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 لنعودد وونسكن حرووبنا:مسرحح االمعركة

، االذيي عرضض يومم أأمس في مسرحح االمدينة، االى االزمن االرااهن، أأيي االى ذذلك االزمن االذيي"مسرحح االمعركة"ينتمي عرضض فرقة ززقاقق االجديد 
 ووززمن االمسرحية هذاا ال يختلف كثيراًا عن ززمن نشرااتت ااألخبارر أأيضا، فيصير كأنه ززمنها االخاصص االذيي.توّحدهه االمعركة ووعوااقبها االجاررية علينا

 اانه هنا يستمد موااضيعه منها فال يعودد تشبيه عمل فني بنشرةة أأخبارر مبالغًا فيه، فالمسرحية.اانتقل إإلينا عبرها لنصير نرىى االعالم من خالله
 كما أأنها ال تشكل بناءًء ووااضح االمعالم ووال تتراابط بشكل سببي بين.بطريقة أأوو بأخرىى، هي نشرةة أأخبارر متحولة االى أأددااءء مسرحي ووحركي

بعضها االبعض، ووهي في عشواائيتها هذهه ال ترتبط سوىى بانتمائها االى ررااهن مأساوويي ووااحد هو تحديداا ما يربط عناووين أأيي نشرةة أأخبارر بشكل
.غير سببي بين بعضها

 فتصير تبدأأ من مدنن سوررية تعيش تحت برااميل االموتت لتنتقل.يشبه تحديداًا هذاا االطريقة االتي نرىى بها االمأساةة االسوررية على االتلفزيوناتت
 كما تقولل إإحدىى شخصياتت االعمل، االتي تستطردد"ااحتلت شوااررعنا ووما خّلت شجرةة ما عربشت عليها"بطريقة أأفقية عبر مجموعاتت هارربة 

 تتمددد االمأساةة االسوررية من االمدنن االى."تقتل أأووالددها بأيديها"قائلة إإنه علينا ووضع تلك االمجموعاتت في عّباررااتت خشبية في االبحر، رربما لكي 
 يتحولل االمشهد من أأشالءء متفرقة بفعل االبرااميل في سورريا، االى جثث.االبحر االذيي يبتلعها ثم يعيدها االى االظهورر بشكل جديد على شوااطئه

. لكن بين االمشهدين نقع نحن، االجمهورر االذيي ال يعرفف  تحديداا االمسافة االتي تفصلنا عن تلك االمعركة.كاملة ممدددةة على االشاطئ في أأووررووبا

هل نحن مشاهدوونن؟ أأنحافظ على مسافتنا منها؟ نروويي قصصها وونسائلها؟ أأمم نحن في مسرحها نختبر تأسيسها االجديد؟

 تحاوولل شخصياتت االعمل االتماهي. بهذهه ااألسئلة، كما ينشغل في تحديد هذهه االمسافة االتي تفصلنا عن تلك االمعركة"مسرحح االمعركة"ينشغل 
 تنتقل االشخصياتت من موقع االضحية االى.مع عناصر االمشهد، فُتغرااقق نفسها تاررةة في االمياهه ثم ترسم خطوطًا حولل جثثها االغاررقة مرةة أأخرىى

 تخبر إإحدىى االشخصياتت، قصة صبي كانن كلما يذهب االى االبحر، يبدأأ في تخيل فتاةة. تتحدثث عن مشاهد االموتت ثم تمثله.موقع االمتفرجج
 لكن. ااستمر االصبي في تخيل االمشهد االى أأنن أأتى في أأحد ااستيهاماته ررجل من االبحر ليخطف هذهه االفتاةة وويأخذها معه.صغيرةة تلعب معه

.االمفاجأةة كانت عندما عاددتت االفتاةة الحقا من االبحر جثة هامدةة، حقيقية هذهه االمرةة ووغير خيالية

 لكن شخصياتت مسرحح االمعركة.تتحولل صورر ضحايا االمأساةة من مجردد صورر نرااها على فايسبوكك أأوو على االتلفزيونن االى حقيقة تعيش فينا
 خوفف االحربب"مسرحح االمعركة" يوااجه .تأخذ قراارراًا بالذهابب بهذهه االصورر االى ااألخير أأيي أأنن تغرقق نفسها ووتعيد إإغرااقق تلك االصورر مرةة أأخرىى

 نصير نخشى من أأنن نتحولل نحن االى أأوولئك االغرقى في االبحارر أأوو.االذيي نعيشه، أأيي االخوفف من أأنن تنتقل تلك االمشاهد إإلينا لنصير جزءءاا منها
 نتحولل من متعاطفين مع االصورر االقاددمة من خلف االبحارر االى خائفين من تحولنا.نتحولل نحن من يتشردد في شاررعع االحمراا ووفي االمخيماتت

.االقاددمم االى تلك االصورر

ينتقل االعرضض بين عناصر االمشهد االلبناني االمختلفة، من ذذلك االعنصريي االذيي يريد أأنن يضع االالجئين في االبحر االى أأوولئك االمتعاطفين االذين
 ينقلنا من ووجهة نظر من يشاهد على االتلفزيونن االى من يشاهد بعيونن أأوولئك االمشرددين في.يريدوونن رربما أأنن يتماهواا مع أأوولئك االضحايا

 هذاا ما ترااهه فرقة ززقاقق ضروورريًا رربما، فنحن جميعا نعرفف أأنن االحربب آآتية أأيي أأننا نعيش ووفي.االشوااررعع، فنصير نعيش االحربب بعيونن مختلفة
 رربما لن تأتي، لكن هذاا ال يمنع أأنن أأحدااثها تجريي في أأفقنا، فيصير هذاا االعرضض ضروورريا رربما في محاوولته ووضعنا في.أأذذهاننا حربب ستأتي

.موااجهة مخاووفنا لنستطيع أأكثر أأنن نستمر في االتعايش معها
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