
 حضور إمسي وغياب مدوٍ ثقافيا وتنمويا.. املسرح اجلامعي

  مجال عياد : أدار الندوة وأعدها

   

على هامش مهرجان مسرح فيالدلفيا للمسرح اجلامعي العريب، يف دورته التاسعة، ندوة حول املسرح اجلامعي » الرأي«أقامت 
جىن احلسن، من اجلامعة اللـبنانية، . ، وحبضور البحرينية كلثوم أمني، واللبنانيةدالعريب، أعدها وأدارها الزميل مجال عياد

  والسـوري 

هاشم سلمان غزال، من جامعة تشرين، وسعيد سعادة من جامعة النجاح الفلسطينية، وبالل الشرمان من جامعـة فيالدلفيـا 
الطالب هلذا احلقل، ودور الكفاءات وإدارات اجلامعات  األردنيـة، عاينت واقع املسرح، يف اجلامعات العربية، جلهة تقبل

نفسها، وما هو دور املسرح فيها يف توجيه الشباب ثقافيا، وخصوصا انه مع تطور التقنية، أصبح الطلبة يستبدلون القراءة، 
اليت ينتمي إليها الطالب  بالنص السمعي املرئي من خالل املسرحية، أو املادة الفيلمية، فضال عن ربط احلالة الثقافية باهلوية

إنسانيا، وما هو دور املشرف الفين، يف توجيه الطالب الناشئ، وهل املسرح قادر على إنشاء جيل جديد يسهم يف احلركة 

  .املسرحية

  

  اجلامعات ال تم كثريا باملسرح  

  : جىن احلسن. د
جتربه عايشتها، يف السابق وكان الطابع األديب حيضر بقوة، جىن احلسن، أريد التحدث عن التجربة اللبنانية، عن . اللبنانية د

بينما اآلن حتضر مسألة التواصل مع النص السمعي املرئي، وهي جتربه جديدة، حبيث غدا املرء يطلع على شكسبري من خالل 
ة تنمية القراءة، عمل فين متكامل، دون الرجوع إىل النص الكتايب، وهذا برأيي غري كاف، خللق مسرحي مثقف، فتبقى مسأل

ففضال عن املعرفة، ال بد من أن يكون هذا الطالب على قدرة ملمارسة الكتابة السليمة، فمع األسف  حاجة ملحة للطالب،
الشديد جييء الطالب بالبحث خاصته، منسوخا بالكامل عن اإلنترنت، حىت أنه ال يقوم بتنقيحه، ولكن السخرية املريرة، جتيء 

طائه، فيقول أنه ال ميلك الوقت الكايف لتصحيح ما نسخه من اإلنترنت؟ وحتدثت عن دور اإلشراف عند مناقشته حول أخ
ومتجاوزين  اجلامعي يف تطوير الطلبة، فقالت أنا كمشرفة أحاول أن أعطي الطالب كل اإلمكانيات ليعرب عما جيول يف ذهنه،

 .أن أراجع سنويا سوية أدائي على مدار العام مع الطلبةأثناء العمل العوائق ألنفسيه واجلسدية، كما وأنه من الضرورة 

ونوهت حبديثها عن الغياب احلاد يف أغلب أنظمة اجلامعات باالهتمام باملسرح بشكل خاص و الفن و الثقافة بشكل عام، 
امسه هم ولكن ألننا أبعد ما نكون عن اهلوية، وال يوجد شيء  وتابعت تقول، وهلذا السبب مل أرغب يف احلديث عن اهلوية،

يوجد حنن، فنحن املسؤولون عن فتح آفاق للطلبة إلنشاء شخصية قوية وكاريزمية، ليعربوا إىل مستقبلهم بقوة، واعتقد أن 
احلسن على أمهية الورش . وأكدت د. اجلامعات اخلاصة وليس الوطنية يف لبنان هي اليت عندها اإلمكانيات لتحقيق هذا املبتغى



، أثناء العدوان اإلسرائيلي 2006جتارا يف هذا املضمار، وخصوصا حول إنشاء ورش عمل يف العام  املسرحية، فتحدثت عن
على لبنان، حيث اشتغلت مع جماميع من الالجئني، من خالل استيعام يف مدارس الثانويات يف بريوت، وتناول هذه الورشات 

  .استطعنا من خالهلا القضاء على القلق الداخلي مى،كوميديا ديالريت، ومن املسرح الشعيب العرائس والد: عناوين

   

   باملسرح ينطلق من املدرسة    االهتمام

  آ��م أ
	� ا������
  

إىل ما قبل اجلامعة الن بناء طالب يعشق  أريد أن ارجع ا وأعود ا: بدأت حديثها موضحة عن التجربة البحرينية، فقالت
املسرح يف اجلامعة، مبنية على طفولته واملدارس اليت درس فيها يف االبتدائي والثانوية، جلهة وجود املتخصصني ثقافيا يف 

عرف بينما جاء واقع احلال أن املسرح أصبح عبارة عن أنشطة تقام ملناسبات فقط، وبالتايل أصبح هذا الطالب ي. املسرح
املسرح كنوع من أداء الواجب املدرسي عن طريق النشاط، وبعد أن ينتقل إىل اجلامعة فيصبح النشاط املسرحي نشاطا يلزمه 
بعمل إبداعي، وبالتايل خلق جيل يصعد إىل اجلامعة قد حيب املسرح ويعشق املسرح ولكن ال يعرف ما هو املسرح، وال يعرف 

يأيت إىل اجلامعة واألمر يتكرر لألسف، ذلك انه ليس لدينا املتخصصني يف جمال . اخلشبةكيف يقف ويلقي الكلمة مث يرتل عن 
املسرح حاليا، وهنالك مشرف مسرحي يف كل جامعة منهم من درس املسرح، ومنهم من مل يدرس، فاملسرح اجلامعي ال يعترب 

مسرح يف البحرين، كل ما لدينا هي سنوات يقضيها شيئا أساسيا يف الربنامج واملنهج الدراسي األكادميي، ليس لدينا معهد لل

  .الطالب أربع سنوات يف اجلامعة يقدم أو ال يقدم فيها نشاط مسرحي

بالنسبة يل أنا كتجربة يف البحرين، وعالقيت بالطالب املسرحي اجلامعي، جتيء خارج اجلامعة، عن طريق الورشة الدائمة لتأهيل 
الطلبة الذين ال ميلكون ورش مسرحيه يف جامعتهم لتلقي التدريب يف الورشة الدائمة املمثل، حيث يأيت العديد من هؤالء 

لتأهيل املمثل، وهنا أصبح الطالب اجلامعي لديه نوعا ما من الثقافة املسرحية، عن طريق غري مباشر، خارج جامعام، الن 
ت ليس لدينا مهرجانات، رغم انه سوف يقام النشاط اجلامعي يعتمد على أعمال مسرحيه تقام، وأضافت وحنن يف نفس الوق

واإلجابة ال اعتقد، وقد سبق وأن طلبت مين إدارة قسم  هذا العام، مهرجان واحد بعد عدة اشهر، لكن هل هنالك تأسيس له،
الدراسات الفرنسية جلامعة البحرين عمل مسرحيه امسها جلجامش باللغة الفرنسية، وكانت املخرجة ليست متخصصة يف 

رح ومل تدرس املسرح بل هي أمينة مكتبه، ودربت على اإلخراج املسرحي وباللغة الفرنسية، فكيف حيدث هذا ملخرج املس
يقدم باللغة الفرنسية ومل يتكلم اللغة الفرنسية؟ وبينت فاإلشكالية هنا، إذا أساء الطالب التصرف، أو التعامل مع املسرح، فهذا 

بتدائية والثانوية و اجلامعة، وكان تأسيسه واملشرف عليه هو األساس يف انه ال ميتلك ليس ذنبه ألنه مل يتأسس من مرحلة اال
اإلبداع، فغالبية الطلبة اجلامعيني العاشقني للمسرح خيرجون خارج اجلامعة لتقدمي أعماهلم للمشاركة مع فرق أخرى للتدرب 

ضمن إشراف مدرب قد درس املسرح لكن النشاط  بينما املسرح اجلامعي ميتلك برناجما، كناشط مسرحي يف أماكن أخرى،
  حمدود، وضعيف

  
  
  
  
  

  ينشر الثقافه بشكل اكرب    املسرح



  ه��� ����ن ��ال �ري

    
وقال املخرج السوري إن احلالة األساسية يف املسرح اجلامعي، ويف كل الوطن العريب، تعتمد على جمموعة من الطلبة سواء 

أو يف كليات اجلامعة التطبيقية، وإذا مل يكن املسرح قادرا على نشر احلالة الثقافية بني كانوا يدرسون يف أكادمييات الفنون 
هؤالء، فال داعي لوجوده أساسا، املسرح برأيي يقوم أساسا على نشر ثقافة، تنشد تربية فنيه أو اجتماعيه هلؤالء الطالب أو 

مد على خمتزن ثقايف، وإذا مل يكن لديه هذا املخزون للمجتمع بشكل عام، واملمثل التلفزيوين واملسرحي بشكل خاص يعت
الثقايف فهو غري قادر على أداء جمموعه كبرية من الشخصيات املسرحية ، إذن جيب على املشرف الفين خلق حاله من الثقافة 

وهذه القراءات أو هذه العامة ، فهو عبارة عن ذاكره ، املمثل هو عبارة عن ذاكره خيزن فيها كل ما يراه، وما يسمعه ويقرأ ه، 
الرؤيا أو هذه األمور اليت يسمعها، هي عبارة عن حاالت إنسانية يعيشها هذا الطالب أو هذا اإلنسان وعندما يطلب منه أن 
يؤدي شخصية معينة يستحضر من ذاكرته هذا املوضوع الذي مر من خالل حياته، وأؤيد الدكتورة جىن يف مسألة ضرورة 

الء الطالب، وعدم وضع حاجز بينه وبينهم، أي يقوم يف كل شيء يف سبيل إنشاء حاله من قرب هذا املشرف من هؤ

  .االنسجام بني الطالب

و املسرح اجلامعي يف سوريا، خيتص فقط يف الكليات التطبيقية، بينما معهد الفنون املسرحية بشكل أو بآخر ال يشارك يف 
ات قد تكون نادرة جدا، يف املشاركات العربية، كمسرح جامعي يشارك املهرجانات اجلامعي احمللي على األقل، وله مشارك

باسم املعهد العايل للفنون املسرحية، حنن يف املسرح اجلامعي ننشد إقامة ورشات عمل مستمرة ونعتمد على أكادمييني و 
  .سألةمتخصصني يف مجيع ااالت سواء التلفزيونية أو الرقص أو يف كل هذه ااالت، وهذه هي امل

وبشكل عام أرى أن املسرح اجلامعي يعتمد على أشخاص، وليس على مؤسسات وهذه حاله سيئة جدا يف املسرح اجلامعي، 
أن تعتمد على أشخاص وعندما يذهب هؤالء األشخاص يقف املشروع، وال يوجد آلية خللق حاله مؤسسية، تقوم على أسس 

رحية جامعية واعية تستطيع أن تؤثر يف احلالة االجتماعية من خالل خلق وأنظمة نستطيع من خالهلا أن نقوم خبلق حالة مس

  .ثقافات حمدده

  
  ال مسرح جامعي يف فلسطني

  ��	  ���دة

  

ألنه ال يتجذر فيها حالة مسرحية : أما الفلسطيين سعيد سعادة فأعلن حزنه على واقع الطلبة يف اجلامعات العربية وتابع يقول
حقيقة حنن يف فلسطني ال  هو احلال يف اجلامعات العربية، فماذا نقول حنن يف فلسطني؟ عن جامعاتنا، غري فاعله، وإذا كان هذا

يوجد لدينا أي مسرح جامعي، فال توجد كليه من كليات الفنون عندنا تدرس مسرح، ورمبا هناك تباشري حيال هذه املسألة، 
سرح، ألنه ال يوجد أي شيء متعلق يف عناصر املسرح حىت اآلن، تقدم من خالهلا مساق واحد يف الفن املسرحي ويف تاريخ امل

رامي محداهللا للعمل . ولقد بادرت أنا شخصياً قبل ثالث سنوات يف جامعة النجاح الوطنية، بتوجيهات من رئيس اجلامعة د
اتفق ايضا مع الدكتورة على إجياد فرقه مسرحيه يف اجلامعة، وأصبح لدينا منذ ثالث سنوات أصبح لدينا بناء ملسرح، كما و 

  .جىن وكلثوم حول عدم وجود مسرح حقيقي يدرس يف اجلامعات العربية وخصوصا يف جامعاتنا يف فلسطني

وبال شك أن املسؤول عن احلال املتواضع للمسرح اجلامعي، هو االحتالل، والذي يرى غري ذلك يكون ال يرى جيدا، كما 
جيب أن يبدأ من املدارس، ويف مدارسنا ال توجد مساقات متعلقة بالفن املسرحي،  وأتفق أيضا مع كلثوم يف قضية أن التأسيس



إال يف املرحلة النهائية الثانوية، وكذلك يف اجلامعة ال يوجد غري كلية فنون تدرس جغرافيك، ومواضيع عن املوسيقى، و 
الك مفهوم املسرح يتصف بالتهريج، أو ارتكازنا حنن يف فلسطني يتجه عرب فرق هاوية، خارج أطار اجلامعات، حىت أن هن

  .للضحك وليس للتفكري، والتثقيف

وحاليا تعترب جامعة بري زيت متقدمة يف هذا اال، فتقدم النشاطات من خالل عمادة الطلبة، بينما يف جامعة اخلليل عندما 
تية للمسرح يف بعض احملافظات عندنا تصعد الفتاة على املسرح، فإن ذلك يعد إشكاال اجتماعيا، فضال عن غياب البنية التح

كمباين وأمكنه وهذا املعطى مهم جدا، حيث ال يوجد توعيه مسرحيه وهذا يقع على عاتق الفنانني يف الدرجة األوىل وعلى 
روض عاتق وزارة الثقافة يف الدرجة الثانية مع العلم بان هنالك دوائر املسرح يف وزارة الثقافة، تم بشؤون املسرح، فيوجد ع

  .وطالب جامعيني خيرجون من اجلامعة، ويعملون يف فرق خارجها

أما املسرح فله مفهومه الواسع وهذا املفهوم غري موجود عندنا لعدة أسباب أوالها االحتالل كما ذكرت، وعدم وجود وعي 
لدور املسرح يف التنوير، وذا الصدد قمت باملطالبة عرب أكثر من اجتماع باملسئولني يف وزارة الثقافة، بتفعيل املسرح يف 

وحتدث عن جتربته اليت أكدت على أن يكون  .ل يدرس فيها، وأن يبدأ الطالب بدراستهاملدارس، بان يكون هنالك مساق كام

  .مابني األستاذ واملدرب عالقة دافئة

  
  خرج جيل املسؤولية     املسرح

  األردن #"ل ا�!�
�ن

أريد بداية التحدث عن السؤال الذي طرحه مدير الندوة، وهو هل املسرح قادر : ، قائالوحتدث املخرج األردين بالل الشرمان
على خلق جيل جديد يسهم يف احلركة املسرحية، وتعزيز اهلوية الوطنية، أقول إن املسرح هو األساس يف اإلسهام حركة ثقافية 

ه من املسؤولية، وحىت على مستوى املسؤولية فاعلة، عند كل األجيال، وإذا غاب، فلن جند هنالك أي جيل يعي أي درج
الفكرية، و اهلوية الوطنية، فهو الوحيد القادر على خلق هذا اجليل، الذي من املمكن أن يوصل خطابا ناقدا، ولكن عند 
 التعامل مع الطالب، جتدهم ال يعرفون عن املسرح سوى املدرسي منه، ولكن حنن هنا، نتحدث عن عمادات شؤون الطلبة، ال

  .نتحدث عن الكليات، رغم أنه اآلن لكل جامعة وضعها اخلاص

املشرف يف  ليسوا من املخرجني، %80ألولكن أغلب مشريف مسرح اجلامعات يف عمادات شؤون الطلبة، بنسبة تقارب 
ملستطاع اجلامعات غري املختصة، ال يستطيع أن يقوم مبهنته كمتخصص، لوجود أكثر من عائق، ولكن حنن املشرفني،وبقدر ا

حناول الن نصل إىل نظام نطبقه على الطالب، ابتداء من نشر إعالن يف اجلامعة، لعمل ورشة مسرحية، أو نريد إنشاء فرقة 
مسرحية لتستمر على مدار أربع سنوات، فنختار من طالب السنة األوىل، ألنه إذا أردت أن تدرب طالب هاوي يف سنة 

تعلمه كيف حيترم خشبة املسرح، وأنا كنت دائما أدرب طاليب الذين ال يتجاوز واحدة على سبيل املثال، ال تكفي حىت 

  .عددهم عن مخسة طالب احترام فضاء اخلشبة، فنحن حناول قدر املستطاع أن ننمي فيهم شعور املسؤولية جتاه املسرح

د، فهناك طالب سنه ثانيه إدارة ومضى يتحدث عن جتربته، بأن الشيء الذي استطعت أن أيه عند طاليب، هو احترام املواعي
أعمال ال يعرفون عن االلتزام أكثر من أن يدخلوا إىل احملاضرة بعد بدايتها بعشرة دقائق، فأنت منذ البداية جيب أن تعلمه بأن 

شتغل يكون موجودا قبل الربوفة بنصف ساعة على األقل، فضال عن كتابته تقريرا عنها بعد انتهائها، وأن يعرف املنهج الذي ي
عليه، وأن يبحث ويلم به ، لذلك ترى طالب املسرح يف العمادات أو اجلامعات، اليت ال حتوي ختصصا مسرحيا يكونوا 
مميزين، وهذا ما ملسناه من جمتمع اجلامعة، وخصوصا بعد إجناز عمل مسرحي، وأكد يف حديثه بأن الطالب يف العمادات جيب 

لفكرية والثقافية والفنية الن جامعاتنا، ال تم باجلوانب الفكرية أبدا على اإلطالق، أن يهتم به من مجيع النواحي التقنية وا



حيث يعطى الكورس كماده ختصص بعيدا عن اجلوانب الثقافية يف اجلامعات، ويف غري املختصة يغيب ائيا عنها شيء امسه 

 .املسرح

ارب املسرحية اجلامعية املختلفة، يف رفد مدخالت احلراك املسرحي ويف اية الندوة، اليت أمجع املشاركون فيها، على أمهية التج

  .العريب، طرح املشاركون التوصيات التالية للنهوض باملسرح اجلامعي

ال بد من إجياد الشخص املتخصص يف هذا احلقل الفين لينجز التعامل املهين مع الطالب، وكذلك إنشاء املخترب : فقال الشرمان
ره مثل قاعات املوسيقى، حبيث يقوم الطالب بالتدريب، والعمل على إجياد مساقات بسيطة تدرس املسرحي، ويكون حضو

ضمن املناهج احلرة اليت تدرس يف اجلامعات مثل العلوم العسكرية، هذه بالنسبة إىل اجلامعات لكن كل هذا ال ينسينا املدرسة، 
د على التخصص، أي أن يكون املشرف املسرحي متخصص يف والتأكي حيث ال بد من االشتغال املبكر للتعرف على املسرح،

  .اإلشراف املسرحي

وأثىن غزال على توصيات بالل ، مضيفا وأمتىن أن يكون هناك غرف، و ورش للفن املسرحي مثل غرف الورش الدائمة، وان 
حي، وال بد من تعميق تتابع يكون أيضا االهتمام أيضا من قبل احلكومة نفسها جتاه اجلامعات واملدارس، جلهة الفن املسر

  .دورات مهرجانات املسرح اجلامعية العربية

واعترب سعادة بأن أي إجناز للمسرح اجلامعي العريب يف النهاية يدعمنا، وإن كان غري مباشر هذا الدعم يف جتليه على أرض 
حية يف مجيع أحناء الوطن العريب، ولكن الواقع، وتابع يقول وقد تفاعلنا مع الوفود يف هذا املهرجان، وكذلك مع الفرق املسر

حنن نفتقر إىل وجود اجلامعات واملعاهد يف فلسطني، كما وال يوجد مهرجانات داخليه إال منذ سنتني أو ثالث أقيم يف مدينة 
لقاءات، رام اهللا مهرجان للسينما وآخر للمسرح، ودعا يف هذا املقام إىل تواصل املسرحيني العرب مهرجانيا، الن مثل هذه ال

تعد حاله جيده وتعطي مؤشرات مجيلة خللق مسرح عريب، مهتم يف القضايا الوطنية ككل، كما دعا يف هذا الصدد إىل خلق 
مؤسسة ثقافية مسرحيه يف كل جامعة من اجلامعات العربية، تقوم على أسس وأنظمة وقوانني، كما أن إجياد شبكة مسرح 

حاله من التفاعل والتواصل بني هذه اجلامعات تعد مسألة ملحة إلجياد آليات عمل كثرية عربية يتم من خالهلا التواصل، إلنشاء 

  .متطورة يف جمال املسرح

وأكدت كلثوم أمني بأن النشاط املسرحي يف اجلامعة، بالضرورة ال جيوز تقييده بقوانني تشتت أنشطة هؤالء الشباب، وتضع 
قدمه خاصة يف جمتمعاتنا احلالية، اليت أصبحت للمعتقدات السياسية والفكرية القيود على نوع اإلبداع، الذي من املمكن أن ي

والدينية الكثري من الضغوط على املناهج الدراسية، فمنح الطالب مساحة من احلرية يعطيه الثقة بالنفس، وعلى اإلدارة أن تقبل 
ألنشطة املسرحية تتطلب ميزانية، وهنا وجود منهج مسرحي يف اجلامعات، وان خيصص له من ميزانية اجلامعة الن كل ا

نستطيع أن نلجأ إىل أمور أخرى أن نعقد اتفاقية مع الفرق املسرحية اليت تكون خارج أطار اجلامعة، دف جلب املتخصص 
قه يف املسرح إللقاء احملاضرات، ولعمل ورش ال حتتاج إىل األموال، ومن املمكن أن نتفق مع وزارات الثقافة يف حال وجود فر

 .مستضافة

احلسن بأن شباب اليوم غري مقتنعني، بأنظمة اجلامعات اخلاصة بالتعامل املسرحي، لذلك سوف أحتدث عن ما يؤرق .وبينت د
الطلبة دائما، وخصوصا أم ينظرون لنا بأننا مل نقدم هلم بعد ما وعدناهم به، ومن جهة أخرى قبل أن نتحدث عن التخصص 

أن نؤهل أقسام من الطالب الذين لديهم جتارب معينة، وال بد من أخذ مجيع اجلوانب العملية يف  يف اجلامعة، ال بد قبل ذلك
تأسيس املسرح اجلامعي وبظروفها االجتماعية والثقافية والنفسية للطالب واألساتذة، ولكنها أكدت بأن املشكلة تكمن يف 

  .غياب التراكم اخلاص بتحقيق اخلربة يف هذا اجلانب



 


