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ميديا

ثقافة وناس

محكومون باألمل

فنانون في قلب الحراك:
نحن العراق من أنتم؟
في الوقت الذي تأخذ
فيه االحتجاجات الشعبية
في بالد الرافدين منحى
تصاعديًاّ ،
عبر عدد من
أهل الغناء والموسيقى
عن تضامنهم مع
الشعب من خالل أعمال
حاكت مقاومة الفساد
ورموزه في البالد اليوم
بغداد ــ حسام السراي
الـ ـح ــدث غ ـيــر الـ ـس ـ ّ
ـار ف ــي عـ ــام 2015
ّ
لـ ـس ــاس ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،هـ ــو هـ ـ ــذه ال ـه ــب ــة
ا ّل ـش ـب ــاب ـ ّـي ــة الـ ـع ــارم ــة الـ ـت ــي ال ي ـبــدو
ّ
يتطور
أنـهــا ف ــورة عــابــرة ،بــل ح ــراك
ً
وي ــأخ ــذ أشـ ـك ــاال مـ ـتـ ـع ـ ّـددة ،بعضها
يعلن نفسه في ساحات االحتجاج،
ّ
ّ
العراقية
وآخــر يؤكد احتفاظ الــروح
ب ـق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـخ ـل ــق واالبـ ـتـ ـك ــار.
ال ـش ـع ــارات الــاف ـتــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
ً
مـثــا دلـيــل عـلــى ذل ــك ،رغ ــم م ــرور 40
سنة من السحق ومحاوالت التدمير
ّ
العراقية.
للشخصية
وإذا ك ــان ــت الـ ـس ــاح ــات قـ ــد مـنـحــت
الـ ـ ُف ــرص ــة ل ـب ـع ــض ش ـ ـعـ ــراء ال ـعــام ـيــة
ّ
ّ
ليبرزوا
واملنشدين
وحتى الرسامني ّ
ّ
مــواه ـب ـهــم ،ف ــإن ّجـمـعــا م ــن الـفــنــانــن
ّ
املحتج
واملوسيقيني غــنــوا للشباب
ولساحات التظاهر في وجه الفساد
ورموزه في البالد اليوم.
ّ
ّ
ربما بسبب العتب الدائم على الفنان
كــاظــم الـســاهــر لجهة «تـقـصـيــره في
ّ
ات ـخــاذ املــوقــف املـطـلــوب مـ ّـمــا حصل
ّ
فـ ــي وطـ ـن ــه مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،»2003فـ ــإن
أوبريت «شباب العراق» الــذي أطلق
قبل أي ــام ،لــم يلق التفاعل املفترض
مــن قبل الجمهور .يـقــول «القيصر»
في األوبريت« :شباب العراق ،شباب
ال ـع ـم ــل ،ش ـب ــاب ال ـن ـض ــال أب ـ ـ ٌـي بـطــل،

عــريــق الـكـفــاح لـنـيــل ال ـصــاح طويل
ّ
ال ـج ـهــاد ل ـع ــز ال ـ ـبـ ــاد ...ع ـقــدنــا عليه
عظيم األمــل» .أسباب غياب التفاعل
ّ
ّ
محبي «القيصر»
عدة ،منها اعتقاد ّ
ومـنـتـقــديــه أي ـض ــا ب ــأن ــه ك ــان يمكنه
أداء أوبــريــت أو عـمــل أفـضــل بحجم
الغضب الحاصل ،إضافة إلى مواقف
مـسـبـقــة م ــن ال ـســاهــر بـسـبــب اتـهــامــه
بــال ـت ـق ـص ـيــر فـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام صــوتــه
لـتــوضـيــح حـقـيـقــة ال ــوض ــع ال ـعــراقـ ّـي
ومـ ـ ــا ي ــواجـ ـه ــه مـ ــواط ـ ـنـ ــوه مـ ــن قـتــل
وإرهاب طوال عقد مضى .هكذا ،برز
القاسية التي
الكثير من االنتقادات
ال يستحقها الساهر .ورغم ّأنه ّ
أجج
الـ ـج ــراح وال ـس ـج ــال لـ ــدى الـجـمـهــور
ّ
فــي الــداخـ ّـل ،إال أن األوبــريــت خطوة
تحسب لفنان سيبقى اسمه محفورًا
ّ
ّ
ّ
والعربية.
العراقية
بقوة في الذاكرة
«الـبــرملــان الـفــاســد» ،أنـشــودة لفريدة
مـحـ ّـمــد عـّلــي ومـحـ ّـمــد ك ـمــر ،استثمر
فيها الـفــنــانــان الـعــراقـيــان املغتربان
أجـ ــواء وقـفــة لـلـعــراقـيــن فــي هولندا
تـ ـض ــامـ ـن ــا مـ ـ ــع أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء وط ـ ـن ـ ـهـ ــم فــي
ال ــداخ ــل .يـظـهــر ف ــي األنـ ـش ــودة عــدد
من املثقفني والعائالت املقيمة هناك
وهم يحملون الشعارات نفسها التي
ُرفعت في بغداد ومحافظات أخرى،
ومنها ما يطالب بإصالح القضاء ،إذ
ترفع ّ
ّ
العراقي» صوتها
«سيدة املقام
«باسم الدين باكونا وببلدان العالم
طشرونا» (باسم الدين سرقونا وفي
بلدان العالم ّ
فرقونا).
ومــن البصرة ،نجحت مجموعة من
الشباب في تقديم أغنيات راب عفوية
ّ
تعبر عن السخط الشعبي املتصاعد.
اج ـت ـم ــع ث ــاث ــي ف ــرق ــة ف ـه ــد ال ـب ـصــرة
 SSKثانية ،لتقديم «أنــا الـعــراق من
ً
أن ـت ــم؟» .الق ــت األغـنـيــة تـفــاعــا كبيرًا
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ل ـيــس ف ـقــط بـسـبــب ت ـصــويــر الكليب
ّ
بني املتظاهرين ،بل ألن هــذه الفرقة
الجديدة بدت أكثر احترافًا اليوم بعد
عملها السابق «بالدي ّأول حضارة»
(أوائ ـ ـ ــل أغ ـس ـطــس املـ ــاضـ ــي) .يـطــرح
نموذجًا للراب العراقي،
هذا الثالثي
ّ
ابـ ـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع ب ـ ـحـ ــق .فـ ـه ــد ال ـب ـص ــرة
وح ـس ــن ال ـع ــرب ــي وصـ ـ ــاح الـحـســن

لطوف ــ
البرازيل

هــم هــذا الثالثي الصاعد مــن بصرة
الـخـيــر والـ ـع ــذاب .وإذا ك ــان الـتـ ّ
ـأســي
عنوان عملهم ّ
األول الــذي قالوا فيه
ّ
«س ـج ـن ــوك ي ــا ع ـ ــراق وه ــس ــه تنتظر
اإلعدام» (هسه تعني «اآلن» باللهجة
ّ
عــراق ـيــة) ،تــتـخــذ لـغــة الـعـمــل الجديد
م ـن ـحــى اإلدانـ ـ ـ ــة الـ ـص ــارخ ــة لـلـطـبـقــة
ّ
السياسية ،فنقع على عبارات الشتم:
«أبدي (أبدأ) بالوزارة منبع القذارة...
ّ
أن ـتــم ع ــار أصـبـحـتــم عـلــى ال ـب ـلــد ،كــل
الـ ـن ــاس ت ــرف ــض أع ـم ــال ـك ــم وم ـعــاهــم
فهد ...لكم فرصة لالستقالة الشعب
نهض للعدالة».
مــن جهتها ،لــم تنل أغنية «أنــا حـ ّـر»

لم يلق أوبريت «شباب
العراق» لكاظم الساهر
التفاعل المفترض
ل ــ MC Haiderالكثير مــن املتابعة .ال
ّ
ينحصر السبب في أن ما ّأداه ليس
أيضًا
جديدًا على الساحة ،بل هناك ّ
ع ــدم اخ ـت ـيــاره مــوقــع تـصــويــر مــؤثــر
بــن املتظاهرين مثلما فعل زمــاؤه
فـ ــي ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة ،م ـك ـت ـف ـيــا بـتـسـجـيـلــه

وتحميله على موقع «يوتيوب».
ّأما «ما نريده» ،فهي أغنية مشتركة
ّأداه ـ ــا حــاتــم ال ـعــراقـ ّـي واب ـنــه قصي،
وف ـي ـهــا ي ـحــافــظ ّ
األول ع ـلــى اإلي ـق ــاع
نفسه .األغنية مسبوقة ّ
بموال عراقيّ
ح ــزي ــن ُع ـ ــرف ب ــه ح ــات ــم ف ــي أوسـ ــاط
جيله منذ التسعينيات ،لكن بكلمات
الجمهور.
وألحان تحترم
ّ
ّ
الغنائية حققتها حنجرة
املـفــاجــأة
املـ ّطــرب جمعة الـعــربـ ّـي فــي أغنيتني
بــث ـه ـمــا ف ــي وقـ ــت واح ـ ــد ت ــزام ـن ــا مع
تـ ـص ــاع ــد االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ــراهـ ـن ــة:
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ــي «أي إص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح»« :أي
إصالح يمعود (يا رجل أو يا طويل
العمر) مــو كــل شــيء راح أي إصــاح
واليحكم (مــن يحكم) مجرم ّ
ذب ــاح...
ّ
الكردي تصير الريس (الرئيس)
أنت
وأن ــت الـشـيـعـ ّـي تصير الـقــائــد وأنــت
ال ـس ـن ـ ّـي ت ـص ـيــر ال ـن ــائ ــب وم ـ ــا تـقـبــل
شـعـبــك ي ــرت ــاح» .وال ـثــان ـيــة بـعـنــوان
«وزارات ل ـل ـب ـي ــع» ،اج ـت ـم ـعــت فـيـهــا
ال ـك ـل ـمــات امل ــوج ـع ــة م ــع ل ـحــن ت ـفـ ّـوق
فيه صاحبه على ألـحــان سابقة له.
ّ
ّ
ربـمــا هــي لحظة تجلى فيها تعبير
العربي إلــى أقـصــى درج ــات الصدق
ّ
وتلمس املرارة ،وفيها« :ما نملك غير

ّ
الجنسية والـكــل يكولك معليه (الـ ّـك
تنادي
يقول لك ال
شأن لي) /أحزاب ّ
ّ
ب ــاإلص ــاح وك ــل واح ــد منهم ســفــاح
يـبـيــع امل ـب ــدأ ب ــال ــدوالر بــدمــي ودم ــك
تاجر صار».
ـواز ،اتسمت أغنية «بوك
على خط مـ ٍ
يـ ـمـ ـع ــود دبـ ـ ـ ـ ــوك» (اسـ ـ ـ ـ ــرق ي ـ ــا رج ــل
اســرق) ،بسخرية مـ ّـرة لعلي محمود
ّ
بها فضائيات
العيساوي،
واهتمت ّ
ّ
عـ ّـدة ،خصوصًا أنها تلخص حقيقة
ّ
العراقيني
قطاع كبير من املسؤولني
ال ـي ــوم ،مـ ّـمــن ل ــم يـحـقـقــوا أي مكسب
ملجتمعهم ،في حني تنعم عائالتهم
خـ ــارج ال ـب ــاد ب ـخ ـيــرات األخـ ـي ــر .لــذا
ي ـتـ ّ
ـوجــه ال ـع ـي ـســاوي إل ــى الـسـيــاســي
العراقي بالقول« :خلي كرشك يكبر
انــت وات ــرك الشعب النهبته (ليكبر
كرشك واترك الشعب الذي نهبته)».
أغـ ـنـ ـيـ ـت ــا ح ـ ـسـ ــام ال ـ ـ ـ ّ
ـرس ـ ـ ــام وأحـ ـم ــد
امل ـصــاوي« ،عــن الـلــه عليكم» و«مــا
نـسـكــت ...نسكت لـيــش» (ال نسكت...
مل ـ ـ ــاذا ن ـ ـس ـ ـكـ ــت؟) ،القـ ـت ــا رواج ـ ـ ـ ــا بــن
ال ـش ـبــاب .ع ــدم نـضــج الــذائ ـقــة يحول
ّ
الفنية على
دون التفكير في القيمة
مستوى الكلمات واللحن .املتعارف
عليه لدى مغنني أنتجتهم فضائيات
ّ
ّ
محلية ،إيقاع سريع وكلمات
غنائية
يمكن تسجيل الكثير من املالحظات
ً
بـ ـش ــأنـ ـه ــا .م ـ ـثـ ــا ف ـ ــي حـ ــالـ ــة أغ ـن ـي ــة
امل ـص ــاوي ال ـج ــدي ــدة ،فـهــي تحتوي
عـلــى م ـ ّف ــردات عـنـيـفــة« :وإل ـ ــي يــاخــذ
مـ ــن ح ــق ـن ــا ن ـج ـي ـبــه وبـ ـن ــص وج ـ ّهــه
جيله نصيبه» (مــن يأخذ مــن حقنا
نأتي بــه وفــي نصف وجهه نصيبه
ب ـ ــال ـ ــرص ـ ــاص) ،وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك تـجـسـيــد
لـلـمـيــول واالتـ ـج ــاه ــات الـعـنـفـ ّـيــة في
الواقع.
أخـ ّـ ـيـ ـ ـرًا ،قـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ـه ــدي امل ـ ـحـ ــب ،وه ــو
ف ـ ـ ــن ـ ـ ــان ذو ح ـ ـ ـضـ ـ ــور مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ف ــي
الساحة ،أغنية «جــذابــن» (كــذابــن)،
مستثمرًا أحد أبرز شعارات ساحات
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاج وم ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــا ّإي ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ف ــي
ّ
الفني« :باسم الدين
مقاطع جديده
باكونا الحرامية ،باسم الدين ناس
تموت يومية» (بــاســم الــديــن سرقنا
الـحــرامـيــة بــاســم الــديــن ن ــاس تموت
ّ
يوميًا).

استديو الثورة

شاشات «الهوى» المفتوح:
العرض متواصل بنجاح كبير
زينب حاوي
م ـن ــذ  22آب (أغـ ـسـ ـط ــس) ح ـت ــى أول
م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،مـ ـس ــاف ــة زمـ ـنـ ـي ــة ف ـص ـلــت
ب ــن  3ت ـظ ــاه ــرات ح ــاش ــدة ف ــي وســط
ب ـ ـيـ ــروت .حـ ـ ــراك ش ـع ـبــي ف ــي الـ ـش ــارع
طالب بحقوقه املـهــدورة وبمحاسبة
الـفــاســديــن .ح ــراك استثنائي واكبته
الشاشات اللبنانية التي تخبط جزء
منها فــي الـبــدء بــن ال ــوالء السياسي
وأح ـق ـيــة مـتــابـعــة األصـ ـ ــوات ال ـه ــادرة
مــن ســاحــات االعـتـصــام ،إلــى أن رست
ع ـلــى مـلـعـبـهــا األس ــاس ــي ال ـس ـيــاســي.
قـنــوات أخ ــرى ،وتـحــديـدًا «الـجــديــد» و
 lbciكانتا ثوريتني أكثر من «الثورة».
وضعت القناتان ثقلهما فــي الحراك
ّ
وج ـ ــن ـ ــدت ـ ــا طـ ــواق ـ ـم ـ ـهـ ــا الـ ـتـ ـح ــري ــري ــة
واملـ ـي ــدانـ ـي ــة ،وه ـج ــرت ــا اسـ ـت ــودي ــوات

الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة وافـ ـت ــرشـ ـت ــا
«س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء» وحــول ـتــاه مـنـبـرًا،
ُ
ف ـي ـمــا اس ــت ـح ــدث ــت ال ـف ـت ــرة امل ـســائ ـيــة
( )lbciتـحــت خـيـمــة تـمـثــال الـشـهــداء،
بحيث بدا املشهد مضحكًا في بعض
األحـ ـي ــان ،إذ ش ـكــل ال ـت ـم ـثــال «جـ ــدار»
فصل بني القناتني واختلطت أصوات
ضيوف كل منهما مع األخرى.
«ســاحــة ال ـش ـهــداء» الـتــي تـحـ ّـولــت الــى
«هايد بــارك» للناشطني وللمواطنني
أي ـ ـضـ ــا ،ك ــان ــت جـ ــذابـ ــة فـ ــي أول أيـ ــام
مواكبتها ،خصوصًا أن هذه املواكبة
اسـتـنــدت فــي التغطية اإلعــامـيــة الى
حماوة امليدان الشعبي امللتهب .لكن
استمرار البث من املكان عينه ،ومرور
أكثر من أسبوعني على التغطية ّ
الحية
املـبــاشــرة مــن هـنــاك واج ـتــرار األسئلة
نـفـسـهــا ،بــل حـتــى الـضـيــوف أنفسهم

ال ـ ــذي ـ ــن ب ـ ــات ـ ــوا ث ــابـ ـت ــن عـ ـل ــى ه ــات ــن
املحطتني ،بدأ امللل والروتني والضجر
ّ
يصيب الشاشتني .ولعله هنا يمكننا
ال ـحــديــث ع ــن هـ ــؤالء الـنـشـطــاء الــذيــن
كسروا «اتيكيت» الظهور التلفزيوني
ال ــذي يـلــزم ع ــادة الـضـيــوف بالخروج

نشطاء كسروا «اتيكيت»
الظهور التلفزيوني
بكامل أناقتهم الخارجية ،بل يلزمهم
بـطــريـقــة وس ـي ــاق مـعـيـنــن ل ـلــرد على
األسئلة .كسر هــؤالء الناشطون هذه
ال ـح ــواج ــز وخ ــرج ــوا ب ـن ـفــس شـبــابــي
ووعـ ـ ــي س ـي ــاس ــي وأصـ ـبـ ـح ــوا ن ـجــوم
الشاشات .ومــع خفوت نبض امليدان
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،بـ ــاتـ ــت ال ـت ـغ ـط ـي ــة ال ـح ـ ّـي ــة

املـسـتـمــرة غـيــر ض ــروري ــة ،ب ــل شكلت
ً
فــي بـعــض األح ـي ــان عبئًا ثـقـيــا على
الفريق الذي يدير هذه الصباحية أو
األمسية «ال ـثــوريــة» ،وعـلــى املتابعني
أيضًا .لكن مع انتفاء الحاجة إلى هذا
الحضور في «ساحة الشهداء» ،ظلت
الكاميرات مــوجــودة هناك ،واألسئلة
تكرر نفسها.
وم ــع ح ـلــول الـعــاصـفــة الــرمـلـيــة الـتــي
اسـ ـتـ ـنـ ـف ــر ل ـ ـهـ ــا كـ ـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ح ـ ِـس ــب
امل ـ ـشـ ــاهـ ــدون أن  lbciس ـت ـن ـك ـفــئ عــن
التغطية املـيــدانـيــة عـلــى  Gazonأحــد
أشـهــر املـقــاهــي فــي الــوســط الـتـجــاري،
لـكـنـهــم ك ــان ــوا مـخـطـئــن .صـحـيــح أن
هـ ــذه ال ـت ـغ ـط ـيــات اإلع ــامـ ـي ــة فـسـحــت
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ألصـ ـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـ ـ ــدة كـ ـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر
ع ــن وج ـع ـه ــا ،ل ـك ــن ف ــي ه ـ ــذه الـنـقـطــة
بــال ـت ـحــديــد ت ـحـ ّـول ــت إل ــى م ـج ــرد سـ ّـد

ف ــراغ ال ل ــزوم ل ــه .عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
ت ـس ـ ّـمــر م ــراس ــا امل ـح ـط ـتــن ل ـســاعــات
ط ــوي ـل ــة أول مـ ــن أم ـ ــس أم ـ ـ ــام حــاجــز
حــديــدي مــع املـتـظــاهــريــن فــي انـتـظــار
أن يلتقطوا صورًا لرشق السياسيني
بالبيض ونقل ذلك مباشرة .وإزاء كل
ما تقدمّ ،
تشرع األسئلة مجددًا حول
هذا األداء والتغطية التي قفزت فوق
ال ـحــدث وصـنـعــت مـنــه حــدثــا أضـخــم،
وح ــول ه ــذه الـســاعــات الـطــويـلــة التي
تــرهــق املــراسـلــن والـطــاقــم التحريري
والتقني وتصرف فيها أيضًا األموال
مقابل كمية قليلة من اإلعالنات التي
تقلصت مساحتها ملصلحة تغطيات
ال ـح ــراكّ ،
ودس بــن الـفـيـنــة واألخ ــرى
أجـ ـ ـن ـ ــدات س ـي ــاس ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا مــع
إقحام سالح «حزب الله» كما شاهدنا
في حالة .lbci

