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أحمد الزعتري

ش 
ّ
ال���غ���رف���ة نفت وق��ف��ن��ا وس����ط 

د 
ّ
عن امرأة بشعر رمادّي، نتفق

يدين،  ب����ا  ك����راس����ي  ب���ف���ض���ول 
والترومبيت الذي عاه الغبار. 
الساخن  ال������ه������واء  ت���ف���ح���ص���ن���ا 
ب��األس��ود، وصبرنا  املطلّية  وال��ج��دران 
لنشير  لنصمت،  مقاعدنا  على  كثيرًا 
 بعيد، المرأة سمراء، 

ّ
با صوت إلى ظل

كاميليا  علينا  خ��رَج��ت  رم���ادّي.  بشعر 
ج���ب���ران، ورف��ي��ق��ه��ا ف��ي��رن��ر ه��اس��ل��ر، من 
أقصى يسار غرفة التدفئة، في الطبقة 
ال��س��ف��ل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ت��ح��ت رده����ة »املركز 
نمسح  كدنا  ال��ف��اره��ة.  امللكي«  الثقافي 
رنا يوم 

ّ
وجوهنا بشعرها امللتاع، وتذك

وقلنا:  أس���ود  شعر  ذات  بصبّية  ��ا 
ّ
��ِت��ن

ُ
ف

؛ بتلبقلك الغنّية«.
ِّ

»اسحب سيفك وغن
 
ً
أوال كاميليا جبران  تمّرد  هكذا عشنا 

ع��ل��ى ك��اس��ي��ك��ّي��ة أج�����واء م��ن��زل والدها 
صانع العود إلياس جبران، وثانيًا على 
فرقة »صابرين«، وثالثًا على تجربتها 
ه�����ي ف�����ي أس����ط����وان����ة »وم�����ي�����ض« التي 
التجريب املوسيقّي  وقفت على ح��دود 
ال��ن��ص��وص الشعرّية  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ف��ي 
أسطوانتها  إل����ى   

ً
وص������وال وال���ن���ث���رّي���ة، 

األخيرة »ونبني«.
عاشت جبران طفولتها في قرية الرامة 
ف��ي ال��ج��ل��ي��ل األع���ل���ى، ب��ع��د والدت���ه���ا في 
ع���ام 1963، وس���ط ج���ّو كاسيكي  ��ا 

ّ
ع��ك

ب��ح��ت، سياسّيًا وف��ن��ّي��ًا. »ك��ان��ت منطقة 
الجليل وقتها ال تزال تقع تحت الحكم 
العسكرّي، لذا اضطر والداي اآلتيني من 
عائلتني محافظتني، إلى خلق حالة في 
املنزل، لم تكن لتوجد في األماكن العامة 

كاميليا جبران
من »الشاطئ اآلخر«... صوتها يتحّدى الزمن

مزجت العود 
مع الموسيقى 

اإللكترونّية، وغّنت 
نصوصًا نثرّية لبول 

شاوول وفاضل 
العّزاوي وسلمان 

ناطور

وال����ش����وارع«. خ��ي��ارات ع��ّرض��ت والدها 
ل��س��خ��ري��ة أب��ن��اء ال���رام���ة، إذ وج����دوا في 
 مضحكة، 

ً
امتهانه لحرفة العواد مفارقة

ال��ق��رى تحت  ال��ق��ري��ة، »كغيرها م��ن  ألن 
البطالة  م���ن  ت��ع��ان��ي  ك���ان���ت  االح����ت����ال، 
 

ّ
لكن السّيئة«.  االقتصادّية  واألوض���اع 

ذل���ك ل���م ي��ث��ن وال���ده���ا، ووال���دت���ه���ا نهاد 
»فنان  بال� كاميليا  التي تصفها  خ��ازن 
امل��خ��ت��ف��ي«، ع��ن اس��ت��ق��ب��ال ه���واة العود، 
وأحيانًا  آالتهم،  يصلحوا  أو  ليشتروا 

إلقامة أمسيات موسيقّية عفوّية.
املوسيقى  بتدريس  والدها  بدأ  عندما 
في املدارس، شاركت الطفلة في الحفات 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت����ق����ام ف���ي���ه���ا. أم������ا خارج 
امل�����دارس، ف��ك��ان��ت ف��رص��ة أه��ال��ي القرية 
الوحيدة لاستماع إلى املوسيقى هي 
ي 

ّ
األع����راس. ه��ك��ذا، راح��ت كاميليا تغن

ر.
ّ
في األعراس في عمر مبك

ر باملدرسة 
ّ
تشّربت الصبّية الجّو املتأث

 إلى 
ً
امل����ص����رّي����ة ال���ك���اس���ي���ك���ّي���ة، إض����اف����ة

األجواء  »ك��ان��ت  التخمة.   
ّ

ح��د الشامّية، 
ف��ي امل��ن��زل تشبه أج���واء ال��ق��رن التاسع 
ال�����ق�����اه�����رة«. لكنها  م���ق���اه���ي  ف����ي  ع���ش���ر 
س��رع��ان م��ا راح���ت ت��ت��س��اءل: »إل���ى متى 
كلثوم؟«...  أم  أغ����ان����ي  ����ي 

ّ
أغ����ن س���أب���ق���ى 

ك���ان���ت ف���ي ال���راب���ع���ة ع���ش���رة ع��ن��دم��ا بدأ 
د ف��ي ذهنها، 

ّ
س���ؤال »وب��ع��دي��ن؟« ي��ت��رد

األغاني  ام��ت��داد موجة  م��ع  وخصوصًا 
ال���ت���ي وج�����دت ف��ي��ه��ا متنفسًا  امل��ل��ت��زم��ة 
اللحن  مستوى  على  ث��وري��ة،  وعناصر 
وال��ك��ل��م��ات، وت��ح��دي��دًا أع��م��ال مارسيل 

خليفة ومسرحيات زياد الرحباني.
م��ع انتقالها إل��ى ال��ق��دس ل��ل��دراس��ة في 
انفتحت   ،1981 ع��ام  العبرّية  الجامعة 
كاميليا على جو املجتمع املدني الذي 

ك��ان��ت تفتقده ف��ي ال��ّرام��ة. ه��ن��اك التقت 
فرقة »صابرين« التي أصدر أعضاؤها 
البداية،  أسطوانة »على الصمود«. في 
لم تعجب الوافدة الجديدة باملوسيقى، 
��ه��ا وج�����دت م���ا ك���ان���ت ت��ب��ح��ث عنه، 

ّ
ل��ك��ن

 ���� الفرقة 20 عامًا )1982  واستمّرت مع 
2002(، أصدرت خالها 4 أسطوانات.

لكاميليا:  م���ه���ّم���ة  ك���ان���ت  ال���ف���ت���رة  ت���ل���ك 
وأتيحت  كإنسان،  شخصيتي  »ك��ّون��ت 
ل���ي ال��ف��رص��ة إلط����اق ت���س���اؤالت كثيرة 
 
ً
انعكست على العمل املوسيقّي، إضافة

إلى تحويل هذا األخير إلى عمل نضالي 
ي��وم��ّي ن��ظ��رًا إل���ى األوض����اع السياسية 
واالق��ت��ص��ادّي��ة. ف��ح��ني ك��ن��ا ن��ح��ت��اج إلى 
أنفسنا  نجبر  كنا  معّينة،  آل��ة  إض��اف��ة 

م العزف عليها وإتقانه«.
ّ
على تعل

فرقة   
ّ

أن ك����ث����ي����رون  ي������رى  اآلن،  ح���ت���ى 
الثقافي  امل��س��ار  ف��ي  املهّمة  »ص��اب��ري��ن« 
موسيقى  على  اشتغلت  الفلسطيني، 
م��غ��اي��رة وت��ج��ري��ب��ّي��ة، م��ق��ارن��ة بأغاني 
امل���ق���اوم���ة. ف��ك��ل��م��ات��ه��ا غ��ي��ر امل��ب��اش��رة لم 
تجد لها وقعًا كبيرًا في األذن السائدة 
 قصيدة 

ً
م����ث����ا ال����ف����رق����ة  غ���ن���ت  آن�����������ذاك. 

ال���ش���اع���ر ال��ل��ب��ن��ان��ي ط����ال ح���ي���در: »هل 
ك���ان ع��ن��دن ب��ي��ت وص����ورة عليها ناس 
م��ع��ل��ق��ني ب��خ��ي��ط/ وق���ع���وا ع���ن سطوح 
ال����ح����ج����ار/ وقعوا  ���ق���ن 

ّ
واس���ت���ل ال���ع���م���ر 

م��ت��ل م���ا ب��ي��وق��ع امل��ش��م��ش ع��ل��ى األوالد 
��ق ك��ام��ي��ل��ي��ا: »ل����م يكن 

ّ
ال���ص���غ���ار«. ت��ع��ل

 ح��ي��ن��ه��ا. وعندما 
ً
ال���ل���ون م���ق���ب���وال ه����ذا 

الحمام«  »ج������اي  أس���ط���وان���ة  أص����درن����ا 
أول  ع��ن  ي��س��أل��ون  ال��ن��اس  راح   ،)1994(
ال��ب��راك��ني« )1984(«.  أس��ط��وان��ة »دخ���ان 
 

ّ
بأن ذل��ك  الخمسينّية  املوسيقّية  ت��ب��ّرر 
ًا 

ّ
آن���ذاك كانت تحمل خط الفرقة  أع��م��ال 

فنيًا ذا عمق سياسي وثقافي، »بشكل 
يدعو إلى التفكير من دون الوقوع في 
ال���ش���ع���ارات«، وخ��ص��وص��ًا ب��ع��د تعاون 
ال����ف����رق����ة م�����ع ال����ك����ات����ب ال������راح������ل حسني 

البرغوثي.
 أس��ئ��ل��ة ج���دي���دة ع����ادت ل��ت��ل��ّح على 

ّ
ل��ك��ن

املتمّردة دومًا، حتى جمعتها املصادفة 
سويسري،  موسيقّية  ح��ف��ات  م 

ّ
بمنظ

أث���ن���اء إح�����دى ح���ف���ات »ص���اب���ري���ن« في 
إقامة  إل���ى  ف��دع��اه��ا  ع���ام 2002،  ع���ّم���ان 
ف��ن��ّي��ة ف���ي م��دي��ن��ة ب���ي���رن. ك��ان��ت نتيجة 
ات« الذي جمعت 

ّ
اإلقامة عرض »محط

الكاسيك  ب����ني  ج����ب����ران  ك��ام��ي��ل��ي��ا  ف���ي���ه 
وال��ت��ج��ري��ب وال��ت��س��اؤل اآلن����ي... وهناك 
هاسلر،  ف��ي��رن��ر  برفيقها  ال��ت��ق��ت  أي��ض��ًا 
اآلن.  إل���ى  م��س��ت��م��ّر  ت��ع��اون  ليجمعهما 
ال���ث���م���رة األول�������ى ل���ه���ذا ال���ت���ع���اون كانت 
فيها   .)2004( »وم�����ي�����ض«  أس����ط����وان����ة 
واص���ل���ت ك��ام��ي��ل��ي��ا ال��ع��م��ل ف���ي مناطق 
ت���ج���ري���ب���ّي���ة، م����زج����ت ف���ي���ه���ا ال����ع����ود مع 
ت نصوصًا 

ّ
املوسيقى اإللكترونّية، وغن

باملعنى  م���وس���ي���ق���ّي���ة  غ���ي���ر   ������������� ن����ث����رّي����ة 
ل��ب��ول ش�����اوول وديمتري   ���������� ال��ت��ق��ل��ي��دي 
اوي وسلمان 

ّ
ال�����ع�����ز وف���اض���ل  أن���ال���ي���س 

ناطور...
رغ���م ن��ج��اح األس���ط���وان���ة ع����ادت جبران 
إل���ى دوام����ة ال��ت��س��اؤالت م��ن ج��دي��د. من 
ه��ن��ا، أص���درت »م��ك��ان« ع��ام 2009. تلك 
األس���ط���وان���ة امل���ن���ف���ردة وض��ع��ت��ه��ا على 
ح�����دود امل��ي��ن��ي��م��ال��ّي��ة امل���وس���ي���ق���ّي���ة. إلى 
أسطوانة  ف����ي  ه���اس���ل���ر  م����ع  ع������ادت  أن 

»ونبني«. 

���ر ه���ذا ال��ت��م��ّرد املوسيقي 
ّ
ل��ك��ن، ك��ي��ف أث

على عاقتها بجمهورها الذي تسبقه 
ك��ام��ي��ل��ي��ا ف���ي ك���ل م�����رة؟ ق��ب��ل حفلتيها 
رف���������ض بعض   ،

ً
م�������ث�������ا ال����ع����م����ان����ي����ت����ني 

إلى  ال��ذه��اب  »ص��اب��ري��ن«  ل��� املتعّصبني 
»نخبوّية«  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ًا  ال��ح��ف��ل��ة، 
انفصالها  ب��ع��د  امل��وس��ي��ق��ّي��ة  أع��م��ال��ه��ا 
الناس  »ك��ان  انة: 

ّ
الفن ق 

ّ
تعل الفرقة.  عن 

يعتبرون أن »صابرين« أيضًا نخبوّية، 
 فعل طبيعيًا مع الصدمة 

ّ
وكان هذا رد

ظني 
ّ
لتها. لذا أسأل هؤالء املتحف

ّ
التي شك

على ما آلت إليه التجربة: هل سيعطي 
 لاستماع إلى موسيقاي، 

ً
نفسه فرصة

لاستماع  ال��ف��رص��ة  لنفسه  أع��ط��ى  كما 
إلى »صابرين«؟.

ر كاميليا بالرجوع إلى فلسطني 
ّ
ال تفك

الذي  الكبير  الجهد  أن  ت��رى  فهي  اآلن، 
ب���ذل���ت���ه ل���اس���ت���ق���رار ف����ي م���دي���ن���ة بيرن 
السويسرّية منذ 8 سنوات يمنعها من 
ل املحافظة 

ّ
ها تفض

ّ
أن إلى   

ً
ذلك، إضافة

املسافة  ه������ذه  ت��م��ن��ح��ه��ا  ع����اق����ة  ع���ل���ى 
ب��اده��ا. »ه��ن��اك متغّيرات  بينها وب��ني 
يومّية في األوضاع. ولكي ال أبقى على 
استيعاب  م��ن بعيد  أح����اول  إح��ب��اط��ي، 
ونبض  املختلفة،  بأشكالها  فلسطني 
املتمّردة  الصبية  تلك  ن��س��أل  ن��اس��ه��ا«. 
أخ���ي���رًا ع���ن ال���ح���ب. ن��ن��ظ��ر إل����ى شعرها 
ال����رم����ادّي، وس��م��رة ب��ش��رت��ه��ا، وك���ل تلك 
الحيوّية التي تشّع من عينيها، أشياء 
والنصوص  موسيقاها  ف��ي  نجدها  ال 
 ��� ��� تقول  التي تنتقيها. »الحب أصعب 
ه��ذه األغ��ن��ي��ة ج���اءت ف��ي وقتها تمامًا، 

ه ليس 
ّ
وال يزال كذلك، لكن

«. تفاجئنا في 
ً
مستحيا

ال��ن��ه��اي��ة ب��اب��ت��س��ام��ة غير 
عة، وتقول ببساطة: 

ّ
متوق

»أنا سعيدة«.

أشخاص

اد إلياس جبران في الجليل. تحت االحتالل، 
ّ

ة في بيت والدها العو
ّ
نشأت على املوسيقى التقليدي

التجريب،  طريق  على  أبعد  مضت  ة، 
ّ
السويسري بيرن  وفي  »صابرين«.  فرقة  مع  التمّرد  اختارت 

د اليوم 
ّ

عر الرمادي تؤك
َّ

ة البديلة. صاحبة الش
ّ
ت بتجربتها لتصبح من رموز األغنية العربي

ّ
فاستقل

ة وترنو إلى فلسطني
ّ
اختالفها، وتوغل في املينيمالي

1963
ا، 

ّ
الوالدة في عك

ثم ترعرعت في قرية الّرامة

 1981
االنتقال إلى القدس 

للدراسة. في العام التالي انضّمت 
إلى فرقة »صابرين«

 2002
إقامة فنّية في مدينة 

بيرن، استقّرت بعدها في سويسرا  

2004
أسطوانة »وميض« 
مع فيرنر هاسلر

2010
بعد عملها املنفرد »مكان«

 العام املاضي، أصدرت مع هاسلر أسطوانة 
جديدة بعنوان »نبني«
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