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 > ووباتت للمدينة مهھھرجانن للمسرحح االمعاصر!االصفحة االرئيیسيیة

ووباتت للمديینة مهھرجانن للمسرحح االمعاصر!

مشهھھد من «فجأةة االليیل» لفرقة «ددووززيو» االفرنسيیة

بدءااً من االيیومم٬، تشرّعع فضاءااتت عدةة في االعاصمة االلبنانيیة أأبواابهھھا للمهھھرجانن االذيي تقيیمه االفرقة االشابة. على االبرنامج تجارربب

تتخذ من االبحث في االفن ووددووررهه أأسلوبب عمل لهھھا من ددوونن أأنن تتناززلل عن مساءلة االرااهھھھن االسيیاسي ووااالجتماعي وواالسلوكك

االبشريي االمعاصر على خلفيیاتت علميیة ووفلسفيیة وونفسيیة تلغي االحدوودد بيین االفنونن

رروواانن عز االديین

ما هھھھو موقع االمسرحح االيیومم؟ هھھھل يمكن أأنن يقف االفن في موااجهھھة ااألحدااثث االسيیاسيیة االكبرىى؟ ما هھھھي االعالقة بيین االمؤدديي

وواالجمهھھورر؟ أأين حدوودد االمسرحح؟ وومتى تتهھھاووىى االحوااجز بيین االوااقع وواالمتخيیل؟ تدفع تساؤؤالتت ملحّة كهھھذهه مهھھرجانن «أأررصفة

 تشرين االثاني (نوفمبر) في فضاءااتت عدةة في بيیرووتت.15ززقاقق» االذيي ينطلق مساء االيیومم وويستمر حتى 

قبل بضعة أأعواامم٬، أأططلقت «فرقة ززقاقق» أأررصفتهھھا٬، االتي تحوّلت من ررغبة شخصيیة بصقل أأددووااتت االفرقة٬، إإلى منصة لتباددلل

االخبرااتت بيین فنانيین أأجانب ووفنانيین محليیيین. هھھھذهه االسنة٬، تشهھھد ااألررصفة منعطفاً جديداا٬ً، إإذذ تخطو خطوتهھھا ااألوولى نحو مهھھرجانن

مسرحي ووفني معاصر في بيیرووتت٬، عبر ددعوتهھھا عرووضاً مسرحيیة ووأأدداائيیة ووموسيیقيیة وومعاررضض وومحاضرااتت وونقاشاتت٬، ووضيیوفاً

ااستثنائيیيین مثل االمخرجج االمسرحي ااأللماني توماسس أأووسترماير (ررااجع االصفحة االمقابلة) وواالمسرحي االلبناني ررووجيیه عسافف

 - بيیالل). ااختاررتت االفرقة10/11مع أأووليیفيیه ساكومانو االلذين يتقابالنن في ططاوولة مستديرةة في «معرضض االكتابب االفرنكوفوني» (

. هھھھذهه االمرةة٬، ددعت تجارربب ووفرقاً مستقلة2006برنامجهھھا بذلك االوعي االفني وواالسيیاسي االذيي رراافق عملهھھا منذ اانطالقتهھھا عامم 
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من أأميیركا ووبريطانيیا ووفرنسا ووأألمانيیا. تجارربب تتخذ من االبحث في لغاتت االفن ووددووررهه أأسلوبب عمل لهھھا من ددوونن أأنن تتناززلل عن

مساءلة االرااهھھھن االسيیاسي ووااالجتماعي وواالسلوكك االبشريي االمعاصر على خلفيیاتت علميیة ووفلسفيیة وونفسيیة تلغي االحدوودد بيین

االفنونن. رربما هھھھذاا ما يميیّز عرضض أأوو معرضض ااالفتتاحح «ددفن» لمارركك ميیتشيیل عند االساددسة من مساء االيیومم في «ددووااووين»

(االجميیزةة ــ بيیرووتت). االمصمم ااألميیركي ااآلتي من خلفيیة مسرحيیة٬، يحيیي قيیمة االموتت في عرضه ااألدداائي أأوو تجهھھيیزهه االفني

االذيي قدّمم قبل ثالثث سنوااتت٬، متحسساً عالقة ااألحيیاء بالموتى. إإشكاليیة يظهھھرهھھھا ميیتشيیل عبر خرووجه عن االسيیاقق االنمطي

للتصاميیم ووااألززياء االمتخمة بفساتيین ااألعرااسس ووأأززياء االمناسباتت «االحيیاتيیة» ااألخرىى االتي تستغرقق جهھھودد شهھھورر. هھھھذهه حقيیقة

تطبع معظم ااتجاهھھھاتت تصاميیم االمالبس٬، بيینما ال يوجّه أأحد ااهھھھتمامه نحو االموتت ووكيیفيیة مالقاته أأوو ااالحتفاء بأحبائهھھم االموتى.

االفنانن االذيي يصرّ على أأنن االلمسة االيیدووية هھھھي االتي تمنح االثيیابب سحرهھھھا٬، ااستوحى كل تصميیم في االعرضض من االمؤدديي االذيي

يلبسه متجمدااً ططواالل االعرضض. تستلقي أأجساددهھھھم االساكنة على مراايا تعكس ووجوهه االمتفرجيین في لقاء قريب مع االموتت. موتت

تغطيیه فساتيین ووعباءااتت بيیضاء أأخاططهھھا ميیتشيیل يدووياً بكامل تفاصيیلهھھا كالجيیوبب وواالزخرفاتت وواالتطريزااتت. هھھھذاا االفعل ااالحتفائي أأوو

االتكريمي للموتى٬، سرعانن ما يستحيیل فعالً الختبارر إإشكاليیاتت االخلودد وواالفناء حيین يستخدمم أأقمشة من االمواادد االطبيیعيیة

كالحرير٬، تتحلل في ااألررضض مع االجثة.

يستمر االعرضض حتى نهھھاية االمهھھرجانن في فضاء «ددووااووين» االذيي يستضيیف مساء االيیومم أأيضاً لقاء مع مارركك ميیتشيیل حولل عمله

» حولل إإصالحح االسجونن2على قضايا ووإإشكاليیاتت ااجتماعيیة من خاللل االمنسوجاتت االيیدووية٬، كما في مشرووعه االجديد «ددفن 

) في «مانشن» (ززقاقق االبالطط)٬، االذيي21:00 ــ سس: 9/11 وو8وواالتفاووتت االعنصريي فيیهھھا. االمحطة االتاليیة مع «أأررضض بال كلماتت» (

» االمسرحيیة في فلسطيین االمحتلة قبل أأشهھھر. االفرقة االمقيیمة في برليین أأشبه بمحترفف متوااصل42،٬قدّمته فرقة «سويت 

» ليیس حيیاددياً على ااإلططالقق. توررّطط االفرقة أأعمالهھھا في42يجمع أأعضاء قاددميین من خلفيیاتت ثقافيیة متنوعة. مسرحح «سويت 

) حولل االعنف االذيي2011االلحظاتت االتارريخيیة االدموية وواالحرووبب وواالقتل وواالهھھجرةة٬، كما في مشرووعع «ترجماتت لغيیر االمحكي» (

يشهھھدهه االعالم االعربي٬، ووقد تعاوونت فيیه مع كتابب عربب؛ من بيینهھھم عضو «ززقاقق» عمر أأبي عاززاارر٬، وومحمد االعطارر٬، ووززيادد عدوواانن

ووغيیرهھھھم. ووااليیومم٬، أأمامم االحربب االتي تهھھشم كل االقيیم٬، يبدوو «أأررضض بال كلماتت» ااختباررااً صعباً ووقاسيیاً لقيیمة االفن ووااألخالقق في

منطقة يتساقط فيیهھھا كل شيء. هھھھذهه االمنطقة هھھھي مدينة «كك» االتي يتخذهھھھا االعرضض االمونوددرراامي (أأددااء: لوسي ززيلغيیر ــ إإخرااجج:

ليیديا ززيمكه ــ كتابة: دديا لورر) مكاناً له في االشرقق ااألووسط. تقررر االكاتبة ززياررةة هھھھذهه االمدينة٬، على أأنن تكتب عنهھھا بعد عوددتهھھا.

ماذذاا عساهھھھا تكتب؟ ستضلّ االكلماتت ططريقهھھا حيین يصبح االشك متعلقاً بوجودد ااإلنسانن نفسه. من مكاتب االعمل وومراائب

االسيیاررااتت وواالمسابح وواالغاليیرياتت وواالحماماتت االعموميیة٬، تأتي فرقة «مالكك ثالث» إإلى بيیرووتت.

تستلهھھم االفرقة االبريطانيیة أأساليیبهھھا ووتقنيیاتهھھا من هھھھذهه االفضاءااتت االمختلفة٬، إإذذ تلجأ عرووضهھھا

االتجريبيیة إإلى كل االفنونن٬، نافيیة االحدوودد بيین االفوتوغراافيیا وواالمسرحح وواالتوثيیق وواالفيیديو ووااألددااء. ووكما

تستكشف االفرقة االمعاصرةة االعالقة مع االمكانن٬، تسعى إإلى تطوير رراابط مباشر مع االجمهھھورر.

) في «مانشن»٬، يمزجج محاضرةة في االفيیزياء21:00 ــ سس: 11/9 وو10 شخص» (600عرضهھھا «

االفلكيیة مع االستاند آآبب كوميیديي. أألكسندرر كيیلي ينطلق من لقاء مع عالم االفيیزياء االفلكيیة سيیمونن

غوددووين االذيي ينفي ووجودد أأيي حيیاةة ذذكيیة أأخرىى في االمجرّااتت. «نخطو خاررجج منظومتنا االشمسيیة٬،

نحو االكونن٬، ساعيین فقط للسالمم وواالصدااقة» االعباررةة االتي كتبهھھا االبشر على االمركبة االفضائيیة

«فوياجر» ذذااتت يومم٬، هھھھي جملة االعرضض. تالمس االجملة أأسئلة عن موقع ااإلنسانن في االكونن٬،

وومعنى أأنن نكونن بشرااً سوااء بوجودد أأررضيیيین آآخرين أأوو عدمه٬، ضمن قالب بسيیط وومرحح٬، يسائل أأيضاً

ووجودد ااإلنسانن ووماهھھھيیته في عصر االذكاء االحادد وواالتطورر االمدمر. بعد اانتهھھاء االعرضض٬، يقدّمم كيیلي

) حولل12:00 ــ سس: 11/11محاضرةة مختصة هھھھذهه االمرةة في «االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت» (

. من بريطانيیا أأيضا٬ً، يقدممThird Angelتماررين ووتقنيیاتت تأليیف االنصوصص ووإإعداادد االعرووضض االمسرحيیة٬، باالستنادد إإلى ططريقة عمل 

) في «مانشن». موعد ااستثنائي مع18:30 ــ سس: 15/11 وو14أأحد أأهھھھم االمؤددين االمعاصرين كريس ثورربب عرضه «تأكيید» (

 االذيي ظظهھھّر فيیه تلك االلحظاتت االمحرجةThe Oh Fuck Momentعرضض يعد ااستكماالً النشغاالتت ثورربب بالسلوكك االبشريي كما في 

» االذيي تتبع بمزااجج شعريي ووفلسفي االعالقاتت االفالتة من االسيیاقق االحيیاتي االمضبوطط٬، ووفي «كنت أأتمنى أأنن أأكونن ووحيیدااً

االشخصيیة في عصر االفايسبوكك٬، ااألخبارر االهھھائلة االتي تأتي على شكل ررسالة نصيیة مختصرةة. أأما «تأكيید» (إإعداادد ووإإخرااجج

ررااتشيیل تشافكيین) االذيي أألفه وويؤدديه ثورربب ووحيیداا٬ً، فيیلتقط عصر االنقاشاتت االصاخبة على هھھھامش ااألحدااثث االسيیاسيیة االكبرىى.

يسقطنا ثورربب في تلك االفجوةة االتي تفصل بيین ااآلررااء وواالمعتقدااتت ووووجهھھاتت االنظر٬، يراافقهھھا هھھھوسس في إإثباتت أأننا على حق. هھھھكذاا

يسائل كيیفيیة ووالددةة ااعتقادد أأوو ررأأيي معيین٬، عبر االبحث في تلك االنزعة االبشرية االجامحة للتأكيید. ضمن االمهھھرجانن أأيضا٬ً، يزوورر ثورربب

توررّطط «سويت
» أأعمالهھھا42

في االلحظاتت
االتارريخيیة
االدموية
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ااددبب ووفنونن

٢۲٠۰١۱٦ تشرين االثاني ٨۸ االثالثاء ٣۳٠۰٢۲٨۸االعددد 

]2[«أأررصفة» بيیرووتت: ززقاقق تأخذنا إإلى جوهھھھر االمسرحح 

مقاالتت أأخرىى لروواانن عز االديین:
]3[تارريخ االصحافة االلبنانيیة «بتصرّفف»... فني!

]4[خلودد ياسيین ضبطت االجسد في لحظة «االبطولة»...

]5[«ررجالل» علي شحروورر لحظة االكشف ووااالنكسارر

]6[صبا عنّابب: لحظاتت (عمراانيیة) من ذذااكرةة االلجوء

]7[بولل بيیتي: ترااجيیكوميیديا االعبوددية

) حولل إإقامة عرووضض تشركك12:00 ــ سس: 15/11«كليیة االفنونن االجميیلة» في االجامعة االلبنانيیة (فرنن االشباكك) ليیقدمم ووررشة (

االجمهھھورر وواالمؤددين بشكل فاعل. ااألحدااثث االسيیاسيیة االكبرىى في االعالم تشكل رركناً أأساسيیاً في االمهھھرجانن. فرقة «ددووززيو»

االفرنسيیة االتي تتخذ من االتفكيیر وواالبحث االجماعي رركيیزةة لعملهھھا االمسرحي االتجريبي تحضر في ثالثة موااعيید. ضمن عملهھھا

 ــ سس:15/11 وو14االبحثي «أأططيیافف أأووررووبا» خرجت االفرقة االفرنسيیة بثالثة عرووضض سنشاهھھھد جزءهھھھا االثالث «فجأةة... االليیل» (

) في «االمعهھھد االفرنسي» (ططريق19:00 ــ سس:9/11) في «مسرحح ددوواارر االشمس» (االطيیونة)٬، ووااألوولل «محاسن االربيیع» (21:00

) حولل االعالقة بيین االفعليین االسيیاسي17:00 ــ سس: 11/11االشامم)٬، بيینما تقدمم محاضرةة في «االجامعة االيیسوعيیة» (

وواالمسرحي. يبدوو هھھھذاا االسؤاالل في صلب عمل االفرقة في نوعع من موااجهھھة ألووررووبا ووموقفهھھا من ااألحدااثث االكبرىى٬، ووتحديدااً

) االذيي أأعدته بالتعاوونن مع «ززقاقق» إإلى ميیل ااألووررووبيیيین إإلى تنميیط2013مماررساتهھھا تجاهه االالجئيین. يتطرقق «محاسن االربيیع» (

غيیر ااألووررووبيیيین االذين يعانونن االيیومم من االحربب وواالفقر ووتدااعيیاتت االثوررااتت االتي ترفض أأووررووبا االعوددةة إإليیهھھا مجدددااً. أأما االفرقة٬، فتتوقق

لموااجهھھة أأووررووبا بهھھذهه االحقائق عبر لعبة مراايا تخلق موقفاً متخيیالً. يستعيید االعرضض «عطيیل» شكسبيیر٬، مسقطاً موااضيیعه

ووإإشكاليیاته ااألساسيیة على لقاء يجمع مخرجاً شاباً ما بعد االربيیع االعربي٬، بممثلة فرنسيیة تتدرربب على مسرحيیة «عطيیل». أأما

«فجأةة االليیل» فيیصلنا بلحظاتت قريبة من أأززمة االلجوء االعالميیة ووفوبيیا أأووررووبا االرااهھھھنة. ووبدالً من تظهھھيیر االبعد االترااجيیديي للمأساةة٬،

يلجأ االعرضض إإلى لعبة تباددلل أأددوواارر. ماذذاا لو حبسنا ااألووررووبيیيین خلف أأبواابهھھم االموصدةة في ووجه االقاددميین االغرباء؟ لعبة فانتاززية تضع

ااألووررووبيیيین أأمامم ااختبارر االخساررااتت وواالحرمانن االمادديي وواالنفسي ووتدااعي ااألووهھھھامم. خاررجج منصة «فوكس ليیبانونن» االتي تحتفي

 ــ ددوواارر21:00 ــ سس: 12/11بالعرووضض االرااقصة وواالموسيیقيیة وواالمسرحيیة االمحليیة (ررااجع االكاددرر)٬، سيیكونن «مسرحح االمعركة» (

االشمس) االموعد االلبناني االوحيید على االبرنامج. تحمل هھھھذهه االمشهھھدية االعنيیفة االتي شاهھھھدناهھھھا في بيیرووتت االسنة االفائتة٬،

االكثيیر من هھھھوااجس ووأأسئلة «فرقة ززقاقق». ررغم غيیابب االبعدين االسيیاسي ووااالجتماعي االمباشرين عن االعرضض٬، يمسرحح ااألخيیر

لحظاتت االعنف االقصوىى االتي تكادد تكونن بديالً لهھھوية االبالدد. يستعيیر جنيید سريي االدين٬، ووهھھھاشم عدنانن ووكريستيیل خضر وولميیا أأبي

عاززاارر (ددررااماتوررجيیا: مايا ززبيیب ووعبدهللا االكفريي) االعنف االذيي يتعرضض له االضحايا٬، لمساءلة ددوورر االمتفرجج ووووظظيیفة االممثل على

االخشبة.

 تشرين االثاني (نوفمبر) ــ فضاءااتت عدةة في بيیرووتت.15* «مهھھرجانن أأررصفة ززقاقق»: عند االساددسة من مساء االيیومم حتى 
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