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بعراقة  الخيمة  رأس  إمارة  تتميز 
الطابع  ذات  املرسحية  الفنون 
لالهتامم.  مثري  وبتاريخ  الفريد 
ومع ذلك، متيل البحوث والدراسات 
عىل  بالرتكيز  املرسح  بفن  الخاصة 
وأبوظبي،  وديب  الشارقة  إمارة 
دون اإلشارة إىل اإلمارة الشاملية، 
ورقة  تستعرض  الخيمة.  رأس 
العروض  بعض  هذه  السياسة 
التي عقدت يف املايض،  املميزة 
التحديات  عىل  الضوء  وتسلط 
الوقت  يف  املتاحة  واإلمكانات 
الحارض لألنشطة املرسحية، وتقوم 
برفع مجموعة من التوصيات بهدف 
تعزيز ورفع مكانة فن املرسح يف 

إمارة رأس الخيمة يف املستقبل.
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تعزيز مكانة فن المسرح في إمارة
 رأس الخيمة: التاريخ والتأثير 

كاثرين هينيسي، الجامعة األمريكية في الكويت

الخلفية

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املرسحية  العروض  ألقدم  بإنتاجها  الخيمة  رأس  إمارة  تتميز 

خليفة  اإلمارات،  دولة  يف  املرسحية  الفنون  رائد  نجح  فقد   .)2019 الخيمة،  رأس  إمارة  يف  )الثقافة 

السبعينيات  أواخر  يف  الخيمة  رأس  إمارة  يف  املرسحية  األعامل  من  العديد  بإنتاج  العريفي 

بعرض  العريفي  قام  شخصياً،  بتأليفها  قام  التي  املرسحيات  إىل  باإلضافة  الثامنينيات.  وأوائل 

الفني مثل  بداية مشوارهم  اإلماراتيني يف  العديد من األعامل املرسحية ملجموعة من املؤلفني 

العقود  خالل   .)83 ص   ،  Al-Attar ، 2009( معاوضة  آل  راشد  البحريني  واملؤلف  خليف  بو  إبراهيم 

املحليني  املرسحيني  املؤلفني  أعامل  بدعم  الخيمة  رأس  إلمارة  الوطني  املرسح  واصل  الالحقة، 

النابضة بالحياة مثل  إنتاج مجموعة من الفنون املرسحية  واإلقليميني ورواد املرسح، مام أدى إىل 

التفكري  عىل  املشاهد  تحث  التي  الدرامية  واألعامل  لألطفال  املخصصة  املوسيقية  املرسحيات 

الحداثة بني  ما  القائم  والتفاوت  له،  املخطط  والزواج  الطبقي،  الرصاع  مثل  املجتمع  تهم   بقضايا 

والتقاليد يف دولة اإلمارات. 

شبه  إشارة  وهناك  الخيمة،  رأس  إمارة  خارج  معروفة  غري  تكون  تكاد  الحقائق  هذه  فإن  ذلك،  ومع 

الرتكيز بشكل  الخيمة يف املنطقة، يف حني ينصب  العريق إلمارة رأس  للتاريخ املرسحي  معدومة 

وأبوظبي  ديب  إمارة  يف  تعقد  التي  واألنشطة  املعارصة  املرسحية  العروض  عىل  تقريباً  حرصي 

 .)Cvitanovich ، 2015 ؛  Tijani ، 2014 ؛  Michalak-Pikulska ، 2012 ؛  Al-Attar ، 2009 انظر( والشارقة 

وبالتايل فإن ورقة السياسة هذه لها ثالثة أهداف ذات الصلة: 

تسعى لتقديم مسح تاريخي موجز حول الفنون املرسحية يف إمارة رأس الخيمة، وملحة عامة . 1

عن األنشطة املرسحية املعارصة داخل اإلمارة. 

تحديد العوامل التي تساهم يف تهميش الفنون املرسحية يف إمارة رأس الخيمة. . 2

يف . 3 املرسحية  الفنون  مكانة  تعزيز  بهدف  واملجدية  امللموسة  التوصيات  من  مجموعة  رفع 

إمارة رأس الخيمة عىل املستوى املحيل والوطني واإلقليمي، وتسليط الضوء عىل مجموعة 

من األعامل الفنية املبدعة. 

تم تنفيذ البحث امليداين لورقة السياسة هذه يف إمارة رأس الخيمة بشهر مارس سنة 2020. ولكن، 

مع األسف الشديد، أدى تفيش وباء COVID-19 إىل تقليص خطط إجراء املقابالت الشخصية مع رواد 

الفنون املرسحية املحليني وأعضاء الجمهور واملعلمني. ومع ذلك، فإن التحول إىل إجراء املقابالت 

عرب شبكة اإلنرتنت واالعتامد عىل املواد األرشيفية بشكل أسايس حمل يف الواقع بعض الفوائد غري 

املتوقعة: فقد قدم صورة واضحة ومفّصلة للوضع الحايل لفرقة مرسح رأس الخيمة الوطني عىل 

شبكة اإلنرتنت، والصعوبات التي يواجهها الباحثون من خارج الدولة عند محاولتهم إجراء البحوث حول 

التاريخ املرسحي إلمارة رأس الخيمة.
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فن املرسح يف إمارة رأس الخيمة: 
التاريخ والوضع الحايل 

العقود املبكرة 

يعود تاريخ األنشطة املرسحية األوىل يف إمارة رأس الخيمة إىل 

الكشفية  والحركة  املدارس  انتشار  زيادة  من  املستمد   ،1958 عام 

 Al-Sabab،( اإلمارة  داخل  والرياضية  االجتامعية  األندية  وتأسيس 

يف  بطبيعتها  محرتفة  غري  األعامل  هذه  كون  من  بالرغم   .)2014

بشكل  ومشهورة  محرتفة  أصبحت  األنشطة  هذه  أن  إال  البداية، 

متزايد خالل العقد التايل. 

مجموعة  تخريج  من  الخيمة  رأس  إمارة  متكنت   ،1969 عام  بحلول 

والكاتب  املمثل  بينهم  من  املرسحيني،  الفنانني  من  متخصصة 

واملخرج سعيد أبو ميان، واملمثل والكاتب حمد سلطان، واملمثلون 

)املسرية  غنيوات.  وأحمد  الحامم،  أبو  وراشد  نغموش،  جابر  مثل 

الفنية، 2008(. كتب أبو ميان وأخرج املرسحية القصرية بعنوان تيتي، 

تيتي، مثل ما رحتي جيتي، التي قدمتها الفرقة يف ديب، إما يف 

عام 1972 أو 1973، لجمهور ضم الشيخ زايد آل نهيان. 

من  تأيت   - أبداً(  تتغريي  مل  أنت   ، تيتي   ، )تيتي   - املرسحية  عنوان 

املنزل  تيتي  تدعى  صغرية  دودة  فيها  تغادر  التي  عربية  حكاية 

من  ثقب  فيها  جوزاء  مثرة  تكتشف  العامل.  يف  طريقها  لتشق 

الجانب، فتقم بالتسلق داخل الثمرة من خالل هذا الثقب، لتأكل جميع 

املحتويات يف الداخل. عندها، وجدت نفسها  ممتلئة جًدا بحيث مل 

تتمكن من الخروج من الثقب املوجود يف القرشة، ومل يكن لديها 

قبل  السابق  حجمها  إىل  عادت  حتى  والصوم  االنتظار،  سوى  خيار 

املنزل  إىل  تيتي  عادت  عندما  الثمرة.  من  الخروج  من  تتمكن  أن 

عند  كنت  كام  متاًما  عدت  »لقد  والدتها  أخربتها  قصتها،  ورسدت 

مغادرتك«، وهي عبارة اآلن ترضب باملثل عىل الشخص الذي ينفق 

يف قيمة  ذي  يشء  أي  تحقيق  دون  والطاقة  الوقت  من   الكثري 

نهاية املطاف.

ذات  املرسحية  وجد  وكأنه  بدا  زايد  الشيخ  أن  لالهتامم،  املثري  من 

صلة باللحظة، حيث قّدم تعليقاته ألعضاء الفرقة بعد انتهاء أدائهم 

عام  خالل   .)2016 املاحي،  يف  روى  كام  وصلت«،  )»رسالتكم  قائالً 

1976، اكتسبت أنشطة أبو ميان وزمالئه اعرتافًا إضافيًا بفضل تأسيس 

الشيخ   سمو  قيادة  تحت  الخيمة،  رأس  إمارة  يف  األهيل  املرسح 

عبد العزيز بن حميد القاسمي ) املسرية الفنية، 2008(. 

املآيس  بعض  هناك  كانت  للفرقة  األوىل  القليلة  السنوات  خالل 

بوفاة  املأساة  حلت  فقد  الخليجي.  املرسح  عامل  يف  والنجاحات 

املمثل واملخرج الكويتي صقر الرشود. تويف الرشود، الذي توىل 

منصب مستشار مرسحي بوزارة اإلعالم والثقافة اإلماراتية، بحادث 

لذكراه،  وتكرميًا   .1978 عام  ديسمرب  يف  اإلمارات  دولة  يف  سيارة 

يف  الرشود«  صقر  »مرسح  إىل  الخيمة  رأس  فرقة  اسم  تغيري  تم 

مع  التايل.  العقد  مدى  عىل  حمله  الذي  االسم  وهو   ،1979 عام 

خليفة  القدير،  املخرج  قدوم  أبرزها  أيضا،  تقدم  هناك  كان  ذلك، 

العريفي، إىل إمارة رأس الخيمة من مملكة البحرين.

خليفة العريفي والدراما االجتامعية السياسية

أخرج العريفي جميع الفنون املرسحية للفرقة ما بني السنوات 1979 

إىل 1984، وقام خاللها بتسليط الضوء عىل قوة املرسح كوسيلة 

لتقديم النقد االجتامعي والسيايس. فعىل سبيل املثال، يف عام 

سعدالله  مرسحية  بتقديم  العريفي  بقيادة  الفرقة  قامت   ،1981

يف  الزمان![،  مالك  يا  ]الفيل،  امللك  فيل  بعنوان  الساخره،  ونوس 

هذه القصة يقوم فيل امللك الهائج برتويع مجموعة من القرويني، 

مخاوفهم  عن  بالتعبري  يرغبون  ال  القرويني  سوءاً  األمر  يزيد  وما 

للملك بسبب خوفهم منه. خالل وقت الحق من العام نفسه، أخرج 

البحريني راشد املعاودة.  للكاتب  العريفي مرسحية »سبع ليايل« 

األربعينيات  يف  خليجية  قرية  يف  املعاودة  مرسحية  أحداث  تدور 

القرويني  من  مجموعة  بني  الرصاع  وتّصور  املايض،  القرن  من 

اللؤلؤ(،  )قباطنة قوارب صيد  األثرياء  النوخذة  الفقراء، وعصابة من 

ومّعلم ذات النية الحسنة يُدعى محمد، الذي يحاول إقناع القباطنة 

يتحول  أن  قبل  الجياع  إلطعام  التمر  من  كنوزهم  بتوزيع  الجشعني 

حزن القرويني وغضبهم إىل عنف ثوري. 

تطّلب األمر شجاعة من جانب العريفي وفرقة رأس الخيمة ملخاطبة 

مثل هذا املوضوع املثري للجدل. مرسحية سبع ليايل هي مرسحية 

جدلية، وقد أثارت رد فعل عنيف عندما عرضت ألول مرة يف البحرين 

يف يوليو 1971، قبل حصول الجزيرة عىل استقاللها بفرتة قليلة. مل 

يكن متثيل الرصاع الطبقي العنيف، وال السلطة الدينية يف شخص 

حظر  تم  وعليه،  للسلطات؛  بالنسبة  مريض  أمر  وفاسد،  جبان  إمام 

 .)Husayn ، 2007( املرسحية وسجن املؤلف واملخرج

الخيمة  رأس  إمارة  يف  اإلنتاج  مواصلة  تم  الحظ،  ولحسن  ذلك،  مع 

الحكم  خالل  من  بالحقيقة،  املشاركني.  عىل  سلبية  تداعيات  دون 

تم تسجيله يف تسجيل فيديو  الذي  الجمهور  عىل شدة تصفيق 

بعد إنتهاء األداء، كانت مرسحية سبع ليايل من املرسحيات الجذابة 

واستقبلت من قبل الجمهور بشكل حافل يف إمارة رأس الخيمة. 

خسارة  وكانت   ،1984 عام  يف  الخيمة  رأس  إمارة  العريفي  غادر 

أنشطة  انخفضت  الالحق،  العقد  طوال  للفرقة.  رضبة  مبثابة  قيادته 

عند  حتى  السنة.  يف  فقط  اثنتني  أو  واحدة  مرسحية  إىل  الفرقة 

مرسح  الحايل،  اسمهم  إىل   1989 عام  يف  الفرقة  اسم  تغيري 

رأس الخيمة الوطني، مل تكن هناك الكثري من النشاطات املرسحية 

الجديدة املثرية التي ميكن اإلشارة إليها. مع ذلك، أنشأت الجمعية 

يف  أعداد  مثانية  إصدار  وتم  األديب،  امللتقى  بعنوان  أدبية  مجلة 

الفرتة ما بني فرباير 1991 ويناير 1994 قبل الغاء إصدار هذه املجلة 

 .)Al-Sabab، 2015(

عقود من التجديد: 1995 حتى الوقت الحارض 

بدأت الفرقة بتقديم مرسحيتني أو ثالثة مرسحيات جديدة كل عام، 

الكتّاب  عمل  املرسحيات،  هذه  من  العديد  خالل   .1995 سنة  منذ 

»ناس  مرسحية  يف  الحال  هو  كام  رئيسيني،  كممثلني  املرسحيون 

وناس«، إلبراهيم بو خليفة )1995(، ومرسحية تيمون وبومبا للفنان 

هادي  فرحان  للفنان  باء،  ألف  ومرسحية   ،)1998( املعمري  جاسم 

 ،1999 2008(. عالوًة عىل ذلك، يف عام  )2000( )املسرية الفنية، 

شؤون  بعنوان  جديدة  أدبية  مجلة  بنرش  الوطني  املرسح  رشع 

بعد  إصدارها  إلغاء  تم  سابقتها،  حال  حالها  لألسف،  لكن   – ثقافية 

 .)Al-Sabab، 2015( إصدار حوايل مثانية أعداد

الوطني  الخيمة  رأس  مرسح  فرقة  واصلت  األخرية،  السنوات  خالل 

بتقديم عروضها بانتظام يف أماكن ومهرجانات مختلفة يف جميع 

أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك املجمع الثقايف 

بإنتاجياتها  الفرقة  متيّزت  املرسحية.  الشارقة  وأيام  أبوظبي  يف 

املرسحية املخصصة لألطفال، حيث قدمت مرسحيات مثل البطاريق 

حازتا  التي    ،2015 عام  يف  العجائب  وكهف   ،2014 عام  يف  تغني 

عىل جوائز متعددة يف مهرجان مرسح الطفل اإلمارايت. 

الحليان  مرعي  مثل  مخرجني  من  وبتوجيهات  ذلك،  عىل  عالوًة 

من  للجمهور  املرسحيات  بتقديم  الفرقة  واصلت  خميس،  ومبارك 

االجتامعي.  النقد  من  معينة  درجة  يتخللها  التي  األعامر،  جميع 

يسحق  التي  الدرامية  األعامل  بتنظيم  وتكراًرا  مراًرا  قاموا  لقد 

االجتامعي  الهرمي  والتسلسل  املستبدون  اآلباء  من  كل  فيها 

وملس   ،2017 )البوشية،  الحب  حول  الشباب  أحالم  الصارم 

فيها  يتخىل  التي  املرسحيات  تقديم  وكذلك   ،)2020 املواجع، 

الشهرة. أو  املال  ملالحقة  األخالقية  بوصلتهم  عن   األشخاص 

)موال حدادي، 2018، وتاليا الليل، 2019(.

ملا  ووطني  محيل  تقدير  عىل  الوطني  الخيمة  رأس  مرسح  حاز 

عام  يف  املثال،  سبيل  فعىل  وإنجازات.  مواهب  من  فيه  يتمتع 

2018، نال جائزة الفرقة املرسحية املتميزة من جمعية املرسحيني 

بن صقر  الشيخ سعود  السمو  اإلماراتيني، والتي أشاد فيها صاحب 

 .)WAM ، 2019( »القاسمي عىل الفرقة »لطاقتها اإلبداعية الشابة

كام اشتهرت الفرقة عىل املستوى اإلقليمي؛ حيث حصل عملهم 

يف   2018 املرسحي  أوال  مهرجان  يف  البوشية  بعنوان  الفني 

 WAM،( رائدة  ممثلة  وأفضل  سيناريو  أفضل  جائزيت  عىل  البحرين 

بشكل  فيها  اإلشادة  يتم  أن  النجاحات  هذه  مثل  تستحق   .)2018

محليًا.  عليها  البناء  ويجب  الدويل،  املستوى  عىل  خصوصاً  أفضل، 

العقبات  بعض  عىل  التغلب  يجب  ذلك،  تحقيق  أجل  من  ذلك،  ومع 

تستكشف بالفعل.  املوجودة  القوة  نقاط  توسيع  ويجب   القامئة، 

األقسام التالية هذه القضايا.

فن املرسح يف إمارة رأس الخيمة: 
التحديات واإلمكانيات 

يواجهها  التي  التحديات  عن  موجزة  ملحة  التايل  القسم  يقدم 

القوة  ونقاط  الخيمة،  رأس  إمارة  يف  والجامهري  املرسح  فنانو 

الحالية التي ميكن االستفادة منها. 

أمام  عقبة  أكرب   COVID-19 وباء  كان  التقرير،  هذا  إعداد  فرتة  خالل 

صّناع املرسح يف إمارة رأس الخيمة، كام هو الحال يف أي مكان 

العروض  تأجيل  عىل  الدول  جميع  أجرب  الوباء  هذا  العامل.  يف  آخر 

واملهرجانات وغريها من الفعاليات إىل أجل غري مسمى، وسينجم 

سيؤثر  مام  املستقبل  يف  والعراقيل  االضطرابات  من  املزيد  عنه 

من  الفنانني  متّكن  عدم  بسبب  املرسحية  األنشطة  عىل  سلبياً 

الحي.  الجمهور  عىل  أعاملهم  عرض  أو  الفنية  التدريبات  مواصلة 

إبداعية  طرقاً  العامل  أنحاء  جميع  يف  املرسح  فنانو  ابتكر  لقد 

الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  املفروضة،  الحالية  القيود  ملواجهة 

الفنية  التدريبات  الفنية عرب شبكة االنرتنت، ومواصلة  عرض األعامل 

املسافات  عىل  املحافظة  من  التأكد  بعد  الفنية  األعامل  وعرض 

إمارة  يف  املسارح  صناع  يواصل  أن  ويفرتض  األفراد،  بني  اآلمنة 

رأس الخيمة تبني وتطبيق التدابري الوقائية الالزمة من أجل حامية 

الجمهور واملجتمع بنفس الوقت الذي يواصل فيه العامل التكييف 

مع حقائق ما بعد الجائحة.    

املدى  طويلة  نظرة  تأخذ  هذه  السياسة  ورقة  فإن  ذلك،  ومع 

للسياق الذي يتبعه فن املرسح يف إمارة رأس الخيمة. وبالتايل، 

املرسح  عودة  هو  املؤمل  االفرتاض  بأن  التالية  املناقشة  توضح 

الحي إىل عرض فنه عىل الجمهور الحي يف مرحلة ما باملستقبل.

أماكن العرض وفرص األداء 

الحية،  املرسحية  الفنون  يفضل  الجمهور  املحيل،  للسياق  وفقاً 

 ... »بسيط  يعترب  العريق  الوطني  املرسح  مبنى  أن  من  بالرغم 

 Adwan ،( صغرية«  مساحة  وذات  الحديثة...  املعدات  إىل  ويفتقر 

2004، وهو  2016(. تم تشييد مركز رأس الخيمة الثقايف يف عام 

يقدم لفناين املرسح املحليني مرسًحا أحدث، ويعترب أفضل تجهيزًا 

وأكرث اتساًعا. استضاف مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية للعام 

2020، الذي عقد يف الجزيرة الحمراء، فرقة املرسح الوطني الذي 

الفنون  دمج  عىل  ساعد  مام  املوقع،  يف  عرضني  بتقديم  قام 

األدائية داخل املشهد الفني املحيل.

األداء عىل املستوى اإلقليمي  تكرث املسابقات املرسحية وفرص 

أجندة  يف  بارزة  مكانة  املرسحية  الشارقة  أيام  تحتل  حيث  أيضاً. 

األخرى  املهرجانات  من  العديد  تعقد  كام  السنوية،  الفعاليات 

العربية املتحدة  العام يف دولة اإلمارات  األكرث تخصًصا عىل مدار 

والخليج، مام يوفر للفرق قوة دافعة إلنتاج املرسحيات املخصصة 

التي  )املرسحيات  والثنائية  األحادية  والدراما  والشباب  لألطفال 

املثال،  سبيل  عىل  الفنانني(،   من  اثنني  أو  واحد  قبل  من  تؤدى 

عقد املرسحيات يف الصحراء، وما إىل ذلك. عالوًة عىل ذلك، فإن 

طفرة البناء يف القرن الحادي والعرشين أدت إىل ظهور املسارح 

الضخمة املصممة عىل طراز استضافة النجوم الكبار يف اإلمارات 

جميع  عىل  بالفائدة  عّمت  التي   )Hennessey ، 2016( الجنوبية 

الفنانني املرسحيني يف كافة أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث وفرت للفنانني املسارح جديدة، مثل مرسح مؤسسة أبوظبي 

الثقايف، لتقديم األعامل الفنية. عالوًة عىل ذلك، عىل الرغم من 

صاحب  أن  إال  الخليج،  يف  مكانة  األقل  األديب  النوع  هو  املرسح  أن 

الشارقة،  إمارة  حاكم  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الشيخ  السمو 

بالتمثيل عىل املرسح فحسب، بل قام  مل يكتب املرسحيات وقام 

املرسحية،  والندوات  املهرجانات  من  العديد  وحضور  برعاية  أيًضا 

األنشطة  بال شك يف رفع مستوى ومكانة  وهذه حقيقة ساعدت 

املرسحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ككل.

الثغرات يف التعليم والتدريب

بالرغم من  مع ذلك، ال تزال هناك العديد من الصعوبات والعوائق. 

عىل  جزئيًا  نشأ  الخليج  أنحاء  جميع  يف  للمرسح  املبكر  التطور  أن 

ونشاط  تربوية  كأداة  الدراما  تستخدم  التي  املدارس  من  األقل 

ثابتًا ضمن املناهج  إال أن هذا ليس منهجاً  إبداعي،  طاليب تعاوين 

الدراسية. تقام العروض املرسحية يف مدارس إمارة رأس الخيمة 

)انظر سعد  للغاية  ناجحة  أن تكون  يف مناسبات معينة، وبإمكانها 

ال  املدارس  داخل  املرسحيات  عقد  فإن  ذلك،  ومع   .)2002 الدين، 

وبالتايل،  الفردية.  املعلمني  مبادرة  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  يزال 

الدرامية  للعروض  معدوًما  أو  ضئياًل  تعرًضا  الطالب  بعض  يتلقى 

الجمهور  من  أعضاء  إما  بصفة  تعليمهم،  عملية  من  كجزء  الحية 

من  املحلية  املنافذ  من  قليل  عدد  أيًضا  هناك  مشاركني.  أو  الحي 

أجل الحصول عىل التدريب الرسمي عىل الفنون األدائية، سواء من 
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حيث كتابة السيناريوهات أو التمثيل أو اإلخراج أو تصميم األزياء أو 

اإلضاءة أو املؤثرات الصوتية. غالبًا ما يتحتم عىل محبي فن املرسح 

أكرث  رسمية  دراسة  عىل  الحصول  يف  يرغبون  الذين  اإلماراتيون 

رصامة السفر إىل الخارج ملواصلة تعليمهم الفني يف مؤسسات 

مثل املعهد العايل للفنون املرسحية يف الكويت، لكن مثل هذه 

الدراسة تتطلب التزاًما كبريًا بالوقت واملوارد األخرى. بالتايل، تظل 

بطبيعتها،  هواة  األول  املقام  يف  املحلية  املرسحية  املواهب 

وتعرض إمكانات خام بدالً من فن منضبط، وبالتايل فهي أقل قدرة 

عىل جذب جمهور معتاد عىل الكفاءة التقنية التي نراها يف فن 

السينام والتلفزيون املعارصين.

الحواجز اللغوية ومشكلة الرقابة

التي  الصعوبات  من  املتصورة،  أو  الحقيقية  اللغوية،  الحواجز  تزيد 

يواجهها صانعو املرسح يف جذب أفراد الجمهور والتواصل معهم 

بشكل فّعال. تجذب العروض املرسحية يف دولة اإلمارات التي تقام 

للغاية،  متنوعة  وجنسيات  خلفيات  من  جامهري  اإلنجليزية  باللغة 

اإلنجليزية. وعىل  الذين لغتهم األم هي  وليس فقط املشاهدين 

باللغة  تقام  التي  املرسحيات  إىل  يُنظر  ما  غالبًا  ذلك،  من  العكس 

فقط  تستقطب  أنها  عىل  الوطني،  املرسح  إنتاجات  مثل  العربية، 

أفراد الجمهور الذين يتحدثون باللغة العربية - أو حتى أنها مخصصة 

للجمهور من املواطنني اإلماراتيني فقط. 

الناقدة  وصفتها  التي  الرقابة،  مشكلة  وهي  أخرى  مشكلة  هناك 

يف  ثقيل  وزن  ذات  بأنها  صليحة  نهاد  الراحلة  املرصية  املرسحية 

محتجزون  بأنهم  »شعوًرا  املرسح  لصانعي  ترتك  بحيث  الخليج 

 Selaiha،( والرموز«  االستعارات  خالل  من  ويتحدثون  ومحارصون 

املرسحيني  املامرسني  مع  أجريتها  التي  املقابالت  تؤكد   .)2009

الكتاب  عرّب  هذا:  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أنحاء  جميع  يف 

مرسحيات  إنتاج  أن  من  مخاوفهم  عن  وتكراًرا  مراًرا  واملخرجون 

االجتامعية  املعايري  من  نوع  أي  يف  يشكك  أو  يتحدى  مبحتوى 

املستوى  عىل  سواء  عنيف،  فعل  رد  إىل  سيؤدي  والسياسية 

درجات  يف  وتكراًرا  مراًرا  ينخرطون  وهكذا  االجتامعي.  أو  الرسمي 

متفاوتة من الرقابة الذاتية، مستنزفني عن غري قصد مرسحهم من 

قوته إللهام الجامهري للنظر يف األفكار املبتكرة. 

املذكورة  واإلقليمية  والوطنية  املحلية  التعقيدات  جميع  تغذي 

أعاله مشكلة عدم االعرتاف بتاريخ وإنجازات مرسح رأس الخيمة عىل 

النطاق األوسع. يجب أن يكون هناك متثيل مرسحي، بغض النظر عن 

مستوى جودة اإلنجازات املرسحية، أو إذا كان الفنانني من الهواة، 

غري  أو  االجتامعية،  بالسياسة  صلة  ذي  غري  املرسحيات  كانت  إن  أو 

مفهومة بالنسبة للجمهور املغرتبني، وإال فإن الفنانني سيكافحون 

املؤرخني  عن  ناهيك  املحتملني،  الجمهور  أعضاء  انتباه  لجذب 

أنها  عىل  األنشطة  هذه  اعتبار  تم  إذا  أخرى،  ناحية  من  والباحثني. 

عنرًصا  ستشكل  فإنها  الدوام،  عىل  ومؤثرة  وشاملة  التنفيذ  جيدة 

أساسيًا يف الحياة الثقافية املحلية. 

التوصيات 

1( تعريف الطالب يف إمارة رأس الخيمة لفن 

املرسح كجزء ال يتجزأ من عملية تعليمهم

املدارس  تقوم  عندما  إيجابية  نتائج  هناك  أن  البحوث  نتائج  توضح 

وفن  عام،  بشكل  التعليمية  املناهج  ضمن  الفنون  مادة  بإدخال 

املرسح بشكل خاص، حيث ثبت بأن الطالب يتمكنون من تحقيق نتائج 

اللغة،  واستخدام  والكتابة  القراءة  تقييامت  يف  فقط  ليس  أفضل 

وآخرين،    Inoa( الرياضيات  مثل  األخرى  التخصصات  يف  أيًضا  ولكن 

للطالب  الفنية  الخربات  تعزيز  أن  أيًضا  التجريبي  البحث  يوضح   .)2014

تساعد عىل تقليل املشكالت التأديبية، وتساعد عىل توعية الشباب 

مبشاكل اآلخرين ووجهات نظرهم، وتزيد من مشاركتهم وتفاعلهم 

 )Kisida ، 2019 و Bowen( و تطلعاتهم ملواصلة تعليمهم العايل

يشجعان  املرسحية  الفنون  مجال  يف  والعمل  الدراسة  مواصلة   .

الخجل  عىل  التغلب  عىل  الطالب  ويساعدان  والتعاون،  اإلبداع  عىل 

والخوف من التحدث أمام الجمهور، ويعزز التعاطف الخيايل وفهم 

وجهات النظر املختلفة والشخصيات املتنوعة - وكلها فوائد رئيسية 

للعقول الشابة. 

ذلك  يف  مبا  الدراسات،  من  العديد  نتائج  تشري  ذلك،  عىل  عالوًة 

دراسة حديثة أجريت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )Buigut و 

Amaize ، 2020(، إىل أن مشاركة الطالب يف بعض األنشطة الفنية 

مثل فن املرسح داخل املدارس له عالقة طرديه كبرية بتكرار حضور 

التشجيع  تقديم  فإن  وبالتايل،  البلوغ.  مرحلة  عند  الحية  العروض 

الفنون  أنشطة  يف  املشاركة  أجل  من  للطالب  واملادي  املعنوي 

أساسية  خطوة  هو  والثانوية  االبتدائية  املدارس  داخل  املرسحية 

يف خلق ثقافة مرسحية محلية مزدهرة. 

تتمثل إحدى طرق تشجيع الطالب عىل املشاركة يف األعامل الفنية 

املرسحية يف رعاية ورش عمل خاصة بفن املرسح باللغتني العربية 

األدب  ماديت  معلمي  خاص  بشكل  تستهدف  والتي  واإلنجليزية، 

التخطيط  املجاالت  هذه  يف  املتمرسني  للمعلمني  ميكن  والتاريخ. 

والقراءات  الرسومات  عىل  تعتمد  دراسية  حصص  إنشاء  أجل  من 

األفكار  تبادل  عىل  املشاركني  وتشجيع  النصوص  إلحياء  الدرامية 

والتفاعل معاً.

الدراسية،  املناهج  ضمن  املرسح  فن  إدخال  عملية  تعزيز  بهدف 

يف  املدارس  مدراء   إىل  سنوي  إلكرتوين  بريد  إرسال  باإلمكان 

تعميمها  ميكن  وموارد  اقرتاحات  يتضمن  الخيمة،  رأس  إمارة 

املرسحيات  من  متنوعة  مجموعة  تنفيذ  أجل  من  بسهولة 

منهجياً،  ال  نشاطاً  املرسح  فن  وجعل  الدراسية،  الفصول  داخل 

التي  املرسحية  العروض  ملشاهدة  الطالبية  الرحالت  وتنظيم 

العروض إلقامة  الفنية  الفرق  استضافة  أو  الطالب،  أعامر   تناسب 

املرسحية داخل املدارس.  

املرسحية  األعامل  يف  الطالب  مشاركة  عن  الناجمة  املزايا  تبقى 

وعندما  العايل،  التعليم  مرحلة  إىل  يصلون  عندما  لهم  مهمة 

يستعدون للرشوع يف وظائف مهنية. ومع ذلك، تقدم إمارة رأس 

الصدد.  هذا  يف  الجامعيني  للطالب  جًدا  قليلة  فرًصا  حاليًا  الخيمة 

تّدرس  التي  الخيمة،  رأس  يف  األمريكية  الجامعة  تكون  أن  ميكن 

بالفعل بعض كالسيكيات الدراما العاملية كجزء من التزامها بتعليم 

الفنون الحرة، مكانًا طبيعيًا لتعليم برنامج الدراما املحيل.

2( تشجيع االعرتاف باملرسح كشكل مهم من 

أشكال التعبري الفني واالجتامعي والسيايس

الهدف من املرسح ليس مجرد ترفيه الجامهري لبضع ساعات فحسب، 

ولكن األهم من ذلك هو إرشاكهم عاطفياً وفكرياً. تاريخياً، من أهم 

إنجازات الفنون املرسحية كانت املرسحيات التي سلطت الضوء عىل 

املشكالت االجتامعية والقضايا السياسية امللّحة، مام أدى إىل حث 

الجامهري عىل التفكري النقدي بشأنها.

ومع ذلك، تسببت املخاوف بشأن الرقابة والسمعة االجتامعية يف 

قيام بعض صانعي املرسح اإلماراتيني بتمويه آرائهم تحت طبقات 

الرمزي، بينام ينخرط آخرون يف دراما تعليمية رصيحة  التمثيل  من 

سبيل  عىل  عليها،  االعرتاض  ميكن  ال  مبسطة  فرضيات  إىل  تستند 

املثال »يجب عىل األطفال احرتام والديهم«.

إلمارة  ميكن  للتفكري،  واملثرية  تعقيًدا  األكرث  الدراما  تشجيع  بهدف 

رأس الخيمة تنظيم مهرجان الدراما االجتامعية، التي بإمكان الفرق 

الفنية تقديم املرسحيات التي تتمحور حول قضية اجتامعية مهمة. 

الجمهور  ألعضاء  والسامح  للمشاركني،  التعبري  حرية  ضامن  ينبغي 

بإجراء مناقشات رصيحة ومفتوحة بعد االنتهاء من كل أداء.

ميكن أيًضا االستفادة من فن املرسح بشكل أفضل كوسيلة لالحتفال 

الكتّاب  تشجيع  ميكن  الفريدة.  الخيمة  رأس  إمارة  وثقافة  بتاريخ 

الدرامية  األعامل  بكتابة  تكليفهم  حتى  أو  املرسحيات،  تأليف  عىل 

التاريخية التي تدور أحداثها يف اإلمارة. ميكن للفرق الفنية عرض 

الرتاثية  الحمراء  الجزيرة  قرية  مثل  خاصة  مواقع  يف  املرسحيات 

وغريها من املعامل املعامرية الهامة )انظر Maclean ، 2018(. من 

إلمارة  الرثية  الثقافية  الخلفية  عىل  أكرب  بشكل  الضوء  تسليط  أجل 

مرموقني  مؤلفني  تكليف  املرسحيني  للكتّاب  ميكن  الخيمة،  رأس 

الهامة،  األدبية  لألعامل  مرسحيات  بتأليف  الخيمة  رأس  إمارة  يف 

يف  واملالحة  اإلبحار  عن  ماجد  بن  أحمد  روايات  املثال  سبيل  عىل 

يف  ظاهر  بن  للمجيدي  النبطي  والشعر  عرش،  الخامس  القرن 

السويدي ثاين  تأليف  من  الرائدة  والرواية  عرش،  السابع   القرن 

بعنوان الديزل )1994(.

متناول  يف  جعلها  أجل  من  الجهود  هذه  تأثري  تعظيم  سيتطلب 

جمهور كبري ومتنوع. سيتطلب ذلك مساعدة الجامهري عىل التغلب 

بسبب  ناجمة  كانت  سواء  تواصلهم،  دون  تحول  التي  الحواجز  عىل 

إعاقات جسدية مثل العمى أو الصمم، أو بسبب عوائق اللغة. هذه 

املهمة ليست صعبة كام قد تبدو، ألن املرسح يتواصل مع الجمهور 

املؤثرات  االعتبار  بنظر  ليأخذ  متعددة،  مستويات  ضمن  بالفعل 

املمثلني  وحركات  املرسحي،  والديكور  واألزياء  واملرئية،  الصوتية 

عىل  الجمهور  أعضاء  تساعد  هذه  وكل  وإمياءاتهم؛  وتعبرياتهم 

املسارح  بعض  متتاز  الحايل،  بالوقت  واملعنى.  القصد  فهم 

املتقدمة تقنياً من تقديم ترجمة فورية عالية الجودة لجمهورها 

الحي، أما الحال بالنسبة للمسارح األخرى، فهناك وسائل مساعدة 

املرسحية  بلغة  الناطقني  غري  الجمهور  أعضاء  تزويد  مثل  أبسط، 

مبلخص مرتجم للقصة ودور أبطال القصة الرئيسيني. إن تقديم ملخص 

باللغة اإلنجليزية عن حبكة املرسحية باللغة العربية، والعكس، من 

املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الراهنة  املساعي  يدعم  أن  شأنه 

وتقليص  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  الثقايف  التواصل  تعزيز  نحو 

تشجيع  مع  اإلماراتية،  املدارس  داخل  القامئة  الحالية  الفجوة 

اللغة  )ميثاق  والتواصل«  الثقافة  كلغة  العربية  »اللغة  استخدام 

 Cook العربية لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، مقتبس يف

2019 ، ، ص 2(. 

املرسحية  االعامل  فهم  عىل  الجمهور  مساعدة  تساعد  أن  ميكن 

للعروض  تنوًعا  وأكرث  أوسع  جمهور  جذب  يف  أيًضا  العربية  باللغة 

يحاولون  الذين  املغرتبني  بعض  أن  كوك  ويليام  يالحظ  املرسحية. 

مادياً  »محبطني«  لألسف  أنفسهم  يجدون  العربية  اللغة  تّعلم 

واجتامعيًا أثناء محاولتهم تطبيق اللغة العربية يف دولة اإلمارات 

وصول  عملية  تسهيل  إن   .)6-Cook، 2019، p.5( املتحدة  العربية 

للوافدين  سيوفر  العربية  املرسحيات  حضور  إىل  املشاهدين 

فرصة ملامرسة مهاراتهم يف االستامع للمحادثات باللغة العربية 

حول املزيد  لتّعلم  سعيهم  أثناء  املعنى  وفهم   واستيعاب 

الثقافة املحلية.

الفنون يف عملية االزدهار  آخرًا، يساهم تطوير قطاع  أخريًا وليس 

االقتصادي. أشارت نتائج دراسة حديثة اجريت يف الواليات املتحدة 

إىل أن املبلغ اإلجاميل الذي خصصته الحكومة للمؤسسات الفنية 

والثقافية بلغ حوايل 5 مليارات دوالر أمرييك يف عام 2015، ومع 

الحكومة  لصالح  واردات  تحقيق  من  املنظامت  هذه  متكنت  ذلك 

وصلت إىل حوايل 27.5 مليار دوالر أمرييك، أي عائد مايل بأكرث من 

خمسة أضعاف )األمريكيون من أجل الفنون، 2015(.

3( تعزيز أفضل إلنجازات صناع املرسح يف إمارة 

رأس الخيمة

بالوقت الحايل، ال يتوفر سوى القليل جداً حول تاريخ املرسح يف 

وال  مكتملة  وغري  مبعرثة  املعلومات  وهذه  الخيمة،  رأس  إمارة 

عىل  املرسح،  عامل  أرشيف  يقدم  بسهولة.  إليها  الوصول  ميكن 

مرسح  فرقة  أعضاء  أنتجها  التي  باملرسحيات  قامئة  املثال،  سبيل 

رأس الخيمة الوطني من عام 1969 إىل 2003، مع معلومات حول 

مرسحية  لكل  الرئيسيني  واملمثلني  واملخرجني  املؤلفني  أسامء 

)انظر: - املسرية الفنية »(. يعد األرشيف مورًدا مهاًم للغاية، ولكن 

2004 فصاعًدا. كام أنه ذات  يجب تحديثه ليشمل اإلنتاجيات من عام 

فائدة محدودة إذا كان القرّاء املهتمون غري قادرين عىل الوصول 

إىل نسخ أو ملخصات من النصوص أو تسجيالت األداء. 

لحسن الحظ، تتوفر عىل شبكة YouTube تسجيالت عديدة ألداء فرقة 

مرسح رأس الخيمة الوطني اعتباًرا من عام 2013 فصاعًدا. ومع ذلك، 

مهرجان  مثل  املضيفة  املنظامت  قبل  من  ونرشها  تنسيقها  يتم 

اإلمارايت،  األطفال  مرسح  ومهرجان  الشارقة  يف  املرسح  أيام 

عدد  عىل  العثور  أيًضا  للمرء  ميكن  نفسها.  الفرقة  قبل  من  وليس 

قليل من مقاطع الفيديو لعروض الفرقة من أوائل الثامنينيات، ولكن 

تم نرشها بشكل مستقل. 

حد  إىل  نشط  بحضور  تتمتع  الوطني  املرسح  فرقة  أن  من  بالرغم 

معقول عىل وسائل التواصل االجتامعي، إال أن الفرقة ليس لديها 

موقع عىل شبكة االنرتنت يوضح سجلها التاريخي، وال قامئة شاملة 

بفيديوهات األداء. مشكلة التوثيق هذه أكرث حده بالنسبة لألنشطة 

للمرسحيات   - الوطني  املرسح  رعاية  خارج  تتم  التي  املرسحية 

املجتمع  مبنظامت  الخاصة  اإلنتاجات  أو  الخيمة،  رأس  مدارس  يف 

املحيل مثل جمعية شامل للفنون والفولكلور واملرسح. 



67

مة
عا

 ال
سة

سيا
 ال

ث
حو

لب
ي 

سم
قا

 ال
قر

ص
ن 

د ب
عو

س
خ 

شي
 ال

سة
س

مؤ

ير
تأث

وال
خ 

اري
لت

ة: ا
يم

لخ
س ا

ة رأ
مار

ي إ
ح ف

سر
لم

ن ا
ة ف

كان
 م

يز
عز

ت

هو  واسع  نطاق  عىل  املعلومات  هذه  إلتاحة  وسيلة  أسهل  إن 

صفحات  مع  الخيمة،  لرأس  ثقايف  إلكرتوين  موقع  وصيانة  إنشاء 

ذات  األقسام  هذه  تشمل  أن  ميكن  املرسحي.  للنشاط  مخصصة 

ذكرياتهم  مبشاركة  للمستخدمني  يسمح  مام  الجامعية،  املصادر 

عن املشاركة يف العروض املحلية أو مشاهدتها، سواء من خالل 

املرسح الوطني أو الفرق األخرى. ميكن أن تتضمن الصفحات باملثل 

حاليني،  مرسحيني  مامرسني  مع  ملقابالت  قصرية  فيديو  مقاطع 

وصور ومقاطع دعائية ومقاطع من تسجيالت األداء، ومقاطع مهمة 

من العروض املدرسية، وروابط للتغطية اإلعالمية، ومعلومات أخرى 

ذات صلة. ميكن أيًضا تجميع هذه املواد يف فيلم وثائقي قصري. 

يجب رقمنة املجالت األدبية للمرسح الوطني، مثل امللتقى األديب، 

من  مجانًا  للتنزيل  إما  وإتاحتها  إصداراتها،  وأحدث  ثقافية،  وشؤون 

املوقع اإللكرتوين أو مقابل مبلغ معقول. لزيادة إمكانية الوصول، 

يجب توفري امللخصات للمواد باللغتني العربية واإلنجليزية.

خامتة

األهداف  مع  خاص  بشكل  واملرسح  الفنون  قطاع  تطوير  ينسجم 

ذلك  يف  مبا   ،2030 الخيمة  رأس  رؤية  يف  عليها  املنصوص 

ومتامسك«،  سعيد  مجتمع  »بناء  ومتنوع«،  مزدهر  اقتصاد  »تعزيز 

وتعزيز السياحة، واالحتفاء بثقافة اإلمارة وتراثها، وتحقيق تحصيل 

تعليمي أكرب، والحث عىل تواصل أفضل بني املؤسسات التعليمية 

املجتمع  داخل  الشباب  مشاركة  وتشجيع  والرتاث،  الثقافة  وقطاع 

واستعدادهم لتويل أدوار قيادية )رؤية رأس الخيمة 2030(. عالوًة 

عىل ذلك، فإن اإلجراءات املوىص فيها يف هذا التقرير ستساعد 

يف التعريف باألنشطة املرسحية املعارصة يف إمارة رأس الخيمة، 

واالحتفاء  املجال،  هذا  يف  لإلمارة  التاريخية  اإلنجازات  عن  فضالً 

مخصصة  جامهريية  قاعدة  وبناء  وتشجيعها  الحالية  باملواهب 

واملرسح  لألدب  املستقبلية  الروايات  أن  من  والتأكد  ومتنوعة؛ 

اإلمارايت والخليجي تعطي مساهامت رأس الخيمة االعتبار الواجب. 

املؤلفون

كاثرين هينييس هي زميلة مع الوقف الوطني للعلوم اإلنسانية 

يف الواليات املتحدة االمريكية، وأستاذ مساعد يف اللغة اإلنجليزية 

يف الجامعة األمريكية بالكويت. تركز أبحاثها عىل الدراما العاملية، 

كتاب  مؤلفة  وهي  وإيرلندا.  األوسط  الرشق  عىل  خاص  تركيز  مع 

العديد  إىل  باإلضافة   )2018( العربية  الجزيرة  شبه  عىل  شكسبري 

من املقاالت األكادميية حول املرسح والفنون املرسحية يف دول 

مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي أيضاً تقوم برتجمة معظم 

األهدل  وجدي  الكاتب  عمل  ترجمت  مؤخراً  العريب،  املرسح  أعامل 

بعنوان زفاف العقيد لكلامت بال حدود.
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نرش  اىٕل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املٔولفني و 

تعترب كمرجع ملٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


