من مشاهري الغناء والتمثيل فى ماىل
فاتوماتا دياوارا »الفنانة –الدبلوماسية»

هى مغنية شابة وممثلة من مالى ،توصف
بالفتاة صاحبة الكاريزما املميزة ،وصاحبة الصوت
الشجى ،كاتبة لألغانى والعبة جيتار ،أطلقت عليها
الصحافة لقب “الفنانة –الدبلوماسية” جلهودها
املتواصلة خلدمة قضايا املرأة اإلفريقية ُعرف عن
خطها املوسيقى بأنه مستوحى من موسيقى
“الوسولو” التقليدية فى مالى ،ويُطلق علي اسلوب
غنائها اسم “غناء الطائر” حيث تصدح بصوتها
لتقدمي النصح واإلرشاد لألخرين ،و جتمع أغانيها ما
بني احلب والسياسة ،عبر مزجها بنغمات موسيقى
اجلاز والبلوز ،مع إيقاعات الطبول اإلفريقية واجليتار.
تقديرا ملوهبتها الفنية الشاملة فى الغناء
والتأليف والتمثيل ،رُشحت وهى ال تزال فى الواحدة
والثالثني عاماً كواحدة من أكثر املغنيني استماعا
()1

فى القارة اإلفريقية ،على الرغم من أنها لم تكن قد
أصدرت حينها سوى ألبوماً موسيقياً واحداً ،كما مت
اختيارها كواحدة من أكثر  100شخصية افريقية
تأثيراً ،ونالت اإلشادة من جانب كبار املوسيقيني
الدوليني الذين اكدوا على موهبتها الفنية ،باعتبارها
واحدة من أكثر املواهب املميزة.
رغم شهرتها الواسعة إال أنها هادئة املالمح،
عندما تراها ألول مرة تشعر بأنها شخصية ذات
كاريزما واضحة ،حتافظ على طقوسها الدينية،
محبة لبيتها وزوجها «نيكولو» ،تطمح أن تكون
قدوة جليلها ،تهوى العزلة مع النفس ،والعزف على
اجليتار وكتابة األغانى ،ال تشعر باجلنون واالنطالق إال
عندما تغنى وكثيراً ما تردد هذه العبارة «أنا الشعر
بالراحة إال عندما أغنى»
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اسمها احلقيقي طبقا لبياناتها الشخصية
«فاطمة دياوارا» ويناديها أقرانها باسم «فاتو» ،وهى
من أصول مالية ولكنها ولدت في ساحل العاج
في عام  ،1982ضمن عائلة مكونة من األب واألم
و 11أخاً وأختاً ،وكان والدها يشغل منصب «عمدة»
مدينة» ”Aboboالواقعة فى شمال ساحل العاج،
ُعرفت بالنشاط املفرط والعند فى طفولتها ،وال
تزال تتذكر كيف حتولت فى طفولتها من فتاة هادئة
ً
خاصة بعد وفاة اختها
ألخرى عنيفة وصعبة املراس،
الكبرى التى مثلت لها نقطة حتول فى حياتها.
عندما وصلت لسن الثانية عشرة رفضت الذهاب
للمدرسة ،وأصبح ممارستها للرقصات الشعبية
املالية املعروفة باسم «  “ Didadiمتنفساً لها إلخراج
طاقتها ومشاعرها املكبوتة ،إال أن هذه التحوالت فى
حياة “فاتو” جعلت والدها يشعر باخلوف على ابنته،
وعلى مركزه االجتماعي ،فقام بارسال ابنته التى
كانت ال تزال فى سن التاسعة للعيش مع عمتها التى
كانت تعمل فى مجال التمثيل فى باماكو العاصمة،
وخالل فترة مراهقتها أيقنت أن درب الفن واملوسيقى
والتمثيل هى غايتها إال أنها القت معارضة شديدة
من جانب والديها ،أحبت التمثيل عندما حضرت أحد
عروض التمثيل التى كانت تشارك فيه خالتها.
ُ
وهنا يبدأ فصل جديد فى حياة “فاتو” التى فتنت
بحياة عمتها وحياة األضواء ،ومن هنا بدأت فاتو فى
العمل الفنى فى بعض املشاهد الثانوية باألفالم
التليفزيونية والسينمائية والعمل املسرحى وهى
التجارب التى اصقلتها بشكل كبير فى عملها
كمغنية شاملة ترقص وتغنى وتؤلف لكثير من
اغنياتها ،وكانت مشاركتها السينمائية األولى عبر
مشهد وحيد لفيلم “قوة املرأة” ثم توالت بعده األدوار
التمثيلية .
فى بداياتها حققت شهرة محلية كفنانة
استعراضية ،قبل أن تنتقل للعاصمة باماكو
للعيش هناك ،حيث شاركت في أفالم منها “احللم
من بيثون  ،أسطورة فتاة شابة تتحدى التقاليد”،
وفي عام  2002جاءت نقطة التحول فى حياة فاتو،
عندما رأها “جان لوي” مدير فرقة “رويال دي لوكس”
الفرنسية املسرحية الشهيرة أثناء زيارته مدينة
باماكو العاصمة ،حيث أعجب بقدراتها الفنية
وعرض عليها السفر لفرنسا للعمل معهم ،ولكنها
اصطدمت بحاجز التقاليد والرفض من جانب
أسرتها خاصة وانها كانت ال تزال صغيرة السن لم
تكمل بعد عامها العشرين ،وهنا أقدمت فاتو على
اتخاذ قرارها اجلرىء بترك بيتها والسفر لباريس
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وحتقيق حلمها بالغناء والتمثيل فى كبرى مسارح
العالم ،وسافرت الى باريس ملدة  6سنوات قضتها
فى العمل مبسارح فرنسا ،كممثلة ومغنية بفرقة
املسرح امللكى دي لوكس ،عملت خاللها على تطوير
موسيقاها وتكوين شخصية موسيقية خاصة بها
خاصة مع دفء صوتها ونغماتها الهادئة.
كما سمح لها التواجد فى باريس والعمل مع
فرقتها املسرحية تقدمي مجموعة متنوعة من األدوار
وسافرت معهم فى جوالت فنية جلميع أنحاء العالم
مبا في ذلك جوالت لفيتنام واملكسيك وجميع أنحاء
أوروبا.
وخلف الكواليس كان لها لقاء أخر مع القدر
عندما غنت ذات مرة وحازت على أعجاب اجلميع،
فانتقلت للغناء ببعض املالهى الباريسية أثناء
فترات الراحة ،والتقت خالل تلك األثناء “شيخ تيديان
سيك” الفنان واملنتج املالى الشهير الذي دعاها إلى
السفر معه إلى مالي إلنتاج البومات غنائية لها ومن
هنا جاءت االنطالقة نحو سماء الغناء الذى لطاملا
حلمت أن تكون إحدى جنماته.
وألنها متلك طاقة االنطالق لم تكتف “فاتو”
بالغناء باللغة الفرنسية فقط  ،وصدح صوتها
بالغناء بثالث لغات مختلفة ،ففى حديث لها
لصحيفة “األوبزرفر” البريطانية قالت” عندما أكون
على املسارح الفرنسية اكتفى بالتمثيل والغناء
بالفرنسية ،إال أن ذلك ال يُشعرنى بأني اُخرج كل
طاقاتي ،ففي جوالتي فى كوريا أو شيلى أو كوبا
قد ال احتاج للغناء باالجنليزية أو الفرنسية وقد
اكتفى بالغناء باللغات اإلفريقية ويتفاعل اجلمهور
معي ويفهمني ،حيث ال ميثل عائق اللغة أو اختالف
الثقافة من التواصل مع الناس ،فصوتي قادر على
النفاذ إليهم”
على الرغم أن مفتاح مالمح املوسيقى اخلاص
بفاتو متأثر بأسلوب تنشئتها االجتماعية ألبوين
تقليديني إال أن التأثير األكبر يتمثل فى طبيعة
ثقافة «الواسولو» التقليدية التى تربت عليها،
ومعروف عنها تأثرها الكبير وسيرها على خطى «
 Oumou Sangareالتى متثل “األم الروحية” والنجمة
األكبر ملوسيقى الواسولو التقليدية فى مالى ،والتى
استطاعت العمل معها ضمن مشاريع غنائية
عديدة ،كما شاركت مع مشاهير من املوسيقى
الكوبية مما جعل موسيقاها املستمدة من وحى
موسيقى اجلاز متتزج مع املوسيقى االفرو -كوبية
الشهيرة ،خاصة بعد تعاونها مع عازفني كوبيني من
أمثال “ روبرتو فونسيكا”
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وألنها تعرف ما تعانيه املرأة اإلفريقية من صعاب،
وجهت فاتو جانباً من حياتها للعمل التطوعى
وباتت من “الناشطات الشهيرات” ،وبخاصة مجال
حقوق املرأة وجهود التوعية باملشاكل الصحية التى
تعانيها املرأة اإلفريقية بشكل عام واملالية على
وجه اخلصوص ،ومعروف عنها اجلهود التى قامت بها
أثناء فترة احلرب فى مالى ،وإقامتها لعشرات احلفالت
مبشاركة فنانني ومغنيني من بلدها للدعوة للسالم
والوحدة ألبناء بالدها ،وهو ما دعا الصحافة ألن ُطلق
عليها لقب «الفنانة –الدبلوماسية».
ولم تكتف “فاتو” بالغناء بلغتها الفرنسية
فقط ،وإمنا شجعها جناحها على تقدمي اغنيات
باللغة االجنليزية ،حيث ال تزال تذكر ذلك بالقول “لقد
كنت خائفة حقاً” ،ولكن ما أن بدأت حتى استمريت
بالغناء”
أحدث ألبومها الذى صدر عام  2011فى بريطانيا
جناحاً منقطع النظير ،سواء فى بلدها مالى أو على
الصعيد الدولى ،واختارتها مجلة التامي عام 2012
واحدة من أفضل املغنيات فى مالى ،وبجائزة التعاون
بني الثقافات باالشتراك مع عدد املوسيقيني”
ستيوارت دنكان ،إدجار ماير ،و يوبو ما”
ومنذ عام  2012أمضت «فاتو» فى إقامة جوالت
فنية فى مختلف أنحاء العالم ،وتقدمي حفالت
موسيقية باللغتني الفرنسية واالجنليزية ،ولم تقتصر
جوالتها على املسارح األوروبية واألمريكية ووصلت
إلى أمريكا اجلنوبية وآسيا وأستراليا ،وفى عام 2013
شاركت بالغناء ضمن مبادرة كلينتون العاملية جنباً
إلى جنب مع فريق اجلذور في نيويورك ،حيث فازت فى
هذا العام بجائزة مهرجان «أوسنت» املوسيقى بوالية
تكساس األمريكية .2013
ومنذ منتصف  2014بدأت فى التعاون مع
«روبرتو فونسيكا» إلقامة العديد من العروض احلية
أعقبتها بإصدار ألبوم مشترك ،ومت ترشيحها لنيل
جائزة أكادميية سيزار الدولية للموسيقى ،وفى عام
 2015عادت لبلدها للمشاركة في مهرجان «سور
لو النيجر» في سيغو ،مالي ،كما واصلت نشاطها
السينمائي ،وشاركت فى أدوار سينمائية عديدة،
فضالً عن إدخال املوسيقى في العديد من األفالم
الروائية .
وعلى الرغم من مسيرتها الفنية غير الطويلة،
إال أن «فاتو» قامت بإصدار عدد من األلبومات التى
حاز عددا ً من أغانيه على العديد من اجلوائز الفنية
داخل وخارج مالى ،ففى عام  2005قامت بإصدار
ألبومها االول  ، )apast( 2005وبعدها بعامني قامت
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باصدار البوم ( ،)DE LEVENEMENTثم انقطعت
لفترة عن اصدار ألبومات النشغالها بالتمثيل فى
مسارح باريس وجوالت فنية حول العالم ،ثم فى
عام 2009اصدرت ألبومها الغنائى الرائع ( ،)Bassy
وفى العام التالى  2010صدر لها ألبوم ( ، )Jammوفى
ذات العام أحلقته بالبوم أخر هو ألبو م aDobet Gn
 ،horéثم فى عام  2011صدر لها ألبوم أوركسترا بولي
 ، Rythmoوفى عام  2011طافت “فاتو” بجوالت فنية
خارجية شاركت خاللها فى العديد من املهرجانات
واالحتفاالت املوسيقية فى أوروبا والواليات املتحدة
األمريكية ،ثم فى عام  2012صدر لها ألبومها الغنائى
( ،)Bibissaوفى العام التالى  2013صدر لها البوم ( sA
 )tatkeالذى تضمن عدداً من االغانى واالسكتشات
املوسيقية ،وفى عام  2014صدر لها عدد من االغانى
الفردية  singlesمن بينها اغنية  ،Astatkeوأغنية كل
شيء معا.
أما عن األفالم التى شاركت فيها بالتمثيل والغناء
فغنى عن احلصر مشاركتها عام  1996فى فيلم
 ، Taafe Fangaaوفى عام  1999شاركت فى فيلم �Ge
 nèseللمخرج املالى الكبير شيخ عمر سيسوكو،
وفى عام  2002فى فيلم “الثعبان” ،وفى عام 2008
شاركت فى فيلم “سور كوناكرى ” uFantamady ple
 ،voirثم فى عام  2010فى فيلم  ، BRUNEوفى عام
 2011شاركت بالصوت فى فيلم  ،Contesوفى عام
 2014قامت باملشاركة والغنا ء في فيلم ،oiseaux
وفى عا م  2015شاركت فى فيلم aFant ،Morbayassa
mady

كما شاركت “فاتو” فى التمثيل املسرحى ،
حيث شاركت
عام 1998
فى مسرحية
“انتيجون”،
وخالل الفترة
من -2002
 2008كممثلة
ومغنية
مسرحية ضمن
فرقة “رويال
دي لوكس”
بفرنسا ،وفى
أواخر عام
 2008شاركت
فى مسرحية
Kirikou
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