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كتب: عبدالعزيز علي القطان
قسم النقد واألدب املسرحي – الفرقة الثالثة  

ــور أحمــد الشــرجي عــن الهــدف مــن  تحــدث الدكت
هــذه الورشــة قائــا: »الهــدف هــو خلــق ممثــل 
يســتطيع أن يفكــر بالشــخصية بعقليــة الدراماتورج، 

ــي«. ــدًا عــن النظــام األدائ ــع شــخصية بعي لُصن
يف  املتــدرب  ســيجده  الــذي  االختــاف  وحــول 
هــذه الورشــة عــن الــورش األخــرى يقــول الشــرجي: 
التــي  الباحــث  املمثــل  طريقــة  هــو  االختــاف 
ــي  ــام أدائ ــق نظ ــل لخل ــال التعام ــن خ ــا م اقترحه
ــن  ــدا ع ــي، بعي ــو بديه ــا ه ــن م ــام ع ــف تم مختل
نظريــات التمثيــل. وهــذا النظــام األدائــي هــو الــذي 
يكتبــه املمثــل بعقليــة الدراماتــورج عبــر نظــام 
أدائــي ال يعتمــد ىلع موهبــة املمثــل حتــى لو كان 
املمثــل ذو مؤهــل بســيط وخاصــة يف هــذه األعمار 
ــي  ــام أدائ ــق نظ ــي يخل ــة. وبالتال ــبه للطلب بالنس
للشــخصية والــذي يقترحــه مــن خــال خلــق كتابــة 
تاريــخ مزيــف للشــخصية، فيصدقهــا املمثــل حتــى 

ــرح. ــبة املس ــا ىلع خش ــون خاًق يك
يف  املشــاركين  الطــاب  بعــض  عــن  وتحــدث 

الورشــة:
الطالــب علــي الحمدانــي مــن قســم النقــد يف 
ــور  ــة ألط ــذه الورش ــاركت يف ه ــى: ش ــة األول الفرق
أدائــي التمثيلــي واإللقائــي. وألتمكــن مــن اكتشــاف 
أو  التمثيلــي  والجانــب  للمســرح،  اآلخــر  الجانــب 
كناقــد  مجالــي  يف  يفيدنــي  وهــذا  التعبيــري. 

كــي أســتطيع اكتشــاف شــخصية املمثــل وكيفيــة 
تجســيدها.

ــل  ــم التمثي ــن قس ــعيد م ــل الس ــا فصي ــة هي الطالب
أول ورشــة  الثانيــة: هــذه  الفرقــة  واإلخــراج يف 
ــرحية.  ــون املس ــي للفن ــد العال ــا يف املعه أدخله
واســتفدت مــن هــذه الورشــة الكثيــر يف توســع 
املخيلــة وطريقــة اإللقــاء ونطــق الحــروف الصحيحة 
وابتــكار املشــاهد مــن املخيلــة، واســتخدام الخيــال 
وأشــكر  الجمــل.  تنــوع  واســتخدام  يف املشــهد 
ــذه  ــة ه ــرجي إلتاح ــد الش ــور أحم ــد والدكت املعه

ــا. ــة لن الفرص
الطالــب علــي قاســم مــن قســم التمثيــل واإلخــراج 
يف الســنة األولــى: مــن خــال الورشــة التــي قدمــت 
ملــدة ثــاث أيــام اســتفدت مــن التماريــن وتدريبــات 
ــبة  ــال ىلع خش ــا االرتج ــة. وتعلمن ــة ونظري عملي

املســرح وتنميــة املخيلــة. 
الطالبــة شــمايل مــن قســم التمثيــل واإلخــراج يف 
الشــرجي  الدكتــور أحمــد  الســنة األولــى: أشــكر 
الحــروف،  ومخــارج  االرتجــال  تقويــة  لتعليمنــا 

ومحاولــة فتــح مخيلتنــا باألفــكار. 
الطالــب حســن حاجيــه مــن قســم األدب اإلنجليــزي 
الورشــة  الكويــت:  يف  األميركيــة  الجامعــة  يف 
كانــت مفيــدة جــدًا. أشــكر املعهــد إلتاحــة الفرصــة 
ــورش.  للطــاب للجامعــات األخــرى باالشــتراك يف ال
وقــد تعرفــت ىلع أشــخاص رائعيــن جــدًا. أشــكرهم 

جــدًا.

في ورشة الممثل الدراماتورج

د. الشرجي: لنصنع أداء مختلفًا 
بعيدًا عن نظريات التمثيل 



ــي  ــّن ل ــم يتس ــي ل ــر صحف ــد مؤتم ــام، ُعق ــان بأي ــدء املهرج ــل ب قب
ــل د. حســين الحكــم،  ــه الزمي ــي هــام. تطــرق في حضــوره لظــرف عائل
ــدد  ــم ج ــى أنه ــار إل ــان، وأش ــوف املهرج ــى ضي ــاعد، إل ــد املس العمي
ىلع مهرجاننــا بنســبة 80%. ورغــم يقينــه مــن أن النســبة أكبــر مــن 
ــوع  ــدم الوق ــه ىلع ع ــه وحرص ــاءت لدقت ــك ج ــارته تل ــك، إال أن إش ذل
ــدرك أنهــم جميعــا  يف الخطــأ. لكــن املتمعــن يف أســماء الضيــوف ي

ــرة. ــي ألول م ــان األكاديم ــاركون يف املهرج يش
تتميــز احتفاليتنــا لهــذا العــام، باســتضافة أســماء مميــزة، لــم يتعــرف 
عليهــا شــباب املســرح يف الكويــت مــن قبــل، مثــل الدكتــورة إيمــان 
ــرى،  ــة الكب ــل أن الطام ــل. ب ــن قب ــت م ــزر الكوي ــم ت ــي ل ــن، الت عزالدي
تكمــن يف تجاهــل أســماء مهمــة، لهــا دورهــا وفضلهــا ىلع مؤسســتنا 
األكاديميــة لســنوات طويلــة، فتواجــدت يف الــدورة التاســعة مــن 

ــى.  ــرة األول ــا للم مهرجانن
د.أســامة  أن  يصــدق  مــن 
خليــل  د.حســن  أو  أبوطالــب، 
لــم يــزورا الكويــت مــن قبــل؟ 
ــي  ــة الت ــنوات الطويل ــم الس رغ
قضياهــا ىلع أرضهــا، وخدمــة 
ــم  ــا ل ــدق أنهم ــن يص ــا! م أبنائه
ــوة  ــدة بدع ــرة واح ــا وال م يحظي
مــن املهرجــان املحلــي، ىلع 

ســبيل املثــال، والــذي يكــرر معظــم ضيوفــه كلَّ عــام!؟
ــدم  ــدورة، أن نق ــذه ال ــا يف ه ــوف، حاولن ــد يف الضي ــو التجدي ــا ه كم
ــم  ــاب له ــع كت ــة م ــدوات حواري ــتطاع، ن ــدر املس ــرة، ق ــات مغاي فعالي
أعمالهــم التلفزيونيــة املعروفــة، ومحاضــرات ألكاديمييــن ومســرحيين 
قدمــوا كل مــا هــو مختلــف، حــول املســرح والســينما، وورش لعشــاق 
الجميــع  النقاشــية،التي أشــاد  الديكــور والتمثيــل، والحلقــة  فنَّــي 

ــا. ــل أيض ــة العم ــرح، وآلي ــتوى الط ــا ىلع مس باختافه
ال نقــول أننــا األفضــل، وال نّدعــي أن جهدنــا أكبــر، لكننــا ســعينا بــكل 
ــم  ــبيل تقدي ــات، يف س ــل اإلمكاني ــد، وبأق ــت وجه ــن وق ــك م ــا نمل م
دورة مهرجانيــة مختلفــة، خطتهــا أنامــل األســاتذة مــن أعضــاء اللجنــة 
العليــا للمهرجــان، ولونتهــا أنامــل أبنائنــا الطلبــة، بحضــور كثيــف 

ــرح. ــغوف باملس ــب وش ــور مح ــل جمه ــن ِقَب ــات م ــع الفعالي لجمي

ــه  ــذي بذل ــد ال ــوال الجه ــن األح ــال م ــي يف أي ح ــدورة ال تلغ ــذه ال ه
زمائنــا يف الــدورات الســابقة. فالبــذرة األولــى زرعتهــا أيديهــم، وروتهــا 
أيــدي مــن جــاؤوا بعدهــم. ومــا نحــن إال جســر ملــن ســيأتي بعدنــا، علــه 

يقــدم أفضــل ممــا قدمنــا، ويتجــاوز عثراتنــا.
ــان،  ــام املهرج ــل أي ــن قب ــت م ــي بذل ــود الت ــع الجه ــكر لجمي كل الش
بنشــاط كبيــر مــن جميــع األقســام. فبهــم تلّحف املــكان بــروح االحتفال، 
بــدءا بلوحــات ومجســمات املدخــل التــي صنعهــا طلبــة الديكــور، مــرورًا 
ــة  ــة املذهل ــة اإلعامي ــل، وصــوال للمواكب ــة قســم التمثي بعــروض طلب

التــي قــام بهــا باحترافيــة عاليــة طلبــة قســم التلفزيــون.
ــن  ــة، الذي ــاد الطلب ــة التح ــود الواضح ــاوز الجه ــي أن أتج ــا ال يمكنن كم

ــر. ــب آخ ــن جان ــوف م ــب وبالضي ــن جان ــم م ــوا بالتنظي اهتم
ــتاذ  ــرة، األس ــن يف النش ــاعدي األيم ــر لس ــكر الكبي ــى الش ــرا، يبق وأخي
ــذ  ــي، واملنق ــيني البجات الحس
ــا األســتاذ حافــظ الشــمري،  دائم
واملدقــق الــدؤوب يوســف نايــف 
ــي  ــع أبنائ ــكر جمي ــص بالش وأخ
الذيــن  النقــد،  قســم  طلبــة 
بذلــوا جهــدا كبيــرًا يف تغطيــة 
ــطة،  ــة األنش ــات، ومتابع الفعالي

ــان. ــدء املهرج ــة ب ــذ لحظ من
ــعد  ــم وأس ــفق عليه ــت أش كن
بحماســهم وأنــا أراهــم يحاولــون اللحــاق بالفعاليــة، والكتابــة عنهــا، 
واملشــاركة فيهــا أيضــا. ويف حيــن يتوقــف جهــد الطلبــة، يف 
املســاء، يســتمر عمــل بقيــة أعضــاء النشــرة، لســاعات الصبــاح األولــى، 
مراجعــة، تدقيقــا، وإضافــة، لتنتقــل النشــرة بعدهــا إلــى عهــدة 
ــرها ىلع  ــال لينش ــارق جم ــز د. ط ــل العزي ــم الزمي ــن ث ــة، وم املطبع

ــي. ــع اإللكترون املوق
حيــن كنــت طالبــة يف الفرقــة الثانيــة يف املعهــد، كنــت أكتــب يف 
الصحافــة، بصــورة متواضعــة وغيــر مســتمرة. لكنهــا عــززت يفَّ الكثيــر 
مــن القــدرات، وشــذبت العديــد مــن األدوات. لــذا أســعى يف خطوتــي 
)الطابيــة( هــذه أن أســاهم يف منحهــم الفرصــة التــي ُمنحــت لــي 
يومــا مــا. وكان الفضــل فيهــا يعــود ألســتاذي الــذي علمنــي وأســرني 

يف الوقــت ذاتــه، فبــات أســتاذا وشــريك حيــاة.

مقـــال
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مهرجاٌن صنعه الشغف المسرحي

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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تتميز احتفاليتنا لهذا العام
باستضافة أسماء مميزة لم يتعرف عليها

شباب املسرح يف الكويت من قبل

هذه الدورة ال تلغي يف أي حال 
من األحوال الجهد الذي بذله 
زمالئنا يف الدورات السابقة
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كتب: جراح الهيفي 
قسم النقد واألدب املسرحي

السنة الثالثة 

مــت ىلع خشــبة مســرح حمــد  ُقدِّ
الرجيــب مســرحية »التيــه« لجامعــة 
 الكويــت، واختتمت عــروض املهرجان
ــد  ــرحي يف املعه ــي املس األكاديم
العالــي للفنــون املســرحية. وهــي 
مــن إخــراج نصــار النصــار، وتأليــف 
ســعود  وتمثيــل  الحايــك،  عبــاس 
وأحمــد  الطــراد،  وخالــد  الرشــود، 

الفيلــكاوي. وأحمــد  الشــواف، 

سارق اللؤلؤ

حكايــة  عــن  املســرحية  تتحــدث 
ــرض  ــن يف ع ــخاص هاربي ــة أش أربع
البحــر مــن القريــة التــي ســرقوا منهــا 
ــار  ــم التج ــر وظل ــبب الفق ــؤ بس اللؤل
وكبــار القريــة. فنجدهــم تائهيــن يف 
البحــر ال يعرفــون طريــق الذهــاب الى 

عــــرض

»التيه« ... هوس المال
والتفاوت الطبقي 

اختتمت عروض المهرجان األكاديمي المسرحي التاسع 

العدد الثامن - 15 فبراير 2020
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الهنــد وال طريــق العــودة إلــى القريــة 
مجــددا. فينتابهــم الخــوف والنــدم 
واحــد  كل  وبــدأ  فعلــوه،  مــا  ىلع 
منهــم يســترجع ذكرياتــه، ويبــدأ هنــا 
الصــراع بيــن الشــخصيات حــول اللؤلــؤ 
املســروق. فــكل منهــم يريــد حصتــه 
مــن اللؤلــؤ، وبســبب هــذا يرمــي ابــن 
النوخــذة اللؤلــؤ يف البحــر بعــد أن 
ضجــر مــن هوســهم بــه، وإيمانــا منــه 
بــأن اللؤلــؤ ال قيمــة لــه اآلن وهــم 

ــون. تائه

هوس املال 

إلــى هــوس  النــص  تتطــرق فكــرة 
ــان  ــل اإلنس ــذي يجع ــراء ال ــال والث امل
يتــرك كل شــيء خلفــه مــن أجــل 
مــن  الشــخصيات  فهــروب  املــال. 
أبناؤهــم  فيهــا  التــي  القريــة 
اللؤلــؤ،  ســرقوا  ألنهــم  وزوجاتهــم 
البحــر،  منتصــف  يف  وضياعهــم 
ــع  ــى م ــيدنا موس ــة س ــا بقص يذكرن

قــوم إســرائيل حينمــا خالــف أمــر مــن 
ــم  ــاد( فعاقبه ــو )الجه ــر اهلل وه أوام

ســنة.  أربعيــن  بالتيــه  اهلل 

تفاوت طبقي 

الفكــرة األخرى هــي التفــاوت الطبقي 
بيــن الشــخصيات. فشــخصية »ناصــر« 
ابــن النوخــذة نجــده يأمــر وينهــى 
ــلطة.  ــك الس ــا يمل ــازال فعلي ــه م كأن
الشــخصيات  مــع  صراعــا  فيواجــه 
األخــرى كونهــم وحيــدون يف البحــر؛ 

سواســية، ال فــرق بينهــم.

ديكور متقن 

املســرحي  الديكــور  عــن  أمــا 
فنجــده مناســبا ومتقنــا وبســيطا. 
فاســتخدامه للمربــع ورمزيتــه ىلع 
ملســة  هــي  صغيــر  قــارب  أنــه 
جميلــة. وأراهــا كســجن صغيــر. فــكل 
ــه  ــتضيق ب ــًا س ــًا أو آج ــارق، عاج س

وينكشــف. الدنيــا 

العدد الثامن - 15 فبراير 2020
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ندوة تطبيقية

في الندوة التطبيقية لمسرحية »التيه« التي قدمتها جامعة الكويت

مسرحية »التيه« ... وأحالم اليقظة
كتبت: حنين ناصر ساملة

قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة األولى 

بــدأت النــدوة بتقديــم مــن طالــب النقــد يف 
الفرقــة الثالثــة محســن النجــدي. حيــث شــكر 
ــعداء  ــد د. س ــم النق ــة قس ــد، ورئيس إدارة املعه
الدعــاس ىلع هــذه الفرصــة، ومــن ثــم عرََّفنــا 
الدكتــور  العــرض  ىلع  الرئيســي  باملعقــب 
طــارق جمــال األســتاذ يف قســم النقــد واألدب 

املســرحي، والــذي بــدأ تعقيبــه باآلتــي: 
ــام، وتتنامــى األحــام واآلمــال،  ــرة األي تتســارع وتي
ويحلق اإلنســان يف آفــاق الطموحــات الامتناهية 
ينســج  كل  وهمومهــا.  الحيــاة  قيــود  متناســيا 
حلمــه يف عاملــه الخــاص. يقفــز ىلع الزمــن، 
يســابق األيــام، يصبــو إلــى النجــاح، يعلــو، يحلــق، 
ــم  ــاه ىلع األرض، ل ــزال قدم ــماء. والت ــس الس يام
تخــُط ىلع طريــق الحلــم بعــد، رأس يف الســماء 
الواقــع  بأغــال  األرض  يف  مكبلتــان  وقدمــان 
واملقــدرة. تمتــد األيــدي لتحقــق الحلــم، فتســرقه 
مــن صاحبــه معتقــدة أن مــا يف يديهــا هــو حــق 

ــرقة. ــى وإن كان بالس ــا حت ــب له مكتس
ــف  ــن تألي ــه« م ــرحية »التي ــال: مس ــف جم ويضي
عبــاس الحايــك وإعــداد وإخــراج نصار النصــار تعرض 
مــن خــال اإلعــداد قصــة أربعــة شــباب يحاولــون 
تحقيــَق أحاِمهــم بســرقة حيــاة اآلخريــن. كل لــه 
حلمــه، وال يعنيــه إن كان قــادرا ىلع تحقيقــه أو 

ــى حلمــه.  ىلع حســاب أي شــخص ســيصل إل
وينشــأ الصــراع يف العمــل مــن رغبــة كل شــخصية 
يف تحقيــق حلمهــا وهــي غيــر قــادرة ىلع تحمل 
أعبــاء هــذا الحلــم. فيلجــأ ناصــر ابــن النوخــذة 

ــه ومعــه  ــه والهــرب ب ــؤ مــن أبي ــى ســرقة اللؤل إل
ثاثــة مــن رفاقــه يســاعدونه ليأخــذوا نصيبــا 
مــن الكنــز، آمليــن أن يحققــوا حلمهــم بهــذه 
الطريقــة الســريعة الســهلة. فيطمــح القائــد يف 
ــذي  ــم ال ــه، والحال ــدأ تجارت ــال ليب ــن امل ــب م نصي
ــه  ــا رفض ــه إال أن أخوه ــن حبيبت ــزواج م ــاول ال ح
فهــو غيــر قــادر ىلع الــزواج، فيقــرر أن يهــرب 
بعيــدًا ليتغنــى بحبــه حتــى وإن كان ال يجيــد 
كتابــة الشــعر أو نْظَمــه، والثالــث يحــاول أن يحقــق 
ــه  ــاء، إال أن ــاة األثري ــا حي ــي تحي ــه ك ــات زوجت رغب
ــه  ــة ابنت ــه رغباتهــا وال رغب ــا يحقــق ب ــك م ال يمل

ــة. ــك دان ــة يف أن تمتل فاطم

تحقيق األحالم

هكــذا نجــد أن الشــخصيات األربعــة قــد اجتمعــت 
ىلع الرغبــة يف تحقيــق أحــاٍم ال يســتطعون 
وليســوا مؤهليــن لتحقيقهــا وال يملكــون مقومــات 
والهــرب.  الســرقة  إلــى  فيلجــؤون  نجاحهــا، 
الوحــدة يف  )رمــز  البحــر  إلــى  ومــا إن يهربــوا 
مواجهــة املصاعــب( حتــى يكتشــفوا أنهــم غيــر 
قادريــن ىلع اإلبحــار وال تحمــل تبعــات فعلتهــم. 
ــن النوخــذة  ــؤ مــن اب فيتصارعــون ىلع أخــذ اللؤل
فتتســاقط  الهــاك.  وُهــم ىلع طريــق  حتــى 
ــة لتتاشــى معهــا  ــؤ يف النهاي ــات اللؤل منــه حب
فيــه  ســعى  مســرحي  مشــهد  يف  أحامهــم 
املخــرج إلــى حصــر الحركــة املســرحية يف بقعــة 
مربعــة يف منتصــف خشــبة املســرح تضيُئهــا 
ــا  ــاورة، مم ــة املتج ــع الضوئي ــن البق ــة م مجموع
وكأن  محــدودة  وجعلهــا  الحركــة  حيــز  ضيــق 

الشــخصيات ســجينة يف أحامهــا.

املعقب د. طارق جامل ومخرج العرض نصار النصار وعريف الندوة الطالب محسن النجدي - قسم النقد )الفرقة الثالثة(

د. محمد الزنكوي - رئيس قسم التليفزيون
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اضطراب الشخصيات 

جانــب  كل  مــن  التمثيــل  بمنطقــة  تحيــط 
ــه  ــذي يحرك ــام األزرق ال ــن الخ ــرة م ــة كبي رقع
تــارة ويتركــه ســاكنا تــارة أخــرى كأمــواج البحــر 
وســكونه، معبــرًا بأصوات همهمــات يف خلفية 
األحيــان(  بعــض  يف  )وغنائيــة  موســيقية 
ــدور يف  ــا ي ــة بم ــزة، موحي ــر ممي ــات غي بكلم
باطــن الشــخصيات مــن قلــق وهــم وحــزن 
ــا  ــر منتظمــة تجســد م وخــوف، وإيقاعــات غي
يف الشــخصيات مــن اضطــراب وعــدم اســتقرار 
أو ثبــات. فجــاء العمــل بســيطا يف عمومــه 
ــة  ــزات درامي ــارعا بقف ــا ومتس ــكا أحيان متماس
غيــر منطقيــة يف أحيــان أخــرى، ملقيــا الضــوء 
ــي  ــث وه ــر الحدي ــات العص ــن آف ــة م ىلع آف
الرغبــة الجامحــة يف تحقيــق األحــام بســرعة 
بأيــة طريقــة وبــأي ثمــن كان، غيــر آبهيــن 

بالنتائــج، وال يدركــون العواقــب.

مداخالت الحضور

املداخــات،  إلــى  النجــدي  الطالــب  انتقــل 
وأكــد ىلع عــدم مشــاركة طلبــة املعهــد 
املشــاركين يف العــروض األخــرى، وذلــك حرصــا 

اآلراء. موضوعيــة  ىلع 
بــدأت اآلراء بالطالــب يف الفرقــة األولــى لقســم 
النقــد غنــي جمعــة الــذي رحــب باملخــرج 
نصــار النصــار. ثــم أشــار إلــى بعــض أخطــاء 
ظهورهــم  وإعطــاء  كاســتدارتهم  املمثليــن 
وعــدم  أصواتهــم  وانخفــاض  للجمهــور 

للمتلقــي. وضوحهــا 
حســين  النقــد  قســم  خريــج  تحــدث  كمــا 
ــص  ــض النواق ــم بع ــه رغ ــال أن ــكاوي فق الفيل
التــي كانــت ىلع الخشــبة إال أنــه اســتمتع 
ببعــض الجوانــب. فــكان إيقــاع املســرحية 
دقيقــا وماحظــا، لكــن افتقــرت املســرحية 
ــَدة يتناولهــا املمثلــون،  وجــود قضيــة موحَّ
حيــث كانــت كل شــخصية تتحــدث عــن شــيء 

بينهــم شــتت فهــَم  اآلراء  وتضــارب  مغايــر. 
الجمهــور املســرحيَة بعــض الشــيء. كمــا رأينــا 
التكبــر والتعالــي الــذي كان يطــرح مشــكلة 
مازلنــا نعانــي منهــا ليومنــا هــذا، والصــراع 
ــا  ــدا واضح ــذي ب ــخصيات ال ــي يف الش الداخل

املســرحية.  يف 
أمــا الطالــب يف الفرقــة الثانيــة لقســم النقــد 
محمــد القــاف فتنــاول يف البدايــة شــمولية 
ــات.  ــن التخصص ــد م ــع العدي ــد إذ يجم املعه
ــن  ــاف ع ــدث الق ــد تح ــرض، فق ــن الع ــا ع أم
ــه  ــى: تي ــن االول ــن قصتي ــتوحى م ــه مس كون
ــا  ــى)ع( عندم ــي موس ــع النب ــرائيل م ــي اس بن
ــت يف  ــة وقع ــن األم ــى ولك ــر ونج ــق البح فل
ــارة  ــك البح ــم. وكذل ــاع قائده ــدم اتب ــه بع التي

ــم. ــن عصيانه ــوا م تاه
ويضيــف القــاف: ومــن )مذكــرات بحــار( أيضــا، 
ــارة  ــاة البح ــف معان ــث وص ــز، حي ــد الفاي ملحم
النواخــذة  بعــض  أن  وكيــف  النواخــذة  مــع 
يهمهــم  ال  إذ  شــعارهم،  الطبقيــة  جعلــوا 
البحــارة ألنهــم ســيجنون مــن خالهــم املــال. 

كانــوا  الغواصــون،  وخاصــة  البحــارة،  وأن 
يقترضــون املــال قبــل ســفرهم، وإذا عــادوا 
ــم يســددوا ســوف يأخــذون بيوتهــم. لهــذا  ول

ــذة. ــن النوخ ــن اب ــئ م ــرقوا الآلل س
وأبــدى الطالــب علــي صالــح مــن الفرقــة األولــى 
قســم النقــد إعجابــه بالعــرض املســرحي. 
وكانــت ماحظته ىلع املســاحة التــي يتحرك 
فيهــا املمثلــون األربــع، حيــث كانــت املســاحة 

ضيقــة وُتعيــق الحركــة بعــض الشــيء. 
أمــا الطالــب يف الفرقــة الرابعــة لقســم النقــد 
بــدر األســتاد فأشــار إلــى أنــه معتــاد مــن 
املخــرج نصــار النصــار إمــا أن يبهــره أو يصدمــه. 
كمــا تحــدث عــن عــدم اســتغال املخــرج 
ــر  ــهد البح ــرح وأن مش ــبة املس ــاحَة خش مس
كان طويــًا للغايــة بالنســبة لــه. كمــا قــال 
ىلع  تســير  كانــت  املســرحية  أن  األســتاد 
ــا  ــا هابط ــت إيقاعه ــي جعل ــة الت ــس الثيم نف
ــت  ــة فقــد كان ــا عــن الحرك بعــض الشــيء. أم
فقيــرة جــدًا، حيــث كانــت غالبيتهــا عبــارة 
عــن صــوت الخشــبة الــذي بــدى مزعجــا قليــًا 

للمشــاهد. 
كمــا شــارك الطالــب يف قســم التمثيــل هانــي 
الهــزاع يف الفرقــة الثالثــة بتعليــق خــاص 
ــه  ــاد بقدرت ــث أش ــار. حي ــار النص ــرج نص باملخ
ىلع تدريــب املمثليــن، وأن بداياتــه كانــت 
ــون  ــه ومتأكــد مــن أن هــؤالء املمثل معــه، وأن
ســيقدمون مســتوى متطــورًا ومختلفــا عــن 

ــابقة.  ــرات الس امل
كمــا رحــب رئيــس قســم التلفزيــون د. محمــد 
النصــار، مؤكــدا أن  الزنكــوي باملخــرج نصــار 
مشــاركة جامعــة الكويــت مصــدر ســعادة وفخــر 
للمعهــد. واختتــم عميــد املعهــد د. علــي 
ــه الشــكر لجامعــة  ــزي املداخــات، بتوجي العن
الكويــت وللمخــرج نصــار النصــار ىلع هــذه 
التجربــة، ومشــاركته إخوانــه يف املعهــد يف 

ــان.  ــذا املهرج ه
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مداخلة من الطالب هاين الهزاع

كلمة املخرج 
ــم يدخلهــا للمنافســة  ــه ل ــة وأن أعــرب املخــرج نصــار النصــار عــن ســعادته بخــوض هــذه التجرب
مــع أبنــاء املعهــد، إنمــا دخلهــا كتجربــة جديــدة كمــا يفعــل يف كل عمــل جديــد. فهــذا الفريــق 
اشــتغل معــه ملــدة إثنــا عشــر يومــا فقــط، العمــل نتيجــة ورشــة. وقــال أنــه يعــرف تمامــا أن هــذه 
ــم  ــل منه ــدة. وكل ممث ــة جدي ــع مجموع ــد م ــل جدي ــا عم ــوات ألنه ــض الهف ــا بع ــة فيه التجرب

يــدرس تخصصــا مختلفــا ليــس لــه عاقــة باملســرح.
وتوجــه النصــار بالشــكر للجميــع، مــن أكبــر إلــى أصغــر متلقــي ىلع املاحظــات التــي دائمــا يعمــل 
بهــا يف العــرض حيــن ُيقــدم مــرة أخــرى. حيــث قــال إنــه ال يؤمــن بالعمــل اليتيــم، ويحــب دائمــا 
أن يقــدم أعمالــه أكثــر مــن مــرة. وشــكر جامعــة الكويــت التــي قدمــت لــه الدعــم ضمــن اإلمكانيــات 
املتاحــة. كمــا شــكر فريــق العمــل الــذي يتميــز بالحمــاس وحــب العمــل رغــم كل الظــروف التــي 
ــع أن يتطــور  ــه يتوق ــد النصــار أن يواجهونهــا ســواء يف الجامعــة أو ىلع املســتوى املــادي. وأك
املمثلــون يف العــروض القادمــة، كمــا حصــل مــع كثيــر مــن املمثليــن الذيــن كانــت بداياتهــم معــه 

بســيطة جــدا، ومــن ثــم أصبحــوا يحصلــون ىلع الجوائــز يف املهرجانــات.
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طلبة وطالبات املعهد بقيادة رؤساء 
األقسام صنعوا تميز ونجاح املهرجان

العدد الثامن - 15 فبراير 2020

حـــــــــوار

حاوره: حافظ الشمري

للفنــون  العالــي  املعهــد  عميــد  قــال 
املنظمــة  اللجنــة  ورئيــس  املســرحية 
للمهرجــان  التاســعة  الــدورة  لفعاليــات 
أن  العنــزي  د. علــي  األكاديمــي املســرحي 
واســعة  أصــداء  حققــت  الجديــدة  الــدورة 
ىلع كافــة املســتويات املختلفــة. مشــيدا 
ــجعة  ــة املش ــة، والدعام ــات الكريم بالتوجيه
مــن قبــل معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم 
والقيــادات  الحربــي،  ســعود  د.  العالــي 
الجهــود  ىلع  الــوزارة  يف  املســؤولة 
إنجــاح  يف  ســاهمت  التــي  واملســاعي 

املهرجــان.
وثمــن العنــزي دور وجهــد طلبــة وطالبــات 
ــادة رؤســاء األقســام  املعهــد املســرحي، بقي
الذيــن صنعــوا هــذا التميــز والنجــاح املثمريــن 
بهــذه الــدورة مــن عمــر املهرجــان. معبــرا 
الكــرام  بالضيــوف  العميــق  اعتــزازه  عــن 
واألكاديميــة  املســرحية  الشــخصيات  مــن 
الخليجيــة والعربيــة واملحليــة التــي ســاهمت 

بحضــور الفــت يف فعاليــات املهرجــان.
وتطــرق العميــد العنــزي إلــى عــدة أوجــه حول 
املهرجــان األكاديمــي املســرحي مــن بينهــا 
االعتمــاد ىلع تحمــل املســؤولية النقديــة 
واإلعاميــة لطلبــة املعهد املســرحي وغيرها 
مــن األوجــه األخــرى، وذلــك عبــر الحــوار التالــي.

صناع النجاح 

مــا مــدى تقييمــك وانطباعاتــه لتلــك 
األكاديمــي  املهرجــان  مــن  الــدورة 

؟ حي ملســر ا
- املهرجــان نجــح قبــل أن يبــدأ. هــذا النجــاح 
ملســته يف همــة وحمــاس وتفاعــل أبنائــي 
العالــي  املعهــد  يف  والطالبــات  الطلبــة 
ــع  ــوا للجمي ــن برهن ــرحية الذي ــون املس للفن
ــم  ــدارة. فُه ــكل ج ــة ب ــتحقون الثق ــم يس أنه
صنعــوا  مــن  وهــم  التميــز.  صنعــوا  مــن 
ــك  النجــاح. وهــم مــن صنعــوا الفــارق بيــن تل

الــدورة التــي اختلفــت عــن الــدورات الســابقة 
للمهرجــان.

بصمات واضحة 

ومشــاركة  تفاعــل  مَلْســت  كيــف 
ومواكبــة طلبــة املعهــد العالــي للفنــون 

؟ حية ملســر ا
ــاس  ــة والحم ــوح والثق ــم الطم ــدت فيه - وج
يف تحمــل املســؤولية. فكانــت مســاهماتهم 
وبصماتهــم واضحتيــن للعيــان مــن خــال إدارة 
واألدب  النقــد  لقســم  التطبيقيــة  النــدوات 
التــي أعقبــت كل عــرض مســرحي، إلــى جانب 
املشــاركة يف الجوانــب النقديــة يف النشــرة 
اليوميــة، والقيــام بالتغطيــات للفعاليــات يف 
ــى  ــة، إل ــدوات التطبيقي ــة والن ــراءة النقدي الق
ــم  ــال قس ــن خ ــطة م ــة األنش ــب مواكب جان
واضحــة  بجهــود  قامــوا  الذيــن  التلفزيــون 
يف نقــل الفعاليــات للمتلقــي خــال وســائل 
»السوشــيال ميديــا«.  االجتماعــي  التواصــل 
وضــع  يف  األخــرى  األقســام  قامــت  كمــا 
بصماتهــا املتعــددة. فشــكرا للجميــع ىلع 

ــرة. ــة املثم ــود الجميل ــذه الجه ه

كسر التقليدية 

حرصــت ىلع إقامــة حلقــات وجلســات 
ــن  ــة م ــان لنخب ــذا املهرج ــة يف ه حواري
ــي  ــة الت ــخصيات األكاديمي ــوف والش الضي
ــوف.  ــدي املأل ــار التقلي ــن اإلط ــت ع خرج

ــك؟ ــج ذل ــت نتائ ــف رأي كي
خارطــة  برســم  قمنــا  عندمــا  بالفعــل   -
بالتعــاون  شــهور  عــدة  قبــل  املهرجــان 
كان  املعهــد،  يف  األقســام  رؤســاء  مــع 

ــة  ــة أوال للطلب ــة الفرص ــا بإتاح ــرار جماعي الق
للمشــاركة واملســاهمة كــون هــذا املهرجــان 
لهــم أوال وأخيــرا. يضــاف إلــى ذلــك أنــه جــرى 
وضــع جــدول للجلســات والحلقــات النقاشــية 
بصــورة غيــر تقليديــة وال تعتمــد ىلع الــورق. 
بأصــداء  النتائــج  تلــك  انعكســت  بالتالــي 
وإشــادة مــن ضيــوف املهرجــان الذيــن وجــدوا 
فيهــا خروجــا عــن اإلطــار الســائد الــذي يرونــه 
املهرجانــات  مــن  النوعيــة  تلــك  كل  يف 

األكاديميــة.

عمل جماعي 

مــا هــي العوامــل التــي ســاهمت يف 
إنجــاح هــذه الــدورة مــن املهرجــان التــي 

ــن؟ ــور الفتي ــم وحض ــزت بزخ تمي
- النجــاح صنعــه العمــل الجماعــي. أعنــي 
والهيئــة  األقســام  رؤســاء  فيــه  ســاهم 
التدريســية والطلبــة والطالبــات. وبالفعــل، 
ــق.  ــا تحق ــزاز مل ــر واالعت ــرح والفخ ــعر بالف أش
وبصراحــة لقــد غبطتنــي البهجــة وأنــا أرى 
أروقــة  ويف  الضيــوف  عيــون  يف  النجــاح 
املعهــد املســرحي ويف حمــاس وتفاعــل 

الطلبــة. أبنائــي 
 

 
أفق بعيد

ــدورة  ــذه ال ــم له ــل تقيي ــيتم عم ــل س ه
الحًقــا .. ثــم هــل ســيتم إصــدار كتــاب 
يوثــق عــدد مــن فعاليــات املهرجــان؟

- بالتأكيــد هنــاك مرحلــة تقييــم ســتتم حــال 
االنتهــاء مــن هــذه الــدورة، وســنعمل مــن اآلن 
للــدورة املقبلــة للمهرجــان. فنحــن نعمــل 
نحــو أفــق بعيــد، ونؤمــن ببلــورة الخطــط 

ثمن جهود وتفاعل ومشاركة طلبة وأساتذة املعهد
يف إنجاح الدورة التاسعة للمهرجان

د. علي العنزي: دعم وزير التربية 
والتعليم العالي د. سعود الحربي 

كان لنا نبراسا 
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ىلع أرض الواقــع وليــس خططــا إنشــائية 
للجلســة  وبالنســبة  فقــط.  الــورق  ىلع 
ــا  ــيتم توثيقه ــان فس ــية يف املهرج النقاش
الــدورة  يف  وُيــوزَّع  ســُيصدر  كتــاب  عبــر 
العاشــرة للمهرجــان العــام املقبــل بــإذن اهلل 

ــى. تعال

تعاون أكاديمي 

ــة  ــخصيات عربي ــتضافة ش ــالل اس ــن خ م
التنســيق  جــرى  هــل  املهرجــان،  يف 
للتعــاون مــن خاللهــا مــع أكاديميــات 
ومؤسســات ذات الصلــة يف تفعيــل عــدد 

مــن األطــر األكاديميــة؟
االســتعداد  أهبــة  ىلع  دومــا  نحــن   -
مــع  التعــاون  ببلــورة  للقيــام  والتحضيــرات 
ــة.  ــة والعربي ــة الخليجي ــات األكاديمي املؤسس
وأيادينــا ممــدودة للجميــع يف تفعيــل املزيــد 
مــن أطــر التعــاون. وضيوفنــا الكــرام الذيــن 
شــرفنوا يف الــدورة الحاليــة للمهرجــان حضروا 
ــاك مــن عــاش  ــى بلدهــم ومعهدهــم. فهن إل
املســرحي  املعهــد  يف  بالتدريــس  وقــام 
ــبة  ــاركته بالنس ــت مش ــة، وكان ــنوات طويل س
لنــا وســاما ىلع صدورنــا. ولقــد تــم عمــل 
آليــة للتعــاون مــع عــدد مــن الضيــوف األعــزاء، 

ــر.  ــزاز والتقدي ــم باالعت ــعر تجاهه ــن نش والذي
ــة يف  ــال الطلب ــاركة أعم ــع مش ــن املتوق وم

املحافــل املســرحية خــارج الكويــت.
يستحقون الثقة 

ــن  ــر مم ــى الكثي ــادر إل ــذي يتب ــؤال ال الس
ــاذا  ــو: مل ــان ه ــات املهرج ــروا فعالي حض
حرصــت ىلع مشــاركة ومســاهمة الطلبــة 
يف كافــة األنشــطة؟ ألــم يمثــل ذلــك 
بالنســبة إليــك نوعــا مــن التحــدي وربمــا 

ــرة؟ املغام
- عندمــا يحمــل الطالــب أو الطالبــة مســؤولية 
أجنــدة فعاليــات املهرجــان أعتبــر ذلــك نوعــا 

مــن الحمــاس والطمــوح. فلقــد برهنــوا للجميع 
بــكل جــدارة واســتحقاق أنهــم أهــل لتلــك 
الثقــة. فــا أرى أن مشــاركاتهم ومســاهماتهم 
كانــت نوعــا مــن املغامــرة أو التحــدي. إذ أنهــم 
ــب  ــد وتع ــكل جه ــوا ب ــزوا وأعط ــوا وتمي أبدع
ــاح.  ــذا النج ــا ه ــم جميع ــا له ــرة. فهنيئ ومثاب

وهنيئــا لنــا بهــم هــذا النجــاح.

جهود كبيرة

كيــف تــرون إســهامات الهيئــة التدريســية 
ــات املهرجان؟ يف فعالي

والهيئــة  األقســام  رؤســاء  بــذل  لقــد   -
التدريســية جهــودًا كبيــرة وجبــارة يف عمليــة 
الترتيــب والتنظيــم والتنســيق لكافــة فعاليات 
األكاديمــي  املهرجــان  مــن  الــدورة  هــذه 
معينــة  أســماء  ذكــر  أود  وال  املســرحي. 
ألنهــم كثيــرون ويســتحقون منــي خالــص 
الشــكر والتقديــر. وكانــت إســهاماتهم واضحــة 
ورائعــة منحــت الطلبــة والطالبــات دفعــة 
امليدانــي  املعتــرك  للعمــل يف  مشــجعة 
ســواء ىلع صعيــد التغطيــات التلفزيونيــة أو 
ــو  ــكر عض ــة. وأود  أن اش ــة، أو التنظيمي النقدي
هيئــة التدريــس الدكتــور عنبــر وليــد ىلع 
الفعاليــة املميــزة التــي قدمهــا عبــر معرضــه 

التشــكيلي.
نبراس مشرق 

كيــف كان دور ودعــم وزارة التعليــم العالي 
األكاديمــي  للمهرجــان  الــدورة  لهــذه 

املســرحي؟
وزيــر  ملعالــي  وتقديــري  شــكري  أوجــه   -
ــي د. ســعود الحربــي.  ــم العال ــة والتعلي التربي
فنحــن بفضــل اهلل عزوجــل وفضــل توجيهاتــه 
الكريمــة ودعمــه املشــجع مــع كافــة قيــادات 
وزارة التعليــم العالــي حققنــا مــا نطمــح إليــه 
جميعــا كطــاب وأســاتذة وصــرح أكاديمــي. وال 
ــاح  ــه بافتت ــادة بكلمت ــذا اإلش ــي يف ه يفوتن
املهرجــان األكاديمــي املســرحي التــي كانــت 
بالنســبة لنــا نبراســا مشــرقا مضيئــا سيســجل 
ومســيرة  تاريــخ  يف  ذهــب  مــن  بحــروف 
ــد  ــرحية. ولق ــون املس ــي للفن ــد العال املعه
منحنــا معالــي الوزيــر بالفعــل بوصلــة النجــاح 

ــان. ــعة للمهرج ــدورة التاس لل

شكرا ألبنائي وبناتي 

كلمة أخيرة ألبنائك طلبة وطالبات املعهد العالي للفنون املسرحية...
تعجــز الكلمــات عــن التعبيــر تجــاه أبنائــي وبناتــي الطلبــة والطالبــات، الذيــن قدمــوا 
جهــود كبيــرة وكانــوا مــن عوامــل إنجــاح املهرجــان. أقــول لهــم شــكرا لكــم. شــكرا 
للتفاعــل والحمــاس. شــكرا إلســهاماتكم. شــكرا لكــم جميعــا. متمنيــا لهــم املزيــد 

مــن التوفيــق والنجــاح يف تحصيلهــم العلمــي وحياتكــم العمليــة.

نحن دوما ىلع نحن دوما ىلع 
أهبة االستعداد أهبة االستعداد 

والتحضيرات للقيام والتحضيرات للقيام 
ببلورة التعاون ببلورة التعاون 
مع املؤسسات مع املؤسسات 

األكاديمية الخليجية األكاديمية الخليجية 
والعربيةوالعربية
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لقــد كانــت مهمــة العمــل يف النشــرة اليوميــة للــدورة 
ــا  ــة تمام ــي مختلف ــرحي األكاديم ــان املس ــعة للمهرج التاس
عــن الــدورات التــي عملــت بهــا بــكل تفاصيلهــا ومتغيراتهــا. 
ففــي الســابق كانــت املســؤولية والعمــل جماعيــا مــع 
الزمــاء الصحفييــن الذيــن أعتــز دومــا وأبــدأ باملشــاركة إلــى 
جانبهــم. لكــن يف الــدورة الحاليــة مــن املهرجــان اختلفــت 
الصــورة، وشــكلت خطــوة متغيــرة أفخــر بهــا شــخصيا، كونــي 
قــد عايشــت واطلعــت ىلع تجــارب شــبابية واعــدة حملــت 

روح الحمــاس والدعــم مــن إدارة املعهــد العالــي للفنــون 
ــزي،  ــي العن ــد د. عل ــادة العمي ــرحية بقي املس

مصحوبــة بتشــجيع داعــم آخــر مــن رؤســاء 
ــن  ــات، والذي ــة والطالب ــام للطلب األقس

غرســت يف روحهــم املزيــد مــن 
ــدي. ــوح والتح ــة والطم الثق

ــام  ــة األقس ــت كاف ــد انغمس لق
خــال  املهنــي  العمــل  يف 
نــواة  لتشــكل  املهرجــان، 
ــال  ــن خ ــة م ــبابية طموح ش
اليوميــة  للنشــرة  التغطيــة 

النقــدي  العمليــن  يف ميــدان 
واإلعامــي ىلع مــدار الســاعة 

ــم  ــات قس ــة وطالب ــل طلب ــن قب م
يف  الافتــة  ومشــاركاتهم  النقــد، 

وإدارتهــا  عليهــا  والتعقيــب  النــدوات 
ــة  ــم رئيس ــة القس ــن رئيس ــارة م ــود جب بجه

تحريــر النشــرة د. ســعداء الدعــاس، التــي كانــت دوما 
ــة  ــى ملتابع ــر األول ــاعات الفج ــى س ــتمر حت ــل مس يف عم
مــا يســتجد يف تلــك النشــرة. إلــى جانــب تكامــل املشــهد 
الطابــي الجميــل بمواكبــة إعاميــة الفتــة مــن طــاب قســم 
ــد  ــم د. محم ــس القس ــن رئي ــح م ــود واض ــون بمجه التلفزي
ــدا  ــة ج ــود ملموس ــاركات وجه ــاك مش ــا أن هن ــوي، كم الزنك

لألقســام األخــرى التمثيــل والديكــور وغيرهــا. إنهــا همــة أبنــاء 
وبنــات وأســاتذة هــذا الصــرح األكاديمــي العريــق، همــة أبنــاء 

الكويــت التــي تســتحق  األجمــل واألفضــل دومــا وأبــدا.
إن الــذي تحقــق يف النشــرة اليوميــة مــن نجــاح صنعــه وتميز 
ــرحية،  ــون املس ــي للفن ــد العال ــات املعه ــاب وطالب ــه ط ب
الذيــن تولــوا زمــام املســؤولية واملبــادرة يف العمــل النقــدي 
ــات املهرجــان، وهــم يتملكهــم  واإلعامــي املواكــب لفعالي
مســرحي  جيــل  بنــاء  نحــو  والتحــدي  واإلصــرار  الطمــوح 
واعــد، جيــل يأخــذ ىلع عاتقــه ليــس املســاهمة 
الجزئيــة فحســب، بــل يف صناعــة املشــهد 
املســرحي املتكامــل، وهــذا مــا حــدث 
للمهرجــان  التاســعة  الــدورة  يف 

ــرحي. ــي املس األكاديم

ــاال  ــا وإج ــف احترام ــن نق نح
الشــبابي  الجيــل  لهــذا 
يف  للعمــل  املتحمــس 
املســؤولية.  هــذه  تحمــل 
اعتــزاز  بــكل  اليــوم  نقــف 
وفخــر. ونقــول للجميــع شــكرا 
الجبــارة،  ولجهودكــم  لكــم 
والتــي صنعــت أفقــا مســرحيا 
ــهادات  ــذه الش ــا، وه ــرقا مضيئ مش
املهرجــان  ضيــوف  مــن  اســتمدت 
والشــخصيات التــي حضــرت اطلعــت ىلع 
ــم  ــع بصماته ــة يف وض ــة الثري ــة الطابي التجرب
ــي  ــة. وال يفوتن ــرة اليومي ــم يف النش ــم وإبداعاته وحضوره
أســتاذة  تحريرهــا  لرئيــس  الكبيــرة  الجهــود  اإلشــادة يف 
ــر تحريرهــا  ورئيســة قســم النقــد د. ســعداء الدعــاس، ومدي
الزميــل الصحفــي النشــط الحســيني البجاتــي، وكافــة مــن 

عمــل بتلــك النشــرة. شــكرا للجميــع.

نحو بناء جيل مسرحي واعد

حافظ الشمري 
سكرتير تحرير النشرة اليومية

إن الذي تحقق يف النشرة اليومية
من نجاح صنعه وتميز به طالب وطالبات 

املعهد العالي للفنون املسرحية

نقف احتراما وإجالال
لهذا الجيل الشبابي 
املتحمس للعمل يف 
تحمل هذه املسؤولية

ونقول للجميع شكرا لكم 
ولجهودكم الجبارة
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ــع  ــر م ــق الكثي ــل؟ يتف ــيد العم ــرج س ــل املخ ه
هــذه املقولــة. فاملخــرج هــو الســاحر الخفــي 
ــم يف  ــن امله ــي: َم ــأل نفس ــا أس ــرض. أحيان للع
العــرض املســرحي املخــرج أم الكاتــب؟ وخصوصــا 
بــأن هنــاك عــرض يقــدم بــا نــص مثــل املســرح 

ــي. ــا ديألرت ــي و كوميدي االرتجال
إن مفهــوم املخــرج تبلــور يف منتصــف القــرن 
التاســع عشــر. ففــي املاضــي كانــت األعمــال 
النــص  تنفيــذ  خــال  مــن  تقــدم  املســرحية 
وتطــور  الكهربــاء  باكتشــاف  لكــن  املكتــوب. 
العــرض  تطــور  املســرح  خشــبة  إمكانيــات 
مســرحي.  مخــرج  هنــاك  وأصبــح  املســرحي 
لكــن َمــن األهــم يف العــرض املســرحي: النــص أم 
اإلخــراج؟ ومــن هــو املتســبب يف بدايــة العــرض 

الكاتــب أم املخــرج؟
دراميــا  عمــا  يكتــب  املســرحي  الكاتــب  إن 
ــة  ــروح الحي ــه ال ــى يعطي ــرج حت ــه للمخ فيقدم
أحــد  ســألت  وحيــن  املســرح.  خشــبة  ىلع 
املخرجيــن يف مجــال املســرح عــن آليــة اختيــاره 
ــخ أجــاب  ــاج ...إل مصمــم اإلضــاءة والديكــور واملكي
ــه  ــم، وإبداع ــودة عمله ــب ج ــم حس ــه يختاره أن

التنفيــذ، وأن تكــون رؤيتــه تواكــب رؤيــة  يف 
املخــرج.

ولــو فكرنــا باألمــر، ســنجد أن مصمــم األزيــاء يقــرأ 
النــص قبــل كل شــيء، ومصمــم الديكــور، واإلضــاءة 
ــة  ــص يف البداي ــرأ الن ــل يق ــا أن املمث ــا. كم أيض
قبــل أن يتعــرف ىلع رؤيــة املخــرج. ويتــم تحليل 
النــص كــي ُتصمــم األزيــاء واإلضــاءة وكــي يســتعد 

املمثــل إلــخ...
وهــذا يؤكــد أن لــكل منهــم دور يف إبــراز إبداعــه. 
فالعمــل املســرحي هــو عمــل إبداعــي جماعــي 
ــرز فيــه القيمــة الجماليــة للعــرض املســرحي.  تب
ملــاذا  العمــل  ســيد  هــو  املخــرج  كان  فــإذا 
يســتعين بمهنــدس اإلضــاءة والديكــور واألزيــاء 

واملكيــاج.
إننــي ال أقلــل مــن قيمــة املخــرج املســرحي 
ولكنــه ليــس الســيد الرئيســي للعمــل. فلــكل مــن 
ــة  ــارز يف صناع ــرح دور ب ــال املس ــل يف مج يعم
العمــل الدرامــي. وأكبــر دليــل ىلع ذلــك، املمثــل، 
فهــل هنــاك مســرحية تتــم مــن دون ممثــل؟ 
وبالتالــي هــل بإمكاننــا أن نقــول أن املمثــل ســيد 

العمــل؟!

ــة نبــدي ســعادتنا بهــذا التجمــع  بداي
بالتنظيــم  ســواء  الرائــع  األكاديمــي 
الكثيــف  الحضــور  أو  للنظــر  امللفــت 
أو  املثقــف،  الواعــي  الجمهــور  مــن 
ــن. ونشــكر  ــن والصحفيي ــن اإلعاميي م
جهــود كل الزمــاء املتطوعيــن مــن 
للفنــون  العالــي  املعهــد  طلبــة 
املســرحية، حيــث كانــوا كخليــة النحل 
ــدًءا  النشــط. تجدهــم يف كل مــكان ب
مــن مطــار الكويــت قبــل املهرجــان 
الفنــدق  أو يف  الضيــوف  باســتقبال 
ــروض  ــوف أو يف الع ــكن الضي ــر س مق

املســرحية حيــث نجدهــم واقفيــن 
قبــل بــدء العــرض إلــى نهايتــه، أو يف 
النــدوات الفكريــة التــي تســبق وتلــي 
العــروض املســرحية باملهرجــان. وال 
ــة  ننســى أيضــا دور الزمــاء مــن الطلب
اليوميــة  النشــرة  ىلع  العامليــن 
جهودهــم  أن  حيــث  للمهرجــان 
مــن  والزمــاء  عــاٍل،  بــأداء  واضحــة 
ــم  ــت له ــن كان ــون الذي ــم التلفزي قس
ــان.  ــذا املهرج ــة يف ه ــة واضح بصم
ــق،  ــم التوفي ــى لك ــم اهلل ونتمن وفقك

ــم. ــكرًا لك وش

»المخرج سيد العمل«!

جهود الطلبة تنير المهرجان

بدر األستاد 
قسم النقد واألدب المسرحي

 الفرقة الرابعة

غني جمعه 
عضو اتحاد الطلبة

)رئيس العالقات العامة واإلعالم(
طالب الفرقة األولى

قسم النقد واألدب المسرحي



حاورته: سندس حاتم سيد
الفرقة الثانية

 قسم النقد واألدب املسرحي 

أعــرب د. إبراهيــم حجــاح أســتاذ النقــد يف قســم 
املســرح - كليــة اآلداب، جامعــة اإلســكندرية - 
ــان  ــات مهرج ــاركته يف فعالي ــعادته ملش ــن س ع
ــا  ــعة، مبدي ــه التاس ــي يف دورت ــرح األكاديم املس
ــد  ــة. وأك ــا الطلب ــي قدمته ــروض الت ــه بالع إعجاب
ــا  ــي تصــل أحيان أن الجامعــة زاخــرة باملواهــب الت
إلــى درجــة االحترافيــة. وأوضــح أن ضعــف التمويــل 
املــادي يف املهرجانــات املســرحية الجامعيــة لــم 
يمنــع هــؤالء املوهوبيــن مــن تقديــم عــروض غيــر 
ــف أدوات  ــة وتوظي ــدة ىلع املوهب ــة معتم مكلف
املمثــل. مبينــا انــه فكــر يف عمــل قنــاة ىلع 
اليوتيــوب »ألنــي أرغــب يف أن أصــل لقطــاع كبيــر 
مــن املهتميــن باملســرح والراغبيــن يف فهــم 

ــاء معــه. ــص اللق ــا ن ــة«... وهن املناهــج النقدي
ــه  ــرح وآداب ــغفك باملس ــدأ ش ــى ب ــذ مت من
رغــم أنــك كنــت تــدرس يف كليــة العلوم يف 

إحــدى أصعــب األقســام )قســم الكيميــاء(؟
فقــد  الصغــر  منــذ  باملســرح  شــغفي  بــدأ   -
دراســتي  يف  املدرســة  بمســرح  التحقــت 
االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة كمــا اشــتركت 
يف فــرق مســتقلة تابعــة لقصــور الثقافــة. ومــن 
االلتحــاق  هنــا عشــقت هــذا املجــال، وقــررت 

املســرحية  الفنــون  بمعهــد 
لكــن  الثانويــة  بعــد  بالقاهــرة 
ــرتي  ــل أس ــي جع ــي العال مجموع
ترفــض هــذا التوجــه وتصمــم ىلع 
دخولــي كليــة العلــوم أوال ثــم ترك 
ــا  ــي منه ــد تخرج ــي. بع ــة ل الحري
ــرحي،  ــل املس ــتمَرْرُت يف العم اس
ــة  ــوم فرق ــة العل ــت يف كلي وكون

مــن  العديــد  وقدمنــا  الجامعــة  أضــواء  ثاثــي 
االسكتشــات يف مســرح الجامعــة. وبعــد التخــرج 
انشــغلت بالعمــل والــزواج ولكــن شــغفي للمســرح 
ــترك يف  ــت أش ــي وكن ــا يف قلب ــزال عالق كان الي
ــوان  ــان رش ــي الفن ــتقلة. ورآن ــرق مس ــروض لف ع
)املحروســة 2000(  العــروض  أحــد  توفيــق يف 
يف مســرح الســام وقــال لــي )انــت ممثــل كويــس 
بتفكرنــى بشــبابي(. وكانــت هــذه الجملــة دافعــا 
جديــدًا لدراســة املســرح والعمــل بــه. فقــررت 
املســرح.  اآلداب قســم  بكليــة  االلتحــاق  فجــأة 
ولحبــي الشــديد لــه كنــت األول ىلع الدفعــة 
الســنوات األربعــة. وتــم تعيينــي لتبــدأ مســيرتي 

املســرحية بعيــدا عــن مجــال الكيميــاء.
ــوب  ــاة ىلع اليوتي ــاء قن ــرت بإنش ــاذا فك مل

ــتهدف؟ ــن تس وم
- فكــرت يف قنــاة اليوتيــوب ألنــي أرغــب يف أن 
أصــل إلــى قطــاع كبيــر مــن املهتميــن باملســرح 
والراغبيــن يف فهــم املناهــج النقديــة أو أســس 
ــل وطرقــه  ــة املســرحية أو مــدارس التمثي الكتاب
ــدات  ــن التعقي ــد ع ــهل بعي ــيط س ــلوب بس بأس

األكاديميــة.
ــة  ــرح والسياس ــوان املس ــاب بعن ــك كت لدي
ىلع  األمريكيــة  السياســة  )انعكاســات 
املصــري( هــل  النــص املســرحي  خطــاب 
ــا التــي  ــا عــن القضاي مــن املمكــن أن تحدثن

الكتــاب؟ يتناولهــا 

ــه  ــاب املســرح والسياســة تعرضــت في - كت
وسياســة  العربيــة  األمريكيــة  للعاقــات 
النفعــي  املبــدأ  ىلع  القائمــة  أمريــكا 
البراجماتــي وأســلوبها يف التدخــل الســافر 
والتبعيــة  العربيــة  الــدول  شــؤون  يف 
ــك  ــة. وذل ــجعيها للصهيوني ــة وتش األمريكي
تعرضــت  مســرحية  نصــوص  خــال  مــن 
ــا يف  ــذه القضاي ــزي له ــر أو رم ــكل مباش بش
يف  املســرح  دور  عــن  للكشــف  محاولــة 
فضــح السياســة األمريكيــة الزائفــة املرتكــزة 

الباطلــة. االدعــاءات  ىلع 
لقــد كنــت عضــوًا يف لجنــة تحكيــم 
يف أكثــر مــن مســابقة مختلفــة مــا هــو 
ــن  ــابقات م ــذه املس ــن ه ــك ع انطباع

ــخصية؟ ــة الش ــع التجرب واق
ــرحية  ــابقات املس ــن املس ــي ع - انطباعات
الجامعيــة مــن واقــع ترأســي وعضويتــي 
للعديــد مــن املســابقات ترتكــز ىلع ثاثــة 

ــية: ــاور أساس مح
األول : الجامعــة زاخــرة باملواهــب التــي تصل 

يف بعــض األحيــان إلــى درجــة االحترافية
املســرحية  املســابقات  تنــوع  الثانــي: 
الطويلــة  املســرحية  العــروض  بيــن  مــا 
واملونودرامــا والديــو درامــا واالسكتشــات 

وغيــره  والتقليــد  الفكاهيــة 
التمويــل  ضعــف  الثالــث: 
املــادي مــن قبــل الجامعــة لــم 
يمنــع هــؤالء املوهوبيــن مــن 
ــة  ــر مكلف ــروض غي ــم ع تقدي
املوهبــة  ىلع  معتمــدة 
املمثــل  أدوات  وتوظيــف 
والصوتيــة  الجســمانية 
والحركيــة وبعــض املوتيفــات 

لبســيطة ا
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د. حجاج: الجامعات زاخرة بالمواهب 
التي تصل إلى درجة االحترافية

الفنان رشوان توفيق قال لي:
انت ممثل كويس وبتفكرني بشبابي

هدف قناتي ىلع اليوتيوب هو أن 
أصل إلى قطاع كبير من املهتمين 

باملسرح والراغبين يف فهم مناهجه

تخصص في الكيمياء ثم دفعه عشقه 
للمسرح لدراسته والتفوق فيه
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مقـــال

ثمــة مواهــب شــابة لدينــا ىلع مســتوى الكتابــة والنقــد ولكنهــا - مــع األســف - ُتهــدر. كانــت 
ــم نجــد لهــا بديــا ينمــو ويؤكــد نفســه  ــا ل ــى عهــد قريــب لكنن ــا حركــة نقديــة جيــدة إل لدين
ىلع مســتوى التأليــف بالقــوة ذاتهــا. وهــذا ال يعنــي غيــاب املواهــب، وإنمــا تغيــر األجــواء، حيــث 
غلبــة النمــط االســتهاكي، وربمــا االهتمــام باقتنــاء الســلع الــذي ال يغــذي ال شــخصية الشــاب وال 
روح الشــابة. أبنائــي، إن عمليــة الكتابــة، تحتــاج إلــى فهــم كامــل ملــا يــدور حولــك عامليــا، فضــا 

عــن الكثيــر مــن قيــم األمانــة والصــدق، وأخيــرا وليــس آخــًرا املثابــرة!

مواهب شابة

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية

العدد الثامن - 15 فبراير 2020

الطالب محمد العدواني
قسم التلفزيون - عضو اللجنة اإلعامية

ملهرجان املسرح األكاديمي التاسع واملعلق 
الصوتي لفعاليات املهرجان

ومن خال فعاليات املهرجان
قام بإدارة حلقتين نقاشيتين

األولى مع الدكتور الكاتب حمد شمان الرومي
والثانية مع الكاتبة منى الشمري

وقام بإعداد وكتابة جميع األفام الوثائقية خال 
املهرجان

من جنود حفل ختام مهرجان املسرح األكاديمي التاسع د. أحام حسن
والدكتورة ابتسام الحمادي... تحية شكر وتقدير للجهود الرائعة... وبصمت

صورة وتعليق



مهرجان المسرح األكاديمي التاسع
العدد الثامن - السبت 15 فبراير 2020

التيـــــــــــهالتيـــــــــــه
وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي وعميد املعهد رئيس املهرجان د. علي العنزي يتوسطان أعضاء لجنة التحكيم


