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ثقافة وناس

ثقافة وناس

موسيقى

مشروع مميز بالصوت والصورة كل (سوناتات) بيتهوفــن على ...يوتيوب
بشير صفير
إنها سنة بيتهوفن .فهو مولود عام
 1770وال ـعــالــم يستعيد ذك ــرى ربــع
ألفية على والدته .اإلصدارات باملئات
وكذلك إع ــادات اإلص ــدار (تسجيالت
ّ
قديمة ُيعاد طبعها بحلة جديدة مع
معالجة للصوت في حاالت ّ
معينة)،
املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـك ـب ـي ــرة وال ـص ـغ ـي ــرة
كـ ّـرم ـتــه ،أو كــانــت سـتـكـ ّـرمــه وألـ ِـغـ َـيــت
لألسباب الصحية العاملية املعروفة.
املــوس ـي ـق ـيــون ،ال ـع ـمــال ـقــة وال ـن ـج ــوم،
املـ ـشـ ـه ــورون وامل ـ ـغ ـ ـمـ ــورون ،األفـ ـ ــراد
واملـجـمــوعــات واألورك ـس ـتــرات ،كلهم
فتحوا أرشيف ّ
املدونات الكالسيكية
ً
وتوجهوا مباشرة إلى حرف «الباء»،
وتحديدًا إلى «الباء األملاني الثاني»
(ب ـعــد ب ــاخ وق ـبــل ب ــرام ــز /بالترتيب
الزمني وكذلك األبـجــدي) ،ومنه إلى
الفئة التي تعنيهم (وهنا الخيارات
ّ
ك ــل ـه ــا م ـت ــاح ــة ودس ـ ـمـ ــة) وب ـع ــد ذل ــك
إل ــى اسـتــوديــوهــات التسجيل و/أو
إل ــى قــاعــات الـحـفــات لـيـشــاركــوا في
االحـتـفــال الـتـكــريـمــي .اإلحــاطــة بهذا
ّ
البيتهوفيني ،ولو العابرة،
النشاط
غـيــر مـمـكـنــة وغ ـيــر مـطـلــوبــة أســاســا
هنا أو في العموم.
بالتالي ،ال بـ ّـد مــن اختيار املشاريع
ً
ّ
املميزة شكال أو مضمونًا أو االثنني
م ـع ــا ،ل ــإض ــاءة عـلـيـهــا خ ــال ال ـعــام
ال ـح ــاف ــل فـ ــوق ال ـ ـعـ ــادة ،رغـ ــم الـحـجــز
والـحـظــر وال ـخــوف وال ـح ــداد .قريبًا،
ننتظر «مــولــودًا» من العيار الثقيل،
تم تأخير والدتــه أربــع مـ ّـرات تفاديًا
ّ
لــ«حــرقــه» فــي ظــل القيود املفروضة
على حركة الترويج .لكنه في النهاية
سـيــرى ال ـنــور (املــوعــد غـيــر النهائي
فـ ــي  12حـ ـ ــزيـ ـ ــران /ي ــون ـي ــو امل ـق ـب ــل)
وستكون لنا معه وقفة ّ
موسعة .لكن
اليوم ،نتناول مشروعًا مميزًا يحمل
تــوقـيــع عــازفــة الـبـيــانــو السوفياتية
املــولــد ،األوكــرانـيــة األص ــل ،فالنتينا
لـيـسـيـتـســا ،ال ـتــي تـعـيــش ال ـي ــوم بني
روسـيــا وإيطاليا ،علمًا أنها تحمل
الجنسية األميركية أيـضــا .مشروع
ليسيتسا هــو فــي جملة واح ــدة :كل
ســونــاتــات بيتهوفن عـلــى يــوتـيــوب
(بالصوت والصورة) .منذ أن اقتحم
عمالق البيانو العتيق ،أرتور شنابل
( 1882ـ ـ ـ  )1951ه ــذه ال ـتــرســانــة من
الـســونــاتــات (عــددهــا  )32وق ـ ّـدم أول
تسجيل كامل لها في التاريخ (وهو
كــان وال يــزال مرجعًا لجميع عازفي
البيانو في العالم) في النصف األول
مــن ثالثينيات ال ـقــرن املــاضــي ،ســار
عـلــى م ـنــوالــه ،م ـ ّـرة أو أك ـث ــر ،الـعــديــد
مـ ــن رم ـ ـ ــوز الـ ـبـ ـي ــان ــو ال ـك ــاس ـي ـك ــي/
الــرومـنـطـيـقــي (ال ـجــرمــان ـيــون بشكل
أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي) ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن
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ستريمينغ
ّ
حط على منصة البث التدفقي األميركية أخيرًا مسلسل فرنسي ـ أميركي
جديد يحمل توقيع أسماء بارزة .ينهل من عالم الجاز المعاصر ،وتدور أحداثه في
باريس حول مالك ناد ّ
يتورط مع مجرمين خطرين بينما يكافح من أجل حماية
ٍ
عمله وفرقته وابنته المراهقة

 The Eddyعلى «نتفليكس»

سحر الجاز في باريس ...لوال الجريمة!

ّ
تعد فالنتينا ليسيتسا اليوم من أبرز الوجوه في جيلها ومهنتها

ج ـيــد جـ ـيـ ـدًا) ،ف ــازي ــل س ــاي (ت ــرك ــي ـ ـ
تسجيل جيد ،وممتاز في جزء منه،
مثل السوناتة رقم  ،21املرعبة معه!)
وق ـس ـط ـن ـطــن ل ـي ـف ـش ـي ـتــز (روسـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ
تسجيل رديء بمعظمه) وجوناثان
بيس (أميركي ـ ـ تسجيل جيد جدًا).
طـبـعــا ،ه ـنــاك الـتـسـجـيــات الجزئية
وهــي باملئات تاريخيًا وبالعشرات

والعقدين األخـيــريــن :فيلهم كامبف
(املـ ـل ــك م ــرت ــن :م ــون ــو وس ـت ـي ــري ــو!)،
ٌ
(مكره في النازية،
فيلهلم باكهاوس
ٌ
ب ـ ـط ـ ــل ،حـ ـت ــى ال ـ ــرم ـ ــق األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،فــي
ب ـي ـت ـهــوفــن) ،أل ـف ــرد ب ــرن ــدل (الـعـمـيــد
املعتزل) ،بول بادورا-سكودا (الثري
ِ
ب ــآالت ــه ـ ـ ـ ـ رحـ ــل أخ ـ ـي ـ ـرًا) ،ف ــري ــدري ــش
ِّ
(مسبع الكارات) ،كالوديو آراو
غولدا

(اآلت ــي مــن «كــوكــب آخ ــر» ـ ـ تشيلي)،
إميل غيللز (سوفياتي ـ ـ يا للخسارة!
تـسـجـيـلــه ل ــم يـكـتـمــل بـسـبــب رحـيـلــه
املفاجئ)… هناك أيضًا التسجيالت
التي طبعت الديسكوغرافيا الخاصة
بهذا العمل ،مثل تلك التي أنجزها
ري ـت ـشــارد غ ــود (أم ـيــركــي) وسيتفن
كــوفــاسـيـفـيـتــش (أم ـيــركــي/كــرواتــي)
وماوريزيو بوليني (إيطالي) ،وتلك
الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت فـ ــي م ـن ــاس ـب ــة ذكـ ــرى
بيتهوفن ،منذ نهاية العام الفائت،
وه ـ ـ ــي أربـ ـ ـع ـ ــة لـ ـغ ــاي ــة اآلن :إيـ ـغ ــور
لـيـفـيــت (روسـ ــي/أملـ ــانـ ــي ـ ـ ـ ـ تسجيل

التسجيل الذي يصلنا عبر
يوتيوب من ليسيتسا
هو ذو جودة عالية في األساس
ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة .ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،كـ ــل ه ــذه
امل ـ ـقـ ــاربـ ــات (ت ـس ـج ـي ــل ال ـس ــون ــات ــات
ُ
ال ـكــام ـلــة) ،ت ـس ـ ِقــط ســونــاتــات ثــاثــا،
غـيــر مــدرجــة فــي ال ـت ـعــداد مــن  1إلــى
 ،32وهي أولى تجارب بيتهوفن في
ً
مثال ّ
سجل اثنتني
هذه الفئة (غيللز

االستوديو والصوت
بواسطة يوتيوب ،أي عمليًا على الهاتف أو
االستماع إلى املوسيقى
ّ
الالبتوب في أحسن األحــوال ،إل إذا كنا مجهزين بتقنيات أفضل
ً
بقليل (مـشــاهــدة يــوتـيــوب عـلــى الـتـلـفــزيــون الــذ ّكــي م ـثــا) ،هــو أمـ ٌـر
ّ
مجحف بحق املوسيقى وصناعها وبحق متلقيها .أمــا فــي حال
املوسيقى الكالسيكية ومعظم تسجيالت الجاز وبعض التجارب
امل ـش ـغــولــة ،ف ـهــي خ ـطــأ فـ ــادح يــرتـكـبــه املـ ــرء ب ـحــق مـتـعـتــه وجــريـمــة
ً
ً
ّ
«بيضاء» بحق املؤلف والعمل .لكن أحيانًا ،تشكل مدخال سهال ً،
لناحية التلقي واالطالع العام كما لناحية الكلفة ،املتدنية جدًا نسبة
ّ
واملعدات املحترمة التي «تترجم» األخيرة إلى
إلى الديسكات األصلية
ُ
َ
صــوت .فالصورة هي لـ ّـب املسألة هنا .عندما نــرى كيف تـعــزف الـ
( Appassionataسوناتة البيانو رقم  23لبيتهوفن) ستذهلنا ،علمًا
أننا «لم نسمعها» .في مرحلة أولى ،هذا ّ
جيد .وهذا هو ،ربما ،سبب
ّ
لجوء فالنتينا ليسيتسا لخيار مماثل .فمشروعها سيقرب الجمهور
من سوناتات بيتهوفن ومن الكالسيك عمومًا ،ما قد ّ
يحمس البعض
على متابعة أمسيات مــن هــذا الـنــوع ،وهــذه أيضًا خطوة مهمة في
الوصول إلى عالقة سليمة ،جميلة ،ممتعة ،ومفيدة مع املوسيقى.

لكن ،ما يجب إضافته في هذا السياق ،هو أن التسجيل الذي يصلنا
عبر يوتيوب من ليسيتسا هو ذو جــودة عالية في األس ــاس ،لكن
ال ــرداءة تكمن فــي الــوسـيــط .فالعازفة الـشـقــراء تستخدم أحــد أقــدم
االستوديوهات وأضخمها في العالم .إنــه الـ«موسفيلم» (موسكو
فـيـلــم) ،ال ــذي تــأســس عــام ( 1920فــي ع ـهــد؟) ُ
وصـنـعــت فـيــه روائــع
السينما ،لكبار املخرجني السوفيات (تاركوفسكي وآيزنشتاين)
وغيرهم .هذا االستوديو يتيح نتيجة محترمة على مستوى الصوت
(أما الصورة فتحصيل حاصل) ،ولهذا ،فإن املشروع يمكن متابعته،
ملن يمكنه االستغناء عن الصورة ،عبر الستريمينغ الذي ـ ـ إن تأمنت
ٌ
املعدات الصوتية التقليدية ،مضاف إليها القطعة الضرورية (في هذه
الحال فقط!) الجديدة ،أي الستريمر ( streamerـ ـ العديد من األسماء
الكبيرة في الصوتيات طرحت نسخها األولــى منه) ـ ـ ِّ
يؤمن نوعية
توازي تمامًا ،علميًا ،األقراص املدمجة… أما الخسارة األخرى ،التي
ال اســم لها وال تعريف ،لــدى االنتقال إلــى هــذا النمط من استهالك
املوسيقى ،فال ولن يكون لها «حل رقمي» ،لحسن حظ (نا) البعض
وسوء حظ البعض اآلخر!

م ـن ـهــا) وه ــي تـحـمــل تــرق ـي ـمــا خ ــارج
الـتـبــويــب األس ــاس ــي ألع ـم ــال املــؤلــف
األمل ــان ــي ،أي ا َّمل ـع ــروف ب ــ«أع ـمــال من
دون رقم مصنف» ( 47 WoOملن ّ
يود
االطالع عليها).
ه ـن ــا نـ ـع ــود إلـ ـ ــى ص ـل ــب املـ ــوضـ ــوع:
فالنتينا ليسيتسا ق ــررت تسجيل
ً
هــذا العمل كــامــا ،شأنها شــأن عدد
ً
مــن زمــائ ـهــا ،لـكــن ب ــدال مــن إص ــداره
عـ ـل ــى أقـ ـ ـ ـ ــراص م ــدمـ ـج ــة وم ـن ـص ــات
الستريمينغ ،ارت ــأت نـشــره مـصــورًا
على يوتيوبّ ،
مجانًا طبعًا .الخطوة
غ ـي ــر م ـس ـت ـغــربــة مـ ــن ف ـن ــان ــة ول ـجــت
إل ــى الـجـمـهــور مــن نــافــذة اإلنـ ًتــرنــت،
ّ
ويــوتـيــوب تـحــديـدًا ،متخطية بذلك
امل ـســار الـتـقـلـيــدي :أمـسـيــات محلية،
مسابقة محلية ثم عاملية ،مشاركات
في مهرجانات متوسطة ،في انتظار
ات ـ ـصـ ــال مـ ــن م ـن ـتــج ونـ ــاشـ ــر ع ــري ــق.
ٌ
اتـ ـص ــال ق ــد ال ي ــأت ــي ف ــي زمـ ــن وف ــرة
املوسيقيني و«تــراجــع الـطـلــب» على
املوسيقى غير االستهالكية.
فــال ـن ـت ـي ـنــا لـيـسـيـتـســا ( )1973ت ـعـ ّـد
ال ـي ــوم م ــن أب ــرز ال ــوج ــوه ً ف ــي جيلها
ومـهـنـتـهــا .أب ــدت مــوهـبــة موسيقية
غير عادية منذ طفولتها ،فالتحقت
ب ــاملـ ـعـ ـه ــد امل ــوسـ ـيـ ـق ــي وحـ ـلـ ـم ــت أن
تـ ـصـ ـب ــح… العـ ـ ـب ـ ــة ش ـ ـطـ ــرنـ ــج! ع ـلــى
مـقــاعــد ال ــدراس ــة املــوسـيـقـيــة ،التقت
بزميل سيصبح شريكها في الحياة،
ّ ٍ
بشقيها العائلي واملهني .إنه ألكسي
كــوزن ـت ـســوف ،عـ ــازف ال ـب ـيــانــو ال ــذي
ّ ً
سيبقى مغمورًا مظلال بهالة زوجته
املوهوبة ،التي تدين له بأخذ البيانو
عـ ـل ــى م ـح ـم ــل الـ ـ ـج ـ ــد .بـ ـع ــد ان ـت ـش ــار
اس ـم ـه ــا فـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي،
وبعد جــوالت ّ
حية وعــدة تسجيالت
عـنــد نــاشــريــن مـتــواضـعــي السمعة،
وص ـلــت إل ــى رأس هـ ــرم ،أي الـنــاشــر
األملاني «دويتشيه غراموفون» ،عبر
مشاركتها فــي تسجيل لسوناتات
الكمان والبيانو للمؤلف األميركي
ت ـش ــارل ــز آيـ ـف ــز ،م ــع ن ـج ـمــة م ـك ـ ّـرس ــة،
هيالري هان (كمان) .وبفعل الوحدة
بــن الناشر املــذكــور و( Deccaاالســم
العريق في هذا املجال أيضًا) ،باتت

يستعيد العالم هذه السنة ذكرى ربع ألفية على والدته

ليسيتسا االسم األول عند األخير في
فئة جيل الشباب من عازفي البيانو،
وت ــوال ــت اإلص ـ ــدارات (الرومنطيقية
بـ ـشـ ـك ــل شـ ـب ــه حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري) :ش ـ ــوب ـ ــان،
ش ــوم ــان ،تـشــايـكــوفـسـكــي (م ـش ــروع
ض ـخــم وف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه ،لتسجيل
كل ما كتبه املؤلف الروسي للبيانو
امل ـن ـفــرد) ،سـكــريــابــن ،رخـمــانـيـنــوف،
ِل ـيـ ْـســت ،والـقـلـيــل م ــن بـيـتـهــوفــن .في
ّ
يرتقي
ال ــواق ــع ،لـيــس ك ــل م ــا قــدم ـتــه ً
إلـ ــى م ـس ـتــوى االمـ ـتـ ـي ــاز ،خ ــاص ــة أن
الــري ـبــرتــوار ال ــذي اخ ـت ــارت املنافسة
فـيــه مـتـخـ ٌـم ب ــإب ــداع ــات (وأع ــاج ـي ــب!)
العمالقة الــراحـلــن وبـعــض األحـيــاء
م ــن خ ـ ــوارق اإلح ـس ــاس والـتـقـنـيــات.
لـكـنـهــا تـبـقــى اس ـم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي عــالــم
الـبـيــانــو ال ـي ــوم ،ال ش ــك ،ومـشــروعـهــا
ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ـسـ ـت ــوج ــب املـ ـت ــابـ ـع ــة مــن
ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـدي ،ح ـت ــى لـ ــو أت ــت
الـنـتـيـجــة مـخـيـبــة جــزئ ـيــا ،والـخـيـبــة
سـبـبـهــا أح ـيــانــا ال ـتــوق ـعــات الـعــالـيــة
التي يتطلع إليها املرء أمام موسيقي
من هذا الطراز.
إذًا ،امل ـشــروع بـحـ ّـد ذات ــه مـمـيــز .غير
مـ ـسـ ـب ــوق .لـ ــه ح ـس ـن ــات ــه وس ـي ـئ ــات ــه.

ض ـخــام ـتــه آت ـي ــة م ــن أن م ـن ـف ــذه هــو
ش ـخــص واح ـ ــد .ف ــامل ـش ــروع املـشــابــه
ال ــذي تكلمنا عـنــه قـبــل أس ـبــوع ،أي
كل باخ مصورًا على يوتيوب ،يعمل
فـيــه ع ـشــرات املــوسـيـقـيــن .أم ــا هنا،
فـلــديـنــا عــازفــة بـيــانــو أم ــام عـشــرات
آالت ال ــرم ــوز املــوس ـي ـق ـيــة امل ـن ـثــورة
ـاه م ـ ــن ال ـس ـط ــور
ـق الم ـ ـن ـ ـتـ ـ ّ ٍ
عـ ـل ــى أفـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة (أي ال ـ ـسـ ــلـ ــم امل ــوس ـي ـق ــي
الـ ـخـ ـم ــاس ــي األس ـ ـ ـطـ ـ ــر ،وف ـ ـ ــي ح ــال ــة
ّ
ال ـب ـي ــان ــو ه ـم ــا س ــلـ ـم ــان ،واح ـ ــد لـكــل
يد) ،خطتها يد إلهٍ ال تعرف الرحمة
ت ـج ــاه م ــن س ـي ـف ـنــي ع ـم ــره وج ـس ــده
لـ ـيـ ـف ــك طـ ــاس ـ ـم ـ ـهـ ــا امل ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــة ب ـع ــد
ال ـس ـي ـطــرة الـتـقـنـيــة عـلـيـهــا (اس ــأل ــوا
أل ـ ـفـ ــرد بـ ـ ــرنـ ـ ـ ُـدل!) .سـ ـب ــق أن ن ـش ــرت
فالنتينا (أو نـ ِـشــر لـهــا) ســونــاتــات
ب ـيــانــو لـبـيـتـهــوفــن (م ــن تـسـجـيــات
حـ ـ ـ ّ ّـيـ ـ ــة) ،لـ ـك ــن م ـ ــع ح ـ ـلـ ــول الـ ـ ـ ـ ـ ــ،2020
صــفــرت ع ـ ّـداده ــا ،وب ــدأت بمهاجمة
هـ ــذا ال ـع ـمــل م ــن ج ــدي ــد ،بــالـتــرتـيــب
ال ــرقـ ـم ــي الـ ـتـ ـص ــاع ــدي (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
بـعــض ال ـحــاالت) ثــم بتنزيلها على
يوتيوب مطلع السنة ،بوتيرة غير
ثــابـتــة سببها أحـيــانــا حـجــم العمل

وصـعــوبـتــه ،وكــذلــك مــا يسبقه ومــا
ً
يـلـيــه .ف ـم ـثــا ،ه ــذا األس ـب ــوع نـشــرت
الـســونــاتــات رقــم  18و 19و ،20على
اعتبار أن األولى متطلبة ومتوسطة
َ
ال ـ ـح ـ ـجـ ــم ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ال ـت ــال ـي ــت ــن
م ــن ال ـح ـجــم الـصـغـيــر (األق ـص ــر بني
ً
شقيقاتها) ،بعدما انقطعت قليال
عن التفاعل ،األرجح بسبب كورونا،
عـ ـلـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي م ــوس ـك ــو
حــال ـيــا وت ـس ـت ـخــدم أح ــد أه ــم وأق ــدم
االستوديوهات في روسيا والعالم
(راجـ ــع ال ـك ــادر فــي الـصـفـحــة) .لـكــن،
بـهــذه الــوت ـيــرة ،ستمأل الـســونــاتــات
ال ـ ــ 32ال ـس ـنــة ب ـكــامــل أش ـه ــره ــا .فها
قد بلغت ثلثي املسافة من املشروع
وال ـ ـس ـ ـنـ ــة انـ ـتـ ـصـ ـف ــت تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وم ــا
ّ
التقدم الطفيف ً في عدد السوناتات
املنشروة ،نسبة إلى الفترة الزمنية،
ـاط م ــن ال ــوق ــت
سـ ــوى ت ــأم ــن احـ ـتـ ـي ـ ٍ
لـ ـلـ ـس ــون ــات ــات األربـ ـ ـ ـ ــع األخ ـ ـي ـ ــرة…
ف ـ ـ ـهـ ـ ــذه وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ض ـم ــن
املشروع ،وتبدأ بالرقم الـ 29املسماة
( Hammerklavierأي ،ب ـب ـســاطــة:
«بـيــانــو»)… وهــذه وحــدهــا مشروع
ضمن املشروع ضمن املشروع!

 Eddyليس باريس التقليدية ،أو الجوهرة التي عهدناها في
نادين كنعان
األعمال السينمائية والتلفزيونية .بل تلك املساحة املحيطة بها،
ف ــي ال ـثــامــن م ــن أي ــار (م ــاي ــو) ال ـحــالــي ،أض ـيــف إل ــى إنـتــاجــات أي الخط الفاصل بني امليسورين والفقراء .جميع الشخصيات
ّ
فرنسي ـ أميركي بعنوان  Theعـبــارة عــن موسيقيي جــاز ال يـمــتــون إلــى األع ـمــال التجارية
«نتفليكس» األصلية مسلسل ّ ّ
 .Eddyثماني حلقات تراوح مدة كل منها بني  53و 70دقيقة ،السائدة بصلة ،لــذا هم مفلسون .في هــذا املسلسل ،محاولة
ّ
تتبع قصة بسيطة ت ــدور فــي بــاريــس حــول مــالــك ن ـ ٍـاد للجاز واضـحــة إلظـهــار مــا تمثله بــاريــس اآلن بالنسبة إلــى العديد
وفنان معتزل ُيدعى «إليوت أودو» (األميركي أندريه هوالند) من األشخاص .تصوير نضال الفنانني ،وما يدفعهم للعمل
ّ
يتورط مع مجرمني خطرين بعد مقتل شريكه «فريد» (طاهر في فـضــاءات مثل  ،The Eddyيقع في صلب مصادر إلهام
ّ
ّ
رح ـيــم) ،بينما يـكــافــح مــن أج ــل حـمــايــة عمله وفــرقـتــه وابنته بــاالرد لكتابة األغنيات التي حفزت بدورها املنتج املنفذ أالن
املراهقة «جولي» (أماندال ستينبيرغ) .هذه
األخيرة تعيش معه بول للموافقة على املسلسل ،وما استمع إليه جاك ثورن خالل
ّ
اآلن بعد وقت عصيب مع والدتها في الواليات املتحدة .وهناك ابتكار الشخصيات املحبوكة بإتقان.
ّ
مهتم بالفرقة التي ال تــزال بحاجة إلى شدشدة في ّ ،The Eddy
منتج شهير
نتعرف إلى هذه الشخصيات بطريقة واضحة.
ّ
ّ
األلبوم األول.
تسجيل
فرصة
على
للحصول
أدائها
فـهــي مــرســومــة بـعـنــايــة ،وت ـت ـطــور بــأسـلــوب سـلــس ومنطقي
ّ
تصرفاتها ويـبـ ّـن موقعها فــي الحكايةّ .
ّ
تتعدد اللغات
ّأول ما يثير االهتمام في هذا العمل هو تولي املخرج الفرنسي ـ يـبـ ّـرر
األميركي الحاصل على أوسكار داميان تشازير ّ
مهمة اإلنتاج املستخدمة بــن الفرنسية واإلنكليزية والعربية والبولندية،
َ
الحلقتني ّ
ّ
ّ
باإلضافة إلى إخراج
األوليني .فهذا االسم الهوليوودي فيما يسجل األبطال أداءات تتنوع بني املتقنة واآلمنة .صحيح
ّ
البارز ارتبط بأفالم تدور في عالم الجاز ،منذ ّأول ظهور له في
ّأن ظهور أندريه هوالند قد يشكل مفاجأة إيجابية بالنسبة إلى
ّ
الفيلم املستقل  Guy and Madeline on a Park Benchفي كثيرين ،غير أنه من املفيد اإلشارة إلى املمثلني املغاربة في هذا
عــام  ،2009ثــم  Whiplashفــي ،2014
املسلسل ،وعلى رأسهم الفرنسيان من
يليه «ال ال الند» قبل أربع سنوات.
أصــول جزائرية ،الــزوجــان طاهر رحيم
وفـ ــي ( The Eddyاس ـ ــم ن ـ ــادي ال ـجــاز
(فريد) وليلى بختي (أميرة) ،باإلضافة
ال ـب ــاري ـس ــي) ،ت ـشــازيــل ه ــو أح ــد ال ـقــادة
إلــى التونسي ظــافــر العابدين (ســامــي)
الذين يديرون الحلقات الثماني من وراء
الذي يطل في الحلقتني األخيرتني.
أخرج داميان
كــوالـيــس املـسـلـســل امل ـح ــدود (limited
ال ي ـ ّخ ـلــو  The Eddyم ــن امل ـش ـكــات
تشازيل حلقتين
 )seriesال ـ ــذي ي ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع ال ـكــاتــب
املـتـعــلـقــة ب ــاألع ـم ــال ال ـت ــي ت ـح ــاول امل ــزج
املـســرحــي والـتـلـفــزيــونــي امل ـعــروف جــاك
وشارك في اإلنتاج
ب ــن ال ـس ـي ـن ـمــا وال ـ ــدرام ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
ثورن.
السينمائية ،مثل اإليقاع البطيء والتكرار
ّ
ً
هـنــا ،سـحــر املــوسـيـقــى يطغى عـلــى كــل
والــرتــابــة (كما يحدث مثال فــي كــل مـ ّـرة
كيف ال؟ واألغنيات واملقطوعات
فيها «إليوت أودو» مكاملة هاتفية
شــيءّ .
يتلقى ّ
املوسيقية ألفها األميركي غلني بــاالرد،
غير متوقعة من ُصديق في أزمة) .على
الحائز ست جوائز «غرامي» .العارفون في هذا املجال ،يدركون صعيد الحبكة ،يحافط املسلسل الــذي أعـلــن عنه فــي 2017
ّأن باالرد ليس طارئًا على إنجاز قصص موسيقية
للمسرح على ثباته إلى أن تغوص الحلقات في جريمة قتل غير مقنعة
ّ
ً
والشاشة .فحني تفشى وبــاء كورونا حــول العالم مثال ،كان بخيوط متناثرة بعيدة عــن التشويق واإلث ــارة .كــل شــيء قد
الــرجــل يعرض فــي ب ــرودواي مسرحية  Jagged Little Pillتحتاج لــه السلسلة مــن املــوت املفجع ـ ـ كوسيلة الستكشاف
فيما افتتح نسخة جديدة من املسرحية الغنائية  Back to theالحزن والتعامل معه وكوقود لالنفجارات الشخصية ـ يمكن
تحقيقه عن طريق استبدال مقتل «فريد» بـ ّ
 Futureفي مانشستر.
ـأي نــوع آخــر من
منذ عام  ،2007يعمل غلني على تأليف أغنيات  .The Eddyاملوت غير املتوقع! إذ ّأن الحيرة ّ
تخيم على املشاهد املرتبطة
«القصة في الواقع كانت رؤيتي الخاصة ألميركي في باريس بهذه الحادثة األليمة ،من مشاهد الشرطة ومكاملات التهديد
في يومنا هــذا ،ومــا الــذي تعنيه إعــادة تعريف الجاز حاليًا» ،الهاتفية ،األم ــر ال ــذي يـهـ ّـدد الجمال واملتعة اللذين يحققهما
وصناعتها.
قال الفنان البالغ ّ 67عامًا في حديث إلى موقع  .IndieWireاملسار اآلخر لألحداث على صعيد املوسيقى
ّ
وأض ــاف« :أظ ــن أنـنــي كتبت  60أو  70أغـنـيــة ب ـنـ ًـاء عـلــى هــذه عندما تصل الحلقة األخيرة إلى نهايتها املؤثرة ،تولد الكثير
الفكرة ،كما ّأسسنا فرقة أقامت عروضًا في لوس أنجليس ...من الفضولّ .
فربما هناك املزيد ،وقد يحصل  The Eddyعلى
ّ
ّ
لكن الهدف من كل ذلك لطاملا كان إنجاز مسلسل».
ثان وال يكون «محدودًا» في النهاية .خصوصًا أن شمل
جزء ٍ
أراد بـ ــاالرد ،ال ــذي يقسم وقـتــه بــن ل ــوس أنجليس وبــاريـ
ـس ،الفرقة التأم للتو ،ومن الجميل أن نرى ما يمكنها فعله.
ّ
التقاط مشهد الجاز املعاصر في العاصمة الفرنسية ،املتأثر باختصار ،إذا كنتم تأملون في الطاقة اإليجابية التي بعتثها
بما يجري في عالم صناعة املوسيقى دوليًا ،و«املــوجــود في أع ـم ــال دام ـي ــان ت ـشــازيــل الـســابـقــة ف ــي نـفــوسـكــم ،ال تــرفـعــوا
ّ
النوادي الحميمة في ضواحي متعددة الثقافات خارج املدينة تــوقـعــاتـكــم ك ـث ـي ـرًا .لـكــن م ــن األف ـض ــل أن ت ـكــونــوا مستعدين
املميزة التي اعتدنا رؤيتها على الشاشة» .ما نــراه في  Theلعروض جاز غاية في السحر والجاذبية!
أندريه هوالند وأماندال ستينبيرغ في مشهد من المسلسل

