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ليبان جاز

المغنية البريطانية تنتظركم عند الواجهة البحرية لبيروت

 ALA.NIصوت الجاز والبلوز« ...برودواي ستايل»

بشير صفير
ّ
ع ـل ــى غـ ـ ــرار مل ـ ــة م ــن م ـغ ـن ـي ــات ال ـج ــاز
ُ َّ
والـبـلــوز الـصــاعــدات الـلــواتــي دعــاهــن
«ليبان جاز» لتقديم أمسية (تعريفية
بالنسبة إلــى الغالبية الساحقة من
الجمهور اللبناني) في «ميوزكهول»
(الــواج ـهــة الـبـحــريــة) ،يـتـجـ ّـدد املــوعــد
هــذه امل ـ ّـرة مــع املغنية اإلنكليزية آال.
ني ( .)ALA.NIتأتي الحفلة املرتقبة
مساء األربـعــاء بعد الرحلة الصادقة
َ
وامل ـت ــواض ـع ــة (س ـن ـع ــود إلـ ــى ه ــات ــن
َ
الصفتني بعد قليل) التي اصطحبتنا
فيها معها املغنية املغربية أم الغيث
بن الصحراوي (املعروفة بـ «أم») إلى
عوالم موسيقى الصحارى املغاربية
َّ
وج ـ ـ ّـوه ـ ــا الـ ـ ــدافـ ـ ــئ /ال ـ ـب ـ ــارد املـ ــولـ ــف
بأسلوب معاصر.
«أم» ك ــان ــت م ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ــزائ ــري ــن
الـقــائــل الــذيــن ال يـنـضــح حـضــورهــم
ع ـلــى امل ـس ــرح بـ ـ ّ
ـاالدعـ ــاء وال ـت ـع ـجــرف
ّ
أو أي ـ ـضـ ــا ب ـب ـع ــض الـ ـخـ ـب ــث امل ـب ــط ــن
ّ
ب ـ ـك ـ ــام م ـ ـ ــط ـ ـ ــاط ع ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ــال الـ ـبـ ـل ــد
امل ـض ـي ــف وع ـظ ـم ــة ش ـع ـب ــه .ربـ ـم ــا لــم
َ
ن ـحــظ ـ ـ ـ ت ـحــدي ـدًا ف ــي «ل ـي ـبــان ج ــاز» ـ ـ
بـفـنــان حـقـيـقــي (لـنــاحـيــة شخصيته
ون ـ ـف ـ ـس ـ ـي ـ ـتـ ـ ّـه ،ب ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ــن
مستواه الفني) مثل ّ
«أم» منذ زيــارة
عـ ــازف ال ـتــروم ـبــت اإلي ـطــالــي أنــريـكــو
رافـ ــا ،تـمــامــا بـعـكــس املـغـنـيــة وعــازفــة
ال ـغ ـي ـت ــار اآلت ـ ـيـ ــة مـ ــن ف ــرن ـس ــا (ح ـيــث
ت ـع ـيــش) ب ـعــد م ــال ــي (ح ـي ــث ول ـ ــدت)،
فــاتــومــاتــا ديـ ـ ــاوارا ال ـتــي زارت ـن ــا قبل
أسابيع قليلة .وهنا نعود فــورًا إلى
َ
َ
الـصـفــتــن امل ــذك ــورت ــن أعـ ــاه .اآلنـســة
َّ
ديــاوارا ،األفريقية املسلحة باعتراف
واح ـ ـت ـ ـضـ ــان امل ـس ـت ـع ـ ِـم ــر األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
صاحبة املساهمة شــديــدة التواضع
كمًا ونوعًاَ ،
في املوسيقى ّ
بدت كأنها
تعتقد نفسها إيــا فيتزجيرالد وقد
ع ــادت مــن امل ــوت لتقيم حفلة واحــدة
أخيرة ،وتنقل لنا آخــر أخبار لويس
آرمـسـتــروغ مــن اآلخ ــرة! قبل حفلتها
ال ــوحـ ـي ــدة ف ــي «مـ ـي ــوزكـ ـه ــول» (أم ـ ــام
بضعة عشرات) وليس في الـ «بيال»
ّ
(أم ـ ــام اآلالف) ،نــظ ـمــت «دار الـنـمــر»
ل ـقـ ً
ـاء مـعـهــا لـلـكــام عــن «تــرســانـتـهــا»

ال ـف ـن ـيــة امل ــؤل ـف ـًـة م ــن ب ـض ــع أغ ـن ـي ــات،
ّ
فــأتــت مـتــأبــطــة أس ـهــل آل ــة موسيقية
على اإلطالق (غيتار كهربائي) لتبث
عجرفتها على مجموعة من املثقفني
ومحبي املوسيقى .جلست تـ ّ
ّ
ـرد على
أس ـئ ـل ــة ال ـح ـض ــور م ــن ع ـل ــى عــرشـهــا
الـ ـفـ ـن ــي ،ب ــأسـ ـل ــوب ف ـي ــه ازدراء رغ ــم
سطحيته (وهكذا فعلت في حفلتها
«الـتــاريـخـيــة») ،ناهيكم عــن ّ األخـطــاء
النظرية املوسيقية التي تلفظت بها
ّ
بـثـقــة املـعـتـ ِقــد ب ــأن لـيــس بــن «ه ــؤالء
َ
َ
ال ـ َـج ـ َـه ــل ــة» الـ ـح ــاض ــري ــن م ـ ــن يـمـكـنــه
ْ
ِّ
أن ي ـح ــاس ــب .ي ــوم ـه ــا ،س ــأل ـن ــا مـنــظــم
ّ
زيارتها إلى لبنان ،كريم غطاس ،عن
سبب هــذا السلوك غير الــائــق ،فــردَّ:
ّ
«لــم تنم جـيـدًا»! أضــف إلــى ذلــك أن ــه ـ ـ

على سيرة األخطاء ـ ورد في اإلعالن
ّ
عن حفلة ديــاوارا آنــذاك ،أن موسيقى
فيلم «تمبكتو» (للمخرج املوريتاني
ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن س ـي ـس ــاك ــو) ال ـح ــائ ــزة
أوس ـكــارًا عــن فئتها (مــوسـيـقــى فيلم
أصلية) ،تحمل توقيعها ،وهــذا غير
صحيح .لكن الـفـتــاة العابسة َ
لعبت
جيدًا دور «املــؤلــف املوسيقي» ،علمًا
أن ـنــا أش ــرن ــا ف ــي امل ـقــالــة ال ـتــي سبقت
حفلتها إلــى واضــع موسيقى الفيلم
املــوريـتــانــي امل ــذك ــور ،وه ــو التونسي
الشاب أمني بوحافة.
ّ
نتعرف
بــالـعــودة إلــى  ALA.NIالـتــي
إل ـي ـه ــا ع ــن قـ ــرب ف ــي ل ـق ــاء م ـع ـهــا فــي
«دار الـنـمــر» (مـســاء الـيــوم الـثــاثــاء)،
ثــم إلــى أدائـهــا فــي األمسية الوحيدة

ـول» (مـ ّســاء
ال ـتــي تـقــدمـهــا «م ـيــوزك ـهـ ً
غ ـ ٍـد األربـ ـع ــاء) ،يـجــب ب ــداي ــة الـتــوقــف
عـ ـن ــد الـ ـلـ ـق ــب امل ـ ــرف ـ ــق بـ ـ ــاإلعـ ـ ــان عــن
ح ـف ـل ـت ـه ــا وهـ ـ ــو م ـ ــأخ ـ ــوذ م ـ ــن م ـقــالــة
فـ ــي الـ ـ ـ ـ «غـ ـ ـ ــارديـ ـ ـ ــان» ،وقـ ـ ــد ت ـنــاق ـل ـتــه

تعتمد تركيبات مختلفة
لمرافقتها الموسيقية
الــوســائــل اإلعــامـيــة املحلية مــن دون
ُ َ
«منزل» من
تدقيق… على اعتبار أنه
سـلـطــة عــالـيــة جـ ـدًا .سـ ّـمــاهــا زمــاؤنــا
اللندنيون «بيلي هوليداي الجديدة».
م ـ ـ ــاذا؟ هـ ــذا م ـم ـك ــن ،ألن الـ ـت ــاري ــخ قــد

يفاجئنا فــي أي لحظة ب ـ «هــولـيــداي
جــديــدة» ورب ـمــا بــأحـســن مـنـهــا .لكن،
ب ـكــل ب ـس ــاط ــة ،هـ ــذا ل ــم ي ـح ـصــل بـعــد،
ِّ
ّ
«غاردياني» مضلل
بالتالي اللقب الـ
ويـ ـن ـ ّـم إمـ ــا ع ــن دعـ ــم م ـب ــال ــغ ،إمـ ــا عن
جهل بـصــوت بيلي هــولـيــداي (وهــذا
مستبعد) .فصوت السمراء الصاعدة
جميل ،نعم ،وأصيل لناحية ارتباط
نبرته بــالـجــاز والـبـلــوز وال ـب ــرودواي
س ـتــايــل ،بــالـتــأكـًيــد ،لـكـنــه… مـحــدود
الـطــاقــات (نـسـبــة إلــى مغنيات الجاز
ال البوب) .هي مغنية كــورس سابقًا.
ّ
ردت خـ ـل ــف مـ ـ ـ ــاري ج ـ ـ ــاي بـ ــايـ ــدج،
ّ
وأن ـ ــدري ـ ــا ب ــوت ـش ـي ــل ــي ،وك ــذل ــك فــرقــة
ال ـ ــروك ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـش ـه ـيــرة .Blur
مسيرتها املنفردة ليست قديمة وال
ّ
غـنـيــة ك ـمــا .اسـتـقــلــت بتجربتها عــام
 2015حني أصــدرت في فصل الربيع
من تلك السنة ألبومًا قصيرًا ( EPمن
ثالث أغنيات) ،أتبعته بثالث مماثلة
ف ــي ال ـف ـصــول األخـ ــرى عـلــى ال ـتــوالــي،
ل ـت ـج ـم ــع الح ـ ـقـ ــا أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـف ـص ــول
األرب ـ ـعـ ــة ف ــي ألـ ـب ــوم ّأول ع ـ ــام 2016
ً
ـوان  ،You and Iحـ ــوى أع ـم ــاال
ب ـع ـن ـ ً
خ ــاص ــة ج ــدي ــدة وك ــاس ـي ـك ـي ــات .مــن
جهة ثــانـيــة ،تعتمد آال.ن ــي تركيبات
م ـخ ـت ـل ـفــة ملــراف ـق ـت ـهــا امل ــوس ـي ـق ـي ــة ،إذ
ُ
تختصر غالبًا بآلة واحدة (غيتار أو
بيانو أو كونترباص) ،ما يجعل الجو
الـهــادئ طاغيًا على العمل بالعموم،
ً
أو تـتـ ّ
ـوســع إلــى عــدد يبقى قليال من
اآلالت (اث ـن ـت ــان أو ثـ ــاث ،بــاإلضــافــة
أحيانًا إلى خلفية صوتية).
ال يساوي هذا الكالم عملية االستماع
ّ
ّ
للتعرف إلــى فــن آال.
إلــى موسيقاها،
ني .وال تساوي مشاهدة فيديوهاتها
ّ
للتعرف إلى
قـ ّـوة اللقاء املباشر بها،
ّ
شخصيتها ،عـنــدمــا تغني (غـ ـدًا في
«مـ ـي ــوزكـ ـه ــول») أو ع ـن ــدم ــا ت ـنــاقــش
(الليلة في «دار النمر»).
* «احـكـيـنــي مــوسـيـقــى» :ل ـقــاء م ــع آال.ن ــي
ب ـ ـ ــإدارة ك ــري ــم غ ـط ــاس وب ـي ــار أبـ ــي صعب
ـ ـ ـ س 19:00:م ـس ــاء الـ ـي ــوم ـ «دار ال ـن ـمــر»
(كليمنصو) ـ لالستعالم367013/01 :
* ح ـف ـل ــة غـ ـ ـ ـدًا األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء :س 21:00:ـ ـ ـ
«ميوزكهول» (الواجهة البحرية)

رقص

دانيا حمود ليس لبنت اإلنسان أين تسند جسدها
روان عز الدين
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت دان ـ ـي ـ ــا ح ـ ـمـ ــود أول مــن
أمـ ـ ــس ع ــرضـ ـه ــا ال ـ ــراق ـ ــص ال ـج ــدي ــد
«استراحة على منحدر» ( 40د) في
ق ـبــو «كـنـيـســة م ــار ي ــوس ــف» (مــونــو
ـ ـ ـ بـ ـي ــروت) .ي ــائ ــم ال ـف ـض ــاء ال ـضـ ّـيــق
والصغير ،شـ ّـح الـحــركــة ،أو الحركة
ّ
املصممة والراقصة اللبنانية.
جسم
أم ـ ـ ـ ــام إضـ ـ ـ ـ ــاء ة خـ ــاف ـ ـتـ ــة ،ومـ ـس ــاح ــة
خالية مــن ّ
أي عنصر سينوغرافي،
ّ
ـت ح ـم ــود رق ـص ـت ـهــا الـضـئـيـلــة
ق ــدم ـ ّ
واملـ ـك ــثـ ـف ــة .ت ـس ـت ـل ـقــي ع ـل ــى األرض.
ّ
ت ـت ـقــلــب ب ـمــا ي ـش ـبــه ال ـت ـم ـل ـمــل .تــرفــع
ي ــدي ـه ــا وق ــدم ـي ـه ــا ب ـث ـق ــل .ب ـح ـضــور
ّ
الفـ ـ ــت ل ـت ـع ــاب ـي ــر الـ ــوجـ ــه (تـ ـع ــززه ــا
ّ
تحدق حمود
خلفيتها املسرحية)،
بـ ــال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـصـ ـب ــح أحـ ــد
ّ
املحركة للعمل ،بشكل أو
العناصر
بآخر ،كاملوسيقى املباشرة لشريف
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ال ـ ـ ـ ــذي راف ـ ـق ـ ـهـ ــا طـ ـ ــوال
العرض (غيتار كهربائي ومؤثرات
الكترونية) .تمحي املسافة الفاصلة
بني جسد الراقصة والجمهور الذي

ي ـص ـب ــح وج ـ ـ ـ ــوده رم ـ ــزي ـ ــة ل ـل ـف ـضــاء
ّ
يتخبط الجسد به
الـخــارجــي ال ــذي
طوال العرض.
عـمـلـهــا ال ـجــديــد م ـش ـ ّـرع عـلــى عــرض
ّ
«مـ ـ ـح ـ ــل ـ ــي» ( )2013وبـ ـ ـح ـ ــث حـ ــول
ال ـج ـســد وت ـج ـل ـيــاتــه .ف ــي «اس ـتــراحــة
عـلــى م ـن ـحــدر» ،تـتـبــع بـحــث الجسد
املستحيل عــن الــراحــة واالسـتـكــانــة،
وس ـ ـ ــط صـ ـخ ــب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة س ـي ــاس ـي ــا
والضغط االجتماعي الخارجي في
ّ
املطلق ،والهواجس الداخلية .تقلص
ح ـ ّـم ــود ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة كــوري ـغــراف ـيــا
ـره ـقــة هــي فعل
إل ــى حــركــة واحـ ــدة مـ ِ
النهوض وما يسبقه ،بما يحمله من
دالالت تالمس االنخراط االجتماعي
املـ ـت ـ ّ
ـردد أب ـ ـدًا ،ف ــي بـحــث الـجـســد عن
وجود له.
ال ـق ـســم ّ
األول واألكـ ـب ــر م ــن ال ـعــرض
ي ــرتـ ـك ــز إلـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـت ـخ ـب ـط ــات بــن
الجسد ورغبته باللحاق بالخارج،
وتوقه ،في الوقت نفسه ،إلــى األمــان
اآلت ـ ـ ــي مـ ــن االنـ ـشـ ـق ــاق عـ ــن امل ـح ـي ــط.
الكوريغرافيا خاضعة لبحث ّ
حمود
ّ
ع ــن وجـ ــود لـجـســدهــا ك ـك ـيــان م ــادي

ومـ ـلّـ ـم ــوس .اخ ـ ـتـ ــارت ف ـع ــل ال ـت ـم ـ ّـدد
بتقشفه وانـغــاقــه ،ملـســاء لــة الجسد
وحـ ـض ــوره بــامل ـط ـلــق .ال ـج ـســد مـ ـ ّ
ـادة

دانيا حمود
وشريف
صحناوي في
عرض «استراحة
على منحدر»
(طوني عليا)

ص ــامـ ـت ــة وراك ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،تـ ـ ـ ـ ــوازي ال ـ ـنـ ــوم،
والالحركة ،لكنه ،رغم ذلــك ،ال ينجو
من تلك األصــوات امللحة والضاغطة

(ض ـ ــرب ـ ــات ش ــري ــف ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي) .ال
هدنة ّ
تامة أو هدوء في العرض .رغم
ّ
وضعية االستلقاء والوتيرة املتمهلة
ل ـل ـحــركــة ،ي ـص ـطــدم ال ـج ـســد بنفسه،
واليدين ...تلك
وبأعضائه ،بالقدمني ّ
التي تزيد انكماشه .يتكثف حضور
الـجـســد وحــرك ـتــه .تـتـغـ ّـيــر مــواضـعــه
ب ـب ــطء ش ــدي ــد ،ب ـمــا ي ـش ـبــه ال ـض ـجــر،
لكن ليس خارج نطاق األرض .تثقل
حمود فعل النهوض بمعان فلسفية
أشـ ـ ـم ـ ــل ،ف ـي ـص ـب ــح ه ـ ــو الـ ـقـ ـي ــام ــة أو
الــوالدة من منظور أنثوي .أن يكون
ال ـج ـســد أو ال يـ ـك ــون ،ض ـمــن ح ــدود
ّ
رغـبـتــه ،املتطلبة ج ـدًا ،فــي النهوض
أو ع ــدم ـه ــا .ت ـلـ ّـبــي حـ ـم ــود ،م ـتــأخــرة
ّ
يضيق عليها
هــذا الـنــداء ،الــذي كــان
طوال فترة العرض .اآلن وإذ ينتصب
الـجـســد ،بعد ال ـت ـ ّـواءات كـثـيــرة ،فإنه
ّ
يواجه
ال يتخلى عن تعثره .الجسد
ّ
ّ
ّ
امل ـح ـيــط بـ ـت ــردد ّأك ـب ــر ربـ ـم ــا .تـتـعــثــر
ح ــوض،
ال ـح ــرك ــة ف ــي ت ـنــق ـل ـهــا م ــن ال ـ ّ
فالفخذ فالركبة فالقدم ،تتعثر قبل
أن ّتـنــزلــق بـمــا يشبه االرت ـج ــاج إلــى
حافة الرقص اآللي.

