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يف مرحلــة الدراســات العليــا يف القاهــرة، ويف محاضرة 
إحــدى  تحدثــت  عطيــة،  حســن  الدكتــور  ألســتاذي 
زميالتــي عــن ورقتهــا التــي أعدتهــا مســبقًا، باجتهــاد 
واضــح، حيــث بــدأت بمقولــة لفلوبيــر، ومــن بعــده 
فولتيــر، كونهــا مهتمــة باملنجــز الفرنســي تحديــدًا. ثــم 
ــا آراء،  ــل لن ــذا تنق ــت هك ــا، وظل ــت ىلع رأي لدوم عرج
ــة. ــخصيات عظيم ــة، ولش ــا آراء مهم ــدف أن جميعه ص
أنهــت زميلتــي املجتهــدة دورهــا، صمــت د. حســن، 

 : العذبــة، قــال  وبروحــه املصريــة 
ــن  ــى م ــن بق ــت في ــب... إن ــوه طي أي

ده؟! كل 
تلــك الجملــة الزالــت تــرن يف أذنــي، 
مــن  التــي  مفرداتهــا،  ببســاطة 
الشــارع  رجــل  يقولهــا  أن  املمكــن 
ــع، ربمــا حتــى الطفــل،  العــادي، البائ
ــق  ــن العم ــع. لك ــة، أو تصن ــال فذلك ب
الــذي حملتــه بيــن دهاليزهــا اقشــعر 
ــه بدنــي حينهــا. فبجملــة واحــدة،  ل
ــة  ــر عالق ــن اختص ــدت أن د. حس وج
اإلنســان بالكــون، بــكل مــا حولــه، مــن 
محيــط ملــيء بالقــراءات، والعالقــات. 
ســؤال وجــودي يشــكل محــور ذواتنــا 
ــم  ــئلة، نع ــرة األس ــن كث ــة م املتعب

ــك!؟ ــن كل ذل ــن نحــن م أي
تلعثمــت زميلتــي الجــادة جــًدا، لــم تعــرف مــاذا تقــول. 
أو لعلهــا لــم تــدرك مــاذا قــال؟ رّددت مــرة أخــرى بعــض 
ــه  اآلراء فاســتوعب أســتاذي بحســه النقــدي الواعــي، أن
ــَت  ــة، التف ــه الجميل ــة. وبتلقائيت ــة، ال باحث ــام طالب أم
ــب آخــر، وقــال بابتســامته املعهــودة: تفضــل  ــى طال إل

يــا ابنــي! 
بــدأ الطالــب بالحديــث عــن ورقتــه، وظللــت أنــا أفكــر يف 

ــي  ــو أن زميلت ــاذا ل ــرًا: م ــاءلت كثي ــتاذي، وتس ــة أس جمل
ــذي  ــا ال ــم، م ــودي العظي ــؤال الوج ــك الس ــتوعبت ذل اس
ــا  ــتتغير حياته ــم س ــرف ك ــل تع ــا؟ ه ــيحدث له كان س
ــاؤالت،  ــم يف التس ــت أهي ــة؟! ظلل ــك الجمل ــبب تل بس
إلــى أن قطــع حبــل أفــكاري أســتاذي ذاتــه: إنــِت معانــا 

ــا ســعداء!؟ ي
يف جميــع محاضراتــي، أصــر ىلع ترســيخ قناعــة لــدى 
الطالــب، أنــه إنســان حــر، من حقــه أن يفكــر، وأن يختلف. 
فزمــن التلقيــن ولَّــى منــذ قــرون، 
والطالــب الــذي ال يتعلــم كيــف يكــّون 
ــن  ــاء الدراســة، ل ــه وجهــة نظــر أثن ل
ــاة  ــر يف الحي ــة نظ ــه وجه ــون ل تك
ــن  ــة ل ــرات املعلب ــا. فاملحاض إطالق
ــاب  ــى أبعــد مــن ب ــب إل تصــل بالطال

ــد. املعه
ــة يف  ــا لديهــم الرغب معظــم طلبتن
عكــس  ىلع  واالختــالف،  التفكيــر 
مــا يــرّوج عنهــم، هــم يحتاجــون 
ــك،  ــجعهم ىلع ذل ــن يش ــط مل فق
ومــن يؤمــن بهــم، ومــن يســتمع 
مبعثــرة،  كانــت  مهمــا  لكلماتهــم، 
كانــت  مهمــا  ألفكارهــم  ويصغــي 
بســيطة، ومتواضعــة، دون ترهيــب أو 

اســتهزاء.
ــص  ــة ن ــب مناقش ــق الطال ــن ح ــس م ــه لي ــال أن ــن ق م
لشكســبير، طاملــا أن هــذا النقــاش يتكــئ ىلع أســس 
معرفيــة وعلميــة، وليــس مجــرد نقــاش عقيــم للتســلية 

وهــدر الوقــت.
ــرة  ــات املبه ــرة، واإلجاب ــدأت بفك ــة ب ــال العظيم األعم
فَدُعــوا  شــك،  بذرتهــا  والقناعــات  ســؤال.  أساســها 

الجميــع يفكــر، بــال قيــود تقتــل اإلنســان!

إنت فين من كل ده؟!

يف جميع محاضراتي أصر ىلع ترسيخ قناعة
لدى الطالب أنه إنسان حر

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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كتبت: رنا حافظ
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة األولى

ــًا يشــك اإلنســان أنــه عــاش حاضــره بــكل  أحيان
تفاصيلــه. قــد يكــون ذلــك الشــعور جميــاًل يف 
ــرة؟  ــن م ــر م ــرر أكث ــو تك ــاذا ل ــن م ــه، ولك بدايت
مــاذا لــو عــرض ىلع أعيننــا شــريط حياتنــا 

ــاًل؟ كام
إن مســرحية »الخــروج إلــى الحيــاة« مــن أعمــال 
ســارويان.  وليــم  الشــهير  األمريكــي  الكاتــب 
وشــارك  الصفــار.  فيصــل  موضوعهــا  وتنــاول 
ــد  ــي محم ــمايخي وعل ــد الش ــل فه يف التمثي
وشــمالن  حســن  وغديــر  كمــال  وإســماعيل 

العميــري وعلــي املهينــي.

شعور إنسان 
تربــط مســرحية »الخــروج إلــى الحيــاة« شــيئًا 
ــح  ــض املالم ــور بع ــك لظه ــع. ذل ــن درب الواق م
  Deja Vu الواضحــة لظاهــرة الديجافــو أو بالفرنســة
التــي تعنــي تمــت رؤيته مســبقًا. إذ يفســر العرض 
ظاهــرة شــعور اإلنســان بمــروره بموقــف مشــابه. 
واألمــر الــذي جعلنــي أســتند ىلع ذلــك الــرأي هــو 
ــاس حيــث  ــن الن ــًا بي أحــد أشــهر نظرياتهــا تعارف
ــن  ــت بي ــة جمع ــن نظري ــن أربعي ــر م ــت أكث ضم
األبحــاث النفســية والعلميــة. تلــك النظريــة تنــص 
ــه  ىلع أن اإلنســان ُتعــرض عليــه صحيفــة أعمال
كاملــة قبــل والدتــه، وعنــد الــوالدة يفقــد القــدرة 
ىلع تذكرهــا، ولكــن تظــل بعــض الشــذرات منهــا، 

ذلــك مــا يفــرز بداخلــه ذلــك الشــعور. 

يف حقيقــة األمــر أن العالقــات التــي شــاهدناها 
ىلع خشــبة املســرح لــم تكــن يف دائــرة واحــدة 
ــغلها  ــة يش ــن يف منطق ــن متداخلتي ــل دائرتي ب
أحــد املمثليــن. وخــارج ذلــك النظــام هنــاك نقطة 
تعمــل عمــل الرســول أو امُلبلــغ. ذلــك ألنهــا ىلع 
خــط محايــد بيــن النطــاق الــذي يقــع فيــه ذلــك 
النظــام الهندســي ونطــاق آخــر يوشــك أن ُيَصــب 

فيــه ذلــك النظــام بأكملــه.

ثالث شخصيات 

ــرة األولــى يف العالقــات تتكــون مــن ثــالث  الدائ
ــزوج ذو الشــخصية  أشــخاٍص رئيســيين. أولهــم ال
خاطئــة.  تربويــة  تراكمــات  مــن  الضعيفــة 
ــتقبلية  ــه املس ــي زوجت ــة ه ــخصية الثاني والش

عــــرض

»الخروج إلى الحياة« ..
تراجيديا إنسانية اجتماعية
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العقــم،  مــن  مســتقبلها  ســتعاني يف  التــي 
ممــا دفعهــا إلــى تعويــض ذلــك النقــص بإغــواء 
ــزوج  ــب ال ــى بحبي ــرة األول ــل الدائ ــال. وتكتم الرج
الــذي لــم يبادلهــا الشــعور وانقــاد فقــط وراء 

املغريــات وحــب الشــهوات. 
أمــا الدائــرة الثانيــة فهــي عبــارة عــن شــخصين. 
يف  مكانتــه  لكــن  الزوجــة،  حبيــب  أحدهمــا 
ــا بائــع جرائــد.  ــرة الثانيــة مختلفــة. هــو هن الدائ
بعــد  امللجــأ  يف  تربــى  بشــخص  يلتقــي  إذ 
مــوت والــده وأمــه، فعمــل يف تجــارة املخــدرات 
والخمــور، وســاق بائــَع الجرائــد إلــى عالــم الخمــور 

ــم. ــى الجحي ــه إل ــي ب ــي ُيلق ــدرات ك واملخ

 
صراع نفسي

ــن  ــرض م ــي يف الع ــي واالجتماع ــراع النفس الص
الدرجــة األولــى. ففــي املشــهد األول نــرى مكانــًا 
أشــبه بمستشــفى لألمراض العقليــة. ويف الدائرة 
الزوجيــن.  بيــن  األساســي  الصــراع  كان  األولــى 
حيــث عانــت الزوجــة مــن إحساســها بالنقــص مــن 
ُعقمهــا. فتحــاول التغافــل عــن معاناتهــا بإيجــاد 
حــب آخــر. وذلــك أدى إلــى دخــول زوجهــا يف 
ــه  ــدم قدرت ــخصيته وع ــف ش ــي لضع ــراع نفس ص
ىلع حــل تلــك العقــدة. لــم يفلــح بإقناعهــا 
بحبــه وال حتــى الخــروج مــن تلــك الدائــرة. ونــرى 
الصــراع يف الدائــرة الثانيــة يف الشــخصية التــي 
عملــت يف تجــارة الخمــور. حيــث يدخلــه الصــراع 
النفســي بســبب تأنيــب ضميــره. فينكــر تلــك 
األفعــال ويرجــع إلــى نفســه فيقــول: أنــا إنســان. 
وكأنــه يحــاول أن يوقــظ إنســانيته بعدمــا ارتكــب 

ــرية. ــاه البش ــية تج ــال وحش أفع
أمــا النقطــة الســوداء فهــي حــارس البوابــة الــذي 
لــم يكــن دوره واضحــًا. كان كرســول مــن عالــم آخــر 
ــن  ــه. وم ــم في ــراب دخوله ــن باقت ــذر الحاضري ين
ــل الطفــل  ــه يمث ــه أن الواضــح مــن خــالل إيماءات
ــه  ــه الزحــف، كأن ــك كانــت نهايت املجهــض. ولذل
يصــارع وحشــًا يف الوحــل يحــاول الهــرب دون 

جــدوى. 
كانــت املســرحية غامضــة، ســواء يف زمــن تلــك 
الشــخصيات بعــد خروجهــا إلــى الحيــاة التــي 

ــا  ــداث، مم ــب األح ــة ترتي ــا وطريق ــت عنه أفصح
ــرحية.  ــرة املس ــوَّش فك ش

 
معاناة وهواجس

فكــرة املســرحية الرئيســة هــي الخــوف مــن 
ــاد  ــع باالعتم ــع الواق ــي م ــتقبل، أي التعاط املس
ــاة اإلنســان  ــم تحــدث بعــد! فمعان ىلع أســباب ل
طريقــة  بــل  الواقعيــة  مشــكلته  يف  ليســت 
ــي تلــك املشــكلة. فتلعــب الهواجــس لعبتهــا  تلقِّ
غلــى اإلنســان ُمكونــة هالــة ضخمــة ال يحتاجهــا. 
اإلضافيــة  الحبــكات  بعــض  النــص  يف  كانــت 
التــي زادت تعاطــف الجمهــور. فــدور الفتــى الــذي 
ــك  ــن ذل ــم يك ــرَّرًا، إن ل ــن ُمَب ــم يك ــده فل ــات وال م
فكــرًا سياســيًا عندمــا أراد تلميــع حذائــه وهــو 
يرتــدي مالبــس كبــار الشــخصيات االجتماعيــة. 
وخيانــة الصديــق صديقــه أعمــق بكثيــر ممــا 
نتصــور، إذ كان صديقــه بائــع جرائــد وذلــك إشــارة 
للمرتزقــة مــن الصحفييــن. وأيــن يلتقــي املرتزقــة 
ــج أو  ــكان التروي ــث م ــارع حي ــة؟ يف الش والساس

ــول.  ــلة العق مغس
ــي،  ــي سياس ــاني اجتماع ــدي إنس ــرض تراجي الع
ــرج  ــي املخ ــا أحي ــة. وأن ــر واضح ــورة غي ــن بص لك
إن قصــد أن يوصــل تلــك الرســائل غيــر املباشــرة، 
ــا يف  ــي نراه ــا والت ــرق له ــي تط ــاكل الت واملش
مجتمعنــا العربــي الحالــي: العنــف األســري واليتــم. 
وقــد اجتمعــا يف الفقــر املعنــوي وفقــر املشــاعر 
املكتســبة واســُتبدال بالجفــاء والقســوة. ويف 
ــاة  ــون الحي ــاء ال يواجه ــا جبن ــرى إم ــرحية ن املس
كالشــخصية التــي مثلهــا شــمالن العميــري، أو 
الجشــع كشــخصية التــي مثلهــا علــي محمــد، 
نــراه  أن  يمكــن  فــإن فقــر املشــاعر  وبالطبــع 
ــد  ــع بالتواج ــي تتمت ــرى الت ــخصيات األخ يف الش
ــك الشــخصيتين أكثرهــم  ــن تل األســري القــوي. لك

ــالدة. ــاة وب معان

عناصر فنية 

الفنيــة فقــد كانــت املســرحية  العناصــر  أمــا 
ــن يف  ــة، لك ــمعيًا يف البداي ــًا وس ــة بصري متوازي
منتصفهــا شــعرنا بالرتابــة مــن املوســيقى، لكــن 

أعجبتنــي موســيقى عيــد امليــالد يف النهايــة، 
كان اإليقــاع مختلفــَا ممــا جعــل هنــاك تناغمــًا بين 
املأســاة التــي تعــرض لهــا هــذا البروفيســور وهــو 
الطفــل أو الجنيــن الــذي ُأجهــض. ســواء بقصــٍد أو 
دونــه. لكــن كيــف تحــول الجنيــن املجهــض إلــى 
بروفيســور ذو بدلــة أنيقــة كهــذه؟ أيمكــن أن 
يكــون دوره معاكــس لكالمــه؟ هــل مــن املمكــن 
ــرًا  أنــه جعــل تلــك الشــخصية بروفيســورًا أي خبي

ــر؟ يف الش
ــوف  ــي س ــة الت ــت ىلع األجن ــس فدل ــا املالب أم
لعالــم  أشــبه  تمــوت. وامليكيــاج كان  أو  تولــد 
األمــوات منــه إلــى األجنــة، ملــا احتــواه مــن حــدة 
شــديدة. أمــا غيــر ذلــك فإنــي أرى أن العــرض كان 

ــور. ــاطة الديك ــم بس ــر رغ ــد الفك جدي
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ندوة تطبيقية

في الندوة تطبيقية لمسرحية »الخروج إلى الحياة«

 د. حجاج: إيقاع بطيء..
وتساؤالت فلسفية ودالالت رمزية

كتب: محسن أحمد النجدي
قسم النقد - الفرقة الثالثة

يف  املســاعد  والدرمــا  النقــد  أســتاذ  أبــدى 
ــة اآلداب  ــرحية يف كلي ــات املس ــم الدراس قس
ــاج  ــم الحج ــكندرية  د. إبراهي ــة اإلس يف جامع
ســعادته لتواجــده ضمــن مهرجــان املســرح 
األكاديمــي التاســع يف املعهــد العالــي للفنون 
املســرحية للتعقيــب ىلع مســرحية »الخــروج 
إلــى الحيــاة« تأليــف وليــم ســارويان. إخــراج 

فيصــل الصفــار، وأدار النــدوة الطالبــة حنيــن 
ــى. ــة األول ــد واألدب الفرق ــم النق ــر بقس ناص

ــأن النــص املقــدم  ــال د. حجــاج: أواًل نجــد ب وق
ــك  ــداد. لذل ــو إع ــي فه ــص األصل ــو الن ــس ه لي
ســوف تكــون هنــاك مقارنــه بيــن النــص األصلي 
ــث يلتقــي النصــان يف  والنــص املعــروض. حي
القصــة وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن البشــر 
ــه  ــتعرضون في ــول«، يس ــر »مجه ــم آخ يف عال
ــم  ــن ث ــائل، وم ــق رس ــن طري ــم ع ــاج ماضيه نت
يقابلــون دكتــورًا يقــوم بتوجيههــم بهــدف 

ــاةـ ممــا يحــدث هنــاك جــداًل  ــى الحي العــودة إل
بيــن الشــخصيات حــول العــودة أو البقــاء ولكــن 
القــرار النهائــي يكــون وهــو العــودة وهــذه هــي 
ــن  ــى التحــول م ــي أدت إل ــالف الت نقطــة االخت

ــة للنــص. ــة الفكري خــالل الرؤي
ــت  ــي فكان ــب األمريك ــي للكات ــص األصل ــا الن أم
االنســان  وجعــل  التفــاؤل،  بهــدف  النظــرة 
البســيط صاحــَب قــدرة ملواجهــة كل الصعــاب 

ومــن هــذا املنطلــق تتحقــق مثاليتــه. 
أمــا العــرض املقــدم فنجــد أن املخــرج كان لــه 

د. إبرهيم حجاج معقبا عىل العرض وإىل جواره عريفة الندوة الطالبة حنني نارص ومخرج العرض فيصل الصفار
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ــا  رأي آخــر مــع ســارويان يف هــذه النقطــة. كم
ــاؤمية؟  ــرة التش ــذه النظ ــاذا ه ــؤال مل ــع س وض
فنحــن يف أمــس الحاجــه إلــى القليــل مــن 

ــل. ــاؤل واألم التف
ــدة،  ــات عدي ــداد إيجابي ــه كان يف اإلع ــا أن كم
منهــا االســتغناء عــن اإلطــار املكانــي لألحــداث. 
العــرض  صالــح  يف  تنصــب  النقطــه  وهــذه 
بحيــث لــم تحــدد أي منطقــة أو مــكان، وكان 
ــه  ــدرج تحت ــه بشــكل عــام لإلنســان، تن التوجي
ــانية. ــة اإلنس ــول القضي ــفية ح ــؤالت فلس تس

ــا التغاضــي عــن  يف العــرض املســرحي يمكنن
أي خطــأ ســواء كان يف الديكــور أو اإلضــاءة أو 
املوســيقى، لكــن اإليقــاع املســرحي ال نتغاضى 
ــت  ــرض كان ــرات الع ــم فت ــث أن معظ ــه. حي عن
ــد  ــل أج ــدوري كممث ــدث ب ــن أتح ــة. فحي بطيئ
بــأن ناتــج ذلــك البــطء مــن الحركــة يف اإليقــاع 

أحــدث نوعــًا مــن امللــل للمشــاهد.
باإلضافــة إلــى عناصــر الســينوغرافيا التــي كانت 
بســيطه ثابتــة، لــم تكــن هنــاك أي مؤثــرات 
حركيــة، مــن املمكــن اســتخدام )الســلم( الــذي 
ــه  ــن داللت ــه م ــرض وتحويل ــه الع كان يف نهاي
األيقونــة إلــى رمزيــة بهــدف االرتقــاء وهــذا 

ــص. ــره الن ــوازي فك ي
األزيــاء أدت دورهــا الوظيفــي والــذي يــدل ىلع 
بالبــراءة  رمزيــة  داللــة  أعطــت  وقــد  الكفــن 
والطهــارة. أمــا املوســيقى فقــد اســتخدمت 

يف غالــب األحيــان بشــكل مناســب ويف نفــس 
الوقــت غيــر مناســب. ففــي بدايــة العــرض 
يتوافــق  بشــكل  عاليــة  املوســيقى  كانــت 
ــد  ــان نج ــن األحي ــر م ــداث، و يف كثي ــع األح م
خلــف املمثليــن موســيقى ثابتــة وهــذا مــا 
ــرض  ــه الع ــل. ويف خاتم ــن املل ــا م ــبب نوع س
عنــد اســتخدام موســيقى عيــد امليــالد لــم 
تكــن مناســبة لســياق األحــداث بحيــث أن هــذه 
ــدة.  ــنة جدي ــدوم س ــتخدم لق ــيقى تس املوس
كان مــن املمكــن اســتخدام بعــض املوســيقى 
ــتمرايتها  ــرح الس ــن الف ــر ع ــي تعب ــة الت املحلي
بقــدوم الفــرح و امليــالد. ويف النهايــة كان 

األداء التمثيلــي يف غايــة االحترافيــة.

مداخالت الحضور 

ــرج  ــكر املخ ــتاد: أود أن أش ــدر األس ــب ب الطال
ىلع هــذا العــرض الــذي طــرح موضوعــًا مهمــًا 
عــن حيــاة اإلنســان مــع أن اإليقــاع كان يف 
ــن.  ــت أداء املمثلي ــًا. أحبب ــان هابط ــب األحي غال
الطالــب هانــي الهــزاع: رغــم املوســيقى التي 
كانــت منخفضــة اســتطاعوا أن يتغلبــوا عليهــا. 
أشــكر الجميــع ىلع هــذا األداء. املهرجان جعلنا 
جريئيــن يف تجاربنــا يف النــوص العامليــة. 

وأنصــح الجميــع بتجربتهــا بهــدف التطويــر.
د. أيمــن الخشــاب: أكثــر األمــور التي تميــز فيها 
العــرض هــي الحركــة دون كالم، وممــا يهمنــي 

ويجعلنــي أرغــب أن أشــاهد العــرض كامــاًل هــو 
الحركــة دون كالم. ومــن جانــب آخــر مــن خــالل 
ــن  ــع م ــكاس الواق ــى انع ــع أتمن ــرح املواضي ط

خــالل التفــاؤل والفــرح. 
ــتخدام  ــرار اس ــت تك ــوي: الحظ ــد الزنك د. محم
الطاقــات  وجــود  رغــم  الحزينــة  املوســيقى 
الشــبابية الهائلــة. أتمنــى اســتخدام موســيقى 
ــع  ــى للجمي ــعادة وأتمن ــرح والس ــن الف ــر ع تعب

التوفيــق.
عبــداهلل عبــاس: هنــاك اختــالف حــول فكــرة 
املســرحية. أحــب أن أشــكر املمثليــن ىلع هــذا 
األداء، أنــا رأيــت اليــوم عرضــا لــم أشــعر بــأي 
ــم  ــع بعضه ــن م ــاركة املمثلي ــل، ملش ــن املل م
بعــض، ومــن خــالل اإلخــراج كانــت هنــاك متعــة 
بصريــة، ومــن خــالل اســتخدام املوســيقى نجــد 

أن اإليقــاع كان يميــل إلــى الحــزن. 
الطالــب إســماعيل كمــال: أشــكر املخــرج ىلع 

اجتهــاده وأشــكر الدكاتــرة ىلع دعمهــم. 
ــذي يعمــل  ــا أحــب اإلنســان ال ــر: أن ــالء الجاب ع
املخــرج  أشــكر  لــذا  الصعــب.  الشــيء  ىلع 
ىلع اســتخدامه نصــًا عامليــًا صعبــًا، بحيــث 
ــبب  ــا يس ــرح،  مم ــه ىلع املس م ــل قدَّ أن القلي
مــن تعــب وإرهــاق. وأشــكر املمثليــن ىلع األداء 
ــيقى  ــيد باملوس ــص. وأش ــع الن ــجامهم م وانس
املســتخدمة، لكــن مالحظتــي عــن املكيــاج 

ــن. ــر املمثلي ــدان تعابي ــببت فق ــا س أنه

متابعة من د. إميان عزالدين ود.عبدالتواب ود. الرشجي
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د. العنزي: أتمنى من الطلبه أن 
يتخذوا من النصوص العاملية 

مناهج لهم

للفنــون  العالــي  املعهــد  عميــد  قــال 
املســرحية د. علــي العنــزي: أشــكر جميــع 
النجــاح  وأنــا ســعيد جــدا بهــذا  الطلبــة. 
أن  الطلبــة  مــن  أتمنــى  تقدمونــه.  الــذي 
يتخــذوا النصــوص العامليــة مناهــج لهــم يف 
املرحلــة األولــى واعتمــاد الهــدف مــن النــص 
املســتخدم. أشــكر املخــرج ىلع هــذا النــص 

وأتمنــى للجميــع أن يســير ىلع نهجــه. 

تحية
لنشرة املهرجان 

ــره  عبــر د. حجــاج عــن تقدي
الشــديد للجهــد الكبيــر الذي 
اليوميــة.  النشــرة  تبذلــه 
أن عملــه يف  إلــى  وأشــار 
مــن  مهرجانيــة  نشــرات 
قبــل جعلــه يــدرك تمامــا 
املبــذول.  الجهــد  حجــم 
وتوقــف طويــال عنــد طلبــة 
تحديــدا  النقــد  قســم 
ــرا  ــدا كبي ــوا جه ــن قدم الذي

عليــه. يشــكرون 

كلمه املخرج 
أكــد املخــرج فيصــل الصفــار أن األزيــاء كانــت تعبــر عــن اللــون األبيــض كداللــة عــن )الجنيــن( لكنهــا كان تحمــل أكثــر مــن 
ــراءة الحقيقيــة أو ال. أي أن  ــون األبيــض تعبيــر عــن الب ــذا فاســتخدام الل مغــزى. كمــا أن الشــخصيات كانــت غيــر ســوية ل
اإلنســان يوَلــد بريئــًا ثــم يتأثــر بمخلفــات الحيــاة، أمــا عــن املوســيقى، فمــن خــالل الحركــة واألداء كانــت هنــاك فتــرة مــن 
ــى  ــك الهــدف املقصــود طــوال العــرض. فلــدى انتقــال سلســلة الحيــاة قبــل والدتهــم قــد توجهــت إل الصمــت وكان ذل
مــكان آخــر بنفــس املوســيقى، دون اإلحســاس بــأن هنــاك أي تغيــر وال تســبب أي نــوع مــن امللــل أو الهبــوط يف اإليقــاع. 
أمــا بالنســبة للمكيــاج، ال ســيما أن الشــخصيات عبــارة عــن أطفــال، لــذا فــإن الشــكل الــذي ســوف يكــون بالحيــاة هــو نفســه 
يكــون داخــل الرحــم. واســتخدام املكيــاج بحســب اختــالف أعمــار الشــخصيات وارتباطهــم بشــريط الحيــاة الــذي يمــر بهــم.

ــاة  ــل يف حي ــبب التدخ ــاة. وكان تس ــريط حي ــك ش ــذي ال يمل ــد ال ــو الوحي ــوه. وه ــترو التش ــخصية املايس ــد يف ش نج
ــترو كان  ــاء املايس ــن أزي ــدف م ــا. وكأن اله ــى أن يتبعوه ــدف إل ــاة و يه ــن الحي ــرف قواني ــو يع ــرى. فه ــخصيات األخ الش

ــه.   ــب خبرت ــخصيات بحس ــك الش تحري
أمــا عــن تجريــد املــكان باللــون األســود فــكان الهــدف املقصــود التعبيــر عــن الالنهائــي، ألننــا نجهــل العالــم اآلخــر، كمــا 

أن هنــاك نــاس أخــرى ســوف تتواجــد يف نفــس املــكان.
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محاضرة

كتب حافظ الشمري:

تواصلــت الفعاليــات الفكريــة ضمــن الــدورة التاســعة 
هــذا  ويف  املســرحي.  األكاديمــي  للمهرجــان 
ــر  ــوس قيص ــوان »يولي ــدوة بعن ــت ن ــاق أقيم النط
مــن شكســبير إلــى األخويــن تافيانــي، بيــن التداخــل 
الثقــايف وعبــر الوســائطية«. والتي تحدثــت خاللها 
ضيفــة املهرجــان د. إيمــان عزالديــن، أســتاذة النقــد 
يف  شــمس  عيــن  جامعــة   - اآلداب  كليــة  يف 
جمهوريــة مصــر العربيــة. وأدارت املحاضــرة طالبــة 
قســم النقــد مــن الفرقــة الثالثــة عائشــة العبيــدان 
ــي  ــد املعهــد العال بحضــور رئيــس املهرجــان عمي
وضيــوف  العنــزي،  علــي  د.  املســرحية  للفنــون 
الثقافيــة  الشــخصيات  مــن  وعــدد  املهرجــان، 

واألكاديميــة.
يف البدايــة ألقــت رئيــس قســم النقــد يف املعهــد 
العالــي للفنــون املســرحية د. ســعداء الدعــاس 
ــم  ــم قس ــخصيا وباس ــمي ش ــة: »باس ــا قائل كلمته
ــي ال  ــن الت ــان عزالدي ــورة إيم ــب بالدكت ــد، أرح النق
تنحصــر أهميتهــا يف كونهــا أكاديميــة وناقــدة 
فحســب، بــل لكونهــا إنســانة صاحبــة موقــف ومــا 
ــعدنا  ــس س ــام. وباألم ــذه األي ــف ه ــا للمواق أحوجن
كثيــرا بوجودهــا يف النــدوة التطبيقيــة إذ أبهرتنــا 
اســتفاد  حيــث  املســرحي،  العــرض  بقراءتهــا 
ــدون  ــن متأك ــوم نح ــا. والي ــن مالحظاته ــة م الطلب

ــا. ــتمتعنا بمحاضرته ــا س أنه
وتحدثــت عــز الديــن خــالل النــدوة يف مقدمــة 
ورقــة البحــث التــي قدمتهــا قائلــة: »اعذرونــي 

ولكــن يبــدو أن شكســبير هــذا قــد عاش يف شــوارع 
... نابولــي«. تأتــي هــذه العبــارة ىلع  مدينتــي 
ــا،  ــجن ِربيبي ــجناء س ــد س ــا أح ــو ريج ــان كوزيم لس
الواقــع يف أطــراف مدينــة رومــا، وهــو يف الوقــت 
ــيقوم  ــذي س ــجن ال ــق الس ــال فري ــد أبط ــه أح نفس
ــم »  ــر« يف فيل ــوس قيص ــرحية »يولي ــل مس بتمثي
ــي. حيــث  ــن تافيان قيصــر يجــب أن يمــوت« لألخوي
نالحــظ مــع نهايــة الفيلــم ومــع قائمــة أســماء 
العامليــن بــه عبــارة أنــه »مســتوحى بتصــرف« مــن 
ــن  ــبير«. إذن نح ــر لشكس ــوس قيص ــرحية »يولي مس
أمــام عمــل يتصــف بقــدر كبيــر مــن التداخــل بيــن 
الوســائط واألنــواع والعصــور، ويقــوم ىلع خبــرة 
جديــدة باالســتعانة بفريــق مــن نــزالء ســجن شــديد 
ــم  ــي جرائ ــن مرتكب ــة م ــه مجموع ــة يقطن الحراس
القتــل أو تهريــب املخــدرات أو لكونهــم أعضــاء 
املافيــا  مثــل  املنظمــة  الجرائــم  عصابــات  يف 

والكامــوّرا«.
ــم » قيصــر يجــب أن يمــوت« أخرجــه  وأضافــت: فيل
األخــوان تافيانــي عــام 2011 وفــاز بجائــزة الــدب 
ــي  ــن الســينمائي الدول ــي مــن مهرجــان برلي الذهب
ِربيبيــا  ســجن  يف  أحداثــه  تــدور   .2012 العــام 
يبعــد بضعــة كيلومتــرات شــمالي شــرق  الــذي 
مجموعــة  فيــه  اغتــال  الــذي  األصلــي  املوقــع 
ــر  ــم باملشــهد األخي ــدأ الفيل ــن قيصــر. ويب املتآمري
ــوس قيصــر لشكســبير«، وهــو  مــن مســرحية »يولي
الــذي ينتحــر يف نهايتــه »بروتــوس«  املشــهد 
أحــد أبطــال رومــا القديمــة يف عصرهــا الجمهــوري 
والــذي نــال شــهرته بعــد ذلــك بعبــارة »حتــى أنــت 

يــا بروتــوس« التــي كانــت آخــر مــا لفظــه »يوليــوس 
قيصــر«، البطــل والقائــد العســكري الرومانــي، بعــد 
أن تلقــى طعنــة نافــذة ممــن كان يعتبــره ابنــا لــه 
بعــد عــدة طعنــات مــن عصبــة املتآمريــن بقيــادة 
ــرح  ــور يف مس ــق الجمه ــمع تصفي ــيوس. ونس كاس
ــاده الجمهــور العــادي ال الســجناء  ــذي يرت الســجن ال
املمثلــون  ويغــادر  فحســب.  عائالتهــم  وأفــراد 
املســرح فنراهــم يف قطــاع الحراســة املشــددة 

ــا. ــجن ِربيبي يف س
املمثليــن  مــن  ثالثــة  نــرى  عزالديــن:  وتكمــل 
بطريقــة  زنزانتــه  منهــم  كل  يدخــل  الســجناء 
طبيعيــة حتــى يغلــق بــاب الزنزانــة الثالــث. تتغيــر 
األلــوان إلــى األبيــض واألســود وتظهــر عبــارة »قبــل 
كبيــرة يف  زجاجيــة  نافــذة  أشــهر« ىلع  ســتة 
ــا  ــود معن ــض واألس ــان األبي ــتمر اللون ــجن. ويس الس
طــوال الفيلــم ليتغيــر املوقــف قبــل نهايتــه بعــدة 
مشــاهد قليلــة. حيــث نشــاهد اجتماعــا مــع عــدد 
كبيــر مــن الســجناء يحضــره املخــرج املســرحي 
فابيــو كافللــي، وهــو املخــرج املســئول عــن فريــق 
املســرح يف الســجن، ليعلــن يف مســرح ســجن 
ــوس  ــي »يولي ــة وه ــرحية القادم ــن املس ــا ع ِربيبي
ــو  ــر وه ــوان أصغ ــا بعن ــبير«. ويلحقه ــر لشكس قيص
»غوايــة االســتبداد«. تبــدأ اختبارات قبــول املمثلين 
ــأداء  ــوم ب ــم يق ــددا منه ــرى ع ــرحية فن يف املس
االختبــار فيطلعنــا ىلع بعــض املعلومــات ويف 
املشــاهد  بيــن  عالقــة  يقيــم  نفســه  الوقــت 
ودم  لحــم  مــن  فهــم  الســجناء،  هــؤالء  وبيــن 
ــي«  ــن »تافيان ــن األخوي ــرى م ــاعر. ون ــم مش ولديه

العدد الرابع - 11 فبراير 2020

د. إيمان عزالدين  قدمت محاضرة »يوليوس قيصر من شكسبير
إلى األخوين تافياني بين التداخل الثقافي وعبر الوسائطية

شكسبير هذا ... قد عاش في شوارع مدينتي

د. إميان عزالدين متحدثة يف املحارضة وتبدو عريفة املحارضة الطالبة عائشة العبيدان - الفرقة الثالثة - قسم النقد
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ــدا مســتمرا ىلع البعــد اإلنســاني لشــخصيات  تأكي
الســجناء رغــم معرفتنــا املســبقة أنهــم مــن عتــاة 
اإلجــرام. ويتــم تســكين األدوار. وبعدهــا )ىلع أنغــام 
الهرمونيــكا وعبــر عبــارات مكتوبــة أســفل الشاشــة( 
نعــرف جريمــة كل ممثــل مــن ممثلــي املســرحية. 
ــم بيــن خمســة  ــرواح األحــكام ىلع أبطــال الفيل تت
عشــر عامــا إلــى الســجن مــدى الحيــاة، عــن جرائــم 
ــة  ــل والجريم ــرورا بالقت ــدرات م ــارة املخ ــدأ بتج تب

املنظمــة.
ــك  ــد ذل ــدور بع ــم ي ــى أن الفيل ــن إل ــير عزالدي وتش
حــول »البروفــات« الخاصــة باملســرحية. ويمــزج 
بطريقــة ناعمــة وســريعة بيــن أحــداث املســرحية 
وشــخصياتها وشــخصيات القائميــن بــأدوار البطولــة 
فيهــا وأحــداث مــرت يف حياتهــم. ويف نفــس 
ومحدوديــة  ضيــق  مــن  الفيلــم  يتحــرر  الوقــت 
خشــبة املســرح بذريعــة أن مســرح الســجن تجــري 
ــا يف  ــم بن ــه بعــض اإلصالحــات. ويتجــول الفيل في
ــات،  ــة تدريب ــن قاع ــجن بي ــل الس ــدة داخ ــن ع أماك
ــة، وســاحات  ــن الســجناء، واملكتب والطرقــات، وزنازي
ــوم  ــى الي ــى نصــل إل وأســطح وســاللم الســجن حت
العــرض  يــوم  املســرحية ويف  لعــرض  الســابق 
نفســه. فننتقــل فيهمــا إلــى خشــبة املســرح مــرة 

ــرى. أخ
وتتنــاول عزالديــن مســيرة »األخويــن تافيانــي«، 
فتقــول أنهمــا ُوِلــدا يف العشــرين مــن ســبتمبر 
عــام 1929 والثامــن مــن نوفمبــر مــن العــام 1931 
ىلع التوالــي. وهمــا مخرجــان إيطاليــان وكاتبــا 
الكتابــة  ســيناريو مرموقــان، ويعمــالن معــًا يف 
واإلخــراج. فــازا بالســعفة الذهبيــة يف مهرجــان 
فيلــم  عــن   1977 عــام  الدولــي  الســينمائي  كان 
ــة  ــزة لجن ــازا بجائ ــام 1982 ف ــيد«، ويف ع »األب الس
ــة  ــم »ليل التحكيــم يف املهرجــان نفســه عــن فيل
ــة الشــهب«. ويف  ــزو« أو »ليل االحتفــال بســان لورن
عــام 2012 فــازا بجائــزة الــدب الذهبــي يف مهرجــان 
برليــن الســينمائي عــن فيلمهمــا »قيصــر يجــب أن 

ــوت«. يم
مســيرتهما  تافيانــي«  »األخــوان  بــدأ  وتضيــف: 

الهولنــدي  املخــرج  مــع  باالشــتراك  الســينمائية 
ــا  ــجيلي »إيطالي ــم التس ــس يف الفيل ــس إيفن يوري
ــن  ــن آخري ــا فيلمي ــم أخرج ــرًا«. ث ــدا فقي ــت بل ليس
مــع فالنتينــو أورســيني، وهــو فيلــم »رجــل يســتحق 
الحــرق« العــام 1962 و«خــارج حــدود قانــون الــزواج« 
هــو  بهمــا  خــاص  فيلــم  أول  كان   .1963 العــام 
ــام 1968 يف  ــداث الع ــا أح ــه تنبئ ــون« وفي »املخرب
ــا فولنتــى التفتــت  ــل جــان ماري ــا. ومــع املمث أوروب
بــرج  »تحــت  فيلــم  خــالل  مــن  األنظــار  إليهمــا 
ــداء  ــة أص ــا رؤي ــث يمكنن ــام 1969. حي ــرب« الع العق
بريخــت وبازولينــي وجــودار. اقتبســا وتنــاوال العديــد 
ــا »األب  ــا ومنه ــة يف أفالمهم ــال األدبي ــن األعم م
الســيد« عــن إحــدى روايــات جافينــو ليــّدا. ويف 
العــام 1984 أخرجــا فيلــم »الفوضــى« عــن مجموعــة 
قصــص قصيــرة لبيرانديللــو، ويف العــام 1990 تنــاوال 
فيلــم  يف  ســرجيوس«  »األب  تولســتوي  روايــة 
»الشــمس أيضــا يف املســاء«. وعــام 2012 قدمــا 
ــي عــن »يوليــوس قيصــر« لشكســبير.  ــا الحال فيلمن
أمــا عــام 2015 فقدمــا فيلمهمــا »بوكاتشــو« الرائــع 
عــن حيــاة أديــب عصــر النهضــة جوفاّنــي بوكاتشــو.

الفيلــم حضــر املخرجــان  البــدء يف هــذا  قبــل 
ــا  ــرح ِربيبي ــا )ومس ــروض يف ِربيبي ــن الع ــد م العدي

هــو أحــد مســارح رومــا الــذي يذهــب إليــه الجمهــور 
العــادي وليــس فقــط أقــارب وأصدقــاء الســجناء، وله 
ــرواد قــارب ال 20,000 مشــاهد حتــى  ســجل مــن ال
تاريــخ إنتــاج الفيلــم(. والحظــا الخبــرات التطهيريــة 
التــي مثلتهــا هــذه العــروض للســجناء. فقــد شــاهدا 
ىلع ســبيل املثــال مجموعــة مــن ممثلــي الســجن 
يلقــون بعــض األشــعار مــن جحيــم دانتــي ولكنهــم 
كانــوا يلقونهــا بتنويعــات وبلهجاتهــم األصليــة. 
ومــن هنــا ســمحوا للســجناء بــأن يقدمــوا أدوارهــم 
األصليــة.  بلهجاتهــم  الفيلــم   / املســرحية  يف 
ــل  ــا يمث ــم. وربم ــة له ــة لغ ــي بمثاب ــم ه فلهجاته
تفضيــل تافيانــي الســتخدام اللهجــات اإليطاليــة 
عرضيــا.  كان  ولــو  سياســيا  تصريحــا  الجنوبيــة 
فمعظــم اإليطالييــن يــرون هــذه اللهجــات بوصفهــا 
ــل  ــتحيل تجاه ــن املس ــى. وم ــات أدن ــات لطبق لغ

ــجن. ــا يف الس ــل غلبته ــارها ب انتش
وذكــرت أنــه يمكــن تنــاول الفيلــم مــن وجهــة 
ــة  ــي. فبني ــل النص ــص التفاع ــة وباألخ ــر تناصي نظ
إلــى  تشــير  قيصــر«  »يوليــوس  األصلــي  النــص 
مرحلــة هامــة مــن التاريــخ الرومانــي، وهــي بدايــات 
انهيــار الجمهوريــة وإفســاح الطريــق لإلمبراطوريــة، 
تلــك اإلمبراطوريــة التــي ســاهم »يوليــوس قيصــر« 
بمواقفــه  ســاهم  ثــم  وتوســعتها  إنشــائها  يف 
الديكتاتوريــة بإســقاط نظــام الحكــم الجمهــوري 
الــذي صعــد، واشــتهر بنــاء عليــه. فالنــص إذن 
جــزء هــام مــن تاريــخ رومــا مــن جهــة ومــن التاريــخ 
املســرحي العاملــي مــن جهــة أخــرى. وقــد أعــاده 
ــد أن  ــة بع ــه األصلي ــى أرض ــي« إل ــوان تافيان »األخ
أســبغ عليــه شكســبير روحــه الدراميــة وأخــرج 
الشــخصيات مــن عبــاءة التاريــخ إلــى عبــاءة الخلــق 
ــن  ــى »األخوي ــرى إل ــرة أخ ــل م ــاد العم ــداع. وع واإلب
عــن  خاللــه  مــن  ليعبــروا  والســجناء  تافيانــي« 
الســلطة،  مثــل  واألحاســيس  األفــكار  مجموعــة 
والقائــد  والحريــة،  والقتــل،  واملــوت،  والخيانــة، 
عايشــها  التــي  املوضوعــات  وجميــع  وأتباعــه، 

الســجناء بأنفســهم دون أن يغــادروا الســجن.
وتكمــل عزالديــن: »يمثــل عنصــر التمثيــل ركيــزة 
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محاضرة

ــبهون  ــن ال يش ــم املمثلي ــم أن معظ ــية. ورغ أساس
»الرجــال  يشــبهون  ال  وبالتأكيــد  شــخصياتهم 
الشــرفاء« الذيــن تكلــم عنهــم شكســبير ىلع لســان 
ــف  ــال كي ــدوره متخي ــوم ب ــوس، إال أن ُكاًل يق أنطوني
يمكــن أن تكــون الشــخصية يف العالــم الــذي يعرفــه. 
متالحقــة  موجــات  مثــل  أحاسيســهم  فتنطلــق 
ونراهــم منغمســين كليــة يف واقعيــة أدوارهــم. 
وتســتدعي املســرحية أكثــر مــن كونهــا نســخة مــن 
ــدات  ــكل التعقي ــجناء ب ــم الس ــة عال ــبير، رؤي شكس
الســيكولوجية الخاصــة بهــم وبعاملهــم. »فالرجــال 
الشــرفاء« هــم يف حقيقــة األمــر مــن عتــاة مجرمــي 
والكامــوّرا،  املافيــا  مثــل  املنظمــة  العصابــات 

ــاة. ــدى الحي ــجن م ــا بالس ــون أحكام يقض
وتــرى عــز الديــن أن شكســبير بالنســبة لألخويــن 
ــتمر.  ــاف املس ــاف واالستكش ــل لالكتش ــي قاب تافيان
وقــد قامــا بتفكيــك النــص وإعــادة بنائــه مــرة أخــرى 
بمــا يوافــق ويتوافــق مــع موضوعهــم وهــو التقابــل 
ــوص(  ــه الخص ــرح ىلع وج ــن )املس ــم الف ــن عال بي
وعالــم الســجن بقســوته وعزلتــه. وقــد اســتغل 
ــعر  ــذي يش ــي ال ــم الحقيق ــي« األل ــوان تافيان »األخ

أداء  ذلــك  فينتــج عــن  الســجناء.  املمثلــون  بــه 
ــة  ــك الطريق ــن تل ــة ع ــة مختلف ــن بطريق ــع ولك رائ
ــون  ــه املمثل ــا ال يملك ــم هن ــا. فاألل ــارف عليه املتع
ــا )بالنســبة  ــل هن اآلخــرون. وقــوة وقــدرة الفــن ُتمث
للســجناء( اكتشــافًا ملهمــًا، أو كمــا قــال كوزيمــو ريجا 
الــذي قــام بــدور كاســيوس يف نهايــة الفيلــم: »منــذ 

ــجنا«. ــة س ــذه الزنزان ــت ه ــن، أصبح ــرت الف أن خب
»يوليــوس  مســرحية  شكســبير  كتــب  وتضيــف: 
قيصــر« بعــد عــدد مــن املســرحيات التاريخيــة 
جــون«  »امللــك  مثــل  إنجلتــرا  بتاريــخ  الخاصــة 
و«هنــري  الرابــع«،  و«هنــري  الثانــي«،  »ريتشــارد 
الخامــس«، و«هنــري الســادس«، و«ريتشــارد الثالــث«. 

وقــد اختــار بعــد ذلــك أن يكتــب عــن يوليــوس 
ــِغَف النــاس يف العصــر اإلليزابيثــي  ــذي ُش قيصــر ال
ــدرك  ــي ي ــه أول رومان ــوا يرون ــيرته. كان ــة س بدراس
ضــرورات النظــام امللكــي ومزايــاه وأســهم إلــى حــد 
ــة الرومانيــة إليــه. واعتمــد  ــل الدول كبيــر يف تحوي
ــرحية  ــة املس ــية يف كتاب ــة رئيس ــبير بصف شكس
اإلنجليزيــة  ُنــوْرث  تومــاس  ســير  ترجمــة  ىلع 
لكتــاب »الّســير« لبلوتارخــوس. وهــذه الترجمــة عــن 

ــي. ــل اليونان ــن األص ــية ال ع الفرنس
وتشــير عزالديــن إلــى أن مــادة املســرحية نجدهــا 
ــوس  ــاب بلوتارخ ــير يف كت ــالث س ــن ث ــتقاة م مس
هــي تلــك الخاصــة بماركــوس بروتــوس ويوليــوس 
قيصــر وماركــوس أنطونيــوس. وقــد أورد شكســبير 
الفقــرات املقتبســة مــن ترجمــة  العديــد مــن 
بروتــوس  خطبتــا  األمثلــة  أبــرز  ومــن  نــوْرث، 
تتجلــى  ولكــن  قيصــر.  مصــرع  بعــد  وأنطونيــو 
ــرة  ــادة املتوف ــه امل ــبير يف انتقائ ــة شكس عبقري
وتنــاول التفاصيــل بطريقتــه الخاصــة وإعــادة رســم 
ــن  ــد أمي ــين أحم ــول حس ــخصيات. ويق ــح الش مالم
شكســبير  أن  للمســرحية  ترجمتــه  مقدمــة  يف 
قــد أبــرز بعــض عيــوب قيصــر دون أن يخفــي 
ــرز حقــد كاســيوس وافتقــاره  جوانــب عظمتــه، وأب
ــا  ــارة تعاطفن ــرص إلث ــن الف ــم يتحي ــات ث ــى الثب إل
ــع اإلشــادة  ــوس م ــة أنطوني معــه، ويوضــح انتهازي
بحبــه الصــادق لقيصــر، ويؤكــد ىلع نبــل شــخصية 
ــرة  ــوب الخطي ــار العي ــع إظه ــه م ــوس ومثاليت بروت
فيــه. أمــا محمــد عنانــي فيلفــت االنتبــاه، يف 
مقدمــة ترجمتــه، إلــى أن مســرحية يوليــوس قيصر 
ــا  ــت تراجيدي ــي ليس ــكل. فه ــرحية ُمش ــي مس ه
رئيســيان  فلهــا بطــالن  الكالســيكي.  باملعنــى 
فلكهمــا  يف  ويــدور  وبروتــوس،  قيصــر  همــا 
عــدد مــن الشــخصيات التــي تثــري كال منهمــا 
ــوع مــن  ــى ن ــؤدي إل بخصائــص نفســية ودراميــة ت
الجدليــة الدراميــة ينــدر أن نجدهــا يف مســرحيات 

شيكســبير األخــرى.

د. سعداء الدعاس ود. أحمد صقر ود. إبراهيم حجاج والفنان سامي بالل يتابعون املحارضة

الفيلم يمزج بطريقة ناعمة 
وسريعة بين أحداث املسرحية 

وشخصياتها وشخصيات القائمين 
بأدوار البطولة 

مداخالت الحضور
ــى منظــر عــرض املســاجين  ــر إل ــب املســرحي عــالء الجاب ــاب الحــوار، تطــرق الكات ــح ب ــد فت عن
ــم  ــت يف تعمي ــي قام ــس والت ــة تون ــب تجرب ــرم نصي ــاول مك ــا تن ــانية. فيم ــاعر اإلنس ذو املش
إنشــاء نــوادي مســرح يف الســجون وكيفيــة التعامــل مــع الســجين ليكــون ممثــال مبدعــا. وأشــاد 
العميــد د. علــي العنــزي يف املشــاركة املثمــرة للدكتــورة إيمــان عزالديــن، متنــاوال تجربــة عمليــة 
هامــة يف املغــرب العربــي لفيلــم »نــزوة« الــذي تطــرق إلــى مأســاة أطفــال  الشــوارع، إلــى جانــب 
ــايف يف  ــل الثق ــى التداخ ــا إل ــا، الفت ــوف عنده ــتحق الوق ــرى تس ــة أخ ــينمائية عربي ــاذج س نم

املجتمــع اإليطالــي مــا بيــن ثقافتيــن تأهيــل الســجين أو البقــاء يف الســجن.
كمــا قــال د. أحمــد شــرجي أن النــدوة كانــت قــراءة إســقاطية ىلع املجتمــع اإليطالــي وليــس 
تداخــال ثقافيــا. ومــن جهتــه تحــدث د. حســن خليــل عــن ماهيــة النــص االرتجالــي. وقــال رســول 
الصغيــر أن الفيلــم ينتمــي إلــى أدب الســجون، فيمــا قالــت طالبــة قســم النقــد حنيــن ناصــر أن 

التجربــة كانــت تمثــل واقــع املســرح داخــل الســجن.
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كتب: الحر عبدال ونواف ماجد
األدب  و  النقــد  قســم   - األولــى  الفرقــة 

حي ملســر ا

تحــدث أســتاذ الديكــور يف املعهــد العالــي 
عــن  وليــد  عنبــر  د.  املســرحية  للفنــون 
ــا  ــدف منه ــودات« واله ــم املس ــة »رس ورش
ــال: »هــي ورشــة ســكيتش، والســكيتش  قائ
يف مــا يخــص عملنــا يف الديكــور و يف 
الرســم فهــو عنصــر أساســي  مــا يخــص 
ألي فكــرة ، أو فكــرة لوحــة تصميــم فهــي 
ــن  ــك فنح ــروع، لذل ــى ألي مش ــوة األول الخط
كثيــرا مــا نطلــب مــن الطلبــة بالعمــل ىلع 
الســكيتش  غيــر ذلــك عندمــا يصــل الطالــب 
ــم  ــه تقدي ــب من ــة يتطل ــنة الرابع ــي الس ال
مشــروع، وذلــك املشــروع البــد مــن أن يبــدأ 
ــن  ــى  م ــل األول ــي املراح ــكيتش الن ه بس
ــأن اقــدم مشــروع  ــة ب أجــل أن أصــل بالنهاي

ــكيتش«. ــه بس ــل بدايت متكام

أول ورشة 

ــدرب  ــيجده املت ــذي س ــالف ال ــول االخت وح
يف هــذه الورشــه عــن الــورش األخــرى يقــول 

ــص  ــا يخ ــه فيم ــه تخصصي ــذه ورش ــد: ه ولي
يف  الرغبــة  لديــه  ومــن  الديكــور  طلبــة 
الدخــول للورشــة، فاالختــالف بالنســبة إلــي 
بــأن هــذه الورشــة تقــام للمــرة األولــى ىلع 

مســتوى املعهــد ولكــن هــذه مخصصــة 
الــورق  ىلع  األفــكار   اســتجماع  بكيفيــة 

ــالف. ــو االخت ــك ه وذل

آراء املشاركين

• الطالبة: ساره فهد 
ــذه  ــاركتها يف ه ــبب مش ــاركة: كان س املش
الورشــة خــوض تجربــة جديــد برســم بوقــت 

قصيــر 
هــذه  مــن  اســتفادت  وقــد  االســتفادة: 
ــكيتش  ــم الس ــارات رس ــب مه ــة بكس الورش

مــن الدكتــور عنبــر  وليــد.
قســم  خريجــة  احمــد  زهــراء  الطالبــة:   •

الديكــور
ــاركتها يف  ــبب مش ــد كان س ــاركة: وق املش
هــذه الورشــة هــو حبهــا للرســم و شــغفها 

بالفــن 
االســتفادة: وقــد اســتفادت مــن هذة الورشــة 
بتزودهــا بكثيــر مــن املعلومــات ودقــة عمــل 

االسكيتش.
• الطالب: عبدالوهاب الهزيم 

ــذه  ــاركتة يف ه ــبب مش ــاركة: كان س املش
ــة الورش

لكــي يكــون لــه القابليــه والجــرأه للرســم 
لكــي  الرصــاص  اســتخدام  عنــد  والدقــه 

يكــون مبــدع يف هــذا املجــال.
• الطالب: هيا الحمود 

الســكيتش  فــن  يف  للتعلــم  املشــاركة: 
رســمهم  طريقــه  ومعرفــه 

االســتفادة: معرفــه طريقــه رســم الســكيتش 
ــرأه  ــه الج ــم كيفي ــة و تعل ــة صحيح بطريق
يف خــروج امــام املجتمــع ورســمها بــكل 

ثقــة. 
• الطالب: حمود الدبيس 

املشاركة: لتطوير من مهاراه السكيتش 
االستفادة : تطوير مهاره السكيتش 

• الطالب: ىلع البناي 
املشاركة: تجربه اشياء جديده 

االســتفادة: رســم اكثــر مــن رســمه يف وقــت 
قصيــر.

الفنان عنرب وليد مقدما الورشة

من لوحات الفنان عنرب وليد

ورشــــة

خالل ورشة »رسم المسودات« التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان 

د. عنبر وليد: »السكيتش« عنصر أساسي
ألي فكرة أو تصميم 

الطلبة املشاركين عبروا عن مدى االستفادة يف كسب وتطوير املهارات
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حـــوار

حاوره: يوسف العصفور 
الفرقة الثالثة – قسم النقد

عبــر املســرحيُّ العراقــي د. أحمــد الشــرجي عــن ســعادته الكبيــرة 
ملشــاركته يف فعاليــات مهرجــان املســرح األكاديمــي التاســع مــن 
ــداع  ــو اإلب ــة صن ــدا أن الحري ــورج«، مؤك ــل الدرامات ــة »املمث ــالل ورش خ
وديمومتــه، ولكــن شــريطة أن يكــون اإلبــداع واعيــًا وعميقــًا فكريــًا.

وأكــد يف لقائــه مــع »نشــرة املهرجــان« أن الخطــاب املســرحي الكويتي 
لجيــل جديــد، الــذي شــاهده يف مهرجــان الكويــت املســرحي يف الدورة 
ــه، مشــددا ىلع وجــود حــراك  ــة أدهشــه نظــرا لعمقــه وأهميت املاضي
ــَن  وكــمٍّ مســرحي هائــل يقــدم ســنويا يف معظــم البلــدان العربيــة. وبيَّ
أن املســرح ال يعطــي األجوبــة، بــل يثيــر األســئلة وأســئلته عميقــة، أو 
ــذا  ــع ه ــل م ــو التعام ــه ه ــي من ــا نعان ــن م ــون. ولك ــب أن تك ــذا يج هك
الوعــي والعمــق بذاتيــة انتهازيــة تحــاول أن تجهــض املشــروع التنويــري 
ــا  ــاًل: »أن ــدا قائ ــوده يف هولن ــن وج ــا ثمَّ ــع. كم ــل املجتم ــرح داخ للمس

ــي  ــة يف حيات ــة ُمهم ــا إضاف ــر ألنه ــن بالكثي مدي
ــص  ــا ن ــاني«. وهن ــي واإلنس ــتوى الفن ىلع املس

اللقــاء معــه.
مــا رأيــك بالحركــة املســرحية يف الوطــن 
العربــي بشــكل عــام، بمــا أنــك مخــرج وممثــل 

ــي؟ وأكاديم
م  - مــن الصعــب تكويــن رأي ىلع كل مــا ُيقــدَّ
مســرحيا يف الوطــن العربــي. لكــن مــن خــالل 
مــا نشــاهده مــن أعمــال مســرحية يف املهرجــان 

التــي ُندعــى إليهــا، يمكــن تصــور توجــه املســرح يف بلــد مــا عــن غيــره 
ــُوا  ــم ُيعَط ــون ل ــال ومخرج ــاك أعم ــا. ألن هن ــس علمي ــك لي وإن كان ذل
ــاك  ــم. هن ــم أو بلده ــدود مدينته ــن ح ــروج م ــاركة والخ ــة باملش الفرص
حــراك وكــمٌّ مســرحي هائــل يقــدم ســنويا يف معظــم البلــدان العربيــة. 
وجــزء مــن هــذا ُيحســب للهيئــة العربيــة للمســرح التــي وضعــت جائــزة 
ــي خلقــت تنافســًا  ــز. وبالتال ــزات أخــرى للعمــل الفائ ماليــة جيــدة وممي
داخــل البلــد الواحــد للمشــاركة والتنافــس ىلع الجائــزة الكبــرى. ويؤكــد 
هــذا عــدد األعمــال املقدمــة ســنويا للجائــزة. لكــن هــذا الكــم ال يمكــن 
ــل أغلبــه يكــرر  ــاره تطــورا لالشــتغال املســرحي ونظــام العــرض. ب اعتب
نفســه وأدواتــه ويتنــاص مــع عــروض ســابقة. لألســف، مــازال املســرح 
يف املنطقــة العربيــة يجتــر أدواتــه املســتهلكة مســرحيا حتــى أصبــح 
مثــل ســيزيف، يدفــع صخرتــه ولكنهــا تعــود إليــه مــرة أخــرى. ومقابــل 
ذلــك هنــاك اشــتغاالت فرديــة مهمــة ىلع مســتوى منظومــة األداء 
وتشــكيل وتركيــب العــرض. وهــي اجتهــادات فرديــة فحســب. لكــن 
الســؤال: هــل هنــاك عــرض مســرحي عربــي دون تناصــات أو مرجعيــات 
ــة؟  ــة الهائل ــورة التكنولوجي ــل الث ــة يف ظ أوروبي
والســؤال األهــم حســب اعتقــادي: هــل يوجــد 
مفكــر مســرحي عربــي يســتطيع االرتقــاء بالعــرض 
مســرحية  بيئــة  يخلــق  ذلــك  كل  املســرحي؟ 
متطــورة وفاعلــة. وهنــا يكــون الكــمُّ ليــس ضروريــا.

ــن  ــر م ــم يف الكثي ــة تحكي ــو لجن ــت عض كن
املهرجانــات املســرحية يف الوطــن العربــي. 
متاحــة  الطــرح  يف  الحريــة  أصبحــت  هــل 

بشــكل جيــد يف رأيــك أم ال؟ 

د.أحمد د.أحمد 
الشرجي: الشرجي: 
أدهشني أدهشني 
الخطاب الخطاب 

المسرحي المسرحي 
الكويتيالكويتي
للجيل للجيل 
الجديدالجديد

الحرية صنو اإلبداع 
وديمومته ولكن 

شريطة أن يكون اإلبداع 
واعيًا وعميقًا فكريًا
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يشارك يف مهرجان املسرح  األكاديمي
يف ورشة )املمثل الدراماتورج(



- هــذا يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر. الحريــة صنــو اإلبــداع وديمومتــه 
ولكــن شــريطة أن يكــون اإلبــداع واعيــًا وعميقــًا فكريــًا. ولعــل 
)يــارب(  مثــل  مســرحيتين  عــروض  أحدثتهــا  التــي  الضجــة 
و)ســتربتيز( العراقيَّْيــِن اللتيــن كانتــا خــارج ثقافتهمــا الحاضنــة، 
يرجــح كفــة بغــداد بقــول مــا ال يمكــن قولــه يف مــكان آخــر ىلع 
مســتوى الخطــاب. وأدهشــني كذلــك الخطــاب املســرحي الكويتــي 
ــرحي  ــت املس ــان الكوي ــاهدته يف مهرج ــذي ش ــد، ال ــل الجدي للجي
يف الــدورة املاضيــة. فهــو خطــاب مســرحي جــريء وعميــق ومهــم 
ــع  ــقاطها ىلع الواق ــاطير وإس ــا واألس ــن امليثولوجي ــزج بي ــا، م أيض
ــي.  ــة عليهــا مؤشــرات ىلع املســتوى الفنــي والكتاب ــي برؤي العرب
وال يمكــن إغفــال كــمِّ الحريــة يف هــذا الخطــاب. ولــم يــأِت هــذا مــن 
ــرح  ــع. فاملس ــي للمجتم ــيس ديمقراط ــاد وتأس ــر ِمه ــل عب ــراغ، ب ف
ــة  ــرح عميق ــئلة املس ــئلة. وأس ــر األس ــل يثي ــة ب ــي األجوب ال يعط
ــع  ــل م ــه هــو التعام ــي من ــا نعان ــذا يجــب أن تكــون. لكــن م أو هك
هــذا الوعــي والعمــق بذاتيــة انتهازيــة تحــاول أن تجهــض املشــروع 

ــع. ــل املجتم ــرح داخ ــري للمس التنوي
ــث يف  ــل الباح ــة املمث ــم ورش ــك يف تقدي ــت تجربت ــف كان كي

الكويــت يف أكتوبــر املاضــي؟
ــدًا يف  ــت، وتحدي ــث يف الكوي ــل الباح ــروع املمث ــور مش ل حض ــكَّ - ش
ــوة  ــا الخط ــروع ألنه ــي وللمش ــرة ل ــة وكبي ــوة مهم ــا، خط ــة الب أكاديمي
ــروع  ــف للمش ــذا التعري ــاد ه ــت مه ــت الكوي ــث كان ــا. حي ــى خليجي األول
ــن  يف الخليــج العربــي. ولهــذا كان الحضــور مصــدر فــرح وســعادة كبيَرْي
ــا داخــل الورشــة مــع شــباب  ــه. وعملن ــراف للمشــروع وأهميت ــه اعت كون
ــت  ــا. وحقق ــا وزمني ــا وفني ــة ثقافي ــار مختلف ــات وأعم ــابات بمرجعي وش
الورشــة نجاحــًا كبيــرًا، خططــت لــه عبــر حضــور واشــتغال املمثــل 
الباحــث وكيفيــة خلــق ممثــل يعمــل يف املســرح بمعــزل إن كان 
يمتلــك املوهبــة مــن عدمهــا. وكانــت اســتجابة الشــباب يف التماريــن 
ــت  ــذة، ومازل ــرة ول ــة كبي ــعرتني بغبط ــة وأش ــة مذهل ــام الورش ويف أي
ــا  ــون فيه ــن املتدرب ــم يك ــة إذا ل ــي، أي ورش ــا. يف رأي ــش لحظاته أعي
ــف ىلع  ــذا يتوق ــلة. وه ــون فاش ــا تك ــة وتفاصيله ــى الورش ــن إل منتمي
جديــة الورشــة والجديــد الــذي تطرحــه. وكانــت محصلــة تجربــة املمثــل 
الباحــث يف )البــا( مثمــرة ورائعــة. وهــذا مــا شــعرت بــه مــن شــهادات 
املتدربيــن املدوَّنــة وتجاوبهــم مــع التماريــن وحبهــم لالســتفادة منهــا 

ــة. ــاعات الورش ــتثمار س واس
حدثنــا عــن تجربتــك يف التمثيــل يف هولنــدا. هــل يوجــد فــرق 

ــة العربيــة واألجنبيــة؟ بيــن التمثيــل يف الدول
إضافــة مهمــة يف حياتــي  بالكثيــر ألنهــا  لهولنــدا  أنــا مديــن   -
ــلبياتها  ــة س ــك التجرب ــت لتل ــاني. كان ــي واإلنس ــتوى الفن ىلع املس
وايجابياتهــا. لكننــي روضــت نفســي ىلع التعلــم والنظــر إلــى الجانــب 
املضــيء. فأنــا ال أشــغل نفســي بالســلبيات بــل أقِنــُع نفســي أنهــا ال 
تعنينــي. تعلمــت الكثيــر مــن املجتمــع والثقافــة الهولنديــة. وأضــاف 
ــن  ــخصي م ــتوى الش ــر ىلع املس ــدا الكثي ــي يف هولن ــي الفن تواصل
خــالل التعاطــي مــع العمــل املســرحي بوصفــه إشــعاعًا جماليــًا يف 

املقــام األول. وهــذا هــو الــدرس األول الــذي 
منبــرا  ليــس  املســرحي  العــرض  تعلمتــه: 
لــه خيباتنــا وانكســاراتنا  سياســيا حتــى ُنحمِّ
هنــاك  أن  يخبرنــا  لــم  فالتاريــخ  السياســية. 
ــا  ــكان م ــلطة يف م ــَر س ــرحي غيَّ ــرض مس ع
يف  الجمالــي  الجانــب  ســيطر  لهــذا  مثــال. 
ــاب  ــس الخط ــرحي، ولي ــل املس ــر بالعم التفكي
تأثيــث  أو  البصــري،  اإلدهــاش  أو  السياســي، 
الفضــاء. أمــا ىلع مســتوى األداء فتعلمتــه يف 
نظــام عمــل مختلــف. وبالتالــي كانــت تلــك 
خبــرة جديــدة أضفُتهــا إلــى خزينتــي املعرفية 

واألدائيــة: االنفتــاح ىلع اآلخــر، والتعايــش معــه معرفيــًا وجماليــًا 
وثقافيــًا، وســمو النفــس البشــرية. امَلهجــر مــوت بطــيء لــو استســلم 
املهاجــر للعيــش مــع املاضــي بــكل حموالتــه االجتماعيــة والسياســية. 
ــال  ــل  يف مج ــة والعم ــاح اللغ ــر بمفت ــاب املهج ــح ب ــررت فت ــا ق وأن
اختصاصــي. ولهــذا قدمــت أعمــااًل أعتــز بهــا جــدًا باللغــة الهولنديــة. 
والبصريــة. فاملهجــر منحنــي فرصــًا  املعرفيــة  ذائقتــي  تطــورت 
ــل الباحــث(.  ــة مشــروعي )املمث ــر ومواصل ــرة ىلع مســتوى تطوي كبي
واســتثمرت هــذا الوجــود والعيــش يف كنــف ثقافَتيــن مختلفَتيــن 
بمشــروع ســيميولوجيا املســرح، وعالمــات العــرض واشــتغالها ثقافيــا، 
وكيفيــة انزيــاح هــذه العالمــات عنــد انتقالهــا إلــى ســياق ثقــايف آخــر. 

وكان هــذا جوهــر اشــتغالي يف الدكتــوراه.
حدثنــا عــن مشــاركتك  يف الســينما الكويتيــة مــن خــالل  فيلــم 

)ســاعة زمــان( للمخــرج رمضــان خســروه.
- كانــت تجربــة مثمــرة جــدًا ورائعــة ىلع كافــة األصعــدة. فقــد كنــت 
مــع نجــم كبيــر بحجــم طــارق العلــي. وُأعجْبــُت كثيــرًا بمشــروع الفرقة 
الســينمائية األولــى املنتجــة للفلــم. كانــت أول تجربــة لــي مــع 
ــر )ســاعة زمــان(  ــة للدخــول إليــه عب الوســط الفنــي الكويتــي وبواب
ــاه.  ــت أتمن ــذي كن ــك الحجــم ال ــم تكــن بذل ــدور ل رغــم أن مســاحة ال
ــارى  ــت قص ــل وبذل ــن التمثي ــة م ــخصية كمي ــرت يف الش ــن توفَّ لك
جهــدي الســتثمار ذلــك فأثــار ذلــك انتبــاه اآلخريــن 
ــر مــن  ــى الشــخصية. وحققــت الشــخصية الكثي إل
األصــداء املفرحــة مــن أشــخاص أثــق جــدًا بوعيهم 
ــا  ــدا. أم ــون أب ــم ال يجامل ــرف أنه ــم، وأع وعقليته
القضيــة األكثــر أهميــة بالنســبة لــي كانــت أن هــذا 
الفلــم يتحــدث عــن جرائــم دكتاتــور خســرت منــه 
عشــرين عامــا مــن عمــري  يف املنفــى، هاربــًا مــن 
ــاركة يف  ــته. واملش ــًا سياس ــل، رافض ــالد واأله الب
هــا موقفــًا شــخصيًا )قبــل  مثــل هــذه األعمــال ُأعدُّ
أن يكــون فنيــًا( مــن النظــام نفســه. فهــي تأكيــد 

لرفضــي سياســته.
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مازال املسرح يف 
املنطقة العربية يجتر 

أدواته املستهلكة 
مسرحيا حتى أصبح 

مثل سيزيف
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أنا مدين لهولندا بالكثير 
ألنها إضافة ُمهمة 

يف حياتي
ىلع املستويين 
الفني واإلنساني

لم يخبرنا 
التاريخ بأن 
هناك عرضا 

مسرحيا غيََّر 
سلطة أي 

مكان
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مقـــال

الــذي  األدبــي  الوعــاء  هــو  النــص 
ــة  ــه أفــكار ومواقــف فكري تنبثــق من
وجماليــة، وفــق مرجعيــات أدبيــة 
دراســة  ووفــق  حديثــة،  وفنيــة 
لبنيتــه الداخليــة. فهــو انعــكاس 
ــف  ــط املؤل ــع ومحي ــاكاة لواق أو مح
وثقافيــا  وسياســيا  اجتماعيــا 
واقتصاديــا وعقائديــا. والنــص يحمــل 
العديــد مــن التأويــالت الدالليــة التــي 
يصنعهــا املؤلــف ليؤســس بهــا البناء 
النصــي باعتمــاده ىلع املنظومــة 
ــة  ــات جمالي ــق منطلق ــة، وف اللغوي

فلســفية فكريــة. 
هــذه املنطلقــات لــم تــأت مــن فــراغ 
بــل لتثــري النــص بأبعادهــا التأويليــة 
الداللية يف تفســير وتفكيك شــفرات 
النــص. والنــص هــو مســتوى تركيبــي 
العناصــر  تركيــب  بعمليــة  يهتــم 
وفعــل عالماتها ومســتوى آخــر داللي 
ــذي  ــى ال ــة املعن ــن قيم ــف ع يكش
يشــكله املســتوى التركيبــي. وباتحاد 
وتجــاذب هذيــن املســتويين ُتحقــق 
املدونــة الكتابيــة مفهومهــا كحدث 
ــذه  ــة. ه ــة جمالي ــي ذي وظيف اتصال
املســتويات واملنطلقــات التركيبيــة 
ــص  ــت الن ــرحت وحول ــة مس والداللي
مســرحي  خطــاب  إلــى  الســردي 
يحمــل الكثيــر مــن التأويــالت الداللية، 
التــي تحــدث القــراءات املتعــددة 
والتــي تبتعــد كثيــرا عــن حــدود 

النــص الســردي املكتــوب. فالقــراءات 
والتأويــالت تحمــل النــص إلــى فضــاء 
املدونــة  تأويــل  ينهــي  مفتــوح 
ــا  ــف إليه ــة، ويضي ــردية املكتوب الس
تأويــالت جديــدة ينتجهــا املخــرج 
إخراجيــة  بــُرؤى  معــا  واملتلقــي 
اكتشــافية  وقــراءات  متنوعــة 
ــدود  ــاوز الح ــة تتج ــددة وابتكاري متع
الســردية التقليديــة للنــص. فالعرض 
الكثيــر  ىلع  ينفتــح  املســرحي 
والعديــد مــن التأويــالت وينفتح ىلع 
للنــص  الدالليــة خالفــا  التعدديــة 
كمــا  املخــرج  يخلقهــا  املكتــوب. 

ذكرنــا وفــق رمــوز وإشــارات وشــفرات 
ودالالت تجعــل مــن النــص املكتــوب 
ينصــرف عــن ســياقه اللغــوي، ليكــون 
شــكاًل وصــورًة أخــرى للنــص عبــر 
التنقــالت واالنزياحــات الدالليــة، التــي 
تبتعــد أو تضيــف دالالت وتأويــالت 
ــردي.  ــص الس ــا الن ــم يذكره ــرى ل أخ
وتتعمــق  الــدالالت  هــذه  تظهــر 
واملتلقــي  املخــرج  فهــم  وفــق 
ــي  ــردية، وترتق ــة الس ــذه املدون له
بدراميــة العــرض املســرحي وتنضــج 
وفــق خطابــا  املتحولــة  عالماتــه 
الســردية  املدونــة  فضــاء  تجــاوز 
ــرض  ــاء ع ــون فض ــى يك ــص، حت للن
ــر ُيصنــع ضمــن كتابــة مشــاهد  مغاي
يحققهــا املخــرج واملتلقــي. وذلــك 
مــن خــالل الجســد املــادي للعــرض، 
أي تحويــل املجــرد املكتــوب إلــى 
فعــل مــادي ملمــوس ومحســوس 
يتحــرك عالماتــه البصرية والســمعية 
ــا  ــي خالق ــكيل الكل ــاء التش يف فض
ــرض.  ــص الع ــل بن ــرى تتمث ــة كب دالل
أي أن التأويــل املســرحي مــن النــص 
ــم  ــن القي ــق ضم ــرض يتحق ــى الع إل
الدالليــة واالتصاليــة يف عمليــة إنتاج 
املعنــى وفهــم النــص وفــق قــراءات 
ــه بهــدف  املخــرج واملتلقــي، ووعي
الحقيقــي  الفهــم  إلــى  الوصــول 
ــة  ــة اإلبداعي ــذه العملي ــرك له املح

املســرحية.

العدد الرابع - 11 فبراير 2020

التأويلية )الهرمنيوطيقا(
بين النص والعرض

أ.د. منتهى طارق المهناوي
الجامعة المستنصرية 

 كلية التربية األساسية / العراق

النص عبارة عن  مستوى 
تركيبي يهتم بعملية تركيب 

العناصر وفعل عالماتها 
ومستوى آخر داللي يكشف 

عن قيمة املعنى

التأويالت تحمل النص إلى 
فضاء مفتوح ينهي تأويل 
املدونة السردية املكتوبة 
ويضيف إليها تأويالت جديدة

التأويل املسرحي من النص 
للعرض يتحقق ضمن القيم 

الداللية واالتصالية يف عملية 
إنتاج املعنى
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مقـــال

صورة وتعليق

ال أســتطيع أن أصــف إحساســي وأنــا أقــف أمــام لوحــات الفنــان التشــكيلي عنبــر وليــد يف قاعــة 
وبهــو املعهــد العالــي للفنــون املســرحية. هــذا املعــرض الــذي افتتحــه األميــن العــام للمجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب كامــل العبدالجليــل، بتشــكيالت لونيــة صادقــة اإلحســاس إلــى 
حــد بعيــد، رســمته يــد فنــان تشــكيلي مبــدع ومعــروف ىلع مســتوى الســاحة الفنيــة. فقــد خاض 
تجــارب تشــكيلية عديــدة، ضمــت الكثيــر مــن املضاميــن التــي تنتصر للجمــال والحلــم. كانــت أهمية 
الرســم والتشــكيل لطلبــة الديكــور، أول مــا تــراءى. لــي وأحسســت بــه خــالل تجربتــي، التــي امتــدت 

مــا ينــوف ىلع الســاعة، مــع املتعــة الحســية، والذهنيــة، مــع الفنــان املبــدع د. عنبــر وليــد.

تحــت إشــراف وتوجيــه د. محمــد الزنكــوي رئيــس قســم التليفزيــون، بــذل طلبــة القســم جهــودًا 
مضنيــة يف متابعــة وتغطيــة فعاليــات مهرجــان املســرح األكاديمــي التاســع، حيــث وثقــوا تلك 

الفعاليــات عــن طريــق التصويــر  التليفزيونــي والفوتوغــرايف باحترافيــة عاليــة.. فشــكرا لهم.

عنبر وليد فنان ينتصر للجمال واألحالم

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية
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بدر العنزيد. محمد الزنكوي رئيس قسم التليفزيون مع طلبة القسم املشاركني يف فعاليات املهرجان

منرية الفرهود ميثم عبدالصمد

عبدالله الويس



فعاليات اليوم والغد

املكانالتوقيتبيانات الفعاليةالفعاليةاليوم

الثالثاء

2020/2/11
ق 10 ديكورمن 6:4 مساًءإشراف: أ. عنبر وليدورشة فن رسم املسودات

األربعاء

2020/2/12

محاضرة بعنوان: »املفردات والتقنيات املكونة للعرض 
املسرحي والسينمائي - نقاط االلتقاء واالختالف«

يلقيها الفنان أ. مكرم نصيب
املخرج املسرحي - تونس

قاعة املؤتمراتمن 2:1 ظهرًا

إشراف: د. أحمد الشرجيورشة املمثل الدراماتورج
أستاذ الدراما بجامعة املستنصرية

من 7:4 مساًء
قاعة

عبدالحسين عبدالرضا

يشــرف أســتاذ التمثيــل واإلخــراج بقســم التمثيــل واإلخــراج 
الشــايع،  شــايع  املســرحية  للفنــون  العالــي  باملعهــد 
ىلع جميــع عــروض املعهــد املشــاركة يف فعاليــات 
املهرجــان، حيــث قــدم إرشــاداته إلــى الطــالب املســؤولين 
عــن العــروض املســرحية حتــى تخــرج يف أبهــى صورهــا 

ــة. الفني
الدائــم  لعطائــه  وتحيــة  املخلصــة  لجهــوده  فشــكرًا 

واملتجــدد.

عرض الغد

األربعاء 2020/2/12
الساعة 8 مساًء

مسرحية : »لم أقصد«
تأليف: فجر صباح

إخراج: جاسم التميمي

طاقم العمل
املمثلون: 

عبد اهلل البلوشي - دانة هيسم
فيصل الصفار - غدير حسن
محمد القالف - بدر الهندي

إسماعيل كمال

يعقب العرض ندوة تطبيقية
تعقيب أ.د. أحمد صقــر

أزياء ومكياج: زينب حســن  ديكــــور: زهراء البقشي  

موسيقــــى: عبداهلل عباس إضـــــاءة: طالل املطيري  
مدير الخشبة: سلمان كايــد 

شكرًا الشايع


