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مدونة مهرجانات دمشق للفنون املسرحية

قراءة في الوثائق

عبد الناصر حسو)1(

: مقدمة
ً

أول

من	الصعوبة	بمكان	التحدث	عن	فضاءات	مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية	من	دون	التطرق	
االشتراكي.	 النموذج	 باتجاه	 والتحول	 واالجتماعي	 القومي	 النهوض	 مرحلة	 رافقت	 التي	 الظروف	 إلى	
دفعة	 العربية	 الثقافة	 في	 معظمها	 والفلسفية	 واملعرفية	 الفكرية	 املناهج	 بحضور	 املرحلة	 اتسمت	
التقليدية	القديمة،	 الثقافة	 التي	واجهت	صور	 واحدة،	الوجودية	والطليعية	والعبثية	والبريشتية)2(	
حيث	كان	ملنهج	بريشت	تأثير	كبير	في	املسرح	العربي،	ألنه	النموذج	األقرب	إلى	الثقافة	العربية	الذي	
يمكن	االقتداء	به،	والجمهور	متعطش	ومهيأ	من	الناحية	الفكرية	واأليديولوجية	لتقبله،	بعد	أن	تبنت	
الحكومات	العربية	معظمها	املسرح	منهًجا	لتطوير	بنية	مجتمعاتها	بعد	االستقالل،	إال	أن	املؤسسات	

الثقافية	تحولت	مع	مرور	األيام	إلى	بوق	ثقافي	إعالمي	أليديولوجية	الجهة	الداعمة.

بناء	 يحمي	 التموقع	 بإعادة	 التفكير	 أن	 التاريخي	 املنعطف	 هذا	 في	 السوريون	 املثقفون	 أدرك	 	
النخب	 قبل	 املثقفة	 للنخب	 صدمة	 شكلت	 التي	 يونيو	 حزيران/	 هزيمة	 بعد	 الثقافة	 اقتصادات	
العسكرية،	وملا	كان	املسرح	املكان	األكثر	مالءمة	لطرح	األسئلة	وتلقي	ردات	األفعال	من	خالل	اللقاء	
الحي	بين	الخشبة	والصالة،	فقد	تحول	املسرح	إلى	ساحة	للعمل	السيا�سي	الثقافي،	فاستقطب	شعراء	
وروائيين	وفنانين	تشكيليين،	وتجلى	هذا	العمل	في	مناقشة	ندوات	املهرجان	وفي	ردهات	الفنادق،	ما	
أفرز	ظاهرة	املسرح	السيا�سي	تأسيًسا	لبناء	مسرح	قومي	متطور	للتعبير	عن	غضب	اإلنسان	العربي،	

)1(		أستاذ	سابق	في	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية،	أمين	تحرير	مجلة	”الحياة	املسرحية”	سابًقا.

خزندار	 شريف	 إخراج	 مع	 بالتوازي	 	،1964 الدمرداش	 فاروق	 للمخرج	 القاهرة	 في	 بريشت	 لبرتولد	 والقاعدة”	 ”االستثناء	 مسرحية	 دمت	
ُ
ق 	)2(

إنسامبل،	ألنه	من	 برلين	 بعد	كشريط	سينمائي	صور	خصيًصا	ملركز	 ما	 في	 والقاعدة(	لخزندار	 )االستثناء	 في	دمشق.	عرضت	 نفسها	 للمسرحية	
الوثائق	القديمة	التي	قدمت	ألرشيف	بريشت،	ثم	تتالت	عروض	بريشت	على	خشبات	املسرح	السوري	في	دمشق	وغيرها	من	العواصم	العربية.	
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في	 لها	 أجوبة	 عن	 البحث	 من	 للمثقفين	 بد	 ال	 كان	 الثقافية،	 الساحة	 أثارتها	 التي	 املقلقة	 فاألسئلة	
املسرح،	بوصفه	حالة	تفاعلية	للمجتمع،	وله	عالقة	مباشرة	مع	الراهن	يستجيب	الحتياجاته،	وبات	

املسرح	أيًضا	يطرح	أسئلة	الواقع،	ويعيد	صياغته	بصورة	فنية	كونه	أحد	مصادر	الثقافة.

ثانًيا: اإلعالن عن أول مهرجان مسرحي

تظاهرة	 إلى	 الهزيمة	 أسباب	 عن	 التساؤل	 تحول	 حتى	 تطوي	صفحاتها	 النكسة	 تكن	سنوات	 لم	
من	 مجموعة	 إرادة	 فاجتمعت	 تطهيرًيا،	 	

ً
فعال بوصفه	 السيا�سي	 االحتجاج	 عن	 تعبيًرا	 مسرحية	

املسرحيين	املهتمين)3(،	تحكمها	حماسة	الشباب،	ويسودها	التسرع،	إلقامة	مهرجان	مسرحي،	تلبية	
لتوصيات	مؤتمر	املسرحيين	العرب	الذي	عقد	في	القاهرة	بين	23ـ	و25	آذار/	مارس	)4(1969.	بادرت	
هذه	املجموعة	في	نقابة	الفنانين)5(	بدمشق	بالتعاون	مع	مديرية	املسارح	واملوسيقى	في	وزارة	الثقافة	
إلى	تبني	تحقيق	مهرجان	مسرحي	أسمته	)مهرجان	دمشق	األول	للفنون	 والسياحة	واإلرشاد	القومي	
الدرامية(،	وانطلق	الشعار	الذي	رافق	املهرجان	إلى	الدورة	الحادية	عشرة:	))نحو	وعي	مسرحي	صحيح،	
وكل	أملنا	أن	يكون	هذا	التجمع	الفني	العربي	األول	ذا	أثر	فعال	في	تعميق	التفاعل	بين	مختلف	التجارب	
الفنية	العربية،	وأن	يغني	هذه	التجارب،	ويؤكد	دورها	اإليجابي	في	حركة	التطور	التاريخي	ملجتمعنا(()6(.	
باإلمكان	 يكن	 ولم	 للمهرجان،	 أو	خطة	عامة	 تفصيلية	 أي	خطة	 املتحمسة	 املجموعة	 لدى	 يكن	 لم	
وضع	أسس	متينة	له	في	مدة	قصيرة،	فقط	تملكتهم	الرغبة	والحماسة	لفعل	�سيء	ما.	يعترف	سعد	
هللا	ونوس،	بأن	))برامج	السنة	القادمة	تختار	كافة	الطرق	املسرحية	الناجحة	في	العالم	العربي،	وأن	
يعمد	إلى	تشكيل	لجنة	مسرحية	عربية	دائمة،	تشرف	على	هذا	االختيار،	وتكون	بنفس	الوقت	الحكم،	
أو	تؤلف	لجنة	حكم	دورية	لكل	سنة،	وأظن	أنه	لم	يكن	بوسعنا	خالل	هذه	الفترة	الوجيزة	أن	نضع	
دستوًرا	للمهرجان،	لكننا	سنعمد	إلى	وضعه	باالشتراك	مع	كل	الفرق	العربية	املسؤولة(()7(،	وانعقدت	

الدورة	األولى	كخطوة	تمهيدية	تجريبية	للدورات	الالحقة.

)3(	سعد	هللا	ونوس،	عالء	الدين	كوكش،	عمر	حجو،	دريد	لحام،	األخوين	هاني،	أسامة	الروماني،	وآخرون.	

)4(	جان	ألكسان،	املسرح	القومي	واملسارح	الرديفة،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،	2012(،	ص	177.

)5(	أسست	نقابة	الفنانين	عام	1968،	بجهد	مجموعة	من	الفنانين	الذين	وقعوا	على	عريضة	يحملها	الفنان	عمر	حجو،	حيث	كتب	وزير	الثقافة	
)سهيل	الغزي(	حينذاك	))ال	مانع	من	إنشاء	نقابة	للفنانين،	إذا	كنتم	ترون	أن	هذه	املهنة،	تستحق	ن	يكون	لها	نقابة((.	

 64 )6(	جان	ألكسان،	”مهرجان	دمشق	املسرحي	األول:	فسيفساء	عربية	أم	بحث	عن	هوية	مميزة	ملسرحنا	املعاصر”،	مجلة	املسرح	املصرية،	ع:	
تموز/	يوليو	)1969(،	ص57.

)7(	بعثة	الجريدة،	”مهرجان	املسرح	العربي:	ماذا	حقق؟”،	جريدة	املحرر،	ع:	1792،	)/1969/5/26(.
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تحملت	نقابة	الفنانين	التي	لم	يمض	على	تأسيسها	عام	واحد	نفقات	املهرجان	األول،	واختلفت	
الروايات	املتناقضة	أحياًنا	حول	جهات	التمويل	وامليزانية	املرصودة	للمهرجان،	يقول	أسامة	الروماني	
))اقترح	سعد	هللا	ونوس	إقامة	مهرجان	باسم	نقابة	الفنانين،	وَدَعَمُه	وزير	الثقافة	معنوًيا	باتفاقيات	
وزارة	الثقافة	مع	بعض	الفرق	املسرحية	العربية	واألجنبية،	حينها	لم	تمّوله	الوزارة	مادًيا،	قمُت	)أنا(	
لتغطية	 والتمويل	 الريع	 جمع	 بغرض	 إعالنات،	 لجلب	 واملؤسسات	 الشركات	 مع	 بالتواصل	 بنف�سي	
نفقات	ومصاريف	هذا	املهرجان(()8(،	بينما	يقول	أسعد	فضة	إن	))املهرجان	كان	مكلًفا،	فظهر	اتفاق	
بين	نقابة	الفنانين	مع	الهيئة	العامة	لإلذاعة	والتلفزيون	ذلك	أن	تقوم	الهيئة	بتسجيل	املسرحيات،	
التعامل	 في	 التسجيل	تغطية	نفقات	املهرجان،	لكن	حصل	خطأ	 الفنانين	مقابل	هذا	 لنقابة	 وتقدم	
بين	نقابة	الفنانين	ووزارة	اإلعالم/	الهيئة	العامة	لإلذاعة	والتلفزيون،	بهذا	الخصوص،	ولم	تستطع	
بقوانينها	املالية	أن	تدفع	كل	تلك	املبالغ(()9(.	على	الرغم	من	ذلك،	لم	يتجذر	موضوع	املسرح	في	بنية	
اإلعالم	املرئي	واملسموع	واملقروء	حتى	هذه	اللحظة،	بل	قاطعت	وزارة	اإلعالم	املهرجان	في	الدورة	الرابعة	

أيًضا.

حكاية	 فيروي	 الرسمية،	 الثقافية	 املؤسسة	 نظر	 وجهة	 من	 األمر	 يرى	 عرسان	 عقلة	 علي	 لكن	
أرسلت	 حين	 	،1969 عام	 املسرحية	 للفنون	 دمشق	 مهرجان	 إقامة	 إلى	 املصادفة	 ))قادت	 املهرجان:	
بموجبه	مسرح	 كتاًبا	تضع	 السوري	 العربي	 القطر	 في	 الفنانين	 نقابة	 إلى	 واملوسيقى	 املسارح	 مديرية	
الحمراء	ومسرح	القباني	تحت	تصرف	النقابة،	للقيام	بنشاط	مسرحي،	بعد	أن	أنهى	املسرح	القومي	
وتلبية	طلب	 املسارح	 )إشغال(	 لهذا،	 الدافع	 وكان	 القطر،	 محافظات	 إلى	 في	جولة	 وسافر	 موسمه،	
بعض	النقابيين	بتقديم	عروض	على	املسرحين	الرسميين،	ووجدت	النقابة	نفسها	أمام	واقع	معين،	
فارغتين،	 تبقيهما	 أو	 الصالتين	 هاتين	 تمأل	 أن	 وعليها	 شهر،	 ملدة	 تصرفها	 تحت	 صالتين	 وجود	 وهو	
وبذلك	يذهب	ادعاؤها،	بأن	الدولة	ال	تقدم	لهم	املسارح	هباء.	وجرتها	االقتراحات	املختلفة	حول	ملء	
الفراغ	إلى	االستفادة	من	االتفاقية	العربية	السورية	بين	وزارة	الثقافة	في	األمم	املتحدة	وبعض	البلدان	

األخرى،	مللء	هذا	الفراغ	والقيام	بمجموعة	عروض	مسرحية.

اتفقت	مع	مديرية	املسارح	واملوسيقى	في	وزارة	الثقافة	على	هذا	املوضوع،	وأبدت	املديرية	املذكورة	
طي	بتبرعات	من	مجلس	الوزراء،	وأمانة	

ُ
استعدادها،	واستفيد	من	االتفاقية	الثقافية	وبقي	شق	مالي	غ

العاصمة،	ونقابة	املعلمين،	وغيرها	من	الجهات	لتغطية	نفقات	املشروع،	إذ	إن	نقابة	الفنانين	في	ذلك	
ا	واحًدا	من	موازنتها	لهذا	الغرض،	وإنما	دفعت	نفقات	املهرجان	من	تبرعات	

ً
املهرجان	لم	تدفع	قرش

صاتي	قيمَتها،	)ET syria ET Syria(،	حوار:	جواد	البعيني،	اإلمارات	العربية،	التاريخ	2021/6/11.	
ّ
)8(	أسامة	الروماني،	من	أعطى	ملهنة	املشخ

)9(	أسعد	فضة،	”شهادته	عن	أحداث	)تأسيس،	انطالق،	توقف،	وإعادة	انطالق(	مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية”،	لمى	عبد	املجيد	وعلي	أبو	
دياب	املنصة	7	التاريخ	)2006/11/7(	ص17.
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)األجاويد(،	والتزمت	مديرية	املسارح	بتقديم	الصاالت	ومحتويات	مستودعاتها	وبتحمل	ما	يخصها	من	
تنفيذ	االتفاقيات	الثقافية،	على	أن	يقدم	املهرجان	باسم	نقابة	الفنانين	ومديرية	املسارح	واملوسيقى.	
أي	خطوط	 العمل	 بهذا	 قاموا	 الذين	 أذهان	 في	 يكن	 ولم	 الصورة..	 هذه	 على	 املهرجان	 كان	 وبالفعل	
لهم	 منا	 يستحق	 بعمل	 للقيام	 الحماس	 لذلك،	 دافعهم	 وكان	 أبعاده،	 أو	 املهرجان	 عريضة	ألهداف	
الشكر(()10(.	في	حين	إن	مجلة	الطليعة	السورية	وعلى	لسان	سعد	هللا	ونوس	كتبت	خبًرا	مفاده	أن	نقابة	
املعلمين،	))قد	تبرعت	باستضافة	فرقة	مسرحية	طيلة	شهر	كامل.	وهكذا	كان	املهرجان	ثمرة	جهود	
جماعية	رسمية	وخاصة/	شعبية((،	هذه	الصيغة	كانت	موجودة	في	كافة	املهرجانات	في	املحافظات	
رئيس	 األتا�سي	 الدين	 نور	 الدكتور	 بأن	 آخر	 خبًرا	 أوردت	 نفسها	 املجلة	 أن	 إال	 	،2010 السورية	حتى	
الدولة	))قد	تبرع	بمبلغ	خمسين	ألف	ليرة	سورية	لهذا	املهرجان(()11(،	لكن	أًيا	كانت	جهات	التمويل،	

فامليزانية	كانت	تؤرق	القائمين	على	املهرجان	طوال	دوراتها	الخمس	عشرة.

عندما	وضعت	مديرية	املسارح	واملوسيقا	صالتيها	تحت	تصرف	نقابة	الفنانين	في	شهر	أيار/	مايو،	
كانت	تدرك	تماًما	أو	ال	تدرك	أن	شهر	أيار/	مايو	الشهر	الذي	يستعد	فيه	طلبة	املدارس	والجامعات	
في	سورية	لالمتحانات	األخيرة،	ويتوقف	فيه	النشاط	الثقافي	والطباعي	في	الوزارة،	ويتوقف	النشاط	
مديرية	 أرادت	 فقد	 الجديد.	 املسرحي	 املوسم	 بداية	 األول،	 تشرين	 شهر	 إلى	 أشهر	 خمسة	 املسرحي	
الفعاليات	 تغطية	 على	 القدرة	 تمتلك	 كانت	 إذا	 ما	 في	 النقابة	 إرادة	 تختبر	 أن	 العملية	 بهذه	 املسارح	
لتقديم	 الصالتين	 باستخدام	 تطالب	 كانت	 النقابة	 ألن	 منها،	 الذرائع	 تسحب	 أن	 أو	 فيها،	 املسرحية	
عروضها	املسرحية	)فرقة	نقابة	الفنانين(	في	الصيف،	وتحدًيا	لتصرف	املديرية،	سارعت	مجموعة	من	
الفنانين	التفكير	باستثمار	الصالتين	بطريقة	مبتكرة	وجريئة	وإن	كانت	تشوبها	مغامرة،	فظهرت	فكرة	
املهرجان	وتوصيات	مؤتمر	 إقامة	 اتخاذ	قرار	 بين	 القصيرة	 املدة	 الرغم	من	 املهرجان	على	عجل	على	
املسرحيين	العرب	في	القاهرة	)أقل	من	شهر	واحد(،	بحيث	لم	تتمكن	النقابة	من	إجراء	التحضيرات	

الالزمة	له.	

في	 الوضع	 ا،	واستمر	هذا	
ً
قال	مسلوق له،	بعضهم	 ارتجالًيا،	سريًعا	غير	مخطط	 املهرجان	 	جاء	

املهرجانين	الثاني	والثالث	بسبب	الخالفات	بين	النقابة	واملديرية	على	إدارة	املهرجان،	على	الرغم	من	
أن	أغلب	العاملين	فيه	ال	يملكون	خبرة	في	تنظيم	املهرجانات	وبرامج	العروض،	وليس	لديهم	مؤهالت	
أكاديمية	في	مجال	املسرح.	حماسة	الفنانين	في	املهرجان،	كانت	ذاتية	وتلقائية	ونتيجة	رغبة	شخصية	
في	تقديم	نشاط	ما،	ليست	مطلوبة	أو	مفروضة	عليهم	وال	بمنزلة	عمل	وظيفي.	انعقد	املهرجان،	و))لم	

)10(	علي	عقلة	عرسان،	”قصة	مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية”،	املوقف	األدبي	العدد	1أيار/	مايو		)1972(،	ص	137.138.			

)11(	د.م،	”املهرجان	االول	للفنون	املسرحية	في	دمشق”،	الطليعة،	ع:	150	التاريخ	)19/	4/	1969(،	ص	62.
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تنعقد	ندوة	فكرية	متخصصة	رسمية،	ولم	تدَع	الوفود	إليها،	ولم	تخرج	بتوصيات،	إنما	هي	مناقشات	
استمرارية	 وضرورة	 العربي	 الوطن	 في	 املسرحية	 الحياة	 وشؤون	 املسرحية	 العروض	 حول	 عامة	
املهرجان(()12(،	كانت	املناقشات	بينية	في	ردهات	الفندق	وممرات	صاالت	العروض.	لم	يكن	للمهرجان	
الثقافة	 وزارة	 عّدت	 بينما	 الفعاليات،	 لتغطية	 يومية	 نشرة	 عنه	 تصدر	 ولم	 فيه،	 لالشتراك	 شروط	
نفسها	من	الضيوف،	ولم	يشترك	املسرح	القومي	بعرض	مسرحي	جديد	)تنتج	ثالثة	عروض	أو	أربعة	
سنوًيا	في	أفضل	األحوال(،	فاكتفى	بعرضين	من	مواسم	سابقة،	ومع	ذلك	كانت	فكرة	إقامة	مهرجان	
مسرحي	في	ذلك	الوقت،	فكرة	مذهلة،	جريئة،	إضافة	إلى	ذلك،	وجود	معارض	فنية	مرافقة	في	صالتي	
القباني	والحمراء	)معرض	بيتهوفن	وعصره،	معرض	بريشت،	معرض	اإلعالنات	املسرحية	في	سورية(،	

	.
ً

وكان	مهرجاًنا	فنًيا	شامال

رافق	اإلعالن	شكلًيا	عن	شروط	االشتراك	قبل	شهر	من	بدء	املهرجان	الدورات	الثالث	األولى،	وهذا	
ما	كان	يؤثر	في	سوية	املهرجان	ودعوة	الضيوف	وطرح	موضوع	الندوات	الفكرية،	لذا	كان	من	الصعوبة	
بمكان	تقديم	عرض	مسرحي	جديد	في	املهرجان،	فالعروض	)السورية	والعربية(	كانت	قديمة	معظمها،	
إلى	 يفتقر	 كان	 املهرجان	حتى	دورته	األخيرة،	فقد	 التي	رافقت	 املصاعب	واملشكالت	 الرغم	من	 وعلى	
التقاليد،	بل	لم	يرسخ	تقاليده	الفنية،	سوى	أن	عروضه	تمثل	املؤسسات	الثقافية	الرسمية	التابعة	
أن	 أتباعها	 من	 تطلب	 ما؛	 أليديولوجيا	 التعبئة	 تبنت	 العروض	 أن	 السيا�سي،	وسنجد	الحًقا	 للنظام	

ا	ألنظمة	شمولية.
ً
يكونوا	أبواق

أهداف املهرجان

أعلن	سعد	هللا	ونوس	عضو	اللجنة	الصحافية	للمهرجان	في	املؤتمر	الصحافي	الذي	ُعقد	في	مبنى	
نقابة	الفنانين	بدمشق	عن	األهداف	التي	تسعى	إليها	نقابة	الفنانين	بالتعاون	مع	املؤسسات	الثقافية	

في	سورية	من	وراء	إقامة	املهرجان.

تفاعل	 أجل	خلق	 من	 األساسية،	 الشعب	 بقضايا	 لالتصال	 محاولة	 أول	 املهرجان	 أن	 ))باعتبار	
بين	املسرح	والجمهور،	وإليجاد	نواة	مسرح	هادف	تتيح	للحركة	املسرحية	فرصة	االستمرار	في	تطوير	

شعبنا	ثقافًيا	وفنًيا.

فإن	املسرح	يطرح	مشاكل	كثيرة	في	العالم	العربي	منها	الثقافية	ومنها	الفنية	ومنها	ما	يتعلق	بالتركيب	

)12(	ـ	عبد	الناصر	حسو،	خزانة	ذاكرة،	مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية،	)الشارقة:	الهيئة	العربية	للمسرح،	2020(،	ص	14.	
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التي	 العربية	 الفرق	 بين	 رائًعا	 لقاًء	 يؤمن	 االعتبار،	سوف	 بهذا	 واملهرجان	 عربي،	 بلد	 لكل	 االجتماعي	
ستقدم	صوًرا	مختلفة	عن	نشاطاتها	املسرحية،	يمكن	أن	يؤدي	إلى	حل	بعض	املشاكل	التي	يعاني	منها	
املسرح	العربي	بالذات	كمشكلة	اللغة،	وعزلة	الحركة	املسرحية،	كما	يمكن	أن	يؤدي	إلى	بلورة	حركة	

مسرحية	عربية	متجانسة.	

الجماهير	 في	بالدنا	عن	طريق	توسيع	قاعدة	 الحركة	املسرحية	 تنمية	 إلى	 يهدف	 املهرجان	 إن	 ثم	
املهتمة	باملسرح،	وسيتم	ذلك	بأساليب	مختلفة	منها	كثافة	عدد	املسرحيات	التي	ستقدم	على	أكثر	من	
مسرح،	وتغيير	أماكن	العرض	املسرحي	بنقله	إلى	الجامعة	واملعامل.	إذا	كانت	نقابة	الفنانين	هي	التي	
تبنت	فكرة	إقامة	هذا	املهرجان،	فإن	مؤسسات	الدولة	قد	أسهمت	بدورها	في	إقامته.	وضعت	وزارة	
الثقافة	مسارحها	وصاالت	العرض	التابعة	لها	تحت	تصرف	النقابة	طيلة	شهر	أيار،	ووضعت	وزارة	
التي	 املشكالت	 املهرجان	مختلف	 لقد	طرح	 املهرجان(()13(.	 في	خدمة	 اإلعالمية	 إمكانياتها	 اإلعالم	كل	
تواجه	تقدم	املسرح	العربي	لها	عالقة	بالسياسة،	ما	شكل	خالل	تاريخه	الطويل	حضوًرا	مميًزا	لالطالع	
امتزجت	 التي	 العربي	 املسرح	 في	مستوى	 املجتمع	 بقضايا	 امللتزمة	 والثقافية	 املسرحية	 التجارب	 على	

بتجارب	عاملية.	

ا: الفصحى تقاوم العامية
ً
ثالث

كانت	الحركة	املسرحية	في	الوطن	العربي	نشطة	نوًعا	ما	على	الرغم	من	أن	عمر	املؤسسة	املسرحية	
في	البلدان	العربية	جميعها	لم	يتجاوز	عشر	سنوات،	ولم	تكن	الدول	العربية	تتبادل	العروض	في	ما	
بينها،	بل	لم	يتعّرف	املسرحيون	في	بالد	املشرق	إلى	تجارب	املسرحيين	في	بالد	املغاربة	أو	في	دول	الخليج	
،	كان	هناك	التفات	قوي	إلى	الكتابة	املسرحية	وعرضها	باللهجة	املحلية	في	كل	البلدان	العربية،	

ً
مثال

واألمل	أن	يشاهد	الجمهور	عروًضا	جديدة	باللغة	الفصحى.	لذلك	كانت	الفكرة	األساس	إلقامة	املهرجان	
معظمها	 الدورات	 الشرط	 هذا	 رافق	 الفصحى،	 العربية	 باللغة	 املسرحية	 الكتابة	 باتجاه	 التشجيع	
))يفضل	أن	يكون	نص	املسرحية	باللغة	العربية	الفصحى	أو	املبسطة،	حرًصا	على	أال	تكون	اللهجة	
املحلية	سبًبا	في	فقدان	الصلة	بين	النص	املسرحي	والجمهور(()14(،	غير	أن	املصريين	لم	يتقيدوا	بهذا	
الشرط	على	افتراض	أن	لهجتهم	معروفة	في	مستوى	الوطن	العربي	نتيجة	انتشار	السينما	واإلذاعة،	وال	
يوجد	أحد	في	الوطن	العربي	ال	يفهم	اللهجة	املصرية	ألنها	عملًيا	كانت	تلي	العربية	الفصحى.	اللبنانيون	

)13(	د.م	،	”املهرجان	االول	للفنون	املسرحية	في	دمشق”،	الطليعة،	ع:	150	التاريخ	)19/	4/	1969(،	ص17.

)14(	جان	الكسان،	املسرح	القومي	واملسارح	الرديفة،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،	2012(،	ص	178.	
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	قادمين	من	املسرح	الدرامي،	وليس	األدب	املسرحي،	ولهجتهم	
ً
أيًضا	يكتبون	بالعامية	بوصفهم	رجاال

مفهومة	في	البلدان	العربية	معظمها	بفضل	الرحابنة	وأغاني	فيروز.	ولم	تلتزم	الفرق	العربية	األخرى	
معظمها	بشرط	الكتابة	بالعربية	الفصحى	إال	نادًرا	.

بينما	التزم	الكتاب	السوريون	بالفصحى،	ويأتي	استخدامهم	بها	من	منطلق	الدافع	التقدمي	القومي	
؛	ومن	ثم	فًنا)15(،	على	الرغم	من	قناعتهم	التامة	بأن	اللهجة	

ً
وضرورة	انتشارها،	عاّدين	املسرح	أدًبا	أوال

املحلية،	قد	تكون	أصدق	لهجة	في	التعبير	عن	الشخصيات	وأقرب	إلى	مزاج	املتفرج	وإحساسه	من	
الفصحى،	كان	حلم	التفكير	بالوحدة	العربية	قوًيا	لدى	املثقف	السوري	بعد	فشل	تجربة	الوحدة	بين	
مصر	وسورية،	لكنهم	رأوا	أن	الكتابة	بالعامية،	))سيجعل	لكل	بلد	عربي	مسرحه	الخاص،	وهذا	ما	
يتنافى	مع	الواقع	القومي	الذي	يقوم	على	الفصحى(()16(،	يؤكد	أسعد	فضة	مدير	املسارح	واملوسيقى	
على	مدى	أكثر	من	ربع	قرن	أن	سورية	هي	الدولة	الوحيدة	التي	تستخدم	الفصحى	في	الفن.	أصر	وزير	
العروض	 كانت	 املوقف،	 وبناًء	على	هذا	 بالفصحى،	 املسرحي	 النص	 ُيكتب	 أن	 الكيالي	 الثقافة	فوزي	
قسم	 عليه	 أطلق	 سورية،	 في	 املسرحية	 للفنون	 العالي	 املعهد	 في	 النقد	 قسم	 أسس	 وعندما	 م،	 تقيَّ

))النقد	واألدب	املسرحي،	تغير	االسم	في	ما	بعد	إلى	الدراسات	املسرحية(()17(.	

حرص	املسرح	القومي	في	سورية	))على	تقديم	عروضه	باللغة	الفصحى..	حيث	يتم	تشجيع	الكتاب	
على	ارتياد	تجارب	جديدة	في	التأليف	املسرحي	والتزام	الفصحى	في	الوقت	نفسه(()18(.	وفي	كل	مرة	كانت	
أن	وافقت	 إلى	 تحديًدا	 املصرية	 الفرق	 إلى	 بالنسبة	 الفصحى	 اللغة	 تتراجع	عن	شرط	 املهرجان	 إدارة	
نجاح	العطار	وزيرة	الثقافة	سنة	1976	على	اللهجة	العامية	بشرط	أن	يكون	العرض	مميًزا	وناضًجا	من	
الناحية	الفنية،	وانتصرت	تجربة	اللهجة	العامية	في	املسرح	على	الصعيد	القومي	في	دورات	املهرجان	

معظمها	الحًقا.

منذ	الدورة	األولى	ملهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية،	كان	الجمهور	على	موعد	مع	تظاهرة	مسرحية	
عربية	ظهرت	من	خاللها	تجربة	”مسرح	الشوك”	في	سورية	للثنائي	عمر	حجو	ودريد	لحام	التي	أحدثت	
ردات	أفعال	إيجابية	حولها	في	الوسط	الثقافي	والفني	من	حيث	جرأة	املوضوعات	االجتماعية	والسياسية	

)15(	ظهرت	إشكالية	في	الستينيات	هل	املسرح	أدب	أم	فن،	وللمحافظة	على	فكرة	أن	املسرح	أدب	مسرحي،	لم	يكتب	أحد	من	كتاب	املسرح	السوري	
بالعامية،	مع	أن	كثيًرا	من	الكتاب	في	سورية	مقتنعون	بأن	الكتابة	املسرحية	تنتمي	إلى	فن	املسرح،	اضطروا	في	الوقت	نفسه	إلى	الكتابة	للمسرح	
بالعامية	كونهم	لم	يمارسوا	الكتابة	في	األجناس	األدبية	)رواية،	قصة،	شعر(،	بل	كانوا	قادمين	من	املسرح	بوصفه	فًنا	درامًيا،	هؤالء	كتبوا	بالعامية،	

وعرضوا	نصوصهم	بالعامية	أيًضا.	

)16(	حورية	محمد	حمو،	حركة	النقد	املسرحي	في	سورية،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	1998(،	ص40.	

)17(	تأسس	قسم	النقد	واألدب	املسرحي	عام	1984.	

)18(	عبد	هللا	أبو	هيف،	املسرح	العربي	املعاصر،	)دمشق:	اتحاد	الكتاب	العرب،	2002(،	ص	240.	



ملف العددالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

26

الناقدة،	وشكل	العرض	املطروح،	إنه	))مسرح	الوخز	االجتماعي	والسيا�سي	الذي	أثار	انتباه	الجميع	في	
مهرجان	دمشق	األول.	وقد	يكون	هذا	املسرح	صيغة	سورية	لتجارب	في	املسرح	الحديث	مثل	املقاهي	
املسرحية،	واملسرح	الحي	في	الغرب،	وقد	يكون	تطويًرا	ذكًيا	لفكرة	االسكتش	الفكاهي	التقليدي،	وقد	
يرجع	به	هواة	الحفريات	املسرحية	إلى	أصول	في	القرن	التاسع	عشر،	إنما	ال�سيء	الجوهري	واألسا�سي	
أن	كاتًبا	ومخرًجا	)عمر	حجو،	ودريد	لحام(	استطاعا	أن	يجدا	بالفعل	صيغة	مالئمة	لتوظيف	املسرح،	
واملسرح	الكوميدي	بشكل	خاص،	بحيث	يصبح	أداة	فعالة	ملخاطبة	الجمهور	والتواصل	معه،	وليس	

مكاًنا	للفرجة	وقزقزة	اللب(()19(.

ت	رائدة	 	وتعّرف	الجمهور	خالل	املهرجان	إلى	تجربة	سعدهللا	ونوس	في	الكتابة	املسرحية	التي	ُعدَّ
ا	من	حاجة	املسرح	إلى	متفرج	

ً
في	مسرح	التسييس،	واستمر	هذا	النمط	من	املسرح	التجريبي	انطالق

جديد	مع	املخرج	فواز	الساجر	في	تجربة	املسرح	التجريبي،	))تأتي	ضرورة	تحقيق	شخصية	العرض	
على	 تقوم	 الهارموني،	 على	 تقوم	 متكاملة،	 وحدة	 في	 كلها	 املسرحية	 العناصر	 تصب	 املسرحي،	حيث	
تجريبي،	 مسرح	 لتأسيس	 محاولة	 مجنون	 يوميات	 مجتمعة..	 العناصر	 تلك	 بين	 العضوية	 العالقة	
إليجاد	لغة	مسرحية	جديدة،	يخاطب	الجمهور	من	خاللها،	ومحاولة	لطرح	فكر	تقدمي،	أكان	النص	
عرض	 خالل	 من	 السيا�سي	 املسرح	 في	 خوري	 جالل	 تجربة	 نغفل	 وال	 عاملًيا(()20(،	 أو	 عربًيا،	 محلًيا،	
)جحا	في	القرى	األمامية(،	وما	أثارته	التجربة	من	مناقشات	وحوارات	في	أروقة	املهرجان،	وبخاصة	في	
استخدامه	تقنيات	بريشت،	حيث	اتسمت	املرحلة	باالهتمام	باملسرح	السيا�سي	واستقبال	بريشت	في	

املسرح	العربي	على	نطاق	واسع	في	طريقة	الكتابة	وتعامل	املمثل	مع	الدور	والعرض.

	وفرضت	تجربة	املغربي	الطيب	الصديقي	في	)مقامات	بديع	الزمان	الهمذاني(	و)اإلمتاع	واملؤانسة(	
نفسها	على	املسرح	العربي	بقوة	واستخدام	التراث	في	الكتابة	والعرض	املسرحيين	إيماًنا	منه	بالعودة	
))بتوازن	ماهر	أن	يحقق	عالقة	خالقة	 العربي،	استطاع	الطيب	الصديقي	 التراث	 في	 إلى	االحتفالية	
لها	بنفسه.	الصديقي	

ّ
ومثمرة	بين	رؤيته	الفكرية	وأسلوبه	اإلخراجي	في	مسرحيته	التي	أعّدها	وقّدمها	ومث

الذي	 واقعه	 على	 يلقيها	 باهرة	 أنواًرا	 منه	 ويستمد	 يستلهمه	 العربي،	 التراث	 من	 فكرًيا	 قطاًعا	 اختار	
رؤاه	 ليجسد	 وأساليب	 إمكانات	 من	 الحديث	 املسرح	 يقدمه	 ما	 كل	 إلى	 الصديقي	 لجأ	 فيه..	 يعيش	
	ومؤثًرا،	اختار	األغنية	والرقصة	والقناع،	اختار	الدمية	املتحركة	والكلمة	والتواصل	

ً
تجسيًدا	فعاال

مع	الجمهور	واإليماء	والضوء	والظل(()21(،	وال	نخفي	تجربة	مسرح	الحكواتي	مع	روجيه	عساف	وفريق	

)19(	بهاء	طاهر،	”املسرح	والجمهور	في	مهرجان	دمشق”،	مجلة	املسرح	املصرية،	ع:	63،	)يونيو،	عام	1969(،	ص	85.		

)20(	نديم	محمد،	”املسرح	التجريبي	ويوميات	مجنون”،	الحياة	املسرحية،	ع:	2،	)دمشق،	وزارة	الثقافة،	1977(،	ص165.		

)21(	ـرفيق	الصبان،	”	الرؤية	املسرحية	لدى	مخرجي	املهرجان”،	املعرفة،	ع:	124ـ	125،	)حزيران/يونيو،	تموز/	يوليو،	1972(،	ص	11،	12.		
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عمله	في	عرض	)حكايات	1963(	و)أيام	الخيام(،	وقد	أفسح	املهرجان	املجال	لتجربة	املسرح	الكويتي	
النا�سئ	مع	الثنائي	صقر	الرشود	وعبد	العزيز	السريع.

تعّرف	املسرحيون	العرب	إلى	تجارب	رفيق	الصبان	املتجدد	دائًما	في	الرؤى	اإلبداعية	الشابة،	وما	
زال	الجمهور	يتذكر	حتى	هذه	اللحظة	تجارب	محمد	إدريس	في	)إسماعيل	باشا(	و)يعيشو	شكسبير(	
على	 قادًرا	 املخرج	 وكان	 الرياضية،	 الصاالت	 إلى	 بالعرض	 والخروج	 الخشبة	 شكل	 من	 االستفادة	 في	
في	تشكيل	مدهش،	ضمن	معمارية	مسرحية	محكمة	 العناصر	واملؤثرات	 وبناء	هذه	 ))مزج	وتوليف	
هي	 املسرحية،	 اللغة	 هذه	 جامع..	 فني	 متحف	 إنشاء	 في	 وشخصيته	 وإبداعه	 املخرج	 بفرادة	 تنبئك	
محاولة	لتحريك	سكونية	املسرح	العربي	والخروج	به	من	تقريريته	وأشكاله	املكرورة،	لكنها	هي	نفسها	
ا،	افتقد	إلى	املعادل	الفكري،	وتحقق	هذه	املعادلة	في	املسرح(()22(.	لو	دققنا	

ً
كانت	خطاًبا	بصرًيا	مدهش

أكثر	في	عروض	مختلف	الدورات	سنجد	تجارب	الجزائري	عبد	القادر	علولة	)األجواد(،	وعروض	جواد	
األسدي	الذي	اعتمد	على	جسد	املمثل	)الصورة	البصرية(	بوضوح،	مفترًضا	أن	العرض	املسرحي	ليس	
نزهة	يقوم	بها	فريق	العمل،	بل	ساحة	معركة	تتطلب	من	املمثل	تأهًبا	في	أي	لحظة،	وكذلك	تجارب	
املسرح	اإليمائي	مع	فائق	حمي�سي	وتأثيرها	في	بعض	املخرجين	مثل	عماد	عطواني	الذي	أسس	فرقة	

	عدة	في	هذا	السياق.
ً
للمسرح	اإليمائي	في	مديرية	املسارح	واملوسيقا	قدمت	أعماال

)بغداد	 في	 العراقي	 املسرح	 من	 مهمة	 بتجارب	 سنلتقي	 	
ً

قليال أمامنا	 الثلجية	 الكرة	 دحرجنا	 ولو	 	
األزل	بين	الجد	والهزل(	وفي	)أنا	ضمير	املتكلم(	مع	املخرج	قاسم	محمد،	وعرض	)كلكامش(	مع	سامي	
عبد	الحميد،	ومحاوالت	املسرح	الخليجي	في	السبعينيات	الحتالل	حيز	ثقافي	في	فضاء	املسرح	العربي	
)البحرين	وقطر	واإلمارات	العربية(،	وال	ننكر	تجارب	املسرح	السعودي	الفتية	في	منتصف	الثمانينيات	
في	دورة	العاشرة،	)عويس	التاسع	عشر(،	وباملقابل	أفسح	املهرجان	املجال	للجيل	الشاب	بالظهور	مع	
تجارب	)مسرح	العبث(	وبخاصة	املخرج	جهاد	سعد	في	)كاليغوال(،	وتجارب	عماد	عطواني	في	)املهندس	
واإلمبراطور	آشور(	و)في	انتظار	غودو(	و)الحارس(،	وغيرها	من	التجارب	املسرحية	العربية	والسورية	

ا	تاريخًيا	في	بنية	املسرح	العربي	بوصفها	خطوة	للوصول	إلى	العاملية.
ً
التي	شكلت	انعطاف

قومية-	 اجتماعية	 حضارية	 تظاهرة	 -أكبر	 املسرحية	 للفنون	 دمشق	 مهرجان	 انطالقة	 شكلت	
فرصة	للمسرحيين	العرب	في	تبادل	وجهات	النظر،	والرغبة	في	اكتشاف	التجارب	والرؤى	املتنوعة	في	
فضاءات	لم	يعتدها	املسرح	العربي	من	قبل.	ففي	املهرجان	الرابع،	على	سبيل	املثال،	حضر	أكثر	من	
31	كاتًبا	وشاعًرا	وناقًدا،	وبينهم	أربعة	وزراء،	تناقشوا	في	دور	املؤسسات	املسرحية	الرسمية،	وخلق	
املهرجان	حالة	اجتماعية	واعية	باملرحلة	التاريخية	في	تفعيل	الحوارات	بين	مختلف	التجارب	الفنية	

)22(	عبد	الفتاح	قلعجي،	”شرفة	على	املشهد	املسرحي	في	املهرجان	العاشر”،	الحياة	املسرحية،	ع:	30،	31،	32،	33،	)1988(،	ص	163.		
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في	الدول	 إلى	أي	مدى	وصلت	الحركة	املسرحية	 العربية	املهتمة	بقضايا	العرب	السياسية،	ومعرفة	
العربية،	لرسم	صورة	واضحة	ملالمح	مسرح	عربي	أصيل	يغني	الثقافة	اإلنسانية	إال	أن	املهرجان	لم	

يستطع	تجاوز	األدوار	السياسية	التي	فرضتها	رؤية	حكوماتها.	

واستمرت	تظاهرة	املهرجان	للفكر	السيا�سي	املنسجم	مع	شعار	تضامن	املسرح	العربي	في	مواجهة	
الفكر	التقليدي،	ومن	ثم	سمح	بتقديم	بانوراما	وافية	لواقع	املسرح	العربي	الراهن.	فـ))التجارب	التي	
قدمت	تكاد	أن	تكون	في	مستوى	واحد،	وتعكس	مرحلة	من	التطور	أو	التراجع	متماثلة	ومتقاربة	من	
حيث	الناحية	الفنية(()23(.	العروض	تنتمي	إلى	فضاءات	متعددة	وتناهض	أهداف	املهرجان	أحياًنا.	في	
البداية	كان	طموح	البحث	عن	التجارب	الجادة	التي	))أوقدت	حماسة	بعض	الشباب،	لكن	الحماسة	
العالقات	 ومواضعات	 أيار	 في	حر	 يستنقع	 روتين	رسمي	 إلى	 املهرجان	 تحول	 تناءى.	 والطموح	 فترت،	
الرسمية	بين	األنظمة	العربية،	إن	كثيًرا	من	العروض	التي	قدمت	في	املهرجان	ال	تستحق	أن	تقدم	حتى	
في	حدود	أقطارها،	فكيف	في	مهرجان	يفترض	أنه	ملتقى	التجارب	املسرحية	املتميزة..	تحول	إلى	)جامعة	
	رسمًيا(()24(،	ولم	

ً
تمثيال تمثل	أقطارها	 أنها	 تتكوم	فيه	فرق،	أحياًنا	كل	مزاياها	هي	 للمسرح،	 عربية(	

تستطع	الفرق	املشتركة	باملهرجان	أن	تشاهد	العروض	كاملة،	فكيف	يحدث	التفاعل؟	وعلى	الرغم	
من	ذلك،	كانت	إحدى	ميزات	مهرجانات	دمشق	للفنون	املسرحية	بوصفها	لقاء	العروض	والخبرات،	
املجتمع	ومتطلباته	 بقضايا	 وااللتزام	 الفكرية	 التيارات	 بين	 والتفاعل	 العربي	 املسرح	 بلورة	شخصية	

للوصول	إلى	صيغة	مسرح	عربي	ذي	مالمح	واضحة.	

رابًعا: البحث عن هوية غير منجزة

يخاطب	 أن	 خاللها	 من	 يستطيع	 العربي،	 للمسرح	 متميزة	 هوية	 إيجاد	 املهرجان	 أهداف	 من	
متميزة؟	 وفنية	 فكرية	 هوية	 مالمح	 يرسم	 أن	 العربي	 املسرح	 استطاع	 هل	 ويعالج	قضاياهم،	 الناس	
فتوضحت	 استمراره،	 إلى	 والسعي	 املهرجان	 أركان	 تثبيت	 محاولة	 على	 األولى	 الدورات	 اقتصرت	 لقد	
الخطوط	الكثيرة	والطابع	املميز	لهذه	التظاهرة	الفنية	التي	تفجرت	بعد	ذلك	عن	عطاءات	كثيرة،	لم	
إلى	مختلف	االقطار	العربية	األخرى،	حيث	شكلت	 تقتصر	على	سورية	وحدها	فحسب،	بل	امتدت	
ا	مهًما	في	املسرح	العربي،	وأتاحت	))فرصة	للتأمل	في	محاوالت	املسرحيين	العرب	البحث	عن	

ً
انعطاف

صيغة	عربية	للمسرح	يتخلص	بها	من	فو�سى	املفاهيم،	تخرج	بالحركة	العربية	من	النشاط	الحركي	إلى	

)23(	عبد	العالي	زراقي،	”هل	يبقى	املهرجان	مجرد	تجمع؟”،	ملحق	الشعب	األسبوعي،	3567،	التاريخ	)5/31/	1975(.

)24(	سعد	هللا	ونوس،	”مأزق	املهرجان”،	الحياة	املسرحية،	ع:	3/	شتاء	)1977ـ	1978(،	ص4.
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مستوى	النشاط	الخالق(()25(.	

جاء	االهتمام	بهوية	املسرح،	ردة	فعل	على	كل	ما	هو	أوروبي	مع	نمو	حركة	التحرر	القومية	والوعي	
ضمن	 املهرجان	 استمر	 عربي.	 مسرح	 مالمح	 لتحديد	 العالية	 والنرجسية	 التضخم	 درجات	 إلى	 بها	
معطياته	الحالية	من	دون	الركون	إلى	))أرض	مشتركة،	فكرية	وفنية،	للعروض	املسرحية	التي	تقدمها	
في	 ولو	 الفصحى،	 وكأنما	 الجغرافيا،	 حدود	 تنتصب	 اللغة	 مستوى	 على	 حتى	 العربية.	 األقطار	 فرق	
أبسط	أشكالها،	ما	عادت	قادرة	على	إيجاد	أرض	أولية	للفكر	العربي(()26(.	هل	يجب	أن	يكون	املهرجان	
هوية	 عن	 البحث	 العربي؟	 للمسرح	 هوية	 عن	 البحث	 يكون	 أم	 وأجنبية	 عربية	 لفرق	 تجّمع	 ظاهرة	
محلية	للمسرح	ابتداء	من	النص،	وانتهاء	باإلخراج	والتلقي،	مروًرا	بكل	التفاصيل	اإلبداعية	من	تحليل	
خصّيات	وبنائها	والتقنيات	املستخدمة.	ببساطة	يعني	أن	يصبح	املسرح	تقليًدا	من	تقاليد	املجتمع	

ّ
الش

ذي	يحتضنه.	هذا	يحيلنا	إلى	سؤال	وجودي	تكرر	في	الدورات	جميعها،	هل	كان	استنبات	املسرح	في	
ّ
ال

التربة	العربية	تلبية	لطروف	اجتماعية	أم	إنه	نتيجة	موروث	ثقافي	عربي	قديم؟	السؤال	يعيد	البحث	
إلى	البداية	التأسيسية	الواعية	لرسالة	املسرح	امللتزمة	تجاه	ثقافة	األمة	العربية	وتكريس	هويتها	دفاًعا	
عن	الذات	القومية	املضطهدة	والعودة	إلى	التراث	على	شكل	التباهي	باألمجاد،	أخيًرا	إن	محاولة	البحث	

عن	مسرح	عربي	أو	)هوية	مسرح	عربي(	من	نسيج	واحد	وقضايا	واحدة	هي	محاولة	فاشلة.

	ليس	متجانًسا،	وكذلك	ثقافته	ليست	واحدة،	وتمظهراته	الفنية	
ً

	فاملجتمع	العربي	جملة	وتفصيال
مختلفة	عن	بعضها،	مثل	البساط	والحلقة	في	املغرب،	والحكواتي	في	بالد	الشام،	والفرافير	في	مصر،	
وصيد	اللؤلؤ	في	الخليج	العربي،	على	الرغم	من	أن	بعض	القضايا	مشتركة	وشاملة	في	ما	بينها،	لكن	
	في	الوطن	العربي،	هي	التي	لها	أهمية	في	املجتمع	املحلي،	ومن	هنا	فإذا	توجهت	

ً
ثمة	قضايا	محلية	فعال

النصوص	واألفكار	نحو	الشمولية	العربية،	فإن	املسرح	سيبقى	عاجًزا	عن	تحقيق	خصوصيته	وتأكيد	
هويته	للمسرح	العربي.	

إصدار	 في	 املتكررة	 املحاوالت	 بعد	 العربي	 املسرح	 هوية	 عن	 البحث	 سؤال	 ينتهي	 أن	 يجب	 كان	
البيانات	املسرحية،	لكن	اإلصرار	على	السؤال	في	الدورات	الالحقة	جعل	منه	عنواًنا	يتجدد	في	كل	فترة،	
مراحل	الحقة،	 في	 كرر	 عندما	 وألقه	 بريقه	 السؤال	 َد	

َ
ق
َ
وف املجتمعية،	 بالتحوالت	 االهتمام	 دون	 من	

فال	يمكن	لألسئلة	أن	تكون	صالحة	لكل	زمان	ومكان،	األسئلة	متغيرة	مع	التحوالت،	وما	دام	املسرح	
انعكاًسا	للصورة	الحقيقية	للمجتمع	وخصوصيته	في	الزمان	واملكان،	فالبحث	عن	هوية	مسرح	عربي	
املتضخمة،	 العربية	 )األنا(	 تشكيل	 في	 اآلخر	 هوية	 نفي	 إلى	 تسعى	 والهوية	 واإلبداع.	 للوقت	 مضيعة	

)25(	بدر	الدين	عرودكي،	”الطيب	الصديقي	وتأصيل	املسرح	العربي”،	مجلة	املعرفة،	ع:	124ـ	125،	حزيران	)1972(،	ص	20.

)26(	محمد	عمران،	”أسئلة	بين	يدي	مهرجان	دمشق	الخامس	للفنون	املسرحية”،	الثورة،	ع:	3086	التاريخ	)15/	4/	1973(.	
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استنكر	الناقد	املصري	رشاد	رشدي	البحث	عن	هوية	للمسرح	العربي	معلًنا	أنه	))نوع	من	التخبط	
الذي	لن	يؤدي	إلى	نتيجة،	ألنه	في	أصله	نوع	من	التعصب	ال	أرى	له	مبرًرا	داعًيا...	املسرح	العربي	لم	يكن	
ا(()27(.	وكان	على	اللجنة	املنظمة	للمهرجان	أن	تطرح	

ً
جزًءا	في	وقت	من	األوقات	من	تراثنا	األدبي	إطالق

التي	بدأها	املسرحيون،	قبل	أن	تتحول	 أسئلتها	املعرفية	في	املرحلة	الجديدة	الستمرار	تلك	املغامرة	
الفكرة	إلى	صراع	بين	املؤسسات.

ا	خاًصا	ملا	
ً
هوية	املسرح	العربي	تكمن	في	خصوصيته	اإلبداعية،	في	رؤيته	الفنية	التي	تمنح	مذاق

يقوم	به	الفنان	بصياغته	بصرًيا	وحركًيا	وترتبط	بمدى	فعاليته	في	الحياة	االجتماعية	واملشاركة	في	
تفعيله	وتفاعله	مع	الحركة	املسرحية	العاملية،	))ليس	مهًما	البحث	عن	هوية	املسرح	العربي،	بل	األكثر	
أهمية	أن	ُيقدم	عروًضا	تتوفر	فيها	عناصر	التأثير	واالقناع،	عندها	تتحقق	هوية	املسرح	العربي(()28(.	
بكوسموبوليتية	 تؤمن	 فهي	 فرنسية..(،	 )إنكليزية،	 قومية	 مسارح	 وجود	 عدم	 منوشكين	 أريان	 تؤكد	
أن	 العالمي،	وأعتبر	 التراث	 ))أراهن	على	نوع	من	 للمسرح،	تقول	 القومية	 )الالهوية(	 بمعنى	 املسرح،	
موليير	ليس	فرنسًيا	كما	أن	شكسبير	ليس	إنكليزًيا،	وبقدر	من	هم	ينتمون	إلى	العالم	كله،	لقد	تجنبت	
اإلحالة	في	بعض	أعمالي	إلى	تراث	بعينه،	واكتفيت	بإيجاد	جو	عام	يوحي	بالعاملية،	إذ	لم	يكن	هدفنا	
البحث	التاريخي	أو	األنثروبولوجي،	بل	إبداع	لغة	مسرحية	جديدة،	تعتمد	على	مفردات	عاملية	الداللة	

مستقاة	من	مجموعة	متنوعة	من	املصادر(()29(.	

ال	يوجد	مسرح	يحمل	خاصية	قومية،	بل	توجد	أحداث	مسرحية	أوروبية	متباينة،	أحداث	مرعبة	
وأخرى	ممتازة،	))لم	يخلق	بيتر	بروك	مسرحًيا	إسالمًيا،	وال	أوجد	مسرًحا	فارسًيا،	عندما	قدم	)منطق	
الطير(	للعطار(()30(،	لم	يسع	رجال	املسرح	في	أي	بلد	في	العالم	إلى	إثارة	إشكالية	الهوية	والبحث	عنها،	

والرواية	العربية	لم	تثر	زوبعة	التأصيل	والهوية	على	الرغم	من	حداثتها.	

خامًسا: مسرح سيا�سي

املدة	 في	 أكثر	وضوًحا	 الثقافية	بصورة	 الجديد	ونخبها	 لفكرة	املسرح	 السياسية	 الداللة	 تعمقت	
التي	اكتشفت	فيها	الحاجة	السياسية	إلى	والدة	أسئلة	الهزيمة	والغاية	منها،	الستهداف	ما	يقدم	على	

)27(	رشاد	رشدي،	”وقائع	الندوة	الفكرية	ملهرجان	دمشق	الرابع	للفنون	املسرحية”،	املعرفة،	ع:	124ـ125،	حزيران/	يونيو	)1972(	ص	69.	

)28(		نديم	معال	محمد،	”حشد	من	عروض	املهرجان”،	الحياة	املسرحية،	ع:	30ـ	31ـ	32ـ	33،	)1988(،	78.		

)29(	ميسون	علي،	الفرنسية	أريان	منوشكين	املسرح	فن	وليس	تقليًدا	للواقع”،	الحياة	املسرحية	العدد:	59،	سنة	)2007(	ص	83.

)30(	عبد	الناصر	حسو،	الحركة	املسرحية	في	التسعينيات،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،	2008(،	ص49.
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باستعراضات	 املهرجان	 مفتتًحا	 املعركة(،	 صوت	 فوق	 يعلو	 صوت	 )ال	 شعار	 مع	 متماهًيا	 الخشبة	
ومهارات	عسكرية	على	الخشبة،	))برعوا	في	الكر	والفر،	وأجادوا	التسلل	واالختباء،	وتفننوا	في	إلقاء	
املتفجرات	ومداهمة	األوكار(()31(،	وأصبح	كل	ما	ُيكتب	بعد	ذلك	ذا	طابع	سيا�سي	مع	التحول	باتجاه	
تطبيق	النموذج	االشتراكي،	فالعالقة	بين	املسرح	بوصفه	مفهوًما	والسياسة	بوصفها	ممارسة،	قائمة	
على	نوع	من	املفارقة	املتمثلة	في	أن	محاوالته	لم	تكن	لتتحقق	من	دون	صرخة	الرفض	واالحتجاج	على	
الواقع	كظاهرة	مسرحية	سياسية	حديثة	نسبًيا	في	املسرح	العربي،	والظاهرة	هي	))ابنة	غير	شرعية	
ألي	نظام	اجتماعي،	تولد	خارج	النظام	كونها	قوة	مناوئة	له،	لذلك	فالظاهرة	هي	حصيلة	لتطور	مجمل	
الواقع	الثقافي	من	خالل	ارتباطه	بحركة	الواقع	االقتصادي	والسيا�سي	ككل	بجميع	جوانبه	ومعطياته	

التاريخية(()32(.	

بالعودة	إلى	برنامج	عروض	املهرجان،	يمكن	مالحظة	أن	العروض	كلها	كانت	ذات	توجه	سيا�سي،	
عروض	يكفي	التأكد	من	))أن	معظمها	من	املسرح	امللتزم	سياسًيا	واجتماعًيا	امللتصق	بالواقع	العربي	
في	مختلف	مظاهره(()33(،	والدعوة	إلى	التزام	املسرح	هي	الدعوة	إلى	العمل	على	تحويله	إلى	عمل	وطني	
قومي	سيا�سي،	وسرعان	ما	أدركت	األنظمة	العربية	أهمية	هذا	النوع	املسرحي،	وتعاملت	معه	بوصفه	
وسيلة	اتصال	جماهيري	ال	بوصفه	فًنا	لنشر	الوعي.	وكان	هذا	خطًرا	على	حرية	الكاتب	وعلى	إبداعه،	
كتاب	 أحد	 قال	 تلفزيونية	 ندوة	 في	 نتاجاتهم.	 لتمرير	 مختلفة	 أساليب	 إلى	 الكتاب	 بعض	 لجأ	 لذلك	
املسرح:	))ملعظم	مسرحياته	خاتمتان،	خاتمة	في	الدرج	وخاتمة	على	املسرح..	هذه	هي	الطريقة	الوحيدة	

لكي	يمر(()34(.	

دفعت	املؤسسة	الثقافية	الرسمية،	العروض	املشاركة	باتجاه	النظام	العربي	الرسمي،	ولم	يستطع	
املشاركون	في	املهرجان	تقديم	عروض	تدل	على	املستوى	الحقيقي	من	النمو	الذي	وصل	إليه	الفكر	
العربي،	فنًيا	أو	فكرًيا	سوى	بعض	التجارب	الجديدة	التي	التمعت	في	بعض	دورات	املهرجان،	بل	قدم	
ما	يمكن	عده	املستوى	الذي	تطمح	املؤسسات	إلى	أن	تنحدر	إليه.	))كان	األمل	أن	يفلت	املسرح	من	
أيدي	املؤسسات	الرسمية	دون	أن	يحصل	تناقض	أو	تصادم	معها،	وعلى	هذه	املؤسسات	أن	تساعد	
أية	فرقة	تختارها	اللجنة	التابعة	للمهرجان،	ال	تتدخل	في	عملها،	ويتحول	املهرجان	عندها	إلى	واجهة	

)31(	وليد	شميط،	”رقصات	فولكلورية”،	األسبوع	العربي،	ع:	521	السنة	العاشرة،	التاريخ	)7/	6/	1969(.	

)32(	ـ	نهاد	صليحة،	املسرح	بين	الفن	والفكر،	)القاهرة:	الهيئة	املصرية	العامة	للكتاب،	1986(،	ص105.		

)33(	ـ	وليد	شميط،	”مهرجان	دمشق	لقاء	ثقافي	بال	حوار”،	األسبوع	العربي،	ع:	569،	)5/4/	1970(.	

)34(	سعد	هللا	ونوس،	”وقائع	الندوة	الفكرية	للمهرجان	الرابع”،	املعرفة،	ع:	124ـ	125،	حزيران	/	يونيو	)1972(	ص101.
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الدولة،	يمثلها	وال	يمثل	املجتمع(()35(.	فاملؤسسة	املسرحية	تتبع	للنظام	السيا�سي	العام،	وهو	بدوره	
الفرق	 تمثل	 العروض	 بدأت	 األولى،	وبذلك	 بالدرجة	 الرقابة	سياسية	 لرقابة	صارمة،	ومهمة	 خاضع	

الرسمية	في	بالدها.

إلى	أساليب	 حاولت	الدولة	منع	عروض	هذا	النوع	من	املسرح	أو	التقليل	من	أهميته	أو	اللجوء	
أخرى	الحتضانه،	وراحت	تمتص	شحنات	الغضب	من	أعماق	املشاهدين	والفنانين،	بحيث	ما	يقدم	
هو	تسطيح	للفكر	وتنفيس	له،	))املتفرج	ال	يستهلك	العرض	املسرحي	وحده،	إنما	يشارك	غيره	رؤية	
االستمتاع	في	نفس	الوقت،	فهو	يتعرض	لإلصابة	بروح	الجماعات	التي	ينخفض	فيها	املستوى	الذهني	
للفرد	عن	معدله،	بينما	يرتفع	مدى	استجابته	العاطفية،	هكذا	يصبح	منفتح	الالوعي،	وعرضة	لتقبل	
ما	ُيغرس	فيه	دونما	عناء	ذهني	نقا�سي،	من	هنا	نشأ	اإليمان	بخطورة	املسرح(()36(،	لذلك	كانت	األنظمة	

ترتعب	من	الجمهور	املتجانس	الذي	يحضر	العرض.	

السيا�سي	 النظام	 نظر	 تمثل	وجهة	 في	منظمات	شعبية	 السوريين	 تجمع	 الدولة	قرارات	 أصدرت	
،	والدولة	ال	تمول	كل	من	ال	

ً
وتهيئهم	عقائدًيا	لتمجيد	الزعيم	وأعماله.	العمل	املسرحي	يتطلب	تمويال

يؤيد	أيديولوجيته	الشمولية،	وتالًيا،	السلطة	السياسية	تفرض	وجهة	نظر	أيديولوجية	واحدة	ملتزمة	
مت	أظفاره	التي	كانت	تخدش	حياء	

ّ
ل
ُ
بسياسة	الدولة	كونها	تمول.	فُجّرد	املسرح	من	أدوات	تمرده	وق

مؤسسات	الفساد،	وأصبح	أرنًبا	يركن	في	قفص	األنظمة	الشمولية،	ينتظر	كسر	القيود.

ا	ألفكاره،	كونه	أصبح	
ً
حاولت	األنظمة	السياسية	تدجين	املسرح	وإخضاعه	إلرادته،	بل	جعله	بوق

خطًرا	عليها	بعد	أن	تلمست	تجلياته	في	حياة	املجتمع،	وعندما	فشلت،	تراجع	دعمه	في	معظم	الدول	
العربية.	وتدريجًيا	تحولت	العروض	إلى	شعارات	وخطب	سياسية	أيديولوجية.	هل	سيخضع	املثقفون	

العرب	ملؤسساتهم	أم	يتمردون	عليها	ويحدث	االنفجار؟

	يشيد	علي	عقلة	عرسان	))بالحزب	والثورة	وعالقتهما	باملهرجان	في	سورية،	وبالدور	الذي	يلعبه	
الفن	املسرحي	في	تطوير	ونشر	أفكار	الحزب	والثورة	للتعبير	عن	أصالتهما(()37(،	هل	هي	رسالة	تطمين	
واملسرح.	 الفن	 باشتراكية	 املناداة	 وهو	 الدولة	 بطابع	مؤسسات	 أخيًرا	 العروض	 بعت	

ُ
وط تهديد؟.	 أم	

فهل	 العربي،	 الوطن	 في	 التي	منعت	 املسرحية	 العروض	 كل	 ))لو	قدمت	 هنا	 يتساءل	ممدوح	عدوان	
ستكون	الحركة	املسرحية	بخير؟	أو	أن	الحرية	وصلت	إلى	الفن	باملراسلة	أو	بمعجزة	سلطوية،	فهل	

)35(	فيصل	الياسري.	”من	دون	توقيع،	مهرجان	املسرح	العربي:	ماذا	حقق؟”،	جريدة	املحرر،	ع:	1792،	)26/	5/	1969(.			

)36(	إبراهيم	حمادة،	”عالقة	املسرح	باملؤسسات	الثقافية”،	املعرفة،	ع:	136،	)1973(،	ص	184.	

)37(	عبد	العالي	زراقي،	”هل	يبقى	املهرجان	مجرد	تجمع؟”،	ملحق	الشعب	األسبوعي،	3567	التاريخ	)5/31/	1975 1975(.
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يتحقق	الشرط	الوحيد	املفقود	لنمو	فن	حقيقي؟(()38(،	مارس	املثقفون	االحتجاج	بصمت،	منهم	من	
هاجر	املسرح	إلى	التلفزيون	والسينما،	ومنهم	من	توقف	عن	الكتابة	سنوات.

ا	سياسية	إلى	املسرح	في	مرحلة	البناء	الوطني	بعد	عام	1970،	
ً
استجلبت	الحكومة	السورية	صيغ

قياًسا	باألنظمة	االشتراكية	كمنظمات	شعبية)39(	لتدجينها	في	السيطرة	على	املجتمع،	فأنشأت	عدًدا	
املنظمات	 بها	 تقوم	 التي	 الفعاليات	 تنقل	 ا	

ً
أبواق لتكون	 اإلعالمية	 أجهزته	 ذلك	 في	سبيل	 وجند	 منها،	

الشعبية.	

يعالجها	 التي	 القضية	 أهمية	 بحسب	 تلك	 أو	 املسرحية	 هذه	 تختار	 الشعبية	 املنظمات	 مسارح	
فرق	 بعض	 إلى	 دعوات	 وجهت	 لذلك	 الدرامية.	 القيمة	 بحسب	 ال	 الوطنية	 أو	 السياسية	 واملناسبة	
املنظمات	الشعبية،	للمشاركة	في	املهرجان،	شاركت	بعضها	عندما	كانت	خارج	سيطرة	سياسة	الدولة	
كانت	محجوزة	 الخالية	 األماكن	 إن	 فقالت:	 األمر	 الوزيرة	شرحت	 ))لكن	 وعمال	حمص(،	 )الجامعي	
للمنظمات	الشعبية	ولبعض	الجهات	الرسمية،	وأن	مسرح	القباني	الذي	أقيم	عليه	العرض	ال	يتسع	
ألكثر	من	300	شخص	علًما	بأن	هناك	حوالي	50	صحافًيا	على	األقل	مدعوون	لتغطية	املهرجان،	فإذا	
كان	ال	بد	أن	يحضر	كل	الصحافيين	وكل	اإلخوة	املسرحيين	في	آن	مًعا،	فال	شك	أنه	لن	تبقى	هناك	
فرصة	أمام	الجمهور	ملشاهدة	العروض	وهذا	�سيء	ال	يجوز	أبًدا.	عقبات	كثيرة	وأيًضا	نجاح	كثير(()40(،	
	متميزة	من	

ً
وهي	الفرق	التي	عقد	عليها	النظام	أمل	املسرح	في	مدنها	املختلفة،	فحققت	بعضها	أعماال

خالل	مهرجانات	الهواة،	لكن	بعد	عودة	املهرجان	في	2004،	حلت	كارثة	حقيقية	ال	في	مستوى	املهرجان	
مخرجوها	 األقل	 على	 أو	 مؤخًرا	 املنظمات	 هذه	 فشاركت	 السوري،	 املسرح	 مستوى	 في	 بل	 فحسب	
وممثلوها	في	املهرجان،	ففي	دورة	2006	شاركت	أكثر	من	10	فرق	مسرحية	من	املنظمات	الشعبية	في	

املهرجان.

)38(	ممدوح	عدوان،	”تقصير	املسرح	العربي	واملسؤوليات،	الفن	بين	الحرية	واالنتماء”،	الثورة	1897	التاريخ:	)24/	5/	1969(.

وقوانين	 مراسيم	 تباًعا	 لتصدر	 أخرى	 واستحدثت	 في	سورية،	 الشعبية	 املنظمات	 تنظيم	 أعيد	 الدستور،	 إلى	 استناًدا	 الشعبية،	 املنظمات	 	)39(
إحداث	منظمات	شعبية	خدمة	لحزب	البعث	وأجنداته	في	السيطرة	على	املجتمع	السوري	بفئاته	كافة،	وجند	في	سبيل	ذلك	األجهزة	اإلعالمية	لتكون	
ا	تنقل	الفعاليات	التي	تقوم	بها	هذه	املنظمات.	وقد	نّصت	مراسيُم	اإلحداث	والتنظيم	على	حصرية	تلك	املنظمات	في	نطاق	عملها،	إضافة	إلى	

ً
أبواق

أن	أهدافها	وبرامجها	وخطط	عملها	كانت	تصب	في	أهداف	الحزب	وبرامجه	ذاتها؛	السياسية	واالقتصادية	واالجتماعية،	وال	عالقة	للحكومة	بعملها،	
	عز	

ُ
فهي	تخضع	بطبيعة	الحال	لقرارات	قيادة	الحزب	مباشرة	بما	في	ذلك	تعيين	قياداتها	وأعضائها	الذين	كانوا	أعضاء	عاملين	في	حزب	البعث.	مثال

الدين	ناصر،	رئيس	االتحاد	العام	لنقابات	العام	عضو	القيادة	القطرية	والرجل	الثاني	من	حيث	النفوذ	في	سورية.

)40(	سعيد	غبريس،	األسبوع	العربي،	ع:	924،	التاريخ	)16/	5/	1977(.
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سادًسا: صراعات داخلية

الوزارة	والنقابة،	ولم	 بين	 العام	حلقة	متنازعة	 املهرجان	طوال	 إدارة	 التنافس	على	 ظلت	قضية	
الغرف	 في	 في	حلها	إال	قبل	موعد	املهرجان	بزمن	قصير،	بعد	محاورات	ومناقشات	حادة	 يفكر	أحد	
السرية،	انتهى	األمر	إلى	تشكيل	لجنة	عليا	للمهرجان	برئاسة	وزير	الثقافة،	بعد	أن	أصبحت	تكاليفه	
ضخمة،	ونقابة	الفنانين	لم	يكن	لديها	القدرة	املالية	إلقامة	مثل	هذا	املهرجان.	تجد	اللجنة	املشرفة	
نفسها	أمام	ضغط	الوقت	الذي	ال	يتسع	إلجراء	التحضيرات	وتوجيه	الدعوات	إلى	الفرق	العربية	التي	
	في	التنظيم	

ً
قد	ال	تكون	جاهزة،	فتعتذر،	وهذا	ما	يربك	اللجنة	ويؤثر	في	مستوى	املهرجان	ويحدث	خلال

وإعداد	البرامج.	))لم	يبدأ	التحضير	للمهرجان	إال	قبل	شهر	ونصف	الشهر	فقط	من	املوعد	الجديد	
الذي	حدد	له	وهو	شهر	نيسان/	أبريل	1970.	بل	إن	اللجنة	العليا	املشرفة	على	املهرجان	الثاني،	لم	

تعلن	عن	شروط	االشتراك	في	املهرجان	إال	قبل	شهر	واحد	فقط(()41(.

ا	
ً
رأت	مديرية	املسارح	أن	من	حقها	أن	تشرف	على	إدارة	املهرجان	ألنه	من	صالحيتها،	وأن	لديها	فرق
ا،	))بدأ	املهرجان	بجهود	النقابة	وحدها،	ثم	بالتعاون	مع	وزارة	الثقافة،	

ً
مسرحية	وفنية	وشعبية.	إذ

ثم	باستقالل	الوزارة	به	ومقاطعة	النقابة	له،	ثم	بتحوله	إلى	نشاط	من	نشاطات	وزارة	الثقافة	وحياد	
لتمويل	 املالية	 حاجتها	 من	 تراجعها	 بدأ	 فقط،	 نقابة	 النقابة	 أن	 وطاملا	 النقابة.	 قبل	 من	 مبال	 ال	
املهرجان،	وطاملا	أن	الوزارة	وزارة	رسمية	فقد	بدأ	تراجع	املهرجان	من	رسميته	ومن	تحوله	إلى	انعكاس	
إثارة	الحساسيات(()42(.	والسؤال	 لطبيعة	العالقات	السياسية	بين	قطر	عربي	وآخر	ولضرورة	عدم	
الذي	بقي	طي	الكتمان،	ملاذا	لم	تطرح	مديرية	املسارح	واملوسيقا	أو	ممثل	وزارة	الثقافة	الذي	حضر	
مؤتمر	املسرحيين	العرب	في	القاهرة،	فكرة	إقامة	مهرجان	دمشق	للمسرح	بوصفها	مؤسسة	مسرحية	

رسمية؟.

سابًعا: البروتوكولت الثقافية

وزارات	 عبر	 العربية	 الدول	 في	 الرسمية	جميعها	 الثقافية	 املؤسسات	 إلى	 رسمًيا	 الدعوات	 توجه	
الحالي	 للموسم	 املنتجة	 العروض	 بأن	ترشح	أفضل	 االتفاقات،	 املهرجان	وفق	 في	 للمشاركة	 الثقافة	
لها	فنًيا	واألقوى	إدارًيا	وسياسًيا،	لكن	بسبب	ضيق	الوقت	وظروف	بعض	الدول	العربية	تحول	دون	
يليق	بمستوى	العروض،	 حضور	فرقها	املسرحية،	أحياًنا	ال	يكون	للمؤسسة	الرسمية	عرًضا	جيًدا	

)41(	عادل	أبو	شنب،	”ثالث	تجارب	بانتظار	املهرجان	الرابع”،	املوقف	األدبي،	ع:	1،	)أيار	1972(،	ص	151.			

)42(	ممدوح	عدوان،	”املسرح	العربي	متضامن”	الحياة	املسرحية،	ع:	2،	)1977(،	ص128.	
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)العراق،	مصر	 الدعوة	ألسباب	سياسية	 إليها	 فترسل	عرًضا	دون	املستوى،	ومرات	عديدة	ال	توجه	
العربية،	لبنان(،	والعروض	املرسلة	من	قبل	الدول	العربية،	قد	ال	تتوفر	فيها	الفنية	العالية،	فتضطر	
لجنة	مشاهدة	العروض	في	املهرجان	املوافقة	عليه	ألن	االتفاقيات	الثقافية	تصّر	على	أن	تشارك	الفرق	
العربية	جميعها	في	املهرجان	بغض	النظر	عن	سويتها	كونه	مهرجان	عربي	رغم	مشاركة	بعض	الفرق	من	
البلدان	األجنبية،	وبالتالي	يتحول	املهرجان	إلى	مجرد	تجميع	عروض.	))ليس	ضرورًيا	أن	تكون	العروض	
انتقاء	 في	 أساسًيا	 دوًرا	 الشخصية	 العالقة	 تلعب	 أقطارها،	وقد	 في	 ما	هو	موجود	 أفضل	 املشاركة،	
الطابع	الرسمي	 الفرقة،	أو	ذلك	العرض،	وتلك	هي	آفة	املهرجانات	منذ	منتصف	السبعينات،	 هذه	
قد	يفوت	الفرصة	على	من	هم	في	الظل،	لذلك	البد	من	قدر	أكبر	من	الحرية	وهامش	أكبر	من	حرية	
املشاركة	تحديًدا،	سواء	كان	ذلك	في	مهرجان	دمشق	أم	مهرجان	قرطاج	أو	في	مهرجان	عربي	آخر(()43(.	

العرض	الذي	ترشحه	وزارات	الثقافة	هو	الذي	سيذهب	إلى	املهرجان،	وحتى	إن	كان	لفرقة	خاصة	
بين	 الفرق	املصرية	والتونسية	واللبنانية،	ولم	تستطع	إدارة	املهرجان	كسر	هذه	االتفاقية	 من	مثل	
هبط	 ثم	 ومن	 جًدا،	 ضعيفة	 العربية	 الثقافة	 وزارات	 تقدمها	 التي	 الترشيحات	 فأصبحت	 الدول،	
إليهم	 بالنسبة	 املشاركة	 أن	 رأوا	 املهرجان	معظمهم	 في	 املشاركين	 لكن	املسرحيين	 املهرجان،	 مستوى	

بمنزلة	جائزة،	على	الرغم	من	أنها	ال	تقدم	جوائز	مادية.	

رها	األجهزة	السياسية	للدعاية،	
ّ
عندما	تكون	النماذج	املشاركة	في	املهرجان،	نماذج	إعالنية	تسخ

	اعترضت	إدارة	املهرجان	
ً

وُيمنع	املسرح	الحديث	امللتزم	من	الظهور،	يخفت	وهج	املهرجان	تدريجًيا،	مثال
على	مسرحية	مصرية	من	النوع	امللتزم	كانت	مقررة	في	املهرجان،	فاستبدلت	بها	أخرى	القت	انتقادات	
قد	خرج	 املهرجان	 يكون	 هكذا	 اليومية.	 الندوة	 من	 الفرقة	 أعضاء	 ينسحب	 أن	 كاد	 واسعة،	 فكرية	
عن	السياق	الذي	بدأه،	يقول	ونوس:	))املهرجان	كان	مجرد	تراكم	أعمال	منتقاة	بصورة	متسرعة	أو	
اعتباطية.	لم	تكن	هناك	أية	محاولة	للبحث	في	الهوية	املسرحية	أو	في	العمل	املسرحي،	وهذا	بالضبط	
1969،	كان	يأمل	أن	يتحول	إلى	مهرجان	للتجارب	املتميزة	وأن	 ما	كانت	غاية	املهرجان	حين	بدأ	عام	
يكون	تفاعل	هذه	التجارب	عميًقا	ومتميًزا	يعني	الحركة	املسرحية	العربية،	ويعطي	لكل	العاملين	فيها	
حوافز	جديدة،	وآفاق	واسعة	للتجريب(()44(.	فهل	املسرح	السوري	ملزم	بالتضامن	مع	املسرح	العربي	

الستقطاب	عروض	هزيلة	وتقديمها	في	مهرجان	له	سمعته	وهيبته	وسويته	الفنية؟

	في	الدورات	األربع	األخيرات	كان	املهرجان	سورًيا	بامتياز،	من	حيث	عدد	العروض	ومشاركة	الفرق	
الشعبية	الهاوية،	كما	لو	أن	أصابع	االتهام	كانت	موجهة	إلى	املسرح	السوري	بأن	الحركة	املسرحية	ما	

)43(	نديم	معال	محمد،	”حشد	من	عروض	املهرجان”،	الحياة	املسرحية،	ع:	30،	31،	32،	33،		)1988(،	78.

)44(	عبد	العالي	زراقي،	”هل	يبقى	املهرجان	مجرد	تجمع؟”،	ملحق	الشعب	األسبوعي،	ع:	3567،	التاريخ	)5/31/	1975(.	
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زالت	تحبو،	فأردنا	أن	نقدم	هذا	الكم	الهائل	من	العروض	لنبرئ	ساحة	مسرحنا	من	األعذار	والتهم	
كحالة	استباقية،	ونظهر	أن	حركتنا	املسرحية	وصلت	إلى	درجة	النضج،	أو	ما	زالت	مستمرة	بغض	

النظر	عن	النوعية	املقدمة.	

فقدمنا	على	هامش	املهرجان	)تظاهرة	املسرح	السوري(	في	دورة	2004،	وعرضنا	كل	ما	أنتجناه	في	
دورة	2006	خالل	سنتين	من	عروض	رسمية	وخاصة	وشعبية	حتى	تجاوز	الرقم	الـ	23	عرًضا	سورًيا	
في	تسعة	أيام،	عدا	العروض	العربية	واألجنبية،	وفي	دورة	2008	قدمنا	أكثر	من	خمسة	عشر	عرًضا	
في	املهرجان	بما	في	ذلك	)نظرة	مستقبلية	إلى	املسرح	السوري(،	لنبرر	ألنفسنا	أننا	حاملو	لواء	املسرح	
العربي	في	الوقت	الذي	حرمنا	الجمهور	من	بعض	العروض	العربية	نتيجة	تزامن	عروض	عدة	)ستة	
عروض	تعرض	في	اليوم	نفسه..	وأحياًنا	ثمانية	عروض(،	وقدمنا	)تظاهرة	املسرح	التون�سي(	تكريًما	له	
بوصفه	من	أنضج	التجارب	املسرحية	العربية	في	أساليب	املعالجة	والرؤى	اإلخراجية	وطريقة	التعامل	

مع	املمثلين	ومفردات	العرض	املسرحي.

تكن	 ولم	 مسرحي،	 نشاط	 تسجيل	 األخيرة	 األربع	 الدورات	 في	 العربية	 املشاركة	 بدت	 املعنى	 بهذا	
باملستوى	الذي	كنا	نتوقعه،	فكانت	معظم	العروض	ال	تمت	إلى	الحالة	املسرحية	وال	الفنية	والثقافية	
إال	في	بعض	اللمسات	اإلخراجية،	وقد	يعزى	السبب	في	ذلك	إلى	بروتوكوالت	ثقافية	بين	الدول	العربية،	
وإال	فلماذا	نجلب	عرًضا	لبنانًيا	مثل	)حلم	رجل	مضحك(	وكذلك	عرض	)املوت	والعذراء(	القادم	من	
إلى	 بالنظر	 نكوًصا	 يعد	 ما	 وهو	 املدر�سي،	 املسرح	 أفضل	من	مستوى	 يكن	مستواه	 لم	 الذي	 العراق	
أهمية	التجارب	العراقية	في	السبعينيات،	وكذلك	العرض	اليمني	)الظل(،	حتى	إن	العروض	العربية	
األخرى	صاحبة	اإلنجازات	املسرحية	مثل	مصر	واملغرب	واألردن	وغيرها	لم	تكن	باملستوى	املطلوب،	
فهل	ما	زلنا	متضامنين	مع	املسرح	العربي	بوصفه	يبحث	عن	فرص	للمشاركة	في	أي	مهرجان،	أم	إن	
املبدعين	باتوا	يستسهلون	العمل	في	املسرح	بافتراض	أن	الجمهور	يتقبل	أي	موضوع	وأي	شكل	فني	
ألنه	متعطش	له	أو	أن	املبدعين	الحقيقيين	هجروا	املسرح،	وما	عادوا	يحبذون	العمل	فيه،	ومن	ثم	

فتح	املجال	أمام	الهواة	للعمل	فيه	بعد	هجمة	الفضائيات،	متناسين	تحديات	املرحلة	الراهنة.

ا: تراجع املسرح 
ً
ثامن

تراجع	مستوى	العروض	املشاركة	في	املهرجان	ابتداًء	من	نهاية	السبعينيات	ألسباب	عدة،	أهمها	
العروض	 على	 السياسية	 الحساسية	 وطغيان	 عامة،	 الثقافي	 املجال	 في	 الرسمية	 املؤسسة	 م	

ّ
تحك

املشاركة،	بحيث	أصبح	املسرح	مخيًفا،	فتراجع	دعم	الحكومات	له،	وحوصر	من	قبل	مسرح	املنظمات	
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فنية	 وأسباب	 العربية،	 العربية/	 والخالفات	 واملجتمعية،	 السياسية	 الرقابة	 على	 	
ً

فضال الشعبية،	
ا	بالوضع	العربي	وباملهرجان	ذاته.

ً
خاصة	باملسرح	فضاًء	ثقافًيا	مرتبط

الواقع	 تق�سي	 على	 بناء	 توجه	 تعد	 لم	 الدعوات	 أن	 املهرجان	 على	 طرأت	 التي	 التراجعات	 أول	
يحضروا	 لم	 معظمهم	 الفكرية	 الندوة	 في	 يشاركون	 الذين	 املسرحيون	 عربي،	 قطر	 كل	 في	 املسرحي	
العروض	جميعها	في	املهرجان،	ولم	يكن	في	أذهانهم	عن	املوضوعات	سوى	معلومات	عامة،	واألبحاث	
،	ولم	تناقش	عروض	املهرجان	في	الندوة	الفكرية	في	نقد	تطبيقي	على	النصوص،	))كان	

ً
تلقى	ارتجاال

موضوع	الندوة	”املمثل	وعالقته	بالنص	والعرض	ووسائل	االتصال..”	أما	معظم	املشاركين	-أرجو	أن	
تنتبهوا	إلى	)معظم(-	فكانوا	كتاًبا	ال	يشغلهم	املسرح	بعامه	وإبداع	املمثل	بخاصة،	بل	إن	بعضهم	يكتب	
في	السياسة	والنقد	األدبي،	وسوسيولوجيا	الرواية،	والشعر.	والغريب	أن	أولئك	احتلوا	مكان	الصدارة	
في	النقاش،	في	حين	فشلت	إدارة	الندوة	في	خلق	توازن	بين	هؤالء	الكتاب،	وبين	عدد	ال	بأس	به	من	
املخرجين	واملمثلين	املعنيين	باملوضوع	بطريقة	مباشرة،	وحيوية(()45(،	حتى	إن	بعض	الفرق	املشاركة	

لم	تعد	تحضر	مناقشة	عروضها.	

	يمكن	لها	أن	تناقش	
ً

إضافة	إلى	ذلك	لم	يعد	هناك	شخصيات	مسرحية	متخصصة	باملسرح	فعال
املوضوعات	املطروحة	في	الندوات	الفكرية.	ثم	تحول	املهرجان	إلى	مهرجان	للفرق	الرسمية،	مهرجان	
حتى	 القومية.	 أو	 املحلية	 الرسمية	 ازدادت	صفته	 كلما	 وينحسر	 يهزل	 املهرجان	 و))بدأ	 املؤسسات،	
	من	أن	تكون	معبرة	عن	حاجات	املسرح	العربي،	وحاجات	

ً
التوصيات	الصادرة	عن	املهرجانات،	بدال

ا	يتم	النضال	املطلبي	من	أجل	تحقيقها	في	كل	قطر،	
ً
	من	أن	تكون	أهداف

ً
الحركة	الثقافية	العربية	وبدال

فإنها	تحولت	إلى	توصيات	إنشائية	غير	ملزمة	ألحد،	وال	يستطيع	أحد	من	وزراء	العرب	)وزراء	الثقافة(	
أن	يطالب	زميله	وزير	الثقافة	في	أي	قطر	آخر	بتحقيق	أو	تنفيذ	أية	وصية،	ألن	أحًدا	ليس	وصًيا	على	

اآلخر	وألن	أحًدا	ال	يحق	له	التدخل	في	الشؤون	املسرحية	ألي	قطر	آخر(()46(.

الفنانين(،	لكنها	خضعت	للمؤسسة	 )نقابة	 تابًعا	ملؤسسة	مستقلة	 كان	األمل	أن	يبقى	املهرجان	
إلى	 الدعوة	 وتوجيه	 الفرق	 اختيار	 في	 املؤسسة	 مسؤول	 ملزاج	 وبدورها	خضعت	 الرسمية،	 الثقافية	
النقاد	والباحثين	للمشاركة	في	الندوات	الفكرية.	فكلما	تغير	مسؤول	ثقافي،	تغيرت	األنظمة	والنشاط	
والدعوات،	وبقيت	الفرق	والضيوف	املصرية	تتصدر	مشهد	املهرجان	في	معظم	الدورات	إلى	اتفاقية	

كامب	ديفيد.	

)45(	نديم	معال	محمد،	”حشد	من	عروض	املهرجان”،	الحياة	املسرحية	ع:	30،	31،	32،	33	)1988(،	ص84.	

)46(	ممدوح	عدوان،	املسرح	العربي	متضامن،	الحياة	املسرحية،	ع:	2،	)1977(،	ص129.		
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تبّدل	الرعاة،	من	رعاية	رئيس	الجمهورية	إلى	رعاية	رئيس	مجلس	الوزراء	إلى	رعاية	وزير	الثقافة،	
	الرعاة	الذين	ال	

ً
هكذا	يمكن	قراءة	تراجع	دور	املهرجان	منذ	الدورات	األولى	من	خالل	هذه	املؤشرات،	أوال

يشكل	املهرجان	اهتماماتهم	الثقافية،	ثم	تراجع	عدد	املتفرجين	ونوعيتهم،	فتحول	املهرجان	إلى	تظاهرة	
عروض	لجمهور	محدد	من	دمشق	وعدد	من	املثقفين،	تقدم	الفرق	عرضها	في	يوم	أو	يومين	ثم	تعود	إلى	
بلدانها	من	دون	أن	يشاهد	أعضاء	الفرقة	بقية	عروض	املهرجان،	وقد	أثرت	الخالفات	السياسية	بين	
األنظمة	العربية	في	دورات	املهرجان	وفي	العالقات	الثقافية	تأثيًرا	مباشًرا،	نتيجة	املتغيرات	السياسية	
املرتبطة	باملسرح،	ندرك	اإلهمال	الذي	تعمدته	الدولة	أو	وزارة	الثقافة	للمهرجان	واملسرح	خصوًصا.	
ومن	ثم	فاملؤشرات	التنموية	تدل	على	أن	املسرح	يحتل	آخر	اهتمامات	املؤسسات	الرسمية	في	سورية،	
حتى	إن	سباقات	الخيل	والهجن	تحظى	بأولويات	املسؤولين،	ألن	أوالدهم	يمارسونها	فقط،	وبافتراض	
الحزبية،	 املؤسسات	 عبر	 تدجينه	 فيجب	 السيا�سي،	 ونهجها	 الدولة	 على	 خطورة	 يشكل	 املسرح	 أن	

بحيث	يتحول	املهرجان	إلى	وسيلة	إعالمية	وجوالت	سياحية	تهدف	إلى	تحسين	سمعة	النظام.	

املطلوبة،	 الشروط	 تجاوز	 حيث	 التراجع،	 في	 ساهم	 الدورات،	 جميع	 في	 فرقة	 كل	 أعضاء	 وعدد	
	في	إحدى	الدورات	حددت	شروط	االشتراك	بـ	12	عضًوا	لكل	فرقة،	وكان	)عدد	أعضاء	الفرقة	

ً
فمثال

40	عضًوا(،	ما	زاد	من	تكاليف	اإلقامة	في	ظل	وجود	شح	في	 54	عضًوا	والفرقة	العراقية	 الجزائرية	
امليزانية،	وقلة	الفنادق	الكبيرة	في	مدينة	دمشق.	

وعلى	الرغم	من	املناشدة	في	كل	دورة	لدعم	ميزانية	املهرجان	من	الدول	العربية	أو	الجامعة	العربية	
الدخل	 بترول،	ليخصص	هذا	 5	بنسات	على	كل	برميل	 العربية	 الجامعة	 ))تأخذ	 النفط	 بيع	 أو	من	
لخدمة	األهداف	الثقافية،	بما	فيها	املسرح	والعروض	املسرحية(()47(،	ولم	تلق	استجابة،	مع	أن	اللجان	
ومؤسسات	 الثقافة	 وزارات	 جميع	 فيه	 تشترك	 عربي	 صندوق	 إنشاء	 ))ضرورة	 على	 بـالعمل	 أوصت	
العربية،	 للجامعة	 والعلوم	 والفنون	 للثقافة	 العربية	 املنظمة	 إلى	 باإلضافة	 العربية	 البالد	 في	 املسرح	
ذلك	لدعم	مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية	على	اعتبار	أن	هذا	املهرجان	هو	أهم	حركة	تجمع	بين	
الفنانين	واملثقفين	املسرحيين	في	الوطن	العربي(()48(،	فبقيت	امليزانية	من	املشكالت	التي	تثقل	كاهل	
ا	لتوصية	مؤتمر	وزراء	الثقافة	العرب	وما	سبقها	

ً
املهرجان	وتعرضه	للتراجع	مع	كل	دورة	تنعقد،	وتنفيذ

املنظمة	 تقدم	 مالًيا	ومعنوًيا،	 املسرحية	ودعمه	 للفنون	 تطوير	مهرجان	دمشق	 بشأن	 توصيات	 من	
لهذا	املهرجان	دعًما	مقداره	20	ألف	دوالر	أميركي	على	أن	يعقد	سنوًيا	ويكون	من	حق	األقطار	العربية	
كافة	املشاركة	فيه	وأال	يحرم	من	هذا	الحق	أي	قطر	من	دون	أسباب	مشروعة.	هذا	ال	يعني	أن	نجاح	

)47(	زينب	منتصر،	”5	بنسات	للثقافة	على	كل	برميل	بترول	عربي”،	روز	اليوسف،	ع:	2450،	التاريخ	)1975/5/26(.	

)48(	جان	الكسان،	املسرح	القومي	واملسارح	الرديفة،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،2012(،	ص200.	
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التجارب	 لقاء	 في	 أهدافه	 تحقيق	 على	 يعتمد	 بل	 الضخمة،	 امليزانية	 على	 يعتمد	 فشله	 أو	 املهرجان	
والخبرات	املختلفة.	

لقد	ولدت	لدى	املؤسسات	الثقافية	العربية	رغبات	في	اختطاف	املهرجان	إلى	عواصم	عربية	أخرى	
بسبب	شح	امليزانية،	وحدث	أن	وزارة	الثقافة	))اختطفت	املهرجان	من	النقابة	تحت	ستار	التمويل	
كذلك،	فإن	الدول	األخرى	القادرة	على	تمويل	املهرجان	أكثر	من	سورية،	قد	طالبت	بنقل	املهرجان	
إلى	عواصمها	ألنها	أقدر	مالًيا	على	استضافة	الفرق	بطريقة	تضمن	حضور	كل	فرقة	عروض	املهرجان	

كلها(()49(.

تمويل	 حول	 الثقافية	 املؤتمرات	 وبعض	 والتوصيات	 املهرجان	 أروقة	 في	 	
ً
مطوال الحديث	 جرى	

1988،	لكن	تبين	أن	األزمة	كانت	مفتعلة،	ألن	مهرجان	املحبة)50(  املهرجان	الستمراره	بعد	توقفه	في	
بدأ	بميزانيات	كبيرة	تكلف	الدولة	مبالغ	هائلة،	كذلك	لم	يتوقف	مهرجان	دمشق	السينمائي)51(،	على	

الرغم	من	أن	املؤسسة	العامة	للسينما	ال	تنتج	أكثر	من	فيلم	أو	فيلمين	في	العام.	

تاسًعا: توقفات متالحقة

توقف	املهرجان	ألسباب	عدة	خالل	مسيرته	الطويلة،	لعل	أهمها	تأثير	الخالفات	السياسية	بين	
الدول	على	العالقات	الثقافية	بعد	أن	استولت	األنظمة	الشمولية	على	املؤسسات	الثقافية	والفنية،	
رت	

ّ
وبدأت	تعوق	كل	تجربة	ناجحة،	وتسهل	الطريق	أمام	التجارب	التي	تمجد	القادة	ومنجزاتهم.	وأث

البعث(.	ثم	الخالف	 بين	سورية	والعراق	)نظام	 تأثيًرا	مباشًرا،	الخالف	السيا�سي	 في	دورات	املهرجان	
املنظومة	 التي	أخرجت	 ديفيد،	والخالفات	 اتفاقية	كامب	 توقيع	 إثر	 في	 بين	مصر	وسورية	 السيا�سي	
العربية	من	سياق	التاريخ	بعد	انهيار	االتحاد	السوفيتي	في	بداية	التسعينيات	ودخول	القوات	العراقية	

إلى	الكويت	وتداعياتها	وانقسام	العرب	في	ما	بينهم	والدخول	إلى	نفق	طويل.	

بعد	انعقاد	خمس	دورات	متتالية	في	شهر	أيار/	مايو،	يؤكد	أسعد	فضة	بإيجاز	قصة	تأخر	انعقاد	
الفكرية،	 الندوة	 افتتاح	 في	 الكيالي	 فوزي	 آنذاك	 الثقافة	 وزير	 أيًضا	 رواها	 التي	 	1974 في	 املهرجان	

)49(	ممدوح	عدوان،	”املسرح	العربي	متضامن”،	الحياة	املسرحية،	ع:	2،	)1977(،	ص128.

رياضية	 أنشطة	 تتضمن	 بفعاليات	 املهرجان	 يتميز	 الباسل،	 مهرجان	 عليه	 يطلق	 الالذقية،	 مدينة	 في	 	1988 عام	 منذ	 املحبة	 مهرجان	 يقام	 	)50(
وثقافية	وفنية	ومسرحية	وأمسيات	شعرية	عربية	ودولية	وحفالت	الغناء	لكبار	نجوم	الغناء.	

)51(	أسس	مهرجان	دمشق	السينمائي	عام	1979.		
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يكون	 أن	 يجب	 املهرجان	 هذا	 إن	 قلنا	 	،1974 عام	 السادس	 املهرجان	 يقام	 أن	 يجب	 ))كان	 قال:	 إذ	
لحرب	 نخصصه	 أن	 ويجب	 أكتوبر،	 تشرين/	 التي	طرحتها	حرب	 القضايا	 وفي	حدود	 ملتزًما	 مهرجاًنا	
في	املهرجان	على	أن	 البلدان	العربية،	نطلب	منها	االشتراك	 إلى	 تشرين	ولحرب	الجوالن،	فقد	أرسلنا	
ترد	نصوص	)عروض(،	تشجعنا	 ولم	 املهرجان،	 	بحرب	تشرين..	وحان	موعد	

ً
املوضوع	متصال يكون	

على	إقامة	املهرجان،	لذلك	أّجلنا	املهرجان،	لعل	الحدث	لم	يختمر	في	أذهان	املسرحيين،	وأّجلنا	موعد	
أخرى،	 مرة	 مايو.	 أيار/	 في	 كان	 أن	 بعد	 تشرين	كمناسبة	وطنية،	 	/6 في	 يكون	 بحيث	 أيًضا	 املهرجان	
ا،	ألننا	نريد	الحفاظ	على	املهرجان	

ً
نواجه	مثل	هذه	املشكلة	في	بداية	العام	1975،	ولم	نفرض	شروط

انعقاد	 تحول	 بعدها	 يريدون(()52(.	 كما	 اختيار	نصوصهم	 في	حرية	 املشاركة	 للفرق	 تركنا	 لذا	 ذاته...	
املهرجان	كل	سنتين.	لكنه	توقف	مرة	اخرى	بعد	الدورة	الثامنة	)1979(	بعد	اتفاقية	كامب	ديفيد،	
وحدثت	القطيعة	مع	النظام	الرسمي	املصري،	أصدر	املشاركون	في	املهرجان	بياًنا	شديد	اللهجة	أدان	
الخطوة	الخيانية	التي	قام	بها	الرئيس	أنور	السادات.	بناًء	عليه	ألغت	إدارة	مهرجان	الثامن	))الندوات	
الذين	لم	يتمكنوا	 املثقفين	واملسرحيين	املصريين	 الفكرية،	الختامية	املتخصصة،	ذلك	تضامًنا	مع	
املساهمة	في	هذه	الندوة،	نتيجة	للظروف	العصيبة	التي	تمر	بها	مصر،	والتي	تحرم	مثقفيها	ومسرحييها	
التقدميين	من	املساهمة	الفعالة	في	نشاط	عربي	قومي	كهذا،	ونتيجة	لغياب	بعض	األقطار	العربية	

املبرزة	مسرحًيا	عن	املهرجان(()53(.	

أيامه	 املهرجان،	حيث	قلص	عدد	 مدة	 تغير	على	 1984،	طرأ	 في	 دوراته	 املهرجان	 استئناف	 بعد	
تدريجًيا	من	شهر	كامل	إلى	أسبوعين	ثم	أسبوع،	وارتحل	موعد	انعقاده	من	أيار/	مايو	إلى	شهر	تشرين	
الثاني/	نوفمبر،	ثم	توقف	)16(	سنة.	لم	يعلن	رسمًيا	عن	أسباب	التوقف،	لكن	قيل	كثير	عن	سبب	
حين	 في	 الباهظة،	 تكاليفه	 بسبب	 أوقف	 أنه	 الصحف	 الى	 ))ُسّرب	 وقد	 والعلن،	 السر	 في	 التوقف	
استمر	مهرجان	دمشق	السينمائي	الدولي	بتكاليف	مماثلة(()54(،	وأسس	في	املدة	ذاتها	مهرجان	املحبة	
)مهرجان	الباسل(	بتكاليف	باهظة	جًدا	تجاوزت	في	إحدى	دوراته	40	مليون	ليرة	سورية.	إذا	كان	سبب	
توقف	املهرجان	فنًيا	بمعنى	عدم	وجود	تجارب	مسرحية	في	البلدان	العربية	تستحق	من	أجلها	أن	يعقد	
مهرجان	 وأيًضا	 ومسرحًيا،	 فنًيا	 يتوقف	 ولم	 مستمر	 املسرحية)55(	 قرطاج	 أيام	 فمهرجان	 املهرجان،	
بسبب	عدم	 املهرجان	 يتوقف	 لم	 لذلك	 الفني،	 توجهه	 من	 الرغم	 على	 يتوقف	 لم	 التجريبي	 القاهرة	

وجود	تجارب	مسرحية	جديدة.

)52(	”وقائع	ندوة	أزمة	املسرح	العربي”،	املتحف	الوطني	بدمشق،	املعرفة،	ع:	162،	سنة،	)1975(،	ص	153ـ	154.			

)53(	رياض	عصمت.	”دمشق	تحتضن	املسرح	العربي	وتستغني	عن	النجوم”.	الثورة	،	ع:	4987،	التاريخ	)5/29/	1979(.

)54(	جان	ألكسان،	”مهرجان	دمشق،	بعد	توقف	غير	مبرر	ملدة	16	عاًما”	جريدة	الشرق	األوسط،	ع:	9422،	)الثالثاء،	14،	أيلول/	سبتمبر،	2004(.		

)55(	أسس	مهرجان	أيام	قرطاج	املسرحية	في	1983	في	قرطاج	تونس،	وما	زال	املهرجان	مستمًرا	بدوراته.		
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مع	عودة	املهرجان	في	2004،	كان	يمكن	أن	يكون	الوضع	مختلًفا	في	مستوى	األهداف	والعروض	
املشاركة،	على	الرغم	من	تبني	شعار	)املبدعون	يتحاورون(،	وكان	يجب	أن	يكون	هناك	مبررات	لعودته	
في	ظل	املتغيرات	الجديدة	التي	طالت	كافة	مجاالت	الحياة،	والتفكير	في	إعادة	صياغة	أسئلة	املسرح،	
أسئلة	تدور	حول	العودة	في	الوقت	الراهن،	والتحديات	التي	تواجهها	في	األلفية	الجديدة	بعد	انتشار	

الفضائيات	ووسائل	الفرجة	الحديثة،	وإال	فما	معنى	هذه	العودة؟

يمكن	القول	إن	هذه	الدورات	األربع	األخيرة	كانت	بمنزلة	تسجيل	نشاط	مسرحي	وأقل	ما	يمكن	أن	
يقال	إنها	عروض	رفع	العتب	التي	أثبتت	مشاركتها	أو	سعت	إلى	إثبات	مشاركتها،	إنها	عروض	عربية،	
املجال	 أفسح	 إنه	 أم	 املتفرج	 إليه	 تشد	 مسرحية	 ظاهرة	 املهرجان	 خلق	 هل	 األوحد.	 امتيازها	 وهذا	

لتكريس	عروض	ضعيفة	وهزيلة	في	املستوى	الفني،	ليس	في	سورية	في	الوطن	العربي	كله؟.

عاشًرا: مالحظات تأسيسية   

ا	من	العنوان	العريض	)مهرجان	دمشق	للفنون	الدرامية(	لم	يحدد	املهرجان	تخصصه	في	
ً
انطالق

حقل	فني	واحد،	بل	ترك	املجال	مفتوًحا	أمام	املشاركين	فيه؛	عروض	مسرحية	عربية،	وأخرى	أجنبية	
معارض	 راقصة،	 غنائية،	 موسيقية،	 فنية	 عروض	 تجريبية.	 وأخرى	 كالسيكية،	 عروض	 صديقة،	
ثم	لم	يكن	مهرجاًنا	عربًيا	بحًتا	وال	مسرحًيا	 في	سورية،	ومن	 تشكيلية،	معرض	اإلعالنات	املسرحية	
بحًتا،	وهذه	كانت	مزّيته،	فالتحديد	اقتصر	على	دمشق	بوصفها	مدينة	حاضنة	للفعاليات،	على	الرغم	
محاوالت	اختطافه	إلى	عواصم		عربية	أخرى،	وسرعان	ما	تحولت	فضاءات	دمشق	إلى	فعالية	ثقافية	
سياسية	تصب	في	صالح	النزعة	القومية	لأليديولوجيا	مع	استقطاب	مسرح	املنظمات	الشعبية	في	ما	
بعد،	استمرت	العروض	الفنية	إلى	الدورة	السادسة	في	1975،	وأصبح	عندها	مهرجاًنا	مسرحًيا	بحًتا،	
بمعنى	استبعدت	العروض	املعارض	الفنية،	بينما	استمرت	مشاركة	العروض	املسرحية	غير	العربية،	

الصديقة	حتى	آخر	دورة	منه.

من	املهم	الحديث	عن	كراس	)بروشور(	مهرجانات	دمشق	للفنون	املسرحية	وتحوالتها،	بوصفه	
البطاقة	الشخصية	لكل	دورة،	أو	محاولة	توثيقية	على	األقل.	ال	نعرف	إن	كان	للمهرجان	األول	كراس	

أم	ال.	

ا	من	الغالف	األول	للكراس	الثاني	الذي	يحتمل	عدًدا	من	قراءات	مرحلية	له،	ففي	الدورة	
ً
انطالق

الثانية	بدأ	العمل	بالكراس	الذي	كان	صفحة	من	الورق	املقوى	مطوية	أربع	طيات؛	الوجه	األول	ملون	
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1970(	بخط	كبير	 بالسماوي،	تعلوه	عبارة	)مهرجان	دمشق	الثاني	للفنون	املسرحية	نيسان/	أبريل	
باللغتين	العربية	والفرنسية،	وتحته	مباشرة	تمثال	أوغاريتي	يوضح	عمق	التاريخ	الحضاري	لسورية،	
والندوات	 املشاركة	 العروض	 لبرامج	 الداخلية	مخصصة	 الصفحة	 الثقافية،	 السياحة	 إلى	 يشير	 ما	
ولقاءات	مع	شخصيات	فكرية	وفنية	عربية،	وإقامة	معارض	فنية	لفنانين	عرب	وأجانب	)أملانيين(	من	

دون	تحديد	طبيعة	الندوات	اليومية	والفكرية.	

في	الصفحة	األخيرة	إعالن	)سبونسر(	بمنزلة	شكر	خاص	لشركة	الطيران	العربية	السورية.	طرأ	
تطور	ملحوظ	على	الكراس	في	الدورات	التاليات	حتى	أصبح	أكثر	اهتماًما	وأناقة	وأكبر	حًجا،	أضيفت	
الكتابة	 واستمرت	 مشاركة.	 فرقة	 كل	 تاريخ	 عن	 وملحة	 واملالية	 واإلدارية	 التنظيمية	 اللجان	 إليه	
)الضاحك	 لوحة	 تصدر	 بحيث	 األغلفة	 لوحات	 تنوعت	 الثامنة،	 الدورة	 حتى	 والعربية	 بالفرنسية	
واملبكي(	بأشكال	ووضعيات	متعددة	في	ما	بعد	أقرب	إلى	شعار	املنظمات	الشعبية.	بعد	الدورة	)الثانية	
إعالن	 الثقافي،	 الطابع	 من	 أكثر	 إعالني	 استهالكي	 طابع	 ذا	 ملوًنا	 	

ً
الكراس	شكال اتخذ	 	)2004 عشرة	

)سبونسر(	شركة	)سيرياتيل(	احتل	مساحة	كبيرة	من	الكراس	والنشرة	اليومية	)املنصة(	وأحاديث	
باإلنكليزية،	 أربع	صفحات	 صصت	

ُ
وخ والعربية،	 اإلنكليزية	 باللغة	 املعلومات	 كررت	 املهرجان،	 مدير	

وتالًيا	غابت	اللغة	الفرنسية	في	الدورات	األخيرة	تماًما.

ترتاد	 عريضة	 جماهيرية	 قاعدة	 تجذب	 أن	 وال	 جمهوًرا،	 تخلق	 أن	 املهرجان	 إدارة	 تستطع	 لم	
العروض،	بل	جمهوًرا	يطالب	بحقه	في	مشاهدة	نوع	العروض،	مقارنة	بحفالت	فيروز	في	معرض	دمشق	
الدولي	ومهرجان	بصرى	الدولي،	حين	يأتي	موعد	حفالت	الرحابنة	وفيروز	في	كل	صيف،	تمتلئ	دمشق	
بالناس	من	كل	املدن	البعيدة	والقريبة	يتزاحمون	على	شبابيك	التذاكر	لحضور	حفلة	غنائية،	وأكثر	
ا	أكبر	في	حياة	املواطنين	في	

ً
باع	التذاكر	أغلى	من	سعرها	الحقيقي،	وتصير	فيروز	وفرقتها	حدث

ُ
األحيان	ت

دمشق،	)أيام	مهرجان	بصرى،	دعونا	السيدة	فيروز،	تفاجأنا	بـ	150	ألف	متفرج،	بينما	يتسع	املسرح	لـ	
32	ألًفا()56(.	فِلَم	عجز	مهرجان	املسرح	عن	شد	الجمهور	إليه،	أو	باألحرى،	ملاذا	ال	يقبل	الجمهور	على	
املسرح؟	الجمهور	يصنعه	عمل	الفنان،	وعندما	يسعى	إلى	جمهور	عريض	من	الضروري	أن	يستخدم	

مفرداته	لجذبه	والدخول	معه	في	اللعبة	الترفيهية	املجردة	ملنافسته.	

بالعودة	إلى	وثائق	املهرجان،	نستنتج	أن	من	يحضرون	ملشاهدة	العروض	لم	يتجاوز	عددهم	مئتي	
شخص	من	دمشق،	مع	العدد	الكبير	للعروض	املصرية	ونجومها	))كان	ال	يمكن	أن	تجد	مقعًدا	خالًيا	
بل	في	معظم	األحيان،	وقفت	الجماهير	باملئات	خارج	املسرح	تريد	الدخول	دون	جدوى	مما	جعلني	أؤمن	

)56(	أسعد	فضة،	”شهادته	عن	أحداث	تأسيس	انطالق	توقف	وإعادة	انطالق	مهرجان	دمشق	للفنون	املسرحية”،	لمى	عبد	املجيد	وعلي	أبو	دياب،	
املنصة،	7،	التاريخ	)2006/11/7(،	ص18.
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إيماًنا	تاًما	بأن	املهرجان	كان	حشًدا	فنًيا	مصرًيا،	أعلن	خالله	عن	مولد	املسرح	السوري	الجديد(()57(.	
هل	هو	مهرجان	لالحتفاء	بالفن	املسرحي	املصري	ونجومه؟	انحازت	إدارة	املهرجان	في	معظم	الدورات	
إلى	الفرق	املصرية	على	حساب	الفرق	العربية	االخرى،	ففي	كل	دورة	تشارك	الفرق	املصرية	بعدد	كبير	
من	العروض	والضيوف،	حتى	إن	معظم	الضيوف	انتقدوا	إدارة	املهرجان،	كما	فعل	العراقي	يوسف	
قادرة	على	استضافة	 العام	غير	 املهرجان	هذا	 بأن	شروط	 املسارح	 ))أعلمتنا	مديرية	 يقول:	 العاني،	
العراق	 شارك	 الشرط	 وبهذا	 بلد.	 لكل	 واحدة	 مسرحية	 بغير	 تقبل	 ال	 وهي	 واحدة،	 فرقة	 من	 أكثر	
بمسرحية	)البيك	والسائق(،	تبين	لنا	أن	مصر	شاركت	بفرقة	مسرح	الجيب،	ال	بمسرحية	واحدة،	
أيًضا	بمسرحية	)وشم	السبع(،	قدمها	لفيف	 وإنما	بمسرحيتين،	)ثالث	بنات(،	و)الغول(،	وشاركت	
من	املسرح	القومي،	ثالث	مسرحيات	عبر	فرقتين،	هذا	في	قطاع	الدراما،	أما	في	مجال	الرقص	الشعبي،	

فقد	قدمت	فرقة	رضا	عروًضا	راقصة(()58(.	

حادي عشر: البنية التحتية/ التنمية املسرحية 

في	 القومي	 املسرح	 أسس	 أن	 منذ	 األصح	 بل	 املسرحية،	 للفنون	 دمشق	 مهرجان	 انطالقة	 منذ	
سورية،	وحتى	هذه	اللحظة،	لم	يكن	هناك	تخطيط	لسياسة	ثقافية	أكثر	فاعلية،	كان	من	املفترض	
والعاملية،	من	دون	 املحلية	 باملتغيرات	 وتعبر	عنه	 الواقع	 بين	 تجمع	 ثقافية	مستقبلية	 وضع	سياسة	
فقدان	الخصوصية	الثقافية.	في	ختام	كل	ندوة،	يتوصل	املنتدون	إلى	مجموعة	توصيات،	االهتمام	
في	مدن	 الكفاءة	 ))بناء	مسارح	حديثة	عالية	 االنتشار،	مثل	 دائرة	 للمسرح	وتوسيع	 التحتية	 بالبنية	
ملسرح	 معمارية	 صيغة	 إنشاء	 سبيل	 في	 والفنية	 املعمارية	 الخبرات	 من	 واالستفادة	 العربي،	 الوطن	
في	دمشق	 للعروض	املسرحية	 الحمراء()60(	 )القباني،	 عربي	حديث(()59(.	لكن	ال	توجد	سوى	صالتين	
بتقنياتهما	البسيطة	منذ	الستينيات،	بينما	كانت	الوعود	ببناء	صالة	كبيرة	للمسرح	القومي،	و))قد	

علن	خالله	مولد	املسرح	السوري	الجديد”،	ملحق	األنوار	األسبوعي،	)1969/6/15(.			
ُ
)57(	علي	مصطفى	أمين،	”حشد	فني	مصري	أ

)58(	يوسف	العاني،	”مهرجان	الخامس	للفنون	املسرحية”،	املحرر،	ع:	1709،	التاريخ	)5/19/	1973(.

)59(	”توصيات	الندوة	الرابعة”،	املتحف	الوطني	بدمشق،	املعرفة،	ع:	162،	سنة	)1975(،	ص281.			

بناية	عادية،	حاول	أحد	املواطنين	أن	يجعله	مسرًحا	خاًصا،	 في	 القباني	ليكون	مسرًحا،	كان	محض	قبو	 القباني،	لم	يصمم	مسرح	 )60(	مسرح	
تقنًيا	 ُجهز	 مؤقت،	 إلى	مسرح	صغير	 تحول	 القومي،	 املسرح	 لفرقة	 لعدم	وجود	صالة	 لكن	 للعرائس،	 لتجعله	مسرًحا	 الثقافة	 وزارة	 فاستملكته	
ليكون	صالًحا	للعروض،	يتسع	لـ	225	مقعًدا،	واستمر	إلى	اآلن.	بينما	كانت	صالة	الحمراء	هي	الكبرى	في	دمشق،	كانت	صالة	سينما،	امتلكتها	وزارة	
الثقافة،	أو	اشترتها	في	1966،	حولتها	إلى	خشبة	مسرح	الحمراء	للعروض	تتسع	لـ	550	مقعًدا،	ومنذ	افتتاحه	وحتى	2000،	قدم	على	خشبته	أكثر	من	
1000	عرض	مسرحي	منها	عروض	مهرجانات	دمشق	املسرحية،	ومسرحيات	فرقة	املسرح	القومي،	إضافة	إلى	الحفالت	الفنية	والفلكلورية	وأحياًنا	

التظاهرات	السياسية	بمناسبات	قومية.	
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أوشكت	املخططات	املوضوعة	ملسرح	دمشق	الكبير،	ومقاعده	نحو	ألف	وخمسمائة،	على	االنتهاء،	
ربما	باشرت	أمانة	العاصمة	التي	عهد	إليها	ببناء	هذا	املسرح	في	طرح	أعماله	في	املناقصة	في	غضون	
هذه	السنة(()61(،	وفي	1974	وضع	حجر	أساس	له،	وانتهى	العمل	فيه	في	2003،	وتحول	إلى	دار	األوبرا	

)دار	األسد(	للثقافة	والفنون.

واملنظمات	 املؤسسات	 من	 وفنًيا	 تقنًيا	 غير	مجهزة	 استعارة	صاالت	 إلى	 املهرجان	 إدارة	 اضطرت	
الشعبية	 التقاليد	 متحف	 العظم/	 قصر	 في	 بسيطة	 إضاءة	 بأجهزة	 إال	 فنًيا	 تجهز	 ولم	 الشعبية،	
لبعض	العروض،	والقاعة	الشامية	التي	عقدت	فيها	الندوات	غير	الرسمية.	في	منتصف	السبعينيات	
عرضت	الفرق	على	صالة	املسرح	العمالي،	وأحياًنا	صالة	الثامن	من	آذار	العسكرية	وفق	مزاج	اإلدارة	
السياسية،	علًما	أنها	كانت	مجهزة	فنًيا	أكثر	جميع	الصاالت	في	دمشق	آنذاك،	ثم	صالة	سينما	فندق	
الشام	في	الثمانينيات،	وأخيًرا	دار	االوبرا	)دار	األسد	للثقافة	والفنون(	وصالة	متعددة	االستعماالت	
الصغيرة	فيه،	وبعض	األماكن	التاريخية	القديمة	بما	يتناسب	مع	مضمون	العرض	بموافقة	الفرقة.	

جميع	هذه	الصاالت	غير	مجهزة	تقنًيا	وفنًيا.

للمؤسسة	 التحتية	 البنية	 أن	 مالحظة	 يمكن	 للصاالت،	 السريع	 االستعراض	 هذا	 خالل	 من	
املسرحية	التي	تكون	بحاجة	ماسة	إلى	بناء	صاالت	عدة	في	دمشق	وبقية	املحافظات،	بقيت	من	دون	
العمل	على	تجهيزها.	وإذا	علمنا	أن	كبرى	الصاالت	هي	صالة	الحمراء	التي	تتسع	لـ	550	متفرًجا،	فأعضاء	
الفرق	املشاركة	في	املهرجان	والضيوف	والصحافيين	يتجاوز	هذا	العدد	بكثير،	فعن	أي	جمهور	يمكن	
	عن	عدم	توفير	

ً
الحديث؟	ماذا	كانت	تفعل	مديرية	املسارح	خالل	أكثر	من	نصف	قرن؟	هذا	فضال

األماكن،	)الفنادق،	صالة	الندوات	اليومية	والفكرية(،	عدم	وجود	صالة	كبيرة	إلعداد	النشرة	اليومية.

ثاني عشر: الخاتمة

املهرجان،	 األولى	من	 الدورات	 في	 املسرحي	ومفرداته	 العرض	 بفنيات	 اهتماًما	واضًحا	 قد	ال	نجد	
املشاركين	 املهرجان	وخارجه،	معظم	 في	 الفن	املسرحي	 املهيمن	على	 السيا�سي	 الطابع	 إلى	 يعود	 وهذا	
في	الندوات	الفكرية	لم	يمارسوا	العمل	في	املسرح،	ولذلك	كانت	سمة	السياسة	طاغية	على	املقاالت	
واملناقشات	والندوات	الفكرية،	بمعنى	أن	اإلنتاج	املسرحي	كان	خاضًعا	للذهنية	السياسية،	ويمكن	
أن	 بعد	 السبعينيات،	 نهاية	 املسرحية	خالل	 الحياة	 في	 الذي	جرى	 التراجع	 مدى	 يالحظ	 أن	 للمتابع	
فانحرف	 للمهرجان.	 املرافقة	 والندوات	 املوضوعات	 حيث	 من	 السيا�سي	 بعباءة	 متدثًرا	 املسرح	 كان	

)61(	نجاة	قصاب	حسن،	”بعض	قضايا	املسرح	السوري”،	املعرفة،	ع:	34،	كانون	األول/	ديسمبر،	)سورية،	وزارة	الثقافة،	1964(،	ص32.	
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املهرجان	عن	هدفه،	وتحول	مساره	إلى	�سيء	آخر	غير	املسرح	بعد	عودته	في	2004،	إلى	ترسيخ	السلطة	
السياسية	خلف	واجهة	منظمات	شعبية	تقدم	الوالء.	
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