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الموسيقى في االتحاد السوفياتي
بشير صفير
املــوسـيـقــى فــي االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي،
مـ ــوضـ ــوع ك ـب ـي ــر ج ـ ـدًا واإلح ـ ــاط ـ ــة بــه
غـيــر ممكنة إال اخ ـت ـصــارًا .فالنشاط
املــوس ـي ـقــي ف ــي روسـ ـي ــا ،واس ـت ـط ــرادًا
فــي دول املنظومة االشـتــراكـيــة ،اتسم
بــال ـغ ـنــى ع ـلــى ج ـم ـيــع األص ـ ـعـ ــدة ،في
ّ
املمتدة بني الثورة البولشفية
الفترة
وانهيار االتحاد السوفياتي.
بداية ،يجب اإلشارة إلى أن املوسيقى
الـ ــروس ـ ـيـ ــة (وشـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي ب ــاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــات) ب ــأن ـم ــاط ـه ــا امل ـخ ـت ـل ـفــة
(املــوسـيـقــى الـشـعـبـيــة والـفــولـكـلــوريــة
واملـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة ب ـش ـكــل
أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي) ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ م ـ ـ ــع االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ول ــم ت ـن ـتــهِ م ــع ان ـه ـيــاره.
لـكــن أهـمـيــة الحقبة السوفياتية هي
أنـ ـه ــا ح ـض ـنــت ال ـت ــرك ــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة
وال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي سـبـقــت الـ ـث ــورة ،ثم
ّقدمت تجربتها الخاصة ،لتترك إرثًا
ضخمًا بـعــد أفــولـهــا ،س ـيــدوم تأثيره
ع ـل ــى ال ـب ـش ــري ــة إل ـ ــى األبـ ـ ـ ــد .حـصـلــت
بـعــض األخ ـط ــاء املـنـهـجـيــة (ف ــي فـتــرة
ح ـكــم س ـتــالــن) م ـثــل الـتـضـيـيــق على
اتجاهات إبداعية ،بحجة أنها «غير
ذائ ـقــة الـشـ ُعــب» ،لـكــن هــذا
مــائـمــة مــع ً
ثــانــوي نـسـبــة إل ــى مــا أن ـجــز عـلــى كل
األصعدة.
الشعب الروسي يحب املوسيقى .هي
ج ــزء م ــن ح ـيــاتــه ،س ـمــاعــا وم ـمــارســة
(تأليفًا و /أو عزفًا) .في القرن التاسع
ع ـشــر ظ ـه ــرت شـخـصـيــات ك ـب ـيــرة في
م ـجــال املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ،مثل
تشايكوفسكي وغلينكا وسكريابني
وأن ـ ـطـ ــون روب ـن ـش ـت ــاي ــن وري ـم ـس ـكــي-
كـ ـ ـ ــورسـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــوف وم ـ ـ ّ
ـوس ـ ــورغ ـ ـس ـ ـك ـ ــي
وب ـ ــورودي ـ ــن وب ــاالك ـي ــري ــف (األسـ ـم ــاء
األربـ ـ ـع ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ش ـك ـل ــت مـ ــا عـ ـ ِـرف
بـ ــ«عـ ـصـ ـب ــة الـ ـخـ ـمـ ـس ــة» إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ْ
م ــؤل ــف م ـغ ـمــور اس ـم ــه سـ ـي ـ ّـزار كـ ــوي)
وغـ ـي ــره ــم .ب ـع ــد الـ ـ ـث ـ ــورة ،وملـ ـ ــا كــانــت
ّ
وأهمية تأثيرها اإليجابي في
الفنون
النفس البشرية في صلب اهتمامات
الشيوعية ،كان من البديهي أن يولي
الـنـظــام الـجــديــد اهـتـمــامــا استثنائيًا
بــاملــوس ـي ـقــى ،خ ـ ّ
ـاص ــة أن أب ــا ال ـث ــورة،
ّ
ّ
لينني ،كــان من عشاقها وكــان يتمتع
بـثـقــافــة واس ـع ــة ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،في
مجالي املوسيقى الشعبية الروسية
وال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة (ال ــروسـ ـي ــة
واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،وبـ ــاألخـ ــص
ت ـش ــاي ـك ــوف ـس ـك ــي وم ـ ّ
ـوس ــورغـ ـسـ ـك ــي
وشوبرت وبيتهوفن) .ستالني أيضًا
كــان يهوى املوسيقى ،على الرغم من
بـعــض األخ ـط ــاء ال ـتــي مــارسـهــا تجاه
صناعتها ورمــوزهــا فــي فترة حكمه.
إذًا ،بعدما كانت املوسيقى حكرًا على
الـبــورجــوازيــة فــي روسـيــا القيصرية،
دعـ ـ ــا ل ـي ـن ــن إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم ت ــدم ـي ــره ــا أو
مـعــاداتـهــا (ك ـ ّ
ـرد فعل ث ــوري تــافــه) بل
إلــى «االس ـت ـيــاء» عليها واالسـتـفــادة
مـنـهــا وتعميمها عـلــى الـشـعــب الــذي
ّ
طــال ـبــه ق ــائ ــده ب ــأن يـتـحــلــى بــاملـعــرفــة
الثقافية الشاملة ،من الفنون والعلوم،
إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة.
ه ـ ـكـ ــذا ُوض ـ ـ َـع ـ ــت املـ ـن ــاه ــج الـ ـج ــدي ــدة
وانـتـشــرت معاهد التعليم فــي أنحاء
ال ـبــاد وب ــات فــي كــل بـيــت روس ــي آلــة
مــوسـيـقـيــة (ب ـيــانــو بـشـكــل خ ــاص) أو
أكـثــر .ال ـصــاالت املوسيقية واملـســارح
والنوادي نشأت بعشرات اآلالف (أكثر
مــن مـئــة أل ــف) .األم ـس ـيــات املوسيقية
(واألوبرالية وعــروض الباليه) لكبار
الرموز العاملية (الروسية أو الزائرة)
ال تحصى وبمتناول الجميع مقابل
ح ـف ـن ــة مـ ــن ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــات .ح ـق ـق ــت ه ــذه
ال ـس ـيــاســة ثــاثــة إنـ ـج ــازات أســاس ـيــة:
ً
أوال ،م ــؤلـ ـف ــون ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا ري ـ ـبـ ــرتـ ــوارًا
ضخمًا ِّ
وقيمًا للبشرية جمعاء ،ثانيًا،

موسيقيون محترفون (أوركـسـتــرات
وق ــادة أوركـسـتــرا وعــازفــون منفردون
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــوقـ ــات والـ ـف ــرق
امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة) ب ـع ـش ــرات
اآلالف ،مــن بينهم مـئــات مــن األسـمــاء
املــرمــوقــة وع ـش ــرات األس ـم ــاء الـفــائـقــة
املــوهـبــة وبـضــع أســاطـيــر ،وذل ــك على
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـعـ ــاملـ ــي وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ال
ال ـ ّس ــوف ـي ــات ــي وحـ ـس ــب .ث ــال ـث ــا ،شـعــب
مثقف موسيقيًا ّ
وذواقة بجميع فئاته
(الجمهور الذي نراه في أمسية عازف
ّ
املصورة
البيانو فالديمير هوروفيتز
في موسكو عام  1986لم يشهد مثله
تاريخ املوسيقى الكالسيكية ،بشغفه
الـ ـب ــادي م ــن حــرك ـتــه االن ــدف ــاع ـي ــة فــي
اللقطات املــأخــوذة عند بــاب املـســرح،
وبصدقه البادي في عيونه ،وبثقافته
ال ـب ــادي ــة م ــن ت ـفــاع ـلــه م ــع هــوروف ـي ـتــز
وبرنامج األمسية).
ل ـنــاح ـيــة امل ــؤلـ ـف ــن ،ال ــرق ــم واحـ ـ ــد هــو
ديـمـتــري شوستاكوفيتش ،العبقري
ً
ب ـك ــل ت ـ ـجـ ـ ّـرد ،ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم أع ـ ـمـ ــاال مــن
ك ـ ــل ال ـ ـف ـ ـئـ ــات وم ـ ــن أنـ ـ ـم ـ ــاط م ـخ ـت ـل ـفــة
(وصلت إلــى الـجــاز) ،وأبــرزهــا أعماله
السمفونية (ذات تـ ّ
ـوجــه الــوطـنــي في
الشكل وأحـيــانــا فــي املـضـمــون أيضًا،
بـمـعـنــى مـنــاسـبــة الـتــألـيــف أو عـنــوان
الـعـمــل أو الـنـصــوص املـغـنــاة فـيــه في
ح ــال وج ــوده ــا) لــم تستطع الــواليــات
ّ
املـتـحــدة األمـيــركـيــة تهميشها فــي عز
الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة ،وذل ـ ــك ب ـض ـغــط مــن
ق ــادة أوركـسـتــرا مقيمني فيها .يشير
أع ـ ــداء االتـ ـح ــاد ال ـس ــو ّف ـي ــات ــي ،بـنـحــو
مـ ـقـ ـص ــود ،إل ـ ــى ال ـت ـش ــن ــج ال ـ ــذي طـبــع
ع ــاق ــة شــوس ـتــاكــوف ـي ـتــش بــالـسـلـطــة
(س ـت ــال ــن تـ ـح ــديـ ـدًا) ،غ ــاف ـل ــن ق ـنــاعــة
ً
امل ــؤل ــف الـكـبـيــر بــاالش ـتــراك ـيــة ،فـضــا
عن أن العالقة الشائكة بالسلطة هي
ّ
صفة ضرورية يجب أن يتمتع بها أي
فنان حقيقي .ولو كان الرجل منزعجًا
إلــى الـحــد الــذي ُيحكى بمبالغة عنه،
لكان بمقدوره مغادرة بلده ،كما فعل
رخمانينوف وسترافينسكي ،وكذلك
بروكوفييف (ال ــذي عــاد الحـقــا وبقي
حتى وفاته في اليوم ذاتــه الــذي رحل
فيه ستالني) .هذا الرجل ،رغم عظمته
وش ـهــرتــه الـكـبـيــرة وض ـ ــرورة وج ــوده

أهمية الحقبة
السوفياتية أنها
حضنت التركة
الكالسيكية
قدمت
والشعبية ثم ّ
تجربتها الخاصة
ّ
ف ــي ب ـلــد ش ــك ـل ــت ال ـف ـن ــون مـ ـح ــورًا فــي
سياسة نظامه وفي اهتمامات شعبه،
تـطـ ّـوع فــي فــوج اإلطـفــاء أثـنــاء حصار
ً
لينينغراد ،مستبدال ريشته الثمينة
ّ
بـ ـخ ــرط ـ َ
ـوم امل ـ ـيـ ــاه ل ـ ــرد الـ ـح ــرائ ــق عــن
شعبه .عقلية كهذه لدى فنان بحجمه
ال نجدها خارج االتحاد السوفياتي،
وهذه ليست صدفة.
االسـ ـ ــم ال ـث ــان ــي ال ـك ـب ـيــر ه ــو سـيــرغــي
ّ
ب ــروك ــوفـ ـيـ ـي ــف ال ـ ـ ــذي شـ ــكـ ــل ث ـنــائ ـيــا
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا م ــع ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـكـبـيــر
آي ــزن ـش ـت ــاي ــن فـ ــي ص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـمــا
ومـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــا ،بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ــى
أع ـم ــال ك ـب ـيــرة م ــن مــوسـيـقــى الـبــالـيــه
وال ـس ـم ـف ــون ـي ــات وال ـك ــون ـش ــرت ــوه ــات
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون ـ ـ ــات ـ ـ ــات وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك األعـ ـ ـم ـ ــال

األوبرالية .املؤلف الثالث في الثالثية
ّ
التي شكلت مجد السوفيات لناحية
ال ـت ــأل ـي ــف امل ــوس ـي ـق ــي ه ــو م ــن خ ــارج
روسيا ،إنه األرمني آرام ختشادوريان
الذي كان من أبرز من كتبوا موسيقى
ال ـب ــال ـي ــه (ع ـ ـمـ ــان شـ ـهـ ـي ــران ب ـع ـن ــوان
«غ ــاي ــان ـي ــه» و«سـ ـب ــارت ــاك ــوس») منذ
تشايكوفسكي ،باإلضافة إلــى أعمال
أخــرى ذات أهمية ثانوية نسبيًا .من
األسـ ـم ــاء امل ـهـ ّـمــة ن ــذك ــر أي ـض ــا ألـفــريــد
شنيتكه ،وهو من أصول أملانية ،وبرز
اسمه في املراحل األخيرة من االتحاد
السوفياتي ،وانتشرت شهرته بنحو
واسع في الغرب بعد سقوط املنظومة
االش ـتــراك ـيــة .كــذلــك ال بــد مــن اإلش ــارة
إلــى نيقوالي مياسكوفسكي ،املؤلف
البولوني األصل واألعتق بني زمالئه،
ل ـك ــن ال ـ ــذي ل ــم ت ـع ــرف أع ـم ــال ــه ش ـهــرة
كبيرة ،باستثناء كونشرتو للكمان،
ً
رغ ــم غ ــزارات ــه اإلنـتــاجـيــة (تـ ــرك ،مـثــا،
 27سمفونيةّ ،
سجلها كلها يفغيني
س ـف ـي ـتــانــوف ،ال ـقــائــد ال ــروس ــي ال ــذي
ل ــم ي ـخ ــدم أحـ ــد امل ــوس ـي ـق ــى ال ــروس ـي ــة
بقدر مــا فـعــل) .أمــا االســم األب ــرز الــذي
ما زال ّ
حيًا وشــاهـدًا على زمــن غليان
الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة فـهــو
روديـ ــون تـ ِـشـ ْـدريــن ( )1932ال ــذي كــان
غــزيــر اإلن ـت ــاج أي ـض ــا ،ل ـكــن موسيقى
باليه «كارمن» (وهي مبنية على جمل
لـحـنـيــة مــن أوبـ ــرا «ك ــارم ــن» الـشـهـيــرة
للفرنسي جورج بيزيه) تبقى تحفته
األبــرز ،إذ وضعها خصيصًا لزوجته
الـبــالـيــريـنــا األسـ ـط ــورة الــراح ـلــة مــايــا
ّ
ب ـل ـي ـس ـي ـت ـس ـكــايــا .الـ ـنـ ـس ــاء كـ ـ ــان ل ـهــن
دور ك ـب ـيــر ف ــي ال ـتــأل ـيــف ف ــي روس ـيــا
ُ ّ
الـســوفـيــاتـيــة ،ال بــل ك ــن أكـثــر طليعية
ف ــي ال ــرؤي ــة املــوس ـي ـق ـيــة م ــن ال ــرج ــال.
ال ـ ــرم ـ ــز األش ـ ـه ـ ــر عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق هــو
ال ــروسـ ـي ــة ال ـت ـت ــاري ــة األص ـ ــل صــوفـيــا
غوبايدولينا ( ،)1931تليها الراحلة
غ ــال ـي ـن ــا أوسـ ـتـ ـف ــولـ ـسـ ـك ــاي ــا ،ت ـل ـم ـيــذة
ً
شــوسـتــاكــوفـيـتــش ال ــذي ك ــان مــذهــوال
ب ـم ــوه ـب ـت ـه ــا الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .ي ـ ـضـ ــاف إل ــى
ه ــؤالء اسـمــان كـبـيــران ،هـجــرا روسيا
ّ
ال ـســوف ـيــات ـيــة ل ـكــن أع ـمــال ـه ـمــا شــكـلــت
مـ ـح ــور ري ـ ـبـ ــرتـ ــوارات األوركـ ـسـ ـت ــرات
وال ـ ـ ـعـ ـ ــازفـ ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــات .إنـ ـهـ ـم ــا
رخ ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــوف وسـ ـت ــرافـ ـيـ ـنـ ـسـ ـك ــي،
الــرجــان الـلــذان صنعا مجدًا لروسيا
قبل الثورة ثم خارج حدودها بعد عام
َ
 ،1917وباتجاهني َّ
متباعدين.
فنيني
ّ
األول ،ش ــك ــل ال ـب ـي ــان ــو أسـ ـ ــاس عـمـلــه
«الكالسيكي» نسبيًا ،والثاني شكلت
األوركسترا «آلته» األساسية إلحداث
ثورة في املوسيقى ،انعكست بدورها
على فن الباليه.
ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــاملــوس ـي ـق ـيــن ،األم ــر
م ـخ ـت ـلــف ك ـل ـي ــا ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــدد ،أم ــا
ً
املستوى فلم يشهد العالم مثيال له في
تاريخه الحديث (نهاية القرن التاسع
ّ
عشر لغاية اليوم) ،إل في أملانيا فقط.
إذا هـ ّـم ـش ـنــا املــوس ـي ـق ـيــن املـكـتـمـلــن
وفـئــة املـحـتــرفــن ،واكتفينا باملواهب
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة واألس ـ ــاط ـ ـي ـ ــر (وحـ ـص ــرن ــا
اإلض ـ ـ ــاءة ب ــأرب ـع ــة ع ـن ــاوي ــن ف ـقــط هي
ّ
البيانو والكمان والتشيلو ،باإلضافة
إلــى األورك ـس ـتــرا) ،يبقى الـعــدد كبيرًا
وغير قابل للتناول هنا .لذا ،سنكتفي
باألساطير وببعض األسماء الكبيرة.
الـ ـبـ ـي ــان ــو :أن تـ ـب ــرز فـ ــي ب ـل ــد ف ـي ــه 50
شخصًا يتقنون العزف على البيانو
شيء ،وإن بلغت شهرة فائقة في هذا
املـجــال فــي االتـحــاد السوفياتي شيء
آخر كليًا ،إذ عليك أن تتخطى عشرات
اآلالف م ــن الـ ـه ــواة امل ـك ـت ـم ـلــن ،وآالف
املـحـتــرفــن وع ـش ــرات ال ـخ ــارق ــن ،وكــل
ذلــك ينطبق على الرجال كما النساء.
ً
سنضع سـفـيــاتــوســاف ريـخـتــر أوال،
ثم بعده إميل غيللز الــذي كان يعزف
ل ـل ـط ـيــاريــن ال ـ ـ ــروس ق ـب ـيــل ان ـطــاق ـهــم
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وأث ـن ــاءه لـقـصــف ال ـغ ــازي ال ـن ــازي (لــم
تكن أعماله تتمتع بقيمة ثــوريــة ،بل
برقي فني ومن تأليف «خائن» الثورة،
رخ ـم ــان ـي ـن ــوف!) .ب ـعــده ـمــا ،هــايـنــرش
ن ـ ــوي ـ ـه ـ ــاوز ،ص ــام ــوئـ ـي ــل ف ــايـ ـنـ ـب ــرغ،
ف ــادي ـم ـي ــر س ــوف ــرون ـي ـت ـس ـك ــي ،الزار
ُبــرمــان (صــاحــب األنــامــل ال ـفــوالذيــة)،
يفغيني ســوكــولــوف (ال ـع ـمــاق الــذي
ال يـ ـتـ ـع ــب) ،ف ــادي ـم ـي ــر أش ـك ـي ـن ــازي،
م ـي ـخ ــائ ـي ــل رودي ،لـ ـي ــف أوب ـ ــوري ـ ــن
(الـحــائــزة الـجــائــزة األول ــى فــي ال ــدورة
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ــ«مـ ـس ــابـ ـق ــة ش ـ ــوب ـ ــان» ع ــام
 ،)1927نيقوالي ديميدنكو ،ميخائيل
ب ـل ـت ـن ـيــف ...ث ــم م ــن ال ـج ـيــل الـ ــذي نشأ
في االتـحــاد السوفياتي ويحمل راية
البيانو الروسي اليوم نذكر بوريس
بيريزوفسكي ،نيقوالي لوغانسكي،
أركادي فولودوس و«الطفل املعجزة»،
ل ـك ــن ن ــاك ــر ال ـج ـم ـيــل وال ـس ـي ــئ ال ــذك ــر
والـيـهــودي املــذعــور الســامـ ّـيــا يفغيني
ك ـي ـســن (ي ـح ـم ــل الـ ـي ــوم الـجـنـسـ ّـيـتــن
البريطانية واإلســرائـيـلـيــة وال ّ
يفوت
فــرصــة لشتم الشيوعية والــدفــاع عن
إســرائـيــل) ،وغيرهم كثيرون .لناحية
«الـ ـجـ ـن ــس الـ ـلـ ـطـ ـي ــف» ،الـ ـ ـ ــذي ن ــاف ــس
الرجال ّ
بجدية في مجال العزف على
َ
البيانو ،نذكر ،بالتساوي ،الكبيرتني
مــاريــا يــوديـنــا (حبيبة قلب ستالني)
ّ
ّ
وتاتيانا نيقوالييفا ،ثم املعلمة بيل
داف ـيــدوف ـي ـتــش (ه ــاج ــرت إل ــى أمـيــركــا
عام  1978حيث خفت نشاطها الفني)
والـ ـج ــورجـ ـي ــة إلـ ـي ــزاب ــت ل ـيــون ـس ـكــايــا
(هاجرت عام  1978أيضًا إلى النمسا)،
ّ
وغـيــرهــن ...أمــا االســم الــروســي األبــرز
مـمــن ملـعــوا خ ــارج ال ـح ــدود ،فـهــو ـ ـ من
دون م ـنــازع ـ ـ فــاديـمـيــر هــوروفـيـتــس
الــذي تــرك بـلــده منتصف عشرينيات
الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي ول ـ ـ ــم يـ ـع ــد إل ـ ـيـ ــه إال
بـعــد سـتــة ع ـقــود ،حـيــث ق ـ ّـدم أمسيته
الشهيرة عام  86في موسكو (كان في
الـ 83من عمره!) كما أشرنا أعاله.
اآللـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـ ـ ــرع ع ـل ـي ـهــا
الـســوفـيــات هــي ال ـك ـمــان .ه ـنــا ،يمكن،
م ــع ب ـع ــض اإلج ـ ـحـ ــاف ب ـح ــق آخ ــري ــن،

االكتفاء بـ«فنان الشعب» ،األسطورة
ديفيد ْ
أويستراخ ،ثم العمالق ليونيد
ك ـ ــوغ ـ ــان (وتـ ـلـ ـمـ ـي ــذت ــه ذات ال ـش ـه ــرة
الــواس ـعــة ال ـيــوم فـيـكـتــوريــا مــولــوفــا).
ّ
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـت ـش ـيــلــو ،فغطى
مستيسالف روسـتــروبــوفـيـتــش على
كل من أتقن العزف على هذه اآللة في
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي وحـتــى خــارجــه.
بـ ـق ــي األوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرات ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة
وقــادتـهــا .إن أردن ــا الـتـ ُـوســع ،األسـمــاء
ك ـث ـي ــرة وكـ ـبـ ـي ــرة ،وإن ف ـ ـ ـ ِـرض عـلـيـنــا
االختصار ،كما هي الحال هنا ،فرأس
الحربة ،النسر السوفياتي الذي أرعب
زمـ ـ ــاءه ف ــي «أوركـ ـسـ ـت ــرا لـيـنـيـنـغــراد
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـهـ ــارمـ ــون ـ ـيـ ــة» (سـ ـنـ ـكـ ـتـ ـف ــي ب ـهــا
لـنــاحـيــة األوركـ ـسـ ـت ــرات) لـنـصــف قــرن
كــامــل (بــن  1938و ،)1988الشيوعي
األرسـتـقــراطــي يفغيني مرافينسكي.
م ــع ذل ـ ــك ،ال ي ـم ـكــن ت ـه ـم ـيــش الـعـمـيــد
ال ـ ـحـ ــي غـ ـيـ ـن ــادي روج ــدس ـت ـف ـن ـس ـك ــي
( )1931ورأس حربة املدرسة الروسية
ال ـ ـيـ ــوم ف ــالـ ـي ــري غ ــرغ ـي ـي ــف (.)1953
أخ ـي ـرًا ،واس ـت ـط ــرادًا عــن الـف ـئــات التي
اخترناها للكالم عنها ،ثمة ضــرورة
قصوى لذكر رباعي الوتريات األشهر
فــي االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي وه ــو األق ــدم
عــاملـيــا ال ـيــوم ،أي «ربــاعــي بــوروديــن»
الــذي ّ
سجل ريبرتوارًا ضخمًا ّ
وقيمًا،
على رأس ــه األع ـمــال الـ ــ 15الـتــي كتبها
شوستاكوفيتش في هذه الفئة.
أما خارج إطار املوسيقي الكالسيكية،
فقد عرف االتحاد السوفياتي تجارب
َ
مـ ـت ــواضـ ـع ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــالـ ــي «ال ـ ـج ـ ــاز»
(م ـ ـ ــع ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه م ـ ـحـ ــدد نـ ـح ــو الـ ــ«بـ ـي ــغ
ب ــان ــد» وال ـس ــوي ـن ــغ والـ ـج ــاز مــانــوش
أو ال ـغ ـجــري) وال ـ ــروك (ف ــي الـسـنــوات
األخ ـيــرة قـ َـبـيــل االن ـه ـيــار) ...بــاإلضــافــة
ط ـب ـعــا إلـ ــى املــوس ـي ـقــى ال ـفــول ـك ـلــوريــة
وال ـش ـع ـب ـيــة الـ ـت ــي اح ـت ــرم ــت ال ـق ـي ــادة
امل ــرك ــزي ــة خ ـصــوص ـي ـت ـهــا فـ ــي ب ـل ــدان
األطـ ـ ــراف ودع ـم ـت ـهــا ،أم ــا ف ــي روس ـيــا
فقد حملت لــواء هــا الـفــرق املوسيقية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،عـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا «كـ ـ ــورس
الجيش األحـمــر» الــذي ال يــزال بكامل
أناقته متربعًا على عرش الشهرة في
فئته عامليًا.
هــذه الجردة صنعها الشعب للشعب
ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي .ع ـن ــدن ــا
هـ ــي ل ـح ـف ـنــة مـ ــن ال ـن ـخ ـب ــة واألثـ ــريـ ــاء
(كأكسسوار إجباري أحيانًا) ...الشعب
ّ
يتحمل جزءًا
له القمامة الفنية ،وهو
من املسؤولية في ذلك .فما العمل؟

