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STEP 2: ARTICLE

   مرشوع ليىل: املقالة

املستوى املتقّدم

ملاذا نحّب “مرشوع ليىل؟
 فراس نعامنة، يوليو 25, 2011

 تتحدث أغاين “مرشوع ليىل” عن مواضيع حقيقية

 تعرب عن واقع الشباب السيايس واإلجتامعي، وقد

 إستطاعت الفرقة أن تعرب عن هذه املواضيع

بكلامت غري تقليدية ومتمردة إىل أبعد الحدود

 أّول ما أفعله بعد كّل يوم طويل وشاق ميلء

 بصخب الناس وضجتهم ومقارعتهم، بعد عوديت

 إىل املنزل وتفقد حائطي الفايسبويك وصندوقي

 الجيمييل هو تشغيل أغاين “مرشوع ليىل”

 واإلستامع إىل أغانيهم مرة بعد مرة دون توقف،

 فمثالً “رقصة ليىل”  أضعها عىل “فول فوليوم” هي

وصفة مجّربة لتهدئة األعصاب و “تعباية الراس”...

من هم “مرشوع ليىل”؟

 فرقة مكونة من 7 أعضاء، طالب تصميم معامري

 وتصميم غرايف يف الجامعة األمريكية يف بريوت.

 بدأ املرشوع كورشة موسيقية يف عام 2008، كان

 من املفرتض أن يكون “مرشوع ليلة واحدة” وبعد

 إستمراره سمي “مرشوع ليىل” – تلك الفتاة التي

 يتكلمون عنها يف كّل األغاين لتعرب عن روح الفرقة

وفكرها.

  أصدرت الفرقة أسطوانتها األوىل عام 2009

 – “مرشوع ليىل” تحتوي عىل 9 أغاين أبرزها

 “فساتني”، “رقصة ليىل” و “شم الياسمني”. يف

 فرباير 2011 أصدرت الفرقة أغنية “غداً يوم

Eastwood( أفضل” وهي نسخة عربية ألغنية 

 Clint( إهداء إىل جيل الثورة. قبل أسبوع أصدرت

 الفرقة ألبومها الجديد الذي أطلق عليه إسم “الحّل

 رومانيس” وهو ألبوم قصري )EP( يحوي 5 أغاين

 مكملة لأللبوم األول. أحيت الفرقة حفالت يف

 الخارج ويف الوطن العريب كان أبرزها حفلة القاهرة

– مرسح الجنينة يف أيار 2011.

ملاذا نحّب “مرشوع ليىل”؟

 أنا أعتقد أن أسلوب “مرشوع ليىل” املوسيقي

 إستطاع أن يخاطب الشباب بشكل ناجح جداً،

 فموسيقاهم عرصية وميكن إدراجها )عىل األغلب(

 ضمن خانة موسيقى الروك ومييزها دمج آلة

 الكامن )بشكل بارز( وتوليفات موسيقية جديدة

 أخرى. كام تحتوي أغانيهم بعض املوسيقى

 التجريبية، باإلضافة إىل أن أغانيهم تجمع ما بني

املوسيقى الصاخبة الراقصة واملوسيقى الهادئة.

 تتحدث أغاين “مرشوع ليىل” عن مواضيع حقيقية

 تعرب عن واقع الشباب السيايس واإلجتامعي، وقد

 إستطاعت الفرقة أن تعرب عن هذه املواضيع

 بكلامت غري تقليدية ومتمردة إىل أبعد الحدود،

 إذا أخذنا موضوع الحب والعالقات مثالً فإن أغنية

 “فساتني” أبرز أغنية للفرقة تتحدث عن الحّب

 بطريق “مغايرة”، عن خيبة األمل من العالقات

 وظروفها الصعبة وعن النهايات الفاشلة الحتمية

 لهذه العالقات وتوفر األغنية مساحة لكل شاب

 وصبية ليعيش حريته موسيقياً، تلك الحرية التي ال

 ميكن أن يجدها يف الحياة الحقيقية، فكلنا نعرف

 القصة لكن “مرشوع ليىل” لديها الكلامت املناسبة

لقولها.

 

 يقول هالل شومان )السفري(، عن أغنية “فساتني”:

 يشار إىل العالقات بني شخصني يختلفان يف الطائفة

 )بتتذكري كيف كنتي تحبيني، مع إين مش داخل

 دينك، بتتذكري كيف كنا هيك؟(، مروراً بالتفاوت

 الطبقي )إنك رح تتزوجيني بال فلوس وبال بيت(،

 وصوالً إىل الجنس خارج الزواج وموقف األهل منه

 )بتتذكري ملا إمك شافتني نايم بتخِتك، قالتيل إنىس

 عنِّك(، حتى الوصول إىل ذكر »يش« ثورة مل تحدث

 )مسكتييل إيدي ووعدتيني بيش ثورة، كيف

 نسيتي؟ كيف نسيتيني؟(، وتعقب مبارشة بسخرية

 من هذه الثورة املوعودة )ومشطتييل شعري

وبعتينيي عالدوام، كيف بتمشطي؟ مشطيني!(.”

 عن أغنية “الحّل رومانيس” وهو عنوان األلبوم

 الجديد يقول إبراهيم أحد أعضاء الفرقة: “كتبها

 حامد متأثراً بأنجلز الذي ألف كتاب بهذا اإلسم
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 ويذكر فيه أن يف األزمات اإلقتصادية الناس مييلون

 إىل الزواج كحّل للمشكالت اإلقتصادية، وهذا

 أمر موجود يف لبنان أيضاً فيظن اللبنانيون أنه

 بالزواج تتحسن األوضاع من خالل جمع املداخيل

 ومشاركة املصاريف”. أما هايك- عضو آخر بالفرقة

 فيقول عن األغنية يف إحدى الربامج التلفزيونية:

 “ترتكز عفكرة إنو يف ناس هأل بالقو الحب والزواج

 هي وسيلة تيرتقو باملجتمع، بالوضع اإلقتصادي

 واإلجتامعي تبعون، الكل عم بتزوجو بس تيصري

 عندون بيت تيصري عندون ضامن حيعيشو مرتاح

بالون..فكامن الحب بصري يش ثانوي بحياتن.”

 كذلك تتطرق أغاين الفرقة إىل موضوع املثلية

 الجنسية )املمنوعة يف لبنان( مثل أغنية “شم

 الياسمني” التي تتحدث عن شاب يحب شاب آخر

 الذي يتزوج ويرتكه ويخاطبه ليذكره بالعالقة ويعرب

له عن حنينه للاميض وللحّب الذي جمعهام يوماً.

 تتحدث الفرقة عن مواضيع أخرى مثل الوضع

 السيايس يف لبنان: “من الطابور” )تتحدث عن

 إرتباط السياسة بكل يشء بحياتنا(، “عالحاجز”

 )من وحي النظام األمني والحواجز يف بريوت(،

 “عبوة” )تكتك تكتك بوم – تكتك هاي تكة

 القنابل التي ستنفجر يف بريوت، كتبها حامد  متأثراً

باإلغتياالت يف بريوت بعد عام 2005(.

 باإلضافة إىل األسلوب املوسيقي املميز الخاص

 بالفرقة فإن هنالك موضوع ال بد من التطرق

 إليه حني نتحدث عن “مرشوع ليىل” وهو طريقة

 العمل وتسويق موسيقاهم، قبل أيام قامت الفرقة

 بطرح ألبوم “الحّل رومانيس” يف صفحتها الخاصة

 عىل موقع فايسبوك للتنزيل بطريقتني إما عن

 طريقة برنامج iTunes )مقابل دفع( وإما عن

 طريق التنزيل املجاين – وكتب أعضاء الفرقة: “إذا

 أردتم دعمنا ميكنكم رشاءه وإذا مل تستطيعوا

 ذلك فنحن مرسورون مبشاركتكم األلبوم مجاناً”.

 فالفرقة تريد أن تصل إىل كل الناس ويقول إبراهيم

 أن %70 من مبيعات الفرقة عىل iTunes هي

 من خارج الرشق األوسط، وأن طريقة الربح هي

 عن طريق إحياء الحفالت وأنه ال يرضهم نرش

 الفيديوهات عىل موقع “يوتيوب”. قمت ألبوم

 “مرشوع ليىل” األول برفعه عىل موقع “يوتيوب”

 قبل عام تقريباً وحقق حتى اآلن عدد مشاهدات

كبري: 130 ألف من جميع أنحاء العامل.

 هذا التوجه املتواضع الذي يحرتم الناس جميعاً هو

 توجه جديد بديل يف عامل املوسيقى يختلف عن

 عقليات التسويق القدمية التي ينتهجها املنتجون

 التقليديون، لنأخذ مثال رميا الرحباين التي تفرض

 نظام حرض عىل نرش كل موسيقى السيدة فريوز يف

 اإلنرتنت ويف موقع يوتيوب باألساس ومتنع الناس

من اإلستمتاع بفّنها النبيل بأكرث األساليب تعجرفاً.

 توجه “مرشوع ليىل” املتواضع يتجىل أيضاً يف

 قربهم للجمهور والتفاعل معه يف الحفالت، يف

 حفلة الفرقة قبل شهرين يف “مرسح الجنينة” يف

 القاهرة التي مأل بها الحضور القاعة )باإلضافة

 إىل ألف إنسان مل يتمكنوا من الدخول( مرددين

 كلامت كّل األغاين، عند تقديم أغنية “رقصة ليىل”

 نزل شخصني من الجمهور إىل املرسح لريقصوا مع

 الفرقة. ويف األغنية األخرية “غداً يوم أفضل” دعى

 حامد كل الجمهور للنزول إىل املرسح ومشاركته

األغنية.

 “مرشوع ليىل” هو ليس مرشوع موسيقي فقط إمنا

 هو مرشوع إجتامعي تحرري من الدرجة األوىل له

 تأثري كبري، فرويداً رويداً تتحول موسيقى الفرقة

 البديلة إىل موسيقى املاينسرتيم عند جيل الشباب،

 جيل يطمح إىل تغيري واقعه ويبحث عن حريته يف

 األغاين التي يستمع إليها، جيل سأم أغاين الحّب

 والغرام التقليدية التي تعيد عىل نفسها حتى
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 “إحرتق رشيطها”. رمبا سيستمع ذلك الشاب إىل

 أغنية “فساتني” عندما تفشل عالقته مع صديقته

 ليذكرها بثورتها التي مل تتحقق، وتلك الفتاة

 ستستمع إىل “شم الياسمني” أو “الحّل رومانيس”

باحثًة عن أمل ما بأن تحقق أحالمها ذات يوم.

 موسيقى “مرشوع ليىل” هي موسيقى جيل يحلم

 “بغد يوم أفضل” جيل يريد أن يستمتع بحياته

 أكرث قليالً وأن يعيشها بال “فساتني” “يلتلت” يف

 النهار ويرقص “رقصة ليىل” و”يشم الياسمني” ليالً،

 ويقرر بنفسه إذا كان الحّل النهايئ بالحياة هو

“الحّل الرومانيس”.

Read the original article here
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