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كلمة العدد

يوسف سالمة)1)

البلدان	 إلى	التعرف	على	الظاهرة	املسرحية	قبل	 ما	من	شك	في	أن	بالد	الشام	قد	كانت	سّباقة	
العربية	جميعها،	عبر	ما	كان	متاًحا	من	احتكاك	محدود	في	منتصف	القرن	التاسع	عشر	مع	التقدم	
األوروبي	الذي	لم	يكن	ألنواره	أن	تبلغ	سماءنا	إال	بصعوبة	بالغة.	وعلى	الرغم	من	الظالم	الذي	كان	
سائًدا،	واالنغالق	الذي	كان	مهيمًنا	على	العقول	واألرواح،	ومفروًضا	عليها	بقوة	التقليد	املستند	إلى	
ن	من	وضع	

ّ
ما	للسياسة	من	سلطة	وما	للدين	من	سطوة؛	فإن	الرائد	واملجدد	)أبا	خليل	القباني(	تمك

األسس	الفنية	واإلبداعية	ألول	تجربة	مسرحية	في	سورية.	وقد	شهدت	تلك	التجربة	على	ما	تمتع	به	
)القباني(	من	حس	فني	مرهف	تمثل	في	التركيب	الخالق	بين	املسرح	األوروبي	بتمام	حداثته،	وألوان	من	

الفنون	املحلية	مثل	الحكواتي	ورقص	السماح.	

إلى	وأد	أول	تجربة	مسرحية	 التي	أفضت	 اليوم	جملة	األحداث	والظروف	 يعلم	 وليس	منا	من	ال	
سورية	في	سبعينيات	القرن	التاسع	عشر،	تلك	التجربة	التي	انتهت	بإحراق	مسرح	القباني	في	دمشق،	
وما	تال	ذلك	من	هجرته	إلى	مصر،	مستأنًفا	فيها	حياته	فناًنا	ومعلًما	لعدد	من	الفرق	املسرحية	املصرية.	

غير	أن	هجرة	)القباني(	إلى	مصر	لم	تعن	أن	كل	أثر	له	قد	زال	من	املمارسة	املسرحية	السورية.	
من	 ب�سيء	 احتفظت	 قد	 السورية	 املسرحية	 املمارسة	 في	 أرساها	 التي	 الخصائص	 بعض	 أن	 يبدو	 إذ	
حضورها	حتى	النصف	الثاني	من	القرن	العشرين.	وهو	التاريخ	املوافق	لتأسيس	)املسرح	القومي(	عام	
1960م.	وأعقبه	انطالق	)مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية(	عام	1969م،	وتال	ذلك	افتتاح	)املعهد	
العالي	للفنون	املسرحية(	عام	1977م	الذي	ما	إن	افُتِتح	حتى	أخذ	املوفدون	لدراسة	املسرح	في	البلدان	
االشتراكية	والغربية	بالتقاطر	عائدين	للقيام	بمهمات	التدريس	في	املعهد،	والنهوض	بأعباء	ما	تتطلبه	

املمارسة	املسرحية	من	مهمات	فنية	وإبداعية.		

)1(		رئيس	تحرير	مجلة	قلمون.
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،	مالت	النخبة	السورية	العصرية	إلى	تبني	تقاليد	املسرح	األوروبي	
ً
وبتأثير	من	هذه	األحداث	مجتمعة

.	وعلى	الرغم	من	هذا	التحول	الجذري	في	تصور	النخبة	السورية	ملفهومها	عن	املسرح،	فليس	
ً
خالصة

	في	املمارسات	
ً
من	شأن	ذلك	الطعن	في	صحة	القول	باستمرار	بعض	التقاليد	التي	أرساها	القباني	حّية

املسرحية	في	ما	كان	يسمى	في	ذلك	الزمن	بـ	)املسرح	الشعبي(.	

ولو	ظن	بعضهم	أن	توافر	الكوادر	البشرية	و�سيء	من	البنية	التحتية	كاٍف	إلطالق	نهضة	مسرحية،	
فإن	ظًنا	كهذا	يتجاهل	حقيقة	بدهية،	وهي	أن	املسرح	–	كغيره	من	الفنون	–	ال	انفصال	له	عن	الحياة	
السياسية	واالجتماعية	للبشر	الذين	ينتجونه	والجمهور	الذي	من	حقه	مشاهدة	عروض	تجلب	له	
أشد	 أسئلة	 أو	 اليومية،	 بالحياة	 باهتماماته	 متصلة	 أسئلة	 نفسه	 الوقت	 في	 وتطرح	 الفنية،	 املتعة	

جذرية	من	مثل	التساؤل	عن	قيمة	الحياة	ومعناها	وعن	مصير	اإلنسان	ومكانته	في	هذا	العالم.	

ومن	الواضح	أن	ما	نفكر	فيه	هنا	–	وهو	املسكوت	عنه	–	مرتبط	بسؤال	الحريات	العامة	والخاصة،	
وبحق	األفراد	والجماعات	في	التعبير	الحر	عن	أنفسهم،	وفي	اتخاذ	املواقف	التي	يعتقدون	–	أخالقًيا	–	
ا	من	حس	شامل	باإلنصاف	والعدل	يضمن	

ً
أنها	صائبة،	ومتوافقة	مع	املعايير	التي	تتقرر	لديهم	انطالق

للبشر	جميعهم	حًقا	متساوًيا	في	حرية	التفكير	والتعبير.	وما	الفنون	جميعها	–	واملسرح	في	مقدمتها	
–	إال	أساليب	وأدوات	ابتدعها	البشر	للتعبير	عن	هواجسهم	وأحالمهم	وطموحهم	وأوجاعهم،	وعما	

يفكرون	به،	ويشعرون.	

في	 الحق	 بذلك	 ونعني	 مباشرة.	 االستقالل	 بعد	 السوري(	 )الوعي	 واجهت	 التي	 العقبة	 هي	 تلكم	
التفكير	والتعبير	الحر	عن	الذات،	فرًدا	ومجتمًعا.	فما	هي	إال	سنوات	قليالت	عاشها	السوريون	في	ظل	
إلى	فوز	 -	الخصوم	 دولة	ليبرالية،	حتى	انقّض	عسكر	البعث	على	الدولة،	ولتنتهي	صراعات	الرفاق	
حافظ	أسد	بالغنيمة.	وسرعان	ما	تركزت	السلطة	في	يد	شخص	واحد،	ولم	يعد	الحزب	نفسه	فيها	إال	
أداة	لترسيخ	سلطة	االستبداد	واالنفراد	الذي	توضحت	معامله	تماًما	في	الدستور	الذي	أصدره	حافظ	

أسد	عام	1973م.		

في	 منهم	عضًوا	 كان	 من	 إال	 املواطنة	 في	 السوريون	جميعهم	حقهم	 د	
َ
ق
َ
ف الدستور	 هذا	 وبموجب	

حزب	البعث،	ففاز	بمواطنة	مشروطة	بتقّيده	باملادة	الثامنة	التي	تنص	على	أن	))حزب	البعث	قائد	
للمجتمع	والدولة((،	وتنحصر	مهمتها	في	تعزيز	سلطة	الفرد	واالستبداد.	

وهكذا	ُسلبت	أشكال	الحرية	جميعها	من	السوريين،	وُحرموا	من	ثم	ِمن	حقهم	في	التعبير	الحر	عن	
أنفسهم	في	ميادين	الحياة	جميعها،	أفراًدا	ومجتمًعا.	وبذلك	تم	االستيالء	على	الفضاء	العام،	وعلى	
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أشكال	التعبير	كلها،	بما	في	ذلك	التعبير	عبر	الفنون،	واملسرح	في	طليعتها	بكل	تجلياته	وتاريخه	الطويل.	

إلى	تخويل	 بادر	حافظ	أسد	 بأدلجته،	 النقدية،	وذلك	 ولضبط	املسرح،	والسيطرة	على	طاقاته	
الحزب	ما	يلزم	من	صالحيات	بتكوين	فرق	مسرحية	لكل	منظمة	شعبية	في	كل	مدينة	سورية،	صغيرة	
أو	كبيرة.	وما	هي	إال	أيام	حتى	أصبح	لكل	فرقة	مهرجانها	السنوي	أيًضا.	وبذا	لم	يعد	من	وظيفة	للمسرح	
في	 تتمثل	 واحدة	 إيديولوجية	 وظيفة	 سوى	 وغيرها	 والجامعي	 واملدر�سي	 والطالئع	 والشبيبة	 العمالي	
باملسرح	 االنحراف	 تم	 وبذا	 السوريين.	 والناشئة	 الشبيبة	 نفوس	 في	 واالستبداد	 الدكتاتورية	 ترسيخ	
وطموحه	 اإلنسان	 هموم	 عن	 الحر	 الفني	 التعبير	 وهي	 أال	 الطبيعية،	 ووظيفته	 غايته	 عن	 السوري	
طيَح	باملنجزات	التي	أشرنا	إليها	من	معهد	عاٍل	للفنون	املسرحية	إلى	مهرجان	دمشق	

ُ
وتطلعاته.	وهكذا	أ

للفنون	املسرحية	–	الذي	سرعان	ما	تأدلج	بدوره	–	ومن	ثم	انصب	هّم	النظام	على	رعاية	مهرجان	
)املحبة(،	وأنفق	عليه	بغير	حساب،	بينما	كان	يرفض	كل	مشروع	عداه	بدعوة	عدم	توافر	املوازنات.	

قد	 السوريين	 الفنانين	 أن	 ذلك	 من	 يفهم	 أن	 يصح	 فال	 هذه،	 األدلجة	 حملة	 من	 الرغم	 وعلى	
استسلموا	ملا	حاول	النظام	فرضه	عليهم	من	قيود	وحدود	ورقابة	صارمة.		فلوال	هذه	املقاومة،	ما	كان	

في	وسعنا	أن	نتحدث	عن	�سيء	اسمه	)املسرح	السوري(.		

أن	 في	 ويتلخص	 امللف.	 هذا	 من	 األول	 املحور	 لتفهم	 األدوات	 ووفرنا	 السبل	 مهدنا	 قد	 نكون	 بذا	
النظام	قد	بنى	بعض	املؤسسات	التي	ال	غنى	عنها	لقيام	نهضة	مسرحية،	ولكن	إصراره	على	أدلجتها	
الفنية	 يبني	املؤسسات	ثم	يجردها	من	فاعليتها	 في	اآلن	نفسه؛	 ال�سيء	وضده	 في	فعل	 ا	

ً
جعله	متورط

البشر	 قولبة	 مهمتها	 أو	سجون	 قالع	 إلى	 األمر	 آخر	 في	 املؤسسات	 هذه	 ما	حول	 بأدلجتها،	 والفكرية	
والتنكر	لكل	الحقوق	الطبيعية	في	أن	يكون	اإلنسان	فرًدا	يقرر	ما	يريد	أن	يكونه	بعيًدا	عن	الهيمنة	

التي	تحاول	فرضها	املؤسسات	السياسية	والدينية	وحتى	االجتماعية.	

أما	األدلجة،	فقد	بلغت	ذروتها	في	تصوير	)جمعية	املهندسين	املتحدين(	قائد	الوطن	)بشار	األسد(	
في	صورة	متعالية،	وال	يمكن	رؤيته.	وكل	ما	هو	ممكن	في	هذا	املضمار	الحديث	عنه،	وليس	التحدث	
معه.	ويصعب	على	املرء	أن	يفهم	من	هذا	التصوير	املتعالي	لشخصية	القائد	إال	ب�سيء	واحد	هو	أن	
الوقت	قد	ضاق،	وأن	موعد	السوريين	مع	التراجيديا	قد	اقترب.	وكانت	الثورة،	وكانت	التغريبة	السورية.	

واليوم	ُيعبر	فنانو	املسرح	السوري	عن	هذه	التغريبة	والثورة	في	املهجر	عبر	أنواع	مسرحية	مبتكرة،	
أشد	ما	هي	معنّية	به	أسئلة	الهجرة	واللجوء	والهوية	والوطن	ومنزلة	اإلنسان	السوري	في	هذا	العالم	

الجديد.	
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ِلِق	من	وعي	نقدي	
َ
نط

ُ
هذه	العالقة	للفنان	السوري	مع	فنه	وعامله	وماضيه	وحاضره	ومستقبله،	وامل

متين؛	هي	التعبير	األعمق	عن	ماهية	الثورة،	والفّض	األشمل	لكثير	من	الصور	اإلنسانية	التي	تمظهرت	
التغريبة	والثورة	من	خاللها.	ولو	شئنا	تكثيف	الدالالت	التي	تكاد	تكون	المتناهية	بالثورة	والتغريبة،	
لقلنا	إنهما	يتكثفان	في	)الفعل	السالب(	الذي	يتمثل	في	تخطي	األيديولوجيا،	ويسمح	بإنتاج	فضاء	حر	
للحياة	اإلنسانية	يتجلى	في	فعل	وجودي	خالق	يستهدف	استكمال	)فعل	الحرية(،	وبناء	أنطولوجيا	

جديدة	للذات	الحرة،	وهذه	هي	الخالصة	املكثفة	للمحور	الثاني	من	هذا	امللف.		

ولدى	تأملنا	املادة	البحثية	املعرفية	التي	يتكون	منها	هذا	امللف،	وجدناه	ينقسم	من	تلقاء	ذاته	إلى	
محورين:	أولهما	يغطي	–	جزئًيا	–	املرحلة	املمتدة	من	االستقالل	حتى	عام	2011م.	أما	املحور	الثاني،	
فيغطي	–	جزئًيا	–	املمارسات	املسرحية	السورية	في	املهجر،	وخاصة	في	لبنان	وأوروبا.	وقد	احتوى	هذا	
املحور	على	مجموعة	من	البحوث	انصبت	جميعها	على	تحليل	صور	املمارسة	املسرحية	التي	وقف	فيها	
الفنانون	موقًفا	تأملًيا	نقدًيا	من	أنفسهم،	ومن	عاملهم	الجديد،	ومن	عالقتهم	بهذا	العالم	وما	تثيره	من	

مشكالت	وأسئلة	مستجدة.	

في	هذه	املرحلة،	ونحن	على	أبواب	اختتام	الكالم	في	هذه	االفتتاحية،	نرى	أنه	من	املفيد	اإلدالء	
لألبحاث	 التفصيلي	 املضمون	 نترك	االطالع	على	 بينما	 امللف،	 املنهجية	حول	هذا	 املالحظات	 ببعض	

للقراء	بحسب	اهتماماتهم.	

:	لقد	اضطرارنا	بسبب	نقص	التوثيق	الخاص	بنشاط	املؤسسات	السورية	وتاريخها	إلى	أسلوب	
ً
أوال

	منا	بسّد	بعض	الفراغات،	وملء	بعض	الفجوات.	ففي	حالة	املعهد	العالي	
ً

)الشهادة	الشخصية(،	أمال
وعالقته	 مالحظته،	 ودقة	 معرفته،	 بسعة	 معروف	 فنان	 من	 شهادة	 على	 حصلنا	 املسرحية	 للفنون	
ا	ملدة	طويلة	جًدا.		ومن	خالل	عمله	في	الفن،	ظل	على	تواصل	وتماس	

ً
الوثيقة	باملعهد،	طالًبا	ثم	أستاذ

مع	كثير	من	شؤون	املعهد	وشجونه.	

من	 �سيء	 بإلقاء	 فمرتبطة	 الشخصية،	 الشهادة	 أسلوب	 إلى	 فيها	 لجئنا	 التي	 الثانية	 الحالة	 وأما	
الضوء	على	تجربة	العمل	املسرحي	)السري(	ضمن	سجن	صيدنايا	في	أيام	األسد	األب،	والتي	انخرط	
فيها	املعتقلون	السياسيون	الشباب	في	الثمانينيات	والتسعينيات	من	القرن	املا�سي.	وقد	صدرت	هذه	
الشهادة	الرصينة	ممن	عايشوا	الظاهرة،	وشاركوا	في	صنعها.	ولكم	تمنينا	لو	حصلنا	على	ما	يماثلها	في	
ما	يتعلق	بالنشاط	الفني	السري	الذي	مارسته	املعتقالت	السياسيات	السوريات	في	سجن	دوما	للنساء	

في	الحقبة	الزمنية	نفسها.	
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ثانًيا:	لم	يهمل	املحور	األول	من	امللف	الجذور	التي	انطلق	منها	املسرح	السوري،	فكان	الحديث	عن	
	على	أن	قدًرا	من	االهتمام	حظيت	به	الفنون	

ً
أبي	خليل	القباني	حاضًرا	في	كثير	من	املناسبات،	فضال

املسرحية	املحلية	من	مثل:	الحكواتي	وكراكوز	وعيواظ،	وبعض	األشكال	األخرى	من	الفرجة	املسرحية	
الشعبية.	كل	ذلك	كان	حاضًرا	في	تضاعيف	بعض	البحوث	على	نحو	أو	آخر.

2011م،	بل	جعلناه	ُيختتم	ببحث	حول	)مالمح	 ا:	حرصنا	على	أال	نغلق	املحور	األول	في	عام	
ً
ثالث

الخطاب	السيا�سي(	في	بعض	عروض	املسرح	القومي	في	دمشق	عام	2012	–2020م.	وكان	القصد	من	
	
ً

ذلك	الكشف	عن	أن	سردية	النظام	السياسية	لم	تتغير،	وأن	كل	من	يعارضه	لم	يزل	إرهابًيا	أو	عميال
للقوى	األجنبية.	ومن	شأن	هذه	النتيجة	أن	تسمح	لقارئ	املحور	الثاني	باستكشاف	أهمية	السردية	

الوطنية	واعتدالها	وعقالنيتها	ومستواها	الرفيع،	كما	تبدت	في	كثير	من	األعمال	املسرحية.	

رابًعا:	ملا	كان	عرض	مجمل	اإلنتاج	املسرحي	السوري	بعد	عام	2012م	وحتى	اآلن	أمًرا	متعذًرا	إنجازه	
في	ملف	واحد	أو	ملفات	عدة،	كانت	الوظيفة	املنهجية	التي	يؤديها	البحث	األول	في	املحور	الثاني	حول	
)أنواع	التلقي	في	املسرح	السوري	املعاصر(	منذ	عام	2011م	رسم	خريطة	أولية	للمسارات	التي	سلكها	

هذا	املسرح	وللصور	الفنية	املختلفة	بحسب	تصنيفها	املمكن	ضمن	أنواع	التلقي.	

امللف	وحدة	 على	 أضفى	 ما	 إليها،	 العودة	 الجذور	وضرورة	 إبراز	 الثاني	 املحور	 يهمل	 لم	 خامًسا:	
	منهجًيا	على	الرغم	من	تباين	السرديتين.	ومن	ثم	أصبحت	الثورة	هي	الجذر	الجديد	ملا	

ً
منهجية	وتواصال

تالها،	وهو	ما	يتضح	من	خالل	البحث	الخاص	بـ	)الجماليات	السياسية	لفن	اإلداء	ضمن	االحتجاجات	
)توأم	ساحة	 الحال	 ذلك،	كما	هو	 وراء	 ما	 إلى	 الجذور	 ارتدت	 األحيان	 وفي	بعض	 في	سوريا(.	 العلنية	
األمويين:	قصة	معهدين(،	أي	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	واملعهد	العالي	للموسيقى.	واملستهدف	من	
ذلك	التأكيد	بأن	سردية	الثورة	قد	بدأت	بالتشكل	قبيل	عام	2011م	بزمن	طويل	بين	طالب	املعاهد	

العلمية،	وفي	السجون	السياسية،	وفي	كل	مكان	من	سورية.	

سادًسا:	ضم	املحور	الثاني	بحثين	ظهرت	فيهما	آثار	النظرة	النسوية	إلى	العالم	واملجتمع	واإلنسان،	
ا	من	

ً
وقبل	ذلك	وبعده	أهمية	أن	يكون	للمرأة	السورية	دور	مركزي	في	)صناعة	العمل	املسرحي(	انطالق

	من	االكتفاء	بأن	تكون	ممثلة	وزوجة	لفنان	شهير.	نلمس	ذلك	التوجه	في	)صانعات	
ً
رؤيتها	الفنية،	بدال

املسرح	السوري(	وفي	)مسرح	الشهادات(.	

سابًعا:	يبين	لنا	البحث	الذي	كتب	تحت	عنوان	)عودة	دانتون(	أن	كثيًرا	من	الفنانين	السوريين	قد	
أقاموا	عالقات	احترافية	مع	بعض	املمولين	األوروبيين،	ما	مكنهم	خلَق	عالقات	قوة	متوازنة	نسبًيا	مع	
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هؤالء	املمولين.	ولذا	فقد	امتازت	أعمالهم	بطرح	األسئلة	الجدية،	وتخطي	صورة	الضحية	في	مهاجرهم	
األوروبية.	

اتجاهات	 في	 السوري	يسير	 أن	املسرح	 امللف	هي	 الثاني	من	هذا	 إليها	املحور	 ينتهي	 التي	 النتيجة	
نه	يوًما	بناَء	سردية	سورية	متماسكة	تنطلق	من	حقوق	اإلنسان	واملساواة	الجندرية،	

ّ
إيجابية	قد	تمك

وبناء	هوية	سورية	وطنية	جامعة	منفتحة	على	السوريين	جميعهم،	ومتفاعلة	–	إيجابًيا	–	مع	أحدث	
التيارات	الفكرية	والفنية	واإلنسانية	التي	تتمحور	حولها	مناقشات	كبار	املثقفين	والفالسفة	في	عالم	

اليوم.	

ختاًما	تتوجه	هيئة	تحرير	مجلة	قلمون	بالشكر	الجزيل	إلى	كل	من	لعب	دوًرا	في	إنجاز	هذا	العدد	
واملحررين	 والباحثين	 الكتاب	 فيه	جهد	 تكامل	 بامتياز،	 إنه	عمل	جماعي	 السوري،	 باملسرح	 الخاص	

واملدققين	واملحكمين	واإلخراج	الفني،	فلهم	جميًعا	خالص	الشكر	وعظيم	االمتنان.	

وال	بد	من	توجيه	شكر	خاص	إلى	الصديقين	عبد	الناصر	حسو	وعمار	املأمون	ملا	بذاله	من	جهد	
في	إغناء	امللف	وورقته	الخلفية،	وملشاركتهما	املعتبرة	في	تيسير	التواصل	مع	كثير	من	الفنانين	واملراجع	
به	من	مالحظات	نقدية	 إلى	الصديق	زياد	عدوان	على	ما	أمدنا	 بالشكر	 املسرحية	السورية.	ونتوجه	

قيمة	كان	لها	أثر	إيجابي	في	عملنا	بكل	تأكيد.	

والشكر	كله	إلى	بدر	زكريا	الذي	منحني	من	وقته	ساعات	للحديث	عن	مسرح	السجن	حتى	ظننت	
أحياًنا	أنني	كنت	معهم	هناك	في	سجن	صيدنايا.	

أخيًرا	أتوجه	بخالص	الشكر	واالمتنان	لألوقات	املديدة	والثمينة	التي	منحني	إياها	جمال	سليمان	
ا	ومراقًبا	من	بعيد	ومن	قريب	

ً
للفنون	املسرحية	عندما	كان	طالًبا	وأستاذ العالي	 املعهد	 ا	عن	

ً
متحدث

لكثير	مما	كان	يدور	في	هذا	املعهد	العتيد.	لقد	ذكرني	باأليام	التي	دّرسُت	فيها	في	قسم	النقد	املسرحي،	
وباالنطباعات	الجميلة	التي	ما	زلت	أشعر	بها	حتى	اآلن	عن	هذا	املعهد	وطالبه.




