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نجمات الغرب:
األمومة ليست شرطًا لألنوثة

عبدالرحمن جاسم

أوبرا وينفري

كاميرون دياز

إلين دي جينيريس

مارغريت تشو

تحلم فتيات كثيرات بــاألمــومــة ،لكن
ال ـح ـل ــم ب ــال ـش ــيء والـ ـقـ ـي ــام ب ــه أمـ ــران
م ـخ ـت ـل ـفــان .بــال ـتــأك ـيــد الع ـ ّـاق ــة لهما
باكتمال أنوثة املرأة ،كما أنها مسألة
شخصية بحت .هذا ما أضاءت عليه
ش ـه ـيــرات أجـنـبـيــات يــرفـضــن بـشـكـ ٍـل
قــاطــع ال ـت ـعــامــل م ــع امل ــوض ــوع تحت
ّ
ض ـغــط امل ـج ـت ـمّــع ،ح ـتــى أن بعضهن
صـ ّـرحــن علنًا أنـهــن ال يــردن اإلنجاب
البتة!
النجمة الـفــاتـنــة كــامـيــرون دي ــاز (42
ُ
س ـنــة) ال ـتــي تـعـتـبــر ال ـي ــوم ب ــن أغـلــى
الـنـجـمــات أجـ ـرًا فــي هــول ـيــوود ،قالت
ملـجـلــة  Paradeاألم ـيــرك ـيــة ع ــام 2009
ّ
إن النساء اللواتي لم ينجنب يعرفن
ّ
واجبًا
تمامًا أن اإلنجاب «ليس أمـًرًا ّ
إلثـ ـب ــات ال ـ ــوج ـ ــود» ،مـ ــؤكـ ــدة« :إن ـن ــي
ً
يعود بعض
أعيش حياة ّرائعة ،وهذا ّ
الشيء إلى أنني لم أنجب .إنــه خيار
مختلف بالتأكيد».
من جهتها ،شددت املخرجة واملمثلة
جنيفر ويستفيلد ( 45سنة ـ يذكرها
الجمهور في فيلمها ّالشهير Kissing
 )Jessica Steinعلى أنـهــا غير نادمة
اإلنجاب ّمن زوجها املمثل
على عدم
ً
جون هام ،مضيفة أنها «لن تترك ذلك
الشعور يدفعها لإلنجاب اليوم» .أما
م ـقـ ّـدمــة ال ـبــرامــج األش ـه ــر ف ــي الـعــالــم
السمراء أوب ــرا وينفري ،فـبـ ّـررت عدم
اإلنجاب بصراحة قائلة« :سيكرهني
أط ـفــالــي إن أنـجـبـتـهــم .فـفــي الـنـهــايــة
يجب أن يتضرر شخص (أو شــيء)
ما من ظــروف حياتي ،وعلى األرجح
سـيـكــونــون ه ــم» .وف ــي مقابلتها مع
ريبورتر» األميركية
مجلة «هوليوود
ّ
ف ــي  ،2013أصـ ـ ّـرت عـلــى أنـ ــه إذا كــان
ال ـخ ـيّ ــار ب ــن األطـ ـف ــال وبـ ــن عـمـلـهــا،
ستفضل عملها.
ن ـج ـمــة م ـس ـل ـســل «ف ــريـ ـن ــدز» جـنـيـفــر
أنـيـسـتــون ( 46سـنــة) كــانــت صريحة
ض ــا فـ ــي ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع،
ل ـل ـغ ــاي ــة أيـ ـ ّ
خ ـص ــوص ّــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـع ـ ّـرض ــت لـلـكـثـيــر
م ــن ال ـت ــدخ ــل اإلع ــام ــي ف ــي حـيــاتـهــا
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة .تـ ـ ــدخـ ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــدأت مــع
زواجها من طليقها النجم براد بيت
ولم تنته حتى اليوم .أشــارت جنيفر
في مقابلة مع مجلة  Allureاألميركية

ّ
ليس
العام الفائت إلى أن ّ«هذا األمر ّ
م ــن ش ــأن أح ــد ال ـت ـحــدث ف ـيــه ،ث ــم أن ــه
ليس ضــروريــا ّأن اإلنـجــاب ال ّ
يحول
املــرأة إلــى أم .قد تمارس األمــومــة مع
أصــدقــائـهــا ،مــع أطـفــالـهــم ،وحـتــى مع
كلبها».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ل ـف ـت ــت امل ـم ـث ـلــة
م ــاري ـس ــا ت ــوم ــي ( 50س ـن ـة ـ ـ يــذكــرهــا
الجمهور في دورهــا ّ الــرائــع في فيلم
 )The Wrestlerإلــى أنــه «ال أعــرف ِلـ َـم
ي ـتـ ّ
ـوجــب ع ـلــى ال ـن ـسـ ّـاء اإلنـ ـج ــاب كي
ت ـتــم رؤي ـت ـه ــن ع ـلــى أن ـه ــن ب ـش ــر» في
حديثها إل ــى مجلة «مــانـهــاتــن» عــام
 .2009وف ــاج ــأت املـمـثـلــة الـكــومـيــديــة
وم ـقـ ّـدمــة ال ـبــرامــج تشيلسي هاندلر
ّ
( 40سـ ـ ـن ـ ــة) الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ـق ــولـ ـه ــا إن
«الـطـفــولــة بـحــد ذات ـهــا كــانــت معاناة
ً
كــافـيــة ألي ش ـخــص ،وال أع ــرف فعال
ّ
أتحمل فكرة أن
إن كنت أستطيع أن
أجـعــل أطـفــالــي ي ـمـ ّـرون فــي مـثــل هــذه
التجربة» .هذا التصريح كان شبيهًا
بذلك الذي أطلقته املمثلة الكوميدية
ومصممة األزيــاء والكاتبة الكورية ـ
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األميركية
ّ
حــن أوض ـحــت أن ــه «ال أمـلــك مشاعر
شيء حني ّأرى
أمومة .أنا ال أشعر بأي
ٍ
ً
أط ـف ــاال» ،مضيفة بـسـخــريــة« :أفــضــل
أن أتبنى شخصًا فــي الخمسني من
طفل صغير».
عمره على تبني ّ ٍ
تحدثت املمثلة ومقدمة
من ناحيتها،
الـ ـب ــرام ــج إل ـ ــن دي ج ـي ـن ـيــريــس (57
ً
سنة) بواقعية أكـبــر ،معتبرة فــي ّما
نشرته مجلة «بيبول» عام  2014أنه
«ي ـجــب أن ي ـكــون لــديــك ش ـع ـ ٌ
ـور كبير
ٌ
ورغبة عارمة (للحصول على أطفال)،
ً
فضال عن دافع أكبر للعمل بكل جهد
ّ
وتفان من أجلهم .أنا ال أريد أن أحطم
ٍ
حياتهم».
ال ـع ـق ــان ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ان ـس ـح ـب ــت عـلــى
املمثلة الكوميدية ســارة سيلفرمان
( 44سـ ـن ــة) ،املـ ـع ــروف ــة بـتـعـلـيـقــاتـهــا
ال ـقــاس ـيــة ع ـلــى مــواض ـيــع تـعـتـبــر من
امل ـح ـ ّـرم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة .سـيـلـفــرمــان
ق ــال ــت ف ــي م ـقــاب ـلــة ّم ــع م ــوق ــع «دي ـلــي
بيست» في  2010إنه «ليس ّهناك من
ّ
محدد لإلنجاب ،كما أنني أريد
عمر
إنجاب ّأطفال في اللحظة التي أشعر
فـي ـهــا أنـ ـن ــي س ــأك ــون ب ـكــل ج ــوارح ــي
ً
مستعدة ألجعلهم عاملي».

جنيفر أنيستون

ّ
وثائقي  HBOعن الساينتولوجيا :السينما في وجه التعصب
علي وجيه
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ــرضـ ـ ــه ّ
األول ف ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان
«ساندانس» الفائت ،لم يتوقفGoing
Clear: Scientology and the Prison
 of Beliefعــن إث ــارة الــزوابــع .الوثائقي
الــذي أخرجه األميركي أليكس غيبني
( ،)1953وأن ـت ـج ـت ــه ش ـب ـكــة  HBOعــن
ّ
يتحرى املسكوت
كتاب لورانس رايــت،
عـ ـن ــه ف ـ ــي كـ ــوال ـ ـيـ ــس امل ـ ــذه ـ ــب ال ــدي ـن ــي
ال ـ ـغـ ــامـ ــض وامل ـ ـث ـ ـيـ ــر ل ـ ـل ـ ـجـ ــدل .يـ ـط ــارد
الجانب املظلم منذ تأسيس «الكنيسة
الـسـيـنـتــولــوجـيــة» ع ــام  1954ع ـلــى يد
الـ ـك ــات ــب األمـ ـي ــرك ــي ل .رون ه ــوب ــارد،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى رئ ـي ـس ـهــا ال ـح ــال ــي داي ـفــد
مـسـكــافـيــج .يـكـشــف أســال ـيــب الكنيسة
ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب نـ ـج ــوم ه ــولـ ـي ــوود مــن
أمـثــال ّطــوم ك ــروز وج ــون تــرافــولـتــا ،بل
وال ـت ــدخ ــل ال ــوق ــح ف ــي حـيــاتـهــم .يلتقي
مسؤولني وأعضاء سابقني في الحركة،
ل ـل ـح ــدي ــث ع ـ ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات وعـ ـق ــوب ــات
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة وج ـ ـسـ ــديـ ــة ب ـ ـحـ ــق ب ـع ـض ـه ــم.
ّ
مت
الكنيسة لم
ِ
تكتف بالفرجة ،بل نظ ً
ح ـمــات صـ ّحــافـيــة وإع ــان ـي ــة ،واص ـفــة
الـشــريــط بــأنــه «دعــايــة كــاذبــة» .غيبني
من الوثائقيني املرموقني في الواليات
امل ـت ـحــدة .املــواض ـيــع الـسـجــالـيــة تــروقــه
دائـمــا .شريطه Taxi to the Dark Side
ح ــول وســائــل الـتـعــذيــب األمـيــركـيــة في
أف ـغــان ـس ـتــان والـ ـع ــراق وغــوان ـتــانــامــو،
ال ـحــائــز ج ــائ ــزة األوسـ ـك ــار ع ــام ،2007
مثال صارخ على ذلك .بعد قراءة كتاب
ّ
رايـ ــت ،لــم يـتـمــكــن مــن مـقــاومــة اإلغـ ــراء.

شــرع فــي األفـلـمــة بــاالشـتــراك مــع رايــت
نفسه في اإلنتاج .أعاد البناء الدرامي،
اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى مـ ـق ــاب ــات مـ ــع ث ـمــان ـيــة
سينتولوجيني سابقني ،منهم املخرج
األوسـ ـك ــاري ب ــاول هــاغـيــس وامل ـســؤول
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــة س ــابـ ـق ــا مـ ــارك
راثبون ،وحبيبة جون ترافولتا السابقة
س ـي ـل ـف ـيــا ت ــايـ ـل ــورّ .ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـشــريــط
ّ
أقلها ّ
تسبب الكنيسة في
صاعقة .ليس
انفصال طوم كروز عن نيكول كيدمان،
ّ
ألن ـ ـهـ ــا «م ـ ـصـ ــدر م ـح ـت ـمــل ل ـل ـم ـشــاكــل».
ّ
تخصص والدها
سبب ذلــك يعود إلــى
في علم النفس الــذي ترفضه الكنيسة
بــامل ـط ـلــق ،م ــا ي ـج ـعــل إخ ــاص ـه ــا مـثــار
ّ
ّ
بالتجسس
تكتف املنظمة
شك دائم .لم
ِ
عـ ـل ــى هـ ــاتـ ــف كـ ـ ـي ـ ــدم ـ ــان ،ب ـ ــل م ــارس ــت
ّ
ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى ك ـ ـ ــروز ل ـل ـت ـخ ــل ــص مــن
زوج ـ ـتـ ــه .هـ ــذا م ــا ح ـص ــل بــال ـف ـعــل ع ــام
 .2001في فلك املشاهير ،يواصل الفيلم
تــول ـيــد ال ـع ــواص ــف .ج ــون تــرافــول ـتــا ال
حـيــل عــن الكنيسة خوفًا
يستطيع الــر ّ
مـنـهــا .ي ـبــدو أن ـه ــم «ي ـعــرفــون أك ـثــر من
الــازم» عن حياته الشخصية .الضغط
الـنـفـســي لـيــس االعـ ـت ــداء الــوح ـيــد على
األت ـب ــاع و«امل ــؤمـ ـن ــن» .ه ـنــاك عـقــوبــات
ّ
ت ـص ــل إلـ ــى الـ ـض ــرب واإلهـ ــانـ ــة ال ـف ــظ ــة.
تـنـظـيــف ال ـح ـ ّـم ــام ــات بــال ـل ـســان إح ــدى
الـ ـ ـص ـ ــور الـ ـك ــاب ــوس ـ ّـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــروي ـه ــا
ض ـيــوف الـفـيـلــمُ .ي ـض ــاف إل ــى ك ــل ذل ــك،
ّ
التسلل إلى البنية التنظيمية للمذهب
وأساليب انتشاره .مع حجم املمتلكات
ّ
والتبرعات الذي يتجاوز مليار دوالر،
تـ ـب ــدو «املـ ـنـ ـظ ــوم ــة» أقـ ـ ــرب إل ـ ــى شـبـكــة

ّ
تجارية مغلفة بوجه ديني دكتاتوري.
ّ
مع ذلــك ،يصر «بــوضــوح» على تراجع
ع ــدد أت ـب ــاع الــديــانــة إل ــى خـمـســن ألـفــا
حول العالم .بعد العرض ،القى الشريط
اح ـت ـف ـ ً
ـاء ن ـقــديــا ك ـب ـي ـرًا ،بـسـبــب ال ـج ــرأة
وم ـت ــان ــة ال ـب ـن ـيــة وس ـخ ــون ــة امل ــوض ــوع.
ال ـس ـي ـن ـتــولــوج ـيــون ّ
ردوا ب ـع ـنــف على
مـخـتـلــف ال ـج ـب ـهــات .ح ـج ــزوا صفحات
كــامـلــة فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز» و«ل ــوس
أنجلس تايمز» ملهاجمة الشريط الذي
وصـفــوه بــ«الــدعــايــة ال ـكــاذبــة» .نشطوا
ّ
ومحركات البحث للترويج
على تويتر
ل ــردوده ــم ،والـنـيــل مــن ضـيــوف الفيلم:
«امل ـج ـم ــوع ــة امل ـع ـت ــادة م ــن امل ـهــووســن
الساخطني بسبب طردهم من الكنيسة
قـ ـب ــل  30عـ ــامـ ــا ب ـس ـب ــب م ـخ ــال ـف ــات ـه ــم.
هــؤالء لديهم سجل موثق فــي اختالق
األك ــاذي ــب مــن أج ــل امل ـ ــال» .وص ــل األمــر
بمسؤولي الكنيسة إلــى مراسلة نقاد
ال ـس ـي ـن ـم ــا ،وهـ ـ ــي س ــابـ ـق ــة غ ــريـ ـب ــة فــي
التعاطي اإلعالمي .وثائقي  HBOدليل
آخ ــر ف ــي صـلــب ه ــدف ال ـشــريــط« :كـيــف
يمكن لــإيـمــان األعـمــى أن يـتـحـ ّـول إلى
ّ
ّ
التعصب
سـجــن لـصــاحـبــه» .يـثـبــت أن
ال ـ ـف ـ ـكـ ــري ي ـم ـك ــن أن ي ـظ ـه ــر ف ـ ــي أرق ـ ــى
ّ
األوس ــاط (لنتذكر موجة الـكــابــاال منذ
بضع سنوات ،مع مشاهير مثل مادونا
ّ ّ
وبــريـتـنــي سـبـيــرز) .يــؤكــد أن السينما
تبقى السالح ّ
الفعال ّ
ضد كل ذلك.
Going Clear: Scientology and the
ُ Prison of Beliefيعرض على  HBOيوم
 29آذار (مــارس) الحالي ،بعدما وصل
إلى صاالت مختارة قبل أيام.

