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ثقافة وناس

موسيقى

جوني هاليداي...
«إلفيس الفرنسي» يغادر الخشبة
أمس ،انطفأ الفنان الفرنسي بعد مسيرة شخصية وفنية صاخبة ،جعلته أحد أبرز مؤسسي الروك في فرنسا الستينيات .امتلك
لعبة المسرح والحركة والطاقة في األداء والتراقص تحت األضواء ،أمام جماهير ظلت وفية له حتى آخر حفالته قبل أشهر
بشير صفير
ُ
ق َبيل الثالثة فجرًا ( 6كانون األول/
دي ـس ـم ـبــر) ت ــوف ــي أح ــد أع ـت ــق نـجــوم
الـغـنــاء فــي فــرنـســا ،جــونــي هاليداي
( 1943ـ ـ ـ ـ ـ  ،)2017ب ـع ــد ص ـ ـ ــراع مــع
س ــرط ــان ال ــرئ ــة الـ ــذي ت ــم تشخيصه
م ـط ـل ــع هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ت ـق ــري ـب ــا .ه ـك ــذا،
ان ـس ـحــب أول «األوغـ ـ ـ ــاد ال ـق ــدام ــى»،
َ
تــاركــا زمـيــلـيــه ،إي ــدي ميتشل وجــاك
دوتـ ــرون ،فــي الـثــاثــي العتيق الــذي
أس ــس ت ـيــار الـ ــروك الـفــرنـســي مطلع
الستينيات من القرن املاضيً .
إن ــه «إلـفـيــس الـفــرنـســي» (نـسـ َّبــة إلــى
إلفيس بريسلي) ،هكذا كان ُيلقب .هو
نجم املسرح واالستعراض الغنائي،
واألداء الـتـعـبـيــري ،الـصــاخــب حينًا
والرومانسي ّ أحيانًا .وقبل األلقاب
واالس ـ ـ ــم الـ ـف ــن ــي ،إن ـ ــه جـ ـ ــان -فـيـلـيــب
سميت املولود عام  1943في فرنسا
ٍّ
وأب بلجيكي .بدأ الشاب
ألم فرنسية ٍ
ال ــوس ـي ــم م ـس ـيــرتــه ن ـت ـي ـجــة إع ـج ــاب
م ـفــاجــئ وش ــدي ــد بــإل ـف ـيــس ،فـتـنــاول
غ ـي ـت ــاره واع ـت ـل ــى امل ـ ـسـ ــارح مــراه ـقــا
ـوارات مستعارة من
بثياب وإك ـس ـسـ
ٍ
بالد ٍالعم ســامّ ،
وغير اسمه ليتالءم
أك ـثــر م ــع نـ ّمـطــه الـغـنــائــي (عـلـمــا أنــه
نادرًا ما غنى بلغة شيكسبير).
امتلك هاليداي لعبة املسرح والحركة
والطاقة فــي األداء والـتــراقــص تحت
األضـ ــواء ،أم ــام جماهير ظـلــت وفية
ل ــه ح ـت ــى آخـ ــر ح ـف ــات ــه ق ـب ــل أش ـه ــر.
أج ـي ــال م ـ ّـرت عـلــى ج ــون ــي ،مـنــذ عــام
 .1960كـثـيــرون عـشـقــوه ،لكن العالم
بــأســره سـمــع شيئًا مــن أغــان ـيــه ،في
فرنسا وخارجها (باألخص البلدان
الفرنكوفونية) ،لهذا نعاه الرئيس
ال ـفــرن ـســي إم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون بـهــذه
الـكـلـمــات« :جـمـيـعـنــا فـيـنــا ش ـ ٌ
ـيء من
جوني» ،في استعارة إلحــدى أشهر
أغــان ـيــه ال ـتــي تـحـمــل تــوقـيــع ميشال
ب ــرج ـي ــه« ،ج ـم ـي ـع ـنــا ف ـي ـنــا ش ـ ـ ٌ
ـيء من
ّ
تينيسي».
عــاش جوني هاليداي حياة شديدة
الصخب ،بني العمل على األلبومات
الـتــي بلغت الـخـمـســن وبــاعــت أكثر
م ــن مـئــة مـلـيــون نـسـخــة ،وال ـج ــوالت
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـل ــي ه ـ ــذه األلـ ـب ــوم ــات
(كـ ــان لـلـبـنــان ح ـصــة فـيـهــا أك ـثــر من
مـ ــرة) ،والـتـمـثـيــل ال ــذي امـتـهـنــه قبل
ال ـغ ـن ــاء ح ـت ــى ،ث ــم ج ـعــل م ـنــه نجمًا
ف ــي سـيـنـمــا ال ـك ـب ــار (أمـ ـث ــال غ ـ ــودار،
لــولــوش ،كوستا-غافراس وغيرهم)
وعـ ـ ـل ـ ــى خـ ـشـ ـب ــة امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح (تـ ـج ــرب ــة
عـ ــابـ ــرة) .ومـ ــن الـ ـتـ ـي ــارات ال ـغ ـنــائ ـيــة
األم ـيــرك ـيــة «ال ـب ـي ـضــاء» ك ــال ــروك أنــد

رول وال ـ ــروك ال ـصــاخــب وال ـت ـطـ ّـوري
والـ ـك ــانـ ـت ــري ،كـ ــان ه ــال ـي ــداي ينتقل
البلوز ،وكان كذلك،
أحيانًا إلى بضع ّ
وخصوصًا ،من صناع الرومانسية
على الطريقة الفرنسية ،وإل ــى هذه
الـفـئــة تنتمي أك ـثــر أغــانـيــه شـيــوعــا.
أض ــف إل ــى صـخــب امل ـس ـيــرة الـفـنـيــة،
صخب الحياة واملغامرات العاطفية
والـ ـ ــزوج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إذ ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزوج ه ــالـ ـي ــداي
خ ـمــس م ـ ــرات ،أولـ ــى زوج ــات ــه كــانــت
املغنية الفرنسية الشهيرة سيلفي
ف ــارت ــان .أم ــا األخ ـي ــرة ،فـهــي عــارضــة
األزي ــاء ليتيسيا ب ــودو الـتــي أعلنت
للصحافة وفاته .أما سياسيًا ،فكان

أكبر سقطاته
وأبشعها دعمه
إسرائيل بعد
حرب الـ67
نعاه الرئيس الفرنسي
إمانويل ماكرون
بهذه الكلمات:
شيء
«جميعنا فينا
ٌ
من جوني»

جــونــي ه ــال ـي ــداي م ـقــربــا م ــن الـيـمــن
ال ـف ــرن ـس ــي ال ـت ـق ـل ـيــدي (مـ ــن فــال ـيــري
جـ ـيـ ـسـ ـك ــار دي ـ ـس ـ ـتـ ــان إلـ ـ ـ ــى ش ـ ـيـ ــراك
وس ــارك ــوزي .)…،لكن أكبر سقطاته
وأبشعها تبقى دعمه إسرائيل بعد
ح ــرب الـ ـ ــ 67بـشـكــل م ـبــاشــر وعـلـنــي،
ّحـتــى أن ــه ص ـ ّـرح قـبــل بـضــع سـنــوات
أنــه كــان ينوي االنضمام إلــى جيش
العدو آنذاك!
يـ ــرى بـعـضـهــم أن ج ــون ــي هــال ـيــداي
رجــل وسـيــم ،وأس ـطــورة فنية كبيرة
وصـ ــاحـ ــب ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـمـ ـي ــزة .لـكــن
كثيرون أيضًا يعتبرونه قبيح الوجه
(وازداد قبحًا إثر عمليات التجميل)،
وه ــذه لـيـســت مـســألــة مـهـمــة ،فــاألهــم
أن كـثـيــريــن أي ـضــا ال يـقـيـمــون وزن ــا
يـ ــذكـ ــر ل ـت ـج ــرب ـت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة… وه ـ ــذا
بصرف النظر عن مواقفه السياسية
وت ــأث ـي ــره ــا اإليـ ـج ــاب ــي (ع ـل ــى أت ـب ــاع
جناحه) أو السلبي (على خصومه).

«حملة المقاطعة» إلى «مشروع ليلى» «التضامن االسرائيلي» هدية مسمومة
أصـ ــدرت «حـمـلــة مـقــاطـعــة داع ـمــي «إس ــرائ ـي ــل» في
لـبـنــان» رســالــة مـ ّ
ـوجـهــة إل ــى فــرقــة «م ـشــروع ليلى»
نوردها كاملة:
ّ
األعزاء في مشروع ليلى،
ّ
ّ
تحية طيبة وبعد،
ّ
فـقــد بلغنا أن اس ــم «م ـشــروع لـيـلــى» املـحـتــرم ّ
فنيًا
ّ
ستغل من أجل طمس جرائم االحتالل اإلسرائيليّ
ُي
ً
ّ
ّ
غسلها .فثمة من يقيم حفال «تضامنيًا» معكم
أو ِ

في تل أبيب بعد منع عرضكم في مصر« .إسرائيل»
م ــن ج ــدي ـ ٍـد ت ـع ـمــل ،إذن ،ع ـلــى م ـمــارســة «الـغـسـيــل
الـ ــزهـ ـ ّ
ـري» ( )pinkwashingـ ـ ـ وذلـ ــك بــاسـتـغــال
«دف ــاع ـه ــا» امل ـن ــاف ــق ع ــن ح ـق ــوق امل ـث ـل ـيــن م ــن أجــل
ْ
حرف األنظار عن احتاللها ّواستيطانها وجرائمها
ّ
وعنصريتها ،ولتطبيع ذلك كله في أذهان العالم.
ّ
ّأيها ّ األعزاء،
ْ
نـحــثـكــم عـلــى ص ــون اسـمـكــم مــن ه ــذا االسـتـغــال،

وأن ت ـج ـه ــروا ب ـمــوقــف واضـ ــح ض ـ ّـد ه ــذا املـسـعــى
ّ
اإلسرائيلي ،عبر إصدار بيان يدين هذا «التضامن»
الكاذب.
بيروت في 2017/12/6
*م ــاح ـظ ــة :ك ــان ــت ال ـح ـم ـلــة ق ــد أرسـ ـل ـ ْـت ًإلـ ــى بــريــد
«م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـل ــى» ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع رسـ ــالـ ــة ف ــي ه ــذا
ّ
الخصوص .وألنها لم تتلق جوابًا ،فهي تبادر اليوم
إلى نشرها علنًا.

