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راب

السيد :طرابلس التي في خاطري
مازن ّ
أحمد محسن

يجول بنا مازن ّ
السيد (الراس)
ف��ي ط��راب�ل��س ال �ت��ي ف��ي خ��اط��ره
ً
م�ت�ح�م�لا أوزار امل �غ��ام��رة س�ل�ف��ًا .وبحنكة
ال ��دل� �ي ��ل ،ي� �ق ��ودن ��ا ف ��ي أغ �ن �ي �ت��ه ال �ج��دي��دة
«م��ن ك��وك��ب ال�ف�ي�ح��اء» (م�ص� ّ�م��م األص ��وات
واإلي �ق��اع��ات ج ��واد ن��وف��ل «م��ون �م��ا») إل��ى
وج � ��ه امل ��دي �ن ��ة ال �ن ��ائ ��م ف ��ي س ��ري ��ر ال �ق �ت��ال
الطويل .أغنية تستمد ّ
قوتها من اليومي،
ّ
وغ ��ال ��ب ال �ظ��ن أن ال �ت��آل��ف م ��ع األغ �ن �ي��ة ال
ّ
ي �ح �ت��اج إل� ��ى ذائ� �ق ��ة م��وس �ي �ق��ي��ة م �ح ��ددة.
ع�م��وم��ًا ،ه��ذه أفضلية يحظى ب�ه��ا فنانو
ال � � � � ��راب :ال � �ت � �م� � ّ�رس ف � ��ي ال � ��واق � ��ع وت � �ب� ��ادل
اللكمات معه بال مساومات قد تقتضيها
املوسيقى .لكن جزءًا منهم ،هنا في لبنان،
يغدقون السامعني بالدعوات إل��ى العنف
وت �ق��دي��م ال �ك� ّ�راه �ي��ة امل �ج��ان �ي��ة ع �ل��ى ن�ح��و
م �ت ��وات ��ر ،ك ��أن ��ه ام� �ت ��داد ل ��دع ��وات ُرف �ض��ت
سابقًا .ورب�م��ا ه��ذه ه��ي م�ي��زة «م��ن كوكب
ّل�اّ
(كليب من إخ��راج ف��راس ح� ق)
الفيحاء»
ّ
األس ��اس � ّ�ي ��ة :إن �ه��ا ت �خ��رج م��دي �ن��ة امل �ح��اور
الطارئة من مستنقع التنميط املحلي ،كما
يشير «ال��راس» في بداية التعريف عنها،
كما تخرج األغنية من رتابة (معظم) الراب
اللبناني ،وتنساب كلماتها عبر ايقاعات
ه��ادئ��ة ،وط�ب�ع��ًا ،يبقى ف�ح��واه��ا ه��و األمل��ع
فيها .إنها مدينته وهو قادر على إشعار
الجميع ب��ذل��ك .اللكنة وحساسية ال�ق��ول،
واملعرفة التامة بأصداء الزواريب .يحاول
أن ينتزع من السامعني اعترافًا بمدينية
ط��راب�ل��س امل�س�ت�م��رة ،ع�ب��ر ت ��رداد ش��يء من
معاملها املعاصرة .بعد األحداث والصورة
اإلع�لام �ي��ة األخ �ي��رة ع��ن «ال �ف �ي �ح��اء» ،ربما
ب��ات األم ��ر ي�ح�ت��اج إل��ى اع �ت��راف ،يتجاوز
به صاحبه ال�ح��روب الصغيرة التي تقف
خ �ل��ف ت �ف �ت �ي��ت األح � �ي� ��اء وت �ح��وي �ل �ه��ا إل��ى
محاور .وعندما ينجح في الحصول على
ّ
السيد آل�ي��ات العيش ،مع
اع �ت��راف ،ي�س��رد
صديقه ع�ل��ي ،رس��ام ال�غ��راف�ي�ت ُ��ي .يناشده
ّ
�س ث�ق�ب��ت ،وألن
ال �ع��ودة ألن ج ��دران ط��راب�ل� ً
وج��وه��ًا كعلي ،ذاب��ت ،ت��ارك��ة آث��ار الرحيل
تقطر كمطر خفيف .إلى «القلوب الحزينة
التي في الغربة» ،يهدي «ال��راس» أغنيته،
وهم كثيرون في أي ح��ال .لقد أدوا أدوارًا
ش��اق��ة ع�ل��ى خ�ش�ب��ة ط��راب �ل��س ف��ي حقبات
سابقة ،واخ�ت��رع��وا ألنفسهم أمكنة داخ��ل
األمكنة ،قبل أن تنتهي طموحاتهم على
صليب التحوالت الكبرى.
األغنية تعطي ص��ورة ال يعرفها كثيرون
م ��ن غ �ي��ر س �ك��ان ط��راب �ل��س ع �ن �ه��ا .ص ��ورة
لفنانني وعدميني ،نأوا بأنفسهم عن وحل
ال�س�ل�ط��ة .ات �خ��ذوا م��واق��ف ب��ال�ت�ص��ال��ح مع
ّ
(الدينية رب�م��ا؟) وااللتفاف
هوية املدينة
عليها م��ن دون أن يكون ذل��ك انتقامًا من
ص�ع��وب��ة االخ �ت�لاف م��ع األط �ي��اف الكثيرة
ال �س ��اب �ح ��ة ف �ي �ه ��ا .ع �ل ��ى ال �ع �ك ��س ت �م��ام��ًا،

لاّ
تتجول الكلمات بني البحصاص والح ب
والبقار ومعالم طرابلسية أخ��رى ،كما لو
أن�ه��ا للجميع ،رغ��م أن��ف ك��ل ش ��يء .ه�ك��ذا،
ً
تصير املدينة معقال ّللمهمشني وأصحاب
النقمة ضد السائد .إنها دعوة إلى العودة،
ّ
بتفهم كبير
للذين غادروا ،ولكنها مبطنة
ل�لاس�ت�ن��زاف ال��ذي ت�ع��رض��وا ل��ه .م��زي��ج من
أل ��م س�ب�ب��ه امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال �س��ري �ع��ة ،وإي �م��ان
ّ
عميق بأن الرسم باألضواس على حيطان
ط ��راب� �ل ��س ،وم � ��ا ي �م �ث �ل��ه أح �ي ��ان ��ًا م ��ن ق��وة
تعبيرية ض��د السلطة ،ف��ي م ��وازاة تفشي
األفكار الصحراوية وتوزيع السالح على
ال�ظ�لام�ي�ين ك�م��ا ي ��وزع امل ��وز ع�ل��ى ال �ق��ردة،
س �ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة االس �ت �ع��ادة مل�ن�ف��ذ ق��دي��م
فقده كثيرون للعبور من طرابلس إليها،
بحثًا ع��ن م�ك��ان للحرية ف��ي ه��ذا الجحيم

املتنامي .والجحيم ّبحد ذات��ه ليس درك��ًا
نزلت إليه األحوال ،إنما هو ببساطة تعب
امل �ه �م �ش�ين ،ورض��وخ �ه��م ل �ل��ذي��ن يشعلون
ال� �ش ��وارع .س��اب�ق��ًا ،ت��دب��ر ص��اح��ب األغ�ن� ّ�ي��ة
وصديقه الرسام ـ وغيرهما من أهل الشبه

أغنية «من كوكب
الفيحاء» ُتخرج مدينة
المحاور من مستنقع
التنميط المحلي

ـ ألن �ف �س �ه��م ص�ي�غ��ًا ت�ح�م�ي�ه��م م ��ن «ح��اف��ظ
وب�ش��ار وال�ح��ري��ري واألس �ي��ر» .فيما يرمز
ّ
األوالن إل��ى دي�ك�ت��ات��وري��ة ط��وي�ل��ة تختزل
ّ
معاناة الطرابلسيني مع وحشية الحرب،
وت �ف �ه �م �ه��م الن �ت �ف��اض��ات اآلخ� ��ري� ��ن ،ي�ب��دو
استعمال الثاني ف��ي مثابة التدليل على
العمالق األوليغارشي ال��ذي ابتلع أحالم
ال�ط��راب�ل�س�ي�ين .وال �ح��ري��ري ه�ن��ا اس�ت�ع��ارة
لجمع الحيتان األخرى في صورةّ .وطبعًا،
ال ي �ح �ت��اج األس �ي ��ر إل ��ى ت �ع��ري��ف .إن� ��ه في
امل � ��ؤخ � ��رة ،م ��ؤخ ��رة األح � � � ��داث ،وال� �ص ��ورة
الشائعة أخيرًا.
ال يقف م��ازن ،الصحافي والكاتب أيضًا،
على شرفة مرتفعة ويطل على طرابلس.
ي ��ذه ��ب إل� ��ى ه� �ن ��اك ع �ل��ى ق ��دم �ي ��ه ،وي�ع�ب��ر
س��اح��ة ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ك��رام��ي ،ال �ت��ي أط�ل��ق

اإلس�ل�ام �ي��ون ع�ل�ي�ه��ا اس ��م «س��اح��ة ال �ل��ه».
وب�ش�ج��اع��ة الف �ت��ة ،يعلن ال�ل��ه دول�ف�ي�ن��ًا ،له
تمثاله أي�ض��ًا ف��ي وس��ط ط��راب�ل��س .تمثال
بثبات على
أصفر لطيف للمهمشني .يقف
ٍ
األرض ،مطلقًا ك��ام�ي��راه ف��ي زحمة األزق��ة،
بني وجوه غاضبة تمر في الفيديو ،حيث
ال مسلحني وال م�ح��اور وال ق��ادة .يستغل
هدوءًا بتنا نستغربه ونعجز عن تفسيره.
وال يطلب الكثير ،العودة شائكة والطريق
ش��اق��ة .يطلب أن ي��ذك��روا ال��وج��ه اآلخ��ر من
ط��راب�ل��س ال��ذي نما داخ��ل وجهها الطيب
األص �ل��ي ،ق�ب��ل أن ت�ت�ف��اق��م ن �ت��وءات ال�ق�ت��ال
التي نبدو جميعًا عاجزين عن إيقافها...
ن �ت��وء ال�ق�ت��ال األه �ل��ي ال�ط��وي��ل ال�ن��اب��ت في
ألوف الوجوه الطرابلسية البريئة( .رابط
األغنية على موقعنا)

Balancos
يخاطب
«المسؤول»
بعد مرور أكثر من عامني على إطالق
أغنية «ي��ا م��س��ؤول» ،كشف مغني
الراب اللبناني علي درغام (الصورة)
املعروف بـ  Balancosعن الكليب
ُ
ّ
الخاص بها .صحيح أن الكليب أطلق
ّ
الشهر املاضي ،لكنه يالقي اليوم
رواجًا كبيرًا على الـ .social media
ف��ي ال��ذك��رى السبعني لالستقالل،
ّ
املصور
نشر الفنان الشاب الشريط
على قناته الخاصة على يوتيوب،
في محاولة لتجسيد معاناة وهموم
املواطنني على مختلف األصعدة.
العمل إخ��راج باسم جابر ،وتصوير
هادي زنجي ،وأنجز بمساعدة مجموعة
من األصدقاء ،وبالتعاون مع منظمة A
 Positive Wayاإلنسانية اللبنانية.
(رابط األغنية على موقعنا)

الراس ومونما خالل حفلة
في القاهرة (كارولني تابت)

ريموت كونترول

اإلسالم دين ّ
التنوع

«امليادين»

< 20:30

«ال �ت �ع��ددي��ة وال �ت �ن��وع ف��ي اإلس�ل��ام» هو
عنوان حلقة الليلة من برنامج «أ ل م»،
التي يستضيف فيها اإلعالمي يحيى
أب��و زك��ري��ا ،من سوريا رئيس جمعية
«رواد ال�ف�ك��ر ال�ت�ن��وي��ري» ع�ب��د ال�ه��ادي
ن� �ص ��ري ،وم ��ن م �ص��ر ال �ش �ي��خ محمد
عبدالله نصرّ ،
منسق جبهة «أزهريون
مع الدولة املدنية».

ّ
زفوا كارول

mtv

أنغام ّ
تتحدى جو

< 21:30

م��ع ب��دء ع��رض مسرحيتها «ال�س�ي��دة»
ّ
على مسرح «كازينو لبنان» ،تطل كارول
سماحة (الصورة) في برنامج «حديث
ال �ب �ل��د» ،ال� ��ذي ت �ق� ّ�دم��ه م �ن��ى أب ��و ح �م��زة،
وت�ت�ح��دث ع��ن زواج �ه��ا ب��رج��ل األع�م��ال
امل�ص��ري وليد مصطفى .كذلك تحاور
االع�ل�ام �ي��ة امل �م �ث �ل�ين :ك ��ارل ��وس ع � ��ازار،
وجويل داغر ،واملنتجة جنان مالط.

lbci

< 21:00

ت �� ّ
�زي� � ��ن امل� �غ� �ن� �ي ��ة امل � �ص� ��ري � �ـ� ��ة أن � �غ� ��ام
(ال� � �ص � ��ورة) وال �ل �ب �ن��ان��ي ج ��و أش �ق��ر
م� �س ��رح ب ��رن ��ام ��ج «س� �ت ��ار أك��ادي �م��ي
 ،»9ال� ��ذي ت �ق� ّ�دم��ه ه �ي �ل��دا خ�ل�ي�ف��ة في
أج ��واء ت�ط�غ��ى عليها ف��رح��ة األع �ي��اد،
ك �م��ا س �ي �خ��رج ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �س �ه��رة
مشترك سيكون األضعف في نسبة
التصويت.

«بعدنا» مع لطفي

«الجديد»

< 20:40

وس � ��ط دي� �ك ��ور م� �ل ��يء ب� ��أج� ��واء ع�ي��د
امل�ي�لاد ،تستضيف رابعة ال��زي��ات في
ب��رن��ام�ج�ه��ا «ب�ع��دن��ا م��ع راب �ع��ة» الليلة
امل �غ �ن��ي ال �ت��ون �س��ي ل �ط �ف��ي ب��وش �ن��اق
(ال� �ص ��ورة) ،إض��اف��ة إل��ى امل�م�ث�ل��ة ي��ارا
أب ��و ح �ي��در ،وال�ص�ح��اف�ي��ة ب��ات��ري�س�ي��ا
ه ��اش ��م ،وامل �غ �ن �ي��ة ال� �س ��وري ��ة م�ي��ري��م
عطالله.

مواويل عراقية

«السومرية»

مواقف النجوم املضحكة

< 20:30

ي�س�ت�ض�ي��ف ب��رن��ام��ج «ال �ج �ل �س��ة» ال ��ذي
ً
ّ
تقدمه اإلعالمية براء العزاوي الليلة كال
من :املغني نزار كاظم (الصورة) ،واملغني
قيصر الالمي ،والشعراء راكان الجبوري
من املوصل ،وحيدر الربيعي من بغداد.
سيمأل الضيوف أج ��واء السهرة طربًا
ً
ومواويل وفنًا أصيال ،يأخذ املشاهدين
إلى عالم الجمال والرقي.

«أبو ظبي األولى»

< 19:00

تتواصل امل��واق��ف الطريفة م��ع برنامج
«مشبه عليك» ّ
ِّ
ومقدميه أمل بوشوشة
وع�م��رو ي��وس��ف ،وتشهد حلقة الليلة
أرب� �ع ��ة م ��واق ��ف ،األول ف ��ي م �ص��ر مع
امل �م �ث��ل م��اج��د امل� �ص ��ري ،وال �ث ��ان ��ي مع
ب��اس��م ي��اخ��ور (ال �ص��ورة) ،وال�ث��ال��ث مع
املمثلة ورد الخال ،وتختتم الحلقة مع
موقف املغني اإلماراتي فايز السعيد.

