مرشوع «مرشوع ليىل»
كتابة  :أحمد وائل |  9أغسطس 2019
كان من املفرتض أن يُقام حفل لـ «مرشوع
ليىل» يف لبنان اليوم 9 ،أغسطس ،ضمن
مهرجانات بيبلوس ،لكن ذلك مل يحدث
بعد حملة كنسية اتهمت الفريق باإلساءة
للديانة املسيحية .يف املقابل نُظمت حملة
للتضامن مع الفريق اللبناين أونالين كام
انترشت دعوات لبثّ موسيقاه من املحال
بالعاصمة بريوت ويف مختلف األماكن
بلبنان مساء اليوم .كام أعلن ناشطون
عن تنظيم حفل بالحمرا عنوانه «صوت
املوسيقى أعىل».
بعد أيام من طلب مطرانية جبيل
املارونية بإلغاء حفل الفريق ،أعلنت إدارة
مهرجانات بيبلوس الذي يُقام بجبيل عن
مخاوف أمنية ستمنع إقامته .علّق الفريق
ببيان نرش يف  30يوليو املايض ،يرسد وقائع
متناول الكثري
ً
صادمة ،حسبام يصفها،
من األكاذيب التي ُر ّوجت حوله «قيل
إن تسمية ليىل إمنا تشري إىل ليل الظالم
األبدي».
رس تسمية الفريق جاءت من
يُقال إن ّ
أول ليلة ،يف إشارة إىل الحفل الذي أُقيم
يف الجامعة األمريكية بريوت يف فرباير

 2008وشهد انطالق الفريق ،وهو ما يفرسه كتابة اسم
الفريق باإلنجليزية هكذا « .»leilaبينام اختار الفريق
بدل من «ليلة» ألن االسم األول أكرث رومانسية.
«ليىل» ً
احتامل بني تفسريين،
ً
ترك الفريق سبب التسمية
فضل صناعة مراوغة وستصبح املراوغة من سامت
ُم ً
مرشوعه األساسية.
يف  ،2019يضطر الفريق لرشح ما يقصد من أغانيه،
والتخيل عن روح املراوغة التي شملت مشوار إنتاج
 50أغنية؛ «ما صدمنا هو حجم التهم وتحوير معاين

وصول إىل فربكة الصور .الحملة
ً
األغاين ،واألكاذيب
املربمجة وصلت إىل حد التهديد املبارش وإهدار الدم».
«الناس بتقول إن نح ّنا فرقة تحيك عن السياسة
واملجتمع ،مبدئ ًيا نكتب عن قصص بنشوفها يف حياتنا،
يا إما بحياة أصحابنا» ،يقول حامد سنو مغني الفريق
الرئييس وكاتب أغانيه يف حوار أُجرى مع مرشوع ليىل
يف  .2016ثم يستنكر أن تكون موضوعات األغاين
غريبة .يف الحوار نفسه يقول عازف الكامن وملحن
الفريق فراس أبو فخر« :يف إشيا بالحياة ببريوت ما
فيك تتجنبها ،واملوسيقى العربية كانت بتتجنبها ..إحنا
كنا حابني نحيك عنها ..نغ ّني عن إشيا نحنا بنآمن بيها
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بدنا ننتقدها».
ُحجبت أغنيتا «أصنام» و«جن» ،الصادرتان
ضمن ألبوم «ابن الليل»  ،2015عن جمهور
قناة مرشوع ليىل الرسمية عىل يوتيوب
منذ  25يوليو املايض .األمر الذي سبقه
ترصيح رئيس املركز الكاثولييك اللبناين
عبده أبو كَسم للميديا بأن «مرشوع ليىل»
أق ّر باإلساءة للديانة املسيحية بأغنيتني
وسيعتذر.
مل يعتذر الفريق ،بل تح ّدث يف البيان عن
الفروق بني معنى الكالم لفظًا ومعناه يف
الفن« :كل التحوير والتفسري الخاطئ
لبعض العبارات الواردة يف أغنيتني للفرقة
من أصل  ،50يه ّمنا التوضيح بأن هاتني
األغنيتني ت ّم تأديتهام يف لبنان منذ 2015
ومل يعرتض عليهام أحد منذ ذلك .ونكتفي
هنا بالقول والتذكري أن املعاين التي يحملها
العمل الفني غالبًا ما تختلف عن املعاين
اللغوية املبارشة ،وبخاصة إذا نُزعت من
سياقها .وهذا هو سبب كل هذا اللغط».
مل يكن إلغاء حفل جبيل أول أزمات
حفل يف
الفريق ،فسبق أن ألغى األردن ً
يوليو  ،2017حينام تخوفت السلطات من

أن يض ّم «فقرات تستفز املشاعر العامة».
حفل بالقاهرة،
وبعد شهرين أحيا الفريق ً
تاله مالحقة الرشطة لبعض جمهوره وجرت
محاكمة بعضهم رسي ًعا ،فيام ُعرف بـ
«حادث رفع علم قوس قزح» .بعد الحفل
أعلنت نقابة املهن املوسيقية املرصية منع
مستقبل.
ً
إقامة أي حفالت لـ «مرشوع ليىل»
تقل فُرص تنظيم ليا ٍل جديدة يف
يحتمل أن ّ
املنطقة ،وهو ما يوحي بأن «مرشوع ليىل»
ميثّل خطورة تستوجب التصدي لها من
سلطات ثالثة بلدان عربية.
بالتأكيد ال يتعلق ذلك مبا يبدعه الفريق
موسيق ًيا؛ كونه ي ّولف بني البوب واملوسيقى
اإللكرتونية والروك والطرب العريب ،بل يرتبط
بالكالم امل ُغنى مع املوسيقى .يف تعريفه عىل
فيسبوك باإلنجليزية يشري «مرشوع ليىل»
إىل غنائه عن موضوعات السياسة وحقوق
مجتمع امليم ،وال ِعرق ،والهوية العربية
املعارصة .وذلك هو التحدي األكرب الذي
خاضه «مرشوع ليىل» منذ انطالقه حتى اآلن،
وإن كان سب ًبا آخر لتكرار مشاهد رفع علم
قوس قزح يف حفالت الفريق ،وكان آخرها
حل الفريق ضيفًا عىل
يونيو املايض ،حينام ّ
مهرجان موازين املغريب ،وهو األمر الدي
م ّر دون إعالن موقف مغريب رسمي ضد
الفريق .كام يرتبط «مرشوع ليىل» بجمهور
األندرجراوند ،الذي وجد ضالته يف موسيقاه
التي قدمت صوت ًا مغاي ًرا عن التيار السائد مبا
يتناسب مع متلمل هذا الجمهور.

خالفًا للمعتاد يف الروك اللبناين ،اختار «مرشوع ليىل»
الغناء بالعربية وليس اإلنجليزية .كام ال يشبه حامد
سنو املغنيني العرب ،فهو صاحب صوت خشن تشوبه
مسحة نشاز ،دون إغفال متيز األداء الصويت وجامله.
ميكن القول إن اختيار سنو تحدي ًدا للغناء يعد تحديًا
لثقافة موسيقية قوامها الطرب ،ورهانًا عىل قوة
اإلحساس وتأثري املوسيقى.
عىل مدار سنوات ترسبت بسالسة موسيقى «مرشوع
ليىل» ،كأنها مشاعر حب تنمو بني الفريق وجمهوره
الصغري ،خاصة أنه كان يغني لكل حراك سيايس
أو موضوع اجتامعي .يف حوار  ،2016يبدأ املحاور
يف عرض أغنية «فساتني» عىل الفريق ،مش ًريا إىل أن
أغنيتهم تتناول الزواج من دين آخر ،يقاطعه حامد
سنو مضيفًا أن الزوجني يف األغنية كانا من دينني
وطبقتني مختلفتني ،ثم يستنكر فراس أبوفخر معت ًربا
أن املواضيع التي يناقشها الفريق أصعب من حيك أزمة
زواج أحد من آخر ينتمي إىل طائفة دينية أخرى ،ثم
ينتقل الحوار إىل أن املوضوعات التي يختارها الفريق
تعب عن قناعات أفراده.
ّ
«يهمنا شكل األغنية العربية ..الهيكلية ،تقنيات
املوسيقى» ،يقول فراس أبوفخر ،ثم ينفي أن يكون
الفريق ملتزم سياس ًيا.
مع اندالع الثورات ق ّدم الفريق «غ ًدا يوم أفضل»،
وأهدى األغنية «إىل جيل الثورة» ،والتي مل تخل من
املراوغة واإلشارة إىل الحراك املدفوع بأمل يف حدث
كبري مفتوح عىل املجهول .وبتأ ّمل تجربة «مرشوع
ليىل» وألبوماته الخمسة ،فإن موسيقاه مل ترتبط
بالسياسة بشكل مبارش مثل اللبنانيني مارسيل خليفة

مثل ،مع الفروق ما بني
وزياد رحباين ً
التجارب من الناحية املوسيقية .وال
يتشابه كذلك مع الغناء النضايل املرتبط
بالقضايا العربية الكربى فهو غناء مطلبي،
مشغول بسؤال املعارصة ،وإدراك قضايا
األجيال العربية األحدث ،فال يعيد
مثل غناء الشيخ إمام عيىس
مرشوع ليىل ً
مثل ،وإمنا يقدم رؤية موسيقية معارصة،
ً
مثل يف تناول الفريق
وهو ما نسمعه ً
للثقافة األبوية املستوحاة من األسطورة
اإلغريقية يف أغنية «ايكاروس».
تحيك األسطورة أن ديدالوس وولده
ا ُحتجزا يف جزيرة كريت ،ويف محاولة
منهام للهرب من املنفى صنعا جناحني
لكل منهام ،لصقا الريش بالشمع وطارا،
ديدالوس حذر ولده من االقرتاب من
الشمع ،لكنه يحلق ألعىل ،هكذا يغ ّني
مرشوع ليىل متبن ًيا رغبته للسمو« :ما
بيفهم كيف صار يشبه بيه وبعده بكل
يشء بيضيع ..املشاريع بتزيد بحجة
بكرة بعيد» .ومع الحرارة يذوب الشمع
وينفلت ريش جناحي ايكاروس فيسقط.
حس ًنا ،لقد بات واض ًحا اآلن أن غ ًدا مل
يكن األفضل .رغم ذلك فإن التدوينات
كُتبت ،وبثّ الناس موسيقى «مرشوع
ليىل» ،رغم حجب األغنيتني ،ومثلام غ ّنى
الفريق «للوطن» حينام ضُ ّيق الخناق
عىل جيل الثورة ،سمع لبنان موسيقى
«مرشوع ليىل» التي صارت مرشوعة ُرغم
املنع.
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