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أندرغراوند

Munma&Co
كشف المحجوب

سياسية بمفردات القرن الحادي والعشرين
أغنية
ّ

الديموقراطية
جمهورية الـ RAP
عمان
ّ
ّ
ّ
بمبادرة من مؤسسة
 ،Immortalينبعث
الراب العربي من رماده
ّ
األردنية.
في العاصمة
ّ
محاوالت جدية يقودها
مغنون مصريون
ولبنانيون وأردنيون
لربط الهيب هوب
باللحظة الراهنة
عمّان ــ أحمد الزعتري

من جهة ثانية ،شهد عام ّ 2006
تغيرًا
طفيفًا في قناعاته .بعد امتناعه عن
إنتاج البوب منذ أواخر السبعينيات،
أط� �ل ��ق ال� �ف� �ن ��ان ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي أل �ب��وم��ًا
ب �ع �ن��وان  An Other Cupب �ع��د ن�ح��و
ث�لاث��ة ع�ق��ود ع�ل��ى آخ��ر إص��دارات��ه في
ه��ذا امل �ج��ال .ف��ي م�ط�ل��ع آذار (م ��ارس)
امل � � ��اض � � ��ي ،وب� � �ع � ��د ان � � �ط� �ل��اق ال ��رب� �ي ��ع
ال� �ع ��رب ��ي ف� ��ي ت ��ون ��س وم � �ص� ��ر ،ط ��رح
يوسف إس�لام مجانًا على اإلنترنت،
أغنية بعنوان «شعبي» ،My People
مطالبًا بالسالم ،وبالكرامة والحرية
للشعوب العربية الرازحة تحت أنظمة
االستبداد .قد ال يكون كات ستيفنس
ّ
رمزًا فنيًا عظيمًا ،إال أن يوسف إسالم
سيبقى شخصية استثنائية طبعت
تاريخ الصراع بني الشرق والغرب.

ف� ��ي ت� �ش ��ري ��ن ال� �ث ��ان ��ي (ن��وف �م �ب��ر)
امل��اض��ي ،اس�ت�ع� ّ�د «ن ��ادي ال�ج�ي��زة»
ف��ي ال �ق��اه��رة الح �ت �ض��ان م�ه��رج��ان
«ص � ��وت ال � �ش ��ارع» ل� �ل ��راب ال �ع��رب.
ُق �ب��ل س��اع��ة م ��ن م��وع��د االن �ط�ل�اق،
أل � �غ� ��ي ال � �ح� ��دث ب �ط �ل��ب م� ��ن إدارة
النادي ،وإيعاز من وزير الداخلية،
بسبب خشية الجهات من مشاركة
م �ص��اب��ي ال � �ث� ��ورة امل� �ص � ّ
�ري ��ة ف �ي��ه،
وت ��وزي� �ع� �ه ��م م � �ن � �ش� ��ورات خ�ل�ال ��ه.
م��ا ح �ص��ل الح �ق��ًا ك ��ان ن �م��وذج� ّ�ي��ًا:
ن �ق��ل امل �ن �ظ �م��ون ال �ت �ج �ه �ي��زات إل��ى
أح��د أق ��دم أح �ي��اء ال�ق��اه��رة «ال ��درب
ّ
األح �م��ر» (درب  ،)18/17واس�ت�ق��ل
ال� �ج� �م� �ه ��ور امل� � �ت � ��رو ،م � �ص � �رًا ع �ل��ى
اللحاق باملهرجان ...هكذا ،شهدت
ت� �ل ��ك ال �ل �ي �ل ��ة واح � � � ��دة م � ��ن أف �ض��ل
ّ
العربية.
حفالت الراب
َّ
احتمال ضئيل أن تتكرر الحادثة
ن �ف �س �ه��ا ف� ��ي ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ان ��ي م��ن
ال� �ح ��دث ال � ��ذي ت�س�ت�ض�ي�ف��ه ع� ّ�م��ان
ّ
م�س��اء الجمعة بعنوان «املخطط:
ّ
ن� �ه ��وض م� �ح ��ل ��ي» .م ��ا زال ال � ��راب
ّ
ّ
ج� �ن� �س ��ًا م ��وس� �ي� �ق ��ي ��ًا ان� �ف� �ص ��ال ��ي ��ًا
ّ
وتغريبيًا ،بالنسبة إل��ى شريحة

ك �ب �ي ��رة م� ��ن ال �ج �م �ه ��ور األردن� � � ��ي.
ع �ل��ى ّخ �ش �ب��ة «م� �س ��رح ال��ري �ن �ب��و»،
سيغني عدد من أبرز فناني الراب
ب ��دع ��وة م ��ن م��ؤس �س��ة Immortal
 .Entertainmentانبعثت األخ�ي��رة
قبل خمس س�ن��وات وس��ط املشهد
املوسيقي العربي ال�ب��ائ��س .ك� ّ�رس
امل��ؤس �س��ان ن��اص��ر ق�ل�ع�ج��ي ول�ي��ث
امل�ج��ال��ي جهدهما ،لتوثيق نشأة
الراب العربي بالصوت والصورة.
ت � َّ
�ورط الثنائي ف��ي أرش�ي��ف هائل
م��ن ال �ص��ور وال �ف �ي��دي��وات ،يتناول
ّ
معظم ّ
العربية في
تجمعات الراب
املنطقة وخارجها.
ّ
حفلة «امل �خ �ط��ط :ن�ه��وض محلي»
تتويج لهذا الجهد الثنائي النابع
م� ��ن ش �غ ��ف ش �خ �ص ��ي .س �ي �ش��ارك
ّ
فيها كل من «مقاطعة» (فلسطني)،

صوت الشارع
اآلتي من الدرب
األحمر يردد« :الثورة
بعد ما خلصت»
و«دي ��ب» (م �ص��ر) ،و«إد» (ل�ب�ن��ان)،
�وت وص � � � � ��ورة» (األردن)،
و«ص� � � � � ً
إض� � � ��اف� � � ��ة إل � � � ��ى ن � �ج � �م� ��ي ال � �ح � ��دث
األردن� �ي�ي�ن «ال �ف��رع��ي» (ط� ��ارق أب��و
كويك) ،و«خطة ب» (مجد النمري)
من األردن .سيطلق األخيران قريبًا
 3أسطوانات من إنتاج Immortal
باالعتماد على شبكة واسعة من
املتحمسني للتجربة.
ي�ح�م��ل «م �ق��اط �ع��ة» ت��راك��م ت�ج��رب��ة
ّ
ف��رق��ة «رام ال�ل��ه أن��درغ��راون��د» بكل

الرابر الفلسطيني «مقاطعة»

 8:00م ��ن م� �س ��اء غ ��د ـ �ـ �ـ «م �ت �ح��ف ال �ف� ّ�ن
اإلس�لام��ي» (ال��دوح��ة /ق�ط��ر) .لالستعالم:
0097444525555
 8:30من مساء  18شباط (فبراير) الحالي
ـ�ـ�ـ «ال �ب �ي��ال» (وس ��ط ب �ي��روت) .ل�لاس�ت�ع�لام:
01/999666

غ �ض �ب �ه��ا وص �خ �ب �ه ��ا وس �خ �ط �ه��ا
على الواقع الفلسطيني والعربي.
ّ
صاحب أغنية «ول��ع» التي حملت
غضب الثائرين على الديكتاتورات
ّ
العربية ،واحد من أفضل «الرابرز»
مغني
ال �ع��رب .ي�م�ك��ن ال�ح�ك��م ع�ل��ى ّ
الراب من خالل املحتوى ،والتدفق،
والتعقيد اللغوي واإلل �ق��اء .يبرع
«مقاطعة» في «التعقيد اللغوي»
ال��ذي يقابله ف��ي امل ��وروث اللغوي
العربي الجناس والطباق ،واللعب
ع �ل��ى ال �ك �ل �م��ات .ي�ت�ف�ل��ت ن� ّ�ص��ه من
ال�ق��اف �ي��ة ال �ت�ق �ل �ي� ّ
�دي��ة ،وي �ق �ت��رب من
التأليف الشعري الغنائي.
أم��ا «دي� ��ب» ،ف��اك�ت�س��ب ش�ه��رة بعد
الثورة بفضل القضايا السياسية
واالجتماعية التي يعالجها ،بطرق
ّ
كوميدية تقترب م��ن االسكتشات
ّ
امل �س��رح��ي��ة .وي��أت��ي ع �ض��و «ف��ري��ق
ً
األط� ��رش» «إد» م��ن ل�ب�ن��ان ،ح��ام�لا
كاريزما اإللقاء شبه املتكاملة« .إد»
ّ
ال��ذي استقل عن «فريق األط��رش»،
ُي� َ�ع� ّ�د نجمًا صاعدًا في عالم ال��راب
ال �ع��رب��ي ،وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د تناوله
ال �ث��ورة امل �ص� ّ
�ري��ة ب��أغ�ن�ي��ة «ال �ث��ورة
ب � �ع ��د م � ��ا خ � �ل � �ص ��ت» ب� ��االش � �ت� ��راك
م��ع «دي � ��ب» .وي��راف��ق ال ��راب ��رز على
امل �س ��رح ال� � � �ـ( )DJاألردن� � ��ي «ص ��وت
وص � � � � � ��ورة» ال � � � ��ذي ي� �ع� �م ��ل ب �ن �ح��و
ّ
م�س�ت�ق��ل ع�ل��ى امل� ��زج ب�ي�ن إي�ق��اع��ات
الهيب ه��وب الغربية ،واإليقاعات
ّ
الشرقية .كذلك يتعاون مع عدد من
أب ��رز مغني ال ��راب ال �ع��رب ،كمنتج
ّ
ومصمم لإليقاعات.
ي� �ل� �م ��ع ه� � � � ��ؤالء ال� � � ��راب� � � ��رز ال � �ع� ��رب
امل��واك �ب��ون ل�ق�ض��اي��اه��م امل�ع��اص��رة
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يغرق فيه الغرب
بالراب ّ
املادي واالستهالكي .ورغم
ّ
أن الراب العربي السياسي أصبح
قضية م� ّ
ّ
�ادي��ة ف��ي بعض جوانبه،
ّ
إال أن ال � ��ره � ��ان ي �ب �ق ��ى ع� �ل ��ى م��ن
يحاول أفضل ،ال على املزايدين أو
الديناصورات النائمةّ .
عمان على
م��وع��د م ��ع ل�ي�ل��ة ص��اخ �ب��ة ت�ض��يء
ّ
ّ
موسيقيًا في ّطور التشكل
مشهدًا
بهدوء .يمكن أن نتوقع انسجامًا
ك �ب �ي �رًا ب�ي�ن ال ��راب ��رز ال �س �ت��ة ال��ذي��ن
القاهرة ،وسهروا
التقوا سابقًا في ّ
ل �ي��ال��ي ف ��ي ذل� ��ك ال� ��ن� ��زل ال �ق��اه��ري
القديم .هم ببساطة يعيدون الراب
إل��ى أص��ول��ه .ف�ل��و ل��م ي�خ��رج ال��راب
بشكله الحديث من هارلم ،لكان قد
ّ
العربية
خ��رج م��ن ض��واح��ي امل��دن
من دون ّ
شك.
 6:00م� �س ��اء  17ش� �ب ��اط (ف� �ب ��راي ��ر)
الحالي ـــ «م�س��رح الرينبو» (ع� ّ�م��ان) ــ
لالستعالم0096264610077 :

ّ
ّ ّ
ّ
شعرية
أغنيات الراب ليست فنًا للفن .إنها وسيلة
ف��ي ال��درج��ة األول ��ى لتسجيل م��وق��ف اح�ت�ج��اج� ّ�ي
م � �ن ��اه ��ض آلف � � ��ة ت� �ع� �ن ��ي امل � �ج � �ت � �م ��ع ،وي �ع ��ان �ي �ه ��ا
بالضرورة فنان ال��راب .أما ُامل� ّ�ادة املوسيقية ،فإذا
َ
َ
أساءت إليها.
ّأت ِقنت ،خدمت الغاية .وإذا أ ِ
هملتُ ،
إنما ،بني النص الجيد واملوسيقى املتقنة ،تأتي
األولوية دائمًا لجودة الكلمة .هذا ال يلغي الرغبة في تكامل
العنصرين للخروج بأفضل نتيجة ممكنة.
اليوم ،تضاف تجربة جديدة إلى الهيب ـــ هوب اللبناني تفي
إلى ّ
حد كبير بشروط النص واملوسيقى« .كشف املحجوب»
ه��و األل�ب� ّ�وم األول ال��ذي نتج ع��ن لقاء الشاعر واملغني م��ازن
ّ
ّ
ومصمم األصوات واإليقاعات جواد
السيد امللقب بـ«الراس»،
ن� ��وف� ��ل (ال � � � �ص� � � ��ورة) ،ص��اح��ب
م � �ش� ��روع  ،Munmaوه � ��و م��ن
األب � � ��رز ف ��ي م �ج ��ال امل��وس �ي �ق��ى
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة غ �ي ��ر ت �ج ��اري ��ة.
ت �ح��ت اس� ��م «م ��ون� �م ��ا» ،أص ��در
ن��وف��ل ت�س�ج�ي�لات ع� ��دة .عمله
في مشروع «كشف املحجوب»
(إنتاج ْ
«صدع» و«تيونفورك»)
ال يحيد ّ
عما نعرفه عنده ِمن
مهنية في التعامل مع برامج
ال� �ص ��وت ،وإت� �ق ��ان ف ��ي ت��رك�ي��ب
اإلي�ق��اع��ات واخ�ت�ي��ار األص��وات
ال � �ج� ��دي� ��دة .ت� �ض ��اف إل � ��ى ذل ��ك
حنكته ف��ي إع��ادة تركيب هذه
األه� � ��رام ال �ص��وت �ي��ة ع �ل��ى نحو
ّ
حي ،كما سيفعل ملرافقة زميله
األرب� �ع ��اء امل �ق �ب��ل خ�ل�ال إط�ل�اق
ألبوم «كشف املحجوب» .بعد
املحطة األولى أو ّ
مقدمة األلبوم
ً
ٌ
تمهيد يعطي الكالم
مباشرة،
ّ
للمفكر الشهيد مهدي عامل،
ّ
ً
مقدمة
ّ
محلال دور املثقف ف��ي الثورة
بصوت مهدي
(م� �ط� �ل ��ع إح � � ��دى م �ح ��اض ��رات ��ه
امل� � �س � � ّ�ج� � �ل � ��ة) .وف� � � ��ي األل � � �ب� � ��وم،
عامل تفتتح
م �ح �ط��ة م �ت �ص �ل��ة إل � ��ى ح � � ّ�د م��ا
األلبوم الجديد
بهذا التمهيد ،الفتة بصدقها،
ّ
المشترك
وتعد
تحمل عنوان «من ثائر»،
م ��ن األع � �م ��ال ال �ف �ن� ّ�ي��ة ال� �ن ��ادرة
بين «مونما»
ال�ت��ي ت�ت�ن��اول جميع ال �ث��ورات
السيد
ومازن ّ
ال� �ع ��رب� �ي ��ة م � ��ن دون م � ��وارب � ��ة.
ي �ح��وي األل� �ب ��وم  12م�ق�ط��وع��ة
ج��اءت نصوصها بالفصحى
وال � � �ع � ��ام � � �ي � ��ة .إن � � �ه � ��ا «ص � � ��وت
ب��ال��راس» كما َّ
يعرف عنها في
م�ط�ل��ع ال�ت�س�ج�ي��ل .ت�خ�ي��م على
األلبوم الهواجس االجتماعية والسياسية والفلسفية ،منها
واضح في مناهضته الخطط الصهيونية الغربية في لبنان.
وم�ن�ه��ا ص��ري��ح ف��ي ن�ب��ذه ع�ل��ل مجتمعنا ال�ط��ائ�ف�ي��ة (وح�ت��ى
ً
الدينية) واالقتصادية واالجتماعية .وبعضها ال يخفي ميال
سياسيًا واضحًا ،ينسف ّ
مقدسات فرضتها األح��داث كنهج
رفيق الحريري السياسي واالقتصادي .وكل ذلك في عبارات
م�ب��اش��رة ،أو ف��ي اس �ت �ع��ارات عميقة ال� ��دالالت وغ�ي��ر مفتعلة
لضرورات الوزن والقافية (إال نادرًا).
ب .ص.
 9:00مساء  22شباط (فبراير) الحالي ـــ «ميترو املدينة» (الحمرا/
بيروت) .لالستعالم01/753021 :

فالش
■ قال الروائي عالء األسواني (الصورة) ّإن اإلخوان
املسلمني ي�ك� ّ�ررون اليوم تجربة الحركة منذ نشأتها
عام  ،1928في إش��ارة إلى استخدام امللك ف��اروق لهم
ّ
الوطنية .وقال األسواني أثناء
كوسيلة لضرب الحركة
توقيع كتابه «هل أخطأت الثورة املصرية؟» (الشروق)،
أمس في القاهرةّ ،إن «مشكلة اإلخوان
ت �ك �م��ن ف ��ي اع �ت �ق��اده��م ب� ��أن م�ص�ل�ح��ة
ال�ج�م��اع��ة ه��ي مصلحة ال��وط��ن» .ونقل
م��وق��ع «ال �ي ��وم ال �س��اب��ع» ع��ن األس��وان��ي
ق ��ول ��ه ّإن امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ي��داف��ع
باستماتة ع��ن ن�ظ��ام م�ب��ارك ،ويضغط
ع�ل��ى املتعاطفني م��ع ال �ث��ورة م��ن خ�لال
ترويعهم باالنفالت األمني.
■ دع� � � ��ت ل� �ج� �ن ��ة دع� � � ��م األع� � � �م � � ��ال واألن � �ش � �ط� ��ة
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة،
ال�ه�ي�ئ��ات واألف� ��راد املعنيني ب��اإلن�ت��اج السينمائي إل��ى

ال�ت�ق� ّ�دم بطلبات للحصول ع�ل��ى م�ن��ح دع ��م .وأش ��ارت
ّ
إل��ى أن��ه سيجري تسليم االستمارات الخاصة خالل
س ��اع ��ات ال � � ��دوام ال��رس �م��ي ل� ��دى أم ��ان ��ة س ��ر م��دي��ري��ة
ال �س �ي �ن �م��ا وامل� �س ��رح وامل � �ع� ��ارض ف ��ي وزارة ال�ث�ق��اف��ة
ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م �ب �ن��ى امل ��دي ��ري ��ة (ق �ص��ر األون �ي �س �ك��و)،
ع �ل ��ى أن ت �ق �ب��ل ال �ط �ل �ب ��ات ف� ��ي م �ه �ل��ة أق� �ص ��اه ��ا 31
ت �م��وز (ي��ول �ي��و)  .2012ل�ل�اس �ت �ع�ل�ام01/807206 :
■ ن ��ال ف�ي�ل��م «ح �ب��ل ك ��ال ��وري ��د» (إن� �ت ��اج ال�ج�م�ع� ّ�ي��ة
ّ
اللبنانية للفنون ـــ رس��االت) جائزة خاصة تقديرية
من «مهرجان الفجر السينمائي ال��دول��ي» في دورت��ه
الثالثني .العمل الذي أخرجه اإليراني مسعود أطيابي،
وي � ّ
�ؤدي بطولته امل�م�ث�لان اللبنانيان ج��ورج شلهوب
ومنى كريم .ون��ال أيضًا جائزة أفضل سيناريو في
فئة األفالم املشاركة من دول إسالمية .عقد املهرجان
في طهران مطلع الشهر الحالي ،بمشاركة  63دولة.
ال �ف �ي �ل��م م�ق�ت�ب��س ع ��ن ق �ص��ة واق �ع �ي��ة ج ��رت أح��داث �ه��ا

ف��ي ج �ن��وب ل�ب�ن��ان ،وس�ي�ع��رض ف��ي ق��اع��ة «رس ��االت»
ّ
الجنوبية) أواخ��ر شباط
(الغبيري /ضاحية ب�ي��روت
الحالي .لالستعالم01/821913 :
■ ّفي مناسبة الذكرى األول��ى النطالق الثورة الليبية،
ينظم املخرج الليبي محمد مخلوف سلسلة فعاليات
ّ
فنية في ب�ي��روت ،تتضمن ع��رض فيلمني تسجيليني
بعنوان «ليبيا :وط��ن في املنفى» ( )2007و«ال��زاوي��ة:
مدينة املقاومة» ( )2012في «زيكو هاوس» (سبيرز/
بيروت) عند السابعة مساء االثنني  20شباط (فبراير)
الحالي .يتخلل العروض السينمائية معرض مللصقات
سياسية أنجزت خ�لال العامني اللذين سبقا الثورة،
وخاللها ،وبعدها .لالستعالم01/746769 :
■ ت�ح��ت ع �ن��وان « ّج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب� ّ�ي��ة وري��اح
ال �ت �غ �ي �ي��ر» ،ي �ن��ظ��م «امل �ج �ل ��س ال �ث �ق��اف��ي ل�ل�ب�ن��ان
الجنوبي» (برج أبي حيدر /بيروت)ً .
لقاء حواريًا مع

الباحثني شفيق امل�ص��ري وم�س�ع��ود ض��اه��ر ،عند
السادسة مساء غد لالستعالم01/815519 :
■ يخصص «مسرح املدينة» مؤتمرًا صحافيًا ظهر
غ��د ،ل�لإع�لان ع��ن اس��م الفائزة بجائزة «إي�ت��ل عدنان
للكاتبات العربيات لعام  ،»2011وإط�لاق النسخة
ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال �ج��ائ��زة ل �ع��ام  .2012ك��ذل��ك سيخصص
املؤتمر إلطالق مهرجان مسرح املدينة للشباب ،وإطالق
برنامج املسرح لعام  .2012لالستعالم01/753010 :
■ وجوه تشارلي شابلن ،فيروز ،شوشو ،هي محور
معرض «وج��وه ّ
طيبة ـــ م��ن التاريخ وال��ذاك��رة»
ّ
للتشكيلي علي ف��رح��ات .ي�ض��م امل�ع��رض مجموعة
ب��ورت��ري�ه��ات زي�ت� ّ�ي��ة ،ويفتتح ب��رع��اي��ة املجلس البلدي
لبلدية بيروت عند السادسة مساء الجمعة  17الحالي،
ّ
يستمر املعرض
ف��ي «قصر األونيسكو» (ب �ي��روت).
حتى  21شباط (فبراير).

