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موسيقى
إيمي
واينهاوس

حتى بعد مرور عقد
تنج
على رحيلها ،لم ُ
الفنانة البريطانية أيمي
واينهاس ،من ماكينة
صناعة «صورة النجم»،
إذ تغص السنوات
الماضية بمحاوالت
«تلميع» صورة
واينهاوس ،وقلب الرأي
وق
السائد حولها؛ إذ ُ
س ّ
لها على أنّها «الفتاة
الصغيرة الهشة» ضحية
الذكورية القمعية

أي مناسبة عن جرأتها المفرطة (إيان غافان)Getty/
لم تعتذر في ّ

ٍ
امرأة تصرخ :ال
شياطين
لينا الرواس

ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـدرت أي ـ ـم ـ ــي وايـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاوس
ع ـن ــاوي ــن ال ـص ـح ــف ال ـبــري ـطــان ـيــة
خـ ــال ح ـيــات ـهــا ال ـق ـص ـي ــرة ،الـتــي
انتهت بشكل مأساوي في عام  .2011اليوم،
وبـعــد عشر سـنــوات على رحيلها ،مــا زالــت
وايـ ـنـ ـه ــاوس ل ـغ ـزًا ك ـب ـي ـرًا ،ومـ ـث ــار جـ ــدل في
أوس ــاط الـفــن والـصـحــافــة ،الـتــي رك ــزت على
حياتها الشخصية إلى حد كبير ،خصوصًا
عالقتها املضطربة مــع زوجـهــا بليك فيلدر
س ـي ـف ـيــل ،وعــاق ـت ـهــا امل ـت ــوت ــرة م ــع وال ــده ــا،
إل ــى جــانــب إدمــان ـهــا ال ـشــرس عـلــى الـكـحــول
واملخدرات.
ش ـهــرت ـهــا ال ـع ــامل ـي ــة ،ووق ــوفـ ـه ــا ب ــن فـنــانــي
الصف األول فــي بريطانيا ،خصوصًا بعد
فــوز أغنيتها  back to blackبخمس جوائز
أكاديمية ،لم يمنعاها من ممارسة سلوكها
الجامح والحاد؛ فحفالتها غير املكتملة ،أو
املـلـغــاة بشكل مـفــاجــئ ،واسـتـمــرار سلوكها
ً
التدميري الذاتي ،وصوال إلى وفاتها املبكرة
بـسـبــب ال ـك ـح ــول ،شـكـلــت ل ـع ــام ك ــام ــل ،وفــق
كتاب «مسألة موسيقية عن الحياة واملوت»،
عشرة في املائة من إجمالي املحتوى املنشور
على موقع «تويتر».
حتى بعد رحيلها ،لم ُ
تنج أيمي من ماكينة
صناعة «صورة النجم» ،إذ تغص السنوات

العشر املاضية بمحاوالت كثيرة لـ «تلميع»
ص ـ ــورة وايـ ـنـ ـه ــاوس ،وق ـل ــب الـ ـ ــرأي ال ـسـ ّـائــد
حولها؛ إذ ُسـ ّـوق للفنانة الراحلة على أنها
«الفتاة الصغيرة الهشة» ضحية الذكورية
ال ـق ـم ـع ـي ــة ،وأح ـ ـ ـ ــداث ال ـط ـف ــول ــة الـ ـت ــي أن ـهــت
حياتها في آخر األمر ،وبشكل غير مباشر.
تمت إعادة إنتاج شخصية واينهاوس مرات
ع ـ ـ ّـدة ،بــوصـفـهــا «الـبـطـلــة اإلي ـجــاب ـيــة» الـتــي
تستحق «تبريء العامة» لها ،عبر مجموعة
م ــن األفـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ،ول ـق ـط ــات الـفـيــديــو
الشخصية ،واملقابالت املسجلة والصوتية،
والـ ـسـ ـي ــر الـ ـت ــي ت ـ ـ ــروي ق ـص ــة «ث ــالـ ـث ــة» عــن

تتشكل نسخة «مزيفة»
عن أيمي تروي حكاية
ملمعة ومغسولة
ً
حياة وايـنـهــاوس ،وصــوال إلــى وثائقي يتم
بمناسبة
إنتاجه اآلن ،على أن يصدر قريبًا،
ّ
مــرور عقد على رحيلهاُ ،ي ـ َّ
ـروج لــه على أنــه
«يحكي ما لم ُي َ
حك سابقًا» عن حياة املغنية

محاولة أخرى

صدر ،أخيرًا ،وثائقي بعنوان «إيمي واينهاوس 10 :ييرز أون» تحكي
فيه والدة واينهاوس تفاصيل عن حياة ابنتها .تقول الوالدة ،جانيس
واينهاوس« :ال أشعر ّ
أن العالم عرف إيمي على حقيقتها .إيمي التي
ربيتها ...وأتطلع للفرصة كي أقدم مفهومًا عن جذورها ونظرة
أعمق عن إيمي الحقيقية» .محاولة أخــرى ،إذًا ،لتصدير صورة
معينة عن واينهاوس ،ال نعرف مدى تطابقها مع الحقيقة.

أخبار
على خشبة مــســرح سيد درويــش
في اإلسكندرية ،تقيم «دار األوبرا
المصرية» ،عند الثامنة من مساء
الخامس من الشهر الــجــاري ،عرضًا
بعنوان «كــوكــب الــشــرق» ،تــؤدى
ً
مجموعة من أعمال السيدة أم
فيه
كلثوم.
صدر للمغنية توني واتسن ،ألبوم
جديد ،يعنوان Welcome To The
 .Madhouseعملٌ جرى ترقّ به كثيرًا،
بعد نجاح أغنيتها ،Dance Monkey
وانقسم الجمهور بين مــن وجد
األلبوم ناجحًا ،ومن وجــده خطوة
متواضعة في بداية طريق طويل.
ضمن فعاليات برنامج «متروفون»
التي ينظمها «مترو المدينة» في
بيروت ،يؤدي الفنان اللبناني سامح
بو المنى ،يومي غد وبعد غد،
مجموعة من أعمال الفنان الراحل
سامي الصيداوي ،وذلك عند الساعة
مساء.
التاسعة والنصف
ً

يا ويل ويلي
«سفر» في بيت دمشقي مظلم
عمر بقبوق

ع ـلــى أض ـ ــواء ال ـل ـي ــدات وال ـب ـط ــاري ــات (إن ـ ــارة
بــديـلــة) فــي العاصمة الـســوريــة دمـشــق ،التي
ت ـك ــاد ت ـف ـقــد ال ـك ـه ــربــاء ت ـم ــام ــا ،تـك ـتــب وتـنـفــذ
الكثير مــن املـشــاريــع الفنية؛ بعضها يتمكن
م ــن ت ـج ــاوز عـقـبــات ال ــواق ــع ال ـص ـعــب ،بفضل
اإلن ـتــاجــات الـضـخـمــة ال ـبــاذخــة ،الـتــي تتمكن
مــن إض ــاءة دروب وحكايات غير واقعية في
مدينة البؤس والظالم ،لتنتج صورة فنية عن
مدينة جامدة ال تشبه شيئًا .في املقابل ،هناك
ت ـجــارب فنية مــوازيــة لـهــا ،تنتج بميزانيات
ً
مـنـخـفـضــة ،وال ت ـجــد س ـب ـيــا أم ــام ـه ــا ســوى
اسـتـخــدام مــا يتاح لها مــن الـطــاقــات البديلة،
لتعكس جانبًا أكبر من الواقع ،من دون تكلف؛
وهــذا ما نــراه واضحًا في أغنية فرقة «سفر»
الجديدة.
«س ـفــر» هــي فــرقــة مــوسـيـقـيــة س ــوري ــة ،مضى
أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها ،وتتكون
من عازف العود وافي عباس ،واملغني وعازف
الغيتار ش ــادي الـصـفــدي ،بــاإلضــافــة للعديد
مــن الــوجــوه املوسيقية املتبدلة .هــذه الفرقة

في الثالث من أغسطس/آب ،تقيم
«األوله بلدي» المصرية ،عرضًا
فرقة
ّ
في «ساقية الصاوي» في القاهرة،
مساء ،تؤ ّدي
عند الساعة التاسعة
ً
ً
مجموعة من أغاني الفنان
فيه
الراحل الشيخ إمام عيسى (الصورة).
أصدر ورثة برنس ألبوم للفنان الذي
ّ
شكل أحــد أبــرز المغن ّين األميركيين
في القرن العشرين .األلبوم يطرح
للمرة األولـــى بعد خمس سنوات
على وفاته ،وت ُظهر أعماله نظرة
الموسيقي االستشرافية لواقع
الواليات المتحدة اليوم.

ال ـبــري ـط ــان ـيــة .ف ــي إط ـ ــار ص ـن ــاع ــة الـضـحـيــة
ه ـ ــذا ،تـتـشـكــل ن ـس ـخــة «م ــزي ـف ــة» ع ــن أي ـمــي،
ّ
ت ــروي حـكــايــة ملمعة ومـغـســولــة ،تـضــع كــل
ممارساتها في سياق «رد الفعل» .فيصف
الفيلم الــوثــائـقــي للمخرج آسـيــف كــابــاديــا،
الــذي ّيحمل عنوان «أيـمــي» ،الفنانة الشابة
ع ـلــى أنـ ـه ــا ف ـت ــاة ح ـس ــاس ــة ،أف ـش ـل ـهــا غ ـيــاب
والـ ــدهـ ــا ،وأج ـبــرت ـهــا طـ ـ ــراوة وال ــدت ـه ــا على
«ال ـت ـش ـبــه ب ــال ــرج ــال»؛ أغــرق ـت ـهــا ال ـكــآبــة منذ
مراهقتها ،ودفعتها إلــى البحث الــدائــم عن
الحب بسذاجة وسطحية؛ فيظهر في الفيلم
والــدهــا ميشيل واينهاوس ومدير أعمالها
راي كوزبيرت وهما يجبرانها على العمل
رغـ ــم مــرض ـهــا ال ـش ــدي ــد ،أمـ ــا زوجـ ـه ــا بـلـيــك،
فـيـهـجــرهــا ح ــال وقــوع ـهــا ف ــي ح ـبــه ،ويـعــود
إلـيـهــا بـعــد تحقيق شـهــرتـهــا ،مــوقـعــا إيــاهــا
خلسة في فخ املخدرات؛ األمر الذي سيؤدي
الحقًا إلى إدمانها املرضي.
لــم تـعــد أي ـمــي «ح ـطــام ق ـطــار» أو «إع ـصــار»
كما ُوصفت في الصحف البريطانية أثناء
حياتها ،بل باتت مجرد شابة ضعيفة قابلة
للعطب .وخــافــا للصورة التي قدمتها عن
نـفـسـهــا طـ ــوال س ـن ــوات ح ـيــات ـهــا ،بــوصـفـهــا
رمـ ـزًا لتحطيم ال ـصــورة األنـثــويــة النمطية،
الـ ـش ــاب ــة غ ـي ــر امل ـب ــال ـي ــة ب ــأحـ ـك ــام امل ـج ـت ـمــع،
والساخرة من إعــام الشو بيز ،باتت أيمي
املــرأة الضعيفة املضطربة ،وما سلوكياتها

ّ
االجـتـمــاعـيــة املـخـتـلـفــة إل وسـيـلــة للتكيف
ّ
م ــع ش ـه ــرة ك ـ ــادت تـبـتـلـعـهــا .ي ـش ـيــر كـ ــل من
ّ
بيركيرز وإيكلير ،في مقال لهما ،إلى أن تلك
ّ
املحاوالت لتطهير شخصية أيمي ،ليست إل
تعزيزًا أليديولوجيات «األنوثة املستكينة»
ّ
و«التبعية البنيوية» ،والفكرة القائلة بــأن
ن ـم ــط ال ـح ـي ــاة ال ـن ـش ــط وامل ـ ـجـ ــازف املــرت ـبــط
بالروك آند رول ال يصلح للنساء ،وقد يؤدي
في كثير من األحيان إلى هالكهن.
الفنانة الـتــي لــم تعتذر فــي ّ
أي مناسبة عن
جرأتها املفرطة ،وال سعت في يوم إلى تبرير
نمط حياتها الذي قد يبدو فاحشًا بالنسبة
للبعض ،أدلــت أخيرًا باعتذارها للمجتمع،
ّإل ّأنــه اعـتــذار قـصــريّ ،
ورد على ألسنة من
حولها ،من دون أدنى رغبة منها.
ل ــم يـقـتـصــر األم ـ ــر ع ـلــى تـحـلـيــل سـلــوكـيــات
وايـنـهــاوس وخـيــاراتـهــا الحياتية وحسب،
بل سعت الشاشة الكبرى إلى دراسة أعمال
ال ــراحـ ـل ــة امل ــو ًس ـي ـق ـي ــة ع ـل ــى ض ـ ــوء حـيــاتـهــا
الشخصية أيضا؛ فوظف فيلم  papeكلمات
أغاني الفنانة الشابة لدعم سردية مبتذلة
عــن الـفـتــاة املــرهـفــة الـتــي تخنقها أي ــدي من
هــم حولها ،خصوصًا الــرجــال ،بينما تقف
م ـت ـفــرجــة ب ــا حـ ــول وال ق ـ ــوة ،وي ـش ـيــر عـبــر
مشاهد عدة إلى عالقة أغنية stronger than
 ،meبتجربتها الـعــاطـفـيــة األول ـ ــى ،وأغـنـيــة
 ?What is it about Menب ـه ـجــران وال ــدهــا
ألمها.
هـ ـك ــذا ،وع ـل ــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ّ ع ــدي ــدةُ ،ر ّوج
ألغـ ــانـ ــي واي ـ ـن ـ ـهـ ــاوس ع ـل ــى أن ـ ـهـ ــا «ص ــرخ ــة
اسـ ـتـ ـغ ــاث ــة» ولـ ـيـ ـس ــت تـ ـ ـم ـ ــردًا واعـ ـ ـي ـ ــا ع ـلــى
الـسـيـطــرة املــؤسـســاتـيــة األب ــوي ــة .وف ــي حني
تم التشديد على تلك الصالت املحتملة بني
أغــانــي واي ـن ـهــاوس وتـجــاربـهــا الشخصية،
لــم يـتــم اإلش ـ ــارة ،وإن مل ــرة واحـ ــدة عـبــر تلك
األفالم ،إلى الجانب الفني في موسيقاها؛ إذ
عرفت واينهاوس بقدرتها الكتابية الهائلة،
بأسلوبها االرتجالي ،وتوفيقها بني اللحن
والكلمة املنطوقة ،وأدائها املتقن؛ سواء في
االس ـت ــدي ــو أو ع ـلــى خـشـبــة املـ ـس ــرح ،فـغـنــاء
أيمي الصلب ،ومزجها املدروس بني األنواع
املوسيقية املتضاربة ،مثل الـســول والبلوز
والـ ـج ــاز وال ـ ـ ــروك ،وصــوت ـهــا ال ـكــون ـتــر آلـتــو
الفريد ،وضعها في قائمة  VH1ألعظم 100
امرأة في تاريخ املوسيقى ،وجعلها صاحبة
ً
مبيعا في اململكة املتحدة في
األلبوم األكثر
ً
القرن الحادي والعشرين ،فضال عن كونها
أول امـ ــرأة بــريـطــانـيــة تـفــوز بـخـمــس جــوائــز
غرامي ،والحائزة على الرقم القياسي ألكبر
عدد من الجوائز التي قد تحققها فنانة في
ليلة واحدة.
ّ
م ــن امل ــؤك ــد أن امل ـ ــرأة ال ـتــي ت ـقــف خ ـلــف هــذه
اإلن ـجــازات ،ليست هــي نفسها امل ــرأة الهشة
امل ـ ـن ـ ـقـ ــادة ،وإن كـ ــانـ ــت قـ ــد ات ـ ـخـ ــذت بـعــض
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـس ـي ـئــة ال ـت ــي أودت بـ ّحـيــاتـهــا،
ّ
وهــو أمــر ال نستطيع إنـكــاره ،إل أنها كانت
صــاح ـبــة قـ ــرارهـ ــا ،ت ـمــامــا ك ـمــا ت ـخ ـبــرنــا في
«يجبرونني على الــذهــاب
أغنيتها :rehab
ّ
إلــى مصحة التأهيل ،لكنني أقــول :ال ال ال».
غ ـي ـبــت م ـم ــارس ــات اإلعـ ـ ــام وم ـع ــه ن ـتــاجــات
الشاشة الكبرى والسير الذاتية هذه الـ «ال»
الــواضـحــة وال ـحــدة فــي خـطــاب وايـنـهــاوس،
واضعة الجماهير أمــام نسختني من أيمي؛
ف ـه ـنــاك املـ ـ ــرأة ال ـت ــي اح ـت ـض ـنــت شـيــاطـيـنـهــا
الشخصية ،غـيــر مبالية بــأحـكــام اآلخــريــن،
ال ـشــابــة امل ـت ـمــردة ب ـحــق ،واألخ ـ ــرى ه ــي تلك
امل ـس ــخ ع ــن ال ـح ـق ـي ـقــة ،خ ـي ــال رفـ ـي ــع ،بــال ـكــاد
يمكنك رؤيته ّ
لشدة وهنه.

في األغنية مؤثرات ونغمات إلكترونية (فيسبوك)

امل ـه ـم ـشــة ،ال ـت ــي نـشـطــت م ـنــذ ب ــداي ــة األل ـف ـيــة،
بتقديم أغ ــان مــن ال ـتــراث ال ـس ــوري ،مكسورة
بتوزيعات غربية ،استفادت من الشهرة التي
حققها ش ــادي الـصـفــدي كممثل فــي الــدرامــا
السورية والــدرامــا العربية املشتركة ،فبدأت
ب ــرس ــم خ ــط ج ــدي ــد ل ـه ــا ق ـب ــل أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام،
لتنتج ألبومها األول بعنوان «تجربة رقم ،»1
الــذي يضم أغــانــي خاصة بها .وحقق بعض
ً
األغاني انتشارًا معقوال على املستوى املحلي.
إال أن «سـفــر» قـفــزت إلــى مستوى جــديــد قبل
أي ــام ،عندما أص ــدرت أغنية «يــا ويــل ويـلــي»،
أول ــى عـيـنــات ألـبــومـهــا الـجــديــد «تـجــربــة رقــم
»2؛ إذ ت ـجــاوز ع ــدد امل ـشــاهــدات فــي الفيديو
كليب الـجــديــد عتبة املـلـيــون ونـصــف املليون
مشاهدة على يوتيوب ،وهــذا الرقم يزيد عن

تحضر في العمل
مستلهمة من
لهجة ُ
التراث الغنائي السوري

عـشــرة أضـعــاف األرق ــام الـتــي حققتها أغاني
أل ـبــوم «تـجــربــة رق ــم »1؛ ذل ــك مــا وصـلــت إليه
ّ
رغــم أن كليب األغنية بسيط للغاية ،صــوره
املخرج يزن شربتجي في غرفة عادية في بيت
دمشقي ممسوح املالمح ،وعلى إضاءة بديلة
(ال ـل ـي ــدات) ال ـتــي ت ـبــدو أب ــرز إي ـحــاء ي ــدل على
مكان التصوير.
ب ــاإلض ــاف ــة لـلـكـلـيــب ،الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى الـكــم
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مــن
العوامل التي تستحق اإلشــادة في أغنية «يا
ً
ابتداء من الكلمات البسيطة التي
ويل ويلي»،
ُ
تغنى بلهجة سورية قريبة من البدوية ،وهي
لهجة يعزف عنها عادة املغنون السوريون ،إذ
يفضل معظمهم الغناء باللبنانية أو املصرية،
أو بلهجة بيضاء ال تقترن ّ
بأي هوية ثقافية
تحمل محددات منطقة بعينها.
هــذه اللهجة فــي الغناء تجعل األغنية تبدو
امـ ـ ـت ـ ــدادًا ل ـل ـت ــراث ال ـغ ـن ــائ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ،ال ــذي
ّ
ً
يبدو مفصوال تمامًا عن كــل النتاج الغنائي
السوري في العقود األخيرة (باستثناء النتاج
الفني بمدينة حلب) .يزيد من ذلك اإلحساس
املــوضــوع الفضفاض الــذي تتناوله األغنية،
وال ــذي يـبــدو منسجمًا مــع الكليب ،رغــم عدم
تـطــرقــه بـشـكــل مـبــاشــر ل ـلــواقــع املـع ـيــش؛ فمن
خالل التالعب على ألفاظ في ثنائية األسود
ّ
واألبـيــض ،أو الظل والـنــور ،نالحظ إحساسًا
مبهمًا يمكن التماسه في الكليب ،حيث يرد
بالزمة األغنية« :يا ويل ويلي شاب الشعر يا
بنية ونجوم ليلي تضوي هالدرب ّ
علي».
ّ
من ناحية أخرى ،فإن فقر اإلنتاج ،يبدو أكثر
وضوحًا بالتسجيل املوسيقي من الكليب؛ إذ
إن الفرقة الـتــي تعتمد على موسيقى الــروك
ً
البديل عادة ،تلجأ في هذه األغنية ّإلى بعض
اإللكترونية ،لكنها تبدو
املؤثرات والنغمات
ّ
بــدائـيــة لـلـغــايــة؛ ورغ ــم ّ ذل ــك فــإنـهــا تتمكن من
صناعة إيقاع فقير ،لكنه ال يخلو من التركيب،
يتناغم بشكل جيد مــع أداء شــادي الصفدي
ع ـلــى م ـق ــام ال ـح ـج ــاز ،ل ـت ـكـ ّـون ه ــذه الـعـنــاصــر
جميعها مجتمعة أغنية دافئة ،من املمكن أن
تكون حجر األساس لنجاح مشروع موسيقي
تأخرت انطالقته الفعلية كثيرًا.

