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ثقافة وناس

ميديا

ّ
إنه زمن العنف ًالذكوري واإلثارة

األغنية التجارية تفيض فحولة وابتذاال

فراس الحمزاوي نموذج اإلنحطاط!
وسام كنعان
ً
ّ
ّ
املدعو فراس الحمزاوي طريقه نحو الفن جيدًاّ .قدم مقابل كل شبر أينع جماال ،نذرًا فنيًا،
مهد
قبل أن يحرث خطواته بمزيج من عرقه وجـهــده ،بــدءًا من أغنيته املعاصرة «أصابيع رجليك»
ً
مرورًا برائعته الخالدة «لــ...زي ال ترجعي» وصوال إلى أسطورة الغناء الحديث «البخش» ليقفل
ّ
ـذاك مفضوح ،لكنه يـمـ ّـر على القنوات
باملقطوعة البديعة «إلعبال بـ ــ !»...يــديــر الـشــاب لعبته بـتـ ٍ
التلفزيونية .حاملا ُيعلي سقف االبتذال تنهال عليه البرامج الفارغة التي تلهث وراء أي ظاهرة
مهما بلغ انحطاطها .برامج رديئة تحولت إلى منبر ترويجي وبــوق مجاني ،يعزز هذا الهبوط
املزريّ ،
ويقدم له بروباغندا ،معتقدًا أن االبتذال واالنحطاط الفني ،هما بديل موضوعي للموهبة
الحقيقية ،والطريق األسلم واألسرع للشهرة ،وهذا ما يحصل غالبًا بمساعدة بعض الفضائيات
العربية .في آخر جرائمه بحق الذوق العام واملوسيقىّ ،قدم الشاب السوري نموذجًا ساطعًا على
التحام القاع بالفن ،ليس القاع بمفهومه البحثي كما ّ
تعرفنا إليه في مجموعة من األعمال الفنية
ّ
والدرامية السورية ،بل هو قاع االنحالل والصفاقة وتجسيدها في عمل واحــد ،يدعي زورًا أنه
أغنية شبابية تحمل طابعًا فكاهيًا من حيث املظهر حينًا ،وتتخذ من الجنس بأسلوب مبتذل
مطية ملكاشفة «عميقة» و«صريحة»! طبعًا ال يمكن حتى من باب اإليحاء املرور على كلمات هذه
الكارثة ،ولن يفيد الحديث عن الذكورية وأمراضها املستعصية هنا .البضاعة تحتمل أكثر من ذلك
بكثير ،وتصلح ألن تكون نموذجًا لدراسة ما وصل إليه الفكر العربي من انحطاط ،بعد موجات
الذكورية والتعنيف والتحريض على الجريمة في الغناء الشعبي .ها هو الحمزاوي يقفل السكة
ً
متمهال من دون أن يسائله أحد ،بل إنه ّ
يقدم أغنية وطنية
ويصل آخر الطريق ،ويعود عليه ماشيًا
ّ
كلما أتاح له وقته الثمني ذلك .وكي يكتمل ِعقد اإلجهاز على ما بقي من أخالق ومعايير فنية ،فقد
ّ
سجل فيديو إحدى أغنياته على يوتيوب أكثر من نصف مليون مشاهدة ،والحبل على ّ
الجرار!
ّ
ّ
هذه الصدمة هي بمثابة جواب نهائي على كل من يتسلح بمنطق الجمهور وحجم املشاهدات ،بما
ّأن مراهقًا أرعن بات قادرًا على جذب الجمهور ّ
ملجرد خلعه مالبسه الداخلية والظهور علنًا بعد
تصوير نفسه بكاميرا موبايل ثم تحميل املقطع عبر السوشال ميديا!
الحمزاوي نتيجة منطقية ملوجة أغنيات شاحنات النقل ومراكز انطالق الباصات التي سرت مثل
مصك ّ
النار في الهشيم منذ «بدي ّ
مصة »...إلى «ليكي ليكي ليكي… إخت يلي عرفني عليك»
ّ
وختامًا بـ «سوي تحليل اإليدز صدرك ذبالن» ...فيا فرحة شرقنا السعيد بهذا الفن العتيد!
ّ
ّ
تضمنت استهدافًا
بأن «ضد العنف»
للمرأة واألط ـفــال واملثليني ،وعـ ّـرضــت
صاحبها لحملة اسـتـنـكــارات كبيرة،
ّ
غ ـيــر أن شـيـئــا ل ــم (ول ـ ــن) يــدف ـعــه إلــى
تـغـيـيــر رأي ــه (األخـ ـب ــار .)2012/8/24
أغان غارقة في الذكورية
كذلك نقع على ٍ
واالبتذال لدى الغزل بالفتياتّ ،يحمل
لواءها فــارس كرم صاحب «التنورة»
(كلمات ناجد اسكندر ،وألحان سليم
س ــام ــة) ،و«ري ـت ـن ــي» (ك ـل ـمــات الـيــاس
شـ ـعـ ـب ــان ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان وسـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـي ـ ــر)،
و«ملـ ـشـ ـيـ ـل ــك حـ ــافـ ــي» (كـ ـلـ ـم ــات حـســن
اس ـم ــاع ـي ــل ،وألـ ـح ــان وس ـ ــام األمـ ـي ــر)،
و«عـ ــال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــب» (كـ ـلـ ـم ــات أريـ ـ ـ ــج ض ــو،
وألحان سليم سالمة).
ّ
ً
الـغــريــب أن هــذه األع ـمــال تلقى إقـبــاال
ع ـن ــد ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ــذي ي ــرق ــص عـلــى
أنغامها في السهرات والحفالت .أمام
هذا املشهد ،نعود إلى عادات التعبير

نادين كنعان
بــات االسـتـمــاع إلــى إذاع ــات ّ
املنوعات
في لبنان يشبه القصاص اليومي .ال
يمكن َّ
أي مـشــوار أن يخلو مــن أغنية
ّ
ـة» .امل ـص ـط ـلــح ه ـنــا ّال يـتـعــلــق
«ه ــاب ـط ـ ّ
ف ـقــط ب ـتــدنــي امل ـس ـت ــوى ال ـفــنــي لجهة
الكلمات واأللـحــان والـتــوزيــع واألداء،
ّ
ألن مــا نشهده فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ب ــات ظــاهــرة «عـنـفـيــة» فعلية! ظــاهــرة
ّ
«تـتـكــامــل» بطريقة أو بــأخــرى مــع كل
القتل والبشاعة اللذين نشهدهما من
حولنا في هذا الزمن الظالمي.
نسمع املغنية الـســوريــة روي ــدا عطية
ت ـط ـل ــب مـ ــن ح ـب ـي ـب ـه ــا أن ُيـ ـمـ ـع ــن فــي
إي ــذائ ـه ــا ،ف ـهــي ال ت ـمــانــع مـهـمــا فـعــل:
«ج ــرحـ ـن ــي وغ ـ ّـمـ ـقـ ـل ــي الـ ـ ـج ـ ــرحَ /رش
ِرش ع جــرحــي مـلــح /وال ـلــه لــو تذبح
قـ ـلـ ـب ــي ذب ـ ـ ـ ــح /ع ـ ـمـ ــري م ـ ــا ح ـ ــس آن ــي
ب ــأذي ــة» (أغ ـن ـيــة «رش رش» ـ ـ كـلـمــات
ف ــادي مــرجــان ،وأل ـحــان وتــوزيــع علي
ح ـ ّـس ــون) .الـطـلــب نفسه ّ
وج ـهــه قبلها
اللبناني مروان الشامي إلى حبيبته:
«غ ـم ــرن ــي ك ـ ّـســرل ــي ض ـل ــوع ــي /س ــاوي
ّ
اللي ّ
بدك ّ
في /اجرحني نزلي دموعي،

وحدك بتمون عليي» (أغنية «غمرني»
ـ كلمات وألحان سليم عساف ،توزيع
عمر ّ
صباغ).
بعيدًا عــن املــازوشـيــة الطافحة ،يأخذ
الـعـنــف فــي «كـبــرانــي بــراســا» (كلمات
م ـن ـي ــر ب ـ ــو عـ ـ ـس ـ ــاف ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان ه ـش ــام
بــولــس ،وتــوزيــع دان ــي حـلــو) للبناني
ناجي أسطا طابعًا مختلفًاُ ،يظهر من
خــالــه فــائـ ّـض «ذك ــورت ــه» ،مستخدمًا
ملبع َع ّ
عبارة «الكف ّ
خدا».
ُ
ُ
ّ
بالتأكيد ،األمثلة ال تعد وال تحصى ،إال
ّ
أن أحدث اإلنتاجات كانت من نصيب
رائد هذه املوجة في األغاني الحديثة:
محمد إسكندر« .غلطة حكيم» (كلمات
وأل ـحــان ف ــارس إسـكـنــدر ،تــوزيــع عمر
ص ـ ّـب ــاغ) ه ــو ع ـن ــوان األغ ـن ـيــة ال ـت ــي ال
ُ ّ
ت ـ ــزال تـ ـب ــث ب ـ ّك ـثــافــة ع ـل ــى الـ ــراديـ ــوات
املحلية« .التفنن» ّفي األفكار العنفية
ه ـنــا واض ـ ــح ،م ــع رشـ ــة م ــن الــذكــوريــة
ال ـ ـحـ ــاضـ ــرة دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي أغـ ــانـ ــي «أبـ ــو
ف ـ ـ ـ ــارس»« :ح ـ ّـب ــك دابـ ـحـ ـل ــي ق ـل ـبــي مــن
وريدو لوريدو /واللي بيغلط معاكي
ع ــم يـحـفــر ق ـبــرو ب ــإي ــدو» .ث ــم يضيف:
«ج ـ ـ ـ ـ ّـراح ل ـب ـي ــداوي ـن ــي لـ ــو مـ ــا الق ــاك ــي
ّ
فيني /الخطف من إيدو السكني وقطع

كل شرايني ...وأهرب من املستشفى لو
كانت عم ِتطلع روحي /وجبلو خصلة
ّ
مــن شـعــرك يقطبلي فيها جــروحــي».
كلمات ّ
تعبر عن ّ
«حب دموي» ،وأقل ما
ّ
ُيقال فيها أنها تزيد طني العنف الذي
ّ
يغزو شاشاتنا بلة!
ال ي ــزال اب ــن مــديـنــة الـهــرمــل البقاعية
م ـت ـم ـس ـك ــا بـ ـ ـص ـ ــورة «س ـ ــي الـ ـس ـ ّـي ــد»،
وه ــو مـصـ ّـر مـنــذ عــودتــه إل ــى الساحة
ال ـغ ـ ّن ــائ ـ ّـي ــة ق ـب ــل س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات عـلــى
التغني بفحولته وإع ــادة النساء إلى
ّ
العبودية والحريم والجهل .في
عصر
ُ
الوقت الذي تكافح فيه املرأة اللبنانية
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى أب ـ ـسـ ــط ح ـق ــوق ـه ــا،
خصوصًا تجريم العنف ،إضافة إلى
ّ
ّ
وتحولها،
تطور األدوار االجتماعية
ـان
ي ـخــرج علينا مـحـمــد اسـكـنــدر بــأغـ ٍ
تـكـ ّـرس الــرجـعـيــة ،على شاكلة «قولي
ب ـح ـب ـن ــي» (كـ ـلـ ـم ــات فـ ـ ــارس اس ـك ـن ــدر،
وأل ـحــان سليم ســامــة) ،و«جمهورية
قـ ـلـ ـب ــي» (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ف ـ ـ ـ ــارس اسـ ـكـ ـن ــدر،
وأل ـحــان سليم ســامــة ،وتــوزي ــع عمر
صـ ـ ـ ّـبـ ـ ــاغ) ،و«ض ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــف» (ك ـل ـم ــات
فارس اسكندر ،وألحان سليم سالمة،
وتوزيع فادي جيجي) وغيرها .علمًا

استعادة للصور ُالقبائلية
عليها الخيال
واألساطير التي بني ّ
النفسي ّ لدى اإلنسان األول
(رجاء مكي)
عــن الـحــب فــي ثقافتنا الـعــربـيــة .منذ
تعبر األم عــن ّ
الطفولةّ ،
حبها البنها
بـ ـكـ ـلـ ـم ــات عـ ـل ــى ش ــاكـ ـل ــة «تـ ـقـ ـب ــرن ــي»
و«ت ـب ـح ـش ـلــي» ،وي ـن ــام وه ــي تـنــدنــدن
لــه بصوتها مقطعًا مــن أغنية فيروز
«يــا ت ـنــام ...يــا ت ـنــام ...الدبـحـلــك طير
ال ـح ـم ــام» ،ق ـبــل أن يـصـبــح اس ـت ـخــدام
املثل الشعبي «ضــرب الحبيب زبيب»
ش ــائ ـع ــا .ف ــي ت ــرا ّث ـن ــا ال ـغ ـنــائــي أع ـمــال
لـفـنــانــن ك ـبــار غــنــوا ال ـع ــذاب والـ ّعـنــف
الجسدي والنفسي أيـضــاَ .مــن منا لم
ّ
ُي ـغــن «ال تـضــربـنــي ال ت ـضــرب كـ ّـســرت
الخيزرانة /صرلي سنة وســت أشهر
م ــن ضــرب ـتــك وج ـع ــان ــة» (أغ ـن ـيــة «بــن
ّ
العصر واملغرب»)؟ فهل هذا يعني أن
العنف سمة متجذرة في ثقافتنا؟
«األغنية فــي املـبــدأ ّ
تعبر عــن املجتمع
ومـ ــا ه ــو َم ـع ـي ــش والـ ــوجـ ــع ال ــداخ ـل ــي
ّ
لـلـفــرد» ،تــؤكــد املحللة النفسية رجــاء
ّ
م ـ ــك ـ ــي .ال ت ـس ـت ـط ـي ــع األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة فــي

الجامعة اللبنانية أن ترى في مضمون
هذه األغاني سوى «استعادة للصور
القبائلية واألساطير التي ُبني عليها
الـخـيــال النفسي ،مــن بينها أسـطــورة
أوديب» .لكن أين نحن من التغيير في
ظــل ال ـت ـحـ ّـوالت االجـتـمــاعـيــة ،وتعزيز
دور امل ــرأة وت ـطـ ّـوره ،واهـتــزاز السلطة
األبوية التي قامت عليها املجتمعات
ّ
ّ
ّ
األولـ ـي ــة؟ تـشــدد مــكــي عـلــى أن الـنــاس
في مجتمعاتنا «ما زالــوا يقفون عند
حدود طبع اإلنسان ّ
األول القائم على
ال ـقـ ّـوة والـعـنــف ،والــرغـبــة الـكــامـنــة في
ّ
نفس الطفل ّ
التكون
األول .أي لحظة
ّ
األول ــي للثقافة والـحـضــارة» .وتشرح
ّ
ّ
أن هــذه املشاعر األولـيــة «افتراسية»،
وي ـهــدف امل ــرء مــن خــالـهــا إل ــى «صنع
ّ
ّ
م ــوق ــع ل ـن ـف ـس ــه» .وتـ ــوضـ ــح م ــك ــي أن
«تـ ـط ـ ّـور ال ـب ـشــر ال ي ـم ـ ّـر إال م ــن خــال
األنظمة والقوانني .ومع تخلخل نظام
األب ال ـي ــوم ،فــي ظــل نـقــص الـضــوابــط
ّ
حلت مكانه الرغبة ّ
األولية،
القانونية،
ّ
ما يولد دافعًا أكبر الختراق القوانني
وتكريس القانون األساسي ،أي قانون
ّ
املنظمة .وهي ّ
فجة وعنيفة».
اللذة غير
أمــا عــن الـكــام املستخدم فــي األغــانــي
للتعبير عــن ه ــذه املـشــاعــر ،فـهــي ت ّــدل
على «عدم رغبة في رؤية الواقع .إنها
تدعو إلى االنصهار وتجاوز املوانع،
ّ
ما يدل على الوعي يبتعد عن القوانني
الحديثة».
إذًا ،ال يــزال اإلنـســان فــي بــادنــا اليوم
ي ـعـ ّـبــر ع ــن حـ ّـبــه ع ـلــى أسـ ــاس مـشــاعــر
اإلن ـســان ّ
األول الـســاعــي إل ــى الــذوبــان
في اآلخر .في هذا السياق ،تؤكد رجاء
ّ
ّ
مــكــي أن «ه ــذا لـيــس حـ ّـبــا ،بــل مشاعر
َمـ َـرض ـيــة .الـحــب قــائــم عـلــى فـهــم اآلخــر
ّبعيدًا عن العنف ،والتعاطي معه على
أنه كيان منفصل لديه رغبة خاصة به
أيضًا .هناك عمل على تحويل الواقع
واع قائم على مشاعر
إلــى نتاج غير ٍ
مـتـنــاقـضــة ،فـيـهــا م ـح ـ ّـرم ــات املجتمع
وض ــرب لـقــاعــدة األب» .وحـســب ّ
مكي،
ب ـف ـع ــل تـ ـن ــاق ــل هـ ـ ــذه األغ ـ ــان ـ ــي وهـ ــذه
األف ـك ــار ،تنتشر دع ــوة غـيــر إنسانية
ّ
لـحــث اإلن ـســان عـلــى أن يـكــون ضحية
الـ ـح ــب .هـ ـك ــذاُ ،ي ـخ ـل ــق ل ـ ــدى األجـ ـي ــال
الجديدة لغط قاتل».

