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موعد

غدًا تفتتح برنامج «دار األوبرا»

أميمة الخليل...
بصوتها العاري

ّ
موعد مع املغنية اللبنانية التي شقت لنفسها
الجمهور السوري على ّ
مسارًا مغايرًا .اليوم تطل في تجربة جديدة مع رفيق دربها هاني سبليني.
حفلتها هي األولى في سلسلة «ما زالت املرأة تغني» ،التي تحتضن أصواتًا
ّ
نسائية عربية ...في الصرح الذي تشرف عليه حنان قصاب حسن
دمشق ـــ خليل صويلح
إنها إطاللتها األول��ى على الجمهور
الدمشقي ،م��ن دون فرقة «امليادين».
غدًا ،على خشبة مسرح «دار األوبرا»
ّ
السورية ،تنتقل أميمة
في العاصمة
ال�خ�ل�ي��ل م��ن األغ �ن �ي��ات ال� �ب ��ارزة التي
ارتبطت بموسيقى مارسيل خليفة
وأشعار محمود درويش ،إلى تجربة
أخرى ترسم مسارها املختلف.
امل �غ �ن� ّ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�س�ع��ى ف ��ي هذه
األمسية مع فرقة رفيق دربها هاني
سبليني ،إلى تأكيد حضورها املفرد
عبر تنويعات موسيقية ،تسترجع
خاللها محطات أساسية في تجربتها
املمتدة على ثالثة عقود .األمسية التي
تحمل ع�ن��وان «ف��ي ذاك��رت��ي» ستكون
مزيجًا من أغنياتها املعروفة ،وبعضًا
م��ن مقترحاتها الجديدة ف��ي تطوير
أغ �ن �ي��ات ق��دي �م��ة ألس �ه �م��ان وفيروز
وصالح عبد الحي .ه��ذه امل��رة ستطأ
ص��اح�ب��ة «ع�ص�ف��ور ط��ل م��ن الشباك»
مناطق أكثر خطورة ،وذلك بارتجال
�ان ع �ل��ى ط��ري �ق��ة «األك� ��اب � �ي �ل�ا» أو
أغ � � � ٍ
الصوت العاري .صحيح أنها ّ
جربت
ال �غ �ن��اء م ��ن دون م��وس �ي �ق��ى سابقًا،
ل �ك �ن �ه��ا ه �ن ��ا س �ت �ت �ع��رف ب �ع �م��ق إلى
قدراتها الصوتية بعيدًا عن «سطوة
الكمنجات» .التجربة التي تحمل اسم
«صوت» ستصدر قريبًا في أسطوانة
خ� � ��اص� � ��ة ،م� �ح� �م ��ول ��ة ع � �ل� ��ى قصائد
مختارة لطالل ح�ي��در ،ون��زار قباني،
والياس لحود ،وبطرس روحانا .في
هذا الضرب من الغناء ،يعتمد املغني
ص��وت��ه ال� ّ�داخ �ل��ي وال �ت �ج �ل��ي العميق
«كمن يحضر أرواح��ًا» وفقًا ملا تقوله
أم�ي�م��ة .وأس�ط��وان�ت�ه��ا ال�ج��دي��دة هذه،
ستكون على األرج��ح مفترقًا حاسمًا
في مسارها .هي في الواقع لم تتوقف
ع �ن��د ح � ��دود ف ��ي اخ �ت �ب��ار حنجرتها

وإح �س��اس �ه��ا ال��داخ �ل��ي ف ��ي مالمسة
ج��وه��ر امل�ع�ن��ى ،س ��واء بصحبة فرقة
«امل �ي��ادي��ن» أو ب��رف�ق��ة زوج �ه��ا عازف
ال �ق��ان��ون ه��ان��ي س�ب�ل�ي�ن��ي ،إذ خاضا
معًا أكثر من مغامرة في االنفتاح على
أنماط موسيقية جديدة ،تضع الجاز
وال � ��روك ف��ي م��رم��ى ال �ل �ح��ن الشرقي،
إلنتاج طريق موسيقي ثالث يخلخل
م��ا ه��و مستقر ف��ي ال�ق��وال��ب اللحنية
ال�ع��رب�ي��ة .ه�ك��ذا ج� ّ�رب��ا م�ع��ًا صياغات
�ان قديمة
م��وس �ي �ق �ي��ة م� �غ ��اي ��رة ألغ� � � � ٍ
م�ث��ل «زورون� ��ي ك��ل س�ن��ة م ��رة» لسيد

(بالل جاويش)

دروي��ش ،و«ي��ا حبيبي تعال الحقني
شوف اللي جرالي» ألسمهان ،و«ليه
ي��ا بنفسج» لصالح عبد ال�ح��ي ،إلى
وموشحات مصرية ،ومقامات
أدوار ُ
ع ��راق �ي ��ة .اخ � ��ذ ع �ل��ى امل �غ �ن �ي��ة أحيانًا
انزالقها إل��ى ن��وع من األغنيات ّالتي
ت �م��اش��ي امل� ��وج� ��ة ،وخ �ص ��وص ��ًا أنها
ص� ّ�ورت إحداها على طريقة الفيديو

ك�ل�ي��ب وب �م �ظ �ه��ر ش�خ�ص��ي مختلف،
ّ
ع��ده بعضهم «خ�ي��ان��ة» ملنجزها في
األغ ��ان ��ي امل �ل �ت��زم��ة .ل�ك�ن�ه��ا ت��داف��ع عن
خ �ي��ارات �ه��ا ب �ق��ول �ه��ا «ال �ح ��ب سيبقى

موضوعًا نضاليًا ال يقل أهمية عن
ت�ط�ل�ع��ات األغ��ان��ي ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا مع
م ��ارس� �ي ��ل خ �ل �ي �ف��ة» ،وإن م ��ن حقها
الذهاب واإلياب بني منطقتي «أحمد
العربي» وأغ��ان��ي األم��س ،فكالهما ـــــ
في نهاية املطاف ـــــ يثريان تجربتها
ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ب��دل�ي��ل أن�ه��ا ل��م ت�ف�ت��رق عن
فرقة «امليادين» إلى اليوم.
ما بني صعود الطفلة أميمة الخليل
ع �ل��ى س �ط��ح م �ن��زل م��ارس �ي��ل خليفة
ف��ي ّمنطقة عمشيت (ش �م��ال لبنان)
ل �ت �غ��ن��ي ب �ص��وت �ه��ا «ل �ي ��ال ��ي الشمال

الحزينة» ( ،)1974مرورًا بحفلة قصر
«األون �ي �س �ك��و» ال�ش�ه�ي��رة ف� ّ�ي بيروت
م �ط �ل��ع ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ،وط��ل �ت �ه��ا غدًا
على خشبة «دار األوب��را» في دمشق،
ّ
والتمرد والشغف،
مسافة من الحلم
وف ��رص ��ة الس �ت��رج��اع ذاك � ��رة مشبعة
ب��أغ�ن�ي��ات صنعت ذائ �ق��ة ل��م تعطبها
املحاوالت العابرة.
 8:00م����س����اء غ�����د ال���خ���م���ي���س ـ���ـ���ـ���ـ���ـ مسرح
«دار األوب�����������را» ،دم���ش���ق ـ��ـ��ـ��ـ��ـ لالستعالم:
00963112256165

إضاءة

عالقة خاصة بالجمهور السوري
سامي رستم
ليست امل��رة األول ��ى ال�ت��ي ت��واج��ه فيها
أم � ّي �م��ة ال�خ�ل�ي��ل ج �م �ه��وره��ا السوري،
ل�ك��ن حفلتها غ �دًا ه��ي أول ��ى الحفالت
ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ت �ق� ّ�دم �ه��ا م ��ع زوجها
وشريكها الفني املوزع وامللحن هاني
سبليني ب�ع��د حفلة «م �ه��رج��ان جبلة
الثقافي» بدورته الخامسة.
ّ
ت � �ح� ��د ك �ب �ي��ر ت ��واج� �ه ��ه م �غ �ن �ي��ة فرقة
«امل �ي ��ادي ��ن» ف��ي دم �ش��ق .ال�ط�ف�ل��ة التي
ال� �ت� �ق ��ت م� ��ارس � �ي� ��ل خ �ل �ي �ف��ة منتصف
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ب��ات� ّ�ت م �ن��ذ ذل ��ك الحني
رف�ي�ق��ة م �س��اره ال �ف��ن��ي .ت�ج�ل��ى ذل ��ك من
خ�ل�ال ال�ت�س�ج�ي�لات ال�غ�ن��ائ�ي��ة امللحنة
خصوصًا لها ،التي ارتبطت بدورها
بذاكرة كثيرين مثل «عصفور طل من
ال�ش�ب��اك» ،أو م��ن خ�لال مرافقتها شبه
ال��دائ �م��ة ل ��ه ف ��ي ال �ح �ف�ل�ات املوسيقية
ال �ح �ي ��ة .وك ��ان ��ت آخ� ��ر ت �ل��ك اإلطالالت
حفالت «قلعة دمشق» الشهر الفائت.
أم� ��ا ال �ح �ف �ل��ة امل��رت �ق �ب��ة غ � �دًا ،فسترسم
لصاحبة «أحبك أكثر» صورة غنائية
واض � �ح ��ة ل � ��دى ع� �ش ��اق ص ��وت� �ه ��ا .هي
إح ��دى ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ت�ك�م��ل عبرها
م �ش ��روع �ه ��ا امل �س �ت �ق��ل ح �س ��ب الرؤية
ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي وض �ع �ه��ا ل �ه��ا سبليني،

م��ع أسطوانتني هما «أميمة» ()2000
وآخرها «يا» ( ،)2005بعيدًا عن رعاية
خليفة وطيفه .وستكون هي املسؤولة
ع ��ن ك ��ل ت �ف��اص �ي��ل ال �ظ �ه��ور املسرحي
والخيارات الغنائية.
ل� �ك ��ن ي� �ب� �ق ��ى ع� � �ن � ��وان ال� �ح� �ف� �ل ��ة مثيرًا
ل �ل �ف �ض��ول ،مل ��ا س�ي�ت�ض�م�ن��ه البرنامج
امل�ت�ن� ّ�وع .أميمة ال�ت��ي ت�ص� ّ�ر على مبدأ
الغنائي العربي
االب�ت�ع��اد ع��ن ال �ت��راث ً
الكالسيكي املحفوظ أص�لا ف��ي ذاكرة
ال�ن��اس ،وت��رف��ض استغالله للحصول
على قبولهم ومحبتهم ،تعدنا بتقديم
أعمال من ذاكرتها هي .هذا من دون أن

من
تنكر استمتاعها بتأدية الجميل ّ
األغاني القديمة .من جهة أخ��رى ،فإن
ّ
محبي الخليل يطالبونها باملزيد من
األغنيات الكالسيكية ،بتوزيع حديث،
بعد نجاح تجربة «يا حبيبي تعال».
تشير أميمة دائ�م��ًا إل��ى ع�لاق��ة خاصة
ت�ج�م� ّع�ه��ا ب��ال�ج�م�ه��ور ال� �س ��وري الذي
ل��م ي��ؤث��ر ف��ي ذائ�ق�ت��ه «ال �ت �ل��وث الفني»
املهيمن على دنيا العرب..
ّ
الطفلة التي تأخرت في الكالم فظنوا
أنها خرساء ،ستشدو بصوتها العذب
للحاملني بأيام أخ��ف وط��أة ،ولقضايا
إنسانية كانت وال تزال خيارًا بالدرجة
األول ��ى بالنسبة إل�ي�ه��ا .وال�ف�ض��ل هنا
يعود ،كما تقول أميمة ،إل��ى مارسيل
ال � ��ذي ف �ت��ح ل �ه��ا ال� �ن ��اف ��ذة ع �ل��ى عوالم
إن�س��ان� ّ�ي��ة وج�م��ال� ّ�ي��ة وف�ك� ّ
�ري��ة مختلفة،
ّ
وع ��ل � �م � �ه ��ا رف � � ��ض ال � �ظ � �ل ��م وااللتزام
ّ
بالقضية الفلسطينية.
ّ
يذكر أن أميمة تفتتح بحفلتها موسم
البرنامج الثقافي ل�ـ«دار األوب��را» التي
ّ
نسائية
ت �س �ت �ع��د ل �ت �ظ��اه��رة غ �ن��ائ �ي��ة ّ
ب� �ع� �ن ��وان «م� � ��ا زال � � ��ت امل � � � ��رأة تغني»،
ت �س �ت �ض �ي��ف ف �ي �ه��ا أص� � � ��وات مصرية
وتونسية ومغربية وسورية تقودها
«أورك�س�ت��را ط��رب» للمايسترو ماجد
سراي الدين.

zoom

طيف
السياب
ف��ي جعبة أميمة الخليل لحفلة الغد
م���ق���ارب���ة ن��وع��ي��ة ف���ي ص����وغ قصيدة
«أن��ش��ودة املطر» لبدر شاكر السياب
م��ع امل��ؤل��ف امل��وس��ي��ق��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي عبد
الله امل��ص��ري .تقول أميمة ف��ي تقديم
ح��ف��ل��ت��ه��ا ه����ذه «ل���ط���امل���ا اب���ت���ع���دت منذ
اع���ت�ل�ائ���ي خ��ش��ب��ة امل����س����رح ع ّ���م���ا هو
م��ح��ف��وظ وم��س��ت��ق ّ��ر ف��ي ّوج��دان��ن��ا من
بأن اللعب
أغنيات
مميزة ،اقتناعًا مني ّ
على وتر ّ
املكرس في وعينا الفني هو
أس��ه��ل م��ا يمكن عمله لنيل إعجاب
ال���ن���اس ،واس��ت��ح��س��ان��ه��م ل��ص��وت ما.
فأنا التي ّقد ْ
مت صوتها منذ البداية
ب��أغ��ن��ي��ات��ه��ا ال����خ����ا ّص����ة ،يستهويني
الغامض دائمًا ،ويحثني على محاولة
إبداع جديد الكتشاف لغة أخرى».

فالش
■ عند الثامنة مساء اليوم ،يحتضن «زيكو هاوس»
(سبيرز ـ ـ ب��ي��روت) الحفلة املوسيقية الثانية ملجموعة
«م����ي����ال» .دل�ي�ن ج �ب��ور (غ���ن���اء وت���ف���ري���د) ،ومل �ي��ا ي��ارد
(غناء) ،وجاد صليبا (عود) ،وعبد قبيسي ( بزق)،
وناجي العريضي ( إيقاع) سيتولون طيلة ساعة من
الوقت تأويل مؤلفات مشرقية من مصر ،والشام ،تركيا،
عبر ثالث وصالت مقامية (راح��ة ال��رواح  -راست يكاه
 بياتي عشيران) .لإلستعالم01/746769 :■ ب��ع��د غ���ي���اب أرب�����ع س���ن���وات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ّاملشكالت
القضائية م��ع ورث���ة م��ن��ص��ور ال��رح��ب��ان��ي ،ت��ط��ل فيروز
(الصورة) في حفلتني في السابع والثامن تشرين األول
(أكتوبر) املقبل في بيروت.
وجاء في بيان أصدره املكتب اإلعالمي لشركة «فيروز
ّ
برودكشنز» أن األمسيتني ستقامان في مجمع «بيال»
في بيروت تزامنًا مع صدور أسطوانة جديدة لفيروز من
تأليف زياد الرحباني وتلحينه .وتبدأ متاجر «فيرجني
م��ي��غ��اس��ت��ور» ب��ب��ي��ع ت���ذاك���ر ال��ح��ف��ل��ت�ين ب����دءًا م���ن السبت

ّ
املقبل .علمًا بأن األسعار تراوح بني  45ألف ليرة لبنانية
( 30دوالرًا) و 375أل��ف ليرة ( 250دوالرًا) .وتتضمن
األسطوانة الجديدة التي جاءت بعنوان «إيه في أمل»
أغنيات ع��دة منها «ق���ال ق��اي��ل» ،و«ال��ل��ه كبير» ،و«قصة
زغ���ي���ري ك��ت��ي��ر» ،و«إي�����ه ف���ي أم�����ل» ،و«ما
شاورت حالي» ،و«كل ما الحكي» إضافة
إلى مقطوعتني موسيقيتني .وآخر حفلة
ّقدمتها فيروز في بيروت تعود إلى كانون
األول (ديسمبر) عام  2006عندما أعادت
تقديم مسرحية «ص��ح ال��ن��وم» لألخوين
رحباني .لالستعالم01/999666 :
■ في مناسبة م��رور عشر سنوات على إص��دار مجلة
«أم �ك �ن��ة» ال���ت���ي ي�����رأس ت��ح��ري��ره��ا ال����روائ����ي والشاعر
املصري عالء خالد ،تقيم أسرة تحرير املجلة احتفالية
ك����ب����رى ب���ع���ن���وان «ع� �ش ��ر س �ن�ي�ن م ��ن الحكايات».
تنطلق التظاهرة يوم الجمعة وتستمر خمسة أي��ام في
«م��ن��ت��دى اإلس��ك��ن��دري��ة للفنون امل��ع��اض��رة» ( 10شارع

حسني حساب ـ ـ ـ متفرع م��ن ش��ارع السلطان حسني)
ومكتبة اإلس��ك��ن��دري��ة .وتتضمن معرضًا فوتوغرافيًا
للمصورين الذين ش��ارك��وا في املجلة على م��دار عشر
وحلقات
سنوات ،وحفلتني وعروضًا ألفالم تسجيلية
ّ
ن��ق��اش ي��ش��ارك فيها مجموعة م��ن ال��روائ��ي�ين والكتاب
والسينمائيني.
■ في إطار مهرجان «أي��ام بيروت السينمائية ،»2010
تقيم «ب��ي .ب��ي .س��ي .عربي» ن��دوة تفاعلية ح��ول «دور
اإلع���ل��ام ال��ف��ض��ائ��ي ف���ي ت��ح��ري��ر اإلن����ت����اج التلفزيوني
التوثيقي» لتسليط الضوء على «دور اإلعالم الفضائي
في تحرير اإلنتاج التلفزيوني التوثيقي» .تقام الندوة
ف��ي ال��راب��ع��ة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ج��م��ع��ة امل��ق��ب��ل ف��ي سينما
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ ـ بيروت).
■ أط��ل��ق��ت مجموعة م��ن املثقفني الفلسطينيني حملة
ض���د م���ب���ادرة ن ّ��ق��اب��ة ال��ص��ح��اف��ي�ين ف���ي ال��ض��ف��ة الغربية
بنقل جثمان فنان الكاريكاتور ناجي العلي (1937

ـ ـ  1987ـ ـ الصورة) من لندن إلى رام الله.
واعتبر املشاركون في الحملة أن املبادرة
ت���غ���ت���ال ص���اح���ب «ح���ن���ظ���ل���ة» م�����رة ثانية.
الحملة أطلقها موقع «أجراس العودة»
اإلل����ك����ت����رون����ي ال��������ذي ي����ض ّ����م صحافيني
ون���اش���ط�ي�ن م���ن داخ�����ل أراض������ي  48ومن
الشتات .وانضم إلى الحملة خالل أقل من
أسبوع  200مثقف من فلسطينيي ال��داخ��ل والشتات.
وق��ال عضو هيئة التحرير ف��ي امل��وق��ع ه��ادي شاكوش
إن الدعوة جاءت ردًا على قرار نقابة صحافيي السلطة
الفلسطينية بنقل جثمان الشهيد ناجي العلي إلى رام
الله .وأضاف شاكوش لـ«الجزيرة نت»ّ :
«قررنا التصدي
ل��ت��ل��ك امل��ح��اول��ة ال��خ��ط��ي��رة ك��ون��ه��ا ت��ت��ع��اط��ى م���ع رام الله
ّ
كوطن للفلسطينيني ،بينما نؤمن بأن وطننا فلسطني
التاريخية» .وأوضح أن تكريم العلي ال يتم بتلك الطريقة
امل��ه��ي��ن��ة ،وخ��ص��وص��ًا أن���ه ط��ال��ب ف��ي وص��ي��ت��ه ب��دف��ن��ه إما
طبريا ،أو في مخيم عني
في قريته الشجرة في قضاء ّ
الحلوة في صيدا اللبنانية إذا تعذر االحتمال األول.

