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(بقلم :عبد اللطيف أبي القاسم) الرباط  -اسمها جٌنفر جراوت ،فنانة أمرٌكٌة لد تكون مغمورة فً بلدها األم ،لكن
صٌتها ذاع فً العالم العربً واإلسالمً بوصفها شابة طموحة دخلت غمار الموسٌمى العربٌة من مستوى مبتدئ،
وتدرجت فً تعلم مماماتها ،لبل أن تجد نفسها ولد اعتنمت اإلسالم بفضل تجربة "ممتعة" خاضتها فً المغرب
وأصبحت الٌوم "سفٌرة فوق العادة" لثمافة المملكة األخاذة.
تعرف علٌها العرب أول ٌوم سنة  3102على شاشة لناة
(إم بً سً) وهً تغنً فً تجارب األداء ضمن برنامج
المواهب (آرب غوت تالنت) أغنٌة "بعٌد عنن "ألم كلثوم،
وتردد على مسامعهم وأناملها تداعب آلة العود "نسٌت النوم
وأحالمه ..نسٌت لٌالٌه وأٌامه" ،وسرعان ما أدركوا أنهم أمام
موهبة استثنائٌة جاءت من مكان بعٌد ثمافٌا وجغرافٌا عن
المنطمة العربٌة لترسم لنفسها مسارا بدأ بتعلم حروف الضاد
ولم ٌنته بإجادة تالوة المرآن وتملٌد كبار ممرئٌه ،وتردٌد
أغانً الطرب وأساطٌنه وموالٌه .
بوجهها السمح الغامر بمسحة الجمال ،وبوشاح خفٌف
ٌغطً شعر رأسها على استحٌاء ،تبعث جٌنفر الٌوم من ممامها بالوالٌات المتحدة رسائل الحب والتمدٌر للمغرب وأهله ،وتنثر
عبر كل البرامج التلفزٌة التً تستضٌفها أوراق الورد على مملكة فتحت لها ذراعٌها وفتحت أمامها أبواب الخٌر والجمال.
فمن لناة (الجزٌرة) المطرٌة ،إلى (بً بً سً) البرٌطانٌة ،ومرورا بمنوات أخرى عدٌدة عربٌة وأجنبٌة ،كانت جنٌفر (32
سنة) ترسم الدهشة على وجوه المشاهدٌن من مختلف أنحاء العالم ،وهً تتلو آٌات المرآن الكرٌم وتغنً ممطوعات من الطرب
العربً ،حتى إذا سألها الصحفٌون عن متى وكٌف جاءهم جوابها صرٌحا "السر فً المغرب".
"فً المغرب اعتنمت اإلسالم .وهنان تعلمت اللغة العربٌة .لضٌت فترة مهمة من حٌاتً هنان ..وهو مكان ٌحظى بمكانة خاصة
فً للبً" ،تمول جٌنفر فً إحدى الممابالت التلفزٌة ،وتضٌف فً أخرى "الناس هنان كرماء .وٌستضٌفوننً دون انتظار ممابل..
كنت ألمس فً وجوههم شٌئا غرٌبا ..نورا لم أكن أفهمه أول األمر".
تدٌن جٌنفر فً تعزٌز معرفتها باإلسالم بعد اعتناله لمواطن مغربً من مدٌنة الدمحمٌة ٌدعى دمحم ،صاحب مكتبة صغٌرة ،كان
ٌراها فً طرٌمها من بٌتها إلى المركز اللغوي األمرٌكً حٌث كانت تدرس هنان اللغة االنجلٌزٌةٌ ،هدٌها كتبا عن اإلسالم بلغتها
األم وٌدعوها هً وأسرتها الصغٌرة إلى تناول وجبة الكسكس فً منزله كل ٌوم جمعة فً طمس أصبح ٌتكرر كل أسبوع.
تتذكر جٌنفر كٌف أن الظروف لم تسعفها ذات جمعة لحضور هذا الموعد لتفاجأ مساء ذلن الٌوم بزوجة دمحم وهً تطرق بابها
حاملة طبك كسكس .وتمول "لم ٌكن هؤالء الجٌران أغنٌاء ،ولم ٌكن لدي ما ألدمه لهم .لم ٌكن لدٌهم أي سبب لٌعاملونا بمثل هذا
الكرم واللطف ،إال أنهم كانوا ٌفعلون ذلن من أجل هللا .ولهذا عندما ٌسألنً الناس لماذا أنا مسلمة ،فهذه هً المصص التً تتبادر
إلى الذهن".
ولعها بالموسٌمى بدأ منذ عمر الصبا سٌما وأن أمها كاتبة كلمات وأباها عازف بٌانو وكمان .فً المستوى الجامعً ستتوجه ابنة
بوسطن إلى جامعة (مٌغٌل) فً كندا لدراسة الموسٌمى الكالسٌكٌة ،وهنان سٌبدأ اهتمامها بالموسٌمى العربٌة الطربٌة.
تمول جٌنفر" :عندما بدأت أهتم بالموسٌمى العربٌة أول مرة ،طلب أستاذي أن أنصت للمرآن الكرٌم بوصف ذلن تمرٌنا ألستأنس
بتلن الفروق الدلٌمة فً التالوة وفً الغناء العربً األصٌل .االثنان ٌشتركان فً طبٌعة الممامات وخصائص اإلٌماع واألداء
الصوتً التمنً ،واللغة بطبٌعة الحال .العدٌد من المطربٌن العرب كانوا فً األصل ٌتلون المرآن الكرٌم".
1

وشٌئا فشٌئا ،ستولع جٌنفر بموسٌمى فٌروز وأم كلثوم واسمهان ،وستملد أداءهم حتى دون أن تفهم مدلول الكالم ،لبل أن ٌمودها
المدر إلى المغرب وتتعلم فٌه مبادئ اللغة العربٌة والدارجة المغربٌة ،وتتدرج فٌها وتتمكن منها وتجٌد أداء أغان طربٌة عربٌة
ومغربٌة ،وتالوة المرآن الكرٌم بصوت عذب.
والذٌن ٌتابعون إطالالت الفنانة على المنوات التلفزٌة أو ٌتأملون إشرالاتها على صفحتها على فٌسبون ٌرون رأي العٌن كٌف
تتلو هذه "األعجمٌة "المرآن الكرٌم ببراعة وتنشد المدٌح النبوي بمحبة غامرة .وعندما ٌطلب منها ممدمو البرامج تأدٌة مماطع من
هذا المدٌح ترد علٌهم بأداء األغنٌة المغربٌة "ٌا دمحم صاحب الشفاعة والنور الهادي".
فً تعلٌمات على أدائها لهذه األغنٌة بالذات ،لالت إحدى متابعاتها "شكرا جٌنفر .صوتن نفحات من نور خلك لٌغنً الحب
الدمحمي" .وكتبت أخرى تمول "أنا ال أتمن اللغة العربٌة لكن غناءن مثٌر لإلعجاب فعال" ،فٌما علمت متابعة من تونس "هذه األغنٌة
روعة .وتارٌخ المغرب حافل بإنجازاته تجاه دٌن اإلسالم ..تحٌة من تونس".
على مولع الٌوتٌوب وعلى صفحتها الفٌسبوكٌةٌ ،رصد المتابعون لها ،وهم بمئات اآلالف من كل بماع األرض ،أداءها للعدٌد
من األغانً المغربٌة األخرى من لبٌل "عطشانة" ،و"لال فاطمة" ،و"ٌا بنت المدٌنة" ،و"ٌان آجرحً ..جرٌت وجارٌت" ،إلى
جانب محاوالت للتغنً باللغة األمازٌغٌة.
هذا االحتفاء من جانب جٌنفر بالمغرب لم ٌمتصر على الغناء وحده ،ذلن أنها تروج أٌضا لتمظهرات أخرى من ثمافة المملكة
السٌما من خالل اللباس والطبخ.
ففً واحد من مماطع الفٌدٌو التً نشرتها على صفحتها على فٌسبون ،تختال جٌنفر بمفطان مغربً أخضر اللون مرصع بحبات
مجوهرة ،فٌما تأتلك فً ممطع آخر بجلباب تملٌدي مغربً وردي اللون و"شربٌل" فاسً ،وهً تعرض بعضا من الحلوٌات
مغربٌة الصنع من لبٌل "كعب غزال" و"الفماص" مرفولة بالشاي بالٌاسمٌن ،مجتهدة فً التعرٌف بها لمتابعٌها.
وعن مجمل أداء جٌنفر لفائدة الثمافة المغربٌةٌ ،مول مواطن مغربً ٌدعى خلٌل برادة عنها "أنت دٌفا تروج للثمافة المغربٌة
بكل أشكالها :أغان ،موسٌمى ،فنون تملٌدٌة ..سفٌرة حمٌمٌة أنت ..وأنت مفخرة لنا".
الجالٌة المغربٌة فً أمرٌكا لم تأل جهدا لشكر جنٌفر على ما تموم به من دور بارز فً التعرٌف بثمافة المغرب حتى غدت
بمثابة "سفٌرة فوق العادة "لها .ففً حفل نظمته هذه الجالٌة فً بوسطن فً ٌونٌو المنصرم ،صعدت جٌنفر على منصة ألٌمت فً
الهواء الطلك ،وتسلمت على استحٌاء "مجسما لمٌكروفون ذهبً اللون" من اللجنة المنظمة كتب على لاعدته "باسم الجالٌة
المغربٌة بأمرٌكا ،تم إهداء هذا المجسم لجٌنفر جراوت لمساهمتها فً تروٌج الموسٌمى المغربٌة فً الوالٌات المتحدة".
وبدارجة مغربٌة علمت جٌنفر ٌومها على هذه المبادرة لائلة "أنا فرحانة بزاف بزاف نكون معاكم .أنا عزٌز علٌا المغرب
بزاف والمغاربة كاملٌن".
الفرح نفسه عبرت عنه جٌنفر لبل بضعة أٌام فمط وهً تعلن للمغاربة أن ستزور المملكة لرٌبا للمشاركة فً أمسٌة طربٌة
ستنظمها جمعٌة "دار الطرب المغربٌة" ٌوم  32مارس الجاري بالدار البٌضاء .وهو فرح مشروع فعال ،ذلن أنه إذا كان تعلمها
بالمغرب ولٌد الصدفة أول مرة ،فإنه أصبح الٌوم عروة غٌر منفصمة بعدما تزوجت فنانا مغربٌا أمازٌغٌا ،وأنجبت منه فتاة
اختارت لها اسم "لمر".
وألن الحٌاة تحفل بالتجارب الجٌدة وغٌر الجٌدة أٌضا ،فإن العاللة الزوجٌة لجٌنفر انتهت بالطالق بعدما وجدت نفسها مدعوة
للتراجع عن الغناء والتواري عن األنظار استسالما لتأوٌالت متعسفة للدٌن تجعل المرأة خلف الستار دائما.
لكن جٌنفر لم تستسلم ،واستمرت بعد فترة تولف فً مسٌرتها الفنٌة ،وأرسلت للعالم رسالة ٌبدو أنها أفضل ما ٌمكن مشاركته
بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة تمول فٌها لبنات حواء :إن "العالم لم ٌعد فً حاجة لمزٌد من النساء اللواتً ٌعشن فً الظل،
مستعرات من كٌنونتهن ووجودهن".
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وفً الرسالة ذاتها ،تتساءل جٌنفر التً ٌحدوها حلم أثٌر ٌموم على تأسٌس فرلة طربٌة تجوب بها أنحاء العالم" ،هل خلك هللا لنا
للوبنا المشرلة حتى نختار طرٌك الظالم والمعاناة خلف األبواب المغلمة؟ ( )..ال مشكل فً التواري إلى الخلف عندما ٌكون ذلن
ضرورٌا للتأمل وتحمٌك التوازن ،لكن انثرن النور الذي وهب هللا لكن على هذا العالم الذي ٌبدو أنه ٌموت".
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره
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