
نسائية وجوه

اليال العشقي ف الشق ال�وسط

ل �عرض أ�و

ن0 أ�فضل ما يتجسد فيه قول ميلو بونت  ل0 جسدي"، هو صور هيفا وهب، ماري، سيين عبد النDDور، ننسMerleau-Ponty(ا2  ) : "ما أ�ن ا2

لئة. عرم وغيهن من نوم الغناء اللبنان التل�

لين ، أ�سيات شصية الرأ�ة السلعة ف العشق وال2غراء الائfي.جسدهن0 أdل علهن0 . يعكسن نظرة الdبء ال�ولي السلطوية ا2

مت والنف0خDات يات، الشDح0 0xائن0 الشDرض نسDون لعDجعهن0 عل ذل أ�زواج متعطشDيش ،  . لقDد ضبت عليDاتسكناهن� قفص ذهDب� يDبزهن0

التجميل ف هذا البل الصغي الي اشxتققن منه أ�رقاما� قياسxية جعلته ف الرتبة العالية الثانية بعد البازيل.   

ل أ�ي حد أ�صبحت فيه عليات التجميل تل شDائعة واعتياديDDة وكيDف أ�ن هDذه الظDاهرة   -اللفتDة للنظDر ف بل مDؤمن كبنDانتبز هذه ال�رقام ا2
ترفض فيه الثقافة السxيحية بشك خاص وبصعوبة أ�ن ي¢مس0 السد، هيك ا، بذا الشك – تتابع مسيتا.

شهار صف للتصنع والتبج ول يسعنا  ن جسد الرأ�ة، كم تظهره كيبات الفيديو، هو ا2  - ف معرض كمنا هذا - سوى أ�ن نذكر مDDا قDDال بDDودليا2

بDراز سDرها وطبيعتDا الفائقDة؛ يDب عليDا أ�ن ت¢Dدهش، أ�ن تDذب؛ عليDا،  ف هذا الصدد : " مDن حDق الDرأ�ة، ل بDل مDن واجبDا أ�ن تتDد ف ا2

ل ما فوق الطبيعة ك تسxتأ�ثر بلقلوب وتل�¼ب ال�لباب. ل يDDم أ�ن  كعبودة، أ�ن تتبج ك ت¢عشق. عليا بلتال أ�ن تسxتد من ك الفنون ما يرفعها ا2

ل النجاح ال�كيد ومت كن مفعولم ل يقاوم."   ي ا2 نعرف للهاء واليل سبيل� مت أ�د0

 : تبج منق، عينان صافيتان صفاء ال�حار الكرية وسط وجDه نقDي، مDالس، مشDع بسxن الشxباب ينتDييلقد حفظت الرأ�ة اللبنانية أ�مثولتا جيدا�

 بثغر قرمزي لي، نع ال2غراء وخطوط متا عليات التجميل الؤوب: أ�نDDف منن هرتDه الزاي العربيDة، خDDدان طفلن ف توردهم، ثغDر شDهيي

ل ال�ظافر الطلية، الودة.      ال2ثرة، نهيك عن الاجبي العاد رسهم بريشة الفنان ال�صيل والشعر العقود، الصفيف وصول� ا2

...فهيي ل تتك شيئا� ف كيانا يسي عل هواه أ�كنت تريد تسجيل فيديو كيب أ�و أ�رادت مرد الروج من النل

ثرة.   فالرأ�ة اللبنانية ل تسxتجيب لثالية السد بتينا وزيا فسب بل تتار موادها ال�ولية من عال الرأ�ة الرفيع السxتوى وينابيعه ال�كث سرا� وا2

ل0 لتصDDاق بلسDDد وال�فضDDل أ�ن تكDDون مشDDقوقة ف بعDDض مواطنDDا وا2 ل أ�قص حDDدودها، شDDديدة ال2  لباسDها ال�ساس أ�ثDDوابó مكشDDوفة الصDDدر ا2

ل ذل الوهرات مع موعة الل ال�خرى لتتعDاطف مDع الDال ف  فالساويل الهابطة الت تقولب ال�بدان والقمصان الصغية النحسة، يضاف ا2

بDراز مDواطن الDذب ف هDذا السDد ال�نثDوي واسDتثارة الرغبDDة السxتعرةأ�بلغ مثاليته  : عقود، أ�ساور، أ�قراط، مقابض الشعر، ك ذل من أ�جل ا2

ل قDة ليDا والDت تسxتجيب ا2 نDýه‘ الDرأ�ة يكDن ف النظDرة الوحDدة ا2  عند الكئن الكري. فزخرف الرأ�ة هذا ل قية ل ما ل تتلقفه نظرات الرجال. فfك¢

عاب النس الdخر، وهكذا فال "كيبات" ليست أ�ول� سوى تكري لسد الرأ�ة العشقي ف ك ما ف الكمة  الال وف قدرتا عل اسxتقطاب ا2

من معن.    
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جابة نقول: ولكن ثة سؤال  ولكن ميل العشق عند: ل¼مf الديث عن الشق ال�وسط طالا نسxتطيع العثور عل ظواهر ماثل ف عال الغرب؟ ولل2

الغرب ليست نفسها كلت ف الشق.

جتعي. رضDاء هوامDات الكور، فهDيي ذات تDأ�ثي سxياس وا2 ن صورة الرأ�ة الت تملها مقاطع الفيديو ف العال الشق، عDدا كونDا تبحDث عDن ا2   ا2

ل ترر الرأ�ة من جDDة، ونزعDDة تشDDدها ا2ل دورهDDا  ويظهر هذا التأ�ثي بوضوح صي مت أ�يقن�ا أ�ن هنال نزعتي متناقضتي حاليا� ف لبنان: نزعة ا2

�ة منل من جة ثنية. وهتان النعتان ستتجسدان، مرة أ�خرى، عل الصعيد الوسxيقي كم سوف نرى ذل ف سلسل مقDDالت  التقليدي ك�م وكرب

ملتنا القادمة.     

ضواء، رغبة من ف كشف مواطن منتج اليال ف ثقافة مDا، عل مقDاطع فيDDديو ال�غنيDDة الشDعبية وبل�خص عل رمزيDة هيفDا    سوف أ�سلط ال�

ستنادا� ا2ل كيبات أ�خرى) الت يدور حول نطها جDدل الDرأ�ة اللبنانيDDة مطDة   . ومم غDزت الDرأ�ة اللبنانيDDة أ�حلم العDال العرب، لDن2000وهب (ا2

طار مقDالت القادمDة ذا� - ضن ا2 نطلقا� من حال لبنانية فريدة. سوف أ�تقيد ا2  أ�سح لات أ�ن أ�جعل من دراسxت تعمي� مفرطا� لتعات العال العرب ا2

ل¼م� به.   – بلنطاق الي أ�

نـمـيDDDزيـسس سDDDDرور.

Traduit du français par Pierre Srour
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