
موسيقى

جورجيت عيسى

»بــــاد املــوســيــقــى«، هـــذا مـــا يــقــال 
عــن أوروبــــا، وبــالــذات عــن أملانيا، 
عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن املــوســيــقــى 
ــرأي  ــ ــيــــوع الــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الـــغـــربـــيـــة. مــــع شــ
القائل بـ »عاملية املوسيقى الكاسيكية« في 
بلداننا العربية، ومع اكتساب هذه املوسيقى 
بــالــتــحــديــد مــكــانــة رئــيــســيــة فــي مؤسساتنا 
البلدان  تــبــدو  املوسيقي،  للتعليم  الرسمية 

 »بادًا موسيقية«.
ً
الغربية فعا

ا قد ألفنا هذه النظرة عن املوسيقى 
ّ
وإذا كن

فمن  أجــانــب،  بصفتنا  بلداننا،  فــي  الغربية 
املــثــيــر لــاهــتــمــام أن نــلــقــي نــظــرة إلـــى مــيــدان 
املــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة بــعــيــون الــغــربــيــن 
أن  للمفاجأة حينها  أنفسهم. سيكون مثيرًا 
-أي  البوليفونيا  القائل بأن  الــرأي  أن  نعرف 
يُسد  لــم  الحرفية،  قّمة  األصــــوات- هــي  تعدد 
فـــي بـــادنـــا فــقــط، وإنـــمـــا فـــي أوروبــــــا أيــضــا، 
الثامن عــشــر. وسيكون  الــقــرن  وبــالــذات منذ 
أيـــضـــا، مــعــرفــة أن سمعة  لــاهــتــمــام  مــثــيــرًا 
فــي مــجــال املوسيقى  رائــــدة  أملــانــيــا، بكونها 
الكاسيكية، سادت خصوصا بعد توّحدها 
 مكانا ما هو »باد 

ّ
عــام 1871. إن الزعم بــأن

ما هو في الحقيقة برهان عما 
ّ
املوسيقى«، إن

من  الــغــربــي  املــوســيــقــي  التقليد  هـــذا  يكتنزه 

أيــديــولــوجــيــا عــابــرة لــلــبــلــدان حـــول »عظمة« 
هذه املوسيقى و»سمّوها«.

تكتنف هـــذه األيــديــولــوجــيــا أيــضــا »عــظــمــة« 
عــــابــــرة الــــتــــاريــــخ، بــمــعــنــى أن مــــاضــــي هـــذه 
بالتالي،  لحاضرها.  مــؤّكــدًا  يبدو  املوسيقى 
عندما نــطــرح الــســؤال حــول سبب »الــريــادة« 
خذ 

ّ
يت قــد  الكاسيكية،  للموسيقى  األملــانــيــة 

الـــبـــعـــض املــــســــاهــــمــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــأملـــان 
ــاويــــن فـــــي املـــوســـيـــقـــيـــة الـــغـــربـــيـــة  ــســ ــمــ ــنــ والــ
الوقت  في  »الــريــادة«  الكاسيكية حّجة على 
الــــراهــــن. لــكــن هــــذه املــحــاجــجــة ال تـــعـــدو عن 

ــرى لــلــســؤال حــول  ــادة صــيــاغــة أخــ ــ كــونــهــا إعـ
ــنـــة«. فـــمـــاضـــي الــتــقــلــيــد  ــمـ ــيـ ــهـ ســـبـــب هـــــذه »الـ
ليس كحاضره، والشائع عن »ريــادة أملانيا« 
يعني  ال  الـــيـــوم  الــغــربــي  املــوســيــقــي  للتقليد 

اســـتـــمـــرارّيـــتـــهـــا مــــن املــــاضــــي وحـــتـــى الـــيـــوم. 
 مــحــط اهــتــمــامــنــا مـــع ذلــــك لــيــس تــجــريــد 

ّ
إن

املوسيقى الغربية من جمالّياتها املوسيقية، 
فإلقاء نظرة اجتماعية نقدية لهذه املوسيقى 
لكننا نعتقد  بــهــا.  إعجابنا  مــع  يــتــعــارض  ال 
أن العودة إلى السياق االجتماعي التاريخي 
أملانيا  بــه، يمكنه أن يفّسر سمعة  أتــت  الــذي 
في ريادتها هذه من جهة، وأن يبّن، من جهة 
 انــتــقــال هـــذا اإلرث املــوســيــقــي إلــى 

ّ
أخــــرى، أن

العربية، ال  كالبلدان  األوروبــيــة،  البلدان غير 
يقتصر على املوسيقى نفسها، بل أيضا على 
يمكن  يشّكلها.  الــذي  األيديولوجي  األســاس 
»الريادة  أو  »الهيمنة«  بـ ما يسّمى  أثر  ي 

ّ
تقف

األملـــانـــيـــة« عــلــى املــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة في 
ــتــــطــــورات الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي أوروبــــــا  ســـيـــاق الــ
خال القرنن الثامن والتاسع عشر. حينها، 
املــراكــز  فــي  بالتشكل  املــوســيــقــي  التقليد  بـــدأ 
الثقافية في أوروبا، كـ فيينا وباريس ولندن، 
في وسط تغّيرات اقتصادية وسياسية عاّمة.

مــن أهـــم تــلــك الــتــغــّيــرات، كـــان تــشــّكــل الطبقة 
ــا مــــع اضـــمـــحـــال نــفــوذ  ــقـ الــــبــــرجــــوازيــــة تـــرافـ
ــة. ومـــثـــلـــمـــا أن هـــذا  ــيــ ــقــــراطــ ــتــ الـــطـــبـــقـــة األرســ
التغير رافقه نشوء السوق باملعنى املعاصر 
مــن هذا  املوسيقى جـــزءًا  كــان ســوق  للكلمة، 
الــســوق الـــعـــام. نــتــج عــن هـــذا تــحــّول الــعــاقــة 
ــيــــن مــن  ــقــ ــيــ بـــــن األرســــتــــقــــراطــــيــــن واملــــوســ

فما  النسبية،  الــحــريــة  إلــى  الكاملة  التبعية 
عـــاد املــوســيــقــي يــعــتــِمــد مــشــكــل مــبــاشــر على 
أجل  مــن  األرستقراطية  بالساحات  عاقاته 
والحقيقة  سمعته.  ويبني  مــاّديــا  يستقر  أن 
أنــه مع نشوء صــاالت العرض الكبرى ودور 
النشر للموسيقى وبروز النقاد املوسيقين، 
وتــزايــد بــيــع وشــــراء اآلالت املــوســيــقــيــة، بــات 
الــحــريــة فــي تسويق  للموسيقي هــامــش مــن 

أعماله وتطوير أسلوبه املوسيقي.
مــع تــعــّدد اإلنــتــاج املوسيقي فــي ذاك الــواقــع 
ــرز الــــفــــرق االجــتــمــاعــي  ــ الــطــبــقــي الـــجـــديـــد، بـ
ــفـــة«.  ــيـ ــفـ ــة« و»الـــخـ ــ ــّديـ ــ ــجـ ــ ــقـــى »الـ ــيـ بــــن املـــوسـ
فيها عرض  يتم  كــان  التي  الحفات  فمقابل 
الــقــرون السابقة، كـ بــاخ ومــوزارت  موسيقى 
وهـــانـــدل، وبــعــض األعـــمـــال املــعــاصــرة آنـــذاك 
- بــالــذات أعــمــال بيتهوفن- بــات هناك أيضا 
مواضيعها  موسيقية  وعــروض  كاباريهات 
يــومــيــة وجــنــســيــة وفــكــاهــيــة. مـــا حــصــل أنــه 
تــشــّكــلــت فـــي املــمــارســة االجــتــمــاعــيــة، أنــمــاط 
من األذواق املوسيقية تتطابق مع االنقسام 
املذكورة  العروض  كانت  ما  فغالبا  الطبقي؛ 
أبناء  أمــا  الشعبية،  الطبقة  من  مرتادة   ،

ّ
آنفا

الــطــبــقــتــن الــــبــــرجــــوازيــــة واألرســـتـــقـــراطـــيـــة، 
فكانوا يرتادون عروضا موسيقية يتم فيها 

تقديم أعمال من القرون السابقة.
ــة، وبــــالــــذات فـــي الــقــرن  ــ ــّي ــانــ ــم األملــ ــيـ ــالـ فـــي األقـ
التاسع عشر، أعطت البرجوازية األملانية ذات 
االتجاه السياسي القومي آنذاك أهّمية كبرى 
لــلــمــوســيــقــى بــصــفــتــهــا مـــن مــشــّكــات الــثــقــافــة 
الــســيــاســي للموسيقى  الــبــعــد  األملـــانـــيـــة. هـــذا 
يمكن أن ُيقرأ في أدبّيات ذاك الوقت الذي ترد 
فــيــه أقــــوال عــن »فــطــرة األملــــان فــي املوسيقى« 
أصبحت  املعنى،  بهذا  األملانية«.  و»العبقرية 
املـــوســـيـــقـــى األملـــانـــيـــة بــالــنــســبــة لــــأملــــان مــنــذ 
بــدايــة الــقــرن الــتــاســع عشر تعّبر عــن الــوحــدة 
ألملانيا.  الفعلي  الــتــوّحــد  قبل  األملــانــيــة، حتى 
أمـــا مــنــظــور الــبــرجــوازيــة إلـــى املــوســيــقــى، أو 
بتعبير آخر املنظور إلى املوسيقى الذي كان 
مــهــيــمــنــا آنــــــذاك، يــمــكــن إرجـــاعـــه إلــــى األســـس 
إلى  تعود  والتي  األملانية،  للقومية  الفلسفية 
التّيار الفكري الرومنطيقي األملاني في القرن 
اعتبار  هيمن  املنطلق،  هــذا  من  عشر.  الثامن 
ــيــــة، أي تــلــك الـــتـــي ال تــحــتــوي  املــوســيــقــى اآللــ
التجريد« وذات صفة  »أعلى درجــات  كلمات، 
ة«، أي »غير قابلة للتفسير«. واكتساب 

َ
ق

َ
»مطل

املوسيقى أهــّمــيــة قــومــّيــة عند األملــــان، هــو ما 
في  املوسيقية  العلوم  تطّور  منوال  يفّسر  قد 
الحقل املؤسساتي األملاني بالذات بعد توّحد 
آنذاك  الرئيسية  البحثية  أملانيا. فاالتجاهات 
لت بتوثيق األعمال املوسيقية التي يمتد 

ّ
تمث

تاريخها إلى عّدة قرون سابقة. أما في ميدان 
عــلــم املــوســيــقــى؛ فــكــان تــحــلــيــل هــــذه األعــمــال 
اعتمادًا. من هنا،  األكثر  النهج  موسيقّيا هو 
معيار  وحدها  التأليفية  البراعة  اعتبار  كــان 
ــال املــوســيــقــيــة، بــاعــتــبــار أن  ــمــ تــصــنــيــف األعــ
البوليفونيا أعلى درجات الحرفية املوسيقية.
هذا التأثير األملاني في إرســاء توّجه بحثي 
مفهوم  تشكيل  وفــي  املوسيقية،  العلوم  فــي 
املــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، كــمــا نــعــرفــه الــيــوم، 
هو حديث نسبّيا، وقد أتى في سياق تشّكل 
. فقد ساهمت 

ً
التقليد املوسيقي الغربي عاّمة

ــة بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا  ــيــ ــانــ الــــبــــرجــــوازيــــة األملــ
الـــقـــومـــّيـــة ومـــنـــظـــورهـــا الـــرومـــنـــطـــيـــقـــي إلـــى 
املوسيقى في بلورة تقليد املوسيقى الغربية 
بمفهومه الحديث؛ أي بكونه يعتمد قوانن 
يضم  اعــتــبــاره  وبــالــتــالــي   ،)Canon( أصــيــلــة 
»أعــــمــــااًل عــظــيــمــة« ملــوســيــقــى »تـــتـــوّجـــه لكل 

اإلنسانية جمعاء«.

جولة نقدية في بالد الموسيقى

الريادة األلمانية

)Getty( تشّكلت في الممارسة االجتماعية أنماط من األذواق الموسيقية تتطابق مع االنقسام الطبقي

)Getty( تعتمد جمًال موسيقية مألوفة تستعملها ضمن إنتاج غير نمطي
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أصبحت الموسيقى 
األلمانية بالنسبة للجمهور 

تعبّر عن وحدة البالد

اخترعت سويفت في 
عملها الجديد حكايات 

وشخصيات عديدة

عمر بقبوق

البوب  املاضي، أصــدرت نجمة  العام  نهاية 
جديدًا  ألبوما  سويفت،  تايلور  األمــيــركــيــة، 
ــوم  ــبــ األلــ وهــــــو  Evermore؛  ــــوان  ــنـ ــ عـ حـــمـــل 
التاسع في مسيرتها والثاني لها  الرسمي 
ضــمــن عــــام 2020. وقــــد تـــم إصـــــدار األلــبــوم 
بشكل مــفــاجــئ مــن دون ســابــق إنــــذار، على 
 ،»Folklore« غرار ما فعلته بألبومها السابق
 الــــــــــذي وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه األلـــــــبـــــــوم الـــشـــقـــيـــق 
الجديد  لــــEvermore. فهي تستكمل بعملها 
تعاونها غير املتوقع مع آرون ديسنر، وبون 
إيفر؛ التعاون الذي أثمر عن إنتاج األغاني 
األكثر هــدوءًا ورصــانــة في مسيرة سويفت 
باملجمل، والتي يمكن النظر إليها على أنها 
انعكاس لحالة العزلة العامة التي سيطرت 

على سنة 2020.
لعبتها  سويفت  تتابع  الجديد،  األلــبــوم  فــي 
الـــذي   ،Folklore فـــي قــواعــدهــا  الــتــي رســمــت 
املــاضــي؛ فتواصل  الــعــام  أصــدرتــه منتصف 

ــيــــة، الــتــي  ــتــــراضــ تـــقـــّمـــص الـــشـــخـــصـــيـــات االفــ
الحكايات  هيكلية  إلــى  باالستناد  نسجتها 
الــفــلــكــلــوريــة الــشــعــبــيــة، لــتــعــيــش مـــن خالها 
املتخيلة،  العاطفية  الصبغة  ذات  حــكــايــات 

التي تكسر بها الفراغ ضمن قوقعة العزلة.
من هــذه الحكايات حكاية »دوروثــيــا«، التي 
 ،tis the damn season أغــنــيــة  لــهــا  خصصت 
وهي فتاة تركت قبل سنوات طويلة بلدتها 
أحــام هــولــيــوود، وعــادت  لتطارد  الصغيرة 
مؤخرًا لتطارد شعلة الحياة التي اكتشفتها 

في املكان الذي تنتمي إليه بعد زمن طويل.
ــدة  ــ ــديـ ــ ــات عـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ هــــــنــــــاك حـــــكـــــايـــــات وشـ
اخـــتـــرعـــتـــهـــا ســـويـــفـــت بـــألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد، 

بــعــضــهــا يـــبـــدو أكـــثـــر إثــــــارة عــلــى املــســتــوى 
الــســردي؛ أي عندما يتم إعــادة بناء األغنية 
ــــودة الــقــصــة ال  بــقــصــتــهــا الــقــصــيــرة. لــكــن جـ
تعبر بالضرورة عن جــودة األغنية، فأجمل 
التي تبدو قصتها  أغنيات األلبوم هي تلك 
ســرديــا؛  ضعيفة  أو  مكتملة،  وغــيــر  مبتورة 
 ،no body, no crime كما هو الحال في أغنية
التي تعاونت فيها مع فرقة الروك النسائية 
»هـــــايـــــم«، الـــتـــي تـــبـــدو إحــــــدى أكـــثـــر أغـــانـــي 
فيها  الحكاية  لكن  ونضجا،  ألقا  األلبومات 
»إيــســت«  لشخصية  تستند  ضعيفة،  تــبــدو 
الــتــي تــبــدو فــي حــالــة ضــيــاع مــا بــن املنطق 
والواقع، تدرك جريمة غير مفهومة ال يمكن 
التي  القصيرة  اللغوية  فالتراكيب  إثباتها؛ 
تــربــط كــل مــا يمكن الــتــحــقــق مــنــه بــالــوجــود 
ــســــدي، تـــضـــفـــي عــلــى  ــجــ املــــــــــادي، والــــبــــعــــد الــ
كلمات األغنية سحرًا خاصا، رغم أن تجميع 
الكلمات ال يعطي حكاية متماسكة، كما هو 
فتقد 

ُ
الحال في معظم أغاني األلبوم، التي ت

فـــي بــعــض األوقــــــــات، رغــــم تــمــاســك بنيتها 
 .no body, no crime لسحر

لــكــن أجــمــل أغــانــي األلــبــوم عــلــى اإلطــــاق هي 
تــعــود  ــتـــي  الـ  ،willow االفـــتـــتـــاحـــيـــة  األغـــنـــيـــة 
فــيــهــا إلــــى شــخــصــيــة »بـــيـــتـــي«، الــتــي رســمــت 
ــيـــات مــــن ألــبــومــهــا  ــنـ ــــاث أغـ مــامــحــهــا فــــي ثـ
و  augustو  cardigan وهــي   ،Folklore السابق 

betty. ففي willow التي أصدرت سويفت لها 
تستفيد   ،cardigan لكليب  امــتــداد  هو  كليب، 
لتنسج خيطا  »بيتي«  من خصال شخصية 
جديدًا في الحكاية الخاصة بها، بما تحتويه 
مــن تناقضات مــا بــن الحب والــعــزلــة؛ لتلقي 
باألغنية تعويذتها السحرية الخاصة لخلق 
الحبيب واملخلص  أن يكون  رجــل، هــو يجب 
ــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى عــقــل  ــة الـــعـــزلـــة الـ ــالـ مــــن حـ
الشخصية وجسدها. وبهذه األغنية، تتمكن 
سويفت مــن تقديم واحـــدة مــن أفــضــل أغاني 
ــنــــدي فـــولـــك« الـــتـــي صـــــدرت فـــي الــعــقــد  »إيــ ـــ الــ
ــر، بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى جــمــلــة مــوســيــقــيــة  ــيــ األخــ
نمطي،  غير  إنتاج  ضمن  تستعملها  مألوفة 
لها  تفتقد  الــتــي  والــخــفــة  بــالــحــيــويــة  يتمتع 

.
ً
أغاني هذا الجنر عادة

تايلور سويفت
أغاٍن من دون سابق إنذار

يمكن تقّفي أثر ما 
يسّمى بـ»الهيمنة« أو 

»الريادة األلمانية« على 
الموسيقى الكالسيكية 

في سياق التطورات 
التاريخية في أوروبا 
خالل القرنين الثامن 

والتاسع عشر. حينها، 
بدأ التقليد الموسيقي 

بالتشكل في المراكز 
الثقافية في أوروبا، 

كـ فيينا وباريس، وسط 
تغيّرات سياسية عاّمة

الخميس  مــســاء  مــن  الثامنة  عند 
الحليم  عبد  فرقة  تقيم  المقبل، 
الكبير  المسرح  خشبة  على  نويرة، 
في »دار األوبرا المصرية«، حفًال غنائيًا، 
عبد  محمد  لـــ  أعــمــاًال  فيه  تــؤدي 
ومحمد  درويـــش،  وسيد  الــوهــاب، 

فوزي، واألخوين رحباني.

على  ســنــوات  تسع  مـــرور  بمناسبة 
الــمــديــنــة،  ــرو  مــت يقيم  تــأســيــســه، 
مجموعًة  والمقبلين،  واألحد  السبت 
والموسيقية  الغنائية  العروض  من 
تتضّمن  والكوميدية،  واالستعراضية 
من  عدد  وبمشاركة  عديدة،  فقرات 
فنانيه، مثل خالد صبيح وزياد األحمدية.

ــول  أصــــدر الــفــنــان اإلنــكــلــيــزي، ب
مكارتني، ألبومًا جديدًا يحمل عنوان 
McCartney III، وهو العمل الفردي 
ُعرف  الــذي  لمكارتني،  عشر  الثامن 
فرقة  في  كعضو  مشواره  ببداية 
»البيتلز«، والثالث ضمن سلسلة تحمل 

اسم الفنان نفسه.

األميركية،  ــوب  ــب ال نجمة  أصـــدرت 
مايلي سايرس، ألبومًا جديدًا ينتمي 
عنوان  يحمل  الروك،  موسيقى  إلى 
هذا  وصف  يمكن   .Plastic Hearts
مسيرة  فــي  غــرابــًة  باألكثر  ــدار  اإلصـ
جديدًا  أســلــوبــًا  الحــتــوائــه  النجمة، 

ومغايرًا عن عادة أعمالها.

»بوزيشينز«،  الجديد،  ألبومها  في 
تعيد الفنانة األميركية، آريانا غراندي، 
»اآلر  موسيقى  لجهة  تموضعها 
بداياتها مع  إذ تعيد أصداء  آند بي«؛ 
أول ألبوماتها، Yours Truly، وإن أتى 
إلى  أقرب  الجديد  بي«  آند  »اآلر  لون 

أفريكانية نجوم الـ نيو سول.

من  وعلمية  موسيقية  مساهمات  الغربي  الموسيقي  التقليد  يضم 
أنحاء أوروبا، إال أن خصوصيّات التطورات الموسيقية االجتماعية في 
ألمانيا، قبل وبعد توّحدها في القرنين الثامن والتاسع عشر، ساهما في 
األوروبية،  الغربية  للموسيقى  المصاحبة  األيديولوجيّة  األسس  وضع 
والتي ساهمت في تشكيلها على أنها »تقليد واحد متماسك، أعالمه 

مؤلّفون عظماء، وهي بذلك أعلى درجات الحرفية الموسيقية«.
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