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«أشكمان» :سنة  10هيب هوب

نادين كنعان
بعد  10سنوات من دخولها الساحة
ال �ف �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ت �س �ت �ع� ّ�د ف��رق��ة
«أشكمان» لنقلة نوعية في مسيرتها
من خالل مشروع يختصر تجربتها
«ال�ث�لاث�ي��ة األب �ع��اد» (راب وغرافيتي
وت �ص �م �ي��م ق �م �ص��ان) وأل� �ب ��وم ج��دي��د
سيبصر النور في صيف  .2013منذ
ن �ع��وم��ة أظ �ف��اره �م��ا ،ح �ض��رت ث�ق��اف��ة
الهيب الهوب بمختلف أشكالها ّ
بقوة
في حياة التوأم محمد وعمر ّ
قباني:
«إنها تالزمنا منذ ولدنا عام ،1983
وخ� �ص ��وص ��ًا ال � � ��راب وال� �غ ��راف� �ي� �ت ��ي».
ي ��ؤم��ن ال �ث �ن��ائ��ي ال �ب �ي��روت��ي ب��أن�ه�م��ا
ولدا من قارورة سبراي وميكروفون.
ش �غ �ف �ه �م��ا ب ��ال� �غ� �ن ��اء وال � ��رس � ��م ع�ل��ى
ح� �ي� �ط ��ان ب � �ي� ��روت ب� � ��دأ ع� �ل ��ى ط��ري��ق
امل � ��درس � ��ة» ،ح �ي�ن ك ��ان ��ا ي �ق �ع��ان ع�ل��ى
ش �ع ��ارات األح � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي
كانت تغطي شوارع العاصمة آنذاك.
ع��ام  ،2001وج��د ال�ش��اب��ان طريقهما
إل��ى ال��راب م��ن خ�لال كتابة «م��ذك��رات
ي � ��وم� � �ي � ��ة» أث � � �ن � � ��اء وج� � ��وده � � �م� � ��ا ف��ي

السرفيس ّ
تعبر ع��ن أف�ك��ار وقضايا
س�ي��اس�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ،وت�ب ّ�ت�ع��د عن
الحب والعاطفة «ألنه في منه كتير»
على حد تعبير عمر.
ّأم ��ا اس ��م ال �ف��رق��ة ،ف �ج��اء ت�م��اش�ي��ًا مع
ّ
ّ
التميز لكن أيضًا ألن��ه ترجمة
مبدأ
ل �ل �ث �ق��اف��ة ال� �ت ��ي ت ��أث ��ر ب �ه��ا ال �ش��اب��ان
اللذان يعمالن في مجال اإلعالنات:
«كل شي منعملو لبناني ،وأشكمان
م ��ا ف ��ي م �ن �ه��ا إال ب� ��ال � �ش� ��ارع ...ب��دن��ا
ن �ع� ّ�ب��ر ع ��ن ال� �ن ��اس ب �ل �غ �ت �ه��م» .ج�م��ع
«أش �ك �م��ان» إن�ت��اج�ه�م��ا ال�غ�ن��ائ��ي في
ألبوم «نشر غسيل» ( )2006ليعودا
ويطلقا آخ��ر ع��ام  2009حمل عنوان
«أشكمان فوبيا» .أما العمل الجديد
ال� � � ��ذي ي � �ت� ��زام� ��ن إص � � � � ��داره م � ��ع ع �ي��د
ال �ف��رق��ة ال �ع��اش��ر« ،ف�س�ي�ح�م��ل الكثير
م��ن ال �ت �ج��دي��د» م��ن دون أن يختلف
بمضمونه عن سابقيه.
ّ
يشدد عمر ومحمد على أن أغنيات
ال� � � � ��راب ال � �ت� ��ي ي� �ق ��دم ��ان� �ه ��ا «ت �ع �ك��س
ش �خ �ص �ي �ت �ن��ا ول �ي �س��ت م �ص �ط �ن �ع��ة»،
ّ
م�ش�ي��ري��ن إل ��ى «أن �ن ��ا ال ن��رت��دي ك��اب
وال «ب��اغ��ي» ...أسلوب حياتنا عادي

«بالي بوي» بالهندي بالش سكس

ً
جدًا» .الغناء قادهما ّأوال إلى التجارة
وتصميم ال�ق�م�ص��ان ع��ام  ،2007إل��ى
أن ّأسسا متجرًا خاصًا لهذه الغاية
ب �ع��د ذل� ��ك ب �ع��ام�ي�ن ،ف��ات �ح�ي�ن امل �ج��ال
ل�ك��ل املعجبني ب��اق�ت�ن��اء ال�ث�ي��اب التي
ي��رت��دون�ه��ا أث �ن��اء ال �ح �ف�لات .ث��م راح��ا
«ي� �ج � ّ�م�ل�ان» ال � �ج� ��دران امل �ت �س �خ��ة ف��ي
ب� �ي ��روت م ��ن خ �ل��ال غ��راف �ي �ت��ي ت �ع� ّ�ب��ر
ّ
ّ
عنهما أيضًا ،وكلنا يتذكر غرافيتي
«ال �ح �ج��ر ال �ل��ي ب�ب�ل��دك إل ��ك ول��ول��دك»
ال � �ت� ��ي ت� �ح� �ت ��ل أح � � ��د ج� � � � ��دران ش � ��ارع
ال �ج � ّ�م �ي ��زة اس �ت �ن �ك ��ارًا ل �ق �ي��ام ب�ع��ض
ال �ج �ه��ات األج �ن �ب �ي��ة ب �ت��دم �ي��ر ب �ي��وت
امل �ن �ط �ق��ة ال �ق��دي �م��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا إل��ى
م �ج� ّ�م �ع��ات ت� �ج ��اري ��ة« .م � ��ن ب� �ي ��روت»
ّ
(ال� � � �ص � � ��ورة) غ ��راف� �ي� �ت ��ي آخ � � ��ر خ��ط��ه
الثنائي ّ
قباني في منطقة الكرنتينا
«تقديرًا ملديتنا وتعبيرًا عن شعورنا
باملسؤولية تجاهلها» .إذًا ،م��ن قلم
رص � ��اص ،ب ��دأ «ح� �ل ��م» ي �ت �ح� ّ�دث عنه
ّ
مصمما الغرافيكس الشابان بفخر.
ّ
ّ
وهنا ،يذكراننا بأن قارورة السبراي
هي ّ
أشد تأثيرًا من السالح والدواليب
املشتعلة في تحقيق «حلم التغيير».

ّ
«ب�لاي ب��وي» تحاول تجنب «امل�ط� ّ�ب» الهندي.
ب�ع��د م��وج��ة االن �ت �ق��ادات ال �ت��ي ط��اول��ت املمثلة
ال �ه �ن��دي��ة ش �ي��رل�ي�ن ش ��وب ��را (ال� � �ص � ��ورة) إث��ر
ظهورها على غالف مجلة «ب�لاي» املحظورة
في بالدها ،واتهامها بالتشجيع على الفحش
ّ
والتحرش الجنسي ،ها هي شركة «بالي بوي
اليف ستايل» تفتتح أول أنديتها هناك «وفق
التقاليد املحافظة».
هكذا ،قررت الشركة دخول الهند «من الباب
العريض»؛ إذ ُيتوقع أن تفتتح  120ناديًا خالل
ال �س �ن��وات ال�ع�ش��ر امل�ق�ب�ل��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال �ب��ارات
ُ َّ
ّ
وسيدشن أول موقع في منطقة غ��وا في
واملالهي الليلية واملقاهي واملتاجر.
شمال شاطئ كاندوليم في منتصف كانون األول (ديسمبر) املقبل ،وستبلغ
مساحته  22أل��ف متر مربع ،وف��ق ما أك��د املدير التنفيذي للشركة سانجاي
جوبتا لصحيفة .India›s Economic Times
وفي ما يتعلق بزي األرنب الشهير الذي ُي َع ّد رمز الشركة التي شارفت على إنهاء
عقدها السادس ،لفت جوبتا في حديث لـ«وكالة األنباء الفرنسية» إلى ّأن اكتفاء
العارضات بارتداء أذني األرنب وذنبه بفرائه ّ
املميز ليس ممكنًا في الهند «رغم أنه
جزء أساسي من فكرة البالي بوي ،لكننا مضطرون إلى مراعاة القيم والعادات
ُ َ
سيطلق
السائدة هناك» .وكشف الرجل أنه سيصار إلى استحداث «زي مالئم»
في حفل االفتتاح املنتظر في محاولة لالبتعاد تمامًا عن العري«.نريد فصل
العالمة التجارية عن ارتباطها الوثيق باملؤسسات الكبرى وإعادة صياغتها وفق
ما يتناسب مع أسلوب الحياة الطموح للطبقة الوسطى» ،يقول جوبتا.
وفيما تحرص الشركة على التأكيد أنها ستركز على الرفاهية ال على الجنس
ّ
في مختلف أنشطتها في الهند ،حذر مدير السياحة في غوا نيخيل ديساي من
أنه «لن ُي َ
تسامح مع الفحش» .وسجلت أودة فيغاس ،رئيسة إحدى املجموعات
ُ
ّ
َ
النسائية في املنطقة ،مخاوفها من انتشار نواد مماثلة في بلد تعد فيه «تجارة
ّ
الجنس مشكلة حقيقية» ،مضيفة« :ه��ل يتوافر نظام يمكننا من معرفة ما
يجري في الداخل؟ ّ
أشك في ذلك!».
(األخبار)

