
رحلة فريدا
أنا فريدا ، موسيقية اكتشفت نفسها متأخرة ، ولكن موسيقية من الصميم.

  The Good اكتشفت نفسي ككاتبة وملحنة على عمر ٣٣ سنة يف عام 2014 ، كجزء من مشروعي البحثي
Vibes Experiment ، وهي سلسلة من ورش العمل املصممة الستكشاف العالقة بني احلدس والفرح 

 والعملية اإلبداعية.

ولدت يف بيروت وسط عائلة تعشق املوسيقى، جعلت من أغاني ما قبل النوم، تهويدات جامعة ما بني األغاني 
الفرنسية التي أحبتها والدتي ، وموسيقى البلوز والفانك والطرب وغيرها من املوسيقى العاملية التي استمع 

إليها والدي مطواًل. كنت يف السابعة من عمري عندما ولدت أختي، وكتبت لها حينها أغنية تقول: “أرحب بك، 
يا مالك صغير، يف هذا العالم اجلميل مثلك”.

يف العودة بالذاكرة، يبدو من الواضح أن تأليف األغاني وغنائها كان مرسوًما يف طريقي-ويف جسدي بال شك. 
ومع ذلك ، كان علي أن أنسى كل ذلك وأفعل األشياء “اجلّدية” التي يتوقعها املجتمع، أصارع املرض، ألمضي 

بالبحث عن محاملي يف العالم غير املرئي، واكتشف قوة احلدس-تلك التي لديها جميع اإلجابات، فأشارك 
 حقيقتي من خالل املوسيقى.

هذه املغامرة بأكملها ، التي ولدت حتت هبة االستسالم والعطاء وذكاء القلب ، وضعتني حتما على طريق 
أرواح طاهرة، وموسيقيني مفعمني باجلمال، كانوا على يقني بكيفية حمالني وأغنياتي، إلى حيث يتردد 

صداها بشكل أفضل. من لبنان حيث بدأ كل شيء، ولكن أيضا يف األردن ودبي وتنزانيا وسويسرا، تتكاثر 
اللقاءات املتوسعة وحتملني يف عروض متنوعة ومرحة: أكتب وأغني بالعربية والفرنسية واإلجنليزية، أعزف 

 على اجليتار والبيانو والباس، أغني راب، أغني البلوز والفالس واأليليكترو.

يف هذا الكون امللون بالتعاون والتبادل، تبقى طريقة كتابة أغنيتي األولى )على الرغم من أنها قد أصبحت 
أكثر إتقانا وأقل عبثية( هي نفسها: مسار حقيقتي قبل كل شيء. من خالل تأمالتي ورحالتي الداخلية -حيث 

يعرف العقل السكون كي يتكلم القلب- تأتي إلي اإليقاعات واألحلان وكلمات األغاني. ومن خالل االستماع 
إلى ما يخلق من فطرتي التي توجهني، تصبح األفكار ملموسة ويتم اتخاذ القرارات. لذلك، بعيداً عن 

ضرورة حتديد نوع املوسيقى ووضعها يف خانات، تبقى بالنسبة إلي موسيقى مقدسة.


