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�أن��ه��ا محاكاة  �أ�سا�س  �ل��ق��دم على  �ل��در�م��ا منذ  ي��اأت��ى مفهوم   

لفعل، ذلك �لفعل هو ما يعطي للدر�ما وللعر�س �أحد عنا�سر 

�لدر�ما  لأن  �لأح���د�ث،  يتتبع  �لجمهور  تجعل  �لتى  �لجذب 

�سل�سلة مت�سابكة من �لأفعال وردود �لأفعال لكن هناك �لعديد 

من �لن�سو�س �لتي تجذب �لمخرجين خا�سة في مر�حلهم 

�لأولى في �لإخر�ج، و�لتي تعتمد على �لكلمة �عتقاد�ً منهم �أن 

�لكلمة تحمل �لر�سالة، لكنها في �لحقيقة فخ من�سوب لهم 

حينما يكون �لموؤلف عاجز�ً عن تحقيق �لر�سالة ب�سكل فني 

من خالل �لفعل �لدر�مي وتتالي �لأحد�ث، ذلك �لأمر يوؤدي 

مخزونه  م��ن  �سخ�سيات  ��ستح�سار  �إل��ى  �لممثل  لجوء  �إل��ى 

وبالتالي  ونمطيتها  �ل�سخ�سية  بناء  �سعف  ب�سبب  �لثقافي 

يحدث �ل�سر�خ.

هذ� ما حدث في عر�س �لماثولي �لماأخوذ عن ن�س »بغ�س 

�إعد�د و�إخر�ج محمد جمال  �لنظر« تاأليف �سريف �لزعبى و 

�ل�سطي، ول �أعرف مدى تدخل �لُمعد في �لأحد�ث، لكن ما 

ُقدم جاء من خالل مقولت ز�عقة مثل ح�سارتنا تنهار، و�أريد 

�أن �أكون وغيرهما من �لجمل، وبات �لحدث في �سكل �سردي 

غير  �أو  �لبطيئة  �لأح��د�ث  نتيجة  تدفقه  �لعر�س  �أفقد  مما 

�إلى حلول فنية  �لموجودة �أ�ساًل، ولذلك فقد عمد �لمخرج 

من خالل �لت�سكيالت في �لفر�غ �سعياً �إلى جماليات �ل�سورة 

�لمرئية، و�ساعده في ذلك ت�سميم �أزياء ومكياج ��ستقالل مال 

�هلل مع ديكور محمد جو�د �ل�سطي، �إل �أن �لديكور �عتمد على 

�لغر�ئبية في �لتكوين من حيث �لإح�سا�س في �لخلفية وكاأنها 

خريطة لوطن ما، لكن �لت�سميم �عتمد على �ل�سيمترية �لتي 

تعطي �ح�سا�س �لركود و�لهدوء، كما �عتمد على �أو�ٍن تر�بية 

و�لغام�س،  �لمخيف  بالإح�سا�س  �أوحى  �لذي  �لأمر  وغامقة، 

بمجموعة  ب��د�أ  �ل��ذي  �لمو�سوع  م��ع طبيعة  يتالئم  م��ا  وه��و 

�لخر�في  �لماثولي  ظهور  ث��م  �لبلد،  تهاجم  �لتي  �لثعالب 

لينقذ �لبلد وحكامه، لكن في �لنهاية نكت�سف �أنها خدعة و�أنه 

�أن  �أجل �غت�ساب �لوطن و�لأر���س، غير  معاون للثعالب من 

�لمالب�س جاءت من نف�س �لدرجات �للونية، بل لم يكن هناك 

�لم�سهد  �لمت�سارعين �سوى في  فروق و��سحة بين مالب�س 

�لبلد.  �لثعالب  لي�سود  �لأ���س��ق��اء  فيه  يتقاتل  �ل���ذي  �لأخ��ي��ر 

كذلك لجاأ �لمخرج �إلى �إ�ساءة تقليدية �سممها علي �لف�سلي 

ب�سكل كبير، ليعطى  �لأ�سفر و�لأحمر  �للونين  معتمد� على 

�إح�سا�س �ل�سر�ع و�لماأ�ساة، وقد تميز في �للحظات �لخا�سة 

تغيير  �ساهمت في  �إ�ساءة جانية  فيها م�سادر  ��ستخدم  �لتي 

للعر�س  و�أعطت جماليات  �لمرئية  لل�سور  �لب�سري  �لإيقاع 

الماثولي 

د. محمد زعيمه
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�إ�سافة �إلى ت�سخيمها للكائنات �لغازية.

�لعر�س توظيفاً،  �أهم عنا�سر  �لمو�سيقى من   كذلك جاءت 

و�لتي قدمها عبد �لرحمن �سابر معتمد�ً على تحقيق حالة 

�لتوتر �لد�ئم كمعادل للمفهوم �لدر�مي، و��ستخدم تنويعات 

وعائلة  نحا�سية  �آلت  خالل  من  مو�سيقية  وجماًل  �إيقاعية 

�ل�سحمة  باأ�سو�تهما  و�لكونتربا�س  �لت�سيلو  خا�سة  �لكمان 

�لتي عو�ست �سعف �لتدفق �لدر�مي، وذلك �لتنوع يبرز من 

خالل �لعتماد على �لإيقاع �ل�سريع غالباً حتى لحظة ظهور 

�لكمان  من  ناعمة  �لمو�سيقى  فيها  �أ�سبحت  و�لتي  �لطفلة 

�ل�سخب  �إل��ى  تتحول  ما  �سرعان  �لتي  �لبر�ءة  حالة  لتحقق 

بظهور �لثعالب و�ختطاف رمز �لبر�ءة.

ت�سير  �لتي  �ل��دف��وف  م��ن  حالة  �إل��ى  �لمو�سيقى  تحولت  ث��م 

�لمخرج  �سعى  �لتي  �لمرئية  �ل�سورة  يالئم  ديني  �إيقاع  �إلى 

معاً،  و�ل��ت��ط��رف  �ل��درو���س��ة  رم���وز  م��ن  ك��رم��ز  عليها  للتاأكيد 

وت��ب��دو م��ح��اولت �ل��م��خ��رج ن��ح��و ����س��ت��خ��د�م �ل��رم��ز �ع��ت��ق��اد�ً 

في  خا�سة  منها  يقترب  ك��ان  لكنه  �لمبا�سرة  عن  يبعده  �أن��ه 

��ستخد�مه �لمثلث �لأحمر وهو تقطيع للنجمة �ل�سهيونية 

�لتي يربطها بالثعالب باعتبارهم �لغز�ة و�لمغت�سبون ورغم 

�لمبا�سرة �إل �أنه تم ��ستخد�مها باأ�سكال متعدده مثل �ليحاء 

�أي�ساً  �أنها  �إل��ى  ي�سير  �لأحمر  �للون  ك��ان  و�إن  �لذقون  باأنها 

�سخ�سيات �سيطانية.

لكن ما يوؤخذ على �لمخرج رغبته في تقديم مقولت عديدة 

روؤي��ت��ه  على  ت�سوي�ساً  �أح���دث  مما  ز�ع��ق��ة  متد�خلة  و�إد�ن����ات 

ف��ه��و يمتلك م��ق��وم��ات �لمخرج  ل��ك��ن رغ���م ذل���ك  �ل��و����س��ح��ة 

و��ست�سر�فاً  وطنياً  روؤية فكرية تحمل ح�ساً  �ل�ساعي لتقديم 

يحيق  �ل��ذى  �لخطر  من  �لتحذير  نحو  و�ل�سعي  للم�ستقبل 

د�خلية  وم�ساعد�ت  خارجية  �أط��ر�ف  من  �لعربي  بالمجتمع 

بع�سها عن دون ق�سد لكنها تحقق �أهد�ف �لآخر.

�أما �لتمثيل فقد ظلمته طبيعة �لعر�س �ل�سردية �لتي جعلت 

�لأ�سا�سيون  �لممثلون  فلجاأ  وم�سطحة  نمطية  �ل�سخ�سيات 

�لغليظة مثل:  �لطبقات  و��ستخد�م  �ل�سر�خ  �لكثير من  �إلى 

ج��ر�ح م��ال �هلل وب��در �ل��ح��الق و�إب��ر�ه��ي��م ن��ي��روز وحتى �ري��ج 

�لعطار ونوف جو�د وعبد�هلل �لم�سلم، و�لهدف من ذلك كان 

�لتاأكيد على حالة �لمعاناة من �أ�سحاب �لوطن، �أو حالة �ل�سر 

من �لمغت�سبين و�لماثولي �لذي جعله �لمخرج وكاأنه كائن 

�إح�سا�ساً  و�أع��ط��ى  م�سوهاً،  ب��د�  �لوقت  ذ�ت  في  لكنه  خر�في 

�ل�سيطان  باعتبارها  رمزيتها  �ل�سخ�سية  يفقد  مما  بالعجز 

�لأكبر و�لمتحكم في �أقد�ر �لعالم.

ورغم �أن �لعر�س به �سلبيات �لعمل �لأول من خالل �لرغبة 

�لمخرج،  لدى  �لوطني  �لح�س  �أن  �إل  �سيىء،  كل  تقديم  في 

�ل��م��ج��ام��ي��ع وت��ن��وي��ع �يقاعاتهم  �ل��ت��ح��ك��م ف��ي  وق���درت���ه ع��ل��ى 

�ل��ع��ام  �لإي���ق���اع  ف��ي  تحكمه  وك��ذل��ك  و�لت�سكيلية،  �ل��ح��رك��ي��ة 

للعر�س �ل��ذي �ن��ق��ذه م��ن رت��اب��ة �ل�سرد ك��ل ذل��ك ي��وؤك��د على 

�أدو�ت���ه  لمتالكه  �لقادمة  �لتجارب  �ست�سقله  مخرج  ولدة 

�أن يكون قد تخل�س من حالة �لزخم  �لفنية و�لفكرية، بعد 

�لناحيتين  من  عر�سه  على  توؤثر  �لتى  و�ل�سوري  �لفكري 

�لفكرية و�لجمالية.

د. فهد �لهاجري يطالع �لعر�س �لم�سرحي
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محمد جمال �ل�سطي ور�ئد �لمطيري وحبيبة �لعبد�هلل �أثناء ح�سور �لندوة �لتطبيقية لعر�س »�لماثولي«

كتب مفرح حجاب 

وم�س�اري ح�ام�����د

�أق���ي���م���ت �ل����ن����دوة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة �لأول�����ى 

لم�سرحية »�لماثولي« في قاعة �لندو�ت 

عقب �لعر�س مبا�سرة، حيث جل�س على 

�لمطيري  ر�ئ��د  �ل��ن��دوة  مدير  �لمن�سة 

�لطالب بالفرقة �لثانية - ق�سم �لنقد- 

�لم�سرحية،  للفنون  �ل��ع��ال��ي  بالمعهد 

�لعر�س �لمذيعة و�لطالبة  وعقب على 

ب���ال���ف���رق���ة �ل���ر�ب���ع���ة ف����ي ق�����س��م �ل��ن��ق��د 

بالمعهد حبيبة �لعبد �هلل، وكذلك معد 

�ل�سطي  جمال  محمد  �لعر�س  ومخرج 

�ل��ط��ال��ب ب��ال��ف��رق��ة �ل���ر�ب���ع���ة ف���ي ق�سم 

�لتمثيل و�لإخر�ج بالمعهد.

�لمطيري  ر�ئ���د  �ل��ن��دوة  م��دي��ر  ��ستهل 

�ل��ح��دي��ث م��رح��ب��ا ب��ال��ج��م��ي��ع، وم�����س��ي��د� 

وكذلك  للمهرجان،  �لتنظيم  بعملية 

على  و�لتعقيب  �ل��ن��دو�ت  �إد�رة  باإ�سناد 

�لعرو�س للطالب، لتكون تجربة عملية 

حقيقة د�خل هذ� �لمهرجان �لأكاديمي، 

لعلوم  و�أ�ساتذة  وعلى مر�أى من خبر�ء 

�لم�سرح من كافة �لوطن �لعربي، و�أيدت 

حديثه معقبة �لعر�س حبيبة �لعبد �هلل 

�لتي تقدمت بال�سكر على ذلك �إلى �إد�رة 

�لعميد  �سخ�سية  ف��ي  متمثلة  �لمعهد 

�ل��ه��اج��ري ورئ��ي�����س ق�سم  �ل��دك��ت��ور فهد 

�لنقد �لدكتور علي حيدر.

تعقيبها:  �لعبد �هلل في م�ستهل  وقالت 

�أي معلومة حقيقية  على  تعثر  لم  �إنها 

ع���ن م���وؤل���ف �ل��ن�����س �لأردن��������ي ���س��ري��ف 

�ل��زغ��ب��ي ل��ك��ن��ه��ا ����س��ت�����س��ف��ت ب���اأن���ه ���س��اب، 

�لمعد  لخ��ت��ي��ار  �سعادتها  ع��ن  و�أع��رب��ت 

�لن�س  لهذ�  �ل�سطي  محمد  و�لمخرج 

�ل�سبابي �لعربي و�بتعاده عن �لن�سو�س 

لقد  و�أ�سافت:  �لتقليدية،  �لكال�سيكية 

مثلت  �سخ�سيات  ث��الث  �لعر�س  تناول 

�لعربي،  �سخ�سية  وه��ي   ، »�ل��م��اث��ول��ي« 

و�لغريب، و�ل�سيطان �لذي يمثل �لعدو، 

�لمعد و�لمخرج �سخ�سيات  �أ�ساف  وقد 

�أب��رز  ك��ان ذكيا عندما  وح���و�ر�ت، ولكنه 

مع  خ��الف��ات��ن��ا  ب�سبب  م�ساكلنا  ك��ل  �أن 

ما  وه��و  �تفاقنا  وع��دم  �لبع�س  بع�سنا 

ي��دف��ع��ن��ا ل��ال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��غ��ري��ب �ل���ذي 

ي�سلط �ل�سيطان علينا وهو ما يعني �أن 

في الندوة التطبيقية لمسرحية »الماثولي«
حبيبة العبد اهلل: المسرحية حملت رسالة

أننا نعيش في وطن ولكنا ال نملكه بالكامل
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�أخطاءنا  يعلق  �أن  ي��ح��اول  ل��م  �لمخرج 

ع��ل��ى ���س��م��اع��ة ك��م��ا ه���و م��ع��ت��اد، م�سيرة 

�إل���ى �ن��ه رغ��م ذل��ك ك��ان ه��ن��اك تناق�س 

�لعرب لالأعد�ء  ل�سيما حين تم تقليد 

�ل��رق�����س و�ل��ف��ن��ت��ازي��ا وك���اأن  ف��ي م�سهد 

�لعدو  �سفات  يحمل  �لعربي  �ل�سخ�س 

حتى من خالل �لمالب�س.

بع�س  حملت  �لم�سرحية  �أن  و�ع��ت��ب��رت 

�أن���ن���ا نعي�س  �ل��م��ف��اه��ي��م �ل��م��ه��م��ة، وه���و 

لأن  بالكامل،  نملكه  ل  ولكنا  وط��ن  في 

ك��ع��رب،  فينا  يتحكم  م��ن  م����از�ل  ه��ن��اك 

ببع�س  ي�ستعين  �أن  �لمخرج  وقد حاول 

�ل�����س��رد  ع��م��ل��ي��ة  ع���ن  ليبتعد  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 

وكاأنه  و�لمثلث،  �لثالثي  على  و��ستغل 

�أو �ل��ق��وى  ي��ق�����س��د �ل�����س��ل��ط��ات �ل���ث���الث 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �ل���ث���الث �ل��م�����س��ي��ط��رة على 

ع���رب، لفتة  ل��ح��روف كلمة  �أو  �ل��ع��ال��م، 

و�إن  مقنعة،  ك��ان��ت  �لت�سكيالت  �أن  �إل���ى 

كان هناك تقارب بين �ل�سخ�سيات بمن 

كانت  و�لتي  �لعربية  �ل�سخ�سيات  فيهم 

�لأ�سلي لأنه  �لن�س  تماما في  مختلفة 

�لفكرة  �ست�سل  �ل��ح��و�ر�ت  تم ح��ذف  لو 

للجمهور. 

�فتتاح  م�سهد  �أن  �هلل  �لعبد  و�ع��ت��ب��رت 

�لعر�س كان و�قعيا �إل �أن م�سهد �لفتاة 

و�ل���ط���ف���ل ل���م ي��ك��ن م��ق��ن��ع��ا ت��م��ام��ا ول��م 

�أم����ر جميل  ف��ه��و  �ل��ج��م��ه��ور،  ب��ه  ي�سعر 

عن  �لم�سرحية  ف��ي  �لطفولة  تعبر  �أن 

�لم�ستقبل، لكنها لم توظف ب�سكل جيد، 

ل��ك��ن �ل��م�����س��اه��د �ل��غ��ن��ائ��ي��ة ك�����س��رت ح��دة 

�ل��ت��ر�ك��م �ل��ت��ر�ج��ي��دي، وك����ان �ل��دي��ك��ور 

�لم�سرحي  �ل��ف��ر�غ  وم��الأ  للغاية  معبر� 

تباين  هناك  كان  منا�سب،كذلك  ب�سكل 

�إل��ى  ملمحة  �ل�سوتية،  �ل��م��وؤث��ر�ت  ف��ي 

�إل��ى  بحاجة  ك��ان��و�  �لممثلين  بع�س  �أن 

�ل�سخ�سيات  على  و�ل�ستغال  �لتمرين 

غلب  �ل��ح��و�ر�ت  �غلب  لأن  �كبر،  ب�سكل 

عليها �لطابع �لتقريري.

�ل���ع���ب���د �هلل ت��ع��ق��ي��ب��ه��ا  و�أن����ه����ت ح��ب��ي��ب��ة 

ت���رددت  �ل��ت��ي  �لأ����س���و�ت  ه��ل  مت�سائلة: 

ع��ل��ى �ل��م�����س��رح ه���ي �أ����س���و�ت ث��ع��ال��ب �أم 

ت���ك���ون م��الئ��م��ة  ����س���ب���اع، لأن �لأخ����ي����رة 

لأحد�ث �لعر�س، متمنية �أن تتاح فر�سة 

�ل��ت��ع��ق��ي��ب ل��خ��ري��ج��ي �ل��م��ع��ه��د �ل��ع��ال��ي 

للفنون �لم�سرحية في �لم�ستقبل.

�لمد�خالت 
وب��ع��د ذل��ك تمت �ل��م��د�خ��الت م��ن قبل 

�ل�ستاذ  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة  وك��ان��ت  �لح�سور، 

رم�سان  �للطيف  عبد  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور 

�ل������ذي �أ�����س����اد ب���م���ا ق�����دم ف����ي �ل���ع���ر����س، 

و�أ�ساف قائال : �أ�سيد بما قامت به �إد�رة 

للطلبة  �لفر�سة  �إتاحة  من  �لمهرجان 

لأن تكون لهم كلمة وب�سمة من خالل 

و�لتعقيبات،  �لتطبيقية  �لندو�ت  �إد�رة 

وم����������ن خ����������الل ع������ر�������س م�������س���رح���ي���ة 

�أن  �لمعقبة  ��ستطاعت  »�لماثولي« 
تتفهم �ل��ن�����س م��ن خ���الل ن��ق��ده��ا، و�أن���ا 

�أب��ل��غ من  �ل�����س��ورة  ف��ي  �لعر�س  �أن  �أرى 

���س��ود�وي��ة  ���س��ورة  �إل��ي��ن��ا  وق���دم  �لتمثيل 

�إل��ى  ننظر  وعندما  �لأم���ل،  يعطنا  ول��م 

عو�مل �لعر�س من ديكور و�أزي��اء، نجد 

�إنها �سكلت لدينا منظر� قاتما مع �أجو�ء 

�لم�سرحية �لتي تعك�س حياتنا وتخاذلنا 

وتعاونا مع �لغريب 

ت���ق���ري���ري م��ب��ا���س��ر  �ل��ن�����س  �إن  وت����اب����ع: 

و�ل�������س���ورة �ل��ت��ي ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا �ل��م��خ��رج 

�إقناعا لو كان �لعمل بدون  �أكثر  ت�سبح 

حو�ر، و�لعر�س فيه مجهود، �سو�ء من 

�لممثلين �أو �لمخرج.

وت��ح��دث��ت �ل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ف��رق��ة �ل��ر�ب��ع��ة 

�أع��د  �لمخرج   : وق��ال��ت  �لعطار  فاطمة 

و���س��وؤ�ل��ي  �لنظر«،  »بغ�س  م�سرحية 

�أي��ن روؤي���ة �لمخرج ؟ و�أي���ن كانت ؟  ه��و 

بحيث �أنني لم �أميز بين �لن�س �لأ�سلي 

و�لروؤية، ولماذ� لم تقدم �لأمل؟ ولكنها 

و�لقاتمة.  �ل�سلبية  �ل�سورة  �إلينا  نقلت 

ولماذ� لم تفكر في روؤية �لتغيير؟

قر�ءة للو�قع 
�لأردن: من  م��ن  ع��ل��ي��ان  ع��ل��ي  �أ.  وق���ال 

 �أ. د. خالد رم�سان

الحوارات كادت 
تُغرق العرض. 

والصورة كانت 
�أ. د. جان ق�سي�سطوق النجاة 
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خ�����الل �ل���ع���ر����س ك���ان���ت ه���ن���اك ق�����ر�ءة 

للو�قع بحذ�فيرها، ومن خالل مقولة 

»بقلمكم  ق��ال:  �لممثلين عندما  �أح��د 

�ستكتبون �لتاريخ« وهذ� مايحدث في 

�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي، م��ن خ��الل ع��دة �أم��ور 

�ل�سيا�سية �لتي تحدث  ومنها �لفو�سى 

نتيجة  �لأم��ر  ه��ذ�  من خاللنا وح�سل 

�لقت�سادية  و�لأزم����ات  و�لقمع  �لكبت 

و�لم�سرح ل يجد �لحلول، بل ي�سير  �إلى 

�لعمل  لفريق  ويح�سب  �لحلول.  تلك 

�خ��ت��ي��ار �ل��ن�����س. و�آن����ا �أت��ف��اج��ئ ب��اأع��م��ال 

لما  بالده�سة  و�أ���س��اب  �لعالي  �لمعهد 

يقدمه �ل�سباب.

روؤية �لمخرج
جا�سم  �لتمثيل  بق�سم  �لطالب  و�أو�سح 

وروؤي���ة  �ل��ن�����س  �خ��ت��ي��ار  �أن  �لح�سن  �أب���و 

�ل��م��خ��رج �ل��ت��ي ي��ري��ده��ا م��ن خ��الل ردة 

فعل �لمتلقي �لذي لم يكن على تفكير 

لأخ��ر  �سخ�س  م��ن  تختلف  ب��ل  م��وح��د 

لذلك نرى �أن كل �سخ�س في �لح�سور 

فهمه  م��ا  وف��ق  �لعمل  على  نقده  ي�سع 

م����ن �ل���ع���ر����س ول���ع���ل ه�����ذ� م����ا ي���ري���ده 

بال  في  �ل���روؤى  تلك  تكون  �أن  �لمخرج 

�لمخرج  ��سكر  و�أن��ا  ح�سر  �سخ�س  كل 

لأنه لم ي�سع �لحلول بل ترك �لم�ساهد 

هو من ي�سع �لحل 

وق���ال���ت �ل�����س��ح��ف��ي��ة ه���ال���ة ح��ب��ي��ب من 

فنحن  موؤ�مرة  هناك  كانت  �إذ�  تون�س: 

من طبقها ونحن من �أوجد هذه �لحالة 

في �لوطن �لعربي و�لو�قع �لذي نعي�سه 

و�ل��م�����س��رح ل ي��ق��دم �ل��ح��ل��ول ب��ل يطرح 

�لم�سكلة �أو �لق�سية ويدعونا �إلى �إيجاد 

�لحل. 

د. جان ق�سي�س وقال:  �أ.  �أي�سا  و�سارك 

ومثقفا  ر�قيا  م�سرحيا  عر�سا  �ساهدنا 

ول عجب �أن نرى ما يقدم في �لمعهد 

كنا  حيث  �لم�سرحية،  للفنون  �لعالي 

ولعل  ر�ئ���ع،  و�أد�ء  جميل  ت�سكيل  �أم���ام 

علينا  �أث��ر  نعي�سه  �ل��ذي  �لأ�سود  �لو�قع 

ب��اأن  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  ف��ي  كم�سرحيين 

و�لق�س�س،  �لق�سايا  تلك  مثل  نطرح 

�أن يبلعنا ذلك �لأمر  ولماذ� ن�سر على 

ون���ج���رى ور�ئ������ه، ب���ل ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��خ��رج 

�لأم���ل،  ف��ي  ونعي�س  �لقمقم  ذل��ك  م��ن 

�أ�سير  �أن  �أود  �لتي  �لأخ���رى  و�لم�ساألة 

�إليها �سبط �للغة �لعربية، وذلك �لأمر 

ح�سا�س جد�، وعلينا �أن نتم�سك بدر��سة 

غير  وم��ن  �سليم،  ب�سكل  �لعربية  �للغة 

�لم�سموح �أن تكون هناك �أخطاء.

عر�س و�عد 
�لخولي  �لمخرج فهمي  وبعده تحدث 

ه��ذ�  ف��ي  ق���دم  ب��م��ا  ��ستمتعت   : وق����ال 

�ل���ع���ر����س �ل����و�ع����د ب��ج��م��ي��ع ج���و�ن���ب���ه، 

تاأثر  وهناك  �أدو�ت���ه  �متلك  و�لمخرج 

ب��ال��دك��ت��ور ه���ان���ي �ل��ن�����س��ار وه����و خير 

تلميذ، ول �أرى �سببا في �أن تكون هناك 

�ل��ل��غ��ة  ط������رح  لل  مبالغة من خ 

�لعربية 

وخ���ت���ام���ا ك���ان���ت م����ع �ل���ط���ال���ب���ة ����س���ارة 

حمودي �لتي تطرقت �إلى ثالث نقاط 

ذك��ره��ا  �ل����ذي  �لأول  �ل��م�����س��ه��د  وم��ن��ه��ا 

ب��ق�����س��ة �ل��ن��ب��ي ي��و���س��ف وت���اآم���ر �إخ��وت��ه 

�نتباهي  لفت  عندما  و�لثانية  عليه، 

توحي  و�لتي  وت�سكيلها  �لمثلثات  في 

تجاه  �ل��ي��ه��ود  يكنه  وم���ا  د�ود  بنجمة 

�لعرب، و�لثالثة �لمونولوج. 

وب��ع��د �لن��ت��ه��اء م���ن �ل��ت��ع��ق��ي��ب��ات ثمن 

على  �ل�سطي  ج��م��ال  محمد  �ل��م��خ��رج 

جهود فريق �لعمل ومحاولتهم للتميز 

من  جميع  �سكر  و�أي�����س��ا  �ل���ط���رح،  ف��ي 

�أن��ه  م��وؤك��د�  عليه  وعقب  �لعمل  �نتقد 

�سوف ياأخذ بعين �لعتبار كل ملحوظة 

ونقد و�أن��ه م��از�ل طالباً وي�ستفيد من 

للم�سي  �لب�سيطة  وخ��ب��رت��ه  ت��ج��ارب��ه 

قدما في �لأعمال �لم�سرحية �لقادمة. 

�أ. علي عليان�أ. فهمي �لخولي

�لطالبة �سارة حمودي�لطالب / جا�سم بو �لح�سن
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�أ. فهمي �لخولي

تختلف تقنيات التمثيل بين مناهج التمثيل المختلفة 
التغريبي،  والمنهج  االن��دم��اج��ي  المنهج  بين  م��ا 
المونودراما  تمثيل  وفي  بينهما.  الخليط  والمنهج 
اأ�صوات  لتداخل  تبعا  التمثيلية  المناهج  تختلط 
المونودرامي  الممثل  ي�صتدعيها  التي  ال�صخ�صيات 
يكون  وهنا  ولحظيا،  وهميا  ا�صتدعاء  ذهنه  عبر 
قادرا على مهارات التنقل فيما بين مناهج التمثيل 
ال�صخ�صيات  ت�صوير  في  التباين  م�صداقية  لخلق 
الم�صتعادة ذهنيا من وقائع حدث ما�ض، م�صداقية 
المحوري.  ل���دوره  اأدائ���ه  م�صداقية  ع��ن  تختلف 
على  ف�صال  االإ�صكالية،  لهذه  يتعر�ض  البحث  وهذا 
مخرج  اإل��ى  الممثل  حاجة  بعدم  تزعم  اإ�صكالية 
قادر  الممثل  اأن  بزعم  ؛  اإنتاج عر�ض م�صرحي  في 

بنف�صه على اإقامة العر�ض على خ�صبة الم�صرح.
اإ�صكالية البحث واأ�صئلته :

االإخراج  التمثيل عن فن  ا�صتغناء فن  يمكن  - هل 
كما   - االإ���ص��اءة.  وتقنيات  دي��ك��ور  م��ن  وعنا�صره 
يقول الممثل االألماني )كالو�ض كيني�صكي( متحديا 
المخرجين باعتبار التمثيل هو الدعامة االأ�صا�صية 
ال�شرط  هو  التمثيل  وباعتبار  الم�شرحي،  للعر�ض 

ال�صرورىلقيام عر�ض م�صرحي ؟ 
الم�صرحي م�صتغنيا عن وجود  العر�ض  يقوم  - هل 
وجمهور  للعر�ض  ومكان  بالممثل  مكتفيا  مخرج، 

الم�صاهدين ؟

ي��رى  �صتاني�صالف�صكي  كون�صتنتين  ك���ان  ه��ل   -
اإلى  حاجة  دون  يقوم  اأن  يمكن  الم�صرحي  العر�ض 
الوحيد  ال�صيد  »اإن   : ق��ال:  عندما  ؛  المخرج  فن 
الموهوب- الممثل  هو  اإنما  الم�صرح  خ�صبة  على 

المبدع«؟
منهج البحث : التحليل الفني 

من الحقائق الموؤكدة اأن الم�صرحية تتحقق عندما 
اأن  الموؤكدة  الحقائق  ومن  الجمهور.  اأمام  تعر�ض 
العر�ض الم�صرحي ال يتحقق بدون الممثلين. وربما 
كان ظهور م�صطلح ) موت الموؤلف( في الدرا�صات 
لرحلة  ق��راءات��ه  خ��الل  تاأمل  قد  العالمية  النقدية 
اإلى  الكتابة  ف�صاء  �صفحة  من  الم�صرحي،  الن�ض 
�صفحة ف�صاء الم�صرح فر�صد اختفاء موؤلف الن�ض 
الم�صرحي عن الم�صهد ؛ فور اإنتهائه من كتابة ن�صه 
الفرن�صي  الم�صرحي  الكاتب  يقول  كما  الم�صرحي 
جان جيرودو في مقال له، حيث ال يبقى على خ�صية 
ح�صور  زمن  في  لوجه  وجها  الممثل  غير  الم�صرح 
العر�ض  ب��داأ  لقد  الجمهور.  وبين  بينه  اندماجي 
اأمام  ليوؤديه  ن�صا  يحمل  ممثل   ( هكذا  الم�صرحي 
جمهور( لم يكن هناك مخرج – بالمعنى المعروف 

لنا منذ الع�صر الحديث - 
ال�شرط  هو  التمثيل  ك��ان  الم�شرح  تاريخ  مر  على 
بمهارة  ال��م�����ص��رح��ي  ال��ع��ر���ض  ل��ن��ج��اح  االأ���ص��ا���ص��ي 
الممثلين وقدرتهم على التعبير من خالل م�صداقية 

التمثيل وتمر�صهم في التعبير عن مقا�صد الن�ض. 
اأن يقوم  اأي نوع من التمثيل ذلك الذي يمكن  لكن 

بعر�ض الن�ض الم�صرحي بدون فن االإخراج !!
االإيهامية  العر�ض  لمفردات  جامع  فن  االإخ���راج 
حيل  اأزي����اء،  دي��ك��ور،   : المنظورات  الممثلين،   (
وملحقات  البيئة  ملحقات  �صوت،  اإ���ص��اءة،  تنكر، 
ال�صخ�صيات (، فاإذا ا�صتغنى التمثيل عن ذلك كله، 
فكيف يتوحد االأداء بين الممثلين على روؤية محددة 
للعر�ض ؟! خا�صة مع ن�ض متعدد ال�صخ�صيات، وكل 
منها له اأبعاده المختلفة اجتماعيا وج�صديا ونف�صيا، 

وثقافيا ؟! 
 حتى لو توافق ممثلو العر�ض الم�صرحي على روؤية 
فاإن  الم�صرح،  على خ�صبة  العر�ض  لظهور  جماعية 
وخال�صة  جماعيا.  اإخ��راج��ا  يعتبر  ذات��ه  في  ذل��ك 
اأو ت�صور  اإل���ى روؤي���ة  ال��ق��ول ف���اإن ح��اج��ة ال��ع��ر���ض 
تركت  اأو  ما  مخرج  له  تعين  �صواء  قائمة  اإخراجي 
بيد  الم�صرح  خ�صبة  على  الن�ض  ع��ر���ض  ���ص��وؤون 

ممثليه.
 وال يمر االأمر هكذا بعيدا عن خبرة الممثل نف�صه، 
تاأهيال  موؤهال  يكون  اأن  الحالة  تلك  التي يجب في 
دقيقا يعو�ض العر�ض عن غياب المخرج المحترف. 
ليوؤدي  للممثل  وال�صروري  الالزم  التاأهيل  هو  فما 
يحقق  متكامل  ع��ر���ض  ف��ي  الجمهور  اأم���ام  عمله 
الفرجة الم�صرحية ويقنع الجمهور ويقف جنبا اإلى 
بمخرج  تخرج  التي  الم�صرحية  العرو�ض  مع  جنب 

م�صرحي محترف.
ن�ض  بتج�صيد  وح��ده  يقوم  لكي  الممثل  وتاأهيل   
اإل��ى  ح��اج��ة  دون  الم�صرح  خ�صبة  على  م�صرحي 
تدريبه  م��ج��رد  ف��ي  لي�ض  ال��ع��ر���ض،  ي��خ��رج  م��خ��رج 
ل�صوته وتنميته لمهاراته الج�صدية فح�صب ؛ ولكن 
مخيلته  وات�صاع  المعرفية،  خبراته  م��خ��زون  ف��ي 
الم�صرحي  الحدث  تحليل  في  وقدراته  الت�صورية، 
في م�صتوياته المتدرجة، وقدرته على تخيل معادل 
بالتعبير  واالإدراك����ي  ال�صعوري  الأدائ���ه  مو�صوعي 
مرحلة  لكل  المنا�صب  الحركي  والتعبير  ال�صوتي 
وفي  ت�صاعده  وفي  تاأزمه  في  ال�صراع  مراحل  من 
ومفارقاتها  الدرامية  ال�صدمة  اأث��ر  عن  التعبير 

�صوتيا وحركيا بم�صداقية عالية.
ال  ذل��ك  ف��اإن  ؛  الممثل  ل��دى  كله  ذل��ك  توفر  واإذا   

تقنية التمثيل
بين االندماج والتشخيص

�أ. د. �أبو �لح�سن �سالم
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الم�صرحية  في  للعر�ض،  اإخراجي  ت�صور  يغني عن 
لكل  متعددة،  �صخ�صيات  على  بناوؤها  يقوم  التي 
الذاتية  ودوافعه  وم�صاعره  وعالقاته  اإرادت��ه  منها 
ال�صخ�صيات،  اإرادات  تعار�ض  مع  وهنا  الخا�صة. 
اأدائه  الأ�صلوب  على حده  ممثل  كل  ت�صور  وتعار�ض 
بين  ينظم  اأو  ين�صق  فكر  وج��ود  م��ن  الب��د  ل���دوره، 
في  الم�صاركين  الممثلين  م��ن  ممثل  ك��ل  اأ�صلوب 
العر�ض الم�صرحي، بحيث ال ترتبك حركة الممثلين 
�صوتي  تعبير  يتداخل  وال  الم�صرح،  خ�صبة  على 
لممثل على تعبير ممثل اأو ممثلة اأخري في الحدث 
الم�صرحي، ف�صال على ت�صكيل التكوينات الجماعية 
�صورة  في  تبدو  اأن  و���ص��رورة  المواقف  بع�ض  في 
جمالية، وفي وحدة اإيقاعية، وتبعا لذلك كله نوؤكد 
غنى  ال  �صرورة  للعر�ض  م�صرحي  محرج  وجود  اأن 
عنها. وفي تاريخ العر�ض الم�شرحي لم ن�شمع، ولم 
عنا�صر  ي�صبط  ت�صور  ب��دون  م�صرحيا  عر�صا  نر 
به  يت�صل  وما  العام  باإيقاعها  الم�صرحية  ال�صورة 
اأو ممثله ممن �صاركوا  اأداء كل ممثل  اإيقاعات  من 

في العر�ض
في  ب��ذات��ه  مكتفيا  الممثل  ا�صتغناء  ي��ك��ون  رب��م��ا 
اإنجاز عر�ض م�صرحي منفردا ل�صيقا بالممثل في 
الواحد  للممثل  عر�صا  كانت  �صواء  المونودراما، 
ال��م��ون��ودرام��ا  ف��ي  اأو   One man show
اأو  ممثلتين  اأو  ممثالن  ي��وؤدي��ه��ا  التي  التعاقبية، 
تمثيل  على  منها  كل  دور  يقت�صر  وممثلة،  ممثل، 
يمثل  – اأحدهما  ال��م��ون��ودرام��ا  م��ن  االأول  ال��ج��زء 
الحدث من جهة نظره، بما يغاير وجهة نظر ممثل 
الجزء  ممثل  رواي���ة  على  المعقب  الثاني  ال��ج��زء 
ا�صتغني  واإن  ذلك  اأن  غير  المونودراما.  من  االأول 
كان  ال��ذي  العبء  ف��اإن  ؛  المخرج  عن  فيه  التمثيل 
للن�ض،  تحليل  من  المخرج  يتحمله  اأن  يفتر�ض 
قوته،  ومناطق  الحدث  �صعف  مناطق  عن  وك�صف 
االن��ف��راج،  ون��ق��اط  ال���درام���ي،  الت�شاعد  ون��ق��اط 
االأداء  وم�صاحات  التج�صيدي  االأداء  وم�صاحات 
كل  ينا�صب  وما  الحكي،  وم�صاحات  الت�صخي�صي، 
تخيل  من  التمثيلي  االأداء  م�صاحات  من  م�صاحة 
�صوتي،  تعبير  كل  مع  المتزامنة  الج�صدية  للحركة 
التعبير  م�صتويات  كل  في  االإيقاع  مفردات  ورب��ط 
اإيقاعية  منظومة  وح��دة  في  مجتمعة  والت�صوير 
وهذا  الجمالي.  واالأث��ر  الدرامي  االأث��ر  لخلق  عامة 
م�صتوى  على  وفني  معرفي  تح�صيل  يتطلب  كله 
عال من المهارة والحرفية بتقنيات مناهج تمثيلية 
لل�صفات  النف�صي  التج�صيد  منهج  منها  متعددة 
عند  لل�صخ�صية  ال��ذات��ي��ة  وال��خ��ارج��ي��ة  الداخلية 
اعتمادا  ؛  التغريب  منهج  ومنها  �صتاني�صالف�صكي، 
على ت�صوير ال�صفة االجتماعية لموقف من مواقف 
ال�صخ�صية  اأن  ذل��ك  ؛  المونودرامية  ال�صخ�صية 
ي�صتدعيها  متعددة  اأ���ص��وات  ذات  المونودرامية 

 ،Flash backk الذاكرة  عبر  لوهلة  الممثل 
محمولة على �صوتها الرئي�صي، و�صريعا ما يعود اإلى 

االأداء ب�صوت ال�صخ�صية التي يقوم بتمثيلها. 
في  االأنباري  �صباح  نجده عند  ما  اأمثلة ذلك  ومن 

مونودراما ) عامل في جدارية فائق ح�صن( -
 وهذه المونودراما ت�صور منحوتة عامل يخرج من 
مدفعية  قذيفة  اأمامها  �صقطت  اأن  بعد  الجدارية 

فتركت حفرة عميقة دون اأن ت�صيب الجدارية.
الحوار  لن�ض  ال��م��وازي  الن�ض  عند  وقفنا  ف���اإذا   
نقول  فماذا  ؛  للممثل  اإر�صاديا  و�صفا  يمثل  ما  وهو 
بكل  الممثل،  حركة  ير�صم  ال��ذي  الن�ض  ه��ذا  عن 
الن�ض  واق��ع  من  اإخ��راج��ا،  ذل��ك  األي�ض  تفا�صيلها 
الذي كتبه الموؤلف ؟ فكيف يمكن القول اإن الممثل 
عر�صا  يقدم  لكي  المخرج  عن  اال�صتغناء  ي�صتطيع 

على خ�صبة الم�صرح بدون اإخراج.

) الن�ض االإر�صادي الموازي (
و�صط  اأعلى  منطقة  في   ( الخ�صبة  على  ن�صاهد   
ال�صالم  ج��داري��ة  ه��ي  �صخمة  ج��داري��ة  ال��و���ص��ط( 
الجدارية  من  ح�صن  فائق  الكبير  العراقي  للفنان 
الذي يقف في مقدمتها وهو يرتدي  العامل  يخرج 
وال�صجر  التعب  عليه  يبدو  ال��زرق��اء.  العمل  بدلة 
يتحرك اأمام الجدارية جيئة وذهابا يتوقف يفكر. 
يتوقف.  ما  �صرعان  ولكنه  اأخرى  مرة  الم�صي  يبداأ 
باتجاههم.  يتقدم  ثم  النظارة  جمهور  اإلى  يلتفت 
بوجود حفرة  يفاجاأ  اإذ  الم�صرح  يتوقف عند حافة 
كبيرة يكاد ي�صقط فيها، فيتراجع خطوة اإلى الوراء 

:
اإنني  اأو  الحفرة.  ه��ذه  وج��ود  اأن�صيت   : العامل   «
ن�صيت اأمر القذيفة التي ا�صتهدفت الجدارية ولكنها 
فاأحدثت هذه  مو�صعها(  اإلى  ي�صير   ( هنا  �صقطت 
كالمه  يوجه  ثم  فجاأة  يتوقف   ( الرهيبة.  الحفرة 

اإلى جمهور النظارة مبا�صرة ( 
 عفوا ن�صيت، وما اأكثر ما اأن�صى هذه االأيام اأن اأقدم 

لكم نف�صي.
 اأنا العامل في هذه الجدارية ) ي�صير اإليها( منحت 
قبل قليل فر�صة للخروج منها الأتنف�ض الهواء النقي 
ال�صكارى  اأو  ال�صبيل  عابري  بع�ض  اأف�صده  اأن  بعد 
الذين لم يجدوا مكانا للت�ّصول اإاّل تحتها. معذورون 

هم، فال اأحد منهم يعرف قيمتها. 
) يلفت انتباههم نحو الجدارية (

األوانها،  بهتت  لقد  بها.  االإهمال  فعل  انظروا ماذا 

عاث بها المتوترون خرابا، وكاأنها لي�صت ملكا لهم 
فائق  اأكملها  حين  الجميل.  تراثهم  من  ج��زءا  اأو 
ح�صن اأطلق النا�ض مئات الحمامات البي�ض ابتهاجا 
بها حتى �صارت ال�صماء بي�صاء كالحليب. لم اأعرف 
من  الكبير  العدد  هذا  على  النا�ض  ح�صل  اأين  من 
الحمامات البي�ض التي ت�صبه نظائرها في اللوحة، 
اأقف في مقدمتها رجال من  واأنا  �صمعت ذات مرة 
تحت  من  يّمر  القائل.  دور  )يمثل  يقول:  ال��م��ارة 

الجدارية. ينظر اإليها �صاخرا (
ال�����ص��الم.  ح��م��اة  اأن��ه��م  وي���ّدع���ون  ال��ن��ا���ض  يقتلون 
يعلقونهم على اأعمدة الكهرباء، اأو ي�صحلونهم على 

اإ�صفلت ال�صارع با�صم ال�صالم. 
) يغير نبرة �صوته( �صياأتي اليوم الذي نعلقكم فيه 
ونزهق  التحرير،  �صاحة  في  من�صوبة  اأعمدة  على 

اأرواح حماماتكم القبيحة هذه بحبال من م�صد.
) يعود ل�صخ�صيته(

كّل هذا  الرجل  ي�صمر هذا  لماذا  اأفهم  لم  حقيقة 
العداء لحمامات اللوحة ! لكنني اكت�صفت ذلك بعد 
الملثمين،  من  فتية  ج��اء  حين  ق�صير  وق��ت  م��رور 

واأطلقوا النار على الحمام هكذا.
) ي�صع على وجهه قناعا. يمثل دورهم وهم يطلقون 
يتوقف.  �صامتة.  بحركات  الحمامات  على  النار 

يزيح القناع. يعود ل�صخ�صيته (
ولما لم ت�صقط اأيا منها، جاءوا بعلب دهان.

) ي�صع القناع على وجهه ثانية. يخرج اإلى ما وراء 
وفر�صاة.  ال��ده��ان  علب  ومعه  يدخل  الكوالي�ض. 
ي�صع بع�صها اإلى جانب بع�ض. يقوم بفتح اأغطيتها 
طالء  محاوال  الفر�صاة  يتناول  اأخ��رى.  تلو  واح��دة 
�صاخر.  ب�صكل  الملثمين  ح��رك��ات  يقلد  الحمام. 
ذراع��ه  حركة  التعب  ي�صّل  حتى  بالطالء  ي�صتمر 
فيعود ل�صخ�صيته ال�صابقة كعامل في الجدارية، ثم 
يخلع القناع ويرمي به اأر�صا. يحّرك يديه من �صّدة 

التعب ( 
كّلت متونهم بعد اإ�صرار عجيب على الطالء فوّلوا 

االأدبار، واختفوا في اأزقة البّتاوين المظلمة ( 
على اأّي���ة ح��ال ن��زع اأح���د رج���ال ال��ج��داري��ة قطعة 
بقع  بها  يم�صح  وراح  و�صطه  تلّف  التي  القما�ض 

الدهان من على وجه الحمام.
) يتحرك باتجاه اللوحة يقف اإلى جانبها(

نعرف  فنحن  علينا  الر�صا�ض  اإط���الق  نخ�ض  ل��م 
�صالبة المادة التي جلبنا منها ولكننا والحق يقال 
كّنا في حالة ده�صة كبيرة ) مت�صائال( لماذا ده�صة 

ال يمكن للممثل أن يكتفي بنفسه في 
إنجاز العرض المسرحي بدون حاجة إلى 

المخرج المسرحي؟ 
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كبيرة ؟
اأن  يمكن  االأر���ض  يوجد مجنون على هذه  ال  الأن��ه   
يطلق النار على اأهله ونا�صه بهذا اال�صتهتار المفزع. 

) فترة �صمت(
اأو  نراهم  اأن  يمكن  اإننا  المارة  من  اأحد  يتوقع  لم 
ن�صمعهم وهم يتهام�صون باأمور كثيرة ومثيرة. ففي 
ثالثة  مّنا  اقترب  القائظ  ال�صيف  ليالي  من  ليلة 

اأ�صخا�ض قال اأولهم :
) يمّثل �صخ�صية االأول بعد اأن تتركز االإ�صاءة عليه. 
يحاورهما  منه.  باالقتراب  وهميين  لرجلين  ي�صير 
باتجاه  مو�صعيا  ج�صده  حركة  م�صتخدما  هم�صا 

ال�صخ�صيتين ( 
- غدا �صاعة ال�صفر، علينا تبليغ خاليانا بذلك.
- هل المكلفون باالغتيال على اأهبة اال�صتعداد ؟

- اإنهم على اأهبة اال�صتعداد.
- وهل ا�صتلموا العدة ؟

�صرا  حليفنا  من  بور�صعيد  بنادق  ا�صتلموا  نعم   -
وهي موؤهلة االآن، وكافية لعملية االغتيال.

) يترك مكانه عائدا ل�صخ�صيته ( «

تقنيات االأداء التمثيلي: 
الما�صي  �صور  م��ن  الم�صتعارة  االأ���ص��وات  تتعدد 
العامل  �صخ�صية  �صوت  على  محمولة  المتوهم، 
نرى،  كما  الجدارية  خ��ارج  منف�صال  خ��رج  ال��ذي 
بمهارة  التنقل  ع��بء  الممثل  على  اأن  يعني  وه��ذا 
وتقنية فائقة عبر االأدوار التي يتوهمها، لذا يتلون 
والت�صخي�ض،  التج�صيد  بين  م��ا  التمثيلي  اأداوؤه 
ال�صخ�صيات  وت�صخي�ض  العامل،  �صخ�صية  تج�صيد 
الموهومة التي ت�صتدعيها ذاكرته ا�صتدعاء لحظيا 
الموؤلف،  خيال  اأبدعها  اإيهامية  �صخ�صية  لوهلة. 
�صخ�صية  منحوتة  ويخرج  الحجر،  يوؤن�صن  حيث 
ويمنحها  ببغداد،  ال�صهيرة  الجدارية  من  العامل 

حياة اإن�صانية.
تعبير  ا�صطناع  على  الممثل  قدرة  في  واالإ�صكالية 
�صوتي لمنحوتة العامل، بعد اأن تحولت اإلى اإن�صان 
ت��دب ف��ي حجر. وق��درت��ه على  ال��ح��ي��اة،  ت��دب فيه 
خ��ارج  م��ن  الم�صتدعاة  ال�صخ�صيات  ت�صخي�ض 
اأو  ت�صويهها  اأو  تلويثها  محاوالتهم  في  الجدارية، 
اأ���ص��وة  عليها،  ال��ح��ي  الر�صا�ض  ب��اإط��الق  هدمها 

باإطالقهم الر�صا�ض على بني وطنهم االأحياء. 
بين  للتنقل  منهج  من  اأكثر  ي�صتخدم  اإذن  الممثل 
فهو  الذاكرة،  عبر  با�صتدعائها  يقوم  التي  االأدوار 
دور  تج�صيد  في  �صتاني�صالف�صكي  بمنهج  ي�صتعين 

العامل الذي خرج من الجدارية.
ان��ف��ع��االت  ي��ع��ي�����ض  اأن  ال��م��م��ث��ل  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ي��ن  اإذ   
ال�صخ�صية واأحا�صي�صها ب�صدق واإيمان، واأن يتحول 
الم�صرحية.  ال�صخ�صية  اإلى  ال�صخ�ض  الممثل  من 
فكيف للممثل اأن يوؤثر على الجمهور ويقنع المتلقي 
يكن  لم  اإذا  اأحا�صي�صه  وب�صدق  و�صعوره  بانفعاله 

اإلى  اإلى الحد الذي ي�صبح فيه  هو موؤمنا ومقتنعا 
ما  حد  اإلى  نقول  يوؤديها؟  التي  ال�صخ�صية  ما  حد 
لكي ال يفهم من هذا الكالم اأن ال دور لعمل الوعي 
والنقد الذاتي والمراقبة الذاتية في عمل الممثل. 
هي  االأ�صا�صية  الممثل  مفارقة  اإن  اآخ��ر  بتعبير  اأو 
نف�ض  في  يكون  واأن  ب�صدق  ال�صخ�صية  يعي�ض  اأن 
ويقدمها  ال�صخ�صية  يمثل  باأنه  تام  وعي  على  االآن 

للجمهور.
»ن�صتعين بفقرات من كتاب �صتاني�صالف�صكي«

البريختي  التغريب  بمنهج  الممثل  ي�صتعين  كما 
الملحمي في ت�صخي�ض ال�صخ�صيات التي ي�صتعيدها 
في  ج��دا  ق�صيرة  للحظة  اأو  لوهلة  ال��ذاك��رة  عبر 
اإيجاد  ف��ي  وال��ت��ف��ّرد  االق��ت��دار  يظهر  وهنا  ذه��ن��ه، 
التمثيل االأ�صلوبي )اال�صتايلزم(  اأ�صلوب يجمع بين 
هو  والمقنع  المقتدر  المعاي�صة.والممثل  واأ�صلوب 
و�صادقة.  تلقائية  طبيعية،  بكيفية  يلعب  ال���ذي 
اأو  الدور  في  الكلي  االنغما�ض  عدم  على  قدرته  مع 
بو�صفه ممثال  ال�صخ�صية،  لم�صاعر  الكلي  االنقياد 
بين  والفرق  لذاته.  ممثال  ولي�ض  اجتماعية  ل�صفة 
المعاي�صة وت�صخي�ض ال�صفة الخارجية لل�صخ�صية 
في  مختلفين  م�صرحيين  منهجين  بين  ف��رق  ه��و 
المراقبة  ي�صتلزم  االندماجي  فال�صدق  التمثيل 
االندماجي  غير  اأو  التغريبي  ال�صدق  اأما  الذاتية. 
في�صتدعي الوعي ومراقبة الممثل الأدائه لمواقف اأو 

�صور من ال�صخ�صيات الم�صتعادة.
»نظرية  كتاب  من  اكثر  اأو  بفقرة  هنا  )ت�صتعين 
باالأقنعة  وي�صتعين  لبريخت،  الملحمي«  الم�صرح 

لتمثيل بع�ض ال�صخ�صيات في مواقف معينة.

خاتمة البحث واأهم نتائجه
الممثل  ب��اأن  القائل  الزعم  اأن  اإل��ى  البحث  انتهى   
ال��ع��ر���ض  اإن���ج���از  ف���ي  بنف�صه  ي��ك��ت��ف��ي  اأن  ي��م��ك��ن 
الم�صرحي،  المخرج  اإل��ى  حاجة  ب��دون  الم�صرحي 
الم�صرحي  العر�ض  الأن  ؛  ل��ه  م�صداقية  ال  زع��م 
ت�صارع  متعددة  �صخ�صيات  فيه  ت�صارك  ال���ذي 
وتعدد  اإرادات��ه��ا  تعدد  منطلق  من  بع�صا،  بع�صها 
ممثلوها،  يتعدد  وعالقاتها،  ودوافعها  م�صاعرها، 
ويتعدد تاأهيلهم وتتفاوت خبراتهم، وتتفاوت لياقة 
كل منهم االأدائية �صوتيا وحركيا ويتفاوت تعاملهم 
التج�صيد  تتطلب  م��واق��ف  بين  م��ا  اأدواره�����م  م��ع 
المتوحد مع ال�صخ�صية داخليا وخارجيا، ومواقف 
ال تتطلب توحد الممثل مع ال�صخ�صية والدور الذي 

يمثله بل تتطلب اإعادة ت�صوير ال�صفات الخارجية 
اجتماعية،  تعبيرا عن �صفة  باعتبارها  لل�صح�صية 
ومنهج  التغريب  نظرية  تر�صمه  ال��ذي  النحو  على 

التمثيل الملحمي.
الم�صرحية  �صخ�صيات  في  والتعدد  التباين  وهذا   
تمثيلها  على  القائمين  الممثلين  وف��ي  ال��واح��دة 
االأداء  تنظيم  الم�صرحية،  لل�صورة  تنظيم  يتطلب 
وو�صعه في منظومة اإيقاعية موحدة. وهذا يتطلب 
روؤية اأو ت�صور اإخراجي وتحليل لم�صتويات الحدث 
من منظور ت�صور موحد. حتى لو ت�صورنا ت�صارك 
الم�صرحي  الن�ض  اإخ��راج  في  الممثلين  محموعة 
دون مخرج متخ�ص�ض، فذلك مهما يكون لن يحقق 
تاأهيل  الختالف  تبعا  ؛  الم�صرحية  ال�صورة  وحدة 
لينتهى  دوره،  تحليل  وقدرته على  كل ممثل منهم، 
االأمر في النهاية اإلى ت�صليم كل جهودهم الأحدهم 

لي�صوغها في ن�صق اإخراجي واحد.
 كذلك انتهى البحث اإلى اأن اكتفاء الممثل بنف�صه 
منتجا لعر�ض م�صرحي بدون حاجة اإلى مخرج ما؛ 
المونودراما. لكن عند  يمكن تحقيقه في ن�صو�ض 
العراقي  للكاتب  م��ون��ودرام��ي  ن�ض  على  التطبيق 

�صباح االأنباري هو ن�ض مونودراما : 
) عامل في جدارية فائق ح�صن( ا�صتنتج بعد تحليل 
�صواهد من الن�ض اإلى اأن الممثل اأي�صا ال ي�صتطيع 
التمثيلي  باأدائه  المونودراما مكتفيا  بعر�ض  القيام 
بدون  الم�صرح  على  الج�صدي  الحركي  التعبير  في 
ر�صمه  ال��ذي  االإر���ص��ادي  الو�صفي  الموازي  الن�ض 
الموؤلف، لحركة الممثل، في تج�صيد �صخ�صية دوره 
التي  االأدوار  ت�صخي�ض  وفي  ناحية،  من  المحوري، 
ي�صتدعيها عبر الذاكرة في ذهنه، ويقوم بتقليدها 

اأو بت�صخي�صها.

على  يقع  بغداد  اأح��ي��اء  من  حي  البّتاوين   -  
االأم��ة  حديقة  م��ن  قريبا  ال�صرقي  ال��ج��ان��ب 

وت�صكنه ملل مختلفة.
ال��ذي يقف  ال��ك��ردي  اإل��ى المواطن  اإ���ص��ارة   -

خلف المراأة في منت�صف الجدارية.
�ض  �ض  نف�صه،  الم�صدر،  االأنباري،  �صباح   -

54  50-

 في المونودراما.. هل يمكن أن يكتفي 
الممثل بنفسه منتجًا لعرض مسرحي بدون 

الحاجة إلى مخرج ما؟
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ثمنت جهد إدارة المهرجان ووصفت عرض االفتتاح بـ »المبهر«

د.عاء عامر : إقامة مهرجان
 أكاديمي دولي للمسرح. فكرة متميزة

 ماهو راأيك في عر�ض وحفل افتتاح المهرجان؟
االفتتاح من  اأكاديمي ممتع ومبهر في حفل  �صاهدت عمل  لقد   -
خالل اللوحة الم�صرحية التي قدمها المخرج هاني الن�صار تحت 
وتكنيك  الممثل،  بجماليات  االهتمام  وخا�صة  »الفنان«،  ا�صم 
التمثيل  الم�صاركين في  الطلبة  ان�صجامها، وتمكن  الحركة ومدى 
بدرجة عالية، فلم اأ�صعر باأنني اأ�صاهد مجرد طلبة اأكاديميين بل 
ممثلين محترفين، حتى على م�صتوى العنا�صر الم�صرحية االأخرى 
كاالإ�صاءة، وت�صكيل حركة الممثلين في الفراغ الم�صرحي، ومدى 
االإح�صا�ض بالحدث الم�صرحي اأثناء التمثيل من خالل المو�صيقى 
اأي�صًا، ومن خالل »تابلوهات« م�صرحية ب�صكل متميز، فكانت 
بجهود  احترافيًا  م�صرحيًا  عماًل  اأ�صاهد  اأن  لي  بالن�صبة  مفاجاأة 

طلبة ما زالوا على مقاعد درا�صاتهم االأكاديمية.
الفهد �صخ�صية  القديرة حياة  الفنانة  االفتتاح تكريم  �صهد حفل 
للمهرجان هذا العام، فما راأيك في هذه الخطوة، واأي�صًا ح�صور 

كوكبة من رواد الفن والم�صرح الكويتي؟ 
- هذا اإن دل على �صيئ فهو يدل على مدى اأهمية هذا المهرجان 
في اأعين وقلوب مثل هذه القامات الفنية المميزة، واإ�صافة مثمرة 
ال��دورة  في  في  التميز  اإل��ى  عليه  القائمين  يدفع  مما  للمهرجان 
ورائدة  قديرة  فنانة  وتكريم  فوجود  �صك  بال  المقبلة  وال��دورات 
الأبناء وطلبة هذا  وقدوة  دافعا  يعد  الفهد  الم�صرح مثل حياة  في 

ال�صرح االأكاديمي لالقتداء بها.
            مناف�سة طالبية

اأكاديمي  م�صرحي  مهرجان  واإقامة  ا�صتمرارية  في  راأي��ك  ماهو   
طالبي؟

- الفكرة في حد ذاتها كم�صرح اأكاديمي تعتبر مثيرة بالن�صبة لي 
ما  ت�صاءلت:  المهرجان،  فكرة  تابعت  وعندما  الحدود،  اأبعد  اإلى 
معنى مهرجان اأكاديمي؟ هل على م�صتوى الكاتب اأم على م�صتوى 
اإب��داع��ات  خ��الل  من  اأم  اأكاديمية،  ب�صمات  الم�صرحي  العر�ض 
االإبداعية  العنا�صر  كافة  �صاهدت  اأن  اإل��ى  اأكاديمية؟  طالبية 
لذا  االفتتاح،  حفل  عر�ض  لنا  اأك��ده  ما  وهو  متحققة،  االأكاديمية 

  تكريم قامة فنية مثل حياة الفهد قدوة ألبناء هذا الصرح األكاديمي

  الورش والندوات التطبيقية تعطي ثقل وأهمية للمهرجانات
 حاورتها :غادة عبد المنعم

اأثنت د. دعاء عامر على ا�صتمرارية مهرجان الكويت الدولي للم�شرح االأكاديمي للدورة ال�شاد�شة على التوالي، وانخراط الطالب في العمل الم�صرحي 
�صمن تخ�ص�صه االإبداعي والفني، م�صيدة باختيار القائمين على المهرجان للفنانة القديرة حياة الفهد ك�صخ�صية للمهرجان، والتي تعد قدوة لطالب 

هذا ال�صرح االأكاديمي. وكان ل� »ن�صرة المهرجان« معها هذا الحوار:
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د. دعاء عامر
كلية  الم�صرح-  علوم  بق�صم  م�صاعد  اأ�صتاذ   -

االآداب.جامعة حلوان.
والنقد  ال��درام��ا  بكالوريو�ض  على  حا�صلة   -

بتقدير جيد جداآ من اأكاديمية الفنون-م�صر
-ماج�صتير كلية العلوم االأ�صا�صية-معهد االعالم 

والم�صرح وال�صينما-جامعة فيينا
-دكتوراة الفل�صفة بتقديرامتياز -جامعة فيينا.

من ترجماتها:
-ج���ائ���زة ن��وب��ل ل�����الأدب ب��ي��ن اإل���ف���ري���دا بلنك 
البريطانية«احذروا  لي�صنج  ودوري�ض  النم�صاوية 

الن�صاء قادمات« مجلة م�صرحنا.
- حوار مع فولفجانج باور اأحد اأعمدة الم�صرح 

النم�صاوي المعا�صر-مجلة م�صرحنا.
النم�صاوي-مجلة  ال��م�����ص��رح  اأر���ص��ي��ف  م��ن   -

م�صرحنا.
الجميلة  ديزني«  وال��ت  لرائعة  االأول  -العر�ض 

والوح�ض« على م�صارح اأوروبا-مجلة اإبداع.
باور-مجلة  لفولفجانج  »الزلومة«  -م�صرحية 

م�صرحنا.
باور- لفولفجانج  الخنازير«  »نقل  م�صرحية   -

مجلة م�صرحنا.
-م�صرحية »باتي�صكافي  17-26« اأو »الجحيم 
م�صرحنا. باور-مجلة  االأعلى«لفولفجانج   في 

من اأبحاثها:
ال��درام��ا  م����راآة  ف��ي  الفل�صطينية  الق�صية   -

الم�صرية بعد نك�صة 1967.
الت�صجيلية  بيترفاي�ض  م�صرحيات  في  -الثورة 

واأثرها في توظيف الوثيقة واعمال الخيال.
عبدال�صبور. �صالح  م�صرحيات  في   -العنف 

البطل  ل�صخ�صية  ال��درام��ي��ة  -ال��خ�����ص��ائ�����ض 
ال��وج��ودي��ة. وال��درام��ا  التعبيرية  ال��درام��ا   بين 

االأمريكية  ال��درام��ا  ف��ي  اب�صن  هنريك  -اأث���ر 
الفترة1920-1970. ف���ي   ال��ح��دي��ث��ة 

�شخ�شية  الأن����م����اط  ال���م���ح���ددة  -ال��م��ع��اي��ي��ر 
 ال�����م�����راأة ف����ي ال���ت���راج���ي���دي���ا االإغ���ري���ق���ي���ة.

-اآل���������ي���������ات ت����ح����ق����ي����ق ال�����������ص�����دم�����ة ف���ي 
 م�����������ص�����رح�����ي�����ات ي�����وج�����ي�����ن ي����ون���������ص����ك����و.

ال�����ص��ع��ب��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة  ال�����درام�����ا  ت��ق��ن��ي��ات   -
 ت��وظ��ي��ف��ه��ا ف���ي م�����ص��رح��ي��ات ر����ص���اد ر����ص���دي.

الخ�صائ�ض  ف��ي  واالخ��ت��الف  الت�صابه  -اأوج���ه 
ال���درام���ي���ة ب��ي��ن ظ���اه���رت���ي ال��م��ي��ن��ي درام����ا 
الحديث. االألماني  الم�صرح  في   والميكرودراما 

-ال����ط����رح ال����درام����ي ل��ل��ق�����ص��اي��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
والدراما  الم�صرية  الدراما  بين  واالجتماعية 
ال��ق��رن  و�صبعينيات  �صيتنيات  ف��ي  االأل��م��ان��ي��ة 

ففكرة المهرجان بالن�صبة لي رائعة.
���ص��ه��د ال��م��ه��رج��ان ت���ط���ورًا ت��دري��ج��ي��ًا م���ن خ���الل ب���داي���ة ان��ط��الق��ة م��ح��ل��ي��ة ث���م عربية 
 وو����ص���واًل ل��ل��ع��ال��م��ي��ة، ف��م��ا راأي�����ك ف���ي ه���ذه ال��م��ن��اف�����ص��ة ب��ي��ن ف���رق م�����ص��رح��ي��ة ط��الب��ي��ة؟

- اإذ تحدثنا عن اأعمال م�صرحية بحلة عالمية فهذا عهدنا في االأعمال الم�صرحية الم�صاركة 
بم�صاركة  الدولي  ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان  على  حتى  م�صر،  في  التجريبي  بالم�صرح 
اأي�صًا عرو�ض �صينمائية غير مدبلجة من لغات متعددة كالفرن�صية واالألمانية، واإن كانت لم 
تكن مفهومة لدى البع�ض اإال اأن اللغة لم ت�صبح عائقا مابين العمل الفني، وحالة التوا�صل 
مع الجمهور لذا من وجهة نظري اأن حالة التطور التي �صهدها هذا المهرجان االأكاديمي هي 
حالة تطور طبيعي وم�صاره في الطريق ال�صحيح، و�صي�صهد الن�صج االأكبر فيما بعد خالل 

الدورات المقبلة لما قدمه خالل م�صيرة خم�ض �صنوات ما�صية.
تطلعات م�ستقبلية

وتنمية  »االرتجال  ور�صة  هناك  للمهرجان  الم�صاحبة  الم�صرحية  العرو�ض  هام�ض  على   
المهارات الحركية للممثل«، وندوات تطبيقية معقبة على العرو�ض فما راأيك بذلك ؟

- مثل هذه الور�ض هامة جدا،  وتعطي ثراء للمهرجان، وخلق حالة من التفاعل في المهرجان 
اأوم�صتوى الندوات التطبيقية، واإعطاء ال�صقل لهوية المهرجان  �صواء على م�صتوى الور�ض 

فكلما زادت هذه الفعاليات الم�صاحبة كلما تميز المهرجان.
هل لديك بع�ض التطلعات الم�صتقبلية للدورات المقبلة من الممكن اقتراحها على الم�صتويين 

النظري اأو العملي؟ 
- اأود واأطمح باأن يكون هناك عدد اأكبر من الفرق الم�صرحية خا�صة على الم�صتوى الدولي، 
والخروج من عباءة االقت�صار على الم�صرح العربي واالأوروبي لنتطلع اإلى م�صارح اأخرى مثل 
يخلق حالة من  مما  المثال،  �صبيل  على  ال�صين  اأو  الالتينية،  واأمريكا  االأ�صيوية،  الم�صارح 
المهرجان،  في  الم�صاركين  والطلبة  المتفرج  من  كل  لعين  جديدة  واإ�صافة  الفني،  التنوع 
واالإطالع على تجارب وثقافات م�صرحية اأخرى من النادر م�صاهدتها، مما ينتج عنه تفاعل 

حقيقي م�صترك واال�صتفادة من حالة التطور المتبادل.
بروتوكول م�سترك

 تم توقيع ثالثة بروتوكوالت تعاون م�صترك بين المعهد العالي للفنون الم�صرحية وعدد من 
الجامعات الم�صرية، فما راأيك في هذه الخطوة؟

- هذا االأمر ال ياأتي من فراغ اإال اإذا كان هناك دعم واهتمام بالحركة الم�صرحية ودرا�صة 
علوم الم�صرح بكافة، وتخ�ص�صاته، واأرى اأن الكويت في تطور �صريع في كل عام عما قبله 
م�صتوى  اأو  الم�صتركة  البروتوكوالت  حتى  اأو  الم�صرحية  المهرجانات  م�صتوى  على  �صواء 

الفعاليات الم�صاحبة للمهرجانات.
 في المهرجانات هناك دائمًا كم كبير من ال�صيوف الم�صاركين فكيف لنا اال�صتفادة من 

هذا الح�صور ؟
-هناك اختيار دقيق لل�صيوف الم�صاركين تحديدًا في تخ�ص�ض علوم الم�صرح، وهذا موؤ�صر 
باأن الكويت �صوف يكون لها مكانة كبرى في الثقافة الم�صرحية على م�صتوى العالم العربي، 
و�صاأظل مت�صوقة ومتابعة لمزيد من التطور الم�صرحي الكويتي خالل الفترة المقبلة من حيث 
اإدارة المهرجان واالأفكار المطروحة التي من خاللها يتم اال�صتفادة من خبرات ال�صيوف 

المتواجدة.
كلمة اأخيرة؟

في  المتواجدة  الم�صرحية  المهرجانات  نوعية  في  واالبتكار  الملحوظ  التقدم  - من خالل 
ال�صاحة الكويتية الأن الم�صلحة م�صركة بين الدول العربية بع�صها البع�ض وفقًا لالتفاقيات 
والبروتوكوالت فنحن حاليًا في اأم�ض الحاجة لما يوحدنا ويكون �صالحنا في مواجهة االإرهاب 
 والتطرف والحروب من خالل الفكر والثقافة واالأدب والم�صرح والمو�صيقى والفنون ب�صكل عام.

  أطمح في المزيد من المشاركات العالمية لتشمل فرقا من الصين واندونيسيا وأمريكا الالتينية

  الورش والندوات التطبيقية تعطي ثقاًل وأهمية للمهرجانات
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�ختي���ار �س���يدة �ل�سا�س���ة �لخليجي���ة �لفنانة �لقدي���رة حياة 

�لفه���د ك�سخ�س���ية لمهرج���ان �لكوي���ت �لدول���ي للم�س���رح 

�لأكاديم���ي ف���ي دورت���ه �ل�ساد�س���ة م���ن قب���ل �للجن���ة �لعليا 

�لمنظم���ة للمهرج���ان، كان �إ�س���افة كبي���رة ومهم���ة له���ذه 

�لتظاه���رة �لم�س���رحية �لت���ي يتب���ارى فيه���ا �أبن���اء �لجي���ل 

�لجدي���د م���ن �لم�س���رحيين �لذي���ن يحتاج���ون د�ئم���ا �إلى 

�لقدوة �لح�س���نة ليقتدو� بها- لي�س في �لفنون فح�س���ب- 

ولك���ن ف���ي �لأخ���الق و�للت���ز�م وح���ب �لعمل و�لت�س���حية 

لينطلق���و� نح���و �آف���اق �أف�س���ل ف���ي طموحاته���م و�آماله���م 

لتحقي���ق �أهد�فه���م �لمن�س���ودة، ولع���ل خ�سو�س���ية �لفنانة 

وكفاحه���ا  م�س���يرتها  ف���ي  تكم���ن  �لفه���د  حي���اة  �لقدي���رة 

ون�س���الها في زمن �سعب لإثبات �أن �لفن ر�سالة �آمنت بها 

ونا�سلت من �أجلها حتى نالت �حتر�م �لجميع بما حققته 

على �لم�ستويات �لمحلية و�لخليجية و�لعربية كافة.

ع���ن �ختي���ار �لقدي���رة حي���اة �لفهد لتك���ون �سخ�س���ية هذه 

�لدورة من مهرجان �لكويت �لدولي للم�س���رح �لأكاديمي، 

�أعرب �ل�س���تاذ �لدكتور يحيى عبد �لتو�ب �أ�س���تاذ �لتمثيل 

و�لإخر�ج بالمعهد �لعالي للفنون �لم�سرحية عن �سعادته 

لختي���ار �لفنان���ة حي���اة �لفه���د ك�سخ�س���ية �لمهرجان في 

�لدورة �ل�ساد�سة من عمر �لمهرجان لأنها من �ل�سخ�سيات 

�لمرتبطة بالتاريخ �لفني للكويت وخ�سو�س���ا �لم�سرحي، 

ف���ي لحظ���ة من لحظ���ات �لخل���ق و�لتو�جد و�إثب���ات �لذ�ت 

كتب مفرح حجاب وعبد الحميد الخطيب 

أكاديميون وفنانون عن حياة الفهد:

خاضت رحلة نضال. فاستحقت التكريم
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و�لهوية، وماز�لت تحمل هذ� �لعبق �لذي يوؤمن به �لكثير 

وي�س���عه مثاًل  �أعل���ى له وكذلك مثاًل �أعلى للو�س���ول �إلى 

�لنجومي���ة و�لعم���ل و�لجته���اد و�لحت���ر�م و�لحت���ر�ف. 

وقال: لقد ظهرت في توقيت �س���عب، لأن عمل �ل�س���يد�ت 

ف���ي �لفن �آنذ�ك ف���ي وطننا �لعربي كان ل���ه طبيعة معينة 

وكان �أكث���ر خ�سو�س���ية في �لمجتمع �لخليجي، وخا�س���ت 

معرك���ة ن�س���الية ثقافي���ة للوج���ود و�حتر�م �ل���ذ�ت و�لفن 

و�لفناني���ن، وه���ذ� تم عل���ى �أيدي جيله���ا كله، م�س���ير� �إلى 

�أن �لفه���د م���ن �أع���رق و�أب���رز �لقيم �لفنية، لي����س فقط في 

�لكويت ولكن في �لخليج و�لعالم �لعربي.

و�عتبر �لدكتور �سايع �ل�سايع �أن �سيدة �ل�سا�سة �لخليجية 

تبق���ى �سخ�س���ية مرموق���ة في �لف���ن �لخليج���ي و�لكويتي 

وله���ا ب���اع طوي���ل ف���ي �لتمثي���ل �لم�س���رحي و�لتلفزيون���ي، 

وه���ي ب���ادرة طيب���ة �أن يت���م تكريمه���ا ف���ي ه���ذ� �لمهرجان، 

و�أ�س���اف: �إنه���ا ت�س���تحق �أن ت�س���مى ه���ذه �ل���دورة با�س���مها 

لأنها قدوة ح�س���نة للفنانات �لكويتية من �أجل �أن يتعلمو� 

منها، ل�س���يما �أنها خا�س���ت رحلة �س���اقة ج���د� وطويلة مع 

�لفن، و��ستطاعت �أن تثبت جد�رتها و�سط مجتمع ذكوري 

وت�س���حب �لب�س���اط م���ن بع����ض �لمنتجي���ن �لذك���ور وتقوم 

باإنت���اج مجموعة كبيرة من �لأعمال �لدر�مية ذ�ت �لقيمة 

�لعالية، م�سدد� على �أن هذ� �لختيار كان موفقاً للغاية.

�أما �لدكتور عبد �هلل �لعابر فقد �أكد �أن �سخ�س���ية �لفنانة 

�لقدي���رة حي���اة �لفه���د لي�س���ت �سخ�س���ية فني���ة عادي���ة لأن 

�ل���كل يع�س���ق فنه���ا و�أد�ءها، وقال: لي�س���ت فنان���ة عادية بل 

ه���ي فنان���ة متمي���زة ف���ي ح�س���ورها وف���ي �أخالقه���ا وف���ي 

�ل�سخ�س���يات �لتي تنتقيها لتج�س���دها، �س���و�ء على �س���عيد 

�لم�س���رح �أو �لتلفزي���ون، و�أن���ا فخ���ور �أن �أك���ون ف���ي �للجنة 

�سخ�س���ية  ت�س���ميتها  ويت���م  للمهرج���ان  �لمنظم���ة  �لعلي���ا 

�لمهرج���ان له���ذه �ل���دورة، وه���ذه �س���نة ن�س���ير عليه���ا ف���ي 

�لم�ستقبل، لفتا �إلى �أنها �أعطت درو�سا حقيقية في �لفن، 

وهي �سخ�س���ية تحتاج �إلى تحليل �إذ� ما و�سع في �لعتبار 

�أنه���ا في �لم�س���رح و�لكوميديا حالة خا�س���ة، وفي �لدر�ما 

تقدم كركتر�ت متنوعة.

و�أع����رب �لفنان عب����د �لعزيز �لحد�د عن �إعجابه لي�س 

فق����ط بت�س����مية ه����ذه �ل����دورة با�س����م �س����يدة �ل�سا�س����ة 

�لخليجية ولكنه �أعجب �أكثر بعنو�ن �لعدد �لأول من 

ن�س����رة �لمهرج����ان �لذي حم����ل عنو�ن »�إنه����ا حياة« 

وه����و عن����و�ن كان ذكيا وعميقا بكل م����ا تحمله �لكلمة 

م����ن معن����ى لأنها �أعط����ت للم�س����رح حياة، وت�س����جيعها 

للطلب����ة حي����اة، ووجودها بي����ن �لجميع ف����ي تكريمها 

حي����اة، وحتى كلمتها كانت حي����اة، لذلك فهي جديرة 

بتكريمه����ا خ����الل حفل �لفتت����اح خ�سو�س����ا �أنها غير 

�أكاديمي����ة، م�س����ير� �إل����ى �أنه����ا جمعت ما بي����ن �لهو�ية 

و�لموهب����ة و�لأكاديمي����ة و�لعط����اء �لمتجان�����س لأنه����ا 

مغام����رة وع�س����امية وفنانة حقيقي����ة ورمز من رموز 

�لف����ن ف����ي �لكوي����ت وتكريمه����ا كان بمثاب����ة �قتنا�����س 

أ. د. يحيى عبد التواب: 
مثل أعلى للنجومية 

وتاريخها  مرتبط بتاريخ 
الفن في الكويت.

أ. شايع الشايع : 
قدوة حسنة وأثبتت 
نفسها في مجتمع 

ذكوري.

د.عبد اهلل العابر: فنانة 
في حضورها وأخالقها 
وفي الشخصيات التي 

تجسدها.
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ب����ذكاء من �لقائمين على �لمهرج����ان لأن �لكل ر��ٍس 

عنها وعن تكريمها.

�ل�سا�س���ة  �س���يدة  �ختي���ار  �لن�س���ار  هان���ي  �لمخ���رج  و�أك���د 

�سخ�س���ية  �لفه���د  حي���اة  �لقدي���رة  �لفنان���ة  �لخليجي���ة 

للمهرج���ان هو د�ف���ع كبير لطلبة �لمعه���د �لعالي للفنون 

�لم�س���رحية، خ�سو�س���ا و�ن �أم �س���وز�ن ق���دوة له���م، وق���ال 

�لن�س���ار: �لفهد �سخ�س���ية كبيرة وفنانة قديرة و��س���تغلت 

ف���ي بد�ياتها بالم�س���رح ولها ب�س���مة و��س���حة، وهي تدعم 

�ل�سباب ب�س���كل كبير و�أغلب مخرجات �لمعهد ت�سارك في 

م�سل�سالتها �لدر�مية، وتكريمها هو تكريم للفن �لكويتي 

و�لخليجي كله.

�لم�س���ارك  �لم�س���ري  �لوف���د  رئي����س  ق���ال  جانب���ه  وم���ن 

ف���ي �لمهرج���ان �لدكت���ور ع���الء عب���د �لعزي���ز: �أي تكري���م 

�س���يء م�س���رف وجي���د  ه���و  �أف���ادت مجتمعه���ا  ل�سخ�س���ية 

�لفن���ي،  �لمج���ال  ف���ي  يك���ون  عندم���ا  وبالأخ����س  ج���د�، 

�لفه���د قيم���ة كبي���رة وعط���اء  �لفنان���ة حي���اة  م�س���تدركا: 

 �مت���د ل�س���نو�ت طويل���ة على م�س���توى �لدر�م���ا �لخليجية.

وتابع عبد �لعزيز: لحياة �لفهد معجبين في جميع �أرجاء 

�لوط���ن �لعرب���ي و�ختياره���ا �سخ�س���ية �ل���دورة �ل�ساد�س���ة 

يعطي قيمة للمهرجان.

وبدورها قالت �سهير محمد من وز�رة �لثقافة �لم�سرية: 

نحن نقدم �لدعم للفنانين ونتيح لهم �لفر�سة للم�ساركة 

وق���د  و�لغربي���ة،  �لعربي���ة  �لخارجي���ة،  �لمهرجان���ات  ف���ي 

ز�دت �س���عادتنا باأن ن�س���ارك ف���ي مهرجان �لكوي���ت �لدولي 

للم�س���رح �لأكاديم���ي �ل�س���اد�س، وز�دت �س���عادتنا ب���اأن تكون 

 �سخ�س���ية �لمهرج���ان ه���ي �لفنان���ة �لقديرة حي���اة �لفهد.

و�أ�س���افت محم���د: �أنا �سخ�س���يا م���ن متابعي ه���ذه �لفنانة 

�لكبي���رة، فه���ي قام���ة فنية عربي���ة، ووجود ��س���مها  �أعطى 

�لمهرجان ثقاًل.

�أم���ا �لفنان���ة �لم�س���رية هاي���دي عب���د �لخال���ق وه���ي م�س���اركة 

�لفنان���ة  بتكري���م  �س���عيدة  فقال���ت:  �لم�س���ري،  �لعر����س  ف���ي 

�لف���ن  رم���وز  م���ن  رم���ز  فه���ي  �لع���ام،  ه���ذ�  �لفه���د  حي���اة 

 و�لإب���د�ع ف���ي �لعال���م �لعرب���ي، وله���ا متابعي���ن ف���ي كل م���كان.

و�أردفت عبد �لخالق: وما ز�د من �سعادتي عندما نتذكر �لفنان 

ف���ي حياته ونق���در تاريخه، و�أتمنى �أن ياأتي �لوقت ونتقابل مع 

حياة �لفهد في عمل و�حد لن�ستفيد من خبرتها �لطويلة.

�لقدي���ر  �لم�س���ري  �لمخ���رج  ق���ال  نف�س���ه  �ل�س���ياق  وف���ي 

لي����س  م�س���رف  �لفه���د  حي���اة  تاري���خ  �لخول���ي:  فهم���ي 

للم�س���رح �لكويت���ي فق���ط و�إنم���ا للم�س���رح �لعرب���ي عام���ة، 

ومو�قفه���ا �لبطولي���ة �أب���ان غ���زو �لكوي���ت تتح���دث عنه���ا، 

ومتاأكدي���ن  ون�س���مع  نع���رف  م�س���ر  ف���ي  كن���ا  �أنن���ا  حي���ث 

ح���رة. �لكوي���ت  تبق���ى  �أن  �أج���ل  م���ن  ن�س���الها   م���ن 

وتابع �لخولي: فن �لفهد �سو�ء في �لم�سرح �أو �لتليفزيون 

�س���يء م�س���رف للفنانين وللم���ر�أة �لكويتية، و�س���عدت جد� 

ب���اأن تك���ون فنانة عظيم���ة مثلها �سخ�س���ية �لمهرجان هذ� 

�لعام.

عبد العزيز الحداد: 
تكريمها كان اقتناصًا 

بذكاء من القائمين على 
المهرجان.

 فهمي الخولي: تاريخها 
مشرف ليس للمسرح 

الكويتي فقط وإنما 
للمسرح العربي

 هاني النصار: تكريمها 
هو تكريم للفن 

الكويتي والخليجي 
كله
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد �ملعهد ورئي�س �ملهرجان

د. فهد من�صور الهاجري
مدير عام �ملهرجان

د. راجح املطريي
�ملن�سق �لعام للمهرجان

د. اأمين اخل�صاب
�مل�سرف على �لندو�ت �لفكرية

د. علي عبداهلل حيدر
�مل�سرف على �لعرو�س �مل�سرحية

د. عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير �لن�سرة �ليومية

د. في�صل حم�صن القحطاين
رئي�س جلنة �لعالقات �لعامة

د. بدر خالد الدلح
مدير �ملوقع �لإلكرتوين

د. طارق جمال
رئي�س جلنة �لتجهيز�ت �لفنية

اأ. فهد املذن
�مل�سرف على �ملعر�س �لفني

اأ. هند البابطني
مدير �لتحرير

احل�صيني البجالتي
رئي�س �ملركز �لإعالمي

اأ. مفرح ال�صمري
نائبة رئي�س �ملركز �لإعالمي

غادة عبداملنعم
�أع�ساء �ملركز �لإعالمي

حافظ ال�صمري
م�صاري حامد
مفرح حجاب
فالح العنزي

عبداحلميد اخلطيب
ت�سميم و�إخر�ج �لن�سرة �ليومية:

اأحمد اأنور
ت�سوير:

حممد با�صل ال�صعد
اأحمد اال�صتاد
في�صل عامر
حمد الهويل

www.hioda.net

رسالتنا لم تصل بعد
رئي�ض تحرير الن�صرة

بقلم: د. في�سل �لقحطاني

�لحقيق���ة  تل���ك  ننك���ر  �أن  يمكنن���ا  ل 

�لت���ي نحاول �أن نغ����س �لطرف عنها، 

وه���ي �أن مجتمعاتن���ا �لعربية ماز�لت 

ت���زدري �لفن و�أهله، وه���ذ� �لأمر و�إن 

ق���ل عم���ا كان عليه �س���ابقا، �إل �أنه باق 

�لت���ي  �لنظ���ر�ت  تل���ك  ف���ي  ونلحظ���ه 

ت�سرح بعدم �لقبول �لكامل للمجتمع 

لم���ن ه���م في �لمج���ال �لفن���ي، و�أعنى 

هن���ا �لدر�م���ا بال���ذ�ت، و�لأم���ر �ل���ذي 

يدعو �إلى �لحيرة �أكثر، هو �أن �لمجتمع �لذي ُيقبل على ح�سور �لم�سرح 

و�لت�س���وير و�لتق���رب من �لفناني���ن، هو ذ�ته �ل���ذي يرف�ض من ينخرط 

في هذ� �لمجال، وفي �لحقيقة ل يالم �لمجتمع على هذه �لنظرة للفن 

و�أهله، وذلك لأ�سباب عديدة �سنعر�س في هذ� �لمقال بع�سا منها.

�إن عزوف �لدول بالدرجة �لأولى عن دعم كل فن ر�ق ور�س���ين �أدى �إلى 

�أن يم���الأ �لف���ر�غ بالغ���ث و�لهاب���ط م���ن �لأعمال، كم���ا �أن نخب���ة �لفنانين 

و�لمخرجين يقع على عاتقهم جانب من �لتق�س���ير في ن�س���ر ر�س���التهم 

وفنهم، خا�س���ة بعد �لتطور �لتكنولوجي، و�لمتمثل في بر�مج �لتو��سل 

�لجتماعي �لعديدة، �لذي يتيح فر�سة �أكثر لالنت�سار.

عندم���ا �لتقي���ت باأحده���م وكان���ت ه���ذه �لمرة �لأول���ى �لتي يح�س���ر فيها 

عر�ساً م�سرحياً في �لمهرجان �لأكاديمي، فما كان من هذ� �لم�ساهد �إل 

�أن �أبدى ��س���تغر�باً كبير�ً مما �س���اهده، فقد كان يتوقع �أن يكون �لعر�س 

كم���ا ه���و ح���ال �لعرو�س �لخا�س���ة �لت���ي تقدم ف���ي �لكويت، بل �إن���ه �أبدى 

�إعجاب���اً �س���ديد�ً بما �س���اهده في �لعر�س �لأول م���ن �لمهرجان، وقد بادر 

ب�س���وؤ�ل عف���وي، عم���ا �إذ� كانت جميع �لعرو�س �لتي تق���دم في �لمهرجان 

به���ذ� �ل�س���كل، و�أدرك عل���ى �لف���ور باأن���ه يق�س���د �لعرو����س �لكوميدي���ة، 

فاأو�س���حت ل���ه باأنه حتى �لكوميديا في م�س���رحنا تختل���ف عن تلك �لتي 

يعرفه���ا، فكان���ت �لده�س���ة عل���ى محي���اه كبي���رة، وحينه���ا ق���ال: لم���اذ� �إذ�ً 

ل���م �أ�س���اهدكم من قب���ل �أو �أتعرف على م�س���رحكم؟ وعل���ى �لفور تحدثت 

�أكتاف���ي قب���ل �س���فاهي، وقلت باألم: نحن �لمق�س���رين، لالأ�س���ف ل نعرف 

كيف نو�سل ر�سالتنا لكم. 
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فعاليات مهرجان الكويت
 الدولي للمسرح األكاديمي

الدورة السادسة

 ن�صاهد اليوم الثالثاء 2016/2/16

تاأليف: محفوظ عبدالرحمن   اإخراج : مارتينا عادل م�صرحية: ما اأجملنا 
المعهد العالي للفنون الم�صرحية - جمهورية م�صر العربية.

ن�صاهد غدًا االأربعاء 2016/2/17

اإخراج : عبداهلل الم�صلم تاأليف: اأحمد العلوي  م�صرحية : المغ�صلة 

المعهد العالي للفنون الم�صرحية - دولة الكويت.

- تبداأ العرو�ض في تمام ال�صاعة الثامنة م�صاًء.

- تبداأ اليوم ال�صاعة الرابعة م�صاًء ور�صة بعنوان »االرتجال وتنمية المهارات الحركية للممثل.

قيادة اأ. اإنجي الب�صتاوي

- ت�صتمر الور�صة حتى يوم الجمعة الموافق 2016/2/19

تعاون  بروتوكول  توقيع  يتم  االأربعاء،  غد  م�صاء  من  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  تمام  في   -

الدولي  ال�شيخ  �شرم  ومهرجان  االأكاديمي  للم�شرح  الدولي  الكويت  مهرجان  بين  م�شترك 

للم�صرح ال�صبابي وذلك بقاعة الندوات بالمعهد.


