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بداأت املحا�ض����رة بالدكتور/ مب����ارك املزعل الذي 

ق����دم ال�ض����رة الذاتي����ة للمحا�ض����ر د. ط����ارق عبد 

املنع����م، كما قام بالتعريف مبو�ض����وع املحا�ض����رة، 

موؤكدًا على اأهمية املو�ض����وع. ثم بداأ د. طارق عبد 

املنع����م حما�ض����رته، حي����ث ب����داأ بالإ�ض����ارة اإىل اأن 

الدرا�ض����ات املرتبط����ة بالتلقي، وا�ض����تجابة القارئ 

حتظ����ى باهتمام عدد كب����ر من الدار�ض����ن، على 

الرغم من ال�ض����عوبات املرتبطة بهذه الدرا�ضات، 

نظ����رًا لتعدد مفه����وم املتلقي ذاته، ه����ل هو املتلقي 

الفرتا�ضي، اأم املتلقي املثايل، اأم املتلقي احلا�ضر 

يف ذهن املبدع؟ وعل����ى الرغم من ذلك، فالباحث 

ي�ضتهدف درا�ضة مفهوم الإيقاع يف امل�ضرح ا�ضتنادًا 

اإىل طبيع����ة ال�ض����تجابات الت����ي يظهره����ا املتلقي، 

مثل: الرتقب، الت�ضويق، الإثارة، الإدها�ش.... اإلخ.

ثم تط����رق اإىل مفهوم الإيق����اع يف الفنون املختلفة، 

فهو م�ض����تق من فع����ل مبعن����ى التدقيق والن�ض����ياب 

واحلركة، واملق�ض����ود ب����ه عامة هو التوات����ر املتتابع 

بن حالتي ال�ضوت وال�ض����مت اأو النور والظالم، اأو 

احلركة وال�ضكون.... اإلخ. وهو اآلية تنظيمية تظهر 

ب�ضورة وا�ضحة يف الفنون الزمانية، مثل املو�ضيقى 

والغن����اء، وال�ض����عر والرق�ش وامل�ض����رح وال�ض����ينما، 

ولكنه اأي�ض����ا - من وجهة نظ����ر الباحث - يظهر يف 

الفنون املكانية، مثل النحت والعمارة والت�ض����وير.، 

ولالإيقاع اأهمية كربى يف الدراما باعتباره العن�ضر 

التنظيمي الأ�ضا�ض����ي �ض����من املكونات اجلمالية يف 

بني����ة الن�����ش والعر�����ش امل�ض����رحي، ونظرًا ل�ض����يق 

الوقت، فقد ركز املحا�ض����ر عل����ى الإيقاع يف الن�ش 

فقط، رغم اأن الدرا�ضة ت�ضمل الن�ش والعر�ش معًا. 

احل���دث  تعري���ف  اإن 

يف  ي�ض���اهم  الدرام���ي 

مفه���وم  اإىل  الإ�ض���ارة 

امل�ض���رح،  يف  الإيق���اع 

الدرام���ي  فاحل���دث 

ه���و اأية واقع���ة حتدثها 

حيزي  يف  ال�ضخ�ضيات 

الزمان واملكان، وت�ضهم 

احلرك���ة  ت�ض���كيل  يف 

ث���م،  وم���ن  الدرامي���ة، 

فاإن تتابع الأح���داث يف الدراما وفق منطق حمدد 

يحك���م عمليت���ي التتاب���ع والتغير، كذل���ك عندما 

تت���واىل النطباع���ات واح���دة تل���و الأخ���رى تواليا 

مت�ضال تن�ضا نوعية جديدة، اإذا اأنها ل بد اأن يتبع 

اأحدهما الآخر ب�ض���رعة معين���ة يف الزمن، ونطلق 

على ه���ذه النوعي���ة �ض���رعة الإيقاع، وه���ي نوعية 

يحر�ش كل كاتب م�ض���رحي عل���ى اأن يتمكن منها، 

لأنها توؤثر يف اإيقاع م�ض���رحيته وترفع من تاأثرها. 

ولتاأويل املتلقي عالقة وا�ض���حة بالإيقاع، فالتاأويل 

حرك���ة ذهني���ة تتحق���ق تدريجيًا يف زم���ن التلقي، 

وه���ي حركة اإيقاعي���ة تتم على م���دار تلقيه للعمل 

الإبداعي.

اإن التح����ولت يف بنية الن�ش امل�ض����رحي، يتبعها ما 

ميك����ن اأن نطل����ق علي����ه »الإدراك الت�ض����وري« لدى 

املتلق����ي، فالقارئ يقوم بتحويل الن�ش اإىل �ض����ورة 

تخيلي����ة ت�ض����تمل على تداخ����ل وتزام����ن منظومات 

تعبرية خمتلفة، ت�ض����كل يف جمملها حلظة واحدة 

يف البن����اء الزمني للن�ش امل�ض����رحي. والقارئ هنا 

يتج�ض����ب للمعطي����ات الن�ض����ية التي تتحق����ق بفعل 

احلوار والإر�ضاد الن�ضي، وت�ضر هذه ال�ضتجابات 

اإىل اآلية احلركة وكيفية حتققها، مما ي�ض����اهم يف 

تخليق ال�ضور الذهنية املتالحقة عرب مراحل تطور 

القراءة، وت�ضكل هي الأخرى مو�ضوعًا لنعكا�ضات 

احلرك����ة يف الن�����ش امل�ض����رحي، باخت�ض����ار، ف����اإن 

الق����ارئ يحيل الن�ش املكت����وب اإىل عر�ش متخيل. 

وتتخل����ق البني����ة الإيقاعي����ة للن�����ش امل�ض����رحي من 

املنط����ق الذي يحك����م تتاب����ع الت�ض����ورات الذهنية 

للقارئ ا�ضتنادًا للمثرات الن�ضية يف زمن التلقي. 

واختتم د. طارق حديثه بتناول اإيقاع ال�ضخ�ضية، 

م�ضرًا اإىل اأن اإيقاع ال�ضخ�ضية يرتبط بالتغرات 

الت���ي تط���راأ عليه���ا يف �ض���ياقات زمني���ة حمددة، 

ف���ال وج���ود يف الدرام���ا لل�ضخ�ض���يات اجلامدة، 

فال�ضخ�ض���ية تتفاعل مع حميطها الدرامي، وينتج 

عن ه���ذا التفاع���ل حتولت اأ�ضا�ض���ية ت�ض���اهم يف 

تفعيل البناء امل�ضرحي نف�ضه، واملدى الزمني الذي 

ي�ض���توعب هذه التح���ولت يرتبط بالإف�ض���اح عن 

اأ�ضباب ودواعي هذه التحولت وتربيرها.

ثم ج���اء دور املداخالت، فكان���ت اأول مداخلة من 

اأ.د. ع���ادل يحيى الذي اأ�ض���ار اإىل اأن املحا�ض���رة 

حولته من متلقي �ضلبي اإىل متلقي اإيجابي متفاعل 

م���ع م���ا يقال، واتف���ق م���ع د. ط���ارق يف اأن الن�ش 

امل�ض���رحي لي�ش ل���ه وجود اإل يف عالقت���ه باملتلقي، 

واأ�ض���ار اأ.د. اأبو احل�ض���ن �ض���الم اإىل اأن التاأويل ل 

يقت�ض���ر فقط عل���ى املتلقي، ولكنه ي�ض���مل اأي�ض���ًا 

املبدع موؤلفًا وخمرجًا، واأكد اأ.د. مدحت الكا�ضف 

اأن الدرا�ض���ة تث���ر العديد من الت�ض���اوؤلت ولكنها 

اأي�ض���ًا تقدم زخم من الإجابات، فيما اأ�ض���ار اأ.د. 

عبد الكرمي عبود اإىل اأن الباحث ركز على درا�ضة 

الإيقاع بنائيًا، وفكك عنا�ضر هذا البناء، ثم اأعاد 

تركيب هذه العنا�ض���ر واأ�ض���ار اإىل اأنه على الرغم 

م���ن اأن املحا�ض���ر ح���دد حما�ض���رته بالإيق���اع يف 

الن�ش، ولكن���ه تطرق كثرًا لالإيق���اع يف العر�ش، 

وق���د اأبدى د. جمال ياق���وت راأي���ه يف الإيقاع باأنه 

يعتم���د يف املقام الأول على التنويع، و�ض���رب عدة 

اأمثلة توؤكد راأيه من احلياة اليومية.

واأخرًا جاءت مداخلة د. حممد زعيمة الذي اأكد 

عل���ى جدية ه���ذا البحث الذي يربط ب���ن الإيقاع 

والتلق���ي باعتب���ار اأن كاًل منهم���ا مفه���وم ح�ض���ي، 

والبحث م�ض���روع لكتاب ميكن تق�ض���يمه ملحورين: 

اأحدهم���ا يخت����ش بالن����ش، والآخ���ر بالعر����ش، 

ومتن���ى اأن تكون هناك تطبيقات يف املحورين على 

ن�ضو�ش وعرو�ش بعينها.

اللقاء الفكري الثاني
اإليقاع وآليات التلقي

د. طارق عبداملنعم و د. مبارك املزعل اأثناء الندوة

د. طارق عبداملنعم
مدر�س الدراما والنقد

كلية االآداب جامعة اال�سكندرية
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�ض���من فعالي���ات مهرج���ان الكوي���ت للم�ض���رح 

عر�ض���ت  الثامن���ة،  دورت���ه  يف  الأكادمي���ي 

م�ض���رحية » دم���اء على ورق« على م�ض���رح حمد 

 الرجي���ب باملعه���د الع���ايل للفن���ون امل�ض���رحية.

العم���ل ماأخ���وذ ع���ن ن����ش » ذاك���رة يف الظل« 

للكاتب���ة م���رمي ن�ض���ر، واإع���داد فجر �ض���باح، 

واأخرجها حممد الأن�ض���اري، و�ضارك بالتمثيل 

كل م���ن: عام���ر اأبو كب���ر، بدر البن���اي، حممد 

اأك���رب، م�ض���طفى حممود، عب���د اهلل الهويدي، 

يعقوب حيات، اأريج العطار، اآية الغمري، عدنان 

بلعي����ش، اأري���ج اخلطيب، هاين اله���زاع، ديكور 

حممد بهبهاين، مكياج واأزياء لن الأطر�ش.

ل �ضك اأن امل�ض���رح تخطى مفهومه التقليدي يف 

ظل الثورة التقنية الكبرة، و�ض���عى امل�ضرحيون 

نحو مناف�ض���ة خمتلف القوالب الفنية الأخرى، 

فاأ�ضبح بع�ش املخرجن يتجهون نحو الهتمام 

بال�ضورة وا�ضتخدام اللغة ال�ضينمائية يف العديد 

من الأعمال، بل واخت���زال احلوارات والكتفاء 

بع����ش  ع���ن  التعب���ر  والإ�ض���اءة يف  باحلرك���ة 

الأف���كار، ولعل عمل » دم���اء على ورق« اأقرب ما 

يكون اإىل هذه ال�ضيغة، حيث تابعنا كيف ترجم 

خمرج �ض���اب متمكن من اأدواته الن�ش ب�ضريا 

بذكاء، وا�ضتطاع اأن ي�ضر على م�ضتوين زمنين 

خمتلفن، حمافظا عل���ى الإيقاع دون اأن يفقده 

ذلك زمام ال�ض���يطرة على جميع عنا�ضر اللعبة 

امل�ض���رحية، بل ا�ضتطاع الأن�ض���اري اأن يخدعنا 

لوهل���ة وحافظ على عن�ض���ر الإثارة والت�ض���ويق 

حتى اللحظات الأخرة من العمل عندما ك�ضف 

عن ما�ض���ي ه���ذا ال�ض���خ�ش امل�ض���طرب الذي 

يعي�ش �ضراعا مع نف�ضه، ما كان �ضببا يف النهاية 

اإىل الإ�ضابة بالهذيان.

على م�ض���توى الفكرة دارت اأحداث امل�ض���رحية 

ح���ول كات���ب حبي����ش مكتب���ه، ي�ض���ارع اأفكاره 

وخيالته، يندد مبا تعر�ش له من ا�ضطهاد على 

ي���د من اعتقدن���ا يف البداية اأنه وال���ده، اإىل اأن 

يرحل الأب ونتابع كيف يحتفي هذا الرجل على 

جثة الأب. على اجلانب الآخر، نتابع ق�ضة فتاة 

يف مقتبل العمر تتخفى يف مالب�ش �ضاب لتعمل 

باأح���د املناج���م اإىل اأن تتعر����ش لالغت�ض���اب 

على يد �ض���احب املنجم عندما يكت�ضف هويتها 

احلقيقي���ة، ويف تلك اللحظة الفارقة تتك�ض���ف 

لن���ا معاناة تل���ك الفتاة عندم���ا يجربها الأهل 

عل���ى ال���زواج برجل يكربه���ا عم���را، وبالعودة 

اإىل الكات���ب الذي يعي�ش �ض���راعا م���ع اأفكاره، 

ويحاول التخل�ش من هيمنة الأفكار ال�ضوداوية 

على حياته. ومب�ض���ي الوقت نتابع كيف مت�ضي 

حي���اة كل من الكاتب والفت���اة، وهما املحركان 

الأ�ضا�ض���يان لالأحداث، اإىل اأن ت�ضل الأحداث 

لذروته���ا، وتتك�ض���ف حقيقة نوايا هذا ال�ض���اب 

ال���ذي ابت���اع املنج���م واأمع���ن يف اإذلل مالك���ه 

الأ�ض���لي لنتعرف اإىل حقيقة الأم���ر، واأنه فعل 

ذل���ك مدفوع���ا بالرغبة يف النتق���ام من والده 

احلقيق���ي ال���ذي رف����ش العرتاف ب���ه، وتركه 

ووالدت���ه يف متاهات احلي���اة، ليتملك النتقام 

م���ن ال�ض���اب ال���ذي يه���دم املنجم عل���ى روؤو�ش 

الأبرياء.

اأما على م�ضتوى الفرجة، فوظف املخرج حممد 

عالي���ة،  بحرفي���ة  ال�ض���ينوغرافيا  الأن�ض���اري 

وا�ض���تغل ف�ض���اء امل�ض���رح وقط���ع الديك���ور عرب 

تق�ض���يم اخل�ض���بة اإىل جانبن لت���دور الأحداث 

فيهما بالتوازي، كذلك ا�ض���تغل على م�ض���توين 

ليعرب عن اخت���الف الزمان واملكان، بينما وفق 

املخرج يف توظيف الإ�ض���اءة، ويبقى اأن الإطالة 

وتعدد النهايات هفوات من املمكن اأن يتداركها 

املخرج ال�ضاب م�ضتقبال.

رغ���م متي���ز ال�ض���ينوغرافيا، غ���ر اأن التمثي���ل 

وا�ض���تغال املخرج على املمثلن بدا وا�ضحا من 

اأدائهم املتزن، ومتكنهم من اأدواتهم، وات�ض���ح 

ذل���ك م���ن خ���الل ان�ض���جامهم على امل�ض���رح، 

وقدرته���م عل���ى النتقال من حال���ة اإىل اأخرى، 

ويت�ض���ح ذل���ك يف اأداء عام���ر اأب���و كب���ر الذي 

ا�ض���تغل جمي���ع اإمكاناته ال�ض���وتية اجل�ض���دية 

للتعامل مع ال�ضخ�ض���ية، خ�ضو�ض���ا يف م�ض���هد 

النهاي���ة، عندم���ا ع���رب برباع���ة ع���ن احلال���ة 

املاأ�ض���اوية التي و�ض���ل لها الكاتب، كذلك اأريج 

العطار التي اأبكت احل�ض���ور متاأثرين بتفاعلها 

مع ال�ضخ�ضية.

»دماء على ورق« ...
شهوة االنتقام تفقد البشر إنسانيتهم

كتب-حممد جمعة:

عمال املنجم: يعقوب حيات وم�سطفى حممود وعبداهلل الهويديحممد اأكرب واأريج العطار يف م�سهد من امل�سرحية
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�ضمن فعاليات«مهرجان الكويت للم�ضرح الأكادميي« يف 

دورته الثامنة، اأقيمت الندوة التطبيقية مل�ضرحية« دماء 

على الورق«، املاأخوذة عن م�ض���رحية« ذاكرة يف الظل«، 

من اإعداد فجر �ضباح، اإخراج حممد الأن�ضاري.

اأدار الندوة الطالب حم�ضن النجدي، بح�ضور خمرج 

واأبط���ال امل�ض���رحية، يف ح���ن عقب���ت عل���ى العر�ش 

الطالبة عهد اللجم من الفرقة الرابعة ) نقد (.

بعد الرتحيب بال�ض���يوف، اأو�ض���حت املُعقبة اأن فكرة 

امل�ض���رحية تدور يف العهد القدمي مل�ضر، حيث الفقر 

تناول���ت  اإذ  القا�ض���رات،«  وزواج  الأبن���اء  وتعني���ف 

امل�ضرحية ق�ضايا متعددة يف ذلك الزمان.

وقال���ت:« كانت �ضخ�ض���ية البطل مقنع���ة للغاية، من 

حيث الإيحاءات وحركات اجل�ضد، فقد �ضاهدنا اأداًء 

حقيقيًا على خ�ضبة امل�ضرح، ومل يكن ما راأيناه متثياًل 

على الإط���الق، فالبطل اأجاد التحرك مع �ضخ�ض���ية 

الظ���ل اإىل حد كب���ر، ولو اأنه اأتق���ن احلركة بطريقة 

اأف�ضل لظهر امل�ضهد يف اأبهى �ضورة«.

واأ�ض���افت:« كما اأبدع املمثل ال���ذي قام بدور الأب يف 

م�ض���هد املوت، حيث بدا مقنعًا ج���دًا ملرونته بالتنقل 

م���ن حرك���ة اإىل حرك���ة، كم���ا ل���و كان ميت���ًا بالفعل، 

مردف���ة: »اأم���ا امل�ض���اهد الأك���ر توازنًا وتن�ض���يقًا يف 

الإيقاع واحلوار، فاإن م�ض���هد الأب والبن كان واحدًا 

منه���ا، ومن خالله ات�ض���حت ال�ضخ�ض���ية القوية من 

ال�ضخ�ضية ال�ضعيفة، اأما �ضخ�ضية الأم، فقد وظفت 

ب�ض���كل جي���د بالرغم من اأنه���ا تنقلت م���ن حالة اإىل 

حالة، وهذا يدل على قوة املمثلة يف تقم�ش الدور«.

واأكدت اللجم اأن املخرج وظف كل قطع الديكور بال�ضكل 

ال�ضحيح، ف�ضاًل عن املو�ضيقى واملوؤثرات ال�ضوتية التي 

متا�ض���ت م���ع العر�ش بدق���ة بالغ���ة، اإ�ض���افة اإىل الأزياء 

املنا�ضبة لعمال املناجم وبقية الأدوار الأخرى.

بع���د ذل���ك، مت فت���ح ب���اب املداخ���الت لل�ض���يوف، وكان 

املخ���رج »علي العل���ي« اأول 

ق���ال:«  املتحدث���ن، حي���ث 

�ضهادتي جمروحة يف هذا 

العر����ش ال���ري، فقد كان 

فري���ق العم���ل روح واحدة 

فوق خ�ض���بة امل�ض���رح، كما 

حمم���د  املخ���رج  اأحي���ي 

ه���ذه  عل���ى  الأن�ض���اري 

الق���راءة العميق���ة للن�ش، 

بطل���ي  تاأل���ق  جان���ب  اإىل 

 العمل عامر اأبو كبر، واأريج العطار لوعيهما وتركيزهما« 

اأما ح�ض���ن الفيلكاوي فقال: لقد �ض���اهدنا روحًا تتحرك 

على خ�ضبة امل�ضرح، حتمل يف ثناياها احلنن اإىل املا�ضي، 

وهن���اك احل�ش الكوميدي اجلميل، والذي �ض���جع املتلقي 

عل���ى متابعة العر�ش حت���ى النهاية« م�ض���تدركًا بالقول:» 

لكن يف كل عر�ش هناك مالحظات، ويف هذه امل�ض���رحية 

لحظنا اأن �ضوت املمثلة العا�ضقة مل يكن وا�ضحًا.«

ب���دوره، ق���ال املخ���رج عب���د العزي���ز �ض���فر:« اإن املخرج 

الأن�ض���اري جن���ح يف اأن يق���دم اأك���ر م���ن خلط���ة عل���ى 

خ�ض���بة امل�ض���رح، بالرغ���م م���ن اأن هذه التجرب���ة الأوىل 

ل���ه يف الإخراج، لكنني اأوجه له الن�ض���ح ب���اأن يعمل على 

ترتي���ب الأف���كار يف املرات املقبلة، واأن ي�ض���ع نف�ض���ه يف 

مكان اجلمهور«، ولفت �ضفر اإىل بع�ش املالحظات على 

العر�ش، ل�ض���يما من ناحية التنقل من م�ضهد اإىل اآخر، 

حي���ث اإن بع����ش امل�ض���اهد مل تكن جاهزة« مت�ض���ائاًل يف 

ختام حديثه عن الأ�ض���باب الت���ي تدفع املخرجن اإىل ما 

و�ضفه ب�« امل�ضرح الأ�ضود«... فلماذا الظالم املفرط؟.

وقال نا�ض���ر احلجلي:« �ض���اهدنا اأداًء رائع���ًا واأدوات 

متطورة، كما اأن لغة احلوار بالف�ضحى كانت متقدمة 

والأخطاء فيها قليلة جدًا« .

كما �ضدد الدكتور اأبو احل�ضن �ضالم على اأنه اإذا كان 

الطالب ناجحن، فال ت�ض���األوا عن �ض���ر هذا النجاح 

بل �ضلوا املعلم«، موؤكدًا اأن املخرج ا�ضتخدم الأ�ضلوب 

التكعيبي يف العر�ش، وهو عبارة عن خطوط متداخلة 

تذهب اإىل اجلوهر مبا�ضرة.

واأملح �ضالم اإىل اأن م�ضهد العمال يدل على احل�ش الكوميدي 

لدى املخرج، اأما الديكور فقد كان فائق املرونة.

وذك���ر الدكتور حمم���د زعيمة، اإن« ه���ذه الدفعة من 

الطالب، م���ن اأكر الدفعات جدية واإ�ض���رارًا ل�ض���ق 

طري���ق النجاح، وهو ما جتل���ى يف فريق العمل خالل 

هذا العر�ش املبهر«، منوهًا اإىل اأن املخرج تعامل مع 

اخت���الف الأزمنة عل���ى طريقة املونتاج ال�ض���ينمائي، 

ل�ض���يما يف م�ض���هد الغت�ض���اب، » فهذه التفا�ض���يل 

الدقيقة ك�ض���فت للمتلق���ي اأن املخرج لديه روؤية ثاقبة 

ع���رب تقدميه القيم���ة الفنية واملتعة الب�ض���رية يف اآن 

معًا«.

يف ال�ض���ياق ذاته، و�ض���فت الدكتورة نرمن احلوطي 

اأبطال العمل باأنهم« �ض���ياطن مت�ض���ي على امل�ض���رح« 

اإ�ض���افة اإىل املخرج ال���ذي قدم - على ح���د قولها-  

وجبة فنية د�ضمة.

واأردف���ت احلوط���ي قائلة:« اأمتنى م���ن جميع الطالب 

والطالبات الهتمام قلياًل مبخارج احلروف، والتنف�ش 

العميق وال�ضحيح اأثناء احلوار، كما اأطلب من الطلبة 

املنظم���ن - طل���ب الأم لأبنائه���ا - اأن يحافظ���وا على 

الهوية الوطنية عرب ارتداء الزي الوطني«.

من ناحيته���ا، قالت الفنانة امل�ض���رية وف���اء احلكيم:« 

لحظت اأن ال�ض���وت يف بع�ش امل�ض���اهد كان خافتًا، مع 

اأن متعة امل�ضرح تكون على م�ضتوى ال�ضمع والب�ضر معًا، 

فمن دون و�ضوح ال�ضوت لن ي�ضل اإح�ضا�ش املمثل«.

مكملة بالق���ول: »اإن اللغة العربية...  �ض���امية، ولبد 

من �ضبطها، ويجب علينا العتزاز باأننا منتلك اللغة 

الأ�ضعب من بن جميع اللغات يف العامل«.

وامتدح د. اأمين اخل�ضاب املخرج حممد الأن�ضاري، 

وا�ض���فًا اإي���اه باملخ���رج الواع���د، ذل���ك لأن���ه ميتلك 

خميلة اإبداعي���ة جتلت يف قدرته على خلق ال�ض���ورة 

امل�ض���رحية الت���ي ل حتق���ق القيم اجلمالية فح�ض���ب، 

واإمنا اأي�ض���ًا الوظائف الدللية، و�ض���رب لذلك مثاًل 

مب�ض���هد ح���وار البط���ل مع جثم���ان اأبيه، فف���ي بداية 

امل�ضهد يظن امل�ضاهد اأنها �ضورة واقعية فقرة ميكن 

الت�ض���غناء عنها، فاإذا باملخرج يبهرنا مب�ض���هد غاية 

يف الإدها����ش، كم���ا اأكد على ق���درة املخرج على خلق 

التناغم بن م�ضتوين اأدائين خمتلفن.

» دماء على ورق« أداء حقيقي ولغة متقدمة

عهد الجلم: حس كوميدي شجع 
على مشاهدة العرض بحماس

كتب- في�ضل الرتكي:

املخرج عبدالعزيز �سفر الفنانة وفاء احلكيمد. حممد زعيمة د. نريمني احلوطي

اأ.د. اأبو احل�سن �سالم

جانب من الندوة التطبيقية
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د.ك���رمي عب���ود املب���ارك .. �ضخ�ض���ية غني���ة عن 

التعري���ف، فهو خم���رج واأ�ض���تاذ م�ض���رحي تراأ�ش 

العديد من اللجان واأ�ضرف على الكثر من ر�ضائل 

املاج�ض���تر والدكتوراه، كما اأنه ع�ض���و يف خمتلف 

النقابات واملنظمات الفنية وامل�ضرحية، له العديد 

م���ن الإجن���ازات على م�ض���توى التمثي���ل والإخراج 

والتحكي���م والإ�ض���راف، والي���وم ه���و رئي�ش جلنة 

التحيكم ملهرجان الكويت للم�ض���رح الأكادميي يف 

دورته الثامنة.. 

يف البداي���ة نرحب ب���ك يف بلدك الث���اين الكويت، 

وباعتب���ار اأن لكل فنان ظروف حميط���ة يتاأثر بها 

وبيئة يرتعرع فيها، فكيف كانت الظروف اخلا�ضة 

مبدينة )الب�ضرة( حيث ن�ضاأت وكيف اأثرت يف ما 

قدمته؟

فرحتنا اليوم كبرة لوجودنا بن اأعزائنا يف بلدنا 

الث���اين الكوي���ت، التي مت���دين، �ضخ�ض���يًا، بقدر 

كبر م���ن التفاعل مع ذكريات املا�ض���ي، باحرتام 

و�ضدق اإن�ض���اين، اأما عن الب�ضرة، فهي من املدن 

ال�ض���تثنائية، فه���ي مدينة ا�ض���تقبال م���ن الطراز 

الأول، له���ذه الطفولة يف مدينة الب�ض���رة القدمية 

ويف املعق���ل نعي�ش تفا�ض���يل الحتف���ال احلقيقي، 

وم���ن خالل �ض���ماعنا لإيقاعات البح���ر واإيقاعات 

اخل�ضابة وم�ض���اركتنا الفعالة يف هذه الحتفالية، 

فالب�ض���رة مدين���ة مفتوح���ة عل���ى الع���امل، مدينة 

الأجنا�ش  فيه���ا جمي���ع 

ذلك  فجاء  والأطراف، 

التكوي���ن الأويل نتيج���ة 

خ���الل  م���ن  لتطوي���ر 

فاملدر�ض���ة  املدر�ض���ة، 

تت�ضكل فيها الن�ضاطات 

الطالبي���ة يف خمتل���ف 

املراحل الدرا�ض���ية، ما 

اإىل تطوير هواية  يدفع 

دخل���ت  واأن���ا  الطلب���ة، 

هذا امل�ضمار منذ عام ١٩٦٨-١٩٦٩ مع اأ�ضاتذتي 

الأج���الء، ط���ارق جبار، حممد �ض���بيح ،ق�ض���يب 

الب�ض���ري ، حممد وهيب وغرهم من الأ�ض���اتذة 

الذين در�ضوا خارج حدود املدينة، واأتوا بخرباتهم 

ليفيدوا الطلبة، فكان���ت مرحلة مهمة من مراحل 

التلقائية ومراحل احلب احلقيقية للعمل الفني.

- هل ترى يف امل�ضرح متنف�ضًا للفنان املواطن؟

 - طبعا، فقدت حتولت العملية من هواية واطالع 

اإىل عميلة انتقاء واختيار واحرتاف، خا�ض���ة اأننا 

در�ض���نا امل�ضرح يف كلية الفنون اجلميلة واأكادميية 

الفن���ون يف بغ���داد، واأكملن���ا الدرا�ض���ات العليا يف 

امل�ض���رح، فامل�ض���رح جزء ل يتجزاأ من احلياة، من 

تطلعاتنا نحو قول احلقيقة عن طريق امل�ضرح، اإذ 

اأن امل�ضرح لي�ش اأداة ترفيه بقدر ما هو اأداة للتعلم 

والرتبي���ة، ورفع راية قول احل���ق من خالل موقف 

اإن�ضاين وموقف جمايل يت�ضل بحقيقة هذا الأداء 

الفني الذي ميثل الذات الإن�ضانية. 

اأن  وج���دت  الإعدادي���ة،  املرحل���ة  م���ن خ���الل   -

للمدر�ض���ة دورا كبرا يف تكوين اجلانب ال�ضاعري 

لديك، ما راأيك يف هذا القول؟

- قطع����ا، الب�ض����رة لي�����ش ككل املدن، فه����ي مدينة 

لالأدب والثقافة والنحو وال�ضعر وال�ضرد، وبالتايل، 

تعلمن����ا م����ن ه����ذه املدين����ة قط����ف ثم����ار املعرف����ة 

احلقيقي، و�ضرنا جزءًا ل يتجراأ من حدود املدينة، 

مبعنى �ض����لوك الإن�ض����ان امتزج بها ف�ضار الإن�ضان 

هو املدينة، واملدينة هي الإن�ضان، الب�ضرة �ضيء يف 

تاريخها وما�ضيها امل�ضرف وحا�ضرها امليت، ت�ضكل 

يف داخلنا وبداخلي بالدرجة الأوىل �ضناعة اإن�ضان 

حقيق����ي، ي�ض����تطيع اأن يعيد له����ذه املدينة حقيقتها 

الواع����دة يف التاأثر الثقايف والأدب����ي والفني، فاأنا 

اأرى املدني����ة م����ن منحني����ن، املنحى الأول ف�ض����اء 

احلنن، وهذا الف�ضاء يحيلني اإىل ت�ضور خا�ش يف 

املدينة وثقافتها الأ�ض����يلة، وف�ضاء اآخر فهو حتول 

كبر جدًا باحلياة الجتماعية وال�ضيا�ض����ية، واأطلق 

عليه » ف�ضاء املوت«، وهذا الف�ضاء نتيجة ملا م�ضت 

عليه ه����ذه املدينة م����ن ثمانينيات القرن املا�ض����ي 

من انتحارات وخ�ض����ارات اإىل اآخره، لكن الإن�ضان 

عندنا يتم�ضك بف�ضاء احلنن ي�ضتطيع خلق ف�ضاء 

ثالث مغاير، وهذا ف�ضاء احلب واجلمال والتاألق.

ه���ذا  يف  التحيك���م  جلن���ة  رئي����ش  باعتب���ارك   -

املهرج���ان، م���ا اأه���م املقايي����ش التي يق���وم عليها 

التحكيم؟

     - هذا ال�ض���وؤال ينق�ض���م اإىل �ض���قن، املهرجان 

الأكادمي���ي يف هذه املوؤ�ض�ض���ة امل�ض���رحية العريقة 

التي كنا ن�ض���مع عنها الكثر، منذ تاأ�ضي�ض���ها على 

يد رواد امل�ضرح امل�ض���رين والكويتين، ت�ضغل بال 

الباحثن والفنانن العرب ب�ض���كل كبر، لتاريخها 

وقدمه���ا، فاملهرج���ان يف دورت���ه الأوىل ركز على 

ن�ض���اطات الطلب���ة يف املعه���د ويف دورت���ه الثاني���ة 

والثالثة والرابعة، تو�ض���ع ليكون مهرجانًا م�ضرحيًا 

يجمع الطلبة الأكادميين الذين يدر�ض���ون امل�ضرح 

يف �ضتى اأرا�ضي البقاع العربية من م�ضر واملغرب  

و�ض���وريا والعراق، واحللقة الثالثة الكبرة عندما 

انتق���ل هذا املهرج���ان واأ�ض���بح مهرجان���ًا عامليًا، 

فا�ض���تقطب جمموعة كبرة من الفرق امل�ض���رحية 

اجلامعي���ة يف رو�ض���يا واأ�ض���بانيا وايطالي���ا، فكنت 

متابعًا حقيقًا لهذا املهرجان، وح�ضرت هذه املرة 

الثالث���ة، واأقف متحم�ض���ًا مع اأخواين واأ�ض���دقائي 

العاملن عل���ى اإنتاج واإجناز ه���ذا املهرجان وقفة 

حقيقة، واأ�ض���ع يدي بيدهم، لأنه���م يركزون على 

اجلان���ب التكوين���ي للطال���ب، وجانب اآخ���ر مهم، 

لنجعل هوؤلء الطالب ثمرة حقيقة للم�ض���تقبل يف 

بنائه���م، فتجربة املهرجان توؤكد الناحية الرتبوية 

اأوًل، والناحي���ة الأكادميية ثاني���ًا والإبداعية ثالثا، 

وبه���ذا اكتمل���ت حلق���ات املهرج���ان، لك���ي يك���ون 

مهرجانًا م�ض���رحيًا عربيًا اأ�ض���يال ب���كل مقوماته، 

وهذا ما نالحظه، لحتواء املهرجان على العرو�ش 

امل�ض���رحية، ون���دوات تطبيقية ملناق�ض���ة العرو�ش 

نقدي���ًا، ي�ض���ارك فيها الط���الب من ق�ض���م النقد، 

أ.د. عبد الكريم عبود المبارك:
الجائزة الكبرى هي مشاركة 

الطلبة في هذا المهرجان،
ونركز على الجانب اإلبداعي والتشجيعي

حوار- فجر �ضباح: 

ق�ضم النقد والأدب امل�ضرحي - الفرقة الرابعة

اأ. د. عبدالكرمي عبود

اأ. د. عبدالكرمي عبود اأثناء حواره مع الطالبة فجر �سباح
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اإ�ض���افة اإىل املحا�ض���رات الت���ي يلقيه���ا اأ�ض���اتذة 

متخ�ض�ضون ذوو خربة كبرة، هذا التداول يوؤكد 

تبادلية املعرفة ويعط���ي له قيمة حقيقة لالرتقاء، 

اأما ال�ضق الثاين من ال�ضوؤال فال اأ�ضتطيع اأن اأجيب 

عنه، لأن هذه م�ضوؤولية اتفقنا عليها اأنا واأ�ضدقائي 

من اأع�ض���اء اللجنة باأن تكون لها �ض���رية خا�ض���ة، 

ولكننا نركز على اجلانب الإبداعي والت�ض���جيعي، 

فاجلائزة احلقيقة والكربى هي م�ض���اركة الطلبة 

يف هذا املهرجان. 

- كيف تقيم احلركة امل�ضرحية املحلية يف الكويت 

من خ���الل العديد م���ن مهرجان���ات الكويت التي 

تابعهتا؟

 -  م����ا بن الب�ض����رة والكويت حلم م�ض����رتك يف كل 

�ض����يء، فهذا الرب باأبنائنا واأ�ض����دقائنا، �ض����واء من 

الب�ض����رة اأو الكوي����ت، فبالت����ايل كنا نتاب����ع متابعة 

دقيقة املهرجانات يف الكويت، فالدولة تر�ض����د لها 

ميزانيات ممتازة، وتعمل على اإجناحها اأول، فرنى 

اأن الكويتي ي�ضتطيع اأن يوؤ�ض�ش ثقافة م�ضرحية دائمة 

مرتك����زة على الدعم الوا�ض����ح له����ذه الفنون، لهذا 

اأرى يف اأغلب املهرجانات يف الكويت جناحًا وظهور 

متميزي����ن، والدليل اأن الهيئة العربية للم�ض����رح يف 

اإحدى ال����دورات اخت����ارت الكويت ملا له����ا من بنية 

حتتية متميزة من م�ضارح وبنية ب�ضرية من طاقات 

ب�ض����رية قادرة على اإدارة ه����ذه العملية، فاأحيي من 

كل قلبي الأخوة الكويتين على هذا الن�ضاط املتميز 

الذي يوؤكد اأننا يف طريقنا ال�ضحيح لالإبداع. 

- م���ن خالل خربتك، هل ترى اأن الفنان يجب اأن 

ت�ض���َقل موهبته بالدرا�ض���ة، اأم اأن املوهبة وحدها 

كافية؟

- اإذا اجتمع���ت الظاهرت���ان  يف �ض���خ�ش واحد، 

وا�ض���تطاع اأن يفت���ح عق���اًل باجتاه التطور وك�ض���ب 

املعلومة والتعلم، �ضنخلق مبدعًا متكاماًل، هوايته 

الأوىل تتمث���ل باحللم الإبداعي، ودرا�ض���ته اأعطته 

خمزون���ًا كبرًا من التعلم، فالثن���ان قادران على 

�ضناعة فنان يواجه احلياة. 

الدع���م امل���ادي والدع���م املعن���وي، اإىل اأي م���دى 

ي�ض���اعد يف �ض���ناعة عر�ش متكامل ي�ضل بر�ضالة 

هادفة وُيتمع املتفرج ؟

نح���ن الع���رب مازلنا ل ن�ض���تطيع اأن نف�ض���ل ما بن 

اجلهد امل�ض���رحي املقدم باعتب���اره اإبداعا، واجلهد 

امل�ض���رحي املقدم باعتباره فعال م���ن اأفعال التلقي، 

وم���ن ث���م نعمل بطريق���ة غ���ر دقيقة لنو�ض���ل هذا 

الإنت���اج، فهناك موؤ�ض�ض���ات كاملة ت�ض���مى بالإدارة 

الثقافي���ة ق���ادرة على اأن تنت���ج الأعم���ال الإبداعية 

احلقيقي���ة التي تت�ض���ف مبوا�ض���فات اإبداعية فنية 

به���ا فكر متج���دد، وفنان���ون ق���ادرون عل���ى اإظهار 

اإمكانياته���م، فلدين���ا الفنان - لالأ�ض���ف - يريد اأن 

ميثل ويخ���رج وينتج ويعم���ل كل �ض���يء! فاأعتقد اأنه 

يجب جعل العملية الفنية بكل تخ�ض�ض���اتها حاجة 

من حاج���ات يومن���ا كالطع���ام وال�ض���راب. واأعتقد 

اأي�ض���ا اأن املوؤ�ض�ضات الأكادميية - مثل معهد الفنون 

امل�ض���رحية - علي���ه القيام بهذه املهم���ة الجتماعية 

والفنية مب�ضاعدة املوؤ�ض�ضات الأخرى، فيجب اإدراك 

تلك املوؤ�ض�ضات لأهمية وغاية الفن من اأجل الو�ضول 

اإىل الإن�ضانية، بالو�ض���ول اإىل هذه احلالة �ضنك�ضب 

منطلقات جديدة ومثمرة يف حياتنا الثقافية.

ه���ل يجب على الفن���ان املخرج اأو املمث���ل اأن يكون 

لديه اآذان �ضاغية للناقد؟

بالطب���ع، فالنق���د حالة تقوميي���ه، فالطالب يتقبل 

النق���د عندما ي�ض���توعب معن���اه، لإب���راز احلالت 

الإبداعية وت�ض���كلها الفني واجلمايل وكتابتها بلغة 

نقدية، من �ض���من الرتكيز على اجلوانب ال�ضلبية 

يف طبيعية العر�ش امل�ض���رحي وجزئياته والرتقاء 

به���ذه احلالة، فنحن اإذا ا�ض���تطعنا فهم اأن النقد 

هو اجتاه التفكر، وهذا الجت���اه بالتفكر يحاول 

اأن ي���وؤل ما ح���اول املخ���رج واملمثل ال�ض���ينوغرايف 

والإداري امل�ض���رحي اأن يعمل���وه يف عملهم اجلمعي 

من اأجل العر�ش، فهذا التاأويل يرتكز على نظريات 

نقد متطورة، ولها قابليات فكرية واعية ووا�ضحة، 

ت�ض���عنا يف توجهنا احلقيقي من العمل امل�ضرحي، 

نح���ن الآن نحتاج اإىل طال���ب ناقد متميز، وطالب 

ممث���ل متمي���ز وخم���رج متمي���ز يف كل املجالت، 

فهذا التميز يخلق طالبا لديه مفهوم حقيقي لدور 

امل�ضرح يف املجتمع. 

- مبن تاأثرت، وفيمن اأث���رت خالل مراحل العمل 

املختلفة الطويلة؟

 على ال�ض���احة الأكادميية التي جت���اوزت الثالثن 

عام���ا، بالطب���ع هن���اك طلب���ة تعاملوا معن���ا على 

امل�ض���توى العلمي والجتماعي، وهم الآن اأ�ض���اتذة 

بكلي���ات الفنون اجلميل���ة ون�ض���يطون، يقولون قد 

�ض���كلت جزءًا معينا من اأفكارنا، ولك الف�ض���ل يف 

هذا، احلمد هلل .

 تراأ�ضت الكثر من املهرجانات واللجان واأ�ضرفت 

على ر�ضائل املاج�ضتر والدكتوراه فهل حتدثنا عن 

تلك التجربة؟

طبعا، البحث العلمي ي�ض���كل يل ج���زءا كبرا من 

التوجهات املعرفية والعلمية، وهذا البحث العلمي 

ينق�ضم اإىل �ضطرين، فال�ضطر الأول هو الإ�ضراف 

على ر�ض���ائل املاج�ض���تر والدكتوراه، فاأ�ضرفت ما 

يقارب ٥٠ ر�ض���الة ماج�ض���تر واأطروحة دكتوراه، 

فهذا له خطة خا�ض���ة، مبعنى اأن م�ض���روع البحث 

العلم���ي ي�ض���كل قاع���دة اأ�ضا�ض���ية بانبث���اق ثقاف���ة 

م�ض���رحية قادرة على مواجهة املجتمع واملتغرات 

ال�ضيا�ض���ية والقت�ض���ادية واإنتاج جزء من الفكرة 

الق���ادرة عل���ى املواجه���ة، وه���ذا طبع���ا من خالل 

العناوين املخت���ارة ومتابعة الطالب متابعة دقيقه 

�ض���حيحة، ي�ض���عر الطالب بالنزعاج يف البداية، 

ولكن يف النهاية يكت�ض���ف الطالب اإن ما مر به من 

معاناة كان ل�ضاحله و�ض���الح ثقافته، فاإنني اأريد 

حتويل البح���ث العلمي من �ض���احته التقليدية اإىل 

�ض���احة جديدة ننطلق من خاللها لالإبداع الفني، 

اأم���ا بخ�ض���و�ش البح���ث اخلا�ش بي، فاأنا اأ�ض���عى 

للم�ضاركة يف املهرجانات عربية وعاملية كثرة من 

خالل الندوات الفكرية. 

اأوقفني كثرا حديثك بح�ضرة عن م�ضرحية ) حب 

عرب الأثر ( عرب اأحد اللقاءات التلفزيونية، فهل 

لنا اأن نتعرف اإىل ق�ضة تلك امل�ضرحية؟

اجتمعت اأنا وال�ضديق عبد اخلالق كرمي عبد الكرمي 

لتقدمي عر�ش م�ضرحي ميثل حياة العراقي اجلديدة، 

مل���ا يعاني���ه من تف���كك و�ض���راعات، فكان���ت الفكرة 

»تاأطر طق�ش« وهو من الفنون ال�ضعبية للب�ضرة وهو 

)النوبي( وهو من اأ�ض���ول اأفريقية مرتبطة مبنطقة 

النوب���ة، ولكن جمموعة من العراقين حاولوا توطن 

ذلك الفن ومتثيل حياة املواطن الب�ض���يط، وكان لها 

حدود كبرة يف الدراما، وقدر الإيقاعات على متثيل 

الأمل واحلياة ال�ض���عبة، فقد قدمت امل�ض���رحية بلغة 

جديدة فقد كان التجريب وتكوين عر�ش م�ض���رحي 

خالب ومثر، وح�ضلنا على دعم ممتاز من جمل�ش 

املحافظة حينذاك، ولكن ظروف املدينة مل ت�ض���مح 

للفنان باأن يعمل، خا�ض���ة اأن امل�ض���رحية مبينة على 

الإيق���اع والطبول، فحقيقة خفنا باأن توؤدي الظروف 

اإىل توقف امل�ض���رحية رغم ن�ض���وجها الكامل، والكل 

ي�ض���عى لي�ض���ل اأن يكون عر�ض���ا متكامل، ولو فكرنا 

اليوم بعر�ض���نا �ضنحتاج اإىل اإعادة �ضياغة، لأن تلك 

الظ���روف والأحداث اأ�ض���بحت ب�ض���كل اأكرب واأو�ض���ع 

، ح�ض���رتي كب���رة على هذه امل�ض���رحية مل���ا فيها من 

تاأ�ضيل لكل ما هو ب�ضري. 

خمتلف اجلن�ض���يات اأي خمتلف الثقافات تتلمذت 

عل���ى اأيديهم، فكي���ف كان لذلك الأث���ر يف تكوين 

�ضخ�ضية الدكتور كرمي امل�ضرحية؟

بالطبع، فاإن تراكم الثقافات واختالفها عمل متاأ�ضل 

يف تكوين ال�ضخ�ض���ية امل�ضرحية لالإن�ضان، والقراءة 

له���ا دور، وكلي���ة الفنون لها دور، فق���د تتلمذت على 

يد اأ�ض���اتذة حاول���وا اأن يعطوا م���ن جتربتهم الرية 

وم�ض���ادرهم املتنوع���ة ودرا�ض���تهم مبختلف الدول 

العربي���ة والأجنبي���ة الت���ي تبلورت يف �ضخ�ض���يتهم، 

واأث���رت بن���ا، كم���ا اأن كرة ال�ض���فر ل���ه دور كبر يف 

بلورة الثقافة، فمن اأجل اأن نكون م�ض���رحين عرب، 

علينا اأن نن�ض���ج بن الثقاف���ات القادرة على خلق يف 

ذواتن���ا للقدرة عل���ى اإنتاج عمل متمي���ز. ويف ٢٠١٦ 

كان هن���اك عر����ش فني ممت���از، فحاول���ت اإخراج 

م�ض���رحية » اأنتيج���وين« ل�ض���وفوكلي�ش، فاأح�ض���رنا 

جمموعة طلب���ة اأكادميي���ن من خمتل���ف الثقافات 

من م�ض���ر وتون�ش والعراق واملغ���رب، وحاولنا عمل 

ور�ض���ة لتب���ادل اخل���ربات لتقريب وجه���ات النظر، 

فاأح�ض�ضنا اأن جميع الطالب على م�ضرة واحدة من 

التكوين الفني، فراأيت الطلبة على م�ضتوى عال من 

الأداء والعطاء يف جت�ض���يد ذلك الن�ش على واقعنا 

وجمتمعاتنا،  واإن �ضاء اهلل �ضرى النور قريبا. 

ماهو ال�ضوؤال الذي كان بودك اأن اأ�ضالك؟

العالقة بن الكويت والب�ضرة، فن�ض���ف اأ�ض���رتي 

من الكويت، فاأ�ضعر باأن نب�ش الكويت هو الب�ضرة 

والعك����ش، واأخالق الب�ض���رة هي اأخ���الق الكويت 

والعك�ش، على الرغم من اأن ال�ضيا�ضية قد فرقتنا، 

فاهلل يحفظ اهلل الدول العربية وتر�ض���خ العالقات 

ما بينا.
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رغ���م اأن مولير عرف فى التاريخ امل�ض���رحى 

كاأح���د كت���اب الكوميدي���ا ، اإل اأن هن���اك من 

راأى اأن بع�ش م�ض���رحياته ل تعد م�ض���رحيات 

ع���ن  عدي���دة  اأمثل���ة  و�ض���ربت  كوميدي���ة، 

م�ض���رحية كاره الب�ض���ر باعتبارها ماأ�ض���اوية 

ولي�ض���ت كوميدية فقد » اأ�ض���ار رو�ض���و اإىل اأن 

كاره الب�ض���رية ملولي���ر ماأ�ض���اة  » )ت .ج. اأ . 

نل�ض���ن :نظرية الكوميديا فى الأدب وامل�ضرح 

وال�ض���ينما ، مارى اإدوارد  ن�ضيف ، اإ�ضدرات 

اأكادميية الفنون ، القاهرة ١٩٩٩�ش43( 

ويب���دو ذلك م���ن وج���ود �ضخ�ض���يات ماأ�ض���اوية  

وكذل���ك نهايات تب���دو ماأ�ض���اوية عندم���ا تنتهى 

امل�ضرحيات بعقاب لتلك ال�ضخ�ضيات وهو ما نراه 

فى طرطوف اأو البخيل اأو كاره الب�ضر األ�ض�ضت .

 وهن���اك اآراء عديدة ف���ى ذلك منها » حتتوى 

امللهاوات اجليدة فى اأغلب الأحيان على بع�ش 

امل�ضاهد املاأ�ضاوية ... وتتذبذب الأحداث فى 

مث���ل ه���ذه امل�ض���رحيات بن اأح���داث مفرحة 

واأخرى حمزنة  بن ال�ض���وء والظالم . وعلى 

اأى ح���ال ت�ض���هد كثر م���ن الأعم���ال امللهاوية 

) وخا�ض���ة احلديثة( هذا الن���وع من تذبذب 

الأح���داث لكن ل تتحق���ق فيها ال�ض���عادة فى 

النهاية » )انظر املرجع ال�ضابق �ش 44:45(

  اإل اأن مو�ضوع النهايات املاأ�ضاوية فى اأعمال 

مولي���ر لي����ش �ض���حيحًا حي���ث اأن كوميديات 

مولي���ر ذات ن���وع اأخالق���ى تق���وم عل���ى نقد 

عي���وب �ض���لوكية وجمتمعية ، وعي���وب تخ�ش 

ال�ضخ�ض���يات مث���ل البخ���ل والنف���اق والك���ره 

والتحايل واخلداع والتدين املزيف الظاهرى 

وكله���ا عي���وب �ض���عى 

لك�ض���فها  مولي���ر 

ونقده���ا ف���ى اأعماله 

فحينم���ا  ولذل���ك 

النهاي���ة  تاأت���ى 

يك���ون الك�ض���ف ع���ن 

احلقيق���ة حي���ث  يتم 

التح���ول فى م�ض���ر 

اإىل  ال�ضخ�ض���ية 

وهو  ال�ض���قاء  م�ضر 

تاأكي���د عل���ى العدالة 

�ضواء ال�ض���اعرية اأو الإلهية وهى العدالة التى 

ي�ض���عى اإليها مولير فى م�ض���رحياته ومن ثم 

ف���ى جمتمعه، لذلك فهو ينت�ض���ر فى النهاية 

للحق ويك�ض���ف الزيف والباطل. ومع ذلك  ل 

يوؤدى ذل���ك اإىل نهاية ماأ�ض���اوية لأن الذى مت 

اإن�ض���افه هو اجلانب اخلر من ال�ضخ�ضيات 

مثل اأورجون فى طرطوف ، بينما  من يعاقب 

ه���و طرط���وف املخ���ادع  وهن���ا نتوق���ف عند  

نظري���ة التلقى وعالقتها بالعر�ش امل�ض���رحى 

،حي���ث جن���د اأن الكوميدي���ا والرتجيدي���ا – 

على حد �ض���واء- تعتمدان على عالقة املتفرج 

بال�ضخ�ض���ية، ف���اإذا م���ا توح���د املتف���رج م���ع 

ال�ضخ�ض���ية وانته���ت الأح���داث مبوقف موؤمل 

لها ي�ض���عر املتفرج بال�ض���فقة عليه���ا، وبذلك 

ت�ضبح امل�ض���رحية حمزنة وماأ�ض���اوية . بينما 

اإذا تعاىل املتفرج على ال�ضخ�ضية ومل يتوحد 

معها، وانتهت امل�ضرحية بنهاية موؤملة لها، لن 

يتعاطف املتفرج معها ولن ي�ض���عر باأى �ض���فقة 

عليه���ا، وبذلك تكون النهاي���ة  مفرحة، بينما 

متنى املتفرج عقابها، وهو ما يتحقق له.

اأما ف���ى اأعمال مولير فاإننا جن���د ازدواجية 

النهاي���ة فهن���اك  طرف���ان مت�ض���ارعان منذ 

البداي���ة اأحدهما خم���ادع اأو مناف���ق اأو كاره 

للب�ض���ر وهو الفريق الذى تك���ون نهايته موؤملة 

وبالت���اىل ماأ�ض���اوية لكنه���ا فى نف����ش الوقت 

تر�ضى املتلقى لأنها متثل العدالة.

بينما الفريق الأخر هو الذى يقع عليه الظلم 

نتيج���ة انخداعه ف���ى الآخر ولك���ن اجلمهور 

يتعاط���ف مع���ه ط���وال الأح���داث ويتمن���ى له 

التحول من ماأ�ض���اته اإىل ال�ضعادة  ومن هوؤلء 

جند اأورجون مثاًل.

وهن���ا ميكن التاأكيد عل���ى اأن مولير لديه من 

التفرد ما يجعل ال�ضخ�ض���ية التى كان املتلقى 

ي�ض���حك �ض���اخرًا م���ن اأفعالها، هى نف�ض���ها 

ال�ضخ�ضية التى ياأن�ش من و�ضولها اإىل نهاية 

�ض���عيدة بعدما يت���م اإنقاذها من ال�ض���ر الذى 

خدعه���ا، بينم���ا فى نف����ش الوق���ت ياأن�ش من 

معاقبة  ال�ضرير املخادع فى النهاية، ذلك ما 

–  اأن   ي�ض���ع  –  بحق يوؤك���د » اأن  » مولير «  اأراد

يف   مواجهة الع���امل الواقعي   عاملًا اآخر   يحكمه 

النظ���ام والعدل وفيه   يدان املنافقون، وبذلك  

 يظهر يف   و�ضوح وجالء النت�ضار الأمثل للعدل 

ولالأخالق ب�ض���ورة ما كان   ي�ضتطيع حتقيقها 

ل���و اأنه جلاأ اإيل   خامتة ل تنهي   �ض���وي   احلبكة 

وحده���ا « )حمم���د �ض���يحة: حداث���ة مولي���ر 

طرطوف بن مولير  واأريان منو�ضكن  ، 

جري���دة م�ض���رحنا،   ٢اأبري���ل ٢٠١٢(.                                ورغم 

اأن املق�ض���ود هن���ا  بالع���امل الآخ���ر هو تدخل 

ال�ض���رطة واحلاكم فى النهاي���ة، اإل اأن الأهم 

هو نتائج ذلك التدخل الذى يعنى نهاية ال�ضر 

و�ضيادة العدالة، وهو ما يجعل املتلقى يطماأن 

ويرتاح وبالتاىل ي�ضعر بال�ضعادة وهى النهاية 

الت���ى تتطلبها الكوميديا.  وهناك جانب اأخر 

يتمثل فى ال�ضخ�ضيات املوليرية، ومنهم من 

اأراد مولير اأن ن�ض���حك من���ه  اأو عليه، حيث 

جند مثاًل اأنه »مل تكن �ضخ�ضية طرطوف هي  

 ال�ضخ�ض���ية التي   يريد مولير اإثارة �ض���حكنا 

عليها وعلي   م�ض���لكها فهو   يثر ا�ضتياء املتلقي  

 لأن���ه رذيل وخط���ر،   اأما اأورجون فهو �ض���اذج 

�ض���عيف ال�ضخ�ضية   يت�ض���م بالعناد وقد جعل 

مولي���ر من���ه اأ�ض���حوكة للمتلق���ن يف   اإبداعه 

ر�ض���م مالم���ح �ضخ�ض���يته ويف   حر�ض���ه علي  

 اأداء ذلك الدور بنف�ض���ه «.                       ) املرجع ال�ض���ابق( 

ولذلك، فحتى النهاية املاأ�ض���اوية ل�ضخ�ض���ية 

مث���ل  طرط���وف اأو ال�ضي�ض���ت هى ف���ى ذاتها 

نهاية �ض���عيدة للمتلقى الذى يجد نف�ض���ه وقد 

ارتاح لعقوبة ال�ضخ�ضية وف�ضحها. 

 وبذل���ك فما فعله مولير ف���ى اأعماله هو نقد 

هادف ينفذ اإىل ال�ض���ميم: كيف ميكن للب�ضر 

اأن ينح���دروا اإىل مث���ل ذلك الري���اء واخلداع 

ملجرد الن�ضمام اإىل جمموعة ل يحكمها �ضوى 

قانون امل�ضالح؟ وال�ضوؤال الذي يطرحه مولير 

مل يفقد برغم الق���رون املتطاولة راهنيته: يف 

مواجهة جمتمع يع�ض����ش فيه الف�ض���اد وي�ضوده 

النح���الل، ه���ل ينبغ���ي اإيث���ار عزل���ة متعالية 

على غ���رار األ�ضي�ض���ت، اأو الت�ض���الح معه كما 

فعل �ض���ديقه فيالنت؟ ») اأبو بك���ر العيادي : 

مولير رجل القرن الأكرب �ضابر اأغوار النف�ش 

الب�ض���رية ، جري���دة الع���رب ،الع���دد: ٩٥3٥، 

لندن،٢٠١4/٠4/٢١، ، �ش)١٦( فالت�ضالح 

ه���و النهاية الت���ى تنتهى به���ا الكوميديا حيث 

يك���ون اخلط���اأ قاب���ال للت�ض���الح ولي����ش خطاأ 

ماأ�ض���اويا ل ميك���ن الت�ض���الح علي���ه ولذل���ك 

فانخداع اأورجون ميكن الت�ض���امح والت�ض���الح 

معه لينعدل الو�ضع بينما يعاقب طرطوف اأما 

البخي���ل فهو  حالة اأخرى لأن خطاأه هو �ض���دة 

بخله، وهى عادة ميكن الرجوع فيها وبالتاىل 

فنهاية م�ضرحيته كوميدية.

موليير بين الكوميديا 
والتراجيديا والمتلقى

د. حممد زعيمة
اأ�ستاذ الدراما

والنقد امل�سرحي
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أزمة النقد المسرحي
د. في�ضل حم�ضن القحطاين

عاملنا  يف  باأننا  ننكر  اأن  ميكن  ل 

اخلطاب  اأزمة  من  نعاين  العربي 

اأن  ُينكر  ول  امل�ضرحي،  النقدي 

هناك بونًا �ضا�ضعًا يف العالقة بن 

ال�ضنون  مر  وعلى  والناقد،  املبدع 

زادت هذه امل�ضافة لت�ضكل مع�ضلة 

يف حد ذاتها، م�ضكلة يف تقلي�ش امل�ضافات بن املبدع والناقد، 

وميكن اأن نورد بع�ش الأ�ضباب املهمة التي اأدت اإىل هذا الأمر، 

وهي يف راأينا ثالث اأ�ضباب هي يف غاية الأهمية، اأولها اإ�ضكالية 

امل�ضطلح النقدي، وثانيها تقبل النقد، وثالثها التطور النقدي.

عاملنا  يف  احلديثة  بالق�ضية  لي�ضت  امل�ضطلح  اإ�ضكالية  اإن 

من  يعانون  والنقاد  امل�ضرحي  النقد  فجر  بزوع  فمنذ  النقدي، 

ق�ضية �ضبط امل�ضطلح النقدي، خا�ضة مع تطور امل�ضرح العاملي 

ومناهج  مدار�ش  خرجت  حيث  الع�ضرين،  القرن  منت�ضف  يف 

على  لتنقلب  اأتت  املدار�ش  وهذه  واأمريكا،  اأوروبا  يف  اإخراجية 

التقليدية الأر�ضطية، مما �ضكل اإرباكًا كبرًا يف ترجمة وفهم تلك 

امل�ضطلحات الفنية ب�ضكل دقيق، وكان التاأرجح بن الرتجمات 

هو اخليط الفا�ضل بن النقاد، حتى تداعت ثقة املبدعن يف ما 

يقدم لهم من قبل النقاد، فما كان م�ضلمًا به اأ�ضبح قاباًل لل�ضك 

والتفنيد.

اأما تقبل النقد، يف ق�ضية مرتبة اأي�ضًا بو�ضوح معامل وق�ضمات 

النقد يف الأ�ضل، فكيف ميكن للمبدع اأن يتقبل راأيًا ثم بعد حن 

ي�ضدم براأي يفند ويدح�ش ذلك الراأي الذي اأ�ضبح م�ضلمًا بن 

اأوجد  النقدية  العملية  �ضبط  يف  التواترية  هذه  النقاد،  جموع 

فاأ�ضبح  العربي،  عاملنا  يف  والنقاد  بالنقد  الثقة  عدم  م�ضاألة 

املبدع ل يلتف اإىل الراأي النقدي، اإل فيما ندر.

على  �ضواء  النقدية،  العملية  تطور  يف  الثالثة  املع�ضلة  وتكمن 

امل�ضتوى الفني اأو على م�ضتوى املمار�ضة، حيث ما زال هناك من 

يوؤمن باأن تلك التنظرات النقدية ال�ضابقة هي م�ضلمات ل ميكن 

جتاوزها ول ميكن امل�ضا�ش بها، ولأنها يف الأ�ضل �ضناعة غربية 

واملنتج  يتوافق  مبا  ت�ضذيبها  الأقل  على  اأو  تطويرها  في�ضعب 

امل�ضرحي العربي، خا�ضة مع تطور العر�ش امل�ضرحي.

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئيس املهرجان
د. فهد منصور الهاجري

مدير عام املهرجان
د. راجح املطيري

املنسق العام للمهرجان
د. أمين اخلشاب

املشرف على الندوات الفكرية
د. علي عبداهلل حيدر

املشرف على العروض املسرحية
د. عبداهلل محمد العابر

رئيس حترير النشرة اليومية
د. فيصل محسن القحطاني

مدير املوقع اإللكتروني
د. طارق جمال

املشرف على املعرض الفني للديكور
د. خالد الفرج
مدير التحرير
غادة عبداملنعم

رئيس املركز اإلعالمي
أ. مفرح الشمري

أعضاء املركز اإلعالمي
أ. حافظ الشمري
أ. مفرح حجـــاب
أ.محمد جمعـــة
أ. مشاري حامـد
أ. فيصل التركي
اإلخراج الفني

أحمــد أنـــور
رضوان الزعبي

حترير
علي كامل
تصوير:

فريال حماد
محمد رسمت

www.hioda.net

لقطات من المهرجان

�سخ�سية املهرجان الفنان القدير �سعد الفرج مع عميد املعهد د. فهد الهاجري

مدير املهرجان د. راجح املطريي ورئي�س املركز االإعالمي اأ. مفرح ال�سمري الطالبان من�سور البلو�سي و�سمالن هاين الن�سار



16

جدول فعاليات مهرجان الكويت
 للمسرح األكاديمي

الدورة الثامنة

إخراجتأليفالعرضاليوم

األربعاء 
2018/2/7

االفتتاح: اللوحة الدرامية 
شمالن هاني النصارسيناريو: فلول الفيلكاوي“النجوم”

اخلميس 
2018/2/8

لقاء مفتوح مع الفنان القدير / سعد الفرج
يدير اللقاء: د/فيصل القحطاني

يعقوب حياتماكس رينيهمسرحية: نادي اخلجل

اجلمعة 
2018/2/9

محاضرة األستاذ الدكتور / أبو احلسن سالم 
بعنوان “جماليات العرض املسرحي يف مسرح الصورة”  - تقدمي د/ جنم الراشد

عبد اهلل الدرزيمحمد الفرجمسرحية: احلل باحلرب

السبت 
2018/2/10

محاضرة الدكتور / طارق عبد املنعم
بعنوان “ اإليقاع وآليات التلقي” – تقدمي د.مبارك املزعل

مسرحية: دماء على ورق
عن مسرحية: ذاكرة يف الظل 

تأليف : مرمي نصير
محمد األنصاريإعداد: فجر صباح

األحد
بدر احلالقمرمي نصيرمسرحية: من دون قصد2018/2/11

اإلثنني 
2018/2/12

ملسة وفاء للراحل / محمد مجيد حنيف فني اإلضاءة باملعهد العالي للفنون املسرحية
يدير اللقاء : د/ فهد الهاجري – عميد املعهد ورئيس املهرجان

مسرحية: أقفاص
عن مسرحية اآللة احلاسبة 

إلملر رايس
فرح احلجليإعداد : فرح احلجلي

الثالثاء 
حفل اخلتام2018/2/13

- جميع اللقاءات الفكرية تبداأ ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء بقاعة اأحمد عبد احلليم.

- جميع العرو�ش تبداأ ال�ضاعة الثامنة م�ضاًء مب�ضرح “حمد الرجيب”، وتعقبها ندوة تطبيقية.


