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نزيه أبو عفش

هاني شاكر
«مطاوع» الفن المصري
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
املحاكم األخالقية للنقابات الفنية.
هكذا يمكن تلخيص نشاط النقابات
ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي م ـص ــر ب ـع ــدم ــا ت ـفــرغــت
ن ـق ــاب ـت ــا امل ـم ـث ـل ــن ثـ ــم املــوس ـي ـق ـيــن
مل ـحــاس ـبــة األع ـ ـضـ ــاء أخ ــاق ـي ــا فـيـمــا
الـصـنــاعــة نفسها تـعــانــي كـ ــوارث ال
يتلفت إليها أحد.
بــال ـتــأك ـيــد ك ـ ــان ي ـع ـلــم أمـ ـي ــر ال ـغ ـنــاء
الـ ـع ــرب ــي ه ــان ــي ش ــاك ــر (الـ ـ ـص ـ ــورة)
ّ
أن ق ــرار مـجـلــس نـقــابــة املوسيقيني
األخير سيثير الجدل ويطلق غبارًا
كـثـيـفــا ي ـضــر ب ـص ــورت ــه ف ــي الــوســط
الفني ،حتى لو وجــد اآلف املؤيدين
م ــن الـجـمـهــور امل ـحــافــظ ف ــي ال ـشــارع
وعـبــر مــواقــع الـتــواصــل اإلجتماعي.
ّ
القرار نص على أن النقابة ستحيل
للتحقيق أي مطربة ترتدي مالبس
عـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ـحـ ـف ــات وال ـك ـل ـي ـب ــات
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اإلن ـ ـ ـ ــذار
ب ـش ـط ـب ـهــا إذا ك ــان ــت ب ــن األعـ ـض ــاء
وسحب التصريح بالغناء منها في
ح ــال افـتـقــادهــا الـعـضــويــة الرسمية
فــي النقابة التي تولى هاني شاكر
م ـســؤول ـي ـت ـهــا م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع قـلـيـلــة
(األخ ـبــار  .)2015/7/29على الـفــور،
انطلق الهجوم على شاكر ومجلس
النقابة ،وخصوصًا من قبل «جبهة
اإلبـ ـ ـ ــداع امل ـ ـصـ ــري» ال ـت ــي يـتـ ّ
ـزعـمـهــا
املـنـتــج محمد ال ـعــدل .رف ــض األخـيــر
املـ ـح ــاكـ ـم ــات األخ ــاقـ ـي ــة ل ــأع ـض ــاء،
ّ
مؤكدًا أن هناك لوائح تتعلق بمظهر
ّ
الـ ـفـ ـن ــان ،وأن األمـ ـ ــر ال ي ـح ـت ــاج إل ــى
ّ
قرار مبهم يفتح الجدل كلما ظهرت
فنانة بمالبس مثيرة لالنتباه .في

امل ـقــابــل ،ق ــال شــاكــر ف ــي تـصــريـحــات
ّ
تلفزيونية مقتضبة أنه أصدر القرار
ـاء لله ولضميري» ،ولــم يسعَ
«إرض ـ ً
إل ــى أي «م ـن ـظ ــرة» ،ع ـلــى ح ــد قــولــه،
بينما أطلق أحمد رمضان سكرتير
النقابة تصريحات حــادة ،أكــد فيها
ّ
أن القرار كان «ضروريًا بعدما باتت
أزيــاء الراقصات أكثر «حشمة»» من
مالبس بعض املطربات».
وبــرزت أيضًا العديد من التساؤالت
خ ــال ط ــوف ــان ال ـج ــدل ح ــول ال ـق ــرار،
بينها حول هوية َمن ُ
سيحدد مدى
مـ ــاء مـ ــة م ــاب ــس هـ ـ ــذه املـ ـط ــرب ــة أو
تلك ،وهــل سيقصد موظفو النقابة
الـحـفــات ويـصـبـحــون مـثــل موظفي
هـيـئــة األم ــر بــامل ـعــروف وال ـن ـهــي عن
ّ
امل ـن ـك ــر الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أم أن ال ـن ـقــابــة
س ـت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ص ـ ـ ــور الـ ـحـ ـف ــات؟
ّ
وهناك أسئلة عن هوية َمن سيسلم
الصور إلى النقابة ،وإذا ما سيكون

يوميات ناقصة
خضوع

األمر مرتبطًا بآلية للمتابعة أم يحق
ألي شخص تسليم الصور واملطالبة
بوقف هذه الفنانة أو تلك؟
ّ
ول ـفــت ال ـب ـعــض إل ــى أنـ ــه ل ــو فــرضـنــا
ّ
أن هـنــاك مــن يعتمدن على املالبس
املثيرة للفت االنتباه ،فمن فتح لهن
األبـ ــواب فــي املـحــروســة هــم أنفسهم
كبار أعضاء النقابة.
يشمل الـقــرار الجديد أيضًا مالبس
ال ـف ـنــانــات ف ــي الـكـلـيـبــات وال ـبــرامــج،
وه ـ ــو أم ـ ــر خـ ـ ـ ــارج س ـل ـط ــة ال ـن ـق ــاب ــة
ّ
قـ ــانـ ــونـ ــا ،ألن ال ـ ـشـ ــاشـ ــات ت ـخ ـضــع
لــرقــابــة إدارتـ ـه ــا .فـهــل ظ ـهــور فنانة
فــي برنامج بفستان مثير يعني أن
توقفها النقابة؟
ُ
ورسـ ـم ــت ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام أخ ــرى
ّ
حول مدى تصدي النقابة للقرصنة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــاد ت ـ ـع ـ ـصـ ــف بـ ـصـ ـن ــاع ــة
املوسيقي ككل ،ودورهــا في تسهيل
إقامة الحفالت واملهرجانات بشكل
يعيد الحركة الفنية بقوة ملصر من
دون الـتــركـيــز عـلــى فـســاتــن فنانات
سرعان ما يسقط جمهورهن سريعًا.
وأليس من األجــدى أن تدعم النقابة
ً
األصـ ــوات الـشــابــة ال ــواع ــدة ب ــدال من
مطاردة فنانات الكليبات؟
ّ
ي ــذكــر أن األمـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق على
ن ـق ـيــب امل ـم ـث ـلــن أش ـ ــرف ذك ـ ــي ،ال ــذي
هـ ــاجـ ــم درامـ ـ ـ ـ ــا رمـ ـ ـض ـ ــان ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي غـيــر مـسـبــوق مـطـلــع شهر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا دوره
األساسي هو الدفاع عن األعضاء في
ّ
التشدد والتكفير ،لكن
وجه حمالت
ّ
يبدو أن جلوس هاني شاكر وأشرف
ذكي على مقعد النقيب حجب عنهما
رؤية املوقع الواجب أن يكونا فيه.
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ألنني لم أشكك في ألوهيتك ،فلم أطرح عليك سؤاال ولم أقل لك حتى
«ربما ال  ..وربما نعم »...
لهذا أيها األعمى ،لهذا:
َ
عليك ْأن تخشاني.
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وابتلعنا قلوبنا
منذ َ
تلك اللحظة،
ُّ
ُّ
تلك اللحظ ِة التي هي كل هنيه ٍة وكل دهر،
ُ ُ
ونحن نقف هكذا:
ّ
َّ
ّ ُ
ّ
طرق ُم َـحلفني...
نتوسل إلى كهن ٍة ،وسفاحني ،ورعا ٍة ،وقط ِاع ٍ
منذ تلك اللحظة
ُ ّ
َََ
ّ
«األزلي» الذي فعل برابرتنا كل ما بوسعهم كي يجعلوا
األزل
منذ ذلك ِ
منه «أبدًا» ال مناص له،
َ
ُ ُ
َ
ُ
ّ
ونحن َن ُ
بسموم
فتح ُحلوقنا ،ونطلق صلوا ِتنا وأناشيدنا ،ونغص
ِ
بفضالت ّ
حرب
املؤرخني والواعدين والفالسفة؛ في
املعجون
هوائنا
ِ
ٍ
ِ
َ
ّ
وذئاب ِه
جميع قديسي العالم وبرابر ِت ِه
حرب دائم ٍة مع
ال هوادة َ فيهاٍ ،
ِ
ِ
ُ
ورعا ِة َبش ِره ومواشيه...
األبد ،منذ ذلك ُ الجنون،
األزل ـ ِ
منذ ُتلك اللحظة ،منذ ذلك ِ
َ
نبتلع قلوبنا وألسنتنا ،كما ُ
ونحن ُ
َ
صياحها ودمعتها.
تبتلع الثاكلة
ُ
ونحن...
منذ تلك اللحظ ِة
ََ
 :تعالوا ...وتف ّرجوا!
2015/2/12

فراس الحمزاوي ...للهبل عنوان
غيدا حشيشو
تراقص «الغياب»

جان فالجان األسود
إلتهمته النيران

ّ
يتحرك جسد غيدا حشيشو
(الصورة) منفردًا على املسرح
في «مالمح الغياب» الذي
ينطلق عند الثامنة والنصف
من مساء الجمعة  4ويستمر
حتى  6أيلول (سبتمبر) على
خشبة «مسرح ّ
دوار الشمس»
(الطيونة ـ بيروت) .في العرض
الراقص (فكرة وإخراج غيدا
حشيشو وكريم فرح ـ موسيقى:
فوزي حلبي ـ دراماتورجيا:
كالرا صفي) تتجسد القصائد
حركة وصورًا ،حيث الذاكرة
ّ
والتأمالت تنساب مع
والكلمات
الجسد .عبر توظيف االيقاع،
يحاول الجسد اإلمساك بالال
مدرك في تواصل الحركة .هكذا
يتألف العرض من الحركة
واللحظة ومرور الوقت التي
ّ
تشكل بدورها الحياة داخل
الزمن.

خسر مسرح «برودواي» النجم
الصاعد كايل ـ جان بابتيست
(الصورة) .الشاب الذي توفي
أخيرًا في حريق في منزل أمه،
كان ّأول شخص أسود ،وأصغر
( 21عامًا) َمن أدى دور جان
فالجان في مسرحية «البؤساء»
لفيكتور هوغو ضمن عروض
«برودواي» .وأصدرت إدارة
املسرح بيانًا حول الوفاة،
جاء فيه أن عائلة «البؤساء»
ال تزال «مصدومة ومتأثرة
من الخسارة التراجيدية
املفاجئة للشاب املوهوب الرائع
والهائل الذي صنع السحر
والتاريخ من خالل ظهوره
األول في برودواي» .وقد أسر
أداء بابتيست الحضور،
في عروض «البؤساء»
التي اختتمت مساء  27آب
(أغسطس) الحالي ،وكان
قد أعلن على صفحته على
ّ
فايسبوك أنه سينضم مجددًا
إلى فريق «برودواي» للمشاركة
في  The Color Purpleألليس
ووكر إلى جانب جنيفر
هادسون في نهاية هذا العام!

«مالمح الغياب» :عند الثامنة
والنصف من مساء الجمعة 4
أيلول ويستمر حتى  6أيلول ـ في
«مسرح ّدوار الشمس» (الطيونة ـ
بيروت) .لالستعالم01/381290 :

كأن الوضع الحالي في لبنان تنقصه إطاللة
فراس الحمزاوي بـ«رائعة» فنية جديدة
يهديها إلى الحراك السلمي في البالد .بعد
تحفته الخالدة «لطي ..لترجعي» ،خرج علينا
الحمزاوي بـ «طلعت ريحتكون» .وال ضير
في مستوى االنحدار الذي ظهر عليه املغني

ّ
ّ
بالنيات .األغنية
السوري ،فإنما األعمال
ّ
لم تكلفه سوى ثمن قبعة ونظارة شمسية
بعدسات عاكسة وطوق وسوار ،لتكتمل بذلك
ِع ّدة العمل الذي ّ
حمله على يوتيوب وحصد
ُ
 300مشاهدة فقط! هذه ّ
املرة ،يرشد الحمزاوي
ً
قائالّ « :
تروى يا
املتظاهرين اللبنانيني

شعب لبنان ما تخلوا الغضب عنوان» ،ثم
يستطرد باكتشافه املذهل« :بالفوضى مافي
أمان» ،ليحسم رأيه بـ«عطوا الدولة فرصتها».
ولتكتمل املسرحية الهزليةّ ،
ذيل الرجل
أغنيته برقم هاتفه للتواصل عبر تطبيق
واتسآب ،مردفًا« :إعجابكم ّ
سر نجاحنا».

