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أسعد أبو خليل *
ّ
الجدية ،وال يقبل
تحليل الكوميديا عمل بالغ
املزاح .كتب فرويد كتابًا في تحليل وتصنيف
النكات بعنوان« :النكتة وعالقتها بالالوعي».
وهــو ّ
يفرق بني النكتة ذات النزعات ،أي تلك
الـتــي تــرتـبــط بمعنى بــاطـنــي أو خـفــي ،وتلك
النكات امل ـجـ ّـردة الـتــي جـهـ َـد فــي إيـجــاد أمثال
عنها .والنكات ّ
تعبر عن أسرار الفرد وأسرار
ش ـعـ ّـب ب ـح ــال ــه .فــال ـعــاقــة ب ــن راوي الـنـكـتــة
ُ
ومتلقيها تعتمد على رابط ثقافي وسياسي
َ
بينهما ،وإال صعب فهم النكتة .ولبنان يزهو
ب ــروح ــه امل ــرح ــة ون ــزوع ــه ن ـحــو ال ـن ـك ــات .لكن
الدفاع عن النكتة بأنها بريئة يخفي بواطن
تلك النكتة ،أو بــواطــن ال ــراوي (أو الــراويــة).
ّ
ّ
نظرية تعبير
أي أن نفي ُدالالت النكتة يعزز
النكتة عن امل َ
ضمر.
ّ
ت ــزده ــر ال ـبــرامــج ال ـكــوم ـيــديــة ف ــي لـبـنــان منذ
ّ
ـادة،
سـنــوات .الـشــاشــات عــديــدة
واملنافسة ح ـ ّ
وه ـن ــاك خ ـلــط ف ــي امل ــواه ــبُ :ي ـظ ــن أن املـمــثــل
يمكن لــه دومــا أن يكون كوميديًا ،وأن ّ
مقدم
الـبــرنــامــج يمكن لــه لــو أراد أن يصبح راوي
ّ ّ
الكوميدية أقل كلفة من
نكات .وإنتاج البرامج
إنـتــاج الـبــرامــج الــدارمـ ّـيــة واملـسـلـســات ،حتى
في لبنان حيث إنتاج املسلسالت أقل كلفة من
ّ
املحطات ُي ّ
شجع
بلدان أخرى .والتنافس بني
ّ
البرامج تلك على تجاوز الحدود االجتماعية
سطحيًا فقط .وهناك ما ّ
ّ
يميز البرامج
ـ لكن
ّ
ّ
الكوميدية اللبنانية عن بعضها ،وهناك ما
تشترك البرامج فيه من ّ
مميزات وشوائب.
ً
ُيالحظ ّأوال غياب العنصر النسائي في هذه
ّ
البرامج ،وهذا ليس خاصًا بلبنان .واملقارنة
ّ
ّ
واألميركية تجوز،
اللبنانية
بني الكوميديا
ّ
ألنّ ُمتابع الكوميديا اللبنانية يالحظ مدى
ت ــأثــره ــا أو تـقـلـيــدهــا ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـيــان
ّ
األميركية .وجــون بالوشي ،الذي
للكوميديا
ّ
كــان «أس ـطــورة» الـفــريــق األول فــي «ســاتــردي
نــايــت الي ــف» ك ــان يــرفــض الـعـمــل مــع الـنـســاء
وي ــرف ــض ت ــأدي ــة أي دور م ـك ـتــوب م ــن ن ـســاء،
وك ــان يـقــول إن الـنـســاء غـيــر ظــري ـفــات .وهــذه
ّ
ّ
العنصرية تجد طريقها إلى
الذكورية
الفكرة
الفكر التلفزيوني السائد في لبنان .يذكرون
فــريــال كــريــم أو شــويـكــار كــأنـهـمــا االسـتـثـنــاء
ّ
ّ
الكوميديات
الذكورية .ووجدت
على القاعدة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــات ص ـع ــوب ــة ب ــال ـغ ــة فـ ــي اخـ ـت ــراق
صــف الـكــومـيـ ّ
ـديــن الــذيــن لــم يــدعـمــوا دخــول
ّ
النساء فــي هــذا املـجــال .والكتابة الكوميدية
فــي أمـيــركــا تـكــاد تنحصر ّ
بخريجي جامعة
ّ
ه ــارف ــرد ال ــذك ــور (وم ـجــلــة «المـ ـب ــون» فـيـهــا):
ّ
هـ ــؤالء م ــوج ــودون ف ــي ال ـب ــرام ــج الـكــومـيــديــة
ّ
املسائية وفي برنامج «سمبسون» و«فاميلي
غ ــاي» والــ«سـيــت ك ــوم» .وفــي لـبـنــان ،الكتابة
ّ
الكوميدية شأن ذكوري محض .املرأة ديكور
أو ُيستعان بها ملامًا لالستعراض الجسدي.
وهــذا الغياب النسائي ليس مسألة إنصاف
ّ
تفسر الحبكة الــذكـ ّ
فـقــط :هــي ّ
السوقية
ـوريــة
ّ
البذيئة في كل البرامج .واملشاركة النسائية
في الكوميديا (كما في برنامج «لــول» الذي
بثته قـنــاة « »otvالـعــونـيــة) كــان فــي منافسة
الـ ــذوق ال ــذك ــوري فــي إط ــاق الـنـكــات البالغة
ّ
ّ
الجنسية .أي أن وجود املــرأة يفسد
السوقية
جو املرح الذكوري املراهق السائد في البرامج.
ل ـب ـن ــان ب ـل ــد ُم ـت ـن ــاق ــض م ـث ــل أم ـي ــرك ــا ال ـتــي
تـ ّ
ـأس ـســت عـلــى ق ــواع ــد مـسـيـحـ ّـيــة طـهــرانـ ّـيــة
ّ
ّ
مـ ـت ــزمـ ـت ــة ،ل ـك ـن ـه ــا ت ـ ـص ـ ــدر ل ـل ـع ــال ــم ث ـقــافــة
ال ـبــورنــوغــراف ـيــا (ف ــي أم ـيــركــا إن ـت ــاج أف ــام
البورنو أكثر من إنتاج هوليوود) .ولبنان،
ّ
يعج ّ برجال الدين ـ ال نساء دين في بالدنا
ّ
ّ
ـ ل ـكــنــه ي ـع ــج أي ـض ــا بـثـقــافــة بــورنــوغــرافــيــة
إب ــاح ـ ّـي ــة وبـ ـس ــوق م ــواخ ـي ــر غ ـ َّي ــر رس ـم ـ ّـي ــة.
ّ
يستعد ،متى ُسنت القوانني
تشعر أن لبنان
بــذلــك ،كــي يصبح عاصمة الفيلم اإلبــاحــي
ّ
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق كـ ــلـ ــه ،وجـ ـ ــزء غ ـي ــر ص ـغ ـيــر مــن
ّ
سـيــاحــة لـبـنــان هــي سـيــاحــة جـنـســيــة (منذ
استقالله ،جذبت هــذه السياحة ،ال املناخ،
ّ
الجنسية
أمراء وشيوخ النفط) .لكن النكات
سهلة وهي تصلح لسن املراهقة ،لكنها في
ّ
لبنان متفلتة وعابرة للطوائف واألعمار .ال
ّ
الرسمية في لبنان بمشاهد
تسمح الرقابة
ّ
الحب والجنس في األفالم (التي تعكر هناء
ّ
امل ـج ـلــس ال ـكــاثــول ـي ـكــي ل ــإع ــام ك ـمــا تـعــكــر
ّ
ّ
اإلسالمية) لكنها
الطائفية
هناء املجالس
تسمح بمشاهد العنف وبتعليب وتسليع
امل ــرأة .تقديم النصح إلــى الكوميديا يكون
ً
ّ
والسوقية
دومــا ثقيال ،لكن هــل أن الـبــذاءة
ّ
ّ
الجنسية تضيف إلى الكوميديا اللبنانية
ّ
ّ
أم أنها تسطحها وتقيدها في خيال مراهق
ّ
اللبنانية
والخيال الكوميدي على الشاشة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والطائفية (أليكس تشانغ ـ كوبا)
والمثلية
رجعية في المجتمع ،بالنسبة إلى المرأة
اللبنانية مفاهيم
ترسخ الكوميديا

يعاني من هوس في اإلنتاج البورنورغرافي
ّ
ّ
الكالمية.
والسوقية
ّ
الجرأة السياسية ضعيفة جدًا في الكوميديا
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،أو هــي غـيــر م ــوج ــودة .السخرية
من العامل السوري ومن جبران باسيل ومن
ّ
هذه
واملثلية هي الكوميديا
املرأة
السهلة ،ألن ّ
ّ
ّ
املحرمات وال تهني املقدس وال تؤثر
ال تزعج
ّ
الجذرية ال
على السلطة الحاكمة .الكوميديا
ّ
السياسية السائدة (أي
تلتزم بحدود الثقافة
ّ
ّ
تلك التي ال تشكل تهديدًا للنخبة (الطبقية ـ
ّ
الطائفية الحاكمة) .جورج كارلني الـ«ستاند
أب ك ــومـ ـي ــدي» األمـ ـي ــرك ــي ال ـش ـه ـي ــر ،ك ـ ــان ال
ّ
ثقافية
ي ـتــرك سـلـطــة ديـنـ ّـيــة ّأو سـيــاسـ ّـيــة أو
ّ
ّ
اقتصادية إال ويهشمها ويفكك خطابها.
أو
لــم يـكــن يـكـتــرث لــو أن ــه أزع ــج حـتــى جمهوره
ّ
َ
ـف ك ــان ــت ال ـصــالــة
وت ـ ـحـ ــدى ق ـي ــم ــه .أذكـ ـ ــر ك ـي ـ ّ
املـمـتـ ِـلـئــة ف ــي ع ــروض ــه ت ـتــوقــف ع ــن الـضـحــك
عندما يـتـطـ ّـرق ملــوضــوع الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي،
ويلقي على الحضور فكرته بصيغة السؤال.
كان يقول (في كل عروضه)« :ملاذا ُيطلق على
اإلرهــابـ ّـيــن اإلســرائـيـلـ ّـيــن اس ــم كــومــانــدوس
ُ
وي ـط ـلــق ع ـلــى ال ـك ــوم ــان ــدوس الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن
ّ
ّ
إس ــم إره ــاب ــي ــن؟» .أذكـ ــر أن ــه كــل ـمــا ق ــال ذلــك
ف ــي ع ــروض ــه ف ــي مـ ــدن مـخـتـلـفــة ف ــي أم ـيــركــا
ك ــان فـهــم الـفـكــرة يستعصي عـلــى الـحـضــور،
وك ــان بعضهم يفهمها ويـنــزعــج .هــذه كانت
تتناقض مع كل املفهوم السائد عن اإلرهــاب

دول الخليج تحظى
بكامل االحترام
والتقدير والتبجيل

فــي أمـيــركــا .هــذه كوميديا جـ ّ
ـذريــة .أمــا ليني
ُ
ب ــروس فـكــان ســاخـرًا أكـثــر مما كــان مضحكًا
لكنه سخر حتى من جاكي كيندي بعد ّأيــام
فقط مــن اغـتـيــال زوج ـهــا .أمــا ريـتـشــارد برير
ّ
العنصرية البيضاء
فقد ع ـ ّـرى خـطــاب وفـكــر
ّ
بطريقة مؤملة (مؤملة ملن عانى من عنصرية
فـكــر ال ـت ـفـ ّـوق الـعــرقــي األب ـي ــض) .م ـ ّـر أكـثــر من
عقد من الزمن على اغتيال رفيق الحريري وال
يجرؤ كوميدي واحد على تناوله بالسخرية.
ه ــذا دل ـيــل آخ ــر عـلــى ع ــدم ت ـنــاول الـكــومـيــديــا
ّ
ّ
جذريةَ .من يتناول سطوة
اللبنانية مواضيع
املـ ـص ــارف أو ال ـف ـس ــاد ب ـت ـحــديــد أش ـخــاصــه؟
ال ـحــديــث ع ــن ال ـن ـفــايــات ال ُيـعـتـبــر كــومـيــديــا
جـ ـ ّ
ـذري ـ ــة .ط ـب ـع ــا ،ل ـي ــس ض ـ ــروري ـ ــا أن ت ـكــون
ّ
الـكــومـيــديــا ج ــذري ــة ومـعـظــم الـكــومـيــديــا هنا
سطحية وغـيــر جـ ّ
ّ
ـذريــة (وأصـبـحــت الـبــرامــج
ّ
ّ
املـســائــيــة امل ـنــوعــة هـنــا قــائـمــة عـلــى التهريج

وامل ـق ــال ــب أك ـث ــر م ــن ال ـك ــوم ـيــديــا ال ـس ـيــاسـ ّـيــة
الـ ـس ــاخ ــرة ،وتـ ـن ــاول دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ُي ـعـ ّـد
ّ
ّ
املؤسسة الحاكمة معارضة له
جذريًا ألن كل
ْ
بجناحيها) .لكن ال يجب أن تعتبر البرامج
ّ
ّ
الكوميدية ّ
سياسية
نفسها أنها تقوم بمهام
ّ
وطنية .التواضع واجب .باسم يوسف ّ
تجرأ،
ً
مـثــا ،على حكم محمد مــرســي ،وتـعــامــل مع
خلفه بكثر من الخفر.
هناك حــزب غير ُمعلن في لبنان ،وهــو يضم
العاملني والعامالت في اإلعالم اللبناني ،كما
ّ
منظمات الـ«إن.
يضم العاملني والعامالت في
ْ
الغربية .والباب ّ
ّ
دوار بني القطاعي،
جــي.أو»
أي بــن اإلع ــام وبــن ال ــ«إن.ج ــي.أو» .ويطمح
اإلعالم إلى االنتقال
العاملون والعامالت في
ّ
ّ
إلى عالم الـ«إن.جي.أو» ألنه يوفر مرتبات أعلى
َ
ضير في ذلك في حد
وفرصًا أكثر للسفر .ال
ذاته ،لكن التزاوج بني اإلعالم والـ«إن.جي.أو»
خـلــق ثـقــافــة شـبــا ّبـ ّـيــة س ــائ ــدة ت ـبــدو معاملها
واض ـح ــة ف ــي الـتـنــقــل ال ـع ــادي عـلــى صفحات
لـبـنــانـ ّـيــة فــي وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
ّ
السياسية :الصمت عن
ولهذا العالم سماته
ّ
العدو اإلسرائيلي واالمتناع الصارم
جرائم
ّ
عن دعم أي حركة مقاومة للعدو اإلسرائيلي.
هــذا التعبير عن املوقف السياسي املعارض
ّ
ّ
واألميركية بات ُم ّ
حرمًا،
األوروبية
للمشيئة
خـصــوصــا وأن مـطــالـعــة صـفـحــات الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـم ـت ـقـ ّـدمــن وامل ـت ـق ـ ّـدم ــات على
وظ ــائ ــف ب ــات م ــأل ــوف ــا ف ــي س ـل ــوك امل ـن ـظـ ّـمــات
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة .هـ ــل ي ـظ ـه ــر ذل ـ ــك فـ ــي ال ـك ــوم ـي ــدي ــا
ً
ّ
اللبنانية؟ ملاذا ليس هناك مثال أثر للسخرية
ّ
من العدو اإلسرائيلي؟ ال حديث عنه .فلسطني
في كوكب آخــر .ملــاذا يكون التعاطي مع دول
ال ـغــرب (وضـحــايــا اإلرهـ ــاب فــي دول الـغــرب)
ُ ّ
غلفًا بــاحـتــرام وتبجيل كـبـيـ ْ
ـريــن؟ مل ــاذا تنم
م
ّ
ّ
عقلية الرجل األبيض
الكوميدية عن
الثقافة
 وهو ليس نحن؟ّ
الجدي
يمكن أن ُيقال إن الحديث السياسي
غـيــر م ــأل ــوف .ال ،ه ــو م ــأل ــوف .بــرنــامــج «ب ــي.
ً
بي.شي» الذي تبثه قناة « ،»lbcمثال ،له مواقف
ّ
ّ
جـ ّ
سياسية (ووعـظـ ّـيــة أبــو ِملحمية) في
ـديــة
ّ
ّ
مــواض ـيــع مـ ـح ــددة .املـ ـق ــدم ،س ــام الــزع ـتــري،
نـظــر إل ــى الـكــامـيــرا بـجـ ّ
ـديــة بــالـغــة ووع ــظ عن
َ
وضــع حلب الـشــرقـ ّـيــة وضـحــايــاهــا (لــم تحظ
ّ
الغربية وضحاياها باهتمامه) .ملــاذا؟
حلب
ّ
ّ
يتقرر أن الحديث الـجــدي عــن مأساة
وكيف
حـلــب الـشــرقـ ّـيــة فـقــط مــن يستحق التغطية؟
هـنــا يـتـضــح م ــدى تـغـلـغــل س ـطــوة ال ــ«غ ــروب
ثنك» (أي فكرة الفريق الواحد) لدى عناصر
الـقـطــاع اإلعــامــي ومـنـظـ ّـمــات الـ ــ«إن.ج ــي.أو».
أي التعاطف اإلنساني مسموح ،وحتى دعم
الحروب مسموح ،لكن بحدود مواقف الدول
ال ـغ ــرب ـ ّـيــة .وع ـل ـيــه ف ــإن راجـ ـم ــات الـتـنـظـيـمــات
ّ
ُ
ُ
املسلحة في سوريا ال تدان فيما تدان حجارة
وسكاكني الشعب الفلسطيني .أي أن معايير
ّ
محلية بل هي ُمستبطنة من
التقييم ليست
معايير اإلع ــام الـغــربــي نفسه .إب ــداء الحزن
والتعبير عن العواطف بات منبوذًا في إعالم
ّ
العرب (كما في إعالم الغرب) إذا كان متعلقًا

ّ
بشعب فلسطني ،لكنه مسموح لــو أن هذين
ّ
ال ـت ـعــاطــف والـ ـح ــزن ك ــان ــا م ـت ـعــل ـقــن ببعض
ّ
املدنيني
العرب (مثل قسم فقط من الضحايا
الـسـ ّ
تعاطفًا مع اآلالف من
ـوريــن :متى رأينا
ُ
ّ
امل ــدن ـ ّـيــن ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا بــالـقـنــابــل
والـ ـص ــواري ــخ األم ـي ــرك ـ ّـيــة ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـنــوات
ً
األخـيــرة؟) سالم الزعتري ،مثال ،ال ينظر إلى
ّ
بجدية ويتعاطف مع شعب اليمن.
الكاميرا
ال ي ـتـ ّ
ّ
ـوجــب عـلــى ال ـكــوم ـيــدي أن ي ـكــون جــديــا
ّ
أو وعظيًا .هــذا خـيــاره .لكن لو أراد أن يكون
وع ـظـ ّـيــا ف ــي م ــوق ــف ول ـي ــس ف ــي م ــوق ــف آخ ــر،
فمن حق الجمهور أن يالحظ وأن يستخلص
معايير الكوميدي.
ومن ضمن السياسة الصارمة لحزب «اتحاد
اإلعـ ــام  -إن.ج ـ ـ ــي.أو» ،تغييب الـسـخــريــة من
ّ
حكام الخليج .السخرية من الحاكم السوري
ّ
وم ــن ح ــك ــام إي ـ ــران ،وح ـتــى م ــن حــاكــم كــوريــا
الشمالية ،مسموح ُ
ومـ َـر ّحــب بــه .ملــاذا يصبح
ح ــاك ــم كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ه ــدف ــا ل ـل ـس ـخــريــة
ّ
اليومية على مواقع التواصل
الدائمة (شبه
ّ
ّ
االجتماعي الـعــربـ ّـيــة) وهــو ال يـكــن ـ ـ وال يكن
نظامه منذ تأسيسه على يد ّ
جده ـ عداء ضد
ال ـع ــرب؟ عـلــى ال ـع ـكــس ،بـقــي ال ـن ـظــام ال ـكــوري
ّ
العربية على
الشمالي متعاطفًا مع القضايا
م ـ ّـر الـسـنــوات وال ـع ـقــود ،ومــوقـفــه ضــد الـعــدوّ
اإلسرائيلي أكثر صالبة من مواقف كل الدول
ّ
العربية :حتى النظام السوري دخل في حوار
ّ
ومـ ـف ــاوض ــات م ــع الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي فيما
تمتنع الـحـكــومــة ال ـكــوريــة الـشـمــالـيــة عــن أي
ّ
العدو
تواصل — مباشر أو غير مباشر — مع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .واألخـ ـب ــار ال ـك ــاذب ــة ع ــن كــوريــا
الشمالية (مـصــدرهــا دوم ــا مصنع األكــاذيــب
ّ
ّ
مخيلة
الجنوبية ،أو
في املخابرات الكورية
«مـ ـ ّ
ـدون» صـيـنــي ،مـثــل قـ ّـصــة إط ـعــام ضحايا
ال ـح ــاك ــم ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـك ــاب) تـلـقــى
الترويج الفوري من قبل اإلعالم العربي ومن
قبل الشباب العربي على مواقع التواصل.
أم ــا دول الـخـلـيــج فـتـحـظــى بـكــامــل االح ـت ــرام
والتبجيل .املقدم جنيد زيــن الدين
والتقدير
ُ ّ
(وهو من أظرف املقلدين ويجمع بني االبتكار
الـعـفــوي وم ـه ــارة الـتـقـلـيــد) ت ـحـ ّـدث فــي حلقة
عــن دول الخليج وق ــال إنـهــا ت ـطـ ّـورت فــي كل
املـجــاالت وتـفـ ّـوقــت على لبنان .يــا جنيد :هل
ّ
ّ
سياسيًا قيد أنملة في
تطورت دول الخليج
خالل السنوات األخيرة؟ إن الوضع السياسي
ّ
السعودية في
في البحرين في الستينيات أو
ّ
الخمسينيات كان أقــل انغالقًا ـ على انغالقه
ّ
وتـ ّ
ـزمـتــه وتسلطه آن ــذاك ـ ـ مما هــو عليه اآلن.
التطور الخليجي هو ّ
ّ
مادي فقط ،وال يطال أيّ
ّ
ّ
الثقافية (إال
السياسية أو
مجال من الحياة
إذا اعتبرنا االحتفاء بكيم كاردشيان وجيجي
ّ
املحلية في الخليج
حديد من مظاهر الثقافة
وهــي كــذلــك) .ومل ــاذا يقف حــس الفكاهة عند
ّ
الكوميديني
حــدود دول الخليج؟ طبعًا ،ألن
ّ
اللبنانيني يــريــدون إبقاء أبــواب العمل فيها
وإقامة الحفالت مفتوحة أمامهم ،وهــم على
علم أن دول الخليج حقودة وال تتغاضى عن
نقد أو سخرية ُ
(سحبت جائزة العويس من

