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خالد صاغية

إنمــاء

رقصة التانغو :لعبة انجذاب وثقة يكون بعدها التناغم أو ال يكون (أرشيف ــ أ ف ب)

ليالي التانغو في بيروت
زينب مرعي
في التانغوّ ،يقود الرجل دوم��ًا الرحلة« .ه��ذه ليست
ذك � � ��ورة» ي �ع��ل��ق راق � ��ص ال �ت��ان �غ��و ورئ� �ي ��س جمعية
«ب �ي��روت��ان �غ��و» م� ��ازن ك� �ي ��وان ،م�ض�ي�ف��ًا« :ه ��ي إعادة
اع �ت �ب��ار إل ��ى دور امل � ��رأة وال ��رج ��ل ع �ب��ر إب � ��راز رجولة
الرجل وأنوثة املرأة بالكامل» .رقصة الثنائي هي يد
ممدودة للعبة انجذاب وثقة ،يكون بعدها التناغم...
تشبه كثيرًا
أو ال ي�ك��ون .ه��ذه فلسفة التانغو ال�ت��ي ّ
فلسفة الحياة بالنسبة إلى كيوان ،الذي ينظم للسنة
الثانية «م�ه��رج��ان ب�ي��روت ال��دول��ي للتانغو» م��ن 22
نيسان (أبريل) حتى  26منه.
ّ
املهرجان
أنشطة
�اق
�
ع
أ
رغ��م أن ال�ب��رك��ان اإليسلندي
ّ
ال ّ�ف�ت��ي وع�ج��ز ب�ع��ض امل�ش��ارك�ّين ع��ن ال�ح�ض��ور ،فإنه
ّ
عاملية ّ
مهمة .وهذه
يتجه بسرعة ك��ي يكون محطة
ّ
ال �س �ن��ة ،يستقطب  22ف�ن��ان��ًا م��ن أم �ي��رك��ا الالتينية،
 100ش �خ��ص من
وأوروب� � � ��ا وت ��رك� �ي ��ا ،ك �م��ا ي �ق �ص��ده ّ
العالم للمشاركة ف��ي ورش عمل ينظمها املهرجان
م��ن  23ال�ح��ال��ي إل��ى  25منه ف��ي الجامعة األميركية
ّ
ّ
العاملية،
ف��ي ب �ي��روت .وب�م��ا أن أورك �س �ت��را Silencio
ّ
املختصة بموسيقى التانغو ل��ن تصل إل��ى بيروت
ف��ي ال��وق��ت امل �ح��دد ك��ي ت�ف�ت�ت��ح امل �ه��رج��ان ،فسيتاح

أدرجته «األونيسكو»
على الئحة التراث العالمي
عام 2009
للجمهور اللبناني مالقاتها في  24الحالي في فندق
«البريستول».
ي ��رق ��ص م � ��ازن ك� �ي ��وان م ��ع ش��ري �ك �ت��ه م ��اري ��ا فياللي
وجميع الفنانني امل�ش��ارك�ين ،التانغو األرجنتيني.
أو ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر «ال �ت��ان �غ��و األص �ل��ي» ال ��ذي ن�ش��أ في
األرجنتني واألوروغ ��واي ع��ام  .1890ال ّ
يحبذ كيوان
كثيرًا ،التأثيرات اآلتية من أوروبا والواليات املتحدة
ال�ت��ي صبغت ع��ال��م ال�ت��ان�غ��و ،منها ال�ت�ف��ات��ات الرأس
ّ
الثالثينيات
العصبية التي اشتهرت بها الرقصة .في
ّ
واألربعينيات ،انتشر التانغو في العالم وتسلل إلى
أغان ملحمد عبد الوهاب ،أو
العالم العربي وظهر في ٍ

ّ
أغنية «يا حبيبي تعال الحقني» ألسمهان ...ما أدى
ّ
ّ
وتطوير صيغ
خارجية عليه،
إلى دخول عوامل عدة
ً
عديدة منه في بلدان مختلفة .لفنلندا مثال ،رقصة
ّ
ّ
األصلية بصلة .وهو األمر
«تانغو» ال تمت إلى تلك
ال ��ذي دف��ع ب��األرج�ن�ت�ين واألوروغ � � ��واي إل��ى املطالبة
�راث ال�ع��امل��ي غير
ب��وض��ع «ال�ت��ان�غ��و» ع�ل��ى الئ�ح��ة ال �ت� ً
امل��ادي .وقد أدرجت «األونيسكو» فعال التانغو على
هذه الالئحة عام ّ .2009
مازن كيوان يتعلق بالتانغو «األصلي» مع الفنانني
امل �ش��ارك�ين ف��ي امل �ه��رج��ان ،م�ن�ه��م :رودري �غ��و روفينو
وجيزيال باسي ،بينو دانجيوال وناتالي براتيلي،
والثناثي اليوناني ميكاليس سوفليريس وكاترينا
ّ
ّ
سكا ّ .ي��رى كيوان أن التانغو رقصة بعيدة عن امللل
بما أنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على االرتجال.
يستند الثنائي في ارتجاله على حساسية الفنان أمام
املوسيقى ،والجمهور واملكان .وستجول «ميلونغا»
ـــــ أي ليالي التانغو ـــــ على ثالثة أم��اك��ن ه��ي :فندق
ّ
الفندقية في الدكوانة (شرق
«البريستول» ،املدرسة
بيروت) ،و Lebanon dance academyفي سن الفيل.
من  22نيسان (أبريل) حتى  26منه ــ
لالستعالمwww.tangolebanon.com - 01/511894 :

ليس واض�ح��ًا بالضبط م��ا املقصود
ّ
«النمو» ،أي
بكلمة «إنماء» .فهي ليست
إنتاج مزيد من السلع والخدمات املعدةّ
ل �ل �ع��رض ف��ي األس� � ��واق ،وه ��ي ليست
املعيشي
التنمية ،أي تحسني املستوى
ّ
من دخل وتعليم واستشفاء ...حتى
«مجلس اإلنماء واإلعمار» يحمل في
اللغتني الفرنسية واإلن�ك�ل�ي��زي��ة اسم
ولسبب
ُ
«مجلس التنمية واإلع �م��ار»ُ .
ما ،أسقطت كلمة «تنمية» واست ِبدلت
بـ«إنماء».
ّ
ّ
األرج ��ح أن السلطات اللبنانية تؤثر
استخدام مصطلح غامض ال ّ
يقيدها
ب �ش��يء ،ل�ل��دالل��ة ع�ل��ى ال�ن� ّ�ي��ة ال�ط� ّ�ي�ب��ة أو
توفير ظ��روف مالئمة ل��زي��ادة الخير
عمومًا .هكذا يصبح «اإلن�م��اء» هدفًا
م ��ن أ ًه � � ��داف ال �ح � ُك ��وم ��ات املتعاقبة،
ّ
والزمة ّ
السياسيني،
تتكرر في خطب
ً
وص ��وال إل��ى رف�ع��ه ش �ع��ارًا أوح ��د في
ّ
ّ
فالبلديات ،على
االنتخابات ّالبلديةُ .
ما نسمع كل يوم ،تعنى باإلنماء وال
عالقة للسياسة بها .ال بل يستشيط
ّ
السياسيني غضبًا من إقحام
بعض
ال� �س� �ي ��اس ��ة ف � ��ي ه � � ��ذا االستحقاق
«اإلن� �م ��ائ ��ي» .ف��وس��ط اإلج� �م ��اع على
ض � � � ��رورة إف � � � ��راغ االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات من
�ان ي� �م� �ك ��ن إيجاد
م� �ع� �ن ��اه ��ا ،م � ��ا ك � � � ً
ّ
لعملية التفريغ
مصطلح أكثر مالءمة
ه��ذه من ّاإلن�م��اء .فهو ،على ما يبدو،
يشمل ك��ل م��ا ت�ق��وم ب��ه ال�ب�ل� ّ
�دي��ات من
�ون ،وتوزيع
زي� ��ادة م �س��اح��ات ا ّل �ب��اط� ّ
م�س��اع��دات اجتماعية ،وح��ت��ى تعليق
الفتات الترحيب ّ
بزوار األرياف...
ّأم� � ��ا ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ف ��امل �ع ��رك ��ة ليست
إنمائية .التنمية املحلية جزء أساسي
م ��ن ال �ع �م��ل ال� �ب� �ل ��دي .وه � ��ذه التنمية
ف�ع��ل س�ي��اس��ي ب��ال��درج��ة األول� ��ى .هل
تذكرون الفكرة املجنونة التي راودت
بلدية بيروت بإقفال حديقة الصنائع
وتحويلها م��رأب��ًا ل�ل�س�ي��ارات؟ القرار
حديقة تمامًا كالقرار بإقفال
بإقفال ّ
م��درس��ة .إن��ه ق��رار سياسي ن��اب��ع من
رؤي ��ة س�ي��اس�ي��ة وي�ح�ت��اج إل��ى حماية
دور السياسة
سياسية .الذين يغفلون ّ
في االنتخابات البلدية ،إنما يريدون
إغفال إشراك الناس باتخاذ القرارات
التي ّ
تخصهم ،وإرغامهم على العيش
ّ
كما تريد لهم تحالفات فوقية تلغي
ّ
الديموقراطية ّ
بحجة «اإلنماء».

