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صقلي تصدح بأغنيات الزﻣن الجميل
كرﻳمة ال ّ
أحيت المطربة المغربية كريمة الصّقلي حفال ً غنائياً ساھراً على مسرح مؤسسة سلطان بن علي الﻌﻮيس
الثقافية في دبي ،ليلة أول من
دبي -باسل أبو حمدة |
ﺍلتاريخ 17 :مارس 2012

أحيت ﺍلمطربة ﺍلمغربية كريمة ﺍلصّقلي حفال ً غنائياً ساھرﺍً على مسرح مؤسسة سلطان بن علي ﺍلﻌويس ﺍلثقافية في دبي ،ليلة
أول من أمس ،في ختام ﺍحتفاالت ﺍلمؤسسة بتوزيع جوﺍئز ﺍلدورة ﺍلثانية عشرة على ﺍلفائزين ﺍلتي تزﺍمنت مع يوبيل ﺍلمؤسسة
ﺍلفضي .كريمة ،ﺍلتي أعادت ﺍلروح إلى ﺍلطرب ﺍلﻌربي ﺍألصيل ،وأغنيات ﺍلزمن ﺍلجميل ،لم يصفق لھا ﺍلجمھور فﺤسب وإنما صفق
مﻌھا أيضاً على إيقاع ما أنشدتﻪ من أغنيات طربية عربية كالسيكية أعادت ﺍلجمھور إلى أيام ﺍلطرب ﺍألصيل ،وقد قال في كلمة
تقديمھا ﺍألديب ﺍلدكتور عبدﺍإللﻪ عبدﺍلقادر "إن ﺍلمشھد ﺍلثقافي ال يكتمل إال باالستماع إلى ﺍألغنية ﺍلجميلة وإن كريمة ﺍلصقلي
صوت يرتفع في زمن فقدنا فيﻪ ﺍلموسيقى ﺍلجميلة".

نكھة الخمسينات
غنت كريمة ألكثر من ساعتين أغنيات ترﺍوحت في إيقاعاتھا بين ﺍلنمﻂ ﺍلسريع ﺍلممزوج بنكھة ﺍلخمسينات وﺍلستينات من ﺍلقرن
ﺍلماضي وﺍلنمﻂ ﺍلطربي ﺍلذي وجد صدﺍه لدى جمھور كبير فاض عن ﺍلمسرح ،حيث غنت كريمة لكبار ﺍلمغنين ﺍلﻌرب أمثال أم كلثوم
وعبدﺍلوھاب وأسمھان وفريد ﺍألطرش ووردة وسيد درويش وليلى مرﺍد ،وقدمت أيضاً نماذج من ﺍلغناء ﺍلمغربي ﺍلذي ردده ﺍلجمھور
مﻌھا بصوت وﺍحد ،وقد ﺍستلھمت كريمة ﺍلصقلي لونھا ﺍلغنائي من نصوﺹ ﺍلترﺍث ﺍلقديم وﺍألغنية ﺍلﻌصرية وﺍتخذت منھا مادّة ثرية
لتنﻌش عبرھا ﺍلخزﺍنة ﺍلموسيقية ﺍلﻌربية .كما ﺍشتغلت على تنويع ﺍألغنية ﺍلمغربية وتﺤديثھا من خالل إضفاء لمسة فنية متميّزة
يمتزج فيھا صوتھا ﺍلﻌذب بآالت عزف مختلفة تتسامى في ألﺤانھا صﻌودﺍً نﺤو ﺍلنّقاء وﺍلصّفاء.

أغاني طربية
كما أنشدت في حفلھا ﺍلساھر ﺍلﻌديد من ﺍألغاني ﺍلطربية ﺍلمستمدة من ﺍلترﺍث ﺍلﻌربي ،من بينھا "يا ليل طول" من ألﺤان
عبدﺍلقادر ﺍلرﺍشدي" ،يللي ھوﺍك شاغل بالي" لفريد ﺍألطرش "ﺍسقينھا" لمﺤمد ﺍلقصبجي" ،أنا وﺍلﻌذﺍب وھوﺍك" لمﺤمد
عبدﺍلوھاب"،أنا ھويت وﺍنتھيت" لسيد درويش" ،أنا قلبي دليلي" لمﺤمد ﺍلقصبجي" ،سيرة ﺍلﺤب" ألم كلثوم "،حبيبي تﻌال" ألحمد
ﺍلبيضاوي" ،أسھر وأنشغل أنا "لكمال ﺍلطويل" ،دخلت مرة في جنينﻪ" لمدحت عاصم" ،في يوم وليلة" لوردة" ،ال مش أنا لبكي"
لمﺤمد عبدﺍلوھاب ،و"رق ﺍلﺤبيب" لمﺤمد ﺍلقصبجي" ،زوروني كل سنة مرة" لسيد درويش ،وأغنية "ليالي ﺍألنس" ألسمھان ،كما
غنت قصيدة مغربية للشاعر إلياس فرحات وألﺤان ﺍلمرحوم أحمد ﺍلبيضاوي.

فرقة متمكنة
أما ﺍلفرقة ﺍلموسيقية ﺍلتي رﺍفقت ﺍلصقلي في حفلھا ﺍلموسيقي ﺍلساھر بقيادة ﺍلمايسترو مصطفى ﺍلركرﺍكي ،فاعتمدت على
عازفين بارعين على ﺍلطبل وﺍلدف وﺍلتشيلو وﺍلناي متﻌدد ﺍألطوﺍل وﺍألحجام وﺍلقانون وﺍلﻌود وﺍلكمان وﺍألورغ ،وقد تمكنت ھذه
ﺍلمجموعة من ﺍلﻌازفين من تصﺤيﺢ مسار إمكانية ﺍلتمتع بأذن موسيقية سليمة ﺍعترﺍھا ﺍلﻌديد من ﺍلشوﺍئب بسبب ﺍلتلوث
ﺍلسمﻌي ﺍلذي تﻌج بﻪ ﺍلﺤياة ﺍلمﻌاصرة ،كما تمكنت ﺍلفرقة ﺍلموسيقية من تھيئة ﺍلمناخ ﺍلموسيقي ﺍلمناسب لكريمة ﺍلصقلي في
أدﺍئھا ألغنيات ملﺤنين ومطربين كبار طرزوﺍ سماء ﺍلموسيقى ﺍلﻌربية بألﺤان شرقية بديﻌة تمايل ﺍلجمھور على نغماتھا وإيقاعاتھا
في مشھد ﺍلبطولة فيﻪ للﺤن ﺍلجميل وﺍلصوت ﺍلدﺍفئ ،ﺍلذي أعاد ﺍلمستمﻌين وال سيما كبار ﺍلسن منھم إلى أيام ﺍلشباب وﺍلصبى
وحكايا ﺍلﺤب ﺍلﻌتيقة.
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حياة دون صخب
يشار إلى أن كريمة ﺍلصقلي فنانة مغربية مﻌروفة بالتوﺍضع وتﺤرﺹ على أن تﻌيش من دون صخب ودعاية بﻌيدﺍً عن ﺍألضوﺍء،
مكتفية بإحياء ﺍلﺤفالت ﺍلمباشرة على ﺍلمسارح في ﺍلوطن ﺍلﻌربي وأوربا وأميركا.
وأن نجمھا كان قد سطع عام  1999أثناء أدﺍئھا ألغنية للرﺍحلة أسمھان في مھرجان ومؤتمر دﺍر ﺍألوبرﺍ بالقاھرة ،ثم توﺍلت مشا
في ﺍلمھرجانات ﺍلمﺤلية وﺍلﻌربية وفي سائر أنﺤاء ﺍلمﻌمورة ،بينما رﺍفقت كبار ﺍلﻌازفين وﺍلمطربين مثل نصير شمة ولطفي بوشناق
وﺍلملﺤن وعازف ﺍلﻌود ﺍلمغربي سﻌيد ﺍلشرﺍيبي ﺍلذي كونت مﻌﻪ ثنائياً مبدعاً.
من أشھر أغنيات كريمة ﺍلصقلي "أغار" وھي قصيدة للشاعر ﺍلسﻌودي مﺤي ﺍلدين خوجة ،وألﺤان ﺍلمغربي نﻌمان ﺍلﺤلو .كما
قامت بتسجيل ألبوم "وصلة" من إنتاج مﻌھد ﺍلﻌالم ﺍلﻌربي بباريس بمشاركة ﺍلفنان لطفي بوشناق وكلمات آدم فتﺤي .أما سيرتھا
ﺍلفنية ،فتشمل مھرجان ومؤتمر ﺍلموسيقى ﺍلﻌربية بالقاھرة وﺍإلسكندرية ،وحفل قاعة ﺍليونسكو في بيروت ،وﺍفتتاح مھرجان
ﺍلثقافة ﺍلصوفية في فاس بالمغرب ،وحفل ﺍختتام تظاھرة ﺍلقدس عاصمة ﺍلثقافة  2009عن بيت مال ﺍلقدس بمسرح مﺤمد
ﺍلخامس بالرباط ،وسھرة لمساندة ﺍلﻌائلة ﺍلفلسطينية بﻌمان.
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