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ال أهتم .. فلنحيا الحياة بداًل من وصفها
اإىل اجلمهور،  مبا�شرة  موجه  مونولوج  يف 

التي  العر�ض،  ر�شالة  �شارحًا  املمثل  يتجه 

تتلخ�ض يف الدعوة للتوا�شل بني جميع الب�شر 

بع�شهم البع�ض دون حواجز .. وتبادل الأفكار 

اأ���ش��رة واح���دة،  ب��ني �شعوب ال��ع��امل وك��اأن��ه��م 

ويحذر، اإذا مل تتحقق ر�شالته، �شيعي�ض الب�شر 

وحيدون يف عامل مليء بالو�شاو�ض. ويف نهاية 

الالزمة  الأ�شلحة  ميتلك  اأنه  يوؤكد  املونولوج 

لإيجاد  طريقه  يف  يقف  من  كل  على  للتغلب 

ال�شعادة امل�شرتكة بني الب�شر، اآماًل اأن ي�شبح 

اأك��ر  العر�ض  ه��ذا  م�شاهدة  بعد  اجلمهور 

تفاوؤًل مب�شتقبل اأف�شل.

اأهتم«،  »ل  امل�شرحي  العر�ض  يبداأ  هكذا 

للم�شرح  ينتمي  اأن��ه  بدايته  لنا  اأوح��ت  ال��ذي 

الربيختية،  التقنية  هذه  با�شتعارة  امللحمي 

للجمهور،  املمثل  حديث  اأن  على  ت�شر  التي 

خالله  من  يعر�ض  مبا�شر  خطاب  اإل  هو  ما 

)املمثل( اأقواله ك�شاهد املحكمة، ولكن املتابع 

للعر�ض، �شرعان ما يدرك اأن املخرج ا�شتعار 

هذه التقنية فقط يف بداية العر�ض ويف نهايته 

العر�ض،  بقية  اأما  لنا،  �شيت�شح  ما  نحو  على 

يرف�ض  ال��ذي  املعا�شر  للم�شرح  ينتمي  فهو 

التقيد مبدر�شة حمددة يف الإخراج امل�شرحي، 

ومل يعد يعرتف بتلك امل�شميات. 

العر�ض  ل��وح��ات  ت��ب��داأ  ال���ربول���وج،  وب��ع��د 

ح��وار  ت�شور  بلوحة  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  امل�شرحي، 

وال�شيغ  ال��ع��ب��ارات  يتبادلون  وه��م  ال�شباب 

»اأع��ج��ب��ن��ي«،  مثل  ب��وك  الفي�ض  يف  امل��األ��وف��ة 

و»تاج«،  املجموعة«،  من  و»اخل��روج  و»بلوك«، 

كرا�ض«  الكاندي  للعبة  لالن�شمام  و»الدعوة 

... اإلخ، ويبدو كل منهم منعزًل يف عامله، فال 

اأحد ينظر لالآخر خالل تبادل احلوار - وهو 

تتباعد  اأنا�ض  بني  للتوا�شل  الطبيعي  الو�شع 

ب��ي��ن��ه��م امل�����ش��اف��ات 

م��غ��زى  ل��ي��ت�����ش��ح   -

امل�شرحي  العر�ض 

ال��������������ذي ي����دي����ن 

و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 

الج��ت��م��اع��ي ال��ذي 

الفجوة  خلقت هذه 

وهنا  ال��ب�����ش��ر،  ب��ني 

تكمن املفارقة، فرغم اأن برولوج البداية يحدد 

بو�شوح اأن هدف العر�ض هو اإيجاد التوا�شل 

اأن  ورغم  العامل،  اأرج��اء  كافة  يف  الب�شر  بني 

اأن  التوا�شل الجتماعي ُيفرت�ض فيها  و�شائل 

ذلك  من  ب��دًل  اأنها  اإل  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقق 

تزيد الب�شر ابتعادًا، وتخلق بينهم احلواجز، 

التي  التالية،  اللوحة  خ��الل  يت�شح  م��ا  وه��و 

يقوم فيها الفتى بحذف �شديقه على الفي�ض 

»اأمربتو« من قائمة الأ�شدقاء ملجرد مزحة مل 

اأنه ميزح، يعيده مرة  يفهمها، وعندما يفهم 

اأيدينا  العر�ض  ي�شع  وبهذا  للقائمة،  اأخ��رى 

)ال�شات(  ح��وار  اأن  وه��ي  هامة،  نقطة  على 

ل ُيف�شح عن الق�شديات الفعلية للمتحدث، 

التي  الإن�شاين  التعبري  ط��رق  من  خ��اٍل  لأن��ه 

بقية  ع��ن  بها  وم��ي��زه��م  للب�شر  اهلل  وهبها 

ال�شوت  نربة  م�شتوى  على  وذلك  خملوقاته، 

ال�شارحة،  الإمياءة اجل�شدية  اأو  الدللة  ذات 

ال�شات  ط��رق  م�شممي  جعل  م��ا  ه��ذا  ولعل 

يبتكرون )الإميو�شنز Emotions( التي تعرب 

عن احلالة املزاجية ل�شاحب العبارة، كبديل 

عن التوا�شل الإن�شاين احلميم.

فيها  يتظافر  متقنة،  تعبريية  لوحة  ويف 

التعبري بالكلمة مع التعبري املرئي، ياأمر اأمربتو 

اجلميع بو�شع هواتفهم الذكية على الأر�ض، 

الالتيني،  الأمريكي  الرق�ض  تعلم  يريد  فهو 

د. اأمين اخل�شاب
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ويريد اأن يلتقي باأ�شدقاء حقيقيني، بدًل من 

ال�شداقات الوهمية عرب الفي�ض بوك. ويجرب 

الباقون الأمر، ويبداأون يف التوا�شل احلي مع 

)اأنا  لالأمر:  تنبهوا  اأن  بعد  البع�ض،  بع�شهم 

الوهمية.  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  م��ن  حقًا  مري�ض 

وجهًا  التحدث  على  قادرين  يعودو  مل  النا�ض 

بالإنرتنت،  الت�شال  توقف  ولكن  ل��وج��ه(. 

اأيديهم  ومي��دون  الهلع،  من  بحالة  ي�شيبهم 

لأعلى وكاأنهم ينتظرون املطر الذي �شي�شقيهم 

ا�شتبدال  حماولة  تف�شل  وهكذا  عط�ض.  بعد 

عرب  الوهمي  بالتوا�شل  احلميمي  التوا�شل 

النرتنت.. وياأتي هذا املعنى �شراحة يف قول 

اأمر ممل  لوجه  )اإن احلديث وجهًا  اأحدهم: 

للغاية .. لي�ض له �شحر(.

امل�شرحية،  يف  الرئي�شي  امل�شهد  وي��اأت��ي 

بعد  لوجه  وجهًا  والفتاة  الفتى  يلتقي  عندما 

اأن تالقيا عرب الإنرتنت، وجمع بينهما احلب 

يعرت�شون  الآخرين  ف��اإن  ذلك  ومع  ال��ربيء، 

عرب  �شورهم  بن�شر  ويهددونهم  احلب،  هذا 

مواقع التوا�شل الجتماعي، وبالفعل، ينفذون 

ويج�شد  ال�شور.  لهم  ويلتقطوا  تهديدهم، 

خالل  من  املجتمعية  الوح�شية  ه��ذه  املخرج 

كل  اإزاء  العامل  وح�شية  تدين  عنيفة،  رق�شة 

ما هو بريء ونقي.

تاأتي  النهاية  ويف 

البداية  اإىل  ال��دع��وة 

 .. ال���ف���ط���رة  اإىل   ..

اإىل   .. الطبيعة  اإىل 

ال��ت��ي  الأم  رائ����ح����ة 

اأط���ف���اًل..  نت�شممها 

ت��ع��ب��ريي��ة  ل���وح���ة  ويف 

ح���وار،  اأي  م��ن  اأب��ل��غ 

ي���رق�������ض ك����ل اث��ن��ني 

وكل  متباعدين،  وهما 

منهما يطالع موبايله، 

وكما  ذات��ه..  الوقت  معًا يف  ولي�ض  معًا،  فهما 

اأحد املمثلني  بداأت امل�شرحية تنتهي، فيتقدم 

اأن  فيه  يدعوهم  للجمهور،  مبا�شر  بخطاب 

يحتفلوا باحلياة بدًل من اأن ي�شفوها: )نحن 

للجلو�ض  وق��ت  اإىل  ال�شمت،  اإىل  بحاجة 

باملنزل بعيون مغلقة، واأخذ ق�شط من الراحة 

لأخوتنا  العون  يد  ومد  واآبائنا،  اأمهاتنا  مع 

واأخواتنا ...(

وت�شتجيب املجموعة - خالل اإلقاء املونولوج 

اخلتامي - فتنفلت منهم موبايالتهم، وي�شعر 

كل منهم بالآخر، وتظهر على �شا�شة املوبايالت 

عبارة )ع�ض الآن Live now (، )اأنا بحاجة 

التي  الدعوة  لتكتمل   ،)I need you اإليك 

الإن�شاين  للتوا�شل  الدعوة   .. العر�ض  تبناها 

احلديثة،  الخ���رتاع���ات  تلك  هدمته  ال���ذي 

يتم  ، وهو ما  املمثلون من قيودهم  ويتخل�ض 

ال�شفافة  ال�شتارة  بتمزيق  دلليًا  عنه  التعبري 

والقفازات  الراأ�ض  اأغطية  ونزع  اخللفية،  يف 

ثالثة  يرقد  ب�شرية،  خدعة  ويف  ال�����ش��وداء، 

بقايا  غطتهم  وق���د  الأر�����ض  ع��ل��ى  مم��ث��ل��ون 

ال�شتارة املمزقة، وعندما ينه�شون نكت�شف اأن 

مالب�شهم قد حتولت اإىل مالب�ض بي�شاء، بينما 

ينف�شون  والفتاة(  )الفتى  الآخ��ران  املمثالن 

معطرة  بي�شاء  مالءة 

تن�شر  الطفولة  بعطر 

���ش��ال��ة  يف  رائ��ح��ت��ه��ا 

يوحي  مبا  املتفرجني، 

الطفولة،  اإىل  بعودتنا 

اإىل اأ�شولنا وبراءتنا.

ت�شل�شل  ه���و  ه����ذا 

العر�ض  يف  الأح���داث 

اأه��ت��م«  »ل  امل�����ش��رح��ي 

ال����ذي ات��ب��ع اأ���ش��ل��وب 

املنف�شلة  ال��ل��وح��ات 

ثيمة  جت��م��ع��ه��ا  ال���ت���ي  الفيديو بروجيكتور و�سوء املوبايل لعبا الدور الأكرب يف �سينوغرافيا العر�ض
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اأي�شًا(،  بريختية  ا�شتعارة  )وه��ي  اأ�شا�شية، 

اأما عن التناول الفني، فقد ا�شتخدم املخرج 

متاما  عارية  امل�شرح  خ�شبة   Bevilacqua
اأي ديكورات، ويف اخللفية �شتارة �شفافة  من 

ن�شيج  م��ن  م�شورة  م�شاهد  عليها  تنعك�ض 

بني  ال��وه��م��ي  للتوا�شل  الف��رتا���ش��ي  ال��ع��امل 

امل�شرحي  الفراغ  ت�شكيل  يف  واعتمد  الب�شر، 

على الإ�شاءة املنعك�شة من املوبايالت، والتي 

�شكلت الوحدة الت�شكيلية الرئي�شية يف العر�ض، 

فتارة ينعك�ض �شوء املوبايل على وجوه املمثلني 

ليكون هو ال�شوء الوحيد على خ�شبة امل�شرح، 

الوحدة،  تغلفها  باهته  وجوها  اإل  ن��رى  فال 

على  بقوة  املوبايالت  اإ���ش��اءة  تنعك�ض  وت��ارة 

تاأتي  اأخ��رى  وت��ارة  ال�شفافة،  ال�شتارة  �شطح 

ترق�ض  �شوئية  تكوينات  لت�شنع  خلفها  من 

اإ���ش��اءة  ا�شتخدمت  كما  دوائ���ر،  يف  اأح��ي��ان��ا 

املتفرجني،  اأعني  لتلدغ  بالفال�ض  املوبايالت 

فلم  املحبني،  على  الهجوم  م�شهد  يف  وذل��ك 

تكتف ع�شابات الفي�ض بوك بانتهاك العالقة 

الربيئة بني الفتى والفتاة، واإمنا انتهكت اأي�شًا 

جمهور املتفرجني.

اخلا�شة  الإ���ش��اءة  ه��ذه  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 

ا�شتخدمت  تقليدي،  غري  �شوئي  م�شدر  من 

الإ�شاءة اجلانبية احلمراء يف حلظات جت�شيد 

ال��ع��ن��ف امل��ج��ت��م��ع��ي، 

وال������ب������وؤر ال�������ش���وي���ة 

ت�شقط  التي  امل��ح��ددة 

ع��ل��ى امل��م��ث��ل راأ���ش��ي��ًا 

فت�شعه يف عزلة تامة. 

للتعبري  ك��ان  اأي�شًا 

كبري  دور  احل���رك���ي 

ال���ف���راغ  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 

لعب  كما  امل�����ش��رح��ي، 

دورًا اأ�شا�شيًا يف دراما 

ب��ع�����ض  يف  ال���ع���ر����ض 

الأحيان، فعلى �شبيل املثال، ا�شطلع - بدون 

املجتمعية،  الوح�شية  بتج�شيد حالة   - كلمات 

يتعر�ض  التي  ال�شديدة  املعاناة  عن  عرب  كما 

وذلك  الو�شائل،  اإدمان هذه  من  ال�شباب  لها 

اأيديهم  فيها  ت�شابكت  التي  اللوحة  تلك  يف 

يف �شكل دائرة، واأخذوا ينتف�شون على اإيقاع 

امل�شرح  يغمر  بينما  ال�شاخبة،  املو�شيقى 

�شوء متقطع يزيد من توتر اجلمهور، ويدفع 

اله�شتريية  احلالة  تلك  من  النفور  نف�شه  يف 

ج��راء  احل��دي��ث��ة  جمتمعاتنا  اأ���ش��اب��ت  ال��ت��ي 

اأن  ن�شتطع  مل  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 

ن�شتوعب مميزاتها، وغرقنا يف �شلبياتها.

منوذجًا  لنا  يقدم  اأه��ت��م«  »ل  عر�ض  اإن 

ن�شت�شيفها  اأن  ميكن  التي  الغربية  للعرو�ض 

روؤية  ل�شبابنا  تقدم  فهي  العربية،  بالدنا  يف 

ب�شاطة  على  اعتمادها  يف  خمتلفة  ب�شرية 

)رغم  الفكرة  طرح  وب�شاطة  املرئي،  التعبري 

عمقها( دون ت�شنج اأو ادعاء، ويف ذات الوقت، 

العربية،  وقيمنا  وثقافتنا  تقاليدنا  مت�ض  ل 

كافة  يعاين منها  تتناول م�شكلة جمتمعية  اإذ 

الذي  �شبابنا  ومنها  العامل،  دول  يف  ال�شباب 

�شيحة  تكون  ولعلها  الو�شائل،  ه��ذه  اأدم���ن 

ال�شباب  تنبه  حتذير 

هذه  خلطورة  العربي 

الو�شائل التي اخرتعها 

ال�����غ�����رب، وه�����م م��ن 

وي��ح��ذروا  ينتقدوها، 

م����ن اأ�����ش����راره����ا يف 

فن  وخا�شة  فنونهم، 

الفن  باعتباره  امل�شرح 

الأكر تاأثريًا.

د. اأمين اخل�شاب ال�ستارة ال�سفافة الوحدة الديكورية الوحيدة
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أطلع ضيوفه على مكتبته.. ووعد بإهداء المعهد مجموعة من كتبها

السريع أولم على شرف
إدارة وضيوف المهرجان

كتب مفرح حجاب:

العزيز  ع��ب��د  اأ.  ال��ق��دي��ر  ال��ك��ات��ب  اأق����ام 

اإدارة  �شرف  على  غداء  حفل  اأم�ض  ال�شريع، 

للم�شرح  الدويل  »الكويت  مهرجان  و�شيوف 

الأكادميي«، يف منزلة مبنطقة م�شرف، حيث 

اعتاد اأ. ال�شريع، اأن يجمع امل�شرحيني يف بيته 

اأثناء املنا�شبات امل�شرحية والأدبية التي تقام 

يف الكويت.

وقد �شهدت املاأدبة ح�شور عدد من �شيوف 

باملعهد  التدري�ض  هيئة  واأع�شاء  املهرجان، 

عميد  تقدمهم  امل�شرحية،  للفنون  ال��ع��ايل 

املعهد - رئي�ض املهرجان د. فهد الهاجري.

بدوره اأعرب د. فهد الهاجري، عن �شعادته 

بهذا اللقاء، الذي يعرب ب�شدق عن اخل�شال 

اجلميلة والعادات املتاأ�شلة لدى اأهل الكويت 

جميلة  ع��ادة  »ه��ذه  م�شيفًا:  املنا�شبات،  يف 

ال�شخ�شية  ه��ذه  م��ن  عليها  دائ��م��ًا  اعتدنا 

غداء،  حفل  جمرد  الأمر  يكن  ومل  اجلميلة، 

الإن�شانية  املعاين  من  الكثري  حمل  ما  بقدر 

ال�شادقة«، م�شريًا اإىل اأن اأ. ال�شريع، قد اأطلع 

الكبرية،  مكتبته  حتتويه  ما  على  احل�شور 

ووعد باإهداء املعهد جمموعة من هذه الكتب 

لإثراء مكتبة املعهد.

القديرة  الفنانة  اأع��رب��ت  ناحيتها  م��ن 

ال�شيخ  �شرم  مهرجان  مدير  احلكيم،  وف��اء 

الدويل للم�شرح ال�شبابي، عن �شعادتها بهذه 

عبد  اأ.  القدير  الكاتب  من  الكرمية  الدعوة 

هذه  بلقاء  »�شعدت  قائلة:  ال�شريع،  العزيز 

رموز  من  رم��زًا  يعد  ال��ذي  الكبرية،  القامة 

الثقافة والفن الكويتي، وقد ترك اأثرًا كبريًا 

اخلم�شني  خالل  الكويتي  امل�شرح  م�شرية  يف 

عامًا املا�شية، وهو بالتاأكيد خري اختيار من 

د. فهد الهاجري واأ. عبدالعزيز ال�رسيع و د. جان ق�سي�ض و د. يو�سف ال�سفران
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د. �سامح مهران يف حديث جانبي مع اأ. منقذ ال�رسيع جانب من احل�سور يف ماأدبة الغداء

العليا  اللجنة  قبل 

مل��ه��رج��ان ال��ك��وي��ت 

ال��دويل الأك��ادمي��ي 

ليكون هو �شخ�شية 

ال�شابعة،  ال����دورة 

اأ���ش��ك��ره على  ك��م��ا 

ال�شتقبال  ح��ف��اوة 

وال�شيافة«.

امللحق  بهجت،  نبيل  د.  �شدد  جانبه  من 

الثقايف امل�شري بدولة الكويت، على اأن اللقاء 

نظرًا  بامتياز،  اإن�شانيًا  ثقافيًا  حفاًل  ك��ان 

حلالة الدفء واحلفاوة التي مل�شها ال�شيوف، 

يف  احلديث  اأط��راف  تبادلنا  »لقد  م�شيفًا: 

ح�شرة قامة كبرية مثل اأ. عبدالعزيز ال�شريع، 

وجمع من الأكادمييني وامل�شرحيني، وكان اأهم 

ما طرح هو الدفع باأجيال ال�شباب يف ال�شاحة 

كما  م�شتقبلها،  لالأوطان  يحفظ  مبا  الفنية 

جتولنا يف مكتبته، والتي تعد مو�شوعة لالأدب 

م�شاهمات يف خمتلف  له  فال�شريع  والفنون، 

النواحي الثقافية، و�شاحب عطاءات كبرية، 

وت��ك��رمي��ه يف ه���ذه ال����دورة م��ن »امل��ه��رج��ان 

هو  الأك�����ادمي�����ي«، 

تكرمي لالإبداع.

د.  واع��������ت��������رب 

الكا�شف،  م��دح��ت 

اأ����ش���ت���اذ ال��ت��م��ث��ي��ل 

ب���امل���ع���ه���د ال���ع���ايل 

امل�شرحية  للفنون 

بالقاهرة، اأن احلفل كان لقاء بجزء من تاريخ 

يعد  ال�شريع،  اأ.  اأن  ل�شيما  الكويتي،  امل�شرح 

رائد احلركة امل�شرحية احلديثة يف ال�شتينيات 

من القرن املا�شي، م�شيفًا: »ا�شتمتعت بلقاء 

رمزًا من رموز الثقافة والإبداع«.

رئي�ض  نقر�ض،  عمر  د.  ق��ال  ناحيته  م��ن 

اأجمل  »اإن  الأردنية:  باجلامعة  امل�شرح  ق�شم 

ما يف هذا املهرجان هي العالقات الإن�شانية 

وتوجت  الكويت،  دول��ة  يف  هنا  نلم�شها  التي 

الرائع  الكاتب  �شيافة  بكرم  ال��دورة  هذه  يف 

�شخ�شية  كان  الذي  ال�شريع،  العزيز  اأ. عبد 

اإىل  الغداء  حتول  وقد  العام،  هذا  املهرجان 

حفل ثقايف لتوقيع كتب هذه القامة الثقافية 

الكبرية«.

د. عبدالله العابرد. عمر نفر�ض
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عبداهلل  د.  اأم��ا 

ال��ع��اب��ر، الأ���ش��ت��اذ 

ب���امل���ع���ه���د ال���ع���ايل 

امل�شرحية،  للفنون 

باأجواء  اأ�شاد  فقد 

اأنه  موؤكدًا  اللقاء، 

ك�����ان م����ع����ربًا ع��ن 

الكويت،  اأهل  بها  يتمتع  التي  والألفة  املحبة 

ل�شيما اأنه كان يف ح�شرة كاتب كبري، ورجل 

امل�شرح  تاريخ  يف  كبرية  اإ�شهامات  �شاحب 

ا�شتمتعوا  ال�شيوف  اأن  اإىل  لفتًا  بالكويت، 

مكتبته  يف  امل�شرحي  الرائد  هذا  ميلكه  مبا 

والبحوث  الر�شائل  ملئات  تكفي  مراجع  من 

منظمة  اأنها  خ�شو�شًا  وامل�شرحية،  الثقافية 

بطريقة اإلكرتونية حديثة »نظام الديجيتال«.

بدوره اأكد مازن الغرباوي، رئي�ض مهرجان 

اأن  ال�شبابي،  للم�شرح  ال��دويل  ال�شيخ  �شرم 

لدى  اجلميلة  ال��ع��ادات  ع��ن  ك�شف  ال��ل��ق��اء 

اأهمية  »ازدادت  م�شيفًا:  الكويتي،  ال�شعب 

هذا اللقاء لأنه كان مقام كاتب كبري بحجم 

اأن  ا�شتطاع  ال��ذي  ال�شريع،  عبدالعزيز  اأ. 

الأدب  ي����������ري 

العربي بالعديد من 

ف�شاًل  امل���وؤل���ف���ات، 

ع��ن اإ���ش��ه��ام��ات��ه يف 

امل�شرح بالعديد من 

م�شريًا  امل��وؤل��ف��ات«، 

املكتبة  �شاهد  عندما  بالفخر  �شعر  اأن��ه  اإىل 

اأ. ال�شريع، يف بيته، والتي تدل  التي ميتلكها 

حمفوظ  مثل  كبرية،  ثقافية  قامة  اأمام  اأننا 

عبد الرحمن، وجنيب حمفوظ.

من جانبه اأكد اأ. اأنور ح�شاين، من جامعة 

هذه  اأن  املغربية،  باململكة  ال��ث��اين  احل�شن 

الزيارة مل تكن لبيت اأ. عبد العزيز ال�شريع، 

ولكنها كانت زيارة ملتحف اأدبي ي�شرف  دولة 

الكبرية،  القامة  بهذه  لها  وهنيئًا  الكويت، 

موؤكدًا اأن هذا الكرم من عادات اأهل الكويت.

اأ. عبدالعزيز ال�رسيع مع عدد من �سيوفه

الفنانة القديرة وفاء احلكيماأ. مازن الغرباوي
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السينوجرافيا.. مسرحة
لواقعية الصورة المرئية

د. عايدة عالم

ت�شوغ ال�شينوجرفيا ال�شورة املرئية بكافة 

واإك�ش�شوارات  ومالب�ض  ديكور  من  عنا�شرها، 

داخل  متناغمة  جمالية  منظومة  يف  واإ�شاءة، 

ف�شاء امل�شرح، وحركته وانفعالته داخل ف�شاء 

امل�شرح امل�شاغ �شينوجرافيا، وفق الروؤية الكلية 

ملخرج العر�ض.

ووفقًا لطبيعة العر�ض امل�شرحي »ال�شمعي/ 

ال�شينوجرافيا  ه��ذه  ح�شور  ف���اإن  امل��رئ��ي«،  

البناء  منذ  م��ن��ه،  ف��ك��اك  ل  اأم���ر  العر�ض  يف 

املعماري الثابت يف امل�شرح الإغريقي القدمي، 

اأ�شماه  مب��ا  احلديثة  ب��روك  بيرت  دع��وة  حتى 

)الف�شاء الفارغ(، والذي يعني اأن ثمة ف�شاًء 

اأي عن�شر  يقتحمه  فارغًا حتى  ويظل  فارغًا، 

في�شبح  امل�����ش��رح��ي،  ال��ع��ر���ض  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 

م�شرحًا، ب�شرط اأن يخلق هذا العن�شر يف هذا 

الف�شاء حركة حيوية متتد يف املكان والزمان 

متنح  التي  هي  الدينامية  ف��اإن  ولذلك  معًا، 

اإىل  الثابت  الديكور  وحتول  ح�شوره،  للم�شرح 

كر�شيًا  ن�شع  فعندما  دينامية،  �شينوجرافيا 

واحدًا على مرتفع يف ف�شاء فارغ، تتوايل عليه 

حوله  وتت�شارع  املختلفة،  باألوانها  الإ���ش��اءة 

احل�شول  اأج��ل  م��ن  امل�شرحية  ال�شخ�شيات 

عليه، مما مينحه دللة كلية تقرتب من مفهوم 

فيه هذه  تتغري  الذي  الوقت  ال�شلطة، يف ذات 

لدى  ت��ك��ون  فقد  لآخ���ر،  �شخ�ض  م��ن  ال��دلل��ة 

اأحدهم �شلطة احلكم، ولدى اأخر �شلطة املال، 

ولدى ثالث �شلطة النوع.

 ، فيا ا جر ل�شينو ا

وج��ودًا  لي�شت  اإذن 

دي���ك���وري���ًا ث��اب��ت��ًا، 

ل����وح����ة  ه�������ي  ول 

تتحرك  ل  ت�شكيلية 

اأي��ة  يف  عنا�شرها 

حل��ظ��ة زم��ن��ي��ة، بل 

هي ح�شور متغري يف كل حلظة بتغري عالقتها 

فعنا�شر  و�شخ�شياتها،  امل�شرحية  ب��اأح��داث 

افتتاح  يف  ثابتة  ت��ب��دو  ال��ت��ي  ال�شينوجرافيا 

العر�ض امل�شرحي، مثلمًا هو احلال يف العر�ض 

اأمامنا  تبدو  حيث  واملالئكة«،  »توبا  البولندي 

يف ف�شاء امل�شرح )ثالثة بانوهات( ممتلئة مبا 

ي�شبه احلبال املتال�شقة كاأنها �شتارة م�شمتة، 

البانوه  يتقدم  حيث  امل�شرح،  عمق  يف  تو�شع 

الي�شار«،  »على  والثالث  اليمني«،  »على  الأول 

»الأو�شط«، بحيث ي�شنع ذلك  الثاين  والبانوه 

للممثل،  بالن�شبة  امل�شرح  كوالي�ض  من  نوعًا 

بالن�شبة  ال��ث��الث��ة(  )ال��ب��ان��وه��ات  تبدو  بينما 

للجمهور وكاأنهم )بانوه( واحد اأو �شتارة خلفية 

ت�شغل عمق امل�شرح باأكمله، تتحول اإىل �شا�شة 

�شينما عندما ت�شقط عليها اللوحات املتحركة 

احليوية  فيها  تنفجر  كما  امل�شرح،  خارج  من 

كلما نفذت من حبالها دمية من دمي العر�ض 

ال�شتارة  هذه  على  احلوار  ويجري  العرائ�شي، 

ال�شاقطة  املباين  ولوحات  الدمي  بني  اخللفية 

التي  املتحركة  الر�شوم  واأي�شًا  ال�شتارة،  على 

متر بني احلني والأخر، معربة مع غريها من 

د. عايدة عالم
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للم�شرحية،  الأ�شطورية  الأجواء  عن  العنا�شر 

معها  وت�شبح  فيه،  ت�شبح  الذي  اخليال  وعامل 

ط��وال  حيويًا  تتفق  حالة  يف  ال�شينوجرافيا 

العر�ض، مما يحول الثابت اإىل متحرك دائمًا 

يف الف�شاء امل�شرحي.

م�شاركة ال�شينوجرافيا هنا، ويف كل عر�ض 

اأخر، ممثل درامي لالأداء التمثيلي واملو�شيقي 

التعبري  يف  والرق�شات،  والأغ��اين  امل�شاحبة 

ر�شالتها  وتو�شيل  امل�شرحية  م�شمون  ع��ن 

ي�شبح  ال�����ش��ي��ن��وج��راف��ي��ا  ف��ب��دون  ل��ل��ج��م��ه��ور، 

و�شوتي  اأداء حركي  املجرد  امل�شرحي  العر�ض 

ف�شاء  اأي  مينح  فما  م�شرحي،  غري  ف�شاء  يف 

�شمة امل�شرحة هو ال�شينوجرافيا، �شواء داخل 

العلبة الإيطالية ال�شوداء غالبًا، اأو يف الأماكن 

املفتوحة مثل احلدائق اأو ال�شاحات اأو الأماكن 

بتحديد  ال�شينوجرافر  بقيام  وذلك  الأثرية، 

امل�شاحة التي �شيجري فيها التمثيل، حتديدًا لها 

عن امل�شاحة التي يتواجد فيها اجلمهور، �شواء 

بالإ�شاءة اأو برتتيب و�شع مقاعد اجلمهور اأو 

فمن  )الطبا�شري(،  ب�  الأر���ض  بتحديد  حتى 

اأو  بالطبا�شري  املحددة  امل�شاحة  داخل  يدخل 

خارجها  يكون  وم��ن  م�شرحي،  ه��و  الإ���ش��اءة 

داخل  يجري  ما  لأن  الواقعي،  اجلمهور  فهو 

)م�شاحة / ف�شاء( العر�ض امل�شرحي، هو واقع 

مم�شرح ولي�ض واقعًا حقيقيًا.

امل�شرحية  الدائرة  يف  املقعد  فاإن  وبالتايل 

غري املقعد يف الواقع، واملالب�ض يف هذه الدائرة 

تخ�شع  اأي  مم�شرحة،  مالب�ض  هي  امل�شرحية 

من  جمهوره  اإىل  امل�شرحي  تو�شيله  يريد  ملا 

فالف�شتان  امل�شرحي،  بعر�شه  خا�شة  دللت 

الأحمر مثاًل يحمل يف الواقع من دللت حيوية 

امل�شرح  يف  يكت�شب  بينما  وال�شباب،  والبهجة 

ماكبث،  ليدي  اأرتدته  ما  اإذا  مغايرة  دللت 

دللة  فيحمل  املعروفة،  �شك�شبري  م�شرحية  يف 

احلقد والدموية، واإذا ما اأرتدته مي�ض جوليا، 

يف م�شرحية �شرتندبرج ال�شهرية، يحمل دللة 

الإغواء، فالزي يف امل�شرح غري الزي يف الواقع، 

امل�شرح  يف  والإك�ش�شوارات  الديكور  اأن  كما 

مدهون   فقر�ض خ�شبي  الواقع،  كما يف  لي�شت 

باللون الأبي�ض، معلق يف ف�شاء امل�شرح ت�شقط 

وكلما  ق��م��رًا،  في�شبح  بي�شاء،  اإ���ش��اءة  عليه 

تغريت األوان الف�شاء عليه، حمل دللة خمتلفة 

امل�شرحي،  للعر�ض  الكلية  بالدللت  مرتبطة 

ال�شهرية  لوركا  م�شرحية  يف  احلال  هو  مثلما 

)عر�ض الدم(، واأي�شًا بالن�شبة لالإك�ش�شوارات 

فاإن تاج امللك لري، يبدو للجمهور امل�شاهد تاجًا 

حقيقيًا من الذهب ومر�شع بالياقوت، بينما هو 

يف احلقيقة م�شنوع من الورق املقوي املدهون 

بطالء ذهبي اللون، ومل�شق عليه قطعًا مزيفة 

توحي  باألوان  اأي�شًا  املدهون  البال�شتيك،  من 

اأدرك اجلمهور  اإذا  وحتي  الياقوت،  من  باأنها 

ثمة  لأن  بهذا،  يهتم  ل  فاإنه  التاج،  هذا  زيف 

كل  باأن  وامل�شرح،  اتفاقًا �شمنيًا بني اجلمهور 

ما يعر�ض يف ف�شاء هذا الأخري لي�ض واقعيًا، 

دور  فيه جم�شد  واقع مم�شرح ميثل  هو  واإمنا 

»ديدمونة«  دور  جم�شدة  يقتل  اأن��ه  »عطيل«، 

خنقا كل ليلة، وهذا لي�ض ب�شحيح.

امل�شرح اإيهام بالواقع، م�شرحة لهذا الواقع، 

الواقع  هموم  ع��ن  امل�شرحة  بهذه  يعرب  لكنه 

واقعية  اإيهام  هي  وال�شينوجرافيا  وم�شاكله، 

اأنها  ال�شورة املرئية امل�شاهدة، وعبقريتها يف 

توحي بواقعية هذه ال�شورة، ومتنحها يف ذات 

الواقع  جفاف  من  بها  ترتقي  جمالية  الوقت 

لبهاء الفن الراقي.



10

الممثل وتكنولوجيا الصور
واإمي��اءات��ه  واإ���ش��ارات��ه  املمثل  ح��رك��ات  تت�شافر 

و�شلوكياته وت�شرفاته على خ�شبة امل�شرح، مع مكونات 

اجلدلية  العالقات  من  جمموعة  يف  ال�شينوغرافيا، 

 وكاأنها �شل�شلة من ال�شور املتتابعة، 
ً
املتدفقة تدريجيا

من اأجل اإي�شال الر�شالة العامة للعر�ض، الأمر الذى 

بتدريبه  تتعلق  حتديات  اأم��ام  املعا�شر  املمثل  و�شع 

هذه  ح��دة  وت���زداد   ،
ً
ثانيا الأدائ��ي��ة  وبتقنياته  اأوًل، 

عر�ض  يف  ب��الأداء  املمثل  ي�شطلع  عندما  التحديات 

 Image« ال�شورة  م�شرح  مثل  التكنولوجيا  ي�شتخدم 

مبا  فائقة،  تقنيات  ي�شتخدم  بات  الذي   ،»theatre
العنا�شر  ه��ذه  بطبيعة   

ً
ووع��ي��ا معرفة  منه  يتطلب 

معرفية  مرجعيات  من  تنطلق  والتي  التكنولوجية، 

وفل�شفية وتقنية وفنية، مثل: ال�شينما، الفيديو، والفن 

وخطوط  وم�شاحات  كتل  من  يحتويه  مبا  الت�شكيلي، 

واألوان واإ�شاءات وظالل، بالإ�شافة اإىل فنون الأداء 

املكونة  العنا�شر  اأحد  بو�شفه  الرق�ض  مثل  الأخ��رى 

لت�شكيل ال�شورة يف الف�شاء امل�شرحي.

متثيل  هي  العام،  مفهومها  يف  ال�شورة  هذه  اإن 

تقوم  ح��ي��ث  ل��ل��واق��ع،  �شابقة  ح�شية  خل���ربة  عقلي 

ال�شورة بنقل العامل املو�شوعي يف عدد من الوحدات 

، اأو 
ً
الب�شرية، باأ�شكال خمتلفة، يتم اإدراكها ب�شريا

 Imaginary«  
ً
خياليا اأو   ،»Fantasy«  

ً
تخيليا  

ً
ذهنيا

Images«، وذلك على اعتبار اأن »اخليال هو القدرة 
الن�شيطة على تكوين ال�شور والت�شورات اجلديدة«، 

اأو   ،
ً
تكثيفا اأو  اختزاًل،  تكون  اأن  اإما  الأ�شكال  وهذه 

اخت�شارًا للواقع، اأو تكون ت�شغريًا، اأو تكبريًا له، اأو 

باأ�شياء  بالواقع  والإيحاء  التحويل  تخيياًل عن طريق 

اأخرى.

باملحاكاة  اإم���ا  ب��ال�����ش��ور،  ال��واق��ع  متثيل  وي��اأت��ي 

اأو عن طريق التماثل مع هذا  املبا�شرة لهذا الواقع، 

الواقع،  ُيثريه  ال��ذى  اجل��ديل  بالنعكا�ض  اأو  الواقع، 

ال�شورة  ف��اإن  وبالتايل  املفارقة،  طريق  عن  ورمب��ا 

امل�شرحية هي تلك ال�شورة )امل�شهدية/ الب�شرية(، 

املتلقي  يتخيلها  التي 

وحركة،  و�شعورًا   
ً
ذهنا

حيث تتكون يف الغالب 

م�����ن جم���م���وع���ة م��ن 

الب�شرية  ال���وح���دات 

امل��ج�����ش��دة،  التخيلية 

على  املج�شدة  غري  اأو 

وهى  امل�����ش��رح،  خ�شبة 

بحوا�شه  املتلقي  ُي��درك��ه  مرئي  �شكل  جم��رد  لي�شت 

فقط، واإمنا هي مبثابة الإطار الذى ُينظم العالقات 

الب�شرية واللفظية، ال�شاكنة منها واملتحركة، اجلماد 

اأو   ،
ً
تعبرييا جت�شيدًا  ُتعد   

ً
اأي�شا وهى  واحل��ى،  منها 

.
ً
 م�شغرًا للواقع وللحياة عموما

ً
رمزيا

���ش��ورًا  يت�شمن  امل�شرحي  ال��ع��ر���ض  ف���اإن  وعليه 

وفني  فكري  ب�شياق  واح��دة  عالقة  يف  تتحد  متعددة 

 
ً
اأ�شا�شيا حم��ورًا  وج�شده  املمثل  وي�شكل  حمدد،  عام 

ال��ع��ر���ض  يف  ال�����ش��ور  ج��م��ي��ع  دللت  ع��ن��ده  تلتقي 

تاأثيث  على  ترتكز  التي  ال�شور  تلك  وهى  امل�شرحي، 

، وحتويله اإىل اإبداع ت�شكيلي، 
ً
 ودلليا

ً
الف�شاء اأيقونيا

واللون وال�شوء والظل  ينه�ض على اجل�شد وال�شوت 

وك��ل ما  وامل�����ش��اح��ات واخل��ط��وط،  والكتل  والإي��ق��اع 

العر�ض  يف  الت�شكيلية  ال�شورة  ُيكون  اأن  �شاأنه  من 

النتقال  اأو  الديناميكي  الوظيفي  بالتحول  امل�شرحي 

تتاأرجح  حيث  العر�ض،  اأثناء  اأخ��رى،  اإىل  حالة  من 

وال��وح��دة  اللونية  ال��وح��دة  ب��ني  الت�شكيلية  ال�شورة 

ال�شكلية للخطوط والكتل وامل�شاحات املكونة لها، ومن 

تنه�ض  ما   
ً
غالبا الت�شكيلية  ال�شور  فاإن  اآخر  جانب 

والأل��وان،  والأ�شكال  للخطوط  الرمزية  الأبعاد  على 

املمثل يف دللت م�شرتكة،  تت�شافر مع حركة  والتي 

�شواء بالتماثل اأو بالتباعد والت�شاد.

ال��راأ���ش��ي يف  اخل��ط  اأن  امل��ث��ال جن��د  �شبيل  وعلى 

ال�شورة الت�شكيلية، يدل على ت�شامى الروح واحلياة 

والهدوء والراحة والن�شاط، بينما ينم اخلط الأفقي 

د. مدحت الكا�سف
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اأما  وال��ت��وازن،  وال�شمت  وال�شتقرار  الثبات  على 

اخلطوط املائلة فقد توحى بال�شقوط واخلطر، واخلط 

املنحنى فقد يدل على عدم ال�شتقرار وال�شطراب 

داخل  الأ�شكال  اأن  جند  اأخرى  ناحية  ومن  والعنف، 

ال�شور الت�شكيلية حتمل هي الأخرى دللت حمددة 

ال�شياق العام، حيث تعرب الأ�شكال التجريدية  داخل 

عن احلقيقة الداخلية والعميقة يف نف�ض الإن�شان، اأما 

من  بحالة  توحي  فاإنها  الأعلى  اإىل  املتجهة  الأ�شكال 

امل�شتديرة  اأو  املنحنية  والأ�شكال  والروحانية،  ال�شمو 

تعرب عن حالة من التيه الذى تعي�ض فيه ال�شخ�شية.

يف  الت�شكيلية  ال�شورة  ف��اإن  ذل��ك،  عن  وف�شاًل 

اإل  اإدراك��ه��ا  ميكن  ول  تكتمل،  ل  امل�شرحي  العر�ض 

يقومان  ال��ل��ذان  وال��ل��ون،  الإ���ش��اءة  عن�شري  بفعل 

النفعالية  احلالت  على  التاأكيد  يف  ودال  مهم  بدور 

مق�شودة  دلل��ة  دال��ة  وجعلها  وامل�شاعر،  والنف�شية 

ولي�شت اعتباطية، فاللون �شواء يف املناظر اأو الأزياء 

اأو الإ�شاءة هو املتحكم يف املزاج اللحظي التي تنتاب 

درامية  مواقف  يف  امل�شرح  خ�شبة  على  ال�شخو�ض 

تكون  ق��د  الت�شكيلية  ال�����ش��ور  يف  والأل����وان  معينة، 

ب�شيطة اأو مركبة، ودللتها قد تكون حرفية تقريرية 

مبا�شرة، اأو اإيحائية وت�شمينية جمازية وفق ال�شياق 

الدليل العام، فال�شوء هو �شكل ما من اأ�شكال الطاقة 

امل�شعة، ويتك�شف العامل الب�شرى ويتجلى من خالل 

ال�شوء.

اإن ال�شوء يك�شف ال�شطوح ثالثية الأبعاد، ومع تغري 

ال�شوء تبدو الأ�شياء - التي ت�شاء من خالله - وكاأنها 

يف  الت�شكيل  عنا�شر  كاأحد  الإ���ش��اءة  وتتبواأ  تتغري، 

العر�ض امل�شرحي اأحد اأهم العنا�شر الدالة والفاعلة 

يف تاأكيد ال�شورة العامة للعر�ض امل�شرحي، ملا حتمله 

من اأهمية يف عمليات الدللة والإ�شارة والرمز، فهي 

التي  ال�شورة  على  املتفرج  عني  انتباه  جتذب  التي 

 العن�شر 
ً
ناع العر�ض بثها اأمامه، وهى اأي�شا يبغي �شُ

 وفريًا من التطور، بتطور التكنولوجيا.
ً
الذى نال حظا

وبالرغم من وجود الإ�شاءة كعن�شر من عنا�شر 

العر�ض امل�شرحي عرب مراحل تطوره التاريخي، منذ 

الطبيعية  ال�شوء  م�شادر  على  يعتمد  العر�ض  كان 

وامل�شابيح  وامل�شاعل  ال�شموع  مثل  ال�شناعية،  اأو 

يف  و�شلت  حتى  الكهربائي،  امل�شباح  ثم  الزيتية، 

التطور  م��ن  ق�شوى  درج���ات  اإىل  احل��دي��ث  امل�شرح 

الإ���ش��اءة  احل��دي��ث  امل�شرح  ع��رف  حيث  والتقنية، 

والبوؤرية،  والأر�شية،  والعلوية،  واخللفية،  الأمامية، 

والتموجية، والثابتة، واملتحركة، والتي �شاعدت على 

تاأطري الأحداث الدرامية واإحداث التاأثريات املطلوبة 

العر�ض  ي�����ش��اه��دون  ال��ذي��ن  امل��ت��ف��رج��ني  ن��ف��و���ض  يف 

 لل�شور 
ً
 اأ�شا�شيا

ً
امل�شرحي، حتى باتت الإ�شاءة مكونا

املتحولة واملتغرية طوال العر�ض، وهو ما كان قد و�شع 

اأ�ش�شها كل من »كريج« و »اآبيا«، اللذان اأ�ش�شا لجتاه 

وج��اءت  دال��ة،  رمزية  بطريقة  الإ���ش��اءة  ا�شتخدام 

 
ً
 وانفعاليا

ً
اإ�شاءاتهما التموجية لت�شور املمثلني حركيا

، اإىل جانب جت�شيد املواقف الدرامية فوق 
ً
ووجدانيا

املمثلني  اأج�شاد  بو�شع  والهتمام  امل�شرح،  خ�شبة 

جزء  على  ال�شوئي  بالرتكيز  البوؤرية  الإ�شاءة  حتت 

اأكر  ب�شكل  الوجهية  تعبرياتهم  وك�شف  من اجل�شد، 

ب�شورة  املتفرج  لدن  من  مرئية  ت�شبح  بحيث  دقة، 

وا�شحة.

اإىل  و�شلت  ق��د  جن��ده��ا  املعا�شر  امل�����ش��رح  وف��ى 

وا�شتخداماتها  التكنولوجيا،  بتقدم  فائقة  درج��ات 

اأن  التي ميكن  الليزر  واأ�شعة  امل�شرحية،  الإ�شاءة  يف 

اأو  ام��ت��دادات  لها  يكون  اأن  دون  املمثل  ج�شد  تغمر 

�شبيل  فعلى  امل�شاء،  انعكا�شات خارج حدود اجل�شد 

املثال جند املخرج الأمريكي املعا�شر روبرت ويل�شون 

املتحرك  ال�شوء  ا�شتعمل  وقد   ،»Robert Wilson«

املو�شيقى،  مع  يتوافق  ب�شكل  وامل��رتاك��ب  واملتقاطع 

املعا�شر  اليوناين  وال�شينوغراف  املخرج  جند  كما 

الإ�شاءة  اأن  راأى  الذى   »Y.Kokkos« ياني�ض كوكو�ض 

العر�ض  يف  الت�شكيلية  ال�شورة  عنا�شر  اأه��م  ه��ي 

حتى  اأو  املر�شومة  امل�شاحات  من  اأك��ر  امل�شرحي، 

الأزياء، فالإ�شاءة هي التي توؤكدها اأو تلغي وجودها، 

اللوين، والدليل، وبالتايل  وهى التي حتدد تركيبها 

فهي التي حتقق الروؤية املتكاملة يف عنا�شر الإ�شاءة 
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اأجل  من  تت�شافر  التي  واملالب�ض  والديكور  وال�شوت 

خلق ال�شورة امل�شرحية العامة للعر�ض.

الرمز  بو�شفه  املمثل  اإن  القول  ميكن  هنا  وم��ن 

يقدم  حيث  امل�شرحية،  ال�شورة  يف  الرئي�شي  املادي 

دللته من خالل اأفعاله على امل�شرح، عندما يتفاعل 

نف�شه  هو  ي�شبح  الأخ��رى،  امل�شرح  خ�شبة  لغات  مع 

نف�شها،  الأح��داث  عليه  ُتنق�ض  الذى  ال�شطح  مبثابة 

وحمور  الأفكار،  وتقو�شه  اللغة،  اآث��اره  تقتفي  والذى 

اجلوهرية،  الوحدة  وه��م  تبني  التي  املفتتة  ال��ذات 

فاملمثل هو امل�شوؤول عن بناء مفردات لغته اجل�شدية 

وال�شوتية التعبريية لتحقيق اأهداف دللية مق�شودة 

العالقة  تلك  الأخ��رى،  العر�ض  مبكونات  عالقته  يف 

التي تربط فاعال ب�شيء ما، اإل اأنه من اجلدير بالذكر 

ناحية،  م��ن  ال��رم��زي  ب��ال��راء  يتمتع  املمثل  اأن  هنا 

الأمر  اأخ��رى،  ناحية  من  الإن�شاين  التعبري  وبواقعية 

الذى مينحه �شدارة ومرونة يف العر�ض امل�شرحي ل 

تتوفران يف اأي عن�شر اآخر بنف�ض القدر.

تتمركز  امل�شرحي  العر�ض  دللت  كافة  فاإن  لذا 

باإنتاج  يقوم  ل  فهو  اإليه،  وتعود  منه،  وتنطلق  حوله، 

عالقات  طريق  عن  ولكن  مبفرده،  املق�شود  املعنى 

ال�شورة  عنا�شر  باقي  وب��ني  بينه  املتبادل  التاأثري 

امل�شرحية، التي تت�شافر جميعها على حد تعبري رولن 

العالمات،  من  زخم  يف   »Rolan Barthes« ب��ارت 

 جند اأن املمثل هو الذي يحول هذه العالمات 
ً
ودائما

من الواقعية اإىل الإيهام، عندما يتحول من حقيقته 

املادية اإىل بناء دليل يرمز ويعرب عن ر�شائل حمددة، 

 »Stanislavski« �شتان�شالف�شكى  عنه  عرب  ما  وهو 

املمثل  قدرة  على  يعتمد  الذى  الإبداعي،  بالتج�شيد 

على امتالك تقنية ج�شدية خا�شة، ذات انتماء قومي 

اإىل قامو�ض احلركة والتعبريات اجل�شدية العامة يف 

حتويل  م�شئولية  بها  املنوط  التقنية  وهى  جمتمعه، 

قوى الطبيعة الأولية اأو )املوهبة( اإىل عمل مفيد.

با�شتخداماته  و�شع  قد  املعا�شر  امل�شرح  كان  وملا 

لتكنولوجيا ال�شور عددًا من التحديات اأمام املمثل، 

بطبيعة  املمثل  هذا  وعى  اإمناء  مبكان  الأهمية  فمن 

حيث  فنه،  على  والدخيلة  اجلديدة  الو�شائط  هذه 

تقنيات  م��ن  ا�شتفاد  ق��د  املعا�شر  امل�شرح  اأن  جن��د 

متثيل  وه��ى   ،»Digital image« الرقمية  ال�شورة 

�شكل  على  التنازيل  العد  با�شتخدام  ثنائية  ل�شورة 

اأ�شفار ووحدات ومعاجلتها عن طريق جهاز احلا�شب 

خمططات  و�شع  اإىل  اللجوء  فيها  يتم  حيث  الآيل، 

لل�شورة  العام  الت�شكيلي  للت�شور  رقمية  وت�شاميم 

امل�شرحية، وذلك با�شتخدام احلوا�شب الآلية، ف�شاًل 

عن اإعادة توظيف ال�شريط ال�شينمائي، وما عليه من 

مواد فيلمية لتدخل �شمن الن�شيج العام الذي ي�شكل 

�شورة العر�ض امل�شرحي، وذلك با�شتخدام ال�شا�شات 

امل�شاهد  بناء  اأج��ل  م��ن  امل�شرح،  على  ال�شينمائية 

والتمثيل،  والتاأطري  الت�شوير  م�شتوى  على  الدرامية 

عن طريق حتويل هذه امل�شاهد اإىل لقطات واإطارات 

ت�شكل  واح���دة  بوتقة  يف  احل��ى،  التمثيل  ج��وار  اإىل 

جمرد  ولي�ض  امل�شرحي،  للعر�ض  العامة  ال�شورة 

عند  الأم��ر  كان  كما  تاأكيدية،  كعنا�شر  ا�شتخدامها 

رجال امل�شرح يف الن�شف الأول من القرن الع�شرين 

من اأمثال بي�شكاتور »Arwin Piscator«، وبيرت فاي�ض 

 ،»Bertolt Brecht« وبري�شت   ،»Peter Weiss«

و�شفوبودا »Svoboda«، وغريهم ممن وظفوا املواد 

الفيلمية بغر�ض ك�شر وحدة الن�ض، اأو تفكيك الكتابة 

اإىل م�شاهد متنافرة اأو متناظرة، اإىل جانب عن�شر 

املتفرج  يندمج  ل  حتى  والو�شف،  واحلكي  ال�شرد 

اأو �شيا�شية، اإل اأن الن�شف   لأغرا�ض فكرية 
ً
عاطفيا

توظيف  يف  حت��وًل  �شهد  قد  القرن  ذات  من  الثاين 

ال�شينما والفيديو يف م�شرح ال�شور، الذى جعل منها 

ال�شينوغرافيا  وعنا�شر  املمثل  مع  تت�شارك  عنا�شر 

الأخرى يف ت�شكيل �شورة العر�ض العامة.

اإعادة  جرى  اجلديد،  امل�شرحي  التيار  هذا  وفى 

 
ً
ومعماريا  

ً
دراميا امل�شرح  خ�شبة  وا�شتغالل  جتهيز 

، لجتذاب انتباه اأكرب عدد من امل�شاهدين، 
ً
ومو�شيقيا

امل�شرح  ب��ني  الآن  مت���زج  امل�����ش��رح��ي��ات  واأ���ش��ب��ح��ت 

واملو�شيقى وال�شينما والتليفزيون، وتهتم بدرجة اأكرب 

مب�شهدية ال�شور اأو ال�شينوغرافيا، وتداخلت احلدود 
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فاأ�شبحت   ،
ً
اأي�شا وامل�شرح  والت�شوير  الر�شم  بني 

احلديثة  الفنية  ال��ل��وح��ات  اإىل  اأق���رب  امل�شرحيات 

والتجريدية،  والتعبريية  ال�شريالية  بني  متزج  التي 

ينم عنه و�شف  ما  الت�شكيل، وهو  فنون  وغريها من 

ال�شعر  م��ن  مزيج  ب��اأن��ه   
ً
دائ��م��ا ال�شور  م�شرح  تيار 

بني  متييز  هناك  يعد  مل  ففيه  والت�شكيل،  والفل�شفة 

فنون  يجمع  بات  الذي  العر�ض،  امل�شاركة يف  الفنون 

الأداء »Performing Arts«، وهى امل�شرح والرق�ض 

 Media« امل��ي��دي��ا  ف��ن��ون  م��ع  والأوب�����را،  واملو�شيقى 

والفيديو  والتليفزيون  ال�شينما  ت�شم  والتي   ،»Arts
والكمبيوتر، اإىل جانب الفنون الب�شرية )الت�شكيلية( 

والت�شوير  الر�شم  ت�شمل  والتي   ،»Visual Arts«

وما  واخلط  والزخرفة  والطباعة  والعمارة  والنحت 

والتي   ،»Literary« الأدبية  الفنون  مع  ذل��ك،  �شابه 

تت�شمن ال�شعر والق�شة الق�شرية والرواية وامل�شرحية 

يحقق  املعا�شر  امل�شرح  وكاأن  اإىل ذلك،  وما  املكتوبة 

فعندما  ال�شدد،  هذا  يف  فاجرن«  »ريت�شارد  اأح��الم 

بدورها  كل  فتتحول  الفنون،  هذه  ومتتزج  تت�شافر 

وفق  دللت��ه��ا  تبث  ورم��وز  وم��وؤ���ش��رات  اأيقونات  اإىل 

�شياق ال��ع��ر���ض ال��ع��ام، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق اإح���داث 

املتفرج،  تدركه حوا�ض  الذى  الإبهار  واإثارة  الده�شة 

من خالل جمموعة من التكوينات، والأن�شجة املركبة 

الغام�شة واملده�شة، وفق اإيقاع ب�شري، ل ي�شتهدف 

تبث  ما  بقدر  حمددة،  ر�شالة  اإىل  باملتفرج  الو�شول 

من  لنهائية  جمموعة  يف  بذهنه  تتولد  �شورًا  اإليه 

دومنا  الآخ��ر،  عن  املتفرج  بتغري  املتغرية  ال��دللت 

اأو  الن�ض  بنائية  يف  التقليدية  الأ�شكال  اإىل  النظر 

العر�ض امل�شرحي التقليدي، لي�شل اإىل حد اأن يتحول 

اإىل ف�شاء جمايل �شحري يقرتب  امل�شرحي  العر�ض 

 Metata« وامل��اوراء طبيعية  الأ�شطورية  الأج��واء  من 

الذى  اجلديد  الع�شر  مع  تتالئم  والتي   ،»Physika
والبديهيات،  واحلتميات  ال��ث��واب��ت  ك��ل  على  مت��رد 

واأفرز جماليات جديدة ومبتكرة، تقوم هذه الأ�شكال 

وال�شور اجلمالية باإ�شباع اإح�شا�ض املتفرج باجلمال، 

وهذا الإ�شباع يحدث عندما نكون قادرين على تذوق 

الوحدة والتاآلف اخلا�ض بالعالقات ال�شكلية فيما بني 

اإدراكاتنا احل�شية، وذلك على اعتبار اأن اجلمال يتم 

تعريفه عند هربرت ريد »Herbert Read« بو�شفه 

نتلقاها من خالل  ال�شكلية  بالعالقات  وحدة خا�شة 

اإدراكاتنا احل�شية، وهو ما يتفق مع تعريف كاليف بل 

»Clive Bell« باأنه �شكل دال، اأي يحمل معنى ُتدركه 
حوا�ض املتفرج.

اأهمية  الفنان  يوؤكد   ،
ً
اأي�شا ال�شور  م�شرح  وفى 

ت�شكيلية  فنون  من  له  يتعر�ض  فيما  الكيفي  البعد 

كالر�شم اأو النحت، وبذلك يحول التجربة امل�شرحية 

من مو�شوعها كو�شيلة لل�شرد يف �شياق ترتيبي زمني، 

وي�شودها  احلوا�ض  انطباعات  تن�شطها  جتربة  اإىل 

عامل املكان، الأمر الذى يدفعنا اإىل حماولة البحث 

الذي  باملمثل  تتعلق  واأدائية  تدريبية  موا�شفات  عن 

من  النوعية  ه��ذه  يف  ب����الأداء   
ً
م��دف��وع��ا نف�شه  يجد 

�شورة  بو�شفه  اإل��ي��ه  تنظر  باتت  وال��ت��ي  ال��ع��رو���ض، 

بال�شتيكية، اأو �شورة ت�شكيلية متحركة ت�شطلع مبهمة 

الإمياء لتمالأ الف�شاء امل�شرحي، ودون التقيد بعن�شر 

طاقاته  تطوير  منه  يتطلب  مم��ا  ال��واق��ع��ي،  ال��زم��ن 

التي  ال�شويف  التجلي  م��ن  تقرتب  ق��د  ل��درج��ة  تلك 

 Jerzy« وجروتوف�شكي  مايرهولد،  جت��ارب  خلفتها 

Grotowski« ، وبيرت بروك »Peter Brook«، وباربا 
»Eugenio Barba« وغريهم، حيث يقع على عاتق 

تتجاوز  واإ�شارات  رم��وزًا  يبني  كيف  يتعلم  اأن  املمثل 

مقابل  يف  وذل���ك  ال�����ش��اك��ن��ة،  البيولوجية  احل����دود 

النف�شية كما كان  اأفرزتها الجتاهات  التي  تدريباته 

هو  كما  التغريبية  اأو  �شتان�شالف�شكى،  عند  احل��ال 

احلال عند بري�شت، ليتجاوز ذلك اإىل اإمناء قدراته 

واجلمالية،  والفكرية،  الفل�شفية،  امل�شتويات  على 

والت�شكيلية، والدللية، حتى ي�شتطيع اأن يجد لنف�شه 

من  ال�شرعة  فائق  الزخم  هذا  اأم��ام  ومكانة   
ً
مكانا

التطور التكنولوجي. 

د. مدحت الكا�شف
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ل بد من العرتاف اأوًل باأن م�شرح اليوم مل 

يعد القناة الأقوى واملوؤثرة كما كان يف ع�شور 

التي  اليومية  �شابقة، فمع ديناميكية احلياة 

بات  التكنولوجي،  التطور  حركة  فر�شتها 

مر  على  ي�شهده  مل  انح�شارًا  يعي�ض  امل�شرح 

الع�شور، فمنذ اأن كان حا�شرًا يف املجادلت 

املماحكة  اإىل  و���ش��وًل  اليونانية،  الفل�شفية 

يف  بوادرها  برزت  التي  امل�شيحية  العقائدية 

امل�شرحيني  دور  كان  ع�شر،  احل��ادي  القرن 

دعم  بقوة، ومتثل هذا احل�شور يف  حا�شرًا 

حركات التنوير الأوروبية املناه�شة للكني�شة 

والإقطاع يف الن�شف الثاين من القرن الثامن 

ع�شر، وعندما �شيطرت ال�شيا�شة على احلياة 

وفق  لعبتها  ق��واع��د  وفر�شت  الجتماعية، 

اأي�شًا  للم�شرحيني  كان  منظروها،  قدمه  ما 

دور مناه�ض للتطرف والإرهاب املنبثق من 

�شيا�شية  ال�شو�شيو-  احل��رك��ات  تلك  بع�ض 

املتطرفة، مثل النازية والفا�شية، كما رف�ض 

يعي�ض  وجعله  الإن�شان،  مكننة  فكرة  امل�شرح 

على هام�ض احلياة التي فر�شتها الإمربيالية 

الراأ�شمالية.

لقد �شاهم امل�شرح يف دعم حقوق الإن�شان 

امل�شرحيون  يغفل  فلم  ال��ع��ادل��ة،  وق�شاياه 

جميع  يف  والن��خ��راط  امل�شاركة  امللتزمون 

وال�شيا�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي 

تقدم  يف  امل�شاركة  ب��ه��دف  والق��ت�����ش��ادي��ة، 

اآف���اق علمية  اإىل  وحت��رر الإن�����ش��ان، و���ش��وًل 

ومعرفية جديدة تتوافق واأمناط احلياة التي 

يعي�شونها، فكانوا مواكبني للنظرية الل�شانية 

وللنظرية  ���ش��و���ش��ري،  دي-  اأ���ش�����ش��ه��ا  ال��ت��ي 

الجتماعية  والنظرية  الفرويدية،  النف�شية 

املواكبة  اأن تلك  اإل  اأ�ش�شها دوركامي...  التي 

الراهن،  وقتنا  تعد موجودة يف  الن�شيطة مل 

وهذا مرده اإىل اأ�شباب عدة، اأهمها التحولت 

امل�شرح  قلب  اأ�شابت  التي  والفنية  الثقافية 

واأوهنته، فعجز عن مواجه خ�شومه، لين�شغل 

امل�شرحيون يف اإثبات املثبت اأ�شاًل، كما عال 

النوعية،  ح�شاب  على  ال�شتهالكية  جن��م 

الهواة  لبع�ض  مو�شة  املفارقات  فن  فاأ�شبح 

الفكرية  امل�شاألة  بعمق  وع��ي  دون  املجربني 

واأبعادها الفل�شفية.

وتبدلته،  امل�شرح  تقلبات  حال  هو  وكما 

عن  يختلف  اليوم  والإره���اب  التطرف  ف��اإن 

تغريت،  فاأفكاره  ال�شابق،  يف  عليه  ك��ان  ما 

لي�شبح  رقعتها،  وات�شعت  اأطرافها  وتعددت 

ويبدل  هالميًا،  والتطرف  الإرهابي  الفكر 

مالحمه بني فينة واأخرى، فنجد هذا الفكر 

يف بع�ض الأحيان وا�شحًا و�شوح ال�شم�ض يف 

المسرح في مواجهة اإلرهاب
د. فيصل محسن القحطاني

أستاذ الدراما ورئيس قسم التلفزيون
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�شور الهاجري

مدير عام املهرجان

د. راجح املطريي

املن�سق عام املهرجان

د. اأمين اخل�شاب

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�شل حم�شن 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�شمري

اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�شمري

م�شاري حامد

مفرح حجاب

حممد جمعة

عبداحلميد اخلطيب

فادي عبداهلل

الإخراج الفني

اأحم��د اأن���ور

ر�شوان الزعبي

حترير

�شعي���د عل���ي

ت�سوير:

حممد ال�شعد

فريال حماد

www.hioda.net

كبد ال�شماء، اإل اأنه يف اأحيان اأخرى ي�شري �شبابيًا وي�شعب 

ما  وهو  دقيقًا،  علميًا  حتلياًل  وحتليله  بتالبيبه،  الإم�شاك 

�شاهم يف ولدة اأنواع متعددة من طرق مقاومة هذه الأفكار 

املتطرفة التي تدعو اإىل اإق�شاء الآخر كليًا، متخذة م�شارات 

من  لدينا  فاأ�شبح  والتطرف،  الإره��اب  فكرة  بتنوع  متنوعة 

ينادي مبقابلة العنف بالعنف، اأي اأن تكون املقاومة اإما كرد 

فعل على الفعل املتطرف، اأو بتوجيه �شربة ا�شتباقية له قبل 

اأن ي�شتفحل يف منطقة ما.

ولعل هذا الأمر اأثبت عدم فاعليته ب�شكل كبري يف جتفيف 

يواجه  ب��اأن  الكثريون  ن��ادى  لذا  والتطرف،  الإره��اب  منابع 

الفكر بالفكر، وتقارع احلجة باحلجة، وعملت معظم اأجهزة 

التعليمية  الأو�شاط  يف  الو�شطية  الأفكار  طرح  على  ال��دول 

اإىل  وال�شباب  النا�شئة  دف��ع  يف  وب���داأت  مراحلها،  بجميع 

الأ�شف، مل  امل�شرح مع  اأن  اإل  النخراط يف مناحي احلياة، 

يف  والتنفيذية  التخطيطية  الأجهزة  عقلية  يف  حا�شرًا  يكن 

دولنا العربية، ومرد ذلك اإىل قناعة را�شخة لدى امل�شئولني، 

يرى  من  عند  الأق��ل  على  اأو  اأنف�شهم،  امل�شرحيني  وعند  بل 

لبع�ض  �شالة  كونه  يعدو  ل  امل�شرح  اأن  وي�شخ�شه  ال��واق��ع 

املمار�شة  خالل  من  الفني  ع�شقهم  ميار�شون  النخبويني، 

للقطاع  فرتك  الطفل  م�شرح  اأما  فقط،  املو�شمية  امل�شرحية 

باأهمية  دراي��ة  ول  وع��ي،  دون  فيه  وي�شرح  ليمرح  اخلا�ض 

العقلية الرتبوية للم�شرح.

الت�شامح  ر�شالة  يحمل  مل�شرح  نكون  ما  اأح��وج  اليوم  اإننا 

وتقبل الآخر ونبذ التطرف والإره��اب، ومتى ما حتقق هذا 

املدر�شي  امل�شرح  مثل  الرتبوية،  امل�شرحية  القنوات  عرب 

وم�شرح الطفل، فاإن هذا �شي�شاعد على رفع ذائقة الأجيال 

القادمة، مبا ميكن اأبناء اجليل القادم من �شناعة م�شتقبل 

ال�شتغال على  يتم  اأن  والأهم هنا،  واآدميته،  بالإن�شان  يليق 

فاإنه  وتربوي، ومتى ما مت هذا،  ب�شكل مهني  الطفل  م�شرح 

مع  امل�شتقبل  يف  للتعاي�ض  العربية  للمجتمعات  عونًا  �شيكون 

ذواتها اأولً، مبا �شيمكنها بالتايل من التعاي�ض مع الآخرين. 
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
 الدولي للمسرح األكاديمي

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�ض تبداأ يف الثامنة م�شاًء.

- تقام ور�شة الكتابة الدرامية يف فنون امل�شرح وفنون ال�شا�شة - قيادة وتدريب: اأ.د. اأبو احل�شن �شالم اأ�شتاذ علوم امل�شرح بكلية 

الآداب - جامعة الإ�شكندرية، خالل اأيام اخلمي�ض 2017/2/9 والأحد 2017/2/12 والثنني 2017/2/13 والثالثاء 2017/2/14.

اخلمي�ض  اأيام  خالل  الأردنية،  باجلامعة  امل�شارك  الأ�شتاذ  نقر�ض  عمر  د.  وتدريب:  قيادة   - امل�شرحي  الرجتال  ور�شة  تقام   -

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

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

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

- تقام حلقة نقا�شية حول خ�شو�شية امل�شرح الأكادميي ، يوم الثالثاء 2107/2/14، يف متام ال�شاعة 12 ظهرًا يف قاعة اأحمد عبد 

احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�شرحية، ويدير اللقاء د.في�شل القحطاين .


