
«ززقاقق» في متاهھھھاتت الووعيینا االجماعي

مايا ززبيیب في مشهھھد من االعرضض (ررنداا ميیرززاا)

من االميیثولوجيیا وواالخراافاتت ووااألساططيیر وواالقصص االمعاصرةة٬، نهھھلت مايا ززبيیب ووررفاقهھھا ماددةة عملهھھم

االجديد «خيیط حرير». نقلة نوعيیة في مسارر االفرقة االشابة االتي تغوصص في موررووثاتنا االثقافيیة

االدفيینة

رروويي دديیب

تلفّ االدووددةة جسدهھھھا بـ«خيیط حرير»

لتتحولل إإلى شرنقة٬، ثم فرااشة.

تحوّلل ال نشهھھدهه بملء االعيین٬، لكنه

متوااررٍ خلف خيیط االحرير االذيي يستر

تفاصيیل االمكنوناتت٬، ووال يظهھھر سوىى

آآخر تحديث االثالثاء تابعونا على 
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االسطح االجميیل٬، وواالنتيیجة االمبهھھرةة٬،

أأيي االفرااشة. كذلك٬، تخبئ

ااألساططيیر٬، وواالقصص االشعبيیة ددااخلهھھا

أأعقد االتحوالتت٬، وواالموررووثاتت االثقافيیة٬،

لتقدمهھھا في قالب خراافي يظهھھر

جميیالً ووشاعرياً. ذذلك هھھھو خيیط االحرير

االذيي قرررتت «ززقاقق» أأنن تسحبه

بخفة ووإإتقانن كي تفضح االمستورر

ضمن قالب مسرحح موقعي.

من االبيیوتت االصغيیرةة٬، وواالصنادديق االمحمّلة بالحكاياتت في عرضهھھا االسابق «علبة االموسيیقى»٬،

اانتقلت مايا ززبيیب مع فرقة «ززقاقق» إإلى بناية «ززيكو هھھھاووسس» (سبيیرزز _ بيیرووتت) لتقدمم «خيیط

حرير»٬، عمل جماعي للفرقة (نص ووددررااماتوررجيیا ووأأددااء) من إإخرااجج مايا ززبيیب. في االحديقة االخلفيیة

للبيیوتت٬، تُفضح ااألسراارر. في تلك االمساحة االوااقعة بيین االعامم وواالخاصص٬، يُنشر االغسيیل٬، وومفاتيیح

أأسراارر االبيیت. في مشهھھد ااالفتتاحح٬، ووفي لحظة «باززووليینيیة»٬، تدخل ثالثث ررااهھھھباتت (دداانيیا حمودد٬، وولميیا

أأبي عاززاارر٬، وومايا ززبيیب)٬، يجلن بيین االجمهھھورر٬، ليینشرنن ثيیابهھھن ووأأخباررهھھھن على االسطح. إإنهھھن

حامالتت ااألسراارر االدفيینة٬، وواالعالماتت بالخفايا٬، ووبغرفة االموتت ددااخل «قصر االلحيیة االزررقاء». شهھھوةة

االجنس االمحفوفة بالموتت٬، ال يجيید قرااءتهھھا بصوتت خافت سوىى من ندرر عذرريته للحيیاةة... االرااهھھھباتت.

من االميیثولوجيیا٬، مرووررااً بالخراافاتت ووااألساططيیر االحديثة٬، ووصوالً إإلى االقصص االمعاصرةة ووأأحدااثث

االحاضر٬، يغرفف االعرضض حكاياته ووأأحدااثه االتي تجريي في ضيیعة «كفرجهھھل». كلمة «كفر» تعني

«االقرية»٬، ووهھھھي منحدررةة من مصدرر االفعل «كفر _ يكفر االشيء» (غطاهه ووسترهه). بهھھذاا االمعنى٬،
فالقرىى تستر ما في ددااخلهھھا٬، ووقرية «خيیط حرير» تكفر االجهھھل االمعشّش فيیهھھا. جهھھل يتخذ أأشكاالً

متعدددةة ضمن مشاهھھھد موززعة على غرفف ثالثث ططبقاتت إلحدىى االبناياتت. هھھھي قصة «االهھھبلة» كما

يقولل االممثالنن جنيید سريي االدين ووهھھھاشم عدنانن االتي يتناووبب على ااغتصابهھھا ررجالل االقرية قبل أأنن

تقتلهھھم ذذبحاً ووهھھھم نيیامم إإلى جانب نسائهھھم. لن تفلت «االهھھبلة» من االعقابب؛ ألننّ نساء االقرية

سيیلحقنهھھا٬، وويرجمنهھھا٬، وويقتلنهھھا٬، وويسحلنهھھا٬، وويعلقنهھھا تحت شجرةة في ووسط االقرية. ررووااياتت تعودد

بنا إإلى «كترمايا»٬، ووأأخرىى إإلى تلك االفنانة االتي ووجدتت منذ سنوااتت مرميیة على حافة االطريق٬،

مرتدية فستانن عرسس٬، بعدما ااغتصبت... ووغيیرهھھھا من االوقائع االتي سمعناهھھھا يوما٬ً، ووخضّتنا٬، ثم قرررنا

أأنن نحذفهھھا من ذذااكرتنا.

هھھھناكك أأيضاً في مطبخ متعفن٬، اامرأأتانن باللباسس ااألسودد٬، ووووجوهه هھھھارربة من لوحة لفريداا كالو يغليین

رركوةة االقهھھوةة االمخلوططة ببصاقق االمرأأةة االثالثة االغائبة. يصرخن وويغضبن على كل من جعلهھھن كائناتت

حقوددااتت. ووفي غرفة ثانيیة٬، نستعيید قصة حبة االباززيال االتي ااقتبست لفحص شرفف االبنت. وواامرأأةة

تغسل ررجليیهھھا بالحليیب٬، ووأأخرىى على ااألررجوحة مقطوعة االيیدين وواالرجليین... لنعد أأددررااجنا٬، إإلى

ااألسفل من جديد إإلى قرية «كفرجهھھل» حيیث أأددووااتت االجراائم محفوظظة٬، وومعرووضة٬، ووكُتبت جميیع

تلك االقصص ووغيیرهھھھا على قبورر كل من ماتت٬، ووقتل٬، ووشنق٬، ووذذبح... كي يتعظ االقاررئئ. لساعة

وونصف٬، يجولل أأعضاء «ززقاقق» بالجمهھھورر من ططبقة إإلى أأخرىى٬، وومن غرفة إإلى أأخرىى٬، حيیث حكاية

جديدةة عن شهھھوةة٬، ووجنس٬، ووقتل... غراائز تشكل أأساسس ررغباتنا االدفيینة االتي نحيیا في صرااعع

معهھھا٬، نتقبلهھھا حيینا٬ً، وونكبتهھھا أأحيیانا٬ً، لكنهھھا تبقى أأسرااررااً ندفنهھھا وونرميیهھھا في خفايا قصص ووخراافاتت

نتدااوولهھھا كل يومم٬، ببرااءةة ووخفة.

عرضض ااستثنائي يرتبط بالموررووثث االثقافي للمنطقة من ناحيیة االمستورر ضمن قالب يجمع لغاتت

فنيیة متعدددةة٬، مثل االفيیديو (مايا االشامي)٬، وواالتجهھھيیز٬، ووفنونن أأددااء تكسر االحائط االراابع لتعيید خلقه

في مشاهھھھد أأخرىى. عرضض غني في مساءلته للمجتمع االذيي نعيیش فيیه٬، يكرّسس نقلة مميیزةة في

عمل «ززقاقق».

 أأيارر (مايو) ـــ «ززيكو هھھھاووسس» (سبيیرزز ــ بيیرووتت) ــ13 حتى 11 االيیومم ـــ وومن 8:30«خيیط حرير»: 
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ااددبب ووفنونن

٢۲٠۰١۱٢۲ أأيارر ٥ االسبت ١۱٧۷٠۰٠۰االعددد 

مقاالتت أأخرىى لروويي دديیب:
«صفيیر ززملر»: االفن االمعاصر على بساطط

)node/232945/ (االبحث

node/ (أألفريد ططرززيي: تارريخ بصريي لذااكرةة االحربب

/232232(

«محاددثاتت ال منتهھھيیة» حولل االهھھوية وواالتارريخ

)/node/231565(

node/ (أألكسندرر بوليیكيیفيیتش | «بلديي» وونصّ

/230639(

... كيیف نقيیّمOpen /Rhapsodyفوتوغراافيیا | 

)node/230557/ (االصوررةة االيیومم؟

03/505246لالستعالمم: 

إإلى برليین وومرسيیليیا

تعتمد «ززقاقق» في أأعمالهھھا االمسرحيیة على االبحث االجماعي االذيي يقوددهه في كل مرةة أأحد أأعضاء

االفرقة إإخرااجيیاً. بعدما قدمت «هھھھاملت ماكيینة» بعرضيین مختلفيین من إإخرااجج عمر أأبي عاززاارر٬، تقدمم

االفرقة االيیومم عملهھھا االثالث «خيیط حرير» من إإخرااجج مايا ززبيیب. عرضض مسرحي موقعي يقدَّمم في

 حزيراانن (يونيیو) ضمن مهھھرجانن20 وو19«ززيكو هھھھاووسس» االيیومم. ووسيینتقل كذلك إإلى برليین ليیقدمم في 

Voicing Resistance ٬، فسيیعرضض في مرسيیليیا٬، ضمن فاعليیاتت «مرسيیليیا2013،٬. أأما في عامم

عاصمة للثقافة ااألووررووبيیة». ووفي كل مرةة يقدَّمم فيیهھھا «خيیط حرير»٬، سيیُشتغَل على االعرضض ووفق

شكل االفضاء االجديد٬، ليیكتسب بذلك رروونقاً جديدااً.

٬، 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-

akhbar.com)
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