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ثقافة وناس

موسيقى

من
كليب
«كارمن»

الشهر الماضي،
طرح المغني البلجيكي
المعروف كليب أغنيته
«كارمن» الذي تعاون
فيه مع سيلفان شوميه،
أحد أبرز ّرواد سينما التحريك
المستقلة

ّ
ستروماي :الحب ابتلعه طائر أزرق
باريس ـــ أحالم الطاهر
«ق ــل إن ــك تـحـبـنــي ،قـلـهــا م ــرة ثــانـيــة».
يعرف الحب نظام الـتـكــرار ،اإلصــرار
على الكلمة ،اإلعالن الجديد دائمًا .ال
يقتصر على «غليان القلب وثــوراتــه
ع ـنــد ل ـق ــاء امل ـح ـب ــوب» ك ـمــا أورد ابــن
حــزم فــي كتابه «ط ــوق الـحـمــامــة» بل
يـتـطـلــب االس ـت ـئ ـنــاف وال ــرع ــاي ــة .إنــه
ُ
بـنــاء وحـيــاة تصنع .غير أنـنــا بقينا
ٌّ
ك ــل بـمـفــرده فــي زم ــن تــويـتــر ومــواقــع
ُ َ
الـ ـتـ ـع ــارف االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،م ـط ــال ـب ــن
بــاالكـتـفــاء بــاألعـطـيــات الــرقـمـيــة التي
ت ـس ـح ـق ـن ــا ،نـ ــرعـ ــى ال ـ ـ َحـ ــب ب ـط ــري ـق ــة
َ ً
األطفال الكسالىُ ،منتقصًا ومختزال
بالسمايلي والهاشتاغ.
«خذ حذرك إن أحببتك!» تقول األغنية
ال ـش ـه ـي ــرة «ه ــاب ــانـ ـي ــرا» (أو «الـ ـح ـ ّـب
ع ـص ـفــور عـ ـص ـ ّـي») ف ــي أوب ـ ــرا كــارمــن
ّ
التي ألف موسيقاها الفرنسي جورج
بـيــزيــه ،وشغلت الكثير مــن الفنانني
ب ـت ـق ــدي ـم ـه ــا عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة امل ـ ـسـ ــارح
وش ـ ّـاش ــات الـسـيـنـمــا ب ــرؤى مختلفة.
ّ
بالحب ،مشبهة
تتغنى أبيات العمل
إياه بالطائر الجامح الذي ال ينصاع
للقيود واألع ــراف وواجـبــات العائلة.
في نسخته الخاصة من الـ «هابانيرا»
الـتــي أطـلــق عليها ع ـنــوان «ك ــارم ــن»،
يـ ّ
ـوجــه املـغـنــي البلجيكي سـتــرومــاي
( )1985م ــرآة عــاكـســة لـظــاهــرة الحب
«ال ــرق ـم ــي» الـ ــذي انـتـشــر عـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،حـيــث يلتقي
العشاق ويبتعدون  -كما في إخــراج
مسرحي مثالي عن الحب املأساوي-
ُ
ُ
ُ
فتعلني
مــرهـقــن ،مبللي ال ــرم ــوش ،م ِ
ُ
ُ
الـحــداد مضاعفًا بعبارات مستعارة
مــن «املـيــاه كلها بلون الـغــرق» أو من
أوب ـ ــرا إيـطــالـيــة شــائ ـعــةAddio mia :
. bella addio
«الحب مثل عصفور تويتر نغرم به
ملــدة  48ســاعــة فـقــط» ،نشعر بالفشل
ّ
وال ـ ـعـ ــار ح ــن ي ــدل ـن ــا ص ــاح ــب أل ـب ــوم
«ت ـش ـيــز» ( )2010ع ـلــى بـ ــؤرة امل ــرض
الذي استحوذ علينا بشكل كامل حتى
بـتـنــا عــاجــزيــن ع ــن تـحــديــد فــداحـتــه.
تـتــدفــق الـكـلـمــات بــاتـجــاهـنــا كــإهــانــة
طويلة ،رفسة على قفا املشاعر التي
يشبهها بـ«عملية العرض والطلب».
ً
الحب الــذي كــان «طفال غجريًا» قبل
 140عامًا في «كارمن» بيزيه ،أصبح
«ط ـف ــل ال ـع ــال ــم االس ـت ـه ــاك ــي الـجـشــع
ال ـ ـ ــذي ال يـ ـشـ ـب ــع» بـ ـع ــدم ــا اك ـت ـس ـب ـنــا
ُّ
موهبة التقلب ،نتمايل ونتأرجح مع

أكثر من نافذة «تشات» مفتوحة في
ّ
املشوه الذي
وقت واحد ،عبر الزجاج
يفصل بيننا ،نتبادل تعبيرات الوجه
الهزلية وعـبــارات الحرمان املجنونة
والـكـلـمــات غـيــر امل ـســؤولــة ككتلة من
ُ ّ
السكر املغزول.
ت ـق ــول ل ـع ـنــة ص ـي ـن ـيــة« :ف ـل ـت ـ ِـع ــش فــي
األزمنة الهامة»! إذ يــدرك الصينيون
أن األزمنة الهامة هي فترات اضطراب
وارت ـ ـبـ ــاك .ون ـح ــن نـحـيــا ال ـي ــوم زمـنــا
ه ــام ــا ُب ـن ــي م ــن أخـ ـط ــاء امل ـص ــادف ــات
ون ـ ــزاع ـ ــات ال ـه ــوي ــة وشـ ـه ــوة ال ـل ـعــب.
عصر جديد،
نحن شهود عيان على ّ َ َ
بـحـقـيـقــة ج ــدي ــدة ،ت ـشــكــل ون ـ َـم ــا :هو
عصر االفتراضي مقابل أفــول مفجع
ل ـل ــواق ــع .ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،اسـتـخــدم
ّ
امل ـفــكــر ال ـفــرن ـســي ج ــان ب ــودري ــار في
كتابه «الـنـســخ الشبيهة واملـحــاكــاة»
حـكـمــة ت ــورات ـي ــة م ـن ـســوبــة إل ــى املـلــك
ّ
سليمان تقول« :إن النسخة الشبيهة
ّ
ال ت ـخ ـف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي الـ ـب ــت ــة ،بـ ــل إن
الحقيقي هــو ال ــذي يخفي واق ــع عدم
ّ
وجـ ـ ــود شـ ــيء ح ـق ـي ـقــي .إن الـنـسـخــة
ال ـش ـب ـي ـه ــة هـ ــي ح ـق ـي ـق ـي ــة» .وي ـع ـت ـبــر
بودريار من أوائل من ملحوا تأثيرات
الــوجــود االفـتــراضــي ،فشرح مفهومه
عــن «الــواقــع الفائق» ،Hyper Reality
الذي يصف العيش الحاضر املتمازج
بـ ــن االف ـ ـتـ ــراضـ ــي والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي .لـكــن
ّ
لنسلم بوجود ازدواجية أليمة ّ
حولت
«ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـ ّـيــة» فــي مــواقــع
الـتــواصــل ال ــى جحيم اغ ـتــراب مطلق
ّ
سلبي وعنيف
وال ــى عــزلــة اسـتـهــاك
لحيوات اآلخرين.
ّ
ك ــان ك ــل م ـنــا ُم ـحــاطــا ب ـهــالــة م ـمـ ّـيــزة،
ُ
ّ
ُ
بهوية محددة ال تنتهك .ومع دخولنا
ال ـش ـب ـكــة ،ذابـ ــت ت ـلــك ال ـف ــروق املـمـيــزة
وأصبحنا جميعًا متشابهني بشكل
أو بـ ــآخـ ــر ،وطـ ـبـ ـع ــا أبـ ـع ــد مـ ــا ن ـك ــون
ع ــن أن ـف ـس ـنــا .نـتـقـمــص «ال ـب ــروف ـي ــل»
ك ـن ـم ــوذج إن ـس ــان ــي م ـ َّ
ـوح ــد يـجـبــرنــا
كنفه وتـحــت إمــرتــه
عـلـ َـى الـعـيــش فــي ُّ
ُمتق ْو ِلبني وفقًا لتوقعات «األصدقاء».
ه ــذا ال ـخ ـس ــران ل ـل ـفــردان ـيــة ،نتلمسه
في كتاب «افتقدتكم ،حكاية اكتئاب
ف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة» ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ومـ ـحـ ـل ــل
ال ـسـ ـ�وش ـيـ ـ�ال م ـيـ ـ�دي ـ�ا فـ ـ�ي إذاعـ ـ ـ ـ�ة �eu
 ،rope1غـ ــي ب ـي ــرن ـب ــوم ال ـ ـ ــذي ص ــدر
أخـيـرًا عــن دار  .Les Arènesبيرنبوم
لـ ــم ي ـك ــن ي ـ ــرى الـ ـع ــال ــم إال مـ ــن خ ــال
الكمبيوتر ،يــرســل ويستقبل
شــاشــة
ّ
ّ
ويتفاعل ويعقب ويستفسر ويعلق
ف ــي امل ـ ـ ّ
ـدون ـ ــات وف ـ ـضـ ــاءات ال ــدردش ــة

في سوق االستهالك
يقف ستروماي على حــدة بني ُمعاصريه ،خلقت موسيقاه مسارًا
جديدًا أطلق عليه تسمية ُ
ّ
وضم ألبومه األخير «جذر
«البوب األخالقي»
مثل �Pa
تربيعي»(  ( )2013أغنيات تمتثل للواقع وتتفحص قسوته ُ
الجماعية التي ارتكبت
( paoutaiعن ذكرى رحيل والده خالل اإلبادة ّ
في حرب رواندا األهلية) و( Tous Les Mêmesكلهم متشابهون) و
 formidableالتي شهدت نجاحًا كاسحًا .أما أغنية «كــارمــن» ،فقد
تشارك تأليفها مع مغني الــراب الفرنسي أوريلسان وانطلق الكليب
الفرنسي سيلفان
على موقع «بــازفـيــد» الشهر املــاضــي مــن إخ ــراج
ّ
شوميه الــذي ّ
يعد مــن أبــرز رواد سينما التحريك املستقلة ،حصد
فيلمه« l›illusionnisteالساحر» ( )2010جائزة «سيزار» عن أفضل
فيلم رسوم متحركة.
ّ
ُي ـح ـيــط شــوم ـيــه ب ـمــراحــل ت ـشــكــل ال ـعــزلــة ت ـحــت وه ــم االن ـت ـم ــاء إلــى
االفتراض .يفتتح األنيماشن بطائر تويتر األزرق مزقزقًا على نافذة
ّ
تتحول إلــى نداء
ستروماي الطفل .لكن الزقزقة البريئة سرعان ما
لجوج وصارم يسلبه من حياته ويزج به في عالم هزيل ومجازي .ومع
ّ
تضخم عدد متابعيه على تويتر وإنستغرام ،يكبر حجم الطائر الذي
يعتاش على لحظاته الحميمة ويطالبه باملزيد من الرعاية التي تشبه
االل ـتــزام ،مــا يثير سخط حبيبته فتتخلى عنه .تتكرر الزمــة «هكذا
نحب وهكذا نستهلك» مؤكدة عزلة دامغة ال فكاك منها .نــرى بطل
الحكاية ينطوي على نفسه في صمت عميق ،وحيدًا في السينما وفي
حفلة عيد ميالده ،يلتقط صــور «السيلفي» التي يبدو فيها كشبح
ُم َّ
شوهُ ،
كمحاكاة ساخرة لنفسه .يترك لنا شوميه الفظاعة الكبرى
إلى النهاية ،حيث يصل مستخدمو تويتر ومن بينهم شخصيات من
مشاهير عالم الفن والسياسة إلى طائر أزرق عمالق يبتلعهم تباعًا
كما يبتلع كرونوس أطفاله.

ُيفتتح األنيماشن بطائر
تويتر األزرق مزقزقًا على نافذة
ستروماي الطفل
ومـنـتــديــات ال ـح ــوار وي ـبــدي رأي ــه في
ك ــل امل ــواض ـي ــع :ال ـس ـبــاغ ـي ـتــي ،رقـصــة
ال ـف ــال ــس ،الـ ـسـ ـي ــارات ،ن ـتــائــج سـبــاق
الـخـيــول ،حجم مـضــارب الكريكيت...
قبل أن ينزلق نحو االنهيار العصبي
بسبب اإلفــراط وتوتر الذاكرة .يقول:
«بلغت تلك النقطة التي أشعر فيها
قد ُ
أنني ّ
مت أطروحة دكتوراه من 800
صـفـحــة ،حــن أك ـتــب «غ ـنــاء شــارلــوت

اليوم كان دون املستوى في النوفيل
سـ ـ ـت ـ ــار» ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــق145 ،
أل ــف م ـتــابــع ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـه ـل ـلــون ب ــأن ـن ــي رائ ـ ــع!
العجرفة والرضى عن الــذات دفعاني
إلــى اإلدم ــان» .بيرنبوم ّ
تكيف مثلنا
مــع عــالــم اله ــث ال تـتـجــاوز الـعـبــارات
املكتوبة فيه الـ 140حرفًا على تويتر،
ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ت ـ ـ ـ ــدارك انـ ـهـ ـي ــاره
الداخلي حني شرع في قراءة «البحث
عن الزمن املفقود» ملارسيل بروست.
«كتب بروست نصه على مهل شديد،
ن ــص ط ــوي ــل وال ي ـنـتـهــي ،ل ــم أحـتـمــل
ذلــك ،انهرت مع بــروســت ،بني ذراعــي
بــروســت» .وربـمــا انـهــار أنــدريــه جيد
هــو اآلخ ــر بـعــد ق ــراءة  4300صفحة،

وق ــد ق ــال مـ ـ ّـرة ع ــن ب ـطــل رواي ـ ــة «آالم
ف ــرت ــر» ل ـغ ــوت ــه «ان ـت ـه ـي ــت م ــن إعـ ــادة
ق ــراءة فــرتــر مــع بعض السخط ،كنت
ً
قــد نسيت أنــه يأخذ وقتًا طــويــا كي
يموت!».
«أشـعــر بــالـبــرد ،فلنعد» يـتــراجـ ُـع من
ي ـ ــرى ن ـف ـســه فـ ـج ــأة ع ــال ـق ــا ف ــي ال ـف ــخ،
ُمـجـ ّـمـدًا فــي وضــع مستحيل وهزلي،
ف ــي ح ــن ي ـف ـقــد م ــن ي ـس ـقــط ف ــي ه ـ ّـوة
االفـ ـت ــراض ح ـ ّـس ــه بــالـقـيـمــة وبــال ـكــاد
يرتعب مــن ال ـجــذام غير املــرئــي الــذي
ينخر مساحات كاملة من شخصيته،
وهــذا عائد ملا يصفه كليمان روسي
ب ـ ـ «اإلح ـ ـسـ ــاس ب ــال ــوج ــود الـسـطـحــي
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـل ــواق ــع ،اإلح ـ ـسـ ــاس ب ــأن
العالم أو األنــا غير موجودين بشكل
ف ـع ـل ــي ،أو أن ـه ـم ــا ال ي ـن ـت ـم ـي ــان إل ــى
ال ـن ـمــط م ــن ال ــوج ــود ن ـف ـس ــه» .ل ــذل ــك،
أوردت الصني وسيلة للعالج من هذا
«التنويم» باالنخراط في معسكرات
ت ــدري ــب ق ــاس ـي ــة ،ح ـيــث ي ـق ــوم جـنــود
سابقون بمراقبة املدمنني مــن خالل
ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأهـ ـي ــل ي ـخ ـض ـعــون
خاللها لفحوص نفسية وتــدريـبــات
بــدنـيــة مـكـثـفــة ل ـف ـتــرات ق ــد تـصــل إلــى
س ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ،ل ـك ــن أي عـ ـ ــاج مل ــرض
الحب؟ «عندما يصبح الــدواء ً
داء ،ما
الذي يعود ُيشفي»؟
«أحـ ـ ـب ـ ــك» ب ـم ـج ــرد أن تـ ـق ــال تـصـبــح
حـقـيـقــة إل ــى ح ــن .ال يــؤمــن الـعــاشــق
بالتأويل ،يعتبر كل كلمة عالمة على
ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال ش ــيء مـ ـت ـ ٌ
ـروك لــإيـحــاء
أو ال ـت ـن ـج ـيــم .م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ال ـعــاشــق
«الــرقـمــي» ال يحصل إال على أجوبة
غ ــامـ ـض ــة وعـ ــائ ـ ـمـ ــة .يـ ـط ــول ال ـغ ـي ــاب
ويلزمه تحمله ،فيتالعب بــه ُمنتجًا
ال ـل ـغــة ال ـت ــي ت ـب ــدأ مـهـمـتـهــا الـطــويـلــة
كشيء مضطرب ودون جدوى ،ثرثرة
ومــراوغــة وتـمـ ّـرغ فــي الــوحــل مــن أجل
حفنة هواء قادمة« .أريد رؤيتك فقط/
عـنــد غ ــروب الـشـمــس /بـكــل بساطة/
تغرب الشمس/
أريــد أن أراك عندما
ّ
ال شيء أكثر من ذلك» غنت كاسندرا
ّ
ويلسون االنتظار الذي يولد الشكوك
وال ـت ــوب ـي ــخ وال ــرغـ ـب ــات .وفـ ــي لـحـظــة
ُ
مـجـهــولــة تـفـتــح أب ـ ــواب ال ـن ـجــاة أم ــام
العاشق ،فينهض مثل نائمة الغابة
املـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــورة ويـ ـ ــرغـ ـ ــب فـ ـ ــي ال ـض ـح ــك
والبكاء في آن ،ألن أمله «يرافقه خلسة
ش ــيء آخ ــر يـقـتــرب م ــن الـنـكـتــة ،لكنه
ل ـي ــس ن ـك ـت ــة ،شـ ــيء ي ـث ـيــر ال ـه ـلــوســة،
ً
يشبه قليال إيماء منديل الساحر بعد
أداء خدعة».

