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 ...دورة التجديد والمجازفة!

ّ
ّ
ّ
حامد سنو مؤلف األغاني واملغني األساسي
ف ــي فــرقــة ال ـ ـ ّـروك ال ـبــديــل الـلـبـنــانـيــة «م ـشــروع
ليلى» ،والـفــنــان وامل ـصـ ّـور السينمائي محمد
ع ـب ــدون ــي ،واملــوس ـي ـق ـيــة وامل ـن ـت ـجــة امل ـت ـع ـ ّـددة
الــوســائــط ليليان ش ــاال ،بـهــدف حـشــد الــدعــم
لنسخته الخامسة .أتت هذه التجربة تماشيًا
مــع سـعــي امل ـهــرجــان ال ــدائ ــم لـتـعــزيــز ّ الـتـعــاون
املحلي والدولي .هنا ،تكشف عرب أنه «نتابع
ّ
امل ـشــروع عــن كثب ألن ليليان وحــامــد اللذين
عمال سويًا ّ
للمرة األولــى ،يعمالن حاليًا على
ت ـطــويــر هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،ول ـس ـنــا ب ـع ـيــديــن عن
إصدار ألبوم ...هناك في األفق أفكار من صلب
تلك التي نرمي إليها ،ونرغب في دعمها».
محطة ثانية غاية في األهمية ،كانت الجولة
األوروب ـي ــة الـتــي ج ــرت بــن  24تـشــريــن األول
(أكتوبر) و 4تشرين الثاني (نوفمبر) ،لفرقتي
«الراحل الكبير» و«كينيماتيك» اللبنانيتني،
اللتني شاركتا في برنامج املتخصصني في
النسخة الرابعة من املهرجان ولم يسبق ّلهما
األداء خارج األراضي اللبنانية .هكذا ،تنقلت
ال ـفــرق ـتــان ب ــن س ــوي ـس ــرا وف ــرن ـس ــا وهــول ـنــدا
ّ
وال ـن ــروي ــج وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،فـيـمــا شــكـلــت
هــذه الخطوة متابعة للشراكة التي انطلقت
منذ الـبــدايــة مــع «مـهــرجــان أوسـلــو ملوسيقى
ال ـعــالــم» ،إضــافــة إل ــى مــا ت ـ ّـم تـطــويــره بفضل
ّ
توسع شراكات «بيروت آند بيوند» الدولية

ّ
م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن .عـلـمــا بـ ــأن ج ــول ــة «ال ــراح ــل
الكبير» و«كينيماتيك» قوبلت بــردود أفعال
م ـم ـ ّـي ــزة م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـه ــور ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
الـتـحـ ّ
ـديــات الـتــي راف ـقــت تحقيق ه ــذا الـهــدف
(ت ــأش ـي ــرات ال ــدخ ــول ،وال ـص ـع ــوب ــات امل ــادي ــة،
ّ
خصوصًا أن الشركاء في الخارج ال يجرؤون
على املــراهـنــة كثيرًا على فــرق لبنانية شابة
غير معروفة أوروبيًا).
ّ
ً
للتجديد ،إذ يعتبر
آخر
تمثل الفضاءات شكال
َ
َ
 KEDو The Grand Factoryمكان ْي جديد ْين
في العاصمة اللبنانية ولم يعتد الناس على
ّ
املشاركة في أنشطة فيهما ،األمر الذي سيشكل
اختبارًا جديدًا للجمهور أيضًا.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى فـ ـك ــرة «ال ـت ـج ــدي ــد
ّ
وامل ـ ـجـ ــازفـ ــة» ،هـ ــل ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن الـ ـ ــدورة
الـخــامـســة ص ــارت «أن ـض ــج» لـنــاحـيــة تحقيق
ّ
األه ــداف؟ تؤكد جوليان عــرب أن ّهــذا الكالم
دق ـيــق إل ــى ح ـ ّـد بـعـيــد ،ال سـ ّـيـمــا «أن ـن ــا صــرنــا
نـ ــاحـ ــظ تـ ـف ــاع ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـك ـب ـي ــر م ـع ـن ــا،
وانـتـظــاره ملــا سـنـقـ ّـدم .لقد كـ ّـونــا عالقة ثابتة
ُ
ّ
مع الناس تشعرنا بــأن للموسيقى املستقلة
مساحتها وجمهورها في بـيــروت ،على أمل
أن نتمكن في الدورة املقبلة من نقل التجارب
ّ
إلــى مـنــاطــق لبنانية أخ ــرى» .كـمــا أن الـقــدرة
ع ـلــى إي ـص ــال املــوس ـي ـقــى ال ـجــديــدة ال ـخــارجــة
م ــن رح ـ ــم الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي إل ـ ــى م ـه ــرج ــان ــات
عــاملـيــة بـ ــارزة تـعــد إن ـج ــازًا ك ـب ـي ـرًا .وف ــي هــذه
النقطة تحديدًا ،تشير جوليان إلــى مشاركة
حــوالــى أرب ـعــن شخصًا قــادمــن مــن الـخــارج
ف ــي بــرنــامــج املـتـخـصـصــن ال ــذي تستضيفه
«دار النمر للفن والثقافة» (كليمنصو) ،من
بينهم بيتر هفالكوف (مـهــرجــان روسكيلد،
الــدنـمــارك) الــذي سينخرط فــي جلسة نقاش
مـفـتــوحــة لـلـعـمــوم ب ـع ـنــوان «م ـهــرجــانــات من
حول العالم وبعض وصفات النجاح» (12/9
ٔ
ٔ
ـ ـ س ،)16:00 :إل ــى جــانــب الـكـسـنــدرا اركـيـتــي
ٔ
ستولن ّ(«مهرجان اوسلو العالم» ،النرويج)،
وكــريــم غـطــاس («لـيـبــان ج ــاز» ،لـبـنــان) ،وبيل
براغني (مركز الفنون في «جامعة نيويورك
ٔ
اب ـ ــو ظـ ـب ــي» ،اإلمـ ـ ـ ــارات « /مـ ـه ــرج ــان غـلــوبــل
ٔ
فـســت» ،الــواليــات املـتـحــدة) ،وامــانــي سمعان
(«مهرجان بيروت آند بيوند» ،لبنان) .يسبق
هذا النقاش لقاء مع الفنانني/ات (س)11:00 :
مـخـصــص لـلـمـتـخـصـصــن/ات املـسـجـلــن/ات
فقطّ .
يجدد «بـيــروت آنــد بيوند» هــذه السنة
التزامه بدعم املشاريع الناشئة ذات الجودة
ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــال ـي ــة ،وي ـخ ـت ــار  12فـ ـن ــان ــا/ة مــن
مختلف ال ــدول الـعــربـيــة لـلـمـشــاركــة بـلـقــاء ات
ق ـص ـيــرة م ــع امل ـه ـن ـيــن/ات ال ـض ـي ــوف ،بـهــدف
ّ
إمكانيات
عرض املشاريع القادمة ومناقشة
التعاون املحلي والدولي .وقد وقع االختيار
هــذا الـعــام عـلــى :أده ــم زي ــدان (م ـصــر) ،وألـكــو
ب (ل ـب ـن ــان) ،وش ـيــريــن ع ـب ــده (مـ ـص ــر) ،وآري
سرحان (سوريا) ،وفلوجني ـ مايا أغنيادس
(لـ ـبـ ـن ــان) ،وخ ـ ــوم (لـ ـبـ ـن ــان) ،ول ـي ـل ـي ــان ش ــاال
(لبنان) ،ومكرم أبــو الحسن (لبنان) ،وأيمن
مسعود مــن فــرقــة «مـســار إج ـبــاري» (مـصــر)،
و«بــوسـتـكــاردز» (لـبـنــان) ،و«بـيــت عشوائي»
(األردن) ،و«ت ـي ـل ـي ـب ــوي ـت ـي ــك» (م ـ ـصـ ــر) .قـبــل
ذلـ ــك ،يـفـتـتــح ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي  8ك ــان ــون ّ
األول
ّ
بجلسة «ال ـجــوالت الـفــنـ ّـيــة فــي عــاملـنــا الـيــوم»
(الــدعــوة عــامــة) الـتــي تــديــرهــا سيندي مزهر
مــن «املـجـلــس الـبــريـطــانــي ل ـب ـنــان» ،ويـتـحـ ّـدث
ٓ
خاللها :ريما مسمار («افاق» ،لبنان) ،وعماد
ٔ
ٔ
الـيـبــي («اي ـ ــام قــر ّطــاج املــوسـيـقـيــة» ،تــونــس)،
ٔ
وطـ ـ ـ ــارق ي ـم ـن ــي (ف ـ ـنـ ــان ومـ ــوسـ ــس «بـ ـي ــروت
سبيكس ج ــاز» ،ل ـب ـنــان) ،وشــرمــن صــوالـحــة
(«مالهي» ،األردن) .وينتهي هذا اليوم بحوار
م ـم ـ ّـي ــز وش ــام ــل م ــع ي ــاس ـم ــن حـ ـم ــدان تـحــت
عنوان «احكيني موسيقى» ( 18:00ـ الدعوة
ع ــام ــة /بــال ـشــراكــة م ــع «دار ال ـن ـم ــر») ،يـتــواله
الــزمـيــل بـيــار أب ــي صـعــب .يعتبر ه ــذا املــوعــد
«دع ــوة مـفـتــوحــة» لـلـغــوص فــي عــالــم الفنانة
ّ
بتحوالتها
اللبنانية وعالقتها باملوسيقى،
املاضية والحاضرة واملستقبلة.
النسخة الخامسة من «بيروت آنــد بيوند» :بــدءًا من
الـيــوم حتى  10كــانــون ّ
األول ـ ـ  KEDوThe Grand
 .Factoryالبطاقات متوافرة في جميع فروع «مكتبة
أنطوان» .لالستعالم 03/703371 :أو  70/501705أو
01/367013

موريس لوقا:
الجمهور اللبناني على موعد
مع المفاجآت
عبدالرحمن جاسم
ّ
ال يشبه موريس لوقا غيره كثيرًا ،إذ ال يمكن اإلصغاء للموسيقي واملؤلف املصري إال وإدراك
ّأنــه يختلف كثيرًا عــن س ــواه .لوقا يعود هــذه امل ـ ّـرة عبر عملني مهمنيّ :
األول إدارت ــه ـ أو بتعبير
أدق برمجته -ملهرجان «بيروت آند بيوند» املوسيقي وثانيهما جولة التعريف (أوروبيًا وعامليًا)
بألبومه الجميل «اإلخفاء» مع تامر أبو غزالة ومريم صالح.
املوسيقي املصري الذي ولد في القاهرة حيث ال يزال يقيم ،بدأ بالعمل املوسيقي وهو ال يزال
حدثًا بعد (فــي  12من عمره) ،وكــان آخــر ألبوماته الشخصية «بنحيي البغبغان» ( -2014من
إنتاج «نوى» ملؤسسها العراقي املعروف خيام الالمي ـ األخبار  )2015/2/19وثانيها بعد «جراية»
( )2011لن يعزف أو يشارك كموسيقي مشارك في املهرجان الحالي في بيروت .بل إنه سيقوم
بالتنسيق والبرمجة املوسيقية فقط .يقول لوقا لـ «االخبار»« :أنا ال أدير املهرجان باملعنى الحرفي
للكلمة .لست إداريًا ،ولست من بيروت كي أفعل ذلك ألعرف التفاصيل اإلدارية كافة .أنا شاركت
في السابق في املهرجان كموسيقي وفنان مشارك ،ولديه – أي املهرجان ـ حاليًا نظام جديد وهو
اختيار موسيقي ليبرمج املهرجان .أبرمجه بمعنى أني أختار الفرق املشاركة بالتنسيق مع ادارة
املهرجان».
ماذا إذًا عن اختيار الفنانني؟ كيف استطاع لوقا اختيار فنانيه املشاركني في املهرجان؟ يشرح
الفنان املصري الذي يمزج في موسيقاه بني املوسيقى الشعبية التي نعرفها من األفراح واملوالد
حد ما« :بالنسبة لي املوضوع األساسي هو املوسيقى .هناك العديد
بتلك اإللكترونية/اآلالتية إلى ٍ
من الفرق في بيروت ويجب أن تكون الفرق واالشخاص مختلفني كل عام .أنا من جهتي اخترت
فرقًا أحب موسيقاها وأعتقد أن الجمهور سيحبهم».
ماذا إذًا عن تجربة إدارة املهرجان وبرمجته؟ اذ إنها باختصار تجربته األولى في هذا النوع من
العمل« :نعم هذه هي املرة األولى التي أحاول فيها تولي نوع مماثل من األعمال ،لم أبرمج مهرجانًا
من قبل .هي بالتأكيد ٍّ
تحد مهم ،وتفتح أمامي وجهات نظر كثيرة ،ومفيدة .هي فرصة ألتعرف
وأتابع فنانني أكثر .أنا عامة متابع بشكل كبير بحكم عملي الدائم داخل الوسط ،وهو أمر طبيعي
ومتوقع ،ولكن يجب أن أسمع أكثر ،إذ قد يكون هناك أشياء لم أنتبه لها سابقًا» يؤكد لوقًا.
ماذا إذًا عن التجربة الخاصة في ألبومه «اإلخفاء» مع مريم صالح وتامر أبو غزالة؟ يقول الفنان
ّ
بأن املشروع «بدأ عام  .2012كانت فترة تعرفنا على بعض وعلى املوسيقى التي ينتجها كل واحد
منا ،وكنا متحمسني جدًا للعمل معًا .حتى على املستوى اإلنساني بدأت األفكار تتكون فقررنا
أن نعمل سويًا .كنا نتقابل على قدر ما نستطيع حتى بدأنا نشعر ّأن هناك شيئًا يتناسب بني
الصوت واملوسيقى واألداء .هناك سالسة واستمتاع في العمل معًا .بدأنا العمل موسيقيًا من
ً
 2012ولغاية  ،2016قد يبدو هذا طويال ،لكن بالحقيقة كنا نلتقي بشكل متقطع .كنا نلتقي في
السنة حوالي أسبوعني أو شهر على أكبر تقدير».
م ــاذا إذًا عــن مرحلة مــا بعد املـهــرجــان والـجــولــة األوروب ـيــة لــألـبــوم؟ «أحـضــر بالتأكيد أللبومي
«السولو» الجديد ،لم أحدد له اسمًا بعد ،لكن بالتأكيد سيكون حاضرًا العام املقبل».

