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محمد ب ّزي ّ
يوقع «مرايا ال�شم�س» في ق�صر الأوني�سكو

لمى ن ّوام
وس��ط حضور حاشد من أه��ل الثقافة والشعر والسياسة
واإلعالم ،و ّقع الشاعر الدكتور محمد حسين بزي ديوانه «مرايا
الشمس» ،الصادر عن «دار األمير للثقافة والعلوم» ،وذلك في
قصر األونيسكو ،برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي ،كما أقيمت
ندوة عن الديوان تحدّث فيها كل من الشعراء :محمد علي شمس
الدين ،اسكندر حبش ،الشيخ فضل مخدّر ،وأداره��ا اإلعالمي
الشاعر محمد البندر الذي قال :وقفت أمام مرآة الضباب ،أس ّرح
شعر الكلمات ،وأغزل من ضفائر الشعر حبالً لسفينة الريح في
مرسى الحقول .وقفت أحدّق في مرايا الشمس ،فأعياني النظر إلى
صفحاتها من وهج ذلك المصباح الذي احترقت بناره فراشات
الكالم .وقفت أمام الشعر الذي اجتمع إليه الغاوون ،فانبرى
أمامي عمالقا ً يكتب الشعراء كما يجب أن يكونوا .هوذا الشعر
الذي يختصر الغيب والوجود ،والميتافيزيق بمجانين يتسكعون
على قارعة مدن الوحي الهارب من غار التجلّي والغياب...
ث ّم ألقى شمس الدين كلمة جاء فيها :القصائد غير مرتبة
في الديوان تبعا ً لتسلسل أوق��ات كتابتها ،ولكن تبعا ً لشكلها
العروضي ،بدأ الشاعر بالقصائد العمودية ( 4قصائد) لينتقل
إلى قصائد الوزن التفعيلة المفردة ( 14قصيدة) ،وينهي بالشعر
الح ّر أو قصائد النثر المتح ّررة من أيّ وزن ،وتمأل القسم األخير من
الديوان وهو القسم األكبر حجما ً ( 13قصيدة).
إنّ الصورية التي هي أداة أساسية بيد الشاعر ،أو إلى جانب
الصورة أو معها ،تبرز خاصيّة ثانية من خاصيّات محمد حسين
ب ّزي من ديوانه المختصر .ما أسميه الشهقة الشعرية .والشهقة
الشعرية أساسها المفاجأة والبرق الشعري أو االختزال .وهذه
الشذرة قد تق ّرب من المثل أو الصورة أو الحكمة ،ولكنها شديدة
التكثيف وعليها كان يع ّول البالغيون العرب القدماء .لكنها في
البالغة الحديثة هي المفاجأة أو الضربة الشعرية التي ال تحتمل
اإلطالة ،وتعنى باقتصاد الكالم عنايتها باإلصابة .وهي غالبا ً ما
تثير الدهشة أو اللسع.
وتناول حبش الديوان بشكل عام ،وجاء في كلمته :تضعنا
هذه المجموعة الشعرية أمام قراءات متعدّدة .باألحرى ،تأخذنا
إلى تجاورات في القصيدة ،على األقل من حيث الشكل .إذ تحوي
قصائد عمودية ومفعّ لة وقصائد ح � ّرة .بهذا المعنى ،يجمع
الشاعر بين ض ّف َتي الكتاب ألوانا ً مضادّة مختلفة ،ويستضيف ـ
فيما لو جاز التعبير ـ شعراء متنافرين متباعدين .من هنا ،يبدو
الديوان دليالً عمليا ً على أن ما يجمع الشعراء أقوى م ّما يفرقهم.
وأن بين األلوان الشعرية والقصائد المختلفة ـ في الشكل ـ ألفة
أكثر م ّما بينها من تضاد ،إذ تقدم المجموعة دليالً قويا ً على صحة
هذا الرأي.
بيد أن الشعر ،في العمق ،ال يطلب لهذا الغرض وال يقاس به،

إذ إنّ التنقل بين ألوان مختلفة من الشعر أمر اعتاده الشعراء قبل
أن يستق ّروا في الكتابة على وجه أو طريقة .ال أعزو الشعر إلى
لون من األلوان وال أخلعه عن واحد منها ،وال أحتكم في ذلك إال إلى
النص وحده .لكن بين هذه األلوان فوارق ّ
يدق بعضها وال ينجلي
ّ
إال للمتم ّرس ال��درب .كما أن لكل م ّنا طرائقه وأصوله وآلياته
الداخلية.
قراءة «مرايا الشمس» تبيّن لنا أن الشاعر يحاذي العمودي
بنثر شعريّ يمتّ إلى نوع بارز في األدب اللبناني ،لكنه ليس
القصيدة النثرية ب��أيّ ح��ال .القراءة أيضا ً توحي بأن تم ّرس
الشاعر بالعمودي ال يوازيه تم ّرس النثر (وربما المفعّ ل أيضاً)،
لهذا أرى أن للعمودي غلبة على النثري والمفعّ ل .ال بل يبدو أن
النثري يداوم في ظل العمودي وقلما يفلت منه.
وكلمة الختام كانت للشاعر الشيخ فضل مخدّر ،فقال :أللف
ضرب ٍة بالشعر،
على الصنوبر ذاته وقفت ...وال أستظ ّل .أللشعر صدىً آخر غير
صدى الحروف؟ ألترنيمه ثغ ٌر تختاره الشفاه ،وت ٌر دوزنته خفايا
ما ال ندرك؟ أم هي الحياة تمضي كما اشتهتها السماء؟
قال لي صاحبي :هب ٌة هو الشعر .وال يدرك ارتواءه إال فم مفتونٍ
بما وهب.
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يا صاحبي صدقت .لكن ،أال ترى معي أن على مرايا شمسه ال
ب ّد أن تحترق أجنحة الفراشات ،وما زالت تحلّق؟ ألم تكن قرابينه
عذراوات قصائ ٍد تمدّدن على أعتاب معبده يصلّين العشق غنو ًة
أبدي ًة ،مواويل من حكايات الحالمين ولحظات انتشا ٍء من ك ّل
مجد؟
يا صاحبي ،أخذني الشعر ،غلبني الحرف ،قتلني الوجد .ما
زالت هناك بين تلك الصنوبرات أح�دّق ،كأنّ التيه ساكنٌ أع ّنة
روحي ،يقودني إلى حيث هو هو .وال أدري ،ما زلت أقدّم قرابيني
من مقلي وأضلعي وآهات نهاراتي والليالي الساهرة.
وما أدراني ما الشعر!
«البناء» التقت الشاعر ب ّزي ،وتحدّث عن ديوانه قائالً :إنه
ديواني الثاني بعد  20سنة على إصدار ديواني األول ،يتض ّمن
قصائد غزلية .ولديّ ديوان سيبصر النور في معرض بيروت
للكتاب ،ويض ّم قصائد شعر صوفية ،كما سيصدر لي ديوان آخر
سياسي ووطني.
موجهة مباشرة للمرأة،
أما قصائد «مرايا الشمس» ،فهي
ّ
والقت قصيدة «هي النساء جميعاً» صدى كبيراً ،وقد ترجمت
إل��ى اإلنكليزية وال��ف��ارس��ي��ة ،وه��ن��اك أي��ض �ا ً قصيدة بعنوان
«العشق الحرام» ُترجمت إلى خمس لغات ،وترجمت مؤخرا ً إلى
اإليطالية.
وقال الشاعر محمد علي شمس الدين لـ«البناء» :ديوان «مرايا
الشمس» للشاعر محمد حسين ب ّزي ،مرايا تنعكس فيها ص َو ٌر
الوجوه ،وحين أحدّق كثيرا ً أجد أن الصورة األساسية فيه ،هي
صورة المرأة ،والقصائد معقودة على الحب ،الحب المرأة واحدة
الحب فهذا يعني الكثير،
أو لنساء متعدّدات .أن يكتب الشاعر عن
ّ
الحب هو أساس الوجود وأن الوجود يتم ّزق بالكره،
ال سيما أن
ّ
وأن الكره هو ق ّوة طاردة.
بدوره ،قال الشاعر عباس ع ّياد إنّ ديوان «مرايا الشمس» ،يع ّد
تجربة خاصة للشاعر الذي حاول على مدار السنوات أن يختار
هذه القصائد متعدّدة األلوان بين العمودي أو التفعيلة ،أو الشعر
الذي ال ينتمي إلى وزن .ولكننا نرى في كل قصائده موسيقى
أنثوية مطعّ مة برجولته .هو عاشق ومعشوق ،وال يؤمن إلاّ
بالعشق النبيل.
ورأى الشاعر الشيخ فضل مخدّر أن ديوان «مرايا الشمس»
مجموعة من القصائد الجميلة في أن��واع مختلفة من الشعر
الخاص بالمرأة.
يذكر أنّ ديوان «مرايا الشمس» جاء في مئة وخمس صفحات
من القطع الوسط ،وينقسم إلى ثالثة محاور ،قصائد عروضية
وح ّرة ونثرية ،أهداه الشاعر إلى التي أعارت الشمس مرآتها،
فكان الشعر ،وكتب الشاعر في مقدّمة ديوانه« :كتبني الشعر كما
جناحي فراشة ما زالت
يجب أن أكون ،كتبني وحفر ماهيّته على
ّ
تدور حول مصباحَ ي الشمس ،وتحترق قربانا ً لمراياها.»...

نصار إبراهيم
ّ
هو الطفل الفلسطيني ،يولد فتكون صرخته األولى
إعالن التم ّرد .يولد من رحم أمه واألرض فيجد نفسه
في لهيب النار ،فينهض باحثا ً عن وطن وكرامة .يفتح
فتسجل
عينيه على الجنود والقتل والقهر واإلهانة،
ّ
ذاكرته وتو ِّثق ،ويكبر عند مفارق الطرق.
قالوا :سيموت جيل النكبة العربية الفلسطينية
األول��ى ،وستنسى األجيال الجديدة .هذا هو غباؤهم
مجسداً.
التاريخي
ّ
ّ
فقضية فلسطين ليست مج ّرد ذكريات وانفعال
وعاطفة .إ ّنما هي ّ
الفلسطيني وينمو معه.
حق يولد مع
ّ
ومعه تولد دائما ً فلسطين .لهذا ،هو ال ينسى أبداً!
الفلسطيني ،يحمل حقيبته وذاته ويمضي
هو الطفل
ّ
إلى المدرسة أو ليلعب قليالً .قد يعود وقد ال يعود.
قد يعود ،لكنه يكتشف أن شقيقه أو صديقه لم
ي��ع��ودا .فيشتعل قلبه ح��زن�اً .ينمو الغضب كبذرة
تسقيها فلسطين من آالمها وأحالمها.
الفلسطيني ،يرضع التحدّي
هو هكذا هذا الطفل
ّ
مع حليب األ ّم ،يكبر على وط��ن يبنيه في الذاكرة.
وطن على مرمى عينيه ووعيه .فيكون بالفطرة ثائرا ً
ومقا ِوماًَ ...فلِم الدهشة!؟
الفلسطيني ،شعب المنافي واللجوء،
هو الشعب
ّ
فكيف ينسى ...كيف يسكت ...وكيف ال يقاوم بما
يملك؟!
هل ف ّكر أحد في جذر تلك المعادلة الهائلة؟
طفل يحمل حجرا ً يقف في مواجهة دبابة أو بندقية؟
يصرخ ويرمي الحجر ...ما هو التفسير لهذه المعادلة؟
هل هو طفل ال يعي ما يفعل؟ أال ي��درك هذا الطفل أو
الشاب أنّ ه��ذا الحجر لن يد ّمر الدبابة ول��ن يسبق
رصاصة البندقية القاتلة؟
ومع ذلك يواصل التقدّم والتحدّي .إذن ،في عقل هذا

الطفل معادلة أخرى .معادلة تتجاوز علم الرياضيات
التقليديّ لما هو أبعد .معادلة شعب يرفض أن يخضع.
شعب تسكنه الح ّرية حتى أصبحت جزءا ً من تكوينه
الوراثي الطبيعي .هو ال يختلف عن غيره من الشعوب.
ّ
لكنه يتميّز بأنه يعيش حالة القهر منذ سبعين سنة.
لهذا ،هو يبدع في فرض معادالته .ال ينتظر أحداً .وال
ينتظر أن يملك دبابة أو طائرة ...فماذا بين يديه إذن؟
ينظر ح��ول��ه ف�لا ي��ج��د س���وى ج��س��ده وال��ح��ج��ر.
يمتشقهما ويمضي .ليس الحجر هو األساس هنا ،إنما
جسده أ ّوالً .إنه يعرف مسبقا ً أنه ذاهب ربما إلى حتفه.
لكنه ال يتردّد هو يوجه خطابه .هو يعلن بيانه للعالم:
فلسطين لي وهم عابرون .وأنا هنا أقاوم ما شاءت لي
الح ّرية وما شاءت فلسطين.
قد يقولون :كم أنتم قساة أيها الفلسطينيون على
أطفالكم .لماذا ترسلونهم إلى الموت األكيد!؟
لهؤال ن��ق��ول :يشهد الله وتشهد قلوبنا وتشهد
فلسطين ،أننا نعشق أطفالنا كما نعشق الحياة .وال
نتمنى أن يصيبهم وخز شوكة .لكنّ األمر ليس بيدنا.
إنها أقدارنا ،لم تعطِ نا وال أطفالنا فرصة لنكون عاديين
ج ّدا ً كغيرهم .إننا لسنا قساة وال نبحث عن البطولة.
إننا أمهات وآب��اء كغيرنا تماماً .كل ما نريده يتم ّثل
بالح ّرية ،فهل هذا خارج المنطق؟
المشكلة ليست في عواطفنا أو في أطفالنا .المشكلة
الحساسون نجداً) هي هناك؛ هي
(أيها اإلنسانويون
ّ
في من سرق طفولتنا وفلسطيننا وح ّريتنا .فكيف
تريدون من الفلسطيني أن ينسى؟ كيف بمقدوره أن
ينسى ذاته ...ذاكرته ...وطنه ...ح ّريته؟ والسؤال هنا:
إذا نسي الفلسطيني ك ّل هذا ،فمن أجل ماذا سيعيش؟
هل تفهمون؟
الفلسطيني ،جسر ال��ذاك��رة بين
إذن ،هو الطفل
ّ
الماضي والحاضر .جمرة الح ّرية ووعدنا القادم ال
محالة!

الم�سرح القومي في الالذقية يدعم
المواهب ال�شابّة بور�شات عمل مجان ّية للهواة

«�أنا مختلف» ...لوحات فرد ّية وجماع ّية لطالب ك ّلية العمارة في «جامعة الر�شيد»
إيناس سفان
ق��دّم ط�لاب السنتين األول���ى والثانية في
كلّية العمارة ـ «جامعة الرشيد» الخاصة ،في
معرضهم األول «أنا مختلف» الذي اف ُتتح مؤخرا ً
في فندق «فور سيزن» 34 ،لوحة فنية من ّوعة
عبّرت عن الواقع.
واختار الطالب مواضيع مختلفة للوحاتهم
التي أنجزوها خ�لال ورش��ة العمل الصيفية
األول��ى في الكلّية ،فقدموا في لوحات فردية
وجماعية من الحجم الكبير رؤى فنية مميّزة،
ص��� ّوروا فيها تاريخ الحضارة السورية من
األبجدية األولى في أوغاريت ،إلى حضارة تدمر
وآثار دمشق القديمة ،إضافة إلى مجموعة من
لوحات البورتريه التي ُرسمت بأسلوب جمع
بين علم الهندسة والفنّ
إبداعي
التشكيلي بقالب
ّ
ّ
مختلف عن األسلوب التقليديّ .
وأوضح عميد الكلّية الدكتور عاصم سلوم
أن الكلّية اف ُتتحت في «جامعة الرشيد» السنة
الماضية ،وه��ذا المعرض ج��اء نتيجة جهد
جماعي قدّمه  18طالبا ً وطالبة منهم  12من
ّ
الطلبة األوائ��ل ،شاركوا في ورشة فنية أقيمت
خالل العطلة الصيفية ،واستمرت ما يقارب
شهرين بإشراف أساتذة الكلّية ،بهدف تدريب
الطالب وتطوير مهاراتهم.
وأش��ار إلى أن اللوحات ،منها تسعٌ فردية،
و 25لوحة جماعية ،عكست ال��واق��ع ورؤي��ة
الطالب بشكل فردي أو جماعي لما يراه .إذ قدّم
الطالب لوحات عن تاريخ سورية وحضارتها،
إضافة إلى لوحات من ّوعة عبّر فيها كل طالب عن
أفكاره ومشاهداته من خالل الخطوط الهندسية
الممزوجة بالفنّ
التشكيلي .معتبرا ً أن المعرض
ّ
يؤكد على دور الطلبة في إعادة إعمار بلدهم.
وقال الدكتور محمود حمدو م��د ّرس المواد
الفنية في الكلّية إن الهدف من المعرض الذي
نتج عن ورشة العمل ،إظهار الجانب الفني لدى
الطالب منذ السنوات الدراسية األول��ى .مبيّنا ً
أن لنظرة المهندس المعماري الفنية أهمية
واقعي عبّر
كبيرة .وأن اللوحات قدّمت بأسلوب
ّ
فيها الطلبة عن فهمهم للون بطريقة مختلفة،
وص ّوروا في لوحاتهم مواضيع من الواقع ،منها
عن التاريخ وأخرى من مشاهداتهم المختلفة.
وقال حمدو إن الورشة التدريبية التي أقيمت
خالل العطلة الصيفية رفعت من مستوى الطالب
ومقدرتهم على توظيف الجمال بشكل مناسب،
والتشاركية في العمل ،وأظهرت الرؤية الفنية
الجميلة لدى الطلبة من خالل تبادل األفكار
والمواضيع ضمن أسلوب ف ّني مشترك.
وعبّرت الطالبة إيناس الرمحين في لوحتها
ال��ت��ي حملت ع��ن��وان «تحية إل��ى ت��دم��ر» عن
الحزن ال��ذي أص��اب ه��ذه المدينة التاريخية
وما تع ّرضت له من دم��ار على يد التنظيمات
اإلرهابية .مشيرة إلى أنها اختارت اللونين
األبيض واألسود لتعبّر عن هذه الحالة بتقنية
اإلكرليك ،إذ ص ّورت «روليف جنائزي» موجودا ً
في متحف تدمر بطريقة هندسية وفنية.
واخ��ت��ارت ري��م ع��اب��ورة األن��ث��ى كموضوع
للوحتها التي وسمتها بـ«االنعتاق» ،وعبّرت

ياسمين ك ّروم

فيها بأسلوب رمزيّ من خالل حركات الجسد
واختالف المالمح واأللوان عن رغبة األنثى في
الخروج من إطار نظرة المجتمع التقليدية التي
وضعتها في صراع داخلي تعمل للخروج منه.
وأش��ارت عابورة إلى أنها مع باقي الطلبة
المشاركين عملوا على تصوير الواقع الحالي
من خ�لال مواضيع مختلفة ،ع� ّب��روا فيها عن
الحزن واأللم ،مع وجود األمل من خالل األلوان
والضوء .مبيّن ًة أنه على رغم الصعاب والحرب،
تبقى الحياة مستمرة وعطاء الشباب مستمر،
وأ ّنهم يجسدون ذلك في نشاطاتهم وإبداعاتهم
في كل المجاالت.
وشاركت الطالبة إليسار معروف بلوحة
جماعية م ّثلت م��راح��ل العمل ف��ي ال��ورش��ة
التدريبية ،إضافة إلى لوحة فردية بعنوان

«ال��دراوي��ش» ص � ّورت فيها رقصة المولوية،
هندسي ونظرة معمارية
وعبّرت عنها بشكل
ّ
أظهرت نقاط االرتكاز للراقصين.
وأوض��ح��ت الطالبة سيرين سمسمية أن
اللوحة الجماعية التي شاركت فيها عبارة عن
تحية إلى المعماري اإلسباني المشهور أنطوني
غ��اودي .وقالت :اخترنا ج��زءا ً من إحدى كتله
المعمارية الكبيرة ،واستخدمنا التضا ّد في
واقعي،
األشكال وتقنية ثالثي األبعاد بأسلوب
ّ
واعتمدنا التناغم باأللوان .مبيّن ًة أن المعرض
ط ّور النظرة الفنية لديها وتذوقها لأللوان ،وقدّم
لها ولزمالئها الدافع لالستمرار بالعمل وتطوير
أفكارهم وأسلوب عملهم والمزج بين العمارة
والفنّ التشكيلي.
وعبّرت تغريد الدهبي في لوحتها «قيود» عن

المعاناة التي تعيشها المرأة نتيجة الظروف
الراهنة والعمل للخروج منها وتحطيم القيود
من حولها .معتمدة األلوان الحارة والتي شكلت
نوعا ً من الصراع اللوني.
وأش���ارت الدهبي إل��ى أن المعرض ساهم
في تطوير مهاراتهم كطالب ،وآل��ي��ات عملهم
واستخدامهم األلوان ومستوى أفكارهم ،ليقدّموا
ما في داخلهم على رغم الظروف التي تعيشها
سورية ،ليؤكدوا أن العمل والفن مستمران ،وأنّ
جيل الشباب قادر على التط ّور وتقديم األفضل
دائماً.
وعبّرت رف��اه كريم في لوحتها عن معاناة
هندسي
األس���رة ،إذ رس��م��ت ال��وج��وه بشكل
ّ
لوني متناقض
يوحي بمعاناة ك ّل فرد مع مزج
ّ
ومساحات ضوئية تعبّر ع��ن األم��ل والفرح
المنشودين.
ورأى الدكتور المثنى علي ،أستاذ في كلّية
الهندسة الهندسة المعمارية ف��ي جامعة
دمشق ،أن ما ُقدّم في معرض «أنا مختلف» كان
أمرا ً متميّزا ً ومختلفا ً فعالً .وقال إن األعمال التي
قدّمها طالب السنتين األولى والثانية عبّرت عن
فنانين حقيقيين مزجوا بين الرياضيات في
الهندسة والفنّ
التشكيلي في الفنون الجميلة
ّ
م��ن تصوير زيتي ونحت وهندسة داخلية.
مشيرا ً إل��ى أن ه��ذا يقدّم تجربة رائ��دة أعطت
الطالب منذ السنوات الدراسية األول��ى خبرة
ومهارة في مزج الفنون وأبعاد اللوحة والتعامل
مع األلوان ،وتقديم لوحة جماعية بفكرة ورؤية
وروح واحدة أظهرت الجانب الفني مع الهندسة
المعمارية.
يذكر أن «جامعة الرشيد» الخاصة أ ُ ّسست
منذ أربع سنوات ،ويصل عدد طالبها في كلّيات
الصيدلة والهندسة بفروعها المختلفة واإلدارة
إلى سبعمئة طالب وطالبة.

أي��ام قليلة تفصلنا عن ختام ورش��ة العمل المجانية
المخصصة للهواة من الشباب التي يقيمها المسرح
ّ
ومتخصصين في
القومي في الالذقية ،بإشراف خبراء
ّ
العمل المسرحي ،والتي تهدف إلى الكشف عن المواهب
الفنية لدى ه��ؤالء الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 17
سنة ،لمنحهم فرصة حقيقية لتقديم أنفسهم على خشبة
المسرح القومي ،المكان الرسمي والوحيد الذي لطالما
احتضن مواهب سورية كبيرة وقدّمها إلى الجمهور.
ينتسب ف��ي ك � ّل ورش��ة عمل ع��دد كبير م��ن الشباب
والشابات معظمهم من طالب الجامعات م ّمن يجدون
في أنفسهم الكفاءة والمقدرة على خوض مختلف أنماط
المعرفة المسرحية م��ن تمثيل وغ��ن��اء ورق��ص وع��زف
موسيقي .ويؤكد الدكتور محمد اسماعيل بصل مدير
ّ
المسرح أنّ القائمين على الورشة يع ّولون كثيرا ً على هذه
الطاقات الشابّة التي تملك الكثير من الصدق في التعاطي
مسرحي
مع المسرح .الفتا ً إلى أنّ الورشة س ُتخ َتتم بعرض
ّ
من إنتاج هؤالء الشباب أنفسهم ،لتكون بمثابة مشروع
تخ ّرج يحمل ِ
المسرحي بمختلف أنواعه من
سمات العمل
ّ
موسيقى وتمثيل وكتابة وإخراج .ليقدّم إلى الجمهور في
الربع األول من الشهر المقبل على خشبة المسرح القومي.
ويشارك أيضا ً ضمن فعاليات مهرجان الالذقية الثقافي
األول على خشبة مسرح «دار األسد للثقافة» في الربع
األخير من الشهر نفسه.
وأضاف بصل :ليست هذه الورشة األولى التي تحتضن
المواهب وتسلّط الضوء عليها ،إنما سبقتها ثالث ورش
ناجحة .وفي ك ّل م ّرة نقدّم برنامجا ً عا ّما ً ومفردات تتعلّق
بالمشرفين عليها .ففي ه��ذه ال��ورش��ة يقوم نخبة من
المسرحي من المسرح القومي
المتخصصين في المجال
ّ
ّ
وأساتذة أكاديميين من «جامعة تشرين» بتقديم خبراتهم
بشكل مك ّثف عبر جلسات عمل يومية على مدى شهر كامل،
بمعدّل خمس ساعات يومياً .ونالحظ التزام المتد ّربين
بها بشكل كبير ،ما ي� ّ
�دل على توقهم للمسرح من جهة،
وسعينا لنبقى مرفقا ً ثقافيا ً مفتوحا ً أمام هذه الطاقات
من جهة أخ��رى ،مستمدّين الدعم م��ادي�ا ً ومعنويا ً من
مديرية المسارح والموسيقى ووزارة الثقافة ،لتكون هذه
الدورات مجانية ومتاحة للجميع .وحالياً ،سيتابع هؤالء
المسرحي،
المتد ّربون البروفات الالزمة لتقديم عملهم
ّ
ليكون العرض مطابقا ً لآلمال المعقودة عليهم جميعاً.
وتتن ّوع المحاور المسرحية التي تشملها الورشة من
تاريخ المسرح بإشراف الدكتور يوسف شاهين ،وحركة
ولياقة مع الفنان نضال عديرة ،إضافة إلى اللغة المسرحية
وخصوصيتها بإشراف بصل ،وفنّ السينوغرافيا الذي
التشكيلي محمد بدر حمدان قائالً :ر ّكزت
تحدّث عنه الفنان
ّ
على تعليم الطالب دروسا ً عملية حول تنفيذ السينوغرافيا

مسرحي.
على خشبة المسرح بشكل سليم يليق بأيّ عمل
ّ
فغالبية العاملين في المسرح ،إضافة إلى هؤالء الطالب ،ال
يملكون أدنى فكرة عن هذا الموضوع وكيفية العمل عليه
واالستفادة منه في العرض .لذلك ،وضعت خبرتي أمامهم
في كيفية تكوين الصورة أو المشهد على خشبة المسرح،
وه��و ما يختصر معنى كلمة سينوغرافيا التي يكون
الديكور أساسا ً لها ،لتأتي معه األلوان واإلضاءة لنحصل
على سطوح ضوئية تخدم المشهد .وك ّل هذا حصل في ج ّو
تفاعلي شاركتُ فيه الطالب آراءهم واقتراحاتهم ،ون ّفذنا
ّ
عملي.
السليم منها بشكل
ّ
كذلك ،قدّم ياسر دريباتي إضاءة على محور المدارس
النقدية والدراماتورجيا التي تع ّرف المتد ّربين إلى أدبيات
المسرح من خ�لال األداء المسرحي .فالدراماتورجيا
مسرحي ملتبس وغير واض��ح ل��دى كثيرين
مصطلح
ّ
من المسرحيين .لذلك ،لجأ إلى مقاربة من خالل األداء
المسرحي وبناء مشهديات مسرحية تشير إلى كيفية
ّ
المسرحي ،وإثارة األسئلة لدى هؤالء
الدخول في العمل
ّ
الهواة تتعلق بما يمكن أن يفعلوه على خشبة المسرح،
والمهمات الملقاة على عاتقهم ،وكيفية التص ّرف أمام
الجمهور وغير ذلك من األسئلة التي سعوا إلى إيجاد
أجوبة عليها بأنفسهم خالل الورشة.
واعتبر دريباتي أنّ ال��ورش��ة خطوة أول��ى لتعريف
الشباب والشابات بأصول بناء اللعبة المسرحية وكيفية
النص وبناء
الدخول إلى عالم المسرح ،من خالل قراءة
ّ
الفضاء المسرحي واألدوات الالزمة لتحقيق هذه الغاية،
من حضور الممثل واإلض��اءة والديكور .فالورشة عتبة
أولى لدخول الممثل إلى عالم المسرح من خالل مجموعة
مشهديّات وتمارين متن ّوعة .معتبرا ً أنّ ه��ذه ال��ورش
المسرحية ـ على رغم ضيق وقتها ـ تع ّد خطوة أولية إلقامة
متخصصة في أكثر من مجال ،لدعم هذه المواهب
ورش
ّ
التي تحتاج إلى من يأخذ بيدها ،نظرا ً إلى قلّة المراكز
المعنية بهذا المجال.
ب��دوره��م ،عبّر المتد ّربون ع��ن حماستهم الشديدة
للمشاركة في الورشة التي قدّمت لهم ك ّل جديد في المجال
المسرحي ،إذ أشار منار اسماعيل آغا إلى أنه استفاد بشكل
ّ
النص المسرحي
كبير من محاور تاريخ المسرح وإعداد
ّ
التي ع ّرفته بمعلومات ر ّممت النواقص الكبيرة الموجودة
لديه .الفتا ً إلى أنّ ع��ددا ً كبيرا ً من المشاركين بجدّيتهم
مسرحي
وال��ت��زام��ه��م ،أصبحوا جاهزين لتقديم عمل
ّ
متكامل أمام الجمهور .فيما قال يونس عصفور إنّ قسم
إع��داد الممثل كان له عميق األثر في إطالعه على أجزاء
عملية ساهمت في إخراج مكنوناته وطاقاته على خشبة
المسرح .من ّوها ً أنّ الجميع بصدد االستعداد لخوض
المسرحي األول الذي
مرحلة البروفات تحضيرا ً لعملهم
ّ
سيكون برهانا ً حقيقيا ً على الفائدة العميقة التي حصلوا
عليها خالل هذه الورشة.

