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الندوة النقدية..

بين التصويت للعروض والنقد االنطباعي
وكبنية  فني  كنوع   – امل�سرح  يت�أ�س�س 

ج��م���ل��ي��ة – ع��ل��ى احل����وار ب��ن الأف��ك��ار 

والإرادات والأ�سوات املتعددة، كم� يزداد 

و�سخونة  ع��م��ق��ًا  ال���درام���ي  احل����وار  ه���ذا 

يف ف�����س���ء امل�����س��رح، ح��ي��ث ت��ت��ع��دد اأك��ر 

هذا  واملرئية،  ال�سمعية  احل��وار  عالمات 

بن  غالبًا  اأخر  حوار  قيام  اإىل  بالإ�سافة 

يجل�س  ومن  امل�سرح  ف�ساء  يف  يحدث  ما 

يف �سالة امل�ساهدة من جمهور ي�ستح�سن 

بحواراته  امل��ق��دم  العر�س  ي�ستهجن  اأو 

له  ا�ستبيان ما قدم  قادرًا على  اخلا�سة، 

يف  يرتجم  مما  ا�ستيعابه،  ي�ستطع  مل  اأو 

نهاية العر�س بالت�سفيق ملقدميه اأو عدم 

الت�سفيق.

امل�سرحية،  املهرجانات  اع��ت��ادت  وق��د 

كمهرجاننا هذا، على اإقامة ندوات نقدية 

ال�سالة  ناقلة حوار  العر�س مبا�سرة  بعد 

اإىل حوار م�سموع ومرئي تقدم  ال�سامت 

الذي   العر�س  جت��اه  املختلفة  الآراء  فيه 

الن��ط��ب��اع  ف��ي��ه  م��ا يختلط  ع���ادة  ق���دم، 

الفاح�س  ال��ف��ك��ري  ل��ل��ت��اأم��ل  ال���وج���داين 

ملحتواه  واملناق�س  العر�س اجلمالية  لبنية 

مع  الت��ف��اق  عن  النظر  بغ�س   ، الفكري 

العر�س اأو عدمه .

وميتلك مهرجاننا هذا ف�سيلة ل تتوفر 

يف غالبية املهرجانات الأخرى، وهي اإقامته 

يف داخل جدران املوؤ�س�سة التعليمية، والتي 

ين�سهر يف بوتقتها الطالب �سناع العر�س 

امل�����������س�����رح�����ي، 

طالبًا  وم�ستقبله 

اآخ����ري����ن ج����اءوا 

م���ن م��وؤ���س�����س��ات 

مناظرة  تعليمية 

وم���������س����اب����ه����ة، 

داخلها  يكت�سب 

ال���ط���الب ع��ل��وم��ًا 

وت�سع  املوهبة  تدعم  اأكادميية،  ومعارف 

اأول طريق الحرتاف، مما  الطالب على 

التعليم، وهو ما  اأننا مازلنا يف دور  يعني 

ي�سفي على الندوات النقدية �سمه التعلم، 

اأو الهجاء  ول يقف الأمر عند حد املديح 

الأخرى،  املهرجان  غالبية  يف   ال�سائالن 

بل يدعم احلوار الفكري مبعارف جديدة 

جتعل هذه الندوات التطبيقية قريبة من 

التطبيقي،  النقد  م��ادة  تدري�س  قاعات 

العمل  نقل  فر�سة  الطالب  مينح  حيث 

انتباهه  اأهمية  اإىل  توجيهه  مع  امل�سرحي 

ل��وج��ود م��ن��اه��ج ن��ق��دي��ة م��ت��ع��ددة، مثل: 

الثقايف،  والنقد  وال�سيمولوجية  التفكيكية 

واملعيارية  ال�سكلية  املناهج  من  وغريها 

العر�س  جمهور  واأن  خا�سة  الأخ����رى، 

اأ�ساتذة  من  النقدية  وال��ن��دوة  امل�سرحي 

طوال  يتحاورون  الذين  امل�سرح  وط��الب 

فنون  واملناهج يف  النظريات  الوقت حول 

الأداء والإخراج والنقد وال�سينوجرافيه.

وي�ستدعي ذلك اأن نتجاوز يف حواراتنا 

�أ.د. ح�سن عطية
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الت�سابق،  النقدية ح�سا�سية  الندوة  داخل 

حتى ل يتحول حديثنا عن اأي عر�س اإىل 

جمرد )الت�سويت( ل�سالح هذا العر�س 

املانحة  العرو�س  حتكيم  فلجنة  ذاك،  اأو 

ول  الندوات،  بهذه  لها  ل عالقة  للجوائز 

حت�سرها، وللجنة ا�ستقالليتها ول تخ�سع 

لأية �سغوط خارج �سمريها كق�ساة.

وم���ن ال��ت��ق��ال��ي��د احل�����س��ن��ة امل��رع��ي��ة يف 

يديرون  طالبًا  اختيار  ه��ذا،  مهرجاننا 

الندوات  يف  امل�سرحية  العرو�س  وينقدون 

مما  خا�سة،  منها  العربية  التطبيقية، 

والطالب  الناقد  الطالب  اأي  ي�سعهم، 

خمرج  الطالب  جانب  اإىل  الندوة  مدير 

احلوار  دائ��رة  يف  �سناعه  وبقية  العر�س 

مع جمهور ال�سالة املتخ�س�س، والذي له 

احلق يف اأن يكون راأيه كاماًل، لي�س فقط 

اأي�سًا يف  واإمنا  الذي �ساهده،  العر�س  يف 

كان  ف��اإذا  ت��وًا،  اإليه  ا�ستمع  ال��ذي  النقد 

العر�س  يقراأ  اأن  ي�ستطع  مل  النقد  طالب 

)و�سف(  بتقدمي  واأكتفى  جيدة،  ق��راءة 

اأو  التف�سيلي  للعر�س  اأو مبت�سر  تف�سيلي 

العر�س امل�سرحي، فينبغي التحاور معهم 

الرتفاع  بهدف  هذه،  قراءته  حول  اأي�سًا 

ميكن  حتى  ال��ن��ق��دي،  ومنهجه  بذائقته 

ميتلك  ناقدًا  امل�ستقبل  يف  نك�سب  اأن  لنا 

املناهج  اأح��دث  وي�ساير  النقدية،  اأدوات��ه 

باحثًا  نك�سب  كما  العاملية،  والنظريات 

التحليلي  الو�سف  منهجية  يتجاوز  علميًا 

التي عفا عليها الزمن، وينفتح على روؤى 

جديدة  بدرا�سات  له  ت�سمح  ومنهجيات 

ت�ساف ملا �سبق من درا�سات جادة.

اإقامة  ف�سيلة  على  اأخ��رى  م��رة  نوؤكد 

التعليمية  املوؤ�س�سة  داخل  هذا  مهرجاننا 

اأ�ساتذة واجب  املتميزة، وبن جمهور من 

طالبهم،  اإىل  معارفهم  ينقلوا  اأن  عليهم 

يتعلموا كي  اأن  واجب عليهم  وبن طالب 

الأم��ر  حمرتفن،  ونقاد  مبدعن  يكونوا 

ما  لعر�س  ننحاز  األ  معه  ينبغي  ال��ذي 

حتيته  يف  نبالغ  واأل  معهدنا،  ميثل  لأن��ه 

بعاطفة  ال�سراخ  لدرجة  له  والت�سفيق 

مبالغ فيها، فنحن جميعًا جئنا لنتعلم من 

بباقي  فرقة  كل  ولتحتك  البع�س،  بع�سنا 

وجدته  م��ا  لنف�سها  ت�سيف  ك��ي  ال��ف��رق، 

وحت��دد  الأخ���رى،  ال��ف��رق  م��ن  لها  مفيدًا 

مدى تقدمها باملقارنة مع جهد الآخرين، 

عن  للك�سف  فر�سة  الت�سابق  ك��ان  واإذا 

املتميز، فاإن التجاوز واحلوار بن الفرق، 

جائزة،  اأي  من  عمقًا  والأك��ر  الأبقي  هو 

لكل  مت�سع  ف�ساء  هو  امل�سرحي  والإب��داع 

نحرتمها  اأن  علينا  والتوجهات،  الأل��وان 

ونتحاور معها دون م�سادرة، واأن نناق�س ما 

تقدمه من اأفكار ملجتمعاتها وجمتمعاتنا، 

ل �سيما واأن �سمة اأفكار ت�ساوؤمية قد بدت 

وهو  امل�سرحية،  ال�سبابية  عرو�سنا  تغزو 

املفتوح  احلوار  من  ملزيد  منا  يحتاج  اأمر 

والطالب،  الأ���س��ات��ذة  وب��ن  الأج��ي��ال  بن 

وبيننا جميعًا والعامل من حولنا.

اأ. د. ح�سن عطية
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شخصية المهرجان

قالوا عن السريع..
الكاتب القدير عبدالعزيز السريع

هذه  �سعار  يكون  باأن  »�سعدت  خلف:  اهلل  عبد  الكويتي  الإعالمي 

الدورة هو تكرمي رفيق الدرب الكاتب القدير اأ. عبد العزيز ال�سريع، 

عندما  بذاكرتي  اأ�سرتجع  املكتوب.  امل�سرح  رائ��د  عليه  اأطلق  ال��ذي 

كنا �سوينا يف ال�ستينيات، وقت تاأ�سي�س فرقة م�سرح اخلليج العربي، 

وعندما كان الجتاه يف تلك الفرتة هو حتويل امل�سرح الرجتايل للن�س 

املكتوب، قدم اأ. ال�سريع، العديد من الن�سو�س لفرقة اخلليج مع �سقر 

الر�سود، واجتها �سويًا نحو امل�سرح اجلاد، فهو بالفعل �سخ�سية ت�ستحق 

التكرمي، ملا اأثرى به ال�ساحة الثقافية وامل�سرحية«.

د. �سايع ال�سايع: ع�سو الهيئة التدري�سية يف ق�سم التمثيل والإخراج 

امل�سرحي باملعهد العايل للفنون امل�سرحية: »رائد م�سرحي.. له مقام 

امل�سرح  بدايات  منذ  الفن  مار�س  كاتب  امل�سرحي..  الأدب  يف  رفيع 

وعلى  الكتابة..  م�ستوى  على  الكويتي  امل�سرح  رواد  اأح��د  الكويتي.. 

م�ستوى امل�ساركات يف جميع الحتفالت واملنا�سبات امل�سرحية.. ترك 

ثنائي  �سكل  العربي..  اخلليج  م�سرح  فرقة  مع  رحلته  يف  كبريًا  اأث��رًا 

هو  ال�سريع،  اأ.  ال�سبعينيات..  يف  الر�سود  �سقر  الراحل  مع  م�سرتك 

خري من ميثل هذا الدورة من عمر املهرجان«.

عبد �لعزيز �ل�رسيع

كتبت غادة عبداملنعم: 

ا�ستمرارًا ملتابعة اأراء وانطباعات ال�سيوف واحل�سور يف مهرجان الكويت الدويل للم�سرح 

الأكادميي، حول �سخ�سية الدورة ال�سابعة الكاتب القدير اأ. عبد العزيز ال�سريع، ا�ستطلعت 

»ن�سرة املهرجان«، اآراء عددًا من املتخ�س�سن يف جمال امل�سرح حول اأيقونة الدورة، وكانت 

التفا�سيل كالآتي:
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باملعهد  التلفزيون  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  املزعل،  مبارك  د. 

العايل للفنون امل�سرحية: »يعترب الكاتب القدير اأ. عبدالعزيز ال�سريع، من اأخر 

رواد الفن اجلميل، الذي خدم ال�ساحة الفنية يف جمال امل�سرح والأدب والتلفزيون 

املواهب  لكافة  يومنا هذا، وهو خري حا�سر وداعم  وم��ازال يعطي حتى  والإذاع��ة، 

اإبداعاته   
ً
اأي�سا نن�سى  ول  نوفيه حقه،  اأن  ن�ستطيع  ول  وحب،  توا�سع  بكل  ال�سبابية 

املثمرة مع املخرج الراحل �سقر الر�سود، وقد ترجمت له الكثري من الأعمال، وخرج 

عن املحيط املحلي، وكان الوجه امل�سرف للكويت يف �ستى املحافل امل�سرحية الدولية«.

د. طارق جمال، ع�سو هيئة التدري�س بق�سم النقد والأدب امل�سرحي 

العزيز  عبد  اأ.  القدير  »الكاتب  امل�سرحية:  للفنون  العايل  باملعهد 

الأعمال  من  العديد  بتاأليف  قام  الكويتي،  امل�سرح  رواد  من  ال�سريع، 

امل�سرحية التي تناق�س الق�سايا الجتماعية التي تهم املجتمع الكويتي، 

بال�سال�سة،  كتاباته  الآن، وقد متيزت  اأ�سدائها ترتدد حتى  تزال  ول 

وعمق الأفكار، وو�سوح الروؤية، اأدامه اهلل لنا قامة كبرية معطاءة«.

د. حممد عبدال، الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم النقد والأدب امل�سرحي 

باملعهد العايل للفنون امل�سرحية: »الأ�ستاذ عبد العزيز ال�سريع، اأحد اأبرز كتاب 

امل�سرح الكويتي املعا�سر، واأحد موؤ�س�سي فرقة م�سرح اخلليج العربي، وكانت اللجنة العليا 

القائمة على املهرجان موفقة يف اختياره اأيقونة و�سعار هذه الدورة من املهرجان، و�سيكون 

لذلك اأثر كبري يف اإطالع اجليل احلايل من طلبة املعهد العايل للفنون امل�سرحية على جيل 

 من قبل ال�سيوف والفرق امل�سرحية امل�ساركة من اخلارج، حتى ي�ستفيدوا من 
ً
الرواد، واأي�سا

هذه التجربة الثمينة، التي اأثرت ال�ساحة امل�سرحية الكويتية بالكثري من الأعمال املميزة«.

د. منى العمريي، ع�سو هيئة التدري�س يف ق�سم النقد والأدب امل�سرحي 

باملعهد العايل للفنون امل�سرحية: »اأعتز كثريًا باأنني كنت �سمن املكرمن مع 

الكاتب الكبري اأ. عبد العزيز ال�سريع، وعندما كنت طالبة در�ست م�سرحياته، 

مثل: م�سرحية )�ساع الديك( 1973م، و )عنده �سهادة( 1956م، وعندما 

وم�سرحيات  الكويتي،  امل�سرح  اأدر�س  واأ�سبحت  باملعهد،  اأ�ستاذة  اأ�سبحت 

العم اأبو منقذ، تاأكدت من اأهميته ككاتب ومبدع يف امل�سرح الكويتي«.
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الشخصّية الكاريزمية في المسرح
ومرتادفاتها  الكاريزمية  ال�سخ�سية  مفهوم 

 ، النتباه  على  امل�ستحوذة  )ال�سخ�سية  مثل 

ال�سخ�سية، احل�سور  املحورية، قوة  ال�سخ�سية 

 ، ال�سخ�سية....الخ(  اجلاذبية  ال�سخ�سي، 

جميع  عرب  لالهتمام  املثرية  املفاهيم  من  يعد 

الديني  اإط��اره��ا  م��ن   
ً
ب���داأ تاريخيًا  الثقافات 

جمموعة  بها  اهلل  حبا  ربانية  بو�سفها)هبة 

معها  بالتعامل  وم��رورًا  النا�س(  من  ا�ستثنائية 

كمجموعة من ال�سلوكيات وال�سفات الفطرية اأو 

املكت�سبة، ال�سلبية اأو اليجابية ، خ�سو�سا اأنها 

مل تكن حكرًا على نخبة معينة، وتدين بالكثري 

ارتباطها  خ��الل  من  الذاتية  ومفاهيم  لأفكار 

ارتباطًا وثيقًا بتاأكيد الذات ومتكنها من التاأثري 

مر  على  احلاكمة  الطبقات  وحماية  بالآخرين، 

مبعنى)القيادة  ال�سلطة  على  للحفاظ  الع�سور 

)ماك�س  الجتماع  ع��امل  بح�سب  الكاريزمية( 

ال�سلطة  اأن����واع  م��ن  ن��وع��ًا  ع��ده��ا  ف��ي��رب( حيث 

الكاريزمية التي جتعل الفرد يتميز عن العادين 

لديه  كان  لو  كما  يبدو  وجتعله  الأ�سخا�س،  من 

يحدد  الب�سر.حيث  م�ستوى  ف��وق  خ��ارق��ة  ق��وى 

ال�سيا�سية  لل�سلطة  اأمناط  )ماك�س فيرب( ثالث 

من خالل فهمه للفعل الجتماعي للفرد والقوى 

اجلماعية التي تدفعه باجتاه بنية ال�سلطة :

م�سروعيتها  ت�ستند  التقليدية:  ال�سلطة   -1

اأنها  اأي  فيه،  ال�سلطة  ومكانة  النظام  لقد�سية 

لها  يتوفر  ال��ذي  ال��دع��م  اأو  بالقيمة  مرتبطة 

ال�سلطة  يف  الطويل  الزمني  عمرها  خالل  من 

الذين  املقد�سن  الأ�سخا�س  لعدد  بالنظر  اأو 

من  مكت�سبة  فال�سرعية  تاأ�سي�سها،  يف  �ساركوا 

تقاليد العتقاد باأنها �سلطة تقليدية.

هدفها  العقالنية:  القانونية  ال�سلطة   -2

تبعًا  العالقات  من  جمموعة  تاأ�سي�س  الأ�سا�س 

مل������ب������ادئ ال���ع���ق���ل 

ول  وامل���ع���ق���ول���ي���ة، 

بالعمر  ل��ه��ا  ع��الق��ة 

ال�سلطة  يف  الزمني 

القدا�سة  درج���ة  اأو 

ل��ل��ق��ائ��م��ن ع��ل��ي��ه��ا، 

ف����امل����ع����اي����ري ال���ت���ي 

حتملها هي التنظيم 

واحل�ساب والتخطيط اخلا�سع للعقل.

3- ال�سلطة الكاريزمية: يتحكم بها �سخ�س 

واحد ميتلك قدرة �سحرية اأو دينية اأو ع�سكرية، 

ل  تنبئوية-�سامية  بخا�سية  ميتاز  اأنه  ويت�سور 

ميتاز بها باقي الب�سر لذلك يجب اأن يوؤمنون به. 

      فهي بالتايل قوة ثورية يف العامل الجتماعي 

توؤدي اإىل تغري العقول من خالل اإعادة التوجيه 

واجلماعة،  للفرد  الداخلي  اأو  الذاتي  ال�سلوكي 

امل�ساعر  عن  تعبريًا  ت�سكل  هنا  فالكاريزمية 

�سلبًا  املتداخلة  وال�سيكولوجية  ال�سيو�سيولوجية 

احلقيقية  القدرة  عن  النظر  بغ�س  اإيجابا،  اأو 

وم��ن  ال��ك��اري��زم��ي��ة  لل�سخ�سية  امل��ف��رت���س��ة  اأو 

الكاريزما  “اقرتان  اإىل  النتباه  هنا  ال�سروري 

نوعه  ك��ان  مهما  فالكاريزمي  بالديكتاتورية، 

واأ�س�س كاريزميته فاأنه �سوف يبني �سلطته على 

تبيح  فالكاريزمية   ، اجلميع  تر�سي  ل  اأ�س�س 

لذاتها تكييف املن�سب القيادي بح�سب اأهوائها 

الذاتية. اإنها كاريزمية الكراهية والغ�سب �سد 

زعامة ق�سرية.

    وبح�سب روؤية )ماك�س فيرب( فاإن ال�سخ�سية 

اأو  بعيب خلقي  تتمّيز  الكاريزمية هي �سخ�سية 

اأو ما ي�ستدر العطف لاللتفاف  ب�سفات خارقة 

ب�سخ�سيته  الكاريزمي  البطل  وي��اأت��ي  حولها، 

الطاغية يف حلظة فراغ �سيا�سي ليمالأ هذا الفراغ 

د. عمر نقر�ش
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�سبيل  على  ينطبق  ما  وه��ذا  بطموحه  مدعمًا 

الثالث(. لذلك  املثال على �سخ�سية )ريت�سارد 

يعد البع�س من الباحثن ال�سخ�س الكاريزم���ي 

بالذاكرة حبا  ذلك ال�سخ�س الذي يبقى عالقاً 

واأهمها  متناهية  ل  بقدراٍت  ويتمّيز  كرهاً،  ًاأو 

والأف��راد،  وال�سعوب  املجتمعات  على  ال�سيطرة 

وخرّية  طيبة  تكون  قد  الكاريزمية  وال�سخ�سية 

تفيد املجتمع ، وقد تكون �سّريرة مدّمرة له ، ويف 

كال احلالتن تبقى العن�سر املوؤثر يف املجتمع �سلبا 

ًاأو اإيجابا وهذا بالتايل يقود الباحث بال�سرورة 

 : نوعن  اإىل  الكاريزمين  القادة  ت�سنيف  اإىل 

القائد الكاريزمي الإيجابي )الجتماعي( الذي 

وتلبي  امل�ساواة  حتقق  بطريقة  مروؤو�سيه  يقود 

حاجاتهم ، ويحفزهم من خالل عملية التمكن 

ال�سلبي  الكاريزمي  والقائد   ، دوره��م  وتعزيز 

يقود  حيث  الإيجابي،  عك�س  وه��و   : )الأن���اين( 

اإثارة  من  ومينعهم  �سمويل،  باأ�سلوب  مروؤو�سيه 

اأ�سلوب  اإىل  يلجاأ  كما   ، قراراته  الت�ساوؤلت عن 

على  ويركز   ، مروؤو�سيه  حلفز  والثواب  العقاب 

تبعية املروؤو�سن والطاعة العمياء له. على اعتبار 

النف�س الجتماعي  راأي عامل  القادة بح�سب  اأن 

) دين كيث �سيمونتون ( لهم �سخ�سياتهم التي 

باأتباعهم من  جتعلهم يف مو�سع متمّيز مقارنة 

خالل  ذكائهم وقوتهم 

ب��ال��ت��ف��وق  رغ��ب��ت��ه��م  و 

اإىل  والتملك)احلاجة 

الإجن������از( وال�����س��م��ات 

الأخ����رى امل��م��ي��زة لهم 

والرغبة  اجل��ن��ون  مثل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  القتل  يف 

املرتبطة  ال�سطرابات 

بالذكاء واملر�س ، وهذا 

على  ينطبق  م��ا  اأي�سا 

ك��اري��زم��ا )ري��ت�����س��ارد 

ال�����ث�����ال�����ث(، وجت�����در 

الإ�سارة هنا اإىل اأن )اأر�سطو( اأ�سار اإىل �سي من 

ال�سوداوي  امل��زاج  عن  حديثة  عند  القبيل  هذا 

بو�سفة �سرط للموهبة اخلارقة،  وبغ�س النظر 

وامل��ه��ارات.  ال�سمات  تلك  توظيف  طريقة  عن 

اأن من ال�سهل على القائد  حيث يوؤكد �ساميننت 

اأك��ان  �سواء  التاريخ  يف  دائما  موقعا  يحتل  اأن 

خرّيًا اأم �سريرًا.

     الهتمام بال�سخ�سية الكاريزمية ظهر يف 

عّلق  حينما   ، )اأر�سطو(  اإىل  تعود  قدمية  فرتة 

اأو  اإليه وهو يفعل  اأهمية على الفاعل باأن ُينظر 

يتكلم وقد اهتمت الكثري من الأعمال امل�سرحية 

و  ب��دوره��ا  ورب��ط��ه��ا  الكاريزمية  بال�سخ�سية 

مراعاة  مع  واأبعادها.  اأخالقياتها  و  وظيفتها 

ع�سويًا  ن�سيجًا  بو�سفها  معها  التعامل  اأهمية 

بناء  بقية عنا�سر  متكاماًل ل ميكن ف�سله عن 

الن�س امل�سرحي من خالل اخل�سائ�س و الكيفية 

بها  تتمتع  التي  وال�سراعات  العالقات  و�سبكة 

الدرامية.  الن�س  اأح��داث  �سياق  ن�سيج  �سمن 

البنية  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اإىل  الإ���س��ارة هنا  مع 

الداخلية  الكينونة  ع��ن  الك�سف  يف  ال��درام��ي��ة 

بوا�سطة  اخل��ارج��ي��ة  وجت�سداتها  لل�سخ�سية 

ال�سراع الذي يرّبز خ�سائ�سها بو�سفه املحرك 

عن  والكا�سف  ال�سخ�سية  لأف��ع��ال  الأ�سا�سي 

وخ�سو�سيتها  اأبعادها 

)ال���ف�������س���ي���ول���وج���ي���ة 

وال�������س���ي���ك���ول���وج���ي���ة 

وال�������س���ي�������س���ول���وج���ي���ة( 

جمالية  روؤي�����ة  ���س��م��ن 

تعمل  ودلل��ي��ة حم���ددة 

ع��ل��ى ت�����س��وي��ر ال��ف��ع��ل 

الإن���������س����اين) احل���دث 

ال�����درام�����ي( ال������ذي ل 

ي��ق��ت�����س��ر ف���ق���ط ع��ل��ى 

ال�����س��ل��وك اجل�����س��م��اين، 

واإمن�����ا ي�����س��ور اأي�����س��ًا  وليام �سيك�سبري
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الأن�����س��ط��ة ال��ذه��ن��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ت��ي ت��دف��ع 

وهذا  معينة،  بطريقة  ال�س�لوك  اإىل  ال�سخ�سية 

بالتايل يجعلها اأكر ح�سورًا وح�سا�سية وفعالية 

و مييزها عن غريها من ال�سخ�سيات بو�سفها 

املحورية  ال�سخ�سية  وهذه  حمورية،  �سخ�سية 

متتلك بال�سرورة كاريزما خا�سة ، تكت�سبها من 

خالل قناعتها بعدم امل�ساومة اأو اإن�ساف احللول 

�سخ�سية  وخا�سة  الأخ��رى  ال�سخ�سيات  اأم��ام 

اخل�سم  املناه�سة لل�سخ�سية املحورية، على حد 

تعبري)ليو�س( ، والدراما بدورها متتلك القدرة 

على هيكلة العالقات الإن�سانية وبنائها من خالل 

مع  وتفاعلها  وات�سالها  الجتماعي  تاأثريها 

املتلقي على �سوء م�ساهداته لالأحداث واإمكانية 

ا�ستجابته نف�سيًا واجتماعيًا للو�سول اإىل تبني اأو 

رف�س احللول التي اأفرزتها تلك امل�ساهدات تبعًا 

التي  والأخالقية  والفل�سفية  اجلمالية  للذائقة 

يتحلى بها املتلقي.

    م�سرحيًا تباينت الآراء النقدية يف اأهمية 

البناء  عنا�سر  باقي  اإىل  بالن�سبة  ال�سخ�سية 

ال�������درام�������ي وت����ع����دى 

اإىل  ال���ت���ب���اي���ن  ه������ذا 

وت�سميات  تو�سيفات 

����س���ت���ى ل��ل�����س��خ�����س��ّي��ة 

ف����ب����ع���������س ال����ن����ق����اد 

وامل�ستغلن  والباحثن 

امل�سرحي  الإب�����داع  يف 

���س��ي��ق اخل����ن����اق ع��ل��ى 

امل�سرحية  ال�سخ�سّية 

بح�سب  اإّياها  ��رًا   م��وؤِطّ

ع��ائ��دي��ت��ه��ا امل��در���س��ي��ة 

م����ث����ل: ال�����س��خ�����س��ي��ة 

الأر�سطية   ، الإغريقية 

العبثية   ، الرومان�سية   ،

، الربي�ستية ، املوليريية 

ال�����س��ك�����س��ب��ريي��ة،...   ،

باأن  تنادي  الأوىل  مدر�ستن  �سمن  وذلك  الخ. 

ال�سخ�سية هي اأ�سا�س الن�س امل�سرحي والأخرى 

واأن  امل�سرحي،  الن�س  اأ�سا�س  هي  احلبكة  تعد 

للحبكة  م�ساعد  عامل  �سوى  لي�ست  ال�سخ�سية 

ب�سفيلد(  )روج��ر  الناقد  ال��راأي  ه��ذا  ويوؤكد   ،

نظر  يف  اأهمية  اأك��ر  باأنها  احلبكة  �سف  اإذا 

ال�سخ�سيات  اأن  اإل  ال�سخ�سية،  من  اجلمهور 

للكاتب  بالن�سبة  ع����ادة  اأه��م��ي��ة  م��ن��ه��ا  اأك����ر 

بال�سهرة  ظفرت  التي  وامل�سرحيات  امل�سرحي، 

مبيزة  عادة  متتاز  الع�سور  جميع  يف  احلقيقية 

ال�سخ�سية  تبقى  ذل��ك  مع  �سخ�سياتها.  خلق 

يف  وح�سور  فعالية  الأكر  العن�سر  املعنى  بهذا 

بنتلي(  اريك  الناقد)  ويقول  الدراما احلديثة، 

يف هذا الباب اأن “الدراما احلديثة �سيكولوجية 

كلها و�سخ�سية كلها . مع مراعاة اأن ال�سخ�سية 

اإل  ال��درام��ا  م��ادة  ذات��ه��ا  تكون يف  اأن  ل ميكن 

باحلدث،  ع�سويًا  ارتباطا  ارتباطها  خالل  من 

تتحكم  التي  الإح��داث هي  فاإن طبيعة  وبالتايل 

والجتماعية  ال�سخ�سية)املادية  اأبعاد  ر�سم  يف 

وال���ن���ف�������س���ي���ة( وم����دى 

ت���ف���اع���ل وا���س��ت��ج��اب��ة 

بو�سفها  ل��ه��ا  امل��ت��ل��ق��ي 

م��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ف��ات 

وال���ق���ي���م وال���رغ���ب���ات 

والتحولت  والعالقات 

الكاتب  يج�سدها  التي 

الدرامي على هيئة قوى 

من  درام���ي���ًا،  متفاعلة 

ر�سالته  اإي�����س��ال  اأج���ل 

اإىل املتلقي.

     لذلك نالحظ اأن 

امل�سرحي  امل��وؤل��ف  وع��ي 

ال�سخ�سية  يقّدم  حن 

يقّدمها  ال��ك��اري��زم��ي��ة 

لكل  حاملة  اأن��ه��ا  على 
كتاب ريت�رشد الثالث
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املن�سجمة  اجلمالية  وامل��ث��ل  املفاهيم  و  القيم 

املتلقي  اإىل  يو�سله  اأن  ويطمح  به  يحلم  ما  مع 

متفردة  ال��ك��اري��زم��ي��ة(  بو�سفها)�سخ�سية 

املتلقي  على  ويتوجب  الآخ��ري��ن،  عن  ومتميزة 

اإجاللها واحرتامها ومتَثل القيم التي جت�سدها 

واأبعادها  خ�سائ�سها  خالل  من  و�سلوكًا  وعيًا 

املادية والجتماعية والنف�سية.

       مع الإ�سارة هنا اإىل اأنه لي�س بال�سرورة 

منوذجية  �سخ�سية  ال�سخ�سية  تلك  تكون  اأن 

)جلن  الناقد  اإليه  اأ�سار  ما  وه��ذا  مثالية،  اأو 

الأداء«   فنون  »�سيكولوجية  كتابة  يف  ويل�سون( 

املتلقي  بن  التوحد  مفهوم  عن  حديثه  خ��الل 

من  لي�س  اأن��ه  الرغم  على   « قال  وامل��وؤدي حيث 

نتوحد  التي  ال�سخ�سية  تكون  اأن  ال�����س��روري 

تكون  اأن  ينبغي  فاإنها  فا�سلة،  �سخ�سية  معها 

اأي�سًا  ذلك  ويوؤكد   . للت�سديق«  قابلة  �سخ�سية 

عبد  النف�س)�ساكر  وع���امل  اجل��م��ايل  ال��ن��اق��د 

احلميد( يف كتابه )التف�سيل اجلمايل ( حيث 

مع  دائما  نتوحد  اأن  ال�سروري  من  لي�س   « قال 

�سخ�سيات طّيبة اأو خرّية فكاتب الدراما املاهر 

ميكنه اأن ي�سعنا داخل اأكر العقول �سرًا ومر�سًا 

مبعنى  اأي  ال�سمري.  من  وجت��ردًا  و�سيكوباتية 

القدرة التي ميتلكها الكاتب واملوؤدي على حتقيق 

الإيهام والإقناع، ولعل هذا ما يحقق لل�سخ�سية 

اأذا  خ�سو�سًا  بها  الإع��ج��اب  ف��رط  الكاريزما 

ا�ستطاعت ال�سخ�سية امل�سرحية اأن حتقق جزء 

من ذاتها اأو ما ي�سمى توكيد الذات والتي يعدها 

الكاريزمية  اأرك��ان  من  مهمًا  ركنًا  )ويل�سون( 

اأو �سحر  اأنه يعد درا�سة مفهوم الكاريزما  .كما 

ال�سخ�سية اأو قوة ح�سورها و الولع اأو الإعجاب 

ال�سديد بها يقع �سمن تعالقات املفهوم يف حقول 

باملجال  وربطهما  الجتماع  وعلم  النف�س  علم 

ال�سخ�سية  ف��اأن  وعلية  امل�سرحي  للفن  املعريف 

امل�سرح  يف  اليجابية(  اأو  )ال�سلبية  الكاريزمية 

ت�سكل قيمة درامية م�سافة  والعر�س(  )الن�س 

اىل بنائية العر�س امل�سرحي. ت�سهم بدورها يف 

)املكتوبة  ال�سخ�سية  بن  العالقة  جدلية  فهم 

الكاريزمي  ح�سورها  حتقيق  ويف  واملج�سدة(، 

م�ستوى  على  لها  املتلقي  ا�ستجابة  خ��الل  م��ن 

تعديل  ع��ل��ى  والتحفيز  الن��ف��ع��ايل،  التطهري 

اىل  ا�ستنادا  الجتماعي  ال�سلوك  و  التفكري 

مفهوم املحاكاة الفردية واجلماعية.

الن�س  الدرامية يف  القيمة  و تعد         هذا 

ن��ال��ت اهتمام  امل�����س��رح��ي م��ن امل��ف��اه��ي��م ال��ت��ي 

القيم  والباحثن وخا�سة  الدار�سن  العديد من 

الدرامية املتعلقة بال�سخ�سية امل�سرحية واأمناط 

املحرك  القيم  تلك  بو�سف  واأفعالها  �سلوكها 

تكمن  فالقيم«  ال�سخ�سية  لأف��ع��ال  الأ�سا�سي 

وبالتايل  املعنى  لتعطيه  وتوجهه  ال�سلوك  خلف 

امل��وؤث��رة  الجتماعية  ال�سغوط  م��ن  ن��وع��ًا  متثل 

يعني  وه��ذا  مبا�سرًا«   تاأثريا  الفرد  �سلوك  يف 

موؤثرة  دينامية  مفاهيم  القيم  اأن  بال�سرورة 

ومتاأثرة بالن�سق القيمي للمجتمع، وهذا الن�سق 

هو الذي مييز �سلوك و�سمات ال�سخ�سيات عن 

تف�سريًا  تت�سمن  القيمة  فاإن  وبالتايل  بع�سها، 

ملا هو �سلبي وايجابي يف �سلوك ال�سخ�سية ، مع 

مراعاة ت�سنيفات القيم مثل القيمة ال�سيا�سية و 

الجتماعية و القت�سادية واجلمالية و الدينية، 

و تلك القيم ما هي اإل اأنعاك�س وموؤ�سر لأ�سلوب 

مرغوب  هو  واأحكامها مبا  و�سلوكها  ال�سخ�سية 

فيه اأو مرغوب عنه  وبناء عليه فاإن ال�سخ�سية 

الدرامية  قيمتها  متتلك  الكاريزمية  امل�سرحية 

�سبكة  يف  دخولها  خ��الل  من  وعر�سا(  )ن�سا 

منظومة  وف��ق  ال��درام��ي  البناء  عنا�سر  ن�سيج 

قيمتها  عليها  ي�سفي  ال��ذي  ال��درام��ي  ال�سراع 

يف  مو�سوعة  ال�سخ�سية  اأن«  حيث  ال��درام��ي��ة 

جتعلها  التي  ال�سفة  فهو  الآخ��ري��ن  مع  �سراع 

)درامية(، فال�سراع هو الذي يربز خ�سائ�سها 

ال�سابقة كلها لأنه املحرك للفعل الدرامي.

د.عمر نقر�س
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المغرب تشهد طفرة واهتمام بالمسرح الجامعي

كريمة اولحوس: الكويت منارة للثقافة واإلبداع
كتب حممد جمعة:

ثقتها  على  وارت��ك��زت  مبوهبتها،  ت�سلحت 

اإل  تقبل  ل  م�سرحية  منطقة  لتقتحم  بنف�سها، 

كرمية  ال�سابة  املغربية  الفنانة  هي  باملبدعن، 

من  »حنن«،  املغربي  العر�س  بطلة  اوحل��و���س، 

العدوي،  وف��اء  واإخ��راج  احلايك،  عبا�س  تاأليف 

جلامعة احل�سن الثاين بالدار البي�ساء.

الفني،  م�سوارها  مقتبل  يف  �سابة  ك��رمي��ة، 

اجلامعية،  درا���س��ت��ه��ا  اج��ت��ي��از  م�����س��ارف  وع��ل��ى 

طريق  ع��ن  ع��دة  ج��وائ��ز  اقتنا�س  ا�ستطاعت 

وقدمت  �سبق  كما  »حنن«،  املونودرامي  العر�س 

عدد من الأعمال املتنوعة الأخرى.

ال�سابة،  املمثلة  التقت  امل��ه��رج��ان«،  »ن�سرة 

اأجابت  حيث  احلالية،  جتربتها  ع��ن  للحديث 

على اأ�سئلتنا برحابة �سدر، وتعك�س الأفق الوا�سع 

لفتاة عربية، تتميز بطموحها الكبري، وموهبتها 

املتفردة، وكانت التفا�سيل كالآتي:

تناق�سها  التي  الق�سية  عن  حدثينا  ب��داي��ة، 

امل�سرحية؟

»حنن«،  م�سرحية  تناق�سها  التي  الإ�سكالية 

بعر�س  وذل��ك  القا�سرات«،  »زواج  ق�سية  هي 

اأقرب  اأي��دي  بن  �سلعة  اإىل  حتولت  طفلة  ق�سة 

اللذان  ووال��دت��ه��ا،  وال��ده��ا  هما  اإليها،  النا�س 

ميلك  اأن��ه  ملجرد  م�سن،  لرجل  كزوجة  قدماها 

املال وال�سلطة، ثم تنتقل اإىل بيته، وتخلق واقعًا 

موازيًا تعي�سه يف خيالها، ولكنه مل يجد طريقه 

اإىل احلقيقة.

ق�سية اجتماعية

وهل هذه الق�سية الجتماعية ت�ستحق ت�سليط 

ال�سوء عليها؟

ومت�س  م���وج���ودة،  ال��ق��ا���س��رات  زواج  ق�سة 

���س��ري��ح��ة ك��ب��رية يف 

املجتمع العربي، وقد 

يف  امل�سرحية  قدمنا 

عدد من الدول، مثل: 

مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، 

م�سر  وج��م��ه��وري��ة 

نحن  وه��ا  العربية، 

يف  عر�سها  ب�سدد 

اجلمهور  تفاعل  مدى  مل�سنا  وقد  الكويت،  دولة 

اأهمية  يوؤكد  ما  وم�سر،  البحرين  يف  العمل  مع 

مناق�سة هذه الق�سية الجتماعية.

ماذا عن اجلوائز التي ح�سدتها م�سرحية »حنن«؟

مهرجان  يف  اإخ��راج  اأف�سل  جائزة  ح�سدنا 

اإخ���راج  واأف�����س��ل  واأف�����س��ل ممثلة  »ف�����س��ط��اط«، 

ال��دويل  ال��ق��اه��رة  مهرجان  يف  عر�س  واأف�����س��ل 

للمونودراما، ويف مملكة البحرين، ح�سد العمل 

اإ���س��اءة،  واأف�سل  ال�سعداوي،  ع��ب��داهلل  ج��ائ��زة 

واأي�سًا اأف�سل ممثلة يف مهرجان »ال�سواري«.

»امل��ون��ودرام��ا«  م�سرح  ع��ن  حدثينا  كممثلة 

العن�سر  كونه  املمثل  يتحملها  التي  وامل�سوؤولية 

الرئي�سي املحرك للعمل؟

كبرية،  م�سوؤولية  »املونودراما«  ممثل  يتحمل 

يبقى  ولكي  اجلمهور،  اإىل  امللل  يت�سلل  ل  حتى 

مدة  ط��وال  ح��ا���س��رًا  بامل�سرح،  معلقًا  املتفرج 

العر�س.

�سموع »حنن«

بعر�س  ال�سموع  فكرة  ا�ستخدام  ع��ن  م��اذا 

»حنن«؟

وعي  متعددة  بلغات  تكتب  ر�سالة  امل�سرح 

الأدب والإ�ساءة والتقنيات واجل�سد، وذلك وفق 

منظومة متناغمة، وال�ستغال على فكرة ال�سموع 

كرمية اوحلو�ش
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من م�رسحية حنني

خمتلفن  مو�سعن  يف  ك��ان  »حنن«،  عر�س  يف 

لإحداث النقلة النوعية يف �سري الأحداث.

م�سرح  مع  اجلمهور  من  جتاوبًا  جت��دون  هل 

»املونودراما«؟

عر�س  ع��ن��د  ك��ب��ريًا  ت��ف��اع��اًل  مل�سنا  ب��ال��ف��ع��ل، 

خ�سو�سًا  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  امل�سرحية 

اأن املهرجان كان يعني بهذا القالب الفني، وخالل 

»امل��ون��ودرام��ا«  مل�سرح  اأ�سبح  الأخ���رية  ال�سنوات 

ح�سور هام يف امل�سهد امل�سرحي العربي ب�سكل عام.

امل�سرح املغربي

حدثينا عن امل�سرح املغربي، والدعم املر�سود له..

هناك فرق �سابة تعمل بجد، ولكن مع الأ�سف 

الهتمام يكون اأكرب بالفرق املحرتفة، واأزعم اأنه 

اأن  لل�سباب، ل�ستطاع  لو توفرت امكانات ودعم 

يربهن على قدراته، وحاليًا ت�سهد املغرب طفرة 

واهتمام بامل�سرح اجلامعي، يف ظل وجود العديد 

م��ن امل��ه��رج��ان��ات مثل »اأغ���ادي���ر« و »م��راك�����س« 

فامل�سرح  البي�ساء«،  و»ال��دار  و»فا�س«  و«طنجة« 

من  بالعديد  الح��رتايف  نظريه  ُيطعم  اجلامعي 

الطاقات واملواهب ال�سابة.

ما راأيك يف اأجواء مهرجان »الكويت الدويل 

للم�سرح الأكادميي«؟

اأعترب املعهد العايل للفنون امل�سرحية بالكويت 

والإب����داع«،  باحلياة  ناب�س  م�سرحي  »متحف 

الكويت  يف  بالتواجد  جدًا  �سعيدة  �سخ�سيًا  واأنا 

والإطالع على ثقافات ومدار�س م�سرحية عدة، 

اأ�ست�سعر  ومل  والإب��داع،  للثقافة  منارة  فالكويت 

الغربة، واإمنا وجدت األفة يف التعامل، وترحيب، 

وحب من اجلميع.

اأخريًا ماذا عن الدعم الذي يقدم من جامعة 

احل�سن الثاين؟

حقيقة، هنا اأود اأن اأتقدم بال�سكر اإىل اأ. حممد 

بالدار  للتجارة  الوطنية  املدر�سة  مدير  �سقون،  بن 

البي�ساء - التابعة جلامعة احل�سن الثاين، على دعمه 

العقبات  كافة  تذليل  للطالب، وحر�سه على  الكبري 

يف  هامًا  دورًا  يلعب  فهو  للم�سرح،  وحبه  اأمامهم، 

اأنور  اأ.  اإىل  مو�سول  ال�سكر  واأي�سًا  الطالب،  توجيه 

ح�ساين، ا�ستاذ �سعبة امل�سرح والفنون الدرامية.
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أصبح من أهم األحداث الفنية على مستوى الوطن العربي

د. الكاشف: »المهرجان األكاديمي« يثري الحركة 
المسرحية الكويتية والعربية والعالمية

كتب عبداحلميد اخلطيب:

حالة من ال�سعادة عرب عنها رئي�س الوفد امل�سري 

روؤيته  عن  معه  حتدثنا  عندما  الكا�سف،  مدحت  د. 

للدورة ال�سابعة من مهرجان الكويت الدويل للم�سرح 

للفنون  العايل  املعهد  حر�س  اأك��د  حيث  الأك��ادمي��ي، 

 يف املهرجان، 
ً
امل�سرحية يف م�سر، على امل�ساركة �سنويا

م�����س��ريًا اإىل اأن���ه ث��ب��ت اأق���دام���ه و���س��ط امل��ه��رج��ان��ات 

 اإىل اأنه عا�سر املهرجان منذ 
ً
امل�سرحية الأخرى، لفتا

يف  والتنويري  التثقيفي  دوره  جيدًا  ويعرف  بداياته، 

الوطن العربي.

الكا�سف،  مدحت  د.  التقت  امل��ه��رج��ان«  »ن�سرة 

للحديث عن العديد من الأمور الهامة، وكانت تفا�سيل 

احلوار كالآتي:

ل�  ال�سابعة  ال����دورة  يف  راأي���ك  ع��ن  حدثنا  ب��داي��ة 

»املهرجان الأكادميي«؟

عا�سرت املهرجان منذ بداياته، وح�سرت الدورتن 

ال�سابعة،  ال���دورة  اأ�سهد  والآن  وال�ساد�سة،  الرابعة 

من  اب��ت��داء  عليه  بالقائمن  قوية  عالقة  وتربطني 

العميد ال�سابق د. فهد ال�سليم، و�سوًل اإىل عميد املعهد 

الهاجري،  فهد  د.  احل��ايل  امل�سرحية  للفنون  العايل 

وي�سعدين جدًا ا�ستمراريته واإثرائه للحركة امل�سرحية 

الكويتية والعربية والعاملية باأعمال فنية راقية، واأعتقد 

اأن مهرجان »الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي«، من 

العربي،  الوطن  امل�سرحية على م�ستوى  اأهم الأحداث 

اأكادميية، وامل�سرح  واأن تنظيمه يتم عرب جهة  خا�سة 

املهرجان  ولكن  ال�سيء،  بع�س   
ً
غائبا كان  الأكادميي 

اأثرى الدور التثقيفي والتنويري املنوط باملعهد.

»الكويت  مبهرجان  بارتباطك  ن�سعر  كالمك  من 

الدويل للم�سرح الأكادميي«..

نحن  »م��ق��اط��ع��ا«.. 

ن��ن��ت��ظ��ر م���ن ع���ام اإىل 

البلد  م��ه��رج��ان  اآخ����ر 

ال�������س���ق���ي���ق ال���ك���وي���ت 

الأك���ادمي���ي،  للم�سرح 

ح�����ي�����ث جن��������د ف���ي���ه 

لعر�س  طيبة  ف��ر���س��ة 

اإب�����داع�����ات ط��ل��ب��ت��ن��ا، 

اأن العرو�س امل�ساركة فيه تكون نتاج مهرجان  خا�سة 

ا�سم   حتت 
ً
34 عاما يقام منذ  داخل معهدنا مب�سر، 

ذكرى  يف  طليمات«  زكي  العربي-  امل�سرح  »مهرجان 

زكي طليمات، موؤ�س�س املعهد يف م�سر والكويت.

كما اأننا نعترب م�ساركتنا يف هذا املهرجان اإ�سهام 

املهرجان  خ�سو�سية  وتاأتي  نفقده،  اأن  يجب  ول  هام 

املوهوبن،  ولي�س  الدار�سن  جت��ارب  عن  عبارة  كونه 

خالله  ومن  نوعها  من  فريدة  تكون  التجارب  لذلك 

وم�سممي  واملخرجن  الفنانن  من  ُيخلق جيل جديد 

الديكور وكل ما يرتبط بالعمل امل�سرحي.

وكيف ترى امل�سرح الكويتي عامة؟

 لإثبات ح�سوره يف الوطن 
ً
اإنه دءوب، وي�سعى دائما

تكون   
ً
دائ��م��ا اخل���ارج  يف  املقدمة  وع��رو���س��ه  لعربي، 

1985م عندما  مميزة، وبداية معرفتي به كانت عام 

كنت يف مرحلة الدرا�سة، حينها علمت بوجود عر�س 

كويتي يقدم يف م�سر على خ�سبة امل�سرح القومي ملدة 

يوم واحد، بعنوان “�سبوحة خطبها ن�سيب”، بطولة 

عبداحل�سن  الفنان  منهم:  الكويت،  جنوم  من  عدد 

عبدالر�سا، والفنان داود ح�سن، وكنت اأتوقع اأن يكون 

، ولكن فوجئت باأنه عايل امل�ستوى، ومنذ 
ً
العر�س عاديا

األتفت لهذا ملا يقدمه هذا امل�سرح،  الوقت بداأت  هذا 

د. مدحت الكا�سف
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وهذا مل يكن انطباعي فقط بل جيلي كله.

واأين املهرجانات الأكادميية يف م�سر؟!

حملية  لكنها  اأكادميية،  مهرجانات  بالفعل  لدينا 

لدينا  ي��ك��ون  لأن  ن�سعى  احل���ايل  ال��وق��ت  ويف  ف��ق��ط، 

 
ً
م�سروعا ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  وق��دم��ن��ا  دويل،  م��ه��رج��ان 

اأن  وناأمل  لكن مل يحدث موافقة عليه،  املا�سي  العام 

تنظيم  من  لنتمكن  املقبلة،  الفرتة  عليه  املوافقة  يتم 

عربية  مب�ساركات  �سيكون  دويل  اأك��ادمي��ي  مهرجان 

فقط، ومن تنظيم املعهد العايل للفنون امل�سرحية.

ي��ن��ق�����س م�����س��ر لتنظيم  ال����ذي  م���ن راأي�����ك، م���ا 

املهرجانات الأكادميية؟

لي�س  واإبداعية  ب�سرية  طاقة  منتلك  نحن  الدعم، 

لها مثيل، واملعهد العايل للفنون امل�سرحية يف م�سر هو 

1930م،  تاأ�س�س عام  العربي، حيث  الوطن  الأقدم يف 

العام  يف  افتتاحه  اأعيد  ثم  1931م،  ع��ام  يف  واأغ��ل��ق 

1944م، واأول دفعة تخرجت من املعهد �سنة 1947م، 

ومنذ ذلك احلن وحتى الآن خرج العديد من الفنانن 

.
ً
على م�ستوى الوطن العربي جميعا

امل�سرحية  للفنون  العايل  املعهد  دور  نلم�س  واأي��ن 

بالقاهرة يف املجتمع امل�سري؟

تعليم  يتم  خالله  ومن  املوهوبن،  ي�ستوعب  املعهد 

الفرتة  يف  انت�سرت  وق��د  ال��ط��رق،  مبختلف  التمثيل 

الأخرية مب�سر ور�س اإعداد املمثل، لكنها لي�ست قائمة 

على اأ�س�س علمية، وكان لبد اأن نقوم بدورنا املفتقد، 

لنمنع الدخالء على الفن، لذلك اأن�سانا ق�سم التعليم 

املوازي، والذي ل يتقيد فيه الدار�س ب�سن معن، ولكن 

من �سروطه اأن يكون حا�ساًل على الثانوية العامة على 

الأقل، ويح�سل مثل غريه على املوؤهل الدرا�سي، وهذا 

الأمر اأحدث طفرة كبرية جدًا، لأننا قمنا ب�سخ نوعية 

جديدة من الفنانن اإىل الو�سط الفني، ميلكون موهبة 

التمثيل رغم كرب �سنهم.

اأنت بذلك ترد على من يقول اإن دور املعهد امل�سري 

تراجع عن ال�سابق؟

وهناك  وبقوة،  موجود  املعهد  اأب��دًا،  يرتاجع  مل  ل 

توا�سل بن الأجيال فيه، وهناك ا�ستمرارية يف الإبداع.

ما الن�سيحة التي تقدمها للطالب؟

اأقول لهم: الفر�سة متاحة الآن لكم لإثبات وجودكم 

وت�سلم الراية، ولإحداث نه�سة م�سرحية عربية، ويجب 

اأن تنتهزوها، واأن تزيدوا من م�ستوياتكم، لأنكم جنوم 

الغد.

من حفل افتتاح الدورة ال�ساد�سة من مهرجان امل�رشح الأكادميي اإخراج اأ. هاين الن�سار

ننتظر كل عام المهرجان ألنه فرصة طيبة لعرض إبداعات طلبتنا
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للم�سرح  ال��دويل  الكويت  ملهرجان  اليومية«  »الن�سرة  اأ�سرة  تعتذر 

الأكادميي ال�سابع، نيابة عن اللجنة العليا املنظمة للمهرجان، عن اخلطاأ 

الذي ورد يف العدد ال�سابق، حيث كتب ا�سم الكاتب القدير الأ�ستاذ عبد 

مقاله  يف  ق�سي�س،  جان  الدكتور  املقال  كاتب  من  بدًل  ال�سريع،  العزيز 

ب�سفحة 12 من العدد، والذي حمل عنوان »فن الرجتال: حرفة واأ�سرار«.

مقتطفات
تنويه

د. طارق جمال متو�سطا عدد من طلبة املعهد الفنان ح�سن البالم والفنانة منى �سداد

ح�سور طالبي بفعاليات املهرجان

د.جان ق�سي�ش
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�سور الهاجري

مدير عام املهرجان

د. راجح املطريي

املن�سق عام املهرجان

د. اأمين اخل�ساب

امل�سرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر

امل�سرف على العرو�ض امل�سرحية

د. عبداهلل حممد العابر

رئي�ض حترير الن�سرة اليومية

د. في�سل حم�سن القحطاين

مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال

رئي�ض جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن

امل�سرف على املعر�ض الفني

د. خالد الفرج

مدير التحرير

غادة عبداملنعم

رئي�ض املركز الإعالمي

اأ. مفرح ال�سمري

اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�سمري

م�ساري حامد

مفرح حجاب

حممد جمعة

عبداحلميد اخلطيب

فادي عبداهلل

الإخراج الفني

اأحم��د اأن���ور

ر�سوان الزعبي

حترير

�سعي���د عل���ي

ت�سوير:

حممد ال�سعد

فريال حماد

www.hioda.net

ال�سبابي  ل��ل��ح��راك  امل��ت��اب��ع  اإن 

الق�سرية،  الأفالم  ب�سناعة  املعني 

م�سي�س  يف  ب��اأن��ن��ا  ج���ي���دًا  ُي�����درك 

احلاجة  لدرا�سات اأكادميية معقمة 

تتابع وتر�سد هذا احلراك بطريقة 

النوعية من  فنية، حيث حتقق هذه 

الدرا�سات معادًل نقديًا يوازي اأو يقارب هذا الإنتاج الإبداعي، وهذا 

مطلب �سبابي نتلم�سه وب�سكل دائم، ففي كثري من املواقع واملنا�سبات 

الكويتي،  ال�سباب  من  الق�سرية  الأف��الم  ب�سناع  فيها  نحتك  التي 

املو�سوعي  النقد  ل�سماع  تعط�سًا  يبدون  ال�سباب  هوؤلء  اأن  نالحظ 

اأعمالهم، �سواء  الذي يو�سح ويبن لهم مكامن القوة وال�سعف يف 

على امل�ستوى الفكري اأو الفني. 

�سناعة  يف  م�سبوق  وغري  مهمًا  �سبابيًا  حراكًا  ن�سهد  اليوم  اإننا 

هذه  م��ن  اأك��ر  ل��الق��رتاب  كبري  حمفز  وه��ذا  الق�سرية،  الأف���الم 

الإجنازات وحتليلها ب�سكل نقدي جاٍد ور�سن، بغر�س الوقوف عند 

لن  وهذا  ال�سبابي،  احليوي  الن�ساط  هذا  وحمركات  مالمح  اأب��رز 

اأفالم  اأنتج من  اأبرز ما  يتم دون عمل درا�سة م�سحية ل�ستخال�س 

هذه  ت�سنيف  ثم  املا�سية،  �سنوات  الع�سر  يف  الكويت  يف  ق�سرية 

الأفالم ت�سنيفًا علميًا، �سواء من حيث اأفكارها اأو مراحل اإنتاجها، 

لتخ�سع بعدئذ لتحليل م�سامينها الفكرية والفنية، مبا ي�سمن درا�سة 

مو�سوعية ت�سخ�س احلالة الإبداعية يف �سناعة الأفالم الق�سرية 

درا�سات  لطرح  الطريق  ميهد  احل��ال  بطبيعة  وه��ذا  الكويت،  يف 

متخ�س�سة يف نقد الأفالم الق�سرية م�ستقباًل، حيث ميكن اعتبار 

هذا البحث م�سروعًا تاأ�سي�سيًا يف هذا املجال.

واقع  تر�سد  درا�سات  من  اليوم  يقدم  ما  اأن  فيه،  ريب  ل  ومما 

احلركة الثقافية والفنية الكويتية، هو مبثابة قاعدة بيانات حتفظ 

بال�ساأن  املهتمن  اأحد من  القادمة، ول يخفى على  تراثنا لالأجيال 

يف  �سديد  نق�س  من  وب�سدة  نعاين  اأننا  الكويتي،  والفني  الثقايف 

والفني،  والثقايف  الفكري  لرتاثنا  التوثيقية  التاأ�سي�سية  الدرا�سات 

وهذا الأمر جعل من ال�سعوبة على الباحثن ر�سد ودرا�سة املا�سي 

عمق  اإعطاء  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  هذه  تفيد  حيث  دقيق،  ب�سكل 

اأكرب يف فهم ودرا�سة احلا�سر، لذا نحن اليوم اأمام فر�سة �سانحة 

للم�ساهمة يف �سنع وحفظ بياناتنا التي �ستكون تراثًا لأبنائنا، وهو 

ما �ستثمنه الأجيال القادمة باإذن اهلل.

األفالم القصيرة
د. في�سل حم�سن القحطاين
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الدورة السابعة
االفتتاحاالربعاء 2017/2/8

الرجل الذي صارالخميس 2017/2/9
تأليف: 

أوزفالد دراغون
إخراج:

غدير زايد
املعهد العايل للفنون 
املرسحية - الكويت

توبا واملالئكةالجمعة 2017/2/10
إخراج: 

Emilia Betleiewska
أكادميية املرسح 
بوارسو - بولندا

السبت 2017/2/11
طقوس اإلشارات والتحوالت

تم تأجيله للغد

تأليف:

سعدالله ونوس

إخراج:

محمد يوسف

املعهد العايل للفنون 

املرسحية - مرص

االحد 2017/2/12
طقوس اإلشارات والتحوالت

حنني

تأليف: سعدالله ونوس

تأليف : عباس الحايك

إخراج: محمد يوسف

إخراج: وفاء العدوي

مرص - الثالثة عرصاً

جامعة الحسن الثاين - املغرب

ال أهتماالثنني 2017/2/13
تأليف وإخراج :

Bevilacqua

 Piccola جامعة

 compagnia

impertinente - إيطاليا

يف انتظارالثالثاء 2017/2/14
تأليف:

جامل الصقر

سينوغرافيا وإخراج:

عبد الله الدرزي

املعهد العايل للفنون 

املرسحية - الكويت

االربعاء 2017/2/15
حفل الختام

إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

- جميع العرو�س تبداأ يف الثامنة م�ساًء.

- تقام ور�سة الكتابة الدرامية يف فنون امل�سرح وفنون ال�سا�سة - قيادة وتدريب: اأ.د. اأبو احل�سن �سالم اأ�ستاذ علوم امل�سرح بكلية 

الآداب - جامعة الإ�سكندرية، خالل اأيام اخلمي�س 2017/2/9 والأحد 2017/2/12 والثنن 2017/2/13 والثالثاء 2017/2/14.

اخلمي�س  اأيام  خالل  الأردنية،  باجلامعة  امل�سارك  الأ�ستاذ  نقر�س  عمر  د.  وتدريب:  قيادة   - امل�سرحي  الرجتال  ور�سة  تقام   -

2017/2/9 والأحد 2017/2/12 والثنن 2017/2/13 والثالثاء 2017/2/14.

- يقام لقاء مفتوح مع الكاتب القدير اأ.عبد العزيز ال�سريع ، يوم الأحد 2017/2/12، يف متام ال�ساعة 12 ظهرًا يف قاعة اأحمد عبد 

احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية، ويدير اللقاء د. بدر الدلح. 

- تقام حلقة نقا�سية حول خ�سو�سية امل�سرح الأكادميي ، يوم الثالثاء 2107/2/14، يف متام ال�ساعة 12 ظهرًا يف قاعة اأحمد عبد 

احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية، ويدير اللقاء د.في�سل القحطاين .


