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�ضمن فعاليات الدورة الثامنة ملهرجان الكويت 

الدويل للم�س���رح الأكادميي، ووفاًء ملن �س���اهم 

بالعطاء لهذا ال�ضرح الأكادميي الكبري - املعهد 

العايل للفنون امل�سرحي���ة - قدمت اإدارة املعهد 

ي���وم اأم�س يف قاع���ة اأحمد عب���د احلليم “مل�ضة 

وف���اء” للراح���ل جميد حني���ف، فن���ي الإ�ساءة 

الذي عمل �سنوات طويلة يف املعهد. 

ولعل قيام عميد املعهد الدكتور/ فهد الهاجري 

باإدارة هذا اللقاء بنف�سه، مبثابة تاأكيد لر�سالة 

اإن�ساني���ة موؤداها اأن من يخل����س لعمله ي�ستحق 

التك���رمي يف اأعلى امل�ستويات، فجاء التكرمي من 

قائ���د املوؤ�س�س���ة، بح�س���ور �سي���وف الكويت من 

ال�سخ�سيات  امل�سرحية اخلليجية والعربية، اإىل 

جانب �سخ�سيات اأكادميية وم�سرحية كويتية.

م�سرية م�سرقة

يف البداي���ة، حت���دث الدكت���ور الهاج���ري ع���ن 

م�س���وار الراح���ل جميد حنيف ال���ذي لك يكتف 

بعمله كفني اإ�ساءة، بل كان يقوم بكل ما يطلب 

منه من اأعمال اأخرى، �س���واء يف مكاتب الوزارة 

اأو غريه���ا، فق���د كان الراحل مث���ال لالإخال�س 

والتفاين يف العمل، ق�س���ى جل وقته بني جدران 

املعهد من ال�سابعة �سباحًا حتى امل�ساء، بل اأحيانًا 

ما كان يبي���ت لياليه يف املعهد عند ال�س���رورة، 

خا�سة يف ليايل املهرجان. كان الراحل قبل كل 

ذلك �سديقًا واأخًا، دائم البت�سامة، لذا، �ستظل 

روحه حا�ضرة دومًا بيننا.

ر�ضالة امل�ضرح

تن���اول الهاجري ما قدم���ه “جميد” من عطاء 

يف جم���الت عدة، طوال فرتة خدمته، وقد كان 

�س���اهدًا عل���ى هذا العط���اء من���ذ اأن كان طالبًا 

باملعه���د عام 1996، واأكد اأن هذه مل�س���ة �س���دق 

وحمب���ة، لرج���ل مل يك���ن كويتي���ًا، ولكن���ه اأحب 

الكويت، واأخل�س له���ا، ومن ثم، فتاأبينه مبثابة 

ر�سالة امل�سرح والفن التي يقدمها املعهد العايل 

للفنون امل�سرحية.

وحت���دث الهاجري عن رحي���ل “جميد” قائال: “ 

قب���ل وفاته باأي���ام معدودة اأخربين باأن���ه يود اأخذ 

اإجازة ق�سرية جراء رحيل والدته، ولكن القدر مل 

ميهله طويال، فقد تويف تاأثرا وحزنا على والدته«.

وفاًء بوفاء

ي�س����يف الدكت����ور الهاج����ري: كم����ا كان جمي����د 

وفيًا ل����كل من عرفه، فقد لقي الوفاء اأي�س����ًا من 

الأ�ساتذة الطالب، فقبل رحيل جميد كان العديد 

من الطلبة والأ�س����اتذة اإىل جانبه يف م�ست�س����فى 

الفروانية، ومن ثم اأدخل م�ست�س����فى ال�سباح يف 

العناية املركزة، واأ�سلم روحه اإىل بارئها.

رواية ال�سايع

تن���اول الهاج���ري م���ا ح���دث ليلة رحي���ل جميد 

برواية اأ. �سايع ال�سايع، ففي ليلة وفاة “جميد” 

كانت هناك بروفات يف املعهد، وحتديدا ال�ساعة 

الثانية ع�س���رة ليال، وفجاأة انطف���اأت الكهرباء 

بقاع���ات املعهد، وبعدها علمن���ا اأنه تويف، وكاأن 

تلك ال�سمعة انطفاأت يف هذا الوقت.

زرع احلب

كم���ا حت���دث يف احلوار عدة طلب���ة عن املواقف 

والذكري���ات التي جمعتهم م���ع الراحل “جميد 

حنيف” بينهم الطال���ب حممد بهبهاين، الذي 

ذكر موقفًا ملجيد، حينما كان الطالب من�س���غاًل 

بالعم���ل، فاأو�س���اه بوالديه، قائاًل ل���ه اإن العمل 

ل ميك���ن اأن يعو����س اأي���ًا من الوالدي���ن، وثمنت 

الدكت���ورة نرم���ني احلوطي ب���ادرة الوف���اء من 

الدكتور فهد الهاجري، يف تذكر هذه ال�سخ�سية 

الب�س���يطة التي جمعتنا معه���ا ذكريات متعددة، 

وزرع���ت احل���ب يف قلوبن���ا، لفت���ة اإىل اأن هذه 

اللم�سة تعلم “عيالنا” معنى الإن�سانية والوفاء.

ر�ضالة ح�ضارية

واأ�س���ار اأ.د. يحي���ى عب���د التواب، اإىل اأن مل�س���ة 

الوف���اء للراحل جميد، توؤكد القيم احل�س���ارية 

التي يتبناها املعهد، فمثلما كرم املعهد خريجيه 

يف ه���ذه الدورة، ها هو يخ�س����س ه���ذا اللقاء 

لرجل تفانى يف اإخال�سه لعمله. 

مواقف را�سخة

فيم���ا قال الدكتور اأمين اخل�س���اب: “ اإن الراحل 

لدى و�سوله  قابلها  �سخ�سية  اأول  “جميد” كان 
الكويت قبل �س���نوات طويل���ة، وكان له العديد من 

املواق���ف مع���ه، ول ي�س���تطيع ن�س���يانها، و�س���تظل 

را�س���خة يف الذاك���رة، بينها كيفية اإنه���اء اأوراقه 

ومعامالته، مبينا اأن »جميد« قد وقع يف حب هذا 

البلد الطيب، مثلما وقع فيه كل من عا�س به.

»لمسة وفاء« :  مجيد حنيف عمل 
بوفاء وصدق وإخالص 20 عاما

الدكتور فهد الهاجري: تأبين الراحل مجيد حنيف رسالة وفاء لكل من خدم المعهد

كتب حافظ ال�سمري:

عميد املعهد د. فهد الهاجري

الطالب محمد بهبهاني

يف وفاء الراحل مجيد حنيف رحمه اهلل

د. أمين اخلشابد. نيرمني احلوطي أ. د. يحيى عبدالتواب
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اآللة تسلب كرامة اإلنسانمشهد من مسرحية أقفاص

اختتمت م�سرحية ) اأقفا�س ( العرو�س الر�سمية 

املتناف�سة على جوائز الدورة الثامنة من مهرجان 

الكويت للم�سرح الأكادميي، الذي ينظمه املعهد 

الع���ايل للفنون امل�س���رحية، بح�س���ور كبري على 

م�س���توى طالب املعه���د يتقدمهم عمي���د املعهد 

العايل للفنون امل�سرحية الدكتور فهد الهاجري، 

 ومدي���ر املهرج���ان الدكت���ور راج���ح املط���ريي.

م�س���رحية )اأقفا����س(  ماأخ���وذة ع���ن ن����س ) 

الآلة احلا�س���بة( للكاتب لملر راي�س، من اإعداد 

واإخ���راج ف���رح احلجل���ي، بطولة حمم���د اأكرب، 

حممد الأن�ساري،عدنان بلعي�س، اأريج العطار، 

حممد ملك، نورهان طالب، حممد املن�سوري، 

اإ�سماعيل كمال، علي املهيني، مهدي هيثم، علي 

�سامر، ديكور عبد اهلل ال�سواف، اإ�ساءة ح�سني 

 احلداد، اأزياء �سهد الدخيل، مكياج لني الأطر�س. 

ن�س ) الآلة احلا�سبة( للكاتب الأمريكي راي�س، 

يعت���رب عمال م�س���رحيا  �س���ديد الواقعي���ة، على 

الأقل من ناحية املو�سوع الذي تطرق اإليه. وهو 

عالقة الآلة بالإن�س���ان، والأزمان احلديثة التي 

م���ا فتئت حتول الإن�س���ان نف�س���ه اإىل اآلة، وكتب 

راي����س هذا العمل عام 19٢٣، ويعترب جزءًا من 

نظرته ال�س���وداوية للعامل، خا�س���ة اإىل اأمريكا، 

حي���ث ول���د وترّبى وعم���ل، لكن الأم���ر انتهى به 

اأخريًا اإىل مبارحتها، حيث عا�س اآخر �س���نوات 

حيات���ه، وم���ات يف اإجنل���رتا، وت���دور اأح���داث 

امل�سرحية حول م�سرت زيرو ال�سخ�سية الرئي�سة 

املحركة لالأحداث، الذي اأفنى �سنوات عمره يف 

عمل���ه ملتزما باأداء واجبه عل���ى اأكمل وجه اإىل 

اأن يفاجاأ برئي�س���ه يف العمل يف�س���له وي�ستبدله 

باآل���ة حا�س���بة حقيقي���ة. لق���د كان ه���ذا القرار 

ال�س���بب الذي فّجر غ�س���به ودفع���ه اإىل ارتكاب 

جرمية قت���ل مديره، م���ن دون اأن تكون له اأدنى 

ق���درة عل���ى تغيري م�س���ريه، فيقبع يف ال�س���جن 

ع���دد �س���نني يط���ارد اأحالما اأ�س���بحت بر�س���م 

امل�س���تحيل، ويتذكر ذكرياته م���ع زوجته اإىل اأن 

 ياأتي���ه العفو، وق���د انحنى ظهره و�س���اع عمره.

مبقارنة ب�س���يطة بني ما كتب���ه راي�س وما اأعدته 

املخرج���ة فرح جند اأنها تخلت عن اخلط الذي 

�س���ار عليه الكات���ب الأمريكي الذي ا�س���تعر�س 

حي���اة م�س���رت زي���رو بالت���وازي م���ع مرحل���ة ما 

بع���د مماته، وه���و  يف احلالني ل يق���دم ككائن 

ب�س���ري، واإمن���ا كاآل���ة رمز ل���ه الكات���ب بالرقم 

�س���فر للتعبري عن نظ���رة املجتم���ع الدونية له، 

ونتعرف من خالل �س���ري الأحداث كيف ت�س���لب 

الآلة الإن�س���ان كرامته وحياته،  بينما ا�س���تغلت 

فرح يف ن�س���ها املعد عل���ى خط زمني واحد بدء 

من �س���دامه مع مدي���ره مرورا بجرمي���ة القتل 

و�س���ول اإىل مرحلة ال�س���جن، وه���و املربر الذي 

جلاأت اإليه املخرجة ال�س���ابة لتغري ا�س���م العمل 

اىل ) اأقفا�س( وهناك خلف الق�سبان الرمزية 

 يتخل�س م�سرت زيرو من حياته ليتحول اإىل اآلة.

على م�ستوى الإخراج، جنحت فرح يف ال�ستغال 

املمثل���ني  اأداء  التمثي���ل، فج���اء  عل���ى عن�س���ر 

متزنا، وان�س���جم بطل العمل مع �س���باب التعبري 

الأربعة الذي���ن اأحاطوه طوال العر�س، ليقدموا 

باأج�س���ادهم وحتركاته���م ت�س���كيالت بديلة عن 

الديك���ور، فكانوا ق�س���بان ال�س���جن، وا�س���تغلوا 

الع�س���ي التي بني اأيديهم، لت�سبح مكتب تارة، 

واأداة للجل���د تارة اأخرى، وكان لوجودهم طوال 

العر�س الف�س���ل يف احلفاظ على الإيقاع وعدم 

النزلق اىل اآتون امللل، يف حني كانت الديكورات 

ب�سيطة ما �سهل حركة املمثلني على امل�سرح.

)أقفاص( ... عندما تمتهن اآللة 
كرامة اإلنسان وتسحق حياته

كتب- حممد جمعة:
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جانب من الندوة التطبيقية ملسرحية أقفاص

في الندوة التطبيقية لمسرحية » أقفاص«

فجر صباح: بطل المسرحية
أجاد التلوين رغم حركة 

المجاميع المتناقضة
بع���د نهاية العر�س اخلتامي ملهرجان الكويت 

للم�سرح الأكادميي الثامن، والذي حمل عنوان 

“اأقفا�س”، عقدت الندوة التطبيقية اخلا�سة 
به واأدارها  الطالب جراح الهيفي، بح�س���ور 

خمرجة العر�س الطالبة فرح احلجلي واأبطال 

امل�س���رحية، يف ح���ني عقب���ت عليه���ا الطالبة 

 فجر �س���باح من الفرق���ة الرابع���ة ) نقد (. 

بع���د الرتحيب بال�س���يوف، اأو�س���حت املُعقبة 

�س���باح اأن فكرة امل�سرحية تدور حول املوظف 

املث���ايل« �س���فر« الذي ق�س���ى ٢5  عام���ًا من 

عم���ره خمل�س���ًا يف عمله، لكن���ه مل يلق نظري 

اأو مكاف���اأة، م���ن جان���ب  اأي���ة ترقي���ة  ذل���ك 

رب عمله”�س���ريد ل���و” عل���ى م���ا قدم���ه من 

 جه���د خالل رب���ع قرن م���ن العمل ال���دوؤوب. 

ولفتت �سباح اإىل اأن حممد اأكرب ممثل �سخ�سية 

» �سفر« اأجاد بكل اقتدار التعبري يف املالمح، 

 كما ا�س���تطاع التّلون يف الأداء اأكرث من مرة. 

هن���اك  لك���ن   «  : قائل���ة  ا�س���تدركت  �س���باح 

مالحظات، من بينها  تناق�س حركة املجاميع 

يف ب���ادئ الأم���ر، غ���ري اأن بق���ع الإ�س���اءة مت 

توظيفها بال�سكل ال�سحيح، لكن بع�س القطع 

يف الديكور مل تتغري”.

وبخ�س���و�س  املو�س���يقى واملوؤثرات ال�سوتية، 

ذك���رت �س���باح اأنه���ا متا�س���ت اإىل ح���د كبري 

مع اإح�س���ا�س ال�سخ�س���ية، الت���ي كانت تعي�س 

�سراعًا نف�سيًا مريرًا”.

ب���دوره، مل ُيخ���ِف الدكت���ور اأمي���ن اخل�س���اب 

ال�س���ديد بالعر����س، قائ���اًل: »م���ن  اإعجاب���ه 

الوا�س���ح جدًا وع���ي املخرجة ف���رح احلجلي 

يف تف�س���ريها للن�س امل�س���رحي ال���ذي ينتمي 

اإىل املدر�س���ة التعبريي���ة، التي ترك���ز على ما 

ي���دور يف اأغ���وار نف�س ب�س���رية مف���ردة، ونوه 

اخل�س���اب اإىل اأن كل م���ا نراه اأو ن�س���معه على 

خ�س���بة امل�س���رح، ل يعك�س الواقع املو�سوعي، 

ولكنه يعك����س احلقيقة الداخلية لل�سخ�س���ية 

الرئي�سية، وهو ما عربت عنه املخرجة دلليًا 

من خ���الل جمموعة املمثل���ني الذين يحملون 

ع�س���يًا ي�س���كلون به���ا حواج���ز، ه���ي مبثابة 

اأقفا�س ال�س���جن الداخلي لل�سخ�سية، وجتلى 

الفه���م الواع���ي للمخرج���ة، حينما اأم�س���كت 

الزوجة بع�س���اه، لت�س���كل مع املجموعة جزءًا 

من هذا ال�س���جن الدليل، فه���ي متار�س هي 

الأخرى القهر اخلا�س به���ا، حينما تقلل من 

�ساأن زوجها، لتن�سم اإىل منظومة ال�سطهاد 

التي بداأها رب العمل.

واأ�ساف  اخل�ساب: » بدت املوؤثرات ال�سوتية 

وكاأنها اأي�سًا نابعة من داخل ال�سخ�سية، فهي 

اأقرب اإىل �س���وت الآلة احلا�سبة التي ت�سببت 

يف ط���رده م���ن العمل، وه���ي ت�س���وير حلالة 

املمثل الذي عمل مثل الآلة على مدى �سنوات 

عم���ره، ومل يح���ظ باملقابل مبا ي�س���تحقه، بل 

ظل �س���فرًا«، واأ�ساف: اإن م�س���توى العرو�س 

هذا العام كان على م�س���توى عاٍل جدًا، بل اإن 

هذه الدورة رغم اأنها حملية، تعد من اأف�س���ل 

الدورات.

م���ن زاويته، ق���ال الطال���ب يو�س���ف طارق:” 

عن���وان امل�س���رحية خل����س احلالة النف�س���ية 

للبطل، كما اأن ا�س���م) �س���فر( ي���دل على اأنه 

ل قيمة له” واأ�س���اد طارق باملجاميع ال�سبابية 

الت���ي �س���اركت يف العر����س، اإذ لعب���ت دورًا 

اأ�سيا�سيا يف ت�سوير حالة ال�سراع.

اإىل ذل���ك، ق���ال املخ���رج علي العل���ي:” منذ 

اأن عرف���ت الطالبة فرح احلجل���ي تنباأت لها 

مب�س���تقبل باه���ر يف التمثيل والإخ���راج، فهي 

طالبة جمتهدة وخمرجة لديها روؤية ثاقبة يف 

الطرح، لكنّني �سعرت اأن العمل �سيكون اأجمل 

ل���و مل يك���ن كال�س���يكيًا يف الأداء التمثيل���ي” 

يف اخلت���ام، ع���رّبت املخرجة ف���رح احلجلي 

ع���ن فرحتها العارمة بالدعم والت�س���جيع من 

جان���ب اإدارة وقيادات املعه���د العايل للفنون 

امل�س���رحية، مبين���ة اأنها تعم���دت اختيار هذا 

العم���ل ال�س���عب يف بداياته���ا، بالرغ���م م���ن 

ن�س���ائح اأ�س���اتذتها يف املعه���د باختيار عمل 

اأ�سهل.

وقال���ت:” حاول���ت اأن اأق���دم جترب���ة اأفتخ���ر 

فيها، واحلمد هلل فقد حتققت من خالل هذه 

امل�سرحية، التي كابد فريقها �سعوبات بالغة، 

قبل تنفيذها على خ�سبة امل�سرح”.

وعّلقت احلجلي على �سوؤال الطالبة« الناقدة« 

فج���ر �س���باح، ح���ول املغ���زى من �س���يخوخة« 

�س���فر« دون �س���واه من ال�سخ�سيات، قائلة:” 

لأنه باعتقادي اأن ال�س���ياطني ل ت�س���يخ اأبدًا، 

لذل���ك بقي رب عمل���ه وبقي���ت املجاميع على 

حالها، بينما كرب) �سفر( فقط«.

كتب- في�سل الرتكي:
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محمد سماقة: مهرجان الكويت 
للمسرح األكاديمي ضرورة فنية

اأ�س���تاذ حمم���د اأب���و �س���ماقة مدير ع���ام املركز 

الثق���ايف الأردين امللكي ومدير مهرجان جر�س، 

وكاتب وم�س���رحي، كتب جمموعة م���ن الأفالم 

الوثائقي���ة وامل�سل�س���الت التلفزيونية، ومن اأهم 

اأعماله: )الرتاب الأحمر، �سوء اأ�سود، الزوبعة 

وال�س���قر، ال�س���موخ( ، وكان لن���ا مع���ه احلوار 

التايل: 

م���اذا يق���دم املرك���ز الثق���ايف الردين 

للم�س���رح م���ن فعالي���ات داخ���ل وخارج 

اململكة؟

يعت���رب املركز الثق���ايف الأردين م���ن اأقدم واأهم 

املوؤ�س�س���ات الثقافية على م�س���توى اململكة، فهو 

يحت�س���ن كل الن�س���اطات الفنية والثقافية التي 

تقام داخل وخارج الأردن، وي�سم جمموعة من 

القاعات وامل�سارح، اأهمها امل�سرح الرئي�س، فقد 

قدمت عدة عرو�س فوق هذه اخل�سبة من كافة 

اأنحاء العامل، وللمركز اأكرث من هدف ووظيفة، 

واأبرزه���ا اأنه الداع���م الأول والرئي����س للحركة 

اإىل  بالإ�س���افة  الأردن،  يف  والفني���ة  الثقافي���ة 

ال�سراكة مع املهرجانات الأخرى، مثل مهرجان 

ليايل امل�س���رح احلر، ومهرج���ان الكرامة الذي 

يقام يف الأردن، بالإ�سافة اىل ذلك تقام داخل 

املرك���ز معار����س للف���ن الت�س���كيلي واحلف���الت 

واملحا�س���رات  والن���دوات  الفني���ة  الغنائي���ة 

واللقاءات.

ما اأهم فعاليات املركز الثقايف الأردين؟

ي�س���ع املركز يف كل ع���ام خط���ة، فاملركز يقيم 

�س���واء  الأردين،  للجمه���ور  جماني���ة  فعالي���ات 

عمان  العا�سمة  داخل 

ويقي���م  خارجه���ا،  اأو 

غنائي���ة  حف���الت 

اأف���الم  وعرو����س 

ومعار�س  �س���ينمائية، 

وكذلك  ت�س���كيلي،  فن 

حفالت اإ�س���هار توقيع 

والإ�س���دارات  الكت���ب 

اجلديدة، اأي�س���ا تقام 

داخ���ل املرك���ز ندوات 

وحما�س���رات،  فكرية 

بالإ�س���افة اإىل تقدمي عرو�س م�س���رحية للكبار 

وال�سغار.

حدثن���ا عن جتربت���ك الدرامي���ة كونك 

كاتب درامي؟

بالن�س���بة للتجرب���ة الدرامي���ة، فق���د انقطع���ت 

ف���رتة ع���ن الكتابة من���ذ ع���ام 1996 حتى عام 

٢٠٠1، كتب���ت جمموعة من الأف���الم الوثائقية 

وامل�سل�س���الت التلفزيونية. يف عام ٢٠٠1 قدمت 

عمال دراميا بعنوان )الرتاب الأحمر( م�سل�سل 

ق���روي - بيئة حملي���ة - وهذا العمل م���ن اإنتاج 

تلفزي���ون الأردن، ع���ام ٢٠1٧، وقدم���ت دراما 

اأردني���ة حديث���ة بعنوان )�س���وء اأ�س���ود(، والآن 

�س���لمت عم���ال جدي���دا يحم���ل عن���وان )نهاي���ة 

موؤجل���ة(، وه���و درام���ا اأردني���ة حديث���ة، كذلك 

انتهي���ت من كتابة ملحمة بدوي���ة اأردنية بعنوان 

)الزوبعة وال�س���قر(، واأخريًا اكتملت احللقات 

الأخرية من م�سل�س���ل بدوي بعنوان )ال�سموخ(.

اأنا اأكتب ثالثة اأ�سهر فقط بال�سنة.

ماهو تاأثري العمل الإداري على العمل البداعي؟

كن���ت اأعمل م�ست�س���ارًا يف وزارة التخطيط، ويف 

ع���ام ٢٠٠9، انتقل���ت للعمل يف املرك���ز الثقايف 

امللكي، اعتقدت حينها اأنني �س���وف �سوف اأعود 

لكتاب���ة الدراما، ولكن لالأ�س���ف منذ عام ٢٠1٠ 

حتى ٢٠16 مل اأكتب، وهذا ب�سبب العمل الإداري 

والن�س���غال عن العمل الإبداعي. فاأحيانا يوؤدي 

الن�س���غال بالعم���ل الإداري اإىل البتع���اد ع���ن 

الإب���داع، ولكني قررت العودة للكتابة الدرامية، 

ويف هذا العام �سوف اأبداأ بكتابة م�سل�سل جديد 

بعنوان )ظالل خريف( وهو دراما حديثة.

حدثن���ا ع���ن مهرج���ان جر����س واأه���م 

فعالياته، كونك مديرا لهذا املهرجان؟

يعترب مهرجان جر�س من اأهم واأبرز املهرجانات 

العربي���ة، فهو املهرج���ان الوحيد ال���ذي حافظ 

على وجوده الثقايف واحل�س���اري، ومتيز عن كل 

املهرجانات، لأنه لي�س مهرجانا غنائيا فح�سب، 

ب���ل هو مهرج���ان للثقافة والفن، فهو ي�س���م كل 

مف���ردات املنتج الثقايف الفني، �س���واء حملي اأو 

عربي اأو عاملي، فنجد مبهرجان جر�س الأم�سية 

ال�س���عرية، الن���دوة، معار����س الفن الت�س���كيلي 

الفلكل���ور  التقليدي���ة،  وال�س���ناعات  واحل���رف 

ال�سعبي، امل�سرح والأوبرا، فيعد مهرجان جر�س 

مهرجانًا �سامال لكل الفنون والثقافات.

باعتبارك اأحد �سيوف مهرجان الكويت 

للم�س���رح الأكادميي، ما ه���و انطباعك 

عنه؟

اأعتق���د اأن ه���ذا املهرج���ان ل���ه اأهمي���ة كبرية، 

كونه يق���ام داخل دول���ة ذات ثقل ثق���ايف كبري، 

ويع���د م���ن اأه���م املهرجان���ات، لأنه نت���اج عمل 

طالب���ي متميز من جميع اأق�س���ام املعهد العايل 

للفن���ون امل�س���رحية. بالن�س���بة يل، اأجت���اوز اأنها 

جتربة طالبية، فاأنا اأعاملها كتجربة م�س���رحية 

نا�س���جة ع���ن جتربة درا�س���ة يقدمه���ا الطالب 

اأمام هذا اجلمهور الغفري، اأي�سا يعد املهرجان 

نوعا م���ن اأنواع احلركة الفني���ة الثفاقية، وهذا 

املهرجان ي���رثي احلركة امل�س���رحية يف الكويت 

ب�س���كل عام وامل�س���رح الأكادميي ب�س���كل خا�س، 

فالكويت �ساحبة جتربة عريقة جدًا يف الأعمال 

امل�سرحية، الكويت بلد �سخي يف الثقافة والفن، 

فاأنا مهتم جدًا بح�س���ور هذا املهرجان و�س���عيد 

بتواج���دي ولقائ���ي م���ع الطلبة وناأمل ب���اأن نرى 

جياًل جديدًا يف امل�سرح بامل�ستقبل.

حاورته الطالبة - علي�اء اجلب�وري :

أ. محمد أبو سماقة
مدير عام املركز الثقايف امللكي 

ومدير مهرجان جرش

أ. محمد أبو سماقة أثناء حواره مع الطالبة علياء اجلبوري
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اأم���ل دبا����س فنان���ة قدي���رة وممثل���ة اأردني���ة من 

اأوائ���ل م���ن ظهروا على ال�س���احة الأردني���ة، لديها 

قاع���دة جماهريية وا�س���عة، ا�س���تهرت يف الدبلجة 

الكرتونية، ولديها العديد من الأعمال امل�سرحية، 

مو�س���يقية، و�س���اركت يف العديد من املهرجانات، 

وهي اإحدى �س���يوف املهرجان له���ذا العام، وكان 

لنا معها احلوار: 

م���ن خ���الل زيارات���ك العدي���دة لدول���ة 

الكويت وح�سورك مهرجاناتها .. كيف 

تقيمني م�س���توى املهرجانات، وخا�س���ة 

املهرجان الأكادميي؟ 

ه���ذه لي�س���ت زيارت���ي الأوىل للكويت، ولك���ن لأول 

م���رة اأكون �س���يفة يف مهرج���ان الكويت للم�س���رح 

بامل�س���توى،  فوجئ���ت  وب�س���راحة  الأكادمي���ي، 

وباملواه���ب الفني���ة املوج���ودة، وبالإمي���ان بحال���ة 

امل�س���رح م���ن ال�س���باب اجلدي���د وم���ن اخلرجني، 

وكذلك من الأكادمييني، واأن�س���ح دائمًا اخلرجني 

اأن يحدثوا تغيريا واأن ين�س���روا امل�سرح، ويقدموا 

اأعم���ال ت���رثي ال�س���احة امل�س���رحية ب�س���كل ع���ام. 

وامل�سرح الكويتي م�سرح م�سهود له عربيًا.

ال�س���تغال على املمث���ل دائما م���ا ياأخذ 

حيزًا من احلدي���ث يف املهرجانات ، ما 

راأي���ك يف الأداء التمثيل���ي لطلبة املعهد 

العايل للفنون امل�سرحية؟ 

دائم���ًا ل���دي نف����س املالحظ���ة، بل امل�س���كلة يف كل 

املهرجان���ات التي اأح�س���رها �س���واء، يف مهرجان 

الكويت اأو مهرجانات اأخرى، وهو عدم ال�س���تغال 

عل���ى  املمث���ل، فدائمًا  املخ���رج اأو ال�س���ينوغرافيا 

يعمل���ون يف الأم���ور التي تخ�س���هم، ويهملون نوعًا 

الرئي�س���ة  الأداة  م���ا 

وللعمل، وهي  للمخ���رج 

املمث���ل، فهو م���ن يعرب 

عن الن����س، وهو الذي 

يع���رب عن فك���ر املخرج 

وفك���ر املوؤل���ف، فدائمًا 

املمثل  عل���ى  ال�س���تغال 

ويف  متوا�س���عا،  يك���ون 

املعهد هناك روح عالية 

مندفعون  ال�سباب،  من 

مث���ل املوؤمنني واملحب���ني للحال���ة، فنجدهم باأعلى 

مراحل التوهج والتاألق.

ولكن راأيت اأن امل�س���كلة الرئي�س���ة تكون يف خمارج 

احلروف، وال�س���وت، كذلك لحظت البكائية، يف 

معظ���م الأعم���ال، لذلك جن���د اأن ال�س���تغال على 

املمثل �سروري، لأنه الأداة الرئي�سة بالعمل الفني 

ب�سكل عام، بامل�س���رح ب�سكل خا�س، ويجب اأن يعد 

املمثل اإعدادا �سحيحا حتى يقدم عمل.

من خالل اخلربة الكثرية التي تتمتعني بها 

يف ف���ن التمثيل.. كيف ميك���ن لهذا اجليل 

من املمثلني اأن يطوروا اأدواتهم التمثيلية؟ 

يج���ب على الطالب اأن ي�س���تغل على نف�س���ه جيدًا، 

ولك���ن الطلب���ة اخلرج���ني ل ينطب���ق عليه���م هذا 

ال�سيء لأنهم انطلقوا اإىل �سوق العمل. 

فالفن���ان ينق�س���م اإىل حالتني الأول يكون اإن�س���ان 

ذكي ي�س���تطيع اإدارة نف�س���ه، وي�س���تطيع مالم�س���ة 

الأ�س���ياء، م���ن حول���ه، وي�س���تغل على نف�س���ه جيدًا 

مث���ل خمارج احلروف، ال�س���وت. اأم���ا الثاين فهو 

اإن�س���ان يتمتع بذكاء طبيعي لكن���ه، ل ميتلك اإدارة 

عالية على نف�س���ه، واأعتق���د اأن اخلرجني يقع على 

عاتقهم الكثري لتطوير اأنف�س���هم، فاحلياة العملية 

يف امل�سرح تختلف عن مرحلة الدرا�سة.

أمل دباس: المسرح الكويتي مشهود 
له عربيًا، ونواة للتخصص في مجاله

حوار الطالبة_ �سهد طارق:

الفرقة الدرا�سية الرابعة/ نقد

الفنانة أمل دباس

أ. د. عادل يحيى أثناء حواره مع الطالبة لطيفة املشموم

الدكتور عادل يحيى: شباب الكويت 
يمتلك الجرأة ويحتاج معهد للسينما

عادل يحيى �سينمائي وعميد �سابق ملعهد  ال�سينما 

يف م�سر ونائب رئي�س اأكادميية الفنون بالقاهرة 

وه���و اأح���د املهتم���ني بالفن���ون عامة وال�س���ينما 

 وامل�سرح بوجه خا�س، كان لنا معه هذا احلوار: 

       - من خالل ح�سورك لعدد من دورات 

مهرجان الكويت للم�سرح الأكادميي ما 

راأيك يف املهرجان هذا العام؟

جمي����ع مهرجانات الكويت مهمة جدا، �س����واء ما 

يق����ام يف اأروق����ة املعهد العايل للفنون امل�س����رحية 

الع����ايل  املعه����د  مهرج����ان  لك����ن  خارج����ه،  اأو 

للفنون امل�س����رحية يف هذه ال����دورة يعك�س طموح 

الط����الب الأكادمييني ودرا�س����تهم املخت�س�س����ة 

يف كل عنا�س����ر العر�س امل�س����رحي، ولذلك اأهتم 

باحل�س����ور والتواج����د يف جمي����ع م����ا يق����ام م����ن 

مهرجانات.

حدثنا عن ال�سينما بالكويت ؟

ال�س���ينما غري موجودة يف الكويت لعدة عوامل، 

ولكنها بداأت تتواجد يف ال�سنوات الأخري، وهذا 

ما جعل املعهد ي�سجع طموحات ال�سباب وبداأت 

تهيئة بيئة الطالب لل�سينما، وت�سجيع تواجدها.

قيم لنا احلركة ال�س���ينمائية حاليًا من 

خ���الل الور����س واملحا�س���رات العديدة 

التي قدمها �س���باب الكويت يف ال�سنوات 

الأخرية؟ 

�س���باب الكوي���ت لي����س عادي���ًا، وميل���ك الثقافة 

واجل���راأة يف الإمكاني���ات واملح���اولت، بوج���ود 

احلرك���ة الثقافي���ة الت���ي تخو�س���ها احلي���اة يف 

الكوي���ت روي���دًا روي���دًا، الكوي���ت له���ا تركيب���ة 

وتفا�س���يل حياة خا�س���ة بها، كمجتم���ع متقدم 

يف العل���م والف���ن، ف���ال مهرب من وج���ود معهد 

لل�سينما يف ال�سنوات القادمة، لأنه �سرورة.

حوار الطالبة- لطيفة علي امل�سموم:

الفرقة رابعة- نقد واأدب م�سرحي
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تتكامل عنا�س���ر ال�س���ورة امل�س���رحية بحيث تكون 

كاًل من�س���جمًا يوؤدي دورًا واحدًا يتما�س والر�سالة 

الت���ي ي�س���عى العر����س امل�س���رحي لإي�س���الها وفقًا 

ملتطلب���ات الروؤي���ة الإخراجي���ة. وذل���ك من خالل 

ط���رح نوعني م���ن القيم؛ هم���ا: القي���م الدرامية، 

وه���ي التي حتدد املعنى امل���راد طرحه متوافقًا مع 

روؤية املخ���رج املرتجمة للن�س، اأو املف�س���رة له، اأو 

حتى املتعار�س���ة معه. والقيم اجلمالية التي تعنى 

بال�س���كل الذي يتم به تقدمي اأفكار العر�س، وتنبع 

اأهمية احتواء العر�س على النوعني من القيم من 

اأن القي���م الدرامية تهت���م بالتوا�س���ل الفكري مع 

جمهور العر�س من خالل الق�س���ية الرئي�سية التي 

يطرحها العر�س، اأما القيم اجلمالية فهي ال�سكل 

الذي تقدم فيه الأفكار.

اإن ارتب���اط القي���م اجلمالية بالقي���م الدرامية هو 

ال�سبب الرئي�سي يف وجود الفنون – ومنها امل�ضرح 

-  ذل���ك لأن القي���م الدرامية وم���ا يرتبط بها من 

اأفكار ميكن طرحها ب�س���ورة مبا�س���رة من خالل 

الو�س���ائل ال�س���معية واملرئي���ة التي تطورت ب�س���كل 

كبري. واإذا كانت هذه الو�سائل احلديثة – اإ�ضافة 

اإىل الو�س���ائل التقليدي���ة مث���ل الكت���ب املطبوع���ة 

وال�سحف – تعتمد على املبا�سرة يف طرح الفكرة 

اأو مناق�س���ة الق�س���ية؛ فاإن الفنون ت�س���عى لإ�سافة 

ال�س���كل اجلم���ايل لتحقيق و�س���ائل ات�س���ال اأكرث 

جاذبية مع متلقيها، وميكننا ال�سرت�س���اد يف هذا 

املقام باأر�س���طو الذي ي���رى اأن »الفنون تعمل على 

تطه���ري النف�س من النفع���الت، وتاأمني العقل من 

اخلط���اأ، وحماية النف�س من الك���در، وهو واإن كان 

يرى اأن الفنان ي�س���تمد اأ�سول عمله من الواقع؛ اإل 

اأنه ي�س���عى جاهدًا لتعديله وحت�س���ينه حتى ي�س���مو 

فوق م�س���توى ه���ذا الواقع، وهو ما يوؤكده اأر�س���طو 

بقوله اإننا ل نق�س���د النافع ال�سروري اإل من اأجل 

اجلم���ال« . ويكمن الفرق بني النوع���ني من القيم 

يف اأن القي���م الدرامي���ة 

تواج���ه العق���ل فتتحاور 

مع���ه، وم���ن ث���م يك���ون 

امل�س���تقبل  للجمه���ور 

راأي فيه���ا بالتف���اق اأو 

ح���ني  يف  الخت���الف، 

تتحاور القيم اجلمالية 

الت���ي  العاطف���ة  م���ع 

الإدراك  حلظ���ة  تث���ور 

اجلم���ايل واحلكم على 

الر�س���الة مو�س���وع الت�س���ال الفني، لك���ن عملية 

ال�س���تقبال ل تتم جمزاأة ب���ني النوعني من القيم، 

فالتلق���ي يت���م دفع���ة واح���دة مت�س���منًا املزيج بني 

النوع���ني، وقد يك���ون لأح���د النوع���ني الغلبة على 

الآخر. اإذن فنحن ب�س���دد تفاعل متقد بني العقل 

والعاطف���ة، ب���ني الفك���رة وطريق���ة تقدميها، بني 

امل�س���مون وال�س���كل، هذا التفاعل يح���دد مكوناته 

ومقادي���ره املخ���رج امل�س���رحي م���ن خ���الل روؤيته 

الإخراجي���ة للعر�س، لأنه هو ال���ذي يحدد طريقة 

تن���اول الن�س، الذي ل ي�س���ع موؤلفه بني �س���طوره 

طريق���ة تقدميه، وهو ما يخلق التباين والختالف 

يف اأ�ساليب تناول الن�س الواحد من خمرج لآخر، 

ففي امل�س���رح الإغريق���ي كان املتف���رج يذهب اإىل 

امل�س���رح ل ليعرف املو�سوع الذي يتناوله العر�س، 

فهذا املتفرج يعلم �س���لفًا حبكة امل�سرحية وم�سري 

اأ�سخا�س���ها، فهو يذه���ب مل�س���اهدة الطريقة التي 

يتناول بها ال�س���اعر هذه احلكاية بالذات، ومبعنى 

اآخ���ر يذه���ب لكت�س���اف معاجلة جدي���دة حلكاية 

قدمية، وه���و ما يعتمد على القي���م اجلمالية التي 

تتفاعل مع القيم الدرامية فتربزها وتوؤكدها.

وعل���ى اجلان���ب الآخر فاإن ع���دم الهتم���ام بهذا 

املزي���ج ب���ني ق���در الفك���ر واجلم���ال يف العر����س 

امل�س���رحي ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل ت�س���وي�س عملي���ة 

الت�س���ال بني مقدم���ي العر�س واجلمه���ور، ويبلغ 

الت�سوي�س اأق�ساه عندما »يكتفي بع�س امل�سرحيني 

بالبعد اجلمايل، في�سقط يف ال�سكالنية، اأو يكتفي 

البع�س الآخر بالبعد العقلي، في�سقط يف التعليمية 

والدعائي���ة الأيدلوجي���ة« ، فالفريق الأول ل يدرك 

اأن اجلمال هو �س���بب وجود الفنون، واملتلقي الذي 

يتلق���ى عر�س���ًا خطابيًا جامدًا من الأف�س���ل له األ 

يتحم���ل م�س���قة الذه���اب اإىل امل�س���رح، وليجل����س 

م�سرتخيًا على اأريكته مم�سكًا بجريدة تطرح هذه 

الأفكار الرباقة.

اأما الفريق الثاين فتت�س���م اأعمالهم باخلواء الفكري، 

اجلوه���ر  دون  بال�س���كل  يهتم���ون  �س���كالنيون  فه���م 

و«تتلخ�س اأفكارهم يف القول باأن الفن هو الأ�س���لوب، 

والأ�س���لوب هو التنا�س���ق املعياري، وهو التكنيك، وهو 

ال�سنعة الفنية، واأن التكنيك لي�س جمرد �سياغة العمل 

الفني، واإمنا هو م�ساٍو لقدر العمليات التي ا�ستخدمت 

ل�س���نعه على حد قول �سكلوف�س���كي  يف كتابه »نظرية 

النرث«، وقد �ساركه يف كتابة نظرية ال�سكالنية كل من 

جريموف�سكي، وايخنباوم وجرو�سمان، وقد ازدهرت 

هذه املدر�س���ة يف وطنها الأول رو�سيا ال�سوفيتية حتى 

ع���ام19٢٧ حني بدت مالئمة لالأيدلوجية املارك�س���ية 

بنظرته���ا للفنان باعتب���اره حرفيًا �س���نعته الكلمات، 

اأي عاماًل ينتج كالمًا م�س���اغًا يف �س���كل يعك�س �سكل 

الواقع اخلارجي«.

اإن هذا املزيج بني النوعني من القيم يتوقف ب�سكل 

كبري على اأ�س���لوب اإخراج العر�س، وزمن تقدميه، 

»ففي امل�س���رح اليوناين كانت العرو�س امل�س���رحية 

تقدم يف الهواء الطلق، وكان املمثلون يلب�سون ثيابًا 

خم�س�سة لكل دور درامي، وي�سعون على وجوههم 

اأقنع���ة، وكانوا يقدمون احلرك���ة والغناء والرق�س 

وال�س���عر« ، وق���د اأدى ذل���ك اإىل اأن ت�س���بح القيم 

الدرامية - التي كانت تعتمد ب�س���ورة كلية على ما 

يف ال�س���عر اليوناين من ر�سانة وجالل -  متفاعلًة 

يف حيوي���ة بالغة مع القيم اجلمالية التي متثلت يف 

الهتمام باملنظر اخللفي، وكذلك بحركة املمثلني 

ورق�س���اتهم التي كانت ت�س���بغ العر�س ب�سبغات 

جمالي���ة. »اأم���ا يف الع�س���ور الو�س���طى فلم يخرج 

امل�س���رح ع���ن الف�س���اءات الديني���ة ذات الديك���ور 

الإجنيل���ي الذي يج�س���د ثنائية اجلن���ة واجلحيم، 

والأهواء، وخطاب املعجزات، واملقد�سات الدينية، 

وهو ما يعني علو القيم الدرامية التي متثلت اأ�سا�سًا 

يف تر�س���يخ الأف���كار، والقي���م الدينية عل���ى القيم 

اجلمالية التي توارت يف اخللفية قلياًل، ويف ع�سر 

النه�سة اأثرت ثورة الإ�سالح الديني الربوت�ستانتي 

بقي���ادة مارت���ن لوث���ر يف امل�س���رح، فاأخرج���ه من 

طابع���ه املقد�س اإىل طابع دنيوي، فاأ�س���بح البحث 

الدرام���ي بحث���ا جمالي���ا، وبالغيا خال�س���ا، ومع 

ظه���ور املدار����س الفني���ة احلديث���ة اختل���ف مزيج 

القيم الدرامية واجلمالية يف العر�س امل�س���رحي، 

فقد اآمن الرومان�س���يون »بحرية الإبداع؛ وتك�س���ري 

الوحدات الث���الث؛ واخللط بني الأجنا�س الأدبية، 

وتوحيده���ا يف بوتقة واحدة، اأم���ا الطبيعيون فقد 

جل���اأوا للنقل احلريف من الواق���ع، يف حني اهتمت 

املدر�س���ة الرمزية بالرتكيز على ا�ستعمال ال�سور 

الرمزي���ة والإيح���اءات، اأما املدر�س���ة ال�س���ريايل، 

فق���د اعتربت الف���ن نابعا من الفو�س���ى والهذيان 

وجلاأت اإىل تداعي املعاين تداعيا حرا بدون رقابة 

اأو حما�س���بة عقلي���ة واعي���ة من قبل الأن���ا الأعلى، 

وظهرت امل�ستقبلية ب�سفتها مدر�سة جمالية« ، يف 

حني اهتمت املدر�سة امللحمية باإعمال عقل املتفرج 

فطغت القي���م الدرامية على القي���م اجلمالية، يف 

حني جاء م�س���رح العبث ليلغى كل ما ميت للقواعد 

ب�سلة واختلف التعامل معه باختالف خمرجيه.

الصورة المسرحية وتمازج القيم
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القوة الناعمة...
د. في�سل حم�سن القحطاين

 )Soft Power( القوة الناعمة

 ٢٠٠4 عام  �سدر  لكتاب  عنوان 

جلوزيف ناي من جامعة هارفارد، 

و�سائل  عن  يتحدث  والكتاب 

عن  الدولية  ال�سيا�سة  يف  النجاح 

اأن تدعم حقوق  �ساأنها  واأخالق من  واأفكار  تبني مبادئ  طريق 

الإن�سان والبنية التحتية والثقافة والفنون، وهذا يوؤدي اإىل طرح 

منوذج للدولة من �ساأنه اأن يفر�س احرتامه على الآخرين، بعيدًا 

الراأي  ورف�س  القمع  على  القائمة  العنيفة  ال�سيا�سات  تلك  عن 

الآخر.

ولهذا ياأتي دور املوؤ�س�سات الثقافية يف الدولة لدعم تلك القوة 

الناعمة، وهذا ما نحتاجه اأكرث من ذي قبل، خا�سة مع ا�ستفحال 

يختلف  قاطعًا كل من  رف�سًا  ترف�س  التي  الأفكار اخلبيثة  تلك 

لكل  واملكفرة  الراف�سة  الدوغمائية  ال�سخ�سيات  وهذه  معها، 

اإمنا ت�ستخدم ذات التكنيك  من يختلف معها يف الفكر والراأي 

يف ال�سيطرة على عقول �سبابنا، لذا نحن اأحوج ما نكون اليوم 

�سواء على امل�ستوى الر�سمي اأو امل�ستوى ال�سعبي لدعم تلك القوة 

وال�سينما  وامل�سرح  الثقافة  على  ال�سباب  ينفتح  حتى  الناعمة 

والفنون باأنواعها، ومتى ما مت هذا فاإنه �سيدرك معنى احلياة 

والأمل، معنى اأن حتاول- ولو جمرد حماولة - فهم الآخر، لتجد 

�سبياًل للتعاي�س معه.

ولعل املحزن اليوم، اأن ياأتي م�سوؤول كبري يف دولنا ويقتطع من 

ل  اأنها  بحجة  والآداب،  والفنون  للثقافة  املخ�س�سة  امليزانيات 

تطوير  امليزانيات يف  اإىل هذه  بحاجة  الدولة  واأن  نفعًا،  جتدي 

بنيتها التحتية، وهو بذلك جاهاًل باأن من اأ�سا�سيات تطوير البنية 

التحتية هو تطوير العقل الإن�ساين الذي �سيبنى بنيته يف ما بعد 

امل�سوؤول  يعي  اأن  املنى  كل  معا�سرة...  وفنية  علمية  اأ�س�س  على 

باأهمية تلك القوة الناعمة يف تطوير ذوات اأبناء املجتمع.

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئيس املهرجان
د. فهد منصور الهاجري

مدير عام املهرجان
د. راجح املطيري

املنسق العام للمهرجان
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

اإن مكان���ة الفنان وتاريخه، يعدان حافزا للنقاد 

والباحثني لدرا�سة اأ�سباب التميز، وينطبق ذلك 

على العديد من الفنانني يف الكويت، ولعل �سعد 

الف���رج وحياة الفه���د منوذجا لذلك، وخا�س���ة 

اأنهما يجمعان ما بني التاأليف التمثيل، وذلك ما 

جعل الباحث �س���عد عبد اهلل الأن�س���اري، يقدم 

اأطروح���ة الدكت���وراه عنهما، حيث ا�س���تهدفت 

الر�س���الة معاجل���ة اإ�س���كالية ازدواجي���ة حرفية 

املمثل املوؤلف يف امل�س���رح والتلفزيون اخلليجي، 

الت���ي ت���كاد تك���ون مق�س���ورة عل���ى علم���ني من 

اأع���الم الفن الكويتي واخلليج���ي، وهما الفنان 

�س���عد الفرج والفنان���ة حياة الفهد، مل���ا لديهما 

م���ن ازدواجية مه���ارات التمثي���ل والتاأليف وقد 

ا�ستملت الدرا�سة على ثالثة ف�سول هي:  

ودور  املنهج���ي  التاأهي���ل  دور  الأول:  الف�س���ل 

اخلربة املكت�سبة يف جهد املمثل واملوؤلف.

الف�سل الثاين: دراما الن�س بني الإعداد والتاأليف 

يف جترب���ه املمثل �س���عد الفرج. الف�س���ل الثالث: 

حياة الفهد بني التمثيل والتاأليف الدرامي.

ومن خ���الل ذلك تو�س���ل الباح���ث اإىل النتائج 

التالية.

الفن���ان  يف  توف���رت 

الهواية  الف���رج  �س���عد 

والدرا�س���ة  واخل���ربة 

الأكادميي���ة، ف�ض���بت 

يف اأعمال���ه الدرامي���ة 

ومثله���ا  كتبه���ا  الت���ي 

اأو  امل�س���رح  يف  �س���واء 

ل���ه  وكان  التلفزي���ون، 

مواقف �سيا�سية �سواء 

يف الق�سايا املحلية اأو الق�سايا العربية، وقدمها 

كثريا يف اأعماله امل�سرحية، مثل ) حامي الديار، 

دقت ال�س���اعة، حرم �س���عادة الوزير( وم�سل�سل 

)ت���ورا ب���ورا(، فكانت كتابات���ه نابعة عن خربة 

ودرا�س���ة وموقف جتاه الق�س���ايا املتع���ددة التي 

يطرحها.

اأما الفنان���ة حياة الفهد، ف���كان عامال الهواية 

واخل���ربة الفنية والذاتية اأ�سا�س���ينب يف كتابتها 

للدرام���ا، حي���ث اإنه���ا مل تدر����س الفن درا�س���ة 

اأكادميية.

رسالة دكتوراه عن سعد الفرج وحياة الفهد

د. سعد عبداهلل األنصاري
باحث مسرحي

القديران الفنانة حياة الفهد والفنان سعد الفرج
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
 للمسرح األكاديمي

الدورة الثامنة

إخراجتأليفالعرضاليوم

األربعاء 
2018/2/7

االفتتاح: اللوحة الدرامية 
شمالن هاني النصارسيناريو: فلول الفيلكاوي“النجوم”

اخلميس 
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
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.


