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ال�سر
وحرية الذات ...هاندكه ُيخفي مفاتيح
ّ
بين مزاج ّية الوحدة ّ

ماري ب�شارة تعود من االعتزال
ّ
ال�صداح
ب�صوتها

النمسا ـ طالل مرتضى
«المعنى في قلب الشاعر» ،تلك العبارة السهلة
الممتنعة في دا ِّل��ه��ا ومدلولهاُ ،وج��دت عن قصدية
ُمفتعلة لج ّر السائل إلى ماهية السؤال والتف ّكر ،ماذا
يفكر اآلخر؟
قد يتساءل البعض :ماذا تعني جملة الكتابة ألجل
الكتابة؟ هل أجزم بالقول إن جواب السؤال في السؤال
ٌ
بعض من تش ّتت ينتاب الحالة دونما القبض
ذاته.
على ُمضمر متوا ٍر بين مفاصل القول.
شخص واحد لم يزل ممسكا ً وبعناية عارف م ّكين
بمفاتيح الس ّر ،وعلى رغم تواتر السنين ،لم يُفض ما
بقلبه ،إنه االمتحان األصعب حينما يتالعب الكاتب
بقارئه ،ويتل ّذذ بأسئلته المباحة من دون أيّ اكثراث،
كمن يترك غريقا ً وحيدا ً يجدّف في مستنقع ال فكاك
يهجس في بيت س ّره :إنه اللؤم.
منه .لع ّل البعض
ُ
النمسوي بيتر هاندكه وعبر م��رو ّي��ت��ه «ال��م��رأة
العسراء» المترجمة لـ«دار اآلداب» اللبنانية ،يأخذنا
نحو أقصيته هو ،بإرادتنا ،أنه الشرك المراوغ الذي
نصبه ،منذ العنوان العتبة الحامل للمروية «المرأة
العسراء» ،إذ إ ّنني توقفت طويالً في ك ّل مفازات الكالم
علّني أج��د خيطا ً رفيعا ً يربط بين مقولة العنوان
وافتعاالت المروية ،حتى خلصت إلى أنه أراد من ذلك
صيدا ً أكثر مما أراد داللة ،وقد نجح في ذلك .عندما
عدت إلى مواقع التواصل ألجد أن ج ّل قارئي الرواية،
قرأوها ،وبحسب زعم إحداهن :بصراحة قرأت العمل
ألنني امرأة عسراء.
وهنا استشهد بمقولة جيرار جينيت ،الذي اختصر
وظيفة العنوان ضمن ثالثة مصطلحات شاملة هي:
التعيين ،وتحديد المضمون ،وإغراء الجمهور.
مرورا ً بالقصة الحامل والمبتذلة إلى أبعد الحدود،
حيث يحار القارئ على أيّ خيط ي ّتكئ ليبني تص ّوره
حول المروية ،التي تشي بأن امرأة تطلب من زوجها
أن يتركها دونما سبب ،لتعيش عزلة مع ابنها البالغ
من العمر ثماني سنوات ،فقط لمج ّرد أنها تريد البقاء
وحيدة ،وهنا تحضرني مقاربة في الحكاية مع مروية
خوان خوسيه مياس «هكذا كانت الوحدة» مع مفارقة
الحكاية ،وهي أن «ماريان» بطلة «المرأة العسراء»،
امرأة بال مشاكل ُتذكر تق ّرر التخلّي عن كل شيء بال
سبب ،على عكس «إيلينا» في مروية خوان خوسيه،
ُ
تحول دون
إذ إنها كانت تعاني من صراعات داخلية
ممارستها حياتها بشكل طبيعي.
وه��ن��ا ال ب�� ّد م��ن اإلش����ارة إل��ى أن ه��ان��دك��ه أفشل

ُ
رصدت أن «ماريان» كانت تعيش
محاولتها ،حينما
حياة اجتماعية كاملة من خالل خروجها اليومي،
وتبادل الزيارات مع «فرانسيشكا» صديقتها ،كذلك
إلى ضيوفها الذين لم ينقطعوا عن زيارتها .فقط هي
أحجمت عن «ب��ورن��و» زوجها في حكاية استكمال
العالقة الزوجية العادية.
تعليالً ،يفضي األم��ر إل��ى أن المجتمع المحيط،
لن يتركها تمارس ما آمنت به ،حينما كسر لها هذا
الطوق الذي جعلها تبتسم حينما أرادت البكاء ،وكذلك
«فرانشيسكا» المعلّمة التي كانت تكره تالميذها ولم
تستطع اإلفصاح عن ذلك خوفا ً من نظرة المجتمع.
والسؤال الذي ظ ّل يدهمني حتى اآلن ،لماذا اتخذت
هذا الخيار وهي القائلة في سريرتها :ال أحمل للوحدة
ف��ي نفسي إال اح��ت��ق��اراً ،احتقر نفسي عندما أك��ون
وحيدة؟

فسر ذلك بأن ما تم ّر به «ماريان»،
هل يمكن أن ُن ّ
ليس إال أزمة عمرية طبيعية قد تم ّر بها نساء عدّة ،أم
إنه خيال ال ُك ّتاب الجامح؟
أليس ق��رار «م��اري��ان» هو فعل شجاع على رغم
اعتقادي بأنه قرار أهوج وغير عقالني؟ بمعنى القبول
الح ّرية؟ لكن أيّ وحدة
بمزاجية الوحدة في مقابل ُ
تحدّث عنها الكاتب وهو لم ُ
يأل جهدا ً في استنطاق
شخصياته ـ التي رسمها بدقة فائقة ـ حول الحالة
النفسية التي يعيشها المعزول ،عندما قال :الوحدة
تجلب العذاب األكثر برودة واألكثر قرفا ً الذي يمكن
له أن يوجد :نصبح مائعين ،عندها نحتاج إلى أناس
ليعلّمونا أننا في جميع األحوال لسنا تالفين إلى هذا
الحدّ.
بنائياً ،وعلى رغم الترجمة السيئة ج��داً ،والتي
كانت أدّت إل��ى ضياع في الكثير من المفاصل بين

السارد والشخصية ،أي أنّ المترجم ض ّل طريقه كثيراً،
لكن كثافة الجمل ودفقها بالصور نهض بالمروية،
التي هي سالح ذو حدين ،أي إجهاد عين القارئ ،فيما
ّ
يضخ في السطر الواحد أكثر من أربعة
يتلقى أنه
صور متداخلة ببعضها من دون مراعاة كسر الوقت
بين النقلة واألخرى ،ما ش ّكل في رأسي منذ الصفحات
نصه فنياً .وهذا ما
األول��ى أنّ الكاتب ينوي تحميل ّ
أَصبت به عندما أعدت البحث عن المروية ألجد أنّ
هاندكه قد ح ّولها فيلماً ،وقد عمل هو شخصيا ً على
إخراجه وإنتاجه ،حيث شارك به في مهرجان «كان».
إذ إنّ الفيلم واجه موجة احتجاج مفرطة في الغضب،
لما اع ُت ِبر من جنون الفكرة ،ألنهي بأن المروية لم تكن
سوى فرقعة مقصودة وضعت تحت معنون دعا إلى
ح ّرية الذات للذات ،في تحفة أدبية ح ّولها هاندكه إلى
فنية مستترة.
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أ ّك��دت المطربة المعتزلة ماري بشارة في دردش��ة مع «الوكالة الوطنية
لإلعالم ـ الصفحة الفنية» ،أنها غير نادمة ألنها تركت الوسط الف ّني وهي في
أوجّ العطاء والشهرة ،إذ أحيت مهرجانات لبنان الفولكلورية في ستينات القرن
ومؤسسة زوجية ناجحة».
الماضي ألنها «بنت عائلة
ّ
بشارة التي كانت تتحدّث ويحيط بها زوجها وابنها المص ّور الفوتوغرافي
وعازف الناي شربل نخول ،قالت إنّ اعتزالها وإطالالتها المتقطعة بعد هجرتها
إلى أستراليا ال تعني أنها ال تفرح بما قدّمته في مسيرتها القصيرة في تلك الفترة
مستحب ،ال سيما أنها ابنة «خوري الضيعة»،
حين كان احتراف ابنة القرى غير
ّ
أي بلدة «كرم المهر» في قضاء المنية ـ الضنية.
تذكرت بشارة أيام الع ّز في مهرجانات إهدن ـ حمينا في ستينات القرن
الماضي وكيف تعاملت مع الكبار أمثال الشاعر الراحل يونس اإلبن والفنان
المرحوم وليد غلمية .وقالت أنها بعد هذه المدة ال تزال تحفظ أشعار األغاني
التي أدّتها ونالت بموجبها لقب «أميرة الغناء البلدي» ،ال سيما «مسبحة
س ّتي» ،تلك المسرحية التي كتبها يونس اإلبن.
وأضافت :كم كانت تلك الليالي مضيئة ،أذكر كيف كانت تطفأ األنوار ويطلب
من ك ّل ساهر أن ينير بعود الكبريت أو القدّاحة ،فنرى المكان قد أنير وسطع.
كانت أياما ً جميلة.
وذك��رت كيف نافست مهرجانات تلك البلدة أضخم المهرجانات ،وتل ّقت
العروض الكبيرة لك ّنها اختارت العائلة ّ
وفضلتها.
واستذكرت ماري بشارة أسماء من الشعراء الذين كتبوا لها مثل القائمقام
والشاعر الراحل أنطوان القوال الذي تع ّرف إلى زوجته لبيبة غسطين في
مهرجانات إهدن ـ حمينا ،وكذلك فؤاد نعمان الخوري وغيرهما.
والمطربة بشارة التي عاد وصدح صوتها في دير مار سمعان ـ أيطو لدى
تكريم جمعية «منكبر سوا» ،بدا صوتها كأنه لم يفقد الوهج والق ّوة ،خصوصا ً
في األوف والمواويل والفولكلور.

الإ�ضحاك في ّ
الفن والإعالم ...بين الكوميديا وال�سخرية العن�صرية غير المقبولة
جهاد أيوب
ال فنّ في فنون العالم ،يسخر من بعض
الشعوب ،كما هو حاصل في بعض الدول
العربية .قد تسمع وتشاهد في بعض
األف�لام األميركية سخرية على غالبية
رم��وزه��ا م��ن ب��اب النقد ال��ج��ارح ،وك ّنا
نشاهد ونسمع أي��ض�ا ً ان��ت��ق��ادات الذع��ة
للروس والسوفيات واأللمان والكنيسة
في أفالم هوليوودية كثيرة ،إ ّنما لم تصل
يوما ً إلى السخرية من الشعبين الروسي
ُوجه
واأللماني ،بل ك��ان نقدا ً مباشرا ً ي ّ
إلى الزعامات السياسية .ومن سافر إلى
أميركا يسمع الكثير من النكات عن بخل
اليهودي ،إال أن ه��ذا األم��ر ال يخرج عبر
الفنّ إال نادراً .وال ننسى أن هناك تجمعات
وأندية ثقافية وإعالمية في الغرب ترفض
الخطاب العنصري في الفنّ واإلعالم ،وال
تؤمن بالفوقية البشرية اجتماعيا ً على
عكس م��ا ه��و ح��اص��ل ف��ي ب�لاد ال��ع��رب،
حيث يتغ ّنون بالعادات والتقاليد وعدم
الفضيحة وأخ�لاق��ي��ات ال��دي��ن ،بينما
ال��ت��ص� ّرف��ات عكس األق����وال .وه���ذه قمة
المصائب.

في مصر

ف��ي م��ص��ر ،ال��ن��ك��ات ع��ن الصعيدي
منتشرة يمينا ً وي��س��اراً ،ولها تاريخها
القديم والمستحدث على م � ّر األجيال.
وقدّمت السينما وأيضا ً المسرح في مصر
شخصية الصعيدي بسذاجة مفرطة
وتحديدا ً عبر أف�لام ع��ادل إم��ام .صحيح
أ ّنه قدمها من قبله إسماعيل ياسين ،لكنه
قدّمها بتح ّفظ وذكاء وبساطة .أما عادل
إم��ام فقدّمها بسخرية مفرطة كأنه من
خارج الكوكب إلى أن يصبح الصعيدي
في نهاية العمل نابغة ،وأشرف النبالء،
وم���ن رج����االت ال��ف��ك��ر وال��ع��ف��ة وال��ذك��اء
ال���ن���ادر .وخ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ص��ح��ة ما
نقوله مسرحية «ال��واد سيّد الشغال»،
و«الصعايدة وصلوا» ألحمد بدير إخراج
جالل الشرقاوي ،ناهيك عن السخرية من
العربي اآلخر كالخليجي واللبناني.
في حين كانت ص��ورة العربي خالل
الحكم الملكي ،ومن بعده حكم جمال عبد
الناصر واقعية ،ومحبّبة من المجتمع
المصري ،وتحديدا ً الشامي حيث كان
شريكا ً «مهضوماً» في الفنّ المصري،
وشاهدنا ف��ي السينما هناك شخصية
اللبناني الضاحك بلغة مف ّككة من دون
ت��ط��اول ع��ل��ى اللبنانيين ،ول��م ت��ش� ّوه
صورة العربي أو تنتقد بالفنّ المصري
إلى حين توقيع اتفاقية «كامب ديفيد»
مع الكيان الصهيوني في عهد السادات،
فظهر المواطن العربي بشخصية ساذجة
مضحكة سخيفة وج��اه��ل��ة ،خصوصا ً
المرأة اللبنانية التي أخذت شكالً عجيبا ً
غريبا ً يصل إل��ى ح� ّد التركيز على إنها
ام��رأة ساقطة ،ه ّمها عمليات التجميل،
وجمع المال ،والغرف الليلية والسهر،
وس��رق��ة األزواج م��ن دون أن ي��ص � ّور
فكرها ،ومقاومتها ،ونجاحاتها ،وصبرها
ونضالها االجتماعي والسياسي ،في وقت
كانت الحرب اللبنانية الداخلية والصراع
مع «إسرائيل» على أشدّه ،وقدّمت المرأة
اللبنانية البطوالت المش ّرفة ،وصبرت
ص��ب��را ً ك��ب��ي��را ً ون�����ادراً ،وح��اف��ظ��ت على
أسرتها ،وتاريخها ،وعلمها ،وجمالها
رغم صعوبة ظروف المرحلة ...ك ّل هذا
ُغيّب في الفنّ المصري ما بعد «كامب
ديفيد» .حتى فاتن حمامة في مسلسلها
«وجه القمر» قدّمت المرأة اللبنانية على
شكل سيّئ وخطير ،و ّكلنا استغربنا
وقوع فاتن في هذه اله ّوة والسقطة ،وهي
المك ّرمة في لبنان من سيداته أكثر من
م ّرة ،ومن كل بلد عربي تزوره ،وهي فنانة

مثقفة تعرف ماذا قدّمت المرأة العربية
وبالتحديد اللبنانية ،لذلك تقديمها هذا
الوصف أضر بمسيرتها .وتالها في أوائل
التسعينات تقديم النموذج السيّئ عن
الشخصية الخليجية الذي يرمي أمواله
من أج��ل ملذاته في السينما المصرية
والمسرح بينما التلفزيون المصري لم
يتجه إلى هذا النوع من التجريح العربي
ك��ث��ي��راً ،وتضخمت ه��ذه العلة إل��ى أن
بدأت الصحف الخليجية تكتب ض ّد هذا
التص ّرف في الفن المصري ،واعتبرتها
ظ��اه��رة سيئة تضر ب��ت��واج��د المواطن
المصري ومصالحه في الخليج.
وكلنا شهدنا منذ سنوات تصريحات
ب��ع��ض ال��ف��ن��ان��ي��ن ال��م��ص��ري��ي��ن ض�� ّد
ال��ج��زائ��ري��ي��ن ،وال��ع��ك��س ،م��ن أج��ل كرة
ال��ق��دم ،وم���ا ك��ت��ب ف��ي ب��ع��ض الصحف
المصرية ،وما قيل عبر بعض فضائياتها
الخاصة بعنصرية وشوفانية ،وبتعالٍ
مريض ض ّد الجزائر كان مؤسفا ً وخطيرا ً
ومخجالً ،وح��اول البعض في الجزائر
تقليدهم ،ولكن السلطات الجزائرية أمرت
بعدم االنجرار إلى هذا المستوى ،وخفنا
من أن يعمد الفنان المصري إلى التطاول
على الجزائري في مسرحه ومسلسالته
المقبلة ،خصوصا ً بعد خ��روج بعض
األص���وات الفنية المصرية المحترمة
ال��راف��ض��ة للتطاول على اآلخ��ري��ن بهذا
الهمجي كما صرح علي بدرخان،
الشكل
ّ
وخالد يوسف ،ومحمود حميدة ،وانتقدوا
ت��ص��ري��ح��ات ال��م��م��ث��ل��ة إس��ع��اد ي��ون��س
العنصرية آنداك.

في الخليج

ف��ي دول الخليج ُق����دّم ال��م��واط��ن��ان
اللبناني والمصري عبر اللهجة من دون
التط ّرق إلى سمعته ووطنه .وكان يقدّم
اللبناني إعالمياً ،والمصري سمسارا ً
ب��ص��ورة كوميدية محبّبة ،ول��م يسمح
بالتطاول والتجريح على المواطن العربي
وحتى على المواطن الخليجي بالمطلق.
ال بل كانت الصورة الناقدة مباشرة البن
الوطن كما حال مسرح عبد الحسين عبد
الرضا في الكويت ،وغانم السليطي في
قطر ،وقبلهما الراحل صقر الرشود الذي
رسم مسرحا ً خليجيا ً محترماً ،ولم يكن
ليسمح باستخدام الكالم ال��ب��ذيء ،وال
التطاول على الشعوب مهما كان الخالف
السياسي معها كبيراً.
بعد دخول صدّام حسين إلى الكويت،
وتدمير ما يمكن تدميره في تلك الدولة
المسالمة تغيّرت النظرة في الفنّ الكويتي
تجاه المواطن العربي اآلخ��ر ،علما ً أنّ
الكويت كانت عبر فنها وصحافتها شريكة
مع الصحافة اللبنانية في القومية إلى
حدود التط ّرف ،ولكن هذا تغيّر بعد الغزو،
وأخ���ذت حلقات تلفزيونية رمضانية

ضاحكة ومن ّوعة عبر أعمال داود حسين
وانتصار الشراح تسخر من الشخصية
العربية وبالتحديد المصرية والسورية،
ووص��ل��ت إل��ى ال��ت��ط��اول المباشر على
الفلسطيني في أعمال مشابهة لوجوه
شابة .و ُقلّد الرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات بأسلوب نافر ومزعج ،وكذلك
في مسرحيات محمد الرشود ،وباألخص
ف��ي مسرحية «أم ع��ل��ي» ،وق �دّم��ت فيها
الشخصية المصرية بانتهازية جارحة
شكالً ومضموناً ،وتلتها بعض مسرحيات
طارق العلي ،وبعض البرامج الضاحكة
الرمضانية عبر فضائية الكويت التي
اعتبرت التركيز عبر الزكزكة والتجريح
والسخرية على بعض المواطنين العرب
مادة للضحك ،ولنجاح الفقرات مباشرة
بعد ال��غ��زو العراقي لكنها لجمت بعد
س��ن��وات ،وح�لّ��ت مكانها السخرية من
البدو وبالتحديد أبناء الجهراء ،ووصلت
هذه الزكزكات الساخرة إلى تعمد شباب
منطقة الجهراء التطاول وضرب الفنان
حسن البالم.
الصحافة الكويتية ،وتحديدا ً «القبس»
و«األن��ب��اء» ،تب ّنتا الهجوم على برامج
وأف��ك��ار ك��ه��ذه ،ورفضتا ال��ت��ط��اول على
المواطن العربي الذي قدّم الكثير للكويت
والخليج ،وب��دأت تظهر بعض األصوات
الفنية الكبيرة كحياة الفهد وسعاد
عبد الله ،ترفض استخدام الفنّ منبرا ً
للتطاول على أيّ مواطن أو بلد عربي،
وساندتهما األديبة ليلى العثمان .عند
ذلك تنبهت وزارة اإلعالم الكويتية لهذه
اله ّوة ،وطلبت من البرامج الضاحكة التي
تنتجها ،وتص ّور في تلفزيونها االبتعاد
عن هذا األسلوب الجارح ،فسارع الفنان
داود حسين إلى تقديم  30حلقة رمضانية
ض��اح��ك��ة «ش���ارون���ي���ات» ع��ن ال��م��ج��رم
الصهيوني آرييل شارون كداللة سياسية
على أن العد ّو الحقيقي هو الصهيوني.
وبعد ذل��ك غيّب ال��ت��ط��اول والنقد على
المواطن العربي كمادة سخرية في الفنّ
الكويتي.
ف��ي ق��ط��ر اخ��ت��ل��ف��ت ال���ص���ورة ،وأخ��ذ
�ي غ��ان��م السليطي ب��ع��د غ��زو
ال��م��س��رح� ّ
الكويت يقدّم جرعات نقدية مدروسة
تنتقد األنظمة العربية والجامعة العربية
مباشرة ،وك��ان��ت أعماله ام��ت��دادا ً لعبد
الحسين عبد الرضا في مسرحية «باي
ب��اي ل��ن��دن» وغ��ي��ره��ا ،وم��ا ق �دّم��ه دري��د
لحام في «غ��رب��ة» ،و«ضيعة تشرين»،
و«شقائق النعمان».
ورغم نجاح الدراما الخليجية والقطرية
منها ،ظل الخليج أمينا ً على عدم تقديم
ص���ورة م��ش � ّوه��ة ل��ل��ع��رب��ي اآلخ���ر رغ��م
وصول النقد عبر الصحف إلى ح ّد أكبر
من المباشر لألنظمة ال للمواطن العربي.
وهنا ال ب ّد من اإلشارة إلى بعض الصحف

التي انتقدت السيد حسن نصر الله بكالم
ج��ارح و بعنصرية وطائفية مخجلة،
وهوجم هجوما ً ال يوصف لكونه يقاوم
«إسرائيل» ،ونقول إن ما كتب ض ّد السيد
والمقاومة و«حماس» في بعض صحف
الخليج لم يكتب في صحف «تل أبيب»،
وكذلك حدث مع ياسر عرفات من الصحف
الخليجية ذاته ،وتحديدا ً الكويتية التي
كانت ذات يوم متط ّرفة في مدحه.

في سورية

الصورة في استخدام الفنّ للسخرية
ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وس���وري���ة ق��اس��ي��ة ك �لّ��ي �اً،
ومختلفة عن أيّ فنّ عربي ،ووصلت إلى
السخرية العنصرية بحدّية ال تحترم
فيها خصوصية المواطن رغ��م تقارب
الحدود والمصالح المشتركة في العيش
والجغرافيا.
ف���ي س���وري���ة ت��ن��ت��ش��ر ال��ن��ك��ات عن
«ال��ح��م��ص��ي» ،وه���ي ش��ب��ي��ه��ة ب��ن��ك��ات
المصريين عن «الصعيدي» ،واللبنانيين
عن «أب��ي العبد البيروتي» ،واألردنيين
عن «الطفايلة» ،ولكن تلك النكات المعنية
بالحمصي تمنع من أن تكتب في الصحف
السورية ،وال يسمح أن يشار إليها في
المسلسالت والمسرح ،هي ثقافة شعبية
ال يتب ّناها الفنّ السوري وال إعالمها ،كما ال
تتب ّنى التطاول على الشخصية العربية
ب��ال��م��ط��ل��ق ،وإن ح���دث وك��ت��ب أح��ده��م
بعنصرية ض ّد مواطن عربي يح ّقق معه
أو يمنع من مزاولة مهنته ألنه تطاول على
عربي آخر.
ونذكر في ظل الحملة اإلعالمية الشرسة
ال��ت��ي ت��و ّزع��ت بين مصر والسعودية
والبعض في لبنان على الشام ،لم تنج ّر
الصحافة السورية ومسرحها وف ّنها إلى
التطاول على شعوب تلك ال��دول ،ربما
تم انتقاد شخصيات سياسية لبنانية
عبر الصحف بشكل مباشر ،لكنها كانت
بعيدة عن العنصرية والمناطقية الضيقة
وال��م��ح��دودة .وظ � ّل الفنّ السوري أمينا ً
على طرح قضايا قومية مشتركة ،حتى
خالل الحرب المندلعة فيها منذ سنوات
وإع�لان السعودية وقطر وبعض الدول
العربية اشتراكها فيها عبر الدعم المالي
والعسكري ،ظ ّل نقد سورية لهم خجوال ً
ومحدوداً ،وقد يكون نجدة أنزور من خالل
فيلمه العالمي «ملك الرمال» مباشرا ً أكثر
في نقد زعامات السعودية .ورغ��م ذلك
تعتبر سورية أول دول��ة عربية شارك
في أعمالها الدرامية كل الفنانين العرب
من األردن وال��ع��راق ،ومصر ،والجزائر،
والمغرب ،والسعودية والكويت ،ولبنان،
وفلسطين ..شاركوا في عمل واح��د كما
الحال في مسلسالت نجدة أنزور ،وسلوم
حداد ،وعابد فهد ،ودريد لحام ،وأخذت
بعض الوجوه الفنية اللبنانية بطولة

مطلقة في الدراما السورية كالفنانة جوليا
بطرس في «أوراق الزمن الم ّر» إلى جانب
نضال األشقر وأنطوان كرباج ،ناهيك عن
مشاركة رفيق علي أحمد ب��أدوار تشكل
فارقا ً في المسلسالت السورية ،وأحمد
الزين ،وفادي ابراهيم ،وليليان نمري.

في لبنان

في لبنان الصورة مختلفة كلّيا ً إعالميا ً
وفنياً .ففي اإلع�لام ش ّكل بعضه سقوطا ً
م��ح��رج�ا ً بالعنصرية ،وت��ح��دي��دا ً بعد
 ،2004وأصبحت بعض الفضائيات
تتحدث بلهجة مؤسفة عن اآلخر لم نعتده
في لبنان ،ولم يعتده اإلع�لام اللبناني،
وهو ال��ذي علّم العرب ألف باء اإلع�لام،
واالنفتاح ،واحترام الرأي اآلخر.
في الفنّ اللبناني ك��ان وال ي��زال «أبو
العبد» م��ادة ساخرة وضاحكة لك ّل من
يتعاطى تقديم البرامج وف��نّ الضحك،
وخالل الحرب األهلية  1975بدأت تظهر
بشكل واس���ع السخرية م��ن المناطق
اللبنانية عبر مسرح «الشونسونييه»
ال��ذي ب��دوره أخذ ينتشر بشكل أكبر في
لبنان ألسباب اقتصادية وأمنية وحزبية،
ولكونه يكثر استخدام اإليحاءات الجنسية
المباشرة .وجاء هذا النوع من الفن تقليدا ً
لظهوره ف��ي ب��اري��س ع��ام  ،1962كان
سابقا ً يس ّمى بـ«مسرح الساعة العاشرة»
بقيادة إيفيت سرسق ،وتخ ّرج منه وسيم
طبارة ،والمغنية إليسا وآخ��رون ،وعمل
فيه ال��راح��ل إبراهيم مرعشلي .حينها
كان النقد خفيفا ً وساخرا ً عن «واحد من
الجنوب ،أو واحد من األشرفية ،والجبل،
والشمال ،والبقاع والضاحية ،وزحلة»،
وأخ��ذت نكات ضاحك الليل إيلي أيوب
باالنتشار عن أهل األشرفية ،ويقال إنه
تع ّرض للضرب المبرح أكثر من م ّرة من
قبل شباب األشرفية ،وال نعلم دقة هذا
القول ،وأصبحت تلك النكات موضة ُتزاد
إليها النكات عن «الحمصي» أو «في واحد
سوري» لمناسبة ومن دونها.
وي��ك��اد ال��ص��ع��ي��دي ال��م��ص��ري حاليا ً
شبه مغيّب في النكات الفنية اللبنانية،
والخطورة تكمن في أن النكات هذه أخذت
تظهر في الفضاء اللبناني عبر برامج
ساخرة ناقدة فاجرة ،وتحديدا ً في انتقاد
الشخصية السورية ،وأحيانا ً الشخصية
الخليجية ،وه��ذا األخير ينتقد فقط عبر
«إرب��ت تنح ّل» ،وهذا النوع من البرامج
بحجة
االنتقادية الساخرة المسيّسة
ّ
الضحك ،وتسلية الناس تحسب على
بعض األح��زاب والجهات السياسية في
إعالمها .ومؤخرا ً أخذت تسخر بالطائفية
والمذهبية بعنصرية لألسف ،وتحديدا ً
بعد اغتيال رفيق الحريري ،وإن نزلت إلى
الشارع ،وبسرعة يُحمل أي مواطن «مع
اختالف ثقافته» هذه الفضائية أو تلك

ثقل طائفتها ،ومواقفها السياسية ،ويب ّرر
لها سخريتها أو يهاجمها بحدّة ووقاحة
ألنها ال تجاريه طائفيا ً وسياسياً.
بعض البرامج الساخرة في الفضاء
اللبناني تط ّل علينا في كثير من المواقف
وال��ف��ق��رات بعنصريتها ومحدوديتها،
فتع ّرفنا إلى «ال يم ّل» ،و«بعد العشرة»،
و«ب���س م��ات وط���ن» ،و«أوف���ري���را» .أما
ال��ب��رام��ج األك��ث��ر عنصرية وشوفانية
وطائفية ،وت��ط��اوال ً على من ال يجاريها
ف���ي ال��س��ي��اس��ة ت��ك��م��ن ف���ي م���ا ق �دّم��ت��ه
فضائية « »mtvفي برامجها السياسية
والترفيهية .ه��ذه الفضائية ع��ادت إلى
ّ
البث مجدّدا ً عام  2009بعنوان «صوت
ّ
ح ّر في خدمة الح ّرية» ،شكلت في بعض
برامجها العنصر األس���اس ف��ي تدعيم
فكرة العنصرية والطائفية في لبنان،
وتجاريها قناة «المستقبل» من خالل
برامجها السياسية ،والترفيهية ،وهنا ال
نب ّرر برامج الفضائيات األخرى ،لكنها هنا
أكثر فجوراً ،ووضوحاً.
غالبية الفضائيات اللبنانية تتعمد
برامج للسخرية من الخصم السياسي
ليس أكثر ،والمؤسف أن برامج عدّة منها
كانت تسخر من فئات ومناطق لبنانية،
ومن الشخصية السورية بشكل مباشر ،وال
ننسى أن بعض األعمال المسرحية أخذت
هذا المنهج والمنوال .بينما يعتقد أبطال
مسرح «الشونسونييه» أنهم يضحكون
الناس ،وينسونهم همومهم السياسية،
وإما عن تعمد أو عن جهل إنساني يطرحون
العنصرية والتعصب ،وينشرونها بين
الشباب الذي يذهب لمشاهدتهم أو يشتري
«سي دي» للتعليق والضحك من الخصم
السياسي أو العربي.
قد يكون الفنان جورج خباز هو الوحيد
من بين الشباب في لبنان ال��ذي حاول
االبتعاد قدر اإلمكان عن الوقوع في هذه
اله ّوة ،ونأمل أن يتنبّه إليها حتى يستم ّر
في تأسيس مملكته على عكس ما يفعل
زم�ل�اؤه ف��ي «دب��اب��ي��ر» وغيرها ،وكذبة
«الكوميدي شو» التي يتربع عليها ماريو
باسيل ،وهذا األخير يتعمد التهريج غير
المسؤول والتجريح غير المب ّرر .والفنانة
ليليان نمري تص ّر أن تبتعد عن النعرة
الطائفية والعنصرية ف��ي مسرحها،
وحواراتها وفي أعمالها ،ورفضت الكثير
من األعمال لكونها تحدثت عن شتم جهات
عربية ولبنانية .وال��ف��ن��ان المسرحي
الوحيد الذي ال يستخدم العنصرية وح ّقق
نجومية مطلقة هو رفيق علي أحمد.
ف��ي لبنان ع��دد م��ن ال��وج��وه الفنية
تع ّمدت خالل الحرب األهلية التطاول عبر
النكات على فئات لبنانية وعربية ،وكانت
مم ّرا ً الذعا ً للضحك الرخيص واالستهالكي
الفقير وص���وال ً إل��ى التهريج الكالمي
والحركات المقززة ،وأخ��ذت بعد 2004

بالتجريح وتقديم جرعات عنصرية ال
تشبه ت��اري��خ لبنان الفني واإلع�لام��ي،
فلبنان ال��ف��ن ك��ان واج��ه��ة ك�� ّل ال��ع��رب،
ولبنان اإلعالم كان مدرسة في التحاور
وتقبل اآلخر ،وهذه معضلة خطيرة ،على
القيمين على بعض الفضائيات اللبنانية
والوسائل اإلعالمية التنبه إليها لقطعها
ولجمها ،هي اليوم من األمراض الكبيرة
المنتشرة لبنانياً ،وستشكل عداوة وحقدا ً
داخليا ً وخارجيا ً على المواطن والفن
واإلعالم اللبناني ،ونحن بغنى عنه.

نقطة نظام

كلمة أخ��ي��رة ،أو نقطة نظام لك ّل من
يؤمن بالسخرية وتحقيق انتصاراته
على حساب كرامة غيره في الفنّ واإلعالم
العربيين .إذا كنت تعتقد أنّ تص ّرفا ً كهذا
ينبع من فكرة الح ّرية ،فعليك أن تعرف أن
حدود ح ّريتك تنتهي عندما تتطاول على
كرامات غيرك .كما أنّ
التعصب في الفكر
ّ
هو ق ّمة الجهل ،فكيف بنا نتعمد التجريح
بحجة تميّزنا
وال��ت��ط��اول على اآلخ���ر
ّ
وفوقيتنا؟ نعم ،وجبت محبة الوطن
ولكن قبل كل شيء علينا أن نخلص لوطن
يحب وطنه يحترم أوطان
الشراكة ،ومن
ّ
اآلخرين مهما كانت الظروف .ومن يتغنّ
بأنه من أهل السياسة في الفكر والتص ّرف
ع��ل��ي��ه أال ي��ك��ون ع��ن��ص��ري �ا ً وي��ت��ص � ّرف
بعنجهية في ف ّنه وخطابه ،حينها يكون
عنصريا ً ال ينتمي إلى الفكر اإلنساني.
كما ال ب ّد من اإلشارة إلى حقيقة تكمن في
فيتعصب الجهل
أنّ الساسة يتخاصمون
ّ
عند الفنان ويبدأ بالشتائم كما حصل
منذ سنوات في مباراة الجزائر ومصر،
ونذكر في نزول الناس إلى الشارع بعد
أن ُقلد السيّد حسن نصر الله في «بس
مات وطن» على «إل بي سي» ،والهجوم
الجارح الذي تع ّرض له مخرج البرنامج
حينما قلّد البطريك صفير ،وأيضا ً كيف
رفع الفنان راغ��ب عالمة دع��وة قضائية
سببت ال��خ�لاف الشهير م��ع المحطة
ال��م��ذك��ورة بسبب ت��ن��اول��ه��ا لشخصه،
وش ّوهت أغنيته في برنامجها الساخر،
والحملة العشوائية التي رافقت برنامج
«مقلب مر ّتب» مع ليليان نمري وكاتب
هذه السطور عبر « »OTVلكون إحدى
فقرات البرنامج قلّدت رجل دين درزياً.
ي��وق��ع السياسي ال��ف��ن��ان واإلع�لام��ي
بالخصام مع الشارع ،ويحت ّد هذا الشارع
حتى الخصام والقتل ،وبعد برهة يتم
التصالح بين السياسيين ،و«تبويس»
الوجوه واللحى ،ويبقى الفنان والفنّ
السياسي حينما
الخاسريَن ،وال يفكر بهما
ّ
يتصالح مع ذاك السياسي .لذلك ،إنّ الفن
السياسي ف�لا تسجنوه
أشمل م��ن فكر
ّ
في عنصرية تافهة وحقد يض ّر أكثر مما
يفيد.

