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ميديا
فنون مشهدية

ستريمينغ

ٌ
عقد ّ
ونيف مضى على ذلك
الصيف الذي فيه ّ
غيرت المقاومة
المتواضعة،
اللبنانية ،بإمكاناتها ّ
وجه التاريخ .صحيح أن الحرب انتهت،
لكن آثارها النفسية والعقلية ال
تنتهي؛ إذ تستمر في شكل كوابيس ،أو
ّ
تبول ليلي في الفراش ،أو في
صراخ وزعيق ،وقد تصل إلى حد شم
رائحة األجساد المحترقة ...وأكثر .ما
سبق ،هو حال آالف الجنود الصهاينة
ممن ّشاركوا في الحروب العدوانية
التي شنتها إسرائيل على لبنان وغزة .لكن
لم يسبق أن ّ
تحول موضوع اضطرابات
ما بعد الصدمة ُ عند هؤالء إلى مادة
ّ
درامية متلفزة تعرض على Netflix

عرض «هي هو أنا» عن المثلية والجندر في فيينا

آمال خوري ...هويات ضاقت بها األمكنة

بيروت حمود
«إنها املـ ّـرة الثانية التي أحــارب فيها
ف ــي ل ـب ـن ــان .س ـن ـع ـيــد ل ـب ـن ــان ع ـشــريــن
ع ــام ــا إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراءُ .ال داع ـ ــي ل ـل ـق ـلــق...
س ـن ـعــود» .ه ــذا ب ـعــض م ــا ك ــان جـنــود
جيش العدو يقولونه ملراسلة «القناة
 »2اإلسرائيلية في مقابالت ميدانية
أجريت معهم خالل استدعائهم لشن
الـ ـح ــرب ع ـلــى ل ـب ـنــان عـ ــام  .2006كــان
ّ
يتوعدون
هؤالء الجنود ومسؤولوهم
بـتــدمـيــر الـبـنــى الـتـحـتـيــة ،وال ـع ـمــارات
السكنية ،وقتل املواطنني اللبنانيني
ان ـت ـقــامــا ألسـ ـ ِـر «حـ ــزب ال ـل ــه» جـنــديــن
إسرائيليني وقتل سبعة آخــريــن .لكن
م ــا حـصــل آلالف ال ـج ـنــود إث ــر ع ــدوان
تموز ،أو الحقًا بعد الحروب العدوانية
على غزة لم يكن في حسبان هؤالء.
اضـ ـط ــراب ــات م ــا ب ـعــد ال ـص ــدم ــة أو ما
ُيـعــرف اخـتـصــارًا بـ ـ ــ« »PTSDهــو أحــد
ّ
اآلث ــار الشهيرة الـتــي خلفتها حــروب
إس ــرائـ ـي ــل خـ ــال ال ـع ـق ــد األخـ ـي ــر عـلــى
جـ ـن ــوده ــا .ص ـح ـيــح أن ال ـح ــدي ــث عــن
هؤالء داخل املجتمع اإلسرائيلي بات
أمـ ـرًا مــألــوفــا ،لـكــن لــم يسبق قـبــل اآلن
أن تـحـ ّـول املــوضــوع إلــى م ــادة درامـيــة
ُ
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ت ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى Netflix
ّ
مترجمة إلى لغات عدة.

الجندي الصهيوني «إنسان»
 whenه ـ ـ ــو م ـس ـل ـس ــل
ّ heroes fly
إســرائ ـي ـلــي ت ـبــثــه  Netflixم ـنــذ أشـهــر
ب ـع ــدم ــا اشـ ـت ــرت ــه ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي مــن
«الـ ـقـ ـن ــاة  »12اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .ي ـعــرض
الـعـمــل تــأثـيــر ال ـح ــرب نـفـسـيــا وعقليًا
ع ـل ــى حـ ـي ــاة أرب ـ ـعـ ــة جـ ـن ــود مـ ــن لـ ــواء
«غــوالنــي» (لــواء النخبة األول)؛ حيث
يتعرض ه ــؤالء خــال انسحابهم من
قرية عيتا الشعب ،نهاية عدوان تموز،
ل ـه ـج ــوم م ــن «ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،ف ـي ـصــاب
قــائــد الـفــرقــة بـجــروح بــالـغــة ،ويضطر
ب ـقـ ّـيــة ال ـج ـنــود لــان ـس ـحــاب ألن غــرفــة
ّ
ستفجر املوقع
العمليات اإلسرائيلية
في غضون دقيقة.
عقب مقتل قائد الكتيبة «النخبوية»،
وانتهاء الـحــرب ،تفتح االستخبارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ت ـح ـق ـي ـق ــا ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــادث
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى أسـ ـ ـب ـ ــاب م ـ ــا ح ـص ــل.
الـجـنــود األرب ـع ــة الــذيــن كــانــوا «رف ــاق
سـ ــاح ح ـق ـي ـق ـيــن» ي ـخ ـت ـل ـفــون ف ــي مــا
بينهم أثناء إدالئهم بحقيقة ما جرى
ٌ
لقائدهم .يذهب كــل منهم في طريقه،
وي ـ ـصـ ــاب أحـ ــدهـ ــم (بـ ـط ــل امل ـس ـل ـس ــل)
بــاضـطــراب مــا بـعــد الـصــدمــة .تتحول
حياة األخير إلى جحيم حقيقي ،بدءًا
م ــن ع ــراك ــه امل ـتــواصــل م ــع أمـ ــه ،م ــرورًا
ً
ب ـت ـك ـســر أث ـ ـ ــاث غ ــرفـ ـت ــه ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى

خ ـ ــال سـ ـن ــوات ع ـي ـش ـهــا ف ــي بـ ـي ــروت،
وحـ ــاولـ ــت ج ــاه ــدة ت ـق ــدي ــم ال ـع ـم ــل فــي
الـعــاصـمــة اللبنانية .كــان يـفـتــرض أن
تقدمه مخرجة لبنانية بدعم من املعهد
الفرنسي في لبنان الذي أبدى اهتمامًا
ب ــال ـن ــص ،ل ـك ــن ل ـس ـبــب م ــا فـ ـق ــدت تـلــك
املخرجة حماسها للعرض وانسحبت
أو ربـمــا ت ــرددت لحسابات شخصية.
فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـبـ ّـن
خ ـ ــوري« :ال أعـ ــرف ال ـس ـبــب بــالـضـبــط،
لـكــن أعـتـقــد أن املـخــرجــة تــراجـعــت ألن
هناك جزءًا من النص يتناول األمن في
لبنان ،فــإحــدى الشخصيات جزائرية
أت ــت إل ــى لـبـنــان وت ـعــرضــت لــاعـتـقــال
واإلسـ ــاءة» .وربـمــا لهذا السبب أيضًا

زينة حداد

الجنود األربعة الذين يتحدث المسلسل عنهم

 when heroes flyعلى :Netflix
دراما استعطافية عن «معاناة» الجنود الصهاينة
االنفصال عن حبيبته.
ما الهدف من إظهار هذه الحقيقة؟ أن
يتفرج الـنــاس وبينهم مــن تعتبرهم
إس ــرائ ـي ــل أعـ ـ ــداء ل ـهــا ع ـلــى «م ــأس ــاة»
جنود النخبة؟ وماذا يعني أن ُي َّ
صور
الجندي الصهيوني كإنسان له حبيبة
مستعد ألن يـخــاطــر بـحـيــاتــه ألجلها
وأن يـطـيــر إل ــى أق ـص ــى ب ـق ــاع األرض
بـحـثــا عـنـهــا؟ ال ش ــك ف ــي أن املسلسل
كـمــواد تلفزيونية إسرائيلية عديدة،
ُمـ َـو ّجــه الستعطاف املـشــاهــديــن ســواء
كـ ــان ه ـ ــؤالء م ــن ال ـغــرب ـيــن أو ال ـعــرب
(ب ـمــا أن ــه م ـتــرجــم ع ـلــى األقـ ــل إل ــى 12
لغة) .والهدف من هــذا العمل تحديدًا
هو أنسنة قاتل مجرم ،وإزالــة وصمة
لخلق حالة
اإلجــرام عنه ،في محاولة
ُ
من البلبلة حول شخصيته «املعقدة»
والح ـ ـقـ ــا فـ ــي ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ــه.
وب ـك ــام آخ ــر ،م ـع ـ ّـدو املـسـلـســل أرادوا
ِّ
الـقــول« :فــكــر بهذا الجندي ،هــو أيضًا
إنسان يشعر مثلك ،ويحب ،ولديه أم
تقلق عليه ،هو أيضًا يكتئب ويصاب
باإلحباط ،وربما بالجنون».
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــة ،ي ـ ـقـ ــول ك ــات ــب
س ـي ـنــاريــو  ،when heroes flyعـمــري
غفعون ،في مقابلة أجرتها معه «القناة
 »12اإلسرائيلية ،إن رواية «ألجلها طار
األبـطــال» (أمير غوتفرويند) تتحدث
عــن أربـعــة أصــدقــاء تــرعــرعــوا فــي أحد
أحياء حيفا ،وكبروا سويًا وخاضوا
التجارب منذ نهاية الستينيات (بعد
ً
النكسة العربية الكبرى) ،وصوال إلى
اغ ـت ـيــال رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي،
إس ـح ــاق راب ـ ــن .ول ـك ــن غ ـف ـعــون يــأخــد
ّ
ليحوله إلى
جــزءًا واح ـدًا مــن الــروايــة،
السلسلة الـحــالـيــة .السبب كما يقول
أن «القصة قريبة إلــى شخصيته من
ح ـيــث ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـص ــداق ــة وحــب
السفر .ليس هناك شــيء مشترك بني
اإلسرائيليني أكثر من رفقة الجيش».
ويـضـيــف أن ــه «تـخـطــى ســن األرب ـعــن،
لكنه مــا زال يشعر أن قصة املسلسل
هي قصة جيل إسرائيلي كامل ...هذه
أمور إسرائيلية ،ليس فقط في الجيش
وإنما في املجتمع أيضًا».
ي ـ ـح ـ ـي ـ ـل ـ ـنـ ــا ك ـ ـ ــام ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ــذا إل ـ ـ ـ ـ ــى أحـ ـ ــد
امل ـش ــاه ــد ف ــي ن ـه ــاي ــة امل ـس ـل ـســل حـيــث
يـ ـق ــول ال ـج ـن ــدي «بـ ـيـ ـن ــدا» لـصــديـقـتــه
الكولومبية «ماريا» ،إنه «يريد العودة
إل ــى إس ــرائ ـي ــل لـلـمـشــاركــة ف ــي ج ـنــازة
رف ـيــق س ــاح ــه» .وع ـنــدمــا تـخـبــره أنــه
لـيــس عليه فـعــل ذل ــك بسبب إصابته
وأن رف ـي ـقــه امل ـ ّـي ــت «لـ ــن ي ـع ـت ــب» ،يــرد
لست إسرائيلية ...لهذا
«بيندا»« :أنت
ِ
لــن تفهمي م ــاذا يعني ذلــك (التخلف
عن جنازة رفيق السالح)».
في مقابلة أخرى مع صحيفة «ماكور
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ريـ ـش ــون» ي ـق ــول غ ـف ـعــون« :ل ــم أش ــارك
وال م ـ ّـرة واح ــدة فــي ج ـنــازة عسكرية.
صحيح أنني حاربت في حرب لبنان
الثانية (عــدوان تموز  ،)2006ولكنني
ل ــم أمـ ــر ب ـت ـجــربــة م ـمــاث ـلــة وب ــاألخ ــص
ُ
تحدثت عنها في املسلسل».
تلك التي
ً
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك ،قـ ــائـ ــا إن ـ ــه «م ـث ـل ــي مـثــل
آخرين سمعت قصصًا كثيرة مشابهة
ع ــن ج ـن ــود إســرائ ـي ـل ـيــن ي ـعــانــون من
اض ـط ــراب ــات م ــا ب ـعــد ص ــدم ــة ال ـح ــرب.
مـعــانــاتـهــم ه ــذه ال تــؤثــر فـقــط عليهم
ولكن أيضًا على عائالتهم».
كاتب السيناريو هو جندي سابق في

الهدف من العمل هو أنسنة
قاتل ،وإزالة وصمة اإلجرام عنه
ل ــواء «غـفـعــاتــي»ُ ،يشير إلــى أنــه «بعد
ُ
عرض السلسلة في إسرائيل ،كثر قالوا
لي إن ما حصل ألفيف (البطل) حصل
معنا أيضًا في الواقع .نحن ال نتحدث
ً
عــن ع ـشــرات بــل عــن آالف .هـنــاك مثال
مــن قــال لــي إنـنــي كنت أعــامــل والــدتــي
كنكرة ،كنت أرفع صوتي وأصــرخ في
وجهها دون أن أع ــرف الـسـبــب» .وفي
س ـ ــؤال ُو ّجـ ـ ــه ل ــه ع ــن ال ـف ـك ــرة املــركــزيــة
ال ـت ــي ت ـقــف وراء الـسـلـسـلــة ،وإن كــان
ج ـنــود الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي يـعــانــون

جـمـيـعــا آثـ ــارًا نـفـسـيــة ج ــراء خدمتهم
فــي الجيش ،أج ــاب« :ال أعــرف إذا كنا
جميعًا نعود من الخدمة بخدوش في
الروح .ولكنني أتحدث عن أمر واقعي.
لـكــل ال ـح ــروب أث ـمــان ُي ـســددهــا ال ـكــل...
الجميع فــي كــل املـسـتــويــات .وأحيانًا
نحتاج إلى وقت طويل لنفهم ذلك».

ُ
صــدمــات جــنــود الــعــدو تعالج
بالمخدرات

امل ـم ـثــل اإلســرائ ـي ـلــي الـ ــذي ل ـعــب دور
«أفـ ـي ــف» كـ ــان ف ــي واق ـ ــع األم ـ ــر ي ــؤدي
دور شـ ــاي كــوزلــوب ـس ـكــي ( 49عــامــا)
أح ــد ض ـبــاط س ــاح الـهـنــدســة الـتــابــع
لـ ـل ــواء «الـ ـن ــاح ــال» .وهـ ــو ك ـمــا تـحــدث
فـ ــي مـ ـق ــاب ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــةُ ،مـ ـص ــاب
بــاض ـطــراب م ــا ب ـعــد ال ـصــدمــة نتيجة
ق ــذي ـف ــة أط ـل ـق ـت ـهــا «ك ـت ــائ ــب ع ــز الــدي ــن
الـ ـقـ ـس ــام» ع ـل ــى م ـس ـتــوط ـنــة «ن ــاح ــال
ع ــوز» جـنــوبــي فلسطني املـحـتـلــة عــام
 2006وقـتــل فيها إســرائـيـلـيــان اثـنــان.
وبـمــراجـعــة بـيــانــات «كـتــائــب القسام»
(الـ ـ ــذراع امل ـس ـل ـحــة ل ـح ـم ــاس) ف ــي تلك
ال ـف ـت ــرة ،يـتـضــح أن ـه ــا ك ــان ــت «مـعــركــة
الـ ــوفـ ــاء لـ ــأحـ ــرار ت ـت ـص ــدى ل ـل ـع ــدوان
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ال ـ ـغـ ــاشـ ــم ضـ ـ ــد ق ـط ــاع
غـ ــزة وهـ ــي ج ـ ــاءت ردًا ع ـلــى ال ـجــرائــم
امل ـت ــواص ـل ــة ل ـل ـع ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي فــي
فلسطني ولبنان».

كولومبيا« ...استراحة» ما بعد المجازر؟
يلقي املسلسل الضوء على الوجهة السياحية (الرائجة) للجنود اإلسرائيليني عقب
ّ
نهاية خدمتهم العسكرية .وقد ّ
الكولومبية
صور الجزء األكبر من املشاهد في العاصمة
بوغوتا ،حيث تدور بني أشجار غاباتها حياة جنديني إسرائيليني قاتال خالل اجتياح
لبنان عام  ،1982أحدهما ينتج مادة مخدرة واآلخر يستعبد مجموعة من الكولومبيني
لتعبئتها من أجل اإلتجار بها .إلى جانب ذلك ،يتحدث املسلسل عن الفساد الذي ينخر
ً
هيكل املؤسسات اإلسرائيلية عامة .مثال ،داخــل السفارة اإلسرائيلية في كولومبيا،
هناك موظف رفيع املستوى لديه عالقات متشابكة مع شرطيني محليني ومع مافيات
تجارة املخدرات اإلسرائيلية في كولومبيا.
قصص املافيات ّ
وتجار املخدارت التي تحدث عنها املسلسل ليست بعيدة عن الواقع
اإلسرائيلي .قبل أيام فقط ،نشر موقع «تايمز أوف إسرائيل» تقريرًا عن اعتقال السلطات
الكولومبية لـ 14إسرائيليًا بتهمة القوادة واملتاجرة باألطفال بغرض الجنس .وبحسب
التقرير ،كــانــت الشبكة اإلسرائيلية مسؤولة عــن الــرحــات السياحية لــرجــال أعمال
إسرائيليني وأثرياء وجنود في جيش االحتالل أنهوا خدمتهم العسكرية ،حيث كان
هؤالء يقيمون في ُ منتجعات داخل العاصمة بوغوتا ،ثم يقومون برحلة في السفينة،
ً
وهناك يجبرون القصر واألطفال على ممارسة الجنس معهم لقاء مبلغ زهيد ،فضال
ُ
عن إقامة حفالت خاصة يتعاطون فيها املخدرات .هذه الحادثة تذكر بترحيل السلطات
الكولومبية قبل عامني واحدًا من كبار رؤساء املافيات اإلسرائيلية في الخارج ،ويدعى
ُّ
آسي بن موش .وقد اتهم بأنه يستعبد فتيات وطفالت كولومبيات ومن دول أخرى من
أميركا الالتينية ويشغلهن في الدعارة لصالح جنود إسرائيليني أنهوا خدمتهم.

ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة «إس ــرائ ـي ــل
الـيــوم» ،يقول كوزلبسكي إن «األلــم ال
ُيـمـحــى ب ـمــرور الــوقــت .كـنــت أستيقظ
ً
لـيــا فــأضــرب زوجـتــي ظـنــا مـنــي أنها
«م ـخ ـ ّـرب ــة» ...إل ــى يــومـنــا ه ــذا ،مــا زلــت
أشتم رائحة اللحم البشري املحترق.
إنني أحيا في الجحيم» .نتيجة ذلك،
ل ــم يـسـتـطــع ال ـخ ــروج م ــن بـيـتــه لفترة
ط ــوي ـل ــة ،ح ـتــى جـ ــاء عـ ــام  2016ال ــذي
فـيــه انـضــم إل ــى جمعية (لــو مفكيريم
َ
بـتـســوعـيــم بـشـيــطــح) «ال نـتـخـلــى عن
ُ
ُ
جــرحــى ف ــي املـ ـي ــدان» .ي ـش ــار ه ـنــا إلــى
أن أبطال املسلسل نظموا مهرجانات
وحـ ـ ـف ـ ــات دائـ ـ ـم ـ ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ـت ــي
تشكو اإلفــاس .إسرائيليًاُ ،ينظر إلى
كوزلوبسكي على أنه واحد من الذين
ساهموا في نشر فكرة تشريع القنب
الـهـنــدي فــي إســرائـيــل لالستخدامات
ال ـط ـب ـيــة؛ ب ـعــدمــا ط ــال ــب ل ــوق ــت طــويــل
السلطات املختصة بتشريعه ملساعدة
ال ـج ـنــود امل ـصــابــن ب ـصــدمــات الـحــرب
ّ
ع ـ ـلـ ــى «ت ـ ـخـ ــطـ ــي م ـ ـعـ ــانـ ــات ـ ـهـ ــم» وهـ ــو
م ــا ح ـص ــل ع ـ ــام  .2017ف ــي م ـقــابــات
تلفزيونية كثيرة ،تحدث كوزلوبسكي
عن النبتة التي بواسطتها «استطاع
أن يـصــل إل ــى أمــاكــن األل ــم فــي ذاكــرتــه
ً
والـتـعــامــل مـعـهــا ب ــدال مــن ب ـنــاء جــدار
ّ
حـ ــول ـ ـهـ ــا» ،وكـ ـي ــف ط ــب ــق ذلـ ـ ــك أي ـض ــا
ع ـلــى ج ـن ــود آخ ــري ــن م ـصــابــن مـثـلــه.
فــي املـسـلـســل ،يمثل ه ــذا الـجــانــب من
شخصية شاي وهو شخص آخر غير
«أف ـيــف» هــو «األب الـشــاحــب -أليشع»
ال ــذي يــديــر «جـمــاعــة سـ ّ
ـريــة» فــي قلب
الغابات الكولومبية.
ُي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـجـ ـن ــود امل ـص ــاب ــن،
ونسبتهم من عديد الجيش  16.5في
املـئــة ،بحسب معطيات موقع «هيلم
كـ ـي ــرف» (ص ــدم ــة ال ـ ـحـ ــرب) ،يـشـكــون
دومًا إهمال سلطاتهم بحقهم ،ومنذ
ّ
مدة ليست بعيدة تحدث موقع Mako
ال ـت ــاب ــع ل ــ«ال ـق ـن ــاة  »12ع ــن االن ـت ـقــاد
ال ــذي وج ـهــه مــراقــب ال ــدول ــة ،يوسف
شــابـيــرا ،ل ــوزارة األم ــن وتعاملها مع
قضية الـجـنــود املـصــابــن بـ ــ«»PTSD
واإلج ـ ـ ــراءات الـبـيــروقــراطـيــة ال ـتــي لم
ت ـث ـمــر ف ــي م ـعــال ـجــة ح ــاالت ـه ــم وإن ـمــا
زادتـ ـه ــا س ـ ــوءًا .وق ـب ــل أس ـب ــوع واح ــد
فـ ـق ــط ،نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـف ــة «هـ ــآرتـ ــس»
ً
الـعـبــريــة تـقــريـرًا م ـطــوال تـحــدثــت فيه
ع ــن أن وزارة ال ـص ـحــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وافقت على استخدام أقراص MDMA
ُ(ي ـشــار إلـيــه بــاســم حـبــوب الـسـعــادة)
ف ـ ــي ع ـ ـ ــاج امل ـ ـصـ ــابـ ــن بـ ــ«الـ ـب ــوس ــت
ت ــروم ــا» ،وذك ـ ــرت أن م ــن ب ــن اآلالف
الذين ينتظرون االنضمام إلى املسار
العالجي الجديد يــوجــد  600جندي
إسرائيلي مصاب.

رغ ــم اكـتـنــاز ال ـتــراث األدب ــي اإلســامــي
باملعالجات شعرًا ونثرًا ملسألة املثلية،
ّ
إال أن ث ـم ــة م ـن ـع ـط ـفــا ت ـح ــول ــت ع ـنــده
ال ـن ـظ ــرة إلـ ــى امل ـس ــأل ــة .ش ـي ـئــا فـشـيـئــا،
ّ
حولها املـبــدعــون أنفسهم فــي العصر
الحديث إلــى مــا يشبه التابو تجاوبًا
مع الكيفية التي تفكر بها مجتمعاتهم
فــي هــذه القضية .ليس مــن املستغرب
إذن أن ال ن ـج ــد ف ــي املـ ـس ــرح ال ـعــربــي
تـ ـج ــارب تـ ـتـ ـن ــاول امل ـث ـل ـي ــة وامل ـث ـل ـي ــن،
وقضاياهم ومسألة الهوية الجنسية
والـجـنــدريــة فــي ال ـع ـمــوم ،بــالـنـظــر إلــى
ّ
أن املسرح حديث في الثقافة العربية،
وبدايته انطلقت في أجــواء ال تحتفي
بــأي عمل يقترب مما يعتقد املجتمع
أن ــه «م ـحــرمــات» وت ـج ــاوزات ال تغتفر
ال مـ ــن الـ ـسـ ـم ــاء وال فـ ــي األرض .مــن
هـنــا ،تـعــد تـجــربــة ا ًملـســرحـيــة األردن ـيــة
آمـ ــال خ ـ ــوري ،وق ـف ــة ل ـق ــول م ــا ل ــم يكن
يـقــال على الخشبة فــي عــرض أبطاله
مـثـلـيــون ت ـحــت ع ـن ــوان «ه ــي ه ــو أن ــا»
ع ـلــى خـشـبــة «م ـس ــرح ك ــوزم ــوس» في
فيينا في النمسا ،ليتواصل حتى 16
آذار (مارس).
تـ ـق ــول خ ـ ـ ــوري لـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»« :ب ـ ــدأت
ال ـع ـمــل ع ـلــى ه ــذه امل ـســرح ـيــة ف ــي عــام
 2012وكــانــت مــونــودرامــا تتحدث عن
املتحولني الذي كانوا إناثًا وأصبحوا
ذكـ ــورًا ،ثــم ق ــررت أن أوسـعـهــا لتشمل
الــرجــال املتحولني ومــن يطلق عليهم
ال ـ  non-binaryالــذيــن يطرحون أسئلة
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن الـ ـجـ ـن ــدر وال ي ـع ـ ّـرف ــون
أنفسهم مــع أي فـئــة ،فأصبح العرض
يضم ثالث شخصيات».
كــانــت خ ــوري تـعـمــل عـلــى ه ــذا الـنــص

إحدى الشخصيات جزائرية أتت إلى
لبنان وتعرضت لالعتقال واإلساءة

من عرض
«هي هو أنا»

«ال يمكن للعرض أن يـقــدم فــي لبنان
ً
حتى مستقبال» ،تستدرك خوري.
حـ ــول ت ـقــديــم الـ ـع ــرض ف ــي أي مــديـنــة
ع ــربـ ـي ــة؛ ت ـ ـقـ ــول« :أس ـ ـعـ ــى إل ـ ــى ت ـقــديــم
طلب للعرض فــي مهرجان «شفتهن»
(املـهــرجــان الــدولــي للفن الـنـســوي) في
تونس ،وليس هناك أي شي إلى اآلن،
ً
فــالـعــرض فــي مـصــر يـبــدو مستحيال،
مــع أن «مـعـهــد غــوتــه» نـظــم مـهــرجــانــا
للفنون النسوية التي تتناول قضايا
الـجـنــدر فــي تشرين الـثــانــي (نوفمبر)
املاضي ،لكن لم تتح لي فرصة تقديم
الـ ـع ــرض ،رغـ ــم أن هـ ــذا امل ـه ــرج ــان هو
مكانه املناسب ،وجرت دعوتي كضيفة
ال كـم ـشــاركــة» .وتـكـمــل« :األمـ ــر ج ــارح،
لكن ال أحد يريد الصدام مع املؤسسات

األمـنـيــة فــي مـصــر ،غير أنـنــي أتـســاءل
كـيــف يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن ال ـج ـنــدر في
غياب الحديث عن الترانس جندر».
لـكــن هــل الــوصــول إل ــى خشبة املـســرح
فــي أملــانـيــا أمــر أقــل تعقيدًا مــن بالدنا
ً
فـعــا ،ال سيما أن خ ــوري انتقلت إلى
ال ـع ـيــش ف ــي م ـيــون ـيــخ ف ــي 2016؟ عن
ذلــك ،توضح« :في أملانيا كان صراعي
م ــن ن ـ ــوع م ـخ ـت ـلــف ،والـ ــدتـ ــي أمل ــان ـي ــة،
ل ـك ــن ال ي ــوج ــد م ــن ي ـع ـت ـبــرنــي أملــان ـيــة
ّ
ت ـمــامــا ،أصــدقــائــي يـتـهــكـمــون أحـيــانــا
وي ـن ــادون ـن ــي «صــدي ـق ـت ـنــا ال ــاج ـئ ــة».
كــان لــدي مشكلة أنني أجنبية ولست
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ومـ ـ ــع الـ ــوقـ ــت اك ـت ـش ـف ــت أن
ال ـف ــرص ال ـت ــي ت ـق ــدم لــأجــانــب يــذهــب
م ـع ـظ ـم ـهــا إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وص ـع ـبــة
لـغـيــر الــاج ـئــن ،وال ب ــد م ــن أن يـكــون
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن الـ ـهـ ـج ــرة
وال ـل ـج ــوء والـ ـح ــرب .أكـ ــاد أن أقـ ــول إن
هذا هو الشباك الوحيد املفتوح لغير
األملانيني .لست سورية ولــم أصــل إلى
أملــانـيــا عبر الـبـحــر ،لــذلــك لــم أكــن أملك
الـصـفــات املـطـلــوبــة ألحـصــل عـلــى دعــم
حقيقي ملسرحي ،من يهتم للمتحولني
جنسيًا الـعــرب؟ اكتشفت من التجربة
ً
أن ال أحد يهتم فعال؟ حاولت تقديمها
مل ـس ــارح ون ــاش ــري ــن ،ألن ال ـع ــادة جــرت
أن الناشر يرسل النصوص الجديدة
للمسارح املختلفة لكن بال فائدة».
ق ـصــة طــوي ـلــة سـبـقــت ال ـح ـص ــول على
إن ـ ـتـ ــاج ل ـل ـم ـســرح ـيــة فـ ــي ال ـن ـم ـس ــا ،لــم
ت ـخــل م ــن ع ـن ـصــريــة الـ ـع ــرق وال ـج ـنــدر
أي ـ ـضـ ــا ،ل ـك ـن ـه ــا رحـ ـل ــة ش ــاق ــة ان ـت ـهــت
أخيرًا بوصول النص إلــى أول خشبة
يـ ـع ــرض ع ـل ـي ـه ــا .ت ـم ـشــي خـ ـ ــوري فــي
فيينا ،وفجأة ترى ملصق مسرحيتها
ً
على واجهة محل .وبــدال من أن تشعر
بالسعادة ،ينتابها االرتـبــاك ،هل كان
ال بــد مــن كــل هــذا األل ــم والـحــواجــز من
 2012إلى اليوم لتتمكن هذه الحكاية
م ــن أن ت ـح ـك ــى؟ ت ـق ــول خ ـ ـ ــوري« :م ـنــذ
ع ـشــريــن ع ــام ــا وأنـ ــا أح ـ ــاول ال ــوص ــول
إلى هذه اللحظة ،منذ أن بدأت حياتي
تتعقد ،فــي البداية مــع عائلتي ،حيث
مـنـعــت م ــن االش ـت ـغــال ف ــي امل ـس ــرح ،ثم
سافرت .كنت أعمل نهارًا في كل مكان
ذهبت إليه في الترجمة أو الصحافة،
ً
وأحــاول االلتحاق ليال باملسرح ،كنت
أتمحك تقريبًا باملسرح بأي شكل ،لكي
أظل بالقرب من الفن الذي أحبه وأشعر
بانتمائي الفعلي إليه ،فعلت ذلــك في
أميركا وفي بيروت وما زلت أفعل ذلك
في كل مكان».
«هي هو أنا» :حتى  16آذار (مارس) ـ «مسرح
كوزموس» (فيينا) ـ kosmostheater.at/

شهر الفرنكوفونية
ينطلق في لبنان
انطلقت أمس فعاليات «شهر الفرنكوفونية» ،املساحة االحتفائية
ّ
ومحبي اللغة الفرنسية حــول العالم،
املخصصة للفرنكوفونيني
ضمن إطــار مــن التعددية الثقافية .فــي لبنان ،بــدأت هــذه الفعالية
التي ترعاها «وزارة الثقافة» ،وتنتهي في  6نيسان (أبريل) تاريخ
موعد اللبنانيني ،مع «ليلة املتاحف» التقليد السنوي لجميع محبي
املتاحف ،عبر جولة مجانية عليها .هذا العام ،استحدث ـ كما أعلن
وزيــر الثقافة اللبنانية محمد داوود ـ ما أطلق على تسميته «لقاء
الخميس» :بدءًا من  11آذار (مارس) املقبل ،سيعقد لقاء مع وجوه
ثقافية فرنكوفونية فــي «املكتبة الوطنية» .أمــا «الــوكــالــة الجامعية
للفرنكوفونية في الشرق األوسط» ( ،)AUFفتشارك في هذا الحدث
ضمن شراكتها مع الوزارة ،الى جانب السفارات الفرنكوفونية في
لبنان عبر سلسلة فعاليات ،تبدأ يوم الثالثاء املقبل (س-16:00 :
 ،)3/5مــع طــاولــة مستديرة تعقد فــي «بـيــت بـيــروت» (السوديكو)
بعنوان «الـهـجــرة فــي لبنان والـشــرق األوس ــط :مــن االستيطان الى
الـعــودة» حــول قضايا املهاجرين والـنــازحــن فــي لبنان ،مــن وجهة
نظر قانونية ،واقتصادية ،واجتماعية وثقافية ،يشارك فيها خبراء
فرنسيون وأردنـيــون وأيضًا لبنانيون .ويخاض نقاش آخر (3/9
ـ ـ ـ س ،)16:00 :يعقد فــي «مــركــز الـصـفــدي الـثـقــافــي» (طــرابـلــس)
بعنوان «نظرة متعددة االختصاصات الــى الكوكب الفرنكوفوني
في العصر الرقمي :التحديات واالبتكار» .كذلك ،تشارك الوكالة في
إطالق «البطولة الدولية ملناظرة الفصاحة» (بني  11و ،)3/15بتنظيم
من «جامعة القديس يوسف» في حرم الجامعة .في هذه املسابقة،
يخوض طــاب حــول العالم مـبــاراة في الفصاحة باللغتني العربية
والفرنسية .وفي مناسبة مرور مئة عام على «لبنان الكبير» ،تعقد
ندوة دولية (21و  )3/ 22حول هذه املئوية ،تحت عنوان« :مجتمعات
دول ــة لـبـنــان الـكـبـيــر خــواطــر وآف ـ ــاق» ،فــي «جــامـعــة الـ ــروح ال ـقــدس»
(الكسليك) ،على أن يكون الختام ( )3/28في الـ  ،USEKأيضًا ،مع
«جائزة كلمة الفرنكوفونية الذهبية» ،التي تنظمها الوكالة بالتعاون
مع «املعهد الفرنسي» ،و«معهد باسل فليحان املالي» ،و«وكالة العمل
لنشر اللغة الفرنسية الخاصة باألعمال» ،وهي عبارة عن مسابقة
يخوضها طالب (دون الــ 27عامًا) بهدف توظيف اللغة الفرنسية
في قطاع األعمال.
شهر الفرنكوفونية في لبنان :حتى  6نيسان (أبريل) ـ ـ
auf.org/moyen-orient

فالش

برنامج «المهرجان اللبناني للكتاب ـ أنطلياس»
ندوات
اليوم السبت
س17:00 :
ن ـ ــدوة حـ ــول «تـ ــوأمـ ــة ب ـل ــدي ــة أن ـت ــون ــي (ف ــرن ـس ــا)
وبلدية أنطلياس ـ ـ النقاش (لـبـنــان) ،بمشاركة
إيلي فرحات أبو جودة وإيزابيل روالن وكاترين
دوبـ ــوي وج ــاك ل ــوغ ــران ووسـ ــام نـعـمــة ،عـلــى أن
تديرها نجاة صليبي طويل.

غدًا األحد
س16:00 :
ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «أم ـي ــرك ــا ال ـق ـيــم وامل ـص ـل ـحــة،
نـ ـص ــف قـ ـ ــرن مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ال ـش ــرق األوس ـ ــط» للسفير عـبــد ال ـلــه ب ــو حبيب
(الصورة) .يشارك فيها وزير الخارجية السابق

ع ــدن ــان م ـن ـصــور ،وال ـص ـحــافــي ســركـيــس نـعــوم،
فيما يديرها األمــن الـعــام لـ«الحركة الثقافية ـ
أنـطـلـيــاس» أن ـط ــوان سـيــف .يـلــي ال ـن ــدوة توقيع
الكتاب في جناح «دار سائر املشرق».

بعد غد اإلثنين
س16:00 :
نــدوة حــول كتاب «قــانــون اإلنترنت واملعامالت
اإللكترونية» ،بمشاركة صاحبه شربل مجدي

ال ـق ــارح وامل ـحــام ـيــن م ـ ــارون امل ــال ــوح ــي وغ ـســان
ّ
خـ ــوري .أم ــا مـهـ ّـمــة اإلدارة ،فـتـتــولهــا بريجيت
ّ
كساب .يلي النشاط توقيع اإلصدار الجديد في
جناح «مكتبة صادر ناشرون» (س.)17:00 :

ي ــدع ــو م ـعــن ّ
رح ـ ــال إل ــى ح ـض ــور تــوق ـيــع كـتــاب
«منجز املذيعني واملحررين» في جناح املنفردين
في منصة الحركة.

تواقيع

س19:00 :

غد اإلثنين
بعد ٍ
س10:00 :

ّ
توقع جيهان فارس كتابها  A Tiny Blue Dotفي
ّ
منصة .Self Publisher

س16:00 :

ّ
يوقع الكاتب والسيناريست مروان ّ
نجار كتابه
«تجربتي مع الشاشة :هشاشة أو بشاشة» في
جناح «دار سائر املشرق»

س17:00 :

«… وما دق ّ
مرة الباب» ،هو عنوان الديوان الذي
ّ
يوقعه الشاعر جوزيف أبي ضاهر (الصورة) في
جناج املنفردين في منصة الحركة.

