
 تبقى دائما أحلى ذكرى: ذكرى محمد 

ذكرى محمد عبد اهللا الدالي المعروفة بـذكرى، ولدت في منطقة وادي اللیل 
ولقد أطلق والدھا علیھا أسم  1966  سبتمبر16من والدتھا زھرة في  تونس في

  طني الذي كان یعمل بھ،ذكري ألنھا ولدت یوم االحتفال بذكري تأسیس الحرس الو
وھي اصغر أشقائھا الثمانیة وھم توفیق، محسن، السیدة، سلوى، الحبیب، ھاجر، 

وكانت معروفة بحنانھا مما جعلھا اقرب فرد لجمیع أفراد عائلتھا . كوثر و وداد
انضمت للمدرسة االبتدائیة في وادي اللیل وبعدھا انتقلت . وأقربائھا وحتى جیرانھا

 . خزندار وأكملت تعلیمھاإلى ابتدائیة

وكان والدھا یشجعھا على الغناء بینما لم  المدرسة بدأت الغناء أثناء وجودھا في
درة على أداء جمیع أنواع األغاني بغض النظر عن كانت لھا الق. تتقبل والدتھا ذلك

 .بعد وفاة والدھا بدأت والدتھا بدعمھا كما فعل جمیع أشقائھا. صعوبتھا

شاركت في برنامج فن ومواھب وأحب الحكام صوتھا كما انتبھ  1980 في سنة
وفي . لذلك األستاذ عز الدین العیاشي وذلك كان تذكرة دخولھا لكورال البرنامج

مت سجلت أول أغنیة تم تلحینھا خصیصًا لھا وھذه كانت السنة التي قد 1983 سنة
 .فیھا أول حفلة في مھرجان قرطاج بتونس

والتلفزة التونسیة بقسم األصوات وھناك قابلت  اإلذاعة انضمت بعدھا إلى فرقة
في حینھا كانت . العیادي الذي لحن معظم أغانیھا فیما بعدالسید عبد الرحمان 

ذكرى معروفة بقوة صوتھا وإمكانیتھا ألداء جمیع أنواع األغاني بما فیھا القصائد 
 .والموشحات واألغاني الطربیة

 منھا 28 أغنیة 30خالل العشرة سنوات في تونس قبل انتقالھا لمصر، صدر لھا 
لمن یا : ذه بعض أشھر أغنیاتھا قبل انتقالھا لمصرھ. تلحین عبد الرحمان العیادي

إلى / حبیبي طّمن فؤادي / ھوى ستكون حیاتي و كیف سأعرف ما ھو آتي؟ 
 .ودعت روحي معاه من یوم ما ودعني / حضن أمي یحن فؤادي 

 حصل خالف بینھا وبین عبد الرحمان العیادي الذي كان خطیب 1990في سنة 
لصوتھا ورفضھ أن یقوم شخص آخر غیره ذكرى في حینھ بسبب احتكاره 

بالتلحین لھا، لذلك تركتھ وانضمت لمجموعة زخارف عربیة بقیادة محمد القرفي 
 .وكانت ھذه آخر محطاتھا في تونس قبل أن تھاجر
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لفترة وخاللھا أصدرت أكثر من  لیبیا لم تنتقل إلى مصر مباشرة بل انتقلت إلى
أغنیة من كلمات والحان عمالة الفن اللیبي مثل محمد حسن، علي الكیالني، عبد 

كان آخر البوم لیبي ) نفسي عزیزة. (اهللا المنصور، سلمان الترھوني وغیرھم
 أداء صدر لھا وھو كلمات سلمان الترھوني وقد حصل ھذا األلبوم جائزة أفضل

 .وكلمات في مھرجان شرم الشیخ بمصر

 - مصر بعد مشوارھا الغنائي في لیبیا انتقلت ذكرى لتونس وبعدھا ھاجرت إلى
ھناك التقت الموسیقار . الوطن العربي  لتبدأ منھا شھرتھا في-ھولیوود العرب 

 والذي كان 1995في سنة ) وحیاتي عندك(ھاني مھنا الذي أنتج لھا ألبومین وھما 
في سنة ) أسھر مع سیرتك(البوم ناجحًا في الوطن العربي، بعدھا أنتج لھا البوم 

1997. 

 صدر لھا البوم من إنتاج شركة أخرى یحمل 1997بعدھا بأشھر قلیلة في سنة 
صدر آخر ألبوماتھا باللھجة . 2000في سنة ) یانا(، تاله البوم )األسامي(اسم 

حیث سبق موعد صدوره ) یوم لیك ویوم علیك( تحت اسم 2003المصریة سنھ 
 !وفاتھا بثالث أیام فقط

قوة صوتھا جعلت العدید من كبار ملحنین مصر یسعون للتعاون معھا منھم صالح 
 .الشرنوبي و حلمي بكر

/ یوم لیك / مش كل حب / و حیاتي عندك : ة المصریة ھيأشھر اعملھا باللھج
 .یا خوفي/ لو یا حبیبي / یا عزیز عیني / یانا / األسامي / بحلم بلقاك 

أدت ذكرى أغنیات بأكثر من لھجة منھا الخلیجیة، وأصدرت العدید من األلبومات 
وش ) / 2003 (3ذكرى ) / 2002 (2ذكرى ) / 1998(ذكرى : الخلیجیة منھا 

 ).2003(صیري م

أبو بكر  قامت أیضا بغناء العدید من الدیوھات مع العدید من الفنانین الخلیجین مثل
في سنة ) حلمنا الوردي(في أغنیة  محمد عبدهو) یا مشغل التفكیر(في أغنیة  سالم

غیر أن القدر  عبد اهللا الرویشد  وكان من المفروض أن تؤدي دیو مع الفنان2003
 .لم یسعفھا

/ احبك موت / ما فیني شي / وینك انت / الین الیوم : أشھر أعمالھا في الخلیج ھي
 .المسافر/ ھذا انت / قالھا / الجرح / غایب 

واجھت الصعوبات وحتى بعد  تونس كانت ذكرى تسبح ضد التیار فمنذ بدایاتھا في
كانت الصحافة تحاربھا محاربة شرسة، حتى وھي صاحبة أحد  مصرانتقالھا إلى

 .أعظم األصوات العربیة

، صحي سكان الوطن العربي على خبر مقتلھا من 2003 نوفمبر 28في 
 طلقة من مسدس رشاش في جسدھا قبل أن 16الذي افرغ  أیمن السویدي زوجھا

خرجت . یقتل كل من مدیر أعمالھ وزوجة مدیر أعمالھ، ثم قام باالنتحار
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وكانت ستدفن في مصر . مجموعات من الناس والفنانین للشوارع تبكي وفاة ذكرى
بكل من ھالة سرحان و الولید بن طالل الذي خصص طائرة  لطیفة لوال اتصال

 .لنقل جثمانھا ومن أراد من الفنانین الذھاب معھا إلى تونس لتدفن ھناك

ى زوجھا دین حتى اآلن ال یعرف سبب مقتل ذكرى غیر أن اإلشاعات تقول أن عل
وھو ) السكر( الكحول كبیر لم یستطع تسدیده وأخرى تقول انھ كان تحت تأثیر

 .یریدھا أن تترك الغناء لغیرتھ من معجبیھا

 جمیع الدول العربیة لحضور جنازتھا في بعد وفاتھا العدید من الفنانین انتقلوا من
 .ممثلین وممثالت، مغنین ومغنیات، راقصات، ملحنین وشعراء. تونس

أصالة  قام بعض المغنین و المغنیات بتقدیم بعض أغاني ذكرى كتحیة لھا مثل
غادة و) مش كل حب(التي غنت  شیرینو) الین الیوم(التي غنت  نصري
 الخ)...بحلم بلقاك(التي غنت  الیساو) االسامي(التي غنت  رجب

وأھدتھا ) في الغربة(فقد قامت بتسجیل أغنیة فلكلوریة تونسیة بإسم  لطیفة أما
ألفضل مطربة عربیة في سنة ) موریكس دور( جائزة لذكرى باإلضافة أنھا أھدت

 لذكرى و طلبت من اللجنة المنظمة باستبدال الریبورتاج عنھا بآخر عن 2003
 .ذكرى

 :قائمة ألبوماتھا 

) / 1997 (2التالقي ) / 1997(اسھر مع سیرتك ) / 1995(وحیاتي عندك 
یو وال أغنیة طب كنت قولي و د) 2001 (8ھاي كوالیتي ) /1998(ذكرى 

وش ) / 2003 (3ذكرى ) / 2002 (2ذكرى / عارف مع إیھاب توفیق 
أغاني أعجبتني / صدر بعد وفاتھا ) 2004(وتبقى ذكرى ) / 2003(مصیري 

 .صدر بعد وفاتھا) 2004(

) / أنغام دیو مع(نحلم إیھ ) / اوبریت مع فنانین آخرین( للحلم العربي إضافة
بغداد ال تتألمي / االسمرانیة / یا ھاجري ) / دیو مع محمد عبده(حلمنا الوردي 

 ..و غیرھا) / اوبریت مع فنانین آخرین(

/ األسامي / مش كل حب / و حیاتي عندك / یا خوفي : أما اغنانیھا المصورة 
/ أطفال / الجرح / الین الیوم / قالھا / اهللا غالب / كل اللي الموني / الحلم العربي 
صورت جزء من األغنیة قبل (بحلم بلقاك / یوم علیك / نحلم إیھ؟ / و ال عارف 

لو یا حبیبي ) / وفاتھا و تم عمل مونتاج لتظھر كشكل روح في الكلیب بعد وفاتھا
ك قبل وفاتھا و تم عمل مونتاج لتظھر كشكل صورت جزء من أغنیة بحلم بلقا(

 .)روح في ھذا الكلیب أیضًا بعد وفاتھا
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