
الفيديو- كيب

 أ�و كيف تبوأ� لبنان الركز ال�ول للموس�يقى العربية العاصة.

 )، وناذج شهرتا وجوه تعتب اليوم1904 – 1975(تربعت مص عل عرش الوس�يقى والغناء ف العال العرب نوا2 من ثلثة أ�ربع قرن 

ذا كنت وفXXاة هXXذه ال�خية قXد أ�خXXدت وه الوس�يقى aم كثوم. وا�ل اليال كعبد اللي حافظ وكوكب الشق أ aسطورة منا ا�ل ال aقرب ا�أ 

 الصية ف بداية الثنينات، فاaن فر الفن الوس�يقي كن قد بدأ� يبغ ف لبنXان منXذ مطلXع الس�تينات مXع تXأ�لق الشXحرورة صXباح وخاصXة

ل النجوم – فيوز – الت عصنت هذا الفن وبثت فيه نفسXا2 جديXXدا2 تطXى حXXدود الكن والزمXان. ث بXدأ� نXم الغنيXات aسفية لبنان ا 

 الشابت يسطع ف أ�فق التسعينات كدين حداد ونوال الزغب وجوليا بطرس ونوى كرم اللوات جعلن من لبنان نواة جديXXدة للموس�يقى.

 وليس من داع� فعل2 ل�ن نكون موس�يقيي متفي ف الوسXط العرب ك نXدرك أ�ن هنXاك ثلثXة وجXوه تتنXافس عل الرتبXة ال�ول ف ال

hits paradesيتصدر منذ عش س�نوات �ليسا. ثلث نسائ مبر، جذاب بدأ aوتتنازع الكؤوس الوس�يقية: ننس عرم، هيفا وهب وا  

 تقريبا2 مرتبة النجومية وينش شعبية الوس�يقى اللبنانية ف كفة أ�صقاع العال العرب. أ�ما حصيل هذا النجاح التجاري، فأ�عXداد مXن الفيXديو

غرائ عال الودة، ل لبس فيه. aليا طابع ا aنات حياتية قريبة من النوذج الغرب يضاف ا ¿Àكيب تمل عي –

 وتXXرى ش�بيبة العXXال العرب ف الوس�يقى انفتاحXXا2 وثيقXXا2 عل الضXXارات والثقافXXات ال�خXXرى، يعXXزز ذل دور الطXXات الفضXXائية وش�بكة

ل أÎخر مع ك ما يتعلق بذل من دعاية لهن وانتشXXار أ�سXXمئنÊ وفXXرض aنتنت الت تلعب دورا2 كبيا2 ف سعة انتقال النجمت من عال اaال 

ن من حيث الانب الال (الزي وتسيةشصيتنÊ الفنية aلقد اس�تطاعت هؤلء الغنيات، ف العال الي يس�يطر فيه الطابع الغرب، ا . 

 الشعر...) أ�و من حيث الانب الaدائ، أ�ن ينتجن مقاطع فيديو يبزن فيXا طبيعXة اليXاة الغربيXة هXذه ف جمليتXا وتقنيتXا مققXة بXذل

À¿قة ننس عرم لرأ�ينXا أ�نXه يه" للنجمة التأ�ل aنت ا aخذن، عل سبيل الثال، فيديو كيب: "ا�ذا ما أ aحلم شية كبية من الش�بيبة العاصة. فا�أ 

فصXاحا aس وف اXمل�ري الXا الريXفافية ردائXرم - ف شXل تذكرن ننس ع�جدا2 من فن الوليت التحدة ف الفيديو – كيب.  ث أ Þقريب 

  ف Alicia Keysعن شكوكها وحزنا، تزيد ف تعبيها أ�قطة ساحرة لفتXا مXن ك جXانب، وسXط غرفXة فمXة -  بلغنيXة ال�مييكيXة 

My boo؟   

ل الهن صXXورة النجمت aد اXXت تعيXXام الXXوائد الطعXXالت التشيفات ومXXة وجمل صXXهرات الراقيXXة السXXلبس�ا2 أXXيض�ا أXXتعي انتباهنXXويس 

ÎخXر"ماشال�مييكيات عل السجاد ال�حXر  . أ�ليXس ك هXذا مظهXر مXن مظXاهر الفخامXة الغربيXة؟ وف الaطXار ذاتXه، فيXديو – كيXب أ

XÀا الشXمس تغيXب" لهيفXا وهXب ï فيXXديو – كيXب "بب في" و "ل ðبðعتïل ي�لوانه الشعبية الذابة، ث أ�ي" للمغنية ننس عرم نفسها، بأ Àحد 

 Pumpkin  و Foundations  ف Kate NashتXXددا2 ف فXXن الفيXXديو – كيXXب العرب كم عرفنXXاه حXXت اليXXوم؟ أ�فل تXXذكرن ب 
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Soup؟ ، نحيXة أ�خXرى جديXدة بيXث يتجXه حل الفيXديو معهXن   ýيðالشقي ، ýيðديXداء التقلي�ن والXن هؤلء الغنيات ينحي بقواعد الف aا 

ل الشق بك فريد. aنحية الغرب ليعود من ث ا

 

نXم،وثة سؤال يïطرح حول عدم رغبة الش�بان الشقيي العاصين مشاهدة الفيديو aول: اXة نقXجاب aاطة. وللXة بك بسXمييكي�ات الXكيب - 

غلبية سامعيا. وفهم معXXان ن ال�غنية العربية الت تïؤدى بللهجة اللبنانية تظى بفهم أ� aذ ا aقل ا�هية أ�نا بأ aل ذل اaمن دون شك، ينظرون ا 

هيXة ل حXد� بعيXد وهXذا مXا يسXاعد عل تكرارهXا وحفظهXا بلف مXا يXدث ف ال�غنيXة الغربيXة. وهنXا تكXن أ� aناحا ا aكمتا يساه ف ا 

السموع والرئ ف اندماجم بلaغنية اللبنانية الطعÀمة بفن بلشق والغرب. 

ل السبب الÎخر لنجاح مغنياتنا  aذا ما عدن ا aية؛واXXس�تعراضaواهبن الXXبراز م aننا نرى فيه تل القدرة عندهن ف ا aوهو ليس بلقليل - فا - 

ذا ما علمنا -عل سXXبيل الثXXال - aبعد من مدى الصوت نفسه ا�حيان2 أ�غراء ولغة السد جزء من العمل الفن تاما2 كوهبة الصوت وأaن ال aا 

 أ�ن جزءا2 من الش�بان الشقيي يتعضون من غناء أ�ليسXا مXت وقفXت أ�مXام الهXور. هXؤلء الغنيXات يعXتفن، بك طيبXة خXاطر، بXأ�نه ل

 يكفي أ�ن يكون لهن صوت جيل للحيازة عل منة ف الياة بل يدخل ف عامل فنن السد وعليات التجميXXل وتطXXوير تسية الشXXعر

ليا. وهكXذا يصXبح الفيXXديو – كيXب الوس�يل aوالاكياج واللباس... ك هذا يساه بشك حتي ف شهرتن مم كنت الطائفة الت ينتي ا 

ال�مثل للتعبي وتصبح الغنيات، بلنس�بة للش�بان، معادلت للنجمت ال�ميكيات ف أ�وروب، يسدن السحر والال.       

ن تعدد الطوائف ومظاهر  aة لاXغني�ن ف الXن فXه مXا ينتجXن م aرى اXث نXخي بلا2  منفتحا2 وحرا2 بي�التغربن" ف لبنان تعل من هذا ال" 

 يصدم كم يدث ذل ف غيه من البلان العربية. ومع ذل نرى أ�ن ننس وهيفا وأ�ليسا، مع ناحن، يثن كثيا2 من الXدل حXولهن مXع

س�تطعن أ�ن يفرضXن أ�نفسXهن ف عXال ال�غنيXة aن ذل اXرب، وبلرغ مXات العXن الغنيXن مXورنن بغيهXا قXذا م aنن قلئل ل تذكر ا�علمنا بأ 

ويثن ال�حاديث حولهن. ولكن مص، تبقى، مع ك هذا، حت يومنا الاض، معقل2 حصينا2 للموس�يقى العربية. 

اa بتسام بن أ�رار

Traduit du français par Pierre Srour
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