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لين أديب ...خيميائية الجاز
دمشق ـــــ بديع صنيج
تـجـمــع املـغـنـيــة ال ـس ــوري ــة ل ــن أديـ ــب ب ــن ثــاث
ضفاف موسيقية مختلفة :الترتيل البيزنطي،
وال ـ ـقـ ــوالـ ــب الـ ـط ــربـ ـي ــة األصـ ـيـ ـل ــة ك ــامل ــوش ـح ــات
موسيقى ال ـجــاز وآف ـ ّـاق
واألدوار وغـيــرهــا ،مــع
ً
ارتـجــاالتــه الــواسـعــة ،ســاعـيــة للتأكيد على أنــه
ال ج ـغــراف ـيــا ل ــأل ـح ــان ،ب ــل ث ـمــة مــوسـيـقــى لكل
األوط ـ ـ ـ ــان ،ال س ـي ـمــا أن ت ـعــاط ـي ـهــا الـ ــواثـ ــق مــع
األنماط املوسيقية الثالثة يندرج تحت قناعتها
بـ ـ ــأن الـ ـغـ ـن ــاء صـ ـ ــاة وري ـ ــاض ـ ــة روح ـ ـيـ ــة مـهـمــا
وصــات ــه املـكــانـيــة والــزمــانـيــة.
اخـتـلـفــت نـشــأتــه ِ
َ َ
م ــن ه ـنــا ص ــاغ ــت أديـ ــب َجــديــلــت ـهــا املــوسـيـقـيــة
صوتها بما ُيشبه «الكالوفونيك» ذاك
ببراعةِ
ِ
النمط من الترتيل الذي ُيعنى بعذوبة الصوت
ُ
وح ـس ــن ت ـطــوي ـعــه ،م ــن دون كـبـيــر تــرك ـيــز على
ال ـكــام واألش ـع ــار إال بــوصـفـهــا رمـ ــوزًا صوتية
وذريعة إلبراز الحنجرة كواحدة من أهم اآلالت
املوسيقية .في إحدى أغنياتها التي كتبت هي
كلماتها تـقــول لــن« :صــوتــي دوا حــالــي» ،وفق
َّ
الت ُّ
صور األقرب إلى التطهير األرسطي في
هذا
املـســرح ،استطاعت خريجة كلية الصيدلة في
ُ
جامعة دمشق أن تزاوج بني كيميائها الخاصة
كــإنـســانــة مـلـتــزمــة وف ــي ال ــوق ــت ذات ــه ُم ـت ـحـ ِّـررة،
وبــن تركيبة خياراتها املوسيقية الـتــي تقول
ع ـن ـهــا ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار»« :خ ـي ــارات ــي
فيها دائمًا ما أحبه ،قد يجدها البعض غريبة
وفيها شيء من التعقيد ُعلى السمع ،لكن هذه
هــي شخصيتي .ربـمــا مــا أقـ ِّـدمــه مــن موسيقى
ً
قليال ،لكن من الصعب جدًا ّ
علي البقاء
نخبوي
ضمن نمط موسيقي واحــد ،فأنا أحب الترتيل
والغناء الشرقي البحت ،إلــى جانب أنني أرى
الجاز ممتعًا جدًا .لذا عند سؤالي عن مشروعي
امل ــوس ـي ـق ــي ،أج ـي ــب ب ـش ـكــل ع ـف ــوي بــأن ـنــي أجــد
نفسي في نطاق املوسيقى املــوديــرن الشرقية،
بمعنى موسيقى فيها ومضات شرقية ،لكنها
ً
تشبه قليال االرت ـجــال املــوجــود فــي الـجــاز .هذا
املــزيــج يثير اهتمامي كثيرًا ،ال أع ــرف إن كنت
ّ
ســأحـقــق شيئًا جــدي ـدًا فـيــه ،لـكــن أتــوقــع أن فيه
الكثير من املفاجآت».
شغف مؤسسة فرقة «رباعي لني أديب» بالجاز
جاء أيضًا بشكل عفوي بعد سنوات طويلة من
دراسـتـهــا للموسيقى ،س ـ ً
ـواء تلك الـتــي بدأتها
في عمر الخمس سنوات كإحدى أعضاء كورال

«جوقة الفرح» التابع لـ «كنيسة سيدة دمشق»،
الــذي ترك أثــره الكبير على تكوينها املوسيقي
والـحـيــاتــي ،أو كطالبة آلــة فـلــوت ملــدة تــزيــد عن
ست سنوات ،حيث َّ
تعرفت في دمشق بالصدفة
على موسيقي سويسري وسمعت منه للمرة
األولى أغنية « »Mistyإليال فيتزجيرالد .حينها،
شعرت كما تقول« :كأن أحدًا فتح لي الكثير من
األب ــواب ،وقلت فــي نفسي ملــاذا لــم أعــرف الجاز
من قبل ،وأحسست أنني كسورية تفاعلت مع
هذا النمط املوسيقي .وبالتالي ال بد من طريقة
ألضــع روح ــي ضمن هــذه املــوسـيـقــى .ومــن هنا
بــدأ سعيي ألن أخـ ِـلــق جسرًا بــن الـجــاز كحركة
مــوسـيـقـيــة وإن ـســان ـيــة ن ـش ــأت نـتـيـجــة مـعــانــاة
«ال ــزن ــوج» ،وب ــن الـجـمـهــور ال ـعــربــي ،مــن خــال
وض ــع كـلـمــات عــربـيــة عـلــى كــاسـيـكـيــات الـجــاز
مثل مؤلفات جون كولترين ،وباد باويل ومايلز
ديـفـيــس وغ ـيــرهــم ،وذل ــك إم ــا بـتــرجـمــة األغـنـيــة
األصل مع بعض التحريف لتناسب القافية أو
تأليف كلمات جديدة على موسيقاها».
تــؤمــن ل ــن أن ال ـج ــاز مـسـتـمــر ف ــي ال ـت ـطــور ،فــأي
مــوسـ ُيـقــى فـيـهــا حــريــة واب ـت ـك ــارات وارتـ ـج ــاالت
باتت تنسب تلقائيًا للجاز ،وهو ما دفعها بعد

سفرها إلى فرنسا عام  2009ملتابعة دراستها في
الصيدلة أن ُت ِّ
عمق معرفتها أيضًا في هذا النمط
املوسيقي .درست غناء الجاز في «كونسرفتوار
باريس» ( )CRR de Parisملدة سنتني من -2014
َّ
 ،2016كـمــا تـلــقــت فــي الـفـتــرة ذات ـهــا دروسـ ــا في
املوسيقى البيزنطية على يد األب جوزيف فحمة
(سـ ــوري األص ــل مــن ح ـلــب) ،املــرتــل فــي «كنيسة

«اله تياه»،
مجموعة تراتيل،
وموشح ٍ
ّ
وقطعة «مندرة حجاز» إضافة إلى الجاز
س ــان جــول ـيــان» ،بمعنى أن الـشـغــف بالصيدلة
واملاجستير الذي حازته في اختصاص املخابر،
لــم يثنها عــن مواصلة عش ِقها املوسيقي .وكما
أن دراسـتـهــا للصيدلة فــي فرنسا َّ
عرفتها على
رفيق دربها نيكوالس ،فإن زيــادة مخزونها في
أساليب الغناء املختلفة جعل كثيرين ُيفتنون
ب ـص ــوت ـه ــا ومـ ـق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـل ــوي ـن ــه ،وم ـن ـهــم
املوسيقي السوري جمال سامي عواد الذي قال

ف ــي تـصــريــح لـ ـ «األخـ ـب ــار»« :ص ــوت ل ــن مـطــواع
وعذب ُ
وم َد َّرب ومثقف ،وطموح في القبض على
موسيقى العالم كله ،سواء الكالسيكية منها أم
املعاصرة ،وال يمكن تجاهل الشبه بني صوتها
وأصوات فنانات جديدات على الساحة الغنائية
انتهجن طرقًا قريبة بكثير أو قليل من طريقتها،
مـثــل املـطــربــة سـنــاء مــوســى .ولــم يقتصر الشبه
على طبيعة الصوت ،بل على أسلوب أداء ُ
الع َر ْب
الــدق ـي ـقــة وال ـســري ـعــة امل ـع ـبــرة ع ــن قـ ــدرة صــوتـيــة
فائقة .ولعل االستماع املكثف للفنانة لني اديب
يــأخــذنــا إلــى حــالــة الـتـقــاء كبير آخــر مــع الفنانة
الهندية كوشيكي شاكرابورتي في مجال الغناء
املعتمد على مـهــارات أدائـيــة صوتية وإيقاعية
ولفظية مـعـقــدة ج ـدًا .لـكــن االخ ـتــاف عنها كــان
فــي أن شــاكــرابــورتــي اتسمت بــوضــوح كبير في
الهوية الهندية األصيلة التي خرج هذا اللون من
أعماقها ،بينما لم تستطع الفنانة أديب أن تحدد
لونًا أو هوية واضحة ومحلية في كل أعمالها،
حـتــى تـلــك ال ـتــي ح ــاول ــت فـيـهــا غ ـنــاء مــوشـحــات
أغان تراثية معروفة».
عربية قديمة أو ٍ
رب ـمــا ه ــذه امل ــواص ـف ــات وخـصــوصـيــة امل ـشــروع
املوسيقي هي من ساعد لني على املشاركة في
مهرجان «بيروت آند بيوند» الذي ُيـ ِّ
ـروج لفرق
ِّ
موسيقية غير معروفة عربيًا وغربيًا ،إذ ستقدم
حفلتها ي ــوم الجمعة ال ـقــادم فــي مقهى «ك ــاد»
في منطقة الكرنتينا بمشاركة الرباعي َّ
املكون
هذه املرة منها إلى جانب عازف البيانو طارق
سكيكر ،وعمر حرب على الغيتار بيس ،وعازف
ال ــدرام ــز آغ ـنــو أوغ ـيــرلــي .وسيتضمن بــرنــامــج
الحفلة كما علمت «األخبار» مجموعة تراتيل،
ّ
«اله ت ـي ــاه» ،وقـطـعــة «م ـن ــدرة حـجــاز»
وم ــوش ــح ٍ
(تأليف أحــد شـيــوخ الـطــرب فــي حـلــب) ،إضافة
إلــى أغنيات جــاز وضعت لني كلماتها لكل من
عمالقة الجاز :تشارلي باركر ،وتشارلز مينغس
وبـ ـ ــاد ب ـ ـ ــاول .ع ــن هـ ــذه املـ ـش ــارك ــة ،تـ ـق ــول« :ف ــي
معظم الحفالت التي أقمتها في سوريا وبقية
ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة ،كـنــت دائ ـمــا ع ـض ـوًا فــي فرقة
س ــواء مــع «فـتــت لعبت» أم «أن ــس أنــد فريندز»
أم «سوريانا» .أما اآلن فإنها املــرة األولــى التي
ســأقـ ِّـدم حفلة باسمي الـخــاص ،وتحمل بصمة
مشروعي املوسيقي دون سواها».
رباعي لني أديب :الجمعة  8كانون األول ـ ـ س 21:00:ـ ـ ـ
( KEDالكرنتينا)

أمل وقار :العود يقودني إلى قلبي
ـود أمــل ِّ وقــار على
 22عــامــا
عاشتها عــازفــة الـعـ َ
ِّ
ق ــاع ــدة «والـ ــضـ ـ ُّـد ُي ـظ ـهـ ُـر ُح ـســنــه الـ ــضـ ـ ُّـد» ،منذ
والدتها ألب عماني ٍّ
وأم أميركية ،مرورًا بتجربة
َّ
رفض والدها أن تتعلم على أي آلة موسيقية،
إذ كــان ُي ّ
صر أن عليها االلتفات لدراستها في
املدرسة الثانوية بشكل أكبر ،ومن ثم فرحتها
ـود لـهــا ال ـتــي لــم يـكــن لـهــا ذلــك
بـقـبــولــه ش ــراء ُّع ـ ٍ
َّ
الرونق لوال تعنته في البداية ،ورضوخه تاليًا
لرغبتها بعدما أخـبــرتــه بأنها ستموت إن لم
تعزف على العود ،وكانت حينها في الخامسة
عشرة من عمرها ،لتستمر األضداد في حياتها.
بـعــدمــا تـعــرفــت عـلــى األس ـت ــاذ ســالــم املـقــرشــي،
وانضمت إلى الجمعية العمانية لهواة العود
ال ـتــاب ـعــة لـ ـ «م ــرك ــز ال ـس ـل ـطــان ق ــاب ــوس لـلـثـقــافــة
والعلوم» ،وبدأت التعلم على يديه إلى جانب كل
من األساتذة فتحي محسن البلوشي ،الدكتور
مدثر أبو الوفا وسميح محجوبي ،فإن شغفها
بالعود كآلة متميزة في أداء املقامات الشرقية
ْ
لــم َيـ ُـحــل دون اندهاشها بموسيقى الـجــاز وال ـ
 neo-soulواملوسيقى اإللكترونية ،واشتغالها
فيما بعد على املــواء مــة بــن جماليات ُ
«صـ ِـنـ َـع
َّ
ِب ِس ْحر» بشقيها الشرقي والغربي مع دمجها
بتقنيات معاصرة .عن ذلك تقول أمل« :رغم أن
أساتذتي نصحوني بالتركيز واالستماع إلى
َأم ُّكلثوم ومحمد عبد الوهاب بعدما شاهدوا
تعلقي بموسيقى الجاز ،إال أنني َّ
صممت في
ّ
قــرارة نفسي أن أعــزف على الـعــود ولـكــن شيئًا
يشبه موسيقى الجاز ،وهــو ما دفعني للسفر
إل ــى أمـيــركــا لتعلم خ ـبــرات ج ــدي ــدة .فــأنــا أحــب
صاف جدًا
العود ألن فيه عمقًا كبيرًا ،وصوته
ٍ
يـقــودك إلــى قـلـبــك .وعـنــدمــا ب ــدأت أع ــزف الـعــود
بـشـكــل ج ـيــد ،ص ــرت أش ـعــر ك ــأن روح ــي تـبـكــي،
وش ـ ـعـ ــوري ذاتـ ـ ــه ي ـت ـك ــرر حـ ـي ــال م ـع ـظــم اآلالت
املوسيقية العربية .لكن هذا لم يمنع محاولتي
مزج املوسيقى الشرقية مع الجاز أو الــروك أو

املوسيقى اإللكترونية ،فلدي الكثير من األفكار
تدفعني التباع أكثر من طريق ،وبرأيي أن هذا
ممتع جدًا ،حيث أنني أقوم باقتراح موسيقى
تقليدية مع وسائل اتصال معاصرة ،وهــو ما
يتقاطع مع خطوط فنية كثيرة».
َّ َ
شدة َوله أمل بآلة العود جعلها ،كنوع آخر من
ُمفارقات حياتها ،تترك السنة التحضيرية في
القانون والعلوم السياسية بعد نيلها شهادة
البكالوريا الــدولـيــة مــن كلية أوبــرلــن ،وتنتقل
ف ــي  2016إل ــى «جــام ـعــة بـيــركـلــي لـلـمــوسـيـقــى»
لبعض
فــي بــوسـطــن ،بـعــدمــا درس ــت املــوسـيـقــى
َّ
جيمي ح ــداد ووج ـيــه آش ـبــي .لكنها
الــوقــت مــع
ً
َّ
ظ ــل ــت ُم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ه ـ ِّـم ـه ــا اإلنـ ـس ــان ــي ِّذاتـ ــه،
ُ
فاهتمامها السياسي كان منصبًا على النساء

ُ
املستضعفات في الشرق األوســط ،ليصبح بعد
دراسـتـهــا األكــاديـمـيــة للموسيقى ُمتجهًا نحو
الكثير من الفنانني املغمورين في الوطن العربي
الذين ـ رغم عظمة موهبتهم ـ ال يحظون بالكثير

إدخال ومضات صغيرة من موسيقى
الغرب في معزوفاتها
مــن االه ـت ـمــام ليتمكنوا مــن تحقيق بصمتهم
ال ـخ ــاص ــة .إذ إن ال ـف ـنــانــة وقـ ــار ال ـتــي صـ َّـدرت ـهــا
وســائــل اإلع ــام ُ
العمانية بمانشيتات عريضة
كأصغر عازفة وأول امرأة خليجية تتقن العزف
ٌ
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــود ،تـ ــرى أنـ ــه م ـض ــى ع ـل ــى ذلـ ــك زم ــن

بــات فيه مــن ال ـضــرورة بمكان انـتـقــال مثل هذا
االهتمام إلى عازفات وعازفني آخرين.
ه ــذا ال ـجــانــب اإلن ـســانــي َوالـحـســاسـيــة الـعــالـيــة
َ
تجاه اآلخــر َحك َمت على ن َسق أمــل في التأليف
ُ
املوسيقي ،فــاألضــداد التي تالحقها لم تقتصر
َّ
على الــنــوع املوسيقي ال ــذي تسعى للتميز من
خالله عبر إدغ ــام الـعــزف التقليدي على العود
مع تقنيات إلكترونية ُمعاصرة كنوع من أنواع
ُ
«التكنو ميوزيك» ،إنما تغلغلت تلك املتناقضات
ُ
أيـضــا إل ــى مــؤلـفــاتـهــا .هــا هــي ت ـقـ ِّـدم معزوفتها
ُ
«مـ ــن الـ ـش ــروق إلـ ــى ال ـ ـغـ ــروب» لـيـصـبــح عــزف ـهــا
بـشـفــافـيـتــه أقـ ــرب إل ــى حــركــة ش ـمــس ف ــي سـمــاء
موسيقى الـعــالــم ،وم ــن ُيـشــاهــدهــا وه ــي تعزف
ً
ُ
من مؤلفاتها سيدرك مباشرة أنها تصغي إلى
ُ
لملم شظايا روحها كنوع من تأكيد
نبضها وت ِ
ِ
«الغفران والصداقة» بني الشرق والغرب ،عنوان
أحــد ألحانها الــذي يأتي فيه العود إلــى مقدمة
املشهد املوسيقي بحساسية عالية قــال عنها
ُ
املـبـ ِـدع الـســوري محمد عثمان أستاذ آلــة العود
دمشق:
والبزق في املعهد العالي للموسيقى في َّ
«لــم تعتمد أمــل وقــار على إبــراز تقنيات ُمعقدة
فــي ال ـعــزف بـقــدر اهـتـمــامـهــا بــاملـقـطــوعــات التي
َّ
ّ
التأملية
ألـفـتـهــا بــالـنــوتــات الـطــويـلــة مــا ُيـعـ ِّـمــق
كعنصر جاذب في أعمالها .وإلى جانب إتقانها
للعزف بالريشة الخليجية كتكنيك يميز تلك
املنطقة ،فإنها تسعى إلدخــال ومضات صغيرة
من موسيقى الغرب في معزوفاتها سواء الجاز
أو البلوز أو غيرها ،وهــو ما يحتاج منها بذل
م ـج ـهــود أك ـبــر ل ــإمل ــام بـخـصــوصـيــة ه ــذا الـلــون
املوسيقي أو غيره باعتبار كل منهم علمًا قائمًا
بحد ذاته وله الهارموني الخاص به».
بديع...
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