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ّ
«بنت المصاروة» تغني معاناة النساء
فرقة تحمل مشروعًا اجتماعيًا وفنيًا

نادين كنعان
م ــن ق ـلــب م ـعــانــاة ال ـن ـســاء امل ـصــريــات
م ــن عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة وم ـخ ـت ـلــف أنـ ــواع
ال ـت ـم ـي ـيــزُ ،ول ـ ـ ــدت «ب ـن ــت امل ـ ـصـ ــاروة»
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ف ـ ـ ــي ّ
األول م ـ ـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران
(يـ ــون ـ ـيـ ــو)  .2015ال ي ـم ـك ــن وص ــف
ّ
ه ــذه الـتـجــربــة بــالـفـنـيــة الـبـحـتــة ،ألن
أبـعــادهــا وأهــدافـهــا االجتماعية أهم
ّوأكـ ـب ــر م ــن أغ ــان ـي ـه ــا وم ــوس ـي ـق ــاه ــا.
إن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة تـ ـحـ ـل ــم ب ـم ـج ـت ـمــع
م ـص ــري «م ـب ــدع يـحـمــل ف ــي وج ــدان ــه
ذاكــرة موسيقية وقصصية لتجارب
مغايرة ّ
تعبرعن اخـتــاف الخيارات،
ّ
وترسخ للمساواة ،وال تأسر األفــراد،
سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا ،في أدوار
اجـتـمــاعـيــة مـ ـح ـ ّـددة» .ه ــذا مــا تــؤكــده
الـفــرقــة املــؤلـفــة مــن ال ـشــابــات :مارينا
سمير ( 22عامًا) ،وإســراء صالح (28
ع ــام ــا) املـ ـج ــازة ف ــي ال ـح ـقــوق وتـعـمــل
إحـ ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
ومــريــم سمير ( 19عــامــا) الطالبة في
«املعهد العالي للموسيقى» ،إضافة
إلـ ـ ــى امل ـن ـ ّـس ـق ــة م ـي ــري ــت ع ـب ــد امل ــول ــى
( 22عــامــا) الـتــي تـتــابــع دروس ـهــا في
الـسـيــاســة واالق ـت ـص ــاد أي ـض ــا .الـلـقــاء
ّ
األول بــن الفتيات كــان خــال ورشــة
ّ
ك ـتــابــة إب ــداع ـي ــة نــظـمـتـهــا «مــؤسـســة
نظرة للدراسات النسوية» في تموز
(يــول ـيــو)  ،2014تـ ّـمــت خــالـهــا كتابة
ّ
تتعرض
أغاني تتناول التمييز الذي
لــه الـنـســاء فــي املجتمع ،قبل اختيار
ّ
ّ
وضمها إلى ألبوم
ست أغنيات فقط
بعنوان «بنت املصاروة» .واألغنيات
هي« :قولوا ألبوها» ،و«إنت الكامل»،
ُ
و«مـ ـ ـ ـ َّـرة َم ـ ـ ـ ـ َـرار» ،و«ف ـ ّـه ـم ــون ــا زم ـ ــان»،
و«حــرب كبيرة» ،و«حريتي» .بعدها،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـفـ ـتـ ـي ــات األرب ـ ـ ـ ـ ــع (إض ـ ــاف ـ ــة
إل ـ ــى ص ـب ـيــة خ ــام ـس ــة ان ـس ـح ـب ــت فــي
آذار (م ـ ـ ــارس) امل ــاض ــي) أن ي ـت ـحـ ّـول
عـنــوان األلـبــوم إلــى اســم الفرقة التي
ستجمعهن .تعمل هذه املجموعة على
خلق مساحات فنية بديلة في مصر،
ّ
ت ـع ــزز م ــن روح ال ـت ـضــامــن ،وتـسـمــح
للنساء والــرجــال على اختالفاتهم ـ

خصوصًا في املناطق األكثر تهميشًا
ـ ـ ـ بــال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن م ـش ـك ــات ـه ــم الـ ــذي
س ــاه ــم ف ــي خ ـل ـق ـهــا ال ـت ـم ـي ـيــز املـبـنــي
عـلــى الـنــوع االجـتـمــاعــي ،إضــافــة إلــى
«توثيقها هذه العقبات ونشرها من
خالل منتجات موسيقية ومسرحية،
ت ـس ـهــم ف ــي خ ـلــق ح ـ ــراك ث ـقــافــي فني
ي ــدع ــم الـ ـتـ ـق ـ ّـب ــل امل ـج ـت ـم ـع ــي ل ـل ـت ـف ـ ّـرد
واالختيار الـحــر» ،وفــق ما تذكر عبر
صفحتها الــرسـمـيــة عـلــى فايسبوك.
وت ــرم ــي «ب ـنــت املـ ـص ــاروة» م ــن خــال
الـتــوثـيــق إل ــى إت ــاح ــة ال ـت ـجــارب أم ــام
«ال ـب ــاح ـث ــن/ات وامل ـه ـت ـمــن بـقـضــايــا
النوع االجتماعي».
بعد البداية في  ،2015أطلقت املجموعة
مشروع «بنت املصاروة في الصعيد»
ال ــذي ج ــال بــن آب (أغ ـس ـطــس) 2016
وش ـب ــاط (ف ـب ــراي ــر)  2017ع ـلــى ثــاث
ق ــرى ف ــي م ـحــاف ـظــات امل ـن ـيــا وأس ـ ــوان
وأسـ ـ ـي ـ ــوط ،حـ ـي ــث ش ـ ــارك ـ ــت فـ ـي ــه 34
ّ
سيدة تكلمن عن مشاكل تعترضهن
ّ
يوميًا ومتعلقة بنوعهن االجتماعي.
أثـ ـ ـم ـ ــرت األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث الـ ـص ــريـ ـح ــة عــن
كتابة  18أغنية (تلعب إســراء صالح
دورًا أســاس ـيــا ف ــي وض ــع ال ـك ـل ـمــات)،
ت ـ ـقـ ـ ّـرر ضـ ــم ع ـش ــر م ـن ـهــا فـ ــي األلـ ـب ــوم
ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان «م ــزغ ــون ــة» ،االس ــم
الـقــديــم لـقــريــة «أب ــو غــريــر» فــي املنيا،
نقطة انـطــاق املـغــامــرة فــي الصعيد.
ولــدى السؤال عن معنى هــذه الكلمة،
ّ
أج ــاب ــت ال ـص ـع ّـيــديــات بـ ــأن ال تفسير
مـحـ ّـددًا لها لكنها غالبًا ما ترمز إلى
املــرأة ّ
املقيدة واملغلوب على أمرها أو
ّ
«املسجونة» .هذا الشرح ،ولد شعورًا
ّ
ل ــدى ص ـبــايــا «ب ـن ــت امل ـ ـصـ ــاروة» ب ــأن
الكلمة «مـنــاسـبــة ج ـدًا للتجربة ككل
وتحاكي جــوهــرهــا» ،حسب مــا قالت
مارينا سمير ،وهي املديرة التنفيذية
للفرقة ،في إتصال مع «األخبار».
ّ
وب ـمــا أن كـلـفــة إن ـت ــاج األلـ ـب ــوم تـفــوق
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدرات امل ــالـ ـي ــة لـ ـعـ ـض ــوات «ب ـن ــت
املـ ـ ـص ـ ــاروة» ،أط ـل ـقــت األخـ ـي ــرة حملة
تمويل جماعي ( )crowdfundingعبر
م ــوق ــع ( Indiegogoالـ ــرابـ ــط م ـتــوافــر
عـلــى مــوقـعـنــا) ،تنتهي فــي  17أيـلــول

ً
(سبتمبر) املقبل ،طالبة من املؤمنني
ف ــي أه ــداف ـه ــا وال ــراغـ ـب ــن ف ــي دعـمـهــا
م ــن مـســانــدتـهــا م ــادي ــا ،وع ـبــر مــواقــع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي م ـ ــن خ ــال
مشاركة هاشتاغي# :ساعدونا_نغني

حملة دعم جماعي لتمويل
ألبومها الثاني «مزغونة»
(نـ ـس ــوي ــات

تتألف من
مارينا سمير،
وإسراء صالح،
ومريم سمير

وFeministsSinging#
ّ
تغني).
وإل ــى جــانــب تمويل األل ـبــوم املرتقب،
ّ
ت ــوض ــح س ـم ـيــر أن جـ ـ ــزءًا م ــن امل ـب ـلــغ
املـ ـجـ ـم ــوع س ـي ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي «ت ـط ــوي ــر
أدواتـنــا ومهاراتنا إلنتاج املوسيقى
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــأغـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا.
فــال ـل ـجــوء إلـ ــى مـنـتـجــن مــوسـيـقـيــن

ُي ـ ّف ـقــد األعـ ـم ــال ب ـع ـضــا م ــن هــويـتـهــا،
ألن ـهــم لـيـســوا ج ــزءًا مــن الـتـجــربــة من
ّ
لتصورنا لها أن يكون
البداية .نريد
ً
ك ــام ــا» .هـنــا ،تلفت طــالـبــة السياسة
ّ
واالقـتـصــاد إلــى أن «بـنــت امل ـصــاروة»
ال تـعـتـمــد أس ـلــوبــا ول ــو ّن ــا مــوسـيـقـيــا
م ـ ـح ـ ـ ّـددًا« :أحـ ـي ــان ــا ن ـف ــض ــل ال ـش ــرق ــي
وأحـيــانــا أخ ــرى نتجه نـجــو الـغــربــي،
فـكــل أغـنـيــة ت ـفــرض روح ـه ــا وطــريـقــة
ال ـع ـمــل عـلـيـهــا وس ـيــاق ـهــا وال ـس ـتــايــل
الخاص بها».
الحملة واملشروع
مع
التجاوب
أما عن
ّ
ك ـكــل ،فـتــؤكــد مــاري ـنــا أن ــه «ج ـ ّـي ــد جـدًا
حـتــى ال ـســاعــة ،إذ جـمـعـنــا حـتــى اآلن
ّ
املحددة بـ
حوالى  22في املئة من كلفة
 12ألف دوالر أميركي».
ال ّ
االحتراف
ـاروة»
تدعي «بنت املـصـ
ّ
ّ
ال ـ ـعـ ــالـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــوق ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ل ـكــن ـهــا

بالتأكيد ترغب في خلق واقع جديد
في املحروسة ،يختلف عن السائد ،إن
على صعيد األغنيات التجاربة أو تلك
املنتمية إلــى عــالــم ال ـ «أنــدرغــراونــد».
ف ــاألول ــى مليئة بـ ـ «األف ـك ــار النمطية
والـ ــذكـ ــوريـ ــة واألب ـ ــوي ـ ــة ح ـ ــول املـ ـ ــرأة،
ناهيك عن الصور الساعية دائمًا إلى
تـسـلـيـعـهــا» ،بـيـنـمــا ال يـمـكــن اعـتـبــار
الـثــانـيــة «حـ ّـســاســة جـنــدر ّيــا بـمــا فيه
الـكـفــايــة ،عـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا ُول ــدت
فعليًا بعد ثــورة يناير  2011في ظل
أفكار التغيير وكسر املفاهيم البالية
ع ـلــى مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة» .وف ــي هــذا
ّ
ّ
سمير على أن
السياق ،تشدد مارينا ّ
اإلن ـتــاج املوسيقي والـفــنــي بالنسبة
ل ـ ـ «بـ ـن ــت امل ـ ـص ـ ــاروة» ي ـع ـت ـبــر «رك ـن ــا
م ـح ــوري ــا ف ــي عـمـلـيــة ت ـغــزيــز الــوعــي
االجتماعي!».

وجهًا لوجه

عبد الهادي الصباغ ...يوميات «هوا» دمشقي!
دمشق ــ وسام كنعان
في مشوار النجم السوري املخضرم
عبد ال ـهــادي الـصـ ّـبــاغ ( )1950نقاط
ُ
م ـض ـي ـئ ــة ال ت ـ ـح ـ ـصـ ــى ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
تـفــاصـيــل ق ـصــة ال ـحــب الـكــاسـيـكـيــة
التي عاشها مع ابنة الجيران قبل أن
يتزوجها ،متخليًا عن ترف عائلته،
ليصبح أبًا لطفلني هما شام وطارق.
ال ـي ــوم ،ب ــات جـ ـدًا مـسـكــونــا بــالـشــوق
ً
الـ ـ ــدائـ ـ ــم .ي ـم ـض ــي وقـ ـت ــا طـ ــويـ ــا فــي
مشاهدة فيديوهات أحفاده الثالثة
التي ترسلها له ابنته شام من كندا.
يومياته املعتادة يعيشها حاليًا في
دم ـش ــق ،ب ــدءًا م ــن ال ـن ــادي الــريــاضــي
ال ــذي ي ــواظ ــب عـلــى ال ـ ــدوام فـيــه منذ
الـســابـعــة صـبــاحــا ،لينغرس بعدها
في تمام الثامنة والنصف في مكتبه
في شارع الثورة العريق ،ولو لم يكن
لــديــه ش ــيء يـفـعـلــه .سـيـقــرأ ويـطــالــع
وي ـ ـح ـ ـضـ ــر ن ـ ـ ـشـ ـ ــرات األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ع ـلــى
فضائيات عدة .الغداء غالبًا يكون مع
ملة أصدقاء في أحــد األماكن العامة.
ب ـع ــده ــا ،س ـي ـت ـنــاول ف ـن ـجــان قـهــوتــه
املعتاد في مقاهي الشعالن الحديثة.
ال يـتــوقــف هـنــاك عــن الـضـحــك .ربما
هو واحد من أبرع من فهموا الطرفة

وتعاطوا معها برشاقة وذك ــاء ،إلى
درجــة أنــه يجاريها بسرعة بديهته
وروحـ ـ ـ ــه ال ــدمـ ـث ــة الـ ـح ــاض ــرة دوم ـ ــا.
خ ــال م ـش ــواره ال ـطــويــل ،أن ـجــز عبد
الهادي الصباغ عشرات املسلسالت
ال ـس ــوري ــة ،مـنـتـجــا مـنـفـذًا أو مشرفًا
فنيًا ،إال أنــه رفــض االستئثار بــدور
البطولة كما فعل كثيرون من زمالئه
ال ــذي ــن ح ـظ ــوا ب ـفــرصــة اإلنـ ـت ــاج .في
املـقــابــل ،واج ــه منافسة إجـبــاريــة من
ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـت ــي اسـتـبـعــدتــه
ع ــن ال ـعــديــد م ــن امل ـس ـل ـســات .النجم
ال ـس ـت ـي ـن ــي ي ـس ـت ـب ـط ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ّ
تتغير،
الدهشة واإلبــداع .أحالمه لم
م ــا زال ـ ــت مــرت ـب ـطــة بــالـتـمـثـيــل ال ــذي
يرى أنه بات عرضة لالستسهال في
السنوات األخيرة .يشعر بأنه حتمًا
سيأتي جيل س ــوري جــديــد وشــاب،
يـقـلــب املـنـقـلــة كـلـيــا ،س ــواء ك ــان على
صعيد التمثيل الــذي أصيب بعطب
من الدخالء ،أو على مستوى الكتابة
والـنـقــد .دائـمــا مــا يستعيد ذكرياته
املريرة عندما كان يذهب مع الراحل
ن ــاج ــي ج ـبــر مل ـش ــاه ــدة األفـ ـ ــام الـتــي
عمل فيها في بدايته ،ليكتشف بأنها
لم تكن تمنحه ترف الظهور الواضح
ول ــو بلقطة واحـ ــدة .بـعــدهــاّ ،
تلمس

عبد
الهادي
الصباغ

طــريــق االحـ ـت ــراف م ــن امل ـس ــرح وق ــدم
م ــع دريـ ــد ل ـ ّـح ــام مـســرحـيــة «غ ــرب ــة»،
ث ــم ب ـنــى ع ــاق ــة وط ـي ــدة م ــع كــاتـبـهــا
الـكـبـيــر مـحـمــد امل ــاغ ــوط .يـ ــروي لنا
خصوصية الـعــاقــة مــع ه ــذا الــرجــل
االسـتـثـنــائــي ،ف ـي ـقــول« :ت ـعـ ّـرفــت إلــى
الشاعر الراحل ،وكــان يحكي لي عن

بــدر شاكر السياب وذكرياتهما في
التسكع في شــوارع بيروت من دون
أن يملكا ثمن علبة سجائر أو أجرة
باص».
الـسـفــر بــالـنـسـبــة إل ـيــه واإلق ــام ــة في
ب ـي ــروت صـ ــارا ذكـ ــرى لـيـســت طـيـبــة،
ألنه ال يستحضر من تلك الحقبة إال

وحدته وغربته رغم كثرة األصدقاء
وامل ـح ـ ّـب ــن .امل ــوس ــم امل ــاض ــي ل ــم يكن
م ــرض ـي ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ن ـج ــم «غ ـ ـدًا
نلتقي» (إي ــاد أب ــو الـشــامــات ورام ــي
حنا) ألنه لم ّ
يقدم فيه سوى دور في
مسلسل هزيل اسمه «لست جارية»
(فتح الله عمر وناجي طعمي) .كذلك،
سجل حضورًا صار بمثابة فولكلور
ف ـ ــي «بـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة» (بـ ـ ـس ـ ــام امل ـ ــا)
ّ
وح ــل ضـيـفــا عـلــى مسلسل «ش ــوق»
(حـ ــازم سـلـيـمــان ورش ــا شــربـتـجــي).
ورغ ــم دوران عجلة املــوســم الحالي
وبـ ــدء الـتـحـضـيــر ّمل ـشــاريــع عـ ــدة ،إال
ّ
الصباغ لــم يــوقــع حتى اآلن على
أن
أي عمل ،وما زال في مرحلة القراءة.
ال ـش ــيء الــوح ـيــد ال ــواض ــح بالنسبة
ل ــه ه ــو مــواف ـق ـتــه ع ـلــى أداء دور في
مسلسل «ه ــوا أصـفــر» (تــألـيــف علي
وج ـ ـيـ ــه وي ـ ــام ـ ــن حـ ـجـ ـل ــي ،وإخ ـ ـ ـ ــراج
احمد إبراهيم أحمد ،بطولة سالف
ف ــواخ ــرج ــي ووائـ ـ ــل شـ ــرف ويــوســف
ال ـخــال) .بــدأ تصوير العمل أول من
أمــس فــي الـشــام ،وتنتجه شركة cut
ال ـت ــي يـمـلـكـهــا رضـ ــا ال ـح ـل ـب ــي ،أح ــد
أص ــدق ــاء امل ـم ـثـ ّـل الـ ـس ــوري امل ـع ــروف
منذ زمــن ،ويفضل أن يكون حاضرًا
في باكورة أعمال شركته الجديدة.

