
سیرة ذاتیة–ریم الكیالني 

فَتھا الصحافة البریطانیة بأنھا  صَ نِّیَة وموسیقیة وإذاعیّة من فلسطین، وَ َ غ ریم الكیالني مُ
ستَر في شمال بریطانیا ". السفیرة غیر الرسمیّة للثّقافة الفلسطینیة" من موالید مدینة مانشِ

نین، ووالدتُھا من مدینة: ألبَوین فِلسطینیین ِ اء مدینة ج َ ة في والدُھا من قریة یَعبَد قَض َ ر الناصِ
لیل الفلسطیني . الجَ

تْ  َ ناء منذ سن الرابعة أثناء نشأتھا في الكویت حیث تعلّم ِ أَت في الغ َ غر، وبَد البیانو منذ الصِّ
تخَ  َتْ . ص لسنین عدیدةصِّ عمل والدھا ھناك كطبیب مُ تالوة القرآن الكریم وھناك أیضاً تعلّم

ة األثر األكبر و. سي واإلفریقيوأنماط الغناء العربي والفارِ  دَ كان لھذه النشأة في بلدان متعدِّ
أتَمَّت . في تأثُّر الكیالني بأنماط موسیقیة مختلِفة ساھمت في إثراء نتاجھا الفني والموسیقي

لت كباحثة علمیة في علوم البحار في  دراسة علوم البیولوجیا في جامعة الكویت، وبعدھا عمِ
د عمید جامعة الكویت لألبحاث العلمیةمعھد الكویت لألبحاث العلمیة، ثم في م . كتب مُساعِ

غ لدراسة الموسیقى والبحث  ُّ ت الكیالني التفر رَ تھا إلى مسقط رأسھا بریطانیا، قرَّ لدى عودَ
بھذا الصدد في المتحف البریطاني كموسیقیة، في المادة التراثیة الغنائیة الفلسطینیة، وعملَت

مل في الفولكلو نائي الفلسطینيوفي إدارة ورشات العَ ِ .ر الغ

ُ النَّافِرة: أغانٍ فِلسطینیة من الوطن األم ومن  زالن ِ عَت الكیالني في ألبومھا األول الغ مَ جَ
 ٍ ت بشكل جَ زَ دَى عشرین عاما، حیث مَ الشّتاتخُالصة بحثھا في الفولكلور الفلسطیني على مَ

فترة البحث الطویلة ھذه، خالل. نادر وفرید ما بین التراث الفلسطیني وبین موسیقى الجاز
خیَّمات الالجئین في فلسطین واألردن ولبنان وسوریا  قامت الكیالني برحالت میدانیة في مُ

ت في تسجیل األغاني واألھازیج من األمھات عَ وفي بلدان الشَّتات الفلسطیني، وشَرَ 
داتالفلسطینیات الصّ  –یًا أكثر منھ تجاریًا الذي یُعتَبَر مشروعاً بحث–ولقد القى األلبوم .امِ

ربي بي والغَ َ ر سن اإلستقبال لدَى نُقّاد الموسیقى في العالَمین العَ وھي .الكثیر من النجاح وحُ
قبِل عن موسیقى وتراث الفنان المصري  د اإلعداد أللبومھا المُ دَ الشیخ سیِّد /اآلن بصَ

عد ما یقرب على ، ب2015یتوقّع صدور ھذا األلبوم في عام ). 1923–1892(درویش 
یداني إلى مصر وسوریا وتركیا فَر المَ . عشرة أعوام من الدراسة والبحث والسَّ

عات والمعاھد التالیة رات الزائِرة في الجامِ :قامَت الكیالني بتقدیم المُحاضَ

یث"قسم علوم الموسیقى في كلیة * مِ ولد سْ ، جامعة لندن، بریطانیا"جُ
لحي الوادي"ومعھد د العالي للموسیقى المعھ*  للموسیقى لألطفال، دمشق، سوریا " صُ
یرفاتوار شانغھاي، الصین الشعبیةقسم *  علوم الموسیقى في كونسِ



ل في الموسیقى الفلسطینیة والعربیة  مَ رشات عَ رات زائِرة ووَ لعدة كما تقوم بتقدیم محاضَ
ة في غناء الكورال، وكذلك لطلبة المد صَ صِّ تخَ عات البریطانیة فرق بریطانیة مُ ارس والجامِ

. من كافة المراحل الدراسیة

ت الكیالني إلى تعلیم الموسیقى العربیّة لنُخبة من أھم  عَ خالل السنوات العشرة الماضیة سَ
ت بتقدیم ھؤالء العازفین . عازفي الجاز والموسیقى الكالسیكیة الغربیة في بریطانیا كما قامَ

. وسوریا ومصر وتركیافلسطینإلى موسیقیین شرقِیین من

:مشاریع التعاون مع فنانین من بلدان مُختَلِفة

ي : 2014*  حِ سرَ قیقات"المشروع المَ ه، عن " أربع شَ ح الوطني في اسكوتلَندَ سرَ مع المَ
ه  كان األصلیین في اسكوتلَندَ التُّراث الشَّفَوي والموسیقي والتاریخي ألربَع نسوة من السُّ

مُ األولى (، أمریكا )الغال( َ مر سابِقًا–األُم ه )الھنود الحُ رِي(، نیوزیلَندَ ْ .وفلسطین) الماو

نفَرِد : 2014*  ولو(تمثیل فلسطین بالغناء المُ ین"مع أوركِسترا ) صُ الفِلھارمونِیَّة، " بیرجِ
وخ، عن النِّضال من أجل " أصوات"النرویج، في مؤلفة  ي أورالندُو جُ ِ للموسیقار العالَم

 ِّ ر .یَّة في النرویج والھند وجنوب أفریقیا وفلسطینالحُ

التعاون مع فنانین من بریطانیا والوالیات المتحدة في إصدار ألبوم : 2013–2012* 
ال والھجرة مّ مھا . غنائي یحوي أغانٍ عالمیّة عن الطبقات الكادحة والعُ من األغاني التي تُقَدِّ

ر"ونسي المعروف بإسم جرة التالكیالني في ھذا األلبوم نشید الھِ  َ ّ البَح ش مَّر خَ َ ، من "بابُور ز
. ألحان الھادي قِلَّة وكلمات المولدي زلیلة

یِّز : 2014–2009*  َ تَم ن مع الفریق التّركي المُ كُوالر (التعاوُ ْ دِیش تُور ْ أغاني –كار
ة وَّ تلك األناضول، بما فیھاالذي یُعنى بدراسة موسیقى المُجتَمعات المُختلِفة في منطقة ) األخُ

.الناطقة باللغة العربیة

ناء " من فلسطین إلى البُرتُغال"مشروع : 2009–2008*  ناء العربي مع غِ ِ جَ الغ زَ الذي مَ
ن، وذلك عن طریق ) الفادُو( بِّر عن ذاكرة جماعیة مشغولة بالسَّفر والشَّجَ َ البُرتُغالي الذي یُع

دیإستخدام وزِیھ ساراماغُو من كلمات الشاعرین الصَّ قین محمود درویش من فلسطین و جُ
.البُرتُغال

ل األستاذ : 2008*  احِ ري الرّ جَ ن مع عازِف الكالرینیت التركي الغَ الر یسْ سلیم سِ / التعاوُ
رِي في حوض البحر المتوسط جَ .عن طریق مزج الموسیقى الفلسطینیة مع التراث الغَ

ن الموسیقي مع فن: 2008*  ة لدراسة أوجھ التشابُھ ما بین أغاني التعاوُ تلَندَ انین من إسكُ
.النّسوة ھناك وأغاني الفُراقِیَّات في فلسطین



لَب(جولة فنیة في سوریة : 2007*  دیریة الثقافة في حَ من تنظیم ) دار األوبرا في دمشق ومُ
المجلس الثقافي البریطاني في مشروع لتَعاون موسیقیین من بریطانیا مع موسیقیین من 

. سوریة

نكو في مدینة : 2002–2000* ونْتِیرا"دراسة فَن الفالمِ یرِیث دِي ال فرُ ِ س في في األندل" خ
نكو، والتعاون مع فنانین من  إسبانیا، للبحث في العالقة ما بین الموسیقى العربیة وفَن الفالمِ

. إسبانیا في تقدیم ھذا المزیج في الحفالت العامة

ج الوثائِقِیَّة باللغة اإلنجلیزیة لھیئة اإلذاعة البریطانیة  ):بي بي سي(من البرامِ

بي. رَ عات في العالَم العَ ِ فلسطینیةلتعلیم اللغة اإلنجلیزیة للمُستَم برنامج یومٌ في حیاة إمرأةِ  *

نة.  َ قار دحِ هللاعن األدیان المُ * برنامج في مَ

رة في بریطانیا (أفغانستان،  عات المُھاجِ َ ج األوتارُ البَعیدةعن موسیقى المجتَم لَة برامِ ِ لس * سِ
ونیزیا، ینیا، مایكرُ ِ ن، أرم َ ).البُرتُغالكُردِستان، الیَم

ي الذي تَتَبَّع القصة من جذورھا في كِتاب العَ ھد القَ دیم، مرورا  ة سالُومِ * برنامج رقصَ
ر  ا بنظرة الغَرب لآلخَ في " الشَّرقِي"باالستِشراق في أوروبا في القرن التاسع عشر، وإنتھاءً

.ھذا العصر

َ في دور الموسیقى واألغاني الشعبیة والسیاسیة في مصر  ث َ ٍ للتَّحریرالذي بَح * برنامج أغان
ا من ثورة  ا بثورة 1919بدءً .2011ینایر 25ضد اإلنتداب البریطاني ، وإنتھاءً

:المھرجانات والمعارض العربیة والعالمیة

ف البریطاني، لندن، *  1992- 1990معرض التُّراث الفِلِسطیني، المتحَ
1993الشباب القومي العربي الرابع، بیر الباي، تونس، مھرجان * 
دّ العُنصرِیَّة، لندن، مھرجا*  یُّون ضِ 1994ن فنانون عالمِ
مسین لإلعالن العالَمي لحقوق اإلنسان، لندن، *  تمثیل فلسطین في إحتفاالت الذِّكرى الخَ

1998
ه، )رقة بَحثو(المؤتمر الدولي للجمعیة البریطانیة لدراسات الشرق األوسط *  َ نبر ، إدِ

2001اسكوتلَندة، 
2002المؤتمر العالَمي لدراسات الشرق األوسط، ماینْز، ألمانیا، * 



2003مھرجان لندن لموسیقى الجاز، بریطانیا، * 
وماد(مھرجان عالَم الموسیقى والفنون والرقص *  2004، بریطانیا، )وُ
2005تركیا، ساءٌ من الشرق، إستانبول، نِ : مھرجان عشتار* 
 *2006
رأة، برلین، ألمانیا، *  2006مھرجان موسیقى المَ
ستَر، بریطانیا، *  ستَر الدّولي للثقافة والفنون، مانشِ 2007مھرجان مانشِ
وماد(مھرجان عالم الموسیقى والفنون والرقص *  2007، بریطانیا، )وُ
یاتِل*  2008العالَمي لألطفال، سیاتِل، الوالیات المتحدة األمیریكیة، مھرجان سِ
2008مھرجان البَحر المتوسِّط في مانرِیسا، برشلونة، إسبانیا، * 
ف عرض الفَن واالستِشراق التّ مَ الجولة العالمیة لِ *  تحَ لندن، : البریطاني) تیت(ابع لمَ

2009–2008إستانبول، الشارقة، 
یبِنمھرجان المرأة الشَّ *  َ 2009دیار بَكِر، تركیا، / رقیة، نُص
بلِة الثقافي، الالذقیة، سوریا، *  َ 2009مھرجان ج
سارات للفنون والثقافة الفلسطینیة، بلجیكا، *  2009مھرجان مَ
و، الصین الشعبیة، *  2010تمثیل فلسطین في إحتفاالت دورة األلعاب اآلسیویة، جوانج جُ
2011لخمسین لتأسیس منظمة العفو الدولیة، لندن، بریطانیا، تمثیل فلسطین في اإلحتفال ا* 
2011ولي للموسیقى اإلثنیة، شانغھاي، الصین الشعبیة، مھرجان شانغھاي الدّ * 
مة *  َ ّ والمقاو ر، لندن، بریطانیا، )ورقة بحث(مؤتمر الفَن ّ المُعاصِ 2012، معھد الفَن
بدِعات العربیات بسوسة *  2012تونس، ،)ورقة بحث(مھرجان المُ
، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة، )ورقة بحث(ضاء في اآلداب والفنون ندوة الفَ * 

2012تونس، 
تلَندة، )ورقة بحث(مھرجان اآلداب والفِكر *  ُ 2013، تراكوِیر، اسكو

ُ النّافرة(ألبوم  زالن ِ ):أغانٍ فلسطینیة من الوطن األم ومن الشّتات: الغ

، بریطانیا)النیو إنترناشونالیست(مجلة –2006ألبومات من أفضل * 
، بریطانیا)الفاینانشال تایمز(صحیفة –2006من نخبة عام * 
اإللكتروني للموسیقى، نیوزیالنده) إلس وِیر(موقع –2006من أفضل ألبومات * 
ھیئة اإلذاعة البریطانیة، بریطانیا–2006من أفضل ألبومات * 
نترال(موقع –2006ت النقّاد عام من مختارا*  ِ ورلد میوزیك س اإللكتروني للموسیقى، ) وُ

الوالیات المتحدة األمیریكیة
المجلس الثقافي البریطاني، بریطانیا–2006ألبوم الشھر، مارس * 
األسبوعیة، بریطانیا) تایم آوت(مجلة –2006األلبوم األول للنقّاد، فبرایر * 

قتَطَفات من  بیةمُ َ :الصحافة العَر



متلئة، قویّة، )مختلفة(ریم الكیالني فنانة فلسطینیّة " ، نوع آخر من الفنّانین، تتمتّع بحنجرة مُ
كنھا من التعبیر عن مشاعرھا براحة َ تعرف ریم الكیالني لمن . طربیّة، بطبقات صوتیّة تُم

ھ اذا تغنّي، ولماذا تغنّي، ولمن تتوجّ ب . تغنّي، وعمّ روح اإلنسان أي إنسان، فھي تُخاطِ
بكلمات، وموسیقي، وآداء، وال تتوسّل القضیّة ببكائیات، أو تسعى الستدراج إعجاب فئة 

ة ویُفارِق روح موسیقانا الشرقیّة." رشاد  َ ر جاتي) یدّعي المُعاصَ َ و المتثاقفین بغناء (خَ
أبوشاور، صحیفة القُدس العربي، 2006

سَة ھي أیضا لمأساة ال أنسى جلسة طویلة مع الفنانة ال" كرَّ فائقة اإلبداع ریم الكیالني، المُ
شعبھا الفلسطیني وللمحافظة على تراثھ الغنائي، أمضیناھا ننتقلُ من قصیدة درویشیة إلى 

ِّ قصیدة أخرى، وریم تحاول اختیارالقصیدة األنسب واألكثر غنائیة من شعر درویش، لتُلَ  نھا ح
دَت أن أغلب قصائد محمود درویش، . وتُغنیھا وتُسجلھا في ألبومھا األول جَ َ ولكنھاعندما و

عُ للتلحین لما فیھا من نبرة حمیمیة  على جدِّھا وعُمقھا وغناھا الشعري واإلنساني، تَخضَ
وح، عادَت إلى اختیارھا األول." الشاعرة  وغنائیة رفیعة تنساب إلى أعماق النفس والرُّ

الجیوسي، مجلة الجزیرة السعودیة، 2006 واألدیبة الفلسطینیة، الدكتورة سلمى الخضراء

ُ واحداً من بین مَصدُومین كُثُر شاھدوا حفالً للمُغنیة الفلسطینیة ریم الكیالني في دمشق " كنت
لیس ذلك . أخیراً حیث استقبلَتْھا دار األوبرا بالتعاون مع المركز الثقافي البریطاني في سوریا

لیًّا عك ناء ھو كُ ِ د الذي یجده المرء فقط ألننا نلتقي بغ دُّ نَى والتَّعَ ِ س السیر، وإنما بسبب ذلك الغ
في شخصیّة واحدة." راشد عیسى، صحیفة السفیر اللبنانیة، 2007

تھ ریم الكیالني، ھو بمثابة احتفالیة غیر مسبوقة " َ ر ّ القالب الذي ابتَكَ ما یبقى واضحاً، أن
ة فنیة فرید لتھ مادّ ّ َت بالتراث الفلسطیني، بعدما حو ة، القت اإلعجاب واالھتمام، وأمتَع

ت، ھي تلك التي . الجمھور الذي شاركھا الغناء ّ أغاني التراث التي قدَّمَ وینبغي التنویھ بأن
دّ الكلمات  رة، بما في ذلك أسلوب الغناء، أي مَ یمكن أن نسمعھا صدفة من عجوز معمّ

ت الكیالني في مُحاكاة. وقصرھا على السجیّة المتوارثة حَ ما علق في ذاكرة الفلسطینیین نجَ
ت شكالً فنیاً تجاوز التوثیق، إذ جعل  من أغنیاتٍ قدیمة، قدّمتھا بأمانة على المسرح، وابتكَرَ

التراث ینبض برونقٍ معاصرٍ، ال ینتقص منھ أو یؤذیھ." وسیم إبراھیم، صحیفة الحیاة 
اللبنانیة، 2007

فَتھا ا" صَ السفیرة غیر الرسمیة (لصحافة البریطانیة بأنھا ریم الكیالني مغنیة فلسطینیة، وَ
فت موسیقاھا بأنھا )للثقافة الفلسطینیة صِ ، وقال )تؤكد على الحق في الوجود والحیاة(، ووُ

ال تُغني موسیقاھا (عنھا الناقد البریطاني روجر فان شایك في جریدة أوكسفورد تایمز إنھا 
ب إلى الضحك، ومن بل تعیشھا بكل أجزاء روحھا وجسدھا، فتُجید ال تحول من أغاني الغَضَ

تلك األوصاف االحتفالیة السابقة تؤكد على نجاح ریم ). أغاني الحزن إلى األجواء اإلحتفالیة
األوروبیة، على ما یقرب من عقدٍ من الزمن في إیصال –الكیالني، الفنانة الفلسطینیة 



عمرو  ع األوروبي." التراث الغنائي والموسیقي الشعبي الفلسطیني إلى آذان ووجدان المُستمِ
حسین، مصر، موقع (مصر أونالین) اإللكتروني، 2009

فھي كجامعیة . االستماع إلى الفنانة الفلسطینیة ریم الكیالني غذاء للروح والقلب والفكر"
تمزج نھجھا العلمي بمعرفتھا الموسیقیة وصوتھا القوي، فتُعطینا دائما خلفیة غنیة لما تھم 

إنھا . ھ أو عزفِھ على آالتھا الفلكلوریة، والفلكلور الفلسطیني ھو میدانھا الذي تعتز بھبغنائِ 
من المفخرات التي ینبغي أن یعتز بھا سائر العرب والمسلمین، وخیر سفیر لشعبھا وقضیة 

شعبھا." خالد القشطیني، صحیفة الشرق األوسط، 2010

من األغاني الفلسطینیة الموشَّحة بإیقاع راقص ھذا وحملتنا األستاذة ریم الكیالني بتولیفة"
مع الحضور، تھادنت النغمات مع الكلمات رسما مطبقا جمیال و فجیعة تطال المدرك 
والمعیش والمعاش، إلى رسم النضال الفلسطیني نحو الحریة من خالل مشاھد إبداعیة 

ت بین اللباس واألغنیة، في محاولة لإلنعتاق من اإلكراھات ا حَ َ ...لحضاریة و الوجودیةراو
فالمغنى أو األغنیة الفلسطینیة لیست إال عملیة صراع أفكار مع اآلخر إلثبات الذات بما ھي 
ار الجبالي، بوابة اإلذاعة التونسیة، تونس،  دعوة للحریة في شكلھا اإلبداعي التولیفي." عمّ

2012

ُ كل عروقھا اعتزازاً باالنتم" ُ كل خلجاتھا ریم الكیالني فلسطینیة تَنبض اء لفلسطین ، وتعلن
أن انتصار فلسطین ھو انتصار إرادةِ الحیاة، وتُبشرُ بأن االنحیاز إلى فلسطین ھو انحیاز 

لِّل  َ ح ھا بِمسار االرتقاء الحضاري." الكاتب والمُ میرِھا ، وینطقُ إبداعُ وھر اإلنسانیة وضَ َ لِج
یاسي الفلسطیني خیرالدین عبدالرحمن، 2014 السِّ

مة(قتَطَفات من الصحافة العالمیة مُ  َ تَرج ):مُ

نستطیع أن نلمس خریطة تاریخیة وثقافیة لفلسطین من خالل عملھا، وھذا أقوى من أي "
وثیقة تاریخیة." صحیفة الغاردیان البریطانیة، 2003

تقَنة في صوتٍ واحدٍ " عة عبر دراما فنیة مُ كَّزة ومُجتمِ َ ر نادراً ما نرى مأساة شعبٍ بأكملھ مُ
یماین األلمانیة، 2003 ِ قوي ومؤثِّر للغایة." صحیفة فرانكفورتر ألغ

نائِھا وموسیقاھا" ِ . ریم الكیالني فنانة تضع كل روحھا وجوارحھا، بل وكل كیانھا، في غ
حتى أغانیھا الفَرِحة تحملُ ذاكرة فُراقِیَّات وأھازیج األمھات الفلسطینیات." صحیفة آكسیُون 

التركیة، 2005



م في أبعاد " وتًا بالغاً في القوة والعُمق، كما أنھا تملك المقدرة على التحكُّ تملك الكیالني صَ
صوتھا، الذي نلمس فیھ حساسیة مُؤثرة في نفس الوقت." صحیفة األوبزیرفَر البریطانیة،

2006

ُ النافِرة(بَعد إصدار ألبومھا الغنائي األول " زالن ِ أغانٍ فلسطینیة من الوطن األم ومن : الغ
نیات في منطقة حوض )الشَّتات غَ ع إسمھا ضمن أھم المُ َ ، تمكنَت ریم الكیالني من أن تَض

البحر المتوسط." مجلة فُولك اإلسبانیة، 2006

تني الكیالني أنھا ال " َ عاً ما بین الموسیقى العربیة وموسیقى الجاز، عندما أخبَر تَرى فرقاً شاسِ
ا من المُغاالة ُ في ذلك نوعً دت جَ َ طین یمتزجان مع . و ُ النَّمَ دت فة، وجَ ولكن ھنا، وللحظة خاطِ

عان كصوتٍ واحد." صحیفة الفاینانشال تایمز  لَتھُما یُسمَ عَ َ بعضھما البعض بسرعة وسالسة ج
البریطانیة، 2007

فَ " التُھا في مدینة سیاتِل كانت تفوق الوصف، إذ قَدَّمَت الكیالني أغانٍ بأسلوب ممكن أن حَ
نصفھ بأنھ من إبداعات أي مھرجان عالمي." مھرجان سیاتِل العالمي لألطفال، سیاتِل، 

الوالیات المتحدة األمیریكیة، 2008

وتُھا یجمع ما بین حساسیة " التقنیة ) أریثا فرانكلین(قوة المُرھفة وما بین) بیلي ھولیداي(صَ
بیندَت البریطانیة، 2011 القادرة على كسر الزجاج!" صحیفة اإلندِ

نشُورة  ):باللغة العربیة(الكِتابات المَ

د: الفَضاء في المُوسیقى’. الكیالني، ریم سَ مالِیّةُ اللحن وتَرحالُ الجَ َ ، كلیة اآلداب والعلوم ‘ج
طِّباعةقید ال: اإلنسانیة بسوسة، تونس

كارثیِّة الجدیدة... أوركسترا لندن الفیلھارمونیة’. __، _____ ، جریدة األخبار، ‘!المَ
.2011سبتمبر، 21: بیروت

سبتمبر، 16: ، جریدة األخبار، بیروت‘!احذَروا الكمین: عن الفَن والتَّطبیع’. __، _____
2011

):باللغة اإلنجلیزیة(األبحاث المنشُورة 
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