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بسمة احلسيني* 

آل جبران:

ر من الوطن كثير من املوسيقى وما تيسَّ

الرحلة التي قطعتها إىل قرية الرامة يف اجلليل للقاء الياس جبران بدأت فعاًل 

يف أواخر سنة 1989، منذ أن استمعت إىل "شريط" موت النبي يف بيت صديقة 

يل يف السويس. سألت صديقتي: من الذي يغني؟ قالت: هذه فرقة صابرين 

الفلسطينية. قلت: أقصد املغنية، قالت صديقتي: اسمها كاميليا جبران. سألت 

ثانية: أين يعيشون؟ فأجابت: يف فلسطين. بذلت جهداً ألتخيل كيف تعيش فرقة 

فلسطينية يف فلسطين، وبدا يل األمر صعبًا. فلسطين املكان كانت بالنسبة إيّل 

مساحة على خريطة الوطن العربي، أّما الفلسطينيون فهم ناس يعيشون يف 

بيروت أو يف تونس أو يف لندن، كنت، من دون وعي، قد فصلت بين الفلسطينيين 

ووطنهم، ومل تكن لدي أي قدرة على استدعاء فلسطين كمشهد بصري يف 

اخليال. استمعت إىل "الشريط" عدة مرات وقد سحرتني األحلان الذكية الغنية 

املصادر؛ فمنذ زمن مل نسمع موسيقى عربية مركبة وجميلة يف آن واحد. أّما 

غناء كاميليا فقد حيرين تمامًا: كيف تكون يف فلسطين مغنية كهذه وال نسمع 

بها. بقي السؤال قائمًا إىل أن قابلت كاميليا يف القاهرة يف صيف سنة 1997. 

ثم قابلتها أخيراً يف فلسطين، على كال جانبي اخلط األخضر. وقادتني كاميليا 

إىل شقيقها خالد، املؤلف املوسيقي وعازف العود والبزق، ثم إىل أبيها الياس 

صانع األعواد الذي يعّلق صورة جمال عبد الناصر يف صدر منزله. بدأت الرحلة 

وعندي سؤال فني واحد، وانتهيت منها بأسئلة معقدة يف السياسة والتاريخ.

* كاتبة ومسرحية مصرية.
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قبيل غروب شمس أحد أيام 

الصيف، يف سنة 1959، يدور شاب 

فلسطيني يف السادسة والعشرين 

اًل  من عمره حول سور قلعة عكا حممَّ

بأمل طال تأجيله. الشاب هو الياس 

جبران، ابن قرية الرامة يف اجلليل، 

واألمل الذي أّجله عامًا بعد عام هو 

أن يمتلك عوداً؛ عوداً ال يستعيره من 

أحد أصدقائه.

"كان الوقت صيفًا أيضًا. مل تكن 

الكهرباء قد دخلت الرامة بعد. أّما 

أجهزة الراديو فكانت بدعة للقادرين. 

يف ذلك اليوم سمعت صوت عود يأتي 

من بيت اجليران، كانت النغمات 

متحيرة مبعثرة. بالطبع ذهبت 

ألستطلع األمر، كان لدى اجليران 

ضيف يحاول عزف حلن مكتوب على ورقة بطريقة بدائية: اإلصبع األول على 

الوتر الثالث ثم اإلصبع الثاين على الوتر الثاين وهكذا. وقفت أستمع وأشاهد 

أصابع العازف ثم طلبت العود فعزفت اللحن، تمامًا كما أعزفه اليوم. كانت تلك 

أغنية مرمر زماين."

أفال يستحق أن يمتلك عوداً، هو الذي رعى حلمه واستدعاه كل ليلة طوال 

أربعة أعوام؟ ولكن أيستطيع أن يوفر ثمن العود من أجره الذي ال يكاد ينتظم 

حتى ينقطع؟ أجره املراوغ الذي يأتيه من العمل يف حلام األوكسجين والكهرباء. 

وراءه انتقل إىل عكا ـ بعد زواجه بابنة قريته نهاد خازن ـ بحثًا عن فرصة عمل 

ال تأتي للعامل العربي إاّل بعد أن يلفظها اليهودي. فكر بوضوح أكثر: إنه يريد 

عوداً يعيش معه، يسنده إىل كرسيه، تخيط له نهاد، التي ستصير بعد عامين أم 

خالد، والتي جتيد صنع كل شيء بيديها، كيسًا مبطنًا ومطرزاً. يدور الياس دورة 

أخيرة حول القلعة متجهًا إىل بيته الصغير فوق املرآب الذي يعمل فيه. يجلس 

حلظة على حجر مأخوذاً بالشمس التي يطويها املتوسط، يقبض ويفرد أصابعه 

خالد جبران على العود
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املتوترة من أثر اإلمساك بمسدس اللحام. يود لو ترتاح يده على صدر عود. تأتي 

الفكرة إليه ببساطة ووضوح: سيصنع العود بيديه هاتين. وقد كان.

أبو خالد اآلن أشهر صانع آالت موسيقية شرقية يف فلسطين، عدا أنه ال يعيش 

يف "فلسطين" التي قد تصير يومًا دولة فلسطين. هو يعيش يف فلسطين التي 

كانت يومًا جزءاً من مشروع دولة فلسطين. يعيش يف الرامة التي عاد إليها من 

عكا سنة 1965 ومل يغادرها منذ ذلك احلين. بنى البيت بيده، وزرع الشجرات 

بيده. ومن يده تخرج أعواد وقوانين وآالت بزق يتلقاها بشوق موسيقيو غزة 

والقدس والناصرة ورام الله.

العامل الذي صنعه الياس جبران بخياله ويديه يضم كل ما أراده وحلم به، يف 

 معجزة تتناقض 

مع ـ وتكاد تنقض ـ وجود دولة إسرائيل. أدور بعيني يف بيت أبو خالد حماولة 

طباعة كل التفصيالت يف الذاكرة: املناضد والكراسي تغطيها الشراشف التي 

طرزتها أم خالد بيديها. يف األركان تنتشر صور داخل براويز معدنية مزينة: 

أبو خالد يف أوج الشباب والوسامة، خالد مع عوده يف حفلة حديثة وكاميليا 

باألبيض واألسود، راوية وربيع باأللوان. رفوف املكتبة تضم بنظام وألفة 

كتب حممد حسنين هيكل ودواوين فدوى طوقان ونزار قباين مع جملدات جملة 

"املعرفة" القديمة واإلجنيل. رائحة النظافة والطهي اجليد تلف كل شيء. يف 

وسط غرفة اجللوس تمامًا ويف أعلى احلائط طبق نحاسي منقوش عليه صورة 

جمال عبد الناصر، يف وضعه اجلانبي الشهير، وحتيط بالنقش عبارة "إن حرية 

الكلمة هي املقدمة األوىل للديمقراطية." يلمح أبو خالد النظرة املتشككة يف 

عيني فيقول: "كانت إذاعة صوت العرب تستهل إرسالها دائمًا بهذه العبارة 

ولكنها كفت عن ذلك من وقت السادات. وعندما زرت مصر للمرة األوىلذهبت 

إىلاإلذاعة للحصول على نسخة من التسجيل ولكنهم قالوا يل إن الشريط قد تلف. 

مل أصدقهم بالطبع."

ره بيده. يتابع بنصف عين وأذن برناجمًا  على الغداء يصب أبو خالد نبيذاً خمَّ

تبثه الفضائية املصرية عن حرب تشرين األول / أكتوبر، ويحكي: "عدت إىل 

الرامة عام 1965. كانت املصانع تطرد العمال العرب واألحوال عمومًا سيئة، 

قدمت طلبًا ألعمل مدّرسًا للموسيقى وُقبل طلبي وصرت أول مدّرس للموسيقى 

يف مدارس الرامة والقرى احمليطة بها: نحف ودير األسد وغيرهما." يشرد 

أبو خالد قلياًل مع الضابط املتقاعد الذي يشرح يف التلفاز كيف عبر اجليش 
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املصري قناة السويس، ثم يواصل: "تعبت 

ألتعلم املوسيقى. عندما صرت أستطيع 

العزف أصبحت أريد أن أعرف ما هي 

املوسيقى. بعد بحث وجدت مدّرسًا تعلم 

املوسيقى يف مصر يف األربعينات، 

علمني هذا املدّرسس القليل الذي كان 

يعرفه. معلمي احلقيقي كان كتابًا عثرت 

عليه بالصدفة ضمن جمموعة كتب 

قديمة اشتريتها بثمن زهيد. الكتاب 

هو )مفتاح األحلان املوسيقية( لألستاذ 

حممد صالح الدين، وهو مطبوع يف 

مصر يف األربعينات." يمر أبو خالد 

بيده على الكتاب الذي اصفرت صفحاته ويبتسم: "يف البداية مل أفهم شيئًا وبدا 

الكتاب معقداً ولكنني بدأت بمقام الراست فكان هذا مفتاحي للستة وتسعين 

مقامًا اأُلخرى التي يشرحها الكتاب."

"ال أعرف إن كنت أّثرت يف املوسيقى الفلسطينية. على األقل ساهمت يف 

إحياء آلة البزق. لقد بعت أكثر من عشرين بزقًا يف القدس وحدها. وهناك التأثير 

غير املباشر، بدأت يف التدريس وهناك قرى ال تعرف ما هي املوسيقى ومل 

يشاهد أهلها آلة موسيقية من قبل. كنت أستعمل الكمان يف التدريس فكان أهل 

القرية يسّمون الكمان )املوسيقى( ألنها اآللة الوحيدة التي رأوها يف حياتهم. 

وهناك أيضًا من دّرستهم واستمروا يف دراسة املوسيقى وتفوقوا، مثل حبيب 

شحادة وغيره."

أسأل بحرص: وخالد وكاميليا؟ "خالد رفض تعلم املوسيقى يف البداية. كان 

يفضل اللعب مع األوالد. ولكن انظري ماذا حدث معه؛ لقد استطاع الوصول 

إىل هذا املستوى املتفوق يف العزف يف زمن قصير ألنه تشرب املوسيقى يف 

طفولته. أّما كاميليا.." ينظر بطرف عينه إىل ابنته التي تبدو مشغولة بمساعدة 

ت ملا نقول. تقول أم خالد وهي تضع أمامنا صينية 
ْ

أمها يف املطبخ وكلها َنص

القهوة وأصابع املعكرون: "كاميليا مل تكن تستطيع النوم دون أن تغني.. كانت 

حتفظ أغاين أم كلثوم وهي بنت ثالث سنوات، ومن أول مرة تسمع فيها األغنية."

اليوم هو اجلمعة، 6 تشرين األول / أكتوبر 2000. سبعة أيام مضت على بدء 

كيف نتعامل مع ميراث مشحون 

باملفارقات واألمل دون أن ينفجر بين 

أصابعنا؟ أبإمكانه أن يعايشنا اليوم؟ أم 

نحنطه بالفورمالين ونلقي به على رفوف 

املتاحف وأقسام التاريخ حتت عنوان 

"ماض موبوء بالسذاجة والنوسطاجليا"؟ 

هل نمنعه عن أبنائن ونقول لهم: إبدأوا 

حضارتكم ثانية ومن عدم؟"



خالد جبران ـ الكتيب املصاحب أللبوم 

أم اخللخال ـ فرقة املوسيقى الشرقية ـ 

آب/أغسطس 2000
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انتفاضة القدس. الوقت يمضي يف عّد 

الشهداء بحسب تقارير حمطات التلفزة. 

قالت كاميليا يف األمس: "تعايل نحتفل 

بذكرى حرب أكتوبر ]تشرين األول[ مع 

أبو خالد يف الرامة، ستكون الطرق خالية 

بسبب يوم كيبور ]عيد الغفران[." بدأنا 

الرحلة باكراً قبل االشتباكات املؤكدة 

وقت صالة اجلمعة. على الطريق ينقطع 

احلديث. الفتات الطريق العبرية تصفع 

عيوننا. الشيء الوحيد املألوف نوعًا 

ما هو الطبيعة: األكمة الصغيرة الداكنة 

ولون البحر الذي يبرق بين حمطات 

الكهرباء واملباين النمطية. يد كاميليا 

اليسرى على مقود السيارة واليمنى 

تفتش عن "شريط" جتده وتضعه يف "كاسيت" السيارة. تقول باختصار: "إسمعي". 

صوت رنان غض يغني "فات امليعاد" ألم كلثوم. أنظر إليها وأبتسم "أنِت". تقول 

مرة أُخرى: "إسمعي". الصغيرة تؤدي األغنية باقتدار معجز، ولكن التسجيل طبعًا 

قديم وبه تشّوش؛ "هذا أزيز طائرات حرب 67، كان عمري أربع سنوات."

االستماع إىل غناء كاميليا جبران جتربة حميرة وحمفزة يف الوقت ذاته ملن 

تهمهم مسألة القديم واجلديد / األصالة واملعاصرة / التراث واإلبداع. يأتي 

الصوت العميق الرنان إىل األذن مدعمًا بحلى وزخارف الغناء الشرقي القديم ـ 

حتى تلك التي انقرضت أو كادت ـ فينفتح له الوجدان الذي ما بات يحن إىل ذلك 

النوع من الغناء. وما أن يتمكن الصوت من املسامع واملشاعر حتى يدفع بك يف 

أوج احلاضر بخشونته وجفافه، فيستدعي تلك اآلالم اليومية التي تأكل الروح 

والعقل، ثم يعود فيمد لك يداً تنتشلك قرب اليأس ويريك ضوءاً ما، قد يكون 

سرابًا. أكثر ما حيرين عندما استمعت أول مرة إىل غناء كاميليا هو تلك النهايات 

املفتوحة للجمل الغنائية. طريقتها يف الغناء جتعل من كل مقطع غنائي سؤااًل 

بال إجابة.

"موقعي املوسيقي يأخذ دائمًا شكل البحث. يف طفولتي كان الفن اختياراً ال 

إراديًا. كنت أتسمر بجوار الراديو عندما تغني أم كلثوم، وكانت لدّي قدرة على 

أصابع املعكرون:

كيلو طحين / كوب زيت زيتون

كوب زيت ذرة / كوب زبد نباتي

كوب سكر مطحون / كوب ينسون مطحون

معلقة صغيرة بيكنج بودر / كوب ماء

يفرك الطحين مع الزيت بأنواعه والزبد ثم 

يضاف السكر والينسون والبيكنج بودر 

ثم املاء تدريجيًا. يعجن جيداً ويشكل على 

شكل أصابع ثم تمرر األصابع على غربال 

وترص يف صينية وتخبز يف درجة حرارة 

180 ملدة 15 ـ 20 دقيقة



من مطبخ السيدة نهاد خازن ـ قرية 

الرامة
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احلفظ بسرعة ودقة. املقابل الذي كنت أحصل عليه هو إعجاب الضيوف بأدائي 

ألغاين أم كلثوم. أبي له الفضل األول يف تدريبي ولكن أمي كانت حتّفظني 

الكلمات وتشجعني، بل ومرة أعطتني مندياًل أمسكه يف يدي مثل أم كلثوم. يف 

آخر سنوات املدرسة وجدتني أتساءل: إىل أين؟ ما هي األغنية؟ بدأت أختلف 

موسيقيًا عن أبو خالد، الفرق بيني وبينه أنه كان لدّي أب موسيقي. بدأت أستمع 

لنوع آخر من األغاين، نوع )يعّبي الدماغ(: أغاين الشيخ إمام ومارسيل خليفة 

وأحمد قعبور وخالد الهبر ثم زياد الرحباين. كلمات معاصرة أعيشها وأحس 

بها. بناء جديد لألغنية وتوزيع يختلف عن تخت أم كلثوم. فكرت يف دراسة 

املوسيقى ولكن أين؟ ال يوجد معهد يدّرس املوسيقى العربية يف إسرائيل ووقتها 

كان مستحياًل أن أدخل أي بلد عربي. كنت أشعر إنني أعيش يف بلد بعيد جداً."

كنت قبل أشهر يف القاهرة قد دعوت كاميليا وبعض األصدقاء إىل نزهة 

نيلية. وكالعادة ُطلب منها أن تغني، فغنت لصالح عبد احلي. ثم ُطلب منها أن 

تغني، فغنت أغنية مل نسمعها من قبل قالت إنها ملاري جبران. ملاذا ال تغنين 

ألم كلثوم يا كاميليا؟ "ال أحفظ أغانيها".

"سنة 1989 زرت مصر ألول مرة. سافرت بالباص عبر رفح. كانت أول مرة 

أرى فيها جنوداً عربًا وأرقام سيارات بالعربية. كان كل شيء كاحللم: رائحة 

الهواء خمتلفة، 

رائحة البنزين 

خمتلفة، شكل 

الناس، الغبار... 

أحسست أنني 

ال أستطيع 

التوقف عن 

الكالم، وباللهجة 

املصرية، كأنني 

يف فيلم! كانت 

تلك أول مرة 

أتعرض فيها 

للثقافة العربية. 

االنتقال من 
صانع القوانين يف ورشته
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الرامة إىل القدس سنة 1981 كان 

أيضًا حتواًل مهمًا يف حياتي. يف 

القدس وجدت هويتي الضائعة، 

هويتي الفلسطينية، واكتشفت 

الثقافة الفلسطينية يف القدس 

والضفة. االكتشاف األهم كان 

اجملتمع اإلسرائيلي، الوجه 

احلقيقي لهذه الدولة الذي مل أكن 

قد رأيته يف الرامة. ويف القدس 

التقيت فرقة صابرين، أخذين خالد 

ملقابلة سعيد مراد الذي كان عنده 

دكان لبيع 'شرائط الكاسيت' يف 

البلدة القديمة. كان هناك فرق 

بين خلفيتي الشرقية الكالسيكية 

وموسيقى صابرين يف ذلك 

الوقت التي كانت تعتمد على 

اآلالت الغربية ولكن ما جذبني 

إىل صابرين هو البحث عن شكل 

جديد. عندما انضممت إىل صابرين أصبح الفن لدّي اختياراً إراديًا."

هذا االزدواج يف شخصية كاميليا الفنية بين املؤدية البارعة والباحثة 

املتشّككة، قد يكون سمتها الفريدة. تتوافق مع أحلان سعيد مراد التي تسافر 

بين املواويل واألدوار وأغاين البلوز وارجتاالت اجلاز وإيقاعات من الشرق أو 

اجلنوب، يطرب سامعها للرحلة فينسى حمطة الوصول. تقول كاميليا: "وجودي 

ساهم يف تطوير أسلوب صابرين املوسيقي وإعادة النظر يف اآلالت واألحلان. 

الفرقة جتنبت منذ البداية األغنية السياسية املباشرة، بحثنا أواًل عن البعد 

اإلنساين بينما الهاجس الفني كان دائمًا األساس. نحن نبحث عن شيء ال 

نعرفه، قد جنده، وقد يجد قبواًل. ربما تتمخض هذه الرحلة عن أسلوب ممّيز يف 

املوسيقى العربية، وربما يظل عملنا جمرد نموذج للبحث."

أسأل بحرص: وخالد، هل يبحث هو أيضًا عن أسلوب موسيقي ممّيز؟ هل كان 

له تأثير يف اجتاهك املوسيقي؟ "خالد كان بالنسبة يل وأنا صغيرة الطليعي 

حلظة

منيتي.. صمتا.. هدوءا

ال تقل يل كان أو سوف يكون

ال حتدثني عن األمس وال تذهب لغد

هذه اللحظة عندي ما لها قبل وبعد

مل يعد للزمن احملدود عندي أي معنى

قد تالشى األمس أصداء وظال

والغد اجملهول يمتد بعيدا ليس يجلى

ربما كان سوى ما رسمت يد أحالمي وأحالمك فيه

ربما كان سوى ما نرجتيه

هذه اللحظة ال شيء سواها

زهرة قد فتحت بين يدينا

ال ثمار ال جذور

زهرة آنية الروعة فلنمسك بها قبل العبور

يا حبيبي..


شعر فدوى طوقان ـ أحلان سعيد مراد

غناء كاميليا جبران ـ ألبوم "على فين"

فرقة صابرين ـ تشرين الثاين / نوفمبر 2000
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األول، كان شخصًا مهمًا بالنسبة يل، عن طريقه سمعت موسيقى خمتلفة 

وانفتحت يل آفاق جديدة وعندما انضم إىل احلزب الشيوعي أصبح مثااًل. وحتى 

بعد أن ترك البيت وانتقل إىل القدس حافظنا على عالقة قوية وظل التبادل 

املوسيقي بيننا مستمراً. بعد ذلك تباعدنا موسيقيًا. تقلب خالد بين أنواع 

خمتلفة من املوسيقى يف الوقت الذي وجدت فيه أنا مستقراً يل يف صابرين."

سمعت القصة مرتين، من كاميليا ثم من أم خالد، من دون تفصيالت كثيرة. 

كانت زوجته حاماًل يف طفلهما األول. قال أبو خالد ألصدقائه القريبين: "لو 

جاء ولداً سأسميه خالد". قالوا: "ولكن خالد اسم ملسلم، سّمه جمال إن كنت تريد 

إغاظة اليهود". "سأسميه خالد، أريد أن يناديني الناس بأبو خالد". وقد كان.

يدخل خالد جبران إىل أي حيز: خشبة مسرح، قاعة درس، مقهى، بيت، 

فتسري يف الهواء شحنة من التوتر تستفز وتنعش، تشعرك وكأن شيئًا مهمًا على 

وشك أن يحدث. سمعته أول مرة مساء اخلميس األخير من شهر كانون األول / 

ديسمبر 1998. احلاضرون إىل احلفل املوسيقي ـ بمن فيهم أنا ـ هاربون من 

جحيم التلفزة حيث صور الضربة األميركية الثانية للعراق تتواىل على شاشات 

الـ CNN وتنطبع يف الضمير. الفرقة هي "فرقة املوسيقى الشرقية" التابعة 

كاميليا وأبو خالد
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للمعهد الوطني للموسيقى واملكونة من خالد جبران وسهيل خوري وإبراهيم 

العطاري مع أساتذة وطالب آخرين. عزفت الفرقة مقطوعتين، ثم حتدث خالد 

عما يحدث للناس يف بغداد. مل يكن كالمه مفهومًا تمامًا، لكننا فهمناه تمامًا؛ 

كأنه يتحدث بشفرة اتفقنا عليها للتو. عزفت الفرقة بعدها مقطوعة من تأليفه 

مهداة إىل العراق. املقطوعة، شبه اَلمرجتلة، مشحونة بالغضب، باليأس، بخيبة 

األمل، بالعجز املر. انتهت املقطوعة وهبط علينا جميعًا إحساس ثقيل باحلرج.

"نشأتي كعربي يف شمال فلسطين جعلتني منذ البداية حماصراً حضاريًا. 

معلوماتي تأتي من املدرسة اإلسرائيلية، أتعلم اللغة العربية واألدب العربي على 

يد يهود شرقيين. هناك دائمًا حماولة لتعميم التفاصيل العربية وحمو التميز. 

كان علّي أن أكمل ما تبقى من ثقافتي بيدي، كان علّي أن أجد بنفسي جنيب 

حمفوظ والطاهر وّطار. كان علّي أن أبحث عن تعريف لذاتي. الوعي الفني يعني 

بالنسبة يل بالضرورة الوعي السياسي وقد تشكل وعيي حول احلزب الشيوعي 

اإلسرائيلي. مل تكن دوافعي لالنضمام للحزب بالضرورة نابعة من التفهم 

العميق للمبادئ املاركسية اللينينية. ولكن احلزب الشيوعي كان املكان الوحيد 

الذي تشعر فيه، أنت كعربي خارج بلدتك الصغيرة، بأنك غير مطارد."

يعيش خالد اآلن يف القدس، ويعمل أستاذاً للموسيقى ورئيسًا لقسم املوسيقى 

العربية يف املعهد الوطني للموسيقى يف رام الله. يوميًا يقود خالد سيارته 

الصغيرة التي حتمل أرقامًا إسرائيلية إىل رام الله. وألن االحتياط واجب، يحتفظ 

خالد دائمًا يف السيارة بحطة يبسطها على مقدم السيارة يف أوقات املواجهات 

كي ال يخطئ الشباب، من خميم قلندية على األغلب، فيظنون إسرائيليًا ويقذفونه 

باحلجارة. يشرح يل خالد ذلك ونحن يف طريقنا إىل ضاحية عين كارم عند 

مشارف القدس الغربية. يطوف بي خالد الضاحية، املبنية منذ عقود يف طيات 

التالل اخلضر، مشيراً إىل املنازل العربية واألديرة واملسجد الوحيد الذي يبدو أنه 

بني يف القرن السابع عشر أو الثامن عشر. حتولت القرية العربية بعد االحتالل 

إىل منطقة مطاعم وفيالت )هي نفسها البيوت العربية القديمة( يسكنها فنانون 

إسرائيليون أثرياء. نقرر ـ خالد وأنا ـ أن نرشح عين كارم للتحرير أواًل.

"أنا أعيش يف هذه الدولة جغرافيًا وخدماتيًا، ولكنها ال تخصني. ال أرى 

فيها نفسي، وال أثق فيها. إذا سرقت مثاًل، ال أجلأ لرجل الشرطة ألنه بالنسبة يل 

يمثل العدو، أو أنا هو العدو. إذا حرر شرطي املرور يل خمالفة سير ال يمكنني 

أبداً التأكد إذا كان قد فعل ذلك بسبب قيادتي أو جملرد أنني عربي. هذا الشك هو 
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أخبث ما يف العنصرية. أنا ال أديل بصوتي يف االنتخابات البرملانية منذ 18 

عامًا. ربما يكون هذا نوعًا من التشاؤم، وربما بسبب عدم اقتناعي بالطرح الذي 

تطرحه القوائم العربية املوجودة. أرى أن هناك شرخًا كبيراً، أي عضو برملان 

عربي ال بد وأن يجد نفسه بعد حين خارج القانون. أنا ال أقول إن املشاركة يف 

الكنيست معناها اخليانة، ولكنني فقط ال أستطيع املشاركة يف االنتخابات."

أحاول أن أفهم ملاذا يتحدث خالد معظم الوقت بمنطق دفاعي. هل هو 

اإلحساس بأن فلسطينيته منقوصة منتهكة، كونه من الناحيتين القانونية 

واإلدارية مواطنًا إسرائيليًا؟ وربما أيضًا، ومن اجلهة اأُلخرى، كانت األعوام 

التي أمضاها يدرس يف اجلامعة العبرية يف القدس صعبة كذلك، إذ كان عليه 

أن ُيقَبل من أساتذته وزمالئه "رغم" كونه عربيًا. إن ما يمّيز خالد من معظم 

الفنانين واملثقفين الفلسطينيين الذين هم يف الوضع ذاته، هو حدة وعيه بهذا 

الوضع امللتبس، وكأنه هو شخصيًا مسؤول عن حل هذا االلتباس.

"وال مرة قال يل أبي: إسمع أنت عربي فلسطيني وال بد أن تكره دولة إسرائيل. 

كنت أسمعه فقط يتحدث مع أصدقائه، ومل يكن يعطيني نصائح مباشرة أبداً. بعد 

أن انضممت للحزب الشيوعي جاء رجال اخلابرات إليه وقالوا له ابنك جمتهد يف 

الدراسة فال تتركه يضّيع مستقبله. قال لهم: أنا مل أطلب منه االنضمام للحزب 

ولن أطلب منه أن يتركه. الشيء الوحيد الذي حاول كثيراً أن يقنعني به هو تعلم 

املوسيقى. كانت املوسيقى بالنسبة يل وأنا طفل واجبًا آخر علّي أن أؤديه، وأنا 

كسول بطبعي، ففضلت االكتفاء بواجبات الدراسة العادية. ثم كان هناك جنم 

آخر يبزغ يف البيت هو كاميليا فترّكز االهتمام املوسيقي عليها، وتركوين يف 

حايل."

خالد كان يود أن يصير مؤرخًا، لكنه مع ذلك درس الطب ثالثة أعوام 

فاجأ بعدها اجلميع بالتحّول إىل دراسة املوسيقى، فدرس يف أكاديمية روبن 

للموسيقى، وتخصص بنظرية املوسيقى والتأليف وقيادة األروكسترا. ثم دار 

دورة كاملة فعاد إىل املوسيقى الشرقية، عزفًا وتأليفًا، على العود والبزق.

"أول من أعاد يل االحترام املفقود آللة العود هو مارسيل خليفة. كنت قبل أن 

أسمعه أشعر أن العود يعني التراث، أي الهزيمة. هناك قصيدة لنزار قباين اسمها 

خبز وحشيش وقمر، يتحدث فيها عن )العود الذليل(، ويف املقابل يف قصيدة 

ُأخرى يقول: )إن كونشيرتو البيانو أوقد النار لنا(، املفارقة واضحة."

يف طريقي إىل املطار، فجر اليوم التايل، أمّر بطرق تغطيها احلجارة 



089 ثقافة آل جبران

والرصاصات الفارغة املتبقية من مواجهات اليوم السابق. أتساءل: أي 

املفارقات أوضح يا ترى، العود والبيانو، أبو خالد وعبد الناصر، حممود درويش 

ونزار قباين، خالد وخالد، فلسطين وفلسطين، نحن ونحن؟ 


