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مــن البديهــي عنــد ذكــر املــرح الجامعــي أن نشــر إىل أهميــة 

ــول  ــات يع ــدول كمؤسس ــاء بال ــعوب، واالرتق ــبة للش ــات بالنس الجامع

عــى وجودهــا يف املســتقبل، والجامعــات هــي مجتمــع مصغــر للعــامل 

للمحيــط الخارجــي، مــن هنــا ميكننــي الربــط بــن أهميــة وجــود 

ا  ــدًّ ــم ج ــن امله ــة. وم ــا العام ــه بأهميته ــة ومقارنت ــرح يف الجامع امل

ــود؟  ــذا الوج ــون ه ــف يك ــن كي ــة ولك ــرح يف الجامع ــود امل وج

كلنــا يعــرف أن النظــرة للمــرح يف املجتمــع الســعودي تنقســم إىل 

ــه  ــث حول ــل الحدي ــث ال يقب ــم حي ــم والتجري ــرة التحري ــمن: نظ قس

ويف أفضــل األحــوال ينتقــى بعــض صــوره مــن بــاب االستحســان 

ــى  ــروج ع ــه خ ــاب أن ــن ب ــأيت م ــم ي ــه، والتجري ــن ل ــل املحرم ــن قب م

العــادات والتقاليــد لــدى كثــر مــن األرس والعائــات، وكل هــذا لــه 

مــررات منهــا عرفيــة ومنهــا ماهــو متــوارث مــن أصحــاب تلــك النظــرة. 

ــك  ــكان للضح ــه م ــى أن ــه ع ــرون ل ــن ينظ ــم م ــة فه ــر ة الثاني ــا النظ أم

واللهــو، بحيــث يــرون املمثــل مهرًجــا والكاتــب واملخــرج صانــع نكــت. 

وهــذه النظــرة أخطــر ألنهــا تصــب يف التهميــش والتقليــل مــن أهميــة 

هــذا الفــن وثبــات عــدم جــدواه. ومــا عــزز هــذه النظــرة هــي األعــال 

التــي اتخــذت مــن املــرح اســًا لهــا والتــي تــروج لهــا وســائل اإلعــام، 

أن مجتمــع الجامعــة يعــاين مــن هاتــن النظرتــن مــن قبــل املســؤولن 
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ــل  ــة داخ ــة املرحي ــذب األندي ــايل تتذب ــاب، وبالت ــن والط واملراقب

الجامعــات تبًعــا للقــوى العاملــة يف الجامعــة، وهنــا تكمــن قــوة منظــور 

الجامعــة للمــرح والتأثــر فيــه.

ولعــّل مــن املهــم ذكــر بعــض املعانــاة يف املــرح الســعودي قبــل 

املــرح الجامعــي يف جامعــة امللــك فهــد وجامعــة امللــك عبــد العزيز، 

ــأتناول  ــرز، س ــن واألب ــن الجامعت ــن هات ــات ع ــك املعلوم ــث أمل حي

جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن كــوين مرشفــا للنــادي هنــاك.

ــواء  ــة، س ــدم املرشوعي ــكلة ع ــن مش ــاين م ــعودي يع ــرح الس امل

ــم وزارة  ــم ض ــا ورغ ــمي مث ــد الرس ــى الصعي ــعبية فع الرســمية أو الش

الثقافــة لــوزارة اإلعــام، إاّل أنــه ال يوجــد دعــم علمــي أو فنــي، وال توجــد 

بنــى تحتيــة، وال يوجــد مدربــن متفرغــن، وال نظــام مكتــوب متعــارف 

عليــه يهتــم باملــرح، والمهــن للمــرح بحيــث أن وزارة الخدمــة 

ــم  ــة. فبالرغ ــات املرحي ــة للتخصص ــميات مهني ــرح مس ــة تط املدني

مــن إنشــاء الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون منــذ ثاثــن 

عاًمــا، ورغــم وجــود وزارة للثقافة وجمعيــة املرحين، إاّل أنــه ال يوجد 

قانــون يحمــي هــذا املنتــج الهــام وال زال املــرح يوجــه ويتواجــد عــن 

طريــق نشــطاء وهــذا مدخــل لعــرض املــرح الجامعــي بشــكل عــام.

ارتبــط املــرح الجامعــي الســعودي بوجــود أشــخاص يحبــون 

املــرح، وتجــد الجاعــة تنشــط يف مجــال املــرح إذا وجــد مهتــم 

ــى  ــة يطغ ــك الجامع ــؤول يف تل ــخصية املس ــرى ش ــد ت ــرح، وق بامل

عــى العــرض والجــو العــام للمــرح الجامعي، وهــذا يعيدنــا إىل النقطة 

األوىل التــي ســبق الحديــث حولهــا، يف وجــود منهــج رســمي للمــرح 

ضمــن الــوزارة ســواء وزارة الربيــة والتعليــم أو وزارة التعليــم العــايل 

ــخاص  ــة األش ــاء أهمي ــي انتف ــذا ال يعن ــام، وه ــة واإلع أو وزارة الثقاف

ــه. ــرح يف الجامعــات، فهــم أهــم يشء يرتكــز علي الذيــن ينشــطون امل
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أتوقــف عنــد بعــض األســاء التــي أســهمت يف وجــود أعــال 

مرحيــة ومنهــم: األســتاذ عبــد اللــه باحطــاب مــرشف نــادي املــرح 

ــن  ــه وم ــرح بجامعت ــا للم ــه متابًع ــز، كون ــد العزي ــك عب ــة املل بجامع

ــان  ــامي الجمع ــتاذ س ــكر، واألس ــادة والش ــتحق اإلش ــي تس ــول الت العق

ــم  ــس فرغ ــز الخمي ــد العزي ــتاذ عب ــل، واألس ــك فيص ــة املل ــن جامع م

عــدم تخصصــه وعــدم ميولــه للمــرح، إاّل أنــه يتابــع ويشــارك ويناضــل 

ــة. ــرح الجامع ــل م ــن أج م

وأعــود هنــا إىل مــرح جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن، ومن 

ــادي  ــة ون ــايب بالجامع ــاط الط ــى النش ــن ع ــكر القامئ ــا ش ــم هن امله

ــرض  ــال الع ــوه خ ــا رأيتم ــوم، وم ــى الي ــه وحت ــذ تأسيس ــرح من امل

ــتمرار  ــة، وأن االس ــؤول بالجامع ــدى املس ــي ل ــاك وع ــى أن هن ــدل ع ي

ــك. ــى ذل ــل ع ــر دلي ــاركات أك واملش

املــرح بجامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن مل يتــم تأسيســه 

عشــوائيًا أو تقليــًدا بــل كان مرشوًعــا قامئًــا عــى دراســة، فنــادي 

ــم  ــل ودع ــتقلة ودورات وورش عم ــة مس ــه ميزاني ــص ل ــرح يخص امل

ــب. مناس

ــد  ــور عب ــذاك الدكت ــاب آن ــؤون الط ــد ش ــام عمي ــام 1996م ق يف الع

اللــه بــن عبــد الكريــم املســلم بتأســيس حقيقــي للنــادي، رغــم وجــوده 

قبــل ذلــك بســت ســنوات ولكنــه كان غــر فّعــال، وذلــك بوضــع ميزانيــة 

مفتوحــة للنــادي ودعــم غــر محــدود للطــاب كونهــم بــأول ســنة 

لتأســيس النــادي، وتــم إرســال الطــاب إىل مهرجــان »الجنادريــة« 

ــا. ــة« بأبه ــان »املفتاح ــط وإىل مهرج ــاع فق لإلط

ويف الســنة التاليــة تــم االســتعانة باألســتاذ محمــد العثيــم ككاتــب 

ــاء  ــرز األس ــتعانة بأب ــم االس ــعودي، وت ــرح الس ــاب امل ــرز كت ــن أب م

ــة  ــخية وجريئ ــروض س ــرح بع ــارك امل ــة؛ ليش ــة يف املنطق املرحي
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وينطلــق انطاقــة قوية، فشــارك يف مهرجــان »الجنادرية«، وشــارك يف 

مهرجــان أبهــا املرحــي، ومبــارشة إىل مهرجــان »املنســتر الــدويل« 

البدايــة قويــة وحققــت  للمــرح الجامعــي بتونــس. وهنــا كانــت 

مبتغاهــا، وانعكــس عــى الجامعــة حضورهــا باملحافــل الثقافيــة وعــى 

الطــاب الذيــن كانــوا مؤسســن للنــادي، وهــم اليــوم مــن أبــرز األســاء 

ــرح  ــرة امل ــاؤهم يف ذاك ــت أس ــرح وال زال ــد وامل ــعر والنق يف الش

ــة. بالجامع

ــق  ــور وتحقي ــة يف الظه ــة القوي ــذه البداي ــد ه ــرح بع ــتمر امل اس

ــم  ــد أه ــه أح ــا جعل ــة، م ــل الجامع ــه داخ ــذ مكان ــة وأخ ــج الطيب النتائ

األنديــة الطابيــة. ثــم تــوىل زمام األمــور عميد شــؤون الطــاب الدكتور 

ســامي خيــاط وكان الرجــل داعــًا بشــكل قــوي، حيــث وّجــه بــأن تكون 

هنــاك خطــة شــاملة تعتمــد يف عملها عــى التعلــم واالســتفادة. وتوالت 

املشــاركات واالســتعانة بأهــل املــرح فــكان: عبــد العزيــز الســاعيل، 

عبــد العزيــز العطــا اللــه، راشــد الورثــان، ماهــر الغانــم، عبــد اللــه الجفال، 

ســعود الصفيــان، املرحــوم نضــال أبــو نــواس، عبــد الله الحســن، موىس 

أبــو عبــد اللــه ومحمد الحــال. وكان تواجدهــم بن طــاب الجامعة يف 

ورش شــبه دامئــة، مثــل ورشــة إعــداد املمثــل وإعــداد النصــوص ويف 

اإلخــراج، ومل تكــن هــذه اإلســراتيجية تطمــح للحصــول عــى جائــزة 

أو مشــاركة، بقــدر مــا تهــدف إىل أن يتخــرج الطالــب مــن الجامعــة وهــو 

ملــم مبــا يتمتــع بــه مــن موهبــة، إملاًمــا ثقافيًــا مبنيًــا عــى أســس تكــون 

أقــرب إىل املبتغــى مــن ذلــك الفــن الراقــي، ضمــن املتــاح واملمكــن يف 

ظــل اإلمكانــات البرشيــة واملاديــة املتاحــة.

نــادي املــرح بالجامعــة يعمــل مــن خــال خطــة ســنوية تبــدأ 

ببدايــة الســنة املاليــة، ومــن يضــع الخطــة هــم الطــاب وتناقــش مــن 

قبــل العــادة، وتحتــوي الخطــة عــى برامــج مدروســة بحيــث يحقــق 

ــة  ــى خط ــر ع ــوف أم ــا س ــة. وهن ــددة وواضح ــا مح ــج أهدافً كل برنام
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النــادي للعــام املــايض واســتعراض برامجهــا األهــداف املرجــوة منهــا.

ــاب  ــان لط ــان ترفيهي ــان مرحي ــاك عرض ــادي هن ــة الن ــن خط ضم

أهــداف  لــكل فصــل درايس. ومــن  الجامعــة بواقــع عــرض واحــد 

ــى  ــد ع ــهم، ويعتم ــاب أنفس ــح للط ــق الروي ــه يحق ــج أن ــذا الرنام ه

ــة  ــع الدراس ــة م ــوم يومي ــن هم ــة م ــة الداخلي ــاع الجامع ــة أوض مناقش

ومــع مختلــف الخدمــات املقدمــة لهــم، وقــد يخلــق جــوا مــن التفاعــل 

ــة. ــع الجامع ــن مجتم ــادي وب ــن الن ب

ــام إىل  ــن ع ــف م ــام وتختل ــة الع ــع بداي ــدد م ــتان تح ــاك ورش وهن

ــة النــص املرحــي. ولعــل  أخــر حســب االحتيــاج، فهنــاك ورشــة كتاب

الجامعــة كانــت رائــدة يف هــذه الورشــة لكونهــا األوىل التــي تقــام عــى 

مســتوى الخليــج، حيــث بــدأ العمــل عليهــا منــذ أكــر مــن ســبع ســنوات 

ــران ـ  ــران الج ــم ج ــو محدثك ــادي ـ وه ــرشف الن ــل م ــن قب ــدم م وتق

وبــإرشاف مــن الدكتــور عبــد اللــه العســاف. وتهــدف إىل اكتشــاف 

الكتــاب مــن الطــاب، وحثهــم عــى كتابــة النصــوص املختلفــة. ومــن 

ضمــن بنــود الورشــة حــث الطالــب عــى القــراءة، واالعتــاد عــى 

مــرشوع يتــم بعــده قــراءة العديــد مــن املرحيــات والروايــات، وقــد 

ــن  ــون م ــة تك ــروض ترويجي ــن ع ــادي م ــه الن ــا يقدم ــر مل ــبق الذك س

ــاب. ــات الط كتاب

ــة  ــا يف بداي ــدم أيًض ــل وتق ــداد املمث ــون إلع ــرى تك ــة األخ والورش

املوســم مــن قبــل أحــد املرحيــن املشــهود لهــم باإلتقــان والراعــة 

يف هــذا املجــال. وهــذا يحقــق للطالــب تعلــم أبجديــات التمثيــل 

والوقــوف عــى خشــبة املــرح قبــل بدايــة املوســم املرحــي للنادي، 

وهنــا يتجــه الطالــب للمســار الــذي يبــدع فيــه إمــا عــى الخشــبة أو إىل 

املهــام املرحيــة األخــرى.

ــاح  ــم االصط ــي ت ــل مرح ــذ عم ــنوية تنفي ــة الس ــمل الخط وتش
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ــي  ــرشوع مرح ــل م ــذا العم ــاد«، وه ــل الج ــم »العم ــا باس ــه داخليً علي

ــا  ــتمر عاًم ــرات واألداء، ويس ــراج واملؤث ــص إىل اإلخ ــن الن ــل م متكام

ــة  ــس مرحي ــات ومقايي ــرشوع مواصف ــذا امل ــرط يف ه ــًا. ويش كام

ــن  ــدة م ــب الفائ ــق للطال ــج يحق ــذا الرنام ــة، وه ــة عالي ــة وثقافي فني

ــرح،  ــة للم ــدارس املختلف ــة امل ــرح ومعرف ــس أدوات امل ــث تلم حي

وتعلمــه وإتقــان رســالة املــرح الســامية. وهــذا املــرشوع يهيــئ ألن 

يشــارك يف املهرجانــات واملحافــل املختلفــة، مــا يضــع الطالــب أمــام 

ــرح. ــل م ــؤولياته كرج مس

ــت  ــي عمل ــة« والت ــوص املرحي ــابقة النص ــرشوع »مس ــاك م وهن

عــى  العــايل  التعليــم  وزارة  ومؤسســات  جامعــات  مســتوى  عــى 

ــا  ــق هدف ــج يحق ــذا الرنام ــعودية، وه ــة الس ــة العربي ــتوى اململك مس

ا، وهــو إيجــاد النــص املناســب مــن الطــاب والطالبــات عــى  مهــا جــدًّ

مســتوى الوطــن، كــون نصوصهــم تختلــف الختــاف ســنهم عــن الكتاب 

وتحققــت  مرحلــة.  مــن  يعيشــونه  ومبــا  واملشــهورين  املعروفــن 

ــذ  ــم تنفي ــث ت ــن، حي ــنتن املاضيت ــج يف الس ــك الرنام ــداف ذل أه

عرضــن مميزيــن لطالبتــن مــن كليــة البنــات مــن الدمــام وهــا: أحــام 

ــري. ــم املط ــوب وري اليعق

كــا أن مــن ضمن خطــط النــادي إقامة برنامــج »مواقــف كوميدية«، 

وهــي أيًضــا فكــرة رائــدة للمــرح بالجامعــة، حيــث أنهــا الوحيــدة عــى 

ــز التجربــة،  مســتوى الــرشق األوســط التــي أدخلــت هــذا الفــن إىل حيّ

ــار،  ــت األنظ ــا لف ــة نجاح ــم املاضي ــاث مواس ــال الث ــت خ ــد نجح وق

ولعــل هــذا الرنامــج حقــق أهدافًــا ال تقــل أهميــة عــا ســبق ذكــره مــن 

ــة  ــب فني ــاف مواه ــن اكتش ــادي وم ــع الن ــة م ــع الجامع ــل ملجتم تفاع

عاليــة بــن األوســاط الجامعيــة.

هنــا ســأدخل يف محــور أزمــة املــرح، فعنــد قيامــي بالبحــث 

حولهــا وجــدت أن األزمــة مســتمرة إىل اليــوم، ولكــن بــن عامــي 1991م 
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إىل 1998م اختنــق املــرح بحيــث أنــك ال تــكاد تــرى خــرًا عــن العمــل 

املرحــي، إاّل مــا هــو منظــم الحتفــال معــن. وهــذه األزمــة أتــت مــن 

خــال املــد األيدلوجــي حيــث تــم اســتبعاد العمــل املرحــي بشــكل 

ــع  ــل املجتم ــن وجه ــل الخريج ــرا لجه ــنة، ونظ ــال 20 س ــي خ تدريج

ثقافيًــا بأهميــة املــرح، فذلــك جعلنــا ال نــرى أي نشــاط مرحــي 

عــى مســتوى اململكــة. وناحــظ أنــه قبــل 20 عاًمــا كان التعليــم يقيــم 

مهرجانـًـا عــى مســتوى مــدارس املنطقــة وبشــكل إجبــاري، بحيــث يتم 

ــت  ــان، وكان ــة يف املهرج ــل املنطق ــذي ميث ــز وال ــرض الفائ ــار الع اختي

فــرق الكشــافة تجــوب اململكــة وكان هنــاك أســبوع الشــجرة واملــرور، 

كانــت كل هــذه األنشــطة ضمــن برامــج التعليــم العــام والطــاب، 

ــة 1991م و1998م. ــا إىل أزم ــت وصلن ــا اختف وعندم

ــان  ــاء مهرج ــام 1998م، فج ــد ع ــن جدي ــرح م ــك امل ــد ذل ــاد بع ع

املــرح الســعودي األول بالقصيــم عــام 1998م، ثــم مهرجــان املــرح 

الســعودي بجــدة عــام1999م، ثــم يف الظهران عــام 2000م، بعدهــا توالت 

األعــال املرحيــة مــن هنــا وهنــاك. وهنــا مل أذكــر مهرجــان الجنادريــة 

ألنــه املشــاركة املرحيــة فيــه تكــون عــى الهامــش وال يعتمــد عــى 

جهــة مبــارشة لــإلدارة فتنظيمهــا يــأيت مــن الخــارج.

وســبق أن ذكرنــا يف بدايــة الورقــة، أن وجــود املــرح اعتمــد عــى 

ــاد  ــام 1998م ع ــرح يف ع ــودة امل ــد ع ــا بع ــا أيًض ــراد، هن ــود األف جه

بجهــود فرديــة. وكمثــال أذكــر أن املهرجــان املرحــي الســعودي األول 

أقيــم بنــاء عــى مبــادرة يف عــان أثنــاء األســبوع الثقــايف للجامعــات. 

ــف،  ــف خل ــاب، ناي ــه باحط ــد الل ــم: عب ــخاص ه ــة أش ــن أربع ــت ب فكان

ومحدثكــم جــران الجــران والدكتــور الضامــي، فكانــت مبثابــة أعــال 

فرديــة وتحايــل عــى العمــداء وإغــراء بالتصويــر يف اإلعــام وخافــه، 

فاســتضافته جامعــة القصيــم ثــم تحمــس عميــد جامعــة امللــك عبــد 

ــتضافته  ــم اس ــاين، ث ــعودي الث ــرح الس ــان امل ــم مهرج ــز وأقي العزي
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ــورة  ــد خط ــا توج ــا. وهن ــادن أيًض ــرول واملع ــد للب ــك فه ــة املل جامع

ــي  ــم يختف ــد اختفائه ــخاص فعن ــاء أش ــط بأس ــرح يرتب ــون أن امل ك

نشــاط املــرح. وهنــا أذكــر نقطــة وهــي أن املنطقــة الرشقية هــي أكر 

ــق اململكــة التــي يتواجــد فيهــا املهتمــن واملتابعــن للمــرح،  مناط

لدرجــة أنهــم مل يشــعروا بأزمــة بــن عامــي 1991م و1998م.

وهنــا أتقاطــع مــع الفكــرة التــي طرحهــا األســتاذ عبــد اللــه الجفــال، 

ــال  ــرح خ ــى امل ــرت ع ــي م ــات الت ــال املعّوق ــن خ ــه وم ــي أن وه

عرشيــن عاًمــا وحتــى نهوضــه ثــم األزمــة التــي مــرت عليــه، ثــم عودتــه 

إىل الوضــع الحــايل، تجعــل مــن التحايــل أمــرًا واقًعــا مــن أجل اســتمرار 

ــا وقناعــات بأنــه  املــرح ولكــن أمتنــى أن اليكــون هــذا التحايــل إميانً

هــذا هــو الشــكل الثقــايف.

مــن أهــم مايعــاين منــه املثقــف والفنــان هــي اإلدارة، فــإدارة الفــن 

ــس  ــل يف تون ــة عم ــت ورش ــد أقيم ــه، فق ــد ذات ــن بح ــي ف ــة ه والثقاف

اســمها »املــرح الجامعــي بــن املتــاح واملأمــول« حرضهــا 25 مرشفـًـا 

ــا مــن كافــة القــارات. وفيــا ذكــر أن أكــر معــوق للمــرح هــو  مرحيً

املســؤول عــن النشــاط الطــايب يف الجامعــة، فــإن كان يهــوى املــرح 

فاألنديــة املرحيــة ســتنهض، ومــا تــم االتفــاق عليــه هــو أهميــة ربط 

ــون  ــى أن يك ــراطها ع ــة، واش ــة الدولي ــات التعليمي ــرح باملنظ امل

املــرح يف الجامعــة ضمــن التقييــم العــام للجامعــات.

بعــد اســتعراض مختلــف أنــواع التحديــات واملعوقــات التــي تواجه 

املــرح أحببــت ذكــر بعــض التوصيــات املهمــة يف هــذا املجــال 

ــي:  ــرح الجامع ــر دول امل لتطوي

ــة . 1 ــة والفني ــطة املرحي ــم األنش ــة والتعلي ــد وزارة الربي أن تعي

بشــكل فاعــل.

ــرح . 2 ــة بامل ــا النهض ــام مرشوًع ــة واإلع ــى وزارة الثقاف أن تتبن
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ــل. ــي متكام ــرشوع وطن كم

أن تتبنــى وزارة الثقافــة واإلعــام مرشوًعــا تثقيفيًــا شــامًا عــر . 	

كل الوســائل اإلعاميــة لنــرش الثقافــة املرحيــة.

أن تقــوم وزارة الثقافــة واإلعــام بعمــل البنيــة التحتيــة بإنشــاء . 	

مراكــز ثقافيــة متكاملــة يف مختلــف مناطــق اململكــة.

أن تتبنــى وزارة التعليــم العــايل النشــاط املرحــي وتدخلــه . 5

ــات. ــام للجامع ــم الع ــن التقيي ضم

ــة . 6 ــون الجميل ــام للفن ــح أقس ــايل بفت ــم الع ــوم وزارة التعلي أن تق

ــا.  ــات ودعمه ــف الجامع ــات اآلداب مبختل يف كلي




