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ثقافة وناس

مهرجانات بيت الدين

عودة إلى «العربي النظيف»:

باسم يوسف نموذجًا
بيار أبي صعب
نعم ،في لحظة من لحظات التاريخ
ّ
املـ ـص ــري والـ ـع ــرب ــي الـ ـق ــري ــب ،شــكــل
ب ــاس ــم ي ــوس ــف ح ــال ــة اس ـت ـ ّث ـنــائـ ّـيــة:
ف ــي ال ـن ـق ــد ال ـس ـي ــاس ــي وخ ــف ــة ال ـظــل
وال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرأة وت ـق ـن ـي ــات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،واملـ ـ ـس ـ ــرح واسـ ـت ــودي ــو
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،وفـ ـ ـن ـ ــون ال ـك ــوم ـي ــدي ــا
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــاء ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وصـ ـي ــاغ ــة
ّ
ّ
الدينية
الرجعية
النكت والـهــزء من
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة .ل ـكــن
ح ــن نـنـظــر ال ـي ــوم إل ــى أي ــن وصـلــت
الظاهرة ،بعد إقصاء هذا الكوميدي
مــن امل ـي ــدان ،وتــراج ـعــه إل ــى الـقــاعــدة
ال ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة فـ ــي امل ـن ـف ــى األم ـ ـيـ ــركـ ــي...
نالحظ مؤشرات مقلقة ّ
عدة :لم تبق
ّ
له مؤهالت كثيرة ،غير البراغماتية
ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـيــة ،وال ـت ـع ــال ــي ع ــن ال ــواق ــع
ب ــداع ــي ن ـق ــده وإدان ـ ـتـ ــه ،وال ـت ـمــاهــي
مع النموذج االميركي ،مرجعه ،في
ً
اللغة والقيم والــوعــي ...وصــوال إلى
االنسالخ عن الواقع الذي طاملا ادعى
االنتماء اليه ،والسعي الى تغييره.
ال ـن ـخ ــب ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ،س ــرع ــان مــا
تستبدل بـمـشــروع التغيير العتيد
الذي حملته أول الطريق ،امتيازاتها
ومــوقـعـهــا ومـصـلـحـتـهــا وخــاصـهــا
ّ
يتغير خطابها بسحر
الفردي .هكذا
ســاحــر ،ونـحـتــار فــي تـحــديــد إذا ما
كانت «معانا» أم «مع التانيني»؟
ّ
شخصيًا وأنــا ّ
اتفرج
هــذا مــا ملسته
على باسم يوسف في «بيت الدين»
أول من أمس .عدا احتقاره الجمهور
اللبناني والـعــربــي فــي لبنان ،إذ لم

اسكتشات تقوم على تقنية
أميركا
خبيثة للدفاع عن
ّ
وتبرئتها من تهم التسلط
االستعماري على شعوبنا
ي ـبــذل أي ج ـهــد ف ـنــي ف ـكــري ابــداعــي
ّ
اجتر
لغوايته وتقديم الجديد له ،بل
م ــواد أرشـيـفـيــة م ــن «ال ـبــرنــامــج» أو
امليدان ،وحكايات قديمة فات عليها
الـ ــزمـ ــن ،ب ـع ــدم ــا ت ـغ ـ ّـي ــرت امل ـع ـط ـيــات
وازداد الصراع تعقيدًا ...وعدا فقدانه
على
الـكـثـيــر م ــن خـفــة ظـلــه وق ــدرت ــه ّ
االبـتـكــار واقـتـنــاص الـلـحـظــة ،فكأنه
ّ
يقلد «بــاســم يــوسـ ّـف» ال ــذي عرفناه
ّ
«مهرج
وأحببناه ...وعدا انه بدا لنا
السلطان» ،يمحو عيوب البيك بأن
يـضـحـكـنــا ع ـل ـي ـهــا .وتـ ـك ــاد تـقـتـصــر
ّ
االبداعية في أمسية بيت
«إضافته»
الــديــن على مناغشة وليد جنبالط،
ال ــزع ـي ــم االقـ ـط ــاع ــي لـلـمـنـطـقــة ال ـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـفــه ،والـ ـسـ ـخ ــري ــة مـ ــن روال
يموت بعد كليبها البليد ،والتريقة
على مشاكل لبنان بسطحية .تريقة
هي في النهاية تغطية على النظام
الـ ـف ــاس ــد املـ ــاف ـ ـيـ ــوي عـ ـب ــر «تـ ـف ــري ــغ»
ّ
(تحية
الحقد عليه ببعض التهريج
هنا إلــى أستاذنا الــراحــل سعد الله
ّ
ونوس الذي أسهب في تناول مسرح
الـ ـتـ ـح ــري ــض وم ـ ـسـ ــرح الـ ـتـ ـفـ ــريـ ــغ)...
ع ــدا ك ــل ذلـ ــك ،ف ــإن أخ ـط ــر م ــا ملسته
ل ـ ــدى ب ــاس ــم ي ــوس ــف ه ــو تـجـسـيــده
النموذجي لـ «العربي النظيف» .هذا
املسخ املبرمج إلجهاض مشاريعنا
ّ
ال ـت ـق ــدم ـ ّـي ــة ،واملـ ـك ــل ــف م ــن ق ـب ــل األخ
األك ـب ــر بـتـمـثـيـلـنــا وح ـمــل قـضــايــانــا
الــى ال ــرأي الـعــام الـغــربــي ،وبالتالي
التأثير على الرأي العام املحلي ،على

باسم يوسف خالل عرض بيت الدين

ق ــاع ــدة «ك ــل ش ــي فــرنـجــي بــرنـجــي»،
ّ
ي ـت ـنــكــر غــال ـبــا ف ــي م ـظ ـهــر ح ـضــاري
ّ
وتقدمي وانسانوي .يتلقفه الغرب،
ثم يعيد انتاجه عبر تقنيات احتواء
م ـ ـعـ ــروفـ ــة :ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ح ـ ـ ــدث مل ـث ـق ـفــن
وف ـن ــان ــن وأك ــادي ـم ـي ــن وإع ــام ـي ــن
وت ـق ـن ـي ــن واخـ ـص ــائـ ـي ــن وب ــاح ـث ــن
وسـ ـي ــاسـ ـي ــن مـ ــن الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي.
يـ ـج ــري اح ـت ـض ــان ـه ــم و«ت ــدري ـب ـه ــم»
(ت ـح ـ ّـي ــة إلـ ــى «ف ــرس ــان إن ـ ـجـ ــي_أوز»
و«ف ــري ــدوم ه ـ ــاوس») ،ومساعدتهم
ع ـ ـلـ ــى «ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول» و«ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح»،
وم ـن ـح ـهــم االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات واالع ـ ـتـ ــراف
ّ
والشرعية والتكريس.
أداء ب ــاس ــم ي ــوس ــف وخـ ـط ــاب ــه فــي
بـيــت ال ــدي ــن ،يـسـلـطــان ال ـض ــوء على
أس ـ ـلـ ــوب ب ـ ــات ي ـن ـت ـشــر ل ـ ــدى بـعــض
النخب العربية ممن يرتبط وعيهم
املستلب أو مصالحهم أو خياراتهم
االيــديــولــوجـ ّـيــة بــأمـيــركــا أو الـغــرب
(املقصود بالغرب طبعًا :الحكومات
والسياسات االستعمارية والنخب
املهيمنة املتحكمة باالعالم والتوزيع
واالن ـت ــاج وصـنــاعــة الــوعــي ومــراكــز
ّ
ال ـب ـح ــث ودوائ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــرار وال ـت ـح ــك ــم
االستراتيجي ،على اختالفها الخ)...
هـ ــؤالء ال ــذي ــن اخ ـت ـصــرهــم بــالـعــربــي
النظيف تماهوا مع الجالد وثقافته
ووعيه وخطابه بشكل مدهش ،ومن
مــوق ـع ـهــم امل ـس ـت ـلــب ب ــات ــوا يـبـحـثــون
عـ ــن شـ ـ ـع ـ ــارات وع ـ ـنـ ــاويـ ــن عــري ـضــة
ّ
ّ
ّ
أو«ليبرالية»،
«تقدمية»
«وطنية» أو
إلـ ــخ ل ـت ـبــريــر خ ـطــاب ـهــم ووج ــوده ــم،
واح ـتــال الـفـضــاء املطلبي الـعــربــي،
حسبما ّ
تنص عقودهم املباشرة ،أو
غير املنظورة ،مع األخ االكبر.
اسكتشات باسم يوسف الساخرة،
ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــة خ ـب ـي ـثــة ل ـلــدفــاع
ع ــن أم ـي ــرك ــا وت ـنــزي ـه ـهــا وتـبــرئـتـهــا
ّ
م ــن ج ــرائ ـم ـه ــا ،ومـ ــن ت ـه ــم ال ـت ـســلــط
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـع ــوبـ ـن ــا
وثرواتنا وحقنا في تقرير مصيرنا
ّ
ّ
تقنية
لنسمها
واستعادة حقوقنا.
ّ
االن ـ ــزي ـ ــاح وال ـت ـع ـم ـي ــم .ان ـ ــه ي ـح ــرف
الخطاب املعادي ألميركا ،إذ ّ
يقدمه
ط ــوال الــوقــت بشكله الكاريكاتوري
االختزالي ،وبصفته خطابًا ظالميًا
ع ـشــوائـ ّـيــا مــريـضــا وسـطـحـيــا .كيف
ذلـ ـ ــك؟ ي ـك ـفــي ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
الغوغاء (االخونجية وغيرهم) التي
ّ
ّ
وغيبيًا وغير
تجتر خطابًا أجــوف
م ـت ـم ــاس ــك ،ف ــي ع ــدائ ـه ــا الس ـت ـع ـمــار
ت ـج ـه ــل خـ ـط ــورت ــه وال تـ ـع ــرف ملـ ــاذا

ت ـق ــارع ــه ل ـف ـظـ ّـيــا .ث ــم ي ــأت ــي الـتـعـمـيــم
ّ
املهمة :كل من ينتقد أميركا
ليكمل
ه ــو ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،م ـثــل هـ ــذا الـشـيــخ
األع ـ ــور الـ ــذي ع ــرض ب ــاس ــم يــوســف
ّ
«نظرية املــؤامــرة».
صــوره ،مهووس
بـ ّ
ـربـكــم مــن تـفـضـلــون :أه ــذا الــداعـيــة
الظالمي الخطير الــذي ال يعرف ما
ي ـقــول ،أم بــاســم الــذكــي األنـيــق الــذي
يـمـثــل الـقـيــم االمـيــركـيــة وي ــداف ــع عن
الحضارة التعددية والتنوير؟
س ـخــريــة ب ــاس ــم ي ــوس ــف م ــن «أعـ ــداء
أمــريـكــا» تستند طبعًا إلــى «الــوعــي

ال ـغ ـي ـبــي» وال ـع ـص ـب ـي ــات ،و«ن ـظــريــة
امل ــؤام ــرة» الطاغية فــي مجتمعاتنا
ل ـ ــأس ـ ــف ،عـ ـن ــدم ــا ن ـ ـت ـ ـنـ ــاول «ع ـ ـ ـ ّ
ـدو
ال ـ ـخـ ــارج» .واألن ـظ ـم ــة االس ـت ـب ـ ّ
ـدادي ــة
ن ـ ّف ـس ـه ــا ت ـس ـت ـع ـم ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــزاعـ ــة.
فناننا يـقـ ّـدم هــذه الـنـمــاذج ويسخر
منها (بحق طبعًا :املؤامرة الصهيو
امـ ـي ــركـ ـي ــة  -االن ـ ـج ـ ـلـ ــو م ــاس ــون ـ ّـي ــة،
وال ــى مــا هنالك مــن ه ــراء أج ــوف،)...
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة يـ ـع ـ ّـم ــم
الـكــاريـكــا ّتــور ،ويـفــرضــه مــرجـعــا في
نظر املتلقي السطحي ال ــذي يكفيه

ّ
ال ـش ـع ــار ك ــي ي ـف ــش خ ـل ـقــه (أي جــزء
ّ
مـهـ ّـم مــن جـمـهــوره ،بما يـضــم أيضًا
مـ ــن م ـث ـق ـفــن وك ـ ـ ـ ــوادر وس ـيــاس ـيــن
ومـ ـن ــاضـ ـل ــن ت ـق ــدم ـي ّــن وأص ـ ـحـ ــاب
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار) .هـ ـ ـك ـ ــذا ي ـ ـسـ ــخـ ــف ويـ ـخـ ـت ــزل
ويؤبلس صديقنا ،كل خطاب يدين
أم ـي ــرك ــا :أي ن ـقــد ألم ـي ــرك ــا ول ـل ـغــرب
س ـي ـت ـمــاهــى مـ ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا مــع
هــذيــان ال ــرع ــاع! «ال ـعــربــي النظيف»
إذ ّ
يعمم الحقد الغوغائي والغيبي
واألصولي األرعن على شيء غامض
اس ـمــه «أم ـي ــرك ــا» ،يـمـنــع ك ــل خـطــاب
نقدي أصيل للمشروع االستعماري.
لن تجدوا ،لو ّ
مرة واحدة ،لدى باسم
يــوســف واق ــران ــه ،إش ــارة إل ــى جــرائــم
اميركا التي تستحق النقد وتنبغي
م ـقــاوم ـت ـهــا ،ل ـكــن ب ـع ـقــانـ ّـيــة ،ولـيــس
بــالــوعــي املـ ـه ــزوز ل ـلــرعــاع وال ـه ـمــج.
(ال ـس ـخ ــري ــة ال ــوحـ ـي ــدة م ــن أم ـي ــرك ــا،
ك ــان ــت س ـخــريــة م ــن دون ــال ــد تــرامــب
الـ ـ ــذي ي ـل ـت ـقــي م ــع االخ ــونـ ـج ـ ّـي ــة فــي
الهذيان االيــديــولــوجــي والـتـطـ ّـرف!).
جـمـلــة اع ـتــراضـ ّـيــة صـغـيــرة واحـ ــدة،
ك ــان ــت ل ـت ـغ ـ ّـي ــر زاويـ ـ ـ ــة الـ ـ ـط ـ ــرح« :ي ــا
جماعة ،كل خطاب معاد لالستعمار،
ّ
وغيبيًا
لـيــس بــال ـضــرورة غــوغــائـ ّـيــا
وم ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرفـ ــا ومـ ـتـ ـع ـ ّـصـ ـب ــا» .لـ ـك ــن ال!
ه ــذه الـجـمـلــة نــاق ـصــة ،ألن املـطـلــوب
ّ
للسردية املهيمنة :أميركا
إخضاعنا
بريئة ،واألوغــاد نحن! هناك الهمج
(اعــداء أميركا) واملتحضرون (رسل
أم ـيــركــا ف ــي ال ـعــالــم امل ـت ـخ ـلــف) ،وفــي
ط ـل ـي ـع ـت ـه ــم بـ ــاسـ ــم يـ ــوسـ ــف ال ــرج ــل
اللطيف ،والفنان املوهوب املحبوب
الذي تبناه جون ستيوارت.
في معرض سخريته من املتأسلمني
ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتـقـيــأون هــذيــانــاتـهــم
على الـشــاشــات أيــام مــرســي ،يوحي
ّ
باسم يوسف أن كل منتقد ألميركا
ه ــو ب ــالـ ـض ــرورة ف ــي خ ــان ــة ه ـ ــؤالء.
م ـص ــاب ب ـن ـظــريــة املـ ــؤامـ ــرة ،ويـضــع
ال ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ف ـي ـم ــا هــو
«ال ـه ـم ـجــي» الـحـقـيـقــي و«املـتـخـلــف»
ال ـف ـع ـل ــي .ولـ ــو خ ـض ــع ال ـع ــرب ــي غـيــر
النظيف ،للنموذج االمـيــركــي ـ ـ مثل
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ال ـ ــواق ـ ــف أم ــامـ ـن ــا ،ه ــذا
ال ـط ـب ـيــب ال ـج ـم ـيــل الـ ــراقـ ــي الـحـلـيــق
الناجح ،الذي اجتمع ّ
ضده اإلخوان
والعسكر ـ ـ لتخلص من كل مشاكله.
وك ــي تـكـتـمــل صـ ــورة ب ــاس ــم يــوســف
العربي النظيفّ ،
«رصــع» الكوميدي
عــرضــه فــي «مـهــرجــانــات بيت الدين
الـ ـ ــدولـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات والـ ـجـ ـم ــل
االنكليزية (مل ــاذا؟ مل ــن؟) .ويكفي كي
ّ
ن ـت ــأك ــد م ــن ذل ـ ــك ،م ــراق ـب ــة بــرنــامـجــه
ّ
أميركية ،حيث
الحالي على محطة
ّ
يصفي حساباته مع كل رموز «الزمن
الـبـ ّـائــد» كـعــرفــات وعـبــد الـنــاصــر (أال
يـبــشــر بــالــزمــن «الـ ـث ــوري» اآلت ــي في
خـتــام عــرض بيت الــديــن؟) ،مــن دون
أي مـحــاسـبــة ل ـل ـقــوة الـعـظـمــى الـتــي
تـ ّ
ـدمــر ّشعوبنا ومجتمعاتنا .يكفي
أن نـتــوقــف عند خريطة «اســرائـيــل»
ً
الـ ـت ــي وضـ ـع ــت ب ـ ـ ــدال مـ ــن ف ـل ـس ـطــن،
ّ
خ ـل ـف ــه فـ ــي اح ـ ـ ــدى ح ـل ـق ــات «ك ـت ــي ــب
الــديـمـقــراطـ ّـيــة» بــرنــامـجــه األمـيــركــي
(واألصـ ـ ـ ـ ّـح «دلـ ـي ــل ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة»)!
بـ ـه ــذا امل ـع ـن ــى ب ــاس ــم ي ــوس ــف لـيــس
اقــل خطورة على املـشــروع التحرري
ال ـع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ ّأي ـ ــا ك ــان ــت وج ـه ـتــه ـ ـ ـ ـ مــن
االخــونـجـ ّـيــة والـسـلـفـ ّـيــن الــذيــن بنى
مجده عليهم وعلى السخرية منهم...
ّ
وحتى على جبهة انتقاد األصوليني
الـتــي حببت الجمهور بــه ذات يــوم،
فقد ّبدأ يجتر ّ تقنياته ويفقد مهارته
ّ
وخفة ظله .ألنه فقد مشروعه؟

