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موسيقى
ال تزال الفنانة اللبنانية منشغلة بمواضيع الحب والسالم والهجرة في ألبوم «في
الطريق» (توزيع «نادي لكل الناس») الذي أطلقته أخيرًا ،بعد مرور بضع سنوات
على صدور ألبومها الثالث «هواك» ،مستندة إلى نصوص شعرية متنوعة
ومضفية روحًا شبابية على موسيقاها

تغامر «في الطريق»
يوال خليفة
ِ

ّ
ندى صحناوي :قصيدة (بصرية) للبنان المــشظى!
فنون بصرية

نيكول يونس
بعد التجهيزات فــي األمــاكــن العامة
ال ـتــي أخ ــذت ح ـ ّـي ـزًا هــامــا م ــن مسيرة
التشكيلية اللبنانية ندى صحناوي،
هـ ــا هـ ــي تـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـت ـش ـك ـيــل شـبــه
التجريدي على املساحات املسطحة
بـشـكــل أس ــاس ــي ،ف ــي م ـع ــرض يحمل
ع ـن ــوان ــا إن ـك ـل ـيــزيــا ه ــو How Many
 How Many Moreف ـ ــي «غ ــالـ ـي ــري
تـ ــان ـ ـيـ ــت» (مـ ـ ـ ــار م ـ ـخـ ــايـ ــل ،بـ ـ ـي ـ ــروت).
بــاألكــريـلـيــك ،والـتـلــويــن الـطـبـشــوري،
واألقـ ـ ـ ــام املـ ـل ـ ّـون ــة ،والـ ـ ـ ــورق وأوراق
ال ـج ــرائ ــد وأوراق ال ـج ــرائ ــد املـلـصـقــة
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـمـ ــاش ،ق ـ ـ ـ ــررت صـ ـحـ ـن ــاوي
تـكـثـيــف واخ ـت ـص ــار م ـ ــادة تـعـبـيــرهــا
فــي املـعــرض .األعـمــال الـجــديــدة تمتد
ع ـلــى م ـســاحــات مـسـطـحــة ت ـصــل إلــى
ً
حـ ــدود امل ـتــريــن طـ ــوال وم ـتــر ونـصــف
عــرضــا ،ومنها أيـضــا مــا هــو بقياس
ّ
ً
مـتــريــن عــرضــا وم ـتــريــن طـ ــوال .تــذكــر
ب ــأل ــف اح ـت ـم ــال زخ ــرف ـ ّـي م ــن دون أن
ّ
تقع فيه ،رغــم تـكــرارهّ .
وتبسط
تجرد
الشكل ،ليصل إلى حدود الخط شبه
املستقيم الـصـغـيــر .تجمع الخطوط
ـرب بعضها.
املستقيمة الـصـغـيــرة ق ـ ّ
ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ـ ــى ق ــد ت ـظ ــن ـهــا ع ـي ــدان
كـبــريــت مـلـ ّـونــة مــرصــوفــة ،لـكــن مــا إن
تقترب حتى تفهم لعبتها البصرية.
تلتقط عـيـنــاك منها بـعــض ضــربــات
ّ
بتقميشتها السميكة
الريشة املتفلتة
ّ
ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ـ ـ ــر .يـ ـ ــرق ال ـخ ــط أو
ّ
يسمك بحسب الضربة ،يذكرنا أيضًا
بـ «الباركودات» التي اجتاحت عاملنا
ّ
مؤكدة تسليعه .لكن حتمًا ،هذا ليس
صحناوي ،فبيان
مــا تريد أن تقوله
ّ ُ
املعرض واضح ،خصوصًا أنه افتتح
فــي شـهــر نـيـســان بـكــل مــا يـحـمــل من
أثر حرب ّلبنانية أهلية صاغت ذاكرة
أجيال ،وملا تزل .تشير صحناوي في
ّ
بـيــانـهــا ال ـف ـنــي إل ــى أن ه ــذا امل ـعــرض
«هو نداء للمصالحة /التصالح .هو
ّ
ُقصيدة للبنان ،هــذا البلد املشظى/
امل ـ ـغ ـ ـت ـ ــال» .ت ـ ـصـ ـ ّـر ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ع ـلــى
وج ـ ــوب ح ـض ــور الـ ــذاكـ ــرة كـمـنـطـلــق،
أو ن ـق ـط ــة ان ـ ـطـ ــاق ل ـح ــرك ــة ت ـصــالــح
ذات ـيــة وجـمــاعـيــة .ويـفـيــد الـبـيــان أنــه
ع ـبــر سـلـسـلــة ال ـل ــوحــات الـتـجــريــديــة،
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز امل ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــي ،ال ــدامـ ـج ــة
لـعـنــاصــر مــن الـحـيــاة الـيــومـيــة (قطع
مــن ال ـس ـيــارات ،اشـبـمــانــات وخــزانــات
وقود) ،تعيد صحناوي التساؤل عن
ّ
خــطـيــة ال ـت ــاري ــخ ،فــاتـحــة ال ـب ــاب أم ــام
مستقبالت ممكنة.
ّ
وبـمــا أن الـتـجــريــد هــو أكـثــر الحقول

ً
احتماال للتأويالت ،فهو يلبس هنا
ً
رداء أبعد من اإلطــار «الوطني» الذي
أرادت صحناوي اإلشــارة إليه .إذا ال
ّ
بد للرائي من أن يتذكر أعمال املعلمة
ال ـك ـب ـيــرة هــوغ ـيــت ك ـ ــاالن ،وت ـحــدي ـدًا
ت ـلــك ال ــروح ـي ــة ال ـت ــي ت ـع ــود ـ لـلــوهـلــة
األولـ ــى ـ ـ إل ــى ال ــذاك ــرة الـبـصــريــة عند
رؤيـ ــة األع ـم ــال م ــن بـعـيــد .لـكــن طبعًا
عندما نقترب مــن أعـمــال صحناوي،
ّ
فإنها تأخذنا باتجاه مختلف تمامًا.
اإلحـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـبـ ـص ــري ــة ألع ـ ـمـ ــال شـبــه
تجريدية أو تجريدية في هذا املضمار
كبيرة وكثيرة على املستوى العاملي.
لكن دون شك ،هذا التجريد اللطيف،
ّ
يذكرنا أيضًا للوهلة األولــى بأعمال
ُ
دينا ديــوان التي تعرض مرحليًا في
«غاليري جانني ربيز» ،وهي مجايلة
لـصـحـنــاوي ،مــع ف ــارق فــي التقنيات

أيضًا .لكن املنحى البصري متشابه
ّ
للرائني ،بخاصة في ما يتعلق بهذه
الروحية في رصف الخطوط الرفيعة
املتباينة واملتشابهة في آن ،بعضها
قرب بعض.
هــي إذًا لــوحــات ضـخـمــة ،تـجــاورهــا
سلسلة سابقة مــن األعـمــال األصغر
حجمًا .إذ تختار صحناوي صفحات
الـجــرائــد ،فتغطي أج ــزاء منها عمدًا
كلمات
وتظهر بعضها اآلخر .تلغي
ٍ
ه ـنــا وت ـش ــدد ع ـلــى ح ـض ــور غـيــرهــا،
ّ
بـتــأل ـيــف ب ـص ــري دي ـنــام ـي ـكــي .يــذكــر
ّ
فــي مــا يــذكــر بــأعـمــال كـبــار الفنانني
ّ
ال ــذي ــن اتـ ـخ ــذوا م ــن أوراق ال ـجــرائــد
مساحة تعبيرهم .لكننا نـســأل :ألم
ت ـقــع نـسـبـيــا ص ـح ـن ــاوي ف ــي مـتــاهــة
ّ
الـبــوسـتــر أم أن ذل ــك ك ــان مـقـصــودًا؟
هذه اللعبة الديناميكية في التأليف

ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا ص ـح ـن ــاوي
اللون كفعل إلغاء أو تأكيد حضور،
يحيلنا بطبيعة الحال إلى دراستها
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـ ـت ــي ت ـج ـيــد ال ـف ـنــانــة
ع ـب ــره ــا ت ــرك ـي ــب ن ـطــاق ـهــا ال ـب ـصــري
ً
لـيـفـيــد م ـع ـلــومــات ،ك ـمــا لـيـفـيــد ق ــوال

لعبة ديناميكية في التأليف
تستخدم فيها اللون كفعل
إلغاء أو تأكيد حضور
سينمائيًا واضـحــا ...هل يجوز معه
القول «دعائيًا»؟ اإلجابة حتمًا عند
صـ ـحـ ـن ــاوي .ف ــامل ـع ــرض ي ـم ـك ـن ـنــا أن
نـقـسـمــه إلـ ــى ث ــاث ــة أقـ ـس ــام م ـنــوعــة:
الـلــوحــات التجريدية كبيرة الحجم

(ف ـ ـ ــوق امل ـ ـتـ ــريـ ــن) ،وال ـ ـلـ ــوحـ ــات ال ـتــي
ّ
ات ـخ ــذت ص ـف ـحــات ال ـج ــرائ ــد كـنــافــذة
للتعبير شبه السينمائي ،والتجهيز
الـ ـ ــذي م ــا ت ــرك ـت ــه ص ـح ـن ــاوي ي ــوم ــا،
رغــم عودتها إلــى املساحة املسطحة
اليوم بـقـ ّـوة ،وهــذا الجزء الثالث في
املـ ـع ــرض إنـ ـم ــا ه ــو األق ـ ـ ــرب لـلـبـيــان
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ب ــامل ـع ـن ــى املـ ـب ــاش ــر .إذ نـجــد
ّ
ت ـج ـه ـي ـزًا ب ــاألب ـي ــض ي ـغــطــي ال ـج ــدار
َ
الكبير ،حيث طلت ً صحناوي قطعًا
حــديــديــة مـجـمــوعــة ه ــي اشـبـمــانــات
س ـيــارات وخــزانــات وق ــود وغيرهما
م ــن ق ـط ــع الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي تـحـيـلـنــا
ّ
ّ
غالبًا إلــى التلوث البيئي ،وعلقتها
بشكل أفقي على مدى عرض الحائط
الكبير في «تانيت» .فندى صحناوي
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـع ـ ـ ّـرف ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ب ــأن ـه ــا
نــاش ـطــة س ـيــاس ـيــة ب ـش ـكــل أس ــاس ــي،

ْ
َ
«هيك ...السهول» بريشة مازن الرفاعي

ه ــي بــال ـتــالــي مـعـنـ ّـيــة ق ـبــل أي شــيء
بما يجري على الساحة السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
ّ
التلوث البيئي ،املحارق،
لبنان ...فهل
ً
أزم ــة النفايات وغيرها مـثــا تشكل
حروبًا خانقة جديدة تريد أن تشير
إليها صحناوي؟ والطالء األبيض؟
هــل يمكن أن يـكــون الـحــل أو البديل
رمزيًا؟
امل ـ ــؤك ـ ــد أن نـ ـ ــدى ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ال ـت ــي
ع ـ ــادت ب ـعــد س ـبــع سـ ـن ــوات لـتـخــوض
غـ ـم ــار الـ ـع ــرض ال ـت ـش ـك ـي ـلــي امل ـس ـطــح
والـ ـتـ ـج ــري ــدي ،إن ـم ــا ك ــان ــت تـخــوضــه
بــدافــع الـتـســاؤل عــن ج ــدوى الـحــروب
وما بعد الحروب .كل أنواع الحروب،
ول ـي ــس ف ـقــط الـ ـح ــروب ال ـص ـغ ـيــرة أو
ت ـل ــك االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة -ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو
ّ
االقتصادية التي تشل لبنان .بل من

من المعرض

املؤكد أن الحرب على األرض السورية
أيـضــا كــانــت ومــا زال ــت مبعث تفتيح
ج ـ ــروح ل ـج ـيــل ك ــام ــل م ــن الـلـبـنــانـيــن
الـ ــذي عــاي ـشــوا حــرب ـهــم األه ـل ـيــة ،ولــم
يتعايشوا بعد مع مرحلة ما بعدها.
ب ـع ـض ـهــم أراد الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ،فــاح ـق ـتــه
الذكرى وبعضهم أراد االنغماس في
ّ
الذكرى ،فنسي أصل العلة ،وبينهما
جيل وسيط ال يمكن أن يمسك ريشة
أو ق ـل ـمــا م ــن دون أن ت ــراف ـق ــه أح ــرف
ث ــاث ــة :ح.ر.ب .وه ـنــا ن ـســأل م ــع نــدى
صحناوي باإلنكليزية التي اختارتها
للتعبير ،ربما كي يفهمها اآلخــرون:
How Many How Many More؟
*  :How Many How Many Moreحتى
يــوم غــد ـ ـ «غــالـيــري تانيت» (مــار مخايل ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/562812 :

zoom

«سهل» (أكريليك على قماش ـ  80 × 80سنتم ـ )2018

«ش َّب ْه ِتك ْب َه َّ
الس ْهل!» الشطر األصغر
ِ
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ـ
ـ
غ
ـ
ـ
ـ
ل
ـب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ح
واألر
ـع
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
واألو
ٍ
ال ـش ــاع ــر ال ـب ـق ــاعــي طـ ــال حـ ـي ــدر ،فــي
َ ُ
َ
كلمت ْي فـقــط .كـيــف تـحــوى السهول؟
سهول الـبـقــاع!؟ اسمها بـقــاع! مــا هو
ال ـس ـحــر ال ـل ـغــوي الـ ــذي يـجـعــل ثــاثــة
ً
أحـ ـ ـ ــرف تـ ـخـ ـت ــزل مـ ـ ـ ـ ـ ــدى« ...سـ ـ ـه ـ ــا»؟
واألعـ ـج ــز بـ ـع ــد ....أن نــرس ـم ـهــا! نـعــم،
ّ
هنا مــازن الــرفــاعــي رسمها كلها في
م ـع ــرض ق ــد ال يـ ـت ـ ّ
ـذوق ــه إال م ــن فـهــم
معنى تلك الرحابة بالذات.
في «غاليري أجيال» ،يفرد التشكيلي
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـسـ ـه ــول بـ ـص ــدق ألـ ـ ــوان
قد
ال ـ
س ـه ــول .ي ـقــول بـلـهـجــة لـبـنــانـيــة ً
ّ
يحبب ًللبعض أن يسمعها بقاعية
َ
خ ـص ـبــة «ه ـ ـ ْـي ـ ــك ...ال ـس ـه ــول» ع ـنــوانــا
ٌ ُ
لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض .أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ت ـ ـثـ ـ ِـمـ ــل الـ ــرائـ ــي
ّ
بــالــرحــابــة ،تسكنه بــالـســام .تصفي
ُ ُّ
تبث طاقة نادرة في قلوب
الذهن ،ثم
ٌ
الرائني .معرض يهدي الحال ...كل هذا
الحال ،وأكثر.
ّ
ق ــد يـتـفـلـســف امل ـش ـ ّـرح ــون م ــن ال ـنــقــاد
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ــن ،وي ـ ـع ـ ـيـ ــدون إلـ ـ ــى الـ ــذاكـ ــرة
ّ
ً
البصرية للقارئ كــل مــن رســم سهال
ّ
ي ــوم ــا ،وك ــل م ــن بـ ّـســط ف ــي الـتـشـكـيــل،

ّ
وكل من مزج لونًا فأراده واحدًا أحدًا
ال مزيج له.
ل ـك ـن ـن ــا ن ـ ـسـ ــأل الـ ـجـ ـمـ ـي ــع :أل ـ ـيـ ــس كــل
املينيماليني مينيماليني؟ ألـيــس كل
التبسيطيني تبسيطيني؟ ألـيــس كل
رس ــام ــي امل ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة رســامــي
مناظر طبيعية؟ فأين االكتشاف؟
ّ
لـيــس الـتـشــابــه تـطــابـقــا .صـحـيــح أنــه
م ـن ـط ــق لـ ـغ ــوي بـ ـص ــري واحـ ـ ـ ــد ،لـكــن
ّ
الفعلي هنا أن تمخر عباب
االكتشاف
الـلــون بـشــراع خطر الـتـشـ ُـابــه ،فتصل
إلى عمق التشكيل ناجيًا ،بل ظافرًا!
ونـ ـس ــأل بـ ـع ــد :ك ـي ــف اس ـت ـط ــاع ط ــال
ح ـيــدر أن يـخـتـصــر الــرحــابــة وال ـغــزل
َ
لسهول
في كلمتني اثنتني؟ بل كيف
ِ
شاسعة أن تسكن شطرًا واحدًا صغيرًا
مــن قصيدة؟ وكــذا ،كيف بـقــدرة فنان
وضربة ريشة على مساحة صغيرة،
َ
ً
ُ
الشاسع مجال
صغيرة فـعــا ،يدخل
العني لتتسع الرؤيا/ة!؟ كيف لقماشة
ِ
ً
أن تحوي حلمًا ...سهال وأكثر؟
هذا بالضبط معرض مازن الرفاعي.
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ال ـ ــذي درس ال ـف ـن ــون فــي
مــاشـيــراتــا فــي إيـطــالـيــا ،ثــم الهندسة
الداخلية في لبنان ،وخاض التجربة

ٌ
األكاديمية ،كانت له مشاركات عديدة
ومـعــارض مشتركة وفــرديــة منذ عام
 ،1974أي منذ ما يناهز نصف قرن.
باألكريليك على القماش ،حيث أكبر
لــوحــة هـنــا ال تـتـعـ َّـدى  80سنتيمترًا
ت ـق ــري ـب ــا ،ف ـي ـمــا ت ـص ــل أص ـغ ــره ــا إل ــى
تخاض
حــدود الثالثني سمنتيمترًاً ،
أحالم املزج اللوني لتصب يقظة على
ً
ال ـق ـمــاش ،نـ ـ ًـورًا ،ظ ــا ،دف ـئــا أو رعـشــة
بـ ــرد ل ـط ـي ـفــة م ـح ـي ـيــة .ب ــن ت ــدرج ــات
أص ـفــر ال ـس ـهــول وت ـن ـ ّـوع ِق ـ َـي ــم رم ــادي
الظالل ،وأزرق السماء ،يقف األخضر
ب ـت ـنــوي ـعــاتــه ل ـيــرســم حـ ــدود ج ـبــل أو
أطــراف السهل .وال تغيب الترابيات،
ب ــل تــرســم ب ـيــد ال ـف ـنــان أف ــق املـســاحــة
امل ـس ـط ـح ــة مـ ــن دون ضـ ـجـ ـي ــج ،رغ ــم
صعوبة استخدام الترابيات في هذا
اإلطار معاكسة الوسع السماواتي.
م ـس ــاح ــات ل ــون ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة ،ت ـت ـج ـ َ
ـاور
وتـتـحــاكــى ،تـتـســامــر وتـخـلــق للرائي
أبـ ـع ــادًا تـقـلــب م ـف ـهــوم االخـ ـت ــزال إلــى
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات كـ ـثـ ـيـ ـف ــة ،ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،رحـ ـب ــة،
واسعة!
ٌ
نعم ،هو معرض للذواقة من مريدي
ُج ـ ـ ـ ــودة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص .هـ ـن ــا ال ي ـم ـكــن

تشبيه أعـمــال الرفاعي بأعمال أحــد.
َّ
الـ ـ ـف ـ ــرادة ف ــي ع ـم ــق ال ــطـ ـع ــم .ن ـع ــم كــل
الـنـبـيــذ ال ـح ـلـ ِـو ،ه ــو نـبـيــذ ح ـلــو ،لكن
ذائقة كل نوع ،كل كأس ،بل كل جرعة
تختلف لدى الذواقة .ومــازن فريد ،ال
تشبه جرعة أعماله أي جرعة مناظر
ط ـب ـي ـع ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،إال ال ـس ـه ــل ب ــذات ــه.
وهذه الضربات املختصرة العريضة
ـاص لـلـبـصــر ،إخ ـ ٌ
إن ـمــا هــي إخـ ـ ٌ
ـاص
ل ـل ـس ـهــول ،إخـ ــاص لـ ــذات ال ـف ـنــان مع
نـفـســه أمـ ــام فـعــل الـتـشـكـيــل .إخ ــاص
ّ
ّ
ً
ل ـفــن الـتـكـثـيــف اخـ ـت ــزاال ،أو حـتــى فــن
االختزال تكثيفًا .وقد يجوز القول إن
ِ
ّ
الوصف األدق لهذا املعرض وفنانه،
ُ
ك ِت َب قبل عقود .نستعيره من كلمات
ّ
حيدر ،علها تسعفنا:
«ش َّب ْهتك ْب َّ
هالس ْهل
ِ
ْبقرص َ
الع َسل
ِ
َّ
ِع ْملو َع َم ْهلو الن ْحل
ش َّب ْهتك َ
بحالك»...
ِ
نيكول...
َ«هـ ْـيــك ...السهول» :حتى  25أيــار (مايو) ـ ـ
«غــالـيــري أج ـيــال» (ال ـح ـمــرا) ـ لالستعالم:
01/345213

ال ــوراء .فالنساء آنذلك كـ ّـن يكتنب بحرية وجــرأة أكبر.
ساندرا الخوري
من النصوص التي انطلقت منها أيضًا قصيدة لجبران
ال تتبع يــوال خليفة إيـقــاعــا منتظمًا حـيــال إصــداراتـهــا خليل جبران عن السالم .كما هناك ّ
نص ملريم حيدري،
ّ
املوسيقية .تعمل وفق اإللهام واملزاج كما تحب أن تسميه .شــاعــرة م ـعــاصــرة تـحـكــي هــواجــس املـ ــرأة ال ـيــوم كما
ّ
ً
آخر مرة أطلقت فيها مجموعة من األغنيات ضمن ألبوم تقول .فضال عن ذلك ،أثر فيها نص بالعامية مليشال
كانت في عام  2015تحت عنوان «هواك» .وها هي تعود بو رجيلي الذي فقد والديه خالل الحرب األهلية وأتى
بعد أربع
سنوات بأسطوانة جديدة عنوانها «في الطريق» .بنص يتحدث فيه عن اشتياقه ألمــه .ال ّتدعي خليفة
َ
بينهما لم تبق بال نشاط فني ،فكانت لها مشاركة في
الغوص بعيدًا في التركيب املوسيقي لألغنيات ،ولو
«ص ــوت ــي» ،ع ــرض مـســرحــي تـعـبـيــري راقـ ــص ،جمعها
قــامــت بنفسها باستنباط الـجـمــل اللحنية البسيطة
بثريا بغدادي ونــادرة عساف .عن بدء العمل على ألبوم
التي أوحت بها لها النصوصّ .أما العمل على التوزيع
موسيقي جديد خاص بها ،تقول خليفة لـ «األخبار»« :لم
والتركيب فجرى الحقًا في االستديو بمساعدة ولديها
تكن لدي فكرة ألبوم .وفجأة جاء اإللهام .ذات مرة خرجت
املوسيقيني رامي وبشار خليفة ،إضافة إلى تعاونها
بأغنية «اكتب لي» بناء على ّ
نص للشاعر املصري سمير
ً
وسعدت بالعمل على هذه مــع فــرقــة موسيقى إلـكـتــرونـيــة يعمل ضمنها ابنها
جميال ُ
سعدي .كــان الطقس
ّ
البكر .أحبت هذه املرة التعاون مع عدد
األغـ ـنـ ـي ــة .ف ـك ــان ــت امل ـش ــاع ــر مـتــأجـجــة
من الشباب املوسيقيني العازفني ،ما
وبمثابة افتتاح لأللبوم الجديد .استغرق
أضفى على العمل روحًا شبابية .في
بعدئذ عامًا ونصف عام تقريبًا».
العمل
ٍ
نظرها «هو مزاج وانفتاح على األمور.
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امل ـش ـ
ّ
الفنانة أي الـســام والـحــب واإلنـســان نصوص األغنيات
أحـ ّـب التنوع .وقــد أتنقل بني الشرقي
التسع التي
واإللكتروني .أميل إلى الخلطة ولست
والهجرة ما زالت هي نفسها .لكن هذه
امل ــرة بــدا ميلها واضـحــا إلــى الهجرة يتضمنها األلبوم
محددة بلون معني .من ناحية أخرى،
وال ـس ـف ــر .ف ــي هـ ــذه ال ـص ــدد تـضـيــف :مبنية على قصائد التأليف واملوسيقى والغنى والتعبير
ّ
ـدل بالعامية والفصحى واإلح ـســاس واح ــد عـنــدي فــي العمل،
«ح ـت ــى ال ـع ـن ــوان «فـ ــي ال ـط ــري ــق» ي ـ
ّ
وال أركز على عنصر أكثر من غيره.
ع ـلــى ال ـس ـفــر وال ــرح ـي ــل .ه ــو طــريـقــي
ً
ي ـجــري الـعـمــل عـلــى ال ـجــو ال ـعــام الــذي
الـشـخـصــي أوال ،لـكـنــه أي ـض ــا طــريــق
تخلقه أغنية ما».
الـنــاس الــذيــن ليس لهم م ــأوى ومكان
تتمتع خليفة برغبة الفتة في تحقيق
يـسـكـنــون ف ـيــه .الـكـثـيــر مــن األغـنـيــات
يتحدث عــن الـغــربــة والـهـجــرة والـسـفــر .وهــو مــن أكثر ذاتها وفي الخروج بأعمال فنية كلما شعرت بالحاجة
ّ
املواضيع سيطرة على عاملنا اليوم ،كالغرق في البحر واالسـ ـتـ ـع ــداد ل ــذل ــك .كـ ــل ع ـمــل ت ـن ـجــزه أش ـب ــه بـخـطــوة
ً
جريئة تقوم بها ،على اعتبارها أن للمرء ميال دائمًا
وإلى ما هنالك من أخبار وكوارث».
نصوص األغنيات التسع التي يتضمنها األلبوم مبنية إلــى االستسالم واالمتناع عن إنجاز األمــور .فالجرأة
على قصائد بالعامية والفصحى .كما أن أحدها ّ
نص فــي نظرها هــي «أن أك ــون مــوجــودة بــرغــم الصعوبات
كتبته خليفة نفسها حــول الـ ــوداع« :إن ــه إحـســاس ّأم واألجواء املحيطة .أريد أن أحقق ذاتي وأقوم بخطوة إلى
ّ
فأظن أن
بعيدة عن ولدها .وهذا ما تعيشه معظم العائالت في األمام .أما في ما يتعلق بألبوم «في الطريق»،
ّ
أيامنا .عنوانها «الرحيل»» .استقت الفنانة كذلك من الكليب الــذي ّ
ُ
صورته كان خير دليل على ذلك وصــور
الشعر األندلسي ّ
نصني من أعمالها :سافرت بعيدًا إلى بطريقة عفوية».

