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مقـــال

بال وصاية!
ُيشكل أي مهرجان ينبثق من رحم املؤسسة
العلمية متنفسًا حقيقيا ألبنائها
يف ظــل الحــروب التــي ُتشــن ىلع حرية
اإلبــداع عبــر معــاول هــدم ُممنهجــة،
كمحاولــة لتدجيــن ا ُ
ملبــدع يف الكويــت
وتقنيــن فضاءاتــهُ ،يشــكل أي مهرجــان
ينبثــق مــن رحــم املؤسســة العلميــة
متنفســا حقيقيــا ألبنائهــا ،وتأكيــدًا ىلع
دور العلــم يف دعــم اإلبــداع ،ورســالة
للمتلقــي -أيــا كان  -ىلع أن سياســة
تكميــم األفــواه ال قيمــة لهــا ،ألن املنجــز
الحقيقــي مســتمر ،وقنواتــه متعــددة،
ال تنحصــر يف جهــة تمنــح املوافقــات
كصكــوك الغفــران!
يف زمــن باتــت فيــه الكلمــة قنبلــة
والتفكيــر جريمــة – مــن وجهــة نظــر
البعــض – أصبحنــا نقــرأ يوميــا عــن حاالت
املنــع التــي تتعــرض لهــا العديــد مــن
األعمــال الفنيــة واألدبيــة يف الكويــت،
ىلع عكــس مــا ُجبــل عليــه أهــل هــذا
الوطــن الحــر ،حيــن كنــا نفخــر بجــرأة
عبدالحســين عبدالرضــا ،خالــد النفيســي،
ســعد الفــرج ،وعبــد األميــر التركــي،
وغيرهــم كثــر .كان التصريــح قاعــدة،
والتلميــح اســتثناء!
أمــام كل تلــك الضغوط ،تتفاقم مســؤولية
اإلنســان املثقــف تجــاه محيطــه .ويصبــح
لزامــا ىلع األســتاذ الجامعــي (املثقــف
حــول قاعــة الــدرس إلــى
تحديــدًا) أن ُي ّ
منصــة للتفكيــر ،وورقــة اإلجابــة إلــى
نافــذة للتعبيــر ،والســاحات إلــى فضــاء
لإلبــداع .علنــا بذلــك نصنــع جيــا ُمنجــزًا
ُيؤمــن أن الحريــة أولــى خطــوات البــوح،
الــذي لــواله ملــا تعرفنــا ىلع املنجــز

أصبح لزاما ىلع

األستاذ الجامعي

(املثقف تحديدًا) أن
حول قاعة الدرس
ُي ّ
إلى منصة للتفكير

خالل الدورة التاسعة
من املهرجان

األكاديمي يشارك

طلبتنا يف جميع
أنشطة املهرجان
وفعالياته

الحضــاري واإلنســاني العظيــم لفالســفة،
أدبــاء وفنانييــن ،بــدؤوا بالبــوح بفكــر
وقناعــة ،أو مجــرد خاطــرة!
يقينــا ،مــا مــن كلمــة نســفت قناعــات
إنســان إال إن كانــت قناعاتــه مــن

د .سعداء الدعاس

رئيس قسم النقد واألدب المسرحي
المعهد العالي للفنون المسرحية

الهشاشــة بحيــث َيســهل نســفها.
ومــا مــن مشــهد أثــر ىلع أخــاق
إنســان .فاألخــاق الراســخة ال يمكــن
اختراقهــا .لــذا فلنــدع الجميــع يقولــون
مــا يشــاؤون طاملــا أن مــا يقولونــه ال
يتعــرض لألشــخاص وكراماتهــم .ولنؤمــن
أن املتلقــي كفيــل بفــرز الغــث مــن
الســمين ،دون وصايــة!
واليــوم ،وبحريــة تامــة ،ينطلــق طلبــة
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية
يف فضائهــم الخــاص ليقدمــوا منجزهــم
الــذي اشــتغلوا بــه أســابيع عــدة ،ربمــا
أشــهرًا .ومنهــم مــن راوده الحلــم/
املشــروع منــذ ســنوات .يقفــون ىلع
خشــبة املســرح ،رغبــة يف التعبيــر عــن
رؤاهــم الخاصــة ،بمســاندة زمالئهــم مــن
جميــع األقســام العلميــة.
خــال الــدورة التاســعة مــن املهرجــان
األكاديمــي ،وبعــد ســنوات مــن العمــل
الــذي أنجــزه زمالؤنــا األعــزاء يف الــدورات
الســابقة ،يشــارك طلبتنــا ،كمــا شــاركوا
ســابقا ،يف جميــع أنشــطة املهرجــان
وفعالياتــه ،لتنهــض هــذه االحتفاليــة
بجهــود أبنــاء املــكان.
وعبــر هــذه النشــرة ،ينطلــق طلبة قســم
النقــد – بجميــع فرقــه – ليشــاركونا
مســؤولية الكتابــة يف جميــع األبــواب،
كتجربــة أولــى ملعظمهــم ،يف محاولــة
لتفعيــل دور طلبــة القســم ،باختــاف
قدراتهــم ،وإشــراكهم ضمــن املنظومــة
العامــة للمهرجــان ،بحــب ومســاندة...
ودون وصايــة!
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مؤتمر صحافي
يتضمن ستة عروض وندوات وورش ومحاضرات وجلسات حوارية وحلقة نقاشية

د .علي العنزي :مهرجان «الكويت للمسرح األكاديمي»
بات يتبوأ مكانة عربية مرموقة
كتب حافظ الشمري:
عقــد عميــد املعهــد العالــي للفنــون
املســرحية د .علــي العنــزي مؤتمــرا صحفيا
يف فنــدق «هوليــدي إن الســاملية»
بحضــور أكاديمــي وإعالمــي الفــت .حيــث
كشــف عــن تفاصيــل فعاليــات الــدورة
التاســعة ملهرجــان «الكويــت للمســرح
األكاديمــي» التــي تنطلــق اليــوم الســبت
وتســتمر حتــى  15الجــاري ،بمشــاركة نخبــة
مــن طلبــة املعهــد املســرحي ،وتطــرق
املشــاركون إلــى عــدة مســائل ومحــاور.
اســتهل العنــزي حديثــه قائــا« :إن فكــرة
املهرجــان املســرحي األكاديمــي تولــدت
منــذ ســنوات ،ونمــت وتطــورت .وبالتالــي
بــات املهرجــان اليــوم يتبــوأ مكانــة
مرموقــة يف العالــم العربــي ،بــل وكان
األول ىلع املســتوى الطالبــي .حيــث
ولــدت تلــك الفكــرة ىلع أرض دولــة
الكويــت ،ومــن ثــم انطلقــت وتوســعت يف
دول عربيــة أخــرى» .معربــا عــن التفــاؤل
يف هــذه الــدورة الجديــدة التــي ســتكون
متميــزة ومختلفــة عــن ســابقاتها مــن
خــال الفعاليــات املتنوعــة املصاحبــة
والعــروض املســرحية ،إلــى جانــب فتــح
مســاحة أكبــر للطلبــة للحضــور واملشــاركة
يف أنشــطة املهرجــان.
وذكــر العنــزي أن كافــة العــروض ســتقام
ىلع خشــبة مســرح الراحــل حمــد الرجيــب
يف املعهــد العالــي للفنــون املســرحية
بــد ًءا مــن الســاعة الثامنــة مســاء ،والتــي
تعقبهــا نــدوات تطبيقيــة بــإدارة طــاب
قســم النقــد ،ويعقــب عليهــا أســاتذة
متخصصــون.
مساهمة طالبية  
وتحــدث وكيــل املعهــد العالــي للفنــون
املســرحية د .حســين الحكــم فقــال :إن
مشــاركة الطلبــة ســيكون األســاس يف
الفعاليــات كــون املهرجــان يحمــل صبغــة
مســرحية أكاديميــة ،إضافــة إلــى الــورش
املتعــددة مــن خــال مشــاركة الطلبــة يف
كافــة األقســام األربعــة ،أي بأكثــر مــن دورات
املهرجــان يف األعــوام الســابقة .وأكــد أن
دورة املهرجــان ســتكون مختلفــة ومتميــزة
َ
ـي
مــن شــتى النواحــي ،الفتــا إلــى أن حفلـ ِ
االفتتــاح والختــام ســيقوم باإلشــراف الفنــي
عليهــا د .فهــد العبداملحســن ،كمــا أن
 %80مــن ضيــوف املهرجــان ســيحضرون
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د .العنزي متوسطا د .الحكم ود .الزنكوي ود .العبداملحسن ود .الرشيدي خالل املؤتمر الصحفي

للمــرة األولــى ،وســيكونون مكس ـ ًبا للحركــة
املســرحية الكويتيــة مــن خالل مشــاركاتهم
ومداخالتهــم.
ستة عروض
ـمي التمثيــل واإلخراج
فيمــا قــال رئيــس قسـ َ
املســرحي د .فهــد العبداملحســن أنــه
مثلمــا يكــون املعهــد املســرحي مكانــا
للتجــارب الطالبيــة ،ســيكون املهرجــان
اختبــارا حقيقيــا لهــم ،مشــيرا إلــى أن
املهرجــان يتضمــن ســتة عــروض مســرحية
أربعــة منهــا للمعهــد املســرحي هــي
«مــن حيــث جئــت» تأليــف فــرح الحجلــي
وإخــراج إســماعيل كمــال ،و«الخــروج إلــى
الحياة»  تأليــف وليــم ســارويان وإخــراج
فيصــل الصفــار ،و«لــم أقصــد» تأليــف فجــر
صبــاح وإخــراج جاســم التميمــي ،و«غزالــة»
للمؤلــف محمــد خلفــان واملخــرج عميــر
أنــور ،إلــى جانــب عــرض «ســبيليات
إســماعيل» ألكاديميــة «لويــاك» للفنــون
األدائيــة عــن روايــة «الســبيليات» لألديــب
الراحــل إســماعيل فهــد إســماعيل ،إعــداد
فارعــة الســقاف وإخــراج رســول الصغيــر،
وعــرض «التيــه» لجامعــة الكويــت تأليــف
عبــاس الحايــك وإخــراج نصــار النصــار.
وأضــاف العبداملحســين :املهرجــان يتضمن
جلســات حواريــة حــول تجربــة الكاتــب
الدرامــي ويديرهــا الروائــي والسيناريســت د.
حمــد الرومــي ،ومحاضــرة عــن فــن الكتابــة
الدراميــة وتلقيهــا الروائيــة والسيناريســت
منــى الشــمري ،ومحاضــرة عــن املفــردات

والتقنيــات املكونــة للعــرض املســرحي
والســينمائي مــن ناحيــة نقــاط االلتقــاء
واالختــاف يلقيهــا الفنــان املخــرج
املســرحي مكــرم نصيــب ،ومحاضــرة عــن
يوليــوس قيصــر مــن شكســبير تلقيهــا
أســتاذة النقــد يف جامعــة عيــن شــمس
د .إيمــان عزالديــن ،ومحاضــرة عــن التلقــي
بيــن املســافة الجماليــة وثقافــة القــارئ
وتلقيهــا أســتاذة النقــد يف جامعــة
املســتنصرية د .منتهــى املهنــاوي ،إلــى
جانــب حلقــة نقاشــية عــن املســرح يف
عالــم متغيــر ويديرهــا عميــد املعهــد
د .علــي العنــزي ،وورشــة عــن املمثــل
الدراماتــورج بإشــراف د .أحمــد الشــرجي،
وورشــة فــن رســم املســودات إشــراف د.
عنبــر وليــد.
وأضــاف العبداملحســن :إننــا كمعهــد
مســرحي نســتطيع القــول أننــا نجحنــا يف
تكويــن مجموعــات طالبيــة ،وتــم إيفادهــا
للخــارج ،وذلــك لحضــور عــروض مســرحية
عامليــة عاليــة الجــودة واالطــاع ىلع
التجــارب العامليــة .ورأى أن جائــزة أفضــل
عــرض متكامــل تخضــع لشــروط أكاديميــة،
وســتكون شــمولية وليســت فرديــة.
ورش فنية
وقالــت رئيــس قســم الديكــور املســرحي
د .خلــود الرشــيدي :أن الــورش يف
املهرجــان تشــهد مشــاركة قرابــة  70طالبــا
يف كافــة أقســام املعهــد املســرحي
األربعــة .حيــث تقــام ورشــة كيفيــة الرســم

د .حسين الحكم :د .فهد العبداملحسن :د .محمد الزنكوي :د .خلود الرشيدي:
سيكون املهرجان طلبة «التلفزيون» الورش تساهم يف
 %80من ضيوف
تنمية القدرات
يواكبون فعاليات
اختبارا حقيقيا
املهرجان يحضرون
واملهارات
املهرجان من خالل
لقدرات طلبة
للمرة األولى
«السوشيال ميديا»
املعهد
ىلع الــورق ومعــرض ألعمــال الطلبــة
الحالييــن والطلبــة املتخرجيــن مــن خــال
أعمــال فنيــة للمــرة األولــى ،وتســاهم يف
تنميــة القــدرات واملهــارات ،حيــث يشــارك
قســمي الديكــور والتمثيــل فيهمــا.
َ
مواكبة إعالمية

أنــه« :جــرت مخاطبــة كافــة املؤسســات
األكاديميــة املحليــة للمشــاركة يف
العــروض املســرحية ،وقمنــا بفتــح فرصــة
لالحتــكاك املباشــر بيــن املؤسســات
املحليــة الفاعلــة مــن خــال املنافســة
ىلع جوائــز املهرجــان ».موضحــا أن الــورش
الفنيــة ليســت مقصــورة ىلع الطلبــة
فقــط ،ولقــد تــم اإلعــان عنهــا عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي ،إلــى جانــب
وجــود جوائــز قيمــة يف أقســام املعهــد
املســرحي ،وأن املعهــد املســرحي لديــه
خطــة لتجويــد األداء املســرحي .فالجميــع
ســيرى شــيئًا مختلفــا تمامــا.

قــال رئيس قســم التلفزيــون د .محمد الزنكوي:
إن القســم ســيلعب دورا مهمــا وأساســيا يف
املواكبــة اإلعالميــة والتلفزيونيــة لفعاليــات
املهرجــان بينهــا اإلعالنــات والتغطيــات يف
وســائل «السوشــيال ميديــا »،حيــث نســاعد
الطاقــات الطالبيــة الشــابة ،ونصنــع منهــم
اإلبــداع والتميــز واملحــاكاة للواقــع الحالــي.

ثراء معريف

وردًا ىلع التســاؤل عــن غيــاب الصبغــة
َّ
العربيــة والعامليــة عــن املهرجــان أجــاب
العميــد علــي العنــزي قائــا« :العــروض
املســرحية التــي تأتــي مــن الخــارج
تتطلــب ميزانيــة محــددة ،إلــى جانــب أنهــا
تخطــف األبصــار مــن األنشــطة املحليــة
وذات انعكاســات متعــددة .ونحــن نعمــل
ىلع إمتــاع الطلبــة مــن خــال املهــارات
والقــدرات التــي تتحقــق لهــم ».الفتــا إلــى

وذكــر العنــزي أن املهرجــان ســيضم
مجموعــة أكاديميــة بــارزة مــن الذيــن
يحملــون الثــراء املعــريف مــن ضيــوف
املهرجــان الــذي يبلــغ عشــرة قامــات
مســرحية عربيــة بــارزة ،وسيشــاركون يف
لجنــة التحكيــم واملحاضــرات والنــدوات
والــورش املتخصصــة .إلــى جانــب أننــا
نعمــل الســتثمار حقيقــي لهــؤالء الضيــوف،
وســيكون ذلــك موجهــا لصالــح الحركــة
املســرحية يف الكويــت ،مشــيرا إلــى أن

أنشطة محلية

لويس :صقلت موهبتي
وتحــدث الطالــب يف الســنة األولــى بقســم التلفزيــون عبــداهلل لويــس عــن تجربتــه
قائــا« :لقــد عملنــا يف قســم التلفزيــون كفريــق واحــد متجانــس ،وبــكل أريحيــة
وتعــاون .وكانــت أمامنــا كافــة الخيــارات مــن الحريــة املطلقــة .بالتالــي ســارت األمــور
ىلع مــا يــرام .أشــعر باالعتــزاز فعـ ً
ا لالنتمــاء إلــى هــذه املؤسســة األكاديميــة التــي
اســتطاعت أن تســهم يف صقــل موهبتي وكســب املهــارات التلفزيونيــة املتميزة».

الحلقــة النقاشــية ســتتخللها إصــدار كتــاب
عــن املهرجــان يف إطــار فكــري مرتبــط
بأهميــة املســرح.
وأشــار إلــى أن املعهــد املســرحي خــال
هــذه الــدورة للمهرجــان ســيعود إلــى الطيور
التــي أسســت وســاهمت يف بنــاء مســيرة
املعهــد املســرحي .حيــث تمــت دعوتهــم
للمشــاركة يف فعاليــات املهرجــان ،الفتــا
إلــى أننــا نبحــث عــن مســتويات عاليــة يف
األداء املســرحي« :لقــد عملنــا ىلع معالجة
البنيــة التحتيــة للمعهــد املســرحي
وســلوكيات الطلبــة الحضاريــة ،إلــى جانــب
تكريــس عالقــات جديــدة مــع الجهــات ذات
الصلــة .ونحــن ال نبحــث عــن املســميات
والبهرجــة ،بــل نبحــث عــن أعمــال فنيــة
رفيعــة املعنــى والشــكل».
دور داعم
وردًا ىلع ســؤال حــول تغييــر اســم
َّ
املهرجــان خــال هــذه الــدورة أجــاب
د .العنــزي قائــا« :ليــس هنــاك اســم
يحمــل املهرجــان الدولــي .وال وجــود لــه
يف األوراق الرســمية ووفــق املخاطبــات
الرســمية ،مثمنــا دور ودعــم وجهــود وزيــر
التربيــة ووزيــر التعليــم العالــي د .ســعود
الحربــي ،ووكيــل وزارة التعليــم العالــي
صبــاح املخيزيــم ،والوكيــل املســاعد لقطاع
الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــوزارة التعليــم
العالــي مليــاء امللحــم ،واملستشــارة آالء
الفيلــكاوي ،الفتــا إلــى أننــا نبحــث عــن
توعيــة الطلبــة والطالبــات يف املشــاركة
والنقــاش واالســتماع وفــق اإلمكانيــات
املتاحــة .واملهرجــان يرتبــط وفــق الخطــط
التربويــة لكــن تظــل تلــك التجربــة قابلــة
للتقييــم مســتقبال.
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مقـــال

الممثل الدراماتورج
انفتــح مصطلــح الدراماتورجيــة مــع
األملانــي ليســنيغ ىلع عناصــر العــرض
املســرحي كافــة .فلــم يعــد يقتصــر
ىلع املنظــم للربيتــوار املســرحي ،بــل
الشــخص الــذي يتحمــل تحديــد مســار
خطــاب العــرض األيديولوجــي والجمالــي.
وســاهم هــذا االنفتــاح بتحديــد شــكل
رؤيــة العــرض ،ىلع وفــق قــراءة مغايــرة
للنــص املســرحي ،قــراءة إســقاطية ىلع
ِّ
مجتمــع وثقافــة العــرض املســرحي.
ويف أغلــب األحيــان ال يتفــق العمــل
الدراماتورجــي مــع قصديــة النــص
األصلــي بــل يحمــل حمــوالت أيديولوجيــة
وسياســية واجتماعيــة الثقافــة املنتجــة.
وعليــه؛ ال بــد أن يكــون الحامــل  /املمثــل
الوســيط ىلع قــدرة يف كتابــة نظامــه
األدائــي الخــاص وإقامــة نظــام ووضــع
ـي للشــخصية التــي يمثلهــا ،واألهــم
خيالـ ٍّ
مــن كل ذلــك الوعــي املتقــد لتفكيــك
شــفرات نــص املؤلــف ونــص العــرض،
ومــن ثــم كتابــة نصــه الخــاص الــذي عبــره
يســتطيع محــاكاة الواقــع االجتماعــي
الــذي يعيــش فيــه وتحقيــق القصديــة
التركيبيــة لعالمــات العــرض اللفظيــة
والبصريــة.
كثــر الحديــث عــن وظيفــة الدراماتورجيــة،
ووظيفــة الدراماتــورج داخــل العــرض
املســرحي .ولعـ َّ
ـد أول إشــكالية
ـل هــذا يعـ ُّ

تواجــه املصطلــح وظيف ًيــا ألن هنــاك
فـ ٌ
املصطلحيــن مــن
ـح بيــن
ـرق كبيـ ٌر وواضـ ٌ
َ
الناحيــة الوظيفيــة .وقــد أعطــى املســرح
الحديــث ومســرح مــا بعــد الدرامــا أهميــة
كبــرى لثقافــة العــرض وتهميــش النــص.
ثــم أصبحــت وظيفــة الدراماتــورج
ومــن َّ
تحديــد شــكل الخطــاب حتــى بــات
ً
لصيقــا بالعــرض املســرحي.
املصطلــح
وبمــا أن الدراماتورجيــة تحليليــة يف
جوهرهــا االشــتغالي لذلــك َّ
وظفهــا
األملانــي برتولــت بريخــت يف اشــتغاله

يف األغلب ال يتفق العمل
الدراماتورجي مع قصدية
النص األصلي بل يحمل
حموالت أيديولوجية
وسياسية واجتماعية
الثقافة املنتجة
أعطى املسرح الحديث
ومسرح ما بعد الدراما
أهمية كبرى لثقافة
العرض وتهميش النص

ورشة الممثل الدراماتورج

كسر قيود التنظير والتركيز على التوهج اإلبداعي
ضمــن فعاليــات املهرجــان يقــدم الفنــان
واألكاديمــي د .أحمــد الشــرجي أســتاذ
الدرامــا بالجامعــة املســتنصرية ورشــة
املمثــل الدراماتــورج ،التــي تمتــد ثالثــة
أيــام بواقــع  3ســاعات يف اليــوم الواحــد.
ومــن خــال مفهــوم (املمثــل  -الباحــث)،
تحــاول الورشــة أن تخلــص املمثــل مــن
كالئشــية األداء ،وتقليــده املســتمر
ملمثليــن شــاهدهم ىلع خشــبة املســرح
واستنســاخه لحــاالت جاهــزة يف الحيــاة،
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ونقلهــا إلــى الركــح.
وتســعى طريقــة (املمثــل الباحــث)
إلــى محاولــة التمــرد ىلع كل النظريــات
مــن خــال تفكيكهــا ووضعهــا تحــت
مشــرط الجــراح ،وكســر قيــود التنظيــر
التــي حنطــت املمثــل وحجمــت توهجــه
اإلبداعــي .إنهــا صرخــة املمثــل املبــدع
كــي يخــرج مــن ســلطة املخــرج ،ويكــون
عق ـ ً
ا خالقــا بيــد املخــرج ،وليــس مجــرد
عنصــر مكمــل.

د .أحمد شرجي
ممثل ومخرج وباحث مسرحي عراقي

لتحليــل النصــوص والشــخصيات للممثليــن.
وبمــا أن املمثــل حامـ ٌ
ـد األخير
ـل لــه ،لذا يعـ ُّ
املعنــي األول باملرجعيــات الثقافيــة
َّ
والبيئيــة؛ ألن املمثــل يمثــل عصــب
العمليــة املســرحية ،وال بــد أن تخضــع
بقيــة العناصــر لتأكيــد عمليــة توهجــه
ىلع الخشــبة .ولكــن ملــاذا ُيســتبعد
املمثــل يف االشــتغال الدراماتورجــي
ىلع مســتوى النــص وتشــكله األولــي؟
هــل مــازال ينظــر إلــى املمثــل كأداة
تنفيذيــة كمــا يف املســرح اإلغريقــي؟
أم أنــه مجــرد استنســاخ للواقــع كمــا يف
االنطباعيــة والواقعيــة؟ أم َّ
أنــه مجــرد
وســيط بيــن الحركــة والعــرض كمــا عنــد
مايرهولــد وبرتولــت برخــت؟ ىلع الرغــم
مــن أن األخيــر اهتــم بــه كثي ـ ًرا مــن أجــل
تفعيــل هــذه الوســاطة بينــه وبيــن
الجمهــور .املمثــل حامــل خاطــب العــرض
األول ،ويتحمــل وزر أخطائــه ىلع الخشــبة.
ـم ال بــد أن يكــون واع ًيــا ذا ثقافــة
ومــن ثـ َّ
موســوعية سياسـ ًيا واجتماع ًيــا واقتصاد ًيــا.
ملمــا بــكل مرجعيــات
ويجــب أن يكــون ً
وقصديــة املحمــول اللفظــي والبصــري.
َّ
ـح أهميــة
إن الدراماتورجيــة البريختيــة تمنـ ُ
كبــرى لتحفيــز الخيــال ،واألخيــر مصــدر
عمــل املمثــل ،والعنصــر الــذي ال بــد
أن يمتلكــه املمثــل بشــكل عــام ويف
املســرح امللحمــي بشــكل خــاص .إن
عمليــة تحفيــز الخيــال وامتــاك موهبــة
التمثيــل يشــكالن األدوات الرئيســة بعمــل
املمثــل الدراماتــورج؛ ألنهمــا املحفــز
واملحــرض للخــوض يف الوعــي النــص،
وامتــاك األجوبــة لــكل األســئلة املضمــرة
داخلــه .وتتطلــب العمليــة البحثيــة
والتحليليــة يف الوعــي النــص عقليــة
دراماتورجيــة إلعــادة كتابــة دراماتورجيــة
خاصــة باملمثــل وعملــه ىلع مفاصــل

الشــخصية وتقلباتهــا الســيكولوجية
وسيســيولوجيا وســيميولوجيا ألن العــرض
وتمظهراتهــا االجتماعيــة ،ومــن ثــم
هــو جوهــر االشــتغال الدراماتورجــي.
تحليــل ســلوك كل مرحلــة زمنيــة تمــر بها
هنــاك ســوء فهــم كبيــر ملاهيــة العمــل
الشــخصية .ألن زمــن الشــخصية ليــس هــو
الدراماتورجــي يف العمليــة اإلنتاجيــة
زمــن النــص الدرامــي بــل وجودهــا املــادي
للعــرض .وال يمكــن اختصــاره باإلعــداد
ضمــن شــبكة عالقــات النــص .وهنــا
النصــي ملقتــرح العــرض ألنــه يبقــى
يكمــن جوهــر الدراماتورجيــة البريختيــة
يف حــدود مخرجاتــه الكتابيــة األدبيــة.
مــن ناحيــة تحليــل النصــوص للممثليــن،
ويكمــن االشــتغال الدرماتورجــي الفعلــي
وذلــك لتحفيــز عقليــة الدراماتــورج داخــل
يف عمليــة إنتــاج العــرض لحظــة تقديمه
املمثــل لوضــع مقاربــات اجتماعيــة
إلــى الجمهــور املســتهدف .وهنــا تكمــن
وسياســية للنــص بشــكل عام والشــخصية
خصوصيــة مــا نطرحــه بشــأن املمثــل
بشــكل خــاص .إن عــدم وصــول الخطــاب
الدراماتــورج .ضمــن الرؤيــة اإلخراجيــة
بقصديتــه االشــتغالية
للمخــرج .ألن املفهــوم
يتحمــل املمثــل جــز ًءا
الدراماتورجــي مفهــوم
تحفيز
عملية
كبيــ ًرا منــه ألنــه لــم
تحليلــي باملقــام األول
يعمــل ىلع الوعــي النص
وهــذا يشــكل جوهــر
الخيال وامتالك
بــل ســطوحه املحملــة
اشــتغال املمثــل ىلع
التمثيل
موهبة
بالرمــوز واإلشــارات .فكيــف
الشــخصية بشــكل خــاص
وعالقتهــا ضمــن الدائــرة
يســتطيع إيصــال الخطــاب يشكالن األدوات
دون تبنــي كامــل ملاهيــة
العالئقيــة للشــخصيات
الرئيسة بعمل
الخطــاب األيديولوجــي
األخــرى .حيــث أن املمثــل
الدراماتورج
املمثل
واالجتماعــي والثقــايف؟
يمتلــك ذات العالقــة
تعــد إشــكالية
وهــذه
الترابطيــة باملصطلــح،
ُّ
تقــوض اشــتغال
كبــرى
كآليــة اشــتغالية ىلع
ِّ
املفهوم
قصديــة خطــاب العــرض
تحديــد مســارات تحــول
الدراماتورجي
وإيصالــه إلــى املتفــرج.
الدرامــي
الشــخصية
هــذا مــن الجانــب
واســتخراج
وتطورهــا،
مفهوم تحليلي
أمــا مــن الجانــب
الســطحية
البنيــات
الفكــريَّ ،
األدائــي ىلع الخشــبة وهذا يشكل جوهر
والعميقــة داخــل النــص،
اشتغال املمثل
ُمصدراتــه
فســتكون
وتفكيــك شــبكة عالقــات
اللفظيــة والبصريــة دون
كونهــا
الشــخصيات،
ىلع الشخصية
روح ،فض ـ ً
ا عــن فوضويــة
تشــترك
شــخصيات
ضمن
وعالقتها
وإنشــائية األداء ،وكذلــك
بالفعــل الدرامــي وتؤثــر
املراهنــة ىلع االســتجداء
ىلع وجــوده بوصفــه
الدائرة العالئقية
ممثــ ً
العاطفــي للتأثيــر ىلع
ا داخــل العــرض،
األخرى
للشخصيات
املتفــرج .ويصعــب ىلع
مســتويات
وتحديــد
الدراماتــورج
املمثــل
حضورهــا األيديولوجــي
إنتــاج معنــى العالمــات املحمولــة دون
والسيســيولوجي وموقفهــا مــن مواقــف
وعــي ألن «املســرح ذو كينونــة سياســية،
الشــخصية التــي يمثلهــا ،والحفــر يف
ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالنواحــي
الوعــي النــص الســتنباط املهمــل
التقنيــة ،ولكــن أيضــا بوصفــه رمــزا للواقــع
واملخفــي حتــى يســتطيع إنتــاج املعنى
االجتماعــي العــام الــذي يمثلــه ،والــذي
الداللــي لعالمــات العــرض .كــون أن
يهــدف إلــى تقســيمه ودفــع أجزائــه
«املشــهد ليــس مجموعــة مــن الصــور ،بــل
إلــى التناحــر فيمــا بينهــا» .وال يكتمــل
هــو عالقــة اجتماعيــة بيــن األشــخاص،
معنــى العالمــات إال مــن خــال وضعهــا
تتــم بوســاطة الصــور» .وأخيــرًا؛ رســمت
ضمــن ســياقها االجتماعــي واملعــريف
مهمــا للممثــل
الدراماتورجيــا الحديثــة دوًرا ً
الــذي حــدده اإلخــراج والرؤيــة الجديــدة
يف صناعــة العــرض املســرحي ،كونــه
للنــص .ويضعهــا املمثــل الدراماتــورج
عقــا خالقــا وشــريكا أصيــا يف صناعــة
ضمــن مســارها االشــتغالي أيديولوجيــا
العــرض املســرحي.

ورشــــــة
ورشة فن
(رسم المسودات)

الفنان عنبر وليد

عضو هيئة التدريس
بقسم الديكور المسرحي

يقــدم قســم الديكــور املســرحي
يف املعهــد العالــي للفنــون
املســرحية ورشــة ورشــة فــن
(رســم املســودات «السكيتشات»)
) ،مــن تقديــم الفنــان
(
عنبــر وليــد عضــو هيئــة التدريــس
بقســم الديكــور املســرحي،
والورشــة تقــام ملــدة ثالثــة أيــام
بواقــع ثالثــة ســاعات يف اليــوم
الواحد.
 يتعــرف الطالــب ىلع دوروأهميــة الســكتش كمرحلــة
أولــى للفكــرة أو التصميــم املــراد
تنفيــذ ه .
 يقــوم الطالب برســم اسكتشــاتســريعة مــن خــال مشــاهداته
ألجــواء املهرجــان لشــخوص أو
بورتريهــات أو زوايــا مختلفــة أو
تكوينــات عامــة.
 يف نهايــة املهرجــان يتــمعــرض األعمــال املشــاركة وتكريم
املشــاركين.
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مشاركة
الطلبة المشاركون في المهرجان
االسم :طالل محمد املطيري
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الرابعة
اسم العمل املشارك :من حيث جئت ،لم أقصد
نوعيــة املشــاركة :مــن حيــث جئــت (مصمــم ومنفــذ
إضــاءة ،مســاعد مخــرج)
لم أقصد (مصمم ومنفذ إضاءة)
األعمال الفنية السابقة :حقيبة ذكريات

االسم :غدير حسن محمد
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الثانية
اسم العمل املشارك( :الخروج إلى الحياة)( ،لم أقصد)،
(غزالة)
نوعية املشاركة :ممثلة
األعمال الفنية السابقة ( :كمبوشة)( ،القرينية)( ،الكتابة
يف زمن الحرب)( ،الخروج إلى املياه اإلسكندرية)

االسم :جاسم التميمي
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :تخرج ٢٠١٩-٢٠١٨
اسم العمل املشارك :لم أقصد
نوعية املشاركة :مخرج
األعمال الفنية السابقة :الجزار (مخرج) ،مسرحية بغض
النظر (ممثل) ،بيت دمية (ممثل) ،الخروج إلى الداخل
(ممثل)

االسم :عبداهلل البلوشي
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الثانية
اسم العمل املشارك :غزالة ،لم أقصد
نوعية املشاركة :تمثيل
األعمال الفنية السابقة :قابل لالنفجار ،روميو وجوليت،
نهاية عالم ،فوضى ،الساعة التاسعة ،الصقر ،جثة ىلع
الرصيف
االسم :فهد املشايخي
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الرابعة
اسم العمل املشارك :الخروج إلى الحياة
األعمال املشاركة :املهرجان اإلسكندري
للمعاهد
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االسم :محمد الصفار
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الرابعة
اســم العمل املشارك:
مــن حيــث جئت
نوعيــة املشــاركة:
موســيقا
األعمال الفنية
السابقة :الذئب
(ممثل)

االسم :فيصل الصفار
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الرابعة

اســم العمل املشارك:
الخــروج إلــى الحياة
نوعيــة املشــاركة:
مخــرج – ممثــل
األعمال الفنية
السابقة :ذاكرة يف
الظل  -ممثل ،٢٠١٨
مطلــوب – مطلــوب
،٢٠١٦مشــاركة يف
مهرجــان اإلســكندرية باســم املعهــد

االسم :عبدالعزيز العنزي
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الثانية
اسم العمل املشارك:
غزالة
نوعية املشاركة:
ممثل
األعمال الفنية
السابقة :مسرحية
الصقر

االسم :رجيب عبداهلل الرجيب
القسم :تمثيل وإخراج
الفرقة :الثانية
اسم العمل املشارك :افتتاح املهرجان،
من حيث جئت
نوعية املشاركة :ممثل (بطولة)

متابعـة
«نشرة المهرجان» التقت بمؤلفة ومخرج وأبطال العرض خالل البروفات

«من حيث جئت» قراءة فلسفية
للنفس اإلنسانية وصراعاتها
كتبت :عائشة العبيدان «الفرقة الثانية  -قسم النقد واألدب املسرحي»

يف ظــل تحضيرات العروض املســرحية املشــاركة يف فعاليــات املهرجان،
التقينــا بعــدد مــن طاقــم عمــل مســرحية «مــن حيــث جئــت» ليحدثونــا
عــن تجربتهــم وطبيعــة أدوارهــم يف هــذا العمــل .وكانــت البدايــة مــع
مؤلفــة نــص املســرحية فــرح الحجلــي وهــي خريجــة املعهــد العالــي
للفنــون املســرحية مــن قســم التمثيــل واإلخــراج املســرحي ،حيــث دار
الحوار التالــي.
هل هذا أول عمل أدبي لك؟
 نعم أول عمل أدبي لي يعرض.مــا هي حكايــة املســرحية بعيــدًا
عــن رؤيــة املخــرج؟
 النــص عبــارة عــن قــراءة فلســفيةللنفــس اإلنســانية وصراعاتهــا ،ونظــرة
الكــون بشــكل عــام مــع صــراع اإلنســان
معــه .حيــث يطــرح النــص الخلــل
الــذي يواجهــه اإلنســان بالتوافــق بيــن
االندفاعــات ،وهــي العواطــف والتفكيــر
والحكمــة ،ويناقــش كيفيــة أن تكــون
لدينــا القــدرة ىلع موازنــة هــذه األجــزاء
لعيــش حيــاة أفضــل.
هــل تريــن بــأن املخــرج إســماعيل
كمــال اســتطاع توصيــل رســالتك؟
 أثبــت إســماعيل جدارتــه وتميــزه مــنبدايــة قبولــه بتخصــص التمثيــل واإلخــراج
املســرحي .فأنــا أعرفــه منــذ أربع ســنوات
وقــد التقينــا بنفــس األفــكار والــ ُرؤى
اإلخراجيــة .وال شــك أن هنــاك خالفــات
بيــن املؤلــف واملخــرج فمــن املمكــن أن
يغيــر املفــردات املكتوبــة أو الفكــرة التــي
يريــد املؤلــف طرحهــا .أمــا إســماعيل
كمــال فيملــك الوعــي الكامــل لهــذا األمــر،
ولــم يبخــس حــق النــص ،فــكان اختيــاري
لــه أمــرًا ناجحــا.

رؤية إخراجية
وســألنا مخــرج املســرحية إســماعيل
كمــال وهــو طالــب يف قســم التمثيــل
واإلخــراج املســرحي يف الفرقــة الرابعــة
مــا إذا كانــت هــذه تجربتــه اإلخراجيــة
األولــى.
 هــذا أول عمــل لــي ،فقــد قمــت بإخــراجهــذه املســرحية يف مــادة تطبيقــات
إخــراج للدكتــور شــايع الشــايع وقــد
القــت صيتــا جميــ ً
ا وهــذا مــا شــجعني
لتقديمهــا وعرضهــا يف املهرجــان.
ما سبب اختيارك هذا النص؟
 النــص عميــق جــدًا ولــه فلســفة خاصــة،فهــو يطــرح عــدة قضايا إنســانية ومشــاكل
تواجــه اإلنســان يف حياتــه اليوميــة،
فعليــه أن يحكــم عقلــه وقلبــه قبــل
أيــة خطــوة لكــي ال تــرد عكســية ىلع
الشــخص ذاتــه.
كيف تم اختيار املمثلين؟
 عندمــا قــرأت النــص رســمت خــط إخــراجاملســرحية يف ذهنــي وتخيلــت أغلــب
املشــاهد ،وهــذا ســاعدني يف اختيــار
املمثليــن املناســبين.
أدوار املمثلين
وشــاركنا الحــوار املمثــل بــدر الهنــدي،

إسماعيل كمال:
عندما قرأت
النص رسمت خط
إخراج املسرحية
يف ذهني
وتخيلت أغلب
املشاهد

وهــو طالــب يف قســم التمثيــل واإلخــراج
املســرحي يف الفرقــة الثالثــة عن طبيعة
دورة يف املســرحية فقــال :إن املســرحية
مقســمة إلــى ثالثــة أجــزاء وهــم الجســد،
العاطفــة ،والعقــل ،ولــكل جــزء معنــى،
فالعقــل هــو الشــمس ،والعاطفــة هــي
القمــر ،أمــا الجســد فهــو النجــم.
وأضــاف الهنــدي أن كل شــخصيات
املســرحية تمثــل شــخصًا واحــدًا ،وأنــه
ســيمثل شــخصية عاطفــة الجســد،
وســيعبر عــن كل املشــاعر واألحاســيس
التــي سيشــعر بهــا الجســد .فتــارة تمــر
العاطفــة بالحــزن لفقــدان درع الحيــاة،
وتــارة تمــر باليــأس والوحــدة لطعــن
وخيانــة الحبيبــة ،لتقــوم العاطفــة ببــث
األمــل والطمأنينــة للجســد ،فيســيء
فتمــر بحالــة مــن الغضــب والدفــاع.
إليهــاُ ،
مــن جانبــه قــال املمثــل هانــي الهــزاع
وهــو طالــب يف قســم التمثيــل واإلخــراج
املســرحي يف الفرقــة الثالثــة عــن دورة
يف املســرحية أنــه يجســد شــخصية
الجســد الــذي لديــه صــراع دائــم بيــن
عقلــه وعاطفتــه ومعتقداتــه ،وأن وبقيــة
شــخصيات املســرحية تقــوم بتمثيلــه ،فهــم
يمثلــون شــخصًا واحــدًا بمختلــف األجــزاء.

فرح الحجلي :يطرح
النص الخلل الذي
يواجه اإلنسان
بالتوافق بين
االندفاعات وهي
العواطف والتفكير
والحكمة
العدد األول  8 -فبراير 2020
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حـــــوار
طالبت بفتح اآلفاق وزيادة الوعي والقدرة على النقاش واالختالف

الدكتورة إيمان عزالدين :أرفض الرقابة على اإلبداع
الرقابة الذاتية هي أسوأ أنواع الرقابة
ألنها ُتكبل الكاتب وتجعله يغرق يف الرمز
حاورها بدر األستاد – قسم النقد واألدب املسرحي  /الفرقة الرابعة
شــددت الدكتــورة إيمــان عــز الديــن ،املــدرس يف قســم الدرامــا والنقــد املســرحي يف كليــة اآلداب
جامعــة عيــن شــمس ،رفضهــا للرقابــة «إال يف حالــة وحيــدة وهــي األعمــال املقدمــة لألطفــال»،
مؤكــدة أن «الرقابــة الذاتيــة هــي أســوأ أنــواع الرقابــة ،إلنهــا تكبــل الكاتــب و ُتفضــي يف الكثيــر
مــن األحيــان إلــى اإلغــراق يف الرمــز».
املوجــه لــكل منهمــا «وهــو
وفرقــت د .إيمــان بيــن املســرح والســينما وبالتالــي بيــن النقــد
ِّ
اختــاف يف الوســيط ويف متطلباتــه» ،الفتــة إلــى وجــود أمــور مشــتركة بيــن «أبــو الفنــون»
و«الفــن الســابع» أهمهــا اإلنســان وصراعــه يف الحيــاة أو الدرامــا بمعناهــا األساســي.
وأكــدت أنهــا عندمــا كتبــت للســينما وجــدت فيهــا الوســيط األفضــل للتعبيــر عــن نفســها وعــن
املــكان الــذي أرادت تصويــر ماضيــه وحاضــره .وهنــا نــص اللقــاء معهــا:

بمــا أن لــك تجربــة مــع الترجمــة ،هــل ترين
أن رقابــة النصــوص لهــا تأثيــر ســلبي ىلع
الترجمة؟
موضــوع الرقابــة موضــوع إشــكالي لــه معارضوه
ومؤيــدوه .بدايــة ،أنــا لســت مــع الرقابــة إال
يف حالــة وحيــدة وهــي األعمــال املقدمــة
لألطفــال ،وهــي أيضــا ليســت باملنــح أو املنــع
ولكــن بتقديــر املرحلــة العمريــة ومــا يناســبها
مــن ناحيــة التفكيــر والتكويــن واالحتياجــات.
الرقابــة بوجــه عــام لهــا تأثيــر ســلبي ليــس
فقــط فيمــا يخــص املنــع ولكــن أيضــا نظــرا

النعــكاس األمــر ىلع املؤلــف  /الكاتــب /
املترجــم فيمــا يســمى بالرقابــة الذاتيــة،
وهــي أســوأ أنــواع الرقابــة ،إلنهــا تكبــل الكاتــب
و ُتفضــي يف الكثيــر مــن األحيــان إلــى اإلغــراق
يف الرمــز للهــروب مــن تضييــق الرقابــة .ويف
حــاالت الترجمــة فهــي تفضــي إلــى االبتعــاد
عــن نصــوص قيمــة لكــن عليهــا محاذيــر
رقابيــة ،أو خيانــة النــص بحــذف مــا اعترضــت
عليــه أو مــا ســوف تعتــرض عليــه الرقابــة .اآلن
أصبــح هنــاك مــا يمكــن تســميته بالتصنيــف
العمــري .لذلــك علينــا العمــل ىلع فتــح

إيمان علي عزالدين إسماعيل
 مدرس – قسم الدراما والنقد املسرحي – كلية اآلداب– جامعة عين شمس عضو لجنة املسرح باملجلس األىلع للثقافة – مصر محاضــر زائــر لسلســلة مــن املحاضــرات بجامعــة امللــك تشــارلز – بــراغ – وجامعــةبيلــزن – الجمهوريــة التشــيكية
محاضر زائر يف مهرجان براغ للمسرح العربي – براغ – الجمهورية التشيكية محاضر زائر إلقاء محاضرتين يف جامعة نيويورك بأبوظبي – قسم املسرح عضو هيئة الخبراء ملشروع ترجمة هنريك إبسن إلى اللغة العربيةاإلنتاج العلمي
«النســاء يف الكوميديــا املصريــة» -مهرجــان أســوان الدولــي لســينما املــرأة أســوان –
فبرايــر 2019
«مصــر والفــن واألدب األفريقــي» .املؤتمــر الســنوي التحــاد الكتــاب األفارقــة – داكار –
الســنغال – نوفمبــر (2018بالفرنســية)
_«قيصــر يجــب أن يمــوت» شكســبير بيــن الواقعيــة الجديــدة والتســجيلية .مجلــة
الفيلــم – الســنة الثالثــة – العــدد الثانــي عشــر – القاهــرة – ســبتمبر 2017
–الســينما وغوايــة املســرح» مجلــة الفيلــم – الســنة الثانيــة – العــدد العاشــر – القاهــرة
 مــارس 2017_موسوعة كمبريدج ملمثلي ومخرجي املسرح .كمبريدج . 2015
 املســرح يف مصــر ،الثــورة املصريــة واألداء .جامعــة امللــك تشــارلز – بــراغ – الجمهوريةالتشــيكية ( 2014باإلنجليزية)
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اآلفــاق وزيــادة الوعــي والقــدرة ىلع النقــاش
واالختــاف حــول العمــل الواحــد ،دون اللجــوء
إلــى مصــدر علــوي وحيــد هــو الرقابــة.
كناقــدة ،هــل تتفقيــن مــع مــن يؤمــن
بمــوت املذاهــب املســرحية يف العصــر
الحالــي؟
كلمــة املــوت كلمــة ملغــزة وحقيقــة اختلفــت
عليهــا .فأحيانــا يكــون معناهــا الفنــاء وأحيانــا
يكــون معناهــا التنحــي ،وأحيانــا تعطينــا أم ـ ً
ا
يف بعــث مــا بعــد املــوت ،أو إحيــاء دائــم
لذكــرى مــا  /مــن مــات .أعتقــد أن املذاهــب،
املــدارس ،التيــارات أو املناهــج ال تمــوت كليــة
ولكــن يبــزغ جــزء منهــا يف إطــار جديــد ســواء
كان معارضــا أو مناقضــا أو متفقــا ولــو نســبيا
مــع معطيــات العالــم الجديــد.
مــن خــال تجربتــك الشــخصية ،مــا هــي
أوجــه االختــاف بيــن النقــد املســرحي
والنقــد الســينمائي؟
االختــاف بين املســرح والســينما وبالتالي بين
النقــد املوجــه لــكل منهمــا هــو اختــاف يف
الوســيط ويف متطلباتــه .بالطبــع هنــاك أمــور
مشــتركة بيــن «أبــو الفنــون» و«الفــن الســابع»
أهمهــا االنســان وصراعــه يف الحيــاة أو الدرامــا
بمعناهــا األساســي .عالقــة اإلنســان بالواقــع أو
الخيــال ،همومــه ،أحالمــه ،تطلعاتــه .كل هــذه
األفــكار يقدمهــا املســرح بشــكل وتقدمهــا
الســينما بشــكل آخــر لــه لغتــه؛ اللغــة
الســينمائية ،القائمــة يف جــزء كبيــر منهــا
ىلع الصناعــة أو التكنولوجيــا وىلع مقولــة
أن الســينما ليســت فنــا فقــط ولكنهــا صناعــة
وتجــارة أيضــا .الناقــد الســينمائي يشــترك
يف كثيــر مــن األدوات مــع الناقــد املســرحي

يف حاالت الترجمة إما أن
ُتفضي الرقابة إلى االبتعاد
عن نصوص قيمة وإما إلى
خيانة النص
وجدت أن السينما هي
الوسيط األفضل لتعبر
عني فاتجهت إلى كتابة
األفالم القصيرة
مثــل اللغــة التــي يكتــب بهــا ،املناهــج التــي
يعتمــد عليهــا يف التحليــل ولكــن مــا يحيــط
بالعــرض املســرحي يختلــف عمــا يحيــط
بالعــرض الســينمائي .فالعــرض املســرحي
يمكــن تقديمــه بأشــكال أبســط بكثيــر مــن
الفيلــم الســينمائي ولكــن أهميتــه تكمــن
يف أنــه حــي ومتجــدد يوميــا .فليــس هنــاك
عــرض مثــل عــرض آخــر حتــى ولــو كان نفــس
النــص ونفــس اإلخــراج ونفــس املمثليــن ألن
الجمهــور مختلــف .وكمــا قــال الفيلســوف
اليونانــي «أنــت ال تنــزل النهــر مرتيــن» فأنــت
ال تشــاهد نفــس العــرض مرتيــن .أمــا الفيلــم
فقــد تــم تصويــره ومونتاجــه ،والنقطــة األخيرة
فاصلــة بيــن املســرح والســينما ،وتعليبــه يف
انتظــار عرضــه .الوســيط هــو الحاكــم األوحــد.
لديــك تجربــة يف كتابــة األفــام القصيــرة،
هــل مــن املمكــن أن تحدثينــا عنهــا؟
تجربــة الكتابــة عمومــا هــي تجربــة خاصــة
جــدا ولهــا ظروفهــا املختلفــة خصوصــا لغيــر
محتــريف الكتابــة اإلبداعيــة ،وأيضــا هنــاك
اختــاف يف الكتابــة الســينمائية مــن نــوع
آلخــر ال . Genre
تجربتــي يف الفيلــم األول كانــت بمثابــة
التدريــب العملــي ىلع الكتابــة واالخــراج
ٌ
ىلع فرضــا وهــو
خصوصــا ىلع نــوع فــرض
النــوع «التشــويقي» نظــرا للمســابقة التــي
اشــتركت بهــا .اســتفدت مــن هــذه التجربــة
األولــى بتخصصــي يف الدرامــا والبنــاء وكذلــك
اســتخدمت خلفيــة أســطورية نظــرا إلــى أن
األســاطير تمثــل جــزءًا هامــا مــن تكوينــي العام.
أمــا التجربــة الثانيــة فكانــت ذاتيــة ،أي فيلــم
يتكلــم عنــي ،ليــس بشــكل مباشــر ولكــن
عــن طريــق الحــي الــذي نشــأت فيــه ومــا لــه
مــن خصوصيــة .ويف الفيلــم نفســه تفســير
ولــو مســتتر عــن ملــاذا اتجهــت إلــى صناعــة
األفــام .وهــو ســبب شــخصي بحــت .وجــدت
أن الســينما هــي الوســيط األفضــل للتعبيــر
عنــي وعــن املــكان الــذي أريــد تصويــر ماضيــه
وحاضــره .وفيــه كذلــك إشــارة إلــى فيلمــي
القــادم إن شــاء اهلل.

مقـــال

بصيص أمل
تسيد املسرح الخاص الساحة ولم تعد
الفرق األهلية قادرة ىلع إدارة اإلنتاج
وفقا ملتطلبات السوق
استطاعت املهرجانات أن تستوعب
املواهب الشابة يف مختلف مفردات
العمل املسرحي

أ .د .خالد عبد اللطيف رمضان

أستاذ النقد في المعهد العالي للفنون
المسرحية  -األمين العام لرابطة األدباء

إن املتتبــع للمشــهد املســرحي يف الســاحة الكويتيــة يف الســنوات املاضيــة
يلحــظ انســحاب العــروض الجماهيريــة التــي تقدمهــا الفــرق املســرحية األهليــة.
حيــث كانــت تقــدم غالبــا مســرحيات تحمــل قضايــا جــادة يف قالــب مــن املتعــة
الفنيــة والفكريــة إال فيمــا نــدر ،بســبب تســيد املســرح الخــاص الســاحة وعــدم
قــدرة الفــرق األهليــة ىلع إدارة اإلنتــاج وفقــا لقوانيــن التجــارة ومتطلبــات
الســوق .وقــد عــزز عجــز الفــرق األهليــة عــن إنتــاج عــروض جماهيريــة تواضــع
مبلــغ الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة قياســا إلــى مســتجدات اإلنتــاج وتغيــر
أصــول اللعبــة مــع دخــول اإلنتــاج الدرامــي التلفزيونــي ىلع الخــط واســتقطابه
للعناصــر الفنيــة املســرحية وخاصــة يف التمثيــل بأجــور مجزيــة ،ممــا أدى إلــى
ارتفــاع أجــور املمثليــن يف املســرح إلــى أرقــام ال يمكــن أن تتحملهــا موازنــة أي
عــرض مســرحي لهــذه الفــرق.
وإذا أضفنــا إلــى ذلــك التــزام الفــرق األهليــة بتســعيرة تذاكــر الدخــول للعــروض
املســرحية فإنهــا حتمــا ال تســتطيع اإلنتــاج وفقــا لهــذه املعطيــات .ووجــدت
الفــرق األهليــة املــاذ يف العــروض النوعيــة التــي تقــدم يف املهرجانــات
باالعتمــاد ىلع املواهــب الشــابة والعــرض لليلــة واحــدة .ومــن خــال مثــل
هــذه العــروض اســتطاعت أن تثبــت حضورهــا يف الســاحة املســرحية وأن
تحضــر املهرجانــات املحليــة والعربيــة .وأصبحــت الســاحة املســرحية ملعبــا
لعــروض املســرح الخــاص الــذي اســتفرد بالجمهــور العــام .أمــا الجمهــور الخــاص
مــن متذوقــي الفــن املســرحي واملختصيــن فقــد وجــد ضالتــه يف العــروض
النوعيــة التــي تقــدم يف املهرجانــات .واســتطاعت املهرجانــات أن تســتوعب
املواهــب الشــابة يف مختلــف مفــردات العمــل املســرحي .وبــرزت طاقــات يشــار
الفــ َرق أن
إليهــا بالبنــان ســواء يف الســاحة املحليــة أو العربيــة واســتطاعت ِ
تحصــد الجوائــز يف هــذه املهرجانــات .ولدينــا يف الكويــت ثالثــة مهرجانــات
عامــة وواحــد للمونودرامــا ،وهــي :مهرجــان الكويــت املســرحي الــذي يقيمــه
ســنويا املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،ومهرجــان أيــام الشــباب
املســرحية الــذي تقيمــه الهيئــة العامــة للشــباب ،ومهرجــان الكويــت للمســرح
األكاديمــي ،أمــا مهرجــان املونودرامــا فقائــم ىلع جهــد فــردي للســيد جمــال
اللهــو مدعومــا مــن املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب.
ويتميــز مهرجــان الكويــت للمســرح األكاديمــي بدعوتــه فرقــا مــن الجامعــات
واألكاديميــات املحليــة ممــا يكســبه ميــزة تعريــف الجمهــور ىلع مــدارس
مســرحية منوعــة وتعطيــه الفرصــة لالرتشــاف مــن منابــع مختلفــة .يهــل علينــا
املهرجــان هــذا العــام بدورتــه التاســعة وقــد أصبــح يافعــا قــادرا ىلع املنافســة
واالســتمرار ملــا فيــه خيــر الحركــة املســرحية يف بلدنــا الحبيــب الكويــت.
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مهرجان الكويت للمسرح األكاديمي  ...حضور دائم
فاز عرض «املقهى» إخراج وسينوغرافيا
محمد الكندري بجائزة أفضل عرض متكامل
يف املهرجان األول
عندمــا ُيفتــح ســتار مســرح حمــد الرجيــب اليــوم لإلعــان عــن بــدء

فعاليــات الــدورة التاســعة مــن عمــر مهرجــان املســرح األكاديمــي،

نســتذكر الــدورات الثمانيــة الســابقة للمهرجــان ونســتعرض ملخصــا
ألهــم فعالياتهــا.

من عرض «سقوط األباطرة»
املهرجان األول 2011
شــهد املهرجــان يف دورتــه األولــى الفعاليــات
اآلتية:
معــرض فنــي لطــاب قســم الديكــور بإشــراف
أســاتذة القســم.
حفل تخرج دفعة .2010/2009
العــروض املســرحية ،وقــد اقتصرت املشــاركة
ىلع طــاب املعهد.
الندوات التطبيقية للعروض.
حفــل موســيقي لفرقــة أحمــد باقــر
املوســيقية ألســاتذة وطــاب املعهــد العالــي
للمو ســيقيا .
العروض املشاركة:
مسرحية :إزالـة
عــن مســرحية «املزبلــة الفاضلــة» للكاتــب
الســعودي «عبــاس الحايــك»
إخراج وسينوغرافيا الطالب /علي الحسيني
املمثلــون :ناصــر الــدوب ،عبــد العزيــز النصــار،
عبــد اهلل الحربــي ،علــي الششــتري ،بــدر
البنــاي ،حامــد محمــد ،فرقــة بــاك ســتيج
إضاءة :بدر شاكر
مؤثرات صوتية :علي الحسيني
مساعد مخرج :محمد الكندري

مسرحية :معراج الزجاج
تأليف :فاضل عمران
مسرحة وإخراج :مالك القالف
تمثيل :بدر البناي
إضــاءة :بــدر شــاكر أزيــاء :جاســم خريبــط
مكيــاج :منــال الجــار اهلل
إدارة مســرحية :لينــا خالــد ،رنــا محمــد ،مريــم
نصيــر ،فلــول الفيلــكاوي ،شــيماء عبــد الحليــم،
لبنــى أيوبــي
إدارة خشبة :نرمين أحمد
ديكور :جاسم خريبط ،علي البلوشي
مسرحية :كل أمام اآلخر
تأليف :د .عصام عبد العزيز
إخراج :عبد اهلل النصار
تمثيــل :محمــد فايــق ،عبــد اهلل البلوشــي،
حسن الشماسي إضاءة :بدر شاكر
أزيــاء :هبــة املســفر
مؤثرات صوتية :محمد الكندري
مصمم استعراضات :علي الحسيني
ديكور :عمر الظفيري
مسرحية :املقهى
عن مسرحية «املهرج» ملحمد املاغوط

الجوائز
جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل :عرض «املقهى».
جائزة أفضل مخرج :مناصفة بين كل من محمد الكندري ،ومالك القالف.
جائزة أفضل ممثل :عبد العزيز النصار ،عن «املقهى».
جائزة أفضل ممثلة :سماء العجمي ،عن «املقعد».
جائزة أفضل ديكور :جاسم الخريبط ،عن «معراج الزجاج».
جائزة أفضل أزياء :نورهان أبو زيد ،عن «سقوط األباطر».
جائزة أفضل موسيقى :محمد الكندري ،عن «املقهى».
جائزة أفضل إضاءة :بدر شاكر ،عن «املقعد».
جائزة خاصة ألفضل مخرجة واعدة :منال الجار اهلل ،عن العرض املسرحي «املقعد».

12

العدد األول  8 -فبراير 2020

إخراج وسينوغرافيا :محمد الكندري
تمثيــل :عبــد العزيــز النصــار ،عبــداهلل الحربــي،
علــي الششــتري ،منــال الجــاراهلل ،بــدر البنــاي،
حامــد محمــد،
ناصر الدوب ،علي الحسيني
إضاءة :عبد اهلل النصار
مسرحية :وماذا بعد؟
			

تأليف :د .حبيب غلوم
إخراج :موسى بهمن
تمثيــل :أحمــد العوضــي ،محمــد أكبــر ،ســماء
العجمــي ،يوســف الحربــي ،ســالي فــراج
إدارة إنتاج :أحمد شفيق
إضاءة :عبد اهلل النصار
مؤثرات صوتية :موسى بهمن
أزياء :أماني البلوشي
ديكور :أحمد شفيق
مخرج منفذ :مي الهرير
مسرحية :أسباب سقوط األباطرة
تأليف :هوارد باركر
إخراج :علي البلوشي
تمثيل :عثمان الشطي ،حمد عادل ،لينا خالد
موسيقا :يوسف الخشاوي
إضاءة :شيماء عبد الحليم
أزياء :نورهان أبو زيد
ديكور :فلول الفيلكاوي
مسرحية :املقعد
عــن مســرحية «صبــاح مشــرق» لســيرافين
وخواجيــن
إخراج :منال الجار اهلل
تمثيــل :عبــد العزيــز النصــار ،ســماء العجمــي،
عبــد اهلل البلوشــي ،أريــج العطــار ،بــدر البنــاي،
مشــعل املجيبــل
مكياج :منال الجار اهلل
إضاءة :بدر شاكر ديكور :جاسم خريبط

المهرجان الثاني

2012

شــهد املهرجــان يف دورتــه الثانيــة الفعاليات
اآلتية:
معــرض فنــي لطــاب قســم الديكــور بإشــراف
أســاتذة القســم.
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العــروض املســرحية ،بمشــاركة طــاب
املعهــد وفرقــة قســم جامعــة اإلســكندرية -
مصــر.
الندوات التطبيقية للعروض.
عرضان مستضافان ىلع هامش املهرجان.
جلسات حوارية.
من عرض «أفواه بال أصوات».

العروض املشاركة:
مسرحية« :القفص الزجاجي» (عرض
مستضاف)
فرقة مسرح الخليج العربي
تأليف :سعداهلل ونوس
إخراج :علي بولند
تمثيــل  :عبــداهلل البصيــري ،حميــد أشــكناني،
ســامي العلــي ،حســين بهمــن
مسرحية :آدم
تأليف :لينين الرملي
إخراج :أحمد البناي
تمثيــل :عبدالعزيــز النصــار ،بــدر البنــاي ،يوســف
الحربــي ،ســالي فــراج ،ناصــر الــدوب،
خالــد الســجاري ،جاســم العباســي ،أريــج
العطــار ،عبــداهلل النصــار
مؤثرات صوتية  :عبدالعزيز القديري
مكياج :جمانة الكاظمي
إضاءة :بدر شاكر
أزياء :منيرة الحساوي
ديكور :عمر الظفيري
مسرحية« :من دون قصد»
تأليف :مريم نصير

إخراج :محمد فايق
تمثيــل :محمــد أكبــر ،حســين العــوض،
عبدالعزيــز النصــار ،بــدر البنــاي ،ســالي فــراج،
ناصــر الــدوب ،خالــد الســجاري ،موســى بهمــن
إضاءة :عبداهلل النصار
ديكور :أحمد الزامل
مسرحية :سافرات
تأليف وإخراج :أحمد العوضي
تمثيــل :محمــد الحملــي ،ســماء العجمــي،
نــوف الســلطان ،فاطمــة القــاف
اســتعراضات :بــاك ســتيج قــروب مؤثــرات
صوتيــة :مشــاري املجيبــل
إضاءة :عبد اهلل النصار
سينوغرافيا :أحمد العوضي
مسرحية «أفواه بال أصوات»
تأليف :أمل السالمي
إخراج :مشاري رويعي
تمثيــل :أيــوب الشــطي ،علــي بــدر ،يوســف
الحربــي ،ســالي فــراج ،جاســم العباســي
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جائزة أفضل ديكور :عمر الظفيري ،عن مسرحية «أفواه بال أصوات».
جائزة أفضل إضاءة :عبد اهلل النصار ،عن مسرحية «أفكار تتكئ ىلع الضوء».
جائزة أفضل سينوجرافيا :عبد اهلل خريبط ،عن مسرحية «أفكار تتكئ ىلع الضوء».
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إخــراج :موســى بهمــن
تمثيــل :بــدر البنــاي ،ناصــر الــدوب ،علــي
الششــتري ،محمــد دشــتي ،أحمــد علــي
جمعــة ،شــيماء جاشــوئي ،ســعاد الحســيني،
علــي اليتيــم ،بــدر الحــاق ،مصطفــى محمــود،
أحمــد الرفاعــي ،ســعود بوعبيــد
مؤثرات صوتية :موسى بهمن
سينوغرافيا  :أماني البلوشي
مسرحية« :أفكار تتكئ ىلع الضوء»
تأليف وإخراج :علي البلوشي
تمثيــل :محمــد صفــر ،عبــد العزيــز النصــار ،عبــد
اهلل البلوشي،
مالك القالف ،بدر البناي ،أريج العطار
أزياء :منيرة الحساوي
إضاءة :عبداهلل النصار
سينوغرافيا :أحمد البناي
مسرحية« :مقلوب الهرم»
فرقــة :قســم املســرح بكليــة اآلداب  -جامعــة
اإلســكندرية  -مصــر
تأليف :عصام أبو سيف
إخراج :رفعت عبد العليم
تمثيــل :أحمــد عــزت ،رفعــت عبــد العليــم،
أســماء أحمــد ســينوغرافيا :إبراهيــم الفــرن
مسرحية« :عرس الدم»
تأليف :لوركا
إخراج :رنا محمد
تمثيــل :منــال الجــار اهلل ،حســن الشماســي،
عبــد اهلل الحمــود ،ســارة التمتامــي ،غاليــة
العامــر
مؤثرات صوتية :مريم نصير
أزياء :رنا محمد
إضاءة :بدر شاكر
ديكور :جاسم خريبط
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حـــــوار
فنان تونسي شامل أخرج وكتب وأنتج ومثل ويحل ضيفا على المهرجان

مكرم نصيب :لم تكن في نيتي احتراف المسرح
حاورته :حنين ناصر سامله
الفرقة األولى  -قسم النقد واألدب املسرحي
لــم تكــن يف نيــة املخــرج واملنتــج والكاتــب والدراماتــورج واملمثــل التونســي مكــرم نصيــب
احتــراف املســرح .وعنــد حصولــه ىلع شــهادة البكالوريــا اتجــه إلــى دراســة الحقــوق والعلوم
السياســية ولكــن ذلــك الحــب الدفيــن للمســرح بقــي ينبــض يف عروقــه ولــم يســتطع
التخلــي عنــه فقــرر التوقــف عــن دراســة الحقــوق واالتجــاه إلــى دراســة املســرح والســينما.
وكانــت النقطــة الفارقــة -كمــا يؤكــد يف حــواره مــع نشــرة املهرجــان -يف مســيرته مــن
خــال إنتاجــه مســرحية «عــودة الســنافر» ،هــذا العمــل الــذي جعلــه يغــوص يف عالــم مــن
الســحر والجمــال والخيــال ،عالــم مســرح الطفــل.
نصيــب الــذي يحــل ضيفــا ىلع مهرجــان الكويــت للمســرح األكاديمــي مثــل وأخــرج العديــد
مــن األعمــال التــي القــت نجاحــا باهــرًا ،كمــا مثــل يف عــدة أفــام أجنبيــة مــع كبــار ســينما
هوليــوود العامليــة ،وهنــا نــص اللقــاء معــه:
مــا هــو الدافــع الــذي جعلــك تنتقــل مــن
مجــال الحقــوق والعلــوم السياســية ،إلــى
مجــال الفــن املســرحي؟
 ممارســتي للنشــاط املســرحي كانــت بدايــةســنوات التســعينات ولكــن يف إطــار الهوايــة،
وقــد تحصلــت حينهــا ىلع جوائــز عــدة يف
التمثيــل خاصــة يف مهرجــان قربــة للمســرح
ومهرجــان قفصــة للمســرح (مــن أعــرق
املهرجانــات التــي تهتــم بقطــاع مســرح
الهوايــة يف تونــس) .حينهــا لــم تكــن يف
نيتــي احتــراف املســرح .وعنــد حصولــي ىلع
شــهادة البكالوريــا واتجاهــي للدراســة يف
الجامعــة اختــرت شــعبة الحقــوق والعلــوم

السياســية ىلع أمــل أن أكــون محاميــا ديدنــه
الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات .ولكــن ذلــك
الحــب الدفيــن للمســرح بقــي ينبــض يف
عروقــي ولــم أســتطع التخلــي عنــه فقــررت
التوقــف عــن دراســة الحقــوق واالتجــاه إلــى
دراســة املســرح والســينما ،ومــن خاللهمــا أدافع
عــن قضايــا أخــرى أتطــرق لهــا بالنقــد والتشــريح
والتفكيــك ولكــن بطابــع وطــرح جمالــي فنــي
مختلــف.
لديــك اهتمــام بمســرح الطفــل ،هــل لذلــك
عالقــة بطفولتــك؟ أم أن هنــاك ســببا آخــر؟
 بعــد ســنوات الدراســة احترفــت املســرحوالســينما واتجهــت إلــى الكتابــة واإلخــراج

التكوين األكاديمي:
شهادة البكالوريا آداب1998 :
 :2000-1998شهادة ختم املرحلة األولى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
 :2003-2000شهادة ختم الدروس يف اإلخراج مدرسة الفنون والديكور بتونس
 :2006-2003شــهادة ختــم الــدروس يف اإلخــراج وتقنيــات الصــوت والصــورة باملدرســة الوطنيــة
العليــا ملهــن الصــورة والصــوت بباريــس
األعمال الفنية كمنتج ،مخرج ،كاتب وممثل:
املسلسالت التلفزيونية:
ويبقــى الحــب – اضحــك للدنيــا - 1اضحــك للدنيــا – 2سلســلة عنــد عزيــز  -سلســلة ســلوكيات
– سلســلة الوتيــل  -مسلســل دروب املواجهــة – فوازيــر يف رمشــة عيــن – املسلســل التاريخــي
تغريبــة بنــي هــال
املسلسالت اإلذاعية:
مسلســل الســيرة الهالليــة – مسلســل التفتــاف – مسلســل الحمــام – مسلســل حكايــات مــن واقــع
ا لخيا ل
املسرح قطاع االحتراف:
مســرحيات :عــدم ســماع الدعــوى -حكايــة حــب – ولــد البرنــي وبنــت العطــراء –هلــواس -رمشــه
 الســنافر -فلــة واألقــزام  -ضيعــة األصدقــاء – الســور – نهايــة الثعلــب املاكــر – الثعلــب الخائــب– ســنجوب والحلــم املطلــوب – رجــال الصوفيــة – صــاح بــادي.
السينما:
األوديســا مــع شــوقي املاجــري وإبراهيــم بابــاي – الكســوى مــع منــى نورالديــن –األســتاذ – التلفــزة
جايــة  -عــرس الذيــب  -قوايــل الرمــان  -عرائــس الطيــن مــع هنــد صبــري
باإلضافــة إلــى أفــام أجنبيــة صــورت بتونــس مــع كبــار الســينما العامليــة :بيتــر أوتــول ،ميــل
غيبســون ،عمــر الشــريف ،أورنيــا موتــي وكالوديــا كاردينــال
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واإلنتــاج وأسســت فرقــة قفصــة للمســرح.
وكانــت أعمالــي األولــى موجهــة للكهــول
تطرقــت فيهــا إلــى قضايــا مجتمعيــة يف
ظاهرهــا سياســية يف باطنهــا (عــدم ســماع
الدعــوة ،حكايــة حــب ثــم هلــواس) .ولكــن
النقطــة الفارقــة يف مســيرتي كانــت مــن
خــال إنتاجــي ملســرحية «عــودة الســنافر»
هــذا العمــل الــذي جعلنــي أغــوص يف عالــم
مــن الســحر والجمــال والخيــال ،عالــم مســرح
يضمــن فيــه مــن قيــم معرفيــة
الطفــل ومــا ّ
وتربويــة وأخالقيــة تســاهم يف بنــاء شــخصية
طفــل اليــوم رجــل الغــد .هــذه الرســالة التــي
يحملهــا مســرح الطفــل جعلــت أغلــب أعمالــي
تتجــه إلــى هــذه النوعيــة مــن املســرح.
مــن املتعــارف عليــه أن مســرح الطفــل
يتطلــب صفــات محــددة ىلع املســتوى الفنــي
والتربــوي ،كيــف تعاملــت مــع حساســية هــذا
املســرح لتحقــق نجاحــك فيــه؟
 يعــد املســرح املوجــه إلــى الطفــل عاملــاخاصــا ومخصوصــا يف حــد ذاتــه إذ تكثــف
فيــه التقنيــات الدراميــة التــي يمكــن اللجــوء
إليهــا واالســتعانة بهــا يف تنــاول هــذه
العــروض املوجهــة إلــى فئــة معينــة ،فحبكــة
املشــاهد وتــأزم األحــداث والتوتــر الدرامــي
بطريقــة حركيــة ،وإيمــان املخــرج واملمثليــن
وباقــي صنــاع العــرض بالقيــم التــي يتبناهــا
النــص ،والتــي تجعلنــا نقــدم طرحــا فنيــا
وجماليــا يخاطــب الخيــال والوجــدان عنــد
األطفــال ويجعــل العمــل املســرحي قريبــا مــن
اهتماماتهــم الحســية والذهنيــة.
حدثنــا عــن الفتــرة التــي كنــت تشــغل فيها
عضــوًا يف لجنــة وزارة الثقافة التونســية؟
 الحقيقــة مــا يميــز وزارة الشــؤون الثقافية يفتونــس هــو دعمهــا لإلبــداع الفنــي باقتنائهــا

إنتاجي ملسرحية األطفال
«عودة السنافر» جعلني
أغوص يف عالم من السحر
والجمال والخيال
البون شاسع بين
تجاربنا نحن العرب
وتجارب السينما الغربية
والهوليوودية
األعمــال الفنيــة املتميــزة (موســيقيا ،مســرح،
ســينما ،فنــون تشــكيلية .)...ويف هــذا املجــال
تســتعين بأهــل االختصــاص مــن ذوي الكفــاءات
لتكويــن لجــان لهــا َم َهمــة انتقــاء األعمــال
املتميــزة التــي تســاهم الــوزارة بدعمهــا عــن
طريــق الشــراءات والترويــج .وقــد نالنــي شــرف
تعيينــي مــن طــرف الســيد وزيــر الشــؤون
الثقافيــة كعضــو لجنــة انتقــاء العــروض
املســرحية التــي تنتجهــا الجمعيــات الهاويــة
أو الشــركات املحترفــة .كمــا نالنــي الشــرف أيضــا
بتعيينــي عضــوا للجنــة دعــم املســاعدة ىلع
اإلنتــاج الخاصــة باألعمــال املســرحية املحترفــة
والتــي تســاهم فيهــا الــوزارة بنســبة هامــة مــن
كلفــة إنتــاج األعمــال التــي تقــرر اللجنــة دعمها.
وتتويجــا لعضويتــي يف هاتيــن اللجنتيــن تــم
اختيــاري بصفتــي مخرجــا عضــوا يف لجنــة
اختيــار عــروض املســابقة الرســمية للمهرجــان
الوطنــي للمســرح التونســي.
شــاركت يف أفــام أجنبيــة مــع مشــاهير
هوليــوود ،ماهــي الفجــوة بيــن العــرب
والغــرب مــن الناحيــة األدبيــة والفنيــة؟
 أولــى تجاربــي الســينمائية كانــت أواخــرالتســعينات يف فيلــم األوديســة إلبراهيــم
بابــاي .ثــم تتالــت التجــارب خاصــة يف األفــام
األجنبيــة (تونــس و املغــرب مــن أكثــر البلــدان
التــي تســتقبل أفالمــا أجنبيــة يتــم تصويرهــا
ىلع أراضيهــا لثــراء الديكــورات واملجســمات
الطبيعيــة) .وكانــت لــي مشــاركات مــع نجــوم
هوليــوود أمثــال بيتــر أوتــول يف فيلــم
«أوغســطس» و جيــرار كاليــن يف سلســلة
«املــدرس» وأنطونيــو بنديــراس يف فيلــم
«الذهــب األســود» ،إلــى جانــب تجــارب أخــرى
مــن فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وبريطانيــا .هــذه
التجــارب جعلتنــي أقــر بــأن البــون شاســع بيــن
تجاربنــا نحــن العــرب و تجــارب الســينما الغربيــة
بصفــة عامــة أو الهوليووديــة بصفــة خاصــة.
هــذه الســينما ترتكــز أساســا ىلع قــوة االســتثمار
املالــي باإلضافــة إلــى اســتغالل التطــور
التكنولوجــي والتقنــي وتوظيفهمــا لخدمــة
الطــرح الفنــي والتقنــي والجمالــي إلــى جانــب
احترافيــة الفريــق العامــل والتحضيــر املســبق.

مقـــال

نحو مناخ
مسرحي مشرق
د .علي العنزي
عميد المعهد العالي
للفنون المسرحية

مهرجــان املســرح األكاديمــي الــذي يحييــه املعهــد العالــي للفنــون املســرحية مــرة
يف العــامُ ،يعــد مــن املناســبات املســرحية املهمــة باجتذابــه اهتمــام أبنائنــا وبناتنــا
طــاب وطالبــات املعهــد ،فضــا عــن عشــاق املســرح وأهلــه وناســه يف الكويــت
والخليــج والوطــن العربــي.
وال شــك أن املعهــد بأســاتذته وطالبــه يثمنــون عاليــا دعــم وجهــود وزيــر التربيــة ووزيــر
التعليــم العالــي د .ســعود الحربــي ،ووكيــل وزارة التعليــم العالــي د .صبيــح املخيزيــم،
والــدور الــذي لعبتــه الوكيــل املســاعد للشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــوزارة التعليــم العالــي
مليــاء امللحــم يف تذليــل كافــة الصعــاب لخــروج الــدورة التاســعة مــن املهرجــان بأفضــل
وحلــة.
صــورة ُ
إن رعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي الدكتــور ســعود الحربــي لهــذا املهرجــان
بمثابــة فــرح كبيــر لنــا نحن أســرة وأهل املعهــد العالــي للفنــون املســرحية.خصوصا وأن
معاليــه  -كــدأب أهــل الكويــت قاطبــة  -لطاملــا أخذهــم الحــب نحــو املنــاخ املســرحي
الكويتــي املشــرق ،الــذي ارتقــى بجــوه الدرامــيإلــى مســتوى املســرح العاملــي العريــق.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن املــرء ال يتــردد يف تســمية مهرجــان هــذا العــام يف مهرجــان
طلبــة املعهــد العالــي للفنــون املســرحية .فمــن خاللهــم يصبــح هــذا املهرجــان
مهرجانــا لهــم ولنــا جميعــا ،ويتحقــق املشــروع الثقــايف الشــامل للمعهــد  -الــذي
عملنــا ىلع تفاصيلــه ســويا بالتعــاون مــع األخــوة يف وزارة التعليــم العالــي -آمليــن أن
يكــون لهــذا املهرجــان انعــكاس إيجابــي ىلع مســار طلبتنــا وصــدى حقيقــي وفعــال
لقدراتهــم يف ظــل عاملنــا املعاصــرَ ،يكــون خاللــه دومــا طلبتنــا ،أصحــاب شــخصية
فريــدة يف ثقافتنــا الكويتيــة والعربيــة املعاصــرة.
وأخيــرا وليــس آخــرا ،ال بــد أن أزجــي الشــكر وكيــل املعهــد د .حســين الحكــم ورؤســاء
األقســام د .فهــد العبــد املحســن (التمثيــل واإلخــراج) ،ود .ســعداء الدعــاس (النقــد)
ود.خلــود الرشــيدي (الديكــور) ود .محمــد الزنكــوي (التلفزيــون) ،مشــيدا بالــدور الكبيــر
الــذي لعبــوه ،لتحمــل بفضلهــم  -الــدورة الجديــدة مــن املهرجــان يف طياتهــا فعاليــات
متنوعــة ،جــرى اختيارهــا عبــر آليــة محــددة ،ووفــق مقاييــس مســرحية أكاديميــة،
أشــرفوا عليهــا بشــكل أكاديمــي معمــق.
لطاملــا آمنــت بالدنــا وحكومتنــا ومعهدنــا أن املســرح ليس مــن الكماليــات يف املجتمع.
ومــا إقامــة هــذا املهرجــان فيمــا تعيــش والكويــت أفراحهــا الوطنيــة والتحريريــة إال تأكيد
مــن الدولــة عامــة ،واملعهــد العالــي للفنــون املســرحية خاصــة ،ىلع إيمانهــم التــام
بــأن املســرح مكــون أساســي مــن مكونــات التنميــة والتحديــث ،تحــت قيــادة حضــرة
صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،وســمو ولــي عهــده
األميــن الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح ،لرؤيــة الكويــت كويتــا جديــدة مــع حلــول
العــام .2035
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