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ریم الكیالني
ةسیرة ذاتیَّ 

ة  فیرة غیر الرسمیَّ الس"ة بأنھا حافة البریطانیَّ فَتھا الصَّ صَ ◌َ ة من فلسطین، و◌َ وإذاعيّ موسیقیَّة ومغنیَّة
ھا من قریة یَعبَد  ین: والد لسطینیَّ ین فو ستَر في شمال بریطانیا ألبیة". من موالید مدینة مانشِ قافة الفلسطینیَّ للث

. یلة في الَجلِ رَ اِص ھا من مدینة النَّ ووالدتین، نِ جِ اء مدینة قَض

والدھا  لَ مِ حیث عَ ،الرابعة أثناء نشأتھا في الكویت نّ نذ سِ ناء مُ أَت في الغدَ ر، وبَ غنذ الِص یانو مپالَمت لَّ تعَ 
تالوة القرآن الكریم تأثََّرت بالكویت،. وفي ءامَّ ة والغُدَد الصَّ في األمراض الباطنیَّ صاصياخت كطبیب 

األكبر في ورالدَّ ة لدان متعدد . كان لھذه النشأة في بُ فریقياألوالفارسي ووالخلیجيأنماط الغناء العربيبو
ت دراسة ي. أتَمّ وسیقي والمُ نِّ في إثراء نتاجھا الفَ بدورھات مَ ساھَ ،ختِلفةة مُ الكیالني بأنماط موسیقیَّ رتأَثُّ 

حار في معھد الكویت لألبحاث  ثة في علوم البِ ت كباحِ لَ مِ في جامعة الكویت، وبعدھا عَ جیاولوُ یُ علوم البَ 
سقط رأسھا تھا إلى مى عود . لد ةیَّ لمِ العِ ید جامعة الكویت لألبحاث مد عساعِ ة، ثم في مكتب مُ یَّ لمِ العِ 

غ لدراسة المرَّ بریطانیا، قَ  بھذا لَت مِ ة، وعَ ة الفلسطینیَّ في المادة التراثیَّ للبحث وسیقى وَرت الكیالني التفرُّ
نائي الفلسطیني.ور الغولكلُ الفُ عنل مَ عَ إدارة ورشات من خاللد في المتحف البریطاني دَ الصَّ 

"تاتم ومن الشَّ ة من الوطن األُ لسطینیَّ غاٍن فة: أَ الِغزالُن النَّافِرَ "ھا األول لبومِ عَت الكیالني في أَ مَ جَ 
َجت ما بین التراث  زَ ا، حیث مَ عشرین عامً ى د ور الفلسطیني على مولكلُ ھا في الفُ بحثةُخالصَ ) 2006(

ة في  ت الكیالني برحالت میدانیَّ . خالل فترة البحث الطویلة ھذه، قامَ "جاز"لاموسیقىوالفلسطیني  
َعت في تسجیل  رَ تات الفلسطیني، وشَ واألردن ولبنان وسوریا وفي الشَّ مات الالجئین في فلسطینمخیَّ 

ا أكثر منھ یحثِ بَ ا◌ً مشروعبَرعتَ الذي یُ –لبوم  ى األَ ولقد القَ ات.مھات الفلسطینیَّ ھازیج من األُ األغاني واأل
. ربيالعالَمین العربي والغوسیقى في اد المدَى نُقَّ االستقبال لَ الكثیر من النجاح وُحسن –ا تجاری

) نجوم5"لیست رناشیُوناِ إنتَ مجلة "نیُو ونجوم، 5یك" ي میُوزِ ي سِ ي بِ مجلة "بِ (

في ھیرالشھالحفلِ تسجیًال لألداء الَحيّ الكیالنيمتُقِدّ )  2016( "َحفل مھرجان نُور"لبومھا الثانيأَ في 
،یاق األدائي لعملھاعن السِّ كرةفِ عالُمستَمِ إلعطاء وذلك مھرجان "نُور" لفنون الشرق األوسط في لندن، 

نة من عازفین عالَمیِّ ةكة الفرقة الموسیقیَّ شارَ بمُ  والجمھور في القاعة. ین) (المكوَّ
) نجوم4ة ال تایمز" البریطانیَّ ی "فاینانشلصحیفة انجوم، و 5ةاأللمانیَّ ورت"ورنال فرانكفُ مجلة "جُ (

ة: ة في مقولتھا الموسیقیَّ تتناول الكیالني أربع محطات رئیسیَّ )  2019(ا؟"ھبُّ حِ أُ مَ "لِ لبومھا الثالث أَ في
وز"."بلُ ال"جاز" والوموسیقى األغنیة الخاصَّة ة، التراث الفلسطیني، الكویتیَّ األغنیة

("ریم الكیالني فنَّ انة فلسطینیَّ ة صاحبة مشروع یحتفي بال تراث، ویتجاَور ویتحاَور مع الثقافات الموسیقیَّ ة  
صحیفة "القَ بَ س"، الكویت )  الُمختَِلفَة."

ھا الرئیس األمریكي دونالد  عن موسیقى البالد التي َوَضعَ لبومھا الُمقبِلاإلعداد ألَ اآلن بَصدَد الكیالني
ان المصري الشیخ  ث الفنَّ راوتُ وسیقىم عن الطویلھاحثِ ر في بَ مِ ستَ ر. كما تَ فَ ظر السَّ على قائمة حَ پ ترام

). 1923–1892( د درویشیِّ سَ 

(ُمختارات) د عات والمعاھالجامفي ةرَ زائِ حاَضرات مُ 
.2017ین"، كامبریدج، بریطانیا،  یا راسكِ لِ نآ * جامعة "

2014،  ول، تركیاة، جامعة البُوسفُور، إستانب وریَّ لُ ولكالدراسات الفُ ىقَ لتَ مُ *
2013، الوالیات المتحدةیاتِل،سورنِیش" للفنون، ة "كُ یُكل، وسیقىالمة* أكادیمیَّ 
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ندوة الفََضاء في اآلداب والفنون، كلیَّة اآلداب والعلوم  "الفََضاء في الموسیقى"، بعنوان* ورقة بحث 
2012اإلنسانیَّة بُسوَسة، تونس، 

مابین قیود الداخل وسَ السِ ل الخارج"،   "المرأة العربیَّ ة المُ بدِ عَ ة في الشَّ تات األوروبي، * ُمداَخلة بعنوان
ُملتَقَى الُمبِدعات العربیَّات، ُسوَسة، تونس،  2012

2011،  بریطانیا،ْسِمیث"، جامعة لندن ولد ُ "یة ُكل، وسیقىلوم الم قسم ع*
ھايڤیرونسِ كوسیقى،لوم الم ع* قسم  2011ة، الصین الشعبیَّ ،اتوار شان

2009* معھد ُصلِحي الواِدي للموسیقى، دمشق، سوریا، 
2008* المسرح الوطني للشباب، لندن، بریطانیا، 

2007بریطانیا،  ،ة، جامعة لندنوسیقیَّ د األبحاث الم* معھ
2007وسیقى، دمشق، سوریا، د العالي للم* المعھ

2002، ألمانیا، "ماینز"* قسم دراسات الشرق األوسط، جامعة 
1992–1990،  بریطانیاف البریطاني، لندن، المتح*

ریم  لیّقة َمألى بالمعلومات د أثناء محاَضرة شتَجسِّ االجتیاز المُ من في حالةناء في الغِ الطلبة استَغَرق"(
ر في كتابھا  َ ة ِسیُمون كُروالباحثة الموسیقیَّ ال ُسلَطوي." عمتِ مُ بأسلوبٍ الطلبةلَت معالتي تعامَ الكیالني

)2009ة"، في الجامعات األوروبیَّ عن التعلیم والتعَلُّم علوم الموسیقى:  تجربة"

ة  ق بریطانیَّ رَ ة لعدة فِ ة والعربیَّ الموسیقى الفلسطینیَّ عنَمل  وَورشات عَ حاَضرات بتقدیم مالكیالنيتقوم
كما ة. ة من كافة المراحل الدراسیَّ عات البریطانیَّ لطلبة المدارس والجامو،ورالة في غناء الكص ّصِ متخ

عن التراث الموسیقي العربي. بریطانیاقیمین في لألطفال العرب المُ دوِریَّةل مَ رشات عَ تقوم بتقدیم وَ 

ة لنُخبة من أھم عازفي الجاز والموسیقى  بیَّ الموسیقى العرتقدیمإلى من الزمنینقد ألكثر من عَ عَت كما سَ 
وعرب ینأوسطیِّ - شرقینت بتقدیم ھؤالء العازفین إلى موسیقیِّ ة في بریطانیا. كما قامَ ة الغربیَّ الكالسیكیَّ 

من فلسطین وسوریا ومصر وتركیا. 

(ُمختارات) متنوعةشاریعم
للبحث في التراث ،ة "التراث اآلن"في فعالیَّ دات ات رائِ إیرلندیَّ ات : التعاون مع موسیقیَّ 8201* 

ة.ندَ ن، إیرلَ ، دَبلِ الوطنیَّة، یرت ُھول"، قاعة "ناشیُونال ُكونسِ اإلیرلندي والفلسطینيسويالنَّ الموسیقي
إیِلیِن جرانِیتْش، اإلذاعة   نیَّ ة صادقة ملؤھا الّشَجن" (ترجمة)  مُ غَ ("قدَّ َمْت حفًال رائعًا في إیرلَندَ ة...

اإلیرلندیَّ ة، َدبلِ ن،2019)

ة إلى ناجي العلي"، المكتبة  یَّ حِ ین في أمسیة "تَ یِّ مِ اب عالَ امین وُكتَّ انین ورسَّ شاَركة مع فنَّ المُ : 2017* 
ة، لندن.البریطانیَّ 

في عملھ  "ینز ینكِ كارل جِ "وسیقار البریطاني  ة المو) تحت قیاد (ُصولُ د رِ ة بالغناء الُمنفكشارَ : المُ 5201* 
ح الرئیسي في قاعة المسر، "ةیَّ ي الَملَكِ ونِ سترا الھارمُ وركِ أ "برفقة ،ة"الحزین مُّ فَت األُ قَ رالي "وَ پواألُ 
لندن.ول"،رت ُھ یلبِ ویال أَ "رُ 

ي  ي سِ ي بِ قناة بِ ،ة ة والوثائقیَّ ن قُرب" لألفالم الروائیَّ ناء في الحفل الختامي لمھرجان "عَ الغ: 2014* 
ة، لندن. العربیَّ 
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–را پأُو، النرویج، في ةیَّ ونِ یلھارمُ الفِ ین" غِ یر سترا "بِ و) مع أوركِ (ُصولُ د شاَركة بالغناء الُمنفرِ المُ : 2014* 
كل ة في من أجل الُحریَّ التاریخيضالعن الن ،"وخ ُ ورالندُو أُ "البریطانيوسیقار "أصوات" للمتُوریُو 

النرویج والھند وجنوب أفریقیا وفلسطین.من 
ّ الكیالني"غناء ریم( ، "واالنتفاضة كان جمیًال لدرجٍة مؤلمةالعاِزلة عن یافا والِجداررَ ومرثاتُھا المؤثِ

2014  (

ة" الذي أغاني األُ –ُكوالر  ارِدیش تُور"قركي : التعاون مع الفریق التُّ 2009&2014*  حث  بالبیھتمُخوَّ
ة.  تلك الناطقة باللغة العربیَّ ول، بما فیھاختِلفة في منطقة األناضُ عات المي موسیقى الُمجتَمَ ف

یحوي  يسیاسانین من بریطانیا والوالیات المتحدة في إصدار ألبوم التعاون مع فنَّ : 2013–2012* 
جرة  ید الھِ شِ الكیالني نََحتھارَ طَ . من األغاني التي ینر الُمھاجِ ال وة والعُمَّ ة عن الطبقات الكادحمیَّ أغاٍن عالَ 

رونس التُّ  انطالقة  ا مع ضاُمنً ة، تیلَ ي زلِ ولدِ المُ وكلمات ي قِلَّة  "، من ألحان الھادِ ي المعروف "بابُور َزمَّ
.2011ة عامیَّ ونس الثورة الت

"فادُو "لاناء ي مع غناء العربالغَزجفلسطین إلى البُرتُغال" الذي مَ ن : مشروع "م2009–2008* 
ین  رَ كلمات الشاعِ ستخداماَجن، عن طریق ر والشَّ فَ سَّ ة مشغولة بالماعیَّ ر عن ذاكرة جَ البُرتُغالي الذي یُعَبِّ 

و من البُرتُغال. غُ یھ ساراما ین محمود درویش من فلسطین و ُجوزِ دیقالصَّ 

–1957(الر لیم ِسیسسَ لاحالرركي یت التُّ ینِ ف الكالرِ عازین و ین بریطانیِّ موسیقیِّ ن مع: التعاو2008* 
ي في حوض البحر  راث الغََجرمع التاموسیقى بالد الشوم ةزج الموسیقى الفلسطینیَّ عن طریق مَ ) 2014

المتوسط. 
عنیفًا  التفاُعل ما بین الغرب والشرق لیس من الضرورة أن یكون ت ھذا التعاون أن ثبیُ ظ، لُحسن الح"(

مع القاعدة"،  2010)  في كتابھ "العشاء كما اعتَ د نا "، الكاتب البریطاني "ھیُو پُ وپ "

ما بین أغانيندَة لدراسة أوجھ التشابُھسُكتلَ اانین من مع فنَّ من خالل برنامج تلفزیوني: التعاون2008* 
في فلسطین. ةسائیَّ النات وأغاني الفُراقِیَّ ندَهوة في اسُكتل للنسّ داعالوَ 

)2009ة" عام  یَّ االسُكتلندِ ةالتقلیدیَّ ُمَرشَّحي جوائز "الموسیقىقائمةمنِض (

ب) من تنظیم المجلس لَ ة الثقافة في حَ دیریَّ ومُ ،را في دمشقپو(دار األُ افي سوریةفنیَّ ولة : جَ 2007* 
ا.  سوریوین من بریطانیا  ن موسیقیِّ عاوُ في مشروع لت،الثقافي البریطاني

أخیًرا، لیس ة ریم الكیالني في دمشق ة الفلسطینیَّ "كنُت واحدًا من بین مصدومین ُكثُر شاھدوا حفًال للُمغنیَّ (
المرء في یر، وإنما بسبب ذلك الِغنَى والتَّعَدُّد الذي یجدهُ ذلك فقط ألننا نلتقي بغناء ھو ُكلیا عكس السَّ 

) 2007ة، اللبنانیَّ "السفیر"جریدة واحدة."ةٍ شخصیَّ 

(ُمختارات) "يي سِ ي بِ بِ "ة البریطانیَّ ة لھیئة اإلذاعة باللغة اإلنجلیزیَّ ةالوثائقیَّ اإلذاعیَّةجن البرامم
1948ة قبل عام  َ◌◌ّ الموسیقى الفلسطینيتاریخعنة، حلقة خاصَّ وَكب الموسیقى"برناَمج "كَ : 2018* 

القرن العشرین. أوائل إلى تعود ة وبعده، بالرجوع إلى تسجیالت قدیمة ومیدانیَّ 
) "ي بِي بِي سِ "كبیر ُمنتِِجي قسم الموسیقى في ُكّل ما ُكنَّا نَأَمل ونتوقَّع!" –تثقیِفي، ُممتِع، وُمثیر "برناَمج(

دًءا من بَ ،ة في مصرواألغاني السیاسیَّ ةالشعبیَّ وسیقىدور المعنحریر" غاٍن للت أَ ج "برنامَ : 2011* 
ینایر. 25وانتھاًءا بثورة نتداب البریطانيد االِض 1919ثورة  

"المصري الیوم "صحیفة"،.وموسیقى الثورةألحداث ل فِّ ھام غیر ُمتَطَ َسردٍ تقدیم  فيالكیالنيَحت نجَ "(
) ةالمصریَّ 



2020فبرایر 22آخر تعدیل: 

شراق  ا باالستِ ورً رُ دیم، مُ ذورھا في العَھد القة من جُ صَّ بَّع القِ الذي تت ي"مِ وُ الة سَ قصَ رَ ج "برنامَ : 2007* 
.عصرنا ھذافي يرقالشَخر إلى اآلظرة الغَرب القرن التاسع عشر، وانتھاًءا بنخاللا پ وروفي أُ 

) يي سِ ي بِ من "أفضل برامج األسبوع"، بِ (
، إال أن  "يیردزلِ ي بِ رِ بأو "وحات ولَ "ایلد وسكار وَ "أُ ة مسرحیَّ خاللي منمِ الوُ سَ على بل  من قَ فناتعَرَّ "(

راف"  غیلیي ت صحیفة ال "ِدیلِ اإلذاعیَّة،برامج الأفضل ضمن قائمة." جالبرنامَ في ھذاأكثرقمَّ الكیالني تتعَ 
) ةالبریطانیَّ 

لدور َشھَرزاد.يّ درامِ أداءٌ ،برناَمج "ألف لیلة ولیلة": 2004* 
) ةالبریطانیَّ "تایمز"لق األدبي لصحیفة الحَ مال لریم الكیالني"، المُ في غایة الجَ راءاتٌ "قِ (

: برناَمج "في مدیح هللا" عن األدیان الُمقاَرنة. 2001* 

رة  ھاجِ المُ َمعات جتَ عن موسیقى المُ ة  ة برامج وثائقیَّ تّ عیدة": سِ األوتاُر البة برامج "لَ لسِ سِ : 2002- 2000* 
.البُرتُغالیزیا وینیا، مایكُرونِ رمِ ن، أَ ستان، الیم وردِ ستان، كفغانِ أَ : في بریطانیا

) ة" البریطانیَّ اردیان غ"لبرامج الیوم" لصحیفة امن "أفضل (

عات في مِ لُمستَ ة للتعلیم اللغة اإلنجلیزیَّ "ةفلسطینیَّ ةٍ أَ مرَ ایوٌم في حیاةِ "ة برامج لَ لسِ سِ : 1995- 1994*
.بيم العرالعالَ 

(ُمختارات) ةمیَّ ة والعالَ یَّ ربض الععارِ المھرجانات والمَ 
،  2008، 2012، 2019ر"، بریطانیا، ایَ وركشَ ة "یُ عَ قاطَ ورت" لموسیقى العالَم، مُ پُ مھرجان "میُوِزیك  *

2006
2018ة، لندن، ة، المكتبة البریطانیَّ ون واألفكار اإلسالمیَّ نُ * مھرجان اآلداب والفُ 

2004&  2006، 2007،  2018(ُووماد)"، بریطانیا، نون األدائِیَّةم الموسیقى والف* مھرجان "عالَ 
2008، 2014، 2017بریطانیا، ،ةول للفنون العربیَّ پُ ر ڤَ لی* مھرجان 

2016،2012،2010رق األوسط، لندن، بریطانیا، ور" لفنون الش * مھرجان "نُ 
لمائة –16پ وپُ * مھرجان " 2016، برلین، ألمانیا،ة" عام من الموسیقى الُمَسجَّ

2013،  2018، ، بریطانیاندَهتلَ سكُ یر، ا، تراكوِ كر* مھرجان اآلداب والفِ 
2012،، معھد الفَّن الُمعاِصر، لندن، بریطانیا"ةقاَومَ الفَّن والمُ "ر مَ ؤتَ * م

2011،ةالصین الشعبیَّ ھاي، غة، شانیَّ وسیقى اإلثنِ ولي للمھاي الد غ* مھرجان شان
2011،ة، لندن، بریطانیافو الدولیَّ العَ ةمَ ظَّ نى الخمسین لتأسیس مُ كرالِذّ * تمثیل فلسطین في 

2010،ةُجو، الصین الشعبیَّ غانوَ غة،  یَّ وِ ة األلعاب اآلسیَ ورَ * تمثیل فلسطین في احتفاالت دَ 
2009، ة، بلجیكا الفلسطینیَّ ون والثقافة نُ للفُ "ات َمسارَ "* مھرجان 

2009،ة، سوریایَّ قِ ة الثقافي، الالذِ * مھرجان َجبلِ 
2009،ر، تركیایار بَكِ دِ /نَُصیبِن ،" ةرقیَّ المرأة الش"* مھرجان 

2009–2008،لندن وإستانبول والشارقة،البریطانيف "تِیت"تحلمُ " شراقستِ واالِ الفَنّ "ولةجَ * 
2008،انیاپ سا، برشلونة، أَ یسَ انرِ في مَ "ط سِّ وَ تَ البحر المُ "* مھرجان 

2008،یاتِل، الوالیات المتحدةمي لألطفال، سِ یاتِل العالَ * مھرجان سِ 
2007،ون، مانِشیستَر، بریطانیانُ ولي للثقافة والفُ مھرجان مانِشیستَر الد *

2006،ط"، برلین، ألمانیاسِّ وَ تَ ل البحر المُ وَ انات من دُ نَّ "فَ * مھرجان 
2005،، إستانبول، تركیا "رقالشَّ نساٌء من : ِعشتار "* مھرجان 
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2003، 2015،* مھرجان لندن لموسیقى الجاز، بریطانیا
2001،هدَ نتلَ ، إِدنبَره، اسكُ راسات الشرق األوسطة لدِ ة البریطانیَّ ولي للجمعیَّ ر الد مَ ؤتَ * المُ 

1998،ة، بیروت، لبنانفلسطین، مسرح المدین ة كبَ ین لنَمسِ * مھرجان الذكرى الخَ 
1998،وق اإلنسان، لندنقُ مي لحُ ین لإلعالن العالَ مسِ الذكرى الخَ مثیل فلسطین في * ت
1993،الباي، تونسئربِ ي العربي الرابع، ومِ باب القَ الشَّ میَّ خَ مُ تمثیل فلسطین في * 

1992–1990،البریطاني، لندنف تحسطیني، المراث الفل* معرض الت

ة) لیزیَّ ج(باللغة اإلن ة المنشور قاالتوالماألبحاث
Kelani, R., ‘This is Yarmouk! Remembering the French filmmaker Axel
Salvatori-Sinz’, Qantara.de, Deutsche Welle, Bonn: 2018.

_____, __., ‘Actor Abdulhussain Abdulredha: The fourth tower of
Kuwait’, Qantara.de, Deutsche Welle, Bonn: 2017.

_____, __., ‘Bridge to Palestine’, Being Palestinian: Personal Reflections on
Palestinian Identity in the Diaspora. Ed. Yasir Suleiman. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2016, pp. 236-238.

_____, __., ‘Write it Down... Artist or Prostitute: Perspectives on Female
Creativity and Activism in the Arab World’, Confronting the International
Patriarchy: Iran, Iraq and the United States of America. Ed. Philippa
Winkler. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013,
pp. 77-82.

_____, __., ‘Mohammed Assaf: champion of the people or the
powerful?’, Electronic Intifada, Chicago, IL: 2013.

_____, __., ‘Notes from Tahrir Square’, Opera North, Leeds: 2012.

_____, __., ‘Sayyid Darwish: Music to Palestinian Ears’, Journal of
Palestinian Refugee Studies, Vol. 2, Issue 1, London: 2012, pp. 15-17.

_____, __., ‘Songs for Tahrir: What makes a composer a legend? And
what makes a revolt a revolution?’, BBC Radio 4, London: 2012.

_____,__., ‘The Israel Boycott’, Songlines Magazine, Issue 85, London:
2012, pp. 34-35.

_____, __., ‘Driving UK Research: Is copyright a help or a hindrance? A
perspective from the research community’, British Library, London: 2010.
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_____, __., ‘Burj el-Barajneh Dispatch: Songs of Pain and Pride’, Middle
East Research and Information Project, Vol. 29, Washington DC: 1999.

_____, __., ‘Palestinian Music: Saḥḥāb, Salīm’, The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. Oxford: Oxford University Press, 1999.

_____, __., ‘Palestinian Music: Shāhīn, Sīmon’, The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. Oxford: Oxford University Press, 1999.

ة) (باللغة العربیَّ ة المنشور قاالتوالماألبحاث
، مجلة 'ین في بریطانیایرن، صدیق الفلسطینیِّ یندستِ ورج آبِ رفًا!... رحیل جُ ا ِص یودِ ھُ لیس یَ 'الكیالني، ریم. 

. 2019طین: یولیو ین، فرنسا/فلس، بوابة الالجئین الفلسطینیِّ الثقافیَّة"انُرمَّ "

، الكویت: أغسطس  جریدة "القَبَس اإللكتروني"، 'ام...ى َصدَّ لَ ة عَ لمِ ي كِ حكِ ه یِ دُّ ي بِ إللِ '_____، __.
2019.

ان"،مجلة "ُرمَّ ، 'ِسینز-يورِ سالڤاتُ یل كسِ داع السینمائي الفرنسي أَ ا... في وَ یَّ ك خَ عَ هللا مَ '_____، __.
. 2018فبرایر  فلسطین:/فرنساین،بوابة الالجئین الفلسطینیِّ 

،  م اإلسالميالعالَ وار معة" للحِ رَ نطَ موقع "قَ ،نز الكویت الوطني'_____، __. 'باي باي! عبدالحسین... كَ 
"دُ ویتشِ ھ ڤِ یلِ ھ"، بُون، ألمانیا: 2017.    اإلذ اعة األلمانیَّ ة 

دولةُ (یز في تألیف كتاب ارِ وماس سوَ بة تُ ي أن یكتُب في التاریخ؟ تجرھل للموسیقِ '_____، __.
.0172، مارسفلسطین:/فرنساین،بوابة الالجئین الفلسطینیِّ ،الثقافیَّةان"، مجلة "ُرمَّ ')اإلرھاب 

،  'األغاني األمریكي نَموذًجاحائِكُ :لحن الفَردي الخاص ل القابِ ة مُ التراثیَّ ة غنیة الَجماعیَّ األُ '_____، __.
.0172، ینایرفلسطین:/فرنساین،بوابة الالجئین الفلسطینیِّ ،الثقافیَّةن"امجلة "ُرمَّ 

،الثقافیَّةمجلة "ُرّمان"،'نتِحالر االِ وُّ طَ یع وتَ شراق والتَّطب ستِ : بین االِ ھُ قُ ر أَم سارِ طَ ُق المَ سائِ '_____، __. 
.  2016أغسطس،  فلسطین: /فرنساین،بوابة الالجئین الفلسطینیِّ 

سبتمبر،  21، جریدة األخبار، بیروت: 'دیدة!یَّة الجیَّة... الَمكارثِ رُمونِ یلھاسترا لندن الفِ وركِ أُ '_____، __. 
2011.

. 2011سبتمبر، 16األخبار، بیروت: ، جریدة 'یععن الفَّن والتَّطب' _____، __. 

ة بیَّ حافة العرات من الصفَ قتَطَ مُ 
األلم   مشروعھا الغِ نائي، تبحث الفنَّ انة عن مزیج موسیقي یجعل صوت الفلسطیني مَ سمُ وعً ا، صوت  "عبر
والشَّ تات. وھي في كل ما تقولھ تُ ؤكِّ د ثِ یمَ ة العَ ذاب الفلسطیني الحائر في سیاق ھویَّ اتي متعدد، أو بحسب  
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عالَ مي ." جریدة   تعبیر إدوارد سَ عِ ید 'خارج المكان'، وھو ما تُ حاوِ ل ریم كیالني بعثھ موسیقیا في سیاق◌ٍ 
 .2019 قطر/لندن، "العربي الجدید"،

ع، تستطیع معھ أن تحمل أصوات نساء فلسطین وروحھّن. نستطیع أن نشعر بھّن  نِ متَ ◌ُ م صوت ریم سھلٌ "
في أُ غنیاتھا، لیس الحزن واألسى فقط، بل الفَ رَ ح والقُ وَّ ة واإلراد ة أیًضا." صحیفة "األخبار" اللبنانیَّ ة، 

2017

ة، جومیَّ ة أو النُّ ریحَ ا عن أوھام الحیاة المُ یدً عة بحَ كافِ ر بمسیرتھا المُ رب ال بد أن یتأثَّ ف ریم عن قُ عرِ من یَ "
ا أوسع في العالم  ورً مھُ أن جُ بقُ ثِ ة من الناس في كل شيء. نَدَ ل على أن تظّل واحِ قابِ وإصرارھا في المُ 

ویَ تلمَّ س أثره ." صحیفة "العربي الجدید " ، 2016 ص وتھا سیسمَ عُ 

انتصار َخلَجاتھا أننتماء لفلسطین، وتُعلُن كلا باالِ ھا اعتزازً عروقة تَنبُض كلالكیالني فلسطینیَّ "ریم
ة  وھر اإلنسانیَّ جَ حیاٌز لِ یاز إلى فلسطین ھو اننح ر بأن االِ فلسطین ھو انتصاُر إرادة الحیاة، وتُبَشِّ 

السَّفیر / وضمیرھا، ویَنطُق إبداُعھا بمسار االِ رتِقاء الحضاري."  الكاتب والُمَحِلّ ل السیاسي الفلسطیني
خیرالدین عبدالرحمن،  2014

ور، ضُ راقِص مع الحُ ة بإیقاعٍ شَّحَ وَ ة المُ تَولیفٍة من األغاني الفلسطینیَّ ستاذة ریم الكیالني بِ تنا األُ لَ مَ ھذا وحَ "
تطال الُمدَرك والمعیش والم عاش." عمَّ ار   تَ ھادَ نَت النَّ غمات مع الكلمات رسًما ُمطبِقًا جمیًال و فجیعةً 

الجبالي، "بوابة اإلذاعة التونسیَّ ة"، تونس، 2012

وح والقلب والفة ریم الكانة الفلسطینیَّ ماع إلى الفنَّ ستِ "االِ  ة تمزُج نھَجھا  ر. فھي كجامعیَّ كیالني غذاٌء للرُّ
ا من الَمفَخرات التي ینبغي أن یعتّز بھا سائر العرب . إنھيّ ة وصوتھا القو العلمي بمعرفتھا الُموسیقیَّ 

شعبھا." خالد القشطیني، صحیفة "الشرق األوسط"، 2010 والمسلمین، وخیر سفیٍر لشعبھا وقضیة

على المسرح،  تھا بأمانةمَ غنیاٍت قدیمة، قدَّ ین من أُ الفلسطینیِّ اكاة ما َعِلق في ذاكرة حَ َحت الكیالني في مُ جَ "نَ
منھ أو یُؤذیھ."   التراث یَنبُض بِ رَ ونٍق ُمعاِص ر، ال یَنتَِقص  وابتَ كَ َرت شكًال فنیا تجاَوز التَّوثیق، إذ جعلَ 

وَ سیم إبراھیم، صحیفة "الحیاة"، 2007

ة، بطبقاتٍ بیَّ رَ ة، طَ ئة، قویَّ ع بحنجرة ُممتلِ انین، تتمتَّ آخر من الفنَّ فة، نوعٌلِ ختَ ة مُ انة فلسطینیَّ "ریم الكیالني فنَّ 
ي، ولماذا  غنِّ ي، وعّماذا تُ غنِّ ن تُ مَ احة. تعرف ریم الكیالني لِ رَ نھا من التعبیر عن مشاعرھا بِ كِّ ة تُمَ وتیَّ ص

تُ غنِّ ي، ولِ مَ ن تَ تَ وَ جَّ ھ." رشاد أبوشاور، صحیفة "القُدس العربي"،  2006

سَ اإلبداع ریم الكیالني، الُمكَ انة الفائقة ى جلسة طویلة مع الفنَّ "ال أنسَ  أساة شعبھا الفلسطیني  مَ ا لِ ة ھي أیضً رَّ
ل  حاوِ ة إلى قصیدة أخرى، وریم تُ من قصیدة درویشیَّ لقِ یناھا ننتَ راثھ الغنائي، أمضَ ظة على تُ افَ حَ وللمُ 

نھا وتُغَنِّ یھا وتُسَ جِّ لھا في أَ لبومھا األول."   القصیدة األنسَ ب واألكثر غنائیَّ ة من شعر درویش، لتُلَِحّ اختیار
السعودیة، 2006 الشاعرة واألدیبة الفلسطینیَّ ة، الدكتورة / سَ لمَ ى الخَ ضرَ اء الجَ یُ وسِ ي، مجلة "الجزیرة "

ة)(ُمتَرَجمَ ة میَّ ات من الصحافة العالَ فَ ُمقتَطَ 
ھادراتقُ یكتمل ذلك بِ ف وعاطفة. غَمقًا نادًرا من شَ "ریم كیالني مؤدیة ذات تأثیر وطاقة، لھا صوت ینقل ُع 

عَ وَ كمُ  "ة.السَ سَ ین بِ تَ ثقافَ ة لِ مع التقالید الموسیقیَّ ھا من جَ نُ كِّ مَ تُ التيةّزِ
2019ھ"، بُون، ألمانیا،یلِ ڤِ ھ ة "دُویتشِ اعة األلمانیَّ ذ اإل،م اإلسالميوار مع العالَ ة" للحِ رَ نطَ موقع "قَ 
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نوًعا  رناا یُذكِّ وًرا قویضُ ك حُ تَملِ أنھا. كماإذاعیَّةة وثَ ة وباحِ مَ لِّ عَ ة: فھي مُ د موسیقیَّ رَّ ر من ُمجَ كثَ "الكیالني أَ 
األُسترالیَّ ة، 2016 ُسوسَ ا." صحیفة "ِذي أُوستریلیان" ِمیرِسیِدیس بالمُ غَنِّ یَ ة األَرجنتینیَّ ة الكبیرة ما

سر رة على كَ القادِ )ینانكلِ یثا فرَ أَرِ (ة وَّ ة وقُ الُمرَھفَ )یدايولِ ي ُھ یلِ بِ (ة یَّ اسِ سَّ صوتُھا ما بین حَ ع جمَ یَ "
البریطانیَّ ة،  2011 "اإلنِدیپ یندانت " الزجاج." صحیفة ال

َجدُت في ذلك ة وُموسیقى الجاز، وَ عًا بین الُموسیقى العربیَّ رقًا شاسِ فَ د جِ تَ َرتني الكیالني بأنھا ال خبَ "عندما أَ 
لَتُھما  عَ ة جَ السَ ین یمتزجان بُسرعة وسَ َجدُت النََّمطَ خاِطفة، وَ حظةلَ لِ من الُمغاالة. ولكن ھنا، وَضربًا

البریطانیَّ ة، 2007 "فاینانشال تایمز" واحِ د." صحیفة ال یُسَمعَ ان كَ صَ وت 

سلمُ الذي نَصوتھابأبعاد م المقدرة على التََّحكُّ كملِ والعُمق، كما أنھا تَ ةوتًا بالغًا في القُوَّ الكیالني صَ كملِ "تَ 
البریطانیَّ ة، 2006 "أُوبِزیرڤَ ر" صحیفة ال ّ رَ ة في نفس الوقت." فیھ حَ سَّ اسِ یَّ ة ُمؤثِ

یات في  من أھم الُمغَنِّ ِض تََضع اسمھانَت ریم الكیالني من أن كَّ مَ تَ ،لبُومھا الغنائي األولعد إصدار أَ "بَ 
مِ نطقة حوض البحر المُ تَ وَ سِّ ط." مجلة (فُولك) األَسپ انیَّ ة، 2006

وسیقاھا. حتى أغانیھا  ا ومھھا، في غنائھا، بل وكّل كیانع كّل روحھا وجوارحانة تَضَ "ریم الكیالني فنَّ 
التركیَّ ة، 2005 الفلسطینیَّ ة" صحیفة "آكسیُون " فُراقِیَّ ات وأَ ھاز یج األُ مّ  وشَ َجن ذاكرة الفَ رِ حَ ة تَ حمِ ل

قوي ومؤثِّر د وت واحِ ة في صَ ة ُمتقَنَیَّ نِّ ة عبر دراما فَ ِمعَ جتَ ة ومُ بأكملھ ُمَركَّزَ شعب َرى مأساةنَقد ًرا ما"نادِ 
األلمانیَّ ة، 2003 للغایة." صحیفة  "فرَ انكفُورتَر آلچِ یمَ این"

ةأقوى من أي وثیقة تاریخیَّ وھذاة لفلسطین من خالل عملھا،ة وثقافیَّ خریطة تاریخیَّ لَمَّستَ نَ "نستطیع أن 
البریطانیَّ ة، 2003 "غاردیان" ال ِص رفَ ة." صحیفة

الجوائز والترشیحات 
2018ساء یَصنَعَن الموسیقى"، كافأة "النِّ مُ الفوز بِ وق األداء، بریطانیا: قُ ة حُ جمعیَّ * 
2017،  ون والثقافة"نُ "الفُ ، جائزة، بریطانیا: القائمة القصیرةعات ات الُمبدِ یَّ وِ ساء اآلسیَ النِّ * 

2017العربي البریطاني للثقافة"،  * المركز العربي البریطاني، لندن: القائمة القصیرة، جائزة "المركز 
َ كافَ مُ الُحُصول على : لتراجِ نون في إِ نُ س الوطني للفُ جلِ المَ *  المملكة فيةالعربیَّ ة قافة الموسیقیَّ الث یمقدِ تَ "ةأ

2013المتحدة"، 
حیاة العرب ھم وفَ ،ف علىرُّ عَ لتَّ في اام الھامّ "لإلسھةزكیة خاصَّ ت:، لندنالمركز العربي البریطاني * 
2008&  2013"، ھم ھم وثقافاتِ عاتِ مَ جتَ ومُ 
2012شھادة تقدیر، ُسوَسة، تونس:، ات عات العربیَّ بدِ المُ ىقَ ُملتَ * 

2007،  "جائزة اإلنجاز"، بریطانیا: ُمَرشََّحة"ول ھامِلینپُ * صندوق مؤسسة "
ة،  لَّ قِ ستَ ة الموسیقى المُ قَ سابَ مُ ، دور النھائيالفي ة حَ شَّ رَ مُ ي" للموسیقى، بریطانیا: برِ الستُونْ غھرجان "* م

2005
ة إلى  ة الیھودیَّ جرَ "الھِ ة القصیرةصَّ ة القِ قَ سابَ مُ جائزة ل على  والُحصُ * وزارة التربیة، دولة الكویت: 

1976ة"، لَّ حتَ فلسطین المُ 
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The Miktab Limited
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miktab@reemkelani.com اإللكتروني: البرید
www.reemkelani.com الموقع اإللكتروني: 

Reem Kelani وك":"فیسب
ReemKelani ر": "تویت 

https://soundcloud.com/reem-kelani :"ساوندكالود"
https://www.youtube.com/user/TheMiktab/feed "یوتیوب": 


