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ثقافة وناس

موسيقى

ّ
فاتوماتا دياوارا :بحة دافئة آتية من القارة السمراء
ساندي الراسي
دخلت املالية فاتوماتا دياوارا عالم
الفن من باب التمثيل ،بعدما أسند
إلـيـهــا املـخــرج شـيــخ عـمــر سيسوكو
دورًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ف ـي ـل ـم ــه «س ـف ــر
التكوين» عــام  .1999شقت طريقها
الح ـقــا ف ــي م ـجــال ال ـغ ـنــاء والـتــألـيــف
املوسيقي متحدية العائلة واملحيط.
س ـنــراهــا م ـســاء االربـ ـع ــاء تـغـنــي في

ّ
تغني الهجرة غير الشرعية
والزيجات المفروضة والختان
الممارس على الفتيات

«م ـ ـيـ ــوزك ـ ـهـ ــول» ضـ ـم ــن أمـ ـسـ ـي ــة مــن
و«الفتريادس».
تنظيم «ليبان جاز» ّ
مـنــذ انـطــاقـتـهــا ،ال ت ـكــف فــاتــومــاتــا
دي ــاوارا عن رفــع التحديات وتطوير
نفسها ،بالعمل مــع أسـمــاء معروفة
في مجال املوسيقى وبإظهار جرأة
وان ــدف ــاع ال ح ــدود لـهـمــا .هــي أيضًا
مــن املوسيقيات الـلــواتــي يقفزن من
ّ
ويقدمن الحفالت
مهرجان الــى آخــر
فــي أنـحــاء العالم ،متيحة لجماهير
تـلــك ال ـب ـلــدان ال ـفــرصــة الخ ـت ـبــار أفــق
موسيقية جــديــدة .تجمع غالبًا في
أعمالها بني حبها للفن السابع الذي
وشغفها وموهبتها في
انطلقت منه
ّ
املوسيقى .هي من وقع موسيقى فيلم
«تمبكتو» لعبد الرحمن سيساكو،
الذي ُعرض ضمن املسابقة الرسمية
فــي «مـهــرجــان ك ــان» ع ــام  .2014كما
نــال  7جوائز «سـيــزار» فرنسية في
العام التالي.
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ال ت ـ ــزال ف ــي ال ـ ـ ــ 25من
الـعـمــر ،انطلقت فــي مـغــامــرة أضفت
ال ـك ـث ـيــر ع ـلــى م ـس ـيــرت ـهــا .اضـطـلـعــت
بــدور الساحرة كارابا في املسرحية
امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة «كـ ـي ــريـ ـك ــو وكـ ـ ــارابـ ـ ــا»
املقتبسة من فيلم التحريك الشهير.
دور اعـ ـتـ ـب ــرت ــه األح ـ ـ ـ ـ ّـب إلـ ـ ــى قـلـبـ ّهــا
م ــرارًا .تمامًا كما فــي حالتها ،تمثل

ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اض ـط ـل ـع ــت بـهــا
امل ــرأة صاحبة املــاضــي املــؤلــم ،وتلك
التي تتمتع في الوقت عينه بالقوة،
فهي ال يسعها أن تسكت عن الخطأ
أو الـظـلــم ال ــذي تـ ــراه .فــي طفولتها،
تأثرت كثيرًا بموت شقيقتها عندما
كانت في السابعة ،فراحت تستخدم
الصوت واملوسيقى وسيلة للتعبير
عــن حــزنـهــا ومـحــاولــة لـلـتــواصــل مع
الفقيدة.
ال ـ ـطـ ــريـ ــق املـ ـهـ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــذي اخـ ـت ــارت ــه
لنفسها جعلها تبتعد عن عائلتها
الـتــي بــالـكــاد تربطها بها أي عالقة
اليوم .أقرت ذات مرة إن الفنانات في
أفريقيا أشـبــه ببائعات ه ــوى ،على
اس ـت ـعــداد لـخـيــانــة أزواج ـه ــن بسبب

حـيــاة الـسـفــر الـتــي يعشنها .لـكــن ال
شـ ــيء أق ـ ــوى م ــن رغ ـب ــة ديـ ـ ـ ــاوارا في
فرض نفسها وتحقيق ما في رأسها.
عندما ال تجد األدوار املناسبة التي
ت ــائ ــم ت ـط ـل ـع ــات ـهــا ،تـ ـق ــوم بـنـفـسـهــا

بالكتابة والتأليفً .
مـنــذ وصــولـهــا مــراه ـقــة ال ــى فــرنـســا،
را ّحـ ــت ت ـت ـعــاون م ــع ك ـب ــار الـفـنــانــن.
ً
غ ــن ــت م ـث ــا م ــع روب ــرت ــو فــونـسـيـكــا،
وتـعــاونــت مــع دي دي بــريــدجــووتــر،

احكيني
موسيقى
يسر «دار النمر للفن
والثقافة» و«ليبان جاز»
اإلعالن عن بدء شراكتهما
في تنظيم سلسلة لقاءات
موسيقية دورية ،بالتعاون
مع جريدة «األخبار» .ضيفة
ّ
اللقاء األول ستكون الفنانة
فاتوماتا دياوارا يوم الثالثاء
في  ١٣أيلول (سبتمبر) عند
الساعة الثامنة والنصف.
يدير الحوار بشير صفير ،الناقد
الموسيقي في جريدة
ّ
سنتعرف
«األخبار» ،ومعه
أكثر إلى دياوارا وإلى تجربتها
الموسيقية .الدخول
مجاني.

وهــربــي هانكوك كما أنـهــا غالبًا ما
ت ـكــون ضـيـفــة ال ـفــرقــة االمـيــركـيــة «ذا
روتس» .جمعت قبل عامني نحو 47
فنانًا لتقديم «مــالـيـكــو» ،أغنية أمل
للسالم في مالي.
كـ ـ ــان «ف ـ ــات ـ ــو» األلـ ـ ـب ـ ــوم االول الـ ــذي
أصدرته عام  ،2011حيث تطرقت الى
املوسيقى التقليدية «واسولو» التي
كــانــت أول مــا سمعته مــن موسيقى
ُ
وج ـع ـل ـهــا ت ـف ــن ب ـه ــذا الـ ـف ــن ،مــازجــة
إياها بأنماط الفولك والبلوز والجاز.
أغـنـيــاتـهــا فـيـهــا ش ــيء م ــن الـنـعــومــة
واألمل رغم تناولها مواضيع قاسية
من واقع الحياة االفريقية ،كالهجرة
غير الشرعية والــزيـجــات املفروضة
والـ ـخـ ـت ــان امل ـ ـمـ ــارس ع ـل ــى ال ـف ـت ـيــات.
مـيــزة تلك االغـنـيــات احتضانها في
الــوقــت عينه لـلــروح االفريقية ولغة
وأنغام املنطقة التي ترعرعت فيها،
وابتعادها في املقابل عن استخدام
أي آالت تقليدية .نرى ديــاوارا غالبًا
ع ـلــى امل ـس ــرح م ــع آل ــة ال ـغ ـي ـتــار الـتــي
تـســاعــدهــا عـلــى مــرافـقــة صــوتـهــا في
م ــوس ـي ـق ــى ي ـص ـع ــب ت ـح ــدي ــده ــا فــي
إطــار جغرافي أو نمطي معني .على
امل ـسـ ُـرح ،كـمــا فــي األشــرطــة املـصــورة
التي أنجزت ألغنياتها ،من الواضح
أن دياوارا تمتلك طاقة داخلية قوية
جـ ـ ـدًا م ـل ـي ـئــة ب ــال ـش ـغ ــف وب ــال ـح ــاج ــة
الـ ــى هـ ــذا الـتـعـبـيــر املــوس ـي ـقــى ال ــذي
يــأتــي عـبــر صــوتـهــا الــدافــئ املطبوع
ببحة خفيفة ،لتخرج مــا لديها من
مخاوف وقسوة .هي لطاملا اعتبرت
الفن عمومًا والغناء خصوصًا أشبه
بـ ـع ــاج ي ـن ـس ـي ـهــا ك ــل ش ـ ــيء آخـ ـ ــر .ال
داع ــي لفهم الـلـغــة الـتــي تغني فيها
ديـ ــاوارا .يكفي االسـتـســام فقط الى
جمال املوسيقى التي تؤديها والى
الـ ـحـ ـن ــان والـ ـ ـح ـ ــب امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فــي
صوتها الخاص.
فاتوماتا دي ــاوارا 21:00 :مساء األربـعــاء
 14أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ـ ـ ـ ـ «م ـي ــوزك ـه ــول»
(واج ـه ــة ب ـيــروت الـبـحــريــة) ـ ـ لــاسـتـعــام:
01/361236

رسولة الفولك األفريقي الحديث
بشير صفير
في أيار (مايو) املاضي ،استضاف «ليبان جاز» كيزايا جونز
وفرقته فــي «ميوزكهول» فــي بـيــروت .الـيــوم يدعو املهرجان
الدائم املغنية املالية فاتوماتا دياوارا املعروفة بـ «فاتو» ،لتقديم
أمسية وحـيــدة بعد الـنـجــاحــات الفنية الـتــي حققتها الفنانة
الثالثينية.
في البداية يجب اإلشارة إلى أن فاتو ليست مغنية جاز ،لكن
بعدما تـكـ ّـررت «خـيــانــات» مهرجان «ليبان جــاز» السـمــه ،ما
عــدنــا ن ـ ّ
ـود أن نعتب عليه لناحية برمجة أمـسـيــات ال عالقة
لها بالجاز .مــن اآلن فصاعدًا سنتعاطى معه على أنــه جهة
تنظيمية ،حددت نشاطها نظريًا بنمط موسيقي ّ
محدد ،لكن
مروحتها تتسع ،عمليًا ،لتجارب متباعدة ،يشكل الجاز جزءًا
منها ال أكثر .في املاضي ( )2008أطلق املنظمون ذاتهم ،ما
ّ
ليهتم باألمسيات ذات الطابع اإلثني،
ُس ِّم َي بـ «ليبان وورلــد»
فــاسـتـضــاف فــي ه ــذا اإلط ــار فـنــانــن مــن جنسيات مختلفة
(روب ــرت ــو فونسيكا مــن كــوبــاُ ،رق ـيــة تـ ــراوري مــن مــالــي)…،
ّ
يقدمون ما يمكن إدراجه تحت عنوان «موسيقى الشعوب» (أو
ً
العالم) .لكن «ليبان وورلــد» لم يصمد طويال ،علمًا
موسيقى ّ
ّ
أنه ّاستطاع حل هذه املسألة الشكلية ،لكن املهمة ،وكان بإمكان
مظلته أن تحتضن األمسية املنتظرة لفاتو .فاألخيرة ّ
تقدم
الغناء األفريقي التقليدي ولو حمل توجهًا حديثًا نوعًا ما ،كما
هي حال معظم التجارب األفريقية التي استطاعت استقطاب
جمهور من خارج القارة ّالسمراء .لكن ،طاملا أن «ليبان جاز»
ما زال ّ
يقدم للجمهور املحلي أمسيات غير تجاريةّ ،ال مشكلة
جوهرية معه ،علمًا ّأن تحفظاتنا على البرمجة ستظل جاهزة

ّ
كلما دعا املهرجان تجارب رديئة في العمق ّ
(مدعية وفارغة)
ولو كانت غير تجارية في الشكل.
فــاتــومــاتــا دي ـ ــاوارا ممثلة ومـغـنـيــة وعــازفــة غـيـتــار مــن مــالــي،
م ــول ــودة فــي ســاحــل ال ـعــاج ع ــام  .1982إن ـهــا مــن الـبـلــد الــذي
خرجت منه أسماء كثيرة في مجال املوسيقى والغناء رغم
التطرف الديني الذي أنهكه وأدمــاه ّ
وقيد حركة ّ
ّ
املتنورين فيه
أخـيـرًا .هــي مــن موطن ساليف كايتا ،وعلي فــاركــا ،وتــوري،
ورقية تراوري (زارتنا عام  )2009وأمادو ومريم (زارانا عام

عام  2013جمعت نحو
أربعين موسيقيًا من بلدها لتسجيل
أغنية بعنوان Mali-co

 2011ضمن «مهرجانات بيبلوس») .بداية مسيرتها كانت
في التمثيل (السينما واملسرح أيضًا) ،حيث ظهرت في العديد
من األفالم منذ أواخر التسعينياتّ ،
أهمها «تمبكتو» (2014
— للموريتاني عبد الرحمن سيساكو) الذي لعبت فيه دور
املغنية فاتو ،أي نفسها .مساهمتها الغنائية في هــذا الفيلم
ّأمنت لها دفعًا قويًا على طريق الشهرة ،إذ حازت موسيقى
الفيلم (تأليف التونسي الشاب أمــن بوحافة) جوائز عاملية
وانتشرت األغاني الواردة فيه بشكل واسع.

هجرت فاتو بلدها في سن الرشد هربًا من سلطة عائلتها
التي لم تكن تريد لها مهنة التمثيل ،فاستقرت في فرنسا
حيث انـخــرطــت أيـضــا فــي املوسيقى وال ـعــزف على الغيتار
بتشجيع من مواطنتها ُرقية تــراوري .وجــدت في هــذا الفن
شغفًا دفينًا دفعها إلى إتقان آلتها وكتابة األغانيُ ،
ود َ
عيت
للمشاركة فــي ألـبــومــات أسـمــاء كـبـيــرة فــي عــالــم املوسيقى
أم ـث ــال دي دي ب ــري ــدج ــووت ــر ،وم ــوالت ــو أس ـتــات ـكــي ،وهــربــي
هانكوك وغـيــرهــم .كما أص ــدرت ألبومًا مشتركًا مــع وريــث
الـ ـ «بــويـنــا فيستا ســوشــل ك ـلــوب» ،ع ــازف الـبـيــانــو روبــرتــو
فــونـسـيـكــا ،بــاإلضــافــة إل ــى أعـمــالـهــا ال ـخــاصــة ،عـلــى رأسـهــا
ألبوم بعنوان «فاتو» ( .)2011عام  ،2013جمعت فاتو نحو
أربعني موسيقيًا من بلدها لتسجيل أغنية بعنوان Mali-
( coوتعني «ال ـســام») ،فــي خطوة مناهضة ّ
للمد الظالمي
ال ــذي ع ــاث إج ــرام ــا وتـخـلـفــا فــي بـلــدهــا .إن ـهــا أغـنـيــة جميلة
ومــؤثــرة وواض ـحــة ج ـدًا لناحية الـنــص ال ــذي يـبـ َّـن ،فــي جزء
مـنــه ،مـمــارســات اإلس ــام املـتـشـ ّـدد فــي مــالــي ،رغــم السذاجة
َ
املشتركة في هذا النوع من األعمال ،حيث يتم غالبًا إغفال
الــدور الحالي الــذي يلعبه املستعمر القديم في خــراب بلدان
العالم الثالث.
األفريقي البحت ،أكان لناحية
الصوت
دياوارا
فاتوماتا
تمتلك
ّ
حرارته ونبرته أو لناحية نفحة األلم ،املبطنة دومًا بألوان الفرح،
كما هــي أزي ــاء وإيـقــاعــات الـقــارة الـسـمــراء الحية .تــؤدي فاتو
الفولك األفريقي الحديث ،املنغمس بتاريخ بلدها الثقافي من
جهة واملفتوح على العوملة ،لكن بحدود معقولة .النغمة األفريقية
ٌ
مرحب به دومًا) وكذلك
ثابتة وكذلك اإليقاعات (بعض الفانك
هي الحال في ما ّ
خص اللغة األم لناحية النصوص.

