
موسيقى

علي موره لي

قـــــــرارًا صـــاعـــقـــا ســـنـــة 2016،  كـــــان 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ »األكـ مــنــحــت  الــــــذي  ذاك 
السويدية« بموجبه جائزة نوبل 
لآلداب، للموسيقي وعازف الغيتار األشهر، 
بوب ديالن Bob Dylan، ليكون أول موسيقي 
د اسمه إلــى جانب 

ّ
فــي تــاريــخ الــجــائــزة، ُيخل

ــيــــن بـــارزيـــن.  أدبـــــاء كـــبـــار مـــن شـــعـــراء وروائــ
كــونــه أول أميركي يحظى بتلك  إلــى  إضــافــة 
إلى  ــّدمــت 

ُ
ق الــجــائــزة منذ سنة 1993، عندما 

 Toni( تــونــي مــوريــســون  الــســوداء،  مواطنته 
لم  األدبـــيـــة  الــنــزعــة   )2019  -1931  Morisson
تــغــب يــومــا عــن إنــتــاجــات ديـــالن املوسيقية. 
 األخير كان قد أصدر ديوانا شعريا 

ّ
حتى أن

فـــي عـــام 1971 بــعــنــوان »عــنــكــبــوت الــرتــيــالء 
تــاريــخــيــة؛  و»ســـجـــالت   Tarantula الــذئــبــيــة« 
مجلد أول« Chronicles: Volume I. باإلضافة 
كتبها  الــتــي   Memoir الـــذاتـــيـــة  الــســيــرة  إلــــى 
ــســتــعــاد هــــذه األيــــام 

ُ
بــنــفــســه ســنــة 2004، وت

بمناسبة مرور 80 عاما على ميالده.  
الــنــزعــة السياسية بــدورهــا لــم تــغــب، أيــضــا، 
عن نصوص أغاني ديالن، وحتى العناوين؛ 
 ،Blowing in the wind الـــريـــح«  فـــي  ــفـــخ  »انـ
 The Times They »تــغــّيــر فــي  تــلــك  »األزمـــنـــة 
 Like مــتــدحــرج«  و»كحجر   ،Are A-Changin
املحتدمة   2016 فــي سنة    .A Rolling Stone

سياسيا على صعيد الداخل األميركي، يبدو 
ها لم تغب أيضا عن سياق االحتفاء 

ّ
كما لو أن

ببوب ديالن. كفنان أميركي نشاطوي، وّجه 
آلــتــه الــغــيــتــار فـــي وجــــه الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الــعــاملــي. وجــعــل مــبــكــرًا مــن نــصــوص أغانيه 
مــكــبــرًا لــلــصــوت، يــعــبــئ عــبــر بــوقــه ويــحــشــد 
ــوض مؤسسات 

ّ
مــن أجـــل مــســيــرة عــاملــيــة، تــق

ر البشرية، تتاجر بأرواح 
ّ

سخ
ُ
سلطة كونية ت

ُمــرِهــق،  رفـــاه  أحـــالم  تبيعهم  بينما  الـــنـــاس، 
وتمّدهم بأفيون االستهالك. 

بيل 
ُ
قبل نحو خمسن عاما وفي سنة 1967، ق

اندالع االنتفاضات الطالبية الشهيرة بنحو 

ــدن الــغــربــيــة،  ــ ــتـــي عــمــت جــمــيــع املـ الــــعــــام، والـ
أصــدر ديــالن ألبومه جون ويسلي هاردينغ 
John Wesly Harding، الذي يضم أغنية ديالن 
 All Along The »األشهر »على طول املرصاد
 Rolling ستون  رولينغ  مجلة   .Watchtower

Stone كــانــت قـــد أنـــزلـــت األغــنــيــة فـــي املــرتــبــة 
السابعة واألربــعــن مــن بــن األغــانــي الـــ 500 

األعظم في التاريخ.   
يعّد كالم األغنية مثااًل باهرًا على غياب ذات 
الــفــنــان، املــوســيــقــي واملــغــنــي، خــلــف املقصد 
الــســيــاســي- االجـــتـــمـــاعـــي. شــكــل الـــنـــص، هو 
ــيـــة، عــلــى هــيــئــة مــوضــوعــة  ــدوره تــحــفــة أدبـ ــ بـ
صيغت  مسرحية،  مشهدية  ذات  قصصية، 
بــلــغــة شـــعـــريـــة بـــالـــغـــة الـــكـــثـــافـــة واالقـــتـــصـــاد 
فــي الــســرد. أمـــا املــضــمــون، فــهــو نــقــٌد للنظام 
الــعــاملــي الــجــديــد، واســتــشــراف بـــوادر الــثــورة 
عليه، بإسقاط الجدلية الهيغيلية املعروفة بـ 
»السّيد والعبد« من خالل زوجــن متقابلن 
ــّراث األرض  مــتــصــارعــن؛ رجـــال األعــمــال وحــ
 مــن الــلــص واملــهــرج من 

ّ
مــن جــهــة، وفــريــق كــل

جهة أخرى مقابلة. 
ــة  ــارعـ ــتـــصـ ــة األضــــــــــداد املـــتـــقـــابـــلـــة واملـ ــيـ ــدلـ جـ
ــا، الـــرمـــوز  ــنـ ــالم. هـ ــكــ  مـــســـار الــ

ّ
ــلـــك، ســـتـــخـــط تـ

االجتماعية يسارية الهوى بادية؛ في اللص 
»روبن هودي«، املتمّرد  إشارة إلى املنحرف الـ
على النظام الرأسمالي الليبرالي القائم على 
ب  غيِّ

ُ
امل الطبقي  للتفاوت  د 

ّ
واملول االستغالل، 

 عليه األغنية 
ّ

للعدالة االجتماعية، والذي تدل
بــصــراحــة فــي ذكــر »رجـــال األعــمــال يشربون 
نبيذي، وفي حمرة النبيذ إشارة إلى دمي«. 

 ،The Joker ،بينما يعاود املهرج، أو الجوكر
والفن  األدب  فــي  مألوفة  كشخصية  الظهور 

الجماهيري Pop Culture منذ منتصف القرن 
الــعــشــريــن وإلـــى الــيــوم، مــن قــصــص مــصــورة 
ترمز  »بــاتــمــان«، حيث  كـــ  وأفـــالم سينمائية 
إلـــى املـــواطـــن املــســحــوق املــقــهــور، الــقــانــع من 
ــة مــطــلــيــة بــاملــســاحــيــق  ــفـ خــلــف ابــتــســامــة زائـ
القابع  الــخــاضــع  املحتقن،  الــنــاقــم  الــتــنــّكــريــة، 
في الهامش، العاطل عن العمل الجالس على 
والــثــوران  الــفــوران  الطريق، على عتبة  حافة 

في وجه النظام عند أّية لحظة.
»األمراء ُيبقون عيونهم على املنظر من على 
طول أبراج املراقبة، يرصدون اقتراب فارسن 
ــلــــص واملــــــهــــــرج، فــيــمــا  نــــحــــوهــــم، لــعــلــهــمــا الــ
الــريــاح تــقــصــف«، كــمــا يشير املــقــطــع الثالث 
مـــن األغـــنـــيـــة. كــأنــهــم هــنــا كــنــايــة عـــن سلطة 
الدولة، حّراس النظام، تراقب عن كثب بوادر 
احـــتـــدام الـــصـــدام واشــتــعــال الــوضــع الــراهــن. 
يــكــمــل املــقــطــع؛ »والـــنـــســـاء تـــجـــيء وتــمــضــي، 
والخدم حفاة«. إشارة متكررة لحال عبودية 
 بــصــورة 

ً
تــســتــدعــي هــّبــة الــتــحــريــر، مــســتــتــرة

مــســتــمــّدة مـــن اإلقــطــاعــيــة الــقــروســطــيــة، في 
املجتمعات الرأسمالية املعاصرة.  

وإن لــن تــصــل األغــنــيــة بــخــيــال املــســتــمــع إلــى 
ــهــا 

ّ
ــثـــورة، إال أن ســاعــة الــصــفــر، لــحــظــة بـــدء الـ

تحمل مــجــاز تــحــريــٍض مــضــطــرد عــلــيــهــا. إذ 
يقع حن  مــا  عــادة  الجماهيري  االنفجار   

ّ
إن

الناس،  بن  امللل  ويستفحل  األمــل،  ُيستنفد 
موجب  ال  أسبابها.  بنظرهم  الحياة  فتعدم 
ــداء الــحــمــاســة، يــخــاطــب املــهــرج  بــعــد اآلن إلبــ
 
ّ
أن بــاتــوا يعتقدون  ا هنا 

ّ
من الــلــص. كثيرون 

ــادم من  ــقـ الــحــيــاة لــيــســت ســــوى نــكــتــة. فـــي الـ
 املهرج اللص على االنخراط 

ّ
الكلمات، سيحث

 كلينا قــد مــّر من 
ّ
: »إال أن

ً
قــائــال فــي التغيير، 

أن تكون  لــهــا  الـــحـــال، وال ينبغي  بــتــلــك  قــبــل 
الــكــالم، فالوقت  لــغــط  مــصــيــرنــا. لنمتنع عــن 

بات يمضي متأخرًا«.
هــنــاك جــدلــيــة ثــنــائــيــة أخــــرى تــســكــن ظــاهــرة 
ــمــّيــز شــخــصــيــة الــــواليــــات املــتــحــدة 

ُ
ديـــــالن، ت

ــا، أال وهــــي الــيــســار الــثــقــافــي الــتــحــت -  ــهـ ذاتـ
ــاقـــد واملـــــعـــــارض، فــــي مــواجــهــتــه  ــنـ أرضــــــي الـ
الـــيـــمـــن الـــســـيـــاســـي الــــــذي تــمــثــلــه املــؤســســة 
من   

ّ
كــــل بـــتـــوافـــق   Establishment الــرســمــيــة 

الـــحـــزبـــن الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي على 
ــيـــاســـات الـــيـــمـــن ويـــمـــن الـــوســـط،  الــــتــــزام سـ
ضــمــانــا لــبــقــاء حــلــف املــــال واألعــــمــــال املــمــتــد 
ألــوان الصناعة  إلى  الترسانة العسكرية  من 

لة بهوليوود. 
ّ
الترفيهية املمث

ــا املـــوســـيـــقـــيـــة، كـــشـــركـــات  ــهــ ــرة بــــأذرعــ ــ ــيـ ــ األخـ
ت تنتج صورة 

ّ
التسجيل Record Labels، ظل

ــيـــركـــي Pop مــقــتــرنــا   الــجــمــاهــيــري األمـ
ّ
الـــفـــن

ـــعـــا 
َّ
ــّيـــات االســــتــــهــــالك وحـــــدهـــــا، ُمـــســـل بـــنـــمـــطـ

عا معه تلك األسماء التي أبدعته، كما 
ِّ
وُمسل

أيضا واملضامن التي يحملها. ســواًء كانت 
حبا، أم جنسا، أم عنفا، أم ثراًء، أم إدمانا. 

أمـــا ديــــالن، ســــواًء باملغنى أو بــاملــســلــك، فقد 
ل رسميا ذلك الصوت غير الرسمي، 

ّ
 ُيمث

ّ
ظل

ــــن الـــــداخـــــل نــفــســه،  ــــن الـــــداخـــــل مـ الـــــخـــــارج عـ
ــنــكــفــئ، الـــذي 

ُ
املـــضـــاد واملـــكـــتـــوم، الــعــالــي وامل

النظام  يقاوم ويثابر على فضح عيوب  ظل 
السائد بلغة شعرية مجازية عذبة، وصنعة 
ُمــعــيــدًا ثــقــافــة الجماهير  مــوســيــقــيــة مــتــقــنــة، 
إلى الجماهير، بعدما صادرها النظام. مثله 
مثل رواد السينما املستقلة )أي تلك التي ال 
تنتمي إلى رابطة منتجي هوليوود وتنطق 
وشعراء  ــاب 

ّ
وكــت الرسمية(،  املؤسسة  باسم 

وتشكيلين كبار، مالوا جهة اليسار، وظلوا 
يرون ضرورة تغيير الصيرورة الرأسمالية، 
الســتــحــالــة ديــمــومــتــهــا مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم، 

ولشّدة الظلم الذي تحدثه.

اللّص والمهّرج على الجهة المقابلة

بوب ديالن

ثمانون عامًا على ميالد بوب ديالن )فرانس برس(

)Getty( إذا كان هذا هو آخر شيء نقوم به معًا، لنقع في الحب

26

ظّل بوب ديالن طوال 
تجربته يمثّل ذلك الصوت 

غير الرسمي

تبدو كلمات األغاني 
أشبه بترديد عبارات ُكتبت 

بتداٍع حر

عمر بقبوق

قــبــل أيــــــام، أصــــــدرت فـــرقـــة الــــــروك األمــيــركــيــة 
 Show بـــعـــنـــوان  جــــديــــدًا  ألـــبـــومـــا   Lambchop
tunes، وهو األلبوم الرسمي السادس عشر في 
مسيرة الفرقة التي بدأت رحلتها في منتصف 

التسعينيات. 
 

ّ
كــل ــــالل  وخـ  ،Lambchop فـــرقـــة  تــشــكــلــت  مــنــذ 

فيها معظم  بها وتبدلت  مــرت  التي  الــفــتــرات 
عناصر الفرقة، كان صوت كورت فاغنر دائما 
 Cover هو العنصر األبرز فيها، سواًء بنسخ الـ
التي كــان يــؤدي فيها أغاني من كالسيكيات 

الروك، أو باألغاني التي كان يؤلفها بنفسه.
 اســــم الــفــرقــة اقـــتـــرن لـــوقـــٍت طــويــل 

ّ
ــإن ــ لـــذلـــك، فـ

بـــصـــورة فــاغــنــر وهــــو يـــعـــزف عــلــى الــغــيــتــار، 
ــــؤدي أغـــانـــي لــبــرنــس أو رولــيــنــغ ســتــونــز،  ويـ
الفرقة بشكل كبير، وجعل  أثــر على هوية  ما 
حــضــورهــا املستمر ألكــثــر مــن ربــع قــرن بهذه 
انتفض عام  لغزًا محيرًا. لكن فاغنر  الصورة 
2019 عــلــى ذاتــــــه، لــيــبــدأ بــســلــســلــة ألــبــومــات 
جــديــدة يــتــمــرد فيها عــلــى صــورتــه الــســابــقــة، 
ــه، لـــتـــتـــضـــمـــن هـــذه  ــ ــوتـ ــ ــتــــشــــاف صـ ويـــعـــيـــد اكــ
اللحظة،  هــذه  ألــبــومــات حتى  ثــالثــة  التجربة 

باإلضافة   ،)2020(  Trip  ،)2019(   This وهــي: 
فيه  والـــذي خطا  الجديد،   Showtunes أللــبــوم 
فاغنر خطوة جديدة في رحلته، تخلى فيها 
ــزف الـــغـــيـــتـــار، واكـــتـــفـــى بــــــأداء أغــنــيــاتــه  عـــن عــ
الـــجـــديـــدة عــلــى مــوســيــقــى تــطــغــى عــلــيــهــا آلــة 
ــــزف املـــقـــاطـــع الــتــي  ــتـــي أعـــــــادت عـ الـــبـــيـــانـــو، الـ
بنفسه. وقد نجم  الغيتار  فاغنر على  لحنها 
عــن هــذه التجربة واحـــدًا مــن أفــضــل ألبومات  

Lambchop في مسيرتها باملجمل.
يـــتـــكـــون األلــــبــــوم مــــن ســــت أغــــــــاٍن، بـــاإلضـــافـــة 
 Papa Was a Rolling مـــقـــطـــوعـــتـــي  إلــــــــى 
 Impossible Meatballs و   Stone Journalist
املوسيقيتن، واللتن تساهمان بشكل واضح 
بــتــعــزيــز األجــــــواء الــحــمــيــمــيــة والـــدافـــئـــة الــتــي 
يرسمها األلــبــوم عــبــر األغــانــي الــرقــيــقــة التي 

يــتــنــاغــم فيها صـــوت فــاغــنــر مــع آلـــة الــبــيــانــو، 
ــيــــؤدي مـــقـــاطـــع شـــعـــريـــة قـــصـــيـــرة وغـــريـــبـــة،  لــ
تنطوي على كّم كبير من الجمالية والغموض. 
بــالــكــاد تــشــكــل الــكــلــمــات ســيــاقــا؛ فــهــي أشــبــه 
بــتــرديــد عـــبـــارات كــتــبــت بـــتـــداٍع حـــر، تنحرف 
الــفــكــرة عــن مــســارهــا قــبــل أن تــتــبــلــور، لتبدو 
أشـــبـــه بــومــضــة تــخــتــفــي قــبــل أن تـــتـــرك أثــــرًا، 
مجتمعة،  فالكلمات  للعمق،  تفتقد  ال  ها 

ّ
لكن

شعرية  حساسية  على  تنطوي  منفصلة،  أو 
ها 

ّ
ــذات والــعــالــم املــحــيــط، لكن ــ عــالــيــة تــجــاه الـ

تنعكس بعبارات مبهمة وغير مترابطة.
فاغنر  يــؤديــهــا  الــتــي   ،Blue Leo أغــنــيــة  فــفــي 
بصوت مشوه، يقول: »في الوقت الــذي يصل 
الفينيق، سنكون هناك في الحشد  فيه طائر 
حول الخضار الورقية« ليصنع فاغنر بعبارة 
واحـــــدة صــــورة يــمــكــن الــتــقــاطــهــا مـــن الـــواقـــع، 
ويـــكـــســـرهـــا بــــاألســــطــــورة، الـــتـــي تــحــضــر فــي 
هامش الحياة اليومية، لتعطي معنى لألفعال 
فاغنر  يحدد  نفسها،  األغنية  فــي  الروتينية. 
تموضعه بن هذه العوالم، إذ يقول: »سيكون 
 موعد مغادرتك 

ّ
هناك سفك دماء عندما يحل

ملــكــان عــمــلــك. أنـــا أســتــمــع إلـــى قــمــر الــشــيــطــان 
الــذي يحلق في الخارج ببطء« ليكون فاغنر 
-وفــقــا لــذلــك- صــلــة الــوصــل بــن عــاملــن: عالم 
الــواقــع الــروتــيــنــي الــرتــيــب، وعــالــم األســطــورة 
مـــن يستحضرها  فــهــو  املـــرعـــبـــة؛  والـــخـــيـــاالت 
الواقع، وهو من يسمع صداها  ليكسر رتابة 

أواًل، وهو من ُينذر بها. 
أغـــان أخـــرى، كما  العاطفية فــي  النبرة  تـــزداد 
»إذا كان  يــرد بها:  التي   ،Fuku الحال في هي 
هــــذا هـــو آخــــر شــــيء نـــقـــوم بـــه مـــعـــا، لــنــقــع في 
ــهــا عـــبـــارات تــتــردد 

ّ
الـــحـــب« والـــتـــي تـــبـــدو كــأن

ملقاومة الفكر العدمي الطاغي. 
 ،The Last Benedict الــخــتــامــي  املـــســـار  وفـــي 
الغريبة   األفــكــار 

ّ
كـــل فــاغــنــر أن يفسر  يــحــاول 

عنه، والتي أقحمها فجأة في ألبومه الجديد، 
مــن شخص  إاّل شجاعة  ليست  »هـــذه  ليقول: 
ـــه رجـــل أمــضــى 

ّ
أحـــمـــق« لــيــعــود ويـــذّكـــرنـــا بـــأن

اآلمنة،  اللعب باملساحات  معظم مسيرته في 
 هذه الثورة املستجدة في أسلوبه ال 

ّ
ويؤكد أن

تتوافق مع فكره الفني.

Lambchop فرقة
»أستمُع إلى قمر الشيطان«

في الرابع والعشرين 
من مايو/أيار عام 1941، 

ُولد المغني والشاعر 
األميركي، بوب ديالن. 

تجربة استثنائية، نال على 
إثرها جائزة نوبل لآلداب، 

عام 2016. لم تكن 
أعماله مجرّد كلمات 

غنائية، وإنّما قصائد ذات 
رؤية اجتماعية وسياسية 

منحازة ضد السلطة

غالية  التونسية  المغنية  أخيرًا،  بدأت، 
بن علي بطرح أغاني ألبومها الجديد 
مصري«.  »فيلم  عنوان  يحمل  الذي 
على  األلبوم  أغاني  تُصدر  أن  وقررت 
فيلم  »تتر  باسم  بأغنية  بادئة  فترات، 
تُلّخص كّل  أنّها  إلى  مصري« مشيرة 

المشروع.

والممثلة  المغنية  أصدرت  أيام،  قبل 
جديدًا  ألبومًا  غودرِم  دلتا  األسترالية 
 Bridge over Troubled بــعــنــوان 
الرسمي  ــوم  ــب األل ــو  وه  ،Dreams
إلى  ــودرِم  ــ غ يُعيد  عمل  الــســابــع. 
الساحة بعد إصدارات سابقة أخفقت 

بها واضطربت مسيرتها.

عند الثامنة من مساء اليوم، ومساء 
غد، يقيم الموسيقي المصري عمر 
»مسرح  خشبة  على  حفًال  خــيــرت 
القاهرة.  في  المكشوف«  النافورة 
يؤدي خيرت، مقطوعات من أعماله 
على  القبض  »ليلة  مثل  الشهيرة، 

فاطمة« و»العم أحمد«.

يعود »مترو المدينة« البيروتي ليفتح 
الجمهور،  ــام  أم جديد  مــن  أبــوابــه 
بعد إغالق تسبّبت به جائحة كورونا، 
لفرقة  حفل  أبرزها  عــدة،  بعروض 
الرابع من  يوم  تجلّي صوفي وذلك 
الساعة  عند  المقبل،  حزيران  يونيو/ 

التاسعة مساًء.

بعد انقطاع امتد لقرابة شهر، تعود 
من  الــقــاهــريــة  ــصــاوي  ال ساقية 
الثالث  في  عروضها.  لتواصل  جديد، 
سيكون  المقبل،  حزيران  يونيو/  من 
ــد مــع أم  ــوع الــجــمــهــور عــلــى م
كلثوم، بحفل يقيمه مسرح الساقية 

للعرائس.

أغاني  ُتعتبر  »لماذا  عنوان  تحت  تيتشر،  كريغ  للناقد  مقالة  في 
أنّه  إلى ديالن على  ننظر  أن  أدبًا؟« )2016(، يقول: »يمكننا  بوب ديالن 
هوميروس، لكنّه مهم بطريقة أخرى. تفصح منابعه العميقة في 
تاريخ الموسيقى الشعبية والبلوز عن شاعٍر عريق، والذي لم يكن في 
يوٍم من األيام كاتبًا، لكنّه بال شك قد اجتث األساطير اليونانية القديمة 

معًا لتشكيل اإللياذة واألوديسة من جديد«.

لماذا؟

أخبار
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