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موسيقى

ورثة «جيل جياللة»
و«ناس الغيوان»
املقهورون» يعودون
«والد الشعب
ّ
ّ
الشبابية ،في بلد يملك
التجارب
إلى
ة
بقو
ّ
الفن االحتجاجي« .حركة
تقاليد عريقة في ّ
فبراير» باتت املحرك الحقيقي لثورة
ّ 20
موسيقية تجمع بني الكناوى والراب
وثقافة الـ hip hopالتي احتضنها
مهرجان «البولفار»

هيا إلى الثورة!
البديلة:
ة
المغربي
األغنية
ّ
ّ
الرباط ــــ محمد الخضيري
في األسابيع األخيرة ،عادت موسيقى
االح� �ت� �ج ��اج واألغ� �ن� �ي ��ة ال� �ث ��ائ ��رة إلى
ّ
االحتجاجية التي
املغرب .الحركات
أث �م��رت «ح��رك��ة  20ف �ب��راي��ر» ،جعلت
ال �ع��دي��د م ��ن ش �ب ��اب الـ«فايسبوك»
يتناقلون رواب��ط املوسيقى البديلة
ال � �ت � ��ي ت� �ن� �ت� �ق ��د ال� � ��واق� � ��ع السياسي
واالقتصادي املغربي.
«خ� �م� �س ��ون ف� ��ي امل � �ئ ��ة م� ��ن املغاربة
ي �ح � ّ�ب ��ون امل� �ل ��ك ،وأرب � �ع� ��ون ف ��ي املئة
ي � �ن ��اف � �ق ��ون ��ه وع � � �ش� � ��رة ف� � ��ي امل� � �ئ � ��ة ال
ي �ع �ت��رف��ون ب � ��ه» .ه ��ذه ل �ي �س��ت أرقامًا
إحصائية خ��رج��ت بها دراس ��ة ألحد
امل�ع��اه��د املختصة ف��ي اإلح �ص��اء ،بل
ك�ل�م��ات ت ��رد ف��ي أغ�ن�ي��ة راب مغربية
ب�ع�ن��وان «ح��رك��ة  20ف �ب��راي��ر» أطلقت
أخيرًا ،ورفعت سقف انتقاد الوضع
السياسي واالجتماعي املغربي.
«ال�ح��اق��د» ،وه��و مغني راب مجهول
ي�ب�ل��غ  23ع��ام��ًا ،أط �ل��ق األغ �ن �ي��ة على
«يوتيوب» بعد أي��ام على «مسيرات
 20فبراير» املطالبة بملكية دستورية
ف��ي امل �م �ل �ك��ة .وق ��د ش��اه��ده��ا عشرات

اآلالف ح�ت��ى اآلن .يفتتح «الحاقد»
أغ�ن�ي�ت��ه ب��ان�ت�ق��اد ال�ق�م��ع البوليسي،
وال�ت�ع�ل�ي��م ،واالس �ت �ي�لاء ع�ل��ى ثروات
امل � �غ� ��رب ،وف � �س� ��اد ال� �ق� �ض ��اء ،ويدعم
م� �ط ��ال ��ب ال� �ش� �ب ��اب و«والد الشعب
املقهورين».
ّ
ل �ك��ن أغ �ن �ي��ة ال � � ّ�راب امل �غ��رب �ي��ة ل��م تأت
م� ��ن ف� � � ��راغ ،ألن «ث � � � ��وار» املوسيقى
البديلة يحملون الشعارات املطالبة
ب��ال �ت �غ �ي �ي��ر ،وي� �ن� �ت� �ق ��دون األوضاع
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة م�ن��ذ أكثر
م ��ن ع �ق��د .ف ��ي «ب��ول �ف��ار املوسيقيني
ال�ش�ب��اب» ف��ي ال ��دار ال�ب�ي�ض��اء ـــــ أحد
أشهر املهرجانات املوسيقية املغربية
ـــــ ّ
تكونت ط��وال عقد ن��واة موسيقى
الشباب «الثائر» على الوضع املغربي
بأشكال موسيقية أخ��رى هي الروك
أيضًا،
والفيوجن .في ه��ذا املهرجان
ً
ُ
اك��ت�ش�ف��ت أك �ث��ر امل �ج �م��وع��ات شعبية
حاليًا كـ«هوبا هوبا سبيريت» (فرقة
م�غ��رب�ي��ة ت �م��زج ب�ين ال� ��روك والريغي
وم��وس �ي �ق��ى ال� �ك� �ن ��اوى) ومجموعة
«ض � ��رك � ��ة» ،و«ه � ��وس � ��ة» .أض � ��ف إلى
ذل ��ك م�غ�ن�ين م�ن�ه��م «ال �ش �ح��ت مان»،
و«ب� ��اري» و«م�س�ل��م» .ه��ؤالء الشباب

الذين نشأوا في ظل تحوالت املغرب
م��ن م�ل�ك�ي��ة م�ط�ل�ق��ة ف��ي ع�ه��د الحسن
ال�ث��ان��ي ،إل��ى انتقال ديموقراطي مع
امللك محمد السادس ،قبل أن يخفت
ت��دري�ج��ًا ،تمكنوا م��ن رف��ع أصواتهم
عاليًا وت��أس�ي��س موسيقى حضرية
ا ّح �ت �ج��اج �ي��ة ب ��أش �ك ��ال ع ��امل �ي ��ة .وقد
م��ث��ل «ب��ول�ف��ار املوسيقيني الشباب»
م��وط��ئ ق ��دم ه ��ؤالء ال�ف�ن��ان�ين ق�ب��ل أن
ً
تجد أغانيهم ص��دى ل��دى الجمهور
الواسع الذي اعتاد موسيقى «الحب
وال � �غ� ��رام» .ه ��ذه امل��وس �ي �ق��ى الثائرة
عادت أخيرًا إلى دائرة االهتمام ،حني
ان �ط �ل��ق ش �ب��اب «ح ��رك ��ة  20فبراير»
ي �ع � ّ�ب �ئ ��ون ل ��وق �ف ��ات �ه ��م .أغ �ن �ي ��ة «فني
حقنا؟» (أين حقنا؟) لكل من «مسلم»
و«الشحت مان» تناقلتها مجموعات
ال �ـ«ف ��اي �س �ب ��وك» ع �ل��ى ن �ط��اق واسع:
«ب ��دأت ث��ورة ال�ت�م��رد» ،و«مابغيتش
ص ��وت ��ي ي �ب �ق��ى ص � ��دى ف� ��ي البئر»،
و«ب��ال��روح ،ب��ال��دم ،ال�ت�م��رد ،والثورة،
ج �ي �ن��ا ن� �ب ��دل ��و ك� � ��اع (ك � � ��ل) الوجوه
امل� ّ
�زورة» ،هي بعض مقاطع الدويتو
ال�غ�ن��ائ��ي ال ��ذي ي�ن�ت�ق��د ط��ري�ق��ة إدارة
شؤون البلد ويدعو إلى «الثورة».

ّ
تمثل هذه األغنية الجديدة جزءًا «من
خطاب احتجاجي تراكم في اململكة»،
وي �ن �ح��در م �ب��اش��رة م ��ن ف� ��رق قديمة
وم �ع ��روف ��ة ،م�ن�ه��ا «ن� ��اس الغيوان»،
و«ج � � �ي� � ��ل ج� � �ي �ل��ال � ��ة» ومجموعات
أخ � ��رى اش �ت �ه��رت ف ��ي السبعينيات
ب �م� ّ�وس �ي �ق��اه��ا «ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة» ،كما
ي � ��ؤك � ��د م � � ّ
�ؤس � ��س ال� � � � � � � � � � �ـL’Boulevard
محمد م��ره��اري امل�ع��روف بـ«مومو».
كلمات الشباب ليست بوقًا سياسيًا
ف �ح �س��ب ،ب ��ل م �ق �ي��اس ي �ج� ّ�س حرارة
امل �ج �ت �م��ع امل� �غ ��رب ��ي وي �ع �ك��س أحالم
شبابه وإحباطاته أيضًا.
م � ��واض� � �ي � ��ع ك � � ��ال � � ��رش � � ��وة ،والفقر،
وال �ت �ع �ل �ي ��م ،وال� �س� �ك ��ن غ �ي ��ر الالئق،
وال � �ع � �ط � ��ال � ��ة ،وال� � �ف� � �س � ��اد ،وامللكية
تحضر ب��اس�ت�م��رار ف��ي األغ��ان��ي ذات
اللهجة املغربية ال��دارج��ة املمزوجة
بالفرنسية واإلنكليزية أحيانًا .وال
تقتصر الكلمات على انتقاد الوضع
ّ
ال��داخ �ل��ي ف��ي امل �غ��رب ،ب��ل ت�م�ت��د إلى
انتقاد األوض��اع السياسية الدولية،
خصوصًا والية جورج بوش.
«ب � � ��اري» (اس� �م ��ه ال �ح �ق �ي �ق��ي محمد
ب� �ح ��ري) ه ��و م �غ �ن��ي ف �ي��وج��ن ،شاب

«الحاقد» ينتقد
القمع البوليسي
في أغنيته «حركة
 20فبراير»

يمزج موسيقى الكناوى مع الريغي
وال� �ب� �ل ��وز وال� � � � ��راب .ت �ض �م��ن ألبومه
األول  sleeping systemأغنية تنتقد
ج ��ورج ب ��وش ،أط�ل��ق عليها «جوني
ووك��ر ب ��وش» .لفتت األغ�ن�ي��ة جريدة
«ن� � �ي � � ً�وي � ��ورك ت� ��اي � �م� ��ز» ال � �ت� ��ي كتبت
م�ق��اال ع�ن��ه .مغني الفيوجن رك��ز في
ألبومه الثاني «السيبة» (الفوضى)
ع �ل��ى م �ش��اك��ل اج�ت�م��اع�ي��ة باألساس
ك�ت�ج��اوزات ج�ه��از األم��ن املغربي في
أغ �ن �ي��ة «ال �ب��ول �ي��س» ،و«الطوبيس»
(ال� �ح ��اف� �ل ��ة) ال� �ت ��ي ت �ش �ه��د االزدحام
وال�ت�ح��رش ال�ج�ن�س��ي ،بلغة ال تخلو
من الجرأة .كذلكّ ،
تطرق «ب��اري» في
أغنيته «الب��از» أي تنظيم «القاعدة»
ّ
التطرف الديني والجريمة
إلى ظواهر
وال ��دع ��ارة ف��ي امل�ج�ت�م��ع امل �غ��رب��ي في
غياب كامل للتنشئة االجتماعية.

الثورة المضادة

الشاب خالد في بالط فخامة الرئيس
سعيد خطيبي
ف�ي�م��ا ت�ش� ّه��د ال �ج��زائ��ر ح��ال��ة غليان
ّ
بسبب تعنت السلطة إزاء أي حراك
مطلبيّ ،
قررت مجموعة من الفنانني
امل �ع��روف�ي�ن إدارة الظهر
إل� ��ى م �ط��ال��ب الجماهير
التي صنعت نجوميتهم،
ونصرة النظام والتقرب
من بالط «فخامة رئيس
الجمهورية».
بعدما انخرط نجم أغنية
الراي الشاب خالد أخيرًا
تلميع صورة
ّ
في مشروع ّ
ال ��ن� �ظ ��ام ب��ال �ت �ص��ري��ح ب � ��أن «رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ب��د ال�ع��زي��ز بوتفليقة
ّ
ي �ع �م��ل وي �س �ه��ر م ��ن أج� ��ل ال� �ح ��د من

وحدهما
أمازيغ كاتب
والصافي بوتلة
ضد التيار
يقفان ّ

امل� �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ش �ه��ا املواطن.
ولحسن الحظ يوجد بعض الرجال
ف��ي السلطة م� ّ�م��ن يعملون ملصلحة
ه� � ��ذه ال� � �ب �ل��اد ،وإال ل � �ك� ��ان الوضع
ّمختلفًا» ،كشفت الفنانة الجزائرية
فلة عبابسة عن نيتها إصدار أغنية
جديدة تمدح ّ النظام القائم.
وامل� �ع ��روف أن ص��اح�ب��ة «تشكرات»
التي أعلنت حالة حداد ّ
جراء املجازر
ّ
املرتكبة في ليبيا ،تتمتع بعالقات
جيدة مع املسؤولني السياسيني في
ّ
ال�ج��زائ��ر ،وس�ب��ق ل�ه��ا أن ق��دم��ت لهم
العديد من الحفالت الخاصة ،وهي
ّ
ت�ع��د م��ن أه� ّ�م ال��وج��وه امل��أل��وف��ة على
اإلذاع� ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس�م�ي�ين في
املناسبات الوطنية.
ل� �ي ��س غ ��ري� �ب ��ًا أن ي� �ن� �خ ��رط بعض

ّ
ال � �ف� �ن ��ان�ي�ن ال � �ج� ��زائ� ��ري�ي��ن ف � ��ي خط
السلطة ويدافعوا عن خياراتها .لكن
املفاجأة التي ّأثارت حفيظة كثيرين،
ج��اءت من مغني ال��راب لطفي دوبل
كانون ال��ذي يحظى بشعبية كبيرة
ب�ين األوس ��اط الشبابية ،وه��و الذي
اشتهر بمواقف واعية في مواجهة
الخطاب الرسمي .لكن ها هو صاحب
«ك ��ام� �ي� �ك ��از» ي� �ع ��رض ع �ل��ى موقعه
اإللكتروني مقطع ّ فيديو يدعو فيه
ال �ش �ب��اب إل ��ى ت ��وخ ��ي ال �ح ��ذر وعدم
امل �ش��ارك��ة ف ��ي م �س �ي��رات االحتجاج
ّ
خفية
ب��وص�ف�ه��ا تستبطن أغ��راض��ًا
ّ
ّ
أجنبية .أطروحة
وتحركها أط��راف
ّ
م �س �ت �م ��دة م� ��ن ت �ص ��ر ّي �ح ��ات وزراء
ال�ح�ك��وم��ة ا ًل �ح��ال �ي��ة ،ك��ل�ف��ت Double
 Kanonواب�ل�ا م��ن االن �ت �ق��ادات بلغت

ّ
حد نعته بـ«العميل».
َ
من جهة ثانية ،لم ي��ر الشاب نجيم
م �غ �ن��ي ال� � � ��راي امل� �ق� �ي ��م ف� ��ي فرنسا،
ح ��رج ��ًا ف� ��ي إط �ل ��اق ّ أغ �ن �ي ��ة جديدة
ترانكيل»،
ت�ح�م��ل ع �ن��وان «خ��ل��ون��ا ّ
ي��دع��و م��ن خ�لال�ه��ا إل��ى ال�ت�خ��ل��ي عن
حمى «الثورة» والرضوخ لخيارات
السلطة ،إذ يقول فيها« :كنا سنني
ف ��ي ال �ظ �ل �م��ة /ح �ت��ى رب� ��ي ج� ��اب لنا

رجال /جابوا الوئام ورفعوا العلم/
اوالش /خ �ل��ون��ا ت��ران �ك �ي��ل» .أغنية
س �ت �ظ��ل ب �م ّ�ث��اب��ة ن �ق �ط��ة س� � ��وداء في
شهرة
مسيرة املغني نفسه الذي نال ّ
بمباركة الشيخة ريميتي التي غنت
معه ع��ام  2005وتنبأت ل��ه بمسيرة
مميزة في الراي.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت�ب�ق��ى األس �م ��اء الفنية
ال �ت��ي ع� ّ�ب��رت ص��راح��ة ع��ن مواقفها
املناهضة للنظام القائم قليلة جدًا،
أمثال ّأمازيغ كاتب ،والصافي بوتلة.
وقد فضلت غالبية الفنانني الصمت
في املرحلة ّ الحالية ،تجنبًا الرتكاب
خطأ قد يكلفهم غاليًا ويبعدهم عن
دائ��رة االهتمامات الجماهيرية كما
ح��دث مع فنانني من تونس ومصر
في األسابيع املاضية.

