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 ملخص

 باملسرح  
ُ
 ظروف اإلنتاج واملسرحيين السوريين ،في الحرب السوري   ُيعنى هذا البحث

ً
 ،مقتفيا

مقتبسة عن النصوص املترجمة  أكانت سواء ،موها عن الحربالتجارب التي قد   ليكشف عن أهم

 إلى اإلطاللة ،واملسرح العاملي  
ً
 عن الحرب، إضافة

ً
ويل وجهات التم على واقع اإلنتاج املسرحي   أم مكتوبة

 .في مواجهة اإلرهاب وثقافة الظالم واملوت وأبرز املوضوعات التي تناولها املسرح السوري  

 إلى تحليل  
ُ
 البحث

ُ
ع واق وتبيان   ،البنية التحتية للمسارح واألبنية الثقافية في سورية كما يهدف

ة تأثير الحرب فيها وفي ،املهرجانات والفرق املسرحية املستقلة والتابعة ملسرح الدولة  وتحديد كيفي 

م كما. ةأطروحاتها الفني    .البحث توصيات عديدة لتطوير واقع املسرح في سورية يقد 
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 مقدمة

 أفسحت الحرب السورية 
ً
 جديدا

ً
 لوسائل التعبير؛ ليتقدم املسرح إلى  رغم قسوتها مجاال

ً
كليا

 بجرأة فني   واجهة املشهد الثقافي  
ً
  ة واجتماعي  في البالد، مجاهرا

جمهور  ذلك أمام سواء. ة على حد 

لتي تصرخ وفنانين يمسرحون الحرب حتى وهم مهددون باملوت، يمكننا اإلطاللة على هذه الخشبة ا

رت عن  ،والسيما في العاصمة دمشق سورية،إذ سجلت مسارح  ،وهي تحترق  عشرات العروض التي عب 

 ة.وآلة القتل اإلرهابي   الجماعي  شجاعة واضحة ورغبة في اإلشهار والصراخ في وجه املوت 

 على الريبرتوارإنَّ 
ً
 طارئا

ً
السوري، فتاريخ املسرح القومي منذ تأسيسه على  الحرب ليست حدثا

  
يحفل بعشرات  ،من نهاد قلعي وأسعد فضة ورفيق الصبان وسعد هللا ونوس وفواز الساجر أيدي كل 

 
 
الحرب  عروض   التجارب التي تناولت موضوعة الحرب، حتى أن تاريخ  املسرح السوري يكاد يكون تاريخ

" ملخرجها عالء الدين كوكش عن نص سعد 1968-يران: "حفلة سمر من أجل خمسة حز من قبيل

ومسرحية  ؛" عن نص ملمدوح عدوان، وإخراج عجاج سليم1994-ومسرحية "سفر برلك ؛هللا ونوس

" ملؤلفها محمود دياب 1975-لالستفهام عن مسألة الحرب والسالم –"رسول من قرية تاميرا 

  . هذا،ومخرجها فواز الساجر
ً
إضافة

-بدريزدن خاص   لي  لعروض "احتفال لي

" ملؤلفها مصطفى الحالج، ومخرجها 1976

ومسرحية "ضيعة  ؛محمود خضور 

" ملؤلفها محمد املاغوط 1974-تشرين

 :عدا عن عروض مثل ؛ومخرجها دريد لحام

" لسعد هللا ونوس 1990-"االغتصاب

و"محاكمة الرجل  ؛وإخراج جواد األسدي

" ملؤلفها ممدوح 1976-الذي لم يحارب

  إخراج فيصل الياسري.عدوان، و 

ل عن ماهية تلك التجارب التي  وتؤولاألمثلة في هذا السياق كثيرة للغاية، إنَّ  بنا إلى نقاش مطو 

 إذمنذ ستينيات وسبعينيات القرن الفائت في مقدمة املسارح العربية،  وضعت املسرح السوري  

 في وجدان جمهور عريض من عشاق ومتابعين ونقاد ومهت
ً
مين وهواة ومتفرجين حفرت عميقا

ل جميعهموفضوليين. 
 
 ال يستهان بها في تكوين الرأي العام حول قضايا أساسية  في وقد شك

ً
ما بعد نواة

لقد أوجدت الحرب مسارب عديدة ملسرحيي 

سورية لقول كلمتهم، مع أن معظمهم بات 

، فاألجور على نحٍو تطوعّيٍ أشبه بالتبّرعيعمل 

الرمزية وتراجع البنية التحتية الثقافية، 

عوامل  وحصار الِفرق املسرحية السورية،

في عزل املسرح السوري وتنحيته من  أسهمت

 .املشهد الفني العربي والدولي
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في حماية الذائقة وصونها من ثقافات االستهالك والوهم والتجهيل  ما أسهمفي حياة املنطقة، 

 والظالمية.

  أساليب   في سنوات الحرب الثماني املنصرمة تصادم   السوري   املسرُح  لقد شهد  
ً
ا ، فاملسرح حاد 

 ته، ليرتدي بزَّ الذي كان يرتهن ألشكاله القديمة وتكراراته اململة خلع هذه املرة ثوب الوقار القومي  

 ة. هة وقبعة اإلخفاء املاهرة عن جميع أنواع الرقابات السلطوية منها قبل االجتماعية والقبلي  املموَّ 

ة   من هنا لم يعد    يذكر أمام فداحة الخسارات التي أضافتها الحرب ألرشيف  خرق املدرسي 
ً
شيئا

املوت وجبهات القتال. بالطبع يمكن مالحظة أن النخب املسرحية من بين كل النخب الفنية والثقافية 

فها بين داخل في صفو  الحاد   تكاد تكون الوحيدة التي لم تتعرض لهذا االنقسام الشاقولي   ،السورية

 
ً
أو  بعض  منها أو هجرة بعض  آخر  كبير رغم انكفاء  إلى حد    وخارج، بل ظلت هذه الشريحة متماسكة

 حتى رحيله.

لقد أوجدت الحرب مسارب عديدة ملسرحيي سورية لقول كلمتهم، مع أن معظمهم بات يعمل 

  أشبه بالتبر ع
رق ، فاألجور الرمزية وتراجع البنية العلى نحو  تطوعي  تحتية الثقافية، وحصار الف 

  املسرحية السورية، وحجبها من املشاركة في معظم املهرجانات العربية والدولية إال ما ندر،
 
د  كل ع 

ُ
ها ت

في عزل املسرح السوري وتنحيته من املشهد الفني العربي والدولي، إال أن كل هذا لم  عوامل أسهمت

 لها، فكان املسرحيون يحل دون تقديم عشرات التجارب املسرحية ا
ً
لتي اتخذت من الحرب موضوعا

هم أبي خليل القباني )  
قف في وجه قوى  الظالم و ( الذي 1903 -1833السوريون خير خلف لجد 

 والتكفير، وتعرض مسرحه في "خان الكمرك" بدمشق القديمة لإلحراق على أيدي الغالة.

  وسُيحاوُل 
ُ
في تقييد حركة املسرح  أسهمتمل التي اإلطاللة على العديد من العوا هذا البحث

 إلى اإلحاطة بواقع وقضايا  والحد  
ً
من فعاليته، السيما في األطراف واملدن والبلدات البعيدة، إضافة

على صعيد أكان ذلك طازجة وراهنة طرحها املسرحيون السوريون في مقترحاتهم الجديدة، سواء 

  أم على صعيد ،الشكل
ً
 كبيرا

ً
 إلى استعراض حجم الخراب والتدمير الذي طال عددا

ً
املضمون، إضافة

 إلنجاز مشروعه الفني   الصعوبات التي يواجهها الفنان املسرحي   وإبرازمن املسارح وقاعات العرض، 

 .والثقافي  
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ا
اقع املسارح في ظل الحرب -أول  و

 تعر ضت 
ً
ة، منها والتاريخية والسيما األثرية ،املسارح السورية أيضا مثل  لالعتداءات اإلرهابي 

ليشيات املسلحة قبل تحريرهما من يعليهما من قبل امل اللذين تمت السيطرةمسرحي بصرى وتدمر 

قبل الجيش العربي السوري، بل تحول مدرج تدمر التاريخي إلى منصة إعدام شاهد العالم كله ماذا 

 .2015فوق خشبته الحجرية عام  "اعشد-تنظيم الدولة اإلسالمية"سمى بـ فعل ما ي

مسارحها مع اقتراب الحرب من انقضاء عامها الثامن؛ إذ أدت الحرب إلى  فرٌق كثيرة  خسرت

سبب إرباكات  رئيسة، ماخروج العديد منها عن الخدمة؛ لكن الكارثة الكبرى كانت مع خسارة مسارح 

ل إلى خط  ،لعمل املسرحيين  )املسرح القومي بحلب( أو ما يعرف بـ )دار الكتب الوطنية( تحو 
ً
فمثال

فخرج عن  ،وتعرضت )غرفة الكنترول( فيه لقذيفة صاروخية ،تماس للقتال مع الجماعات اإلرهابية

مت)مسرح نقابة الفنانين(؛ حيث  ـالخدمة واسُتعيض عنه لتقديم العروض الحلبية ب  
د 
ُ
عليه  ق

 لعرض خاص عروض للكب
ً
ار ولألطفال لكل من املخرجين )سندس ماوردي( و)حسام حمود(، إضافة

 بفرقة )بيت التراث(.

 
ً
ى بتنظيم الدولة مسرح )املركز الثقافي بالحسكة( الذي سيطر عليه ما يسم  وهناك أيضا

 أيام استغرقت فقطتم تحريره بعدما تعر ض هو اآلخر لعمليات تخريب مؤملة  ، لكن"داعش"
ً
معدودة  ا

طالت عمليات التخريب املكاتب اإلدارية وخشبة املسرح فقد عليه،  من سيطرة التنظيم الوحش ي  

م عرضه على مسرح )طالئع البعث(  ما ،والتجهيزات التقنية اضطر املخرج )إسماعيل خلف( أن يقد 

 بالحسكة.

وى الُق  وال إحراق املسارح واحتاللها من قبل لم توقف الحرب عروض املسرح السوري  

الراديكالية؛ بل تابع املسرحيون وقوفهم كخط دفاع أول ضد الظالمية وآلة العنف؛ وليسجل ريبرتوار 

 عام  38املسرح القومي ما يقارب 
ً
فوصلت فعاليات مديرية املسارح  2012؛ أما عام 2011عرضا

 بين مسرحية وأمسية وتظاهرة؛ بينما وصل عدد الفعاليات 74واملوسيقى إلى 
ً
إلى  2013عام  عرضا

 مارس/فعالية حتى شهر آذار 27 إلى نحووصلت  2015فعالية؛ وفي  58بلغت  2014فعالية وعام  43

إنتاج عشرات العروض،  2018و  2017و  2016في أعوام  بينما سجل املسرح القومي   ؛من العام نفسه

إخراج  -ادي دويعرتأليف ش -مسرحية "ستاتيكومثل: بعضها على جوائز في مهرجانات دولية،  حاز

حصدت ثالث جوائز في الدورة التاسعة عشرة ملهرجان قرطاج الدولي، كانت على  التيجمال شقير" 
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ً
 -بينما حازت مسرحية "تصحيح ألوان ؛التوالي جائزة النص وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مناصفة

يوسف املقبل  ، وأفضل ممثل للفنانتأليف وإخراج سامر محمد إسماعيل" على جائزتي أفضل نص  

.
ً
 في الدورة العشرين من مهرجان قرطاج أيضا

التي تنتشر في كل من دمشق والالذقية وطرطوس أتى هذا ككسر للحصار على املسارح القومية 

 أحدثت وزارة الثقافة في الحسكة والسويداء مسرحين قوميين، لكن حتى هذه اللحظة 
ً
وحلب، ومؤخرا

ضف ليرة سورية واحدة على االعتمادات املستحقة من وزارة املالية، فال زالت مديرية املسارح 
ُ
لم ت

خصصة لها ما قبل الحرب؛ لكن عندما يتضرر مسرح تعمل ضمن حجم االعتمادات التي كانت م

لديها؛ هذا يعني تدمير البنية التحتية، وفقدان مسرح يعني فقدان كامل تجهيزاته التقنية من إضاءة 

ب تكاليف إضافية ما  ،وصوت وديكورات
 
رت

م املسرحيون عروضهم في أماكن  في حال قد 

ب ذلكبديلة، 
 
تأمين أجور نقل  ويتطل

ت واإلضاءة؛ ناهيك عن تأمين ألجهزة الصو 

 التيالتيار الكهربائي لهذه األماكن البديلة 

ال تكون باألصل مهيأة لتقديم عروض 

  املسرح ذات السوية االحترافية.

الشام( إلى املدينة  ذراع القاعدة في بالد – في إدلب وفي لحظة دخول ميليشيات )جبهة النصرة

ر الفتتاح عرض مسرحي بعنوان )مجنون( املدينة تتحض   كانت فرقة 2015 مارسآذار/ 20في تاريخ 

العديد من املسارح  إذ تعر ضلكاتبه مروان فنري ومخرجه نضال جبارة على خشبة )املركز الثقافي(، 

مثلما حدث مع مستودع املعهد العالي  ،ومستودعاتها في إدلب للتدمير والتخريب منذ بداية األحداث

ص للديكورات واألزياء واإلكسسوارات دمشق واملخص   شمالللفنون املسرحية الكائن بحي )جوبر( 

من  تعد  الخاصة باملعهد؛ بينما خسر الجمهور العربي )مسرح معرض دمشق الدولي( الخشبة التي 

. 2013منذ عام شهيرة ة تلفزيونية فضائية اناستثماره من قأعرق املسارح في العاصمة السورية بعد 

مسرح املعرض الذي لطاملا احتضن حفالت الرحابنة وعبد الحليم حافظ وصباح فخري منذ ذلك أنَّ 

 الحتضانه عشرات العروض الصيفية التي كان أبرزها عروض الفرقة 
ً
ستينيات القرن الفائت، إضافة

لت خشبته إلى استوديو  ،امللكية البريطانية إذ كانت "مؤسسة  ؛لقناة تلفزيونية فضائية هاتتحو 

 
ا
خرج مسرح مدرج بصرى عن الخدمة، مختتما

 من مسيرة مهرجانه الدولّي 
ا
أكثر من ثالثين عاما

في املسرح األثري  1978الذي كان يقام منذ عام 

 في العالم.
ا
 األكمل معمارّيا
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 مع تجمع فرقة )إنانا 
ً
املعارض" قد وقعت ما قبل الحرب عقد استثمار أبرمته ملدة تسعين عاما

 ان الحرب نشاطات فرقته إلى مدينة الدوحة!  للمسرح الراقص( ملديرها )جهاد مفلح( الذي نقل إب  

 ،خرج مسرح مدرج بصرى عن الخدمة هو اآلخر ،وفي هذه السلسلة املتالحقة من األحداث

 من مسيرة مهرجانه الدولي  
ً
 أكثر من ثالثين عاما

ً
في املسرح  1978الذي كان يقام منذ عام  مختتما

 في العالماألكمل معماري   األثري 
ً
  ؛ا

ً
ة إلقامة أكبر وقد كانت تجهيزات اإلضاءة والصوت فيه ُمعد 

في العالم العربي وعلى رأسهم السيدة فيروز واملطربة  الفن   املهرجانات التي شارك فيها كبار نجوم

 ماجدة الرومي
ً
  ، كما كانت هذه التجهيزات كافة

بمديرية املسارح داخل  موجودة في مستودع خاص 

ر  ؛ وهي تجهيزات إضاءة وصوت وديكورات متحركة تقد 
ً
املدرج األثري؛ لكن اليوم تم فقدانها تماما

 قيمتها بماليين الليرات.

هاجرين لواء امل"ليشيات ما يسمى بـ يمسرح بصرى الذي تمت السيطرة عليه من قبل مإنَّ 

 من املسرح الروماني في مدينة تدمر األثرية الذي  ،2014 مارس/منذ آذار "واألنصار
ً
ليس أحسن حاال

من ( والعديد شهد على خشبته فعاليات ملهرجانات دولية عديدة أبرزها )مهرجان البادية السنوي  

ل إلى منصة   ،عروض املسرح االستعراض ي   لحفالت اإلعدام الجماعية لتنظيم  فإذا به قد تحو 

 اإلرهابي؛ بعدما كانت تقام عليه أجمل عروض رقص الباليه والفرق السيمفونية واملسرحية. "داعش"

  "داعش"مسارح مدينة الرقة التي اتخذها  هذا، ولم تسلم
ً
 مقرا

ً
 أيضا

ً
 ،من التخريب له رئيسا

ىإلى مقر ملا  2013باملدينة مع عام  ل مسرح املركز الثقافي  فقد تحو    ،للتنظيم "املحكمة الشرعية" تسم 

ل  ،بذلك ذكريات )مهرجان عبد السالم العجيلي للرواية( و)مهرجان الرقة املسرحي( فانتهت فقد تحو 

  .داعش"هيئة شرعية لتنظيم "قبل تحريره إلى  هذا املسرح نفسه

 منتشرة على 450يصل عددها إلى ) التي– مسارح املراكز الثقافية في املحافظاتإنَّ 
ً
( مركزا

 من نظيراتها في املسارح القومية ليست هي األخرى  –كامل البقاع السورية
ً
إذ خسرت  ،أفضل حاال

وفي مقدمتها مسارح املراكز املوجودة في  ،الحركة الثقافية للبالد ما يقارب نصف مسارح هذه املراكز

)جرابلس( و)منبج( و)الباب( و)اعزاز( التي تحولت بدورها  مدن مثلريفي حلب والرقة بما فيها مراكز 

؛ كما تعرضت مكتبات هذه "تنظيم الدولة"ودعات أسلحة وذخيرة ملا يسمى بـ إلى مقار أمنية ومست

 .كتاب  قدر بقرابة ثالثين ألف املراكز إلى إحراق لكامل أرشيفها الذي ي
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استعادت بخجل حمص التي  في

في الثامن عشر  دورات مهرجانها املسرحي  

تعر ضت  ،2015أكتوبر /ول األ من تشرين 

 العديد من مسارح مراكزها الثقافية 
ً
أيضا

والسيما في الريف الشرقي  ،للتخريب

أما في دير الزور فقد خرجت  ،للمدينة

 ،املسارح كلها عن الحياة الثقافية السورية

 بما فيها مسرح املركز الثقافي بدير الزور. 

بسبب ظروف املعيشة والحرب من مخرجين  ،ة كثيرة هاجرت خارج البلدكوادر فني  هناك 

مي إضاءة وصوت، واملسارح املتبقية في دمشق والالذقية وطرطوس وحماة ال تعمل وممثلين ومصم  

 ، ال2011 مارس/اليوم بالكوادر نفسها التي كانت قبل آذار
ً
 وال فنيا

ً
 إلى تدمير طال املباني  ، إداريا

ً
إضافة

لتبقى الكوادر البشرية هي الخسارة الفادحة التي ال يمكن  ،بما فيها املسارح ودور الثقافة ،الثقافية

 تعويضها بسهولة.

  

 ،ة كثيرة هاجرت خارج البلدكوادر فنيّ هناك 

 إلى  ،بسبب ظروف املعيشة والحرب
ا
إضافة

بما فيها املسارح  ،تدمير طال املباني الثقافية

لتبقى الكوادر البشرية هي  ،ودور الثقافة

الخسارة الفادحة التي ل يمكن تعويضها 

 بسهولة.
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ا
اقع وتحديات -ثانيا  مسرحيون في الحرب: و

 ومزايا  1973لعام  /32صدور املرسوم التشريعي رقم / أسهم
ً
في منح الفنانين السوريين حقوقا

 من غ لعملهم الفني  تساعدهم على املزيد من الطمأنينة والتفر  
ً
 جديدا

ً
، فشهدت الثقافة السورية نوعا

حت هذه عات املسرحية التي أسسها خريجو املعهد العالي للفنون املسرحية بدمشق، حيث أصبالتجم  

 ما قبل عام 
ً
 مسرحيا

ً
رق التي كان يزيد عددها على ثالثين فرقة وتجمعا  من مم   2011الف 

ً
 بارزا

ً
عالم علما

لتقديم رؤيتها املعاصرة ملسرح جديد في سورية،  وكان هدفها السعي الدائب، الحراك الثقافي والفني  

الحرب األولى، حيث هاجر لكن هذه الفرق والتجمعات واملحترفات سرعان ما اختفت مع أشهر 

 بينما تقطعت السبل ببعضهم اآلخر. ؛انيها إلى خارج البالدمعظم فن  

في تناقص عدد التجمعات والفرق املسرحية مع اندالع األحداث، فتأخر أسهمت عوامل عديدة 

الفنان في حضوره إلى أماكن البروفة تحت القذائف، وانتشار القنص على خط سيره من بيته إلى 

ة باملسارح. الكهرباء الخاص  املسرح، وانقطاع التيار الكهربائي، والشح في املحروقات لتزويد مولدات 

لت صعوبات كبيرة إلنجاز العمل املسرحي  
 
، وهذا ما أربك تسلسل برامج البروفات كلها عوامل شك

فتأخر ممثل أو  ،والعروض على حد  سواء

بسبب ظروف  ،مخرج أو تقني عن البروفة

الحرب سيعطل على عروض أخرى ينتظر 

مخرجوها دورهم في حجز املسرح 

هذا التأخر في الساعات يؤدي  .للتدريبات

 في تعديل  ،لتأخير في األيام
ً
ب دائما ما يتسب 

 برامج عروض املوسم وأوقات البروفات. 

ت ظروف قاسية   أد 
 
فين شهداء بفعل قذائف اإلرهاب إلى ارتقاء العديد من املمثلين واملوظ

مهندس الصوت في مسرح شادي ريا الفنانة املمثلة سوزان سلمان، و  اليومية، كان أبرزهم كل من

عات وفرق مستقلة  ؛القباني، وملى فلوح مديرة قسم البرمجة في دار األوبرا السورية بينما انكفأت تجم 

: فرقة )مسرح الدائرة( لباسم عيس ى، وتجمع )تنوين( للمسرح الراقص بإدارة مي عديدة من قبيل

الراقص ملديرها جهاد مفلح،  سعيفان، وفرقة )الرصيف( لحكيم مرزوقي، وفرقة )إنانا( للمسرح

رق   مثل وفرقة "كون" ملؤسسها أسامة حالل، وفرقة "سما" ملؤسسها عالء كريميد، فيما تابعت ف 

 قة للفنون الشعبية" أنشطتها داخل البالد."املسرح القومي" و"جلنار" و" ليش" و"أمية" و"الر  

إلى ارتقاء العديد من  أّدت ظروف قاسية

 
ّ
فين شهداء بفعل قذائف املمثلين واملوظ

نما انكفأت تجّمعات بي اإلرهاب اليومية،

 أخرى  فيما تابعت ِفرق ، وفرق مستقلة عديدة

 أنشطتها داخل البالد.
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املفاجئ أكثر في ظروف مسرح الحرب هو الجمهور الذي واظب على حضور العروض؛ ففي إنَّ 

ج  ( 8500( حضر إلى مسرح الحمراء بدمشق قرابة )2014 -عرض أيمن زيدان )دائرة الطباشير
متفر 

 من أيام العرض؛ ساعد في ذلك قرب موضوعات العرض عن الحرب طوال خمسة عشر
ً
بينما  ؛يوما

 على مسرح حقق عرض "كأنو م
ً
 كبيرا

ً
سرح" ملخرجه غسان مسعود وكاتبته لوتس مسعود، حضورا

 من أيام العرض.  طوال خمسة عشر ألف( متفرج  12) بلغ نحو الحمراء
ً
 يوما

  



   

مفتوحة ودائمة مع ثقافة املوتاملسرُح السوريُّ في الحرب: جبهة   12 

 

 
ا
 أجور املسرحيين من س يء إلى أسوأ -ثالثا

  فقد الحرب واملوت اليومي، هذا الحضور للمسرح رغم أنف   كل  لئن توافر 
 
التي ت األجور ظل

كما فاقمت  .يتقاضاها املسرحيون السوريون اليوم هي ذاتها التي كانوا يتقاضونها قبل الحرب

ألف ليرة  150فالفنان املسرحي الذي كان يتقاض ى ما يعادل ) ،من هذه املشكلة األحداث الدامية

ه وهو ما املبلغ ذات، يتقاض ى اليوم 2011$( عن العرض الواحد ما قبل عام 1500ما يعادل  /سورية

$(! وهذه أجور ال تذكر مقابل ما يبذله املسرحيون من جهد سواء في الكتابة أو 300)أقل من  يقارب

تنخفض  إذاإلخراج أو التمثيل، أو حتى على صعيد اإلضاءة واملوسيقا والصوت والديكور واألزياء، 

سد أجور التنقل والقهوة دوالر أمريكي(. وهذا مبلغ يكاد ال ي 100أجور التقنيين إلى ما دون الـ )

بوالساندويش لهؤالء على مدى أيام التدريبات والعروض،  في عزوف الكثيرين عن العمل مع  ما تسب 

 املسرح القومي، وجعل 
ً
 لعروضه. منهم يبحث عن تمويل خارجي   بعضا

، فهي  املسرح القومي   – سيكون نصيب وزارة الثقافة
ً
من تمويل عروض الحرب األكثر حظا

، ويأتي بعدها مؤسسة "مواطنون فنانون" 
ً
لت العديد من العروض عبر  التيالجهة األغزر إنتاجيا مو 

شبكة دولية تديرها من أوروبا الدكتورة ماري الياس، ويشرف عليها من الداخل الدكتور أسامة غنم 

ويشرف عليها املخرج أسامة  ،ما تأتي مؤسسة "اتجاهات"أستاذ املعهد العالي للفنون املسرحية، في

لتها داخل وخارج البالد بينما حصل  ؛حالل من بيروت في املرتبة الثالثة من حيث عدد العروض التي مو 

ح ن  فاق" لتتراوح آ - إنتاجية من مؤسسة "املورد الثقافي" و" صندوق الدعم العربي بعض آخر على م 

قدمها هذ
ُ
ه املؤسسات الخارجية بين خمسة آالف إلى عشرين ألف دوالر أمريكي للعرض املبالغ التي ت

سدد على ُدفعات للمسرحيين السوريين، سواء  – الواحد
ُ
أي ما يعادل عشرة ماليين ليرة سورية، ت

 منهم داخل البالد، أو من هم خارجها. للمقيمين
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ا
 عودة املهرجانات املسرحية -رابعا

لحياة بعد انحسار بطيء للمعارك، فكان بالعودة إلى ا 2015عام بدأت مهرجانات عديدة مع 

من مهرجاني حمص وحماة املسرحيين قصب السبق بدعم من نقابة الفنانين السورية لكل  

وبالشراكة مع مديرية املسارح واملوسيقى، كما عاد مهرجان الحسكة، ومهرجان ربيع الطفل بقوام 

 في مختلف املدن السوري
ً
 لعودة مهرجاني طرطوس والالذقية، وإقامة العديد ثالثين عرضا

ً
ة، إضافة

بينما استرد مهرجان  ؛2017من املهرجانات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة مع بداية عام 

 بعنوان السويداء املسرحي صدارته في واجهة األحداث الثقافية، وتضمن ح
ً
 مسرحيا

ً
فل إطالقه عرضا

مته فرقة امل "الكابوس" هو من إعداد وإخراج سمير البدعيش، لتشمل و  سرح القومي في السويداء،قد 

" و"الفارسة "اليات هذا املهرجان خمسة عروض هي: فع  
ً
الخابية" و"الحقيقية هي األخالق" و"أريد حبا

رق "حوار" و"خلق" و"حكايا للفنون  املسرحية" وفرقة "معهد الثقافة  والشاعر" قدمتها كل من ف 

باإلضافة إلى جلسات حوار حول كل عرض  مسرحي، كما شملت فعاليات  ،يداء"الشعبية بالسو 

املهرجان العرض املسرحي الضيف بعنوان "الوصية" ملخرجه ممدوح األطرش، فيما شهد مسرح 

  2015نقابات العمال عودة مهرجانه عام 
 
 حضورها من بمشاركة من فرق عمالية مل

ً
ت شتاتها معلنة

لتنقرض مهرجانات عديدة من ريبرتوار املسرح السوري كان أبرزها جديد ولو على استحياء! 

مهرجانات )مالمح أوغاريتية( و)املونودراما( و)الكوميديا( في مدينة الالذقية، ومهرجان "محمد 

بينما غاب  ؛املاغوط" في السلمية، ومهرجان مصياف املسرحي في حماة، ومهرجان الشام في دمشق

 في نفوس املسرحيين العرب واألجانب  2010منذ عام  مهرجان دمشق املسرحي  
ً
إلى إشعار  آخر، تاركا

 إلى أمسياته وندواته الدولية الكبرى.
ً
 وحنينا

ً
 كبيرا

ً
 فراغا
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ا
 مسرحيو الحرب: حلول وتجارب -خامسا

 اليوم تركت الحرب السورية 
ً
  تأثيرا

ً
بعض لن يمحى بسهولة على املحترف املسرحي للبالد، دافعة

إلى االنكفاء والبحث عن لقمة عيشهم عبر العمل في التلفزيون أو مسلسالت  املمثلين واملخرجين

اآلخر االنصياع لهذا الحال، متجاوزين فكرة العمل مع ممثلين  بعضهمالدوبالج، بينما رفض 

  
جسور جديدة لهواة ال يبغون سوى فرصة للصعود إلى املنصة، ودون تقاض ي أي  محترفين، نحو مد 

 أجر على ما يصرمونه من وقت داخل صاالت التدريب.

  جاء 
الخشبة، فكان  الرفض لهذا الواقع الشاحب للريبرتوار السوري من عشاق  حقيقيين لفن 

ملسرح( في مدينة ا - مبادرتها )البيت أن لجأت املخرجة واملمثلة نسرين فندي إلى ممثلين هواة إلطالق

 منزل عائلة )محسن حسن
ً
فة

 
( وزوجته )زوات أحمد 60 -طرطوس، موظ

ً
( الكائن 55 -عاما

ً
 بحي   عاما

  
بالعنوان نفسه لتوفيق الحكيم.  )اإلنشاءات( كمكان لتقديم تجربة بعنوان )نهر الجنون( عن نص 

ير حسين، محمد لطش، منصور عيس ى( كان فرصة من )ردينة حسين، أم العرض الذي قام بأدائه كل  

 ري  لشبان  وشابات مازالوا يبحثون عن فرصة للوقوف على الخشبة. ثالثة أيام دون أجر كانت ح  
ً
أن  ة

مسرحية، محاولين من خالله اإلسقاط على واقع مدينتهم  قراءة   تحقق لهم هذا الحلم، منجزين عرض  

ائالت الطرطوسية التي فقدت أبناء لها في الحرب، الراهن، ومستفيدين من حكايات مئات الع

مفارقاتهم من قصص أشقائهم في األسر النازحة إليهم من مدن وأرياف دير الزور والرقة  ستقينومُ 

 وإدلب.

حصل  فقدتجربة تحويل البيت إلى مسرح لم تكن األولى من نوعها في هذه املدينة الساحلية، إنَّ 

على ترخيص من وزارة الثقافة إلقامة محترف باسمه  2015( عام الفنان الشاب )دانيال الخطيب

 العديد من الورش مع هواة 
ً
داخل بيت عائلته في منطقة )العريض(، فيما أدار )الخطيب( أيضا

مسرحيين كان آخرها )ورشة إعداد ممثل( في منطقة )مشتى الحلو( بدعم من مؤسسة "املورد 

قام هو اآلخر بتقديم عرض مسرحي  حينماخرج علي إسماعيل، الثقافي". خطوة قام بها قبل سنوات امل

، فيما أنجز الفنان رضوان  عشرينفي القرية، وبحضور ال يتجاوز  سطح منزلهمع الهواة على 
ً
شخصا

   .
ً
 جاموس )ورشة مسرحية مجانية( للهواة مع )املسرح القومي( بطرطوس أيضا
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ا
 مسرح الغرفة -سادسا

 الوطء على إنَّ 
ً
 عن املسارح الضخمة خففت قليال

ً
التجربة في البيوت ومع الهواة بعيدا

من املطالبة بتحسين أجورهم، إذ كانت قد بدأت هذه املبادرات في حي التجارة  يئسوا مسرحيين 

 بعنوان "كل  عندما قدَّ  2011و  2009بدمشق بين عامي 
ً
وأنت  بخير"  عار   م )األخوان ملص( عرضا

  
و  نُمح  ي  حجرة من بيت العائلة إلى مكان للعرض وأماكن جلوس الجمهور، وتحت ما ُعرف وقتها بـ  ل 

)مسرح الغرفة( لتصل هذه التجربة إلى ذروتها مع املخرجة واملمثلة أمل عمران التي أشرفت وأدارت 

  
مشلي بين من الالذقية والحسكة والقا برفقة الفنان فايز قزق ورش مسرحية مجانية مع هواة في كل 

 بمثابة امتحان ملتدربي  2009و  2008عامي 
ً
 مسرحيا

ً
قدمت في نهاية كل ورشة منها ما يشبه عرضا

 الورشة.

هو  املخرج واملمثل عروة العربي  

اآلخر لجأ إلى إدارة ورشة مفتوحة ومجانية 

 وممثلة من الهواة، 
ً
مع قرابة عشرين ممثال

ه )العربي( دعوة عبر صفحته  فوج 

  
  الشخصية على )الفيس بوك(  لكل 

َّ
اق عش

الحقيقيين بالتقدم إلى الورشة، املسرح 

م أكثر من   ما هي سوى أيام حتى تقد 
ً
وفعال

رين عن رغبتهم في   وشابة، معب 
ً
ستين شابا

من مزاج املمثلين املحترفين وعدم التزامهم  يئس  العمل مع )العربي( الذي يبدو أنه هو اآلخر قد 

على أيدي هؤالء بتركهم للعمل  بأوقات البروفات، فبعد تعر ض املخرج الشاب لخيبات أمل عديدة

 ألجور مغرية مقابل 
ً
معه بعد شهور من التدريبات من أجل التصوير في مسلسالت التلفزيون، طلبا

اة على خشبة آثر صاحب )مدينة من ثالثة فصول( االشتغال مع هو  نفي املسرح القومي انقطاع األجور 

مديرية املسارح واملوسيقى(، وبالتعاون مع كل من الدراماتورغ براءة زريق، ) -أبي خليل القباني

  والكريوغراف جمال تركماني في مادة الليونة ولغة الجسد.

ى ؛واقع الهواة والحاملين بدخول عالم املشاهيربعٌض استغل  وفي املقابل  ذلك بوساطة ما تسم 

فجأة وقبل امتحانات القبول في قسم  ظهرتوقد )دورات خاصة وتأهيلية( وبشكل ربحي للغاية؛ 

أعلن أصحابها عن أنفسهم على )الفيس بوك(  دورات عديدةالتمثيل باملعهد العالي للفنون املسرحية 

اقع الهواة والحاملين بدخول بعٌض استغل  و

 ذلك بوساطة ما تسّمى ؛عالم املشاهير

)دورات خاصة وتأهيلية( وبشكل ربحي 

 دورات عديدة فجأة وقد ظهرتللغاية؛ 

كوسيط لتأهيل الشباب لدخول عالم 

 .الحتراف، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية
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كوسيط شبه أكيد لتأهيل الشباب لدخول عالم االحتراف، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 

 دوالر أمريكي( للدورة الواحدة.  200ما يعادل  /مئة ألف ليرة سوريةألف و  35)

للتدريب  كذاهكذا صرنا في الحرب نقرأ بكثافة على املوقع األزرق إعالنات من قبيل: )مؤسسة 

 ،(الفالنيية بإشراف الفنان علن عن دورة تأهيلية للمعهد العالي للفنون املسرحي كذافرع  -والتطوير

 بعنوان
ً
)ورشة عمل إلعداد ممثل لفحص املقابلة في املعهد(!؟ في حين بزغت صفحة  :وأخرى أيضا

إقامة ورش ودورات تدريب  كذلك األمر عن ة! معلنحد املعاهد الجديدةرغ( أل يكربو أخرى على موقع )ز 

  ةداعي للهواة،
ً
)دورة تأهيلية  أسموها عم  ن يبعض املمثل بينما أعلن ؛للتسجيل وشابات   شبابا

للسينوغرافيا وثالثة ورابعة للرقص واملوسيقى خاصة بالتقدم ملسابقات قبول  وثانية ،للتمثيل(

 .املعهد املسرحي  

هذه الدورات التدريبية التي تنمو اليوم كالفطر في أحياء العاصمة واملدن الكبرى  الالفت أنَّ 

 بل تضمنت دورات   ؛كحلب وطرطوس والالذقية، لم تختص فقط بدورات القبول في )قسم التمثيل(

 
ً
 لدورات للراغبين بدخول لهواة من أجل دخول قسم الرقص في املعهد املسرحي   وورشا

ً
، إضافة

 
 
م قص  الش

 
 إلى جنب مع تعل

ً
والعزف  عر واملكياج والرقص الشرقي  امتحان كلية الفنون الجميلة، جنبا

 على اآلالت املوسيقية والكاراتيه!!
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ا
 عروض مسرح الحرب -سابعا

لية حديدية كما كان الوضع قبل الحرب، فلجان املشاهدة وقراءة  لم تكن الرقابة القب 

، وصار من املمكن تقديم أطروحات موضوعية على الخشبة بهامش 
ً
 شكليا

ً
النصوص صارت أمرا

مفاجئ من حيث سعته وقدرة العاملين في املسرح على أخذ األمور حتى نهاياتها في انتقاد الحرب، 

 املجتمعات الجديدة التي أوجدتها. وتشريح واقع 

 م عروة العربي باكورة هذه األعمال، ليقد  عت التجارب التي اقتبست من املسرح العاملي  ولقد تنو  

للكاتب اإلنكليزي، ومسرحية "عن  الشهيرهاملت" عن النص من عرض ي: " من مسرح شكسبير، في كل  

"روميو وجولييت"، بينما قدم الفنان أيمن زيدان اقتباسات عديدة  الحب وأشياء أخرى" عن نص  

، دائرة الطباشير القوقازية" لبرتولد بريخت" دائرة الطباشير" عن نص  من املسرح العاملي كان أبرزها: "

)ممثل الشعب( للصربي برانيسالف نوشيتش. التجربة التي خاضت في  ومسرحية " فابريكا" عن نص  

 في وجه تحالفات البزنس وأمراء الحرب، التوليفة السيا
ً
سية املعقدة للبالد رفعت الصوت عاليا

 سبابة االتهام نحو غيالن املال وفقهاء الخراب واقتصاد السوق االجتماعي، في تجربة مشابهة مصو  
ً
بة

د "زيدان" ملا قدمه في مسرحية "اختطاف" عن نص "التوت البري" لإليطالي داريو فو، وفيها جس  

 عن شرعية لشركاتهم وحصانة لتبييض صفحاتهم وأموالهم املنهوبة من وحشي
ً
ة من يبحثون دائما

 ظهور الشعب.

مسرحية املخرج مأمون الخطيب قدم عدة عروض مقتبسة في هذا السياق، كان أبرزها: 

لـ  وعرض "كلهم أبنائي" عن نص   ،"نبض" عن نص "أمهات الرجال" للكاتب األمريكي "بيرسيفال وايلد"

ان السوريين الذين وجدوا أنفسهم إزاءد الخطيب آالم جس   وفيهآرثر ميللر،  ب 
 
بة،  الش

 
حرب مرك

 لألسماك في أعماق البحار
ً
؛ بينما قدم املخرج فؤاد وجعلتهم إما شواهد قبور مجهولة، أو طعاما

 ح حسن عرضه "براسكوفيا حرة" عن نص  
ً
كاية "مكان مع الخنازير" للكاتب أثول فوغارد، ساردا

 من قبل  الذي الجندي الهارب من املعركة
ً
 مع زوجته وضميره بعد احتسابه شهيدا

ً
يخوض صراعا

 
 
 عن كائن  أهالي قريته، فيما هو يقبع في حظيرة للخنازيز، جعلت تخل

ً
فه عن واجبه الوطني مثاال

 مستلب اإلرادة والعزيمة والشرف.

 ثيمة العائلة عبر هذا، و 
ً
بدوره قدم املخرج أسامة غنم من خزانة النصوص املترجمة، مالحقا

 -( ومن بعده )زجاج2013 -ثالثية من عروضه التي كان قد بدأها مع هارولد بنتر في )العودة إلى البيت
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( )غرب حقيقي   " عن نص  2017 -درامانات الزجاجية( لتينس ي وليامز، و"( عن )لعبة الحيوا2015

 حاول )غنم( تشريح واقع األسرة في ظل  
ً
 على  للكاتب األمريكي )سام شيبرد(. وفيها جميعا

ً
الحرب، مطال

نحو الحضيض، بعد سقوط طبقات تغذت  واقع املدينة السورية، وما لحق بها من تجريف قسري  

 بكل القيم األخالقية والروحية للمجتمع، فيما قد  
ً
تي مع م املخرج حسن عويعلى الحرب، مطيحة

 ة طالب املعهد العالي للفنون املسرحي  
ً
"مدينة مليونرة"  بعنوان "نابولي مدينة مفتوحة" عن نص   عرضا

 حال الطبقة الوسطى في إيطاليا على حال الطبقة 
ً
للكاتب اإليطالي إدواردوا دي فيليبو، ُمسقطا

 الوسطى في سورية، وما آلت إليه أحوالها في ظل الحرب.

( أثارت هي األخرى 1958 -1939 -نيوش أردينسكيمسرحية )النافذة( للكاتب البولندي )إيريإنَّ 

منها نسختين داخل البالد وخارجها، بدعم من مؤسسة  فأنتجوا ،حماس املسرحيين السوريين

بينما  ؛بيروت( -بتوقيع عمر جباعي )مسرح بابل 2015 أغسطس/اطنون فنانون(. األول كان في آب)مو 

، 2016 أكتوبر/املتشائم في تشرين األول أصدر مجد فضة نسخته من مسرحية الشاعر البولندي 

 في األيام الثقافية للمعهد العالي للفنون املسرحية
ً
)استوديو شريف شاكر(، ثم  ليعرضها بداية

ليقدمها على مسرح القباني من العام 

نفسه، وفيها عرض )فضة( ألجواء 

مشحونة وغرائبية بين زوج صامت يراقب 

تنهمك نافذة جيرانه طوال الوقت، فيما 

زوجته في إقناعه للعودة إلى الحياة، ليظل 

الصمت خياره الوحيد، ولتنقلب اآلية في 

 نهاية العرض في تبادل أدوار ع  
 
حجم  س  ك

االغتراب عن املحيط، وعبثية ما يجري من 

قبالة  مفارقات أضاعت أي توازن نفس ي  

  .وسوداويتهاهول الكارثة 

  بدوره عاد املخرج سمير عثمان البهذا، و 
   اش في عرضه "املنتحر" إلى نص 

الحقبة من  إشكالي 

ةالسوفيي  تقديم رؤيا  مه مع طالبه في مدرسة الفن  ، ليقد  تي 
ً
لصالح مديرية املسارح واملوسيقى، محاوال

  
ة الصارمة في إعداد املمثل وفق لم تتخل  الكاتب الروس ي "نيكوالي إيردمن"  لنص  عن النزعة املدرسي 

 منهج ستانسالفسكي.

 مكتوبٍة  بنصوٍص عديدة تميزت تجارب 

اُبها لخلق نّصٍ محليّ 
ّ
، جهد كت

ا
 محليٍّ  مسرحيٍّ  ا

 عن غبار املكتبة، 
ا
في هواجسه وهمومه، بعيدا

وخشبية النصوص املترجمة، محاولين 

جترحين اإلطاللة على مجتمع الحرب، مُ 

 متنوعة. مساحات جديدة لتناول موضوعات
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  ،"فاوست" بتوقيع الفنان هشام كفارنةجاء 
ً
من العروض التي استندت على بصفته عرضا

  
م حسن العكال نسخة استعادي   ؛اإلنكليزي "كريستوفر مارلو" نص  ة من مسرحية "حديقة بينما قد 

لتها الحرب إلى   عبثية العالقات اإلنسانية في مدينة حو 
ً
را ة مساحالحيوان" لكاتبها أدوارد أولبي، مصو 

للقتل والوحشة وفقدان األمل باإلنسان، ليستعيد الفنان رائد مشرف روائع أنطون تشيخوف في 

 عبر ست قصص للكاتب الروس ي لوحات  
ً
زهير بقاعي  وأعاد صياغتهاعرض بعنوان "وحشة" مجسدا

وفق ثيمة الخوف هي: "النحيف والبدين" و"املغفلة" و"املصيبة" و"فرحة" و"وحشة" و"موت 

 ".موظف

  محلي   مكتوبة   بنصوص   في املقابل تميزت تجارب أخرى 
اُبها لخلق نص  ، جهد كت 

ً
   ا

   مسرحي 
 محلي 

 عن غبار املكتبة، وخشبية النصوص املترجمة، محاولين بذلك اإلطاللة 
ً
في هواجسه وهمومه، بعيدا

جترحين مساحات جديدة وطازجة لتناول موضوعات مثل: اإلرهاب، على مجتمع الحرب، مُ 

واملساكنة، والزواج املدني، واالعتقال السياس ي، والهويات العرقية واإلثنية، وزواج الطوائف، 

"خارج السيطرة" ملؤلفه وائل  كان من أبرز هذه التجارب عرُض  إذوجرائم الشرف، وخيانة املثقفين، 

" لكفاح "حكاية بالد ما فيها موت" و" في بار بشارع الحمرا وعرضاقدور، ومخرجه سامر عمران، 

فه ومخرجه"تصحيح ألوان" عرض الخوص، و 
 
سامر محمد إسماعيل، و"هدنة" لعدنان أزروني،  ملؤل

 و"زيتون" لطارق مصطفى عدوان ومخرجهما مأمون الخطيب، فيما كتبت وأخرجت آنا عكاش 
ً
 عرضا

"  بعنوان" الوصية" أخرجه ممدوح األطرش عن األحداوكتب فيصل الراشد نص   ،بعنوان "ُهنَّ
ً
ث ا

 بعنوان "ماتاهاري" حق  الدامية لضاحية عدرا العمالية، ليكتب رياض عصمت نص  
ً
قه للمسرح ا

الفنان هشام كفارنة عن لعبة األمم وضياع الحلم والطفولة والجمال ضحية شطرنج السياسة وال 

عرض "الطوفان" ملؤلفه جوان جان ومخرجه سهيل العقلة، إضافة لعروض "املرود  ثمأخالقيتها، 

ملكحلة" و"زبيب" ملؤلفهما عدنان العودة، ففي األول نشاهد تاريخ املذبحة األرمنية بدايات القرن وا

 إلى اللحظة الراهنة من حياة البالد، في مقاربة للجريمة العثمانية املستمرة عبر 
ً
العشرين، وصوال

 ية عن قصة حب  بين شاب كردي وفتاة أرمنية، بينما ذهب الثاني إلى ما يشبه ملحمة بدو  قصة حب  

ين في هذا السياق من إخراجه وكتابته صطوف نص   عليمستحيلة يرثها األحفاد عن األجداد. وليحقق 

 متشابهة من الضياع  فيهما"نديمة" و"ابن عربي" تعرض  :هما
ً
والفقر لشخصيات جعلتها الحرب نسخا

  
 بعنوان "بينما كنُت أنتظر" ملخرجه عمر ش يء. وليكتب محمد العطار نص   والتشرد وفقدان األمل بأي 

ً
ا
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 بين مستويين من 
ً
 سيرة شاب تتغير حياته بعد فقدانه على حاجز أمني، مازجا

ً
أبو سعدة، مستعيدا

 رواية القصة عبر الحلم والواقع.

ذهبت تجارب أخرى إلى أسلوب االرتجال الجماعي لكتابة النصوص وصياغتها على  لكن

برزها عرض " إيواء واء واء" لفايز قزق، و"هستيريا" لجهاد سعد، و"رماد الخشبة مع املمثل، كان أ

زتالبنفسج" لسامر عمران، و"ليبدو" لعبد املنعم عمايري، و"سوريون بعنوان" لتامر العربيد،   وتمي 

 إلى 
ً
هذه التجارب بمقترحات فنية عالية في صياغة نصوصها والكتابة مع املمثل على الخشبة، وصوال

، دون االستناد إلى نصوص، بل فرضيات يشتغل عليها املمثل، مادة مرك
ً
 وفكريا

ً
بة وكثيفة نفسيا

 من هيمنة 
ً
 إياها مع املخرج وشركائه على املنصة، بما يشبه كتابة جماعية استدعت تحررا

ً
مطورا

فيا وسلطة التراجيديا، نحو تلوين عال  في األداء، والتجريب على مستويات عديدة في السينوغرا النص  

 واملوسيقى والجسد والحوار. 

تي خرجت في حين ذهب العديد من املخرجين إلى خيار األماكن البديلة للتعويض عن املسارح ال

مة  قد 
ُ
ام املكاتب واستصدار املوافقات على النصوص امل

 
عن الخدمة، أو لتالفي الروتين وتعقيدات حك

م في بستان و جديد" لكاتبه ومخرجه معتز أبو صالح  للرقابة، فكان أبرزها عرض "شرق أوسط   
د 
ُ
ق

 لعرض "نبوءة" 
ً
فه ومخرجهتفاح في الجوالن السوري املحتل، إضافة

 
مهر عمران الذي سام ملؤل  قد 

ام دمشقي في البلدة القديمة وبدعم من جمعية "عين الفنون" بينما قدمت سوزان علي عرضها  ؛في حم 

 عرضه "أرامل" 
ً
"كحل عربي" في غاليري الفنان مصطفى علي بشارع األمين، وقدم سامر عمران أيضا

 في مقهى دار األوبرا السورية عن نص  

بينما قدمت للبولوني سالفومير مروجيك، 

مريم علي عرضها "اليوم واألمس" في 

م أسامة غنم محترف مصطفى علي، وقد  

لهارولد بنتر في  "العودة إلى البيت" عن نص  

  .قبو فندق الفردوس بدمشق

كما شهد املختبر املسرحي السوري إنتاج عشرات العروض التي تمثلت في عروض تخرج الطالب 

"قضية  تامر العربيد عن نص   ملخرجهفي املعهد العالي للفنون املسرحية، كان أبرزها عرض "جسور" 

سرح بينما خاض بسام كوسا تجارب الفتة في م ؛أنوف" للكاتبة املكسيكية الساخرة )ماروشا بياللتا(

لـ )بيتر شافر( املسرحية التي كتبها رائد الغرابة  الحرب، كان أبرزها عرض "الكوميديا السوداء عن نص  

كان للمسرح الراقص حضوره في سنوات 

الحرب، حيث ظل املسرح الجسدي من أقوى 

 من الرقابة، 
ا
أنواع التعبير وأكثرها انفالتا

 .واستحالة تقييده أو مصادرة أقواله
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 لعرض "تكرار" عن نص  
ً
عروة العربي  ق  "املتحذلقات السخيفات" ملوليير، فيما حق   اإلنكليزية، إضافة

 
ً
ب اإليطالي كارلو جولدوني مع الطالب عن رائعة  الكات أعاد صياغتهبعنوان "صخب" كان قد  عرضا

 )صخب في كيوتسا(.

)مسرحية املمثل الواحد(  خرجين إلى خيار عروض املونودرامافي الوقت ذاته ذهب بعض امل

لها وسفرها إلى ألسباب فنية ولوجستية، تتعلق بسهولة إنتاج هذه النوعية من العروض، وسهولة تنق  

سامر محمد  ملخرجه"ليلي داخلي" عرض التجارب هي املهرجانات العربية والدولية، فكان أبرز هذه 

ار" لزيناتي قدسية، و"امرأة وحيدة" لنسرين فندي، و"إعادة تدوير"  إسماعيل، و"غاندي" و"أبو شن 

 فاملوت 
ً
لسامي نوفل، و"سكتة قلبية" ملنصور نصر، و" قهوة مرة" لحازم حداد، وثالثية "ال تخش  شيئا

" لنمر سلمون   و"وجوه أحن لرؤيتها" إلسماعيل خلف. ،ة الوداع" لسهير برهومو"ليل ،إلى جانبك 

 
ً
مع هذه العروض كان للمسرح الراقص حضوره في سنوات الحرب، حيث ظل  هذا، وتوازيا

 من الرقابة، واستحالة تقييده أو مصادرة 
ً
املسرح الجسدي من أقوى أنواع التعبير وأكثرها انفالتا

عبر فرقتها  ريبرتوار عروض نورا مراد في ميدان املسرح الحركي  أقواله، وكان من أبرز تجارب هذا ال

مع حور  -"ليش" التي حققت عدة مقترحات جريئة في السنوات املنصرمة كان أهمها: "ليتني حجر

 مؤثرة ومهمة 
ً
م الفنان والكريوغراف معتز مالطيه ليه عروضا ملص" و"بقاء" و"معانقات"، فيما قد 

 ،ملعهد العالي للفنون املسرحية كان أبرزها: "عظام ووجوه" و" لحظات"مع طالبه في قسم الرقص با

 لعروض املختبرات الراقصة التي وصلت إلى خمسة 
ً
  عشرإضافة

ً
وقد واكبت هذه العروض  ،مختبرا

بينما قدم عالء  ؛مدارس الرقص الحديث واملعاصر ورقص الصالونات ورقصات الشعوب نفسها

 على املأساة السورية وفق مزاوجة بين املسرح  عرضينكريميد 
ً
بعنوان: "سيلوفان" و"دقائق" مطال

الدرامي واملسرح الراقص، ليقدم حسين خضور عرضه "زيارة ذاتية" عن رواية "الحمامة" للكاتب 

 عرضها "تشويهات محتملة" بمقاربة تراجيدية عن 
 

األملاني باتريك زوسكيند، ولتقدم نغم معال

النزاع على الجسد السوري، وما لحق به من رضوض نفسية وجسمانية  تأثيراتت فيه الحرب، صور 

 عميقة.

 هو اآلخر في هذا املونديال، ليسجل أدهم سفر بصمته األولى  البصريَّ  املسرح  إنَّ 
ً
كان حاضرا

 على ثيمة جديدة في فنون األداء املسرحي، تصوغه الحرب
ً
 في هذا السياق عبر عرضه "تحول" مرتكزا

عبر الشاشة واملوسيقى والتخييل، في لعبة بصرية متناهية الشاعرية، تستلهم شخوصها من واقع 

 عن املباشرة، ومراهنة على لغة مسرحية عالية، يكون اإلنسان في 
ً
الحياة السورية في الحرب، مبتعدة
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وار الوطني بصرية لم تقدم في الريبرت-على تنويعات سمعيةاملكان هو موضوعها الجوهري، مع الحرص 

من قبل، لكن بأدوات حداثية للغاية، تنهج في لعبتها هذه من منابع امليديا والفيديو آرت و)التجهيز( 

 تقلباتها من سيرة شخصية تحاول أن تتماهى مع شخصيات افتراضية، هي أقرب 
ً
والغرافيك، منتقية

 من جسامة الواقع وق
ً
 تامته.إلى ما يعيشه شباب اليوم من عزلة افتراضية هربا

قصة فتاة فيها بسام حميدي قدم هو اآلخر تجربة مسرح بصري بعنوان "ضوء القمر" صور       

 ضحايا املقتلة وغرق عشرات 
ً
 عن فداحة الواقع الذي خلفته الحرب، مصورا

ً
تعيش في الحلم، بعيدا

 من ويالت القتال مع الجماعات اإلرهابية املسلحة. 
ً
 العائالت في البحر، هروبا

 مع ذلك هذا،
ً
ل   وتوازيا تجربة الفتة على مستوى ( على مسرح الفنون البصرية كانت تجربة )ظ 

( للرقص Animaفرقة )رقة الوطنية للموسيقى العربية( و من )الف عنها كل   أعلن الريبرتوار السوري  

محمد شباط في  تآلفت جهود الفرقتين بقيادة املايسترو عدنان فتح هللا والكريوغرافإذ املعاصر؛ 

العرض املوسيقي الراقص، لتكون هذه املغامرة األولى من نوعها في البالد على صعيد تقديم 

(shadow theater بامتياز، سواء 
ً
املوسيقية  باملؤلفات( حرص القائمون عليه أن يكون سوريا

وتبعات هذه الجسد الراقص للحرب الدائرة دون توقف منذ سنوات،  بمحاكاةاملكتوبة له، أو حتى 

 الحرب على الكائن اإلنساني من تشوهات عميقة طالته في أصغر احتياجاته اليومية.
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ا
 التوصيات -ثامنا

هها الوزارة إلى كل الفرق السورية بدعوة توج   ذلك ؛إعادة مهرجان الهواة إلى سابق عهده .1

عديدة أبرزها: جائزة الية التي ستقدم فيها جوائز والخاصة( للمشاركة في هذه الفع  ة القومي)

أفضل عرض متكامل، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل سينوغرافيا، جائزة أفضل ممثلة، 

 .جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل نص  

إقامة مهرجان للمسرح القصير: وهو فعالية تعتمد على إنتاج مديرية املسارح واملوسيقى  .2

توفر املديرية إذ عن الواقع الراهن، دقيقة(  30 إلىدقيقة  15 من قصيرة )لعشر مسرحيات 

يتم فيه توزيع  مسرح القباني ليكون ورشة مفتوحة لصياغة هذه العروض ضمن برنامج زمني  

البروفات والتدريبات للمشاركين في هذا املهرجان، ليتم بعدها تقديم هذه العروض التي من 

 املفترض أن تكون 
ً
   ه  األزمة السورية ضمن توج   عن عروضا

بعيد عن الدعاية واملنبرية؛  وطني 

 للشباب والشابات الذين سيدور حوار معهم 
ً
وحيث تقدم العروض بمعدل عرضين يوميا

من  كافة توفر مديرية املسارح واملوسيقى متطلبات العروضو  بعد العرض مع الجمهور.

  ة لكل عرض.ديكور وتقنيات وإكسسوار وأزياء وإضاءة وصوت، مع مكافأة عيني  

مسرح من مسارح الوزارة بحيث يتم تعيين مدير لكل مسرح من هذه املسارح  نامج لكل  وضع بر  .3

 ،)القباني، الحمراء، صالة الدراما بدار األوبرا، املسرح متعدد االستعماالت بدار األوبرا(

ويكون لكل مدير خطة لتقديم مجموعة من العروض يتم إنتاجها وتنفيذها بالتعاون 

  
 لسيدين مدير املسارح واملوسيقى ومدير دار األوبرا.من ا والتنسيق مع كل 

 العديد من هذه  ولقد أنتج القومي   ،)املمثل الواحد( إقامة مهرجان للمونودراما .4
ً
مؤخرا

 العروض التي من املمكن حشدها في مهرجان واحد في دار األوبرا بمرافقة ندوات عن فن  

، وتكريم عدد من املخرجين والكتاب واملمثلين املتألقين في هذا النوع من املونودراما

 إعالميين عرب ليكونوا و  املسرحيات الصعبة، إلى جانب دعوة مسرحيين
ً
على  ضيوفا

 املهرجان. 

تكليف مخرجي املديرية بإقامة تظاهرة ألبرز املسرحيين السوريين يمكن تسميتها )املسرحي  .5

ة اإلرهاب( وفيها يمكن تقديم عروض استعادية عن عروض لكل من السوري في مواجهة ثقاف

سعد هللا ونوس وفواز الساجر وممدوح عدوان وأسعد فضة ومها الصالح وغسان مسعود 

 وجهاد سعد وفايز قزق وسامر عمران.
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ة لتقديم مهرجان لهم على مسرح فتح الباب أمام عروض طالب املعهد العالي للفنون املسرحي   .6

ويمكن هنا تقديم عروض جاهزة اشتغل عليها طالب وأساتذة املعهد ضمن  ،دمشقالحمراء ب

ونقلها من حيزها األكاديمي إلى مسارح العاصمة الكبرى: من أبرز هذه العروض:  ،مختبر مغلق

( لبسام )تكرار( لتامر العربيد، )جسور لفايز قزق، )رماد البنفسج( لسامر عمران،  ()إيواء

 كوسا.

ة لتقديم عروضها على مسارح الوزارة. )ستيج آرت( لنغم ملسرحية الخاص  دعوة املعاهد ا .7

 ( لسمير عثمان الباش، )ستارز( لكفاح الخوص وسواها.املسرحي   ناعسة، )مدرسة الفن  

 تفعيل املسرح الزائر بين املحافظات السورية عبر مهرجان يقام في العاصمة تقدم فيه كل   .8

  
من حلب والحسكة والسويداء والالذقية وطرطوس وحمص،  عروض املسارح القومية في كل 

بدمشق، وهي عروض كثيرة وأغلبها جيد ومتميز، حيث  باإلضافة لعروض من املسرح القومي  

وفيها يتم التأكيد  ،إقامة فعالية مسرحية كبرى تحت عنوان )مهرجان املدينة املسرحي( تمكُن 

 الثقافة الظالمية.على قيم املدينة في مواجهة اإلرهاب والتطرف و 

إطالق مبادرة املسرح الوثائقي السوري: وهو نوع من املسرح لم ينتشر في سورية، ويناسب  .9

الواقع الراهن إلشراك أناس من الواقع في سرد سيرتهم الشخصية عن الحرب، وما فعله 

مسرحيين  ويمكن أن يتم ذلك بإشراف بحياتهم وأرزاقهم وعائالتهم،اإلرهاب الدولي 

بمثابة وثيقة  تكون أكاديميين ومشرفين نفسيين لصياغة عروض من هذا النوع من املسرح 

 عن جرائم التنظيمات اإلرهابية ضد الشعب العربي في سورية.

ة، كل  منها حسب منطقته، وُيحددتابعة توطين فرق محلية  .10 لذلك برنامج  للمراكز الثقافي 

ع الراهن، وآخر لألطفال، حيث تقام العروض بعد واحد عن الواق :لتقديم عرضين زمني  

 
 
ة في دمشق واملحافظات بعنوان: الثقافي   املراكز الفرق فيلهذه  في مهرجاند من جاهزيتها التأك

 )مسارحنا تقول ال لثقافة املوت(. 

للتعامل مع رعاة وممولين لعروض مديرية املسارح واملوسيقى، يسمح  قانوني   توفير بند   .11

وفق  ،ملخرجي العروض استقدام عروض مالية قادرة على توفير أجور للمسرحيين السوريين

.
ً
 ما تراه املديرية مناسبا

وإعادة األلق  ،تفعيل مسارح املنظمات الشعبية )الشبيبة والعمال والجامعي واملعلمين( .12

 ، م املركزية والفرعية في املحافظاتملهرجاناته
ً
ونشر  ،كبيرة الستقطاب جمهور  ما يتيح فرصا

 عدوى مسرحية قادرة على نشر ثقافة الفرجة الجماعية والحوار واحترام اآلخر.
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ودور مديرية املسارح واملوسيقى في وزارة التربية، والعمل على  تفعيل دور املسرح املدرس ي   .13

 إنتاج عروض في املدارس وجع
ً
 لها أنشطة دورية وحدثا

ً
 في الحياة التعليمية. مهما

إعادة إحياء املسارح والفرق والتجمعات املسرحية الخاصة، واألخذ بيدها عن طريق تقديم  .14

 الدعم الالزم املادي واملعنوي من قبل مجالس املحافظات والبلديات والنواحي واملناطق.

رى والبلدات عبر ورش فنية متخصصة، مثل إعادة إحياء وصيانة مسارح مهملة في املدن والق .15

"مسرح مكتبة األسد، مسرح الكهرباء، مسرح مدينة الشباب باملزة، مسرح املؤتمرات، مسرح 

سينما الشام، مسرح الزهراء، مسرح راميتا، مسرح نبيل يونس، مسرح كلية الفنون 

 .الجميلة، مسرح السفراء، مسرح املدينة الجامعية، مسرح املعرض القديم"

والسيما املسارح عند إعادة اإلعمار للمدن والبلدات  ،وضع خطط لتشييد أبنية ثقافية .16

 واملناطق التي تضررت بفعل الحرب.

وإنساني، يسمح للفنان املسرحي بالتفرغ  مجز  رفع أجور املسرحيين في مديرية املسارح بشكل  .17

 من العمل له في أوقات فراغه التلفزيونية. ،للمسرح
ً
 بدال

العروض املسرحية لصالح الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون أو لصالح مؤسسة تصوير  .18

مقابل أجور مجزية تدفعها هاتين املؤسستين لقاء عرض  ذلك ؛اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني

ص األعمال التي ستصورها على الشاشات السورية، وذلك وفق برنامج مسرحي متخص  

 .ني  والتق يناقش العرض مع كادره الفني  

19.  
 
ة من جزء من الضرائب في حال تمويلها ركات الخاص  استصدار قانون أو مرسوم يعفي الش

 لعروض مسرحية.

 تخصيص جزء من عوائد شباك التذاكر للعاملين في املسرح. .20

 



سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


