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مقـــال

أبنائي طلبة قسم النقد
الجهد الذي يبذله أبناء قسم النقد يستحق التقدير
خلية نحل حقيقية ومخلصة فخورة بها وبمنجزها
(الحقيقي) مهما كان بسيطا

مــن منطلــق إيماننــا بــأن الطالــب لــن يســتفيد مــن طالــب
بمســتواه ،وأن العمليــة النقديــة ال بــد أن تكــون بقدرات شــمولية،
قررنــا أن ُتصبــح منصــة النــدوات الرئيســية مســاحة لالســتفادة
مــن ضيــوف املهرجــان ،كأصــوات مميــزة بمخــزون جديــد
ومغايــر ،دون أن نعــ ّرض طلبتنــا لتجربــة صعبــة ،وشــمولية،
تتطلــب قــدرات خطابيــة وأدوات نقديــة احترافيــة ،لــن تتوفــر
إال ضمــن حــاالت اســتثنائية ،أو مفبركــة (كمــا كان يف الكثيــر مــن
املشــاركات الســابقة ،واألمثلــة ال حصــر لهــا).
لــذا فــإن ا ُ
ملمارســة النقديــة ســيحققها الطالــب مــن خــال زاويــة
أخــرى تتناســب وتجربتهــم البســيطة ،واملعدومــة أحيانــا  -كــون
بعضهــم الزال طالبــا يف الفرقــة األولــى – وذلــك مــن خــال
اتجاهيــن ،األول متمثــا يف إبــداء وجهــة النظــر بصــورة مكثفــة
وموجــزة ،عبــر املنصــة الجانبيــة يف النــدوات التطبيقيــة،
والتــي تتيــح للطالــب – إن رغــب بذلــك  -التعبيــر عــن رأيــه
بمســاحة يســهل عليــه الســيطرة عليهــا ،دون معاييــر نقديــة
تلزمهــا املنصــة الرئيســية .فيتجنــب بذلــك مــأزق املواجهــة،
كمــا حصــل يف الــدورة الثامنــة ،حيــن تعرضــت إحــدى طالبــات
النقــد املميــزات لــردود أفعــال ســلبية جــدًا مــن قبــل الطــرف
اآلخــر ،شــارك فيهــا أســاتذة انتصــروا لطلبــة التمثيــل ،ونســوا أن
املعقبــة ىلع املنصــة ابنــة املعهــد أيضــا .وبــدال مــن احتوائهــا
ومناقشــتها ،تــم االســتهزاء برأيهــا ،وطريقــة أدائهــا كذلــك! ممــا
ســبب لهــا أزمــة نفســية حينهــا.
أمــا الشــكل الثانــي واألهــم للممارســة العمليــة ،فتكمــن يف
النشــرة اليوميــة ،التــي يشــارك بهــا هــذه الــدورة أكثــر مــن 20
طالبــا وطالبــة مــن قســم النقــد ،بفرقــه األربعــة ،منهــم مــن
اهتــم بإجــراء حــوارات مــع الضيــوف ،ومنهــم مــن وجــد ذاتــه
يف متابعــة بروفــات العــروض ،أو تغطيــة النــدوات والــورش،
وآخــرون اكتفــوا بتعريفنــا باملشــاركين يف املهرجــان .ولــن
نتجاهــل القــراءة النقديــة ،املكتوبــة ،التــي تتيــح فرصــة الشــرح
والتوضيــح ،بعــد املراجعــة والتمحيــص ،كمــا أنهــا ال تحتــاج
إلــى قــدرات معينــة يف اإللقــاء ومواجهــة الجمهــور ،وســتجنب
الطالــب اإلرتبــاك الــذي قــد يصيبــه وقــد يــؤدي أحيانــا الرتجالــه
بعــض العبــارات التــي قــد تتســبب يف إشــكالية كبــرى.
أمــام تلــك املســؤوليات ،ومنــذ اليــوم األول للعمــل يف النشــرة،
قبــل بــدء املهرجــان بأســبوع واحــد فقــط ،فوجئــت بحمــاس
معظــم الطلبــة للقيــام بدورهــم ىلع أكمــل وجــه .لــكل جــزء

د .سعداء الدعاس

رئيس قسم النقد واألدب المسرحي
المعهد العالي للفنون المسرحية

فريــق خــاص بــه ،يتفقــون فيمــا بينهــم ىلع متابعــة عــرض أو
ورشــة مــن الــورش .ويقــوم بعضهــم اآلخــر بالتعــرف إلــى الضيــوف
وتوثيــق آرائهــم يف الفعاليــات.
هــذا الحمــاس لــم يخفــت بســبب الضغــط الــذي تفرضــه تتابــع
الفعاليــات وكثرتهــا ،بــل ملســت بنفســي كيــف يســتمتع الطلبــة
بالعمــل .وزاد مــن حماســهم حيــن تعرفــوا ىلع الزميــل حافــظ
الشــمري ،وبــات بعضهــم يتواصــل معــه مباشــرة ،ليمــده بمادتــه
املكتوبــة أوال بــأول.
ورغــم أننــي كنــت دائمــا أحــاول أن أصــور لهــم انزعاجــي مــن
تأخرهــم يف تســليم موادهــم ،إال أننــي كنــت أشــعر بســعادة
غامــرة ،وأنــا أرى بناتــي وأبنائــي تحفهــم كل هــذه الحيويــة؛
عبدالعزيــز القطــان ويوســف العصفــور يتســلمان مســؤولية
بطاقــات التعريــف ويمليــان ىلع فريقهمــا ليقومــوا بالطباعــة.
حصــة عــادل ورنــا حافــظ يحضــران إلــى الفنــدق للقــاء باألســاتذة
الكــرام د .حســن خليــل ود .أســامة أبــو طالــب ،ومجموعــة تحضــر
ورشــة هنــا ،وأخــرى تحضــر نــدوة هنــاك ،غنــي جمعــة ومجموعته
املميــزة مــن اتحــاد الطلبــة ،يديــرون عمليــة التنظيــم ،ويقومــون
بالتواصــل مــع الضيــوف ،علــي الحمدانــي وبــدر األســتاد يجهــزان
إلدارة النــدوات مــن جانــب ،والكتابــة عــن العــروض مــن جانــب آخر،
وســندس حاتــم تعــد اللقــاءات بفــرح األطفــال ،أمــا حنيــن ســاملة
فتتابــع جميــع القوائــم املشــاركة يف النشــرة ،وتعيــد تشــكيلها
مــن جديــد ،وكلمــا تعثــر أحدهــم بــادرت «أنــا مســتعدة للكتابــة»،
كل ذلــك باجتهــاد كبيــر يســتهلك منهــا ســاعات طويلــة.
كــم يســعدني تلقــي إيميــات جميــع املشــاركين التــي أصــر
ىلع إعادتهــا لهــم مرفقــة بمالحظاتــي ،ليعيــدوا صياغتهــا مــن
جديــد ،وأدرك أنهــا خطــوة مزعجــة لبعضهــم ،لكننــي متأكــدة
مــن أنهــا ســتعلمهم الكثيــر.
الجهــد الــذي يبذلــه أبنــاء قســم النقــد يســتحق التقديــر ،خليــة
نحــل حقيقيــة ،ومخلصــة ،فخــورة بهــا وبمنجزهــا (الحقيقــي)
مهمــا كان بســيطا ،وســعيدة بكتاباتهــا ،بجميــع مســتوياتها،
ونحــاول يف النشــرة مــع الزمــاء األفاضــل ،الحســيني البجالتــي
وحافــظ الشــمري ،أن نحافــظ ىلع موادهــم كمــا هــي بمفرداتهم
البســيطة ،وروحهــم الجميلــة ،ووجهــة نظرهــم البكــر ،مــع قليــل
مــن التحريــر ،واملراجعــة اللغويــة.
فشــكرا لكــم بناتــي وأبنائــي طلبــة قســم النقــد ..بفضلكــم لدينــا
نشــرة يوميــة مطعمــة بأقالمكــم الجميلة.
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عــــرض
يدور العرض حول شخصية رجل يعاني من قسوة الحياة

مـن حـيـث جـئـت  ..صراع العقل والعاطفة

كتب :بدر األستاد
قسم النقد – الفرقة الرابعة

بــدأ مهرجــان املســرح األكاديمــي بــأول
عروضــه التنافســية بمســرحية «مــن حيــث
جئــت» مــن تأليــف فــرح الحجلــي وإخــراج
إســماعيل كمــال .وشــارك يف التمثيل كل من
هانــي الهــزاع ،رجيــب الرجيــب ،بــدر الهنــدي،
وعميــر أنــور ،إضاءة طــال املطيري ،موســيقا
محمــد الصفــار ،أزيــاء و مكيــاج اســتقالل مــال
اهلل ديكــور أســامة البلوشــي.
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يــدور النــص حــول شــخصية رجــل يعانــي
مــن قســوة الحيــاة حيــث تجــرد مــن حياتــه
بأكملهــا كــي يذهــب إلــى عالــم آخــر.
ىلع صعيــد النــص يبــدو أن فــرح الحجلــي
كانــت متأثــرة جــدا بالكاتــب باولــو كويلــو.
حيــث ذكــرت يف النــص بأنــه مــر بيــن
ثنايــا هــذه الصفحــات ،وكان هــذا حقيقيــا.
فقــد كانــت األحــداث ال تحاكــي الواقــع بــل
امليتافيزيقيــا .كمــا أنهــا اســتعانت بمقولة
الكاتــب اللبنانــي الشــهر جبــران خليــل
جبــران ،ممــا أدى إلــى بعــض اللبــس يف

فهــم النــص بالنســبة لــي .ويف مــا إذا كان
تأليفــا أم مســتوحى مــن روايــة الخيميائــي
ومقولــة جبــران.
كمــا نجــد أن الــروح اإلخراجيــة كانــت
واضحــة ىلع نــص فــرح وذلــك بســبب
دراســتها اإلخــراج املســرحي حيــث
التركيــز ىلع اإلرشــادات املســرحية بصــورة
تفصيليــة .
بــدأ العــرض بمشــاهد منفصلــة وصامتــة
(بانتومايــم) تتناول التحول يف الشــخصية
التــي فقــدت حياتهــا بســبب الحــب .حيــث

صــور املشــهد األول الرجــل الــذي ينتظــر
موعــدا غراميــا ثــم تدخــل الفتــاة وتبــدأ
قصــة الحــب ولكــن ســرعان مــا تحــول هــذا
الحــب إلــى فــراق ،خاصــة بعــد أن لفهــا
بالوشــاح .كان ذلــك داللــة ىلع قيــود
الحــب (التملــك الذي تســعى إليه شــخصية
الرجــل) مــن جانــب آخــر فــارق الرجــل أبــاه
الــذي تــويف يف لحظة .ومــر بصدمة أخرى
وهــي طــرده مــن الوظيفــة .ثــم تحــول
املشــهد مــن واقعــي إلــى ميتافزيقــي
مــن خــال دخــول الشــخصيات املفقــودة
التــي نزعــت عــن البطــل مالبســه كأنهــم
يجردونــه مــن الحيــاة الواقعيــة.
ىلع مســتوى الســينوغرافيا ،اســتغل
ـمه إلــى طبقتيــن:
املخــرج املســرح َّ
وقسـ َ
الطبقــة الســفلى الخشــبة كانــت الحيــاة
الواقعيــة واألخــرى العالــم اآلخــر .عشــنا
لحظــات غصنــا فيهــا يف أغــوار نفــس
الشــخصية التــي تنعكــس ىلع أنفســنا.
عندمــا ننتقــل يف املســرحية إلــى العالــم
اآلخــر نكتشــف أن الســينوغرافيا ىلع يمين
الخشــبة تصــور شــجرة ترمــز إلــى عالــم
العاطفــة مدمــرة مشــوهة .وىلع يســار
الخشــبة شــجرة ثمارهــا عبــارة عــن كتــب
مفتوحــة حيــث تمثــل العقــل أو الواقــع.
تشــرع الشــخصية التــي تمثــل العقــل
بمخاطبــة الشــخصية املحورية فتســتخف
بهــا يف البدايــة .وهــذا يعكــس تعامــل
البطــل مــع عقلــه .من َثم تجســد شــخصية
العاطفــة ،مــن خــال مونولــوغ ،معاناتــه
لفقــد حبيبتــه .وينتهــي املشــهد بتأكيــد
املخــرج طع َن َ
ــة الحــب املؤملــة حيــن
طعنــت العاطفــة نفســها بالــورد .وذلــك
يــدل أن الحــب كان ســبب شــقائه.
َّ
ـد شــخصيتا القــوة والعاطفــة مــن بعــد
تت ِحـ ُ
حــوار يؤكــد فيــه العقــل أنــه حــر .وهنــا
تدخــل شــخصية الزمــان التــي تــدل أن
اإلنســان حــر ولكــن الزمــن يوقــف الحريــة،
ـور ذلــك يف مشــهد الـ(بانتومايــم) .لكن
وصـ ِّ
ُ
كان املشــهد التعبيــري طويــ ً
ا جــدا ممــا
ســبب نوعــا مــن امللــل والركــود .مــع ذلــك
اســتطاع عميــر الــذي يمثــل دور الزمــن أن
ـي
ُينعــش العــرض مــن خــال أدائــه الحركـ ِّ
املمتــع.
تنتهــي املســرحية بتصوير كل مــا دارىلع
أنــه مجــرد حلــم .وتعــود الشــخصية مــن
حيــث جــاءت ،كأن املســرحية تتحــدث
عــن حيــاة اإلنســان بعــد موتــه فيتمنــى
أن يعــود مــن حيــث جــاء ليعطــي لنفســه

فرصــة ليعــوض مــا فاتــه.
لــم توفــق اإلضــاءة يف العــرض املســرحي،
كانــت تخفــي مالمــح املمثــل يف بعــض
املشــاهد .وحركــة املمثلين ىلع املســرح
افتقــدت االنســجام فيمــا بينهــم ،باإلضافة
إلــى إشــكالية مخــارج الحــروف أيضــا ،إذ لــم
تكــن واضحــة لــدى الشــخصية املحوريــة.
أمــا األزيــاء فكانــت مناســبة لشــخصية
العقــل باســتخدام اللونيــن األســود والرمادي
حيــث أعطاهــا ُبعــدا غامضــا يناســبها.

أمــا عــن املكيــاج فلــم يكــن متناســقا مــع
الشــخصية العاطفيــة رغــم أنــه صورهــا.
فقــد شــوه الشــخصية حتــى كانــت أشــبه
بالشــخصيات الكرتونيــة.
أشــكر طاقــم العمــل بأكملــه ىلع هــذا
العمــل الــذي جســد شــخصية اإلنســان
وصراعاتــه بيــن العقــل والعاطفــة ،وهــي
املشــكلة األساســية الــذي يعانــي منهــا
الفــرد .ولنتذكــر دائمــا وأبــدا بــأن ليــس
هنــاك عمــل متكامــل دون مالحظــات.
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ندوة تطبيقية

عريف الندوة عيل الحمداين واملعقبة د .إميان عزالدين واملؤلفة فرح الحجيل واملخرج إسامعيل كامل

خالل الندوة التطبيقية لمسرحية «من حيث جئت»

د .إيمان عزالدين :النص تجريدي
والعرض مليء بالدالالت الرمزية
كتبت :حنين ناصر
قسم النقد واألدب املسرحي
الفرقة األولى
أعربــت أســتاذة الدرامــا والنقد يف كليــة اآلداب
جامعــة عيــن شــمس الدكتــورة إيمــان عزالدين
يف معــرض تعقيبهــا ىلع مســرحية «مــن
حيــث جئــت»  .عــن ســعادتها الســتضافتها
يف مهرجــان املســرح األكاديمــي يف دورتــه
التاســعة.
ويف النــدوة التطبيقيــة التــي حضرهــا مخــرج
العــرض إســماعيل كمــال ومؤلفتــه فــرح
الحجلــي وأدارهــا الطالــب بقســم النقــد واألدب
املســرحي  -الفرقــة األولــى علــي الحمدانــي،
شــكرت جميــع القائميــن ىلع املهرجــان،
ويف مقدمتهــم األســتاذ الدكتــور علــي
العنــزي عميــد املعهــد وجميــع مــن شــاركوا
يف جعــل هــذا املهرجــان ناجحــا.
نص تجريدي
وتضيــف عزالديــن« :أنــا ســعيدة جــدًا بهــذا
النشــاط وهــذا العــرض .وســعيدة بجميــع
الطــاب الذيــن شــاركوا يف إخــراج هــذا العرض
املســرحي ،وقبــل كل هــذا وذاك هنــاك نــص
مســرحي اســتطاع أن يجــذب نظــر املخــرج

6

العدد الثالث  10 -فبراير 2020

ليتفاعــل معــه ويقدمــه إلــى الجمهــور.
وبالطبــع لدينــا مــا نســميه النــص املكتــوب
ثــم مــا اصطلــح عليــه باســم نــص العــرض.
إذًا ســنتناول وتتــراوح الرؤيــة مــا بيــن النــص
املســرحي والنــص املكتــوب .وأنــا قــرأت
النــص املســرحي وهــو نــص يعــول كثيرًا ىلع
مســألة التجريــد .ومــن هنــا ســأنطلق مــن فكرة
أن النــص هــو نــص تجريــدي يختــم باإلشــارة
إلــى روايــة الخيميائــي للكاتــب باولــو كويلــو.
وهــذه الروايــة أيضــُا مســتوحاة مــن قصــة
قصيــرة بعنــوان (الحاملــان) .والحقيقــة أن نص
باولــو كويلــو ونــص قصــة (الحامــان) يــدوران
يف عالــم شــرقي تمامــا .وعندمــا ننتقــل إلــى
العــرض املســرحي نــرى ابتعــاد الفكــرة التــي
يشــي بهــا النــص ،وهــي فكــرة التجريــد .فــكل
مــا كان مجــردًا يف النــص تحــول إلــى تحقيــق
بــدالالت رمزيــة خاصــة باملخــرج .إذًا فلديــه
رؤيــة خاصــة جــدًا يف اإلخــراج ،وتــم إثباتهــا
رمــوزا بعينهــا ودالالت بعينهــا».
كرسي السلطة
وتكمــل عزالديــن« :النــص املســرحي يفتــح
يف الالزمــان والالمــكان .وبالتالــي عنــد القــارئ
أو أي منفــذ آخــر لهــذا النــص ربمــا يتيــح لــه
النــص أن يفتــح الســتار ىلع خشــبة مســرح

خاليــة تمامــا مــن أي شــيء .ويبــدو أحيانــا
أنــه عنــد توفــر اإلمكانيــات املاديــة نبالــغ
يف اســتخدامها .فــكان ىلع خشــبة العــرض
تنفيــذ ملجموعــة مــن الرمــوز :شــجرتين ىلع
الجوانــب ،شــجرة جــرداء وشــجرة املعرفــة
حســب مــا رأيــت .والغريــب أن الشــجرة الجــرداء
يقــع تحتهــا ىلع مســتوى علــوي كرســي
ذهبــي يشــير إلــى الســلطة .يف حيــن أن
الشــخص الواقــف تمامــا معظــم الوقــت ىلع
هــذا املــكان هــو االبــن ،واالبــن ال يمثــل أي
ســلطة .ممــا جعلنــي أســتغرب وإلــى حــد
كبيــر أن يكــون هــذا الكرســي باللــون الذهبــي
واملــكان العلــوي ،ألنــه مــن املعــروف أن كل ما
هــو أىلع فهــو ســلطة ،واليــد العليــا ىلع من
هــم تحتهــا .وهــذه امللحوظــة ذاتهــا الحظتها
عنــد مجــيء الرجــل الرابــع الــذي يشــير إلــى
الزمــن .فدقــات وعقــرب الســاعة الكبيــر الــذي
يشــير إلــى الزمــن وقوتــه جــاء مــن أقــل ،بينمــا
ســلطته أكبــر .والزمــن يف الثقافــة العربيــة إن
لــم يكــن هــو القــدر واملحــدد األكبــر للميــاد
واملمــات والحيــاة فهــو الســيطرة .فكيــف
آتــي بهــذا املســيطر مــن األســفل يف حيــن
أنــه يف الخلفيــة تمامــا لــدي الحبــال التــي
تشــي أيضــا بالتعقيــد .ومــع ذكــر أننــي لســت
مخرجــة العــرض وال يحــق لــي أن أقتــرح حتــى

فرح الحجلي :لم أفكر في كون النص
يعبر عني أو عن المتلقي أو فئة محددة فقط
إسماعيل كمال :النقد يساهم في
تطوير أدواتي كمخرج
غموض النص

ولكــن مــا يجعلنــي أقــول أن هــذه العناصــر
كلهــا كانــت موجــودة ىلع خشــبة املســرح.

بــدأ الدكتــور أيمــن الخشــاب حديثــه بإيمانــه
بأنــه ليــس مــن املفتــرض أن يتحــدث بالنــدوة
التطبيقيــة لعــرض مــن عــروض طالبــه .لكنــه
أشــار إلــى مالحظتــه بتوجــه العديــد مــن
الشــباب لكتابــة أمــور ال تمــس املجتمــع وال
تناقــش قضايــا الشــباب .وتوقــف عنــد غمــوض
النــص وعــدم وضــوح فكرتــه.

األحياء واألموات
وأردفــت« :املشــهد األول الــذي أدخلنــي إلــى
هــذه املســرحية هــو مشــهد غيــر موجــود
يف النــص املكتــوب ،بإشــارة أن هــذا الشــخص
ينتقــل مــن عالــم األحيــاء إلــى عالــم األمــوات،
لوجــود التابــوت الــذي انتقــل فيــه ونزعــت
عنــه مالبســه وارتــدى مالبــس أخــرى تتوافــق
مــع العالــم الــذي ســوف ينتقــل إليــه .يف
داخــل النــص والعــرض لغــز أوديــب ولغــز
فيثاغــورث .ولكننــي ســأميل إلــى لغــز أوديــب
باعتبــاري ســأتكلم عــن اإلنســان وباعتبــار مــا
إذا كانــت النهايــة هــي روايــة باولــو كويلــو
فالرحلــة هــي رحلــة اإلنســان ،رحلــة األبيــض
واألســود ووجــود جميــع األلــوان والتعــرف
ىلع أنفســنا .فمــا نــراه مكروهــا يف البدايــة
ســنحبه يف النهايــة .ويف رحلــة العالقــة مــا
بيــن األب واالبــن يف البدايــة رأيــت مــا يشــبه
الخيانــة ،واســتغربت وجودهــا ألن هــذه الخيانة
يف البدايــة تشــي بــأن مســار هــذا الشــخص
ســيتحول بنــاء ىلع هــذه الخيانــة .يف حيــن
أن مســاره هــو مســار الرحلــة ومســار البحــث عن
الــذات ،والنفــس والحيــاة وعــن كل مــا نتوقعــه
يف هــذه الحيــاة».
صراع داخلي
وتضيــف عزالديــن« :كل هــذه العناصــر تشــير
إلــى نقــاط كثيــرة ،وبالتالــي مــن املمكــن أن
أقــول هنــاك نــوع مــن التشــتت .هــل أنــا مــع
القلــب أم العقــل؟ هــل أنــا مــع املاضــي أم
املســتقبل؟ هــل الخــوف مســيطر علــي؟ كل
هــذه العناصــر لــم أتخيــل منهــا عنصـرًا بعينــه
ألركــز عليــه ،ولكنــي تداخلــت مــع مــا هــو
شــيطاني ومــا هــو مالئكــي ،ومــا هــو حالــم
وماهــو عنيــف .صحيــح أن اإلنســان تتصــارع
فيــه كل هــذه األمــور ،لكــن هــذه الرحلــة
مرهقــة .فهــل بالفعــل هــذا اإلرهــاق يجعــل
منــه ســببًا ليســيطر علينــا بــدال مــن البحــث
عمــا نريــد الوصــول إليــه؟ هــل نفضــل شــيئًا
عــن آخــر أو نتجــاوز أمــورًا بعينهــا؟ مجموعــة
كبيــرة مــن األســئلة تطــرح ولكــن الحقيقــة أنــا
لســت مــن أنصــار وجــود حــل نهائــي .كان الحل
النهائــي هنــا أن هــذا الرجــل يحلــم .هــل رحلــة
اإلنســان مجــرد حلــم؟ أم أنهــا حقيقيــة نعاني

استخدام املوسيقا
شــارك الطالــب يف قســم التليفزيــون عبــداهلل
عبــاس يف إبــداء رأيــه قائــ ً
ا :إن اســتخدام أو
اختيــار املوســيقا يف بعــض العــروض غالبــا
مــا يكــون خاطئــا .فــإذا اســتخدمت املوســيقا
بطابــع غربــي فعلــى العــرض أن يســتمر بهويــة
غربيــة واملوســيقى الشــرقية توضــع عندمــا
يكــون العــرض بطابــع شــرقي.
تعدد الشخصيات

د .أحمد صقر ملقيا مداخلته

فيهــا ونتعــرض لــكل هــذه املخــاوف؟ وربمــا
لــم نجــد الحــل اآلن ولكــن ســنجده يف عالــم
آخــر .وأزعجنــي كذلــك أمــر مــا يف العــرض
وهــو انهيــار شــجرة املعرفــة .املعرفــة هــي
ســاحنا األول وســاحنا األخيــر.
عرض مبهر
كمــا علــق الدكتــور أحمــد صقــر عــن العــرض
مؤكـدًا أنــه انبهــر بالعــرض ،وأن املخــرج نجــح
يف تحقيــق ســينوغرافيا توافــق مــع فكــرة
النــص وعنصــر املمثــل مــدرب بطريقــة عاليــة
واألداء والنقــات كانــت تبيــن ظهــوَر مخــرج
واعــد.
حلم وعبث
وأعــرب األســتاذ عدنــان املحــرز عــن اســتمتاعه
بالنــص والــذي أعــاده بالذكريــات إلــى نــص
 .Waiting for Godotوكان النــص أشــبه بحلــم
أو عبــث .حيــث أن الجميــع يخــرج ويجــد ال
شــيء .ويف االنتقــال بيــن املشــهد الصامــت
واملشــهد الــذي يليــه لــم يســتطع فهــم مــا
يحــدث بشــكل كامــل ،كمــا أن صــوت املوســيقا
كان عاليــا أحيانــا.

أمــا الطالــب علــي املهينــي فقــد كان أحــد
املشــاركين يف هــذا العــرض عندمــا عــرض
ســابقًا للمــرة األولى .وبعــد أن اعتذر عــن العرض
أصبحــت لديــه مجموعــة مــن املالحظــات التــي
أشــار إليهــا يف النــدوة ،والتــي تنــص ىلع تعدد
الشــخصيات يف بدايــة املســرحية والغــرض من
وجودهــا ،والحركــة التــي كانــت مبالغــة فيهــا
واإلضــاءة كانتــا عامــان مســاعدان ىلع جعــل
املمثــل ضائعــا ومتوتـرًا يف العــرض .كمــا عقب
ىلع ارتفــاع صــوت املوســيقى يف العــرض.
قضايا الشباب
تحدثــت املؤلفــة فــرح الحجلــي عــن إيمانهــا
الكامــل بتعــدد القــراءات وبــأن هــذا النــص حيــن
كتبتــه لــم تفكــر يف كونــه يعبــر عنهــا أو عــن
املتلقــي وأنــه قــد يعبر عــن فئة محــددة فقط،
وأن القضايــا التــي تشــغل الشــباب قــد تكــون
مختلفــة مــن شــاب إلــى آخــر حســب الخلفيــة
الثقافيــة والظــروف .وتوجهــت بالشــكر للمخــرج
إســماعيل كمــال الختيــاره النــص وتحمســه لــه.
ووعــدت بــأن تأخــذ جميــع املالحظــات التــي
قيلــت بعيــن االعتبــار.
وتوجــه املخــرج إســماعيل كمــال بالشــكر
الجزيــل لجميــع اآلراء التــي تحدثــت بالنــدوة،
خاصــة اآلراء التــي ذكــرت بعــض املالحظــات،
ألنــه يؤمــن بــأن النقــد واملالحظــات هــي التــي
تســاهم يف تطويــر أدواتــه.
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نـدوة

د .العنزي ود .العبداملحسن ود .الزنكوي ود .أبوطالب يف مقدمة الحضور

د .حمد الرومي وعريف الندوة الطالب محمد العدواين

انطالق أولى فعاليات الجلسات الحوارية حول تجربة الكاتب الدرامي

د .حمد شمالن الرومي :ليس لدينا صناعة دراما
واألمر يعتمد على االجتهادات الشخصية
د .علي العنزي :هناك ترهل درامي
وشرط الثالثين حلقة أنهك المخرجين
كتب حافظ الشمري:
انطلقــت أولــى فعاليــات الجلســات
والنــدوات الفكريــة والــورش الفنيــة
املصاحبــة للــدورة التاســعة للمهرجــان
األكاديمــي املســرحي ،الــذي ينظمــه
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية خــال
الفتــرة مــن الثامــن إلــى الخامــس عشــر
مــن الشــهر الجــاري .حيــث أقيمــت يف
قاعــة املؤتمــرات بمبنــى التلفزيــون يف
املعهــد املســرحي جلســة حواريــة حــول
تجربــة الكاتــب الدرامــي .وقــام باإلشــراف
عليهــا رئيــس قســم التلفزيــون د .محمــد

الزنكــوي بحضــور ضيــوف املهرجــان وعميد
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية د.
علــي العنــزي ،وحشــد مــن طلبــة وطالبــات
املعهــد املســرحي.
تحــدث خــال الجلســة الروائــي
والسيناريســت د .حمــد الرومــي ،وقــام
بــإدارة الجلســة الطالــب محمــد العدوانــي،
حيــث ســرد يف البدايــة ســيرة الرومــي
الذاتيــة يف مجــال الكتابــة الدراميــة،
والتــي تناولــت عــدة قضايــا اجتماعيــة،
إلــى جانــب أعمالــه الروائيــة ،وحصولــه
ىلع عــدة جوائــز بينهــا أفضــل مؤلــف يف
مسلســل «أنــا عنــدي نــص».

جيل محبط
اســتهل الرومــي يف الحــوار معبــرا عــن
ســعادته الغامــرة باللقــاء مــع طلبــة وطالبات
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية ،وقــال
إنهــا فرصــة ثمينــة بالنســبة لــه ،متطرقــا
إلــى بداياتــه يف مجــال الكتابــة منــذ
املرحلــة املتوســطة ،وأنــه كان ينقصــه
نــوع مــن الثقــة ،وأننــا جيــل محبــط مقارنــة
مــع جيلينــا وبيــن األجيــال الســابقة يف
كافــة املجــاالت وليــس الفــن فحســب.
وكان طموحــه االتجــاه نحــو املجــال الفنــي،
متنــاوال مجــال الطــب البشــري الــذي عمــل
بــه .وبعــد التخــرج مــن الدراســة اســتلهام
تفاصيــل اســتيعاب املرضــى يف مهنتــه
الطبيــة ،ممــا ســاهم يف بلــورة شــخصيته
كمؤلــف.
صناعة الدراما

متابعة من الحضور
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وأضــاف أن أســرته كانــت مشــجعة بالنســبة
لــه .الفتــا إلــى أن الدرامــا متجــددة دومــا
وتتطلــب التنويــع يف التجــارب ،متنــاوال
تجربتــه يف مسلســل «إقبــال يــوم أقبلــت»
الــذي اســتفزه النــص .مضيفــا أن لدينــا زخــم
يف اإلنتــاج لكــن موضــوع صناعــة الدرامــا
ليســت موجــودة يف الكويــت كونهــا تعتمــد
ىلع االجتهــادات ،وليــس مثــل جمهوريــة

متابعـة
مصــر العربيــة وغيرهــا مــن الــدول .ويف
مسلســل «موضــي قطعــة مــن ذهــب»
بطلــة العمــل شــاركت يف ثمانيــة عشــرة
حلقــة فقــط ،ونحــن ليــس لدينــا عــدد كاف
مــن املمثليــن يف الدرامــا .وقــال أنــه يحتــرم
آراء املخرجيــن يف مســألة اختيــار طاقــم
العمل،رغــم نــدرة املمثليــن الذيــن يقــرؤون
النــص .ومــع أن آليــة التصويــر متعبــة ،لكنهــا
لــم تحبطــه.

تتحدث عن شخصية امرأة تعيش في قرية مستبدة

مسرحية «غزالة»..
صراع بين الحب واإلرهاب

تحدي وطموحات
وذكــر الرومــي أنــه كتــب الدرامــا منــذ العــام
 2011لكــن نصوصــه ظلــت حبيســة األدراج،
ولــم تخــرج ســوى قبــل ســنوات قليلــة،
لكــن شــهادات فنانيــن ورواد كبــار لــه
كانــت دفعــة ملواصلــة مســيرته الفنيــة
مثــل ســعد الفــرج وســعاد عبــداهلل .وقــد
حــث الطلبــة والطالبــات عــدم االستســام
لإلحبــاط ووضــع التحــدي أمــام تحقيــق
طموحاتهــم .مشــيرا إلــى أن أول نــص كتبــه
لــم ينفــذ حتــى اآلن ،ولديــه عــدة مشــاريع
أفــام ســينمائية ال تــزال موجــودة وتنتظــر
الخــروج.
رقابة ذاتية
ولفــت إلــى أن الروايــة شــيء مختلــف مــن
املؤلــف للمتلقــي ،لكــن النــص الدرامــي أمــر
آخــر ذو تحديــات ومهــارات ،مشــيرا إلــى أن
لديــه عمــل مســرحي لكنــه لــم ينفــذ حتــى
اآلن كــون الجهــة املنتجــة لــم تقــوم بــه،
مشــيرا إلــى أن املوهبــة ليــس وحدهــا
تكفــي بــل املهــم بنــاء الشــخصية الفنيــة،
مؤكــدا أن مقــص الرقيــب بالنســبة لــه
نســبية كــون أعمالــه تحمــل رقابــة ذاتيــة،
إلــى جانــب تشــكيله مــع املخــرج منيــر
الزعبــي ثنائيــا بيــن االنســجام والتفاهــم،
وذكــر أنــه هــاو ،والكتابــة أصبحــت مهنــة
ال مهنــة لــه ،وهــي ذات قدســية وأمانــة
وأبعــاد اجتماعيــة ووطنيــة.
مداخلة العميد
وطرحــت أســئلة عــدة مــن طلبــة وطالبــات
املعهــد العالــي للفنــون املســرحي ،حيــث
دار حــوار عــن عــدة قضايــا عــن الكتابــة
الدراميــة .ويف مداخلــة لــه أعــرب العميــد د.
علــي العنــزي عــن ســعادته لهــذا الحــوار مــع
الكاتــب حمــد الرومــي ،الفتــا إلــى وجــوده
فرصــة للتعــرف ىلع تكنيــك الكتابــة،
معربــا عــن أســفه الرتبــاط الكتابــة كمصــدر
الــرزق وهــو أمــر خاطــئ جــدا .متســائال عــن
الترهــل يف بدايــات حلقــات املسلســل،
ووصفهــا باملعضلــة ،الفتــا إلــى أن شــرط
الثالثيــن حلقــة أنهــك املخرجيــن.

املخرج عمير أنور

الفنانة هيا السعيد

كتــب :محســن أحمــد النجــدي وجــراح
الهيفــي
قســم النقــد واألدب املســرحي /الفرقــة
الثالثــة
يواصــل فريــق عمــل مســرحية «غزالــة»
اســتعدادا
إجــراء البروفــات املكثفــة
ً
لعرضهــا ضمــن أنشــطة املهرجــان.
«نشــرة املهرجــان» حضــرت البروفــات
وأجــرت تلــك اللقــاءات مــع مخــرج وأبطــال
العــرض.
يف البدايــة ،تتحــدث بطلــة املســرحية
املمثلــة هيــا الســعيد عــن شــخصية
«غزالــة» قائلــة :تعتبــر الشــخصية
محوريــة ضمــن أحــداث املســرحية إذ
تعيــش يف قريــة مســتبدة تديرهــا
منظمــة إرهابيــة فاســدة ينصــب كامــل
تركيزهــم يف النســاء .ومــن ضمــن تلــك
النســاء «غزالــة» التــي تســببت يف صــراع
مــا بيــن حبيبهــا «جفــاف املواقــد»
وزعيــم القريــة «الســبع».
وعاشــت «غزالــة» كذلــك فتــرة مــن القهــر
بســبب أخيهــا الــذي قــد يفعــل أي شــيء
حتــى يصــل إلــى منصــب زعيــم القريــة،
حتــى لــو تطلــب األمــر أن يضحــي بأختــه
«غزالــة» .وهــذا مــا قــد حــدث فع ـ ً
ا.
اإلرهابي «غزيل»
املخــرج واملمثــل فيصــل الصفــار تطــرق

مسرحية «غزالة»

إلــى شــخصية «غزيــل» قائــا« :هــي
شــخصية طيبــة ولكنــه ُيجبــرىلع مــا
يفعلــه مــن إظهــار القســوة والشــر مــن
شــخص أىلع منــه رتبــة .وذلــك أوصلــه
إلــى مرحلــة بيــع أختــه «غزالــة» ،ولكــن
دون جــدوى« .غزيــل» شــخص إرهابــي
ومغســول املــخ وأختــه تحــاول أن تــرده
إلــى الصــواب ،رغــم أن كل طموحــه هــو
أن يصبــح القائــد وأن يأخــذ مــكان رئيــس
التنظيــم «الســبع».
وحــول الصعوبــة يف الــدور يقــول الصفار:
«بالطبــع ،عندمــا قــرأت الشــخصية بأكثــر
مــن اتجــاه ،حاولــت تركيــب الشــخصية
وأبعادهــا بالشــكل املقنــع املميــز .لــم
يكــن هــذا ســه ً
ال ألن العمــل جــريء».
مرارة التنمر
ويقـــول املمثـــل عبــداهلل البلوشـــي
عــن شــخصية «جفــاف املواقــد» التــي
يجســدها« :تتميــز شــخصية «جفــاف
املواقــد» التــي تعيــش وســط التنمــر
بأنهــا صادقــة القلــب واملشــاعر تجــاه
الحــب .وتــدور أحــداث املســرحية حــول
تلــك الشــخصية ،الســيما أنهــا تواجــه
صراعــا مــع «الســبع» مــن أجــل حبــه
«غزالــة» .لكــن هــذا الحــب يجعلــه
يتبيــن أن تلــك
ضحيــة يف يــد «الســبع»َّ .
الشــخصية لهــا تأثيــر عاطفــي كبيــر ضمن
سلســلة أحــداث املســرحية.
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قضية نقدية
التناص ..ومفاهيم المثاقفة والتلقي
أوال :التناص واملثاقفة:
التعريــف املعتمد للمثاقفــة ،هــو« :املثاقفة
هــي مجمــوع الظواهــر الناتجــة عــن
احتــكاك مســتمر ومباشــر بيــن مجموعــات
أفــراد تنتمــي إلــى ثقافــات مختلفــة تــؤدي
إلــى تغييــرات يف األنمــاط الثقافيــة األوليــة
للجماعــة أو الجماعــات» .ومــن الجديــر
بالذكــر اإلشــارة إلــى أن التنــاص وليــد
التراكمــات الثقافيــة لــدى اإلنســان .وبالتالــي
فإنــه مــن أهــم الدواعــي التــي أســهمت
يف إرســاء قواعــد التنــاص هــى الخلفيــة
الثقافيــة والتراثيــة .وال يمكــن إهمــال دور
الثقافــة التراثيــة دون قصــد املؤلــف ألن
هــذا املؤلــف الــذي انســجم مــع هــذه اللغــة
وفهــم مدلوالتهــا ،فإنــه ســيجد نفســه
مرغمــا ىلع التعامــل معهــا واألخــذ منهــا،
حيــث اســتقرت يف ذاكرتــه وكونــت لديــه
مرجعيــة ثقافيــة معينــة أصبحــت تشــكل
جــزءًا كبيــرًا مــن بنيتــه الفكريــة .لــذا يشــير
د .عبــد العزيــز حمــودة أن هايديجــر لــم
يتحــدث صراحــة عــن التنــاص أو البينصيــة
« ،»Intertextualityولكــن آراءه حــول التقاليــد
والتدميــر واللغــة والكينونــة التاريــخ تســير
يف اتجــاه واحــد هــو التنــاص .ويرتبــط
التنــاص بالوعــي بالتقاليــد والتاريــخ
واللغــات األخــرى ،وهــذا يقتــرب مــن مفهــوم
املثاقفــة وتشــكل هــذه العناصــر مجتمعــة
معــا جوهــر التنــاص .ويــرى زيــد الشــهيد
يف مقــال « التنــاص والتعالــق النصــي»
أن الحديــث عــن التنــاص وفــق النظــرة
الحداثيــة للنــص يتنامــى ويتفاعــل مــع
البواعــث والتطلعــات ،ويتماهــى مــع األدوات
التــي يتعامــل معهــا النــاص .وتجــدر اإلشــارة
إلــى أن التنــاص يرتبــط كثيــرًا بمفهــوم
املثاقفــة والتــي تكشــف عــن حجــم التــزاوج
والتأثــر بيــن الثقافــات واألفــكار املختلفــة
التــي تختلــط وتتالقــح وتظهــر بصــور
مختلفــة داخــل النــص املســرحي ،وتبحــث
بدورهــا عــن عالقــة بيــن نصيــن يتجلــى
أحدهمــا مــن خــال اآلخــر الــذي يحتويــه
ويكــون أكبــر منــه فيشــكل النــص املصــدري
عالقــة جــزءًا مــن كل.
ثانيا :التناص والتلقي- :
يلعــب التنــاص دورا كبيــرًا يف وضــع عالقــة
رابطــة بيــن أطــراف عمليــة التلقــي .حيــث
يســتطيع املتلقــي اســتخراج العالقــات
التناصيــة وفــك رموزهــا وهــو بذلــك مفتــاح
النــص ممــا يعطــى للنــص حريــة التأويــل
التــي تتوافــق مــع مــوت املؤلــف .وتــرى أن
نســب النــص للمؤلــف معناهــا إيقــاف النــص

10

العدد الثالث  10 -فبراير 2020

وحصــره وإعطائــه مدلــوالً نهائيــا .فللقــارىء
دور يتجــاوز دور املؤلــف ألنــه يضيــف إلــى
النــص دائمــا مــن خــال عالقــات متفاعلــة
جديــدة .فالقــارئ يبتكــر معــان جديــدة أما د.
محمــد عنانــي ففــي كتابــه «املصطلحــات
األدبيــة الحديثــة» يشــير إلــى أن جــون فــراو
« »John Frowقــد وســع مــن نطــاق التنــاص
ليجعلــه مذهبــا يتعلــق بــأي نــص أدبــي،
وإلقامــة عالقــة بيــن النــص ونفســه ،أي
بيــن العمــل األدبــي باعتبــاره نصــا جديــدًا
وبيــن صورتــه لــدى القــارئ باعتبــاره نصــا
أدبيــا رســميًا أو معتمــدًا .ومعنــى ذلــك
إفســاح مجــال أكبــر إليجابيــة القــارئ يف
تفهــم النــص .ويتفــق مــع هــذا الــرأي د/
عبــد العزيــز حمــودة ،ويضيــف أن البينصيــة
أو التنــاص يبــدأ عنــد القــارئ أثنــاء عمليــة
التلقــي ،وأن النــص هــو التجســيد الحــي
لهــذا التنــاص ،لكــن التنــاص كاملؤلــف تمامــا
ال يكتســب وجــوده إال مــع وعــى املتلقــي
بــه .ويعــرض لفكــرة انغــاق النــص ونهايتــه
التــي قــام عليهــا فكــر كل مــن النقــاد
الجــدد والبنيوييــن فيمــا يتعلــق بانتفــاء
ذاتيــة املتلقــي.
ويــرى د .صــاح فضــل أن الربــط االعتباطــي
بيــن الــدال واملدلــول يجعــل كل صــوت
قابـ ً
ا ألداء أي معنــى .وهنــا ال تقــوم العالقة
اللغويــة بدورهــا كمجــرد عالقــة تامــة إال
عندمــا تــؤدى وظيفتهــا كبديــل يمكــن
أن يمحــى بســهولة .ومــع ذلــك فالداللــة
ليســت مغطــاة كلهــا بالوظيفــة البالغيــة.
يمكــن القــول بــأن انتقــال اللغــة ووحدتهــا
البنائيــة وهــي الكلمــات وإعــادة توزيعهــا،
ليــس هــو يف حــد ذاتــه التنــاص ولكــن
إعــادة توزيــع اللغــة ومدلــول اللغــة داخــل
معمــار النــص هــو التنــاص بعينــه وإضفــاء

يلعب التناص دورا كبيرًا يف
وضع عالقة رابطة بين أطراف
عملية التلقي حيث يستطيع
املتلقي استخراج العالقات
التناصية وفك رموزها
ال يوجد تفسير نهائي محكم
للنص ألن كل النصوص تتسم
بالتأويلية وكل نص تتعدد
فيه األصوات

أ.د .أحمد صقر

أستاذ الدراما والنقد المعاصر والنقد المقارن
رئيس قسم المسرح
كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية

مدلــول جديــد عليهــا .فالكلمــة تأخــذ
موضعــا جديــدًا داخــل هــذا البنــاء الجديــد.
فالنصــوص مقســمة إلــى نصــوص مركزيــة
وأخــرى فرعيــة .فالتنــاص إمــا أن يختــص
الصفــوة مــن النقــاد واملثقفيــن بتأويلــه
وإمــا أن يكــون أكثــر شــيوعًا يســتطيع
الشــخص العــادي بســهولة التعــرف عليــه.
أمــا هنــري باجــو يف كتابــه «األدب العــام
املقــارن» فيلمــح إلــى أن التنــاص إمــا أن
يكــون اعتباطيــا يعتمــد يف دراســته ىلع
ذاكــرة املتلقــي ،وإمــا أن يكــون واجبــا
يوجــه املتلقــي نحــو مظانــه ،كمــا أنــه قــد
يكــون معارضــة مفتديــة أو ســاخرة أو مزيجــا
بينهمــا.
ويأتــي التنــاص عــن طريــق االســتحضار
 Eidétiquementأو االســترجاع وهــو :كل ذكــر
الحــق لحــدث .أمــا املفارقــة الزمنيــة فهــي
مصطلــح عــام للداللــة ىلع كل أشــكال
التنافــر الزمنــي .والتنــاص هــو رد ىلع
املفاهيــم البنيويــة التــي ذهبــت إلــى أن
النــص كيــان مســتقل ومنغلــق .وقــد بالــغ
البعــض يف فهــم التنــاص مثــل فوكــو
« »Foucaultالــذي ذهــب إلــى أنــه موجــود
يف كل تعبيــر.
واملفارقــة الزمنيــة التــي يخوضهــا املتلقي
عــن طريــق االســتحضار تقابلهــا اإلزاحــة
الزمنيــة عنــد بريخــت عــن طريــق تغريــب
الحــدث .والنــص املركــزي كمــا يــرى لــوران
جينــى وبــول زمتــور وميخائيــل رفاتيــري هــو
األقــدم واألكثــر ثــرا ًء واحتفاظــا باملعنــى
الحتوائــه ىلع كثيــر مــن التفاصيــل.
ويــرى روالن بــارت يف كتابــه «هسهســة
اللغــة» أن مصطلــح « »Paragrammatismeأي
البرجماتيــة هــي الكتابــة املزدوجــة التــي
تتضمــن حــوارًا نصيــا مــع نصــوص أخــرى
وتصــادق ىلع منطــق جديــد.
وبنــا ًء ىلع هــذا فهــو الكشــف الجديــد
داخــل النــص املصــدري ،والعالقــة مــع نــص
حاضــر بنــص غائــب مــع األول .كمــا يــرى أن
النــص الجديــد يحتــوي ىلع النــص القديــم.

والنــص الجديــد يســتحدث أبعــادًا جديــدة
للنــص الغائــب فقــد يتنــاول الكاتــب عنصــرًا
دراميــا أو رمزيــا يف النــص القديــم لــم يكــن
موضــع اهتمــام يف النــص املصــدري ويركــز
عليــه يف بنائــه الجديــد .ويجــب اإلشــارة
إلــى األنــا الــذي يكونــه الناقــد .فالناقــد
يضيــف لغتــه إلــى لغــة الكاتــب ورمــوزه إلــى
رمــوز العمــل ولكنــه ال يشــوه املوضــوع وال
يحملــه أكثــر ممــا يحتمــل ،بــل يعيــد إنتــاج
العمــل ويعيــد ترجمــة شــفراته.
ارتكــز التنــاص ىلع نظريــة التلقــي.
فاملتلقــي عبــر التأويــل يســتطيع اختــراق
جســد النــص والغــوص يف أعماقــه ،وعليــه
أن يربــط هــذا االســتحضار مــع الداللــة
الكبــرى للنــص املتنــاص ،وأن يقــوم بفــرز
دالالت أخــرى بواســطة التأويــل .ويتناســب
تفســير وفهــم النــص طرديــا مــع زيــادة
حجــم عمليــة التأويــل .وتتالقــى نظريــة
كريســتيفا مــع نظريــة روالن بــارت اســتنادًا
إلــى مرجعيتيــن :األولــى تهتــم بالصلــة
الرابطــة بيــن النــص وغيــره مــن النصــوص
عبــر تخطــي حواجــز الزمــان واملــكان واللغة.
والثانيــة تشــير إلــى نظريــة التلقــي ،حيــث
يــرى بــارت يف منهجــه النقــدي مــن خــال
مقالــه «نظريــة النــص» أن « ...النــص تنــاص،
والتنــاص هــو إدراك القــارئ لعالقــات بيــن
النــص ونصــوص ســابقة أو الحقــة .والنــص
هــو الحضــور الفعلــي لنــص يف نــص آخــر».
فالنــص يكــون هــو خالصــة لعــدة نصــوص
انصهــرت وامتزجــت معــا .وىلع املتلقــي
أن يتعــرف ىلع األصــول الجينيــة للفكــرة
وأشــكال توظيفهــا وتطورهــا وتفاعلهــا
وتالقحهــا ،بطريقــة تتجــاوز حــدود الزمــان
واملــكان وفقــا لرؤيــة املؤلــف الجديــدة
وأفــكاره الخاصــة ،والتــي تكــون هــى بــؤرة
انطــاق النــص.
وتشــترط كريســتيفا يف النــص الجديــد
اإلنتاجيــة املنفتحــة ،والتــي تفتــح البــاب
أمــام تعــدد التأويــل الــذي يتخطــى حاجــز
الزمــان واملــكان .فــكل قــراءة للنــص تعطــي
دالالت جديــدة ومتغيــرة تختلــف من شــخص
آلخــر وفقــا ملرجعيتــه الثقافيــة .ويعتبــر
النــص ،بتعبيــر بــارت ،هــو« :جيولوجيــا
كتابــات يعتمــد ىلع تحويــل النصــوص
الســابقة وتمثيلهــا يف نــص مركــزي يجمــع
بيــن الحاضــر والغائــب يف نســيج متناغــم
مفتــوح قــادر ىلع اإلفضــاء بأســراره النصيــة
لــكل قــراءة فعالــة تدخلــه يف شــبكة أعــم
مــن النصــوص ».تؤكــد كريســتفا مــا يتصــوره
بــارت حــول عمليــة التفاعــل بيــن النصــوص
بقولهــا «النــص ترحــال للنصــوص وتداخــل
نــص يف فضــاء نــص معيــن تتقاطــع
وتتنافــى ملفوظــات عديــدة مقتطعــة مــن
نصــوص أخــرى» .وتشــير كلمــة «ترحــال»

تلعب ثقافة املبدع دورًا كبيرًا يف
عملية التناص وكذلك املواقف
التي جعلته يستدعى النصوص
السابقة أو املعاصرة لبناء نص
تتوفر فيه األصالة واملعاصرة
تتفاوت مستويات القراءة للنص
وفقًا للمتلقي وتتوافق عالقة
التناص مع أفق التوقعات عند
القارئ الخبير وهي بمثابة إعادة
ترجمة للنص
إلــى اســتمرارية هجــرة النصــوص أو التنقــل
النصــي واجتيازهــا للحواجــز الزمنيــة
والجغرافيــة .فالنصــوص دائمــة الحركــة
والتخفــي خلــف نصــوص أخــرى ،ولكنهــا
ال تختفــي تمامــا كمــا أوضــح روالن بــارت
يف كتاباتــه وإنمــا تتــرك أصــدا ًء أو إشــارات
تفصــح عنهــا .وهــذا مــا يكشــفه املتلقــي
الخبيــر يف رحلتــه للكشــف عــن أغــوار
النــص.
وتلعــب ثقافــة املبــدع دورًا كبيــرًا يف
عمليــة التنــاص وكذلــك الظــروف التــي
تحيــط بــه واملواقــف التــي جعلتــه
يســتدعي النصــوص الســابقة أو املعاصــرة
لبنــاء نــص تتوفــر فيــه األصالــة واملعاصــرة.
ويصــوغ بــارت مــوت املؤلــف يف عبــارات
محــددة .فالكتابــة تدميــر لــكل صــوت ولــكل
نقطــة بدايــة «إن وحــدة النــص ال توجد يف
منشــئه بــل يف غايتــه إن مولــد القــارئ
يجــب أن يعتمــد ىلع مــوت املؤلــف».
تتفــاوت مســتويات القــراءة للنــص وفقــا
للمتلقــي .وتتوافــق عالقــة التنــاص مــع
أفــق التوقعــات عنــد القــارئ الخبيــر .وهــي
بمثابــة إعــادة ترجمــة للنــص ،حيــث يعــي
مــدى التوافــق أو االختــاف مــع املصــادر
التــي اســتقيت منهــا .وهــذه العالقــة
النقديــة هــي جوهــر عالقــة التنــاص .ولهذا
فالتنــاص يطــرح قضيــة مــدى انفتــاح النــص
أو انغالقــه مــن جهــة ،والنــص والتلقــي مــن
جهــة أخــرى.
«فاعتبــر بــارت ُ
ـراء منتجين ال مســتهلكين
القـ َّ
للنــص ألنهــم يقومــون بتفكيكــه ،وبإعــادة
بنائــه حتــى يتحــول النــص إلــى «مجــرة مــن
الــدالالت غيــر املتناهيــة».
«ورغــم مــوت املؤلــف فــإن هــذا ال يمنــع
مــن حضــوره يف النــص ،بشــكل أو بآخــر».
فمفهــوم «مــوت املؤلــف» عنــد بــارت ال

يعنــي عــزل املؤلــف عــن نصــه بــل يعنــي
تحريــر النــص مــن ســلطة املؤلــف إلــى
ســلطة القــارئ .فهــي عمليــة اســتحضار
للقــارئ واســتمرارية تأويــل النــص وديمومته.
وهــذا التصــور حــول النــص يلتقــي مــع مــا
أوضحــه حاتــم الصكــر يف كتابــه «ترويــض
النــص» ،حيــث يــرى أن أحــد مقترحــات نقــاد
مــا بعــد البنيويــة اســتمرارية التأويــل وتجاوز
القــارئ لتفســير املؤلــف لنصــه فيقــول« :أن
تأمــل بنيــة النــص ىلع النحــو الــذي أرادتــه
البنيويــة يغلــق أفــق القــراءة ،وال يفتــح
النــص ىلع ســياقات ،لهــا أهميتهــا يف
تحليــل النــص وإدراكــه».
وبنــا ًء عليــه فالنــص الحداثــي حيــوي
متجــدد متغيــر مــن خــال تشــابكاته مــع
النصــوص األخــرى التــي يتوالــد مــن خاللهــا،
متحــرك متطــور مفتــوح ىلع نصــوص
ماضيــة ونصــوص آتيــة يف آن واحــد .بينمــا
تــرى مــا بعــد الحداثــة أن اللغــة ليســت أداة
ملعرفــة الحقيقــة وإنمــا هــى أداة إنتاجهــا.
وإذا اقتصــرت عمليــة التلقــي ىلع النــص
وحــده فاللغــة ســتحجب رؤيــة النــص،
ألن الواقــع ملــيء بالصــور املجازيــة التــي
تجعــل النــص شــيئًا منفتحــا تمامــا وتربطــه
بالنصــوص األخــرى ،وبذلــك يكــون غيــر
منعــزل عــن أي واقــع موضوعــي خارجــه.
وبنــا ًء ىلع مــا تقــدم فــا يوجــد تفســير
نهائــي محكــم للنــص ألن كل النصــوص
تتســم بالتأويليــة .وكل نــص تتعــدد فيــه
األصــوات وال يوجــد صــوت نقــي .حيــث
يعتمــد أحــد النصــوص يف تفســيره ىلع
حضــور اآلخــر .والنــص الحاضــر هــو موضــوع
التفســير .إن القــارئ يحمــل رمــادًا ثقافيــا
يقــوده إلــى نصــوص ســابقة .والنــص
الغائــب هــو مرجعيــة التفســير .ويختلــف
تعييــن مســاحة التنــاص وفقــا لدرجــة
القــراءة النقديــة الواعيــة .وهــذا يســتدعي
قضيــة «مــوت املؤلــف» ،والتــي تتوافــق
مــع مفهــوم التنــاص .فاملتلقــي هــو صانــع
للتنــاص ومشــارك يف إنتاجيــة النــص مــن
خــال قراءاتــه الســابقة وانفتاحــه .وإن
فكــرة االقتطــاف هــى الفكــرة التــي تقــود
إلــى االختيــار والتنــوع يف العناصــر املختارة.
ووفقــا لهــا تقــدر مســاحة التنــاص داخــل
النــص الواحــد بعــدد مــرات االقتطــاف.
وتشــير عالقــات التنــاص املتشــعبة إلــى
مواقــف املؤلــف وتوجهاتــه الفكريــة
والفلســفية والسياســية واالجتماعيــة،
والتــي يســقطها مــن خــال نــوع عالقــة
التنــاص داخــل النــص ســوا ًء كانــت واعيــة
أو الشــعورية أو تالصقيــة .وهــي الرمــوز
والعالمــات الكامنــة خلــف اللغــة الظاهــرة
للنــص والتــي مــن املمكــن أن تقيــم عالقــة
تنــاص مــع أحــد النصــوص األخــرى.
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مقـــال
المونودراما بين إشكالية
المصطلح والتلقي
د .إبراهيم حجاج

أستاذ النقد المسرحي بقسم الدراسات المسرحية
كلية اآلداب -جامعة االسكندرية

تعد املونودراما من أصعب األجناس األدبية ىلع
مستوى الكتابة ألنها تعتمد ىلع شخصية وحيد

جــاء تعريــف املونودرامــا يف معجــم
أكســفورد ىلع أنهــا« :مقطوعــة
قصيــرة فرديــة ملمثــل واحــد أو ملمثلة
واحــدة مســتندة بشــخوص صامتــة.
أمــا «لويــس كارتــون فقــد عــرف
املونودرامــا يف كتابــه «قــوة الشــخص
الواحــد» ىلع أنهــا «درامــا الشــخصية
الواحــدة
ومــن خــال التعريفيــن الســابقين،
وقــع املصطلــح يف إشــكالية حــول
ماهيــة هــذه الشــخصية ،ومــن الــذى
يقــوم بالفعــل ،هــل هــو الشــخصية
املســرحية الفاعلــة التــي تتــأزم ،أم
الشــخصية املؤديــة للفعــل (املمثــل)،
وانقســم النقــاد والباحثــون إلــى
فئتيــن :فمنهــم مــن يعــرف املونودراما
ىلع أنهــا «درامــا الشــخصية الواحــدة»،
ومنهــم مــن يعرفهــا ىلع أنهــا «درامــا
املمثــل الواحــد» ،لكنــي اتفــق مــع
التعريــف األخيــر؛ حيــث ال يختلــف
أحــد ىلع أن املونودرامــا هــى نــوع
مــن الدرامــا ،والدرامــا يف عــرف
«أرســطو» محــاكاة ألفعــال ،والشــخصية
املســرحية – يف حــد ذاتهــا – عاجــزة
عــن الفعــل إال مــن خــال املمثــل»،
هــذا فضـ ً
ـا عــن أن املونودرامــا تتضمــن
شــخصيات افتراضيــة عديــدة ،تقــوم
الشــخصية الرئيســة باســتدعائها مــن
املاضــي ومــن هنــا تخــرج املونودرامــا
مــن دائــرة الشــخصية الواحــدة لتصبــح
درامــا املمثــل الواحــد الــذي يــؤدي
أدواًرا متعــددة.
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وىلع الرغــم مــن شــيوع هــذا النــوع
مــن الدرامــا ،وانفــراده بمســاحة مــن
االهتمــام مــن قبــل كتــاب املســرح،
فإنــه يواجــه إشــكالية حقيقيــة،
وهــى إشــكالية التلقــي ،حيــث تعــد
املونودرامــا مــن أصعــب األجنــاس
األدبيــة ىلع مســتوى الكتابــة ،ألنهــا
تعتمــد ىلع شــخصية وحيــدة ،هــى
الحامــل الرئيــس لــكل مــا يــدور مــن
أحــداث وأفعــال ،يف إطــار الســياق
ً
فضــا عــن غيــاب
الدرامــي للنــص،
الحــوار التقليــدي ،الــذى ظــل وســيلة
الكاتــب املســرحي ،يف تقديــم
الشــخصيات ،وتطويــر األحــداث،
واالســتعاضة عنــه بالســرد ،ممــا
يــؤدى إلــى ســقوط النــص يف هاويــة
امللــل والرتابــة ،وهــو مــا دفعنــي إلــى
دراســة هــذه اإلشــكالية ،والبحــث يف
مــدى قــدرة كاتــب املونودرامــا ،ىلع
فضهــا مــن خــال بحثــه عــن أشــكال
وتقنيــات جديــدة تمكنــه مــن ضبــط
الترهــل الــذى يمكــن أن ينتــج عــن
الحــوار الســردي الطويــل ،الــذى يجعــل
مــن النــص عب ًئــا ثقيـ ً
ـا ىلع املتلقــي،

توظيف الكاتب لألسئلة
واملحسنات البديعية يف
اللغة يعطى للنص ً
ثقل
بالغ ًيا وتعبير ًيا

الــذى ال يجــد مــا يشــده فيــه فيرفضــه.
وذلــك عــن طريــق استكشــاف اآلليــات
والتقنيــات الفنيــة والجماليــة التــي
تســاعد ىلع كســر أحاديــة الصــوت،
وإعطــاء الســرد يف النــص املســرحي
زخمــا درام ًيــا ،ســاهم يف
املونودرامــى ً
تعميــق الفكــرة وإثرائهــا.
منهــا التعــدد والتنــوع يف اســتخدام
الضمائــر (الغائــب – املتكلــم –
املخاطــب) ،والحركــة الســريعة مــن
ضميــر إلــى آخــر ،وهــو مــا يحيلنــا إلــى
واحــدة مــن أهــم اآلليــات التي ســاهمت
يف خلــق حالــة مــن التوتــر الــدرام
ً
فضــا عــن تنامــى الصــراع
وتعميقهــا،
النفســي الداخلــي لبطــل النــص ،وهــي
آليــة اســتدعاء (األنــت) ،املتمثــل يف
شــخصيات افتراضيــة صامتــة ليــس لهــا
وجــود مــادي ىلع خشــبة املســرح،
يســتدعيها الرجــل مــن خيالــه ويقيــم
معهــا حــواًرا مــن طــرف واحــد ،كمحفــز
جــاء بــه الكاتــب لدفــع بطلــه إلــى
البــوح بعذابــات نفســه ،ومكنونــات
صــدره.
كمــا تعــد آليــة االســترجاع ،مــن أهــم
آليــات كســر الرتابــة حيــث التمــرد ىلع
القوانيــن املحفوظــة للدرامــا ،واهمــال
عنصــر التسلســل الزمنــى ،والتحليــق
بالشــخصية يف أجــواء ماضيهــا
لتســتدعي ذكريــات واقعهــا املتــأزم
كمــا يمكــن التمــرد ىلع الترتيــب
املنطقــي لألحــداث عــن طريــق
خلــق بعــض الفجــوات يف املســاحات

ً
ومغلفا
ناقصــا
الســردية ،فيبــدو الســرد،
لفضــاء املشــهد املســرحي أو هيئــة
ً
باللبــس والغمــوض؛ فــا يكشــف لنا عن
الشــخصية ،أو مــا يــدور داخلهــا.
معلومــات ،وال يبيــن تفصيــات ،وهــي
أمــا» املشــهد ومعنــاه املقطــع
فجــوات مقصــودة – مــن قبــل الكاتــب
الحــواري الــذي يشــكل اللحظــة التــي
– لربــط املتلقــي بالســرد وحثــه ىلع
يــكاد يتطابــق فيهــا زمــن الســرد بزمــن
االحتفــاظ بذاكــرة نابضــة لتتبــع خيــوط
القصــة مــن حيــث مــدة االســتغراق.
الحكايــة يف أجزائهــا املتفرقــة ،ملــلء
ولــم تقــف تقنيــات الســرد يف
فراغــات تلــك الفجــوات ،وهــو مــا يتفــق
املونودرامــا عنــد هــذا الحــد بــل هنــاك
مــع النظريــات الحديثــة يف التلقــي،
العديــد مــن الوســائل الثانويــة التــي
التــي تمنــح القــارئ املكانــة املتميــزة،
يمكــن توظيفهــا للمســاهمة يف خــرق
وتعطيــه الحــق يف أن يمــأ الفجــوات
أحاديــة الصــوت:
والتجاويــف ».حيــث إن توجــه الســرد
فقــد يســاعد توظيــف األصــوات
إلــى تغيــب قطــاع مــن الحــدث يتيــح
الخارجيــة يف خلــق نــوع مــن التوتــر
للمتلقــي إعمــال آليــة خيالــه إلكمــال
الدرامــى؛ للشــخصية واملتلقــي ىلع
النــص.
الســواء .حيــث تشــكل مصــدًرا مــن
كمــا يــرى «جيــرار جنيــت» «ضــرورة
مصــادر تنامــى الصــراع النفســي ،إلــى
تنــوع اإليقــاع الزمنــى مــن خــال
جانــب دورهــا يف كســر أحاديــة الصوت
اآلليــات الســردية التاليــة (الخالصــة-
املنفــرد.
القطــع -االســتراحة -املشــهد) ،بحيــث
كمــا يــرى الناقــد اإليطالى»امبرتــو
تهــدف الخالصــة والقطــع إلــى تســريع
ايكــو» أن التنــاص مــن أهــم آليــات
إيقــاع الســرد ىلع عكــس
كتابــة املونودرامــا ،ويؤكــد
واملشــهد،
االســتراحة
«ضــرورة أن يشــتمل النــص
االسترجاع
آلية
اللتيــن تلعبــان دوًرا
املونودرامــى ىلع الكثيــر
الزمــن
مهمــا يف تبطيــئ
مــن اإلحــاالت ىلع نصــوص
ً
من أهم آليات
الســردي ،حيــث إن:
أخــرى تفتــح آفــاق التأويــل
كسر الرتابة
«الخالصــة» :تعتمــد ىلع
والوصــول إلــى معانــي
ســرد أحــداث يفتــرض أنهــا
وتفســيرات جديــدة.
حيث التمرد
جــرت يف ســنوات أو أشــهر
كمــا يأتــي توظيــف الصمــت
القوانين
ىلع
أو ســاعات واختزالهــا يف
يف املونودرامــا كواســطة
أســطر أو كلمــات قليلــة،
تتمظهــر مــن خاللهــا
املحفوظة
دون التعــرض للتفاصيــل.
الحاالت النفســية للشخصية
للدراما
أمــا القطــع :فيعنــى
الدراميــة ،وتزيــد مــن حالــة
تجــاوز بعــض املراحــل
الترقــب لــدى املتلقــي.
الزمنيــة مــن القصــة دون اإلشــارة إليهــا
وال شــك يف أن توظيــف الكاتــب
بشــيء ،ويكتفــى عــادة بالقــول (ومــرت
لألســئلة واملحســنات البديعيــة يف
ً
الســنون -وانقضــى زمــن طويــل ....
ثقــا بالغ ًيــا
اللغــة يعطــى للنــص
الــخ).
وتعبير ًيــا .خاصــة مــع االبتعــاد عــن
وقــد يعتمــد كاتــب املونودرامــا ىلع
أســلوب الخطابــة والنزعــة الوعظيــة
هاتيــن اآلليتيــن – بخاصــة الخالصــة
والتحريــض املباشــر .وأخيــرا يأتــي
– بشــكل يســمح بتكثيــف األحــداث،
خلــق الكاتــب لحالــة مــن العموميــة
وســرعة إيقاعهــا ،وإلغــاء التفاصيــل
والشــمولية ىلع قضايــاه املطروحــة
نوعــا مــن
يف النــص ،كوســيلة النفتــاح النــص
الجزئيــة التــي قــد تســبب ً
امللــل والرتابــة.
املونودرامــى ىلع الخــاص والعــام .وال
أمــا االســتراحة فيقصــد بهــا التوقفــات
شــك يف أن كل هــذه اآلليــات والوســائل
التــي يحدثهــا الكاتــب يف مســار
الفنيــة ســاعد بشــكل كبيــر يف كســر
الســرد بســبب لجوئــه إلــى الوصــف
أحاديــة الصــوت والحفــاظ ىلع بنــاء
الــذي يقتضــي عــادة انقطــاع الســيرورة
الســرد بشــكل جعــل املتلقــي ينشــد
الزمنيــة ،وتعطيــل حركتهــا .وقــد يلجــأ
إليــه ،وينفعــل بــه ،ولــم يســيطر عليــه
الكاتــب إلــى هــذه اآلليــة عنــد وصفــه
امللــل.

المهرجانات المسرحية...
ساحات لإلبداع

سندس حاتم

قسم النقد واألدب المسرحي
الفرقة الثانية

املســرح أب الفنــون ألنــه يضــم جميــع
األشــكال الفنيــة واألدبيــة .فالعــرض
املســرحي الواحــد يحتــوي ىلع موســيقا
وإضــاءة وأزيــاء وديكــورات متناغمــة
ومتناســقة مــع بعضهــا البعــض إلكمــال
العمــل الفنــي .وبذلــك تكــون قــد اجتمعــت
جميــع عناصــر الفــن يف مســرحية واحــدة.
للمســرح يف الوطــن العربــي مكانــة خاصــة
حيــث تقــام لــه مهرجانــات يشــترك فيهــا
الشــباب يف مختلــف املجــاالت ،فيتيــح
للشــباب عــرض أفكارهــم ورؤاهــم ويعطيهــم
الحريــة يف التعبيــر وتفريــغ طاقتهــم مــن
خــال مشــاركتهم يف التمثيــل واإلخــراج
والتأليــف وتصميــم الديكــور وغيرهــا يف
املهرجانــات املســرحية التــي يحضرهــا
كثيــر مــن الضيــوف الوافــدة إلــى البلــد
املقــام فيــه .فهــو بذلــك يعطــي مســاحة
للشــباب لعــرض إبداعهــم وابتكاراتهــم
ويســمح لهــم بالخــروج عــن املألــوف .وبــه
نســتطيع نقــل ثقافتنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا
بســهولة إلــى العوالــم األخــرى.
إذًا نحــن بصــدد وســيلة توعويــة وتعليميــة
وترفيهيــة كبــرى لهــا دور يف عــرض األفــكار
واآلراء املختلفــة .فمــن وجهــة نظــري أن
املســرح هــو جــزء مــن فلكلــور الدولــة
أو البلــد فــكل منطقــة تتمتــع بشــكل
خــاص ملســرحها يميزهــا عــن غيرهــا مــن
املناطــق .فاملســرح يف الكويــت يختلــف
شــكله ولغتــه عــن املســرح يف مصــر
وســوريا وتونــس ىلع ســبيل املثــال،
ويختلــف عــن املســرح يف دول أوروبــا
مــن خــال عرضهــم لقضايــا مجتمعهــم.
ــدرس حتــى
فهنــاك مســرحيات مازالــت ُت َّ
اآلن واتخــذت كجــزء مــن التاريــخ .لذلــك ىلع
املتلقــي اإلملــام بأهميــة املســرح وقيمتــه
حتــى نخلــق مجتمعــا مثقفــا قــادرًا ىلع
مواكبــة التطــورات مــن حولــه.
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بانوراما ()2
انطلق في مارس العام 2011

تزامنا مع االحتفاالت بيوم المسرح العاملي

مهرجان الكويت للمسرح
األكاديمي  ...حضور دائم
املهرجان الرابع 2014
شهد املهرجان يف دورته الثانية الفعاليات اآلتية:
-1معرض فني لطالب قسم الديكور بإشراف أساتذة القسم.
-3العروض املسرحية
		
-2حفل تخرج دفعة 2013/2012
-5مسابقة للتأليف املسرحي بين طالب املعهد.
-7منارة املخرج الراحل أحمد عبدالحليم.
		
-6أبحاث علمية وندوات فكرية.
-8طباعة كتاب األبحاث واملنارة ودليل املهرجان.

العروض املشاركة:
مسرحية «هذه الكأس من املاء لكم»
(خارج املسابقة)
عــن مجموعــة حكايــات للكاتــب الروســي
«ســيرجي فولــف»
إخراجOscana Chugunova :
مســرحية« :البروفــة األخيــرة» (خــارج
املســابقة)
عــن مســرحية «الكراســي» ليونيســكو
دراماتورجيــا جماعيــة إخــراج :خالــد شــنان
املركــز الثقــايف الجامعــي باملنســتير -
جمهوريــة تونــس
تمثيل :بسام حمامة  -زياد عبد الجليل
مســرحية« :اقتلــوا األطفــال» (خــارج
املســابقة)
تأليف جماعي
إخراجFabio Omodei :
أكاديمية املسرح  -روما – إيطاليا

يوســف الحربــي
املعهد العالي للفنون املسرحية
تمثيــل :ســالي فــراج ،مصطــى محمــود،
روان الصايــغ ،بــدر البنــاي ،حســين الحــداد،
كفــاح الرجيــب ،جــراح مــال اهلل.
موســيقى :عبــد العزيــز القديــري ،إضــاءة:
علــي الفضلــي ،مصمــم الديكــور :عمــر
الظفيــري
مسرحية« :عندما تتكلم الكراسي»
اقتبــاس وإعــداد :مهــدي ايديحيــا إخــراج:
مهــدي حوقــي
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اهلل –
فــاس – اململكــة املغربيــة
تمثيــل :عبــد الرحيــم لوليــدي الزهــر،
مهــدي إيديحيــا ،إســماعيل معــروف،
مهــدي حوقــي
سينوغرافيا :إسماعيل معروف
مسرحية« :خروج إلى الداخل»

مسرحية« :نبؤه الخالص»
عــن مســرحيتي «ميديــا» لســينيكا،
و»أوديــب ملــكًا :لســوفوكليس إخــراج:

تأليف وإخراج :مريم نصير
املعهد العالي للفنون املسرحية
تمثيــل :حامــد الســويج ،عبــد اهلل الحمــود،
فهــد حبيــب ،محمــد أكبــر ،ناصــر الــدوب،
أزيــاء :رنــا محمــد إدارة مســرحية :هنــوف
ديكــور :جاســم خريبــط
الفيلــكاوي

الجوائز
جائــزة أفضــل عــرض مســرحي متكامــل :عــرض
نبــؤه الخــاص».
جائــزة أفضــل مخــرج« :أحمــد عــزت» عــن مســرحية
«القطــة العميا».
جائــزة أفضــل ممثــل دور أول“ :محمد عبــد الرؤوف»
عن دوره يف مســرحية «ليلــى واملجهول».
جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول :مناصفــة بيــن
«مارتينــا عــادل» عــن دورهــا يف «ليلــى
واملجهــول» و»ســالي فــراج» عــن دورهــا يف
«نبــؤه الخــاص».
جائــزة أفضــل ممثــل دور ثــان :محمــد محســن عــن
دوره يف «ليلــى واملجهــول».
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جائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــان« :روان الصايــغ» ،عــن
دورهــا يف «نبــؤه الخــاص».
جائــزة أفضــل ديكــور :عمــر الظفيــري عــن «نبــؤه
الخــاص».
جائــزة أفضــل أزيــاء :منيــرة الحســاوي» ،عــن «لســت
أنــت جــارا».
جائــزة أفضــل إضــاءة« :محمــد فــاروق» ،عــن
«القطــة العميــا».
جائــزة أفضــل موســيقى« :أحمــد شــرف» ،عــن
«ليلــى واملجهــول».
جائــزة أفضــل مكيــاج« :شــهد العبيــد» عــن «نبــؤه
الخــاص».

من عرض «نبؤه الخالص»
مسرحية« :ليلى واملجهول»
عــن مســرحية «ليلــى واملجنــون» لصــاح
عبــد الصبــور إعــداد وإخــراج :أحمــد كشــك
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية -
جمهوريــة مصــر العربيــة
تمثيــل :شــيريهان قطــب ،محمــد رشــدي،
مارتينــا عــادل ،خالــد عبــد الحميــد ،محمــد
عــادل ،محمــد محســن ،بســمة ماهــر ،وليــد
الفولــي
أداء غنائــي :أحمــد شــرف إضــاءة :إبراهيــم
الفــرن تصميــم ديكــور :روكا الســمان
مسرحية« :القطة العميا»
إخــراج :أحمــد

تأليــف :ســامح عثمــان
عــزت
قســم املســرح  -كليــة اآلداب  -جامعــة
اإلســكندرية  -جمهوريــة مصــر العربيــة
تمثيــل :رفعــت عبــد العليــم ،ســلوى أحمــد،
عصــام عمــر ،أحمــد ســمير ،ســارة رشــاد،
أحمــد عــزت
مسرحية« :ثالثة أحزان مسموعة»
إخــراج :أســامة

تأليــف :عزيــز نســين
هانــي الجــراح
قســم الفنــون املســرحية  -كليــة الفنــون
والتصميــم  -الجامعــة األردنيــة  -اململكــة
األردنيــة
تمثيل :محمد الجراح ،راتب عبيدات
سينوغرافيا :نور الدين الشوابكة
مسرحية« :لست أنت جارا»
تأليف :عزيز نسين
إخراج :مشاري املجيبل
املعهد العالي للفنون املسرحية
تمثيــل :أيــوب الشــطي ،بــدر البنــاي ،روان
الصايــغ ،ســعود بوعبيــد
إضــاءة :عبــد اهلل النصــار موســيقى :محمــد
الســعد أزيــاء :منيــرة الحســاوي
مكياج :كفاح الرجيب
ديكور :محمد عارف
املخرج املنفذ :علي بدر

مقـــال
الشغف بالمسرح
كانالشــغف باملســرح الدافــع الرئيــسألن يحمــل اإلغريــق ســال طعامهــم للمجــيء
إلــى املســرح والجلــوس ىلع مدرجاتــه الحجريــة الصلبــة لالســتماع إلــى قــراءة جديــدة
ملالحــم عاشــوها وخبروهــا .واليــوم يســير طلبــة املســرح ىلع خطاهــم عندمــا ال
يغيبــون عــن صالــة العــرض ،ويجتذبهــم حــب ســماع قصــة جديــدة ،يســتلهمون منهــا
تيــارا أو مدرســة تشــكل وعيــا تاريخيــا يف حياتهــم نحــو املســتقبل .التاريــخ يــا أبنائــي
خطــوط اتصــال واســتمرار !

د .علي العنزي
عميد المعهد العالي
للفنون المسرحية

صورة وتعليق

تشــرف املعهــد العالــي للفنــون املســرحية بحضــور املديــر العــام للهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة عبدالرحمــن املطيــري،
الفتتــاح مهرجــان املســرح األكاديمــي التاســع ،حيــث أبــدى إعجابــه بفكــرة املهرجــان وفعالياتــه ،كمــا أشــاد بحفــل االفتتــاح،
وثمــن مبــادرة املعهــد يف تخليــد ذكــرى الفنــان الكبيــر صقــر الرشــود مــن خــال ضــم مكتبــة املعهــد ملكتبــة الرشــود الخاصــة
التــي أهدتهــا أســرته إلــى إدارة املعهــد.
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عرض اليوم
االثنين 2020/2/10
الساعة  8مسا ًء

مسرحية :الخروج إلى الحياة
تأليف :وليم سارويان

إعداد وإخراج :فيصل الصفار

طاقم العمل

املمثلـــون  :فهد املشايخي  -علـي محمـد  -شمالن
العميري  -إسماعيل كمــال  -غدير حســن
إضـــاءة :عمير أنــور
ديكـور  :بدر املهنــا
موسيقى :حمد الفيلكاوي أزياء ومكياج :حصة العباد
مساعد مخرج :عبد اهلل الحداد
إعداد وإخراج :فيصل الصفار
يعقب العرض ندوة تطبيقية
تعقيب د .إبراهيم حجاج

عرض الغد
الثالثاء 2020/2/11
فرقة لويـــاك

الساعة  8مسا ًء

مسرحية :سبيليات إسماعيل

عن رواية «السبيليات» للكاتب الكبير:
إسماعيل فهد إسماعيل

طاقم العمل

تمثيــــــل :شيرين حجي
تأليف :إسماعيل فهد إسماعيل
إعداد :فارعة السقاف
إخراج :رسول الصغير
يعقب العرض ندوة تطبيقية
تعقيب :د .إيمان شعبان

فعاليات اليوم والغد
اليوم

الفعالية

بيانات الفعالية

التوقيت

املكان

االثنين ٢٠٢٠/٢/10

محاضرة بعنوان« :يوليوس قيصر من شكسبير إلى األخوين
تافياني  -بين التداخل الثقايف وعبر الوسائطية»

تلقيها :د .إيمان عز الدين
أستاذة النقد بجامعة عين شمس

من  2:1صباحًا

قاعة املؤتمرات

ورشة فن رسم املسودات

إشراف :أ .عنبر وليد

من  6:4مسا ًء

ق  ١٠ديكور

محاضرة بعنوان:
«التلقي بين املسافة الجمالية وثقافة القارئ»

تلقيها :د .منتهى املهناوي
أستاذة النقد بجامعة املستنصرية  -بغداد

من  2:1ظهرًا

قاعة املؤتمرات

ورشة فن رسم املسودات

إشراف :أ .عنبر وليد

من  6:4مسا ًء

ق  ١٠ديكور

الثالثاء ٢٠٢٠/٢/11

