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ستريمينغ

ً
ّ
تخيلوا مستقبال يسحق النساء والضعفاء!
 The Handmaid’s Taleمسلسل أميركي يصدم العالم

نادين كنعان
ال ــديـ ـسـ ـت ــوبـ ـي ــا والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــال ال ـع ـل ـم ــي
والنسوية،
والـسـيــاســة والـتـحــريــض
ّ
ّ
ك ــل ـه ــا م ــواضـ ـي ــع وتـ ـيـ ـم ــات ي ـ ُـص ــن ــف
ضـمـنـهــا م ـس ـل ـســلThe Handmaid’s
( Taleح ـ ـكـ ــايـ ــة ّ خ ـ ــادم ـ ــة ـ ـ ـ ـ لـ ـب ــروس
ً
مـيـلــر) ال ــذي بــثـتــه ّأوال شـبـكــة Hulu
ل ـل ـس ـتــري ـم ـي ـنــغ فـ ــي نـ ـه ــاي ــة ن ـي ـســان
(أبــريــل) ّ .2017تصنيف صحيح من
دون ش ـ ّـك ،إال أن ــه ال يمكن استبعاد
الـعـمــل مــن خــانــة ال ــرع ــب ،تـمــامــا كما
ق ــال أبـيـغـيــل ت ـشــانــدلــر ف ــي صحيفة
الـ«غارديان» البريطانية .من الصعب
مشاهدة العمل الذي يستند إلى رواية
الكندية مارغريت أتوود الصادرة في
عــام  1985بــاالســم نفسه (مــع بعض
دون
االخ ـتــافــات فــي املـضـمــون) مــن ّ
أن ينتاب املرء شعور بـ«الرعب»! إنه
«الــرعــب» بكل مــا للكلمة مــن معنى،
نـفـسـيــا وف ـيــزيــولــوُج ـيــا ،م ــع جــرعــات
ّ
زائــدة من التوتر املرهق الذي يجعل
االستراحة ضرورية مع االنتهاء من
مشاهدة الحلقات العشر التي تشكل
العمل.
ال ـن ـجــاح الـكـبـيــر ل ــم ي ـعــد ح ـك ـرًا على
الـ ـ ــروايـ ـ ــة الـ ـت ــي أب ـ ـصـ ــرت ال ـ ـنـ ــور فــي
ع ــام  1985وع ـ ــادت ال ـي ــوم لـتـتـصـ ّـدر
أرقـ ــام املـبـيـعــات فــي ع ــدد مــن ال ــدول.
إل ــى جــانــب نـســب امل ـشــاهــدة العالية
والـحـفــاوة التي حظي بها ،استطاع
املسلسل في أيلول (سبتمبر) املاضي
الـحـصــول على أرب ــع جــوائــز «إيـمــي»
(تمنحها «أكاديمية الفنون والعلوم
التلفزيونية») خالل الدورة الـ  69من

االحتفال الــذي أقيم في مدينة لوس
أنـجـلـيــس األم ـيــرك ـيــة ،وه ــي« :أفـضــل
م ـس ـل ـســل»« ،أفـ ـض ــل مـمـثـلــة ف ــي دور
رئ ـي ـســي» (إل ـيــزاب ـيــث م ــوس فــي دور
ال ـ « Handmaidجــون» أو «أوفــريــد»)،
«أف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ـلــة فـ ــي دور م ـس ــاع ــد»
(آن دود ـ ـ الـعـ ّـمــة «ل ـيــديــا») و«أفـضــل
سـيـنــاريــو ملسلسل درامـ ــي» (ب ــروس
ميلر).
تجري األحــداث في املستقبل القريب
في دولة ظاهرها «مثالي» وباطنها
ُ
ُ
ديـكـتــاتــوري تــدعــى «غـيـلـيــاد» ،تـقــام
إث ـ ــر انـ ـق ــاب يـ ـج ــري ف ــي م ـع ـظــم (أو
ّ
ربما كــل؟) الواليات املتحدة على يد
ّ
املتشددين دينيًا الذين
مجموعة من
ُيـطـلـقــون عـلــى أنـفـسـهـ ّـم اس ــم «أب ـنــاء
يعقوب» ،في وقت يتفشى فيه العقم
ُ
بني النساء حول العالم .هكذا ،تسلخ
القادرات على اإلنجاب من حيواتهن
(أعـ ـم ــالـ ـه ــن وأزواج ـ ـ ـهـ ـ ــن وأط ـف ــال ـه ــن
وأهلهن )...السابقة لقيام «غيلياد»،
ُ
وي ـج ـ ّـردن مــن أسـمــائـهــن وهــويــاتـهــن
ّ
ليتحولن
األصلية وحقوقهن كبشر،
ُ
إلـ ــى خـ ــادمـ ــات (وصـ ـيـ ـف ــات) ت ـف ــرض
ّ
ع ـل ـي ـهــن م ــاب ــس وحـ ـي ــدة وم ــوح ــدة
باللون األحـمــر .هنا ،تجدر اإلشــارة
إل ــى ّأن ال ـلــون امل ـ ّ
ـوح ــد هــو اسـتـعــارة
مــن األيـقــونـيــة املـسـيـحـيــة فــي أواخ ــر
الـ ـعـ ـص ــور ال ــوسـ ـط ــى وبـ ــدايـ ــة عـصــر
النهضة حيث ارت ــدت ال ـعــذراء مريم
ال ـل ــون ــن األخـ ـض ــر أو األزرق ،فيما
اق ـتــرنــت مــريــم املـجــدلـيــة بــاألح ـمــر ال
م ـحــال ،وف ــق مــا أك ــدت أت ــوود سابقًا
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ه ــات ـف ـي ــة مـ ــع صـحـيـفــة
«نيويورك تايمز» األميركية.

ُ
تـجـمــع الـنـســوة فــي «املــركــز األحـمــر»
ّ
ح ـيــث ي ـت ـه ـيــأن ع ـلــى ي ــد الـ ــ«ع ــم ــات»
( Auntsـ ـ ـ أب ـ ــرزه ـ ــن «ل ـ ـيـ ــديـ ــا» ال ـت ــي
جـ ّـســدتـهــا ّ ب ـبــراعــة آن دود ـ ـ يــرتــديــن
الـلــون الـبــنــي) ألداء دوره ــن الوحيد:
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذة فــي
ال ـح ـصــول ع ـلــى ط ـف ــل .ك ـي ــف؟ تنتقل
«ال ـ ـخـ ــادمـ ــة» إل ـ ــى ال ـع ـي ــش مـ ــع رج ــل
ن ــاف ــذ ف ــي ال ــدول ــة وزوجـ ـت ــه (ت ــرت ــدي
ُ
الـلــون األزرق) ،وتـسـ ّـمــى على اسمه.
ُ
أي إذا كـ ــان اس ـم ــه «فـ ــريـ ــد» ،ت ـن ــادى
ّ
يتغير االسم مع
املرأة بـ«أوفريد» ،ثم
ّ
تبدل املنزل وصاحبه! في كل شهر،

فاز العمل الدرامي بأربع
جوائز «إيمي» ،منها
«أفضل عمل درامي»
ُيـقــام «الـطـقــس» خ ــال الـفـتــرة األكـثــر
خ ـصــوبــة بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـ ــرأة الـتــي
ّ
ال يمكنها حـتــى الـتـحــكــم بجسدها
ُ
وتعامل أسوأ من «األشياء» .املشهد
الــذي نــراه بــأدق تفاصيله ومــن دون
مــواربــة فــي ،The Handmaid’s Tale
ي ـج ـ ّـس ــد اغ ـت ـص ــاب ــا ي ـق ــوم ب ــه ال ــرج ــل
َ
للخادمة التي تنام بني رجل ْي زوجته
ً
مــؤديــة دور الــرحــم ،فــي الــوقــت الــذي
ُيمنع عليها اإلحـســاس بــه أو النظر
إليه أو إصدار أي صوت .بعد التلقيح،
ُيـنـ ّتـظــر ال ـخ ـبــر «ال ـ ـسـ ـ ّـار» .وف ــي حــال
الكرة ّ
ملدة ّ
تأخره ،يمكن إعادة ّ
معينة،
ت ـع ــود م ــن ب ـع ــده ــا «الـ ـخ ــادم ــة» إل ــى

«املركز األحمر» حيث تتلقى العقاب
امل ـنــاســب .ف ــي ه ــذا املـجـتـمــع املنغلق
ّ
ّ
تتحمل امل ــرأة مسؤولية
واملـتـخــلــف،
ّ
كل األخطاء ،سواء تلك التي ارتكبتها
أو لــم ترتكبها .ليست ال ـ Handmaid
ُ
وحـ ــدهـ ــا مـ ــن تـ ـع ــام ــل ب ــوح ـش ـي ــة فــي
ّ
هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ،ف ــال ــزوج ــات وال ـع ــم ــات
والـخــادمــات اللواتي يقمن باألعمال
املنزلية في بيوت األغنياء ( Marthasـ
يرتدين األخضر) مشموالت بقوانني
ص ــارم ــة يـصـعــب تـصــديــق وجــودهــا
ّ
الـيــوم أو فــي املستقبل الـقــريــب .فهن
أي ـضــا مـ ـج ـ ّـردات م ــن حـقــوقـهــن ،إذ ال
ً
يمكنهن مـثــا العمل أو إب ــداء الــرأي
ّ
أو القراءة أو التعلم أو إقامة عالقات
أو قـيــادة الـسـ ّـيــارة أو فتح حسابات
مصرفية أو تجاوز الحدود من دون
ّ
مرافقة الرجل الــذي يتولى أمــرهــن...
ً
ّ
ه ــذا ف ـضــا ع ــن خ ـتــان امل ـت ـم ــردات أو
ق ـط ــع أي ــديـ ـه ــن أو اقـ ـت ــاع أع ـي ـن ـهــن،
إلــى جــانــب معاقبة املثليني وقتلهم
(إعــدامــات علنية) كــونـهــم/ن «خونة
ال ـج ـن ــدر» ( ...)gender traitorsهــذه
األمور وغيرها لم تأت بها مارغريت
أت ــوود مــن ف ــراغ ،بــل استوحتها من
نـ ـم ــاذج ك ــان ــت م ــوج ــودة ف ــي األم ــس
ال ـقــريــب (ال ـن ـج ـمــة ال ـص ـف ــراء لليهود
واملثلث الزهري للمثليني في الرايخ
الـ ـث ــال ــث ،)...أو ال تـ ــزال م ــوج ــودة في
ال ـقــرن ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ،كـمــا في
أفغانستان أو السعودية (اإلعدامات
ً
ونظام الكفالة مثال) وغيرهما.
ال ي ـم ـكــن ال ـن ـج ــاة م ــن «الـ ــرعـ ــب» فــي
ّ
هــذا العمل ،وال ّ
سيما فــي مــا يتعلق
بـ ــ«ج ــون» (أوفـ ــريـ ــد) ال ـتــي تستسلم

للواقع من دون أن تفقد األمل بالنجاة
وإي ـ ـجـ ــاد اب ـن ـت ـهــا «هـ ــانـ ــا» وزوجـ ـه ــا
ّ
«لوكاس» الذي تمكن من اللجوء إلى
ً
كندا .تعيش «جون» حياة أخرى في
ّ
ذهـنـهــا ،كــأنـهــا مـحــاولــة للبقاء على
قـيــد «ال ـح ـيــاة» فــي انـتـظــار «ال ـفــرج».
ّ
صـحـيــح أن كـثـيــريــن يـ ــرون ف ــي The
ّ
ّ
 Handmaid’s Taleقصة نسوية ،إال أن
صاحبة الــروايــة ال توافق هــذا الــرأي
ّ
بـمــا أن ـهــا ت ـعــرض فــي ه ــذه الحكاية
االضـ ـطـ ـه ــاد ال ـه ــرم ــي الـ ـ ــذي ي ـكـ ّـرســه
«غ ـي ـل ـيــاد»« .األق ــوي ــاء م ــن الجنسني
ّ
يتربعون على ّ
القمة ،فيما األفضلية
للرجال مــن دون شــك ،تليهم الفئات
ً
وثراء ،وكذا األمر
األقل نفوذًا وسلطة
حتى أدنى الهرم».
ّ
املحددة ،األكيد
بعيدًا عن التصنيفات
ّ
أن  The Handmaid’s Taleكمشروع
ّ
درامـ ـ ـ ـ ــي ي ـح ـب ــس األن ـ ـ ـفـ ـ ــاس ويـ ـح ــث
ّ
تحولت
العقل على التفكير .مــاذا لو
مجتمعاتنا إلى ما يشبه املعسكرات
وسـ ــط طـبـقـيــة وع ـن ـصــريــة مقيتتني
ّ
وخــوف يبثه نظام استخباري ُيفقد
امل ــرء ثقته بــأي كــان أو أي ش ــيء ،من
دون وجود أدنى مستويات الحرية؟!
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـج ـ ــزء ّ
األول م ـ ــن ه ــذا
املسلسل (كـمــا فــي ال ــرواي ــة) ،تنطلق
«ج ــون» نحو بــدايــة جــديــدة مــن دون
أن نعرف ما إذا كانت ذاهبة باتجاه
حـ ـي ــاة ج ــدي ــدة أو عـ ـق ــاب .إش ـكــال ـيــة
سيحسمها الجزء الثاني الذي ُوضع
على نــار حامية ،وسيتخذ من قصة
م ــارغ ــري ــت أت ـ ــوود الـخـصـبــة أرض ـيــة
لنسج أحداث جديدة.

