
وجوه نسائية

اليال العشقي ف الشق ال�وسط

أ�و

القروية

ن�ا بس�طوع أ�ب�ر ف شاق أ�ق�ل، ا$ اء= ذات صناعة متقنة ف غناها. رمز نس�ائ حاض ف الش�عوب اللي�ة ب$  رأ�ينا ف القال الاضية وجا= نسائيا= وض?

�ا��ود ول معن له��ع. ل وج�ليا تسد صورة الرأ�ة كم يب أ�ن تكون – جوهرة حضية ف الت  ال�وساط ال$ماراتية.  فكيبات-الفيديو الت أ�شن ا$

ل| خارج ال$طار القروي. ففي الريف، هنال نط أvخر يبز للعيان، تسqتخدمه كيبات-الفيديو ف تصويرها للخيال العشقي – كيف تfع�اد ص�ياغة  ا$

vه  صورته؟ ول�ي غرض يدم هذا اليال عند الفتاة القروية؟ ولع تليلنا ف هذا الال سوف نتناول ثلثة فيديو كي�ب: ال�ول لنانس ج�رم "أ

ونص"،  والثان لسيين عبد النور "لو بص ف عين"، وال�خي لهيفا وهب "رجب".

1. Nancy Ajram – « Ah we noss » 

http://www.youtube.com/watch?v=4wG15wKK-yY&feature=BF&list=PL0CD4EDAB7151CF66&index=17

2. Cyrine Abd el Nour – « Law bass fi aini » 

http://www.youtube.com/watch?v=VRZtTOMhrZg&playnext=1&list=PL0CD4EDAB7151CF66 

3. Haifa Wehbé – « Ragab » 

http://www.youtube.com/watch?v=5UQ8oCIBviY&feature=BF&list=PL0CD4EDAB7151CF66&index=12  

 عل الرغ من ناحا الباهر ف العال العرب، عل ال�غني�ة اللبناني�ة أ�ن تس�جل ف دلي�ل منجزات�ا، عل ال�ق�ل ا$س ملح�ن مصي واح�د ك ت�تبع

ش�عاعها ن مص- كم تنوه به ابتسام عرار ف مقال صفية لها  - تبقى الاض�ن ال�ك�ب للموسqيقى الش�عبية وبس�بب ا$  بدارة عل عرش الوسqيقى. ا$

�دود��ي ال��امل= أ�ساسqيا= لتخط� الثقاف، تذب الغنيات اللبنانيات لسqتعمل اللهجة الصية دائا= ف غنائن. وهكذا تبقى الثقافة الصية واللبنانية ع

�ة��عاعا=: فال�غني�ش ن هذين البلين هم دون شك القطبان الوسqيقيان والسينئيان ال�كث تفعيل= عل الساحة العربية وال�بر ا$  الغرافية ف النطقة. ا$

�ذ��ر÷فö منfان كم ع��ن لبن  الصية أ�و اللبنانية تدخل بسعة بلد الغرب وشqبه الزيرة العربية حت ولو ثبت أ�ن عكس ذل فيه قليل من الصحة. ا$

قامتم الفض�ل. فه�و لي�س سويسا الشق فس�ب  القدم بسويسا الشق، هو بل مي يقصده السواح من ال�ردن وال$مارات ويعلون منه مرتع ا$

ة� فعل= ف �ان لر?�ن لبن �اب... ا$� بل هو البل ال�كث حرية ف النطقة با فيه من ديسكوتيك وخ�ر ونس�اء ف لب�اس البح�ر عل الش�واطئ وف السـ

�ر؟�vخ �ال أ�ل ع �و الني ا$��ل ه� قلب العال العرب. وانطلقا= من هذه النقطة بلات كيف نفس ثبات النوذج القروي ف الفيديو-كيب اللبنان؟ ه

 من الفيد أ�ن ننوه أ�ن كمت الفيديو-كيب الت ذكرنها أ�نفا= تfغن? بللهجة الصية ولي�س م�ن السqتجن تس�طي علق�ة بي الف�ن الريف�ي، الق�روي
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ن لصورة الرأ�ة القروية وقعا= كبيا= ف الوسط الصي حيث تبلغ نسqبة الطابع الريفي بي السكن ال  ذ ا$ �اء ال 50واللغة الغناة ا$�حص  ).2003% (ا$

ومن هنا يطرح اليال الاك حول ابنة القول بلقابل، علقة أ�خرى بي الرجل والرأ�ة.  

�اب��وردي: أ�عش��س ال� فبعيدا= عن بيوت النساء-ال�طفال الصنوعة من حلوى الساحرات نرى ال$خضار والناظر الطبيعية قد حلت مل فن اللب

�ة ن�رى في�ا أ�نفسqنا وق�د غص�نا ف ه�وم القري�ة اليومي�ة بأ�فراح�ا وأ�تراح�ا، بش�اكها� بري�ة، مس�احات شاس�عة م�ن الضة، حق�ول وأ�راض" زراعي

ليا. ثبات وجودها ولفت النظر ا$ وعداءاتا وف وسط هذه ال�وضاع كها تطل علينا الرأ�ة ملوحة بدورها ومكنتا ل$

�اءة طويل ل��دي (عب� فللوهل ال�ول، نرى كيب ننس عرم يفتتح هذا السح بصورة غابة يصدح فيا ديك صباح ث تظهر فتاة بلباسها التقلي

�ت ف أvن"�سة قبل البدء بعملها اليوم. فنديلها من النسqيج ال$بح الي يفي ويس  تك?ف فيا عادة) وقد ارتدت منديلها وراحت توقظ أ�فراد ال�

خراج�ا الس�احر لي�ا ه ال�فلم الهندي�ة ب$ ثرة هذا ف القمش الي ينطق عنص الشهوة ويش�ي ا$  معا= مفاتن الرأ�ة – ولعل أ�شد ما يبز عامل ال$

ن السد ال�نثوي يتال مع ننس عرم كم مع سيين عب�د الن�ور بي الغسqيل النش�ور س�اترا= وكش�فا= ف ال�وقت نفس�ه الرقص�ة  وتوترها النون. ا$

 الطلسمة. فنانس تغسل الثياب بيديا عل طراز ال�رأ�ة الريفي�ة وبوض�ع انث�وي ن�وذج، ث تم�ل س�ل الغسqيل عل رأ�س�ها وه تغ�ازل عشqيقها

لي�ه م�ن م�واد غذائي�ة بطريق�ة بديي�ة، تت�ار  النون وتصده ف أvن" معا=. ولكن الرأ�ة القروية تت أ�يضا= بتحضي الطعام. فنانس تتسوق م�ا تت�اج ا$

ل الرج�ل أ�مام�ا) بركت تكد تك�ون راقص�ة  خضارها من الانوت القريب منا، أ�ما سيين فتحض? الطع�ام (تعص اللي�ون ف�وق طب�ق لتق�دمه ا$

 ومثية لجتذاب قرينا. ه تكشف لنا صورة جديدة للمرأ�ة: طبيعي�ة، ل تتك�ف ف تبج�ا ولكن�ا تب�دو مزدان�ة بلل (أ�ق�راط وأ�س�اور متع�ددة

ل عصبة النساء، تتحدث بس�هن وتتص�دى لعص�بة الرج�ال. وف ه�ذه الص�ورة ح�رب� نا امرأ�ة تنتي ا$  حول العصمي وخلخال يلف كحلها...). ا$

ثرة بلغي.  لينا الكيبات الثلثة بلعب وا$ بي النسي تنقلها ا$

�ورة��ة ف��داب طلس�ها. ولكن�ا قروي��ق الرج�ل الك�وم علي�ه بأ�ه? نا الرأ�ة، ف ناية الطاف، مسلحة� باذبيتا وحليا، تي الرقصات، تثي، تعل  ا$

�ديو-��ن في�ل عل من هو اهل� لل وه بفاظها عل شفها، تافظ بلتال عل شف العائل. وف الشهد ال�خي م بذاتا، فهيي ل تسqبغ نعمها ا$

�وي ض�د��ر" يفقن�ا بلعمر – التض�امن النس ف الفري�ق ال�نث�öخ Eكيب ننس، فوق الشاحنة، نرى الغنية تسد - بركت وركيا، ماطة بنساء أ 

ن عن سطهن منه فتتفع نبة التح�دي والتواص�ل بي ثبات مقدراته -  بتعالين? عليه وتنبهن منه وف الوقت نفسه يعب? ل ا$  الرجل - الي يسعى ا$

طار ل يتخطى حدود الطبعية. فهنال عالان يرتس�من وينقس�من تبع�ا= للجن�س. فه�ذا الض�غط السqتحك بي الفريقي يب�دو ف أ�ب�يى  النسي ف ا$

�عة الرج�ل��ه واض� صوره ف كيب سيين عبد النور حيث نرى الرأ�ة، ف الشهد الوسطي، تتناول موس اللقة من يد البيب وتعل عل عنق

�ون وح�ت��التوتر النس والس بدين ف الكي�ب من�ذ عص اللي� تت رحتا، ث ترم بلvل بعيدا= بركة اللمبال الواثق م�ن ق�وته ونف�وذه. ف

�دا=��ب هيف�ا يس�د جي�ل جانب الرأ�ة الت نراها تتتع بعدوانية ذكورية ضن ال$طار الق�روي ه�ذا وكي  الناية. وليس من العجب، أ�ن تكون القوة ا$

طاره�ا الريف�ي، كم تض�ايق ف عاله�ا  هذا ال�مر بصوره ال�ول الت تfظهر نساء= بلغات بلعمر يدخن? النجيل بدوء. هذه ال�وضاع ل تضايق، ف ا$

ن القرية تفسح للم�رأ�ة م�ال= واس�عا= للتع�بي بس�دها ل الرأ�ة الت تمل بيدها سqيجارة أ�و تدخن النجيل نظرة معيبة شائنة. ا$  الدن حيث ينظر ا$
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دون قيود ضيقة كم يصل ف الدينة حيث يتوجب عل الرء أ�ن يضع لقواعد الvداب والظهور اللئق.

�ة شيكتم��وا عل منظوم�ن عزف �ة وا$��عبية، القروي�ن اختلف العلقة بي الرجل والرأ�ة رهن بختلف الواقع. فالرجال حاضون ف الشاهد الش  ا$

ن عال الريف يسمح برية أ�كب ف الركة للمرأ�ة الت تتلوى بصها وك�ن با تغيظ هذا العاشق التي، الشqبع بلرغبات الس�دية والي  نفسها. ا$

 يسعى لمتلكها أ�و لسلخها عن جسدها التيل، التوج وسط أ�مازون�ا ال�اص فيفش�ل، وتبق�ى ص�ورة ه�ذا الس�د ماثل=� ف خي�ال، هارب�ة= ف

vمال.       أ

�رور����زيـسس س��.نـمـي

Traduit du français par Pierre Srour    

  

       

© alterrealites.com


