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ثقافة وناس

موسيقى

جاهدة وكنان :ارتجاالت على العود والصوت
في إطار لقاء ثنائي ساحر
بين الصوت والعود ،تلتقي
الفنانة اللبنانية بالعازف
السوري اليوم على خشبة
«مسرح المدينة» إلحياء
أمسية شرقية تحمل
عنوان «وتر الصوت».
موعد غني باالرتجاالت
والشعر
ساندرا الخوري
انطلقت فكرة التعاون املوسيقي بني
ج ــاه ــدة وه ـبــه وك ـن ــان أدنـ ـ ــاوي منذ
فـتــرة عندما اتـصــل الـفـنــان الـســوري
بوهبه معربًا لها عن احترامه لفنها
وإعجابه بعملها .أخبرها عن ّ
نيته
إق ــام ــة حـفـلــة ف ــي «م ـس ــرح املــدي ـنــة»،
طــال ـبــا مـنـهــا أن ت ـكــون ضـيـفــة فيها
وأن تــراف ـقــه بــال ـصــوت .م ــن جهتها،
لم تكن وهبه على معرفة شخصية
بـ ــأدنـ ــاوي ك ـمــا ت ـق ــول ل ـ ـ «االخ ـ ـبـ ــار»،
إال أن ـه ــا س ـم ـعــت ال ـك ـث ـيــر ع ــن عمله
وأح ـ ّـب ــت تـشـجـيـعــه ،بـمــا أن ـهــا تميل
ال ـ ــى م ـس ــاع ــدة ال ـش ـب ــاب امل ــوه ــوب ــن
موسيقيًا على الـبــروز ّأكـثــر ،مؤكدة
«أردت دعمه فنيًا ليشق طريقه في
بـيــروت فــي هــذا امل ـجــال .اتفقنا على
بــرنــامــج جميل يلتقي فـيــه الـصــوت
والـعــود .وقــررنــا أن ّ
نقدم مقطوعات
مــن ألحانه وأخ ــرى مــن تأليفي .كما
ستكون هناك ارتجاالت جديدة على
العود والصوت».
ه ـ ــي ثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـ ــن اآلل ـ ـ ـ ــة ال ـش ــرق ـي ــة
والـصــوت ،تساندها إيقاعات أحمد
الخطيب الــذي يرافقهما أيضًا على
امل ـس ــرح .أدنـ ــاوي ي ـعــزف ال ـعــود منذ
كــان في السابعة من العمر ،وشــارك

مـ ـنـ ـف ــردًا ال ـ ــى ج ــان ــب ف ـ ــرق وف ـنــانــن
مــن خلفيات موسيقية مـتـعــددة في
الـ ـع ــال ــم .مـ ـع ــروف ع ـن ــه ف ــي حـفــاتــه
امل ــوس ـي ـق ـي ــة م ـي ـل ــه ال ـ ــى اس ـت ـك ـشــاف
إيقاعات وأصــوات جديدة تجريبية
وسـعـيــه ال ــدائ ــم للبحث عــن وســائــل
ج ــدي ــدة ل ــارت ـج ــال وال ـت ــأل ـي ــف على
آلته باللجوء الى تقنيات وتأثيرات
موسيقية متنوعة.
وه ـبــه ال ـتــي تــربـطـهــا عــاقــة قــويــة بـ
«مـ ـس ــرح امل ــديـ ـن ــة» ،أك ـ ــدت م ـ ــرارًا فــي
ال ـس ــاب ــق أن ـه ــا ت ـش ـعــر كــأن ـهــا تــدخــل
منزلها عندما تكون على خشباته.
ه ــو املـ ـك ــان الـ ـ ــذي يـج ـعـلـهــا تـتـنـفــس

بشكل أفـضــل ويــدخـلـهــا ال ــى منطقة
ّ
ال ـح ـل ــم ،خ ـص ــوص ــا أن إح ـ ــدى أول ــى
ح ـفــات ـهــا ك ــان ــت ف ـيــه ع ـنــدمــا كـ ــان ال
ي ـ ـ ــزال فـ ــي ك ـل ـي ـم ـن ـصــو .وهـ ـ ــو أي ـضــا
املكان الذي تلتقي فيه جمهورًا مثقفًا

ثنائية بين اآللة الشرقية والصوت،
تساندها إيقاعات أحمد الخطيب
يتوق الى موسيقى أصيلة .برنامج
أمسيتها الـتــي نترقبها ه ــذا املـســاء
في «املدينة» ،غني كالعادة بالشعر
واالرتـجــاالت واأللحان الجديدة .من

ّ
القصائد الـتــي ّ
وستقدمها
لحنتها
خالل الحفلة «يطير الحمام» ملحمود
دروي ــش ،إضافة الــى قصيدة «أحبك
ح ـبــن» لــراب ـعــة ال ـع ــدوي ــة .ع ـلــى هــذه
ال ـق ـص ـيــدة ارتـ ـج ــال كـبـيــر م ــن ال ـعــود
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوت .فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ك ــذل ــك
مقطوعة «طريق دمشق» من تأليف
أدنـ ـ ـ ـ ــاوي ،س ـي ـك ــون ع ـل ـي ـهــا ارتـ ـج ــال
قـصـيــدة ل ـنــزار قـبــانــي بـصــوت وهبه
بينما يعزف هو القطعة على العود.
كما هناك مقطوعة «آمنت بالله» مع
نص من الحالج ،إضافة الى عناوين
أخ ــرى مثل «يــا ج ــارة الـ ــوادي» و«يــا
ّ
غــريــب ال ــدار» وغيرهما .تــركــز وهبه

في الحديث عن أمسيتها على املكانة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تـمـنـحـهــا ل ــارت ـج ــال،
امليزة لألسف في
مؤكدة« :نفتقد هذه ّ
حفالتنا الشرقية ،مع أنها ركيزة في
موسيقانا العربية .قد يكون الصوت
ً
م ـس ـجــا أي ـض ــا ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان.
ّ
كما أن االرتجال يبي قدرة املوسيقي
عـلــى تـقــديــم ش ــيء ح ــي يـعـيــش على
امل ـ ـسـ ــرح .ه ـ ــذا م ـه ــم جـ ـ ـدًا خ ـصــوصــا
أنني أمزج الشعر مع الغناء وال أهتم
ب ـ ـ ــاألداء ال ـص ــوت ــي ف ـق ــط .ال ـن ـصــوص
الشعرية التي اخترتها لهذه األمسية
مؤداة بطريقة تصاعدية».
على صعيد آخر ،تعمل جاهدة وهبه
حاليًا على عــدد ّمــن املـشــاريــع ،منها
ألبوم جديد تحضرهّ ،
سجلت قسمًا
مـنــه فــي بــروكـسـيــل وقـسـمــا آخ ــر في
بــراغ مع االوركسترا الفيلهارمونية
ه ـ ـن ـ ــاك .ي ـت ـض ـم ــن بـ ـحـ ـس ــب أق ــولـ ـه ــا
«قصائد باللهجة املحكية أكثر منها
بالفصحى .سيكون شعبيًا قريبًا من
الناس .شعبي لكن من دون تنازالت.
فـجـ ّـو األل ـحــان فـيــه قــريــب مــن الـنــاس
ُ
أكـ ـث ــر .ف ــي أل ـب ــوم ــي األخـ ـي ــر ،ات ـه ـمــت
بالنخبوية وقيل لي إنه على املرء أن
يكون قارئًا نهمًا يكاد يكون شاعرًا
ليفهم الـقـصــائــد الـتــي أديـتـهــا ألنها
كــانــت صـعـبــة بـعــض ال ـش ــيء وكــذلــك
ال ـن ـمــط ال ـغ ـنــائــي ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ـت ــه .كــان
أشبه بموال أحببت تأديته .أما اآلن،
فأعمل على مشروع قريب من الناس.
وأع ـ ّـد كذلك لجولة كبيرة فــي العالم
العربي تشمل تونس .كما سأشارك
ه ــذا ال ـعــام فــي «مـهــرجــانــات بعلبك»
مع املوسيقي الصديق ايلي معلوف
الذي أتعاون معه ويقود فرقتي منذ
ً
ّ
سنقدم عمال مشتركًا في معبد
زمن.
باخوس هذا الصيف».
ج ــاه ــدة وهـ ـب ــه وكـ ـن ــان أدنـ ـ ـ ـ ــاوي20:30 :
مساء اليوم ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا) ـ
لالستعالم01/753010 :

ّ
كارولين حاتم وأرزة خضر يا نساء الشرق ...تمردن!
نقد

سعاد العبد الله
بعد مرور أربعني يومًا على وفاة األم
ّ
ورحـيــل املـعــزيــن ،نــدخــل (الجمهور)
«الـ ـبـ ـي ــت» ح ـي ــث ن ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى ث ــاث
ش ـخ ـص ـيــات :األخـ ــت ال ـك ـب ـيــرة نــاديــا
(يـ ــارا أب ــو ح ـي ــدر) ،واألخـ ــت األصـغــر
ري ـ ــم (جـ ـي ـ ّـس ــي أب ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل) ،واألخ
ن ـب ـي ــل (ط ـ ـ ـ ــارق ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب) .تـ ـل ــك هــي
حبكة «ال ـب ـيــت» ال ــذي يـعـ ّـد التجربة
اإلخراجية األولــى للراقصة واملمثلة
كارولني حاتم .أما النص ،فهو ألرزة
خـضــر ال ـتــي كتبته فــي إط ــار ورشــة
نظمها مسرح «الرويال كــورت» عام
.٢٠٠٨
في هذا البيت الذي سيجمع مجددًا
األخوة الثالث املختلفني في الطبائع
والـسـلــوكـيــات ،تـتــداخــل اإلشكاليات
وتتحرك الخالفات النائمة ،والعوالم
الـ ــراقـ ــدة ح ـتــى ت ـصــل إلـ ــى ال ــدع ــاوى
ال ـق ـضــائ ـيــة ،وخ ـت ــم ال ـب ـيــت بــالـشـمــع
األحـ ـ ـم ـ ــر .ف ــري ــم الـ ـع ــائ ــدة إلـ ـ ــى بـيــت
ّ
ال ـط ـفــولــة ،كــانــت ق ــد تــرك ـتــه ف ــي ســن
الـ .26هي شخصية متمردة وجريئة
سئمت م ــزاج أمـهــا الـعـكــر ،ول ــم تعد
تـحـتـمــل الـ ـص ــراخ وال ــزع ـي ــق وات ـهــام
أمها وأختها لها بأنها سبب موت
أب ـي ـهــا .ه ـك ــذا ،تــركــت امل ـن ــزل وراح ــت
مـ ـ ــع ح ـب ـي ـب ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـم ــي إلـ ــى
طائفة أخ ــرى .هــي تتمنى التخلص
م ــن ال ـب ـي ــت /مــاض ـي ـهــا وه ــدم ــه .أمــا
ن ــادي ــا ،فـهــي امـ ــرأة جميلة محافظة
ومـتـمـسـكــة بــال ـب ـيــت ،ل ــم ت ـت ــرك أمـهــا
وح ـيــدة بـعــدمــا تــوفــي وال ــده ــا جــراء

قــذيـفــة سـقـطــت فــي املـطـبــخ .تتمسك
نــاديــا بماضيها وال تتقبل انفتاح
أختها .هــي «درام ــا كــويــن» لبنانية،
م ـل ـتــزمــة ب ـش ـعــار «ال ـ ـعـ ــذاب وال ـت ـعــب
وال ـهـ ّـم ل ـل ـمــرأة» ،وتـبـتــز ري ــم عاطفيًا
كلما سنحت لها الـفــرصــة .أمــا األخ
نبيل ،فيساير األختني ،ويتخذ دومًا
موقفًا حياديًا لتفادي املشاكل.
دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ــم غـيــر
م ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــة ،فـ ــريـ ــم تـ ـشـ ـك ــل املـ ـح ــرك
األساسي لخلق اإلشكاليات ولتطور
ال ـف ـع ــل ف ــي الـ ـن ــص /ال ـ ـعـ ــرض .ي ـبـ ّـن
الـنــص جــوانــب مـتـعــددة مــن واقعنا
اللبناني املـعــاش بسالسة وواقعية
م ــن دون اب ـ ـتـ ــذال .ال ـح ـب ـكــة مـحـكـمــة
وس ـل ـســة ،وال ـل ـغــة املـحـكـيــة واق ـع ـيــة،
ت ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع أداء امل ـم ـث ـل ــن امل ـت ــن،
ّ
ـة ،لــم تكن
حـتــى إن الـكـلـمــات الـبــذيـئـ ً
اعتباطية ،بــل ج ــاءت خــدمــة لسياق
ال ـع ـم ــل .وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ب ـ ــدا اإلخ ـ ـ ـ ــراج فــي
خ ــدم ــة ال ـن ـ ّـص أي ـض ــا؛ مــول ـيــا عـنــايــة
ّ
بالتفاصيل الـتــي تتجلى فــي إدارة
ٍّ
املـمـثــل وتـ ــأن فــي ب ـنــاء الشخصيات
وإدخ ــال عناصر جمالية وإيحائية
لـ ـه ــا ذات أب ـ ـعـ ــاد درام ـ ـ ـيـ ـ ــة .واق ـع ـي ــة
الـتـمـثـيــل خـلـقــت ت ـمــاهــي الـجـمـهــور
ف ــي الـ ـع ــرض وق ــرب ــت الـشـخـصـيـتــن
املتضاربتني إلى القلب ،بخاصة في
اللحظات الحميمية املـنـفــردة ،فيما
ّ
النصية
حملت العناصر البصرية/
رمـ ــوزًا جـمــالـيــة ودالالت ذات أبـعــاد
ً
درامية .مثال ،في أحد املشاهد ،نرى
ري ــم مـبـعـثــرة تـفـتــش عــن «أغــراضـهــا
ال ـش ـخ ـص ـي ــة» امل ـش ـت ـت ــة بـ ــن بـيـتـهــا

ّ
وجيسي أبي خليل في مشهد من «البيت»
يارا أبو حيدر

وب ـيــت أه ـل ـهــا ،وم ـنــذ ال ـبــدايــة تـطــرح
مـعـضـلــة «أي ـ ــن ب ـي ـت ــي؟» .يـلـتـقــط كل
من ناديا ونبيل ثياب ريــم املبعثرة
على األرض كأنهما يحرصان على

حبكة محكمة وعناية بالتفاصيل
وواقعية في األداء
إعادة وضع «األغراض» في مكانها،
كأنهما خاضعان لحالتها الفائضة
ع ـل ـي ـه ـم ــاُ ،
ومـ ـشـ ـت ــرك ــان فـ ــي عـمـلـيــة
شقلبتها النتمائها.
أمــا ناديا التي لم تخلع عنها ثياب

ال ـ ـحـ ــداد ،وب ـع ــد صــدم ـت ـهــا بــال ـبــاغ
على الباب املختوم بالشمع األحمر،
ف ـت ــدخ ــل ال ـب ـي ــت عـ ـن ــوة .وعـ ـل ــى غـيــر
عاداتها ،تضع أحمر الشفاه ...أحمر
الشمع الــذي لم ُيجسد بصريًا على
ال ـخ ـش ـبــة إال ب ــأح ـم ــر شـ ـف ــاه ن ــادي ــا.
ت ـص ـبــح ه ــي ال ـب ـي ــت .ه ـ ــذا األحـ ـم ــر/
الـ ـخـ ـت ــم يـ ـجـ ـت ــاحـ ـه ــا رويـ ـ ـ ـ ـ ـدًا رويـ ـ ـ ـدًا
فتعتلي شعرها وردة حمراء .بعدها
وبعد مرور الوقت على املحاكم حول
البيت ومعرفتها ومعرفتنا أن البيت
س ـ ُـي ـه ــدم ل ـي ـمـ ّـر م ـكــانــه أوت ــوس ـت ــراد،
ت ــرت ــدي فـسـتــانــا أح ـم ــر ،ك ــأن الشمع
األح ـ ـمـ ــر غ ـم ــر ال ـب ـي ــت ك ـل ــه وأص ـب ــح

شبحًا قبل أن ُيهدم.
امللفت في العرض هو مكانة الجسد،
إذ نــراه أحيانًا بــوجــود مختلف عن
س ـي ــاق وجـ ـ ــوده الـ ـع ــام ف ــي ال ـع ــرض.
ُ
تمايل ناديا جسمها بتردد وحيدة
في البيت كأن رغبة ما غير مفهومة
ت ـن ـت ــاب ـه ــا ف ـ ــي أوائـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض .ثــم
ن ــرى ري ــم تــرقــص  -أي ـضــا بعزلتها-
متأرجحة بحوضها بارتياح وجرأة
تفتقدهما نــاديــا .اختالف عالقة كل
من األختني بجسدها ملحوظ.
أما اللحظة الثالثة لتراقص األجساد،
فهي لحظة اللقاء الحقيقية الوحيدة
في العرض لألختني رغم اختالفهما.
تصل نــاديــا لتفاجأ بريم فــي البيت
ترقص بمتعة وتدعوها لالنضمام
إليها .هنا نشهد على اتصال ناديا
بجسدها وأنــوثـتـهــا كأنها ولوهلة
ن ـس ـي ــت ال ــرق ــاب ــة ال ــذاتـ ـي ــة وأط ـل ـق ــت
العنان لنفسها .نرى الرقصة /اللقاء
تنتهي ببهجة غير معتادة لألختني.
كأن ريم نجحت لبرهة في ّ
جر ناديا
إلى عالم مجهول لها ،لم تتجرأ على
ّ
دخوله في السابق .عالم يحتم التزام
امل ـ ــرأة ح ـ ــدودًا رس ـم ـهــا ل ـهــا مجتمع
محافظ وأثقلها بالقيود.
ّ
وأرزة خـضــر
لـ ـع ــل كـ ــارولـ ــن ح ــات ــم
ّ
تـ ــدعـ ــوان امل ـ ـ ــرأة إلـ ــى ال ـت ـم ــث ــل ب ــري ــم،
والـ ـتـ ـج ــرؤ ع ـل ــى مـ ـ ِّس ــاء ل ــة امل ـفــاه ـيــم
والقيم املوروثة وخضها.
«الـ ـبـ ـي ــت» :ح ـتــى  ٢٤ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر) ـ ـ
«م ـســرح مــونــو» (األشــرف ـيــة – ب ـيــروت) ـ ـ
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