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ـنة» ...رجال لينا خوري إن حكوا

ّ
الجنس الهاجس األوحد في أحاديثهم كما تروج الصورة المتداولة؟ ما هي همومهم؟ مشاكلهم؟ أحالمهم؟ وماذا
عن األدوار االجتماعية والجندرية التي ّ
تقيدهم حتى اإلنهاك؟

ُ
ّ
ّ
َ
إمرأة تمسرح «جرح الهوية» الذكورية
رجل عدائي تجاه المرأة ،كاره
«ما من ٍ
رجل قلق حيال
مزدر لها ،أكثر من ٍ
أو ٍ
رجولته».

(سيمون دو بوفوار ـ «الجنس اآلخر )»1

جوي سليم
ٌ
ّ
إشكالي اختارته لينا خــوري
توقيت
ل ـعــرض مسرحيتها ال ـجــديــدة «حكي
رجال» (كتابة لينا خوري ،رامي طويل
وفـ ـ ـ ــؤاد ي ـم ــن ـ ـ ـ س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا حـســن
ـت يـشـهــد فـيــه الـعــالــم
ص ـ ــادق) .ف ــي وق ـ ٍ
ذروة الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـنـ ـس ــوي ،ال سـيـمــا
ب ـعــد بـ ــروز حـمـلــة « »me tooملكافحة
ال ـت ـح ـ ّـرش ال ـت ــي ت ــراف ـق ــت م ــع فـضــائــح
ـال ذوي نفوذ في
طالت سلوكيات رجـ ٍ
هــول ـيــوود بـحــق املـ ـ ــرأة ...تـجــد بـيــروت
موعد مع مسرحية تطالب
نفسها على
ٍ
الرجل بالكالم.
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،ق ــد يـجـعـلــك الـعـنــوان
امل ــرتـ ـب ــط ب ـث ـي ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل األس ــاسـ ـي ــة
تخشى أن تـكــون أم ــام عـمــل اع ـت ـ ّ
ـذاري
ٍ
يتبنى خطابًا مــن ذلــك ال ــذي نواجهه
ّ
يومي ،ال سيما على السوشال
بشكل
ٍ
م ـيــديــا ،مـثـلـمــا نـسـمـعــه عـلــى شــاشــات
ال ـت ـل ـفــزيــون وفـ ــي أم ــاك ــن ال ـع ـمــل وفــي
ٌ
متذاك
خطاب اختزالي
سيارات األجرة.
ٍ
عــن «حـقــوق الــرجــل» يشهره املتحدث
في وجه من يتكلم عن «حقوق املرأة»،
املوضوع الذي ال يزال في بالدنا وعلى
ّ
مـسـتــويــات واس ـعــة ،مـحــط استخفاف
ّ
وتندر ،ألسباب كثيرة ال يسعنا املجال
هنا للخوض فيها.
م ـ ــا سـ ـنـ ـش ــاه ــده ف ـ ــي «ح ـ ـكـ ــي رج ـ ـ ــال»
يـ ـن ــاق ــض هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع .امل ـس ــرح ـي ــة
ال ـخــام ـســة لـلـيـنــا خـ ــوري ال ـت ــي تــرتـكــز
ّ
(التطهر)،
إلــى عملية «الكاثارسيس»
َ
متناولة كثيرًا
تضيء على زاويــة غير
من قبل ،ال سيما على الخشبة .زاوية
ّ
نسميها :الـ ُـجــرح النرجسي
يمكن أن
للذات الذكورية.
ف ــي ال ـع ــرض الـ ــذي ي ــأخ ــذ م ــن أس ـلــوب
ً
«املـ ـس ــرح داخ ـ ــل املـ ـس ــرح» م ــدخ ــا لــه،
ّ
تبحث املخرجة عن «رجال يتكلمون».
قــد يـتـســاءل املـشــاهــد إذا ك ــان ينقص
ّ
الرجل أن يتكلم ،خصوصًا في بالدنا.
ّ
ومل ـ ـ ــاذا ت ــري ــده أن ي ـت ـكــلــم هـ ـن ــا ،حـيــث
ّ
يتصدر الكالم ُ واللغة (ومعظم األمور
األخــرى) منذ قــرون ،فيما تتخذ املــرأة
فــي الـعــالــم ،شيئًا فشيئًا ،امل ـبــادرة في
الكالم .ما يتضح من أحداث املسرحية
أن لـيـنــا تـبـحــث ع ــن رجـ ــال لـيـبــوحــوا،
ال لـيـتـكـلـمــوا .هـ ــذا م ــا يـنـقــص الــرجــل
مــن وج ـهــة نـظــر املـســرحـيــة .أن ُيـخــرج
مـشــاعــره املـقـمــوعــة ،أن يكسر حــواجــز
املـ ـق ــاوم ــة ب ــامل ـع ـن ــى ال ـ ـفـ ــرويـ ــدي ،وأن
ّ
يتطهر من مخاوفه العميقة.
فــي كـتــابــه «دوائـ ــر ال ـخ ــوف ،ق ــراءة في
خ ـط ــاب امل ـ ـ ــرأة» ،ي ــرب ــط امل ـف ـكــر ال ــراح ــل
نـصــر حــامــد أب ــو زي ــد ،بــن اإلح ـســاس
بالعجز الــذي هيمن على الـعــرب بعد
ـود
ن ـك ـســة ح ــزي ــران  ،1967وبـ ــن صـعـ ً
الخطاب الذكوري املتخذ من الدين لغة
ً
وبنية أساسية .يرى أبو زيد أن العنف
ُ
ّ
املتزايد الذي وجه تجاه املرأة العربية
في الحقبة التي أعقبت النكسة ،وفي
مصر على وجــه خــاص ،ناتج عن ذلك
ال ـج ــرح الـعـمـيــق ف ــي صـ ــورة «ال ــرج ــل»
أم ـ ـ ــام ن ـف ـس ــه .يـ ـق ــول امل ـف ـك ــر املـ ـص ــري:
«ت ـعــوي ـضــا ع ــن ال ـع ـجــز ف ــي املــواج ـهــة،
ل ـجــأت ال ـ ــذات ال ـجــري ـحــة ل ـل ـهــروب إلــى
امل ــاض ــي ،إل ــى هــويـتـهــا األص ـل ـيــة ،إلــى
ّ
الــرجــولــة فــي بقائها امل ـتــوهــم» .حــاول
الــذكــر امل ـهــزوم إذًا االحـتـمــاء بصورته
عن نفسه في الدين والتاريخ لتجاوز
ُ
فشله الـحــاضــر ،األم ــر ال ــذي تــرجــم في

ً
غالبية األحيان عدائية تجاه املرأة.
انطالقًا مــن هــذه املـقــاربــة ،يبدو رجــال
املسرحية شخصيات مهزومة ،عاجزة.
ال ـهــزي ـمــة ه ـنــا لـيـســت م ـطــاب ـقــة ملعنى
الهزيمة الــذي يقصده أبــو زيــد والـ ّـذي
يتخذ بـعـدًا قــومـيــا وسـيــاسـيــا ،لكنها
هزيمة ناتجة عن املواجهة مع النظام
االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي امل ـه ـي ـمــن،
ٌ
ّ
ورب ـم ــا ع ــن دورة ال ـح ـيــاة ك ـك ــل .حـيــاة
كفيلة بـ «طحن» من تعبر عليه ،لتترك
مــرارة قــادرة على صناعة شخصيات
جـ ــاهـ ــزة لـ ـلـ ـص ــدام مـ ــع اآلخـ ـ ـ ــرُ .
«ج ـ ــرح
الـهــويــة» ظــاهـ ٌـر للغاية فــي املسرحية،
ّ
الطبقية،
ال سـيـمــا فــي املــونــولــوغــات.
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،األدوار
الـ ـجـ ـن ــدري ــة امل ـ ـقـ ــررة س ـل ـف ــا ،م ـح ــوري ــة
ال ـج ـن ــس وأس ـ ـطـ ــرتـ ــه ،الـ ـت ــوقـ ـع ــات فــي

يبدو رجال
المسرحية شخصيات
مهزومة ،وعاجزة

«فلسفة» السينوغرافيا

ّ
العمل والعائلة ،األحالم املحطمة ،كلها
أع ـب ــاء ت ــرك ــت ج ــراح ــا غ ــائ ــرة ف ــي هــذه
الهوية.
قــد تــدعــو ّهــذه املعالجة إلــى التساؤل
ع ـمــا إذا كــنــا أمـ ــام ع ـمـ ٍـل ي ـقــول ل ـنــا إن
ال ــرج ــل واملـ ـ ـ ــرأة س ــواس ـي ــة ت ـح ــت ه ــذا
النظام ،ويتجاهل أن هــذا النظام ّأمن
للرجل مكتبسات ،ال تزال املرأة تناضل
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا .وه ـ ــل ن ـح ــن أمـ ــام
عـمـ ٍـل يـقــول لنا «لـيــس هـنــاك فــرقــا بني
ّ
ّ
تمامًا.
الضحية وال ـجــاد»؟ ليس ذلــك
ّ
في الواقع ،إن املسرحية لم تقع في فخ
«الـهــروب إلــى األم ــام» عبر إلـقــاء اللوم
عـلــى «الـسـيـسـتــام» فـقــط ،مثلما يفعل
كثيرون عند إثــارة النقاش حــول هذه
ال ـث ـنــائ ـيــة ،ب ـه ــدف «ت ـج ــري ــد» املـشـكـلــة
واتـهــام طـ ّـرف ثالث ال يمكن محاربته
فـعـلـيــا .لـكــنـهــا ،بــالــرغــم مــن حساسية
امل ـ ــوض ـ ــوع وض ـ ـيـ ــق ال ـ ـهـ ــوامـ ــش ف ـي ــه،
و«العسكرة» السائدة حياله في العالم
الـيــوم بــالـتــزامــن مــع ف ــورة «الصوابية
الـسـيــاسـيــة» (،)Political correctness
ّ
تـخــرج بـخــاصــات ذكـيــة تـقـ ّـدم حججًا
تخدم الخطاب النسوي أيضًا.
فــال ـعــرض ال ــذي تــرمــز الـسـيـنــوغــرافـيــا
ال ـخ ــاص ــة ب ــه إلـ ــى ذكـ ـ ــور ٍة م ـت ـصـ ّـدعــة،
بشكل أساسي على كون
يلقي الضوء
الهوية الجندرية ٍهــي بـنـ ٌ
ـاء اجتماعي

ّ
أيام قليلة ورشة عمل في السينوغرفيا نظمها السينوغراف حسن صادق
انتهت قبل ٍ
في «مسرح املدينة» ضمن التحضير ملسرحية «حكي رجال» .التجربة هي األولى خارج
الجامعة «اللبنانية ـ األميركية» ( )LAUحيث ّ
أعد صادق بالتعاون مع لينا خوري ورش
ّ
عمل مماثلة اقتصرت على طــاب الجامعة« .أحببنا هــذه املــرة أن نـشــارك التجربة مع
املهتمني بالتعرف إلى السينوغرافيا من لحظة بدايتها تاريخيًا حتى اليوم ،وهذا الشق
النظري من الورشة ،ثم االنتقال إلى قراءة النص وتحليله دراماتورجيًا ثم تكوين عناصر
السينوغرافيا وهذا الشق العملي الذي يؤدي إلى تنفيذها» .يؤكد صادق أن السينوغرافيا
هي فلسفة تقوم على «تشييء الجوهر» عبر تحويل رؤيا إخراجية إلى عناصر مادية
ّ
نراها أمامنا على الخشبة .أي أن ما قد نظنه مجرد «ديكور» هو في الحقيقة ناتج عن
مخاض طويل من فهم النص وفكرته النهائية لتجسيده عبر بناء هوية بصرية للمشهد،
وذلــك ينطبق على املسرح والسينما والتلفزيون .باإلضافة إلى «حكي رجــال» ،اشتغل
صادق على أعمال مسرحية وسينمائية ودرامية عدةّ ،أولها سينوغرافيا لحفلة لفيروز
في وسط بيروت عام  ،1994وآخرها سينوغرافيا فيلم «نار من نار» لجورج هاشم.
( ،)social constructأي أنها ٌ
دور يفرضه
ّ
ليتلبس اإلنسان منذ والدته،
املجتمع
ذكرًا كان أم أنثى.
ُ
تـ ـب ــرز هـ ــذه الـ ــزاويـ ــة ش ـخ ـص ـيــة م ــارك
ٌ
وجانب من حديث
(جوزيف زيتوني)،
ّ
فؤاد (فؤاد يمني) يركز على دور املرأة
في تكريس العقلية الذكورية ،ال سيما
عبر التربية ...فالذكوريون في النهاية
ّربتهم نساء.
«ال نولد امرأة ،بل نصبح كذلك» .إنها
ً
جملة سيمون دوبوفوار األكثر شهرة

ال ـتــي غــالـبــا م ــا تـفـ ّـســر بـغـيــر مـعـنــاهــا.
ال ـف ـي ـل ـســوفــة ال ــوج ــودي ــة ان ـط ـل ـقــت من
ن ـظــريــة شــري ـك ـهــا س ــارت ــر ال ـت ــي تـقــول
ل ـنــا ،بــاملـخـتـصــر إن اإلن ـس ــان «يـصـيــر،
ال ي ـ ـك ـ ــون» .ه ـ ــذا تـ ـم ــام ــا م ـ ــا ي ـن ـط ـبــق
ـدور
عـلــى «ال ــرج ــل» أي ـض ــا ،كتسمية ل ـ ٍ
اج ـت ـمــاعــي م ـب ـنــي ،ال كـمـصـيــر ُمـعـطــى
سلفًا .على خشبة مسرح «املدينة» في
ب ـي ــروت ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـلـيـلــة ،سنشاهد
ونـسـتـمــع لـ ـ «حـكــي رج ــال» لــم يــولــدوا
ً
«رجاال» ،بل أصبحوا كذلك!

المخرجة مع
غابريال يمين
وفؤاد يمين خالل
البروفات

في جوابه عن سؤال حول هدف ّ
النص في هذا التوقيت
بــالــذات ،يلفت الــروائــي والسيناريست ال ـســوري رامــي
طــويــل ،ال ــذي ش ــارك فــي كـتــابــة الـعـمــل ،إل ــى جــانــب لينا
خ ــوري واملـمـثــل ف ــؤاد يـمــن ،إلــى مـفــارقـ ٍة ســاخــرة ال بد
من االعـتــراف بها .برأيه إن «السلطة الذكورية وحدها
من ّ
تؤمن املساواة بني الرجل واملــرأة ،من خالل قمعها
لهما كأفراد .وهذه إحدى اإلشكاليات التي يحاول العمل
البحث فيها» .يتساءل طويل إذا كانت السلطة الذكورية
وهــي تمنح الــرجــل امـتـيــازات تضمن تفوقه وسيطرته
على املجتمع على حساب امل ــرأة ،تتيح للرجل التعبير

هدف ّ
النص
عن نفسه كفرد؟ ليعود ويؤكد أننا بوقفة حقيقية أمام
ذواتـنــا «سنكتشف ّأن النظام الــذكــوري لــم يكن قامعًا
لـلـمــرأة فـقــط ،بــل لــإنـســان عـ ّـامــة بــاخـتــاف جنسه .إنه
أقرب ما يكون إلى األنظمة الديكتاتورية التي تمنح فئة
تفوقها ،وفي اآلن ذاته ّ
من الناس أوهامًا تعزز ّ
تحولها
إل ــى قطيع يسعى لتكريس سلطة الـقــائــد بـمـعــزل عن
حاجاته (كأفراد)».
أما بالنسبة لفؤاد يمني الذي كتب بدوره جزءًا من النص،
فـ «هناك أعمال فنية كثيرة تاريخيًا تكلمت عن املــرأة
وأملـهــا ،ألن التاريخ ُيكتب من وجهة نظر املنتصر ،أما

ّ
الفن فيتكلم بلسان الخاسر أو الضعيف» ،وفيما يؤكد
ّ
تتحسن فــي العالم
أن «هـنــاك شـعــورًا بــأن أحــوال املــرأة
برغم أن وضعها فــي لبنان مــا زال يحتاج إلــى الكثير
من النضال ،هناك حاجة إلى االستماع إلى الرجل الذي
ّ
وقت طويل من دون أن يسأله ٌ
مر ٌ
ّ
يستفز
أحد «كيفك؟».
ُ
يمني التعميم في حالة املرأة والرجل ،فكما ال يمكننا أن
نقول إن هناك نموذجًا واح ـدًا للمرأة ،ال يمكننا القول
إن هناك نموذجًا واح ـدًا لــ«الــرجــل الــذي تسبب بــرداءة
وضع املرأة» ،كما أن «العمل ُيظهر أن صورة الرجل التي
تضايق املرأة ،تضايق الرجل أيضًا».

