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هل للكتابة جنس؟
ال اظن ان هناك ادبا نسائيا، وادبا رجاليا! تلك ترسبات عصور غابرة، كان الرجل 
وعىل  مصالحه،  وحسب  هواه،  عىل  وينظمه  العامل  يبني  ان  وسعه  يف  ان  يظن 
لرضورات  التقسيم  هذا  اىل  احيانا  والقراء  النقاد  يلجأ  طبعا  ومثاله...   صورته 
"املناضلني"  بعض  يستفيد  وقد  شديد.  بحذر  لكن  مقبول  وهذا  البحث. 
و"املناضالت" من شعار "ادب املرأة"، بحثا عن سلطة واهية، او لتربير عرشات 
الندوات واملؤمترات واملهرجانات حول العامل... ورمبا فكر دعاة "التمييز السلبي" 
من  حاميتها  وعىل  حضورها،  فرض  عىل  يساعدها  قد  للمرأة  خانة  تخصيص  ان 
يفعلون  ال  هم  الحقيقة،  يف  لكن  نسائية!  "خصوصية"  باسم  الذكوري،  الطغيان 
من  للتقليل  قاتل،  غيتو  يف  ضيقة،  خانة  يف   - رمبا  الواعية  بصورة   - زجها  سوى 
اهمية انتاجها، وخوفا من منحها صفة االدب التي تتساوى فيها متاما مع الرجل. 
بل قل خوفا من ارشاكها الكامل يف السلطة. فاالدب واالبداع، واملعرفة والثقافة، 

سلطة يف نهاية االمر. 
ليس هناك ادب مذكر، وادب مؤنث اذا. كام انه ليس من تراتبية يف االدب. هناك 
الجندرية،  الفروقات  ولغات وحساسيات مختلفة طبعا.  باصوات  ادب فحسب! 
ايضا االجتامعية والطبقية والفكرية والثقافية، تنعكس يف االسلوب والتعبري  امنا 
ابداعا  تفرق  او  االدب،  تصنف  ان  تستطيع  ال  لكنها  النظر،  وزاوية  واملوضوع 
عن اخر. وحتى يف مسألة الحساسية، قد نتحدث احيانا عن انثوية النظرة لدى 
اديب يف معزل عن جنس  نقرأ اي نص  بالعكس.  العكس  او  الرجل،  الكاتب  هذا 
تصنيف  انه  متاما:  مختلف  فيشء  النسوي"،  "االدب  اما  صاحبته...  او  صاحبه 
وقد  الكاتب.  جنس  عىل  ال  واالنساين،  واالجتامعي  الفكري  الخطاب  عىل  يقوم 
نجد كتابا منخرطني يف االتجاه النسوي ، االمر الذي ال يتناقض مع كونهم رجاال، 

بل بالعكس.. 
لكن ماذا نقول، حني نقوم بجردة الحدث االبداعات الدرامية الناجحة يف لبنان، 
والتي فرضت حضورها خالل املوسم الرمضاين االخري، ورمبا قبله او بعده، فنجد 
الكتابة  عن  تشذ  ال  الدرامية  الكتابة  النساء؟  للكاتبات  طاغ  بحضور  متتاز  انها 
بشكل عام. ومحاولة مقاربة هذه الظاهرة االيجابية يف حياتنا الدرامية، وفهمها، 
تخضع للمبدأ نفسه: منى طايع وكارين رزق الله وكلوديا مرشليان واالخريات، 
من  لعل  الناس.  مخاطبة  عىل  قادرة  مميزة  دراما  بل  نسائية،  دراما  بصنعن  ال 

مقومات رواج املسلسالت التي كتبنها، هذه الخصوصية الجندرية تحديدا. 
الحساسية النسائية ال تحدد هوية العمل، امنا تساهم يف صنع مقومات نجاحه، 
من خالل نظرة خاصة اىل العامل، من زاوية محددة، من موقع انساين واجتامعي 
عن  يعرب  هكذا  الخاص.  موقعه  من  ويراه،  العامل  اىل  ينظر  )ة(  الكاتب  مميز. 
التقدم  مشعل  تحمل  اليوم  لبنان  يف  واملرأة  مثال.  واملقهورين  الفقراء  معاناة 
والعدالة والسلم االهيل. لذا من الطبيعي ان تقتحم مناطق مجهولة او مهابة او 
يقف مرتددا  كان  الذي  الدرامي  االنتاج  فتجدد  ورهافتها،  بحساسيتها  محظورة، 

عند ابواب املجتمع الحقيقي... وال يجرؤ عىل الدخول. 
بهذا املعنى املحدد، ال مانع من تأنيث الفن، وتأنيث الدراما. فالكاتب ينقل لغة 

الحياة، والبطلة هي الحرية.

نقطة على السطر موجة الكاتبات تغزو الشاشات 
الدراما اللبنانية تنهض بـ"زنود" النساء!

بانوراما

منذ سنوات انتقل العديد من املمثالت اللبنانيات من امام الكامريا اىل ما ورائها 
لينهمكن يف كتابة نصوص، بعضها يعرب عن انشغاالتهن وهمومهن كنساء يواجهن 
مجتمعا ذكوريا يضيق الخناق عىل املرأة وتطلعاتها، وبعضها نصوص تحت الطلب 
لرشكات االنتاج. لكن السؤال: ما الذي اضافته املرأة املؤلفة اىل الدراما اللبنانية؟ 

اللبنانية  الدراما  شهدت  االخري،  العقد  خالل 
محليا.  عليها  متزايدا  وطلبا  االنتاج  يف  فورة 
نسائية  اسامء  برزت  املشهد،  هذا  خضم  يف 
رأسها  الدراما عىل  لهذه  كتابة نصوص  تولت 
اللدود"  "حبيبي  اعاملها  )آخر  طايع  منى 
"الجديد"(  قناة  عىل  حاليا  يعرض  الذي 
وكلوديا مرشليان وصوال اىل كلود صليبا وكلود 
تبقى  مرشليان  ان  ولو  وغريهن،  ابوحيدر 
تطور  هو  نشهده  ما  هل  لكن  غزارة.  االكرث 
التي  االضافات  ماذا عن  اللبنانية؟  الدراما  يف 
قدمتها النساء املؤلفات؟ هل ان جنس املؤلف 

ينعكس عىل الورق الذي بني يديه؟ 
لالجابة عن هذه االسئلة توجهنا اىل الكاتبات. 
لكن قبل ذلك، سألنا الناقد اللبناين عبيدو باشا 
عن رأيه يف الدراما اللبنانية اليوم. اعترب باشا 

الدرامي عندها. اي انه ميكن ان تكتب عمال، 
اذا  لتكتب آخر بعد سنوات عدة.  ثم تغيب 
حتام  ستأخذ  متسلسلة،  بطريقة  منى  كتبت 
كلوديا  اما  جدا.  عميق  مكان  اىل  دراماها 
مرشليان، فقد نجحت يف مأسسة الدراما، اي 
ورشا  اقامت  بل  مهنة،  الكتابة  اتخذت  انها 
ترشف  وهي  النصوص  كتابة  تتوىل  درامية 
عىل عملية الكتابة. من جهة اخرى، انا سعيد 
جدا بكارين رزق الله. رغم انني مل اكن احبها 
ككاتبة وممثلة، لكنها كانت مفاجأة رمضان. 
ففي مسلسل "انتي مني"، قدمت نصا اشكاليا 
االهلية يف  الحرب  لناحية قراءة  اختلف معه 
لبنان. لكن ان تختلف معها، يعني انها كتبت 
نصا ذا معنى. وهذا امر مفقود يف الدرامات 
رومانسية  قصص  دامئا  لدينا  اذ  اللبنانية، 

سطحية تتكرر وتتناسل". 
اهم  الدراميات  الكاتبات  ان  "ارى  ويضيف: 
فائقة  بحساسية  يتمتعن  النهن  الرجال،  من 
الكاتب  ميتلكه  الذي  اليقني  هذا  ميتلكن  وال 

الذكر، ما يجعلهن قلقات واكرث صدقا". 

سمير مراد

يعني  ال  املسلسالت  كبري من  ان وجود عدد 
يستلزم  االخرية  فوجود  لبنانية،  دراما  وجود 
يبدأ  ان  اي  لبنان،  االنتاج يف  "مأسسة عملية 
صعيد  عىل  املنهجي  التفكري  فيها  العاملون 
ورشوط  معايري  عىل  تقوم  متتالية  انتاجات 
يجري اختبارها. كلام تقدمنا يف هذه الرشوط 
تراكم،  يوجد  ال  الدراما.  تقدمت  واملعايري، 
للمنهجية  غياب  هناك  املشكلة.  هي  هذه 
يف صناعة الدراما يف لبنان. هناك درامات، ال 

دراما والفرق كبري وشاسع". 
عن االضافة التي قدمتها الكاتبات النساء اىل 
الدراما اللبنانية، يعلق: "انا ال افرق عىل اساس 
اللوايت  االوائل  من  طايع  منى  مثال،  جندري. 
مزاج  ذات  وهي  التلفزيونية،  للدراما  كتنب 
عال وحاد جدا، لكن ذلك يؤثر عىل التسلسل 

كلوديا مرشليان
عن وضع الدراما، تقول كلوديا مرشليان: 
كام  االفضل  هو  اليوم  وضعها  ان  "ارى 
لكن  االعامل،  تتفاوت  طبعا،  ونوعا. 
الطاقم  لناحية  جيد  الوضع  عام  بشكل 
لجهة  كام  والتمثييل،  واالخراجي  التقني 
النصوص. كلنا يعرف ان الدراما اللبنانية 
هي االقوى واالكرث جامهريية اليوم عىل 
والتسلية  االلعاب  برامج  من  الشاشة 
االمر  وهذا  يطلبها،  الكل  بات  وغريها. 
ورمبا  والتعب  العمل  من  سنوات  كلفنا 

ككتاب.  حياتنا 
نحن نتعب كثريا يف هذه املهنة، خصوصا 
اذا كان الكاتب غزيرا. انا مثال انجزت اكرث 
فقط.  12 سنة  من ستني عمال عىل مدى 

تستغرق  الكتابة،  يف  رسيعة  وترية  هذه 
قوية،  الدراما  ان  اليوم  ارى  كلها.  حيايت 
املستوى  عىل  افضل  مكانة  يف  وصارت 
اىل  الحدود  تتخطى  بدأت  كام  املحيل، 

العامل العريب". 
عن االضافة التي قدمتها الكاتبات النساء 
اىل الدراما، تجيب مرشليان: "يف كل انواع 
املؤلف  من  شخصية  ملسة  هناك  الفنون، 
يف ذاته، وثانيا هناك جنس املؤلف. اعتقد 
املرأة  نظرة  بسبب  فعال  تتغري  الكتابة  ان 
شخصية،  حالة  ايضا  الكتابة  االمور.  اىل 
تنبع من شخص املؤلف. فهو ميلك نظرته 
الخاصة اىل املشاكل والقضايا التي يقاربها 
الرجل  نظرة  تختلف  وعادة  نصه.  يف 
وكيفية  الحبكة،  لناحية  املرأة  نظرة  عن 
طرحها.  وكيفية  واملشاكل  االمور  معالجة 
يف  للشخصيات  تصور  وضع  جانب  اىل 
املسلسل وقوتها ونوعيتها. اظن ان للمرأة 
عن  حكام  تختلف  التي  النص  يف  ملستها 
يف  ودورها  املرأة  كاختالف  متاما  الرجل، 
هذه  تكون  ان  رضوريا  ليس  املجتمع. 
ايضا  فللمرأة  مثال،  نعومة  اكرث  اللمسة 
اغوايئ،  او  اليشء،  بعض  محتال  جانب 
املرأة  تفكري  طريقة  جيدا  تفهم  وهي 

بشكل عام". 
املرأة  مرشليان عىل خصوصية  تؤكد  بينام 
او  الكاتب  "شخصية  ان  تضيف  املؤلفة، 
التأليف.  عملية  يف  ايضا  حاسمة  الكاتبة 
فإن  املؤلف،  جنس  عن  النظر  بغض 
اىل  نظرته  كيفية  تحسم  املؤلف  شخصية 
وتحليلها،  معالجتها  كيفية  كام  القضايا 
هذه  فيها  يطرح  التي  الطريقة  وايجاد 
يؤثر  حاسم  املؤلف  جنس  طبعا،  القضايا. 
ايضا  هناك  لكن  وطبيعته  النص  عىل 
مير  التي  النفسية  كالحالة  اخرى  عوامل 
بها، اىل جانب ظروف الكتابة والتأليف، اي 
تجربة شخصية  نابع من  النص  ان  لناحية 

او ُطلب منه كتابة قصة معينة".
كلوديا 

مرشليان.
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منى طايع

كلود ابوحيدر

كلود صليبا

تتحدث منى طابع عن تطور الدراما اللبنانية، 
موضحة "ان نهضتها الثانية بدأت يف تلفزيون 
لبنان من خالل "العاصفة" مع شكري انيس 
نعيم  لفؤاد  بذلك  ندين  ونحن  فاخوري، 
وبيار  الوقت(  لبنان يف ذلك  تلفزيون  )مدير 
الضاهر اللذين اعادا مجد الدراما بعدما كان 
الدوبالج قد اجتاح كل يشء. يف اوائل االلفني، 
تحسنت الدراما. لكن اليوم، يقومون برتجمة 
والفنزويلية،  واملكسيكية  الرتكية  املسلسالت 
العربية  االعامل  قصة  يف  املنتجون  ودخل 
يثقون  ال  اليوم  منتجينا  ان  واعترب  املشرتكة، 
يستعينون  اللبناين.  باملخرج  وال  بالكاتب 
وعرب  سوريني  وكتاب  وممثلني  مبخرجني 
اجل  من  لبنانية  بعنارص  العمل  تطعيم  مع 
دراما  يسمى  وال  مرض  وهذا  عربيا.  الرتويج 
لبنانية. لكن بشكل عام، تطورت هذه الدراما، 
والقنوات  واالنتاج  الثقافة  ازدياد  خالل  من 

ومستوى التمثيل". 
كان  "مهام  علقت:  املؤلفة،  الكاتبة  عن 
الرجل منارصا لحقوق املرأة ونسويا، اال انه 
ال يعيش ما تعيشه املرأة من غياب العدالة 

الدراما  ان  ابوحيدر  كلود  ترى  بدورها، 
يف  ضخامة  اليوم  "تشهد  اليوم  اللبنانية 
االنتاج وازديادا يف عدد الكتاب واملسلسالت. 
عىل  نيضء  فعندما  كثرية.  مآخذ  هناك  لكن 
حالة معينة يف النص من دون اعطائها ابعادا 
معلومات  نقدم  فاننا  القصة،  خالل  تتطور 
مع  يتامهى  ان  اىل  يحتاج  املشاهد  فقط. 
والخوف،  بالغضب،  يشعر  الشخصية، 
والرومانسية، والقوة معها. حني متر حلقات 
من دون اي حدث، وتقع الحلقات يف الفراغ 
غري  فهذا  التطويل،  ملجرد  فقط  والتكرار 
املايض  الدراما يف  ينطبق عىل  مقبول. وهذا 

واليوم". 
الكاتبات  جلبتها  التي  االضافة  خصوص  يف 
"كلام  تعلق:  اللبنانية،  الدراما  اىل  املؤلفات 
يزداد خربة ونضجا.  السن،  الكاتب يف  تقدم 
يجب  فالكاتب  مهام،  دورا  يلعب  العمر 
ويكون  وروحي،  فكري  بنضوج  يتمتع  ان 
وكيفية  شخصية  لكل  خط  رسم  يف  ضليعا 
الكاتب  ابعادها.  ورسم  وتفكريها  ترصفها 
شخصية  لكل  حضور  رسم  يجيد  الناضج 
االخرى  عن  وفريدة  مميزة  يجعلها  بشكل 

ترى كلود صليبا ان الدراما اللبنانية "تحسنت 
مطارح  يف  تراجعت  بينام  كثرية،  اماكن  يف 
االنتاج  صعيد  عىل  شهدناه  التحسن  اخرى. 
جانب  اىل  سخاء،  واكرث  اضخم  بات  الذي 
واملؤلفني  واملمثلني  املخرجني  يف  التنويع 
عرش  منذ  بدأ  التحسن  هذا  واملواضيع. 
اخرى، جاءت  لكن من جهة  تقريبا.  سنوات 
عملية تطعيم الدراما بعنارص عربية ليفقدها 
هويتها. منذ ثالث سنوات، رأينا ضياعا كامال 
نشاهد  مل  املايض،  رمضان  ويف  الهوية،  لهذه 
سوى مسلسلني لبنانيني تقريبا بشكل خالص. 
مسلسل  لدينا  بات  ألنه  سلبا  انعكس  وهذا 
تطعيم  مع  سوري  ومتثيل  واخراج  انتاج  من 
بعنارص لبنانية. وهذا ليس ال دراما لبنانية وال 

كزوجة  ال  يحميها  ال  الذي  القانون  والظلم 
لهذه  املؤلفة  لذا، فطرح  كابنة.  وال  كأم  وال 
الرجل.  املواضيع يكون اكرث جرأة من طرح 
نرى  كنا  املايض،  يف  التلفزيونية  االعامل  يف 
ومغلوب  وطيبة  ناعمة  شخصية  يف  املرأة 
عىل امرها. لكن اليوم مع النساء املؤلفات، 

التي  املسلسالت  يف  القوية  املرأة  نرى  بتنا 
الحريم"،  و"عرص  املعلم"  "ابنة  مثل  كتبتها 
املؤلفة  املرأة  ان  اعتقد  وغريها.  و"فاميليا" 
املرأة  قضايا  طرح  لناحية  فقط  متيزت 
يرتبط  الباقي من االعامل، فاالمر  اما  فقط. 

بشخصية الكاتب ومهارته".

بأن  سائد  تفكري  هناك  كامل.  بشكل  وقامئة 
به  تشعر  الذي  ما  يعرف  لن  الرجل  الكاتب 
املرأة او العكس بالعكس. لكن بالنسبة ايل، 
الشخص يصبح ناضجا حني يستطيع ان يفهم 
مشاعر الجنس اآلخر. من جهة اخرى، هناك 
لهذا،  املرأة.  يحجم  الذي  الذكوري  الكاتب 
فاملرأة ناضلت عىل مدى اجيال لتربهن عن 

تستطيع  لذا  ومقدرتها،  ووجودها  مكانتها 
بشكل  النص  يف  املطروحة  القضايا  اخرتاق 
من  املكتوبة  االعامل  قارنا  اذا  لهذا  اعمق. 
الشخصيات  تجسد  املرأة  ان  نرى  الجنسني، 
االمور  وتصيب  افضل،  بشكل  تكتبها  التي 

بطريقة اشمل".
س. م

التي  القصة  الثانية، فهي  النقطة  اما  سورية. 
تعالج يف هذه املسلسالت، اذ فقدت عمقها، 
وصارت طريقة املعالجة سطحية تأثرت رمبا 
بالنمط الرتيك املستورد، وغلبت املشهدية عىل 
عمق الفكرة املطروحة. باتت لدينا الديكورات 
الفخمة واملناظر الخارجية النظيفة والجميلة 
كأنك تشاهد كليبا غنائيا. يف املايض، كنا نرى 
حفرت  لكنها  متواضع  بانتاج  رائعة  نصوصا 
مروان  الكبري  الكاتب  مسلسالت  مثل  فينا 
يتامهى  واملشاهد  القصة،  عمق  نجار حيث 
مع الشخصيات التي تشبهه باملعاناة نفسها. 
الدراما  تعد  ومل  االفكار  نستورد  اليوم  بتنا 
طالعة من الواقع اللبناين كام يف املايض مع ان 
ان نستغل هذه  االنتاج بات اضخم، ويجب 

اللبناين".  املجتمع  يعانيه  ما  لنقل   الفرصة 
النساء  الكاتبات  قدمتها  التي  االضافة  عن 
الحال،  "بطبيعة  صليبا:  تجيب  الدراما،  اىل 
النظر  وجهة  تتغري  امرأة،  الكاتبة  تكون  حني 
يف  املطروحة  والقضايا  االمور  من  الكثري  اىل 
ألنها  الراديا  يحصل  االمر  وهذا  املسلسل. 
العنرص  كان  مثال، حني  الحال.  بطبيعة  امرأة 
البطل  نرى  كنا  التأليف،  يف  طاغيا  الذكوري 
كانت  وان  بطلة.  امرأة  رأينا  ما  ونادرا  رجال، 
كذلك، كانت تصور دوما معتمدة عىل رجل. 
اما اآلن بعد تكاثر العنرص النسايئ يف التأليف، 
فقد تغري الوضع. رصنا نرى بطالت مستقالت 
ال يحتجن اىل مساندة رجل يف القصة للوصول 
هو  املؤلف  ان  اىل  عائد  وهذا  مبتغاهن.  اىل 

داخلها  يف  ما  وتخرج  تعكس  ان  تريد  امرأة 
جيد  وهذا  واحاسيس.  وتطلعات  افكار  من 
مؤلفة،  املرأة  تكون  وحني  يحبه.  واملشاهد 
عىل  القضايا.  اىل  ومقاربتها  نظرتها  تختلف 
يف  مؤلفة  اول  كنت  مثال،  الشخيص  الصعيد 
لبنان تكتب عن االمهات العازبات يف مسلسل 
"لوال الحب". حني كتبته، فعلت ذلك انطالقا 
لالجهاض،  املناهض  وموقفي  قناعتي  من 
االمومة  معنى  واعرف  اما  كوين  من  وانطالقا 
وعمقها. ال اعرف ان كان الرجل املؤلف كان 
سيعالج القصة بالطريقة نفسها. وبشكل عام، 
املرأة املؤلفة اعطت الكثري للدراما، ووضعت 
اصبعها عىل الجرح وقاربت قضايا مل تقاربها 

الدراما من قبل". منى طايع.
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كلود صليبا.


