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نقاش «جيليت» و«الذكورة السامة»:
أبعد مما «يستحقه الرجال»
جوي سليم

«من أجل ثورة ظافرة ال محالة» لحسن بزون

صورة المرأة في البرامج التلفزيونية
ّ
اإلعالم اللبناني ...كوميديا األخطاء النمطية
ربى الحلو *
ّ
تؤكد لنا مراجع لها عالقة بتاريخ
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام أن ال ـ ـصـ ــور
الـ ـنـ ـمـ ـط ـ ّـي ــة الـ ـ ـج ـ ــام ـ ــدة ،ت ـم ـن ــع امل ـ ــرء
ك ـمــا املـجـتـمــع م ــن ال ـت ـقــدم سياسيًا
واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا .لــو أخــذنــا
ً
مـ ـث ــاال وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ف ــي ل ـب ـنــان،
نلحظ أنـهــا عــوضــا عــن مساهمتها
ّ
املجتمعي
فــي دف ــع عـجـلــة التغيير
م ــن خـ ــال م ـضــامــن ت ـع ـكــس ثـقــافــة
ش ـع ـب ـ ّـي ــة أك ـ ـثـ ــر ن ـض ـج ــا ونـ ـ ـقـ ـ ـدًا ،أو
ّ
عـبــر تــوجـهــات تـحــث عـلــى املــواطـنــة
ّ
ّ
ومبنية على فكر الحرية
السليمة
ّ
والـشــراكــة املجتمعية ،غير أنــه على
ّ
ّ
عكس كــل مــا ذكــرنــاه سابقًا ،تشكل
هذه الوسائل مضمونها وفق توجه
نفوذ ما ،أو رأس مال معني ّ
يحدد ما
ٍ
ُيسمح بالتحدث به وكيفيته ،ضمن
ّ
التبعية
إطار أسهم في تعميق فكرة
والـطـبـقـ ّـيــة لـثـقــافــة غــوغــائـ ّـيــة تبغى
الربح من دون العطاء.
ّ
الحوارية
تشتهر في لبنان البرامج
سواء على شاشة التلفزيون أو عبر
ال ــرادي ــو ،وتـتـخــذ بمعظمها طابعًا
ج ــدال ـي ــا ب ــن ض ـيــف أو أك ـث ــر خــال
ال ـح ـل ـقــة ،وإن ك ــان ــت ب ـعــض بــرامــج
ال ــرادي ــو تـعـتـمــد ع ـلــى الـ ـح ــوار عبر
الهاتف مــع مستمعات ومستمعني
وه ـ ــم ي ـت ـج ـهــون إل ـ ــى ع ـم ـل ـهــم خ ــال
فـ ـت ــرة الـ ـصـ ـب ــاح األول ـ ـ ـ ــى؛ ٍوت ـن ـط ـلــق
ّ
ّ
التلفزيونية
الحوارية
أغلب البرامج
املـ ـس ــائ ـ ّـي ــة مـ ــن مـ ـب ــدأ ج ـع ــل امل ـج ــال
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،عـ ــامـ ــا لـ ـلـ ـغ ــاي ــة .وب ــذل ــك
ُيستعاض بالعمل على كشف حقيقة

ّ
ّ
اجتماعية والتحقق من سببها
أزمة
عالقات حميمة
ونتائجها ،بقصص
ٍ
ّ
ومؤثرة تحت عناوين مختلفة:
هــي ليلة ل ـيــاء ،سنكتشف خاللها
امل ـس ـتــور وغ ـي ــر امل ــرغ ــوب بـسـمــاعــه،
سنقضي على الحقيقة بتجاوزها،
ون ـعــرف سـبــب ال ـخــاف بــن أخـتــن،
كـيــف اكـتـشـفــت إح ــدى ال ـن ـســاء أنـهــا
م ـث ـلـ ّـيــة .ف ــي هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة سننتقد
ثوبًا وسنتحدث عن إطاللة إلحدى
الـشـهـيــرات (ال ـش ـهــرة هـنــا وف ــق أداة
قياس املحطة وميزانها) ،عن حياة
ّ
ّ
جنسية وعن أكلة مفضلة...
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج خ ـ ــواصـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـهــي
تـخــدم املستهلك مــن خــال التسلية
بالعواطف والـجــذب عبر ما ُيسمى
ّ
ب ـ ــال ـ ــ ،Emotainmentفـيـســلــط الـضــوء
عـ ـل ــى تـ ـج ــرب ــة ش ـخ ـص ـ ّـي ــة ل ــإي ـح ــاء
امل ـت ــاب ـع ــات وامل ـت ــاب ـع ــن ل ـل ـبــرنــامــج
بـحـقـيـقــة ال ـق ـ ّـص ــة ال ـت ــي يـتـشــاركـهــا
الضيف/ة مع املضيف/ة مع إضافة
ّ
الحميمية حينًا أو االنفعال
صبغة
أحيانًا أخرى على الحديث.
ول ــن نـسـتـغــرب عـنــدمــا تـمـتـ ّـد حلقة
نحو نصف ساعة (أو أكثر) ،يحاول
ف ـي ـهــا امل ـض ـي ــف أن ي ـق ـنــع املـضـيـفــة
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة املـ ـص ــالـ ـح ــة بـ ـع ــد ط ــول
انقطاع بني شقيقتني! أو أن تخضع
ّ
ّ
العلنية من
سيدة لنوع من املساءلة
ّ
ثــاثــة رج ــال عــن حياتها الجنسية
وعـ ــدد عــاقـتـهــا ف ــي ال ـي ــوم ال ــواح ــد!
وأخ ـ ـ ــرى ت ـت ـح ــدث ع ــن ج ــرأت ـه ــا فــي
العالقات مع الرجال كما انفتاحها،
وي ــأت ــي الـ ـس ــؤال امل ـن ـت ـظــر« :ه ــل أنــت
مرتبطة بعالقة حاليًا؟» و«مل ــاذا ما

زلت عزباء أو من دون زوج؟» لنصل
إلــى ال ـســؤال األكـثــر ج ــرأة« :هــل أنت
ّ
الجنسية قبل الزواج؟».
مع العالقات
ّ
كأن املسائل الشخصية هي قصص
ج ـ ــدي ـ ــرة (م ـ ـ ــع أه ـم ـي ـت ـه ــا ل ـ ــأف ـ ــراد)
بــامل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،كـ ــأن الـحـقـيـقــة
تخضع وتتبع للتجارب واملشاعر
ّ
الخاصة.
تنسج وسائل اإلعالم رسائلها التي
ســرعــان مــا تنتشر ب ـطــرق مختلفة
ّ
اليومية؛ فتشارك
كجزء من حياتنا
عــن قـصــد أو غـيــر قـصــد فــي تكوين
وجـهــة نـظــرنــا تـجــاه اآلخ ــر وتأطير
هذا التكوين .وقد يخلق هذا الواقع
ّ
نمطية كأفكار ثابتة
صورًا ومفاهيم

ّ
يقبل المضيف ضيفته ويعلن أنه
يقوم بذلك ً
بناء على طلب المخرج
كونها جميلة جدًا
موروثات أو معتقدات .وقد ال يظهر
ال ـت ـن ـم ـيــط م ــن ال ش ـ ــيء ،وقـ ــد يـكــون
نتاج نواة حقيقة ما ،لكن أغلب الظن
أن ه ــذه الـ ـن ــواة ت ـت ـحــول ف ــي معظم
ّ
(سلبية أو
األحـيــان إلــى افـتــراضــات
ّ
كأساس في تشكيل صور
إيجابية)
ٍ
ّ
منمطة.
ون ـ ـس ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص بـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد مـ ـت ــابـ ـع ــة
ّ
اللبنانية الـتــي ّ
يتم
بعض الـبــرامــج
وضعها محليًا ضمن فئة البرامج
ّ
االجتماعية ،وجود تمييز قائم على
النوع االجتماعي ،مع غياب لتمثيل
حـقـيـقــي لـ ــدور ال ـن ـســاء كـمــا الــرجــال

ونزف كبير للحقيقة التي تغيب عن
الشاشة كأن اإلعالم في لبنان يلعب
دورًا سلبيًا فــي تقديم سيناريو ال
يعكس الــواقــع بــل هــو فــي الحقيقة
وه ــم ك ـب ـيــر .ونـنـتـهــي كــأن ـنــا نـتــابــع
حديثًا خاصًا في دار بني صديقات
وأصدقاء نعتقد أنهم من أهل الثقة.

النساء في الحقل العام

في أحد البرامج التلفزيونيةّ ،
يقبل
املـضـيــف ضيفته ويـعـلــن أن ــه يفعل
ً
بناء على طلب املخرج كونها
بذلك
ّ
جميلة جدًا .ويستمر الحديث لتعلن
ال ـض ـي ـفــة أن ج ـمــال ـهــا ُي ـم ـث ــل نـعـمــة
للمجتمع ،ويسأل املقدم ما لم يكن
متوقع أب ـدًا في
في الحسبان وغير
ٍ
برامج مماثلة« :هل ساعدك جمالك
ّ
الفنية؟».
في مسيرتك
ي ـ ـبـ ــدو ك ـ ـ ــأن تـ ـبـ ـن ــي ه ـ ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة
الـخـطــابـ ّـيــة فــي قــالــب ثــرثــرة خـ ّ
ـاصــة
ض ـم ــن نـ ـظ ــام م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ووس ــائ ــل
ّ
إع ــام يملكها ويـتـحــكــم بـهــا رج ــال
ـوري هي لترويض الـ ّ
أو فكر ذك ـ ّ
ـرأي
ً
ال ـع ــام أوال ،وال ـس ـي ـطــرة ثــانـيــا على
شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل عـ ـب ــر م ـخ ــاط ـب ــة
ج ـم ـهــور ن ـص ـفــه م ــن الـ ـسـ ـي ــدات .هو
سـ ـي ــاس ــة ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
الـتــواصـلـ ّـيــة «ال ـتــرف ـيــه ال ـتــافــه» مثل
كوميديا مأساوية شعارها األخطاء
ّ
املتكررة وال تقدم شيئًا سوى إعادة
ّ
إنتاج قوالب نمطية للمرأة.
كـ ـت ــب الـ ـش ــاع ــر الـ ــرومـ ــانـ ــي ال ـق ــدي ــم
جوفينال« :شيئان يرغب الجمهور
بــالـحـصــول عليهما ب ـفــارغ الصبر:
ال ـخ ـبــز وح ـل ـبــة ال ـس ـي ــرك» .ك ــان ذلــك

تعليقًا عـلــى سـيــاســة أب ــاط ــرة رومــا
ال ـقــدي ـمــة ،ال ــذي ــن اع ـت ـم ــدوا سـيــاســة
تشتيت البوصلة وإل ـهــاء الشعوب
عبر تقديم التسلية والطعام خالل
مهرجانات الكولوسيوم ملواطنات
ومـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ن ـ ـ ـسـ ـ ــوا أو ت ـ ـنـ ــاسـ ــوا
ّ
الوطنية.
واجباتهم
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى بـ ــرامـ ــج
ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي ل ـب ـنــان ،ت ـمـ ّـيــز عــاملــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل األملـ ــانـ ـ ّـيـ ــة
إلـ ـي ــزابـ ـي ــث كـ ـ ـ ــاوس فـ ــي تـحـلـيـلـهــا
ملعنى وجود املرأة في وسائل إعالم
وبرامج شبيهة بالتي ذكرناها بني
مـفـهــوم «ال ـن ـســاء فــي الـحـقــل ال ـعــام»
و«الـ ـنـ ـس ــوي ــات فـ ــي ال ـح ـق ــل الـ ـع ــام»
وش ـ ـتـ ــان بـ ــن االث ـ ـنـ ــن فـ ــي ال ـح ـي ــاة
الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة .تـ ـتـ ـن ــاول ك ـ ـ ــاوس ف ـكــرة
ّ
تواصلية،
«العام» كعملية تفاوض
ال تـهــدأ وال تستكني .وتـسـعــى هــذه
ّ
البرامج إلى بناء واقع مركب ضمن
معايير وقواعد للعيش معًا ال تشبه
الـحـقـيـقــة :فــا ي ـتـ ّـم بــالـفـعــل الـتـطــرق
لـلـعــاقــات ال ـج ـنـ ّ
ـدريــة كـمــا ه ــي ،وال
واع،
نسمع عن تبادل األدوار بشكل ٍ
ُ
وال ت ـق ــدم ت ـج ــارب ح ـيــاتـ ّـيــة يــومـ ّـيــة
ّ
تؤكد أن املرأة جزء من هذا املجتمع
ـرار مــا .بــل نكتفي
ال فعل إضــافــة بـقـ ٍ
ّ
نسائية خــارج
بــوصــف مجموعات
إطـ ـ ــار ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـح ـق ـي ـق ـ ّـي كــوضــع
عــام للنساء كتجسيد لنزعةٍ أبوية
للسيطرة ،وكفعل إلهاء عن املشاركة
ال ـح ـق ـي ـقـ ّـيــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع وتـحـقـيــق
املواطنة.
* باحثة وطالبة دكتوراه في «جامعة
إيرفورت» ،أملانيا

قـ ـب ــل ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،أطـ ـلـ ـق ــت «ج ـي ـل ـي ــت»
إع ــان ــا ض ـمــن ح ـم ـلــة ،We Believe
ّ
السامة Toxic
للتوعية ضد «الذكورة
 .masculinityلــم تخفت ح ـ ّـدة الـجــدل
ح ــول إع ــان امل ــارك ــة الـعــاملـيــة ألدوات
ومـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرات ال ـ ـحـ ــاقـ ــة ،وال ـ ـ ــذي
وضعه كثيرون فــي قائمة اإلعــانــات
«التي أخطأت جمهورها املستهدف»
.Target audience
ن ـحــو م ـل ـيــون وأرب ـع ـم ـئ ــة ألـ ــف «ع ــدم
إعـ ـ ـج ـ ــاب» ع ـل ــى ي ــوتـ ـي ــوب بـ ــن نـحــو
 29مـ ـلـ ـي ــون م ـ ـشـ ــاهـ ــدة مـ ـق ــاب ــل 777
أل ــف إع ـج ــاب ،وب ــن آالف التعليقات
وعشرات املقاالت املستاءة من محتوى
اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ،عـ ـل ــت األص ـ ـ ـ ـ ــوات مل ـقــاط ـعــة
«جـيـلـيــت» ومطالبتها بــاعـتــذار عما
اعتبروه «إهانة للرجال».
اإلع ـ ــان ه ــو ع ـب ــارة ع ــن فـيـلــم قصير
ُي ـظ ـهــر م ـشــاهــد تـمـثـيـلـيــة لـلـتـحــرش،
التنمر ،العنف وغـيــرهــا مــن السمات
ال ـ ـتـ ــي ت ــرتـ ـب ــط بـ ـمـ ـفـ ـه ــوم «الـ ـ ــذكـ ـ ــورة
ال ـســامــة» .نسمع فــي الخلفية صــوت
رجـ ـ ٍـل ي ـت ـســاءل إذا ك ــان ه ــذا «أف ـضــل
ما يستحقه الــرجــال» ،في إحالةٍ على
ال ـج ـم ـل ــة اإلع ــانـ ـي ــة ال ـش ـه ـي ــرة ال ـتــي
راف ـق ــت مـنـتـجــات «ج ـي ـل ـيــت» لـثــاثــن
ً
عــامــا .قبل أن نــرى رج ــاال (باملناسبة
ك ـل ـه ــم ح ـل ـي ـق ــو ال ـ ــذق ـ ــن!) ي ـت ــدخ ـل ــون
ل ـث ـنــي امل ـت ـح ــرش وامل ـت ـن ـمــر وامل ـع ـنــف
ع ــن أف ـعــال ـهــم ،م ــع دعـ ـ ــو ٍة ل ـلــرجــل كي
يحاسب الرجل اآلخر ،وليكن نموذجًا
للصبية «ال ــذي ــن سيصبحون رجــال
ال ـغ ــد» ،بـحـســب اإلع ـ ــان .فــي بيانها
الـتــرويـجــي للحملة ،قــالــت «جيليت»
إن األخبار تدل اليوم على أن الرجال
«ليسوا في أفضل حال» ،وأن كثيرين
عصر
يجدون أنفسهم محجوزين بني
ٍ
ماض من الذكورة وعصر جديد منها.
ٍ
ودع ــت املــاركــة الـعــاملـيــة إلــى التغيير،
ً
مـشـيــرة إل ــى أن ــه آن األوان لــاعـتــراف
بـ ــأن املـ ــاركـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة ت ـ ــؤدي دورًا
ف ــي الـتــأثـيــر عـلــى ال ـث ـقــافــة .وشجعت
«جيليت» الرجال كي يكونوا «أفضل
مــا يمكنهم أن يـكــونــوا» .كما تعهدت
ت ـح ـ ّـدي الـتـنـمـيـطــات وال ـتــوق ـعــات من
ً
معنى أن تكون رجــا ،عبر إعالناتها
والصور التي تنشرها على منصات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وفــي الكلمات
ال ـت ــي ت ـخ ـت ــاره ــا .وذكـ ـ ــرت «جـيـلـيــت»
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ب ــأنـ ـه ــا تـ ـلـ ـت ــزم ال ـت ـب ــرع
بمليون دوالر فــي السنة خــال ثالث
سـ ـن ــوات مل ـن ـظ ـمــات غ ـي ــر رب ـح ـي ــة فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة «ت ـســاعــد ال ــرج ــال
ك ــي ي ـح ـق ـقــوا أف ـض ــل م ــا لــدي ـهــم وكــي
ً
يصبحوا مثاال أعلى للجيل املقبل».
رئيس الشركة األم لـ «جيليت» ،غاري
ك ــوم ــب ،قـ ــال إنـ ــه ع ـبــر ج ـعــل ال ــرج ــال
ّ
معرضني للمحاسبة ،وإلغاء األعــذار
لـلـتـصــرف الـسـيــئ ودع ــم جـيــل جديد
يعمل بــاتـجــاه أفـضــل مــا لــديــه ،يمكن
املساعدة في خلق تغيير إيجابي في
السنوات اآلتية ،مؤكدًا أن «االلتحاق
بالحوار عن الرجولة الحديثة يعني
تغيير كيفية تفكيرنا حــول تصوير
الرجل».

نعي «الرجولة»

ً
أثــار اإلعــان سجاال حادًا لم ينفصل
عن النقاش األكبر الذي أشعلته حركة
 Me tooملكافحة التحرش التي ظهرت
ف ــي ت ـشــريــن األول (أكـ ـت ــوب ــر) .2017

يـكـفــي إل ـق ــاء ن ـظ ــرة ع ـلــى الـتـعـلـيـقــات
أسفل اإلعالن على «يوتيوب» ملعاينة
الغضب الذي أحدثته املاركة العاملية.
معظم اآلراء املعارضة ملحتواه ،اتفقت
على كون «جيليت» غامرت بقاعدتها
الجماهيرية األســاسـيــة ،فقط لتركب
مــوجــة  Me tooف ــي م ـنــاخ الـصــوابـيــة
الـسـيــاسـيــة الـطــاغــي عـلــى املــؤسـســات
الـكـبــرى واملـيــديــا فــي ال ـغــرب .البعض
دع ــا إل ــى مـقــاطـعــة مـنـتـجــات الـشــركــة،
والبعض اآلخر رأى أن املاركة تسعى
ً
فعال إلى مخاطبة النساء لرفع نسبة
ّ
زبــائ ـن ـهــا بـيـنـهــن (ن ـس ــي ك ـث ـيــرون أن
ّ
الـنـســاء أيـضــا بمعظمهن يستعملن
ش ـ ـفـ ــرات ال ـ ـحـ ــاقـ ــة)« .ه ـ ـ ــذا جـ ـ ــزء مــن
الحرب على الرجال»« ،كراهية الرجل
ال ت ـق ــل س ـ ـ ــوءًا عـ ــن ك ــراهـ ـي ــة املـ ـ ـ ــرأة»،
«إنـ ـ ــه ت ـم ـي ـيــز ج ـن ـســي مـ ـقـ ـل ــوب» ،هــي
بعض الحجج التي قدمها أشخاص
ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ملهاجمة إعــان «جيليت» .واحــدة من
املـقــاالت املعارضة لــه (فــي «ذي ديلي
ميل») استعانت بمذكرة صــدرت عن
«جامعة برنستون» ،توصي الطالب
بــاسـتـعـمــال لـغــة «مـحــايــدة جـنــدريــا»:
فعوضًا عن استخدام كلمة mankind
يـجــب ق ــول  Humankindلـلــداللــة على
ال ـب ـش ــري ــة .أم ـ ــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـنــديــة
املحافظة ،إي ــزرا ليفنت ،فاعتبرت أن
كــون مخرجة إع ــان «جيليت» امــرأة
ن ـس ــوي ــة (األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ك ـي ــم ك ـي ــري ــغ)،
يشبه أن يـكــون مـخــرج إع ــان مــا عن
الفوط الصحية هو رجل في منتصف
ال ـع ـم ــر .األكـ ـي ــد أن «ج ـي ـل ـيــت» أرادت
مــواكـبــة مـفـهــوم جــديــد ل ـلــذكــورة آخــذ
ّ
في التشكل في موازاة صراع النموذج
ال ـقــديــم ل ـل ـب ـقــاء .ل ـقــد أص ـب ــح مـعــروفــا
أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وم ــع
ارت ـف ــاع ص ــوت ال ـن ـســويــات ومجتمع
املـيــم أكـثــر فــأكـثــر ،اتـســع الـحــديــث عن
أن ـم ــاط ج ــدي ــدة م ــن ال ــذك ــورة ،بـعـيــدة
عن فكرة «الــرجــولــة» التقليدية أو ما
بـ ــات ُيـ ـع ــرف حــال ـيــا ع ـلــى مـسـتــويــات
واس ـعــة بـ ـ «ال ــذك ــورة ال ـســامــة» Toxic
 .masculinityأرادت «جيليت» ،املاركة
املــرتـبـطــة تــاريـخـيــا بــالــرجــل ،بــدورهــا
نعي «الرجولة».
ف ـ ــي الـ ـشـ ـه ــري ــن األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،ت ـن ــام ــى
الـحــديــث بـ ُكـثــرة عــن مـفـهــوم الــذكــورة
ال ـســامــة ،وأف ـ ــرد ال ـعــديــد م ــن امل ـقــاالت
ملقاربته ال سيما بعد نشر «جيليت»
ّ
املوحد
إعالنها .ومع غياب التعريف
لهذا املفهوم ،يمكن القول باالستناد
إلــى بعض املقاالت التي تطرقت إليه
فــي الـشـهــريــن األخ ـيــريــن ،إن الــذكــورة
السامة تعني السلوك املؤذي واملواقف
املرتبطة عمومًا ببعض الرجال ،مثل
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ق ـم ــع الـ ـع ــواط ــف خ ــال
املواقف املشحونة ،والتصرف بطريقة
ع ــدوان ـي ــة تـتـســم بــالـهـيـمـنــة .بحسب
مقال عن املوضوع في «اإلندبندنت»،
إن هــذا السلوك هــو واح ــد مــن أنماط
مـتـعــددة ل ـلــذكــورة ،وه ــو ينتهي إلــى
ال ـع ـن ــف ،وه ـ ــذا ال ـع ـن ــف إمـ ــا يـنـعـكــس
عـلــى ه ــؤالء الــرجــال أنفسهم أو على
أشخاص آخرين .ويضيف أن الذكورة
ال ـ ـسـ ــامـ ــة ه ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
الـصـغـيــرة ال ـتــي تـتـصــاعــد إل ــى نقطة
يـصـبــح فـيـهــا ال ـع ـنــف مـنـعـكـســا على
العالم.
م ــن جـهـتــه ،ي ـع ـ ّـرف الـطـبـيــب النفسي
األمـ ـي ــرك ــي تـ ـي ــري كـ ــوبـ ــرز الـ ــذكـ ــورة
الـ ـس ــام ــة «ك ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـس ـم ــات
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ال ــذك ــوري ــة ال ــرج ـع ـي ــة ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
االج ـت ـمــاعــي ال ـت ــي تـسـهــم ف ــي تـعــزيــز
الهيمنة ،امليزوجينية (كــره النساء)،
الهوموفوبيا والعنف الـجــائــر» .قبل
شهرين ،أصــدرت الجمعية األميركية
ل ـع ـلــم الـ ـنـ ـف ــس ،م ـج ـم ــوع ــة إرشـ ـ ـ ــادات
تــديــن ال ــذك ــورة الـتـقـلـيــديــة وتصفها
بـ ــ«الـ ـض ــارة» .وح ـ ــددت أن «ال ـس ـمــات
ال ــذك ــوري ــة م ـثــل ع ــدم إب ـ ــداء امل ـشــاعــر،
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،اإلن ـ ـجـ ــاز ،االم ـت ـن ــاع عن
إظهار الضعف ،املغامرة واملخاطرة،
هي صفات سيئة ويجب شطبها».
بني املبادرات التي تعمل على مكافحة
«ال ــذك ــورة الـســامــة» ،مـشــروع «الــرجــل
ال ـ ـج ـ ـيـ ــد» ،وهـ ـ ــي تـ ـش ــرح أن ال ــرج ــال
الــذيــن يستعرضون سلوكًا متماهيًا
مــع ال ــذك ــورة ال ـســامــة ،ي ــرون السمات
األن ـث ــوي ــة ال ـن ـم ـط ـيــة ،م ـثــل الـهـشــاشــة
ال ـع ــاط ـف ـي ــة ،ب ـش ـك ـ ٍـل س ـل ـب ــي .وت ـن ـقــل
«اإلنــدبـنــدنــت» عــن املـبــادرة اعتبارها

«أدلجة» السلعة لتحميلها
مجموعة أفكار جذابة وعصرية
أن الــذكــورة الـســامــة ال تــؤثــر فقط في
الصبية الــذيــن يستعرضون سلوكًا
مــؤذيــا ،ولـكــن أيـضــا على مــن حولهم
مـمــن يــرتـبـطــون بــالـسـمــات الــذكــوريــة
املتفق عليها.
ُ
استخدم هذا املصطلح للمرة األولى،
م ـ ــن قـ ـب ــل أخـ ـص ــائـ ـي ــة عـ ـل ــم ال ـن ـف ــس،
سـ ـيـ ـف ــرد ب ـل ـي ــس بـ ــن ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
وال ـس ـع ـي ـن ـي ــات .ل ـك ــن مـ ــا ك ـ ــان ي ـبــدو
ف ــي ال ـس ــاب ــق «رجـ ــولـ ــة» أي ال ـص ــورة
التقليدية املتوقعة عن الذكور ،أصبح
اليوم «ســامــا» ،لسبب وهــو أن نضال
العقود املاضية والعديد من الحركات
ال ـن ـســويــة ســاه ـمــت ف ــي ت ـب ـيــان تـعــدد
أنماط الــذكــورة وعــدم توقف األخيرة
عـلــى نـمــط واح ــد يـتـغــذى بقمع امل ــرأة

وبالسلوك العدواني تجاهها وتجاه
األنـ ـم ــاط األخ ـ ــرى (امل ـث ـل ـيــون جنسيًا
على سبيل املثل).
ولكن ما عالقة اإلعــان بهذا املفهوم؟
يضع اإلع ــان لنفسه «رســالــة» وهي
ب ـصــورة رئـيـسـيــة ال ــدع ــوة إل ــى تربية
األط ـ ـفـ ــال الـ ــذكـ ــور ب ـط ــري ـق ــةٍ م ـغ ــاي ــرة
عما تربى عليه غالبية رجــال اليوم.
تنشئتهم عـلــى فـكــرة تـعــدديــة أنـمــاط
الــذكــورة ،وعلى قيم مختلفة عن تلك
املــرتـبـطــة بــالــرجــولــة الـتـقـلـيــديــة ،تلك
التي يرزح تحت ضررها الرجال كما
النساء.

أدلجة السلعة
مـ ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي الـ ـ ـق ـ ــول ،إن غ ــاي ــة أي
ـان هــو تـنـمـيــة مـبـيـعــات املـنـتــج ال
إع ـ ّ
الـ ـح ــض ع ـلــى ال ـت ـغ ـي ـيــر االج ـت ـمــاعــي.
ّ
لكن املاركات العاملية باتت تعتمد في
أحيان كثيرة على «تسليع» القضايا
ٍ
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـهــدف ب ـنــاء هــويــة لها
وإضفاء قيمة ومعنى على منتجها،
حتى أصبح هناك شبه ظاهرة يمكن
أن ّ
نسميها «نشاط املــاركــات» .فكلما
ّ
ّ
ت ـب ــن ــى امل ـن ـت ــج ق ـض ـيــة تـ ـخ ــص امل ـ ــرأة
أو األق ـل ـي ــات ع ـم ــوم ــا ،خ ـصــوصــا في
ّ
ظــل الـطـفــرة الـتــي شهدتها سياسات
ّ
الـهــويــة فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،كلما
جــذبــت املستهلك أك ـثــر .هـكــذا أطلقت
 Nikeق ـبــل عـ ــام ح ـم ـلــة إع ــان ـي ــة ضد
التمييز العنصري ،فيما أطلقت ماركة
 Just for menحـمـلــة تـشـجــع الــرجــال
ع ـلــى أال ي ـكــونــوا «اعـ ـت ــذاري ــن» حــول
الـعـنــايــة بـمـظـهــرهــم ،إلزالـ ــة الــوصـمــة
واملـســاهـمــة فــي إن ـهــاء مــا يعيب على
الــرجــال االهـتـمــام بمظهرهم .الحملة
اإلعالنية بحسب موقعها تقول« :إنه
ل ـيــس ه ـن ــاك طــري ـقــة وحـ ـي ــدة لـتـكــون
ً
رجال ،وإن العناية باملظهر هي طريقة
لـلـتـعـبـيــر ع ــن هــويـتــك ال ـفــريــدة تـجــاه
الـعــالــم» .كذلك األمــر بالنسبة ل ــDove
التي أطلقت قبل فترة حملة إعالنية

ّ
ت ـ ـحـ ــض ال ـ ــرج ـ ــال عـ ـل ــى «االه ـ ـت ـ ـمـ ــام»
ً
ب ــاآلخ ــري ــن أكـ ـث ــر ،مـ ــؤكـ ــدة ف ــي ب ـيــان
ال ـح ـم ـلــة أنـ ــه «ل ـي ــس ه ـن ــاك شـ ــيء من
قبيل الرجل النموذجي .دوف للرجال
تحتفل بالرجال كما هم حقًا .متعددو
األوجه .أقوياء ومهتمون».
االحتفاء بحملة «جيليت» واملاركات
األخــرى يأتي ممن يرون فيها خطوة
مؤثرة ضمن سياق ثقافي ضاغط من
أجــل تغيير مفاهيم رجعية ،وزي ــادة
الـ ــوعـ ــي ب ـق ـض ــاي ــا م ـح ـق ــة .ولـ ـك ــن فــي
امل ـقــابــل ،تـفـتــح ه ــذه الـحـمــات نقاشًا
متعلقًا بما يمكن تسميته على وجه
الـتـحــديــد بـ«تسليع الـنـســويــة» الــذي
بشكل ملحوظ في
تنامى الحديث عنه
ٍ
السنوات األخـيــرة .على سبيل املثال،
أطلقت «ديــور» قبل عامني ،مجموعة
قمصان كتب عليها We Should All
( Be Feministsعلينا جميعًا أن نكون
ن ـســويــن) .الـقـمـيــص الق ــى رواج ــا من
قـبــل مـمـثــات ومـغـنـيــات مـثــل ريهانا
وجينفر لــورانــس وغيرهما .املفارقة
أن ق ـي ـمــة ال ـ ًق ـم ـيــص ب ـل ـغــت  ،$710ما
يعني أن قـلــة قليلة مــن الـنـســاء حول
ً
العالم بإمكانهن شراؤه أصال .خطوة
«دي ـ ـ ـ ـ ــور» وش ـ ــرك ـ ــات مـ ــابـ ــس أخـ ــرى
اسـتـخــدمــت ع ـب ــارات مـثــل «ن ـســويــة»،
«قــوة الفتاة» وغيرهما من العبارات
التي يمكننا أن نالحظها في متاجر
امل ـ ــارك ـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة فـ ــي أي عــاص ـمــة
ً
حول العالم ،تثير ســؤاال قديمًا حول
مــا ُي ـعــرف بــالـنـســويــة النيوليبرالية
أو نـســويــة «املــؤس ـســة» ،وإذا مــا كــان
هناك إمكانية حقًا أن تكون الشركات
الكبرى «نسوية» حقًا.
ّ
وأبعد من النسوية نفسها ،لعل أكثر
ما يثير لالهتمام في حملة «جيليت»
والحمالت الشبيهة ،هو املسعى إلى
«أدل ـجــة» الـسـلـعــة .فمنذ زمــن لــم يعد
كــاف ـيــا ف ــي اإلعـ ــانـ ــات تـ ـع ــداد م ـيــزات
املنتج أو كيفية اإلفادة منه ،بل أصبح
واجـ ـب ــا اب ـت ـك ــار أي ــدي ــول ــوج ـي ــا حــولــه
تجعله جزءًا من مجموعة أفكار جذابة
وع ـصــريــة ،مــع ب ــروز مــؤخ ـرًا ض ــرورة
تمتع هذه األفكار بصفة «امتصاص
ُ
ال ــذن ــب» م ــن ف ـعــل االسـ ـتـ ـه ــاك .ت ـعـ ّـد
ً
«سـتــاربــاكــس» مـثــاال شهيرًا فــي هذا
املـجــال ،فهي تخبرنا منذ سنوات أن
شــراء كوب قهوة من محالتها بسعر
أكثر ارتفاعًا مــن غيرها ،يمثل شــراء
«أخ ــاق ـي ــات ال ـق ـه ــوة» ،ل ـكــون الـشــركــة
«مـ ـنـ ـخ ــرط ــة ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـتـ ـج ــارة
ّ
العادلة ،ومزارعو النب الذين يعملون
لديها يتقاضون أج ــورًا عــادلــة» إلــخ.
ي ـم ـك ــن الـ ـ ـع ـ ــودة ه ـن ــا إل ـ ــى مـ ــا س ـ ّـم ــاه
املنظر االقتصادي األميركي جيريمي
ري ـف ـكــن ب ـ ـ «ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة»،
حيث أصبحت الـشــركــات الكبرى في
الـعـقــود األخ ـي ــرة تـهـتــم بــإضــافــة بعد
ثقافي على الترويج لنفسها ،ما يمثل
ن ـق ـطــة ف ــي ص ــال ـح ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـت ـنــافــس ،وت ـب ــري ـرًا أخ ــاق ـي ــا يجعل
املـسـتـهـلــك راض ـي ــا ع ــن نـفـســه عـنــدمــا
يختار هذه السلعة دونًا عن غيرها.
ّ
فربما تمامًا مثلما نستهلك القهوة
بال كافيني واألكل األورغانيك عمومًا،
فـ ــي م ـس ـع ــى صـ ـح ــي عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـ ـجـ ـس ــدي ،وإبـ ــرائـ ــي ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
ال ـن ّـف ـســي ،ه ـكــذا أرادت «ج ـي ـل ـيــت» أن
تكفر عن ذنبها التاريخي بأنها منتج
ّ
وتتنصل من النموذج
خاص بالرجل
ّ
ال ـس ــائ ــد ل ـه ــذا األخ ـ ـيـ ــر ،ض ـم ــن حــمــى
الصوابية السياسية في العالم.

