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جميل رباح من كفر سميع مؤلف كتاب " حلو املغنى " :

" أخذت على عاتقي
اكتشاف المواهب ألنني لم
أجد من يرعى موهبتي وأنا صغير "
" أخذت على عاتقي اكتشاف مواهب أل ّنني لم أجد من يرعى موهبتي وأنا صغير " بهذه الكلمات يلخص الفنان والعازف جميل رباح من كفر سميع
مؤلف كتاب " حلو املغنى " سر متسكه بالفن والغناء رغم املصاعب  ...جميل رباح يتحدث لبانوراما عن االغاني التي يضمها كتابه ،ويسرد ردود
األفعال التي يتلقاها من معلمي املوسيقى وكيف يخطط اليصاله للعالم العربي  ...في احلوار التالي املزيد من املعلومات عن " حلو املغنى " وكاتبه ...
| ح� � � ��اوره  :ع� �م ��اد غ� �ض� �ب ��ان م� ��راس� ��ل ص �ح �ي �ف��ة ب� ��ان� ��ورام� ��ا |

" موهبة منذ الصغر "
بداية عرفنا على نفسك ؟
أنا جميل رباح من بلدة كفر سميع  ،متز ّوج وأب ألربعة أوالد .
كيف ومتى كانت بداية مشوارك مع الفن ؟
خصني مبوهبة الغناء منذ الصغر ،فكنت
اكتشفت أ ّن الله ّ
أغني بحفالت في القرية وخارجها  ،و كنت أحيي حفالت
األع��راس ،مبرافقة العود وعازف آخر .بدأت بعدها بالكتابة
والتلحني ،وقمت بكتابة وتلحني ألبوم غنائي خاص  ،كما قمت
بغنائه وأطلقت عليه اسم " كوكتيل شعبي "  ،وقد شمل هذا
األلبوم مجموعة أغان منها " طلّي يا عروس "  ،و " على هبّة
نسمة مجنونة "  ،و" عشان خاطركم يا أحباب "  ،و" غصنب
عني "  ،و" ملوعني " ،باالضافة الى ع ّدة مواويل شعبية ،
وهذا الكوكتيل استعمل في األعراس واحلفالت .
حدثنا عن مجال دراستك ...والى أين وصلت في مشوار الفن ؟
ما زلت متابعا في مشوار الفن  ،أخذت على عاتقي اكتشاف
م��واه��ب أل ّن �ن��ي ل��م أج��د م��ن ي��رع��ى موهبتي وأن ��ا صغير .
التحقت ف��ي ع� � ّدة معاهد موسيقى ،وب�ع��ده��ا درس ��ت في
جامعة بار ايالن وحصلت على اللقب األ ّول في املوسيقى،
وعملت كمعلم موسيقى في امل��دارس  ،وفي بعض البلدات
عملت على بناء جوقات موسيقية في
امل��دارس .كنت أبني اجلوقة وأؤلّ��ف
أغانيها  .بعد فترة من الزمن وجدت
أن سلك التعليم ُيقيّدني ويقف عائقا
ّ
أم ��ام عطائي ف��ي م�ج��ال املوسيقى،
ف �ت��رك��ت س �ل��ك ال�ت�ع�ل�ي��م وان�ض�م�م��ت
ال��ى مؤسسة ش��روق لإلنتاج الفنّي
ك�ع�ض��و جل�ن��ة حتكيم
في مهرجان "سوبر
س � �ت� ��ار ش� � � � ��روق" ،
وب � �ع� ��ده� ��ا أص �ب �ح��ت
امل �ش��رف ع�ل��ى أع�م��ال
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال �ف �ن �ي��ة

وأص�ب�ح��ت م��دي��ر امل�ه��رج��ان ال ��ذي م��ن خ�لال��ه ب ��دأت أحقق
هدفا وضعته أم��ام عيني وهو اكتشاف املواهب ودعمها،
حتى وصل العديد منها الى العاملية واليوم يتر ّبعون على
عرش الفن احمللّي .خالل عملي كمدير للمهرجان الحظت
عند بعض أه��ال��ي ال�ط�لاب املشاركني الشغف ان يظهروا
م��واه�ب�ه��م وي �ع � ّوض��وا ال�ف��رص��ة ال�ت��ي ل��م ي�ح�ظ��وا ب�ه��ا وه��م
صغار ،فراودتني فكرة اعطائهم هذه الفرصة وأعلنت عن
أن
إقامة مهرجان جليل  30عاما فما فوق  .كانت املفاجأة ّ
 27شخصا تق ّدموا للمهرجان الذي حقق جناحا باهرا .
لم استمر في البرنامج لعدم وج��ود م��وارد ماد ّية لدعمه،
لكن الفكرة ما زالت موجودة وسأقوم من خالل جمعيّتي
اخلاصة التي أقمتها " جمعية أوتار للثقافة والفن " باحياء
هذا املشروع مج ّددا ،وهناك ع ّدة مخططات ملشاريع تهدف
الى كشف املواهب في البلدات العربية .
حدثنا ع��ن ك�ت��اب األغ��ان��ي ل�ل�م��دارس االب�ت��دائ� ّي��ة ال��ذي
أصدرته ويحمل اسم " حلو املغنى " !
من خالل تدريسي ملوضوع املوسيقى الحظت أن هنالك
نقصا في األغاني الهادفة التي نحن بحاجة ألن نعالج من
خاللها ع � ّدة مواضيع في املجتمع ،فقمت بتأليف الكتاب
كتابة وتلحينا  .الكتاب يضم  53أغنية تتناول مواضيع
هادفة وشاملة حلث الطالب على اتخاذ النهج السليم في
التعامل م��ع م��واض�ي��ع تواجهنا ب�ه��دف غ��رس القيم لدى
الطالب في مجتمعنا  .جدير بالذكر ان كتابة النوتة في
ال �ك �ت��اب م ��ن اع � ��داد ال�ف�ن��ان
كرمي نوباني.

" كلمات هادفة "
أي امل��واض �ي��ع ت�ع��ال��ج في
الكتاب وهل هناك رسالة
من وراء كلماتها ؟
ه� �ن ��اك ع� � � ّدة م��واض �ي��ع عن
الطبيعة  ،ف �ص��ول ال�س�ن��ة ،
األم  ،العالقات االجتماعية بني
الناس  ،األعياد  ،وعن احلاسوب حسناته
وسيّئاته  .كما يضم الكتاب أغ��ان تراثية
في حلنها ومضمونها باإلضافة الى أغان
ترفيهية بإمكان املعلم أن يستعملها كوسيلة
تفعيلية  .القسم األهم في هذا الكتاب يضم
أغ � ��ان ت �ن �ب��ذ ال �ع �ن��ف وحت� ��ث ال� �ط�ل�اب على
العالقات الطيبة بني بعضهم البعض ومع املعلمني والكبار

مثل االحترام واتخاذ كل ما هو إيجابي في هذا املضمار ،
وح��ث ال�ط�لاب على االجتهاد والتحصيل م��ن خ�لال أغ��ان
توحي لذلك ،وهناك أيضا أغان تق ّرب الطالب الى االميان .

هل تلقيت تشجيعا ودعما من املجتمع ؟
طبعا  ،وب��األخ��ص م��ن معلمي موسيقى وشخصيات من
الوسط الفني وهذا األمر يزيدني فخرا واعتزازا .

ما هو الهدف الذي تصبو الى حتقيقه من خالل عملك هذا ؟
كتابي ليس ه��دف��ه تعليم املوسيقى ،ب��ل إي�ص��ال الكلمات
الهادفة بطريقة أحلان بسيطة سلسة مؤداة بصوت قريب
م��ن ن�ف��وس ال �ط�لاب ،ب�ص��وت الفنانة الشاملة أم��ل خ��ازن
محبوبة األطفال  .من خ�لال األغاني نحن نقوم مبعاجلة
م��ا ي��دور ف��ي مجتمعنا ،خ��اص��ة نبذ العنف واالب�ت�ع��اد عن
السلبيات  .أقوم حاليا بتوزيع الكتاب بشكل شخصي لكي
أوص��ل فكرتي ألكبر ع��دد ممكن من الطالب في مجتمعنا
ال��ذي هو في أمس احلاجة ملكافحة العنف املستشري فيه
أن هذه القيم ترسخ في عقل ووجدان
واملتزايد  ،اميانا مني ّ
الطالب في سن مب ّكر ،وتساعده على التمييز بني السلبيات
وااليجابيات وما ينعكس عن ذلك .

وماذا مع املؤسسات ؟ هل هناك دعم مؤسساتي ؟
الدعم الوحيد هو مصادقة وزارة التربية والتعليم على
الكتاب ،لكن ليس هناك أي دعم آخر .

ما هي ردود الفعل التي تتلقاها حول الكتاب ؟
ردود الفعل إيجابية جدا ،ومن خالل جولتي في املدارس الحظت
ان املعلمني يثنون على الكتاب والكلمات القيمة فيه ،ويقولون
كم مجتمعنا بحاجة ملثل هذا النهج  .كانت هناك توجهات من
بعض املعلمني الذين تساءلوا ملاذا لم يصلهم الكتاب حتى اآلن
 ،وسبب ذل��ك توزيع الكتاب بنفسي ،بعد أن كنت قد أوكلت
توزيعه جلهات أخرى  .سوف اتابع زياراتي لكل املدارس مع
بداية السنة الدراسية اجلديدة  .ما فاجأني من ردود الفعل
توجه أح��دى الشخصيات من السلطة الفلسطينية بفكرة
هو ّ
عرض الكتاب على وزارة التربية الفلسطينية ،فقمت بايصال
نسخة م��ن الكتاب ال��ى أح��د املوظفني ف��ي ال� ��وزارة ،وب�ع��د أن
ق��ام��وا ب��االط�لاع عليه م��ن قبل اجلهة املختصة دع��ون��ي اليهم
وأخبروني أنّهم يصادقون على الكتاب وسيدرجونه ضمن
املنهاج التعليمي في مناطق السلطة الفلسطينية  .كذلك قامت
احدى دور النشر املعروفة الفلسطينية وطلبت مني نسخة من
الكتاب ،وبعد ان اطلع القائمون عليها  -على الكتاب  -اقترحوا
أن نفحص اآللية لتسويقه في الدول العربية  .سيتم اللقاء معهم
في معرض الكتاب في عمان يوم  25.9.2019ولهذا الغرض
رأيت من املناسب أن اضيف الى أغاني الكتاب أغان أضافية عن
اللغة العربية واملولد النبوي الشريف وأغنية " يا انسان أذكر
الله " وأغنية " كتابي "  ،وأغنية تدعو الى السالم والوفاق
بعنوان " عشان خاطركم يا أحباب " كما أخطط لطباعة الكتاب
بنسخة جديدة مل ّونة .

" الفن هبة "

من هو داعمك األ ّول ؟
األسرة واألصدقاء والناس املق ّربني .

ما هو مصدر طاقتك ؟
االميان بسالم النفس مع الذات أ ّوال ومع األخرين .

وما هي هواياتك؟
هواياتي تكمن في ما أعمل  ،وأنا أحب الرياضة والطبيعة .
حتب قضاء أوقات الفراغ ؟
أين ّ
مع أحفادي أ ّوال والعائلة وال غنى عن العود .

ما هو الشيء الذي ال تستطيع العيش بدونه ؟
ال ميكنني العيش بدون ما أؤمن به .

ما هو األمر الذي تود اختفاءه من العالم ؟
احلسد والتمثيل الزائف .
ماذا تعني لك الكلمات التالية ؟
الليل ؟ الهدوء النفسي .
احللم ؟ احملفّز للوصول .
العمل ؟ ضمان بقائنا .
البحر  :التأ ّمل .
األمل  :الق ّوة .
العود  :املتنفّس .

كلمة للمواهب الشابة  ،ماذا تقول لهم ؟
بإمكان ك��ل ان�س��ان أن يصل ال��ى ع � ّدة أم��اك��ن ف��ي حياته ،
ولكن ليس كل انسان ميكن أن يكون فنانا الن الفن هبة
من عند الله  ،ويجب مراعاة التعامل معها بالشكل الصحيح
لكي نستخلص منها ما وهبنا الله به ونوصلها الى املتلقي
بالشكل الصحيح .
كلمة تنهي بها احلوار ...
القناعة واالميان واحملبة هي أساس ملجتمع صالح .

