
الدورة السابعة
العدد الثامن 2017/2/15 النشرة اليومية

الشمعة



2

في انتظار .. سراب
لوالدته،  حمب  لزوجته،  عا�شق  كفيف،  رجل 

حوله  ت��دور  م��ا  ه��ذا  متعددة،  �شراعات  يعي�ش 

اأحداث العر�ش امل�شرحي الذي قدمه فريق املعهد 

الكاتب  اأع��م��ال  اأح��د  امل�شرحية،  للفنون  العايل 

يف  يركز  طاملا  ال��ذي  ال�شقر،  جمال  البحريني 

)يف  مثل  االجتماعية،  الق�شايا  على  كتاباته 

انتظار( اأو )يف انتظار مرمي(.

حول  ت��دور  كانت  للعر�ش  الرئي�شية  الق�شية 

رجل كفيف، ينتظر عودة طليقته، التي تركته بعد 

املطروحة  الق�شايا  فكانت  �شديقه،  مع  خيانته 

بني  والعالقة  اخليانة،  بني  ما  تتنوع  العر�ش  يف 

الفكرة  تلك  واخ��ت��ي��ار  ووال���دة زوج��ه��ا،  ال��زوج��ة 

يعطينا مربرًا  »املونودرما«،  مهرجان  للعر�ش يف 

لعمل حتليل نف�شي ل�شخ�شية الزوج.

اأدخل  قد  املخرج  اأن  جند  العر�ش،  هذا  ويف 

ب�شخ�شية  يكتفي  مل  حيث  اآخ���ر،  درام��ي��ًا  خطًا 

خ�شبة  على  االأخرى  االأ�شخا�ش  ج�شد  بل  الزوج، 

من  التغري  ذل��ك  لوحظ  البداية  فمنذ  امل�شرح، 

انتظار مرمي(،  العنوان من )يف  اخت�شار  خالل 

اأجل  من  التغيري  يكون  وق��د  انتظار(،  )يف  اإىل 

التو�شع يف الق�شية.

وعمق تلك احلرية كان يف االإ�شاءة، التي كانت 

للعني،  مريحًا  كان  فانخفا�شها  العر�ش،  بطلة 

االأم،  موت  عند  تطفاأ  اأن  االأف�شل  من  كان  ولكن 

لتعرب عن فقدان االأمل.

ك��م��ا اأج����اب ال��ع��ر���ش ع��ل��ى ال��ت�����ش��اوؤالت التي 

و�شع  عندما  عر�شه،  بداية  يف  املخرج  طرحها 

على  االأث����اث  م��ن  قطع  بع�ش  ال��دي��ك��ور  م�شمم 

املنزل  اأي   - املكان  بهذا  ليعرف  امل�شرح،  خ�شبة 

الذي تدور فيه االأحداث - مثل التلفاز والتليفون 

وغريها.

غلق امل�شهد االأول ب�شكل مفاجئ جعل املتلقي 
ُ
واأ

ينتظر ماذا بعد ذلك؟!، تلك النقطة حت�شب له يف 

امل�شاهد  انتباه  جذب 

االأوىل،  الدقائق  منذ 

قد  امل��خ��رج  اأن  ك��م��ا 

االنتظار  ذل��ك  دع��م 

ب��ال�����ش��م��ت، ال����ذي 

ك�شر ب�شوت خطوات 

ق����دم����ني مم���زوج���ة 

باآهات االأنني.

وكانت املفاجئة بظهور �شخ�شية جابر، الذي 

العا�شق  الكفيف  الرجل  املمثل،  جت�شيدها  اأتقن 

لزوجته واملحب لوالدته، فنجد اأن تلك ال�شخ�شية 

تعي�ش يف �شراع ب�شبب فقدان الب�شر، الذي برره 

املنزل،  اأ���ش��اب  حريق  ب�شبب  املخرج  بعد  فيما 

احلروق  بع�ش  بوجود  املكياج  م�شممة  وطعمته 

على وجه.

الذي  املمثل،  على  كبري  ثقل  ذلك  �شبب  وقد 

الرجل  لنا  ف�شور  الثقل،  ذل��ك  حمل  يف  جن��ح 

وكانت حواراته  زوجته،  اأمام  ال�شخ�شية  �شعيف 

الداخلية ومونوجلاته، تعرب عن حالته النف�شية يف 

طليقته،  ا�شم  ذكر  – ولكنه مبجرد  والدته  حب 

يحب  اأن��ه  يذكر  حواراته  يف  حتى  والدته،  ين�شى 

ولذلك  لها،  ر�شوخه  على  ليدلل  زوجته،  كربياء 

ذك��رت يف ب��داي��ة امل��ق��ال اأن���ه، ك��ان رج��اًل يع�شق 

زوجته، ويحب والدته، وهذا الفارق يف حبه لهما.

تعاين  والتي  املقعدة،  االأم  �شخ�شية  عن  اأم��ا 

اأوق��ات  يف  فاأنينها  املتقلبة،  اأبنها  عواطف  من 

متفرقة من امل�شرحية، كان ال يعرب فقط عن اأملها 

اجل�شدي، ولكن االأمل النف�شي اأي�شًا.

االأم  �شخ�شية  ت��ق��اب��ل  ال��ت��ي  وال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

والتي  »مرمي«،  الطليقة  �شخ�شية  هي  بال�شراع، 

�شورها املخرج بالفتاة اللعوب التي خانت زوجها.

يجب  ك���ان  ناق�شة  نقطة  ه��ن��اك  اأن  واأرى 

تو�شيحها اأكرث، وهي دوافع الزوجة لهذه اخليانة، 

فجر �صباح
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ال�شعيفة  امل��ع��دم��ة  ال���زوج  �شخ�شية  ك��ان��ت  ه��ل 

اأمامها، اأم ع�شقه لها جعلها تفعل ما يحلو لها دون 

اخلوف يف الوقوع يف �شباك �شكه؟، ولو كانت هي 

التي تركته، فما الدوافع التي جعلتها ترتكه؟!.

تظهر  اأن  املخرج  اختار  الرق�ش،  م�شهد  ويف 

اأوقع باأن خيانتها وهجرها  الزوجة لعوبة، ليكون 

اأنه  كما  ال�شخ�شيات،  هذه  �شمات  فتلك  م��ربرًا، 

الزوج عن  وتعبري  الدمية،  كان من اجليد ظهور 

�شوقه لطفلته ب�شم رائحة ال�شال.

الرجل  مالب�ش  اإىل  تتق�شم  كانت  االأزي��اء  اأما 

اأي   - الطيبة  الطاهرة  امل��راأة  ومالب�ش  العادي، 

�شورة مرمي يف خميلة جابر الذي كان يرى.

التكلف،  عدم  على  اعتمد  فقد  الديكور،  اأم��ا 

اأب�شط  الفريق،  مب�شاعدة  املخرج  اختار  حيث 

االأ�شياء املعربة التي تو�شل الفكرة دون مبالغة.

مع  متناغمة  ك��ان��ت  ف��ق��د  امل��و���ش��ي��ق��ى،  وع���ن 

ثم  امل�شرحية،  بداية  يف  اأغنية  واختيار  العر�ش، 

اإعادتها يف وقت اآخر، كنوع من الربط باأن االأغنية 

هي الذكرى التي جتمعهما، فهذا قد ن�شج االأمر 

ب�شكل حمكم.

كما اأن وجود م�شهد واحد فقط )فال�ش باك(، 

االإيقاع،  لفلت  الفال�شات  تعددت  ولو  كافيًا،  كان 

ولكن وجود ال�شور، وتعدد اختيار األوان القمي�ش 

باحلوار، مل يكن مربرًا.

ق�شية  تناول  قد  العر�ش  نظري،  وجهة  ومن 

نف�شه،  مع  االإن�شان  �شراع  وهي  مهمة،  اإن�شانية 

وتغلب احلب على الواجب.

ويف اخلتام اأرى اأن هناك بع�ش النقاط كانت 

حتتاج اإىل تو�شيح، اأولها: ملاذا كانت كلمة الغرائز 

ت�شبق كلمة احلب؟، فهذا ت�شويه للحب، وهل فعاًل 

ع�شيقها هو �شديق زوجها؟، وما مربر خيانته؟، 

اأي�شًا  ولكن  خائنه؟!.،  بزوجه  قبوله  اأ�شباب  وما 

العر�ش،  ذل��ك  على  العمل  فريق  اأ�شكر  اأن  اأود 

واجلهود املبذولة فيه.

الطالبة/ فجر �شباح 

النقد واالأدب امل�شرحي - الفرقة الدرا�شية الثالثة 

�أمــومــــة
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بــانـــورامــــا الــعــــروض

الرجل الذي �صار

حنني
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توبا واملالئكة

يف �نتظار

طقو�س االإ�صارات والتحوالت

ال �أهتم
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االإعالمي اأ. حمبوب العبداهلل

ال�شريع،  العزيز  عبد  اأ.  القدير  الكاتب 

رغم  امل�شرحي،  وجهه  عن  اأكتب  اأن  اخرتت 

الثقافية  وم��واه��ب��ه  م�����ش��واره  عاي�شت  اأن��ن��ي 

اأحد  جعلته  التي  وقدراته  واالأدبية،  والفنية 

املبعدين يف ال�شاحة الكويتية.

ويف راأيي، الوجه امل�شرحي للكاتب القدير 

اأ. عبد العزيز ال�شريع، هو االأقوى واالأبرز يف 

م�شريته احلياتية.

اهلل،  بعون  معًا  ن��زال  وال  تعاي�شنا،  وق��د 

اخلليج  م�شرح  فرقة  يف  وج��ودن��ا  خ��الل  من 

تاريخها،  من  عامًا   55 امتداد  على  العربي 

وتاريخها  الفرقة  لهذه  خمل�شني  و�شنظل 

الفني والثقايف ما حيينا، الأنها فجرت طاقتنا 

اإىل  وعرفتنا  والثقافية،  الفنية  ومواهبنا 

العامل من حولنا يف تلك ال�شنوات من تاريخ 

احلراك امل�شرحي يف الكويت ومنطقة اخلليج 

العربي وبقية الدول العربية ال�شقيقة.

كانت البداية يف �شتينات القرن الع�شرين 

عبقري  قرن  اأنه  املوؤرخون  يعتربه  – والذي 
يف تلك ال�شنوات نقراأ معًا، ونتابع معًا  – كنا 
عدة  من  واالأدب���ي  والفني  الثقايف  احل��راك 

وب��ريوت  القاهرة  اأب��رزه��ا  عربية،  عوا�شم 

فنون  من  فيها  يقدم  وم��ا  وب��غ��داد،  ودم�شق 

ب�شرية، وبالذات يف فنون ال�شينما وامل�شرح، 

وي�شدر  ُيطبع  وم��ا 

م��ن كتب وجم��الت 

ومطبوعات ثقافية.

ي�شاركنا  وك���ان 

ال��ع��زي��ز  ه�����ذا  يف 

ال������راح������ل ���ش��ق��ر 

اأن  اإىل  ال��ر���ش��ود، 

تفجرت طاقتنا االإبداعية بعد العام 1963م، 

مع تاأ�شي�ش فرقة م�شرح اخلليج العربي.

القرن  من  ال�شتينات  �شنوات  كانت  لقد 

لنا، وللكثريين من  الع�شرين �شنوات االإبداع 

ال�شاحة  ي��رثو  اأن  ا�شتطاعوا  ومعنا  حولنا، 

بعطاءاتهم واإبداعاتهم.

كانت البداية يف تلك ال�شنوات من خالل 

ق�شته الق�شرية )الذبابات الثالث(، والتي 

)م�شري  )اأغنية(،  مثل  ق�ش�ش  عدة  تبعها 

)�شباح  جملة  له  ن�شرتها  والتي  فران�شوا(، 

تلك  يف  �شعارها  وك���ان  امل�شرية،  اخل���ري( 

ال�شنوات جملة )ال�شباب والعقول املتفتحة(، 

منها  اأخ���رى  ق�شرية  ق�ش�ش  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

والتي حملت عنوان  م��ت��زوج(،  رج��ل  )دم��وع 

جمموعته الق�ش�شية يف كتاب.

بالكتابة  امل�شرحي  م�شواره  ال�شريع،  وبداأ 

للم�شرح مت�شبعًا من قراءاته ومتابعته للحالة 

والذي  العربي،  الوطن  يف  امل�شرحي  والفعل 

شخصية المهرجان
كلمات عن

عبدالعزيز السريع المسرحي
�أ. عبد �لعزيز �ل�رسيع

اأ. حمبوب العبدالله
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اأن ينت�شر  كان فاعاًل ومزدهرًا وموؤثرًا، قبل 

على  مقت�شرًا  ال��ت��اأث��ري  وبقي  التليفزيون، 

واملجالت  الكتب  وق��راءة  وامل�شرح  ال�شينما 

الثقافية والفنية املتخ�ش�شة.

م�����ش��رح��ي��ة كتبها  ع�����ش��رة  اإح�����دى  وع���رب 

1963م  عام  بني  ما  ال�شريع،  اأ.عبدالعزيز 

1974م، ثالثة منها كانت تاأليف  وحتى عام 

م�����ش��رتك م��ع رف��ي��ق ال����درب ال��ف��ن��ان �شقر 

احل��وار  ال�شريع،  اأ.  م��ار���ش  حيث  ال��ر���ش��ود، 

املجتمعي مع حتوالت جمتمعه يف فرتة ما بعد 

النفط، من خالل مناذج واأمناط �شخ�شياته 

امل�شرحية.

ح�شن  حممد  الدكتور  ذلك  عن  عرب  وقد 

عبد اهلل – االأ�شتاذ اجلامعي والناقد امل�شري 

بقوله يف كتاب )احلركة امل�شرحية يف الكويت( 

ال�شريع  »اإن  1968م:  عام  الثانية  طبعته  يف 

اأغرز كتاب امل�شرحية يف الكويت اإنتاجًا، لي�ش 

بالعمق  واإمنا  التي قدمها،  امل�شرحيات  بعدد 

الذي تبلغه �شخ�شياته، فيمكن القول دون اأية 

مغامرة، اأنه اأول من كتب امل�شرحية الفنية يف 

عديدين،  بكتاب  م�شبوقًا  كان  واإن  الكويت، 

اأكرثهم رعاية لالأ�شول الفنية، والأنه  اأنه  اإال 

يقدم من خالل م�شرحياته مناذج اإن�شانية ال 

تفقد خ�شو�شيتها، اأي انتمائها البيئي«.

اأبرز  من  االجتماعي  امل�شرح  �شفة  ولعل 

واملحللون  ال��ن��ق��اد  �شبغها  ال��ت��ي  ال�شفات 

واملتابعون لن�شو�ش م�شرحيات اأ. ال�شريع.

والناقد  الكاتب  ق��دم  اجلانب  ه��ذا  وع��ن 

وليد اأبو بكر، درا�شة عن »الق�شية االجتماعية 

فيها  تتبع  ال�شريع«،  العزيز  عبد  م�شرح  يف 

يف  وقال  م�شرحياته،  يف  االجتماعي  احلدث 

جزء منها: »اإن عبد العزيز ال�شريع، هو اأول 

ب�شكل  امل�شرحية  قدم  كويتي  م�شرحي  كاتب 

فني ناجح، وتعامل مع املجتمع بفهم العمليات 

التي تدور فيه، وبتتبع زمني واِع، لتغري هذه 

العمليات بتغري عوامل ال�شراع«.

امل�شرحي  الكاتب  هو  ال�شريع،  اأ.  يعد  كما 

جاد  واق��ع��ي  خ��ط  يف  ا�شتمر  ال���ذي  الوحيد 

ومتطور، مما يوؤكد فهمه لوظيفة امل�شرح.

ويقول الدكتور خالد عبد اللطيف رم�شان 

للفنون  العايل  للمعهد  ال�شابق  العميد   –
والكاتب  وال��ب��اح��ث  ال��ك��وي��ت  يف  امل�شرحية 

املطبوعة  الن�شخة  مقدمة  يف   – امل�شرحي 

»الدرجة  ال�شريع  العزيز  عبد  م�شرحية  من 

رائ��دًا  الن�شمي،  حممد  ك��ان  »اإذا  الرابعة«: 

الق�شايا  يالم�ش  ال���ذي  امل�شرح  ت��ق��دمي  يف 

االجتماعية، وخا�شة ق�شايا االأ�شرة الكويتية 

يف اخل��م�����ش��ي��ن��ات وال�����ش��ت��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن 

ف�شل  ال�شريع،  لعبدالعزيز  ف��اإن  املا�شي، 

ال�شبق يف التاأ�شي�ش للم�شرح االجتماعي الذي 

ي�شرح اأهم الق�شايا التي يعاين منها املجتمع، 

تعي�ش يف وجدان  �شخ�شيات حية  من خالل 

امل�شاهد«.

القدير  الكاتب  اإ���ش��ه��ام��ات  ف���اإن  وب��ع��د.. 

يف  ومتنوعة  كثرية  ال�شريع،  اأ.عبدالعزيز 

خم�شة  م��دى  على  واالأدب  وال��ف��ن  الثقافة 

ع��ق��ود حتى ال��ي��وم، وه��و مل ي��غ��ادر امل��ي��دان 

امل�شرحي حتى اليوم، وال يزال ميار�ش اأدوارًا 

وفنيًا  اإداري���ًا  م�شاركًا  ي��زال  وال  فيه،  اأخ��رى 

والتخطيط، من  والتقييم  التحكيم  يف جلان 

خالل رئا�شته وع�شويته يف عدد من اللجان 

امل�شرحية املتخ�ش�شة يف دولة الكويت، ودول 

ال��دول  وبع�ش  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ش 

العربية.
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مقتطفات

جائزة املهرجان ت�صميم وتنفيذ اأ.فهد املذن اأ�صغر �صيوف املهرجان  الطفلة ردن البلو�صي

مدير املهرجان د.راجح املطريي ،ود.ح�صن عطية ، ود.عايدة عالم
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مقتطفات

د.خالد الفرج متو�صطاً عدد من طالبات املعهدرئي�س املركز االإعالمي اأ.مفرح ال�صمري واملخرج ر�صول ال�صغري

جانب من احل�صورال�صيوف واإبت�صامة لعد�صة املهرجان

معايل الوزير د. حممد الفار�س متو�صطاً الفنان ح�صن البالم و د. جنم الرا�صد
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األكاديميات ودورها المنتظر
في تنمية الموهبة

الفنانة/ وفاء احلكيم

مدير مهرجان �شرم ال�شيخ للم�شرح ال�شبابي

هام  دور  واجلامعات  االأكادمييات  تلعب 

يف  كل  الفنانني  �شائر  عند  املوهبة  تنمية  يف 

جمال تخ�ش�شه، تلك التنمية للموهبة ال تنبع 

من فراغ، بل تخ�شع للعلم الفني الذي يدر�ش 

يغيب  ولكن  واجلامعات،  االأكادمييات  داخل 

التعمق  الفنية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  هذه  عن 

يف درا�شة فنون التمثيل ال�شعبية، اإذ اأن لهذه 

امل�شرح،  فن  اإث��راء  يف  حقيقيًا  دورًا  الفنون 

للخروج  املبدعني  من  لكثري  ملهمه  وكانت 

واأ�شكال م�شرحية جديدة، وهذا ما  بتجارب 

دفع الكثري من امل�شرحيني نحو االهتمام بفن 

التمثيل ال�شعبي، لكي ي�شتنبطون منه طبيعته 

التاأثريية، ومنهم اأنطونني اأرتو، الذي رف�ش 

فكرة اأن امل�شرح ن�ش اأو خمرجًا، واجته اإىل 

الطقو�ش  داخ��ل  ال��ت��اأث��ريي  التمثيلي  املعني 

ا�شتلهم  وقد  ال�شعبية،  والفنون  واالأ�شاطري 

تلك احل�شية التاأثريية ووظفها داخل اأعماله، 

وتتطرق اإىل اجتاه جديد راف�شًا فكرة امل�شرح 

بنتائج  امل�شرحية  جتاربه  اأتت  وقد  الغربي، 

التاأثريية ووظفها  اأ�شهمت يف القيمة  جديدة 

داخل اأعماله، وتتطرق اإىل اجتاه جديد.

درا�شته  م��ن  يتخذ  جرتوف�شكي،  ون���ري 

للم�شرح ال�شرقي )الهند، اليابان، وال�شني(، 

جديد  م�شرح  واإبداعه  �شابقيه  جتارب  ومن 

بعرو�ش  النبهاره  وذل��ك  املمثل،  فن  قوامه 

لها،  للموؤدين  االأدائ��ي��ة  وال��ق��درة  الطقو�ش، 

هو  ي��ك��ون  اأن  اإىل  باملمثل  يتجه  اأن  واأراد 

العر�ش امل�شرحي، وال  املبدع جلميع عنا�شر 

ي��غ��ي��ب ع��ن��ا اأي�����ش��ُا 

ب���ري���خ���ت، ال����ذي 

ج���ع���ل اجل���م���ه���ور 

م�������ش���ارك���ًا داخ����ل 

امل�شرحي  العر�ش 

عند  ي���ح���دث  ك��م��ا 

����ش���اع���ر امل���الح���م 

�شعراء  اأو  الغربي، 

الهاللية  ال�����ش��رية 

ال�������ع�������رب، ح��ي��ث 

ا�شتلهم اأعماله امل�شرحية معتمدًا على كيفيه 

امل�شرح،  يف  امللحمي  االأداء  ط��رق  توظيف 

وك�شر احلاجز الرابع بينه وبني امل�شاهد، فلم 

ملتحم  بل  متلقيًا،  اأو  متفرجًا  امل�شاهد  يعد 

اإىل  يحتاج  املمثل، وهذا مو�شوع كبري  باأداء 

بروك  بيرت  املبدع  نرى  كما  مناق�شة خا�شة، 

والعودة اإيل الرتاث االإن�شاين الفني والكيفية 

داخ��ل  ال���رتاث  ه��ذا  بتج�شيد  بها  ق��ام  التي 

اأعماله امل�شرحية.

داخل  والتجريب  التجديد  اأن  نرى  وكما 

الفنون  على  اعتمد  امل�شرحي،  العر�ش  فكرة 

ال�شعبية التمثيلية، والتي متار�ش يف ال�شرق اأو 

الغرب، وهذا يعود اإىل طبيعة امل�شرح ال�شعبي 

االأويل،  بالدرجة  م�شرحيًا  عر�شًا  كونه  يف 

احلياة  يف  التمثيل  ف��ن  نظرية  على  يعتمد 

يتحدد  بناوؤها  النظرية  وهذه  هذه،  ال�شعبية 

التمثيل  ملعني  اللغوية  ال���دالالت  خ��الل  م��ن 

ال�شعبي.

اأواًل:  يف،  ال����دالالت  تلك  ح�شر  ومي��ك��ن 

و�شف  على  القدرة  وهي  الو�شفية:  الداللة 

الفنانة وفاء احلكيم
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النا�ش  يخ�ش  ما  وكل  واالأماكن  االأ�شخا�ش 

الت�شويرية:  الداللة  ثانيًا:  متثيلية،  بطريقة 

وهي القدرة على الت�شوير، وتكوين ال�شورة 

ثالثًا:  االأمثلة،  و�شرب  للمماثلة  التمثيلية 

االأ�شخا�ش  اأحد  اتخاذ  وهي  املثالية:  الداللة 

قدوة ومثاًل يف طريقة حياته، رابعًا: الداللة 

االأ�شخا�ش  عن  االأق���وال  نقل  وه��ي  النقلية: 

اأق��وال��ه��م،  بها  ق��ال��وا  التي  الطريقة  بنف�ش 

الت�شوير  وتعني   : االأدب��ي��ة  الداللة  خام�شًا: 

االأدب  فنون  تخ�ش  وهي  بالكتابة،  التمثيلي 

التمثيلي، �شاد�شا: الداللة االأدائية التمثيلية: 

وهي التي ترتبط بظهور ال�شخ�ش على حالة 

غري حالته - اأي حالة ممثلة - واملق�شود بها 

طرق االأداء التمثيلي اخلا�شة باملمثل. 

اأن  يت�شح  ال�شابقة،  ال���دالالت  تلك  وم��ن 

وفق  متثيلية  عرو�شًا  يقدم  ال�شعبي  التمثيل 

على  معتمدًا  ال�شعبي،  التمثيل  فن  مفهوم 

طبيعة فن التمثيل التاأثريية يف نف�ش الب�شرية، 

اجلمالية  ال�شعبي ميتلك اخلربة  الفنان  اإذًا 

)التاأثري والتاأثر(، تلك اخلربة تكونت نتيجة 

من  وامل�شتمدة  النف�شية  ق��درات��ه  اكت�شاف 

احل�ش وال�شعور والذهن والت�شورات واخليال 

واإمكانيات ج�شده االأدائية يف التعبري، والتي 

يعتمد عليها فن التمثيل.

للعرو�ش  الدرا�شة  خ��الل  من  ون�شتطيع 

التمثيلية ال�شعبية التعرف على طرق جديدة 

التمثيلي  ال��ع��ر���ش  فمثاًل  التمثيل،  ف��ن  يف 

على  التعرف  مت  درا�شته  خالل   من  لل�شرية 

الكيفية التي يتم بها ك�شر احلاجز الرابع بني 

اجلمهور و�شاعر ال�شرية، فهي عملية معقدة 

الذكاء،  يف  غاية  جمهور  على  تعتمد  للغاية 

اجلمهور  هذا  خيال  اإحياء  على  قادر  وفنان 

م�شاركة  هي  اإذًا  ذهنه،  يف  ال�شرية  لتخيل 

ذهنية بحته، ولي�شت كما يظن البع�ش، تعليق 

على  امل�����ش��اه��دي��ن 

ال�شاعر  يقوله  م��ا 

يف  ال�����دخ�����ول  اأو 

ال�شاعر،  مع  ح��وار 

كذلك فن ال�شيت، 

وك���ي���ف���ي���ة حت��ل��ي��ل��ه  

الب�شرية  للنف�ش 

مت���ث���ي���اًل، وك��ي��ف��ي��ة 

ت����اأث����ريه ال��ره��ي��ب 

ع����ل����ى احل�����وا������ش 

عليها  وال�شيطرة  للم�شاهدين،  االإن�شانية  

اأخ���رى،  ع���وامل  اإىل  بهم  وال��دخ��ول  مت��ام��ًا، 

بالبكاء،  امل�شاهدين  قيام  اأو  الذكر  كحلقات 

يف  بهم  وال��و���ش��ول  بال�شعادة،  �شعورهم  اأو 

ولذلك  بالرق�ش،  القيام  اإىل  االأحيان  بع�ش 

غري  متثيلي  اأداء  ب��اأن��ه  ال��ف��ن  ه��ذا  يو�شف 

لي�ش  بال�شحر، ولكنه  عادي، وبع�شهم �شبهه 

�شحرًا- اإنه فن التمثيل ال�شعبي.

املوؤ�ش�شات  به  تهتم  ال  ال�شعبي،  الفن  هذا 

له،  النظر  اأو  ل��ل��درا���ش��ة  كمو�شوع  الفنية 

اإثراء  يف  عليه  الفنانني  اعتماد  من  بالرغم 

تلك  على  يتوجب  لذلك  امل�شرحية،  اأعمالهم 

املوؤ�ش�شات الفنية التعليمية، االهتمام بالبحث 

طر 
ُ
داخل الفنون ال�شعبية امل�شرحية، وو�شع اأ

نظرية وعملية لتدريب املمثل عليها، كما فعل 

الفنانني �شابقني الذكر.

بني  الفا�شل  ه��ذا  لنا  يت�شح  �شبق  ومم��ا 

االأكادمييات  تقدمه  وما  الفنانني،  طموحات 

العربية، وثباتها عند بع�ش النظريات والعلوم 

والتي  التغريات،  التي حدث بعدها كثري من 

وانحيازًا  تخ�ش�شًا  اأك��رث  لدرا�شات  تخ�شع 

خ�شائ�ش  من  امل�شتلهمة  االإن�شانية  للتجربة 

عكفت  جمتمعات  عن  وتباينها  املجتمعات، 

اإليه  و�شلوا  م��ا  درا���ش��ة  على  االأك��ادمي��ي��ات 

حنفي اإ�صماعيل
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ال��ع��ل��وم  ه�����ذه  يف 

امل�شرحية.

����ش���ه���ادات مل��ن 

متنوا االأكادمييات

ه���������ذا  ويف 

ال���������ش����ي����اق، ف��ق��د 

اآراء  ا���ش��ت��ط��ل��ع��ت 

املواهب  من  ع��ددًا 

مم�����������ن مت������ن������وا 

ه��ذه  يف  ق��ب��ول��ه��م 

االأكادمييات، وهم فنانني مل يدر�شوا باملعاهد 

والكليات االأكادميية املتخ�ش�شة، منهم كتاب 

ال�شينمائية  باالأعمال  الكتابة  مار�شوا  قد 

اخلا�ش،  امل�شرح  واأي�شًا  العربية،  ال�شوق  يف 

جماهريية،  لعرو�ش  وخم��رج��ني  وممثلني، 

ومل يكتفوا باملوهبة فقط، بل التحقوا ببع�ش 

الور�ش الفنية لثقل مهاراتهم.

الغرباوى، �شاحب  قال حممد  البداية  يف 

تدعم  الفنية  »االأك��ادمي��ي��ات  ع��ام��ًا:  ال����24 

خالل  م��ن  ذل��ك  وي��ت��م  امل��واه��ب،  بالتاأكيد 

الدرا�شة على يد اأف�شل االأ�شاتذة، والذين ال 

يعتمدون فقط على املنهج العلمي، بل  اأي�شًا 

التجربة العلمية والعملية واخلربة، ولكن هذا 

كله ال مينع وجود بع�ش العيوب اأثناء االختيار 

يتم  حيث  غريها،  اأو  القبول  اختبارات  يف 

رف�ش العديد من املواهب«.

 58  - اإ�شماعيل  حنفي  اتفق  ناحيته  من 

عني  جامعة   - االآداب  كلية  وخ��ري��ج  ع��ام��ًا، 

االأكادمييات  باأن  الغرباوي،  راأي  مع  �شم�ش، 

م�شيفًا:  بالدرا�شة،  وت�شقلها  املوهبة  تدعم 

»ولكن على الرغم من ذلك فاإن هناك ظلم 

بني، واقع على العديد من العنا�شر املوهوبة 

التي رف�شت االأكادمييات قبولها واحت�شانها، 

وباملقابل مت قبول عنا�شر اأخرى لي�ش لديها 

امل��وه��ب��ة، وه��ن��اك 

ف��ن��ان��ني وف��ن��ان��ات 

ال���ف���ن  زم�������ن  يف 

اجلميل، مل يدخلوا 

االأك������ادمي������ي������ات 

االآن  ول����ك����ن����ه����م 

اأ�����ش����ب����ح����وا م��ن 

اأن  كما  امل�شاهري، 

فنية  ور����ش  ه��ن��اك 

اأف��رزت  االأك��ادمي��ي��ات،  حم��ل  حلت  تدريبية 

العديد من املواهب الفنية التي نراها االآن يف 

»م�شرح م�شر« مثاًل، وعلى �شا�شات ال�شينما 

والتليفزيون.

عامًا،   35 ال�  �شاحب  �شعيد،  حممود  اأما 

فقد قال: »الدعم الذى حتتاجه املوهبة لكى 

هم:  حم���اور،  ثالثة  على  يرتكز  ثقلها  يتم 

)النظري التعليمي -  العملي – الت�شويقي(، 

وقد توفر العديد من االأكادمييات للموهبة كاًل 

خمتلفة  بن�شب  والثاين،  االأول  املحورين  من 

اأما املحور  اأخرى،  اإىل  اأكادميية  تتفاوت من 

االأكادمييات  توفره  ما  ج��دًا  ف��ن��ادرًا  الثالث 

للموهبة«.

ويف اخلتام، اأ�شكر زميلي د. كمال زغلول، 

بيني  دار  ث��ري  نقا�ش  نتاج  املقال  ه��ذا  الأن 

مهرجان  يف  للم�شاركة  ح�شوري  قبل  وبينه 

هذا  االأك��ادمي��ي«،  للم�شرح  ال��دويل  »الكويت 

تقدمي  بي�شاء يف  اأي���اد  ل��ه  ال��ذي  امل��ه��رج��ان 

امل�شرحي،  املعهد  لطالب  واالحتكاك  الوعي 

الفنية،  القامات  من  العديد  ا�شت�شافة  عرب 

خالل هذا العر�ش ال�شنوي.

حممود �صعيد حممد الغرباوي
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مقتطفات

فريق التنظيم والتقنيات على العرو�س امل�صاركة

د.عمر نقر�س ود.فهد الهاجري ود.�صليمان اآرتي ود.نبيل بهجت

وي�صتمر النقا�س بني اأع�صاء جلنة التحكيم
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الطالب/ ح�شني الفيلكاوي

وجب علينا جميعًا كطالب، اأن ن�شكر اإدارة 

هذا  على  امل�شرحية،  للفنون  العايل  املعهد 

االأفا�شل  االأ�شاتذة  قبل  امل�شتمر، من  العطاء 

يف جميع االأق�شام، هم الدافع االأول لكل طالب 

مهتم باملجال امل�شرحي الثقايف.

لقد كان »مهرجان الكويت الدويل للم�شرح 

االأكادميي«، فر�شة رائعة لنا، حيث �شهد توا�شل 

مميز بني وفود الدول امل�شاركة، مما اأدى اإىل 

والثقايف،  الفكري  التبادل  من  حالة  ح��دوث 

كان له االأثر الوا�شح يف اإثراء خربات الطالب 

امل�شرحيني.

������ش�����ك  وال 

ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن 

لنخبه  امل��ه��رج��ان 

م����ن امل�����ش��رح��ي��ني 

واالأ�شاتذة  والنقاد 

م���ن ج��م��ي��ع ال���دول 

واالأجنبية،  العربية 

التعليم  ووزي��ر  الرتبية  وزي��ر  معايل  وتف�شل 

االفتتاح   بح�شور  الفار�ش،  حممد  د.  العايل 

ترك ب�شمه وا�شحة يف نفو�ش الطلبة.

د. �شليمان اآرتي

ع�شو هيئة التدري�ش يف املعهد

ال يكفي امل�شرح اأن يحتفى به مرة واحدة 

اإىل  بتقدير  ننظر  كنا  واإن  العام،  يف  فقط 

مبادرة اليون�شكو لالحتفاء بيوم امل�شرح منذ 

اأ�شد  الفنون«  »اأب��و  اأن  اإال  ال�شتينيات،  اأوائ��ل 

ات�شاعًا من اأن نوؤطره يف يوم واحد.

ل��ذل��ك ك��ان��ت امل��ه��رج��ان��ات، ه��ي ال��ردي��ف 

االأو�شع اأفقًا، الذي ي�شنع نوافذ متعددة يطل 

املوؤثر  الفن  هذا  اأهمية  على  اجلمهور  منها 

واملوجه لوعي النا�ش.

بامل�شرح،  امل��ح��ي��ط  ال��ت��ج��اه��ل  عتمة  ويف 

تاأتي وم�شة املعهد العايل للفنون امل�شرحية، 

للم�شرح  ال��دويل  »الكويت  مهرجان  باإقامة 

االأكادميي«، لت�شطع مبددة هذه العتمة.

وما مييز هذا املهرجان، اأن املعهد ال يقيمه 

كمهمة وظيفية اأو مهنية، اأو بنمطية تقليدية، 

بل اإنه ينبع من �شغف م�شرحي، باإمكانك اأن 

تلحظه يف عيون امل�شتغلني عليه.

باختيار  ال�شابعة  دورته  وتوج مهرجان يف 

���ش��خ�����ش��ي��ة ه���ذا 

امل�شرحي  ال���ع���ام، 

امل���رم���وق ال��ك��ات��ب 

اأ.  ال�������ق�������دي�������ر 

ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز 

ال�������ش���ري���ع، ال����ذي 

ي���ع���د اأح������د اأب�����رز 

اأع��������الم امل�����ش��رح 

ال��ك��وي��ت  دول����ة  يف 

حيث  اأع��وام،  من  تالها  وما  ال�شتينات  منذ 

ف�شكل  الكويتي،  امل�شرح  وعي  ذروة  �شهدت 

الراحل  املخرج  مع  متميزًا  ثنائيًا  ال�شريع 

اآن��ذاك  امل�شرحيات  فكانت  الر�شود،  �شقر 

وحتلق  املجتمعي،  الوعي  ت�شكيل  يف  تتدخل 

باأجنحة االإبداع خارج النطاق املحلي، لت�شل 

اإىل معاقل امل�شرح يف عوا�شم العامل العربي 

وتتفوق عليه.

املهرجانات  لهذه  ال��ي��وم  حاجة  يف  نحن 

منها  ن�شنع  لعلنا  م�شى،  وقت  اأي  من  اأكرث 

غرفة اإنعا�ش ل�»اأبو الفنون«.

د. �صليمان اآرتي

ح�صني الفيلكاوي

ومضة المعهد في عتمة التجاهل

الطالب سعداء بهذا التبادل الثقافي والفكري
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   جلنة العرو�ش امل�شرحية

د. عبد اهلل العابر - رئي�شًا

اأ. �شايع ال�شاي���ع - ع�شوًا

اأ. اأحمد اخلل�����ف - ع�شوًا

   االإ�شراف على العرو�ش الكويتية

اأ. �شايع ال�شايع

   جلنة الندوات واللقاءات الفكرية 

د. علي حي����در - رئي�شًا

د. حممد زعيمة - ع�شوًا

   جلنة الن�شرة اليومية

د. في�شل القحطاين - رئي�شًا

اأ. غادة عبد املنعم  - ع�شوًا

  مدير وم�شمم املوقع االإلكرتوين للمهرجان

د. طارق جمال الدين عطية

 جلنة املعر�ش الفني

د. خالد الف����رج - رئي�شًا

اأ. ه�ن�د البابطني - ع�شوًا

اأ. ف��ه���د امل����ذن - ع�شوًا

 جلنة العالقات العامة

 اأ. رحاب االأ�شت���اذ - رئي�شًا

اأ. فوزي القا�ش�����ي - ع�شوًا

اأ. نورية املر�ش����ود - ع�شوًا

اأ. علي االأن�ش�����اري - ع�شوًا

اأ. عبد الرحمن اآدم - ع�شوًا

اأ. اإبراهيم بوطيب�ان - ع�شواً 

اأ. ح�شني غل�������وم- ع�شوًا

الطالب/ حممد عا�شور - ع�شوًا

الطالب/ عبد اهلل عبد الر�شا - ع�شوًا

 املركز االإعالمي للمهرجان

اأ. مفرح ال�شمري - رئي�شاً 

اأ. حافظ ال�شمري - ع�شوًا

اأ. مفرح حج���اب - ع�شوًا

اأ. حممد جمعة - ع�شوًا

اأ. عبد احلميد اخلطيب - ع�شوًا

اأ. فادي عبد اهلل - ع�شوًا

اأ. م�شاري حام���د - ع�شوًا

ت�شوير:

اأ. فريال حم����اد

اأ. حممد با�ش���ل

جلنة املتابعة والتن�شيق ملدير املهرجان

اأ. تهاين جعفر - ع�شوًا

اأ. لولوة احل�شينان - ع�شوًا

جلنة التنظيم وتقنيات امل�شرح

اأ. فهد امل�����ذن - رئي�شًا

فا�شل امل�شطف���ى - ع�شوًا

منتظر الزاي���ر - ع�شوًا

حممد بهبهان��ي - ع�شوًا

حممد ال�شط��ي - ع�شوًا

فهد العمي�����ري - ع�شوًا

علي الف�شل����ي - ع�شوًا

ح�شني عبد الغني - ع�شوًا

عبدالعزيز القديري - ع�شوًا

علي اأ�شكنان���ي - ع�شوًا

حممد البلو�ش�ي - ع�شوًا

طالل الكن��دري - ع�شوًا

علي جا�ش�������م - ع�شوًا

عقيل املذك��وري - ع�شوًا

جا�شم ال�شط���ي - ع�شوًا

اآية العي�������دي - ع�شوًا

جا�شم التميمي - ع�شوًا

علياء اجلب���وري - ع�شوًا

عبداهلل عبدالر�شا - ع�شوًا

اأن�������وار يا�شني - ع�شوًا

اأحمد ال�شلم����ان - ع�شوًا

خلود الكن���دري - ع�شوًا

اأفراح عب����د اهلل - ع�شوًا

اأ�شماء ال�شلم��ان - ع�شوًا

اأبرار العن������زي - ع�شوًا

�شيخة ال�شم��ري - ع�شوًا

عبد اهلل الغريب - ع�شوًا

حممد م�شي���ب - ع�شوًا

علي اآرت���������ي - ع�شوًا

يو�شف غ�������دار - ع�شوًا

عبد اهلل ال�شواف - ع�شوًا

اأحمد املخين�����ي - ع�شوًا

جلنة اخلدمات العامة

م�شعود ال�شعي����د - رئي�شًا

حممد جميد حنيف - ع�شوًا

ساهم،  م��ن  لكل  بالشكر  أت��ق��دم 
أجل  من  واجتهاد،  جد  بكل  وعمل 
من  السابعة  الدورة  فعاليات  إنجاح 
للمسرح  الدولي  »الكويت  مهرجان 
األكاديمي«، وأخص بالذكر الفريق 
ورؤس��اء  الطلبة،  أبنائي  من  الفني 
فعاليات  على  القائمة  وأعضاءاللجان 

املهرجان.

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

شكرًا لكم
د. فهد الهاجري

عميد املعهد ورئي�ش املهرجان
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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�ش 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 

االآداب - جامعة االإ�شكندرية، خالل اأيام اخلمي�ش 2017/2/9 واالأحد 2017/2/12 واالثنني 2017/2/13 والثالثاء 2017/2/14.

اخلمي�ش  اأيام  خالل  االأردنية،  باجلامعة  امل�شارك  االأ�شتاذ  نقر�ش  عمر  د.  وتدريب:  قيادة   - امل�شرحي  االرجتال  ور�شة  تقام   -

2017/2/9 واالأحد 2017/2/12 واالثنني 2017/2/13 والثالثاء 2017/2/14.

- يقام لقاء مفتوح مع الكاتب القدير اأ.عبد العزيز ال�شريع ، يوم االأحد 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 االأكادميي ، 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 .


