26

األحد  16يناير /كانون الثاني  2022م  13جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2694السنة الثامنة
Sunday 16 January 2022

موسيقى
األداء
الموسيقي

بعيدًا عن ثقافة
المؤلفين والعازفين
الموسيقيين ،وقدراتهم
المهمة على الكتابة
ّ
والتأليف ،إلى جانب
خيالهم الجامح،
وقدراتهم التقنية
العالية ،تبقى هناك
مهمة
عوامل أخرى
ّ
سواء
تؤثر في أدائهم،
ً
التأليفي أو التنفيذي ،مثل
اليدين ،واألصابع ،ومدى
مرونة كل منها
اشتهر رخمانينوف بيدين عمالقتين وأصابع طويلة ممتدة ()Getty

قلب العازف وعقله بين يديه
علي موره لي

ّ
إن تسنى للعني أن تــرصــد حركة
ُ
َّ
ال ـي ــدي ــن م ــن خ ـ ــال ل ـق ـطــة م ـق ــرب ــة
َّ
وب ـحــركــة ُم ـب ــط ــأة ،و ّه ـمــا تــؤديــان
إح ــدى امل ـقــاطــع املــوسـيـقـيــة امل ـعــقــدة عـلــى آلــة
ّ
ال ـك ـم ــان أو ال ـب ـي ــان ــو ،مل ــؤل ـف ــن كــاسـيـكـيــن،
ك ــأم ـث ــال اإليـ ـط ــال ــي ن ـي ـكــولــو ب ــاغ ــان ـي ـن ــي ،أو
الهنغاري فرانز ليست ،أو كــأن تــرى ارتجال
لعازف كـ رون كارتر،
جاز على الكونتراباص،
ٍ
أو تقسيما عـلــى ال ـعــود ملـنـيــر بـشـيــر ،فإنها
ُ
مقبض
ستشاهد األصابع وهي تتحرك على
ً
اآلل ــة أو لــوح مفاتيحها ،كما لــو كــانــت فرقة
من راقصني ّبارعني ،تؤدي معًا على ما ُيشبه
خشبة ُمصغرة ،لوحة راقصة ّ
شيقةُ ،صممت
ُ
سن وإتقان.
بح ٍ
ً
ُ
ترى اليد اليسرى لعازف الكمان تنكمش تارة
ً
ٌ
إصبع تثبت على نغمة ،فيما
وتنفرج تـ ّـارة.
ٌ
وأخرى تعبر من
إصبع تلتف من حول األولى،
َ
صغر مقبض
نغمة إلى أخرى برشاقة وثباتِ .
اآللــة ،وبالتالي قصر طــول الــوتــر ،يجعل من
املسافة التي تفصل أي عالمة موسيقية عن
ّ ّ
أي زلة
جاراتها من الدقة املتناهية ،لتفضي
على الطريق ،أو خطأ في القياس ،إلى النشاز.
في ُ غضون أجــزاء من الثانية ،وعند لحظات
الـ ـ ــذرى املــوس ـي ـق ـيــة ال ـع ــات ـي ــة ،ح ــن تـتـقــاطــع
الـســالــم املــوسـيـقـيــة وت ـتــراكــب ف ــوق بعضها

بـعـضــا ،ن ــرى ي ــدي ع ــازف الـبـيــانــو تلتحمان
ٌّ
معًا؛ فتتشابك األصابع وتتالصق .كل يجثم
على مفتاح مــن املفاتيح .يجري كــل ذلــك في
سرعة فائقة ،وبحركة خاطفة ســاحــرة ،كان
ّ
التدرب عليها.
العازف قد قضى عقودًا في
ما عدا الحنجرة البشرية في حال الغناء أو
نفخ ال ـهــواء مــن الـصــدر فــي األبـ ــواق ،تشترك
جميع اآلالت املوسيقية باعتمادها في صورة
أساسية أثناء العزف عليها على طرفني من
ُ
أط ــراف الجسم ،أال وهما ال ـيــدان .تشاركهما
الـقــدمــان فــي صــورة جزئية فــي بعض اآلالت
ـزودة بـ ـ ـ ّ
امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدواسـ ـ ــات ،كــال ـب ـيــانــو واألورغـ ـ ـ ــن،

تكسب األصابع أداء
الموسيقي خصوصية
فنية وبصمة فردية
ُ
ستعمل أصابع
ومجموع طبول الدرامز .قد ت ً
ال ـي ــد ال ـخ ـمــس أو ال ـع ـشــر ك ــام ـل ــة ف ــي ص ــورة
مباشرة ،بغية إصدار الصوت من خالل اآللة،
ُ
بـيـنـمــا ق ــد ُي ـم ـســك بـعـضـهــا ،أو تـم ـســك كلها

تلك الحركة

كل آلة موسيقية وقدرات ّ
تتفاوت حاجات ّ
كل عازف جسديًا .مثًال،
في آالت النفخ ،هناك إشكاليات تتعلق بمدى خروج اللعاب من الفم،
وطول َ
النفس .أما في ما يخص الغيتار الباص ،فطول ذراع هذه اآللة
يؤدي بالعازف إلى أن يعوج معصمه بدرجة كبيرة .وفي آالت أخرى،
ّ
مثل الكونتراباص ،يحتاج العازف إلى أن تتحرّك أصابعه ضمن وتيرة
معينة ،تفرض عليه تمرين أصابعه كي تتناسب وتلك الحركة.

أخبار
عند الثامنة من مساء اليوم ،تقيم
«دار األوبــرا المصرية» ،على خشبة
مسرح الجمهورية ،عرضًا تؤ ّدى فيه
مجموعة من األغاني التي لحنها
الموسيقار الــراحــل ،بليغ حمدي
(الـــصـــورة) ،بمناسبة مـــرور تسعة
عقود على ميالده.
بعد انقطاع استمرّ ألكثر من عام،
أعلنت ،أخيرًا دار األوبرا السلطانية
العمانية مسقط،
في العاصمة
ُ
ابتداء
برنامج عروضها التي ست ُقام
ً
من  23من الشهر الجاري ،ليُفتتح
بحفل أوبــرالــي تــؤ ّدى فيه أعمال
لجوزيبي فيردي (الصورة).
تحت عنوان «مقامات من المتوسط»،
يقيم مسرح مترو المدينة في بيروت،
عند الساعة الثامنة والنصف من
الرابع والعشرين من الشهر الحالي،
عــرضــً موسيقيًا وغــنــائــيــً ،للفنان
فراس عنداري (الصورة) ،تؤ ّدى فيه
مقطوعات على العود والجوزة.

بــأدوات كالقوس ،املطرقة أو الريشة ،تتطلب
الـسـيـطــرة عليها بــدورهــا املــديــد واملــزيــد من
الدربة واملــرانُ .ت ّ
ميز حركة اليدين واألصابع
ع ـب ــر ج ـم ـيــع اآلالت امل ــوس ـي ـق ـي ــة خ ـصــائــص
فـيــزيــائـيــة وفـيــزيــولــوجـيــة ،ي ـت ـفــاوت حضور
ت ــأث ـي ــره ــا ب ـح ـس ــب ُم ـت ـط ـل ـب ــات كـ ــل آل ـ ــة وك ــل
مقطع ُمحدد منها.
مقطوعة موسيقية أو
ٍ
ّأول تلك الخصائص هــي الـقــوة .فالعضالت
الدقيقة التي ُت ّ
حرك مفاصل األصابع ،يجري
ُ
تـمــريـنـهــا أث ـن ــاء ال ـع ــزف ل ـكــي ت ـكــبــر وتـشـتــد،
تمامًا كما ُت ّ
مرن عضالت الجسم في األلعاب
الرياضية .يختلف الدور الذي تلعبه قوة اليد
واألصابع ،باختالف حجم اآللة وثخن الوتر.
في بعض اآلالت العمالقة ،كالبيانو والهارب
والكونتراباص ،تحتاج اليدان إلى مؤازرة من
ســائــر عـضــات الـجـســم ،خـصــوصــا الــذراعــن
ً
والكتفني .تدخل الـقــوة عــامــا فــي التصويت
لجهة الشدة واالرتفاع .باإلضافة إلى دخولها
في حيازة العازف القدرة البدنية على تنفيذ
ًّ
املقاطع اآللـيــة السريعة .فــي املقابل ،فــإن كــا
من الرشاقة الجمالية ،والحمولة التعبيرية
للجمل املوسيقية املختلفة ،تستوجبان الدقة
العالية والتنسيق الــرفـيــع ،شــرطــا لتوظيف
القوة العضلية في إنتاج الصوت.
الليونة هي ًالتالية في تلك الخصائص ،وإن
ّ
ّ
ال تـقــل أهـمـيــة عــن سابقتها ،حتى إن عازفًا
بارعًا على آلة البيانو ،ومؤلفًا تاريخيًا لها

Twin Atlantic

شفافية صنعتها العزلة
عمر بقبوق

مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،أص ـ ـ ـ ــدرت ف ــرق ــة
ال ــروك الـبــديــل اإلسكتلندية،Twin Atlantic ،
ألـبــومــا جــديـدًا يحمل عـنــوان ،Transparency
وه ــو اإلص ـ ــدار ال ـس ــادس فــي مـسـيــرة الـفــرقــة،
ال ـت ــي م ـضــى ع ـلــى تــأسـيـسـهــا م ــا يـ ـق ــارب 14
عــامــا ،حافظت خاللها على قــوامـهــا الثالثي
الــرئـيـســي حـتــى ال ـعــام امل ــاض ــي ،حــن انفصل
ك ــري ــغ ن ـي ــال ع ــن ال ـث ـنــائــي س ــام مــاكـتــراسـتــي
وروس ِمـكـنــا .يستمد األل ـبــوم الـجــديــد أولــى
ال ـخ ـص ــائ ــص ال ـت ــي ت ـم ـي ــزه م ــن خـ ــال اآلل ـي ــة
ال ـخــاصــة ال ـتــي ات ـب ـعــت بــإن ـتــاجــه ،وال ـظ ــروف
الخاصة التي أنتج خاللها؛ إذ ُس ِّجل العمل
عــن ب ـعــد ،خ ــال ف ـتــرة الـحـجــر ال ـص ـحــي ،حني
كــان ســام ماكتراستي (املـغـنــي الرئيسي في
الـفــرقــة) يقضي فـتــرة الـعــزلــة فــي امل ـنــزل وهــو
يعتني بابنته الرضيعة ،بينما كانت زوجته
تذهب إلى عملها ،ممرضة تعتني باملصابني
بـفـيــروس كــورونــا .هــذه األج ــواء الـتــي شكلت
فـ ـض ــاء مـ ـك ــان ال ـع ـم ــل ال ـ ـخـ ــاص ،اس ـت ـث ـمــرهــا
ماكتراستي ليصنع أج ـ ً
ـواء صوتية خاصة،

يستخدم فيها صــوت ابنته وصــوت زوجته،
لـتــرسـمــا مــامــح ال ـعــالــم ،كـمــا ك ــان يــدركــه في
لحظة إنتاج األلبوم.
ق ــد ت ـك ــون ال ـس ـمــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي يـمـكــن أن
ن ـصــف ب ـهــا ال ـع ـمــل ،تـتـلـخــص ب ــأن ــه ال يمكن
أح ـ ـدًا أن ي ـتــوقــع أن ت ـقــدمــه ف ــرق ــة م ـثــل Twin
 .Atlanticفمن خــال التجارب املتباينة التي
يـعـيـشـهــا أع ـض ــاء ال ـفــرقــة ع ــن ب ـع ــد ،وم ــا بني
تـجــربــة مــاكـتــراسـتــي ك ــوالــد ج ــديــد ،وتـجــربــة
م ـك ـن ــا ل ـل ـع ـمــل ب ـش ـك ــل أكـ ـث ــر فـ ــردان ـ ـيـ ــة؛ ب ــدت
النتيجة وكــأنـهــا موسيقى تلتقط الفوضى
املضطربة .وعلى عكس أي عمل أطلقته الفرقة
من قبل ،فإنها الكلمات تأتي كمكاشفة تفتح
الباب لسلسلة من التصريحات واملالحظات
وال ـتــأمــات الـشـخـصـيــة ،ال ـتــي ت ـبــدو بــدورهــا

تعكس موسيقى العمل
ونصوصه دورة حياة
ويوميات أفراد الفرقة

بقيادة عامر التوني ،تقيم فرقة
المولوية المصرية ،عند الساعة
الثامنة من مساء يوم  20من الشهر
الجاري ،عرضًا على مسرح النهر ،في
ساقية الــصــاوي القاهرية .تؤدي
الــفــرقــة مجموعة مــن األغــانــي
الصوفية.
أعاد سبنسر إلدن الذي ظهر عاريًا على
غالف ألبوم «نيفرمايند» عام ،1991
حين كان يبلغ أربعة أشهر ،رفع دعوى
قضائية ضد فرقة نيرفانا ،يتهمها
فيها باالستغالل الجنسي ،بعدما رفض
قاض أميركي القضية سابقًا.
ٍ

من الحقبة الرومانسية ،كـ فريدريك شوبان،
ّ
كـ ــان ق ــد بـ ـ ّـداهـ ــا ع ــن كـ ــل م ــا عـ ــداهـ ــا ،عـنــدمــا
ظ ــل ُي ـخ ــاط ــب ت ــام ــذت ــه ب ـم ـقــول ـتــه ال ـتــربــويــة
الشهيرة ،كاشفًا مــن خاللها عــن سـ ّـر العزف
ً
على البيانو« :الليونة أوال» .فالعبور خارج
مجاالت الساللم املوسيقية ،أو الوصول إلى
م ــواط ــئ نــائـيــة عـلــى ل ــوح مـفــاتـيــح ،أو أعـلــى
مقبض آل ــة وتــريــة ،يتطلب ال ـقــدرة عـلــى مط
وش ــد الـعـضــات الــدقـيـقــة املحيطة بمفاصل
اليدين واألصــابــع ،ناهيك عــن وضعيات قد
تستوجب التفاف األصابع حول بعضها أو
ّ
تراصها فوق بعض.
ُ
ٌ
مظهر آخــر مــن مظاهر الليونة يشاهد على
ن ـحــو أخـ ــص ف ــي م ـج ــال ال ـع ــزف ع ـلــى اآلالت
ّ
الوترية ،يتجلى عند هز املعصم املتحلق حول
املقبض أثـنــاء إطـبــاق األصــابــع على األوت ــار،
ُ
«ڤبراتو» (أي
أو ما يطلق عليه اصطالحًا بـ ِ
اهـ ـت ــزاز) .لـئــن يـبـقــى ال ـڤ ـبــراتــو ال ــذي يكتنفه
ً
ال ـس ـحــر وال ـغ ـم ــوض ،ظ ــاه ــرة تـتـكــامــل فيها
كــل مــن ال ـقــوة وال ـل ـيــونــة .إال أن األخ ـي ــرة هي
مــا ي ــؤدي فــي األخـيــر إلــى التحكم األسلوبي
ّ
وال ـس ـي ـطــرة الـتـعـبـيــريــة ع ـلــى ش ـكــل الـ ـه ــز ّات،
ّ
وع ــدم خـضــوعـهــا كـلـيــا إل ــى تـقــلــص وتـشــنــج
العضالت .وعليه ،خسارة القدرة على تغيير
سرعتها وتواترها أو حتى إيقاعها ،ومن ثم
طيف انعكاساتها اللونية ومجال كموناتها
الجمالية ،في سبيل أداء املوسيقى على نحو
ٍّ
فردي وخاص.
شخصي،
ٌ
خ ــاصـ ـي ــة جـ ــوهـ ــريـ ــة أخـ ـ ــرى هـ ــي ال ـت ـن ـس ـيــق
الحركي .ففيما تكتسب كلتا اليدين في بعض
ً
وضعيات ُمتشابهة ،كالبيانو مثال أو
اآلالت
ٍ
القانون ،فإن للعديد منها تصميمًا وطريقة
عزف تستدعي من كل طرف وضعية وحركة
تغاير الطرف اآلخــر .في اآلالت الوترية ،ذات
القوس ،كالكمان أو الريشة كالعود ،هناك ٌ
يد
ُ
تقبض باألصابع على األوتــار ،بينما تمسك
أخرى بقوس تقوده الذراع املقابلة ،أو ريشة
ً
سواء
تضرب بها اليد األخرى .في الحالتني،
تماثلت الــوضـعـيــات أو تـعــارضــت ،يـظــل كل
ـرف ي ــؤدي إم ــا جـمـلــة مــوسـيـقـيــة ُم ـغــايــرة،
طـ ٍ
أو يضطلع بوظيفة آلية مختلفة .هنا ،يبرز
التنسيق الحركي بني ذراعي العازف ويديه،
ومن ثم األصابع على اختالف املهام ،كمهارة
أول ـي ــة ألج ــل إص ـ ــدار ال ـص ــوت ،وأداء الـجـمــل
َ
الـلـحـنـيــة امل ـع ـق ــدة؛ إذ إنـ ــه بـقـيــاسـهــا ُي ـحــكــم
ع ـلــى ب ــراع ــة املــوس ـي ـقــي ،ومـ ــدى إت ـقــانــه اآلل ــة
املوسيقية التي أمامه أو بني يديه.
ّ
كل العازفني الكبار على مــدار الزمن نجحوا
فــي جـمــع تـلــك الـخـصــائــص مـعــا .فــي املـقــابــل،
ّ ّ
تميز كــل منهم بغلبة إحــداهــا على األخــرى،
األم ــر ال ــذي أكـســب عزفهم وميولهم األدائـيــة
ّ
خصوصية فنية وبصمة فــرديــةُ .يعتقد أن
ً
باغانيني ،مثال ،كــان ُيعاني من فــرط ليونة
مفصلية في أصابعه ،ألهمته ابتكار أشكال
تقنية تزخر بها مؤلفاته آللة الكمان ،حيث ال
يزال العازفون إلى اليوم ،وبعد ُمضي قرابة
مائتي عام ،يكابدون العناء في إتقانها.
ّ
كل من ليست ورخمانينوف ،اشتهرا بيدين
ع ـمــاق ـتــن وأصـ ــابـ ــع ط ــوي ـل ــة م ـم ـت ــدة ،أب ـقــت
ّ
عصية
على مؤلفاتهما آللة البيانو إلى اآلن
ـى التنفيذ مــن قـبــل معظم الـعــازفــن ذوي
عـلـ ّ
األكــف الصغيرة .أمــا األصــابــع املمتلئة ،ذات
الـنـهــايــات الــوثـيــرة أشـبــه بــالــوســائــد ،كالتي
ل ـع ــازف ال ـك ـم ــان إيـ ـ ــزاك ب ــرمل ــان ،أو الـتـشـيـلــو
دانييل شافران ،إن هي أطبقت على األوتار ثم
انزلقت على طولها ،تناهى الصوت الصادر
عـنـهــا ح ـل ـوًا ،داف ـئ ــا مـخـمـلـيــا ،كـمــا ل ــو غلفته
طبقة ُس ّ
كرية رقيقة.
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تعكس تـجــربــة كـثـيــريــن مـمــن عــاشــوا ظــروفــا
مـشــابـهــة؛ فــاألل ـبــوم ي ـبــدو وكــأنــه يــامــس كل
شــيء ضمن املحيط االجـتـمــاعــي ال ــذي ُصنع
فيه ،ويتطرق إلــى كــل املــوضــوعــات واملشاعر
واألف ـ ـكـ ــار ال ـت ــي ش ــاع ــت ف ــي ف ـت ــرة صـنــاعـتــه،
ً
ابتداء من الغضب واليأس واالستنكار الذاتي
والـ ــوحـ ــدة ووسـ ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
والبريكسيت؛ لتبدأ الـشـعــارات بالظهور مع
األغ ـن ـيــة االفـتـتــاحـيــة ،Keep Your Head Up
التي تبدو كأنها احتفال باملجتمع ،وتشديد
على قيمته في ظل التهديد املستمر لترابطه،
وتعزز الكلمات التي يغنيها ماكتراستي في
أغنية  One Man Partyالقيم ذاتها ،ويجعلها
أكثر جاذبية وصخبًا.
ه ـ ـكـ ــذا ،تـ ـب ــدو الـ ـكـ ـلـ ـم ــات وك ــأنـ ـه ــا ص ــرخ ــات
بشعارات صريحة وبنبرة حادة في مواجهة
ـال م ــن الـ ـهـ ـم ــوم؛ صـ ــوت ي ـب ــدو أن ــه
صـ ــوت خ ـ ـ ٍ
م ـص ـمــم مل ـف ــاج ــأة امل ـع ـج ـبــن الـ ـق ــدام ــى ،يـعـ ّـبــر
عن التخبط بعد كل ما تـ ّـم تلقينه على مدار
ال ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن؛ ف ـه ــو ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن ج ـمــود
امل ـع ـلــومــات ال ـت ــي ت ـشــارك ـهــا ال ـك ـث ـيــرون على
مــدار العامني املاضيني .وهــذه الكلمات تبدو
مثقلة ،ال يخفف من وطأتها سوى املوسيقى
املستخدمة ،التي تبدو بدورها وكأنها اختزال
ملــا نسمعه فــي جولة بــالــذاكــرة ،مــن موسيقى
الـفــانــك فــي السبعينيات والـبــانــك ال ــروك في
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ح ـتــى تـنـغـمــس ف ــي الـقـصــص
ّ
الشعبية وال ـبــاور بــوب التالية لـهــا .ل ــذا ،إن
ألبوم الشفافية ،التي
ألبوم  Transparencyهو ً
تعكسها املوسيقى مختزلة دورة حياة أفراد
الفرقة ،وتبهر املستمع بمدى انسجام األفكار
امل ـتــداولــة والـعــالـقــة بــالـسـطــح ،الـتــي يمكن أن
نصف تأليفها بالسهل املمتنع؛ فهي كلمات
متداولة بوفرة ويكثر سماعها ،لكنها بالوقت
ذات ــه تـخــرج عــن الـسـيــاقــات األصـلـيــة لتنحت
أغاني أكثر شعرية ،من شأنها أن تعيد ضبط
العقل كلما شــرد بأفكاره بعيدًا .قد ال يكون
 Transparencyالقطعة الفنية األكـثــر
أل ـبــوم
ً
ً
صقال أو جدية للخروج من الوباء ،لكن من
املستحيل إنكار القدر الهائل من الشخصية
والعبثية التي تنبعث من األلبوم.

