
موسيقى

علي موره لي

لـــعـــل املـــوســـيـــقـــى لــــم تــــكــــن، لــــو لــم 
يــكــن الـــحـــب. فـــي دراســــــة أجـــراهـــا 
قــردة  »أغــانــي  سنة 2000 بعنوان 
عالم  يستقرئ  الــبــشــري«،  والــغــنــاء  الچيبون 
تطور  غايسمان،  توماس  األنثروبولوجيا، 
الغناء لدى الثديات من مجموعة الرئيسيات، 
أو القردة على أنواعها، مشيرًا إلى ارتباطه، 
ــزاوج مـــا بني  ــتـ ــا، بــســلــوكــيــات الـ عــلــى نــحــو مـ
ــل املــحــافــظــة  ــ ــك مــــن أجـ ــ ــر، وذلــ ــ ــذكـ ــ األنــــثــــى والـ
الجنس اآلخـــر، بغية  على وثــاقــة الصلة مــع 

اإلنجاب والعناية بالصغار. 
ــقـــاربـــة مــتــعــددة  أمــــا فـــي بــحــث بـــعـــنـــوان »مـ
ــول املـــوســـيـــقـــى«، نــشــرتــه  ــ املـــنـــاهـــج إزاء أصـ
 ،2014 سنة  األنثروبولوجية  العلوم  مجلة 
ـــي دورًا ملــا  ــورلـ إيــــــون مــ الـــبـــاحـــث  ُيـــضـــيـــف 
ُيــطــلــق عــلــيــه »االصــطــفــاء الــثــقــافــي« الــقــائــم 
على تعزيز سمات اللياقة االجتماعية، من 
خالل املوسيقى على نحو خاص في عادات 
ــتـــزاوج بــني الــبــشــر، عــلــى دور االصــطــفــاء  الـ
الــــدارويــــنــــي الــطــبــيــعــي املـــتـــكـــئ فـــقـــط عــلــى 
البيولوجيا، وذلك في تتّبع املنشأ والسبب 

في ميل اإلنسان إلى العزف والغناء.      
بــمــقــتــضــى الـــحـــال الــبــشــريــة، ومــــع أخــــذ رأي 
العلماء في عني االعتبار، ال يغيب عن ذهن 

ــاط املــوســيــقــى بــاملــشــاعــر،  ــبــ قـــــارئ مــــدى ارتــ
بحكم أن املوسيقى هي أشد الوسائط الفنية 
مقدرة على التعبير املجازي عما يحترق في 
قــلــٍب مــن عــاطــفــة، ومـــا يختلج فــي نــفــٍس من 
وأشكاله  بالحب  إذن،  بــالــك،  فما  أحــاســيــس. 
الـــعـــديـــدة، مـــن حـــب جــمــع اثــنــني أو فــّرقــهــمــا، 
عشيقني كانا أم صديقني، إلى محبة يعانق 

بها اإلنسان اإلنسانية. 
ُيعد تقليد التروبادور أحد تلك الجذور البكر 
 
ٌ
فن وهــو  الكالسيكية.  للموسيقى  والعميقة 
ُيلقي القصائد  خطابي يؤديه شاعر جــّوال، 

 بالعزف على العود 
ً
اة مصاحبة

ّ
الغزلية املغن

أو القيثارة، كــان قد ازدهــر في معظم أرجــاء 
أوروبــا زمــان العصور الوسطى، وُيعتقد أن 

له أصــواًل ترجع به إلى الحكم العربي لشبه 
جـــزيـــرة األنـــدلـــس، حــتــى أن الــتــســمــيــة ذاتــهــا 
)تروبادور( لعلها تحويٌر للفظة طرب - دور، 

أو دور طرب بالعربية. 
ــى بــه الــعــرب 

ّ
مــن هــنــا، يــبــدو الــحــب كــمــا تــغــن

 بصميم 
ً
وعاشوه وعانوه، كما لو كان داخال

التعبير املــوســيــقــي لـــدى الـــغـــرب. ألـــم الــفــراق 
والـــشـــوق إلـــى الــلــقــاء والـــتـــوق إلـــى الـــوصـــال، 
البعد واالنــفــصــال بوصفها جميعًا  فــي ظــل 
 
ً
مــن مــوضــوعــات الــحــب الـــعـــذري، الـــذي عـــادة

ــارج خــيــام  ــ ــل الــشــاعــر وخــ ــ ــــدور فـــي داخـ ــا يـ مـ
تأسيسها  دأبــت على  لطاملا  التي  الــزوجــيــة، 
ــار عبر  االعـــتـــبـــارات األســــريــــة والــقــبــلــيــة، صــ
ــالت الخاصية  وســيــط الــتــروبــادور مــن ُمــشــكِّ
ت 

ّ
ظل التي  واالحتدامية،  الدرامية  السردية، 

ـــمـــيـــز املـــوســـيـــقـــى الــكــالســيــكــيــة فــــي الــشــكــل 
ُ
ت

ــيــــاغــــة، عــلــى  ــــي الــــصــ ــى فـ ــتــ ــــون، وحــ ــمـ ــ ــــضـ واملـ
األخـــص فــي الحقبة الــرومــانــســيــة فــي الــقــرن 

التاسع عشر.   
أحــــد رمــــوز الــحــب الــــعــــذري، أحـــــادي الــطــرف 
ــــني أعـــــــالم املـــوســـيـــقـــى  ــن بـ ــ واملـــســـتـــعـــصـــي، مـ
الرومانسية  رمـــز  ســـوى  لــيــس  الكالسيكية، 
بيتهوفن. حياة  فــان  لودفيغ  واألكــبــر،  األول 
ــا ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــــدهـ ــم تـــكـــن وحـ ــ املــــوســــيــــقــــار لـ
املكتملة  أو غير  البائسة  العاطفية  التجارب 
فـــي أحـــســـن األحـــــــوال، بـــل إنـــهـــا قـــد انــعــكــســت 

أيضًا على أعماله بالعناوين واملضامني. 
فاملؤلف األشهر في عصره، وفي كل عصر، 
لم يتزوج قط. وذلك في زمٍن لم تزل الطبقات 
ســواًء  النسوة،  مصائر  تحدد  االجتماعية 
خــيــاراتــهــن  بتقييد  أو  عــنــوة،   

ّ
بــتــزويــجــهــن

يكاتي« 
ّ
»املز فشل  فقد  يتزوجن،  مــن  حيال 

ســلــيــل األســــــرة املـــتـــواضـــعـــة فـــي بـــلـــورة أيٍّ 
مـــن قــصــص الـــحـــب الـــتـــي عــاشــهــا تــتــويــجــًا 
كما  واألوالد،  باألسرة  وانتهاًء  باالرتباط، 
ت الرسالة الشهيرة التي تعود إلى سنة 

ّ
دل

ُعثر عليها  يــده، وقــد  املكتوبة بخط   ،1812
ــتـــي ُوجــهــت  بـــني أشـــيـــائـــه بــعــد رحـــيـــلـــه، والـ
والتأويل  الترجيح  على   

ً
مفتوحة  

ً
معنونة

»إلى الحبيبة الخالدة«. 
ــن الـــنـــاحـــيـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة، تـــعـــد الــســلــســلــة  مــ
الغنائية التي ألفها بيتهوفن بعنوان »إلى 
الــحــبــيــبــة الــبــعــيــدة«، وُيــعــتــقــد أنــهــا جـــاءت 
صدًا ملنت الرسالة سابقة الذكر، املثال األكثر 
 في تناول أثر الحب على املوسيقار، 

ً
صراحة

وذلــــك مــقــابــل اإليـــحـــاء الـــســـردي والــتــعــبــيــر 
مــا يستبطن األعمال  الــذي غالبًا  املــجــازي، 
اآللــيــة. عــبــارة عــن ســت أغـــان ُكتبت لصوت 
الــجــهــيــر، بمصاحبة  الــرجــولــي  الــبــاريــتــون 
آلـــة الــبــيــانــو. ال تــتــبــع فـــي تــتــالــي حلقاتها 
غلق 

ُ
فضي إلى خاتمة، بل قفلة ت

ُ
سيرورة ت

ــادة مــوضــوعــة  ــإعــ املـــؤلـــف دائــــريــــًا، وذلـــــك بــ
ــرة. إحــبــاطــاتــه  ــ ــيـ ــ األغـــنـــيـــة األولـــــــى فــــي األخـ
بإبداعات  األخـــرى حبلى  هــي  أتــت  الغرامية 
دها له التاريخ. »من أجل إليز«، املقطوعة 

ّ
خل

الخفيفة ذائعة الصيت للبيانو، التي عزفها 
عــبــر الــعــصــور وحــــول الــعــالــم كــل مــن وطــأت 
أصابعه تقريبًا لوح مفاتيح تلك اآللة، ُيعتقد 
لــذكــرى  تكريمًا  كتبها  قــد  كـــان  بيتهوفن  أن 
إحـــــدى حــبــيــبــاتــه الـــبـــعـــيـــدات، وهــــي تــيــريــزا 
قــد تقدم بطلب يدها مــرة، إال  مالفاتي، كــان 
أنها سليلة عائلة ثرية قد  ُرفــض بحكم  أنــه 
جـــرى تــزويــجــهــا ألحـــد الــنــبــالء فـــي مـــا بــعــد.  
امرأة ثانية، هي جولي غويتشّياردي، كانت 
فتنتها الشعلة التي فجّرت في قلب بيتهوفن 
ــّوب كـــواحـــد مـــن أشـــهـــر ما  ــ ــ

ُ
 إبـــداعـــيـــًا ط

ً
عـــمـــال

ــة الــبــيــانــو، أال وهـــي ســونــاتــا ضــوء  ُكــتــب آللـ
والجليلة.  الشجّية  األولـــى  بحركتها  القمر 
غــويــتــشــّيــاردي أيــضــًا كــانــت مــن أســـرة نبيلة 
الفنان سنة 1801  وثــريــة، دخلت على حياة 
الــبــيــانــو. حتى  كتلميذة تـــدرس عــنــده عـــزف 
زواجها من كونت نبيل، كان مؤلفًا هو اآلخر، 

لم يطفئ نار العشق في قلب العاشق.  
بنار حب  احترقت  أخــرى  عبقرية موسيقية 
مستحيل في زمانه، هو املؤلف الروسي بيتر 
نــاٌر لم تكن كأي نار،  إليتش تشايكوفسكي. 
فتشايكوفسكي كان يميل بقلبه إلى من مثل 
جنسه، فــي عصر َوَصـــم أمــثــالــه بــالــعــار، وال 
السياسية  الــيــوم بمؤسساتها  تــزال روســيــا 
والثقافية مع صعود التيار القومي املحافظ، 
ــنــكــر مـــا خــفــي مـــن حــيــاتــه الــعــاطــفــيــة الــتــي 

ُ
ت

ــف بــعــد خـــروج بــعــض رسائله 
ّ

أخـــذت تــتــكــش
الشخصية من العتمة إلى الضوء.   

خالل فترة كتابته لواحدة من أشهر لوحات 
الباليه، »روميو وجولييت«، اقتباسًا لرائعة 
وليم شكسبير الشهيرة، كان املوسيقار عالقًا 
كــان وقتها  الــذي  زاك،  بشباك عشقه إلدوارد 
ال يــزال طالبًا يــدرس املوسيقى في موسكو، 
واصفًا إيــاه في إحــدى رسائله بحب حياته. 
وكـــمـــا جــــرى لــجــولــيــيــت حـــني فـــقـــدت رومــيــو 
بــعــد أن تـــجـــّرع الـــســـم، انــتــحــر زاك مــســمــومــًا، 
بــضــع ســـنـــوات قــلــيــلــة عــقــب إنـــجـــاز الــتــحــفــة 
الفنية الراقصة؛ وكما لو أن العاشق قد بكى 

معشوقه بمرثّية تليق بعشقه قبل مماته.

الحّب عازفًا منفردًا

بيتهوفن 
وتشايكوفسكي

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

)Getty( »كل غرفة مررت بها تحولت إلى غيمة«
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ألّف بيتهوفن سلسلة 
غنائية حملت عنوان »إلى 

الحبيبة البعيدة«

ال تستخدم الفرقة في 
الجملة الموسيقية سوى 

صوتين متباينين

عمر بقبوق

أخيرًا، أصدرت فرقة الروك البديل األسترالية، 
The Rubens، ألبومًا جديدًا بعنوان »0202«، 
ــع لـــلـــفـــرقـــة الــــتــــي بــــدأت  ــ ــرابـ ــ ــوم الـ ــ ــبـ ــ ــو األلـ ــ وهــ
أعــوام. يضم العمل 12  مسيرتها قبل عشرة 

أغنية، تغلب عليها الصبغة العاطفية.
كان من املقرر أن يتم طرح اإلصدار، الذي يحمل 
الــعــام املاضي؛  اســم سنة 2020 معكوسًا، فــي 
وقــد تــم طــرح العينات األولـــى مــن األلــبــوم في 
 Live In أبرزها أغنية التي كان  نهاية 2019؛ 
Life، التي وللمفارقة يتم فيها افتراض اقتراب 
موعد نهاية العالم في سياق أغنية عاطفية، 
ــارج، ألبــحــث  ــخـ ــرد فــيــهــا: »ســـأكـــون فـــي الـ إذ يـ
أكثر  اقتربت  عنك في حياة مختلفة، وإذا ما 
من نهاية العالم، سأكون حينها قد انتهيت«. 
العالم  التي حلت على  الــكــوارث  وقــد تسببت 
سنة 2020 في الترويج لألغنية واأللبوم الذي 
يــبــنــي تــســويــقــه عــلــى لــعــبــة األرقــــــام. لــكــن هــذا 
العرض التسويقي لم يكن في محله، فاأللبوم 
قــد تــم إنــتــاجــه وفــقــًا للخطة الــتــي ُرســمــت له 

قبل أكثر من سنة، ويكاد يكون تأثير جائحة 
 The فرقة  كورونا عليه غير موجود. تعتمد 
Rubens فــي صــنــاعــة ألــبــومــهــا الــجــديــد على 
ذات األسلوب الذي رافقها منذ بدايتها؛ فهي 
تستند إلى مبدأ »اإلكثار في اإلقالل«، السائد 
فــي موسيقى اإلنـــدي روك، وتــؤمــن أنــه كلما 
قــل عـــدد الــضــربــات املــوســيــقــيــة فــي األغــنــيــة، 
زادت حدتها وتضاعف أثرها. لذلك، نالحظ 
الفرقة ال تستخدم في الجملة املوسيقية  أن 
الــواحــدة ســوى صــوتــني متباينني، أو ثالثة 
ــــي، تــنــتــج  ــانـ ــ ــــي مــعــظــم األغـ كـــحـــد أقــــصــــى. وفـ
مقطعًا يعتمد على اللحن الرئيسي لألغنية، 
الفرقة  لتحاول  أبطأ،  يتم عزفه بشكل  ولكن 
من خالله أن تستعرض أكبر أثر من املمكن أن 

الثيمة  إليه كل عالمة موسيقية. هــذه  تصل 
 The Rubens عنها  تتخلى  ال  الزمتها،  التي 
فــي األلــبــوم الــجــديــد، بــل عــلــى الــعــكــس، إنها 
تــزداد حــدة، ألن األغــانــي الجديدة، هي أبطأ 

وأقل صخبًا من أغانيها السابقة.
األغنية  في  لها  التمهيد  يتم  األلبوم  حكاية 
االفتتاحية Masterpiece، من خالل االستناد 
إلى نظرية االحتماالت، وافتراض أن الحياة 
إليها هي  التي وصلنا  النسخة  وأن  تتكرر، 
ــذه املــقــدمــة التي  الــنــســخــة األربـــعـــون؛ لــكــن هـ
الــفــرقــة فــي املــقــاطــع األولــــى، تهدمها  تبنيها 
ــيـــة نــحــو  ــنـ بــــــذات األغـــنـــيـــة، مــــع تـــحـــويـــل األغـ
ســيــاقــهــا الــعــاطــفــي؛ لــيــكــون املـــغـــزى ضعيفًا 
وسطحيًا ال يحسن استثمار النظرية؛ إذ يتم 
تتويج هذا السياق بجمل عاطفية من قبيل: 
العالم«،  »أنــت كنت دائمًا التحفة التي تزين 
وفـــقـــًا الفــــتــــراض يـــهـــدم ويــغــيــر كـــل مــكــونــات 
الــوجــود األخـــرى فــي عــوالــم بــاقــي الحكايات 

األربعني، باستثناء الحب واملحبوب.
هذه البداية، وإن بدت مبشرة، إال أنها تبدو 
غــيــر قــــــادرة عـــن الــتــمــهــيــد ملــحــتــوى األلـــبـــوم 
ــا تـــعـــجـــز عــن  ــهــ ــكـــل األمـــــثـــــل، إذ إنــ ــلـــى الـــشـ عـ
رســـم ســيــاق يــجــمــع األغـــانـــي ببعضها، كما 
تعجز عن الــوصــول بحالة الحب إلــى مكانة 
األغاني  ثيمة  الــذي تجمعه  فاأللبوم  رفيعة. 
ــنـــوان،  الـــعـــاطـــفـــيـــة، يــبــقــى تـــائـــهـــًا مــــن دون عـ
 Time حــتــى الـــوصـــول إلـــى األغــنــيــة الــرابــعــة
املــفــاهــيــم  فــيــهــا  تــتــطــور  الـــتـــي   ،Of My Life
ــم املـــادي،  عــن عــالقــات الــحــب والـــوجـــود واأللــ
لــتــولــد افــتــراضــات ال يــعــرف الــخــيــال حـــدودًا 
فيها، وتفيض بالصور الشعرية؛ إذ تتحول 
الــذي يسيطر  النبض  إلــى  الحب  فيها حالة 
على عصب الكون، فيتماهى الوجود املادي 
بينهما،  الحدود  تتالشى  الشعور حتى  مع 
انعكاس  مــجــرد  الكائن  العالم  يصبح  حتى 
لحالة شعورية. يــرد في األغنية: »كــل حركة 
. كــل غــرفــة مــررت 

ً
وكـــل خــطــوة ستنتج خــطــأ

بــهــا، تــحــولــت إلـــى غيمة داكــنــة تــرافــقــنــي في 
طريقي. وإذا اخترت يومًا أن أتغلب على األلم 
ألــوان  هــل ستتغير  الــحــيــاة.  دورة  ستنكسر 

الكون لو أنني حبست أنفاسي؟«.

The Rubens فرقة
عام 2020 معكوسًا

أبحاث ودراسات كثيرة 
تشير إلى أّن األغنية األولى 

التي أطلقها اإلنسان، 
كانت سعيًا إلى الزواج، 

بين الذكر واألنثى.. 
كأّن الغناء كان اإلشارة 

والضمانة الستمرار 
الحياة البشرية. هنا، 

نقف عند ثيمة الحب 
لدى كل من بيتهوفن 

وتشايكوفسكي

عند الثامنة من مساء 19 فبراير/ شباط 
ومنيب،  فؤاد  الثنائي  يقيم  الجاري، 
على خشبة مسرح الجمهورية في 
يقّدمان  موسيقيًا،  عرضًا  القاهرة، 
فيه أعمالهما اآللية التي كتباها لكل 

من آلتي البيانو والكمان.

أصــــدرت فــرقــة الــــروك األمــيــركــيــة 
يحمل  جــديــدًا،  ألبومًا   ،weezer
األلبوم  وهــو   ،OK Human عنوان 
التي  الفرقة،  الرابع عشر في مسيرة 
ولونها  نفسها  فرض  من  تمكنت 
فيه  تستعير  ما  دائمًا  الــذي  الخاص، 
العالمي  الموسيقي  األرشيف  من 

نغمات مهملة.

فرقة  تقيم  رحيله،  ذكرى  مع  تزامنًا 
والعشرين  الخامس  يوم  باند،  منيب 
في  غنائيًا  حفًال  الجاري،  الشهر  من 
تؤّدي  القاهرية،  الصاوي«  »ساقية 
لّحنها  التي  األغاني  من  عددًا  فيه 

وغنّاها الفنان النوبي أحمد منيب.

 You اإلنكليزية  الروك  فرقة  أصدرت 
حمل  جديدًا  ألبومًا   ،Me At Six
األلبوم  وهو   ،Suckapunch عنوان 
الفرقة  مسيرة  في  السابع  الرسمي 
يــقــارب خمس  مــا  نــشــأت قبل  الــتــي 
فترات  أفضل  وعاشت  سنة،  عشرة 

تألقها في أعوامها األولى.

في  للجاز  مونترو  مهرجان  أعلن 
التي  المقبلة  دوراتـــه  أن  سويسرا، 
أيضًا  ستبث  صيفًا  إقامتها  على  درج 
أن  المنظمون  وأوضــح  اإلنترنت.  عبر 
إلى  انتقاله  بذلك  يواصل  »المهرجان 
الصيغة  بين  يوّفق  هجين  نموذج 

الحضورية والحضور الرقمي«.

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

وأطلقها الغضب من ظلم الحياة لكل من يرنو إلى الحرية.

السادسة

أخبار
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