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الفنون يف مخيامت الالجئني: عرشة أسباب وجيهة
أويت أندمييكيل

قوياً، يف أغلب  الخ، دوراً  الفنية، مثل: املوسيقى، واملرسح، والشعر، والرسم،  مُتّثل مشاركة الالجئني يف األنشطة   
األحيان، يف حفز قدرتهم عىل البقاء بدنياً وحتى عاطفياً وروحياً.

ليست األنشطة الفنية طبعاً حاًل لجميع املشكالت، بل ليست حاًل 
رسيعاً لها. فبعض األعامل الفنية تحتاج لتدريب ومعدات يصعب 
الحصول عليها يف املخيامت، يف حني ال تتطلب كثري من األنشطة 
الفنية األخرى سوى قليل من الوقت وكثري من اإللهام. وحتى لو 
لالجئني،  مخيم  يف  تعيش  وكنت  محرتفاً،  أو  مدرباً  فناناً  تكن  مل 
فثمة أسباب وجيهة عدة لالشرتاك يف األنشطة الفنية، سواء أكانت 
موسيقى أم شعراً أو رقصاً أو رساًم أو أي نوع من أنشطة اإلبداع 
لالعتقاد  تدفعني  أسباب  عرشة  أذكر  املقال،  هذه  ويف  األخرى. 

برضورة مشاركة الالجئني يف املخيامت يف األنشطة الفنية.

1. ُتساعدك األنشطة الفنية عىل استغالل وقتك عىل نحو خاّلق 
ومثمر. فام أكرث الوقت الشاغر يف مخيامت الالجئني. وعندما تقل 
الفنية وسيلة جيدة لالستفادة من  العمل، تصبح األنشطة  فرص 
الوقت عىل نحو مثمر وخاّلق ألنها توجه الطاقة واملوهبة ناحية 
الغايات املفيدة. وعالوة عىل ذلك، ُتعزز املهرجانات االحتفالية، 

مثل: اليوم العاملي لالجئني أو األعياد الدينية أو املناسبات األخرى، 
جداً  يسهل  التي  الوقت  بقيمة  إحساسك  من  الفنية  بعروضها 

فقدانك الشعور به يف جو املخيامت. 

2. ُتساعدك األنشطة الفنية عىل التعايش مع الضغوط النفسية 
الشعور  لتفيش  نظراً  الالجئني.  مخيامت  يف  املنترشة  والعاطفية 
تلك  مع  التعايش  فآليات  املخيامت،  يف  الالجئني  بني  بالصدمة 
الالجئني  رفاه  لضامن  رئيسية  أولوية  ومعالجتها  النفسية  اآلالم 
عىل مستوى الفرد واملجتمع. ومع أن األنشطة الفنية ليست بدياًل 
عن العالج النفيس والرعاية، فإنَّ املشاركة يف تلك األنشطة، سواء 
للتنفيس  وسيلة  رسمية،  غري  أم  رسمية  عامة،  أم  خاصة  أكانت 
عن الشعور باألمل والتعبري عن مشاعر الفرحة للتصدي للذكريات 
ترهق  التي  األعباء  من  أحياناً  للتخلص  طريقة  وإيجاد  القاسية 

كاهلهم.  

ثاليث من املوسيقيني العراقيني الالجئني يف العراق ممن التقوا يف دمشق بعد الهرب من العنف يف العراق أصدروا ألبومهم املوسيقي األول عام 
2011 واتفقوا عىل استخدام أرباحهم ملساعدة مواطنيهم الذين ميرون بضائقة مالية يف املنفى. ويضم ألبومهم الذي أطلقوا عليه اسم انتقاالت 15 

مقطوعة. واملوسيقيون هم (من اليمني إىل اليسار( سليم سامل عىل العود، وفادي فارس عزيز عىل الناي وعبد املنعم أحمد عىل القانون.
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3. تعزز املشاركة يف األنشطة الفنية شعورك بالقوة والقدرة عىل 
عالوة  بنفسك.  تديرها  أو  تبدؤها  عندما  السيام  األشياء  فعل 
عىل ذلك، فالرهان عىل أن املشاركة يف األنشطة الفنية من شأنه 
ُتثبت  فهي  سواء؛  والصغار عىل حد  الكبار  إنعاش  يف  املساهمة 
إمكانية الفرح حتى يف جو حياة املخيم، وتقي عىل قبولك بواقع 

الفقر والتَّهجري وغياب العدالة عىل أنها من امُلسّلامت.

مجتمعك.  يف  الدينية  الحياة  مع  الفنية  األنشطة  تربطك   .4
حياتك  يف  مهم  جزء  الدينية  والشعائر  الطقوس  يف  فاملشاركة 
األناشيد  مثل:  الشعائر،  تلك  يف  الفنية  العنارص  ومُتثل  الدينية، 
الدينية، والرتانيم، والرقصات الدينية، واألوسمة الدينية املزخرفة، 
ويبني  والتأمل.  بالعبادة  الحواس  تغذية  يف  أساسياً  دوراً  الخ، 
االحتفال باألعياد الدينية بأسلوب مبدع ويف مواكب بهيجة جرس 
تواصل بينك وبني التقاليد الدينية التي تؤمن بها واملجتمع الديني 

الذي غادرته.

5. تساعدك األنشطة الفنية عىل املحافظة عىل ثقافتك التقليدية 
أثناء بعدك عن وطنك األم. فغناء األناشيد التقليدية، والعمل يف 
لتأليف  التقليدية  اللغات  واستخدام  التقليدية،  اليدوية  الحرف 
الشعر واألعامل األدبية األخرى من شأنه الحفاظ عىل مامرساتك 
التقليدية. وسُتمكنك من نقل تراثك الثقايف أيضاً إىل أطفالك أو 
إىل األطفال اآلخرين يف املخيم، حتى إن مل يروا من قبل وطنهم 

األم أو مل يكونوا يتذكروه.

بالحس  الشعور  مشاركة  عىل  الفنية  األنشطة  تساعدك   .6
الرتكيز  يف  املبالغة  تتسبب  قد  اآلخرين.  الالجئني  مع  املجتمعي 
عىل االختالفات شديدة التباين بني الجامعات يف مخيم الالجئني 
يف النزاع واالنقسام بينهم، لكنَّ األنشطة الفنية تقدم فرصة لتبادل 
ثقافتك مع اآلخرين يف إطار توطيد صداقتك معهم. بينام تساعدك 
املشاركة يف األنشطة الفنية والثقافية املستقاة من ثقافات أخرى 
يف  مساهامتهم  وتقدير  املخيم  يف  جريانك  عىل  أكر  التعرف  يف 

إثراء حياه املخيم. 

ع األنشطة الفنية أفراد املجتمع عىل مناقشة  عالوة عىل ذلك، تشجِّ
املوضوعات الصعبة أو املحرجة أو املحظورة اجتامعياً. فبدالً من 
إخبار الناس مبا ينبغي فعله ومبا ال ينبغي فعله، ميكن، عىل سبيل 
املثال، متثيل مرسحية ُيشار فيها ملامرسة ضارة ما وآثارها السلبية. 
وقد يدفع ذلك املشاركني لخوض نقاش عن القضية التي تتناولها 
أفراد املجتمع بحرية مناقشة تلك  تلك املرسحية، وبذلك يشعر 
الصمت  حاجز  وبكرس  املرسحية.   مشاهد  خالل  من  القضية 
أكر. وبذلك،  القضية تسهل معالجتها عىل نحو مبارش  تلك  عن 
والفنون  القصص واألغاين والرقصات  استخدام  الفنانون  يستطيع 

القضايا الحساسة ووضعها  الفنون األخرى إلثارة  البرصية وأنواع 
تحت املجهر ملناقشتها عالنيًة. 

الالجئني  بناء جسور تواصل بني  الفنية عىل  7. تساعد األنشطة 
واملجتمعات  الالجئني  بني  العالقات  املضيفة.  واملجتمعات 
املضيفة معقدة وغالباً ما تكون متوترة.  ولذلك، فتبادل ثقافتك 
ومامرساتك الفنية التقليدية مع أفراد املجتمع املضيف والتعرف 
للتواصل  جسوراً  يبني  الثقافية  وحياتهم  الفنية  أنشطتهم  عىل 
بينك وبينهم. ومُتثل تلك التفاعالت الشخصية والثقافية دوراً مهاًم 
الشائعة  املغلوطة  لألفكار  والتصدي  املتبادل  االحرتام  توليد  يف 

تجاه اآلخر عند كال الجانبني وتعزيز املشاريع التعاونية.

األغاين  تساعد  التَّعلم.  عىل  األطفال  الفنية  األنشطة  تساهم   .8
دروسهم  فهم  عىل  األطفال  األخــرى  الفنية  واآلليات  والصور 
مخيلتهم  استخدام  عىل  تشجيعهم  خالل  من  أكر  بفاعلية 
من  تعلمه  ميكن  مام  كثرياً  أفضل  نحو  عىل  األخرى  وحواسهم 
عرض  وُيّسهل  إبداعاً.  األقل  األخرى  التعلُّمية  الوسائل  خالل 
املعلومات أيضاً يف شكل قصائد أو أغاين يسهل فهمها وتذكرها. 
ومشاركة الطالب يف تلك املامرسات، مثل: متثيل املشاهد الهزلية 
أو املرسحيات، من شأنه تعميق خرباتهم التعليمية بطريقة حية 
الفني  التعليم  تعليمهم.  وألنَّ  فاعلة يف عملية  وجعلهم عنارص 
من  أكر  طويل  لوقت  األطفال  انتباه  يأرس  فهو  ممتعاً،  واملبدع 
األنشطة التعليمية األخرى. عالوة عىل ذلك، تولدت عند األطفال 
تعليمية  تحديات  القرسية  الهجرة  صدمات  من  يعانون  الذين 
خاصة ينبغي معالجتها ولذا ميكن االستفادة من األنشطة الفنية 

عىل أنها أفضل الوسائل التعليمية والعالجية.  

9. تساعد األنشطة الفنية الكبار عىل اكتساب السلوكيات التي 
والرفاه  واملجتمعية  االجتامعية  والنفسية  البدنية  الصحة  تدعم 
وتطورها. ال يقترص التعلم عىل املواد األكادميية وال يقترص التعليم 
كوسائل  الفنون  أهمية  أسباب  من  فكثري  األطفال فحسب.  عىل 
الفنون  تجعل  التي  األسباب  نفسها  هي  األطفال  لتعليم  فعالة 
الالجئون  ويستطيع  مهاراتهم.  وتنمية  الكبار  تعليم  يف  مهمة 
تبادل املعلومات املهمة بشأن االهتاممات االجتامعية أو الصحية 
بفاعلية من خالل األنشطة الفنية (مثل: املوسيقى أو مرسحيات 
األمر عىل وجه  وينطبق  الخ(.  امللصقات،  أو  الشعر  أو  الشوارع 
الخصوص عىل مجتمعات الالجئني التي ترتفع بها معدالت األمية 
الكتيبات  فاعلية من  أكر  تكون  قد  األخرى  التعليمية  فالوسائل 

وغريها من األساليب النصية. 

وعىل وجه التخصيص، تفيد الفنون يف معالجة االهتاممات التي 
تبدو عادة وكأنها مواضيع غري مهذبة أو محرجة ملناقشتها عىل 

الجئ كونغويل معه طبل يف مخيم كيزيبا لالجئني يف رواندا. كثري من الالجئني يف مخيامت الالجئني األفريقيني يصنعون أدواتهم بأي مواد يحصلون عليها.
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رفع الوعي حول التَّهجري باملحافظة عىل طريق الدموع
كني والني

التاريخي  املسار  تأسيس  األمريكية عىل  املتحدة  الواليات  الفدرالية  الحكومة  قبل خمس وعرشين عاماً، وافقت 
الوطني لطريق الُدموع تخليداً لذكرى التهجري القرسي آلالف األمريكيني األصليني من املناطق األمريكية الرشقية 
الجنوبية إىل »منطقة الهنود« غرب نهر املسيسيبي يف األعوام األوىل من القرن التاسع عرش. واملسار املذكور أيضاً 
الهنود  لها  تعرّض  التي  والتَّهجري  املمتلكات  لعمليات سلب  نطاقاً  األوسع  التاريخ  العام حول  الوعي  لرفع  يرّوج 
األمريكّيون عىل يد الحكومة األمريكية وأعداد كبرية من املواطنني األورو أمريكيني الذين بدؤوا التوسع جهة الغرب 

األمرييك.

يزيـد  بالخرسـانة واألسـفلت  بـني طـرق معبـدة  املسـار  يصـل 
طولهـا إجـامالً عـىل 1300 كيلومـرت ويتتبـع املسـار الـربي الـذي 
طريـق  لكـنَّ  املهّجريـن.  الكريوكيـني  الهنـود  معظـم  قطعـه 
الدموع باسـمه هذا تجاوز الحادثة التاريخية وسـياق مشـهدها 
األمريـيك ليصبـح اسـتعارة مجازّيـة تسـتخدمها وسـائل اإلعـالم 
املحلّيـة والدولّيـة واملنّظامت غـري الحكومّية لوصـف التَّهجريات 
املعـارصة  املعانـاة  وربـط  ذاك  التشـبيه  فاسـتخدام  املعـارصة. 
للتهجـري بـرتاث أليـم قـادر عـىل التأثـري عـىل النـاس ودفعهـم 
للتأمـل بإحساسـهم باملـكان وبعالقتهـم باملـايض وكال األمريـن 
قـادر عـىل تعزيـز مشـاغل القلـق إزاء اآلخريـن يف شـتى بقـاع 
العـامل ممـن هـم اليـوم عـىل شـفري املعانـاة مـن رحلـة طريـق 

الدمـوع ذاتهـا.

األخالقيـًة  التزاماتهـاً  بإبـداء  البلـدان  مـن  كثـري  بـدأت  وقـد 
للكشـف عـن مشـاهد التَّهجـري القـرسي واملحافظـة عليـه، فهم 
املصالحـة  أنهـا تشـّكل عنـارص مهمـة يف  إليهـا عـىل  ينظـرون 
والتعّلـم وُخلـوات للتذكـر. بـل إنَّ بعضهـا رّشـح مشـاهد معينة  
لتكـون من بـني املواقع الرتاثيـة العاملّية التي تعـرتف بها منظمة 
األمـم املتحـدة للرتبيـة والّثقافـة والعلـوم (اليونيسـكو(  خاصـة 
بعـد إقـرار اليونيسـكو مؤخـراً لعالقـة املحافظـة عـىل املشـاهد 

التاريخّيـة بالتَّهجـري.

ويف عـام 2010، أضفـت اليونيسـكو صفـة املوقع الـرّتايث العاملي 
ألرخبيـل  يف أسـرتاليا الـذي كان يضـم عـدداً مـن الّسـجون التي 
قبـع فيهـا املدانون وجـاء قرار اليونيسـكو ذلك ألن تلـك املواقع 
متثـل لحظـة يف التاريـخ البـرشي أسـكتت عـرشات اآلالف مـن 

األرسي  والعنف  العرقي،  النزاع  مثل:  قضايا،  طرح  فيمكن  املأل. 
باستخدام  جسيمة  مخاطر  عىل  املنطوي  الجنيس  والسلوك 
مرسحيات الشوارع، عىل سبيل املثال، مبخاطر أقل من مناقشتها 
فالنقاش  دفاعي.  موقف  يف  الناس  ووضــع  رصيح  نحو  عىل 
وتعزيز  جديدة  مجتمعية  معايري  وضع  شأنه  من  املجتمعي 
السلوكيات االجتامعية األكر نفعاً. وألنَّ األغاين والقصائد والصور 
املرئية أبقى أثراً يف الذاكرة، سيحَفر ذلك املعيار طوياًل يف ذاكرة 
الفنية. وكلام بقت تلك املعايري عميقاً  الوسائل  الناس إذا عززته 
ومعايريك  الفردية  سلوكياتك  تغريت  طويلة،  ملدة  ذاكرتك  يف 

االجتامعية وشعرت بتحول إيجايب يف عاداتك واتجاهاتك.  

10. تساعدك األنشطة الفنية عىل تهيئتك لحياة ما بعد املخيم. 
أو  التعليمية  الفنية  األنشطة  تأدية  يف  محرتفاً  تكن  مل  إن  حتى 
األنشطة،  بتلك  االشرتاك  من  تكتسبها  التي  فاملهارات  البرصية، 
حياة  لخوض  بتحضريك  كفيلة  والصرب،  واإلبداع  االنضباط  مثل: 

جديدة بعد مغادرتك املخيم. 

دولية  حكومية  غري  ملنظامت  التوجيهية  املبادئ  من  كثري  وترى 
عدة الفنون وسيلة سهلة ورائجة لدعم األهداف اإلنسانية الالزمة 
اإلعالن  يكفله  والثقايف حق  الفني  التعبري  إنَّ  بل  اإلنسان.  لرفاه 
حرية  وتضمن  الطفل.  حقوق  واتفاقية  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
مامرسة ذلك الحق - ومثة أسباب كثرية لرضورة مامرسته – تحقيق 
أقىص استفادة من األنشطة الفنية والتعبري اإلبداعي حتى إن متت 

عىل نطاق محدود يف مخيم الالجئني. 

أويت اندمييكيل awet@post.harvard.edu موسيقية وكاتبة 
تسعى لنيل درجة الدكتوراه يف الالهوت يف جامعة ييل.

ُنرش بحثها عن دور األنشطة الفنية يف حياة من 
يعيشون يف مخيامت الالجئني من قبل مفوضية األمم 

املتحدة السامية لالجئني وميكن الرجوع إليه عىل املوقع 
 www.unhcr.org/4def858a9.html
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