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حتية اإىل ح�سني الربغوثي

عي�سى بول�ص*

ح�سني الربغوثي: زمن املو�سيقى

ح�سين البرغوثي للمرة الأولى في اأوا�سط الثمانينيات، في اأثناء محاولة التقيت 

الة'' بقيادة جميل ال�سايح اإنتاج األبوم غنائي يت�سمن بع�ض 
ّ

فرقة ''الرح

ق�سائد ح�سين، وذلك بعد اأن ت�سكلت الفرقة من جديد في �سنة ١٩٨٦. كان ا�سمه قد اقترن 

ببع�ض اأغنيات فرقة ''�سابرين'' في األبوم ''دخان البراكين'' في �سنة ١٩٨٤. وبعد التنقل 

الة''، ا�ستاأجر ح�سين وجميل بيتًا خا�سًا بهما 
ّ

في عدة اأمكنة للتمارين مع فرقة ''الرح

الة'' اأداء 
ّ

محاذيًا لحي الجدول القريب من فرقة ''�سرية رام اللـه''، وبداأت فرقة ''الرح

تمارينها هناك. كبرت الفرقة من حيث عدد العازفين، وبداأت التمرينات تاأخذ منحى 

اإيجابيًا ومثيراً.

ب تفاقم اأحداث النتفا�سة ــ وما رافقها من عرقلة لحرية التنقل ــ على اأع�ساء 
ّ
�سع

الفرقة اللتزام بالتمرينات، فتوقفت الفرقة عن العمل عامًا تقريبًا، وذلك من �سيف �سنة 

١٩٨٨ حتى ربيع �سنة ١٩٨٩. وفي الفترة ذاتها، �سافرت اإلى اأميركا والتحقت ببرنامج 

التلحين في اإحدى جامعات �سيكاغو لعام واحد، ثم عدت اإلى رام اللـه في �سيف �سنة 

١٩٨٩. كتب ح�سين في تلك الفترة اأغنيات جديدة للفرقة، والتي باتت تقت�سر على جميل 

ال�سايح ــ غناء واإيقاعات، ومح�سن �سبحي ــ بزق واإيقاعات، وريم اللو ــ غناء، وعي�سى 

بول�ض ــ عود واإيقاعات.

با�سرت الفرقة عملها من جديد، وبداأنا ا�ستخدام غرفة �سغيرة للتمرينات ــ قريبة من 

كني�سة اللوثري ــ ا�ستوؤجرت ب�سورة خا�سة لفرقة حفالت كان يديرها تح�سين �سبحي، 

�سقيق مح�سن. تقع الغرفة في مبنى قديم من طبقتين تملكهما عائلة عريقة من رام اللـه 

تدعى عائلة فوتة. كانت �ساحبة البيت تقطن في الطبقة العليا، بينما كان لغرفة التمرين 

خا�ستنا، في الطبقة نف�سها، مدخل خا�ض. وفي الطبقة ال�سفلى �سكن الفنان والمخرج 

الم�سرحي الفل�سطيني يعقوب اإ�سماعيل الذي كانت عالقته وطيدة بح�سين وجميل، وكانا 

* مو�سيقي فل�سطيني.
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الة''، 
ّ

يزورانه اأحيانًا. كانت معرفتي بح�سين في تلك الفترة تقت�سر على عملي مع فرقة ''الرح

ومن خالل جميل ال�سايح ويعقوب اإ�سماعيل، وب�سكل غير مبا�سر في معظم الأوقات.

الة'' األبوم ''ر�سيف المدينة'' في الن�سف الثاني من �سنة ١٩٨٩، وفي 
ّ

لت فرقة ''الرح
ّ
�سج

جنت في ''اأن�سار ٣'' حتى نهاية ال�سنة 
ُ

اأوائل �سنة ١٩٩٠ اعتقلني الجي�ض الإ�سرائيلي، و�س

الة''، لكن التجربة 
ّ

نف�سها. وعندما خرجت من ال�سجن، بداأت عملي من جديد مع فرقة ''الرح

انتهت مع نهاية �سنة ١٩٩١، وانتهى عمل المجموعة بت�سكيلتها اآنذاك.

بداأت بالعمل على عدة م�ساريع مو�سيقية مع العديد من الفرق كـ ''فرقة الفنون ال�سعبية''، 

وفرقة ''�سرية رام اللـه الأولى''، وفرقة ''�سرف الطيبي''، وفرقة ''جفرا''، و�سرعت في تلحين اأعمال 

جديدة، و�سّكلت مجموعة جديدة للعمل على هذه الألحان، واأخذنا نتمرن عليها في غرفة 

�سغيرة تقع في اأ�سفل بيتنا في الحي القديم في رام اللـه. كان ح�سين في تلك الفترة يعمل على 

ر�سالة الدكتوراه، وب�سكل متقطع على ''�ساحة الورد''، وهو عمل خا�ض بفرقة ''�سرية رام اللـه''.

رجع ح�سين من اأميركا بعد ح�سوله على �سهادة الدكتوراه في �سنة ١٩٩٢، و�سرنا 

بًا لفرقة ''�سنابل'' وللفرق ال�سعبية. كنت قد 
ّ
الة''، ومدر

ّ
نتوا�سل، كوني ع�سواً �سابقًا في ''الرح

ر ح�سين عن رغبته في ال�ستماع 
ّ
لحنت العديد من الأغاني والمقطوعات المو�سيقية التي عب

اإليها وقد اأعجب بها. كان لديه مالحظات واأ�سئلة مهمة تتعلق بالطرق الإبداعية المتعلقة 

بال�سناعة المو�سيقية، وكان يحّثني دائمًا على التفكير ب�سكل اأبعد من المحلية، وفي اتجاه رفع 

قيمة المنتج الثقافي، و�سرورة الحفاظ على م�سافة نقدية مع المادة الإبداعية ومع الذات، 

والتحلي بال�سبر وال�سجاعة عند ال�ستغناء عن المواد التي لم تن�سج بعد.

كانت بداية هذه النقا�سات تتمحور حول اإيجاد طرق اإبداعية يتبعها الفنان لتح�سين روؤيا 

العمل وتقديم اأعمال نا�سجة فنيًا وبعيدة عن الثرثرة؛ اأعمال لها وقع اأزلي من حيث قيمتها 

الفنية، وذات �سلة حقيقية ودقيقة بمكنونات الذات. وعلى هذه الأعمال اأن تقدَّم باأف�سل طريقة 

نه اتخاذها، 
ّ
ن ذلك بع�ض القرارات ال�سعبة التي على كاتب العمل اأو ملح

ّ
ممكنة، حتى لو ت�سم

كتجاهل بع�ض المنتوجات والتعامل معها كتمارين، ل اأكثر ول اأقل.

كان لدى ح�سين اأ�سئلة كثيرة عن المو�سيقى وكيفية عملها وبنائها، وكان يتطرق اأحيانًا 

اإلى عالقته ال�سائكة بفرقة ''�سابرين''، وانقطاعه وعودته اإلى العمل معها، ثم انقطاعه من 

ر عن وجهة نظره في م�ساألة ما. ومع ذلك كان يكّن لفرقة 
ّ
جديد. لكن ذلك كان كي يعب

''�سابرين'' احترامًا وتقديراً كبيرين. كان ح�سين يحافظ على م�سافة مو�سوعية مع كل ما 

يتعلق بالمو�سيقى التي كان ي�ستمع اإليها، وتحديداً األحاني، وكانت تعليقاته ت�سدد على اأن 

اأحاول التركيز على التعّلم عو�سًا عن التنفي�ض عن الذات، وكان يحّثني على ا�ستكمال تعلم 

اللغة المو�سيقية واأدواتها على الم�ستوى الجامعي كي يت�سنى لي ا�ستخدام هذه الأدوات 

وت�سخيرها لخدمتي، وتعّلم قراءة الذات وا�ستنباط المعنى الحقيقي للتجربة الإن�سانية، 

والنطالق من خال�سة هذه التجارب عند التلحين اأو الكتابة، ومحاولة التعبير عن الجوهر ل 

العر�ض، والأمور المهمة، وتجنب الثرثرة.
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توطدت عالقتنا كثيراً في تلك الفترة، وبداأ ح�سين ينفتح على العديد من الأمور التي تتعلق 

ب�سعره والن�سو�ض ال�سعرية والأعمال الغنائية، وتحديداً تلك التي عمل عليها مع فرقة ''�سابرين''، 

وتلك التي كان يعمل عليها في تلك الفترة، ومن �سمنها ''�ساحة الورد''، ثم ''حجر الورد''.

ن فكرة جيدة عن قدراتي كملحن وكاتب اأغاٍن، وحتى 
ّ
اأخذ ح�سين يتابع اأعمالي ويكو

ك�ساعر. ولأن المجاملة لم تكن من طبعه، فقد كان يروي ق�سة ما كطريقة لِبقة للتعبير عن 

�سيء في خلده، وذلك عند ا�ستماعه اإلى اإحدى مقطوعاتي الجديدة، اأو عند قراءته ن�ض اأغنية 

 اأن اأ�ستنتج ما يريد قوله، واأن اأكون منفتحًا على التجريب في ظل التاأمل، 
ّ
جديدة. وكان علي

والتعبير في ظل مركزة الأدوات وال�سيطرة على ميلها اإلى ال�سرد المفرط.

كان يحاول دائمًا اأن يركز على جوهر الأ�سياء ل ق�سرتها، واأن يبحث عن وقع الأ�سياء 

الحقيقي في الروح، اأو في ''منطقة البحيرة'' كما كان ي�سميها، عو�سًا عن تقويمها من زاوية 

تاأثيرها في النا�ض.

اآمن ح�سين باأن على الفن الجيد اأن يكون جيداً من خالل تالحم مكنوناته وتنا�سقها قبل اأن 

يتم التفكير في �سدى العمل لدى النا�ض، وقبل اأن تتم طباعته وترويجه. وهذا الأمر لي�ض 

ا�ستهانة باأمر النا�ض واأهمية وجهة نظرهم اأو انطباعاتهم، واإنما هو احترام لهم، وطريقة 

ت�ساعد �ساحب العمل على اإيجاد وتكري�ض معايير �سارمة توؤكد اأن العمل يتجرد من الأنانية، 

واأن اأهدافه نظيفة ل توؤدي النقود فيه دوراً، ول نيات ال�سهرة والظهور، ول نية الإغواء.

كان يقول دائمًا اإن علينا اأن نبداأ بالعمل على �سقل اأنف�سنا، واأن نتحرر من مغريات ال�سهرة 

ر عن حقيقة 
ّ
والجن�ض والمال. كان يوؤمن باأن الفن الحقيقي هو ما ياأتي من الداخل وب�سكل يعب

الذات بعيداً عن هذه المغريات كافة.

كنت قد قاربت على النتهاء من العمل الجديد ''كوكب اآخر''، وكنت قد ا�ستاأجرت �سقة 

�سغيرة بغرفة نوم واحدة على مقربة من منطقة ''عين منجد'' حيث كنت اأعمل منفرداً في تلك 

الفترة، فاأقوم بنف�سي بعزف وت�سجيل جميع الآلت المو�سيقية عبر ا�ستخدام اأدوات ت�سجيل 

بيتية، الأمر الذي �ساعدني على اإنجاز بقية العمل وا�ستكمال ت�سجيله في ال�سقة الجديدة. وكنت 

ما زلت اأعمل مدربًا لفرقة ''�سنابل'' التابعة لجامعة بير زيت، ومدرب المو�سيقى لدى فرقة 

 ح�سين 
ّ
الفنون ال�سعبية. كانت فترة مثيرة مالأى بالأعمال الفنية وغنية بالتجارب. تحدث اإلي

�ض في جامعة بير زيت، ووافقُت طبعًا، وانتقل ح�سين 
ّ
ب�ساأن انتقاله اإلى �سقتي بعد اأن بداأ يدر

اإلى �سقتي في العام ذاته، وبداأت هنا مرحلة جديدة في عالقتي مع ح�سين.

البيانو

كان ح�سين يعي�ض اآنذاك مع زوجته الأميركية �سينثيا مارتن، في �سياتل في ولية وا�سنطن، 

وذلك في الفترة التي كان يعمل فيها على ر�سالة الدكتوراه، وكان لدى �سينثيا بيانو في 

�سقتها، وكان لح�سين ق�سة مثيرة معه. فمنذ اأن بداأ ح�سين يعمل مع مو�سيقيين فل�سطينيين، 

وكلما كان يوجه نقداً ما اإليهم، اعتادوا العتذار عن عدم قبول نقده، لأنه ''لي�ض مو�سيقيًا، ول 
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يدرك ماهية ال�سناعة المو�سيقية.'' كانت مالحظاته تتعلق بالأداء، والتوزيع، واللحن، 

والت�سرف، والجو العام.

ل المو�سيقى التي تالئم الفكرة المركزية من وراء 
ّ
كان ح�سين يوؤمن باأنه قادر على تخي

نيت حولها، واأن من المجدي ال�ستماع اإلى وجهة 
ُ
المقطوعة، اإذ من المفتر�ض اأن المقطوعة ب

نظره اأو اإح�سا�سه تجاه تلك المادة الم�سموعة.

�سًا بذلك وجهة نظرة، 
ّ
لكن بع�ض المو�سيقيين ا�ستمر بالتم�سك بعدم مو�سيقية ح�سين، مقو

ومبرراً بذلك عدم الأخذ بها. وتعزز �سعور ح�سين ب�سرورة التقرب اإلى �سناعة المو�سيقى، واأن 

يحاول تثقيف نف�سه مو�سيقيًا، وكان بيانو زوجته الأميركية فر�سته الذهبية.

بداأ ح�سين يتعلم البيانو، وبعد ب�سعة درو�ض على الآلة اكتفى بالأ�سا�سيات، ثم با�سر يرتجل 

ل�ساعات طويلة ا�ستك�سف من خاللها كيفية ربط الجمل المو�سيقية وتطويرها وتطويعها 

وقولبتها واكت�ساف عدم اإخ�ساعها لقالب ما. وكانت هذه التجربة اأ�سبه بالتاأمالت ال�سوفية 

التي ُتدخل ال�سوفي في حالة من الوعي في الالوعي، في�سبح مفهوم الوقت مفهومًا ن�سبيًا، 

وي�سير الج�سد والآلة، مو�سيقية كانت اأو غيرها، ج�سمًا واحداً.

عاد ح�سين اإلى فل�سطين وفي جعبته تجربة مبا�سرة مع ال�سناعة المو�سيقية، على الرغم من 

كونها تجربة مرتجلة وعفوية ومحدودة، لكنها في راأيي اأعطته ما كان يبحث عنه: فهمًا اأعمق 

لالإبداع المو�سيقي، وثقة اأكبر بقدرته على التوا�سل مع المادة الم�سموعة ونقدها، وقدرة اأعلى 

على معاينة الحالة الإبداعية المو�سيقية وقيا�ض اأ�سالتها.

التجربة

كّنا في كثير من الأحيان، نتطرق اإلى مفهوم التجربة الإن�سانية و�سرورة ت�سخيرها كمادة 

خام اأ�سا�سية ي�ستنبط منها الفنان مفاهيم الإبداع اأو اأدواته. والتجربة الخام لدى ح�سين كانت 

تت�سمن عدة مواد مختلفة الأوجه، منها ما كان يعتبره تجربة �سخ�سية عفوية اأو لعفوية، 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�ض مختلف ومتفاوت على ال�سعيدين الذاتي 

والمو�سوعي: نوع قد يدفنه بعيداً في انتظار اأن تاأتي منا�سبة للتعامل مع حيثياته وت�سخير 

طاقته الكامنة وتحويلها اإلى مادة اإبداعية ت�ستحق الن�سر، وثاٍن ربما يدفنه بعيداً وب�سكل نهائي 

كون الطاقة الكامنة فيه ل تنب�ض ب�سيء غير الألم، وثالث يعيد �سوغه وبناء ذاكرة اأكثر علمًا 

ر عن حاجته اإلى الخروج من ال�سندوق الفكري والح�سي والعاطفي 
ّ
بتف�سيالت لحظته، ورابع يعب

الذي كان يعتبره مع�س�سًا فينا، والذي يتعين علينا اأحيانًا ك�سره اأو تحديه، كالم�سي على الحبال 

على حد تعبيره. وفي المح�سلة، فاإن تجاربه كانت ُتخَتزل في البحيرات الداخلية التي تختبئ في 

كل مّنا وفي ذاتنا، ونخاف من هدوئها وهيجانها، وغالبًا ما نتجاهل عمقها وديناميتها. وقد 

اعتبر ح�سين ماء تلك البحيرة زبدة التجربة، وكانت الم�سدر الأ�سا�سي لملكته الإبداعية. وهذا 

ط من تجاربنا ال�سخ�سية، 
َ
الأمر هو المفهوم الوحيد الذي اأجمعنا عليه، فباتت جميع اأعمالنا ُت�سَتنب



105 امللف حسين البرغوثي: زمن املوسيقى

بنى على تجربة اآخرين، واإنما كانت 
ُ
لكن ذلك لم يعِن اأننا لم نكن قادرين على اإبداع عمل ي

الأولوية دائمًا اأن تكون التجارب ال�سخ�سية هي الم�سدر الرئي�سي ل�ستلهام الطرق الإبداعية.

اأذكر اأن ح�سين كان يترجم م�سرحية �سك�سبير ''روميو وجولييت'' اإلى العربية، وكانت 

ترجمته �سعرية وبالغة في الدقة. كنت اأقراأ ترجمته اأوًل باأول، واأدركت منذ اللحظات الأولى اأن 

الترجمة لم تكن ترجمة للن�ض فح�سب، بل تناولت اأي�سًا الن�ض الأ�سلي بمفاهيمه لتعيد تف�سيره 

باللغة العربية، وبالتالي لم تكن ترجمة حرفية لن�ض، واإنما ترجمة متوازنة لمعنى الن�ض مع 

الإبقاء على م�سامينه والإبحار اأبعد في اإ�سقاطاته. وتحولت هذه الترجمة الم�سرحية اإلى ق�سة 

ت�سبه حالة ال�سراع مع الآخر، اآخرنا واآخرنا الإ�سرائيلي، وباتت �سخ�سيات الم�سرحية ت�سبهنا، 

نحن الفل�سطينيين مع اآخرنا الذاتي، ونحن الفل�سطينيين مع اآخرنا الإ�سرائيلي. ذهلت بالن�ض 

ه، وذلك من اأجل التمرن 
ّ
اإلى درجة اأنني قمت ببع�ض التجارب التلحينية التي تتنا�سق مع جو

على تلحين مادة جديدة بمفاهيمها ومداركها وا�ستك�ساف طرق تطويعها وقولبتها في اإطار 

مو�سيقي ذي معالم وا�سحة.

وعلى غرار تلك التجارب، اأذكر اأنه طلب مني اأن األحن بع�ض مقاطع ''�ساحة الورد''، كونها 

باتت ت�سكل تحديًا للن�سو�ض التقليدية، الأمر الذي جعل تلحينها بالغ ال�سعوبة. وقمت فعاًل 

بدرا�سة الن�ض، ور�سمت خريطة مقامية لجميع تف�سيالت العمل و�سّلمته خطتي، ف�ساًل عن 

بع�ض الألحان لبع�ض ن�سو�ض العمل، والتي اأده�سته اآنذاك واأعجب بها. وفي اإبان النتهاء من 

''�ساحة الورد''، طلب ح�سين اأن يتم اعتمادي لتلحين العمل، وفعاًل تحدثت معي فرقة ''�سرية رام 

 الفرقة رغبته، ول اتفاقي ال�سفهي معها.
ّ
اللـه''، لكن بعد موت ح�سين، لم تلب

املنطقة

ا يدور في خاطري 
ّ
كان ح�سين �سغوفًا بكيفية عملي في المو�سيقى، وكان ي�ساألني كثيراً عم

ا كنت اأ�سميه ''المنطقة''. ففي الوقت الذي باتت اأغلبية ن�سو�ض 
ّ
عند التلحين، وي�ستف�سر عم

ح�سين ُت�ستنبط من منطقة ''البحيرة''، كنت اأتنقل بين ثالث مناطق اأ�سا�سية في التلحين: 

التلحين في حوا�ض الج�سد، والتلحين في حوا�ض النف�ض، والتلحين في حوا�ض الروح )اأو 

البحيرة(. واأحيانًا، كنت اأقوم بالتلحين كتعبير عن حالة ج�سد، اأو حالة فرح اأو حب اأو حزن، اأو 

ك اأج�ساداً، ول ُتبكي اأعينًا.
ّ
حالة مالمحها اأدق ل ُتحر

كان ح�سين يدرك اأن مركز الكتابة لديه كان م�ستقراً في الروح، فال يغادره اإّل قلياًل 

ولأهداف خا�سة بالن�ض وعنا�سره الت�سويقية والتقنية والإيقاعية والمفهومية. تلك كانت 

''المنطقة'' التي باتت تهيم فينا كلما قراأنا اأحد ن�سو�سه، وبات ح�سين يدرك اأنني في 

المو�سيقى، كنت اأتنّقل ما بين الج�سد والنف�ض والروح كمحاولة مني للتوا�سل مع ذاتي، 

بب�ساطتها وعمقها ولهفتها. كنت محظوظًا، بوجهة نظره، كون المو�سيقى ت�ستطيع اأن توازن 

ا في ال�سعر، فكان 
ّ
بين هذه المناطق كلها، واأحيانًا تف�سلها عن بع�سها في حميمية وتنا�سق. اأم

يقول: اإن ال�سعر لن ي�سبح رق�سًا، لكن ترقي�ض ال�سعر ي�ستحق المحاولة.  


