الجمعة  17نيسان  2015العدد 2568

ثقافة وناس

الكترو في  Station beirutالليلة ،تطلق الفنانة الشابة ألبومها الجديد «تيترنيغ»
الذي ينحو إلى الموسيقى اإللكترونية أكثر من الروك هذه المرة .تسع أغنيات تستعيد
حكاياتها الخاصة وحكايات شعبها

ّ
خاتشادوريان حررت «فراشتها»
محمد همدر
أصـ ـ ـ ـ ــوات أرم ـ ـن ـ ـيـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـخ ــرج
بـعــد مـئــة ع ــام عـلــى امل ـج ــازر .أجـيــال
حــاف ـظــت ع ـلــى هــوي ـت ـهــا وثـقــافـتـهــا
فـ ــي ال ـ ـش ـ ـتـ ــات ،ت ـن ـق ــل ال ـ ـيـ ــوم تـ ــراث
ه ــذه ال ـهــويــة وح ـكــايــات ـهــا الـقــديـمــة
جديدة.
وتحافظ عليها في قوالب
ّ
ومـ ــن ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـمــثــل
ح ـ ـكـ ــايـ ــة األرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،خ ـ ــرج ـ ــت ايـ ـل ــن
خاتشادوريان ( )1978التي انتهت
أخ ـي ـرًا م ــن إن ـج ــاز ألـبــوم ـهــا الـثــانــي
« Titernigت ـي ـتــرن ـيــغ» أو «ف ــراش ــة»
بــال ـل ـغــة األرمـ ـنـ ـي ــة .ت ـج ــرب ــة ج ــدي ــدة
ومـخـتـلـفــة ع ــن بــاكــورت ـهــا «م ـي ــدان»
( )2008الـ ـت ــي م ــزج ــت بـ ــن ال ـ ــروك
وامل ــوس ـي ـق ــى األرم ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
وف ـ ــازت ع ــام  2009ب ـج ــائ ــزة أفـضــل
أل ـ ـبـ ــوم روك فـ ــي «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ل ــوس
أنجلوس للموسيقى األرمنية».
ألبوم خاتشادوريان الجديد ثمرة
س ــت سـ ـن ــوات م ــن ال ـب ـح ــث وال ـس ـفــر
وال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات امل ــوس ـي ـق ـي ــة ،ون ـت ـي ـجــة
تعاون ولــد خــال لقائها في ورشة
عمل فــي الهند مــع ع ــازف التشيلو
وامل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدرو م ــوسـ ـي ــدا
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــازف ال ـ ـغ ـ ـي ـ ـتـ ــار ف ــرن ـش ـي ـس ـك ــو
فابريس من إيطاليا.
شـ ــارك االثـ ـن ــان ع ــزف ــا وإن ـت ــاج ــا فــي
األلـ ـب ــوم ،ح ـيــث ك ــان الـت ـس ـجـيــل فــي
إيـطــالـيــا ،واملـيـكـســاج فــي برشلونة
في إسبانيا.
اتجهت خاتشادوريان إلى اإللكترو
أك ـثــر مــن ال ــروك ال ــذي اعـتـمــدتــه في
«ميدان» من دون إجحاف بحق دور
اآلالت املوسيقية الـحـ ّـيــة الحاضرة
بقوة.
صبغت أنغامها بميل إلــى األنغام
ال ـ ـح ـ ــزي ـ ـن ـ ــة وب ـ ـش ـ ـج ـ ــن مـ ـ ـ ــن وح ـ ــي
حـ ـك ــاي ــاتـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وحـ ـك ــاي ــات
ش ـع ـب ـه ــا .ت ــذك ــرن ــا ب ـع ــض م ـح ـطــات
األلبوم بأعمال  ،BJORKوخصوصًا
األغنية الثالثة .Siretsi Yars Daran
ّ
ألـ ـف ــت إي ـل ــن م ـع ـظــم األغـ ــانـ ــي ال ـتــي
ت ـم ـحــورت ح ــول ت ـجــارب ومـحـطــات
شخصية ،متسائلة كأغلب جيلها
عن هويتها ،هي األرمنية املولودة
في بيروت .اختارت عنوان األلبوم
مـ ـ ــن وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي ه ـ ــاروك ـ ــي

م ـ ــوراك ـ ــام ـ ــيّ ف ـ ــي روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه 1Q84
للفراشات بأنها تولد في الالمكان.
إلـ ــى ال ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـص ــي ،يـحـضــر
ـان
ال ـج ــان ــب ا ّل ـق ــوم ــي ل ـخــات ـشــادوريـ ً
ـوج ــه ف ــي أل ـب ــوم ـه ــا ،ت ـحـ ّـيــة
الـ ـت ــي ت ـ
إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب األرمـ ـ ـن ـ ــي وإرثـ ـ ـ ــه مــن
خ ــال اس ـت ـعــادة بـعــض ه ــذا الـتــراث
والقصائد بتوزيع جديد.

إيلني التي تنتمي إلى الجيل الذي
نجا أجــداده من املـجــازر ،تعتبر ما
ً
تفعله مــن خــال املــوسـيـقــى ،نضاال
في سبيل نيل االعتراف بما ارتكب
بحق شعبها.
دخ ـل ــت املــوس ـي ـقــى ب ــاك ـرًا إل ــى وعــي
ال ـف ـنــانــة ع ـبــر ال ـب ـيــانــو الـ ــذي كــانــت
ع ـم ـت ـه ــا وج ــدتـ ـه ــا ت ـت ـق ـن ــان ع ــزف ــه.

أح ـ ـبـ ــت امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة،
خ ـص ــوص ــا ب ـي ـت ـهــوفــن وروس ـي ـن ــي،
وت ــأث ــرت ب ــأص ــوات م ـهـ ّـمــة وم ــؤث ــرة
كـــ ّ
ـأم كـ ـلـ ـث ــوم ،وأس ـ ـم ـ ـهـ ــان ،وتـ ـ ــوري
ايموس وكايت بوش.

استعادة بعض
قصائد التراث األرمني
بتوزيع جديد

يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ت ـس ــع
م ـ ـق ـ ـطـ ــوعـ ــات ،مـ ـنـ ـه ــا س ـ ــت ب ــال ـل ـغ ــة
األرمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وثـ ـ ـ ــاث ب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة.
ورب ـمــا ك ــان يـجــدر بـبـعــض الـشـبــاب
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
املــوسـيـقــى والـنــاطــق بغير العربية
أو بـغـيــر الـلـهـجــة امل ـح ـكـ ّـيــة ،اإلف ــادة
من تجربة  Titernigمن حيث إعطاء
خــاتـشــادوريــان األولــويــة واألهـمـيــة
ل ـل ـغ ـت ـهــا األم ،أي األرمـ ـنـ ـي ــة ،الـلـغــة
األولـ ـ ـ ــى ولـ ـغ ــة الـ ـطـ ـف ــول ــة ،م ـبــره ـنــة
مـ ـج ــددًا ع ـلــى أن ال ـل ـغــة أو الـلـهـجــة
لـيـســت ول ــم تـكــن يــومــا حــاج ـزًا أمــام
عـ ـب ــور امل ــوس ـي ـق ــى وأنـ ـغ ــامـ ـه ــا إل ــى
اآلذان واألذهان.
إل ــى ج ــان ــب خ ــاتـ ـش ــادوري ــان غ ـن ـ ً
ـاء،
ش ـ ـ ــارك ع ــزف ــا كـ ــل مـ ــن ألـ ـيـ ـس ــان ــدرو
مــوسـيــدا (تشيلو ،الكتريك غيتار)
وف ــرن ـش ـي ـس ـك ــو فـ ــابـ ــريـ ــس (ب ـ ـ ــاص،
الـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــك وغـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــار) ،ومـ ـ ـ ــاورو
بيزوتو وألبرتو باوليني (درامــز)،
ل ــوك ــا ن ــوب ـي ــس (ك ــاس ـي ــك غ ـي ـت ــار)،
وأن ـج ــا ه ــاردوت ــون ـي ــان (ت ـش ـي ـلــو)،
باإلضافة إلــى مــازن سبليني الذي
ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وال ـت ـس ـج ـي ــل
ألغنية .Siretsi Yars Daran
حفلة إيلني خاتشادوريان 20:30 :مساء
اليوم ـ ـ ( Station Beirutجسر الواطي)
ـ لالستعالم71/684218 :

فالش
■ ضمن جولته العاملية التي بدأها العام املاضي ،يحل
عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو ()1933
مع فرقته «سول ماكوسا» ،للمرة األولى في لبنان ،ضيفًا
على «ميوزكهول» (بيروت) عند التاسعة من مساء األحد
 19نيسان (أبريل) .الحفلة تشكل فرصة لالستماع إلى
موسيقى الفنان الثمانيني التي تمزج بني السول والفانك
والـجــاز واملوسيقى التقليدية الكاميرونية .وهــي األنغام
نفسها الـتــي عــزفـهــا خ ــال رحـلـتــه الـتــي انـطـلـقــت عامليًا
بأغنيته املنفردة «سول ماكوسا»عام  .1972لالستعالم:
01/999666
■ دع ــا «الـ ـن ــادي ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي» إل ــى ح ـض ــور لـقــاء
«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط» مع
األكاديمي نزار عبد القادر عند السادسة من مساء اليوم
فــي «قــاعــة ال ـنــادي الثقافي الـعــربــي» (الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت).
لالستعالم01/354330 :
■ افتتح أمس املعرض الفردي للتشكيلية اللبنانية ريتا
النخل في «قصر األونيسكو» في بيروت ،ويستمر حتى
نهار الغد.

■ تحتضن غاليري  56th Art onمعرض T a i l o r - M
 a d eلدياال خضري ( ،)1979حتى  4أيار (مايو) .الفنانة
اللبنانية الشابة التي شاركت في «معرض الخريف» في
«متحف سرسق» ،تتركز أعمالها ولوحاتها على املفاهيم
واألفكار ،والناس والطبيعة وغيرها من الثيمات« .ليست
هناك أي قيود .جمالية الطريقة تكمن في عدم القدرة على
توقعها أو التنبؤ بها» ،لعل هذه الجملة هي التي تصف
معرضها الحالي .لالستعالم01/570333 :
■  undercoverهو عنوان معرض الفوتوغرافي والفنان
الفرنسي فرانك كريسنت الذي يفتتح األربعاء  22نيسان
(أب ــري ــل) ويـسـتـمــر حـتــى  29أي ــار (م ــاي ــو) فــي «غــالـيــري
تانيت» (مار مخايل ـ بيروت) .لالستعالم01/562812 :
■ بعدما قدما أمسية معًا قبل شهرين ،يحيي الشيخ
أح ـم ــد ح ــوي ـل ـي وزي ـ ـ ــاد س ـح ــاب أم ـس ـي ـتــن صــوف ـي ـتــن،
بالتعاون مع قسم «فنون اإلعــام في الجامعة اللبنانية
األميركية» عند الثامنة مــن مساء الجمعة  24والسبت
 ،25عـلــى «م ـســرح غلبنكيان» فــي  .LAUلــاسـتـعــام:
03/006329

■ أم ــس ،أعـلــن رئـيــس ال ــدورة الـ ـ  68مــن «مـهــرجــان كان
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي» ب ـيــار لــوس ـكــور ،واملـ ـن ــدوب الـعــام
للمهرجان تيري فريمو ،قائمة األف ــام الثمانية عشر
املشاركة في املسابقة الرسمية للمنافسة على «السعفة
الذهبية» هــذا العام .املهرجان الــذي ينطلق في  13أيار
(م ــاي ــو) يـفـتـتــح بـشــريــط  La Tête Hauteللمخرجة
ايمانويل بيركو ،ويستمر حتى  24أيار (مايو) املقبل.
على القائمة أربعة أفالم فرنسية هي Dheepan :لجاك
أودي ـ ــار ،و La Loi du Marchéلستيفان بــريــزيــه ،و
 Marguerite et Julienلفاليريا دونزيلي وMon Roi
ملايوين .ويتنافس  The Tale of Talesملاثيو غاروني،
و Carolلـتــود هــايـنــس Our Little Sister ،للياباني
هيروكازو كوريدا ،و  The Lobsterلليوناني يورغوس
النثيموس ،و Mia Madreلإليطالي نــانــي موريتي و
 Youthلباولو سورنتينو ،و The Assassinللتايواني
هاو سياو سني ،و  Lounder Than Bombsلجواكيم
تير ،و Son of Saulللمخرج الزلو نيميس وMountains
 May Departلجيا زانغكي ،و  Macbethلجاستني
كورزل .ومن أميركا يشارك  The Sea of Treesلغاس
فان سانت ،و Sicarioلدوني فيلنوف.
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ألكسندر بوليكيفيتش

«بلدي» ّ
ونص

روي ديب
رقــص ألكسندر بوليكيفيتش على خشبة «مترو
امل ــدي ـن ــة» رق ـصــا ب ـل ـ ّ
ـديــا ،وراف ـق ـت ــه فــرقــة موسيقية
ّ
وّغـنــاء حــي و«معلمة» فــي عرضه «بـلــدي يــا واد».
إنه الرقص البلدي ،ال «الشرقي» ،تلك التسمية التي
اعتمدها الغرب في وصف رقصنا البلدي نسبة إلى
موقعه منه .في «بلدي يا واد»ّ ،
قدم بوليكيفيتش
ّ
عرضًا موزعًا على لوحات عدة ترافقها موسيقى
ح ـ ّـي ــة ت ـن ـ ّـوع ــت ب ــن املــوس ـي ـقــى ال ـش ـع ـب ـيــة وبـعــض
ً
أغ ـن ـيــات جـ ــورج وس ـ ــوف ،وص ـ ــوال إل ــى أم كـلـثــوم.
ولـيــس مـصــادفــة أن يحيط بوليكيفيتش ،الــرجــل
نـفـســه ب ـعــازفــة الـطـبـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة إل ـيــانــا ع ــوض،
ّ
ّ
«البت كايداهم»
وشخصية
وبفرح قـ ّـدور (العود)،
ّ
امل ــراف ـق ــة ل ـل ــراق ــص ،لـيـنــه س ــح ــاب ،ورنـ ــن الـشـعــار
(غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء) .شـ ـقـ ـلـ ـب ــة
األنـ ـ ـم ـ ــاط ال ـج ـن ـ ّ
ـدري ــة
ً
على املسرح كان فعال
مـ ـقـ ـص ــودًا ،واحـ ـتـ ـف ـ ً
ـاء
بــالـتـنــوع داخ ــل عــالــم
الـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي
ومكوناته.
ل ـي ــس بــولـيـكـيـفـيـتــش
جـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى س ــاح ــة
ً
الرقص .تابعناه قبال
ف ــي «دوار ال ـش ـمــس»
ب ـ ـعـ ــروض «مـ ـح ــاول ــة
أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى» ()٢٠٠٩
و«ت ـ ـ ـجـ ـ ــوال» ()٢٠١١
و«إل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء» (.)٢٠١٣
م ــال ــت ت ـلــك ال ـع ــروض
نـحــو الـبـحــث عــن لغة
م ـع ــاص ــرة ف ــي حــركــة
ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي،
وق ـ ّـدم ــت ع ـلــى خشبة
م ـ ـس ـ ــرح ك ــاسـ ـيـ ـك ــي.
أمــا الـيــوم فيعود إلى
م ـ ـ ـسـ ـ ــرح ال ـ ـكـ ــابـ ــاريـ ــه
ل ـي ـق ـ ّـدم ال ـب ـل ــدي عـلــى
«أص ـ ـ ــول ـ ـ ــه» ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا
تـ ـح ـ ّـي ــة لـ ـكـ ـب ــاريـ ـه ــات
م ـص ــر ولـ ـبـ ـن ــان ال ـتــي
رقص
اح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ذل ـ ـ ـ ــك
بشغف
الــرقــص .هكذا ،افتتح
ّ
وبتقنية
الـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــع «الـ ـب ــت
ك ـ ـ ــاي ـ ـ ــداه ـ ـ ــم» ّ
وردي ـ ـ ـ ـ ــة
عالية على
«الـ ـبـ ـي ــت دا طـ ــاهـ ــر».
المسرح
وت ـ ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ــوحـ ـ ــات
ب ــولـ ـيـ ـكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـت ــش م ــع
رق ـ ـص ـ ــة ال ـ ـش ـ ـم ـ ـعـ ــدان
ورق ـ ـصـ ــة مـ ــع ال ـع ـصــا
ع ـل ــى أغ ـن ـي ــة م ــادون ــا
«ال ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوة»...
وج ـم ـي ـع ـهــا ب ـمــراف ـقــة
م ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى ح ـ ـ ـيـ ـ ــة.
باإلضافة إلــى املوسيقيات النساءّ ،
ضمت الفرقة
سماح أبي املنى (األكــورديــون) ،وناجي العريضي
(الـطـبـلــة) ،وعـلــي ال ـحــوت (ال ــدف وال ـ ــرق) ،وج ــورج
الشيخ (الـنــاي) ،فيما غاب عن ليلة االفتتاح قسرًا
امل ـغ ـن ــي أده ـ ــم أبـ ــي ف ـ ـ ــراج .وك ــان ــت ل ــرن ــن ال ـش ـعــار
إطــالــة مميزة ،إذ قـ ّـدمــت بعض األغــانــي الشعبية
ُ
بنفس لــم يخل مــن التطريب والتنغيم .والكتمال
اللوحات الراقصة (اإلضــاءة عالء ميناوي) ،اختار
بوليكيفيتش التعاون مع مصمم األزيــاء كريكور
جابوتيان ال ــذي رافـقــه فــي أعماله السابقة .وهنا
ق ـ ـ ّـدم أرب ـ ــع ب ـ ــدالت م ـس ـتــوحــاة م ــن ب ـ ــدالت الــرقــص
ّ
بتصور خاص بجابوتيان،
الكالسيكية ،لكن طبعًا
م ـض ـف ـيــا م ـق ــارب ــة م ـع ــاص ــرة ع ـل ــى بـ ـ ــدالت ال ــرق ــص
البلدي.
ّ
وبتقنية عالية على
رقــص بوليكيفيتش بشغف
املـســرحّ ،
مقدمًا عرضًا امتد ساعة ونصف ساعة.
نجح في أخذ الجمهور معه إلى حالة من البهجة
ً
وغناء ،خصوصًا
واالستمتاع ،فتفاعل معه صياحًا
ّ
ً
أن بوليكيفيتش يفسح دومــا مجاال لذلك التفاعل
العفوي مع الجمهور في الصالة ،وهذا هو إحدى
امل ـف ــردات األســاسـيــة لـلــرقــص الـبـلــدي .هـكــذا رقــص
ً
بلديًاّ ،
ألكسندر الرجل رقصًا ّ
مقدمًا عرضًا جميال
بـكــل تفاصيله .ربـمــا فــي الـتـجــارب املـقـبـلــة ،نشهد
مفردات جديدة في الرقص البلدي من صنع جسد
ٌ
تحرر نحتفي فيه
رجل وخصوصيات ذلك الجسد.
ّ
بالتنوع الخالق.
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