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تشاينا موزس في بيروت ...رحلة إلى عالم الكبار
بشير صفير
إذا ّ
جردنا الحفالت املوسيقية التي يحييها أجانب في لبنان بني منتصف
ّ
ّ
التسعينيات واليوم ،نالحظ أن عددًا كبيرًا منهم يكرر الزيارة ،لثالثة أسباب
ّ
أساسية ،بما أننا لسنا من البلدان «الكبيرة» التي يمر عليها الفنانون بشكل
منهجي في كل جولة يقومون بها (مثل فرنسا ،بريطانيا ،أملانيا…) .السبب
ّ
األول يتعلق بالعالقة التي تنشأ بــن املنظمني والضيف على أثــر الــزيــارة
َ
ّ
األولــى ،ما ّيسهل عملية تنظيم حفلة ثانية إن توفرت النية لــدى الطرفني.
ّ
املشوهة التي يرسمها اإلعالم الغربي عن الوضع
الثاني ،يتعلق بالصورة
ّ ّ
ّ
ّ
األمني في لبنان .صحيح أنه هش ،لكن املجتمع الغربي يعتقد أننا منكوبون.
لــذا ،عندما «يـجــازف» فنان بسفرة أولــى ،يــرى ّأن تكرارها ممكن ،ويكفي
أن يسبق الخطوة تطمني صــادق من طــرف لبناني .أمــا السبب الثالث ،فله
عالقة بالجمهور .معظم الفنانني يتكلمون الفرنسية و/أو اإلنكليزية ،ونحن
نتباهى بتعدد لغاتنا ،وهذا يريح الضيف ،باألخص إن كان من النوع الذي
ّ
يحب التفاعل مع الحضور.
ّ
مــن جهتنا ،لدينا استراتيجية لتناول الفنانني الــذيــن يـكــررون زيــاراتـهــم.
الــزيــارة األول ــى تستحق إض ــاءة خــاصــة .الـثــانـيــة ،ال… إال فــي حــال َكانت
َ
استثنائية لناحية شكل العرض واختالفه عن سابقه أو في حال ف َصل بني
َ
الزيارتني فارق زمني كبير ،وهذا يشترط (بالنسبة إلى اإلضاءة الثانية) أن
ّ
يكون الفنان من الذين نتحمس للترويج لتجربتهم .بينما اإلضــاءة األولى
تكون ترحيبية بالضيف وتعريفية للجمهور ،حتى لو انعدمت حماستنا
تجاه بعض التيارات.
إحدى أكثر الجهات التي تكرر دعوة فنانني هي «ليبان جاز» .قد ال ّ
نطبق
القاعدة اآلنفة عليه ،ولكن ليس من دون امتعاض أحيانًا .فبعض الفنانني
ممن يــدعــوهــم املـهــرجــان ال يستحقون حتى تغطية أول ــى ،فكيف بثانية
وثالثة… وبيت القصيد ،هناّ ،أن ذلك ال ينطبق أبدًا على املغنية األميركية
ـ الفرنسية تشاينا موزس ( 1978ـ الصورة) التي تعود عن طريق «ليبان
جاز» إلى بيروت ،بعد سنوات ّ
عدة من زيارة أولى (حزيران /يونيو )2011
أتت ضمن جولة ألبومها الجميل  .This One is for Dinahفهذه الفنانة
تستحق اإلضــاءة ،في كل مــرة ،على تجربتها عمومًا (اتجاهها ،أنماطها،
تــاريـخـهــا…) كـمــا عـلــى عـنــاصــر ه ــذه الـتـجــربــة مــن ص ــوت وأداء ومــرافـقــة
موسيقية وأفكار جديدة في مجال الغناء األسود.
تشاينا موزس هي ابنة املغنية املخضرمة دي دي بريدجووتر .تأخرت في
دخول عالم الغناء ،وتأخرت أكثر في تحديد وجهتها الفنية النهائية .برزت
ً
بداية كوجه من وجوه الشاشة الصغيرة ،إذ عملت ُ
كم ِع ّدة برامج في محطة
( MTVاألجنبية) ،قبل أن تنتقل إلــى غناء الهيب ـ هــوب والــروك وتصدر
بعض التسجيالت .بعد هــذه التجربة ،خلعت تشينا ثوبها الفني ّ
األول
ولبست عباءة الجاز والبلوز ،فأصدرت ألبومًا في هذا السياق مطلع عام
 2009وكان بمثابة تحية للمأسوف على شبابها ،األسطورة َدينا واشنطن
( 1924ـ ـ  .)1963إنــه  This One is for Dinahالــذي حــوى مجموعة من

ّ َ
َ
خاصتني
العناوين التي اشتهرت بها الديفا الراحلة ،باإلضافة إلى أغنيتني
َ
واضـحــتــي الـهــدف :تدعيم التحية؛ حملت األول ــى عـنــوان Dinah’s Blues
والثانية  .Gardenias For Dinahباملناسبة ،ال يبدو هذا األلبوم تحية عابرة
للمغنية الراحلة ،إذ َّ
تكرر حضورها ،ولو جزئيًا ،في أعمال تشاينا الالحقة.
ّ
هذا العشق يشبه عشق أمها إليل فيتزجيرالد ،مع فارق أن قدرات صوت
ّ
بريدجووتر تسمح لها بإحياء إرث إيــا ،الــذي يقوم بشكل أساسي على
ّ
ّ
االرتجال الصوتي ( .)scattingلكن ذلك ال يلغي حقيقة أن تشاينا ال تتعدى
على الكار ،وال على كالسيكيات الديفا التي تعشقها .فهي مغنية تحسن
ِّ
واملعبر واللعوب ،وتعطي الكالسيكيات حقها ،باإلضافة
األداء الحساس
إلى العمل على توليف يليق بأعمال خالدة ،وهذا ما تواله في األلبوم املذكور
عازف البيانو الفرنسي املحترم وصاحب الذائقة الرفيعة رافييل لومونييه.
عام ً 2012أصدرت تشينا ـ أيضًا مع لومونييه ـ ألبوم  .Crazy Bluesإنها
أيضًا تحية إلــى املــاضــي ،لكن اتسعت مروحتها ألكثر من رمـ ٍـز من كبار
املغنيني في مجال البلوز والسول (نينا سيمون ،بيغي لي ،مامي سميث،
َديـ ـن ــا واش ـن ـط ــن ،م ـ ــادي ووت ـ ـ ــرز ،دون ــا

صامر…) ،إذ شمل استعادة ألغنيات،
ِ
إما باألساس لهؤالء أو اشتهروا بأدائها.
م ـن ــذ ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،ف ــاج ــأت م ــوزس
ً
الجمهور بألبوم مختلف ّ
كليًا ،شكال
ً
ّ
ومضمونًا ،إذ أتــى أوال شــديــد الـتـنــوع،
باشتماله على الـجــاز وال ـبــاالد (الـجــاز
الـ ـه ــادئ) ،والـ ـ ـ «آر أن ــد ب ــي» (األص ـل ــي،
إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ،بـ ـخ ــاف ال ـحــديــث
االستهالكي) ،والسول ،والفانك ،والبوب
الـهــادئ ،والـســول ـ ـ بــوب .ثانيًا ،كــل هذا
يستعن بــإرث املــاضــي ،إذ حــوى األلـبــوم الـجــديــد ،الــذي
التنويع النمطي لــم
ِ
حمل عنوان  ،Nightintalesباقة من األغنيات الخاصة الجديدة .أما التوزيع،
فاختلف بــاخـتــاف النمط بــن أغنية وأخ ــرى ،لكنه حــافــظ على مستوى
مرموق في كل الحاالت ،انطالقًا من األساس (بيانو /كونترباص /درامز)
ً
وصوال إلى اإلضافات (نحاسيات ونادرًا وتريات) .االختالف الثالث ،طال
الفرقة املوسيقية أو العنصر األساسي فيها ،أي رفاييل لومينييه ،إذ عملت
تشيانا في هذا األلبوم مع فرقة جديدة تضم لوك سميث (بيانو) ،ونيفيل
مالكولم (كونترباص) ،وجيروم براون (درامز) .كما في أمسيتها األولى في
ُ
بيروت ،كذلك غدًا الثالثاء ،قد تقتصر املرافقة على الثالثي املذكور… أما
حضور الحد األدنى من النحاسيات فسيكون مرحبًا به وسيعطي األمسية
بعدًا ضروريًا ملتعة أكبر ،باألخص في بعض أغنيات األلبوم الجديد.
حـفـلــة تـشــايـنــا مـ ــوزس :غ ـدًا ال ـثــاثــاء ـ ـ الـســاعــة الـتــاسـعــة م ـسـ ً
ـاء ـ
«ميوزيكهول» (ستاركو ـ وسط بيروت) .لالستعالم01/361236 :
أو 01/999666

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ٌ ُ
آ ِلـهة أخرى...

ُ
ُ
َ
شؤون كوكبي،
اآللهة ،اآللهة التي ترعى
َ َ
َ
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ُ
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حن
تنتقم ،وال ت
ظلم ،وال تقسو ،وال
ُ ُ
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على
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أسرار الضمائر.
التسلية وقراء ِة
ِ
ٌ
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ُ
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إنها فقط ،ألنها عادلة وم ِحبة وم ِ
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ً
ُ
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قائمة الحياة،
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درجة
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ّ
الخونة ،والنهابني ،والقتل ِة ،والـخداعني،
على
ِ
ِّ
ُ
اآلالم والكوارث.
وم َسـببي الخوف،
ِ
وصانعي ِ
أنصحكم بالصال ِة َّ
ُ
وم
والص
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ِ
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ّ َِ
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الرشوة ،وال تطيق الرشاة)...
ٌ ِّ ٌ
ُ
نصيحتي الوحيدة (هي نصيحة هينة على
ّ
كل حال):
عقالء!
كونوا
ِ
احترموا الحياة!
َِ َ
َّ
َ
أحد أو شيء!
إيالم
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بوا
ـب
ـس
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َ ِ ٍ
ّ
َ
تعرفون)
ذاك ألن آلهتي (آلهة
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َ
ُ
سام ُح على األذى ،وال تـتـهاون في ما
ال ت ِ
َي ُّ
خص العدالة.
َ ِّ
وهي ،قبل كل شيء،
َ
َ ُ
قترف خطيئة الغفران.
ال تنسى ،وال ت ِ
2017/3/8

من سوريا إلى الباشورة« ...العبور» إلى «شط األمان»

«الحركة الثقافية»
تحتفي بأنطوان الدويهي
تدعو «الحركة الثقافية ـ
أنطلياس» ،غدًا الثالثاء إلى
حضور طاولة مستديرة
في ّ
مقرها تضم باحثني في
مجاالت الفلسفة واالجتماع،
يتحاورون حول رواية «آخر
األراضي» ( 2017ـ الدار العربية
للعلوم ناشرون) ألنطوان
الدويهي (الصورة) .يشارك في
هذا اللقاء كل من :األمني العام
ّ
الثقافية» أنطوان
لـ«الحركة
سيف ،وملحم شاوول ،ومحمود
حيدر ،على أن يديره فرنسوا
ِّ
ّ
قزي .يذكر أن الرواية وصلت
إلى القائمة الطويلة لـ «الجائزة
للرواية العربية /بوكر»
العاملية
ّ
للروايات املرشحة للدورة 11
لعام  ،2018فيما يأتي هذا
النشاط قبل يوم واحد من إعالن
القائمة القصيرة.
غدًا الثالثاء ـ  18:30ـ ّ
مقر «الحركة
الثقافية» (دير مار الياس ـ أنطلياس).
لالستعالم04/404510 :

ّ
الرفاق كرمواّ ...
الشهيد حسين مروة
بدعوة من ُ الحزب الشيوعي
اللبناني ،ق ّدمت تحية رمزية
عشية الذكرى الـ  31الستشهاد
املناضل حسني ّ
مروة (1910
ـ  /1987الصورة) في املركز
الرئيسي للحزب في الوتوات
(بيروت) .افتتح اللقاء بكلمة
ألقاها سكرتير هيئة قيادة
بيروت الكبرى ،خليل سليم،
الذي أدار الجلسة واستهلها
بالوقوف تصفيقًا تحية لشهداء
ّ
ومروة .بدوره ،ألقى الخبير
الفكر
ّ
االقتصادي ألكسندر عمار
مداخلة بعنوان «في راهنية
شهادة حسني مروة» ،تلتها
كلمة «هناء» ابنة الشهيد ،ألقتها
باسمها حفيدته رانية ّ
مروة التي
ألقت كلمة باسمها أيضًا .واختتم
مقتضبة لسمير
اللقاء بكلمة
ّ
سكيني ،قبل أن تتسلم عائلة
ّ
مروة درعًا تكريمية وصورة له
تحمل عبارته الشهيرة« :موت ّ
الشيوعي موت آخر /إنـه
الشهيد
ّ
ليس موتًا ،إنـه موت املوت».

بالتعاون مع «مركز األمم املتحدة
ّ
جمعية
لإلعالم» في بيروت ،تعرض
«السبيل» ،اليوم االثنني الفيلم الوثائقي
( The Crossingالعبور ـ  2015ـ  55د)
ّ
واملصور الصحافي جورج
للمخرج
كوريان الذي يتخذ من اسطنبول
مقرًا له ،يليه حوار مع خالد ّ
ّ
كبارة،
مسؤول العالقات العامة في شمال
ّ
«املفوضية السامية لألمم
لبنان في
املتحدة لشؤون الالجئني» .بخالف
الصورة التي كانت تظهرها وسائل
اإلعالم التقليدية آنذاك ،يؤكد كوريان
في عدد من التصريحات اإلعالمية
ّ
أن شريطه يتتبع عددًا من السوريني
ّ
الحرب عبر
الذي قرروا الهرب من نيران
ّ
البحرّ ،
مقدمًا «صورة ّ
مهمة ومعقدة
من الشريط

عن العقبات (خصوصًا الشخصية
والنفسية) التي تواجه هؤالء بعد
العثور على مكان يستقبلهم ...أي
عندما تبدأ معاناة من نوع آخر».
باختصار ،يرينا  The Crossingإلى
أي مدى «يمكن للبشر أن يصلوا بحثًا
عن األمان وتأمني مصائرهم» .علمًا
ّ
بأن هذا العرض يأتي ضمن األنشطة
ّ
الدورية التي تنظمها «السبيل»
بالشراكة مع «بلدية بيروت» و«نادي
كل الناس».
عرض فيلم  :The Crossingاليوم ـ الساعة
مساء ـ «املكتبة العامة ّ
ً
لبلدية
السابعة
بيروت» (بناية الدفاع املدني ـ الباشورة ـ
الطابق الثالث» .لالستعالم01/667010 :

«نور» في :LAU
نقاش زواج القاصرات
يدعو «مكتب عالقات الخريجني»
و«معهد الدراسات النسائية في
العالم العربي» في «الجامعة
اللبنانية األميركية» ،يوم اإلثنني
املقبل إلى حضور عرض فيلم
«نور» (  2017ـ  91د) في قاعة
«إروين» في حرم الجامعة
البيروتي ،يليه حوار مع املخرج
خليل زعرور .في الشريط الذي
يقارب زواج القاصراتّ ،
تجسد
فانيسا أيوب (الصورة) دور
«نور» الفتاة البالغة  15عامًا
التي تجبر على الزواج من
«موريس» .العمل من كتابة
زعرور أيضًا بالتعاون مع إليسا
أيوب ،أما الئحة أبطاله فتضم
أيضًا :جوليا قصار ،وعايدة
صبرا ،وإيفون معلوف ،ونبال
عرقجي ،وغيرهن.
اإلثنني  26شباط (فبراير) الحالي ـ
 18:00ـ قاعة «إروين» ( حرم LAU
في قريطم ـ بيروت) .لالستعالم:
ّ 01/786456
(مقسم)1136 :

