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حاتم َب ْل َيمني مهووس !Remix
الرباط  -عبد الرحيم الخصار
ي ــراه ــن امل ـغــربــي ح ــات ــم بـلـيـمـنــي ف ــي مـشــروعــه
الفني الالفت  Remix Cultureعلى فكرة مفادها
أن األشكال املوسيقية ال تتقاطع على املستوى
األفـ ـق ــي ف ـح ـســب ،م ــن ب ـلــد إلـ ــى ب ـلــد ومـ ــن ق ــارة
إل ــى ق ــارة ،بــل عـلــى املـسـتــوى ال ـع ـمــودي أيـضــا.
يــأتــي ذل ــك عـبــر ال ـن ــزول مــن الــزمــن ال ــراه ــن إلــى
أزمنة سابقة بهدف املــزج بني قديم املوسيقى
وجــديــدهــا ف ــي تـشـكـيــات إيـقــاعـيــة منسجمة،
بالرغم من اختالف املوارد واملرجعيات الفنية.
وه ــذا التقاطع الـعـمــودي يشكل صلب فلسفة
هـ ــذا ال ـف ـن ــان املـ ـه ــووس بــاملــوس ـي ـقــى الــرق ـم ـيــة،
بقدر هوسه بالتراث املوسيقي لدى الشعوب.
لذلك ،ال يجد صعوبة في املــزج بني املوسيقى
َ
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وإي ـق ــاع ــات ك ـن ــاوة اإلفــري ـق ـيــة ،أو
مــوس ـي ـقــى األمـ ــازيـ ــغ ،أو «ال ـع ـي ـطــة الـجـبـلـيــة»،
أو مــوس ـي ـقــى ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء ،وف ــي إق ـحــام
نـ ـق ــرات «ال ـه ـج ـه ــوج» (آلـ ـ ــة وتـ ــريـ ــة) أو ص ــوت
ال ـنــاي أو الــربــاب أو إي ـقــاع «الـبـنــديــر» (ال ــدف)
أو «التعريجة» ّاملغربية ّفــي تركيبة األصــوات
املوسيقية املصنعة .إن رنة رقمية يمكن لها في
تجربة بليمني ،أال تشكل نشازًا حني تلتقي مع
صوت التعريجة ،هذه اآللة اإليقاعية الصغيرة
الـضــاربــة فــي الـتــاريــخ ،واملصنوعة مــن الطني،
بحيث يتم تجليد قاعها ،بينما تبقى الجهة
املقابلة لــه بمثابة فــوهــة ينبعث منها صوت
اإليقاع.
م ـث ـل ـمــا ي ـن ـقــل ح ــات ــم ب ـل ـي ـم ـنــي ب ـش ـكــل تـلـقــائــي
املوسيقى الغربية الحديثة للمتلقي العربي،
ينقل للجمهور األميركي واألوروبي املوسيقى
الـعــربـيــة واإلفــري ـق ـيــة .فــأصــوات ال ـعــود والـنــاي
وإيقاعات الصحراء والجبل حاضرة باستمرار
فــي توليفاته املــوسـيـقـيــة .وسـيـجــد مــن يسمع
ويشاهد عروضه أن كلمة «ريميكس» تتجلى
بشكل واض ــح فــي ه ــذه ال ـع ــروض .فاملوسيقى
الحديثة عند بليمني وفريقه ،هي نتاج مزج
بني أنــواع مختلفة من موسيقى الشعوب ،في
أزمنة متعددة.

يصل حاتم بليمني إلى بيروت للمشاركة في
«بـيــروت آنــد بيوند» بعد جــولــة فنية قــام بها
على عــدد من بلدان العالم .ويبدو أن الفلسفة
املوسيقية ل ــدى ه ــذا الـفـنــان هــي نـتــاج تقاطع
ً
ثقافتني ،فهو يحمل الجنسية األميركية ،فضال
ع ــن جـنـسـيـتــه األص ـل ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى كــونــه قد
درس فــي «جــامـعــة ه ــارف ــارد» موسيقى الجاز
وعلم موسيقى الشعوب .لكنه سينقاد بشكل
هوسي إلى املوسيقى اإللكترونية التي سيؤلف
ً
وينتج فيها أعماال عديدة ،سواء بشكل فردي،
أو جماعي مع فنانني آخرين تحت اسم فني هو
 ،officerfishdumplingsالــذي سيتجازوه الحقًا
إلى اسم آخر هو .H.A.T
لكن سنة  2012ستكون حاسمة ومفصلية في
م ـش ــواره .سـيـجــد أس ـلــوبــه ال ـخ ــاص ،فــالـنـجــاح
الفني بالنسبة إليه هو العثور على «ستايل».
هــذا ما بلورته بالفعل تجربة Remix Culture

التي أسسها قبل خمس سنوات ،وهي مجموعة
دولية تضم أربعة أسماء ،تتوزع مهامها بني
هـنــدســة ال ـصــوت والـتـصــويــر وتـحــريــر األف ــام
واإلنتاج.
استقطب حاتم عــددًا كبيرًا من املتعاونني من

يشعر جمهور حفالته ّأن هذه
الموسيقى مثله تنتمي إلى المستقبل
مختلف الـتـقــالـيــد املــوسـيـقـيــة ،فـقــام بتسجيل
مقاطع موسيقية وإن ـتــاج أف ــام تــربــط بــن ما
هــو تـقـلـيــدي بـمــا هــو جــديــد .ب ــدأ امل ـش ــروع في
املغرب ،ثم امتد إلى دول أخرى .أخذ معه ثقافة
الــري ـم ـكــس إل ــى خ ـش ـبــات ع ــدة ف ــي مـهــرجــانــات
متنوعة فــي أمـيــركــا ،فــي كاليفورنيا و«مــركــز
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ً
ـا ،حـيــث ق ــدم ً
أداء
لينكولن» فــي نـيــويــورك م ـثـ
مباشرًا بالفيديوهات التي ّتــم تصويرها مع
املجموعة ،وقــدم عــروضــا لفنه فــي مهرجانات
وأماكن أخرى خارج أميركا كالصني والبرازيل
وبلدان أوروبا.
ت ـضــم م ـج ـمــوعــة  ،Remix Cultureبــاإلضــافــة
إل ــى ح ــات ــم بـلـيـمـنــي ،م ـه ـنــدس ال ـص ــوت تــايـلــر
وود ،ومـصــورتــي األف ــام نينا ج ــوردن وسيا
وارفيلد ،ومنتج الوثائقيات جــوردن فليتشر.
وما يجمع هؤالء ليس العمل فحسب ،بل أيضًا
تقارب الرؤى والشغف باملوسيقى ،إضافة إلى
تعدد االهتمامات الفنية والثقافية .فمهندس
ً
ال ـص ــوت م ـث ــا عـ ــازف ب ـيــانــو م ـح ـتــرف ،ونـيـنــا
تمارس التمثيل على خشبات املسارح ،وسيا
متخصصة في علم االجتماع.
لم يصل بليمني إلى مشروع «ثقافة ريميكس»
م ــن ف ـ ــراغ ،ف ـقــد ك ــان ق ـبــل ذل ــك ع ــازف ــا ع ـلــى آلــة
الغيتار ،وعلى البيانو الكالسيكي ،وقد حصل
على جائزة في هــذا املـجــال .لكن آلته الجديدة
صارت هي املاكنتوش الذي يصنع به أصواتًا
جديدة بشكل مباشر على الخشبة ،مع شاشة
عريضة تبث في الخلفية فيديوهات تتقاطع
مع هذه األصوات.
يعمد حــاتــم بليمني إلــى تقسيم الـشــاشــة إلى
أربعة أجزاء تبث على مدار العرض فيديوهات
مركبة ،تشرك املتلقي في كواليس العمل ،بحيث
تـظـهــر امل ـقــاطــع األص ـل ـيــة ال ـتــي ت ــم بـهــا تركيب
الـقـطـعــة املــوس ـي ـق ـيــة ،وبــال ـتــالــي حــاملــا ينطلق
«ريتم» أو صوت جديد ،يكتشف الجمهور على
الشاشة اآللة التي تصدره.
تحظى حفالته بتفاعل كبير من لدن الجمهور
الذي يحضر بكثافة سواء في أميركا أو أوروبا
(مهرجانات «زيك زاك» في فرنسا« ،روسكيلد»
فــي الــدان ـمــارك ،و«روتـ ــس» فــي هــولـنــدا) أو في
الدار البيضاء في املغرب ،حيث يحضر الشباب
بكثافة ،فهم يحسون مع «ثقافة ريميكس» أن
هذه املوسيقى ،مثلهم ،تنتمي إلى املستقبل.
ْ
حاتم َبل َيمني :اليوم ـ س 22:30:ـ غراند فاكتوري

ريتشارد دوسن :خيول مسروقة وقالع وأوغاد
لندن ـــ سعيد محمد
في التسجيالت فإن صوت املغني البريطاني
ريـ ـش ــارد دوس ـ ــن ( 35ع ــام ــا) م ـمـ ّـيــز ب ــا شــك،
ل ـكــن ع ـنــدمــا يـ ــؤدي أغ ـن ـيــاتــه أمـ ــام ج ـم ـهــوره،
ي ـبــدو مـحـلـقــا ف ــي آف ــاق بـعـيــدة مـتـقــاطـعــة بني
األزم ـنــة العتيقة ،وأزم ــات الــوجــود املعاصرة
واإلح ـ ـسـ ــاس امل ـض ـط ــرب بــال ـعــالــم م ــن حــولــه،
ليتحول غناؤه مختلطًا بالكلمات الالذعة إلى
شيء أشبه بهلوسات حلم قد تراه بينما أنت
ً
ّ
إنكليزية كثيفة.
تائه ليال في غابة
ً
دوس ـ ـ ــن ي ـع ـت ـبــر ن ـف ـس ــه أوال م ــؤل ـف ــا ل ـك ـل ـمــات
األغ ـن ـي ــات ،ق ـبــل أن ي ـك ــون مــوسـيـقـ ّـيــا وع ــازف ــا
ومغنيًا .وهو يستل كلماته وزوايــا موسيقاه
الـ ـ ـح ـ ــادة مـ ــن سـ ــاعـ ــات ط ــوي ـل ــة ي ـق ـض ـي ـهــا فــي
ّ
املحلية الصغيرة واملكتبات العامة
املتاحف
مـقـلـبــا ص ـف ـحــات ال ـت ــاري ــخ امل ـه ـمــل ع ــن أص ــول
ّ
الشعبية وتقاليد الغناء الشعبي
الحكايات
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ال ـ ـتـ ــي ال ي ـ ـعـ ــرف لـ ـه ــا م ــؤلـ ـف ــون،
ومستمعًا إل ــى اس ـطــوانــات مــوسـيـقــات الـجــاز
ّ
والكالسيكيات .هذا البحث املضني
التقليدي
عجيبة غــريـبــة كـمــا علبة
ًا
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يــؤتــي دا
ّ
«كــوكــا ك ــوال» عـصـ ّ
ـريــة لـكــنـهــا ذات روح :فهو
ً
يغني مثال عن «الباراسيتامول» أو الرحالت
ّ
املدرسية أو العائالت املفككة في أجواء مدينة
ّ
ن ـيــوكــاســل اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة املـ ـع ــاص ــرة ،ل ـك ـنــك ما
ً
تلبث أن تــرى خيوال مسروقة ،وقالعًا مهيبة
وأوغـ ـ ـ ـ ــادًا مـ ــن مـ ـن ــاخ ــات الـ ـعـ ـص ــور الــوس ـطــى
الكئيبة واملشائمة والعنيفة واملفتقدة لألمل.
«هو الظالم الذي يجمع بني أيامنا الحاضرة،
وتلك األيام الغابرة .إنه الظالم» .يقول دوسن
ذلك.
عن ّ
ي ـص ــن ــف ك ـث ـ ّي ــرون دوسـ ـ ــن ف ــي م ـس ــاح ــة ال ـفــن
ّ
شعبيًا
الشعبي ،لكنه ال يعتبر نفسه مغنيًا
ّ
ّ
اإلنكليزية
الفولكلورية
ينتمي إلــى التقاليد
ل ـل ـغ ـنــاء ،ب ــل ي ــرى ت ـجــرب ـتــه تـنـتـمــي أك ـث ــر إلــى
أج ـ ـ ــواء أغ ـن ـي ــات ط ـق ــوس م ـج ـت ـم ـعـ ّـيــة مـحـلـ ّـيــة
ال ـط ــاب ــع ومــوس ـي ـقــى ت ـجــري ـبـ ّـيــة خ ـ ــارج نـطــاق

صناعة الـغـنــاء الـتـجــاري .وهــو يـلــوم فــي تلك
(التهمة) امللقاة على عاتقه ألبومه The Glass
( Trunkأصــدره عام  )2013تحديدًا ،فهو الذي
ك ــان وراء نقله مــن عــزلــة ص ـنــدوق املوسيقى
ّ
املـحــلــي فــي أقـصــى شـمــال إنكلترا إلــى رحابة
مشهد الغناء البريطاني العام بل أيضًا عبر
العالم .وبالفعل ،فإن ذلك األلبوم يمزج الغناء
ّ
ّ
أفريقية ومالمح
طقوسية
الشعبي بترديدات
مــوسـيـقــى روك ع ـصـ ّ
ـريــة م ــع ل ـعــب بــإمـكــانــات
بــرمـجـ ّـيــات املــوسـيـقــى اإلل ـك ـتــرونـ ّـيــة الـحــديـثــة
ّ
تجريبية صعبة.
ليصبح أقرب إلى موسيقى
إل ــى ج ــان ــب أب ـحــاثــه ال ـتــاري ـخـ ّـيــة ،ف ــإن دوس ــن
يـ ّ
ـرد موسيقاه إلــى تــأثـيــرات صــوفـ ّـيــةُ ،
ويــديــن
بالعرفان تحديدًا إلــى عــازف الغيتار الكيني
هـ ـن ــري م ــاك ــوب ــي وم ــوس ـي ـق ـ ّـي الـ ـف ــن الـشـعـبــي
البريطاني مايك ووتــرســن .لكن أهــم ما شكل
تـجــربـتــه وإح ـســاســه بــالـعــالــم رب ـمــا ك ــان ذلــك
املـ ــرض الـجـيـنــي ال ـن ــادر الـ ــذي أصـ ــاب عينيه،
ف ـج ـع ـلــه ي ـ ــرى الـ ــوجـ ــوه واألشـ ـ ـي ـ ــاء واألم ــاك ــن
كــأشـكــال هــامـ ّـيــة اق ــرب إل ــى الـهـلــوســات منها
إلى الواقع ،وهو ما يقرأه النقاد في موسيقاه
وكلمات أغانيه العجائبية ،وجعلت بعضهم
يقول إمــا أننا أمــام عبقري مذهل أو مجنون
فقد عقله تمامًا.
دوسـ ــن الـ ــذي أط ـل ــق م ـنــذ  2007وإلـ ــى ال ـي ــوم،
ثمانية ألـبــومــات نــاجـحــة تـجـ ّ
ـاريــا – ال سيما
األخ ـيــرة منها  -استهوته صغيرًا املوسيقى
ال ـ ّش ـع ـبـ ّـيــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـت ــي اك ـت ـس ـحــت م ــزاج
الــش ـبــاب الـبــريـطــانــي فــي الـنـصــف الـثــانــي من
ال ـقــرن الـعـشــريــن ،فــانـتـهــى للعمل فــي متاجر
اإلس ـ ـ ـطـ ـ ــوانـ ـ ــات امل ــوسـ ـيـ ـق ـ ّـي ــة ف ـ ــي ن ـي ــوك ــاس ــل
لـعـشــر س ـنــوات قـبــل أن ي ـقــرر اح ـت ــراف الـغـنــاء
واملــوس ـي ـقــى .ك ــان مــن ّأول مــا اقـتـنــاه فــي تلك
املـ ـغ ــام ــرة غ ـي ـت ــار ع ـ ـ ــادي رخـ ـي ــص ذو أوت ـ ــار
بــاسـتـيـكـ ّـيــة مــا لـبــث أن أص ـبــح رفـيـقــه الــدائــم
في عــروض األداء التي ّ
يقدمها في بريطانيا
وح ــول الـعــالــم .إذ ك ــان ذل ــك الـغـيـتــار قـ ّـد كسر،
فلما أعادوه إليه بعد تصليحه وجد أنه صار

يصدر أصواتًا غريبة ناسبت مزاجه املختلف
دوسن بكتابة أغنيات عن الحب
فتعلق ّبه .بدأ
ّ
كما جــل املغنني ،لكنه اعـتــرف الحقًا بــأن تلك
املرحلة مــن حياته كانت مــأســاة تــامــة ،إذ أنه
«كــان يكتب ويلحن ويعزف عن شــيء لم يكن
يعرف عنه الكثير» ،بينما سمحت له املصادر
ال ـتــاري ـخـ ّـيــة بــالـتـعـ ّـمــق ف ــي تـفــاصـيــل األح ــداث
ّ
واألل ـحــان واألغـنـيــات القديمة ،فيطلع عليها
ّ
التفكيكية املختلفة في رؤية
عميقًا بطريقته

التاريخية،
إلى جانب أبحاثه
ّ
صوفية
يرد موسيقاه إلى تأثيرات
ّ
ّ
ّ
مشوقة.
األشياء ويستلهم منها مناخات
يعيد دوسن اختراع موسيقاه مع كل أسطوانة
جــديــدة يـصــدرهــا ،فــا تشبه إحــداهــا األخــرى
إال رب ـم ــا ف ــي ت ـع ـقــد مــوس ـي ـقــاهــا وتـشــابـكـهــا
ح ــول كـلـمــاتـهــا .لـكـنــه دائ ـم ــا تـعـقـيــد يستحق
ومجز .آخر
التركيز والجهد ألنه ثري وممتع
ٍ
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ج ــذور تــاريـخـ ّـيــة تنتمي إل ــى فــولـكـلــور إحــدى
املـمــالــك اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة القديمة مــا قبل العصور
ال ــوس ـط ــى ،لـكـنـهــا تـ ــروي ث ـي ـمــات ت ـكــاد تـكــون
مـعــاصــرة :مجتمع فــي ص ــراع مــع ذات ــه ،عنف
وآم ــال ضائعة ونــدم وعــاقــات ثمينة وأخــرى
مكسورة .أغنيات هــذه اإلسطوانة نتاج غرق
في عوالم عتيقة مدهشة يعشقها دوســن ،إذ
قـضــى أيــامــا كـثـيــرة فــي مكتبة جمعية األدب
والفلسفة في نيوكاسل أو على اإلنترنت بحثًا
عن تفاصيل صغيرة هنا وهناك إلعادة خلق
ك ــون قــديــم متكامل بــألـحــان وكـلـمــات .دوســن
م ـهــووس تـفــاصـيــل .عـنــدمــا ك ــان صـغـيـرًا ،كــان
ي ـع ـيــد م ـش ــاه ــدة أف ـ ــام وم ـس ـل ـســات األط ـف ــال
ع ــدة م ـ ّـرات ليكتشف فيها أش ـيــاء جــديــدة كل
ّ
لكنه هوس واع وذكي ،إذ ّ
ّ
يحول أغنياته
مرة.
ّ
ّ
إلى ما يشبه لوحات فنية مطرزة لكنه يبقى
مدركًا تمامًا لخطورة التركيز على التفاصيل
الــدقـيـقــة ف ــي ال ـعــاقــات اإلن ـســانـ ّـيــة «إذ حتمًا
سينتهي املرء حينها من دون أصدقاء».
عازفة الكمان أنغارد ديفز شاركته أسطوانته
األخيرة ،وقبلها كان شقيقها رودري قد عزف
م ــع دوس ـ ــن ب ــآل ــة «ال ـ ـهـ ــارب» ف ــي أس ـطــوان ـتــن
سابقتني« .موسيقاها كما الندى أو الضباب
ف ــي الـ ـغ ــاب ــة» ي ـق ــول دوس ـ ــن ع ــن أن ـ ـغـ ــارد« ،إذ
ت ـج ــده ــا هـ ـن ــاك ب ـخ ـفــة روح ولـ ـط ــف ع ـل ــى كــل
مقطع من األغنيات» .بالتأكيد ،هناك مشاريع
ّ
مستقبلية له مع رودري الذي يسميه «شقيقي
فــي املــوسـيـقــى» .فعندما ال يـكــون هــذا الشاب
الـسـمــن قـصـيــر الـقــامــة ذو الــوجــه اإلنـكـلـيــزي
ال ـصــافــي مـضـئـيــا ك ـمــا ك ــوك ــب ،ع ـنــدمــا ي ــؤدي
ب ـع ـضــا م ــن أغ ـن ـي ــات ــه أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـه ــور ،فــإنــك
ت ـج ــده ح ـت ـمــا ي ـق ـضــي س ــاع ــات ــه ب ــن مـتــاحــف
املدينة ومكتباتها العامة في رحلة إلى عوالم
مجهولة بحثًا عن كلمات أسطوانة قادمة.
ريتشارد دوسن 8 :كانون األول ـ س 23:00:ـ ـ KED

