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طالب وطالبات المعهد العالي للفنون المسرحية 
يحتفون بشخصية المهرجان الفنانة القديرة حياة الفهد

- اإبراهيم البيراوي: الفنانة حياة الفهد اأثرت فينا، وتربينا على اأعمالها الفنية 

القيمة منذ ال�صغر، فلها كل التحية والتكريم.

- نور الغندور: اأنا فخورة جدا باأن اأ�صارك في مهرجان �صخ�صيته هي الفنانة 

القديرة حياة الفهد

- محمد ال�صعد: خير مثال فني يحتذى به.

- م�صعل الفرحان: حياة الفهد رمز من رموز الفن الكويتي.

- �صهد العبيد: الفنانة القديرة حياة الفهد جزء كبير من ذكرياتنا وحا�صرنا

- م�صاري المجيبل: اأداوؤها التمثيلي احترافي، وي�صكل مدر�صة بحد ذاته.

شخصية المهرجان

قالوا عنها
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كتب: عبد الحميد الخطيب

فى اإط����ار اال�صتعدادات للدورة القادمة لمهرجان 

�صرم ال�صيخ الدولى للم�صرح ال�صبابى التى �صتعقد 

ف����ى مار�س 2017 عقدت اللجن����ة العليا لمهرجان 

�ص����رم ال�صي����خ الدول����ى للم�صرح ال�صباب����ي اجتماعا 

اأم�����س الجمع����ة ف����ي مكتب عمي����د المعه����د العالي 

للفن����ون الم�صرحية الدكتور فه����د الهاجري، من 

اأجل تن�صيق الجهود بين مهرجان الكويت الدولي 

للم�صرح االأكاديمي ومهرجان �صرم ال�صيخ الدولي 

للم�صرح ال�صبابي، وتفعيال للبروتوكول المنعقد 

بي����ن المهرجاني����ن تم عر�����س الئح����ة المهرجان 

الجدي����دة، وعر�����ض اأه����م �شروط ال����دورة المقبلة 

من دورات المهرج����ان، واالتفاق على تاريخ طرح 

ا�صتمارة الم�صارك����ة وغلق باب اال�صتراك. كما تم 

خ���الل االجتماع عر�س ق���وام لجنة الم�صاهدة 

وتحديد مهامها. 

ح�صر االجتم���اع رئي�س اللجن���ة العليا ورئي�س 

المهرج���ان الفن���ان م���ازن الغرب���اوي، وع�ص���و 

اللجن���ة العليا د.فهد الهاج���رى عميد المعهد 

ورئي�س المهرجان االأكاديمي، واأع�صاء اللجنة 

العلي���ان مدي���ر  عل���ي  الفن���ان  اال�صت���اذ  العلي���ا 

مهرج���ان الم�ص���رح الح���ر االأردن���ي، والفنان���ة 

القديرة وف���اء الحكيم – مدير مهرجان �صرم 

ال�صي���خ الدول���ي للم�ص���رح ال�صباب���ي، واال�صتاذة 

الفنانة انجى الب�صتاوي.

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ 
يجتمعون على هامش المهرجان
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كتب: د. طارق جمال الدين
توؤرق  والماهية  الوجود  ق�صية  تزال  ال 

االإن�����ص��ان وت��ث��ي��ر ت�����ص��اوؤالت��ه م��ن مهده 

اإل����ى ل���ح���ده، ف��ه��ل ي��خ��ت��ار م��ت��ى اأو اأي���ن 

ي���وج���د؟ وه����ل ي��خ��ت��ار اأب����وي����ه؟ ق�����ص��اي��ا 

قدرية ال �صلطان له عليها، ثم يت�صاءل 

في  حديقة،  ف��ي   ... ؟؟؟  �صيكون  كيف 

الثالث  ال�صخ�صيات  تنتظر  م��ا،  مكان 

)االأط���ف���ال( ل��ت��ول��د، ه��م اأط��ف��ال ول���دوا 

الخيال.. وهم  االأف��ك��ار.. من  فقط من 

ي��ع��رف��ون اأن���ه���م ل��ك��ي ي���ول���دوا ي��ج��ب اأن 

اآباوؤهم. في  اإليهم  يلتفت  واأن  يظهروا، 

م�صكلة  الم�صرحية  تعالج  االإط���ار  ه��ذا 

اأث����ر ���ص��ل��وك��ي��ات االآب�����اء ع��ل��ى اأب��ن��ائ��ه��م.. 

ال��ك��ث��ي��ر من  اإل��ي��ه��ا  يلتفت  اإ���ص��ك��ال��ي��ة ال 

االآب����اء.. ي��ح��اول االأط��ف��ال ج��ذب انتباه 

االآباء عن طريق التمرد تارة اأو التواري 

ع��ن االأن���ظ���ار ت���ارة اأخ����رى، وف���ي اأح��ي��ان 

فقط  ال��ك��م��ال  اإدراك  م��ح��اول��ة  اأخ����رى، 

على  والتاأكيد  والديهم،  اأن��ظ��ار  لجذب 

الم�صرحية  فت�صور  م���وج���ودون،  اأن��ه��م 

كيف اأن الطفل المتمرد ي�صعى اإلى اإثارة 

بنف�صه  واالإ���ص��رار  حوله  م��ن  الم�صاكل 

اأو  اإل��ي��ه،  االن��ت��ب��اه  وب��غ��ي��ره، فقط للفت 

ي��ح��اول الطفل االن���زواء وال��ت��واري عن 

االأنظار والتعاطف مع م�صاكل االآخرين 

نظر  ليلفت  ف��ي  فقط  حلها  وم��ح��اول��ة 

والديه اأنه مفيد، وقد يحاول اأن يظهر 

ب�����ص��ورة ال��ط��ف��ل ال��ك��ام��ل ال����ذي يفعل 

ك��ل ���ص��يء ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، واأن����ه ق��ادر 

ع��ل��ى ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال�����ص��ائ��ب��ة، واأن 

يلفت  حتى  ال�صائب،  الوحيد  هو  راأي��ه 

بوجوده.  االآخ���رون  وي�صعر  اإليه  النظر 

نعومة  منذ  االإن�صان  م�صكلة  هي  وه��ذه 

اإذا  اإال  اأظ���اف���ره، ف��ال وج���ود ل��الإن�����ص��ان 

ي�صتمد  فاالإن�صان  االآخ��رون،  به  اعترف 

وجوده من االآخر، ويكون �صغله ال�صاغل 

كيف يجعل االآخر يعترف بوجوده. ثم 

اأخ���رى،  ق�صية  اإل���ى  الم�صرحية  تنتقل 

الت�صاوؤل: هل يقبل االإن�صان  اإثارة  وهى 

ه���ذا ال���وج���ود؟ ف��ن��رى االأط���ف���ال تنظر 

والديهم،  عالم  اإل��ى  الخيال  عالم  م��ن 

على  وي��ت��ع��رف��وا  ت�صرفاتهم،  ل��ي��راق��ب��وا 

طبيعة عالقة االأبوين، فتكون ال�صدمة 

ال��م�����ص��اك��ل، واأن  ال��ك��ث��ي��ر م��ن  اأن ه��ن��اك 

اإال  م��ا ه��و  ال��ذي ينتظرهم  العالم  ه��ذا 

والخالفات  الم�صاحنات  م��ن  هائل  ك��م 

ال��ت��ي ت��م��ن��ع ال���وال���دي���ن م���ن ال��ت��وا���ص��ل 

م���ع اأب��ن��ائ��ه��م، وه��ن��ا ي���اأت���ي ال���ق���رار من 

ك��ل ط��ف��ل ... اأن���ا ال اأري����د ه���ذا ال��ع��ال��م، 

ال��ق��در  اأن  اإال  ال���وج���ود.  ه���ذا  اأري����د  وال 

ي��ت��دخ��ل، وي��ول��د ال��ط��ف��ل، وت��ح�����ص��م كل 

في  ويولد  يخلق  فاالإن�صان  الت�صاوؤالت، 

اختيار له في  زم��ان ومكان والأبوين ال 

اأي منها، وعليه اأن يتقبل هذا ويتعاي�س 

اأهمية  اإل��ى  االآب���اء  يلتفت  فهل   ... معه 

و�صرورة التوا�صل مع اأبنائهم؟ اأم يظل 

االأبناء يعانون من االإهمال والتجاهل؟ 

وي�����ص��ور ل��ن��ا ال��ع��ر���س ه���ذه ال�����ص��راع��ات 

تمثل  �صخ�صيات  خ���الل  م��ن  واالأف���ك���ار 

ال�صفات  من  �صفة  منها  مجموعة  كل 

التمثيلي  االأداء  ع��ل��ى  وغ��ل��ب  ال��ث��الث، 

تتخللها  ال��ت��ي  اال�صتعرا�صية  ال��ح��رك��ة 

ب���ع�������س ال����م����ون����ول����وج����ات وال������ح������وارات 

الق�صيرة، وافتقرت اإلي االأداء ال�صوتي 

دوائر األحالم
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وج��اءت  االأح��ي��ان،  اأغلب  في  التعبيري 

المو�صيقى لتغلف هذا االأداء وت�صيطر 

ع��ل��ى ال���ج���و ال���ع���ام ل��ل��ع��ر���س، م��ف��ج��رة 

بمو�صيقى  وال��غ�����ص��ب  ال��ت��م��رد  م�صاعر 

ق���وي���ة و����ص���ري���ع���ة، وم���ع���ب���رة ع���ن ح��ال��ة 

االخ����ت����ب����اء وال������ت������واري ع����ن االأن����ظ����ار 

ه��ادئ��ة،  وم��و���ص��ي��ق��ى  ب��اإي��ق��اع��ات بطيئة 

ال��ك��م��ال واالإت���ق���ان  ث��م لتظهر ���ص��ف��ات 

اإيقاعها  في  ن�صيطة  مرحة  بمو�صيقى 

ت���وح���ي ب��ال��ن�����ص��ر وت��ب��ع��ث ع��ل��ى ال��ف��رح 

اأ�صفت  العر�س،  بداية  ففي  وال�صرور. 

المو�صيقى جواً من الطفولة والبراءة 

لما  وتمهد  الطفولة،  حالة  عن  لتعبر 

اأنه  اإال  م�صاهدته،  على  مقبلين  نحن 

ي��وؤخ��ذ ع��ل��ى ال��م��و���ص��ي��ق��ى ���ص��دة ارت��ف��اع 

االأحيان  بع�س  في  ي�صل  الذي  ال�صوت 

اإل�����ى االإزع��������اج، وُي����خ����رج ال��م��ت��ل��ق��ي عن 

للم�صهد.  المالئمة  ال�صعورية  الحالة 

وقد وظفت م�صممة المالب�س الطالبة 

Monica Raponi االأزياء لتلعب 
فجاءت  الطفل،  ل�صورة  المكمل  ال��دور 

من  االأبي�س  اللون  يحمله  بما  بي�صاء 

داللة عن النقاء والبراءة، اإال اأن ت�صميم 

ال�صخ�صيات  تمييز  ا���ص��ت��ط��اع  االأزي������اء 

ت���ب���ع���اً ل�����ص��ف��ات��ه��ا، ع����ن ط���ري���ق ب��ع�����س 

على  ي�صر  مما  الت�صميم،  في  التغيرات 

المتلقي التمييز بين ال�صخ�صيات رغم 

المكياج  ا�صتخدم  كذلك  ال��ل��ون،  توحد 

االأبي�س وكاأنه  اللون  الطالبة(  )لنف�س 

ق��ن��اع م��وح��د ل��ل�����ص��خ�����ص��ي��ات م���ع بع�س 

بينها.  للتمييز  الطفيفة  االخ��ت��الف��ات 

في  الم�صرحية  الحركة  اعتمدت  وق��د 

ه����ذا ال��ع��ر���س ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام اأط����واق 

ا�صتخدامات  ذات  كاأداة م�صاعدة  دائرية 

يد  في  تعذيب  اأداة  هي  فتارة  مختلفة، 

ي�صاء،  من  بها  ي�صرب  المتمرد  الطفل 

وت��ارة هي ال��ج��دار ال��ذي يختبئ خلفه، 

وتارة رمز النجاح واالإتقان، وتارة اأخرى 

ه���ي دائ�����رة ال��ح��ي��اة وال���م���ي���الد، ث���م هي 

النافذة التي يطل منها على الم�صتقبل، 

الطريق  له  تنير  التي  الم�صابيح  وهي 

وماهيته  وج��وده  عن  بحثه  م�صوار  في 

م��ن ن��اح��ي��ة، وم��ح��اوالت��ه ل��ت��وا���ص��ل مع 

اأخ����رى. وق��د لعبت  وال��دي��ه م��ن ناحية 

المو�صيقى  م��ع  مكمال  دورا  االإ����ص���اءة 

والحركة في تعميق االإح�صا�س بالخيال 

اأحياناً، وبالثورة والتمرد اأحيان اأخرى، 

ثم بالواقع المعي�س في بع�س االأوقات، 

م�صتخدماً في ذل��ك االأل���وان واالإ���ص��اءة 

في  المثبتة  وال��م�����ص��اب��ي��ح  المتقطعة، 

االأط����واق، اإال اأن���ه ي��وؤخ��ذ على االإ���ص��اءة 

في  المثبتة  الم�صابيح  ا�صتخدام  كثرة 

اإن���ه���ا م��وج��ه��ة ب�صكل  االأط��������واق، ح��ي��ث 

م��ب��ا���ص��ر اإل����ى اأع��ي��ن ال��م��ت��ف��رج��ي��ن، مما 

�صبب في بع�س االأحيان ال�صعور باالألم، 

خ��ا���ص��ة ف���ي ال��ل��ح��ظ��ات ال��م��ظ��ل��م��ة من 

العر�س  ينتهي  النهاية  وف��ي  العر�س. 

بوقوع القدر، وخلق طفل جديد، ليبداأ 

م�صوار االإن�صانية، و�صراعه مع الحياة، 

لتحقيق  منه  محاولة  ف��ي  االآخ���ر  وم��ع 

حديقة  خ��الل  وم��ن  وماهيته،  وج���وده 

دوائر االأحالم.
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كتب: فالح العنزي وغادة عبدالمنعم
الم�صرح���ي  العر����س  برق���ي  اإ�ص���ادة جماعي���ة 

 ..“ االأح���الم  دائ���رة  حديق���ة   “ االإيطال���ي 

كان ه���ذا ه���و العن���وان الرئي����س ف���ي الن���دوة 

التطبيقي���ة الت���ي اأعقبت العر����س الم�صرحي 

ال���ذي مث���ل “اأكاديمي���ة الم�ص���رح بروما” في 

االأكاديم���ي  الم�صرح���ي  الكوي���ت  مهرج���ان 

الدول���ي، و�ص���ارك فيها معقب���ا الدكتور طارق 

جم���ال الدي���ن، في حي���ن اعتل���ى المن�صة اإلى 

جانبه الم�صرف على العر�س فابيو اأموداي.

 بداي���ة ق���ال المعق���ب: ب���ال �صك تحم���ل فكرة 

الن����س ج���راأة وا�صحة، حيث تم تن���اول وجود 

االإن�صان من خالل طرح عملية الخلق وبداية 

االإن�ص���ان، وهو ما تج�صد من خالل مجموعة 

من ال�صخ�صي���ات وبدائلها من �صفات اأخرى، 

فهن���اك ثالث���ة نم���اذج ب�صرية تحم���ل �صفات: 

التم���رد، الث���ورة، والكمال، ويبي���ن العر�س اأن 

االإن�ص���ان يمك���ن اأن يختار ال�صف���ة التي يكون 

عليها قبل ميالده.

العر����س  ر�ص���د  جم���ال:  ط���ارق  د.  واأ�ص���اف 

مجموع���ة م���ن ال�صراع���ات بي���ن ال�صخ�صيات 

ف���ي  االإن�ص���ان  يوج���د  وكي���ف  االفترا�صي���ة، 

الحي���اة، وه���ل �صيك���ون واح���داً م���ن النم���اذج 

االإخ���راج  اأن  واأك���د  الذك���ر؟  �صالف���ة  الثالث���ة 

حر����س عل���ى البحث عن االإن�ص���ان لكن ب�صكل 

مقل���وب، وكاأن االإن�ص���ان يفك���ر قب���ل والدت���ه، 

لك���ن ف���ي الوق���ت نف�ص���ه يط���رح ال�ص���وؤال على 

الوالدي���ن في كل مرة، لكنه اأنهى الم�صرحية 

وال�صفات موجودة جميعها، دون اأن تظهر اإال 

باختيار الوالدين.

واأو�ص���ح جم���ال، اأن العر����س ا�صتخ���دم اأدوات 

كثي���رة للتعبي���ر ع���ن الفك���رة، بداأه���ا باالأزياء 

والل���ون االأبي����س الموح���د والمحاي���د، وكاأنه 

ي�صي���ر اإلى نق���اء هذه ال�صفات قب���ل اأن تتمرد 

وتت���وارى وت�صع���ى نح���و الكم���ال، وال تتحق���ق 

اأمنياته���ا ما لم ت�صع���ى اأو ي�صعى االإن�صان نحو 

تحقيقه���ا، م���ع التاأكيد على اأنن���ا ال نوجد اإال 

ف���ي االأف���كار، وال نول���د اإال ف���ي الخي���ال، وال 

نتحقق اإال عندما نفكر.

واأ�ص���اد المعق���ب با�صتخ���دام االإ�ص���اءة ب�ص���كل 

�صلي���م وموف���ق، وق���ال: كان كل ل���ون يعك����س 

حال���ة خا�ص���ة ت�صكل���ت ف���وق الخ�صب���ة، ف�صاًل 

ع���ن اإج���ادة ا�صتخ���دام الم�صابيح ب�ص���كل رائع، 

واإن كان���ت ف���ي بع����س االأحيان مزعج���ة، لكن 

ذل���ك لم يكن ب�صورة م�صتم���رة، بل في اأوقات 

 معين���ة كانت تهدف اإلى التاأثير في المتلقي.

مداخ���الت  ف���ي البداي���ة ق���ال اأ.د..يحي عبد 

الت���واب: اإن العر����س الم�صرح���ي اأث���ار الكثير 

م���ن الج���دل والت�ص���اوؤل، خا�ص���ة ف���ي ق�صي���ة 

الوج���ود والماهي���ة، ث���م ت�ص���اءل: هل م���ا ُقدم 

م�ص���رح اأم ا�صتعرا����س؟ فالحرك���ة هن���ا ج���اءت 

و�صيلة للتعبير واالإتيان بجديد.

اإن  العط���ار:  فاطم���ة  الطالب���ة  وقال���ت 

العم���ل اأعط���ى مج���ااًل لط���رح فك���رة البح���ث 

الت���ي  والعالق���ة  االإن�ص���ان،  وج���ود  ف���ي 

المو�صيق���ى  وكان���ت  باالآب���اء،  االأبن���اء  ترب���ط 

ينبغ���ي. كم���ا  الح���دث  ف���ي   موظف���ة 

واأكد اأحمد ك�صك باأن العمل حمل الكثير من 

ال�صور المجاني���ة، وفي المقابل فريق العمل 

ق���دم حالة م���ن االبه���ار وكان على ق���در كبير 

م���ن االن�شب���اط، واإن كان الممثلي���ن مج���رد 

مرددين للحوارات ب�صكل اآلي، فهذا النوع من 

 الم�صارح كان يقدم فترة الت�صعينيات وانتهى.

إشادة جماعية برقي العرض المسرحي اإليطالي »حديقة دائرة األحالم«
د. طارق جمال: فكرة النص جريئة والعرض 

استخدم أكثر من أداة للتعبير

المشرف على الفرقة : FABIO OMODEL والمعقب د. طارق جمال الدين
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ال�صب���اب وقدرته���م عل���ى  ب���اأداء  زاك���و  واأ�ص���اد 

طرحه���ا  الت���ي  االإن�صاني���ة  الفك���رة  تو�صي���ل 

الب���رود  اأ�صاب���ه  االأداء  كان  واإن  الن����س، 

المو�صيق���ى. م���ع  االأحي���ان  بع����س   ف���ي 

 بينم���ا قال���ت د.من���ى العميري: هن���اك بع�س 

الر�صائ���ل التي و�صلت، وهن���اك ر�صائل اأخرى 

ل���م ت�ص���ل، فاأطف���ال ل���م تول���د بع���د، واأطف���ال 

تفكر قبل اأن تولد في عالم مليء بال�صغينة، 

وف���ي المقاب���ل هن���اك اأفكار اأعي���دت وترجمت 

على الخ�صبة.

 وراأى د.جم���ال ياق���وت اأن هن���اك حال���ة م���ن 

الثب���ات والتك���رار مختلفة ع���ن التجارب التي 

قدمته���ا نف�س الفرق���ة من قبل، وكانت هناك 

بع����س االإ�صكالي���ة ف���ي الروؤي���ة، بينم���ا ات�ص���م 

الحوار بال�صردية والرتابة.

 وتعر����س اأ.د. اأب���و الح�ص���ن �ص���الم الإ�صكالي���ة 

هام���ة، وهي اإ�صكالية الن���وع الم�صرحي، وهذا 

اأن يح���دده باخت���الف  ال ي�صتطي���ع المتلق���ي 

ثقافات���ه، ب���ل م���ن خ���الل بني���ة كب���رى وبني���ة 

�صغرى، وقال: اأتفق مع قراءة اأ.د. يحي عبد 

التواب حول ق�صية الوجود والماهية قبل اأن 

يرى �صناعة وجود االإن�صان.

العر����س  عل���ى  الم�ص���رف  تق���دم  م���ن جانب���ه 

الإدارة  بال�صك���ر  اأم���وداي  فابي���و  االإيطال���ي 

المهرج���ان ال�صت�صاف���ة فرقت���ه للع���ام الثالث 

عل���ى التوال���ي، واأثن���ى عل���ى االآراء المختلف���ة 

ولخبرت���ه  ل���ه  �صت�صي���ف  اإنه���ا  ق���ال  الت���ي 

التدري����س، وللطلب���ة  ف���ي مج���ال  االإبداعي���ة 

الم�صاركي���ن، موؤك���داً عل���ى ما قال���ه كل من د. 

يح���ي عب���د الت���واب، واأ.د. اأب���و الح�ص���ن �صالم 

الذين طرحوا له الكثير من االأفكار .

وفيم���ا يتعل���ق ب���اأن الن����س ق�صي���ر ج���داً، ق���ال 

اإن ه���ذا م���ا يتطاب���ق م���ع �ش���روط االأكاديمي���ة 

لل�ص���رق  الموج���ه  العرو����س  م���ع  لتتنا�ص���ب 

االأو�ص���ط، وحت���ى عل���ى م�صت���وى الديك���ورات 

ب�صيط���ة  تك���ون  اأن  واالإك�ص�ص���وارات، نحر����س 

حت���ى ي�صهل نقلها. وتع���د م�صرحية “ حديقة 

م���ن  االأخي���ر  العم���ل  االأح���الم” ه���ي  دائ���رة 

ثالثي���ة ق���دم منها عملي���ن �صابقي���ن، وعر�س 

ف���ي ال���دورة الرابعة والخام�ص���ة في مهرجان 

الكويت الدولي للم�صرح االأكاديمي. 

فريق العمل

د. منى العميرياأ.د. يحيى عبدالتواب

د. جمال ياقوت

اأ. د. ابو الح�صن �صالم
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أعربت عن سعادتها بتوقيع البروتوكول المشترك

وفاء الحكيم:
 المسرح مرآة الشعوب

حاورتها: غادة عبد المنعم 

وفاء  القديرة  الفنانة  ال�صبابي  للم�صرح  الدولي  ال�صيخ  �صرم  اأكدت مديرة مهرجان 

الحكيم على اأهمية التبادل الثقافي والفني، ودعم االإبداع ال�صبابي من خالل توقيع 

بروتوكول التعاون الم�صترك بين مهرجاني الكويت االأكاديمي و�صرم ال�صيخ ال�صابي، 

والخطط  وم�صر،  الكويت  ال�صقيقين  البلدين  �صتجمع  التي  الم�صتقبيلة  والخطط 

الم�صتقبلية التي �صيتم االإعالن عنها خالل الفترة المقبلة، والتح�صيرات النعقاد الدورة 

المقبلة في ظل هذه االتفاقية، وقد التقتها ن�صرة المهرجان، فكان الحوار التالي:

• كيف وجدت الدورة ال�صاد�صة من مهرجان الكويت الدولي للم�صرح االأكاديمي؟
- �صعدت بعودة زيارتي مرة اأخرى للكويت، وخا�صة مهرجان الكويت الدولي 

الح�صوراالأكاديمي  ال���دورة  ه��ذه  خ��الل  من  ولمحت  االأك��ادي��م��ي،  للم�صرح 

ال�صرح  هذا  م�صرح  خ�صبة  على  تقام  التي  المهرجان  وفعاليات  المميز، 

التطبيقية  الندوات  اإقامة  على  والحر�س  وااللتزام  الكبير،  االأكاديمي 

التي تعقب العر�س، والتي حر�س على ح�صورها ال�صيوف االأكاديميين، 

وال �صك اأن هذا يعطي بعداً ثقافياً وفنياً لقيمة هذا المهرجان، بجانب 

التنوع من حيث العرو�س الم�صرحية الم�صاركة.

 • اأيهما اأهم من وجهة نظرك، الدرا�صة اأم الموهبة الفنية؟

الموهبة من غير درا�صة عبث، والدرا�صة من غير موهبة قانون بدون 

روح، فكالهما مكمل لالآخر.

• حدثينا عن جائزة ال�صارقة لالإبداع الفني التي تم اختيارك بها ع�صواً 
بلجنة التحكيم؟

تعتبر ج��ائ��زة ال�����ص��ارق��ة ل���الإب���داع ال��ف��ن��ي م��ن اأه���م واأك��ب��ر ال��ج��وائ��ز على 

ال�صمو  �صاحب  يمنحها  التي  الجائزة  وه��ي  العربي،  الوطن  م�صتوى 

ال�صيخ الدكتور �صلطان بن محمد القا�صمي حاكم ال�صارقة للجامعات 

والمعاهد الم�صرية، وت�صمل كافة اأنواع الفنون، وتندرج تحت م�صمى 

عر�صاً   33 وبها  الم�صرح،  في  تحكيم  لجنة  ع�صو  بها  واأمثل   4 اإب��داع 

مع  ومعهد ،  واأك��ادي��م��ي��ة  ج��ام��ع��ة   36 خ��الل��ه��ا  ويتناف�س  م�����ص��رح��ي��اً، 

ن��دوات تطبيقية للعرو�س، وهي في تزايد م�صتمر من حيث عدد 

الم�صاركين من تخ�ص�صات مختلفة: غناء وعزف وتمثيل، و�صعر، 

ومقال  .... اإلخ.
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- متعطشين لعودة المسرح 
التجريبي مرة أخرى 

- الموهبة من غير دراسة عبث

د. فهد الهاجري والفنانة وفاء الحكيم يتو�صطان الفنان مازن الغرباوي ود. في�صل القحطاني واأ. علي العليان ود. عبداهلل العابر

تطلعات م�صتقبلية

• ما هي تطلعاتك لهذا العر�س االأكاديمي؟
عقب توقيع البروتوكول الم�صترك بين مهرجان الكويت الدولي 

للم�صرح  ال��دول��ي  ال�صيخ  ���ص��رم  وم��ه��رج��ان  االأك��ادي��م��ي،  للم�صرح 

اأت��م��ن��ى ال��م��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور واال���ص��ت��ف��ادة الم�صتركة  ال�����ص��ب��اب��ي، 

بين  للفنون  االإن���ت���اج  ح��ي��ث  م��ن  ف��ن��ي  ت����رادف  ف��ه��ن��اك  للطرفين، 

الكويت وم�صر.

 • ماراأيك بم�صرح الطفل حالياً ؟

من وجهة نظري اأن الطفل ُظلم معنا م�صرحياً، فالم�صرح المقدم 

ل��ه��م ي��ت��م م��ن خ���الل ك��ب��ار ي��ق��ل��دون االأط���ف���ال، اأو بمعني اأو���ص��ح 

اأدوار اأطفال، وفي نهاية المطاف، نفتقد وجود اأطفال  يج�صدون 

تنق�صنا  لذا  الم�صرحي؛  العمل  تقدم م�صرح طفل، وندربهم على 

مهنية تعبير االأطفال عن اأنف�صهم على خ�صبة الم�صرح، وال �صك اأن 

هناك ت�صوه لعقلية الطفل في الم�صرح الذي يقدم له.

• هل ال�صيا�صة اأ�صابت الم�صرح بالت�صوه؟
الم�صرح هو مراآة لل�صعوب، فاإذا كان ال�صعب لديه الهموم والق�صايا 

على م�صتوى اأ�صا�صيات الحياة، فالبد اأن يكون الم�صرح معبراً عنه، 

فهناك  لها،  ويمهد  ت��ح��دث،  اأن  قبل  ب��االأح��داث  ي�صعر  فالم�صرح 

ونحن  �صرخاتنا  علت  وكثيراً  بالثورة،  اأره�صت  م�صرحية  اأعمال 

ن�صكو ممن حولنا من ف�صاد وم�صاكل تتف�صى يوماً بعد يوم.

• ماذا عن مهرجان الم�صرح التجريبي ؟
اأ�صاب هذا المهرجان حالة من الركود، ثم توقف عقب قيام الثورة 

الم�صرية، واأحدث توقفه خلاًل في بنيتنا الم�صرحية اإلى حد ما، 

فنحن في ا�صتياق لعودة هذا المهرجان الذي كان يعلمنا احترام 

االأخر واأفكاره، من خالل مواكبة عر�س م�صرحي على مدار ع�صرة 

اأي��ام، من خالل تقديم عرو�س م�صرحية من بلدان ع��دة، فنحن 

بالفعل في اأم�س الحاجة لعودته مرة اأخرى.

• هل المهرجانات العربية تدعم الحركة الم�صرحية كما ينبغي؟
المهرجانات لها دور كبير وفعال، من خالل قدرتها على تعريفنا 

على اأفكار غيرنا، وتمازج االأفكار، والتقدم التقني، ومن خالل هذا 

المهرجانات يتحقق التبادل الفكري والفني والثقافي.

• على الم�صتوى ال�صخ�صي، وعلى م�صتوى مهرجان �صرم ال�صيخ، 
ما هو الجديد خالل الفترة المقبلة؟

- على مدار العام - ومن خالل رئي�س المهرجان مازن الغرباوي 

اأكثر  ف��ي  ال��ب��روت��وك��والت  م��ن  ع��دد  �صتتم ج��والت فنية لتوقيع   -

�صت�صهدها  التي  الهامة  الترتيبات  م��ن  الكثير  وه��ن��اك  بلد،  م��ن 

التبادل  وتنفيذ  ال��م��ه��رج��ان،  اأع�����ص��اء  م��ع  المقبلة  االج��ت��م��اع��ات 

المبدعة،  ال�صبابية  الفنية  المواهب  ودع��م  الم�صترك،  الثقافي 

وعلى الم�صتوى ال�صخ�صي هناك نية الإخراج عمل م�صرحي خالل 

االأ�صهر المقبلة، وهو “فرا�صات الق�صور” وهو بطولة ن�صائية من 

االألف اإلى الياء.
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الرموز والدالالت في »يا طالع الشجرة«
عقله  داخ���ل  ي�صافر  اأن  الحكيم  ت��وف��ي��ق  ا���ص��ت��ط��اع 
التي من خاللها ق�صم  ووجدانه، ليجد الطريقة 
ال��ع��ق��ل وال��ن��ف�����س ك���ل ف���ي وح����دة ذات���ي���ة االن��ف��ع��ال 
 - رائ���ع  ب�صكل   - �صيغت  واالن��ت��ظ��ام،  وال��ت�����ص��رف 
والحياة  ال��ف��ن  فل�صفة  فيها  بحث  م�صرحية  ف��ي 
فنان  اأو  اأدي���ب  ُوِج���د  وقلما  والمعرفة.  وال�صعادة 
النوع  ه��ذا  يجيد  اأن  ا�صتطاع  العربي  العالم  ف��ي 
كان  الحكيم  توفيق  لكن  ال��ح��دي��ث��ة،  ال��ف��ن��ون  م��ن 
ال��ت��ج��رب��ة، واأن ي��وف��ق فيها  ب��دخ��ول ه���ذه  خ��ل��ي��ق��اً 
اأدوات��ه  اأن يوظف كل  ا�صتطاع  اأح�صن توفيق، فقد 
)ي��ا  م�صرحيته  ف��ي  وال��ف��ن��ي��ة  والفل�صفية  االأدب���ي���ة 
ي��ت��رج��م كل  اأن  ا���ص��ت��ط��اع  ال�����ص��ج��رة(، ففيها  ط��ال��ع 
العقلية والنف�صية، واأن يبين لنا كل  اال�صطرابات 
ال�صراعات الداخلية في النف�س الب�صرية، فاالأدباء 
ب�صكل  والنا�س  خا�س،  ب�صكل  والعلماء  والفنانون 
في  نف�صها  ت��ط��رح  كثيرة  اأ�صئلة  ه���وؤالء  لكل  ع���ام، 
وجدانهم العقلي، ونفو�صهم المعقدة والمت�صابكة، 
ال  اأن��ه��م  اإال  واالإب�����داع،  المعرفة  اإدراك  محاولين 
ي�صتطيعون ترجمتها واالإجابة عليها، لكن توفيق 
الحكيم اأجاب عن هذا ال�صوؤال في رائعته يا طالع 
العقل  ب��واط��ن  ك��ل  فيها  تمثلت  وال��ت��ي  ال�����ص��ج��رة، 
ونوازع النف�س، في �صخ�صيات اأجادت في حواراتها، 
االأ�صئلة  تطرح  اأن  ال�صخ�صيات  ه��ذه  وا�صتطاعت 
في  الف�صل  الحكيم  لتوفيق  ك��ان  فني  ق��ال��ب  ف��ي 
اإخراجها اإلى حيز النور والوجود، ليبحث فيها �صر 
يجد  الم�صرحية  لهذه  فالقارئ  واآفاقها،  المعرفة 
جاهداً  حاولت  الفل�صفية،  الرموز  من  كثير  فيها 
الفل�صفية  معانيها  اإل��ى  الأتو�صل  الرموز  هذه  فك 
التي ا�صتنتجتها من فك هذه الرموز، لذا �صاأتناول 
الرموز، ومن ثم  ال��دالالت لهذه  اإعطاء  بالتدريج 
نتناول هذه الدالالت بالتحليل، الإيجاد المعطيات 
ال��ت��ي اأوج����دت ه��ذه المعاني وال����دالالت، ال��ت��ي قد 
ي�صميها توفيق الحكيم عبثاً، ولكنها في الحقيقة 
العبث  عنا�صر  من  خالية  ذهنية  درام��ا  اإال  لي�صت 
التي ُحِددت مالمحها على اأيدي اأدباء كثيرين من 
كتاب  واأرب��ال وغيرهم من  ويون�صكو  بيكيت  اأمثال 
كمفهوم  للعبث  وا�صح  ب�صكل  اأ�صلوا  الذين  العبث 

توفيق  الكبير  الكاتب  ي��وف��ق  ل��م  ول��الأ���ص��ف  واأدب، 
الحكيم لهذا المفهوم.

الرموز والداللة
1- ا»لمنزل« هو الراأ�س بما يحويه من عقل واإدراك 

ونف�س منازل ا�صت�صعار
2-»ال�صجرة« هي الفن اأو العلم بكل نموه وتطوره 

وثماره، اأي المعرفة بكل اأنواعها.
3- »بهادر« هو توفيق الحكيم اأو الفنان اأو االأديب 

اأو العالم، »اأنا الفنية«.
العقل ول�صان الحال وال�صاهد  »الخادمة« عين   -4

الحي للوجود.
اأو  الحقيقة،  الباحث عن  العقل  »المحقق« هو   -5

الوعي الحا�صر في غياب بهادر االإن�صان
6- »الحفار« اأداة بحث عن الحقيقة في يد المحقق.

7- »اللبان« الف�صول في النف�س الب�صرية.
8- »الزوجة« هي نف�س الزوج، وهي الجانب االآخر، 
اأو  »اأن��ا االإن�����س  ب��ه��ادر، وه��ي  اأو الن�صف الثاني من 
عنها  يبحث  هو  لذلك  بال�صعادة«  والحلم  الحياة 

دائماً« وال يجدها.
9- »ال�صحلية« �صخ�صية خ�صرة هي الحالة الفنية 

التي تت�صلل اإلى االإن�صان كال�صحلية.
يوم  ك��ل  واإن  ال��ح��ي��اة،  ا�صتمرار  ه��و  »ال��ط��ف��ل«   -10

جديد يوجد طفل جديد وفن جديد.
في  المنطق  وه��و  ال�صمير،  ه��و  11-»ال���دروي�������س« 

الحياة وفل�صفة االإن�صان.

اأ. �صايع ال�صايع
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ت��ك��ون من  ال���ذي  اأر���ص��ي��ف العقل  »ال��ق��ط��ار«   -12

الحياة ومرور الزمن.

اأر�صيف  درج   / ال��ذك��ري��ات  ن��اف��ذة  »ال�صباك«   -13

الحياة.

وال���ذك���ري���ات  ال��ن�����ص��ي��ان  »ال���ح���ف���رة«ع���ال���م   -14

والت�صحيات الدفينة.

المعطيات واالأ�صباب:

كان  اأن��ه  ات�صح  وال���دالالت،  الرموز  وبعد عر�س 

اإل��ى  يتحدث ع��ن ال��وح��دة، فهو ق��د �صطر ب��ه��ادر 

ال��زوج،  بين  فيما  متزوجين  متحابين  ن�صفين 

وهو اأنا الفنية والزوجة وهي اأنا االإن�صية، والتي 

الدنيوية،  ال�صعادة  عن  يبحث  ك��ان  خاللها  من 

فاختفائها هذا يعني اأن بهادر �صوف يكون فناناً 

الزوجة،  ه��ذه  دائما يبحث عن  ك��ان  لهذا  فقط، 

لكنها كانت تغيب عنه عندما  يكون فناناً فقط، 

ال��زوج��ة، لكنها  يبحث عن ه��ذه  ك��ان دائماً  لهذا 

نوم  في  يكون م�صتغرقاً  تغيب عنه عندما  كانت 

عميق داخل �صجرته الفنية، التي - عن ق�صد - 

التي  الحديقة  في  البيت  خ��ارج  الكاتب  و�صعها 

ترمز اإلى جمال الطبيعة، واألوانها وجوها النقي 

الذي �صبهه بالفن، والبيت اإذاً االأنا االإن�صية التي 

ياأمل اأن يمار�س فيها العاطفة وال�صعادة الدنيوية 

الحديقة  ع��ال��م  ب�صبب  دائ��م��ا،  منه  ت�صيع  ال��ت��ي 

وال�����ص��ج��رة، ل��ه��ذا ا���ص��ت��دع��ى ال��م��ح��ق��ق، اأي عقله 

الدائم  ال�صراع  ليبحث له عن خال�س من هذا 

ب��ي��ن ع��ال��م��ه ال��ف��ن��ي وع��ال��م��ه ال��دن��ي��وي، فظهور 

ال�صحلية كان �صبباً في اختفاء زوجته دائما، مما 

يعني اأنه عندما تاأتيه الحالة الفنية، يذهب في 

�صبات عميق ين�صيه جانبه االإن�صاني المتمثل في 

الزوجة، فعندما ي�صاأل المحقق الخادمة: »متى 

اختفت الزوجة«، تجييه الخادمة: 

الخادمة: »�صاعة عودة ال�صحلية اإلى حجرها«. 

المحقق: »ومتى تعود ال�صحلية اإلى حجرها؟«.

 ال���خ���ادم���ة: »ع���ن���دم���ا ي���ع���ود ���ص��ي��دي م���ن تحت 

ال�صجرة«.

اإلى  يعود  الفنية  الحالة  من  يخرج  عندما  اأي   

ح��ال��ت��ه االإن�����ص��ي��ة وت��خ��ت��ف��ي ال��ح��ال��ة ال��ف��ن��ي��ة في 

وجدانه الفني اأي ال�صجرة، ويتبين هذا التف�صير 

حتى ال�صفحات 38 -39 بين الخادمة والمحقق، 

على  مالحظاتها  ع��ن  الخادمة  تتحدث  عندما 

ال��زوج يهتم ب�صجرته  ب��اأن  ال��زوج والزوجة تقول 

فقط، في�صاأل المحقق �س 43 :»خالف ال�صجرة 

وال�����ص��ح��ل��ي��ة م����اذا ي��ع��م��ل؟« وق���د رب���ط ال�����ص��ج��رة 

يجعلهم  مما  دائ��م،  ب�صكل  الخ�صراء  بال�صحلية 

ويت�صح  الفنية،  والحالة  الفن  اأي  واح��داً،  �صيئاً 

يتحدث  ع��ن��دم��ا  وال��ف��ن  لل�صجرة  اأك��ث��ر  المعنى 

ع���ن ال�����زوج وال����زوج����ة: »م���ا م���ن ���ص��ج��رة اأخ���رى 

يمكن اأن تنمو مثل هذا النمو العظيم«، فتجيبه 

اإن��ي واثقة من نموها  الزوجة: »اأع��رف اأع��رف.. 

ال��ع��ظ��ي��م.. ه��ا ه��ي ف��ي ي��وم��ه��ا ال�����ص��اب��ع.. وك��اأن��ه��ا 

عمرها �صنة« ولهذا الحوار بين الزوجين داللة 

ي�صتيق�ظ  عندما  دائ��م��ا  نف�صه  ي��ح��دث  اأن���ه  على 

اأنجزه من عمل  ما  ليقيم  الفنية،  الغيبوبة  من 

فني بكل ذوات��ه وحوا�صه واإدراك���ه، وفي �س 48- 

ب��ذور االأدب والفن  اأوائ���ل  ال���زوج ع��ن  49 تحدث 

التي نمت في رحم عقله ووجدانه، عندما كانت 

االأفكار تاأتيه ببطيء، فهو لم يكن منزعجاً من 

هذا البطئ، فاإن الرياح البطيئة ال توؤذي الثمر 

النا�صج، اأي العمل الفني يجب اأن ياأخذ وقته في 

الن�صوج، وفي �س 33 عندما اأراد المحقق الحفر 

تحت ال�صجرة، اعتر�س الزوج واعتبرها تلفاً لكل 

حياته الفنية، وهو هنا ال يريد من عقله الواعي 

- اأي المحقق - البحث عن االأ�صباب في فنه، اإذ 

اأنا  �صياع  في  اللوم  يلقي  ال  اأن  يجب  العمل  اأن 

الدنيوية على االأنا الفنية، واإن العقل مهما فعل 

يرتب  فالعقل  الفني،  اأدائ���ه  على  ل��ه  �صيطرة  ال 

الكاتب الكبير توفيق الحكيم
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تن�صاب دون  ���ص��ع��وري��ة  وال��ف��ن ح��ال��ة ال  وي��ن��ظ��م، 

�صيطرة العقل، وفي �س 105-106 الزوج يقول: 

المحقق  نف�صي..  اأح��ب  اأي  زوجتي«  اأح��ب  »اإنني 

يقول  العقل  وك��اأن  منها«  اأكثر  ال�صجرة  »وتحب 

االآدم��ي��ة، وفي  اأكثر من نف�صك  الفن  اإن��ك تحب 

تثمر  التي  ال�صجرة  يتحدث عن  ال�صفحة  نف�س 

الثمار،  وب��اأن��واع مختلفة من  الف�صول،  مر  على 

وب�صكل  والعلم،  الفن  �صجرة  اإال  وال يحمل هذه 

ومتناق�صاتها  م�صتوياتها  ب��ك��ل  ال��م��ع��رف��ة  ع���ام 

واأنماطها المت�صابكة كال�صجر. وفي �س 124 

اإال  ك��ان هناك ح��ب، فهو ال يحب  »اإن  الخادمة: 

�صجرته«.

ا�صتنتاج ومقارنة

اإذا ك���ان ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ق��ط ق��د ع��رف 

الفل�صفة العبثية في كتابه فنون االأدب �س 295 

�س 296 بقوله:

مكان  كاأنها  الحياة  العبث  م�صرح  ي�صور  »وهكذا 

الم�صاهدون  وي���رى  حقيقته،  ف��ه��م  ف��ي��ه  ي��ت��ع��ذر 

االأحداث من جانبها الخارجي المح�س، دون اأن 

اأعينهم من  اأم��ام  لما يقع  يدركوا معنًى وا�صحاً 

اأح��داث ذات طابع غريب، وكاأنهم واف��دون جدد 

اإلى اأر�س غريبة لم يح�صنوا لغتها بعد.. وحين 

وال�صخ�صيات  الوقائع  تلك  الم�صاهدون  يواجه 

اأي  ي��ك��ون ه��ن��اك  ي��ع��ج��زون ع��ن فهمها، ال  ال��ت��ي 

مجال لكي يتعاطفوا مع االنفعاالت والعواطف 

معها،  يندمجوا  اأو  الم�صرحية،  ت�صورها  التي 

اأن  م�صرحياته  في  ي�صتطع  لم  بريخت  كان  واإذا 

التغريب،  ف��ي  نظريته  ك��ام��ل  نحو  على  يحقق 

�صخ�صيات  بع�س  في  الم�صاهد  ان��دم��اج  وتجنب 

الم�صرحية اأو اأحداثها، فاإن النظرية قد تحققت 

اإذ من الم�صتحيل  تماما في م�صرح الالمعقول، 

ي��درك  ال  �صخ�صيات  م��ع  ال��م�����ص��اه��د  ي��ن��دم��ج  اأن 

كنهها وال بواعث ما تاأتيه من �صلوك وما تلفظ 

بمناأى عن  الم�صاهد  يظل  وهكذا  ح��وار،  به من 

التعاطف  محل  ويحل  واالأح���داث،  ال�صخ�صيات 

واالإح�صا�س  بالحيرة  ال�صعور  عنده  واالن��دم��اج 

ب�����ص��رورة ال��ي��ق��ظ��ة واالن���ت���ب���اه ل��م��ا ي��ج��ري على 

ال��م�����ص��رح، ف���ي م��ح��اول��ة ل��ف��ه��م م���ا ي��رم��ي اإل��ي��ه 

الم�صهد، ذلك الأن الم�صهد على خ�صبة الم�صرح- 

على  اأو ال معقول- يظل  فيه من عبث  ما  رغ��م 

�صلة ما بالحياة وما فيها اأي�صاً من عبث، في�صع 

غير  الجوانب  اأم��ام  النهاية  في  بهذا  الم�صاهد 

المعقولة، ويريه اأن في حياة االإن�صان كثيراً من 

المتناق�صات الخارجة على المنطق”. 

على النحو الذي اأ�صلفنا فاإننا نجد في “يا طالع 

ال�صجرة” نموذجاً لهذا التعريف ما بين العبث 

والتغريب.

اأن يجعل من الرموز  اإذ ا�صتطاع توفيق الحكيم 

الده�صة  يجعل  م��م��ا  للتغريب،  ك��ام��اًل  منهجاً 

اأو ال��م�����ص��اه��د ط���وال  وال���ح���ي���رة ل����دى ال����ق����ارئ 

تفكير  ف��ي  دائ��م��اً  يظل  اأن  ينفك  ال  الم�صرحية، 

وال�صخ�صيات  االأح�����داث  رب���ط  م���ح���اواًل  ع��م��ي��ق، 

والرموز والحوارات في قالب ي�صتنتجه عقل كل 

اإن�صان على حدة، حتى يكون الم�صاهد اأو القارئ 

على يقظة تامة، غير اآبه باالنفعاالت العاطفية 

ف��ي��م��ا ي��ك��ون ال��ع��ق��ل م�����ص��ي��ط��را، وه����ذه بالطبع 

اإم�صاك  الحكيم  توفيق  ا�صتطاع  ن���ادرة  عبقرية 

نا�صيتها.
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ونعود مع الدكتور عبد القادر القط والذي يكمل 

تعريفه للعبث �س. 302  فيقول: »وبهذا الحوار 

واأمثاله يحاول كتاب العبث اأن يبينوا ما في لغتنا 

ومعناها،  داللتها  فقدت  وتعبيرات  اأن��م��اط  م��ن 

واأ���ص��ب��ح��ت ع���اج���زة ع���ن ت�����ص��وي��ر ف��ك��ر االإن�����ص��ان 

ووجدانه وت�صويراً �صادقاً«. لذلك يعتمد هوؤالء 

الكتاب اعتمادا كبيرا على داللة اأحداث اأكثر من 

يخلقون  ما  وكثيرا  اللغة،  دالل��ة  على  اعتمادهم 

ت��ن��اق�����ص��ا ب��ي��ن ح����وار ال�����ص��خ�����ص��ي��ات وم���ا ي��ج��ري 

م��ن اأح�����داث، بحيث ي��ب��دو ك���اأن ال��ح��وار ف��ي واد 

اآخ��ر، ليعك�صوا هذا التناق�س  واالأح��داث في واد 

القائم بين اللغة والعمل في واقع الحياة، ومن 

هنا يفقد الحوار في م�صرح العبث طابعه االأدبي، 

ويقل �صاأنه بالقيا�س اإلى الحدث والحركة، وقد 

اأغ��ل��ب اتجاهات التجديد  اأث��ر ه��ذا االت��ج��اه ف��ي 

م��ج��رد عن�صر من  ال��ح��وار  ف��اأ���ص��ب��ح  ب��ع��د،  فيما 

عنا�صر الم�صرحية، يخ�صع لمقت�صيات التمثيل 

كما  عليها،  نف�صه  يفر�س  مما  اأك��ث��ر  واالإخ����راج 

كانت الحال في الم�صرحية التقليدية.

ق��د ات��ف��ق م��ع��ه ف��ي ك��ل م��ا ط���رح، ول��ت�����ص��اب��ه ه��ذا 

�صيئاً  اإال  ال�صجرة،  طالع  تطرحه  ما  مع  الطرح 

واحداً، وهو الحوار، فاإذا كان الحوار عن�صراً من 

عنا�صر الم�صرحية، يخ�صع لمقت�صيات التمثيل 

واالإخراج، فاإنه عند توفيق الحكيم، كان الحوار 

اأ�صا�صاً في تلك الرموز وال�صخو�س، فلو لم يكن 

ال��ح��وار وب��ه��ذا ال�صكل  ف��ي ه��ذه الم�صرحية ه��ذا 

اأن يوظفها  ال��ك��ات��ب  ا���ص��ت��ط��اع  ال���ذي  ال��ر���ص��ي��ن، 

ل�صالح  عبثيتها  ع��ل��ى  االأح���ي���ان،  م��ن  كثير  ف��ي 

الدائرة، مما جعل هذه  واالأح��داث  ال�صخ�صيات 

الم�صرحية لها طابعان، طابع خارجي على قرار 

كان  �صمني  فل�صفي  وطابع  التقليدي،  الم�صرح 

يتفوق على طابعه التقليدي، في ك�صر الحوارات 

وتبادلها بين ال�صخ�صيات في �صيغ غير مبتذلة 

وقليلة التكرار، فكان ال�صوؤال والتعجب هو �صفة 

الحوارات والرموز في هذه الم�صرحية.

ل��ذل��ك يكمل ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��ادر ال��ق��ط ���س. 

م�صرحية  في  ال��ح��وار  كل  »ولي�س  فيقول:   ،304

والحق  ال��دالل��ة،  منعدم  اأو  المعنى  خفي  العبث 

بينها  فيما  تختلف  االت��ج��اه  ه��ذا  م�صرحيات  اأن 

اختالفاً كبيراً في هذا ال�صاأن، فنرى بع�صها وقد 

معقول،  الال  الحوار  على  كلياً  اعتماداً  اعتمدت 

ون�����رى اأخ�����رى ي���ت���راوح ح���واره���ا ب��ي��ن ال��م��ن��ط��ق 

وال��ع��ب��ث، وم���ن ن��م��اذج ال���ح���وار وا���ص��ح ال��م��غ��زى 

والداللة.

كلمة اأخيرة:

عقله  داخ��ل  ي�صافر  اأن  الحكيم،  توفيق  ا�صتطاع 

ووج���دان���ه، ل��ي��ج��د ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي م��ن خاللها 

منظم  ب�صكل  والنف�س  العقل  يق�صم  اأن  ا�صتطاع 

�صيغت - وب�صكل رائع - في قالب فني م�صرحي، 

ق��ل��م��ا وج���د اأدي����ب اأو ف��ن��ان ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 

ا�صتطاع اأن يجيد هذا النوع من الفنون الحديثة 

اأدواته  اأن يوظف كل  ا�صتطاع  الن�صج، فقد  بهذا 

االأدبية والفل�صفية والفنية، ليظهر لنا م�صرحية 

كل  يترجم  اأن  ا�صتطاع  ففيها  ال�صجرة،  يا طالع 

لنا  يبين  واأن  والعقلية،  النف�صية  اال�صطرابات 

الب�صرية،  النف�س  ف��ي  الداخلية  ال�صراعات  ك��ل 

عند الفنانين واالأدباء ب�صكل خا�س وعند النا�س 

ب�صكل عام، فلكل هوؤالء الكائنات الب�صرية، اأ�صئلة 

ف���ي ع��ق��ل��ه��م ووج��دان��ه��م،  ت��ط��رح نف�صها  ك��ث��ي��رة 

لكن  عليها،  واالإج��اب��ة  ترجمتها  ي�صتطيعون  ال 

الت�صاوؤل في رائعته يا  توفيق الحكيم طرح هذا 

بواطن  ك��ل  فيها  تمثلت  وال��ت��ي  ال�صجرة،  طالع 

العقل ون��وازع النف�س، في �صخ�صيات اأج��ادت في 

حواراتها وا�صتطاعت هذه ال�صخ�صيات اأن تطرح 

االأ�صئلة واالأجوبة.

هل خ�صر توفيق الحكيم الحياة ولم يك�صب الفن 

والمعرفة؟ هل يريد اأن يقول اإنه ال معرفة بال 

حياة؟ اأن ال�صراع كان دائماً بين المعرفة والحياة 

في  دائ��م��اً  االنت�صار  وك��ان  الم�صرحية،  ه��ذه  ف��ي 

اآخ��ر  ال��ف��ن وال��م��ع��رف��ة، ول��ك��ن يجيب ف��ي  �صالح 

االأمر - ومن خالل الطفل والقطار وال�صبوع - 

اأنه ال حياة بدون معرفة، وال معرفة بدون حياة.

 لقد �صاغ توفيق الحكيم اأروع قطعة اأديبة فنية، 

واأوجد فل�صفة المعرفة والحياة.
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تبادل الخبرات األكاديمية

ما بين كليات الفنون في 
الجامعات العربية

ت����ن����ف����ي����ذاً ل�����م�����ق�����ررات ال���م���وؤت���م���ر 

ال���راب���ع ل��ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ي��ات ال��ف��ن��ون 

ف��ي ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، وال���ذي 

ان��ع��ق��د ف��ي ال��ك��وي��ت ب��ت��اري��خ )20-

اإق����ام����ة  خ������الل   ،)2015/2/21

مهرجان الكويت الدولي للم�صرح 

الخام�صة،  دورت���ه  ف��ي  االأك��ادي��م��ي 

عقدت ور�صة عمل لتبادل الخبرات 

االأكاديمية في تون�س- المن�صتير- 

 ،)2015/8/30-24( مابين  للفترة 

من اأجل تحقيق التبادل المعر�صي 

وال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��اف��ي ب��ي��ن ك��ل��ي��ات 

الم�صرح،  المتخ�ص�صة في  الفنون 

وا����ص���ت���رك ف����ي ال���ور����ص���ة االأول������ى 

واأ���ص��ات��ذة  ال��ع��م��داء  م��ن  مجموعه 

م�صارك،  ع�صر  واإح���دى  الم�صرح، 

واأرب���ع���ة ع�����ص��رة ط��ال��ب��اً م��ن تون�س 

وم�صر واالأردن والعراق ولبنان.

اأحد  تحقيق  الور�صة  وا�صتطاعت 

الم�صترك  اإب��راز  في  اأهدافها  اأه��م 

والفنية  االأكاديمية  الق�صايا  من 

التعرف  العربية، وفي  واالإبداعية 

وتكوينهم  ال��ط��الب،  م��ه��ارات  على 

ال��ع��ل��م��ي وال���م���ع���رف���ي م����ن خ���الل 

طرائق التدريب الخا�صة بالممثل 

وال��م�����ص��رح الك��ت�����ص��اف ق��درات��ه��م، 

اإن��ت��اج  ف��ي  تج�صيدها  واإم��ك��ان��ي��ات 

الور�صة  عملت  واأخ��ي��راً  م�صرحي، 

ع��ل��ى ت��وح��ي��د وت��ج��ان�����س ال��م��ه��ارات 

والهوايات للطالب لغر�س ال�صعي 

لمالئمتها في العر�س الم�صرحي 

العربي الم�صترك.

وعلى �صوء المعايير التي ا�صتندت 

اإل��ي��ه��ا ال���ور����ص���ة االأول������ى الخ��ت��ي��ار 

الفني  الم�صتوى  على  الم�صاركين 

لتحقيق  ج���اءت  وال��ت��ي  واالإداري، 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ي�صمح  م���ن  م�����ص��ت��وى 

اإلى االأهداف المرجوة،  بالو�صول 

تم اختيار اأربعة ع�صرة طالباً، من 

وتون�س  وم�����ص��ر  واالأردن  ال��ع��راق 

وال���������ص����ودان ول���ب���ن���ان، وب���اإ����ص���راف 

ال��ور���ص��ة  الإن���ج���از  اأ���ص��ات��ذة  خم�صة 

انعقدت  والتي  الثانية،  التدريبية 

ف��ي ب��ي��روت ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن )16-

.)2015/12/23

الم�صرحي  الن�س  اختيار  تم  وق��د 

)اأن��ت��ي��ج��ون��ا( ل��ل��ك��ات��ب االإغ��ري��ق��ي 

) ���ص��وف��وك��ل��ي�����س(، ل��ي��ك��ون ال��در���س 

االأكاديمي المعا�صر في المعالجة 

التمثيلي،  االأداء  وفي  االإخراجية 

ال��ت��راب��ط بين  اأج���ل تحقيق  وم���ن 

الدر�س  النظرية والتطبيق، وبين 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ن�����س ال��م��ك��ت��وب 

في  والجمالية  الفنية  وال�صمات 

التعبير واالأداء.

اختيار  اأ�صباب  االإجابة في  وتكمن 

ال��ن�����س وال�����ص��ع��ي ل��ع�����ص��رن��ت��ه، من 

خ����الل ن��ب�����س ال��ق��دي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي 

ال�����ص����ت����ي����الد ب�����واع�����ث ح���داث���ت���ن���ا، 

لتحقيق روؤيا ن�صتنطق منها معنى 

وج��ودي��ت��ن��ا و���ص��م��ات��ن��ا االإن�����ص��ان��ي��ة، 

ثقافتنا  تج�صيدات  باأمانة  لننقل 

ال����ع����رب����ي����ة ون����ن����اق���������س ���ص��الم��ت��ن��ا 

ومعا�صنا.

يجمعنا  اأن  على  ق��ادر  الم�صرح  اإن 

وي��ع��ب��ر ع���ن وج����ودن����ا االإن�����ص��ان��ي، 

وي��ك�����ص��ف ع���ن ال����ق����درات ال��واع��ي��ة 

وما  والثقافي،  الفني  التبادل  في 

���ص��ي��ق��دم��ه ط����الب ال��م�����ص��رح الب��د 

دالالت  ت��وف��ي��ر  ف���ي  ي�����ص��اه��م  واأن 

اأب�صثيمولوجية لقيمنا.

وع���ل���ى اأم�����ل ال��ت��ح�����ص��ي��ر ل��ل��ور���ص��ة 

ال���ث���ال���ث���ة ق���ري���ب���اً ل���الن���ت���ه���اء م��ن 

ال��ت��ح�����ص��ي��ر ل��ل��ع��م��ل ال��م�����ص��رح��ي، 

اأكثر  في  لعر�صه  �صن�صعى  وال��ذي 

من بلد عربي.

للم�صرح  االأك��ادي��م��ي��ة  ال��درا���ص��ة  اإن 

معانيها  وف��ي  جمعنا،  على  ق���ادرة 

تعبير عن وجودنا االإن�صاني، فهي 

�صتك�صفه من خالل عملية التبادل 

ال��م��ع��رف��ي وال��������روؤى ال��ت�����ص��ارك��ي��ه 

االأك��ادي��م��ي��ة،  مناهجنا  اإدارة  ف��ي 

ابتكار فهناك معرفة  م��ادام هناك 

جديدة. وال جدال في اأن الم�صرح 

وي�صتك�صف  بالواقع،  معرفة  يقدم 

ط���رائ���ق ت��ك��وي��ن ع��ق��ل��ن��ا ال��ج��م��ع��ي، 

وتنمية فكرنا االإبداعي.

اإعداد:اأ.د. محمد ح�صني الحاج

اأمين عام جمعية كليات الفنون في الجامعات العربية
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�صور الهاجري
مدير عام املهرجان

د. راجح املطريي
املن�صق العام للمهرجان

د. اأمين اخل�صاب
امل�صرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر
امل�صرف على العرو�س امل�صرحية

د. عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير الن�صرة اليومية

د. في�صل حم�صن القحطاين
رئي�س جلنة العالقات العامة

د. بدر خالد الدلح
مدير املوقع االإلكرتوين

د. طارق جمال
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن
امل�صرف على املعر�س الفني

اأ. هند البابطني
مدير التحرير

احل�صيني البجالتي
رئي�س املركز االإعالمي

اأ. مفرح ال�صمري
نائبة رئي�س املركز االإعالمي

غادة عبداملنعم
اأع�صاء املركز االإعالمي

حافظ ال�صمري
م�صاري حامد
مفرح حجاب
فالح العنزي

عبداحلميد اخلطيب
ت�صميم واإخراج الن�صرة اليومية:

اأحمد اأنور
ت�صوير:

حممد با�صل ال�صعد
اأحمد اال�صتاد
في�صل عامر
حمد الهويل

www.hioda.net

المشاركة الدولية
رئي�س تحرير الن�صرة

بقلم: د. في�صل القحطاني

العرو�س  ح��ول  االآراء  ت��ف��اوت  رغ��م 

المهرجانات  الم�صاركة في  الدولية 

على  يتفق  الجميع  اأن  اإال  العربية، 

اأه���م���ي���ة م�����ص��اه��دة ت��ل��ك ال��ع��رو���س 

الأ�صباب فنية وثقافية، ولعل الرغبة 

الفنية  التجربة  على  االط���الع  ف��ي 

ت�صكل  العرو�س،  تلك  تقدمها  التي 

لكثير  اال�صتقطاب  فعل  ذاتها  بحد 

من الم�صرحيين، فالممثل يالحظ 

التي  ال��دالالت  ق��راءة  يحاول  الديكور  وم�صمم  االأداء،  طريقة  بدقة 

قدمت وطريقة عر�صها، وكذلك م�صمم االإ�صاءة واالأزياء، والموؤلف 

المو�صيقي، وغيرهم من المتخ�ص�صين. واأما من يتحم�س اأكثر فهم 

المخرجين، الأن فعل الم�صاهدة لديهم يت�صم باالأفقية، فهم يتابعون 

االإي��ق��اع  على  وي��دق��ق��ون  الخ�صبة،  على  تعر�س  وك��ب��ي��رة  �صغيرة  ك��ل 

المخرج  تعامل  وكيف  ال�صينوغرافيا،  مع  وتناغمه  للعر�س،  الكامل 

غير العربي مع هذه المعطيات الفنية؟ وما هي حلوله االإخراجية؟

من  واال�صتفادة  المتعة  من  ن�صيبهم  فلهم  الم�صرحيين،  النقاد  اأم��ا 

ف��ي هذه  ال��ن��ق��دي  فالفعل  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��رو���س  تلك  خ��الل م�صاهدة 

النوعية من العرو�س له خ�صو�صيته التي تخ�صع اإلى عوامل عديدة، 

منها الم�صتوى الفني وال�ص�صيوثقافي، وحتى االقت�صادي، مما يعني 

العرو�س، وهذا ما ي�صكل تحدياً  اأكثر بنوعية وماهية هذه  االإحاطة 

للناقد، ومتى ما تحقق ذلك، فاإن الناقد يكون اأكثر اأريحية في تحليل 

العر�س. 

االآخ��ر،  ثقافة  على  اأكثر  نتعرف   - العرو�س  تلك  خ��الل  وم��ن   - اإننا 

كما اأننا نجد فر�صة في طرح منتجنا االإبداعي على ذلك االآخر حتى 

بع�صنا  نق�صر م�صافات فهم  فاإننا  ذلك،  وبتحقق  اأكثر،  علينا  يتعرف 

للبع�س االآخر، ونمهد الطريق لتحقيق الغاية الفنية واالإن�صانية لنا 

جميعاً.
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االأ�صتاذ الفنان هاني الن�صار وفريق عمل حفل الختام من طالب المعهد

اليوم الختامي

- حفل الختام يقام على م�صرح حمد الرجيب في تمام 

ال�صاعة 8 م�صاء

- عر�س الختام فكرة واإخراج الفنان هاني الن�صار.


