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يف ظــل الحــروب التــي ُتشــن ىلع حرية 
اإلبــداع عبــر معــاول هــدم ُممنهجــة، 
ــت  ــدع يف الكوي ــن امُلب ــة لتدجي كمحاول
وتقنيــن فضاءاتــه، ُيشــكل أي مهرجــان 
ينبثــق مــن رحــم املؤسســة العلميــة 
متنفســا حقيقيــا ألبنائهــا، وتأكيــدًا ىلع 
العلــم يف دعــم اإلبــداع، ورســالة  دور 
للمتلقــي -أيــا كان - ىلع أن سياســة 
تكميــم األفــواه ال قيمــة لهــا، ألن املنجــز 
الحقيقــي مســتمر، وقنواتــه متعــددة، 
ــات  ــح املوافق ــة تمن ــر يف جه ال تنحص

ــران!  ــوك الغف كصك
قنبلــة  الكلمــة  فيــه  باتــت  زمــن  يف 
والتفكيــر جريمــة – مــن وجهــة نظــر 
البعــض – أصبحنــا نقــرأ يوميــا عــن حاالت 
ــن  ــد م ــا العدي ــرض له ــي تتع ــع الت املن
ــت،  ــة يف الكوي ــة واألدبي ــال الفني األعم
ــذا  ــل ه ــه أه ــل علي ــا ُجب ــس م ىلع عك
الوطــن الحــر، حيــن كنــا نفخــر بجــرأة 
عبدالحســين عبدالرضــا، خالــد النفيســي، 
التركــي،  األميــر  وعبــد  الفــرج،  ســعد 
قاعــدة،  التصريــح  كان  كثــر.  وغيرهــم 

اســتثناء! والتلميــح 
أمــام كل تلــك الضغوط، تتفاقم مســؤولية 
اإلنســان املثقــف تجــاه محيطــه. ويصبــح 
ــف  ــي )املثق ــتاذ الجامع ــا ىلع األس لزام
ــى  ــدرس إل ــة ال ــّول قاع ــدًا( أن ُيح تحدي
منصــة للتفكيــر، وورقــة اإلجابــة إلــى 
ــاء  ــى فض ــاحات إل ــر، والس ــذة للتعبي ناف
لإلبــداع. علنــا بذلــك نصنــع جيــا ُمنجــزًا 
ــوح،  ــى خطــوات الب ــة أول ــن أن الحري ُيؤم
الــذي لــواله ملــا تعرفنــا ىلع املنجــز 

الحضــاري واإلنســاني العظيــم لفاســفة، 
أدبــاء وفنانييــن، بــدؤوا بالبــوح بفكــر 

ــرة!  ــرد خاط ــة، أو مج وقناع
ــات  ــفت قناع ــة نس ــن كلم ــا م ــا، م يقين
مــن  قناعاتــه  كانــت  إن  إال  إنســان 

نســفها.  َيســهل  بحيــث  الهشاشــة 
أخــاق  ىلع  أثــر  مشــهد  مــن  ومــا 
يمكــن  ال  الراســخة  فاألخــاق  إنســان. 
ــون  ــع يقول ــدع الجمي ــذا فلن ــا. ل اختراقه
مــا يشــاؤون طاملــا أن مــا يقولونــه ال 
يتعــرض لألشــخاص وكراماتهــم. ولنؤمــن 
الغــث مــن  أن املتلقــي كفيــل بفــرز 

وصايــة!  دون  الســمين، 
ــة  ــق طلب ــة، ينطل ــة تام ــوم، وبحري والي
املســرحية  للفنــون  العالــي  املعهــد 
يف فضائهــم الخــاص ليقدمــوا منجزهــم 
ــا  ــدة، ربم ــابيع ع ــه أس ــتغلوا ب ــذي اش ال
الحلــم/  راوده  مــن  ومنهــم  أشــهرًا. 
املشــروع منــذ ســنوات. يقفــون ىلع 
خشــبة املســرح، رغبــة يف التعبيــر عــن 
رؤاهــم الخاصــة، بمســاندة زمائهــم مــن 

ــة. ــام العلمي ــع األقس جمي
ــان  ــن املهرج ــعة م ــدورة التاس ــال ال خ
ــل  ــن العم ــنوات م ــد س ــي، وبع األكاديم
الــذي أنجــزه زماؤنــا األعــزاء يف الــدورات 
ــاركوا  ــا ش ــا، كم ــارك طلبتن ــابقة، يش الس
ــان  ــطة املهرج ــع أنش ــابقا، يف جمي س
وفعالياتــه، لتنهــض هــذه االحتفاليــة 

ــكان. ــاء امل ــود أبن بجه
وعبــر هــذه النشــرة، ينطلــق طلبة قســم 
ليشــاركونا   – فرقــه  بجميــع   – النقــد 
ــواب،  ــع األب ــة يف جمي ــؤولية الكتاب مس
كتجربــة أولــى ملعظمهــم، يف محاولــة 
لتفعيــل دور طلبــة القســم، باختــاف 
ــة  ــن املنظوم ــراكهم ضم ــم، وإش قدراته
العامــة للمهرجــان، بحــب ومســاندة... 

ودون وصايــة!

بال وصاية!
ُيشكل أي مهرجان ينبثق من رحم املؤسسة 

العلمية متنفسًا حقيقيا ألبنائها

أصبح لزاما ىلع 
األستاذ الجامعي 

)املثقف تحديدًا( أن 
ُيحّول قاعة الدرس 
إلى منصة للتفكير

خالل الدورة التاسعة 
من املهرجان 

األكاديمي يشارك 
طلبتنا يف جميع 
أنشطة املهرجان 

وفعالياته

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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كتب حافظ الشمري:

للفنــون  العالــي  املعهــد  عميــد  عقــد 
املســرحية د. علــي العنــزي مؤتمــرا صحفيا 
الســاملية«  إن  »هوليــدي  فنــدق  يف 
ــث  ــت. حي ــي الف ــي وإعام ــور أكاديم بحض
الــدورة  فعاليــات  تفاصيــل  عــن  كشــف 
للمســرح  »الكويــت  ملهرجــان  التاســعة 
ــبت  ــوم الس ــق الي ــي تنطل ــي« الت األكاديم
وتســتمر حتــى 15 الجــاري، بمشــاركة نخبــة 
ــرق  ــرحي، وتط ــد املس ــة املعه ــن طلب م
املشــاركون إلــى عــدة مســائل ومحــاور.

ــرة  ــا: »إن فك ــه قائ ــزي حديث ــتهل العن اس
ــدت  ــي تول ــرحي األكاديم ــان املس املهرج
ــي  ــورت. وبالتال ــت وتط ــنوات، ونم ــذ س من
مكانــة  يتبــوأ  اليــوم  املهرجــان  بــات 
وكان  بــل  العربــي،  العالــم  مرموقــة يف 
حيــث  الطابــي.  املســتوى  ىلع  األول 
دولــة  أرض  ىلع  الفكــرة  تلــك  ولــدت 
الكويــت، ومــن ثــم انطلقــت وتوســعت يف 
ــاؤل  ــن التف ــا ع ــرى«. معرب ــة أخ دول عربي
ــتكون  ــي س ــدة الت ــدورة الجدي ــذه ال يف ه
مــن  ســابقاتها  عــن  ومختلفــة  متميــزة 
املصاحبــة  املتنوعــة  الفعاليــات  خــال 
والعــروض املســرحية، إلــى جانــب فتــح 
مســاحة أكبــر للطلبــة للحضــور واملشــاركة 

املهرجــان. أنشــطة  يف 
ــتقام  ــروض س ــة الع ــزي أن كاف ــر العن وذك
ىلع خشــبة مســرح الراحــل حمــد الرجيــب 
ــرحية  ــون املس ــي للفن ــد العال يف املعه
ــي  ــاء، والت ــة مس ــاعة الثامن ــن الس ــدًءا م ب
ــاب  ــإدارة ط ــة ب ــدوات تطبيقي ــا ن تعقبه
أســاتذة  عليهــا  ويعقــب  النقــد،  قســم 

متخصصــون.

مساهمة طالبية  

ــون  ــي للفن ــد العال ــل املعه ــدث وكي وتح
املســرحية د. حســين الحكــم فقــال: إن 
يف  األســاس  ســيكون  الطلبــة  مشــاركة 
ــات كــون املهرجــان يحمــل صبغــة  الفعالي
مســرحية أكاديميــة، إضافــة إلــى الــورش 
املتعــددة مــن خــال مشــاركة الطلبــة يف 
كافــة األقســام األربعــة، أي بأكثــر مــن دورات 
ــد أن  ــابقة. وأك ــوام الس ــان يف األع املهرج
دورة املهرجــان ســتكون مختلفــة ومتميــزة 
ــِي  مــن شــتى النواحــي، الفتــا إلــى أن حفَل
االفتتــاح والختــام ســيقوم باإلشــراف الفنــي 
أن  كمــا  العبداملحســن،  فهــد  د.  عليهــا 
80% مــن ضيــوف املهرجــان ســيحضرون 

للمــرة األولــى، وســيكونون مكســًبا للحركــة 
املســرحية الكويتيــة مــن خال مشــاركاتهم 

ومداخاتهــم.

ستة عروض

فيمــا قــال رئيــس قســَمي التمثيــل واإلخراج 
أنــه  العبداملحســن  فهــد  د.  املســرحي 
مثلمــا يكــون املعهــد املســرحي مكانــا 
املهرجــان  ســيكون  الطابيــة،  للتجــارب 
أن  إلــى  مشــيرا  لهــم،  حقيقيــا  اختبــارا 
املهرجــان يتضمــن ســتة عــروض مســرحية 
هــي  املســرحي  للمعهــد  منهــا  أربعــة 
ــي  ــرح الحجل ــف ف ــت« تألي ــث جئ ــن حي »م
ــى  ــروج إل ــال، و»الخ ــماعيل كم ــراج إس وإخ
وإخــراج  ســارويان  وليــم  الحياة«  تأليــف 
ــم أقصــد« تأليــف فجــر  فيصــل الصفــار، و»ل
صبــاح وإخــراج جاســم التميمــي، و»غزالــة« 
للمؤلــف محمــد خلفــان واملخــرج عميــر 
»ســبيليات  عــرض  جانــب  إلــى  أنــور، 
إســماعيل« ألكاديميــة »لويــاك« للفنــون 
ــة »الســبيليات« لألديــب  األدائيــة عــن رواي
ــداد  ــماعيل، إع ــد إس ــماعيل فه ــل إس الراح
فارعــة الســقاف وإخــراج رســول الصغيــر، 
ــف  ــت تألي ــة الكوي ــه« لجامع ــرض »التي وع

ــار. ــار النص ــراج نص ــك وإخ ــاس الحاي عب
وأضــاف العبداملحســين: املهرجــان يتضمن 
الكاتــب  تجربــة  جلســات حواريــة حــول 
الدرامــي ويديرهــا الروائــي والسيناريســت د. 
حمــد الرومــي، ومحاضــرة عــن فــن الكتابــة 
ــت  ــة والسيناريس ــا الروائي ــة وتلقيه الدرامي
ــردات  ــن املف ــرة ع ــمري، ومحاض ــى الش من

والتقنيــات املكونــة للعــرض املســرحي 
والســينمائي مــن ناحيــة نقــاط االلتقــاء 
املخــرج  الفنــان  يلقيهــا  واالختــاف 
ــن  ــرة ع ــب، ومحاض ــرم نصي ــرحي مك املس
تلقيهــا  مــن شكســبير  قيصــر  يوليــوس 
ــمس  ــن ش ــة عي ــد يف جامع ــتاذة النق أس
د. إيمــان عزالديــن، ومحاضــرة عــن التلقــي 
ــارئ  ــة الق ــة وثقاف ــافة الجمالي ــن املس بي
جامعــة  يف  النقــد  أســتاذة  وتلقيهــا 
ــى  ــاوي، إل ــى املهن ــتنصرية د. منته املس
ــرح يف  ــن املس ــية ع ــة نقاش ــب حلق جان
املعهــد  عميــد  ويديرهــا  متغيــر  عالــم 
املمثــل  عــن  وورشــة  العنــزي،  علــي  د. 
الدراماتــورج بإشــراف د. أحمــد الشــرجي، 
وورشــة فــن رســم املســودات إشــراف د. 

ــد. ــر ولي عنب
كمعهــد  إننــا  العبداملحســن:  وأضــاف 
مســرحي نســتطيع القــول أننــا نجحنــا يف 
تكويــن مجموعــات طابيــة، وتــم إيفادهــا 
ــرحية  ــروض مس ــور ع ــك لحض ــارج، وذل للخ
ىلع  واالطــاع  الجــودة  عاليــة  عامليــة 
التجــارب العامليــة. ورأى أن جائــزة أفضــل 
عــرض متكامــل تخضــع لشــروط أكاديميــة، 

ــة. ــت فردي ــمولية وليس ــتكون ش وس

ورش فنية

ــرحي ــور املس ــم الديك ــس قس ــت رئي  وقال
يف  الــورش  أن  الرشــيدي:  خلــود  د. 
املهرجــان تشــهد مشــاركة قرابــة 70 طالبــا 
املســرحي  املعهــد  أقســام  كافــة  يف 
األربعــة. حيــث تقــام ورشــة كيفيــة الرســم 

مؤتمر صحافي

يتضمن ستة عروض وندوات وورش ومحاضرات وجلسات حوارية وحلقة نقاشية

د. علي العنزي: مهرجان »الكويت للمسرح األكاديمي« 
بات يتبوأ مكانة عربية مرموقة

د. العنزي متوسطا د. الحكم ود. الزنكوي ود. العبداملحسن ود. الرشيدي خال املؤتمر الصحفي
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الطلبــة  ألعمــال  ومعــرض  الــورق  ىلع 
الحالييــن والطلبــة املتخرجيــن مــن خــال 
ــى، وتســاهم يف  ــة للمــرة األول أعمــال فني
تنميــة القــدرات واملهــارات، حيــث يشــارك 

قســَمي الديكــور والتمثيــل فيهمــا.

مواكبة إعالمية

قــال رئيس قســم التلفزيــون د. محمد الزنكوي: 
إن القســم ســيلعب دورا مهمــا وأساســيا يف 
ــات  ــة لفعالي ــة والتلفزيوني ــة اإلعامي املواكب
املهرجــان بينهــا اإلعانــات والتغطيــات يف 
ــاعد  ــث نس ــا،« حي ــيال ميدي ــائل »السوش وس
ــم  ــع منه ــابة، ونصن ــة الش ــات الطابي الطاق

اإلبــداع والتميــز واملحــاكاة للواقــع الحالــي.

أنشطة محلية

ًا ىلع التســاؤل عــن غيــاب الصبغــة  وردَّ
ــاب  ــان أج ــن املهرج ــة ع ــة والعاملي العربي
العميــد علــي العنــزي قائــا: »العــروض 
الخــارج  مــن  تأتــي  التــي  املســرحية 
تتطلــب ميزانيــة محــددة، إلــى جانــب أنهــا 
تخطــف األبصــار مــن األنشــطة املحليــة 
ــل  ــن نعم ــددة. ونح ــات متع وذات انعكاس
ــارات  ــال امله ــن خ ــة م ــاع الطلب ىلع إمت
والقــدرات التــي تتحقــق لهــم.« الفتــا إلــى 

ــات  ــة املؤسس ــة كاف ــرت مخاطب ــه: »ج أن
يف  للمشــاركة  املحليــة  األكاديميــة 
العــروض املســرحية، وقمنــا بفتــح فرصــة 
املؤسســات  بيــن  املباشــر  لاحتــكاك 
املحليــة الفاعلــة مــن خــال املنافســة 
ىلع جوائــز املهرجــان.« موضحــا أن الــورش 
الطلبــة  ىلع  مقصــورة  ليســت  الفنيــة 
عبــر  عنهــا  اإلعــان  تــم  ولقــد  فقــط، 
ــب  ــى جان ــي، إل ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــد  ــام املعه ــة يف أقس ــز قيم ــود جوائ وج
ــه  املســرحي، وأن املعهــد املســرحي لدي
خطــة لتجويــد األداء املســرحي. فالجميــع 

ــا. ــا تمام ــيئا مختلف ــيرى ش س

ثراء معريف

ســيضم  املهرجــان  أن  العنــزي  وذكــر 
الذيــن  مــن  بــارزة  أكاديميــة  مجموعــة 
ضيــوف  مــن  املعــريف  الثــراء  يحملــون 
قامــات  عشــرة  يبلــغ  الــذي  املهرجــان 
ــاركون يف  ــارزة، وسيش ــة ب ــرحية عربي مس
والنــدوات  واملحاضــرات  التحكيــم  لجنــة 
أننــا  جانــب  إلــى  املتخصصــة.  والــورش 
نعمــل الســتثمار حقيقــي لهــؤالء الضيــوف، 
الحركــة  وســيكون ذلــك موجهــا لصالــح 
املســرحية يف الكويــت، مشــيرا إلــى أن 

الحلقــة النقاشــية ســتتخللها إصــدار كتــاب 
عــن املهرجــان يف إطــار فكــري مرتبــط 

املســرح. بأهميــة 
ــال  ــرحي خ ــد املس ــى أن املعه ــار إل وأش
هــذه الــدورة للمهرجــان ســيعود إلــى الطيور 
ــيرة  ــاء مس ــاهمت يف بن ــت وس ــي أسس الت
املعهــد املســرحي. حيــث تمــت دعوتهــم 
ــا  ــان، الفت ــات املهرج ــاركة يف فعالي للمش
إلــى أننــا نبحــث عــن مســتويات عاليــة يف 
األداء املســرحي: »لقــد عملنــا ىلع معالجة 
املســرحي  للمعهــد  التحتيــة  البنيــة 
ــى جانــب  ــة، إل وســلوكيات الطلبــة الحضاري
تكريــس عاقــات جديــدة مــع الجهــات ذات 
الصلــة. ونحــن ال نبحــث عــن املســميات 
ــة  ــال فني ــن أعم ــث ع ــل نبح ــة، ب والبهرج

ــكل.« ــى والش ــة املعن رفيع

دور داعم

اســم  تغييــر  حــول  ســؤال  ىلع  ًا  وردَّ
أجــاب  الــدورة  هــذه  خــال  املهرجــان 
اســم  هنــاك  »ليــس  قائــا:  العنــزي  د. 
ــه  ــود ل ــي. وال وج ــان الدول ــل املهرج يحم
الرســمية ووفــق املخاطبــات  األوراق  يف 
ــر  ــود وزي ــم وجه ــا دور ودع ــمية، مثمن الرس
ــعود  ــي د. س ــم العال ــر التعلي ــة ووزي التربي
العالــي  التعليــم  وزارة  ووكيــل  الحربــي، 
صبــاح املخيزيــم، والوكيــل املســاعد لقطاع 
ــم  ــوزارة التعلي ــة ب ــة واملالي الشــؤون اإلداري
العالــي مليــاء امللحــم، واملستشــارة آالء 
الفيلــكاوي، الفتــا إلــى أننــا نبحــث عــن 
ــاركة  ــات يف املش ــة والطالب ــة الطلب توعي
اإلمكانيــات  وفــق  واالســتماع  والنقــاش 
املتاحــة. واملهرجــان يرتبــط وفــق الخطــط 
ــة  ــة قابل ــك التجرب ــل تل ــن تظ ــة لك التربوي

للتقييــم مســتقبا.

د. حسين الحكم: 
80% من ضيوف 

املهرجان يحضرون 
للمرة األولى

د. محمد الزنكوي: 
طلبة »التلفزيون« 
يواكبون فعاليات 

املهرجان من خالل 
»السوشيال ميديا«

د. فهد العبداملحسن: 
سيكون املهرجان 

اختبارا حقيقيا 
لقدرات طلبة 

املعهد

د. خلود الرشيدي: 
الورش تساهم يف 

تنمية القدرات 
واملهارات

لويس: صقلت موهبتي
وتحــدث الطالــب يف الســنة األولــى بقســم التلفزيــون عبــداهلل لويــس عــن تجربتــه 
ــة  ــكل أريحي ــق واحــد متجانــس، وب ــون كفري ــا يف قســم التلفزي ــا: »لقــد عملن قائ
وتعــاون. وكانــت أمامنــا كافــة الخيــارات مــن الحريــة املطلقــة. بالتالــي ســارت األمــور 
ىلع مــا يــرام. أشــعر باالعتــزاز فعــًا لانتمــاء إلــى هــذه املؤسســة األكاديميــة التــي 
اســتطاعت أن تســهم يف صقــل موهبتي وكســب املهــارات التلفزيونيــة املتميزة«. 



مــع  الدراماتورجيــة  مصطلــح  انفتــح 
األملانــي ليســنيغ ىلع عناصــر العــرض 
يقتصــر  يعــد  فلــم  كافــة.  املســرحي 
ىلع املنظــم للربيتــوار املســرحي، بــل 
تحديــد مســار  يتحمــل  الــذي  الشــخص 
ــي.  ــي والجمال ــرض األيديولوج ــاب الع خط
وســاهم هــذا االنفتــاح بتحديــد شــكل 
ــرة  ــراءة مغاي ــق ق ــرض، ىلع وف ــة الع رؤي
ــراءة إســقاطية ىلع  للنــصِّ املســرحي، ق
املســرحي.  العــرض  وثقافــة  مجتمــع 
العمــل  يتفــق  ال  األحيــان  أغلــب  ويف 
النــص  قصديــة  مــع  الدراماتورجــي 
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 
ــيٍّ للشــخصية التــي يمثلهــا، واألهــم  خيال
مــن كل ذلــك الوعــي املتقــد لتفكيــك 
العــرض،  ونــص  املؤلــف  نــص  شــفرات 
ومــن ثــم كتابــة نصــه الخــاص الــذي عبــره 
االجتماعــي  الواقــع  محــاكاة  يســتطيع 
الــذي يعيــش فيــه وتحقيــق القصديــة 
اللفظيــة  العــرض  لعامــات  التركيبيــة 

والبصريــة.
كثــر الحديــث عــن وظيفــة الدراماتورجيــة، 
العــرض  داخــل  الدراماتــورج  ووظيفــة 
املســرحي. ولعــلَّ هــذا يعــدُّ أول إشــكالية 

هنــاك  ألن  وظيفًيــا  املصطلــح  تواجــه 
فــرٌق كبيــٌر وواضــٌح بيــن املصطلَحيــن مــن 
الناحيــة الوظيفيــة. وقــد أعطــى املســرح 
الحديــث ومســرح مــا بعــد الدرامــا أهميــة 
ــص.  ــش الن ــرض وتهمي ــة الع ــرى لثقاف كب
ومــن ثــمَّ أصبحــت وظيفــة الدراماتــورج 
بــات  حتــى  الخطــاب  شــكل  تحديــد 
املصطلــح لصيًقــا بالعــرض املســرحي. 
يف  تحليليــة  الدراماتورجيــة  أن  وبمــا 
فهــا  وظَّ لذلــك  االشــتغالي  جوهرهــا 
األملانــي برتولــت بريخــت يف اشــتغاله 

لتحليــل النصــوص والشــخصيات للممثليــن. 
وبمــا أن املمثــل حامــٌل لــه، لذا يعــدُّ األخير 
الثقافيــة  باملرجعيــات  األول  املعنــيَّ 
عصــب  يمثــل  املمثــل  ألن  والبيئيــة؛ 
العمليــة املســرحية، وال بــد أن تخضــع 
بقيــة العناصــر لتأكيــد عمليــة توهجــه 
ُيســتبعد  ملــاذا  ولكــن  الخشــبة.  ىلع 
الدراماتورجــي  االشــتغال  يف  املمثــل 
ىلع مســتوى النــص وتشــكله األولــي؟ 
كأداة  املمثــل  إلــى  ينظــر  مــازال  هــل 
تنفيذيــة كمــا يف املســرح اإلغريقــي؟ 
ــه مجــرد استنســاخ للواقــع كمــا يف  أم أن
مجــرد  أنَّــه  أم  والواقعيــة؟  االنطباعيــة 
ــد  ــا عن ــة والعــرض كم ــن الحرك وســيط بي
ــم  ــت؟ ىلع الرغ ــت برخ ــد وبرتول مايرهول
ــًرا مــن أجــل  ــه كثي ــر اهتــم ب مــن أن األخي
وبيــن  بينــه  الوســاطة  هــذه  تفعيــل 
الجمهــور. املمثــل حامــل خاطــب العــرض 
األول، ويتحمــل وزر أخطائــه ىلع الخشــبة. 
ــا ذا ثقافــة  ومــن ثــمَّ ال بــد أن يكــون واعًي
موســوعية سياســًيا واجتماعًيــا واقتصادًيــا. 
ويجــب أن يكــون ملًمــا بــكل مرجعيــات 
وقصديــة املحمــول اللفظــي والبصــري.
إنَّ الدراماتورجيــة البريختيــة تمنــُح أهميــة 
كبــرى لتحفيــز الخيــال، واألخيــر مصــدر 
بــد  ال  الــذي  والعنصــر  املمثــل،  عمــل 
أن يمتلكــه املمثــل بشــكل عــام ويف 
إن  خــاص.  بشــكل  امللحمــي  املســرح 
ــة  ــاك موهب ــال وامت ــز الخي ــة تحفي عملي
التمثيــل يشــكان األدوات الرئيســة بعمــل 
املحفــز  ألنهمــا  الدراماتــورج؛  املمثــل 
واملحــرض للخــوض يف الوعــي النــص، 
وامتــاك األجوبــة لــكل األســئلة املضمــرة 
البحثيــة  العمليــة  وتتطلــب  داخلــه. 
والتحليليــة يف الوعــي النــص عقليــة 
ــة  ــة دراماتورجي ــادة كتاب ــة إلع دراماتورجي
خاصــة باملمثــل وعملــه ىلع مفاصــل 
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ــان  ضمــن فعاليــات املهرجــان يقــدم الفن
أســتاذ  الشــرجي  أحمــد  د.  واألكاديمــي 
ورشــة  املســتنصرية  بالجامعــة  الدرامــا 
ــة  ــد ثاث ــي تمت ــورج، الت ــل الدرامات املمث
أيــام بواقــع 3 ســاعات يف اليــوم الواحــد.

ومــن خــال مفهــوم )املمثــل - الباحــث(، 
تحــاول الورشــة أن تخلــص املمثــل مــن 
املســتمر  وتقليــده  األداء،  كائشــية 
ملمثليــن شــاهدهم ىلع خشــبة املســرح 
ــاة،  ــزة يف الحي ــاالت جاه ــاخه لح واستنس

ــح. ــى الرك ــا إل ونقله
الباحــث(  )املمثــل  طريقــة  وتســعى 
ــات  ــرد ىلع كل النظري ــة التم ــى محاول إل
تحــت  ووضعهــا  تفكيكهــا  خــال  مــن 
التنظيــر  قيــود  الجــراح، وكســر  مشــرط 
ــل وحجمــت توهجــه  التــي حنطــت املمث
ــدع  ــل املب ــة املمث ــا صرخ ــي. إنه اإلبداع
كــي يخــرج مــن ســلطة املخــرج، ويكــون 
عقــًا خاقــا بيــد املخــرج، وليــس مجــرد 

عنصــر مكمــل. 

مقـــال

ورشة الممثل الدراماتورج
كسر قيود التنظير والتركيز على التوهج اإلبداعي

الممثل الدراماتورج

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

د. أحمد شرجي
ممثل ومخرج وباحث مسرحي عراقي
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ورشــــــة

يقــدم قســم الديكــور املســرحي 
للفنــون  العالــي  املعهــد  يف 
فــن  ورشــة  ورشــة  املســرحية 
)رســم املســودات »السكيتشات«( 
الفنــان  تقديــم  مــن   ،)sketch(
عنبــر وليــد عضــو هيئــة التدريــس 
املســرحي،  الديكــور  بقســم 
ــام  ــة أي والورشــة تقــام ملــدة ثاث
ــوم  ــاعات يف الي ــة س ــع ثاث بواق

الواحد. 
دور  ىلع  الطالــب  يتعــرف   -
كمرحلــة  الســكتش  وأهميــة 
أولــى للفكــرة أو التصميــم املــراد 

. تنفيــذه
- يقــوم الطالب برســم اسكتشــات 
ســريعة مــن خــال مشــاهداته 
أو  ألجــواء املهرجــان لشــخوص 
بورتريهــات أو زوايــا مختلفــة أو 

ــة. ــات عام تكوين
يتــم  املهرجــان  نهايــة  يف   -
عــرض األعمــال املشــاركة وتكريم 

املشــاركين.

ورشة فن
)رسم المسودات( 

الســيكولوجية  وتقلباتهــا  الشــخصية 
ثــم  ومــن  االجتماعيــة،  وتمظهراتهــا 
تحليــل ســلوك كل مرحلــة زمنيــة تمــر بها 
الشــخصية. ألن زمــن الشــخصية ليــس هــو 
زمــن النــص الدرامــي بــل وجودهــا املــادي 
وهنــا  النــص.  عاقــات  شــبكة  ضمــن 
يكمــن جوهــر الدراماتورجيــة البريختيــة 
ــن،  ــل النصــوص للممثلي ــة تحلي ــن ناحي م
وذلــك لتحفيــز عقليــة الدراماتــورج داخــل 
اجتماعيــة  مقاربــات  لوضــع  املمثــل 
وسياســية للنــص بشــكل عام والشــخصية 
بشــكل خــاص. إن عــدم وصــول الخطــاب 

االشــتغالية  بقصديتــه 
جــزًءا  املمثــل  يتحمــل 
لــم  ألنــه  منــه  كبيــًرا 
يعمــل ىلع الوعــي النص 
بــل ســطوحه املحملــة 
بالرمــوز واإلشــارات. فكيــف 
يســتطيع إيصــال الخطــاب 
دون تبنــي كامــل ملاهيــة 
األيديولوجــي  الخطــاب 
واالجتماعــي والثقــايف؟ 
إشــكالية  تعــدُّ  وهــذه 
اشــتغال  تقــوِّض  كبــرى 
ــرض  ــاب الع ــة خط قصدي
إلــى املتفــرج.  وإيصالــه 
الجانــب  مــن  هــذا 
ــب  ــن الجان ــا م ــري، أمَّ الفك
الخشــبة  ىلع  األدائــي 
ُمصدراتــه  فســتكون 
اللفظيــة والبصريــة دون 
ــة  روح، فضــًا عــن فوضوي
األداء، وكذلــك  وإنشــائية 
املراهنــة ىلع االســتجداء 
ىلع  للتأثيــر  العاطفــي 
املتفــرج. ويصعــب ىلع 
الدراماتــورج  املمثــل 

إنتــاج معنــى العامــات املحمولــة دون 
وعــي ألن »املســرح ذو كينونــة سياســية، 
بالنواحــي  يتعلــق  فيمــا  فقــط  ليــس 
التقنيــة، ولكــن أيضــا بوصفــه رمــزا للواقــع 
االجتماعــي العــام الــذي يمثلــه، والــذي 
أجزائــه  ودفــع  تقســيمه  إلــى  يهــدف 
إلــى التناحــر فيمــا بينهــا«. وال يكتمــل 
ــا  ــال وضعه ــن خ ــات إال م ــى العام معن
ضمــن ســياقها االجتماعــي واملعــريف 
الــذي حــدده اإلخــراج والرؤيــة الجديــدة 
الدراماتــورج  املمثــل  ويضعهــا  للنــص. 
ضمــن مســارها االشــتغالي أيديولوجيــا 

وسيســيولوجيا وســيميولوجيا ألن العــرض 
هــو جوهــر االشــتغال الدراماتورجــي. 

ــة العمــل  ــر ملاهي ــاك ســوء فهــم كبي هن
اإلنتاجيــة  العمليــة  يف  الدراماتورجــي 
باإلعــداد  اختصــاره  يمكــن  وال  للعــرض. 
يبقــى  العــرض ألنــه  النصــي ملقتــرح 
ــة.  ــة األدبي ــه الكتابي ــدود مخرجات يف ح
ــي  ــي الفعل ــتغال الدرماتورج ــن االش ويكم
يف عمليــة إنتــاج العــرض لحظــة تقديمه 
ــا تكمــن  ــى الجمهــور املســتهدف. وهن إل
خصوصيــة مــا نطرحــه بشــأن املمثــل 
اإلخراجيــة  الرؤيــة  ضمــن  الدراماتــورج. 
املفهــوم  ألن  للمخــرج. 
مفهــوم  الدراماتورجــي 
األول  باملقــام  تحليلــي 
جوهــر  يشــكل  وهــذا 
ىلع  املمثــل  اشــتغال 
الشــخصية بشــكل خــاص 
ــرة  ــن الدائ ــا ضم وعاقته
للشــخصيات  العائقيــة 
األخــرى. حيــث أن املمثــل 
العاقــة  ذات  يمتلــك 
باملصطلــح،  الترابطيــة 
ىلع  اشــتغالية  كآليــة 
تحديــد مســارات تحــول 
الدرامــي  الشــخصية 
واســتخراج  وتطورهــا، 
الســطحية  البنيــات 
ــص،  ــل الن ــة داخ والعميق
وتفكيــك شــبكة عاقــات 
كونهــا  الشــخصيات، 
تشــترك  شــخصيات 
بالفعــل الدرامــي وتؤثــر 
بوصفــه  وجــوده  ىلع 
العــرض،  داخــل  ممثــًا 
مســتويات  وتحديــد 
األيديولوجــي  حضورهــا 
ــف  ــن مواق ــا م ــيولوجي وموقفه والسيس
والحفــر يف  يمثلهــا،  التــي  الشــخصية 
املهمــل  الســتنباط  النــص  الوعــي 
واملخفــي حتــى يســتطيع إنتــاج املعنى 
أن  كــون  العــرض.  لعامــات  الداللــي 
»املشــهد ليــس مجموعــة مــن الصــور، بــل 
ــخاص،  ــن األش ــة بي ــة اجتماعي ــو عاق ه
تتــم بوســاطة الصــور«. وأخيــرًا؛ رســمت 
الدراماتورجيــا الحديثــة دوًرا مهًمــا للممثــل 
يف صناعــة العــرض املســرحي، كونــه 
عقــا خاقــا وشــريكا أصيــا يف صناعــة 

املســرحي.  العــرض 

عملية تحفيز 
الخيال وامتالك 
موهبة التمثيل 
يشكالن األدوات 
الرئيسة بعمل 

املمثل الدراماتورج

املفهوم 
الدراماتورجي 

مفهوم تحليلي 
وهذا يشكل جوهر 

اشتغال املمثل 
ىلع الشخصية 
وعالقتها ضمن 

الدائرة العالئقية 
للشخصيات األخرى

الفنان عنبر وليد
عضو هيئة التدريس

بقسم الديكور المسرحي
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مشاركة

الطلبة المشاركون في المهرجان
االسم: طال محمد املطيري 

القسم: تمثيل وإخراج 
الفرقة: الرابعة 

اسم العمل املشارك: من حيث جئت، لم أقصد 
ــذ  ــم ومنف ــت )مصم ــث جئ ــن حي ــاركة: م ــة املش نوعي

ــرج(  ــاعد مخ ــاءة، مس إض
لم أقصد )مصمم ومنفذ إضاءة( 

األعمال الفنية السابقة: حقيبة ذكريات 

االسم: فهد املشايخي 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الرابعة 
اسم العمل املشارك: الخروج إلى الحياة 
األعمال املشاركة: املهرجان اإلسكندري 

للمعاهد 

االسم: رجيب عبداهلل الرجيب 
القسم: تمثيل وإخراج

الفرقة: الثانية
اسم العمل املشارك: افتتاح املهرجان، 

من حيث جئت
نوعية املشاركة: ممثل )بطولة(

االسم: جاسم التميمي 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: تخرج ٢018-٢01٩ 
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: 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: عبداهلل البلوشي 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الثانية 
اسم العمل املشارك: غزالة، لم أقصد 

نوعية املشاركة: تمثيل 
األعمال الفنية السابقة: قابل لانفجار، روميو وجوليت، 
نهاية عالم، فوضى، الساعة التاسعة، الصقر، جثة ىلع 

الرصيف 

االسم: محمد الصفار 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الرابعة 
اســم العمل املشارك: 

مــن حيــث جئت 
املشــاركة:  نوعيــة 

موســيقا 
األعمال الفنية 

السابقة: الذئب 
)ممثل( 

االسم: فيصل الصفار 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الرابعة 
اســم العمل املشارك: 

الخــروج إلــى الحياة 
املشــاركة:  نوعيــة 

مخــرج – ممثــل 
األعمال الفنية 

السابقة: ذاكرة يف 
الظل - ممثل ٢018،  

ــوب  ــوب – مطل مطل
يف  ٢01٦،مشــاركة 

مهرجــان اإلســكندرية باســم املعهــد 

االسم: عبدالعزيز العنزي 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الثانية 
اسم العمل املشارك: 

غزالة 
نوعية املشاركة: 

ممثل 
األعمال الفنية 

السابقة: مسرحية 
الصقر
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متابعـة

هل هذا أول عمل أدبي لك؟
- نعم أول عمل أدبي لي يعرض.

بعيــدًا  املســرحية  هي حكايــة  مــا 
عــن رؤيــة املخــرج؟

فلســفية  قــراءة  عــن  عبــارة  النــص   -
للنفــس اإلنســانية وصراعاتهــا، ونظــرة 
ــان  ــراع اإلنس ــع ص ــام م ــكل ع ــون بش الك
الخلــل  النــص  يطــرح  حيــث  معــه. 
الــذي يواجهــه اإلنســان بالتوافــق بيــن 
االندفاعــات، وهــي العواطــف والتفكيــر 
تكــون  أن  كيفيــة  ويناقــش  والحكمــة، 
ــزاء  ــذه األج ــة ه ــدرة ىلع موازن ــا الق لدين

لعيــش حيــاة أفضــل.
هــل تريــن بــأن املخــرج إســماعيل 
رســالتك؟ توصيــل  اســتطاع  كمــال 

ــن  ــزه م ــه وتمي ــماعيل جدارت ــت إس - أثب
بدايــة قبولــه بتخصــص التمثيــل واإلخــراج 
املســرحي. فأنــا أعرفــه منــذ أربع ســنوات 
والــُرؤى  األفــكار  بنفــس  التقينــا  وقــد 
اإلخراجيــة. وال شــك أن هنــاك خافــات 
ــف واملخــرج فمــن املمكــن أن  بيــن املؤل
يغيــر املفــردات املكتوبــة أو الفكــرة التــي 
إســماعيل  أمــا  املؤلــف طرحهــا.  يريــد 
كمــال فيملــك الوعــي الكامــل لهــذا األمــر، 
ولــم يبخــس حــق النــص، فــكان اختيــاري 

ــه أمــرًا ناجحــا. ل

رؤية إخراجية

إســماعيل  املســرحية  مخــرج   وســألنا 
كمــال وهــو طالــب يف قســم التمثيــل 
ــة  ــة الرابع ــرحي يف الفرق ــراج املس واإلخ
مــا إذا كانــت هــذه تجربتــه اإلخراجيــة 

األولــى.
- هــذا أول عمــل لــي، فقــد قمــت بإخــراج 
تطبيقــات  مــادة  يف  املســرحية  هــذه 
وقــد  الشــايع  شــايع  للدكتــور  إخــراج 
ــجعني  ــا ش ــذا م ــًا وه ــا جمي ــت صيت الق

املهرجــان. يف  وعرضهــا  لتقديمهــا 
ما سبب اختيارك هذا النص؟

- النــص عميــق جــدًا ولــه فلســفة خاصــة، 
فهــو يطــرح عــدة قضايا إنســانية ومشــاكل 
اليوميــة،  حياتــه  يف  اإلنســان  تواجــه 
قبــل  وقلبــه  عقلــه  يحكــم  أن  فعليــه 
أيــة خطــوة لكــي ال تــرد عكســية ىلع 

الشــخص ذاتــه.
كيف تم اختيار املمثلين؟

- عندمــا قــرأت النــص رســمت خــط إخــراج 
املســرحية يف ذهنــي وتخيلــت أغلــب 
املشــاهد، وهــذا ســاعدني يف اختيــار 

ــبين. ــن املناس املمثلي
أدوار املمثلين 

الهنــدي،  الحــوار املمثــل بــدر  وشــاركنا 

وهــو طالــب يف قســم التمثيــل واإلخــراج 
املســرحي يف الفرقــة الثالثــة عن طبيعة 
دورة يف املســرحية فقــال: إن املســرحية 
مقســمة إلــى ثاثــة أجــزاء وهــم الجســد، 
العاطفــة، والعقــل، ولــكل جــزء معنــى، 
فالعقــل هــو الشــمس، والعاطفــة هــي 

ــا الجســد فهــو النجــم. ــر، أم القم
شــخصيات  كل  أن  الهنــدي  وأضــاف 
املســرحية تمثــل شــخصا واحــدًا، وأنــه 
الجســد،  عاطفــة  شــخصية  ســيمثل 
وســيعبر عــن كل املشــاعر واألحاســيس 
ــر  ــارة تم ــد. فت ــا الجس ــعر به ــي سيش الت
الحيــاة،  لفقــدان درع  بالحــزن  العاطفــة 
لطعــن  والوحــدة  باليــأس  تمــر  وتــارة 
ــث  ــة، لتقــوم العاطفــة بب ــة الحبيب وخيان
فيســيء  للجســد،  والطمأنينــة  األمــل 
إليهــا، فتُمــر بحالــة مــن الغضــب والدفــاع.

 مــن جانبــه قــال املمثــل هانــي الهــزاع 
ــراج  ــل واإلخ ــم التمثي ــب يف قس ــو طال وه
املســرحي يف الفرقــة الثالثــة عــن دورة 
شــخصية  يجســد  أنــه  املســرحية  يف 
بيــن  دائــم  صــراع  لديــه  الــذي  الجســد 
ــة  ــه، وأن وبقي ــه ومعتقدات ــه وعاطفت عقل
شــخصيات املســرحية تقــوم بتمثيلــه، فهــم 
يمثلــون شــخصا واحــدًا بمختلــف األجــزاء.

»نشرة المهرجان« التقت بمؤلفة ومخرج وأبطال العرض خالل البروفات

»من حيث جئت« قراءة فلسفية 
للنفس اإلنسانية وصراعاتها

إسماعيل كمال: 
عندما قرأت 

النص رسمت خط 
إخراج املسرحية 

يف ذهني 
وتخيلت أغلب 

املشاهد

فرح الحجلي: يطرح 
النص الخلل الذي 
يواجه اإلنسان 
بالتوافق بين 

االندفاعات وهي 
العواطف والتفكير 

والحكمة

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 
ــع  ــة م ــت البداي ــل. وكان ــذا العم ــم يف ه ــة أدواره ــم وطبيع ــن تجربته ع
ــي  ــد العال ــة املعه ــي خريج ــي وه ــرح الحجل ــرحية ف ــص املس ــة ن مؤلف
ــث دار  ــرحي، حي ــراج املس ــل واإلخ ــم التمثي ــن قس ــرحية م ــون املس للفن

الحوار التالــي.
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حـــــوار

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 
ــة  ــال املقدم ــي األعم ــدة وه ــة وحي يف حال
لألطفــال، وهــي أيضــا ليســت باملنــح أو املنــع 
ولكــن بتقديــر املرحلــة العمريــة ومــا يناســبها 

مــن ناحيــة التفكيــر والتكويــن واالحتياجــات.
ــس  ــلبي لي ــر س ــا تأثي ــام له ــه ع ــة بوج الرقاب
ــرا  ــا نظ ــن أيض ــع ولك ــص املن ــا يخ ــط فيم فق

 / الكاتــب   / املؤلــف  ىلع  األمــر  النعــكاس 
الذاتيــة،  بالرقابــة  يســمى  فيمــا  املترجــم 
وهــي أســوأ أنــواع الرقابــة، إلنهــا تكبــل الكاتــب 
وُتفضــي يف الكثيــر مــن األحيــان إلــى اإلغــراق 
يف الرمــز للهــروب مــن تضييــق الرقابــة. ويف 
ــى االبتعــاد  حــاالت الترجمــة فهــي تفضــي إل
لكــن عليهــا محاذيــر  قيمــة  نصــوص  عــن 
رقابيــة، أو خيانــة النــص بحــذف مــا اعترضــت 
عليــه أو مــا ســوف تعتــرض عليــه الرقابــة. اآلن 
ــف  ــميته بالتصني ــن تس ــا يمك ــاك م ــح هن أصب
فتــح  ىلع  العمــل  علينــا  لذلــك  العمــري. 

ــادة الوعــي والقــدرة ىلع النقــاش  ــاق وزي اآلف
واالختــاف حــول العمــل الواحــد، دون اللجــوء 

ــة. ــو الرقاب ــد ه ــوي وحي ــدر عل ــى مص إل
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 أمــًا 
يف بعــث مــا بعــد املــوت، أو إحيــاء دائــم 
ــد أن املذاهــب،  ــات. أعتق ــن م ــا / م ــرى م لذك
املــدارس، التيــارات أو املناهــج ال تمــوت كليــة 
ولكــن يبــزغ جــزء منهــا يف إطــار جديــد ســواء 
ــبيا  ــو نس ــا ول ــا أو متفق ــا أو مناقض كان معارض

مــع معطيــات العالــم الجديــد.
ــي  ــا ه ــخصية، م ــك الش ــالل تجربت ــن خ م
ــرحي  ــد املس ــن النق ــالف بي ــه االخت أوج

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. عاقــة اإلنســان بالواقــع أو 
الخيــال، همومــه، أحامــه، تطلعاتــه. كل هــذه 
األفــكار يقدمهــا املســرح بشــكل وتقدمهــا 
اللغــة  لغتــه؛  لــه  آخــر  بشــكل  الســينما 
الســينمائية، القائمــة يف جــزء كبيــر منهــا 
ىلع الصناعــة أو التكنولوجيــا وىلع مقولــة 
أن الســينما ليســت فنــا فقــط ولكنهــا صناعــة 
يشــترك  الســينمائي  الناقــد  أيضــا.  وتجــارة 
ــد املســرحي  ــع الناق ــن األدوات م ــر م يف كثي

طالبت بفتح اآلفاق وزيادة الوعي والقدرة على النقاش واالختالف 

الدكتورة إيمان عزالدين: أرفض الرقابة على اإلبداع 

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 وُتفضــي يف الكثيــر 

مــن األحيــان إلــى اإلغــراق يف الرمــز«.
ــو  ــا »وه ــكل منهم ــه ل ــد املوجِّ ــن النق ــي بي ــينما وبالتال ــرح والس ــن املس ــان بي ــت د. إيم وفرق
ــون«  ــو الفن ــن »أب ــتركة بي ــور مش ــود أم ــى وج ــة إل ــه«، الفت ــيط ويف متطلبات ــالف يف الوس اخت

ــي. ــا األساس ــا بمعناه ــاة أو الدرام ــه يف الحي ــان وصراع ــا اإلنس ــابع« أهمه ــن الس و»الف
وأكــدت أنهــا عندمــا كتبــت للســينما وجــدت فيهــا الوســيط األفضــل للتعبيــر عــن نفســها وعــن 

املــكان الــذي أرادت تصويــر ماضيــه وحاضــره. وهنــا نــص اللقــاء معهــا:

الرقابة الذاتية هي أسوأ أنواع الرقابة
ألنها ُتكبل الكاتب وتجعله يغرق يف الرمز

إيمان علي عزالدين إسماعيل
- مدرس – قسم الدراما والنقد املسرحي – كلية اآلداب– جامعة عين شمس 

- عضو لجنة املسرح باملجلس األىلع للثقافة – مصر
ــة  ــراغ – وجامع ــارلز – ب ــك تش ــة املل ــرات بجامع ــن املحاض ــلة م ــر لسلس ــر زائ - محاض

ــيكية  ــة التش ــزن – الجمهوري بيل
 -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 العربية 
اإلنتاج العلمي

»النســاء يف الكوميديــا املصريــة«- مهرجــان أســوان الدولــي لســينما املــرأة أســوان – 
فبرايــر ٢01٩

ــة – داكار –  ــاب األفارق ــاد الكت ــنوي التح ــر الس ــي«. املؤتم ــن واألدب األفريق ــر والف »مص
ــية(  ــر ٢018)بالفرنس ــنغال – نوفمب الس

ــة  ــجيلية. مجل ــدة والتس ــة الجدي ــن الواقعي ــبير بي ــوت« شكس ــب أن يم ــر يج _»قيص
ــبتمبر ٢017  ــرة – س ــر – القاه ــي عش ــدد الثان ــة – الع ــنة الثالث ــم – الس الفيل

–الســينما وغوايــة املســرح« مجلــة الفيلــم – الســنة الثانيــة – العــدد العاشــر – القاهــرة 
- مــارس ٢017

_موسوعة كمبريدج ملمثلي ومخرجي املسرح. كمبريدج ٢015 .
- املســرح يف مصــر، الثــورة املصريــة واألداء. جامعــة امللــك تشــارلز – بــراغ – الجمهورية 

التشــيكية ٢014 )باإلنجليزية( 
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مثــل اللغــة التــي يكتــب بهــا، املناهــج التــي 
يعتمــد عليهــا يف التحليــل ولكــن مــا يحيــط 
يحيــط  عمــا  يختلــف  املســرحي  بالعــرض 
املســرحي  فالعــرض  الســينمائي.  بالعــرض 
ــن  ــر م ــط بكثي ــكال أبس ــه بأش ــن تقديم يمك
تكمــن  أهميتــه  ولكــن  الســينمائي  الفيلــم 
ــا. فليــس هنــاك  يف أنــه حــي ومتجــدد يومي
عــرض مثــل عــرض آخــر حتــى ولــو كان نفــس 
ــن ألن  ــس املمثلي ــراج ونف ــس اإلخ ــص ونف الن
الفيلســوف  قــال  وكمــا  مختلــف.  الجمهــور 
ــزل النهــر مرتيــن« فأنــت  اليونانــي »أنــت ال تن
ــم  ــا الفيل ــن. أم ــرض مرتي ــس الع ــاهد نف ال تش
فقــد تــم تصويــره ومونتاجــه، والنقطــة األخيرة 
فاصلــة بيــن املســرح والســينما، وتعليبــه يف 
انتظــار عرضــه. الوســيط هــو الحاكــم األوحــد.
لديــك تجربــة يف كتابــة األفــالم القصيــرة، 

هــل مــن املمكــن أن تحدثينــا عنهــا؟
ــة  ــة خاص ــي تجرب ــا ه ــة عموم ــة الكتاب تجرب
جــدا ولهــا ظروفهــا املختلفــة خصوصــا لغيــر 
محتــريف الكتابــة اإلبداعيــة، وأيضــا هنــاك 
اختــاف يف الكتابــة الســينمائية مــن نــوع 

. Genre آلخــر ال
بمثابــة  كانــت  األول  الفيلــم  يف  تجربتــي 
واالخــراج  الكتابــة  ىلع  العملــي  التدريــب 
خصوصــا ىلع نــوع فــرض ىلٌع فرضــا وهــو 
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.

ــم  ــة، أي فيل ــت ذاتي ــة فكان ــة الثاني ــا التجرب أم
يتكلــم عنــي، ليــس بشــكل مباشــر ولكــن 
ــه  عــن طريــق الحــي الــذي نشــأت فيــه ومــا ل
ــير  ــه تفس ــم نفس ــة. ويف الفيل ــن خصوصي م
ــى صناعــة  ــو مســتتر عــن ملــاذا اتجهــت إل ول
ــدت  ــت. وج ــخصي بح ــبب ش ــو س ــام. وه األف
أن الســينما هــي الوســيط األفضــل للتعبيــر 
عنــي وعــن املــكان الــذي أريــد تصويــر ماضيــه 
وحاضــره. وفيــه كذلــك إشــارة إلــى فيلمــي 

القــادم إن شــاء اهلل.

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

مقـــال

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 
ــات  ــدم يف املهرجان ــي تق ــة الت ــروض النوعي ــاذ يف الع ــة امل ــرق األهلي الف
ــل  ــال مث ــن خ ــدة. وم ــة واح ــرض لليل ــابة والع ــب الش ــاد ىلع املواه باالعتم
هــذه العــروض اســتطاعت أن تثبــت حضورهــا يف الســاحة املســرحية وأن 
ــا  ــرحية ملعب ــاحة املس ــت الس ــة. وأصبح ــة والعربي ــات املحلي ــر املهرجان تحض
لعــروض املســرح الخــاص الــذي اســتفرد بالجمهــور العــام. أمــا الجمهــور الخــاص 
ــه يف العــروض  ــن فقــد وجــد ضالت ــن متذوقــي الفــن املســرحي واملختصي م
النوعيــة التــي تقــدم يف املهرجانــات. واســتطاعت املهرجانــات أن تســتوعب 
املواهــب الشــابة يف مختلــف مفــردات العمــل املســرحي. وبــرزت طاقــات يشــار 
ــَرق أن  ــتطاعت الِف ــة واس ــة أو العربي ــاحة املحلي ــواء يف الس ــان س ــا بالبن إليه
ــات  ــة مهرجان ــت ثاث ــا يف الكوي ــات. ولدين ــز يف هــذه املهرجان تحصــد الجوائ
ــذي يقيمــه  ــت املســرحي ال ــا، وهــي: مهرجــان الكوي ــة وواحــد للمونودرام عام
ــباب  ــام الش ــان أي ــون واآلداب، ومهرج ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــنويا املجل س
املســرحية الــذي تقيمــه الهيئــة العامــة للشــباب، ومهرجــان الكويــت للمســرح 
األكاديمــي، أمــا مهرجــان املونودرامــا فقائــم ىلع جهــد فــردي للســيد جمــال 

ــون واآلداب. ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــن املجل ــا م اللهــو مدعوم
ــات  ــن الجامع ــا م ــه فرق ــي بدعوت ــرح األكاديم ــت للمس ــان الكوي ــز مهرج ويتمي
واألكاديميــات املحليــة ممــا يكســبه ميــزة تعريــف الجمهــور ىلع مــدارس 
مســرحية منوعــة وتعطيــه الفرصــة لارتشــاف مــن منابــع مختلفــة. يهــل علينــا 
املهرجــان هــذا العــام بدورتــه التاســعة وقــد أصبــح يافعــا قــادرا ىلع املنافســة 

ــا الحبيــب الكويــت. واالســتمرار ملــا فيــه خيــر الحركــة املســرحية يف بلدن

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
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املهرجان األول 2011
شــهد املهرجــان يف دورتــه األولــى الفعاليــات 

اآلتية:
معــرض فنــي لطــاب قســم الديكــور بإشــراف 

أســاتذة القســم.
حفل تخرج دفعة ٢00٩/٢010.

 العــروض املســرحية، وقــد اقتصرت املشــاركة 
ىلع طــاب املعهد.

الندوات التطبيقية للعروض.
باقــر  أحمــد  لفرقــة  موســيقي  حفــل 
املوســيقية ألســاتذة وطــاب املعهــد العالــي 

. ســيقيا للمو

العروض املشاركة:

مسرحية: إزالـة
عــن مســرحية »املزبلــة الفاضلــة« للكاتــب 

الســعودي »عبــاس الحايــك«
إخراج وسينوغرافيا الطالب/ علي الحسيني

ــز النصــار،  ــد العزي ــدوب، عب ــون: ناصــر ال املمثل
بــدر  الششــتري،  علــي  الحربــي،  اهلل  عبــد 

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 القاف

تمثيل: بدر البناي
إضــاءة: بــدر شــاكر   أزيــاء: جاســم خريبــط        

اهلل الجــار  منــال  مكيــاج: 
ــم  ــا محمــد، مري ــد، رن ــا خال إدارة مســرحية: لين
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 

املســفر هبــة  أزيــاء: 
مؤثرات صوتية: محمد الكندري

مصمم استعراضات: علي الحسيني
ديكور:  عمر الظفيري

مسرحية: املقهى

عن مسرحية »املهرج« ملحمد املاغوط

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

ــر، ســماء  ــد أكب ــد العوضــي، محم ــل: أحم تمثي
ــراج  ــالي ف ــي، س ــف الحرب ــي، يوس العجم

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
ــز النصــار، ســماء العجمــي،  ــد العزي ــل: عب تمثي
عبــد اهلل البلوشــي، أريــج العطــار، بــدر البنــاي، 

مشــعل املجيبــل
مكياج: منال الجار اهلل   

إضاءة: بدر شاكر    ديكور: جاسم خريبط      

ــدء  ــن ب ــالن ع ــوم لإلع ــب الي ــد الرجي ــرح حم ــتار مس ــح س ــا ُيفت عندم
فعاليــات الــدورة التاســعة مــن عمــر مهرجــان املســرح األكاديمــي، 
ــا  ــتعرض ملخص ــان ونس ــابقة للمهرج ــة الس ــدورات الثماني ــتذكر ال نس

ألهــم فعالياتهــا.

انطلق في مارس العام 2011 تزامنا مع االحتفاالت بيوم المسرح العاملي

مهرجان الكويت للمسرح األكاديمي ... حضور دائم
فاز عرض »املقهى« إخراج وسينوغرافيا

محمد الكندري بجائزة أفضل عرض متكامل
يف املهرجان األول 

الجوائز
جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل: عرض »املقهى«.

جائزة أفضل مخرج: مناصفة بين كل من محمد الكندري، ومالك القاف.
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«.

من عرض »سقوط األباطرة«
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شــهد املهرجــان يف دورتــه الثانيــة الفعاليات 
اآلتية:

معــرض فنــي لطــاب قســم الديكــور بإشــراف 
أســاتذة القســم.

حفل تخرج دفعة ٢010/٢011.
طــاب  بمشــاركة  املســرحية،  العــروض 
املعهــد وفرقــة قســم جامعــة اإلســكندرية - 

ــر. مص
الندوات التطبيقية للعروض.

عرضان مستضافان ىلع هامش املهرجان.
جلسات حوارية.

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، 

أريــج  العباســي،  جاســم  الســجاري،  خالــد 
النصــار عبــداهلل  العطــار، 

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
العــوض،  حســين  أكبــر،  محمــد  تمثيــل: 
ــراج،  ــالي ف ــاي، س ــدر البن ــار، ب ــز النص عبدالعزي
ناصــر الــدوب، خالــد الســجاري، موســى بهمــن

إضاءة: عبداهلل النصار
ديكور: أحمد الزامل

 
مسرحية: سافرات

تأليف وإخراج: أحمد العوضي
العجمــي،  ســماء  الحملــي،  محمــد  تمثيــل: 

القــاف فاطمــة  الســلطان،  نــوف 
ــرات  ــروب      مؤث ــتيج ق ــاك س ــتعراضات: ب اس

ــل    ــاري املجيب ــة: مش صوتي
إضاءة: عبد اهلل النصار

سينوغرافيا: أحمد العوضي   

مسرحية »أفواه بال أصوات«

تأليف: أمل السامي 
إخراج: مشاري رويعي

ــف  ــدر، يوس ــي ب ــطي، عل ــوب الش ــل: أي تمثي
الحربــي، ســالي فــراج، جاســم العباســي

مسرحية »لو تكلم العدل«

عن »مجلس العدل« لتوفيق الحكيم  
بهمــن موســى  إخــراج:   

علــي  الــدوب،  ناصــر  البنــاي،  بــدر  تمثيــل: 
علــي  أحمــد  دشــتي،  محمــد  الششــتري، 
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 

البلوشي،  اهلل 
مالك القاف، 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، 
ــرن ــم الف ــينوغرافيا: إبراهي ــد    س ــماء أحم أس

مسرحية:  »عرس الدم«

تأليف: لوركا
إخراج: رنا محمد

تمثيــل: منــال الجــار اهلل، حســن الشماســي، 
عبــد اهلل الحمــود، ســارة التمتامــي، غاليــة 

ــر العام
مؤثرات صوتية: مريم نصير

أزياء: رنا محمد
إضاءة: بدر شاكر

ديكور: جاسم خريبط      

المهرجان الثاني 
2012

الجوائز

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل: عرض »أفكار تتكئ ىلع الضوء«.
جائزة أفضل نص طابي: مريم نصير عن نص مسرحية »من دون قصد«.

جائزة أفضل مخرج: علي البلوشي عن مسرحية »أفكار تتكئ ىلع الضوء«.
جائزة أفضل ممثل: عبد العزيز النصار، عن دوره يف مسرحية »أفكار تتكئ ىلع الضوء«.

جائزة أفضل ممثلة: أسماء أحمد، عن دورها يف مسرحية »مقلوب الهرم«.
جائزة أفضل ديكور: عمر الظفيري، عن مسرحية »أفواه با 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«.

 جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية: مريم نصير، عن مسرحية »عرس الدم«.

من عرض »أفواه بال أصوات«.
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حـــــوار

ــن  ــل م ــك تنتق ــذي جعل ــع ال ــو الداف ــا ه م
ــى  ــية، إل ــوم السياس ــوق والعل ــال الحق مج

ــرحي؟ ــن املس ــال الف مج
ــة  ــت بداي ــرحي كان ــاط املس ــتي للنش - ممارس
ــة،  ــار الهواي ــن يف إط ــعينات ولك ــنوات التس س
وقــد تحصلــت حينهــا ىلع جوائــز عــدة يف 
ــرح  ــة للمس ــان قرب ــة يف مهرج ــل خاص التمثي
أعــرق  )مــن  للمســرح  قفصــة  ومهرجــان 
مســرح  بقطــاع  تهتــم  التــي  املهرجانــات 
الهوايــة يف تونــس(. حينهــا لــم تكــن يف 
ــي ىلع  ــد حصول ــراف املســرح. وعن ــي احت نيت
يف  للدراســة  واتجاهــي  البكالوريــا  شــهادة 
والعلــوم  الحقــوق  شــعبة  اختــرت  الجامعــة 

ــه  ــا ديدن ــل أن أكــون محامي السياســية ىلع أم
الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات. ولكــن ذلــك 
يف  ينبــض  بقــي  للمســرح  الدفيــن  الحــب 
عروقــي ولــم أســتطع التخلــي عنــه فقــررت 
التوقــف عــن دراســة الحقــوق واالتجــاه إلــى 
دراســة املســرح والســينما، ومــن خالهمــا أدافع 
عــن قضايــا أخــرى أتطــرق لهــا بالنقــد والتشــريح 
ــي  ــي فن ــع وطــرح جمال ــك ولكــن بطاب والتفكي

مختلــف.
لديــك اهتمــام بمســرح الطفــل، هــل لذلــك 
عالقــة بطفولتــك؟ أم أن هنــاك ســببا آخــر؟ 
املســرح  احترفــت  الدراســة  ســنوات  بعــد   -
واإلخــراج  الكتابــة  إلــى  واتجهــت  والســينما 

للمســرح.  قفصــة  فرقــة  وأسســت  واإلنتــاج 
للكهــول  موجهــة  األولــى  أعمالــي  وكانــت 
يف  مجتمعيــة  قضايــا  إلــى  فيهــا  تطرقــت 
ــماع  ــدم س ــا )ع ــية يف باطنه ــا سياس ظاهره
ولكــن  ثــم هلــواس(.  الدعــوة، حكايــة حــب 
مــن  كانــت  مســيرتي  يف  الفارقــة  النقطــة 
خــال إنتاجــي ملســرحية »عــودة الســنافر« 
ــم  ــوص يف عال ــي أغ ــذي جعلن ــل ال ــذا العم ه
مــن الســحر والجمــال والخيــال، عالــم مســرح 
ــة  ــم معرفي ــن قي ــه م ــن في ــا يضّم ــل وم الطف
وتربويــة وأخاقيــة تســاهم يف بنــاء شــخصية 
ــي  ــالة الت ــذه الرس ــد. ه ــل الغ ــوم رج ــل الي طف
يحملهــا مســرح الطفــل جعلــت أغلــب أعمالــي 

تتجــه إلــى هــذه النوعيــة مــن املســرح.
الطفــل  مســرح  أن  عليــه  املتعــارف  مــن 
يتطلــب صفــات محــددة ىلع املســتوى الفنــي 
والتربــوي، كيــف تعاملــت مــع حساســية هــذا 

ــه؟ ــك في ــق نجاح ــرح لتحق املس
ــا  ــل عامل ــى الطف ــه إل ــرح املوج ــد املس - يع
تكثــف  إذ  ذاتــه  خاصــا ومخصوصــا يف حــد 
ــوء  ــن اللج ــي يمك ــة الت ــات الدرامي ــه التقني في
هــذه  تنــاول  يف  بهــا  واالســتعانة  إليهــا 
العــروض املوجهــة إلــى فئــة معينــة، فحبكــة 
الدرامــي  والتوتــر  األحــداث  وتــأزم  املشــاهد 
ــن  ــرج واملمثلي ــان املخ ــة، وإيم ــة حركي بطريق
ــا  ــي يتبناه ــم الت ــرض بالقي ــاع الع ــي صن وباق
فنيــا  طرحــا  نقــدم  تجعلنــا  والتــي  النــص، 
عنــد  والوجــدان  الخيــال  يخاطــب  وجماليــا 
األطفــال ويجعــل العمــل املســرحي قريبــا مــن 

والذهنيــة. الحســية  اهتماماتهــم 
حدثنــا عــن الفتــرة التــي كنــت تشــغل فيها 

عضــوًا يف لجنــة وزارة الثقافة التونســية؟
- الحقيقــة مــا يميــز وزارة الشــؤون الثقافية يف 
ــا  ــي باقتنائه ــداع الفن ــا لإلب ــو دعمه ــس ه تون

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 
ــتطع  ــم يس ــه ول ــض يف عروق ــي ينب ــرح بق ــن للمس ــب الدفي ــك الح ــن ذل ــية ولك السياس
التخلــي عنــه فقــرر التوقــف عــن دراســة الحقــوق واالتجــاه إلــى دراســة املســرح والســينما.
ــا يؤكــد يف حــواره مــع نشــرة املهرجــان- يف مســيرته مــن  ــت النقطــة الفارقــة -كم وكان
خــالل 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 نجاحــًا باهــرًا، كمــا مثــل يف عــدة أفــالم أجنبيــة مــع كبــار ســينما 

هوليــوود العامليــة، وهنــا نــص اللقــاء معــه:

التكوين األكاديمي: 
 شهادة البكالوريا آداب: 1٩٩8

1٩٩8-٢000: شهادة ختم املرحلة األولى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
٢000-٢003: شهادة ختم الدروس يف اإلخراج مدرسة الفنون والديكور بتونس 

٢003-٢00٦: شــهادة ختــم الــدروس يف اإلخــراج وتقنيــات الصــوت والصــورة باملدرســة الوطنيــة 
العليــا ملهــن الصــورة والصــوت بباريــس

األعمال الفنية كمنتج، مخرج، كاتب وممثل:                        
املسلسات التلفزيونية: 

ــز - سلســلة ســلوكيات  ــد عزي ــا٢ – سلســلة عن ــا1 - اضحــك للدني ويبقــى الحــب – اضحــك للدني
–  سلســلة الوتيــل - مسلســل دروب املواجهــة –  فوازيــر يف رمشــة عيــن –  املسلســل التاريخــي 

تغريبــة بنــي هــال
املسلسات اإلذاعية: 

مسلســل الســيرة الهاليــة – مسلســل التفتــاف –  مسلســل الحمــام – مسلســل حكايــات مــن واقــع 
لخيال ا

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

ــول، ميــل  ــر أوت ــة: بيت ــار الســينما العاملي ــى أفــام أجنبيــة صــورت بتونــس مــع كب باإلضافــة إل
ــال               ــا كاردين ــي وكاودي ــا موت ــر الشــريف، أورني غيبســون، عم
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ــرح،  ــيقيا، مس ــزة )موس ــة املتمي ــال الفني األعم
ســينما، فنــون تشــكيلية...(. ويف هــذا املجــال 
تســتعين بأهــل االختصــاص مــن ذوي الكفــاءات 
األعمــال  انتقــاء  َمَهمــة  لهــا  لجــان  لتكويــن 
ــن  ــا ع ــوزارة بدعمه ــاهم ال ــي تس ــزة الت املتمي
ــي شــرف  ــد نالن ــج. وق ــق الشــراءات والتروي طري
الشــؤون  وزيــر  الســيد  طــرف  مــن  تعيينــي 
العــروض  انتقــاء  لجنــة  كعضــو  الثقافيــة 
ــة  ــات الهاوي ــا الجمعي ــي تنتجه ــرحية الت املس
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. 
ــم  ــن ت ــن اللجنتي ــي يف هاتي ــا لعضويت وتتويج
اختيــاري بصفتــي مخرجــا عضــوا يف لجنــة 
ــار عــروض املســابقة الرســمية للمهرجــان  اختي

ــي. ــرح التونس ــي للمس الوطن
ــاهير  ــع مش ــة م ــالم أجنبي ــاركت يف أف ش
العــرب  بيــن  الفجــوة  ماهــي  هوليــوود، 
والغــرب مــن الناحيــة األدبيــة والفنيــة؟
أواخــر  كانــت  الســينمائية  تجاربــي  - أولــى 
إلبراهيــم  األوديســة  فيلــم  يف  التســعينات 
ــام  ــة يف األف ــارب خاص ــت التج ــم تتال ــاي. ث باب
ــدان  ــر البل ــن أكث ــرب م ــس و املغ ــة )تون األجنبي
ــا  ــم تصويره ــة يت ــا أجنبي ــتقبل أفام ــي تس الت
واملجســمات  الديكــورات  لثــراء  أراضيهــا  ىلع 
ــوم  ــع  نج ــاركات م ــي مش ــت ل ــة(. وكان الطبيعي
فيلــم  يف  أوتــول  بيتــر  أمثــال  هوليــوود 
سلســلة  يف  كايــن  جيــرار  و  »أوغســطس« 
فيلــم  يف  بنديــراس  وأنطونيــو  »املــدرس« 
»الذهــب األســود«، إلــى جانــب تجــارب أخــرى 
ــا. هــذه  ــا وإســبانيا وبريطاني مــن فرنســا وإيطالي
ــأن البــون شاســع بيــن  التجــارب جعلتنــي أقــر ب
تجاربنــا نحــن العــرب و تجــارب الســينما الغربيــة 
بصفــة عامــة أو الهوليووديــة بصفــة خاصــة. 
هــذه الســينما ترتكــز أساســا ىلع قــوة االســتثمار 
التطــور  اســتغال  إلــى  باإلضافــة  املالــي 
لخدمــة  وتوظيفهمــا  والتقنــي  التكنولوجــي 
ــب  ــى جان ــي إل ــي والجمال ــي والتقن ــرح الفن الط
ــبق. ــر املس ــل والتحضي ــق العام ــة الفري احترافي

إنتاجي ملسرحية األطفال 
»عودة السنافر« جعلني 

أغوص يف عالم من السحر 
والجمال والخيال

البون شاسع بين 
تجاربنا نحن العرب 

وتجارب السينما الغربية 
والهوليوودية

مقـــال

ــرة  ــرحية م ــون املس ــي للفن ــد العال ــه املعه ــذي يحيي ــي ال ــرح األكاديم ــان املس  مهرج
يف العــام، ُيعــد مــن املناســبات املســرحية املهمــة باجتذابــه اهتمــام أبنائنــا وبناتنــا 
ــت  ــه يف الكوي ــه وناس ــرح وأهل ــاق املس ــن عش ــا ع ــد، فض ــات املعه ــاب وطالب ط

ــي. ــن العرب ــج والوط والخلي
وال شــك أن املعهــد بأســاتذته وطابــه يثمنــون عاليــا دعــم وجهــود وزيــر التربيــة ووزيــر 
ــم،  ــي د. صبيــح املخيزي ــم العال ــل وزارة التعلي ــي، ووكي ــي د. ســعود الحرب ــم العال التعلي
والــدور الــذي لعبتــه الوكيــل املســاعد للشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــوزارة التعليــم العالــي 
مليــاء امللحــم يف تذليــل كافــة الصعــاب لخــروج الــدورة التاســعة مــن املهرجــان بأفضــل 

صــورة وُحلــة.
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 الدرامــي  إلــى مســتوى املســرح العاملــي العريــق.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن املــرء ال يتــردد يف تســمية مهرجــان هــذا العــام يف مهرجــان 
ــان  ــذا املهرج ــح ه ــم يصب ــن خاله ــرحية. فم ــون املس ــي للفن ــد العال ــة املعه طلب
ــذي  ــد - ال ــامل للمعه ــايف الش ــروع الثق ــق املش ــا، ويتحق ــا جميع ــم ولن ــا له مهرجان
عملنــا ىلع تفاصيلــه ســويا بالتعــاون مــع األخــوة يف وزارة التعليــم العالــي- آمليــن أن 
يكــون لهــذا املهرجــان انعــكاس إيجابــي ىلع مســار طلبتنــا وصــدى حقيقــي وفعــال 
ــخصية  ــاب ش ــا، أصح ــا طلبتن ــه دوم ــون خال ــر، َيك ــا املعاص ــل عاملن ــم يف ظ لقدراته

ــرة . ــة املعاص ــة والعربي ــا الكويتي ــدة يف ثقافتن فري
ــل املعهــد د. حســين الحكــم ورؤســاء  ــد أن أزجــي الشــكر وكي ــرا وليــس آخــرا، ال ب وأخي
ــد(  ــاس )النق ــعداء الدع ــراج(، ود. س ــل واإلخ ــن )التمثي ــد املحس ــد العب ــام د. فه األقس
ــر  ــدور الكبي ــيدا بال ــون(، مش ــوي )التلفزي ــد الزنك ــور( ود. محم ــيدي )الديك ــود الرش ود.  خل
الــذي لعبــوه، لتحمــل بفضلهــم - الــدورة الجديــدة مــن املهرجــان يف طياتهــا فعاليــات 
ــة،  ــرحية أكاديمي ــس مس ــق مقايي ــددة، ووف ــة مح ــر آلي ــا عب ــرى اختياره ــة، ج متنوع

ــق. ــي معم ــكل أكاديم ــا بش ــرفوا عليه  أش
لطاملــا آمنــت بادنــا وحكومتنــا ومعهدنــا أن املســرح ليس مــن الكماليــات يف املجتمع. 
ومــا إقامــة هــذا املهرجــان فيمــا تعيــش والكويــت أفراحهــا الوطنيــة والتحريريــة إال تأكيد 
ــام   ــي للفنــون املســرحية خاصــة، ىلع إيمانهــم الت ــة عامــة، واملعهــد العال مــن الدول
ــرة  ــادة حض ــت قي ــث، تح ــة والتحدي ــات التنمي ــن مكون ــي م ــون أساس ــرح مك ــأن املس ب
ــي عهــده  ــاح، وســمو ول ــر الصب ــاح األحمــد الجاب ــر البــاد الشــيخ صب صاحــب الســمو أمي
األميــن الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، لرؤيــة الكويــت كويتــا جديــدة مــع حلــول 

العــام ٢035.
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