
في اطار االستعدادات ملهرجان املسرح املحلي بدأت الفرق 
لتقديم  اعــدادا جيدا  األهلية املحلية والخاصة تعد نفسها 
األعمال التي تعبر عن (حالة النضج) التي بلغتها الحركة 
املسرحية في قطر، وفي ظل تقديم األفضل، تعيش كل تلك 
الخاصة بها ضمن  الفرق املسرحية حلم تقديم األعــمــال 
خطة تختلف خطواتها من فرقة ألخرى، ولكنها تتفق على 
السير نحو هدفها األساسي وهو تقديم افضل األعمال؛ 
ــلــخــروج بــمــهــرجــان الئــــق وُمـــشـــرف ُيــحــســب لــقــطــر أمـــام  ل

الضيوف من الدول الشقيقة املشاركة..  
إبراهيم محمد رئيس مجلس  الشرق بالسيد  التقت  وقــد 
العمل،  للتعرف على خطة  الــدوحــة املسرحية؛  إدارة فرقة 
الالئق  الفرقة للظهور باملظهر  التي ستتبعها  والــخــطــوات 
الــذي يرضي طموح قطر...  حتى تكون املشاركة بالشكل 
وقـــد تــحــدث رئــيــس مجلس ادارة فــرقــة الــدوحــة عــن كثير 
القائمة وإلى  الفرقة واالستعدادات  التي تخص  االمــور  من 

التفاصيل......

الدوحة املسرحية رائــدة من رواد املسرح  ◄ ◄  فرقة 
القطري وتسعى دومًا إلى تقديم األفضل، فما هو 

دورها في مهرجان املسرح املحلي؟
►  إن الــــدور الـــذي نــأخــذه عــلــى عاتقنا قــد نشأ 
إلحــســاس كــل عــضــو مــن أعــضــاء الــفــرقــة بأهمية 
الحفاظ على كيان املسرح القطري، والظهور به 
بأحسن صورة في كل وقت بشكل عام، وفي فترة 
املــهــرجــان بــشــكــل خــــاص، وذلــــك ألنــهــا مسؤولية 
عــظــيــمــة ســُتــســلــط الــــضــــوء عــلــيــنــا مــــن الــــداخــــل؛ 
الــخــارج، وهو  اُملتابعة من  لتجذب إلينا األنظار 
مـــا يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الـــجـــد واالجـــتـــهـــاد، دون 
االســتــخــفــاف بــهــذه املــســؤولــيــة أبــــدًا، خــاصــة أننا 

أمام أقوى التحديات التي سُتحسب لقطر.
الــدوحــة إليه  الـــذي تسعى فــرقــة  الــهــدف  ◄ ◄ إذًا فما 

خالل هذه الفترة؟
►  تــحــمــل هـــذه املــســؤولــيــة لــيــس بــهــدف مــؤقــت؛ 
ليرتبط بفترة معينة ينتهي بمجرد انقضائها، 
ولــكــنــه خـــط ســيــر نــســيــر عــلــيــه؛ لتحقيق الــهــدف 
األساسي لنا، وهــو االستمرار بتقديم العروض 
املسرحية التي تعبر عــن الحركة املسرحية هنا 
في قطر، وعليه فإن العروض التي سنشارك بها 
فــي مــهــرجــان املــســرح املــحــلــي ســتــكــون إلنــجــاحــه 
وبحكم أنه األول فإنه يحتاج لدعم كل الفرق من 
الـــعـــروض الجميلة،  خـــالل مــشــاركــتــهــا بمختلف 
الــتــي ســُتــقــدم بــشــكــل ُيـــرضـــي املــتــابــعــني، وُيــلــبــي 

ذائقتهم املسرحية.
◄◄ يــعــبــر املــســرح عــن الــحــيــاة بــحــكــم أنــهــا املــســرح 
األكبر، فهل ستسير فرقتكم نحو هذا املسار الذي 
اليومية؟  سيغطي قضايا اإلنسان وشــؤون حياته 

وكيف سيكون ذلك؟
►  اإلنــســان هــو محور الحياة، ومــا تقوم عليه، 
ومـــن الطبيعي بـــأن نــتــنــاولــه بــكــل األعـــمـــال التي 
نسعى إلى تقديمها، فهي تكون عنه، وُتقدم له؛ 
لُتحدث تغييرًا ملموسًا في حياته وعليها، وهو 
كل ما سيكون من خالل املهرجان، الذي سيناقش 

العديد من القضايا اإلنسانية.
◄ ◄ هذا يعني بأن كل الفرق املشاركة ستسعى إلى 
الجمهور  تغذية املهرجان بأعمال دسمة ستضع 
املــتــلــقــي فـــي حــيــرة مـــن أمــــره أمــــام جــمــلــة األعــمــال 

قدمة؟
ُ
امل

►  نـــعـــم ســـُتـــقـــدم الــكــثــيــر مــــن األعــــمــــال فــــي هـــذا 
املهرجان؛ ليفوز بالدعم الالئق، فيظهر بالشكل 
الذي نريده من حيث اإليجابيات، وندرك مواطن 
الـــذي سيظهر مــن خــالل السلبيات، التي  الخطأ 
ُنــطــور املــهــرجــان في  إلــيــهــا؛ كــي  نحتاج للتعرف 
املــــــرات الـــقـــادمـــة، ويــصــبــح قــــــادرًا عــلــى مــنــافــســة 
املهرجانات العربية، ففكرة إقامة مهرجان محلي 
وبــال شك ستخلق دافعًا لإلنتاج الجيد املتعلق 
بـــاملـــوضـــوعـــات الـــتـــي ســـُتـــطـــرح، أي مـــا ســُيــغــطــي 
جانب (الكيف)، وعدد العروض املسرحية اُملقدمة 
وهـــو مـــا ســيــغــطــي جــانــب (الـــكـــم)، وســُيــصــب في 
نــهــايــة املـــطـــاف فـــي قــالــب ســيــخــدم جــمــيــع الــفــرق 
ووزارة الثقافة والفنون والــتــراث في املشاركات 

الخارجية.
األولــى،  الحديث عن مهرجان محلي بمرحلته    ◄ ◄
يحتاج لخطط جيدة لضمان استمراريته في املرات 

القادمة، كيف سيتحقق ذلك من خاللكم؟

►  إنـــــجـــــاح املــــهــــرجــــان هـــــو مـــــن أهــــــم األهــــــــداف 
األســـاســـيـــة الـــتـــي ســيــقــوم عــلــيــهــا، والــــهــــدف هو 
الــعــزم والــهــمــة، وعليه فــإن تلبية نــداء  مــا ُيشعل 
تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف ســيــدفــعــنــا؛ لــتــســخــيــر كــل 
طاقاتنا وبذلها من أجل تحقيق هدفنا املشترك، 
وهو ما سيكون من خالل العروض التي سنعمل 
وبكل جهد عليها؛ لُتقدم للجمهور املتلقي بقوة 

تضمن لنا االستمرارية مستقبًال إن شاء اهللا.
◄ ◄ هل املهرجان حاجة ُملحة يتطلبها املسرح؟

►  فكرة إقامة مهرجان محلي للمسرح، جاءت 
كمتنفس لألعمال املسرحية هنا في قطر، وهي 
تـــلـــك الــــتــــي ســـتـــجـــد فـــرصـــتـــهـــا بـــتـــفـــريـــغ طــاقــتــهــا 
اإلبداعية التي تتمتع بها، وتستحق بأن تظهر، 
فـــــإن ظــــهــــرت وبـــــقـــــوة، فـــإنـــهـــا وبــــالشــــك ســُتــمــهــد 
ملــهــرجــان آخـــر ســيــكــون بشكل أفــضــل، يمكن بــأن 
يفتح الباب ملشاركة عــروض خارجية من خارج 
الــدولــة كعروض مــوازيــة وذلــك؛ كي ُنعطي زخمًا 

ووزنًا للمهرجان.

املــهــرجــان األول  يــكــون  أن  إلـــى  الجميع  ◄ ◄  يسعى 
قــويــًا، فــمــا هــو املــتــوقــع مــن املــهــرجــان فــي مرحلته 

الثانية متى تحقق ذلك؟
►  أتــوقــع لــلــمــهــرجــان فــي مــرحــلــتــه الــثــانــيــة بــأن 
يــحــظــى بــاســتــعــداد أقــــوى مـــن الـــفـــرق والــشــركــات 
اإلنتاجية، خاصة إن صــار األمــر عــادة مسرحية 
البد وأن يتبعها الجميع، ليس من أجل املشاركة 

فحسب، بل من أجلها املنافسة الحقيقية.
◄ ◄ ظــهــور املــهــرجــان بــقــوة يــتــطــلــب تــنــافــس الــفــرق 
والشركات اإلنتاجية حتى في مرحلته األولى، ولكن 

ما الذي سُيشعل التنافس أكثر؟
►  املــعــروف بـــأن املــهــرجــان ســُيــقــدم عـــدة جــوائــز 
الفائزة، وعليه فإن هذه الجوائز  للفرق املشاركة 
ستخلق حافزًا لإلبداع من جميع عناصر العرض 
املسرحي، وهو ما سيشجع بخلق بيئة منافسة، 
سيسعى فيها الجميع إلى تقديم كل ما يملكه من 
طاقات؛ إلبرازها من خالل العرض الذي ستقدمه، 
وهو حق مشروع للجميع، سيفرز عادات جديدة 

للمسرح القطري.
◄ ◄ وهــــل ســتــخــدم هــــذه الــــعــــادات الـــجـــديـــدة املــســرح 

القطري؟ وكيف سيكون لها ذلك؟
►  بالطبع ستخدم هذه العادات الجديدة املسرح 
القطري، فــان نقدم ستة عــروض مسرحية خالل 
أيـــام، يعني بأننا ُنضيف للحركة املسرحية   10
إلــى أمــجــاد الحركة  ُبنية مسرحية، ستعود بنا 
املـــســـرحـــيـــة فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، مــــن حـــيـــث عـــدد 
الـــعـــروض املــســرحــيــة الــتــي كــانــت ُتـــقـــدم حينها، 
وباألخص مشاركتنا الخارجية في املهرجانات 
الـــعـــربـــيـــة، وفــــي زمــــن كـــانـــت تـــحـــرص فــيــه الــــدول 
األخرى على متابعة العروض املسرحية القطرية؛ 

لقوتها ومضمونها.
◄ ◄ وهـــل يعني ذلـــك بـــأن مــهــرجــان املــســرح املحلي 
سيخرج بعروض رائعة قلبًا وقالبًا، وقوية شكًال 

ومضمونًا؟
►  هــذا ما نسعى إليه بشكل عــام، ونسعى إليه 
مــن خــالل فــرقــة الــدوحــة وبشكل خـــاص، والــوعــد 
بـــــأن نـــلـــتـــزم بــتــقــديــم عــــــروض مــســرحــيــة هـــادفـــة 
إلــى قمة  لــلــوصــول بالجمهور املتلقي  ومــتــألــقــة؛ 

اإلبداع، واألمل بأن نوفق في ذلك بإذن اهللا. 

•  صالحة احمد 

لــــنــــداء مـــهـــرجـــان املــــســــرح املـــحـــلـــي األول،   تــلــبــيــة 
وحــفــاظــًا عــلــى وعــدهــا بــتــقــديــم الــجــديــد واملــمــيــز، 
تــــالحــــمــــت جـــــهـــــود فـــــرقـــــة الــــــدوحــــــة املـــســـرحـــيـــة؛ 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بــــاملــــهــــرجــــان الــــــــذي تــــتــــزاحــــم عــلــيــه 
الـــــــعـــــــروض املــــســــرحــــيــــة اُملـــــــشـــــــاركـــــــة، مــــــن خــــالل 
الفنان  (كــرك) تأليف وإخــراج  تقديمها ملسرحية 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن املـــنـــاعـــي الــــــذي قــــــال: إن املـــشـــاركـــة 
بمهرجان املسرح املحلي فرصة ُمشرفة حقيقة، 
(كــرك)،  والقيام بذلك مــن خــالل تقديم عمل مثل 
يــدخــل فــي صــمــيــم حــيــاة اإلنـــســـان، ويــســعــى إلــى 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــــم الــقــضــايــا املــعــيــشــيــة 
بشكل مبسط، ويقدم مالمسات ال تبتعد كثيرًا 
عــــن قـــضـــايـــا اإلنــــســــان االجـــتـــمـــاعـــيـــة، هــــو كــــل مــا 
ُيعبر عن رغبتنا بتقديم عمل يخاطب الجمهور 
الواعي واملدرك لكل قضاياه التي تهمه وتؤرقه، 
ولـــكـــن ضـــمـــن قـــالـــب ارتـــجـــالـــي (كــــومــــيــــدي) هـــذه 
املــــرة ســيــطــرح الــقــضــيــة؛ لــيــجــمــع فــكــر الــجــمــهــور 
النص  يــكــون هــذا  لربما  أن يشتته. وتــابــع:  دون 
تــجــربــة جــديــدة بــالــنــســبــة لــي كــمــؤلــف، مــن حيث 
كــــونــــه مـــفـــتـــوحـــًا لـــكـــل االحــــتــــمــــاالت، وبـــــه مــجــال 
واســـع لــالبــتــكــار أثــنــاء الــتــدريــبــات عــلــى مستوى 
التناول،  التنفيذ، فالنص يفرض علينا بساطة 
واالعتماد على قدرات املمثلني فبناء العمل على 

أساس البساطة في الشكل؛ لتتوافق مع موضوع 
املــســرحــيــة. وأضـــــاف املـــنـــاعـــي: مــســرحــيــة (كــــرك) 
تــجــربــة مــخــتــلــفــة تــصــب فـــي قــالــب فــرقــة الــدوحــة 
الحركة املسرحية في قطر،  املسرحية؛ لتنشيط 

وُستقدم للجمهور املتلقي من خالل فريق العمل 
اُملــتــمــكــن واملــكــون مــن: عــلــي ســلــطــان، عــبــدالــواحــد 
محمد؛ أحمد عفيف، جاسم السعدي، فرج سعد، 
راشـــد ســعــد، نــافــذ الــســيــد، محمد حــســن، عيسى 

مطر، حمود سعيد، الرا مرعي، حسني العبيدلي، 
عـــبـــدالـــلـــه يــــاســــر، إضــــافــــة ملـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــن 
الفنانني الذين نسعى معهم إلى تقديم املسرحية 

بالصورة التي كونوها عنها منذ البداية. 
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¶ ابراهيم محمد

¶    فريق مسرحية كرك¶    عبدالرحمن املناعي

املهرجان جاء كمتنفس لألعمال املسرحية التي ستجد فرصتها بتفريغ طاقتها اإلبداعية

   في إطار حرص إدارة املركز على املساهمة الجادة في إثراء الجوانب القيمية والفنية واملعرفية 
في شخصية الطفل القطري (أمل املستقبل) يتجدد اللقاء السنوي مع بناتنا األعزاء باالنخراط 
في برنامج ربيع 2012 الذي سيبدأ في الفترة من 212/2/12م وسينتهي في 2012/2/23م وذلك 
الربيع  أجــازة  الــذي ينتظره األطفال في  املتجدد  الهام  الحدث  لذلك  اكتمال كل االستعدادات  بعد 
من كل عام نظرًا لتنوع فعاليات هذا البرنامج الحافل واملفيد. ويأتي ذلك التنوع املحسوب واملعد 
بعناية ليأخذ بأيدي أطفالنا نحو بناء شخصية سوية تنتمي للوطن وفي نفس الوقت تساهم 
تلك الفعاليات في إدخال البهجة والسرور على نفوس أبنائنا ليعودوا إلى مدارسهم أكثر نشاطًا 

الطفولة: — من عمر 6 —  االتية: برنامج  الفعاليات  ودافعية. ويتكون برنامج ربيع 2012 من 
14 سنة يحتوي على: ورش للرسم وورش للمهارات اليدوية ومسابقات فنية ورحلة للطالبات 
الــشــهــادات، مسابقات  األربــعــاء 2012 ويــوم ترفيهي (تــوزيــع  الــحــيــوان) بتاريخ 2/15/  (حديقة 
وهدايا، فقرات ترفيهية، معرض إلنتاج الورش ). بتاريخ الخميس 2012/2/23 وجوائز وهدايا 
للمتميزين. برنامج األقسام التخصصية ويشمل ولرسم والتصوير الزيتي والخزف وقسم الخط 

العربي وقسم املوسيقى وقسم التصميم بالكمبيوتر (جرافيك ديزاين )
الورش املصاحبة للمهرجان وبرنامج عمل الجداريات من قطع الفسيفساء. 

 مركز إبداع الفتاة 
يطرح برنامج

الربيع للفتيات 

****

عبدالرحمن املناعي لـ �:

«كرك» تجربة مسرحية جديدة مفتوحة لكل االحتماالت 
وتسلط الضوء على القضايا املعيشية

 العالج باملسرح... السايكودراما
الـــســـايـــكـــودرامـــا هـــو اســـلـــوب حـــديـــث لــلــمــعــالــجــة 
انــواع  النفسية نجد جـــذوره عفويا فــي مختلف 
الفنون، فالفن ماهو اال املواجهة مع الواقع الصعب 
والــخــشــن بــطــريــقــة مــحــبــبــة ومــفــيــدة، وهـــو ايــضــا 
كـــاملـــدرســـة، يــتــعــلــم فــيــهــا الـــفـــرد مـــهـــارات نفسية 
املــهــارات  فــانــت تتعلم تلك  واجتماعية اســاســيــة، 
بــنــفــســك،  نــفــســك  تــعــلــم  انــــك  اي  تــــــدري،  ان  دون 
ولكن من خالل السايكودراما، ما يمهد السلوب 
 self الــذاتــيــة املعالجة  او  الــذاتــي  النفسي  التحليل 
esteem — وهو منهج في علم التحليل النفسي، 
البيسكودراما، كلمة مركبة من  السايكودراما او 
psychee الروح drama الفعل، وهي تعني حرفيا 
النفسية" أطلقت تسمية " سايكودراما  "الــدرامــا 
بــيــســكــودرامــا " عــلــى شــكــل مـــن اشــكــال  " او " 
التقنيات املسرحية،  النفسية من خــالل  املعالجة 
وعــلــى اســتــخــدام املــســرح كوسيلة تــربــويــة، واول 
النفسي  الطبيب  التسمية هــو  مــن استخدم هــذه 
الــرومــانــي " مــوريــنــو" فــي عـــام 1892 — 1974 
في طرحه للسايكودراما من مفاهيم الفيلسوف 
ابحاث عالم  " ومــن  الفرنسي " هنري برجسون 
النفس " فرويد " في التحليل النفسي ومن تجربة 
قــام بها مورينو نفسه في  التي  العفوي  املسرح 
فيينا فــي الــعــشــريــنــيــات بــعــد ان عــمــل لــفــتــرة مع 

فرويد.
يــــعــــرف مــــوريــــنــــو الــــســــايــــكــــودرامــــا بــــأنــــه عـــلـــم " 
الحقيقة بوسائل درامية " من خالل  يستكشف 
مبدا التمثيل، الن تكرار الواقعة من خالل التمثيل 
يساعد املريض على الخالص من الكبت وهو ماي 

سمى في علم النفس "نظرية املرة الثانية".
تــــحــــاول الــــســــايــــكــــودرامــــا الـــتـــمـــســـك بـــاملـــحـــفـــزات 
ـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا ان نـــرى  ــــدفــــاعــــات ال وال
االخـــر فالسايكودراما عــبــارة عــن حـــوار تلقائي 
بالواقع  الــفــرد نفسة  متصاعد، يكشف ويــعــرف 
التي قد تسهم في تقوية اناه، وتمد امامه بقعا من 

ضوء، وتضع يده على اصول 
الـــداء واالعــشــاب الــضــارة التي 
نــمــت بــداخــلــه والـــتـــي عــلــيــه ان 
او يقمو بتعديل  يستأصلها 
التعامل  متجهاتها، كما يجب 
ــــــض كــمــا  مـــــع املـــــــــرض واملــــــري
لـــوكـــان الـــصـــراع يـــحـــدث االن، 
فاملشاعر القوية يتم اخراجها 
املــريــض بشكل نموذجي  مــن 

صــــــادق حـــتـــى نـــصـــل الـــــى مـــرحـــلـــة االســتــبــصــار 
والتفريج، فمع تحرك املشاعر مثل الياس والحزن 
املــشــاركــون مستوى جــديــدا من  والــكــبــت، يحقق 

الفهم للموقف (الصراع )
ــعــالج بــالــســايــكــودرامــا يــتــم عــلــى مــراحــل وفــي  وال
اماكن الحياة اليومية وليس في العيادة النفسية، 
وهـــو مــا يــطــلــق عــلــيــه عــلــم الــنــفــس " لــعــبــة االدوار 
" حــيــث يــقــوم بــعــض املــرضــى بــارتــجــال مشاهد 
انطالقا من تعليمات محددة تأخذ شكل سيناريو 
العمل وغالبا مايكون هذا  املــشــرف على  يقدمه 
املشرف طبيبا نفسيا يعمل مع فريق من املحللني 
بــاالضــافــة الـــى وجـــود مــشــرف درامــــي هــو مدير 
الــذي يعلق على املشهد ويوجه املجموعة  اللعبة 
السايكودراما  هناك قواعد عامة للمشاركة في 
الجلسة مريحا كالطبيعة مثال،  ان يكون مكان 
او في قاعة مناسبة مع كراسي مريحة واضــواء 
عـــاديـــة، كــمــا يــفــضــل احــيــانــا وجــــود املـــرايـــا لكي 
املعالج  يــديــر  ان  انفعاالتهم  املــشــتــركــون  يشاهد 
املخرج للعمل الجلسة وان يطرح التساؤالت على 

املشتركني وان يكون عفويا في اسلوبه.
 — اال يكون املشارك تحت تأثير مخدر او دواء 
قوي او في حالة عقلية غير طبيعية ال تسمح له 

بالتفاعل مع االخرين.
ان يقوم املخرج بتحفيز مخيلة املشتركني،فيذكرهم 
اوال بــمــشــاهــد ومــــواقــــف مـــألـــوفـــة مــــرت عــلــيــهــم، 
الحر  ــتــداعــي  لــكــي يتحكم نسبيا بمخيلتهم وال
ألفــكــارهــم، ان يــنــســاب املــخــرج الـــى الــحــدث املــؤلــم 
بــشــكــل درامــاتــيــكــي طــالــبــا مــن املــشــاركــني اعـــادة 
تــخــيــلــه بـــدقـــة، ان يــطــلــب املـــخـــرج مـــن املــشــتــركــني 
الحدث عن الحدث ووصفه بدقة، ان يطلب املخرج 
من املشاركني التعبير عن مشاعرهم حول الحدث 

بما في ذلك الخوف والصدمة والبكاء.
وفــي الــخــتــام ال يسعني اال ان اقـــول " صــدق من 
قــــال بــــان املـــســـرح ابــــو الـــفـــنـــون وصـــــدق الــكــاتــب 
اليوناني ارسطو حينما قال ان املسرح يؤدي الى 

"التطهير". 

فهد الباكر

ستارةستارة

مهرجان املسرح املحلي يخلق بيئة تنافسية للفرق املشاركة

إبراهيم محمد: فرقة الدوحة تعد 
بتقديم عروض مسرحية متألقة

¶ عرض من فرقة الدوحة املسرحية




