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أشخاص

خالد صاغية

حريري «اليت»

سعاد ماسي
«حورية» باب الواد في قلبها حكاية
ّ
سعيد خطيبي
ّ
تتذكر سعاد ماسي البدايات بمزيج من
ّ
التهيب والحنني .ج��راح التسعينيات
ّ
التجول،
ال �ج��زائ��ري��ة ،وس �ن��وات ح�ظ��ر
وال �ت �ض �ي �ي��ق ع �ل��ى ال � �ح ��ري ��ات ،وقمع
أص��وات النساء« .ف��ي وق��ت دخلت فيه
ّ
البالد مرحلة سياسية جد صعبة ،أتذكر ًكيف كنت
أع��ود في ساعة متأخرة إل��ى البيت ،حاملة الغيتار
على كتفي ،وأنا أخشى أن يعتدي ّ
علي أحد» .لم يكن
ً
خيار املوسيقى سهال في مجتمع ج��زائ��ري تهيمن
عليه ّ
السلطة البطريركية .وجب على سعاد ّماسي
الصبر والتمتع بروح العناد ،كي تتجاوز تهكم من
اعتبروها «بنتًا مسترجلة» ،وتواصل الطريق الذي
شرعت فيه مصادفة منذ السابعة عشرة.
ابنة ح��ي ب��اب ال��واد الشعبي ف��ي الجزائر العاصمة
املعروفتان
ـــــ ال �ح��ي ال ��ذي ن �ش��أت ف�ي��ه ف��رق�ت��ا ال� ��راب ً
«أنتيك» و«حامة بويز» ـــــ تعيش حاليًا حياة هادئة
في ب��اري��س .بعد سنوات الصخب وال�غ��زارة الفنية،
ت� �ح ��اول ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن ال �ج �م��ع ب�ي�ن طموحها
الفني وواجبها العائلي .تكرس وقتًا مهمًا لالعتناء
ب��اب �ن �ت �ه��ا ذات ال �س �ن��ة وث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر .ت�س�ت�م��ع إلى
ّ
املوسيقى أي�ض��ًا ،وتستعد إلط�ل�اق ألبومها الرابع
م��ع ش��رك��ة  .Universal Musicت�ع��ود بها الذكريات
إلى عيد ميالدها السابع عشر ،حني ّ
خصها أخوها
األك�ب��ر بهدية غير م��أل��وف��ة« .سجلني ف��ي «املدرسة
الوطنية للفنون الجميلة» في ّالجزائر العاصمة ،في
ُّ
تخصص الغيتار ،كما دفع كل مستحقات الدراسة
ل �ث�ل�اث س� �ن ��واتُّ .ل ��م ي�س �ت�ش��رن��ي ف ��ي امل� ��وض� ��وع ،بل
ّ
شجعني على تعلم العزف ،في وقت واصل فيه عزفه
ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��و» .ه��دي��ة منحتها ش�غ�ف��ًا ،ول ��ذة عيش،
وسمحت لها بالغوص في عالم املوسيقى.
ابنة العائلة ذات األصول األمازيغية ،نشأت في أسرة
متواضعة من ستة أبناء ،يعشقون املوسيقى .كانت
تصبح وت�م�س��ي ع�ل��ى أغ�ن�ي��ات «ال�ش�ع�ب��ي» ،وصوت
ش �ي ��وخ ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ع �ل��ى غ � ��رار ال� �ح ��اج أمحمد
ال�ع�ن�ق��ى ،ودح �م��ان ال �ح��راش��ي« .ان�س�ج�م��ت أذن ��ي مع
أغاني الشعبي ،منذ كنت في العاشرةّ ،وخصوصًا
الراحل الهاشمي غروابي ،وهو املغني الوحيد
أعمال ّ
ّ ُ
الذي تمنيت لو أد ْيت دويتو إلى جانبه».
في «املدرسة الوطنية للفنون الجميلة» درست قواعد
امل��وس�ي�ق��ى األس��اس �ي��ة ،ف��ي ال�س��ول�ف�ي��ج ،وأبجديات
امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة األن ��دل �س �ي ��ة .ث� � ّ�م ق � ��ررت سعاد
الصغيرة السباحة وحدها في بحر الفن ،وأدارت دفة
اهتماماتها صوب املوسيقى األميركية ،وخصوصًا
الفولك والكاونتري ،متأثرة بالفنانني كيني روجرز،
وس �ت �ي �ف��ي وان� � � ��در .ب � �م� ��وازاة ذل � ��ك ،واص� �ل ��ت ماسي
ّ
في مجال التنظيم
دراساتها الجامعية ،وتخص ّصت ّ
ّ
امل��دن��ي .ج��اء ع��ام  ،1989ليمثل محطة مفصلية في
انخرطت في فرقة موسيقى الفالمنكو
حياتها .فقد
ّ
 .Triana d’Algerغ��ن��ت معها ف��ي ع��دد م��ن الحفالت
واملهرجانات في الجزائرً ،وعلى شاشة التلفزيون.
ل�ك��ن ال�ت�ج��رب��ة ل��م ت��دم ط��وي�لا ،إذ ت��وق�ف��ت ال�ف��رق��ة عن
العمل عام .1997
اضطرت ماسي إلى العمل في مكتب دراس��ات بغية
ض �م��ان م �ص��در ع �ي��ش م �س �ت �ق��ر .أش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة فقط،
حبها األول ،إذ التحقت
سرعان ما عادت بعدها الى ّ
ب �ف��رق��ة م��وس �ي �ق �ي��ة ن� ً�اش �ئ��ة ح��ق �ق��ت ح� �ض ��ورًا مهمًا،
واسمها  Atakorنسبة إل��ى اس��م جبل في الصحراء
الجزائرية .امتازت الفرقة بمحاوالتها مزج املوسيقى
التقليدية م��ع أن�م��اط موسيقية غربية ،وخصوصًا
ّ
ال��روك والبوب .لكن االنطالقة الحقيقية في مسيرة
ابن ال��واد ،جاءت مع إصدارها ألبومًا يحمل اسمها
ّ
وتضمن أغنية Bye Bye My love
أواخر التسعينيات
ّ
ال�ت��ي أدت �ه��ا ف��ي فيلم «ص�ن��ع ف��ي ال�ج��زائ��ر» للمخرج
موسى حداد.
ب�ع��د ع�ش��ر س �ن��وات ك��ام�ل��ة م��ن امل�غ��ام��رة والتجريب،
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تواريخ
1972
الوالدة في باب الواد ،الجزائر العاصمة
1989
االلتحاق بفرقة Triana d’Alger
1998
أغنية  Bye Bye My loveالتي ّأدتها في
فيلم «صنع في الجزائر»
2001
ألبومها االحترافي األول «الراوي» بعد
االنضمام الى شركة Universal Music
2010
ّ
«حورية» مطلع
يصدر ألبومها الرابع
الشهر املقبل

ف��رض��ت م��اس��ي ص��وت�ه��ا ك��واح��دة م��ن أه ��م األسماء
الفنية النسائية .خالل هذه الحقبة ،تعرضت إحدى
ّ
ملقص
أغنياتها التي تقدم ق��راءة للواقع السياسي
ّ
ّ
ستغير
ال��رق��اب��ة ال��رس �م �ي��ة .ل �ك��ن م �ص��ادف��ة ج��دي��دة
مالمح حياتها« :تلقيت ف��ي ك��ان��ون الثاني (يناير)
 1999دع ��وة ،م��ن جمعية  ،Connexion bledللغناء
ف��ي ق��اع��ة Le Cabaret Sauvageف��ي ب��اري��س ،ضمن
اح �ت �ف��ال �ي��ة ت�ح�م��ل ع �ن ��وان «ن �س ��اء ال� �ج ��زائ ��ر» .كانت
ال ��زي ��ارة س�ت�ق�ت�ص��ر ع�ل��ى ث�لاث��ة أي� ��ام ف �ق��ط ،ف� ��إذا بي
أستقر ف��ي فرنسا ل�ث�لاث س�ن��وات م�ت��واص�ل��ة» .حني
وص �ل��ت ال �ع��اص �م��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ن�ص�ح�ه��ا األصدقاء
ّ
لشركة
بإحياء أكثر من حفلة ،ووج��دت من يقدمها ّ
أعمالي السابقة ،فتبنت
« .Universalأديت نماذج عن
ّ
الشركة م�ش��روع ألبومي األول ،ووق �ع��ت معها عقدًا

ملدة عشر سنوات»ّ .
توج هذا العقد بأربعة ألبومات،
ّأول �ه��ا «ال � � ّ�راوي» ( )2001ال ��ذي تضمن أغ�ن�ي��ة باتت
شهيرة ال�ي��وم ب��ال�ع�ن��وان نفسه ،ت�ق��ول إن�ه��ا كتبتها
ْ
ْ
ّ
«في املطبخ»« :حاجيت اك ماجيت اك /وادي نا بعيد
ْ
ْ
ماجيت اك /ك��ل واحد
م� ّ�ن ه��اذ ال� ُ�دن�ي��ا /حاجيت اك ّ
ُ
منا ف قلبه حكاية /كل واحد منا ف قلبه حكاية»...
تاله «داب» ( ،)2003و«مسك الليل» ( ،)2005و Live
 ...)2008( Acoustiqueوفي  8تشرين الثاني (نوفمبر)
املقبل يطلق عملها الجديد «حورية».
ي �ت �ض� ّ�م��ن ه� ��ذا األل � �ب� ��وم ال� ��راب� ��ع دوي� �ت ��و م ��ع املغني
الفرنسي الشهير فرنسيس كابريل« .سألت كابريل
ع��ن إم �ك��ان ال�ت�ع��ام��ل ال�ث�ن��ائ��ي ب��اع�ت�ب��ار أن�ن��ا نشتغل
النمط نفسه تقريبًا .اقترح ّ
علي نصًا يقارب معاني
ّ
ال�ح��ب وال �س�لام ،وسنغنيه تحت ع �ن��وانTout reste
( »à faireال�ع�م��ل الحقيقي م��ا زال أم��ام�ن��ا) .وتراهن
الشرقية من
الفنانة في ألبومها
الجديد على اللمسة ّ
خالل العود« .آل��ة ّ
أحبها كثيرًا ،والحظت أنها تكاد
تكون شبه غائبة عن املوسيقى الغربية».
في إطار الترويج لألسطوانة الجديدة ،ستقوم ماسي
انتظار برمجة حفالت
بجولة فنية في فرنسا ،في
ّ
مماثلة في الدول العربية .صحيح أنها تتمنى مالقاة
الجمهور العربي ،لكنها ال تريد تكرار تجربة ،2007
حني دعيت إلى حفلتني في تل أبيب وحيفا ورفضت
االستجابة للدعوة« .جاءت دعوة الغناء في تل أبيب
وح�ي�ف��ا ف��ي خ �ت��ام ج��ول��ة ف�ن�ي��ة ع�ل��ى ع��واص��م عربية
أخرى انطالقًا من القاهرة .وما إن أعلن عن الدعوة،
ح�ت��ى ان �ه��ال��ت ع �ل� ّ�ي رس��ائ��ل ال�ش�ج��ب م��ن ك��ل مكان.
قناعاتي وال�ت��زام��ي يمنعانني م��ن زي��ارة إسرائيل،
وصلتني رسائل
هذا أمر مفروغ منه .لكن في املقابل ّ
دع��م م��ن ع��رب مقيمني ف��ي حيفا ،وح��ز ف��ي قلبي أن
ّ
معهم .كفنانة ،أؤمن بدوري
أخيب ظنهم ،وال ألتقي ّ
وأداف� ��ع ع��ن رس��ال�ت��ي .لكنني أتساءل
مل� ��اذا ي�ح�ت�ك��ر ال �س �ي��اس �ي��ون ال �ح��ق في
فعل ما يشاؤون ،فيما يبقى الفنانون
ّ
لها
م�ح��اص��ري��ن؟» .كنا ن��ود أن نشرح ً
ال �ف��رق ،ل�ك��ن ال�ح��دي��ث س�ي�ك��ون طويال
وشائكًا...

تمامًا كما باتت الشركات الكبرى
ّ
حرارية
بسعرات
ت� ّق� ّ�دم لنا الحياة
ّ
مساع كي تتمكن الدول
أقل ،تجري
ٍ
ّ
اإلق�ل�ي�م� ّ�ي��ة م��ن أن ت �ق��دم ل�ن��ا ّسعد
ّ
سياسية أقل.
الحريري بسعرات
فعلى ما يبدو ،باتت معظم القوى
ّ
والسعودية
ف ��ي ل �ب �ن��ان وس ��وري ��ا
مقتنعة ب �ض��رورة ب�ق��اء لاّالحريري
رئيسًا للحكومة ،ش��رط أ يبقى
سعد الحريري هو سعد الحريري
نفسه .يريدون الحريري من دون
إع�لام��ه ،وم��ن دون  14آذاره ،ومن
دون ق � ّ�وات ��ه ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ،وم ��ن دون
ص �ق ��ور «امل �س �ت �ق �ب��ل» ،وم� ��ن دون
الشعارات التي أطلقها في ساحة
ال� � �ش� � �ه � ��داء ،وم� � ��ن دون املحكمة
ّ
الدولية.
ّ
وعلى ما يبدو ،فإن سعد ّالحريري
ّ
مستعد لتقديم نسخة منقحة عن
نفسه ،شرط أن يحصل مقابل ذلك
على معارضة خالية من الدسم هي
األخ ��رى .وال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون ال��ذي��ن باتت
ّ
ّ
تتبع «الريجيم»،
أكثريتهم الساحقة ّ
ّ
خ�ف�ض��وا س�ق��ف ت��وق�ع��ات�ه��م حتى
ّ
بالحد األدنى :األمن.
باتوا راضني
ّ
ّ
الجميع متفق إذًا على اتباع شروط
على
الحياة الصحية .الخالف هو ّ
حجم التضحيات املطلوبة من كل
فريق ،وعلى نوع «البازار» املفتوح.
ّ
ح��ت��ى اآلن ،امل�ط�ل��وب م��ن الحريري
املقابل،
وصريحّ .أما الثمن
واضح
ً
ً
فما زال مجهوال .فماذا يعني مثال
تسهيل ّ
مهمة الحريري في الحكم؟
ّ
هل ستزول أي معارضة للمشاريع
ال �ت ��ي ي �ط��رح �ه��ا أو ي��دع �م �ه��ا على
ط��اول��ة مجلس ال� ��وزراء؟ ه��ل نعود
إل � ��ى ص �ي �غ��ة ح �ص ��ر صالحيات
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء م �ج �ت �م �ع��ًا بيد
رئيس الحكومة وح��ده ،كما كانت
ال�ح��ال ّأي��ام الرئيس امل�غ��دور رفيق
الحريري؟ هل تطوى فجأة امللفات
ال�ت��ي ب��دأت رائ�ح��ة العفن تتصاعد
منها؟
ّ
َ
ح��ت��ى ال�س��اع��ة ،ل��م ي��وع��د الحريري
ب��ال�ك�ث�ي��ر ،وال ه��و أب ��دى استعدادًا
ل�ت�ق��دي��م ال�ك�ث�ي��ر .ف�م��ن ج �ه��ة ،يبدو
ّ
أن ّثمة م��ن يريد أن يقايضه على
امل� �ح� �ك� �م ��ة ب �م �ل ��ف ش � �ه� ��ود الزور
ُ
وح � � ّس ��ب ،أو أن ت� �ه � َ�م ��ل املحكمة
ك � �ك ��ف ��ارة ع� ��ن األع � � � ��وام الخمسة
ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي اع �ت ��رف الحريري
ّ
ّ
ً
سياسية فادحة
أخطاء
بأنه ارتكب ّ
خاللها .وهذا كله ال يفقد املعارضة
دس �م �ه��ا .وم ��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،يبدو
ّ
ّ
أن ّثمة م��ن يحسب أن بإمكانه أن
ي�ك�ت�ف��ي ب��رم��ي ك� ��رة امل �ح �ك �م��ة في
ملعب مجلس األمن .وهذا وحده ال
يرفع السيف عن رقبة املعارضة.
امل �ط �ل��وب ان� �خ ��راط أك �ب��ر ف ��ي ّلعبة
أعينكم وفكروا
«الدايت» .أغمضوا
ّ
�ال م��ن ال �س� ّ�ك��ر ،وفي
ف��ي ع��ال��م خ� � ٍ
قهوة خالية من الكافيني .فكروا في
حريري «اليت» ،ومعارضة «اليت».
معًا من أجل بيئة نظيفة .مع ّ
تحيات
شركة «سوكلني».

