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الرابر ياسني
« ...صوت» فلسطني
من ّ
مخيم برج البراجنة،
أكثر
انطلقت تجربته قبل ً
من عشرة أعوام ،جامعة بني
الهيب هوب والغرافيتي .الرابر
ياسني ،عضو فرقة «صوت ال
ّ
يقهر» ،يحل الليلة ضيفًا على
حانة «وليمة وردة» (الحمرا)،
في حفلة إلطالق ألبومه
الجديد «ميكس تايب» من
ّ
يتضمن األلبوم
إنتاج «إيقاع».
أغنيات جديدة وقديمة ،منها
«عم بدافع» ،و«النكبة» .أنجز
ياسني سلسلة أغان تحكي
ّ
للمخيمات
الواقع الصعب
الفلسطينية في لبنان .منذ
عام  ،2004تاريخ تأسيسها،
ّ
تحولت فرقة «صوت ال يقهر»
 I-Voiceإلى ناطقة باسم
الالجئني ،تحكي أحالم العودة،
وتعلن غضبها من االحتالل،
ومن يوميات الشتات البائسة.
يواصل ياسني التجربة ،معتمدًا
نصوصًا قاسية وساخرة،
ّ
يغنيها الليلة منفردًا .يطل
الرابر الشاب للمرة األولى بعد
انقطاع ،إذ أمضى سنة ونصف
سنة في كندا ،حيث يواصل
دراسته في ميدان اإلنتاج
والنظريات املوسيقي ،على أن
يرافقه في حفلة الليلة كل من
«كتيبة خمسة» ،و«رامسيس»...
 10:00من مساء اليوم في
«وليمة وردة» ـــــ لالستعالم:
01/343128

«الشعب يريد»
خالد صاغية
أك��ان داخ��ل «األخ �ب��ار» أم خارجها،
ي�ب�ق��ى ال��زم �ي��ل خ��ال��د ص��اغ �ي��ة نجم
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي .من
ف ��اي� �س� �ب ��وك ،إل � ��ى ت ��وي� �ت ��ر ،ام� �ت�ل�أت
صفحات اإلنترنت ،خالل األسابيع
األخ� � �ي � ��رة ،ب �ت �ع �ل �ي �ق��ات ت� � ��دور ح��ول
زم� �ي� �ل� �ن ��ا ال � � ��دائ � � ��م ،وب � ��أخ � �ب � ��ار ع �ن��ه
ب �ع �ض �ه��ا م� ��دس� ��وس أو س ��اخ ��ر أو
ً
م�ب��ال��غ ف �ي��ه ...وص ��وال إل��ى شائعات
اب � �ت � �ع ��اده ع� ��ن ال � �ج� ��ري� ��دة ،ال� �ت ��ي ل��م
ت �ل �ب��ث ل�ل�أس ��ف أن ص � ��ارت ح�ق�ي�ق��ة.
ك ��ذل ��ك ازدادت امل� �ج� �م ��وع ��ات ال �ت��ي
ت� � � �ت � � ��داول م � �ق � ��االت � ��ه ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ف��ي
«األخ�ب��ار» ،أو التي تطالب بعودته
إل ��ى ق ��واع ��ده س��امل��ًا« .ال �ش �ع��ب ي��ري��د
خ��ال��د ص��اغ�ي��ة ف��ي «األخ� �ب ��ار»» ،هو
عنوان املجموعة التي انطلقت قبل
أي� ��ام وت �ط��ال��ب ب �ع��ودة زم�ي�ل�ن��ا إل��ى
الجريدة التي شارك في تأسيسها،
وأس�ه��م ف��ي نجاحها .ون�ش��رت على
الصفحة أه��م م�ق��االت صاغية التي
ظ�ه��رت ف��ي «األخ� �ب ��ار» ،وخصوصًا
م � �ق� ��االت� ��ه ال � �ن � �ق� � ّ
�دي� ��ة األخ � � �ي� � ��رة ع��ن
ّ
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا .وع��ب��ر أع�ض��اء
الصفحة أيضًا ع��ن امتعاضهم من
م �غ��ادرت��ه ال �ج��ري��دة ،ف�ك�ت��ب أح��ده��م
أن ««األخ� �ب ��ار» ق�ب��ل ص��اغ�ي��ة ش��يء،
وبعده شيء آخر».
وأط � �ل � ��ق ق� � � ��راء ص ��اغ� �ي ��ة م �ج �م��وع��ة
بعنوان «أين خالد صاغية؟» ،يطالب
أعضاؤها بتوضيح األسباب التي
ّأدت إل� ��ى ت �خ �ل �ي��ه ع ��ن م �ه �م��ات��ه ف��ي
ال �ج��ري��دة .ك��ذل��ك أن �ش��أ أح ��د أع�ض��اء

املوقع املشار إليه ،حسابًا شخصيًا
ب��اس��م «خ��ال��د ص��اغ�ي��ة» ،وه��و طبعًا
ح � �س� ��اب وه � �م � ��ي ،ب� �م ��ا أن زم �ي �ل �ن��ا
ال ي �م �ل��ك أي ح� �س ��اب ع� �ل ��ى امل ��وق ��ع
ال�ش�ه�ي��ر .وع �ل��ى ت��وي�ت��ر ل��م يختلف
ال��وض��ع ك�ث�ي�رًا؛ إذ ت��اب��ع الناشطون
أخ�ب��ار الصحيفة ،وخ�ص��وص��ًا بعد
م�غ��ادرة خالد صاغية ،وع� ّ�ب��روا عن
امتعاضهم م��ن «ك��ل األس �ب��اب التي
أدت إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة أو اإلق ��ال ��ة ،ال
فرق».
وكتب بعضهم« :هنيئًا لـ«األخبار»
ّ
خ��ط �ه��ا ال �ج ��دي ��د ال � ��ذي ل ��م ي�ح�ت�م��ل
ك��ات�ب��ًا ك�خ��ال��د ص ��اغ �ي ��ة .»...وال ش��كّ
في أن تأخر «األخبار» في التعاطي
ال� �ع� �ل� �ن ��ي م� � ��ع امل� � � ��وض� � � ��وع ،ب �س �ب��ب
ت� ��واص� ��ل امل� �ن ��اق� �ش ��ات ب �ي�ن ص��اح��ب
ال� �ع�ل�اق ��ة وه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��رّ ،
أج� ��ج
ب ��ورص ��ة االج � �ت � �ه ��ادات وامل� ��زاي� ��دات
واالح � �ت � �ج ��اج� ��ات .وإذا ك � ��ان خ��ال��د
ص � ��اغ � � ّ�ي � ��ة ق� � ��د أث� � � � ��ار ف� � ��ي ال� �ف� �ض ��اء
االفتراضي كل هذا الصخب ،بنحو
م ��واز ل�ك��وال�ي��س اإلع�ل�ام والسياسة
ّ
في لبنان ،فقد وثقت إحدى القارئات
ك ��ل م �ق ��االت ��ه ع �ل��ى م � ّ
�دون� �ت� �ه ��ا ،م�ن��ذ
انطالق الصحيفة قبل خمسة أعوام.
باإلمكان العودة إلى أرشيف زميلنا
ً
كامال على ّ
مدونة
الغائب الحاضر
http://al-mowatten-ssaghyeh.
 .blogspot.comوق � ��د ت �ن��اق��ل ق ��راء
صاغية الرابط على مواقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،ف��ي إط� ��ار ب�ح�ث�ه��م عن
أسباب مغادرته «األخبار».

من مائدة القط لزكريا تامر ومحي الدين اللباد

كشكول إلكتروني للرسامين العرب
«ل� �ي ��س ب��ال �ك �ل �م��ات وح� ��ده� ��ا ت� ��روى
ال �ح �ك��اي��ات» .ه ��ذه امل �ق��ول��ة ال�ش�ه�ي��رة
للتشكيلي امل �ص��ري ال��راح��ل محيي
الدين اللباد ( 1940ــ  )2010تستقبلنا
ع �ل��ى ال �ص �ف �ح��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة مل � ّ
�دون ��ة
«ج�م�ي��ل ال� �ص ��ورة» .ه �ن��ا ،يستقبلنا
ّ
ق� ��ط ،وع �ص��اف �ي��ر ،ف��ي ك �ت��اب «م��ائ��دة
ّ
ال�ق��ط» ل��ل�ب��اد ...هناك أيضًا «مروحة
أم ه� ��وا» ع �ل��ى غ�ل�اف ع ��دد ق��دي��م من
ّ
م �ج��ل��ة «س� �م� �ي ��ر» .أس� �س ��ت م�ص�م�م��ة
ال �غ��راف �ي��ك ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ش��اب��ة م��اي��ا
مومنة الصفحة ،لتجعلها أرشيفًا

م �ص � ّ
�ورًا ألب� ��رز إن �ت��اج��ات التصميم
وال ��رس ��م وال �غ��راف �ي��ك ال �ع��رب �ي��ة حتى
م �ن �ت �ص��ف ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن� �ي ��ات .ك � ّ�رس ��ت
امل�ت�خ� ّ�رج��ة م��ن «ال�ج��ام�ع��ة األميركية
في بيروت» وقتها للبحث والتنقيب
ّ
مصورة نادرة ،وكتب رسوم
عن كتب
ل�ل�أط� �ف ��ال ،وم � �ج�ل��ات ،راج� � ��ت خ�ل�ال
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات .ه� �ك ��ذا ،ع� �ث ��رت ع�ل��ى
ً ّ
أرش �ي��ف م �ن� ّ�وع ي �ض� ّ�م أع �م��اال ل��ل�ب��اد،
وحلمي التوني ،وبرهان كركوتلي،
ورسامني لبنانيني وعرب آخرين.
http://soorah.tumblr.com

