
موسيقى

علي موره لي

 »1992  Insieme »إنسييمه  كــانــت 
ــا« بــالــلــغــة  ــ ــعـ ــ ــة تـــعـــنـــي »مـ ــمـ ــلـ ــكـ والـ
اإليطالية، هي األغنية التي أتاحت 
ــغــنــيــهــا تــوتــو كــوتــونــيــو، ولــبــلــده إيــطــالــيــا، 

ُ
مل

األغنية  فــي مسابقة  األولـــى  بالجائزة  الــفــوز 
الــتــي استضافتها  األوروبـــيـــة »يــوروفــيــجــن« 
مدينة زغرب اليوغسالفية )عاصمة كرواتيا 

الحقا( عام 1990.
اإليــطــالــيــة رومـــا، من  العاصمة  ، حظيت 

ٌ
فـــوز

بعده بفرصة احتضان الدورة التي تلت، عام 
شخصيا  الجائزة  صاحب  حظي  كما   .1991
بشرف تقديم الحفل الختامي السنوي الذي 
يعد من بني أكثر العروض الفنية تعقيدًا على 
والتنسيق  التنظيم  لجهة  الــعــالــم،  مــســتــوى 
اإليــطــالــيــة،  الــنــســخــة  مــســتــهــل  فـــي  واإلدارة. 
أســـتـــوديـــو 15 سينسيتا  مــنــصــة  عــلــى  ومــــن 
ــا الــــذي يــتــســع لــقــرابــة 400  الــعــمــالق فـــي رومــ
ألـــف مــشــاهــد، وعــبــر مـــوجـــات اإلذاعـــــة وعــلــى 
توتو  أعــاد  العالم،  حــول  التلفزيون  شاشات 
املنطوق  األخير  بيتها  بشطر  »معا«  أغنيته 

باإلنكليزية »لنوّحد أوروبا«.
 منتٍج 

ّ
ــل ــم املـــزاعـــم الــتــي ُيــعــيــد تــكــرارهــا كـ رغـ

فني كان قد تبوأ منصب اإلدارة لواحدة من 
بـــأن ال صبغة سياسية  املــتــعــاقــبــة،  الـــــدورات 
ــلـــّون تـــوجـــه املــســابــقــة أو تــحــكــم خــيــاراتــهــا  تـ

لوحدة  تنشد  إيطالية   
ً
أغنية  

ّ
فــإن وقراراتها، 

بيل عامني من توقيع دول 
ُ
أوروبية موعودة، ق

القارة معاهدة ماستريخت )ديسمبر/ كانون 
والدة  نــبــأ  بــمــثــابــة  أتــــت  الـــتـــي   )1991 األول 
اليورو،  املشتركة  وعملته  األوروبــي  االتحاد 
 

ُ
ها مثال

ّ
أن بــأّي حــال على  لم يكن لُينظر لها 

التزاٍم لإلطار الفني ونأٌي تام عن السياسي.
ــة عــقــود  الــــيــــوم، مــــجــــددًا، بـــعـــد مـــضـــي ثـــالثـ
أوروبــا،  لتوحيد  الهاتف  توتو  على نشيد 
تــبــدو حـــال »يــوروفــيــجــن« انــعــكــاســا مثيرًا 
لــجــمــيــع األحــــــــوال الـــســـيـــاســـيـــة. مــنــهــا حـــال 
االتحاد نفسه، ومآل التفاؤل الذي أسس له، 

ناهيك عن حال العالم من حوله. متوازياٌت 
حيل الزمن الراهن أكثر تشاؤما، 

ُ
 ت

ٌ
تاريخية

تأجيلها بسبب  تقرر  قد   دورة 2020 
ّ
إن إذ 

املدينة  فــي  أخــيــرًا  لتعقد  العاملية  الجائحة 
الهولندية روتردام في مايو/أيار املنصرم. 

ــا الـــعـــام املـــاضـــي، فــلــم يــشــهــد فــقــط تفشي  أمــ
فـــيـــروس كـــورونـــا، وحـــصـــده أرواح املــاليــني، 
نــاهــيــك عـــن قــطــعــه أرزاق مــئــات املـــاليـــني، بل 
شــهــد أيـــضـــا حــــدث انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عن 
االتحاد األوروبـــي، بما له من أثــر، ليس على 
ــمــا على األمــل 

ّ
ألــق الحلم األوروبــــي فقط، وإن

بمستقبل القارة السياسي واالقتصادي. 
ــتـــي ُمـــنـــيـــت بــهــا  ــبـــدو الــنــتــيــجــة الـ ــا، تـ ــنـ مــــن هـ
ــوان »إمـــــبـــــرز«  ــنــ ــعــ املـــــشـــــاَركـــــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة بــ
عــدد صفر  على  إذ حصلت  )جــمــر(،   Embers
مــن األصــــوات، كما لــو كــانــت اســتــفــتــاًء رمزيا 
على مدى االستياء من خــروج بريطانيا من 
االتحاد. أما فنيا، فلم تكن األغنية لتستحق 
ــادت مزيجا  أكــثــر، إذ لــم تــقــدم جـــديـــدًا، بــل أعــ
مكرورًا من موسيقى التكنو اإللكترونية، والـ 
»آر أند بي« األفرو- أميركي مصحوبا بلوحة 
رقـــص هــيــب هـــوب وآالت الــجــاز الــنــحــاســيــة، 
 James املغني جيمس نيومان 

ّ
عالوة على أن

ــه يعاني مــن نقص واضــح 
ّ
Newman بــدا كــأن

في الجاذبية واللياقة البدنية، فتسمع األذن 
لــهــاثــه وقـــد اشــتــد وعــــال، ليطغى مــــرات على 

 .
ً
غنائه املتواضع أصال

ــاد األوروبــــــــي  ــتــــصــ ــا، مــــحــــّرك االقــ ــيــ ــانــ ــا أملــ ــ أمــ
واملستفيد األكبر من سوقه وعملته املوّحدة، 
التي تحرص دومــا على أن تظهر كــأم القارة 
أقــرب ألن  أرسلت مشاركة  الحنون، كانت قد 
احتجاجية  رســائــل  تحمل  نشاطوية،  تــكــون 

سمع لبرهة كما لو وصلت متأخرة 
ُ
ساخرة، ت

ويــائــســة، ضــد تفشي وبـــاء آخــر على األرض 
ــة وفــــي الــعــالــم ال يــقــل خـــطـــورة عن  ــيــ األوروبــ
ــانــــب، الـــذي  ــــاب األجــ كــوفــيــد 19، أال وهــــو رهـ
أخــذ ُيــعــزز على مــدى العقد األخــيــر مــن بــروز 
االتحاد  دعائم   

ّ
تهز سياسية  هوياتية  قــوى 

الزخم،  ذلك  انفراط عقده. مع  بتوالي  وتهدد 
 املشاركة األملانية بدورها على أكثر 

َ
لم تحظ

مــــن ثـــالثـــة أصــــــــوات. فـــاألغـــنـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت 
 I Don’t Feel بــالــكــراهــيــة«  أشــعــر  عــنــوان »ال 
ــاب جــنــدريــك  ــشــ الــ املـــغـــنـــي  تـــقـــديـــم  ــن  Hate مــ
Jendrik، ببنيانها اإللكتروني الهزيل األشبه 
الطهي  فيديو  ملقاطع  املصاحبة  باملوسيقى 
على منصة »يوتيوب« ولوحات رقص بأزياء 
 دعائيا تحت 

ّ
ها تئن

ّ
تنكرية، تناهت كما لو أن

 عظات 
َ

ثقل مضامني سياسية تتخذ لها شكل
أخالقية.

ــــــــه كــــيــــف لــــلــــشــــرق األوســــــــــط أال يـــكـــون 
ّ
ثـــــم أن

ــرًا فــــي عـــــام يــســعــى إلـــــى الــــهــــروب مــن  ــاضــ حــ
عـــام عــِكــٍر ســبــقــه؟ املــشــاركــة اإلســرائــيــلــيــة في 
 عام، بلغت 

ّ
»يوروفيجن« التي تثير الجدل كل

أداء  فجاء  الــعــام،  لهذا  النهائي  السباق  دور 
تدّك  االحتالل  كانت صواريخ  بينما  االغنية 
املــدنــيــني واملــبــانــي الــســكــنــيــة فـــي قــطــاع غـــزة. 
بــيــنــمــا عــلــت أصـــــوات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــفـــنـــي بـــرمـــتـــه،  تـــطـــالـــب بـــمـــقـــاطـــعـــة الــــحــــدث الـ

تضامنا مع الفلسطينيني.
ــّدر لــلــنــســخــة األخـــيـــرة مـــن املــســابــقــة أن  ــ ــ

ُ
لـــو ق

تـــجـــري فـــي مــوعــدهــا الـــعـــام املـــاضـــي، لــحــدث 
تـــواٍز تاريخي آخــر يتجسد فــي فــوز إيطاليا 
مجددًا، وذلك بعد تمام عقود ثالثة منذ غنى 
توتو لألوروبيني بأن يوّحدوا قارتهم. الفوز 
الــعــام أتــى مفاجئا، ليس ألّي  اإليــطــالــي هــذا 
 األغنية 

ّ
ــي، إذ إن

ّ
فــن ـــمـــا 

ّ
اعــتــبــار ســيــاســي وإن

 Måneskin مــانــيــســكــن  ــة  ــرقـ فـ قــدمــتــهــا  ــتـــي  الـ
حملت معها بشارة بعث جنس الهارد روك، 
تسابقوا  أن  املوسيقيني  للنقاد  ســبــق  الـــذي 

على نعيه خالل العامني األخيرين.
إلــى حقبة  األولـــى، وبمشهدية تعود  للوهلة 
ــســمــع أغــنــيــة الــفــرقــة الــفــائــزة 

ُ
الــســبــعــيــنــيــات، ت

 Zitti e buoni ــلـــوك«  الـــسـ وأحـــســـن  »اصـــمـــت 
ــهــا موسيقى هـــارد روك صـــاٍف. إال 

ّ
كما لــو أن

اندماجا  أعمق   سحرها ينبع من عناصر 
ّ
أن

وأكثر تلّونا وأصالة. فأسلوب املغني داميانو 
دافيد يتجاوز الهيئة »امليركورية« )نسبة إلى 
ميركوري  فريدي  الخالدة  كوين  فرقة  مغني 
1946 -1991( إلى مزج أساليب الراب والهيب 
هوب. وباإلضافة لضّم الفرقة عازفة للغيتار، 
هي فيكتوريا دي آنجيليس، يتناهى صوت 
الــفــرقــة، عـــالوة على قــوتــه وحــيــويــتــه، بطابع 
أنثوي أخاذ، يغازل سياسيا الثقافة السائدة 
من باب النسوية، بقدر ما يتردد صدى لزمٍن 

مضى.
توتو كوتونيو  فــوز  مــن  ثالثة عقود مضت، 
ــانـــو دافـــيـــد وفــرقــتــه  ــيـ إلــــى فــــوز مـــواطـــنـــه دامـ
»مــانــيــســكــن«. ليتها الــحــال األوروبـــيـــة الــيــوم 
على ذات الحال التفاؤلية التي ســادت أوائل 
املتشابهات  أمـــا  املــاضــي.  الــقــرن  تسعينيات 
واملتوازيات فهي األخرى مستمرة، باستمرار 
هبوب رياح السياسة على مسارح املوسيقى. 
 
ّ
ــا، هــــو أن ــ ــــوحـ ــــالًء ووضـ ــا جــ ــدهــ أبـــقـــاهـــا وأشــ

األوروبــيــني، على األقــل فــي مــيــدان املوسيقى 
والدة  منذ  ُيفلحوا  لم  »الــبــوب«  الجماهيرية 
»يوروفيجن« سنة 1957 إلى اليوم، في أن  الـ
األميركية،  األسلوبية  الــعــبــاءة  عــن  يخرجوا 
»رؤيــة  أي  »يــوروفــيــجــن«   

ً
لهم حقيقة فتكون 

أوروبية« كما يترَجم اسم املسابقة، في كيفية 
إنتاج ثقافة جماهيرية مستقلة.

خطوط التوازي ونقاط التقاطع

يوروفيجن 
2021

)Getty /فرقة »مانيسكن« على مسرح »يوروفيجن« )كنزو تريبويار

)Getty/موبي )كريس كونور
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تثير المشاركة 
اإلسرائيلية جدًال واعتراضًا 

كّل عام

تجربة موبي الجديدة 
متوافقة مع الحركة 

الموسيقية السائدة

عمر بقبوق

املغني  أدى   ،2018 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
 ،Porcelain واملــلــحــن األمــيــركــي مــوبــي، أغــنــيــة
ــــت ديــــزنــــي« بـــلـــوس أنــجــلــيــس،  فـــي حــفــل »والــ
بتوزيع مختلف كليا عن أغنيته األصلية التي 
أصدرها عام 1999. هذه املرة، قدم األغنية رفقة 
الكالسيكية،  املوسيقى  أنغام  على  أوركسترا 
لتكشف التجربة عن أبعاد جديدة كامنة في 
أغانيه التي قدمها على مــدار 20 عاما ضمن 

تجارب موسيقية غنية ومتعددة.
انــطــلــقــت رحــلــة مــوبــي املــوســيــقــيــة عـــازفـــا مع 
العديد من فرق البانك روك في الثمانينيات، 
وبــــدأ عــــام 1992 بــتــلــمــس خــطــه املــنــفــرد عبر 
»دانس ميوزك« وخاض بعدها تجارب عدة  الـ
مع موسيقى الروك والتكنو. وتميزت أغانيه 
دائما باحتوائها على جمل موسيقية طويلة 
ومــركــبــة؛ وهـــي الــتــي تــمــت تــرجــمــتــهــا بشكل 

أفضل مع املوسيقى الكالسيكية. 
ــوبـــي  ــيــــس، بــــــــدأ مـ ــلــ ــجــ ــد حـــفـــلـــة لــــــــوس أنــ ــعــ بــ
بالتخطيط لطرح ألبوم كامل، يعيد فيه توزيع 
بــعــض أغـــانـــيـــه مـــع املــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة، 
فـــتـــعـــاون مـــع أوركـــســـتـــرا بـــودابـــســـت الــفــنــيــة، 

ليبدأ بمشروعه. وخالل فترة التحضير، التي 
يــقــارب عامني ونــصــف، اختلف  استغرقت مــا 
ي 

ّ
شــكــل املــشــروع واملــنــتــج الــنــهــائــي بشكل كل

عن النموذج األولي الذي قدمه موبي بأغنية 
 ،Reprise ألــبــوم  النتيجة  لــتــكــون   ،Porcelain
الذي أصدره نهاية الشهر املاضي. وهو ألبوم 
يــضــم أغــانــي مــوبــي بــتــوزيــع كــالســيــكــي، لكن 
ينحسر فــيــه صـــوت مــوبــي لــحــســاب أصـــوات 
أخــرى، جــاءت لتعيد إحياء أغانيه األيقونية 
وتــضــفــي لــهــا روحـــــا جـــديـــدة مـــع املــوســيــقــى 
الــكــالســيــكــيــة، إذ تـــعـــاون مـــوبـــي فـــي ألــبــومــه 
ــــوات الــواعــدة،  مــع الــعــديــد مــن الــنــجــوم واألصـ
أبــــرزهــــم: جــيــم جــيــمــس، وغـــريـــغـــوري بــورتــر، 
وســكــايــلــر غــــري، ومـــنـــدي جـــونـــز، ولـــونـــا لــي، 

وأليس سكاي، وأبولو جاين وآخرون. 

تـــبـــدو تــجــربــة مـــوبـــي الـــجـــديـــدة مــتــوافــقــة مع 
الــتــي ظــهــرت في  الــســائــدة  املوسيقية  الحركة 
 ،Above & Beyond األعوام األخيرة وتزعمتها
ــــط بـــني مــوســيــقــى الــدانــس  ــــدت روابـ حـــني أوجـ
واألوركــســتــرا مــن خــالل الــحــفــالت الكبيرة أو 
إعـــادة تــوزيــع األلــبــومــات؛ فهذه الحركة التي 
بدت كرّد فعل على شكل املوسيقى املعاصرة 
ــتــــي تــســتــغــنــي عــــن الـــعـــازفـــني املــوســيــقــني  والــ
فـــي األوســـــاط  لــحــســاب اآلالت، القــــت رواجــــــا 
 مــا كـــان يعيب هـــذه الحركة 

ّ
املــوســيــقــيــة. لــكــن

تفعيل  بهدف  كــان  نتاجها   معظم 
ّ
أن برمتها 

دور املوسيقى الحية، فيما املنتج النهائي لم 
يكن بالغالب يتفوق أو حتى يضاهي النسخ 
األصلية من األغاني التي تم إعــدادهــا بشكل 

كامل إلكترونيا. 
ــــي هــــــذه املــــســــاحــــة تـــتـــضـــح أهـــمـــيـــة تــجــربــة  فـ
للبحث عن  Reprise ملوبي، فهي تجربة تمت 
الــجــمــالــيــة املــفــقــودة فـــي ألــحــانــه الــتــي قدمها 
بصيغة الدانس أو الروك، من خالل أوركسترا 
املوسيقى الكالسيكية، التي تعدى دورها هنا 
التجربة  أهمية  مــن  ويــزيــد  الــحــضــور.  مسألة 
مع  بتعاطيه  موبي  فيها  تمتع  التي  املــرونــة 
املحرك  اإلبداعي هو  الهاجس  أغانيه، ليكون 
التجارب  األبــرز في عملية الصناعة، بخالف 
الكالسيكية  لــألوركــســتــرا  تــلــجــأ  كــانــت  الــتــي 
في محاولة لتكريس بعض األغاني من دون 
درجــات  أقصى  وتتجلى  باملرونة.  تتحلى  أن 
املرونة والجدية في األلبوم بشخصية موبي، 
ــوات أخـــرى  ــ ــذي غـــّيـــب صـــوتـــه لــحــســاب أصــ ــ الـ
قادرة على إضفاء روح جديدة ألغانيه، تخدم 
وعلى  أفضل.  بشكٍل  صنعها  التي  املوسيقى 
ــن املـــفـــتـــرض أن  ــن أن األلــــبــــوم كــــان مـ ــم مـ ــرغـ الـ
يحتوي على أغاٍن معادة التوزيع ملوبي فقط، 
ه فعليا يحتوي أيضا على 

ّ
كما تم تقديمه، فإن

أغنية Heroes لنجم الروك الراحل، ديفيد بوي، 
التي تم تقديمها بحساسية عالية بمشاركة 
مندي جونز، لتكون فعليا واحــدة من أفضل 
بــوي، منذ  التي قدمت ألغــانــي ديفيد  النسخ 
رحيله عــام 2016. وهــي أيضا واحــدة من بني 
أفـــضـــل ثــــالث أغــــــاٍن فـــي األلــــبــــوم، إلــــى جــانــب 

.We Are All Made Of Starsو Porcelain

ألبوم Reprise لموبي
كلنا مصنوعون من نجوم

ثالثة عقود تفصل 
بين فوز اإليطالي توتو 

كوتونيو، وفوز مواطنه 
داميانو دافيد وفرقته 

»مانيسكن« بجائزة 
»يوروفيجن«. وخالل 

هذه السنوات تحّولت 
المسابقة إلى حدث 

ثقافي أوروبي يحمل 
دالالت سياسية واضحة

بن  غالية  التونسية  المغنية  طرحت 
علي )الصورة( منذ عدة أيام أغنيتها 
»تتر فيلم مصري« من ضمن ألبومها 
ليتهمها  مصري«  »فيلم  الجديد 
أحمد شلبي،  الشاعر  بعدها مباشرة، 
بسرقة  الصباحي،  سلمى  والمغنية 

جمل من أغنية سابقة لهما.

جيه  بي  األميركي  المغني  توفي 
توماس )الصورة(، في منزله بمدينة 
األميركية،  تكساس  بوالية  أرلينغتون 
جــرّاء  من  عامًا،   78 ناهز  عمر  عن 
ما  بحسب  الرئة،  سرطان  مضاعفات 

أفاد وكالء أعماله، في بيان.

الموسيقية  المهن  نقابة  استغاثت 
ــوزراء،  الـ مجلس  برئاسة  مصر،  فــي 
ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، بسبب 
الوسط  يعيشها  التي  الــركــود  حالة 
النقابة  وأصدرت  عمومًا.  الموسيقي 
بيانًا ناشدت فيه بمساعدة الموسيقيين 

وإيجاد حّل ألزمتهم الحالية.

محمد  الفلسطيني  المغني  يصدر 
ألبومه  ــوم،  ــي ال )الــصــورة(  عــســاف 
ــي الــجــديــد »قـــصـــص عن  ــائ ــن ــغ ال
األلبوم  أغاني  وستصدر  فلسطين«. 
تباعًا بمعدل أغنية كّل أسبوع، لمدة 
سبعة أسابيع، بعدما كان قد أطلق 

أغنية »إحنا الفلسطينية« أخيرًا.

أعلن المنتج الموسيقي المغربي »ريد 
بالمغنيين؛  يجمعه  تعاون  عن  وان« 
والتونسي  لمجرد،  سعد  المغربي 
»ريد  وكتب  )الصورة(.  الرباعي  صابر 
قريبًا  »انتظرونا  حسابه:  فــي  وان« 
جديدًا، مع أخوي صابر الرباعي وسعد 

لمجرد« مع صورة جمعته بالرباعي.

بتعاطي  للفرقة  الرئيسي  المغني  اتهم  »مونيسكين«  فــوز  إثــر 
المخدرات قبل صعوده إلى المسرح. لكّن لجنة »يوروفيجن« حسمت 
لم  اإليطالية  الفرقة  مغني  أّن  المخبرية  الفحوص  بيّنت  إذ  الجدل، 
يكن يتعاطى المخدرات كما تكهن البعض. وأفاد االتحاد األوروبي 
لإلذاعة والتلفزيون، وهي الجهة المنظمة للمسابقة، أّن »المسابقة 

لم تشهد أّي تعاٍط للمخدرات، ونعتبر أّن القضية انتهت«.

جدل المخدرات

إنتاجات
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