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الفنانة القديرة حياة الفهد اأثناء جولتها بالمعر�ض الفني برفقة العميد د. فهد الهاجري

- رفعت اسم الكويت في المحافل العربية والدولية.
- تأثيرها كبير في الحركة المسرحية الكويتية والخليجية والعربية.

- تكريم الفنان في حياته أكبر مكافأة له على ما بذله من جهد. 
- تكريمها لفتة وفاء وعرفان وتقدير من إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية.

شخصية المهرجان
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الدولي  الكويت  ال�ساد�سة لمهرجان  ال��دورة  اأن�سطة  �سمن 

المعهد  عميد  المهرجان  رئي�س  اأب��رم  الأكاديمي،  للم�سرح 

العالي للفنون الم�سرحية د. فهد من�سور الهاجري م�ساء 

مهرجان  بين  الم�سترك  التعاون  بروتوكول  توقيع  اأم�س 

الكويت الدولي للم�سرح الأكاديمي ومهرجان �سرم ال�سيخ 

ال�سبابي، ومثله رئي�س المهرجان الفنان  الدولي للم�سرح 

مازن الغرباوي.

قدم حفل توقيع البروتوكول د. في�سل القحطاني، الذي 

الكويت  مهرجان  بين  ال��ت��ع��اون  ب��داي��ة  ال��ي��وم  ن�سهد  ق���ال: 

الدولي للم�سرح الكاديمي ومهرجان �سرم ال�سيخ الدولي 

خلق  بداية  يمثل  البروتوكول  توقيع  اأن  معتبرا  ال�سبابي، 

دائرة التعاون البناء بين الطرفين.

الهاجري: خطوة مثمرة
للفنون  ال��ع��ال��ي  المعهد  عميد  ال��م��ه��رج��ان  رئي�س  واأل��ق��ى 

رحب  المنا�سبة  بهذه  كلمة  الهاجري  فهد  د.  الم�سرحية 

فيها بالح�سور وال�سيوف، معربا عن �سعادته بتوقيع هذا 

البروتوكول الذي يعتبر خطوة مثمرة من التعاون البناء، 

م�سيدا بمهرجان �سرم ال�سيخ الدولي للم�سرحي ال�سبابي، 

اأن ي�سع  ا�ستطاع  ال���ذي  ال��غ��رب��اوي،  ال��ف��ن��ان م���ازن  وق��ي��ادة 

اأن المهرجان م�سروع  باأول دورات��ه، موؤكدا  ب�سمة متميزة 

حلم تحقق على اأر�س الواقع، و�سهد ح�سور ما يقارب 500 

�سيفا من دول عربية وعالمية وعرو�سا متنوعة في الطرح 

والم�سمون. 

الكويت  لمهرجان  العليا  اللجنة  اإن  ال��ه��اج��ري:  واأ���س��اف 

اأج��م��ع��ت ع��ل��ى ت��وق��ي��ع ال��ت��ع��اون م��ع م��ه��رج��ان ���س��رم ال�سيخ 

اإل���ى وج��ود  ب��ال��ت��ع��اون، لف��ت��ا  ال��دول��ي، معبرا ع��ن �سعادته 

اجتماعات قادمة م�ستركة ي�سارك فيها كوادر كويتية فاعلة، 

الخليجي  التعاون  لدول مجل�س  �سيكون ممثال  اأنه  مبينا 

باختيار العرو�س الم�ساركة في مهرجان �سرم ال�سيخ.

نقلة متقدمة
م��ن ج��ان��ب��ه األ��ق��ى رئ��ي�����س م��ه��رج��ان ���س��رم ال�����س��ي��خ ال��دول��ي 

فيها  عبر  كلمة  الغرباوي،  مازن  الفنان  ال�سبابي  للم�سرح 

ب��ال��ك��ي��ان الم�سرحي ال��ك��وي��ت��ي وه��و  ع��ن ���س��ع��ادت��ه ال��غ��ام��رة 

المعهد العالي للفنون الم�سرحية، معبرا عن اعتزازه كونه 

اأحد خريجي المعهد العالي للفنون الم�سرحية بم�سر.

في  طموحا  يبني  ال�سوء  �سعاع  اأن  اإل��ى  ال��غ��رب��اوي  واأ���س��ار 

بهذا  الفنون  اأب��ي  قيام  خالل  من  الظالمية،  القوى  وجه 

الُعر�س الم�سرحي ال�سبابي، ومن هذا المنطلق تم توقيع 

بروتوكول التعاون بين مهرجان الكويت الدولي للم�سرح 

الكاديمي في دولة الكويت، ومهرجان �سرم ال�سيخ الدولي 

توقيع بروتوكول تعـاون بين مهـرجاني
الكويت األكاديمي وشرم الشيخ الشبابي

كتب حافظ ال�شمري:
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ال�����س��ب��اب��ي، م��ق��دم��ا ال�����س��ك��ر ال��ج��زي��ل 

لوزير الثقافة الم�سري حلمي نمنم، 

لمهرجان  وم�سجعا  داعما  ك��ان  ال��ذي 

اأن  اإل��ى  �سرم ال�سيخ في ولدت��ه، لفتا 

ه��ن��اك ع���دة اأوج�����ه ت���ع���اون ل��م��ه��رج��ان 

�سرم ال�سيخ مع مهرجانات وموؤ�س�سات 

اأن  موؤكدا  م�ستقبال،  اأخ��رى  اأكاديمية 

نقلة متقدمة  يمثل  البروتوكول  هذا 

كافة  ف��ي  وف��ع��ال  وب��ن��اء  لتعاون مثمر 

المجالت المختلفة.

بنود البروتوكول 
وت����ح����دث د. ف��ي�����س��ل ال��ق��ح��ط��ان��ي ع��ن 

لتوثيق  توؤ�س�س  التي  البروتوكول  بنود 

التبادل البناء بين المهرجانين، فقال: 

ج���اء ت��وق��ي��ع ال��ب��رت��وك��ول ان��ط��الق��اً من 

“مهرجان  ب��ي��ن  الم�ستركة  الم�ساحة 

الأكاديمي”،   للم�سرح  ال��دول��ي  الكويت 

و»مهرجان �سرم ال�سيخ الدولي للم�سرح 

على  التركيز  م�ساحة  وه��ي  ال�سبابي”، 

ط���اق���ات الإب�������داع ال�����س��ب��اب��ي ف���ي م��ج��ال 

ال���م�������س���رح، وت��ح��ق��ي��ق��اً ل��رغ��ب��ة ك���ل من 

المهرجانين في توثيق اأوا�سر التعاون 

ي��ع��ود بالنفع  ب��م��ا  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ال��م�����س��ت��رك 

والتطوير على كل منهما.

واأ�����س����اف: ت��ن��ف��ي��ذاً ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ب��ادل 

ال���ث���ق���اف���ي ال���م�������س���ت���رك ب���ي���ن ال��ب��ل��دي��ن 

بهدف   - وال��ك��وي��ت  م�سر   - ال�سقيقين 

تنمية ودعم ال�سباب، واكت�ساف المواهب 

للرغبة  واإع���م���اًل  ال��م��ب��دع��ة،  ال�سبابية 

الم�ستركة بين اإدارة “مهرجان الكويت 

الدولي للم�سرح الأكاديمي” ممثلة في 

الهاجري”،  ف��ه��د  “الدكتور/  رئ��ي�����س��ه 

ال���دول���ي  ال�������س���ي���خ  ����س���رم  و”مهرجان 

رئي�سه  ف��ي  ممثلة  ال�سبابي”  للم�سرح 

الغرباوي”،  م��ازن  المخرج/  “الفنان 
وح��ر���س��اً م���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن ع��ل��ى تحقيق 

الطرفان  ات��ف��ق  الم�ستركة،  اأه��داف��ه��م��ا 

م�سترك  تعاون  بروتوكول  توقيع  على 

بين المهرجانين وفقاً للمبادئ الآتية:

المادة الأولى: 

اأع��اله ج��زء ل يتجزاأ من  • التمهيد   

البروتوكول.

المادة الثانية:

واحدة  �سنة  البروتوكول  هذا  مدة   •
ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د ب��رغ��ب��ة ال��ط��رف��ي��ن، 

وذل����ك ب��ع��د اإج������راء ال��ت��ق��ي��ي��م ال����الزم، 

بمجرد  ���س��اري��اً  ال��ب��روت��وك��ول  وي�سبح 

توقيع الطرفين عليه.

المادة الثالثة:

)عقب  �سنوياً  لقاًء  الطرفان  • يعقد 
ح�سيلة  لتقييم  ال���دورت���ي���ن(  ن��ه��اي��ة 

ال����دورت����ي����ن، وت���ق���دي���م ال��م��ق��ت��رح��ات 

الخا�سة بالدورتين القادمتين.

المادة الرابعة:

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  م���ل���زم���ان  • ال���ط���رف���ان 
اإق��ام��ة  ب��م��وع��د  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  بينهما 

ال��م��ه��رج��ان��ي��ن، ب��م��ا ي�����س��م��ح ب��وج��ود 

م�������س���اح���ة زم����ن����ي����ة ك����اف����ي����ة ب��ي��ن��ه��م��ا 

للم�ساركة في تنظيم كل منهما على 

حده.  

المادة الخام�سة:

م�ستركاً  �سعياً  ال��ط��رف��ان  ي�سعى   •
لخ����ت����ي����ار ال����ع����رو�����س ال��م�����س��رح��ي��ة 

ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة ال��م�����س��ارك��ة في 

ك���ل م���ن ال��م��ه��رج��ان��ي��ن، م���ع الأخ����ذ 

الخ�سائ�س  اخ��ت��الف  الع��ت��ب��ار  ف��ي 

العميد د. فهد الهاجري ود. في�سل القحطاني والفنان مازن  الغرباوي  توقيع بروتوكول التعاون

د. في�سل القحطاني
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مع  منهما،  كل  في  الم�شاركة  و�شروط  النوعية 

للوائح  الم�ستركة  ل��ل��درا���س��ة  التن�سيق  اإم��ك��ان��ي��ة 

و�شروط كل مهرجان على حده.

المادة ال�ساد�سة:

كل  في  تعر�س  التي  المتميزة  العرو�س  • نقل 
واإذا  الآخ����ر،  ال��م��ه��رج��ان  اإل���ى  المهرجانين  م��ن 

لل�شروط  مطابق  غير  العرو�ض  ه��ذه  اأح��د  ك��ان 

اأي منهما، يمكن تقديمه كعر�س  التناف�سية في 

مواٍز خارج الت�سابق.

المادة ال�سابعة:

•يعمل الطرفان على تبادل الخبرات المعرفية، 
تنظيم  ح�سن  ل�سمان  والإداري�����ة،  والتنظيمية، 

ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ه��رج��ان��ي��ن، ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الفكرية والفنية من ندوات وور�س، وغيرها من 

الفعاليات. 

المادة الثامنة:

• يتم ن�سر هذا البروتوكول - بعد التوقيع عليه 
والمرئية  المقروءة  الإع��الم  و�سائل  كافة  في   -

في كل من البلدين ال�سقيقين.

الخاتم��������ة:

ه���ذا  م�����ن  ن�����س��خ��ت��ي��ن  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  • ت�����م 
على  المهرجانين،  ممثلي  من  لكل  البروتوكول 

ال�����س��اد���س��ة لمهرجان  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 

الكويت الدولي للم�سرح الأكاديمي.
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مازن الغرباوي 
ال�سبابي للم�سرح  الدولى  ال�سيخ  �سرم  مهرجان  • رئي�س 

للثقافة الأعلى  بالمجل�س  الم�سرح  لجنة  • ع�سو 
الفني  »الإب����داع  مجال  ف��ي  الت�سجيعية  ال��دول��ة  ج��ائ��زة  على  • حا�سل 
د�ستور  »هنكتب  الم�سرحي  للعر�س  ال��درام��ي  الإخ���راج  عن  والمواطنة« 

جديد«  - 26 اأغ�سط�س 2013 .

الموؤهالت الدرا�سية :

- بكالوريو�س المعهد العالي للفنون الم�سرحية – ق�سم التمثيل والإخراج 

بتقدير جيد جدا  2010 – اأكاديمية الفنون بم�سر.

التمثيل  الدرامي – ق�سم  الإخراج  الم�سرحي – �سعبة  الإخراج  - دبلومة 

مع  جدا  جيد  الم�سرحية – بتقدير  للفنون  العالي  والإخراج – المعهد 

مرتبة ال�سرف 2014 – اأكاديمية الفنون بم�سر .

المهارات والأعمال ال�سابقة

في مجال البرامج التليفزيونية والإذاعية :

- عمل مذيعا فى برنامج – ا�سمعووونا – اإنتاج: �سركة الكرمة بالتعاون 

مع التليفزيون الم�سري

في مجال الإخراج الم�سرحي : 

م�سرح  على  الحديث، وعر�ست  الم�سرح  �سيف« – اإنتاج  ليلة  »حلم   - 1

ميامي– القاهرة لمدة 35 ليلة عر�س متوا�سلة.

على  وعر�ست  الم�سرحية  للفنون  العالي  المعهد  اإن��ت��اج  »���س��الم«  -   -2 

م�سرح �سيد دروي�س التابعة لأكاديمية الفنون بالقاهرة – م�سر  

م�سرح  على  البحرية، عر�ست  الأكاديمية  �سيف«  اإنتاج  ليلة  »حلم   -3 

الجمهورية يوم 22 اأبريل 2014 فى ذكرى ميالد �سك�سبير .

على  الثانى  للعام  العر�س  اإع���ادة  وتمت  والحياة« -  ال��م��وت  »طقو�س   -4

التوالى عام 2014 على م�سرح الطليعه.

ال���دول���ة  ج����ائ����زة  ب��م��ن��ا���س��ب��ة  جديد«  – اإعادة  د����س���ت���ور  »ه��ن��ك��ت��ب   -5 

العائم  الم�سرح  افتتاح  فى  ال�سباب  وعر�ست  م�سرح  الت�سجيعية – اإنتاج 

بالجيزة بعد توقفه اأكثر من عامين . 

 الجوائز:  

ث��ال��ث ع��ر���س ع��ن عر�س )مات  اأف�����س��ل  ث��ان��ى م��خ��رج -  اأف�����س��ل  1( جائزة 

الملك ( فى مهرجان جامعة عين �سم�س عام 2003 

عر�س )اأوديبو�س ( فى  ع��ن  ع��ر���س  اأف�����س��ل   - م��خ��رج  اأف�����س��ل  2( جائزة 

مهرجان جامعة عين �سم�س عام 2005

في  خا�سة  وج��ائ��زه  مو�سيقى  واف�����س��ل  �سينوغرافيا،  اأف�����س��ل  3( جائزه 

الإخراج عن عر�س  ) الآلهة غ�سبى ( في مهرجان الم�سرح العربي- زكي 

طليمات )المعهد العالي للفنون الم�سرحية ( عام 2006

ع���ن عر�س )خيال  و���س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا   ، م���خ���رج  ث���ال���ث  اأف�����س��ل  4( ج����ائ����زة 

العالي  )المعهد  طليمات  - زكي  العربى  الم�سرح  مهرجان  الماآته ( فى 

للفنون الم�سرحية ( عام 2008 

5( الح�سول على جائزة اأف�سل عمل م�سرحي–المركز الأول– بمهرجان 

الم�سرحي  العر�س  بفرن�سا – عن  بيزان�سون  بمدينة  ال��دول��ي  الم�سرح 

»بيكيت« اأكتوبر 2013 
الفنان مازن الغرباوي
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د. محمد عبدال

تتزايد  هامة،  ق�سية  المغ�سلة  م�سرحية  تقتحم 

عيوب  لك�سف  وتت�سدى  ي��وم،  بعد  يوماً  اأهميتها 

المجتمع  خا�سة  وتعريته،  المعا�سر  المجتمع 

الأثرياء  ويزيد  الفقراء  ي�سحق  الذي  الراأ�سمالي 

ثراًء. ول تتوقف الم�سرحية عند مناق�سة الف�ساد 

القت�سادي للمجتمع الراأ�سمالي، ولكنها تتجاوزه 

يتقنع  زائ��ف  الأخالقي، فهو مجتمع  الف�ساد  اإل��ى 

الأم��ر  واق��ع  في  بينما  الأخ��الق��ي،  ال�سمو  باأقنعة 

وا�ستباحة كل  وال��رذي��ل��ة،  العنف  ه��وة  ف��ي  ي��ت��ردى 

هدف  اإل���ى  ال��و���س��ول  �سبيل  ف��ي  الإن�سانية  القيم 

ل  اقتراناً  بال�سلطة  المقترن  المال  وه��و  وحيد، 

ينف�سل.  

ت�����س��ور ال��م�����س��رح��ي��ة ال��م��واط��ن ال��ب�����س��ي��ط )ع��م��ال 

المحبط  البائ�س  الإن�����س��ان  ���س��ورة  ف��ي  المغ�سلة( 

طريقاً  ال��م��واط��ن  ه��ذا  يجد  ول  خ��وف��اً،  المرتعد 

عمل  م��ن  عليه  يفر�س  م��ا  ك��ل  بقبول  اإل  للنجاة 

�ساق ل يح�سل منه اإل على الفتات، بل اإنه يتحمل 

التعذيب في المغ�سلة دون اأن يبدي اعترا�ساً، اإيثاراً 

لل�سالمة، وخوفاً مما قد اأ�سواأ. وفي المقابل، نجد 

يبدي  ل  المغ�سلة(،  )م��ال��ك  الج�سع  الراأ�سمالي 

ُي�ساأل عن  اإن�ساني مع عماله، وعندما  اأي تعاطف 

الذنب الذي اقترفه العامل، يقول بو�سوح: »ذنبه 

جريمة  اأ�سبح  العمل  وك��اأن  يعمل«،  اأن  يريد  اأن��ه 

قيمة  ي�سحق  مثلما  العامل،  ي�سحق  مجتمع  ف��ي 

ت��واط��اأ على  ق��د  الجميع  اأن  وي��ب��دو  ذات��ه��ا،  العمل 

العمال  اأن  اإلى حد  الإن�سانية،  الأو�ساع غير  هذه 

اأنف�سهم يتقبلون الأمر وكاأنه قدر من ال�سماء، بل 

اإنهم يق�سمون على الولء لرب عملهم: »اأق�سم لكم 

اإني لن اأع�سي اأوامر المالك وقوانين المغ�سلة«. 

اإن��ه��ا ق��وان��ي��ن ال��راأ���س��م��ال��ي��ة ال��ت��ي تمنح ك��ل �سيء 

العامل  العمل، بينما ل تمنح  للراأ�سمالي �ساحب 

)وهو الأ�سا�س في العملية الإنتاجية( اإل الفتات، 

غ�سب،  �سرخة  في  العمال  ينفجر  عندما  وحتى 

 .. .. ظلم  »ظلم  ذروت��ه��ا:  معاناتهم  بلغت  اأن  بعد 

هتافاتهم  يناق�سون  م��ا  �سرعان  اأن��ه��م  اإل  ظ��ل��م«، 

 .. بالظلم  »نقبل  ال�ست�سالم:  بهتافات  الغا�سبة، 

نقبل بالظلم .. نقبل بالظلم« . 

غياب  فر�سة  العمال  ينتهز  ب��اأن  الم�سرحية  تبداأ 

من  ح��ال��ة  ف��ي  باأنهم  اأنف�سهم  ليقنعوا  الم�سرف 

ال��ت��م��رد والح���ت���ج���اج، وال�������س���راخ ب��اأن��ه��م ل��ي�����س��وا 

الأي��ادي ُجِعلت لتغيير  »اإن هذه  مملوكين لأح��د: 

المنكر وتبديله   بالمعروف«، لكن يبدو اأن اأحداً 

ف��ج��اأة،  الم�سرف  دخ���ول  وع��ن��د  اإل��ي��ه��م،  ي�ستمع  ل 

اإل���ى تماثيل ال��ق��ردة  ���س��رع��ان م��ا ي��ت��ح��ول��ون اآل��ي��اً 

ال��ح��ك��ي��م��ة ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ت�����س��ور ال��م��ث��ل ال�سعبي 

الياباني )مزارو( ل  اأرى �سراً، )ككزارو( ل اأ�سمع 

�سراً ، )لوزارو( ل اأتكلم �سراً، وتتال�سى �سرخاتهم 

لطلب  ب�سرعة  وير�سخون  التغيير،  في  واآمالهم 

المغ�سلة،  اأحدهم لدخول  الم�سرف عندما يختار 

ويبدو اأن هذا اأق�سى اأنواع التعذيب الممكنة، وهو 

»اأرج��وك يا �سيدي  ما يك�سف عنه �سراخ العامل: 

ا�سربني وعذبني ولكن ل ت�سغل الغ�سالة« .

ا�ستراها  اآل��ة  ه��ي  ال��م��زدوح«  الغ�سالي  و«المنظف 

ال��م��ال��ك لتعذيب ع��م��ال��ه، وه��ي ف��ي الأ���س��ا���س اآل��ة 

ل��غ�����س��ل ال��ع��ق��ول، ت��ج��ع��ل��ه��م ي��ع��م��ل��ون ك���الآل���ة دون 

فعال..  المتطور  الجهاز  »ه��ذا  واح��ت��ج��اج:  تمرد 

اإن��ه الأف�سل  اإن��ه الأح�سن للتخل�س من الأو���س��اخ، 

الأم��م  ك��ل   .. والم�ساكل  المعوقات  جميع  لإزال���ة 

تحتاج اإليه« . 

ول يكتفي المالك بتعذيب عماله، بل اإنه يخدعهم 

اأي�ساً، فيقنعهم باأنه رجل متفهم يف�سل الم�سورة 

في  العمال  وي��ب��داأ  اآراءه����م،  ويطلب  العنف،  على 

حقهم  من  اأن  ظنوا  وق��د  معاناتهم،  عن  التعبير 

يفاجوؤون  اإليهم،   ي�ستمع  اأن  بعد  اأنه  اإل  التعبير، 

الغ�سالة«.  بدخول  �سيبداأ  »من منكم  ي�ساألهم:  به 

في  الراأ�سمالية  المجتمعات  كممار�سات  ت��م��ام��اً 

ادعاءاتها للديموقراطية الزائفة.  

     ودائ���م���اً م���ا ت�����س��ت��خ��دم ال�����س��ل��ط��ة ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

تختارهم  باأمرها،  ياأتمرون  لها  وك��الء  الغا�سمة 

�سعيفة  نفو�س  لهم  ممن  ال��دن��ي��ا،  الطبقات  م��ن 

وه��ذه  ال��م��ال،  م��ن  ال��ف��ت��ات  مقابل  رفقائهم  تبيع 

ال���ف���ئ���ة ت��ج�����س��ده��ا ف����ي ال���م�������س���رح���ي���ة ���س��خ�����س��ي��ة 

»الم�سرف«، الذي ي�ستخدم جميع و�سائل التعذيب 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ي��رورة ال��ع��م��ل، ول��ك��ن ي��ب��دو اأن 

يرف�س  فهو  الخنوع،  ه��ذا  كل  ير�سيه  ل  المالك 

هم�س العمال فيما بينهم، لهذا يلجاأ اإلى عقابهم 

المغسلة.. صرخة احتجاج لم يسمعها أحد
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الوقت  نف�س  وفي   ، المزدوج  الغ�سالي  بالمنظف 

يت�ساءل: »اإلى متى هذا الجهاز ل ينظف و�ساخة 

العاملين« . 

�سخ�سيات  ب��دخ��ول  وتتكثف  ال����دللت  وت��ت��ع��دد 

اإنها �سخ�سية »جا�سم«  المغ�سلة،  من خارج عالم 

ال����زب����ون ال�����ذي اأت�����ى ل��غ�����س��ل م��الب�����س��ه ف���ي ه��ذه 

بالقهر  ي��ف��اج��ئ  ب���ه  ف�����اإذا  م����رة،  لأول  ال��م��غ�����س��ل��ة 

جانب  اإل���ى  فينحاز  ال��ع��م��ال،  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي 

القديم،  الزبون  »�سالم«  �سخ�سية  ثم  ق�سيتهم، 

لمالك  ينحاز  ال��ذي  »ج��ا���س��م«،  �سخ�سية  نقي�س 

تت�سع  ال�سخ�سيتين،  هاتين  وبظهور  المغ�سلة، 

دللة المغ�سلة لت�سمل عالماً باأ�سره، فخارج هذا 

وي�سع  ي��راق��ب  مجتمع  هناك  الثنائي،  ال�سراع 

انحيازاً  تنحاز  ال��ت��ي  القوانين  وه��ي  ال��ق��وان��ي��ن، 

كلياً لأ�سحاب المال، وهذا ما تف�سح عنه نهاية 

الم�سرحية، عندما يقوم المالك بو�سع »جا�سم« 

له  وي��ج��ري  ال���م���زدوج«،  الغ�سالي  »المنظف  ف��ي 

واإجباره  اأفكاره  للتخل�س من  دماغ  عملية غ�سيل 

ع��ل��ى ال��ت��ن��ازل ع��ن م��ب��ادئ��ه، ول��ك��ن »ج��ا���س��م« يقوم 

بتمزيق مالب�سه وينزعها وكاأنه ينزع كل الأقنعة 

الزائفة التي يتجمل بها مجتمع القبح والق�سوة. 

اختار المخرج »عبد اهلل الم�سلم« تكنيك )الفار�س( 

لما يحمله من مادة فكاهية غنية، تتجاوز الهجاء 

اإلى ال�سخرية المريرة، وهي ال�سخرية التي �سبها 

المخرج على �سخ�سية المالك ، واأكدها بالمبالغة 

ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة ف��ي ال�����س��ل��وك وال��ت��ف��ك��ي��ر. وام��ت��د 

تكنيك الفار�س اإلى اأداء جميع الممثلين، با�ستثناء 

ال�سخ�سية  اأن��ه��ا  ي��ب��دو  ال��ت��ي  »ج��ا���س��م«  �سخ�سية 

الإيجابية الوحيدة في العر�س الم�سرحي، فعمال 

اأنهم  اإل  المغ�سلة - رغم تعاطفنا مع ق�سيتهم - 

ال��ذي  النقد  م��ن  ي�سلموا  ل��م  للمالك،  بخنوعهم 

الذي  التمثيلي،  الأداء  اأ�سلوب  خ��الل  من  تحقق 

وازن بين تعاطفنا معهم ونقدنا ل�سلوكهم الخانع. 

بيراوي،  )اإبراهيم  الثالثة  الممثلين  تميز  وق��د 

هذا  تحقيق  في  كبير(  بو  وعامر  ال��ح��الق،  وب��در 

التوازن، واإن بدا »بدر الحالق« اأكثرهم قدرة على 

التج�سيد الواعي ل�سخ�سيته.

�سخ�سية  تج�سيد  ال�����س��ط��ي«  »م��ح��م��د  وا���س��ت��ط��اع 

ال�سلبية، وخا�سة جانب  بكل جوانبها  الراأ�سمالي 

الزيف والخداع، ونالحظ كيف انتقل من اأ�سلوب 

اآخ��ر، فنراه كهاًل وديعاً في م�ساهده مع  اإلى  اأداء 

اأن ي��خ��رج ال��زب��ون وينفرد  ال��زب��ون »���س��ال��م«، وم���ا 

بالعمال حتى نراه وح�ساً كا�سراً. اأما »عبد الرحمن 

�سابر«، في دور الم�سرف، فكان الأكثر كاريكاتورية 

العاملة  الطبقة  اب��ن  فهو  الممثلين،  جميع  م��ن 

الذي تنكر لها، ومن ثم، فقد ا�ستحقت ال�سخ�سية 

والنقد،  ال�سخرية  الأكبر من  القدر  المخرج  من 

بالمو�سيقى  ال�سخرية  ه���ذه  ال��م��خ��رج  دع���م  وق���د 

الم�ساحبة لدخوله، كما دعمها بالمالب�س اأي�ساً، 

اأداوؤه  وب��دا  )البيجاما(،  ال��ن��وم  رداء  ي��رت��دي  فهو 

اإلى  اأداًء ناعماً، �سرعان ما انقلب  اأول ظهوره  في 

على  الرحمن«  »عبد  وك��ان  فيها،  المبالغ  الق�سوة 

م�ستوى هذه النتقالت الأدائية، واعياً بدللتها 

الفكرية. ولعل ال�سينوغرافيا اأن تكون اأهم ما ميز 

ال��ع��ر���س، فقد نجحت »ا���س��ت��ق��الل م��ال اهلل«  ه��ذا 

فانق�سم  للعالم،  م��ج��از  اإل���ى  المغ�سلة  اإح��ال��ة  ف��ي 

الم�ستوى  ف��ي  راأ�سيين،  م�ستويين  اإل��ى  الم�سرح 

العلوي يدخل المالك والم�سرف والزبائن، بينما 

ول  المغ�سلة،  لعمال  ال�سفلي  الم�ستوى  خ�س�س 

تخفى دللة هذا التق�سيم الم�سهدي الذي يحيل 

واحتلت  الطبقي،  التق�سيم  اإلى  مبا�سرة  المتفرج 

الكتلة المخيفة »للمنظف الغ�سالي المزدوج« عمق 

منت�سف الم�سرح في الم�ستوى ال�سفلي باعتبارها 

للطبقة  ال��م�����س��ت��ِغ��ل��ة  ال��ط��ب��ق��ة  لب���ت���الع  م����ج����ازاً 

في  ب��ب��راع��ة  ال��م��خ��رج  ج�سده  م��ا  وه��و  الم�ستَغلة، 

الموؤثرات  با�ستخدام  )الغ�سل/التعذيب(  م�ساهد 

فقد  الإ���س��اءة،  ع��ن  اأم��ا  والميكانيكية.  ال�سوئية 

اأدت دوره������ا ف���ي ت��غ��ي��ي��ر ال���م���ن���اخ ال�����س��وئ��ي وف��ق 

ال��ح��ال��ة ال�����س��ع��وري��ة ال��ت��ي ت��ت��ب��دل ب��ا���س��ت��م��رار على 

م�ساهد  لذلك  وم��ث��اًل  الم�سرحي،  العر�س  م��دار 

كلمة  وتبقى  العمال.  احتجاج  وم�ساهد  التعذيب، 

اأخيرة، تخ�س وعي هذا الجيل من فناني الم�سرح 

العربية  مجتمعاتهم  بق�سايا  وعيهم  الواعدين، 

م��ا يب�سر بم�ستقبل  اأزم���ات، وه��و  م��ن  وم��ا تعانيه 

ع��ن��دم��ا يت�سلم ه���ذا ال��ج��ي��ل راي���ة  اإ����س���راق���اً  اأك���ث���ر 

الم�سرح الكويتي.
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وجهات نظر متباينة في الندوة التطبيقية للعرض المسرحي » المغسلة«

سارة حمودي : المغسلة
 كم نحتاج إلى تنظيف أدمغتنا

كتب: فالح العنزي وحافظ ال�شمري 

متباينة،  نظر  وجهات 

وع�����الم�����ات ا���س��ت��ف��ه��ام 

����س���اردة، اإ����س���ادة وث��ن��اء 

ق��اب��ل��ه��م��ا ن��ق��د ون�����س��ح، 

ه�������ذا م�����ا ي���م���ك���ن م��ن 

خ����الل����ه و�����س����ف ح���ال 

ال�����ن�����دوة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

العر�س  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 

المغ�سلة   « الم�سرحي 

اأح����م����د  ل����ل����م����وؤل����ف   «

ال���ع���ل���وي وال������ذي مثل 

ال�����م�����ع�����ه�����د ال�����ع�����ال�����ي 

للفنون الم�سرحية في 

المهرجان.

اهلل  ال�ساب عبد  المخرج  المن�سة  اعتلى 

الرئي�س  المعقب  جانبه  واإل���ى  الم�سلم، 

الثالثة  ال�سنة  في  الطالبة  العر�س  عن 

ويتو�سطهما  ح��م��ودي  ���س��ارة  النقد  ق�سم 

عريف الندوة محمد ال�سريدة.

����س���ارة ك���ان���ت وا����س���ح���ة وق����ارئ����ة ج��ي��دة 

ل��ل��ن�����س، ت��ع��م��ق��ت ف��ي��ه و���س��ب��رت اأغ�����واره 

ف��خ��رج��ت ب��وج��ه��ة ن��ظ��ر خ��ا���س��ة ق��ال��ت 

العر�س  ا�ستوحى فكرة  المخرج   : فيها 

العلوي،  اأح��م��د  البحريني  الكاتب  م��ن 

�سيا�سية  اآراء  �ساحب  �ساب  كاتب  وه��و 

وا�سحة، فهو راف�س ومعار�س لما يدور 

ف��ي رح���ى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��ن ق�سايا 

وماآ�س. اقتب�س المخرج بع�س الحوارات 

اأن  دون  الم�سرح  خ�سبة  على  وق��دم��ه��ا 

يم�سها كمعد، لكنه �سمح لنف�سه باإق�ساء 

بع�س ال�سخ�سيات. 

واأ���س��اف��ت: ج���اء اخ��ت��ي��ار ال��م��خ��رج لهذا 

ال��ن�����س ب��ن��اء ع��ل��ى ال��واق��ع ال���ذي نعي�سه، 

ف�سور لنا الأمة العربية وما تعانيه من 

تمزق في ظل �سعوب تتطلع اإلى م�ستقبل 

ال��م��خ��رج �سخ�سية  ت��ن��اول  ل��ق��د  اأف�����س��ل. 

الإن�سان العربي بق�سوة حقيقية فجميعنا 

، والأب���ك���م والأع���م���ى« نرف�س  الأ����س���م   «

الواقع ونكتفي فقط 

بالثرثرة .

وت������اب������ع������ت: ج�������س���د 

ال��������م��������خ��������رج ه�������ذه 

ال�����������س�����خ�����������س�����ي�����ات 

ال����ث����الث ع���ل���ى اأن���ه���ا 

ت������ل������ك ال�����������س�����ع�����وب 

ال������م�������������س������ط������ه������دة، 

ه���ذه  م�����س��ائ��ر  واأن 

ال���������س����ع����وب ف������ي ي��د 

ال�����روؤ������س�����اء ال���ذي���ن 

م����ث����ل����ه����م ُم���������س����رف 

اأم������ا   ، ال���م���غ�������س���ل���ة 

م�����ال�����ك�����ه�����ا ف����ك����ان����ت 

التي  العظمى  ال��دول  اإل��ى  واإ�سارة  اإيماءة 

مثل  ب��ه��م  وت��ت��الع��ب  ب��ال��روؤ���س��اء  تتحكم 

الدمى.

اأ�سارت  الم�سرحية  عنوان  يخ�س  وفيما 

�سارة اإلى اأن المخرج اأجاد في المحافظة 

على العنوان الرئي�س كما جاء في الن�س 

الأ���س��ل��ي اإل��ى درج��ة اأدرك��ن��ا جميعنا ب��اأن 

» تنظيف كل ما هو  اإل��ى  المغ�سلة ترمز 

مت�سخ » وقد و�سلت اإلينا الفكرة ب�سرورة 

الأف��ك��ار  م��ن  وتطهيرها  الأدم��غ��ة  غ�سيل 

المعار�سة، كما �ساهدنا في ال�سخ�سيات 

ومنهم زبون المغ�سلة الذي اعتر�س على 

قبل  للتعذيب  اآلة  وانه  الجديد،  الجهاز 

اأن يقوم مالك المغ�سلة بتجربته فيخرج 

وق���د ت��ب��دل��ت ق��ن��اع��ت��ه ب��ع��دم��ا تمكن من 

فر�س اأفكاره وتمكنه منه، فخرج الزبون 

وهو يرغب في تمزيق الأكيا�س اأو الدول 

العربية )اإن �سح التعبير(.

المخرج عبداهلل الم�سلم ومدير الندوة محمد ال�سريدة والمعقبة �سارة حمودي

المخرج عبداهلل الم�سلم



9

المداخالت 
لم�سرحية  التطبيقية  ال���ن���دوة  ���س��ه��دت 

»المغ�سلة«، مداخالت عدة من الح�سور، 

الطالب م�سعل  البداية  حيث تحدث في 

ال���ط���ال���ب���ة ف���رح  ت���ح���دث���ت  ث����م  ف�����رج اهلل، 

الم�سرحية  التجربة  هذه  حول  الحجلي 

الم�سرحي  وال��ف��ك��ر  ال��ع��م��ق  ذات  ال��ث��ري��ة 

ال�سبابي.

اإلضاءة والديكور
في  ال��ع��ال  الم�ستوى  ن�ساأت  ف��ادي  ت��ن��اول 

عمال  وات�����س��اخ  وال��دي��ك��ور،  ال�سينوغرافيا 

المغ�سلة في العمل وماهيتها في الدللة، 

المغ�سلة  بعمال  ال�ستخفاف  ج��ان��ب  اإل���ى 

على حد تعبيره. وقال جا�سم اأبوالح�سن: 

البع�س،  بع�سهم  مع  يختلفون  العمال  اإن 

وه���و اأم���ر ط��ب��ي��ع��ي  و���س��ائ��د ك��م��ا ط���رح في 

العمل، م�سيدا باأداء الممثلين، وا�ستخدام 

وذات  ج��م��ال��ي  ب�سكل  وال��دي��ك��ور  الإ����س���اءة 

معنى.

مسألة التسطيح
لطاقم  ال�سكر  ق��دم  العزيز  عبد  ع��الء  د. 

ال��ع��م��ل، لف��ت��ا اإل����ى ال���وع���ي ال��ك��ب��ي��ر ل��دى 

ال�������س���ب���اب ف����ي ال��ق�����س��اي��ا ال���ق���وم���ي���ة ال��ت��ي 

في  تكمن  ك��ان��ت  الم�سكلة  لكن  ت�سغلهم، 

�سائدة مثلما  كانت  التي  الت�سطيح  م�ساألة 

ك��ان��ت م���وج���ودة ف��ي ع��ر���س »ال��م��اث��ول��ي«. 

وطالب ح�سين د�ستي، بالتحول من مخرج 

منفذ اإلى مخرج مف�سر م�ستقبال.

الوعي الشبابي
البداية  في  الن�سار  هاني  المخرج  ورحب 

ال��م��ه��رج��ان، مبينا  ب��ال��ح�����س��ور و���س��ي��وف 

الفكر  ي��م��ت��ل��ك��ون  ال��م�����س��رح��ي  ال�����س��ب��اب  اأن 

المتعددة،  الق�سايا  ط��رح  ف��ي  والحما�س 

موؤكدا  العربي،  الواقع  هموم  ت�سكل  التي 

العر�س  في  كبير  تغيير  عمل  المخرج  اأن 

والأزي�����اء  وال�����س��ي��ن��وغ��راف��ي��ي��ن  والممثلين 

والديكور، م�سيدا ب� )الكراكتر( الكوميدي 

الذي ج�سده الممثل بدر الحالق.

التعقيب األخير
الم�سلم  عبداهلل  المخرج  ثمن  الختام  في 

ه����ذه ال��م�����س��ارك��ة وت���ع���اون ط��اق��م ال��ع��م��ل، 

المعهد  لإدارة  ال��ج��زي��ل  ال�����س��ك��ر  م��ق��دم��ا 

العالي للفنون الم�سرحية والقائمين على 

بكل ما ط��رح من  المهرجان، مرحبا  ه��ذا 

تعقيبات التي �ستكون محل الهتمام.

  ح�سور كثيف للندوة جعل العميد يتابعها واقفا

جانب من ح�سور الندوة التطبيقية
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لقطات من المهرجان
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ت���دور م�سرحي���ة “ب�ستان الكرز” ح���ول اأ�سرة 

اإقطاعي���ة ت�س���م الأم وابنتاه���ا واأخيه���ا وق���د 

ع���ادوا اإل���ى �سيعته���م الت���ي هجروه���ا، وه���ذه 

الأ�س���رة  اأف���راد  ويح���اول  مرهون���ة  ال�سيع���ة 

العمل على عدم بي���ع ال�سيعة بالب�ستان وفاًء 

للدي���ن، ومن ناحي���ة اأخرى يح���اول لوباخن 

اأن يعر����س عل���ى م���دام رانف�سك���ي اأن تقط���ع 

اأ�سجار الك���رز وتوؤجر اأر����س الب�ستان وبذلك 

يمكنه���ا اأن ت�س���دد الدي���ن ب���ل وت�سم���ن حياة 

رغ���دة وكريمة ولكنها ترف�س فكرة هدم هذا 

الم���كان ال���ذي يحم���ل ذكرياته���ا ال�سخ�سية، 

ذكريات طفولتها و�سبابها و�ساهد ابنها الذي 

توفي. 

اإن الب�ستان بالن�سبة لها هو الما�سي الجميل 

ولك���ن م���دام رانف�سك���ي ل تقوم ب���اأي خطوات 

تج���اه اإنق���اذ الب�ستان ليتم البي���ع، وهنا تكون 

ه���و  ال�سيع���ة  ا�ست���رى  ال���ذي  اأن  المفاج���اأة 

لوباخن ا�ستراها لينفذ عليه الم�سروع الذي 

اقترح���ه على مدام رانف�سكي ورف�سته وهكذا 

تنته���ي الم�سرحي���ة ب�سي���اع الب�ست���ان ورحيل 

الأ�سرة.

ع���ن  كدلل���ة  المنظ���ر  ت�سيك���وف  ي�ستخ���دم 

الطبيعي���ة حي���ث نجد من���ذ البداي���ة المنظر 

يخت���ار  كم���ا  للري���ف،  الب�سي���ط  الم�سرح���ي 

لحظ���ة زمني���ة منا�سب���ة ه���ي لحظ���ة ال�سروق 

تلك اللحظة التي يتميز بها الجو الريفي.

حينما تبداأ الم�سرحية نجد اأن الف�سل الأول 

فيه���ا عبارة عن مرحلة عر����س اإل اأن اأ�سلوب 

ت�سيك���وف يختلف ع���ن الكثيرين ف���ي اأ�سلوب 

تتداع���ى،  المعلوم���ات  يجع���ل  فه���و  عر�س���ه 

وتاأتي الكلمات وكاأنها تخرج بال هدف ولكنه 

مع ذلك يجعل لها هدف ومعنى داخل البناء 

الدرامي للم�سرحية.

في الف�س���ل الأول يقدم ت�سيكوف �سخ�سياته 

والمعلوم���ات ع���ن ه���ذه ال�سخ�سي���ات ويربط 

اأ�س���رة  و�س���ول  حي���ث  الم���كان  وبي���ن  بينه���ا 

ع���ادت  لق���د  والأخ.  والبن���ة  الأم  رانف�سك���ي 

ه���ذه الأ�س���رة م���ن اأج���ل �سيعته���م وب�ستانهم 

ه���ذا الب�ست���ان يعن���ي له���م الكثير فه���و ذكرى 

الما�سي العطرة، اإنه كيان يلت�سق بهم �سورة 

لحياته���م الما�سية، بذل���ك ي�ستغل ت�سيكوف 

الفر�س���ة ليعر����س لنا �س���ورة ه���ذا الما�سي 

فقد كانت الأ�س���رة تعي�س حياة اأر�ستقراطية 

مرفه���ة، اإل اأن الحال قد تغير حتى اأن مدام 

رانف�سك���ي قد رحلت من �سيعتها اإلى باري�س 

وعا�س���ت حياة قا�سية، فقد فق���دت اأخاها في 

ه���ذه ال�سيعة مما دعاه���ا اإلى الرحيل منها، 

وف���ي باري�س تزوج���ت من اأحبت���ه ولكنه كان 

م�سرف���اً اأخ���ذ كل اأمواله���ا حت���ى اأنه���ا باع���ت 

كل �س���يء تملك���ه واأ�سبح���ت ال�سيع���ة ذاته���ا 

مرهونة.

ف���ي  معلوم���ة  اأه���م  ه���ي  الره���ن  ومعلوم���ة 

ه���ذه المرحلة حيث ت���دور الم�سرحية حول 

ه���ذا الخ���ط الأ�سا�س���ي. فال�سيعة كم���ا راأينا 

ه���ي ما�س���ي ه���ذه الأ�س���رة، ه���ي ج���زء م���ن 

تراثه���ا وه���ذا التاأكيد اأحد مالم���ح ا�ستخدام 

الطبيعية عند ت�سيكوف حيث اأن هذه الأ�سرة 

الأر�ستقراطي���ة ترى اأن ذلك جزء من تراثها 

وكيانه���ا. وهناك معلومة اأخ���رى مبنية على 

رهنية ال�سيعة وهي اأنها �ستباع في اأغ�سط�س 

وفاًء للدين.

وع���ودة الأ�س���رة ه���ي محاول���ة منه���ا لالإبق���اء 

عل���ى ال�سيعة والب�ستان واإنق���اذه من ال�سياع 

ف�سياعه���ا هو �سياع لكيان الأ�سرة ولما�سيها 

وتراثه���ا.. وتجم���ع الأ�س���رة ف���ي ه���ذا المكان 

ه���و احياء للما�سي والتعري���ف به، ولكن هذا 

الما�سي قد ولى واأ�سبح هناك حا�سراً يزحف 

نحوه ليق�سي عليه، واأي�ساً هناك �سخ�سيات 

فنج���د  الما�س���ي،  ذل���ك  ع���ن  تتح���ول  ب���داأت 

مث���اًل لوباخن لق���د كان اأح���د العاملين لدى 

الأ�س���رة ب���ل كان وال���ده وج���ده مم���ن يعملون 

لديه���ا، وه���و له نظرة اأخ���رى يعمد ت�سيكوف 

التكني���ك  ف���ي  خا����س  كاأ�سل���وب  يقدمه���ا  اأن 

حي���ث يظهر وجه���ات النظ���ر المختلفة حول 

مو�س���وع واحد فبينم���ا ترى اأ�س���رة رانف�سكي 

الما�س���ي جمياًل يراه هو �سيئاً فقد كان اأهله 

يعامل���ون كالعبيد وي�شرب���ون بال�شياط، وها 

ه���و التغيي���ر الجتماعي ياأتي ليح���رر هوؤلء 

العبي���د من �سيط���رة الأ�سياد، ونظ���رة مقابلة 

م���ن فبر�س ن���درك فيها اأنه ي�ستمت���ع بحياته 

ه���ذه فرغ���م التجاه���ل ورغ���م اأن���ه ق���د رب���ى 

اأجي���ال الأ�سرة اإل اأن���ه ل يجد المقابل ولكنه 

ف���ي الوق���ت ذاته يخل�س له���م.. وبالرغم من 

التناق����س ف���ي وجه���ات النظ���ر وف���ي رغب���ات 

ال�سخ�سي���ات اإل اأن لوباخ���ن مث���اًل ل يتوانى 

ف���ي اإ�سداء الن�سيحة اإل���ى مدام رانف�سكي كي 

تجد مخرجاً مما هم فيه والحل لديه هو اأن 

تقتط���ع الب�ستان وتاأجر اأر�سه، وبذلك �سوف 

تح�س���ل على المال ل�س���داد الدين بل و�سوف 

تحي���ات حياة مرفه���ة، ولكن م���دام رانف�سكي 

ترف�سه ورف�سها هنا لقيمة الب�ستان كذكرى 

لحياتها الما�سية وكتراث لالأ�سرة.

هذا الرف�س هو تمهيد لبيع الب�ستان خا�سة 

واأن الأ�س���رة ل تجد الم�س���در الذي ت�سدد به 

دينه���ا.. فهي اأ�س���رة م�سرفة ف���الأم كما تقول 

البنة اآنيا ت�سرف ببذخ دون دراية باأن المال 

ينقر����س، اإنها تتعامل وكاأنه���ا مازالت تعي�س 

حياته���ا الما�سي���ة فه���ي تنتظر اأي�س���اً عمتها 

التي �ستر�سل لها المال لإنقاذ ال�سيعة ورغم 

علمه���ا ب���اأن هذا المال لن يكف���ي فهي تنتظر 

متمنية اأن يتحقق حلمها.

ت�س���ور  ت�سيك���وف  يق���دم  ذات���ه  الوق���ت  وف���ي 

لوباخ���ن ع���ن قيم���ة الب�ست���ان، اإن���ه ي���رى اأن 

القيم���ة الأ�سا�سية له فيما يمكن اأن يدره من 

م���ال اأم���ا بحالت���ه ه���ذه فه���و ل ي�س���اوي �سيئاً 

وتل���ك وجهة النظر المختلفة بين الطرفين 

الممثلي���ن لطبقتي���ن مختلفتي���ن.. اإن م���دام 

بقلم : د. محمد زعيمة

مسرحية بستــان الكــرز لتشيكوف
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رانف�سكي ل ت�ستطيع اأن تتاأقلم مع الحا�سر 

مختلف���ة،  اأ�سبح���ت  الحي���اة  اأن  حي���ن  ف���ي 

فق���د اأ�سبح عدد م���الك الفي���الت يت�ساعف 

وظه���رت طبقة جدي���دة تملك الم���ال ومنها 

ه���ذه  يق���دم  وت�سيك���وف  نف�س���ه..  لوباخ���ن 

ال�سورة الكاملة في �سكل حوار يبدو ب�سيطاً 

يتداع���ى وكاأننا في مواقف حياتي عادي، اأي 

موق���ف طبيع���ي حت���ى اأن ثمة اأ�س���وات يمكن 

اأن ن�سمعه���ا مث���ل القيثارة اأو لع���ب البلياردو 

اأو اأ�س���وات الفالحي���ن الذي���ن يم���رون م���ن 

الب�ستان.. ب���ل اإن المو�سوع يطرح ثم يقطع 

فج���اأة لندخل ف���ي مو�سوع اآخ���ر ل�سخ�سيات 

اأخ���رى فنجد مث���اًل مو�سوع���اً لدانيا�سا في 

البداية مع لوبخن الذي تعلم اأنه خطبها اأو 

على و�سك ذلك ثم يقطع المو�سوع لو�سول 

الأ�سرة واأي�ساً يقدم ت�سيكوف ملمحاً طبيعياً 

حيث اختالط الماأ�شاة بالملهاة فنحن نجد 

اأن ال�سخ�سي���ات تتدخل في الحديث الجدي 

باآخ���ر هزل���ي مث���ل �سارل���وت المربي���ة الت���ي 

تاأتي تعليقاتها �ساخ���رة في مواقف متعددة، 

واأي�ساً ت�سرف���ات ال�سخ�سيات تجاه الأخرى 

فه���ا ه���و لوباخ���ن يح���اول تقلي���د الطبق���ات 

العريق���ة في التعامل وذلك بتقبيل يد مدام 

رانف�سكي..

لقد قدم ت�سيكوف في الف�سل الأول ال�سورة 

الحقيقية للحا�سر والما�سي واأي�ساً وجهات 

النظر المختلفة فيها.. 

وف���ي الف�سل الثان���ي يقدم ت�سيك���وف مزيداً 

من النماذج ال�سخ�سية با�ستخدام التكتنيك 

نف�سه وهو اإظهار وجهات النظر حيث يمكن 

الواق���ع،  يمث���ل  الف�س���ل  ه���ذا  اإن  تق���ول  اأن 

واق���ع ال�سخ�سي���ات حي���ث تدرك في���ه رغبات 

�سخ�سي���ة  فل���كل  وطبيعته���ا،  ال�سخ�سي���ات 

ق�س���ة، ف�سارلوت هي فت���اة بداخلها اإح�سا�س 

موح����س بالوحدة اإنها ل تعرف من هي فقد 

ربته���ا �سي���دة األماني���ة ول تع���رف له���ا اأه���ل. 

وكالعادة يقطع ت�سيكوف المو�سوع ليتحول 

بن���ا اإل���ى اأفيخدوف ال���ذي يعتق���د اأنه مثقف 

وه���و قان���ط عل���ى كل �س���يء، ولكن���ه ل يق���دم 

عل���ى اأي فعل واأي�ساً هن���اك العالقة المثيرة 

الكوميدي���ة بي���ن يا�س���ا ودنيا�س���ا وذل���ك م���ن 

خ���الل الآراء المختلف���ة لكالهم���ا، فدنيا�سا 

تتح�س���ر وتح���زن عل���ى حياته���ا وتخ�سى على 

م�ستقبله���ا، بينم���ا يا�سا متزمت ي���رى اأن كل 

فتاة يجب األ تنحرف، واأن الفتاة التي تحب 

ه���ي اآثمة، وهو بذلك ينال م���ن دنيا�سا التي 

تح���ب لوباخن، اإن دنيا�سا ترى اأن هذا حقها 

ولي����س هن���اك ما يعيبه���ا بينما يا�س���ا يخ�سى 

كالم الآخري���ن ويظه���ر ذل���ك حينم���ا يطلب 

منه���ا اأن تذه���ب ناحي���ة المن���زل وهم���ا ف���ي 

الب�ستان حتى ل تثير ال�سبهات.

ي�سع���ه  حينم���ا  الم�سه���د  وه���ذا   

ت�سيك���وف باعتبار اأن ل���كل �سخ�سية مو�سوع 

ي�سع���ه  اإنم���ا  ويناق����س  يعر����س  اأن  يج���ب 

ف���ي  الأ�سا�س���ي  المو�س���وع  اأن  منطل���ق  م���ن 

الم�س���رح يكمن في ال�س���راع ما بين الما�سي 

والحا�س���ر، وه���وؤلء ال�سخ�سيات ه���م �سورة 

وه���م  الما�س���ي،  حطم���ه  ال���ذي  للحا�س���ر 

يرغب���ون في الخ���روج عنه ف���اإذا كانت وجهة 

النظ���ر قد اكتملت ف���اإن �سورة الما�سي لبد 

اأن نراه���ا ونرى ماذا حدث له���ا، وماذا تفعل 

م���ن اأجل اإنق���اذ ما�سيها؟ ليعر����س لنا مدام 

رانف�سكي مرة اأخرى في عالقتها و�سراعها 

غي���ر المعلن مع لوباخ���ن، فالأخير ل يهمه 

�س���وى معرفة راأيها في اإزال���ة الب�ستان بينما 

ه���ي مازال���ت عل���ى �سخطه���ا عل���ى المجتم���ع 

الجديد، اإنها ل���م تدرك الواقع ول ت�ستطيع 

التاأقل���م مع���ه ف���ي حي���ن اأن لوباخ���ن واقع���ي 

يدرك اأبعاد التغيير فهو اإن�سان طبيعي، وهو 

ال���ذي اقترح عليها الحل ف���ي الف�سل الأول، 

والآن يقدم لهم التحذير اأن هناك مليونيراً 

�سيق���دم عل���ى �سراء الب�ستان ف���ي المزاد ومع 

ذل���ك ت�سر م���دام رانف�سكي على رف�س الحل 

وذلك لرف�سها المالك الجدد تلك الطبقة 

التي ترف�سها وتحتقرها.

وي�ستغل ت�سيكوف الموقف في تحليل ماأ�ساة 

م���دام رانف�سك���ي، ويب���داأ ذل���ك بالع���ودة اإل���ى 

ما�سيه���ا لق���د تزوجت م���ن �سخ�س ل هم له 

اإل ال�ستدان���ة وال�سكر حتى مات.. وماأ�ساتها 

كم���ا تراها هي اأنها بعد م���وت زوجها ع�سقت 

كث���رت عليه���ا  اأمواله���ا حت���ى  اأفقده���ا  اآخ���ر 

لإدان���ة  ماأ�ساته���ا  تحمي���ل  اإنه���ا  الدي���ون، 

زوجيه���ا ورغ���م �سوء حالتها المادي���ة اإل اأنها 

ل ت�ستطي���ع التن���ازل عن ما�سيه���ا وطبقتها 

وذلك لختالف الع���ادات حتى اأنها ت�ستغرب 

عل���ى لوباخ���ن الذه���اب اإل���ى الم�س���رح.. ب���ل 

م�س���رف  ف���ي  اأخيه���ا  يعم���ل  اأن  وترف����س 

لينق���ذ الأ�سرة وبذلك ل يبق���ى اأمامه �سوى 

القترا����س ولكن لوباخ���ن الواقعي المت�سق 

م���ع الحا�س���ر يحذره فم���ن اأين ل���ه بت�سديد 

حتى الفواتير فقط..

جدي���دة  �س���ورة  ت�سيك���وف  ق���دم  اأن  وبع���د 

لل�س���راع بي���ن الطبق���ات يق���دم �سراع���اً بين 

اأبن���اء الطبق���ة ذاته���ا م���ن خ���الل لوباخي���ن 

اأن  ي���رى  فالأخي���ر  الطال���ب،  وتروفيم���وف 

ولك���ن  مليوني���راً  ي�سب���ح  �س���وف  لوباخ���ن 

ذل���ك و�س���ع �سيء م���ن وجهة نظ���ره، وبذلك 

يب���داأ ف���ي تن���اول المو�س���وع بوجه���ات النظر 

المختلفة حي���ث يتناولها ترفيموف باعتبار 

اأنه مثقف الطبقة الجديدة..

 تدور أحداث المسرحية  حول أسرة إقطاعية 
عادت إلى ضيعتهم التي هجروها، ليجدوها 

مرهونة فيحاولون عدم بيعها 
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وف���ي ه���ذا الم�سهد يق���دم ت�سيك���وف تر�سيحاً 

لحدث خطير من خالل ا�ستخدام الأ�سوات، 

ف�سوت البوم وه���و �سورة من �سور الطبيعة 

الما�س���ي  اإل���ى  ليعيدن���ا  ت�سيك���وف  يقدم���ه 

ولربط���ه بالحا�س���ر، فكم���ا يقول فير����س اإنه 

الب���وم  كان  العظم���ة  الكارث���ة  حل���ت  حينم���ا 

ينع���ق ووع���اء ال�س���اي يط���ن فالكارث���ة الت���ي 

العبي���د وحريته���م والت���ي  يراه���ا ه���ي عت���ق 

اأودت بالمجتمع، وذلك تر�سيح لكارثة �سياع 

ترفيم���وف  اأم���ا  علي���ه،  والق�س���اء  الب�ست���ان 

في���رى في الب�ستان كل رو�سين���ا واأنه بجماله 

يجب اأن يبقى من اأجل �سعادة رو�سيا كلها.

اإن هذا العر�س الذي قدمه ت�سيكوف في هذا 

الف�س���ل يو�سح �س���راع الجديد م���ع القديم، 

ل  هن���ا  وت�سيك���وف  الما�س���ي  م���ع  الحا�س���ر 

ينا�سر اأي منهما بل اإنه يقدم �سورة طبيعية 

تعتم���د عل���ى اأ�سلوب ال���راأي وال���راأي الم�ساد 

راأي  اإل���ى  للو�س���ول  ال�سخ�سي���ات  كل  م���ن 

خا����س ل���دى المتلق���ي، ولذل���ك فق���د نلحظ 

اأن الحدي���ث حدي���ث ع���ادي طبيع���ي وهو من 

مالمح الطبيع���ة حيث البعد عن ال�ساعرية، 

وم���ع ذل���ك ف���اإن الحديث يب���دو �ساعري���اً من 

خالل تداعي الحديث بين ال�سخ�سيات.

اإن الخ���ط الرئي�س���ي ال���ذي و�سع���ه ت�سيكوف 

للربط بي���ن ف�سول الم�سرحي���ة هو الب�ستان 

ومو�س���وع البيع، ولذلك فاإن���ه عندما ينقلنا 

اإل���ى الف�سل الثالث نج���د اأن الكل في انتظار 

اأخب���ار الم���زاد وه���ي لحظة جدي���دة في حياة 

باأنغ���ام  الف�س���ل  ت�سيك���وف  ويب���داأ  الأ�س���رة، 

الفرقة اليهودية في �سبه احتفال يبدو فيما 

بع���د اأن���ه احتف���ال نهائ���ي اأو ه���و حف���ل الوداع 

ويق���دم �س���ورة طبيعي���ة ه���ي �س���ورة ال�سيعة 

ف���ي الحتف���ال النهائ���ي م���ا بين لع���ب الورق 

والبلياردو اأو المو�سيقى.

م���ا  انتظ���ار  النتظ���ار  ه���و  الف�س���ل  ه���ذا  اإن 

يثم���ر عن���ه الم���زاد.. ه���ذه اللحظة ف���ي حياة 

الأ�س���رة ه���ي لحظ���ة متوت���رة، وم���ن خ���الل 

ه���ذا المو�س���وع ال���ذي يعم���ل ت�سيك���وف على 

تذكيرن���ا ب���ه يبداأ ف���ي التحول اإل���ى موا�سيع 

اأخ���رى مثل زواج برب���را ولوباخن من خالل 

لإظه���ار  فر�س���ة  وه���ي  تروفيم���وف،  نظ���رة 

�س���ورة لوباخن الغائب فهو يرى اأن لوباخن 

ل ينظ���ر اإل لجم���ع الم���ال وهو ل���م يفكر في 

برب���را ورغم قطع الأحداث بح���ادث عار�س، 

ه���و ك�س���ر ع�س���ا البلي���اردو مم���ا يع���د اإ�س���ارة 

ت�سكيوفي���ة اإلى نهاي���ة اللعبة في هذا المكان 

ف���اإن م���دام رانف�سك���ي ل ت���زال متوت���رة ت�ساأل 

اأخ���رى  فر�س���ة  وه���ي  الم���زاد..  اأخب���ار  ع���ن 

لتروفيم���وف ليعب���ر ع���ن راأي���ه اإن���ه ي���رى اأن 

الب�سات���ن �ساع منذ زمن وعليها اأن تقر بهذا 

الأمر. ولكن تاأكيد على اأن مدام رانف�سكي ل 

تتعل���م وتتعلق بالما�س���ي فاإنها تقرر الذهاب 

اإل���ى زوجها المري�س رغم ما جعلها فيه من 

خ�س���ارة لأمواله���ا. وكم���ا كان لوباخ���ن يقدم 

له���ا ح���ل الم���اأزق ف���اإن تروفيم���وف يحذره���ا 

ب���ل ي�سارحه���ا باأن���ه �سرقه���ا لكنها ت���رى راأي 

خا����س ف���ي تروفيم���وف اأن���ه غري���ب الأطوار 

ل ينظ���ر اإل���ى ما�سي���ه بينم���ا ه���ي تنظ���ر اإلى 

الما�س���ي فال���زوج ال���ذي ع�سقت���ه كالب�ست���ان 

ال���ذي اأحبت���ه. اإن الحال���ة الت���ي و�س���ل اإليه���ا 

المجتم���ع ه���ي الت���ي تاأن���ف منه���ا وترف�سه���ا 

م���دام رانف�شك���ي، ترف�ض اخت���الط الطبقات 

وتتح�س���ر على م���ن هم في ال�سيعة الآن مثل 

ناظ���ر المحطة ب���دًل من البارون���ات والقواد 

ف���ي الما�س���ي. وه���ذا الم�سه���د بنائي���اً هدف���ه 

التمهيد ل�سي���اع الب�ستان كما يمهد له اأي�ساً 

بالم�سهد التال���ي، حيث فير�س الذي يرف�س 

الحا�س���ر ف���ي اإ�س���رار ويرف�س الحري���ة، بداأ 

يتع�س���ب ويحر�س كل ذلك وت�سيكوف يغلقه 

ب�سجيج الرق�س والمو�سيقى لت�سبح ماأ�ساة 

الأ�سرة هي ملهاة من خالل اأراء ال�سخ�سيات 

الت���ي تبديه���ا ملهاوي���ة، وف���ي ه���ذا الم�سه���د 

يق���دم ت�سيك���وف الخب���ر المنتظر اأثن���اء قمة 

ال�سيع���ة  لوباخ���ن  ا�ست���رى  لق���د  الحتف���ال 

اأن الطبق���ة الجدي���دة قادم���ة  كتاأكي���د عل���ى 

وتاأكيد على نهاية العهد الما�سي.. ولينتهي 

الف�سل الثالث. وفي الف�سل الرابع يقدم لنا 

ت�سيك���وف ما يمكن اأن ن�سمي���ه الرحيل حيث 

الأ�س���رة ت�ستع���د للرحي���ل عندئ���ذ يتذك���رون 

فير����س، ولكنه���م ل يب���دون اإل تذك���ره ف���ال 

يهتم���ون باإر�سال���ه اإل���ى الم�ست�سف���ى للع���الج 

�س���وى بالأوامر، وكل فرد يتواكل على الآخر 

ف���ي ه���ذا الأم���ر كل ذل���ك يتم عل���ى الأ�سوات 

الخارجي���ة وه���ي اأ�س���وات تقطي���ع الأ�سج���ار 

وفي الوق���ت نف�سه نلمح تاأثر مدام رانف�سكي 

ف���ي حين اأن اآنيا ابنتها مازالت متفائلة فهي 

ت���رى اأن ال�سع���ادة اآتي���ة. بينم���ا يب���داأ الجميع 

ف���ي محاول���ة التكيف م���ع الحي���اة الجديدة، 

فين�س�س���ك  ذات���ه  ف���ي  �سخ����س  كل  ويفك���ر 

يت���رك اأر�سه ويوؤجرها ليرح���ل وبربرا تقرر 

الرحي���ل و�سارل���وت كذل���ك حت���ى اأن لوباخن 

نف�س���ه يرحل تاركاً اأفيخدوف يدير اأعماله.. 

وحينم���ا ق���رر الجمي���ع البح���ث ع���ن ذواته���م 

ن�سوا فير�س الذي نجده محبو�ساً بعد رحيل 

الأ�س���رة، وم���ع ذل���ك لم يب���دي �سخط���ه لهذا 

الن�سي���ان اعتق���اداً باأنه���م ق���د يع���ودوا، فهم���ه 

الوحي���د هل ارت���دى �سي���ده مالب����س ثقيلة؟ 

فحتى هذه اللحظة هو مازال وفياً.

 يستخدم تشيكوف المنظر كداللة 
عن الطبيعية حيث نجد منذ البداية 

المنظر المسرحي البسيط للريف

ت�سيكوف
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فن اإللقاء 
رئي�ض تحرير الن�شرة

بقلم: د. في�سل القحطاني

ل نه���ول م���ن الأم���ر، اإذا قلن���ا ب���اأن واق���ع 

الإلقاء في م�سرحنا العربي كارثي، فلقد 

ابُتلين���ا ف���ي كثير م���ن الم�سرحي���ات التي 

تخل���ط الحاب���ل بالنابل، ف���ال ت�سمع غير 

الأخط���اء اللغوية وال�س���راخ الذي ي�سيع 

الم�سرح���ي،  الإلق���اء  وفني���ات  جمالي���ات 

ونتوق���ف هن���ا ب�س���كل �سري���ع عن���د اأ�سباب 

ت�سخ���م الم�سكل���ة، وم���ا يمك���ن اإنقاذه في 

الم�ستقبل.

اهتم���ام  ع���دم  ف���ي  الرئي����س  ال�سب���ب  اإن 

الممثلي���ن والمخرجي���ن بف���ن الإلق���اء- وبم���ا يحويه م���ن �سبط للغ���ة ومخارج 

الح���روف وتمكي���ن معن���ي ال���كالم - يكم���ن ف���ي ع���دم وج���ود ثقاف���ة جمعي���ة في 

مجتمعاتن���ا العربي���ة باأهمية هذا الفن، وهذا الأمر انعك����س على اهتمام الفنان 

والمخ���رج، فتج���د البع�س منه���م يعلنها �سريح���ة باأنه ل يعنيه �سب���ط اللغة اأو 

موا�سع الوقفات واأنواعها.

وهن���اك اأي�س���اً �سب���ب ل يقل اأهمية ع���ن الأول، ويكمن في حال���ة ال�ستعجال في 

اإنت���اج العم���ل الم�سرحي، مم���ا يت�سبب في قلة التدريبات قب���ل العر�س، ويكتفي 

الكثي���ر م���ن المخرجين باإعط���اء اأحد العارفين باللغة العربي���ة الن�س ل�سبطه 

لغوي���اً فق���ط، دون وج���ود اأي تدقيق على اللت���زام باللغة، كما اأن قل���ة الم�ساحة 

الزمنية ل تعطي مجاًل اأكبر للوقوف على معاني الكلمات والجمل حتى ُير�سم 

لها طريقة واأ�سلوباً يتنا�سب مع اأفعال ال�سخ�سية.

ولعلن���ا ن���درك اأنن���ا نعاني اأي�ساً وب�س���كل كبير من قل���ة المتخ�س�سين في مجال 

الإلقاء، والإلقاء الم�سرحي بالذات، فحتى الأكاديميات الفنية المعنية بتخريج 

الفناني���ن والمخرجي���ن تعاني نق�سا كبيرا ف���ي اأعداد الأ�سات���ذة المتخ�س�سين 

ف���ي ف���ن الإلقاء، مما ي���وؤدي اإلى ال�سغط عل���ى القلة من الأ�سات���ذة المتوافرين 

في تلك الأكاديميات، وهذا ال�سغط لي�س في م�سلحة الطالب، لأن الأ�ستاذ في 

هذه الحالة ل يمكن اأن يعطي كل طالب حقه في التدريبات.

اإن التزمنا في م�سرحنا العربي بقواعد اللغة والإلقاء، من خالل تنمية قدرات 

ال�سباب المقبلين على فن الم�سرح، يرفع الح�س وال�سعور برقي هذا الفن، كما 

اأن���ه ي�ساه���م ف���ي الم�ستقبل برفع الذائق���ة العامة، والأهم هنا ه���و اأننا لن يعكر 

�سفو م�ساهدتنا تلك الأخطاء التي ت�سوه �سورة العر�س.    



16

حب في زمن الحرب
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عر�س الغد
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اأكاديمية الم�سرح بروما - اإيطاليا


