
موسيقى

أشرف الحساني

يــحــبــل مــغــرب الـــيـــوم بــالــكــثــيــر من 
التجارب الغنائية، التي استطاعت 
 تــصــنــع لها 

ْ
فـــي فــتــرة قــصــيــرة، أن

ها تجاوزت، وفي 
ّ
إن بل  مسارًا غنائيًا مميزًا، 

مّدة وجيزة، أقطاب الغناء املغربي، الذين بدوا 
بلباسهم  يشتغلون  األخـــيـــرة،  الــســنــوات  فــي 
املركزية  للحفالت  وفقًا  التقليدي،  البهلواني 
أصحاب  ُيقيمها  التي  الرسمية،  ناسبات 

ُ
وامل

النفوذ السياسي في املغرب الراهن.
ــل املــغــنــيــة  ــثـ الــــجــــديــــدة، مـ الـــــوجـــــوه   هــــــذه 

ّ
إن

ال سند   ،)1993( واملوسيقّية سكينة فحصي 
الــذي تحصل   ،

ّ
رسميًا لها سوى الدعم الهش

عــلــيــه مــن مــؤّســســات ومـــراكـــز تــابــعــة لفرنسا 
وبلجيكا وأملانيا وإسبانيا، ما يجعلها تجد 
ــل والــتــدريــب 

ّ
صــعــوبــات فــنــّيــة جــّمــة فــي الــتــنــق

ومــصــاريــف الــحــيــاة الــيــومــيــة، أو عـــن طــريــق 
تها 

ّ
حــفــالت وســـهـــرات ومــهــرجــانــات، رغـــم قل

ــّحـــهـــا واعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى وجــــــوه رســمــيــة  وشـ
مغربّية ومشرقية.

ومــع ذلــك، تستمر هــذه الــوجــوه الــجــديــدة في 
ــراق أذواق  ــتـ صــنــع أغـــــاٍن أكــثــر قــــدرة عــلــى اخـ
وأمـــزجـــة اإلنـــســـان املـــعـــاصـــر. فــفــي تــجــربــتــهــا 
ــأى فــحــصــي عــــن روح الــشــعــر  الـــغـــنـــائـــيـــة، تـــنـ
الــتــراث الغنائي  الــزجــل أو تقليد  وجــمــالــّيــات 
 أهــمــّيــتــهــا تــكــمــن في 

ّ
الـــقـــادم مــن املـــشـــرق، لــكــن

تبدو   
ْ
إذ االجتماعي؛  بتاريخها  قها 

ّ
تعل مدى 

ُمقتبسة  تاريخّية  ســرديــات  ها 
ّ
وكأن أغانيها 

ستمع 
ُ
امل يعثر  ففيها  وحــكــايــات.  مــن قصص 

نــوع من قاموس غنائي أضحى منسّيًا  على 
تخّيل الغنائي املغربي، وهذا في حد 

ُ
داخل امل

ها 
ّ
ب بحثًا وعناية ودراســة، رغم أن

ّ
ذاته يتطل

ك هذا التاريخ 
ّ
ال تحكي تاريخًا، بقدر ما تتمل

رة في 
ّ
فــي جــســدهــا، فــيــنــســاب كــأغــنــيــة مــتــجــذ

بيئتها وأصــولــهــا، كــمــا هــو األمـــر فــي أغنية 
ــهــــرت بـــهـــا ســكــيــنــة  ــتــ ــي اشــ ــتــ ــة« الــ ــ ــــوشـ ــربـ ــ »خـ
سلطة  على  بكلماتها  الثائرة  املــرأة  فحصي؛ 

 شــهــرة هــذه 
ّ
الــقــبــيــلــة )الـــقـــايـــد( وأعــيــانــهــا. إن

 العيطة قــد اخترقت 
ّ
األغنية داخــل أغــانــي فــن

وجدان املغاربة منذ منتصف القرن العشرين، 
لــدن فحصي، بدت  أدائــهــا مــن   طريقة 

ّ
أن غير 

ـــهـــا تــعــيــش حــيــاة جـــديـــدة داخــــل الــجــيــل 
ّ
وكـــأن

الجديد من خالل عزف يجمع بني حداثة اآللة 
و»عتاقتها«.

إعادة توليف
بني  متنّوعة  الجديدة  املغربّية  التجارب   

ّ
إن

الطرب  في  قيم 
ُ
ت من  بني  والغناء،  املوسيقى 

املألوفة  ووجوهه  ومعامله  وتاريخه  العربي 
عــن طــريــق إعـــادة توليف أغـــاٍن بعينها على 
نــحــو مــعــاصــر، مــن خـــالل اآلالت املــوســيــقــّيــة 
تجارية  حظوة  بسبب  وأخــرى  اإللكترونية، 
م الشهرة سريعًا، بحكم 

ّ
ق سل

ّ
جعلتها تتسل

ما يطبع أغانيها من ترفيه وابتذال.
الــثــالــثــة؛  الــفــئــة  إلـــى  فحصي  سكينة  تنتمي 
 بــســبــب مــعــرفــتــهــا ودراســـتـــهـــا وفــطــنــتــهــا، 

ْ
إذ

املألوفة  الحدود  ُمجاوزة  فنّيًا  تتعّمد  ها 
ّ
فإن

داخــل الغناء املغربي، من خالل الرجوع إلى 
تراث فنّي وما يرتبط به من أشعار وأزجال 
ـــحـــات، بــغــيــة اجـــتـــراح أغــنــيــة مغربّية 

ّ
ومـــوش

أكثر أصالة والتحامًا بُمخّيلة الفرد املغربي، 
ــرز  ــك فـــي تــجــربــة فــحــصــي أبـ ـــعـــايـــن ذلــ

ُ
كــمــا ن

املغربي  الغناء  التي وسمت  الفنّية،  الوجوه 
املعاصر بالكثير من التجديد والتجّدد على 
واألداء.  والعزف  والصوت  التأليف  مستوى 
ــلــفــت إليها 

ُ
ت  

ْ
الــشــابــة أن اســتــطــاعــت املــغــنــيــة 

الجمهور العربي، انطالقًا من مشاركتها في 
ها درست 

ّ
برنامج »أرابــز غــوت تالنت«. وألن

فقد جعلها  الــغــنــاء،   
ّ
فــن عــوض  البيولوجيا 

العربّية،  جماهيرها  قبل  مــن  محبوبة  ذلــك 
ـــر عــلــيــه مـــن قـــــّوة فـــي خــامــة 

ّ
بــحــكــم مـــا تـــتـــوف

الــصــوت وقــدرتــهــا عــلــى فــهــم تـــحـــّوالت جّمة 
لفتاة  بالنسبة  املــعــاصــرة،  األغنية  شهدتها 
لم تتجاوز الضفة األولــى من العمر، وداخل 
بلد حيث الرداءة سّيدة املشهد الغنائي. هذا 
نسخة  مــجــّرد  فحصي  سكينة  يجعل  األمـــر 
ــرة عــن أصـــوات مغربّية واعــــدة، تلهث 

ّ
ُمــصــغ

 
ّ
أن وراء بطش الحفالت الرسمية، خصوصًا 
هذا النوع من األغاني، ذات النفحة التراثية، 
يبقى ُمــهــّمــشــًا داخـــل املــهــرجــانــات املــغــربــّيــة، 
ــاء والـــجـــحـــود مـــن قبل  ويـــعـــانـــي مـــن اإلقــــصــ
دّعم أغاني 

ُ
املؤّسسة الرسمية، التي ترعى وت

ــق لــهــا مـــن أربــــاح 
ّ
ــحــق

ُ
تــرفــيــهــيــة، بــحــكــم مـــا ت

األغاني   هذه 
ّ

الرسمية، فتظل القنوات  داخل 
الغربي  اإلنتاج  فقط بسبب  تعيش  التراثية 
ــدن، مــثــل  ــ ــ ــــدد مــــن املـ ــل عـ ــ ومـــهـــرجـــانـــاتـــه، داخــ

بوردو الفرنسية وبروكسيل البلجيكية.

صوت أقرب
تــتــمــّيــز أغــانــي فحصي بــقــدرة عــلــى اخــتــراق 
واقــــــــــع األغـــــنـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة، بــــتــــحــــّوالتــــهــــا 
ــّيــــاتــــهــــا، بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى أنـــمـــاط  وجــــمــــالــ
موسيقّية أفريقية وغربية، تجعلها األساس 
الــفــنــّي الــــذي ُيــشــّيــد عــلــيــهــا الــفــعــل الــغــنــائــي 
مــن خــالل الــثــورة على أشــكــال فنّية وأنــمــاط 
ــت األغــنــيــة 

ّ
مــوســيــقــّيــة، وقـــوالـــب غــنــائــيــة، ظــل

الكالسيكية تحتكم إليها. وإذا كانت الفنانة 
أبناء  بــني  قت شهرة واســعــة 

ّ
قــد حق املغربية 

وبنات الجيل الجديد، فذلك يعود إلى فلسفة 
تنّوعًا  أكثر  باتت  التي  املعاصرة،  املوسيقى 
 ذلك 

ّ
على مستوى التوليف املوسيقّي، إذ إن
يجعلها غير مألوفة للُمستمع العربي.

ــداخـــل األشـــكـــال  ــي فـــحـــصـــي، تـــتـ ــانــ فـــفـــي أغــ
 
ّ
املـــوســـيـــقـــّيـــة الـــغـــربـــيـــة واألفــــريــــقــــيــــة، لـــكـــن

الجوهر املغربي يبقى واحدًا، فهو ما ُيشّد 
بــأغــنــيــة طاملا  ويــجــعــلــه يستمتع  ــســتــمــع 

ُ
امل

ــّده وجــّدتــه فــي صــبــاه، وفــق  سمعها مــن جـ
قــوالــب مــوســيــقــّيــة أكــثــر مــعــاصــرة. فــهــذا الـــ 
الغنائي مّيز أغاني فحصي،  »روسيكالج« 
وجعلها أقــرب إلى الناس بنوع من الوجد 

الصوفي.
ــة فــحــصــي  ــربـ  تـــجـ

ّ
ــذا األســــــــــاس، فـــــــإن ــ ــلـــى هــ عـ

ات 
ّ
ــقــّدمــهــا املحط

ُ
ت ليست مــجــّرد صـــوت، كما 

اإلعــالمــيــة  ومــنــابــرهــا  املــغــربــّيــة  التلفزيونية 
ــهــا 

ّ
داخــــل وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، إن

 وأصـــيـــلـــة، وطــــاقــــة جــامــحــة، 
ٌ
تـــجـــربـــة واعــــــــدة

وصوٌت آسر، وجسٌد مضّمخ بالُجرح، تجعل 
الــذاكــرة،  أغانيها تنساب هــادئــة مــن شــغــاف 
نفتح 

ُ
رّكب في تجربتها وامل

ُ
 هذا الكل امل

ّ
إذ إن

الريغي  أنــواع موسيقّية معاصرة، مثل  على 
املغربي  التراث  والجاز والبلوز، ممتزجًا مع 
 الــعــيــطــة، يجعل 

ّ
بــأنــواعــه الــشــعــبــيــة، مــثــل فـــن

الذاكرة  في  وتنطبع  الصيت،  ذائعة  أغانيها 
ــهــا تبقى 

ّ
بـــأغـــان مــألــوفــة عــنــد املـــغـــاربـــة، لــكــن

التركيب  مستوى  على  القبض  على  عصّية 
التقني والتوليف املوسيقي، في الوقت نفسه. 
رّبــمــا هــنــاك تــجــارب كثيرة عــرفــت مــحــاوالت 
الشعوب  وموسيقى  موسيقاها،  بني  للمزج 
األخـــــــرى، ســــــواًء كـــانـــت غـــربـــيـــة؛ مــثــل الــــروك 
ــــخ، أو مـــن الـــشـــرق؛ من  والـــبـــلـــوز والــــجــــاز.. إلـ
الراغا الهندية، واملوسيقى اإليرانية، وحتى 
اليابانية... لكن ما استطاعت فحصي املضّي 
به، هو إيجاد تقاطعات تقنية وجمالية بني 
الشعوبية  املوسيقى  وتلك  املغربي،  الــتــراث 
سق 

ّ
األخرى، ليصبح لدينا مزيج ذو قوام ُمت

ــب الــــوقــــوع فــــي تـــنـــافـــرات 
ّ
مــوســيــقــيــًا، يــتــجــن

ليست جذابة.

التراث المغربي في مختبر الجاز

سكينة 
أعمال تخترق واقع األغنية الجديدة )فيسبوك(فحصي
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تتداخل في أغانيها 
األشكال الموسيقيّة 

الغربية واألفريقية

تحاول أن تصّعد 
مفاهيم الحّب والجنس 

لتعطيها أبعادًا أسطورية

عمر بقبوق

قبل أيــام، أصــدرت دوجــا كــات ألبومًا جديدًا، 
يحمل عنوان Her Planet، وهو األلبوم الرسمي 
الــثــالــث فــي مــســيــرة النجمة األمــيــركــيــة، التي 
تمكنت من االرتقاء ألعلى درجات النجاح في 
عالم موسيقى البوب في وقٍت قياسي، بعدما 
نجحت في ترك بصمة خاصة، بفضل قدرتها 
ــراب، بــاإلضــافــة لــجــودة  ــ الــعــالــيــة عــلــى أداء الــ
صــوتــهــا فـــي الـــغـــنـــاء. يــشــمــل األلـــبـــوم أنـــواعـــًا 
موسيقية متعددة، تتناولها دوجا كات ألول 
مـــرة، منها: الـــ آر آنــد بــي، واإللــكــتــريــك دانــس، 
واألفــروبــيــت، والــفــانــك، والـــهـــاوس، باإلضافة 
التي  هــوب  والهيب  البوب  أغاني  للعديد من 
تميزت بها دوجا كات في األلبومات السابقة، 
ــمـــاط املــوســيــقــيــة  ويـــخـــدم هــــذا الـــتـــنـــوع بـــاألنـ
املــفــهــوم الــخــاص لــألــبــوم، الـــذي أشــــارت إليه 
ها 

ّ
دوجــا كــات، إذ أكــدت خالل تصريحاتها أن

 أغــنــيــة أن تــكــون لــهــا شخصيتها 
ّ

لــكــل تــريــد 
الخاصة؛ وذلك بعدما بدأت تمهد ملشروعها 
الجديد، الذي اعتبرته أول مشروع موسيقي 
 األلبومات السابقة، 

ّ
خاص بها يعّبر عنها، ألن

برأيها، كانت تتحكم بها معايير اإلنتاج في 

مــوســيــقــى الـــبـــوب، والـــشـــروط الــتــي يفرضها 
سوق اإلنتاج على الوجوه الجديدة. 

ــا كـــات أللبومها  املــفــهــوم الـــذي اخــتــارتــه دوجـ
ــو مـــفـــهـــوم دوســــتــــوبــــي مـــوســـيـــقـــي خـــاص  ــ هـ
عــن عــالــم موسيقي يختلف عــن الــعــالــم الــذي 
لكوكب  اسمًا   Her Planet ليكون  فيه،  نعيش 
اخترعته دوجا، وفيه تتعايش جميع األنواع 
واألجـــنـــاس فــي الــفــضــاء الــخــارجــي فــي وئـــام. 
هذا املفهوم يتم دعمه بعناصر مرئية، لترسم 
من خالل فيديوهات تتمتع بجاذبية بصرية 
عــالــيــة مــعــالــم هـــذا الــعــالــم؛ وقـــد أعــطــت دوجــا 
الفني ما  للتماسك  فــي عملها  األولــويــة  كــات 
بني مقاطع الفيديو املوسيقية الخاصة، التي 
تــصــور فــيــهــا مـــواقـــع مختلفة عــلــى كــوكــبــهــا، 
تمزجها  مألوفة،  موسيقية  بأنماط  وربطها 

بــعــنــايــة لتعطيها طــابــعــًا جــديــدًا يــالئــم عاملًا 
آخر.

ــات الــــــذي تــتــعــايــش فــيــه  ــ ــم دوجــــــا كـ ــالـ  عـ
ّ
ــن ــكـ لـ

األنـــمـــاط املــوســيــقــيــة بــســالم ال يــبــدو مختلفًا 
كثيرًا عن عاملنا، وال تبدو موضوعات األغاني 
فيه مختلفة عن كل ما تتداوله أغاني البوب 
 ،Woman االفتتاحية،  فاألغنية  كبير؛  بشكل 
التي  النسائية  البوب  ألغاني  نموذجًا  تبدو 
تـــقـــدم مــفــهــومــًا نــمــوذجــيــًا لـــأنـــوثـــة، بخلطة 
ــبـــاع الـــرغـــبـــات الـــذكـــوريـــة، فــيــرد  مــوجــهــة إلشـ
بـــهـــا: »لـــــــدّي طـــعـــم لـــذيـــذ وأنــــــت بـــحـــاجـــة إلـــى 
ملــســة أنـــثـــويـــة؛ أنـــثـــى فــقــط تــحــتــاج ألن تــقــوم 
الــوركــني  تعبد  أن  عليك  حبيبي،  بحمايتها. 
ــنــي أنــثــويــة جـــدًا، ســأملــس روحــك 

ّ
والــخــصــر، إن

ــك رجــل؛ فاسمح 
ّ
عندما تسمعني أقــول لــك إن

لي أن أكون امرأتك«.
 دوجـــا كــات تــحــاول فــي بعض األغــانــي 

ّ
 أن

ّ
إال

لتعطيها  والجنس  الحب  مفاهيم  تصّعد  أن 
ــهــا تــحــاول أن تعيد 

ّ
أبـــعـــادًا أســطــوريــة، وكــأن

ــى. ذلــك  بكلماتها رســـم أســاطــيــر الــخــلــق األولــ
 ،Naked مـــا نــلــمــســه بــشــكــل خـــاص فـــي أغــنــيــة
إذ تــحــاول فــيــهــا دوجــــا كـــات أن تــرســم لوحة 
جنسية فائقة، تصّعد فيها العالقة مع الجسد 
والـــذات والــحــب؛ فيرد باألغنية: »هــل يمكننا 
خلع هذا العبء والتعري! ال أريد أن أفكر في 
أّي شيء سوى البقاء أمام جسدك. يمكنك ترك 
عاريني.  يرانا  بمن  تهتم  ال  مفتوحة،  النوافذ 
أحــب املــوز والــخــوخ، ربما ذلــك غير الئــق! هل 
ــــف بــالــكــعــب  يــمــكــنــنــي أن أنــــزلــــق خــــارجــــًا وأقــ
العالي على عتبة بابك؟ هل يمكنني أن ألعب 

 شيء على األرض؟«.
ّ

وأن أترك كل
باملجمل جنسية  هــكــذا  األغــانــي  مواضيع  إن 
يشبهنا؛  آخــر  لعالم  سياقًا  تــرســم  وعاطفية 
 عن هذه املواضيع سوى بالقليل من 

ّ
وال تشذ

املقاطع التي تعّبر فيها دوجا كات عن فكرها 
وشــخــصــيــتــهــا املـــوســـيـــقـــيـــة، كـــمـــا هــــي الـــحـــال 
فــيــهــا: »ضــع  يــــرد  الــتــي   ،Imagine فـــي أغــنــيــة
االســـتـــوديـــو فـــي قــصــر؛ نــحــن نــظــهــر ونــظــهــر، 
أبــدًا أكثر فخرًا.  خمسمائة رف بيعت. لم أكن 
ــنــي بــحــاجــة لــلــمــزيــد مــن الـــضـــوء؛ لــكــن علي 

ّ
إن

التألق والتألق. هذا شكلي النهائي«.

دوجا كات
الغناء على كوكب آخر

استطاعت المغنية 
المغربية الشابة سكينة 

فحصي، في تجربتها، 
أن تجد تقاطعات 

تقنية وجمالية بين 
التراث المغربي، وتلك 
الموسيقى الشعوبية 

األخرى، مثل الجاز والبلوز، 
ليصبح لدينا مزيج ذو 

قوام ُمتّسق موسيقيًا، 
يتجنّب الوقوع في 
تنافرات ليست جذابة

ألبومًا   5  Maroon فرقة  أصــدرت 
وهو   ،Jordi عنوان  يحمل  جديدًا 
مسيرة  في  السابع  الرسمي  العمل 
منذ  تنشط  التي  األميركية،  الفرقة 
في  تمضي  زالـــت  ومـــا  عــقــديــن، 
رحلتها بالبحث عن الذات الموسيقية، 
أنماط  في  تجارب  خوض  خالل  من 

مختلفة.

تُنّظم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
القاهرة  في  المصرية«  ــرا  األوب »دار 
»معهد  مسرح  خشبة  على  عرضًا 
عنوان  يحمل  العربية«،  الموسيقى 
كلثوميات، تُستعاد فيها مجموعة 
من أغاني كوكب الشرق، أم كلثوم.

تــؤدي  غابة  عــنــوان  يحمل  بعرض 
شمعون،  ساندي  اللبنانية  المغنية 
المدينة«  »مترو  مسرح  خشبة  على 
أغاني  من  مجموعة  بيروت،  في 
التاسعة  عند  وذلـــك  ــام،  إمـ الشيخ 
والنصف من مساء الخميس المقبل.

السلطانية  ــرا  األوبـ دار  أتــاحــت  أخــيــرًا، 
عبر  قناتها  على  مسقط(،  )ُعمان، 
من  مــجــمــوعــًة  ــيــوب،  ــوت ي منصة 
عروضها التي نُشرت على القناة تحت 
الموسيقى  عبر  مسارات  عنوان 
الجمهور  بإمكان  إذ  الكالسيكية؛ 

مشاهدة هذه الحفالت مّجانًا.

ضمن العروض التي تقّدمها »ساقية 
فيها  وتستعيد  القاهرية،  الصاوي« 
والعربي،  المصري  التراث  من  أغاني 
السابعة  عند  األطالل،  فرقة  تقّدم 
الشهر  من  السادس  يوم  مساء  من 
أعماًال من  الجاري، عرضًا تؤّدي فيه 

الذاكرة المصرية.

الموسيقى  مزج  إلى  دائمًا  يتطلّع  عربي،  موسيقي  انشغال  ثّمة 
تشّق  أن  استطاعت  قليلة  تجارب  أخرى.  موسيقية  بأنماط  العربية 
لنفسها طريقًا ضمن هذا المفهوم، من دون أن تضطر إلى تقديم 
إكزوتيكيًا  كيانًا  بوصفها  العربية  الموسيقى  تقديم  مثل  تنازالت، 
»الحسابات«  هذه  آخــرون  استغّل  بينما  الغربي،  المستمع  يستدرج 
ومضوا في صناعة موسيقى، ال هي شرقية وال هي غربية، بل ليس 

لها أّي نكهة.

ليست شرقية وال غربية

أخبار
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