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ثقافة وناس

ّ
مشهدية
فنون

شهريار صار الراوي في «المديــ

تجربتها
مع غابريال يمين ،وطوني معلوف ،وفؤاد يمين ،وطارق تميم وجوزيف زيتوني ،تقدم المخرجة اللبنانية ً
الجديدة بدءًا من الليلة في «مسرح المدينة» .بعد «حكي نسوان» ،تدخل لينا خوري إلى عوالم الرجال :هل فعال يشكل

كل ما ال تعرفونه عن غابريال وطوني وفؤاد وطارق وجوزيف

خلف األسطورة يختبئ عالم من الهشاشة
سعاد عبد الله
بعد مرور عشرة أعوام على مسرحية
«حكي نسوان» التي غاصت بحميمية
فــي عــالــم الـنـســاء وطــرحــت مشاكلهن
وهــواج ـس ـهــن ،ه ــا ه ــي امل ـخــرجــة لينا
خـ ــوري ت ـق ـ ّـدم عـمـلـهــا ال ـجــديــد «حـكــي
رج ـ ــال» ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـي ــوم ف ــي «م ـســرح
املــديـنــة» .عمل جــاء بعد غــوص طيلة
أعـ ـ ـ ــوام فـ ــي خ ـف ــاي ــا ع ــال ــم ال ـ ــرج ـ ــل .لــم
تقتبس لينا خوري النص ولم تكتبه
بـمـفــردهــا كــال ـعــادة ،بــل بــالـتـعــاون مع
الـجـنــس اآلخ ـ ــر ...ه ــذه املـ ــرة ،مــع فــؤاد
ي ـم ــن ،ورام ـ ـ ــي ط ــوي ــل .أمـ ــا ال ــرج ــال/
املمثلون الخمسة ،فهم غابريال يمني،
طوني معلوف ،فؤاد يمني ،طارق تميم
وجوزيف زيتوني.
املـطـلــوب رج ــال ،والـسـبــب غير محدد.
ً
هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ي ـس ـت ـق ـطــب رج ـ ـ ـ ــاال مــن
أع ـمــار وخـلـفـيــات اجتماعية ومهنية
مختلفة إلى املكان نفسه ،حيث تدخل
عليهم لينا خوري وتستهل بسؤالها
ً
االس ـت ـفــزازي« :مــن منكم رجـ ــا؟» .هي
تلعب دور املخرجة أيضًا في العرض.
«الــرجــال فيكن يحكي» ،هكذا تفصح
عن رغبتها في تقديم عرض مسرحي
ـرؤون عـ ـل ــى ال ـت ـك ـل ــم
ع ـ ــن رج ـ ـ ـ ــال ي ـ ـ ـجـ ـ ـ ً
والـتـعـبـيــر ،مــوضـحــة سـبــب وجــودهــم
هـنــا واآلن .أم ــا ا ّل ــرج ــال ،فيمتعضون
مــن الفكرة ويسخفون فكرة املخرجة
وي ــره ـب ــون ـه ــا ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن لـيــس
لديهم ما يتكلمون عنه ألنهم ليسوا
كالنساء ،فـ «الرجل فارغ ،وتافه ،ليس
لــديــه م ـخ ــاوف أو م ــا يـتـكـلــم ع ـنــه ،إال
الجنس» وفــق مــا جــاء فــي املسرحية.
لـكــن لـيـنــا م ـص ـ ّـرة ،ومقتنعة ب ــأن لكل
رج ــل م ـخــاوفــه وهــواج ـســه ومـشــاكـلــه
وأح ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه ،وت ـ ـع ـ ـمـ ــل ج ـ ــاه ـ ــدة ع ـلــى
اس ـت ــدراج ـه ــم لــإف ـشــاء ع ــن خـفــايــاهــم
وأس ــراره ــم الدفينة الـتــي تختلف من
رجـ ــل إلـ ــى آخ ـ ــر ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ـصــل إلــى
هــدف ـهــا إال ب ـعــد انـسـحــابـهــا م ــن على
الخشبة.
تـتــداخــل مـسـتــويــات الــواقــع فــي حبكة
اإلخراجية .إذ أن
النص وفي التركيبة
ّ
لينا خ ــوري امل ـخــرجــة ،تـمــثــل رحلتها
الـشـخـصـيــة ف ــي ال ـع ــرض ومـعــانــاتـهــا
ّ
للتوصل إلى حث الرجال على التكلم.
ال ــرج ــال /امل ـم ـث ـلــون ،مـنـهــم م ــن ي ــروي
قـصــة شخصية مــن حـيــاتــه الــواقـعـيــة،
ومـنـهــم مــن أض ــاف بـعــض التفاصيل
م ــن ح ـيــاتــه الـشـخـصـيــة ع ـلــى قـصـتــه،
ومـنـهــم مــن يـجـ ّـســد شـخـصـيــة نمطية
مــن مجتمعنا :مدير مـصــرف ،ماكينة
أموال ،مثلي الجنس ،الرجل الذي أحب
وبنى عائلة وانتهى به املطاف بالعمل
ً
ليال نهارًا وال يكفي احتياجات عائلته
التي ال تراه وال يراها...
ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـبـ ـسـ ـيـ ـك ــودرام ــي ل ـل ـع ــرض
وال ـت ـفــريــغ ال ـت ـصــاعــدي الـ ــذي يحصل
بعد اضمحالل الرقابة الذاتية ورقابة
املـ ـخ ــرج ــة /املـ ـ ـ ــرأة (بـ ـع ــد خ ــروجـ ـه ــا)،
يـضـفــي طـبـقــة مــن الــواق ـع ـيــة ،فيحظى
الطرح بتعاطف املشاهدين ويدفعهم
إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ن ـظ ــرت ـه ــم تـ ـج ــاه ال ــرج ــل
وإع ـ ــادة تـقـيـيــم أول ـئ ــك املـحـيـطــن بهم
يوميًا؛ باملختصر تشكيل رؤية جديدة
إلى هذا الواقع.
الـلـغــة املحكية واقـعـيــة وغـيــر مبتذلة،
لغة املسرح الطبيعي للرجال .التمثيل
عـ ـف ــوي وغـ ـي ــر مـ ـب ــال ــغ بـ ـ ــه ،مـ ــا ي ـخ ــدم
السياق العام للعرض.

واق ــع لينا املـخــرجــة كــامــرأة ال يثنيها
عن التخلي عن حياديتها في مواجهة
اآلراء واملــواقــف الــذكــوريــة ،لكنها ترى
بـ ــأن «ال ــرج ــل وامل ـ ـ ــرأة م ـخ ـت ـل ـفــان ،لكن
االثنني بشر يستحقان االحترام نفسه
وال ـح ـقــوق نـفـسـهــا .ال بــد مــن تخفيف
ع ـ ــبء املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن الـ ــرجـ ــل ،إذ أن
امل ـ ــرأة ه ــي ال ـت ــي تـبـنــي ه ــذا املـجـتـمــع،
ف ـه ــي ال ـت ــي ت ــرب ــي الـ ــرجـ ــال وال ـن ـس ــاء.
مجتمعنا ال ـحــالــي بـتـطــرفــه الـنـســوي
يخصي الرجال» ،والتزام موقع يعدل
بني طرفني متضادين ،هو املنبر الذي
اخ ـتــارتــه لـيـنــا لـتـقــول إن الــرجــل ليس
مستبدًا وال مخيفًا وال مسيطرًا.
ل ـل ـس ـي ـنــوغــراف ـيــا ح ـ ّـي ــز م ـه ــم فـ ــي ه ــذا
الـعــرض :وســط الخشبة ،هناك شاشة
ك ـب ـي ــرة ف ـي ـهــا أربـ ـع ــة إطـ ـ ـ ـ ــارات ،تــأخــذ
م ـك ــان ــة درام ـ ـيـ ــة رويـ ـ ـ ـدًا رويـ ـ ـ ـ ـدًا ،حـيــث
ن ـت ـع ــرف إل ـ ــى «عـ ــزيـ ــز» أب ـل ـي ـكــاي ـشــن/
شخصية رقـمـيــة ،يستعملها الــرجــال
كـ ـمـ ـه ــرب مـ ــن أج ــوبـ ـتـ ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ل ـ
«ل ـل ـت ـع ــري ــف عـ ــن ال ـ ــرج ـ ــل» .اس ـت ـخ ــدام
الـشــاشــة خ ــال ال ـعــرض مــن اللحظات
املنتظرة الشاهدة على ّ
تحول .بعدما
ّ
تمكنوا مــن ّ
تقبل صورتهم الحقيقية
بأوجاعها وشوائبها ،يلتقط الرجال
ص ــورة ألنفسهم بـكــامـيــرا ـ هــي أيضًا
ش ــاه ــد ورق ـ ـيـ ــب .ي ــذه ـب ــون وي ـت ــرك ــون
وراء ه ـ ـ ـ ـ ــم صـ ــورت ـ ـهـ ــم ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ع ـلــى
الـشــاشــة ،رسـمــوه وح ــددوه بأنفسهم.
إط ــار مـخـتـلــف ع ــن ذل ــك ال ــذي يسقطه
املجتمع عليهم ويضعهم فيه.
أمـ ــا ال ــرم ــوز ال ــذك ــوري ــة ،ف ـتــأخــذ عـلــى
الـخـشـبــة ح ـض ــورًا مـبــالـغــا فـيــه بعض
الـ ـش ــيء .ه ـن ــاك تـ ـف ــاوت ف ــي األحـ ـج ــام،
وأكـبــرهــا ليس بحالة انتصاب كاملة
ً
كــأن هناك ثقال ما يردعه عن ذلــك .وال
يشكل ذلك هاجسًا للرجال فحسب ،بل
للنساء أيضًا ،إذ أن الرجولية مرتبطة
بانتصاب القضيب ،وهنا على الرجل
أن ينجح في هذه املهمة املحتمة عليه
بطبيعته .ربما أرادت لينا خــوري أن
تـعـبــر بــانـكـســار رم ــز الـعـضــو الــذكــري
وعدم انتصابه الكامل ،عن تعب الرجل
في مجتمعنا .مجتمع يضعه في موقع
مسؤولية كبيرة تنهكه وتطحنه.
ال ـت ـطــرق ال ــى مـشــاكــل ال ــرج ــل ف ــي هــذه
الفترة من الزمن ،في ظل النسوية التي
تـعـلــو وت ـق ــوى ف ــي ال ـعــالــم واس ـت ـمــرار
الشوائب االجتماعية وجــرائــم العنف
التي ترتكب بحق املــرأة ،يشكل طرحًا
جريئًا .هنا ،تختار لينا خوري موقعًا
حساسًا هذه املرة ،أكثر مما كان عليه
الوضع في «حكي نسوان».
«حكي رج ــال» 20:30 :بــدءًا من اليوم حتى
 10آذار (مارس) ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا)
ـ لالستعالم01/753010 :

تتداخل مستويات
الواقع في حبكة
النص وفي
التركيبة اإلخراجية

