
 I نسائية وجوه

اليال العشقي ف الشق ال�وسط

أ�و

الرأ�ة الطفل

ذا ما قارن فيل   ، –  هIIذا الفيل الي أ�حIIدث فضIIيحة ف ال�وسIIاط التشIIددة أ�دبيIIاH واليKubrick للمخرج 1962 الي صدر عام Lolitaا,

ر مراهقة تتغاوى كحورية بر بفاتنا – بمرأ�ة عام  bذه ال�خية ه 2000يصوIIا أ�ن هIة، لرأ�ينIIاللبناني LolitaذاIس هIة. ليIة بك معن الكمIIأ�زلي  

مرأ�ة – طفل تتقهقر عنIIدها الس�نون بشIك معكIوس. فكم تقIدمت بلسIن، كم ضIbت فيIا نIزوات ال�طفIال اليbاشIة ذات  فسب، بل ه ا,

ل�Iت� فيIا مباضIع1923الطابع الشهوان. والثال الي عل ذل، الشحرورة صIباح؛ الغنيIIة والمثل الولIIودة عIام  �   الIت تIولت اليIوم، بعIد أ�ن ع�

ل   أ�كث منا س�يbدة ف التسعي من عرها... .Barbieعليات التجميل عل مر الس�نين، ا,

ذكرن. ما صدق من نتحقق ك الوقع عل رول مع كيبا فيديو نشاهد أ�ن يكفي

 

ر اليال العشقي الصيب خاصة ف فيديوهات كيب نمت ال�غنية الشعبية الصاعدات، هIIذا اليIال  bع فويتفجIك واسIج ل بش bروIIال,ثرة ال- 

ن� من النسIIاء ال�كIIث � ت�ب� ل الغرب. فالغنيات اللبنانيات يظي بال من الشهرة ل تضاه ف العال العرب حيث ي°ع�  بلد الشق ال�وسط وصولH ا,

غراء الرأ�ة – الطفل تل اللين يزجان ال,نراف والطابع الطفول الرقيIIق بمتيIIاز- مIا هIو غواء لوليتا هذه وا,  جاذبية وسراH. فنحن ل نرى - بي ا,

زال مIا يكتنIIف معIايي العIرض يضIاح هIIذه الصIIورة- ا, ولH –مIن أ�جIل ا,  بدييي بلطبع نظIراH لتIداخل صIIورة الرجIIل ف هIIذا ال,طIار.  فلنحIIاول ا,

 وال,خراج الفن من تشويش ف فيديوهات كيب الغنيIIة اللبنانيIIة قبIل أ�ن نعال علقIIة الIIرأ�ة بزوجIا ف التIع. والسIؤال ال�ول الي ي°طIرح هIو

 الØت: كيف يكن لهذه الصور العتبة بعيدة بتصورن عن قلب مقاييس عالÕ نعتبه اكث روحانية من عالنا الغرب من أ�ن تدع هIIذه الليIIة الثقافيIIة

ياءاته لوتية الوظيفة الفنيIIة، أ�خلقيIIات هIIذا التIIع، نIIراه يعIIزز،  وال,جتعية، عنيت با التع الشق؟ فبدل أ�ن يتحدى خضوع جسد الرأ�ة، ب,

ثنIIان لهيفIا  عل عكس ذل، من مكنته التقليدية ف التع نفسه. ولعالة موضوعنا بشك أ�كIث دقIIة، سIوف نركIIز عل ثلثIة فيIIديو كيبIات: ا,

لعب". وهب : "بوس الواوا" و "بب في" وواحد ل�مري : "ا,

1. Haifa Wehbé, – http://www.youtube.com/watch?

v=mYr4LdFLhQE&feature=BF&list=PL0CD4EDAB7151CF66&index=7

2. Haifa Wehbé, Boos el wawa – http://www.youtube.com/watch?

v=eEZ9fhdDGs4&feature=BF&list=PL0CD4EDAB7151CF66&index=3 
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3. Maria, Elaab – http://www.youtube.com/watch?

v=Feg6VWuStPg&feature=BF&list=PL0CD4EDAB7151CF66&index=5 

ن الواقع الفن اللبنان أ�ش�به بفن قصص السIاحرات وعIIالهن الشIوق الي يIاك عل صIعيد الصIIورة التحركIIة تعريIف الIال ال�نثIوي كسIحر  ا,

غلIIب دللتIIا- نIIرى صIIورة الغنيIIة تكتIIل فبواسطة الصناعة تاهات الت تدثنا عنا أ�عله ف أ�  . ف الكيبات الثلثة التارة، -الت ند فيا ال,

ثني يرسb التشابه بي الرأ�ة والطفل. عال طفول من السكbر واللبbس الوردي. فتواجد ال�طفال ف "كيبي" ا,

ن الرأ�ة ، اليال العشقي. فليس هنال من "لوليتا" مIIت كنت الغنيIIاتا, Õالطفل، كغنية، مسدة للهوامات الكورية، ترك بل�خص، كم هو بد- 

رن شصIIيتنb ف عIال40ÕنساءH غي مراهقاتÕ (فعمر هيفا يتخطى ال  bوIIا يطIاهد مغنياتنIذ نش تIاه الراهقIي ا, ) ومع ذل نرى عندهنb هذا ال, Hعاما  

 ملقbحÕ بللبbس الوردي والبوشار، بلشوكول الائب وفقاقيع الصابون، بغزل البنات والمصIIات، بشائط الشIIعر وجIIوارب الفتيIIات الططIIة وغي

ذل من اللويت الصنbعة بليد أ�و الفنية منا الصبوغة كها بلشهوة دون أ�دن شك.

ف الصIدر مIا يعIزز صIورةففي  Ibوب وتكشIات الثIن ال,ثرة ف تريIع شء مIن مIراءة، ولكIاض وبIبوس الواوا" تظهر هيفا بلباس مفف، وبي" 

ال,غراء عندها أ�كث من صورة الطفل النقية القلب، "العاقل".

نا صورة ال  chaperonا,  rougeيات IIbأ�ن خاصIIية بأ�لوان هذا العال نفسها. ومن هنا نرى بbف قالب "سوبر سكس"، روائ جديد ترسها الغن  

لb من خلل تقنbعها بعال من الطفول. الرأ�ة ال,ثرية، ل تبدو مقبول ا,

ا  bةأ�مIIدر لرؤيIIرج النشح الصIعية الIIف وض HداIIوتدي) HاIا" عاليIIل "لوليتIرأ�ة-الطفIراء الIغ "، الي يرفIع صاحة مس�توى ا, لع�Iب�  "كيب" ماري "ا,

ـثIII�bر, بدb ذاته للنظر. ـع� ه� أ�مامه) فـم° ك�ي� ر� السد يلع ب�و�

ات وبوشار وغزل بنات، لييIIل bومص Õوأ�لعاب طفول Hطفول bل نا اختباء الرأ�ة وراء الباءة التصنbعة، نكرة ك بعد شهوان ف "كيب" ل يمل ا,   ا,

عنا ك ش�بات العشق وال,غواء.

ن صورة الرأ�ة ثا, ئا ه نفسها من ك ا, � bئ° طلسها ف هذا الال وتب � bبة وتب� bاء الر bالطفل هذه تنع، ف بعض مواطنا، صورة الش�يطان من حو- 

ليا ل تشك خطراH عل رجول الكر الطاغية ف التع الشق. IIIIIIل°IIIIIIIهIIIIIا" أ�يضاH نظرة الرجل بدوره ا, �bفIIIIII ل�ن الرأ�ة-الطفل الت "ت°IIIIIط�

ليا ت°عتب ببساطة س�يطرة من قبل عل كيانا. ل. فالرأ�ة-الطفل، القويIIة ف شIIهوتا، تعيIIشول نطنb أ�ن موافقة صورة الرأ�ة  -الطفل لنظرة الرجل ا,

مارتIIا يولهIIا رجIIل, يعمIل ف  أ�يضاH ف عالÕ تتبع فيIIه أ�مية عل عرشIIها (مثIIال ذل، التIIاج الي تضIعه ماري عل رأ�سIها وه تس�تحم بلليب). ا,

ذا مIIا اس�تطاع هIIذا ل قة الال بنقاوته والعشق ف حلوته. فامتلكهIIا فIIر للرجIIل ا, ر° رموز وأ�عمل دؤوب للوصول ا,  خدمتا، وف خدمتا ت°سخ?

ثبات جدارته بمتلك أ�ميته الاصة.   ال�خي ا,
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ن ك ما تقدمنا به، يوصلنا ا,ل مشكة ا,جتعيIIة حقيقيIIة يIاد عIل بعIدا, ن موقIف الش�بان اللبنIIانيي ل°حIر�ج, حقIاH: صIعوبة أ�و حIت اس�تحال ا,  . ا,

HاIIي الزوجي معII�  الراسة (ارتفاع نس�بة البطال عند الش�بان، التضخم، عدم اس�تقرار الوضع الس�ياس...)، ك هذا يؤدي، بختصار، ا,ل عل ك�

ذاH ف هذه الال؟ كف التعلb الباهظة. فا هو مصي النساء-ال�طفال-ال�ميات ا, لواجة الصاريف اليومية وأ�

ن هذه السأ�ل تطرحا بدعابة فرقة  Ping «ف اغنيتا   Aks'serا,  Pang  Pong «ولIرى حIIخ  . وانطلقاH من هIIذه الرؤي ت°طIIرح° تسIاؤلت ا,

تطي الرأ�ة لورها والساواة الزوجية ف التع اللبنان.

ن الضورات ال,قتصادية من جة وحب الظهور من جة اخرى  ك البطاطIIا طيل الس�نة ك يتكنIIواا, ك أ�ن الناس ف لبنIIان ل يIIتددون ف أ�  (ي°

ل فم الدارس وأ�رقاهIIا، مIIن أ�جIIل انصIIهار أ�فضIIل ف التIIع) تIIدعو ا,  من شاء الس�يارة الديثة الطراز أ�و المول التطور أ�و تسجيل أ�بنائم ف أ�

 تساؤل جديد عن رغبات النساء ف التحرر من أ�ولياء أ�مرهن الكور وتساؤلت عن الرجال أ�نفسهم التعبي مIIن تصفات النسIIاء السIIائرات عل

 هواهن، الدللت كل�ميات الصغيات واللوات يتذمرن من القيام بل�عمل النوطة بن ف الوقت الي يلتم فيه الرجل بدوره الكوري القIIوي،

سة. الصلب، الس�تدرك لشؤون ال�

 "كيبات الفيديو" مشهداH شعبياH للمرأ�ة الIت تثIIل واقعIIاH ا,جتعيIIاH تربIIت فيIIه منIIذ صIIغرها عل أ�ن علهIا يكIIن ف الIIتين والتIIبجومن هنا تسد 

bواIت تIد هبطIد. لقIن رشIل س ل أ�خIرى؛ مIن طفول ا,  والتجمل لزوجا العتيد الطلوب منه تأ�مي ك نزواتIا كمرأ�ة. فهIيي ل تعIب مIن مرحل ا,

ش�باع اليال العشقي الكري ودور الرأ�ة التثل بلنبتة اليل يبقى الرد عليه منوطIIاH بليIIل نا ا,  بظلتا عل عال الرأ�ة العشقي وتأ�قلمت فيه جيداH. ا,

القادم.

ن هذه البادئ الت تسدها هيفا، ماري أ�و ننس عرم وحت نوى كرم   - بظهر أ�قIIل صاحةH ولكIIن بلوعIIيÕ أ�عIIق- بIIدل أ�ن تشIIك ثIIورة فا,

ل الرأ�ة كتحفة مداة للرجل. هذه البادئ تسهل بلتال وضIIعها  الصورة وف عالÕ ظنناه متمتاH، نراها تضع ف الواقع لرؤي كس�يكية ه النظرة ا,

 الضوعي ف التع الي ل تدد هويته – ف دعه لعال التطور من حيIIث التحIIرر السIIدي للمIIرأ�ة ف لباسIها ال,ثري، مIIن حيIIث تررهIIا ف

ل عل ضوء ما يرسه الكئن الكوري ل من تصور...     التنقل بقيادة الس�يارة، من حيث تررها ف التصف كتدخي النجيل ف القاه – ا,

.نـمـيIIIزيـسس سIIIIرور

Traduit du français par Pierre Srour
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