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«جميالت» ياسمين حمدان ...أوركسترا التناقضات!
ساندرا الخوري
تواصل ياسمني حمدان ( )1976في «الجميالت»
اسـتـكـشــاف مــوسـيـقــاهــا ال ـخــاصــة ،بــاحـثــة عن
الـتـجــدد بشكل دائ ــم .بـعــدمــا غــاصــت فــي عالم
األغـنـيــات الـقــديـمــة واالس ـت ـع ــادات ،ات ـخــذت في
ألبومها الجديد اتجاهًا آخر هذه املرة .عندما
ب ــدأت العمل على األل ـبــوم ،كــانــت ال ت ــزال تقوم
بالجوالت مع الفرقة وكــان ذلــك في عــام .2015
ّ
سجلت في أماكن عــدة بني نيويورك وبيروت
وب ــاري ــس ،وأن ـه ــت ف ــي ل ـن ــدن ال ـن ـس ـخــة األول ــى
للعمل فــي أيــار (مــايــو)  .2016ص ــدوره العاملي
كان في آذار (مــارس) املاضي ،ولكنه لم يصدر
في لبنان إال رقميًا عبر تطبيق «أنغامي» ،إذ إن
عملية إطالق ألبوم في لبنان أصعب وتستغرق
وقتًا أطول.
عن حـ ّـب املغامرة واالستكشاف ،تقول الفنانة
فــي حــديــث ال ــى «األخـ ـب ــار»« :ت ـع ـ ّـودت أن يكون
كــل أل ـبــوم أن ـجــزه مختلفًا عـمــا سـبـقــه .ه ــذا ما
يحمسني تحديدًا .أن أجـ ّـرب أمــورًا جديدة وأن
أعمل مع أشخاص مختلفني .صحيح أن األمر
يختلف هذه املرة ،ولكن النمط هو نفسهّ .
جربت
الكثير من األفكار والتركيبات املوسيقية .كما
ّ
أن املوسيقيني لعبوا دورًا في ذلــك ،إذ تبادلنا
ّ
األفكار ،مما أعطى مساحة لالرتجال الى حد ما.

شعوري تجاه بيروت يمزج بين الحنان
والحب واالنزعاج العميق (ي .ح)
وأعــدت العمل كثيرًا على املــادة بعد التسجيل.
ّ
أسجل صوتي كثيرًا
في أعمالي السابقة ،كنت
وح ــدي .ولـكــن هـنــا اخـتـلــف األم ــر مــع املنتجني
الذين عملت معهم في لندن .كان هناك الكثير
من التسجيل املباشر .فكنت أؤدي األغنية كلها
مــنّ البداية حتى النهاية ،مــرات عــدة ،مــن دون
توقف ،ألعتمد النسخة النهائية .سابقًا ،كنت
أغنيها وأتوقف وأعود اليها بعد أسبوع ّ
ألبدل

(مروان طحطح)

بعض األمور .كانت تجربة ممتعة .في كل مرة
أج ـ ـ ّـرب شـيـئــا ج ــدي ـدًا ،أش ـعــر بــال ـح ـمــاس ال ــذي
يمنحني أفكارًا أخــرى ورغـبــات .ثم أنني ّ
أحب
السيطرة على االمــور ،لذلك أتيت بـ 80في املئة
املنتجنيّ .خفت أن
من املادة جاهزة قبل مقابلة ّ
تضيع األمور مني ،خصوصًا أنني تعلمت من
تجارب سابقة أن األشياء يمكنها أن تفلت مني
بسهولة في حال لم أكن أعرف جيدًا مسبقًا الى
أين أريد الذهاب».
كليب أغنية «بلد» الــواردة في األلبوم (إخــراج
إيليا سلميان) صــدر قبل فـتــرة ،ويعطي ملحة
عن روحية األلبوم ومضمونه .هنا نرى حمدان
مــواطـنــة لبنانية تشكو امل ـعــانــاة الـيــومـيــة في

عليق ال ينام
خضر ّ
ّ
خضر عليق موسيقي لبناني
يعمل حــالـيــا تـحــت اس ــم «كيد
فـ ــورتـ ــن» .ب ــن ع ــام ــي 2010
و ،2014ك ــان ال ـف ـنــان املــولــود
فــي ب ـيــروت املـغـنــي األســاســي
في فرقة موسيقى البنك روك
،Beirut Scum Society
وفرقة  Friendly Facesالتي
ً
ل ــم ي ــدم ع ـمــرهــا ط ــوي ــا ،وهــو
ّ
متأثر بأسماء عـ ّـدة من بينها
جــو سـتــامــر ( 1952ـ ـ )2002
م ــن ال ـفــرقــة ال ـبــري ـطــان ـيــة The
 ،Clashوأالن ف ـي ـغــا (1938
ـ ـ  2016م ــن ثـنــائــي Suicide
األميركي ،والكندي املولود في
تايوان أليكس هوانغ ()1980
ال ــذي يـعـمــل حــالـيــا تـحــت اســم
 Last Lizardوكــان ُيـعــرف سابقًا ب ـ  .Dirty Beachesبعد Beirut Scum
 Societyو ،Friendly Facesاتـخــذ خضر أسـلــوبــا جــديـدًا فــي العمل العمل
االنفرادي يمزج فيه بني عناصر من البنك روك والبوب الصاخب .أطلق ألبومه
ّ
األول ( Dream Kids Never Sleepأبناء األحالم ال ينامون أبدًا) في حزيران
(يونيو) عام  ،2016وهو مؤلف من عشرة عناوين (إصــدار شركة «صــدع ـ
 »Rupturedاللبنانية املستقلة) .كل أغنيات باكورته هذه تحمل توقيعه لناحية
تأليف الكلمات واملوسيقى والغناء ،باستثناء ( It›s a Lovely Nightكريم
شمس الدين ـ  ،)synth baseو( Find Your Loverموسيقى كريم شمس
الدين) ،و( I Get Around All Dayكريم شمس الدين ـ غيتار) ،وWhirlwind
 Bluesلفرقة  Xiu Xiuاألميركي التي أعاد جايمي ستيوارت توزيعها .أما
أحدث مشاريعه فيحمل اسم «األعرج» ،وهو عمل ثنائي يجمعه بألكس شانغ
هونغتاي.
إلــى جانب السهرات التي أحياها في فـضــاءات لبنانية مختلفة ،شــارك Kid
 Fourteenعلى صعيد آخر محليًا في تنظيم حفالت ّ
مهمة لفرق مثل Xiu
 Xiuو .Dirty Beachesغير ّأن أنشطته لم تقتصر على لبنان ،إذ شارك في
عــدد كبير مــن املهرجانات األوروب ـيــة ،على شاكلة  Incubateفــي هــولـنــدا ،و
 Waveteefفي بلجيكا.
حفلة  9 :Kid Fourteenكانون ّ
األول (ديسمبر) ـ  20:30ـ KED

م ــدي ـن ــة ت ـش ـ ّـده ــا وت ـب ـعــده ــا ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه.
تضع نفسها في صــورة املواطن الخائب الذي
يشعر باإلحباط إزاء كل ما يحيطه من نزاعات
واسـتـغــال فــي الـبـلــد ،مــن دون أن يـكــون ق ــادرًا
على فعل أي شيء ّ
ليغير الوضع .الكليب متقن،
متناغم مع الكالم ال يخلو من بعض الفكاهة
كذلك ،يبدأ بمشهد نرى فيه حمدان عالقة وسط
زحمة سير خانفة وســط العاصمة« :ال أعيش
فيّ بيروت ،ولكن عالقتي معها لم تنقطع يومًا.
أغني بالعربية ولجمهور ّ
معي ،هو دائمًا في
ب ــال ــي .ه ـنــاك ح ـ ــوارات أحـ ــاول تـخـلـيــدهــا وهــي
أساسية في عملي كما في حياتي .أذهب كثيرًا
الى لبنان .في الفترة األخيرة ،كان من الصعب

امل ـكــوث لـفـتــرات طــويـلــة فـيـهــا ،ولـكــن أح ــاول أال
أقطع هذه العالقة .أنا بحاجة الى هذه الصلة
وامل ـك ــان ال ــذي أج ــد فـيــه اإلل ـه ــام واملـ ـ ــادة .وبـمــا
ـي ل ــم أعـ ــد أق ـ ــود ف ــي بـ ـي ــروت ،ك ـل ـمــا أت ـيــت،
أن ـن ـ ّ
أستقل سـيــارة أج ــرة ،حيث أصغي الــى الكثير
م ــن االح ــادي ــث .فــالـســائـقــون يـمـلـكــون وجـهــات
نظر ويـحـبــون ال ـكــام ،وكـثـيـرًا مــا أجــد كالمهم
مثيرًا لالهتمام .هــو مكان يلتقي الـنــاس فيه.
ّ
ويقولون أحيانًا أمــورًا تؤثر ّ
وأحس
في كثيرًا
بها .شعرت أنه بإمكاني أن أستوحي من هذه
الشخصيات».
ّ
يضم األلبوم  11أغنية أبرزها «بلد» ،و«دوس»،
و«ال بـ ـع ــدن» ،و«إذا» ،و«ك ــافـ ـي ــه» .أم ــا اآلالت،
فترواح بني تلك االكوستيك وااللكترونية ،من
إيقاعات وغيتار وكمان وأورغ وغيرها.
عـ ـمـ ـل ــت ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـص ـ ــوص االغ ـ ـن ـ ـيـ ــات
جميعها املــوجــودة في هــذا األلـبــوم ،باستثناء
«ال ـج ـم ـي ــات» (عـ ـن ــوان األل ـ ـبـ ــوم) امل ـب ـن ـيــة على
نص ملحمود درويــش .كلمة الجميالت تختزن
الى الفنانة والكثير
معاني إيجابية بالنسبة ّ
مــن الـطــاقــة االيـجــابـيــة .كما أنـهــا مــن أغنياتها
املفضلة في العمل ،ملا تحويه من رسائل تفاؤل.
فــي نظرها «املـشــاكــل مــوجــودة دائـمــا والحياة
ّ
صـعـبــة .صـحـيــح أن ه ـنــاك مــن يـعـيــش تـجــارب
ً
أصعب من غيره .حتى أغنية «بلد» مثال فيها
نوع من العتاب ،واألمل كذلك .هناك الكثير من
الحنان أيضًا .شعوري تجاه بيروت يمزج بني
الحنان والحب .هو املكان الذي أشعر باالنتماء
إليه ،ولكن في الوقت عينه ،هناك انزعاج عميق.
وأظن أن الكثير من الناس مثلي .فاألحاسيس
قد تكون غنية بالتناقضات أحيانًا .والشاعر
ف ــي «ال ـج ـم ـيــات» يـتـكـلــم ت ـحــدي ـدًا ع ــن الـجـمــال
املوجود في التناقضات .لذا بدا االمر منطقيًا
تمامًا أن أجعل من األغنية عنوانًا لأللبوم».
حفلة ياسمني حـمــدان 20:30 :مساء الـيــوم ـ ـ «غراند
فاكتوري» (الكرنتينا)
«احكيني موسيقى» :غدًا الجمعة ـ  18:00ـ «دار النمر
للفن والثقافة»

«بانستارز» ...في مديح العبث
القاهرة ـــ شيرين عبده
تكونت فرقة «بانستارز» عــام  ٢٠١٢على
ي ــد ي ــوس ــف أب ـ ــو زي ـ ــد م ــع حـ ـ ــازم ال ـشــامــي
(درام ــز) واسماعيل عــرافــة (بــاص غيتار)
ليخلفهما أخيرًا بذات الترتيب كريم الغزلي
ون ــادر أحـمــد .موسيقى الـفــرقــة تـقــوم على
األداء ال ـصــوتــي /الـغـنــاء وص ـنــع املوسيقى
االل ـك ـتــرون ـيــة ،لـيـنـتــج مــزيــج م ــن «ال ـغ ــران ــج»
وال ـبــوســت واالل ـك ـتــرون ـيــك روك .موسيقى
َّ
تقدم ضمن عروض حية إلى جانب اتاحتها
على االنترنت.
ال ـت ـم ــرد الـ ــواضـ ــح وال ـع ـب ـث ـيــة ي ـغ ـل ـبــان عـلــى
ّ
املوضوع .إنها محاولة لكسر كل الرواسخ
املتعلقة بالتجربة املوسيقية فــي األذه ــان،
بـ ــدءًا م ــن أن ــه ال ب ــد م ــن أن ت ـكــون الـكـلـمــات
واض ـ ـحـ ــة ،وال ـ ـصـ ــوت ب ـط ــل ل ـح ـظــة ال ـغ ـن ــاء،
إذ تـطـغــى املــوسـيـقــى ف ــي املـيـكــس (عملية
امل ــزج وتـعــديــل التسجيل) فــي أغـلــب القطع
على األداء ومـحــاوالت اإللـقــاء املنغمة ،التي
محاوالت غناء .تتصدر
سنسميها تجاوزًا
ً
املوسيقى املسمع ،جاعلة تفسير الكلمات
ص ـع ـب ــا ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء مـ ــن امل ـ ـ ــرة األولـ ـ ــى
لالستماع .يساعدها في ذلك الصوت واألداء
الناعمان للمؤدي -املغني ،والتأثير الصوتي
ال ـ ــذي ع ــول ــج ب ــه ص ــوت ــه داخ ـ ــل الـتـسـجـيــل.
املـ ــؤدي /املـغـنــي ـ ـ أحـيــانــا يــوســف أب ــو زي ــد ـ
ال يهمه االلتصاق الصحيح بالنغمات ،وال
وض ــوح مــا ي ـقــول ،وال ك ــون أداءه مسطحًا
ب ـق ـص ــد ،وهـ ـ ــذا ك ـس ــر ل ـك ــل الـ ـق ــواع ــد ال ـتــي
ن ـتــوق ـع ـهــا ع ـن ــد سـ ـم ــاع م ـن ـتــج مــوس ـي ـقــي،
وســاح قــوي لصانع املوسيقى وضــده .إال
إنه وصل إلى نقطة توازن صعبة املنال بعد
جهد .ثيمة مشروع «بانستارز» الفوضوية
الالمبالية ،أعفت الصانع على ما يبدو من
إرادت ــه في جهد الكتابة ،تحديدًا في القطع

املوسيقية الـتــي استخدمت اللغة العربية،
خصوصًا ألبوم «غبي غبي غبي» .ال تؤدي
الكلمات هنا أي معنى ،ما يستطيع السامع
أن يلتقطه ويـفـســره منها ب ــأي ح ــال ،وإن
تميزت املــوضــوعــات بــالـخــروج عــن املــألــوف
في االختيار .يصدم السامع املتوقع قاموس
معني من املصطلحات في منتج موسيقي
ً
عربي .تصطدم أوال بتابوه الجنس املحرم
تناوله في الكلمات في اتفاق عرفي ضمني
بــن صانعي األغـنـيــة العربية عـمــومــا ،رغم
اعتياد التلميح والتصريح بــه فــي الصورة
البصرية املصاحبة (الفيديو كليب) ألغلب
ت ـلــك األغ ــان ــي .تـلـتـقــط أذن ال ـســامــع بعض
الـعـبــارات الـتــي ال تعني شيئًا ســوى العبث
والعدمية ،في حني تلتقط عبارات تعبر عن
ضغط األزم ــات الــوجــوديــة الشخصية التي
يـعــرفـهــا ج ـي ـدًا كــل م ـصــاب ب ـفــرط التفكير
أو االك ـت ـئــاب ،مــن خ ــال مــواقــف ومـشــاعــر
تتعرض للجنس والحب والعالقات مع الغير
ولوم النفس .حتى ليبدو أن الغرض من هذا
املشروع هو مساحة للراحة والهلوسة .أن
تصنع أو تكتب من دون اعتبار ألي معيار
واقعي ،ومتحررًا من قيود املعنى أو الوزن

أو الـحــرفــة ،وأن تجعل الــاوعــي هــو البطل
وأن تترك يدك طليقة إلرادتها الحرة وكذلك
أف ـكــارك وتـعـبـيــراتــك ،س ــواء عنى ذلــك أو لم
يعن مــا يـخــرج شيئًا فــي النهاية .حتى ّإن
يوسف يبدأ بعص التسجيالت-املنزلية على
األغ ـل ــب ب ـصــوت س ـعــالــه .عـلــى الـعـكــس من
ذلك ،تصبح الكلمات في النسخة اإلنكليزية
أك ـثــر إحـكــامــا وذات مـعـنــى ووزن وقــافـيــة،
مـتـمــاهـيــة م ــع املــوس ـي ـقــى ال ـت ــي ل ــم تنكسر
أوزان ـ ـهـ ــا وت ـف ـع ـيــات ـهــا ع ـلــى م ــر األل ـبــومــن
الـ ـع ــرب ــي واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وإنـ ـ ـت ـ ــاج املـ ـش ــروع
الغزير ،ودارت فــي حلقات ذات أثــر نفسي
عبر مؤثرات اختيرت بعناية للحفاظ على
هوية صــوت املـشــروع على اخـتــاف القطع
املوسيقية املنتجة .وظهر املجهود املبذول
فــي صناعتها على بساطة مكوناتها في
جــودتـهــا ال ـشــديــدة .وال يـمـكــن إال أن نلمح
أثــر فــرق مثل «نـيــرفــانــا» و«ذا دوورز» في
فكرة وصــوت املشروع سويًا .بغض النظر
ّ
عن اتفاقنا مع ايديولوجية املشروع ،إال أنه
تجربة متمردة بالفعل تستحق السمع.
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