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كتب حافظ ال�شمري:

تحت رعاية وح�شور معالي وزير التربية ووزير 

اأجواء  وو�شط  العي�شى،  د.بدر  العالي  التعليم 

غفير،  واإع��ام��ي  فني  وبح�شور  احتفالية، 

انطلقت يوم اأم�س الأحد الدورة ال�شاد�شة من 

الأكاديمي،  للم�شرح  الدولي  الكويت  مهرجان 

وذلك على خ�شبة م�شرح الفنان الراحل حمد 

الرجيب في المعهد العالي للفنون الم�شرحية، 

الكويت من  المهرجان ودولة  بح�شور �شيوف 

ال�شخ�شيات الأكاديمية والم�شرحية الخليجية 

والعربية.

ح�����ش��ر ال���ح���ف���ل ال��ن��ج��م��ي��ن ال��ع��م��اق��ي��ن: 

ونخبة  الفرج  و�شعد  عبدالح�شين عبدالر�شا، 

.. وانطلق 
مهرجان 
الكويت 
الدولي 

للمسرح 
األكاديمي

وزير التربية وزير التعليم العالي أ.د. بدر العيسى

 د. العيسى: الرواد ساهموا في بناء 
المسرح بالجهد والعمل وتطوير الذات

تطوير  في  ستساهم  للفنون  أكاديمية 
مناهج التدريس وتقديم األعمال اإلبداعية

أ.د. بدر العيسى ود. راجح المطيريأ.د. بدر العيسى ود.فهد الهاجري
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من نجوم الفن الكويتي، منهم: هيا ال�شعيبي، 
ب��و���ش��ه��ري، وجا�شم  وم��ح��م��ود  ���ش��داد،  م��ن��ى 
المهرجان   �شخ�شية  اإل��ى  اإ�شافة  النبهان، 

الفنانة القديرة حياة الفهد.
كما ح�شر الحفل عميد المعهد العالي للفنون 

المو�شيقية د. محمد الديهان.
الفني  المعر�س  اإق��ام��ة  الفتتاح  حفل  �شبق 
ووزي��ر  التربية  وزي��ر  افتتحه  ال��ذي  للديكور، 
احتوى  حيث  العي�شى،  د.ب��در  العالي  التعليم 

على المقتنيات من الإبداعات الطابية.

“لوحة الفنان”  
علي،  �شودابة  المذيعة  الحفل  فقرات  قدمت 

“الفنان”،  بعنوان  درامية  بلوحة  بداأ  وال��ذي 

فهد  �شينوغرافيا  الن�شار،  هاني  اأ.  للمخرج 

ال��ك��ن��دري،  محمد  ال�شا�شة  م��خ��رج  ال��م��ذن، 

الديكور:  تنفيذ  ال��وارث،  رنا  المنفذ  المخرج 

ح�شين  بهبهاني،  محمد  ال�����ش��ط��ي،  محمد 

عبدالغني. 

���ش��ارك ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ع��م��ل ال��م��م��ث��ل��ون: �شعد 

م�شاري  ال�شايغ،  روان  البناي،  بدر  العو�س، 
ال��م��ج��ي��ب��ل، م��ح��م��د ال�����ش��ع��د، ب���در ال��ح��اق، 
م�شعل  ال��ع��ام��ر،  فهد  ال��ع��ن��زي،  عبدالعزيز 
المخيني،  اأح��م��د  ال��غ��ن��دور،  ن��ور  ال��ف��رح��ان، 
في�شل  البلو�شي،  من�شور  المطر،  يو�شف 
العنزي،  م��اج��د  الن�شار،  �شمان  ال�شعد، 

عبدالرحمن الهزيم، علي ال�شدرة.
بداأ العر�س بظهور اآخر الفنون التي ابتكرتها 
الب�شرية وهى الفن ال�شابع “ال�شينما”، وثارت 
اأعرق  �شمود  اإمكانية  حول  عديدة  ت�شاوؤلت 

 الـــهـــاجـــري: حــيــاة 
راق  نموذج  الفهد 
ــلــقــيــم الــنــبــيــلــة  ل

للفنون
  القت هذه الدورة 
مـــا لـــم تــلــقــه أيــة 
من  سابقة  دورة 

عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رئيس المهرجان د. فهد الهاجريعقبات أقلها

من عرض االفتتاح
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الذي  المهرجان  قبل  من  التكريم  هذا  لي  كبير  فخر  الفهد:   
يحمل اسم الكويت والمعهد المسرحي

   الفنان القدير جاسم النبهان            الفنانة منى شدادرفاق الدرب

المهرجان شخصية  اختيارها  بمناسبة  تكريمها  درع  تتسلم  الفهد  حياة  القديرة  الفنانة 

الجديد،  الفن  هذا  اأمام  “الم�شرح”،  الفنون 

واإلإمتاع،  الإبهار  اإمكانيات  من  يملكه  ما  بكل 

غير  عدد  بين  النتقال  يمكنه  الأخير  فالفن 

م��ح��دود م��ن الأم��ك��ن��ة والأزم���ن���ة، ف�شا عن 

تملكها  التي  الهائلة  التكنولوجية  المبتكرات 

الخا�شية  تلك  للم�شرح  يبقي  ولكن  ال�شينما، 

وهي  الأخ���رى،  الفنون  كافة  عن  تميزه  التي 

بين  والمكان  الزمان  في  الحي  الح�شور  ذلك 

“الفنان”  لوحة  وتعر�س  والمبدع،  المتلقي 

لهذا الت�شابك بين الفن الجديد والفن القديم، 

من  م�شتفيدا  نف�شه  يطور  اأن  ا�شتطاع  ال��ذي 

اإمكانات ال�شينما، وبدل من ال�شراع، يتج�شد 

التكامل بين فن عريق وفن جديد.

كلمة الوزير
ووزير  التربية  وزي��ر  معالي  الحفل  راع��ي  قام 

التعليم العالي د.بدر العي�شى باإلقاء كلمة اأ�شاد 

هاني  المخرج  قدمه  ال��ذي  بالعر�س  خالها 

للمهرجان  الحالية  ال��دورة  اأن  واأكد  الن�شار، 

للدورات  ا�شتكمال  هي  الأكاديمي  الم�شرحي 

المتميزة ال�شابقة، لفتا اإلى دور رواد الم�شرح 

النهو�س  عاتقهم  على  اأخ��ذوا  الذين  الكويتي 

ورقي  بناء  في  و�شاهموا  الم�شرحي،  بالفن 

والعمل  بالجهد  وحققوا  وال��درام��ا،  الم�شرح 

را�شخة  تزال  ل  خالدة  اأعماًل  الذات  وتطوير 

المثال:  �شبيل  على  منها  الجمهور  اأذه��ان  في 

م�شل�شل “درب الزلق”، لفتا اإلى اأن رواد الفن 

وحب  ال�شريفة  المناف�شة  جمعتهم  الكويتي 



5

د. محمد السبوق ود. مبارك البرازي ود. بدر القالف ود. محمد المهناوصول الوفود العربية

د. ابراهيم دشتي

تكريم أ. هاني النصار

تكريم د. سكينة مراد

تكريم د. بدر الدلع

تكريم د. أيمن الخشاب

وطنهم،  ل�شالح  الم�شرحي  ال��ع��م��ل 

قبل  م��ن  بهم  الق��ت��داء  وال��ذي��ن يجب 

ال�شباب الم�شرحي.

أكاديمية الفنون

تطرق د.العي�شى اإلى اأكاديمية الكويت 

وحقيقة  حلم  اأعتبرها  التي  للفنون، 

وال��ت��ي  ال���واق���ع،  اأر�����س  ع��ل��ى  تحققت 

التدري�س  مناهج  تطوير  في  �شت�شاهم 

وتقديم الأعمال الإبداعية والم�شاهمة 

الأكاديمية  بالموؤ�ش�شة  النهو�س  ف��ي 

للفنون  العالي  المعهد  ف��ي  المتمثلة 

الجزيل  �شكره  مقدما  الم�شرحية، 

للقائمين على المهرجان وعلى راأ�شهم 

العميد د. فهد الهاجري.

كلمة الهاجري
للفنون  العالي  المعهد  عميد  األقى  ثم 
د.فهد  المهرجان  رئي�س  الم�شرحية 
الهاجري كلمته قائا: “اإذا كنا نلتقي 

ابراهيم  الدكتور  ثمن 
د���ش��ت��ي ت��ك��ري��م��ه في 
ال���م���ه���رج���ان، و���ش��ك��ر 
العالي  المعهد  اإدارة 
للفنون الم�شرحية على 
الكريمة،  اللفتة  تلك 
م��ق��دم��ا اع���ت���ذاره عن  
وذل��ك  الح�شور  ع��دم 
ل������ظ������روف خ���ا����ش���ة 

وطارئة
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سودابة علي عريفة الحفلأ. د. احالم يونس رئيس أكاديمية الفنون - مصر

مدير المهرجان د. راجح المطري أ.د. بدر العيسى متوسطا فريق العالقات العامة

اليوم لنحتفل بافتتاح الدورة ال�شاد�شة لمهرجان الكويت الدولي للم�شرح 
الأكاديمي، فا بد اأن نعيد الف�شل لأ�شحابه، فلي�س من قبيل المجاملة 
التي  اليوم لول الرعاية الكاملة  اأن نتواجد هنا  لنا  باأنه لم يكن  القول 
اأولها لهذا المهرجان معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر 
�شابقة من  اأية دورة  تلقه  لم  ال��دورة ما  العي�شى، فقد لقت هذه  حمد 
عقبات، اأقلها كان كفيًا باإلغائها، وعند كل عقبة، وبعد اأن ن�شتنفذ كافة 
الحلول الممكنة، يتدخل معالي الوزير في اللحظة الحا�شمة لإنقاذ هذه 
الدورة، ول يفوتني اأن اأثني على جهود الأ�شتاذ الدكتور/ حامد العازمي 
العقبات  تذليل  في  جهدًا  يدخر  لم  ال��ذي  العالي  التعليم  وزارة  وكيل 

الهائلة التي واجهتنا، فله منا كل ال�شكر والتقدير.

خطوات التطوير

المهرجان،  بافتتاح هذا  اليوم فقط  نحتفل  اإننا ل  الهاجري:  واأ�شاف 

اإق��رار  اأهمها  عديدة  اإن��ج��ازات  من  تحقق  بما  اأي�شًا  نحتفل  ولكننا 

التلفزيون،  ق�شم  وافتتاح  للفنون،  الكويت  لأكاديمية  التنظيمي  الهيكل 

باأ�شره،  وهو الق�شم المتفرد في تخ�ش�شه على م�شتوى العالم العربي 

معالي  عهد  في  تحققت  قد  الإن��ج��ازات  هذه  كل  اأن  التاريخ  و�شيذكر 

الوزير  د. بدر حمد العي�شى، الذي نعاهده على ال�شتمرار في م�شيرة 

بتطوير  ق��رار  من  المعهد  اإدارة  اتخذته  ما  ولعل  والتطوير،  التنمية 

يكون خطوة هامة من خطوات هذا  اأن  بالمعهد،  الدرا�شية  المقررات 

التطوير المن�شود، ول تكتمل م�شيرة التطوير بالمنظومة العلمية فقط، 

ما لم ترافقها وتازمها المنظومة الأخاقية، فا يكفي اأن نخرج فنانًا 

ال�شامية  بالر�شالة  موؤمنًا  يكن  لم  ما  والتقنية،  بالعلم  م�شلحًا  محترفًا 

للفنون بوجه عام وفن الم�شرح بوجه خا�س.
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ضيوف المهرجان بصحبة استاذة المعهد أ.د. يحيى عبدالتواب ود. طارق جمالد. أحمد السكران وأ. هند البابطين

د. بدر العيسى يستمع إلى شرح عن المعرض الفني من أ. هند البابطين

نموذج راق

واأكمل الهاجري: من هنا ياأتي اختيار اللجنة 

الفهد  القديرة حياة  للفنانة  للمهرجان  العليا 

هذا  ج��اء  لقد  المهرجان،  �شخ�شية  لتكون 

العليا،  المبادئ  تر�شيخ  اإط���ار  ف��ي  الختيار 

نقدم  اأن  نريد  اإننا  للفنون،  النبيلة  والقيم 

ويتخذونه  به،  يحتذون  راقيًا  نموذجًا  لأبنائنا 

قدوة لهم في م�شيرتهم الفنية المقبلة، نريد 

الملتزم  الفنان  يكون  لأبنائنا: هكذا  نقول  اأن 

مجتمعه،  قيم  على  الحري�س  وطنه،  بق�شايا 

اأو  فنه،  يبيع  لمن  زائفة  �شهرة  تغرنكم  فا 

يتخذه �شلعة للمتاجرة، فها هي فنانة قديرة، 

اآمنت بفنها، وجاهدت من اأجل رفعته، ها هي 
منوطة  اأكاديمية  موؤ�ش�شة  من  التكريم  تلقى 
وتعيد  حذوها،  تحذو  جديدة  اأجيال  بتخريج 

للم�شرح الكويتي بريقه الذهبي المفقود.

دور أكاديمي

فاإننا  اأ���ش��ات��ذت��ن��ا،  ن��ك��رم  ومثلما  واأ����ش���اف: 
اأ�شاتذة  زمائنا  من  نخبة  اأي�شًا  اليوم  نكرم 
المعهد الذين وقع عليهم اختيار اللجنة العليا 
للتكريم في هذه الدورة، نظرًا لما قدموه من 
الموؤ�ش�شة  �شاأن  رفعة  اأجل  من  ملمو�شة  جهود 
الأك��ادي��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��رف ب��وج��وده��م بين 
جدرانها، مثلما ي�شرفون بالنتماء اإليها، ولعل 

هذه الدورة على وجه التحديد، اأن تكون الأكثر 

تفعيل  من  النتهاء  قرب  مع  لتواكبها  اأهمية، 

�شيبداأ  جدًا  فقريبًا  للفنون،  الكويت  اأكاديمية 

هذا ال�شرح الكبير في القيام بدوره المن�شود، 

في تطوير الثقافة والفنون العربية.

لجنة التحكيم
الم�شاعد  العميد  ال��م��ه��رج��ان  م��دي��ر  اأع��ل��ن 

الم�شاندة  وال��خ��دم��ات  ال��ط��اب��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 

لجنة  اأع�شاء  اأ�شماء  عن  المطيري  د.راج��ح 

رئي�س  عطية  ح�شن  د.  من  المكونة  التحكيم 

لجنة التحكيم اأ�شتاذ النقد والأدب الم�شرحي 
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د. راجح المطيري والفنان القدير سعد الفرج

 أ.د. حسن عطية          أ.د. محمد الحاج                        د. محمد المهنا  

 د. عمر نقرش       د. أحمد الخلف

الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا

أعضاء
لجنة 

التحكيم
بق�شم النقد بالمعهد العالي للفنون الم�شرحية 
م�شر  فيجمهورية  ال��ف��ن��ون  اأك��ادي��م��ي��ة  ف��ي 
العربية، د. محمد الحاج الأمين العام لجمعية 
العربية،  الجامعات  باتحاد  الفنون  كليات 
بالجامعة  الم�شرح  ق�شم  رئي�س  نقر�س  د.عمر 
الم�شاعد  الأ�شتاذ  المهنا  محمد  د.  الأردنية، 

بق�شم النقد والأدب الم�شرحي بالمعهد العالي 
اأحمد  المخرج  الكويت،   - الم�شرحية  للفنون 
الخلف اأ�شتاذ التمثيل والإخراج بق�شم التمثيل 

بالمعهد العالي للفنون الم�شرحية - الكويت.

فيلم تسجيلي
عقب ذلك، عر�س فيلم ت�شجيلي عن �شخ�شية 

حياة  القديرة  الفنانة  المكرمة  المهرجان 
الفهد، من اإخراج محمد الكندري، والذي تم 
البارزة   لإ�شهاماتها  وتقدير  عرفانا  تكريمها 
في الحركة الم�شرحية الكويتية، وتطرق الفيلم 
والدرامية  الم�شرحية  الأعمال  من  نخبة  اإلى 

التي قدمتها الفهد عبر م�شوارها الطويل.
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من عرض االفتتاح

د. فهد الهاجري والفنانة القديرة حياة الفهد

من عرض االفتتاحد. فهد الهاجري متحدثا إلى قناة سكوب

كبير  “فخر  قالت:  التي  الفهد  حياة  للفنانة  كلمة  الفيلم  ت�شمن  كما 
لي هذا التكريم من قبل المهرجان الذي يحمل ا�شم الكويت والمعهد 
وعليكم  عليه،  ملحوق  �شيء  “كل  الطلبة:  لأبنائي  واأق��ول  الم�شرحي، 
الهتمام بالعلم والثقافة وال�شهادة، فالموهبة وحدها ل تكفي، بل يجب 

دعمها بالتح�شيل الأكاديمي”.

مراسم التكريم
للفنانة القديرة حياة الفهد، ف�شعد  التكريم  بعد ذلك جرت مرا�شم 
العي�شى،  بدر  د.  العالي  ووالتعليم  التربية  وزير  الم�شرح  خ�شبة  على 
د.  الم�شرحية  للفنون  العالي  المعهد  عميد  المهرجان  رئي�س  يرافقه 
الطابية  لل�شوؤون  الم�شاعد  العميد  المهرجان  مدير  الهاجري،  فهد 
والخدمات الم�شاندة د. راجح المطيري، حيث تم تكريم الفهد و�شط 
المعهد  اأ�شاتذة  من  عدد  تكريم  جرى  كما  الح�شور.  وت�شفيق  تفاعل 
مراد،  �شكينة  د.  الخ�شاب،  اأيمن  د.  وهم:  الم�شرحية  للفنون  العالي 

د.بدر الدلح، د.اإبراهيم د�شتي، د. هاني الن�شار.
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حاورتها غادة عبد المنعم :

المعهد  في  م�شاعد  مدر�س  الب�شتاوي  اإنجي 
ق�شم  م�شر  ف��ي  الم�شرحية  للفنون  ال��ع��ال��ي 
ال��ت��م��ث��ي��ل والإخ������راج ل��دي��ه��ا  خ��م�����س ت��ج��ارب 
م�شرحية على م�شتوى الإخراج، وتجارب اأخرى 

الكثير من  واأقامت  اأي�شًا،  التمثيل  على م�شتوى 
بعمل  تقوم  وحاليًا  الرت��ج��ال،  فن  في  ال��ور���س 
في  الرت��ج��ال  »اأث��ر  بعنوان:  ال��دك��ت��وراه  ر�شالة 

تنمية التفكير الإبداعي لدى الممثل« .
مهرجان  في  م��رة  لأول  �شيفة  تحل  الب�شتاوي 
الكويت الدولي للم�شرح الأكاديمي  لتقيم ور�شة 
المهرجان”  وك��ان ل” ن�شرة  الرت��ج��ال«   »ف��ن 

معها الحوار الآتي:
كوكبة  و�شمن  للكويت،  الأول����ى  زي��ارت��ك  ف��ي 
فعاليات  في  الم�شاركين  الأكاديميين  ال�شيوف 
الدولي  الكويت  مهرجان  من  ال�شاد�شة  ال��دورة 
للم�شرح الأكاديمي، ما هو انطباعك عن اإقامة 

هذا المهرجان ؟

مهرجان  اإق��ام��ة  حيث  من  جيدة  فكرة  اإنها   -
من  النوع  بهذا  يخت�س  عربي  م�شرحي  دول��ي  
الم�شرح الذي يعمل على فتح الكثير من الآفاق 
�شرم  مهرجان  في  الحال  هو  الم�شرحية،كما 
هناك  وكانت  ال�شبابي،  للم�شرح  الدولي  ال�شيخ 
للكويت  وكانت  الم�شاركة،  ال��دول  من  الكثير 

م�شاركة مميزة .
مفيدة  المهرجانات  ه��ذه  مثل  م��دى  اأي  اإل���ى 

للطالب الأكاديمي ؟
ال��م��ه��رج��ان��ات مفيدة   ه���ذه  ف��ك��رة  ب��ال��ط��ب��ع   -
وناجحة اإلى حد كبير للطالب الأكاديمي، وتمهد 
جيد،  ب�شكل  العمل  �شوق  في  م�شيرته  بداية  له 

وتتيح له الإلمام بكافة اأدواته الم�شرحية .
* وماذا عن اأجواء المناف�شة بين الفرق العربية 

والأجنبية واإن كانت في بع�س الأحيان اللغة غير 
مفهومة لدى البع�س؟

- لم�شت هذه التجربة من خال م�شاركاتي في 
وبالرغم  الم�شرحية،  المهرجانات  من  الكثير 
مفهومة،  غير  الأحيان  بع�س  في  اللغة  اأن  من 
فالم�شرح “ اأبو الفنون”، واأي فعل يحدث على 
خ�شبة الم�شرح لبد واأن يو�شل للمتلقي الر�شالة 
م��ن خ���ال ح��رك��ة واإي���م���اءات وط��اق��ة الممثل 
ال�شادق في تو�شيل ر�شالته، وانعكا�س ذلك من 
خال فكرة الم�شاركة الجماعية وتعرف الفرق 

على تطلعات بع�شها البع�س.
حدثينا عن الور�شة التي من المقرر اأن تقدمينها 

على هام�س فعاليات المهرجان.
“ دور  اأق����دم ور���ش��ة ح���ول  اأن  ال��م��ق��رر  - م��ن 

أكدت على أهمية إقامة المهرجانات المسرحية العربية

إنجي  البستاوي:  أعتمد على  »المهارات 
الحركية« في ورشة فن االرتجال

االرتجال يعد أهم عنصر من عناصر 
تعليم وتدريب الممثل بشكل جيد
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منها  والهدف  الممثل”،  لدى  الحركية  المهارات  تنمية  في  الرتجال 
ال�شليم  الو�شع  خال  من  وذلك   الفوري،  الرتجال  من  الممثل  تمكين 

للج�شد،ويتم ذلك عن طريق تدريبات محددة.
اإقامة هذه الور�س في الوقت المحدد لها من الأيام كاف ل�شتفادة  هل 

الطالب؟
محددة  جزئية  اختيار  على  حر�شت  ولذا  كاف،  لي�س  الوقت  بالطبع   -
نظرًا  وذلك  الحركية”،  “المهارات  ذكرت:  كما  وهي  الور�س،  هذه  في 
ل�شيق الوقت، والو�شول بنتائج اأكبر ، ولكن من خال الو�شول بالممثل 

اإلى مهارات الج�شد. 

االرتجال يتطور
هل من ال�شروري اأن يتم تكثيف هذه الور�س للطلبة على هام�س الدرا�شة 

الأكاديمية؟ 
وتدريب  تعليم  عنا�شر  من  عن�شر  اأهم  يعد  فالرتجال  الموؤكد،  من   -
خال  من  الممثل  بقدرات  الخروج  على  قادر  وهو  جيد،  ب�شكل  الممثل 
هذا  واأدوات  خبرة  على  العتماد  اإلى  بالإ�شافة  هذا  الذهنية،   اأدوات��ه 
مبدعا  الممثل  كان  الرتجال،  على  ق��ادرا  الممثل  كان  فكلما  الممثل،  

ومميزا في التعامل مع الدور الذي يج�شده، وكانت النتائج اأف�شل.
ما  المقومات التي لبد اأن تتوفر في طالب ور�شة الرتجال؟

- يجب اأن تتوفر الموهبة اأول، واأن يكون على قدر من اللتزام ، ويتمتع 
وم�شاعر،  بح�س  ويتمتع  ال�شليم،  النطق  وجهاز  والقبول،  بالكاريزما 
واأخر،  بين ممثل  متفاوتة  بن�شب  يكون  ، وهذا  انفعالية، وخيال  وذاكرة 
في  الرتجال  طبق  اأمريكا  في  وحاليًا  الرتجال،  على  قادر  اإن�شان  فكل 

المنظمات المختلفة و في الموؤ�ش�شات .
هل الرتجال يتطور مع المناهج التي تدر�س في الموؤ�ش�شات الأكاديمية؟

- بالطبع هناك تطور كبير في فن الرتجال واكب التطور في المناهج 
التطور  ولكن  ق.م،   331 ع��ام  قبل  الرت��ج��ال  ع��رف  فقد  الدرا�شية، 
الرتجال  �شهد  حيث  النه�شة،  ع�شر  مع  جاء  الرتجال  فن  في  الأكبر 
ع�شره الذهبي مع  الكوميديا دي لرتي الإيطالية، ثم ظهرت النظريات 
والمدار�س المختلفة في فن التمثيل، ومعظمها اعتمد على الرتجال في 

تدريب الممثل.
وتوجد حاليا مدار�س متخ�ش�شة في الرتجال في لو�س اأنجلو�س، ولهذه 
المدار�س  مخرجات متميزة من نجوم الفن ، فالرتجال قادر على تنمية 

 الفنانة: إنجي البستاوي
العالي  المعهد   - والإخ���راج  التمثيل  بق�شم  م�شاعد  مدر�س   -

للفنون الم�شرحية - م�شر.
- حا�شلة على بكالوريو�س تجارة - لغة اإنجليزية - كلية التجارة 

- جامعة الإ�شكندرية.
 - الم�شرحية  للفنون  العالي  المعهد  بكالوريو�س  على  حا�شلة   -

م�شر، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة ال�شرف 2010.
العالي  المعهد   - الفنون  فل�شفة  في  ماج�شتير  على  حا�شلة   -
ال�شرف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  م�شر،   - الم�شرحية  للفنون 

 .2015
- لها خبرات في مجال تدري�س التمثيل والإخراج، حيث عاونت 
قوقة،  عاء  د.  �شافع،  �شناء  اأ.د.  منهم:  الأ�شاتذة،  من  العديد 
د.منى �شادق، د. �شيد خاطر، د. �شامي عبد الحليم، د. مدحت 

الكا�شف.
- قامت بتمثيل العديد من الأدوار الم�شرحية منذ عام 2002 

حتى الآن، ولها اأكثر من خم�شة ع�شر عمًا م�شرحيًا.
- قامت بالتمثيل في عدد من الم�شل�شات الإذاعية.

من  الموهوبين  ال�شباب  لدعم  الممثل  اإع���داد  ور�شة  ق��ادت   -
الهواة في مجال التمثيل، بالتعاون مع وزارة ال�شباب والريا�شة 

الم�شرية 2015.
- اأخرجت ثاث م�شرحيات، بالإ�شافة اإلى اإخراج افتتاح وختام 

مهرجان �شرم ال�شيخ الدولي للم�شرح ال�شبابي 2016.
وزارة  رعاية  تحت  متخافي�س«  »مهرجان  تحكيم  لجنة  ع�شو   -

ال�شباب والريا�شة، واتحاد ن�شاء م�شر 2015.
للم�شرح  الدولي  ال�شيخ  »�شرم  لمهرجان  العليا  اللجنة  ع�شو   -

ال�شبابي«.

إنجي البستاوي متحدثة إىل الزميلة غادة عبداملنعم

اإبداع الممثل وتطويره
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طوال م�شواري النقدي والمن�شب في غالبيته داخل 
وال�شينمائية  الم�شرحية  بحقوله  الدراما  جن�س 
متابعة  عن  لحظة  البتعاد  دون  والتليفزيونية، 
ال�شرد وال�شعر، والكتابة عن  الإبداع في جن�شي 
مقال  اأول  اإن  بل  اأ�شحابها،  بع�س من منجزات 
 ،1970 لعام  يرجع  مطبوعة  بمجلة  لى  من�شور 
واأنا بعد طالب باأكاديمية الفنون، وكان مقال عن 
مجموعة ق�ش�شية . طوال هذا الم�شوار لم اأفكر 
الحديث  اأو  اآخر،  على  جن�س  تف�شيل  في  لحظة 
عن مائمة جن�س لع�شر دون بقية الأجنا�س، اأو 
القول باأن لكل زمن جن�شه الإبداعي دون غيره، 
اإدراكا مني باأن حركة المجتمعات واحتياجاتها 
الزمن  روح  عن  معبرا  معينا  جن�شا  تخلق  قد 
اأن الأجنا�س  اأن يعنى هذا  الذى ظهر فيه، دون 
هذا  روح  ع��ن  تعبر  اأن  عجزت  عليه  ال�شابقة 

الزمن ومتغيراته الجمالية الجديدة .  
ما  نف�شي - منذ زمن - على  لهذا تحفظت داخل 
اأعلن عنه ووثقه بالمقالت والكتب والموؤتمرات 
والجوائز الناقد الأدبي الكبير د. جابر ع�شفور 
عام 1999، بالقول باأننا نعي�س )زمن الرواية(، 
المتميزة،  كتبه  اأح��د  �شراحة  به  عنون  وال��ذي 
الكبير  ال��روائ��ي  بح�شول  ه��ذا  راأي���ه  وداع��م��ا 
قبل  ل��اآداب  نوبل  »نجيب محفوظ« على جائزة 

تميل  والتي   ،)1988( ال��زم��ان  من  بعقد  ذل��ك 
اأدبية  باعتبارها جائزة  وال�شعر  للرواية  بدورها 
ولي�شت فنية، واإن ح�شل عليها العديد من كتاب 
الدراما الم�شرحية مثل: »رومان رولن« و»برنارد 
و»�شوينكا«  و»بكيت«  و»اأونيل«  و»بيرانديللو«  �شو« 
و»داريو فو« و»بنتر«، واأكد د. جابرع�شفور على 
اأن الرواية منذ ح�شول »محفوظ« على نوبل قد 
»دي��وان  هى  النقاد  من  البع�س  ل��دى  اأ�شبحت 
العرب المحدثين«، و»اإن زمن الرواية يوجد حين 
انهيار  بداية  المغلقة  الأن�شاق  على  التمرد  يغدو 
ما  الإبداعي  الوعي  يواجه  وحين  الأن�شاق،  هذه 
يعوق تقدمه« )زمن الرواية �س 18(، وبا�شتثناء 
فوز  بعد  الرواية  بجن�س  الكتاب  بع�س  اهتمام 
الرواية(  )زمن  باأن  القول  فاإن  بنوبل،  محفوظ 
المغلقة  الأن�شاق  على  التمرد  يغدو  »حين  يوجد 
غير  ن��راه  قول  هو  الأن�شاق«،  هذه  انهيار  بداية 
بعيد بالمرة عن جن�شي ال�شعر والدراما، فال�شعر 
العربي الحديث بداأ منذ نهاية اأربعينيات القرن 
الما�شى بالتمرد على الأن�شاق التقليدية المغلقة، 

ومازال يوا�شل تمرده حتى يومنا هذا .
والأمر كذلك مع الدراما الم�شرحية، التي عرفناها 
نتاج  فكاهما  للرواية،  معرفتنا  زمن  نف�س  في 
وتعلق  ع�شر،  التا�شع  القرن  في  العربية  نه�شتنا 

 هل نعيش فعال 
في  زمن الدراما؟

بقلم اأ. د. ح�شن عطية
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المتقدمة،  الأوربي  الغرب  واآداب  بفنون  عيوننا 
فمنذ الخم�شينيات الفائتة تغيرت اأبنية الدراما 
الم�شرحية في الوطن العربي ومازالت تتغير كل 
مرحلة زمنية، وذلك بمواجهة »وعي �شناعها لما 
يعوق تقدم هذه الأبنية ومحتوياتها الدللية«، بل 
اإن هذه الدراما التى ن�شاأت م�شرحيا، �شرعان ما 
و�شارت  والتليفزيون،  والإذاع��ة  لل�شينما  ت�شللت 
تتمتع  لما  خا�شة  م��ع��ا،  والنخبة  العامة  خبز 
والحوار  المرئية  ال�شورة  على  اعتماد  من  به 
بالمرة،  اأبجديا  تعليما  يتطلب  الم�شموع، مما ل 
م�شتويات  جانب  اإل��ى  الرواية،  تحتاجه  ما  وهو 
الم�شتحدث  متابعة  على  قادرة  وثقافية  تعليمية 
لمعيار  والحتكام  الروائي،  ال�شرد  اأ�شاليب  من 
ال��ج��م��ه��ور ���ش��ي��ك��ون ب��ال��ح��ت��م ل�����ش��ال��ح ال��درام��ا 
المئات، وال�شينمائية  التى ي�شاهدها  الم�شرحية 
الإذاع��ي��ة  وال��درام��ا  الآلف،  عليها  يقبل  التى 

وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
تتابعها المايين .

ال�شعر اأول: 
اأم������ا م���ع���ي���ار ال��ع��اق��ة 
ب��ال��زم��ن، ف��ال��ت��اري��خ 
ي��ك�����ش��ف ل��ن��ا ع���ن اأن 

ال�شعر،  البدء  في  ابتدعت  القديمة  المجتمعات 
عن  الموقع  ال��ذات��ي  للتعبير  اإن�شانيا  احتياجا 
ال�شعري  الجن�س  ه��ذا  وارت��ب��ط   ، الحياة  ع�شق 
وال�شاحلية  النهرية  المجتمعات  حركة  بطبيعة 
القدماء  الم�شريين  عند  �شواء  وال�شحراوية، 
مع  متداخا  بعد،  فيما  اأوال��ع��رب  الإغ��ري��ق  اأو 
هذا  وب��اأح�����ش��ان  وال��غ��ن��اء،  المو�شيقى  جن�شي 
جن�شان   - خا�شة  الإغريق  عند   - ظهر  ال�شعر 
حدث،  لما  و�شفى  كفن  الملحمة  هما  جديدان 

محاكاة  على  يعمل  كفن  الم�شرحية  وال��درام��ا 
المجهول  ال��راوى  اأولهما  فى  ي�شوغ  ح��دث،  ما 
اأح���داث،  م��ن  وق��ع  م��ا  الأم���ور  ببواطن  والعليم 
حول  ت��دور  �شردية  بنية  في  حدوثها  يتخيل  اأو 
حكايات بطولية تت�شل بمياد اأمة اأو تبلور �شعب 
الأزمنة  فى  قبيلة  تما�شك  اأو  مجتمع  �شياغة  اأو 
الأولى لتبلور مفهوم المجتمع وحاجته للتما�شك 
ما  ثانيهما  وي�����ش��وغ  اأخ����رى،  مجتمعات  اأم���ام 
بنية حوارية  فى   - اأنه حدث  يتخيل  اأو   - حدث 
متعددة الأ�شوات والروؤى، ي�شارع اأبطالها داخل 
اأمامنا العالم المحيط بهم  حدث محكم وقائم 
بمعتقداته واأ�شاطيره وتقاليده، وذلك في اأزمنة 
التوق  اأو  الديموقراطية 
لتحديد  �شوقا  لتحقيقها، 
م��وق��ع الإن�������ش���ان ال��ف��اع��ل 

و�شط عالمه .
ومع جريان المياه وتدفقها  
الم�شرحية  ال��درام��ا  ع��رف��ت  ال��ح��ي��اة،  نهر  ف��ي 
تغيرات بنائية جمة عبر النظريات الكا�شيكية 
والعبثية  والتعبيرية  والواقعية  والرومان�شية 
اأ�شرنا  كما  عباءتها-  م��ن  وخ��رج��ت  وغيرها، 
�شلفا - دراما ترتبط بو�شائل ات�شال جماهيرية 
والدراما  ال�شينمائية  الدراما  فعرفنا  جديدة، 
الم�شرح  واأخيرا  التليفزيونية  والدراما  الإذاعية 
الرقمى )الديجيتال(، دون اأن تتخلى لحظتها عن 
بنيتها الحوارية المعبرة عن روح الديموقراطية 
الكامنة بروؤيتها للحياة، والمتمحورة حول حدث 

الدراما جنس مختلف تاريخا 
ومصطلحا وبنية جمالية عن 

جنس السرد الروائي والقصصي

عرفت الدراما المسرحية تغيرات بنائية جمة 
عبر النظريات الكالسيكية والرومانسية 

والواقعية والتعبيرية والعبثية
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اإن�شاني مفجر للوقائع وموؤثر في م�شير وم�شير 
ال�شخ�شيات المتعلقة به، والتي لها وحدها حق 
دون  الآخ��ري��ن  مع  وال��ج��دل  ذاتها  عن  الحديث 
البنية  رف�شت  ثم  ومن  با�شمها،  اأو متحدث  راِو 
عليها،  تفر�س  ديكتاتورية  �شلطة  اأية  الدرامية 
اأو  �شيا�شية  اأو  ثيوقراطية  روؤي���ة  اأك��ان��ت  ���ش��واء 
ال�شاعدة  البورجوازية  تبنتها  ولهذا  مجتمعية، 
في اأوربا بقوة منذ القرن الثامن ع�شر، محطمة 
بها النظرية الكا�شيكية بروؤيتها الأر�شتقراطية، 
وم��ب��ت��دع��ة م��ا ع���رف ب��ال��درام��ا ال��ب��ورج��وازي��ة 
وال�شتراكية  النقدية  بتعدد م�شاراتها  فالواقعية 
وال�شحرية، وما ت�شاد معها من تيارات تعبيرية 
و�شوريالية وعبثية، وعليه فاإن القول الدارج باأن 
المعا�شرة،  البورجوازية  ملحمة  هى  ال��رواي��ة 
والمت�شكلة على يديها، هو قول مطلق ل ي�شتطيع 
اإل��ى  جنبا  الم�شرحية(  )ال��درام��ا  وج���ود  نفى 
عن  ومعبرة  حديثة(  )كملحمة  ال��رواي��ة  جنب 
مقدمته  وف��ي  المعا�شر،  المجتمع  احتياجات 

الطبقة البورجوازية .

مصطلح السرد
حاليا،  عندى  الماحظات  هذه  اأثار  ما  اأن  المهم 
في  ل��راأي��ه  ع�شفور  د.ج��اب��ر  تجديد  فقط  لي�س 
مفهومه  وتو�شيع  ال��رواي��ة،  زم��ن  نعي�س  كوننا 
واأقر  معا،  والق�ش�شى  الروائي  ال�شرد  لي�شمل 
يحول  ما  لكن  فيه،  كناقد ل مراء  اأن هذا حقه 
تحفظي الداخلي لقول معلن، هو تو�شيع د. جابر 
والق�شة  »للرواية  يت�شع  كي  ال�شرد  لم�شطلح 
ب  ي�شميه  ما  اأو  والم�شرحية«  والفيلم  الق�شيرة 
الم�شل�شل  اأي�شا  فيه  مدمجا  الدرامي(  )الحكي 
اأكتوبر   - الثقافية  دب��ي  )مجلة  التليفزيوني، 

فعا،  عندي  الده�شة  يثير  اأم��ر  وه��و   )2015
فالدراما جن�س مختلف تاريخا وم�شطلحا وبنية 
والق�ش�شي،  الروائي  ال�شرد  جن�س  عن  جمالية 
بالوجود  المتحقق  الحدث  على  تتاأ�ش�س  الدراما 
الفعلي لل�شخ�شية المنحدثة ال�شمير في �شيغة 
الفعل الحا�شر اأمام الم�شاهد في الم�شرح اأو علي 
�شا�شة ال�شينما والتليفزيون، بينما ال�شرد يحكي 
بال�شمير الأول والثالث )الأنا الراوية بل�شانها اأو 
مخاطبا  الما�شي  الفعل  �شيغة  في  الآخ��ر(  عن 
عبر الكتاب قارئا افترا�شيا، ولهذا ل يمكن دمج 
والتليفزيونية  وال�شينمائية  الم�شرحية  الدراما 
والإذاعية اأي�شا داخل م�شطلح ال�شرد، والعك�س 
البع�س  اأ�شتخدم  ولو  اأي�شا، حتى  �شحيحا  لي�س 
اأو  التليفزيونية(  )الق�شة  مثل  م�شطلحات 
ال�شهرة  اأو  فالم�شل�شل  ال�شينمائي(،  )ال�شرد 
التليفزيونية لي�شت هى الق�شة المحكية، والفيلم 
لي�س �شردا لحكاية بل اإعادة بناء لحدث واقعي اأو 
متخيل، وفى النهاية لكل جن�س خ�شاله و�شماته 

وبنيته الجمالية و�شبل تلقيه .
تحقيق  ع��ل��ى  ال���درام���ا  ل��ق��درة  احتكمنا  و����ش���واء 
ديموقراطية الحوار المن�شودة، اأو اأخذنا بمعيار 
اأو  الحياة،  حركة  مع  والت�شابك  التاأثير  حجم 
اأننا  لحقيقة  �شن�شل  المتلقي،  الجمهور  حجم 
�شارت  والتيى  ال��درام��ا(،  )زم��ن  بالفعل  نعي�س 
توا�شلهم  و�شاحة  المعا�شرين(  العرب  )ف�شاء 

مع العالم .

 منذ الخمسينيات الفائتة تغيرت أبنية 
الدراما المسرحية في الوطن العربي 

ومازالت تتغير كل مرحلة زمنية
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�شور الهاجري
مدير عام املهرجان

د. راجح املطريي
امل�شرف على املعر�س الفني

اأ. هند البابطني
امل�شرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر
امل�شرف على العرو�س امل�شرحية

د. عبداهلل حممد العابر
املن�شق العام للمهرجان

د. اأمين اخل�شاب
رئي�س جلنة العالقات العامة

د. بدر خالد الدلح
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن
رئي�س حترير الن�شرة اليومية

د. في�شل حم�شن القحطاين
مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال
مدير التحرير

احل�شيني البجاتي
رئي�س املركز الإعالمي

اأ. مفرح ال�شمري
نائبة رئي�س املركز الإعالمي

غادة عبداملنعم
اأع�شاء املركز الإعالمي

حافظ ال�شمري
م�شاري حامد
مفرح حجاب
فالح العنزي

عبداحلميد اخلطيب
ت�شميم واإخراج الن�شرة اليومية:

اأحمد اأنور
ت�شوير:

حممد با�شل ال�شعد
اأحمد ال�شتاد
في�شل عامر
حمد الهويل

www.hioda.net

   أسئلة عرض االفتتاح
بقلم: د. في�شل القحطاني

 ك�شف عر�س الفتتاح للمخرج الأ�شتاذ 
بين  المتوترة  العاقة  الن�شار،  هاني 
اأكد  العر�س  اأن  اإل  وال�شينما،  الم�شرح 
يمكن  الفنين  ك��ا  اأن  على  نهايتة  ف��ي 
لنقاط  ذل��ك  النهاية،  ف��ي  يلتقيان  اأن 
التما�س الكثيرة بينما، اإل اأنني اأتوقف هنا عند ت�شاوؤل اآخر، وهي عاقة 
الم�شرح وال�شينما بالدراما التلفزيونية، كون الأخيرة   - – المت�شالحين 
الكثير  هناك  اأن  اإل  وثيقًا،  ارتباطًا  بهما  وترتبط  رحمهما  من  خرجت 
الدراما  واأق�شد   - عليها  ينكر  وال�شينما،  بالم�شرح  المتخ�ش�شين  من 
ي�شعب  لأ�شباب عديدة  الفنية،  بل حتى  الدرامية،  ال�شفة   - التلفزيونية 
ذكرها في هذه ال�شطور، اإل اأن المهم هنا، هو لماذا هذا التنكر لأهمية 

الدراما التلفزيونية من قبل المخت�شين في حقل الدراما والنقد؟
تتدفق  وهي  يومنا هذا،  اإلى  ومنذ ظهورها  التلفزيونية،  الدراما  اإن        
اإليها  اأبواب عقولنا، ذهبنا  اإلى عالمنا بقوة، والحقيقة نحن من فتح لها 
مهرولين طورا، وراك�شين تارة اأخرى، لحقنا بها اإلى اأبعد مما كنا نت�شور، 
�شغلت بالنا، فاأ�شبحت جزءًا من حياتنا، بل حياتنا جزء منها، نعي�س فيها، 
وتعي�س علينا، فعلت فعلتها بنا، فاأ�شرتنا بعوالمها ال�شاحرة، لأنها اأ�شحكتنا 
اأنكرناها  اأنماط الحياة فينا. ورغم ذلك كله،  اأكثر، لتغير  كثيرًا، واأبكتنا 
واأخ�شعتنا  �شعفنا،  من  فا�شتفادت  مواجهتها،  من  تن�شلنا  اإنكار،  �شر 

ل�شطوتها، ف�شارت تجرنا خلفها جيًا بعد جيل.
     وعلى الرغم من غزارة الإنتاج الذي تحظى به الدراما التلفزيونية دون 
اأن هناك ق�شورًا في  اإل  العربي،  الدرامية في عالمنا  الفنون  غيرها من 
لم يجد  الإبداعي  الت�شخم  الإنتاج، فهذا  لذلك  المواكبة  النقدية  الحالة 
مقابًا نقديًا يوازيه، اأو يقاربه من النقد الأكاديمي المتخ�ش�س، بل على 
العك�س تمامًا، ُترك هذا الإبداع الفني مرتعًا لغير المتخ�ش�شين. وبطبيعة 
هو  كما  كبيرًا،  الفراغ  هذا  كان  ما  اإذا  خا�شة  ُيماأ،  الفراغ  فاإن  الحال، 

الحال في حركة النقد الدرامي التلفزيوني.
     من هنا، تكمن اأهمية اللتفات الجاد من النقاد الفنيين المتخ�ش�شين 
اإلى الدراما التلفزيونية. وبعيدًا عن الأ�شباب والحجج التي يقتنع بها الكثير 
الإبداعي  المنتج  هذا  وتقويم  لتقييم  ملحة  حاجة  في  فاإننا  النقاد،  من 
لأن  ذلك  المجال،  هذا  في  علمية  مرجعيات  هناك  تكون  حتى  الدرامي، 

المكتبة العربية فقيرة، وتكاد تخلو من تلك المرجعيات. 
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
 الدولي للمسرح األكاديمي

الدورة السادسة
اإلثنين  2016/2/15   

عن مرسحيةاملاثويلاالثنني 2016/2/15

 بغض النظر 

لعيل الزغبي

إعداد وإخراج: 

محمد الشطي 

املعهد العايل 

للفنون املرسحية 

- الكويت

تأليف: ما أجملنا الثالثاء 2016/2/16

محفوظ عبدالرحمن

إخراج:

 مارتينا عادل

املعهد العايل 

للفنون املرسحية 

- مرص

إعداد وإخراج: تأليف: أحمد العلوياملغسلةاألربعاء 2016/2/17

عبد الله املسلم

املعهد العايل 

للفنون املرسحية 

- الكويت

الخميس 

2016/2/18

تأليف وإخراج: حب يف زمن الحرب

محمد بشري بن سامل

كلية السالم 

للفنون األكادميية 

- الجزائر

تأليف وإخراج حديقة دائرة األحالمالجمعة 2016/2/19

جامعي

أكادميية املرسح 

بروما - إيطاليا

حفل الختام وإعالن الفائزين بالجوائزالسبت 2016/20/20

- جميع العرو�س تبداأ في الثامنة م�شاًء.
الب�شتاوي من 15 -  اإنجي  اأ.  - تقام ور�شة بعنوان الرتجال وتنمية المهارات الحركية للممثل - قيادة 

2016/2/18 من ال�شاعة الرابعة اإلى ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء.
- يتم توقيع بروتوكول تعاون م�شترك بين مهرجان الكويت الدولي للم�شرح الأكاديمي، ومهرجان �شرم 

ال�شيخ الدولي للم�شرح ال�شبابي يوم 2016/2/17 ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاًء


