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ويك أند

وجهًا لوجه

ياسمين حمدان...
بلدي «يا ناس»

بعد نجاح ألبومها األخير «يا ناس»ّ ،
تخص المغنية
اللبنانية جمهور بلدها بحفلة غدًا ضمن جولتها
العالمية .وفي انتظار الموعد البيروتي ،كان لنا
معها هذا الحوار الذي ّ
تحدثت فيه عن البدايات
والموسيقى وبيروت
روان عزالدين
■ م ــا ه ــو ال ـتــأث ـيــر املــوس ـي ـقــي ّ
األول في
حياتك؟
أغ ـن ـيــة «ي ــا ب ـنــت ال ـس ـل ـطــان» ألحـمــد
عــدويــة .شـعــرت بــانــدفــاع كبير حني
استمعت إليها وأن ــا فــي السادسة،
خالل عيد ميالد أختي.
■ وفي مراحل الحقة؟
أغ ـن ـي ــات دال ـ ـيـ ــدا ال ـع ــرب ـي ــة .فـ ـي ــروز،
أيضًا كانت أمي تستمع إليها حني
ّ
ك ـن ــا نـعـيــش ف ــي الـ ـخ ــارج .ك ــان أبــي
يستمع إلــى أعمال زيــاد الرحباني،
وب ـي ـت ـه ــوف ــن ،وب ـ ـ ــاخ ،وف ــرق ــة «آبـ ـ ــا»،
و«بــونــي إم» .فــي الـفـتــرة الـتــي كنت
أع ـيــش فـيـهــا ف ــي ال ـي ــون ــان انـغــرمــت
ب ـ «بــريـنــس» وم ــادون ــا ،و،The cure
ودايفد بوي.
■ عشت مع أهلك في اليونان؟
ن ـع ــم وذه ـ ـبـ ــت إل ـ ــى املـ ــدرسـ ــة ه ـنــاك
أيضًا .تنقلت بني الكويت وأبو ظبي
ثــم جئت إلــى ب ـيــروت ،واآلن أنــا في
باريس.
■ هــل كانت لــك طموحات فنية واضحة
في تلك الفترة ؟
ك ــا .ك ـنــت أح ـل ــم بــال ـغ ـنــاء .ول ــم أكــن
أملك القدرة على التعبير ّ
عما أريده
ّ
ألنـ ـن ــي ك ـنــت خ ـجــولــة جـ ـ ـدًا .ل ــم أكــن
اجتماعية ،ولم يكن لدي الكثير من
األصدقاء .كنت منعزلة.
■ هل ما زلت تميلني إلى هذه العزلة؟
أقـضــي وقـتــا كـبـيـرًا وح ـيــدة .أحـتــاج
إل ــى ه ــذه املـســاحــة مــع نـفـســي ،ومــع
الناس الذين ّ
أحبهم .أحب أن أخرج
من حني إلى آخر .حياتي تسمح لي
بلقاء أشخاص ّ
عدة ،لذا أحب أحيانًا
أن أعود وأجلس في البيت .يمكنني
ً
أن أقـ ــرأ م ـث ــا ،وأسـتـطـيــع أن أراق ــب
نفسي.

(تانيا فغالي)

■ لنتكلم عــن تـجــربــة  Soap Killsفي
م ـن ــاس ـب ــة إط ـ ـ ــاق أل ـ ـبـ ــوم  Best Ofمــن
أغ ـن ـي ــات هـ ــذه الـ ـف ــرق ــة .م ــع ازديـ ـ ـ ــاد ف ــرق
ال ــ«أنــدرغــراونــد» العربية واملحلية ،يعود
الحديث عن الثنائي زيد وياسمني حمدان
َّ
كمؤس ْسني لهذا االتجاه عربيًا ،وكتجربة
طليعية .كـيــف تـنـظــريــن إلـيـهــا اآلن ،ومــا
الذي ّ
تغير؟
ّ
حـيــح أن ال ـفــرقــة انـتـهــت شكليًا،
صـ ّ
إال أنها لم تنته فعليًا .ما زلت أملك
الشخصية نفسها ،ومــا زلــت ضمن
الجو ذات ــه .مــا زال مصدر خياراتي
نفسه رغم اختالف خياراتي اليوم،
ّ
التطور الدائم في املوسيقى.
ورغم
■ أخبرينا عن البدايات مع زيد حمدان.
ع ـن ــدم ــا بـ ــدأنـ ــا ،ك ـن ــت أع ـ ــرف وأم ـل ــك
ّ
اإلحساس بأن هذه التجربة ستبقى،
ّ
وبأنها تجربة طليعية وفريدة .هذا
مــا منحنا ال ـقـ ّـوة والــدفــع لنكمل .لم
تكن هناك ثقافة الحفالت ،وال ثقافة
املوسيقى البديلة ،وال كان هناك جو
يدفعنا إلى التطور .ما قاد التجربة
هو خطواتنا االرتجالية والعفوية
وال ـ ـصـ ــاف ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن دون حـ ـس ــاب ــات

تـجــاريــة .ك ــان تــأسـيــس األش ـيــاء في
ً
ب ــداي ــات ــه ،كــانـتـشــار ال ـحــانــات مـثــا.
ل ـكــن الـ ـظ ــروف ل ــم ت ـكــن م ـه ـ ّـي ــأة لـنــا.
ك ـن ــا ن ـغ ـنــي ب ــال ـع ــرب ـي ــة ،م ــع أن ـم ــاط
ّ
موسيقية مختلفة ،إال أن أعمالنا
ل ــم ت ـكــن ج ــاه ــزة لـلـتـصـنـيــف ضمن
املوسيقى العربية ،لذا لم يكن هناك
ً
مكان لنا .مثال ،هناك أغنيات لم تكن
تبث على الراديو ،كـ«ليه زعالن».
ّ
■ كيف أثرت التجربة فيك؟
وج ــدت نفسي فيها ،كفتاة اتخذت
خيارًا حينها في الذهاب إلى مكان
مجهول ،في مجتمع ال يــزال يحظر
الكثير من األمــور على الفتاة .كنت
واع ـ ـيـ ــة لـ ـه ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب ،ل ـك ـن ــه ك ــان
م ـخ ـي ـف ــا .ك ــان ــت هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مــن
القوى ّ
ضدنا ،وهذا شيء مؤلم .كان
يمكنني ببساطة أن أتوقف أو أتعب،
ّ
ّ
إال أنه كان جزءًا من الرحلة .تعلمت
الغناء على املـســرح ،وكنت أكتشف
ن ـف ـس ــي والـ ـجـ ـمـ ـه ــور وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى.
صرت أؤدي أغنيات عربية من دون
ّ
التحدث بالعربية ّ
جيدًا.
القدرة على
ّ
ل ــم أكـ ــن أرغ ـ ــب ب ـت ـعــلــم ال ـغ ـن ــاء ،ولــم

خلقت لي Soap Kills
مساحة أوكسيجين

الكونسرفاتوار .كان لدي دافع
أحب
ّ
ً
شخصي ،إال أنه كان فعال سياسيًا
واجتماعيًا .أردت التعبير عن نفسي
الطريقة .كنت تحت الضغط.
بهذه ّ
شعرت أنني حـ ّـرة ،األمــر الــذي أزعج
املحيط.
■ هل كان لبيروت التسعينيات دور في
تحديد بعض مالمح الفرقة؟
ال ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـون ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ـ ـنـ ــا.
ك ـم ــراه ـق ــن ،ع ـش ـنــا ف ــي ب ـل ــد خ ــارج
مــن ح ــرب  15س ـنــة .لـكـنــه فـيـمــا كــان
يـ ـلـ ـهـ ـمـ ـن ــا ،كـ ـ ـ ــان يـ ـخـ ـل ــق شـ ـيـ ـئ ّــا مــن
ال ـن ـفــور .ه ــذا ال ــوض ــع ك ــان يـعــذبـنــي
ويخلق لــدي نوعًا مــن امليالنكوليا
والنوستالجيا واألسئلة الوجودية.
ه ــذا م ــا جـعــل مــوسـيـقــانــا م ــا كــانــت
عليه .حني كنت أستمع إلى الـ«تريب
ً
ّهــوب» فــي الـسـيــارة مـثــا ،كنت أرى
أن ـه ــا أك ـثــر مــوسـيـقــى تـتـمــاشــى مع
امل ــدي ـن ــة .ال ـت ـجــربــة ك ــان ــت ت ـعـ ّـبــر عن
ن ــوع مــن االخ ـت ــاف املـيــانـكــولــي أو
الرفض الهادئ ،فلم يرافقنا الشعور
بالبطولة ،بل هناك ما كان يدفعني
ّ
للتكلم والغناء والتعبير عن نفسي.
ّ
ك ــان ل ــدي إح ـس ــاس بـ ــأن املــوسـيـقــى
والغناء هما املكان الــذي كنت أريد
الــذهــاب إلـيــه Soap Kills .خلقت لي
م ـس ــاح ــة أوكـ ـسـ ـيـ ـج ــن .فـ ــي مــرح ـلــة
امل ــراهـ ـق ــة ،كـ ــان ال ـع ـيــش ف ــي ب ـيــروت

