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مالمح الخطاب السيا�سي في بعض عروض املسرح القومي في دمشق

من 2012 وحتى 2020

علي سفر)1(

: ملخص البحث
ً

أول

2011	مثل	كل	القطاعات	 انقسم	فضاء	اإلنتاج	املسرحي	السوري	منذ	بداية	الثورة	السورية	في	
األخرى	في	املجتمع	بتأثير	االصطفاف	العام	الذي	فرضه	الحدث.

أدى	خروج	جزء	كبير	من	الفئة	املؤيدة	للثورة	من	سورية	-بسبب	حال	القمع	واالستهداف	باالعتقال	
والتهديد	بالقتل-	خارج	البالد،	وعملهم	في	مسارح	فضاءات	خارجية	في	دول	الشتات	السوري	إلى	ظهور	
األهداف	 ويؤكد	 الثوري،	 الحراك	 العامة	 خطوطه	 في	 يؤيد	 واضًحا،	 سياسًيا	 خطاًبا	 تحمل	 أعمال	
املشروعة	للسوريين	في	القضاء	على	الدكتاتورية،	وبناء	الدولة	املدنية	الديمقراطية،	من	دون	أن	يأخذ	

	فًجا	أو	شعاراتًيا	على	خشبة	املسرح.
ً

هذا	التأييد	شكال

بينما	ظهرت	على	خشبات	مديرية	املسارح	واملوسيقا	في	دمشق،	وهي	الجهة	املسرحية	الرسمية،	
أعمال	قدم	أصحابها	رؤى	متعددة،	تتأرجح	بين	تأييد	النظام	وجيشه	ومحور	املقاومة	بشكل	صريٍح،	
وااللتفات	إلى	قضايا	أخرى،	حاول	صناع	املسرح	عبرها،	عدم	الدخول	في	الجدال	السيا�سي	الراهن،	

إال	أن	هذه	العروض	مع	ذلك	حملت	خطاًبا	سياسًيا	يتصل	بصورة	أو	بأخرى	بالواقع	السوري.	

ُعرضت	خالل	 التي	 املسرحية	 التجارب	 أن	 وبخاصة	 واالستكشاف،	 الدراسة	 إلى	 يحتاج	 خطاٌب	
العقد	الفائت	لم	تحظ	بالدراسة،	على	الرغم	من	أنها	بصورة	أو	بأخرى	تقدم	محاوالت	غير	مسبوقة	في	
املستوى	املحلي	للمسرحيين	في	التعاطي	مع	سلطة	قمعية،	تهيمن	على	كل	�سيء	في	أماكن	سيطرتها،	بما	
فيها	أدوات	صناعة	املسرح،	وأيًضا	مع	الجمهور	الذي	شاهد	هذه	العروض،	بينما	كان	يعيش	الوقائع	

)1(		كاتب	وناقد	سوري.
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اليومية	للحدث	السوري	خارج	املسرح.

بين	الجهتين،	أي	النظام	املهيمن	والجمهور	املتلقي،	ُيظهر	هذا	البحث	من	خالل	مشاهدة	بعض	
العروض	املسرحية	وتحليلها	كيف	مضت	رؤى	صناع	هذه	األعمال	وأي	سبيل	انتهجت.

1. مشكلة البحث

يحاول	البحث	خالل	تحليل	العروض	املسرحية	التي	أمكن	العثور	عليها	في	موقع	يوتيوب	فهَم	آلية	
عمل	املخرجين	املسرحيين	على	الخشبات،	لتجنب	الخوض	في	السياسة	وإظهار	املوقف	السيا�سي،	
الجمهور،	وهي	قضايا	 يعيشها	 التي	 اليومية	 القضايا	 إهمال	 تبين	محاوالتهم	عدم	 نفسه	 الوقت	 وفي	

سياسية	بجدارة	في	زمن	الثورة.

للقائمين	على	عروضه	تجنب	 الفن،	فإنه	يمكن	 للتجارب	املسرحية	منذ	بداية	ظهور	هذا	 ووفًقا	
من	 للمسرحيين	 واضح	 موقف	 على	 تدل	 أي	عالمات	 وإخفاء	 الخشبة،	 على	 املباشر	 السيا�سي	 النبر	
القضايا	الحارة	التي	يعانيها	مجتمعهم،	ويمكن	أيًضا	جعل	ألسنة	املمثلين	صامتة	عما	يجري	في	زمانهم،	
عبر	اختيار	ثيمات	مسرحية	غير	مشاكسة	للسلطات،	واالتجاه	إلى	نصوص	مسرحية	بعيد	عن	خطوط	

املواجهة	مع	الرقابات.	

لكن	من	غير	املمكن	تعقيم	اإلنتاج	املسرحي	من	السياسة،	فاملسرح	كان	منذ	بداياته	موقًفا	مما	
يجري	حوله،	ومما	يصنعه	الواقع	في	التكوين	النف�سي	ألفراد	املجتمع.

لنقل	 أو	 الرسمية،	 املسرحية	 املؤسسة	 إدارة	 تحت	 قدمت	 التي	 العروض	 سياق	 ينكشف	 هنا،	
بعضها،	مما	تمكن	الباحث	من	مشاهدته	عن	اختيارات	ومناورات	لصناعها	بذلوا	من	خاللها	جهًدا	

كبيًرا،	لئال	يكونوا	أصحاب	موقف	سيا�سي	واضح،	فهل	نجحوا	في	ذلك؟

2. أسئلة البحث

يسائل	البحث	العروض	املسرحية	املشاهدة	عن	خطابها	الذي	توجهت	به	إلى	الجمهور،	إن	كان	
كان	عبر	حوارات	ومونولوجات	 وإن	 الخشبة،	 تظهر	على	 التي	 املسرحية	 العالمات	 أنساق	 من	خالل	
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رئت	توجهات	املخرجين	على	طاولة	البحث،	عبر	طرح	السؤال	األسا�سي	
ُ
املمثلين،	ومن	خالل	ذلك،	ق

السيا�سي	 الواقع	 ونقصد	 املسرح،	 يجري	خارج	 مما	 النقدي	 املوقف	 أو	 السيا�سي،	 باملوقف	 الخاص	
واالقتصادي	واملجتمعي	بعامة،	وامليداني	األمني	من	جهة	أخرى.

فهل	أغمض	هؤالء	عيونهم	عما	يجري؟	أم	حاولوا	االلتفاف	عليه،	وهل	ذهب	بعضهم	إلى	الوضوح	
في	التعبير	عن	موقفه؟

3. أهمية البحث

تكمن	أهمية	البحث	في	أنه	يقارب	منطقة	لم	ينظر	الباحثون	املسرحيون	السوريون	فيها	من	قبل،	
وذلك	ألسباب	نوجزها	من	خالل	النظر	في	واقع	البحث	بحسب	تقسيمات	الواقع	السوري	ذاته:

الفنية	عموًما،	وذلك	 ففي	داخل	سورية،	من	غير	املمكن	تحليل	الخطابات	السياسية	لألعمال	
بسبب	عدم	إمكان	طرح	األفكار	بوضوح	ومناقشتها	من	دون	حصول	مواجهة	مع	العقل	األمني	الذي	
صار	يحكم	كل	�سيء	سوري	ضمن	تصنيفات	غير	وطنية	تتهم	املختلفين	عن	العقلية	الرسمية	بالخيانة.

بينما	لم	يجد	الباحثون	خارج	مناطق	سيطرة	النظام	اإلمكانية	سابًقا	ملشاهدة	العروض	املسرحية	
	عن	تجاهلهم	إياها	بسبب	التأطير	املسبق،	وهو	ما	سنالحظه	في	السياق.

ً
املقدمة	تحت	سيطرته،	فضال

4. منهج البحث

وهنا،	 عدة،	 مناهج	 يعتمد	 أن	 املسرح	 في	 السيا�سي	 الخطاب	 تحليل	 من	 الخاص	 للبحث	 بد	 ال	
نستخدم	املنهج	الوصفي	التحليلي	في	النظر	إلى	العروض	املسرحية،	ونقل	محتواها	من	حيز	الصورة	
املرئية	واملسموعة	إلى	الحيز	اللغوي	املكتوب،	وفي	الوقت	نفسه	نستخدم	املنهج	السيميائي	في	تحليل	
البنى	التي	يقوم	عليها	العرض	املسرحي	في	مستوى	الحكاية	والشخصيات،	وبالتوازي	مع	ذلك،	نستخدم	
بعض	آليات	املنهج	االجتماعي،	لجهة	ربط	ما	يقدمه	العرض	املسرحي	مع	املجتمع	الذي	صنع	من	أجله،	

وتوجه	إليه.
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ثانًيا: مقدمة

كان	للثورة	السورية،	منذ	اندالعها	في	15	آذار/	مارس	2011،	بوصفها	حركة	احتجاج	مجتمعي،	
القرارات	 صوغ	 في	 السياسية	 والقوى	 االجتماعية	 الفئات	 دور	 استعادة	 إلى	 يرمي	 أساس	 هدف	

والسياسيات	العامة.	

إنهاء	 سبيل	 في	 وحلفاؤه	 السوري	 النظام	 قادها	 متتاليات،	 عنف	 موجات	 من	 تبعها	 ما	 أن	 غير	
الحياة	 في	مجاالت	 إلى	خلق	وضٍع	مضطرٍب	 السلمية	واملسلحة،	أدى	 املعارضة	 أي	شكل	من	أشكال	
انهيار	شبه	شامل،	 إلى	مرحلة	 املجتمعي	 الحال	 تأثيره	شيًئا	فشيًئا	حتى	وصل	 تفاقم	 كافة،	 السورية	
ستظهر	منعكساته	على	السوريين	أفراًدا	وجماعات،	وبغض	النظر	عن	االنتماء	السيا�سي	أو	الديني	أو	

الطائفي	أو	القومي.	

وعلى	الرغم	من	أن	لوحة	الصراع	السوري	التقليدية،	تتحدث	عن	وجود	ثالثة	اتجاهات	فكرية	
وسياسية	قسمت	الحياة	العامة؛	االتجاه	املؤيد	للنظام	واملعارض	للثورة،	واالتجاه	املعارض	للنظام	
واملؤيد	للثورة،	واالتجاه	الثالث	الذي	فضل	-لدوافع	شتى-	أال	ينحاز	إلى	أحد	طرفي	الصراع،	بانتظار	
حسم	املعركة،	وقد	اصطلح	على	تسميته	بالرمادي،	أي	ذلك	الخليط	اللوني	الناتج	من	امتزاج	اللونين	

املتعارضين	األبيض	واألسود.

إال	أن	الواقع	كشف	تعقد	الصراع	أكثر	فأكثر	مع	تقدم	مسار	األزمة)2(،	وانعكاس	ذلك	في	مشاهد	
الحياة	السورية	كافة،	وال	سيما	املشهدين	الثقافي	والفني	السوريين.

في	قراءة	 األلوان،	وال	سيما	 بلون	من	 املتصارعين	 االتجاهين	 تلوين	 املمكن	مجازًيا	 كان	من	 فإذا	
أوسع،	 لونية	 تعددية	 إلى	 الباحث	 يقود	 والفنية	 الثقافية	 الرؤى	 في	 النظر	 فإن	 السياسية،	 املواقف	
يأخذ	 أن	 له	 يمكن	 ال	 السوري	 املشهد	 احتلت	 التي	 االتجاهات	 بين	 التقليدي	 الصراع	 أن	 وبخاصة	
أو	 أو	حزب	 تيار	 أو	 التجاه	 للترويج	 نَتج	

ُ
ت التي	 تلك	 في	 إال	 والفنية،	 األدبية	 املنتجات	 في	 ذاته	 الشكل	

تشكيل	مسلح،	حيث	يغلب	الجانب	الدعائي	على	الجانب	الجدلي	من	دون	أن	يتم	التخلي	عن	السوية	
الفنية	املطلوبة	لتسويق	البروباغندا.

)2(		يمكن	العودة	إلى:

https://2u.pw/xW6KR	،2016	،السياسات	لبحوث	السوري	املركز	التشظي”،	مواجهة	”سورية	مؤلفين،	مجموعة	-

https://2u.pw/1iSFL	،2017	،السياسات	لبحوث	السوري	املركز	سوريا”،	في	االجتماعي	”التصدع	مؤلفين،	مجموعة	-

https://2u.pw/kZVeg	،2021	،املعاصرة	للدراسات	حرمون	مركز	السوري”،	املجتمعي	الدمار	”تشخيص	مؤلفين،	مجموعة	-

https://2u.pw/xW6KR
https://2u.pw/1iSFL
https://2u.pw/kZVeg
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اشتغال	صناع	املواد	األدبية	والفنية	على	تقديم	منتجات	تحاول	أال	تدفع	بمواقف	أصحابها	إلى	
وقد	 واملخرجين،	 املؤلفين	 بعض	 إليها	 لجأ	 التي	 الخيارات	 من	 كانا	 للجمهور،	 املسألة	 وترك	 الواجهة،	
انتشرت	أعمال	درامية	تلفزيونية	وعروض	مسرحية	وفق	هذا	األسلوب	في	السنة	األولى	للثورة،	حيث	
دمت	مثل	هذه	األعمال	على	شاشة	التلفزة	السورية،	وعلى	خشبات	املسرح	السوري	الرسمي،	غير	

ُ
ق

السلمية	 العتبة	 من	 تطور	 الذي	 له-	 الداعمة	 والقوى	 والنظام	 الثورة	 -بين	قوى	 الصراع	 أن	ظروف	
إلى	العتبة	املسلحة	بعد	لجوئه	إلى	الخيار	األمني	والحسم	العسكري،	دفعت	املؤسسات	الرسمية	إلى	
تعميق	الصراع	فنًيا،	خصوًصا	بعد	انحياز	عشرات	األدباء	والفنانين	والكتاب	والصحافيين	إلى	جهة	
)تلفزيوًنا	ومسرًحا	 الدولة	السورية	 تتبع	 التي	 الرسمية	 إلى	عّد	املؤسسة	 في	الحصيلة	 الثورة،	ما	أدى	
وسينما(	منحازة	إلى	النظام،	وتمثله،	وتقدم	وجهة	نظر	قياداته،	واملؤسسة	العسكرية	واألمنية،	بينما	

حاولت	قوى	الثورة	أن	تن�سئ	مؤسسات	بديلة	من	تلك	التي	استولى	عليها	النظام.)3(

الثورة	السورية،	قدمت	املؤسسة	املسرحية	الرسمية	وكذلك	 تاريخ	 وخالل	عقد	من	الزمن،	هو	
التجمعات	الفنية	الخاصة	عشرات	من	العروض	ملؤلفين	ومخرجين	بقوا	في	سورية،	لم	تحظ	بمراجعات	
نقدية	عميقة	من	النقاد	الذين	بقوا	في	سورية،	وتابعوا	منتجات	املسرح	السوري،	ويمكن	عّد	األمر	
مفهوًما	في	ظل	غياب	املنابر	الحرة،	وسيطرة	النظام	على	الصحف	واملجالت	كافة،	وأيًضا	يمكن	إدراك	
تجنب	كثيرين	التوسع	في	طرح	اآلراء	حيال	ما	يقدم	بوصفه	طروحات	سياسية،	وذلك	لخشيتهم	من	

مواجهة	املؤسسة	الرسمية،	وتعرضهم	للمسائلة	من	األجهزة	األمنية.)4( 

مت	على	خشبات	مسارح	دمشق	حكًما	مسبًقا	مسبق،	وال	 ّدِ
ُ
وقد	ُحكم	على	األعمال	املسرحية	التي	ق

سيما	في	التقارير	الصحافية	التي	نشرت	في	بعض	املنابر	املعارضة	للنظام	أو	املؤيدة	للثورة	السورية،	
عبر	القول	إنها	تالشت	))إلى	درجة	االختفاء	نتيجة	الظروف	الكبيرة	التي	تمّر	بها	سورية،	ولم	يعد	هناك	
	على	أن	املسرح	

ً
التي	جرت(()5(.	فضال ُيعّبر	عن	سرعة	األحداث	الجسيمة	 وجود	ألّي	عمل	يمكن	أن	

2016(،	ص72،	حيث	 )3(		د.	ماري	الياس،	عن	العمل	الثقافي	السوري	في	سنوات	الجمر،	ط1،	)د.م:	دار	ممدوح	عدوان،	ومؤسسة	اتجاهات،	
)إدارة	وموظفين(	مثل	دار	األوبرا	 العمل	 انتظام	 الثقافة	حافظت	على	 التابعة	لوزارة	 الرغم	من	أن	جميع	املؤسسات	 الحال:	))وعلى	 ف	واقع	 ُوّصِ
العالي	للفنون	املسرحية	)إدارة	وأساتذة	وطالب،(	لكن	العديد	من	املثقفين	والفنانين	من	موسيقيين	وممثلين	ورسامين	 ومديرية	املسارح	واملعهد	
ا	عن	سبل	العيش.	وكانت	سياسة	النظام	املعلنة	

ً
غادروا	البلد	منذ	بداية	األزمة	إما	هرًبا	من	الوضع	األمني	املقلق	أو	هرًبا	من	الخدمة	اإللزامية،	أو	بحث

والعملية	هي	التعامل	مع	األمور	وكأن	شيًئا	لم	يحدث.	تتجاهل	الدولة	السورية	هجرة	الناس	واملثقفين	ال	بل	أحياًنا	تدفع	باتجاه	ذلك((.	

)4(		انظر:	آنا	عكاش،	”املسرح	السوري	خالل	السنوات	العشر	األخيرة	العاصمة	دمشق	نموذًجا	”	موقع	حكاية	ما	انحكت،

ا	ألهم	العروض	املسرحية	التي	قدمت	في	دمشق.
ً
 https://2u.pw/1wfgP	عرضت	املؤلفة	في	املقالة	تأريخ

	في	الحرب	جبهة	مفتوحة	ودائمة	مع	ثقافة	املوت”،	مركز	دمشق	لألبحاث	والدراسات	)مداد(،	 وأيًضا:	سامر	محمد	إسماعيل،	”املسرُح	السوريُّ
،2019	https://2u.pw/OVYCY،	يحاول	الكاتب	وضع	النشاط	املسرحي	في	سياق	املواجهة	مع	”اإلرهاب”،	فيلمس	القارئ	طرحه	وجهة	نظر	النظام.

https://2u.pw/C6ZfK	،السورية	األيام	موقع	هيكلة؟”	إعادة	أم	احتضار	السورّي	”املسرح	األعرج،	على		5((

https://2u.pw/1wfgP
https://2u.pw/OVYCY
https://2u.pw/C6ZfK
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بحسب	تقرير	آخر	صار	))رهينة	بيد	الفنانين	الذين	يقدمون	أفكاًرا	تتما�سى	مع	النظام،	مساحة	لكل	
من	هّب	وَدّب	ليقّدم	أفكاره	حتى	لو	كانت	غير	محترفة،	بل	يكفي	}أال{	تقرب	السياسة	لتكون	ناجًحا	

)...(	وال	يتم	قبول	أي	عرض	بسهولة	إال	بعد	موافقات	أمنية(()6(

غير	أن	ما	يلفت	االنتباه	هنا	أن	مثل	هذه	التقييمات	افتقرت	إلى	الدقة	في	محتواها،	وال	سيما	أنها	
لم	تتجه	إلى	تقييم	العروض	عبر	مشاهدتها،	بل	اكتفت	بالحكم	عليها	تبًعا	ملكان	تقديمها،	وبالنظر	إلى	
للممثلين	واملخرجين،	ما	خلق	معيارية	مسبقة،	تصنف	األعمال	وفًقا	الفتراضات	 املوقف	السيا�سي	
غير	 آلية	 وهي	 السيطرة،	 مناطق	 تقسيمات	 سيما	 وال	 العسكرية،	 أو	 السياسية	 بالجغرافية	 تتعلق	

مقبولة	من	الناحية	النقدية،	على	الرغم	من	كونها	سائدة	في	منصات	طرفي	الصراع	السوري.

مت	 ّدِ
ُ
رح	في	بعض	العروض	املسرحية	التي	ق

ُ
هنا	سنحاول	أن	نقرأ	مالمح	الخطاب	السيا�سي	الذي	ط

في	أوقات	عدة	على	خشبة	املسرح	السوري	في	العاصمة	دمشق،	وذلك	من	خالل	اللجوء	إلى	مشاهدتها	
عبر	تسجيالت	مصورة،	نشرتها	فرق	عمل	املسرحيات	أو	املؤسسة	الرسمية	)مديرية	املسارح	واملوسيقا(	

أو	الهيئة	العربية	للمسرح	ومقرها	الشارقة	في	موقع	يوتيوب.

مراعين	الشروط	اآلتية:

يوم	 في	 لتسجيل	صور	لعرض	مسرحي	 للعرض	املسرحي	وفًقا	 السيا�سي	 الخطاب	 في	 يبحث	 ؛	
ً
أوال

محدد،	بمعنى	أن	تحوالت	أو	تبدالت	في	املنطوق	الشفوي	أو	املؤدى	الحركي	حصلت	في	األيام	التالية	
رصد،	ما	دام	التسجيل	محدًدا	وفق	زمن	املادة	املنشورة،	مع	بعض	الزيادات	من	قبل	ومن	بعد	

ُ
لم	ت

كزمن	)bar	color(	الذي	يوضع	لتثبيت	مغنطة	شريط	الفيديو،	أو	القيام	بلقاءات	مع	صناع	العمل	
في	نهايته،	وهنا	يجب	اإلشارة	إلى	أننا	ال	نأخذ	تصريحات	املمثلين	أو	صناع	العمل	ضمن	قراءتنا،	فما	

يقوله	العرض	على	الخشبة	هو	مادة	البحث.

ثانًيا؛	نفترض	أن	ما	يقدمه	التسجيل	املنشور	بوصفه	وثيقة	هو	كل	العرض	ومحتوياته،	وهو	أمر	
طبيعي	وفق	آلية	حضور	املسرح،	أي	إن	املتلقي	يشاهد	ما	يجري	على	الخشبة	من	دون	أن	يعرف	إن	
م	 ّدِ

ُ
كان	هناك	محذوفات	منه،	إال	إن	كان	متخصًصا	أو	مهتًما	قرأ	النص	املسرحي	وقارن	بينه	وبين	ما	ق

على	الخشبة.	لكن	هنا	ونحن	نشاهد	التسجيل	من	دون	أن	نتمكن	من	حضور	العرض	في	املسرح	ال	
نستطيع	أن	نعرف	إن	كان	صناع	العمل	أو	ناشروه	قد	قاموا	بعملية	اقتصاص	لجزء	أو	أجزاء	تؤثر	في	
اكتمال	خطابه	السيا�سي	أو	رؤاه	االجتماعية	أو	نقصانها	أو	طبائع	شخصياته.	ومن	ثم	فإن	ما	نحلله	

https://2u.pw/6PCYU	،الجديد	العربي	صحيفة	سورية”،	في	حّية	خشبة	ال	للمسرح...	العربي	”اليوم	حمدان،	عدنان		6((

https://2u.pw/6PCYU
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هنا	يرتبط	فقط	بالتسجيل	املنشور	بوصفه	وثيقة.

ا؛	ال	يمكن	لنا	أن	نجري	قراءة	خارج	العرض	لرصد	التحوالت	والتطورات	الفكرية	لُصّناعه،	
ً
ثالث

ما	دام	هذا	يتطلب	مشاهدة	للسياق	الكامل	ألعمالهم،	وهم	أمر	غير	متاح	وفق	األسلوب	نفسه،	أي	
مشاهدة	التسجيالت،	وذلك	لعدم	وضع	أي	جهة	من	جهات	النشر	األعماَل	كلها	وفق	تسلسلها،	وكل	
مسرحيتين	 على	 الحصر	 ال	 املثال	 سبيل	 على	 نعثر	 إننا	 أي	 يوتيوب،	 موقع	 على	 والعاملين	 الفاعلين	
للمخرج	أيمن	زيدان،	بينما	نعرف	من	خالل	الصحافة	تقديمه	أربع	مسرحيات	خالل	العقد	املا�سي.	
ويتكرر	األمر	ذاته	مع	املخرجين	اآلخرين،	سوى	املخرج	مأمون	الخطيب	الذي	نشر	أعماله	املسرحية	

كلها	في	قناته	الخاصة.	

ا: الخطاب السيا�سي في املسرح
ً
ثالث

يبنى	 التي	 كلها	 التفاصيل	 فعلًيا	 فيشمل	 املسرحي،	 العمل	 مستويات	 في	 الخطاب	 مفهوم	 يتسع	
الشخصيات	 إلى	 الحوار،	 على	 ويقوم	 مؤلفه	 خطاب	 يتضمن	 الذي	 املكتوب	 النص	 فمن	 عليها)7(،	
وتحوالتها،	مروًرا	بالحكاية	وبنيتها،	إلى	العرض	املسرحي	الذي	يتضمن	عناصر	أخرى،	تنقل	التفاصيل	
السابقة	من	حيزها	املكتوب	إلى	الحيز	املادي	املجسد	على	الخشبة،	فتصبح	مكونات	العرض	)الديكور،	
إلى	 الذي	يصل	 الخطاب	 الحركي(،	فضاء	 األداء	 املنطوق،	 الكالم	 الحركة،	 املوسيقا،	رسم	 اإلضاءة،	

الجمهور	الذي	تتفاعل	لديه	العناصر	السابقة	كلها.

إن	املكونات	املذكورة	أعاله	ال	تشكل	وحدها	خطاًبا	مسرحًيا،	فهو	يتشكل	منها	كلها،	إذ	تتفاعل	
ضمنه	رؤية	الكاتب	املسرحي	مع	رؤية	املخرج	مع	تأويل	املتلقي	ملا	يجري	بثه	في	سياق	العرض	من	رسائل	

وأفكار.

	صوغ	املراد	قوله،	إن	كان	في	النص	أو	في	العرض،	
َ
وبطريقة	ما	يمكن	عّد	الخطاب	املسرحي	طريقة

وقبل	هذا،	تنطلق	نوابض	الخطاب	بحسب	العالم	اللغوي	الفرن�سي	إميل	بنفينيست	لتفرق	بينه	وبين	

)7(		حول	مفهوم	الخطاب	انظر؛

ماري	الياس،	حنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي،	ط1،	)بيروت:	مكتبة	لبنان	ناشرون،	1997(،	ص	186.	 

باتريس	بافي،	ومعجم	املسرح،	ميشال	ف	خطار	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	املنظمة	العربية	للترجمة،	2015(،	ص180.	 

التيجاني	الصلعاوي	ورمضان	العوري،	معجم	اللغة	املسرحية،	ط1،	)الرياض:	مركز	امللك	عبد	هللا	بن	عبد	العزيز	الدولي	لخدمة	اللغة		 
العربية	في	الرياض،	2017(،	ص 122.
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القول	املجرد،	حين	يتحدد	كفعل	له	فاعل	هو	صاحب	الخطاب)8(.	

تبًعا	لهذا،	فإن	تحليل	الخطاب	املسرحي	في	العروض	التي	قدمها	املسرح	القومي	في	دمشق	وغيره	
من	التجمعات	املسرحية،	ال	يتوقف	عند	رصد	تفاصيل	النص	املكتوب،	بل	إنه	يبدأ	من	خالل	وضعه	
)أي	النص(	في	سياق	كونه	جزًءا	من	عملية	مكتملة	تبدأ	من	تدوين	املؤلف	له	بوصفه	أداة	لتوصيل	
	إلى	

ً
خطابه	الشخ�سي،	وتمر	بقراءة	املخرج	له	بوصفه	كاتًبا	ثانًيا،	وكتابته	إياه	على	الخشبة،	وصوال

تلقيه	من	الجمهور.

غير	أن	خصوصية	الحالة	السورية،	ونقصد	هنا	ظرف	الثورة	والحرب	وما	بينهما	من	تفاصيل،	من	
مثل	وجود	القوى	األمنية	القامعة،	ورضوخ	املقموعين	لسلطتها،	أو	على	األقل	محاولة	فئات	واسعة	من	
الجمهور	التأقلم	مع	تنامي	سلطتها	وقمعها	لتجنب	أذيتها،	سيؤدي	إلى	اتساع	معنى	)الخطاب	السيا�سي(	
أكثر	فأكثر	من	أي	بيئة	أخرى،	ففي	البالد	املحكومة	بالقمع،	ال	يمكن	عّد	تقديم	املنتج	الفني	جزًءا	من	
التفاعل	التقليدي	بين	الفنون	واملجتمع	وأفراده	فقط،	أو	مسألة	فنية	محضة،	بل	إنه	يصبح	جزًءا	
من	الفعل	السيا�سي،	يقيم	من	خالل	إسهامه	في	الصراع	القائم،	وارتباطه	بالقضايا	التي	تهم	الجمهور،	
فإذا	كان	العرض	املسرحي	يقدم	في	مسارح	يديرها	النظام،	فإن	كل	منطوق	على	خشباتها،	وكل	حركة	
يؤديها	املمثلون،	بما	فيها	الرموز	التي	تنشأ	من	خالل	حركات	أجسادهم)9(،	ستكون	قابلة	للتأويل	وفق	
العمل	 موقف	صانع	 سيترقبون	 الذين	 املشاهدين	 بحساسية	 وتتصل	 السلطوية،	 املؤسسة	 نزعات	

وفريقه	مما	يجري	خارج	املسرح	من	صراع.	

الظرف	 هذا	 ضمن	 مسرحية	 أعمال	 لتقديم	 املسرحيين	 بعض	 توجه	 سيأخذ	 هذا،	 على	 وبناء	
الحساس،	والذي	ُيحاَسب	فيه	املبدعون	على	الكلمة	نقطة	بالغة	األهمية،	إذ	إن	تحديد	بنفينيست	

	على	صانع	العمل	املسرحي	بوصفه	صاحب	الخطاب.	
ً

السابق	سيجعل	الحمل	يقع	كامال

هنا	قد	يرى	بعضهم	أن	ثمة	مبالغة	في	تحميل	العروض	املسرحية	أبعاًدا	سياسية	قد	ال	تتوافر	
	في	الحكايات	واملضامين	التي	تقدمها.	

ً
أصال

وفي	مناقشة	هؤالء،	ال	يمكن	في	األوضاع	الطبيعية	تجاهل	رؤى	منظري	املسرح	الحديث	الذين	رأوا	
))أن	البعد	السيا�سي	موجود	دائًما	في	املسرح	)...(	حتى	لو	لم	يكن	للمسرحية	أي	مضمون	سيا�سي	أو	

)8(		د.	ماري	الياس،	د.	حنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي،	ص	186.

كلية	 بغداد،	 )جامعة	 	،60 ع:	 األكاديمي،	 املسرحي”،	مجلة	 العرض	 في	خطاب	 املمثل	 الترميز	لجسد	 ”مرجعيات	 كاظم	عودة،	 راسل	 د.	 انظر:	 	 	)9(
الفنون	الجميلة،	2011(،	ص	137.
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واقعي(()10(	وعّد	بعض	آخر	))أن	اختيار	صيغة	التوجه	للجمهور	وشكل	التلقي	الذي	يفترضه	املسرح	
مهما	كان	نوعه	هو	موقف	سيا�سي((.)11(

وعليه،	فإن	أي	تفصيل	على	خشبة	املسرح	ال	يحوز	الوزن	والقيمة	نفسها	التي	يحوزها	في	سياقه	
الواقعي	الحياتي	فقط،	بل	ستضاف	إليه	هنا	قيًما	إضافية،	ترتبط	أساًسا	بالزمان	واملكان	الذي	يقع	
فيهما	العرض،	فما	يستحضر	على	الخشبة،	ولكون	صناع	الخطاب	املسرحي	قد	اختاروه،	ال	بد	سيكون	

سياسًيا،	حتى	وإن	لم	ينطقوا	بذلك،	أو	يصرحوا	به،	أو	يشيروا	إليه.

ويمكن	ههنا	مقاربة	مثال	من	البيئة	املسرحية	ذاتها،	هو	عرض	)ستاتيكو(	الذي	وضع	فكرته	شادي	
م	على	خشبة	مسرح	القباني	في	2017،	ففي	هذا	العرض	 ّدِ

ُ
دويعر،	بينما	كتبه	وأخرجه	جمال	شقير،	وق

الذي	تقوم	حكايته	على	رغبة	االنتحار	عند	شخصيته	الرئيسة	)حكم(	)كفاح	الخوص(،	محمولة	على	
بما	حوله،	والبدء	 تربطه	 التي	 العالقة	 إنهاء	 العالم	وامليل	صوب	 تصريحات	صادمة	مفادها	كراهية	
أن	 قبل	 كثيرة	 تفاصيل	 فيها	 يقول	 كاسيت،	 على	شريط	 رسالة	صوتية	 تسجيل	 عبر	 االنتحار	 بفعل	
يقاطعه	جاره،	لتبدأ	أحداث	تؤخر	قيامه	بإطالق	الرصاصة	على	رأسه،	من	مثل	تدخل	الجار	)محمد	
حمادة(	بطريقة	معيشته،	ثم	دخول	أمل	عشيقة	الجار	)نوار	يوسف(	على	الخط،	حيث	تحاول	في	
مع	 الغرفة	 الداخل/	 بين	 بينهما،	سيتخللها	صدام	 تنشأ	 لكن	عالقة	طريفة	 نياته،	 عن	 ثنيه	 البداية	
الخارج/	الشارع	قوامها	أصوات	طرقات	على	طبول	تأتي	من	أحد	الجيران	يحاول	تعلم	العزف	عليها،	وفي	
النهاية	سيموت	حكم	برصاصة	تنطلق	من	مسدسه،	ولكن	بيد	جاره	الذي	يسارع	إلى	صرف	عشيقته	

ا	بدمه.
ً
ا	)حكم(	ميًتا	غارق

ً
من	املكان،	واملغادرة	تارك

لقد	قرأ	كثيرون	هذا	العرض	املسرحي	بوصفه	ذا	مضمون	سيا�سي،	وُعّد	من	العروض	التي	تحاكي	
الواقع	السيا�سي	السوري	خالل	زمن	الحرب،	على	الرغم	من	أن	ثيمة	العرض	تبدو	بعيدة	كل	البعد	
عن	التشابك	مع	الواقع	السيا�سي،	فوجود	لوحة	بيكاسو	الشهيرة	)غورنيكا(	على	الجدار	ال	يعني	تلقائًيا	
تبدو	عدمية،	 السياق	 هذا	 في	 التي	تصدر	عن	حكم	 الوحيدة	 واإلشارة	 السوري،	 للدمار	 تمثيل	 أنها	
انتحاري	 انتحاري،	وإذا	فسر	أحدهم	 وهي	قوله	في	تسجيله	الصوتي:	))ليس	هناك	بعٌد	سيا�سٌي	من	
والواقع	 الحالي،	 الواقع	 أرفض	 أنني	 الحقيقة،	 ألن	 الحقيقة،	 نصف	 فهذا	 الحالي	 للواقع	 رفض	 بأنه	

القادم((.)12(

)10(		د.	ماري	الياس،	د.	حنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي،	ص	258.

)11(		د.	ماري	الياس،	د.	حنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي،	ص	258.

https://www.youtube.com/watch?v=dO8B10d3VPE	:الرابط	عبر	)ستاتيكو(	عرض	مشاهدة	يمكن		12((

https://www.youtube.com/watch?v=dO8B10d3VPE
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ووفًقا	ملا	جرى	مع	هذا	العرض	ال	يمكن	الركون	إلى	ربط	توفر	الخطاب	السيا�سي	من	خالل	بروز	
املضمون	السيا�سي،	أو	حتى	من	خالل	تأويل	بعض	املنطوق	اللفظي	أو	اإلشارات	والعالمات	الحركية،	
ينطوي	 ملا	 أهمية	 إيالء	 العروض،	مع	 في	سياقات	 املسكوت	عنه	 تتبع	 إلى	 أيًضا	 الباحث	 بل	سيحتاج	
ا	من	خطابها	السيا�سي،	أو	توجه	

ً
عليه	هذا	املفهوم،	فما	ال	تصرح	الخشبات	به،	قد	يكون	جزًءا	راسخ

أصحابها	األيديولوجي،	أو	تحزبهم	وتخندقهم.)13( 

رابًعا: مسرحية )بالد ما فيها موت()14) 

قدمت	هذه	املسرحية	على	خشبة	مسرح	القباني	بدمشق	ضمن	عروض	املسرح	القومي	2012،	
وهي	من	تأليف	كفاح	الخوص،	وإخراجه،	وتمثيله،	وسبق	له	أن	نشر	النص	ضمن	منشورات	تظاهرة	

دمشق	عاصمة	ثقافية	عام	)15(2008.

حكاية	العرض	تبنى	على	رحلة	شخصية	رئيسة	هي	الشاب	)بحر(	)كفاح	الخوص(	الذي	يحاول	
أال	يتعايش	مع	الظرف	املحيط،	حيث	يم�سي	الجميع	من	حوله	إلى	املوت،	إما	عبر	الرصاص	وإما	عبر	
واقع	مأسوي	 في	 تتأسس	 إنها	 بل	 يأت	صدفة،	 لم	 أن	وقوعها	 تفاصيلها	 تؤكد	 التي	 الغريبة	 الحوادث	
يعيشه	البشر	على	الرغم	منهم،	وال	سيما	أولئك	الذين	يخاطبهم	العرض	عبر	استدعائه	تكوينًيا	تقنية	
اللعبة	املسرحية؛	حيث	يجتمع	املمثلون	ليخاطبوا	الجمهور،	من	خالل	النسج	على	إيقاعه	الجمعي	
الذي	ال	يتألف	هنا	من	األغاني	واملواويل	والعتابا	فقط،	بل	أيًضا	من	خالل	النمط	الحكائي	الذي	يعرفه،	

ويؤثر	فيه	مباشرة	من	دون	اللجوء	إلى	بنائية	سردية	معقدة،	أو	التوجه	إلى	بناء	سردي	كالسيكي.

الهرب	من	البناء	الدرامي	التقليدي،	هو	ما	يصنعه	تكنيك	اللعبة	املسرحية،	فيدخل	املمثل	على	
الخشبة	في	شخصيته	التي	يؤديها	ثم	يخرج	منها،	فال	يضطر	إلى	التعايش	مع	عواملها	الداخلية	ليعيش	

حياتها.

)13(		محمد	شبل	الكومي،	املذاهب	النقدية	الحديثة:	مذهب	فلسفي،	ط1،	)القاهرة:	الهيئة	املصرية	العامة	للكتاب،	2004(،	ص320.

حيث	يقول	الناقد	بيار	ماشيري:	))العمل	األدبي	ال	يرتبط	باأليديولوجية	عن	طريق	ما	يقول،	بل	عبر	مـا	ال	يقول	فنحن	ال	نشعر	بوجود	األيديولوجية	
	من	خالل	جوانبه	الصامتة	الدالة،	أي	نشعر	بها	فـي	فجوات	النص	وإبعاده	الغائية	هذه	الجوانب	الصامتة	هي	التي	يجب	إن	يتوقف	

ّ
في	النص	إال

عندها	الناقد((.

https://www.youtube.com/watch?v=8ikP5e_xzSI	:الرابط	على	املسرحية	مشاهدة	يمكن		14((

امللحق،	ط1،	)دمشق:	دار	ممدوح	 فيها	موت،	 ما	 يامن	محمد،	حكاية	بالد	 ليندا	األحمد،	هوزان	عكو،	وائل	قدور،	 الخوص،	 انظر:	كفاح	 	 	)15(
عدوان،	2008(.

https://www.youtube.com/watch?v=8ikP5e_xzSI
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لكن	 الجدية،	 تحتمل	 وال	 لعب،	 فهي	 واقعية،	 تكون	 لن	 الخشبة	 على	 الجماعية	 اللعبة	 إن	 ثم	
هذا	ال	يعني	أنها	ستؤدي	إلى	محتوى	هزلي،	بل	إنها	ستن�سئ	مبناها	التراكمي	في	عقل	املشاهد،	طبقة،	
	إلى	إنجاز	الرسالة	التي	تحمل	خطاب	مؤلفها،	وهي	في	ذلك	تشرك	املتلقي	معها،	فيصبح	

ً
طبقة،	وصوال

العًبا	إضافًيا	في	سياق	العرض،	فاملطلوب	هنا	هو	حدوث	التواطؤ	بين	طرفي	املعادلة	أي	بين	العرض	
وصناعه،	واملتلقي	الذي	لن	تفوته	إشارات	يبثها	العرض	بوضوح	وتدل	على	الصراع	الدائر	في	سورية،	

مثل	مونولوج	”العليقة”	الذي	توصف	فيه	الشخصية	الرئيسية	ما	حدث	معها	بالقول:

))بالعليقة	كان	معلق،	واال	يمكن	مانو	معلق،	والزم	كلو	يصير	معلق،	أي	حتى	اللي	معلقنا	معلق،	
وألنو	عالق	ومعلقنا،	نحنا	تعلقنا	وعلقنا،	هوي	معلق	بالعليقة،	والعليقة	ما	بتتعلق،	وأنا	باللي	معلق	
بتتعلق،	 ما	 اللي	 بالعليقة	 يا	معلق	 تعلقنا	 ليش	 تعلقت.	طيب	 العليق	 بتتعلق،	متل	 ما	 اللي	 بالعليقة	
وتعلقنا	ببعض	وتعلق؟	ألنو	علقت،	علقت	منشان	اللي	ما	تعلق	يعلق،	علقت	منشان	العليقة،	بين	
ياللي	تعلق	فيها،	واللي	مو	قادر	يتعلق،	وقال	شو:	أخدوني	حتى	دافع	عن	العليقة،	وعلقت	علقة!	علقة	
العلقة	مات	 ياللي	علقت	لسه	مو	علقانة	علقة،	وجوا	 العلقة	 وعلقة،	وقديش	شفنا	علقات؟!	متل	
بالعليقة!	وهلق	 ياللي	ما	تعلق	 بالعليقة	كان	معلق،	وفاز	 ياللي	 العلقة،	وخسر	 كتير،	مات	كتير	جوا	
فيها	صار	معلق،	قبل	العلقة	كنت	أنا	متل	الناس،	كنت	صوت	قادر	اسمع،	بعد	العلقة	بطل	أنا	متل	

الناس،	وما	عاد	وال	صوت	اسمع(()16(.

كفاح	الخوص	مخرج	وممثل	يذهب	منذ	البداية	إلى	مخاطبة	الجمهور	في	مقدمة	عرضه	ليسأل	
أسئلة	ربما	ستحمل	معنى	جوهرًيا	في	خطابه:	من	أنا	على	الخشبة؟	ومن	أنا	بينكم؟	ملاذا	يأتي	الجمهور	
إلى	املسرح	في	مثل	هذه	األحوال؟	وملاذا	يقف	املمثل	ومعه	فريق	كامل	من	املشاركين	ليصنعوا	عرًضا	

مسرحًيا؟

بالبحث	عن	جواب	في	سياق	عرض	يقوم	على	رفض	بطله	املوت	 التفكير	 هذا	السؤال،	وكذلك	
الذي	يجتاح	حياته،	وتوجهه	ملقابلة	شخصيات	أخرى	في	رحلته	للبحث	عن	النجاة،	وال	سيما	الشيوخ	
الذين	يمثل	كل	واحد	منهم	خياًرا	من	الخيارات	املتاحة،	ومع	استخدام	تقنيات	شفوية،	واستخدام	
فرقة	موسيقية	تستدعي	أغنيات	تراثية،	تجول	على	أنحاء	سورية	املنكوبة،	ال	بد	سيقود	املتلقي	إلى	
عتبة	يرى	من	خاللها	أن	ثمة	خطاب	سيا�سي،	ُيراد	له	أن	يجول	في	أروقة	العقول،	قوامه	رفض	املوت	
املجاني	والعبثي	الذي	صار	يحوط	بمشاهدي	العرض	أنفسهم	بوصفه	“كاس	داير	على	كل	الناس”	وفق	
املنطوق	الشفوي	اليومي	املشترك	بين	الواقع	والخشبة،	من	دون	اإلشارة	أو	اإلفصاح	عن	األسباب	

العميقة	لحدوثه،	مع	غلبة	واضحة	للسياق	الفني	التعبيري	الذي	خلط	بين	الواقع	والرمز	والحلم.

)16(		انظر	العرض،	الدقيقة	7:40.
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وربما	لم	يكن	املؤلف	مضطًرا	إلى	الذهاب	إلى	الطرح	املباشر	الذي	سيجعله	في	مواجهة	مع	الرقابة،	
وحتى	مع	بعض	الجمهور	الذي	ينحاز	خارج	الخشبة	إلى	أحد	طرفي	الصراع،	لكن	خطوة	أساسية	أقدم	
عليها	كفاح	الخوص	منذ	تأليفه	النص،	أي	في	الوقت	الذي	لم	تكن	هناك	في	الواقع	أي	أحداث	عنفية،	
جعلت	املشاهد	يدرك	أنه	في	صلب	بناء	خطاب	سيا�سي،	فحين	يبنى	بحث	الشخصية	األساسية	على	
افتراض	وجود	)بالد(	ال	يوجد	فيها	موت،	سيفترض	املتلقي	وجود	تلك	التي	تزخر	به،	ويحاول	)بحر(	
النجاة	منها	إلى	حيث	تنتفي	أسباب	فقدان	األصدقاء	واألم	والعائلة،	والحبيبة	والحبيب،	وهذه	املعادلة	

قابلة	إلسقاطها	على	واقع	املجتمع	السوري	في	ظرفه	الراهن.

اللجوء	إلى	أسلوب	الحكايات	الفرعية	التي	تتشابك	مع	الحكاية	األساس،	والبناء	على	افتراض	أن	
مواجهة	 من	 أداتي	خروج	 كانا	 الشخصية	ضمن	عرض	مسرحي،	 تعيشه	 حلم	 هو	 إنما	 يجري	 ما	 كل	
الوقائع	املعيشة	من	قبل	جمهوره،	لكنهما	أكسبتا	العرض	القدرة	على	مالمسة	السيا�سي	الراهن	من	
دون	التورط	فيه،	على	الرغم	من	أن	االشتغال	على	الشفوي	املحلي	لن	يكون	مجانًيا،	وسيجعل	مسألة	
ذكر	على	سبيل	املثال	أغنية	متداولة	بين	السوريين،	

ُ
املحلية	أساًسا	في	مناقشة	مقوالته،	وبخاصة	حين	ت

يكررها	اإلعالم	في	سبيل	حض	الناس	على	الصمود	واالندفاع	في	سبيل	الوطن	ضمن	تعريف	السلطة	
)أدى	شخصيته	 الشيوخ	على	طريقته	 الصافي،	فيرددها	أحد	 بني(	لوديع	 )يا	 إياه،	وهي	أغنية	 وفهمها	

املمثل	شادي	الصفدي(	فيقول:

))يا	بني	بالد	املا	فيها	موت	يا	بني

كتار	اللي	قبلك	دوروا	عليها

ولو	كان	فيها	معمرة	لبنة

كان	الخاليق	هاجروا	ليها((.)17(

الذي	 السيا�سي	 قيمة	 حول	 فعلًيا	 يتركز	 العرض،	 طروحات	 إزاء	 يحضر	 الذي	 السؤال	 أن	 غير	
إلى	 بالعودة	 الجهد	كله؟	فعلًيا،	 باملداورة	حوله،	فهل	هو	مؤثر،	ويستدعي	هذا	 يحاول	مقاربته،	وإن	
وليس	 العرض	 هذا	 ينجز	 الخوص	 كفاح	 التي	جعلت	 الضرورات	 إلى	 وبالنظر	 العرض،	 ومكان	 زمان	
غيره،	فإن	قصدية	املؤلف	واضحة،	وال	تحتاج	إلى	التأويل،	فهو	يواجه	نزعة	قدرية	تفاقم	حضورها	
وتمددها	وسط	الجمهور	مع	تعقد	الصراع	بين	السوريين	والسلطة	القامعة،	وتحول	املشهد	إلى	حمام	

دم،	فرضته	اآللتان	العسكرية	واألمنية	الرسمية،	ما	تبع	ذلك	من	ردات	أفعال	دموية	أيًضا.

)17(		انظر	العرض	املسرحي،	الدقيقة	37.
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	وصار	االستسالم	للمصير	جزًءا	من	آليات	تعايش	البسطاء	واملتدينين	عموًما	مع	أسباب	املوت،	
وأيًضا	استجابة	صامتة	لخطاب	اإلعالم	الرسمي	الذي	كان	يضع	الجمهور	في	سياق	محتوم	تقبل	املوت	
بوصفه	دفاًعا	عن	الوطن،	مع	توصيف	الطرف	اآلخر	وتنميطه	بوصفه	إرهابًيا	يستحق	املوت	أيًضا.

حدث	هذا	فعلًيا،	في	يوميات	السوريين	طوال	األعوام	األولى	للثورة،	وحدث	أن	املوت	ُعمم	وجرى	
.
ً
االشتغال	على	جعله	مفهوًما	ومقبوال

ولهذا	سيصبح	خطاب	هذا	العرض	سياسًيا	بجدارة،	ولكن	نوابضه	لن	تدفعه	إلى	الواجهة،	مع	
عدم	تقبل	قطاع	كبير	من	الجمهور	لفكرة	طرح	األسئلة،	والتوجه	في	املقابل	إلى	أجوبة	جاهزة	تقوم	

على	يقينيات	كل	طرف	في	املعركة	بأنه	صاحب	الحق.

خامًسا: مسرحية )ثالث حكايات()11)

عرض	املمثل	واملخرج	أيمن	زيدان	مسرحية	)ثالث	حكايات(	املقتبسة	من	نصوص	للكاتب	واملخرج	
وفق	 العرض	 إنجاز	 على	 عمله	 بنى	 وقد	 	،2019 )1929-1999(	صيف	 دراغون	 أوزفالدو	 األرجنتيني	
آليات	التغريب	املسرحي،	وال	سيما	كسر	اإليهام،	حيث	يبدأ	املمثلون	بالحضور	على	الخشبة	من	دون	
وجوههم	التي	حلت	األقنعة	محلها،	إضافة	إلى	ارتدائهم	ألبسة	املهرجين	في	السيرك،	في	مزج	مع	واحدة	

من	طرائق	الفرجة	املسرحية	التقليدية.

ُيعّرف	املمثلون	بأنفسهم	منذ	البداية	للجمهور،	فيقولون	إنهم	ممثلون،	وإن	مسرحيتهم	مأخوذة	
من	أعمال	دراغون	الذي	كتبها	بطريقة	تناسب	العرض	في	الشارع،	غير	أنهم	لم	يستطيعوا	أن	يعرضوا	
يؤدي	 الشارع،	 للمشاهدين	 يظهروا	 أن	 يريدون	 وحين	 عندهم،	 إلى	 الشارع	 فجلبوا	 هناك،	 مسرحهم	
التي	 التقليدية	 بالعبارة	 في	دمشق،	مع	صراخهم	 املمثلون	وضعية	رجال	األمن	على	الحواجز	األمنية	

يخاطب	بها	رجل	األمن	الفظ	سائق	السيارة	))فتاح	الطبون	والك((.

ثم	يستطردون	في	الشرح	بالقول:	))نحنا	جبنا	الشارع	لعنا	ألنو	انتو	ونحنا	منعرف	الظروف	اللي	
منعت	الشارع	يجي	لعنا((،	وفي	هذه	اللحظة	يحدث	في	زاوية	املسرح	انفجار،	ليكون	الصوت	والدخان	
بينما	كانت	 جواًبا	عن	السؤال،	بمعنى	أن	ظرف	الحرب	هو	ما	يجعلهم	يعرضون	عملهم	في	املسرح،	

الخطة	أن	يقوموا	بذلك	خارج	املكان	املغلق.

https://www.youtube.com/watch?v=K2hj87Pq4WY	:الرابط	على	املسرحية	مشاهدة	يمكن		18((

https://www.youtube.com/watch?v=K2hj87Pq4WY
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يؤسس	زيدان	عبر	هذه	املقدمة	عالقة	غير	سوية	مع	املوضوع	الذي	يريد	أن	يوصله	إلى	الجمهور،	
يعيشانها،	ستجعل	 التي	 الخارجية	 الظروف	 والجمهور	على	 املمثلين	 بين	 تواطؤ	 بناء	 أن	 يفترض	 فهو	
تقديم	الحكاية	وأمثولتها	أكثر	سالسة،	فالجميع	هنا	يعرفون	الواقع،	وال	حاجة	بحسب	منطق	العرض	

إلى	الحديث	عما	هو	معروف.

لكن	ما	يجري	فعلًيا	تواطؤ	على	الصمت،	وبينما	كان	هدف	أسلوب	التغريب	البريشتي	دفع	الجمهور	
إلى	التفكير	باملسكوت	عنه،	ووضع	الحقائق	أمامه،	ومشاركته	هو	في	صنعها،	يحصل	أن	يؤدي	هذا	
خارًجا،	 يجري	 ما	 يعرفون	 هنا	 فالجميع	 لواقعهم،	 املشاهدين	 إلى	رضوخ	 زيدان	 وفق	عمل	 األسلوب	

ولكن	ألنهم	يعرفونه،	صار	من	الواجب	عليهم	تجاهله	وعّده	أمًرا	قدرًيا.

وإذا	كان	جوهر	فكرة	التغريب	يقوم	على	تدفق	الوعي	لدى	املشاهد	من	خالل	جعله	))يركز	على	
كيفية	صناعة	اإليهام(()19(،	فإننا	نتلمس	هنا	تحوله	إلى	كتلة	صماء	يصبها	صانع	العمل	املسرحي	فوق	
عقول	املشاهدين	من	أجل	عدم	مساءلة	السلطة،	فهنا	ال	مجال	لطرح	األسئلة	حول	ما	يجري	خارًجا،	

وال	إمكانية	لتبين	أسباب	إهانة	املواطن	على	الحاجز	بهذه	الصورة.	

تبًعا	لهذا،	يجد	املشاهد	أن	الحكايات	الثالث	التي	تروى	هنا،	وهي	حكاية	الرجل	املريض،	والرجل	
من	 كلًبا،	ستتحول	 الذي	صار	 والرجل	 الطاعون،	 بمرض	 وتسبب	 أفريقيا	 إلى	 الجرذان	 الذي	صدر	
عالقات	 في	 سيما	 وال	 املعمورة،	 حول	 اإلنسان	 يعيشه	 الذي	 السيئ	 الواقع	 لطرح	 مفتاحية	 حكايات	
االستغالل	الطبقي	التي	يعيشها،	إلى	حكايات	غريبة	عنه،	فالجمهور	يعرف	أنها	تدور	في	بلدان	أخرى،	
وربما	في	كواكب	بعيدة،	طاملا	أنها	بنيت	فوق	السطح	البيتوني	الذي	قفل	به	أيمن	زيدان	طريق	الجمهور	
للوصول	إلى	حالة	تضاد	مع	اإليهام	واالستالب،	وأدى	إلى	صناعة	عالقة	غريبة	بين	الجمهور	واملادة	التي	

يشاهدها،	قوامها	الالمباالة	وعدم	االهتمام	بمصائر	الشخصيات.

وقد	زاد	في	الطنبور	نغًما	أن	آليات	املعالجة	التي	يقترحها	زيدان	ملسائل	غاية	في	األهمية،	وال	سيما	
عالقة	املقهورين	بالسلطة	املالية	والسياسية،	باتت	قديمة	جًدا،	ال	بل	إن	الجمهور	السوري	ذاته	قد	
كان	في	غير	وقت	على	تماس	مع	معالجات	أكثر	حدة	وعمًقا	في	املسلسالت	الدرامية	التلفزيونية	التي	

نظرت	في	قضايا	مشابهة	ومعاصرة	ومحلية	أيًضا.

رف	التي	تروى	على	الخشبة،	يوضح	كيف	أن	الحساسية	
ُ
التدقيق	في	املنطوق	الشفوي	واملزاح	والط

التي	ينطلق	عمل	زيدان	منها	تبدو	قديمة	وكهلة،	فهو	يستعيد	أغنية	)يا	بني	بالدك	قلبك	عطيها(	لوديع	

)19(		ماري	الياس،	حنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي،	ص	139.
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الصافي،	من	دون	تغيير،	في	موقف	باهت	يحاول	دفع	العامل	املقهور	إلى	خدمة	وطنه	أكثر،	ويتسخف	
تعريف	 املواطن	 يحاول	 أن	 على	 قائمة	 الواقعية	 معادلته	 يجعل	 حيث	 السيا�سي،	 االعتقال	 مسألة	

الوطن	بأنه	))لقمة	وسقف((	و))شوية	كرامة((،	ما	يؤدي	إلى	اعتقاله	من	جانب	األجهزة	األمنية.

ثمة	استعارات	واضحة	من	مسرحيات	دريد	لحام	ومحمد	املاغوط	مثل	العبارة	السابقة	يطرحها	
زيدان	من	دون	تفكير	أمام	الجمهور،	ما	ُيشعر	مشاهد	املسرحية	الذي	يعيش	زمنه	-أي	عام	2019-	أن	
صانع	هذه	املسرحية	يعيش	في	زمن	ماٍض،	وأن	محاولته	االلتفاف	على	الرقابة،	أو	محاولة	عدم	تعكير	
الذي	 املسكوت	عنه	 إلى	وجود	 الركون	 أن	 كلًيا،	كما	 الحاضر	 النظام،	جعلته	يخرج	من	 مع	 العالقة	
ال	يجب	الحديث	عنه	كي	ال	يصاب	أحد	بين	طرفي	عالقة	الخشبة	مع	الجمهور	بوجع	الرأس،	جعلت	
الخطاب	السيا�سي	املطروح	تنفيسًيا	موارًبا،	في	وقٍت	كان	يفترض	فيه	أن	يطرح	القضايا	العالقة	منذ	
بداية	)األزمة(	بصراحة	ووضوح،		فهل	كان	هذا	هو	السبيل	املتاح	أمام	مخرج	وممثل	معروف	كأيمن	

زيدان؟

السياق	العام	للعرض	املسرحي	يكشف	باإلجمال	عن	تفكك	في	وحداته،	إذ	ال	يوجد	ترابط	داخلي	
بين	الحكايات،	واالنفصال	عن	الواقع	هو	سمة	واضحة،	تبدأ	من	اللجوء	إلى	نص	أجنبي،	يطرح	أسئلة	
خاصة	بواقعه،	وتمر	بعدم	بذل	جهد	في	املعالجة	لتقريب	فضاءات	الحكايات	بالبيئة	السورية،	حيث	
	إلى	تغليف	املمثلين	بأقنعة	وألبسة	غريبة،	

ً
أبقى	املخرج	على	أسماء	الشخصيات	األرجنتينية،	وصوال

تفصل	العرض	أكثر	فأكثر	عن	الواقع	املحلي.

في	سياق	تحرينا	عن	الخطاب	السيا�سي	لعروض	مسرحية	من	هذا	النوع،	ومع	معرفتنا	بأن	زيدان	
)األبواق	 اقتبسه	من	مسرحية	 )اختطاف(	 العمل	عرًضا	آخر	هو	 قدم	قبل	سنتين	من	تقديمه	هذا	
ماركت(	 )سوبر	 مسرحية	 تقديم	 العام	 هذا	 أعاد	 ثم	 داريوفو،	 اإليطالي	 للمسرحي	 البري(	 والتوت	
املأخوذة	من	نص	)ال	تدفع	الحساب(	لداريوفو	أيًضا	للمرة	الثالثة	بعد	أن	قدمها	سابًقا	في	العامين	

1992	و2008.

يمكن	لنا	أن	نسأل:	أال	يعد	تأطير	الواقع	وتعليبه	بهذا	الشكل	رأًيا	سياسًيا	وطرًحا	ملوقف	يقوم	على	
السكوت	عما	يجري،	ما	قد	يرى	بوصفه	تحيًزا	من	نوع	ما؟	ال	يحتاج	املخرج	إلى	قول	أو	فعل	�سيء	سواه	

كي	يوضح	أنه	ينسجم	تماًما	مع	الواقع	كما	يريده	النظام	له	أن	يكون.)20( 

	ومخرًجا	كان	موقف	أيمن	زيدان	من	الثورة	السورية	
ً

)20(		نضطر	هنا	استثنائًيا	إلى	ذكر	تفاصيل	من	خارج	خشبة	املسرح،	فعلى	هامش	دوره	ممثال
والنظام	السوري	مدعاة	لألسئلة	دائًما،	لكنه	حسم	األمر	بصراحة،	قبيل	)االنتخابات	الرئاسية(	في	2021،	وأعلن	دعمه	رأس	النظام.	انظر	الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=QPqxbn6YO88&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=QPqxbn6YO88&t=2s
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سادًسا: مسرحية )هوى غربي()21)

لوتس	 ابنته	 كتبته	 الذي	 )هوى	غربي(	 في	عرض	 املسرحي	غسان	مسعود	 واملخرج	 املمثل	 يحاول	
الواقع	 يحاكي	 أن	 الكرز(	 )بستان	 الشهيرة	 تشيخوف	 أنطوان	 مسرحية	 ثيمة	 على	 باالرتكاز	 مسعود	
السوري	في	لحظته	الراهنة،	من	خالل	فتح	الباب	أمام	رؤية	تنتقد	املصير	الذي	آلت	إليه	أسرة	سورية،	
الحرب،	 انتهاء	 بعد	 بيتهن	 إلى	 اآلن	 عدن	 ثم	 املحدد،	 غير	 املا�سي	 في	 فرنسا	 في	 ليعشن	 بناتها	 خرجت	
ليبحثن	عما	ينقذهن	من	الوضع	املالي	السيئ	الذي	تسببت	به	األخت	الكبرى	هالة	)نظلي	الرواس(	التي	
باتت	ُمقِدمة	على	خيارات	أسوأ	من	مثل	بيع	بيت	العائلة،	واملوافقة	على	بيع	األرض	في	القرية،	لكن	
معارضة	أخيها	شهاب	)سيف	السبيعي(	ستصعب	عليها	املهمة،	بينما	سيدعمها	قريب	العائلة	شكر	
هللا	)لجين	إسماعيل(	الذي	تحول	خالل	مرحلة	الحرب	إلى	شخصية	مهيبة،	بعد	أن	كان	مجرد	عامل	
في	حديقة	البيت،	وسبق	له	أن	تلقى	الضرب	الشديد	من	أبيها	الذي	جعل	الكالب	تهاجمه،	ووسط	هذه	
الذي	يحاول	 العم	رستم	)جمال	قبش(	ومرافقه	)غسان	عزب(	 العالقات	وغيرها	ستظهر	شخصية	

ا	بين	الواقع	واألحالم	واألمنيات.	
ً
استعادة	أمجاده	الشخصية	في	فرنسا،	خالط

تبدأ	املسرحية	بمشهد	يعرض	الشخصيات	املتقابلة	رستم	ومرافقه	وشكر	هللا	)شكور(	وحرسه	
الشخ�سي،	ويكشف	املنطوق	اللفظي	وال	سيما	اللهجة	التي	يتكلم	بها	املمثلون	عن	عامية	مختلطة	بين	
اللهجة	السورية	البيضاء	التي	تبدو	أقرب	إلى	الدمشقية،	ينطق	بها	رستم،	وأيًضا	عن	عامية	ساحلية	
ينطق	بها	شكور،	وبالتوازي	مع	هذه	التقابالت	اللغوية،	سيبنى خطاب	الشخصيتين	على	مواجهة	بين	
عاملين	متناقضين	وفق	سياق	الحكاية؛	عالم	الثقافة	والحضارة	والفن،	والذكريات	املمتلئة	باملغامرات	
الفروسية،	وعالم	أثرياء	الحرب	الذين	برزوا	في	الواجهة	خالل	السنوات	املاضيات	في	سورية،	وبينما	
يحاول	رستم	إقناع	شكور	بماضيه	ويعطيه	الكتب	من	أن	أجل	أن	يتثقف،	يستوعب	األخير	األول،	

وينظر	إليه	بوصفه	جزًءا	من	إكسسوارات	الواقع.

ال	يحاول	غسان	مسعود	إخفاء	خطاب الحكاية	التي	يشتغل	عليها،	فحديث	الشخصيات	بلهجتها	
الساحلية،	يكشف	أن	البيئة	املستهدفة	أو	البيئة	العينة	التي	يقدمها	هي	بيئة	عائلة	علوية،	وال	سيما	
في	مونولوج	تذكر	الضيعة	الذي	تؤديه	األخت	الكبرى،	وتتحدث	فيه	عن	القرية،	وتفاصيل	سكانها،	وال	

سيما	منها	تلك	العجوز	التي	توقف	أًيا	من	العابرين	وتسأله:	))إنت	ابن	مين	يا	خالتو؟((.

وسنعرف	عبر	سياق	املونولوجات	املتتاليات	للشخصيات	أنها	ذات	منشأ	سلطوي،	وأنها	بنْت	ثروتها	
وأمالكها	في	الزمن	املا�سي،	في	املرحلة	التي	سادت	فيها	قوة	والدهم	وهيمنته،	إذ	امتلك	أدوات	التحكم	

https://www.youtube.com/watch?v=hp-QoBKx5YA	:الرابط	على	العرض	مشاهدة	يمكن		21((

https://www.youtube.com/watch?v=hp-QoBKx5YA
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في	اآلخرين،	وأيًضا	معاقبتهم	في	حال	خرجوا	عن	سيطرته،	أو	تجاوزوا	الحدود	التي	رسمها	لهم،	ولهذا	
فإنه	سيطلق	الكالب	في	إثر	شكور	الذي	دفعه	حبه	لالبنة	الوسطى	إلى	التجرؤ	وطلب	يدها.

هنا،	تفتح	هذه	املحاولة	لعرض	بنية	العائلة	التي	يمكن	عدها	من	حاشية	النظام	مجال	التأويل،	
من	خالل	محاولة	العرض	إدماجها	في	محيطها	السوري	العام،	من	خالل	السياق	اللغوي	الذي	تحمله	
شخصيات	 خطاب	 خالل	 من	 وأيًضا	 البيضاء،	 وتلك	 املقعرة	 الساحلية	 بين	 الشخصيات	 لهجات	
نموذجه	 في	 الشهيرة	 غريماس	 )ترسيمة(	 وفق	 منها	 لكل	 واضحة	 أهداف	 على	 الحكاية،	حيث	سنعثر	
للقوى	الفاعلة،	حيث	لكل	شخصية	غاياتها	والقوى	الداعمة	وامللهمة	في	مواجهة	القوى	املعارضة)22(،	
فلكل	منها	مشكلته،	وبما	يعرض	قوًسا	من	اإلشكاالت	التي	ال	يستطيع	أحد	تجاوزها	من	دون	تنازل	كبير،	
فللخروج	من	األزمة	املالية	بالنسبة	إلى	هالة	يجب	بيع	األمالك	الباقية،	وإليجاد	حياة	غير	)مضروبة(	
بين	 ا	

ً
ممزق نفسه	 شهاب	 بينما	سيجد	 من	شكور،	 الزواج	 هو	 الحل	 أن	 عي�سى(	ستجد	 )روبين	 ملريم	

أقل	من	مقاسه،	 يكون	كبيًرا	عليه،	وربما	 أن	 يلبسه	ويخلعه،	ويمكن	 تعبيره،	 العائلة	كجاكيت	وفق	
وضمن	هذا	املسار	سينتصر	شكور	في	حربه	التي	بدأت	بعد	نهاية	الحرب،	كما	يقال	في	الدقيقة	25،	
طفلة(	 أنها	 لو	 )كما	 بريئة	 تظهر	 التي	 مرهج(	 )مي	 الصغرى	 البنت	 إلى	 بالنسبة	 الهدف	 بينما	سيتركز	
صوب	الحب،	أو	العالقة	مع	حبيبها	الشاب	)مصطفى	املصطفى(	الذي	يظهر	في	مشاهد	بسيطة	وهو	

يعزف	الكمان.

الخيارات،	 في	 التعارضات	 	لخطاب	الشخصية	ستظهر	
ً

املونولوج	بوصفه	حامال هنا،	عبر	سياق	
الدرامي	سيبقى	محدوًدا،	وكأن	صانع	العرض	يريد	أن	يؤكد	املصير	املحدد	واملحسوم	 التحول	 لكن	
سلًفا،	وهو	هزيمة	العائلة	املكرسة	في	املا�سي،	وانتصار	األخرى	التي	جاءت	بها	سنوات	الحرب،	غير	
إلى	الظواهر	من	مثل	السؤال	بسخرية	عن	مصير	 انتقادها	 أن	كل	ما	يرد	من	مواقف	سريعة	توجه	
الجوارب(،	وتخويفه	من	 )ألوان	 ثيابه	 التعليق	على	 النسائي)23(،	وأيًضا	محاصرة	شكور	عبر	 االتحاد	
كتبة	التقارير	األمنية،	لم	تحمل	أي	منحى	جذري	في	التعاطي	مع	الواقع	السيئ	الذي	يجعل	من	هذه	
بل	 العائلة،	فهي	ال	تسأل	عن	أسباب	ذلك،	ال	 في	مصير	 الراهن	والحاسم	 القرار	 الشريحة	صاحبة	

)22(		أ.ج.	غريماس،	سيميائيات	السرد،	عبد	املجيد	نو�سي	)مترجًما	ومقدًما(،	ط1،	)الرباط:	املركز	الثقافي	العربي،	2018(،	ص	92.	حيث	يقول	
ا،	إطار	االنغالق	

ً
غريماس:	))إن	املستوى	السردي	الذي	يعد	أكثر	عمًقا	من	املستوى	الخطابي،	ُيعد	ضمنًيا	داخل	كل	خطاب.	إنه	هو	الذي	يعطي،	إذ

الذي	يسمح	بتحديد	أين	هي	البداية	وأين	هي	النهاية((.

	كما	يمكن	النظر	في:	ماري	الياس،	حنان	قصاب	حسن،	املعجم	املسرحي	ص	505.

)23(		حل	األسد	االتحاد	عبر	مرسوم	حمل	الرقم	16	لعام	2017	ق�سى	بإلغاء	القانون	رقم	33	لعام	1975	واملعدل	باملرسوم	التشريعي	رقم	3	لعام	
1984	وتعديالته	املتضمن	إحداث	االتحاد	العام	النسائي،	راجع	نص	املرسوم	املنشور	في	موقع	الوكالة	السورية	لألنباء	سانا:

https://www.sana.sy/?p=543253

https://www.sana.sy/?p=543253
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إنها	تراه	جزًءا	من	احتماالت	النجاة،	على	الرغم	من	أنها	تحاول	التنصل	من	طبيعتها،	وال	سيما	عدم	
انتمائها	سوى	إلى	مجالي	املال	والسلطة.

يحاول	شهاب	ثني	مريم	عن	الزواج	بشكور،	فيقول	لها	إنها	ليست	مضطرة	إلى	فعل	هذا،	فتجيبه	
التي	يحكمها	بشار	األسد،	 تأويالت	خاصة	بواقع	سورية	 العائلة،	وتتدلى	منه	 بحسرة	نبتت	في	فضاء	
فتقول:	))لو	كان	أبونا	عايش	كنا	وصلنا	لهون؟((،	فال	يخفى	ارتباط	مثل	هذا	التوسل	إلى	املا�سي،	مع	
الواقع	السيئ	الذي	عاشته	وما	زالت	تعيشه	أوساط	مؤيدي	النظام	التي	وصلت	إلى	عتبة	توسل	عودة	

حافظ	األسد	من	موته	لكي	يحكم	البالد.

الذي	 رستم	 يصرخ	 وبينما	 شكور،	 لصالح	 القرية	 في	 األرض	 بيع	 قرار	 لحظة	 في	 املسرحية	 تنتهي	
أجل	 رغباته	من	 النقيض	من	 مرة	على	 النوافذ،	سينطق	مرافقه	ألول	 إغالق	 ذلك	بضرورة	 يعارض	

فتحها.

)الحرب(	على	 نتائج	 التي	تحاول	مقاربة	 العرض	نموذًجا	لألعمال	املسرحية	 لنا	عّد	هذا	 إذا	جاز	
األسرة	السورية	عموًما،	وعلى	األسرة	العلوية	خصوًصا،	وبخاصة	مع	إظهار	العرض	عناصَر	توصيفية	
تؤكد	انتماء	األسرة،	فإن	أولى	املالحظات	التي	سنخرج	بها	من	خالل	تلمس	عالمات	الخطاب	السيا�سي	
الذي	تحمله	تتحدد	في	اللجوء	إلى	التوريات	وإلى	أسلوب	)املسكوت	عنه(،	حيث	ال	يربط	بين	الحكاية	
األساس	في	العرض	)انهيار	العائلة(	مع	واقع	املجتمع	الذي	يحتويها،	ال	بل	إنه	يحيل	أسباب	االنهيار	إلى	
	من	ربطها	باألوضاع	السياسية	التي	صنعت	الواقع	

ً
نزعات	شخصية	)حياة	األخت	الكبرى	ونزواتها(،	بدال

السوري	الحالي.	واللجوء	إلى	خلط	سياقات	الشخصيات،	مع	اإلصرار	على	تنميط	بنيتها	وتحوالتها،	لم	
يؤد	إلى	جعلها	تحمل	خطابات	متضادة،	فهي	في	النتيجة	موافقة	على	مبدأ	أنها	ذات	حق	في	أن	تعيش	
	على	معاناة	اآلخرين،	لكن	مشكلتها	هي	عدم	قدرتها	على	الثبات	

ً
في	املستوى	االجتماعي	الذي	يبنى	أصال

فيه،	واحتمال	انحدارها	إلى	الشريحة	األقل	غنى	وسلطة،	مع	إمكان	أن	تحل	محلها	شرائح	أخرى،	قد	
تنتقم	منها	بالنظر	إلى	ماضيها	التسلطي.
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يمكن	لنا	بالنظر	إلى	النماذج	املسرحية	األربعة	التي	قارننا	خطابها	السيا�سي	الخلوص	إلى	عدد	من	
االستنتاجات	القابلة	للمناقشة،	في	حال	توافرت	نماذج	مسرحية	أخرى:

رعاية		.  تحت	 دمشق	 في	 عروضهم	 قدموا	 سوريون	 مسرحيون	 يطرح	 لم	 	
املجتمع	 واقع	 تتناول	 جذرية	 سياسية	 خطابات	 أي	 الرسمية	 املسرحية	 املؤسسة	

السوري	مع	النظام	السيا�سي	الذي	يحكمه.
املستويين	. 	 في	 تجري	 كانت	 أحداث	 مع	 بالتوازي	 املسرحيات	 هذه	 عرضت	

السيا�سي	واملجتمعي	عموًما،	وامليداني	أيًضا،	لكنها	بدت	في	كثير	من	جوانبها	منفصلة	
والرمز	 األسطورة	 مثل	 من	 تعبيرية	 عتبات	 إلى	 ذهب	 بعضها	 إن	 بل	 ال	 الحدث،	 عن	
لالحتيال	على	املواجهة	مع	الرقابة	والسلطة،	بينما	حاول	بعضهم	التستر	واالستنكاف	
حتى	عن	طرح	قضايا	مطلبية	تهم	الشارع	السوري	من	خالل	اللجوء	إلى	تقديم	عروض	

تستند	إلى	نصوص	تعالج	قضايا	مجتمعات	أخرى	ال	تتقاطع	مع	قضايا	السوريين.
الظواهر	. 	 سياق	 في	 عائلية	 وحتى	 ومذهبية	 طائفية	 ارتدادات	 ظهور	 ومع	

الطبيعي	أن	 الفائت،	ربما	يكون	من	 العقد	 التي	عاناها	السوريون	خالل	 املجتمعية	
تظهر	بعض	مالمح	هذه	الظاهرة	في	سياق	عروض	بعض	هؤالء	املسرحيين.

غاب	الحديث	عن	الحرب	وتفاصيلها،	ولم	يلحظ	أي	اشتغال	على	تفكيك	. 	
أركانها،	وبما	يجنب	صناع	املسرحيات	أي	مواجهة	مع	أي	طرف	من	أطرافها،	مع	ميل	
مضمر	أحياًنا	وصريح	أحياًنا	أخرى	إلى	تنميط	اآلخر،	وربطه	بالتفجيرات	وباملآ�سي	التي	
يعانيها	املتضررون،	وامللمح	األشد	وضوًحا	هو	التعمية	على	أسباب	ما	يجري،	وجعل	
الحرب	قصة	مبهمة،	فيتم	من	خالل	ذلك	جعل	الجميع	متساوين	في	املسؤولية،	فيها	

وتجاهها.
لم	تظهر	في	السياق	أي	مالمح	تطوير	آلليات	العمل	املسرحي،	وغابت	املالمح	. 	

الفنية	املتجددة،	ما	يؤشر	إلى	أمرين؛	األول	وهو	رتابة	إيقاع	التفكير	باملسرح،	وعده	
شأًنا	وظيفًيا،	وبخاصة	مع	تراجع	االهتمام	بالدراما	التلفزيونية	في	ظل	أزمة	التسويق	
الخشبة	 إلى	 العودة	 إلى	 مضطرين	 أنفسهم	 كثر	 ممثلون	 وجد	 حيث	 تعانيها،	 التي	
ا	عن	موارد	مالية	تساعدهم	في	حياتهم،	والثاني	هو	التركيز	على	آليات	

ً
املسرحية،	بحث

أمام	 إشكاالت	 دون	 من	 يمرره	 وبما	 صناعه،	 رؤية	 أو	 الشخ�سي	 الخطاب	 تسويق	
الرقابة	وأمام	الجمهور.
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