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موسيقى

صاحبة «الصوت الذهبي»
الليلة في «األونيسكو»
بعدما افتتحت عام « 2008مهرجانات
ّ
املغربية
بيت الدين» ،تعود املطربة
للقاء الجمهور اللبناني .اشتهرت صاحبة
«وصلة» باستعادة الريبرتوار الطربي،
وخصوصًا أعمال أسمهانّ ،ثم اهتدت إلى
طريق اإلنشاد الصوفي ،وغنت من أشعار
ابن عربي والعاشق األندلسي ابن زيدون.
محطتها في «قصر األونيسكو» ،ساعة
صفاء مع صوت ال يخطئ

كريمة الصقلي :موعد بيروتي مع الطرب األصيل
محمد الخضيري
ّ
«ف ��راش ��ة ال ت �ك��ف ع ��ن ال�ت�ح�ل�ي��ق بني
حقول الطرب األصيل» .هكذا يصف
ملصق الحفلة املطربة املغربية .عند
الثامنة والنصف مساء اليوم ،تلتقي
كريمة الصقلي الجمهور اللبناني
م� ّ�رة ثانية ،بعدما كانت قد افتتحت
عام  2008برنامج «مهرجانات بيت
ُ
ال��دي��ن» .امل�غ�ن� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت� َ�ع� ّ�د م��ن أب��رز
ّ
ن �ج �م��ات األغ �ن �ي��ة ال �ط��رب �ي��ة ال�ع��رب��ي��ة
ّ
اليوم ،تحط الليلة على خشبة «قصر
األون� �ي� �س� �ك ��و» ،ف ��ي ح �ف �ل��ة ت�ج�م�ع�ه��ا
ب �ف��رق��ة م��وس�ي�ق�ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ي�ق��وده��ا
غ�س��ان س �ح��اب .تجمع الصقلي بني
الطرب األصيل ،ونصوص وقصائد
ّ
م��ن ال�ت��راث الشعري ال�ع��رب��ي .ال تمل
صاحبة «الصوت الذهبي» من حمل
هذا الريبرتوار الضخم بني عواصم
ال �ع��ال��م .ف�ك�م��ا ت �ص��ادف �ه��ا ال �ي ��وم في
ب �ي��روت ،ق��د ت�ص��ادف�ه��ا غ �دًا ف��ي م��دن
أخ ��رى م�ث��ل دب ��ي وق��رط �ب��ة وب��اري��س
ولوس أنجلوس وفاس...
ّ
ت�ت�م��ت��ع امل �ط��رب��ة امل �غ��رب �ي��ة ب��اع �ت��راف

واس ��ع ف��ي امل �ش��رق ال ��ذي احتضنها،
ب �ع ��د ب � ��داي � ��ات م �ت �ع �ث��رة ن �س �ب �ي��ًا ف��ي
امل �غ ��رب .ب� ��دأت م �س �ي��رة ال�ص�ق�ل��ي ّفي
التاسعة ،حني عرفت العشق ،وغنت
أم��ام أهلها «أغ �دًا أل �ق��اك» ألم كلثوم.
ول��م يكن معشوقها ف��ي ذل��ك الحني،
إال الغناء الطربي الذي اكتشفته في
م��دي�ن��ة م��راك��ش امل�غ��رب�ي��ة .اب�ن��ة ال��دار
البيضاء انتقلت ف��ي صباها املبكر
إل� ��ى امل��دي �ن��ة ال �ح �م ��راء ف ��ي م ��راك ��ش،
ح �ي��ث ع ��اش ��ت إل � ��ى ج ��ان ��ب ج��دت �ه��ا.
ه �ن��اك ف��ي م��دي�ن��ة ال�ن�خ�ي��ل ،التحقت
باملعهد املوسيقي «زري��اب» ،وخطت
خ�ط��وات�ه��ا األول ��ى ع�ل��ى س�ل��م املعرفة
امل ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة ،وارت � �ب � �ط� ��ت م� �ن ��ذ ذل ��ك
الحني ب��زواج كاثوليكي م��ع الطرب.
بمحض امل �ص��ادف��ة ،ش��ارك��ت الطفلة
ف��ي م�س��اب�ق��ة م��وس�ي�ق�ي��ة ع�ل��ى ال�ق�ن��اة
ال �ت�ل �ف��زي��ون �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة ف ��ي ب��داي��ات
التسعينيات ،وحصلت على الجائزة
األولى في األداء ًالطربي العربي .كان
ال�ب��رن��ام��ج ف��رص��ة ليكتشفها امللحن
امل� �غ ��رب ��ي ال �ش �ه �ي ��ر وع � � � ��ازف ال� �ع ��ود
سعيد الشرايبي .وج��د فيها صوتًا

اع� �ت ��اد ب ��اك� �رًا ال �ت �ن �ق��ل ب�ي�ن ال�ط�ب�ق��ات
الصوتية بسالسة ،صوتًا ال تخطئ
األذن ال �ع��ارف��ة ب��امل��وس�ي�ق��ى ال�ع��رب�ي��ة
أص� ��ال � �ت� ��ه .ب� �ع ��دم ��ا س �م �ع �ه��ا ت � ��ؤدي
أغاني للملحن املصري زكريا أحمد،
اح�ت�ض�ن�ه��ا ال�ش��راي�ب��ي وع �م��ل معها،
ّ
ثم التحق بهما الشاعر املغربي عبد
الرفيع الجواهري أحد أشهر شعراء
القصائد الغنائية في املغربّ ،
فقدمت
ل� ��ه اغ �ن �ي �ت��ي «ظ� �ل� ��ال» و«ال � �ع � �ش� ��اق»
وغيرهما.
ّأم ��ا ب��داي��ة شهرتها َّال�ع��رب�ي��ة فكانت
ع � ��ام  ،1999ح�ي�ن غ ��ن ��ت إل � ��ى ج��ان��ب
ّ
وامللحن العراقي نصير
عازف العود
ش �م��ة ف ��ي اف �ت �ت ��اح «م� �ه ��رج ��ان ح�ل��ق
ال � ��واد» ف��ي ت��ون��س .ك��ان��ت ت�ل��ك أول��ى
ال�ل�ح�ظ��ات ال �ت��ي أس �س��ت لحضورها
املوسيقي عربيًا .وف��ي ال�ع��ام نفسه،
ّ
غنت في «دار األوبرا» في القاهرة ،في
ليلة تكريم أسمهان ضمن «مهرجان
ومؤتمر املوسيقى العربية» .منذ ذلك
الحني ارتبط اسم الصقلي بأسمهان.
أداؤها ألعمال املطربة الراحلة ،جعل
كثيرين ّ
يعدونها الوريثة الشرعية

ُ
ل �ه��ا ،ف��ل �ق� ِّ�ب��ت ب �ـ«أس �م �ه��ان امل� �غ ��رب».
ت� ��رف� ��ض ال� �ص� �ق� �ل ��ي ه � � ��ذا ال �ت �ش �ب �ي��ه،
رغ ��م ح�ب�ه��ا ال�ك�ب�ي��ر ألس �م �ه��ان .ف ��أداء
ص ��اح� �ب ��ة «ل� �ي ��ال ��ي األن � � � ��س» ي�س�ح��ر
امل� �ط ��رب ��ة امل � �غ ��رب � ّ�ي ��ة ،ك� �م ��ا س� �ب ��ق أن
ص��رح��ت ل �ل �ص �ح��اف��ة؛ ألن� ��ه ي�ت�ض� ّ�م��ن
«أداءات ت�ع�ب�ي��ري��ة أوب��رال �ي��ة ،وغ �ن� ً
�اء
ّ
ح��دي �ث��ًا ت�ط��ري�ب�ي��ًا ع��رب �ي��ًا» .ل �ك��ن ه��ذا
يعني تماهيها املطلق
اإلع �ج��اب ال ّ
معها .ل�ه��ذا غ��ن��ت الصقلي ملطربات
ع ��رب� �ي ��ات أخ � ��ري � ��ات ،وخ� �ص ��وص ��ًا أم
كلثوم وليلى م��راد .وأص ��درت ألبوم
«وص �ل��ة» (راج ��ع اإلط� ��ار) ،م��ن إن�ت��اج
«معهد العالم ال�ع��رب��ي» ف��ي باريس.
ّ
غ��ن��ت ال�ص�ق�ل��ي أي �ض��ًا م��ن ري �ب��رت��وار
األربعينيات ،وخصوصًا من أعمال
الوهاب.
محمد عبد
ّ
تؤمن املغنية بأنه يحق للموسيقى
العربية أن تمتزج بإيقاعات غربية،
وأن ت�س�ت�ف�ي� ّ�د م��ن ال �ث ��راء امل��وس�ي�ق��ي
ال �ع ��امل ��ي .ل �ك��ن �ه��ا وج � ��دت ص �ع��وب��ات
كثيرة في التعاقد مع شركات إنتاج،
فغالبًا م��ا ت�ت� ّ
�ذرع ال�ش��رك��ات املنتجة
ّ
ب � � ��أن اآلذان ال � �ت ��ي ت �ع �ش��ق ال� �ط ��رب

ترافقها الليلة
فرقة لبنانية يقودها
عازف القانون
غسان سحاب

تناقصت في زم��ن «الفيديو كليب».
ّ
ل �ك ��ن امل �ط��رب��ة ت ��رف ��ض ه� ��ذا امل �ن �ط��ق.
برأيها ،الجمهور ال يختار املوسيقى
ّ
ال�ت�ج��اري��ة ال�ش��ائ�ع��ة ،ب��ل إن ش��رك��ات
اإلنتاج هي التي تفرض هذا الشكل
الغنائي على الجميع.
رغ��م تخصصها ف��ي ال�ط��رب العربي
األصيل ،تنفتح الصقلي في أعمالها
ِّ
ع �ل��ى ك ��ل األش� �ك ��ال امل��وس �ي �ق �ي��ة .ع��ام
ّ
 2000ح��ل��ت ض�ي�ف��ة ع�ل��ى «م�ه��رج��ان
امل ��وس� �ي� �ق ��ى ال � ��روح � �ي � ��ة» ف � ��ي ف � ��اس،
فاشتغلت على قصائد متنوعة من
امل�ت�ن ال �ص��وف��ي .ه �ك��ذا ،أدت قصائد
للمتصوف امل�غ��رب��ي الشهير ًمحمد
ال � �ح ��راق ،واب � ��ن ع ��رب ��ي ،إض ��اف ��ة إل��ى
ال� �ع ��اش ��ق األن ��دل ّ� �س ��ي ال �ش �ه �ي��ر اب ��ن
زي� ��دون ال ��ذي غ��ن��ت ل��ه «ه ��ل ل��داع�ي��ك

وقفة

في انتظار الخروج من دائرة «الشرقي الكالسيكي»
بشير صفير
منذ حوالى ثالث سنوات ،افتتحت
«مهرجانات بيت الدين» برنامجها
ّ
الراحلة
ال�ف��ن��ي بتحية إل��ى امل�ط��رب��ة
ّ
أس �م �ه��ان .ي��وم �ه��ا م��ث��ل
اس� ��م ال �ف �ن��ان��ة ال�ك�ب�ي��رة
ح � � � � � ��اف � � � � � �زًا أس � � ��اس� � � �ي � � ��ًا
ل �ج �م �ه��ور ال � �ط� ��رب .أم��ا
املغنية املغربية كريمة
ال �ص �ق �ل��ي ،ال� �ت ��ي ّ
«أدت
ّ
التحية» ألسمهان ،فلم
اّ
ي� �ك ��ن ي �ع ��رف �ه ��ا إل م��ن
ك��ان ق��د وق��ع على ألبومها الخاص
«وصلة» الصادر عن «معهد العالم
العربي» في باريس ع��ام  .2006في
تلك السهرة الطربية القائمة على
كالسيكيات أسمهان ،ل��م تكن فقط

نبرة الفتة
وبحة حنونة
ّ
وع َرب عفوية
ُ

األن �غ��ام ال�ق��دي�م��ة ن ��واة ال �ج �م��ال ،بل
ف��وج��ئ ال�ج�م�ه��ور ب��ال�ص��وت ال�ق��وي
ِّ
وامل �ت �م��ك��ن م��ن امل��وس �ي �ق��ى ال�ش��رق�ي��ة
والطرب .فكريمة معروفة في املغرب
العربي ،لكنها مغمورة نسبيًا في
لبنان.
ّ
مساء ال�ي��وم ،تعود كريمة الصقلي
ل �ت �ك��رار ال �ت �ج��رب��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ل�ك��ن
خ ��ارج إط ��ار امل�ه��رج��ان��ات الصيفية
ال�ت��ي تنطلق ب�ع��د أي ��ام قليلة .ه��ذه
ّ
املرة السهرة في «قصر األونيسكو»،
ّ
وع �ل��ى ب��رن��ام��ج ال �ص �ق��ل��ي ب��اق��ة من
ك�لاس�ي�ك�ي��ات ال �ط ��رب ،م��ن أس�م�ه��ان
إل��ى محمد عبد ال��وه��اب وأم كلثوم
وسعاد ّ
محمدّ .أما الفرقة املوسيقية
ال � �ت� ��ي ت �ع �م ��ل ت� �ح ��ت إدارة ع � ��ازف
القانون غسان ّ
سحاب ،فهي عبارة
�وس ��ع ،وي �ض��مّ
ع ��ن ت �خ��ت ش ��رق ��ي م � َّ

طوني سويد (ناي) ،محمد البرفت،
علي حسن ووائ��ل سمعان (كمان)،
ّ
ّل�اّ
رب��ال ك� ب (تشيلو) ،عفيف مرهج
(ع� ��ود) ،ب�ش��ار ف � ّ�ران (ك��ون�ت��رب��اص)،
ج � ��وزي � ��ف س� �ج� �ع ��ان (أك � � ��وردي � � ��ون)
وس �ل �م��ان ب�ع�ل�ب�ك��ي وخ ��ال ��د ي��اس�ين
(إيقاعات).
ف � ��ي ع � � ��ام  2006أص� � � � ��درت ك��ري �م��ة
الصقلي أل�ب��وم��ًا ب�ع�ن��وان «وص�ل��ة»،
وه� ��و ،ك �م��ا ي ��دل االس � ��م ،ع �ب ��ارة عن
وص�ل��ة موسيقية وغنائية شرقية
ك�ل�اس� �ي� �ك� �ي ��ة ف � ��ي م� � �ق � ��ام ال � ��راس � ��ت.
ك�ت��ب ن �ص��وص ه ��ذا ال�ع�م��ل ال�ش��اع��ر
التونسي أحمد فتحي ،فيما تولى
التأليف املوسيقي والتلحني الفنان
ال�ت��ون�س��ي ل�ط�ف��ي ب��وش �ن��اق .تعاني
ه � ��ذه ال ��وص� �ل ��ة ت� �ف ��اوت ��ًا ف� ��ي ج �م��ال
األل� � �ح � ��ان ال� �ت ��ي ك � ِ�ت � َ�ب ��ت خ� ّ�ص �ي �ص��ًا

لكريمة ،علمًا أن أداء األخ �ي��رة أتى
الخبرة .نبرة
على
مستوى ٍ
عال من ُ
الفتةّ ،
بحة حنونة تحضر وتغيب
بما يتناسب مع املوقف الشعري/
ال �ل �ح �ن��يُ ،ع � � � َ�رب ع �ف��وي��ة ت � ��دل ع�ل��ى
ّ
تمرس بهذا اللون الغنائي ...ولثغة
طفيفة ،غير مزعجة ،يمكن وصفها
بـ «لثغة ُ
الح ْسن».

على أي ح��ال« ،وص�ل��ة» ه��و تجربة
ّ
ج�ي��دة ف��ي مسيرة كريمة الصقلي،
لكنها غير ك��اف�ي��ة .م��ع اإلش ��ارة إلى
أن �ه��ا ال �ب��اب ال��وح�ي��د ل�ل��وص��ول إل��ى
ص ��وت ال �ف �ن��ان��ة امل �غ��رب �ي��ة امل �س� ّ�ج��ل،
خ� ��ارج إط� ��ار ال �ح �ف�ل�ات ،ك �م��ا يمكن
اعتبار «وصلة» محاولة ضرورية
ف ��ي م� �ج ��ال ال� �ش ��رق ��ي ال �ك�لاس �ي �ك��ي،
غ�ي��ر م �ع� ّ�ول��ة ع�ل��ى اس �ت �ع��ادة روائ ��ع
م�ع��روف��ة ،م��ا يبعد احتمال املقارنة
ّ
ب �ي��ن ال� �ص� �ق ��ل ��ي وامل � �غ � �ن ��ي األص� �ل ��ي
للعمل املستعاد ،لكن من الضروري
أي �ض��ًا ،االن�ت�ق��ال إل��ى م��رح�ل��ة تالية،
تبتعد عن الشرقي الكالسيكي جدًا،
وكذلك عن استعادة الكالسيكيات،
وذل� ��ك مل�خ��اط�ب��ة ال �ج �م �ه��ور ال �ش��اب،
م��ن أص�ح��اب الذائقة غير التجارية
طبعًا.

