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األسطورة

أوبرا العرائس
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يف دورت��ه ال�سابعة ،ا�ست�ضاف مهرجان
ال�ك��وي��ت ال ��دويل للم�سرح الأك��ادمي��ي لأول
م��رة عر�ض �أوب ��رايل مل�سرح عرائ�س .قدم
العر�ض فريق من الطلبة البولنديني يدر�سون
تخ�ص�صات خمتلفة يف جمال امل�سرح والغناء.
وال�ع��ر���ض م�ستوحى م��ن ق�صة فولكلورية
بولندية قدمية ترجع �أحداثها �إىل القرن
اخل��ام����س ع�شر حيث الإره��ا� �ص��ات الأوىل
للأوبرا الإيطالية .وينتمي العر�ض من حيث
البناء الدرامي �إىل ن�صو�ص م�سرح الع�صور
الو�سطى حيث ال�صراع ب�ين اخل�ير وال�شر
والتوبة ثم انت�صار اخلري يف النهاية .وكانت
ال�شخ�صيات م��ن عامة �سكان �أه��ل مدينة
الذين ات�صفوا بالنبل والطيبة �إال قليل منهم
يعي�شون على ال�سرقة والكذب ،مما ت�سبب
يف خراب املدينة ،ومل تنج من هذا اخلراب
�إال بعد العدول عن هذه الأفعال والعودة �إىل
طريق ال�صواب .وقد �صاغت امل�ؤلفة املو�سيقية
«جمدالينا زي�ن��ك» ه��ذا ال���ص��راع يف �إط��ار
مو�سيقي يحمل مالمح القرن اخلام�س ع�شر
من ا�ستخدام الآالت املفردة مثل الكمان،
والت�شيللو ،والكالرينيت والكتابة املونوفونية

ل �ل �ع �م��ل ،ث��م
انتقلت بعدها �إىل الكتابة البوليفونية –
 Polyphonyت��ارة على �أ�سا�س هارموين
  Harmonyوت ��ارة �أخ ��ري على �أ�سا�سكاونرتبونتي –  Counterpointجم�سدة
يف ذلك البيئة االجتماعية الطيبة املتناغمة
ب��ال�ك�ت��اب��ة امل��ون��وف��ون�ي��ة ، Monophony
والهارمونية  ، Harmony -ثم تنتقل �إىل
ت�صوير ال�صراع بني اخلري وال�شر بالكتابة
الكاونرتبونتية  Counterpoint -للتعبري
ع��ن ح��ال��ة ال �ت �ع��ار���ض وال �ت �ن��اف��ر امل��وج��ودة
واملتج�سدة يف املجتمع بني اخلري وال�شر� .أما
على م�ستوى الغناء فقد اختارت الطبقات
الغليظ يف �أ�صوات الرجال (با�س – )Bass
لتج�سد �شخ�صية احلكيم واحل��اك��م مل��ا يف

توظيف الدمى القفازية كدمى الب�رشية

ا�ستخدام الربوجيكتور لعر�ض املناظر املفتوحة

�أح� �ي���ان� � ًا ك��م��ا يف
املقدمة املو�سيقية
ل�ل�م���س��رح�ي��ة ال�ت��ي
كتبت فيها امل�ؤلفة
التيمة املو�سيقية
Monophony

M u s i c a l
 - Themeالأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة

د .طارق جمال

ال�صوت الغليظة من عمق وقوة ،على عك�س
الطبقات احلادة (ال�سوبرانو )Soprano -
التي اختارتها لتج�سيد ال�شخ�صيات الن�سائية
ذات الطابع احلاد والأفعال ال�سلبية .وجاءت
الأ�� �ص ��وات الن�سائية امل�ت��و��س�ط��ة (امل�ي�ت��زو
�سوبرانو  ) Mezzo-Soprano -لتج�سد
ن�ساء املدينة الأخيار ،ف�صور هذا التنوع بني
الأ�صوات التباين يف املجتمع ت�صويرا دقيق ًا ملا
يحمله من �صراع بني اخلري وال�شر مبا يخدم
البناء الدرامي ويعمق احلدث ويطوره .وقد
ا�ستخدمت خمرجة العر�ض مزيج ًا من �أنواع
العرئ�س ،حيث كانت العرائ�س القفازية-
 glove marionettesل�شخ�صيات العرائ�س
التي تقوم بالغناء ،ث��م ال��دم��ى String -
 puppetsل�شخ�صيات املجاميع ،ومزيج من
العرائ�س القفازية ،وج�سد املحرك لت�شكيل
الدمى الب�شرية.Full Body Puppets-
وق��د وف�ق��ت امل�خ��رج��ة يف اخ�ت�ي��ار العرائ�س
القفازية يف جت�سيد ال�شخ�صيات التي تقوم
بالغناء لإمكانية ت�شكيل مالمح الوجه للتعبري
عن االنفعاالت املختلفة امل�صاحبة للحاالت
ال�شعورية للأغاين التي ت�ؤديها ال�شخ�صيات،
فكان هناك تناغم ب�ين املو�سيقى وحركة
الفم وتعبري الوجه امل�صاحب لالنفعاالت.
ثم ي�أتي دور الدمى الب�شرية التي جنحت

املخرجة يف ا�ستخدامها لت�شكيل �أو�ضاع ج�سد
العب الدمى لي�شكل تعبريا ج�سديا متكامال
لل�شخ�صية على خ�شبة امل�سرح .وبهذا التنوع
ال�ثري ا�ستطاعت املخرجة �أن حتافظ على
�إيقاع العر�ض وانتباه امل�شاهدين طوال زمن
العر�ض على م��دار  43دقيقة تقريبا .ثم
جاء ال�سينوغراف ليكمل ال�صورة امل�سرحية
ومي��زج ب�ين التقنيات الرقمية م��ن ر�سوم
متحركة  Animationومناظر ثايتة Still
 Shotsوبني طريقة عر�ضها بديال للديكور
امل�سرحي التقليدي على خ�شبة امل�سرح من
خالل الربوجيكتور Video Projection -
ليخرج العمل متكامال يف �أرك��ان��ه املرئية،
ب�سيطا يف عنا�صره دون تكلف �أو �إخ�لال
باحتياجات العر�ض من مناظر طبيعية و�أوراق
الأ�شجار املت�ساقطة والأمطار وال��زرع الذي
ينمو معرب ًا عن الرخاء واخلري الكثري كما يف
بداية العر�ض امل�سرحي ،وكذلك حركة البناء
للأبنية التي كانت ت�شيد يف املدينة وتعر�ض
على ال�شا�شة ،ث��م االن�ه�ي��ار وال��دم��ار وكل
الأحداث التي ال ميكن ت�صويرها �أو جت�سيدها
على خ�شبة امل�سرح �إال من خالل هذه التقنية
الرقمية احلديثة وهذا املزيج الفني اجلميل
الذي �أمتعنا طوال زمن العر�ض.

حوار بني الدمى القفازية وال�شخ�صية الب�رشية

تقنية ا�ستخدام الربوجيكتور كديكور م�رسحي
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خالل تعقيبه في الندوة التطبيقية على العرض

د .طارق جمال« :توبا والمالئكة»..
أوبرا كوميدية لقصة فولكلورية

مدير ومعقب الندوة التطبيقية د .طارق جمال واملخرجة �أ .مييليا بتاليف�سكا

كتب مفرح حجاب :

�أقيمت الندوة التطبيقية مل�سرحية «توبا
واملالئكة ،التي قدمتها فرقة �أكادميية امل�سرح
بوار�سوـ بولندا � -أم�س يف قاعة �أحمد عبد
احلليم ،حيث �أدار الندوة وعقب على العر�ض
د .ط��ارق جمال ،بح�ضور خمرجة امل�سرحية
�إميليا بتاليف�سكا.
وقد �شهدت الندوة ح�ضور ح�شد كبري من
�أع�ضاء هيئة التدري�س باملعهد العايل للفنون
امل�سرحية والإعالميني والطالب واجلمهور،
تقدمهم مدير املهرجان د .راجح املطريي.
وا�ستهل د .ط��ارق جمال ،حديثه مرحب ًا
باحل�ضور وبالفرقة البولندية ،قائ ًال« :ن�شكر
�إدارة املعهد على ا�ستقطاب هذا العر�ض كنوع
جديد من العرو�ض التي تقدم يف املهرجان،
ومن اجلميل �أن يتعرف الطالب على كل �أنواع
امل�سرح ،وك��ل �أدوات� ��ه» ،م�شري ًا �إىل �أن هذا
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العر�ض يتميز بالب�ساطة ،واجلمع بني جمموعة
من الفنون� ،سواء يف الغناء �أو املو�سيقى ،ف� ً
ضال
عن العرائ�س الب�شرية والقفازية واملتحركة.
و�أ�ضاف�« :أعترب هذا النوع من امل�سرح ال
ُيقدم كثري ًا ،ال�سيما �أن فيه غناء �أوبرايل ولكن
ب�شكل كوميدي ،كما �أن م�شاهد اخلري وال�شر
يف العر�ض ك��ان��ت مر�سومة م��ن اجلرافيك
با�ستثناء امل�شهد الذي كان فوق ال�سحاب ،مما
�أدى �إىل ح��دوث ت�شتت ،لأن��ه يعد حت��و ًال غري
مربر».
وقال د .طارق« :يطلقون على هذا العر�ض
امل�سرحي �أ� �س �ط��ورة ،لكنه يف حقيقة الأم��ر
�أق��رب �إىل الق�صة الفولكلورية االجتماعية
التي تنتمي �إىل الع�صور الو�سطى� ،سواء على
م�ستوى البناء الدرامي �أو الت�أليف املو�سيقي».
�أما خمرجة العر�ض �إميليا بتاليف�سكا ،فقد

ا�ستهلت حديثها خالل الندوة بتوجيه ال�شكر
للقائمني على امل�ه��رج��ان ،قائلة�« :أ�شكركم
على �أنكم �سمحتم لنا ب�أن نقدم هذا العر�ض
لتتعرفوا على ثقافتنا يف دولة الكويت� .أتفق
مع د .ط��ارق على �أن العر�ض من الفولكلور،
وهو عمل �سهل وب�سيط ،كان حتت رعاية وزارة
الثقافة بدولتنا» ،م�شرية �إىل �أن بناء العر�ض
بد�أ �أو ًال من خالل الت�أليف املو�سيقي ،ثم حوله
�أح��د الطالب وق��ام بت�أليف ق�صة فولكلورية
لتقدم ب�شكل غنائي.
و�أو�ضحت �أنه مل يكن هناك ت�صور م�سبق
للم�سرحية ،و�إمن��ا مت توزيع الأدوات والأدوار
على �أع�ضاء الفريق من �أجل �أن يفكر اجلميع
ويقدم ت�صوراته ،ثم مت و�ضع ه��ذه الأفكار
يف قالب واح��د ،الفتة �إيل �أن اختيار تقدمي
العر�ض بهذه الطريقة والغناء الأوبرايل ،كان
�شيئ ًا مميز ًا بالن�سبة لها ،ال�سيما �أن النا�س يف
بولندا بد�أوا ين�صرفوا عن هذا الفن.
و�أ�شارت �إىل �أن اختيار نوعني من العرائ�س
من بينهم العرائ�س القفازية ،كان هدفه �أن
تظهر الوجوه ،لأن هذا النوع امل�سرحي يعر�ض
يف ال �� �ش��ارع ،و�إذا مل ي�ق��دم ب�ه��ذه الطريقة
�سيحتاج �إىل العديد من املمثلني ،وهي عملية
�ستكون �صعبة ،مبينة �أن تكبري الأنف والعيون
وغريها ،كان من �أجل �إيجاد نوع من الكوميديا.
وقالت“ :عملت بقوة كمخرجة
من �أج��ل �إب��راز ال��دور اجلماعي
يف العر�ض ،لأنني �أ�ؤم��ن بحرية
الإب� ��داع يف امل���س��رح ،وال ينبغي
�أن يفر�ض ر�أي حتى �إن كان من
امل� �خ ��رج ،وح��ر� �ص��ت ع �ل��ى ت��رك
ك��ل �شخ�ص يقوم ب��دوره ويعمل

بتاليفسكا :استخدمت
األفكار الخيالية..
وعملت بقوة إلبراز الدور
الجماعي
بال�شكل الذي يرتاح فيه ويقدم فكرته ،ومن ثم
�أقوم بجمع كل الأدوات لتكوين العر�ض الذي
�شاهده اجلميع على امل�سرح ،وهو عر�ض ي�شبه
�إىل حد كبري عرو�ض الور�شة امل�سرحية.
وك�شفت بتاليف�سكا ،ع��ن �أن ا�ستخدام
الأف�ك��ار اخليالية يف ه��ذا العمل االجتماعي
لأنه يف النهاية عمل جتريبي �أرى �أنه قد جنح،
والدليل �أن��ه يعر�ض يف الكويت ،ومتواجد يف
هذا املهرجان ،م�ؤكدة �أنها تدعم احلرية،
و�أ��ش��ارت �إىل �أن اللغة ال تقف حائ ًال دون
املتعة امل�سرحية ،فرغم �أنها ال تعرف العربية،
�إال �أنها ا�ستمتعت مب�سرحية �أم�س (تق�صد
م�سرحية :الرجل الذي �صار) ،لكنه وقد تابعت
العر�ض وفهمته رغم حاجز اللغة.
و�أعقب ذلك مداخلة للطالبة فرح احلجيلي،
�أ�شادت فيها باختيار هذا العر�ض،
خا�صة فكرة ا�ستخدم العرائ�س،
مثنية ع�ل��ى امل��و��س�ي�ق��ى وال�غ�ن��اء
الأوب��رايل يف العر�ض ،الفتة �إىل
�أن املزج بني امل�سرح وال�سينما يف
العر�ض خرج ب�شكل جيد ،م�شيدة
�أي�ض ًا ب�أداء املمثلني.

الطالبة فرح احلجلي
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شخصية المهرجان

الكاتب القدير عبدالعزيز السريع
الطالب يحتفون بشخصية المهرجان

حممد املن�صوري:
الأ�ستاذ القدير عبدالعزيز ال�سريع يعترب من القامات الكويتية
التي نفخر باجنازها.
حنني �سعود:
قدم الكثري للم�سرح والتلفزيون والإذاعة ،و�أنا فخورة بوجوده معنا
يف هذه الدورة ،فهو حافز لنا للعمل واملثابرة.
على بالل:
قامة كبري يف جمال الدراما� ،شكر ًا للجنة املنظمة على اختيارها
الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سريع �شخ�صية هذه الدورة.
عدنان بالعي�س:
اجنازاته لي�س حملية ،بل خليجية وعربية ،وهو من الزمن اجلميل.
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فرح احلجلي:
�سرية الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سريع تدل ،وبال �شك على عطاء من
القلب وعلى عقل م�ستنري.
عبداهلل الدرزي:
ال�شراكة التي كانت بني الراحل �صقر الر�شود والكاتب عبدالعزيز
ال�سريع تدعونا للتم�سك �أكرث بروح العمل اجلماعي.
نور الغندور:
كتاباته فتحت �آفاق ًا كبرية للممثلني ،حيث كان يعطي لهم م�ساحات
لكي يعي�شوا �أكرث مع ال�شخ�صيات.
طالل حممد:
يكفي �أن نعرف �أنه �أول من ح�صل على جائز يف الت�أليف امل�سرحي
يف الكويت ،فهذا بحد ذاته ي�ستحق التكرمي.
حمد الفيلكاوي:
�أ�شعر بفخر كبري و�أنا �أرى �شخ�صيات كويتية تكرم يف معهدنا.
عبداهلل النوبي:
من املهم تكرمي الكاتب ،ف�إبداعه ي�أتي قبل �إبداعات العر�ض.
عبدالعزيز حممد:
�أمتنى �أن نرى يف كل �سنة �شخ�صية للمهرجان ،فهذا يعرفنا على
املبدعني من الرواد.
ح�سني الفيلكاوي:
حافز كبري لنا ،نحن جيل ال�شباب ،خا�صة من يهتم بفعل الكتابة
الدرامية .
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أفكار تجريبية في تنظيم
المهرجانات المعاصرة

د�أب��ت غالبية املهرجانات امل�سرحية على �أن
ينح�صر املهرجان امل�سرحي يف تقدمي العرو�ض
امل�سرحية – �سواء من �أجل الت�سابق� ،أو من �أجل
االحتكاك وت�ب��ادل اخل�برات  -وبع�ض الندوات
الفكرية والتطبيقية ،و� ً
أحيانا املوائد امل�ستديرة
والور�ش التدريبية .وذلك لالعتقاد ال�سائد ب�أن
املهرجان امل�سرحي هو منا�سبة مل�شاهدة العرو�ض
ولقاء الأ�صدقاء ،ولكن احلقيقة ت�ؤكد ً
يوما بعد
يوم �أن املهرجان امل�سرحي ميكن �أن يكون فر�صة
لفعاليات �أخرى ،و�إذا كنا ال ننكر �أن تقدمي العرو�ض
امل�سرحية يف املهرجان هو �أحد �أهم الفعاليات،
ولكن يف الوقت ذاته ،ن�شدد على �أنها لي�ست الفعالية
الوحيدة التي يجب �أن يلتف اجلميع حولها ،وعلى
�سبيل اخلروج عن امل�ألوف – وهو ما ي�شي ب�شبهة
جتريب – ف�إن بع�ض املهرجانات العربية والغربية
التي �شاركت فيها خالل ال�سنوات الأخرية ،قدمت
ً
مناذجا من الأفكار غري املعتادة التي ميكن �أن
تدعونا �أن نطلق عليها �أفكار ًا جتريبية ،لأنها ال
تقدم املعتاد يف كل املهرجانات ،و�سوف �أعر�ض

الك�شك
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هنا لبع�ض م��ن هذه
الأف��ك��ار ،علنا جند
فيها ما ي�شد االنتباه
وي � �ث �ي�ر خم �ي �ل �ت �ن��ا،
لي�س للتقليد ،ولكن
ل �ل �ت �ج��دي��د واب �ت �ك��ار
املزيد من الأفكار.
 - 1الك�شك
قدمت ه��ذه الفكرة يف «مهرجان البافيلون»
ال��ذي نظمه ال�سيد «فتاح دي��وري» عام  2012يف
مدينة هانوفر الأمل��ان�ي��ة ،و�ضم املهرجان وقتها
جمموعة من العرو�ض العربية من م�صر واملغرب
وتون�س واجلزائر وفل�سطني بالإ�ضافة �إىل �أملانيا،
وتنح�صر الفكرة يف تخ�صي�ص م�ساحة فارغة
ت�شبه (الك�شك) ،ويخ�ص�ص لكل فرقة ً
يوما لعر�ض
ما يعرب عن جمتمعها املحلي ،وكنت قد ت�سلمت
ً
كتابا م�صور ًا من �إحدى �شركات املحمول وفيه �صور
لأبرز ال�شخ�صيات امل�صرية ال�شهرية يف جماالت
الفن وال�سيا�سة واالقت�صاد وغريهم من املجاالت،
و ُكتب �أ�سفل كل �صورة و�صف باللغتني العربية
والإجن�ل�ي��زي��ة لهذه ال�شخ�صية ،فقمت بتنظيم
معر�ض �ضم غالبية ه��ذه ال�صور يف �شكل فني،
ومعها و�ضعت عدد ًا من ال�صور املكربة التي عربت
عن الثورة امل�صرية ،ويف داخل املكان ،عر�ضنا على
من�ضدة �صغرية �أبرز الأطعمة والبهارات امل�صرية
كي يتعرف عليها باقي الوفود ،ويف املنت�صف جل�سنا
بالطبلة والرق ،وعاوننا الفنان الفل�سطيني «عالء
عزام» ،وقدمنا �أهم الأغاين امل�صرية الأ�صيلة التي
اهتم احل�ضور ب�سماعها بعناية واهتمام.
د .جمال ياقوت

و�أت�صور �أن هذه الفكرة ت�ساعد على �أن يتعرف
احل�ضور على ثقافات مغايرة يف الفن والفكر
والثقافة ،وحتى الأطعمة وامل�شروبات ،وه��و ما
يع�ضد م��ن فكرة ت�ب��ادل امل�ع��ارف بجانب تبادل
اخلربات الفنية.
 - 2الكرنفال
عا�صرت الكرنفال ب�شكلني خمتلفني :الأول
يف جمهورية الت�شيك وال�ث��اين يف مدينة طنجة
املغربية ،و�إذا ك��ان الهدف واح��د يف احلالتني،
�أال وه��و عمل عر�ض �أزي��اء للمالب�س الفلكلورية
لكل ال�ب�لاد امل�شاركة يف امل�ه��رج��ان ك��ي يتعرف
عليها جميع امل�شاركني من البالد الأخرى؛ �إال �أن
االختالف كان يكمن يف طريقة تقدمي املهرجان،
ففي الت�شيك مت ت�شييد م�سرح خ�شبي يف و�سط
الغابات ،وعليه قدمت كل فرقة رق�صتها املحلية
مبالب�سها الفلكلورية ،يف ح�ين ك��ان الكرنفال
ً
متحركا يف ال�شوارع الرئي�سية يف طنجة على �أنغام
املو�سيقات الع�سكرية ،ويف حرا�سة ال�شرطة.
 - 3نقطة االلتقاء Meeting Point
عاي�شت هذه الفكرة للمرة الأوىل عام  2013يف
مدينة «جريونا» الإ�سبانية حيث خ�ص�ص املهرجان
�ساحة كبرية داخل املركز الثقايف يف جريونا (ما
يقابل ق�صر الثقافة يف م�صر) – وفيه مت ت�شييد
خ�شبة م�سرح �صغرية ،ومت جتهيز املكان بتجهيزات
�إ�ضاءة و�صوت ب�سيطة ،وقد خ�ص�ص هذا املكان

نقطة االلتقاء

الكرنفال

لفرقة يف كل يوم تقدم فيه ما ت�شاء من فنون حملية،
ً
عرو�ضا ارجتالية ،وفرق �أخرى
بع�ض الفرق قدمت
قدمت �أغانيها الكال�سيكية �أو املعا�صرة ،بينما قدم
�آخ��رون ا�سكت�شات كوميدية� ،أو رق�صات حملية.
ه��ذا اللقاء احل��ر ال��ذي يتم بعد انتهاء عرو�ض
اليوم وملدة �ساعتني ً
يوميا ،ميثل فر�صة مل�شاهدة
�إبداعات حملية للآخرين ،كما ي�ساعد على توطيد
�أوا�صر التعارف بني �أفراد الفرق ،حيث خ�ص�ص
بهو كبري خارج هذا امل�سرح ال�صغري للأفراد الذين
يودون لقاء الفرق الأخرى ،فتم جتهيزه مبجموعة
من املنا�ضد والكرا�سي ومكان للم�شروبات ،بحيت
تت�شكل بيئة مالئمة للحوارات اخلفيفة بني �أفراد
الفرق املختلفة.
� - 4سوق املنتجات املحلية
ُطرحت ه��ذه الفكرة يف مهرجان «هيل�سنكو»
ً
مناذجا
بجمهورية الت�شيك  ...حيث حت�ضر الفرق
من �أطعمتها املحلية بغر�ض بيعها للآخرين ،وهو
ما مينح اجلميع فر�صة تذوق املنتجات الغذائية
للغري ،وحتقيق ربح حمدود من عملية البيع.
�أت���ص��ور �أن اخل ��روج ع��ن امل ��أل��وف يف م�سائل
تنظيم املهرجانات هو �أمر �ضروري للتغلب على
حالة امللل الناجت عن تكرار الأفعال ذاتها يف كل
املهرجانات.
د .جمال ياقوت
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لقطات من المهرجان

�أ.د .ح�سن عطية و�أ.د .عايدة عالم

رئي�س املهرجان د.فهد الهاجري م�صافحا ً �سعادة ال�سفري البولندي لدى الكويت غريغورز اول�شاك

اللجنة املنظمة من طالب املعهد

10

د.حممد عبدال ود.في�صل القحطاين  ،ورئي�س املهرجان د.فهد الهاجري  ،والإعالمي د.را�شد الر�شيدي

عدد من طلبة املعهد يف انتظار بدء العر�ض

مدير الهرجان د.راجح املطريي ود.منى العمريي يتابعان الندوة التطبيقية
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ّ
فن االرتجال :حرفة وأسرار
حني نتحدث عن االرجتال يف امل�سرح ،تتبادر
�إىل �أذهاننا فور ًا مدر�سة «الكوميديا دي ّلالرتيه»،
التي يعترب االرجت��ال فيها� ،إ�ضافة �إىل القناع،
الركيزة الأ�سا�سية والعمود الفقريّ يف بنيتها.
ونحاول يف ما يلي �أن نلج عمق هذا الفنّ  ،و�أن
ن�سرب �أغواره ونك�شف �شيئ ًا من �أ�سراره ،و�أن نفهم
حرفه املم ّثل الذي خا�ض غماره وبرع فيه.
لي�س االرجت��ال م�س�أل ًة �سهلة ي�ستطيعها �أيّ
مم � ّث��ل ،فبع�ض االرجت� ��ال يف غ�ير حم � ّل��ه ،قد
امل�سرحي بر ّمته ،يف �إيقاعه �أو ًال،
ي�ضرب العر�ض
ّ
وتالي ًا يف �إخراجه ومو�ضوعه ،وكذلك يف تناغم
مم ّثليه� .إ ّن��ه م�س�ؤول ّية ال يقوى على حملها ك ّل
من اعتلى خ�شبة امل�سرح� ،أو من �أنيط به دور يف
م�سرح ّية .فلالرجتال �أ�صوله وحرفته وتوقيته
تر�سخت
وثقافته وخربته وقواعده وقوانينه التي ّ
عرب التجارب املريرة على مدى الع�صور.
وللموهبة دوره��ا حتم ًا ،وهو الأ ّول يف ر�أينا،
مم��ا عرفناه م��ن جت��ارب الأق��دم�ين،
ان�ط�لاق� ًا ّ
خ���ص��و��ص� ًا م��ن ان�ط�ل�ق��ت م�ع�ه��م «ال�ك��وم�ي��دي��ا
ديل ّالرتيه» قبل �أن تت� ّأطر يف دائرتها املحرتفة،
وقبل �أن تت�ش ّكل ِف َر ُقها وتنت�شر عرو�ضها هنا
وهناك بدء ًا من منت�صف القرن ال�سا�س ع�شر.
ت�ق��ول «مي�شيل ��ش�يري� ّل�ل��و» ،وه��ي ب��اح�ث��ة يف
الأدب الإيطا ّ
يل من جامعة ميالنو« :الكوميديا
ديل ّالرتيه» هي التي -لتمييزها عن الكوميديات
امل �ك �ت��وب��ة -ال مي�ك��ن �أن ي ��ؤ ّدي �ه��ا � �س��وى مم ّثل
حم�ترف» .وعليه ،ال ب ّد �أن نحاول حتديد هذا
«املم ّثل امل�ح�ترف» ،خ�صو�ص ًا �أ ّن�ن��ا ال نقع على
ما يبينّ �أن يف تلك املرحلة الزمن ّية التي �أط ّلت
علينا خاللها «الكوميديا ديل ّالرتيه» ،كانت هناك
مدار�س �أو معاهد فن ّية لإع��داد املم ّثلني :فكيف
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ظهر ه�ؤالء «املم ّثلون
املحرتفون»؟ ،وكيف
�أعدّوا �أنف�سهم (�أو ّمت
�إع��داده��م) ليربعوا
يف مهنتهم كما ورد
يف تاريخهم؟.
حيال ما توافر من
�أب �ح��اث ودرا� �س��ات،
جند � ّأن ه�ؤالء املم ّثلني اعتمدوا �أ ّو ًال وبداي ًة على
وقدرات ج�سد ّية
مواهبهم الفطر ّية ،وعلى ليون ٍة
ٍ
م ّتعتهم بها القدرة الإله ّية ،وطبع ًا ،على ذكا ٍء
�ارق وكاري�سما خ ّولتهم ا�ستقطاب اهتمام
خ� ٍ
أهم-
الآخرين ونيل �إعجابهم يف ما يقدّمون ،وال ّ
بفعل نبيل مل يدركوا بداي ًة
يف ر�أينا -على ٍ
�شغف ٍ
ربمّ ��ا �أ ّن��ه «ف��نّ » ،و�إن �أدرك��وا فلع ّلهم مل يدركوا
�أهم ّيته وعظمته.
�إنهم ،بب�ساطة� ،أح� ّب��وا ما يفعلون ،ف�ساروا
خلفه بعفو ّية مطلقة ،ملتعتهم ربمّ ��ا ،والأه��م
مكنونات يف �صدورهم ،ويجابهوا ثقل
ليعبرّ وا عن
ٍ
احلياة التي ترهق كاهلهم .وما �إن مت ّر�سوا بهذه
اللعبة اجلميلة ،ح ّتى بد�أوا يكت�شفون فيها مدىً
وا�سع ًا من احلرفة والأ�سرار والأبعاد ،وعرفوا
كيف ي�ستثمرونها ويط ّوعونها ويراكمون جتاربها،
ف �غ��دوا م��ع ال��وق��ت ،وج �ي� ً
لا بعد جيل «مم ّثلني
حمرتفني» ،وو�ضعوا – من دون �أن يدروا ربمّ ا-
الأ�س�س الأوىل لفنّ التمثيل وقواعده وحرفي ّته.
ولكن ،هل تكفي املوهبة والليونة والتجربة
ليمتلك املم ّثل القدرة على االرجت��ال والتح ّكم
مبفا�صل لعبة الأداء على اخل�شبة؟.
املعروف � ّأن «الكوميديا ديل ّالرتيه» ال تعتمد
ن�ص ًا داللي ًا
ن�ص ًا م�سرحي ًا مكتوب ًا بالكامل ،بل ّ
ّ
�أ .عبدالعزيز ال�رسيع

�صفحات على الأكرث ُيعرف
خمت�صر ًا من �أربع
ٍ
بال»كانفا»ّ ،
الق�صة وبع�ض م�ساراتها،
ويلخ�ص ّ
ويرتك للمم ّثل �أن يرجتل يف �إطارها متناغم ًا مع
رفاقه على اخل�شبة .فكيف له �أن ينجح يف لعبته؟.
ي�سهل اجل��واب حني نعرف � ّأن املم ّثل الذي
يحرتف ف��نّ «الكوميديا ديل ّالرتيه» عليه �أن
يحفظ الكثري من الأ�شعار والأم �ث��ال ال�شعب ّية
والأق��وال امل��أث��ورة وامل�ف��ردات والتعابري� ...إ ّنها
م�س�ألة ثقاف ٍة �إذ ُا .وربمّ ا �أتقن املم ّثل كذلك �شيئ ًا
من اللغات واللهجات املختلفةّ ،
واطلع على التاريخ
والأدب وبع�ض العلوم� ...إ ّنها «عدّة ال�شغل»� ،إذا
�صح التعبري ،واملخزون احلا�ضر �أب��د ًا يف ذهنه
ّ
لي�ستعري منه ،يف ك ّل حلظة ،ما ي�شاء ،بل ما يخدم
م�سار �أدائه �أثناء العر�ض ،ودائم ًا وفق ّ
املخطط
املر�سوم له يف ال»كانفا» .فمهما �صال وجال يعود
دائم ًا �إىل نقطة االنطالق :ال «كانفا».
ويتحدّث «كون�ستان ميك» ،الباحث وامل ��ؤ ّرخ
الفرن�سي ،عن مم ّثلني �س ّيئني ومم ّثلني
امل�سرحي
ّ
ّ
ج ّيدين ،م�شري ًا �إىل � ّأن الكثري من الفرق امل�سرح ّية
اعتمدت يف عداد مم ّثليها «م�شعوذين ومه ّرجني»
ه ّمهم �أن يلفتوا اهتمام اجلمهور كيفما كان،
بنكات
بحركات جمنونة ،ويتف ّوهون
فيقومون
ٍ
ٍ
تافهة وبذيئة ،ويقولون �أيّ �شيء بهدف الإ�ضحاك
وجني املزيد من املال.
� ّإن �أم �ث��ال ه� ��ؤالء املم ّثلني ال يرتقون حتم ًا
�إىل م�ستوى الفنّ الراقي واملت�أ ّلق ،وال ي�ص ّنف
ارجتالهم يف خانة االبداع.
حني ميتلك املم ّثل -مم ّثل االرجتال حتديد ًا-
الثقافة العميقة ،ي�صبح يف �إمكانه �أن يغو�ص يف
الأبعاد النف�سية لل�شخ�ص ّية التي ي�ؤدّيها ،وتالي ًا
ي�صبح قادر ًا على التح ّكم بها وت�شكيلها ارجتا ًال
وفق ما يريد .والأهم �أن يعرف املم ّثل املحرتف
ك�ي��ف ي�ج�ع��ل ارجت ��ال ��ه� ،إن �ط�لاق � ًا م��ن ثقافته

ومعارفه ،ما ّد ًة م�ضحكة يتفاعل معها اجلمهور.
مث ًال ،حني ي�ؤدي مم ّثل دور العا�شق ،عليه �أن يكون
احلب ور�سائل الغرام
قد حفظ الكثري من �أ�شعار ّ
وعبارات الغزل ،وهي غالب ًا غري م�ضحكة .ولكن
حني ي�ستعري منها �شيئ ًا ،حلظة االرجت��ال �أثناء
العر�ض ،عليه �أن يعرف ،من خالل �شخ�صيته
كيف يح ّملها زخم ًا كوميدي ًا ،لتبدو كانها من
ت�أليفه ومل ي�ستعرها من �أحد.
امل�سرحي
ويربط «كلود بوركي» الباحث والناقد
ّ
الفرن�سي بني االرجتال ور ّد فعل اجلمهور مم ّيز ًا
م��ا ب�ين «امل��رجت��ل» و «غ�ير املنتظر» يف حماولة
لت�صحيح اخلط�أ ال�سائد – بح�سب ر�أي��ه -ب� ّأن
«الكوميديا ديل ّالرتيه» قامت دائم ًا على االرجتال
الفعلي ،م�شري ًا �إىل � ّأن ما كان يرجتله مم ّثلوها
ّ
خالل العرو�ض كان من بني �أدواتهم ّ
املح�ضرة
�سلف ًا ،والتي كانوا ي�ستح�ضرونها ف�ج��أ ًة وفق ًا
لردود فعل اجلمهور.
وقد يكون هذا ال��ر�أي مقبو ًال متى عرفنا �أن
كثريين من مم ّثلي فرق «الكوميديا ديل ّالرتيه»
ك��ان��وا متز ّوجني م��ن زم�ي�لات لهم مم� ّث�لات يف
فرقهم ،وكانوا «يو ّرثون» �أوالدهم ما لديهم من
«كانفا» مرفقة بحوارات ،من دون �أن نن�سى طبع ًا
ما ذكرناه عن الثقافة العالية التي حت ّلى بها
املم ّثلون املحرتفون.
وع �ل �ي��ه ،ف ��إن �ن��ا ن�ستنتج � ّأن ع�لاق��ة املم ّثل
ب��الإرجت��ال هي عالقة حميمة ومرتابطة ،و� ّأن
االرجتال يف ح ّد ذاته فنّ يف غاية ال�صعوبة ،وال
يجوز �أن يتحول نزوة وتهريج ًا .ولع ّله من املفيد يف
مكان �أن نذكر ما جاء يف تاريخ امل�سرح الإيطايل
عن مم ّثلني كبار مل يت�آلفوا مع ف��نّ االرجت��ال،
ومل يخو�ضوا تالي ًا جت��ارب م�سرح ّية يف �إط��ار
«الكوميديا ديل ّالرتيه» ،بل ّ
ف�ضلوا �أن يبقوا يف
�إطار امل�سرح الكال�سيكي الذي برعوا يف ميدانه.
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أتمنى أن يحمل المهرجان في كل دورة مفاجأة وتغيير

داود حسين :السريع قامة فنية
وثقافية كبيرة
كتبت غادة عبدالمنعم:

ح��ل ال�ف�ن��ان ال�ق��دي��ر و��س�ف�ير الأمم امل�ت�ح��دة للفن
وال�صداقة وال�سالم داوود ح�سني� ،ضيف ًا مميز ًا على
�ضيوف «املهرجان الأكادميي» يف دورته ال�سابعة ،كداعم
لطلبة املعهد امل�شاركني يف فعاليات املهرجان ،و�أي�ض ًا
ترحيب ًا منه بال�ضيوف والفرق امل�شاركة من خارج الكويت،
باعتباره �أحد �أبناء هذا ال�صرح الأكادميي ،وتتلمذ على
�أيدي عمالقة خمت�صني يف جمال امل�سرح.
الفنان القدير داود ح�سني ،حتدث لـ «ن�شرة املهرجان»،
وفتح قلبه ،وكانت تفا�صيل احلوار كالآتي:
يف ال�ب��داي��ة حدثنا ع��ن الأج���واء ال�ت��ي �شاهدتها يف
ال��دورة ال�سابعة من مهرجان «الكويت ال��دويل للم�سرح
الأكادميي»؟
كوين �أحد خريجي هذا ال�صرح الأكادميي الذي �أعتز
به كثري ًا ،وتتلمذت على �أيدي كبار الأ�ساتذة املخت�صني يف
جمال امل�سرح ،ف�شهادتي عنه �ستكون جمروحة ،لذا ف�إن
وج��ودي هنا مبثابة دعم وت�شجيع للطلبة الذين مازالوا
يتلقون العلم حتت مظلة ه��ذا املعهد ،فكم كنت �أمتنى
و�أنتظر عندما كنت طالب ًا حلظات الدعم والت�شجيع من
جنوم الفن ،خا�صة و�أن الأجواء يف املعهد مليئة باالن�صهار
الفني وتبادل اخل�برات على م�ستوى الأ�ساتذة والطلبة
امل�شاركني ،وهذا ما ي�ؤكده لنا القائمون على املهرجان،
ليكون مهرجان ًا عاملي ًا ولي�س حملي ًا فقط ،فالفن لي�س له
لغة.
�شخ�صية املهرجان العام املا�ضي كانت الفنانة القديرة
حياة الفهد ،وهذا العام وقع االختيار على الكاتب القدير
�أ .عبدالعزيز ال�سريع ،ما ر�أيك يف ذلك؟
من وجهة نظري ،اختيار ال�شخ�صيات املكرمة يف
املهرجان يتم بعناية ودقة �شديدتني ،وهذا لي�س بجديد
على املعهد �أن يتم اختيار الفنانة القديرة حياة الفهد،
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يف ال��دورة ال�سابقة،
وه��ذا ال�ع��ام الكاتب
القدير �أ .عبدالعزيز
ال���س��ري��ع ،ال��ذي يعد
ق��ام��ة فنية وثقافية
كبرية.
م��ا تطلعاتك يف
داود ح�سني
دورات امل �ه��رج��ان
املقبلة؟
�أمتنى �أن يكون يف كل دورة مقبلة مفاج�أة وتغيري ،و�أال
يتكرر النهج ،ليكون هناك �إ�ضافة حت�سب لتاريخ املهرجان،
وهذا لي�س بجديد على فكر اللجنة العليا للمهرجان املتمثلة
يف رئي�س املهرجان وعميد املعهد العايل للفنون امل�سرحية
د .فهد الهاجري ،و�أمتنى عقب انتهاء هذه الدورة �أن يتم
التح�ضري للدورة املقبلة ليكون املهرجان دوم ًا على �أر�ض
�صلبة ويتم تنفيذ اخلطط على �أر�ض الواقع.
ما تقييمك ملخرجات املعهد العايل للفنون امل�سرحية؟
�أعتقد �أن املعهد ي�ق��وم بخلق �أ��س�م��اء وجن��وم كبار
لهم مكانتهم يف الو�سط الفني ،وجنوم اليوم هم جنوم
امل�ستقبل ،و�أرى �أن املعهد ال ُيخرج فنانني على م�ستوى
الكويت فقط ،بل على م�ستوى اخلليج �أي�ض ًا ،م�سلحني
بالفن والعلم الأكادميي ال�سليم.
كيف ترى توجه اللجنة العليا للمهرجان نحو تو�سيع
دائرة امل�شاركات وقبول فرق عاملية ؟
الفن لي�س لغة ،فلغة اجل�سد هي الأ�سا�س فيه ،لذا
�أمتنى من بع�ض العرو�ض العاملية �أن توفر �شا�شة عر�ض
�أعلى خ�شبة امل�سرح يتم عربها ترجمة احل��وارات التي
تبدو غري مفهومة اللغة ،وهذا بالطبع يحتاج �إىل م�سرح
ذو تكنيك عايل.

مسرح الطفل
د .في�صل حم�سن القحطاين
من ال�ضروري بني فرتة و�أخ��رى� ،أن
ن�سلط ال�ضوء على احلراك امل�سرحي يف
دولنا العربية ،وذلك بغر�ض ر�صد حالته،
مبا ميكننا من التوقف عند �أبرز مالمح
ون�ط��اق تلك احل��رك��ة ،وه��ذا م��ن �ش�أنه
�أن يقودنا �إىل تقييم تلك احلركة امل�سرحية بهدف تقوميها ودفعها ملرحلة
�أكرث تطور ًا ،من خالل تقدمي املقرتحات والتو�صيات للقائمني عليها ،ال�سيما
م�سرح الطفل الذي يعترب الركيزة الأوىل التي ي�سعى �إليها كل م�سرحي لكي
تكون حا�ضرة يف امل�شهد الثقايف ،ملا له من �أهمية كربى يف تعزيز وتوثيق الفعل
امل�سرحي يف جمتمعاتنا ،مبا ي�ساهم يف ن�شر الثقافة امل�سرحية الر�صينة التي
نن�شدها.
ومما ال �شك فيه� ،أن م�سرح الطفل يف دولة الكويت بات اليوم �أكرث ن�شاط ًا
من �أية فرتة �سابقة ،فمع العقد الأخري ،ت�ضاعفت العرو�ض امل�سرحية املقدمة
للطفل ،حيث بلغ �إنتاج امل�سرحيات املقدمة للطفل �أرقام ًا مل تعهدها ال�ساحة
امل�سرحية الكويتية ،وهذا يدعونا للتوقف عند هذه الظاهرة ور�صد �أ�سبابها
ومعرفة قيمة ما يقدم اليوم لأطفالنا ،خا�صة �أننا هنا نتكلم عن موجة كبرية
من العرو�ض التي يقدمها القطاع اخلا�ص ،مما يجعل الهاج�س والتوج�س يف
حالة توتر كبرية ،لي�س من مبد�أ عدم الثقة فيما يقدم ب�شكل عام ،بل لأن
هناك الكثري من املالحظات التي �سجلت بحق ما يقدم يف هذه الفرتة ،وهذه
املالحظات ال تتنا�سب مع الفل�سفة التي قام من �أجلها م�سرح الطفل.
�إن هذا احلراك القائم الآن يف م�سرح الطفل ،ت�صاحبه بال �شك �صعوبات
حتد من حتركاته �إىل �آف��اق �أرح��ب ،وه��ذه ال�صعوبات تعود لأ�سباب عدة،
ت�شرتك فيها الأجهزة املعنية بالإنتاج� ،سواء احلكومية �أو اخلا�صة ،مما ي�ؤثر
بدوره يف اجلودة الإنتاجية مل�سرح الطفل ب�شكل عام ،وهذا يتطلب تفكيك هذه
ال�صعوبات التي يواجهها م�سرح الطفل يف دولة الكويت ،ثم تقدمي احللول
املقرتحة لتفادي كل �صعوبة على ح��دة ،مبا يخل�ص يف النهاية �إىل تقدمي
مقرتحات عامة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأخطاء يف امل�ستقبل القريب،
ولعل �أهم خطوة ميكن �أن ت�ساعد يف حل م�شكلة م�سرح الطفل يف الكويت،
هي �إن�شاء معهد مل�سرح الطفل �ضمن �أكادميية الكويت للفنون ،وهذا ما نتمناه
ونرجوه.

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئي�س املهرجان
د .فهد من�صور الهاجري
مدير عام املهرجان
د .راجح املطريي
املن�سق عام املهرجان
د� .أمين اخل�شاب
امل�شرف على الندوات الفكرية
د .علي عبداهلل حيدر
امل�شرف على العرو�ض امل�سرحية
د .عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير الن�شرة اليومية
د .في�صل حم�سن القحطاين
مدير املوقع الإلكرتوين
د .طارق جمال
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية
�أ .فهد املذن
امل�شرف على املعر�ض الفني
د .خالد الفرج
مدير التحرير
غادة عبداملنعم
رئي�س املركز الإعالمي
�أ .مفرح ال�شمري
�أع�ضاء املركز الإعالمي
حافظ ال�شمري
م�شاري حامد
مفرح حجاب
حممد جمعة
عبداحلميد اخلطيب
فادي عبداهلل
الإخراج الفني
�أحمــد �أنـــور
ر�ضوان الزعبي
حترير
�سعيـــد علـــي
ت�صوير:
حممد ال�سعد
فريال حماد
www.hioda.net
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
الدولي للمسرح األكاديمي
الدورة السابعة
االفتتاح

االربعاء 2017/2/8
الخميس 2017/2/9

الرجل الذي صار

الجمعة 2017/2/10

توبا واملالئكة

تأليف:
أوزفالد دراغون

إخراج:
غدير زايد

إخراج:
Emilia Betleiewska

املعهد العايل للفنون
املرسحية  -الكويت
أكادميية املرسح
بوارسو  -بولندا

السبت
2017/2/11

طقوس اإلشارات
والتحوالت

تأليف:
سعدالله ونوس

إخراج:
محمد يوسف

املعهد العايل للفنون
املرسحية  -مرص

االحد 2017/2/12

حنني

تأليف :
عباس الحايك

إخراج:
وفاء العدوي

جامعة الحسن الثاين -
املغرب

االثنني 2017/2/13

ال أهتم

الثالثاء 2017/2/14

يف انتظار

االربعاء 2017/2/15

تأليف وإخراج :
Bevilacqua
تأليف:
جامل الصقر

جامعة Piccola
compagnia
 - impertinenteإيطاليا

سينوغرافيا وإخراج :املعهد العايل للفنون
عبد الله الدرزي املرسحية  -الكويت

حفل الختام
إعالن الفائزين بجوائز املهرجان
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