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قضية

ُ
ّ
ً
الفن واألخالق :ما العمل حين يكون الوحش جميال؟
عن حظر أغنيات مايكل جاكسون بعد اتهامه بالبيدوفيليا

جوي سليم
يـ ـق ــول ب ـ ـلـ ــزاك إن «امل ـ ـجـ ــد هـ ــو شـمــس
املـ ــوتـ ــى» .أح ـي ــان ــا ي ـم ـكــن ل ـه ــذا امل ـجــد
ن ـف ـســه أن ي ـص ـبــح م ـ ـصـ ــدرًا لـظـلـمــات
إضافية داخــل قبور هــؤالء .بعد نحو
ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن مـ ــوتـ ــه ،ع ـ ــاد اس ــم
مايكل جاكسون إلى الواجهة بكثافة
فــي الـشـهــر األخ ـيــر ،لـيــس عـبــر أغانيه
ً
أو نـتــاجــه الـفـنــي ال ــذي لــم يـغــب أصــا
ب ـغ ـ ُيــابــه ،ول ـكــن ع ـبــر ف ـتــح م ـلــف ظننا
أنه أقفل في العقد املاضي ،وهو ملف
ّ
بالتحرش الجنسي باألطفال.
اتهامه
Leaving
Neverland
ـي
ـ
ق
ـ
ئ
ـا
ـ
ث
و
أح ــدث
ّ ً
ضجة
(إنتاج  ،HBOإخــراج دان ريد)
كبيرة قــررت على إثــرهــا إذاع ــات عدة
ّ
ح ــول الـعــالــم االمـتـنــاع عــن ب ــث أغــانــي
مــايـكــل جــاك ـســون م ـج ــددًا ،بــاإلضــافــة
إلى قرارات ملؤسسات أخرى بمقاطعة
اإلرث الفني لـ«ملك البوب» ،إلى جانب
االنـقـســام الــذي أحــدثــه الوثائقي على
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي بــن
معجبي جــاكـســون ومهاجميه .حتى
ّ
إن املعجبني نظموا فــي بعض الــدول
وق ـ ـفـ ــات ت ـض ــام ـن ـيــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع مــع
الـفـنــان ،فــي وقــت أعلنت فيه مؤسسة
شبكة
مــاي ـكــل جــاك ـســون مـقــاضــاتـهــا
ً
 HBOبمبلغ مئة مليون دوالر ،متهمة
الفيلم بأنه اغتيال معنوي لجاكسون
بشكل فضائحي ،و«مـحــاولــة شنيعة
ٍ
ومثيرة للشفقة الستغالل وجني املال
من مايكل جاكسون ،وإع ــادة صياغة
ادعاءات قديمة وفاقدة للشرعية».
ّ
الــوثــائـقــي امل ـكـ ّـون مــن جــزء يــن وال ـهــزة
التي أحدثها فــي عالم الفن وامليديا،
نقاش
يلقيان الـضــوء مــن جديد على
ٍ
ق ــدي ـ ٍـم وإش ـكــال ـيــة غـيــر مـحـلــولــة حــول
ّ
إمـ ـك ــانـ ـي ــة فـ ـص ــل الـ ـ ـف ـ ــن ع ـ ــن الـ ـفـ ـن ــان،
ً
ويثيران سؤاال حول ضرورة مقاطعة
ـان مــا ،عقابًا لــه ـ ـ خصوصًا
أعـمــال فـنـ ٍ
إذا ك ــان ال ي ــزال حـ ّـيــا ـ ـ عـلــى فـعـ ٍـل غير
ـوك غـيــر أخــاقــي .هــذا
قــانــونــي أو س ـلـ ٍ
مستويات جديدة
النقاش وصــل إلــى
ٍ
في السنتني األخيرتني ،ال سيما بعد
فضيحة هارفي وينستني وبدء حراك
 Me tooفي أعقابها ،ملحاربة التحرش
والتمييز على أساس الجنس.

هل نستمر في االستماع إلى
مايكل جاكسون؟
عقب عرض الوثائقي ،انتشر هاشتاغ
« MuteMJ#أسكتوا مايكل جاكسون».
أص ـ ـ ــدرت إذاعـ ـ ـ ــات ك ـن ــدي ــة ،أس ـتــرال ـيــة
ونيوزيالندية قرارًا باالمتناع عن بث
أغاني جاكسون .متحف كرة القدم في
ً
بريطانيا أزال تمثاال للفنان األميركي.
مسلسل «ذي سمبسونز» أزال حلقة
ت ـعــود إل ــى ع ــام  1991ألن ـهــا تتضمن
أغ ـ ــان ـ ــي جـ ــاك ـ ـسـ ــون ،وش ـ ــرك ـ ــة «ل ـ ــوي
ف ــويـ ـت ــون» ألـ ـغ ــت م ـج ـمــوعــة امل ــاب ــس
املستوحاة من أسلوبه .كل ذلك مقابل
ُ
رفض املعجبني ،الذين يصل جزء كبير
منهم إلى حد الهوس ُبالفنان ،ما ورد
في الوثائقي وانصرافهم إلــى الدفاع
الحاد عن أيقونتهم .يكفي أن تختار
حاليًا أي أغنية لجاكسون على موقع
«يوتيوب» حتى تعثر على التعليقات
التي ازدادت في األسبوعني األخيرين،
والــرافـضــة جميعها تصديق مــا جاء
على لسان الضحيتني في الفيلم.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـ ـفـ ــردي ،ق ــد تـبــاغـتــك
أغ ـن ـيــة ملــاي ـكــل جــاك ـســون ع ـلــى إح ــدى
اإلذاع ـ ــات ب ـعــد أن ت ـكــون ق ــد شــاهــدت
الوثائقي أو سمعت األخبار عنه .ماذا
تفعل؟ هل تطفئ الراديو مثلما يفعل
ّ
ّ
اإلذاع ــة
املـتــديــن وقــت ٍّاألذان؟ أم تغير ً
بـحـثــا ع ــن م ـغــن «أك ـث ــر أخ ــاق ـي ــة» من
جاكسون؟

مــا تـعــرفــه يـصـعــب أن تـتـصــرف بعده
كأنك ال تعرفه .على األرجح ،ستطاردك
صـ ـ ــور ج ــايـ ـم ــس س ــاي ـف ـت ـش ــاك وويـ ــد
روبسون ،حني كان األول في العاشرة
والثاني في السابعة من العمر ،في كل
مرة تستمع فيها إلى أغنية لجاكسون
أو تـشــاهــده فــي فـيــديــو أو ربـمــا فقط
حــن تسمع باسمه .كــان كــا الطفلني
ّ
في تلك السن عندما بدأ جاكسون يقيم
عالقات جنسية معهما .على األقل هذا
مــا يــرويــه ال ـشــابــان بـعــد نـحــو ثالثني
سنة مــن تعرفهما وعائلتيهما على
جاكسون الــذي استقبلهم فــي قصره
ً
«نيفرالند» في كاليفورنيا ،جاعال من
الطفلني نجمي عروضه ،حيث رقصا
ـرات طويلة بجانبه على املـســرح،
لـفّـتـ ٍ
كـ ــل ع ـلــى ح ـ ــدة .ت ـفــاص ـيــل تـصــويــريــة
ل ـل ـع ــاق ــات ال ـج ـن ـس ـيــة ب ــن جــاك ـســون
الثالثيني آنذاك ،وبني طفلني لم يصال
ّ
إلــى ســن البلوغ بعد .تفاصيل يمكن

القول إنها مثيرة للغثيان ،وقد تتركك
وانزعاج يدومان أيامًا .لكن
في صدمةٍ
ٍ
ماذا بعد؟
صـحـيـفــة «ك ــوري ـي ــه أن ـتــرنــاس ـيــونــال»
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ـم ـ ـعـ ــت ب ـ ـع ـ ــض آراء
لصحافيني يــؤيــدون مقاطعة أغــانــي
ج ــاكـ ـس ــون وآخ ـ ــري ـ ــن ع ـ ــارض ـ ــوا ذلـ ــك.

عام  ،1985أصدر سيرج
غينسبور كليب Un zeste de
 citronحيث ظهر مع ابنته نصف
عاريين في مشهدية إيروتيكية
الـصـحــافــي ستيفن هــايــدن فــي موقع
«أب روكــس» رأى أن الوثائقي «يدمر
تـ ــرف االس ـت ـم ــاع األن ــان ــي ملــوس ـي ـقــاه،
وال ـ ــذي (الـ ـت ــرف) يـمـكـنــه أن يـجــردهــا
م ــن ح ـيــاتــه الـشـخـصـيــة ،كــأن ـنــا لسنا

أحدث وثائقي  Leaving Neverlandضجة وانقسامًا كبيرًا بين معجبي جاكسون ومهاجميه

ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة ال ـتــي
س ـم ـحــت ل ــه ب ــاالعـ ـت ــداء جـنـسـيــا على
األطـ ـف ــال» .بــالـنـسـبــة إل ــى ه ــاي ــدن ،فــإن
جــاكـســون ،بفضل شـهــرتــه ،تمكن من
إغ ــراء هــذيــن الطفلني وكـ ْـســب ثقتهما
وثـ ـق ــة ع ــائ ـل ـت ـي ـه ـم ــا ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
«ليفينغ نيفرالند» يذكرنا بأن الفرح
ال ــذي خلقته أغـنـيــة ب ــوب (م ــن أغــانــي
ج ــاك ـس ــون) ع ـنــد مــايــن األش ـخ ــاص،
كــان ثمنها آالمــا رهيبة تعرضت لها
م ـخ ـلــوقــات ب ــري ـئ ــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،رأت
الـصـحــافـيــة ف ــي م ــوق ــع «س ــي أن أن»،
كايت مالتبي ،أن موسيقى جاكسون
تحافظ على مكانة عظمى فــي اإلرث
وأغان لها أثر مثل
الثقافي األميركي،
ٍ
 Billie Jeanوغ ـيــرهــا «لـيـســت أورام ــا
س ــرط ــان ـي ــة م ـع ــزول ــة ي ـ ًم ـكــن أن ن ـقــوم
باستئصالها» ،متسائلة إن كان علينا
أن نفترض أن الفنانني الذين نحبهم،
«هم رجال ونساء جيدون» .أما مديرة

ال ـبــرامــج فــي  ،Antenne Bayernأكـبــر
إذاعــة خاصة في أملانيا ،فقد اعتبرت
ً
أننا «لسنا قضاة كي نحاسب فنانًا».
اإلذاعـ ــة اخ ـتــارت أن تـظــل تـبــث أغــانــي
ج ــاكـ ـس ــون ،وتـ ــدافـ ــع ع ــن ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
بــالـقــول« :ه ــذا ال يعني أنـنــا نتجاهل
ال ـن ـقــاش ح ــول س ــوء مـعــامـلــة األط ـفــال
أو أننا نتقبل استغالالت كهذه .ولكن
املوقف بمجمله مربك».
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع «ذي
ك ــونـ ـف ــرس ــايـ ـش ــن» األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي إل ــى
مشكلة أســاسـيــة فــي ق ــرارات ع ــدد من
ّ
اإلذاعـ ـ ــات ع ــدم ب ــث أغــانــي جــاكـســون،
وه ــي أن ـنــا نـنـســى عـمــومــا أن صناعة
ـص
امل ــوس ـي ـق ــى ل ـي ـســت ص ـن ــاع ــة ش ـخـ ٍ
واحد ،وأن أغنية ملايكل جاكسون ،هي
ٍ
فــي الــواقــع أغنية عـشــرات األشـخــاص
ال ــذي ــن ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى إص ـ ــداره ـ ــا ،ب ــدءًا
ً
ب ــامل ــوس ـي ـق ــي وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى م ـه ـنــدس
ال ـصــوت .أي إن عـقــاب جــاكـســون على
ـال م ـش ـي ـن ــة ،يـ ـط ــال ع ـم ــل وت ـعــب
أفـ ـ ـع ـ ـ ٍ
أش ـخ ــاص ال ذن ــب ل ـهــم .امل ـق ــال يــذهــب
ّ
املستمر
أيضًا إلــى ض ــرورة «التذكير
بما فعله جــاكـســون بـغــرض التوعية
ضد االستغالل الجنسي الذي يشتهر
فيه املجال املوسيقي عوضًا عن منع
ّ
بث أغنياته».

فاشية المنع
ه ـ ــذا ال ـن ـق ــاش ال ـ ـطـ ــارئ ي ــأخ ــذن ــا إل ــى
ّ
وقديم جدًا مرتبط باملوقف
ٍ
نقاش أعم ّ
ً
م ــن ن ـتــاج ف ــن ــان م ــا ب ـن ــاء عـلــى حياته
الشخصية .امتألت السنوات املاضية
باألمثلة فــي هــذا املـجــال ،ال سيما مع
تنامي الخطاب املناهض لالعتداءات
الجنسية والتحرش ،وازدي ــاد الوعي
عمومًا بمناهضة التمييز على أساس
ّ
جنسي .لعل املخرج رومان بوالنسكي
ك ــان ّأول الـفـنــانــن املـعــاصــريــن الــذيــن
افتتحوا السجال حول هذه اإلشكالية،
بعد اتهامه عام  1977باغتصاب فتا ٍة
في الثالثة عشر من العمر (سامانثا
غيمر) .اسم بوالنسكي يرد في صدارة
املشاهير الــذيــن أث ــاروا الجدل
أسـمــاء
ً
وخلقوا معضلة لدى الــرأي العام بني
االستمرار في استهالك نتاجهم الفني
ـف أخ ــاق ــي يـقــاطــع
وب ــن ات ـخ ــاذ م ــوق ـ ٍ
أعمالهم.
ألـ ـف ــرد ه ـي ـت ـش ـكــوك ،ب ــاب ـل ــو ب ـي ـكــاســو،
وودي آل ـ ــن ،بـ ــرنـ ــاردو بــرتــولــوت ـشــي،
ت ـش ــارل ــي ش ــاب ـل ــن ،وع ـ ـشـ ــرات غـيــرهــم
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى كـ ـيـ ـف ــن سـ ـبـ ـيـ ـس ــي .كــل
ه ــؤالء طــالـتـهــم ات ـهــامــات بــاع ـتــداءات
جـنـسـيــة ت ـج ــاه ن ـس ــاء أو أط ـف ــال (فــي
ح ــال ــة ت ـش ــاب ـل ــن يـ ـج ــري الـ ـخـ ـل ــط بــن
تـهـمــة الـبـيــدوفـيـلـيــا وب ــن زواجـ ــه من
فتاة في السادسة عشرة) .إلى جانب
ف ـن ــان ـ ًـن ك ــان ــت م ــواق ـف ـه ــم الـسـيــاسـيــة
جالبة للعار تاريخيًا بسبب تأييدهم
سلطات الفاشية أو النازية ،ومعاداة
ً
اليهود ،وصوال إلى التهليل للمجازر
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،م ـن ـه ــم إزرا بـ ــاونـ ــد،
ريتشارد فاغنر ،سعيد عقل وغيرهم.
مقال له عام  2017في «الغارديان»،
في
ٍ
ّ
يـ ــرى ج ــون ــاث ــان ج ــون ــز أن م ـنــع ال ـفــن
ه ــو «ع ـم ــل ال ـف ــاش ـي ــن ف ــي ك ــل زمـ ــن».
يـمـكـنـنــا ال ـن ـقــاش ح ــول ع ـم ـ ٍـل ف ـنــي أو
ح ــول أع ـم ــال ل ـف ـنــان م ـعــن ،لـكــن املـنــع
ه ــو ف ـعـ ٌـل غـيــر صــائــب ب ــرأي ــهّ ،
مشبهًا
إي ــاه بما كــان يفعله تنظيم «داع ــش»
ف ــي ت ــدم ــر .ل ـكــن لـنـتــوقــف لـحـظــة عند
ال ـس ـيــاق الـ ــذي أورد ف ـيــه ج ــون ــز هــذه
الخالصات .لقد كان الكاتب في حينه
ي ـن ـت ـق ــد مـ ـط ــالـ ـب ــات الـ ـبـ ـع ــض مـتـحــف
«املتروبوليتان» فــي نيويورك بإزالة
لــوحــة «ت ـيــريـ ّـز ال ـح ــامل ــة» ،ألن ـهــا ب ــرأي
هـ ــؤالء «ت ـح ــض ع ـلـ ًـى الـبـيــدوفـيـلـيــا».
اللوحة تـصـ ّـور طفلة جالسة بطريقة

قابلة لـ«الجنسنة» ()to be sexualized
ي ــرتـ ـب ــط هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق بـ ـنـ ـق ــد امل ـن ــع
والــرقــابــة على األع ـمــال الفنية بسبب
م ـض ـمــون ـهــا ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـكــاد
يصبح مشتركًا بــن املتطرفني دينيًا
وبني راديكاليي الصوابية السياسية
( .)Political correctnessينتمي دعــاة
إزال ـ ــة «ت ـيــريــز ال ـح ــامل ــة» إل ــى الـصـنــف
الـ ـث ــان ــي ،وي ـم ـك ـن ـنــا ب ــال ـح ــدي ــث عـنـهــم
تذكر مــا قاله الفيلسوف السلوفيني
ً
س ــاف ــوي ج ـي ـجــك م ـ ــرة ل ـل ــدالل ــة عـلــى
املبالغة والتطرف الــذي بــات ينتهجه
ه ـ ـ ــؤالء ال س ـي ـم ــا فـ ــي ت ـع ــاط ـي ـه ــم مــع
ّ
الـفـنــون .يــذكــر جيجك ب ـقــرار «ويـســت
أوستراليا أوبرا» الحكومية عام 2014
حذف عرض أوبرا كارمن من جدولها،
ك ـ ــون ب ـع ــض أح ــداثـ ـه ــا تـ ـج ــري داخ ــل
وأم ـ ــام مـصـنــع س ـجــائــر ،م ــا ق ــد يمثل
تـعــديــا عـلــى غـيــر املــدخ ـنــن و«إرسـ ــال
رسائل غير صحية» (!) .هــذا اإلفــراط
في مقاربة الفنون من زاوية الصوابية
السياسية اعتبره بعض النقاد شبيهًا
بــاملـمــارســات األيــديــولــوجـيــة القمعية
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـم ــدت ت ــار ًي ـخ ـي ــا ال ـتــوج ـيــه
ّ
األخــاقــي للفن خدمة ملجموعة أفكار
معينة ،غالبًا ما يقول دعاة الصوابية
السياسية ،الليبراليون ،إنهم ضدها.
ب ــال ـط ـب ــع مـ ـس ــأل ــة م ــايـ ـك ــل ج ــاك ـس ــون
تختلف عما سبق .نحن هنا نتحدث
عــن مـحــاكـمــة ال ـفــن أو مـقــاطـعـتــه على
خلفية الحكم على الحياة الشخصية
ل ـل ـف ـنــان .ه ــل نـمـنــع أغ ــان ــي جــاكـســون
ً
ألنــه قد يكون معتديًا متسلسال على
أطفال؟ هل نتوقف عن مشاهدة أفالم
معتد
وودي آلن املاضية واآلتية ألنه
ٍ
م ـح ـت ـمــل ع ـل ــى ط ـف ـلــة (دي ـ ـ ــان ف ـ ــارو)؟
ه ــل نـمـتـنــع ع ــن االس ـت ـم ـت ــاع بتمثيل
كيفن سبيسي بعد اتهامه باالعتداء
ال ـج ـن ـســي ع ـل ــى عـ ـش ــرات األشـ ـخ ــاص
باملختصر ،هل يمكننا
بينهم قاصر؟
ّ
ال ـف ـصــل ب ــن ال ـف ـنــان وف ــن ــه ،أو علينا
فــي حــال الـنـفــور األخــاقــي مــن الفنان
أن نــرمــي تــاريـخــه الفني كله فــي سلة
املهمالت؟
يمكن القول إن هذا السؤال يرتقي إلى
مرتبة األسئلة الوجودية .والخاصية
األول ـ ــى ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن األس ـئ ـلــة هي
بقاؤها بال إجابة نهائية .لكن األكيد
أن امل ــوض ــوع لـيــس متعلقًا ب ــ«خــدش
املشاعر» بقدر ما هو مرتبط بدورنا
في تقوية الفنان وتعزيز نفوذه الذي
ّ
مكنه في املكان األول من أذية اآلخرين.
هنا نعود إلى كلمة ّ
السر في أي عالقة
استغاللية :القوة .لو لم يكن جاكسون
بهذه الشهرة والقوة والنفوذ الشعبي
وامل ــادي ،ملــا تمكن مــن إغــراء األطـفــال/
الضحايا .في هــذا السياق ،يستغرب
مـخــرج الفيلم الــوثــائـقــي دان ري ــد في
مقال في «الغارديان» أنه ال يزال هناك
مشككون في جريمة جاكسونُ .يرجع
ريـ ــد ذلـ ــك إلـ ــى م ــا يـسـمـيــه «االحـ ـت ــرام
الغريزي للموهبة والثروة» .والسؤال
ه ـنــا :ل ــو ك ــان جــاك ـســون ال يـ ــزال على
قـيــد الـحـيــاة ،هــل ك ــان خـيــارنــا املضي
ف ــي االسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى أغ ــانـ ـي ــه ،واألهـ ــم
شـ ـ ّـراء أس ـطــوانــاتــه وح ـض ــور حفالته
ليمثل تــواطـؤًا مع الجاني ،إذ إن هذا
الـخـيــار سيعزز مــن قــوتــه وامـتـيــازاتــه
اللتني أتاحتا له في املاضي استباحة
األطفال .وإذا كان ال معنى لهذا السؤال
ف ــي ح ــال ــة ج ــاك ـس ــون ،ف ـهــو بــالـتــأكـيــد
ي ـصـ ّـح ف ــي حــالــة فـنــانــن آخ ــري ــن مثل
ً
آلـ ــن وس ـب ـي ـســي وص ـ ـ ــوال إلـ ــى املـغـنــي
ُّ
املغربي سعد ملجرد ،الذي اتهم مرتني
باالغتصاب.

«موت المؤلف»
إذا ك ـ ــان ـ ــت إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــش ـ ـ

ال ـع ـب ـق ــري» ق ــدي ـم ــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـفــن
ونقده ،فــإن العديد ممن قاربوا هذه
املـســألــة قــد اسـتـعــانــوا بـنـظــريــات في
ّ
ال ـن ـق ــد األدب ـ ــي مل ـح ــاول ــة حـ ــل م ــا ب ــدا
ـان كثيرة معضلة .أهــم هذه
فــي أحـيـ ٍ
الـنـظــريــات ،نـظــريــة «الـنـقــد الـجــديــد»
ونظرية املفكر الفرنسي روالن بارت
عــن «م ــوت املًــؤلــف» .النظرية األولــى
أطلقها بــدايــة الشاعر األميركي تي.
أس .إليوت حني كتب أنه على القراء ـ
كي ّ
يقيموا القصيدة التي بني أيديهم
ـ أال يـنـظــروا إل ــى آث ــار حـيــاة املــؤلــف،
وال إلــى ما يمكن أن يكون قد قصده
املــؤلــف ،لكن عوضًا عــن ذلــك رؤيتها
كـمــرجــع لــذاتـهــا منفصل عــن الـعــالــم.
ّ
ل ـك ــن ن ـظ ــري ــة «م ـ ـ ــوت املـ ــؤلـ ــف» ت ـظــل
ً
األك ـث ــر ش ـه ــرة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،حني
أع ـلــن ب ــارت ع ــام  1967أن الـكــاتــب ال
يخلق نصًا ،بل القارئ هو من يفعل
ذلك.
يرفض بــارت تضمني أي حكم نقدي
لعمل فـنــي ُب ـع ـدًا أخــاقـيــا يـصــل إلــى
مؤلف العمل نفسه ،ألن برأيه ال يجب
أن ي ـكــون الـنـقــد مـهـتـمــا بــاملــؤلــف بل
بالعمل فـقــط .وإذا استخدمنا هــذه
ال ـن ـظــريــة الـتـخـصـصـيــة ف ــي م ـقــاربــة
ً
الـ ـف ــن ب ـش ـك ـ ٍـل ع ـ ـ ــام ،ي ـص ـب ــح مـ ـث ــا ال
عالقة لجاكسون ـ كشخص ـ بأغانيه،
وال ل ــوودي آل ــن بــأفــامــه ،وال لكيفن
سبيسي بالشخصية التي يؤديها.
ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ال ـف ـن ــي م ــن ه ــذه
ال ــزاوي ــة ،يـنــزع االم ـت ـيــاز عــن الـفـنــان،
ويرفع من القارئ (املستمع ،املتفرج)
ليصبح خالقًا مشتركًا مع الفنان في
املادة الفنية .يقول بارت« :في كل مرة،
نـهـتــم فـيـهــا ب ـنـ ّـيــات امل ــؤل ــف وحــالـتــه
الـنـفـسـيــة ،ن ـعــود إل ــى امل ــؤل ــف ـ ـ اإلل ــه.
ن ـع ـطــي امل ــؤل ــف قـ ــوة تــأوي ـل ـيــة (عـلــى
ما نفكر به نحن) وقــوة مؤسساتية
(ع ـل ــى ك ـيــف يـمـكـنــه أن ي ـت ـعــامــل مع
الـنــاس مــن دون عــواقــب)» .ويضيف:
«ل ـن ـقــل إن امل ـخ ــرج ي ـخــرج فـيـلـمــا .ما
ً
أن ُي ـســرد املــوقــف وصـ ــوال لنهاياته
الالزمة ( )...يصبح (املخرج) خارجًا
عن أي وظيفة إال عن التمثيل القوي
ل ـل ــرم ــز .يـ ـح ــدث ه ـ ــذا ال ـف ـص ــل ،يـفـقــد
الصوت مصدره ،يدخل املؤلف موته،
وتبدأ الكتابة».
يــرى بــارت أن صــورة األدب املوجود
في الثقافة املعاصرة متمركزة بشكل
اسـ ـتـ ـب ــدادي ع ـلــى امل ــؤل ــف ،شـخـصــه،
ت ــاري ـخ ــه ،م ــذاق ــه ،ش ـغ ـفــه ،وال ـن ـق ــد ال
ي ــزال يعتمد فــي أغـلــب األح ـيــان على
ً
الـقــول مثال «إن عمل بودلير األدبــي
هو نتيجة فشل بودلير الرجل ،عمل
ف ــان غ ــوغ ه ــو نـتـيـجــة ج ـنــونــه ،عمل
تشايكوفسكي هــو نتيجة سيئاته؛
ت ـف ـس ـيــر ال ـع ـم ــل دائـ ـم ــا ي ـع ـت ـمــد عـلــى
الــرجــل ال ــذي أنـتـجــه» .يمكن أن نــرى
ب ـس ـهــولــة ك ـي ــف ي ـن ـط ـبــق هـ ــذا الـ ــرأي
على معظم الفنانني وليس فقط في
املجال األدبــي ،وهو ما يؤكده نقاش
إمكانية فصل الفن عن الفنان.
ّ
تـبـنــي ن ـظــريــة بـ ــارت يــأمــل ب ـقــاء ال ـفــن
الجيد بمعزل عن كيف يشعر الناس
حـ ـي ــال ص ــان ــع ه ـ ــذا الـ ـف ــن .م ــن األدل ـ ــة
على صحة هــذه النظرية وواقعيتها،
احتفال كثيرين بقصائد سعيد عقل
العاطفية وحتى الوطنية ،في الوقت
الذي يرفضون فيه مواقفه السياسية.
األم ــر نفسه ينطبق عـلــى إزرا بــاونــد
شاعر الفاشية .ريتشارد فاغنر وتي.
أس .إليوت كانا كارهني لليهود ،فيما
اش ـت ـهــر ب ـي ـكــاســو ب ـكــراه ـي ـتــه ل ـل ـمــرأة.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،يـصـعــب رفــض
االس ـت ـم ــاع إل ــى م ـق ـطــوعــات فــاغ ـنــر أو
قراءة شعر إليوت ،أو مشاهدة لوحات
بيكاسو.

الفن واألخالق :هل من صلة؟
ملاذا تبدو لنا مسألة الفصل بني الفن
والفنان أشبه بمعضلة؟ وملاذا نعتبر
أن هناك ضرورة للتوفيق بني االثنني؟
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ـقــد ش ـغــل الـ ـس ــؤال حــول
الـعــاقــة بــن الـفــن /الـجـمــال واألخ ــاق
ال ـف ــاس ـف ــة بـ ــاك ـ ـرًا .ف ــي األسـ ـ ـ ــاس ،لـقــد
كـ ــان «ال ـج ـم ـي ــل» و«الـ ـخ ـ ّـي ــر» يـعـنـيــان
شيئًا واحـدًا في الحضارة اإلغريقية.
ول ـقــد أخ ـضــع س ـقــراط الـجـمــال للدين
وال ـس ـل ــوك األخـ ــاقـ ــي ،ف ـك ــان ال ـج ـمــال
يهدف بنظره إلى ما يحقق الفائدة أو
الغاية األخالقية العليا .أما أفالطون،
فقد رأى أن الـفــن األصـيــل هــو مــا نتج
عن معرفة بالحق وأرشــد إلــى الخير.
كـ ـ ــان أف ـ ــاط ـ ــون يـ ـ ــرى أن «ال ـ ـفـ ــن هـبــة

احتفل كثيرون بقصائد سعيد
عقل العاطفية وحتى الوطنية،
في الوقت الذي رفضوا فيه
مواقفه السياسية
م ـقــدســة لــإن ـســان م ــن ال ـع ــالــم اإللـ ــه»،
ولــذلــك ال يمكن للفن لديه أن يقتصر
عـ ـل ــى م ـ ـجـ ــرد اإلح ـ ـس ـ ــاس ب ــالـ ـل ــذة أو
االنـ ـفـ ـع ــال الـ ــاش ـ ـعـ ــوري وحـ ـ ـ ــده ،كـمــا
حارب الفيلسوف االتجاه َ
املتعوي في
ال ـفــن .مــن جـهـتــه ،لــم يختلف أرسـطــو
بـ ـت ــأكـ ـي ــده عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـفـ ـن ــون فــي
التربية واإلرشـ ــاد الخير والفضيلة،
لكنه اختلف عن أفالطون في تفسيره
لطبيعة اللذة الجمالية .رأى في هذه
الـ ـل ــذة ت ـص ـف ـيــة ل ــان ـف ـع ــاالت ال ـض ــارة
ب ــالـ ـنـ ـف ــس ( )Catharsisوت ـن ـظ ـي ـم ــا
لـلـمـشــاعــر امل ـض ـطــربــة ف ــي ح ــن خلط
أف ـ ـ ــاط ـ ـ ــون بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وبـ ـ ـ ــن الـ ـ ــوجـ ـ ــدان
ال ـصــوفــي أو ال ـل ــذة الـحـسـيــة .واعـتـبــر
أرسطو أن تربية الذوق الجمالي عامل
أســاسـ ّـي فــي تربية املــواطــن وتكوينه
ً
«ت ـك ــوي ـن ــا الئ ـق ــا ب ــاإلنـ ـس ــان» وصـ ــوال
إلــى نظرية كانط عن الحكم الجمالي
الـتــي تـعــد األه ــم فــي ه ــذا امل ـجــال .رأى
الفيلسوف األملاني أن الجميل هو رمز
ال ـخ ـيــر ،وه ــو ال ـف ـكــرة الـعـقــانـيــة الـتــي
يـتـضـمـنـهــا ال ـح ــدس ف ــي ه ــذا الـحـكــم.

والدليل على ذلك بالنسبة له أن الكل
متفقون على أن اللذة التي نستمدها
م ــن ال ـش ـعــور بــالـجـمـيــل إن ـمــا ه ــي لــذة
مختلفة عن مستوى اللذات الحسية.
أب ــرز اخـتــاف بينهما أن األول ــى غير
نفعية وذات خاصية كــونـيــة .وهناك
آراء معاصرة لفنانني ّ
وحــدوا مسعى
ال ـ ـج ـ ـمـ ــال واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،م ـ ـثـ ــل امل ـ ـخـ ــرج
الروسي أندريه تاركوفسكي الذي قال
في كتاب «النحت في الزمن» إن الفن
يـكــون واقـعـيــا حــن يسعى إل ــى املـثــال
األخــاقــي .وفــي كتابه «مــا هــو الـفــن»،
ً
انـتـقــد تــولـسـتــوي ك ــا م ــن شكسبير،
غ ــوت ــه وف ــاغـ ـن ــر ،ألنـ ـه ــم «فـ ـشـ ـل ــوا فــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ح ـق ــائ ــق ب ـس ـي ـطــة ح ــول
األخالق /الخير ،في حني فضلوا برأيه
أن يستعرضوا ذكاءهم الشاعري».
في مقابل هذه النظرة ،رأى الفيلسوف
ً
اإلي ـط ــال ــي بـيـنـيــديـتــو ك ــروت ـش ــه مـثــا
أن ال ـف ــن ح ـ ـ ـ ٌ
ـدس ،وب ــال ـت ــال ــي أن ـك ــر أن
ينظر للفن على أنه فعل أخالقي على
ال ـطــري ـقــة ال ـكــان ـط ـيــة .م ــا دام ال ـحــدس
ً
ف ـعــا ن ـظــريــا ،ف ـهــو م ـت ـعــارض م ــع كل
ن ــوع مــن أن ــواع الـتــأثـيــر الـعـمـلــي ،كما
أن الـفــن ليس قــوامــه اإلرادة الـتــي هي
قوام اإلنسان ّ
الخير .فإذا كان الفن غير
ناشئ عــن اإلرادة ،فطبيعي أن يكون
ّ
فــي حــل كــذلــك مــن كــل تمييز أخــاقــي.
ُ
الصورة قد تعبر عن فعل يحمد أو يذم
من الناحية األخالقية ،ولكن الصورة
نفسها مــن حيث هــي صــورة ال يمكن
أن تحمد أو تذم من الناحية األخالقية.
في رأي كروتشه ،ال تستطيع أن تحكم
ً
ع ـلــى شـخـصـيــة روائـ ـي ــة م ـث ــا بــأنـهــا
يمكن اإلشارة
منافية لألخالق ،وهنا ُ
إلــى بعض املـقــاالت التي نـشــرت عقب
مقابلة ديالن فارو مع مجلة «فانيتي
ـوح عام
فـيــر» عــام ( 2013مثلت أول ب ـ ٍ
لها فــي قضيتها مــع آلــن منذ صــدور
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـق ـض ـيــة ع ــام  ،1992قبل
كتابة افتتاحية شهيرة في«نيويورك
تــاي ـمــز» ع ــام  )2014ال ـتــي رب ـطــت بني
تصوير آلن للفتاة القاصر في أفالمه،
ال سيما شخصية تــرايـســي فــي فيلم
«مــان ـهــاتــن» ،وب ــن تـحــرشــه املـفـتــرض
بديالن .يجدد كروتشه النظرة القائلة
ب ـ ــأن الـ ـف ــن قـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـن ـم ـيــة ال ـ ــذوق
واإلح ـس ــاس بــالـجـمــال وع ـلــى تهذيب
اإلنسان« :يكفي الفن أنه وسيط رائع

لالرتفاع بمستوى اإلح ـســاس ...لكنه
ع ـم ــل إب ـ ــداع ـ ــي ،ال أخ ــاق ــي ق ـب ــل ذل ــك
وبعده».

خاتمة

ّ
عــام  ،1985أص ــدر املوسيقي واملغني
الفرنسي سيرج غينسبور أغنية Un
 zeste de citronوص ـ ّـور فيديو كليب
ظ ـه ــر ف ـي ــه م ــع اب ـن ـت ــه ال ـط ـف ـلــة آنـ ـ ــذاك،
شــارلــوت ،نصف عاريني في مشهدية
إيروتيكية ،في حني أن كلمات األغنية
تنطوي على معان تلمح إلى ٍّ
حب غير
ٍ
أب وابنته (عنوان األغنية
أبــوي ،بني ٍ
ف ــي ال ـفــرن ـس ـيــة ه ــو لـ ـع ـ ٌـب ع ـل ــى كـلـمــة
 Incesteالـتــي تعني «س ـفــاح قــربــى»).
بشكل
األغـنـيــة والـكـلـيــب أث ــارا الـجــدل
ٍ
واس ـ ـ ــع ح ـي ـن ـه ــا ،ل ـك ـن ـه ـمــا لـ ــم ُي ـم ـن ـعــا
بــال ـط ـبــع .وع ـل ــى ال ـس ـلــم «األخ ــاق ــي»،
ّ
ل ـعــل امل ـعــانــي ال ـتــي تـحـمـلـهــا األغـنـيــة
ً
أكـثــر «دن ـ ــاءة» مـمــا رأي ـنــاه فــي قضية
مايكل جاكسون ،ومع ذلك بقي العمل
الفني متاحًا ولم ُي َ
مح من التاريخ .قد
يقول البعض إن هناك فرقًا بني نقاش
محتوى عمل فني قد يحض على فعل
غ ـيــر قــانــونــي أو غ ـيــر أخ ــاق ــي ،وبــن
اع ـت ــداء ح ــدث بــالـفـعــل ق ــام ب ــه الـفـنــان
بسبب امتيازاته وقوته ،غير أن فكرة
ّ
م ـنــع ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ت ـظ ــل واحـ ـ ــدة في
الحالتني.
قــد يـقــرر امل ــرء االمـتـنــاع عــن املساهمة
ـدان ب ـج ــرائ ــم ،ملا
ـان م ــا م ـ ـ ٍ
ف ــي دع ــم ف ـن ـ ٍ
لــذلــك مــن ت ــورط فــي م ــأزق أخــاقــي .أو
قد يقرر عدم مقاطعة نتاج هذا الفنان،
ّ
الفن بحد ذاتــه ّ
يقرب
ألنــه مقتنع بــأن
الـنــاس مــن الخير بمعناه املـثــالــي .أو
قــد يـخـتــار أن يفصل ل ــدى امل ـبــدع بني
ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـج ـم ــال ـي ــة وشـخـصـيـتــه
األخــاقـيــة ،على غــرار ثنائية «دكتور
جـيـكــل ومـسـتــر ه ــاي ــد» رب ـم ــا .املـســألــة
نسبية وع ــائ ــدة إل ــى مـعــايـيــر كــل فــرد
وضوابطه الخاصة واألنظمة القيمية
التي يتقبلها أو يرفضها .إال أن املنع
ّ
والـ ـحـ ـج ــب امل ــؤس ـس ــات ـي ــن س ـي ـظ ــان
مــوضــع ت ـســاؤل وتـشـكـيــك .ورب ـمــا من
امل ـف ـيــد ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار اإلش ـ ـ ــارة إلــى
ـان»
جـمـلــة جــونــز ف ــي م ـقــال «ال ـغ ــاردي ـ ً
املذكور سابقًا حني قال« :مارس رقابة
ّ
على الفن ...فإنك بذلك تقلص املستقبل
املشترك للبشرية»

