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hioda.edu.kwالموقع اإللكتروني

زار البروفســور د. بيتــر بارلــو املديــر 
الشــارقة  ألكاديميــة  التنفيــذي 
ــي  ــد العال ــة املعه ــون األدائي للفن
للفنــون املســرحية خــال فعاليات 
مهرجــان املســرح األكاديمــي، ويف 
معيتــه األســتاذة جاكــي جــورج 
مشــرف برنامــج بكالوريــوس اإلنتــاج 
والتقيــا  األكاديميــة،  يف  الفنــي 
د. علــي العنــزي عميــد املعهــد 

ــان. ــس املهرج ورئي

بيتر بارلو زار املعهد

افتتاح معرض عنبر وليد
األكاديمــي  املســرح  مهرجــان  أنشــطة  ضمــن 
ــي  ــس الوطن ــام للمجل ــن الع ــح األمي ــع، افتت التاس
العبدالجليــل  كامــل  واآلداب  والفنــون  للثقافــة 
للفنــون  العالــي  املعهــد  عميــد  بحضــور 
املســرحية رئيــس املهرجــان د. علــي العنــزي 
وقيــادات املعهــد، معــرض الفنــان عنبــر وليــد 
الــذي ضــم نحــو ٣٠ لوحــة مــن أعمالــه املتنوعــة.



قبــل ســنوات، حيــن جربت أن أرســل إحــدى محاوالتــي الكتابية 
يف مجــال لــم أمارســه من قبــل، إلحــدى املســابقات األجنبية، 
ــرة يف اســتمارة املشــاركة، تطلــب مــن  فوجئــت بخانــة محّي
املتســابق تحديــد مــا إذا كان يريــد املشــاركة فقــط، أم يريــد 
املشــاركة ممهــورة بتقييــم مكتــوب مــن قبــل أحــد أو بعــض 

أعضــاء لجنــة التحكيــم! 
ــا  ــت طوي ــى. توقف ــرة األول ــة للم ــك الخان ــتوعب تل ــم أس ل
ــل  ــة، قب ــل املرفق ــرأ التفاصي ــتمارة، وأق ــة االس ــح بقي أتصف
ــص  ــن كل ن ــف ع ــغ مضاع ــع مبل ــي دف ــي تعن ــة الت املوافق

أضيفه لاستمارة.
ــاركة  ــة، املش ــابقات األجنبي يف املس
ــا  ــة إال فيم ــت مجاني ــا ليس ــد ذاته بح
ــذه  ــوم. ويف ه ــا رس ــاك دائم ــدر، هن ن

مراحــل  هنــاك  تحديــدًا  املســابقة 
يف  تتمثــل  األولــى  أيضــا،  للتقييــم 
ــة  ــي املرحل ــس، وه ــف أو التجني التصني
ــار  ــا، ىلع اعتب ــعى إليه ــت أس ــي كن الت
ــه  ــف في ــال أكتش ــب يف مج ــي أكت أنن
ذاتــي للمــرة األولــى. فمشــاركتي لــم 
إطاقــا،  الفــوز  منهــا  الهــدف  يكــن 
ــرف  ــي يف التع ــت لرغبت ــا كان ــدر م بق

خاصــة  إمكانياتــي،  مســتوى  ىلع 
وأن محيطــي ليــس بــه مــن يكتــب 
ــذه  ــد إال ه ــم أج ــال. فل ــذا املج يف ه

الخانــة، املســابقة مــاذا لــي، فســعدُت كثيــرا  بتلــك 
التــي ســتحقق أكثــر ممــا تمنيــت. كنــت فقــط أســعى 
ــس  ــك الجن ــن ذل ــف ضم ــه يصن ــا أكتب ــا إذا كان م ــة م ملعرف
أم ال. أمــا اآلن فأنــا أملــك فرصــة التعــرف ىلع رأي اللجنــة يف 

محاوالتــي أيضــا، وتلــك غايــة بحــد ذاتهــا! 
إلــى القائمــة الطويلــة يف تلــك  الطريــف أننــي وصلــت 
أخــرى، ويف  القصيــرة يف مســابقة  والقائمــة  املســابقة 
املرتيــن، وغيرهمــا، كنــت دائمــا أطلــب تقييــم املنجــز. 
ــا يف  ــول أحبتن ــا يق ــم، كم ــدُت أنه ــى، اعتق ــرة األول يف امل

ــق  ــا ينطب ــا عام ــي كام ــلوا ل ــوني( وسيرس ــر سـ)يقرطس مص
ــم  ــي بتقيي ــم فاجؤون ــم. لكنه ــوص يف العال ىلع كل النص
مختلــف، دقيــق، يتعلــق بإيقاع النــص، وميزانه، بل واســتخدام 
مفرداتــه أيضــا، مــع بعــض الكلمــات املشــجعة بالتأكيــد. أمــا 
ــق  ــرة، فالتعلي ــة والقصي ــة الطويل ــى القائم ــت إل ــن وصل حي
ــي  ــح ل ــه، يوض ــت ذات ــه يف الوق ــزًا، لكن ــا، ومحف كان مهنئ
أســباب عــدم الفــوز واالكتفــاء بالوصــول إلــى القائمــة فقــط، 

ــب. ــا أي كات ــي يتمناه ــة، الت ــل الدقيق وبالتفاصي
معظــم الجوائــز العربيــة ال حيثيــات لهــا، إال فيمــا نــدر. فنــادرًا 
مــا نجــد جائــزة توضــح ألصحــاب القائمــة 
الطويلــة األســباب التــي أهلتهــم لهــا، ومــا 
الــذي كان ينقصهــم – مــن وجهــة نظــر 
التحكيــم – للوصــول إلــى مرتبــة متقدمــة 

أكثــر. 
جائــزة الدولــة التشــجيعية، ىلع ســبيل 
املثــال، ال تهتــم بهــذا الجانــب رغــم أهميته 
الكبيــرة بالنســبة للفائــز قبــل الخاســر. فلــكل 
ــد  ــد، وق ــن رأي بالتأكي ــن امُلحكمي ــم م ُمحك

يكــون ألحدهــم رأي مغايــر، واختيــار آخــر.
الغــرب، قيمــة مهمــة جــدا.  للنقــد يف 
لــه  يســعون  الحقيقيــون  واملبدعــون 
وســيلة  يشــكل  كــم  يدركــون  ألنهــم 
يمكــن  فــا  العكــس.  وليــس  للتطويــر 
 Rotten ملهتــم بالســينما إال أن يعــود ملوقــع

  T o m a t o e s ليعــرف آراء النقــاد، الذيــن ليســوا بالضــرورة ذو
ــي  ــة، يكف ــهادات تخصصي ــد أو ش ــوالت يف النق ــوالت وج ص
أنهــم يمتلكــون رأيــا يصنــف باعتبــاره رأيــا نقديــا. وهكــذا رأي 
)روجــر إيبــرت( الــذي كان يلجــأ لــه كثيــر مــن عشــاق الســينما 

وأبطالهــا. 
أمــام كل ذلــك االهتمــام بالنقــد يف الغــرب، نجــد يف وطننــا 
العربــي مــن يتوجــس مــن النقــد، متناســين أن الناقــد ال يملــك 
غيــر وجهــة نظــر باإلمــكان األخــذ بهــا أو االختــاف معهــا، أو 

حتــى نســيانها لحظــة قراءتهــا!

مقـــال

3

لماذا نخاف النقد؟!

للنقد يف الغرب قيمة مهمة جدا
واملبدعون الحقيقيون يسعون له

د. سعداء الدعاسألنهم يدركون كم يشكل وسيلة للتطوير
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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معظم الجوائز 
العربية ال حيثيات 

لها فنادرًا ما 
نجد جائزة توضح 

األسباب التي 
أهلتهم لها
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كتب: محسن أحمد النجدي
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة الثالثة

مــن  إســماعيل«  »ســبيليات  مســرحية 
الســقاف وإخــراج رســول  إعــداد فارعــة 
الصغيــر، وبطولــة شــيرين حجــي. حيــث 
م العــرض ضمــن مهرجــان املســرح  ُقــدِّ
يف  التاســعة  دورتــه  يف  األكاديمــي 
املســرحية.  للفنــون  العالــي  املعهــد 

ــخصية  ــول ش ــرحية ح ــداث املس ــدور أح ت
»أم قاســم« التــي كانــت بمثابــة تأريــخ 
بيــن  الحــرب  وهــي  واقعيــة،   ألحــداث 
الثمانينــات. كمــا أن  العــراق وإيــران يف 
املســرحية حاكــت أيضــا عــدة قضايــا ىلع 

املســتوى العــام والخــاص.
)الجانــب  العــام  املســتوى  ىلع   -1
اإلنســاني(: والــذي يتمحــور حــول اإلنســان 
ــى  ــاة حت ــق الحي ــه عوائ ــة مواجهت وكيفي
يتغلــب عليهــا. حيــث طرحــت املســرحية 
جوانــب إنســانية مهمــة، تبينــت فيهــا دور 
اإلنســان يف  بنــاء الحيــاة والقتــال مــن 
أجــل العيــش. لــذا يمكننــا القــول أن الصــراع 
ــر  ــد تشــكل بأكث ــم يف املســرحية ق القائ

مــن صــورة، وربمــا كان صراعــا نفســيا بيــن 
ــا. ــم وذاته ــخصية أم قاس ش

2- أمــا ىلع املســتوى الخــاص )الجانــب 
املجتمعــي(: فقــد ســلطت املســرحية 
وآثــار  الوطنيــة  القضيــة  ىلع  الضــوء 
)مثــل  ماديــا  املجتمــع  ىلع  الحــروب 
ــاة  ــي( وىلع حي ــات واملبان ــار املؤسس دم
ــر ســلبيا ىلع اقتصــاد  اإلنســان. وهــذا يؤث

ــد. ــو البل ونم
أمــا بالنســبة لــأداء التمثيلــي فاملســرحية 
شــخصية  ىلع  كليــا  اعتمــادًا  اعتمــدت 
تعتبــر  التــي  قاســم،  أم  وهــي  واحــدة، 
أحــداث  تطــور  سلســلة  يف  املحــور 
املســرحية. كمــا أنــه بــدأ بهــا قبــل بدايــة 
العــرض بتواجدهــا ضمــن الحاضريــن خــارج 
املســرح كاســرًا الحاجــز الرابــع، وُمعطيــا 
إيحــاء أن شــخصية أم قاســم هــي جــزء منــا 
جميعــا ومــن املجتمــع بأكملــه. وهــذا مــا 
قصــده املخــرج بالتأكيــد. واختيــار املخــرج 
ــل  ــا ب ــم يكــن عبثي للشــخصية النســائية ل
لــه دالالت رمزيــة عميقــة. فاملــرأة مــن 
صفاتهــا )الصبــر( كمــا أنهــا تحاكــي الوطــن 
واملجتمــع الــذي عانــى مــن كثــرة الحــروب. 

عــــرض

حكاية
أم قاسم

حكاية
وطن مقهور
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سبيليات إسماعيل
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املســرحية  أحــداث  املخــرج  قــدم 
تقليــدي.  غيــر  بأســلوب  املونودراميــة 
املســرحية  إيقــاع  ىلع  وحافــظ 
تجســيد  إلــى  باإلضافــة  اإلمــكان  قــدر 
عبدالكريــم  املــازم  مثــل  الشــخصيات، 
التعبيــر  خــال  مــن  عبــود،  وشــخصية 

والصوتــي. الحركــي 
الشــخصية  أدتهــا  التــي  الرقصــات  أمــا   
التــي  النفســية  الحالــة  عــن  كتعبيــر 
مزجتبيــن الخــوف والحــزن والفــرح معــا 
فقــد خلقــت يف غالــب األحيــان أجــواء 
)الكوميديــا الســوداء(. حيــث تعبر شــخصية 
أم قاســم عــن مآســيها ومعاناتهــا بأســلوب 
شــبه كوميــدي. لــم وجــد مبالغــة يف األداء 

ــداث.  ــور األح ــب تط حس
وممــا أضــاف جماليــة بصريــة إلــى األداء 
ــن  ــى جزئي ــمت إل ــي انقس ــاء الت ــي األزي ه
)يف البدايــة( كانــت األزيــاء باللــون األبيــض 
ىلع  تــدل  شــعبية  بمابــس  ممزوجــة 
الزفــاف والبــراءة والطهــارة. ومــع تطــور 
ترتــدي  الشــخصية  أن  تبيــن  األحــداث 
ــعبي.  ــاس الش ــت اللب ــوداء( تح ــاءة س )عب
لــذا تبيــن أن اللبــس الشــعبي هــو العامــل 
وكأن  األحــداث.  بدايــة  منــذ  املشــترك 
املخــرج يدلــل ىلع أن الشــخصية شــعبية. 
أمــا بالنســبة لديكــور املســرحية فقــد 
كان ثابتــا ويمثــل الفوضــى بســبب آثــار 
الحــرب. لكــن اختلفــت وظيفــة الديكــور 
ــد  ــات األحــداث بحيــث اعُتِم بحســب مجري
عليهــا يف بعــض التصــورات مثــل )الفاش 
ــى  ــة إل ــال، باالضاف ــتخدام الخي ــاك( واس ب

كوســائل  عناصرهــا  بعــض  اســتخدام 
ــَة  ــم )مطحن ــتخدام أم قاس ــر.  فاس للتعبي
الحبــوب( كانــت كإشــارة إلــى دقــات الجنود 
باســتخدام  هنــا  فتتبيــن  الحــرب.  يف 
العناصــر املوجــودة يف فضــاء املســرح 

ــة.  ــة واضح ــة رمزي دالل
أمــا عــن املؤثــرات الصوتيــة واملوســيقا 
األغانــي  ىلع  املخــرج  اعتمــد  فقــد 
للمشــاهد  الصــورة  لتقريــب  الشــعبية 
والتعبيــر عــن حالــة الشــخصية. واســتخدم 
ــة ىلع  ــور دالل ــن الفلكل ــي م ــض األغان بع
أن األحــداث الحاليــة يف املســرحية هــي 

يف الحقيقــة منــذ الِقــَدم. 
تميــز العمــل باســتخدام املوســيقى ضمــن 
ســياق األحــداث، بانســجام املوســيقا مــع 
ــدًا يف  ــدث، و تحدي ــال الح ــخصية خ الش
مشــهد القصــف. حيــث اســتخدمت بعــض 
ىلع  دلــت  التــي  الصوتيــة  املؤثــرات 
ــة الكاســور،  الحــرب ممزوجــة باســتخدام آل

ــكان. ــة ىلع امل ــت دالل ــي كان الت
كمــا ناحــظ بــأن املوســيقا تعتمــد غالبــا 
يف خطابهــا ىلع الحــزن للتعبيــر عــن 
معانــاة أم قاســم.  أمــا اإلضــاءة فعبــر اللــون 
ــه  ــداث ألن ــور األح ــن تط ــذات ع ــر بال األحم

ــة. ــى الدموي رمــز إل
ــن  ــزج بي ــرج أن يم ــتطاع املخ ــرا، اس وأخي
أحــداث واقعيــة دمويــة إنســانية مختلفــة 
ــق  ــن طري ــان ع ــكان والزم ــاق امل ىلع نط
أم قاســم. وقــد  شــخصية واحــدة هــي 
ســردت أم قاســم الحــرب بأســلوبها الخــاص 

ــة. ــة تعبيري بطريق

العدد الخامس - 12 فبراير 2020



6

ندوة تطبيقية

خالل الندوة التطبيقية للعرض المسرحي »سبيليات إسماعيل« 

إيمان شعبان: األداء متميز وانسيابي
وشيرين حجي أبدعت

كتب حافظ الشمري:

تناولــت النــدوة التطبيقيــة التــي أعقبــت 
العــرض املســرحي »ســبيليات إســماعيل« 
يف قاعــة النــدوات هــذه التجربــة من نواح 
متعــددة، وقد ســبق عرُضها يف مناســبات 
ماضيــة. وهــي مأخــوذة عــن روايــة لأديــب 
الكبيــر الراحــل إســماعيل فهــد إســماعيل، 
مــن إعــداد فارعــة الســقاف، وإخراج رســول 
الصغيــر. واملســرحية إحــدى العــروض التي 
ــون  ــاك« للفن ــة »لوي تنافــس بهــا أكاديمي
ــمية  ــابقة الرس ــا« يف املس ــة »الب اآلدائي
للمهرجــان. وقــام بــإدارة الحــوار الطالــب 
ــي  ــراح الهيف ــد واألدب ج ــم النق يف قس
د.  املعقبــة  مــن  كا  اســتضافت  الــذي 

إيمــان شــعبان واملخــرج رســول الصغيــر.
ىلع  املعقبــة  تحدثــت  البدايــة  يف 
شــعبان  إيمــان  د.  األســتاذة  العــرض 
النــوع  مــن  املســرحية  »هــذه  قائلــة: 
املونودرامــي. اســتطاعت املعــدة فارعــة 

الســقاف أن تضــيء الخطــوط األساســية 
للروايــة وتعالجهــا بصيغــة املونودرامــا. 
الزمــان  محدوديــة  رغــم  واملســرحية 
واملــكان إبــان فتــرة الثمانينــات مــن الحرب 
العراقيــة اإليرانيــة يف قريــة صغيــرة تقــع 
يف جنــوب البصــرة يف العــراق، ومحاذيــة 
وتســمى  اإليرانيــة  العراقيــة  للحــدود 
»ســبيليات«. لكــن رغــم ذلــك اســتطاع 
النــص أن يقــدم رســالة عميقــة تمــس 

اإلنســانية«.

مواجهة التحديات

وأضافــت أن املســرحية طرحــت قضيــة إدارة 
اإلنســان وقــوة الفــرد يف مواجهــة التحديات 
ــل  ــاح مقاب ــام واإلص ــاء الس ــل إبق ــن أج م
ــق  ــة التعل ــة قضي ــار، ومناقش ــرب والدم الح
باملــكان الــذي ينتمــي إليــه اإلنســان، وحالــة 
ــم  ــذه القي ــد كل ه ــا. تتجس ــة حدوده الغرب
أعطــت  التــي  قاســم«  »أم  شــخصية  يف 
ــار نحــو اإلصــاح  ــة للحــرب والدم ــا بديل طرق

واملقاومــة  األمــل  رمــز  وكانــت  واإلعمــار، 
واإلســتمرار.

دارت  النــص  أحــداث  أن  شــعبان  وأشــارت 
رحاهــا يف قريــة »ســبيليات«. حيــث قامــت 
الحكومــة العراقيــة بالعمــل ىلع إخائهــا 
ــع  ــا يدف ــذاك، مم ــرة آن ــرب الدائ ــة الح نتيج
أهلهــا للهجــرة إلــى املناطــق املجــاورة. ومن 
هنــا تبــدأ قصــة »أم قاســم«، إذ تقــرر الهجــرة 
مــع زوجهــا الــذي يمــوت يف الطريــق كونــه 
لــم يســتطع فــراق قريتــه. وتأتــي روحــه 
إلــى قريتهــا  العــودة  يف منامهــا فتقــرر 
املهجــورة غيــر عابئــة يف الصعوبــات التــي 
زوجهــا  رفــات  مــع  وتمضــي  ســتواجهها. 
ــكل حكمــة. وتحمــل ىلع  ــاط ب تواجــه الضب
ــث  ــة بهــم ومســاعدتهم. حي عاتقهــا العناي
تزيــل الســدود عــن أفــرع األنهــار، وتــوري 
األشــجار، وتــزرع املحاصيــل الزراعيــة، وتنظــف 
بيــوت القريــة مــن آثــار القصــف اإليرانــي. 
بعدمــا  جديــد  مــن  األرض  تزهــو  وهكــذا 
هجرهــا أهلهــا قســرا. وتســتذكر »أم قاســم« 

املخرج رسول الصغري متوسطا املعقبة د. إميان شعبان وعريف الندوة الطالب جراح الهيفي

العدد الخامس - 12 فبراير 2020



7

رسول الصغير: حققت أمنيتي بالعرض
في معهد الفنون المسرحية

ــي ليكســو األرض. وتنتهــي  ــذي يأت ــع ال الربي
ــبيليات«  ــة »س ــا يف قري ــرحية ببقائه املس

ــا. ــر زوجه ــرب قب ــا وُق ىلع أرضه

اجتهادات »السينوغرافيا«

ولفتــت شــعبان إلــى أن املســرحية ىلع 
صعيــد »الســينوغرافيا« فيهــا اجتهــادات 
ــرض  ــر الع ــم عناص ــال تناغ ــن خ ــة م واضح
املســرحي الــذي اتســم ببســاطة ورمزيــة 
عكَســْت حالــة »ســبيليات« جــراء الحــرب، 
الحــرب  بعبثيــة  التكويــن  هــذا  فأوحــى 
والدمــار. أمــا األزيــاء فكانــت وظيفيــة يف 

ــون  ــكل ل ــوان. ف ــات األل ــة ودالالت وذكري لغ
كان يتماشــى مــع ماهيــة العمــل. واألزيــاء 
بينمــا  األحــداث.  طبيعــة  مــع  تماشــت 
ــع  ــت م ــة وتوافق ــاءة بالجمالي ــمت اإلض اتس
ســياق املســرحية وتقلبــات الحالــة النفســية 
مشــاعرها  تلونــت  حيــث  والتعبيريــة، 
الصوتــي كان  ومواقعهــا. كمــا أن املجــال 
وأصــوات  صوتيــة  مؤثــرات  بيــن  متنوعــا 
االنفجــارات والقصــف واملقاطــع الغنائيــة 

الفلكلوريــة. الشــعبية  واملوســيقية 
وذكــرت شــعبان أن مشــهد القصــف تناغمــت 
فيــه جميــع عناصــر الســينوغرافيا بصــورة 

متكاملــة األبعــاد. فقــد أثــرت أصــوات القصف 
ــة  ــاع آل ــع إيق ــت م ــي امتزج ــارات الت واالنفج
»الكاســور« ومشــاعر الخــوف والفــزع ونغمــات 
الفــرح والبهجــة املصاحبــة بحركــة املمثلــة 
ــون اإلضــاءة، كلهــا خلقــت  ــة مــع تل التعبيري

أجــواء غرائبيــة وتغربيــة.

األداء التمثيلي  

األداء  مســتوى  إلــى  شــعبان  وتطرقــت 
متميــزا  األداء  »كان  قائلــة:  التمثيلــي 
شــيرين  املمثلــة  أبدعــت  وإنســيابيا. 
حجــي يف تقديــم شــخصية »أم قاســم« 
واســتطاعت بمهاراتهــا ومرونتهــا أن تتعامــل 
والشــخصيات  األساســية  شــخصيتها  مــع 
ــاط( بصــورة رائعــة سلســلة  ــة )كالضب الثانوي
حققــت اإلبهــار واإلمتــاع. وكان ذلــك مــن 
واإليمائيــة  التعبيريــة  حركتهــا  خــال 
ــا،  ــتويات صوته ــوع بمس ــن التن ــا م وتمكنه
ــق  ــي املتقــن خل ــون الجســدي والصوت فالتل
املســرحي.  العــرض  يف  عاليــة  جماليــة 
ــا  ــريعا وسلس ــاع كان س ــى أن اإليق ــة إل الفت
مــن  كلٍّ  رؤيــة  توافقــت  حيــث  وممتعــا، 
املخــرج واملمثلــة والســينوغرافيا، وتحققــت 
بذلــك رؤيــة فنيــة وإنســانية رائعــة، وإمتــاع 

وســمعي. صوتــي 
ــة  ــذه الحكاي ــة ه ــم واقعي ــه رغ ــت أن وأضاف
ــى  ــل إل ــه يمي ــى أن ــرض إل ــدة الع ــر م وقص
الترميــز واإلســقاطات ىلع الواقــع العربــي 

د. إميان عزالدين تديل برأيها يف العرضد. العنزي متوسطاً الزاير ود. الخشاب ود.حجاج ود.صقر

ُأمنية املخرج 
تحــدث مخــرج العمــل رســول الصغيــر قائــا: »اليــوم املعهــد العالــي للفنــون 
املســرحية حقــق أمنيتــي للعــرض هنــا. وأنــا ســأتحدث عــن مســألتين األولــى إننــي 
عندمــا قمــت ببنــاء الديكــور وجــدت عشــرون طالبا مــن املعهــد املســرحي يعملون 
معــي مــع أننــي ال أعرفهــم. وخــال فتــرة وجيــزة وســريعة أنجزنــا كل شــيء. وفعــا 
ــة  ــه الليل ــا عملت ــكل م ــة. ف ــة عارم ــك يف بهج ــي كل ذل ــرح، وأدخلن ــي الف انتابن

أســعدني كثيــرا«.
ــا ُأخــرج  ــذ العــام 1987 وأن ــي من ــة فهــي إنن ــا املســألة الثاني ــر: »أم ــف الصغي وأضي
ــم أخــرج أي عمــل مونودرامــي. والعمــل  ــد مــن األعمــال املســرحية، لكنــي ل العدي
ــماعيل.  ــد إس ــماعيل فه ــل إس ــو الراح ــا وه ــه روحي ــُت ب ــخص ارتبْط ــل روح ش يحم
ــوب«،  ــر موجــودة يف »اليوتي ــا حــدث يف العمــل حقيقــي. فاملوســيقا غي وكل م
واألغانــي كانــت بصــوت والدتــي وهــي عمرهــا ثمانــون عامــا ومتدينــة لكنهــا لــم 

ــط بإســماعيل.« ــون العمــل مرتب ــع ك تمان
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معــان  إلــى  عميقــة  ورؤيــة  والعاملــي، 
إنســانية. وشــكرت فرقــة »لويــاك« ىلع 
هــذا العــرض املســرحي الرائــع وكاتبتــه 

فارعــة الســقاف. 
مداخالت الحضور  

شــهدت النــدوة عــدة مداخــات مــن ضيــوف 
مســرحية  شــخصيات  ومــن  املهرجــان 
أكاديميــة وثقافيــة وإعاميــة. تحــدث د. 
إبراهيــم الحــاج عــن حالــة الفــرح واالبتهــاج 
والتــي  البدايــة،  مشــهد  يف  واألغانــي 
تجســد فيــه ذكاء املخــرج، ويف مشــهد 
النهايــة حيــث تجســدت حالــة االنتمــاء. كمــا 
ــا يف  ــة تمام ــت متكامل ــا كان أن املونودرام
تلــك التجربــة مــن ناحيــة الصــوت الخارجــي 
اإليقاعيــة،  واآلالت  والقصــف  املطــر  يف 

وتوظيــف اإلضــاءة، باإلضافــة إلــى أن املمثلــة 
يف  بالخيــر  مبشــرة  فنيــة  طاقــة  كانــت 

ــا. ــور والكاريزم الحض
ــى  ــر إل ــر الزاي ــان عبدالناص ــرق الفن ــا تط فيم
ــن  أن القصــة اعتمــدت ىلع الســرد، وهــو ف
مســتقل مــن أنــواع الفنــون. وعندمــا يتحــول 
الســرد إلــى فعــل يشــكل حالــة املســرح 
كان  التمثيلــي  األداء  أن  كمــا  املدهــش. 
متوافقــا بيــن الصــوت والصــورة، وهــي تعتبــر 
ــا  ــرحي كونه ــباب املس ــدة للش ــة مفي تجرب

ــا. ــا رائع ــكا فني ــت ش حمل
مــن جهتهــا قالــت د. إيمــان عزالديــن أنهــا 
ســعيدة لرؤيــة هــذا العــرض املســرحي 
كانــت  املمثلــة  أن  وأضافــت  املتكامــل. 
قمــة يف األداء وأمامهــا مســتقبل مشــرق، 
وأن املخــرج لعــب دورا واضحــا يف تأهيتهــا 
ــى  ــة إل ــرحية. بالضاف ــة املس ــك التجرب لتل
املوســيقى  يف  موفقــا  كان  العــرض  أن 
بيــن  والتناغــم  الهارمونــي  يف  التراثيــة 

العــرض واملوســيقى. ورغــم أن الثلــث األول 
كان فيــه نــوع مــن التطويــل، إال أن العــرض 
بمجملــه يف الثلثيــن األخيريــن كان جميــا 

ــا. وممتع
ــر  وقــدم د. خليفــة الهاجــري الشــكر والتقدي
للفنــون  العالــي  املعهــد  للقائميــن ىلع 
األكاديميــة،  األقســام  وكافــة  املســرحية 
ــينوغرافيا«  ــاركته يف »س ــن مش ــا ع متحدث
هــذا العمــل إبــان مشــاركة عرضــه يف البصرة 
وإربيــل وتونــس. الفتــا إلــى أن مــا دفعــه 
ــل  ــرض العم ــى ع ــة إل ــام يف رحل ــى القي إل
يف البصــرة رغــم تــردده هــي تحقيــق أمنيــة 
ــدى  ــماعيل. وأب ــد إس ــماعيل فه ــل إس الراح

ــي. ــيرين حج ــة ش ــأداء املمثل ــه ب إعجاب
ــرة  ــة البص ــر رحل ــاء الجاب ــب ع ــاول الكات وتن
املؤثــرة للعمل خــال املشــاركة يف مهرجان 
البصــرة للمونودرامــا، وتشــكيل لجنــة للنقــاد 
يف العــراق مــن خمــس أعضــاء، وأنهــم قــرروا 
كتابــة آرائهــم عــن العــروض األفضــل يف 
ــة  ــت أربع ــة تصوي ــت النتيج ــان. وكان املهرج

ــماعيل«. ــبيليات إس ــرحية »س ملس
للفنــون  العالــي  املعهــد  وتقــدم عميــد 
باســم  العنــزي،  علــي  د.  املســرحية 
ــر  ــكر والتقدي ــس، بالش ــة التدري ــاء هيئ أعض
ألكاديميــة »لويــاك« للفنــون األدائيــة ممثلــة 
يف رئيســة مجلســة اإلدارة فارعــة الســقاف. 
يف  بمشــاركتهم  الســعادة  عــن  وعبــر 
املهرجــان، إلــى جانــب اختيــار د. خليفــة 
ــاره  ــا«، واختي الهاجــري يف مجلــس إدارة »الب

هــو إضافــة لــكل مؤسســة.
وتطــرق العنــزي إلــى العــرض قائــا: »العمــل 
ــة يف األدب.  ــديدة الخصوب ــر ش ــل عناص حم
ــرحية.  ــة واملس ــف الرواي ــا حلي ــاح دوم والنج
فكاهمــا ال يقــل قيمــة عــن اآلخــر. واملخــرج 
الحركــة  عناصــر  يف  بصمــات  لــه  كانــت 
والترابــط التــام واللوحــات اإليقاعيــة والرؤيــة 
أن  كمــا  األســلوبية.  والوحــدة  العضويــة 
حيــة  كتلــة  عــن  عبــارة  كانــت  املمثلــة 
وجســد وجهــد، مصحوبــة بلمســات إخراجيــة 

مبدعــة.
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ندوة تطبيقية

مداخلة

مداخالت الطلبة 

تحــدث عــدد مــن الطلبــة حــول التجربــة فقــال محســن 
عــدة  تتمقــص  أن  اســتطاعت  املمثلــة  أن  النجــدي 
شــخصيات وتلعــب بــاألداء واإليقــاع الــذي كان يــوازي 
األحــداث. وتنــاول بــدر األســتاد التجربــة فقــال أنهــا 
لــم تــأِت بجديــد ألنــه شــاهدها منــذ أربــع ســنوات، 
ــم يكــن مقنعــا. وقــال  ــذي ل خصوصــا أداء »أم قاســم« ال
ــم يشــعر بشــخصية »أم قاســم«  ــه ل ــي املهينــي أن عل
واملوســيقى التــي كان يفتــرض أن تتحــدث عــن الحــرب 
وليــس موســيقى تراثيــة، وأنــه املســرحية بأكملهــا لــم 

ــل. ــور الجمي ــتثناء الديك ــه باس تقنع
ــدور  ــدت ال ــة جس ــح أن املمثل ــي صال ــب عل ــال الطال وق
بشــكل تراثــي لكــن ماحظتــه كانــت ىلع الصــوت الــذي 
ــرج  ــة املخ ــا أن رؤي ــة، كم ــا ىلع الحرك ــر طغيان كان أكث
املســرحية.  والفــرح يف  املعانــاة  بتجســيد  تميــزت 
وقالــت الطالبــة رنــا حافــظ أن املشــهد األخيــر للممثلــة 
لــم يكــن موفقــا إذ دفنــت زوجهــا وهــي فرحــة. وأشــاد 
حجــي  شــيرين  املمثلــة  بــأداء  بوطيبــان  إبراهيــم 

ــداع. ــه باإلب ووصف
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حــــوار

كتبت: حصة عادل محمود
قسم النقد واألدب املسرحي/ الفرقة الثانية

ــة  ــس لجن ــل )رئي ــين خلي ــن حس ــور حس ــتاذ الدكت ــف األس وص
ــت  ــع( الكوي ــي التاس ــرح األكاديم ــان املس ــم مهرج تحكي

بالنهضــة  وأشــاد  الخليــج«.  يف  الثقافــة  »أم  بأنهــا 
ــا يف  ــل فيه ــي عم ــرة الت ــا الفت ــا، مثمن ــة به الثقافي
العــام  منــذ  املســرحية  للفنــون  العالــي  املعهــد 
واإلخــراج  التمثيــل  قســم  رئيــس  كان  عندمــا   1981
املســرحي، ومــن ثــم رئيــس قســم الدراســات الدراميــة 

يف منــذ العــام 1989 إلــى العــام 2٠٠2.
والدكتور حسن من مواليد مصر وحصل ىلع درجتي 

املاجستير والدكتوراه يف فن التمثيل واإلخراج 
املسرحي من أكاديمية الفنون )املعهد العالي 

للفنون املسرحية( من صوفيا-بلغاريا 
العام 1979. وحصل أيضا ىلع 

العديد من الخبرات العلمية من 
خال مسيرته العملية يف 
العديد من الدول منها مصر 
حيث عمل مدرسا ثم أستاذا 
يف قسم التمثيل واإلخراج 

املسرحي.
»نشــرة املهرجــان« التقته 

يف هــذا الحــوار:
ما هي نظرتك 

للفن يف 
الكويت؟

• الكويت أم 
الثقافة يف 

الخليج. حيث 
بدَأِت االهتمام 

بالثقافة بجميع 
فروعها وعمَلْت مركزا 

للفنون الشعبية، 
وأنشأت أيضا املجلس 

الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب. وهذا معمل تفريخ 

متخصصين يف أصول الثقافة 
بجميع فروعها من حيث الكلمة 
والحركة واللحن واملوسيقى ... 
إلخ. فهي أول من نشأ املعهد 
العالي للفنون املسرحية يف 
الخليج حتى يكون مرآة لقضايا 

مشاكل املجتمع الكويتي، ومرآة 

لحل حياة املواطن الكويتي، وأول من أنشأ املعهد العالي 
للموسيقى التي جعلت التخاطر يف لغة اللحن والشعر. 

كما قامت ىلع نشأة فرقة فنون شعبية للتلفزيون تعكس 
صورة واقع املجتمع بأفراحه وأحزانه، مرآة لحياته 

وعاداته وتقاليده. الكويت أنجبت علماء وفنانين 
ومؤلفي مسرحيات درامية إلحياء املسرح 
الكويتي.  وهذه املسارح أنجبت ممثلين 

ومنتجين ومخرجين ومبدعي الديكور 
واألزياء، وساهَمْت يف أحياء التراث القومي 
للكويت بعمل أعياد فبراير التي شرفني أن 

أشارك يف عدد كثير منها.
ما الذي ينقص العروض العربية كي تصل 
إلى مسارح العالم؟

• لو نظرنا إلى املسرح كفنٍّ 
 ، فقط لعرفنا أنه محليٌّ
يعبر عن شعور معظم 
الناس. لكن إذا ألقينا 
نظرة ىلع تطور 
الفكر أوال، سنجد 
أن املسرح ليس 
أداء فقط بل هو 
الفكر إذا حدث له 
تطور يف مهارات 
العالم، حين 
يقدم محليات 
أو ىلع مستوى 
الدولة أو القارات 
األخرى. وإذا وصلت 
مشاكلك املحلية 
إلى العالم فقد 
نجحت عامليا. لكن 
إذا أغلقت ىلع نفسك 
أي خط مضاد للتطور 
فسوف يحدد عاقاتك ولن 
تتحرك إلى األمام. لذلك ال 
بد أن يكون لديك إمكانيات 
يف الحركة تسمح لك 
أن تتفاعل مع التطور 
العاملي.

نحن العرب منغلقون 
جدًا ىلع أنفسنا ونريد 
أن نطلع. وطلبة الفنون 
ينظرون إلى الخارج وماذا 
يعمل اآلخرون.

رئيس لجنة تحكيم المهرجان طالب باالنفتاح على فنون العالم

د. حسن خليل: الكويت أمُّ الثقافة في الخليج
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واملخــرج  واملمثــل  الكاتــب   )2٠16  –  1926( فــو  داريــو  ُيعــد 
الشــخصيات املســرحية يف  اإليطالــي مــن أهــم  املســرحي 
ــات  ــة يف بداي ــه الفني ــدأت رحلت ــر. ب ــي املعاص ــرح العامل املس
الخمســينيات مــن القــرن العشــرين وامتــدت ألكثــر من نصــف قرن. 
يتمتــع فــو بقــدرة فائقــة يف التأثيــر ىلع مشــاهديه، إذ يحكــي 
ويمثــل مســتخدما لغتــه الجســدية اإليمائيــة املتميــزة. وال تقتصر 
ملــكات فــو املســرحية يف التأليــف والتمثيــل واإلخــراج فقــط بل 
تخطــى هــذا إلــى تصميــم املناظــر واملابــس وتصميــم الحركــة 

ــه التــي ينتجهــا مثلمــا كان  الراقصــة ألعمال
ــيني  ــرات روّس ــك أيضــا يف أوب يقــوم بذل
التــي ُقدمــت ىلع العديــد مــن املســارح 

األوربيــة.
ــر  ــرح املعاص ــي املس ــض مؤرخ ــرى بع ي
ــت  ــن ُقدم ــاب الذي ــر الُكّت ــو أكث ــو ه أن ف
يف  خاصــة  العالــم  يف  عــروض  لهــم 
فتــرة الثمانينيــات. يف عــام 1997 فــاز فــو 
بجائــزة نوبــل لــآداب، تلــك الجائــزة التــي 
ــره  ــعبيته وتأثي ــن ش ــعت م ــت ووس عمق
وحفــزت املترجميــن يف بلــدان مختلفــة 
ىلع ترجمــة أعمالــه املســرحية. وكان 
ــي أن  مــن حــظ القــارئ واملشــاهد العرب
يقــرأ بعــض أعمالــه مترجمــة وأن يشــاهد 
عروضــا ملســرحياته بعــد فــوزه بالجائــزة 

ــة. املرموق
ــي  ــا دي ال رت ــو بالكوميدي ــم ف ــط اس ارتب
ويعتبــره الكثيــرون واحــدًا مــن أهــم مــن 

اســتخدموا هــذا التقليــد الفنــي، رغــم 
أنــه نــادرا مــا قــدم أي عمــل يمكــن أن 
نعتبــره كوميديــا خالصــة، مــع ماحظة 

وجــود بعــض االســتثناءات الهامــة. وقــد 
ــه  ــا بنفس ــي درب فيه ــب الت ــن ورش التدري ــد م ــو العدي ــام ف أق
ىلع أداء شــخصيات الكوميديــا النمطيــة. فالكوميديــا دي الرتــى 
هــي مســرح املمثــل؛ حيــث يشــارك املمثلــون يف جميــع املهام 

املطلوبــة مــن أجــل إخــراج عــرض مســرحي.
ومــن أجــل فهــم كيــف يرتبــط فــو بتقاليــد الكوميديــا دي الرتــى 
ــة،  ــا الغربي ــره يف الكوميدي ــة نظ ــع وجه ــا أن نض ــة علين الفني
بشــكل عــام، يف االعتبــار. ويــرى فــو أن هنــاك تيــارا مــن الكوميديا 

الســاخرة واملبتذلــة ذات الجــذور يف طقــوس مــا قبــل التاريــخ، 
وعليــه فــإن الكوميديــا دي الرتــى هــي مرحلــة مــن مراحــل 
االســتمرار الــذي يربــط بيــن مــا كان ســابقا بمــا أصبــح عليــه وضــع 
وشــكل الكوميديــا الحقــا. ويــرى فــو كذلــك إن أهــم التقاليــد التــي 
ــون  ــؤدون املتجول ــي امل ــي ه ــا دي الرت ــل الكوميدي ــاءت قب ج
يف شــوارع أوربــا القــرون الوســطى واللذيــن كانــوا يقومــون 
بالترفيــه بطــرق مختلفــة بمــا فيهــا التمثيــل، املوســيقى، 
ــر  ــه عب ــار إلي ــؤدي يش ــذا امل ــخ. وكان ه ــات.. ال ــص، األكروب الرق
العصــور بعــدة اســماء وقــد اســتخدم فــو   
ــارى(  ــة giullare )جول ــة اإليطالي الكلم
ــق  ــا يطل ــاك م ــح هن ــول وأصب أي متج
 .giulleria التجــوال  تقاليــد  عليــه 
ــد  ــه » ال توج ــألة أن ــو يف مس ــادل ف ويج
طريقــة ملعرفــة متــى، بالتحديــد، انتهى 
نشــاط املتجولــون وحلــت محلــه تقاليــد 
وفــرق الكوميديــا دي الرتــي، املتجولــة 
ــا  ــا الكوميدي ــت لن ــد ترك ــا.« لق ــي أيض ه
دى الرتــى عندمــا بــدأت أنشــطتها يف 
الفنيــة  التقاليــد  مــن  عــددًا  الخفــوت 
الشــعبية بمــا فيهــا البانتومايــم، ومســرح 
املنوعــات، ومهرجــي الســيرك. جمــع فــو 
هــذه التقاليــد ســويا فيمــا ســماه »تياتــرو 

ــر. ــرح الصغي ــورى« أو املس مين
ملســرح  األولــى  الوظيفــة  كانــت  وإذا 
اجتماعيــة  ســخرية  تقديــم  هــي  فــو 
القــوى  وتتحــدى  تقــاوم  وسياســية 
وبيــن  بينــه  هنــا  فالربــط  املوجــودة 
بشــكل  يظهــر  ال  الرتــي  دي  الكوميديــا 
يف  مثــا  نــرى  ولكــن  وجلــي،  واضــح 
ــدم  ــرة اله ــيدا لفك ــو تجس ــل أرليكين ــخصية مث ش
ــو كانــت محــدودة يف إطــار هيــكل درامــي  ــي حتــى ول الكرنفال
واجتماعــي وتقاليــد مقدمــه يف ســياق ســيناريو مســبق. وقــد 
طــور فــو هــذه القــوة بوصفهــا واحــدة مــن أهــم املكونــات 
واألدوات الســاخرة الناجعــة واملؤثــرة يف مســرحه. وكذلــك نجــد 
شــخصية مثــل زاّنــي Zanni، مثلهــا مثــل أرليكينــو، نمــط محســوب 
ــذي  ــي ال للجنــون، وهــي يف هــذا مثلهــا مثــل األحمــق الكرنفال

نــراه أيضــا يف مســرح شكســبير.

داريو فو بين الكرنفالية 
د. إيمان عزالدينوالكوميديا دي الرتي

قسم الدراما والنقد المسرحي
كلية اآلداب - جامعة عين شمس

مقـــــال

فو هو أكثر 
الُكّتاب الذين 
ُقدمت لهم 
عروض يف 

العالم خاصة يف 
فترة الثمانينيات
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مــن  مجموعــة  ىلع  اإلنســانية  العلــوم  تحتــوي 
التخصصــات التــي تتنــاول حيــاة البشــر وفكرهــم 
ونشــاطهم، ومــن ضمــن هــذه العلــوم: الفلســفة، 
التاريــخ، الجغرافيــا، علــم النفــس، القانــون، السياســة 
وغيرهــم الكثيــر؛ كذلــك الفنــون بشــكل عــام والدرامــا 
أو املســرح بشــكل خــاص، فالفــن شــامل حالــه حــال 
التخصصــات األخــرى ومترابــط معهــم، فاملســرح مــن 
أكثــر الفنــون وأقربهــا تأثيــرا يف البشــرية، وهــو 

ــع. ــور املجتم ــع تط ــور م يتط
ــات املســرح بالحضــارة اإلغريقيــة، وهــي  كانــت بداي
األولــى مــن أســس مفهــوم الديمقراطيــة والبرملــان، 
فالديمقراطيــة لغويــا مشــتقة مــن اليونانييــن وهــي 
بمعنــى  )كراتوس/الســلطة(  و  )ديموس/الشــعب( 
الحكــم للشــعب، واملســرح أشــبه بالبرملــان، دور 
بأنهــم  اليونانــي  بــارز يف املســرح  الجوقــة كان 
ال  أي املواطنيــن، وكذلــك  لســان حــال املجتمــع 
ننســى دور الكوميديــا يف الســخرية مــن السياســيين 
والحريــات  املواطنــة  وحقــوق  بــارزة  وشــخصيات 
والعــدل واملســاواة مــن االعتــراض ىلع القوانيــن 
ــت  ــرح أصبح ــور املس ــد تط ــك بع ــتبدة، وكذل املس
ــات تحــت رعايــة إشــراف حكومــي ورعايــة  املهرجان
العمــل  ىلع  داللــة  وهنــا  املــادي  النفــوذ  ذوي 
ــي  ــرح اإلغريق ــذا املس ــرح، له ــي يف املس السياس
)اليونانــي( أســبح مــرآة املجتمــع وعكــس صــورة 
العاقــة بيــن الحاكــم واملحكــوم، فهــذا الجانــب 

السياســي لعاقــة املســرح بالسياســة.
ــد  ــعر توج ــة أي الش ــم اللغ ــى عل ــا إل ــا إذا أتين وأيض
مشــتركات بينهــم واختــاف بســيط مــن جهــة 
ــر وســرد  أخــرى، فاللغــة الشــعرية للمســرح فيهــا نث
وهــي نوعــا مــن األدب ويعتمــد ىلع الــوزن والقافية، 
والشــعر أنــواع منــه الغنائــي وامللحمــي واملســرحي 
ــه  ــي بدايات ــي فف ــص أدب ــرحية ن ــي، فاملس الدرام
ــى  ــعار تغن ــة أي أش ــيد ديني ــق أناش ــدى اإلغري كان ل
ــود  ــور بوج ــم تط ــوس، ث ــه ديونيس ــرف اإلل ىلع ش
ــخيلوس  ــم أس ــرح وه ــاب املس ــاث ُكت ــعراء الث الش
وســوفوكليس ويوربيديــس الذيــن جعلــوا مــن الشــعر 

ــاة. ــر مقف ــاة أو غي ــواري ومقف ــكل ح بش
نجــده  باملســرح  وارتباطهــا  للفلســفة  أتينــا  وإذا 
املســرحي،  األدب  يف  معــه  ومتداخــل  مشــترك 
ــددة  ــات املتع ــن النظري ــه م ــرحي في ــاألدب املس ف
منهــا فلســفة العبــث ومنهــا خرجــت املدرســة 
وخرجــت  الوجوديــة  الفلســفة  وكذلــك  العبثيــة 
منهــا املدرســة الوجوديــة واحــد روادهــا جــان بــول 
ــداع  ــاهموا يف اإلب ــرح س ــفة واملس ــارتر، فالفلس س
األدبــي فالفلســفة تعتبــر أبــو العلــوم واملســرح 
أبــو الفنــون، فمنــذ اإلغريــق تأسســت الفلســفة 
املســرح  كتــاب  بجهــود  لإلنســان  باملحــاكاة 
ــم  ــن ث ــس وم ــوفوكليس ويوربيدي ــخيلوس وس كاس
ــد  ــوا قواع ــن وضع ــفة الذي ــا الفاس ــروا منظريه ظه
املثــال  ســبيل  ىلع  منهــم  املحــاكاة  ونظريــات 

أرســطو، فأصبــح التحليــل لأحــداث وفــق منهجيــة 
الفلســفية كأرســطو بكتابــه فــن الشــعر.

وللمســرح قاســم مشــترك كذلــك مــع تخصصيــن 
تأليــف  مــن  هــي  فاملســرحيات  واآلثــار،  التاريــخ 
ــذا  ــم، ل ــن املاح ــتقة م ــا مش ــا أيض ــخاص ومنه أش
ــا  ــن آثاره ــث ع ــا والبح ــخ عمله ــة تاري ــاج معرف تحت
لدراســة حقيقــة وجودهــا مــن عدمهــا، فكثيــر مــن 
اآلثــار نفــت بعضهــا وأثبتــت غيرهــا وكذلــك التاريــخ 

ــا. ــض وقوعه ــى بع ــأتها ونف ــح نش صح
لــذا املســرح ال ينفصــل عــن التخصصــات األخــرى 
ــان  ــف وبي ــض لكش ــم البع ــع بعضه ــن م ــل مكملي ب
والوصــول ملاهيــة اإلنســان ومعرفــة لغــزه وهــذا يتــم 

ــم. ــجام بينه ــق االنس ــن طري ع

المسرح والعلوم اإلنسانية

محمد علي القالف
قسم النقد واألدب المسرحي

الفرقة الثانية

األوائــل  الــرواد  أن  يعتقــد  مــن  يخطــئ 
عندمــا قــرروا إنشــاء املعاهــد الفنيــة العليا 
)املســرح واملوســيقا( كان هدفهــم مجــرد 
تخريــج كــوادر متخصصــة بمفــردات العمــل 
ــد كان  ــط. لق ــيقى فق ــرحي واملوس املس
هدفهــم أســمى وأبعــد. كانــوا يدركــون أن 
وجــود مثــل هــذه املعاهد ســيزود الســاحة 
الفنيــة يف الكويــت واملنطقــة املحيطــة 
بكــوادر مدربــة ومتخصصــة يف مختلــف 
ــك  ــب ذل ــى جان ــي، إل ــل الفن ــاالت العم مج
إثــراء الســاحة الفنيــة وتنشــيطها بنتاجــات 
ســتكون  والتــي  املعهديــن،  هذيــن 
حتمــا ىلع أىلع مســتوى مــن الحرفيــة 
والنضــج الفنــي. وقــد ســاهم أعضــاء هيئــة 
ــال  ــاركة يف األعم ــا باملش ــس فيهم التدري
الفنيــة التــي تقــدم يف الســاحة الكويتيــة 
ويف اإلصــدارات واملواســم الثقافيــة التــي 
تتضمــن النــدوات الفكريــة واملحاضــرات. 
غريبــا  ليــس  املتقــدم  الوعــي  وهــذا 
عبدالعزيــز  مثــل  ثقافيــة  قامــات  ىلع 

حســين وأحمــد العدوانــي وحمــد الرجيــب. 
فأفضالهــم ىلع الحركــة الثقافيــة والفنيــة 
ــدق  ــام ص ــت األي ــى. وأثبت ــد وال تحص ال تع
فقــد  األوائــل.  الــرواد  إليــه  ذهــب  مــا 
أســهمت هــذه املعاهــد )إلــى جانــب دورها 
الســاحة  بإثــراء  والتأهيلــي(  التعليمــي 
الفنيــة وتطويرهــا. وإقامــة مهرجــان مثــل 
املســرح األكاديمــي خيــر دليــل ىلع الــدور 
الثقــايف الــذي يقــوم بــه املعهــد العالــي 
ــون املســرحية يف تنشــيط الســاحة  للفن
ــروض  ــن الع ــة م ــا بمجموع ــة ورفده الفني
ذوق  ترضــي  التــي  املميــزة  املســرحية 
الجمهــور النوعــي وإشــعال املنافســة بيــن 
املشــاركين لتقديــم أفضــل مــا لديهــم. كمــا 
أنــه خلــق حــراكا فكريــا مــن خــال النــدوات 
يشــارك  والتــي  للمهرجــان،   املصاحبــة 
فيهــا نخبــة مــن األســاتذة الزائريــن، وتنمية 
مهــارات الشــباب مــن خــال الــورش الفنيــة 

ــان. ــام املهرج ــوال أي ــام ط ــي تق الت
ــقيقه  ــد وش ــذا املعه ــل ه ــى أن يظ نتمن

املوســيقية  للفنــون  العالــي  املعهــد 
رافَديــن للحركــة الثقافيــة والفنيــة إلــى 
جانــب َمهمتهمــا العظيمــة يف تخريــج 
مــن  ونأمــل  متخصصــة.  فنيــة  كــوادر 
أن  املعهديــن  هذيــن  ىلع  القائميــن 
يحافظــوا ىلع هــذه الرســالة املزدوجــة 
فيهــا  يفكــرون  صيغــة  أي  ظــل  يف 
ــأ  ــا ينش ــن وم ــن املعهدي ــتقبل هذي ملس
إلــى جانبهمــا مســتقبا مــن معاهــد فنيــة 

. متخصصــة

ثقافية أم أكاديمية

أ. د. خالد عبد اللطيف رمضان
أستاذ النقد في المعهد العالي للفنون 
المسرحية - األمين العام لرابطة األدباء
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لقطــــات

العدد الخامس - 12 فبراير 2020
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المهرجان في عيون الصحافة

العدد الخامس - 12 فبراير 2020
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مقـــال

صورة وتعليق

هــل يعــرف األدب والفــن التجــارة؟ املؤكــد أنه لم يخطــر يف بالهمــا يف بداياتهما 
أن يــدرا أيــة أربــاح! أو أن يتحــوال إلــى صنعــة لتكديــس األمــوال! ملعــت الفكــرة يف 
ذهــن أحــد الباحثيــن عــن »الــرزق«، فتحــول الكتــاب واللوحــة والتمثيــل واإلخــراج 
والكاميــرا إلــى مشــروع تجــاري للوصــول إلــى جيــوب املســتهلكين! ولكــن كيــف 

يمكننــا أن نســتبدل هــذا الوضــع؟ كيــف؟ ... بالعــودة إلــى البدايــة األولــى.

الفن والتجارة

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية

العدد الخامس - 12 فبراير 2020

بــذل فريــق األمــن باملعهــد العالــي للفنــون املســرحية جهــودا مضنية للعمــل ىلع نجــاح فعاليات مهرجــان املســرح األكادميي 
التاســع .. بهــم يشــرق املــكان .. جهودهــم كبيــرة وصبرهــم طويــل وابتســامتهم التفــارق محياهم .. فشــكرا لهم.

غنيم جمعة ومحمد السيد ومدحت نجيب ورضا غازي



فعاليات اليوم والغد
املكانالتوقيتبيانات الفعاليةالفعاليةاليوم

األربعاء

2٠2٠/2/12

محاضرة بعنوان: »املفردات والتقنيات املكونة للعرض 
املسرحي والسينمائي - نقاط االلتقاء واالختاف«

يلقيها الفنان أ. مكرم نصيب
املخرج املسرحي - تونس

قاعة املؤتمراتمن 2:1 ظهرًا

إشراف: د. أحمد الشرجيورشة املمثل الدراماتورج
أستاذ الدراما بجامعة املستنصرية

من 7:4 مساًء
قاعة

عبدالحسين عبدالرضا

الخميس

2٠2٠/2/1٣

يديرها د. علي العنزيحلقة نقاشيةبعنوان: املسرح يف عالم متغير
أستاذ الدراما والنقد باملعهد

قاعة املؤتمرات11 صباحا

من 7:4 مساًءإشراف: د. أحمد الشرجيورشة املمثل الدراماتورج
قاعة

عبدالحسين عبدالرضا

إشراف: د. أحمد الشرجي
أستاذ الدراما بجامعة املستنصرية

من 7:4 مساًء

قاعة :عبدالحسين عبدالرضا

عرض الغد
الخميس 2/1٣/2٠2٠

الساعة 8 مساًء

مسرحية : غزالــــة
تأليف: محمد خلفان

إخراج: عمير أنور

طاقم العمل
املمثلون: 

هيا السعيد - عبداهلل البلوشي
فيصل الصفار - شهاب املشايخي 

شهد ياسين - عبدالعزيز العنزي
غدير حســن

يعقب العرض
ندوة تطبيقية

  تعقيب
د. أحمد الشرجي

أزياء ومكياج: زينب حسن
إضـــــاءة: عمير أنور

موسيقى: هاني الهزاع 
عازف العود: عبد الرحيم عطية

عازفا الطار: عبد الرحمن املخيمي ومحمد البلوشي 
إدارة خشبة املسرح: أحمد العميري وأحمد ألف    

إدارة كواليس: عبداهلل الحداد، أحمد بوجروة

ورشة املمثل الدراماتورج


