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فنـوناالثنني ٣٠ مايو ٢٠٢٢

الفرقة الرابعة لـ«النقد واألدب املسرحي» يجوبون العالم في مادة «الرسالة»

مفرح الشمري 

في إطار دعم «األنباء» لطلبة املعهد 
العالي للفنون املسرحية، تسلط الضوء 
فــي هذا التقرير علــى الفرقة الرابعة 
لقســم النقد واألدب املســرحي للعام 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلــك بنشــر 
ملخص رســائلهم العلميــة في مادة 
«الرســالة» وهي ضمــن االختبارات 
السنوية ل قسم النقد واألدب املسرحي، 
وقد تنوعت موضوعات رسائل الطالب 
والطالبات العلمية وجابوا بها العالم 

وذلك على النحو التالي:

أثر ملحمة جلجامش على املسرح اإلغريقي

يتنــاول هــذا البحث أثــر ملحمة 
جلجامش في املســرح اإلغريقي، من 
خالل تتبع املنهج التاريخي والتحليلي 
واملقــارن، فقد وجد الباحث من خالل 
الدراســات والنصوص التي تتحدث 
عــن ذلك أن املســرح ليس ببعيد عن 
املالحم، فاإلغريق مثال تناولوا بعض 
مســرحياتهم من مالحمهــم كاإللياذة 
واألوديســة، فرأى الباحث أن ملحمة 
جلجامش قد ســبقت مالحم اإلغريق 
حيث وجد بينها تشابها، وكذلك ناقش 
الباحث سمات التشابه بني جلجامش 

واملسرحيات اإلغريقية.
الطالب: محمد علي القالف

املعاجلات الدرامية لشخصية الكترا بني العصر 
اليوناني والعصر احلديث (مناذج مختارة)

الباحثــة ثالثــة كّتــاب  تناولــت 
ومســرحيات من العصــر اليوناني، 
وثالثة كّتاب ومسرحيات من العصر 
احلديث، الذين عاجلوا في مسرحياتهم 
أســطورة الكترا، فقــد قامت الباحثة 
بتوضيــح املعاجلــة الدراميــة لــكل 
مســرحية، واالختــالف بينهــا وبني 
األســطورة، ومن ثم حللت شخصية 
الكترا في كل مسرحية، حيث وضحت 
سبب تطرق الكاتب إلى كتابة مسرحية 

مستوحاة من أسطورة يونانية.
الطالبة: عائشة العبيدان.

أمناط الشخصيات في مسرح الكاتبات 
العمانيات (مناذج مختارة):

تناولنا فــي البحث مراحل كيفية 
ظهور الكاتبات العمانيات في املسرح 
العمانــي، وتطرقنا الى كيفية حتديد 
مفهوم الشخصية النمطية ومدى حتقق 
تلك املفهوم في النصوص املسرحية 
التي قامــوا بكتابتها تلــك الكاتبات، 
وحتدثنا عن اإلشكاليات املطروحة وهي 
اإلضافة الفنية والفكرية التي أضافتها 
الكاتبة، وأيضا اعتمدت تلك الرسالة 
على ثالث كاتبات مت انتقاؤهن وحتليل 
بعض أعمالهن املسرحية والبحث عن 

كيفية تشــخيصهن للشخصيات من 
خــالل إبراز الشــخصية النمطية في 
املســرحية، وفي نهاية كل فصل لكل 
كاتبــة مــن الكاتبات هنــاك رأي عام 
للباحثة تتحدث فيه عن تشــخيص 
الكاتبات للشــخصيات في كتاباتهن 

املسرحية والى ما تنتمي كتاباتهن.
الطالبة: منال أحمد الشحية

تقنية الكتابة في مسرح خالد عبداللطيف رمضان

تناولت الباحثة في هذه الرسالة ست 
مسرحيات للكاتب خالد عبداللطيف 
رمضان، كما حتمل الرسالة ست فصول 
وتطرقــت لتقنية الكتابــة من حيث 
الطرح في احلوار والشخصيات والبناء 
الدرامي واختيار العنوان ومكان وزمان 
املسرحية وكيف اختلفت تقنية الكتابة 
من مسرحية إلى األخرى مع تطور زمن 

اختالف الكتابة للمسرحيات.
الطالبة: شهد عادل 

خصائص البناء الدرامي ملسرحيات الفصل 
الواحد، اوجست سترندبيرغ، انطون تشيخوف، 

يوجني اونيل

تتناول هذه الرسالة خصائص البناء 
الدرامي مع حتليل مسرحيتني عن كل 
كاتب، وبينت القضايا التي تضمنتها 
مســرحيات الفصل الواحد، وعناصر 
الفصل الواحد في كل مسرحية، وبيان 
التشابه واالختالف بني الكتاب، والفرق 
بني املسرحية ذات الفصل الواحد وذات 

الفصول املتعددة.
الطالبة: سندس حامت سعيد

 استلهام احلكايات العاملية في مسرح الطفل 
الكويتي (مناذج مختارة)

يتناول هذا البحث حتليل بعض من 
العروض املختارة من مسرح الطفل في 
الكويت وكيفية طرح القصص العاملية 
في املســرح وكيف وظف الكاتب كل 
شخصية عاملية في املسرح الكويتي 
وهل أضــاف الكاتب عليهــا تغيرات 

جديدة وطرح أفــكار وأهداف جديدة 
لهذه العروض املقدمة.

الطالبة: عالية املزيدي

سمات مسرح الطفل عند ليون اوستينوف:

هذه الرســالة تتطرق الى السمات 
التي على الكاتب أن يطبقها في مسرح 
الطفل، ومن ثم بدأت الباحثة في حتليل 
مسرحيات املؤلف ليون اوستينوف 
ومن خالل ســمات مســرح الطفل في 
الفصل األول تناولت في باقي الفصول 
كل مســرحية والســمات التي طبقها 

الكاتب.
الطالبة: غالية املزيدي

خصائص مسرح لينني الرملي:

الرسالة تسلط الضوء على الراحل 
لينني الرملــي والظروف التي مر بها 
وساهمت في صقل فكره، والذي ترجمه 
في أعماله املسرحية، ومن ثم تتطرق 
إلى أهم األعمال والقضايا الفكرية التي 

تبناها في مسرحياته، باإلضافة إلى ذكر 
اجلوانب الفنية التي استخدمها لينني 
في أعماله التي اخترناها في الرسالة، 
وهي: ١ - «سك على بناتك». ٢ - «أهال 
يا بكوات». ٣ - «الهمجي». ٤ - «عفريت 
لكل مواطن»، فكانت اجلوانب الفنية 
املختــارة موجودة في كل مســرحية 
ولكن بشكل وغالف خارجي مختلف.
الطالب: عبدالعزيز محمد الناصر

استلهام التراث في املسرح املغاربي:

في هذه الرســالة، نتنــاول إقحام 
التــراث العربي في املســرح املغاربي 
حتديدا وقضية تأصيل املسرح العربي 
بشكل عام، وقد وضحنا ذلك من خالل 
منوذجني اثنني، األول املغربي عبدالكرمي 
برشــيد، واآلخر التونســي عز الدين 
املدنــي، وتناولنــا املنهــج التحليلي 
لتوضيــح كيفيــة تعاطــي الكاتبــني 
للمادة التراثية وأهم املصادر التراثية 
املســتخدمة، وصوال إلــى نتائج هذا 
البحــث. وأثناء حتليلنــا للنصوص 

التراثيــة املغاربية المســنا القضايا 
العربية وقد بينا أهمية استلهام التراث 
الشعبي ولعل أبرزها هو نقد الواقع 
املعيــش وتعرية القضايــا من خالل 
اإلســقاطات وتعزيز الهوية العربية 

واالبتعاد عن التقليد والتكرار.
الطالبة: حصة فؤاد العيسى

اإلعداد عن الرواية في املسرح العربي (مناذج مختارة)

تناولت الباحثــة أربع روايات مت 
إعدادهــا كأربع مســرحيات مختلفة، 
إلبانة طرائق اإلعداد املختلفة وآلياته 
عند كل كاتب على حدة. ووضحت ما 
نقاط التالقي واالختالف. وبينت كيف 

مت توظيف الرواية في املسرح.
وقــد اعتمــدت الباحثــة املنهجني 

التحليلي واملقارن في دراستها.
الطالبة: حصة عادل محمود

سمات املسرح الوجودي بني سارتر وكامو

في هذه الدراســة تناولت الباحثة 
ســمات الوجودية بني سارتر وكامو، 
وذلك من خالل التطرق إلى الفلســفة 
الوجودية أوال وذكر أبرز سمات املذهب 
الوجودي، حتى يتسنى للقارئ التعرف 
على فلســفة املذهب قبل التطرق إلى 
ســماته وانعكاسه على املسرح، والن 
الوجودية مذهبا يهتم بالذات اإلنسانية 
اعتمدت الباحثة على محورين لتوضيح 
تلك الســمات وهما املضامني الفكرية 
والشــخصية، لذلــك قامــت بالتركيز 
على الشخصية وما حتمل من فكر في 
العمل املسرحي، وبعد اطالع الباحثة 
ودراســتها لبعض النمــاذج املختارة 
للكاتبني اســتطاعت توضيح ســمات 
كل منهما في املسرح وما أوجه التشابه 
واالختالف بينهما وكيفية معاجلة كل 
كاتب لهذه السمات وتوظيف فلسفته 

من خاللها.
الطالبة: آالء البرجس 

عبدالعزيز الناصر

سندس حامتشهد عادل محمد القالف

حصة العيسى

عالية املزيدي

آالء البرجس حصة عادلغالية املزيدي

منال الشحيةعائشة العبيدان

أسماء الدكاترة املشرفني على رسائل التخرج لطلبة النقد واألدب املسرحي ٢٠٢٢/٢٠٢١
١ - سمات املسرح الوجودي بني سارتر وكامو

إعداد الطالبة: آالء خالد البرجس٭ 
املشرف: د. سكينة مراد٭ 

٢ - أمناط الشخصيات في مسرح
الكاتبات العمانيات (مناذج مختارة)

إعداد الطالبة: منال أحمد الشحية٭ 
املشرف: د.محمد املهنا٭ 

٣ - أثر ملحمة جلجامش على املسرح اإلغريقي

إعداد الطالب: محمد علي القالف٭ 
املشرف: د.طارق جمال٭ 

٤ - سمات مسرح الطفل عند ليون أوستينوف

إعداد الطالبة: غالية محمد املزيدي٭ 
املشرف: د.منى العميري٭ 

٥ - خصائص مسرح لينني الرملي

إعداد الطالب: عبدالعزيز محمد الناصر٭ 
املشرف: ا.د.خالد عبداللطيف رمضان٭ 

٦ - املعاجلات الدرامية لشخصية الكترا بني 
العصر اليوناني والعصر احلديث (مناذج مختارة)

إعداد الطالبة: عائشة العبيدان٭ 
املشرف: د.منى العميري٭ 

٧ - استلهام احلكايات العاملية
في مسرح الطفل الكويتي (مناذج مختارة)

إعداد الطالبة: عالية محمد املزيدي٭ 
املشرف: د.طارق جمال٭ 

٨ - اإلعداد عن الرواية
في املسرح العربي (مناذج مختارة)

إعداد الطالبة: حصة عادل محمود٭ 
املشرف: د.علي العنزي٭ 

٩ - تقنية الكتابة في مسرح خالد عبداللطيف رمضان

إعداد الطالبة: شهد عادل٭ 
املشرف: د.علي العنزي٭ 

١٠ - خصائص البناء الدرامي ملسرحيات 
الفصل الواحد «اوجست سترندبيرغ، انطون 

تشيخوف، يوجني اونيل»

إعداد الطالبة: سندس حامت سعيد٭ 
املشرف: د.عادل املالك٭ 

١١ - استلهام التراث في املسرح املغاربي

إعداد الطالبة: حصة فؤاد العيسى٭ 
املشرف: ا.د.خالد عبداللطيف رمضان٭ 

العبداحملسن: «ناطحة سحاب» من الـ «Top 5» طوال رمضان

عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان د.فهد العبداحملسن ان 
أصداء مسلسل «ناطحة سحاب» الذي 
عرض رمضان املاضي كانت كبيرة 
جــدا، خصوصا ان قصتــه مختلفة 
وفيها خطوط درامية متنوعة أحبها 
اجلمهــور، بجانــب األداء التمثيلي 
املتميــز للنجــوم املشــاركني فــي 
البطولــة، وقال فــي أول رد له عن 
بعــض االنتقادات التــي وجهت إلى 
العمل: «ناطحة ســحاب» كان طوال 

٥» على  Top» شــهر رمضان في الـــ
منصة «شاهد» وهذا دليل جناح وانه 

وصل الى املشاهدين وتابعوه.
وأضاف العبداحملسن في تصريح 
لـ «األنبــاء»: كل عمل البد ان يكون 
عليــه أقاويــل، نحن بذلنــا جميعا 
مجهــودا مضاعفــا لكي نصــل إلى 
أفضــل صورة ممكنــة، واحلمد هللا 
كان تأثير املسلسل إيجابيا بني الناس، 
مســتدركا: دور الدراما أعمق من أن 
تختزل في رد فعل من اجتاه واحد، 
فكل شخص رأى العمل من منظوره 

اخلاص، ومثلما انتقده البعض هناك 
من مدحه وتابعه بشغف، في النهاية 
نحن نحترم جميع املالحظات التي 
بالتأكيد تســاعدنا في التركيز أكثر 
لنقدم أعماال ترضي جمهورنا العزيز.
وأردف: قدمــت فــي املسلســل 
شــخصية «خلــدون» بعد دراســة 
متأنيــة ملــا تتضمنه مــن صراعات 
نفسية مرتبطة بالعائلة وبيئة الشغل 
واملنافسة مع الشخصيات األخرى، 
مثمنــا دور الفنانة القديرة ســعاد 
عبداهللا في جنــاح العمل ووقوفها 

مع الفنانني بالتشجيع والنصيحة، 
مشددا على انه يسعى دائما إلى تقدمي 
أدوار حتمل أبعادا درامية غير مكررة.
يذكر ان قصة «ناطحة ســحاب» 
ناقشت عددا من القضايا االجتماعية، 
من خالل حكاية امرأة تعيش حياة 
هادئــة، وحتاول العمــل بجد طوال 
الوقت، واستثمار أموالها ووقتها في 
تبني الشــخصيات املوهوبة، وبناء 
مشاريع جتارية عظيمة، كيف تواجه 
التحديــات والصعوبــات التي تقف 

أمامها.

في أول رّد له على االنتقادات التي وجهت للمسلسل

مشهد من مسلسل «ناطحة سحاب»

نفاد تذاكر حفلة جاسنت بيبر
في «مسرح الدانة» بالبحرين

نفدت تذاكر حفل النجم العاملي جاسنت 
بيبراملقرر اقامته في مسرح الدانة مبملكة 
البحريــن الشــقيقة وذلك فــي اقل من ٢٤

ساعة من طرحها على موقع املسرح والتي 
تأتي ضمــن جولته الفنيــة حتت عنوان 

«جاسيتس وورلد تور».
وقال الرئيس التنفيذي ملســرح الدانة 
شــني تشــاملرز: «إن تنظيم وبيع عروض 
عاملية يتطلــب التزاما كبيرا من مجموعة 
واســعة من أصحاب املصلحة. هناك عدد 
كبير من العوامل املساهمة في هذا الشأن، 
السيما مع فنان من عيار جاسنت بيبر. وأنا 
متأكد من أن هذا احلفل سيكون واحدا من 
بني العديد مــن احلفالت والفعاليات التي 
ســوف حتقق مستوى البيع الكامل خالل 

املوسم القادم مبسرح الدانة».
ولــم يفــوت املعجبــون أي وقــت في 
احلصــول علــى التذاكر منــذ طرحها في 
صبــاح يــوم اجلمعة، حيــث مت إجراء ما 
يقــرب من ٥٠٠٠ عملية شــراء في أول ٦٠

دقيقة من طرحهــا للبيع ومت بيع التذاكر 
املتبقية بالكامل بحلول الساعة ٦ صباحا 

في اليوم التالي.
وأضاف تشاملرز: «نحن فخورون للغاية 
بأن مسرح الدانة كان أول مكان في الشرق 
األوسط يبيع حجوزاته لهذا احلفل بالكامل، 
وهذا دليل واضح على الطلب املتزايد واقبال 
اجلمهور على احلفالت املوسيقية، فضال عن 

ميزة موقعنا املميز، حيث ستتاح للجماهير 
فرصة توليد ذكريات ال تنسى».

وباع الفنان الشهير جاسنت بيبر خالل 
جولته العاملية «جاســيتس وورلد تور»، 
ما يزيد عــن ١٫٣ مليون تذكرة حتى اآلن، 
وأقــام أكثر من ١٢٥ عرضا في أكثر من ٣٠
دولــة. وتســتمر هذه اجلولة حتى شــهر 
مارس ٢٠٢٣، ويعد احلفل مبســرح الدانة 
هو احلفل الوحيد الذي ســيقام في الهواء 

الطلق على مستوى الشرق األوسط.


