
موسيقى

علي موره لي

ك 
ّ
فيما أنت تقرأ هذه السطور، لعل

تــتــوق إلــى أن تــذهــب بإبهامك إلى 
ــرنـــت،  ــتـ أحـــــد حـــســـابـــاتـــك عـــلـــى اإلنـ
كفيسبوك وإنستغرام، أو تويتر، لتنظر في ما 
عدُّ صحن 

ُ
إذا كانت لقطة لك في املطبخ، وأنت ت

 ،
ً
أثــارت شهّية فول بالحمص والطحينية، قد 

أو خاطرة نثرية نشرتها - مصحوبة بصورة 
شخصية - تخالها قد أحدثت وقعًا، قد تصلح 
قة شــعــريــة... أو 

ّ
ألن تكون قــواًل مــأثــورًا أو معل

إن كنت من بني من يعزفون على إحدى اآلالت 
فــي لحظة صفو وزهــو  املوسيقية، وســارعــت 
إلـــى ركـــن جــّوالــك على طــاولــة مـــجـــاورة، حيث 
وترتجل  تـــؤدي  وأنـــت  أناملك  عدسته  تلتقط 
على هواء يوتيوب - اليف بحضور من صدف 
وجوده أونالين - وما زلت متشوقًا ألن ترى إن 

كان قد القى إبداعك أّي صدى.
نقول لــك: ال تقلق. كن على يقني بــأن أحدهم 
على األقل، ال بد وأن ضغط لك اليك. وأنك قد 
بــواحــد، ولن  حصلت للتو على عــدد سيبدأ 
حّبني. أو، يمكن أن تكون 

ُ
ينتهي عنده من امل

قد حصدت املاليني، وكسبت مئات اآلالف من 
املتابعني واملنتسبني؛ فأصبحت من حيث لم 

تدِر من مشاهير زمن اإلنترنت.
ــــن تــصــفــهــم  ــن، مـ ــحــ ــم نــ ــ ــــك املـــشـــاهـــيـــر هـ ــئـ ــ أولـ

الرقمية  الــثــورة  أنثروبولوجيا  في  الباحثة 
كريستال آبيدين Crystal Abidin، في كتابها 
املــشــّوق واملــعــنــون »الــشــهــرة على اإلنــتــرنــت« 
 ،Micro Celebrities املجهريني«  »املشاهير  بـ
البشر  املحصلة جميع  في  اليوم  باتوا  وقــد 
 أو كــثــيــرًا عــلــى واحـــدة 

ً
مــمــن ينشطون قــلــيــال

ــر مــــن مـــنـــّصـــات الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا.  ــثـ أو أكـ
غـــايـــتـــهـــم، وبــمــقــتــضــى الــبــيــئــة الـــســـوســـيـــو - 
رقمية، جــذب ولــو شيئًا من االهتمام، ونيل 
بــعــض االســتــحــســان، ولــربــمــا أيــضــًا تحقيق 
قدٍر نسبي من شعبية صارت باستطاعة كل 

وفئته  جنسه  اخــتــالف  على   User ُمستخِدم 
العمرية، وبغض النظر عن ثقافته ومهارته 
األداء املوسيقي،  اإلبداعية.  الفنية وموهبته 
سواء أكان عزفًا أم غناًء، هو في أحد أوجهه 

وســيــلــة تعبير مــجــازي عــن مــشــاعــر وأفــكــار 
تشغل البال والوجدان، تبحث لها في أغلب 
األحـــيـــان عــن آخـــر يصغي إلــيــهــا، يــتــأثــر لها 
وبــهــا ويــتــفــاعــل مــعــهــا - حــبــذا لـــو كــــان ذلــك 
اإلنترنت،  طبعًا طربًا وإطـــراًء. وبــهــذا، يبدو 
بــمــنــّصــاتــه املــتــشــابــهــة بــوســائــلــهــا اإلعــالمــيــة 
الــبــصــريــة والــســمــعــيــة املـــتـــاحـــة واملــجــانــيــة، 
على  املــرتــكــزة  االجتماعية  تفاعلها  وأدوات 
 ،Feedback Loop اإليـــجـــابـــيـــة  الــفــعــل  ردود 
ـــشـــبـــع لــأنــا 

ُ
ــامـــني امل ــِرزة لـــهـــرمـــون الـــدوبـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
امل

ثلى 
ُ
لــلــمــزاج، كــمــا لــو أنـــه البيئة امل ــكــّيــف 

ُ
وامل

املحترف  أو  الهاوي  املوسيقي  إلى  بالنسبة 
من أجل بلوغه جمهورًا من املستمعني، كُبَر 
 قد تبقى ضّيقة 

ً
ر، وأحيانًا، نيله شهرة

ُ
أو صغ

محدودة، وقد تصبح واسعة مستدامة.      
 لم يكن ليحلم بها أحٌد في ما مضى، 

ٌ
شهرة

التقليدية  اإلنــتــاج  املـــرور عبر بنى  مــن دون 
غني 

ُ
الصلبة والهرمية. وقتها، اقتصر أمل امل

أو العازف، على لفت اهتمام أحد الوكالء، أو 
إغــوائــه،  ــّراٍت  ومــ نتجني، 

ُ
امل أحــد  انتباه  جلب 

ألــبــوم  عــقــد تسجيل وطــبــع  بــاملــقــابــل  فُيمنح 
فــي واحـــد مــن االســتــديــوهــات االحــتــرافــيــة قد 
تــصــل كــلــفــة إنــتــاجــه إلـــى عــشــرات اآلالف من 

الدوالرات.
ُيسّوق األلبوم من بعد ذلك من طريق تنظيم 
حـــفـــالت وجــــــوالت فــنــيــة، ويــحــظــى بتغطية 

البث  في  مطرد  وتواتر  وإعالمية،  صحافية 
عــلــى أثــيــر اإلذاعـــــات املــحــلــيــة والــدولــيــة. وإن 
 

ُ
ـــصـــّور بــعــض

ُ
أتـــيـــح لـــه املـــزيـــد مـــن املـــــــوارد، ت

ــانــــي بـــأســـلـــوب الــفــيــديــو كــلــيــب، وتــبــاع  األغــ
الترفيهية. وفي نهاية  التلفزيونية  للقنوات 
ــح الــفــنــان وألــبــومــه والقائمون 

َّ
املــطــاف، ُيــرش

عليه لنيل إحدى الجوائز العاملية، األمُر الذي 
الفني املهني االستمرارية في  يكفل ملشواره 
الــنــجــاح، ولــلــجــهــة املــنــتــجــة املـــزيـــد مـــن جني 

العوائد واألرباح.  
إال أن الشهرة، كسمة عامة أو صفة مكتسبة، 
غالبًا مــا تــتــجــاوز الــنــطــاق الــزمــنــي واملكاني 
ـــج اإلبــــــداعــــــي، وذلـــــــك بـــحـــســـب بــحــث 

َ
لـــلـــُمـــنـــت

ــة أنـــمـــاط الــشــهــرة  ــ ــخــتــص فـــي دراسـ
ُ
ــــراه امل أجـ

ففي  تــورنــر.  جرايمي  املشاهير،  وشخّصية 
ــادة مــا  ــ الـــثـــقـــافـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة املــــعــــاصــــرة، عــ
ذاتها  إلــى سلعة بحد  الفنان  تتحول شهرة 
واملــقــروءة،  املرئية  اإلعــالم  تشتريها وسائل 
الحق تفاصيل حياته العامة 

ُ
والفضائحية، ت

والخاصة التي قد ال تمت بصلة مباشرة إلى 
اإلبــداعــي. وعليه،  ومــقــدوره  الفني  مجهوده 
تجارية مضافة  قيمة  الفنان  لشهرة  صبح 

ُ
ت

ه، تستقل عنه، تبقى من بعده وتفوقه 
ّ
إلى فن

أثرًا في الكثير من األحيان. 
لــلــشــهــرة الـــفـــنـــيـــة، بــوصــفــهــا قــيــمــة مــضــافــة 
مــســتــقــلــة عــــن الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، تــــاريــــخ طــويــل 
ــي الــحــقــبــة  ــاألخــــص فــ ــــق مـــاضـــيـــة، بــ ــــوابـ وسـ
 إلى آخر القرن التاسع 

َ
الرومانسية منتصف

والبالط،  الكنيسة  عن  الفن  ِطم 
ُ
ف حني  عشر، 

ونما كصناعة ُمدّرة وتجارة مربحة. عندها، 
ــرة بـــعـــض املـــؤلـــفـــني املــوســيــقــيــني  ــهـ ــّمـــت شـ عـ
واألميركّيتني،  أوروبــا  أرجــاء  الكاريزماتيني 
حتى سبقتهم إليها ليطغى بريقها وليدوي 

صداها أعلى من بعض أعمالهم. 
 أوبـــرا تريستان وإيــزولــده 

ً
ــثــر مــثــال

ُ
لئن لــم ت

األولــى  عــروضــهــا  عند  الحماسة  مــن  الكثير 
فــإن شهرة  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  فــي 
ــارد فــــاغــــنــــر، لـــدى  ــشــ ــتــ مـــؤلـــفـــهـــا األملـــــانـــــي ريــ
الــجــمــهــور الــفــرنــســي، لـــم تــتــأثــر فــحــســب، بل 
الـــنـــخـــب ضــمــن  بــــني  لــتــنــتــشــر  ــًا  ــدمـ قـ ازدادت 
مــشــهــد ثـــقـــافـــي ُعــــــرف حــيــنــهــا بــالــفــاغــنــريــة 
Wagnerisme؛ اصطالحًا لرؤية فنية ومنهٍج 
 ونهٍج في الفكر والسياسة وفي الحياة، 

ٍ
فني

اقترب معه من عبادة الفرد. 
أما معاصُره عازف البيانو واملؤلف الهنغاري 
فــرانــز لــيــســت، فــُيــعــد األخــيــر اســتــكــمــااًل لــدرب 
ســـار عليها مــن قبله عـــازف الــكــمــان واملــؤلــف 
ملا  تجسيد  أّول  باغانيني،  نيكولو  اإليطالي 
بــات ُيعرف في العصر الحديث برمز اإلثــارة 
كــان ملحض  ملــا  وذلـــك   Sex Symbol الجنسية 
حـــضـــوره وملــــجــــّرد ســـمـــاع اســـمـــه قــبــل ســمــاع 
عزفه، من سحٍر جعل النساء ُيغمى عليهن أو 
 أمام قدميه إن هّم 

ّ
ُيلقني بحلّيهن وجواهرهن

»البيتلز«  كـ باعتالء الخشبة، وذلك قبل فرقة 
»مــايــكــل جــاكــســون« بأكثر مــن مئة  أو نجم كـــ
عــام. مــن غير الدقيق الــزعــم أن الــشــهــرة، قبل 
املوهبة  إلــى  دومــًا  استندت  اإلنترنت،  عصر 
إعالميًا  ع 

ّ
سل

ُ
ت أن  قبل  وأنها،  أواًل،  والكفاءة 

، كانت 
ً
 ُمضافة وُمنتجًا ُمستقال

ً
وتصير قيمة

من  كــل  إليها،  مّهد 
ُ
وت لها،  وتـــؤدي  تسبقها، 

الـــجـــودة الــفــنــيــة والــجــوهــر اإلبــــداعــــي. إذ إن 
حسابات الــرواج في أذهــان ُحــّراس البّوابات 
Gate Keepers من وكالء وُمنتجني وُمسّوقني، 
أخــذت  لطاملا  أنفسهم،  الفنانني  لــدى  وحتى 
فـــي الــحــســبــان عـــوامـــل أكـــثـــر شــكــلــيــة وأشـــد 
 
ً
عــالوة والــجــمــال،  بالحسن  تتعلق  سطحية 
على عامل الحظ والصدفة والعالقات العامة 

في الكثير من األحيان.

كتاب للوجه وكاميرا جّوال

الشهرة 
الموسيقية 
ُتصبح للشهرة قيمة تجارية مضافة إلى فّن الموسيقي ومستقلة عنه )Getty(زمن اإلنترنت

االستوديو حاليًا يتخذ شكل مقّر عمل منزلي موّسع )محمد بدرة(
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تتحول شهرة الفنان 
إلى سلعة بحد ذاتها 

تشتريها وسائل اإلعالم

افتتح شركة إنتاج في 
باريس تحمل اسمه أيضًا: 

جندي مجهول

عمر بقبوق

قــبــل أيـــــام، أعـــلـــن الـــرابـــر واملــنــتــج املــوســيــقــي 
ــروف بــاســم  ــعــ ــيـــري الـــبـــيـــش، املــ ــــوري، خـ ــــسـ الـ
»جـــنـــدي مــجــهــول«، افــتــتــاحــه لــشــركــة إنــتــاج 
تــحــمــل اســــم »جـــنـــدي مـــجـــهـــول«، مــقــرهــا في 
عدة  منذ  فيها  استقر  الــتــي  بــاريــس،  مدينة 
أعوام، بعد أن خاض رحلة االغتراب الخاصة 
عــّرج خاللها على مدينة بيروت،  بــه، والتي 
التي كانت جزءًا مهمًا من رحلته املوسيقية، 
بــعــد أن غـــــادر مــحــطــة دمـــشـــق، حــيــث أســس 
مشروعه املوسيقي األول، وشكل أحد أضالع 
ثالثي »لتلتة«، إلى جانب بو كلثوم والسيد 
ــراه »الــعــربــي  ــ درويـــــش. وفـــي لــقــاء خـــاص أجـ
الجديد«، تحدث »جندي مجهول« عن املسار 
وكانت  املوسيقية،  رحلته  فيه  ســـارت  الـــذي 

نتيجته إنشاء شركة إنتاج في فرنسا.
   

¶  كيف بدأت فكرة إنشاء شركة اإلنتاج التي أعلنت 
عنها مؤخرًا، والتي أطلقت عليها اسمك الفني الذي 

عرفت به »جندي مجهول«؟
فــكــرة افــتــتــاح شــركــة اإلنـــتـــاج كــانــت تــراودنــي 

الجديد،  منذ وقــت طويل، فهي ليست باألمر 
أي أنني لم أفكر بيوم وليلة أن أنشئ شركة. 
فــعــلــيــًا، هــــذه الــفــكــرة كـــانـــت فـــي بـــالـــي مــنــذ أن 
كنت في سورية، إذ كنت أحلم حينها بإنشاء 
االســتــوديــو املــوســيــقــي الــخــاص بـــي. إنـــه حلم 
قديم جدًا، فأنا دخلت أول استوديو موسيقي 
عــنــدمــا كــنــت فـــي الــحــاديــة عــشــرة مـــن عــمــري، 
وأعـــــزف عــلــى الــعــديــد مـــن اآلالت املــوســيــقــيــة. 
كــنــت دائــمــًا أحــلــم بـــأن أعــيــش حــيــاتــي املهنية 
فـــي اســـتـــوديـــو. وقــــد الزم مـــشـــروع اســتــوديــو 
اإلنـــتـــاج هــــدف، إذ كــنــت آمــــل دائـــمـــًا أنــنــي من 
خالله سأتمكن من مساعدة املواهب والفنانني 
الجدد على الظهور. هذا الدور لم أكن ألتمكن 
مــــن تــحــقــيــقــه بـــالـــعـــمـــل بـــاســـمـــي الــشــخــصــي؛ 
فالعمل باسمي الشخصي، »جندي مجهول«، 

ــر، يــخــتــلــف تــمــامــًا عن  ــ ـــ رابــ ــذي ُعـــرفـــت بـــه كـ ــ الـ
أعتقد  املوسيقي.  لإلنتاج  باستوديو  العمل 
تمكنت  املاضية  العشر  السنوات  خــالل  أنني 
من مراكمة خبرات كبيرة، بجوانب موسيقية 
بل  ــراب،  الـ على  تقتصر خبرتي  فلم  متنوعة، 
قمت بإنتاج موسيقى ألفالم وإعالنات عديدة 
خالل السنوات املاضية، وهذه املوسيقى كانت 
البيش،  خــيــري  الحقيقي،  اســمــي  تحت  تــنــزل 
ــــذي ُعـــرفـــت بـــه »جــنــدي  ولـــيـــس حــتــى لــقــبــي الـ
مــجــهــول«. هــذه أيضًا عــوامــل كثيرة جعلتني 
أعــــزم عــلــى إنــشــاء شــركــة اإلنـــتـــاج ألتــمــكــن من 
مللمة كل حزم العمل املوسيقي التي أقوم بها، 
ــد، بــاســم شركة  وأوجــهــهــا ضــمــن مــصــدر واحــ
اإلنتاج »جندي مجهول«، التي بدأنا باإلعالن 

عنها من خالل صفحة على فيسبوك.

¶ ما هو شكل شركة اإلنتاج وآلية عملها بالوقت 
الحالي؟ هل هي استوديو منزلي؟ 

* في الوقت الحالي نعم، إنه استوديو منزلي 
مــوّســع، وهـــو حــجــر األســــاس لــشــركــة اإلنــتــاج 
التي ال تزال اليوم بطورها األول. ونعتمد على 
لكنها  ميديا،  والسوشيال  منزلي  استوديو 
خطوة باتجاه افتتاح شركة إنتاج موسيقي 
كبيرة تحمل ذات االســم؛ وهــي خطوة قريبة 
ــدًا ســتــتــم بــســنــة 2021. الـــفـــكـــرة مـــن شــركــة  جــ
اإلنتاج ليس فقط صناعة املوسيقى، بل هي 
شركة إنتاج متكاملة، تضم اليوم فريقا كامال 

يقدم للفنان كل ما يحتاجه.

¶ مــشــروعــك الــفــنــي الــشــخــصــي الــــذي بـــدأ بــالــراب 
في دمشق، ومــّر بعدة مراحل متناغمة، كتشكيل 
ثــاثــي »لــتــلــتــة« وغــيــرهــا. مــا الـــذي تغير فــيــه حتى 
لإلنتاج  استوديو  إنشاء  نحو  الشكل،  بهذا  تحول 

املوسيقي في باريس؟ 
هناك مسألتان تغيرتا وحددتا هذا التوجه، 
هــمــا: مسألة اإلمــكــانــيــات الــتــي بــاتــت متاحة 
هنا، ومسألة الخبرات التي قمت بمراكمتها 
التي قدمتها  أعــوام، والتجارب  خــالل عشرة 
بعالم اإلنتاج املوسيقي، ابتداًء من املوسيقى 
بــالد عربية  مــن  الـــراب  ي 

ّ
التي صنعتها ملغن

مختلفة، من لبنان وفلسطني واألردن.

جندي مجهول
نُصب آخر للراب في باريس

يبدو اإلنترنت، بمنّصاته 
المتشابهة بوسائلها 

اإلعالمية البصرية 
والسمعية، كما لو أنه 

البيئة الُمثلى بالنسبة 
إلى الموسيقي الهاوي 

أو المحترف من أجل 
بلوغه جمهورًا من 

المستمعين، وأحيانًا، نيله 
شهرًة قد تبقى ضيّقة 
محدودة، وقد تصبح 

واسعة مستدامة

أعلنت أوركسترا مونتريال السيمفونية 
ــرا  ــت ــس األورك ــد  ــائ ق أن  ــدا  ــن ك فـــي 
سيخلف  باياري  رافاييل  الفنزويلي 
منصب  في  ناغانو  كينت  األميركي 
وأوضــحــت  الموسيقي.  مــديــرهــا 
مديرها  سيصبح  باياري  أن  األوركسترا 

الموسيقي التاسع.

واإلغــاق  االحترازية  ــراءات  اإلجـ بسبب 
مترو  ــاد  ــان، عـ ــن ــب ل ــي  الــحــاصــلــيــن ف
بعد  أبوابه،  ليغلق  البيروتي  المدينة 
بمرور  غــدًا  يحتفل  أن  مقررًا  كــان  أن 
تسع سنوات على تأسيسه، لكنه وعد 
من  مجموعة  بتقديم  الجمهور 

العروض أوناين.

قررت األكاديمية األميركية للموسيقى 
غرامي  ــز  جــوائ ــع  ــوزي ت حفل  تأجيل 
كورونا،  بسبب  الموسيقية  للصناعة 
بعدما كان من المقرر إقامتها في 31 
األكاديمية  أصدرت  الحالي.  الشهر  من 
بيانًا أوضحت فيه أن الحفل سيقام في 

14 مارس/آذار المقبل.

ميناج  نيكي  الـــراب  مغنية  توصلت 
تريسي  األغــانــي  وكاتبة  والمغنية 
لتجنب  تسوية،  إلى  )الصورة(  تشابمان 
المحاكمة في دعوى انتهاك حقوق 
 Sorry أغنية  تسريب  بعد  والنشر،  الطبع 
تشابمان  أغنية  فيها  أُقحمت  التي 
»بيبي كان آي هولد يو« من دون إذن.

يقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
»مــعــهــد الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة«، 
عنوان  يحمل  عرضًا  القاهرة،  في 
المعهد  فرقة  تــؤدي  وهــابــيــات. 
األجيال،  موسيقار  أغاني  من  عــددًا 
محمد عبد الوهاب، مثل »ياللي زرعتوا 

البرتقان« و»بفكر في اللي ناسيني«.

لئن أصبحت الشهرة في متناول كل إنسان، فال يجدر بها بعد اليوم أن 
تكون هاجَس أي فنان. لم تعد الشهرة إحدى السبل إلى إنتاج الفن، 
وصول  يعد  لم  الشهرة.  إلى  السبل  إحدى  بالضرورة  يعد  لم  والفن 
الفنان إلى المتلقي مقترنًا بتأسيس مسار مبنّي على القواعد القديمة، 
ينتحلون  التقليديين«،  »المشاهير  أولئك  من  اليوم  فنانو  حتى  بل  ال 

صفة المشاهير المجهريين بغية تواصل أكبر مع جمهورهم.

القواعد الجديدة

أخبار
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