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مسرح الشهادات السوري بعد 2011

إعادة التحكم بالسردية

وائل سالم خوري)1)

: حول البحث ومنهجيته
ً

أول

سنجيب	في	هذا	البحث	عن	سؤال	آثار	وضع	املهاجرين/ات	والالجئين/ات	وتعقيداته	على	الخشبة	
وتقديمهم/ن	لشهاداتهم/ن	الشخصية،	عبر	التعمق	في	األبعاد	النظرية	والفكرية	لطبيعة	هذه	النوع	
تاريخه	 واستعراض	 الشهادات	 مسرح	 في	 املسرحية	 املمارسات	 ضمن	 السردية	 ومفهوم	 األداء،	 من	
باقتضاب،	إضافة	إلى	استعراض	عدد	من	تجارب	أداء	املهاجرين/ات	والالجئين/ات	السوريين/ات	في	

أوروبا	منذ	2011	حتى	2020.		

ثانًيا: مقدمة

بعد	أكثر	من	عشر	سنوات	على	بدء	الثورة	السورية،	واملسارات	واملراحل	املختلفة	التي	مرت	بها،	ما	
زال	العمل	على	التحكم	في	سردية	ما	حدث،	حقيقة	ما	حصل	ويحصل	في	سورية	هو	أولوية	لكثير	من	
السوريين	والسوريات،	على	الرغم	من	تغير	السياقات	وتنوعها.	وبخاصة	مع	بروز	سرديتين	طاغيتين	
السردية	 ما	تحمله	من	زيف،	والثانية	هي	 بكل	 النظام	السوري	 على	املشهد	السوري؛	األولى	سردية	
الغربية	التي	تهمش	السوريين	والسوريات	وما	جرى	معهن/م	وتضعهن/م	في	تعريف	واحد	هو	الالجئين	
والالجئات	فقط،	ما	يجردهن/م	من	كلّيتهن/م	وتعقيدها	ويقلل	من	إنسانيتهن/م	ضمن	آلية	من	اآلخرية	

تنزع	عنهن/م	كل	خلفياتهن/م	وأفكارهن/م	ليصبحن/وا	جزًءا	من	سردية	الغرب	فقط.

صار	من	املهم	لكثيرين	البحث	عن	أي	وسيلة	أو	طريقة	للمحافظة	على	الحكاية	السورية	وتقديمها	

)1(		مخرج	ومدرب	مسرحي	وباحث	ثقافي.



ملف العددالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

242

مختلف	 حاول	 وقد	 الصيرورة،	 هذه	 من	 بعيًدا	 املسرح	 يكن	 لم	 ثقافًيا.	 أو	 اجتماعًيا	 أو	 سياسًيا	
برزت	 وهكذا	 ويحدث،	 حدث	 ما	 حقيقة	 على	 املحافظة	 املتعددة،	 بطرقهن/م	 املسرح	 صانعات/و	
مجموعة	من	األساليب	ضمن	هذا	املشهد	املسرحي	السوري	وفي	الشتات	على	وجه	الخصوص،	لعل	

أكثرها	شيوًعا	هو	مسرح	الشهادات	واملسرح	التوثيقي.

السردية	 استعادة	 على	 الشهادات	 مسرح	 أسلوب	 انتهجت	 التي	 املسرحية	 األعمال	 هذه	 عملت	
هو	 الشهادات	 مسرح	 الذي	جعل	 األمر	 نظرنا،	 وجهة	 من	 وتبعيتها	 ثورتنا	 عن	 الحديث	 أو	 السورية،	
مسرح	اآلن	وهنا	بالنسبة	إلى	كثير	من	السوريات/ين	فهو	فرصة	لهم	ليحكوا	من	دون	وصاية	من	أحد	

أو	وكالة	على	قصتهم.

ا: مسرح الشهادات؛ تعريف إصالحي وتاريخي
ً
ثالث

 Documentary 	- التوثيقي	 املسرح	 )أو	 الوثائقي	 املسرح	 عباءة	 تحت	 الشهادات	 مسرح	 ُيصنف	
املسرح	 وتبنى	عروض	 	،)Verbatim	 theatre( الحرفي	 االقتباس	 أحياًنا	مسرح	 يسمى	 الذي	 	)theatre
واإلحصاءات	 واملقابالت	 املحكمات	 وبروتوكوالت	 األصلية	 والوثائق	 األرشيفية	 املواد	 على	 الوثائقي	
والتقارير	البحثية،	إضافة	إلى	الشهادات	والقصص	واملواد	البيوغرافية	والذاتية	وإعادة	التمثيل	أو	

اإلحياء،	ويتم	عبر	العمل	عليها	أخذ	عدد	من	هذه	املواد	إلنتاج	نص	غير	خيالي.

يمكننا	متابعة	بدايات	املسرح	الوثائقي	املعاصر	ضمن	املمارسات	املسرحية	املختلفة	في	كل	من	
يوتزاهين	 بوريس	 أسس	 وثالثينياته،	 املنصرم	 القرن	 عشرينيات	 ضمن	 السوفياتي	 واالتحاد	 أملانيا	
)Yuzhanin	S.	Boris(	أول	فرقة	)الكنزة	زرقاء(	)Синяя блуза(	في	1923	في	موسكو،	وسميت	
	إلى	الرداء	الرسمي	للفرقة	الذي	كان	هو	رداء	عمال	املصانع	األزرق	التقليدي	آنذاك.	ثم	

ُ
هكذا	نسبة

ظهرت	مجموعات	مماثلة،	وأخذت	باستعمال	االسم	نفسه،	في	أوائل	عام	1924	وأصبح	يطلق	على	ما	
تقدمه	)مسرح	الصحف	الحية(	)Живая газета театр(،	ُوضعت	فرق	الكنزات	الزرقاوات	
املختلفة	تحت	رعاية	مجلس	مدينة	موسكو	للنقابات	العمالية	ثم	مكتب	التحفيز	والبروباغندا	الحًقا،	
وكانت	مختلف	هذه	الفرق	تقدم	عروًضا	مسرحية	مبنية	على	األحداث	الجارية	والصحف،	وتستهدف	
بصورة	أساس	بعروضها	املناطق	الفقيرة	التي	تنتشر	في	ها	األمية.	فكانت	تقدم	األحداث	الجارية	عبر	
األداء	واألغاني	والرقص.	من	الجدير	بالذكر	أنه	مع	بداية	الثالثينيات	كان	هناك	أكثر	من	5000	عضو	

محترف	وهاٍو	ضمن	فرق	الكنزات	الزرقاوات	املختلفة	في	االتحاد	السوفياتي.)2(

)2(		F.	Deák,	”Blue	Blouse“	)1923-1928(,	The	Drama	Review,	TDR,	17)1(,	)1973(.		35–46.	https://doi.org/10.2307/1144790	.

https://doi.org/10.2307/1144790
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في	الوقت	ذاته	في	أملانيا	كان	إروين	بيسكاتور	)Piscator	Erwin(	يقدم	عروًضا	مسرحية	تجريبية	
العاملية	 في	الحرب	 الهواء	الطلق	للعموم،	متأثًرا	بتجارب	املسرح	التحري�سي	 ضمن	أماكن	بديلة	وفي	
األولى،	ومستفيًدا	منها،	في	1925	كتب	وأخرج	)بالرغم	من	كل	�سيء(	)Alledem	Trotz(،	وهي	مسرحيته	
بالكامل	من	وثائق	 األولى	التي	استعمل	فيها	لقطات	من	أفالم	وثائقية	مصورة،	وكان	العرض	مشتًقا	
سياسية.)3(	استعمال	املواد	البصرية	والفلمّية	وتداخل	الوسائط	ضمن	األعمال	املسرحية	التوثيقية	
انتشار	 مع	 وبخاصة	 هذا،	 بومنا	 بكثرة	حتى	 تستعمل	 زالت	 ما	 التي	 التقنيات	 أبرز	 أحد	 هو	 املختلفة	

جماليات	املسرح	مابعد	الحداثوي.

املا�سي،	 القرن	 منتصف	 مع	 البلدان	 مختلف	 ضمن	 باالنطالق	 املسرحي	 النوع	 هذا	 أخذ	 هكذا	
التغيير	االجتماعي	 آلية	لجلب	 التي	رأت	فيه	 وبخاصة	من	جانب	املسارح	والفرق	املسرحية	اليسارية	
والسيا�سي،	التطور	الكبير	الذي	أتى	إلى	املسرح	التوثيقي	بعد	الحرب	العاملية	الثانية	كان	مع	انتشار	
أعمال	بريتولد	بريشت	)Bertolt Brecht(	وأفكاره،	وخصوًصا	مفهوم	التغريب	املسرحي،	وقدرة	املمثلين	
على	الخروج	عن	أدوارهم	والتعليق	على	ما	يحدث،	واستعمال	قصص	شخصية	للتعليق	على	ما	ُيقدم.	

خارج	أوروبا	كان	للمسرح	التوثيقي	أثر	كبير	أيًضا،	حيث	كثرت	العروض	التوثيقية	وبخاصة	تلك	
انتشار	واسع	 لهذه	األعمال	املسرحية	 املؤديات،	وكان	 أو	 للمؤدين	 التي	استعملت	قصًصا	شخصية	
في	جنوب	أفريقيا،	وتناولت	الفصل	العنصري	في	البالد،	وأطلقت	الباحثة	املؤرخة	املسرحية	جنوب	
الشهادات(	 املسرحية	مصطلح	)مسرح	 )Kruger	Loren(	على	هذه	األعمال	 لورين	كروغر	 األفريقية	
	ضمن	املسرح	التوثيقي	بكتاباتها	األكاديمية)4(،	

ً
)theatre	Testimonial(،	وميزته	بوصفه	نوًعا	منفصال

أثر	ما	حدث	 الوثيقة،	وتتحول	قصته/ا،	مشاعره/ا،	 وهكذا	في	مسرح	الشهادات	يصبح	املرء	هي/و	
وراويها/ الحكاية	 وتصبح	 العام،	 املنظور	 على	 ينفتح	 الذي	 الشخ�سي	 املنظور	 من	 إلى	شهادة	 فيه/ا،	

راويتها	هي	الفكرة	والهدف.	

)3(	 Alfred	 Joseph	 III	 Loup,	 ”The	 Theatrical	 Productions	 of	 Erwin	 Piscator	 in	 Weimar	 Germany:	 1920-1931.“	 )1972(.	 LSU	
Historical	Dissertations	and	Theses,	2348.	https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2348.		

)4(		H.  Enright,	Theatre	of	Testimony:	A	Practice-led	investigation	into	the	role	of	staging	testimony	in	Contemporary	Theatre	
)thesis(,	)University	of	Exeter:	2011(.	

	إال	الحًقا(.
ً

)يجدر	الذكر	أن	مصطلح	مسرح	الشهادات	استعمله	سابًقا	كثير	العاملين	في	هذا	النوع	لكن	لم	يميز	هذا	النوع	بوصفه	نوًعا	منفصال

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2348
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ا: سردية مسرح الشهادات السوري في املهجر/ بالد اللجوء 
ً
ثالث

بعد	الدمار	الكارثي	والحرب	التي	حصدت	كثيًرا	من	أرواح	السوريات	والسوريين،	اضطر	الشعب	
السوري	أغلبه	إلى	النزوح	واللجوء	والهجرة	القسرية	إلى	بقاع	مختلفة	وبلدان	عدة،	وبخاصة	مع	بداية	
في	 الثقافة	 في	 السوريين/ات	 العاملين/ات	 انتشار	 إلى	 أدت	هذه	األسباب	 اللجوء.	 بموجات	 ما	يسمى	
مختلف	البلدان،	ومن	ثم	أصبح	هنالك	ضرورة	إلعادة	التفكير	في	املشهد	الثقافي	السوري	كله؛	ومنه	
العمل	املسرحي	بما	يتطلبه	من	خصوصية	بوصفه	فًنا	جماعًيا	يتطلب	املكان	والفنيين	وغيرهما	من	
الشروط.	ما	ترتب	عليه	من	تكيفات	جديدة	وحيثيات	مختلفة	بدأت	تظهر	في	قطاعات	وزوايا	مسرحية	
جديدة،	فكان	أن	ظهرت	مسرحيات	سورية	جديدة	متنوعة	التشكيل	من	املشروعات	الفردية	أو	التي	
كانت	بالتعاون	مع	مؤسسات	سورية	وعربية	وغربية	أو	بمنح	حكومية	أو	خاصة،	خلقت	هذه	املوجة	
وصيرورة	 وشكلها	 موضوعاتها	 ناحية	 من	 وهنا(	 )اآلن	 مع	 تتناسب	 أفكاًرا	 املسرحيات	 من	 الجديدة	
إنتاجها	وعملية	عرضها	وتسويقها	أيًضا،	إضافة	إلى	هذا	كان	للمسرح	التوثيقي	بمختلف	أنواعه،	ومن	

نِتج	في	تلك	املرحلة	حتى	اآلن.
ُ
ثم	ملسرح	الشهادات	أيًضا،	حصة	أساسية	من	مجمل	ما	أ

دفعت	الثورة	وهول	جرائم	النظام	التي	تلتها	والحرية	املكتسبة	في	املناطق	املحررة	أو	ضمن	املهجر	
عدًدا	من	املسرحيين/ات	السوريين/ات	الختيار	االبتعاد	عن	املتخيل،	والغوص	في	غمار	الواقع	والبحث	
فيه	والتوثيق	لكل	ما	جرى	وما	زال	يجري.	وأوجد	كل	طرائق	مختلفة	في	التعبير	عن	الحكاية	السورية	
املهجر	 بالد	 في	 اهتمام	 هناك	 كان	 هذا	 إلى	 إضافة	 لكن	 وبنيتها،	 السردية	 تفكيك	 في	 وخاضوا/خضن	
من	الفنانين	ومختلف	املؤسسات	الفنية	وغير	الفنية	الحكومية	وغير	الحكومية	للعمل	مع	الوافدين	
التي	 املسرحية	 األعمال	 كثرت	 املسرح	 وفي	 األشكال،	 بمختلف	 وتقديم	قصصهم	 الجدد،	 والوافدات	
وضعت	الالجئين	والالجئات	على	الخشبة	لتقديم	حكاياتهم	املختلفة.	يمكننا	تبين	نوعين	أساسين	ظهرا	

في	مسرح	الشهادات	هما:

1	 مسرح	الشهادات	حيث	القاص/ة	والحكاية	سورية	وفريق	العمل	األسا�سي	سوري	.

2	 مسرح	الشهادات	حيث	القاص/ة	والحكاية	سورية	وفريق	العمل	األسا�سي	غير	سوري.

املسرحية	 األعمال	 هذه	 إعداد	 في	 الفوارق	 لتبين	 وضروري	 مهم	 النوعين	 هذين	 بين	 التميز	 إن	
املختلفة	وتقديمها،	والفرق	بين	كوادر	العمل	التي	عملت	فيها	وتأثيرها،	إضافة	إلى	سؤال	التمويل،	ومن	
ثم	الفوارق	بين	حساسيات	التحكم	في	السردية،	إال	أن	البحث	لن	يفند	أعمال	النوع	الثاني	ويعددها،	

لكنه	سيستعملها	كنقطة	مقارنة	عامة	فقط.



245

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021ملف العدد

	يهتم	بحثنا	هنا	بمسرح	الشهادات	السوري	فقط،	والسؤال	الكبير	بالنسبة	إلينا:	هل	يمكن	عّد	
العمل	األساس	ليس	سورًيا؟	أي	إن	كان	كل	املتحكمين/ات	 األعمال	املسرحية	سورية	إن	كان	فريق	
م	هم/ن	غير	سوريين/ات؟	هل	املقياس	هو	القصة	والحكاية	فقط	أم	 قدَّ

ُ
الفعليين/ات	في	املادة	التي	ت

	مسرحًيا؟	وماذا	عن	التمويل	وجنسيته	
ً

فريق	العمل	األساس	الذي	اختار	العمل،	وقرره،	وأنجز	عمال
وأهدافه؟	ما	عالقات	القوة	والديناميات	التي	تؤثر	في	هذا؟	وهل	من	املجدي	وضع	حدود	كهذه؟

	سننطلق	ضمن	هذا	البحث	من	أن	املقياس	هو	فريق	العمل	األساس،	وأنه	هو	ما	يجعل	العمل	
سورًيا	وليست	القصة	أو	الحكاية	فقط،	متجاهلين	جانب	التمويل	الذي	ليس	لكثير	من	الفنانين/ات	
القدرة	على	التحكم	فيه.	قرارنا	هذا	لتحديد	ما	سيشمله	البحث	نابع	من	رغبتنا	في	وضع	حدود	علمية	
نابع	من	موقف	ورأي	لدينا	مع	 أيًضا	 واضحة	للبحث،	ولضيق	الوقت	املوجود	إلنجاز	البحث،	لكنه	
إدراكنا	أنه	يستحق	املناقشة	والبحث	فيه	بصورة	مستقلة،	ولكن	ليس	مكانه	املناسب	في	هذه	املادة.

رابًعا: مسرح الشهادات السوري منذ 2011  

أجواء	 في	 واللجوء	 الهجرة	 بعد	 نفسها	 وجدت	 التي	 املختلفة	 السورية	 املسرحية	 الفئات	 حاولت	
وبيئات	عمل	مختلفة	عما	كان	موجوًدا	في	سورية،	حاولت	هذه	الفئات	تقديم	الحكاية	السورية	من	
جديد	على	خشبات	مسارح	العالم،	ففي	حين	إن	بروباغندا	النظام	السوري	وآلياته	اإلعالمية	كانت	
ا	مطبًقا،	وتشويه	الحكاية	خارج	سورية	عبر	امتالك	

ً
مستمرة	في	امتالك	الفضاء	داخل	سورية	امتالك

املنصات،	صار	في	تلك	اللحظة	على	السوريات	والسوريين	أن	يعيدوا/ن	انتزاع	السردية	حول	حكايتنا،	
والبحث	عن	وسائل	بديلة	كان	املسرح	إحداها،	لذا	بدا	أن	مسرح	الشهادات	يمتلك	أليات	مناسبة	مع	

الحيز	الجديد	الذي	رغبت	العروض	السورية	في	خوضه.

من	 كان	 فقد	 السوري،	 الجوار	 دول	 املسرحية	من	 العروض	 بدايات	هذه	 تلمس	 يمكن	 وبالطبع	
املنطقي	خوض	هذه	التجارب	مع	مجموعات	السوريات/ين	اللواتي/الذين	كان	لديهم/ن	كثير	ليقولوه	
حول	الحكاية،	السردية	التي	تخرج	اآلن	من	أبوابها	املغلقة	لتكون	في	الشارع	كما	في	عرض		)الطرواديات(		
من	 مجموعة	 مع	 طروادة	 نساء	 يوربيدس	 لنص	 إحياء	 إعادة	 في	 العطار	 ومحمد	 سعدة	 أبو	 لعمر	
الالجئات	في	األردن	2013 )5(،	وعرض	)بروفا	ال	تنتهي(	ألمل	عمران	في	أورفا	تركيا	2014 )6(،	وعرض	)ما	

 https://cutt.ly/TEFZWGC	،2014/1/30	،العرب	وآالمه”،	السوري	الراهن	مع	تفاعلي	مسرح	طرواديات	”نساء	د.م،	5((

)6(		علي	سفر،	”بروفة	ال	تنتهي..	عمل	مسرحي	يعيد	انتاج	حكايات	السوريين..	الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	السورية”،	2014/4/24،

 https://cutt.ly/IEFZbCJ	.

https://cutt.ly/IEFZbCJ
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عم	أتذكر(	لوائل	علي		حيث	الشخصية	الرئيسة	معتقٌل	سورّي	سابق	في	سجن	صيدنايا	في	ثمانينيات	
القرن	املا�سي	يكون	على	الخشبة	ليحكي	قصته،	في	2014	في	أملانيا.)7(

كانت	هذه	العروض	بوابة	لفعل	الروي،	أي	أن	يصنع	السوريات/	السوريون	الحكاية	من	جديد،	
تقول	أمل	عمران	عن	عرضها	)بروفا	ال	تنتهي(	التي	كانت	عن	شابين	من	دير	الزور	يرويان	حكايتهما	
إصابة	 نفسه	 هو	 وأصيب	 أخوه،	 استشهد	 الذي	 حداوي	 حاتم	 أحدهما	 الثورة.	 أثناء	 في	 الحقيقية	
خطرة،	وعاش	الحصار	والجوع	واملجازر،	ودفن	رفاقه.	والعرض	بروفا	مع	حارث	الذي	فقد	آلة	العود	

خاصته	بعد	أن	كسره	أفراد	من	)جبهة	النصرة()8(:

))ما	كنت	ألشتغل	مع	ممثل	ونص	ال	يخصه،	األهم	اآلن	بالنسبة	لي	أن	أشتغل	حكايات	حقيقية	
مع	أصحابها	الحقيقين((.)9(

فُقِدمت	 الشهادات،	 مسرح	 في	 السوريات/ين	 املسرحيات/املسرحيين	 اشتغال	 رقعة	 وتوسعت	
إضافة	إلى	ما	ذكر	مسرحيتا	)أنتغون	شاتيال(	2015	و)إيفيجينا(	2017 )10(	لعمر	أبو	سعدة	ومحمد	
السوريات	 النساء	 عن	 الكالم	 في	 يوربيدس	 لثالثية	 	

ً
استكماال التوالي،	 على	 وأملانيا	 لبنان	 في	 العطار	

الالجئات	اللواتي	اختبرن	الثورة	ثم	الحرب	بطرائق	معقدة.

	ومسرحيتا	)إكس	عدرا(	2019 )11(	و)واي	صيدنايا(	2020 )12(	لرمزي	شقير	في	بريطانيا	وإيطاليا	على	
التوالي	في	محاولة	للحديث	عن	املعتقلين/ات	وفكرة	الحكاية	في	السجون	السورية،	وعرض	وائل	علي	
)تحت	سماء	واطئة(	2019	في	فرنسا	الذي	تختبر	فيه	الذاكرة	والحكاية	عن	طريق	ممثلة	سورية	هي	
ناندا	محمد	وممثل	بلجيكي	من	أصول	سورية	هو	شريف	أندورا،	وعرض	)إجراء	شكلي(	2020	للكاتب	
مضر	الحجي	ليحكي	قصة	أمل	عمران	ومؤيد	رومية	وحكايتهما	كممثلة	وممثل	سورَيين	اليوم	في	الغربة	
وعرض	في	أملانيا،	وغيرها	من	العروض	املسرحية	التي	بادر	إليها	املسرحيون/ات	السوريون/ات	ما	بعد	
الثورة،	إضافة	إلى	تلك	العروض	التي	قدمت	في	املخيمات	السورية	أو	ضمن	نشاط	مؤسسات	املجتمع	

.	https://cutt.ly/3EFK02v،2014/11/7	،املدن	الذاكرة”،	ترميم	علي..	”وائل	العلي،	نوال		7((

.https://cutt.ly/LEFLbO	:ت.ق	2014/4/12،	املدن،	طويلة”،	سورية	”بروفا	عي�سى،	راشد		8((

)9(		مجموعة	من	الباحثين،		عن	العمل	الثقافي	السوري	في	سنوات	الجمر	،	ط1،	)دمشق:	دار	ممدوح	عدوان	للنشر	والتوزيع،	2016(.

.		https://cutt.ly/bEFL8YY	،2017/4/10	،للمسرح	العربية	الهيئة	برلين”،	إلى	الوصول	بعد	السورية:	”“إيفجينيا”	النصار،	محسن	10((

)11(		حسين	عدنان	أحمد،	””إكس	عدرا”	ترصد	قصص	الناجين	من	املوت	املمنهج	لنظام	األسد”،	القدس،	2019/7/5،

 https://cutt.ly/MEFZ9Xh	.

 https://cutt.ly/YEFXiJx	،2020/10/13	،بلدي	عنب	بإيطاليا”،	“بيلليني”	مسرح	على	السوريين	املعتقلين	ألم	تحاكي	صيدنايا..	”واي	د.م،		12((

https://cutt.ly/3EFK02v
https://cutt.ly/LEFLbO
https://cutt.ly/bEFL8YY
https://cutt.ly/MEFZ9Xh
https://cutt.ly/YEFXiJx
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املدني	واملؤسسات	الالربحية	الدولية.

وفي	حين	كانت	تلك	العروض	ضمن	آليات	تعاون	مع	مؤسسات	من	البلدان	املضيفة،	اختلف	فيها	
الشخصية،	وجهة	 الحكاية	 فيها	جميًعا	فكرة	 الحكاية،	واجتمعت	 يـ/تروي	 الذي/التي	 القاص/ة	 نوع	
نظرنا	نحن	تجاه	مجموعة	من	األفكار	واملوضوعات	حول	تفصيل	ما	ضمن	كل	ما	يحدث،	فاختيار	
الحكاية	أو	نقطة	انطالقها	هو	ربما	كل	الحكاية	كما	عبر	حسان	عبد	الرحمن	بطل	مسرحية	)ما	عم	

أتذكر(:

	أكثر	أهمية	يمكن	البدء	به	أو	الحنين	
ً

))ال	أعرف	من	أين	أبدأ	حكايتي،	ال	أعتقد	أن	هناك	تفصيال
إليه	على	األقل(()13(.

وإذا	كانت	الحكاية	أو	السردية	هي	البطل	املطلق	في	هذه	العروض،	فإن	تنوع	دور	الشخصية	نفسها	
أتذكر،	وأفجينيا،	 )ما	عم	 الخشبة	كراو/ية	بحضور	ممثلين/ات	محترفين/ات	مثل	مسرحيات	 على	
كان	ضمن	 اآلخرين	 العرضين	 في	 أن	حضورهم/ن	 التنبيه	 مع	 شكلي(،	 وإجراء	 واطئة،	 سماء	 وتحت	
شهادتهم/ن	الخاصة،	أو	من	دون	وجود	لهم/ن	مثل	مسرحيات	)أنتغون،	وشاتيال،	وطرواديات،	وإكس	
	وأساًسا	على	الخشبة،	وبه	تطورت	رؤية	السوري/ة	

ً
	فاعال

ً
عدرا،	واي	صيدنايا(،	هذا	التنوع	كان	عامال

خلف	الكواليس	عن	حكايته،	وعن	فعل	الروي	والقص	الذي	يتداخل	فيه	اآلن	الجانب	الفني	املسرحي	
التقني	والجانب	الحميمي	الشخ�سي،	أو	كما	صرح	عمر	أبو	سعدة	مخرج	عرض	الطرواديات:

تنتظرنا،	خصوًصا	 التي	 املغامرة	 نتخيل	 نكن	 لم	 الطرواديات	 نص	 على	 االشتغال	 بداية	 ))عند	 	
وأننا	نعمل	مع	مجموعة	من	النساء	اللواتي	لم	يقفن	على	خشبة	مسرح	من	قبل.	وهكذا	بدا	العمل	
بأكمله	رحلة	الكتشاف	النص	واكتشاف	شخصيات	النساء	املشاركات	والكتشاف	العملية	املسرحية	

مجدًدا(()14(.

خامًسا: العمل املسرحي مع غير املتخصصين/ات

خاللها	 من	 نعبر	 بوابة	 هو	 الثورة	 بعد	 ما	 الوثائقي	 السوري	 املسرح	 في	 املتجدد	 االكتشاف	 هذا	

.		https://cutt.ly/5EFXmef	،2021/6/3	،سوريا	تلفزيون	الحكاية”،	ذاكرة	من	املسرحي	السرد	نسيج	واطئة:	سماء	”تحت	رشيدي،	عالء	13((

)14(	د.م،	”نساء	طروادة:	سوريات	يروين	تجربتهن	في	الحرب	على	خشبة	املسرح”،	العرب،	زمان	الوصل،	2013/12/19،

 https://cutt.ly/5EFXRL.

https://cutt.ly/5EFXmef
https://cutt.ly/5EFXRL
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نحو	مجموعة	من	األسئلة	والتعقيدات	يفرضها	الشكل	املسرحي	ملسرح	الشهادات،	ولربما	كان	أولها	
	مختلًفا	من	البنية	

ً
خصوصية	العمل	مع	غير	املتخصصين/ات	في	العمل	املسرحي،	ما	يفترض	شكال

الدرامية	والبروفات	وصناعة	العرض	ومتخصصين/ات	يندر	وجودهم/ن.

الشخ�سي	 بين	 الفصل	 أن	 منها	 دقيقة؛	 أساليب	 أو	 محاذير	 هذا	 العمل	 نوع	 يتضمن	 ثم	 ومن	
والحميمي	والخاص	في	العمل	مع	غير	املتخصصين/ات	هو	خيط	واٍه	من	حيث	حساسية	املوضوعات	
نوًعا	 بوصفه	 العرض	 فصل	 ثم	 ومن	 به،	 واملسرحيات	 املسرحيين	 اهتمام	 حداثة	 ومنها	 املطروحة،	

مسرحًيا	عن	فكرة	الحكي	بوصفه	نوًعا	من	املعالجة	في	إعادة	تقديم	الذات	هو	أمر	دقيق	جًدا.	

هذه	األمور	كلها؛	وغيرها	يمكن	أن	تعمل	على	زيادة	مساحة	الخطر	على	املشاركين/ات،	وبخاصة	
مع	 املسرحي	 النوع	 بهذا	 الربحية	 غير	 واملنظمات	 واملؤسسات	 األفراد	 أظهره	 الذي	 االهتمام	 كم	 مع	
السورين/ات،	ما	دفع	بالحكايات	الشخصية	إلى	الواجهة	ودفع	معها	كثيًرا	من	االنفعاالت	التي	تؤثر	-ولو	
بعد	حين-	في	املشاركات/ين،	وهذا	هو	مبحث	مستقل	في	توازن	مسرح	الشهادات	بوصفه	عملية	فنية	
أو	عملية	عالج	درامي	لن	نخوض	فيه	اآلن،	على	الرغم	من	تأكيدنا	أن	بعض	العاملين/ات	في	املسرح	
مع	غير	املتخصصين	قد	ال	يكون	مهيًئا	من	ناحية	الخبرة	أو	التدريب	للتعامل	معه،	وإدراك	الفرق	على	
كثيرة	 تقاطعات	 يحمالن	 نوعين	مختلفين	 بوصفهما	 الشهادات	 العالجي	ومسرح	 املسرح	 بين	 أهميته	

ليس	من	الواجب	الخلط	بينها.

فهم/ن	 املشاركين/ات،	 مع	 التعامل	 آلية	 في	 تغيير	 وجود	 يفترض	 املتخصصين	 غير	 مع	 العمل	
ليسوا/ن	ممثلين/ات	محترفين/ات،	فإضافة	إلى	التدريبات	األدائية	يجب	عدم	نسيان	مراعاة	حدود	
املمكن	الكالم	عنه	وتقديمه	مع	املحافظة	على	سيادة	املشاركين/ات	وامتالكهم/ن	الوكالة	االجتماعية	
العملية	 على	 القيود	 من	 كثيًرا	 يفرض	 ما	 هذا	 الخشبة،	 على	 ويقدمونه/نه	 يفعلونه/نه	 ملا	 الكاملة	

املسرحية	كلها،	واملنتج	النهائي	الذي	يعرض،	ويزيد	من	حساسية	هذا	النوع	املسرحي	وصعوبته.

سادًسا: التحكم في السردية 

هذه	الحساسية	التي	تزيد	من	صعوبة	عمل	مسرح	الشهادات	هي	نفسها	التي	استطاع	من	خاللها	
إعادة	التحكم	في	السردية	ضمن	ما	يحدث	في	الحكاية	السورية،	ومن	ثم	قدرته	على	توريط	عدد	أكبر	
اتسع	صدى	 وهكذا	 مشاهدين/ات،	 أو	 الخشبة،	 على	 مشاركين/ات	 كافة،	 باملواقع	 األشخاص	 من	
الحكاية	وتنوعت	اآلراء	واألفكار	حولها،	وجرى	تداولها	في	دوائر	أكبر	بمقدار	قدرة	املسرح	على	الوصول،	
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	)Microhistory(	صغير	فردي	جزئي	مستوى	في	للتاريخ	توثيًقا	خلق	املسرحي	النوع	هذا	أن	وبخاصة
ينظر	فيه	إلى	الناس	ليس	بوصفهم	مجموعة،	بل	أفراًدا	يجب	أال	يضيعوا	في	العمليات	التاريخية	أو	
للحكايات	الصغيرة	صوت	قوي	وواضح	ومعبر،	وصار	 للناس/	األفراد/	 في	حشود	مجهولة)15(ـ	فصار	

لهم/ن	منبر	حي	يقدمهن/م	للعالم.

سابًعا: الوكالة الجتماعية والحرية

املسرح	 هذا	 وعاملية	حول	 أوروبية	 من	مؤسسات	 املمولون/ات	 أواله	 الذي	 الكبير	 لالهتمام	 كان	
منذ	ما	بدأ	يعرف	بأزمة	الالجئين/ات	في	أوروبا،	ولفكرة	حصر	التجربة	السورية	ضمن	هذا	النوع	طابع	
إشكالي	جًدا	بحيث	بدا	أنه	يدفع	إلى	بقاء	نوع	مسرح	الشهادات	أو	املسرح	الوثائقي	في	الواجهة	دائًما	من	

دون	تواٍز	مع	أنواع	مختلفة،	ولذا	كان	ال	بد	من	السؤال	عن	أفكار	خلق	هذه	املوضوعة.

في	البداية	علينا	توضيح	أن	سؤالنا	هنا	يأتي	من	التفكير	بخيارات	طاقم	العمل	املسرحي،	بمعنى	هل	
كان	لهؤالء	السلطة	والقرار	في	تقديم	هذا	النوع	املسرحي	أم	هل	ُوجه	الجميع	إلى	الشهادات؟	هل	كان	
من	املمكن	توازي	مسرح	الشهادات	مع	أنواع	مسرحية	أخرى؟	وهل	كان	مسرح	الشهادات	خياًرا	فنًيا	في	
العروض؟	وهذه	األسئلة	كلها	ال	تقيم	مسرح	الشهادات	وال	تقارنه	بأنواع	أخرى،	إنما	تبحث	في	أسباب	

حضوره	أو	غيابه	بعيًدا	من	أسباب	املعنى	والسردية	وطبيعة	العمل	الفني	التي	مرت	معنا	سابًقا.

وعلى	 األسباب	 هذه	 تخلقها	 التي	 االسئلة	 تقديم	 هو	 البحث	 في	 إلينا	 بالنسبة	 األهم	 الحقيقة	 في	
رأسها	مفهوم	الوكالة	)Agency(	التي	تعرف	عموًما	عبر	ممارسة	القدرة	وإظهارها	من	الوكيل	الذي	هو	
َعَمد	مستقل	مدرك	الَتَبِعيات،	من	دون	

َ
أي	كائن	لديه	القدرة	على	التصرف	بحرية	وقصدية	واعية	وت

وجود	عوامل	خارجية	تؤثر	في	هذه	الوكالة)16(.

هكذا	يصبح	املطلوب	مع	أي	نوع	مسرحي	-وبخاصة	هنا	في	مسرح	الشهادات-	أال	تسحب	الوكالة	
من	الفنانين/ات	السوريين/ات	بما	يريدون/ات	أن	يقولوه/يقلنه،	فال	تربط	جنسيتهم/ن	قصتهم/ن	

تاريخهم/ن	بما	يريدون/ن	تقديمه	على	الخشبة.

وهذه	إشكالية	معقدة	أكثر	في	العروض	املسرحية	التي	يكون	طاقم	العمل	فيها	غير	سوري،	بينما	

)15(		Microhistory.	)n.d.(.	University	of	Victoria.	Retrieved	October	2,	2021,	https://cutt.ly/SEFXxoh 

)16(	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy,	“Agency”,	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy,	)2019,	28October(	https://cutt.ly/
bEFXDa2 

https://cutt.ly/SEFXxoh
https://cutt.ly/bEFXDa2
https://cutt.ly/bEFXDa2
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حكايتها	سورية،	حيث	يتجه	العمل	نحو	وجهات	نظر	يمكنها	بسهولة	أن	تسحب	الوكالة	عن	الحكاية	
والقاص/ة	لتصبح	الحكاية	من	وجهة	نظر	أخرى	على	الرغم	من	أن	َمن	على	الخشبة	هو/ي	سوري/ة.

الحكاية	 السؤال	عن	 الخشبة،	بحيث	يصبح	 الفرد	على	 أيًضا	مع	حكاية	 يتقاطع	 الوكالة	 مفهوم	
بعيًدا	من	الفرد،	أو	بالعكس	هل	يمتزج	الفرد	بحكايته؟	هل	يمكن	فهم	الحكاية	على	أنها	جانب	واحد	
أن	 يمكن	لصفة	واحدة	 الصفات	ال	 هائلة	من	 تقاطعية	كبيرة	ملجموعة	 الذي	يحمل	 الفرد	 من	هذا	
تغلب	عليه؟	هذه	األسئلة	كلها	تحضر	حضوًرا	مركًزا	في	حالة	النموذج	الثاني	حيث	طاقم	العمل	غريب	
الحكاية،	وكيف	ال	 التعاون	مع	صاحب/ة	 أسئلة	أخالقية	أخرى	عن	شكل	 تظهر	 هنا	 الحكاية،	 عن	
	به	ضمن	العملية	املسرحية،	أو	اآلخرية	

ً
	ومفعوال

ً
تتحول	السردية	إلى	ديناميات	القوة	التي	تفرض	فاعال

بصورة	أو	بأخرى.

 

ا: اآلخرية
ً
ثامن

لكل	 اهتمام	 إدراك/	 دون	 من	 معها	 التعامل	 ويتم	 تقرأ،	 يصبح	عالمة	 الخشبة	 على	 يقدم	 ما	 كل	
العملية	التي	أدت	إلى	وضعها	على	الخشبة،	وتبنى	العالمة	باالعتماد	بشكل	كبير	على	من	تـ/يتلقى،	فيتم	

النظر	إلى	سياق	مفهوم	لهم/ن،	ويمكن	استيعابه	أو	حتى	استغرابه.

يروون	 وجعلهم/ن	 الخشبة	 على	 السوريين/ات	 والالجئين/ات	 املهاجرين/ات	 تقديم	 كان	 وعليه	
قصصهم/ن	قد	وضعهم/ن	ضمن	سياق	ثقيل	يحملهم/ن	كثيًرا	من	املعاني	ضمن	عالقة	آليات	قوة	

.)Othering(	اآلخرّية	على	مبنية	ومنظومة

الثقافة	 بحسب	 يتغير	 ما	 مجتمع	 ضمن	 وتحديدهما	 واسعان،	 مفهومان	 هما	 واآلخرّية	 اآلخر	
يحمل	 فقد	 وعليه	 األغلب،	 في	 مختلفة	 وِصفاته	 ُمطاِبق،	 وغير	 النسق،	 خارج	 اآلخر	 يكون	 والسياق.	
أوجًها	متنوعة	مثله	مثل	األنا.	ولكن	اآلخرّية،	من	جانٍب	آخر،	هي	عملية	لتركيب	صفات	غير	مرغوبة	
منها،	وتحديده	 أو	جزًءا	 إنسانيته	 ُيسلب	هذا	اآلخر	 لذلك	 له،	 أو	مخالفة	 املفترض	 للسائد	 ومنافية	
والتمييز	 العنصرية	 التي	تصنع	مفهومات	 الخفية	هي	 اآللية	 وتعريفات	محّددة،	وهذه	 كلمات	 ضمن	
وتديرها	في	مختلف	املستويات:	الطبقية،	والعرقية،	والطائفية،	وامليسوجينية،	والجنسانية،	وغيرها	
	بأثقال	سياق	

ً
من	التصنيفات	واملفهومات.	تبًعا	لهذا	يصبح	وجود	الجسد	السوري	على	الخشبة	محمال

التوقعات	واألحكام	والصور	املسبقة	املوجودة	 إلى	كل	 واسع	هي	أكبر	من	سياقه	السوري،	بل	يمتد	
ا	ال	

ً
عنه،	ويصبح	على	كل	عرض	مسرحي	واجب	التعامل	بدقة	مع	هذا	السياق	والتحرك	ضمنه	تحرك
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يزيد	وطأة	اآلخرية	بل	يعمل	بشكل	مدرك	له	ولتبعياته.

تاسًعا: الخاتمة

واسع	 سياق	 عبر	عرض	 عنها	 اإلجابة	 على	 وعملنا	 املقتضب،	 البحث	 هذا	 بها	 بدأنا	 كثيرة	 أسئلة	
من	املعلومات	التاريخية	واالصطالحية	ملسرح	الشهادات،	ثم	استعرضنا	عدًدا	من	األعمال	السورية	
املسرحية	التي	خاضت	في	مسرح	الشهادات.	استعرضنا	بعدها	مجموعة	من	املحاور	الكبيرة	التي	كل	

	ملادة	بحثية	غنية.	
ً
منها	بمقدوره	أن	يكون	سؤاال

مسرح	الشهادات	هو	نوع	مسرحي	حديث	يستحق	االهتمام	والتغطية	اإلعالمية	والنقدية	الجاّدين	
فرصة	 يقدم	 النوع	 هذا	 حيث	 والتعمق،	 والبحث	 للمناقشة	 غنية	 ومساحة	 األكاديمي،	 والبحث	
للسوريين/ات	لسرد	حكاياتهم	بأنفسهم،	يسمح	بعمله	مع	غير	املختصين/ات	إلشراكهم/ن	بالعملية	
الحكاية	 رواة	 وضع	 واألفكار	حول	 األسئلة	 من	 مجموعة	 يخلق	 أخرى	 ناحية	 ومن	 ولكنه	 املسرحية،	
أن	 يحاول	 نوع	مسرحي	 وعن	 عنها،	 الناس	 الذاكرة	وسردية	 وآثاره،	عن	 البوح	 وعن	 الحدث،	 بؤرة	 في	
يكون	الصوت	املقابل	لصوت	آلة	من	القتل	والبروباغندا	والشعبوية	ال	تسمح	بأي	حكايات	فردية	أو	

تفاصيل	شخصية.	

هي	 ومناقشاته	 وأفكاره	 وقيامه	 تطوره	 وأماكن	 السوري،	 الشهادات	 مسرح	 حداثة	 فإن	 وعليه	
الدافع	األكبر	في	هذا	البحث،	حيث	نحاول	نحن	السوريات/ين	اليوم	بناء	مجتمعات	جديدة	ومتنوعة	
وأساليب	حياة،	على	الرغم	من	كل	ثقل	ما	نحمله	فإنها	تحاول	أن	تكون	مختلفة	أو	علنية	ربما	في	بنيتها	

تشبه	بوًحا	يسمح	به	مسرح	الشهادات.

خالل	عملنا	على	إنجاز	هذا	البحث	وجدنا	أن	هناك	كثيًرا	من	األسئلة	التي	تستحق	املناقشة،	منها	
تأثير	العمل	في	مادة	حساسة،	وتأثيرها	في	البنية	الدرامية	والجمالية،	أو	عالقة	اهتمام	التمويل	األجنبي	
بالعمل	املسرحي	مع	غير	املتخصصين/ات،	وتأثيره	في	هذا	النوع	والعمل	املسرحي،	وهي	أفكار	نرغب	في	

أن	نتطرق	إليها	في	أبحاث	الحقة.
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