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 Political سياسی

  
  برگردان از حميد بھشتی

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٧

  

  

   رپ مصری محمد الديبۀمصاحبه با خوانند

  من توسط ترانه ھا و اشعارم اعتراض می کنم
  

 مبارک را به ۀ ھنرمندان نادر مصريست که در ترانه ھای خويش دستگاه حاکممحمد الديب از اھالی قاھره از جمله

  .ال برده و به ھنگام اعتراضات مردم در ميدان تحرير صدايشان را عليه ديکتاتور بلند کردندؤزير س

  

ه  چه بود؟ فکری کۀادامه يافت در بار» وجھة نظر«آغاز و سپس با » اسفالت«اولين پروژه موسيقی شما که با 

  مبنای اينگونه موزيک بود و پيامی که شما برای شنوندگان مصری خود داشتيد چه بود؟

در مدرسه من ھميشه با عالقه شعر می . که من چگونه به ھيپ ھاپ رسيدم داستان جالبی دارد  اين–محمد الديب 

تمام . ه رپ بنويسيمبار تکليف ما اين بود که در درس فرانسوی متنی برای يک تران در دبيرستان يک. سرودم

من تنھا کسی بودم که رپ خود را بر روی يک کاست و . ھمکالسی ھای من متن ھای خود را بر روی کاغذ نوشتند

معلم ما آن ترانه را برای کالسمان . مند گشتمه از آن زمان من به شدت به ھيپ ھاپ عالق. با ريتم خاّصی پر کردم

 رپ خود ۀيعنی من اولين تران. از آن خوششان آمد و از من تشکر کردندپخش کرد و ھمه دوستان و ھمکالسی ھايم 

سپس فکر کردم، حال که من به فرانسوی که زبان خارجی اصلی ام ھم نيست می توانم کار . را به فرانسوی سرودم

  .کنم، پس طبيعتا به انگليسی ھم خواھم توانست

کم کم .  خليج سپری کرده بودم به مصر بازگشتمۀمنطقکه قريب به تمام کودکی ام را در   پس از اين٢٠٠۵سال 

 ٢٠٠۶. به عبارت ديگر به شخصيت و فرھنگ خود پی بردم.  من به عربی افزايش می يابدۀاحساس کردم که عالق

  .کرد ھای ھيپ ھاپ مصر بود که به عربی عاميانه کار میگروه مواجه شدم که يکی از اولين » اسفالت«با گروه 

به معنی چشم انداز را شروع » وجھة نظر«ۀ بود پروژ» اسفالت«اسر که او نيز پيش تر در گروه سپس با محمد ي

 من ٢٠١٠ سال ۀپس از آن در نيم. بين ما تفاھم خوبی وجود داشت و در صحنه ھای زيرزمينی شھرت يافتيم. کرديم

  .وجود آمده بوده خالقيت بين ما ب ۀزيرا اختالفاتی در زمين. را ترک گفتم تا خودم فرصت ترقی بيابم» وجھة نظر«
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مھم ترين پيام ھای موسيقی من در کنار موضوع ھويت، آگاھی فرھنگی، تجاوزات جنسی و نيز ستم سياسی و 

قصد من يادآوری مردممان به گذشته ھای خوب است که مصر محور فرھگی و ھنری . اجتماعی می باشند

  .خاورميانه بوده است

  

ويژه برای ھنرمندان غيروابسته مانند ه ی رژيم مبارک چه بود؟ آيا محدوديت ھائی باحساس شما از جّو فرھنگ

  شما وجود داشت و تا چه ميزان اين موضوع بر موزيک شما تأثير داشته است؟

آن بر اظھار شخصيت خواننده و موضع اوست، ۀ تکي. موسيقی ھيپ ھاپ بيانی است از نبرد موجود با ستم

ديگران بتوانند آنرا بپذيرند يا نتوانند و اين نوشتن متن آھنگ ھايم را در زمان رژيم مبارک که آيا  صرفنظر از اين

من مجبور بودم متن . احتمال اين که به خاطر اظھار نظر صريح دستگير شوم نسبتا زياد بود. مشکل تر می کرد

يا حتا » دولت «ۀنداشتم واژھرگز حق . بسياری از ترانه ھای خود را تغيير دھم، يعنی خودسانسوری می کردم

ما مجبور بوديم از استعاره کمک . »فاسدھا«يا » بچه ھای بد«به جای آن می گفتم . کار برمه را ب» رئيس جمھور«

  .گرفته و اجازه نداشتيم کسی را به اسم نام ببريم

ه کننده مجبور شد حرف آنجا مصاحب. بودم به ياد می آورم» اسفالت« تلويزيونی را در زمانی که با ۀمن يک مصاحب

 کشتی غرق شده ای ۀبخوانيم که در بار» العبارة فی العبارة«زيرا ما قصد داشتيم آھنگی را با عنوان . ما را قطع کند

تحقيقات نشان داد که صاحب آن کشتی شخصی فاسد و .  تن گرديد١٠٠٠ که موجب کشته شدن ٢٠٠۵بود در سال 

  .از نزديکان رژيم مبارک بوده است

  

  دقيقا مقصود شما چيست؟ . ما يک جا گفته ايد که موسيقی شما انعکاس وجدان اجتماعی شنوندگانتان استش

منظور من از مردم عادی مصر . من ھنگام نوشتن متن ترانه می کوشم حرف مردم عادی مصر را مطرح کنم

 من از خيابانھا ۀريتم تران. ھمه ھستند، ھر راننده تاکسی، دستفروش خيابانھا و حتا روشنفکرھا) مصری متوسط(

به ھمين دليل است که من در آھنگ .  مربوط است،سرچشمه می گيرد و به موضوعاتی که ھمه را شامل می شوند

  .ھای خودبه فرھنگ جامعه می پردازم

  

 را از نزديک لمس کرديد و می شود گفت با آھنگ ھای خود در ميدان تحرير با آنھا جنوری٢۵شما قيام مردم در 

  انعکاس آن در ميان مردم چگونه بود؟. ھماھنگ شديد

من از اين حق ويژه برخوردار .  شرکت نمودم، آنھم از روز اول تا پايان اعتراضاتجنوری ٢۵من خودم در قيام 

من خود را . ھا در ميدان تحرير مطرح کنم و اين موجب افتخار من است بار بودم که آھنگ ھا و اشعار خود را

بسيار خوشبخت دانسته و عزيز می يابم، زيرا می ديدم بسياری از اعتراض کنندگان نسبت به آھنگ ھای من 

  .انعکاس مثبت نشان داده و می گفتند اين درست ھمانگونه موسيقی است که مايليم در آينده در مصر بشنويم

توان حس کرد که تا چه ميزان  زيرا می. تصور می کنم که ھيپ ھاپ را جامعه بسيار ارزشمند يافته استمن 

. صداقت و صراحت در بازی با واژگان نھفته است، با موضوعاتی سروکار دارد که به خود مردم مربوط می شوند

 راديو پخش می شد پر است، زيرا آنھا مردم دلشان از ترانه ھای سنگينی که پيش از انقالب مرتب از فرستنده ھای

  .بيانگر واقعيات سياسی و اجتماعی نبودند
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در نزديکی ميدان تحرير در مرکز شھر قاھره دو ھفته پيش ) ديبۀ به معنی صحن(» مسرح ديب«اولين ويديوی من 

 زمانی که انقالب در  منتشر گردد، يعنی درستفبروریمن تصميم گرفتم آن ويديو در دوم . از آغاز انقالب توليد شد

گريبان ه قصد من اين بود که مشکالت اجتماعی و فشار سياسی را که در زمان مبارک با آن دست ب. اوج خود بود

 سخت تقويت گردد و مردم نسبت ۀ شورشيان در آن زمانه يک مقصود ديگرم اين بود که روحي. بوديم به زبان آورم

  .به زمان پس از انقالب اميدوار شوند

  

عنوان بيانگر اعتراضات اجتماعی و سياسی در خاورميانه و به ويژه در مصر چه نقشی ه ه نظر شما ھيپ ھاپ بب

  خواھد داشت؟

انسانھا در می يابند که اينگونه موزيک با نبردھای خود آنھا .  فزونی می يابداھميت ھنر ھيپ ھاپ در مصر دائماً 

ھيپ ھاپ نفوذ شعر را که . د و فقط يک محصول غربی نيستآزادی ياری می رسانۀ سرو کار دارد و به انديش

در روند انقالب بسياری از مصريان برای بار اول با ھيپ ھاپ . برای اعراب دارای اھميت بسيار است می نماياند

  .مواجه گشتند و ھنرمندان رپ را که در شبکه ھای اجتماعی حضور داشتند در ميدان تحرير ديدند و شنيدند

بار پس از رفتن به صحنه در ميدان تحرير کسی از ميان مردم به سراغم آمد و گفت که  ی آورم که يکبه خاطر م

 مرا از صحنه پائين کشند، زيرا که ترانه مرا نامناسب يافته ،ھمان وقت گروھی از سلفی ھا را که می خواسته اند

شورشيان از موسيقی من خوششان می آمد و آنرا او جلوی آنھا را گرفته بود زيرا . بودند، از اين کار منع کرده است

  .محّرک و گويای اوضاع خويش می يافتند

دست ه من فکر می کنم که می شود اعتراض خويش را به روشھای ديگر نيز اظھار نمود، می توان بيرقی را ب

بدين وسيله که آن . ممن به روش خودم و با ترانه ھا و اشعارم اعتراض می کن. گرفت يا شعارھائی را به زبان آورد

من نشان دادم که آزادی : که مرا از صحنه پائين کشند منع نمود، يک نتيجه حاصل شد شخص آن سلفی ھا را از اين

  .خاطر آن مبارزه خواھيم کرده  نيز بجنوری ٢۵بيان چيزيست که ما پس از 

  

  آريان فريبرز : مصاحبه گر
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د الديب ، رپ خوان ممح: آکنده از استعاره، کنايه آميز و با قدرت کالم عليه سکون فرھنگی دوران سنگين مبارک

  را بنيان گذاری کردند » وجھة نظر« ساله ايست که به ھمراه محمد ياسر پروژه موسيقی ٢٧
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. آدم می تواند بيرقی را به دست گرفته يا شعارھای اعتراضی َسر دھد«: گون عليه ديکتاتوری مبارکمقاومت گونا

  » من ھم به روش خودم اعتراض می کنم، توسط ترانه ھا و اشعاری که می سرايم

  

زبان به يمن تويتر و فيس بوک انقالبيون جوان در مصر / ما ديکتاتور منفور و فرعون لعنتی را بيرون کرديم«

انقالب ما از خود /  برسدهللا ھيچ سنگی از سنگ تکان نخواھد خورد تا دنيا به آخرءانشا/ حقيقت گوئی را يافتند

متن يکی از رپ ھای » تيمما خواھان آزادی، کرامت و عدال/ استه، صلح آميز و ميھن دوستانه استملت برخ

  »زمان عطف« موسوم به محمد الديب
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