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جنيید سريي االديین ووعمر أأبي عاززاارر: فسحة للنقاشش ووااإلبدااعع وواالتأّمل

)2015أأعضاء «ززقاقق» في مشهھھد من «هھھھو االذيي ررأأىى» (

منى مرعي

هھھھي ااحتفاليیة االرصيیف االذيي ووجدهه مؤسسو «ززقاقق» رراافدااً لفسحة من االتأمل. االرصيیف االذيي يربط االفضاءااتت االخاصة وواالمغلقة
بالمدينة٬، هھھھو حاضن االفنانيین االذين يضعونن أأططرااً مغايرةة لمدنهھھم. «هھھھكذاا يقف بعض االفن في موااجهھھة االجهھھل وواالرااحة٬، جميیالً

.« وومغتاظظا٬ً، صافيیاً ووصدااميیّاً

يفتح االلقاء بمديريَي االمهھھرجانن جنيید سريي االدين ووعمر أأبي عاززاارر من فرقة «ززقاقق» االمجالل لكثيیر من االتساؤؤالتت وواالطرووحاتت

االفكرية وواالسيیاسيیة. ططرووحاتت ليیست بجديدةة على االفرقة االتي ترىى أأننّ مجردد مماررسة االمسرحح في بالدد كبالددنا هھھھي فعل

سيیاسي بامتيیازز. من هھھھذاا االمنطلق٬، أأيي فعل فني يجب أأنن يخضع لتساؤؤالتت االلحظة االرااهھھھنة االمتأززمة إإقليیميیاً ووددووليیاً.

٬، كانت االرغبة في ترااكم االتجربة ووتطوير لغة ووأأددووااتت2013إإذذاا عدنا إإلى أأصل «أأررصفة ززقاقق» االتي أأططلقت فعاليیتهھھا ااألوولى عامم 

) على ااستضافة2006مسرحيیة جديدةة هھھھي ااألساسس. لذاا٬، قرررتت االفرقة خلق االفرصص بدلل اانتظاررهھھھا٬، ووددأأبت منذ تأسيیسهھھا (

فنانيین لتقديم ووررشش عمل. يذكر جنيید جيیدااً كيیف تمت ددعوةة ررااقصة االبوتو يوميیكو يوشيیوكا من ددوونن تمويل. هھھھي حاجة فرددية

للمجموعة أأررااددووهھھھا مفتوحة على جميیع االفنانيین االمقيیميین في لبنانن ووااألفراادد غيیر االمحترفيین ذذلك ألنن تطوير االلغة االفنيیة بشكل

عامم٬، ينعكس بعالقة وورراابط مختلفيین مع االجمهھھورر. «تطوير االفرقة مرتبط أأساساً بتطوير االمحيیط االفني وواالبيیئة االتي نعيیش فيیهھھا.

ووإإذذاا لم تكن هھھھناكك بنيیة ناضجة في االسيیاقق االذيي نعيیشه بيین االفنانيین ووبيین االجمهھھورر٬، تبقى فسحة االتطورر على هھھھذاا االصعيید

محدووددةة».

هھھھكذاا٬، اامتدتت تجربة تنظيیم ووررشاتت مغلقة وو/أأوو مفتوحة ووتقديم عرووضض خاررجيیة لمدةة سبع سنوااتتٍ كانت ضرووررية لمنهھھجة هھھھذاا
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االشق من عمل «ززقاقق» تحت إإططارر تسميیة «أأررصفة ززقاقق» االتي تعدّتت أأنشطتهھھا تنظيیم االوررشاتت ووتقديم االعرووضض٬، ووباتت تطالل

)٬، وواالمسرحح وواالتربيیة. كما تمت ااستضافة2014تنظيیم منتدياتت نقاشيیة تحت عناووين متعدددةة منهھھا االمسرحح االسيیاسي وواالموتت (

أأسماء مسرحيیة مكرسّة عالميیاً كبيیتر سيیليیرزز٬، وودداايفيید أأبل ووأأووليیفيیيیه ووغيیرهھھھم. في سيیاققٍ مواازز٬، قدمت «أأررصفة ززقاقق» مساحة

لألعمالل االتجريبيیة غيیر االمكتملة في إإططارر فضاءااتت حميیميیة محفزةة للنقاشش. هھھھي إإذذااً مساحة تشارركيیة بيین االفنانيین على

االصعيیدين االنظريي وواالعملي ووبيین االفاعليین االمسرحيیيین االمحليیيین٬، ووبيین االجمهھھورر بهھھدفف ااكتشافف ووتطوير مماررساتت فنيیة متنوعة

وواالحثّ على خلق لغاتت مسرحيیة جديدةة وورروواابط مختلفة مع االجمهھھورر.

هھھھذاا االعامم٬، تحولت فعاليیة «أأررصفة ززقاقق»٬، بدعم من االمعهھھد االفرنسي وومعهھھد «غوته» وواالمجلس االبريطاني٬، إإلى مهھھرجانن يضم

)٬، ووعرووضاmaster classesًباإلضافة إإلى االعرووضض االمسرحيیة وواالرااقصة االمحليیة وواالدووليیة٬، معاررضض٬، وومحاضرااتت مختصة (

موسيیقيیة٬، وونقاشاتت عامة٬، ووووررشاتت عمل مع فنانيین ووفناناتت من االوالياتت االمتحدةة٬، ووأألمانيیا٬، وواالمملكة االمتحدةة ووفرنسا. أأبرزز

 ـــ «ددووااووين» وو«آآررتت الوونج»٬، االذيي أأررسى في أأعماله13/11االحاضرين إإلى االمهھھرجانن هھھھو االمخرجج ااأللماني توماسس أأووسترماير (

ووااقعيیة جديدةة الجئاً إإلى كالسيیكيیاتت االمسرحح كـ «لعبة االدميیة»٬، وو«هھھھاملت» وو«االنوررسس» لتشيیخوفف. سيیقدمم أأووسترماير

محاضرةة متخصصة وونقاشاً عاماً يطرحح فيیهھھما «ررؤؤيته للمسرحح ووددووررهه ضمن االنّظامم االسيیاسي ووااالقتصادديي ووااالجتماعي االمعاصر٬،

.« ضمن تعقيید االوااقع االسيیاسي االعالميّ

بني أأوولل لقاء مع أأووسترماير على مصاددفة تمت في «مهھھرجانن أأفيینيیونن» تلتهھھا محاددثاتت وونقاشاتت

اامتدتت على سنتيین حولل االمسرحح وواالمجتمع وواالسيیاسة. بالنسبة إإلى كال االفريقيین٬، يحتل االنص

مكانة جوهھھھرية في االعمل االمسرحيیة تستبعد االـ «إإستيیتيیك». يصعب تقديم عرووضض أأووسترماير في

لبنانن ألسبابب ماددية ووقانونيیة معا٬ً، ذذلكّ أأننّ «نقابة االممثليین تمنع تقديم عرووضض من ددوونن أأجر» ووفقاً

لعمر أأبي عاززاارر االذيي ررأأىى أأنن ما يجريي في لبنانن حاليیاً بالمعنى االسيیاسي ووااالجتماعي حافل

بحيیث يترااءىى للمرء أأنن كل شيء يحصل هھھھنا. «نحن على ووشك عيیش تغيیرااتت دديموغراافيیة٬،

ووتبدالتت ااجتماعيیة٬، مليیونن وونصف الجئ...». لذاا كانن مهھھماً لـ «ززقاقق» ااستضافة أأووسترماير ألنن

«االمجتمع االمعاصر أأوو االحيیاةة االمعاصر هھھھي هھھھنا٬، في هھھھذهه االبقعة من االعالم٬، ال هھھھناكك حيیث يقطن

أأووسترماير» االذيي ززاارر رراامم هللا أأكثر من مرةة٬، وولكنه لم يزرر لبنانن قط٬، وو«ووجوددهه سيیاسيیاً في ووضع

أأمني بيیئي مماثل في لبنانن يعطي ددفعاً كبيیرااً للممثليین االلبنانيیيین وواالمقيیميین في لبنانن».

ال تنطبق دديناميیة االتجاوورر وواالتحاوورر وواالنقاشش حصرااً على أأووسترماير٬، فمعظم من تمت ددعوتهھھم في

االمهھھرجانن هھھھم أأفراادد أأوو فرقق مسرحيیة تجمعهھھم بـ «ززقاقق» نقاشاتت دداائمة ووووررشاتت عمل٬، ووأأحيیاناً

أأعمالل مشتركة سابقة... ووااألهھھھم من هھھھذاا كله اااللتزاامم ااإلنساني االسيیاسي االمشتركك٬، وواالبحث عن خطابب يبتعد عن االسائد

وواالمألوفف وواالسعي لخلق أأددووااتت فنيیة جديدةة.

) « 9/11إإحدىى تلك االفرقق هھھھي فرقة «ددووززيو» االتي ستقدمم عرضيین في االمهھھرجانن ضمن ثالثيیة تناوولت تيیمة صوررةة «االغريب حاليیاً

) االذيي يقترحح لعبة9/11) تحت إإططارر بحث فني بعنواانن «أأططيیافف أأووررووبا». االعرضض ااألوولل يحمل عنواانن «محاسن االربيیع» (11/11ـــ 

مراايا من خاللل موقف متخيیل يجمع شاباً ينتمي إإلى حقبة ما بعد االربيیع االعربي٬، ووممثلة فرنسيیة أأثناء تدرريباتت على مسرحيیة

«عطيیل»: هھھھناكك تتقاططع سيیرةة االممثل وواالممثلة مع سيیرةة عطيیل االذيي سرعانن ما يصبح موضع ررغبة على مستوياتت عدةة.

)٬، االذيي يشكّل االعرضض االثالث ضمن ثالثيیة بحث «أأططيیافف14/11االعرضض االثاني لفرقة «ددووززيو» في االمهھھرجانن هھھھو «ووفجأةةً االليیل» (

أأووررووبا». يقدّمم مشهھھدااً معكوساً للعالقة بيین االغريب أأوو ااألجنبي ووأأووررووبا حيیث «يتم حبس أأووررووبيیيین خلف أأبواابهھھم االمحكمة في

حالة من االحرمانن االمادديي وواالنفسي للوقوفف على االخشاررةة ووتطهھھيیر ااألووهھھھامم». موقفٌ مغاير ووبديل عن االمشهھھد االتقليیديي االذيي

يقدّمم «محنة أأوولئك االذيي يقرعونن أأبواابب أأووررووبا االمغلقة بصوررةة بائسة».

)٬، إإذذ سيیكونن عباررةة عن معرضض18:00من االفعاليیاتت االمنتظرةة أأيضاً في «أأررصفة ززقاقق» ااالفتتاحح (االيیومم في «ددووااووين» ـ سس:

ووعرضض فني للفنانن ااألميیركي مارركك ميیتشيیل االذيي يعمل على االقضايا ااالجتماعيیة من خاللل ااألقمشة. يعرضض «ددفن» أأثواابب

االموتى االتي صممهھھا ميیتشيیل وونسجهھھا يدووياً. من خاللل تسعة أأززياء ددفن٬، ااستطاعع ميیتشيیل االتصالح مع «أأكثر من عشرين

سنة من االحداادد على أأحبة لم يتمكن من إإعطاء ذذكرااهھھھم حقهھھا». يحاكي االعمل أأفكاررااً حولل ااألبدية وواالفناء ووعالقتنا مع ااألررضض.

» االتي تضم مسرحيیيین ينتمونن إإلى ددوولل مختلفة بإددااررةة االدررااماتوررجج ااأللمانيیة ليیديا ززيمكي٬، فسوفف تقدّمم42أأما فرقة «سويت 

) االتي تستكشف ددوورر االفن فيOne woman drama) ددررااما االمرأأةة االوااحدةة (mansion ـ 21:00«أأررضض بال كلماتت» (االليیلة سس: 

االحرووبب من خاللل كاتبة تبحث عن كلماتهھھا ووأأفكاررهھھھا وومشاعرهھھھا٬، فتلعب ددوورر ررسامة تبحث عن االصوررةة االمثاليیة. إإال أأنهھھا تصطدمم

بما ال يمكن تصوررهه ووااستيیعابه في مدينة «كك» من آآثارر االحربب وواالعنف وواالفقر... يعد االمهھھرجانن بأيامم محمومة باألنشطة وواالعرووضض

مساحة
لألعمالل
االتجريبيیة
غيیر االمكتملة
في إإططارر

فضاءااتت حميیميیة
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ااددبب ووفنونن

٢۲٠۰١۱٦ تشرين االثاني ٨۸ االثالثاء ٣۳٠۰٢۲٨۸االعددد 

]1[«أأررصفة» بيیرووتت: ززقاقق تأخذنا إإلى جوهھھھر االمسرحح 
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]6[توماسس أأووسترماير: ضميیر االمسرحح ااأللماني

 ــ10/11وواالفعاليیاتت من االطاوولة االمستديرةة االتي تجمع ررووجيیه عسافف بأووليیفيیه ساكومانو في حلقة تتناوولل «االمسرحح كفكر» (

 ــ10/11معرضض االكتابب االفرنكوفوني ـ بيیالل) إإلى االحديث االفني للمسرحيیيین االذين سيیقدمونن عرووضهھھم كـ «ثيیردد أأنجل» (

٬، ووهھھھي بحد ذذااتهھھا مهھھرجانن ضمن مهھھرجانن.Focus Libanمانشن) إإلى االعرووضض االخاصة بـ «فوكس لبنانن» 
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