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شبابنا على المسرح
»أبو الفنون« خارج أسوار الجامعات في قطر

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــســــــرح قـــطـــر  ــة مــــ ــبــ ــشــ ــهــــــدت خــ شــــ
الــوطــنــي، عــلــى مـــدى أربــعــة أيـــام، 
من 21 إلى 24 مارس/آذار، أربعة 
ــــال مـــهـــرجـــان املـــســـرح  ــــروض قـــدمـــت خـ عــ
الثاني، »شبابنا على املسرح«،  الجامعي 
ــراءات االحــتــرازيــة املفروضة  وحــالــت اإلجــ
ــار فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــافــــحــــة انـ ــكــ ملــ
ــور بـــنـــحـــو %20  ــحــــضــ ــدد الــ ــ ــ ــد عـ ــديـ ــتـــحـ بـ
مــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــســرح، دون 
تــدفــق الــجــمــهــور الــعــريــض مــن املــواطــنــني 

واملقيمني.
حملت الدورة الثانية للمهرجان اسم رائد 
مــن رواد املــســرح الــقــطــري، والــــذي ساهم 
بــوضــع أســـس وقـــواعـــد املـــســـرح الــقــطــري، 
الفنان موسى عبد الرحمن، الذي رحل في 

مارس/ آذار عام 2017 عن 68 عامًا.
ــدورة الــثــانــيــة مـــن املــهــرجــان،  ــ ومــــا مــيــز الــ
تفاصيلها  بكل  املــشــاركــة  املــســرحــيــات  أن 
الفكرية والفنية والتقنية، كانت من نتاج 

طلبة ثاث جامعات في قطر.
الــلــوه« لطلبة  وفـــازت مسرحية »ال توقظ 
جامعة قطر، بجائزة أفضل عرض متكامل 
في حفل ختام املهرجان. تناقش املسرحية 
ــوذ  ــفــ ــنــ ــلــــطــــة والــ قـــضـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام الــــســ

من مسرحية »ال توقظ اللوه« )العربي الجديد(

وتحمل  الشخصية،  ــواء  واألهــ للمصالح 
إسقاطات تامس هموم الشباب وقضايا 
الوطن العربي، وتدعوهم ليكونوا فاعلني 
لعب  عــلــى  وتــحــرضــهــم  مجتمعاتهم،  فــي 
دورهـــــم فـــي الــتــغــيــيــر اإليـــجـــابـــي وتــحــدي 

الصراعات والظروف املحيطة.
ــلــــوه« مــثــل شــعــبــي مــعــروف  »ال تـــوقـــظ الــ
لــــدى الــخــلــيــجــيــني، فـــالـــلـــوه  طــائــر بــحــري 
يحمل الكثير من حشرة القمل في جسده، 
ــلـــى الــــجــــزر الــصــغــيــرة  ويـــعـــيـــش عـــــــادة عـ
املــتــنــاثــرة فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، وتسمى 
ــا، تــعــبــر  ــمـ ــديـ ــانــــت الـــســـفـــن قـ »فــــشــــت«. وكــ
»النوخذة«  الجزر ويوصي  تلك  بمحاذاة 
بــهــدوء  السفينة  تــمــر  بـــأن  الــبــحــارة(  )أي 
حتى ال تطير تلك الطيور فتنثر حشراتها 

على البحارة.
وفــــــازت مــســرحــيــة »مــــع مــرتــبــة الـــشـــرف« 
لــجــامــعــة قـــطـــر بـــجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
الــــخــــاصــــة، وهـــــي ثــــانــــي أهـــــم جــــائــــزة مــن 
جــوائــز املــهــرجــان. يجسد الــعــمــل صــراعــا 
حول الشخص األفضل، بني أحد مشاهير 
»سوشيال ميديا«، وشاب يحمل شهادة 
دراســات عليا. وناقشت املسرحية قضية 
املظاهر  وراء  واللهاث  االجتماعي،  الظلم 
ــنـــاس، األمـــر  الـــخـــداعـــة مـــن أجــــل إرضـــــاء الـ

الذي يؤدي بصاحبه إلى نتيجة سلبية.

وفي تقييمه للدورة الثانية من املهرجان، 
قــال أســتــاذ الــدرامــا فــي كلية املجتمع في 
قطر، مرزوق بشير، في تصريح صحافي، 
إن املـــســـرح الــجــامــعــي »لـــيـــس احــتــرافــيــا، 
 ومــــا زال فـــي مــرحــلــة الــنــضــج والـــتـــطـــور، 
ــيـــاس  ــقـ ــم عـــلـــيـــه والـ ــكـ ــعـــب الـــحـ ومــــــن الـــصـ
عــلــيــه بــنــفــس مــعــايــيــر مــســرح املــحــتــرفــني، 
ونحاول كنقاد أن نطور من هذه التجربة 
حــتــى تــنــضــج، وبــالــتــالــي جــمــيــع الــنــجــوم 
ــارا  ــغـ ــر بـــــــــدؤوا صـ ــطـ ــــي قـ واملــــســــرحــــيــــني فـ
ومــــن ثـــم أصـــبـــحـــوا نـــجـــومـــا، ألنـــنـــا نــريــد 
الــتــي نــجــدهــا فــي املــســرح  هـــذه التلقائية 

الجامعي«.
أهــدافــه؟ يجيب مدير  املهرجان  هــل حقق 
ــنــــان صـــاح  ــفــ ــز شــــــــؤون املـــــســـــرح، الــ ــركــ مــ
املـــــا، عـــن ســـــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
ــذا الـــســـؤال يــطــرح عــلــى املـــشـــاركـــني، أمــا  هـ
ــــدف الـــرئـــيـــس  ــهـ ــ ــز فــــــإن الـ ــ ــركـ ــ ــــن جـــهـــة املـ  مـ
هو تفعيل الحراك املسرحي خارج أسوار 
ــــى جــانــب   الــــجــــامــــعــــات، وهـــــــذا تـــحـــقـــق، إلــ
ــاب ومـــخـــرجـــني  ــ ــتـ ــ ــن كـ ــ ــاد كـــــــــــوادر مــ ــ ــجــ ــ إيــ
ومــمــثــلــني وفـــنـــيـــني، وتــفــعــيــل دورهــــــا في 
أن ذلك تحقق؛  العمل املسرحي، موضحًا 
فـــأبـــرز املـــهـــرجـــان أربـــعـــة مــؤلــفــني وأربــعــة 
إلــى جانب  الجامعة،  مخرجني مــن داخــل 
املــمــثــلــني والفنيني  مــن  مــن %90  أكــثــر  أن 

ــى الـــجـــامـــعـــات، مـــقـــارنـــة مع  يــنــتــســبــون إلــ
الــدورة األولى التي قدم خالها نصوصًا 
من خارج الجامعة، ما حدا بمركز شؤون 
املسرح اإلصرار على أن يجعل النصوص 
املسرحية من نتاج الطلبة، فنظمت ورش 
فنية لــهــؤالء املــوهــوبــني وبـــدت إفــرازاتــهــا 

في األعمال التي قدمت.
وأكــد مدير مركز شــؤون املسرح، أن %80 
ــهـــرجـــان  ــاركــــني فــــي املـ ــشــ مــــن الــــشــــبــــاب املــ
ــام،  ــعــ ــاملــــســــرح الــ جـــــاهـــــزون لـــالـــتـــحـــاق بــ
األهلية،  املسرحية  الفرق  إثــراء  ويمكنهم 
كــاشــفــا عـــن الــتــنــســيــق بـــني املـــركـــز وإدارة 
جــامــعــة قــطــر، بــهــدف وضـــع آلــيــة تضمن 
ــرحــــي داخـــــل  ــســ ــراك املــ ــ ــحــ ــ اســــتــــمــــراريــــة الــ
الذين  الشباب  هــؤالء  ليساهم   الجامعة، 
ــي تــفــعــيــل  ــ ــــي هــــــذه الـــــــــــدورة فـ ــوا فـ ــ ــاركــ ــ شــ
وتأهيل واستقطاب كــوادر شابة جديدة، 

تكون نواة املهرجانات القادمة.
ــان واملــــــؤلــــــف، غـــانـــم  ــنــ ــفــ بـــــــــدوره يــــؤكــــد الــ
السليطي، عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار املــســرح 
الــجــامــعــي، ألنـــه »يــؤســس لجيل آخـــر من 
املـــســـرحـــيـــني، فـــالـــجـــامـــعـــة بـــيـــت املـــعـــرفـــة، 
ــوط بـــهـــا الـــنـــبـــت املـــســـرحـــي ونـــشـــره  ــنــ ومــ
فـــي قـــطـــر، ويـــجـــب أن يـــكـــون املـــســـرح أحــد 

مخرجات الجامعة«.
املــقــدمــة، اعتبر  لــلــعــروض  وحـــول تقييمه 
صــاحــب مــســرحــيــة »أمـــجـــاد يــا عـــرب« في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مستوى  لـــ حــديــثــه 
العروض جيد عموما، وأبــدى ماحظات 
تتمثل في أن النصوص تحتاج ملزيد من 
الدعم الفني، فهي كتابة مبتدئة، تعتريها 
أخطاء، وهي خطابية ومباشرة، وتبتعد 
عــــن الـــعـــاطـــفـــة فــيــمــا تــعــتــمــد عـــلـــى عـــرض 
األفكار، ولم ترتق إلى مستوى فني يترك 

أثرا في نفوس املشاهدين.

فازت مسرحية »ال 
توقظ اللوه« لطلبة 

جامعة قطر، بجائزة 
أفضل عرض متكامل 

في حفل ختام 
املهرجان. ويناقش 

العمل استخدام النفوذ 
لتحقيق مصالح 

شخصية

■ ■ ■
يهدف املهرجان 

إلى تفعيل الحراك 
املسرحي خارج أسوار 
الجامعات  إلى جانب 
إيجاد كوادر من كتاب 
ومخرجني وممثلني 

وفنيني

■ ■ ■
يرى غانم السليطي أن 
مستوى العروض جيد 
عموما، لكن النصوص 
تحتاج ملزيد من الدعم 

الفني، فهي كتابة 
مبتدئة، تعتريها أخطاء

باختصار

أربعة عروض فقد،  المهرجان  القطرية. ضم  العاصمة  الثاني، في  الجامعي  المسرح  أيام، فعاليات مهرجان  اختُتمت، قبل 
وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا على البالد. هنا، وقفة عند األعمال المشاركة

هوامش

سما حسن

أو  الطريق،  قارعة  على  ابنها  تركها  التي  األم  حكاية 
ثم  ــص ثمن تذكرتها، 

ْ
ِلــُرخ داخــل عربة قطار خلفية، 

ن فيها عنوان   كانت تعتقد أنه قد دوَّ
ً
ترك معها ورقة

أحد قرابتها، حني تصل إلى وجهتها، أو حتى عنوان 
ابــنــهــا فــي املــديــنــة الــكــبــيــرة، حــني يــلــحــق بــهــا، بــعــد أن 
الورقة  تلك  يقرأ  مــن  كــل  يقضي بعض شــأنــه، ولكن 
ه  تدمع عيناه؛ ألن ابنها يطلب من قارئها أن ُيــوِدع أمَّ
ة  لشدَّ عليها؛  ينفق  أن  يستطيع  ال  ألنــه  ني؛ 

ِّ
املسن دار 

فقره.
أحـــداث فيلم مؤلم،  فــي  األم شــاهــدنــاهــا،  هــذه  حكاية 
هو »ساعة ونص«، حيث أبكت املمثلة القديرة، كريمة 
ر، وهي تنتظر ابنها، 

ِّ
مختار، املشاهدين، في دور مؤث

ته، ونجاتها 
َّ
ووقوع حادث تصادم للقطار الذي استقل

 هذه األحداث املحزنة 
ُّ

منه، وانتظارها عودة ابنها.. كل
تدفعك أال تتمالك دموعك.

العام 1952،  ُعــِرض في  كــان فيلًما قد  القطار  دة  سيِّ
ق نجاًحا، ولكن خلدت أغنية فيه، وهي »من 

ِّ
ولم يحق

دة  بكلماتها سيِّ رت  عبَّ م«، حيث 
ّ
يا حبيبي سل بعيد 

التي تركتها،  القطار، ليلى مــراد، عن شوقها البنتها 

وسافرت بالقطار، وحيث وقع حادث للقطار أّدى إلى 
ف 

ْ
تغيير مجرى حياتها، وربما أّدى الحادث إلى كش

 
ُّ

الذي يستغل إليها، وهو زوجها  الناس  حقيقة أقرب 
ــا 

ً
وزن يقيم  وال  أجــل مصالحه،  مالها، وشهرتها؛ من 

ة. لعهد زواج، أو أبوَّ
فــي حــادثــة تــصــادم قطارين فــي ســوهــاج فــي صعيد 
 
َ
طلق عليها أيضا

ُ
أ ــا  أّمً املاضي، رأينا  مصر األسبوع 

للوهلة األولـــى،  الــقــطــار. وتــبــدو قصتها،  ــدة  اســم ســيِّ
ــد مــن أن الــفــن هــو التجلي 

ُّ
مــؤملــة، وتــدفــعــك إلـــى الــتــأك

واقعي  أنــه تجسيد  أي  الــــروح،  أو  للفكرة  املــحــســوس 
األملــانــي،  الفيلسوف  ذهــب  الــوعــي، حسبما  أو  للفكر 
هيغل، فهذه األم اشتكت من عقوق ولدها الذي طردها 
من املنزل، وقصدت القاهرة؛ لكي تقيم في باحة أحد 
القديمة، مثل مسجد  القاهرة  بها  التي تعجُّ  املساجد 
السيدة زينب، ومسجد اإلمام الحسني، فهناك ال يموت 
فقير من الجوع، بل يجد لقمته، وينام ليله؛ من إحسان 
ا ورجاء. وهنا 

ً
ك املريدين والقاصدين هذه األماكن تبرُّ

أمــام روايـــات متضاربة، عن قصة سيدة قطار  نحن 
في  والتدقيق  التحقيق  فبعض  للعام 2021،  سوهاج 
روايــة السيدة أفضى إلى روايــٍة مخالفة، مفاُدها بأن 
ــن، فهناك شــهــاداٌت  األمــهــات أيضا قــد يظلمن أوالدهـ

خــر راتــًبــا مــن زوج  عــن أمٍّ تستغل ابــنــهــا املــعــاق وتــدَّ
ى؛ ما يجعلك تقف وتصمت، وال تتفاعل، وتفكر 

َّ
متوف

 مــا تسمعه مــن حــولــك، من 
َّ

ق كــل بــأن عليك أال تــصــدِّ
ا، في تفاصيلها 

ً
طرف واحد، لحكاية تعتصر قلبك أمل

الــذي ينوء بثقل همومه  حــاديــة الجانب، هــذا القلب 
ُ
األ

.
ً

ال ق به، أوَّ
َّ
الخاصة ومتاعبه، وعليك أن تترف

الخيال،   جرعاٍت من 
ً
باعثة القطار  تبدو رحلة  حتًما، 

ــتــي جــعــلــت من  ــالم الــقــديــمــة ال ــ ــدًءا مـــن قــصــص األفـ ــ بـ
كثيًرا  خيالك  جــال  وربما  ووداع.  لقاء  محطة  القطار 
سفر،  كرفيق  بــراكــب  تجمعك  جميلٍة  مــصــادفــٍة  فــي 

ل مدى جنوح خيال املراهق، أو املراهقة، بداخلك،  وتخيَّ
فتاة حسناء تستبدل  أو  ا وسيًما  ل شاًبّ تتخيَّ وأنــت 
حقيبتك بحقيبته أو حقيبتها، داخل القطار، والنتيجة 
أن قصة حب هادئة تنشأ بني الطرفني. ولكن القطارات 
سة  املكدَّ عرباتها  ومنظر  غالًبا،  الفقراء  وجــع  تحمل 
ــك املــنــطــلــق؛ ألن ضحايا 

َ
يــوجــع قــلــبــك، وُيــســكــت خــيــال

حوادث القطارات دائًما هم من الفقراء والفالحني.
القطار األسبوع املاضي في مصر  لفتني في حادثة 
قــد ربطوا  أن كثيرين  الـــراوي،  األم سمرة  غير قصة 
بينها وبني حوادث أخرى، تلتها وسبقتها، وبني لعنة 
الفراعنة، وأن الحوادث املتتالية في مصر؛ من حرائق 
مباٍن،  وانهيارات  السويس،  قناة  في  سفينة  وجنوح 
لعنة فراعنة قادمة؛  إلــى  اشـــارات  وغيرها، ما هي إال 
ِخذ لنقل مومياوات من املتحف 

ُّ
ات القرار الذي  بسبب 

الفسطاط،  متحف  إلــى  التحرير  ميدان  في  املــصــري، 
ة أخيرة لها. وعلى الرغم من أن هذه املومياوات 

َّ
محط

ما هي إال بقايا ألجساٍد بالية، إال أن بعضهم ُيحيل 
أسباب الكوارث األخيرة املتالحقة إلى غضبها، وليس 
إلى الفساد واالستهتار بأرواح الناس البسطاء، وغفلة 
ــداف شخصية، بغضِّ  أهــ الــضــمــيــر، والــركــض خــلــف 

النظر عن مصلحة املواطن، وروحه.

سيّدة القطار

وأخيرًا

القطارات تحمل وجع الفقراء 
سة  غالًبا، ومنظر عرباتها المكدَّ

يوجع قلبك، ويُسكت خيالَك 
المنطلق
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