
«ززقاقق»: نحن أأصحابب االجريیمة٬، نحن أأهھھھل االحربب

تنحو االفرقة االلبنانيیة إإلى مشهھھدية أأكثر تطرفاً وورربما عنفاً على االمتلقي. في «مسرحح االمعركة»

نحن أأمامم مشهھھدية جسدية ططقسيیة عنيیفة تتأتى من عناصر يعايش صوررتهھھا كل يومم. كم صوررةة

تتسربب إإلى عيیوننا ووعقولنا ووأأررووااحنا كل يومم عن ططفل أأوو عائلة غرقت في عرضض االبحر؟

منى مرعي

«نحن أأصحابب االجريمة٬، نحن أأهھھھل

االحربب». تلك االجملة االوااررددةة في

برنامج عرضض «مسرحح االمعركة» ال

تنطبق فقط على أأعضاء هھھھذاا االعمل٬،

بل تطاوولل كل مشاهھھھد كانن في

«مسرحح االمدينة» أأوو سيیتسنى له

مشاهھھھدةة هھھھذاا االعرضض. تنحو «فرقة

ززقاقق» االيیومم نحو مشهھھدية أأكثر

تطرفا٬ً، ووقد يكونن ووقعهھھا أأكثر عنفاً

على االمشاهھھھد. ااألمر أأقربب إإلى جلد

االذااتت: االممثل يجلد ذذااته على

آآخر تحديث االجمعة تابعونا على 
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االخشبة إلعاددةة تمثيیل االجريمة

االكونيیة وويسائل فعله االمسرحي

(باتت أأحد أأرركانن أأعمالل «ززقاقق»

ااألخيیرةة أأنن يسائل االممثل ماذذاا يفعل على االخشبة).

ينعكس ذذلك مضاعفاً على االمشاهھھھد٬، إإذذ يقف أأمامم مشهھھدية جسدية ططقسيیة عنيیفة تتأتى من

عناصر يعايش صوررتهھھا كل يومم. يعيیش تجربة جلد االصوررةة ووجلد عيینيیه بامتيیازز. كم صوررةة ووصوررةة

تتسربب إإلى عيیوننا ووعقولنا ووأأررووااحنا كل يومم عن ططفل أأوو عائلة غرقت في عرضض االبحر؟

«مسرحح االمعركة» ينقل لنا هھھھذاا االمشهھھد االذيي يبقى ووااحدااً ووإإنن تأتى في صورر متعدددةة: كرةة أأررضيیة

تدوورر ووتدوورر منذ ااألززلل على ووقع ثنائيیة االجالدد وواالضحيیة٬، االقائد وواالجماهھھھيیر٬، االقاهھھھر وواالمقهھھورر٬، االرجل

االمحارربب وواالمرأأةة االتي تنتظر لحظاتت االفقد٬، االبحر ووااليیابسة. هھھھنا يبدأأ فضاء االعرضض. بقعة ررمليیة

أأشبه بجزيرةة نائيیة تتسع لشخصيین فقط ووااضحة االمالمح وواالحدوودد. يحيیطه ررسم خطوطط متعرجة

بيیضاء غيیر مكتملة. االفضاء االثاني يتمثل في االفضاء االمائي (مجموعة سطولل حديدية مألىى

بالماء). بيین هھھھذين االفضاءين٬، يكمن االفرااغغ. قبل أأنن تخفت إإضاءةة «مسرحح االمدينة» كي يبدأأ

االعرضض٬، كانن هھھھنالك من يهھھندسس (جوززيف قاعي) االيیابسة وويحرصص على ررسم االخطوطط االبيیضاء بتأننٍّ.

تأكد أأنن كل شيء على ما يراامم٬، نظر إإلى االبجعة االمطاططيیة االبيیضاء االضخمة٬، ووضع ررأأسه عليیهھھا

ووتمددد على االيیابسة. على االرمالل بكامل ططمأنيینته. تلك االطمأنيینة االتي يشعر بهھھا مشاهھھھد االفيیلم

االذيي ينتظر أأنن يأتيیه «جاطط االبوبب كوررنن» على االطاوولة. بعد تمدددهه٬، يسودد االتعتيیم االكلي كي يبدأأ

عرضض «مسرحح االمعركة».

يدخل االممثلونن ببطء على االخشبة٬، كما لو أأنن لحظة ددخولهھھم هھھھي

لحظة تارريخيیة. يتبسمونن على ووقع موسيیقى خالد ياسيین وويمشونن

نحو االسطولل االحديدية. يمرغونن ررؤؤووسهھھم بالماء. يفرحونن. تُمرَّغغ

ررؤؤووسهھھم بالماء مجدددااً. ثم مجدددااً. حتى يأتيیهھھم االموتت. ينبعثونن من

موتهھھم. يسلخونن عنهھھم قمصانهھھم االمبللة٬، وويتقدمونن إإلى االبقعة

االسوددااء بيین االفضاءين. تتمددد االنسوةة على ااألررضض ليیطاوولن موتهھھن٬،

فيیما يغرقق االرجالل في ططقوسس جسدية خاضعة لتأوويالتت متعدددةة

ووالمتناهھھھيیة. لكن يبقى ااألهھھھم تحوّلل االضحيیة إإلى جالدد في سيیاقق

جسديي مؤلم ينتهھھي بصوررةة قطع االرؤؤووسس. على االيیابسة٬، هھھھناكك

شابب ووشابة (تمارراا سعاددةة ووررمزيي هھھھبريي) يتساءالنن ططواالل االوقت عن

االمشهھھد االذيي يجريي أأمامهھھما. يستعمالنن االميیكرووفونن. ال يبدوو أأنن

خيیارر االميیكرووفونن تقني بقدرر ما هھھھو حامل لداللة هھھھي ااألخرىى قاسيیة:

هھھھناكك من يعيیش االصوررةة (صوررةة االموتت) وويغرقق في عرضض االبحر ددوونن أأنن يُسمع حتى صرااخه.

ووهھھھنالك ـ على االيیابسة ـ من يملك ميیكرووفوناً يستعمله تاررةةً للتساؤؤلل عن ووجوددهه في هھھھذاا االمكانن٬،

ووططوررااً لبوحح يوميیاتت غيیر مكتملة. هھھھذاا االميیكرووفونن االحي يبدوو عاجزااً أأمامم صورر االموتت. هھھھو منفصل

وومتصل عن كل تلك االصورر في آآنن. يصحو ووينامم ووتبقى ااألسئلة ذذااتهھھا. هھھھذاا االميیكرووفونن هھھھو االصرخة

االتي يكبتهھھا كل من شاهھھھد صوررةة االطفل االسورريي اايالنن كردديي ووتشارركهھھا. هھھھذاا االميیكرووفونن هھھھو

االفضاء االصوتي االكوني االعاجز – أأكانن اافترااضيیاً أأمم غيیر ذذلك - االذيي سمح لكل أأصوااتت االعالم بالبوحح

وواالصرااخخ ددوونن أأنن يتمكن إإيالنن من أأنن يقولل لنا «شكرااً ووصلت إإلى االشاططئ ووأأنا بخيیر».

ااختاررتت «ززقاقق» هھھھذهه االمرةة خوضض تجربة جسدية مع االمشاهھھھد مبنيیة على ططقوسس االجماعة

وواالقبيیلة٬، فيیهھھا خلط بيین االطقوسس االدينيیة ووططقوسس االلعب تنتقل من جلد االذااتت إإلى جلد ااآلخر

ووصوالً إإلى لحظة االنشوةة االجماعيیة حيیث يبدوو االمنتصر االمعنِّف وواالمعنَّف في االوقت عيینه في

أأقصى جبرووته. لم يكن هھھھنالك من مساحة كبرىى للنص. ااألهھھھم بالنسبة إإلى االدررااماتوررجيیا االتي

خوضض تجربة
جسدية
مع االمشاهھھھد
مبنيیة على
ططقوسس
االجماعة
وواالقبيیلة
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ااددبب ووفنونن

٢۲٠۰١۱٥ أأيلولل ٥ االسبت ٢۲٦٨۸٤االعددد 

مقاالتت أأخرىى لمنى مرعي:
«ليیلى» االتي قُتلت أألف مرّةة: ميیشالل جبر... ما

)node/271022/ (بعد بعد تشيیخوفف

«ليیر» في بيیرووتت من إإخرااجج سحر عسّافف:

node/ (ررووجيیه عسّافف ملك االمسرحح االلبناني

/269077(

عمر مجاعص يكشف «مجهھھولة االنبي»: جبراانن

)node/268359/ (بعيیونن نسائه

غابرييیل يميین ووططاللل االجردديي... االوهھھھم هھھھو كل

)node/268358/ (االحقيیقة

عن االحربب ووااألضاحي ووملك االموتت: االجرحح

)node/267946/ (االسورريي في «أأررصفة ززقاقق»

توالهھھھا كل من عبد هللا االكفريي وومايا ززبيیب كانن ووضع االمشاهھھھد أأمامم قسوةة االصوررةة وومساءلة ددووررهه

من ددوونن تحميیله االكثيیر من االلومم وواالعوددةة به إإلى االحجر ااألوولل لإلنسانيیة. لذلك٬، غابت كل

االسيیاقاتت ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة عن قصة االعرضض٬، ررغم أأنن االمسرحيیة تتماهھھھى بكل ما فيیهھھا من

عناصر مع االمأساةة االسوررية ووبعض من ااألززمة االلبنانيیة.

االممثل على خشبة «مسرحح االمعركة» يختبر لحظاتت شبقيیة عنفيیة. ووهھھھنا يحاوولل قدرر ااإلمكانن أأنن

يبقى ووفيیاً للقضيیة االتي يطرحهھھا: رربما أأرراادد كل من جنيید سريي االدين٬، ووهھھھاشم عدنانن ووكريستيیل

خضر وولميیا أأبي عاززاارر ووغيیرهھھھم أأنن يعيیروواا أأنفسهھھم بعض االعنف االذيي تعرضض له االضحايا االذين تحدثواا

عنهھھم. رربما أأررااددوواا أأنن يعاقبواا أأنفسهھھم بخلق عنف ططقسي جسديي يمتد على كل ااألززمنة وويتكررّر

إإلى ما ال نهھھاية. هھھھنا يكمن مأززقق االممثل في «مسرحح االمعركة». ال تكمن أأهھھھميیة هھھھذاا االعرضض في

نقل سيیاقق متجانس لقصص أأفراادد أأوو عائالتت غرقواا في عرضض االبحر. تكمن أأهھھھميیته في االتجربة

االتي يمر بهھھا كل من االممثل وواالمشاهھھھد في آآنن ووااحد. االممثل أأددىى ووااجبه على أأكمل ووجه. يكمل

جوززيف قاعي عمله االسيینوغراافي (ناتالي حربب) وويضع أأررقامم االموتى حيیث يجب ووضعهھھا وويوااظظب

على ررسم حدوودد االكرةة ااألررضيیة على خشبة «مسرحح االمدينة». أأما االمشاهھھھد٬، فحكايته تبدوو أأكثر

تأززما٬ً، ااذذ قصد االقيیّمونن على االعرضض أأنن يصبح في نهھھاية االمعركة مشاهھھھدااً أأعزلل: منعته االمشاهھھھد

االموجوددةة من االتماهھھھي ووااالنفعالل. هھھھذاا االمسرحح ليیس للتسليیة أأوو للتصفيیق وواالبكاء على ااألززمة

ااإلنسانيیة. هھھھذاا االمسرحح ليیس إللقاء االلومم على أأحد أأيضاً. ما من أأحاسيیس جيیاشة. ما من غضب.

ما من تحريض مباشر. مجردد أأززمة كونيیة شبيیهھھة بتلك االتي نلقاهھھھا كل يومم حيین تتكدسس أأررقامم

موتى االمعارركك وواالحرووبب وونحن نكمل عملنا على االحاسوبب.

 أأيلولل (ستمبر) ــ «مسرحح االمدينة» (االحمراا) ـ لالستعالمم:6«مسرحح االمعركة»: حتى 

01/753010

٬، تم إإيقافف االتعليیقاتت على االمقاالتت مؤقتاً نظرااً لبعض االصعوباتت2015 تموزز 30اابتدااءً من تارريخ 

وواالتعديالتت االتقنيیة٬، يمكنكم االتعليیق ووإإبدااء االرأأيي وواالتوااصل مع االكتابب عبر صفحتنا اااللكتروونيیة على

https://www.facebook.com/AlakhbarNews (https://www.facebook.comفايسبوكك ( 

/AlakhbarNews)  :٬، أأوو عبر االبريد اااللكترووني(comments@al-akhbar.com (mailto:comments@al-
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akhbar.com)
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