22

السبت  26كانون الثاني  2019العدد 3672

السبت  26كانون الثاني  2019العدد 3672

ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
ً
مرسيل خليفة وعبير نعمة« ...غني قليال» وافرح كثيرًا

موسيقى

نقد

ّ
آرت باليكي :قارع الطبول األسطورة في مئويته
العين ال تخطئه ...رأس
مثلث الشكل ،بشرة سوداء
تضيئها أسنان بيضاء
داكنة ً
ناتئة قليال تمنح ابتسامة
صاحبها شيئًا من براءة
الطفولة .األذن ال تخطئه…
ٌ
عزف شديد الحدة والدقة،
تقنيات جهنمية ،إمساك
فوالذي بسرعة اإليقاع،
فواصل مفاجئة غاية في
الذائقة .هذه السنة تصادف
ّ
مئوية المحارب ( 1919ـ
 )1990الذي دافع عن آلته
حتى الرمق األخير ،ومطلق
كبار نجوم الجاز ،وصانع
آلة أفقدته
المعجزات على ٍ
ّ
السمع الجزئي من شدة
الضرب عليها .هذه تحيتنا له
ً
إحياء لذكراه
بشير صفير
… ف ــي ت ـل ــك الـ ـ ـ «ل ـي ـل ــة ف ــي ت ــون ــس»،
انهال عبدالله ابن َ
بوح ْينة بالضرب
َ
بع َص َو ْيه على «زيلدجن» دون رحمة،
حتى انزلق األخير عن ّ
حمالته عند
الضربة السادسة ،فأجهز عليه ابن
ُب َح ْينة ،قبل أن يبتسم ويمسح عرقه.
كــم عرفت املوسيقى الغربية عمومًا،
وال ـج ــاز وجـ ـ ــذوره وف ــروع ــه ورواف ـ ــده
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ،م ــوس ـي ـق ـي ــن احـ ـت ــرف ــوا
الـعــزف على الــدرامــز (اآللــة األساسية
فـ ــي ضـ ـب ــط اإلي ـ ـق ـ ــاع فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى
ال ـش ـمــال غــرب ـيــة  /ت ـتــألــف م ــن طـبــول
وص ـنــوج)؟ كــم شهد الـقــرن العشرون
ومطلع القرن الحالي أسماء مرموقة
أو ك ـب ـيــرة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال؟ بــامل ـئــات
وربما باآلالف .إنها مملكة بحد ذاتها
ٌ
وعلى عرشها ّ
تربع رجل وديع املالمح
وح ــاد الـنـظــرة فــي آن واح ــد .إن ــه آرت
باليكي ( 1919ـ  )1990الذي أعلى شأن
ّ
مجرد آلة تضبط اإليقاع
الدرامز من
وتتولى املــرافـقــة ،إلــى شريك أساسي
فــي ف ــرق ال ـجــاز بــالـظـهــور والـحـضــور
وم ـســاحــة االرتـ ـج ــال وت ـحــديــد مـســار
الدرامر
ومــزاج املقطوعة .معه أصبح
ِ

(أي ع ـ ــازف ال ـ ـ ْ
ـدرام ـ ــز) ق ــائـ ـدًا لـلـفــرقــة
وواجـهـتـهــا أم ــام الـجـمـهــور وشــركــات
ال ـت ـس ـج ـيــل .مـســاهـمـتــه بــالــري ـبــرتــوار
ُ
ّ
املسجل فــي الـقــرن العشرين تـعـ ّـد من
َّ
ال ـتــركــات الـتــي ال ت ـقــدر بـثـمــن ،إن في
النتاج الــذي حمل توقيعه مــع فرقته
ُ The Jazz Messengers
(«ر ُسل الجاز»،
وهي من الفرق األكثر صمودًا بتاريخ
ال ـجــاز ،إذ عملت لنحو  35عــامــا بني
م ـن ـت ـص ــف ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات وأواخـ ـ ـ ــر
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات) أو فـ ــي م ـش ــارك ــات ــه
ال ـك ـث ـيــرة إلـ ــى ج ــان ــب أسـ ـم ــاء ك ـب ـيــرة،
س ـن ــذك ــر ب ـع ـضــا م ـن ـهــا ف ــي ال ـس ـي ــاق.
هــذا الــرجــل ،قــارع الطبول األسـطــورة،
ومـطـلــق كـبــار نـجــوم ال ـج ــاز ،وصــانــع
املـ ـعـ ـج ــزات ع ـل ــى آلـ ـ ــةٍ أف ـق ــدت ــه الـسـمــع
الـ ـج ــزئ ــي مـ ــن ش ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـضـ ــرب عـلـيـهــا
ّ
ولــم يفقد عشقه الـكــلــي لـهــا ،ولــد عام
 …1919هذه السنة تصادف مئويته،
ً
إحياء لذكراه.
وهذه تحيتنا له
العني ال تخطئه… رأس مثلث الشكل،
بـشــرة سـ ــوداء داك ـنــة تضيئها أسـنــان
ً
نــاصـعــة الـبـيــاض نــاتـئــة قـلـيــا وتمنح
ـراءة
اب ـت ـســامــة صــاحـبـهــا شـيـئــا م ــن ب ـ ٌ
ال ـط ـف ــول ــة .األذن ال ت ـخ ـط ـئ ــه… ع ــزف
شديد الحدة والدقة ،تقنيات جهنمية،
إمساك فوالذي بسرعة اإليقاع ،فواصل
مفاجئة غاية في الذائقة ،وكل ذلك دون
ص ـخــب وض ـج ـيــج ع ـلــى غ ـ ــرار عــازفــي
الــدرامــز في موسيقى الــروك (أو الــروك
الـصــاخــب) .إنــه آرت بــايـكــي ،املـحــارب
ال ــذي داف ــع عــن آل ـتــه وع ــن ال ـجــاز وعــن
زم ــائ ــه ح ـت ــى ال ــرم ــق األخ ـ ـيـ ــر ،ق ــارع ــا
طـبــولــه غــالـبــا فــي ب ــداي ــات املـقـطــوعــات
ب ـط ــري ـق ــة ت ــوح ــي ب ــأن ــه يـ ـق ــرع ط ـب ــول
الـحــرب باملعنى الحقيقي ال املـجــازي.
ولد في بنسيلفينيا (الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة) ع ــام  1919وتـلـقــى دروس ــا
على البيانو في املدرسة ،لكنه اجتهد
ً
مستوى سمح له بالعزف
فرديًا ليبلغ
ف ــي ف ــرق ص ـغ ـيــرة ،قـبــل أن يـنـتـقــل إلــى
كــرســي ال ــدرام ــز ،فــي الـحــانــة الـتــي كــان
يعمل فيها مطلع الثالثينيات ،تاركًا
لعمالق آخر هو إيرول
كرسي البيانو
ٍ
غـ ــارنـ ــر .ن ـح ــن ف ــي زمـ ــن الـ ـ ـ «س ــوي ـن ــغ»
ّ
الذي شكل اهتمام باليكي في بداياته،
م ــن خـ ــال الـ ـع ــزف ف ــي أك ـث ــر م ــن فــرقــة
شهيرة فــي تلك املــرحـلـ ّـة .فــي منتصف
األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات« ،انـ ـ ـش ـ ــق» ع ــن الـنـفــس
ّ
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـي ــاق ــي دي ـ ـ ــزي غـيــلـسـبــي
وت ـشــارلــي بــاركــر وثـيـلــونـيــوس مونك
وفــاتــس نــافــارو وآخــريــن (التقاهم في
كنف بيغ-باند بيلي إكستني الشهير)
في وضع أسس الجاز الحديث ،لندخل
في زمن الـ «بي بوب» .لم يمض ٌ
عقد على
ِ

آرت باليكي
خالل أمسية
مع فرقته
The Jazz
Messengers
في نادي
’Cork ‘N
 Bibللجاز في
نيويورك،
1958
عام ّ
(المصور
األميركي:
فرانسيس
وولف)

ممارسة الـ «بي بوب» الذي أحدث ثورة
في عالم الجاز ،حتى شعر آرت باليكي
أن آلل ـت ــه إم ـك ــان ــات أك ـب ــر م ــن الـهــامــش
املعطى لها في املوسيقى عمومًا ،وأن
لعازفها مكانة ودورًا أهــم من املرافقة
وضبط اإليقاع ،فكانت النقلة من رحم
ـارد بــوب» .في
ال ـ «بــي بــوب» إلــى ال ـ «ه ـ َ
منتصف الطريق بني طرفي الـ «بوب»
( ،)Bopقام باليكي برحلة إلى أفريقيا
واخ ـت ـب ــر إي ـق ــاع ــات أج ـ ـ ــداده وأص ـ ــوات
وت ـع ـق ـي ــدات هـ ــذه اإليـ ـق ــاع ــات ،ق ـبــل أن
يعود رسول الجاز إلى أميركا معتنقًا
اإلس ـ ــام (ع ـل ــى غـ ــرار عـ ـ ّـدة موسيقيي
ج ــاز) تحت اســم عبدالله ابــن ُب َح ْينة،
تيمنًا بالصحابي ابــن ابنة عم رسول
الله .الـ «هارد بوب» ٌ
ولد مع ثالثة
تيار ِ
ع ــازف ــي درامـ ـ ـ ــز ه ــم ب ــاي ـك ــي وم ــاك ــس
روت ـ ــش وك ـي ـنــي ك ـ ــارك ال ــذي ــن القــاهــم
عــازفــو بـيــانــو وآالت نـفــخ لـخـلــق نمط
مــوسـيـقــي حــافــظ عـلــى ق ــواع ــد ال ـ ـ «بــي
ب ــوب» لكنه أعـطــى دورًا أكـبــر للدرامز
ّ
وطعم املوسيقى ببعض مالمح الغناء
األسود على رأسه الـ «ريذم أند بلوز».
هنا أســس مع املؤلف وعــازف البيانو
هوراس سيلفر (الذي رحل عام )2014
فرقة  ،The Jazz Messengersالتي ّ
ضمت
أسـ ـم ــاء أص ـب ـحــت الح ـق ــا أس ــاط ـي ــر في
عالم الجاز .لكن سيلفر ما لبث أن ترك
الفرقة ليطلق تجربته الخاصة ويترك
ال ـق ـي ــادة ،وألول م ــرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ من

خلف الدرامز ،آلرت باليكي الذي باتت
الفرقة تحمل اسمه أيضًا .بني منتصف
الخمسينيات وأواخر الثمانينيات ّ
مر
على هذه الفرقة نحو ثالثني موسيقيًا،
ّ
انضموا هــواة وتركوها نجوم قبل أن
يكتبوا تاريخ الجاز في القرن العشرين،
ولغاية اليوم :على الترومبتّ ،
مر على
الفرقة الكبيران كيني دورهام وفريدي
ه ــاب ــرد والـ ـ ـ ـ «ف ــانـ ـك ــي» دونـ ــالـ ــد ب ـيــرد
والشعبي تشاك مانجيون واملأسوف
على شبابهما كليفورد براون ( 26سنة
 /حادث سير) ولي مورغن ( 33سنة /
ً
مشكل تافه) وصــوال إلــى حامل الراية
ال ـي ــوم وي ـن ـتــون مــرسـ ِـالــس وتـيــريـنــس
بالنشار رافع مستوى موسيقى األفالم
فــي هــولـيــوود (آخ ــر أعـمــالــه موسيقى
 The Comedianالـجـمـيـلــة وموسيقى
ف ـي ـلــم س ـبــايــك ل ــي BlackkKlansman
الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان
«ك ــان» األخ ـي ــر) .عـلــى الـبـيــانــو ،املــؤلــف
املرموق هــوراس سيلفر طبعًا ،وبعده
أيـ ـض ــا املـ ــؤلـ ــف الـ ـ ـ ــذي غ ـ ــادرن ـ ــا ب ــاكـ ـرًا
بــوبــي تـيـمــونــز (م ـخ ـلــوق عـظـيــم أرداه
الكحول والهيرويني عن  33عامًا) ،ثم
س ـيــدر والـ ـت ــون وال ـس ــوب ــر س ـتــار كيث
جــاريــت وغـيــرهــم .عـلــى الساكسوفون
(تـيـنــور) ،الثالثة الكبار عزفًا وتأليفًا
ه ــان ــك م ــوب ـل ــي وال ـ ـشـ ــاهـ ـ َـدان ال ـح ـ َّـي ــان
بيني غولسون ( )1929ووايــن شورتر
( ،)1933وغيرهم .كانت األمور واضحة
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بالنسبة إلى آرت باليكي :جسد الفرقة
ّ
بدم جديد في عروقه .هكذا
ال يعيش إل ٍ
ك ــان يـضــم امل ــواه ــب ال ـصــاعــدة قـبــل أن
يطلقها لتستقل بتجربتها فيستبدلها
بأخرى صاعدة ،وهكذا دواليك .غير أن
التركيبة األسطورية للفرقة تبقى تلك
التي ّ
ضمت عام  1960إلى باليكي ،واين
شــورتــر ول ــي مــورغــن وبــوبــي تيمونز
وجيمي ميريت (كونترباص) .مع ذلك
لم تعرف الفرقة انحدارًا في مستواها
ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات ،وكـ ــان ل ـهــا دور
بـ ـ ــارز ف ــي إشـ ـع ــال ال ــرغ ـب ــة ف ــي الـعـمــل
لدى املوسيقيني الذين لم يستحسنوا
ال ــدخ ــول ف ــي امل ــوج ــات ال ـجــديــدة (مـثــل
الفيوجن الذي خاض باليكي تجربته
لكن دون حماسة منذ البداية وبطبيعة
الـ ـح ــال دون ن ـت ـي ـجــة ذات أه ـم ـي ــة فــي
النهاية) ،من خــال صموده أمــام هذه
ّ
كه َ بالتقاليد القديمة
املــوجــات وتمس َ
ولكن مقاربتها بنفس جــديــد… ربما
يعود الفضل إليه في وجود فرق اليوم
ّ
وتسجل الجاز التقليدي (أي ما
تمارس
كــان اسمه جــاز حديث منتصف القرن
امل ــاض ــي ،ونـقـصــد ال ـ ـ «ب ــي بـ ــوب» ،آخــر
مــدرســة فــي مــوسـيـقــى ال ـج ــاز ،بحسب
مرسالس
كثيرين مــن بينهم وينتون
ِ
ال ــذي أكـ ّـدهــا بثقة مطلقة فــي لـقــاء مع
«األخبار» بأبو ظبي عام .)2010
إل ــى ج ــان ــب تـسـجـيــاتــه ال ـخ ــاص ــة مع
فــرق ـتــه ،ع ـمــل آرت بــاي ـكــي بـكـثـيــر من
ال ـت ــواض ــع كـ ـع ــازف درامـ ـ ــز م ــع أس ـمــاء
كبيرة ومغمورة ،لكن مساهمته كانت
دائ ـمــا قـيـمــة .كـمــا كــانــت لــه تـجــربــة في
السينما الفرنسية التي اهتمت كثيرًا
بالجاز منذ الخمسينيات ،وتعاونت
مـ ــع كـ ـب ــار األس ـ ـمـ ــاء فـ ــي ح ـي ـن ـهــا مـثــل
آرت بــايـكــي وفــرقـتــه ومــايـلــز دايـفــس
وثـيـلــونـيــوس مــونــك ودكـسـتــر غ ــوردن
وغيرهم.
أم ــا ال ـحــادثــة ال ـتــي ب ــدأن ــا بـهــا املـقــالــة،
فـقــد حصلت خ ــال حفلة فــي بلجيكا
ع ـ ــام  ،1958ح ـي ــث أدى ب ــاي ـك ــي مــع
الفرقة تحفة ديــزي غيلسبي الشهيرة
 ،A Night In Tunisiaوفـيـهــا يـشــارك
بــوبــي تيمونز وبـيـنــي غــولـســون ولــي
مورغن في العزف على آالت قرعية إلى
جانب آالتـهــم األســاسـيــة ،وفــي الختام
ّ
ـات قوية على أحد
يكرر باليكي ضــربـ ٍ
صنوج ال ـ ــ Zildjianالــذي ينزلق بشكل
مفاجئ ،لكن آرت يتابع العزف لينهي
واح ـ ــدة م ــن أج ـ ُمــل الـتـسـجـيــات لـهــذه
َ
بعدما
املقطوعة التي ن ِشرت عام ّ 2006
ضــاع لنحو نصف قــرن أثــرهــا املــوثــق
بــال ـصــوت وال ـ ـصـ ــورة… ّأمـ ــا آرت فقد
رحل ،بالصورة فقط ،عام .1990

تسجيالت
’Moanin

Live In ‘58

Au club St. Germain

Lee-Way

Soul Station

Somethin’ Else

ل ـي ــس ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل ح ـص ــر آرت
بــايـكــي بـسـتــة إص ـ ـ ــدارات .لـكــن ما
ن ـق ـتــرحــه ي ـع ـطــي فـ ـك ــرة وافـ ـي ــة عــن
م ـســاه ـمــة ال ــرج ــل ف ــي الـ ـج ــاز .نـبــدأ
بـ ـ ` )1958( Moaninال ــذي يحمل
اسـ ــم م ـق ـطــوعــة م ــن ت ــأل ـي ــف ع ــازف
ال ـب ـي ــان ــو ف ــي ف ــرق ــة ب ــاي ـك ــي ،بــوبــي
تيمونز ،علمًا أن معظم محتواه من
تأليف ع ــازف الـســاكـســوفــون بيني
غــول ـســون .أع ـطــى ه ــذا الـعـمــل دفـعــا
قويًا لشهرة باليكي وفرقته وتلته
حفالت في أميركا وخارجها.

أق ـي ـم ــت هـ ــذه ال ـح ـف ـلــة ف ــي بـلـجـيـكــا
عـ ــام  1958لـكـنـهــا ض ــاع ــت لـنـحــو
ُ َ
نصف قرن قبل أن تنشر ألول مرة
ع ــام  .2006إن ــه شــريــط بــاألســود
واألبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض لـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
كــدنــا نـخـســرهــا إل ــى األبـ ــد .يـحــوي
الـتـسـجـيــل مـجـمــوعــة م ــن األع ـم ــال
الخاصة بفرقة باليكي باإلضافة
إلى كالسيكيات ،أبرزها A Night
 In Tunisiaال ـت ــي أع ـط ــت اسـمـهــا
لــألـبــوم ال ــذي أصــدرتــه الـفــرقــة بعد
سنتني.

أشــرنــا فــي املـقــالــة أع ــاه إل ـتــى عالقة
ال ـ ـجـ ــاز بــال ـس ـي ـن ـمــا ال ـف ــرن ـس ـي ــة .فــي
ال ــواق ــع ه ــذا ال ـت ـعــاون تـلــى (أو تــزامــن
مــع) استضافة فــرق جــاز للعزف في
الـنــوادي الفرنسية ،ومــن بينها نــادي
«سان جيرمان» الذي ّقدم فيه باليكي
وفرقته عــدة أمسيات صــدرت بثالثة
أجـ ــزاء وحـ ـ َـوت كــاسـيـكـيــات الـفــرقـ ّـة،
ع ـل ـمــا أن ك ـي ـنــي ك ـ ــارك ي ـح ــل م ـحــل
باليكي فــي القسم الثاني مــن الجزء
ال ـثــالــث ،وق ــد ح ــاز الـتـسـجـيــل جــائــزة
«شارل كرو» لعام .1959

ن ـن ـت ـقــل ه ـن ــا إل ـ ــى م ـس ــاه ـم ــة آرت
ب ــايـ ـك ــي ف ـ ــي ألـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــات خ ــاص ــة
بأعضاء فرقته .األلبوم األول هو
ل ـعــازف الـتــرومـبــت فــي ال ـفــرقــة لي
مــورغــن ،الــذي استضاف «قائده»
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـت ـس ـج ـي ــل إلـ ـ ــى ج ــان ــب
ج ــاك ــي م ــاكـ ـل ــن (أل ـ ـتـ ــو س ــاك ــس)
وزم ـي ـل ــه ب ــوب ــي ت ـي ـمــونــز (ب ـي ــان ــو)
وأس ـ ـ ـطـ ـ ــورة الـ ـك ــونـ ـت ــرب ــاص ب ــول
تشايمبرز .صــدر هــذا العمل عام
 1960عند الناشر العريق Blue
.Note

… أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي فـ ـ ـه ـ ــو لـ ـ ـع ـ ــازف
ال ـســاك ـســوفــون ف ــي فــرقــة بــايـكــي،
هانك موبلي ،الذي يعتبر ألبومه هذا
مــن كالسيكيات الديسكوغرافيا،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ال ـ ـ «ه ـ ــارد بـ ــوب» والـ ـ
«سول جاز» ،النمط الذي ساهم في
إرســائــه إلــى جــانــب بــوبــي تيمونز.
معظم املقطوعات من تأليف موبلي،
ويشارك في تنفيذه باإلضافة إلى
ّ
«املعلم» على الدامز ،وينتون كيلي
(ب ـي ــان ــو) وبـ ــول ت ـشــاي ـم ـبــرز أيـضــا
وأيضًا.

يقع هذا الخيار في خانة مساهمة
آرت باليكي خارج فرقته أو خارج
م ـش ــاري ــع أع ـض ــاء ف ــرق ـت ــه .ك ــل من
يسمع جــاز يعرف أن ’Somethin
َّ
 )1958( Elseم ـص ــن ــف ب ــن أه ــم
عـشــر دي ـس ـكــات ف ــي نـمـطــه .الـعـمــل
ه ــو ل ـع ــازف اآلل ـت ــو ســاكــس الكبير
كــانـنـبــول أدرلـ ــي ،وتـلـتـقــي فـيــه قمم
األداء بني مايلز دايفس (ترومبت)
وهانك جونز (بيانو) وسام جونز
(ك ـ ــونـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــاص) ،ت ــزيـ ـنـ ـه ــم ط ـب ـعــا
مساهمة باليكي.

ّ
ّ
عمار مروة
إذا ك ــان لـلـتـعــاون بــن املــؤلــف املــوسـيـقــي واملـلـحــن مــرسـيــل خليفة
ّ
ويتطور ،مستحدثًا ّ
ّ
حيزًا
يستمر
والسوبرانو الفنانة عبير نعمة أن
صعبة نوعًا
ستكون
التعاون
ـذا
ـ
فنيًا جديدًا ومميزًا ،فــإن بداية ه
ُ
مــا .وكـكـ ّـل بــدايــة ،هــو يحتاج إلــى وقــت كــي يـ ّ
ـرســخ فــي أذن الذائقة
وخصوصيته الثنائية التي نستمع إليها في
حساسيته الجديدة ّ
ً
ألبومهما املشترك «غــنــي قليال» .أسـبــاب هــذه الصعوبات كثيرة،
وسـيـكــون مطلوبًا مواجهتها لتذليلها فنيًا فــي وج ــدان الــذائـقــة
الـلـبـنــانـيــة والـعــربـيــة ورب ـمــا الـعــاملـيــة الح ـقــا! وه ــذا مــا لــم يـكــن في
حسبان من كان ينتظر ظهور العمل الجديد ّ
األول الذي جمعهما
ّ
ّ
متعددة األجواء .تحتم علينا املوضوعية
أخيرًا ويحوي  ١٤أغنية
كذائقة أن ّ
نفرق بني تقييم هذه األغاني موسيقيًا ولحنيًا وانسجام
عـنــاصــرهــا كــوحــدة فـنـيــة (وه ــو مــا يتمتع بــه ه ــذا الـعـمــل بصدق
وثراء) ،وبني أن ّ
نقيم ثمرة تعاون جديد بني فنانني ،حيث لن يكون
ّ
ارتدادية لحنية تحيل ارتباطاتها
هذا العمل في منأى عن تأثيرات
ّ
النغمية بذاكرة صوت املغنية أميمة الخليل! سبب هذه الظاهرة،
ّ
ّ
ارتـبــاط البصمة اللحنية ملرسيل بالبصمة الصوتية ألميمة في
ذاكــرة املستمع املتابع ألعـمــال الثنائي خليفة – الخليل السابقة.
ّ
ماذا سيرتب هذا إذن على عبير نعمة إذا كان لهذا التعاون الجديد
لها مــع خليفة أن يستمر ويــرتـقــي؟ سيرتب عليهما أم ــورًا كثيرة
لـيــس ّأول ـهــا مــراكـمــة ريـبـيــرتــوار غـنــائــي جــديــد ،ول ــن يـكــون آخــرهــا
ضــرورة خلق بصمة صوتية ولحنية جديدة مختلفة نوعًا وكمًا.
إذا وضـعـنــا ه ــذه الـهــواجــس جــانـبــا وتــركـنــاهــا لـلــزمــن وألصـحــاب
الشأن ،سيكون صعبًا علينا أن نكتب عن عملهما ّ
األول بعيدًا عن
الـحـضــور ال ــذي يــذكــر الــذائـقــة ولــو عاطفيًا بـصــوت أميمة الخليل
الـغــائــب الـحــاضــر شئنا أو أبـيـنــا .نـقــول هــذا عــارفــن باالختالفات
الكثيرة الـتــي تفصل فنيًا وأكــاديـمـيــا بــن صــوت أميمة الطفولي
ّ
املتمرس
الخافت الحالم والـحـنــون ،وصــوت عبير الــواســع الـقــوي
بشرقية األنـثــى الناضجة املكتملة ،وغــربـيــة تقنيات السوبرانو
كولوراتورا املحترف والفذ الــذي قد ُي َعد أحد أهم خمسة أصوات
في لبنان ّ أكاديميًا.
ً
ألبوم «غني قليال» عمل غني متعدد األج ــواء .كــان من األفضل له
ّ
أن ي ـتــوزع على قــرصــن بــدل أن يــدمــج فــي أسـطــوانــة واح ــدة! نجد
ومنتشرة يستعيد مرسيل
مقطوعات موسيقية سابقة معروفة
ّ
ً
بعضها بذكاء وبتوزيع للمرة الثالثة («الحنة» مثال) ،وبعضها
كتبت لها مقاطع تحمل تواقيع شـعــراء معروفني لتحويلها إلى
ّ
الغناء .هذا ما قد يقلل أحيانًا من قيمتها املوسيقية إن كان الكالم
متواز تعبيريًا مع اللحن ،أو بالعكس ،قد يزيد من
فضفاضًا وغير
ٍ
املوسيقية حني ّ
يتلبس اللحن شعرية الكالم الجديد
ثــراء القيمة
مستضيئًا بقيمته التعبيرية ونبضه الشعري املتوازي مع النبض
املوسيقي األصلي.

 .)bémol majeurنغمات تتصل بمنسوب عريض من أجــواء الفرح
املفتوح على شيء يقارب الجاز ،وكأن األوركسترا ّ
تحولت لهنيهات
قليلة فــي الـنـهــايــة إل ــى «بـيــغ بــانــد» لتقفل عـلــى نـهــايــة كالسيكية
بأسلوب تفكير سيمفوني تقليدي .هذا ما يعطي هذه األغنية بعدًا
ّ
ورونقًا جماليًا بتعدد نقالتها التي تحاول التفلت إلى آفاق جمالية
متعددة في فترة قصيرة نسبيًا.

ـاض جميل نفتقده موسيقيًا .على مقام
مشبعة ب ــروح الحنني مل ـ ٍ
الكورد على الال وعلى إيقاع مربع ،تتفاعل األلحان بتنويع لحني
تـتـنــاوب عليه آلــة الفيبرافون واألب ــوا والــوتــريــات والـغـنــاء لتصل
إلى مستقرها في القرار الذي ترسو عليه كلمات القصيدة لحنيًا.
األغنية كانت جميلة لصوت عبير ببصمة مرسيل اللحنية التي
نادرًا ما ال تجد لها صدى كبيرًا في صوت أميمة.

أجـ ــواء لحنية شــرقـيــة عــرفــت بــذكــاء كـيــف تـجـ ّـســد مـعـنــى قصيدة
الشاعر جرمانوس جرمانوس باحتفالية طربية خطفت أضواءها
آل ــة ال ـبــزق وال ـع ـ ْـو ُد واإلي ـقــاعــات الـتــي تـعــاونــت عـلــى تجسيد رائــع
لنغمات تقاسمها مقاما الـكــورد والحجاز ليدخل عليهما سحر
م ـقــام ال ـبـ ّـيــات عـلــى الـ ـ  LAبتلقائيته املـحـبـبــة .قــد ت ـكــون مــن أكثر
األغـنـيــات الـتــي جـ ّـســدت فيها هــذه املـقــامــات روح الكلمة الشعرية
ومناخ الشرق بذكاء املؤلف وامللحن وبراعتهما .وأعتقد أن الناس
سيحبون هذه األغنية ألنها تحمل البصمة اللحنية للحن مرسيل
وصوت اميمة ،حيث يتهيأ للسامع في لحظات هاربة كأن أميمة
ّ
هي التي تغني ،وسيكون من العبث محاولة أل نذكر هذا لطراوته
وشفافيته وسهولته الـتــي استنبطها مرسيل مــن أج ــواء السهل
املمتنع املفتوحة على الشرقي املمتع بالطرب والطالوة!

ّ
ّ
قــد يـكــون مــوشــح «علليني» مــن أجـمــل مـقــاربــات مرسيل خليفة
ً
للدخول إلى عالم املوشحات ،متوسال الفخامة األوركسترالية في
التوزيع الــذي يقارب بذكاء األسلوب السيمفوني في سعيه إلى
بناء عالم بوليفوني مقتصد يبتعد عن الثرثرة واإلطالة .وبذلك
يكون قد قارب السهل املمتنع بقصيدة جميلة من الشعر النبطي،
حيث يدخل به بانفتاح داخلي على التعبير بمقام النهوند مع
مميز آلل ــة ال ــرق ّ ممتلئ بالتلقائية والـ ِـغـنــى دون أي تكلف
دور ُّ
أو تصنع .يسير ال ــرق بزهو بــن آالت األوركـسـتــرا السيمفونية،
كأنه آلة أساسية تقول أشياءها وروحها بكفاءة وموهبة وثراء،
حيث ال تملك األوركسترا إال أن تنحني ّ
لسره وتتسع لجماليات
إيقاعه الــداخـلــي .قــد يـكــون هــذا املــوشــح أكـثــر أغــانــي العمل قــدرة
على إعطاء املبررات الفنية لسعة صوت عبير وامتداده برحابة
وثــراء كسوبرانو ناضج بديناميكية يسير عبرها بني مسافات
اإلن ـت ــرف ــاالت ،س ــواء وه ــي تبتعد عــن بعضها وت ـق ـتــرب .نستمع
إلــى هــذا عند الدقيقة  3,54إلــى الدقيقة  ،4,07وعند غناء اآلهــات
بالسوبرانو العالي أو األماكن األخرى التي ال تساوم فيها عبير
ّ
بسر صوتها على التعبير بسعة الصرخات الــواعــدة باالمتالء
اللوني للسوبرانو.

«هيدا إنت»

«ما أجمل الحب»

ّ
تتطور فيها
فــي «مــا أجـمــل الـحــب» أج ــواء طربية دافـئــة وأصيلة
الجملة اللحنية ُبجماليات متعددة اآلف ــاق بتثوير اللحن طــورًا
َ
بــالـتــوزيــع ،وبــالــقــطـ ْـب الهارمونية الشرقية املخفية ب ــآالت العود
والبزق والكمنجة اإليرانية واإليقاعات والصوت عمومًا ،وبالبزق
خصوصًا الذي يشرق بشخصية مميزة صوتيًا تحاكي خلجات
الطرب .نستمع إلى ذلك بعد الدقيقة الرابعة حتى الرابعة وعشرين
ّ
ثانية ،وفي أماكن أخــرى ،كلها مشغولة على أنغام مقام الراست
بــأفـكــار أصـيـلــة مـتـطــورة تـعـ ّـبــر عــن روح الثيمة الـشـعــريــة لـلــوردة
التي تقطع الحدود بني الفرح والحزن ،والحياة واملوت ،وأضرحة
الشهداء واللقاء والفراق حيث للوردة وجودها املزدوج في النص
ّ
ال ــذي كتبه الـشــاعــر زاه ــي وهـبــي .لـعــل مــن املثير أن نــذكــر أن هذه
ّ
تذكر بأغنية ّ
«مر القطار» لخليفة ،وتلتقي معها في املقام
األغنية

«مزمار»

ّ
موشح يعيده مرسيل ّ
للمرة الثالثة من ريبيرتواره القديم،
«مزمار»
مبنيًا على نظام السماعي الثقيل بنبض عشرة على ثمانية .به
ّ
ي ــروي الـغـ ّـصــة العربية الـتــي مــا زلـنــا نحياها ونـحــن نتذكر عزنا
املفقود في األنــدلــس املوسيقي الــذي بناه صاحب الكونسرفتوار
ّ
ّ
األول فــي العالم زري ــاب الــذي لــم تتسع لــه بـغــداد فــي عــز نهضتها
الـثـقــافـيــة والـفـكــريــة الـعـبــاسـيــة فــي عـهــد األم ــن ،إذ ط ــرده إسـحــاق
ً
املوصللي غيرة وحقدًا من بغداد ،بعدما هدده بالقتل إذا قرر البقاء
فيها معه! الالفت أن مرسيل أخذ النص الصغير والرائع للشاعرة
األفغانية زهراء زاهدي ،بترجمته العربية التي أنجزتها الشاعرة
اإليرانية مريم حيدري .يقول النص« :أنحت مزمارًا من عظامي/
يغني اشتياقك مــن أصــابـعــي /أفتح زرًا لقميصك /ليفتح ويسد
ثــوب الـكـيـنــونــة!» .وهــل أجـمــل وأبـلــغ وأرق ــى مــن أبـيــات كـهــذه وهي
تشي بما قل ودل من جماليات املعنى والرمز؟!

«راجع»

ّ
تشي األجواء املوسيقية لـ «راجع» بالشوق والترقب ألمر جلل قادم
من بعيد ينسجه الشاعر طالل حيدرّ .
تمهد له املوسيقى بتقاسيم
ّ
حزينة على التشيللو ،قبل أن تنتقل ّ
بقية اآلالت من هوية الحزن
ُ
املوسيقية إلى أجواء أخرى شاعرية كأنها تسعى إلى تصوير لقاء
ّ
عشاق يضيئون ظالم الليل على أصوات الفرح بالوصول واللقاء
املشغولني موسيقيًا على نغمات مقام «مي بيمول مايجور» (Mi

يعيد مرسيل استعراض
التوزيع
قدراته في ّ
األوركسترالي في أغنية «الحنة»
ترتيلة «مريم البكر»
أعاد مرسيل بناء الترتيلة السريانية األشهر في لبنان وسوريا
«م ــري ــم ال ـب ـكــر» بـشـكــل يـخـتـلــف مــوسـيـقـيــا ع ــن شـكـلـهــا اللحني
القديم .تنبض الترتيلة على إيقاع الفوكس بشكل جريء وبناء
يختلف عن املــألــوف في التراتيل الكنسية املارونية وال يشبه
الشكل ّ
األول إال بالجملة اللحنية األساسية التي اجتهد مرسيل
بتركيب جديد لها .تركيب ينبض على النهوند بأسلوب نغمي،
اسـتـخــدم فيه الــوتــريــات والـفـلــوت والـكــاريـنــت ،حيث تعمد أن
تنبض بأسلوب البيتزيكاتو عند مفترقات توزيعه لجملها.
نعتقد أنه ّ
تعمد إعطاءها لعبير ألن البصمة اللحنية والغنائية
فيها جــديــدة ،كــذلــك فــإنـهــا بـحــاجــة إل ــى سـعــة صــوتـيــة ممتلئة
بامتدادات صوت عبير التي نجد لها على اليوتيوب نسخًا عدة
ً
ً
أبدعت بأدائها ترتيال وأناقة ومرونة صعودًا ونزوال وقفزًا بني
املسافات املتباعدة.

«الموسيقى»

ربما كان مرسيل قد ّ
تعمد أن يفتتح الشريط بأغنية «املوسيقى»
ّ
ً
ألنها تحاكي برمزية ما تأويال موسيقيًا لشريط حياته .كذلك فإنه
اختار نصًا شعريًا لصديقه الشاعر البحريني قاسم حــداد الذي
يبدو أنــه فهم ارتـبــاط املعنى واملـجــاز فــي التعبير الفني امل ــزدوج،
ليتلقفه مرسيل موسيقيًا على مقام الحجاز على درجة الحسيني
( )LAبنوستالجية شرقية ال ــروح مفتوحة على الـتــأمــل بــأجــواء
املينور ( .)LA Minorلذلك ،ربما تعمد مرسيل أن يبقي على صوته
ككونتراست ّ
يعمق صــوت عبير لناحية التعبير الفني املـجــازي،
ّ
رغم اعتقادنا أنه كان من األفضل فنيًا ترك الغناء لعبير فقط ألنها
ّ
من األغنيات القليلة التي لم تذكر أبدًا في بصمتها الصوتية لحنيًا
بغنائية ص ــوت أمـيـمــة .إذ وص ــل فيها ص ــوت عبير تعبيريًا إلــى
ّ
ما يــوازي أجــواء الصالة في عمقها اللحني كما لو أنها ترتل في
ّ
يمتد إلــى رحــابــة مقامية ال
معبد أو كنيسة بخشوع رقـيــق ،لكنه
تخشى املسافات في الديناميكس الصوتي بني املسافات املتباعدة.
هكذا ،استدرج صوت مرسيل وبصمته اللحنية شيئًا من أجوائه
مع أميمة! حبذا لو تركها مرسيل مرسلة بصوت عبير ،لكانت قد
دخلت ريبيرتوارهما الجديد فــورًا كــأول أغنية محايدة البصمة
تضع أساسًا لهذا التعاون.

ّ
«علليني»

ّ
«الحنة» و«يا محال نورها»

عـلــى مــا نــذكــر .لــذلــك ،فالبصمة اللحنية والـصــوتـيــة قــد تناسب
هنا أيضًا غناء أميمة لوال بعض األماكن التي أبدعت فيها عبير
برحابة الصوت ومرونته عند مفترق الطبقات العالية ،كما في
ـوان أو عند الـلــف بـقـ ّـوة واستمرارية
الدقيقة الخامسة وعـشــرة ث ـ ٍ
بالحركة الدائرية للحن عند «يا الله» قبل كلمات «للحياة والردى»
في النص.

ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة يـعـيــد مــرس ـيــل اس ـ ّت ـع ــراض ق ــدرات ــه ف ــي ال ـتــوزيــع
األوركـ ـسـ ـت ــرال ــي ف ــي أغ ـن ـيــة «الـ ـح ــن ــة» ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـص ــري ــة الـتــي
رفعها من أجوائها الشعبية القديمة إلــى آفــاق متقدمة بالثراء
ّ
يتوسل أسلوب التفكير السيمفوني بمهارة
األوركسترالي .ثراء
عـلــى إن ـت ــرف ــاالت م ـقــام ال ـح ـجــاز امل ـف ـتــوح عـلــى ال ـق ــوة والـفـخــامــة،
عاملية ال ُتحد بمحلية ما ...بل تصبح عاملية ّ
ّ
بقوة
مضفيًا عليها
ّ
الغنية .إن إعطاء هذه األغنية لصوت عبير ،مع أغنية
محليتها
«يا محال نورها» لسيد درويش على مقام ري ماجور الفرح ّ
ينم
ِ
عن ذكاء ،وله ما يبرره موسيقيًا ولحنيًا ،وقد أثبت هذا أداء عبير
ّ
املميز لهما.

«بعتلك صوتي»

«فكر بغيرك»

تــدخــل «بعتلك صــوتــي» ف ــورًا فــي أج ــواء احتفالية على إيقاع
ّ
مربع ومناخات مقام املاجور الفرحة ،وتحديدًا على Do major
لـيـتــوازى مــع نــص الشاعر هنري زغـيــب .ينجح مرسيل بذكاء
موسيقي فــي التعبير عــن سـ ّـر االحتفالية الشعرية بتلقائية
الـسـهــل املـمـتـنــع بــواس ـطــة األكـ ــورديـ ــون وال ـف ـلــوت والـكــاريـنــت
والكمان واإليقاع ،وبخلطة لحنية وأجواء هارمونية ال تساوم
على جماليات التأويل املوسيقي ملا يربط الكلمة بالنغمة من
أسرار ومعادالت يعرف مرسيل كيف يصطادها.

تحمل «فكر بغيرك» توقيع محمود درويش التوأم الفني ملرسيل
خليفة .ها هو مرسيل يقارب القصيدة على مقام ،Si bémol majeur
وفيها جملة أساسية تتردد بني «الريفران» وتتفاعل سائرة إلى
نهايتها في الذروة اللحنية على مقام الكورد على الال.

عبير نعمة ومرسيل خليفة

«اكتبني قصيدة»
كتب الشاعر حبيب يونس «اكتبني قصيدة» التي دخلها مرسيل
بسهولة العارف لرمزية مكنوناتها الشعرية .يحتفل بها موسيقيًا
بــاألوركـسـتــرا والـطـبـلــة عـلــى مـقــام الـعـجــم عـلــى ال ــدو ،وعـلــى إيـقــاع
املصمودي املفتوح على الفرح والرقص ...كل ذلك يجري بال تمييز
آلل ــة مـعـيـنــة مــن األورك ـس ـت ــرا بــاسـتـثـنــاء الـطـبـلــة ال ـتــي تـبـقــى تــزف
القصيدة على معانيها الغزلية الراقية حيث يجتمع الحب بالجسد
واألعراس .قد تكون هذه األغنية وما سبقها («بعتلك صوتي») من
أكثر أغاني الشريط التي ستدخل قلوب الناس بسهولة.

«طفولة»
«طفولة» هي إحدى أجمل املقطوعات املوسيقية في أعمال مرسيل
الـســابـقــة .كـتــب لـهــا الـفـنــان املـســرحــي مـيـشــال أب ــو رجـيـلــي كلمات

ً
«غني قليال»

ً
ق ــد ت ـك ــون «غ ـن ــي ق ـل ـي ــا» أق ـ ــوى أغ ـن ـي ــات ال ـع ـم ــل ،خ ـصــوصــا في
استقطابها لتوازن ما بني التلحني املفتوح ،واملعقلن في الوقت
نفسه بالتأليف الــذي يبني نسيجًا بوليفونيًا يستنهض آفاقًا
مــن ال ـتــوزيــع األورك ـس ـتــرالــي املـ ـت ــوازن .تــوزيــع ي ـحــاول أن يطوي
النص الشعري للشاعر الكبير الراحل جوزيف حــرب بني روحه
ّ
ّ
الغربية في توزيعه على األوركسترا والصوت.
الشرقية ،وروحه
هناك شبه بني هذه األغنية وأغنية «يا طيور» التي كتبها الفنان
املصري الراحل محمد القصبجي ألسمهان .وبعيدًا عن املقارنات،
أدت عبير هذه األغنية الجميلة باستيعاب للمكنونات الصوتية
الواسعة التي تختزنها لحنيًا ،ولــأداء الغربي املعقد والصعب
تـقـنـيــا .لــم يختتم مــرسـيــل األل ـب ــوم الـجـمـيــل بـهــذه األغـنـيــة عبثًا،
كأنه يريد أن يقول إن تعاونه مع عبير له الكثير مما يبرره فنيًا
وصوتيًا وتقنيًا وأكاديميًا .أمــا عمله املقبل مــع أميمة الخليل،
ّ
فيأتي ليؤكد أنــه مستمر بالتعاون معها ،وأن الصوتني قــادران
على التمايز واالستمرار إليجاد مكانهما املناسب في ريبيرتواره
الغنائي املوسيقي.

