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�ضمن فعاليات املركز الإعالمي للدورة الثامنة 

من مهرجان الكويت للم�ض���رح الأكادميي، األقى 

اأ.د. اأبو احل�ض���ن �ضالم - اأ�ض���تاذ علوم امل�ضرح 

بكلية الآداب جامعة الإ�ض���كندرية - حما�ض���رة 

بعنوان: »جماليات العر�ض امل�ضرحي يف م�ضرح 

ال�ضورة »، وذلك بقاع���ة الفنان الراحل اأحمد 

عب���د احللي���م، وذل���ك بح�ض���ور جمه���ور غفري 

تقدم���ه عميد املعه���د العايل للفن���ون امل�ضرحية 

رئي�ض املهرجان الدكتور فهد الهاجري.

ا�ضته���ل احلديث عري���ف اللق���اء الدكتور جنم 

الرا�ض���د ال���ذي رح���ب باحل�ض���ور، واأثن���ى على 

فعاليات املهرجان، وم�ض���رية الأ�ض���تاذ الدكتور 

اأبو احل�ض���ن �ض���الم وما قدمه للم�ضرح، لينطلق 

بعدها اأ.د. اأبو احل�ض���ن �ض���الم يف اآفاق رحبة، 

حملق���ًا بكل ما امتلكه من علم غزير ومعلومات 

ثرية يف هذه املحا�ضرة. 

الفني���ة  ال�ض���ورة  ارتب���اط  اأك���د  البداي���ة،  يف 

باجلمالي���ات، وق���د تع���ددت مفاهيم ال�ض���ورة 

الفنية لدى املفكرين من منظور �ضويف، فمنهم 

م���ن راأى اأن لل�ض���ورة معن���ًى يف ذات���ه لذات���ه،  

وراأى البع����ض اأنها روح من ماء ونار تعك�ض روح 

الغائب على �ضا�ضة ذهن املتلقي احلا�ضر، بينما 

راأى البع�ض الآخر اأنها روح ُتكِمل روح متلقيها.. 

وراأى اآخرون اأن ال�ضورة الفنية اجلليلة تك�ضف 

عن فراغ الروح وت�ضد فراغ روح متلقيها، واأخريًا 

راآها البع�ض روحًا يبعث غائبها احلياة يف وعي 

حا�ضر متلقيها.. 

ومثلم���ا تع���ددت مفاهمي���م ال�ض���ورة الفني���ة، 

تع���ددت مفاهي���م اجلم���ال، فمنه���م م���ن يرى 

اجلمال يف املادة، ومنهم من يراه يف املو�ض���وع، 

ومنه���م من يراه يف ال�ض���كل، ومنهم من يراه يف 

احتاد ال�ضكل مع املو�ضوع.

ث���م حتدث ع���ن جمالي���ات ال�ض���ورة يف الن�ض 

والعر����ض امل�ض���رحي، وهو الأمر ال���ذي يختلف 

بالطبع من موؤلف لآخر، ومن خمرج لآخر.

وت�ض���اءل اأي���ن كل م���ا ذكرته عن ال�ض���ورة من 

م�ض���رحنا العربي يف ع�ض���ر ن�ضب فيه اخليال، 

�ض���واء يف الكتاب���ة اأو الإخ���راج اأو الت�ض���ميم اأو 

النقد؟ 

ثم �ض���رب مثاًل لتبيان كيف تقوم خميلة املبدع 

باإبداع ال�ضورة امل�ضرحية، فقد تعددت ال�ضورة 

امل�ض���رحية لإخراج م�ض���رحية »كاليجول« لألبري 

كامي«، ففي اإخرج يو�ض���ف �ض���اهني للم�ضرحية، 

�ضور كاليجول وكاأنه اأتى من عامل الغيب، وبهذا 

يعزله عن الوجود الب�ضري، بينما ركز �ضعد اأرد�ض 

يف اإخراجه للم�ضرحية على دافعية ال�ضلطة عند 

كاليجول، ومن هنا كان كر�ضي العر�ض ال�ضخم، 

الذي يحتوي يف اخللفية على فتحة يطل بها على 

القمر، واختلف د. اأبو احل�ض���ن مع هذه الروؤية، 

باعتبار اأن كاليجول مل يكن من�ض���غاًل بال�ضلطة، 

فهو ميلك الأر�ض باأ�ضرها، فو�ضع اإحدى قدميه 

عليه���ا، ومن ثم فه���و يتطلع للقمر لي�ض���ع قدمه 

الأخ���رى، ويف اإخ���راج »ه�ض���ام عط���وة« للن����ض 

نف�ض���ه، جع���ل كاليجول ثالث���ة اأ�ض���خا�ض، وهنا 

اأي�ض���ًا اختلف مع���ه، »فكاليج���ول« ذات منفردة 

تلفظ الآخر، ومن ثم فاإن جت�ضيد ال�ضخ�ضية من 

ثالثة يتناق�ض مع الفك���ر الوجودي الذي انبنت 

عليه امل�ض���رحية، بينما اعتم���د »اأحمد عزت« يف 

اإخراجه للعر�ض على جمموعة كرا�ضي متحركة 

امتالأ بها الف�ض���اء امل�ض���رحي، ويتنقل كاليجول 

بني ه���ذه الكرا�ض���ي، وهي روؤية اعتمدت اأي�ض���ًا 

على مفهوم ال�ض���لطة، واأخريًا، فقد جاء جت�ضيد 

د. اأبو احل�ضن للم�ضرحية كمخرج، معتمدًا على 

عامود كورنثي م�ضطور ن�ضفني، للدللة على اأن 

هذا الرجل قد �ض���طر احل�ضارة، لأنه ل يعرتف 

بكل معطيات احل�ضارة.

وببع���د انته���اء اأ.د. اأب���و احل�ض���ن �ض���الم م���ن 

حما�ض���رته، بداأت املداخالت بالدكتور/ طارق 

عب���د املنعم ال���ذي اأبدى مالحظته ب���اأن عنوان 

الن���دوة مغاي���ر ملو�ض���وعها، حيث تن���اول د. اأبو 

احل�ضن جماليات ال�ضورة يف العر�ض امل�ضرحي 

بكل اجتاهاته، ولي�ض يف م�ض���رح ال�ضورة فقط 

كما ي�ض���ري العنوان، واأكد اأن »كاليجول« متمرد 

ميتافيزيقي، مترد على و�ضعيته يف الكون. 

واتف���ق الدكت���ور حممد زعيمة م���ع مالحظة د. 

ط���ارق بخ�ض���و�ض العن���وان، كما اأ�ض���ار اإىل اأن 

م�ضرح ال�ض���ورة اجتاه ن�ضاأ نتيجة ق�ضور اللغة، 

وبالتايل اأ�ض���بحت ال�ض���ورة هي اللغة، واأ�ض���ار 

د. في�ض���ل القحطاين اإىل اأن امل�ض���رح احلديث 

اجته اإىل تغليب ال�ض���ورة عل���ى الكلمة، وهو ما 

جعل الفعل الأر�ض���طي التقليدي يتوارى وتتقدم 

ال�ضورة عليه، ولزال مو�ض���وع م�ضرح ال�ضورة 

م���ن  العدي���د  اإىل  ويحت���اج  مرب���كًا  مو�ض���وعًا 

الدرا�ضات، واأ�ضار اإىل اأن اأ.د. عبد الكرمي عبود 

ل���ه باع يف ه���ذا املجال، وقد حت���دث الأخري يف 

نهاية اللقاء، م�ض���ريًا اإىل اأن املخرج العراقي د. 

�ضالح الق�ضب نحت م�ضطلحًا مل�ضرح ال�ضورة 

وكت���ب حوله اأربعة بيانات تنظريية، بالإ�ض���افة 

اإىل تقدمي عرو�ض تطبيقية.

في أولى الندوات الفكرية بالمهرجان

أ.د. أبو الحسن سالم:
مخيلة المخرج وإبداع الصورة المسرحية

كتب- مفرح حجاب:

اأ.د. ابو احل�شن �شالم ود. جنم الرا�شد اأثناء الندوة

اأ. د. عبدالكرمي عبود د. في�شل القحطايند. حممد زعيمة د. طارق عبد املنعم
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م���ن  الثامن���ة  ال���دورة  عرو����ض  تت���واىل 

مهرج���ان الكوي���ت للم�ض���رح الأكادميي، 

حيث قدمت م�ضاء اأم�ض م�ضرحية »احلل 

باحل���رب«، م���ن بطول���ة عب���د الرحم���ن 

�ض���ابر، واإعداد واإخراج ومتثيل عبد اهلل 

ال���درزي، وتاأليف حممد الف���رج، وديكور 

يو�ض���ف �ضليمان، واإ�ض���اءة علي الف�ضلي، 

ومو�ضيقى وموؤثرات عبد العزيز القديري.

الدم���ار والأ�ض���الء مرتامي���ة تع���م هن���ا 

وهن���اك، اأ�ض���وات، طلق���ات الر�ض���ا�ض، 

وح���روب ملتهب���ة حتيط بالأج���واء، حيث 

يلتق���ي �ضخ�ض���ان يف حال���ة �ض���راع فيما 

بينهم���ا، فهي حال���ة من احل���رب معلنة، 

ج�ض���دها لن���ا الن����ض ال���ذي طرح���ه لنا 

املوؤل���ف حمم���د الف���رج، ولكنه���ا ح���رب 

لي�ضت وا�ض���حة املالمح، ول الهوية، فهل 

ه���ي حرب اأهلي���ة، اأم حرب ب���ال اأهداف 

ول مربرات، ت�ض���تهدف فقط قتل النف�ض 

الب�ضرية والق�ضاء عليها؟

ت�ض���اوؤلت عدة، حاول املخ���رج الدرزي اأن 

يطرحها من خالل روؤيته الإخراجية التي 

اأ�ض���رك به���ا اجلمه���ور، من خالل ك�ض���ره 

لالإيه���ام ما بني احلدث الذي كان اأ�ض���فل 

اخل�ضبة و�ضتارة امل�ضرح املغلقة التي ك�ضفت 

لنا الأحداث اخلفية التي يود طرحها.

الأج���واء امل�ض���حونة بالدم���اء واخل���وف، 

كانت ه���ي مبثابة �ض���حايا احل���رب التي 

اأفقدت كاًل منهما اإحدى حوا�ضه، وهو ما 

اأعطى لنا دللة هامة جدًا، باأن كاًل منهما 

بحاج���ة لالآخر كي يكمل م���ا فقده، ولكن 

تكمن امل�ض���كلة يف خبايا النف�ض الإن�ضانية 

الت���ي اأعماها طمع املال، وهو الأمر الذي 

اأدى اإىل قت���ل اأحدهم���ا لالآخ���ر، وه���و ما 

يعن���ي اأنه اأي�ض���ًا لن ي�ض���تطيع احلياة. اإل 

اأن املخ���رج ق���د وقع يف ف���خ التكرار الذي 

اأ�ض���اب احلدث امل�ض���رحي بامللل اإىل حد 

م���ا، وكان النتق���ال م���ن خ���الل الفال�ض 

باك �ضريعًا جدًا، اإل اأن هذا النتقال اأكد 

مقولة: » كما تدين تدان« واأن فعل ال�ض���ر 

يطارد الإن�ضان ولو بعد حني.

�ضينوغرافيا موفقة

يف  باجل����راأة  ال�ض����ينوغرافيا  متي����زت 

ا�ض����تخدام الألوان، يف جو م�ض����بع بالغبار، 

وهو ما اأعطى عمقا لالأحداث الدامية التي 

حتاط بال�ضخ�ض����ني، وهذا ما دعمته اأي�ضا 

املوؤثرات ال�ضوتية التي اأو�ضحت لنا الأبعاد 

النف�ض����ية لل�ضخ�ض����يات، وكان����ت متوافقة 

مع مو�ض����وع العر�ض، وهو ال�ضراع الأزيل 

على املال، وهو ال�ض����راع ال�ضائد يف العامل 

اأجمع، وكانت الإ�ض����اءة بتدرجاتها اللونية 

موفقة اإىل حد كبري يف الكثري من امل�ضاهد 

التي حمل����ت يف طياتها م�ض����اعر الكراهية 

والدماء والآلم ومعاناة ال�ضخ�ضيات التي 

اأدت اإىل تلك احلرب الدامية.

يذكر اأنه قبل بداية العر�ض امل�ضرحي، قدم 

فري���ق عمل »احل���ل باحل���رب« درع تكرمي 

من قبل اخلريجني امل�ض���اركني من مملكة 

البحرين لرئي����ض املهرجان وعميد املعهد 

العايل للفنون امل�ضرحية د.فهد الهاجري، 

�ضكرًا وعرفانًا، مقدرين له اإتاحة الفر�ضة 

لهم مل�ضاركتهم بهذه الدورة.

جسدت كراهية ودماء وآالم وصراعًا أزليا على المال

»الحل بالحرب« ...
سودادوية النفس البشرية

كتبت- غادة عبد املنعم:

درع تكرمي من الفرقة لرئي�س املهرجان»احلل باحلرب« وال�شراع الدامي عبداهلل الدرزي ممثل وخمرج العر�س
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�ض���من فعالي���ات مهرج���ان الكوي���ت للم�ض���رح 

الأكادميي اأقيمت الندوة التطبيقية مل�ض���رحية 

»احلل باحلرب« التي اأعدها واأخرجها عبد اهلل 

الدرزي، وم���ن تاأليف حممد الفرج، حيث كان 

التعقي���ب للطالبة لطيفة امل�ض���موم من الفرقة 

الرابعة )نقد( واأدارتها الطالبة فاطمة اأكرب، 

بح�ض���ور خمرج العر�ض عبد اهلل الدرزي. يف 

البداية حتدثت امل�ض���موم التي �ض���كرت اأ�ض���رة 

العر�ض على ما مت تقدميه من عر�ض م�ضرحي، 

وتطرقت اإىل اأن ا�ض���م العر�ض يتناول ق�ض���ية 

احل���رب والعدواني���ة والكراهية، �ض���واء كانت 

ب���ني دول اأو جمتم���ع اأو اأف���راد. وقال���ت: » كما 

نرى هناك بع����ض املفارقات والختالفات بني 

الأ�ض���خا�ض، من املمكن اأن تولد احلرب بينهم 

واأي�ض���ا اإحدى امل�ض���اهد الت���ي تطرقت خاللها 

ال�ضخ�ض���ية اإىل املا�ض���ي، ومل يكن ما اأ�ض���يب 

به ال�ضخ�ض���ية م���ن العم���ى، اإل تطبيقا ملقولة 

»كم���ا تدين ت���دان« فه���و كان من املا�ض���ي من 

خالل م�ض���هد »فال�ض ب���اك« ومن خالل حركة 

املمثلني، ن���رى اأن ال�ضخ�ض���يتني متي���زا بعمق 

وا�ضح، حيث بني لنا احلزن والندم والرتدد يف 

بع�ض املواقف، وبالأخ�ض احلركة امل�ض���رحية، 

حتديدا كما تطرقت اإحدى ال�ضخ�ض���يات اإىل 

الآية الكرمية« اأهدنا ال�ضراط امل�ضتقيم« وهذه 

تب���ني لن���ا ع���دة دللت، ومنها اأن ال�ضخ�ض���ية 

م�ض���لمة، اأو قد تكون احلرب يف دولة م�ض���لمة. 

واأ�ض���افت »نرى اأن امل�ضرحية تطرقت اإىل عدة  

اأم���ور، ومنها الطمع والغدر، وه���ذا الأمر كون 

حمورا اأ�ضا�ض���يا دارت حوله ال�ضخ�ضيتان، دار 

بينهما ال�ض���راع كما نرى يف بداية امل�ضرحية، 

وقد ك�ضر الإيهام رغم اأن ال�ضتارة كانت مغلقة، 

وكذل���ك كان���ت الإ�ض���اءة احلمراء ت���دل على 

الأمل وال���دم واخلطر، وهو ن���اجت عن التفجري، 

واأي�ض���ا الأزياء ال�ضوداء كانت مملوءة بالغبار، 

وهي منا�ض���بة للجو العام. كما الإ�ضاءة اأعطت 

قيمة اأو وظيفة جمالية، واملو�ض���يقى واملوؤثرات 

ال�ض���وتية كانت متنا�ض���بة مع معاناة امل�ضاهد 

واآلمها. 

كم���ا قام احل�ض���ور امل�ض���ارك بالتعقي���ب، حيث 

�ض���ارك ح�ض���ني الفيلكاوي الذي اأكد اأن ح�ضور 

املخ���رج عبد اهلل ال���درزي، وهو خري���ج املعهد 

الع���ايل للفن���ون امل�ض���رحية، وهو اأم���ر رائع واأن 

يق���وم هو وغريه م���ن اخلريجني بتل���ك النوعية 

من امل�ض���رحيات. اأما عبد اهلل امل�ضلم فقد قال: 

العر�ض وال�ضينوغرافيا كان جميال على الرغم 

من ق�ض���ر الوق���ت والظ���روف التي دع���ت اإىل 

اأن  يكون ه���ذا العمل على عجال���ة، حتى يظهر 

بتلك ال�ض���ورة اأمام احل�ض���ور، وهو اأمر حمبب 

للمخرج واأ�ضرة العمل.اأما عبد العزيز العنزي، 

ف�ضكر املعهد على اإتاحة الفر�ضة للخريجني باأن 

ي�ضاركون باأعمالهم �ض���من فعاليات املهرجان، 

و�ض���كر املخرج عب���د اهلل الدرزي مل�ض���اركته يف 

الثامن���ة  ال���دورة 

ومت  للمهرج���ان، 

الأمر كله خالل وقت 

حم���دود ومعني، كما 

اأكد اأن العر�ض اأبهره 

من دون جماملة واأن 

الر�ضالة و�ضلت. 

اأي�ض���ا  كما �ض���اركت 

د. نرم���ني احلوطي التي �ض���كرت القائمني على 

املهرج���ان كونها جمع���ت البي���ت اخلليجي من 

خالل دورته احلالية، واأي�ض���ا ال�ضابقة، و�ضوف 

ت�ض���ري على ه���ذا النه���ج يف ال���دورات القادمة، 

وتطرقت اإىل العر�ض، حيث �ضاألت املخرج، ملاذا 

نح�ضر املعاناة على الفقري واملحتاج، والتي قد 

ت�ضل اإىل املرفهني اأي�ضا، وهم يعانون، واأما بدر 

الأ�ض���تاذ فقد اخت�ض���ر تعقيبه على اأن الديكور 

والإ�ضاءة �ضاعدته على ا�ضتيعاب لأ�ضياء كثرية 

خالل العر�ض على الرغم من م�ض���كلة ال�ضوت 

والتكرار الذي ح�ضل، و�ضبب امللل. و�ضوؤاله اإىل 

اأ�ض���رة العمل كان«هل نحت���اج اإىل احلرب حلل 

امل�ضاكل؟ ».و�ضاركت اأي�ضا فرح احلجلي قالت: 

�ضعيدة لعودة املخرج عبد اهلل الدرزي وهو احد 

اأبناء املعهد العايل للفنون امل�ض���رحية املميزين 

وم���ن الالمع���ني وتوجه���ه الدائم اإىل الر�ض���الة 

الإن�ضانية من خالل الأعمال التي يقوم بها 

ويف اخلت���ام حتدث املخ���رج عب���د اهلل الدرزي 

الذي �ض���كر احل�ضور على التعقيب واأنه �ضياأخذ 

بع���ني العتب���ار كل تعقي���ب من امل�ض���اركني كما 

�ض���كر املعهد الع���ايل للفنون امل�ض���رحية والهيئة 

التدري�ضية الذي كانوا �ضحاب الف�ضل لن يكون 

على خ�ضبة امل�ضرح.

خالل الندوة التطبيقية في قاعة أحمد عبد الحليم

لطيفة المشموم: » الحل بالحرب« 
تطرقت إلى الطمع والغدر ..

كتب- م�ضاري حامد:

جانب من الندوة التطبيقية

د. نريمني احلوطي
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�ض���من فعالي���ات املهرج���ان الأكادمي���ي الثام���ن، 

ت�ض���رفنا بلق���اء الفنانة وف���اء احلكي���م، وقبل بدء 

احل���وار ال���ذي انطل���ق يف املعه���د الع���ايل للفنون 

امل�ض���رحية بدولة الكويت يف ال�ض���ابع م���ن فرباير 

لعام 2018، نقدم نبذة ب�ض���يطة عنها، فهي ممثلة 

وحما�ضرة من جمهورية م�ض���ر العربية، حا�ضلة 

عل���ى لي�ض���ان�ض يف الفل�ض���فة م���ن كلي���ة الآداب، 

وبكالوريو�ض من املعهد العايل للفنون امل�ضرحية - 

ق�ض���م التمثيل والإخراج- بالإ�ضافة اإىل ماج�ضتري 

يف النق���د الفن���ي، وقدم���ت العدي���د م���ن الأعمال 

الفنية على �ض���عيد امل�ضرح وال�ض���ينما والتلفزيون، 

ولها م�ضاركات فعالة باملهرجانات العربية.

ه���ل كانت الدرا�ض���ات التي ح�ض���لت عليها، كانت 

�ضببًا يف تكوين وفاء احلكيم اليوم؟

لأهمي���ة  فبالإ�ض���افة  الدرا�ض���ة،  م���ع  اخل���ربات 

الدرا�ض���ة لتكوين التح�ض���يل العلمي، فال�ض���هادة 

جزء، واحلياة ال�ضخ�ض���ية وخرباته���ا جزء اآخر، 

اإذن الدرا�ض���ة واخلربة م���ن خالل العمل – داخل 

وخارج الفن، واأي�ض���ًا الهواي���ات الأخرى – ومنها 

فن الر�ضم – كل ذلك اأ�ضهم يف تكويني الفني.

الت���ي  املمي���زات  م���ا 

عن���د  عنه���ا  تبحث���ني 

اختيارك لالأدوار التي 

توؤدينها؟

اأن يكون الدور خمتلفًا 

عم���ا قمت ب���ه، بحيث 

الخت���الف  يك���ون 

معين���ة  طبق���ة  مي����ض 

واأ�ض���عى  املجتمع،  من 

لتج�ضيد حالة اإن�ضانية 

م�ضنوعة جيدًا، من خالل تقدمي ر�ضالة ما، ت�ضل 

للجمهور، �ض���واء كانت هذه الر�ضالة متعة ب�ضرية 

اأو �ض���معية، م���ن خالل تق���دمي العمل ب�ض���كل فني 

خمتلف وراق، ح�ضب نوعه وطريقته اخلا�ضة.

قدمت الكثري من الأعمال ال�ضينمائية والتلفزيونية 

وامل�ضرحية، اأين جتدين نف�ضك بني هذه الفنون؟

امل�ضرح ثم ال�ضينما.

هل امل�ض���رح الآن ذو مكانة مهمة لدى ال�ض���اب، اأم 

تقل�ض بوجود التلفاز وال�ضينما؟

ل.. ع���اد امل�ض���رح، واأ�ض���بح له اأهمي���ة كبرية عند 

ال�ضاب، فقد قدمت الكثري من الأعمال امل�ضرحية، 

مثل  م�ض���رحية الثامنة م�ض���اء، وكانت من اإخراج 

ه�ض���ام علي، وتاأليف ال�ضابة �ض���غرية التي اأحببت 

امل�ض���رح وقدمت ما بو�ضعها وهي )يا�ضمني فرج(، 

و�ض���اركت به���ا جمموعة م���ن ال�ض���باب، واأما عن 

اجلمهور فكان اأكرثه من ال�ضباب.

ما املوا�ض���فات الالزمة ليك���ون العمل الفني عماًل 

مميزًا؟ 

يج���ب اأن يك���ون العمل مدرو�ض���ًا بدق���ة، ويجب اأن 

تكون اللغ���ة متميزة، واأن يك���ون فيها جمل مركبة 

ب�ض���كل مرتب، ولي�ض فقط جمل عادية، واأن تكون 

ال�ضخ�ضيات مر�ض���ومة بطرق خمتلفة، واأن يتميز 

بالطموح واملعني، لأخرج منه - �ض���واء كنت قارئًا 

اأو متلقي���ًا اأو م�ض���اركًا - حام���اًل وجه���ة نظر، واأن 

يقدم املمثل �ضخ�ض���ياته بالطريقة ال�ضحيحة من 

خالل حركته وحواره.

ه���ل تاأثر الفن من وجهة نظرك يف الوطن العربي 

بالأو�ضاع ال�ضيا�ضية ؟

اأرى اأن الفن تاأثر بهذه الأو�ض���اع اإيجابيًا و�ضلبيًا، 

فالأعم���ال الفنية بع�ض���ها كان���ت اإرها�ض���ًا ملا هو 

موج���ود يف ال�ض���ارع العرب���ي، لأن امل�ض���رح م���راآة 

ال�ضعوب، واإ�ضافة اإىل الكامريا، من خالل تو�ضيح 

القوى امل�ضتبدة املخفية، واإظهارها لل�ضعوب، واأثر 

الف���ن بنقله ح���الت يعي�ض���ها املواط���ن العربي يف 

حياته، واأثرت ال�ضينما وامل�ضرح من خالل تو�ضيح 

بع����ض الفئات املجهول���ة يف الوط���ن العربي الذي 

و�ض���ح معان���اة الفئات امل�ض���حوقة، وقدم امل�ض���رح 

العدي���د م���ن الأعم���ال التي تب���ني حال���ة املواطن 

العربي يف ظل الأو�ضاع ال�ضيا�ضية، كما اأطلق الفن 

باأعماله حتذيرات للنا�ض عن الثورات، والغ�ض���ب 

الذي �ض���يظهر يف ال�ض���عوب، ولكن غالبًا ل ن�ض���مع 

لهذه الأ�ضوات املخفية.

هل تعتربين امل�ض���رح احلديث جتاري���ًا يقوم فقط 

على التهريج؟

يوج���د العديد م���ن امل�ض���رحيات التجارية خمتلفة 

ال�ض���كل، هنال���ك م�ض���رح جت���اري للمتع���ة يق���دم 

م�ض���رحية متكاملة بقالب م�ضرحي معقول، ويهتم 

مبف���ردات العمل الفن���ي، وهنالك ن���وع اآخر يقدم 

الفانتازي���ا وم�ض���رح الفار����ض ال���ذي يعتم���د على 

املبالغ���ة يف الأ�ض���ياء، وامل�ض���رح اجلي���د ه���و الذي 

يحتوي عل���ى كل اأنواع امل�ض���ارح، ول يكن قا�ض���رًا 

على نوع واحد، واأن يكون هنالك اأنواع خمتلفة من 

م�ضرح راق�ض وم�ض���رح مو�ضيقي، بحيث تكون كل 

قوالب امل�ضارح موجودة ولي�ضت فقط التهريجية.

ما راأيك باملهرجان الأكادميي للمعهد العايل للفنون 

امل�ضرحية؟ هل هو طريق لك�ضب الطالب اخلربات؟

بالتاأكي���د اإنه ي�ض���كبهم اخل���ربات، والدليل اأن كل 

امل�ض���اركات الت���ي تقدم ه���ي م�ض���اركات طالبية، 

فتقدمي هذه امل�ض���احة للطالب تعطيهم الفر�ض���ة 

من تطوي���ر خرباته���م، ودخولهم املج���ال العملي 

ب�ض���كل اأو�ض���ع واأدق، فمن اللحظة الأوىل جندهم 

املوكلني با�ضتقبال الوفود وتقدمي العرو�ض وتقدمي 

الن�ضرات اليومية من خالل املقابالت معنا، وهذا 

بحد ذات���ه عمل عظيم يقوم به الأ�ض���اتذة لتكوين 

جي���ل ق���ادر عل���ى اإثب���ات نف�ض���ه، كل املوج���ود يف 

املهرجان مينح الفر�ضة للكوادر اجلديدة القادرة 

على حتمل امل�ضوؤولية يف وقت مبكر. 

باعتبارك �ضاركت يف عدد من جلان التحكيم، ما 

هي معايري التقييم؟

يتم الختيار من خالل خريطة نقيم على اأ�ضا�ضها 

العم���ل، ويجب الأخذ يف العتب���ار اأن كل مهرجان 

له �ض���بغته اخلا�ض���ة، فيجب اأن يتم الختيار على 

اأ�ض���ا�ض نوع املهرج���ان، فكل مهرج���ان له اأهداف 

ومعايري وقواعد علمية، بالإ�ض���افة اإىل اخلربات. 

وهذه الآلية التي يتم من خاللها اختيار املتميزين.

يف نهاية اللقاء حيت الأ�ضتاذة وفاء احلكيم اإدارة 

املهرج���ان املتمثل���ة يف العميد د. فه���د الهاجري، 

وكل الأ�ض���اتذة القائم���ني على تاأ�ض���ي�ض املهرجان 

وتقويت���ه، بالإ�ض���افة اإىل ت�ض���جيع الط���الب عل���ى 

ال�ض���تمرار مبثل هذه الأعمال، وختمت الأ�ض���تاذة 

كالمه���ا بدعوة اجلميع حل�ض���ور مهرجان �ض���رم 

ال�ضيخ الدويل، واأي�ضا مهرجان ملتقى ال�ضعوب يف 

جمهورية م�ضر العربية. 

وفاء الحكيم: أصقلتني الدراسة، 
والرسم أهم هواياتي

حوار : عهد اجللم

الطالبة عهد اجللم يف حوارها مع الفنانة وفاء احلكيم

الفنانة وفاء احلكيم
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لقطات من المهرجان

�شيوف املهرجان ب�شحبة اأ.د. يحيى عبدالتواب اأ. �شايع ال�شايع متو�شطًا خريجي املعهد عبدالعزيز الن�شار وعلي احل�شيني

�شخ�شية املهرجان الفنان القدير �شعد الفرج مع طلبة املعهد�شيوف املهرجان مع اأع�شاء هيئة التدري�س
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التا�ض���ع  الق���رن  ين�ض���رم  اأن  قب���ل 

ع�ض���ر، كان���ت احلركات الإ�ض���الحية 

لفن املمث���ل التي ثارت عل���ى الأمناط 

الأدائي���ة التي �ض���ادت لع�ض���وٍر طويلة 

قد ب���داأت بالظهور، بغر�ض البحث يف 

تقني���ات اأدائية جديدة تدخل يف عمق 

فن املمثل، وما اإن بداأ القرن الع�ضرون 

حت���ى ظهر ذل���ك الزخم م���ن الطرق 

واملدار����ض  والجتاه���ات  والأ�ض���اليب 

والتي���ارات الت���ي تتعل���ق بحرفيات فن 

املمثل، وذلك عندما �ض���عى م�ض���لحو 

الف���ن امل�ض���رحي يف اأماكن متفرقة يف 

الع���امل الغرب���ي اإىل حماولت اإر�ض���اء 

ترتب���ط  وحرفي���ة  اأخالقي���ة  قواع���د 

مبمار�ضة مهنة التمثيل .. الأمر الذي 

م�ض���ح على هذه املحاولت بعدًا علميًا 

وبحثيًا موؤ�ض�ض���ًا على جتارب معملية، 

وم���ن هنا اأ�ض���بح ف���ن التمثي���ل وثيق 

ال�ضلة بالعلم، علم امل�ضرح من ناحية، 

والعلوم الإن�ض���انية م���ن ناحية اأخرى، 

وتعد عالق���ة التمثيل كفن بالعلوم هي 

ال�ض���مة الت���ي مي���زت جتارب م�ض���رح 

القرن الع�ضرين املتنوعة واملتباينة.

وقد اتفق معظ���م الباحثون واملجربون 

عل���ى اأن التمثي���ل – كمهن���ة – ميكن 

تعلمها، ب�ض���رط توفر املوهبة بالطبع، 

وم���ن ثم ل ميكن تعلي���م التمثيل ملن ل 

تلك  في���ه   تتوفر 

فمهنة  املوهب���ة، 

املمث���ل هي مهنة  

عل���ى  قائم���ة  

فن���ي  اأ�ض���ا�ض 

ولبد  اإبداع���ي،  

اأن يث���ري تعلمه���ا 

امل�ض���كالت  اأوًل  

الذاتي���ة للممث���ل 

املوه���وب اأثناء ممار�ض���ته لفن���ه، ولذا 

فاإن تعليم التمثي���ل يبداأ بتطوير ذاتية 

املمث���ل كاإن�ض���ان، باأ�ض���لوب يدفعه اإىل 

اكت�ض���اف ذاته قبل تدعيمه مبجموعة 

من اخلربات واملهارات والتقنيات، وقد 

اهتم���ت معظم مدار�ض اإع���داد املمثل 

بتحفي���ز املمث���ل املبتدئ عل���ى تطوير 

نف�ض���ه، وتنمي���ة قدراته عل���ى التاأمل، 

ب�ض���تى  التعب���ري  يف  مهارات���ه  واإث���راء 

الو�ض���ائل، وعليه ف���اإن تعلي���م التمثيل 

من ه���ذه الوجهة ياأخذ ُبعدًا اجتماعيا 

يقوم على بناء ج�ض���ور م���ن العالقات 

الجتماعي���ة ب���ني املمثل���ني املتدربني، 

حيث تعد هذه العالقات مبثابة العامل 

املهم يف تطوير كل فرد منهم لذاتيته، 

ومن ثم اكت�ض���ابه للمهارات واخلربات 

الت���ي متي���زه كف���رد و�ض���ط اجلماعة، 

ول���ذا اهتمت مدار����ض ومعامل تدريب 

املمثل يف الع���امل باختيار املمثلني بناء 

على خ�ض���الهم الأخالقي���ة، واإميانهم 

باأه���داف الر�ض���الة الجتماعي���ة التي 

تبح���ث عنها مهنتهم كممثلني، وهو ما 

جنده متبلورًا عند جمموعة كبرية من 

الرواد من جاك كوبوه  و�ضتان�ضالف�ضكي 

اإىل مايرهولد وبري�ضت وجروتوف�ضكي  

وبيرت بروك وايوجينيو باربا وغريهم، 

ممن يعتق���دون اأن تعليم املمثل يهدف 

يف النهاية اإىل بناء اإن�ضان ي�ضتطيع اأن 

يعرب عن املجتمع والعامل ولي�ض جمرد 

تدريبه للقيام مبجموع���ة من الأدوار، 

وفى الوقت ذاته هناك من يعتقد باأنه ل 

ميكن باأي حال تعليم املمثل اأ�ضول فنه 

ومهنته، ومن ثم فاإن ما تفعله مدار�ض 

التمثيل ل يتعدى كونه م�ضاعدة املمثل 

على تطوي���ر عالقته مبهنت���ه، وتهيئته 

ملمار�ض���تها ب�ض���كل احرتايف، وعلى كٍل 

ف���اإن كلمة تعلي���م يف حد ذاتها ت�ض���ري 

اإىل العدي���د من املعاين، وب�ض���كٍل عام 

يرتبط تعليم املمثل بنوع التعليم الذي 

يجد املمثل نف�ضه فيه اأو الذي يتاح له، 

�ضواء كان يف الأكادمييات الر�ضمية اأو 

يف املدار�ض غري الر�ضمية املعرتف بها 

اأو غ���ري املعرتف به���ا، اأو حتى التعليم 

عل���ى يد خمرج اأو ممثل اأو خبري اأو ما 

�ضابه ذلك، اأو حتى التعلم الذاتي، كاأن 

يتاأم���ل املمثل يف نف�ض���ه اأو يتعلم بفعل 

اخلربة واملمار�ض���ة اأو حت���ى من ردود 

اأفع���ال اجلمهور، وهو م���ا يوؤكد اأهمية 

التعليم ب�ض���رف النظر ع���ن املعلم اأو 

م���كان التعليم اأو منهج���ه، لكن هذا ل 

مينع فى النهاية اأننا الآن، ونحن نعي�ض 

ع�ض���ر العلم، فالبد ب�ضكٍل اأو باآخر اأن 

يك���ون تعلي���م املمثل وف���ق منهج علمي 

متت جتربته معمليا وتطور حتى و�ضل 

اإىل اأ�ضلوب يف التمثيل ميكن النطالق 

منه اإىل ممار�ض���ة اأكرث تن�ضيقا كبديل 

ع���ن الع�ض���وائية واملفاهي���م اخلاطئ���ة 

الت���ي ت�ض���يب العدي���د م���ن املمثل���ني، 

خا�ض���ة ه���وؤلء الذي���ن ل ي�ض���عون اإىل 

تطوير اأدواتهم وحرفياتهم با�ضتمرار، 

قناعاته���م  عل���ى  فق���ط  معتمدي���ن 

مبواهبهم فقط!.

 اإن فن التمثيل اأ�ض���بح ن�ض���اطا مهنيا 

يرتك���ز عل���ى املوهبة كاأ�ض���ا�ض، وعلى 

العلم كو�ض���يلة لتهذي���ب وتنظيم عمل 

ه���ذه املوهب���ة التي ب���دون التعلم تظل 

جمرد �ض���يء رم���زي داخل���ي ل ميكن 

الإم�ض���اك ب���ه، وعندم���ا تتح���ول اإىل 

مهنة عرب اأ�ض����ض علمية، فاإنها ت�ضبح 

�ض���يئا ماديا ميك���ن متيي���زه، ويجعلنا 

نطلق على ممثل م���ا باأنه موهوب واأن 

الآخر غري موه���وب، الأمر الذي يثري 

ق�ض���ية من هو ال�ض���خ�ض الذي ميكن 

تعليم���ه التمثيل؟ كي���ف ميكن احلكم 

على موهبت���ه؟ مبدئيا تكم���ن املوهبة 

يف  الق���درات الكامن���ة لبع����ض النا�ض 

تعليم التمثيل

اأ. د. مدحت الكا�شف
رئي�س ق�شم التمثيل والإخراج 

املعهد العايل
للفنون امل�شرحية بالقاهرة
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اإلنسان والفكرة
د. في�ضل حم�ضن القحطاين

منذ اأن عرف الإن�ضان الأدب 

بالبحث  �ضغوف  وهو  والفن، 

تلبي  التي  الفكرة  تلك  عن 

مكنونات  من  داخله  يف  ما 

واملبدع  ومعرفية،  فكرية 

يعاين الكثري خالل رحلة البحث عن الفكرة التي تر�ضي 

البحث  رحلة  اأثناء  املبدع  هذا  ي�ضطدم  وقد  طموحه، 

هذه بكثري من املعيقات التي اإما اأن تعطل فعل الإبداع اأو 

تلغيه، لذا فاإننا جند مبدعًا متمر�ضًا قادرًا على جتاوز 

تلك العقبات ب�ضهولة وي�ضر، بل وحمرتف اإيجاد البدائل 

تنهار  ما  فغالبًا  املبتداأ  اأما  لأفكاره،  الناجعة  واحللول 

يكون  وبهذا  تواجهه،  التي  الأوىل  العقبات  مع  عزائمه 

قد خ�ضر اأمرين: اأولهما هو فكرته الإبداعية، وثانيهما 

لأنه  ذلك  احللول،  واإيجاد  العقبات  جتاوز  يف  اخلربة 

فاإنه دون  اأي م�ضكلة تعرت�ضه،  لو حاول وحاول يف حل 

حل  يف  جديدة  وخربات  مهارات  يكت�ضب  ي�ضعر،  اأن 

امل�ضكالت.

نعي�ضه  الذي  والتكنولوجي  واملعريف  الفكري  التطور  اإن 

اليوم، فرز املبدع احلقيقي عن مدعي الإبداع، فاملبدع 

احلقيقي ميلك مهارات وقدرات عقلية عالية ومت�ضعبة، 

متيزه عن ذلك املدعي، الذي غالبًا ما يقدم ت�ضورات 

واأفكارًا �ضطحية، ل ترقى لأن تكون اأعماًل اإبداعية، اإل 

اأن واقع احلال فر�ض علينا اأن نعطي مثل تلك الأعمال 

احلد الأدنى من الإبداع، لن�ضبح نحن اأي�ضًا �ضركاء يف 

ت�ضدير هذه النوعية التي ترى نف�ضها اليوم منبعًا للفكر 

والثقايف  الفكري  للم�ضهد  املت�ضدرة  وهي  والإبداع، 

والفني يف عاملنا العربي. ول عزاء للمبدع احلقيقي.

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئيس املهرجان
د. فهد منصور الهاجري

مدير عام املهرجان
د. راجح املطيري

املنسق عام املهرجان
د. أمين اخلشاب

املشرف على الندوات 
الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر
املشرف على العروض 

املسرحية
د. عبداهلل محمد العابر

رئيس حترير النشرة اليومية
د. فيصل محسن القحطاني

مدير املوقع اإللكتروني
د. طارق جمال

املشرف على املعرض الفني 
للديكور

د. خالد الفرج
مدير التحرير
غادة عبداملنعم

رئيس املركز اإلعالمي
أ. مفرح الشمري

أعضاء املركز اإلعالمي
أ. حافظ الشمري
أ. مفرح حجـــاب
أ.محمد جمعـــة
أ. مشاري حامـد
أ. فيصل التركي
اإلخراج الفني

أحمــد أنـــور
رضوان الزعبي

حترير
علي كامل
تصوير:

فريال حماد
محمد رسمت

www.hioda.net

ممن اخت�ضهم اهلل �ض���بحانه وتعاىل 

به���ا، والت���ي ل تتوف���ر يف جميعه���م، 

اإنها ال�ض���رورة الداخلي���ة امللحة التي 

تدف���ع الف���رد للتعب���ري ب�ض���كل يختلف 

ع���ن الآخرين، اأنه م���ا يعرف بالتعبري 

الإبداع���ي، وه���ذه الق���درات الكامنة 

والتي �ض���وف تتوىل العملي���ة التعليمية 

تنميته���ا وتاأكيده���ا تتمث���ل يف �ض���وت 

املمث���ل، َنَف�ض املمث���ل، الرنني، املرونة 

اجل�ضدية، املهارات املو�ضيقية، مهارة 

تعلم احل���ركات وتذكره���ا وتنفيذها، 

ه���ذا اإىل جان���ب مهارت���ه يف حتلي���ل 

الن�ض الدرامي وال�ضخ�ضية اأو الدور، 

وف�ض���ال عن ذلك قدراته التي ترتبط 

با�ض���تعداده لتطوير املرون���ة الداخلية 

التي ت�ضمح بتغري مدركاته يف التعامل 

م���ع الأ�ض���ياء واملواقف التي تفر�ض���ها 

هن���اك  اأن  ول�ض���ك  كممث���ل،  مهنت���ه 

موؤ�ض���رات تكون مبثابة و�ضائل لقيا�ض 

هذه املوهبة، لأي �ضخ�ض يتقدم لتعلم 

التمثيل منها على �ض���بيل املثال و�ضوح 

تعبرياته ب�ض���كٍل كاف ع���ن النفعالت 

املطلوب���ة، وقدرت���ه عل���ى التفاعل مع 

ه���ذه النفع���الت، حيويت���ه يف تعامله 

م���ع التمثيل، خا�ض���ة اأثن���اء حماولته 

يف الأداء، اأو مبعن���ى اآخ���ر قدرته على 

الإيح���اء باأن���ه اأثن���اء الأداء ل يق���وم 

مبجرد اإي�ض���ال معلوم���ة ولكنه يقدم 

فعال وا�ض���ح املعنى والدلل���ة، اأفكاره 

حول الفن، حول امل�ضرح، حول التمثيل،  

وف�ضال عن ذلك  لبد من قيا�ض قابلية 

التمثي���ل،  لتعل���م  املتق���دم  ال�ض���خ�ض 

ويق�ضد بهذه القابلية ا�ضتعداده للقيام 

مبجموعة من الأفع���ال وردود الأفعال 

م�ض���تخدما خيال���ه باأقل ق���در ممكن 

من التوت���ر، ومن ثم ف���اإن قيا�ض هذه 

القابلي���ة، هي التي �ض���وف تقود املمثل 

مع انخراطه يف العملية التعليمية اإىل 

ب���ذل اجلهد م���ن اأجل اكت�ض���اف ذاته 

واإمكانيات���ه واأدوات���ه، تنمية ال�ض���عور 

بالعط���اء للمهن���ة، مهن���ة التمثيل، اإن 

هذه القابلية للتمثيل تتحدد يف قدرته 

عل���ى تفاعل���ه – ب�ض���دق واإقناع – يف 

موق���ف م���ا، وذكاءه يف التعام���ل م���ع 

ذلك املوقف، وقبوله لالنفعالت التي 

يفر�ض���ها هذا املوقف، قوة مالحظته 

واإدراكه لكل �ض���يء من حوله، خياله، 

قدرت���ه عل���ى التعب���ري اخلارج���ي عن 

يف  ت���دور  الت���ي  الداخلي���ة  ال�ض���ور 

خميلته، تعامله مع املثريات احلقيقية 

واخليالية، مع الأماكن، مع الأ�ض���ياء، 

م���ع املواقف، م���ع الأ�ض���خا�ض،الخ .. 

قدرت���ه عل���ى الت�ض���ابه مع م�ض���كالت 

واإن  حت���ى  وانفعالته���ا،  ال�ضخ�ض���ية 

كان���ت تختلف مع خرباته ال�ضخ�ض���ية 

كاإن�ض���ان، وفوق كل ذلك لبد اأن يكون 

لديه حمرك للتمثيل وحافز �ضخ�ض���ي 

ملمار�ضة مهنة التمثيل.
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
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2018/2/8

لقاء مفتوح مع الفنان القدير / سعد الفرج
يدير اللقاء: د/فيصل القحطاني

يعقوب حياتماكس رينيهمسرحية: نادي اخلجل

اجلمعة 
2018/2/9

محاضرة األستاذ الدكتور / أبو احلسن سالم 
بعنوان “جماليات العرض املسرحي يف مسرح الصورة”  - تقدمي د/ جنم الراشد

عبد اهلل الدرزيمحمد الفرجمسرحية: احلل باحلرب

السبت 
2018/2/10

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
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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
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