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ــي  ــاوزات الت ــر كل التج ــر كبي ــل بصب ــا أتحم ــة وأن ــنوات طويل لس
يقــوم بهــا بعــض األخــوة فيمــا يســمى بالصفحــات الفنيــة 
والثقافيــة، يلتقطــون آراءنــا يف النــدوات التطبيقية، ويســجلونها 
ــل«،  ــر جمي ــول »صب ــا نق ــي ... لكنن ــوم التال ــاح الي ــمائهم صب بأس
يقتنصــون أوراقنــا العلميــة مــن ىلع املنصــات النقديــة يف 
فيهــا،  مــا  بعــض  ويحــورون  والفكريــة،  التطبيقيــة  النــدوات 

ويســجلونه بأســمائهم أيضــا، ونقــول »صبــر جميــل«!
ــا  ــة صاغته ــراءات نقدي ــه ق ــد في ــذي أج ــوم ال ــي الي ــن أن يأت لك
أنامــل أبنائــي/ طلبتــي، طلبــة قســم النقــد واألدب املســرحي، 
ُتنســب آلخريــن، فهــذا مــا ال يمكــن الســكوت عنــه! أنــا يف النهاية 

أم لــكل طالبــة وطالــب، وال يوجــد أم تتجــاوز عــن حــق 
أبنائهــا.

ــن ىلع  ــر قادري ــن غي ــض الصحفيي  إن كان بع
حضــور الفعاليــات لســبب مــا، ربمــا ملوقــف 

مســاند لطــرف دون اآلخــر ، أو ظــرف طارئ، 
ــه؛  ــدره ونحترم ــذي نق ــأنهم ال ــذا ش فه
ألننــا نؤمــن أن االختــاف ســمة الكــون. 
لكــن أن يأتــي أحدهــم، ومــن وراء جهــاز 
ــة،  ــاالت الطلب ــص مق ــوب، ليقتن الابت
األولــى،  فرحتهــم  بهــدوء  ويلتهــم 
والدتهــم الجديــدة، ويضــع منجزهــم 

البســيط تحــت اســمه، دون أن يــرف لــه 
جفــن، فهــذا لعمــري أمــر بشــع.

باتــت  التــي  الصحفيــة  اآلليــة  ــُم  أتفهَّ
الفنيــة  الصفحــات  بعــض  يف  تستشــري 

مــن  منهــم  الهشــيم.  يف  كالنــار  والثقافيــة، 
ــم  ــوك، ومنه ــس ب ــات الفي ــن صفح ــه م ــتمد مادت يس

ــُم  ــاب. أتفهَّ ــع الكت ــه م ــا ألزمت ــراءة ح ــع الق ــد يف مواق ــن يج م
أيضــا الـــ )السيســتم( الــذي رســخته بعــض املهرجانــات املحليــة 
ــب  ــرض، يكت ــم الع ــر أحده ــن يحض ــة. حي ــا اإلعامي ــر لجانه عب
عنــه، ويرســله إلــى زمائــه يف اللجنــة ليتداولــوه وينشــروه. 
فتجــد املقــال الواحــد ُينشــر يف عــدة صحــف بأســماء مختلفــة، 
تــداركا للوقــت ورغبــة يف املواكبــة الســريعة للحــدث. لكــن يف 

املقابــل، كنــت أتمنــى أن يتفهــم اآلخــر آليتنــا الجديــدة.
يف مهرجاننــا هــذا العــام قررنــا يف النشــرة اليوميــة أن نعتمــد 
ىلع طلبتنــا )أبنــاء قســمي النقــد، والتلفزيــون ىلع وجــه 

الخصــوص( بأكبــر قــدر ممكن، كتابــة وتصويــرًا بمســاندة احترافية 
مــن زمــاء أعــزاء؛ الحســيني البجاتــي، وحافــظ الشــمري، لنفاجــأ 
بــأن عــددًا قليــًا مــن الصحفييــن فقــط مــن يواظــب ىلع حضــور 
الفعاليــات. أمــا البقيــة فأثبتــوا بصــورة غيــر مباشــرة، أن حضورهم 
الســابق كان مرتبطــا بتواجدهــم ضمــن فريــق اللجنــة اإلعاميــة 

فقــط!
ــروف  ــات أو ظ ــاة آلراء أو ارتباط ــر مراع ــا األم ــك، تفهمن ــم ذل ورغ
اآلخريــن، فقمنــا بإرســال املــواد للنشــر يف الصحــف. إن لــم يكــن 
بأســماء أصحابهــا، فلتكــن بــا اســم، لكننــا فوجئنــا بمــن يعتــدي 
ــى.  ــرة األول ــم للم ــون طريقه ــوا يتلمس ــة( ال زال ــم )طلب ىلع حل
باألمــس تــم نســب مقــال )بــدر األســتاد( الطالــب يف 
الفرقــة الرابعــة آلخــر. غضبــت، وفكــرت بمهاتفة 
الصحفــي، لكنــي تجــاوزت بحكــم تقديــري لـ 
ــي دون  ــه الصحف ــذي يمارس ــاد( ال )االعتي
قصديــة. واليــوم أفاجــأ بــأن مقــال )رنــا 
حافــظ(، الطالبــة يف الفرقــة األولــى 
يتــم تداولــه يف بعــض الصحــف، 

تحــت أســماء أخــرى!
ــة باملعنــى  ــا – باملناســبة- طفل رن
تتجــاوز  لــم  للكلمــة،  الحــريف 
الثامنــة عشــر بعــد، للتــو خرجــت 
مــن شــرنقة املدرســة الثانويــة. أراهــا 
كبقيــة زمائهــا، مســؤوليتي كأســاتذة، 
ورئيســة قســم، إلــى حيــن أن يشــتد 

عودهــا. 
رنــا املتفوقــة، تكتــب قــراءة نقديــة للمــرة 
األولــى وتناقــش زماءهــا، وتحضــر كل الفعاليــات، 
وتشــارك يف النــدوات التطبيقيــة، وتفــرح بمنجزهــا يف النشــرة 
ــد أن  ــه( لتج ــمس في ــوم )ال ش ــاح ي ــو صب ــن تصح ــة. ولك اليومي
وليدهــا األول )مقالهــا( تتناقلــه الصحــف بأســماء أخــرى... مــا 

ــال. ــام األطف ــى أح ــرق حت ــن يس ــن زم ــعه م أبش
كأم، كأســاتذة، كرئيســة قســم، أجــد نفســي مســؤولة عــن منجــز 
ــا تشــاؤون، لكــن  ــا كم ــوا كلماتن ــة. فأرجوكــم تداول ــي الطلب أبنائ
ــة  ــة نقدي ــن بيئ ــؤون ضم ــم ينش ــا، دعوه ــن أبنائن ــدوا ع ابتع
صحيــة، تؤمــن أن املنجــز نصنعــه بأيدينــا ال بأيــدي اآلخريــن. عــّل 

الصفحــات الفنيــة والثقافيــة ُتشــرق مــن جديــد!

مقـــال
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ال تلتهموا فرحتهم األولى!

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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قراءات نقدية صاغتها أنامل أبنائي/ طلبتي
يف قسم النقد  ُتنسب آلخرين
فهذا ما ال يمكن السكوت عنه!

رنا حافظ تكتب 
قراءة نقدية للمرة 

األولى وتفرح بمنجزها يف 
النشرة اليومية تصحو لتجد 

أن وليدها األول )مقالها( 
تتناقله الصحف بأسماء 

أخرى
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كتبت: حنين ناصر ساملة  
قسم النقد واألدب املسرحي/ الفرقة األولى

ــي  ــد العال ــي يف املعه ــان األكاديم ــروض املهرج ــن ع ــب وضم ــد الرجي ــرح حم ىلع مس
ــة،  ــة الرابع ــب يف الفرق ــراج الطال ــن إخ ــة( م ــرحية )غزال ــت مس ــرحية، قدم ــون املس للفن

ــان.  ــد خلف ــي محم ــب العمان ــف الكات ــور وتألي ــر أن عمي
يف بلــد يســودها الفســاد والدمــار والحــروب، بوجــود تنظيــم إرهابــي يقــوده الزعيــم 
املســمى بالســبع، كان هنــاك عاشــقين يناقضــان ذلــك الجــو بحبهمــا الطاهــر. ويف ليلــة 
ــث لعــب ىلع  ــة(، حي ــزوج طامحــا للحصــول ىلع الزوجــة )غزال ــل )الســبع( ال ــا قت زواجهم
وتــر الســيطرة ىلع أخيهــا )غزيــل( املطيــع لــه، الــذي كان تابعــا لــه. وقــد أدى ذلــك العتــداء 
ــة(، التــي ماتــت مقهــورة، ففجــر غزيــل نفســه ومــن معــه بعــد رؤيتــه  الســبع ىلع )غزال

جثــة أختــه ومــا جــرى لهــا. 
غزالــة، غزيــل، الســبع، جفــاف املواقــد، تعويــب املجاميــع، كلهــا أفعــال ومســميات توحــي 
بــأن املــكان كغابــة قانونهــا البقــاء لألقــوى ال لألســمى، فإمــا أن تكــون مــع التنظيــم أو ال 
تكــون أساســا. تجســدت غزالــة مــن خــال مشــاعر مختلطــة مــا بيــن الحــزن والغضــب ىلع 
مصــاب زوجهــا وكرههــا )الســبع( ومشــاعر الحــب عندمــا تــرى أو يتخيــل لهــا شــبح زوجهــا 
الــذي أحبتــه. وبينــت أنهــا شــخصة قويــة صامــدة أمــام محــاوالت الجميــع القناعهــا بالــزواج 
مــن الســبع، وكانــت مؤديــة هــذه الشــخصية الطالبــة يف الفرقــة الثانيــة هيــا الســعيد. أمــا 
الســبع فــكان يتســم بجميــع الســمات التــي ال ُتُمــتُّ لألخــاق بصلــة، فهــو جشــع وطمــاع 
وجبــان. وكان مــؤدي شــخصية الســبع هــو الطالــب يف الفرقــة الثانيــة شــهاب املشــايخي. 
ــى يف  ــه حت ــا ل ــبع مطيع ــا للس ــخصية تابع ــف الش ــد كان ضعي ــل( فق ــخصية )غزي ــا ش أم
فكــرة رغبــة الســبع يف الحصــول ىلع أختــه. ونــرى يف املســرحية التطــور الدرامــي يف 
ــة يف االنتقــام، مفجــرًا  ــدم والرغب ــه ومقتلهــا ممزوجــا بالن الشــخصية بعــد اغتصــاب أخت
نفســه وهــو ُمحــاط بالســبع وأتباعــه. كمــا أضافــت شــخصية غزيــل الحــس الكوميــدي يف 

عــــرض
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فكرة عميقة  بحس كوميديفكرة عميقة  بحس كوميدي



5

املســرحية وســلطت عليهــا األضــواء بحضورهــا الكوميــدي ىلع نفســها. وكان العــب هــذا 
ــه  ــذي كان برفقت ــدي ال ــا الجن ــار(. أم ــل الصف ــة )فيص ــة الرابع ــب يف الفرق ــو الطال ــدور ه ال
والــذي خلــف جــو كوميــدي فــكان مــن أداء الطالــب يف الفرقــة الثانيــة عبدالعزيــز العنــزي. 
)جفــاف املواقــد( هــو شــخصية حــرة طليقــة ترســم داخلهــا مامــح الجمــال والطهــارة بعيــدًا 
ــة تميــز جفــاف عــن غيــره، أدى دور هــذه  عــن الفســاد املحيــط بهــا. وهــذا مــا جعــل غزال

الشــخصية الطالــب يف الفرقــة الثانيــة عبــداهلل البلوشــي. 
كمــا ال ننســى الفتاَتْيــن اللتيــن جســدتا الجهــاد بمفهــوم الســبع والتنظيــم فيمــا فيــه مــن 
رقــص وســكر وعربــدة ونســاء، فكانتــا ضحيــة هــذا الجهــاد. ومثلــت الدوريــن الطالبتــان غديــر 

حســن وشــهد ياســين. 
مــا ميــز العــرض هــو بســاطته مــن ناحيــة الفكــرة رغــم عمقهــا، فــا تجهــد املتلقــي يف 
فهــم مــا يجــري مــن أمــور ىلع خشــبة املســرح. وأضــاف الحــس الكوميدي روحــا جميلــة لهذا 
العــرض فــكان هنــاك تناغــم وتناســق بيــن املشــاهد التراجيديــة والكوميديــة. ولكــن هنــاك 
بعــض النقــاط التــي أرغــب بالتحــدث عنهــا، ففــي إحــدى مشــاهد الغنــاء والتعويــب ســكت 
املجاميــع فجــأة دون تمهيــد وظهــر لنــا مشــهد جــاد، ممــا شــتت املتلقــي بعــض الشــيء 
يف الفصــل مــا بيــن الجــو الســابق والجــو الحالــي للمشــهد التمثيلــي. كمــا أن صــوت بعــض 
املمثليــن كان ال يصــل إلــى الجالســين يف الخلــف بشــكل واضــح، خاصــة يف املشــهد الــذي 
كان يتــم يف عمــق املســرح. وكان هنــاك ضعــف يف التقنيــة الضوئيــة. لكــن مــن ناحيــة 
أخــرى فاقــى اعتمــاد املخــرج ىلع مؤثــرات صوتيــة طبيعيــة مــن الطاقــم نفســه نجاحــا 
باهــرًا. حيــث أن صــوت املطــر كان مــن تصفيقــات املجاميــع، واملوســيقى كانــت عزفــا ىلع 
العــود، أمــا الغنــاء كان مباشــرًا مــن الطالــب يف الفرقــة الثالثــة )هانــي الهــزاع( وذلــك مــن 
الكواليــس، ونغمــات البيتبوكــس كان أحــد املجاميــع ينغمهــا يف أثنــاء تعويبهــم. جميــع 

تلــك العوامــل والتقنيــات البشــرية الصوتيــة أعطــت روحــا للمســرحية. 
ــم  ــور الســلبية البســيطة، ولكــن العــرض ل ــم تخــُل املســرحية مــن بعــض الشــذرات واألم ل

ــا ومبهــرا. ــل كان عرضــا ممتع ــك املاحظــات، ب ــرا بتل ــر كثي يتأث
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ندوة تطبيقية

في الندوة التطبيقية لمسرحية »غزالة«

د. أحمد الشرجي: عالقة الممثل مع اإلضاءة 
رغم فقرها خلقت أجواء ذات دالالت 

كتبت: عائشة العبيدان
الفرقة الثانية - قسم النقد واألدب املسرحي

وحنين ناصر ساملة
الفرقة االولى - قسم النقد واألدب املسرحي

أكــد األكاديمــي والناقــد د. أحمــد شــرجي أن نــص 
ــم  ــة ســيطرة التنظي ــاول قضي ــة تن مســرحية غزال
بقصــة  واللعــب حتــى  وحياتنــا  مصائرنــا  ىلع 
ــاف  ــة وجف ــب غزال ــة ح ــا قص ــرة، كم ــب الطاه الح
ــب  ــذي يرغ ــبع( ال ــم )الس ــم التنظي ــد، وزعي املواق
ــرة  ــا وم ــق إغوائه ــن طري ــرة ع ــة. فم ــك غزال بتمل
ــة اغتصابهــا ومــرة عــن طريــق  عــن طريــق محاول
بنفســه.  بتفجيــر  تــويف  الــذي  غزيــل  أخيهــا 
وتتوالــى األحــداث بنيــة رفــض غزالــة للســبع 

ــا. ــا لحبيبه ووفائه
وقــال يف النــدوة التطبيقيــة التــي تلــت العــرض 
ــا  ــام بتقديمه ــور، وق ــر أن ــرج عمي ــا املخ وحضره
النقــد بــدر  الرابعــة - قســم  بالفرقــة  الطالــب 
ــاء النــص وفــق الكاســيكية مــن  االســتاد، ســار بن
خــال وحــدة املوضــوع وعبــر البطــل والعقــد. 
طريقــة  الــى  تشــير  الكتابــة  طريقــة  ولكــن 
ــة واالنتقــاالت الســريعة وهــي  ــة التلفزيوني الكتاب

ــن  ــًا ليك ــب أص ــص كت ــون الن ــد يك ــاهد. فق املش
االنتقــاالت  وهــذه  تلفزيونيــة  درامــا  أو  فيلمــا 
أربكــت النــص وإيقاعــه ألنــه مغــرق يف الســردية 

التوضيحيــة الدالــة ىلع األحــداث.
ــرن  ــن ق ــي م ــص األساس ــوان الن ــرج عن ــر املخ غي
الجاريــة إلــى غزالــة، فهــذه ُتحَســُب للمخــرج ألنــه 
فتــح بــاب التأويــل للعــرض. فلــم يرغــب أن يحــدد 
ــد  ــان. وىلع صعي ــن كعم ــكان معي العــرض يف م
نــص العــرض نظــم املخــرج النظــام الحركــي وكان 
محســوبا بدقــة متناهيــة. واعتمــد ىلع الســخرية 
التنظيــم ورجاالتــه. واســتطاع املخــرج أن  مــن 

يقتصــد بالديكــور مــن خال االســتفادة 
مــن منصــة اإلعدامــات كمــكان للرقــص، 

ومنبــر.
ــاة  ــول معان ــرجي ح ــور الش ــر الدكت عب
عاقــة املمثــل مــع اإلضــاءة. لكــن ىلع 
رغــم فقرهــا إال أنهــا خلقــت أجــواء ذات 
دالالت معينــة داخــل العــرض، رغــم 
أن املمثــل لــم يفصلهــا مــن خــال 

ــا. ــارج حدوده ــرًا خ ــل كثي التمثي
طاقــة  بأنهــم  املمثليــن  ووصــف 
شــخصية  ممثــل  أداء  لكــن  ممتــازة، 

الحبيــب )عبــداهلل البلوشــي(  يف مشــهد البــكاء 
ــه  ــن أن ــه يظ ــه جعل ــة أن ــه لدرج ــا في كان مبالغ
ســيهيج مشــاعر املتفرجيــن. ونصــح املمثليــن 

باالبتعــاد عــن البكائيــة.
التــي  الســينمائية  اللقطــة  أن  إلــى  كمــا أشــار 
جــدا.  مهمــة  كانــت  الدوبليــر  فيهــا  اســتخدم 
ــاة بعــد أن أنهــت املشــهد رقصــت مــع  لكــن الفت
تخــرج  أن  املفــروض  وكان  التنظيــم  مجموعــة 

أخــرى. وتدخــل كشــخصية 
وأخيــرًا شــكر الشــرجي عميــد املعهــد الدكتــور 
ــان،  ــن ىلع املهرج ــع القائمي ــزي وجمي ــي العن عل

د. أحمد رشجي متوسطا مخرج العرض عمري أنور وعريف الندوة الطالب بدر االستاد والناقدة ليىل أحمد

مداخالت الطالب
أشــاد الطالــب يف الفرقــة األولــى غنــي جمعــة بالعرض 
وبفريــق العمــل ولكــن تحــدث عــن الضعــف التقنــي يف 
اإلضــاءة وتأخــر املمثــل يف الدخــول إلــى البقعــة، وعــن 
أصــوات بعــض املمثليــن يف عمــق املســرح  التــي 

كانــت غيــر واضحــة.
وحيــا الطالــب يف الفرقــة الثالثــة محســن النجــدي 
اإلضــاءة  إلــى  أشــار  ولكــن  العمــل،  فريــق  جميــع 

بهــا.  تســببت  التــي  واملشــكلة 
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هــذا  غزالــة ىلع  مســرحية  عمــل  طاقــم  وكل 
الجهــد وهــذا العمــل اإلبداعــي الــذي أســماه بالرائع.

مداخالت

أشــارت الكاتبــة الروائيــة ليلــى العثمــان إلــى مــدى 
اســتمتاعها بالعــرض املســرحي وعــن جماليــة 
وجــود الدخــان مــع اإلضــاءة ىلع خشــبة املســرح. 
كمــا طرحــت تســاؤاًل عــن ســبب عــدم لبــس غزالــة 
ــا يف  ــَب زوجه ــا جان ــد رقوده ــض بع ــوب األبي الث

ــرة وموتهــا. املقب
بيــن  املحبــة  بــروح  إبراهيــم حجــاج  د.  أشــاد 
يف  األســماء  داللــة  إلــى  أشــار  كمــا  الطــاب. 
شــخصيات املســرحية مثــل غزالــة والســبع، أي 
الــدالالت؛  مــن  وغيرهــا  والفريســة،  املفتــرس 
ىلع  مختلفــة  مناطــق  مــن  الســبع  وظهــور 
خشــبة املســرح كمــا لــو أن الخطــر قــد يأتــي مــن 
أي مــكان، وتبديــل الديكــور بوقفــات املمثليــن 

املســرح. خشــبة  ىلع 
تناولــت الناقــدة ليلــى أحمــد جماليــة املســرحية 
مــن حيــث انعــدام وجود هاجــس امللل وانســيابية 

مشــاهد العــرض املســرحي، وعــدم تنــاول القضايــا 
ــد ال  ــم ق ــى أن التنظي ــارت إل ــر. وأش ــكل مباش بش
يكــون فقــط متشــددًا دينيــا، فقــط يكــون بعــدة 
ــوان مختلفــة ومفاهيــم مختلفــة، مثــل ســلطة  أل
األســرة. كمــا خدمــت اإلضــاءة يف العــرض بغرضهــا 
مكتملــة.  جميعهــا  العناصــر  وكانــت  الصحيــح، 
وأشــار عبــداهلل عبــاس إلــى حاجــة املمثــل ألخــذ 
مســاحة مــا بيــن الــدور واآلخــر وأن ال تكــون األعمال 
متتاليــة وراء بعضهــا البعــض حتــى ال ُتثقــل ىلع 

املمثــل.
تحــدث أ. ناصــر الحجلــي عــن اســتطاعة املمثليــن 
يف تقديــم لغــة ســليمة بــأداء مــن أفضــل أحوالــه، 
حيــث أن اللغــة العربيــة هــي األســاس. ويــرى 
ــان ىلع  ــود الدخ ــد داٍع لوج ــه ال يوج ــي أن الحجل
ــدأ  ــر فب ــاء الجاب ــد ع ــا الناق ــرح. أم ــبة املس خش
حديثــه قائــا: لــو كنــت أســتاذ عميــر لتســببت يف 
رســوبه هــذا العــام، ألن هــذا الطالــب مــن املؤلــم 
أن يتخــرج ويغــادر إلــى عمــان خــال أشــهر قليلــة. 
كمــا تحــدث عــن أهميــة الصــورة يف هــذا العــرض، 
حتــى أن عميــر لــو قــرر االســتغناء عــن الحــوار لــن 

ــا أشــاد  ــه. كم ــا ل ــك ىلع العــرض وفهمن ــر ذل يؤث
بلعبــة املخــرج مــن خــال الثنائيــات، ثنائيــة 
ــورة.  ــة الص ــب، وثنائي ــة الح ــاة، ثنائي ــوت والحي امل

وقــدم تحيــة لجميــع فريــق العمــل.
وقــام الدكتــور أيمــن الخشــاب بتوجيــه كامــه 
للممثــل فيصــل الصفــار قائــًا أن هــذا العــرض 
يمثــل درســا لــه يثبــت أن الصفــار اســتطاع أن 
يضحــك الجمهــور عبــر دور مميــز وليــس كمــا يف 
املســرح التجــاري. ونصــح عميــر أن يحــذر مــن 
الغــرور، وأشــار إلــى أنــه يخــاف عليــه مــن التجربــة 

ــدا. ــة ج ــة الناجح ــذه التجرب ــد ه ــة، بع الثاني
ــى  ــار إل ــزي فأش ــي العن ــد د. عل ــد املعه ــا عمي أم
أنــه ســعيد بجميــع العــروض، وأن جميــع الطلبــة 
أبنــاؤه. وقــام بــزف البشــرى للطلبــة بــأن املعهــد 
سيشــارك باملحلــي يف العــام القــادم مــن خــال 
هــذه العــروض التــي قدمــت، بعــد اختيــار األنســب 

منهــا مــن قســم التمثيــل.
قســم  رئيــس  الزنكــوي  محمــد  الدكتــور  أمــا 
التلفزيــون فقــد عبــر عــن ســعادته بتعــاون جميــع 
ــة  ــذه النتيج ــى ه ــول إل ــرة للوص ــام ألول م األقس
ــة  ــن خاص ــع املمثلي ــاد بجمي ــان. وأش يف املهرج
معهــد  خريجــة  وقامــت  العنــزي،  عبدالعزيــز 
ــيقى  ــادة باملوس ــي باإلش ــة الخليف ــيقا راي املوس
يف العــرض وذكــرت أن اإلضــاءة ظلمهــا التنفيــذ. 
ــعادته  ــن س ــد ع ــلمان كاي ــب س ــدث الطال ــم تح ث
بزمائــه، وهكــذا أشــاد إبراهيــم بوطيبــان بجميــع 
وهــي  حســين،  فيــث  وقامــت  العمــل.  فريــق 
كنديــة، بالتعبيــر عــن ســعادتها بالعــرض، وقدمــت 
ــزوروا  عرضــا لفيصــل الصفــار واملخــرج عميــر ألن ي
املوقــع الــذي تعمــل فيــه كمتطوعــة وهــو خــاص 

بالســينما.

7

د. عيل العنزي وقيادات وأساتذة املعهد وضيوف املهرجان وبعض الطلبة 

مالحظة طالبيةحول عرض سابق
الطالب أحمد دشتي – الفرقة الرابعة - قسم النقد

ــت  ــي الحظ ــرض. لكنن ــل الع ــات داخ ــن ماحظ ــع ع ــدث الجمي ــة تح ــدوة التطبيقي يف الن
شــيئا مختلفــا، وهــو أن هنــاك تشــابها بيــن مســرحية ســبيليات إســماعيل )إعــداد فارعــة 

ــة ســبيليات إلســماعيل فهــد إســماعيل( ومســرحية األم شــجاعة. الســقاف عــن رواي
أول نقطــة تشــابه: أن مســرحية بريخــت تــدور أحداثهــا أثنــاء الحــرب، ومســرحية ســبيليات 

اســماعيل كذلــك حيــث تــدور أحداثهــا أثنــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة.
النقطــة الثانيــة: أن األم شــجاعة تبيــع الطعــام للجنــود، وأم قاســم تقــدم الطعــام للجنــود، 

وهــي مســؤولة عنهــم وتهتــم بهــم أيضــا.

العدد السابع - 14 فبراير 2020
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حاورته: منيرة العبدالجادر
قسم النقد واألدب املسرحي – الفرقة األولى

 
عمــان  ســلطنة  مــن  العــويف  ماجــد 
الشــقيقة مــن األســماء املســرحية الخليجية 
البــارزة التــي امتلكــت حصيلــة مــن الحضــور 
عــن  يتحــدث  واإلنجــازات،  واملشــاركات 

تجاربــه يف الحــوار التالــي.
حدثنا عن مسرحية »ألوان الطيف«؟

- يف عــرض »ألــوان الطيــف« كانــت لــي 
تجربــة مختلفــة تمامــا كونهــا األولــى لفرقــة 
ــة  ــة الكلي ــاق املســرحية وبمشــاركة طلب آف
التقنيــة العليــا وأعضــاء الفرقــة. فهــي تعــد 
ــراج  ــال اإلخ ــي يف مج ــة ل ــة الناضج التجرب
ــة  ــن الطلب ــة م ــع مجموع ــل م ــي أعم إذ أن
املبدعيــن يف مجــال املســرح الجامعــي. 
حيــث قدمنــا العــرض يف مهرجان أيــام بيت 
الزبيــر وحصلنــا ىلع أفضــل عــرض متكامــل، 

ــيقا.  ــل موس ــل دور أول وأفض ــل ممث وأفض
ــا ىلع  ــي حققته ــز الت ــن الجوائ ــاذا ع م

ــاركاتك؟ ــد مش صعي
يف  للعــرض  التاليــة  املشــاركة  كانــت 
مهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح الجامعي 
وحصلنــا ىلع جائــزة لجنــة التحكيــم ألفضــل 
عــرض مســرحي. حيــث كان التحــدي الكبيــر 
هــو أن النــص مــن النصــوص الصعبــة ويمتزج 
ــف  ــن تألي ــو م ــا، وه ــال مع ــة والخي بالواقعي
االســتاذ محمــود كحيلــة مــن جمهوريــة مصر 
ــدة  ــرة جدي ــل فك ــتطعت عم ــة. واس العربي
عمــل  تجربــة  وهــي  الجامعــي  للمســرح 
العــرض  كان  حيــث  مســرح.  يف  مســرح 
النــص  مســار  األول  مســارين:  عــن  عبــارة 
بالفصحــى ثــم ينفصــل العــرض إلــى املســار 
اآلخــر باللهجــة املحليــة، وبعدهــا يعــود 

ــة  ــورة هزلي ــار األول بص ــة املس ــى طبيع إل
ــا  ــرة مكنتن ــذه الفك ــوداء. فه ــا س وكوميدي
مــن الخــروج عــن ســياق النــص األصلــي يف 

ــرد. الس
جمعــت بيــن اإلخــراج والتمثيــل فكيــف 

تــم ذلــك؟
- يف مســرحيتي »نهضــة وطــن« و»أصحاب 
القريــة« هــذه املشــاركتيين قدمتهمــا وأنــا 
ــر أول  ــة وتعتب ــة التقني ــب بالكلي ــت طال كن
تجربــة لــي يف التمثيــل واإلخــراج معا. حيث 
ــة  ــن« مقدم ــة وط ــرحية »نهض ــت مس كان
يف األعيــاد الوطنيــة للبــاد. ومســرحية 
القريــة« تمــت املشــاركة بهــا  »أصحــاب 
حيــث  التقنيــة.  الكليــات  ملتقــى  يف 
ــي  ــي يف كون ــدي حقيق ــه تح ــت أواج كن
ــت  ــس الوق ــل يف نف ــرض وممث ــرج الع مخ
ــب  ــرات التدري ــت فت ــابق كان ــن يف الس ولك
ألننــا  طويلــة  ألوقــات  تمتــد  والبروفــات 
التجربــة،  نجــاح  ســاهم يف  ممــا  طلبــة 
ــن  ــر م ــروض تعتب ــذه الع ــل ه ــث أن مث حي
العــروض الجماهيريــة. وقــد ســهل ذلــك لــي 
كثيــرا رغــم أننــي كنــت أجــد نفســي ممثــا 
ــا.  ــي مخرج ــن كون ــر م ــرة أكث ــك الفت يف تل
ــن  ــداء العرضي ــت أص ــد هلل كان ــن والحم ولك

ــة. مبهج
كيف ترى حضور املسرح الخليجي؟

ــي أرى النضــج يف التجــارب املســرحية  - إن
ــبة  ــتغلين ىلع خش ــي للمش ــي الفن والوع
املســرح الخليجــي. فقــد أصبــح املســرح 
ــا التــي  ــا للقضاي ــر إدراكا ووعي الخليجــي أكث
يطرحهــا والتــي تمــس املجتمــع واملتلقــي 
ــروض  ــن الع ــوع م ــاك ن ــر. وهن ــكل مباش بش
املســرح  يف  تقــدم  التــي  الكوميديــة 
الخليجــي الجماهيــري بصفــة خاصــة والتــي 

الشــريحة  وتمثــل  هادفــة  أغلبهــا  أن  أرى 
الكبــرى للمجتمــع املثقــف الــذي ال يكتفــي 
ــل  ــب، ب ــرحية فحس ــروض املس ــور الع بحض
ــث الحضــور والنقــاد  أصبحــت العــروض حدي
مــن  املســرحي  الشــأن  يف  واملهتميــن 
وأصبــح  وفنانيــن.  وممثلييــن  مخرجيــن 
وطريقــة  العــروض  بنوعيــة  النقــاش 
تقديمهــا أكثــر أهميــة. وال ننســى النــدوات 
التــي  التعقيبيــة  والجلســات  التطبيقيــة 
تنظــم يف املهرجانــات املســرحية بعــد 
ــا  ــارك فيه ــي يش ــرحي والت ــرض مس كل ع
املســرح،  يف  املشــتغلين  مــن  نخبــة 
والتــي يناقــش فيهــا العــرض املســرحي 
ــراج  ــدم واإلخ ــص املق ــن الن ــه م ــكل أركان ب

والســينوغرافيا.
وما هي طموحاتك؟

- طمــوح املســرح الخليجــي كبيــر جــدا. وال 
يخفــى ىلع أحــد الطفــرة الكبيــرة والنقلــة 
ــزة  ــروض املمي ــا الع ــي أحدثته ــة الت النوعي
املقدمــة يف املســرح الخليجــي. ولكــن 
ــد  ــدا ليج ــا ج ــوح عالي ــقف الطم ــى س يبق
مكانــه بين املتنافســين ســواء يف املســرح 
العربــي او املســرح الدولــي. وهــذا الطمــوح 
ــن يتحقــق إال برعايــة واهتمــام أكبــر ىلع  ل
ــة والخاصــة.  صعيــد املسؤسســات الحكومي
الخليجــي  باملســرح  االهتمــام  أن  حيــث 
الطمــوح  إلــى  يرقــى  ال  نظــري  بوجهــة 
مــن حيــث رعايــة العــروض والتســهيات 
ــات  ــد املهرجان ــة ســواء ىلع صعي املطلوب
املســرحية  العــروض  حتــى  او  املقامــة 
ــاج  املنفــردة. فاملســرح بشــكل خــاص يحت
إلــى ثقــة املســؤولين يف تلــك املؤسســات 
ــن  ــالة وف ــرح رس ــأن املس ــام ب ــان الت واإليم

ــع. ــرآة للمجتم ــي وم حقيق

عضو لجنة تحكيم مهرجان املسرح األكاديمي بدورته التاسعة 

ماجد العوفي: المسرح الخليجي 
حقق طفرة ونقلة نوعية عربيا 

عرض »ألوان الطيف«
تجربة مختلفة وناضجة كونها األولى 

لفرقة آفاق املسرحية
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ــاب املســرحيين  ــد الكت ــت اللغــة عن لقــد ظل
ــرحية  ــات املس ــية يف الكتاب ــزة األساس الركي
جماليــا ومعرفيــا. وهــذا التوجــه حاضــر بقــوة 
يف املســرحيات القائمــة ىلع أســس تنطلــق 
مــن هويــة الشــعب وثقافتــه. وهــو األمــر الــذي 
يخلــق حــوارا دائمــا ومتواصــا بيــن األمــم، 
وكذلــك الدعــوة إلــى ضــرورة تحقيــق الشــروط 
ــرحي  ــص املس ــة يف الن ــة والتعبيري الجمالي
كضــرورة يعــول عليهــا التواصــل بيــن املؤلــف 
والجمهــور. فهــي لغــة فنيــة مــن نــوع خــاص .

فــن  هــو  شــيء  كل  قبــل  فاملســرح 
محــاكاة صريحــة، ال يصــف الواقــع 

ملجــرد  صورتــه  يعكــس  أو 
النقــل، بــل يصــوغ الكاتــب 
وهــو  جديــدًا  مجتمعــا 
ــن  ــرحية. وم ــع املس مجتم
هنــا فــإن دور اللغــة يف 
املعادلــة  هــذه  تحقيــق 

حــوارات  خــال  مــن 
ــاء  ــى بن ــة إل ــرحية، إضاف املس

الشــخصيات املســرحية واختيــار 
املشــاهد  ووصــف  ووصفهــا  أســمائها 

أيضــا والهوامــش املســرحية وكل مــا يتضمنــه 
ــح  ــة لتصب ــة البصري ــر الفرج ــن عناص ــص م الن

. املتلقــي  ووجــدان  عقــل  متنــاول  يف 
إن ثنائيــة اللغــة بيــن العاميــة والفصحــى 
ــه  ــد الزمت ــة. فق ــي قديم ــرح العرب يف املس
منــذ نشــوئه وكانــت ســببا يف جــدل عميــق 
ــة  ــكان دعــاة العامي ــن. ف ــن أنصــار االتجاهي بي
ــرح  ــن املس ــعبية ف ــدأ ش ــن مب ــون م ينطلق
بلغــة  خطابــه  يكــون  ان  ينبغــي  الــذي 

يفهمهــا العامــة ومتداولــة بيــن النــاس. ويف 
ــى  ــار الفصح ــه أنص ــو في ــت يدع ــس الوق نف
إلــى مــا يشــبه انتصــارًا للقوميــة وحفاظــا 
الهويــة  إلثبــات  الثقــايف  املــوروث  ىلع 
وتأكيدهــا. وأمــام هــذا الجــدل ظهــر بيــن 
الطرفيــن موقــف يتوســط االتجاهيــن داع إلــى 
اســتخدام مــا أطلــق ىلع تســميته باللغــة 
ــب يف  ــون أداة تخاط ــط، لتك ــه أو الوس الثالث
ــن  ــة بي ــا املتراوح ــي بمميزاته ــرح العرب املس
الفصاحــة التــي تقتــرب كثيــرًا مــن عاميــة 

النــاس وأســلوب تخاطبهــم .
وظلــت ازدواجيــة اللغــة خاضعــة 
حينــا  تصاعــدي  ملنطــق 
ىلع  آخــر  حينــا  وتنازلــي 
امتــداد فتــرات مختلفــة، 
القــرن  منتصــف  منــذ 
ــة  ــى نهاي ــر إل ــع عش التاس
إلــى  العشــرين،  القــرن 
شــبه  طابعــا  اتخــذت  أن 
ــارب  ــال التج ــن خ ــوم م محس
ــا  املســرحية، جعلهــا مخرجــا فني
للخــروج مــن هــذا الجــدل. فــكان املســرح 
الهزلــي يعتمــد ىلع العاميــة واملســرح الجــاد 
ــات  ــذا فاملقوم ــى. وبه ــد ىلع الفصح يعتم
الفنيــة ينبغــي أن تكــون يف مصــب إهتمــام 
املؤلــف وهــو يصــوغ مشــاهده ومســرحيته 
مــن خــال التفريــق بيــن لغــة املســرح كفــن 
الحيــاة  لغــة  وبيــن  خاصــة  موصفــات  لــه 
ــة تنســجم  ــة تحقيقــا ألهــداف وظيفي اليومي
مــع القيــم الجماليــة والشــكلية التــي تفرضهــا 

. وطبيعتهــا  املســرحية  بيئــة 

إشكالية اللغة المسرحية« 

محمد محمود عاشور 
ناقد مسرحي

مقـــــال

ثنائية اللغة بين العامية والفصحى يف املسرح 
العربي قديمة كانت سببًا يف جدل عميق

إن
املسرح الهزلي 

يعتمد ىلع 
العامية واملسرح 
الجاد يعتمد ىلع 

الفصحى
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كتب حافظ الشمري:

ــة  ــة املصاحب ــدوات الفكري ــات الن ــت فعالي اختتم
األكاديمــي  املهرجــان  مــن  التاســعة  للــدورة 
املســرحي صبــاح أمــس يف قاعــة اإلبــراج يف 
أنشــطة  ضمــن  الســاملية«  »هوليــدإن  فنــدق 
املهرحــان الــذي ينظمــه املعهــد العالــي للفنــون 
الشــهر  مــن  عشــر  الخامــس  إلــى  املســرحية 

الجــاري.
حيــث أقيمــت حلقــة نقاشــية بعنــوان »املســرح 
ــدة  ــة ع ــا مناقش ــم خاله ــر«، وت ــم متغي يف عال
والعالــم  املســرح  بينهــا  مســرحية  جوانــب 
ــل واملنقــول، وتشــكيل  ــن الناق ــا بي االفتراضــي م
الوعــي املســرحي يف األلفيــة الثالثــة، والــرؤى 
الشــكل  مســتوى  ىلع  الجديــدة  املســرحية 
واملضمــون، وقــام بــإدارة الحلقــة النقاشــية عميــد 
د. علــي  للفنــون املســرحية  العالــي  املعهــد 

العنــزي.

ضيــوف  مشــاركة  النقاشــية  الحلقــة  شــهدت 
املهرجــان مــن القامــات املســرحية الكبيــرة، إلــى 
جانــب مشــاركة نخبــة مــن الشــخصيات األكاديمية، 
ــد  ــام يف املعه ــاء األقس ــن رؤس ــدد م ــور ع بحض
العالــي للفنــون املســرحية، وجمــع غفيــر مــن 

ــرحي. ــد املس ــات املعه ــاب وطالب ط

فروع راسخة

النقاشــية  الحلقــة  مديــر  تحــدث  البدايــة  يف 
القامــات  يف  »أرحــب  قائــا:  العنــزي  علــي  د. 
املســرحية التــي شــرفتنا بهــذه الزيــارة التــي 
تعيــش يف قلــب الطلبــة، والتــي تعتبــر ذروة 
ــرة  ــماء كبي ــام أس ــن أم ــان، ونح ــات املهرج فعالي
نفتخــر بهــا جميعــا، وضيوفنــا دومــا يف عيوننــا، 

وهــم فــروع راســخة«.

كتاب توثيقي

ــا  ــرح يف عاملن ــة املس ــال حلق ــا خ ــاف: إنن وأض

البحثيــة  األوراق  عــن  بعيــدا  املتغيــر ســتكون 
لتقديمهــا يف وقــت الحــق مــن قبــل املشــاركون، 
والتــي ســتصدر يف كتــاب حــول تلــك الحلقــة 
النقاشــية مــن قبــل املعهــد العالــي للفنــون 
ــدة  ــل ع ــة تحم ــى أن الحلق ــا إل ــرحية، الفت املس
إلــى  مشــيرا  املســرح،  مــن  مســتمدة  محــاور 
العوملــة  عــن  كثيــرا  طــرح  حديــث  هنــاك  أن 
ومواجهــة املســرح التحديــات، والتراجــع، لكــن 

ذلــك ظــل مفتوحــا دون اإلجابــة عليــه.

»العالم االفتراضي«

ويف محــور »املســرح والعالــم االفتراضــي مــا بيــن 
الناقــل واملنقــول« تحــدث د. أســامه أبوطالــب 
مســرحية  مراحــل  شــهود  إننــا  قــال:  الــذي 
ســابقة، ولقــد كانــت مرحلــة االزدهــار مبهــرة، 
ــن  ــا، لك ــذي كان يدوي ــرح ال ــة املس ــم محدودي رغ
باتــت مفتوحــة، قبــل ظهــور  اليــوم  القنــوات 
حمــى املصطلحــات الجديــدة، إضافــة إلــى مرحلــة 
ــت الكويــت يف قمــة  ــا بعــد هزيمــة 1967، وكان م
اإلشــعاع الثقــايف، إلــى جانــب مرحلــة تمثلــت 
ــاب النقــد املســرحي  يف ســينما املقــاوالت وغي
االنطباعــي،  النقــد  أوجــد  ممــا  املتخصــص، 
جانــب  إلــى  كاذبــة،  تخمــة  لدينــا  وأصبحــت 
ظاهــرة تجــذر العــرض املســرحي ممــا شــكل فــن 
ــات وهــي  ــروز ظاهــرة املهرجان ــا«، وب »املونودرام
هوجــة مســرح وليــس حركــة مســرحية مدروســة، 

وغطــى عليهــا نقــد املجامــات.

حلقة نقاشية

العدد السابع - 14 فبراير 2020

في حلقة نقاشية بعنوان »المسرح في عالم متغير« باختتام فعاليات الندوات الفكرية

مسرحيون أكاديميون عرب تحدثوا 
عن الواقع المسرحي العربي

د. عيل العنزي مرتئسا الحلقة النقاشية بحضور كوكبة من األكادمييني

د. عبدالتواب: الهم املسرحي هو الهم الثقايف
والذي يعتبر أحد مالمح هذا الكيان اإلنساني

د. إيمان عزالدين: املشكلة أننا ندور يف مصطلحات
لم تتحقق ىلع أرض الواقع
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واقع إنساني

وأشــار أبوطالــب إلــى غيــاب املســرح الــذي يامــس 
الواقــع اإلنســاني، وكان املســرح القومــي واملســرح 
الحديــث وغيرهــا مــن املســارح األخــرى يف تفاعــل 
ــرة،  ــك خــال الســنوات األخي ــر ذل وحــراك، لكــن تغي
الفتــا إلــى أن شــعلة املســرح يجــب اســتمرارها 
املهرجانــات  يف  واقتصارهــا  توقفهــا  وليــس 
املســرحية، متنــاوال طــرق دخــاء إلــى املســرح، 
مؤكــدا أن املســرح العربــي اليــوم يواجــه واقعــا 
تشــكيل  يف  يســاهم  املســرح  دور  وأن  مترديــا، 
ــام يف  ــى االهتم ــا إل ــع، داعي ــر الواق ــي، وتغيي الوع
ــة. ــدة الثقاف ــى وح ــوف إل ــرحي، والوق ــد املس النق

الهم الثقايف

وقــال الدكتــور يحيــى عبدالتواب أن الهم املســرحي 
هــو الهــم الثقــايف، والــذي يعتبــر أحــد مامــح هــذا 
الكيــان اإلنســاني، والعالــم املتغيــر أو العوملــة هــي 
نقيــض للهويــة، ونحــن نفتقــد الحيــاة املســرحية، 
فيمــا  ذلــك،  تعــوض  أن  املهرجانــات  وجميــع 
ــي  ــرح العرب ــرجي أن املس ــد ش ــور أحم ــال الدكت ق
ــي،  ــل االجتماع ــائل التواص ــول وس ــن دخ ــي م يعان
ــة يف  ــل مشــاهد منقول كــون بعــض العــروض تمث
اليوتيــوب مــن أوروبــا، بالتالــي يجــب االعتمــاد ىلع 
ــة يف  ــرقات واضح ــاك س ــن هن ــث، لك ــارة الباح مه
أعمالنــا املســرحية يف الوطــن العربــي، وهنــاك 

ــكل. ــرة أو ش ــة كفك ــت أصيل ــرة ليس ــبة كبي نس

ورشة للنقد

وقالــت الدكتــورة إيمــان عــز الديــن إننــا أمــام الهــم 
ــن  ــدة، ولك ــكال جدي ــه أش ــر في ــذي ننتظ ــر وال األكب
علينــا إيجــاد الدراســة حــول الواقــع االفتراضــي، 
ــة العاقــة مــع الرقابــة والوصــول إلــى واقــع  متناول
ــدور  ــا ن ــكلة إنن ــر، واملش ــم متغي ــرح يف عال املس
الواقــع،  أرض  تتحقــق ىلع  لــم  يف مصطلحــات 
النقــد  نظريــات  عــن  صقــر  أحمــد  د.  وتحــدث 
وتوظيفهــا والتــي تمثــل حالــة انفصــال بيــن الناقــد 
والجمهــور واملؤلــف، إلــى جانــب القيــام يف تحديث 

ــا بإيجــاد  ــي، مطالب ــم العرب مناهــج النقــد يف العال
ورشــة للنقــد املســرحي مــن خــال املعهــد العالــي 

ــرحية. للفنــون املس

زيف مسرحي

وتحــدث الدكتــور إبراهيــم حجــاج الــذي قــال أن 
املحــاور يف الحلقــة النقاشــية ثريــة وعميقــة وذو 
ــي  ــم االفتراض ــرح والعال ــور املس ــون، ويف مح مضم
يتطلــب تفاعــل منظومــة متكاملــة مــن الوعــي 
الفكــري واملعــريف، واملســرح العربــي يواجــه اليــوم 
التغيــر الحاصــل يف املجتمــع، وقــال الناقــد والكاتب 
عــاء الجابــر أننــا ال زلنــا نتحــدث عــن الحداثــة وتلــك 
بحــد ذاتهــا كارثــة كونهــا طرقــت قبــل ســنوات 
بعــض املســرحيين  أن  بألــم  أكــد  طويلــة، كمــا 
لديهــم زيــف كبيــر كــون بعضهــم يعمــل يف هــذا 
املجــال مــن بــاب االســترزاق فقــد ، ولألســف باتــت 
هــي الثقافــة الســائدة، وطالــب الجابــر بإعطــاء 
الفرصــة للطاقــات الشــابة لكــي تقــول كلمتهــا، 
ويقصــد بهــم طلبــة النقــد الذيــن حضــروا الحلقــة، 
وذكــر الجابــر أن املبــدع ضــاع يف أتــون الرقيــب، وإن 

ــرا ىلع ورق. ــتظل حب ــر س ــة التغيي ثقاف

مالمسة الواقع

التونســي  املســرح  أن  نصيــب  مكــرم  د.  وقــال 
عــاش مرحلــة مــن االنتعــاش يف ظــل وجــود عــدة 
يعيــش حــراكا  وكان املســرح  بــارزون،  مخرجــون 
الفتــا، ولقــد اكتســب الشــباب املســرحي التونســي 
ــة،  ــرحية العربي ــارب املس ــن التج ــة ع ــة مختلف حال
وقــال د. أيمــن خشــاب أن املســرح يتيــم وال ينقــذه 
ــى  ــي يبق ــم االفتراض ــل العال ــاؤه، ويف ظ ــوى أبن س

األمــل ىلع دور الشــباب، واملســرح يامــس عصــب 
املتلقــي، داعيــا إلــى تشــكيل الوعــي الطابــي 
لألجيــال  املتخصصــة  األكاديميــة  املعاهــد  يف 
ــا أن  ــة، مبين ــم أعمــال مســرحية حقيقي نحــو تقدي

ــرحا. ــع مس ــات ال تصن املهرجان

املسرح والحياة

وتحــدث د. حســن خليــل عــن تجربتــه يف املســرح 
ــرات  ــع عش ــت م ــى اآلن، تعامل ــام 1958 وحت ــذ ع من
ــرحي، وأن  ــرض املس ــر الع ــة عناص ــن بكاف املخرجي
ــائل  ــا، ووس ــا جميع ــاة لن ــو الحي ــرح ه ــاح املس نج

ــرا واضحــا. ــت تشــكل تغيي ــي بات التواصــل الت

كينونة املسرح

ــت الدكتــورة ســعداء الدعــاس أن أجمــل مــا يف  وقال
ــار  ــس التي ــير عك ــا تس ــية أنه ــة النقاش ــذه الحلق ه
الســائد، حيــث قررنــا يف املعهــد أن تكــون عبــارة عن 
عصــف ذهنــي كونهــا لــم تعتمــد ىلع أوراق مكتوبــة 
ــه مــن  ــاد أن يكتــب املســرحي ورقت مســبقا، فاملعت
ــر  ــد ال يتأث ــن يعرضهــا ق ــكاره الخاصــة، وحي خــال أف
ــري،  ــاآلراء األخــرى، لكــن اآلن ، وبعــد هــذا الحــوار الث ب
ســيصبح الوضــع مختلفــا عنــد كتابــة كل مشــارك 
ــتكون  ــي س ــة، والت ــه الخاص ــة لورقت ــذه الحلق يف ه
ــع اآلراء األخــرى، ومزيجــا مــن  ــرة يف جمي ــر ومؤث متأث
ــر  ــة لتطوي ــكلنا لجن ــا ش ــرت أنن ــة، وذك اآلراء املتنوع
ــرحية  ــون املس ــي للفن ــد العال ــج يف املعه املناه
بعــد انتهــاء املهرجــان األكاديمــي مباشــرة، كمــا 
تناولــت د. الدعــاس املخرجــات املســرحية فقالــت أن 
أكثــر شــخصيات تحمــل شــهادات عليــا يف املســرح 
ــن كل  ــن أي ــت، لك ــي الكوي ــج ه ــتوى الخلي ىلع مس
ــدة ىلع أن  ــرحية،  مؤك ــات املس ــن الفعالي ــؤالء م ه
التخصــص ليــس كل شــيء، فالشــغف املســرحي هــو 
ــت  ــا« قتل ــيال ميدي ــى أن »السوش ــة إل ــاس، الفت األس

ــرح. ــة املس كينون
وقــال الدكتــور أحمــد عســاف أنــه مــا بعــد الحداثــة 
ــب  ــى جان ــماتها، إل ــن س ــر م ــة والتغيي ــت الهوي بات
اآلخــر، فليــس املهــم  الثقــايف وقبــول  التنــوع 

ــر. ــول اآلخ ــم قب ــا امله ــف، إنم التصني
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مشاركة طالبية

شــارك عــدد مــن الطلبــة يف الحلقــة النقاشــية، فقالــت خديجــة الحــداد خريجــة قســم الديكــور أن 
التغييــر مطلــوب لكــن إيجــاد فــرص لنــا بــات بعيــد املنــال، والبــد أن نجــد الفــرص الحقيقيــة، وقالــت 
فــرح الحجلــي أن »الفيــس بــوك« هــو مــن أدخلنــي املســرح يف ظــل الصفحــات التــي تهتــم يف 

مجــال عالــم املســرح، فوســائل التواصــل االجتماعــي لهــا الفضــل يف بنــاء هــذه االرضيــة .

د. العنزي: تحدثنا كثيرا عن 
العوملة ومواجهة املسرح 

للتحديات لكن ذلك ظل مفتوحا 
دون اإلجابة عليه



حاورته: رنا حافظ 
قسم النقد واألدب املسرحية - الفرقة األولى 

ــم مهرجــان املســرح  ــة تحكي ــب واألكاديمــي وعضــو لجن ــد والكات ثمــن الناق
األكاديمــي د. أســامة أبــو طالــب، مــا أســماه »نهضــة املؤسســة املســرحية«. 
ــي للفنــون املســرحية  ــى املعهــد العال ــى الكويــت وإل ــه يعــود إل مؤكــدا أن
بعــد ســنوات طويلــة ليجــد املعهــد مبنــى ومعنــى ... مؤسســة متكاملــة.

وتحــدث د. أبــو طالــب يف لقائــه مــع »نشــرة املهرجــان« عــن بعــض 
ــة  ــدأ بكتاب ــث ب ــة. حي ــة واألكاديمي ــه العملي ــة يف حيات ــات املهم املحط
ــعري.  ــرح الش ــب املس ــه، وكت ــى عوامل ــرح إل ــه املس ــل أن يجذب ــعر قب الش
ــة  ــا أكاديمي ــتير تمنحه ــالة ماجس ــتير أول رس ــل املاجس ــالته لني ــر رس وتعتب
ــد  ــن املعه ــد م ــص يف النق ــرحي متخص ــا مس ــالة يكتبه ــون وأول رس الفن
العالــي للفنــون املســرحية تعالــج املســرح الشــعري بنظــرة نقديــة ولغويــة.

وأكــد د. أبــو طالــب أنــه ال مســرح بــا جمهــور، مســتذكرا تجربتــه العمليــة يف 
رئاســة البيــت الفنــي للمســرح وكيــف نجــح يف إعــادة الجمهــور إلى املســرح. 
كمــا يتحــدث عــن أســباب عــدم توليــه حقيبــة وزارة الثقافــة بعــد ترشــيحه 

لهــا مرتيــن. وهنــا نــص اللقــاء معــه.
ســيرتك الذاتيــة مكللــة بالعديــد مــن اإلنجــازات، ولكــن تظــل التجربــة 

األولــى ذات ذكــرى فريــدة، حدثنــا عــن تلــك التجربــة.
- لقــد بــدأت مســيرتي بالتجربــة الشــعرية، ولــي ديوانــي شــعر. ورغــم 
ــك ألننــي  ــذي اســُتقِبلته إال أنــي كنــت أشــعر بالتــردد. ذل ــر ال الترحيــب الكبي
كنــت أقــارن نفســي بكبــار الشــعراء. هــذا ســبب، واآلخــر هــو انجذابــي الكبيــر 
ــم  ــي ث ــرح املدرس ــن املس ــة م ــث البداي ــة، حي ــذ الطفول ــرح من ــى املس إل

ــي. ــرح الجامع املس
ولقــد كتبــت قصيــدة باســم )أحــزان األم األولــى(، وقدمــت إعــدادات شــعرية 
ــت أول مســرحية  ــي منهــا مهاجــر برســبارج. وعمل ــة والت ملســرحيات أوروبي

مســرحية  كانــت  شــعرية 
ــرح  ــك يف املس ــيرة، وذل املس
القومــي وســمي باالحتفاليــة 
تحكــي  وكانــت  اإلســامية. 
عــن مســيرة الرســول مــن مكــة 
أول  وكانــت  املدينــة،  إلــى 
مصطلــح  فيهــا  ُيطلــق  مــرة 

ــد الغفــار  ــر عب احتفاليــة ىلع عمــل مســرحي. وقــد أخرجهــا املخــرج الكبي
عــودة رحمــه اهلل.

وتعتبــر أيضــا رســالة املاجســتير حدثــا هامــا يف مســيرتي. حيــث كانــت أول 
رســالة ماجســتير تمنحهــا أكاديميــة الفنــون، وأول رســالة ماجســتير يكتبهــا 
ــرحية  ــون املس ــي للفن ــد العال ــن املعه ــد م ــص يف النق ــرحي متخص مس
تعالــج املســرح الشــعري بنظــرة نقديــة مســرحية ليــس فقــط بنظــرة 
لغويــة. وُتعتبــر رســالة املاجســتير هــذه مميــزة بالنســبة لــي ألن الــذي أشــرف 
عليهــا الدكتــور محمــد القصــاص، أول مــن ترجــم لتشــيكوف يف مصــر، وأول 
مــن ترجــم لســارتا، وأول معيــد لطــه حســين، والعامــة البــارزة األخــرى وهــو 
ــة املناقشــة آن ذاك. ــذي كان عضــوًا يف لجن ــور ال ــد الصب الشــاعر صــاح عب

ــا يكــون موضــوع الرســالة  ــن الجامعــة، عندم ــك أن قواني وكان الســبب يف ذل
عمــًا مــن أعمــال كاتــب مــا، ال يصــح أن يكــون هــذا الكاتــب عضــوًا يف لجنــة 
ــم  ــة العال ــس األكاديمي ــن رئي ــتثنائي م ــرار اس ــدار ق ــم إص ــن ت ــم. ولك التحكي
الكبيــر الدكتــور حســين النصــار أن تشــرف اللجنــة بوجــود الدكتــور صــاح عبــد 
الصبــور أثنــاء مناقشــة أعمالــه وأعمــال األســتاذ الكبيــر عبــد الرحمن الشــرقاوي.

معهد مختلف 

مــن خــالل تجربتــك الســابقة يف التدريــس يف املعهــد العالــي 
ــد  ــد بع ــك للمعه ــي نظرت ــا ه ــت، م ــة الكوي ــرحية بدول ــون املس للفن

ــنوات؟ ــك الس كل تل
- هــذه املــرة اختلفــت نظرتــي للمعهــد اختافــا كليــا وجزئيــا. وذلــك بالطبــع 
ــك مــن  ــك ألنــي تركــت املعهــد مؤسســه منهــارة، ســواء كان ذل ايجابــي. ذل
حيــث البنيــان أو حتــى التعليــم، رغــم وجــود العديــد مــن العناصــر الكويتيــة 
ذو الكفــاءة الحقيقيــة، ولكــن املعهــد لــم يكــن ىلع املســتوى الائــق ىلع 
اإلطــاق. ولكــن هــذه املــرة وجــدت مبنــى ومعنــى، مؤسســة متكاملــة، وذلك 
بفضــل جهــود أســاتذة وأعضــاء هيئــة التدريــس يف املعهــد، وىلع رأســهم 
ــي  ــور عل ــتاذ الدكت ــد األس ــد املعه عمي
ــور املثقــف حقــا.  ــد املتن ــزي، العمي العن
وهنــاك أيضــا الكثيــر مــن القامــات الكبيرة 
ــاس  ــعداء الدع ــد، د. س ــذا املعه يف ه
ــراد و د.  ــكينة م ــدر و د. س ــي حي ود. عل
ــك  ــر، وكذل إلهــام الشــال وغيرهــم الكثي
ــذي ضــم  يف قســم التمثيــل واإلخــراج ال

بدأت شاعرا ولي ديوان شعر لكن 
املسرح جذبني منذ الطفولة

ال توجد معرفة نظرية مكتملة 
بدون الخبرة العملية أو العكس

12

تحدث إلى »نشرة املهرجان« عن مسيرته 
الطويلة الحافلة باإلنجازات واإلبداعات

د. أسامة أبو طالب:
ال مسرح بال جمهور
بعد كل هذه السنوات من الغياب 

وجدت معهد املسرح مبنى 
ومعنى ... مؤسسة متكاملة

حــوار
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هنــاك نجــوم املســرح الخليجــي. 
التلفزيــون  قســم  إلــى  باإلضافــة 
وأيضــا قســم الديكــور الــذي ضــم 

العديــد مــن املبدعيــن منهــم الدكتــور 
ابتســام  والدكتــورة  الهاجــري  فهــد 
ولقــد  الكثيــر.  وغيرهــم  الحمــادي 
ســعدنا ســعادة حقيقيــة عندمــا رأينــا 
هــذا املعهــد الــذي أحببنــاه يســترد 
ــل إن  ــي أجم ــد واآلت ــن جدي ــه م عافيت

ــاء اهلل.  ش

العمل الحكومي 

لقــد كنــت ضمــن املرشــحين لحقيبــة وزارة الثقافــة املصريــة، مــا هــي 
نقــاط الضعــف التــي كنــت ســتعمل ىلع إصالحهــا وتطويرهــا يف 

ــي؟ ــت الحال ــك يف الوق ــز ذل ــل أنج ــرح؟ وه املس
- لقــد رشــحت للــوزارة مرتيــن، وكنــت ىلع وشــك حلــف اليميــن، ولكــن 
برنامجــي هــذا هــو ســبب تراجعهــم عــن الترشــيح. وأبلغــت قبلهــا بســاعات 
قليلــة باالعتــذار رغــم أن البرنامــج مبهــر للكثيــر مــن املثقفيــن والنــاس. ولكــن 
ســأكتفي بمــا قالــه النجــم وصديقــي العزيــز نــور الشــريف عندمــا قــال: أســامة 
ــن  ــون م ــون والفنان ــا املثقف ــي عليه ــرة يلتق ــطى وجزي ــب أرض وس ــو طال أب

ــات.  ــع الجه جمي
وأمــا املــرة الثانيــة فلقــد رشــحت وبشــدة بالرغــم مــن رفضــي الشــديد إال أن 

بعــض الجهــات املســؤولة واملخلصــة يف الدولــة حاولــت إقناعــي باألمــر، 
فأصــررت ىلع البرنامــج األول الــذي قدمتــه.

ــة. فلقــد  ــوزارة الثقاف ــد ب ــك بســبب ارتباطــي الوطي ويمكــن أن أرجــع ذل
ــي. حيــث أســندت  ــز بهــا للثقــة التــي وضعوهــا ب ــى مهــام أعت أســند إل

ــوم. حيــث عملــت ىلع  ــداع أي متحــف أم كلث ــز اإلب ــي رئاســة مرك إل
ــي إدارة  ــندت إل ــم أس ــة، ث ــج الخاص ــداد البرام ــد وإع تجدي

املركــز القومــي للمســرح و املوســيقى والفنــون 
الشــعبية ثــم رئاســة البيــت الفني للمســرح. 

وكنــت ىلع وشــك أن أرأس أكاديميــة 
ــذه  ــدث، ويف ه ــم يح ــن ل ــون ولك الفن

الفتــرة ُعرضــت علــي الــوزارة، وكنــت أيضــا 
ــتين يف  ــذي أدار مؤسس ــد ال ــؤول الوحي املس

نفــس اللحظــة األولــى: مؤسســة األبحــاث النظريــة 
)املركــز القومــي للمســرح واملوســيقى و الفنــون 

الشــعبية( ومؤسســة البيــت الفنــي للمســرح. وخــال 
رئاســة البيــت الفنــي للمســرح قدمنــا 30 مســرحية. 

وكنــت منتــج الدولــة للملــك لييــر، ومنتــج الدولــة ملســرحية 
)قاعديــن ليــه؟( للمرحــوم الفنــان الكبيــر ســعيد صالــح، 
ــور  ــل ن ــان وائ ــا الفن ــال كان أبطاله ــة يف أعم ــج الدول ومنت
والفنانــة ســميحة أيــوب وأســاتذة ومخرجيــن كبــار. وحققنــا 
ــر  ــى بعــد 25 ســنة يعــود تصوي ــرادات عاليــة. وللمــرة األول إي

ــرة.  ــوت القاه ــركة ص ــرى لش ــرة أخ ــرحيات م املس
أمــا بالنســبة لنقــاط الضعــف التــي وجــدت يف املســرح، فأنــا 
أوقــن أن )ال مســرح بــدون جمهــور(. فــا يصــح أن ننتــج مســرحا 
ــراه نحــن املســرحيون. وبالنســبة لهــذه املســألة فــإن  لكــي ن
تفســيري لهــا كان وفــق رؤيــة ألضــاع املثلــث الثاثــة: العــارض 
ــع مــن تلــك األضــاع  وموضــوع العــرض واملتلقــي. ويف أي ضل
نجــد فيــه خطــأ أو عــدم اكتمــال تكــون النتيجــة ســد القنــوات 
املوصلــة بيــن العــرض املســرحي والجمهــور. وهــذا كان همــي 
ــي، أي  ــدودة للمتلق ــرة املس ــرق الوع ــليك الط ــو تس ــر، وه األكب
كيــف نخلــق أو نعيــد خلــق عــادة املســرح وهــذه هــي املشــكلة 

مازلنــا  أننــا  وأعتقــد  الرئيســية. 
ــى اآلن.  ــي منهــا حت نعان

التعليم التربوي 

أســامة  للدكتــور  بالنســبة 
أبــو طالــب الــذي عمــل يف 
ــد مــن املجــاالت وتبحــر  العدي
يف الفنــون مــا بيــن الســينما 
واملســرح علميــًا وعمليــًا، هــل 
يمكــن أن يذكــر لنــا الفروقــات 
يف  التربويــة  أو  املنهجيــة 
التعليــم األوروبــي للمســرح 

مقارنــة بالتعليــم العربــي؟
ــر  ــا نفك ــر، فعندم ــة وأساســية يف حقيقــة األم ــات جوهري ــاك فروق - إن هن
بالتجربــة األملانيــة العظيمــة ونســأل مــا هــو ســر نهضــة أملانيــا؟ ســيقال لنــا 
التعليــم املــزدوج، أي بمعنــى التعليــم النظــري والعملــي التطبيقــي، وليــس 
ىلع مســتوى املســرح فقــط، بــل ىلع جميــع املجــاالت. فــا توجــد معرفــة 
ــا  ــم م ــو فه ــرق ه ــس. والف ــة أو العك ــرة العملي ــدون الخب ــة ب ــة مكتمل نظري
هــو مطلــوب أن يعرفــه الطالــب وتكثيــف املناهــج والدخــول فيهــا مباشــرًة، 
ثــم إعطــاء الحريــة للطالــب بنســبة 70% بــأن يتخيــر مــا يدرســه ومــن يقــوم 
بالتدريــس. وهــذه فلســفة الســاعات املعتمــدة credit hours ، وهي أن 
تكــون هنــاك فرصــة للطالــب أن يختــار املــواد التــي يريــد دراســتها 
يف الوقــت الــذي يناســبه مــع األســتاذ الــذي يرتــاح إليــه. وهــذه 
منتهــى الديموقراطيــة يف التعامــل، حيــث أن البرامــج موضوعــة 
مقدمــا للطالــب. فمثــًا يف الدراســة األوروبيــة للمســرح ال يوجــد 
ــى.  ــة األول ــذ اللحظ ــه من ــرف طريق ــرح، كٌل يع ــال ىلع املس ارتج
ــار  ــة اختي ــد ىلع طريق ــي يعتم ــام األوروب ــإن النظ ــذا ف وبه
الطــاب مــن خــال اختبــارات القبــول و املناهــج 

املوضوعــة و طريقــة االمتحانــات أيضــا.

نظام متأخر 

هــل طبــق ذلــك يف إحــدى البلــدان العربيــة، 
الوقــت  إلــى بعــض  أم الزلنــا يف حاجــة 

ــك؟  ــل ذل ــام مث ــتقبال نظ الس
- نعــم، لقــد طبــق ذلــك يف بعــض البلــدان 
العربيــة. فقــد كنــت أحــد املؤسســين مــع الراحــل 
الزميــل هانــي مطــاوع، املخــرج املعــروف، يف 
ــلطنة  ــرحية يف س ــون املس ــم الفن ــيس قس تأس
عمــان. وكانــت تجربــة بالغــة النجــاح، ولكن لألســف 
الشــديد ذلــك القســم لــم يعــد موجــودًا. وتــم 
االكتفــاء بمــواد تكميليــة عنــه رغــم وجــود العديــد 
النبهــاء مــن ســلطنة  مــن الطــاب واملبعوثيــن 
ــات  ــرق الجامع ــن أع ــوراه م ــوا الدكت ــن نال ــان، الذي عم
ناجحــة     credit hours الـــ  تجربــة  فكانــت  العامليــة. 
ــق  ــح تطبي ــث ال يصل ــة، حي ــق كامل ــاك تطب ــدًا ألن هن ج
منهــج جزئيــا، ممــا يعمــل ىلع تكويــن هوايــة منضبطــة 
ومراجعــة  وحداثتهــا  املناهــج  وضــع  يف  واالنضبــاط 
ــب  ــة بانتظــام، ومعرفــة رأي الطال املناهــج مراجعــة دوري
اكتمــل  إذا  يدرســونه.  الذيــن  واألســاتذة  املناهــج  يف 
هــذا الشــكل الديموقراطــي تمامــا ســوف تتــم االســتفادة 
ويحــدث مــا يســمى بظاهــرة األوانــي املســتطرقة يف 
التعليــم املســرحي. ومــن املمكــن توحيــد هــذه املســألة 
مــا بيــن مؤسســات التعليــم املســرحي يف العالــم العربــي.
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 أثناء رئاستي للبيت الفني 
للمسرح قدمنا 30 مسرحية منها 

امللك ليير و)قاعدين ليه(

أي خطأ يف أضالع املسرح الثالثة )العارض 
وموضوع العرض واملتلقي( تكون نتيجته 

سد القنوات بين العرض والجمهور
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مقـــال

صورة وتعليق

إلــى آخــر. كان  جمعتنــي جلســات عمــل مســرحية مــع زمــاء مــن وقــت 
ــل  ــن األوائ ــرض، املعنيي ــة للع ــرة امُلنضج ــة املتفج ــا الطاق ــون خاله املخرج
باإلعــداد للمســرحية، يبحثــون بحثــا دؤوبــا يقتضيــه طموحهــم لتقديــم لوحــة 
تليــق بجمهورهــم وبهــم. تذكــروا دومــا، طلبتــي، أن اإلخــراج ليــس تنفيــذا فقــط، 
وإنمــا رؤيــة، وإبــداع جديــد، وترابــط ووحــدة! وتحريــض للمتفــرج ىلع قــول: هــو 

ــدع ال منفــذ فقــط! ــه. مخــرج مب ــه فرادت ذا مخــرج ل

اإلخراج .. رؤية وإبداع

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية

ــروا  ــن أث ــرب الذي ــرحيين الع ــن واملس ــن األكاديميي ــة م ــعة مجموع ــه التاس ــي يف دورت ــرح األكاديم ــان املس ــتضيف مهرج يس
فعالياتــه مــن خــال ندواتهــم ومحاضراتهــم ومقاالتهــم ومداخاتهــم .. ويف الصــورة يتوســط د. حســن خليــل رئيــس لجنــة 
التحكيــم )مصــر( كا مــن الفنــان مكــرم نصيــب )تونــس( ود. أســامة أبوطالــب )مصــر( ود. أحمــد شــرجي )العــراق(  ود. أحمــد صقــر  

)مصــر( ود. نبيــل الفيلــكاوي )الكويــت( ود. يحيــى عبدالتــواب ود. إبراهيــم حجــاج )مصــر(.. فشــكرا لهــم.
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السبت 2020/2/15 
الساعة 12 ظهرًا
تقديم وإدارة 
أ. منى الشمري

الروائية والسيناريست - الكويت

إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

ساًء
الساعة 7:30 م

السبت 2020/2/15

ندوة بعنوان:

»حوار يف فن الكتابة الدرامية«

نشاط الغد

ل الختام
حف
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عرض مسرحي 

متكامل

جائزة 
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)دور أول(

جائزة
أفضل 

أزيــــــــاء

جائزة
 أفضل مؤلف 

مسرحي
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)دور ثان(

جائزة
أفضل 

إضــــــاءة

جائزة 
أفضل 

مخــــرج

جائزة
أفضل ممثلة 

)دور ثان(

جائزة
أفضل 

موسيقـى

جائزة
 أفضل ممثل 

)دور أول(

جائزة
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مكيـــــاج


