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ثقافة وناس

موسيقى

سعاد ماسي في بيروت الصوت الرقراق بلسمًا ألوجاعنا
تعود المغنية
الجزائرية الى بيروت ،حيث
تحيي حفلة غدًا في
«ميوزكهول» ّ
تقدم
فيها مجموعة من أجمل
أعمالها بتوزيع جديد،
إضافة الى الكثير من
االرتجال .لكن الزيارة هذه
المرة مختلفة ،يتخللها
حوار في «دار النمر» بعد
ظهر اليوم

ساندرا الخوري
قبل الـتــوجــه الــى املـســرح واألداء أمــام
م ـح ـب ـي ـهــا الـ ـكـ ـث ــر فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ضـمــن
أمسية «بيست أوف» ،تـشــارك سعاد
ماسي ( )1972فــي لقاء ُيـقــام فــي «دار
الـنـمــر» تـتـحــدث خــالــه عــن مسيرتها
ال ـف ـن ـي ــة وع ــاق ـت ـه ــا ب ــال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
ووضعها كــامــرأة وفنانة عربية ،كما
ستكشف عــن مشاريعها املستقبلية،
علمًا أن اللقاء مفتوح للجميع.
بــرف ـقــة آل ــة ال ـغ ـي ـتــار ال ـت ــي ال تـتــركـهــا،
وبـفـضــل صــوتـهــا ال ـخــاص وكلماتها
الدافئة ،عرفت ماسي كيف تستقطب
امل ـح ـبــن م ــن مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم،
سـ ـ ــواء ف ــي الـ ـغ ــرب أو ال ـ ـشـ ــرق .تـلـقــت
دراس ـ ـ ـ ـ ــات فـ ــي امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ،ووجـ ـ ــدت
نفسها تكتب األغـنـيــات تلقائيًاّ .
تقر

مــاســي الـتــي أجــابــت لـ ـ «األخ ـب ــار» عن
ب ـعــض األس ـئ ـل ــة ،قـبـيــل تــوجـهـهــا الــى
لبنان ،أنها كانت منطوية على ذاتها
ســاب ـقــا ،وأن املــوس ـي ـقــى سـمـحــت لها
بالتعبير عــن نفسها وإخـ ــراج كــل ما
تشعر به.
ترعرعت في الجزائر وتعتبر نفسها
ّ
محظوظة ألنـهــا ول ــدت فــي بلد شكل
ملتقى لحضارات عدةّ .
تكونت ثقافتها
املوسيقية بفضل سماعها املوسيقى
الـ ـع ــربـ ـي ــة واالف ــريـ ـقـ ـي ــة واالوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
والشرقية والغربية .ولكنها لم تعرف
أول نجاحاتها إال بـعــدمــا هــربــت من
الجزائر ،وانتقلت للعيش في فرنسا
هــربــا مــن الـتـهــديــدات .هـنــاك ،أصــدرت
ألبوم «راوي» ( )2001الذي ّ
تحول إلى
ظــاهــرة عــاملـيــة ،بـفـضــل االغـنـيــة التي
تحمل العنوان نفسه .فــي عــام ،2015

أص ـ ـ ــدرت ألـ ـب ــوم «امل ـت ـك ـل ـم ــون» ال ــذي
ّ
سجل انتقالها الى مرحلة جديدة من
ّ
فنها .بعدما كانت تتناول السياسة
وال ـ ـحـ ــب فـ ــي ألـ ـب ــوم ــاتـ ـه ــا ال ـس ــاب ـق ــة،
ّ
أحبت أن تعود الــى نصوص شعرية
عربية اختارتها من حقبات تاريخية

تؤدي مجموعة من أفضل
أغنياتها التي عملت على توزيع
جديد لها ،مع الكثير من االرتجال
مختلفة ،تمتد على ستة ق ــرون ،بــدءًا
ً
مــن املـتـنـبــي وص ــوال ال ــى أب ــو القاسم
الشابي .كان هذا األلبوم بمثابة حرب
على االرهاب ووسيلة لتسليط الضوء
على الحضارة الشعرية العربية.

ألبومها «المتكلمون» كان بمثابة حرب على اإلرهاب

ّ
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن م ــاس ــي اخ ـت ــارت
ّ
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ب ــالـ ـلـ ـغ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،إال أن
موسيقاها محبوبة ج ـدًا فــي الغرب
خصوصًا فــي فــرنـســا .تـقــول فــي هذا
الصدد« :ال أملك تفسيرًا عقالنيًا لذلك
بصراحة .أنا محظوظة ألنني أعجب
ال ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدر عـمـلــي
ب ـب ـ ّس ــاط ــة» .ق ــد ي ـك ــون صـ ــدق أدائ ـه ــا
ورق ـت ــه عـلــى عــاقــة بــذلــك ،خصوصًا
ّ
أن املـسـتـمــع ي ــدرك مـعــانــي أغنياتها
ّ
ويـشـعــر بـهــا حـتــى إن ل ــم ي ــرك ــز على
الـكــام أو يفهمه .كما أنها تمزج في
أل ـح ــان ـه ــا ب ــن أص ــول ـه ــا ال ـج ــزائ ــري ــة
البربرية وتــأثـيــرات ال ــروك والريغي.
تأليف االغنيات يأتي بطريقة عفوية
لدى ماسي التي تهرع للكتابة حاملا
تـشـعــر بــال ـحــاجــة أو ب ــاإلل ـه ــام لــذلــك.
وكل شيء قد يكون مادة لذلك.
مــع م ــرور الـسـنــوات وتــراكــم الـخـبــرة،
باتت تختار البساطة في موسيقاها:
«بما أنني أسافر كثيرًا ،لــدي الكثير
م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـف ـن ـيــة والـ ـت ــأثـ ـي ــرات.
وهــذا يــؤدي دورًا فــي طريقة تأليفي
املوسيقى».
بالنسبة ال ــى الـفـنــانــة الـتــي كـثـيـرًا ما
ُ
لقبت بجوان بايز وترايسي تشابمن
االفريقية ،املوسيقى لغة كونية تسمح
لنا بالتعبير عــن ّ ذوات ـنــا «وتمنحنا
ً
شعورًا جميال ،تغذي الروح وتهدئها.
هـنــاك حتى مــن يبحث فــي استخدام
املوسيقى عالجًا ألوجــاع الناس .هي
ل ـغــة ال ـ ــروح وك ــذل ــك وس ـي ـلــة ملـحــاربــة
العنف والظلم في العالم».
كــانــت ملــاســي مـشــاركــة سينمائية مع
ن ـج ــوى ن ـج ــار («عـ ـي ــون ال ـح ــرام ـي ــة» ـ ـ
 ،)2014تـصـفـهــا بــالـتـجــربــة الجميلة:
«اطـلـعــت عـلــى كيفية تـصــويــر االف ــام،
وكـيــف تـحــدث االم ــور مــن الــداخــل .أما
عـلــى الـصـعـيــد االن ـســانــي ،فـقــد أيقنت
الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـح ـي ــات ـي ــة ال ــره ـي ـب ــة ال ـتــي
يعيش الفلسطينيون فــي ظلها .وإن
تلقيت عرضًا أثــار اهتمامي ،سأكون
مسرورة بتكرار التجربة».
فـ ــي ال ـح ـف ـل ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ـه ــا غ ـ ـدًا فــي
«م ـي ــوزك ـه ــول» ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ،ت ــؤدي
مــاســي مجموعة مــن أفـضــل أغنياتها
التي عملت على توزيع جديد لها ،كما
يتخلل االمسية الكثير من االرتجال.
احكيني موسيقى :لـقــاء مــع سـعــاد ماسي
يديره الزميل بيار أبي صعب 18:30 :مساء
اليوم ـ ـ «دار النمر للفن والثقافة» (كليمنصو)
ـ لالستعالم01/367013 :
أمـسـيــة س ـعــاد مــاســي 21:00 :م ـســاء غــد ـ
«ميوزكهول» (الــواجـهــة البحرية) ـ ـ للحجز:
01/999666

ّ
نبرة مميزة محمولة على بساطة اللحن
بشير صفير
ال ض ــرورة للمجازفة بتحديد عــدد امل ــرات التي
زارت فيها سـعــاد مــاســي لبنان إلحـيــاء أمسية
فـيــه .فـهــذا ليس إح ـصـ ًـاء يتوخى الــدقــة العلمية.
املـهــم أنـنــا نــود اإلش ــارة إلــى كـثــرة الــزيــارات التي
ّ
خصت بها ماسي بيروت ضمن جوالتها منذ
عام  2004عبر «املركز الثقافي الفرنسي» مرورًا
بــال ــ( DRMجـمـهــوريــة املوسيقى الديمقراطية)
ً
وصوال إلى «ليبان جاز» الذي تبنى دعوتها في
ال ــزي ــارات األخ ـي ــرة ،آخــرهــا املــوعــد ال ــذي تضربه
املغنية الجزائرية مع جمهورها اللبناني غدًا في
«ميوزكهول».
ّ
ّ
سـعــاد مــاســي تسلقت درج ــات ســلــم الشهرة
ً
العاملية قفزة واحــدة مع صــدور ألبومها األول،
ّ
راوي ( )2001الذي كان بمثابة سيف ذي حدين
لفنانة صاعدة .في الوقت الذي ّأمن لها االنتشار

ّ
التحدي بتقديم ما
السريع ،بــدا الحقًا أن رفــع
ـوازيــه بالحد األدن ــى ،ليس باألمر
يتخطاه أو يـ ً
السهل ،خــاصــة أن النمط املوسيقى /الغنائي
ّ
تبنته يقوم على صوتها ونبرته ّ
املميزة
الــذي
ً
أوال ثم على اللحن البسيط (القريب من الشعبي
املغاربي) واملرافقة املوسيقية املحدودة (فولك
غربي مستند إلى الغيتار الكالسيكي بشكل
أس ــاس ــي) .أض ــف إل ــى ذل ــك ّأن مـشــاركــة مــارك
الفوان (مغني البوب الفرنسي) وإسماعيل لو
(أحــد الــرمــوز الكبار فــي املوسيقى السنغالية
واألفريقية عمومًا) ّأمنا دفعًا إضافيًا للعمل
بطبيعة الـحــال .هــذا ما أوقــع ماسي في بعض
التكرار في إصداراتها التي تلت «راوي» (،Deb
«مسك الليل»…) ،على الرغم من تعاونها مع
رموز الصف األول في فئة املنوعات الفرنسية
مثل فرنسيس كابريل وفلوران بانيي.

بـعــدمــا ت ــراوح ــت خـيــاراتـهــا لـنــاحـيــة الـنـصــوص
وال ـل ـغــة ب ــن ال ـفــرن ـس ـيــة واالن ـك ـل ـيــزيــة واملـحـكــي
ال ـجــزائــري وال ـب ــرب ــري ،ح ـصــرت س ـعــاد ماسي
ّ
ه ــذه املـســألــة فــي ألـبــومـهــا األخ ـيــر «املـتـكــلـمــون»
( ،)2015بــالـلـغــة الـعــربـيــة الـفـصـحــى وتـحــديـدًا
بكالسيكيات الـشـعــر الـعــربــي الـقــديــم وببعض
الـحــديــث لـكــن امل ـ ــوزون .هـكــذا اخ ـت ــارت قصائد
معظمها شديدة الشهرة واتكلت على موهبتها
الخاصة لتلحني هذه الروائع على طريقتها التي
ّ
ال تتبنى أبدًا املقامات الشرقية الثقيلة (املعتمدة
ً
عادة في تلحني قصائد مماثلة) من جهة ،وكما
ترتاح ،من جهة ثانية ،إلى أدائها بصوتها الذي
قــد ال يصلح كثيرًا إلــى قالب القصيدة بمعناه
التقليدي األصيل في الغناء العربي القديم.
هـكــذا أت ــت النتيجة بــن ال ـبــوب والـ ــروك والـفــولــك
وال ـش ـع ـبــي الـ ـج ــزائ ــري وال ــات ـي ـن ــي والـفــامـنـكــو

والريغي (نمط لكل أغنية تقريبًا) ،لكنها نتيجة
غير مرضية بصراحة .ثمة ما ال تفسير علميًا
لـ ــه ،ي ـج ـعــل م ــن هـ ــذا ال ـت ـ ّ
ـوج ــه املــوس ـي ـقــي (لـحـنــا
ً
ومرافقة موسيقية) غير قابل لاللتصاق بالشعر
العربي الكالسيكي .قصائد للمتنبي وزهير بن
أبي سلمى وقيس ابن َّ
امللوح وأبي القاسم الشابي
ّ
«موسيقيتها»
وإيليا أبو ماضي وأحمد مطر أتت
ال ـش ـعــريــة/ال ـل ـغــويــة غــري ـبــة ع ــن املــوس ـي ـقــى الـتــي
ُ
َُّ
وض َعت لها لحنًا لتغنى وتوزيعًا لت َز َّين .لكن ،ال
ِ
شك في أنه مشروع جــريء في زمن النصوص
الركيكة الرائجة وابتعاد الــذوق العام عن املعاني
العميقة فــي األغـنـيــة الشعبية .إن كنتم مــع هذا
الــرأي أو ضـ ّـده ،يمكنكم مناقشة سعاد ماسي،
انطالقًا من تجربتها عمومًا ،أو ألبومها األخير
خـ ـص ــوص ــا ،ال ـ ـيـ ــوم ض ـم ــن ج ـل ـس ــة «اح ـك ـي ـنــي
موسيقى» التي يستضيفها «دار النمر».

