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مهرجان الكويت للمسرح األكاديمي 
يطلق دورته الثامنة بتكريم

الفنان/ سعد الفرج، وخريجي المعهد

انطلقت اأم�س الأربعاء فعاليات مهرجان 

الكوي���ت للم�س���رح الأكادمي���ي يف دورت���ه 

الثامنة، الذي ينظمه املعهد العايل للفنون 

امل�س���رحية، خالل الفرتة من ال�سابع اإىل 

الثالث ع�سر من ال�سهر اجلاري.

يق���ام املهرج���ان برعاي���ة وزي���ر الرتبي���ة 

ووزير التعليم العايل اأ.د. حامد العازمي، 

واأن���اب عنه يف حفل الفتت���اح نائب مدير 

اأكادميية الكويت للفنون الأ�ستاذ/ غالب 

الع�سيمي، بح�سور رئي�س املهرجان عميد 

املعه���د الع���ايل للفنون امل�سرحي���ة د.فهد 

من�س���ور الهاج���ري، ومدي���ر املهرج���ان 

العميد امل�ساعد لل�سوؤون الطالبية د.راجح 

املط���ري، والفن���ان القدير �سع���د الفرج 

)�سخ�سية املهرجان(، والفنانة القديرة 

حياة الفهد، والكاتب القدير عبد العزيز 

ال�سري���ع، وقدمت فقرات الفتتاح املذيعة 

اإ�سراء جوهر.

كم���ا �سهد حفل الفتتاح ال���ذي اأقيم على 

خ�سب���ة م�س���رح حم���د الرجي���ب ح�سورًا 

اإعالميًا وم�سرحيًا غفرًا، بجانب كوكبة 

العربي���ة  امل�سرحي���ة  ال�سخ�سي���ات  م���ن 

والدولية، وعدد من �سيوف دولة الكويت.

وجاءت ه���ذه الدورة من عم���ر املهرجان 

تزامنًا مع احتفالت دولة الكويت بعيدها 

املهرج���ان  دع���م  جان���ب  اإىل  الوطن���ي، 

واحت�سانه للمواه���ب ال�سبابية امل�سرحية 

دورات  لنه���ج  وا�ستم���رارًا  الواع���دة. 

اختي���ار  مت  فق���د  ال�سابق���ة،  املهرج���ان 

�سخ�سي���ة املهرجان لهذه ال���دورة الفنان 

القدير �سعد الفرج، تقديرًا لدوره الرائد 

يف احلياة امل�سرحية الكويتية والعربية.

معر�س الطلبة

حف���ل  فعالي���ات  حف���ل  انط���الق  وقبي���ل 

الفتتاح، ق���ام العميد د. فه���د الهاجري 

ود. راجح املطري بح�سور الفنان القدير 

�سع���د الف���رج واأ.د. خال���د عب���د اللطيف 

رم�س���ان وع���دد م���ن �سي���وف املهرجان 

بافتتاح معر�س فني لطلبة ق�سم الديكور، 

ال���ذي ت�سم���ن اإبداعاته���م م���ن لوح���ات 

وت�ساميم ديك���ورات ومالب�س م�سرحية، 

كذل���ك معر�س���ًا للت�سمي���م التلفزيوين، 

مب�سارك���ة ق�سم التلفزي���ون، وهو املعر�س 

ال���ذي يقام للم���رة الأوىل يف هذه الدورة 

للمهرجان.

 لوحة »النجوم«  

بتقدمي عر�����س  الفتت����اح  حف����ل   ا�سُته����ل 

بعن����وان  ا�ستعرا�س����ي  درام����ي  م�سرح����ي 

»النجوم« من فكرة واإخراج الفنان واملخرج 

ال�س����اب �سمالن هاين الن�سار، ومن تاأليف 

الكاتبة فل����ول الفيلكاوي، خم����رج ال�سا�سة 

حمم����د ع����ادل البلو�س����ي، ديك����ور اأ�سام����ة 

البلو�س����ي، و�س����ارك فيه املمثل����ون ال�سباب: 

�سعد العو�س، بدر البناي، �سارة القبندي، 

م�سع����ل الفرح����ان، فه����د العام����ر، حمم����د 

مل����ك، اآي����ة الغم����ري، عب����د اهلل الهويدي، 

بدر الهندي، ف����رح احلجلي، اأريج العطار، 

كتب - حافظ ال�سمري:

لوحة حفل االفتتاح )النجوم(من معر�ض ق�سم الديكور جانب من احل�سور و�سيوف املهرجان
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حممد املن�سوري، اإ�سماعيل كمال، حممد 

عبد ال����رزاق، حمم����د الأن�س����اري. و�سلط 

ال�سب����اب  اإبداع����ات  العم����ل ال�س����وء عل����ى 

رحل����ة  ع����ر  للم�س����رح  العا�س����ق  الكويت����ي 

النج����وم من����ذ ال�سن����وات الأوىل يف املعه����د 

العايل للفن����ون امل�سرحية، ومن ثم التخرج 

النجومي����ة،  اإىل  والو�س����ول  والح����رتاف 

وت�سم����ن العر�س ظهور الفنان����ن الثمانية 

املكرم����ن يف املهرج����ان، م����ا ن����ال ت�سفيق 

وتفاعل احل�سور.

دور فاعل  

وزير  ممثل  واألقى 

ووزي���ر  الرتبي���ة 

الع���ايل  التعلي���م 

غال���ب  الأ�ست���اذ/ 

نائ���ب  الع�سيم���ي 

اأكادميي���ة  مدي���ر 

للكوي���ت،  الفن���ون 

كلمة تطرق خالله���ا اإىل اجلهود الكبرة 

والدور الفعال ال���ذي يبذله املعهد العايل 

وت�سجي���ع  دع���م  يف  امل�سرحي���ة  للفن���ون 

واإب���راز الطاق���ات ال�سبابي���ة الواعدة يف 

كاف���ة جم���الت العم���ل امل�سرح���ي، لفتًا 

للدور املتميز ال���ذي تقوم به اأ�سرة املعهد 

فه���د  العمي���د د.  امل�سرح���ي، ممثل���ة يف 

الهاج���ري با�ستمراري���ة العط���اء يف هذا 

املهرجان امل�سرحي.

تكرمي م�ستحق

امل�ستح���ق  بالتك���رمي  الع�سيم���ي  واأ�س���اد 

ل�سخ�سي���ة املهرج���ان الفن���ان الكب���ر �سعد 

الف���رج، ه���ذا الرائ���د الكبر ال���ذي لزالت 

ب�سماته الإبداعية را�سخة يف م�سرة امل�سرح 

الكويتي والعربي، اإىل جانب تكرمي نخبة من 

الفنان���ن ال�سباب، الذين اأ�سهم���وا يف اإثراء 

م�س���رة املعهد امل�سرحي، معرًا عن �سعادته 

الغامرة لتواجد الفنانة الرائدة حياة الفهد، 

والكاتب القدير عبد العزيز ال�سريع.

املنتج الإبداعي

األق���ى رئي�س  كم���ا 

عمي���د  املهرج���ان 

الع���ايل  املعه���د 

امل�سرحية  للفن���ون 

د. فه���د الهاجري 

كلمة رحب خاللها 

قائاًل:  باحل�سور، 

» نلتق���ي الي���وم لالحتف���اء بافتت���اح هذه 

ال���دورة ال�ستثنائية، الت���ي ارتاأت اللجنة 

العليا للمهرج���ان اأن تخ�س�سها لطالب 

مناق�س���ات  فبع���د  وخريجي���ه،  املعه���د 

طويل���ة، راأت اللجن���ة اأن تخ�س����س هذه 

ال���دورة لرتويج املنت���ج الإبداعي لطالبنا 

واأبنائنا حديثي التخرج من هذه املوؤ�س�سة 

العريقة، مما يتيح لهم عر�س اإبداعاتهم 

اأم���ام كوكبة م���ن اأ�ساتذة امل�س���رح الذين 

�سُرفنا با�ست�سافتهم من خمتلف الأقطار 

بهج���ة  لي�ساركون���ا  ال�سقيق���ة،  العربي���ة 

الحتف���اء باأبنائن���ا املبدع���ن، بالإ�سافة 

اإىل ال�س���ادة رجال الإع���الم من �سحافة 

�سرفن���ا  والذي���ن  تلفزيوني���ة  وقن���وات 

بح�سورهم الكرمي«.

�سخ�سية املهرجان

واأ�ساف الهاج���ري: »اإن ا�ستثنائي���ة هذه 

الدورة، ل تكمن فقط يف متيزها النوعي 

ع���ن ال���دورات ال�سابقة، ولك���ن تنبع من 

لتك���ون  ا�ستثنائي���ة  �سخ�سي���ة  اختي���ار 

�سخ�سية املهرجان التي نحتفي بها طوال 

اأيام املهرجان ولياليه، وهو الفنان القدير 

�سع���د الف���رج ال���ذي تعجز الكلم���ات عن 

اإعطائ���ه ما ي�ستحقه م���ن تقدير وتكرمي، 

فهو الفن���ان الذي اأبى اإل اأن يكون فنه يف 

خدمة جمتمعه. مل يك���ن فن �سعد الفرج 

جم���رد و�سيل���ة للمتعة اأو طريق���ًا لل�سهرة 

ب���ل كان فن���ًا ملتزم���ًا بق�ساي���ا  وامل���ال، 

جمتمع���ه، و�سالحًا لتق���ومي مثالبه، فكان 

مثاًل حتتذي به الأجيال لفنان جت�سد فيه 

�سمر الأمة، فهنيئًا لنا بح�سوره الكرمي، 

وم�ساركته لنا يف تكرمي اأبنائه«.

واأ�س���اف: »وهن���ا ياأتي ال�ستثن���اء الثالث 

له���ذه الدورة، فق���د قررت اللجن���ة العليا 

للمهرج���ان اأن يك���ون التك���رمي يف ه���ذه 

الدورة لأبناء املعهد م���ن الفنانن الذين 

تخرج���وا يف ه���ذا ال�س���رح الكب���ر، لقد 

اأردن���ا اأن نقول للعامل باأ�سره : »هوؤلء هم 

اأبناوؤنا النجباء الذين نفخر بهم وبفنهم 

الراق���ي امللت���زم ال���ذي ي�س���ر عل���ى نهج 

الرواد الأوائل.«

جهود داعمة

وتوج���ه الهاج���ري بال�سكر مل���ن دعم هذا 

املهرجان، ومل يبخ���ل بجهده ووقته، وهو 

مع���ايل الأ�ستاذ الدكتور حام���د العازمي 

وزي���ر الرتبية ووزي���ر التعليم العايل، كما 

توج���ه بال�سكر لكاف���ة الأجه���زة الإدارية 

بوزارة التعليم العايل، لتعاونها يف اإخراج 

هذه الدورة بال�سورة الالئقة.

مواهب واعدة

واألق���ى كلم���ة احت���اد الطلبة الطال���ب عبد 

اهلل عب���د الر�س���ا، عر فيها ع���ن العتزاز 

والتقدير جلهود اإدارة املعهد العايل للفنون 

امل�سرحية يف دع���م وت�سجي���ع الطلبة، لفتًا 

اإىل اأن ال���دورة الثامنة للمهرجان حتمل يف 

طياتها اأف�سل املواهب الأكادميية الواعدة، 

د. فهد الهاجرياأ. غالب الع�سيمي

�سخ�سية املهرجان الفنان القدير �سعد الفرج
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والت���ي تعد نتاج ثم���رة متوا�سلة من العطاء 

واملثاب���رة واجله���ود يف العم���ل الأكادمي���ي 

الطالبي، وتوؤك���د م�ستقبال مزدهرا يف ظل 

ال���دور الكبر الذي 

يبذله القائمن على 

املعهد امل�سرحي.

ذل����ك  واأعق����ب 

الدكت����ور/  قي����ام 

عب����د اهلل العاب����ر 

اللجن����ة  ع�س����و 

العلي����ا ورئي�����س ق�سم التمثي����ل والإخراج 

امل�سرح����ي بالإعالن ع����ن اأ�سماء اأع�ساء 

جلن����ة التحكي����م، والت����ي �سم����ت رئي�س 

اللجن����ة اأ.د. عب����د الكرمي عب����ود اأ�ستاذ 

التمثي����ل والإخ����راج يف جامع����ة الب�سرة 

م����ن جمهوري����ة الع����راق، وع�سوي����ة كل 

م����ن: د. جا�سم الغي����ث اأ�ست����اذ م�ساعد 

حمم����د  د.  امل�سرح����ي،  والأدب  النق����د 

عب����دال اأ�ست����اذ م�ساع����د النق����د والأدب 

اأ�ست����اذ  الق����الف  ب����در  د.  امل�سرح����ي، 

م�ساع����د التمثي����ل والإخ����راج امل�سرح����ي 

والتلفزيوين، حما�سر الديكور امل�سرحي 

 الأ�ستاذ/ مو�سى اآرتي من دولة الكويت.  

مرا�سم التكرمي

ث���م عر����س فيل���م ت�سجيل���ي ق�س���ر عن 

م�سرة �سخ�سية املهرجان الفنان القدير 

�سعد الفرج، والذي ثمن هذا الختيار من 

قبل اللجنة العليا، موؤكدًا على دور املعهد 

امل�سرح���ي يف تن�سي���ط ال�ساح���ة الفني���ة 

والثقافية والإعالمية يف الكويت.

ث���م ج���رت مرا�س���م التكرمي، حي���ث قام 

اأ.غال���ب الع�سيمي ممث���اًل لوزير الرتبية 

ووزي���ر التعلي���م الع���ايل يرافق���ه رئي����س 

املهرج���ان - عميد املعه���د العايل للفنون 

تكرمي �سخ�سية املهرجانكلمة اللجنة الطالبية

الفنانة القديرة حياة الفهد والفنان القدير �سعد الفرج اأع�ساء جلنة التحكيم

تكرمي الفنانني

د. عبداهلل العابر
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الهاج���ري، ومدي���ر  فه���د  د.  امل�سرحي���ة 

املهرجان - العميد امل�ساعد ل�سوؤون الطلبة 

د. راج���ح املط���ري، بتك���رمي �سخ�سي���ة 

 املهرج���ان الفن���ان القدير �سع���د الفرج، 

تكرمي الفنانن

ومل���ا كان���ت ه���ذه ال���دورة خم�س�س���ة 

ملخرج���ات املعهد م���ن خريجي وطالب 

املعه���د الذي���ن حقق���وا جناح���ًا كبرًا، 

ال�ساح���ة  واحتل���وا مكان���ة متمي���زة يف 

الفنية، فقد جرت مرا�سم تكرمي ثمانية 

فنانن �سبان من خريجي املعهد، وهم: 

في�سل العمري، �سماح، حممد الرباح، 

عل���ي احل�سين���ي، عبدالعزي���ز �سف���ر، 

حن���ان املهدي، عب���د العزي���ز الن�سار، 

اأحم���د العو�س���ي، واأعقبها قي���ام عميد 

املعه���د العايل رئي����س املهرجان د. فهد 

الهاجري بتك���رمي اأ. غال���ب الع�سيمي 

ممث���ل وزي���ر الرتبي���ة ووزي���ر التعلي���م 

العايل.

فعاليات متعددة

جدي���ر بالذكر اأن املهرجان يت�سمن عدة 

فعالي���ات، اأهمه���ا العرو����س امل�سرحي���ة 

الت���ي اقت�س���رت عل���ى ط���الب وخريجي 

املعهد، لت�سويق اأعمالهم خليجيًا وعربيًا، 

ماك����س  تاألي���ف  اخلج���ل«  وهي: »ن���ادي 

ريني���ه، اإعداد واإخ���راج يعق���وب حيات، 

»احل���ل باحل���رب« تاأليف حمم���د الفرج، 

اإعداد واإخ���راج عبد اهلل الدرزي، »دماء 

اأ. د. اأبو احل�سن �سالم والفنانة وفاء احلكيم

من جم�سمات املعر�ض الفنيعريفة احلفل / املذيعة اإ�سراء جوهر اأعمال حرة من املعر�ضالفنان في�سل العمريي وكلمة املكرمني

الكاتب القدير عبدالعزيز ال�سريعخمرج عر�ض االفتتاح �سمالن هاين الن�سار
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رئي�ض املهرجان مرحبا بال�سيوف

»ذاك���رة يف  ع���ن م�سرحي���ة  ورق«  عل���ى 

الظل ملرمي ن�س���ر«، اإعداد فجر �سباح، 

اإخ���راج حمم���د الأن�س���اري، »م���ن دون 

ق�س���د« تاأليف مرمي ن�س���ر، اإخراج بدر 

احل���الق، »اأقفا�س« ع���ن م�سرحية »الآلة 

احلا�سب���ة لأمل���ر راي�س«، اإع���داد واإخراج 

فرح احلجلي.

واإىل جانب العرو����س امل�سرحية، تت�سمن 

الدورة الثامنة ملهرج���ان الكويت للم�سرح 

الأكادميي اأن�سطة متعددة، منها الندوات 

التطبيقي���ة الت���ي يديره���ا ويعق���ب عليها 

ط���الب ق�سم النق���د، اللق���اءات الفكرية، 

وتت�سمن: حلقة نقا�سية عن الفنان الكبر 

�سع���د الفرج، يتحدث خاللها عن م�سرته 

الرائدة، ويديره���ا د. في�سل القحطاين، 

ويلق���ي د. اأبو احل�سن �سالم حما�سرة عن 

جمالي���ات العر����س امل�سرح���ي يف م�س���رح 

ال�س���ورة ويقدمه���ا د. جن���م الرا�سد، اأما 

د.طارق عبد املنعم، ف�سيلقي حما�سرة عن 

الإيق���اع واآليات التلقي ويقدمها د. مبارك 

املزع���ل، ويف النهاي���ة تق���دم اإدارة املعهد 

مل�س���ة وف���اء للراحل »جميد حني���ف« الذي 

عم���ل باملعهد لف���رتة طويل���ة، كان خاللها 

مث���اًل لالإخال�س والتفاين يف العمل، ويدر 

اللقاء د. فهد من�سور الهاجري.

جانب من عر�ض االفتتاح

الفنانة هدى اخلطيبد. عمر نقر�ض

مدير املهرجان د. راجح املطريي بجوار الكاتب القدير عبدالعزيز ال�سريع
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نحن نعيش زمن الدراما
طوال م�سواري النقدي واملن�سب يف غالبيته 

داخ���ل جن����س الدرام���ا بحقول���ه امل�سرحية 

وال�سينمائي���ة والإذاعي���ة والتلفزيونية، من 

دون البتع���اد حلظة عن متابعة الإبداع فى 

جن�سي ال�س���رد وال�سعر، والكتابة عن بع�س 

من منجزات اأ�سحابها، طوال هذا امل�سوار 

مل اأفك���ر حلظة يف تف�سيل جن�س على اآخر، 

اأو احلدي���ث عن مالئم���ة جن�س لع�سر دون 

بقية الأجنا�س، اأو القول اإن لكل زمن جن�سه 

الإبداعي دون غره، اإدراكا مني باأن حركة 

املجتمعات واحتياجاتها يف زمننا املعا�سر، 

ق���د تخل���ق جن�س���ا معين���ا معرا ع���ن روح 

الزم���ن الذى ظهر في���ه، دون اأن يعني هذا 

اأن الأجنا����س ال�سابقة عليه عجزت اأن تعر 

عن روح ه���ذا الزمن ومتغرات���ه اجلمالية 

اجلديدة.  

له���ذا حتفظ���ت داخ���ل نف�سي، من���ذ زمن، 

على ما اأعلن عنه ووثق���ه باملقالت والكتب 

واملوؤمت���رات واجلوائز الناقد الأدبي الكبر 

د. جابر ع�سفور بداية من اأواخر ت�سعينيات 

الق���رن املا�س���ى، بالقول اإنن���ا نعي�س )زمن 

الرواي���ة(، وال���ذي اتخذه �سراح���ة عنوانا 

لأح���د موؤلفاته اأحد كتب���ه املتميزة، وداعما 

راأيه هذا بح�سول الروائي الكبر “جنيب 

حمف���وظ” عل���ى جائ���زة نوب���ل ل���الآداب، 

قب���ل ذل���ك بعق���د م���ن الزم���ان )1988(، 

ه���ذه اجلائ���زة 

متي���ل  الت���ي 

للرواية  بدورها 

اأك���ر  وال�سع���ر 

الدرام���ا،  م���ن 

د.”جابر  واأكد 

�أن  ع�سف���ور” 

عندنا  الرواي���ة 

من���ذ ح�سول “حمف���وظ” عل���ى اجلائزة، 

اأ�سبح���ت ل���دى البع����س من النق���اد هي “ 

ديوان العرب املحدثن”، و» اإن زمن الرواية 

يوجد حن يغدو التمرد على الأن�ساق املغلقة 

بداي���ة انهيار ه���ذه الأن�س���اق، وحن يواجه 

الوع���ي الإبداعي م���ا يعوق تقدم���ه« )زمن 

الرواية ����س 18(، وبا�ستثناء اهتمام بع�س 

الكت���اب بجن�س الرواية بع���د فوز»حمفوظ« 

بنوبل، فاإن القول اإن )زمن الرواية( يوجد 

“ح���ن يغدو التم���رد على الأن�س���اق املغلقة 
بداي���ة انهي���ار ه���ذه الأن�س���اق”، ه���و ق���ول 

ن���راه غ���ر بعيد بامل���رة عن جن�س���ي ال�سعر 

والدراما، فال�سعر العربي احلديث بداأ منذ 

نهاي���ة اأربعيني���ات القرن املا�س���ي بالتمرد 

عل���ى الأن�س���اق التقليدي���ة املغلق���ة، ومازال 

يوا�سل مترده حتى يومنا هذا.

والأمر كذل���ك مع الدراما بكاف���ة حقولها، 

الت���ى عرفناه���ا ف���ى نف����س زم���ن معرفتنا 

للرواي���ة، ورمبا قبله بقلي���ل، فكلتاهما نتاج 

نه�ستن���ا العربي���ة يف الق���رن التا�سع ع�سر، 

وتعلق عيوننا بفنون واآداب الغرب الأوروبي 

املتقدمة، فمنذ اخلم�سينيات الفائتة تغرت 

اأبنية الدرام���ا امل�سرحية يف الوطن العربي 

ومازال���ت تتغ���ر كل مرحلة زمني���ة، وذلك 

مبواجه���ة “وع���ي �سناعها ملا يع���وق تقدم 

ه���ذه الأبنية وحمتوياته���ا الدللية”، بل اإن 

هذه الدراما التي ن�ساأت م�سرحيا، �سرعان 

ما ت�سلل���ت لل�سينما والإذاع���ة والتلفزيون، 

و�سارت خبز العام���ة والنخبة معا، خا�سة 

ملا تتمتع به من اعتماد على ال�سورة املرئية 

واحل���وار امل�سم���وع، مم���ا ل يتطل���ب تعليما 

اأبجدي���ا بامل���رة، وهو م���ا حتتاج���ه الرواية 

والق�س���ة الق�سرة، اإىل جان���ب م�ستويات 

متابع���ة  عل���ى  ق���ادرة  وثقافي���ة  تعليمي���ة 

امل�ستح���دث م���ن اأ�سالي���ب ال�س���رد الروائي 

والق�س�س���ي، والحت���كام ملعي���ار اجلمهور 

�سيكون باحلتم مل�سلحة الدراما امل�سرحية 

التى ي�ساهده���ا املئ���ات، وال�سينمائية التي 

يقب���ل عليه���ا الآلف، والدرام���ا الإذاعي���ة 

وال�سينمائية التي تتابعها املالين.

اأما معيار العالقة بالزمن، فالتاريخ يك�سف 

لن���ا عن اأن املجتمعات القدمية ابتدعت فى 

الب���دء ال�سع���ر، احتياج���ا اإن�ساني���ا للتعبر 

الذاتي املوّقع عن ع�سق احلياة، وارتبط هذا 

اجلن�س ال�سع���ري بطبيعة حركة املجتمعات 

النهري���ة وال�ساحلي���ة وال�سحراوي���ة، �سواء 

عن���د امل�سري���ن القدم���اء اأو الإغري���ق اأو 

الع���رب يف م���ا بع���د، متداخال م���ع جن�سي 

املو�سيق���ى والغناء. وباأح�س���ان هذا ال�سعر 

ظه���ر - عن���د الإغري���ق خا�س���ة - جن�سان 

جديدان هما امللحمة كفن و�سفي ملا حدث 

والدراما امل�سرحية، كفن يعمل على حماكاة 

م���ا حدث اأو ما يتخيل اأمه حدث، ي�سوغ يف 

اأولهم���ا ال���راوي املجهول والعلي���م ببواطن 

الأمور ما وقع من اأحداث اأو يتخيل حدوثها 

يف بني���ة �سردية تدور حول حكايات بطولية 

تت�سل مبيالد اأمة اأو تبلور �سعب اأو �سياغة 

جمتمع اأو متا�سك قبيلة فى الأزمنة الأوىل 

لتبلور مفه���وم املجتمع وحاجت���ه للتما�سك 

اأمام جمتمع���ات اأخرى، وي�سوغ يف ثانيهما 

م���ا ح���دث اأو يتخي���ل اأن���ه ح���دث ف���ى بنية 

حوارية متع���ددة الأ�سوات والروؤى، ي�سارع 

اأبطالها داخل حدث حمكم وحا�سر اأمامنا 

العامل املحي���ط بهم مبعتقدات���ه واأ�ساطره 

وتقالي���ده، وذلك فى اأزمن���ة الدميقراطية 

اأو الت���وق لتحقيقه���ا، �سوق���ا لتحديد موقع 

الإن�سان الفاعل و�سط عامله.

وم���ع جري���ان املي���اه وتدفقه���ا  ف���ى نه���ر 

احلياة، عرفت الدرام���ا امل�سرحية تغرات 

بنائي���ة جمة ع���ر النظري���ات الكال�سيكية 

والرومان�سية والواقعية والتعبرية والعبثية 

وغره���ا، وخرج���ت م���ن عباءته���ا - كم���ا 

اأ�سرن���ا �سلف���ا - درام���ا ترتب���ط بو�سائ���ل 

ات�سال جماهرية جديدة، فعرفنا الدراما 

ال�سينمائي���ة والدرام���ا الإذاعي���ة والدراما 

التلفزيونية، دون اأن تتخلى اأبدا عن بنيتها 

احلواري���ة املع���رة ع���ن روح الدميقراطية 

الكامن���ة بروؤيتها للحي���اة، واملتمحورة حول 

حدث اإن�ساين مفجر للوقائع وموؤثر يف م�سر 

اأ.د. ح�سن عطية
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فلسفة التكريم
د. في�سل حم�سن القحطاين

يف  حتمل  التكرمي  فل�سفة  اإن 

الأول  رئي�سن:  �سقن  ثناياها 

لأن  املكرمة،  بال�سخ�سية  معني 

نف�س  يف  كبرًا  وقعًا  للتكرمي 

املكرم، وهو اإعالن �سريح باأهمية 

ما عمله على مدى �سنوات، واأن اجلهد والتعب مل يذهب �سدى، 

اأما ال�سق الثاين فهو متعلق مبن يعمل يف نف�س حقل ال�سخ�سية 

باإخال�س  للعمل  ال�سباب  يدفع  للمبدع  التكرمي  فعل  املكرمة، 

اأكر، كما ي�سع ال�سخ�سية املكرمة مثال يحتذى به:، لذا يكون 

التكرمي هنا حافزًا كبرا اأي�سًا لأبناء اجليل احلايل.

ولعل الكثر منا معتاد على اأن يرى يف حلظات التكرمي �سخ�سيات 

تقدم بها العمر، واأفنت �سنوات طوال يف �سبيل احل�سول على 

يف  م�ستحدثة  حالة  اأمام  اليوم  ولكننا  امل�ستحق،  التكرمي  هذا 

مهرجان الكويت للم�سرح الأكادميي، حيث كرم ثمانية اأ�سماء، 

منهم من مل يتجاوز الثالثن عامًا، وهنا �سوؤال مهم: ملاذا يكرم 

هوؤلء ال�سباب؟ نعلم متامًا ما قدمه املكرمون للم�سرح الكويتي، 

واأن اإجنازاتهم يتحدث عنها الداين والقا�سي، اإل اأن التكرمي 

ياأتي  بل  وح�سب،  املعهد  خريجي  من  لأنهم  فقط  لي�س  هنا 

التكرمي هنا معلنًا �سراحة، باأن من يعمل بجد ي�ستحق الكرمي، 

من دون اللتفات لطول �سنوات العمل، فهناك من عمل لعقود 

اإل اأنه مل يحقق للفن واملجتمع اإل القليل، وهذا ي�ستحق التكرمي 

ملجرد املثابرة، اأما من ينتج وينجز ويطور، فهو ي�ستحق الكرمي 

بال �سك.

لذا فاإن املكرمن ا�ستحقوا اأن ُيحتفى بهم، وهم ي�ستحقون اأن 

اليوم  الكبار، فهم كبار  اأمثلة يحتذى بها، �ساأنهم �ساأن  يكونوا 

و�سناع احلالة، واأهل املرحلة، فلهم منا كل التقدير والثناء على 

ح�سورهم بيننا وت�سريفهم مهرجاننا.

اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئيس 

املهرجان
د. فهد منصور الهاجري
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وم�سر ال�سخ�سيات املتعلقة به، والتي لها 

وحدها حق احلديث عن ذاتها واجلدل مع 

الآخرين، من دون راو اأو متحدث با�سمها، 

ومن ثم رف�س���ت البنية الدرامية اأية �سلطة 

ديكتاتوري���ة تفر����س عليه���ا، �س���واء اأكانت 

روؤي���ة ثيوقراطية اأو �سيا�سي���ة اأو جمتمعية، 

ال�ساع���دة  البورجوازي���ة  تبنته���ا  وله���ذا 

يف اأورب���ا بق���وة من���ذ القرن الثام���ن ع�سر، 

حمطمة بها النظري���ة الكال�سيكية بروؤيتها 

الأر�ستقراطية، ومبتدعة ما عرف بالدراما 

البورجوازي���ة، فالواقعية بتع���دد م�ساراتها 

النقدية وال�سرتاكية وال�سحرية، وما ت�ساد 

معها من تيارات تعبرية و�سوريالية وعبثية، 

وعليه فاإن القول ال���دارج “ اإن الرواية هى 

ملحم���ة البورجوازية املعا�س���رة، واملت�سكلة 

عل���ى يديها”، ق���ول مطل���ق ل ي�ستطيع نفي 

وجود )الدراما امل�سرحية( جنبا اإىل جنب 

هذه الرواية )كملحمة حديثة( ومعرة عن 

احتياجات املجتم���ع املعا�سر، ويف مقدمته 

الطبقة البورجوازية.

امله���م اأن ما اأث���ار هذه املالحظ���ات عندى 

“جاب���ر  د.  جتدي���د  فق���ط  لي����س  حالي���ا، 

ع�سف���ور” لراأي���ه ف���ى كونن���ا نعي����س زمن 

الرواي���ة، وتو�سي���ع مفهومه لي�سم���ل ال�سرد 

الروائى والق�س�سي معا، واأقر اأن هذا حقه 

كناقد ل مراء في���ه، لكن ما يحول حتفظي 

الداخلي لقول معلن، هو تو�سيع د. “جابر” 

“ للرواي���ة  يت�س���ع  ك���ي  ال�س���رد  مل�سطل���ح 

والق�س���ة الق�سرة والفيلم وامل�سرحية” �أو 

ما ي�سمي���ه ب )احلك���ي الدرامي( مدجما 

في���ه اأي�س���ا امل�سل�سل التلفزيون���ى، وهو اأمر 

يثر الده�س���ة عندي فعال، فالدراما جن�س 

خمتل���ف تاريخا وم�سطلح���ا وبنية جمالية 

عن جن����س ال�س���رد الروائ���ي والق�س�سي، 

الدرام���ا تتاأ�س����س عل���ى احل���دث املتحق���ق 

املنحدث���ة  لل�سخ�سي���ة  الفعل���ي  بالوج���ود 

ال�سم���ر يف �سيغ���ة الفعل احلا�س���ر، اأمام 

امل�ساهد يف امل�س���رح اأو على �سا�سة ال�سينما 

والتلفزيون، بينما ال�س���رد يحكي بال�سمر 

الأول اأو الثال���ث )الأن���ا الراوي���ة بل�سانه���ا 

اأو ع���ن الآخ���ر( يف �سيغة الفع���ل املا�سي، 

خماطب���ا ع���ر الكت���اب قارئ���ا افرتا�سيا، 

وله���ذا ل ميك���ن دم���ج الدرام���ا امل�سرحية 

وال�سينمائي���ة والتلفزيونية والإذاعية اأي�سا 

داخ���ل م�سطل���ح ال�س���رد، والعك����س لي����س 

�سحيحا اأي�سا، حت���ى ولو ا�ستخدم البع�س 

م�سطلح���ات مثل )الق�سة التلفزيونية( اأو 

)ال�سرد ال�سينمائي(، فامل�سل�سل اأو ال�سهرة 

التلفزيونية لي�ست الق�سة املحكية، والفيلم 

لي�س �سردا حلكاية، ب���ل اإعادة بناء حلدث 

واقع���ي اأو متخي���ل، ويف النهاي���ة لكل جن�س 

خ�سال���ه و�سمات���ه وبنيته اجلمالي���ة و�سبل 

تلقيه.

و�سواء احتكمنا لقدرة الدراما على حتقيق 

دميقراطي���ة احل���وار املن�س���ودة، اأو اأخذن���ا 

مبعي���ار حجم التاأث���ر والت�سابك مع حركة 

احلياة، اأو حجم اجلمهور املتلقي، �سن�سل 

حلقيقة اأننا نعي�س بالفعل )زمن الدراما(، 

والتي �سارت )ف�س���اء العرب املعا�سرين( 

و�ساحة توا�سلهم مع العامل.



16
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محاضرة الدكتور / طارق عبد املنعم
بعنوان “ اإليقاع وآليات التلقي” – تقدمي د.مبارك املزعل

مسرحية: دماء على ورق
عن مسرحية: ذاكرة يف الظل 

تأليف : مرمي نصير
محمد األنصاريإعداد: فجر صباح

األحد
بدر احلالقمرمي نصيرمسرحية: من دون قصد2018/2/11

اإلثنني 
2018/2/12

ملسة وفاء للراحل / محمد مجيد حنيف فني اإلضاءة باملعهد العالي للفنون املسرحية
يدير اللقاء : د/ فهد الهاجري – عميد املعهد ورئيس املهرجان

مسرحية: أقفاص
عن مسرحية اآللة احلاسبة 

إلملر رايس
فرح احلجليإعداد : فرح احلجلي

الثالثاء 
حفل اخلتام2018/2/13

- جميع اللقاءات الفكرية تبداأ ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء بقاعة اأحمد عبد احلليم.

- جميع العرو�س تبداأ ال�ساعة الثامنة م�ساًء مب�سرح “حمد الرجيب”، وتعقبها ندوة تطبيقية.


