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موسيقى

«جولة الثورة» وصلت إلى «ميوزكهول»

تبقى من األسطورة
بوب مارلي… ما ّ

مساء اإلثننيّ ،
تحط في بيروت الفرقة
العريقة التي أعاد احياءها عازف الباص آستون
باريت ،بعدما أطلقت الريغي في ستينيات التمردّ
واالحتجاج والغليان .شيء من جمايكا في ضيافة
ميشال ألفتريادس و«ليبان جاز»
بشير صفير

وال�ت��اري�خ�ي��ة رواة ك�ث�ي��ري��ن» .وش��دد
ال� �ك ��ات ��ب ال � �س ��ودان ��ي ط� � ��ارق ال �ط �ي��ب
ّ
ّ
ع�ل��ى أن ال �ق��ول ب ��أن «م �ح �ف��وظ ليس
روائ�ي��ًا عظيمًا» يلوي عنق الحقيقة
وم�ت�خ��م ب��إج�ح��اف م�ب��ال��غ ف�ي��ه لقامة
بحجم محفوظ .فيما تساءل الكاتب
الجزائري بشير مفتي« :ماذا سيقدم
رأي الجيوسي أو ي��ؤخ��ر ،ومحفوظ
دخل ذاك��رة املاليني من القراء العرب
واألجانب؟ ال شيء» .ويتابع صاحب
ً
«ع��رب��ة ال �ن��ار» ق��ائ�ل�ا« :ع �ن��دن��ا ،يقول
ّ
رش �ي��د ب��وج��درة إن ن�ج�ي��ب محفوظ
كاتب كالسيكي ،لكن أي��ن العيب في
أن يكون الكاتب كالسيكيًا؟ بالعكس،
ف��ال �ك�ل�اس �ي �ك �ي��ات ق ��دم ��ت ل �ن��ا أج �م��ل
ال �ن �م ��اذج ال ��روائ� �ي ��ة .وال� �ي ��وم تشهد
الرواية عودة قوية إلى الكالسيكية.
أعتبره كالمًا فارغًا من أي قيمة وال
ي�ح�م��ل إض��اف��ة وال ي�ح�ت��اج ح�ت��ى أن
نناقشه».

تقوم  The Wailersحاليًا بجولة
ع��امل�ي��ة ت�ح��ت ع �ن��وان Revolution
( 2012 Tourجولة الثورة ،)2012
وت�ح��ط ف��ي ب�ي��روت م�س��اء االثنني
امل�ق�ب��ل ب��دع��وة م��ن «ل�ي�ب��ان ج��از».
ت �ع��ود ب ��داي ��ات ه� ��ذه ال �ف��رق��ة إل��ى
ال� �ن� �ص ��ف األول م � ��ن س �ت �ي �ن �ي��ات
ال �ق��رن امل��اض��ي .ات �خ��ذت اس��م The
 Wailersب �ع��د س� �ن ��وات ،وض�م��ت
ث�ل�اث��ي ال��ري �غ��ي ال �ت��اري �خ��ي ب��وب
مارلي وباني وايلر وبيتر توش،
باإلضافة إل��ى آخ��ري��ن ،من بينهم
ع � � ��ازف ال � �ب� ��اص آس � �ت� ��ون ب ��اري ��ت
( )1946الذي يقود الفرقة بشكلها
الحالي.
بعد سنوات عدة على تأسيسها،
غادرها وايلر وتوش ،فتابع بوب
م��ارل��ي م�س�ي��رت��ه ت�ح��ت اس ��م Bob
 Marley and The Wailersحتى
رحيله في عام  .1981أما زمياله،
ٌ
فقد ذه�ب��ا ك��ل ف��ي طريقه ،قبل أن
ّ
يحاول وايلر لم شمل الفرقة ،لكنه
قتل
ف�ش��ل ف��ي إق �ن��اع ت ��وش ال ��ذي ِ
بعد ذلك بقليل (.)1987
إذًا َم � � � � � � � � ��ن س� � �ي� � �س� � �ت� � �ض� � �ي� � �ف � ��ه
ال� �ـ«م� �ي ��وزك� �ه ��ول» م �س ��اء االث �ن�ي�ن
ه� ��و ع � � ��ازف ال � �ب� ��اص ف� ��ي ال �ف��رق��ة
ّ
األم ،باإلضافة إل��ى املغني األب��رز
ف� ��ي ال ��ري� �غ ��ي ال �ج �م��اي �ك��ي ال �ي ��وم
كولنت ( ،)Koolantومجموعة من
املوسيقيني .أم��ا امللصق الخاص
ب��ال �ح �ف �ل��ة امل ��رت� �ق �ب ��ة ،ف �ت �ت� ّ
�وس �ط��ه
صورة بوب مارلي ( 1945ــــ .)1981
ال ش � ��يء ي �ث �ي��ر االس � �ت � �غ� ��راب ف��ي
ذل��ك .من هنا ،السؤال األه��م الذي
سنحاول اإلجابة عنه للمناسبة
هو :ملاذا يتمتع بوب مارلي بهذه
الشهرة العاملية الكبيرة في عالم
ال ��ري � �غ ��ي؟ ال� � �ج � ��واب ب� �س� �ي ��طّ :ف��ي
أواخ��ر الستينيات ،أرس��ى املغني
الجمايكي ال��راح��ل وفرقته نمطًا
م��وس�ي�ق�ي��ًا /غ�ن��ائ�ي��ًا ف��ري �دًا تحت
اسم الـ«ريغي».
إح � � ��دى خ� �ص ��ائ ��ص ه� � ��ذا ال� �ل ��ون
الغنائي أن��ه غير قابل للتطوير.
ال ��ري� �غ ��ي ـ �ـ �ـ �ـ م ��ن ح �ي��ث ت��رك�ي�ب�ت��ه
امل��وس �ي �ق �ي��ة ال �ع �ض��وي��ة ـ �ـ �ـ �ـ ي�م�ك��ن
ت � �م � �ي � �ي� ��زه م � � ��ن خ � �ل� ��ال ع� �ن ��اص ��ر

م �ح� ّ�ددة ،واض�ح��ة وبسيطة .ل��ذا،
أي تعديل فيها يؤدي إلى انهيار
ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��وم ع �ل�ي �ه��ا
ّ
يتعرف
النغمة وتجعل املستمع
إل ��ى ال��ري �غ��ي وي �م� ّ�ي��زه ع��ن س��ائ��ر
األن �م��اط امل��وس�ي�ق�ي��ة وال�غ�ن��ائ�ي��ة.
ب �م �ع �ن��ى آخ � ��ر ،إن أي ح� ��ذف ِم��ن
(أو إض� ��اف� ��ة إل � � ��ى) م �ك��ون��ات �ه��ا،
ي �ض��ع أغ �ن �ي��ة ال��ري �غ��ي ف ��ي خ��ان��ة
أخرى ،أي يعرضها حكمًا إلعادة
ت �ص �ن �ي��ف ف ��ي أن � �م ��اط م�خ�ت�ل�ف��ة.
ال�س�ب��ب ال �ث��ان��ي ف��ي ش �ه��رة ب��وب
م��ارل��ي وزم�لائ��ه وغ�ي��اب منافس
ل�ه��م أي�ض��ًا (رغ ��م وف ��رة ال�ت�ج��ارب
آت ّأيضًا من إبداعهم
املشابهة) ٍ
وإت �ق��ان �ه��م ل �ف��ن �ه��م ،ول ��و أن ��ه (أو

هل تدرج الفرقة
إحدى أغنيات
غينسبور في
أمسيتها؟

آستون باريت

�اق م� �ح ��دودة
رب� �م ��ا ألن � ��ه) ذو آف � � � ٍ
أس� ��اس� ��ًا .وه� � ��ذا ي� �ب ��دو أك� �ث ��ر م��ن
طبيعي بالنسبة إلى فنان يعمل
في مجال من ابتكاره .أي ،أضعف
اإلي �م��ان أن يتقن أك�ث��ر م��ن غيره
كيفية التعامل مع قواعده.
سبب إضافي يعزز هذه املعادلة.
ك� ��أي أغ �ن �ي��ة ،ال� �ك�ل�ام ف ��ي ال��ري �غ��ي
م �ك� ّ�ون أس��اس��ي ل�ل�ع�م��ل .ل ��ذا ،ك��ان
ب ��اإلم � �ك ��ان ت� �ق ��دي ��م إض� ��اف� ��ة ع�ل��ى
م �س �ت��وى ال �ن��ص ّ وامل� ��و ّض� ��وع في
أغ�ن�ي��ة ال��ري �غ��ي ،مل��ا ت �ع��ذر تطوير
الجانب املوسيقي منها .غير أن
بوب مارلي والـ«وايلرز» عالجوا
ف ��ي أغ��ان �ي �ه��م امل ��واض� �ي ��ع األك �ث��ر
أه�م�ي��ة ف��ي ال �ف��ن ال �غ �ن��ائ��ي ،وه�م��ا
االح�ت�ج��اج وال �ث��ورة وال�ت�م� ّ�رد من
ج �ه ��ة ،وال� �ح ��ب وامل � � ��رأة م ��ن ج�ه��ة
ث��ان �ي��ة .وي �م �ك��ن ت�ل�خ�ي��ص رس��ال��ة
الريغي الفنية عمومًا باألغنيات
ال�ث�لاث اآلت�ي��ةGet Up Stand Up :
و No Woman, No CryوI Shot
 .The Sheriffكذلك ،يمكن القول إن
ثمة إضافة يمكن تحقيقها على
م�س�ت��وى ال �ل �ح��ن ،غ�ي��ر أن تجربة
ه��ؤالء ال��رواد َّ
قدمت أيضًا الكثير
في هذا الجانب.
م��ن جهة أخ��رى ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
كان فيه بوب مارلي والـ«وايلرز»
وك��ذل��ك زم �ل��اؤه ال��ذي��ن ا ّس�ت�ق�ل��وا
ب�ت�ج��ارب�ه��م ،ي �ن �ش��رون ف��ن�ه��م في
ال�ع��ال��م ،ق��ام ال�ع��دي��د م��ن الفنانني
ب�ت�ج��ارب�ه��م ال �خ��اص��ة ف��ي م�ج��ال
الريغي .وال نزال نقع اليوم على
أغ �ن �ي��ة ري �غ��ي ض �م��ن أل� �ب ��وم ه��ذا
ال �ف �ن ��ان ،أو أل� �ب ��وم ري �غ��ي ضمن
�ي غير
م �س �ي��رة ذاك .ل �ك��ن ال��ري �غ� ُ
ال �ج �م��اي �ك��ي ب �ل��غ ال � � � ��ذروة ق �ب �ي��ل
رحيل مارلي ،مع الفرنسي سيرج
غ�ي�ن�س�ب��ور ال ��ذي ق�ص��د ال�ج��زي��رة
ال �ج �م��اي �ك �ي��ة ل �ي �س� ّ�ج��ل أل �ب��وم�ي�ن.
إنهماMauvaises Nouvelles Des
 EtoilesوAux armes et cætera
ال � � �ل� � ��ذان ي � � ��رى ف �ي �ه �م ��ا ال �ب �ع��ض
ال �ل �م �س��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ي�م�ك��ن
وضعها على هذا الفن .هكذا كان
للعبقري امللعون الكلمة األخيرة
ف��ي ال��ري�غ��ي ،وم�ض��ى بعدها إلى
ت�ج��ارب أخ��رى حتى رحيله عام
 .1991ف�ه��ل ت ��درج ال�ف��رق��ة إح��دى
أغنيات غينسبور في أمسيتها؟
ّ
مرشحة ألن تكون جزءًا من
كلها
ب��رن��ام��ج  ،The Wailersم ��ا ع��دا
يفغيني سكولوف طبعًا!
*  The Wailers: 9:00ل��ي��ل االث��ن�ين
 27ش��ب��اط (ف��ب��راي��ر) ـــــ «م��ي��وزك��ه��ول»
(س�����ت�����ارك�����و ـ�����ـ ب������ي������روت) ـ����ـ����ـ ل���ل���ح���ج���ز:
01/999666

فؤاد سالم
مشكورة يا بغداد
بغداد ــ حسام السراي
ّ
الصحي املقلق للفنان ف��ؤاد س��ال��م ،ال��ذي
ال��وض��ع
ي��رق��د ف��ي أح��د مستشفيات دم�ش��ق ،يضعنا أم��ام
ملح عن موعد إقرار «قانون رعاية ّ
سؤال ّ
الرواد».
ّ
ّ
من غير املعقول كلما تعرض مبدع عراقي لوعكة
ّ
ّ
صحية ،أن نظل نلوك بيانات التضامن وال��دع��وات إلنقاد
ه��ذا امل�ط��رب أو ذاك ال�ش��اع��ر م��ن دون ج ��دوى .لنتذكر كيف
ُ
م��ات ال�ش��اع��ر وال�ص�ح��اف� ّ�ي م�ح�م��د دروي ��ش ع�ل��ي ال ��ذي ت��رك
العام املاضي ليواجه مصيره في أعرق مستشفيات بغداد،
من دون أن تثمر املناشدات كلها حتى عن توفير منظومة
ّ
يدوي قديم الى
أوكسيجني حديثة ،ولم يسعفه سوى منفاخ
أن فارق الحياة.
ه � �ك� ��ذا ن � � ّ
�دب � ��ج دوم� � � ��ًا م� �ق ��االت
وب� �ي ��ان ��ات م ��ن دون ال�ت�ف�ك�ي��ر
ف� � ��ي امل � �ش � �ك � �ل ��ة األك � � �ب� � ��ر ال� �ت ��ي
يعانيها ال �ع��راق وه��ي ق��ان��ون
ي �ح �م��ي امل � �ب ��دع .وق� ��د س�م�ع�ن��ا
ك�ث�ي�رًا ع��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال��ذي
طرحته لجنة الثقافة واإلعالم
ال �ب��رمل��ان� ّ�ي��ة ف��ي دورة مجلس
ال� � � �ن � � ��واب ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ،ل � �ك� ��ن ال
ّ
ّ
ن��دري مصيره ف��ي ظ��ل ال�ت��أزم
ّ
السياسي في بالد الرافدين.
ف ��ؤاد س��ال��م (ال�ب�ص��رة ـ �ـ )1945
أح ��د ّ
رواد األغ �ن �ي� ّ�ة ال �ع��راق� ّ�ي��ة
ّ
ال �س �ب �ع �ي �ن ��ي ��ة ،ت � ��أث � ��ر ب �ن��اظ��م
الغزالي في بداياته عام .1963
وب� ��دع� ��م م� ��ن ع � � ��ازف ال �ق ��ان ��ون
س��ال��م ح �س�ين ،ك��ان��ت أوب��ري��ت
«ب � �ي� ��ادر ال �خ �ي ��ر» ّأول ظ �ه��ور
علني لهّ ،
ّ
ثم أوبريت «املطرقة»
ّ
يسارية
اللتان أنتجتا بنزعة
يرقد «فنان
واض � � � � �ح� ّ� � � ��ة .وم � � � � ��ع ال � �ح � �م � �ل ��ة
الشعب»
ال �ت��ي ش��ن �ه��ا ال �ن �ظ��ام ال�س��اب��ق
ع� �ل ��ى امل �ث �ق �ف�ي�ن وال �ن ��اش �ط�ي�ن
في أحد
ال �ي �س� ّ
�اري�ين ،غ ��ادر ف ��ؤاد سالم
مستشفيات
ال � �ب �ل�اد ع � ��ام  1982ه ��رب ��ًا م��ن
دمشق
بطش ص � ّ�دام .ق� ّ�دم العديد من
األغ � �ن � �ي� ��ات ال � �ت ��ي ح � �ف ��رت ف��ي
وسط إهمال
ال��وج��دان ال�ع��راق��ي ،منها «مو
والمباالة
ب� �ي ��دي� �ن ��ه»« ،م � �ش � �ك� ��ورة»« ،ي ��ا
ّ
رسميين
عنيد يا يابه»« ،أنا يا طير».
ّ
حياتية وت��اري��خ فنيّ
مسيرة
طويل ال يشفعان لصاحبهما
عند رئاسات «العراق الجديد»
ال ��ذي داف ��ع ع�ن��ه ل�ث�لاث��ة عقود
ّ
وتجرع بسببه نفيًا ومالحقة
ووي� �ل� ��ات .وب �ح �س��ب األخ� �ب ��ار
ّ
السورية ،تزداد حالته تدهورًا ،وهو
التي أتتنا من العاصمة
ُ
يعاني تلفًا في أنسجة الدماغ بدأ يفقده القدرة على النطق
ّ
نظمت مجموعة من ّ
محبيه حملة على
والحركة .وفي العراق،
الفايسبوك تهدف الى لفت األنظار إلى خطورة حالته .ومن
ّ
التحركات التي يقوم بها ناشطون ع��راق� ّ�ي��ون ،توجيه
ب�ين
رسائل الى سفير العراق في دمشق لإلسراع بمتابعة وضع
ّ
«ف��ن��ان الشعب» ،وخصوصًا بعدما فقد ّ صوته كما أشيع.
ّ
ورغم ذلك ،لم يسمع أي ّ
تحرك لنقابة الفنانني العراقيني في
بغداد وال لوزارة الثقافة التي أصيبت بالخرس بعدما كانت
تهطلنا ّبسيل من البيانات عند إطالق مركز هنا أو مهرجان
هناك! إنه فؤاد سالم يا ناس ،أال تعرفونه ...

رقص

«الفنان المواطن» :لنرقص كي ال تقتلنا الميثولوجيا
تونس ــ ناجي الخشناوي

رجاء بن عمار

يقول ال��روائ��ي كازانتزاكي على لسان
بطل روايته «زورب��ا»« :يبدو لي ،هكذا
أن�ن��ي أف�ه��م شيئًا م��ا .ل�ك��ن ل��و ح��اول��ت
أن أق��ول��ه لهدمت ك��ل ش��يء .وذات يوم
عندما أك��ون مستعدًا ،سأرقصه ل��ك».
ه��و ذا ال��رق��ص عند زورب ��ا اليوناني،
وهو كذلك عند األفارقة القدامى .طقس
م��ن طقوس مواجهة امل��وت وت�ح� ّ�دي��ه...
ه��ذا م��ا ح��دث ف��ي ال ��دورة األخ �ي��رة من
«أي� � ��ام ال ��رق ��ص امل �ع ��اص ��ر» ف ��ي ف�ض��اء
«م��دار قرطاج» حيث اتحدت األجساد
ف ��وق ال��رك��ح وج �ه��ًا ل��وج��ه أم� ��ام امل��وت
ال��رم��زي ،والظالمية الجديدة القديمة
املستميتة في تعسفها على الطبيعة
الحداثية واملعاصرة لتونس.

ل��م يتخل «م ��دار ق��رط��اج» ال ��ذي يديره
املسرحيان رج��اء ب��ن ع�م��ار واملنصف
ال� �ص ��اي ��م ّ
(أس � �س� ��ا «م � �س� ��رح ف � ��و» ع��ام
 )1980ع � ��ن أس �ل �ح �ت ��ه امل � �ع � �ت� ��ادة ف��ي
مقاومة املعسكرات العقائدية الجديدة
القديمة التي خرجت من قمقمها بعد
ثورة الشعب التونسي ،وباتت تحرث
األرض ،وت �س �ت �ج��دي ال �س �م��اء لتنخر
ّ
جسدًا تشكل من كل أنواع الفنون ...هو
ّ
الجسد التونسي في تنوعه وتحرره.
ل��م تكن أسلحة «م ��دار ق��رط��اج» سوى
تلك العروض الراقصة واملنفلتة ،تلك
األجساد التي حملت «الفنان املواطن»
بفائض من التحرر والحرية بحثًا عن
وطن يليق بمن قال «ال» للعبودية ،إذ
ّ
إن هذه الدورة التي شارك فيها حوالي
 13عرضًا ،حملت شعارًا ما قاله األديب

والفقيه واملنظر الصوفي جالل الدين
ال ��روم ��ي «م �ل��ك ال�ف�ك��ر ال �ص��اف��ي مضى
راقصًا صوب الوطن اآلخر وطن النور».
ُ
تختتم عروض «أيام الرقص املعاصر»
غدًا في «مدار قرطاج» مع أحدث إنتاج
الفنون ال��درام�ي��ة والركحية»
ل�ـ«م��رك��ز ّ
في مدنني .إن��ه ع��رض «ت��رى ما رأي��ت»
للمخرج أن��ور الشعافي ال��ذي ّ
يعد من
رواد امل �س��رح ال�ت�ج��ري�ب��ي ف��ي ت��ون��س.
ي��ؤدي العمل ك��ل م��ن نجيب ب��ن خلف
ال �ل��ه ،وج�ل�ال ع�ب�ي��د ،وم �ك��رم امل��ان�س��ي،
وج �ه��اد ال �ف��ورت��ي ،ون��ورش��ان شعبان
عن توليفة من أشعار كمال بوعجيلة
ُج�م�ع��ت ض�م��ن ب�ن�ي��ة ح�ك��ائ�ي��ة ت�ص� ّ�ور
محنة ش��اع��ر ُي�ج�ب��ره االس�ت�ب��داد على
أن يركب ال�ق��ارب لالنتقال إل��ى الضفة
ّ
ّ
األخرى .لكن القارب سيتحطم وسيجد

الشاعر نفسه في املستشفى ليكتشف
هناك أن الزمن قد ّ
تغير .في هذا العمل
ال��ذي ك��ان له حضور مميز في ال��دورة
األخ � �ي ��رة «أي� � ��ام ق ��رط ��اج امل �س��رح �ي��ة»،
يستند امل�س��رح��ي إل��ى عناصر كثيرة
ّ
ليشكل عمارته عبر توظيف الرقص
طبعًا ،والفيديو وفن اإليماء.
الثنائي املنصف ال�ص��اي��م ورج ��اء بن
عمار اللذان أغنيا الخشبة التونسية
بالعديد من األعمال مثل «بياع الهوى»
و«س��اك��ن ف��ي ح��ي ال �س �ي��دة» ،و«ه ��وى
وط� �ن ��ي» ،و«وراء ال �س �ك��ة» ،و«ال� �ق ��رد»
أه ��دي ��ا ك ��ل ع� ��روض ال� � ��دورة ال �ج��دي��دة
ل �ل �م �ه��رج��ان ل �ك��ل األج � �س� ��اد امل�ق�ص�ي��ة
واملنسية واملسجونة ،خصوصًا تلك
األج � �س� ��اد ال �ت ��ي ان �ت �ف �ض��ت ف �ج ��أة من
نومها الوجودي!

