22

السبت  12كانون الثاني  2019العدد 3660

السبت  12كانون الثاني  2019العدد 3660

ثقافة وناس

ثقافة وناس

ميديا

23

أحوال المهنة

ّ
«المستقبل» :صحافة تنتهي ...وباب مشرع على المجهول
ميسم رزق

من
المعرض

فنون بصرية

ّ
ّ
التجريد المشهدي بحث تائه في كيفية تمثيل المناظر الطبيعية

حاتم إمام« :عتبة» إلى (معنى) المكان وتجلياته
ليس على زائر معرض الفنان
غاليري ( Letitiaالحمرا ـ
اللبناني في ّ
ّ
بيروت) ،أن يتوقع رؤية مناظر طبيعية
مألوفة .في موازاة أعماله ّ
المجردة
التي استخدم فيها أنماطًا مختلفة من
الطباعة اليدوية على الرخام والمعدن
والورق والبالستيكّ ،
يقدم ممارسة
مفاهيمية تبحث في أساليب وأطر
العرض .يتداخل المعرض (تنسيق أماندا
فضاءات حقيقية مادية
أبي خليل) بين
ّ
وأخرى ّ
متخيلة تتوقف عند معنى
المكان وتمثيالته وسلطاته

روان عز الدين
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـ ــن ب ـ ـ ــاب غ ــال ـي ــري
( Letitiaال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) ،سنقع
ّ
عـلــى أش ـك ــال هـنــدسـ ّـيــة مـتــدلـيــة من
السقف ،بأحجام وأشكال متفاوتة،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ع ـل ــى
األرض .ف ــي ك ــل الـ ـح ــاالت ،سـتـبــدو
هــذه الـلــوحــات فــي مـعــرض «عتبة»
( )Thresholdلحاتم إمــام (تنسيق:

أسئلة يثيرها نص لـ و.ج .ت
ميتشلّ حول ّتمثيالت المناظر
الطبيعية بصريًا ،وعالقتها
ّ
بالقوة واالستعمار في فلسطين
ونيوزيلندا وبريطانيا
أم ــان ــدا أب ــي خ ـل ـيــل) ،م ـج ـ ّـرد هـيــاكــل
ف ــارغ ــة أديـ ــرت خـلـفـيــاتـهــا إل ــى بــاب
ّ
الزجاجية .ما
الغاليري وواجهتها
إن نـجـتــاز الـشــريــط األزرق امللصق
ّ
فــي منتصف الصالة ،حتى نتمكن
م ــن ال ــرؤي ــة ،لـكـنـهــا رؤي ــة محكومة
ّ
يقل تجريدًا ّ
عما كان قد ظهر
بما ال
ّ
مسبقًا .إذ إن الفنان اللبناني ،خط
م ـش ـه ـ ّ
ـدي ــات ــه ك ـت ـم ــوج ــات ب ــاألس ــود
واألبـ ـ ـي ـ ــض ،وبـ ـخـ ـط ــوط ت ـص ـن ــع مــا

ّ
طبيعية.
يـفـتــرض أن يـكــون مـنــاظــر
اسـتـخــدم إم ــام أنـمــاطــا مــن الطباعة
ال ـ ـيـ ــدويـ ــة (م ــون ــوتـ ـي ــب وح ـ ـفـ ــر )...
بالحبر على م ــواد مـتـعـ ّـددة :الــورق
وأل ــواح الزينك والبليكسي غــاس،
وب ــاألسـ ـي ــد وال ـح ـب ــر ع ـل ــى ال ــرخ ــام.
ت ـق ـن ـي ــات ال ـط ـب ــاع ــة ال ت ـف ـض ــي إل ــى
ن ـق ــل م ـش ـهــد مـ ـع ـ ّـن ب ــذات ــه ف ـح ـســب.
الـ ـتـ ـج ــري ــد امل ـ ـش ـ ـهـ ــدي ،يـ ـب ــدو بـحـثــا
ت ــائ ـه ــا ف ــي ك ـي ـفـ ّـيــة ت ـم ـث ـيــل امل ـنــاظــر
ّ
الطبيعية ،واملعاني التي يكتسبها
ّ
املنظر خــال الـتـحــول مــن الحضور
ّ
املتخيل (املكان نفسه،
الحقيقي إلى
ورؤي ـ ـ ــة الـ ـفـ ـن ــان وأس ـ ـلـ ــوبـ ــه ،وطـ ــرق
العرض.)...
فـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرضـ ــه الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردي ّ
األول فــي
لـبـنــان ،لـيــس علينا أن ننتظر رؤيــة
مساحات طبيعية عادية أو مألوفة.
ال ن ـع ــرف ك ــم ي ـش ـبــه إم ـ ــام مـجــايـلـيــه
مـ ـ ــن ف ـ ـنـ ــانـ ــن لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن انـ ـفـ ـتـ ـح ــوا
بـ ـك ــاف ــة وس ــائـ ـطـ ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج،
على املـســاحــات اللبنانية الطبيعية
ّ
فردية
واملدينية ،كجزء من هواجس
وج ـم ــاع ـ ّـي ــة ،رأي ـن ــاه ــا ف ــي ص ــور الرا
ت ــاب ــت ،ورش ـ ــا ك ـح ـيــل ون ــدي ــم أصـفــر
وميريام بولس وغيرهم .وقبلهم في
اللوحة ،وفق دوافع مختلفة بالطبع،
مــع عـمــر األن ـســي وصليبا الــدويـهــي
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى فـ ـ ـ ـ ـ ّـروخ وآخـ ـ ــريـ ـ ــن م ـمــن
تــذكــرهــم أمــانــدا خليل فــي مقالتها/
دليليها عن املعرض داخل الكاتالوغ
بــال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة .ي ــأت ــي مـعــرض
إمــام ليستكمل تجاربه ومشاركاته
ّ
ال ـج ـم ــاع ـ ّـي ــة ف ــي م ـج ــل ــة «ال ـس ـم ـن ــدل»
ال ـت ــي أس ـه ــم ف ــي تــأس ـي ـس ـهــا .وفـيـهــا
ّ
التجريبية في مجال
عرض أساليبه
ال ـكــوم ـي ـكــس ،خ ـصــوصــا اخ ـت ـبــاراتــه
ّ
التجريدية واملطبوعة خالل السنوات
األخ ـي ــرة .رأي ـنــا اشـتـغــالــه عـلــى ثيمة
املـ ـن ــاظ ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وامل ــديـ ـن ّـ ّـي ــة فــي
«الناظر» التي اشتق منها
سلسلته
ِ
أع ـ ـمـ ــال م ـع ــرض ــه الـ ـح ــال ــيُ .ع ـ ِـرض ــت
الـسـلـسـلــة ف ــي ك ـتــاب لـل ـ «الـسـمـنــدل»
ّ
مجددًا
بعنوان «جغرافيا» ،ونشرت
في دليل املعرض .وإذ يحضر املشهد
ف ــي الـسـلـسـلــة ب ـخ ـطــوط ضـئـيـلــة ،إال
أنــه يكاد يتالشى تمامًا أمــام عينيه
اللتني تحاوالن عبثًا تسوية اللحظة
ّ
امل ـنــاس ـبــة ل ـل ــرؤي ــة .مـ ـح ــاوالت ،كــلـمــا
تضاعفت ،تفضي إلى عالقة ّ
مشوشة
مــع الفضاء الـخــارجــي .عالقة تــراوح

ب ــن االنـ ـغـ ـم ــاس إل ـ ــى درجـ ـ ــة ال ـع ـمــى
وبني افتقار التفاصيل لدى االبتعاد.
وبــال ـعــودة إل ــى أع ـمــال امل ـعــرض ،فــإن
إمام ،ينحو إلى مزيد من اإلقالل هنا
ف ــي لــوحــاتــه ال ـتــي ت ـت ــراءى كـخــرائــط
ّ
طوبوغرافية لوديان وأنهار وجبال
ومنحدرات ،وأحيانًا كمشاهد قريبة
ّ
جـ ـ ّـدًا .أم ــام ك ــل ه ــذا ال ـت ـجــريــد ،لدينا
ط ــري ـق ــة ال ـ ـعـ ــرض ،ال ـت ــي ت ـف ـتــح آف ــاق ــا

ّ
ّ
ّ
الطبيعية .كأن
وآنية ملناظره
مادية
م ــا أف ـل ــت م ــن عـيـنـيــه ف ــي ال ـل ــوح ــات،
يـسـتـعـيــض عـنــه بـبـنــاء م ـكــان م ـ ّ
ـادي
وم ـل ـمــوس ف ــي ال ـغ ــال ـي ــري .ك ــم يمكن
فصل العمل الفني عن أطره املتمثلة
فـ ـ ــي ال ـ ـغـ ــال ـ ـيـ ــري وطـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـع ـ ــرض؟
ال ـت ـنـ ّـبــه إلـ ــى س ـل ـطــة ال ـغ ــال ـي ــري على
امل ـت ـفـ ّـرج وعـلــى معنى الـعـمــل الفني،
يدفعان إمــام إلى التخلي عن الطرق

ّ
الجماعية
معرض حاتم إمام ليستكمل تجاربه ومشاركاته
يأتي ّ
في مجلة «السمندل» التي أسهم في تأسيسها (تانيا طرابلسي)

التقليدية ،وإلــى التدخل في الفضاء
ً
املـ ّ
ـادي للعرضّ .أوال ،يصنع الشريط
األزرق فــي منتصف الصالة بــابــا أو
ـرض ،مغايرًا
عتبة ،وفــق عـنــوان ّامل ـعـ ّ
األساسية املتمثلة بباب
عن الحدود
ّ
الزجاجية .هكذا
الغاليري وواجهتها
يضيف ح ــدودًا أخــرى إلــى الغاليري
التي ّ
تعد هي نفسها إطــارًا خارجيًا
ً
لــأعـمــال ،مفصوال عنها ،ويفصلها
ع ــن ال ـخ ــارج ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه .وفــي
إدارتـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـخ ـ ّل ـف ـي ــات ال ـ ـلـ ــوحـ ــات إل ــى
الواجهة ،يكثف إمام من العزل الذي
تفرضه الغاليريهات .لكنه في الوقت
نـفـســه يضعنا أم ــام مـشـهــديــن ،حني
ن ـقــف ل ـن ــرى الـ ـل ــوح ــات ،ه ـمــا خلفية
ّ
املتحرك في الوراء ،ومناظره
الشارع
فــي الـلــوحــات .أمــام املشهد الحقيقي
فـ ــي الـ ـخـ ـل ــف ،ي ـم ـك ــن قـ ـ ـ ــراءة ت ـجــريــد
ال ـلــوحــات عـلــى أن ــه سـ ــؤال مـتــواصــل
عــن مـعـنــى امل ـكــان وتـجـلـيــاتــه املــاديــة
وامل ـفــاه ـي ـم ـيــة .أس ـئ ـلــة ي ـث ـيــرهــا نص
طويل للكاتب واألكاديمي األميركي لـ
و.ج .ت ميتشل حول تمثيالت املناظر
ّ
ّ
ّ
بالقوة
بصريًا ،وعالقتها
الطبيعية
واالس ـت ـع ـم ــار ف ــي م ـشــاهــد فلسطني
ّ
امل ـح ـتــلــة ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا وبــري ـطــان ـيــا.
يمكننا أن نـقــرأ املـقــالــة الـتــي نشرت
بداية عام  ،1994في كتالوغ املعرض،
ح ـي ــث ي ـن ـط ـلــق م ـي ـت ـشــل م ــن امل ـنــاظــر
الـطـبـيـعـيــة بــوصـفـهــا ق ـ ّـوة ثـقــافـيــة ال
ّ
مشهدًا ُي ــرى ُ
وي ـقــرأ ،بــل ق ـ ّـوة يتشكل
فيها املعنى السياسي واالجتماعي.
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي املـ ـق ــاب ــل
ل ـل ـغ ــال ـي ــري ،ح ـي ــث ركـ ـن ــت سـ ـي ــارات
على جانب النزلة املؤدية إلى شارع
ال ـح ـم ــرا ،رسـ ــم إم ـ ــام م ــا ي ـش ـبــه م ــرآة
ألعمال الغاليري املعلقة في الداخل.
أيـهـمــا امل ـكــان الـحـقـيـقــي؟ يـضــع إمــام
املـ ـتـ ـف ـ ّـرج أمـ ـ ــام حـ ـ ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ّ
واملتخيل،
األمكنة ،بني الحقيقي منها
وب ــن ال ـف ـضــاءات الـعـ ّ
ـامــة والـخــاصــة،
والثابتة داخل أطر متفاوتة األحجام
ّ
املتحركة التي يدعونا املعرض
وتلك
إلــى إعــادة التفكير في الـحــدود التي
تفصلها ،وتجعلها متقاربة إلى هذا
الحد في الوقت نفسه.
معرض «عتبة» ( )Thresholdلحاتم إمام:
حتى  2شباط (فبراير) الحالي ـ غاليري
( Letitiaس ــاروال ـ ـ الـحـمــرا) .لالستعالم:
01/353222

ّ
ُ
ق ـضــي األم ـ ـ ُـر ،واتـ ـخ ــذ الـ ـق ــرار بـتــوقــف
ص ـح ـي ـفــة «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ع ــن ال ـص ــدور
ورقـ ـي ــا اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن األول م ــن ش ـبــاط
(فبراير) املقبل .إدارة الصحيفة أعلنت
عن ذلك أول من أمس في بيان رسمي
ن ـش ــرت ــه ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي،
ب ـعـ َـدمــا أب ـلــغ مــديــر تـحــريــرهــا ج ــورج
بكاسيني الـقــرار إلــى رؤس ــاء األقسام
خــال اجـتـمــاع التحرير الـيــومــي عند
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة مـ ـس ــاء .وســري ـعــا،
أعـلــم املـ ــدراء املــوظـفــن بــالـخـبــر ،الــذي
ّ
ل ــم ي ـشــكــل بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم م ـفــاجــأة،
ّ
ال سيما أن الـحــديــث عــن هــذه الفكرة
ان ـت ـشــر داخـ ــل أروق ـ ــة الـصـحـيـفــة منذ
شهرين .وكانت «األخـبــار» قد كشفت
فــي األول مــن كــانــون األول (ديسمبر)
املـ ــاضـ ــي عـ ــن قـ ـ ـ ــرار تـ ــوقـ ــف صـحـيـفــة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ورق ـ ـيـ ــا وت ـح ــول ـه ــا إل ــى
جــريــدة رقـمـيــة بــالـكــامــل بـعــد عشرين
عامًا من الصدور ،متسائلة عن مصير
عشرات املوظفني ،وناقلة قلقهم على
تعويضاتهم .هذا املصير هو تحديدًا
ما يشغل الصحافيني واإلداريني ،علمًا
أنهم ُوعــدوا من ِقبل اإلدارة بأن «دفع
ال ـت ـع ــوي ـض ــات سـ ــوف ي ـب ــدأ ف ــي شـهــر
أي ــار (م ــاي ــو)» .عـلــى أن «يـتـقــاضــى كل
موظف داخــل الصحيفة منذ أكثر من
 10سنوات ،تعويض خدمة  12شهرًا
و 4أشهر طرد تعسفي .أما من هم في
ال ـجــريــدة مـنــذ أق ــل مــن عـشــر س ـنــوات،
فسيحصلون على راتــب عن كل شهر
و 3أش ـهــر ط ــرد تـعـسـفــي ،وط ـب ـعــا مع
تسديد كل املستحقات السابقة .إذ إن
العاملني في الصحيفة لهم في ذمتها
أكـثــر مــن  12ش ـه ـرًا» .غـيـ َـر أن أكـثــر ما
يثير قلق املــوظـفــن هــو «ع ــدم اإليـفــاء
بهذه الوعود ليكون مصيرهم شبيهًاَ
ّ
بما حل بزمالئهم السابقني من الذين
ُ
طردوا أو قدموا استقاالتهم ،وما زالوا
حتى اليوم من دون تعويضات».
وال ـغ ــري ــب أن إدارة ال ـص ـح ـي ـفــة الـتــي
أعلنت عن تحولها إلى صحيفة رقمية
نـظـرًا إل ــى «ال ـت ـحــوالت الـتــي تشهدها
الصناعة الصحافية في لبنان والعالم،
والـ ـت ــراج ــع املـ ـت ــواص ــل الـ ـ ــذي تـشـهــده
السوق املحلية في املبيعات واملداخيل
اإلع ــان ـي ــة» ك ـمــا أشـ ــار ب ـيــان ـهــا ،لـيـ َـس
لديها خطة جاهزة لشكل هــذا املوقع

أو فريق عمله أو إدارتــه .وفق مصادر
إداريـ ــة« ،ه ـنــاك حــالــة ضـيــاع وارت ـبــاك
بشأن مــا بعد التوقف عــن الـصــدور».
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
األفكار التي نسمعها ،تتحدث
«بعض
ّ
م ـ ــرة عـ ــن تـ ــوقـ ــف ال ـص ـح ـي ـفــة وم ـع ـهــا
املــوقــع اإللـكـتــرونــي الـخــاص بها على
أن ي ـخــرج كــل املــوظ ـفــن مـنـهـمــا ،ومــن
ث ـ ّـم ي ـتـ ّـم تــأسـيــس مــوقــع جــديــد يعمل
بــه فــريــق ج ــدي ــد» .كـمــا ُس ـمــع فــي هــذا
اإلطــار أنــه «باإلمكان أن يحصل دمج
ّ
الخاص بالصحيفة
للمواقع أي املوقع
والتلفزيون وتيار «املستقبل» ككل».
إذا مــا صـ ّـح كــام املـصــادر ،يعني ذلك
الكثير مــن التجني على فريق املوقع
الـحــالــي ،والـظـلــم بـحـقــه .إذ حـقــق هــذا
الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ق ـل ــة عـ ــدده

(خمسة أفراد :مدير وموظفني ثابتني
وم ــوظـ ـف ــن غـ ـي ــر ث ــابـ ـت ــن) ن ـق ـل ــة فــي
ّ
يتضمن فــي كثير من
املــوقــع ،إذ كــان
األح ـيــان م ــواد غنية بــاملـقــارنــة مــع ما
كانت تنشره الصحيفة في السنوات
ّ
املاضية .فكيف إذا ُيمكن التخلي عن

دمج المواقع
أحاديث عن
ّ
اإللكترونية الخاصة بالصحيفة
والتلفزيون والتيار
فــريــق م ــوج ــود وأث ـب ــت نـفـســه ويعمل
فــي املــوقــع منذ س ـنــوات ،وهــو األخبر
بكيفية التعامل مع الصحيفة الرقمية
لصالح فريق جديد؟ وحتى إذا تقرر

إغــاق املــوقــع الحالي وتأسيس آخــر،
أل ـيـ َـس األق ــرب ــون هــم األولـ ــى؟ كــل هــذه
األس ـئ ـلــة ال تـ ــزال ت ـت ــوال ــى ،مصحوبة
ب ـم ـخ ــاوف م ــن دخـ ـ ــول امل ـح ـســوب ـيــات
على خط التوظيفات الجديدة .وهنا،
يهمس كثر باسم املسؤول السابق عن
صفحة «مخافر ومحاكم» ،الذي تحول
فــي مــا بـعــد إل ــى رئ ـيــس فـعـلــي للقسم
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ــن دون ت ـك ـل ـيــف قــاســم
خليفة .ويطلق على هــذا األخـيــر اسم
«الجندي املجهول» الذي أصبح «الكل
بالكل» .فهو كان من املقربني جدًا من
الصحافي الراحل نصير األسعد الذي
ّ
َ
وبعد وفاة «البيك»،
«عزز له وضعه».
أصبح مقربًا جدًا من بكاسيني ،فكان
يـقــرر «م ــن يبقى وم ــن ي ـغ ــادر ،ويـقــوم
بــامل ـنــاقــات داخـ ــل ال ـص ـح ـي ـفــة» .وفــي

انتظار الـبـ ّـت باملصير املجهول الــذي
ّ
سوف يواجهه حوالى  90موظفًا ،يظن
بـعـضـهــم أن إق ـف ــال الـصـحـيـفــة ســوف
يـعــود بالخير على قـنــاة «املستقبل»
وينعشها عـلــى اعـتـبــار أن ــه «سيكون
لها نصيب من موازنة الصحيفة».
َ
غير أن من يعلم بخفايا املؤسسات
اإلعــامـيــة لتيار «املـسـتـقـبــل» ،يــدرك
تـ ـم ــام ــا بـ ـ ــأن املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ّ
مخصصة للصحيفة هي األقــل بني
املـ ــوازنـ ــات األخـ ـ ــرى .وهـ ــذه امل ــوازن ــة
ُ
لم تكن تصرف في السنوات األربــع
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـم ــا كـ ــان ي ـض ـطــر امل ــدي ــر
الـ ـع ــام لـلـصـحـيـفــة س ـع ــد ال ـعــاي ـلــي
إلــى االستعانة بــاإلعــانــات وأم ــوال
ض ـ ـمـ ــان املـ ــوظ ـ ـفـ ــن لـ ـت ــأم ــن ب ـعــض
السلف لهم!
(مروان طحطح)

ستريمينغ

ُ
 ...YOUحين تضفي الدراما رومانسية على أمراض المجتمع
نادين كنعان
«لست قلقًا .شاهدت أفالمًا رومانسية
ـ ـ كــوم ـيــديــة ب ـمــا ف ـيــه ال ـك ـفــايــة ألع ــرف
ّ
بأن شبابًا مثلي دائمًا ما يقعون في
م ــآزق ك ـهــذه» .جملة قــد تـبــدو عــاديــة
يقولها املمثل بني بادلي الذي ّ
يجسد
شخصية «جو غولدبرغ» في مسلسل
ـت) ال ــذي انطلق عــرضــه في
( YOUأن ـ ِ
أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) املــاضــي عـلــى قناة
 Lifetimeاألميركية قبل أن ّتستحوذ
عليه شبكة «نتفليكس» وتوفره على
ّ
منصتها الخاصة بالـ «ستريمينغ»
ّ
فـ ــي بـ ــدايـ ــة ع ـ ــام  .2019لـ ـك ــن ال ـش ــاب
الثالثيني يقول كالمه أثناء استلقائه
على سرير «غوينيفير بيك» (إليزابيث
اليـ ــل) ـ ـ ـ ال ـف ـتــاة ال ـت ــي ص ــار مـهــووســا
بـهــا ـ ـ وه ــو ي ـقــرأ رســائـلـهــا املــوجــودة
على جهاز الكومبيوتر الخاص بها
لـيـعــرف املــزيــد عـنـ ّهــا .تجهل الصبية
املــولـعــة ّ بالكتابة أن ــه مــوجــود هناك،
ال ب ــل إنـ ـه ــا ت ـج ـهــل وجـ ـ ــوده أس ــاس ــا.
ّ
ل ـع ــل أك ـث ــر م ــا ي ـمـ ّـيــز املـسـلـســل املـثـيــر
َّ
امل ــؤل ــف م ــن ع ـشــر ح ـل ـقــات واملـسـتـنــد
إل ــى رواي ـ ــة ب ــاالس ــم نـفـســه ل ـكــارولــن

كيبنيس صادرة في عام  ،2015يكمن
ف ــي كـيـفـيــة مـعــالـجـتــه لـلـطــريـقــة الـتــي
يتعامل بها املجتمع مع السلوكيات
املـسـيـئــة ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،عبر
إضفاء الرومانسية عليها .في تعليق
«جـ ــو» الـكـثـيــر م ــن ال ــده ــاء ،وإن كــان
ه ــو غ ـي ــر م ـ ــدرك مل ـض ـمــونــه ال ـس ـل ـبــي،
ّ
ّ
كما أن سلوكه املـخـتــل مشابه غالبًا
للعديد من أبطال األفــام التي تمزج
بني الرومانسية والكوميديا .البطل

يصبح «جو
غولدبرغ»
مهووسًا بـ
«غوينيفيف
بيك» ويحاول
السيطرة
على حياتها

ّ
بأنه شاب ِّ
خير،
شديد ّالذكاء ،ومقتنع
حتى أنــه ينجح في نقل هذا الشعور
إلـ ـ ــى املـ ـش ــاه ــد أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
األح ـيــان :يعير كتبًا لـجــاره الصغير
ال ـ ــذي يـلـجــأ إل ـي ــه ه ــارب ــا م ــن مـشــاكــل
ّأمــه ّ املدمنة على امل ـخـ ّـدرات وحبيبها
ُ
املعنف .تــروى األحــداث بلسان «جو»
ّ ّ
ـذي يـخـبــرنــا ب ــأن ك ــل مــا يفعله من
ال ـ ّ
تدخل وتالعب في مسار حياة «بيك»
(يـصــل إل ــى درج ــة ارت ـكــاب جــرائــم من

بـيـنـهــا ال ـخ ـطــف وال ـت ـعــذيــب وال ـق ـتــل)
هــو ل ـ «حـمــايـتـهــا» ،مــن نفسها حينًا
وم ــن حـبـيـبـهــا ال ـســابــق وأصــدقــائ ـهــا
املقربني أحيانًا أخرى ،وللفوز ّ
ّ
بحبها
امل ـط ـلــق! ف ــي م ـك ــان آخـ ــر ،ي ـب ــدو مــديــر
امل ـك ـت ـبــة ال ـ ّن ـيــويــورك ـيــة امل ـيــزوج ـي ـنــي
مقتنعًا بــأنــه «الـنـســوي» الــوحـيــد في
ح ـي ــاة ال ـص ـب ـيــة ال ـش ـق ــراء ال ـت ــي يـصـ ّـر
على رؤيتها بصورة من نسج خياله
وم ـغ ــاي ــرة ل ـل ــواق ــع :كــات ـبــة مــوهــوبــة،
وامـ ـ ـ ــرأة م ـم ـي ــزة ،وصـ ــادقـ ــة و ّضـحـيــة
املحيطني بها .على الرغم من أنها في
الحقيقة أنــانـيــة وانتقامية وخائنة.
بطبيعة الحال ،ال شيء من هذا ّ
يبرر
الـ ـسـ ـل ــوك املـ ــرضـ ــي ل ـل ـب ـطــل امل ـس ـت ـعــد
لفصل «بيك» عن محيطها مهما كان
الـثـمــن .وه ــذا هــو بيت القصيد .على
ّ
يتعي على املشاهد
امتداد الحلقات،
إجـ ـ ـ ــراء «فـ ـح ــص ذاتـ ـ ـ ــي» ب ــاس ـت ـم ــرار،
إذ يـجــد نـفـســه أح ـيــانــا معجبًا بهذه
الشخصية! هــذا التباين يظهر جليًا
في حجم االنقسام في اآلراء بني ّ
رواد
مواقع التواصل االجتماعي ،حيث ال
ي ــزال امل ـئــات ي ـحــاولــون الـتــوفـيــق بني
ّ
معرفتهم بــأن «جــو» مضطرب عقليًا

ّ
وب ــن أن شـخـصـ ّـيـتــه يـمـكــن أن تـكــون
س ـ ــاحـ ــرة .بـ ــن بـ ــادلـ ــي ال ـ ـ ــذي اش ـت ـهــر
 Gossip Girlبشخصية
فــي مسلسل ُ
«دان هامفري» ،ذهل شخصيًا بكمية
اآلراء اإلي ـج ــاب ـي ــة وحـ ـج ــم اإلعـ ـج ــاب
االفتراضي بالشخصية التي يلعبها،
ّ
ّ
فـ ــراح ي ــذك ــر ال ـن ــاس عـلــى تــوي ـتــر ب ــأن
«جو غولدبرغ» قاتل ،كما رفض طلب
إحداهن بخطفها!
تختلف النسخة امل ـصـ ّـورة عــن YOU
عن تلك املكتوبة ،ال ّ
سيما على صعيد
النهاية ،لكن النتيجة واحدة .يأخذنا
العمل إلى أماكن غير مريحة ،يضعنا
أم ّــام مــواقــف قاسية قــد يواجهها أي
منا في حياته اليومية بفعل املواعدة
اإللكترونية على سبيل املثال ،أو إبقاء
الشبابيك مفتوحة ،أو حتى مشاركة
الكثير مــن املـعـلــومــات وال ـصــور على
ّ
مواقع التواصل االجتماعي (يستغل
البطل هذه املعلومات للسيطرة على
«بـ ـي ــك» وال ـ ـغـ ــوص ف ــي شـخـصـ ّـيـتـهــا،
باإلضافة إلى استثمارها في ارتكاب
ت ـج ــاوزات ــه) .ي ـبـ ّـن ه ــذا املـسـلـســل إلــى
أي م ــدى يـمـكــن أن ت ـكــون امل ـمــارســات
العادية خطيرة في بعض الظروف.

