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ــع  ــوب، وُتصن ــر قل ــدن، وتؤَس ــّيد م ــب ُتش بالح
معجــزات ... فللحــب فلســفة ال يتقنهــا إال مــن 
يــدرك أبعادهــا وتأثيرهــا ىلع اإلنســان. ولعــل 
ــك.  ــل ىلع ذل ــر دلي ــرحي خي ــا املس مهرجانن
فعشــقنا لطلبتنــا، وعشــق طلبتنــا ألحالمهــم 
حقــق مــا لــم نكــن نتوقعــه يف هــذه الــدورة، 

ــة. ــة والخفي ــل املعلن رغــم كل العراقي
ــة  ــود الطلب ــرت جه ــان تظاف ــذا املهرج يف ه
مــن جميــع األقســام، رغــم علمهــم أن ذلــك لــن 
يؤثــر ىلع مســتوى الدرجــات يف شــيء، فــكل 
ــر  ــة عــن األخــرى، تحكمهــا معايي مــادة منفصل
الطلبــة  شــغف  لكــن  أســتاذ.  بــكل  خاصــة 

الدافــع  كان  للمــكان،  وعشــقهم  باملســرح، 
ــات  ــعلتها كلم ــي أش ــود، الت ــك الجه األول لتل

ــوح. ــاب املفت ــة الب ــجيع، وسياس التش
الطالــب ينتظــر مــن يثــق بــه، ومــن يدفعــه ألن 
يثــق بنفســه. ال يحتــاج منــا إال التوجيــه بحــب، 

ورغبــة حقيقيــة يف تطويــر أدواتــه.
فلنحــب أبناءنــا الطلبــة. لنغفــر لهــم هفواتهم. 
كمــا  لنعاملهــم  عثراتهــم.  يف  لنســندهم 
ــا  ــنا يوم ــا ألنفس ــا تمنين ــا وكم ــى ألبنائن نتمن
ــت  ــة. وكان ــد الدراس ــا ىلع مقاع ــن كن ــا حي م
قلوبنــا الصغيــرة تبحــث عمــن يأســرها بكلمــات 

ــل. ــا األم ــث فيه ــجعة، تب مش

مقـــال
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فلسفة الحب

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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أقيم تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي 

المهرجان األكاديمي المسرحي
اختتم دورته التاسعة .. بتوزيع الجوائز

كتب حافظ الشمري:

تحــت رعايــة وزيــر التربيــة وزيــر التعليــم 
ــال  ــي، وبعــد لي ــي د. ســعود الحرب العال
مســرحية شــهدت عــروض وفعاليــات 
النقاشــية،  الحلقــات  مــن  متعــددة 
ــة،  ــورش الفني ــة، وال ــات الحواري والجلس
التاســعة  الــدورة  الســتار ىلع  أســدل 

املســرحي  األكاديمــي  للمهرجــان 
ــون  ــي للفن ــد العال ــه املعه ــذي نظم ال
ــن  ــن الثام ــرة م ــالل الفت ــرحية خ املس
إلــى الخامــس عشــر مــن الشــهر الجــاري.

بانوراما تلفزيونية 

م  ــدِّ ــة وُق ــر التقليدي ــام كس ــل الخت حف
ــذي أشــرف عليــه د.  ــرة. وال بصــورة مغاي

فهــد العبداملحســن، وحضــره حشــد 
فنــي وإعالمــي بينهــم الفنانيــن محمــد 
جابــر العيدروســي، وعبدالعزيــز الحــداد. 
عــرض  بتقديــم  الحفــل  واســتهل 
تعبيــري اســتعراضي مبهــر، وبعدهــا 
قدمــت بانورامــا تلفزيونيــة عــن العروض 
املســرحية الســتة التــي شــاركت يف 
منافســات املهرجــان. ثــم قــدم فقــرات 

د. فهد العبداملحسن ود. أحالم حسن يتوسطان الفائزين بالجوائز
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ــب  ــا الســعيد والطال ــة هي الحفــل الطالب
مصعــب الســالم اللَذْيــن اســتعرضا دور 
وجهــود رؤســاء األقســام يف املعهــد 

املســرحي يف املهرجــان.

فيلم تسجيلي 

بعــد ذلــك ُقــدم فيلــم تســجيلي تنــاول 
بذلــت  وجهــود  وبروفــات  تحضيــرات 
أســاتذة  قبــل  مــن  الكواليــس  خلــف 

العالــي  املعهــد  وطالبــات  وطــالب 
رئيــس  بقيــادة  املســرحية،  للفنــون 
اللجنــة العليــا العميــد د. علــي العنــزي. 
ــر  ــجيلي آخ ــم تس ــم فيل ــم تقدي ــا ت كم
ــاح  ــل االفتت ــتعراض حف ــى اس ــرق إل تط
التربيــة  لوزيــر  املرتجلــة  والكلمــة 
الحربــي،  العالــي د. ســعود  والتعليــم 
والتــي وجــدت إشــادة مــن كافة األوســاط 
تضمــن  كمــا  واإلعالميــة.  األكاديميــة 

الفيلــم كلمــة العميــد علي العنــزي الذي 
أشــار خالهــا إلــى أن املهرجــان بدورتــه 
التاســعة حمــل عنــوان »الكويــت تفخر«، 
إلــى جانــب تســليط الضــوء ىلع لجنــة 
التحكيــم والفعاليــات والعــروض التــي 

قدمــت يف املهرجــان.

تكريم العروض 

وصعــد خشــبة املســرح عميــد املعهــد 

مسرحية »غزالة«
أفضل عرض مسرحي متكامل 

د. حسني الحكم والفنان مكرم نصيبأثناء عزف السالم الوطني

من عرض االفتتاح
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وقــام  املســرحية  للفنــون  العالــي 
بتكريــم الفــرق املســرحية املشــاركة 
للمهرجــان  التاســعة  الــدورة  يف 
املســرحي األكاديمــي. حيــث تــم تكريــم 
كل مــن طــالب املعهــد العالــي للفنــون 
إســماعيل  املخــرج  وهــم  املســرحية 
كمــال عــن مســرحية »مــن حيــث جئت«، 

واملخــرج فيصــل الصفــار عــن مســرحية 
»الخــروج الــى الحيــاة«، للفنــون اآلدائيــة، 
املخــرج جاســم التميمــي عــن مســرحية 
ــن  ــور ع ــر أن ــرج عمي ــد«، املخ ــم أقص »ل
مســرحية »غزالــة«، وتــم تكريــم املخــرج 
رســول الصغيــر عن مســرحية »ســبيليات 
أســماعيل« ألكاديميــة »لويــاك«، كمــا 

ــن  ــار ع ــار النص ــرج نص ــم املخ ــم تكري ت
ــت. ــة الكوي ــه« لجامع ــرحية »التي مس

املشاركون يف الفعاليات 

بتكريــم  العنــزي  العميــد  قــام  كمــا 
الخليجيــة  األكاديميــة  الشــخصيات 
ســاهمت  التــي  واملحليــة  والعربيــة 

هيا السعيد وشيرين حجي
أفضل ممثلَتْي دور أول بالمناصفة  

د. الغنزي مكرما د. أحمد الرشجي

د. سعداء الدعاس والكاتبة منى الشمريد. الغنزي مكرما الفنان إسامعيل كامل



7 العدد التاسع - 16 فبراير 2020

الحواريــة  الجلســات  يف  وشــاركت 
والحلقــات النقاشــية والــورش التدريبيــة 
وهــم د. عنبــر وليــد، د. إيمــان شــعبان، 
د. طــارق جمــال، د. أحمــد الشــرجي، 
رســول الصغيــر، منــى الشــمري، د. حمــد 
مكــرم  عزالديــن،  إيمــان  د.  الرومــي، 
نصيــب، د. أحمــد صقــر، ود. إبراهيــم 
بتكريــم  العنــزي  قــام  كمــا  حجــاج. 
د.  برئاســة  التحكيــم  لجنــة  أعضــاء 
ــو  ــة د. أســامه أب حســن خليــل، وعضوي
ــة،  ــر العربي ــة مص ــن جمهوري ــب م طال
د. حســين علــي حســين مــن دولــة 

الكويــت، مكــرم نصيــب مــن الجمهوريــة 
مــن  العــويف  وماجــد  التونســية، 

ســلطنة عمــان.

بيان التحكيم 

وألقــى عضــو لجنــة التحكيــم ماجــد 
ــت  ــي تقدم ــة الت ــان اللجن ــويف بي الع
بالشــكر الجزيــل إلــى اللجنــة العليــا 
املنظمــة للمهرجــان، ويف مقدمتهــا 
ــد  ــد املعه ــا عمي ــة العلي ــس اللجن رئي
العالــي للفنــون املســرحية د. علــي 
أوالهــا  التــي  الثقــة  ىلع  العنــزي، 

للجنــة. كمــا ثمنــت إلدارة املهرجــان 
منــاخ الحريــة والحيــاد الــذي توفــر كــي 
تقــوم بعملهــا ىلع الوجــه األكمــل. 
وأشــار البيــان إلــى أن اللجنــة وبعــد 
الســتة  العــروض  بمشــاهدة  قيامهــا 
املشــاركة يف املهرجــان، واملتنافســة 
ىلع الجوائــز املقــررة يف املســابقة 
مشــاهدة فنيــة دقيقــة، شــملت كل 
حيــث  املســرحي،  العــرض  عناصــر 
بغيــة  دقيقــا،  فحصــا  تفحصتهــا 
متخصصــا،  علميــا  تقييمــا  تقييمهــا 

باإلجمــاع. حيــث خلصــت 

ــتوى  ــت ىلع املس ــث أوص ــا. حي ــة توصياته ــت اللجن قدم
ــل  ــف وعم ــة والتألي ــة ىلع الكتاب ــجيع الطلب ــي بتش األدب
دورات وورش يف التأليــف املســرحي. وأشــادت اللجنــة 
باملســتوى التمثيلــي لعــدد مــن الطلبــة والطالبــات، لكنهــا 
ــة  ــدرب ىلع اللغ ــام والت ــن االهتم ــد م ــا بمزي ــي أيض توص
العربيــة الفصحــي، وإلتــزام الشــباب بالصياغــة اللغويــة 

ــص. ــة للن املنطوق
ونظــرا الســتعانة املعهــد بمؤثــرات صوتيــة وضوئيــة 
ــاكا تقنيــا يف  ــا ارتب مــن خارجــه، ومالحظــة اللجنــة أحيان
بعــض  الصوتيــة يف  واملؤثــرات  املوســيقية  املرافــق 
العــروض، لــذا يتطلــب األمــر إمــداد املســرح وتوفيــر مؤثرات 

ــتمرار. ــة باس ــا الطلب ــدرب عليه ــة يت ثاتب
ــه  ــا ل ــان مل ــة املهرج ــتمرارية إقام ــة باس ــي اللجن وتوص
ــي. وتوصــي  ــداع الطالب ــر اإلب ــي وتطوي ــر اإليجاب مــن التأثي
كذلــك جميــع مخرجــي العــروض بالوضــع بعيــن االعتبــار أن 

ــي. ــل مقــدم ىلع اإلبهــار األدائ ســالمة وأمــن املمث
ــر املقــدم مــن  وال تفــوت اللجنــة أن تشــيد بالجهــد الكبي
ــي  ــة الت ــة اإلعالمي ــة واللجن ــات العام ــة العالق ــل لجن قب
ــة،  ــرة اليومي ــة النش ــان، وخاص ــدارات املهرج ــت بإص اهتم
ــا  ــان، كم ــي املهرج ــارت ليال ــاءة أن ــرآة وض ــت م ــي كان الت
تشــيد اللجنــة بدور رؤســاء األقســام الذيــن فعلوا املشــاركة 

ــان. ــذا املهرج ــل يف ه ــه األكم ــة ىلع الوج الطالبي ة 
جن

لل
ت ا

يا
ص

تو
النشرة اليومية كانت مرآة

وضاءة أنارت ليالي املهرجان
االهتمام والتدرب

ىلع اللغة العربية الفصحي

د. حسن خليل ود إميان عزالدين والفنان مكرم نصيب ومن إتحاد الطلبة غني جمعة وعبدالوهاب الراجحي
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وأعلــن رئيــس لجنــة التحكيــم وأعضــاؤه عــن الفائزيــن يف جوائــز املهرجــان 
والتــي جــاءت وفــق التالــي: 

ــرحيان  ــان املس ــا العرض ــح له ــل: رش ــرحي متكام ــرض مس ــل ع ــزة أفض جائ
»غزالــة« و«ســبيليات إســماعيل« وفــازت مســرحية »غزالــة«.  

ــن  ــاح ع ــر صب ــان فج ــا املؤلفت ــحت له ــرحي: رش ــف مس ــل مؤل ــزة أفض جائ
ــت«،  ــث جئ ــن حي ــرحية »م ــن مس ــي ع ــرح الحجل ــد« وف ــم أقص ــرحية »ل مس

ــي.  ــرح الحجل ــازت ف وف
جائزة أفضل مخرج: عمير أنور عن مسرحية »غزالة«. 

جائزة أفضل ممثل دور أول: فيصل الصفار عن مسرحية »غزالة«.
ــن  ــي ع ــيرين حج ــان ش ــا املمثلت ــحت له ــة دور أول: رش ــل ممثل ــزة أفض جائ
ــة«،  ــرحية »غزال ــن مس ــعيد ع ــا الس ــماعيل«، وهي ــبيليات إس ــرحية »س مس

ــة. ــزة باملناصف ــان بالجائ ــازت املمثلت وف
ــان: رشــح لهــا املمثــالن شــهاب املشــايخي عــن  ــزة أفضــل ممثــل دور ث جائ
مســرحية »غزالــة«، وإســماعيل كمــال عــن مســرحية »الخــروج إلــى الحيــاة«، 

وفــاز شــهاب املشــايخي. 
جائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــان: رشــحت لهــا املمثلتــان دانــة هيثــم عــن 
مســرحية »لــم أقصــد«، وغديــر حســن عــن مســرحية »الخــروج إلــى الحيــاة«، 

ــن. ــر حس ــازت غدي وف
جائــزة أفضــل ديكــور: رشــح لهــا أســامة البلوشــي عــن مســرحية »مــن حيــث 
ــدر  ــاز بهــا ب ــاة«، وف ــى الحي ــا عــن مســرحية »الخــروج إل ــدر املهن جئــت«، وب

ــا.  املهن
جائــزة أفضــل أزيــاء: رشــحت لهــا زينــب حســن عــن مســرحية »غزالــة« ومحمــد 

املطيــري عــن مســرحية »ســبيليات إســماعيل«، وفــاز بهــا محمــد املطيــري.
جائزة أفضل إضاءة: عمير أنور عن مسرحية »غزالة«.

ــة«،  ــرحية »غزال ــن مس ــزاع ع ــي اله ــا هان ــح له ــيقى: رش ــل موس ــزة أفض جائ
ــي  ــا هان ــاز به ــاة«، وف ــى الحي ــروج إل ــرحية »الخ ــن مس ــكاوي ع ــد الفيل وحم

ــزاع. اله
جائزة أفضل مكياج: حصة العباد عن مسرحية »الخروج الى الحياة«.

الفائزون بالجوائز 

هيا السعيد أفضل ممثلة دور أول مرسحية »غزالة«

الفائزون يف لقطة مليئة بالفرح
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فيصل الصفار جائزة أفضل ممثل دور أول عن مرسحية »غزالة« مع مخرج العرض عمري أنور

حصة العباد جائزة أفضل مكياج عن مرسحية »الخروج اىل الحياة«هاين الهزاع جائزة أفضل موسيقى عن مرسحية »غزالة«

غدير حسن أفضل ممثلة دور ثان عن مرسحية »الخروج إىل الحياة«

عمري أنور جائزة أفضل عرض متكامل وأفضل مخرج وأفضل إضاءة مرسحية »غزالة«

شهاب املشايخي جائزة أفضل ممثل دور ثان عن مرسحية »غزالة«
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روح التعاون 

ــن  ــان م ــعادته باملهرج ــن س ــالل ع ــامي ب ــان س ــرب الفن أع
الشــبابية.  الطاقــات  العــروض املقدمــة مــن قبــل  خــالل 
ــة  ــع مراقب ــام م ــى األم ــة إل ــباب دفع ــى الش ــد أعط فاملعه
اإلدارييــن لهــذه األعمــال الشــبابية. كمــا أن هنــاك تعــاون مــا 
بيــن الطلبــة بشــكل جميــل وراٍق، وروح التعــاون ذكرتنــي بأيــام 

ــرحية. ــون املس ــي للفن ــد العال ــتي يف املعه دراس

تعاون مسرحي 

قــال الفنــان مكــرم نصيــب: كان لــي الشــرف لوجــودي معكــم 
بأننــي  توصــف  ال  وفرحتــي  األكاديمــي.  املهرجــان  يف 
ضمــن أعضــاء لجنــة التحكيــم للمهرجــان. اكتشــفت طاقــات 
شــبابية إبداعيــة كانــت مفاجــأة لــي. كمــا أن ىلع مســتوى 
التنظيــم كان جيــدًا، وأنــه يتمنــى أن يكــون هنالــك تعــاون 
الكويــت  العالــي للفنــون املســرحية يف  بيــن املعهــد 
ــأن  ــس ب ــى تون ــه ال ــدى عودت ــعى ل ــه سيس ــس، وأن وتون

ــرحين. ــن املس ــي بي ــاون فعل ــك تع ــون هنال يك

طاقات شبابية 

عبــر املخــرج رســول الصغيــر عــن فرحتــه برؤيــة هــذه الطاقــات 
الشــبابية مــن مخرجيــن وممثليــن ومؤلفيــن. وأضــاف أن البلدان 
مــن  خــرج  إذا  املــرء  وأن  ومثقفيهــا.  بفنانينهــا  تتباهــى 
ــك أن عبدالحســين عبدالرضــا  ــاس تقــول ل ــت ســيرى الن الكوي
هــو الكويــت. ونحــن نتعلــم منكــم أيهــا الطلبــة، ونتمنــى لكــم 

ــق. ــر والتوفي كل الخي

جيل جديد

ــة  ــام املتعاون ــن األقس ــرجي ع ــد الش ــور أحم ــدث الدكت تح
ــن  ــب للقائمي ــي ُتحس ــد، وه ــل والنق ــتوى التمثي ىلع مس
الــذي كان هدفــه خلــق جيــل جديــد،  ىلع املهرجــان 
ومثــال ىلع ذلــك طلبــة النقــد الذيــن أداروا الجلســات 
ــة.  ــذه الفرص ــم ه ــأن أعطاه ــد ب ــب للمعه ــة. ويحس النقدي
كمــا أن النشــرة احترافيــة جــدا تحــت إدارة طلبــة النقــد 
ــد  ــروض املعه ــا ع ــاز. أم ــم ممت ــازة وتنظي ــإدارة ممت ــاس، ب ــعداء الدع ــورة س ــة الدكت برئاس
ــل  ــذا الجي ــن. فه ــن واملمثلي ــن واملؤلفي ــوادر املخرجي ــس ب ــتطيع أن نلتم ــرحية فنس املس

ســيأخذ مكانتــه يف املســرح الكويتــي.

تجربة ثرية 

قالــت الدكتــورة إيمــان عزالديــن: أنــا ســعيدة بهــذا املهرجــان. 
ىلع  فيــه  يعتمــد  أكاديميــا  مهرجانــا  أحضــر  مــرة  وألول 
ــاك  ــدت أن هن ــث وج ــي. حي ــكل أساس ــة بش ــاطات الطلب نش
مســتويات مقدمــة يصــل بعضهــم إلــى املحترفيــن، وأنــه 
رغــم التنافــس بينهــم إال أنــه كان هنــاك تعــاون بيــن الطلبــة. 
ــة  ــرة اليومي ــا أن النش ــرفا. كم ــا ومش ــان كان منتظم واملهرج

ــة  ــة ثري ــت تجرب للمهرجــان كان
ــس. ــكل املقايي ب

واقــع  مــن  أنهــا  وأضافــت   
خبرتهــا التــي تريــد أن توصلهــا 
للطلبــة بــأن كل مــا كان العــرض 
ــل، وأال  ــا كان أفض ــيطا كل م بس
ــا  ــه كلم ــكار، ألن ــتهين باألف نس
ســيصل  مبســطا  العمــل  كان 
إلــى الجمهــور باملوضــوع الــذي 
واقترحــت  يوصلــه.  أن  يريــد 

ــغ فيهــا ألنهــا تأخــذ  االبتعــاد عــن الديكــورات الضحمــة املبال
حجــم كبيــرًا مــن الخشــبة، حيــث تكــون حركــة املمثــل 
ــا كان  ــرج. وكلم ــن املتف ــغل عي ــت تش ــدة ويف ذات الوق مقي
فضــاء الخشــبة تحــت أمــر املمثــل تســتطيع اإلضــاءة أن تقــوم 
ــي  ــت ه ــي ُقدم ــروض الت ــل الع ــل. وأفض ــكل أفض ــا بش بدوره

التــي كان ديكورهــا بســيطا. 

طلبة النقد ... عقل املعهد 

أعــرب الدكتــور أحمــد صقــر عــن ســعادته بتنظيــم املهرجــان 
ووجــود وعــي عــاٍل لــدى طلبــة املعهــد العالــي للفنــون 
ــه  ــن امتنان ــرب ع ــا أع ــم. كم ــم وتعاونه ــرحية، وتوافقه املس
للدكتــور علــي العنــزي، ورئيــس قســم التمثيــل الدكتــور فهــد 

ــان.  ــذا املهرج ــم ه ــن لتنظي عبداملحس
ووجــه صقــر رســالته إلــى طلبة 
قســم النقــد قائــال: إن عقــل 
النقــد  قســم  هــو  املعهــد 
وجســد املعهــد هــو قســم 
الجماليــة  والحالــة  التمثيــل، 
واليــوم  الديكــور.  قســم  هــو 
ــون  ــا قســم التلفزي ــح لدين أصب
الــذي يصــور ويســجل كل هــذه 
ــة.  ــة واإلبداعي ــاالت الجمالي الح
وحــث ىلع أن يحــرص الطلبــة 

ىلع التطويــر والنجــاح. ونــوه أن قســم النقــد هــو الــذي يمثــل 
غــَد الحركــة النقديــة والفنيــة، ليــس فقــط  يف الكويــت بــل 

يف الخليــج العربــي.

كتب: بدر االستاد )قسم النقد - الفرقة الرابعة( وجراح الهيفي )قسم النقد - الفرقة الثالثة(

ــد مــن تعلمهــا  ــاك أشــياء ال ب ــه التاســعة، هن ــي للفنــون املســرحية بدورت بعــد انتهــاء املهرجــان األكاديمــي للمعهــد العال
مــن أصحــاب الخبــرات العريقــة يف مجــال املســرح. ولذلــك قمنــا بعمــل لقــاء صحفــي مــع الضيــوف والدكاتــرة الذيــن ســجلوا 

انطباعاتهــم وأقوالهــم حــول املهرجــان.



باختتام فعاليات الجلسات الحوارية

منى الشمري: جمهور المسلسل 
التلفزيوني يخدم جمهور الرواية

كتبت: حنين ناصر 
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة األولى

الحواريــة  الجلســات  اختتمــت فعاليــات 
يف  »حــوار  بعنــوان  لقــاء  بإقامــة 
الكتابــة الدراميــة«، واســتضاف الكاتبــة 
والسيناريســت منــى الشــمري، وأدار الحــوار 
قســم  مــن  العدوانــي  محمــد  الطالــب 

األولــى. الفرقــة  يف  التلفزيــون 

قيمة فنية

تحدثــت الشــمري عــن تجربتهــا قائلــة: 
ــا  ــون كاتب ــاول أن يك ــة يح ــض الطلب »بع
ــى  ــأ إل ــرج يلج ــا يتخ ــن عندم ــا، ولك درامي
ســوق العمــل لقلــة قــراء الكتــب، والكتابــة 
ــدم  ــة. وإذا أردت أن تق ــام صعب ــكل ع بش
ــب أم يف  ــواء يف الكت ــة س ــل ذا قيم عم
الدرامــا ال بــد أن تملــك أدواتــك. أي عليــك 
أن تقــرأ وتتطلــع وتتعلــم. وال أحــد وصــل 
ــا أن  ــل نحــن علين ــة الكمــال. ب ــى مرحل إل
نكــون  وأن  الــدوام  ونقــرأ ىلع  نتعلــم 

متطلعيــن، وأال نستســهل الكتابــة والــذي 
ســوف ينتــج لنــا أعمــال هابطــة فكريــة«.

الرواية والدراما

ــف: والشاشــة حساســة. فاملوجــود  وتضي
البــاب  الدرامــا.  يصلــح يف  ال  األدب  يف 
ــن العمــل  ــا بي ــة م ــى دوام ــؤدي إل هــذا ي
ــب  ــة. والكات ــي والكتاب ــوق الدرام يف الس
وبحــث  ودرس  أدواتــه  مــن  تمكــن  إذا 
خــالل  فمــن  للشاشــة  عملــه  وقــدم 
تفاعــل النــاس يمكــن أن يعــرف إذا مــا كان 
ــح  ــئ. أصب ــليم أم الخاط ــق الس يف الطري
وعملــي  جــدًا،  ســريع  النــاس  تفاعــل 
األحمــدي«  يف  موســيقى  »ال  الروائــي 
حصــل ىلع جائــزة الدولــة التشــجيعية 
للروايــة. وأعتقــد أن الكتــاب لــه جمهــوره 
والدرامــا لهــا جمهورهــا أيضــا. وأحيانــا 
العمــل التلفزيونــي يخــدم الروايــة، بحيــث 
القــراءة  يحــب  ال  أحــد  هنــاك  كان  إن 
يمكنــه أن يتحمــس بعــد رؤيــة العمــل، أي 
أن يكــون بابــا للتشــجيع ىلع القــراءة.

سحر الشاشة

وتكمــل الشــمري حديثهــا: إن قــراءة االســم 
ــاء  ــن األدب ــر م ــز الكثي ــة يحف ىلع الشاش
درامــي  عمــل  إلــى  أعمالهــم  لتحويــل 
ــه  ــينما، ألن ــون أو الس ــر ىلع التلفزي يظه
ــن  ــد م ــهرة. والعدي ــحر وش ــه س ــم في عال
الكتــاب الذيــن غامــروا بأعمالهــم وعرضــت 
ــم يحققــوا نتيجــة  ىلع الشاشــة ولكــن ل
جيــدة. والــذي خدمنــي يف هــذا املجــال 
هــو أننــي أنــا مــن يقــوم بتحويــل عملــي 
بنفســي مــن روايــة إلــى عمــل درامــي 

ــون. للتلفزي

مهارات املوهبة

ــة.  ــا املوهب ــزء منه ــارات ج ــا أن امله كم
فــدون موهبــة ال يمكــن ألي عمــل أن ينجح 
ولكــن  الدرامــا.  يف  أو  األدب  يف  ســواء 
تقنيــات الكاتــب الخاصــة مــن املمكــن أن 
ــوار  ــة أو الح ــة أو املعرف ــب بالدراس تكتس
ــا دائمــا أقــول  مــع أي مخــرج أو كاتــب. وأن
ــد مــن  ــه ال ب ــا ألن ــع كاتب ــورش ال تصن أن ال

منى الشمري متحدثة يف الندوة وإىل جوارها عريف الندوة محمد العدواين - الفرقة األوىل - قسم التليفزيون
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وجــود وتطــور املوهبــة. وأحيانــا يتعــرض 
الكاتــب الدرامــي إلــى هبــوط اإليقــاع بعــد 
ــر يف  ــة عش ــة أو الخامس ــة الخامس الحلق
ــا. ــان، فيســقط العمــل درامي بعــض األحي

الزمن الجميل

التــي  إلــى كتاباتهــا  وتتطــرق الشــمري 
تصــور العــودة إلــى املاضــي والتــي القــت 
الزمــن  إلــى  املشــاهد  وأعــادت  نجاحــا 
الجميــل بطريقــة مغايــرة فتقــول: عندمــا 
ــيقى يف  ــل »ال موس ــة مسلس ــدأت كتاب ب
األماكــن  هــذه  كأن  شــعرت  األحمــدي« 
مهجــورة يف األدب الكويتــي. فغالبــا يكون 
واملرقــاب  شــرق  مناطــق  ىلع  التركيــز 

وجبلــة ىلع ســبيل املثــال. ولكــن هنــاك 
مناطــق يف الكويــت تاريخهــا ليــس واضحا 
كمــا الحــال يف البقيــة رغــم أنهــا مناطــق 
مهمــة جــدًا، مثــل األحمــدي والفحيحيــل. 
فســألت نفســي ملــاذا ال ُتكتــب عــن هــذه 
وأردت  الكويتــي؟  األدب  يف  املناطــق 
إحياء املــكان الكويتــي يف األدب الكويتي 
ــال  ــر مــن األعم ــاك الكثي ــه هن فوجــدت أن
التــي ال تناســب هويتنــا. لــذا فضلــت أن 
أصــور التاريــخ والتــراث الكويتــي بصــورة 

ــا. ــبه مجتمعن ــبهنا وتش ــليمة تش س

املداخالت

تحــدث أحمــد الصفــار فقــال إن كتابــة 
القصــة هــي كالســرد ثــم تحــول إلــى 
ــا  ــة الســيناريو كحــوار. كم ســيناريو أو كتاب
تناولــت غــزالن الحــداد متابعــة العمــل 
كان  وإن  التصويــر  مواقــف  يف  الدرامــي 
ســيوجد فــارق بيــن الكتابــة قبــل الخــوض 
يف هــذه التجــارب وبعــد أن خاضــت هــذه 

التجــارب.
عميــد املعهــد العالــي للفنون املســرحية 
د. علــي العنــزي تمنــى أن تســلط الكاتبــة 
أهميــة  ىلع  الضــوء  الشــمر  منــى 
ىلع  وأثرهــا  والقــراءة  الثقافــة 
بــروز اســمها الــذي ســطع نجمــه 
بســبب خلفيتهــا الثقافيــة التــي 

عكســت ىلع كتاباتهــا الدراميــة.
وأضــاف العنــزي أن العمــل الدرامــي قيمتــه 
الكاتــب ىلع  الحــوارات وقــوة  يف قــوة 
تقديــم طــرح فكــري بيــن الشــخصيات، 
بحيــث أن املتلقــي ال يســتطيع أن يحــدد 
هــل هــو مــع هــذه الشــخصية أم مــع تلــك، 
وعمقهــا  جدليتهــا  شــخصية  لــكل  ألن 

ــا. وآراؤه
ــة  ــن أهمي ــالف ع ــرة الق ــت زه ــا تحدث كم
محافظــة العمــل ىلع إيقاعــه بعيــدًا عــن 
ــدد  ــات يف ع ــون الحلق ــط وأن تك التمطي
ــات. وملــاذا  ــات أو الســت حلق العشــر حلق
ــات  ــي يف الحلق ــباق الرمضان ــرة الس ظاه
ــن أن  ــل ممك ــن أن العم ــن؟ يف حي الثالثي
يقــدم بعــدد حلقــات أقــل وبإيقــاع جميــل. 
وكيــف يمكــن أن نكتــب عمــل يناســب 
العمريــة دون أن يكــون  الفئــات  جميــع 
ــن  ــدث حس ــا تح ــوي. كم ــبه ترب ــل ش العم
الكاتــب  معرفــة  كيفيــة  عــن  حاجيــه 
ــخصيات  ــاه الش ــي تج ــل املتلق ــردود فع ب

الدراميــة.
وســأل الدكتــور محمــد الزنكــوي عــن مــدى 
ــة  ــمري يف كتاب ــى الش ــة من ــام الكاتب قي
أو  الســاعة  تتجــاوز  ال  ســينمائي  فيلــم 
ــدى عــن رغبتــه  الســاعة والنصــف. كمــا أب
فيهــا  تعيــد  منهــا  مسلســالت  برؤيــة 
الزمــن الجميــل مــن مسلســالت قديمــة 
يفقدهــا الجمهــور. كمــا طــرح اقتراحــا بــأن 
تكــون بعــض مــن نصــوص األســتاذة منــى 
العالــي  املعهــد  مكتبــة  يف  الشــمري 

للفنــون املســرحية.

العميد د. عيل العنزي والكاتبة منى الشمري يتوسطان بعض أساتذة وطالب املعهد
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مقـــال

ونحــن نــودع الــدورة التاســعة مــن املهرجــان، وبعــد ليــال مســرحية متكاملــة أمضيناهــا 
جلوســا يف مســرح حمــد الرجيــب، قدمتــم خاللهــا خالصــة شــبابية واعــدة مــن التجــارب 
ــا  ــت ثماره ــة آت ــة نبيل ــات حواري ــية وجلس ــة نقاش ــورش وحلق ــة ب ــرحية، مصحوب املس
بجهــود ومتابعــة وتنظيــم تلــك الكوكبــة مــن أبنائــي الطــالب والطالبــات، وأســاتذتهم 
الذيــن لــم يدخــروا جهــدا يف ســبيل تقديــم انطبــاع حقيقــي رائــع وجميــل وراق عــن 
ــي وبناتــي هــذا  ــا لكــم أبنائ ــون املســرحية. ال أقــول ســوى هنيئ ــي للفن املعهــد العال
النجــاح الــذي صنعتــه أيديكــم. وســنواصل دومــا دعمكــم وتشــجيعكم ملواصلــة طريــق 

العطــاء والتميــز واإلبــداع ... ألنكــم مســتقبل الكويــت.

نجاح صنعته أيديكم 

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية

صورة وتعليق
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البنات أجمل المبدعات 

فرح الحجلي أفضل مؤلفة مسرحية »من حيث جئت«
هيا السعيد أفضل ممثلة دور أول مسرحية »غزالة«

غدير حسن أفضل ممثلة دور ثاني مسرحية »لم أقصد«
حصة العباد أفضل أزياء ومكياج مسرحية »الخروج إلى الحياة«
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