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ثقافة وناس

زمن التطبيع

زياد دويري ...االستشراق قبل التطـ
أحمد دردير *
لــم تكن العجرفة الـتــي أطــل بها زيــاد
دويري في مؤتمره الصحافي بمعزل
عن مشروعه السياسي وعن تطبيعه
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ف ـ ــدوي ـ ــري ي ـن ـظ ــر إل ــى
الـعــربــي مــن مـنـظــور الــرجــل األب ـيــض،
ويحتقر العربي كما يحتقره الرجل
األبيض.
يقول فرانتز فــانــون (املفكر الكاريبي
املارتنيكي الــذي فتح مجال دراســات
االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار ،وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح عـ ـ ـضـ ـ ـوًا فــي
املقاومة الجزائرية حني وجد العربي
ال ـ ـثـ ــائـ ــر أق ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـيـ ــه م ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
امل ـس ـت ـعـ ِـمــر) بـ ــأن امل ـث ـقــف املــارت ـن ـي ـكــي
حني يذهب للدراسة في فرنسا يعود
وفــي عينيه نظرة استعالء على بني
قومه بعدما تعلم أن يراهم من منظار
مـسـتـعـمــرهــم ال ـفــرن ـســي األب ـي ــض ،فال

ال يخرج دويري وال مؤلف
الرواية المجهول عن جوقة
العنصريين البيض الذين ال يرون
في الهجرة العربية سوى محاولة
الغتصاب نساء أوروبا
غرو إذن أن يلقي دويري املتماهي مع
الرجل األبيض الدروس املتعالية على
شعبه أو أن يــزجــر أم ــه .واملـفــارقــة أنه
نسب إلى أمه هذه مرارًا أنها أرضعته
حـلـيــب فـلـسـطــن بـعــدمــا زجــرهــا أمــام
الـجـمـهــور ،فـكــأنــه يــوضــح مــن دون أن
ّ
يـ ــدري أن اح ـت ـق ــاره ألم ــه ه ــو احـتـقــار
لعروبته التي تمثلها أمه ،ولقضاياها
التي أرضعته أمه إياها .بل إن عجرفة
دويري وتعاليه وقلة أدبه مع أمه ومع
جـمـهــوره تشي بـكــره ل ـلــذات ،فــدويــري
األب ـيــض ال ــذي ول ــد فـنـيــا وثـقــافـيــا في
أم ـي ــرك ــا ي ـ ـ ــزدري زي ـ ــاد ال ـع ــرب ــي ال ــذي
ولــدتــه أمــه الـتــي زجــرهــا ،وقــد ينتمي
رغمًا عنه لشعبه الذي تعالى عليه.
ب ــدا ت ـمــاهــي زيـ ــاد دوي ـ ــري م ــع الــرجــل
األب ـيــض وازدراؤه لـلـعــرب مـبـكـرًا في
م ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي عــام
 2004حني أخرج فيلمه الفرنسي «ليال
قالت كذا» ( ) Lila dit çaواملأخوذ عن
رواية فرنسية مجهولة املؤلف تحمل

العنوان ذاته .وال ندري إن كان صاحب
الرواية فرنسيًا عنصريًا ضد العرب أم
عربيًا كارهًا لقومه مثل دويري.
ليال الشقراء التي لها أن تقول بحسب
عنوان الفيلم هي فتاة فرنسية تصل
إل ــى ضــاح ـيــة عــرب ـيــة ف ــي مــارسـيـلـيــا،
ف ـي ـق ــع امل ـ ــراه ـ ــق الـ ـع ــرب ــي ش ـي ـم ــو فــي
غــرام ـهــا وي ـق ــع م ـعــه صــدي ـقــه الـعــربــي
مــولــود .فـ َـمــن ِم ــن ال ـعــرب ي ـقــاوم سحر
ال ـف ـتــاة ال ـب ـي ـضــاء ال ـتــي أت ــت ب ــاألن ــوار
الفرنسية إل ــى ح ــارة ال ـعــرب؟ يعلمنا
فرانتز فــانــون كيف يملي االستعمار
عـلــى ال ــرج ــل املـسـتـعـ َـمــر أن يــرغــب في
املــرأة البيضاء وأن يطمح إليها وإلى
نـيــل رض ــاه ــا ،ف ــإن رضـيــت بــه فكأنها
تمنحه البياض وحضارته ،أو كأنها
تعترف به إنسانًا ،فيصبح مثله مثل
ال ــرج ــل األبـ ـي ــض .وك ـم ــا املــارتـيـنـيـكــي
َّ
املـسـتـعـ َـمــر ف ــي تـحـلـيــل ف ــان ــون ،تطلع
شيمو ومولود (ومن ورائهما دويري
وكــاتــب ال ــرواي ــة امل ـج ـهــول) إل ــى جسد
ل ـيــا وح ـض ــارت ـه ــا األب ـي ـض ــن .ول ــوال
أن الفيلم أظـهــر الـعــربــي فــي مواجهة
ال ـف ـت ــاة ال ـفــرن ـس ـيــة م ـك ـبــوتــا ومــريـضــا
وعنيفًا ،لهنأناه على إظهاره للعقدة
االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـتــي تــدفــع املـسـتـعـ َـمــر
إلـ ـ ــى أن يـ ــرغـ ــب فـ ــي م ـس ـت ـع ـم ـ ِـره (أو
مستعم َرته).
ِ
ال تلبث لـيــا أن ت ـحــاول إغ ــواء الفتى
ال ـ ـعـ ــربـ ــي امل ـ ـك ـ ـبـ ــوت ب ـ ـسـ ــرد ح ـك ــاي ــات
جنسية فاحشة عن ماضيها ،وطوال
الفيلم يتردد شيمو في تلبية غواية
الـ ـفـ ـت ــاة .م ــن الـ ـب ــداي ــة ،ن ـج ــد امل ـف ــارق ــة
النمطية بني العربي املحافظ إلى حد
الـتـعـقـيــد وال ـج ـهــل وال ـع ـجــز الـنـفـســي،
وال ـفــرن ـس ـيــة امل ـت ـح ــررة ،وه ــي ص ــورة
اجترها العنصريون البيض ومن لف
لفهم من املثقفني العرب حتى احترنا
كيف تكاثر العرب قبل االستعمار .أما
ليال ،فهي ال تثير فقط خياالت املراهق
الـ ـع ــرب ــي ال ـج ـن ـس ـيــة ول ـك ـن ـه ــا تــدف ـعــه
أيـضــا ألن يكتب (أي إنـهــا كما الفتاة
البيضاء فــي تحليل فــانــون ،ال تغوي
ُ
املـسـتـعـ َـمــر فـقــط بــل تــؤن ـس ـنــه) .وعـلــى
ع ـكــس ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـت ــي ت ــدف ــع شيمو
ل ـل ـك ـت ــاب ــة ،ن ـ ــرى رف ــاق ــه الـ ـع ــرب ط ــوال
الفيلم وهم يثبطونه ويسخرون منه
ً
إن كـتــب ،فــالـغــرب مـمـثــا فــي لـيــا هو
مـصــدر اإلل ـهــام ،هــو الـتـحــرر الجنسي
بينما الـعــروبــة هــي موطن
والـفـكــريَ ،
الـكـبــت والـ ُـعــقــد (ول ــأم ــانــة ال يحصر

الفيلم املحافظة والعقد األخالقية في
ال ـعــربــي ،فعقد الـعــربــي تــوازي ـهــا عقد
خــالــة لـيــا الـكــاثــولـيـكـيــة ،عـلــى طريقة
العنصريني الفرنسيني ممن تستروا
بـ ــأثـ ــواب الـ ـيـ ـس ــار والـ ــذيـ ــن يــوج ـهــون
ن ـق ـدًا وس ـخ ــري ــة ط ـف ـي ـفــن إلـ ــى بـعــض
الـجـمــاعــات الـفــرنـسـيــة وب ــال ــذات التي
ً
تشكل هــدفــا سـهــا لـلـمــزاج العلماني
الفرنسي ثم يصبون جام عنصريتهم
ع ـل ــى الـ ـع ــرب ومـ ــا ش ــارل ــي إب ـ ــدو مـنــا
ّ
ب ـب ـع ـيــد) .إال أن ع ـقــد ال ـعــربــي وكـبـتــه
يتعديان املحافظة إلى العنف والجرم،
ف ـفــي ن ـهــايــة ال ـف ـي ـلــم يـقـتـحــم أص ــدق ــاء
شيمو بيت ليال ويغتصبونها .العربي
ف ــي هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم ي ـع ـجــز ع ــن الـتـعـبـيــر
عــن رغـبــاتــه سلمًا كـمــا هــو ال ـحــال مع
شيمو ،وإن عبر عنها ،عبر عنها عنفًا
وغـصـبــا كـمــا ه ــو ال ـح ــال م ــع أصــدقــاء
ش ـي ـم ــو .وفـ ــي هـ ــذا ال ي ـخ ــرج دويـ ــري
وال مؤلف الرواية املجهول عن جوقة
الـعـنـصــريــن ال ـب ـيــض ال ــذي ــن ال ي ــرون
ف ــي ال ـه ـجــرة الـعــربـيــة س ــوى مـحــاولــة
الغ ـت ـصــاب ن ـســاء أوروب ـ ــا (وق ــد تــذرع
ال ـغ ــرب لــرفــض احـ ـت ــواء املـسـتـعـ َـمــريــن
بحجة أن رجالهم سيغتصبون بناته
مــن أول مـيــرانــدا ابـنــة بــروسـبـيــرو في
مسرحية «الـعــاصـفــة» لشكسبير إلى
ف ـت ـي ــات ك ــول ــون ـي ــا الـ ـل ــوات ــي ت ـعــرضــن
لالغتصاب الـعــربــي عشية عــام 2016
بحسب اختالقات العنصريني األملان).
إال أن املفارقة ،أو «الصدمة» في نهاية
الفيلم ،هــي اكتشاف أبـطــال الفيلم أن
لـيــا كــانــت طـ ــوال ه ــذا ال ــوق ــت عـ ــذراء.
كــأنـمــا اح ـتــاج كــاتــب ال ــرواي ــة وصــانــع
الفيلم إلــى عــذريــة الـفـتــاة ليجعال من
االغـ ـتـ ـص ــاب ج ــري ـم ــة أو كـ ــأن جــريـمــة
االغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب أق ـ ـ ــل وق ـ ـعـ ــا إن ل ـّ ــم ت ـكــن
املغتصبة عذراء .يفوت زياد أنه بذلك
يـقــدم لالغتصاب ع ــذرًا ال انـتـقــادًا ،إال
ّ
أن ذلــك يبدو أم ـرًا هامشيًا عند زيــاد،
فــامل ـهــم أن ال ـعــربــي ل ــم ي ـف ـهــم ،الـعــربــي
يسقط تـحـيــزاتــه وأحـكــامــه األخــاقـيــة
املـسـبـقــة وعـنـفــه الـجـنـســي عـلــى جسد
املـ ــرأة ال ـب ـي ـضــاء ،وع ــذري ــة ال ـف ـتــاة إذن
مـهـمــة ألن ـهــا تــوضــح ك ــم ه ــذا الـعــربــي
جــاهــل ومـحـمــل بــاألح ـكــام األخــاقـيــة
املسبقة.
رب ـ ـمـ ــا أراد دويـ ـ ـ ـ ـ ــري ،بـ ـع ــدم ــا ص ــور
العربي ُمــزدرى ،أن يصور نفسه وهو
َّ
ي ـ ــزدري ال ـعــربــي َعـ ــل ال ــرج ــل األب ـيــض
ي ـق ـب ـلــه ،ف ـســاقــه ال ـق ــدر ـ ـ ـ ـ أو ب ــاألح ــرى

ســاقــه منتج أمـيــركــي بحسب مــا قاله
دويـ ــري ل ـجــريــدة «ل ــو ف ـي ـغــارو»  -إلــى
روايـ ــة كـتـبـهــا ج ــزائ ــري فــرانـكــوفــونــي
ع ــن فـلـسـطـيـنــي م ـت ـم ــاه م ــع املـجـتـمــع
اإلسرائيلي يدعى أمــن يعمل جراحًا
ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى إس ــرائ ـي ـل ــي ويـتـقـبـلــه
امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي وي ـم ـن ـح ــه
الجوائز .ثم يكتشف فجأة أن زوجته
س ـه ــام الـفـلـسـطـيـنـيــة ق ــام ــت بـعـمـلـيــة
اسـتـشـهــاديــة ،فيمضي بـقـيــة الــروايــة
في محاولة استكشاف «كيف تمكنوا
من غسل مخها لتفعل ما فعلت» (وفي
النهاية ،بحسب تعليق زيــاد دويــري
ملــوقــع «تــايـمــز أوف إس ــراي ــل»« :يفهم
ملــاذا فعلت مــا فعلت دون أن يوافقها
ع ـل ـي ــه» وهـ ـ ــو م ــوق ــف م ـت ـع ــال خـلـيــق
بالليبراليني البيض).
لــم يخف دوي ــري أن فيلمه كــان يرمي
للحصول على إعجاب الرجل األبيض،
فيصف الفيلم في املقابلة اإلسرائيلية
ذاتها بـ «فرصة لنظهر أننا ال نصدر

الحمص والـفــافــل فقط» (وهــي نفس
امل ـقــاب ـلــة ال ـت ــي ص ــرح فـيـهــا ب ــأن ــه كــان
يمقت إســرائـيــل مــن قبل ولكنه تغير
بفضل تجربة تصوير الفيلم فيها).
وقد وجد في هذا الفيلم فرصة ليقدم
ً
نفسه منفصال عن بني قومهُ ،مدينًا
لهم ولتعصبهم ،متفتحًا ومتحضرًا
مثل الــرجــل األب ـيــض ،فيقول لجريدة
«ل ــو ف ـي ـغــارو»« :ل ـقــد اكـتـفـيــت مــن ذلــك
اإلرهــاب الفكري الذي يريد أن يفرض
ّ
علي أن أصور اإلسرائيليني على أنهم
دارث ف ـي ــدر والـفـلـسـطـيـنـيــن ك ـمــا لو
كانوا دببة كارتونية أليفة .ليس هنالك
شرير في ناحية وضحية في الناحية
األخـ ـ ـ ــرى» ث ــم ي ـش ـيــد بــاإلســرائ ـي ـل ـيــن
وي ـت ـم ـنــى أن ي ـح ــذو الـ ـع ــرب ح ــذوه ــم:
«يحتاج العالم العربي إلــى نقد ذاتــه
[وقد احتفى كاتب «لو فيغارو» بهذه
الجملة وجعلها عنوانًا للمقال] .أما
النقد األشــرس للسياسة اإلسرائيلية
فنسمعه من إسرائيل ذاتها» .ثم بعد

أنــت تـقــول« :حاسبوني كسينمائي
ول ـيــس كـسـيــاســي» .حـسـنــا ،ســأتــرك
ّ
تحديد الخيانة أو التطبيع للقانون،
وإن ك ـنـ ُـت أوافـ ــق األس ـقــف روم ـيــرو،
ّ
الل ّ
تيني ،في قوله« :العدالة
املناضل
َ ُ ّ
ُ
كاألفعى ،ال تـلــدغ إال الــحـفــاة» .وفي

أن الـ ّـسـيـنـمــا الـجــامـعــة لـكــل الـفـنــون
ّ
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ـ ـ ــرة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـ ــل ـ ـ ـغـ ـ ــات،
أث ـب ـتــت م ـنــذ ب ــداي ــات ـه ــا أن ـه ــا األقـ ــدر
ّ
ع ـلــى ال ــت ــاع ــب بــال ـع ـ ُقــول وامل ـشــاعــر
ّ
َ
ّ
والــتــرويــج ا ُلــذكــي واملـضــمــر لألفكار
ّ
واألذواق واملـ ـي ــول ،وبــالــتــالــي فهي
ّ
بالسياسة على أكثر
ارتبطت دومــا ّ
مــن مستوى فــنــي َوتـجــاري وتقني؟
ُ
ـطــن الـ ّـسـيـنـمــا
أقـ ــرب م ـث ــال :أل ــم تــش ـيـ ِ
ّ
ود
أميركا ،وال تزال ،العرب والس ً
في َ
ـود الحمر ،خدمة
ـ
ن
ـ
ه
ـ
ل
ا
ش
بعد
يطنةِ
ِ
لـسـيــاســةِ وث ـقــافــةِ ال ـ ّـرج ـ ِـل األب ـيــض؟
واألمثلة عديدة ويصعب حصرها.
ك ـس ـي ـن ـمــائــي ،أال تـ ــرى أن أك ـث ــر مــن
اس ـت ـف ــاد ت ــاري ـخ ـ ّـي ــا م ــن ه ـ ــذا األم ـ ــر،
ـاب عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ك ـ ـ ـ ــان أف ـ ـ ـ ــراد
وألسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ٍ
اإلنتلجنسيا الـيـهـ ّ
ـوديــة األوروب ـ ّـي ــة
الــذيــن ّأسـســوا هــولـيــوود فــي األصــل
ورسـمــوا مـســار ّ
السينما األميركية
ب ـكــامــل ت ـط ـ ّـوره ــا إن ـتــاجــا وتــوزي ـعــا

ّ
في «زيارة الرضيع الجاحد»
أحمد زعزع *
ً
ّ
فلسطينيًا -
تروي الحكاية أن رجال
ّ
ّ
أميركيًا ناجحًا يدعى وديع ،تعثرت
ـاد عــرب ـيــة مـ ـج ــاورة،
أع ـم ــال ــه ف ــي ب ـ ـ ٍ
بـ ـع ــد ازده ـ ـ ـ ـ ــار وتـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع ،وش ـ ـ ــاء أن
ٍ
ّ
ـات ،ل ـل ـ ّـراح ــة،
ي ـق ـضــي ب ـضــع ص ـي ـف ــي ـ ٍ
ف ــي بـ ـل ــد ٍة ج ـب ـلـ ّـيــةٍ ل ـب ـنــانـ ّـيــة ،فــأحـ ّـب
أهلها ومناخها وهدوءها وأوصى
َ
ب ــأن ُي ــدف ــن فـيـهــا عـنــد امل ـم ــات .علمًا
ُ َ
أن أم ـن ـي ـتــه األولـ ـ ــى ك ــان ــت أن ي ــدف ــن
ُ
فــي فلسطينه املحتلة مــن
صهاينةٍ
ٌ
اغتصبوها زاع ـمــن أنـهــا أرض بال
لشعب بــا أرض .رفــض أهل
شعب،
َ
ٍ ّ
اللبنانية أن ُيــدفــن وديــع في
البلدة
ّ
أرض ـهــم ،وه ــو ال ــذي أحـ ّـبــوه وقـ ِـبـلــوا
ماله وأكلوا طعامه وعرفوا عائلته،
ٌ
فلسطيني غــريـ ٌـب لــم تشفع له
ألن ــه
ّ
الصداقة وحسن الـجــوار ولــم يشفع

ّ
لــه االنـتـمــاء إلــى نفس الـ ّـديــن واللغة
ّ
ـويــة مـعـهــمَ .
ّ
غلبتهم
ـخ ّوال ـهـ ّ ٌ
والــتــاري ّـ ٌ
ع ـن ـصــريــة طــائ ـفــيــة مـقـيـتــة م ــا زال ــت
باقية وتـتـمـ ّـدد رغــم سـنــوات الحرب
ّ
األهلية وأثمانها الباهظة.
َ
ال أعلم لم خطرت ببالي هذه الحكاية
بغثيان شديد خبر عودة
وأنــا أقــرأ
ٍ
ال ـس ـ ّـي ــد الـ ّـس ـي ـن ـمــائــي زيـ ـ ــاد دويـ ــري
سنوات على
امليمونة إلى بلده بعد
ٍ
زيـ ــارتـ ــه إلس ــرائـ ـي ــل ل ـت ـصــويــر فـيـلـ ٍـم
ّ
هناك وإنكاره الشديد أن يكون في ما
فعله خيانة أو تطبيع ،ال سمح الله.
ّ
وكال يا ّ
سيد دويري أن يكون
حاشا
في ذهابك وعملك وسكنك وإنفاقك
ّ
ف ــي ب ـلــد عـ ـ ٍّ
ـدو اح ـت ــل أرض ـن ــا وش ـ َّـرد
ٍ
شعبنا وقتل أبـنــاء نــا ّ
أي خيانةٍ أو
تـطـبـيـ ٍـع أو مــا شــابــه! أتـعـبــوك والـلــه
ّ
الشكلية إلــى املحكمة
بهذه الــزيــارة
ّ
وبحمل جــوازي سفر (الله يكثرهم)

أمــام حائطها وباإلستماع لدقائق،
ّ
من وقتك الثمني ،إلى أسئلةِ إعالمي
أثار غضبك ّ
ملجرد محاولته مالمسة
رأس جبل الجليد فيما فعلت لكنك
لم ُت ّ
قصر في زجــره ونهره وتأنيبه
ناهيك عن تهزئة قناته.
ّ
فرنسيًا ّ
قرر الذهاب إلى أملانيا
لو أن
ّ
ُ
نتج
النازيةً ،وسط الحرب معها ،لي ِ
ّ
مسرحية هناك ،وقضى بضعة أشهر
ّ
ّ
وع ـم ــل م ــع م ـمــث ـلــن نـ ــازيـ ــن وأملـ ــان
وأدلـ ـ ــى ب ــأح ــادي ــث ل ـص ـحــف ن ـ ّ
ـازي ــة،
ٍ
ٍ
م ـ ــاذا س ـي ـكــون ّ
رد ف ـعــل الـفــرنـسـيــن
صدقه أحدٌ
سي ّ
الوطنيني عليه؟ هل ُ
ّ
ب ــأن زي ــارت ــه «ف ــن ـي ــة» و«م ـســرحـ ّـيــة»
َ
َ
َ
وبريئة؟ ألن ُيحلق شعر الـ ّـرأس ،في
حــالــة املـ ـ ــرأةُ ،
وي ـب ـ َـص ــق ع ـلــى الـ ّـرجــل
ّ
في الشوارع ،وهذا أضعف اإليمان؟
َ
ّ
َ
ألن ُيسأل بحق ،أأنـ َـت ّ
غبي أم ت ّدعي
الغباء؟

أليست ّ
السينما أهم وأخطر بكثير،
ترفيه محايدة؟
من وسيلة
ٍ
ح ــوزت ــك ،وإلـ ــى جــان ـبــك ،الـكـثـيــر من
األحــذيــة فــي ه ــذا الـبـلــد ال ــذي أضــاع
ّ
هويته ولغته وثقافته .ما علينا.
ك ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،أس ـ ــأل ـ ــك ،أال تـ ـ ــرى أن
الـ ّـس ـي ـن ـمــا أهـ ــم وأخـ ـط ــر ب ـك ـث ـيــر ،مــن
وس ـي ـل ــة ت ــرف ـي ــهٍ مـ ـح ــاي ــدة؟ أال ت ــرى

