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ثقافة وناس

نجوم

قضية

نقابة الفنانين السوريين تأكل أبناءها
وسام كنعان
ّ
ك ـ ــلـ ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـع ـ ــر «نـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن
الـ ـس ــوري ــن» زه ـي ــر رمـ ـض ــان بــامل ـلــل،
أع ـط ــى أوام ـ ـ ـ ــره بـ ــإعـ ــداد ق ــائ ـم ــة مــن
املـمـثـلــن لـ ُـي ـصــدر «ف ــرم ــان ــا» يقضي
بـفـصـلـهــم م ــن ّ«ن ـق ــاب ـت ــه» ال ـت ــي بــات
ي ـت ـص ـ ّـرف وك ــأنـ ـه ــا م ـل ـكــا شـخـصـيــا.
ه ـ ـكـ ــذا ،لـ ــم ن ـع ــد ن ـس ـمــع ب ــاس ــم ه ــذه
املؤسسة الرسمية الغارقة في غبار
الروتني والقوانني املتآكلة إال عندما
شديدة،
تجتاح النقيب موجة ضجر
ّ
ّ
ف ـي ـقـ ّـرر أن ُي ـف ــرد س ـجــاتــه ويـصــفــي
حـســابــاتــه ُ
ويـطـيــح بــزمــائــه .وحتى
ي ـخ ـت ـص ــر الـ ـط ــري ـ ّـق عـ ـل ــى م ـن ـت ـقــديــه
الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن ويـ ـ ــوفـ ـ ــر ع ـل ـي ـه ــم ع ـن ــاء
ّ
تـحـلـيــات تـفـضــي بـ ــأن ال ـف ـصــل أتــى
ع ـلــى خـلـفـيــات س ـيــاس ـيــة ،راح «أب ــو
ّ
جودت» يجز يمينًا ويسارًا من دون
موال أو معارض.
التفريق بني
ٍ
ت ـل ــك ه ــي ال ـح ـج ــة ال ــدامـ ـغ ــة لـيـجـتــث
م ــن ي ـس ـمـ ّـي ـهــم «امل ـس ـي ـئ ــون ل ـلــرمـ ّـوز
الــوط ـن ـيــة» أو م ــن يـعـتـبــرهــم «ش ــذاذ
اآلف ــاق» ،وهــي الزمـتــه املـعـتــادة التي
يستخدمها فــي كــل حــديــث إعــامــي
ل ــوص ــف زم ــائ ــه ال ــذي ــن ي ـخــال ـفــونــه
ال ــرأي ح ــول مــا يحصل فــي بــادهــم.
وفـ ــق هـ ــذا امل ـن ـطــق ال ـغ ــري ــب ،هــرعــت
ال ـن ـق ــاب ــة م ـ ـجـ ــددًا ب ـح ـس ــب ت ـصــريــح
«رئـيــس الـكــراكــون» لتحضير قائمة
ّ
ج ــدي ــدة اس ـت ـع ــدادًا لـفـصـلـهــا .وك ــأن
ال ـ ـجـ ــولـ ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ل ـ ــم تـ ـك ــن ك ــاف ـي ــة
ُ
ب ـعــدمــا ط ـ ــرد ب ـمــوج ـب ـهــا  200فـنــان
بينهم أبرز نجوم سوريا على غرار:
ج ـم ــال سـلـيـمــان وح ــات ــم ع ـلــي وتـيــم
ح ـســن وب ــاس ــل خ ـي ــاط ،بـحـجــة عــدم
دفــع االشـتــراكــات السنوية (األخـبــار
.)2015/7/3
ّ
تؤكد املمثلة ريم عبد العزيز رئيسة
«مكتب الثقافة واإلعــام» في «نقابة
السوريني» في دردشة مع
الفنانيني
«األخبار» ّأنه «بالفعل ّ
يتم تحضير
قائمة جديدة من املمثلني السوريني
بـهــدف فصلهم مــن الـنـقــابــة قــريـبــا».
أم ــا ع ــن األسـ ـب ــاب ،ف ـت ـقــول« :عـنــدمــا
ي ـصــدر الـ ـق ــرار س ـت ـعــرفــون األس ـبــاب
املوجبة لــذلــك ،فكل شــيء جميل في
وقته».
ّ
توجهنا إلى نجوم الدراما املقيمني
داخـ ــل س ــوري ــا ،مـنـهــم ب ـســام كــوســا،
ـوك
لـتـسـجـيــل مــاحـظــاتـهــم عـلــى سـلـ ّ
النقابة وإجراءاتها التعسفية بحق
م ــن ي ـت ـ ّ
ـوج ــب ع ـل ـي ـهــا الـ ــدفـ ــاع عـنـهــم
وم ـســاعــدت ـهــم ع ـنــد ال ـح ــاج ــة .فضل
هـ ــؤالء ع ــدم ال ـخ ــوض ف ــي املــوضــوع
ّ
ألكثر من سبب .ربما ّ
يبرر تنصلهم
من األمــر ما شرحه لنا نجم سوري
رفــض ذكــر اسـمــه حــن ق ــال« :عندما

ّ
قرر زهير رمضان في  17أيلول (سبتمبر) الماضي إعادة إحياء «عيد الفنانين»
ُ
كـنــا نــدعــى لـحـضــور فـعــالـيــة معينة
عليها إلــى صندوق جباية للرسوم
يتم تعيني ّمكان االنطالق من نقابة
والضرائب ليس أكثر.
الـفـنــانــن .كــنــا نجتمع أم ــام النقابة
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـشـيــر ل ـنــا مـصــدر
ّ
ّ
ونتحرك من هناك من دون أن يخطر
داخ ـ ــل ال ـن ـقــابــة إلـ ــى أن «ال ـخ ــاف ــات
ف ــي ب ــال أح ــد أن ي ـضــع ق ــدم ــه داخ ــل
ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــرمـ ـض ــان ت ـل ـعــب دورًا
ّ
امل ـب ـن ــى ،إلي ـمــان ـنــا امل ـط ـلــق ب ـ ــأن هــذه
ليست نقابتنا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـخ ـت ـص ــر الـ ـنـ ـ ّج ــم غ ـس ــان
مسعود الحديث مؤكدًا أنه «أنا ّ
ضد
أي ممثل من نقابته ّ
فصل ّ
ألي سبب
ك ـ ــان ،أمـ ــا ال ـت ـفــاص ـيــل ف ـهــي بـحــاجــة
رئيسيًا في إعــداد القوائم املتالحقة
لبحث طــويــل» .مــن جــانـبــهُ ،يحيلنا
لـلـمـفـصــولــن م ــن ال ـن ـقــابــة .صفحات
املخرج أحمد إبراهيم أحمد على ما
الـ ـفـ ـن ــان ــن عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
كتبه عـلــى صفحته عـلــى فايسبوك
االجـتـمــاعــي لـهــا دور كـبـيــر فــي هــذا
فــي تعليقه عـلــى آل ـيــة عـمــل النقابة
السلوك اإلقصائي أيضًا».
ّ
ب ـن ـ ً
وتحولها بفضل سياسات القائمني
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ومـ ــن خـ ــال مــراقـبــة

التحضير لقائمة جديدة سيتم
فصلها قريبًا

ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ّـي ـ ــة يـ ـك ــون
«م ـخ ـتــار الـبـيـســة» ق ــد حــقــق إن ـجــازًا
استخباراتيًا هــو «األه ــم» مــن نوعه
في تاريخ النقابة!
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األخـ ـ ــرى وع ـل ــى غـفـلــة
م ــن ال ــزم ــن ،قـ ـ ّـرر زه ـيــر رم ـض ــان في
 17أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر) امل ــاض ــي أن
ّ
يـ ـب ـ ّـث الـ ــدمـ ــاء ف ــي عـ ـ ــروق مـنــاسـبــة
ت ـ ــوق ـ ــف االح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ـه ــا مـ ـن ــذ زم ــن
ّ
طــويــل وه ــي «عـيــد الـفـنــانــن» .وألن
س ــوري ــا أوش ـك ــت ع ـلــى أن ت ـفــرغ من
ُمبدعيها ،كــان االحـتـفــال على مبدأ
«الـعــرس بمن حـضــر» ،واللمة ألهل
ال ـب ـي ــت ال ـن ـق ــاب ــي وم ـم ـث ـلــي ال ــدرج ــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة الـ ــذيـ ــن صـ ـ ـ ــارت دع ــوت ـه ــم
«واج ـبــا وطـنـيــا» فــي غـيــاب املــواهــب

األص ـ ـي ـ ـلـ ــة .لـ ــم تـ ـخ ــل املـ ـن ــاسـ ـب ــة مــن
حـ ـ ـض ـ ــور مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن امل ـم ـث ـل ــن
املخضرمني على رأسهم دريد لحام
وري ـ ــاض ن ـ ّـح ــاس ورضـ ـ ــوان عقيلي
وأنـطــوانـيــت نـجـيــب .حـضــور هــؤالء
ل ــاحـ ـتـ ـف ــال الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي ف ـن ـ ّـدق
دمشقي ،جعل البعض يعتقد أنهم
ضـمــن الئ ـحــة امل ـكـ ّـرمــن ،لـكــن تكريم
النقيب انحصر بصديقه الشخصي
تميم ضويحي وهو ّ
معد برامج في
الـتـلـفــزيــون ال ـســوري ،ومــديــر سابق
لقناة «سوريا دراما».
ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاب ّ
رد الـ ـجـ ـمـ ـي ــل وتـ ـ ـب ـ ــادل
ّ
الـخـبــرات مــع األشـقــاء الـعــرب ،كرمت
ً
ال ـن ـقــابــة كـ ــا مـ ــن :رئ ـي ــس «االتـ ـح ــاد
الـ ـع ــام ل ـل ـف ـنــانــن ال ـ ـعـ ــرب» و«ن ـق ـيــب
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن املـ ـص ــري ــن» امل ـخ ــرج
م ـس ـعــد ف ـ ـ ــودة ،وامل ـ ـخـ ــرج ع ـم ــر عـبــد
الـ ـع ــزي ــز رئـ ـي ــس «ات ـ ـحـ ــاد ال ـن ـق ــاب ــات
الفنية املـصــريــة» ،إضــافــة إلــى عــادل
ح ـن ـفــي امل ــدي ــر اإلداري وال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ــ«ات ـح ــاد ال ـع ــام لـلـفـنــانــن ال ـع ــرب»،
واملخرج صبحي سيف الدين «نقيب
السينمائيني اللبنانيني» ،واملخرج
املـســرحــي ص ـبــاح امل ـن ــدالوي «نقيب
ال ـف ـنــانــن ال ـع ــراق ـي ــن» .ك ـمــا ُمـنـحــت
ب ـطــاقــة ع ـضــويــة شـ ــرف ف ــي «ن ـقــابــة
الفنانني» لكل مــن املخرجني نجدت
أنـ ـ ـ ــزور ومـ ـ ـ ـ ــروان ب ـ ــرك ـ ــات ،وامل ــؤل ــف
املوسيقي سعد الحسيني ،والشاعر
الغنائي واملــؤلــف املوسيقي سعدو
ال ــدي ــب ،واملـغـنـيــة م ـي ــادة بسيليس،
ومــديــري التصوير عـمــار الحامض
ومـ ـ ـ ـ ــازن بـ ـ ــركـ ـ ــات ،والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازف ب ـش ــار
جارور ،واملمثل سعد مينه ،واملغني
مصطفى هالل ،واملخرج التلفزيوني
الهمام بهلول.
ل ـ ـكـ ــن الـ ـحـ ـفـ ـل ــة لـ ـ ــم ت ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى خ ـيــر
ّ
ألن رمـ ـض ــان رف ـ ــض ت ـس ـل ـيــم ال ـ ــدرع
الـ ـتـ ـك ــريـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ـ ــل لـ ــدريـ ــد
لـ ـح ــام مـ ــن ق ـب ــل «اتـ ـ ـح ـ ـ ّـاد ال ـن ـق ــاب ــات
الـفـنـيــة امل ـصــريــة» ،وفــضــل إرســالـهــا
إل ـ ـ ــى «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــإذاعـ ــة
ّ
لتسلمها بدورها ّ
سرًا
والتلفزيون»
إلى نجم الكوميديا!
في اتصال مع «األخـبــار»ّ ،أكــد ّ
لحام
ّ
ـرض تـسـلـيـمــي ال ــدرع
أنـ ــه ك ــان «ي ـف ـتـ ّ
فــي الـحـفـلــة ،لـكــنـنــي ال أع ــرف الخلل
ال ــذي حـصــل وأل ـغــى الـتـكــريــم» .وعــن
سبب التكريم ي ـ ّ
ـرد صــاحــب «كاسك
يــا وط ــن» بــالـقــول« :لــم أتسلمه بعد،
عندما أق ـ ّـرر أخ ــذه سأعلمكم مــا هو
سببه»ّ .
ربـمــا يـلــخــص املـشـهــد األخ ـيــر ال ــدرك
ال ـ ــذي هـ ــوت إل ـي ــه «ن ـق ــاب ــة ال ـف ـنــانــن
السوريني» ،وكيف انقلب دورها من
مـحــامــي دف ــاع عــن املـنـتـسـبــن إليها
إلى سيف مصلت على أعناقهم!

على النت

الفنانون المصريون يخافون االبتزاز اإللكتروني
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
ص ـح ـي ــح أن وج ـ ـ ــود ال ـف ـن ــان ــن عـلــى
ُ
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي مـفـيــد
لـلـتــواصــل مــع الـجـمـهــور عـلــى نطاق
واسـ ـ ــع ،لـكـنــه يـمـكــن أن ي ـت ـح ـ ّـول إلــى
ص ـ ــداع م ــزم ــن ك ـمــا حـ ــدث أخـ ـيـ ـرًا مع
املغنية واملمثلة املصرية مــي كساب
التي ّ
قررت مغادرة العالم االفتراضي.
يتباهى النجوم بعدد متابعيهم على
السوشال ميديا ،وباتت تلك املواقع
م ــن أبـ ــرز وس ــائ ــل ب ـق ــاء ا ُل ـن ـجــم تحت
األض ــواء إذا غــابــت عنه ف ــرص األداء
ّ
الجيد أمام الكاميرا.
كـثـيــر م ــن ال ـف ـنــانــن اس ـت ـعــاضــوا عن
امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرات ال ـص ـح ــاف ـي ــة وشـ ــركـ ــات
الــدعــايــة بــاملـنـصــات االف ـتــراض ـيــة من
أجــل الــوصــول سريعًا إلــى الجمهور
ّ
ّ
وال ـص ـح ــاف ــة وب ــأق ــل ت ـك ـل ـفــة ،غ ـيــر أن

األم ـ ـ ـ ــور ال ت ـس ـي ــر بـ ـس ــاس ــة فـ ــي كــل
األحوال .فاجأت مي كساب جمهورها
قبل ّأيأم بقرار اعتزال مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي وإغ ــاق حـسـ َـابـ ْـيـهــا على
فايسبوك وإنستغرام.
ّ
ّ
تصور البعض أن القرار
في البداية،
ّ
يـتـعــلــق بــالـتـعـلـيـقــات ال ـســاخــرة الـتــي
تنال من بطلة فيلم «تامر وشوقية»
ّ
(تأليف مجموعة كتاب وإخراج أسامة
الـعـبــد) مـنــذ أن أعـلـنــت عــن ارتباطها
بمغني املهرجانات الشعبية املعروف
بـ ــ«أوك ــا» .لـكــن كـ ّـســاب لــم تلتفت الــى
تلك التعليقات ،بل كان حسابها على
فايسبوك بــابــا إلع ــان تفاصيل عقد
القران في كانون الثاني (يناير) 2015
ثــم حـفـلــة ال ــزف ــاف فــي آب (أغـسـطــس)
ّ
املاضي .حقيقة األمر أن عملية ابتزاز
ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا م ــي أخـ ـيـ ـرًا أج ـبــرت ـهــا
على اتخاذ هذا القرار ،إذ كتبت على

إنستغرام« :أنا قـ ّـررت أقفل ّ
أي أكونت
ّ
ّليا على سوشال ميديا ألننا شعوب
مش بنعرف نحترم بعض وال عندنا
إن ـســان ـيــة وال آدم ـي ــة وال أخ ـ ــاق .أنــا
زهـقــت مــن كـتــر مــا بمسح ك ــام عقيم
ومــريــض» .وأضــافــت« :أنــا حاسة إني
عــاي ـشــة ف ــي غ ــاب ــة ،ومـ ــش ع ـش ــان أنــا

َ
أقفلت مي كساب حساب ْيها على
فايسبوك وإنستغرام
فنانة أستحمل كــل ده ،فــي اآلخــر أنا
إنسانة».
وفي الكواليسّ ،
تبي أن أحد متابعي
كـ ـ ّـسـ ــاب ّ
زور ص ـ ــورة «ف ــاضـ ـح ــة» لــه
مـ ـعـ ـه ــا ،قـ ـب ــل أن يـ ـ ـح ـ ــاول ابـ ـت ــزازه ــا
وال ـط ـلــب مـنـهــا أن ت ـح ـ ّـول ل ــه رصـيـدًا
عـ ـل ــى ه ــاتـ ـف ــه املـ ـحـ ـم ــول ( 12دوالرًا

أميركيًا) مقابل محو الصورة .وعلى
ّ
الــرغــم مــن أن طـلــب الـشـخــص يعكس
م ــدى تـفــاهـتــه وعـ ــدم حــرفـيـتــه ،يـبــدو
ّ
أن ّاملغنية املـصــريــة لــم تـطــق املــوقــف
وفـ ــض ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب م ـ ــن الـ ـس ــوش ــال
ّ
ميديا ،في إشارة إلى أهمية أن يتعلم
الفنانون الكثير من قواعد اللعبة قبل
الدخول فيها.
ّ
الواقعة ولــدت الكثير من التساؤالت
ّ
حـ ـ ــول عـ ـ ــدم تـ ــوجـ ــه ص ــاحـ ـب ــة أغ ـن ـيــة
ّ
«لبسني دبلة» إلى الجهات املختصة
واإلبالغ عن الفتى املبتز .فهل خافت
م ـ ــن ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات نـ ـش ــر أخ ـ ـب ـ ــار ب ـه ــذه
الطريقة وانتشار الـصــورة املفبركة؟
ّ
إال ّأن ّ
كساب بموقفها هذا أكدت عمق
األزمة التي يعشيها الفنانون بسبب
انتهاك مستخدمي مــواقــع التواصل
ّ
وتفرغ
االجتماعي لخصوصياتهم،
اآلالف ملراقبة املشاهير ومضايقتهم

إمـ ـ ــا ب ــالـ ـح ـ ّـب ال ـ ــزائ ـ ــد أو بــال ـش ـتــائــم
والسباب.
كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّ
ـردي ال ـ ـعـ ــام
الس ـت ـخ ــدام ال ـص ـف ـحــات االف ـتــراض ـيــة
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي .ت ــرك فــايـسـبــوك
وإنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام ل ــن يـ ـك ــون م ـف ـي ـدًا عـلــى
املـ ــدى ال ـطــويــل ل ـكـ ّـســاب ال ـتــي تعاني
م ــن ت ــراج ــع نـجــومـيـتـهــا ف ــي املــرحـلــة
ّ
األخـ ـي ــرة .ك ـمــا أن آخ ــر مـسـلـســاتـهــا
«ت ــام ــر س ــاب شــوق ـيــة» (إخـ ـ ــراج عمر
سمير
رش ــدي حــامــد وّتــألـيــف عـمــرو ّ
عــاطــف) لــم يـحــقــق ال ـن ـجــاح امل ـتــوقــع،
إض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ـت ــراج ــع امل ـس ـت ـمــر فــي
ّ
حضورها كمغنية ،علمًا بــأن أخبار
خـطــوبـتـهــا ث ــم زواجـ ـه ــا كــانــت سبب
ّ
ب ـق ــائ ـه ــا ت ـح ــت األض ـ ـ ـ ـ ــواء ،مـ ــا ي ــؤك ــد
حاجتها إلى العودة بقوة وإلى عمل
ي ـجــذب االن ـت ـبــاه ،بـعـيـدًا عــن الـحــاجــة
إلى دعم مواقع التواصل االجتماعي.

