
موسيقى

هيثم أبوزيد

ــــدو ملـــتـــابـــع  ــبـ ــ لـــلـــوهـــلـــة األولــــــــــــى، يـ
 
ّ
ــفـــحـــات مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، أن صـ

جــبــهــات الــجــمــهــور املــتــحــمــس قد 
تــكــونــت، واتــضــحــت مــعــاملــهــا، فــهــذه جبهة أم 
ــواة الــطــرب  كــلــثــوم الــكــبــيــرة يــصــطــف فــيــهــا هــ
ــة فـــــيـــــروز تـــجـــذب  ــهـ ــبـ ــنــــة، وتــــلــــك جـ ــلــــطــ والــــســ
جمهور الحاملني املستمتعني باملطر والقهوة 
وزقــزقــة الــعــصــافــيــر، أو جبهة فــريــد األطـــرش 
بـــعـــوده املــــطــــرب، مــقــابــل جــبــهــة عــبــد الــحــلــيــم 
برومانسيته وإحساسه املرهف، أو الجمهور 
املــنــقــســم كـــأحـــزاب الــســيــاســة بـــني »الــهــضــبــة« 
عمرو دياب، وبني »الكينغ« محمد منير. لكن، 
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، تــتــكــون فـــي هــــدوء جــبــهــات 
جديدة، أكثر أعضائها من املراهقني والشباب، 
الذين ينتمي أغلبهم إلى املرحلتني اإلعدادية 
والثانوية. من أهم تلك الجبهات، التي كونت 
 BTS ــّد الــتــعــصــب، فـــرقـــة جـــمـــهـــورًا عــاشــقــا حــ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي تــكــونــت مــن سبعة 
مــن املــراهــقــني الــكــوريــني، فــي يــونــيــو/حــزيــران 
2013، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرًا جدًا، 
 شرعيا 

ً
وطـــرحـــت نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا مــمــثــا

.KPOP جديدًا ومتطورًا لفرق البوب الكوري
إلــى قلوب مايني  أن تصل  الفرقة  استطاعت 
ــة  ــبـــاب حـــــول الـــعـــالـــم، بـــعـــدمـــا رفـــعـــت رايــ الـــشـ

الدعوة إلى تغيير الحياة لألفضل، وأن يتقبل 
الشباب أنفسهم كما هي، وأن يحبوا أنفسهم، 
التغيير، فكان الشعار  كي ينجحوا في خطة 
أكــبــر   

ّ
لــكــن  .Love Yourself لــلــفــرقــة  الــرســمــي 

ل في قدرتها على تجاوز 
ّ
نجاحات الفرقة تمث

الحواجز اللغوية، أو باألحرى تكوين جمهور 
ال يجد في اللغة الكورية سببا لإلعراض عن 
الفرقة، التي تقدم أعمالها بلغة غير منتشرة 
في العالم. وعلى الرغم من ذلك، نجحت الفرقة 
فـــي تــكــويــن جــيــشــهــا الـــخـــاص مـــن املــعــجــبــني، 
الـــذيـــن تـــعـــارفـــوا فـــي مـــا بــيــنــهــم عــلــى تسمية 

Adorable Representative M.C for Youth، أي 
.ARMY املمثلني الرائعني للشباب، واختصارًا

ــي بـــعـــيـــدًا عــن  ــربـ ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ــم يـــكـــن شـــبـــاب الـ لــ
الجمهور املفتون بفرقة BTS، فانضم كثيرون 

إلى الـARMY، وبدأت أشكال التنسيق بينهم 
تــتــصــاعــد، ومــنــهــا حــمــات تــدعــو الــفــرقــة إلــى 
الــبــلــدان العربية، وهو  إقــامــة حــفــات لها فــي 
ما توج فعليا بزيارة الفرقة للمملكة العربية 
 ضــخــمــا في 

ً
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث أقـــامـــت حـــفـــا

 .2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  الــــريــــاض، 
بتجاوب  فهد«  »امللك  ملعب  اشتعل  ويومها، 
الــحــضــور الــذيــن تـــجـــاوزوا 60 ألــفــا، وليحقق 
ومما  دوالر.  مليون   50 تخطى  ــرادًا  إيـ الحفل 
الــــعــــربــــي حـــول  الـــجـــمـــهـــور  ــفــــاف  ــتــ الــ ــــي  زاد فـ
باحترام   BTS تعطيه  الــذي  االنطباع  الفرقة، 
الــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة لــلــشــعــوب. 
، أوقــــفــــت الـــفـــرقـــة 

ً
ــــاض مــــثــــا ــريـ ــ وفـــــي حـــفـــل الـ

الصاة، كما  أذان  انطاق  الحفل وقــت  فقرات 
احــتــفــلــوا بــعــيــد مــيــاد زمــيــلــهــم بــــارك جيمني 
فــي ترسيخ  ذلــك ساعد   

ّ
العربية، وكــل باللغة 

وطبعا  العربي،  العالم  في  الفرقة  جماهيرية 
ســاعــدهــا عــلــى نــشــر رســالــتــهــا بـــني قــطــاعــات 

أوسع من الشباب.
 كثيرًا من متابعي نشاط الفرقة، شعروا 

ّ
وألن

 حـــيـــاتـــهـــم تـــغـــيـــرت لــألفــضــل، 
ّ
بـــالـــفـــعـــل بــــــأن

النفس  قبول  على  أكبر  قدرتهم  وأصبحت 
مميزاتها،  قــبــل  بعيوبها  بـــالـــذات  والـــرضـــا 
أصــــبــــح مـــحـــبـــو الـــفـــرقـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم عــلــى تــواصــل دائــــم. وعــبــر املــنــصــات 
اإللكترونية، يتجمع محبو الفرقة في العالم 

القطر  داخــل  يتجمع محبوها  كما  العربي، 
، انــتــقــل الــتــعــارف 

ً
ــثـــا ــد. فـــي مــصــر مـ ــواحــ الــ

إلى  االفتراضي  العالم  من   BTS بني عشاق 
العديد من   ARMYـــ الــ فينظم  الــواقــع،  أرض 
الرحات والحفات الفنية ولقاءات التعارف 
األعــضــاء بعضهم  هـــؤالء  ويــســانــد  الفعلي. 
بعضا على مواجهة ما يعتبرونه استهزاء 
 كــثــيــرًا من 

ّ
واســتــخــفــافــا بــاهــتــمــامــاتــهــم، ألن

لــم يستطيعوا بعد  الــشــبــاب  أهــالــي هــــؤالء 
كبيرًا  اهتماما  أبناؤهم  يهتم  أن  استيعاب 
العربية، وتنتمي  بفرقة غنائية، ال تتحدث 
إلــى هوية ثقافية مــغــايــرة، وهــو مــا ُيترجم 
إلى حالة من القلق والرفض واللوم املستمر 
لألبناء، ومحاولة منعهم من متابعة الفرقة 
ــى أغـــانـــيـــهـــا، أو الــســخــريــة  أو االســـتـــمـــاع إلــ
مــن مــابــس أعــضــائــهــا، وقــطــع الــحــلــي التي 
 أكــثــر أولــيــاء 

ّ
يــســتــخــدمــونــهــا. والــحــقــيــقــة أن

األمور يتخذون موقف الرفض من »النظرة 
األولـــى«، ومــن خــال تقييمهم لهيئة الفرقة 
فــــي مــصــر   ARMY تــجــمــعــات ومـــابـــســـهـــا. 
 عضو 

ّ
والدول العربية، تحاول أن يشعر كل

له نشاطه  إيجابي،  فعال  إنسان  ه 
ّ
بأن فيها 

 ،
ً
الخيري... ففي سورية مثا أو  االجتماعي 

شارك األعضاء بالتبرع ضمن حملة »شتاء 
االحتفال  وبمناسبة  الــجــزائــر  وفــي  دافــــئ«. 
بعيد مياد عضوين من أعضاء BTS تبرع 
املابس  من  بكميات  الجزائريون  »اآلرمـــي« 
لــدار األيــتــام، ضمن حملة بعنوان  الجديدة 

»مائكة الشتاء«.
وال بّد ملن يرصد االتجاهات الفنية للجماهير 
 أمـــام 

ً
املــصــريــة والــعــربــيــة، أن يــتــوقــف طـــويـــا

ظـــاهـــرة الــــ ARMY، وكــيــف اســتــطــاعــت فــرقــة 
الكوري  الشباب  مــن  أفـــراد  مــن بضعة  مكونة 
ــام، ودافــعــا  ــهـ الــجــنــوبــي، أن تــشــكــل مــصــدر إلـ
بالنفس،  للثقة  مهما  وسببا  للتغيير،  قــويــا 
ــئـــات اآلالف، وربــــمــــا مــايــني  عـــنـــد عــــشــــرات مـ
الــشــبــاب حــول الــعــالــم، وأن تــكــون هــذه الفرقة 
ــربــــي بــالــلــغــة  ــعــ ــبــــاب الــ ــام الــــشــ ــمــ ــتــ ســـبـــبـــا الهــ
الكورية، والثقافة الكورية، ودراسات التاريخ 
والــجــغــرافــيــا الــتــي تــتــنــاول كــوريــا الجنوبية، 
وسبل نهضتها والتحاقها بالعالم األول. كما 
الراغبني  أعـــداد  فــي زيـــادة  الفرقة سببا  كانت 
في االبتعاث الدراسي إلى الجامعات الكورية.

استطاعت BTS أن تلفت االنتباه حول العالم. 
وفـــي عـــام 2017، غـــادر أعــضــاء الــفــرقــة كــوريــا 
الجنوبية في رحلة فنية خارجية، شملت 12 
دولة، من بينها اليابان والبرازيل وأستراليا... 
ــت مـــبـــيـــعـــات ألـــبـــومـــاتـــهـــم الــغــنــائــيــة  ــ ــلـ ــ وواصـ
العالم. وفي نوفمبر/ قفزاتها السريعة حول 

إدارة  أعلنت  نفسه،  الــعــام  مــن  الثاني  تشرين 
 BTS كــانــت أكــثــر من 

ّ
مــوســوعــة غــيــنــيــس، أن

جرى تداول وسمه على »تويتر«.. ومن الافت 
 الــفــرقــة اســتــطــاعــت أن تــحــافــظ عــلــى هــذه 

ّ
أن

الصدارة التويترية 4 سنوات متواصلة.
مــلــيــونــي  ــة  ــرابــ قــ ألـــبـــومـــهـــم  بـــــاع  وفـــــي 2018، 
نــســخــة، وحــقــق أعــلــى املــبــيــعــات فــي الــواليــات 
املتحدة األميركية. وفي 2020، اختارت مجلة 
تايم األميركية BTS باعتبارها »فنان« العام، 
 
ّ
وقــالــت املــجــلــة فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« إن
الــفــرقــة الــكــوريــة أصبحت أهــم فــرقــة فنية في 
ـــهـــا صـــعـــدت إلــــى ذروة نــجــومــيــة 

ّ
الـــعـــالـــم، وإن

 األرقام القياسية.
ّ

البوب من خال تحطيم كل
فــي حملة  »يــونــيــســف«  مــع منظمة  فتعاونت 
ضد التنمر والعنف املدرسي، ودعيت الفرقة 

أكثر من مرة إلى زيارة الواليات املتحدة 
أفــرادهــا خطابات محفزة،  األمــيــركــيــة، وألــقــى 
لدعم الحملة، وتمكنوا من جمع قرابة مليون 

دوالر من التبرعات خال يومني فقط.

جيٌش عربّي بفروع جديدة

جمهور 
BTS فرقة

)Getty( تقترح الفرقة في أغانيها أفكارًا إيجابية تعبّر عن الشباب والمراهقين

من أنا؟ ماتيلدا أم أوشي؟ )فرانس برس(
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أحيت قبل عامين حفًال 
في السعودية القى 

حضورًا كبيرًا

نجحت أوشي في 
ألبومها باستثمار لغتها 

العاطفية الخاصة

عمر بقبوق

نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر املـــــاضـــــي، أصـــــــــدرت املــغــنــيــة 
الــفــرنــســيــة مــاتــيــلــدا غــيــرنــر، املـــعـــروفـــة بــاســم 
Hoshi )التي تعني النجمة باللغة اليابانية(، 
 Étoile flippante عنوان  يحمل  جديدًا  ألبوما 
)نـــجـــم زاحـــــــــف(؛ وهـــــو اإلصـــــــــدار الـــثـــالـــث فــي 
مسيرة النجمة الشابة، التي تعتبر واحدة من 
املوسيقى  عالم  في  الشخصيات جدلية  أكثر 

الفرنسية في الوقت الراهن.
 حــكــايــة أوشــــي، الــتــي يــمــكــن تلخيصها 

ّ
لــعــل

الثانوية،  املــدرســة  تــركــت  مراهقة  كونها  فــي 
وتمردت على املجتمع لتتبع شغفها وتغني 
ــاريـــس األعــــمــــال الـــتـــي تكتبها  فـــي شــــــوارع بـ
حكاية  هــي  مــنــفــردة،  الغيتار  على  وتعزفها 
ــا ال تــســتــحــق الــتــكــريــس  ــهــ ــ

ّ
يـــــرى الـــبـــعـــض أن

 قصص الفشل التي عاشتها 
ّ
والسرد، كما أن

ــات، والــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا فــي  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ فــــي الـ
التلفزيونية  بــالــبــرامــج  املــنــافــســة  فــي  فشلها 
األمور  زادت  الغناء،  مواهب  في  املتخصصة 
 أوشــــــي فـــرضـــت نــفــســهــا مــنــذ 

ّ
تـــعـــقـــيـــدًا؛ لـــكـــن

أصــدرت أغنيتها املنفردة األولــى عــام 2017، 
رسم  في  إذ نجحت  Comment je vais faire؛ 

مــامــحــهــا الــخــاصــة فـــي هــــذه األغـــنـــيـــة، الــتــي 
عن  تعّبر  فضفاضة  بمابس  فيها  حــضــرت 
عــاقــتــهــا املــرتــبــكــة مـــع جـــســـدهـــا، وبــمــكــيــاج 
لتناسب  الــيــابــانــيــة  املــامــح  بــعــض  يعطيها 
هويتها املوسيقية الخاصة، التي كونتها من 
خال املزج ما بني بعض العناصر في أغنية 

البوب الفرنسية، وأسلوب الروك الياباني.
االرتــبــاك فــي العاقة مــع الجسد والــــذات، بدا 
التي أصدرتها  املصورة  األغاني  في  واضحا 
أوشي في ألبوميها السابقني؛ فكان حضورها 
في فيديوهاتها يقتصر على بعض اللقطات 
الــهــامــشــيــة املــتــشــابــهــة، وهـــي تــرتــدي جاكيت 
 هــذا 

ّ
فــضــفــاضــا وتـــعـــزف عــلــى الــغــيــتــار؛ لـــكـــن

السابقني  األلبومني  فــي  لــم ينعكس  االرتــبــاك 
عــلــى مــحــتــوى األغــانــي بشكل كــبــيــر، كــمــا هو 
الــذي تبدو بعض  الجديد،  األلبوم  الحال في 

ــذات بــشــكــٍل مــا،  أغــانــيــه تمثل تــصــالــحــا مــع الــ
وتــنــطــوي عــلــى جــانــب أكــثــر صـــدقـــا. عــلــمــا أن 
تــزال مسيطرة على نتاج  العاطفية ال  الثيمة 
أوشـــــي، وأن لــغــتــهــا لـــم تــتــبــدل كــثــيــرًا، وإنــمــا 
وضــعــت فــي قــوالــب أكــثــر وضـــوحـــا؛ فــا تــزال 
أوشي تكثر من استخدام ذات الصياغة التي 
ــذات، فــهــي أكــثــر  ــالــ تــعــبــر عـــن اهـــتـــزاز الــثــقــة بــ
الفرنسية  الــشــك  أفــعــال  صيغة  يستخدم  مــن 
اللغوية، وترد  )Subjonctif( بتركيبة أغانيها 
في معظم أغانيها كلمات توكيدية على هذه 
الخشية،  املعرفة،  عــدم  الضياع،  مثل:  الحالة، 
الريبة، االضطراب، عدم الثقة، وغيرها. لذلك، 
 أوشي نجحت 

ّ
 ما يميز األلبوم الجديد أن

ّ
فإن

فــيــه بــاســتــثــمــار لــغــتــهــا الــعــاطــفــيــة الــخــاصــة 
لتضعها في سياق أفضل.

نــلــمــس ذلـــك بــشــكــل واضــــح فـــي األغــنــيــة الــتــي 
فهي   ،Étoile Flippante األلـــبـــوم  اســـم  تــحــمــل 
تفتتحها بصورة شعرية كما هي العادة في 
أغاني أوشــي: »من خال النظر إلى الشمس، 
أريـــد أن أجــعــل الــكــلــمــات أكــثــر ملــعــانــا«، لتتبع 
ــتــــي تــصــيــغــهــا أوشـــــــي عــن  هــــــذه الـــــصـــــورة الــ
تعبر  بكلمات  األغــنــيــة  صناعة  فــي  أسلوبها 
عــن االضـــطـــراب الـــذي عــاشــتــه وتعيشه خــال 
رحلتها، ليرد في األغنية: »لقد ضللت الطريق 
إلى السماء. قولوا لي: كيف الحال في األعلى؟ 
طريق  عن  بي  الخاصة  الزخرفة  أصنع  ني 

ّ
إن

ــــذات، فــأبــدأ بــرقــص الــتــانــغــو... أخشى  جــلــد الـ
الــفــراغ واملساحة، وفــي بعض األحــيــان أشعر 

بالخيبة من املستقبل«.
اهتزاز الثقة ينعكس بشكل أوضح في أغنية 
للعاقة  انــعــكــاســا  تــبــدو  الــتــي   Mieux Avant
ــــي مـــع ذاتــهــا  املــضــطــربــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا أوشـ
ــلــــّي أن أغـــــادر  ومـــحـــيـــطـــهـــا: »هـــــل يـــتـــوجـــب عــ
باريس وأتوجه إلى مكاٍن آخر؟ كيف وأنا لم 
أعــد قــادرة على النهوض من سريري! فاتني 
صوت القطار، لم أصل في الوقت املحدد، ولم 
أعد أسمع شيئا حتى اإلشاعات عني، وال أرى 
إلــى مــكــبــرات صـــوت...  أيــضــا. عيناي تحولت 
من أنا؟ ماتيلدا أم أوشي؟ بكليهما، أنا لست 
بمزاٍج جيد. أنا أغرق بني املاضي والحاضر، 

ولد في الوقت املناسب«.
ُ
ربما لم أ

ماتيلدا غيرنر
هل علّي أن أغادر باريس؟

ال يقتصر الهوس 
بـ»كيبوب« أو البوب 

الكوري، على بالد معينة 
من دون أخرى؛ فها هي 

 ،BTS ،إحدى أشهر فرقه
تلقى بين الشباب العربي 

رواجًا كبيرًا؛ إذ يكاد 
يشّكل معجبوها ما يشبه 

الطائفة التي تحاول أن 
تستلهم أفكارها وتتبنّى 

أفعالها

الخامس عشر  الثامنة من مساء  عند 
األوبرا  »دار  تقيم  الجاري،  الشهر  من 
المصرية« عرضًا على خشبة »مسرح 
الجمهورية«، تقّدم فيه مجموعًة 
الموسيقي  لّحنها  التي  األغاني  من 

المصري الراحل، محمد الموجي.

بعدما استعاد نشاطه الفني المعتاد، 
في  المدينة«  »مترو  مسرح  اضطر 
لهذا  أبوابه  إغالق  إعادة  إلى  بيروت، 
بعض  إصابة  جــرّاء  ــك  وذل األســبــوع، 
الفنانين الذين ينشطون فيه بفيروس 
عروضه  يستأنف  أن  على  كــورونــا، 
الفنية والموسيقية األسبوع المقبل.

جديدًا،  ألبومًا  كــات  دوغــا  ــدرت  أص
وهو   ،Palent Her عــنــوان  يحمل 
مسيرة  في  الثالث  الرسمي  ــدار  اإلص
من  تمكنت  التي  األميركية،  النجمة 
في  النجاح  ــات  درج ألعلى  االرتــقــاء 
وقٍت  في  البوب  موسيقى  عالم 

قياسي.

السلطانية  ــرا  األوبـ دار  أتــاحــت  أخــيــرًا، 
منصة  عبر  قناتها  على  )مسقط(، 
عروضها  من  مجموعًة  يوتيوب، 
ــاة تحت  ــن ــق ال نُـــشـــرت عــلــى  ــي  ــت ال
الموسيقى  عبر  مسارات  عنوان 
الجمهور  بإمكان  إذ  الكالسيكية؛ 

مشاهدة هذه الحفالت مّجانًا.

فرقة  تقيم  خيري،  محمد  بقيادة 
من  الثامنة  عند  عربية«  »تقاسيم 
مساء يوم غد، في »ساقية الصاوي« 
القاهرية، عرضًا تقّدم فيه مجموعًة 
مثل  لفنانين  القديمة،  األغاني  من 
الحليم  وعبد  المطلب،  عبد  محمد 

حافظ، ومحمد فوزي، وغيرهم.

ألّن فرقة BTS تثير القلق لدى كثيرين من أولياء األمور، بسبب اختالف 
لمواجهة  بينهم  ما  في  يتعاونون  المصري   ARMYالـ فإّن  الثقافة، 
التواصل  لوسائل  كان  وبالطبع،  سلطويًا.  أسريًا  موقفًا  يعتبرونه  ما 
وممارستهم  والتقائهم،  المصريين،  المعجبين  تعاون  في  دورها 
بعض األنشطة الجماعية الترفيهية والخيرية. فالعمل الخيري، يمثل 

جزءًا مهمًا من نشاط الـARMY حول العالم.

في مصر

إنتاجات
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