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موسيقى

بيتهوفن
وتشايكوفسكي
أبحاث ودراسات كثيرة
تشير إلى ّ
أن األغنية األولى
التي أطلقها اإلنسان،
كانت سعيًا إلى الزواج،
بين الذكر واألنثى..
ّ
كأن الغناء كان اإلشارة
والضمانة الستمرار
الحياة البشرية .هنا،
نقف عند ثيمة الحب
لدى كل من بيتهوفن
وتشايكوفسكي

بيتهوفن في غرافيتي في مدينته بون (إينا فاسبندر /فرانس برس)

الحب عازفًا منفردًا
ّ
علي موره لي

ل ـع ــل امل ــوس ـي ـق ــى لـ ــم تـ ـك ــن ،لـ ــو لــم
ي ـكــن الـ ـح ــب .ف ــي دراسـ ـ ــة أج ــراه ــا
سنة  2000بعنوان «أغــانــي قــردة
الچيبون والـغـنــاء الـبـشــري» ،يستقرئ عالم
األنثروبولوجيا ،توماس غايسمان ،تطور
الغناء لدى الثديات من مجموعة الرئيسيات،
أو القردة على أنواعها ،مشيرًا إلى ارتباطه،
عـلــى نـحــو م ــا ،بـسـلــوكـيــات ال ـت ــزاوج مــا بني
األنـ ـث ــى والـ ــذكـ ــر ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل امل ـحــاف ـظــة
على وثــاقــة الصلة مــع الجنس اآلخ ــر ،بغية
اإلنجاب والعناية بالصغار.
أمـ ــا ف ــي ب ـحــث ب ـع ـن ــوان «م ـق ــارب ــة م ـت ـعــددة
امل ـن ــاه ــج إزاء أص ـ ــول امل ــوس ـي ـق ــى» ،نـشــرتــه
مجلة العلوم األنثروبولوجية سنة ،2014
ُي ـض ـي ــف الـ ـب ــاح ــث إيـ ـ ــون مـ ــورلـ ــي دورًا ملــا
ُيـطـلــق عـلـيــه «االص ـط ـفــاء الـثـقــافــي» الـقــائــم
على تعزيز سمات اللياقة االجتماعية ،من
خالل املوسيقى على نحو خاص في عادات
ال ـت ــزاوج بــن ال ـب ـشــر ،عـلــى دور االصـطـفــاء
الـ ــداروي ـ ـنـ ــي ال ـط ـب ـي ـعــي امل ـت ـك ــئ ف ـق ــط عـلــى
البيولوجيا ،وذلك في ّ
تتبع املنشأ والسبب
في ميل اإلنسان إلى العزف والغناء.
بـمـقـتـضــى ال ـح ــال ال ـب ـشــريــة ،وم ــع أخ ــذ رأي
العلماء في عني االعتبار ،ال يغيب عن ذهن

ق ـ ــارئ مـ ــدى ارتـ ـب ــاط املــوس ـي ـقــى بــامل ـشــاعــر،
بحكم أن املوسيقى هي أشد الوسائط الفنية
مقدرة على التعبير املجازي عما يحترق في
ـس من
قـلـ ٍـب مــن عــاطـفــة ،وم ــا يختلج فــي نـفـ ٍ
أحــاسـيــس .فما بــالــك ،إذن ،بالحب وأشكاله
ال ـع ــدي ــدة ،م ــن ح ــب جـمــع اث ـنــن أو فـ ّـرقـهـمــا،
عشيقني كانا أم صديقني ،إلى محبة يعانق
بها اإلنسان اإلنسانية.
ُيعد تقليد التروبادور أحد تلك الجذور البكر
ٌ
والعميقة للموسيقى الكالسيكية .وهــو فن
خطابي يؤديه شاعر جـ ّـوالُ ،يلقي القصائد

ألّف بيتهوفن سلسلة
غنائية حملت عنوان «إلى
الحبيبة البعيدة»
ً
ّ
الغزلية املغناة مصاحبة بالعزف على العود
أو القيثارة ،كــان قد ازدهــر في معظم أرجــاء
أوروبــا زمــان العصور الوسطىُ ،
ويعتقد أن

السادسة

إبعادًا للشبهات ،وفي مسعى من أجل صرف األنظار عن حقيقة ميوله،
المعجبات حين كان عميدًا
تزوج تشايكوفسكي من إحدى طالباته ُ
للمعهد الموسيقي في موسكو ،وهي أنطونيا ميليوكوفا .لم يدم
الزواج طويًال ،ولم يزد حياة المؤلف إال عذابًا ،يتجلى في أبدع صورة في
الحركة الرابعة من سيمفونيته السادسة .صرخة عارمة كتمها الوجع
وأطلقها الغضب من ظلم الحياة لكل من يرنو إلى الحرية.

أخبار
عند الثامنة من مساء  19فبراير /شباط
الجاري ،يقيم الثنائي فؤاد ومنيب،
على خشبة مسرح الجمهورية في
يقدمان
القاهرة ،عرضًا موسيقيًا،
ّ
فيه أعمالهما اآللية التي كتباها لكل
من آلتي البيانو والكمان.
أصــــدرت فــرقــة الــــروك األمــيــركــيــة
 ،weezerألبومًا جــديــدًا ،يحمل
عنوان  ،OK Humanوهــو األلبوم
الرابع عشر في مسيرة الفرقة ،التي
تمكنت من فرض نفسها ولونها
الخاص ،الــذي دائمًا ما تستعير فيه
من األرشيف الموسيقي العالمي
نغمات مهملة.
تزامنًا مع ذكرى رحيله ،تقيم فرقة
منيب باند ،يوم الخامس والعشرين
من الشهر الجاري ،حفًال غنائيًا في
«ساقية الصاوي» القاهرية ،تؤ ّدي
لحنها
فيه عددًا من األغاني التي ّ
وغن ّاها الفنان النوبي أحمد منيب.

فرقة The Rubens

عام  2020معكوسًا
عمر بقبوق

أخيرًا ،أصدرت فرقة الروك البديل األسترالية،
 ،The Rubensألبومًا جديدًا بعنوان «،»0202
وه ـ ــو األل ـ ـبـ ــوم الـ ــرابـ ــع ل ـل ـف ــرق ــة الـ ـت ــي بـ ــدأت
مسيرتها قبل عشرة أعــوام .يضم العمل 12
أغنية ،تغلب عليها الصبغة العاطفية.
كان من املقرر أن يتم طرح اإلصدار ،الذي يحمل
اســم سنة  2020معكوسًا ،فــي الـعــام املاضي؛
وقــد تــم طــرح العينات األولــى مــن األلـبــوم في
نهاية 2019؛ التي كان أبرزها أغنية Live In
 ،Lifeالتي وللمفارقة يتم فيها افتراض اقتراب
موعد نهاية العالم في سياق أغنية عاطفية،
إذ ي ــرد فـيـهــا« :س ــأك ــون فــي ال ـخ ــارج ،ألبـحــث
عنك في حياة مختلفة ،وإذا ما اقتربت أكثر
من نهاية العالم ،سأكون حينها قد انتهيت».
وقــد تسببت الـكــوارث التي حلت على العالم
سنة  2020في الترويج لألغنية واأللبوم الذي
يـبـنــي تـســويـقــه عـلــى لـعـبــة األرقـ ـ ــام .لـكــن هــذا
العرض التسويقي لم يكن في محله ،فاأللبوم
قــد تــم إنـتــاجــه وف ـقــا للخطة ال ـتــي ُرس ـمــت له

أصدرت فرقة الروك اإلنكليزية You
 ،Me At Sixألبومًا جديدًا حمل
عنوان  ،Suckapunchوهو األلبوم
الرسمي السابع في مسيرة الفرقة
الــتــي نــشــأت قبل مــا يــقــارب خمس
عشرة سنة ،وعاشت أفضل فترات
تألقها في أعوامها األولى.
أعلن مهرجان مونترو للجاز في
سويسرا ،أن دوراتـــه المقبلة التي
درج على إقامتها صيفًا ستبث أيضًا
عبر اإلنترنت .وأوضــح المنظمون أن
«المهرجان يواصل بذلك انتقاله إلى
ّ
يوفق بين الصيغة
نموذج هجين
الحضورية والحضور الرقمي».

ً
له أصــوال ترجع به إلى الحكم العربي لشبه
ج ــزي ــرة األن ــدل ــس ،حـتــى أن الـتـسـمـيــة ذاتـهــا
ٌ
تحوير للفظة طرب  -دور،
(تروبادور) لعلها
بالعربية.
أو دور طرب
ّ
مــن ه ـنــا ،ي ـبــدو ال ـحــب كـمــا تـغــنــى بــه الـعــرب
ً
وعاشوه وعانوه ،كما لو كان داخال بصميم
التعبير املــوسـيـقــي ل ــدى ال ـغ ــرب .أل ــم الـفــراق
وال ـش ــوق إل ــى ال ـل ـقــاء وال ـت ــوق إل ــى ال ــوص ــال،
فــي ظــل البعد واالنـفـصــال بوصفها جميعًا
ً
مــن مــوضــوعــات الـحــب ال ـع ــذري ،ال ــذي ع ــادة
م ــا يـ ــدور ف ــي داخـ ــل ال ـشــاعــر وخ ـ ــارج خـيــام
الــزوجـيــة ،التي لطاملا دأبــت على تأسيسها
االعـ ـتـ ـب ــارات األس ــري ــة وال ـق ـب ـل ـيــة ،ص ــار عبر
ِّ
وسـيــط ال ـتــروبــادور مــن ُمـشــكــات الخاصية
ّ
السردية ،الدرامية واالحتدامية ،التي ظلت
ُ
ت ـم ـي ــز امل ــوس ـي ـق ــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ف ــي الـشـكــل
وامل ـ ـض ـ ـمـ ــون ،وحـ ـت ــى فـ ــي الـ ـصـ ـي ــاغ ــة ،عـلــى
األخ ــص فــي الحقبة الــرومــانـسـيــة فــي الـقــرن
التاسع عشر.
أح ــد رمـ ــوز ال ـحــب الـ ـع ــذري ،أح ـ ــادي ال ـطــرف
واملـ ـسـ ـتـ ـعـ ـص ــي ،مـ ــن بـ ــن أع ـ ـ ــام امل ــوس ـي ـق ــى
الكالسيكية ،لـيــس س ــوى رم ــز الرومانسية
األول واألكـبــر ،لودفيغ فــان بيتهوفن .حياة
امل ــوسـ ـيـ ـق ــار لـ ــم تـ ـك ــن وحـ ــدهـ ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
التجارب العاطفية البائسة أو غير املكتملة
ف ــي أح ـســن األح ـ ـ ــوال ،ب ــل إن ـهــا ق ــد انـعـكـســت

أيضًا على أعماله بالعناوين واملضامني.
فاملؤلف األشهر في عصره ،وفي كل عصر،
زمن لم تزل الطبقات
لم يتزوج قط .وذلك في ٍ
مصائر النسوة ،سـ ً
ـواء
االجتماعية تحدد
ّ
بـتــزويـجـهــن ع ـنــوة ،أو بتقييد خـيــاراتـهــن
ّ
حيال مــن يتزوجن ،فقد فشل «املزيكاتي»
س ـل ـيــل األسـ ـ ــرة امل ـت ــواض ـع ــة ف ــي بـ ـل ــورة ٍّ
أي
م ــن ق ـصــص ال ـح ــب ال ـت ــي عــاش ـهــا تـتــويـجــا
ً
وانتهاء باألسرة واألوالد ،كما
باالرتباط،
ّ
دلت الرسالة الشهيرة التي تعود إلى سنة
ُ
 ،1812املكتوبة بخط يــده ،وقــد عثر عليها
ش ـي ــائ ــه ب ـعـ ًـد رح ـي ـل ــه ،والـ ـت ــي ُوج ـهــت
ب ــن أ ً
معنونة مفتوحة على الترجيح والتأويل
«إلى الحبيبة الخالدة».
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،ت ـع ــد الـسـلـسـلــة
الغنائية التي ألفها بيتهوفن بعنوان «إلى
الـحـبـيـبــة ال ـب ـع ـيــدة»ُ ،
ويـعـتـقــد أن ـهــا ج ــاءت
ملنت الرسالة سابقة الذكر ،املثال األكثر
صدًا ً
صراحة في تناول أثر الحب على املوسيقار،
وذلـ ــك م ـقــابــل اإليـ ـح ــاء الـ ـس ــردي والـتـعـبـيــر
امل ـجــازي ،الــذي غالبًا مــا يستبطن األعمال
ُ
اآلل ـيــة .عـبــارة عــن ســت أغ ــان كتبت لصوت
الـبــاريـتــون الــرجــولــي الـجـهـيــر ،بمصاحبة
آل ــة ال ـب ـيــانــو .ال تـتـبــع ف ــي تـتــالــي حلقاتها
ُ
ُ
سيرورة تفضي إلى خاتمة ،بل قفلة تغلق
امل ــؤل ــف دائـ ــريـ ــا ،وذل ـ ــك ب ــإع ــادة مــوضــوعــة
األغ ـن ـي ــة األول ـ ـ ــى ف ــي األخ ـ ـيـ ــرة .إح ـبــاطــاتــه
الغرامية أتــت هــي األخ ــرى حبلى بإبداعات
ّ
خلدها له التاريخ« .من أجل إليز» ،املقطوعة
الخفيفة ذائعة الصيت للبيانو ،التي عزفها
عـبــر ال ـع ـصــور وح ــول ال ـعــالــم كــل مــن وطــأت
أصابعه تقريبًا لوح مفاتيح تلك اآللةُ ،يعتقد
أن بيتهوفن ك ــان قــد كتبها تكريمًا لــذكــرى
إح ـ ــدى ح ـب ـي ـبــاتــه ال ـب ـع ـي ــدات ،وهـ ــي ت ـيــريــزا
مالفاتي ،كــان قــد تقدم بطلب يدها مــرة ،إال
أنــه ُرفــض بحكم أنها سليلة عائلة ثرية قد
ج ــرى تــزويـجـهــا ألح ــد ال ـن ـبــاء ف ــي م ــا بـعــد.
ّ
غويتشياردي ،كانت
امرأة ثانية ،هي جولي
فتنتها الشعلة التي ّ
فجرت في قلب بيتهوفن
ُ
ً
ع ـم ــا إب ــداع ـي ــا ط ـ ـ ّـوب ك ــواح ــد م ــن أش ـه ــر ما
ُ
ك ـتــب آلل ــة الـبـيــانــو ،أال وه ــي ســونــاتــا ضــوء
ّ
الشجية والجليلة.
القمر بحركتها األول ــى
غــويـتـشـ ّـيــاردي أيـضــا كــانــت مــن أس ــرة نبيلة
وثــريــة ،دخلت على حياة الفنان سنة 1801
كتلميذة ت ــدرس عـنــده ع ــزف الـبـيــانــو .حتى
زواجها من كونت نبيل ،كان مؤلفًا هو اآلخر،
لم يطفئ نار العشق في قلب العاشق.
عبقرية موسيقية أخــرى احترقت بنار حب
مستحيل في زمانه ،هو املؤلف الروسي بيتر
إليتش تشايكوفسكي .نـ ٌـار لم تكن كأي نار،
فتشايكوفسكي كان يميل بقلبه إلى من مثل
جنسه ،فــي عصر َو َص ــم أمـثــالــه بــالـعــار ،وال
تــزال روسـيــا الـيــوم بمؤسساتها السياسية
والثقافية مع صعود التيار القومي املحافظ،
ُ
ت ـن ـكــر م ــا خ ـ ّفــي م ــن ح ـيــاتــه الـعــاطـفـيــة الـتــي
أخ ــذت تـتـكــشــف بـعــد خ ــروج بـعــض رسائله
الشخصية من العتمة إلى الضوء.
خالل فترة كتابته لواحدة من أشهر لوحات
الباليه« ،روميو وجولييت» ،اقتباسًا لرائعة
وليم شكسبير الشهيرة ،كان املوسيقار عالقًا
بشباك عشقه إلدوارد زاك ،الــذي كــان وقتها
ال يــزال طالبًا يــدرس املوسيقى في موسكو،
واصفًا إيــاه في إحــدى رسائله بحب حياته.
وك ـم ــا جـ ــرى لـجــولـيـيــت ح ــن ف ـق ــدت روم ـيــو
بـعــد أن ت ـج ـ ّـرع ال ـس ــم ،انـتـحــر زاك مـسـمــومــا،
ب ـضــع سـ ـن ــوات قـلـيـلــة ع ـقــب إنـ ـج ــاز الـتـحـفــة
الفنية الراقصة؛ وكما لو أن العاشق قد بكى
ّ
بمرثية تليق بعشقه قبل مماته.
معشوقه

«كل غرفة مررت بها تحولت إلى غيمة» ()Getty

قبل أكثر من سنة ،ويكاد يكون تأثير جائحة
كورونا عليه غير موجود .تعتمد فرقة The
 Rubensفــي صـنــاعــة ألـبــومـهــا الـجــديــد على
ذات األسلوب الذي رافقها منذ بدايتها؛ فهي
تستند إلى مبدأ «اإلكثار في اإلقالل» ،السائد
فــي موسيقى اإلن ــدي روك ،وتــؤمــن أنــه كلما
قــل ع ــدد ال ـضــربــات املــوسـيـقـيــة فــي األغـنـيــة،
زادت حدتها وتضاعف أثرها .لذلك ،نالحظ
أن الفرقة ال تستخدم في الجملة املوسيقية
الــواحــدة ســوى صــوتــن متباينني ،أو ثالثة
ك ـحــد أقـ ـص ــى .وفـ ــي م ـع ـظــم األغـ ــانـ ــي ،تـنـتــج
مقطعًا يعتمد على اللحن الرئيسي لألغنية،
ولكن يتم عزفه بشكل أبطأ ،لتحاول الفرقة
من خالله أن تستعرض أكبر أثر من املمكن أن

ال تستخدم الفرقة في
الجملة الموسيقية سوى
صوتين متباينين

تصل إليه كل عالمة موسيقية .هــذه الثيمة
التي الزمتها ،ال تتخلى عنها The Rubens
فــي األل ـبــوم الـجــديــد ،بــل عـلــى الـعـكــس ،إنها
تــزداد حــدة ،ألن األغــانــي الجديدة ،هي أبطأ
وأقل صخبًا من أغانيها السابقة.
حكاية األلبوم يتم التمهيد لها في األغنية
االفتتاحية  ،Masterpieceمن خالل االستناد
إلى نظرية االحتماالت ،وافتراض أن الحياة
تتكرر ،وأن النسخة التي وصلنا إليها هي
الـنـسـخــة األربـ ـع ــون؛ لـكــن ه ــذه امل ـقــدمــة التي
تبنيها الـفــرقــة فــي املـقــاطــع األول ــى ،تهدمها
بـ ـ ــذات األغـ ـنـ ـي ــة ،م ــع ت ـح ــوي ــل األغ ـن ـي ــة نـحــو
سـيــاقـهــا ال ـعــاط ـفــي؛ لـيـكــون امل ـغ ــزى ضعيفًا
وسطحيًا ال يحسن استثمار النظرية؛ إذ يتم
تتويج هذا السياق بجمل عاطفية من قبيل:
«أنــت كنت دائمًا التحفة التي تزين العالم»،
وف ـق ــا الفـ ـت ــراض ي ـه ــدم وي ـغ ـيــر ك ــل مـكــونــات
الــوجــود األخ ــرى فــي عــوالــم بــاقــي الحكايات
األربعني ،باستثناء الحب واملحبوب.
هذه البداية ،وإن بدت مبشرة ،إال أنها تبدو
غ ـيــر قـ ـ ــادرة ع ــن الـتـمـهـيــد مل ـح ـتــوى األل ـب ــوم
ع ـل ــى ال ـش ـك ــل األمـ ـ ـث ـ ــل ،إذ إنـ ـه ــا ت ـع ـج ــز عــن
رس ــم سـيــاق يـجـمــع األغ ــان ــي ببعضها ،كما
تعجز عن الــوصــول بحالة الحب إلــى مكانة
رفيعة .فاأللبوم الــذي تجمعه ثيمة األغاني
ال ـع ــاط ـف ـي ــة ،ي ـب ـقــى ت ــائ ـه ــا م ــن دون ع ـن ــوان،
حـتــى ال ــوص ــول إل ــى األغ ـن ـيــة الــراب ـعــة Time
 ،Of My Lifeال ـت ــي ت ـت ـطــور فـيـهــا املـفــاهـيــم
عــن عــاقــات الـحــب وال ــوج ــود واألل ــم امل ــادي،
لـتــولــد اف ـتــراضــات ال يـعــرف الـخـيــال ح ــدودًا
فيها ،وتفيض بالصور الشعرية؛ إذ تتحول
فيها حالة الحب إلــى النبض الــذي يسيطر
على عصب الكون ،فيتماهى الوجود املادي
مع الشعور حتى تتالشى الحدود بينهما،
حتى يصبح العالم الكائن مـجــرد انعكاس
لحالة شعورية .يــرد في ًاألغنية« :كــل حركة
وك ــل خـطــوة ستنتج خ ـطــأ .كــل غــرفــة مــررت
بـهــا ،تـحــولــت إل ــى غيمة داك ـنــة تــرافـقـنــي في
طريقي .وإذا اخترت يومًا أن أتغلب على األلم
ستنكسر دورة الـحـيــاة .هــل ستتغير ألــوان
الكون لو أنني حبست أنفاسي؟».

