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موسيقى

ياسمين حمدان« ...فولك» عربي حميم
ّ
استمر ثالث سنوات ،أصدرت
بعد عمل
الفنانة اللبنانية أخيرًا ألبومها املنفرد
األول «يا ناس» الذي تستعيد فيه عددًا
من األغنيات القديمة على غرار «بيروت»
لعمر الزعني ضمن أسلوب يمزج بني االلكترو
تستعد لها بدءًا من
والبوب .جوالت عدة ً
الواليات املتحدة وصوال إلى مصر
ساندي الراسي
ق�ب��ل أش �ه��ر ،أط�ل�ق��ت ي��اس�م�ين ح�م��دان
أل �ب��وم �ه��ا امل �ن �ف��رد األول «ي� ��ا ن ��اس»
( .)Crammed Discsه��ذا العمل الذي
ت �ع ��اون ��ت ع �ل��ى إن � �ج� ��ازه م ��ع امل��ؤل��ف
وامل �ن �ت��ج امل��وس�ي�ق��ي ال�ف��رن�س��ي م��ارك
ك � � � � ��والن ،ت �س �ت �ع �ي ��د ف � �ي ��ه ع � � � ��ددًا م��ن
االغ� �ن� �ي ��ات ال �ق��دي �م��ة ض �م��ن أس �ل��وب
يمزج بني االلكترو والبوب.
ّ
م��ا زال��ت ح�م��دان مطلعة ع�ل��ى تطور
امل ��وس � �ي � �ق ��ى امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ف � ��ي ل �ب �ن��ان
رغ � ��م إق ��ام� �ت� �ه ��ا ف� ��ي ب � ��اري � ��س .ت �ق��ول
ل �ـ«األخ �ب��ار»« :جميل أن ت�ك��ون هناك
ف��رق وش �ب��اب أك�ث��ر يعملون ف��ي ه��ذا
املجال .باتت هناك ثقافة تشجع على
حضور الحفالت املوسيقية .ذل��ك لم
يكن م��وج��ودًا عندما ب��دأن��ا ف��ي فرقة
«س��وب ك�ي�ل��ز» .م��ع ذل��ك ،م��ن الصعب
ال �ت �م� ّ�ي��ز ال� �ي ��وم ب �س �ب��ب ك �ث��رة ت� ��داول
املوسيقى والفرق على االنترنت».
ت�ع�ب��ت ال �ف �ن��ان��ة ال �ش��اب��ة م ��ن ان�ت�ظ��ار
ت� �ط � ّ
�ور م �س �ي��رت �ه��ا ف ��ي ب � �ي ��روت .ه��ذا
األمر دفعها الى االنتقال للعيش في
ب��اري��س ق�ب��ل س �ن��وات .ت �ش��رح« :رغ��م
ال� ّح�م��اس��ة وال�ت�ش�ج�ي��ع ،ك�ن��ت متعبة
ألنه كانت تنقصني الوسائل لتطوير
ن �ف �س��ي ف ��ي إط � ��ار ط �ب �ي �ع��ي .ب��اري��س

ياسمني
حمدان

ساحرة جيم جارموش
في آخر أفالم جيم جارموش «وحدهم العشاق
بقوا أحياء» ،يخصص املخرج االميركي مشهدًا
ّ
لحمدان تؤدي فيه أغنية «حال» التي ألفتها من
أجل الفيلم .تقول حمدان« :التقيت بجارموش في
ّ
«مهرجان السينما» في مراكش .كنت أغني في
حفلة مرتجلةّ .أديت  4أغنيات برفقة البيانو،
وكان جارموش حاضرًا .فجاء ّ
بعدئذ ،وقال لي
إلي
ٍ
إنه يرغب في أن يكتب لي مشهدًا في فيلمه.
وبعد مرور سنوات ،اتصلت بي شركة االنتاج،
وعملت على أغنية خاصة للفيلم بعدما قرأت
السيناريوّ ،
وصورنا في طنجة .ولجأت من أجل
االغنية الى عازف إيقاع مغربي ،والى مارك قدسي
على الغيتار».

سهلة بالنسبة ّ
إلي ،ألنها ّكانت أشبه
بمدينة ثانية ،خصوصًا أنني أكملت
دراستي هناك .هكذا غادرت بيروت.
كنت قلقة من الوضع ،حتى قبل بدء
امل �ش��اك��ل .ش �ع��رت ب�ح��اج��ة ألك ��ون في
مكان أكثر استقرارًا ،كما كنت بحاجة
الى أن أرى نفسي في املستقبل .كنت
متحمسة ل�ل�ق��اء أش �خ��اص وف�ن��ان�ين
ف ��ي إط� � ��ار ي �س��اع��دن��ي ع �ل��ى ت �ط��وي��ر
ن �ف �س��ي ب �ح ��ري ��ة» .ق �ب��ل االن �ت �ه ��اء من
مرحلة «سوب كيلز»َّ ،
تلمست حمدان
اه�ت�م��ام��ًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ب��اري��س بالفرقة
التسعينيات
التي أسستها في نهاية ّ
مع زيد حمدان .تتذكر« :وقعنا عقدًا
م��ع ش��رك��ة إن �ت��اج ف��ي ب��اري��س .وك��ان
األم ��ر م�ع�ق�دًا ل �ن��ا .ك�ن��ت ف��ي ب��اري��س،
وه� ��و (زي� � ��د) ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ول� ��م ت�ك��ن
األمور تجري بسهولة .في عام ،2005
ق��ررن��ا أن��ه ل��م يعد ممكنًا أن نستمر
ه� �ك ��ذا .ورغ� �ب ��ت ف ��ي إن� �ج ��از م �ش��روع
«إل �ك �ت��رو» .ل��م أك��ن أع ��رف الكثير من
ال� �ن ��اس ،ل ��ذا ب � ��دأت أب �ن��ي ال �ع�ل�اق��ات.
وج �ع �ل��ت امل �ن �ت��ج وال �ش��اع��ر ال�غ�ن��ائ��ي
ميرويس يصغي الى بعض التجارب
التي أنجزتها ،فتحمس لها .واتفقنا
ع �ل��ى إن� �ج ��از م� �ش ��روع إل �ك �ت��رو ب��وب
عربي ،واستغرق األمر  3سنوات .في
تلك االثناء ،وقع العدوان االسرائيلي

ع ��ام  ،2006وأم� ��ور ش�خ�ص�ي��ة أخ��رى
حصلت في حياتي .عندما أصدرنا
العمل ،ميرويس وأنا عام ّ  ،2009كنا
م�ت�ع�ب�ينّ ،
روج �ن ��ا ل��ه وت��وق �ف��ت .وف��ي
عام  ،2010بدأت أعمل على مشروعي
ال �خ��اص وأت �ع ��اون م��ع م ��ارك ك ��والن.
ش �ع��رت ب��ال��راح��ة م �ع��ه وت�م�ك�ن��ت من
إنجاز ألبوم «يا ن��اس» ال��ذي أعتبره
بدقة ،وهو ما كنت
طفلي .عملت عليه ّ
أرغب فيه تحديدًا ،إنه «فولك» عربي.
فيه شيء من الحميمية والهشاشة».
ي �ت �ض� ّ�م��ن أل� �ب ��وم «ي� ��ا ن � ��اس» ح��وال��ى
 13أغ �ن �ي��ة ،أب ��رزه ��ا  Denyو«ح � ��ال»
و«ش ��وي» و«إن ��ت ف�ين  »Againو«إن
ك ��ان ف � � ��ؤادي» ...إذ ت�س�ت�ع�ي��د ح�م��دان
عددًا من األغنيات اللبنانية القديمة،
ع�ل��ى غ ��رار «ب �ي��روت» ل�ع�م��ر ال��زع�ن��ي.
ت �ق��ول« :ت�ع�ل�م��ت ال �غ �ن��اء ب��االس�ت�م��اع
ال��ى املوسيقى القديمة .كنت مغرمة
بالتسجيالت ال�ق��دي�م��ة .كلما وقعت
ع� �ل ��ى أغ� �ن� �ي ��ة ت �ع �ج �ب �ن��ي وأم �ك �ن �ن��ي
غناؤها ،شعرت أنني امتلكتها كأنها
ّ
ُ
كتبت ل��ي» .ه��ذا يعني أن ح�م��دان ال
تكتفي ب��أداء االغنية كما ه��ي«« :إن
ك ��ان ف � ��ؤادي» ل�ل�ي�ل��ى م� ��راد أص�ب�ح��ت
مختلفة تمامًا عن النسخة االصلية،
ع �ل��ى م �س �ت��وى االي� �ق ��اع وامل��وس �ي �ق��ى
ّ
وح � �ت� ��ى ال� �ب� �ن� �ي ��ة .االم� � � ��ر ال ي �ت �ع��ل��ق

ب��ال�غ�ن��اء ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ال �ـ«ك��اراوك��ي».
ُوال ي�م�ك�ن�ن��ي أب � �دًا أن أع �ي��د غ �ن��اء ما
أن �ج��ز س��اب�ق��ًا .ه��ذا ال ي�ه�م�ن��ي .إي�ق��اع
ً
أغنية عمر ال��زع�ن��ي م�ث�لا ،أس��رع في
األص��ل م��ن نسختي أن��ا .ف��ي ال��واق��ع،
أنا أحترم هؤالء الفنانني وأغنياتهم،
لكن أعطي لنفسي الحرية في إعادة
تأديتها على طريقتي».
ّ
تصر حمدان على الغناء بالعربية،
«ع � �ن ��دم ��ا ب � � ��دأت أس � �م� ��ع امل��وس �ي �ق��ى
ال �ع��رب �ي��ة ،ق ��ررت ال �غ �ن��اء ب �ه��ذه اللغة
ف �ق ��ط .ي �س��اع��دن��ي ذل� ��ك ع �ل��ى إي �ج��اد
أج ��وب ��ة ع �ل��ى م �س��أل��ة ال �ه ��وي ��ة .نحن
ج �ي��ل ت��أث��ر ك �ث �ي �رًا ب��ال �ح��رب ،وف �ق��دت

«إن كان فؤادي»
أصبحت مختلفة تمامًا
عن النسخة األصلية
على مستوى اإليقاع
والموسيقى

بعضًا من روابطي بثقافتي .لذا كان
ال �غ �ن��اء ب��ال�ع��رب�ي��ة م �ه �م��ًا ،وأع �ط��ان��ي
ن��وع��ًا م��ن ض�م��ان��ة ح��ول امل �ك��ان ال��ذي
أت�ي��ت م�ن��ه .ل��م يكن ال�غ�ن��اء بالعربية
رائجًا أو «ك��ول» عندما ّ ب��دأن��ا .كانت
ال �ل �غ��ة االن �ك �ل �ي��زي��ة م �ف��ض �ل��ة .تلقيت
عرضًا من شركة إنتاج كبيرة للغناء
ب��ال �ف��رن �س �ي��ة واالن � �ك � �ل � �ي ��زي ��ة ،ل�ك�ن��ي
رفضت .كان ّ
علي أن أغني بالعربية.
في ه��ذه املوسيقى واألل�ح��ان مصدر
إل �ه��ام ،وم� ��ادة خ ��ام ق��اب�ل��ة للتطوير.
ال�غ�ن��اء ب��ال�ع��رب�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة مختلفة،
ك��ان أش�ب��ه بكسر ال�ت��اب��وه وال �خ��روج
م��ن ال �ق �ي��ود ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ح�ك��م ه��ذه
املوسيقى .أج��د اللغة معاصرة جدًا
واملوسيقى العربية هي خليط أيضًا،
كما في موسيقى عبد الوهاب الذي
م� ��زج أن ��واع ��ًا ك �ث �ي��رة م ��ن امل��وس�ي�ق��ى
واآلالت واألص� � � � � ��وات م � ��ن م �خ �ت �ل��ف
البلدان والثقافات .لست ّ
ضد الغناء
باألجنبية إن ك��ان��ت االغ�ن�ي��ة ج�ي��دة،
ولكن اآلن لن أفعل ذل��ك ،ألنني وفية
لقيمي».
ت�س�ت�ع��د ح� �م ��دان ح��ال �ي��ًا ل �ج��ول��ة في
الواليات املتحدة ومصر في نيسان
(أب� � � ��ري� � � ��ل) ،ث � ��م ل � �ن� ��دن ف � ��ي ح� ��زي� ��ران
(ي��ون�ي��و) ،وتتمنى أن ت�ك��ون مدعوة
قريبًا لتقديم الحفالت في لبنان.

مهرجان

أسماء شابة ومخضرمة أخيرًا ،عاد الجاز إلى قرطاج
نور الدين بالطيب
ق� �ب ��ل ت� �س ��ع س � � �ن� � ��وات ،أط � �ل� ��ق م � ��راد
املطهري تظاهرة «جاز في قرطاج».
ال�ظ��روف الصعبة ف��ي ت��ون��س ،خالل
ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي � ��رة ،ل ��م ت �ح��ل دون
اس� �ت� �م ��رار امل� �ه ��رج ��ان ال � ��ذي ت�ش�ه��ده
ً
ابتداء من  3نيسان
البالد هذا العام
(أب ��ري ��ل) ح�ت��ى  ١٣م �ن��ه ،مستضيفًا
أس �م��اء ش��اب��ة وم�خ�ض��رم��ة ف��ي عالم
ال �ج��از وال �ب �ل��وز  .ه �ك��ذا ،ستحتضن
ض��اح �ي��ة ق �م��رت ال �س �ي��اح �ي��ة ال� ��دورة
ّ
التاسعة من املهرجان الذي تقطعت
م��واع �ي��ده ب�ع��د أح� ��داث « ١٤ي�ن��اي��ر»،
وش�ه��د ت��راج��ع دع��م ال��دول��ة ل��ه .ه��ذه
العقبات أش��ار إليها م��راد املطهري
ّ
ف��ي مؤتمر امل�ه��رج��ان ،قبل أن يؤكد
ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ال� �ع ��روض ال �ت��ي تمت
بناء على استفتاء لعشاق موسيقى

الجاز والبلوز عبر فايسبوك .املوعد
امل �ن �ت �ظ��ر ت �ف �ت �ت �ح��ه ع ��ازف ��ة ال �غ �ي �ت��ار
الكرواتية آنا فيدوفيتش في أمسية
األميركية
( )4/3تجمعها باملغنية
ّ
النيجيرية أي��وك��ا ال�ت��ي ب ��دأت تشق
طريقها في الجاز منذ ألبومها ّ
األول
عام  .2004سهرة تونسية بريطانية
ع �ل��ى ال �ب��رن��ام��ج م��ع ال �ت��ون �س��ي عبد
ال��رؤوف ال��ورت��ان��ي وفرقته واملغنية
البريطانية ألكس هيبورن ( .)4/4أما
موسيقى ال�ب�ل��وز وال�ف��ان��ك وال�س��ول،
فستكون مع الفنانة الفرنسية نينا
أت � ��ال ب��رف �ق��ة ال �ك��ام �ي��رون �ي��ة س��ان��درا
ن�ك��اك��ي ( .)4/5س�ه��رة م��ع موسيقى
ال�ب��وب ّ
تقدمها ف��رق��ة التونسي نور
ح ��رك ��ات ��ي ب �م �ش��ارك��ة ف� �ن ��ان ال �ب �ل��وز
األم �ي��رك��ي الك ��ي ب �ي �ت��رس��ون (.)4/6
أم��ا أح��د أه��م وج ��وه ال �ج��از األح �ي��اء
عازف البيانو األميركي فريدي كول

(ش �ق �ي��ق ال �ف �ن��ان ال ��راح ��ل ن ��ات كينغ
ك� � ��ول) ف �س �ي �ق� ّ�دم أم �س �ي��ة م ��ع ف �ن��ان��ة
ال �ب �ل��وز وال �س ��ول ال �ج �ن��وب أم�ي��رك�ي��ة
غابي مورينو (.)4/8
سهرات «ج��از في ق��رط��اج» تتواصل
م ��ع ال �س ��وي ��دي ��ة ف��ري��دي��ري �ك��ا س �ت��ال
واألورك� � � �س� � � �ت � � ��را ال � �ب� ��رازي � �ل � �ي� ��ة «دو
ف��وب��ا» ( ،)4/9فيما تليها حفلة مع
ال�ب��ري�ط��ان��ي ج��و ستيلغو والغانية
ياكوتو ( ،)4/10على أن يكون املوعد
التالي مع الثالثي النمسوي بوشنغ
وس� � � ��اس ودي � ��اب � ��ات � ��ي ف � ��ي ،Mutua
�ورا
برفقة الفنانة البرتغالية آن��ا م� ّ
( .)4/11املشاركات التونسية تتمثل
أي �ض ��ًا م ��ع ب �ه ��اء إل� ��ى ج ��ان ��ب ف�ن��ان��ة
ال �س ��ول ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ج ��وس س�ت��ون
( .)4/12وسيختتم املهرجان الفنان
ال �س��وي��دي بيتر ف��ون ب��وي��ل ومغني
ال� ��روك ف��ول��ك ال�س��وي�س��ري باستيان

تفتتح المهرجان
عازفة الغيتار الكرواتية
آنا فيدوفيتش

ب �ي �ك��ر ( .)4/13إذًا ،ع� ��اد م �ه��رج��ان
ّ
ال �ج ��از ال� ��ذي ش��ك��ل خ�ل�ال ال �س �ن��وات
األخ �ي��رة ن��اف��ذة ع�ل��ى أه��م النتاجات
العاملية الحديثة في الجاز والبلوز.
وكان املطهري قد نظم سهرات الجاز
ف� ��ي م ��دي �ن ��ة ط �ب ��رق ��ة ش� �م ��ال ت��ون��س
ال� �ت ��ي اش� �ت� �ه ��رت م �ن ��ذ ال �س �ت �ي �ن �ي��ات

ج��ان �ه��ا ال� ��دول� ��ي ل �ل �ج ��از ،ق�ب��ل
ب �م �ه��ر ّ
أن ي�ت��وق��ف ب�ع��د « ١٤ي�ن��اي��ر» بسبب
اتهامات للمنظمني بالفساد املالي.
وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون ت ��ون ��س ق� ��د خ �س��رت
ّ
ف � �س � �ح ��ة م � �ه � �م� ��ة ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا أن
«م�ه��رج��ان طبرقة ال��دول��ي ملوسيقى
ال� �ج ��از» أس �ه��م ف��ي ال �ت��روي��ج مل��دي�ن��ة
ط�ب��رق��ة ال�ج�م�ي�ل��ة ومل��وس�ي�ق��ى ال�ج��از
أي �ض��ًا .ف�ه��ل ت �ك��ون ال� ��دورة التاسعة
ل � �ـ«ج� ��از ف ��ي ق� ��رط� ��اج» ب ��اب ��ًا إلح �ي��اء
«م�ه��رج��ان طبرقة ال��دول��ي ملوسيقى
الجاز» وخصوصًا أن وزي��ر الثقافة
ال � �ج � ��دي � ��د م� � � � ��راد ال� �ص� �ك� �ل ��ي م ��ؤل ��ف
موسيقي وأستاذ في «املعهد العالي
للموسيقى في تونس»؟
«جاز في قرطاج» :من  3حتى  ١٣نيسان
(أبريل) ـ ـ
http://www.jazzacarthage.com

