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مقدمة

والهجرة  السورّي  الّلجوء  بدايات  -منذ  برلين  األلمانيّة  العاصمة  استقطبت 

القسريّة إلى ألمانيا- عدداً كبيراً من الفّنانين والفّنانات، وكُتّاب وكاتبات المسرح 

السوريّين والسوريّات، وشّجع على ذلك مجموعٌة من األسباب، أهّمها: الخليط 

الثقافّي الموجود مسبقاً في برلين، وجاهزيّة المدينة لالنفتاح على ثقافٍة جديدٍة، 

وتوفّر البيئة الداعمة من: مؤّسساٍت، وجمعيّاٍت، وبرامج فنيٍّة أسهمت في احتضان 

المسرحيّين والمسرحيّات، والفّنانين والفّنانات، السوريّين والسوريّات، وربطهم 

بالنشاط المسرحّي في ألمانيا، من خالل تأمين الدعم المادّي واللوجستّي لهم؛ 

أّما السبب اآلخر الذي لعب دوراً كبيراً في جذب اهتمام المؤّسسات والجمهور 

األوساط  وانشغال  السورّي،  الحدث  راهنيّة  فهو  السورّي،  للمسرح  األلماني 

السياسيّة، واإلعالميّة، والفنيّة، بموجة الّلجوء السورّي إلى ألمانيا بعد عام 2015. 

سّهلت هذه األسباب مجتمعًة خروج العديد من األعمال المسرحيّة إلى النور، 

ووصول كتّاب وكاتبات المسرح، والمخرجين والمخرجات، والممثّلين والممثاّلت، 

السوريّين والسوريّات، إلى خشبات المسارح األلمانيّة، كما أثمرت شراكات بين 

مسارح ألمانية مختلفة وفّنانين وفّنانات سوريّين وسوريّات، مثال: فرقة المنفى 

)EXIL ENSEMBLE, 2016( في مسرح مكسيم غوركي )Maxim Gorki(1 في 

برلين، التي ضّمت مجموعًة من الممثّلين السوريّين، وعلى غرارها فرقة الحدود 
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التي تشّكلت في   )DAS OPEN BORDER ENSEMBLE,  2017( المفتوحة 

 Presse( مقلوبة  وتجمع   2)Kammerspiele( شبيله  كامر  مسرح  في  ميونخ 

 .3)Theater an der Ruhr( في أن دير رور )Kollektiv, 2017

تميّزت الحركة المسرحيّة السوريّة في ألمانيا بكثافة اإلنتاج المسرحّي نسبيّاً 

مقارنًة بما كانت عليه في سوريا، واتّخذت مناحَي فنيًّة وإخراجيًّة متنّوعة. كان 

والفنيّة  اإلبداعيّة  للحريّة  الواسعة  الحدود  ظّل  في  المسرحّي  للعمل  التعطّش 

السياسيّة،  والحريّات  الحرب،  تناولت  التي  الموضوعات  اختيار  في  فارقاً  عامالً 

والحريّات الجنسيّة، لكّن ثيمة الّلجوء ظلّت موضوعاً حاضراً على الخشبة، التي 

السورّي  الّلجوء  أّن  فيه  ومّما ال شّك  منها عرٌض مسرحيٌّ سورّي.  يخلو  ال  يكاد 

سياسيٍّ  جدٍل  من  عليها  يترتّب  لما  أّوالً:  التعقيد،  وشديد  شائكاً  موضوعاً  يعدُّ 

المتعلّق  الجانب  يخّص  فيما  ثانياً:  لالجئين،  المستضيفة  البلدان  في  اقتصاديٍّ 

وتتجلّى  الُجدد.  والقادمات  للقادمين  القانونّي  والوجود  االجتماعيّة،  بالحياة 

أهميّة التطرّق إلى موضوع الّلجوء على المستوى اإلبداعّي والمسرحّي، من كونها 

تنفذ إلى سؤاٍل جوهريٍّ عن الهويّة الجديدة التي اكتسبها السوريّون والسوريّات 

بعد التهجير القسرّي.

دمج  بسياسات  واالجتماعيّة  السياسيّة  األلمانيّة  األوساط  تخبّط  وسط 

الالجئين والالجئات، أو ترحليهم إلى حيث جاؤوا، مع هيمنة الخطاب األخير بين 

عاَمْي: 2017 و 2019، وذلك بسبب صعود اليمين المتطرّف، إضافًة إلى التعجيل 

السوريّين والسوريّات.  الالجئين والالجئات،  الدولّي إليجاد حلٍّ ألزمة  والتسريع 

االرتجاجات  بعد  أنفاسهم  التقاط  والسوريّات  السوريّون  يحاول  كلّه  ضمن هذا 

التي  والمكانيّة  الزمانيّة  اإلحداثيّات  واستيعاب  بها،  مّروا  التي  المتتالية  العنيفة 

وصلوا إليها بعد الثورة، والحرب، والّلجوء الذي تالها؛ الّلجوء الذي هو بالضرورة 

قاسيًة  الهويّة، وتجربًة حياتيًّة  في  تبّدالً عميقاً  بْل  فحسب،  مكانيّاً  انتقاالً  ليس 

تعيد تكوين الفرد الفكرّي واالجتماعّي. 
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للفّنانين  الجديد  المسرحّي  النتاج  في  بوضوح  التجربة  هذه  تجّسدت 

والفّنانات، السوريّين والسوريّات، المقيمين والمقيمات في ألمانيا، وعلى الرغم 

تحكي  أنّها  إاّل  أعمالهم،  في  الّلجوء  موضوع  عن  الفنيّة  التعبيرات  اختالف  من 

عالقتهم  وعن  الجديدة،  المجتمعات  مع  والالجئات  الالجئين  عالقة  عن  الكثير 

األعمال  لهذه  رديفًة  نقديًّة  قراءًة  يستحّق  نجده  ما  وهذا  الجديدة،  بهويتهم 

المسرحيّة. 

الدافع األساسّي وراء هذا البحث، هو الرغبة أّوالً في فهم أنفسنا كالجئين 

، ومن موقع  والجئات، وكمهاجرين ومهاجرات، وذلك انطالقاً من منظوٍر داخليٍّ

للشأن  والمتابعة،  والمتابع  والدارسة،  للدارس  يمكن  حيث  بالحدث؛  المتورّط 

المقاالت  من  الكبيرة  األعداد  على  اطاّلٍع  على  يكونوا  أّن  ألمانيا،  في  الثقافّي 

الالجئين  عن  األلمانّي  األوروبّي  الجانب  من  باستمرار  تصدر  التي  واألبحاث 

والالجئات، وعن موضوع الّلجوء، وذلك يمكن تسويغه بالهوس األوروبّي بمعرفة 

الطرف  وعلى  واالجتماعيّة.  الثقافيّة  للدراسات  موضوعاً  دائماً  وجعله  اآلخر، 

وناقدات،  نّقاد  من  السورّي  الجانب  من  متزايداً  اهتماماً  عموماً  نجد  المقابل، 

المتعلّقة  المواضيع  في  بالبحث  ومسرحيّات،  ومسرحيّين  وباحثات،  وباحثين 

الثقافّي في دول الشتات في السنوات األخيرة،  بالسورّي والسوريّة، ووجودهم 

لكّننا ال نزال بحاجٍة إلى المزيد من العمل البحثّي الرديف للتجربة العمليّة.

الّلجوء، وكيف  البحث على نحٍو خاّص بموضوع  انشغل  مّما سبق،  انطالقاً 

يجري التطرّق إليه من ِقبل المسرحيّين والمسرحيّات، السوريّين والسوريّات، في 

األعمال المسرحيّة السوريّة في ألمانيا، ذلك من خالل االنطالق من سؤال رئيس 

هو: كيف يمثّل المسرحيّون والمسرحيّات، السوريّون والسوريّات، أنفسهم على 

خشبات المسارح األلمانيّة؟ واستحضرنا مفردة التمثيل )Representation( من 

المجال السيسيولوجّي إلى المجال المسرحّي، نظراً للعالقة العضويّة بين المسرح 
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الذي يقّدم فيه السوريّون  التي تسمح بهذا االستخدام، وألّن الشكل  والمجتمع 

االجتماعّي،  تمثيلهم  على  يؤثّر  ال  األلمانّي  الجمهور  أمام  أنفسهم  والسوريّات 

يعطي مؤّشراٍت غنيًّة  أيضاً  بْل  الجديد فحسب،  المجتمع  وشكل حضورهم في 

عن عالقتهم بأنفسهم. ويجدر التنويه إلى استخدام مصطلح التمثيل خالل العرض 

سيكون لإلشارة إلى المعنى السيسيولوجي، وسيستخدم التمثيل األدائّي لإلشارة 

إلى أداء الممثّلين والممثاّلت على الخشبة، وذلك تفادياً للّبس خالل القراءة. 

يتفّرع عن هذه اإلشكاليّة الرئيسة للبحث مجموعٌة من األسئلة الفرعيّة التي 

حاول البحث اإلجابة عنها، مثل: كيف جرى التعبير فنيّاً عن التحّوالت الهوياتيّة 

التي سببها الّلجوء والهجرة القسريّة؟ وكيف يمكن مناقشة الّلجوء وآثاره النفسيّة 

على الفرد السورّي، في األعمال المسرحيّة، من دون أن يكون الّلجوء إطاراً ُمَحّدداً 

للفرد السورّي الالجئ، ومن دون المساهمة بجعل الالجئ/ الالجئة السورّي أسيراً  

لسلسلٍة جديدٍة من التصنيفات؟ وغيرها من التساؤالت التي حرّضها البحث.

بعد متابعة النشاط المسرحّي السورّي في ألمانيا، وبعد االطاّلع على مجموعٍة 

والمسرحيّات  المسرحيّين  بين  نشأت  التي  الجديدة  المسرحيّة  الشراكات  من 

السوريّين واأللمان، واتّخذت أشكاالً مختلفة، فإّما أن يكون المخرج/ المخرجة، 

ألمانيّاً، وطاقم العمل سوريّين، وإّما أن تكون شراكة بين كاتٍب سوريٍّ ومخرٍج 

ألمانّي، أو مخرٍج سوريٍّ وممثّلين وممثاّلت ألمان، أو من جنسيّات أُخرى. وجدنا 

جهًة  تكون  أن  إّما  الممّولة،  أو  المنتجة،  الجهة  أّن  السابقة  الحاالت  أغلب  في 

ألمانيًّة، أو مسرحاً ألمانيّاً. لذلك من الصعب الحديث عن عمٍل مسرحيٍّ سوريٍّ 

صرف، أو سوريٍّ بالكامل في ألمانيا، نظراً لتداخل المسرح السورّي مع المسرح 

األلمانّي تأليفاً وإنتاجاً، وعليه فّضلنا استخدام تعبير )المسرح السورّي – األلمانّي( 

لوصف التجارب المسرحيّة السوريّة في ألمانيا. برز حينها تلقائيّاً سؤاٌل تعريفيٌّ 

عن المسرح السورّي - األلمانّي: ما الذي يحّدد فيما إذا كان العمل المسرحّي 
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العمل  ليصبح  العمل  في  سوريٍّ  ممثٍّل/ممثّلٍة  وجود  يكفي  هل  سوريّاً؟  عمالً 

الجنسيّة،  سورّي  العمل،  مخرج/مخرجة  كان  إذا  ماذا  سوريّاً-ألمانيّاً؟  المسرحّي 

لكّنه ال يُخرج العرض بصفته عمالً سوريّاً؟ هل يكفي أن يطرح العمل الفنّي ثيمة 

الّلجوء السورّي، أو الحرب في سوريا ليكون مسرحاً سوريّاً؟ 

كان ال بّد من طرح هذه األسئلة من أجل اختيار عروٍض مسرحيٍّة )عينات 

مدروسة( مالئمٍة ومتناسبٍة مع هدف البحث، لذلك اختيرت العروض التي ستُناقَش 

وتُحلّل حسب معياَريْن، أّولهما: أن يتناول العرض موضوع الّلجوء السورّي، ثانياً: 

ونشاطه  حياته  من  جزءاً  وأمضى  الجنسية،  سورّي  النص  كاتب/كاتبة  يكون  أن 

هذين  اختيار  إلى  دفعتنا  التي  األسباب  إيجاز  ويمكن  سوريا.  في  المسرحي 

المسرحّي/الكاتبة،  الكاتب  منه  ينتج  الذي  الموقع  هما:  سببين  إلى  المعيارين 

بوصفه  ليس  الحدث  الكاتب/الكاتبة  يتناول  حيث  المتورّط،  موقع  وهو  نّصه، 

من  بْل جزءاً  الفنّي فحسب،  للعمل  الّلجوء موضوعاً  ِبَعدِّ  خارجيّاً، وليس  مراقباً 

التجربة الشخصيّة. ذلك فضالً عن أّن النّص المسرحّي هو البذرة األولى للعرض 

المسرحّي/الكاتبة  الكاتب  ويضبط  الحكاية  تُصاغ  خالله  من  الذي  المسرحّي، 

ما يُقال، وما ال يُقال على الخشبة، وبذلك الكشف عن خطاٍب مسرحيٍّ سوريٍّ 

يتجلّى فيه كيف يرى السوريون والسوريّات شكل وجودهم في المجتمع الجديد، 

وكيف يقّدمون قضيّة الّلجوء أمام الجمهور الغربي.

يعتمد البحث على منهج التحليل النوعّي لعيّناٍت من العروض المسرحيّة، 

وهي ثالثة عروٍض أخرجها مخرجون من سوريا بدعٍم من جهاٍت ألمانيّة. وذلك 

بعد تقديم توصيٍف موجٍز عن العروض المسرحيّة، والتوقّف عند صيرورة إنتاج 

العمل المسرحي، والشكل الذي قُّدم به إلى الجمهور، وذلك من خالل مجموعة 

والتوقّف عند وجهة نظرهم  المسرحيّين،  الكتّاب  أجريناها مع  التي  المقابالت 

السياسيّة واالجتماعيّة بخصوص موضوع الّلجوء في أعمالهم.
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من بين العديد من العروض المسرحيّة السوريّة التي قُّدمت في ألمانيا بين 

عاَمْي: 2017-2019، ونذكر منها عرض إيفيجينيا )2017( لمحمد العطار وعمر 

أبو سعدة، حبّك نار)2018( لمضر الحجي ورأفت الزاقوت، يا كبير )2018( ألمل 

عمران ورأفت الزاقوت، المصنع )2018( لمحمد العطّار وعمر أبو سعدة، أوديسا 

)2018( ألنيس حمدون، رجاًء عيدوا وراي )2018( لزياد عدوان، أيّام في الشمس 

لمضر الحجي )2019(، إضافًة إلى العروض المسرحيّة التي قّدمتها فرقة المنفى 

في مسرح غوركي في برلين، ونذكر منها: رحلة الشتاء )2017(، جمجمة رأس فيل 

في الصحراء )2017(، ماكينة هاملت )2018(.

وقع االختيار بحسب المعيارين السابقين على ثالثة عروٍض مسرحيٍّة ُعرضت 

بين عاَمْي: 2017-2019، كتّابها سوريّون، ومنتجة من ِقبل جهاٍت ألمانيّة، وُعرضت 

على مسارح ألمانيا، وتطرّقت على نحٍو خاصٍّ إلى موضوع الّلجوء السوري، وهي: 

أبو سعدة  عمر  وإخراج  العطار،  كتابة محمد  من  إيفيجينيا،  المسرحّي  العرض 

)2017(، وعرض أوديسا )ODYSSA( من كتابة وإخراج أنيس حمدون )2018(، 

زياد  كتابة وإخراج  وعرض رجاًء عيدوا وراي )Please, repeat after me( من 

عدوان )2018(. 

النظريّة  التعريفات  وذكر  والمصطلحات،  األدبيّات  بمراجعة  البحث  يبدأ 

وأيضاً  المسرح،  على  التمثيل  وخصوصيّة  بالثقافة  وعالقته  التمثيل،  لمصطلح 

تعريف مصطلح الهويّة، ومعنى الهويّة المكتسبة من وجهة نظر مراجع نظريّة 

في علم االجتماع. وفي سبيل الكشف عن التعبيرات الفنيّة عن الّلجوء بوصفه 

هويًّة ثقافيًّة جديدًة فرضتها الهجرة القسريّة على السوريّين والسوريّات، اعتمد 

العروض  من  ثالثٍة  مضمون  دراسة  خالل  من  التحليلّي  المنهج  على  البحث 

المسرحيّة التي اخترناها، ومقارنات بين االختالفات األسلوبيّة والشكالنيّة في كلٍّ 

من هذه العيّنات، وبعدها أجرينا مقابلتين مع الكاتب المسرحي مضر الحجي، 
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والمخرج وائل علي؛ لنقاش أزمة تمثيل الالجئين والالجئات السوريّين ألنفسهم 

أهّمها،  سنورد  التي  االستنتاجات  من  بمجموعٍة  خرجنا  وبعدها  المسرح،  على 

والتي تصّب في سؤال بحثنا.

بالنسبة إلى الصعوبات التي واجهت البحث، فقد تمثّلت في المراحل األولى 

بصعوبة اختيار العيّنة المدروسة الخاضعة للتحليل، أّوالً: بسبب صعوبة اختيار 

المعيار الذي ُعرَِّف على أساسه المسرح السورّي - األلمانّي، ثانياً: بسبب الرغبة 

تطرّق  لكيفيّة  واسعٍة  بتغطيٍة  اإلمكان  قدر  لنا  تسمح  متنّوعة  نماذج  باختيار 

العيّنات  اختيار  وبعد  الّلجوء.  لموضوع  السوريّين  والمسرحيّات  المسرحيّين 

لألعمال  مسّجلة  فيديوهات  توفّر  عدم  سببها  الصعوبات  من  مجموعٌة  واجهتنا 

المسرحيّة المعروضة، التي احتجنا إليها في أثناء التحليل؛ من أجل ضمان الدقّة 

في مناقشة تفاصيل العروض، وعدم االعتماد على الذاكرة فحسب. ترافق ذلك 

مع صعوبة لقاء بعض المخرجين خالل مرحلة كتابة البحث؛ أّما الهاجس الذي 

رافق جميع مراحل الكتابة، فهو كيف من الممكن أن يجمع البحث بين شكل 

على  وقادراً  التجارب،  لهذه  محاوراً  ذاته  الوقت  في  يكون  وأن  النقديّة  الكتابة 

بناء قناٍة حيويٍّة تصل بين هذه التجارب المسرحيّة العمليّة وبين الكتابة النقديّة 

عنها، إضافًة إلى ذلك، رافق عمليّة الكتابة إحساٌس عميٌق بين ضرورة فهم التحّول 

العنيف الذي أصاب السوريّين والسوريّات في السنوات األخيرة، مع ضرورة أخذ 

مسافٍة منه عند الكتابة عن هذه التحّوالت وصياغته على شكل نصوٍص مسرحيٍّة، 

ثّم نصوٍص نقديّة عنها. 
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م�صطلحات البحث:

المشروع، واستجابًة  منه هذا  بدأ  الذي  األساسّي  البحث  من سؤال  انطالقاً 

للحاجة التي برزت في أثناء المراحل األوليّة، وجدنا أنّه ال بّد من التوقّف عند 

تعريف مصطلحين أساسيّين، وُهما: التمثيل، والهويّة الثقافيّة، ليكون بمنزلة بدايٍة 

سيّما  ال  التالية.  األجزاء  في  المسرحيّة  للعروض  التحليليّة  للقراءة  تمّهد  نظريٍّة 

أّن جذور هذين المصطلحين تعود إلى الحقل السيسيولوجي وليس المسرحّي، 

مع  تقاطعاتهما  إيجاد  هو  المصطلحين  كال  تعاريف  في  الخوض  من  والهدف 

المجال المسرحّي، وضمان وضوح استخداماتهما في البحث، وذلك تفادياً للّبس، 

أو الخلط. 

:)Representation( 1- التمثيل

المعنى النظرّي لمصطلح التمثيل يشبه آليّة عمل الدماغ البشرّي في تحويله 

الصور بصريّاً إلى معلوماٍت مرتبطٍة بمفاهيم محّددة؛ حيث يتلّقى الدماغ في كل 

ثانيٍة عدداً ال يحصى من المعلومات البصريّة من البيئة المحيطة به، يحلّل الدماغ 

وعلى  الجسم،  أنحاء  باقي  إلى  رسائل  إلى  ويحّولها  البصريّة،  المعلومات  هذه 

أساسها تتم االستجابة، أو عدم االستجابة. تسّمى عمليّة اإلدراك البصرّي وتحويله 

إلى معلوماٍت بالتمثيل العقلّي للمعلومات، وهذه العمليّة ال تتّم إاّل بترميز هذه 
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المعلومات البصريّة بمفاهيم تشير إليها، التي ترتبط بدورها بشبكٍة أوسع من 

مفاهيم أكبر ال تنفصل عن الثقافة البصريّة الجمعيّة التي ننتمي إليها ونتشاركها 

مع الجماعة بشكٍل أو بآخر.

عمليّة  كبيٍر  حدٍّ  إلى  البصريّة  للمعلومات  العقلّي  التمثيل  عمليّة  تشبه 

اليوم  في  المرّات  مئات  ذهنيّاً  بها  نقوم  التي  الثقافي  أو  االجتماعّي،  التمثيل 

 Stuart( هول  ستيوارت  والمفّكر  الباحث  يفّسرها  التي  العمليّة  هذه  الواحد، 

Hall( بأنّها: »عمليّة إنتاج معنى للمفاهيم في أذهاننا عبر الّلغة. التمثيل هو 

الحقيقّي  العالم  إلى  إّما  اإلشارة  يمكننا من  الذي  والّلغة،  المفاهيم  بين  الرابط 

للشيء: األشخاص، أو األحداث، أو اإلشارة إلى عوالم متخيّلة لألشياء الوظيفيّة: 

األشخاص، أو األحداث«. )Stuart hall، 1997، ص22(.

على سبيل المثال: يطرح هول مثال ألوان إشارة المرور، التي تتبّدل بين ألوان: 

األحمر، واألخضر، واألصفر، واإلدراك العقلّي للّون يتّم بسبب تبّدل طول الموجات 

البيولوجيّة، لكْن ربط  العمليّة  المستوى األّول من  العين، وهذا هو  إلى  بالنسبة 

اللون )المفهوم( بكلمٍة، أو مفردٍة، وخلق معنى لهذا الّلون، هو األقرب إلى عمليّة 

التمثيل. مثالً: اللون األحمر يعني: »التوقّف«، وعلى أساس هذا الترميز تُنظّم حركة 

المرور، وذلك إشارة شبه متّفق عليها عالميّاً )Stuart hall، 1997، ص22(.

من أجل فهم العالقة بين المصطلح واستخداماته في كلٍّ من مجالَْي: علم 

اللغوّي للتمثيل،  التعريف  الثقافيّة، ال بّد من العودة إلى  االجتماع، والدراسات 

وهو كما يرد في قاموس مصطلحات العلوم االجتماعيّة )إنجليزي- عربي( بأنّه: 

»تمثّل، تمثيل )نيابة(، تصّور«.

التمثل: هو مثول الصورة الذهنيّة بصورها المختلقة في عالم الوعي، أو  أ- 
حلول بعضها محّل اآلخر.

تمثيل المواطنين في الشكل السياسّي. ب- 
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التصّور؛ أي: »العمليّة التي تسترجع فيها خبرًة سابقة« )الصالح، 1999،  ج- 
صفحة 454(.

يمكننا االستنتاج بحسب تفسير اآلليّة التي يتّم بها التمثيل والتعريف اللغوّي 

للمفردة، أّن تمثيل فكرٍة ما، هو مجموعٌة التصّورات الذهنيّة التي نمتلكها في 

الذهن، منبت هذه التصّورات األولّي هو منظومة القيم والمفاهيم السائدة في 

المحيط  العالم  تفسير  هو  منها  األساسّي  والغرض  إليه،  ننتمي  الذي  المجتمع 

القيم  منظومة  إلى  -مستندًة  الداللة(  مع  )اإلشارة  التفسيرات  هذه  تشّكل  بنا. 

المجتمعيّة والسياسيّة- المعنى المشترك لمفهوم ما في الذهن الفردّي والجمعّي 

على حدٍّ سواء.

عليها  يترتّب  كونه عمليًّة  للتمثيل  المرافق  الخطر  إدراك هامش  بّد من  ال 

إنتاج معنى ما، وتنطوي على أبعاٍد اجتماعيٍّة وسياسيٍّة، وذلك ألنّها ترتبط على 

نحٍو أساسيٍّ بالطرف المنتج للمعنى، الذي لديه إمكانيٌّة لخلق معاٍن مبنيٍّة على 

تصّوراٍت كيفيٍّة، التي يمكن أن تعّزز مخيال جماعٍة من البشر وتكرّسه تجاه شيٍء 

البشر، ما يؤثّر على تمثلهم االجتماعّي في  ما، أو سلوٍك، أو جماعٍة أُخرى من 

بحسب  االجتماعيّة  التمثاّلت  تعريف  نورد  المنحى  هذا  وفي  المحيطة.  البيئة 

معجم مصطلحات علم االجتماع: 

بنية  رسوخ  على  يدّل  نوعه  من  فريداً  واقعاً  االجتماعيّة  التمثاّلت  »تشّكل 

أو  والتصرّفات،  األشخاص  تصنيف  آلة  أو  االستعالئّي،  وطابعه  الجماعّي،  الوعي 

هيئة وسطيّة بين األيديولوجيّات والممارسات، أو شكالً خاّصاً لفكٍر رمزيٍّ له قواعد 

تشكيل وانتشار خاّصة به. وبصرف النظر عن وجهة النظر المتبّناة، تُعرف بعض 

بالمعلومات، أو اآلراء، وتُربط باألفراد،  اإلنتاجات بالمحتوى عندما يتعلّق األمر 

أو المجموعات، وتقع عند الحّد المشترك بين الماّدة والشخص، الصورة والداللة، 

وتمنح بذلك نماذج، أو أطراً تحليليًّة قادرًة على إفهامنا تكوين الحّس المشترك 
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على نحٍو أفضل«.)فيريول، 2011، صفحة 153( ومن أبرز المؤلّفات على سبيل 

بنية  وحلّلت  وسياسيّاً،  تاريخيّاً  التمثيل  مسألة  خاضت  التي  الحصر،  ال  المثال 

المخيال الغربّي عن الشرق، وأبعاده السياسيّة واالجتماعيّة، هو كتاب االستشراق 

للمفّكر الفلسطينّي األمريكّي إدوارد سعيد.

التمثيل في المسرح:

العلوم  قاموس مصطلحات  بحسب  للتمثيل  اللغوّي  التعريف  إلى  بالعودة 

االجتماعيّة )إنجليزي- عربي( وجدنا أّن العالقة بين المخيّلة والواقع، التي تلعب 

دوراً كبيراً في تشكيل الصور الذهنيّة، إضافًة إلى تعريف التمثيل بكونه استعادًة 

لتجربٍة سابقٍة، هما نقاط التقاطع مع مفهوم المحاكاة المسرحّي، الذي شّكلت 

فيه ترجمة الكلمة اليونانيّة إشكاالً؛ حيث »إنّها ال تحمل معنى التقليد فقط، وإنّما 

إعادة التقديم، أو إعادة العرض؛ أي: representation« )الياس وقصاب حسن، 

1997، صفحة 414( واستخدم ابن سينا )980-1037( وبعده ابن رشد )1126-

1198( كلمة محاكاة، وهي أكثر دقًّة؛ »ألنّها تعني مضاهاة الشيء ومماثلته؛ أي: 

االشتراك معه في الجوهر، وهو أمٌر يختلف عن التقليد. يعني ذلك أّن الفالسفة 

العرب عّدوا أّن المحاكاة ليست مجرّد تطبيق ونسخ للطبيعة، إنّما عمل إنتاجّي 

وإبداعّي له قيمة تخيليّة«. )الياس وقصاب حسن، 1997، صفحة 414(.

عمليّة  هو  هول  ستيوارت  بحسب  التمثيل  كان  إذا  اآلخر،  الجانب  على 

بحسب  وتحديداً  المسرح،  لغة  في  المعنى  وإنتاج  التمثيل  فإّن  المعنى،  إنتاج 

المنهج السيميائّي، هو العالقة بين العالمة والمدلول، العالمة التي يرسلها المرسل 

كالميّاً، أو حتّى  نّصاً  أو  إّما أن يكون غرضاً،  المسرح،  )الطرف األّول( وهو على 

حركة يقوم بها الممثّل على الخشبة، والمدلول هو المعنى الذي ينتجه المستقبل 

)الياس وحسن، 1997( )الطرف الثاني(؛ وهو المتفّرج. 
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 Ferdinand de العالمة كما يعرّفها عالم الّلغة البنيوّي فرديناند دو سوسير

Saussure هي: »عملٌة ذات وجهين، تربط بين وسيلة نقٍل محسوسٍة، أو داّل، 

ها عالمًة في  ، أو مدلوٍل، كما أّن أّي أداٍة مسرحيٍّة يمكن عدُّ وبين مفهوٍم عقليٍّ

حالٍة ما إذا كانت تقوم مقام شيٍء ما من الواقع، ومن خارج الفضاء المسرحّي، 

في هذه الحالة تصبح األداة جزءاً من فضاٍء ماديٍّ هو بمنزلة إطاٍر مرجعيٍّ لها، 

وفي الوقت نفسه تحيل إلى شيٍء ما في الواقع، فتقوم مقامه، وتكون أيقونة«. 

)سفيلد، 1981، صفحة 122(.

أّما عن اآلليّة التي تحّول بها العالمة إلى معنى، فهي ليست موهبًة طبيعيًّة 

من  مجموعٍة  حّل  على  تعتمد  معّقدٌة  آليٌّة  لكّنها  اإلنسان،  بها  يتمتّع  فطريًّة 

الشيفرات )coding-decoding( من أجل الوصول إلى المعنى. والشيفرة: هي 

ما يربط مجموعًة من الدالالت مع نظام الّلغة القائم، وهي مجموعة ترابطات 

تعود  الشيفرات  وهذه   ،)Elam, 1987( ودالالتها  العالمات  بين  العالقة  تحكم 

بعض   .)Stuart hall, 1997( عليها  متّفٍق  اجتماعيٍّة  مرجعيّاٍت  إلى  أصلها  في 

الشيفرات تبدو بسيطًة كالشيفرات المرتبطة بتفسيرات الّلون، أو تعابير الوجه، 

إلى  اللغويّة؛ بحاجٍة  الشيفرات  تعتمد على  التي  التفسيرات، خاّصًة  لكّن بعض 

تأسيس نظاٍم من العالمات التي تسبقها، والتي تسّهل على المتفّرج فهمها، خاّصًة 

إذا كان ال ينتمي إلى الثقافة ذاتها.

والمحاكاة  التمثيل  بين  التقاطع  نقاط  أّن  نجد  السابقة،  التعاريف  بحسب 

حاضرٌة في ثالث زوايا: الواقع كما هو في الحياة اليوميّة، والقصد هنا هو واقع 

العروض  في  محاكاته  أو  المسرح،  إلى  الواقع  نقل  بحثنا(،  )موضوع  الّلجوء 

المسرحيّة، وما تحمله هذه المحاكاة من معالجٍة نقديٍّة تعكس في مستوياتها 

األعمق معنى الّلجوء، وكيف يرى الالجئون والالجئات أنفسهم في المجتمعات 

الجديدة.
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الفصل  فإّن  نظريّاً،  ممكناً  والمحاكاة  التمثيل  تعاريف  بين  الفصل  كان  إذا 

بينهما على المستوى العملّي خطوٌة غير مجديٍة، وال تصّب ضمن أهداف هذا 

واألثر  األلمانّي،  المسرح  على  الّلجوء  تجارب  محاكاة  بين  التكامل  ألّن  البحث؛ 

الفنّي واالجتماعّي الذي تتركه التجارب المسرحيّة على تمثيل الالجئين والالجئات 

ألنفسهم، هو موضع الدراسة والتحليل في هذا البحث.

2- الهويّة الثقافّية:

مباشرًة  تؤثّر  التي  البشر  حياة  في  التبّدالت  أهّم  من  واحدًة  الهجرة  تعّد 

سعياً  ب  إلى  أ  نقطة  من  انتقاٍل  مجرّد  ليست  فهي  الفرد،  هويّة  تكوين  على 

لظروٍف معيشيٍّة أفضل، بل هي حالٌة ذهنيٌّة وشعوريٌّة، واختالٌف كليٌّ في البيئة 

كانت  وإذا  الجديد.  مجتمعه  مع  عالقته  وعلى  الفرد،  على  أثراً  يترك  المحيطة 

أو  الحرب،  ؛ بسبب  انتقاٌل قسريٌّ وإجباريٌّ فالّلجوء هو  اختياريّاً،  انتقاالً  الهجرة 

الظروف المعيشيّة القاسية التي تهّدد حياة اإلنسان، ما يسبّب تبّدالً عنيفاً في 

الهويّة ال يمكن للفرد توقّعه، أو االستعداد له.

ال  المتمايزة،  وتنويعاتها  بالهويّة  وثيقاً  ارتباطاً  التمثيل  إشكاليّة  ترتبط 

السوريّين  الالجئين والالجئات،  تمثيل  إلى  نتطرّق  البحث ال  أنّنا في هذا  سيّما 

السورّي، وذلك معناه كيف  المسرح  بْل في  األلمانّي،  المسرح  والسوريّات في 

يرى السوريّون والسوريّات أنفسهم في ظّل ظرف الّلجوء، وكيف يقّدمونها على 

الّلجوء،  التي سبّبها  الهوياتيّة  التغييرات  قبل رصد  الضروري  لذلك من  المسرح؛ 

األخذ بعين االعتبار التعريفات النظريّة للهويّة في مجال الدراسات الثقافيّة.

الشامل،  الهويّة بحسب  الالتينّي لكلمة  اللغوّي  للجذر  العربّي  التخريج  أّما 

قاموس مصطلحات العلوم االجتماعيّة هو: »ID« الهو.

الهو: ضمير اإلشارة الغائب في الّلغة الالتينيّة.  -1
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كمفهوٍم  ويُعرف  الشخصيّة،  ديناميّات  دراسة  في  يستخدم  مصطلح   -2
، أو كمقولٍة تستوعب جميع صور السلوك، أو الوظائف غير الشعوريّة،  تصنيفيٍّ

غير المتميّزة والغريزيّة )أو البهيميّة، أو الطفيليّة، أو البدائيّة، أو غير المنظّمة، 

التي ال تخضع للضبط الرشيد(.

أصبح المحلّلون النفسيّون يعّدون الهو بمنزلة الجانب األكبر من الجهاز   -3
النفسّي الذي يحتوي على الميول والرغبات الفطريّة، وهو الجانب غير الشعورّي 

اللّذة«.  لمبدأ  الخاضعة  الغريزيّة  الدوافع  يحتوي على جميع  الذي  النفس  في 

)الصالح، 1999، صفحة 454(.

استناداً إلى المعنى األّول لتعريف المفردة، حيث الهو في اللغة الالتينيّة هو 

ضمير اإلشارة الغائب، الضمير ذاته الذي يُستخدم للحديث عن اآلخر ولوصفه. 

وذلك يجعلنا نفهم أّن جزءاً كبيراً من هويّة الفرد يتدّخل فيها اآلخر، وكيف يرى 

اآلخر »الهو«، فالهويّة ليست شأناً خاّصاً وذاتيّاً، على العكس من ذلك هي نقطة 

التقاء األنا بالجماعة، وهي: »تقتضي تمثيل الذات في نظام اآلخريّة«. )خليل، 

2014، صفحة 317(.

االجتماعيّة،  والهويّة  البيولوجيّة،  الهويّة  منها:  متمايزٌة،  تنويعاٌت  للهويّة 

الشروط  تبّدل  مع  تتبّدل  بْل  ثابتاً،  معطى  ليست  أنّها  كما  الدينيّة،  والهويّة 

الخارجيّة، كالمكان الذي ننتقل إليه، أو المجتمع المحيط، وتبني تدريجيّاً، وتتغيّر 

خالل التجارب الحياتيّة التي يختبرها الفرد، لكّن »الحقيقة المؤكّدة أّن ما يحّدده 

تأثير  أو  عليه،  اآلخرين  تأثير  األساس  في  هو  معيّنٍة  جماعٍة  إلى  الفرد  انتماء 

القريبين منه؛ أي: من أهله، ومواطنيه، وأبناء دينه؛ فهو ليس من هو على الفور، 

وال يكتفي بإدراك من هو، بل يصبح ما هو عليه؛ أي: إنّه ال يكتفي بإدراك هويّته، 

بل يكتسبها«. )خليل، 2014، صفحة 319(. وبكلماٍت أُخرى: جزٌء كبيٌر من هويّة 

الفرد مكتسٌب، لكّن االكتساب يشير ضمناً إلى االختيار، وذلك يناقَض مع تجربة 
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المكتسبة  الجديدة  بالهويّة  الّلجوء  وصف  يمكننا  ال  وبذلك  القسريّة،  الّلجوء 

اختياريّاً، بْل يمكن إدراجه ضمن مكّوٍن جديٍد يضاف إلى الهويّة الثقافيّة، التي 

»ليست  بأنّها:  الثقافّي  والنقد  الثقافيّة،  الدراسات  دليل مصطلحات  إليها  يشير 

تبادل وفق  أو يجري فيه عمليّة  أو يرفضه،  يقبله،  الشخص أن  إلى  يعود  خياراً 

مصالحه، وأهوائه، ومزاجه، إنّما هي ضرورٌة الزمٌة؛ ألنّها استجابٌة طبيعيٌّة لمطالب 

الشخصيّة اإلنسانيّة، فالخاصيّة الجوهريّة لهذه الهويّة أنّها كياٌن ذو بعدين: خاّص، 

البعدان  هذان  المجتمع.  في  حضورها  ويتعّزز  وجودها،  يتحّقق  وبهما  وعاّم، 

)خليل،  اآلخر«.  عن  ينسل  أحدهما  كان  وإن  السويّة،  الشخصيّة  في  يتكامالن 

2014، صفحة 319(.

األعمال  الّلجوء في  تمثيل  التي طرأت على  التغييرات  برصد  البحث  يُعنى 

المسرحيّة السوريّة في ألمانيا، والّلجوء المقصود في الدراسات التحليليّة للعروض 

هو المكون الجديد على الهويّة الثقافيّة، وتفاعل البعدين: الخاّص، والعام عند 

تمثيل هذه الهويّة الجديدة على المسارح األلمانيّة.
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الجزء الأول:
العر�س الم�صرحي اإيفيجينيا

 )Volksbüne( قُّدم العرض المسرحّي إيفيجينيا في برلين في مسرح فولكسبونه

مجموعة  وتمثيل  أبو سعدة،  عمر  وإخراج  العطار،  محمد  كتابة  من   2017 خريف 

من النساء السوريّات المقيمات في ألمانيا، اللواتي لم يكن لديهّن تجارب تمثيليّة 

من قبل، وكان العرض بالّلغة العربيّة، وتُرِجم إلى الّلغتين: األلمانيّة، واإلنجليزيّة. 

يقّدم حكايات  بْل  الكالسيكّي،  بالشكل  دراميًّة  المسرحّي حكايًة  العرض  يُقّدم  ال 

النساء المشاركات، مستعمالً إطاراً دراميّاً هو اختبار أداء )Casting Show( من 

أجل اختيار ممثّلٍة تلعب دور شخصيّة إيفيجينيا في مسرحيّة إيفيجينيا للكاتب 

الملك  القديم عن  اإلغريقّي  المسرح  من كالسيكيّات  واحدٌة  يوروبيدس)1(، وهي 

أغاِمْمنون، الذي يقّرر التضحية بكبرى بناته إيفيجينيا، إرضاًء لآللهة آرتيمس؛ من 

أجل االنتصار في حرب طروادة. 

الُمتوقّع من النساء المرّشحات للدور ضمن اختبار األداء هو تقديم مقطعٍ 

أكثر  تصبح  الفرديّة  المقابالت  هذه  أّن  بيَد  إيفيجينيا،  مونولوجات  إحدى  من 

الشخصيّة  التجارب  الجمهور عن  أمام  بوٍح  إلى  وتتحّول  أداء،  اختبار  من مجرّد 

 Euripides )1( يوروبيدس )406-480 ق.م(
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والّلجوء.  والثورة،  والعائلة،  المسرحّي،  والتمثيل  الحّب،  مع  المشاركات  للنساء 

تبدأ جلسة البوح هذه بتحريٍض من األسئلة التي تطرحها مساعدة المخرج من 

العمل.  هذا  في  للمشاركة  بالنساء  دفعت  التي  الحقيقيّة  األسباب  معرفة  أجل 

تلعب دور مساعدة المخرج الممثّلة المحترفة رهام قّصار؛ أّما الممثاّلت الشابّات 

غير المحترفات بحسب تقديم الحكايات، فهّن: ليلى شندي، ورهف سالمة، ونور 

بوغاوي، وساجدة الطايع، وآالء ناصر، وهبة الله العبد، وزينة العبدالله، والممثلة 

المحترفة ديانا قدح ووبيان الجرعتلي، التي بدأت بدراسة التمثيل أكاديميّاً في 

مدينة ميونخ بعد سنٍة تقريباً من عرض إيفيجينيا. )فولكسبونه، 2017(. 

أُْعلَِن عن مشروع العرض ودعوة النساء الراغبات بالتمثيل بدون طلب أن يكون 

المتقّدمات،  الفرديّة مع  المقابالت  احترافيّة سابقة، وبعد إجراء  لديهّن تجارب 

واختيار المشاركات، ُصّممت ورشاٌت تدريبيٌّة نتج عنها العرض المسرحّي الذي 

رأيناه. يبدأ العرض بوجود الممثاّلت التسعة على الخشبة منذ البداية، وتتقّدم كّل 

واحدٍة منهّن إلى مقّدمة الخشبة عند تقديم حكايتها، وعند االنتهاء من التقديم 

تعود لتنضّم مع زمالئها في خلفيّة المشهد، وفي نهاية العرض تجتمع الممثاّلت 

في مشهٍد ختاميٍّ يمثّلن فيه جوقة نساٍء إغريقيّات. ُصّممت الخشبة على شكل 

الممثاّلت  عليها  تجلس  التي  الكراسي  بعض  إاّل من  تماماً  خاليٍة  بيضاء  مساحٍة 

لوجوه  مقّربٌة  لقطاٌت  عليها  تُعرض  شاشٌة  يوجد  الخلفيّة  في  العرض،  أثناء  في 

الممثاّلت في أثناء المقابالت معهّن، تصّورها كاميرا مساعدة المخرج مباشرًة. 
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1.1 ©Gianmarco Bresadola

عن  معهّن،  مقابلٍة  في  شندي  وليلى  العبدالله،  زينة  المشاركتان:  حّدثتنا 

مرحلة الورشات التدريبيّة؛ حيث طُلب من المشاركات في المراحل األولى تقديم 

عرٍض تفصيليٍّ )presentation( عن أهّم تجاربهّن الحياتيّة، كما ضّمت الورشة 

تدريباٍت حول اإللقاء والتمثيل، وتحليل لنّص إيفيجينيا اإلغريقّي )شندي، 2020( 

)العبدالله، 2019(. 

محمد  المسرحّي  والدراماتورج  الكاتب  استلهم  التدريبيّة  الورشات  خالل 

العطّار النّص المسرحّي للعرض، الذي تشارك كّل واحدٍة من المشاركات قّصتها 

المشاركات،  للنساء  الملّحة  الحاجات  من  حدٍّ  إلى  القصص  هذه  اقتربت  فيه. 

واإلشكاليّات الرّاهنة التي تختبرها كّل واحدٍة من الشخصيّات في حياتها الجديدة 

في ألمانيا. مثالً: صعوبات العودة إلى المدرسة في ألمانيا بالنسبة إلى المشاركة 

هبة الله مع فئاٍت عمريٍّة أصغر منها، أو العودة إلى التمثيل االحترافّي بالنسبة 

إلى المشاركة ديانا قدح، أو البحث عن عمٍل بالنسبة إلى المشاركتين: ساجدة 

الطايع، وزينة العبدالله، أو البحث عن الحّب مجّدداً بالنسبة إلى المشاركة ليلى 

شندي. وما يمكن أن نلْحظه في غالبيّة قصص المشاركات هو العالمات الجليّة 
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البحث  الجماعة، وإعادة  االغتراب عن  أسئلة  الثقافيّة، ومواجهة  الهويّة  لتصّدع 

مجّدداً عن تعريفاٍت للذات بعالقتها مع الذاكرة، وما تسبّبه رحلة البحث هذه 

من إحساٍس بالعزلة، ورغبٍة باالنطواء على النفس. 

المشاركات إجراء تعديالٍت على  النّص طلبت بعض  أثناء مرحلة كتابة  في 

البروفات،  خالل  نّصها  كتابة  العبدالله  زينة  المشاركة  أعادت  كما  نصوصهّن، 

)العبدالله، 2019( )شندي، 2020(. أطلعتنا شندي على بعض األسئلة التي طُرِحت 

عليها في مرحلة االختيار، ومنها كان الدافع، أو سبب رغبتها بالتمثيل، والسؤال 

الثاني كان إذا فّكرت باالنتحار في حياتها يوماً ما، وعن تقديم مشهٍد أدائيٍّ حول 

فرضيّة انتظار شخٍص لن يأتي. )شندي، 2020(. 

يتمحور  كان  العرض،  قبل  أشهر  قرابة سبعة  استمّر  الذي  التدريب  أّما عن 

على نحٍو أساسيٍّ حول تمارين إعداد الممثل، تمارين بناء الثقة بالنفس واإللقاء، 

إضافًة إلى تمارين حول استعادة لحظات مؤثّرة وحميميّة اختبرتها كّل واحدٍة 

من المشاركات. 

بعد تقديم الجولة األولى من الُعروض عام 2017، أُعيد تقديم الُعروض في 

السنة التي تليها 2018، وعندها ركّزت الورشات على تمارين إعداد الممثل، ألنّه 

بحسب ما تشاركنا شندي تجربتها: »ركّز المخرج في المرحلة الثانية من البروفات 

على تمارين إعداد الممثل؛ ألنّه لمس حاجتنا إلى تمارين تؤّهلنا لتقديم قصصنا 

بطريقٍة ِحرفيٍّة ومتجّددٍة بعد عدد العروض الكبير نسبيّاً في المرحلة األولى«. 

)شندي، 2020(. 

من الجدير بالذكر أنّها ليست المرّة األولى التي يقّدم من خاللها أبو سعدة 

والعطّار قصص الالجئات السوريّات، فقد سبقتها تجربتان مسرحيّتان: األولى: نساء 

طروادة في األردن عام 2013، ثّم مسرحيّة أنتغون شاتيال في لبنان عام 2015، 

 )Wildermann, 2017( الشهادات  مسرح  ضمن  أيضاً  تصنيفهما  يمكن  اللتان 
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وذلك العتمادهما على شهادات النساء السوريّات الناجيات من الحرب، والالجئات 

إلى لبنان، أو األردن. 

مراراتها  من  التعافي  على  فعالً  الشخصيّة  القّصة  تمثيل  إعادة  يساعد  هل 

وقسوتها؟ كيف يمكن للقصص الفرديّة للنساء أن تحكي عن مجموعٍة كبيرٍة من 

التي سينطلق  المفتاحيّة  الالجئات؟ هذه األسئلة هي األسئلة  السوريّات  النساء 

منها تحليل العرض. 

1 - مسرحة قصص اآلخرين:

يطرح سؤال التصنيف نفسه خالل مرحلة البحث؛ كيف يمكننا تصنيف هذا 

النوع من األعمال المسرحيّة؟ فهي تعتمد في ماّدتها األوليّة على قصص اآلخرين 

مسرٍح  وُصّناع  كتّاب  خالل  من  تتّم  الدراماتورجيّة  معالجتها  لكّن  واألُخريات، 

مختّصين؛ أّما تقديمها على الخشبة، فيتّم من خالل أصحاب القصص أنفسهم. 

مسرح  من  ما  حدٍّ  إلى  العمل  صيرورة  حيث  من  إيفيجينيا  عرض  يقترب 

الشهادات، والمقصود بمسرح الشهادات: هو المسرح الذي يعتمد على قصص 

األفراد الذين شهدوا على حوادث ما في حياتهّن الشخصيّة، مثل: حوادث عنٍف، 

أو نجاٍة من الحرب، أو االعتقال، أو االغتصاب، واعتمدت شهادتهّن لتكون الماّدة 

األوليّة للعرض المسرحّي الذي يُعاد فيه تمثيل الواقعة.

وعليه يمكننا إدراج عرض إيفيجينيا تحت تصنيف مسرح الشهادات؛ حيث 

تمثيل  وأعْدن  للعرض،  األوليّة  الماّدة  لتكون  للنساء  الذاتيّة  القصص  ُجمعت 

أنفسهّن على خشبة المسرح، لكْن من الجدير بالذكر أّن المشاركات ال يشهدَن 

على حدٍث عنيٍف اختبرنه جميعاً في سوريا، أو في ألمانيا، كما ال يقّدمن رواياٍت 

تروي  سياسيّة.  أو  حقوقيٍّة،  قضيٍّة  في  يشهْدَن  أو  واحٍد،  حدٍث  عن  مختلفًة 

المشاركات قصصاً شخصيًّة أثرّت في حياتهّن، وذاكرتهّن، وتكوين شخصيّتهّن. 
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والمسرح   ، تسجيليٌّ مسرٌح  أنّه  على  الشهادات  مسرح  إلى  أحياناً  يُشار 

، أو  التسجيلّي هو: »شكٌل من أشكال المسرح يقوم على تقديم حدٍث تاريخيٍّ

، أو واقعٍة ما في إطاٍر درامّي. يستند هذا الشكل المسرحّي  ، أو اجتماعيٍّ سياسيٍّ

إلى الوثيقة الحقيقيّة كماّدٍة أوليٍّة، ويكون العرض في هذه الحالة إعادة تمثيٍل 

اللوحات،  من  لعدٍد  ترتيٍب  إعادة  شكل  على  الواقعة،  أو  الحدث،  لمراحل 

الحصيلة  في  المعنى  ويتركّب  مستقاّلً،  مشهداً  منها  كّل  يشّكل  االسكتشات  أو 

أن  يمكننا  التعريف،  هذا  من   .)520 1997، صفحة  وحسن،  )الياس  النهائيّة«. 

تعريف  إشكاليّات  مصدره  الشهادات  مسرح  تعريف  حول  الجدل  أّن  نستنتج 

الوثيقة، ومتى يمكن أن تتحّول الشهادة إلى وثيقة.

كما من الممكن أن يساعدنا تعريف مسرح السيرة الذاتيّة في سبيل فهم 

مسرح  من  »نفهم  الذاتيّة.  الشهادات  إلى  يستند  الذي  المسرح  مع  تقاطعاته 

بها  يقوم  أو  يحكيها،  استعاديٌّة،  قّصٌة سرديٌّة  أنّه  السائد  الذاتيّة بحسب  السيرة 

التاريخ  على  الذاتيّة، وتحديداً  نحٍو خاصٍّ على حياته  يركّز على  عندما  ما  أحٌد 

الشخصّي. يبدو أّن هذا التحديد سيجعل من مسرح السيرة الذاتيّة غير ممكن، 

، منّفٌذ من ِقبل شخصيّاٍت خياليٍّة  بْل مستحيالً؛ ألّن المسرح هو عمٌل خياليٌّ آنيٌّ

ال تشبه المؤلّف«. )بافي، 2009، صفحة 540(. 

إلى مسرح شهاداٍت سياسيٍّ  إّما  يُصنَّف،  أن  الشهادات  لمسرح  يمكن  هكذا 

، وإّما إلى مسرح شهاداٍت شخصيٍّة وسيرٍة ذاتيّة. ويمكن تعريف مسرح  واجتماعيٍّ

الشهادات السياسّي واالجتماعّي على أنّه شكٌل من أشكال الدراما الوثائقيّة، لكّنها 

المسرح  عكس  على  حيث  الذاكرة؛  من  والمرويّة  الشفويّة  الوثائق  على  تعتمد 

التوثيقّي، تضاءلت أهميّة المواّد المؤرشفة والمكتوبة، وأصبح االعتماد أكثر على 

والتجربة  الذاكرة  من  سرٌد  هي  الشهادة  هذه  التجريبيّة.  والنصوص  المقابالت 

اإلنسانيّة، وهو مسرٌح يصّور األشخاص الذين شهدوا على حدٍث ما، والتحّدث عنهم، 
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وكيف اختبروا الصدمة. بهذا المعنى يمكن القول: إّن مسرح الشهادات يجمع بين 

.)Maedza, 2013, p. 19( .المسرح الوثائقّي وبين مسرح السيرة الذاتيّة

الذاتيّة  والسيرة  الشخصيّة  الشهادات  لمسرح  األخيرة  المناقشة  تساعدنا 

على تصنيف عرض إيفيجينيا على أنّه مسرح شهاداٍت شخصيّة، لكْن في الوقت 

نفسه يمكننا أن نفهم هذه الشهادات الشخصيّة على أنّها شهاداٌت توثّق لمرحلٍة 

مفصليٍّة في السنوات العشر األخيرة في سوريا بعد عام 2011، وتحديداً ما بعد 

الثورة السوريّة، والحرب، والّلجوء بعد عام 2015. وال نقصد بالتوثيق هنا بمعناه 

الرسمّي، بل التوثيق الذي يُروى على ألُسن أفراٍد عاصروا تجارب إنسانيًّة حرجًة 

والشهادات  الراهن،  واالجتماعّي  السياسّي  الحدث  ظّل  في  واختبروها،  وقاسيًة 

هي توثيٌق لسرديّات الناس وتجاربهم ال لألحداث التاريخيّة. 

يتطرّق باتريس بافي )Patrice Pavis( في معجم المسرح إلى إشكاليٍّة تواجه 

النصوص  الذاتيّة، أال وهي إشكاليّة أداء  التجارب  النّص المسرحّي المستند إلى 

الدراميّة للسيرة الذاتيّة من ِقبل الممثّل الذي يمثّل ويتكلّم عن نفسه. »المقصود 

هو شخٌص حقيقيٌّ حاضٌر أمامنا، ونراه حقيقًة، يفّكر بماضيه، وبحالته الحاضرة، 

بينما يقرأ نّص السيرة الذاتيّة، وهو نتيجٌة مكتوبٌة ومقروءة. وهكذا يقّدم الممثّل 

نفسه في العرض، لكْن ما إْن يفتح فمه ليتكلّم سيعّد أنّه يخاطر كثيراً بالتكلّم عن 

شيٍء آخر عوضاً عن التكلّم عن نفسه، وعن وضعه الراهن كممثّل. فهو يخاطر 

باضطاّلعه بدوره المسرحي. فهو يمثّل شخصيًّة مسرحيًّة ما يمنعه إعطاء شهادٍة 

ذاتيّة«. )بافي، 2009، صفحة 540(.

المؤّدي/ ناحية  من  الذاتيّة،  الشهادات  مسرح  في  جوهريٌّة  إشكاليٌّة  هذه 

يبدأ  المؤّدي/المؤّدية،  إلى  بالنسبة  المتفّرج/المتفرّجة.  ناحية  ومن  المؤّدية، 

الذاتيّة،  المؤّدي/المؤّدية عن قّصته  السؤال من لحظة تقديم عرض يحكي فيه 

وهو ما طُلب من المشاركات في عرض إيفيجينيا فعله، تقديم عرض كهذا مهما 
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كان تفصيليّاً سيكون مجتزأ؛ ألّن حياة أّي فرٍد مّنا غنيٌّة بتفاصيل وبأحداث من 

س هذا  تلمُّ الذات، وربّما  أثرها على  أنّها تترك  بيد  الممكن أن تكون هامشيًّة، 

األثر يحتاج إلى بحٍث وسبٍر متأنٍّ للنفس وللذاكرة، لذلك يجد المرء نفسه مضطرّاً 

النتقاء التجارب التي تركت أثراً واضحاً على نفسيّته وحياته. ذلك عدا عن أنّه في 

كّل مرٍّة يُعاد فيها تقديم القّصة الذاتيّة للمؤّدي/ المؤّدية، من المحتمل أن يجد 

الذاتيّة بوصفها  ذاكرته، وقّصته  اختباٍر صعٍب عن  أمام  نفسه  المؤّدي/المؤّدية، 

عمالً إبداعيّاً. 

أّما من ناحية المتفّرج/المتفرّجة، فيجد نفسه أمام حالٍة من المطابقة بين 

الممثّل/الممثّلة، وبين صاحب الشهادة )الشخصيّة المسرحيّة(، فما يسمعه من 

األمان  عن  الباحثات  الجديد،  البلد  في  الجئات  لنساٍء  وحميميٍّة  مؤثّرٍة  قصٍص 

قصصاً  ليست  هي  والعمل،  التعليم  طريق  استكمال  نحو  والساعيات  والحّب، 

واقعيًّة فحسب، بْل صاحبات هذه القصص هّن على الخشبة اآلن! حالة المطابقة 

المتفّرج/المتفرّجة إمكانيّة  بين الممثّلة وبين صاحبة الشهادة هذه تثبط لدى 

تأّمل العمل المسرحّي على نحٍو مستقلٍّ عن الحالة الشعوريّة التي تولّدها هذه 

المطابقة. وغالباً ما يـجد المتفّرج/المتفرّجة نفسه أمام نوٍع واحٍد من االستجابة، 

وهي التعاطف مع المشاركات على الخشبة، وتقدير مشاركتهّن قصصهّن الخاّصة 

موقع  في  مسرحيٌّ  وناقٌد  محّرٌر  وهو  راكو،  كريستيان  يعلّق  الجمهور.  أمام 

)nachtkritik.de(: أّن المخرج يعتمد على التعاطف غير المشروط، حيث إّن 

الكاميرا  تصّورها  التي  القريبة  واللقطات  الخالية،  المساحة  في  الصوت  صدى 

لوجوه الشابّات المضطّربات، واألعين الدامعة، التي كان من شأنها أن تضاعف 

اإلحساس بأصالة هذه القصص، إاّل أنّها في الوقت ذاته تكسبها حصانًة غريبة، 

حيث إّن الذاتيّة المتطرّفة لقصص الشابّات في العرض ال يمكن نقدها، وبذلك 

.)Rakow, 2017( .ال يمكن أن يقابل المتفّرج/المتفرّجة قصصهّن إاّل بالتعاطف
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من  الجديدة  الّلجوء  مجتمعات  في  الجماهيرّي  التعاطف  مشاعر  تحفيز 

والناجين  والالجئات،  بالالجئين  تتعلّق  فئاٍت مهّمشًة  تخّص  مناصرة قضايا  أجل 

والناجيات من الحروب واالعتقال، هي مهّمٌة بمنتهى الصعوبة والحساسيّة، وأشبه 

بالمشي على الحبل، وذلك ألّن فّخ الوقوع بمشاعر الشفقة )pathos( يهّددها 

لدى ُصّناع عرض إيفيجينيا بعدم رغبتهم  دائماً. يلمس المتفرج/المتفرّجة وعياً 

بتحويل القصص إلى بكائيّاٍت تثير الشفقة لدى الجمهور األلمانّي، وغير األلماني. 

يبدو ذلك واضحاً في إجابات المشاركات رّداً على أسئلة مساعدة المخرج، التي 

تنتهي إّما بالتهرّب من اإلجابة، وإّما بمحاولة تغيير موضوع الحديث، أو انتهاء 

لكّن  التفاصيل.  في  الخوض  األسئلة، خشية  باب  تغلق  بجملٍة  الفرديّة  المقابلة 

محاوالت عدم الوقوع في فّخ الشفقة، جعلت قصص النساء المشاركات مختصرًة، 

المتفرج/المتفرّجة  يتمّكن  حتّى  الشرح  من  الكثير  يتطلّب  سياٍق  من  ومجرّدًة 

غير السورّي، أو المتفّرج/المتفرّجة غير الُمطّلع على السياق السورّي، أن يفهم 

سبب ألم المشاركات ومعاناتهّن. ربط تجارب المشاركات في سياقاٍت أوسع من 

الدور  سيعّزز  بل  القصص فحسب،  فهم هذه  على  يساعد  لن  الذاتيّة،  التجربة 

اإلبستملوجّي لهذه الشهادات الذاتيّة من خالل تشكيل معرفٍة تاريخيٍّة وإنسانيّة. 

)M.enright، 2011، صفحة 40(. 

إلى  حاجتها  عن  شندي  ليلى  المشاركة  تتحّدث  عندما  المثال:  سبيل  على 

بنفس  وانحبيت  مرّة حبيت  وال  لهأل  الوقت،  بنفس  وأنحّب  ِحّب  »إنّي  الحّب: 

الطريقة، بس هيك... بّدي ِحّب من كل قلبي، وحدا كمان يبادلني هالحب. كل 

كانت مع شب عشقته من كل  مرّة،  آخر  اإلحساس...  ها  دّور على  حياتي عم 

قلبي، بس يبدو التقينا بالوقت الغلط، هو كان ميّت من جّوا بعد ما شاف أبوه 

عم بينقتل قّدامه، وأنا كمان كنت كتير تعبانة، ما قدرنا نعالج بعض، انسحبت«. 

إلى ربٍط في سياٍق محّدٍد من  المقطع بحاجٍة  )شندي، 2020( ربّما يبدو هذا 



32

أن  معتاداً  أمراَ  ليس  ألنّه  السورّي؛  غير  المتفّرج/المتفرّجة  إلى  بالنسبة  الشرح 

يُقتل األب أمام عينّي ابنه، كما أّن عوز ليلى للحّب واألمان في حياتها يبدو شديد 

االرتباط بتجربتها الذاتيّة، لكْن عندما تكون هذه القّصة الذاتيّة عن معاناتها مع 

العنف الزوجّي والعائلّي غير واضحٍة يصبح من الصعب تفسير حالة العوز للحّب 

محاولتها  عن  الحديث  إلى  العبدالله  زينة  تتطرّق  عندما  األمر  وكذلك  واألمان. 

االنتحار في بيروت، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالظروف المعيشيّة شديدة القسوة 

في لبنان التي يعاني منها الالجئون والالجئات، لكّن العرض ال يتطرّق إلى أيٍّ من 

األسباب الخارجيّة التي يمكن أن تدفع الجئًة سوريًّة لالنتحار في بيروت. 

الدخول في تفاصيل محّددة في قّصة كّل واحدٍة من المشاركات، وإغالق 

الباب على تفاصيل أُخرى شائكة في العرض، أعطى انطباعاً باستحالة شرح معاناة 

القادمات الُجدد في المجتمع الجديد، وجعلها ميالنكوليا ذاتيّة، وذلك ينسحب 

أيضاً على مالمح الهويّة الثقافيّة التي تخّص المشاركات التي تبدو في لحظاٍت 

من العرض َعصيّة على الشرح، ومضطّربًة، وغاضبًة، لكّن أسباب هذا االضطّراب 

ال تزال غير واضحٍة بعد، أو بحسب ما نراه في العرض، فاالضطّراب الذي تعاني 

، ال مجال للتدّخل فيه، أو فتحه للنقاش، كما  منه المشاركات هو اضطّراٌب ذاتيٌّ

لو أنّه قضيٌّة خاّصٌة، في حين أنّها على العكس من ذلك؛ تكون ميالنكوليا الهجرة 

والّلجوء قضيًّة عاّمًة، واجتماعيًّة، وسياسيًّة خاّصًة عند رؤيتها ضمن السياق الذي 

تطّورت فيه، ومالحظة الممارسات التي تدفع القادمين والقادمات الُجدد لخوض 

معارك داخليّة مع هوياتهم الجديدة. 

عند مسرحة قصص اآلخرين، يواجه صّناع العرض المسرحّي تحّدياً آخَر على 

الذاتيّة،  الشهادات  بانتقاء  يتعلّق  فيما  تحديداً  الدراماتورجّي،  العمل  مستوى 

ومعالجتها دراميّاً؛ ألّن الشهادة شكٌل من أشكال الخطاب تتطلّب عمليًّة يوضع 

ل آليّاٌت تجعل هذا الخطاب  من خاللها هذا الخطاب ضمن العمل الفنّي، وتُفعَّ

.)2013 ،Maedza(.مسموعاً من ِقبل الجمهور
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ُسئل  الجمهور)1(،  مع  العمل  فريق  بين  مفتوٍح  حديٍث  وفي  العرض،  بعد 

العرض  نّص  كتب  التي  العمل  صيرورة  عن  النّص،  كاتب  وهو  العطّار،  محمد 

خاللها، وأجاب عن ذلك أنّه بعد مرحلٍة من التدريبات ال تقّل عن أربعة أشهٍر، 

كتب  الشخصيّة،  التجارب  من  ومجموعة  المشاركات،  قصص  إلى  واالستماع 

العطّار نّص العرض الذي شاهدناه، وبسبب تعّذر مقابلة الكاتب للحديث أكثر 

التي  المعايير  لنا  تتّضح  لم  العرض  إنتاج  أجل  من  اتُِّبَعْت  التي  الخطوات  عن 

اختيرت وفقها قصٌص معيّنٌة دون غيرها من مجمل سيرة حياة المشاركات، لكْن 

أسئلة مساعدة  ترسمها  المشاركات  بين قصص  المشتركة  الخطوط  توجد بعض 

في  رأيهّن  عن  أو  المسرح؟  على  والوقوف  بالتمثيل  ترغبين  لَم  مثالً:  المخرج، 

تضحية إيفيجينيا بنفسها من أجل الوطن، والحرب، والجيش. تعكس اإلجابة عن 

هذين السؤالين حاجات المشاركات العاطفيّة والنفسيّة في مرحلٍة محّددٍة من 

حياتهّن في الشتات. فمثالً: من الحاجات التي نسمع عنها من المشاركات، الرغبة 

برواية القّصة بحريٍّة، وأن تكون هذه القّصة مسموعًة، تحقيق الحلم بالتمثيل، 

والوقوف على الخشبة، أو إيجاد عمٍل مأجوٍر ببساطة. 

وعلى الرغم من شجاعة الشابّات في مشاركة قصصهّن مع الجمهور، وإشراكه 

في عمليّة التذكّر هذه، إاّل أّن السؤال الذي يطفو على السطح مرًّة جديدًة، هو 

عن اآلليّة التي تّمت بها المعالجة السيكولوجيّة لهذه التجارب الذاتيّة، التي كانت 

في كّل مرٍّة تروى بها على المسرح، تستحضر حزناً جديداً، ومن الواضح أّن سرد 

أيضاً؛  القصص مرًّة تلو األُخرى على المسرح، كانت مهّمًة مرهقًة أدائيّاً ونفسيّاً 

ألنّها تعرّض المشاركات لحالٍة من االنكشاف أمام الجمهور، وتضعهم في اختباٍر 

أمام ذاكرتهّن عن السنوات القليلة الفائتة، خاّصًة مع تكرار العرض خالل سنتين، 

)1( جرى الحديث المفتح مع الجمهور بعد عرض مسرحية إيفيجينيا في الهنغار 5 بتاريخ 3 

تشرين األول/ أكتوبر 2017.
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هي  ذاته  الوقت  في  لكّنها  أصحابها،  عن  بعيدًة  الذاتيّة  القصص  تصبح  حيث 

 ، قصصهّن الخاّصة، هذا األمر الذي يحتاج حسب رأينا إلى دعٍم نفسيٍّ اختصاصيٍّ

مرافقاً لهّن في رحلتهم هذه، ولكْن على الرغم من عدم وجود معالٍج، أو معالجٍة 

نفسيٍّة مختّصٍة ضمن فريق العمل، إاّل أّن شندي أشارت خالل المقابلة معها إلى 

وخوضها  األسرّي،  للعنف  تعرّضها  بعد  المسرحيّة،  التجربة  لهذه  العالجّي  األثر 

لمعارك قانونيّة من أجل الحصول على حضانة ابنها. »األثر العالجّي تبّدى لي من 

خالل تكرار سرد القّصة أمام الجمهور حتّى وصلت إلى درجٍة من التصالح معها، 

ولم تعد تؤثّر بي كما قبل«. )شندي، 2020(.

2 - النساء السوريّات في مرآة إيفيجينيا:

من  تقّدمن  اللواتي  للشابّات  )كاستينغ(  األداء  اختبار  هي  العرض  مناسبة 

أجل تأدية دور إيفيجينيا في مسرحيّة يوربيديس إفيجينيا في أوليس. في النص 

اإلغريقّي تجّمع أسطول جيش هيالس في أوليس من أجل اإلبحار صوب طروادة 

حيث الحرب المنتظرة، إاّل أّن السفن لم تتمّكن من اإلبحار بسبب غضب آرتيمس 

اآللهة  إرضاء  الممكن  من  يكن  ولم  بالهبوب،  مواتيٍة  ريح  ألّي  تسمح  لم  التي 

إاّل بالتضحية بإيفيجينيا )يوروبيدس، صفحة 55(. الفكرة المركزيّة في مسرحيّة 

يوربيديس، هي تضحية أجاممنون بأغلى ما يملك، بابنته، من أجل غاياٍت حربيٍّة، 

ووطنيٍّة، وسياديٍّة، وهذه األضحية شرٌط أساسيٌّ للتقّدم في الحرب. لكْن في قراءٍة 

رغبتها  بأنّه  بنفسها  بالتضحية  إيفيجينيا  قبول  يُفهم  أن  يمكن  أُخرى إليفيجينيا 

باالنتحار والخالص على الرغم من محاوالت أخيل إنقاذها، وربّما قد يكون قبولها 

حتّى  أو  الضحيّة،  موقع  في  على وضعها  االحتجاج  أشكال  من  بالتضحية شكالً 

يمكننا قراءة فعل التضحية على أنّه فعٌل يدّل على قّوة اإلرادة والشخصيّة. 

تدفعنا بنية المسرحيّة في عالقتها مع النّص اإلغريقّي، لتتبّع األثر الناتج عن 
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ديناميكيّات العالقة بين مستويَي العرض: األّول )اختبار األداء(، والمستوى الثاني 

)مسرحية إفيجينيا(؛ حيث يُطلب من المرّشحات للدور أن يقّدمن مقطعاً يخترنه 

من مونولوجات إيفيجينيا، وتُسأل كّل واحدٍة منهّن عن رأيها الشخصّي بتضحية 

إيفيجينيا، وما الذي كانت تفعله لو كانت مكانها؟ أي هل تقبل بهذه التضحية؟ 

تتنّوع إجابات المشاركات على سؤال التضحية بأنفسهّن من أجل اآلخرين، ومنهّن 

من تضحي بنفسها من أجل عائلتها، ومنهّن من ال تقبل التضحية أبداً، ومنهّن من 

تجد أن التضحية دليٌل على القّوة. 

ال نستطيع أن نعرف يقيناً فيما إذا كانت الغاية من تركيب المستويين هو 

المشاركات فعالً، أو  إيفيجينيا على حكايات  التضحية في حكاية  إسقاط سؤال 

أنّه خياٌر مسرحيٌّ بهدف إكمال الثالثيّة المسرحيّة التي بدأها المخرج والكاتب 

مع نساء طروادة، ثّم أنتيغون في شاتيال. في العموم تتكلّم المشاركات الشابّات 

والناجيات  الحرب في سوريا،  الناجيات من  المسرح من موقع  السوريّات على 

وحالة   ، مستمرٍّ في صراٍع  اآلن  هّن  نفسه،  الوقت  في  لكْن  الّلجوء،  قوارب  من 

تخبٍّط من أجل بداية حياٍة جديدٍة في البلد الجديد الذي لجأَن إليه؛ أّما شخصيّة 

إيفيجينيا في النّص، فهي شابٌّة تتخلّى عن كامل حياتها، وعن حبّها ألخيل، وعن 

روحها طواعيًة، إرضاًء لآللهة، ومن أجل التقّدم في الحرب. 

كيف يمكن أن نفهم اإلسقاطات المحتملة لمسرحيّة إيفيجينيا في أوليس 

على واقع النساء المشاركات في العرض؟ بالنظر إلى قبول إيفيجينيا بالتضحية 

بنفسها على أنّه قدٌر محتٌّم عليها، فذلك يمكن أن يتقاطع مع حكايات الشابّات 

المحتّم،  القدر  الّلجوء هو  أّن  افترضنا  إذا  بالقدر،  ناحية قبولهّن  السوريّات من 

وما ينطوي عليه من مخاطر في رحلة الّلجوء نحو المجهول، لكّن غايات هذه 

الفرد  إنقاذ  سبيل  في  بْل  الوطن،  أو  الجيوش،  سبيل  في  تكن  لم  المخاطرة 

الواحد الذي طحنته الحرب والعسكرة في بالده. يرتسم لدينا هنا فارٌق واضح 
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في  المشاركات  وبين  بها،  يُضّحى  بأن  وقبولها  إيفيجينيا  شخصيّة  بين  المعالم 

العرض اللواتي حاولن النجاة والبحث عن سبٍل وطرٍق أُخرى للعيش. وإذا كانت 

في  اآلن  هّن  العرض  في  فالمشاركات  الملك،  ورغبة  الجيوش  إيفيجينيا ضحيّة 

مساٍر  عن  بحثاً  الذكوريّة،  والمجتمعات  والعسكرة،  الحرب،  ضّد  مقاومٍة  لحظة 

جديٍد لحياتهّن المقبلة. 

الخشبة،  على  المشاركات  به  تبوح  الذي  الكالم  خالل  من  العرض  يحاول 

في  والالجئات  الالجئون  بها  يُستَغّل  التي  الطرائق  ضّد  رسائل  جملة  يرسل  أن 

عند  الالجئات  بالنساء  المرتبط  الشائع  االعتقاد  وضّد  اإلعالميّة،  البروباغندا 

ممارسات  من  الضحيّة/الناجية  موقع  في  يضعهّن  الذي  الغربّي،  الجمهور 

منها  التي جئَْن  البلدان  التمييزيّة ضدهّن في  والقوانين  الذكوريّة،  المجتمعات 

سواء جئَْن من سوريا أم العراق، أو أفغانستان. لكّن هذه الرسائل التي ترد نّصيّاً 

في حوار المشاركات، تتعارض مع شكل األداء، وشكل إلقاء هذه القصص الخاّصة 

المترافق مع انفعاٍل عاطفيٍّ يظهر إّما في نبرة الصوت، وإّما في األعين الدامعة 

التكتّم على تجارب كان لها األثر األعمق في  التطرّق إلى ثيمة محزنة، أو  عند 

الذاتيّة،  الشهادات  تبرز تعقيدات مسرح  التعارض تحديداً  شخصيتهّن. في هذا 

التي تستحضر تجارب قاسية، أو صدمًة سابقًة مع الحذر دائماً  من توليد صدماٍت 

مجّدداً  تعيدهم  الذاتيّة،  الشهادات  قاسيٍة جديدٍة ألصحاب  تجارب  أو  جديدٍة، 

إلى موقع الضحيّة، أو الطرف األضعف في قّصتهم الذاتيّة. جزٌء كبيٌر من مهارة 

التحضير  خالل  يُكتسب  والمعنوّي،  النفسّي  التوازن  واستعادة  الصدمة،  تجاوز 

والتمارين المسرحيّة التي تسبق العرض، لكّن االنفعال العاطفّي المصاحب لسرد 

هذه الشهادات مرًّة تلو األُخرى على المسرح، يعكس هشاشًة وخلالً في تجهيز 

، وهو: كيف يمكن أن أحكي قّصتي مع  المشاركات فيما يتعلّق بسؤاٍل جوهريٍّ

المحافظة على مساحٍة شخصيٍّة حميميٍّة تخّصني وحدي؟
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3 - حساسّية التمثيل في ظّل الصدمات:

ال يمكن تفادي إشكاليّات تمثيل النساء السوريّات الالجئات على المسرح، 

من خالل التشبّث بفردانيّة قصص المشاركات، والقول: إّن هذه القصص تجارُب 

توضح  كما  ألنّه  جماعٍة؛  أّي  تمثّل  وال  فحسب،  بالمشاركات  وخاّصٌة  ذاتيٌّة 

الفيلسوفة ليندا ألكوف )Linda Martín Alcoff(، فأزمة التمثيل ال تنتج فقط 

عند التحّدث عن اآلخرين، أو حولهم، بْل أيضاً عند التحّدث بالنيابة عن نفسي: 

»فحينما أتكلّم نيابًة عن نفسي، فأنا أمثّلها بطريقٍة معيّنٍة، وعلى أنّها تحتّل موقعاً 

ذاتيّاً محّدداً، وتتّصف بسماٍت دون أُخرى، وهلّم جرّاً؛ إْذ أعمل على اختالق ذاتي 

-مؤقّتاً- عندما أتحّدث باسمي؛ أي: إنّني أختلق ذاتيّاً علنيًّة خطابيًّة، التي يترتّب 

يطّلع  لم  حال  في  وحتّى  الداخليّة.  ذاتي  على  تأثيٌر  األحوال  معظم  في  عليها 

اآلخرون على الذات التي أقّدمها عنهم، فإنّهم قد يتأثّرون بالقرارات التي يتّخذها 

غيرهم بناًء عليها. والمراد هنا هو أّن جميع حاالت التحّدث بالنيابة تنطوي على 

وجٍه من التمثيل، سواء أكنت أتحّدث بالنيابة عن نفسي أم عن غيري، وأّن هذا 

التمثيل ليس مجرّد عمليّة اكتشاٍف بسيطٍة على اإلطالق، بل سيؤثّر في الشخص 

الُمَمثَّل غالبًا«. )ألكوف، 2016(.

تفتح  الحميميّة،  والتجارب  الخاّصة،  القّصة  عن  والحديث  التمثيل  أزمة 

مجموعًة من األسئلة حول: أّوالً: مسرح الشهادات، وثانياً: تمثيل الّلجوء في هذا 

العرض من خالل قصص الالجئات. طبيعة الورشات التدريبيّة التي سبقت العرض، 

بحسب المقابالت التي أجريناها، كانت ورشات تدريبيّة فنيّة، ولم تكن ورشات 

، لكّن  تدريبيّة عالجيّة؛ أي: إّن التركيز األكبر كان بهدف تقديم منتٍج فنيٍّ نهائيٍّ

صيرورة العمل على القصص الذاتيّة وكتابتها من ِقبل دراماتورج، وليس من ِقبل 

أن  بعد  القصص  هذه  ذاتيّة  عن  نسأل  يجعلنا  ما  الذاتيّة،  الشهادات  صاحبات 

خضعت للعمل الدراماتورجّي والتحريرّي من أجل تقديمها أمام الجمهور.
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هل التزال هذه القصص ذاتيًّة بعد عمليّات التعديل فعالً؟ حتّى إّن سؤال 

الفعل  إلى مساحة  النظر  نفسه عند  التجربة يطرح  الجندرّي في هذه  التوازن 

والتحّكم المتاحة للنساء التسعة مقابل الدراماتورج كاتب القصص ضمن إدارة 

للمشاركة  أوسع  مجاٍل  فسح  على  قصصه  في  ركّز  مسرحيٍّ  عمٍل  في  المخرج، 

النسائيّة.

من يشاهد عرض إيفيجينيا، يلمس إحساساً بالحذر تجاه الغوص في تفاصيل 

الخشبة،  على  نراها  التي  الشخصيّات  أنتجت  التي  والسياقات  الذاتيّة،  القصص 

إحساساً بالحرص على نتيجة العمل النهائيّة أكثر من التركيز على الصيروة التي مّر 

بها العمل، وتخّوفاً من االنزالق إلى فّخ الشفقة، أو موقع الضحيّة، لكْن في الوقت 

المتناقضة  اإلشارات  العمل ومساحتهّن. هذه  المشاركات في  تقييد حركة  ذاته 

فيما بينها، ال تنحصر بالقراءة التحليليّة للعرض، بْل هي ملمٌح ومؤّشٌر مهمٌّ عند 

الحديث عن إشكاليّة تمثيل قضايا الّلجوء على المسرح، وشكل الهويّة الثقافيّة. 

في هذا العرض لم تقّدم المشاركات أنفسهّن تماماً، بْل قّدمَن أجزاًء مختصرًة 

ومنتقاًة من قّصتهّن. ال شّك أّن التكتّم على تفاصيل من القصص هو آليٌّة دفاعيٌّة 

غير  أحياناً  معاناتهّن  ذلك جعل  لكّن  الجمهور،  أمام  التاّم  االنكشاف  حالة  ضّد 

مسّوغة، وغير متّصلة مع الواقع الجديد الذي يجبرهّن أحياناً على االنطواء على 

أنفسهّن، كأّن صعوبة شرح إحساسهّن، واالنطواء على الذات، هو العالمة األوضح 

للهويّة الجديدة المكتسبة. 

تُسأل جميع المشاركات عن سبب رغبتهّن بالتمثيل، غالبيّة اإلجابات كانت 

مكان  من  جديد،  من  للبدء  المسرحّي  التمثيل  تجربة  بخوض  رغبٍة  على  تدّل 

جديد، كأّن هذا العرض كان فرصًة لهّن لبدايٍة جديدٍة مشرقٍة في ظّل الصعوبات 

إلى عدٍد من  بالنسبة  النفسيّة. وربّما كان كذلك فعالً  المعيشيّة، واالضطّرابات 

المشاركات اللواتي اتّخذن بدايًة لمشوار التمثيل المسرحي. 
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المنتجة  المسرحيّة  العروض  أوائل  من  واحٌد  إيفيجينيا  المسرحّي  العرض 

في ألمانيا بين 2015-2017، وناقشت قضايا الّلجوء على المسرح األلمانّي، لكّن 

العرض كان أشبه ببدايٍة مقتضبٍة ألسئلة الّلجوء المعّقدة، استعجلت برأينا طّي 

في  الّلجوء  عن  المعروضة  الصورة  ألّن  وذلك  عمقها،  في  الغوص  قبل  الصفحة 

العرض بدت منقطعًة عن السياق السياسّي واالجتماعّي المحيط بها، على الرغم 

من أّن موضوع الّلجوء والهجرة السوريّة مركزيٌّ في الخطاب اإلعالمّي والسياسّي 

األوروبّي. ربّما كان السبب هو رغبة صانعي العرض بالحديث عن قصص األفراد، 

لكّن هذا  والالجئات كجماعة(،  )الالجئين  الجماعة  تخّص  واحدٍة  ال عن سرديٍّة 

أظهر المشكالت النفسيّة، والحزن، والكآبة، كأنّها مشكالٌت ذاتيٌّة مرتبطٌة بمسائل 

كقضيٍّة  ال  بالوحدة(  باإلحساس  للعائلة،  بالحنين  السابق،  )بالحبيب  شخصيّة 

األفراد  على  انعكاساتها  أهّم  إحدى  هما  واالكتئاب  المالنكوليا  حيث  سياسيٍّة، 

المعنيّات بها، وتجاهل عالقتهما بالسياق السياسّي، بما يجعل التعافي منهما هو 

مسؤوليّة األفراد وحدهم. 
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الجزء الثاني:
العر�س الم�صرحي اأودي�صا

تخّرج  كعرض   2018 أكتوبر  في   )ODYSSA( أوديسا  مسرحيّة  قُّدمت 

والفنون،  للتمثيل   )Die Etage( دي-إتاجي  مدرسة  في  التمثيل  قسم  طالبات 

 Judith( ماندينغر  جوديث   ،)Christina Hilkens( هيلكينز  كرستينا  وهّن: 

 ،)Lorella Lubsch( لوريال البش ،)Marion Barten( ماريون بارتن ،)Mundinger

ودراماتورجيا  إخراج  من  العرض   .)Josephine Nahrstedt( نارشتدت  جوزفين 

مجال  في  ألمانيا  إلى  مجيئه  منذ  يعمل   ، سوريٌّ مسرحيٌّ  وهو  أنيس حمدون، 

العروض  من  مجموعة  وله  المسرحّي،  التدريب  وورشات  المسرحّي،  اإلخراج 

المسرحيّة في ألمانيا، منها: مسرحيّته الرحلة التي ُعرضت في مسرح الشاوبونة 

)Schaubühne( في برلين، ونالت جائزة النّقاد في ألمانيا لعام 2015. 

المسرحيّة اقتباٌس من الرحلة الملحميّة األقدم في األدب اليونانّي األوديسا؛ 

رحلة عودة أوديسيوس إلى بالده بعد سقوط طروادة، والمعوقات التي اعترضت 

رحلة العودة؛ بسبب غضب آلهة البحر على أوديسيوس. هدى -وهي الشخصيّة 

الرئيسة في العرض- فتاٌة سوريٌّة الجئة، تذهب إلى الدائرة الحكوميّة المخّصصة 

للمهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات في ألمانيا، من أجل الحصول على 
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تصريح اإلقامة في ألمانيا، وتمّر بمجموعٍة من االختبارات، بعضها ُمستوحى من 

اجتياز  هدى  على  يجب  حيث  األساطيرّي،  طابعها  حيث  من  األوديسا  ملحمة 

مراحل هذه الرحلة، من أجل الحصول على حّق اإلقامة في ألمانيا. يتحّول اليوم 

الذي تذهب فيه هدى إلى دائرة المهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات 

أّما هدى،  بلده؛  إلى  عائٌد  أوديسيوس  لكّن  أوديسيوس،  برحلة  أشبه  رحلٍة  إلى 

فأملها هو الحصول على إذن إقامٍة في البلد الجديد. 

يمكن لكّل مهاجر/ مهاجرة، أو الجئ/ الجئة، اضطّر إلى أن يكون في مكان 

هدى، أن يقّدر المشاعر واألسئلة الوجوديّة عن الوطن والهويّة التي تستحضرها 

زيارة دائرة المهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات، وما يترتّب عليها من 

قرارات مصيريّة. يسيطر الخوف على هدى منذ اللحظات األولى لدخولها دائرة 

الرغم  على  مطلوبًة،  وثيقًة  أو  ورقًة،  سهواً  نسيت  قد  تكون  أن  من  األجانب، 

من أنّها أحضرت كّل ما يمكن أن يخطر على البال من أوراق: »صورة الباسبور، 

عقد اإليجار، شهاداتها، وشهادات جّدتها، مواعيد دورتها الشهريّة، واختبار حمٍل 

سببهما  عليها،  واضحين  يبدوان  وقلقاً  توتّراً  أّن  إاّل   )2018 )حمدون،  سلبّي...« 

المخاوف  وهذه  البيروقراطيّة.  الحكوميّة  الدوائر  أروقة  في  االنتظار  رهاب 

ومعنويّاً  نفسيّاً  أقسى  ومخاوف  مهّمات  لمواجهة  البداية  إاّل  ليست  الواقعيّة 

ستختبرها الشخصيّة الرئيسة هدى مع بدء رحلتها الملحميّة. 

االنتظار  ساعات  أثناء  في  كتاباً  تفتح  عندما  العرض  في  هدى  رحلة  تبدأ 

الذي  األوديسا  هو  الكتاب  وهذا  الحكوميّة،  الدائرة  في  تمضيها  التي  الطويلة 

بمجرّد أن تفتحه، تصاب باللعنة التي تفرض عليها خوض مجموعٍة من المراحل، 

أو المهّمات المقتبسة من رحلة أوديسيوس؛ من أجل أن تخرج من سجن دائرة 

األجانب. 

معرّفتين  غير  شخصيّتان  توجد  )هدى(  األساسيّة  الشخصيّة  جانب  إلى 
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تلعبان  العرض  بداية  الشخصيّة 1، والشخصيّة 2. في  بْل هما:  بأسماء محّددة، 

لرحلة  األسطورّي  البعد  تطّور  ومع  لكّنهما  األجانب،  مكتب  في  موظّفتين  دور 

هدى تلعب كّل واحدٍة من هاتين الشخصيّتين دوراً محرّكاً وضابطاً لرحلة هدى 

الملحميّة إلى بالدها. تتساعد الشخصيّتان على تعيين المهّمات التي يجب أن 

تخوضها هدى، ومتى تنتهي كّل مهّمٍة، لكْن عندما تسألهما هدى عن هويّتهما، 

والكتاب«  أنِت  والكتاب، نحن نجّسدكما  أنِت  باإلجابة: »نحن  تكتفي إحداهّن 

القسوة  )حمدون، 2018(، كأّن هاتين الشخصيّتين بما تبدوان عليه من مالمح 

ومخاوفها،  هدى،  لشخصيّة  مرئيٌّ  تجسيٌد  هما  تمثاّلنه،  الذي  الرمزّي  والعنف 

ولذاكرتها، وللَجلد الذاتّي الذي تعاقب به ذاتها من جهة، وتجسيٌد للقسوة التي 

يواجهها الالجئون والالجئات في مكتب األجانب المسؤول عن إصدار اإلقامات 

واألوراق الثبوتيّة من جهٍة أُخرى.

تبادلت الممثاّلت الخمس األدوار الثالثة: )هدى، الشخصية1، والشخصية2(، 

، وهو لعبة القرعة؛ بحيث تسحب كّل ممثّلٍة ورقًة،  وذلك من خالل حلٍّ إخراجيٍّ

يُكتب عليها الدور الذي يجب أن تلعبه. تعاد لعبة القرعة وتكّرر خالل العرض 

رحلة هدى.  في  أُخرى  إلى  مهّمٍة  من  االنتقال  عند  وهي  محّددة،  فواصل  في 

، والمحافظة  استفاد حمدون من هذا الحّل أيضاً لنقل العرض إلى مستوى لعبيٍّ

الممثاّلت  لدى  هدى  حكاية  في  الشعورّي  االنغماس  من  محّددٍة  درجٍة  على 

والجمهور على حدٍّ سواء. 

برلين، وهو مكاٌن  )The shelf( في  المسرحّي في ذي-شلف  العرض  قُّدم 

راقصًة،  عروضاً  يستقبل  أن  العادة  جرت  تماماً،  فارغٍة  صالٍة  عن  عبارة  بديٌل، 

ومعارض فنيًّة. يجلس الجمهور على األرض على شكل صندوٍق مغلٍق، وفي داخل 

هذا الصندوق يُقّدم العرض، ال يوجد مدخٌل، أو مخرٌج للممثاّلت، وعندما توجد 

الممثاّلت الثالث داخل هذا الصندوق تجلس الممثّلتان األُخريان مع الجمهور، 
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وبذلك وظّف المخرج شكل الفرجة سينوغرافيّاً، بما يخدم المقولة العاّمة للعرض، 

ويشّكلون  هدى،  الجمهور  يحاصر  بحيث  سجٍن،  إلى  االنتظار  غرفة  وتحويل 

الحدود الوهميّة للسجن، الذي هو بمنزلة فضاٍء متخيٍّل مواٍز للدائرة الحكوميّة 

في ألمانيا. 

من أجل فهٍم أعمق لكيف يعيد عرض أوديسا تمثيل حكاية الّلجوء السورّي، 

العرض  وتقديم  اإلغريقيّة،  الميثولوجيّا  إلى  االستناد  خيار  تحليل  من  سننطلق 

بالّلغة األلمانيّة، لغة العرض الوحيدة. 

1 - العودة إلى الميثولوجيا:

وتحّمل  الصبر  على  قدرتها  تختبر  مهّمات،  بمجموعة  تقوم  أن  هدى  على 

الّصعاب، وإذا استسلمت، أو لم تنجح في اجتياز هذه المهّمات، ستبقى في هذا 

يواجهها  التي  تلك  عن  هدى  تجتازها  التي  المواجهات  بين  والمفارقة  السجن. 

أوديسيوس، هي أّن مواجهات هدى ستكون مع ذاكرتها، ومع أقارب لها ظلّوا في 

سوريا، ومع مشاعر الوحدة واالغتراب في لجوئها. 

هذه  في  االنتظار  هدى  على  يتوّجب  االنتظار،  هي  المهّمات  هذه  أولى 

يلي  قد  لما  توقّعٍ  أّي  وبدون  نهايًة،  الوقت  يعرف  ال  حيث  الحكوميّة؛  الدائرة 

هذا االنتظار وبعد مضّي دقائق تعلن الشخصيّة 1 عن اجتيازها المرحلة األولى، 

وانتقالها إلى المهّمة الثانية؛ حيث يتوّجب على هدى أن تواجه الوحش سيكلوب 

)cyclops()1( وهو في المسرحيّة صديقها الذي اُعتقل وُعّذب في المعتقل، في 

حين أنّها تحمل ذاتها ذنب عذابه، وعلى عكس الميثولوجيا، الوحش هنا يقبع في 

الداخل، ومجابهته هي مجابهة مخاوف ذاتيّة، وإحساٍس بالذنب يرافق هدى عند 

)1( سيكلوب: وحش عمالق بعين واحدة من وحوش األساطير اليونانية وذكر في األوديسة 

عندما هاجم أوديسيوس ورجاله.
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التفكير بالمفقودين والمفقودات، والمغيّبين والمغيّبات قْسراً، وعلى الرغم من 

 ، أّن شخصيّة سيكلوب لم تجّسد خالل العرض من خالل ممثٍّل، أو عرٍض مسرحيٍّ

واكتُفَي باستحضاره ذهنيّاً، وعرف المتفرج/المتفرّجة ذلك من خالل أداء الممثّلة 

الوحش/ سيكلوب  ترى  بأنّها  لنا  توحي  ُجمالً  وتقول  ذاتها،  على  تنكمش  التي 

الصديق، وتعتذر من ذنٍب لم تقترفه فعالً. في المهّمة الثالثة تلتقي هدى والدتها 

المتوفّاة، وتبدأ أسئلتها عن البيت والوطن، وتتداخل المهّمة الثالثة مع المهّمة 

الرابعة؛ حيث يتوّجب على هدى مواجهة أقربائها وأوالد عّمها الذين ماتوا جوعاً 

بسبب حصار مضايا)1( في سوريا عام 2015. ومرًّة أُخرى نرى هدى تجابه إحساساً 

بالذنب، سببه أنّها نجت من موٍت كان محتّماً على آخرين وأُخريات من عائلتها 

وأقاربها.

ويمكننا القول: إّن المهّمات الثالث مستوحاٌة من عوالم األوديسا اليونانيّة، 

لكّن البحث الدراماتورجّي في كتابة هذه المهّمات لم يكن مرتكزاً على الملحمة 

األوديسا  ملحمة  إلى  استند  العمل  إّن  أي:  الراهن؛  على  ارتكازه  بقدر  اليونانيّة 

واستطاع  األوديسا.  ملحمة  مع  ليشتبك  دراماتورجيّاً  ُمَعدٍّ  كعمٍل  ال  كمرجعيٍّة، 

العرض من خالل استحضاره الرحلة الملحميّة أن يولَد صوراً أسطوريًّة في ذهن 

من  منها  والالجئات  الالجئون  يعاني  التي  الحياتيّة  الصعوبات  عن  المتفّرج، 

خالل  من  وذلك  الشتات،  دول  في  وثبوتيٍّة  قانونيٍّة  أوراٍق  على  الحصول  أجل 

مسرحة االنتظار في أروقة الدوائر الحكوميّة في ألمانيا، والكوابيس التي ترافق 

المفقودين  أصدقائهم  عن  إّما  ذاكرتهم  في  وتعيش  والناجيات،  الناجين  أولئك 

تحت  ماتوا  الذين/اللواتي  عن  وإّما  والمعتقالت،  والمعتقلين  والمفقودات، 

القصف، وتحت الحصار. 

)1( حصار مضايا: حصار فرضه النظام السوري على بلدة مضايا عام 2015، حيث منع إدخال 

الغذاء والمساعدات اإلغاثية لمدة 177 يوماً. 
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أُخرى  في مشاهد  بينما  معيّنة،  في مشاهد  األوديسا  على  استند حمدون 

إلى  التطرّق  المثال:  سبيل  على  األوديسا،  عن  مستقلٍّ  نصٍّ  كتابة  على  اعتمد 

سيكلوب،  العمالق  صورة  استحضار  خالل  من  والمعتقالت  المعتقلين  موضوع 

بينما تناول حصار مضايا بدون مواربٍة، وبوضوح. هذا يدفعنا للسؤال عن الغرض 

وفي  اآلن،  عن  للحديث  اليونانيّة  الملحمة  من  مستقاٍة  لوحاٍت  استخدام  من 

الوقت ذاته اختار الحديث بوضوٍح ومباشرًة في لوحاٍت أُخرى. لم يكن استحضار 

»األوديسا« في المسرحيّة بغرض تقديم رؤيٍة جديدٍة دراماتورجيّاً، ومعاصرة لها، 

أساطيريٍّ على  بُعٍد  إضفاء  راهٍن مع  لمقاربة حدٍث  إليها  االستناد  أجل  بْل من 

معاناة السوريّين والسوريّات سواء في بعد وصولهم إلى ألمانيا أم خالل الحرب 

في سوريا. 

يُحتمل أن يكون هناك توظيٌف آخر لالستناد إلى الميثولوجيا اليونانيّة، وهو 

االعتماد على ملحمٍة من األدب اإلغريقّي، كمدخٍل للحديث عن الحدث السورّي 

بين الجمهور األلمانّي، وغير األلمانّي، ومحاولة للقول: إّن معاناة الفرد السورّي، 

ليست مسألًة سوريًّة محليًّة، بْل هي قضيٌّة عالميٌّة تخّص األوروبيّين واألوروبيّات، 

كما تخّص السوريّين والسوريّات. وذلك من خالل االستناد إلى عمٍل ملحميٍّ أدبيٍّ 

يشترك في معرفته الجمهوريْن: السورّي، واأللمانّي. 

2 - الحكاية السوريّة باأللماني: 

جميع الممثاّلت في العرض كّن ألمانيّات، وكانت هذه واحدًة من التجارب 

القليلة في سياق المسرح السورّي في ألمانيا بعد عام 2017 ، التي يلعب فيها 

جرت  حيث  السورّي؛  المهاجر/المهاجرة  دور  ألمانّي،  أوروبّي  ممثّل/ممثّلة، 

العادة، إّما أن يمثّل السورّي/السوريّة اآلخر السورّي، وإّما في أحيان كثيرة، يمثّل 

الالجئ/الالجئة نفسه على المسرح. 
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يفهم  أن  فيمكن  أوديسا،  عرض  عليها  بني  التي  اللعبة  شروط  ضمن  أّما 

الفتاة  دور  سوريّة  غير  أُخرى  جنسيٍّة  من  ممثّلٍة  أداء  أّن  المتفرج/المتفرّجة 

السوريّة هدى، جّسد شكالً من أشكال المبادلة والتشارك السياسّي واالجتماعّي؛ 

حيث وضعت الممثاّلت أنفسهّن مكان الشابّة هدى، ما أتاح للمتفرج/المتفرّجة 

السورّي أن يسمع معاناته اليوميّة مع البيروقراطيّة وصعوبات الحياة من ممثاّلٍت 

للمتفرج/المتفرّجة  سمح  ذلك  إّن  القول:  يمكننا  وربّما  المرّة.  هذه  ألمانيّاٍت 

الممثاّلت من سوريا،  أقّل مّما لو كانت  العرض بشحنٍة عاطفيٍّة  بتلّقي  السورّي 

بأنفسهّن حصار مضايا  اختبرن  أو  الذاتيّة،  بالقّصة  ويشتركن مع شخصيّة هدى 

كما  الالجئة  صورة  لتأّمل  الفرصة  أُتيحت  أُخرى،  جهٍة  ومن  الحرب.  ومصائب 

إدارة  تحت  كانت  أنّها  لو  أدائها، حتّى  في  وتعكسها  األلمانيّة،  الممثّلة  تفهمها 

مخرٍج مسرحيٍّ سورّي. 

أّما بالنسبة إلى المتفرج/المتفرّجة األلمانّي، فأن تلعب ممثّلٌة ألمانيٌّة دور 

الالجئة السوريّة، فذلك يولّد ُجملًة من المعاني، أهّمها: تبادل المواقع بين السوري/ 

والسورّي/  الجئاً،  األلمانيّة  األلمانّي/  صار  حيث  واأللمانّي/األلمانيّة؛  السوريّة، 

السوريّة متفرّجاً. وكّل ما يترتّب على تبادل المواقع  من تبادل اإلحساس بعدم 

االرتياح الذي يشعر به الالجئ/الالجئة السورّي في ألمانيا بسبب وجوده الطارئ 

في البالد في أوساٍط غير مرّحبٍة به عموماً ألسباٍب سياسيٍّة عنصريّة. 

حتّى  سياسيّاً،  توظيفاً  المسرحّي  العرض  في  القرعة  لعبة  توظيف  يمكننا 

والسوريّات. في  السوريّين  بمصائر  الهويّة، وعالقتها  إلى  الجديدة  النظرة  نفهم 

العرض، تتبادل الممثاّلت فيما بينهّن دور شخصيّة هدى من خالل لعبة القرعة، 

والممثّلة التي تسحب ورقة هدى، عليها أن تلعب الدور وتخوض المهّمات التي 

كُتبت عليها بسبب لعنة األوديسا. إذن، أن يكون المرء سوريّاً/سوريًّة، أو ألمانياً/

ألمانيًّة، فهذا يتبع الحّظ ولعبة القدر. إذا كان المرء الجئاً/الجئة سوريّاً، فذلك ألنّه 
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سيّئ الحّظ، واختارته لعنة القدر ضحيّتها. النظر إلى الّلجوء كمكّوٍن أساسيٍّ في 

الهويّة المكتسبة على أنّه لعبة حّظ، ذلك معناه أّن مجابهة التحّديات النفسيّة 

السوريّين  على  كُتب  الذي  للقدر  عبثيّة  مجابهة  يفرضها، هي  التي  والمعيشيّة 

والسوريّات، وأّي شكٍل من أشكال النجاة هو خالص فردّي؛ أّما الخالص الجماعّي، 

فميؤوس منه. 

الجمهور  إلى  والسوريّات  السوريّين  حكاية  األوديسا  عرض  يقّدم  كيف 

متعلٌّق  األّول:  إلى شّقين:  تجزئته  بّد من  ال  السؤال  لإلجابة عن هذا  األلمانّي؟ 

باختيار الّلغة، والثاني: متعلٌّق بعنصر الحكاية. من ناحية الّلغة، كان عرض التخّرج 

ثّم  اإلنجليزيّة،  بالّلغة  أّوالً  النّص  حمدون  كتب  مترجم.  وغير  األلمانيّة،  بالّلغة 

تُرجم إلى األلمانيّة. استقطبت الّلغة األلمانيّة عدداً أكبر من الجمهور األلمانّي، 

األلمانيّة.  أو  اإلنجليزيّة،  إلى  والمترجمة  بالعربيّة،  الناطقة  العروض  من  أكثر 

اختيار الّلغة األلمانيّة، لم يكن مجرّد لغة تواصٍل بين المسرح السورّي واأللمانّي، 

بْل أيضاً يعكس رغبًة لدى المخرج بترجمة الحكاية السوريّة، ومخاطبة المتفرج/

المتفرّجة األلمانّي بلغته األم.

اختيار لغة العرض: )ألمانيّة أو إنجليزيّة أو عربيّة( مؤّشٌر على عالقٍة معّقدٍة 

بين النتاج المسرحّي السورّي وبين المجتمع المحيط به، وهذا التعقيد ال ينحصر 

مع  المسرحّي/الكاتبة  الكاتب  عالقة  أيضاً  يشمل  بْل  الكتابة،  عمليّة  في  فقط 

الوطن،  يُستحضر  حين  فيه.  يعيش  الذي  بالمكان  واإلحساس  والذاكرة،  الهويّة، 

)اإلنجليزيّة  ثانية  بلغٍة  المسرحّي  النّص  ويُكتب  األّم،  بلغة  والماضي  والذاكرة، 

كما في هذا العمل(، ويُترجم إلى لغٍة ثالثة )األلمانيّة( مكتسبٍة حديثاً، ستُفقد 

عمليّات الترجمة الّلغة المسرحيّة بُعدها الذاتّي والشعورّي إلى حدٍّ ما، ويصبح 

التركيز أكثر على البُعد الوظيفّي لّلغة، وهو إيصال الفكرة والمعلومة.

العرض  بهذا  تتعلّق  ال  التمثيل،  أزمة  في  أساسيٍّ  كعنصٍر  الّلغة  إشكاليّة 
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ألمانيا،  بالعربيّة في  الناطقة  العروض  فحسب، بْل هي إشكاليٌّة عاّمٌة تواجهها 

في  أساسيّاً  لّلغة صار مكّوناً  تبعاً  الجمهور  انقسام  أّن  إلى  وهي إشارٌة واضحٌة 

بنية أّي عرٍض مسرحّي. اختيار الّلغة منطلٌق لُجملٍة من األسئلة الجوهريّة على 

المستوى التقنّي لتنفيذ أّي عرٍض مسرحيٍّ ناطٍق بالعربيّة، ويُعرض أمام الجمهور 

األلمانّي، وعلى مستوى النقاش المفاهيمّي والسوسيولوجّي ألّي عمٍل مسرحيٍّ 

سوريٍّ في ألمانيا.

عند استخدام لغٍة دون أُخرى، هذا يعني التوّجه إلى جمهوٍر محّدٍد، واستثناء 

محّددة،  وثيمات  مواضيع  تناول  بكيفيّة  ُمتّريثاً  تفكيراً  يقتضي  ما  آخر،  جمهوٍر 

واختيار الجمهور الذي ينوي العمل المسرحّي مخاطبته. بكلماٍت أدق: لم يعد 

التوّجه  الشتات  في  والسوريّات  السوريّين  والمسرحيّات،  للمسرحيّين  ممكناً 

»إلى الجميع«، وربّما هذا يعني االضطرار إلى االنفتاح على السياقات والتجارب 

والمشاعر  القضايا  تحاكي  بْل  وْحده،  السوري/السوريّة  تخّص  ال  التي  األُخرى 

الراهنة أوروبيّاً وعالميّاً عوضاً عن مناقشة الحدث السورّي على أنّه شأٌن داخليٌّ 

يخّص السوريّين والسوريّات وْحدهم.

صّناع/صانعات  يواجهه  كبيٍر  تحدٍّ  بمنزلة  وهي  جّداً،  شائكٌة  العمليّة  هذه 

المسرح، السوريّون والسوريّات في الشتات؛ ألنّه يفرض تغييراٍت جذريًّة، سواء 

ويطرح  السوسيولوجي،  الهويّاتّي  المستوى  على  أم  اإلبداعّي  المستوى  على 

للمتفرج/ والّلجوء  المنفى  تعقيدات  من  نترجم  وماذا  كيف  أسئلة؛  مجموعة 

السوريّة  الّلجوء  مجتمعات  تخّص  ثيمٍة  إلى  نتطرّق  كيف  األلمانّي؟  المتفرّجة 

بالّلغة األلمانيّة، مع مراعاة إشكاليّات الحديث بالنيابة عن السوريّين والسوريّات 

القضايا  مع  بتقاطعاته  السورّي  الحدث  نناقش  كيف  األلمانيّة؟  المسارح  على 

العالميّة بدون تبسيطه، أو تجريده من محليّته؟ وغيرها من األسئلة.

وعلى الرغم من أنّه ال يوجد لدينا اآلن أجوبة حاضرة في الذهن عن هذه 
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األسئلة، إاّل أنّه ال بّد من طرحها في عالقتها مع إشكاليّات الهويّة، وتمثيلها على 

المسرح.

3 - الالجئون والالجئات والتمثيل في المعارك البديلة:

السوريّين  لحكاية  األوديسا  عرض  تقديم  كيفيّة  عن  الحديث  معرض  في 

إلى  المستندة  الحكاية  عنصر  عند  نتوقّف  األلمانّي،  الجمهور  إلى  والسوريّات 

اكتفى  للملحمة.  دراماتورجيٍّة  معالجٍة  تقديم  بدون  اإلغريقيّة،  الميثولوجيا 

الملحميّة  العوالم  من  لالستيحاء  اإلغريقيّة  الملحمة  إلى  باالستناد  حمدون 

األسطوريّة للتطرّق إلى ثيمة الّلجوء السوري. قّدم العرض لمحًة عن الصعوبات 

المعيشيّة التي تواجهها هدى، المتمثّلة بتعقيدات النظام البيروقراطّي في ألمانيا، 

إضافًة إلى الصعوبات النفسيّة؛ حيث يرافقها دائماً إحساٌس بالذنب عند مواجهة 

سيكلوب الوحش/الصديق المعتقل، أو عند مواجهة أقاربها الذين ماتوا جوعاً في 

أثناء حصار مضايا. 

على  كان  المسرحيّة،  في  الدرامّي  الحدث  تطّور  على  األكبر  التركيز  أّن  إالّ 

تعريفها على  التي جاءت مبّسطًة، ويمكن  المسرحيّة  الشخصيّات  بنية  حساب 

الشخصيّات  نجد  حيث  به؛  تقوم  الذي  الدرامّي  الفعل  خالل  من  أساسيٍّ  نحٍو 

تتبادل األدوار، وتنتقل من حدٍث إلى آخر في كّل مشهد، بدون أن يكون هناك 

وتحديداً  المسرحيّة،  للشخصيّات  الفرديّة  الهويّة  بنية  عن  يكشف  عميٌق  حواٌر 

للشخصيّتين: 1 و2. 

تكشف بنية الشخصيّات في العرض، والتركيز الكبير على سلسلة األحداث 

الدراميّة، عن مالمح الهويّة االجتماعيّة والثقافيّة لالجئين والالجئات، السوريّين 

والسوريّات في ألمانيا، كما يراها حمدون. في هذا العرض، يمكن لهدى أن تكون 

أّن لهدى صفات فرديّة  العرض  نلْحظ في  الخمس، ال  الممثاّلت  أّي واحدٍة من 
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و2   1 الشخصيّتين:  أّن  كما  لها،  يحدث  ما  تجاه  أفعالها  ردود  تميّز  أو  تميّزها، 

تظاّلن طيلة العرض غير معرّفتين بأسماء، أو مالمح خاّصة، سوى أنّهما موظّفتان 

في دائرٍة حكوميّة. بالمقابل نجد في العرض تركيزاً على تطّور الحدث الدرامّي، 

كأّن االهتمام في هذا العرض كان موّجهاً نحو سؤال: ما الذي يحدث؟ وما القّصة؟ 

وفردانيّتهم.  التجارب،  هذه  يختبرون  الذي/اللواتي  األفراد  عن  النظر  بصرف 

ولعّل ذلك مؤّشٌر على ابتالع الحدث السورّي -بسبب ضخامته وكارثيّته- األفراَد 

السوريّين والسوريّات الذين اختبروه فعالً، وهيمنة الحكاية على المشهد العام؛ 

بحيث يصبح من الصعب االنفكاك عنها. 

يحيلنا استحضار الملحمة اإلغريقيّة إلى بنية شخصيّة البطل الملحمّي في 

ولعناتهم،  اآللهة  ويتحّدى  قدره،  يصارع  الذي  اليونانيّة،  والميثولوجيا  األساطير 

تواجه  العرض،  في  الرئيسة  البطلة/الشخصيّة  كانت  بينما  خارقة،  قوى  ويواجه 

مقابلٍة  في  حمدون  يقول  ما  وبحسب  يعّذبها،  الذي  الناجين  بذنب  إحساسها 

أجريناها معه: »الّلجوء واالبتعاد جغرافيّاً أتاح لنا التفّرغ لمعارك بديلة مؤّجلة، 

والقرارات  ومتطلّباته،  الحاضر  ثقل  بين  عالقين  ألمانيا  في  اآلن  السوريّين  أجد 

وبين  الماضي،  عن  االنفصال  تتطلّب  ولعلّها  تنجز،  أن  يجب  التي  المصيريّة 

إحساٍس بالذنب سببه أنّنا نجونا مصادفًة من موٍت محتّم. وهذه معارك بديلة، 

نخوضها في غربتنا. وعلى عكس ما اعتقدت، أنّه مع مرور الزمن سيصبح تجاهل 

الماضي وألم الذاكرة أسهل، إاّل أنّه على العكس، يزداد عمقاً، وأجد نفسي دائماً 

أعود إليه في المسرحيّات التي أكتبها«. )مقابلة مع أنيس حمدون، 2019( وألّن 

حمدون ال يجد معنى للمسرح إذا لم يكن نقديّا ًويعبّر عن انحياٍز واضٍح لقضايا 

العدالة والحريّة، فإّن تجلّي ذلك بوضوٍح في مسرحيّته األوديسا كان أمراً متوافقاً 

مع أفكاره، إضافًة إلى أنّه يتناول حيّزاً شائكاً من حياة السوريّين والسوريّات، وهو 

التخبّط بين معارك بديلة كانت مؤّجلة. 
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إليه  مضافاً  الذاكرة  ألم  مواجهة  في  تضعك  أن  إاّل  يمكن  ال  الّلجوء  تجربة 

دائرة  في  أمضته  الذي  اليوم  ذلك  في  هدى،  »مثل  الحياتيّة  الّلجوء  صعوبات 

األجانب، كانت بانتظار قرار مصيرّي، مثالً: منحها إقامة الّلجوء، وهي بذلك تصبح 

مواطناً أجنبيّاً في ألمانيا، وبعد عدٍد معيٍّن من السنوات، يمكنها الحصول على 

الجنسيّة األلمانيّة، لكن ماذا نفعل بالبلد والماضي الذي ُهجرنا منه؟«. )مقابلة 

مع أنيس حمدون، 2019(

هدى -في العرض- شخصيٌّة متخيّلٌة، لكّنها تشبه في صراعها مع اإلحساس 

بالذنب، صراع العديد من السوريّين والسوريّات مع اضطّراباٍت نفسيٍّة تواجههم 

بسبب الصدمات القاسية التي تعرّضوا لها، ومع الّلجوء في بلدان جديدة ازداد 

أقاربهم،  من  جزءاً  أّن  خاّصًة  النجاة،  بعبء  والسوريّات  السوريّين  إحساس 

وأحبائهم، وعائالتهم، ال يزال يعيش تحت الحرب، وفي ظّل الحصار في سوريا؛ 

لذلك صار اإلحساس بالذنب إحساساً تطهيريّاً، يذكّر بعض الالجئين والالجئات، 

اإلحساُس  عليها  يطغى  ذكرى  هناك،  ظلّوا  مّمن  بغيرهم  والسوريّات  السوريّين 

بالذنب وجلُد الذات المستمرّان، والسؤال األّول الذي يتبادر إلى ذهننا هو: كيف 

يمكن لهؤالء الفّنانين والفّنانات الوقوف على الخشبة إلعادة تمثيل قّصتهم، بينما 

هم أنفسهم مثقلون/مثقالت بالجروح النفسيّة؟

جزٌء  شّك-  -بال  هي  السورّي،  الحدث  بضخامة  حدٍث  استيعاب  محاوالت 

ضروريٌّ من محاولة إعادة إنتاج معنى للكوارث والجرائم اإلنسانيّة التي عاشها 

السوريّون والسوريّات، بيد أّن محاوالت االستيعاب هذه ال تزال غير ناجزٍة، ومتغيّرة 

مع الزمن، وتتخلّلها -بين الحين واآلخر- ذكرياٌت عن الصدمة، واضطّرابات ما بعد 

أو  الحدث،  لهذا  تمثيٍل  محاولة  أّي  بأّن  االعتراف  الضروري  من  لذلك  الصدمة؛ 

تمثيٍل للجوء على المسرح، هي أيضاً تحمل أعراض اضطّرابات ما بعد الصدمة، 

من انفعاالٍت نفسيٍّة وعاطفيٍّة، والكثير من الذكريات المختلطة بالمعاناة الراهنة. 
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يشي عرض األوديسا ببُعديه: األسطورّي، والواقعّي، بالكثير عن صورة الوطن، 

ومصائر السوريّين والسوريّات العالقين/العالقات بين تحصيل أوراق نظاميّة في 

تكون  وتكاد  منها،  ُهّجروا  التي  البالد  إلى  يتطلّعون  ُهم  بينما  الشتات،  بلدان 

السفر  أو  الذاكرة،  خالل  من  إاّل  ممكنة،  غير  الكثير  إلى  بالنسبة  إليها  العودة 

إلى العالم السفلّي، حيث أودعنا كثيراً من أحبّتنا. مع األسف، إّن سوداويّة هذا 

المزيج بين ما هو عبثّي وقدرّي في الوقت ذاته تشبه إلى حدٍّ كبيٍر الواقع الذي 

يعيشه السوريّون والسوريّات بعد لجوئهم؛ أّما الجرعة األكبر من اليأس، فستكون 

إذا ما كّنا نرى أّن كّل ما جابهه السوريّون والسوريّات خالل السنوات األخيرة كأنّه 

محتٌّم عليهم بدون وجود قّوٍة في العالم يمكنها أن تحّد من الظلم الذي يعانون 

منه. 
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الجزء الثالث:
العر�س الم�صرحي رجاًء عيدوا وراي

قّدم العرض المسرحّي رجاًء عيدوا وراي )Please, repeat after me( في 

ميونخ في صيف 2018 على مسرح الهوخ-إكس )Hoch X( من كتابة وإخراج 

مختلفٍة  جنسيّاٍت  من  والممثاّلت  الممثّلين  من  مجموعٍة  وتمثيل  عدوان،  زياد 

عن  المسرحيّة  اإلنجليزيّة.  بالّلغة  وقُّدم  كُتب  األصلي  والنّص  وتركية(  )سورية، 

مجموعٍة من الممثّلين والممثاّلت الذين يلعبون دور الجئين والجئات قِدموا إلى 

ألمانيا في السنوات األخيرة. والعرض المسرحّي كما يبدو للوهلة األولى أنّه عن 

قصصهم خالل الحرب وبعد الّلجوء.

بنية العرض –كما كان مخطّط لها- تبدأ بمقاطع من األداء الحركّي، يتخلّلها 

مونولوجات الشخصيّات عن الحرب والّلجوء، إضافًة إلى مقاطع ظهور الحكواتي 

إسقاٍط  كشاشة  تستخدم  ستارٍة  على  الخشبة  تعرض  التي  سوريا،  في  الموجود 

كبيرة وسط المسرح. إاّل أّن خطأ تقنيّاً يعيقهم عن إكمال العرض المسرحّي؛ حيث 

ينقطع البّث المباشر مع الحكواتي من سوريا، إضافًة إلى انهياٍر عصبيٍّ يصيب 

تختلط  الذاكرة.  بفقدان  مصابٌة  أنّها  عنها  يذكر  اللواتي  الممثاّلت  من  واحدًة 

مشاهد العرض األساسي، وهو المستوى األّول من المسرحيّة، مع المشاهد التي 
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يتشّكل  له؛ وبذلك  االستجابة  الحاصل، وكيفيّة  الخطأ  نتيجة  كأنّها مرتجلٌة  تبدو 

لدينا مستوى ثاٍن من المسرحيّة سببه الخطأ المسرحّي الذي حدث. 

ننتقل إلى مستوى ثالث جديد في العرض بعد أن يخرج الحكواتي شخصيّاً 

على الخشبة، الذي من المفترض أنّه موجود في سوريا. يدرك المتفرج/المتفرّجة 

الذي حدث مع الحكواتي، وكّل ما تاله من  التقنّي  الخطأ  أّن  الّلحظة  في هذه 

مشاهد ارتجاليّة؛ هي مشاهُد مدبّرٌة، وأّن الخطأ مفتعٌل، وهو جزٌء من العرض. 

ويتّسع الحيّز اللعبّي الذي تختلط فيه مشاهد العرض األّول مع المشاهد التي 

المسرحّي؛ حيث يصعب على  للخطأ  والممثاّلت  الممثّلين  استجابة  كأنّها  تبدو 

المتفرج/المتفرّجة التمييز ببساطة بين حدود المستويات الثالث من المسرحيّة 

سابقة الذكْر. 

على  المعلّقة  البالستيكيّة  الستائر  من  مجموعٌة  هي  العرض  سينوغرافيا 

الخشبة، ذات شفافيّة معيّنة، يمكن رؤية خيال الممثّلين والممثاّلت من خلفها، 

الحكواتي.  مقاطع  لعرض  شاشًة  تستخدم  الخشبة  وسط  الستائر  من  وواحدة 

ويستخدم الممثّلون والممثاّلت خالل المونولوجات كرسيّاً خشبيّاً، كما يستخدم 

الممثّلون والممثاّلت الصالة كجزٍء من الفضاء المسرحّي، حيث يتنّقل الحكواتي 

وغيره من الممثّلين والممثاّلت بين الجمهور. 

يلعب زياد عدوان -مخرج العرض المسرحّي- دور المخرج؛ أي: إنّه يلعب 

المنتج األوروبّي  إنياكي، وهو  أّما  الواقع؛  لوظيفته في  مطابقاً  العرض دوراً  في 

األلمانّي، فيلعب دوره حسين الشاذلي، في حين أّن صباح، وهي شخصيّة غير 

بشخصيّة  العلي  شادي  وكان  معروف،  عناد  بها  قام  العمر،  أو  الجنس،  محّددة 

الحكواتي، ولعبت ممثلة تركيّة هي سيلين كافاك دور حال، وغيزام أكمان دور 

ريم؛ أّما أتيال اكنييك، ممثّل ألماني- تركي، فلعب دور عرمج، وهو شخصيّة غير 

محّددة الجنسيّة. 
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إلى  الّلجوء  مرحلة  تلي  زمنيٍّة  لحظٍة  في  المسرحّي  العرض  أحداث  تجري 

ألمانيا، إاّل أّن القصص التي يرويها الممثّلون والممثاّلت هي عن حياتهم السابقة 

الرئيسة  الثالث  والثيمات  بعدها،  والحرب  الثورة  فترة  وطنهم سوريا خالل  في 

موضوع  إلى  بوضوٍح  يتطرّق  العرض  أّن  كما  واالنتماء،  والهويّة،  الذاكرة،  هي: 

من  ابتداًء  وذلك  إليها،  لجؤوا  التي  المجتمعات  في  والالجئات  الالجئين  تمثيل 

الكلمة االفتتاحيّة التي يلقيها زياد عدوان؛ حيث يعبّر عن امتعاضه من الصورة 

مروراً   )Adwan, 2018( الغربيّة  المجتمعات  في  والالجئات  لالجئين  النمطيّة 

باألسلوب والتقنيات المسرحيّة التي حاولت نقد تمثيل الالجئين والالجئات في 

الجماليّة  المعاني  تحليل  ما سنحاول شرحه من خالل  األلمانّي، وهو  المجتمع 

والنظرة  الكليشيهات،  استخدام  كيفيّة  ومناقشة  المسرحّي،  للخطأ  والسياسيّة 

الغرابيّة في العرض، لنقد تمثيل الالجئين والالجئات، والمهاجرين والمهاجرات. 

©Theresa Scheityenhammer 
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1 - الخطأ ضرورة الستمرار العرض:

لم يكن الخطأ في هذا العرض خطأ تقنيّاً، أو فنيّاً فحسب، بْل كان الفرضيّة 

للوضع  سواء  المخرج،  رؤية  لفهم  المدخل  أنّه  كما  العرض،  عليها  بُني  التي 

أمام  قصصهم  يتناول  الذي  للمسرح  أم  ألمانيا  في  والالجئات  لالجئين  الراهن 

العرض  من  انتقاٍل  بمنزلة  المسرحّي  الخطأ  كان  البداية  في  األلمانّي.  الجمهور 

المخطّط والمتّفق عليه إلى الفوضى واالرتجال، وهو المأزق الذي يجبر الممثّلين 

والممثاّلت على إيجاد حلوٍل سريعٍة وآنيٍّة من أجل استمرار العرض على الخشبة 

أمام الجمهور، إاّل أنّه يتطّور من مستوى الحدث إلى مستوى الفرضيّة. بكلماٍت 

أُخرى: لم يعد الخطأ التقنّي هو نقطة انطالٍق للحدث الدرامّي، بْل شرطاً لحدوث 

العرض الذي لن يكتمل لوال الخطأ.

الخطأ المسرحّي كما يعرّفه المخرج زياد عدوان: »هو العمليّة التي تنقلنا 

من الحيّز اللعبّي في أثناء المسرحيّة إلى واقع الحياة اليوميّة«. )عدوان، مقابلة 

مع زياد عدوان، 2019(، وهذه ليست المرّة األولى التي يعمل فيها على مفهوم 

الخطأ المسرحّي؛ إْذ سبق وأنجز رسالة الدكتوراه حول هذا الموضوع، لكْن هذه 

من  واجتماعيّاً  المسرحّي، ويستثمره سياسيّاً  الخطأ  يفتعل  أن  زياد  المرّة حاول 

المسرحّي  الخطأ  جاء  أّوالً:  ألمانيا.  في  السورّي  الّلجوء  عن  رؤيته  تقديم  أجل 

أداًة إلحداث نوٍع من التوازن في عالقات القّوة بين المتفرج/المتفرّجة األلمانّي، 

يشاهد  السائدة  الحالة  ففي  الالجئ(،  دور  يلعب  )الذي  الممثل/الممثّلة  وبين 

المتفّوق/ موقع  من  والالجئات  الالجئين  عرض  األلمانّي  المتفرج/المتفرّجة 

المتفّوقة، لكْن عند افتعال الخطأ، يصبح المتفرج/المتفرّجة في الصالة، والممثل/

الممثّلة على الخشبة، في حالة تساٍو؛ ألّن ما حدث خارٌج عن سيطرة الطرفين، 

وال يوجد طرٌف أقوى من اآلخر، لكْن عندما يصّر الممثّلون والممثاّلت على إكمال 

ترقٍّب  المتفرج/المتفرّجة في حالة  القّوة، ويصبح  من  العرض، يستعيدون شيئاً 
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لما سيحدث؛ أّما التوظيف الثاني: وهو توليد الشّك عند المتفّرج، هل هذا الخطأ 

والجئات؟ هل  فعالً الجئون  ُهم  والممثاّلت  الممثّلون  حقيقّي؟ هل  أم  مفتعٌل 

ما يقّدمونه اآلن جزٌء من العرض المخطّط أم ارتجال؟ هل القصص التي يرويها 

الممثّلون والممثاّلت حدثت فعالً أم إنّها قصٌص تخيليّة؟ 

مجموعة من األسئلة يبقيها العرض مفتوحًة، وال يسعى إلى تقديم إجاباٍت 

عنها، ويتمّخض عنها  حالٌة من الشّك مصدرها االلتباس في مرّات عديدة خالل 

العرض عند الشخصيّات المسرحيّة، أو عند الجمهور على حدٍّ سواء، حيث يصعب 

على واحدٍة من الشخصيّات، »حال«، أن تميّز بين الحلم والحقيقة، وكذلك الحال 

عند شخصيّة صباح التي ال يمكن لنا حتّى نهاية العرض أن نحّدد فيما إذا كانت 

فهو  »عرمج«،  في خصوص  أّما  جنسيّاً؛  عابرًة  كانت  إذا  حتّى  أو  ذكراً،  أم  أثنى 

شخصيٌّة يُعتقد حتّى نهاية العرض أنّها شخصيٌّة سوريٌّة، إاّل أنّه بحسب »عرمج« 

كما يقول في أحد المشاهد: ينتمي إلى منطقٍة حدوديٍّة في سوريا، أحياناً تكون 

أّي  على  نعتمد  أن  يمكننا  ال  وبذلك  سوريا،  من  جزءاً  تكون  ال  وأحياناً  سوريا، 

الخطأ  إّن  إْذ  المسرحيّة؛  شخوص  تصف  بمعلومٍة  للخروج  العرض  في  معطى 

الحكم  في  الخطأ  أيضاً  بْل  الصحيح،  غير  التصرّف  ليس  التعريفات هو  بحسب 

.)Erro of judgement(

2 - الحدود القصوى للغرائبّية والنمطّية والكليشيهات:

لم يحاول العرض هدم الصورة النمطيّة عن الالجئين والالجئات في المجتمع 

التي  العرض شخصيّاٍت متطرّفًة في نمطيّتها،  يقّدم  العكس،  بْل على  األوروبّي، 

تتوافق في نواٍح كثيرٍة مع المخيال األوروبّي، أو األجنبّي عن القادمين والقادمات 

الُجدد، وعن البالد التي أتوا منها، ويبدو ذلك جليّاً في الشكل الخارجّي لشخصيّة 

»انياكي«  المقابلة  الجهة  على  تنميطه  في  حتّى  صباح،  أو شخصيّة  الحكواتي، 
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الرُجل األوروبّي المتحيّز للسوريّين والسوريّات وثورتهم، التي ال يعرف منها إاّل 

والسوريّات،  السوريّين  عن  بخطاٍب  الجمهور  إلى  يتوّجه  حين  خاّصًة  القشور 

عدوان  لجأ  وقد  والتبسيط.  السطحيّة  من  بشيٍء  السورّي  والطبخ  التراث  وعن 

ما  وغالباً  وسطحيّته.  سذاجته  إظهار  بهدف  »انياكي«  تنميط  في  المبالغة  إلى 

وصف  في  كما  المتلّقي  ذهن  في  ما  لصورة  مناقضاً  الشخصيّات  خطاب  يأتي 

الجانب الحميمّي من الحرب في مونولوج عرمج، الذي تبدو الحرب بالنسبة إليه 

البيت،  الوقت في  الموت، قضاء  النجاة من  الجّنة. كّل ما عليك فعله هو  هي 

مع األصدقاء، مشاهدة األفالم، تدخين الحشيش، ممارسة الجنس، لعب الورق، 

عن  بعيداً  الخاّص،  الفضاء  ضمن  تحدث  أن  يمكن  التي  األنشطة  من  وغيرها 

إثارة الصور التراجيديّة للحرب والدمار التي تبثّها نشرات األخبار والصحف مثالً. 

استخدم عدوان التنميطات والكليشيهات بدايًة من أداء الحكواتي، المرأة ترتدي 

الحجاب، وال تزال تحت تأثير صدمة الحرب، أو كليشيه مونولوج الحّب في ختام 

جميعها  استخدمت  المخرج،  غرام  في  تقع  التي  الممثّلة  عن  وهو  المسرحيّة، 

 Doolittle,( الراهن.  الوقت  في  بكثرٍة  رائجًة  باتت  التي  للكليشيهات  استعارًة 

 )2018

اعتمد العرض األسلوب التهّكمّي على الصورة النمطيّة في ذهن المتلّقي، لكْن 

في الوقت ذاته، كان هذا األسلوب التهّكمّي ممزوجاً بمرارة  قصص الشخصيّات 

أو معلومٍة  بتوصيٍف،  الخروج  القدرة على  بعدم  المتلّقي  وألمها، بحيث يشعر 

المسرحيّة ككل، بالشكل  بنية  أّن  الممثّلين والممثاّلت، كما  تخّص هويّة هؤالء 

الذي كان من المفترض أن تكون عليه، والشكل الذي آلت إليه بعد حدوث الخطأ، 

هو أيضاً شكٌل من أشكال التهّكم على المسرحيّات الدراميّة والواقعيّة التي يكون 

أبطالها/بطالتها الجئين والجئات يقّدمون قصصهم، ويقفون أمام الخشبة موضع 

من  واحدٍة  في  رأٌي  عدوان  للمخرج  كان  الخصوص،  وبهذا  المسرحّي.  العرض 
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»الالجئون  الجديد:  العربي  جريدة  في  والالجئات  الالجئين  مسرح  عن  مقاالته 

ال  ولكْن  فعالً،  الرفاهية  من  هو ضرٌب  وانتقاصها  تجربتهم  وانتقاد  ُهم ضحايا، 

يلغي هذا الرأي وجود إشكاليّاٍت مسرحيٍّة عديدٍة عندما نرى الالجئين بشحمهم 

ولحمهم على خشبة المسرح لقّص ما حدث معهم حقيقًة. هناك -طبعاً- مطبُّ 

التعميمات، وَعدُّ الالجئين كتلًة واحدًة بالمرجعيّات نفسها، وهناك أيضاً االرتباك 

أمام الجدل الذي يحاول المسرح استثارته دوماً. ويجري هذا كلّه في فضاٍء يمزج 

حكاياٍت حقيقيًّة يرويها الالجئون أنفسهم بعوالم المسرح المتخيّلة، لنصبح أمام 

مكاٍن ال نعرف فيه هوامش المتخيّل واإلبداعّي«. )عدوان ز.، 2016(.

إلى جانب األسلوب التهّكمّي، استُعيَن بعنصر الّلعب على المستوى الجمالّي 

مثالً:  العرض،  في  وغرائبيّتها  األحداث  واقعيّة  وال  األخطاء،  لتسويغ  واألدائّي؛ 

تسويغ وصول الحكواتي من سوريا إلى ألمانيا إلكمال العرض، أو أّن عرمج قطع 

أوروبا في البحر 13 مرّة!

©Theresa Scheityenhammer 
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أو  والمهاجرات،  المهاجرين  عن  الحديث  عند  اثنين  من  خياراً  هناك  كأّن 

الالجئين والالجئات السوريّين، وهو إّما الحديث عن القصص الشعبيّة والفلكلور، 

وإّما الحديث عن اإلرهاب والحرب، وإذا كانت أّي مناسبٍة، أو سلوٍك يصدر عن 

المهاجر/المهاجرة هو ُحّجة الطرف األوروبّي، فإّن العرض يختبر الحدود القصوى 

للغرائبيّة فيما يخّص المهاجر/المهاجرة السورّي، ويختبر إلى أّي درجٍة يمكن أن 

يصّدق األوروبي/ األوروبيّة قصص السوريّين/السوريّات؟

مع األسف، أّن بشاعة الحرب في سوريا وشناعتها جعلت من كّل القصص 

ممكنة  أحياناً  تصديقها  يمكن  ال  التي  والالجئات  الالجئين  وشهادات  الغرائبيّة، 

الحدوث. 

3 - مسرحّية ضّد التمثيل:

بعد أسئلٍة عديدٍة عن األسلوب التهّكمّي حول الكليشيهات فيما يتعلّق بكيف 

يرى  بكيف  متعلّقة  األُخرى  والكليشيهات  والسوريّات هويّتهم  السوريّون  يقّدم 

األوروبيّون واألوروبيّات القضيّة السوريّة، والعمل على توظيف الخطأ المسرحّي 

اجتماعيّاً وسياسيّاً، وتضخيم األنماط االجتماعيّة، سألنا عدوان فيما إذا كانت هذه 

المسرحيّة هي إعادة تمثيل التمثيل؛ بمعنى: إعادة تمثيل ما حاول المسرحيّون 

»هذه  عدوان:  يجيب  تقديمه؟  قبل  من  والسوريّات  السوريّون  والمسرحيّات، 

المسرحيّة هي ضّد التمثيل )Anti- repsentation(«. )عدوان، مقابلة مع زياد 

عدوان، 2019(.

الالجئين  لرواية قصص  إلى تقديم روايٍة وحبكٍة متماسكٍة  لم يسَع عدوان 

المسارح  على  السوريّة  المسرحيّة  للكليشيهات  استعادته  في  وكان  والالجئات، 

األوروبيّة سواء  المسارح  السوريّين على  تمثيل  لرفض  األوروبيّة، رسالة واضحة 

بالشكل الراهن، كما يقول: »أنا لم أرد تقديم مسرحيٍّة عن الحرب السوريّة؛ ألنّه 
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من الظلم اختصار تاريخ بلٍد كامٍل بحرٍب مستمرٍّة منذ سبع سنوات، ما أردته هو 

تقديم مسرحيٍّة عن فكرة الّلجوء والحرب في العالم«. بكلماٍت أُخرى: رفض هذا 

السوريّة،  القضيّة  تمثيل  والسوريّات عبء  السوريّين  تحميل  المسرحّي  العرض 

كأنّهم مطالبون دائماً بتسويغ أسباب وجودهم وأشكاله في المجتمعات الجديدة 

وشرحها، وذلك يحيلنا تلقائيّاً إلى سؤال الهويّة في مسرحيّة رجاًء عيد وراي في 

أو  اجتماعيٍّة،  أو  سياسيٍّة،  بهويّاٍت  معرّفة  غير  الشخصيّات  حيث  ذاته؛  السياق 

، بْل ألّن الهويّة فكرٌة متبّدلٌة ومتغيّرة،  جنسيٍّة، وذلك ليس ألّن الهويّات أمٌر ثانويٌّ

، وهو رفض  وفي هذا العرض يحاول زياد عدوان تقديم تصريٍح مسرحيٍّ سياسيٍّ

معيّنة،  أطٍر  ضمن  محدودًة  وجعلها  رموٍز،  أو  بجزيئاٍت،  السوريّة  الهويّة  ربط 

ووضع السوريّين والسوريّات تحت ضغط التعريف بهويّاتهم وأنفسهم. 

قّدم العرض مقترحاً للتعاطي مع إشكاليّات تمثيل المهاجرين والمهاجرات، 

والالجئين والالجئات، في المجتمعات التي هاجروا إليها، وذلك من خالل رصد 

ازدواجيّة األوروبّي ومركزيّته في نظرته إلى المهاجر/المهاجرة، والالجئ/الالجئة، 

بالعالقة مع اآلخر األوروبّي، وبدرجٍة  الهويّاتي  ببعدها  التمثيل  وتناول إشكاليّة 

الهويّة  أقّل بعالقتها مع اآلخر السورّي. حيث إّن العرض لم يكشف عن مالمح 

الثقافيّة الجديدة للمهاجرات والمهاجرين، والالجئات والالجئين السوريّين، وكيف 

يرى السوريّون أنفسهم في مراياهم الخاّصة، بالقدر الذي ركّز فيه على حروب 

سياسات الهويّة بين السورّي واآلخر األوروبي من وجهة نظر ما بعد كولونياليّة. 

أن يكون العرض عرضاً، أو مسرحيًّة ضّد التمثيل، فهذا جواٌب مناسٌب، ورسالٌة 

التعاطي مع المهاجرين  صريحٌة ضّد سياساٍت وممارساٍت أوروبيٍّة عنصريٍّة في 

والمهاجرات، والالجئين والالجئات من الدول األفقر إلى أوروبا، لكْن ربّما ليس 

الجواب األمثل بعالقة السورّي/السوريّة مع اآلخر السورّي/السوريّة. الرغبة بعدم 

الكشف عن مالمح الذات المهاجرة والالجئة، أو مقاربة انشطار الذات الجديدة 
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الهويّة  السوريّة، والحديث عن سياسات  التجربة  وفنيّاً ضمن خصوصيّة  إبداعيّاً 

أثٌر  له  فنيٌّ  الجديدة، فهذا خياٌر  الثقافيّة  الهويّة  الكشف عن مالمح  عن  عوضاً 

تمثيليٌّ أيضاً، ال يمكن الحّد من فعاليّته، حتّى لو أراد عدوان لعرضه أن يكون 

ضّد التمثيل.

يُمكن أن يُفهم هذا الخيار على أنّه تسييس القصص الذاتيّة، لكْن هذه المرّة 

الالجئين  هموم  فإّن  منها،  ُهجرت  التي  الدول  ال  الجديدة  الدول  مع  بعالقتها 

والالجئات السوريّين/ السوريّات اآلن صارت جزءاً من هموٍم مشتركٍة مع غالبيّة 

المهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات من الجنسيّات األُخرى، ضّد جملٍة 

إلى  واالجتماعّي  السياسّي  الهّم  انتقال  معناه  وهذا  العنصريّة،  الممارسات  من 

كتلٍة أُخرى تتجاوز القضيّة السوريّة ببعديها: الجغرافّي، والسياسّي. 

إلى جانب ما ذُكر سابقاً من محاوالت تحرير النّص من هويّته السوريّة، ال بّد 

من التوقّف عند خيار الّلغة. اختار عدوان كتابة النّص وتقديمه بالّلغة اإلنجليزيّة، 

األلمانيّة، وذلك مفهوٌم  إلى  أم  العربيّة  إلى  ترجمٍة سواء  أّي  يقّدم  لم  والعرض 

ضمن الشرط اللعبّي، وألّن أّي ترجمٍة للعرض ستفضح افتعال الخطأ، وهو ما ال 

يتوافق مع شرط المسرحيّة. لكّن خيار الّلغة اإلنجليزيّة ال يحّدد الجمهور الذي 

يتوّجه إليه العرض فحسب، بْل ينفتح على سؤال الهويّة أيضاً، وعن دور الّلغة 

العربيّة وفعاليّتها في إيصال الرسالة إلى الجمهور األوروبي. على مستوى العرض 

يسّوغ تحّدث الممثّلين والممثاّلت بالّلغة اإلنجليزيّة، وذلك من أجل التواصل مع 

إنياكي، الشخصيّة األلمانيّة الوحيدة، وكذلك االكتشاف المتأّخر أّن عرمج ال يتقن 

العربيّة، وهو ليس سوريّاً بما فيه الكفاية؛ أّما الحكواتي، فهو الحكواتي الوحيد 

الذي يتقن اإلنجليزيّة. 

أّما على مستوى كتابة النّص، فإّما أّن عدوان وجد في الّلغة اإلنجليزيّة شكالً 

آخَر من التحّرر من نطاق الهويّة السوريّة كما أنّها خياٌر أكثر انسجاماً مع آليّة 
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إنتاج العرض مع ممثّلين وممثاّلت من جنسياٍت مختلفٍة، وإّما أّن عدوان لم يثقل 

ينسجم مع دراسته األكاديميّة في  الّلغة خياراً  إنّما كانت  كاهله بكّل ما سبق، 

لندن، ومع انخراطه في التدريس بجامعة ميونخ بالّلغة اإلنجليزيّة، واألهّم من 

ذلك هي الّلغة اليوميّة التي يتواصل فيها مع المحيط من حوله عوضاً عن الّلغة 

األلمانيّة. 

لكْن في كاِل الحالتين، نعود مرًّة جديدًة إلشكاليّات الّلغة التي تستثني جزءاً 

السوريّين/ من  لبعض  الثانية  الّلغة  تكون  قد  اإلنجليزيّة  فالّلغة  الجمهور،  من 

تمثيل  ثيمة  إلى  التطرّق  وعند  يتقنها،  ال  منهم  كبيراً  جزءاً  لكّن  السوريّات، 

فالّلغة  والمهاجرات،  المهاجرين  إلى  األوروبيّة  والنظرة  السوريّين/السوريّات 

المستخدمة ال تخاطب السوريّين/السوريّات بالدرجة األولى، بْل تخاطب -أّوالً- 

الجمهور األوروبّي واأللمانّي مّمن يتقن الّلغة اإلنجليزيّة. كما أّن الّلغة اإلنجليزيّة 

قد تحّقق انتشاراً أوسع للعرض، لكّن ذلك يظّل مقتصراً على أوساط محّددة، وال 

يشمل الشريحة األوسع من الجمهور السورّي الموجود في برلين، الذي يحاكي 

العرض مشكالت جوهريّة تخّص واقعه بعد الّلجوء والهجرة. 

في إحدى المقاالت التي كُتبت حول العرض، يذكر الكاتب نقطًة ساعدت 

السخرية من مرارة  : »من يجرؤ على  بأسلوٍب تهّكميٍّ عدوان في إيصال رؤيته 

المهاجر  موقع  وهو   )sabo, 2018( فقط«.  المهاجرون  المهاجرين؟  قصص 

السورّي الذي استفاد منه زياد عدوان في تقديم رؤيٍة جديدٍة عن فكرة الحرب 

والهجرة، بعيداً عن ارتباطها الجغرافّي والسياسّي بسوريا فحسب، من أجل التهّكم 

والسخرية من طرائق تمثيل السوريّين/ السوريّات على المسارح األلمانيّة، وذلك 

ال ينّم عن استخفاٍف بأوجاع السوريّين/السوريّات ومعاناتهم، بْل على العكس، 

تبدو هذه السخرية هي أكثر الطرائق الفّعالة في اإلضاءة على اإلشكاليّات التي 

تقديم  عند  أوروبا  في  السوريّون/السوريّات  المسرحيّون/المسرحيّات،  يواجهها 
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اللذان  إليه بريشت وبرانديلو  السورّي، وهو أسلوٌب سبقنا  الحدث  عروٍض عن 

تصنف  التي  األُخرى  المسرحيّات  عن  جديًّة  تقّل  ال  تهّكميٍّة  مسرحياٍت  قّدما 

تراجيديّات.
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خاتمة

في  السورّي  المسرحّي  النتاج  بتحليل  إنجازه  مراحل  البحث خالل  انشغل 

ألمانيا بين عاَمْي: 2017-2019، محاوالً اإلجابة عن السؤال األساسّي الذي انطلق 

أمام  األلمانيّة  المسارح  على  أنفسهم  السوريّات  السوريّون/  يمثّل  كيف  منه: 

الجمهور األوروبّي، وتحديداً بعد الّلجوء؟ حاور البحث بعض التجارب المسرحيّة 

السوريّة التي تناولت موضوع الّلجوء، كما حاول فهم المعاني التي ينطوي عليها 

النتاج المسرحّي للفنانين/الفّنانات، السوريّين/السوريّات في ألمانيا، والمرتبطة  

بالسياق الراهن السياسّي واالجتماعّي المحيط بمسألة الالجئين والالجئات في 

ألمانيا.

الثقافيّة  الهويّة  مالمح  عن  الفنيّة  التعبيرات  رصد  البحث  هذا  في  حاولنا 

السوري  للشتات  األولى  السنوات  تعقيدات  وانعكاسات  الّلجوء،  بعد  الجديدة 

وصعوباتها على النتاج المسرحّي السورّي في ألمانيا، التي هي سنوات شديدة 

االجتماعيّة  الناحية  من  أم  والسياسيّة  القانونيّة  الناحية  من  سواء  الحساسيّة 

والنفسيّة على المهاجر/المهاجرة، والالجئ/الالجئة السورّي. 

نقديٍّة  قراءاٍت  أمام  الباب  فتح  إلى هدٍف آخر، وهو  البحث سعى  أّن  كما 

الذي  التجارب،  من هذه  بعضاً  وتوثّق  الشتات،  دول  في  الثقافّي  المنتج  تحلّل 

التي  العميقة  األسئلة  فهم  أجل  الراهنة هذه، من  المرحلة  في  بضرورته  نؤمن 
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ُهم  والذين/اللواتي  ألمانيا،  في  السوريّين/السوريّات  الفّنانين/الفّنانات،  تحرّك 

بدورهم جزٌء من حركٍة فنيٍّة أوسع مؤلّفٍة من فّنانين/فّنانات مهاجرين/مهاجرات 

هذه  يواكب  الذي  النقدّي  العربّي  المحتوى  نقص  ظّل  في  خاّصًة  ألمانيا،  في 

بالّلغتين:  المكتوبة  والمقاالت  الكتابات  من  كبيٍر  عدٍد  مقابل  الفنيّة،  النتاجات 

األلمانيّة، أو اإلنجليزيّة. 

ذهنيٌّة  عمليٌّة  هو  األدبيّات-  مراجعة  في  رأينا  -كما  المسرح  على  التمثيل 

االجتماعيّة  المرجعيّات  مع  والّلغوّي،  الذهنّي،  الجانبان:  فيها  يتداخل  معّقدٌة 

وتفسير  المعنى،  إنتاج  عمليّة  وهو  للمتفرج/المتفرّجة،  الثقافّي  التكوين  في 

لمجموعٍة من المفاهيم من التي تتشّكل في العرض المسرحّي، من خالل توليٍف 

يجمع بين العناصر المسرحيّة واألغراض المستخدمة على الخشبة وبين الخطاب 

المسرحّي للعرض ككّل. عند الحديث عن التمثيل، ال يمكن لنا إاّل الحديث عن 

اآلخر الثقافي واالجتماعّي، وقد تطرّق هذا البحث إلى تلك األفكار ضمن سؤال 

المسرح،  على  أنفسهم  السوريّين/السوريّات  المسرحيّين/المسرحيّات،  تمثيل 

وأمام  األلمانّي،  المسرح  على  أنفسهم  عن  والالجئات  الالجئين  صورة  وماهي 

الجمهور األوروبي. 

من أهم النتائج والملحوظات التي توّصل إليها البحث بعد تحليل العروض 

المسرحيّة الثالث هي ما يلي: 

أّوالً: بعد دراسة مضمون األعمال المسرحيّة الثالثة التي أنتجت خالل عاَمْي: 

على  السورّي  الّلجوء  ثيمة  طرح  آليّة  في  واختالفاً  تطّوراً  نلحظ   ،2019-2017

المسرح األلمانّي، ففي مسرحيّة إيفيجينيا لمحمد العطّار وعمر أبو سعدة مثالً: 

اختبرَْن   نساٍء سوريّات،  لسان  وأسبابه على  الّلجوء  قّدمت مجموعة قصٍص عن 

في الماضي القريب بعض التجارب القاسية، وفي حين ركّز العرض على القصص 

الفرديّة الخاّصة لكّل واحدٍة من المشاركات، ضّم قصصاً تختزل مراحَل طويلًة من 
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معاناتهّن، أو الصعوبات الحياتيّة التي واجهتهّن، تعريفيّة، ذاتيّة، تحاول أاّل تغرق 

في السياق السورّي، بْل تركّز أكثر على حاجات النساء في مرحلة ما بعد الّلجوء، 

حاجتهّن إلى الحّب، واألمان، والعمل، أو استكمال الدراسة.

كان هذا البُعد التعريفّي الذي اتّسمت به قصص الالجئات، وأسباب لجوئهّن 

إلى ألمانيا، أشبه بمحاولة تعريف الجمهور األلمانّي بتسع قصٍص ذاتيٍّة، لتسع 

نساء سوريّات، ففي عام 2017 بعد عامين على موجة الّلجوء الكبيرة في 2015 

التركيز  محّط  وكان  ما،  نوعاً  جديداً  ألمانيا  في  السوريّين  وجود  يزال  ما  كان 

اإلعالمّي على هذا الموضوع كبيراً، وكان العرض تعريفيّاً بمشكالت المشاركات 

وصعوباتهّن أكثر من كونه شارحاً، ويمكن القول: إّن وقوف النساء أمام الجمهور 

العرض  كان  األولى.  بالدرجة  أنفسهّن  للتعرّف على  األلمانّي، يعكس محاولتهّن 

من  انتقاده  حاول  ما  وهو  المشاركات،  تجاه  الشفقة  مشاعر  توليد  من  حذراً 

الخيار  كان  لذلك  والالجئات؛  الالجئين  لقضيّة  اإلعالميّة  البروباغندا  استغالل 

الفنّي والدراماتورجّي هو عدم الخوض في تفاصيل معاناة المشاركات وأسبابها، 

ومشكالتهّن الحياتيّة والنفسيّة، وهذا ما أعطى انطباعاً بعدم ارتياح المشاركات 

مع واقعهّن الجديد، والترّدد في شرح األسباب الحقيقيّة لما هّن عليه اآلن.

فيها  لحظنا  فقد  حمدون،  ألنيس  أوديسا  مسرحيّة  في  الّلجوء  صورة  أّما 

محاوالٍت للتعّمق والخوض في تفاصيل صفة الّلجوء الجديدة هذه من الناحيتين: 

فيه  تجري  الذي  المسرحّي  المكان  أّن  من  الرغم  وعلى  والنفسيّة،  القانونيّة، 

أّن  إاّل  السوريّين،  والالجئات  بالالجئين  الخاّصة  األجانب  دائرة  هي  المسرحيّة 

العرض ال يكتفي بمناقشة التعقيدات القانونيّة التي يواِجُهها الالجئون/الالجئات، 

بْل ينتقل منها إلى سؤاٍل أكثر عمقاً، وهو: هل الّلجوء معناه النجاة فعالً؟ خطت 

مع  للّجوء وعالقته  النفسّي  البعد  فهم  أبعد في سبيل  أوديسا خطوًة  مسرحيّة 

مصيريّاً  سؤاالً  وناقشت  سوريا،  في  المنتهية  غير  والحرب  الوطن  عن  الذاكرة 
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كّنا  وإذا  ال؟  أم  الوطن  إلى  سنعود  ألمانيا، هل  في  الالجئون/الالجئات  يواجهه 

سنبقى هنا، فكيف يمكن لنا أن ننسى من بقي من أحبّتنا في الداخل، أو كيف 

نعتاد على ذنبنا بأنّنا نجونا؟

 في عرض رجاًء عيدوا وراي )Please, repeat after me( لزياد عدوان، نجد 

محاولًة للتحّرر من الّلجوء سواء كصفٍة قانونيٍّة أم كمكّوٍن هويّاتيٍّ ثقافيٍّ جديد. 

تجاوز العرض ثيمة الّلجوء والتعامل معها كمعطيات ثابتة، أو مشكلة شخصيّة، 

وانتقل  والالجئون/الالجئات،  المهاجرون/المهاجرات،  األفراد  مسؤوليّتها  يتحّمل 

األوروبي/األوروبيّة  يتواجه  حيث  السياسّي؛  الثقافّي  الحيّز  إلى  اللعب  مسرح 

مع الالجئ/الالجئة، أو المهاجر/المهاجرة السورّي، وكيف يرى كلٌّ منهما اآلخر، 

والكشف عن النظرة األوروبيّة المركزيّة التي ترى المهاجرين والمهاجرات على 

أنّهم عناصر هجينة في المجتمعات األوروبيّة. يسخر العرض من طريقة اهتمام 

عنصٌر  كأنّه  الثقافيّة،  وخلفيّتهم  الالجئات  بالالجئين/  األوروبي/األوروبيّة  اآلخر 

غرائبيٌّ في مجتمعٍ متحّضر، وينتقد ازدواجيّة وجهة النظر البيضاء األوروبيّة تجاه 

المهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات في قبول ثقافتهم، أو رفضها. 

وفقه  أُنتجت  الذي  الزمنّي  الخّط  إلى  بالنظر  الّلجوء  فهم  في  التطّور  هذا 

الزمن في نضج رؤيتنا  إلى ضرورة عامل  الثالثة، هو إشارٌة  المسرحيّة  العروض 

الذي  واالجتماعّي  السياسّي  الخطاب  في  التمّعن  الّلجوء، وضرورة  عن  وأفكارنا 

ال يكّف عن وضع الالجئين والالجئات في خانة الغريب والهجين، وذلك ألثرها 

التراكمّي على رؤيتنا الشخصيّة والفنيّة للّجوء كمكّوٍن هويّاتيٍّ وثقافيٍّ جديد.

ثانياً: تتشارك األعمال المسرحيّة الثالثة، بإحساٍس واضٍح بالمسؤوليّة األدبيّة 

واألخالقيّة عند التطرّق إلى موضوع الّلجوء، وذلك أمٌر ال يمكن إاّل أن يحتسب 

للمسرحيّين/المسرحيّات، لكّن هذا اإلحساس بالمسؤوليّة جعلهم شديدي الحذر 
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خطوٍط  بتقديم  واالكتفاء  الّلجوء،  بمعاناة  الخاّصة  التفاصيل  في  الخوض  من 

إيفيجينيا،  مسرحيّة  في  وتشرحها.  السوريّين/السوريّات  قّصة  تلّخص  عريضٍة 

بمحاولة  تتلّخص  التي  العرض،  المشاركات في  تجاه  اجتماعيًّة  نلمس مسؤوليًّة 

مساعدتهّن على الوقوف مجّدداً أمام الجمهور، ومشاركة قصصهّن الخاّصة علناً، 

وتقديمهّن أمام الجمهور بصورٍة مالئمٍة فنيّاً بدون استغالل قضيّة الّلجوء، لكْن 

واقتصار  ذاتيٍّة،  لقصٍص  العرض  في  المشاهد  تقطيع  أّن  نجد  أُخرى،  ناحيٍة  من 

األداء المسرحّي على مونولوجات مقتضبة لكّل شخصيٍّة، هو خياٌر فنيٌّ قد يكون 

نابعاً من الحذر والحرص على جودة العمل الفنّي، لكّنه حّد من المساحة المتاحة 

في  أكثر  التعّمق  أو  بهّن،  خاّصاً  صوتاً  امتالكهّن  ومن  العرض،  في  للمشاركات 

تفاصيل قصصهّن. 

أشّد  نحٍو  على  واألخالقيّة  األدبيّة  المسؤوليّة  تجلّت  أوديسا،  عرض  في 

صرامًة من خالل طرح أسئلٍة يواجهها الكتّاب والكاتبات، الالجئون والالجئات، أو 

النوع من  تجاه سوريا ومن بقي بداخلها، وهذا  المهاجرون والمهاجرات، قْسراً 

اإلحساس بالمسؤوليّة يضعنا أمام معضلٍة شعوريٍّة وإنسانيٍّة، وهي: كيف يمكن 

أن نتصالح مع ذنبنا كناجين وناجيات من الحرب؟ لكّن التعبير الفنّي عن هذه 

إلى  االستناد  متخياّلً، وساعد  منه  واقعيّاً، وفي جزٍء  منه  المعضلة جاء في جزٍء 

األسطورة في إضافة البعد المتخيّل، والعودة إلى سوريا، وهي الفضاء المسرحّي 

المتخيّل الذي تعود إليه الشخصيّة المسرحيّة الرئيسة. 

في مسرحيّة رجاًء عيدوا وراي، يمكننا أن نرى نقداً جذريّاً لمفهوم المسؤوليّة 

األدبيّة والفنيّة أساساً، ونلمس ذلك بوضوٍح في تصريح مخرج العرض، عندما قال:  

المسؤوليّة  هذه  من  التحّرر  التمثيل«.  ضّد  »مسرحيّة  المسرحيّة هي  هذه  إّن 

وااللتزام ليس بالضرورة أن يكون له معنى سلبّي، بْل يمكن أن نفهمه على أنّه 

األفراد على  تمثيل  أو  ما،  قضيٍّة  تمثيل  الفنّي من عبء مسؤوليّة  العمل  تحّرر 
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أن  للمسرحيّة  أراد  عدوان  أّن  من  الرغم  وعلى  متجانسة.  واحدٌة  جماعٌة  أنّهم 

يحدث  المسرحّي  للعمل  التمثيلّي  األثر  أّن  إاّل  التمثيل«،  »ضّد  مسرحيًّة  تكون 

بطرائق شتّى، وأحياناً بطرائق قد ال يكون مخطّطاً لها، خاّصًة عندما يتطرّق إلى 

ثيمٍة راهنٍة مثل ثيمة الّلجوء والهجرة. ربّما لم يسَع العرض إلى تمثيل صعوبات 

من  جماعًة  تخّص  داخليٌّة  إشكاليّاٌت  أنّها  على  وإشكاليّاته  السورّي  الّلجوء 

السوريّين/السوريّات، لكّنه مثّل بالفعل إشكاليّات تواجه مجتمعات المهاجرين 

السوريّين/السوريّات، والعراقيّين/العراقيّات، بعالقتهم مع  والمهاجرات: األتراك، 

النظرة المركزيّة األوروبيّة تجاه المهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات. 

الثالث،  المسرحيّات  في  التمثيل  إشكاليّة  مع  التعامل  آليّات  اختالف  ثالثاً: 

أو بكلماٍت أدّق: التأّمل في المسافة الفاصلة بين الحدث الواقعّي وبين إعادة 

فردانيّة  إلى  استُِنَد  إيفيجينيا  عرض  في  المسرح.  خشبة  على  وتقديمه  تمثيله 

أّن  عن  عدا  المشاركات  من  واحدٍة  بكّل  الخاّص  المسرحّي  والخطاب  القصص 

المشاركات يمثّلن أنفسهّن، وال أحد يتحّدث بالنيابة عنهّن، لكْن كما توّصلنا في 

المسرح  على  الذاتيّة  الشهادات  تقديم  فإّن  بالعرض،  الخاّص  التحليلّي  الفصل 

هو أيضاً  شكٌل من أشكال التمثيل، أّوالً: من حيث عرض الذات، وإعادة خلقها، 

ما  الذاتيّة،  القّصة  والحديث عن  المسرح،  الوقوف على  وثانياً:  عليها،  والتعرّف 

أن  الممكن  من  التي  الذاتيّة  القّصة  مع  الجمهور  لتشارك  المجال  فسح  يعني 

تحكي وتخاطب الكثير من قصص اآلخرين.  

لكّنها  تمثيلها،  وتعيد  شهاداٍت،  أو  وقائع،  إلى  تستند  ال  أوديسا  مسرحيّة 

في  تكمن  التمثيل  وإشكاليّة  السوريّة،  الثورة  مع  واضحاً  سياسيّاً  خطاباً  تتبّنى 

على  األلمانيّات  الممثاّلت  ِقبل  من  المسرحّي  للكاتب  السياسّي  الخطاب  تبّني 

المسرح، من أجل تقديم سرديّاٍت عن الثورة السوريّة في عرض تخّرٍج مسرحيٍّ 

من أكاديميّة تمثيٍل في برلين.
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العرض  مؤلّف  بين  والتاريخيّة  االجتماعيّة  السياقات  الختالف  يمكن  كان 

ومخرجه وبين الممثاّلت أن يكون مساحًة خصبًة لإلضاءة على إشكاليّة التمثيل، 

لكّن تبّني مجموعة قصٍص من سرديٍّة سياسيٍّة سوريٍّة من ِقبل الممثاّلت اللواتي 

ال يتشاركن التجربة المعيشة، أو الّلغة، أو السياق، مع كاتب العرض ومخرجه، 

أعطى انطباعاً بأّن نيّة العرض هي أن يكون شارحاً وتعريفيّاً بمعاناة السوريّين/

السوريّات سواء في الّلجوء أم في سوريا من جهٍة واحدة. 

في مسرحيّة رجاًء عيدوا وراي، نلحظ وعياً ألزمة التمثيل منذ لحظة التفكير 

حول  تدور  بمجمله  المسرحّي  العرض  مقولة  إّن  بْل  المسرحّي،  النّص  وكتابة 

متداولٍة  لسرديّاٍت  كتابٍة  إعادة  اقتضى  ما  السوريّين/السوريّات،  تمثيل  إشكاليّة 

حول وجود المهاجرين والمهاجرات، والالجئين والالجئات، لكْن بطريقٍة جديدٍة 

عن  يسمعه  أن  األوروبي/األوروبيّة  اآلخر  يريد  ما  مع  تتقاطع  وال  تناقضها، 

أّن  الّلجوء. كما  أن يسمعه عنهم وعن قضايا  اعتاد  ما  أو  السوريّين/السوريّات، 

 ، ، أو ثقافيٍّ التهّكم واألسلوب الساخر فّعل آليّاٍت ضّد التبّني التام لخطاٍب سياسيٍّ

بْل تقديمها والسخرية منها في آٍن واحد.

رابعاً: بالعودة إلى السؤال األساسّي الذي انشغل به البحث، وهو: كيف يمثّل 

السوريّون/السوريّات أنفسهم على الخشبة أمام الجمهور األلمانّي واألوروبّي، قد 

يكون الخيط األّول لإلجابة عن هذا السؤال هو تتبّع محاوالت تعرّف السوريون/

والتمّعن  سوريا،  من  قسريّاً  والخروج  الحرب،  بعد  أنفسهم  على  السوريّات 

بالتحّوالت النفسيّة واالجتماعيّة التي طرأت عليهم.

التعرّف  محاولة  هي  الثالثة،  المسرحيّة  األعمال  في  نظرنا  لفت  ما  أكثر 

على الذات الجديدة، وعلى الهويّة الثقافيّة الجديدة، التي يعاد تشكيلها بفعل 

االرتجاج العنيف الذي سبّبته الهجرة القسريّة. تدور محاوالت التعرّف هذه أّوالً: 
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حول اكتشاف تجربة الّلجوء، ونقلها إلى الجمهور األلمانّي من خالل العودة إلى 

قصٍص ذاتيٍّة قاسيٍة حدثت خالل رحلة الّلجوء، وإعادة تذكّرها كما في مسرحيّة 

إفيجينيا؛ حيث إّن محاولة السرد والتذكّر هي بوٌح ذاتيٌّ قد يساعد على النظر إلى 

الخلف، واالعتراف بقسوة ما حدث. 

من مالمح الهويّة الثقافيّة الجديدة لالجئين والالجئات، كما تبدو في مسرحيّة 

أوديسا، مالمح اإلرهاق والقلق التي تظهر على الالجئين والالجئات بسبب الخوف 

من المستقبل المجهول، واالنتظار الطويل ريثما يتغيّر شيٌء ما في مكان اإلقامة، 

لكْن في الوقت ذاته، الذنب والتوّجس الدائمان بسبب النجاة من الموت، هما 

ملمٌح ياُلزم هذه الهويّة الجديدة. االنشطار بين زمنين ومكانين ربّما هو الوصف 

االنفصال  من  حالة  يشبه  فاالنشطار  الجديدة،  الثقافيّة  الحالة  لوصف  األنسب 

يعيش  المنفى، حيث  في  الراهنة  اللحظة  زمن  زمنين:  بين  والعاطفّي  الروحّي 

الراهنة،  اللحظة  كافًّة وحياته، وزمن  أنشطته  ويمارس  الالجئ/الالجئة جغرافيّاً، 

تهّدد  التي  القاسية  المعيشيّة  الظروف  بتوقيت سوريا، وضمن  المرّة  لكْن هذه 

حياة من بقوا من األحبّة واألصدقاء هناك.

هذه الهويّة قيد التشّكل والتطّور، لكّن  قصص الماضي ال تزال تحتّل جزءاً 

واسعاً من سرديّتها، كأّن الحاجة إلى سرد قصص الماضي، أو القصص التي حدثت 

هناك، واستعادتها على المسرح، ونقلها، هي إحدى الوسائل لتعريف الجمهور 

حدث  ما  السوريّين/السوريّات  والستعادة  الجدد،  بالقادمين/القادمات  الغربّي 

خالل السنوات القريبة الفائتة، والمثير لالهتمام أّن استعادة قصص الماضي لم 

تتّم من خالل النّص المسرحّي فحسب، بل الخيار الفنّي المتمثّل في االستناد إلى 

مسرحيّاٍت من األدب اليونانّي، كما في عرضي: )إيفيجينيا، واألوديسا(. 

 Please,( الثقافيّة في مسرحيّة وعرض رجاًء عيدوا وراي الهويّة  أّما مالمح 

repeat after me(، فهي ليست هويًّة واحدًة، بْل ذاٌت متعّددة الهويّات، وال يمكن 
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الوصول إلى توصيٍف خاصٍّ ناجٍز عنها، غير منسجمٍة مع ذاتها، وال تجد نفسها 

مطالبتها  لهم  يحّق  ال  الذين/اللواتي  اآلخرين  أمام  ذاتها  عن  للتعريف  مضطّرًة 

بالتعريف عن نفسها. وبذلك تحتّل الذاكرة جزءاً كبيراً من الهويّة الجديدة في 

التي  القصص  من  العرض  في  المتفرج/المتفرّجة  يلحظ  كما  أيضاً،  العرض  هذا 

الذاكرة في عرض رجاًء عيدوا وراي يتدّخل  تُروى على ألسن الشخصيّات، لكّن 

فيها خيال الشخصيّات عن الحدث ذاته، ال نسمع في العرض قصصاً واقعيًّة تماماً، 

عن  األفراد  ذاكرة  بل  سوريا،  في  الحرب  أحداث  توثّق  قصصاً  ليست  أنّها  كما 

الحدث، غالباً ما تكون ذاكرًة انفعاليًّة، يحدث فيها الكثير من االنزياحات أحياناً، 

الفردانيّة والخصوصيّة،  بقدر من  تتمتّع  الذاكرة  إذْن، هذه  وهي ليست وثيقة. 

وذلك ينعكس على الهويّة أيضاً، التي ال يمكن أن تكون متجانسًة، أو متشابهًة 

لدى جميع السوريين/السوريّات، الالجئين/ الالجئات والمهاجرين. 

لماذا من الضروري التفكير بأزمة التمثيل؟ 

إشكاليّات التمثيل من اإلشكاليّات المعّقدة في المسرح، وفي اإلنتاج الفنّي 

عموماً، ويزداد اإلحساس بضرورة التفكير فيها بسبب اختالف السياقات االجتماعيّة 

للعمل المسرحّي، وانقسام الجمهور بين السوريين/السوريّات واأللمان وجنسيّات 

الّلغة  واختالف  المتلّقي/المتلّقية،  اختالف  األساسيّة:  المكّونات  اختالف  أُخرى. 

بصفتها وسيطاً اصطالحيّاً للتواصل مع الجمهور، يستدعي إعادة التفكير بسؤال 

التمثيل على المسرح، ألنّه سؤاٌل له أثر واسع يشمل فضاءاٍت اجتماعيًّة وثقافيًّة 

أوسع من المسرح، ولها أثر فنيٌّ اجتماعيٌّ على صورة األفراد في مجاالت الحياة 

المختلفة خارج نطاق المسرح. 

بالنسبة إلى المخرج المسرحّي وائل علي، إشكاليّات التمثيل يمكن تلخيصها 

بكونها سؤاالً عن مشروعيّة الحديث بالنيابة عن اآلخرين. »العاملون في المسرح، 
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والذين يسعون إلنتاج أعماٍل مسرحيٍّة، أو أّي نتاٍج رمزيٍّ آخر، من الواجب عليهم 

االشتباك مع سؤال التمثيل، خاّصًة أنّهم يتمتّعون بسلطٍة ورأس ماٍل رمزيٍّ يتيح 

أّن  ، ودليل ذلك  التمثيل حقل صراٍع مستمرٍّ التحّدث باسم اآلخرين. يعين  لهم 

إشكاليّات التمثيل تاريخيّاً بدأت بالحقل السياسّي. في السياق السورّي الراهن، 

نجد أّن التمثيل السياسّي نشٌط كليّاً، والصراع ال يزال مستمرّاً حول من سيمثّل 

عنه«.   غائبة  التمثيل  أسئلة  تكون  فتكاد  المسرحي،  الحقل  في  أّما  السوريّين؛ 

)علي، 2020(.

إضافًة إلى سبٍب آخر يشرح عنه علي، وهو دخول المهاجرين والمهاجرات، 

االنتقاليّة،  المرحلة  هذه  في  بعد،  نملك  ال  جديداً  حقالً  والالجئات  والالجئين 

الثورات  انتقلت من تجربة  التي  مصطلحاٍت كافيًة للحديث عن هذه الجماعة 

والحرب إلى تجربة الهجرة. كما أّن هذه الجماعة من السوريّين في ألمانيا، أو 

المادّي،  المال  رأس  بحسب  واجتماعيّاً  طبقيّاً  تنقسم  أوروبا  من  آخر  مكاٍن  أّي 

أو االجتماعّي في مجتمعات الّلجوء على نحٍو مختلٍف عّما نعرفه من قبل عن 

السوريّين. »برأيي أّن الخطاب الذي استخدمناه لتغطية الحدث السياسّي طيلة 

السنوات األخيرة الماضية ال يمكن استخدامه ذاته، وال حتّى استخدام المصطلحات 

الّلجوء. نكتشف اآلن -وفي خضّم  ذاتها للحديث عن السوريّين في مجتمعات 

شرط التحّول هذا- أنّنا ال نملك بعد األدوات الكافية لفهمه«. )علي، 2020(. 

أّما إشكاليّات التمثيل، فتبدأ بالنسبة إلى الكاتب المسرحّي مضر الحّجي من 

التفكير أّوالً: »بأحقيّة الكتّاب والمخرجين المسرحيّين وصّحة )وجوب( أن يمثّلوا 

السوريّين«. )الحجي، 2020( انطالق العمل الفنّي من خطاٍب سياسيٍّ مسبق، هو 

أحد أهّم األشياء التي تعيق العمل المسرحّي اإلبداعّي، وافتراض أنّه يوجد جماعٌة 

األولى  اإلشكاليّة  تمثيلها، هو  يجب  السوريّين/السوريّات  من  متجانسٌة  محّددٌة 

التي على الكتّاب والمخرجين في الشتات االعتراف بها. »أعتقد  أنّه من الضرورّي 
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أن نختار المواضيع التي تشغلنا على المستوى الشخصّي، قبل التفكير بالثيمات 

الرائجة في سوق اإلنتاج. مع األسف أّن الثّيمات التي يحّددها السوق تتدّخل في 

جزٍء كبيٍر من مواضيع كتابة النصوص المسرحيّة، والخيارات الفنيّة. ليس لدّي حلٌّ 

لهذه المعضلة اآلن، لكّنني عموماً ال أجد جدوى في الوقت الحالي من إعادة 

تقديم ثيمات الّلجوء بالشكل الذي اعتدنا عليه؛ ألنّه حتّى نكون واقعيّين اآلن، 

أّي منتٍج مسرحيٍّ سوريٍّ يتوقّع منه تقديم البكائيّات، أو الخطابيّة، بصرف النظر 

عن قيمته الفنيّة، أو اإلبداعيّة«. )الحجي، 2020(.

أّما في المقابلة مع المخرج المسرحّي وائل علي، فقد حاولنا توسيع النقاش 

حول أزمة التمثيل من التحليل المسرحّي للعروض المسرحيّة الثالثة، حتّى يشمل 

أزمة التمثيل في مجال العمل المسرحّي السورّي في الشتات، في كال المقابلتين 

أولويّاٍت  يحّدد  الذي  التمويل  وسوق  اإلنتاج  بآليّات  التمثيل  إشكاليّة  ُربطْت 

وسرديّاٍت مطلوبًة في فتراٍت زمنيٍّة محّددة، إضافًة إلى تحدٍّ جديٍد يواجه العمل 

المسرحّي السورّي في دول الشتات، بما فيها إشكاليّة الّلغة التي تقتضي التفكير 

بحلوٍل إخراجيٍّة عضويٍّة تتناسب مع انقسام الجمهور واختالفه، وال تقتصر على 

التمويل  المكتوبة والمعروضة على شاشاٍت خالل العرض. أزمتا  الترجمة  حلول 

والّلغة  تنعكسان تلقائيّاً على شكل كتابة النصوص المسرحيّة المنتجة في الشتات 

السورّي، سواء في اختيار موضوعاٍت تستقطب عدداً أكبر من المتفرّجين، أم في 

تموضع إشكاليّات العمل الثقافّي والمسرحّي بنيويّاً في العمل الفنّي. 

وهكذا، وعند الحديث عن »أزمة التمثيل« ال يكفي أن يقتصر النقاش على 

البحث النظرّي بين المختّصين/المختّصات، والباحثين/الباحثات، بْل من الضرورّي 

الوعي بأزمة التمثيل منذ لحظة كتابة النّص، وترجمته مسرحيّاً، من خالل شكل 

الحكاية، وبنية النّص، وطريقة السرد؛ حيث يجري التفكير بأزمتَي: تمثيل الذات 

وعرضها، وتمثيل اآلخر والحديث بالنيابة عنه ثقافيّاً ومسرحيّاً. 
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بعين  األخذ  بدون  األخيرة  االستنتاجات  إلى  التوّصل  الممكن  من  يكن  لم 

االعتبار أّن هذه القراءة النقديّة هي محاورة للتجارب المسرحيّة الثالث السابقة، 

إضافًة إلى نقطٍة شديدة الحساسيّة يجب أاّل تغيب عن بالنا عند مناقشة التجارب 

المسرحيّة السابقة، وهي: صعوبات العمل المسرحّي في أوروبا وتحّدياته، إضافًة 

زمناً  يتطلّب  قد  الذي  السورّي،  الحدث  بتعقيدات  تتعلّق  أُخرى  تحّدياٍت  إلى 

طويالً لفهمه وتحليل آثاره علينا. والمسرحيّون/المسرحيّات، السوريّون/السوريّات 

ليسوا بمعزٍل عن هذه التخبّطات، بْل على العكس من ذلك، فإّن طبيعة العمل 

أعماٍل  بتقديم  مطالبتهم  الصعب  من  لذلك  الواجهة،  في  تجعلهم  المسرحّي 

مسرحيٍّة متماسكٍة من جميع النواحي الفنيّة، ومطالبتهم بتقديم إجاباٍت جاهزٍة 

فهم  الضرورّي  من  يبدو  وعليه  عبرها،  مّروا  التي  الذاتيّة  التجارب  مع  ومتّسقٍة 

هذه التجارب المسرحيّة على أنّها محاوالٌت لفهم ما حدث لهم، ولكّل السوريّين 

على حدٍّ سواء.

حصر  بصعوبة  أّوالً:  تمثّلت  التي  التحّديات،  من  مجموعًة  البحث  واجه 

جميع  من  المسّجلة  النسخ  على  الحصول  صعوبة  وثانياً:  المدروسة،  العيّنات 

المكتوبة  بالمقابالت والمقاالت  ترميم ذلك  إلى  أحياناً  ما اضطرّنا  المسرحيّات، 

عنها، والملحوظات الشخصيّة المدّونة بعد مشاهدة العرض، التي كان لها دوٌر 

كبيٌر في تنشيط الذاكرة. أّما التحّدي اآلخر، الذي هو من ضمن التحّديات الذاتيّة 

التي واجهناها عند كتابة هذا البحث، فهو التقاطع بين التجربة الشخصيّة وبين 

األعمال المسرحيّة التي كّنا دائماً نجد أنفسنا مضطّرين إلى إعادة نقاش بعض 

التقطنا  قد  كّنا  أنّنا  أو  ثوابَت،  إلينا ولمّدٍة طويلٍة-  -بالنسبة  ْت  ُعدَّ التي  النقاط 

المعنى المقصود منها مباشرًة بدون الحاجة إلى التمّعن فيها مرًّة أُخرى. بالطبع، 

بيير بورديو )Pierre Bourdieu()1( عبر  بحثيّاً، وهو ما شّخصه  كان ذلك خطأً 

الحياة  في  الفاعلين  أبرز  أحد  ويعد  فرنسي  اجتماع  عالم   )2002-1930( بورديو  بيير   )1(

الثقافية والفكرية في فرنسا منذ الستينيات. 
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مفهوم االنعكاسيّة، الذي شرحه بورديو، والذي يتطلّب من الباحث/الباحثة دوماً أن 

يقوم بتحليل خطابه وممارساته تحليالً انعكاسيّاً، وذلك »ليغربل دوره، وليكتشف 

العوامل الناتجة عن تاريخه الشخصّي، التي تؤثّر على ممارسته العلميّة، وتشّوش 

رؤيته للمجتمع بدون وعٍي منه في غالب األحيان«. )نجمة، 2016، صفحة 54(. 

ساعدت القراءات المتعّددة في المراجع المسرحيّة األكاديميّة إضافًة إلى قراءة 

التي كانت  المدروسة،  العروض  التي كتبت عن  الصحفيّة  المقاالت  العديد من 

تعبّر عن آراء مختلفة ومتنّوعة، بتقليص أثر االنعكاسيّة.

لصبرها،  الياس؛  ماري  الدكتورة  البحث،  فلمشرفة  األكبر،  الشكر  أّما 

التجربة  التي لها األثر في صقل هذه  القيّمة، وتصويباتها المحّقة،  وملحوظاتها 

البحثيّة، كما أوّد أن أشكر المسرحيّين/المسرحيّات، السوريّين/السوريّات الذين/

اللواتي تعاونوا معنا إلنجاز النقص وترميمه، إّما من خالل المقابالت، أو تزويدنا 

بالمواّد الالزمة إلكمال البحث.
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