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مسرحية )عودة دانتون(

املسرح السوري يفتح كواليسه في أوروبا

عالء الدين العالم)1(

: مدخل
ً

أول

ّدمت	عروض	
ُ
	املسرح	السوري	في	املنفى،	وتحركت	عجلته	في	السنوات	السبع	األخيرات.	ق

َ
نشط

في	إليها	السوريون	)لبنان،	تركيا،	مصر(.	كانت	التجربة	األكثر	
ُ
مسرحية	سورية	في	املناطق	كلها	التي	ن

ها	ودور	
ّ
حضوًرا	هي	املسرح	السوري	في	أوروبا،	تحول	الالجئون	إلى	موضوعة	مطلوبة	من	املسارح	جل

	احترافية	
ً
العرض	أغلبها.	فتح	ذلك	املجال	أمام	عدد	من	األعمال	املسرحية	السورية،	سواء	كانت	أعماال

وتقديمها	 وسردها،	 روايتها،	 الجميع	 ويريد	 السورية	صاخبة،	 التراجيديا	 هاوية.	 محاوالت	 محض	 أم	
ملتلٍق	أوروبي	يكاد	ال	يعرف	عنها	شيًئا.

اليوم،	بعد	سنوات	من	اللجوء	السوري	الكبير،	صار	باإلمكان	النظر	إلى	تجربة	املسرح	السوري	
عدًدا	 السوريون	 املسرحيون	 أنتج	 وأثرها.	 حركتها	 ورصد	 وتقييمها،	 وإحصاؤها،	 األوروبي،	 املنفى	 في	
دمت	الحكاية	السورية	بصَيغ	مختلفة،	ونقل	السوريون	عبر	املسرح	أهوال	

ُ
من	األعمال	االحترافية.	ق

االعتقال	والتعذيب	واملوت،	وعبروا	عن	أحالمهم	بالحرية	والكرامة	على	خشبات	املسارح	األوروبية	في	
برلين	وبروكسل	وباريس	وغيرها.

هناك	مداخل	مختلفة	لقراءة	حركة	املسرح	السوري	في	أوروبا.	القراءة	عبر	استقراء	األعمال	التي	
قدمت	في	املجال	الزماني	للبحث؛	مقاربتها	ومقارنتها.	أو	االنطالق	من	نظرية	نقدية	معينة،	وتطبيقها	
على	حركة	هذا	املسرح،	لدراسته	ونقده.	وثمة	املنهجية	امليدانية	أيًضا،	إذ	يعمل	الباحث	على	إجراء	
حوارات	مع	الفاعلين	في	املسرح	السوري	في	أوروبا،	ويقدم	أجوبتهم	عن	أسئلة	هذا	املسرح	البحثية،	
وهواجسه	اإلبداعية.	وتلك	املنهجيات	والسبل	كلها	تحتاج	إلى	مساحة	بحث	واسعة،	وصفحات	طويلة	

)1(		ناقد	مسرحي	وصحافي	فلسطيني	سوري.
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تتسع	للبحث	ونتائجه.	بينما	تقدم	هذه	الورقة	البحثية	قراءة	لحركة	املسرح	السوري	في	أوروبا،	عبر	
نتج	في	أوروبا،	وقّدَم	مقاربة	آللية	العمل	املسرحي	السوري،	

ُ
االنطالق	من	عرض	مسرحي	سوري	محدد،	أ

ا،	البحث	قراءة	نقدية	لعرض	مسرحي،	أكثر	
ً
وإشكاالته	وأسئلته	داخل	الفضاء	املسرحي	األوروبي.	إذ

ا	متخصًصا	في	حركة	املسرح	السوري	في	أوروبا.
ً
من	كونه	بحث

تأليف	 من	 سوري	 مسرحي	 عرض	 وهو	 دانتون*،	 )عودة	 مسرحية	 هو	 البحث	 موضوع	 العرض	
 The	German	Federal	:من	بدعم	أنتج	العام.	هذا	أملانيا	في	وقدم	العريان،	عمر	وإخراج	الحجي،	مضر
	.Cultural	Foundation	and	the	Ministry	of	Culture	and	Science	of	North	Rhine-Westphalia
وقدم	عروضه	في	Theater an der ruhr		وشارك	في	fastival	shubbak.	يحاول	عرض	)عودة	دانتون(	
تقديم	محاكاة	لكواليس	العمل	املسرحي	السوري	في	أوروبا،	عبر	مجموعة	مسرحية	سورية	تعمل	على	
حول	 أسئلة	 طرح	 دانتون(	 )عودة	 صناع	 يحاول	 بوشنر.	 جورج	 األملاني	 للكاتب	 دانتون(	 )موت	 نص	
تكوين	العمل	املسرحي	السوري،	والعقبات	والتحديات	التي	تواجه	العمل	املسرحي	السوري	في	أوروبا،	
سواء	تلك	املشكالت	املتعلقة	بعجلة	اإلنتاج	وتعقيداتها،	أم	تلك	املرتبطة	باألسئلة	الفكرية	الفنية	التي	
يفكر	فيها	املسرحيون	السوريون.	من	هنا،	سيعمل	البحث	على	تحليل	العرض،	وقراءته،	واستنباط	
األسئلة	التي	قدمها،	ومن	ثم	مناقشة	هذه	األسئلة	نقدًيا	في	سياق	العمل	املسرحي	السوري	في	أوروبا	
اليوم،	وقراءة	حال	العمل	املسرح	السوري	)بحسب	ما	قدمه	العرض(.	بعبارة	أخرى،	قراءة	املسرح	

باملسرح	نفسه.

ثانًيا: حركة املسرح السوري في أوروبا اليوم

من	املجحف	اختزال	تاريخ	الحركة	املسرحية	السورية	في	أوروبا	بالسنوات	األخيرات	فقط.	فعلى	
القرن	 بداية	 منذ	 األوروبية	 املسارح	 في	 السورية	 املسرحيات	 قلة	عددها،	عرض	عدد	من	 الرغم	من	
الحالي،	وقبل	ذلك	أيًضا.	لكن	هناك	اختالف	هائل	طرأ	على	صورة	هذا	املسرح	قبل	الثورة	والشتات	
السوري	الكبير	وبعده،	وربما	كان	أكثر	هذه	االختالفات	سطوًعا	هو	الكم	املقدم،	فعندما	نعود	بالزمن	
إلى	العشرية	األولى،	نجد	أن	عدد	عروض	املسرح	السوري	املقدمة	في	أوروبا	محدود،	اقتصرت	فيه	
العروض	على	الفرق	الفلكلورية،	وعلى	عدد	قليل	من	العروض	االحترافية.	بينما	نقف	اليوم	في	نهاية	
العشرية	الثانية	أمام	عدد	ليس	بهين	إحصاؤه،	يتوزع	على	بقعة	جغرافية	كبيرة	من	أوروبا،	ويتباين	في	

مستوياته	وقدراته	اإلنتاجية،	وصيغة	تقديمه،	منه	املحترف	ومنه	الهاوي.

سيما	 ال	 بدقة،	 تحديدها	 يمكن	 وال	 مائعة،	 الهاوي	 واملسرح	 املحترف	 املسرح	 بين	 الحدود	 تبقى	
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لذلك	 التجريب(()2(.	 لحركات	 نواة	 الهواة	 مسرح	 كان	 األحيان،	 من	 كثير	 ))وفي	 املسرح	 تاريخ	 في	 أنه	
املتفرغين،	 غير	 من	 أغلبهم	 أشخاص	 ))مسرح	 هو	 الهواة	 إجرائي.	مسرح	 النوعين	 بين	 التفريق	 يبقى	
املسرح	 ذلك،	 ضمن	 ويندرج	 لهم(()3(.	 رزق	 مورد	 ذلك	 يكون	 أن	 دون	 املسرح	 حب	 بدافع	 يعملون	
املحترف	 باملسرح	 ُيقصد	 بينما	 والخيرية.	 الثقافية	 النوادي	 مسرح	 أو	 والنقابي،	 والجامعي	 املدر�سي	
املسرح	املعمول	بأيادي	متخصصين	وأكاديميين،	املسرح	لديهم	ليس	رغبة	وشغًفا	وحسب،	بل	حرفة	
املسرحي.	 ))أول	شكل	لالحتراف	 اإليطالية	 الكوميديا	ديالرتيه	 وتعد	فرق	 يزاولونها.	 يحترفونها،	ومهنة	
ذلك	أن	كلمة	Arte	التي	تعني	الفن	والحرفة	قد	استخدمت	في	التسمية	لتمييز	أعضاء	هذه	الفرق	عن	

املمثلين	الهواة(()4(.	

من	جهة	أخرى،	ال	يمكن	الحديث	عن	أوروبا	بوصفها	كتلة	واحدة،	فاختالف	البلدان	األوروبية	
واختالف	ثقافتها	أرخيا	بظاللهما	على	املسرح	السوري	املشغول	بهذه	البلدان.	وفي	نظرة	سريعة	نجد	
أن	النصيب	األوفر	كان	لبلدان	غرب	أوروبا،	وعلى	وجه	التحديد	)أملانيا	وفرنسا(	حيث	األعداد	األكبر	
من	الالجئين	السوريين.	كذلك	استقبلت	باقي	املدن	األوروبية	الغربية	واإلسكندنافية	مثل	)بروكسل،	
أمستردام،	ماملو،	أوسلو،	فيينا(	بعض	العروض	املسرحية	السورية،	أما	بلدان	شرقي	أوروبا	فندرت	
فيها	مثل	هذه	العروض	مع	استثناءات	قليلة،	نذكر	منها	عرض	)دمشق	2049(	الذي	عرض	في	وارسو	

)2019()5(.	كذلك	الحال	مع	دول	البلقان	التي	لم	يقدم	فيها	عروض	مسرحية	سورية	تذكر)6(.

))كنا فنانين وأصبحنا لجئين((: عن التحول في صورة الفنان

أكبر	التطورات	التي	طرأت	على	العرض	املسرحي	السوري	في	أوروبا	بعد	اللجوء	هو	صورة	الفنان	
ى	معه	بوصفه	)فناًنا(	مسرحًيا	قادًما	من	سورية	يقدم	تصوره	ورؤياه،	

َ
املسرحي	ذاتها.	سابًقا	كان	ُيتعاط

بينما	اليوم	قولب	بهوية	الفنان	الالجئ	أو	الالجئ	الفنان	إن	صح	القول.	لم	يعد	-من	وجهة	نظر	املتلقي	

	،)1997 ناشرون،	 )لبنان:	مكتبة	 العرض،	ط3،	 املسرح	وفنون	 املسرحي:	مفاهيم	ومصطلحات	 املعجم	 الياس	وحنان	قصاب	حسن،	 ماري	 	 	)2(
ص514.

)3(		املصدر	السابق،	ص	515

)4(		املصدر	السابق،	516

بيسان	 وسينوغراف	 العطار،	 محمد	 وكتابة	 سعدة،	 أبو	 عمر	 إخراج	 من	 وهو	 اإلنكليزية،	 باللغة	 وقدم	 كتب	 سوري،	 مسرحي	 عرض	 وهو	 	)5(
الشريف.

)6(		قدمت	املجموعة	نفسها	)أبو	سعدة،	العطار،	الشريف(	مسرحية	”بينما	كنت	أنتظر”	في	أثينا	عام	2018.	وقدمت	هذه	املسرحية	في	أكثر	من	
مكان	في	العالم	مثل:	طوكيو،	تشيلي،	نيويورك،	سيدني....	وغيرها.
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األوروبي-	ما	يقدمه	السوريون	مسرَح	السوريين،	بل	مسرَح	)الالجئين(	السوريين.

))كنا	فنانين	بداية	األلفية	وأصبحنا	الجئين	في	العشرية	الثانية	منها(()7(	تلك	العبارة	التي	يذكرها	
املخرج	واألكاديمي	املسرحي	زياد	عدوان	هي	الدالة	على	التحول	الذي	أصاب	صورة	املسرح	السوري	
في	أوروبا.	ولو	لم	يكن	نصك	أو	عرضك	املسرحي	يتناول	مسائل	اللجوء	ورحلته،	أو	لم	يقارب	التاريخ	
املعاصر	البتة،	سيبقى	مسرح	الجئين.	ال	مفر	من	تلك	الصورة	التي	فرضتها	حركة	اللجوء	الكبيرة	بعد	

االنفجار	السوري،	وكرسها	عدد	العروض	الهاوية،	للسوريين	أو	عنهم.	

في	عرضه	)me	after	repeat	Please(	)2019(	يدخل	زياد	عدوان	إلى	تلك	املساحة	الفاصلة	بين	
الفنانين	والالجئين.	متى	يتوقف	الالجئ	عن	كونه	الجًئا؟	وما	الذي	يجعل	من	مسرح	ما	مسرح	الجئين؟	
يبني	العرض	بداية	صور	نمطية،	يضخمها	إلى	حد	العبث،	ومن	ثم	يخربها.	ويقلب	عالقة	التلقي	مع	
متلقيه	األوروبي،	))أراد	العرض	اللعب	على	الصورة	النمطية	ألشكال	تقديم	الالجئين	السوريين	على	
املسارح	األوروبية.	واللعب	على	شكل	التواصل	مع	الجمهور	في	تقاليد	املسرح.	لقد	الحظنا	اتباع	عروض	
	واحًدا	هو	املونولوج.	حتى	أصبحنا	نسميها	نمرة.	أو	تحت	إطار	شهادات	الالجئين.	هذا	

ً
الالجئين	شكال

 Please	 repeat	 after( عرض	 يقف	 ال	 األوربي(()8(.	 للمتلقي	 املقدم	 اللجوء	 مسرح	 شكل	 في	 ساد	 ما	
me(	عند	نقد	مسرح	الالجئين	بل	يذهب	إلى	نقد	))أشكال	مسرحية	متجذرة	في	التاريخ	أقدم	من	مسرح	
اللجوء.	أنماط	الفرق	الفلكلورية	وعروض	الشعوب	التراثية	التي	تتبادلها	الدول	في	املهرجانات	كالدبكة	

والرقصات	الفلكلورية(()9(.

 كيانات أم أفراد؟

ماذا	نعني	بقولنا	املسرح	السوري	في	أوروبا	اليوم؟	بصيغة	أخرى،	ما	هو	املسرح	السوري	اليوم	

في	األصل:	 )7( 	‘In	the	1990s,	we	were	the	rich	tourists;	 in	the	2000s,	we	became	the	evil	 terrorists;	and	now	in	the	2010s,	we	
are	the	poor	refugees.

Ziad	 Adwan,	 Mey	 Seifan,	 ”Moving	 Identities	 and	 the	 Fixed	 Gaze:	 Notes	 from	 Personal	 Experience“,	 iletisim,	 2019,	 link: 
iletisim.com.tr/dergiler/kultur-politikasi-yillik/5/sayi-2-cultural-policy-yearbook-2019/10044/moving-identi-
ties-and-the-fixed-gaze-notes-from-personal-experience/11821

)8(		عالء	رشيدي،	”الحكواتي	املتمرد	على	تراث	املسرح”،	موقع	تلفزيون	سوريا،	2021،	الرابط:	

syria.tv/الحكواتي-املتمرد-على-تراث-املسرحالحكواتي-املسرحي-ومفهوم-الثورة	

)9(		املرجع	السابق.
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بأثر	مؤسسات	ومجموعات	فنية؟	قبل	اإلجابة	عن	ذلك	 أم	 بأثر	أفراد	 ُيَفّعل	 ومن	ماذا	يتكون؟	هل	
وجب	إحصاء	الفاعلين	املسرحيين	في	الحقل	املسرحي	السوري	في	أوروبا.	نبدأ	بأملانيا،	صاحبة	النصيب	
مقلوبة)10(  تجمع	 منها:	 السورية،	 املسرحية	 الكيانات	 من	 مجموعة	 تبرز	 وفيها	 السوريين،	 من	 األكبر	
تجمع	 سعيفان	 ومي	 عدوان	 زياد	 أسس	 قد	 كان	 ذلك	 وقبل	 برزخ)12(،	 مؤسسة	 نورس)11(،	 ومؤسسة	
اإلنكليز.	 على	 السوري	 للمسرح	 الكبرى	 النافذة	 هو	 )شباك(	 مهرجان	 كان	 بريطانيا	 وفي	 )تنوين()13(.	
وكان	آخرها	عرض	)عودة	دانتون(.	وعلى	الرغم	من	صعوبة	رصد	األفراد	الفاعلين	في	املسرح	السوري	
	مسرحية	احترافية	على	خشبات	مسرحية	كبرى،	لكن	

ً
في	أوروبا،	وال	سيما	أولئك	الذين	قدموا	أعماال

يمكن	ذكر	بعضهم،	تحديًدا	في	فرنسا	التي	نشط	فيها	العمل	املسرحي	السوري	عبر	أفراد	سوريين	كانوا	
مقيمين	فيها	قبيل	اللجوء،	على	سبيل	املثال	املخرج	املسرحي	وائل	علي	الذي	قدم	أكثر	من	عرض	في	
فرنسا،	كان	آخرها	عرض	)إجراء	شكلي(	)2020(،	)تحت	سماء	منخفضة(	)2021(،	إضافة	إلى	رمزي	
غل	في	مسرحه	بفكرة	االعتقال	وتوابعه،	فقدم	)X	عدرا(	)2018(	و)صيدنايا(	)2020(.	

ُ
شقير	الذي	ش

التأليف	 في	 العطار	 ومحمد	 اإلخراج	 في	 أبو	سعدة	 أملانيا	شكلت	شراكة	عمر	 في	 األفراد	 على	صعيد	
وبيسان	الشريف	في	السينوغرافيا	تجربة	مسرحية	متينة،	تمكنت	من	االستمرار،	وتقديم	أعمال	عدة	
منها	)بينما	كنت	أنتظر،	املصنع،	إفجينيا...(	على	خشبات	أكبر	املسارح	األملانية	مثل	الفولكس	بونة	
VOLKSBUHNE	في	برلين.	كذلك	قدمت	أعمال	لكتاب	مسرحين	مقيمين	في	أوروبا	مثل	مضر	الحجي	
)حبك	نار،	عودة	دانتون(،	ووائل	قدور	)وقائع	مدينة	ال	نعرفها(	)2019(.	بينما	في	السويد	برز	اسم	
منتصف	 )شمس	 ماملو	عملي	 في	 قدم	 الذي	 بالسويد(	 العربي	 )املسرح	 لـ	 الفني	 املدير	 الجنابي	 هيلين	

الليل(	)2019(،	و)شجاعات(	)2020(.

ثمة	تجربة	جديرة	بالتأمل	أيًضا،	وهي	تشكيل	فرق	مسرحية	سورية	في	مسارح	أوروبية	مرموقة،	
لتجمع	 ))صيغة	 أي	 املسرحية	 بالفرقة	 ويقصد	 املجموعات.	 أو	 الفرق	 هذه	 عقد	 انفراط	 ثم	 ومن	
ذلك	 على	 األمثلة	 أبرز	 كانت	 لتقديم	عروض	مسرحية(()14(.	 معا	 يعملون	 والفنيين	 املمثلين	 من	 عدد	
النوع	من	الفرق	)فرقة	املنفى(	التي	أسسها	مسرح	غوركي	في	برلين	عام	2017،	وكانت	بإدارة	املسرحي	

)10(		هو	تجمع	مسرحي	سوري،	بشراكة	أملانية،	يقدم	نفسه	على	أنه	مختبر	لتطوير	املشروعات	املسرحية	داخل	أملانيا	أو	خارجها،	شارك	التجمع	
في	إنتاج	بعض	العروض،	وقدم	ورشات	عمل	مسرحية	في	أملانيا.

)11(		مؤسسة	ثقافية	مستقلة،	مقرها	في	برلين،	تقدم	ورشات	عمل	مسرحية،	وكادرها	األساس	من	املسرحيين	السوريين	الفاعلين	في	برلين.

 HOME	WORK	عرض	اآلن	وتنتج	املسرحية،	للقراءات العام	املا�سي	مشروع	”قاف”	 في	برلين،	قدمت	 )12(		مؤسسة	ثقافية	مستقلة،	مسجلة	
من	إخراج	زياد	عدوان.

)13(		وهو	تجمع	فني	سوري،	بإدارة	الفنانة	األدائية	مي	سعيفان	واملخرج	املسرحي	زياد	عدوان.	وقد	قدم	التجمع	أكثر	من	عمل	مسرحي	منذ	2014 
إلى	اليوم	في	أكثر	من	مكان	في	أملانيا.

)14(		املعجم	املسرحي،	مصدر	سبق	ذكره،	ص336
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السوري	أيهم	مجيد	آغا.	قدمت	الفرقة	بعض	العروض	في	املسرح	املذكور،	منها	عروض	)رحلة	الشتاء،	
هاملت..(،	إال	أن	عمل	الفرقة	لم	يدم.	توقف	نشاطها	بعد	حوالى	عامين،	واستقل	الفنانون	املكونون	
لها،	ولم	تدم	التجربة،	بعدما	كانت	تبدو	بحسب	مديرها	الفني	))أكثر	من	مجموعة	مسرحية،	تدريجًيا	
أصبحنا	عائلة(()15(.	وما	حدث	مع	فرقة	املنفى	في	مسرح	غوركي،	حدث	مع	مجموعات	مسرحية	سورية	
أخرى،	كونتها	مسارح	أوروبية،	وبعد	مدة	تتال�سى،	ويستقل	أفرادها،	وهذا	بحاجة	إلى	بحث	وتفكر	في	

األسباب	والعلل.	

النيئ واملطبوخ في املسرح السوري 

بحسب	ما	سلف،	ثمة	تغييرات	طرأت	في	كواليس	األعمال	املسرحية	السوري	في	أوروبا،	لم	يعد	
العملية	 أوروبا.	 في	 املسرحي	 املطبخ	 اليوم	 السابق،	 في	 كما	 ويعرض	 وجاهًزا،	 ا	

ً
مطبوخ يصل	 العرض	

املسرحية	اإلبداعية	كلها	بما	فيها	من	بروفات	وتجهيز	تجري	هنا	في	برلين	وبروكسل	وباريس.	يصبح	هذا	
االنتقال	مفهوًما	حين	ما	نرى	السواد	األعظم	من	املسرحيين	السوريين،	وقد	نفي	إلى	أوروبا،	واستحال	

االشتغال	على	العمل	املسرحي	ــ	أي	عمل	كان	ــ	في	سورية،	فنقله	الحًقا	إلى	أوروبا.

ال	يمكن	التعامل	مع	انتقال	العملية	املسرحية	من	سورية	إلى	أوروبا	على	أنه	أمر	عَر�سي.	املسألة	
هنا	متعلقة	باختالف	مكان	الخلق	املسرحي،	وما	يترتب	على	ذلك	من	اختالف	كامل	املؤثرات	املحيطة	
بهذا	العمل،	وظروف	إنتاجه.	وجد	املسرحي	السوري	نفسه؛	باختالف	مهماته،	مرغًما	على	التأقلم	مع	
سياق	العمل	املسرحي	في	أوروبا،	واختالفه	الكبير	عن	صيغة	العمل	املسرحي،	سواء	في	سورية	أم	في	

دول	الجوار	من	مثل	لبنان	واألردن.

؛	مكان	عمل	البروفات	وشكلها	
ً
يشمل	االختالف	هنا	جوانب	طبخ	العمل	املسرحي	كلها،	وهي:	أوال

على	 التدرب	 هي	 ))ببساطة	 املسرح	 في	معجم	 بافيس	 باتريس	 تعبير	 بحسب	 البروفا	 ومزاجها.	 ومدتها	
روح	 هي	 بل	 املعجمي،	 تعريفها	 ببساطة	 ليست	 البروفا	 أن	 إال	 وتمثيله(()16(.	 املسرحية	 نص	 حفظ	
العملية	املسرحية	وأساس	الصنعة،	وما	يحصل	فيها	من	عمل	ومناقشة	وتمرين	هو	ما	يحدد	شكل	
العرض	املسرحي	وجودته.	ثانًيا؛	خشبة	العرض	وتاريخ	املسرح	ومدى	تقدم	موقعه	في	خارطة	املسارح،	
فالعمل	على	خشبة	مسرح	صغير	في	قرية	نائية	من	الريف	النمساوي	ليس	كما	العمل	املسرحي	املقدم	

https://www.bbc.com/arabic/media-40144911	:رابط	2017،	حزيران	برلين”،	في	فن	إلى	املنفى	يتحول	عندما”	،BBC  )15(

)16(		باتريس	بافيس،	معجم	املسرح،	ميشال	ف.	خطار	)مترجًما(،	ط1،	)لبنان:	املنظمة	العربية	للترجمة،	2015(،	ص	459.

https://www.bbc.com/arabic/media-40144911
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في	مسرح	الفولكس	بونة	)VOLKSBUHNE(	في	برلين	أو	األوديون	)ODEON(	في	باريس.	من	جهة	أخرى	
ثمة	عملية	إدارية	وإنتاجية	وبرمجة	للعرض،	وما	يشمل	ذلك	من	آليات	بيروقراطية	واختالفات	إدارية	
وفرق	شاسع	عن	نسق	اإلنتاج	املسرحي	في	سورية.	أيضا	ثمة	سؤال	الجمهور	الكبير؛	من	هو؟	وكيف	
يرى؟	وما	آفاق	توقعه؟	وقبل	ذلك	كله	)القول	املسرحي(	أو	ماذا	يريد	املسرحيون	السوريون	قوله	في	

مسرحهم.	

ا،	لم	يعد	العرض	السوري	زائًرا	جاهًزا	للعرض	خالل	أيام	معدودة،	إنما	هو	عرض	مقيم،	يتم	
ً
إذ

عمله	 يقدم	 فناًنا	 مؤقًتا،	 زائًرا	 يعد	صاحبه	 ولم	 العرض.	 إلى	 	
ً
وصوال كتابته	 لحظة	 من	 عليه	 العمل	

الثورة	 قبل	 القارة	 في	 موجوًدا	 كان	 ولو	 الجًئا،	 أخرى،	 وبعبارة	 أوروبا،	 في	 مقيًما	 سورًيا	 بل	 ويم�سي،	
السورية	بسنوات.

ا: )عودة دانتون( وكشف كواليس املسرحي السوري
ً
ثالث

اهتمت	االشتغاالت	البحثية	والتغطيات	الصحافية	-على	الرغم	من	قلتها-	بحركة	املسرح	السوري	
في	أوروبا،	ومعاييره	الجمالية.	لم	يدخل	أي	منها	إلى	صنيعة	العمل	املسرحي	ذاته.	ربما	يعود	ذلك	إلى	
صعوبة	اختراق	كواليس	أي	عمل	فني	إذا	لم	يكن	املرء	بداخله.	لم	يأِت	النقد	املسرحي	السوري	على	ذكر	
تقاليد	العمل	املسرحي	السوري	أو	البحث	عن	هذه	التقاليد	في	ما	إذا	كانت	موجودة	في	مسرحنا	أم	ال،	
أو	مقارنتها	بالتقاليد	املسرحية	العريقة	في	أملانيا	وفرنسا	وإيطاليا.	من	هنا،	جاء	عرض	)عودة	دانتون(	
كمانفيستو	مسرحي	يعلن	الكشف	عن	كواليس	العملية	املسرحية	السورية	في	أوروبا،	ويكشف	املطبخ	

املسرحي	السوري	للجمهور،	ويحاول	أن	يثير	أسئلة	حول	مسرحنا،	وتقاليده،	وحضوره	في	أوروبا.

عبر	تقنية	مسرح	داخل	مسرح،	يقدم	عرض	)عودة	دانتون(	حكاية	فرقة	مسرحية	سورية	تعمل	
على	تقديم	مسرحية	)موت	دانتون(	للمسرحي	األملاني	الشهير	جورج	بوشنر.	الفرقة	املسرحية	لديها	
املمولين،	وبعده	يؤخذ	 أمام	مجموعة	من	 ُيقدم	 افتتاحي،	مشهد	 للتحضير	ملشهد	 أيام	فقط	 عشرة	
القرار	في	تمويل	املشروع	أو	ال.	في	تلك	األيام	العشرة،	وعبر	خمسة	مشاهد،	يكشف	العرض	عن	خبايا	
العمل	املسرحي	السوري	في	أوروبا،	ما	الذي	يحصل	خلف	الكواليس؟	وماذا	حصل	باإلنسان	السوري	
والفنان	على	وجه	التحديد	بعد	مرور	عشر	سنوات	على	الثورة	السورية؟	عبر	شخصية	)املخرج،	إياس/	
كنان	حميدان(	يسأل	العرض	سؤال	العودة	واللجوء.	من	خالل	شخصية	)الدراماتورج،	رهف/	أمل	
عمران(	يروي	مصاعب	العمل	الكتابي	واألدبي	السوري	في	أوروبا،	أما	املمثالن	االثنان	)رضا/محمد	آل	
ر�سي،	ستيف/	مصطفى	ديبو(	فيعكسان	حال	الفنان	املزري،	سواء	ذلك	املخضرم	الذي	خسَر	عمله	



ملف العددالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

260

الفني	بسبب	مواقفه	الداعمة	للثورة،	أم	املمثل	الذي	كره	مهنته،	وهجرها	بعد	أن	استلبته	املاكينة	
األملانية.	باختصار،	يسأل	العرض	سؤال	السنوات	العشر،	ويحاول	أن	يقدم	أجوبة	مسرحية	عنها.

كيف نقرأ عرًضا لم ُيعَرض؟

 Theater an der	الرور	مسرح	خشبة	على	قدم	البتة.	حي	لجمهور	دانتون(	)موت	عرض	ُيقدم	لم
Ruhr	في	مدينة	مولهايم	األملانية	من	دون	جمهور،	وبث	أليام	عبر	اإلنترنت.	ذلك	لم	يمنع	الصحافة	
الحكاية	 كلها	 تناولت	 مقاالت	عدة)17(	 العرض	 كتب	عن	 املسرحي.	 للعمل	 نقدية	 مقاربات	 تقديم	 من	
لم	 الشاشة.	 الفردية	من	وراء	 باملشاهدة	 البصرية	محدوًدا	 العناصر	 الحديث	عن	 كان	 و)الحدوتة(.	
يتطرق	أي	من	املقاالت	إلى	السينوغرافيا	وبنيتها	في	العرض،	أو	الحديث	عن	األداء	املسرحي	للممثلين.	
دوره	 ممثل	 كل	 يؤدي	 آخر،	 على	 ممثل	 يطغى	حضور	 ))ال	 األداء	 بالقول	عن	 املقاالت	 بعض	 اكتفت	
في	 الشاشات	 يأِت	نقد	على	ذكر	تداخل	 لم	 أو	نقصان(()18(.	 بدقة	وعفوية	وإتقان	واتزان	دون	زيادة	
املقاالت:	 في	إحدى	 أو	قرأه	على	عجالة	كما	جاء	 إليها	اإلخراج	كثيًرا،	 لجأ	 التي	 التقنية	 تلك	 العرض،	
))وبالرغم	من	أن	الشاشة	تفصل	بيننا	وبين	الخشبة،	لكن	أسئلة	صناعة	املسرح	بين	أعضاء	الفرقة،	
وأجواء	الْبروڤات	الحاضرة	في	كل	تفاصيل	العرض،	تساعدنا	في	استعادة	اإلحساس	باملسرح	من	خالل	
ولم	 والتدخين(()19(.	 الرقص	 لحظات	 وكذلك	 والتشنج،	 الغضب	 لحظات	 الفرقة	 أعضاء	 مشاركة	
يذكر	أحد	إذا	كان	ثمة	تباين	في	إخراج	املسرحيتين	)عودة	دانتون	واملسرحية	داخلها(،	أو	يتحدث	عن	
االختالف	والتنوع	في	األزياء	والفضاء	املسرحي	الذي	يتغير	ويتحول	في	العرض.	يبدو	ذلك	لوهلة	وكأنه	
تقصير	في	القراءة	النقدية،	إال	أنه	ليس	كذلك.	ال	يمكن	لناقد	تقديم	قراءة	نقدية	تعنى	بإخراج	عرض	
مسرحي	وعناصره	البصرية،	من	أداء	وسينوغرافيا،	من	دون	أن	يشاهده	في	املسرح،	ويرى	عناصره	على	
الخشبة.	بلى،	قد	يحدث	ذلك	في	حاالت	العروض	املؤرشفة،	أما	عن	قراءة	عرض	مسرحي	يجري	اآلن/	
هنا.	من	وراء	الشاشة،	وتقديم	قيمة	نقدية	له،	فذلك	يبدو	مجحًفا	في	حق	العرض	وصناعه،	ومتسرًعا	

من	جهة	الناقد	وكتابته	النقدية.	

)17(		حظي	العرض	بمتابعة	واسعة	في	الصحافة	العربية،	ونشر	ما	يزيد	عن	10	مقاالت	ومراجعات	عن	العرض،	بينما	كان	العدد	أقل	من	ذلك	في	
الصحافة	املكتوبة	بلغات	أخرى	من	مثل	اإلنكليزية	واألملانية.

)18(		منى	مرعي،	”استعادة	موت	دانتون	لألملاني	بوشنر	في	صيغة	سورية	افتراضية،	اإلندبندنت	العربية،	2021،	الرابط:

 https//:www.independentarabia.com/node240051/

)19(		وديعة	فرزلي،	”تمارين	قبل	لقاء	املمولين”،	الجمهورية	نت،	2021،	الرابط:

 aljumhuriya.net/ar/content/تمارين-قبل-لقاء-املمّولين

https://www.independentarabia.com/node/240051
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النص: ماذا نريد أن نقول لآلخر وبأي لغة؟

يطول	الحديث	في	موضوعة	النص	املسرحي	السوري	املعاصر،	لكن	يمكن	إيجاز	القول	بأن	من	
عالمات	هذا	النص	الجلية	مسألتي	االقتباس	واإلعداد،	وهما	ليستا	مسألتين	جديدتين	على	املسرح،	
فاإلعداد	املسرحي	))قديم	قدم	املسرح،	مع	أن	التعبير	لم	يظهر	إال	مؤخًرا،	فنصوص	الكالسيكيين	
االنكليزي	 مسرحيات	 أن	 كما	 واألساطير،	 املالحم	 هي	 سردية	 مادة	 عن	 درامًيا	 إعداًدا	 تعتبر	 اإلغريق	
املؤرخين(()20(.	 وقائع	 اقتباس	عن	 أو	 درامي	 إعداد	 هي	 منها،	 التاريخية	 األخص	 وعلى	 وليام	شكسبير	
أنه:	))العمل	الدراماتورجي	انطالقا	 وكذلك	عرف	باتريس	بافيس	االقتباس	في	معجمه	املسرحي	على	
من	النص	املخصص	لتنفيذ	عملية	اإلخراج(()21(.	وعلى	الرغم	من	تقارب	املصطلحين،	إال	أن	اإلعداد	
التزام	بإعداد	كامل	النص،	مع	املحافظة	على	تفاصيله	األساسية	 ال	يعني	االقتباس.	في	األول	هناك	
ومقوالته،	بعضها	أو	كلها.	بينما	في	االقتباس	فكل	))التغييرات	النصية	التي	يمكن	تخيلها	مسموحة	
)..(	االقتباس	يتمتع	بحرية	كبيرة	فهو	ال	يخ�سى	تغيير	معنى	العمل	األدبي	األصلي،	أو	تقويله،	عكس	ما	

يعني	في	األصل(()22(.

لعب	نص	)عودة	دانتون(	على	مستوى	جديد	من	االقتباس،	لم	يبتعد	عنه،	فبقي	النص	األجنبي	
تب	نص	جديد	ال	يرتبط	بموت	دانتون	لبوشنر	بالبنية،	بل	يتناول	

ُ
حاضًرا	في	حكايته	السورية،	لكن	ك

النص	بوصفه	مادة	لتوليد	الحكاية.	وهنا	ليس	لدينا	عملية	تبييء	لنص	أجبني،	أو	اقتباس	فكرة	منه،	
أو	االستيحاء	منه.	ولن	تحضر	شخصيات	دانتون	وروبسبيير	بلبوس	سوري،	بل	ستكون	مادة	لعمل	

هذه	الفرقة	املسرحية	السورية	املفترضة.

نص	)موت	دانتون(	هو	واحد	من	ثالث	نصوص	كتبها	األملاني	جورج	بوشنر،	توفى	بوشنر	في	أول	
الثورة	 أحد	رجاالت	 )دانتون(	 في	نصه	هذا	حكاية	 يحاكي	 	.)1837( عاًما	 ثالثة	وعشرون	 وله	 شبابه،	
الفرنسية،	وصراعه	مع	السلطة	التي	أنتجتها	الثورة	ممثلة	بروبسبيير.	يلقى	دانتون	مصرعه	على	يد	
نص	 الفضيلة(.	 )حراس	 روبسبيير	 أصدقاء	 ويعدمه	 امللكية،	 وجه	 في	 معها	 ووقف	 أيدها	 التي	 الثورة	
بوشنر	واحد	من	النصوص	العريقة	في	األدب	املسرحي	األملاني،	ملا	يحمله	النص	من	مناقشة	ألفكار	
بحجة	 الثوار	 يلتهم	 وحش	 إلى	 الثورة	 تستحيل	 وكيف	 القمعية،	 وسلطتها	 املضادة،	 والثورة	 الثورة	

روبسبيير	الشهيرة	)من	يقم	بنصف	ثورة	كمن	يحفر	قبره	بيديه(.)23( 

)20(		ماري	الياس	وحنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي:	مفاهيم	ومصطلحات	املسرح	وفنون	العرض،	ص	45.

)21(		باتريس	بافيس،	معجم	املسرح،	ص	205

)22(		باتريس	بافيس،	معجم	املسرح،	ص69

)23(		جورج	بوشنر،	األعمال	املسرحية	الكاملة،	عبد	الغفار	مكاوي	)جامًعا	ومترجًما(،	طبعة	جديدة،	)اململكة	املتحدة:	مؤسسة	هنداوي،	2020(،	ص	69.
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يزيح	الحجي	عنوان	مسرحيته،	ليحوله	من	)موت	دانتون(	إلى	)عودة	دانتون(.	ويضع	الشخصية	
الرئيسة	)املخرج(	أمام	هذا	السؤال:	لَم	تريد	تقديم	مسرحية	موت	دانتون	اآلن/	وهنا؟	وماذا	تريد	أن	
ر	مكان	العمل	)أملانيا(	في	خيارات	املخرج	ودفعه	

ّ
تقول	من	خاللها؟	وملاذا	هذا	النص	تحديًدا؟	هل	أث

قوله؟	 يود	 وما	 ورؤياه	 دانتون	ضالته	 موت	 نص	 في	 وجد	 إنه	 أم	 كبوشنر؟	 كبير	 أملاني	 كاتب	 الختيار	
الفرقة	 باقي	أعضاء	 	وبالتفصيل؟	وهل	يتسق	مع	ما	يود	قوله	

ً
يريد	هذا	املخرج	قوله	فعال الذي	 وما	

املسرحية؟	وماذا	سيولد	اختالفات	الرؤى	واألفكار	من	دراما	مسرحية	داخل	دراما	أخرى؟

	
ً

تفتح	هذه	األسئلة	الصراعات	على	أشدها	بين	أقطاب	العمل	املسرحي.	فاإلجابة	عنها	تفرض	تأويال
تأويله،	لشدة	حساسيته	وتعقيده،	وامتداده	على	عقد	من	 الذي	ال	يمكن	 للحدث	السوري	 ا	

ً
مشترك

الزمن.	ال	يجري	هذا	الصراع	على	أرضية	سورّية	ثابتة	بل	على	أرض	أوروبية	مهتزة	بالسوريين	وبلجوئهم،	
فيظهر	دانتون،	وقصته،	والثورة	الفرنسية،	وبوشنر،	كقائم	يستند	إليه	هؤالء	في	عملهم	على	أرض	

خرجهم	من	حقل	الفن	السوري،	وتحيلهم	إلى	ماكينات	إنتاجية	مستلبة.
ُ
زلقة	تكاد	ت

على	الرغم	من	أنها	املسألة	األعقد	في	أي	عمل	فني	في	أوروبا،	ال	يلج	العرض	إلى	اللغة	ومشكالتها	
في	العرض	املسرحي	السوري،	ودوامة	أسئلتها	التي	ال	تنتهي:	ما	لغة	العرض؟	وعلى	أي	أساس	اختيرت؟	
وإلى	أي	حد	يفعل	مكان	خلق	العرض	املسرحي	فعلته	في	اختيار	اللغة؟	كثيرة	هي	أسئلة	اللغة،	ومتعددة	
يومية،	 أسئلة	 اللغة	 أسئلة	 بقيت	 بعمق،	 منها	 أًيا	 يقرب	 لم	 دانتون(	 )عودة	 أن	عرض	 إال	 الطبقات،	
بين	 باملقارنة	 أو	أسئلة	متعلقة	 أوروبا،	 في	 وليست	أسئلة	كبرى	تعترض	كامل	حركة	اإلنتاج	املسرحي	
لغة	نص	بوشنر	األملانية	ولغة	نص	املسرحية	العربية.	وربما	كان	سؤال	اللغة	وحده	يحتاج	إلى	عمل	

مسرحي.		

دخلت	 وكلما	 	.
ً

ُمحتمال لغوًيا	 خياًرا	 بوصفها	 املوسيقى	 العرض	 يقدم	 كهذه،	 أسئلة	 على	 قفزة	 في	
املوسيقى	إلى	العرض،	بدا	أمرن	وأقدر	على	قول	ما	لم	يقدر	على	قوله	بالكالم	أو	البناء	أو	الفعل.	في	
منتصف	املشهد	الثالث،	وبعد	أن	تتعقد	دراما	الشخصيات،	يأتي	الحل	مرة	أخرى	باملوسيقى،	يقدم	
إيقاع	موسيقى	 الثانية	على	 الثالثة	)رهف،	رضا،	ستيف(	مشهد	محاكمة	دانتون	وخطبة	روبسبيير	
ألكترونية،	يرقصون	ويصخبون	بالتوازي	مع	قول	شذرات	من	نص	بوشنر	األصلي.	يبدو	التوازي	هنا	في	
أسمى	درجاته،	ال	تحمله	لغة	بحثية	تلوي	عنق	املفهومات،	أو	لغة	درامية	مباشرة	تحاول	تقديم	أجوبة	
عن	هذا	العمل	املقارن،	بل	تذوب	املقارنة	في	املوسيقى،	ويذوب	النص	البوشنري	في	النص	السوري	في	

هيولى	املوسيقى،	بعد	أن	كان	التناظر	بينهما	على	امتداد	املسرحية	نظرًيا	ومنظًما.
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اإلخراج وتقاليده املسرحية

في	مشهد	خارج	عن	النسق	الواقعي	الذي	بناه	العرض	نجد	إياس/	املخرج	بعد	فورة	غضب	بقي	فيها	
وحيًدا	على	الخشبة،	يحاور	صوًتا	خيالًيا،	يتضح	الحًقا	أنه	يصدر	عن	املقصلة	املوجودة	على	الخشبة	
لغرض	العرض.	في	هذا	املونولوج	املتداعي	إلياس	تظهر	أسئلة	أكثر	جذرية	من	األسئلة	املقدمة	في	مطلع	

املسرحية:

))املقصلة:	ليش	عم	تعمل	موت	دانتون؟

للمنتجين	 مغرية	 مادة	 هي	 وألني	 لهالوقت	 مناسبة	 إنها	 وألني	شايف	 املسرحية	 بحب	 ألني	 إياس:	
وللجمهور	أنو	فرقة	سورية	عم	تعمل	مسرحية	أملانية	عن	الثورة	الفرنسية((.)24(

	يجيب	إياس	عن	أسئلة	كبرى	في	هذا	التداعي،	يجيب	عن	سبب	عدم	رغبته	في	العودة	إلى	سورية:	
))بخاف..	من	أني	كون	بالشام	وحس	حالي	غريب	فيها((.	يظهر	املخرج،	طباخ	العرض	وربه،	مهزوًزا،	
اإلخراج	 لحال	 انعكاس	 هو	 بما	 املخرَج	 النُص	 يقدم	 الجذرية.	 األسئلة	 تلك	 عن	 اإلجابة	 عن	 وعاجًزا	
املسرحي	السوري	في	أوروبا	اليوم،	يحّمله	أسئلة	الخلق	املسرحي	وجدواه.	ويظهره	ككائن	خائف،	تائه	
في	أروقة	املسارح	األوروبية،	ومهموم	بنظرة	اآلخر،	وقيمته،	و)تفوق(	حضوره،	ال	يملك	أجوبة	أساًسا	

ملسرحه	ومعناه.

على	امتداد	املسرحية	ال	وجود	للفرد	األملاني	من	جهة	إدارة	املسرح	أو	أي	شريك	في	العمل.	اللحظة	
إياس	مع	صحافية	 يجريها	 التي	 الهاتفية	 املكاملة	 في	 أوروبيين	هي	 مع	 التواصل	 فيها	 يتم	 التي	 الوحيدة	
أفكاره.	 قول	 من	 يتمكن	 وال	 يتلعثم،	 الصحافية،	 أمام	 إياس	صاغًرا	 يظهر	 ركيكة،	 بإنكليزية	 أملانية.	
وبينما	هو	يريد	اإلجابة	عن	مشروعه	وسبب	اختياره	)موت	دانتون(	تغرقه	الصحافية	بأسئلة	سطحية	
حول	طريقة	قدومه	إلى	أملانيا،	وهل	ركب	البحر	وعاش	مع	الالجئين.	أسئلة	نمطية	هي	أول	ما	ُيوّجه	إلى	
السوري	في	أوروبا،	سواء	كان	فنان	أم	ال.	يفشل	إياس	في	تسيير	الحديث،	أو	تحويل	مساره	ليصبح	عن	
	من	الحديث	عن	اللجوء	والالجئين	السوريين.	لو	قاربنا	شخصية	املخرج	هذا	مع	

ً
املسرح	السوري	بدال

املخرجين	السوريين	الفاعلين	في	أوروبا،	سنجد	أنه	يقع	في	منطقة	الهواة،	وليس	املحترفين،	ال	سيما	
أن	املخرجين	املحترفين	الذين	أتوا	إلى	أوروبا	تمكن	جلهم	من	الوصول	إلى	موارد	تمويل	جيدة،	والعمل	
على	مشروعاتهم،	وكانت	الشراكة	مع	األفراد	األوروبيين	هي	واحدة	من	شروط	هذا	اإلنتاج،	وسبب	في	

تطوره.

)24(		عرض	عودة	دانتون،	مصدر	سابق.
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))إياس:	اعتبارا	من	بكرا	اللي	بدو	يجي	عالبروفة	وعندو	رغبة	يكمل،	يجي	وهو	مسلم	حالو	إلي...	
وغير	هيك	ما	في	داعي	يجي...	أنا	رح	أعمل	دانتون	حتى	لو	كانت	مونودراما	بمثل	فيها	لحالي...	البروفة	
للمناقشة،	عصابي	 الكلمات	املخرَج	بمظهر	دكتاتور	فني	صغير،	غير	قابل	 ظهر	هذه	

ُ
ت خلصت(()25(.	

ومتشنج	على	الدوام.	يفرض	مزاًجا	سيًئا	على	البروفة،	ال	يقدمه	العرض	على	أنه	املزاج	الوحيد،	بل	
إنه	املزاج	الغالب	على	أيام	البروفات،	في	إشارة	إلى	غياب	تقاليد	مسرحية	جامعة	تمنع	ممارسات	مثل	
هذه	املمارسات.	في	مثال	آخر	على	غياب	هذه	تقاليد	تقترح	الدراماتورج	رهف	تمريًنا	مسرحًيا،	يعمل	
فيه	املمثالن	كالهما	على	تقديم	لخطاب	نجاح	الثورة،	أي	ثورة.	يبدأ	رضا	بالتمرين،	وينتقل	بخطابه	
فريًدا	 خياًرا	 يقدم	 األصغر،	 املمثل	 أما	ستيف،	 والشيمة.	 بالسباب	 وينهيه	 العامي،	 إلى	 الفصيح	 من	
أنا	 ))التمرين	واضح	 يعلنها	صراحة	بعد	أن	يضع	موسيقاه	ويرقص:	 الثوري،	 التعبير	عن	خطابه	 في	
بدي	القي	خطاب	بعد	انتصار	الثورة..	شو	هو	خطابي..	أنا	هاد	خطابي؛	املوسيقى((.	ال	تبدو	ردة	فعل	
املخرج	مفهومة	في	هذا	املفصل	)ولو	أنها	متسقة	مع	شخصيته(.	ال	يستثمر	هذه	الفكرة	اللماعة	في	
عرضه،	على	النقيض،	قاد	هذا	الفعل	إلى	صراع	بين	املجموعة	حول	موضوع	سطحي	وعميق	في	آن؛	

سيجارة	الحشيش.	

 الدراماتورجيا سؤال املسرح السوري العالق

التباًسا	 األكثر	 واآللية	 املسرحية،	 العملية	 في	 األكثر	شغًبا	 املهمة	 األول،	وصاحب	 األسئلة	 د	
ّ
مول

للدراماتورجيا	 جامع	 مانع	 تعريف	 وضع	 يمكن	 ال	 األخيرات.	 العشر	 سنواته	 في	 السوري	 املسرح	 في	
)Dramaturigy(،	إذ	بقي	هذا	املفهوم	الحيوي	يتطور	في	تاريخ	املسرح،	حتى	صار	للدراماتورجيا	معان	
إما	 العمل،	 على	 بناء	 مبادئ	 إلقامة	 تعمل	 التي	 الدرامي	 للفن	 الشعرية	 أو	 التقنية	 ))هي	 فـ	 مختلفة،	
املجردة(()26(  املبادئ	 من	 نظام	 عبر	 وإما	 واقعية،	 أمثال	محسوسة	 عبر	 استقرائي	 استنباطي	 بشكل	
أي	اكتشاف	القواعد	التي	كتبت	على	أساسها	املسرحية.	كذلك	أصبح	للدراماتورجيا	معنى	أوسع	عند	
عنى	في	الوقت	عينه	بالنص	األسا�سي	كما	بالوسائل	املسرحية	لإلخراج((،	

ُ
بريخت	عندما	أصبحت	))ت

أما	املعنى	األحدث	لها	فهو	))تخطي	إطار	دراسة	النص	الدرامي	ليشمل	نص	إخراج	مسرحي	وإنجازه	
)...(	فما	هو	هذا	العمل	الدراماتورجي	إن	لم	يكن	انعكاسا	نقدًيا	النتقال	املكون	األدبي	وتحوله	إلى	مكون	
كّرس	في	حالتنا	هذه،	أي	اإلجابة	النظرية/	العملية	عن	أسئلة	

ُ
مسرحي(()27(.	ولعل	املعنى	األخير	هو	امل

)25(		املصدر	السابق	نفسه.

)26(		باتريس	بافيس،	معجم	املسرح،	ص	195.

)27(		بارتيس	بافيس،	معجم	املسرح،	ص	196.
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املعنى	في	النص.

يوكل	النص	هذه	املهمة	إلى	األنثى	الوحيدة	في	العرض	)رهف(،	ال	يعطينا	العرض	معلومات	كافية	
عنها	)بخالف	باقي	الشخصيات(،	ال	يعرف	املتلقي	عنها	إال	أنها	كاتبة،	لديها	نص	مسرحي	ناجز،	إال	أنه	
لم	يمول،	لذلك	انتقلت	الفرقة	إلى	نص	)موت	دانتون(.	يقارب	العرض	مسألة	الجنوسة،	وحضورها	
في	العمل	الفني.	فالبنت	الوحيدة	في	املجموعة	تسأل	في	واحدة	من	مناقشاتها	مع	املخرج	بعد	اختالف	
أنا	عم	 إذا	 بدوري	كدراماتورج..	 ليش	متمسك	 بالشغل	 دراماتورج	 بدك	 ))ليش	 ما	 تأويل	مشهد	 على	
احرمك	من	حقك	بالغلط...	وال	التمويل	ما	رح	ينعطى	لفرقة	ما	فيها	وال	بنت؟(()28(	في	إشارة	إلى	التنوع	
الجنساني	والتوازن	الجندري	الذي	يطالب	به	املمول	األوروبي،	ويرضخ	له	املخرجون	)على	غرار	إياس(	

من	دون	قناعات	تحررية	أصيلة،	وانفتاح	على	تنوع	الجندر	واختالفه.

ُيجمل	العرض	القول	في	الدراماتورجيا،	وآلية	حضورها	بقول	رهف	األخير،	وهي	تعرف	بنفسها	في	
بروفا	جينرال	قبل	العرض	أمام	املمولين،	تقول	رهف:	))أنا	بهاد	املشروع	دراماتورج	واللي	بحبو	بشغلة	
الدراماتورج	أني	بشوفو	الطرف	األقوى	بالعمل	املسرحي..	أو	السلطة	األعلى..	سلطة	السؤال	الصح...	
تعالوا	نتخيل	شو	ممكن	سلطة	السؤال	الصح	تعمل	بعرض	متل	عودة	دانتون...	معركة	حقيقية..	هل	
	أنو	يكون	في	شبه	أو	ال؟	بتفكيري	بهاد	

ً
في	�سي	مشترك	بين	الثورتين	السورية	والفرنسية؟	وشو	يعني	أصال

السؤال	ما	عم	أوصل	ل�سي	يقيني،	في	يقين	واحد	بيقوى	عندي	كل	ما	بقرأ	مسرحية	موت	دانتون	وبفكر	
بالحكاية	السورية...	هو	العبث...	أنا	بشوف	أنو	هي	املسرحية	بتحكي	عن	العبث(()29(.	يعيد	الكاتب	في	
هذا	الحديث	عن	الدراماتورجيا	طرح	السؤال	املؤرق	في	املسرح	السوري	املعاصر؛	من	هو	الدراماتورج	
؟	وما	دوره	املسرحي	بالتحديد؟	وما	أثر	الدراماتورجيا	وأسئلتها	في	صيرورة	العرض	املسرحي؟	يقدم	

ً
فعال

العرض	أجوبة	سورية	عن	هذه	األسئلة،	ويشير	إلى	االلتباس	الحاصل	في	فهم	االصطالح.	وعدم	وجود	
حدود	واضحة	توضح	دور	الدراماتورج	في	العملية	املسرحية	السورية،	وغياب	تقاليد	مسرحية	تحدد	

العالقة	بينه	وبين	املخرج.

تمثيل أم أداء

في	املشهد	األخير	من	العرض	املراد	تقديمه،	تقدم	املسرحية	كشًفا	عن	الشخصيات،	يقف	كل	منهم	

)28(		عودة	دانتون،	مصدر	سابق.

)29(		عودة	دانتون،	مصدر	سابق.
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ويتكلم	عن	نفسه،	متوجًها	للجمهور،	وكاسًرا	اإليهام	معهم.	يأتي	هذا	املشهد	في	محاولة	ملقاربة	مشاهد	
األداء	التي	اعتمدتها	عروض	الالجئين	الهاوية	هنا	في	أوروبا،	ونقدها،	تلك	التي	أسهمت	في	تكريس	صورة	
الالجئ،	وتنمطيها،	واجترار	سرديتها	الستعطاف	الجمهور	)القوي(.	يدمر	العرض	هذه	الصورة	عندما	
تقرر	الشخصيات	تخريب	كل	�سيء،	وهدم	املشاهد،	وارتجال	مشاهد	تعبر	عن	هواجسها،	ال	مشاهد	

على	مقاس	التمويل	األوروبي.	

هناك	أكثر	من	مستوى	لألداء	في	العرض،	وبصورة	خاصة	مع	املمثلين	اللذين	يلعبان	دور	دانتون	
وروبسبيير.	إذ	يحاول	العرض	من	خالل	الشخصيتين	تقديم	تصور	عن	حال	املمثل	السوري	في	أوروبا؛	
في	 نظر	ممثل	شاب	)ستيف(.	 آخر	من	وجهة	 )رضا(،	وتصّور	 نظر	ممثل	مخضرم	 تصّور	من	وجهة	
الحالة	األولى،	يقدم	حال	اإلرباك	التي	واجهت	املمثلين	املخضرمين،	أولئك	الذين	بنوا	تاريخهم	الفني	
أوروبا.	بحسب	 إلى	 البالد	واللجوء	 إلى	مغادرة	 	

َ
الثورة السيا�سي	ودعمهم	 في	سورية،	ودفعهم	موقفهم	

من	 البداية	 يمكنه	 ال	 عليها،	 يقوى	 ال	 جديدة	 تحديات	 أمام	 املمثلين	 من	 النوع	 هذا	 وضع	 العرض،	
الصفر،	وهد	إرثه	الفني	السابق.	من	جهة	أخرى،	ال	يمكنهم	العمل	في	األعمال	التلفزيونية	التي	تسيطر	
تتعقد	 له.	 وشبيحة	 للنظام	 مؤيدين	 ممثلين	 وتستجلب	 بالنظام،	 مرتبطة	 إنتاج	 شركات	 جلها	 على	
القصة	في	حالة	رضا	بسبب	ضغط	زوجته	عليه	للعمل	في	إحدى	األعمال	التلفزيونية	الكبرى	التي	تأتي	
بعائدات	مادية	كبيرة	مقارنة	بالهذر	املسرحي	ومراهناته	املجهولة،	وذلك	ما	يبوح	به	صراحة	في	إحدى	
حواراته	مع	ستيف:	))رضا:	بس	اللي	عم	يستفزني	أنو	عم	هي	تسخف	وجهة	نظري..	بتحكي	عني	كأنو	أنا	
الرومان�سي	الوحيد	بالعالم..	كأنو	أنا	الوحيد	بالعالم	اللي	لسا	بيحكي	عن	الثورة..	الوحيد	بالعالم	اللي	
لسا	عندو	أمل	أنو	يسقط	النظام..	وأنا	بس	تقلي	هيك	بجن	بحس	باإلهانة..	بحس	أنو	أنا	وحيد(()30(.

أصبح	 الثورة،	 قبيل	 املسرحية	 للفنون	 العالي	 املعهد	 من	 تخّرج	 مختلفة،	 فقصته	 ستيف،	 أما	 	
DJ،	وأحب	هوايته	الجديدة،	ودفن	الشتات	والتيه	رغبته	في	التمثيل.	وجد	نفسه	في	املوسيقى	لكن	
لم	يمنعه	هذا	من	شغفه	بالتمثيل،	مهما	أرجأته	أوضاع	الحياة	األوروبية	كما	يعبر	صراحة:	))..	وعم	
اشتغل	دي	جي	أكتر	شغلة	بحب	أعمال..	بعد	التمثيل	طبعا..	بس	أنا	خلص	موضوع	التمثيل	نفضت	

أيدي	منو..	وين	بدي	مثل..	ملين	بدي	مثل..	بأي	لغة((.

آل	 محمد	 االثنين؛	 املمثلين	 حالتي	 في	 ل	 املتخيَّ من	 الشخ�سي	 قرب	 مدى	 عن	 التغا�سي	 يمكن	 ال	
ر�سي	في	حالة	رضا،	ومصطفى	ديبو	في	حالة	ستيف.	األول	معروف	عنه	مواقف	الداعمة	للثورة	منذ	
بدايتها،	والثاني	معروف	عنه	أنه	يلعب	DJ	في	برلين.	لكن	ليس	ثمة	إمكانية	لجزم	العالقة	بين	الشخ�سي	
الحقيقي	واملتخيل،	وال	سيما	أن	تفاصيل	الشخصيات	تختلف	كل	االختالف	عن	سياق	حياة	الفنانين	

)30(		عودة	دانتون،	مصدر	سابق.
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السوريين.	بعبارة	أدق،	رضا	ليس	محمد،	وستيف	ليس	مصطفى.	بذلك	يترك	العرض	باب	السؤال	
عن	الشخ�سي	وعالقته	باألداء	موارًبا،	ال	هو	مغلق	على	التخييل،	فال	تتشابه	حكايا	الشخصيات	مع	

مؤديها،	وال	هو	مفتوح	على	التطابق	بين	الشخ�سي	والفني.	

 التيه في دورة التمويل 

مسرحية	)عودة	دانتون(	كلها	تدور	في	فلك	التمويل،	مجموعة	مسرحيين	سوريين	يسألون:	كيف	
البداية	 منذ	 املسرح.	 أسئلة	صناع	 التمويل	وسبله	 أسئلة	 أوروبا؟	 في	 املسرحي	 تمويل	عرضنا	 يمكننا	
للحكي،	معنا	عشر	 في	وقت	 ما	 ))هأل	 التمويل:	 الحصول	على	 للمناقشة	قبل	 املخرج،	ال	وقت	 يعلنها	
�سي	هأل..	منقدم	 أهم	 املشروع...	هادا	 بيقدم	فكرة	منيحة	عن	 بريزنتيشن	 يكون	عنا	 تيام	بس	لحتى	

البريزنتيشن..	مناخد	التمويل	وبعدا	منتناقش	لنشبع((.)31( 

نظرًيا،	يعمل	االقتصاد	كمحرك	أساس	في	أي	مشروع	فني،	وهو	األساس	الذي	لواله	ملا	قام	العمل	
معه،	 والتعامل	 إليه	 الوصول	 ُسبل	 تعرف	 الذي	 الفني	 بالدك	 اقتصاد	 مع	 التعامل	 لكن	 املسرحي.	
مختلف	تماًما	عن	تحصيل	التمويل	في	املنفى.	وذلك	ما	يشير	إليه	العرض	صراحة،	وهو	رهبة	صناعه	
من	عدم	تمويله،	أي	دفنه	ووأد	فكرته.	وجد	املسرحيون	السوريون	أنفسهم	أمام	دورة	إنتاج	مختلفة	في	
أوروبا،	مستوى	أجور	مغاير،	وطرق	تمويل	وإدارة	متباينين	جًدا	عن	ما	خبروه	في	بالدهم.	في	سورية	كان	
يقسم	اإلنتاج	املسرحي	إلى	قسمين:	حكومي	مرتبط	بالدولة	ومؤسساتها	ومسارحها،	ومستقل	يتم	عن	
طريق	مؤسسات	مستقلة	وصناديق	دعم	ثقافي)32(.	وفي	الحالين	التمويل	محدود،	وبالكاد	يكفي	إنشاء	
عمل	مسرحي.	بينما	في	أوروبا	فاإلنتاج	املسرحي	ضخم،	وهو	إرث	فني	تسعى	الدول	إلى	املحافظة	عليه،	
	عن	أن	سبل	اإلنتاج،	وآلياته،	

ً
إلى	مئات	املسارح	املستقلة.	فضال ودعمه،	وتمتين	قطاعاته،	إضافة	

ومصادره،	ودينامية	عمله،	تفرض	طريقة	عمل	مختلفة،	ومعقدة.

ال	يعني	هذا	أن	املسرح	السوري	لم	يلق	دعًما	من	املؤسسات	الحكومية	واملستقلة	األوروبية	على	
حٍد	سواء.	على	النقيض،	دعم	عدد	من	املسارح	األوروبية	مشروعات	مسرحية	سورية	)ومنها	عرض	
عودة	دانتون	نفسها(.	واستضافت	املهرجانات	املسرحية	العاملية	في	أوروبا	بعض	العروض	املسرحية،	
لكن	في	املقابل،	ثمة	كثير	من	العروض	التي	تاهت	في	سبل	التمويل،	ولم	تتمكن	من	الوصول	إلى	موارده،	

)31(	عودة	دانتون،	مصدر	سابق.

)32(		راجع:	ماري	الياس،	عالء	الدين	العالم	/مسعد	أسعد،	عن	الفنون	الفردية	السورية	وسبل	إنتاجها	”ورقة	بحثية”،	)بيروت:	مؤسسة	اتجاهات	
ـ	ثقافة	مستقلة،	2018(.
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فتبخرت	وتالشت.	ومثال	ذلك	ما	يأتي	العرض	على	ذكره	بخصوص	مشروع	الفرقة	السابق	على	)موت	
ك((.	 دانتون(.	هو	مشروع	يذكره	املخرج	عرًضا	حين	ما	يخبر	الدراماتورج:	))ما	إجانا	تمويل	على	نّصِ
يدلل	هذا	على	أنه	كان	للمجموعة	فكرة	مسرحية	سابقة	غير	مقتبسة	من	نص	أجنبي،	نص	سوري	
أصيل،	مكتوب	من	قبل	رهف،	الكاتبة	التي	تحولت	إلى	دراماتورج	في	املشروع	الجديد،	لكن	هذا	النص	
لم	ينل	إعجاب	املمولين	ألسباب	مجهولة	ال	يظهرها	العرض،	لكن	يشير	من	خاللها	إلى	أن	أحد	أسباب	
اختيار	)موت	دانتون(	محاولة	التقرب	من	املمول	األوروبي	عبر	االستقاء	من	تاريخه	املسرحي،	ومقاربته	
مع	حالتنا	السورية.	أي	إن	املشروع	مصاغ	على	مقاس	التمويل	وال	�سيء	آخر.	تبدو	اإلشارة	السابقة	
الفتة،	ألنها	تشير	إلى	نوع	من	املسرح	السوري	في	أوروبا	ال	يقوم	بأفكار	أصيلة،	وال	يعرف	ما	يود	قوله	

،	إنما	هو	ابن	السوق	األوروبية،	وابن	معاييرها	الجمالية	والفنية.	
ً

فعال

وجه	 على	 )األملانية	 األوروبية	 التعامل	 آلية	 عن	 	
ً
مثاال العرض	 يقدم	 الثالث،	 املشهد	 مطلع	 في	

التحديد(	مع	املسرحيين	السوريين.	تستلم	رهف	بريًدا	تظنه	للوهلة	األولى	يدعوها	إلى	املشاركة	بصفتها	
مدربة	في	ورشات	عمل	مسرحية	لالجئين.	تفرح	لذلك،	وتخبر	املمثلين	أنها	ستخرج	من	املشروع،	لكن	
ل	البريد،	يظهر	العكس،	أن	الدولة	تستدعيها	إلى	املشاركة	بوصفها	متدربة	ال	مدربة،	وهي	ملزمة	 بعد	تأمُّ
بذلك،	وليس	لها	حرية	الرفض.	يصور	العرض	هنا	عملية	الضغط	التي	تمارسها	الحكومات	األوروبية	
على	الفنانين.	كيف	تعاملت	معهم،	وكيف	ثّمنتهم،	وقيمت	شهاداتهم	وأعمالهم.	ولو	أن	النص	بخل	
في	تفاصيل	حول	رهف	وشهاداتها	وخبرتها،	لكن	يوحي	بأنها	خريجة	أكاديمية،	وتحمل	شهادة	علمية،	
وليست	هاوية.	وهنا	يطلق	العرض	حكًما	ـــــ	ال	يخلو	من	التعميم	ـــــ	على	آلية	اإلنتاج	األوروبي،	ويشير	إلى	
أن	السياسيات	الثقافية	األوروبية	لم	تفرق	بين	الفنانين	أو	تفاضل	بينهم،	ال	بل	إنهم	كانوا	لديها،	إال	
ما	ندر	منهم،	محض	الجئين	ال	يختلفون	عن	أي	الجئ	سوري	آخر	سوى	أنهم	يشتغلون	بالفن،	وعليهم	

االندماج.

سأل وأجوبة معلقة
ُ
رابًعا: أسئلة لم ت

طرح	عرض	)عودة	دانتون(	عدًدا	من	األسئلة	واالستفسارات	حول	آلية	العمل	املسرحي	السوري	
في	أوروبا.	أثار	موضوعات	األداء،	والتمويل،	ومزاج	البروفا	وتقاليدها	املسرحية.	سأَل	عن	إمكان	قول	
	في	أوروبا،	وقدم	مسرًحا	يواجه	مشكالت	فردية	واجتماعية،	لكن	ألنه	فتح	كواليس	

ً
ما	نريد	قوله	فعال

العرض،	 في	مسائل	أخرى	فاتت	 يقاربها،	والتفكير	 لم	 إلى	طرح	أسئلة	 املسرح	السوري،	دفع	متلقيه	
وفاتت	محاكاته	املسرحية.
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هل كشف عودة دانتون عن نفسه؟

ا،	لدينا	في	أوروبا	-بحسب	العرض-	نوعان	من	اإلنتاج	املسرح	السوري	في	أوروبا،	يفاضل	بينهما	
ً
إذ

بميزانيات	 وينَتج	 قوله،	 يود	 ما	 يقول	 احترافي،	 األول	 النوع	 األوروبي.	 محيطه	 مع	 املنَتج	 هذا	 عالقة	
عالية	وبالشراكة	مع	مسارح	أوروبية	مكّرسة،	ويبني	عالقات	قوة	مختلفة	مع	املتلقي	األوروبي.	والنوع	
الثاني	هاٍو،	مستلب	لألوروبي	وأفكاره	عن	السردية	السورية،	يجري	بإمالءات	املمول،	ويجتر	خطاب	
داخله	 العرض	 ينتمي	 بينما	 األول،	 النوع	 إلى	 دانتون(	 )عودة	 ينتمي	عرض	 تكريسه.	 املراد	 الضحية،	
)عرض	الفرقة	املسرحية(	إلى	النوع	الثاني	حيث	عروض	الهواة.	اإلشكال	الذي	يواجهنا	هنا	هو	تكوين	
الشخصيات،	إذ	يتقارب	تكوين	شخصيات	الفريق	الحقيقي	للمسرحية	مع	الشخصيات	املتخيلة	من	
نجد	 ذلك،	 من	 الرغم	 على	 املسرحية(.	 للفنون	 العالي	 املعهد	 )كلهم	خريجو	 األكاديمي	 التكوين	 جهة	
أن	الفنانين	الحقيقيين	وجدوا	سبل	تقديم	عرضهم	بصورة	احترافية	وتمويل	مناسب،	بينما	أعضاء	

الفرقة	املسرحية	يتنازلون	عن	أفكارهم	كرمى	التمويل	وتيسير	العمل.

يغدو	السؤال	عن	كيفية	تعامل	أوروبا	مع	الفنانين	السوريين	)املسرحيين	على	وجه	الخصوص(	
	مركًبا،	وال	يمكن	اإلجابة	عنه	اآلن.	هل	تعاملت	معهم	بتلك	الطريقة	التي	يقدمها	العرض؟	هل	

ً
سؤاال

شتت	سبلهم	وأبعدتهم	عن	فنهم	وجعلت	من	التمويل	دكتاتورهم	الجديد،	وحولت	الرجل	األبيض	إلى	
م،	واستحالت	بعض	خشباتها	إلى	

َ
رقيب	يجب	مراعاته،	أم	إنها	فتحت	الباب	أمام	املسرح	السوري	للعال

منصات	لرواية	التراجيديا	السورية	من	أصوات	سورية	تعمل	بمناخ	حر	ومنفتح،	ومثالها	عرض	)عودة	
دانتون(	نفسه؟	

يروي	 أن	 بمعنى	 نفسه،	 العرض	عن	 لو	كشف	 ماذا	 السؤال:	 إلى	 دانتون(	 )عودة	 يدفعنا	عرض	
لنا	ما	جرى	في	بروفات	عودة	دانتون،	بروفات	فريق	املسرحية	الحقيقي؟.	يبدو	ذلك	بعيد	املنال	عن	
بالبحث.	 إلى	عرض،	فأصبح	سؤال	كهذا	أساًسا،	وجديًرا	 أما	حين	ما	تحول	النص	 النص	املسرحي،	
ما	الذي	حصل	مع	فريق	املسرحية	الحقيقي؟	كيف	كان	التواصل	بينهم	مع	مخرج	ال	يجيد	العربية،	
مقام	 دانتون	 فعرض	 هنا،	 يثار	 التمويل	 وسؤال	 األخير؟)33(	 العرض	 ولغة	 فيها،	 املكتوب	 النص	 لغة	
بتمويل	مريح)34(،	بينما	عرض	املجموعة	املسرحية	املتخّيلة	هو	في	مرحلة	سابقة،	في	مرحلة	التشنج	

)33(		عمر	العريان،	مخرج	مسرحي	ولد	في	ميالنو	من	أب	فلسطيني	وأم	إيطاليا،	درس	في	إيطاليا	وفرنسا،	وهو	دراماتورج	ومخرج	مقيم	في	لندن	

https//:uk.linkedin.com/in/omar-elerian75276012-

)34(		شارك	في	تمويل	العرض	بحسب	صفحته	في	الفيسبوك:

		A	Co-Production	of 
Theater	an	der	Ruhr	&	Shubbak

https://uk.linkedin.com/in/omar-elerian-75276012
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من	املجهول	والخيبة	من	رفض	الدعم،	السبيل	الوحيد	لإلنتاج	املسرحي	في	أوروبا.	بعبارة	أخرى،	لو	
مول	عرض	موت	دانتون	)العرض	املتخيل(	هل	كنا	سنرى	ما	أرتنا	إياه	املسرحية؟	أم	ستكون	عناصر	

العرض	مسترخية	في	املردود	املادي	الجيد؟!

 املسرح واملدينة وسؤال الستقرار

وقف	املسرحيون	السوريون	للمرة	األولى	أمام	املسارح	األوروبية،	وُوضع	اإلرث	املسرحي	السوري	
والعربي	بمواجهة	التراث	املسرحي	األملاني،	أو	الفرن�سي	أو	غيرهما.	لم	يعد	هناك	مفر	من	املقارنة	بين	
السوريون	 املسرحيون	 فيها	 يطرح	 التي	 األولية	 األسئلة	 تلك	 مفهومة	 تبدو	 لذلك	 واإلرثين،	 املسرحين	
املقارنة	بين	املسرحين	السوري	واألملاني	على	سبيل	املثال.	شعر	بعضهم	بسخف	أسئلة	املسرح	العربي	
(	وبعضهم	انبهر	بالتقاليد	املسرحية	الغربية	)وربما	ألنه	لم	يكن	على	دراية	

ً
)وربما	ألنه	لم	يدركها	فعال

كافية	فيها	قبل	املجيء(،	ومنهم	من	حاول	فهم	آلية	العمل	املسرحية	واالنخراط	فيها.	بين	انبهار	وخضوع	
نابع	عنه،	ومحاولة	فهم	التقاليد	املسرحية	األوروبية	من	دون	مركزية	املقارنة	أو	التبعية؛	وقف	املسرح	
ابن	 كان	 اإلغريقي،	 فجره	 منذ	 املسرح،	 وألن	 نفسه.	 عن	 التعبير	 	

ً
محاوال األوربية	 املدن	 في	 السوري	

املدينة،	وجب	على	املسرحي	السوري	فهم	املدينة	التي	يعيش	فيها	ويقدم	فيها	عرضه	املسرحي.	

أين	املدينة	التي	يقدم	فيها	عرض	)عودة	دانتون(؟	يعرف	املتلقي	من	خالل	السياق	أن	البلد	هي	
أملانيا،	لكن	من	دون	دراية	بأي	املقاطعات	األملانية	تجري	هذه	البروفا.	هل	هي	ميونخ،	أم	فرانكفورت،	
أم	هامبورغ،	أم	في	برلين،	عاصمة	الشتات	السوري	األوروبية؟.	ال	يمكن	للعرض	في	مدينة	شرقية	مثل	
دريزدن	أو	اليبزك	)مدينة	بوشنر	نفسه(	أن	يكون	هو	ذاته	في	مدينة	غربية	كمونستر	أو	دورتموند.	لكل	
مدينة	خصوصية،	ولكل	مسرح	في	أملانيا،	صاحبة	اإلرث	املسرحي	العريق،	تقاليده	وأعرافه.	زد	على	
ذلك	حضور	السوريين	وانتشارهم	في	أملانيا،	ما	يعني	تمايز	أعداد	املتلقين	السوريين	للعرض	بين	مدينة	
له	 أملانيا	 في	 السوريين	 من	 األعظم	 السواد	 يوجد	 املثال،	حيث	 على	سبيل	 برلين	 في	 العرض	 وأخرى.	
اعتبارات	مختلفة	في	التلقي،	وسيحضر	فيه	املتلقي	السوري	بالتوازي	مع	املتلقي	األوروبي،	مع	املتلقي	

العالمي	املقيم	في	مدينة	عاملية	كبرلين	فيها	من	الجنسيات	واألنواع	ما	فيها.

In	Cooperation	with 
Maxim	Gorki	Theatre,	Berlin

Funded	by: 
The	German	Federal	Cultural	Foundation	and	the	Ministry	of	Culture	and	Science	of	North	Rhine-Westphalia
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أجوبة معلقة ونتائج مؤقتة

ال	يمكن	تحديد	نتائج	أحادية	للبحث،	ومن	غير	املمكن	تقديم	أجوبة	أحادية	كذلك.	هناك	أكثر	
)عودة	 املسرحي	 نص	 ثمة	 األول	 املستوى	 في	 وأجوبته.	 املختلفة	 نتائجه	 مستوى	 ولكل	 مستوى،	 من	
العرض	 وداخله	 واملتلفزة،	 املسرحية	 وصورته	 الكبير	 املسرحي	 العرض	 آخر	 مستوى	 وفي	 دانتون(،	
املسرحي	الصغير	الذي	تحاول	الفرقة	تقديمه.	أما	نص	بوشنر	)موت	دانتون(	فهو	أيًضا	بقي	حاضًرا	

من	العنوان	إلى	الجملة	األخيرة	في	العرض	وصرخة	لوسيل	)عاش	امللك(.

	على	عروض	املسرح	السوري	في	أوروباـ	ـــــ	
ً
من	جهة	أخرى،	تبدو	قراءة	)عرض	دانتون(ـ	ـــ	بوصفه	مثاال

	قارئها	إلى	أجوبة	متباينة.	في	مستوى	قراءة	املسرحية	الصغيرة	يظهر	املسرح	السوري	عاجًزا	أمام	
ُ
تأخذ

ا	بما	يريد	قوله،	وليس	بين	أعضائه	تقاليد	
ً
آليات	التمويل	األوروبية،	ليس	متأكًدا	من	مقوالته،	ومرتبك

مسرحية	واضحة.	بينما	في	مستوى	قراءة	العرض	الكبير	يبدو	املسرح	السوري	قادًرا	على	قول	ما	يريد،	
وحجز	مكان	في	حقل	العروض	املسرحية	األوروبية،	والوصول	إلى	قطاعات	واسعة	من	الجمهور	)ال	
سيما	عرضه	االفترا�سي(.	ليست	من	مهمة	البحث	تبني	أي	من	النتائج	واألجوبة	دون	أخرى،	ألن	محاولة	
مثل	هذه	تحتاج	إلى	بحث	يقرأ	العروض	املسرحية	املقدمة	في	أوروبا	كلها،	ومقاربتها	مع	عرض	)عودة	

دانتون(،	لذلك	يكفيه	عرض	هذه	النتائج	على	القارئ،	كما	قدمها	العرض	نموذج	البحث.

 

خامًسا: الحشيش بما هو قول أخير

جديد	 عالمي	 توجه	 من	 جزء	 في	 	)Cannabis )الحشيش	 الهندي	 القنب	 نبتة	 إلى	 االعتبار	 أعيد	
واملاريغوانا	من	 الحشيش	 وأنزل	 البشري.	 الجسد	 في	 إيجابية	 آثار	 ذات	 نبتة	طبيعية	 بما	هي	 تجاهه،	
	جديًدا	في	قيم	األخالق	العاملية.	أما	في	منطقتنا،	

ً
قائمة	املخدرات	في	أكثر	من	بلد،	وعاد	ليأخذ	شكال

فتاريخ	هذه	النبتة	طويل	ومتشعب،	ونشاطها	في	حروب	املنطقة	كبير	جًدا.	وفي	الحالة	السورية	يتعقد	
للنظام	 الشباب	السوري،	وبما	هي	مصدر	اقتصادي	 بين	 النبتة	األكثر	شعبية	 بما	هي	 الحديث	 فيها	
وحلفائه	ومزارعه.	لكن	على	الرغم	من	هذا	الزخم	كله	لحضور	الحشيش	في	اليوميات	السورية،	هذه	
هي	املرة	األولى	التي	يطرح	فيها	أدبًيا	)ومسرحًيا	على	األقل(	بما	هو	موضوع	واضح	ومنفصل،	وبما	هو	

.
ً

فاعل	أساس	في	تغيير	مزاج	الشخصيات	واملشهد	كامال

بل	 الشخصيات	 أحد	 يخص	 عابًرا	 	
ً

تفصيال بوصفه	 الحشيش	 دانتون(	 )عودة	 عرض	 يقدم	 لم	
العرض،	ويؤتى	على	 في	 يحتل	مساحة	واسعة	 إذ	 املسرحية،	 امتداد	 الظهور	على	 موضوعة	مستمرة	
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ذكره	في	مواضع	مختلفة؛	أولها	حين	يختلف	املخرج	إياس	مع	املمثل	الشاب	)ستيف(	حول	تدخينه	
الحشيش،	وأثر	ذلك	في	البروفات.	يحل	الخالف	الحًقا	بتقنين	تدخين	الحشيش	من	قبل	ستيف	إلى	
سيجارة	واحد	في	اليوم.	بعد	ذلك،	يعود	الحشيش	إلى	الظهور	بما	هو	محفز	على	الخيال	للمجموعة	في	
منتصف	العرض،	أما	آخر	ظهور	له	في	العرض،	فهو	حين	تدخن	املجموعة	مع	إياس	رافِض	الحشيش	
لفافة	قبل	العرض.	تفعل	سيجارة	الحشيش	فعلها	في	املشهد	األخير،	تقلب	مزاج	العرض	رأسا	على	
قراءتين،	 أمام	 يجعلنا	 للحشيش	 األخير	 الطرح	 أن	هذا	 بيد	 ومواهبهم.	 املؤدين	 أسارير	 وتفتح	 عقب،	
ولكل	منهما	أحكامها؛	األولى	أن	الحشيش	بما	فيه	من	شبهة	أخالقية	معقدة	هو	آخر	مشكالت	املسرح	
السوري،	على	النقيض،	فحال	الهدوء	والسكينة	التي	يفرضها	هي	ما	تحتاج	إليه	البروفة	املسرحية	
بعبارة	 أو	 الحل،	 الحشيش	بمظهر	 فيها	 املشاهد،	يظهر	 لذات	 الثانية،	 القراءة	 أما	 املوتورة.	 السورية	
أدق،	الحشيش	بما	هو	َمخَرج.	وتفسير	كهذا،	يعيد	فتح	األسئلة	كلها	التي	أثارها	العرض	وأجاب	عنها	في	
رحلة	العمل	املسرحي	في	أوروبا،	ويجعل	من	الحشيش	درًبا	للهرب	من	اإلجابة،	وبمعنى	آخر،	لتحميله	
اإلجابة	عن	أسئلة	املسرح	السوري	في	أوروبا،	أجوبة	ما	زالت	بعيدة	اليوم،	حتى	اكتمال	تجربة	املسرح	

السوري	في	تلك	البالد،	وعودة	السوريين	إلى	طبخ	مسرحهم	هناك،	في	بالدهم	ومدنهم.
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