''الرحالة'' ،لكن التجربة
نف�سها .وعندما خرجت من ال�سجن ،بد�أت عملي من جديد مع فرقة
ّ
انتهت مع نهاية �سنة  ،1991وانتهى عمل المجموعة بت�شكيلتها �آنذاك.
بد�أت بالعمل على عدة م�شاريع مو�سيقية مع العديد من الفرق كـ ''فرقة الفنون ال�شعبية''،
وفرقة ''�سرية رام اللـه الأولى'' ،وفرقة ''�شرف الطيبي'' ،وفرقة ''جفرا'' ،و�شرعت في تلحين �أعمال
جديدة ،و�ش ّكلت مجموعة جديدة للعمل على هذه الألحان ،و�أخذنا نتمرن عليها في غرفة
�صغيرة تقع في �أ�سفل بيتنا في الحي القديم في رام اللـه .كان ح�سين في تلك الفترة يعمل على
ر�سالة الدكتوراه ،وب�شكل متقطع على ''�ساحة الورد'' ،وهو عمل خا�ص بفرقة ''�سرية رام اللـه''.
رجع ح�سين من �أميركا بعد ح�صوله على �شهادة الدكتوراه في �سنة  ،١٩٩٢و�صرنا
ومدرب ًا لفرقة ''�سنابل'' وللفرق ال�شعبية .كنت قد
''الرحالة''،
نتوا�صل ،كوني ع�ضواً �سابق ًا في
ّ
ّ
عبر ح�سين عن رغبته في اال�ستماع
لحنت العديد من الأغاني والمقطوعات المو�سيقية التي ّ
�إليها وقد �أعجب بها .كان لديه مالحظات و�أ�سئلة مهمة تتعلق بالطرق الإبداعية المتعلقة
بال�صناعة المو�سيقية ،وكان يح ّثني دائم ًا على التفكير ب�شكل �أبعد من المحلية ،وفي اتجاه رفع
قيمة المنتج الثقافي ،و�ضرورة الحفاظ على م�سافة نقدية مع المادة الإبداعية ومع الذات،
والتحلي بال�صبر وال�شجاعة عند اال�ستغناء عن المواد التي لم تن�ضج بعد.
كانت بداية هذه النقا�شات تتمحور حول �إيجاد طرق �إبداعية يتبعها الفنان لتح�سين ر�ؤيا
العمل وتقديم �أعمال نا�ضجة فني ًا وبعيدة عن الثرثرة؛ �أعمال لها وقع �أزلي من حيث قيمتها
تقدم ب�أف�ضل طريقة
الفنية ،وذات �صلة حقيقية ودقيقة بمكنونات الذات .وعلى هذه الأعمال �أن َّ
ملحنه اتخاذها،
ت�ضمن ذلك بع�ض القرارات ال�صعبة التي على كاتب العمل �أو ّ
ممكنة ،حتى لو ّ
كتجاهل بع�ض المنتوجات والتعامل معها كتمارين ،ال �أكثر وال �أقل.
كان لدى ح�سين �أ�سئلة كثيرة عن المو�سيقى وكيفية عملها وبنائها ،وكان يتطرق �أحيان ًا
�إلى عالقته ال�شائكة بفرقة ''�صابرين'' ،وانقطاعه وعودته �إلى العمل معها ،ثم انقطاعه من
يكن لفرقة
يعبر عن وجهة نظره في م�س�ألة ما .ومع ذلك كان ّ
جديد .لكن ذلك كان كي ّ
''�صابرين'' احترام ًا وتقديراً كبيرين .كان ح�سين يحافظ على م�سافة مو�ضوعية مع كل ما
يتعلق بالمو�سيقى التي كان ي�ستمع �إليها ،وتحديداً �ألحاني ،وكانت تعليقاته ت�شدد على �أن
�أحاول التركيز على التع ّلم عو�ض ًا عن التنفي�س عن الذات ،وكان يح ّثني على ا�ستكمال تعلم
اللغة المو�سيقية و�أدواتها على الم�ستوى الجامعي كي يت�سنى لي ا�ستخدام هذه الأدوات
وت�سخيرها لخدمتي ،وتع ّلم قراءة الذات وا�ستنباط المعنى الحقيقي للتجربة ا إلن�سانية،
واالنطالق من خال�صة هذه التجارب عند التلحين �أو الكتابة ،ومحاولة التعبير عن الجوهر ال
العر�ض ،والأمور المهمة ،وتجنب الثرثرة.
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توطدت عالقتنا كثيراً في تلك الفترة ،وبد�أ ح�سين ينفتح على العديد من الأمور التي تتعلق
ب�شعره والن�صو�ص ال�شعرية والأعمال الغنائية ،وتحديداً تلك التي عمل عليها مع فرقة ''�صابرين''،
وتلك التي كان يعمل عليها في تلك الفترة ،ومن �ضمنها ''�ساحة الورد'' ،ثم ''حجر الورد''.
ويكون فكرة جيدة عن قدراتي كملحن وكاتب �أغانٍ  ،وحتى
�أخذ ح�سين يتابع �أعمالي ّ
ك�شاعر .ولأن المجاملة لم تكن من طبعه ،فقد كان يروي ق�صة ما كطريقة لبِقة للتعبير عن
�شيء في خلده ،وذلك عند ا�ستماعه �إلى �إحدى مقطوعاتي الجديدة� ،أو عند قراءته ن�ص �أغنية
علي �أن �أ�ستنتج ما يريد قوله ،و�أن �أكون منفتح ًا على التجريب في ظل الت�أمل،
جديدة .وكان ّ
والتعبير في ظل مركزة الأدوات وال�سيطرة على ميلها �إلى ال�سرد المفرط.
كان يحاول دائم ًا �أن يركز على جوهر الأ�شياء ال ق�شرتها ،و�أن يبحث عن وقع الأ�شياء
الحقيقي في الروح� ،أو في ''منطقة البحيرة'' كما كان ي�سميها ،عو�ض ًا عن تقويمها من زاوية
ت�أثيرها في النا�س.
�آمن ح�سين ب�أن على الفن الجيد �أن يكون جيداً من خالل تالحم مكنوناته وتنا�سقها قبل �أن
يتم التفكير في �صدى العمل لدى النا�س ،وقبل �أن تتم طباعته وترويجه .وهذا الأمر لي�س
ا�ستهانة ب�أمر النا�س و�أهمية وجهة نظرهم �أو انطباعاتهم ،و�إنما هو احترام لهم ،وطريقة
ت�ساعد �صاحب العمل على �إيجاد وتكري�س معايير �صارمة ت�ؤكد �أن العمل يتجرد من الأنانية،
و�أن �أهدافه نظيفة ال ت�ؤدي النقود فيه دوراً ،وال نيات ال�شهرة والظهور ،وال نية الإغواء.
كان يقول دائم ًا �إن علينا �أن نبد�أ بالعمل على �صقل �أنف�سنا ،و�أن نتحرر من مغريات ال�شهرة
يعبر عن حقيقة
والجن�س والمال .كان ي�ؤمن ب�أن الفن الحقيقي هو ما ي�أتي من الداخل وب�شكل ّ
الذات بعيداً عن هذه المغريات كافة.
كنت قد قاربت على االنتهاء من العمل الجديد ''كوكب �آخر'' ،وكنت قد ا�ست�أجرت �شقة
�صغيرة بغرفة نوم واحدة على مقربة من منطقة ''عين منجد'' حيث كنت �أعمل منفرداً في تلك
الفترة ،ف�أقوم بنف�سي بعزف وت�سجيل جميع الآالت المو�سيقية عبر ا�ستخدام �أدوات ت�سجيل
بيتية ،الأمر الذي �ساعدني على �إنجاز بقية العمل وا�ستكمال ت�سجيله في ال�شقة الجديدة .وكنت
ما زلت �أعمل مدرب ًا لفرقة ''�سنابل'' التابعة لجامعة بير زيت ،ومدرب المو�سيقى لدى فرقة
إلي ح�سين
الفنون ال�شعبية .كانت فترة مثيرة ملأى بالأعمال الفنية وغنية بالتجارب .تحدث � ّ
ووافقت طبع ًا ،وانتقل ح�سين
يدر�س في جامعة بير زيت،
ُ
ب�ش�أن انتقاله �إلى �شقتي بعد �أن بد�أ ّ
�إلى �شقتي في العام ذاته ،وبد�أت هنا مرحلة جديدة في عالقتي مع ح�سين.

البيانو
كان ح�سين يعي�ش �آنذاك مع زوجته الأميركية �سينثيا مارتن ،في �سياتل في والية وا�شنطن،
وذلك في الفترة التي كان يعمل فيها على ر�سالة الدكتوراه ،وكان لدى �سينثيا بيانو في
�شقتها ،وكان لح�سين ق�صة مثيرة معه .فمنذ �أن بد�أ ح�سين يعمل مع مو�سيقيين فل�سطينيين،
وكلما كان يوجه نقداً ما �إليهم ،اعتادوا االعتذار عن عدم قبول نقده ،لأنه ''لي�س مو�سيقي ًا ،وال
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يدرك ماهية ال�صناعة المو�سيقية ''.كانت مالحظاته تتعلق بالأداء ،والتوزيع ،واللحن،
والت�صرف ،والجو العام.
تخيل المو�سيقى التي تالئم الفكرة المركزية من وراء
كان ح�سين ي�ؤمن ب�أنه قادر على ّ
المقطوعة� ،إذ من المفتر�ض �أن المقطوعة ُبنيت حولها ،و�أن من المجدي اال�ستماع �إلى وجهة
نظره �أو �إح�سا�سه تجاه تلك المادة الم�سموعة.
مقو�ض ًا بذلك وجهة نظرة،
لكن بع�ض المو�سيقيين ا�ستمر بالتم�سك بعدم مو�سيقية ح�سينّ ،
ومبرراً بذلك عدم الأخذ بها .وتعزز �شعور ح�سين ب�ضرورة التقرب �إلى �صناعة المو�سيقى ،و�أن
يحاول تثقيف نف�سه مو�سيقي ًا ،وكان بيانو زوجته الأميركية فر�صته الذهبية.
بد�أ ح�سين يتعلم البيانو ،وبعد ب�ضعة درو�س على الآلة اكتفى بالأ�سا�سيات ،ثم با�شر يرتجل
ل�ساعات طويلة ا�ستك�شف من خاللها كيفية ربط الجمل المو�سيقية وتطويرها وتطويعها
وقولبتها واكت�شاف عدم �إخ�ضاعها لقالب ما .وكانت هذه التجربة �أ�شبه بالت�أمالت ال�صوفية
التي ُتدخل ال�صوفي في حالة من الوعي في الالوعي ،في�صبح مفهوم الوقت مفهوم ًا ن�سبي ًا،
وي�صير الج�سد والآلة ،مو�سيقية كانت �أو غيرها ،ج�سم ًا واحداً.
عاد ح�سين �إلى فل�سطين وفي جعبته تجربة مبا�شرة مع ال�صناعة المو�سيقية ،على الرغم من
كونها تجربة مرتجلة وعفوية ومحدودة ،لكنها في ر�أيي �أعطته ما كان يبحث عنه :فهم ًا �أعمق
للإبداع المو�سيقي ،وثقة �أكبر بقدرته على التوا�صل مع المادة الم�سموعة ونقدها ،وقدرة �أعلى
على معاينة الحالة الإبداعية المو�سيقية وقيا�س �أ�صالتها.

التجربة
ك ّنا في كثير من الأحيان ،نتطرق �إلى مفهوم التجربة الإن�سانية و�ضرورة ت�سخيرها كمادة
خام �أ�سا�سية ي�ستنبط منها الفنان مفاهيم الإبداع �أو �أدواته .والتجربة الخام لدى ح�سين كانت
تت�ضمن عدة مواد مختلفة الأوجه ،منها ما كان يعتبره تجربة �شخ�صية عفوية �أو العفوية ،ومنها
ما هو مقروء ،ومنها ما هو فكري وفل�سفي وعقالني ،ومنها ما هو تقني .هذه الأنواع من
التجارب كلها كان لها لدى ح�سين ،وقع خا�ص مختلف ومتفاوت على ال�صعيدين الذاتي
والمو�ضوعي :نوع قد يدفنه بعيداً في انتظار �أن ت�أتي منا�سبة للتعامل مع حيثياته وت�سخير
طاقته الكامنة وتحويلها �إلى مادة �إبداعية ت�ستحق الن�شر ،وثانٍ ربما يدفنه بعيداً وب�شكل نهائي
كون الطاقة الكامنة فيه ال تنب�ض ب�شيء غير الألم ،وثالث يعيد �صوغه وبناء ذاكرة �أكثر علم ًا
يعبر عن حاجته �إلى الخروج من ال�صندوق الفكري والح�سي والعاطفي
بتف�صيالت لحظته ،ورابع ّ
الذي كان يعتبره مع�ش�ش ًا فينا ،والذي يتعين علينا �أحيان ًا ك�سره �أو تحديه ،كالم�شي على الحبال
على حد تعبيره .وفي المح�صلة ،ف�إن تجاربه كانت ُتخ َتزل في البحيرات الداخلية التي تختبئ في
كل م ّنا وفي ذاتنا ،ونخاف من هدوئها وهيجانها ،وغالب ًا ما نتجاهل عمقها وديناميتها .وقد
اعتبر ح�سين ماء تلك البحيرة زبدة التجربة ،وكانت الم�صدر الأ�سا�سي لملكته الإبداعية .وهذا
الأمر هو المفهوم الوحيد الذي �أجمعنا عليه ،فباتت جميع �أعمالنا ُت�س َت َنبط من تجاربنا ال�شخ�صية،
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لكن ذلك لم يعنِ �أننا لم نكن قادرين على �إبداع عمل ُيبنى على تجربة �آخرين ،و�إنما كانت
الأولوية دائم ًا �أن تكون التجارب ال�شخ�صية هي الم�صدر الرئي�سي ال�ستلهام الطرق ا إلبداعية.
�أذكر �أن ح�سين كان يترجم م�سرحية �شك�سبير ''روميو وجولييت'' �إلى العربية ،وكانت
ترجمته �شعرية وبالغة في الدقة .كنت �أقر�أ ترجمته �أو ًال ب�أول ،و�أدركت منذ اللحظات الأولى �أن
الترجمة لم تكن ترجمة للن�ص فح�سب ،بل تناولت �أي�ض ًا الن�ص الأ�صلي بمفاهيمه لتعيد تف�سيره
باللغة العربية ،وبالتالي لم تكن ترجمة حرفية لن�ص ،و�إنما ترجمة متوازنة لمعنى الن�ص مع
الإبقاء على م�ضامينه والإبحار �أبعد في �إ�سقاطاته .وتحولت هذه الترجمة الم�سرحية �إلى ق�صة
ت�شبه حالة ال�صراع مع الآخر� ،آخرنا و�آخرنا ا إل�سرائيلي ،وباتت �شخ�صيات الم�سرحية ت�شبهنا،
نحن الفل�سطينيين مع �آخرنا الذاتي ،ونحن الفل�سطينيين مع �آخرنا الإ�سرائيلي .ذهلت بالن�ص
جوه ،وذلك من �أجل التمرن
�إلى درجة �أنني قمت ببع�ض التجارب التلحينية التي تتنا�سق مع ّ
على تلحين مادة جديدة بمفاهيمها ومداركها وا�ستك�شاف طرق تطويعها وقولبتها في �إطار
مو�سيقي ذي معالم وا�ضحة.
وعلى غرار تلك التجارب� ،أذكر �أنه طلب مني �أن �ألحن بع�ض مقاطع ''�ساحة الورد'' ،كونها
باتت ت�شكل تحدي ًا للن�صو�ص التقليدية ،الأمر الذي جعل تلحينها بالغ ال�صعوبة .وقمت فع ًال
بدرا�سة الن�ص ،ور�سمت خريطة مقامية لجميع تف�صيالت العمل و�س ّلمته خطتي ،ف�ض ًال عن
بع�ض الألحان لبع�ض ن�صو�ص العمل ،والتي �أده�شته �آنذاك و�أعجب بها .وفي �إبان االنتهاء من
''�ساحة الورد'' ،طلب ح�سين �أن يتم اعتمادي لتلحين العمل ،وفع ًال تحدثت معي فرقة ''�سرية رام
تلب الفرقة رغبته ،وال اتفاقي ال�شفهي معها.
اللـه'' ،لكن بعد موت ح�سين ،لم ّ

املنطقة
عما يدور في خاطري
كان ح�سين �شغوف ًا بكيفية عملي في المو�سيقى ،وكان ي�س�ألني كثيراً ّ
عما كنت �أ�سميه ''المنطقة'' .ففي الوقت الذي باتت �أغلبية ن�صو�ص
عند التلحين ،وي�ستف�سر ّ
ح�سين ُت�ستنبط من منطقة ''البحيرة'' ،كنت �أتنقل بين ثالث مناطق �أ�سا�سية في التلحين:
التلحين في حوا�س الج�سد ،والتلحين في حوا�س النف�س ،والتلحين في حوا�س الروح (�أو
البحيرة) .و�أحيان ًا ،كنت �أقوم بالتلحين كتعبير عن حالة ج�سد� ،أو حالة فرح �أو حب �أو حزن� ،أو
حرك �أج�ساداً ،وال ُتبكي �أعين ًا.
حالة مالمحها �أدق ال ُت ّ
كان ح�سين يدرك �أن مركز الكتابة لديه كان م�ستقراً في الروح ،فال يغادره �إ ّال قلي ًال
ولأهداف خا�صة بالن�ص وعنا�صره الت�شويقية والتقنية والإيقاعية والمفهومية .تلك كانت
''المنطقة'' التي باتت تهيم فينا كلما قر�أنا �أحد ن�صو�صه ،وبات ح�سين يدرك �أنني في
المو�سيقى ،كنت �أتن ّقل ما بين الج�سد والنف�س والروح كمحاولة مني للتوا�صل مع ذاتي،
بب�ساطتها وعمقها ولهفتها .كنت محظوظ ًا ،بوجهة نظره ،كون المو�سيقى ت�ستطيع �أن توازن
بين هذه المناطق كلها ،و�أحيان ًا تف�صلها عن بع�ضها في حميمية وتنا�سقّ � .أما في ال�شعر ،فكان
يقول� :إن ال�شعر لن ي�صبح رق�ص ًا ،لكن ترقي�ص ال�شعر ي�ستحق المحاولة.
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