العالم يرقص على أنغام الموسيقيين الفرنسيين
تعبّر جوائز "الغرامي" الخمس التي حصدتها فرقة "دافت بانك" ( )Daft Punkعن اإلقبال الشديد للجمهور األجنبي
على الموسيقى اإللكترونية الفرنسية.
حقّقت فرقة الموسيقى اإللكترونية "دافت بانك" الباريسية نجاحا باهرا إذ حصدت خمس جوائز "غرامي" هذا العام ،ومنها
جائزة أفضل ألبوم للعام على ألبومها األحدث "راندوم أكسيس ميموريز" ( ،)Random Access Memoriesالذي بيعت
منه  7,2مليون نسخة في العالم .ولفت الثنائي األنظار بلباسه المميّز المؤلف من السترة والخوذة .وحقّق الثنائي "توما
بانغالتر" و"غي-مانويل دي أوميم-كريستو" أول نجاح في عام  6991مع األلبوم "دا فانك" ( ،)Da Funkوانضما منذ ذلك
الحين إلى مجموعة الفنانين الفرنسيين الذين يتص ّدرون المبيعات في الخارج .وساهما في موجة "اللمسة الفرنسية" ( french
 – touchمصطلح أبتكره الصحافيون البريطانيون) التي أصبحت معها الموسيقى اإللكترونية الفرنسية مرجعا عالميا.
"اللمسة الفرنسية" على محك الرأي العام
لم يتراجع نجاح هذه الحركة الموسيقية أبدا منذ ذلك الحين ،فكانت النتيجة
ارتفاع حجم أعمال الصادرات لمنتجي الفن االستعراضي الفرنسيين بمعدل
 72في المائة في عام  ،7167الذي بلغ  72مليون يورو.
وتعتبر هذه "اللمسة الفرنسية" االشتقاق الفرنسي لموسيقى "الهاوس" ،وهي
تيّار موسيقي قريب من "الفانك" ،رأى النور في ثمانينات القرن العشرين في
شيكاغو.
واستلهم المؤلفون الموسيقيون الفرنسيون الوحي من عدة مصادر ،ووسّعوا
سلّمهم الموسيقي .وبهذه الطريقة قام الثنائي "دافت بانك" بتوليف أنغام
الموسيقى اإللكترونية و"الهاوس" و"التكنو" مع مقامات "الروك" و"الغروف" و"الديسكو".
ومن األمثلة األخرى نذكر الرباعي "فينيكس" المتخصص بموسيقى "الروك" والمنحدر من فيرساي ،الذي أصدر األلبوم
الجديد بعنوان "بانكرابت!" (!  ،)Bankruptوالذي يمزج بين أنواع موسيقية ثرية ومتنوعة (الموسيقى الكالسيكية،
والموسيقى اإللكترونية ،والبوب روك) ويؤديها بطريقة الروك .وحقّق الرباعي نجاحا ،إذ بيعت أكثر من مائتي ألف نسخة
من ألبومه "بانكرابت!" في عام  ، 7162بحسب "مكتب تصدير الموسيقى الفرنسية"  ،الذي يعتبر المؤسسة التي تضطلع
بترويج السير المهنية للموسيقيين الفرنسيين على الصعيد الدولي .ويتميّز أيضا فرنسيون آخرون من حركة "اللمسة
الفرنسية" مثل "إير" ( )Airو"جوستيس" ( )Justiceو"أالن براكس" ( )Alan Braxeو"أليكس غوفر" ( Alex
 )Gopherوإتيين دي كريسي" ( ،)Etienne de Crecyوغيرهم.
ويحرز الكثير من الموسيقيين الفرنسيين نجاحا في الخارج أيضا ،وفي مقدمتهم المغنية "زاز" ( )ZaZمع ألبومها الثاني
"ريكتو فيرسو" ( )Recto Versoالذي بيعت منه نحو  251ألف نسخة ،وال سيّما في ألمانيا وتركيا ودول أوروبا الشرقية.
ونذكر من بين قصص النجاح األخرى ،فرقة "سي دو سي تيترا" ( )C2C Tetraوأغنيتها المنفردة "داون ذا رود؟"
(?  ) Down the roadالتي كانت أغنية الصدارة في مهرجان كوتشيال في كاليفورنيا ،والثالثي المتعدد الجنسيات
"أوفغانغ" ( )Aufgangالذي جال أوروبا وأمريكا الشمالية ،و"كافينسكي" ( )Kavinskyالذي باع زهاء أربعين ألف
نسخة من ألبومه "أوت ران" (.)OutRun
المسجلة في الواجهة
مقدمو األغاني
ّ
ينال مقدمو األغاني المسجّ لة (الدي جي) حصة األسد من النجاح الفرنسي
دوليا .فالدي جي الباريسي "دافيد غيتا" ( )David Guettaهو أحد أشهر

مقدمي الموسيقى في العالم ،ويعتبر ظاهرة فعال .وقد باع على مر سيرته المهنية أكثر من ثالثة ماليين ألبوم وخمس عشرة
مليون أغنية منفردة ،وحصل على العديد من الجوائز ومنها عدة جوائز "غرامي" .وباعتباره منتجا أيضا ،فهو يتعاون عادة
مع فنّانين مشهورين عالميا مثل "أكون" ( )Akonوفرقة "بالك آيز بيز" ( )Black Eyes Peasو"ديفيد بوي" ( David
 .)Bowieوباع "دافيد غيتا" أكثر من  6,2مليون نسخة من أغنيته المنفردة "بالي هارد" ( )Play Hardفي عام ،7162
وكان ثالثة من ألبوماته في قائمة الخمسة عشر األوائل من حيث مبيعات االسطوانات دوليا في عام .7167
وليس "دافيد غيتا" الفرنسي الوحيد الذي يتألق في عالم السهر الدولي ،فهناك أيضا "فينديتا" الذي يمزج الموسيقى في العالم
بأسره ،و"جواكيم غارو" ( )Joachim Garraudمن مدينة نانت الذي عمل مع "كايلي مينوغ" ()Kylie Minogue
و"بوب سينكالر" ( )Bob Sinclarو"مارتن سولفيغ" ( )Martin Solveigو"لوران وولف" ()Laurent Wolf
وغيرهم .كما أحرز "بوب سينكالر" نجاحا باهرا مع أغنية "لوف جينيراشن" ( )Love Generationفي عام .7167
وبعض الموسيقيين معروف في الخارج أكثر من فرنسا ،مثل فرقة " "M83التي أحتل ألبومها "هاري أب وير دريمينغ"
( )Hurry up, we’re dreamingالمرتبة السابعة في قائمة أفضل المبيعات الفرنسية في الخارج.
وبينما يستمر الموسيقيون المخضرمون في مسيرتهم الرائعة ،برز جيل جديد واعد ،فمع أننا بانتظار ألبوم الرائع "دافيد
غيتا" الجديد طبعا ،إال أن علينا أيضا أن نتابع في عام  7162أعمال "جيزافيلتاين" ( )Gesaffelteinالذي وصفه
الصحافيون المتخصّصون "بأمير موسيقى التكنو الفرنسية الجديد" ،وفرقة "كريستين أند ذا كوينز" ( Christine & The
 ،)Queensو"كلوب شوفال" ( ،)Club Chevalو"شاكا بونك" ( )Shaka Ponkأو الفرقة الصاعقة لموسيقى
اإللكترو/روك الحاصلة على منحة "مكتب تصدير الموسيقى" ( )Bourseexportلعام  ،7162التي ستتيح لها ترويج
ألبومها الرابع في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وغيرها .فالعالم إذن يرقص على أنغام الدي جي الفرنسيين أكثر من أي
وقت مضى.
سيلفي توما
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