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مانو ديبانغو عميد الجاز /الفانك في بيروت
بشير صفير

صورة
وخبر

فـي أحـد أضخـم إنتاجـات باليـه «بحيـرة البجـع» ،إحـدى روائـع تشايكوفسـكي التـي
ألفهـا عـام  ،1887اجتمـع  21راقصًا من فرقـة  Joburgالجنوب أفريقية ،و«لياونينغ»
القادمـة مـن الصيـن ،لتقديـم هـذا العـرض علـى خشـبة مسـرح  Joburgفـي
جوهانسـبرغ حتـى الثالـث مـن ّأيـار (مايـو) المقبـل (إحسـان حافيجـي ـــ األناضـول)

معركة الحجاب «تغطي»
 ...على عاصفة الحزم
جدل كبير أثاره الكاتب املصري
شريف الشوباشي (الصورة) حني
دعا قبل أيام على فايسبوك إلى
تظاهرة في ميدان التحرير في أوائل
أيار (مايو) ،بمشاركة فتيات يخلعن
وسيكون
الحجاب بحماية رجال،
ّ
هو في مقدمتهم! وكما هو متوقع،
ّ
تلقفت البرامج الدعوة ،ووصل
األمر إلى إقامة مناظرة تلفزيونية
بني الشوباشي وآمنة نصير
(جامعة األزهر) في برنامج «البيت
بيتك» ( .)TeNودخل الشوباشي
في مناظرة على «أون .تي .في».
أمام النسوية غدير أحمد التي
رفضت الخطوة .وقال في تسجيل
ّ
ملوقع «املصري اليوم» إن «%99
ّ
من بائعات الهوى هن محجبات».
لكن التصريح ّ
سبب له هجومًا من
الفنانني منال سالمة وأينت عامر،
وخالد الصاوي ،ومحمود سعد،
وخالد صالح .وانطلقت هاشتاغات
ساخرة من الدعوة منها «ميلونية
خلع الحجاب» و«يال نقلع» .وشكك
ُ
البعض في توقيت الدعوة ،واعتبرت
محاولة إللهاء الرأي العام عن قضايا
عدةّ ،أولها «عاصفة الحزم» (مقال
موسع على موقعنا).

بعد سنتني على حجز مكان له في
فضاء املهرجانات الفنية املوسيقية في
لبنان ،أعلن مهرجان «ليبان جان» أن
ضيفه املرتقب هو عازف الساكسوفون
الكاميروني مانو ديبانغو (.)1933
كان ذاك عام  2006وكان ُيفترض أن
تحصل زيارة املوسيقي األفريقي
الشهير في  ،2007أي قبل ثماني
سنوات .اليوم ،نستطيع القول إن
«ليبان جاز» وعد ووفى ولو متأخرًا،
إذ أعلن ،وباالشتراك مع ميشال
الفتريادس ،عن استضافة ديبانغو
غد األحد
لتقديم حفلة وحيدة مساء ٍ
في «ميوزكهول».
مانو ديبانغو شخصية معروفة
عامليًا ،ال لقيمته الكبيرة في الجاز
(فهو من هذه الناحية عازف جيد
ومؤلف جيد ،لكنه ال يرقى إلى
مستوى فحول الجاز أو
الساكسوفون عمومًا) بل لتمثيله
نوعًا محددًا من الجاز /الفانك ،هو
عميده في قارته ،أي الجاز /الفانك
اإلثني األفريقي .ملع اسم ديبانغو
في السبعينيات ،وهي فترة سمحت
وساعدت في ظهوره وشهرته بما
أنها شهدت تجارب كثيرة لناحية
مزج املوسيقى األميركية السوداء
بعناصر مختلفة ،بدءًا من الروك
ً
وصوال إلى كل العناصر الخاصة
بالتراث املوسيقى ألي شعب أراد
ممارسة الجاز وروافده انطالقًا من
هويته اإلثنية الخاصة.
أصدر ديبانغو العديد من األلبومات
وشارك في مشاريع كبار الفنانني
من عالم الروك واملوسيقى الالتينية
واألفريقية وبعض رموز األغنية
الفرنسية (املرموقني واالستهالكيني
على السواء) الذين أرادوا التجريب في
مجال الجاز والسول والفانك وغير
ذلك…

هكذا كانت له مشاركة مع جيلبير
بيكو ،وكذلك سيرج غينسبور في
الثمانينيات التي شهدت ـ بالتزامن
ّ
املطعمة
مع انهياره النفسي ـ تجاربه
موسيقى السود
بإيقاعات وأنغام ً
(البوب  -سول خاصة).
يأتي ديبانغو إلى لبنان مع فرقته
Manu Dibango and The Soul Makossa
 .Gangاسم مستوحى من األغنية/
املوسيقى السول /فانك األفريقي التي
منحت صاحبها الشهرة العاملية،
ُ َ
خت َصر تجربته ّ
برمتها
حتى كادت ت
بها تمامًا كما حصل مع زميله عازف
الساكسوفون األميركي /األفريقي
الراحل كليرنس كليمنز وألبوم
 Peacemakerأو تحديدًا مقطوعة Spirit
ّ
 .Danceلكن الرجلني السمراوين يبقيان
أفضل بكثير من كيني جي وأمثاله من
أصحاب التجارب الخفيفة ،أو حتى من
يان غاربارك صاحب النفخة املقيتة
الخبيثة!
إذًا ،بعد مسيرة فنية ضخمة ،تخطت
في الزمن ستة عقود وفي اإلنتاج
ّ
عشرات التسجيالت ،يحل الليلة
املوسيقي الثمانيني ضيفًا على
ً
بيروت ،في أمسية استثنائية… عادة،
يقال عن األمسيات االستثنائية بأنها
ّ
تتكرر .أما هنا فاملقصود أنها ـ رغم
ال
َّ
أهميتها ـ ال يجب أن تتكرر.
فهي ،كما العديد من التجارب الجيدة،
لكن غير املتينة في الجوهر ،ال يجوز
إفساد ذكراها من خالل إتخام الدماغ
بها.
ّ
ً
وللمناسبة ،علق الرجل قائال« :قد
يكون لبنان من البلدان العشرة
ّ
الوحيدة التي لم يتسن لي أن أعزف
ً
فيها… أنا مسرور جدًا لدعوتي» .أهال
ً
وسهال.
مانو ديبانغو 21:00 :مساء غد األحد
ـ ـ «ميوزكهول» (ستاركو ـ بيروت) ـ
لالستعالم01/999666 :

