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صانعات املسرح السوريات

سؤال عن حضورهن في اإلخراج املسرحي

هبه محرز)1)

: ملخص تنفيذي
ً

أول

يناقش	البحث	حضور	املخرجات	السوريات	في	العملية	املسرحية	في	سورية،	وعلى	الرغم	من	ندرة	
املصادر	واملراجع	التي	تناقش	هذه	املوضوعة،	فإنه	يبحث	في	النصوص	واملراجعات	املوجودة،	ليشكل	
صورة	ما	للحضور	والغياب،	وأسبابهما	من	وجهة	نظر	نسوية،	ومن	ثم	ُيخضع	البحث	املواد	املتاحة	

واملعلومات	التي	لدينا	حول	هذه	املوضوعة	إلى	نقد	نسوي	يحاول	تفكيك	األسباب	والنتائج.

1. إشكالية البحث

املسرحية	 العملية	 في	 مخرجات	 بوصفهن	 الكواليس	 خلف	 السوري	 النسائي/النسوي	 الحضور	
السورية،	وغياب	الحديث	عنه.

2. أسئلة البحث

أ كيف	تشكل	حضور	صانعات	املسرح	السوريات	بوصفهن	مخرجات	ضمن		.
العملية	املسرحية	السورية؟

أ كيف	أثرت	األدوار	الجندرية	في	هذا	الحضور؟	.
أ كيف	يمكن	مناقشة	هذا	الحضور	في	غياب	التوثيق؟	.
أ وجود		. نمط	 في	 املسرحية	 للفنون	 العالي	 واملعهد	 القومي	 املسرح	 أثر	 كيف	

املخرجات؟

)1(		دراماتورج	وكاتبة	مسرحیة	سوریة.
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3. املدة الزمنية التي يناقشها البحث

كان	من	الصعب	جًدا	حصر	البحث	بمدة	زمنية	واحدة	من	دون	فقدان	عناصر	متنوعة	لحضور	
صانعات	املسرح	خلف	الكواليس،	وتشكيل	مشهد	دقيق	لهذا	الحضور،	خاصة	مع	قلة	التوثيق	في	ما	
يتصل	باملسرح	عامة،	وحضور	النساء	خلف	الكواليس	بخاصة،	ما	حّد	بصورة	رئيسة	من	الوصول	
للحصول	على	 الزمنية	قدر	اإلمكان	 املدة	 في	 يتوسع	 أن	 البحث	 وبناء	عليه	صار	على	 املعلومات،	 إلى	
أنماط	أو	صور	حضور	متنوعة،	ووجدنا	أن	مدة	البحث	الزمنية	التي	تستطيع	خلق	مشهد	فاعل	من	
حضور	صانعات	املسرح	خلف	الكواليس	وغيابهن	هي	منذ	ما	بعد	استقالل	سورية	حتى	يومنا	الحالي،	
	أساًسا	في	البحث،	حيث	كانت	الفروقات	بين	

ً
وقد	أنتجت	هذه	املدة	الزمنية	الكبيرة	في	حد	ذاتها	سؤاال

	
ً
مرحلة	ما	قبل	املسرح	القومي	ومرحلتي	الستينيات	والسبعينيات	ومرحلة	ما	بعد	املعهد	العالي	وصوال

إلى	التهجير	واللجوء	والهجرة؛	فروقات	تفصيلية	في	ما	يخص	موضوعنا.

ثانًيا: مقدمة

ثورات	جديدة	 ثورتهم/ن	 تلت	 التي	 األحداث	 من	 الناتج	 التشظي	 مع	 بالتوازي	 السوريون/ات	 بدأ	
على	 األمثلة	 أوضح	 من	 وربما	 اجتماعية،	 أم	 كانت	 فردية	 كانت	 سواء	 والحريات،	 الحقوق	 أجل	 من	
هذه	التحركات	الستعادة	األصوات	وامتالك	املنابر	تنامي	الحركة	النسوية	على	الصعيدين	االجتماعي	
	بحقوقهّن	السياسية	

ً
والسيا�سي	في	السياق	السوري،	حيث	علت	أصوات	النساء	السوريات،	مطالبة

الحراك	 مع	 تزامًنا	 وازدياده،	 السوري،	 النسوي	 الوعي	 تجدد	 نشهد	 وبدأنا	 واملدنية،	 واالجتماعية	
	
ُ
العدسة أدوات	 من	 النسوي	 الوعي	 به	 يزودنا	 ما	 أهَم	 أن	 عددنا	 وإذا	 به،	 وتأثًرا	 العالمي،	 النسوي	
الجندرية	والنسوية	التي	تسمح	لنا	بإعادة	قراءة	التجارب	املعيشية	والشخصية	للنساء	والرجال	مًعا،	
للنساء	في	مجال	 إليه	هنا	تصويب	هذه	العدسة	نحو	التجارب	املهنية	 وتحليلها،	فإن	أكثر	ما	نطمح	

اإلخراج	املسرحي.

اضطهاد	 من	 جزًءا	 تصور	 التي	 النقدية	 والدراسات	 املسرحية	 النصوص	 من	 عدد	 تب	
ُ
ك فلقد	

أنه	 بيد	 املسرح،	 على	خشبة	 رئيسة	 بوصفهن	شخصيات	 النساء	 من	حيوات	 بعًضا	 وتمثل	 النساء،	
حتى	اللحظة	ال	يوجد	تأريخ	متماسك	ملشاركة	النساء	السوريات	في	عملية	اإلنتاج	املسرحي	بصفتهن	

صانعات	مسرح	ال	شخصيات	مسرحية.	

ومن	ثم،	فإن	أسئلتنا	الحقيقة	هي	سبر	السياق	املسرح	السوري،	والتفكير	به،	وبعالقته	بصانعات	
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عالم	 في	 إشكالية	 أنها	 نرى	 مناقشة	 لفتح	 بوابة	 املجال	سيكون	 في	هذا	 البحث	 أن	 مقتنعين	 املسرح،	
الثقافة	السوري،	حيث	توسعت	اليوم	األماكن	التي/تمارس	فيها	السوريات/يين	نشاطهن/م	املسرحي،	
للعملية	 النمطي	 الشكل	 تغير	 ناحية	 ومن	 سورية،	 غالبية	 فيها	 تعيش	 التي	 البالد	 تعدد	 ناحية	 من	
املسرحية،	لذا	فإنه	من	املفيد	إعادة	الحديث	عن	صيرورة	العمل	املسرحي	بغض	النظر	عن	املنتج،	

والتركيز	على	سياق	بنية	العملية	ذاتها.

ا: مسرح نسوي وليس مسرح املرأة
ً
ثالث

ط	غالًبا	في	كلمات	نسوي	أو	نسائي	أو	مناصر	لقضايا	املرأة،	وهذا	الخلط	نفسه	موجود	في	
َ
ُيخل

املسرح	اليوم	كما	في	دوائر	الثقافة	املتنوعة،	ويبدو	أن	التوجه	الذي	يبحث	عن	حضور	املرأة	في	املسرح	
يكون	في	أغلب	األحيان	حول	)حضور	قضايا	املرأة(	أو	العنصر	النسائي	في	العمل	املسرحي،	ونظن	أن	
كتابة	مسرح	يمس	قضايا	اجتماعية،	ومنها	ما	يمكن	تصنيفه	ضمن	)قضايا	املرأة(،	هو	أمر	مختلف	

تماًما	عما	نفكر	فيه	مع	املسرح	النسوي،	أو	العملية	املسرحية	ذات	البنى	النسوية.

)Feminist(	منهج	فكري	وحياتي	 لذا	فإنه	من	املهم	شرح	ما	نسميه	)مسرًحا	نسوًيا(،	فالنسوية	
الجنسية،	 والهوية	 الجندر	 أساس	 على	 واإلنصاف	 املساواة	 قضايا	 على	 أساس	 بصورة	 يعمل	 يومي	
 Feminist(	النسوية	النظرية	وتهدف	السيا�سي،	والنشاط	االجتماعية	بالنظريات	رئيًسا	ا

ً
ويرتبط	ارتباط

theory(	اليوم	إلى	استجواب	املساواة	وعدم	املساواة	على	طول	الخطوط	التقاطعية	للقدرة	والطبقة	
النساء	 بحضور	 والتفكير	 التقليدية،	 التعريفات	 من	 الخروج	 أي	 والجنس)2(،	 والعرق	 والجندر	
املستويات	 في	 واع	 مسرح	 النسوي	 املسرح	 فإن	 لذا	 سلبيات،	 متلقيات	 ولسن	 فاعالت،	 بوصفهن	
املختلفة	من	التوجه،	واملمارسة	لتقاطعية	)intersectionality(	حياة	النساء	وحياة	مختلف	الفئات	
املهمشة	في	املجتمع	من	مثل	مجتمع	امليم،	فاملمارسة	التقاطعية	تهدف	إلى	تحدي	التحليل	األحادي	
للقضايا،	وتسلط	الضوء	على	األهمية	التحليلية	للعالئقية،	وكيف	أن	املواقف	االجتماعية	املختلفة	
التي	يشغلها	الفاعلون/ات،	واألنظمة،	والتراتبيات	الهيكلية	السياسية	واالقتصادية،	تكتسب	املعنى	

والقوة	)أو	ال	تكتسبهما(	من	عالقتها	املتداخلة	مع	املواقف	االجتماعية	األخرى)3(.

السياسية	 واملطالبات	 النسوية	 حركات	 مع	 	
ً

ثقال ازداد	 النسوي	 املسرح	 حضور	 أن	 املفهوم	 من	

)2(  Day,	Lisa.	”What	Is	Feminism?“,	Women	&	Gender	Studies	at	Eastern	Kentucky	University.	18	Feb.	2016.	

16،	مركز	 العدد	 قلمون،	 السوري،	مجلة	 السياق	 في	 استخدامها	 وإمكانية	 نقدها،	 تطبيقاتها،	 معناها،	 التقاطعية:	 النسوية	 علياء،	 أحمد،	 	 	)3(
حرمون	للدراسات،	الدوحة،	2021،	ص189
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القرن	 عشرينيات	 بدايات	 منذ	 سادت	 عامة	 حالة	 وليد	 فإنه	 ثم	 ومن	 واالقتصادية،	 واالجتماعية	
املنصرم،	وألنه	مسرح	يقاوم	بصورة	رئيسة	التهميش	واإلقصاء	اللذين	تواجههما	النساء،	فهو	مسرح	
يكترث	بكامل	العملية	املسرحية	من	كتابة	وإخراج	ودراماتورجيا	وسينوغرافيا	باالهتمام	نفسه	الذي	
يوليه	للمعنى	والخط	الفكري	النسوي	الذي	تنتهجه	املسرحية،	ويولي	تطبيق	هذه	األفكار	تطبيًقا	عملًيا	
النساء،	 بها	 تهتم	 اجتماعية	 النسائي	وقضايا	 الحضور	 النتيجة	هو	مسرح	يضم	 وفي	 مساحة	كبيرة،	
ولكنه	ال	يكتفي	بتلك	املعايير	فقط،	في	حين	إن	مسرحية	ذات	عنصر	نسائي	ليست	بالضرورة	مسرًحا	

نسوًيا،	بينما	العكس	صحيح.

رابًعا: مسرح نسوي في العملية املسرحية

املسرح	 في	 املرأة	 حضور	 تناقش	 التي	 املوارد	 بشح	 ُصِدمنا	 البحثية	 املادة	 هذه	 إعدادنا	 أثناء	 في	
السوري،	ومع	تتبع	املقاالت	والدراسات	القليلة	وجدنا	أن	الحديث	عن	حضور	النساء	مرتكز	في	ثالث	
مواضع؛	األول	واألكثر	شيوًعا	هو	حضورها	ممثلة،	والثاني	وهو	األقل	حضورها	مخرجة،	في	حين	إن	
في	 العوامل	األساس	 كاتبة،	وهو	حضور	معقد،	ويحمل	مجموعة	من	 الحضور	األخير	هو	حضورها	
مناقشته،	ولكننا	لن	نتطرق	إليه	ألننا	نحاول	هنا	في	هذه	املقالة	التركيز	على	حضور	صانعات	املسرح	
السوريات	في	خضم	العملية	املسرحية،	أي	في	إنتاج	املسرحية	نفسها،	ولذا	فسوف	نتطرق	إلى	الحديث	

عن	النساء	خلف	الكواليس	وعلى	الخشبة	أكثر	من	الحديث	عن	تحديات	الكتابة	املسرحية.

النسوية	 الحركة	 تقاطع	 وليد	 النسوي	 املسرح	 كان	 فقد	 ولحظته،	 سياقه	 وليد	 املسرح	 وألن	
ومطالبات	النسويات	بالعدالة	واملساواة	مع	املسرح	السيا�سي	الذي	ازدهر	أيًضا	في	السبعينيات	من	
القرن	املنصرم،	وخلقت	هذه	التقاطعات	مسرًحا	نسوًيا	بتحركات	سياسية	من	مثل	مسرح	سفنكس	
في	 	)5()Spiderwoman	 Theater( العنكبوت	 املرأة	 ومسرح	 بريطانيا	 في	 	)4()Sphinx	 Theatre(

الواليات	املتحدة	األميركية.

وقد	بدا	للوهلة	األولى	أن	الخوض	في	أفكار	املسرح	النسوي	جزء	من	سياقاتنا	اليوم	ومن	مناقشاتنا	
وعينا	 ولكن	 السورية،	 الثقافة	 مهم	من	صورة	 املسرح،	وهو	جزء	 في	 النساء	 البحث	عن	موقعية	 في	
والضغوطات	 املسرح،	 	

َ
رمزية الدولة	 بروبغندا	 ومحاصرة	 سورية،	 في	 الفرجوي	 الشكل	 بتعقيدات	

خاصة	 مساحة	 أي	 تشكيل	 دوًما	 وتعيق	 املسرح	 في	 والعامالت	 العاملين	 أمام	 توضع	 التي	 والعقبات	

/https://sphinxtheatre.co.uk	:للمسرح	الرسمي	املوقع	مراجعة	للمزيد	4((

https://www.spiderwomantheater.org/blank-mpvle	:للمسرح	الرسمي	املوقع	مراجعة	للمزيد	5((
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وواضحة	للعملية	املسرحية،	ولجنات	الرقابة،	ومنع	الفرق	الخاصة	أو	التضييق	أو	حتى	نزوح	كثير	من	
السوريات	والسوريين،	أو	هجرتهن/م	ولجوئهن/م،	وخسارتهن/م	تراكمية	العمل	املسرحي،	واالضطرار	
إلى	البدء	من	جديد	في	بالد	مختلفة؛	سمح	لنا	بالتغا�سي	عن	البحث	والتفكير	بمسرح	نسوي،	ولكن	
بعد	عشر	 وتقاطعية،	خاصة	 نسوية	 عين	 من	 املسرح	 العرض	 النساء	صانعات	 تجارب	 عن	 البحث	
سنوات	على	الثورة	السورية	التي	نرى	أنها	غربلة	مجموعة	من	األفكار	واألنماط،	فهي	ترافقت	مع	إعادة	
فتح	ملفات	معلقة	حول	صناعة	الثقافة	في	سورية	من	آلياتها	وطرقها،	وهدفها	ورسالتها،	وبالتأكيد	فإن	

املسرح	هو	بوابة	أساس	للخوض	في	هذه	التفصيالت	كلها.

في	الحقيقة	يبدو	من	املتعثر	كثيًرا	مناقشة	حضور	النساء	في	املسرح	السوري	بوصفهن	فاعالت	
خلف	الكواليس،	أما	التفكير	وحصر	هذه	املهن	الداخلة	في	العملية	املسرحية	فهو	جهد	معقد،	ألن	
الدراسات	واملقاالت	التي	كتبت	في	هذا	املوضوع	تكاد	تكون	نادرة،	والبحث	هنا	ينطلق	من	إسقاطات	
متنوعة	منها	مشاهدات	شخصية	ومتابعات	أو	تلقف	أي	كلمة	كتبت	في	زوايا	مجموعة	من	املقاالت	أو	

اللقاءات	مع	صانعات	املسرح.

خامًسا: الجندر  واملسرح

يمكن	عبر	سبر	سريع	لتاريخ	اإلنتاج	املسرحي	السوري	في	القرن	املا�سي	أن	نرى	حضور	صانعات	
ا	واستثنائًيا،	فقد	قدمت	مخرجات	مثل	مها	

ً
املسرح	السوريات	في	ميدان	املونودراما	حضوًرا	ملحوظ

الصالح	)خطبة	الذعة	ضد	رجل	جالس(	و)قبعة	املجنون(	و)شجرة	الدر(	و)األيام	الحلوة(	التي	كانت	
و)ياسين	 و)الكونترباص(	 هاملت(	 و)إسماعيل	 )عيشة(	 فتال	 وروال	 سعيد)6(،	 خالدة	 إعداد	 من	
و)مرأة	 الجحيم(	 في	 )فصل	 عمران	 وأمل	 بعد()8(،	 و)أما	 الوداع(	 )ليلة	 	 برهوم	 وسهير	 وبهية()7(،	
العالقة	 وإعادة	تشكيل	 التجريب	 فيها	من	 التي	 املتنوعة	 املونودرامات	 وحيدة()9(،	وغيرهن	عدًدا	من	
مع	املتفرج/ة	الكثير،	على	الرغم	من	أنها	مسرحيات	صغيرة	تعمل	على	ضبط	احتياجات	العمل	الفني	
من	نواحي	اقتصادية	ومكانية	عدة،	وحتى	من	طاقات	بشرية،	فهي	مسرحيات	ذات	جهد	جماعي	ملنتج	

)6(		تيسير	النجار،	”في	ثاني	عمل	اخراجي	للسورية	مها	الصالح:	”خطبة	الذعة	ضد	رجل	جالس”	تدين	قمع	”املؤسسة”	الزوجية	وتعري	الرجل	من	
https://cutt.ly/yEkJR2Rk	،2004	،الدستور	جريدة	بها”،	املبالغ	بطولته

/https://cutt.ly/sEkJ7Im		،2017	،األنطلوجيا	موقع	فتال”،	روال	”تعريف	املهدي،	نقوس	7((

	،2019 للمسرح،	 العربية	 الهيئة	 موقع	 الباقية””،	 “حياتكم	 مسرحية	 ومخرجة	 كاتبة	 برهوم	 سهير	 مع	 ”حوار	 لبنية،	 ومحمود	 شاكر	 شاكر	 	 	)8(
https://cutt.ly/LEkJ17o

.https://cutt.ly/ZEkKeKa	،حمل	بما	الجمل	موقع	الداخلية”،	العوالم	تخترق	سورية	مسرحية	وحيدة”	””امرأة	د.م،		9((

https://cutt.ly/yEkJR2Rk
https://alantologia.com/page/21405/
https://alantologia.com/page/21405/
https://cutt.ly/LEkJ17o
https://cutt.ly/ZEkKeKa


ملف العددالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

232

على	 تعتمد	 ثم	 من	 وقوته	 العرض،	 زمن	 للمتفرجات/ين	خالل	 املمثل/ة	 قوة	شد	 على	 يعتمد	 فردي	
استخدام	الفضاء	املسرحي	بطرائق	مبتكرة	ومجددة	لتقديم	الحكاية	التي	تعتمد	على	السرد،	لذا	فإنه	
يمكن	القول	إن		أعمال	املونودراما	من	وجهة	نظرنا	كانت	بشكل	من	األشكال	بوابة	لحضور	املخرجات	
قائدات	 مخرجات	 بوصفهن	 املساحة	 هذه	 عليهن	خوض	 السهل	 من	 يكن	 لم	 إنه	 حيث	 السوريات،	
الكواليس،	 وراء	 والوقوف	 االخراجية،	 العملية	 تصدرهن	 في	 ا	

ً
فارق وعًيا	 شكلن	 أنهن	 إال	 للعروض،	

والتفكير	في	تفكيك	النصوص	عاملية	أو	محلية،	ثم	خوض	صراع	في	الحصول	على	األحقية	في	إدارة	
العملية	إدارة	كاملة	متكاملة،	حتى	إن	بعضهن	درن	بعروضهن	في	املهرجانات	العاملية،	وحصدن	جوائز	
على	هذه	املونودراما،	على	الرغم	من	أن	محاوالتهن	غالًبا	ما	كانت	خارج	الخط	اإلنتاجي	الرسمي،	وكانت	

مبادرات	فردية	شجاعة	منهن.	

املونودراما	 في	 السوريات	 املسرحيات	 الفاعالت	 حضور	 عن	 الحديث	 خضم	 في	 أنه	 الغريب	 من	
صادفتنا	مقالة	لعلي	الراعي	)املونودراما	ومبدعات	املسرح	السوري(	في	مجلة	الحياة	املسرحية	السورية	
التي	أفردت	ملف	عدديها	98-99	للحديث	عن	)املرأة	في	املسرح	السوري..	حضوًرا	وإبداًعا(،	وإذ	أقر	
،	إال	أنه	أوضح	

ً
الراعي	أن	املرأة	اقتحمت	مجال	املونودراما	من	النواحي	جميعها	تأليًفا	وإخراًجا	وتمثيال

بصورة	أساس	نقطة	عدها	مهمة	للشرح	وهي:

	فكانت	هذه	العروض	ميدان	املرأة	األبرز،	وهذه	العروض	وبحكم	طبيعة	املونودراما	
ً

))أما	تمثيال
ت	بعنصَري	الصراع	والحوار	التقليديين	ليتحوال	إلى	مناجاة	ومونولوجات	فردية،	وربما	من	هنا	 ضحَّ
ل	
َّ
ر	تفوق	املرأة	وحضورها	أكثر	على	الخشبة	أكثر	من	التأليف	واإلخراج	باعتبار	أن	التمثيل	شك ُيفسَّ

كونها	 من	 به	 وتفوقت	 املرأة	 به	 ُعرفت	 وملا	 حياتهن،	 واقع	 في	 النساء	 به	 التمثيل	 في	 تناجي	 ملا	 املعادل	
اءة(	األكثر	فاعلية	وإقناًعا...(()10(.

ّ
)الحك

	
ً

إلى	قضية	تشمل	وجود	النساء	وجوًدا	كامال الراعي	السابق،	فإنه	يحيلنا	 وللتعقيب	على	حديث	
،	وهو	سؤال	وجودها	بصورة	كبرى	على	

ً
في	قطاع	املسرح،	ونرى	أنه	يمكن	مده	إلى	قطاع	الثقافة	كامال

الخشبة	بصفتها	ممثلة	أكثر	منها	خلف	الخشبة	مخرجة	أو	دراماتورج،	ونظن	أنه	لإلجابة	علينا	النظر	
بصورة	عامة	إلى	الجندر	واملسرح	آلية	لفهم	مسببات	حضور	النساء	في	العملية	املسرحية،	وخفاياه.

تتمحور	فكرة	األدوار	الجندرية	حول	القواعد	املجتمعية	الحاكمة	للمظهر	والسلوكات	والقيم	التي	
ُينظر	إليها	في	املجتمع	على	أنها	األصح	واألصلح	لكل	من	الرجال	والنساء	والفئات	املجتمعية	املختلفة،	
ب	عليها	تقييمات	محددة	لألفراد	الذين	

ّ
ومن	ثم	تبنى	على	هذه	األدوار	توقعات	من	اآلخرين/ات،	وتترت

)10(	علي	الراعي،	”املونودراما	ومبدعات	املسرح	السوري”،	مجلة	الحياة	املسرحية،	ع:	98-99،	)دمشق،	2017(،	ص72.
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يمتثلون/ن	أو	يرفضون/ن	هذه	القوالب	والقواعد	املجتمعية	بدرجات	مختلفة)11(،	وبناء	عليه	فإن	
املجتمع،	 في	 املهمشة	 الفئات	 فيها	 تقع	 التي	 التنميط	 مناقشة	ألشكال	 هي	 الجندرية	 األدوار	 مناقشة	
وأولها	املرأة،	فترتبط	قدرتها	على	املحاكمة	واإلنتاج	بما	يطلق	عليه	)سيطرة	العاطفة(	و)كثرة	الكالم(	
أحياًنا،	 واملغلوطة	 املسبقة	 األفكار	 من	 بمجموعة	 الفعل	 على	 قدرتها	 تحدد	 وبالنتيجة	 النساء،	 عند	
النساء	 أن	 وُيفتَرض	 مخرجات،	 منهن	 أفضل	 ممثالت	 النساء	 كون	 ُيفتَرض	 الجندرية	 األدوار	 ضمن	
قاصات	وروائيات	أكثر	منهن	مسرحيات،	ألن	الرواية	تناسب	اندفاعاتهن	الوصفية	أكثر)12(،	ويصبح	

ا.
ً
ضمن	هذه	االفتراضات	وجود	صانعات	املسرح	خلف	الكواليس	استثناء	أو	اختالف

	)Michelene	Wandor	1940-(واندور	ميشلين	البريطانية	والناقدة	املسرحية	الكاتبة	ناقشت	وقد
هذه	االستثناءات:	))املخرج	هو	قائد	واملجتمع	كان	بطيًئا	في	رؤية	النساء	كقائدات	بالفطرة،	أو	صاحبة	
سلطة	)...(	ال	تكافح	املخرجات	ضد	صعوبات	تجريب	العمل	)الفني(	غير	التقليدي	فقط	ولكن	ضد	
نسيج	تكييفهن	االجتماعي.	اإلخراج	في	الواقع	هو	مهمة	تتطلب	صفات	مرتبطة	عادة	بنمط	السلوك	
بين	طرفي	الصفات	 بالجمع	 الذكر	 للفنان	 التقليدية	 الفكرة	 )...(	وفي	حين	تسمح	 الذكوري	واألنثوي	
)الصلبة(	و)اللينة(،	لم	يكن	من	السهل	على	النساء	القيام	بذلك	ألن	السلطة	الفنية	النسائية	نادًرا	ما	

تظهر	في	األماكن	العامة(()13(.

فهي	معركة	حول	طبيعة	العمل	النسوي	وحول	قيادة	العمل	املسرح	حيث	أنه	يمكننا	القول	إن	
بيئة	الثقافة	السورية	في	حدودها	املعروفة	كانت	بيئة	تحررية	وتقدمية	في	أغلب	األحيان،	ولكن	هذه	
البيئة	نفسها	لم	تنتج	مخرجات	و”دراماتورجات”	بزخم	عاٍل،	لذا	فإن	السؤال	عن	تشكيل	البيئة	سؤال	
مشروع،	ونرى	أن	أهم	خصائصها	هي	قدرتها	على	حصر	النساء	ضمن	أفكار	معينة	ونمطية،	فلن	نجد	
بالتأكيد	محاربة	شرسة	علنية	ملوقع	النساء	مخرجات	أو	“دراماتورجات”،	ولكن	السياق	الذي	سمح	
للممثلين	في	سورية	أغلبهم	بتجريب	العمل	اإلخراجي	كان		السياق	ذاته	املشكك	جًدا	في	قدرات	النساء،	
وهي	إشكالية	ال	تخص	أشخاًصا	أو	أفراًدا	إنما	نمط	تفكير	وتوجه،	ومن	ثم	لن	تفكر	النساء	بأنفسهن	
بوصفهن	قادرات	على	إدارة	العملية	املسرحية،	وسيتنحين	أو	حتى	لن	يخضن	هذه	التجربة،	وهذا	هو	
جوهر	البحث	من	عدسة	جندرية	حول	سياقاتنا	املسرحية،	وهذا	هو	السؤال	عن	حضور	صانعات	

املسرح	خلف	الكواليس.

https://cutt.ly/MEkKsPD	،2020	،جندر	ويكي	جندرية”،	”أدوار	د.م،	11((

https://cutt.ly/sEkKjuY  2020	،الجديد	العربي	موقع	الضوء”،	دائرة	في	املصري	النسائي	املسرح	سويلم..	”غادة	منير،	محمود	12((

)13(		Michelene	Wandor,	Carry	On,	Understudies:	Theatre	and	Sexual	Politics,	)London:	Routledge,1986(,	P109.

https://cutt.ly/MEkKsPD
https://cutt.ly/sEkKjuY
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سادًسا: حضور صانعات املسرح السوريات

في	الحقيقة	تخوض	النساء	دوًما	الطرق	الصعبة	واملتعثرة	نفسها	في	مجاالت	الحياة	جميعها،	وفي	
بقاع	األرض	جميعها،	وفي	حين	تكون	هنالك	مجاالت	وأماكن	أكثر	تقدمية	من	أخرى،	إال	أن	الصورة	
	مستويات	 النساء	فجوة	من	 لتقدم	 العميقة	 الفجوة	 لذا	فإن	 بالتأكيد،	 قاتمة	وغير	عادلة	 الكاملة	
وطبقات	عدة،	وتشمل	أكثر	من	زاوية	نظر،	منها	التاريخي	ومنها	املجتمعي	ومنها	االقتصادي	والسيا�سي،	
فتلك	الطبقات	كلها	تتعاون	أو	تتقاطع	في	النظر	إلى	صيرورة	وجود	النساء	في	املساحة	العامة،	ويكاد	
	ألن	

ً
في	آن	مًعا،	سهال 	ومعقًدا	

ً
البحث	عن	صانعات	املسرح	السوريات	سهال لهذه	األسباب	أن	يكون	

وجودهن	مرتبط	أغلب	الوقت	بمكانين	هما	املسرح	القومي	واملعهد	العالي	للفنون	املسرحية،	ومعقًدا	
التجارب	املستقلة	معظمها،	والتي	كانت	على	هامش	هذين	املكانين،	هي	تجارب	مغيبة،	وخاصة	 ألن	

تجارب	املحافظات	البعيدة	عن	دمشق.

أما	املسرح	القومي	الذي	أن�سئ	في	1960	فقد	حاول	أن	يجمع	الفرق	املسرحية	السورية	املختلفة،	
والتي	كانت	حتى	تلك	املدة	نوادي	اجتماعية	نابعة	من	رغبات	األفراد	في	ممارسة	املسرح	من	دون	أي	
أو	فرضت	 إليه،	 باالنضمام	 الجميع	 الفرق،	وطالبت	 يدها	على	هذه	 الدولة	 تنظيم،	وهكذا	وضعت	
عليهم	ذلك،	وصارت	وزارة	الثقافة	واإلرشاد	القومي	آنذاك	املسؤولة	الرسمية	عن	املسرح	في	سورية،	
تلك	 في	 النساء	 وقد	ظهرت	 املدة)14(،	 تلك	 في	 الحقيقية	 فاعليتها	 اآلراء	حول	 اختالف	 من	 الرغم	 على	
املرحلة	ممثالت	على	خشبات	املسرح	القومي	قادمات	مثلهن	مثل	زمالئهن	من	هذه	الفرق	والنوادي	
املسرحية	املختلفة،	وبالطبع	ال	يمكن	آنذاك	تتبع	أي	صانعات	مسرح	خلف	الكواليس	لقلة	املصادر	
،	وللبيئة	املجتمعية	التي	ناقشناها	سابًقا،	وبالطبع،	فإن	حضور	املمثالت	في	تلك	املدة	كان	أمًرا	

ً
أوال

تغيير	 املمثالت	على	 أجبر	بعض	 ما	 املجتمع	وشكله،	 لبنية	 بالصعوبات،	وشكل	تحدًيا	 معقًدا	ومليًئا	
أسمائهن،	أو	احتاج	املخرجون	إلى	االستعانة	بأقربائهن	لتمثيل	األدوار	النسائية)15(	وغيرها	من	الطرائق	

البديلة	ملحاوالت	وصول	النساء	إلى	الخشبة.

))أداء	يفترض	ظهوًرا	على	الخشبة،	في	املنظور	املادي	للحضور	من	خالل	الجسد	والصوت	والتعبير	
الحي،	حضور	مباشر	ال	يغطيه	�سيء	حضور	يقت�سي	تحدًيا	خاضته	املرأة	من	خالل	خشبة	املسرح،	
الظهور	والخروج	كليهما	يصبحان	جزًءا	من	عملية	 الذات،	الن	هذا	 العام،	والتعبير	عن	 إلى	 للخروج	

عرض	املرأة	لدورها	املتغير	في	املجتمع	وفي	الثقافة	السائدة.)16(((

.https://cutt.ly/XEkKC8Q		،د.ت	املعاصر،	السوري	التاريخ	موقع	رحيله”،	قبل	أياًما	دمشق	في	قلعي	نهاد	مع	”مقابلة	ياغي،	بارعة	14((

	وشغف”،	الحياة	املسرحية،	ع:	98-99،	)دمشق،	2017(،	ص78 )15(	عبد	الفتاح	قلعة	حي،	”ممثالت	املسرح	الحبليات..	تحّدٍ

)16(		د.م،	”البدايات	مختلف	عليها	وسط	رفض	املجتمع	لها	املرأة	املمثلة	وتحديات	الظهور	في	املسرح	العربي”،	جريدة	البيان،	2020،

https://cutt.ly/XEkKC8Q
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بعد	مرحلة	الستينيات	ازدهر	املسرح	الجامعي	واملسرح	العمالي	أيًضا	في	سورية	وأصبحا	مسرحان	
حيويين	ويضمان	مجموعة	واسعة	من	املمثالت	والحضور	النسائي	على	الخشبة	ويمكن	عزو	ذلك	إلى	
ين	إلى	حد	ما	من	تعقيدات	املسرح	القومي،	كما	أن	حضور	الطالبات	الجامعيات	 أنهما	كانا	مسرحين	حرَّ
في	املسرح	الجامعي	له	وقع	مجتمعي	أخف	نسبًيا	من	امتهانها	للتمثيل،	األمر	الذي	صار	بسببه	املسرحان	
رافدان	أساسًيا	من	ناحية	تواجد	العنصر	النسائي	في	املسرح	القومي)17(،	وقد	أح�سى	جان	ألكسان	

42	ممثلة	فقط	في	املسرح	القومي	بين	عامي	1959-)18(1988	ومخرجة	واحدة	من	أصل	29	مخرج.

ونرى	بذلك	أنه	بقي	حال	صانعات	املسرح	في	فلك	التمثيل	حتى	وقت	متأخر	نسبًيا	حيث	تذكر	
املصادر	أن	أول	عرض	إخراج	نسائي	كان	لنائلة	األطرش	عام	1974	للمسرح	الجامعي	بعنوان	)انتظار(	
من	إعداد	ممدوح	عدوان	عن	نص	)في	انتظار	غودو(	لصاموئيل	بيكت	)Beckett	Samuel()19(،	وثم	
1984	في	عرض	 تغيب	في	حضورها	على	املشهد	املسرحي	السوري	بسبب	سفرها	ودراستها	حتى	عام	
الثانية	 )الليلة	 العروض	تحت	توقيعها	منها	 لتّتالى	بعدها	مجموعة	من	 )الزير	سالم(	أللفرد	فرج)20(،	
عشر(	لشكسبير1986،	“�سيء	من	موليير”	بتوليفتها	الخاصة	من	نصوص	موليير1988،	)بيت	برناردا	
ألبا(	و)موت	فوضوي	صدفة(	)21(1991.	حتى	خروجها	من	سوريا	2012	وعملها	في	اإلخراج	والتدريس	

في	نيويورك)22(.

شكلت	األطرش	بالتأكيد	حالة	مختلفة	حيث	درست	اإلخراج	املسرحي	في	يوغسالفيا	وعادت	تحمل	
	لكثير	من	صانعات	

ً
شهادة	الدكتوراة	فيه،	لذا	فإن	حضورها	كان	طاغًيا	وأساسًيا	وهو	ما	لم	يكن	سهال

املعهد	 في	 القومي	والحًقا	 املسرح	 في	 كانت	األطرش	دعامة	 املسرح،	فضمن	ظروف	معينة	ومتشابكة	
العالي	للفنون	املسرحية.

شكل	املعهد	لحظة	فارقة	تماًما	في	حياة	املسرح	السوري،	فإنشاء	مكان	لتدريس	املسرح	بأبوابه	
أبوابه	 فتح	 أنه	 املعهد	 لهذا	 ويحسب	 املسرحية،	 الحياة	 في	 ومتسارًعا	 ا	

ً
ملحوظ تطوًرا	 كان	 املختلفة	

للمهتمات	واملهتمين،	الراغبات	والراغبين	في	دراسة	املسرح،	ومن	ثم	بدأت	عملية	تعليمية	في	صقل	

 https://cutt.ly/SEkLe2D

	وشغف”،	ص75. )17(		عبد	الفتاح	قلعة	حي،	”ممثالت	املسرح	الحبليات..	تحّدٍ

)18(	جان	ألكسان،	املسرح	القومي	واملسارح	الرديفة،	)دمشق:	وزارة	الثقافة،	2012(،	ص52.

)19(		عبد	الناصر	حسو،	”نائلة	األطرش	املرأة	مخرجة	في	املسرح	السوري”،	الحياة	املسرحية،	ع:	98-99،	)دمشق،	2017(،	ص.86

 https://cutt.ly/EEkLaxK	،2021	،”ومعلومات	وتقارير	بحوث	شبكة	التأسيس،	مرحلة	السوري	القومي	”املسرح	د.م،	20((

)21(	ناصر	ونوس،	في	مهب	الرقابة:	العرض	املسرحي	في	سورية	1988- 1997	-	قراءات	نقدية،	)لندن:	دار	إي	-	كتب،	2019(،	ص16.

)22(		A.u,	“Naila	Al-Atrash“,	scholarsatrisk	website,	2016,	https://cutt.ly/AEkLSBg

https://cutt.ly/SEkLe2D
https://cutt.ly/EEkLaxK
https://cutt.ly/AEkLSBg
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حفزت	 األساتذة،	 من	 واسعة	 مجموعة	 بخبرة	 املعهد	 استعان	 وقد	 وتنميتها،	 جديد،	 جيل	 مواهب	
وطورت	من	هذا	املكان	ليتسع	للجميع،	ونرى	أنه	منذ	أولى	الدفعات	التي	تخرجت	من	املعهد	في	قسم	
17	ممثل	وممثلة،	وهو	ما	يحسب	لهذا	املعهد	 3	ممثالت	من	أصل	 1981	كان	هنالك	 التمثيل	سنة	
على	الرغم	من	هذه	األرقام	الضئيلة،	فكما	ذكرنا،	كان	من	الصعب	جًدا	امتهان	التمثيل	للنساء،	فما	
بالنا	بدراسة	األمر	4	سنوات	قبل	خوض	غمار	العمل	املنهي،	والتركيز	على	خريجات	قسم	التمثيل	ال	
يعني	بأي	من	األحوال	عدم	النظر	إلى	أقسام	املعهد	األخرى	من	دراسات	مسرحية	ورقص	وسينوغرافيا	

وتقنيات،	حيث	شكل	املعهد	بأقسامه	جميعها	حالة	مختلفة	ومتنوعة.

العالي،	 املعهد	 من	 والخرجين	 الخريجات	 ألعداد	 رسمية	 إحصاءات	 وجود	 عدم	 من	 الرغم	 على	
210	خريج	 1981	و2001	نجد	أنه	من	بين	 إال	أنه	بسبر	عدد	الخريجات	في	قسم	التمثيل	بين	عامي	
وخريجة	هنالك	59	امرأة	فقط)23(،	وحتى	مع	هذه	األرقام	الهزيلة	لم	نستطيع	معرفة	تجارب	إخراجية	
سوى	ألمل	عمران،	ورغدة	الشعراني	)شوكوال(	و)تيامو(	و)لحظة()24(،	ونورا	مراد	)بعد	كل	هالوقت(	
الدراسات	 من	 القادمة	 عكاش	 آنا	 إلى	 إضافة	 مبروك()25(،	 و)ألف	 ماتوا(	 انتبهوا	 و)إذا	 و)هويات(	
املسرحية	بمسرحيات	مثل	)هن(	و)عبور(،	ثم	في	مراحل	زمنية	الحقة	حضرت	عروض	فردية	ملخرجات	
لرنا	 و)جفون(	 علي،	 لسوزان	 عربي(	 و)كحل	 علي،	 ملريم	 وأمس(	 )اليوم	 مثل	 من	 الشباب	 جيل	 من	
كرم)26(،	وقبلهن	)أوضة	سورية(	لعال	الخطيب)27(،	و)مدينة	من	قش(	لعهد	فنري)28(،	وحنان	قصاب	
حسن	في	عرض	)هذه	املرة()29(،	ومي	سعيفان	القادمة	من	الرقص	في	إخراج	املسرح	الحركي	)عواقب(	

و)كونكريت()30(.

وعلى	الرغم	من	القلة	في	قدرتنا	على	تتبع	نتاج	املخرجات،	يبدو	الوضع	أكثر	ضبابية	مع	الدراماتورجيا	
	،

ً
والسينوغرافيا	وتقنيات	اإلضاءة،	حيث	ال	يمكن	تتبع	أي	تجارب	واضحة	لغياب	التوثيق	غياًبا	كامال

ما	يحيلنا	إلى	املالحظة	الشخصية	واملتابعة،	وعليه	فإنه	يمكن	عد	حضور	بيسان	الشريف	في	مجال	

.https://cutt.ly/JEkL1BR		،2006	،تايمز	ستار	منتديات	املسرحية”،	للفنون	العالي	املعهد	”دفعات	د.م،		23((

.https://cutt.ly/8EkL3E5	د.ت	حمل،	بما	الجمل	بصرًيا”،	صاخب	مسرحي	عرض	الشعراني	رغدا	””لحظة”	زيد،	رنا	24((

.https://cutt.ly/OEkZeMv	،2018	،العرب	العربي”،	الجسد	أبجدية	عن	تبحث	سورية	مسرحية	رحلة	””معانقات”	قوشحة،	نضال		25((

.https://cutt.ly/kEkZd4s	،2021	،انحكت	ما	حكاية	األخيرة”،	العشر	السنوات	خالل	السوري	”املسرح	عكاش،	آنا		26((

)27(	كنعان	البني،	”أوضة	سورية	تتسع	املحبين”.

https://cutt.ly/bEkZvGz	،2009	،ستارتايمز	منتديات	األول”،	الجزء	قش	من	مدينة	”مسرحية	د.م،	28((

.ttps://cutt.ly/XEkZYWG	،2000	،األوسط	الشرق	جريدة	باالختالف”،	اإلحساس	لتعميق	زيتون	معصرة	في	بيكيت	”مسرحية	د.م،		29((

.https://cutt.ly/REkZLI5	،2010	،األخبار	جريدة	اآلخرين”،	ثقل	من	جسدها	حّررت	الباليرينا	سعيفان:	”مي	صويلح،	خليل	30((

https://cutt.ly/JEkL1BR
https://cutt.ly/8EkL3E5
https://cutt.ly/OEkZeMv
https://cutt.ly/OEkZeMv
https://cutt.ly/kEkZd4s
https://cutt.ly/bEkZvGz
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السونوغرافيا	مع	املسرحيات	الشبابية،	وبخاصة	اليوم	في	بالد	الهجرة	واللجوء،	كما	التجارب	الشابة	
املسرحية،	 والتقنيات	 اإلضاءة	 مجال	 في	 ريم	محمد	 والء	طرقجي	وسلمى	حويجة،	وحضور	 من	 لكل	
إلياس،	 ماري	 الدكتورة	 طبًعا	 فنذكر	 الدراماتورجيا	 مجال	 في	 أما	 بيروتي،	 أللمى	 الشابة	 والتجارب	
والدراماتورج	رانيا	مليحي	التي	تعمل	بصورة	مستمرة	في	أملانيا	منذ	أكثر	من	عشر	سنوات،	وآنا	عكاش	
التي	 التجارب	 يمكننا	هنا	حصر	كل	 يازجي	ومي	سعيفان	وهبه	محرز	وغيرهن،	وال	 وروال	فتال	ولواء	
إما	دخلت	تحت	مسمى	اإلعداد	املسرحي،	أو	التي	رافقت	عروض	تخرج	دفعات	املعهد	العالي	للفنون	
املسرحية،	وهذا	ما	يحتاج	إلى	الوصول	إلى	أرشيف	وتوثيق	ليس	بين	يدينا	من	جهة،	ومن	جهة	أخرى	لم	
يسعفنا	الوقت	في	هذا	البحث	إجراء	مقابالت	حية	مع	بعض	من	املخرجات،	على	الرغم	من	وعينا	أنها	
كانت	لتكون	إثراء	عظيًما،	لنسمع		مباشرة	عن	الحواجز	والعقبات	التي	واجهنها،	وآلياتهن	في	التعامل	

معها.

سابًعا: خاتمة 

نبحث	في	املسرح	عن	انعكاسنا	وعن	رغبتنا	في	سبر	الواقع	والتفكير	فيه،	ونرى	عبره	راهنية	األحداث	
واألفكار،	لذا،	يحوز	املسرح	بصورة	أساس	على	لحظة	اآلن	وهنا،	وتقابل	الجمهور	بالفاعالت	والفاعلين	
وطقسه	املستمر	خارج	حتى	الخشبة	هو	صيرورة	تتطور	وتتكامل	ويبنى	بعضها	فوق	بعض،	لذا	فإننا	
حين	نبحث	عن	صانعات	املسرح	خلف	الكواليس،	نبحث	أيًضا	عن	حضور	النساء	كثقل	أساس	في	
الحياة	العامة،	وفي	الفضاء	الثقافي	وتشابكه	مع	الحياة	السياسية	واالقتصادية	واالجتماعية	للبالد،	

ويصبح	هذا	الحضور	مرآة	يمكننا	عبرها	فهم	تركيبة	هذا	الفضاء.

البالد	ما	بعد	ثورة2011  البحث	أن	نكون	واقعيات	ومنطلقات	من	أن	كل	ما	هز	 في	هذا	 حاولنا	
لديه	خيوط	أساسية	من	ستينيات	القرن	املنصرم،	ومن	ثم	لم	نفرض	التعريفات	النسوية	والجندرية	
على	املسرح	السوري	بل	استشففناها	منه	ومن	مراحله	املتنوعة،	مناقشة	األدوار	الجندرية	وحضور	
النساء	في	علب	التنميط	كانت	من	رحم	واقعهن،	وتفنيد	حضورهن	املتنوع	في	إنتاج	العملية	املسرحية	
كان	مما	نملك	من	معلومات	مع	غياب	كامل	ألي	توثيق	استطعنا	الحصول	عليه،	وهكذا	فإنه	ال	يمكن	
بأي	حال	أن	نقول	أننا	وجدنا	في	بحثنا	هذا	املسرح	النسوي	السوري،	ولكننا	رغبنا	في	إلقاء	الضوء	
على	صانعات	املسرح	السوريات	خارج	أطر	كانت	تثقل	كاهلهن	حتى	في	أغلب	املقاالت	والدراسات	التي	
	
ً
حاولت	التوقف	عند	تجاربهن،	فباستثناء	مجموعة	كبيرة	من	املقاالت	التي	أغفلت	حضورهن	إغفاال
ِكر	فيها	شركاؤهم	الرجال	في	األعمال	

ُ
،	كانت	تلك	املقاالت	التي	جربت	أن	تغطي	عروًضا	مسرحية	ذ

ً
كامال
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املسرحية	اللواتي	قدمنها	من	دون	ذكرهن	ممثالت	أو	مخرجات)31(	أو	ربطتهن	على	الفور	بالزوج	أو	األب،	
وهي	طريقة	نمطية	لتعريف	النساء	عبر	جر	إنجازاتهن	إلى	العالقة	مع	الرجال	في	حياتهن،	فسيطالعنا	
بالتأكيد	مئات	أو	آالف	املقاالت	عن	أسعد	فضة	املخرج	واملمثل	من	دون	أن	تكون	أهم	نقطة	للحديث	
عنه	هي	أنه	زوج	املخرجة	واملمثلة	مها	الصالح،	في	حين	إن	املقاالت	عنها	كلها	كانت	تبدأ	بمعلومة	أنها	
زوجة	أسعد	فضة،	أو	تنتهي	بها،	والحال	مماثل	مع	نائلة	األطرش،	فاملكتوب	عنها	في	اإلنترنت	باللغة	
العربية	أنها	طليقة	خالد	تاجا،	واألمر	ذاته	مع	رغداء	الشعراني	وغيرهن	كثير،	ومن	ثم	نزعت	الوكالة	
عن	النساء	بوصفهن	فاعالت	وصانعات	حدث،	وتحولت	قيمة	إنجازهن	عبر	آلية	من	آليات	املجتمع	

األبوي	في	تأطير	النساء.

كان	ال	بد	من	ذكر	هذه	النقطة	حول	ما	راقبناه	خالل	كتابتنا	هذه	املادة،	ألننا	رأينا	أنها	تتناسب	
الذي	كان	واضًحا	 الحضور	 السوريات،	فهذا	 بصورة	كبيرة	مع	بحثنا	حول	حضور	صانعات	املسرح	
على	أرض	الواقع،	وربما	مؤثًرا	في	لحظات	كثيرة،	كان	مشوًها	في	حضوره	اإلعالمي،	أو	حتى	خارج	لحظة	
إنتاجه	كعمل	مسرحي،	وبالتأكيد	فإن	محاولة	مناقشة	هذا	الحضور	تحتاج	إلى	فرد	صفحات	كثيرة،	
وإعادة	قراءة	السياق	السوري	بتأن،	وإنما	حاولنا	هنا	أن	نسلط	عدستنا	الجندرية	على	توازنات	العمل	
املسرحي	وسياق	اإلنتاج	املسرحي	السوري	بالعالقة	بصورة	أساس	مع	صانعات	املسرح،	على	الرغم	
من	أننا	نعرف	أننا	قد	أغفلنا	بعض	األسماء	أو	التجارب	إال	أننا	حاولنا	أن	نكون	أمينات	قدر	اإلمكان	
إلى	ما	وصلنا	إليه	من	معلومات،	وهي	رحلة	شاقة	جًدا	في	تتبع	موضوع	لم	يكتب	عنه	إال	النذر	اليسير،	
شكلته	 الذي	 األثر	 عن	 فيه	 بحثنا	 وسياق	 تسلسل	 في	 املعلومات	 هذه	 تضع	 أن	 املادة	 هذه	 وحاولت	
صانعات	املسرح،	والصيرورة	والعملية	التي	خضنها،	مترافق	ذلك	مع	سياق	املسرح	السوري،	وهي	مادة	
أولية	في	هذا	املبحث	على	أمل	أن	نستطيع	الحًقا	التبحر	فيها،	واختبار	هذه	املعلومات	وتقاطعها	على	

األرض.

https://cutt.ly/FEkZz03	،2009	،الوصل	زمان	املحبين”،	تتسع	سورية	”أوضة	البني،	كنعان	31((

https://cutt.ly/FEkZz03
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