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مهرجان
مزج بين أنماط عدة
من الروك والـ new
 waveوحتى الجاز
األل�ب��وم كما ف��ي «ال�س��اع��ة بتغري»،
ح �ي��ث ن �س �م��ع آالت ال� �ق ��رع ش�ب�ي�ه��ة
ب �ع �ق��ارب ال �س��اع��ة ال �ت��ي ت��رم��ز ال��ى
ال��وق��ت ال��ذي ي�م� ّ�ر« :ال�س��اع��ة بتغري
ونحن نعمل هنا إي��ه» .عمد زي��دان
ال��ى م��زج أنماط ع��دة من املوسيقى
ف ��ي األل� �ب ��وم وأح �ي��ان��ًا ف ��ي األغ �ن �ي��ة
نفسها ،من روك و new waveوحتى
ّ
وتنوع
ج��از ،فتمتع الصوت بغنى
أضفيا األلوان عليه.
ال �ت �ع ��اون م ��ع م �غ �ن �ي��ة ل �ي��س غ��ري�ب��ًا
ع�ل��ى ح �م��دان .م��ن ي��اس�م�ين ح�م��دان
ّ
(أسس معها فرقة  Soapkillsالرائدة
ف� ��ي م��وس �ي �ق��ى ال � �ـ«أن � ��درغ � ��راون � ��د»
اللبنانية) ال��ى م��ري��م ص��ال��ح وهبة
امل�ن�ص��وري واآلن م��ي ول �ي��د .لطاملا
مال الى إص��دار أعمال مشتركة مع
فنانات مختلفات أضحني ملهماته
كما ي�ق��ول« .م�ن��ذ كنت ش��اب��ًا ،كانت
ل � ��دي ع� �ق ��دة امل ��وس� �ي� �ق ��ى ال �ع��رب �ي��ة.
ث �ق��اف �ت��ي ض��اع��ت ب�س�ب��ب ال �ح ��روب.
وفي مشاريعي مع املغنيات ،أبحث
ع��ن أس�ل��وب عربي ج��دي��د .أن��ا لست
م�ه�ت�م��ًا اال ب��ال �ت��راث ف��ي امل��وس�ي�ق��ى
العربية ولم أشعر يومًا بشيء تجاه
ال �ب��وب ال �ع��رب��ي ال �س��ائ��د ال �ي��وم .ل��ذا
أن�ج��ز موسيقى تشعرني باملتعة.
ك� ��ل ال� �ف� �ن ��ان ��ات ال� �ل ��وات ��ي ت �ع ��اون � ُ�ت
م� �ع� �ه ��ن ي �م �ل �ك��ن ص� ��وت� ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ًا،
ً
م� ��ن ي ��اس� �م�ي�ن ال� � ��ى م� ��ري� ��م وص� � ��وال
ّ
ال� � ��ى م� ��ي ال � �ت� ��ي ت� ��ذك� ��رن� ��ي ب �س �ع��اد
م� ��اس� ��ي .م� ��ا ت �غ �ن �ي��ه أش� �ب ��ه ب �ف��ول��ك
عربي».
ك� � � ��ل م � � � �ش� � � ��روع ي� � �ن� � �ج � ��زه ح� � �م � ��دان
أش �ب��ه ب �ت �ج��رب��ة ج ��دي ��دة وم �غ��ام��رة
اس �ت �ك �ش��اف ف ��ي م �ج��ال امل��وس �ي �ق��ى.
يشرح« :في كل عمل أنجزه ،يهمني
أن أت � �ط� ��ور ،وأخ � ��ذ امل��وس �ي �ق��ى ال��ى
منحى آخر.
ال�ف�ن��ان��ات ال �ل��وات��ي ت�ع��اون��ت معهن
ّ
ه� ��ن م �ص��در إل� �ه ��ام ق� ��وي ب��ال�ن�س�ب��ة
إل� ��ي .وه� ��ذا ي �س��اع��دن��ي ف��ي ت�ط��وي��ر
فني وفي االستمتاع به .أبحث عن
أش�خ��اص حيويني وع��ن ف��ن جديد.
ع�ن��دم��ا ب ��دأت م��ع ي��اس�م�ين ح�م��دان،
ل��م يكن ه�ن��اك الكثير م��ن التجارب
امل� �م ��اث� �ل ��ة ف� ��ي ال� � �ب �ل��اد ،وك � � ��ان أم � �رًا
ج��دي �دًا .ت�ع��ام�ل��ت الح �ق��ًا م��ع الكثير
م��ن ال�ف�ن��ان�ين ف��ي م �ج��ال امل��وس�ي�ق��ى
املستقلة وبتنا أشبه بعائلة كبيرة
اآلن» .ك � ��ان ُي� �ف� �ت ��رض أن ت �ص��در
األس �ط��وان��ة ف��ي أي �ل��ول (س�ب�ت�م�ب��ر)
في مصر ،لكن األوض��اع املضطربة
ّ
هناك حالت دون ذلك .إال أن حمدان
ي �ع� ّ�د ل �ج��ول��ة أوروب� �ي ��ة ف��ي ت�ش��ري��ن
ال �ث ��ان ��ي (ن��وف �م �ب��ر) ت ��روي �ج ��ًا ل �ه��ذا
العمل.

فريق األطرش

الدار البيضاء استعادت «بولفارها»

أهم المواعيد العربية للراب والـ Hip Hop

الدار البيضاءــ محمد الخضيري
رج � � ��ل ي� �ف� �ص ��لّ ال � � � � ��دار ال� �ب� �ي� �ض ��اء
ش� �ط ��ري ��ن ،ك� ��أن� ��ه ال� �ن� �ب ��ي م��وس��ى
وه��و ي�ف��رق البحر .ه�ك��ذا ه��و أحد
م �ل �ص �ق��ات م �ه��رج��ان «ال �ب��ول �ف��ار»
الذي يبدأ في  13أيلول (سبتمبر)
ح �ت ��ى  22م� �ن ��ه .رب� �م ��ا ل� ��م ي �ت �ن� ّ�ب��ه
م�ص� ّ�م��م امل�ل�ص��ق إل��ى ه��ذه ال��دالل��ة
«اإلع � �ج� ��ازي� ��ة» .ل �ك��ن «ال �ب��ول �ف��ار»
كمهرجان ،حقق جزءًا من اإلعجاز
وه ��و ي �ع��ود إل ��ى ش�ع�ب��ه ف��ي ال ��دار
البيضاء ،بعد سنتني من التوقف.
ب��رم �ج��ة ال� �ع ��ودة غ�ن�ي��ة ب��األس �م��اء
امل� �ش ��ارك ��ة،Dark Tranquillity :
إح� � ��دى أه � ��م ف � ��رق ال � �ه� ��ارد ال � ��روك
ال �ع��امل �ي��ة ،وال �ج ��زائ ��ري رش �ي��د طه
ّ
يشكالن أب��رز املشاركني األجانب
إلى جانب  The Herbaliserأوادي،
أح��د مؤسسي ال��راب السينغالي،
وال � �ف� ��رن � �س� ��ي،Mad Sheer Khan
إل � ��ى ج ��ان ��ب ال � ��راب � ��ر امل ��وري �ت ��ان ��ي
م��ون��زا .الئ�ح��ة األس �م��اء األجنبية
وامل� �غ ��رب� �ي ��ة ت � �ط � ��ول .ب� � � ��اري ن �ج��م
م��وس�ي�ق��ى ال��ري�غ��ي وال�ه�ي��ب ه��وب
يؤدي موسيقاه إلى جانب أسماء
ح��دي �ث��ة ف ��ي ال �س ��اح ��ة .ف ��ي صنف
ال��راب والهيب هوب ،يأتي sisimo
اب � ��ن ال� � � ��دار ال �ب �ي �ض ��اء وم ��واط �ن ��ه
 DROSال � � ��ذي ي � �ح � ّ�ب غ � �ن ��اء راب
شبيه بموسيقى الساحل الغربي
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وامل��راك�ش��ي
.KOmy
امل��وس �ي �ق��ى اإلل �ك �ت��رون �ي��ة تحضر
بقوة ف��ي «ال�ب��ول�ف��ار» ه��ذه السنة،
م ��ع أس� �م ��اء ك � � �ـ«دي دج � ��اي ف� ��ان»،
و«دي دج ��اي ك ��ي» و«دي دج��اي
أم� �ي� �ن ��ة» ذات األص � � ��ول امل �غ��رب �ي��ة
وإح � � ��دى أب� � ��رز امل ��وس �ي �ق �ي ��ات ف��ي

س ��وي� �س ��را ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ع �ب��دال �ل��ه
هصاك الشهير بـ.DUBOSMIUM
ّ
ي �م��ث��ل ه �ص ��اك ح ��ال ��ة خ ��اص ��ة ف��ي
موسيقى امل�غ��رب باشتغاله على
امل��وس�ي�ق��ى اإلث �ن �ي��ة ،وه ��و ي�ش��ارك
في املهرجان عبر فرقة DIGITAL
 TURBANSال� �ت ��ي ت �ج �م �ع��ه م��ع
م�غ�ن�ين إس �ب ��ان ،وم �ح �م��ود ب��اس��و
م �غ �ن��ي ف ��رق ��ة .GANGA VIBES
ال� �ف ��رق ��ة ول � �ي ��دة ورش� � ��ة ف �ن �ي��ة ف��ي
«ال �ب��ول �ف��ار» ب �ش��راك��ة م��ع «امل�ع�ه��د
ال�ث�ق��اف��ي اإلس �ب��ان��ي» ف��ي امل �غ��رب،
سرعان ما تناغمت وقدمت خالل
ال �ص �ي��ف ح �ف�لات ف��ي م�ه��رج��ان��ات
إسبانية ومغربية مهمة.
فرقة الروك املغربية LAZYWALL
ت �ح �ض��ر م� ��ع ف ��رق ��ة ال� � �ه � ��ارد روك
 BREED OF BURDENاملغربية
_ ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة ،وف� ��رق� ��ة األف� � ��رو
ميوزيك «عزيز سهماوي وجامعة
غناوة» ،إلى جانب الفرقة املغربية
 LOONOPEال � �ت � ��ي ت � �م � ��زج ب�ين
ال�ه�ي��ب ه ��وب وال � ��روك ال�ت�ج��ري�ب��ي
PEPPERMINT
وCANDY
ال �ت��ي ي�ص�ف�ه��ا م�ن�ظ�م��و امل �ه��رج��ان
ب��أح��د أه ��م االك �ت �ش��اف��ات امل�غ��رب�ي��ة
ف ��ي ال � �ـ«ان� ��دي روك» .وب ��امل ��وازاة
م � ��ع امل� � �ه � ��رج � ��ان ،ت � �ق� ��ام م� �ع ��ارض
للغرافيتي وملصقات وتصاميم

يمثل عبداهلل هصاك
ّ
حالة خاصة في
المغرب

ل � �ف � �ن� ��ان�ي��ن م � � �غ � ��ارب � ��ة وأج � � ��ان � � ��ب.
ال� �ج ��داري ��ات ال �ح��دي �ث��ة س�ت�خ��رج
م ��ن ف � �ض ��اءات «امل � �ج� ��ازر ال�ب�ل��دي��ة
ال�ق��دي�م��ة» وملعب «ال �ك��وك» حيث
ت�ن�ظ��م ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان ل�ت��زرع
في أحياء املدينة.
ّ
مر «البولفار» بالكثير من املراحل،
وح �ق��ق ف � ��ورة م��وس�ي�ق�ي��ة ق��ارن �ه��ا
ك �ث �ي��رون ب �ـ«امل��وف �ي��دا» اإلس�ب��ان�ي��ة
التي ج��اءت مباشرة بعد سقوط
ال��دي�ك�ت��ات��ور ف��ران �ك��و« .ال�ب��ول�ف��ار»
جاء أيضًا في مرحلة من التحول
واكبت رحيل امللك الحسن الثاني،
ووص � � � � � ��ول ول � � � ��ي ع� � �ه � ��ده م �ح �م��د
ال� �س ��ادس إل ��ى س ��دة ال �ح �ك��م .ك��ان
ال�ت�ح��ول ف��ي ك��ل ش ��يء ،خصوصًا
السينما والصحافة واملوسيقى
ال�ت��ي ث��ارت على ال�س��ائ��د .منظمو
ّ
امل �ه��رج��ان أدرك� � ��وا أن امل��وس�ي�ق��ى
ه��ي راف ��د م��ن رواف ��د ه��ذا التحول
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال� �س� �ي ��اس ��ي ال� ��ذي
يعرفه امل�غ��رب .م��ن ه��ذا املهرجان،
خ ��رج ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ف�ن��ان�ين ال��ذي��ن
ان� �ت� �ق ��دوا األوض � � � ��اع ّ ف ��ي امل� �غ ��رب.
شعب «البولفار» فضل االنحياز
إل� ��ى ال � �ـ«أن� ��درغ� ��راون� ��د» واع �ت �م��اد
االس �ت �ق�ل�ال �ي ��ة م� ��ا أم� �ك ��ن ل �ت��دب �ي��ر
ش��ؤون امل�ه��رج��ان .وه��و م��ا أدخله
ف��ي ض��ائ�ق��ة م��ال�ي��ة ب�ع��دم��ا ت��راج��ع
م��ان�ح��وه ع��ن ت�ق��دي��م ال��دع��م ل��ه في
اللحظات األخيرة .وكثيرًا ما ألغي
املهرجان املوسيقي ،بعد اإلع�لان
عنه في اللحظات األخيرة .األكيد
ّ
اآلن أن املهرجان سيعود في دورة
ج��دي��دة ت�ع��د ب�ب��رم�ج��ة موسيقية
أه��م ،فـ«موسى» املوسيقى يعرف
ج� � �ي� � �دًا ال � �ف � �ص� ��ل ب� �ي��ن م��وس �ي �ق��ى
الشباب وموسيقى أبواق املخزن!
www.boulevard.ma

رشيد طه

سهرةYukunkun
جمال عبد الكريم
ّ
ّ
ق��ل��ة م��ن املنسقني املوسيقيني وك��ت��اب األغ�ن�ي��ات
ف��ي مشهد الهيب ه��وب اللبناني أج ��ادوا انتقاء
األص � � � ��وات وت��ول �ي �ف �ه��ا م� ��ع ع � ��زف اآلالت ال �ح��ي
وامل��ؤث��رات البشرية واإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي املقطوعة
ال ��واح ��دة« .ف��ري��ق األط � ��رش» واح � ��دة م��ن ه ��ذه ال �ف��رق ال�ت��ي
اس �ت �ط��اع��ت أن ت �خ �ل��ق ل��ون��ًا وه ��وي ��ة م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ع��ام
ً
 ،2003مجتازة بذلك االعتماد على التوليفات اإللكترونية
ّ
ال�ت��ي ع ��ادة م��ا تتمحور حولها موسيقى ف��رق ال ��راب .بعد
ت �ج��ارب ع��دة وع�م��ل م�ك�ث��ف ،اس�ت�ط��اع أع �ض��اء ال�ف��رق��ة فايز
الزهيري /أف زي ( ،)Beatboxوجون نصر (باص) ،وادوارد
ع � �ب� ��اس /ال � ��ف دال (ال � �ص � ��ورة)
وناصر شربجي /تشينو (أداء
وم��ؤث��رات إلكترونية) ،التعاون
مع موسيقيني هواة ومحترفني،
ل �ي �س �ج �ل��وا ح� �ض ��ورًا م �م �ي �زًا ف��ي
«ع �ي��د امل��وس �ي �ق��ى» ( )2007من
خ � �ل ��ال م ��وس� �ي� �ق ��اه ��م امل � �ت� ��أث� ��رة
بالفانك ،ويطلقوا ألبومهم االول
ال ��ذي ح�م��ل اس��م ال �ف��رق��ة .الفترة
ال��زم �ن �ي��ة ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن األل �ب��وم
ّ
األول وال�ث��ان��ي أمضتها الفرقة
ف� ��ي إح � �ي� ��اء ال� �ح� �ف�ل�ات امل �ح �ل �ي��ة
وال�ع��رب�ي��ة ،أه� ّ�م�ه��ا ف��ي مهرجان شارك ادوارد
«دوم ت��ك» ال ��ذي أق�ي��م ف��ي
عمان عباس مع
ف��ي أي ��ار (م��اي��و) امل��اض��ي لغاية
إط� � �ل� ��اق أل � �ب� ��وم � �ه� ��ا «ع� ��امل� ��وج� ��ة المنسقين عمر
ال �ط��رش��ة» ع�ل��ى خ�ش�ب��ة «م�س��رح الفيل وإيلي
دوار ال � �ش � �م� ��س» ف � ��ي ن �ي �س��ان نخلة في إنتاج
(أب � ��ري � ��ل) امل� ��اض� ��ي ب ��االش� �ت ��راك
م ��ع ف� �ن ��ان ال � � ��راب م� � ��ازن ال�س�ي��د البوم «تريبنول»
(ال ��راس) .افتتح فايز الزهيري
«ع ��امل ��وج ��ة ال � �ط� ��رش� ��ة» ،م �ق��د ّم��ًا
الفريق بأسلوبه املميز املتمثل
ف��ي ع��زف اإلي �ق��اع��ات وامل��ؤث��رات
بصوته ،كما سجل مقطوعة أخرى من دون آالت موسيقية،
وأض��اف مؤثراته الصوتية على املقطوعات األخ��رى .وقد
ت�ع��اون ال�ف��ري��ق ف��ي إن�ج��از ه��ذه املقطوعات م��ع موسيقيني
محترفني من بينهم نضال أبو سمرا (ساكسوفون) ،ورافي
مانداليان (غيتار كهربائي) ،وفؤاد عفرا (درامز) ،فيما ّ
تميز
كل من ناصر وادوارد بتأدية األغنيات بأسلوب كوميدي
ساخر ،طارحني أفكارهما ونظرتهما إلى املجتمع ونظرة
املجتمع إلى الهيب هوب .منذ سنوات ،ينشط ادوارد الذي
يعد املحور االس��اس��ي للفرقة من ناحية اإلي�ق��اع والكتابة،
بشكل ف��ردي م��ن خ�لال تنظيم سلسلة حفالت ك��ل شهرين
تقريبًا تحت عنوان «حكيلي» ،إلى جانب عدد من التقنيني
ّ
واملوسيقيني ،وبمشاركة بعض كتاب األغنيات املعروفني
في الشارع كمحمد جميل حديب (الولد) .من ضمن نشاطات
ادوارد عباس أيضًا اشتراكه مع املنسقني عمر الفيل وإيلي
نخلة (ليبوس) في إنتاج البوم جديد بعنوان «تريبنول»
سيطلقونه م�س��اء ال�ي��وم ف��ي «ي��وك��ون�ك��ون» .ويتمثل هدف
األلبوم في جمع أعمال املنسقني واملنتجني الثالثة بمشاركة
ّ
كتاب ومؤدي راب موهوبني أمثال عمر زين الدين وساري
ص�ب��اغ (ق� ��رار) ب�ه��دف ج�ع��ل ك��ل م�ق�ط��وع��ة ع�ل��ى ش�ك��ل ص��ور
تجول ف��ي خيال املستمع ،م��ن خ�لال اإلل�ق��اء املميز وبراعة
الكتابة وتمثيل الشخصيات وإخبار القصص.
«ت��ري �ب �ن��ول» :ال�ت��اس�ع��ة وال �ن�ص��ف م��ن م �س��اء ال �ي��وم ـ�ـ�ـ «ي��وك��ون�ك��ون»
(الجميزة _ بيروت) .لالستعالم:
https://www.facebook.com/events/229492627202471/

فالش
■ ع�ن��د ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م��ن م �س��اء ال �ي��وم ،يفتتح
معرض الفنان اإليطالي ماركو سيرافولو في غاليري
( ّ Pièce Uniqueح��ي ال�ف�ن��ون _ وس��ط ب �ي��روت).
املعرض الذي تنظمه السفارة اإليطالية و«املركز الثقافي
اإلي�ط��ال��ي» ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة «س��ول�ي��دي��ر» ،يضم 19
لوحة مختلفة الحجم ،ويستمر حتى  5تشرين األول
(أكتوبر) املقبل.

■ عثر أخيرًا على لوحة مفقودة للفنان الهولندي فان
غ��وخ ( )1890_ 1853تحمل اس��م «غ��روب الشمس
ف��ي مونماجور» ،وه��ي أول لوحة كاملة يعثر عليها
منذ ع��ام  .1928ال�ل��وح��ة ال�ت��ي اكتشفت ف��ي م�ن��زل أحد
مقتني ال �ل��وح��ات ف��ي ال �ن��روج ،ك��ان يعتقد أن�ه��ا مزيفة
بعدما اشتراها الرجل في  .1908لكن بفضل تقنيات

البحث الجديدة ،وبعد عامني من العمل ،جرى التعرف
إليها من خالل الرسائل والنمط واملواد املستخدمة ،وفق
ما قاله مدير متحف «فان غوخ» في أمستردام أكسيل
ً
روج��ر ،مضيفًا« :إن��هّ حدث ن��ادر فعال» .تصور اللوحة
ً
وسماء يتوقع الباحثون أن تكون بالقرب من
أشجارًا
«جبل مونماجور» بالقرب من مدينة ارليس في فرنسا،

حيث عاش فان غوخ في تلك الفترة .كذلك جرى التعرف
إلى تاريخ اللوحة بدقة من خالل رسالة بعثها فان غوخ
إل��ى أخيه يذكر فيها أن��ه «رسمها في ال��راب��ع من يوليو
 .»1888ت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن «غ ��روب ال�ش�م��س في
ً
ابتداء من  24أيلول
مونماجور» ،ستعرض في املتحف
(سبتمبر) الجاري.
■ س �ت �ت �ح� ّ�ول ال �ن��اش �ط��ة ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة م�ل�اال ي��وس��ف
ض��ي إل��ى أيقونة ف��ي «متحف البورتريه الوطني»
في لندن ،بعدما أنجز الفنان البريطاني جونثان يو
( )1970بورتريهًا عمالقًا لها ،وه��ي ت��ؤدي واجباتها
امل� ��درس � �ي� ��ة .وس� �ي� �ع ��رض ب ��ورت ��ري ��ه ض �ح �ي��ة «ح ��رك ��ة
ط��ال �ب��ان» ،إل��ى ج��ان��ب ب��ورت��ري�ه��ات أخ ��رى رس�م�ه��ا يو
ل �ع��دد م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ع��امل �ي��ة م �ث��ل ال �ف �ن��ان دام �ي��ان
هيرست واملمثل كيفن سبيسي ،وذل��ك قبل أن يعرض
الح�ق��ًا للبيع ف��ي امل ��زاد ،على أن ي��ذه��ب ري�ع��ه لصندوق
خ �ي � ّ�ري ي �ح �م��ل اس �م �ه��ا ،وي ��دع ��م ح �ق ��وق ال �ف �ت �ي��ات ف��ي
التعلم.

■ اختار «املركز الفرنسي في لبنان» أن يختتم عطلة
الصيف ويستقبل املوسم الجديد من خالل احتفاله بفن
ال�ش��ارع على طريقته الخاصة .عند الرابعة م��ن مساء
األرب�ع��اء  18ايلول (سبتمبر) يفتح «املركز الفرنسي»
(املتحف _ بيروت) أبوابه أم��ام الراغبني باملشاركة في
ه��ذا ال�ح��دث ،إذ يعدنا ببرنامج ّ
متنوع يتضمن ورش
عمل تدريبية لألطفال ،إضافة إل��ى األل�ع��اب والعروض
الترفيهية .يليه عرض مباشر لفن الغرافيتي على أحد
جدران املركز ،وسيشارك فيه فنان الغرافيتي الفرنسي
 Demonإلى جانب بعض الفنانني اللبنانيني.
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