أعالم مرئى

عندما ترد الفئات املستهدفة:
في موقع تقاطع اإلثنوجرافيا البصرية والصحة اجلنسية للمراهقني
بقلم :إيريكا نلسون(،أ) وديالن هوويت

(ب)

(أ) زميلة في أبحاث ما بعد الدكتوراه ،جامعة امستردام  AISSRوأقسام األنثروبولوجيا الطبية ،مشروع  ،CERCAأمستردام،
هولندة ،املراسالت.erica.marie.nelson@gmail.com :
(ب) منتجة مشاركة ،مديرة مشاركة ،مدير حترير ،كاميرا Camera

ترجمة :شهرت العالم

هذا تقرير قدمته الكاتبة األولى حول صنع اثنني من أفالم الفيديو حول الصحة اجلنسية للمراهقني في اإلكوادور
في عامي  2011و.2012
عندما وصلت للمرة األولى إلى كوينكا ،في اإلكوادور،
ألبدأ العمل امليداني اإلثنوجرافي كجزء من مشروع
الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني ،أكد لي
زمالئي في كلية الطب بجامعة كوينكا أن احلديث
عن اجلنس مع الشباب ،وآبائهم ،أو أي شخص آخر في
هذه املدينة الكاثوليكية ،في أغلبها ،سيكون عسيرًا.
وعندما اقترحت احلديث مع أحد سكان كوينكا حول
هذه القضايا أمام الكاميرا ،قال لي أحد الباحثني
املساعدين إنني مجنونة .بيد أن خبرتي خالل هذه
األشهر األولى من العمل امليداني ضمت أحاديثي مع
أهل كوينكا من جميع األعمار حول آرائهم وأفكارهم
عن احلالة الراهنة للتثقيف في مجال الصحة
اجلنسية واإلجنابية واخلدمات للمراهقني ،فضال ً عن
حتليالت جملموعة متنوعة من احملرمات الثقافية حول
اجلنس واحلياة اجلنسية .فهذا بلد ،قبل أي شيء ،ترتفع
فيه معدالت احلمل بني املراهقات إلى ما يزيد على
املتوسط ( 100والدة لكل  1000امرأة تتراوح أعمارهن
بني  19-15سنة)( )1أكثر من أي مكان آخر في العالم،
ما عدا أفريقيا جنوب الصحراء .كما أنه بلد ارتفعت
فيه نسبة احلمل بني املراهقات خالل العقدين
األخيرين ،على عكس بلدان أخرى في املنطقة ،من
 %14.43من جميع الوالدات في عام  1989إلى %20.34
()2
في عام .2009

وهكذا ،اخترت ديالن هوويت  -وهي مخرجة
ذات خبرة في األفالم الوثائقية  -لتصوير املنظور
احمللي في هذه األزمة املدركة في الصحة اجلنسية
نهجا
واإلجنابية للمراهقني .وفي الفيلمني ،اتخذنا
ً
استكشافيا ومرجتالً ،تاركني إجابات املبحوثني توجه
ًّ
عملية صناعة الفيلم .لقد شرحنا للمشاركني في
الفيلمني أننا سنتقاسم العمل الناجت مع أعضاء
مشروع «سيركا»* ،مبدينة كوينكا ومقاطعة أزواي
(ورمبا على املستوى الوطني) ،وسننشره على موقع
يوتيوب ،ونستخدمه في العروض املستقبلية لعمل
«مشروع «سيركا» باملؤمترات وفي املقاالت .وطلبنا من
اجلميع التحلي بالصدق قدر اإلمكان ،نظرًا ألن هذه
األفالم ميكن أن تساعد في اإلخبار عن حالة النشاط
اجلنسي للمراهقني والتثقيف الصحي ومشاريع
التوعية الصحية في املنطقة ،مع أمل في حتسينها.
وفي املقابل ،بقينا صادقني قدر اإلمكان جتاه املواقف
املتناقضة والتضليل حول هذه القضايا ،التي شارك
فيها الناس في املقابالت أمام الكاميرا ،بدال ً من حترير
املواد لتعكس «أفضل املمارسات» ،على سبيل املثال،
جنسيا (كأمراض).
عند اإلشارة إلى العدوى املنقولة
ًّ
* «الصحة اإلجنابية للمراهقني باجملتمعات احمللية في
أمريكا الالتينية www.proyectocerca.org
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مشاهدة فيلم «األجيال الثالثة» في نادي املسنني في تشيكوينتاد.

أصوات من كوينكا
فيلم مت تصويره في كوينكا ،اإلكوادور ،مارس 2011
https://www.youtube.com/watch?v=L8o0kFfUddY
كان الفيلم األول – بعنوان «أصوات من كوينكا»
 يستهدف إعطاء الشباب فرصة للتحدث مباشرةإلى أولئك املسؤولني عن إعداد استراتيجيات التدخل
في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني
في كوينكا( ،مثل زمالئي في مشروع «سيركا» ،وهو
تدخل بحثي ميول من االحتاد األوروبي  ،)FP7باإلضافة
إلى املنظمات غير احلكـومية ،وممثـلي إدارات التعليم
والصحة في البلديات واإلقاليم .األصوات التي
نسمعها تشمل املراهقني املشاركني في احللقة
البحثية اإلثنوجرافية ،التي توليت إدارتها ،والبالغني
الشباب الذين تلقوا تدريبا في مجال الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،واملراهقني مبشروع موله سابقً ا  IPPFفي
124

كوينكا ،وطالب اللغة اإلجنليزية ،الذين التقينا بهم
في الشارع ،وحتدثوا أمام الكاميرا في مقابالت معنا،
وشقيق أحد املعارف.
األجيال الثالثة
فيلم مت تصويره في تشيكوينتاد ،اإلكوادور ،مايو-يوليو
2012
https://vimeo.com/61224125
شكّل الفيلم الثاني ،بعنوان «األجيال الثالثة»،
جز ًءا من البحث اإلثنوجرافي املتعمق الذي قمت به
ألكثر من خمسة أشهر في عام  2012في أبرشية
شبه ريفية في تشيكوينتاد (عدد السكان )4,073
( ،)3ويُعد واح ًدا من مواقع التدخل الثالثة ملشروع
«سيركا» في كوينكا .كان هذا الفيلم يتطلب إجراء
مقابالت متعمقة وتصوير رصدي على مدى الشهرين
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املاضيني ،ولذا اخترت املشاركني من بني أولئك الذي
منت بيني وبينهم عالقات وثيقة خالل عملي مع
نادي املسنني في تشيكوينتاد ،ومكتبة تشيكوينتاد،
ومدرسة تشيكوينتاد الثانوية الفنية .ونظرًا ألنني
شهدت فائدة اإلثنوجرافيا البصرية في حتفيز احلوار
واملناقشة خالل فيلم «أصوات من كوينكا» ،فقد
جاء هذا الفيلم الوثائقي الثاني مبثابة نقطة انطالق
للمناقشات حول احملرمات الثقافية واجليلية احمليطة
بالكالم عن ،وتقدمي املشورة حول ،اجلنس واحلياة
اجلنسية داخل األسر.
تشيكــوينتاد هو مكــان لألمهــات الشـابات،
واألجداد ،واألطفال ،واملراهقني ( %41من السكان دون
سن  ،)18وهناك قلة قليلة من كبار السن الذكور
وأساسا للواليات املتحدة).
(بسبب قيود الهجرة،
ً
مستويات التعليم الرسمي متدنية (أكمل %17
فقط املدرسة الثانوية) )3(.كما أن صناعة نسيج
قبعات بنما الشهيرة ،التي تُستخدم لتوفير التدفق
املالي إلعاشة املزارعني الذين يعيشون في الوادي ،قد
السياح.
تقلصت
حاليا إلى قدر ضئيل من دوالرات ُ
ً
أحد مصادر الفخر املتبقية ،كما ميكن أن يخبرك أي
مقيم هناك ،هو فوز املرأة التشيكوينتادية  19مرة
بلقب «ملكة اجلمال والثقافة» .ومع ذلك ،وفي احلياة
اليومية ،جند أن النساء فقط الالتي في اخلمسينيات
من أعمارهن ،أو أكبر ،هن من ال يزلن يرتدين التنورات
الكاملة التقليدية ،والبلوزات املطرزة ،والقبعات
املُبيضة املنسوجة بإحكام من زي التشوال احمللي .لقد
حتولت تشيكوينتاد ،في غضون ثالثة أجيال فقط ،من
قرية زراعية ريفية ال تضم أي مركز صحي أو مدرسة
اللب،
ثانوية ،ومنازلها الريفية مصنوعة من الطوب ِ
ومصابة بالفقر الذي يعوقها ،وخالية من وسائل
املواصالت املباشرة إلى كوينكا ،إلى مكان يقع عند
حافة التحول نحو احلضر في كوينكا ،يضم مدرسة
فنية عليا ،ومقاهي اإلنترنت ،ومنازل مصنوعة
من األسمنت والزجاج ومتعددة الطوابق ،مبنية
بالدوالرات املكتسبة من اخلارج ،هذا باإلضافة إلى
خدمة احلافالت كل خمس ساعات إلى وسط مدينة

كوينا.
وال نقصد بالشخصيات الثالث التي تظهر في
الفيديو (اجلدة ،األم ،االبنة) أنهن «أمناطً ا» متثيلية،
لكن قصصهن تقدم بعض التبصر في التحول
اجلذري للمواقف واملعارف في مجال الصحة اجلنسية
واإلجنابية على مدى فترة متتد  40سنة .وعلى الرغم
من أن ثالثتهن ال يعشن في تشيكوينتاد ،فإنهن
جميعا يرتبطن ارتباطً ا وثيقً ا بهذا املكان .ترعرعت
ً
دونا روزا اسبيرانزا ألفارادو أوكويليما في منزل يبعد
عن الساحة املركزية مبجموعة واحدة من املباني،
تركت املدرسة في سن التاسعة بسبب إصابتها
باحلمى الروماتيزمية ،ثم ساعدت والدتها في تربية
أخواتها التسع األصغر سنًا .الشخصية الثانية هي
سونيا استوديلو ،رئيسة مكتبة تشيكوينتاد العامة
التي تتكون من غرفة واحدة ،وتساعد في تنسيق
أنشطة اجملتمع احمللي مثل اللقاء األسبوعي في نادي
املسنني في قاعة اإلبرشية .أما هيبوليتو كابريرا،
فهي مشاركة نشطة في نوادي الشباب التابعة
ملشروع «سيركا» ،وملتحقة مبدرسة تشيكوينتاد
يوميا باحلافلة من حي يقع
الفنية العليا ،وتسافر
ًّ
تقري ًبا في بقعة مبنتصف الطريق بني القرية واحلديقة
الصناعية في كوينكا .شاهدت املشاركات فيلم
«األجيال الثالثة» الوثائقي ،ووافقن على احملتوى (على
الرغم من أن دونا اسبيرانزا اشتكت من أنها تبدو
نحيفة ج ًدا ،حيث مت تصوير الفيلم بعد وفاة والدتها
بشهور قليلة).
وعلى خالف فيلم «أصوات من كوينكا» ،الذي مت
جتميعه بسرعة واملشاركة فيه على نحو غير رسمي،
كان املقصود بفيلم «األجيال الثالثة» أن يكون أكثر
تعبيرًا .كانت الفكرة تكمن في تقدمي سياق تاريخي
وثقافي ملشروع للصحة العامة يستهدف تغيير
طريقة حديث األسر عن القضايا املتصلة بالصحة
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني .يعكس الفيلم
اعتقادي بأنه للبدء في تغيير هذه األحاديث اليومية
حول السلوك املقبول واملتوقع للشباب ،عندما
يدخلون فترة االستكشاف اجلنسي ،التي قد تؤدي إلى
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أطفال إحدى املدارس في اإلكوادور.

تصلب محتمل لألعراف املتعلقة بالنوع االجتماعي،
من املهم أن يعرفوا املزيد حول ما عاشته واختبرته
بنفسها األجيال السابقة.
خـالل األشهـر الثالثة املاضـية ،عرضـت فيـلم
«األجيال الثالثة» على مجموعات مختلطة من
اآلباء ،واألجداد ،واملراهقني ،في جميع مواقع مشاريع
«سيركا» الثالثة (ماناجوا ،نيكاراجوا ،كوتشابامبا،
بوليفيا ،كوينكا ،اإلكوادور) .ومما يثير الدهشة ،أن قدرة
الفيلم على فتح محادثات حول طبيعة ،والقيود
املفروضة على ،التواصل داخل األسر حول اجلنس
واحلياة اجلنسية كانت متساوية في املواقع الثالثة،
على الرغم من االختالفات الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية الكبيرة بني اجملموعات .في كوتشابامبا،
لم يصدق اآلباء واألمهات والشباب أن الفيلم الوثائقي
126

مشابها
مت تصويره في بلد آخر ،حيث كان محتواه
ً
لقصص حيواتهم .وفي ماناجوا ،فوجئ املشاركون
في اجملموعة البؤرية باحلجم الكبير لألمور املشتركة
بينهم وبني أسر تبعد عنهم آالف األميال ،ال سيما
الغياب التام للتثقيف اجلنسي أو املعرفة مبوانع احلمل
بني البالغني سن األربعني وأكبر .واستجابة للفيلم،
حتدث الناس (الشباب ،واملسنون ،واألعمار الوسيطة)
بانفتاح حول املشورة التي قدمها لهم البالغون في
األسرة وأقرانهم حول اجلنس وموانع احلمل؛ كما أقر
مقدمو الرعاية الصحية بالصعوبات التي واجهوها
عن حديثهم عن موانع احلمل أو السلوك اجلنسي
الصحي مع أطفالهم هم أنفسهم؛ وعزى اآلباء
واألمهات أنفسهم في ما يتعلق بالتحديات التي
واجهتها سونيا ،وصدمة اسبيرانزا كونها شاه ًدة
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على عالم متغير.
ويبقى أمـامنا أن نرى مــا إذا كانـت هذه األفالم
نفسها ميكن أن تخدم مشاريع أخرى للصحة
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني .توضح جتربة عرضي
لهذه األفالم في سياقات متمايزة في أمريكا الوسطى
للمعلمني
وأمريكا اجلنوبية أنها قد تكون مفيدة ُ
املراهقني ضمن سياق أمريكا الالتينية والناطقني
باإلسبانية في الواليات املتحدة .واستنادا ً إلى جتربتي،
فإنني أشجع بقوة األنصار ومسؤولي إعداد البرامج،
في بقاع أخرى من العالم ،على إدماج املناهج
البصرية في جهودها في مجالي التثقيف والتوعية.
أساسا واقع
وعلى الرغم من أن الفيلمني يتناوالن
ً
احلياة في منطقة سييراس جنوب اإلكوادور خاصة،
فإنهما يحتويان على رسالة ذات صلة ،على قدم
املساواة ،للشباب وأسرهم في أي مكان في العالم.
ذاتيا،
املراهقون ليسوا جماعة مستهدفة محتواة ًّ
أو تضم مجموعة من املعارف واملواقف واملمارسات

خاصة بها .فعلى الرغم من إمكانية اختالفهم
مع ،أو التمرد على ،املعايير والتوقعات االجتماعية
والثقافية لوالديهم وكبار السن ،فإنهم يوجدون في
عالم متعدد األجيال ،يتوقع منهم الكثير .ويُعتبر
الفلمان ،بطرق مختلفة ،محاولة للوصول إلى الناس
من جميع األعمار الذين يعانون من ثغرات بني األجيال،
من أجل حتديد حد فاصل على اجلانب اآلخر.

شكر وتقدير
يضم مشروع «سيركا» الشركاء التاليني :اجملموعة
اجلنوبية ،بوليفيا؛ جامعة كوينكا ،إكوادور؛ جامعة
كاوناس للطب ،ليتوانيا؛ جامعة نيكاراجوا الوطنية
املستقلة ،نيكاراغوا؛ معهد أمريكا الوسطى
للصحة ،نيكاراجوا؛ جامعة أمستردام ،هولندا .يتولى
تنسيق املشروع :املركز الدولي للصحة اإلجنابية،
بلجيكا؛ ويجري متويله عن طريق إطار  FP7للجنة
األوروبية.
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