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خالل اللقاء المفتوح ضمن فعاليات »المهرجان األكاديمي«

عبدالعزيز السريع: اختياري 
شخصية المهرجان تكريم أعتز به

كتب حافظ ال�شمري:

و�إ���س��ه��ام��ات��ه  �ل��ط��وي��ل��ة،  مل�سريته  ت��ق��دي��رً� 

و�لفنية  �لثقافية  �حلركة  �إث��ر�ء  يف  �ملتميزة 

للفنون  �لعايل  �ملعهد  �أق��ام  �لكويت،  دول��ة  يف 

�ملفتوح  �ل��ف��ك��ري  �ل��ل��ق��اء  �أم�����س،  �مل�����س��رح��ي��ة 

�ل�سريع،  عبد�لعزيز  �أ.  �لقدير  �لكاتب  م��ع 

»�لكويت  ملهرجان  �ل�سابعة  �ل��دورة  �سخ�سية 

�لدويل للم�سرح �لأكادميي«.

�لقحطاين،  في�سل  د.  �ل��ل��ق��اء  �أد�ر  وق��د 

بح�سور عميد �ملعهد - رئي�س �ملهرجان د. فهد 

�لطالبية  لل�سوؤون  �مل�ساعد  و�لعميد  �لهاجري، 

ونخبة  �ملطريي،  ر�ج��ح  د.  �ملهرجان  مدير   -

من �لفنانني و�لإعالميني، وجمموعة من طلبة 

قاعة  يف  �للقاء  �أقيم  حيث  �ملعهد،  وطالبات 

�أن�سطة  و�سمن  �ملعهد،  يف  عبد�حلليم  �أحمد 

�ملركز �لإعالمي للمهرجان.

متثيلية قدمية

يف بد�ية �للقاء رحب د. في�سل �لقحطاين، 

متثيلية  م��ن  ج��زء  ع��ر���س  مت  ث��م  باحل�سور، 

�أ.  �لكاتب  تلفزيونية ر�سدت نبذة عن م�سرية 

�ل�سريع، بطولة �لفنان �لر�حل �سقر �لر�سود، 

و�لفنانة �سعاد عبد�هلل، حيث تطرقت �لتمثيلية 

�إىل حياة زوجني �ختلفو� على مو�سوع �إجناب 

معار�س،  و�ل��زوج  موؤيدة  فالزوجة  �لأط��ف��ال، 

وم��ن ثم تبد�أ �مل��و�ق��ف و�مل��ف��ارق��ات ت��دور بني 

�لزوجني.

تكرمي �أعتز به

وقد �أعرب �أ. �ل�سريع، عن �عتز�زه لختياره 

قبل  من  �ل��دورة  ه��ذه  يف  �ملهرجان  �سخ�سية 

ياأتي  �لذي  �لتكرمي  هذ�  مثمنًا  �لعليا،  �للجنة 

حتية جلهد بذل خالل م�سريته.

وما  �لتمثيلية  �ل�سريع  تناول  ذل��ك  وعقب 

�صخ�صية املهرجان الكاتب القدير اأ. عبدالعزيز ال�رسيع ومدير اللقاء د. في�صل القحطاين
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وف��ك��رت��ه  زوج�����ني،  ب���ني  ح����و�ر  م���ن  ت�سمنته 

�لعهد،  حديثني  زوج���ني  ب��ني  »�مل��ن��اك��ف��ة«  ع��ن 

لفتًا  �لإجن��اب،  تاأجيل  يف  �ملتمثل  ومو�سوعها 

لدى  طيبًا  ���س��دى  وج���دت  �لتمثيلية  �أن  �إىل 

عر�سها �آنذ�ك.

وحتدث خالل �للقاء �ملفتوح عن حمورين، 

�لفريق  بتكوين  �مل�����س��رح  يف  ج��ه��وده  �لأول: 

حول  و�لثاين:  �لنجاحات،  وحتقيق  �مل�سرحي 

كيفية تاأ�سي�س �ملعهد �مل�سرحي.

ثنائيات طالبية

�مل�سرحي  �ملعهد  ط��الب  �ل�سريع،  ون�سح 

تكوينات  ع��ر  وث��الث��ي��ات  ث��ن��ائ��ي��ات  بتكوين 

دول  �أغلب  يف  موجودة  �أنها  مبينًا  م�سرحية، 

�لناجح  �لفريق  ت�سنع  �أن��ه  وم��وؤك��دً�  �ل��ع��امل، 

�لتنازلت  بتقدمي  مطالبهم  و�لتعاون،  و�لثقة 

�لنجاح،  وينال  ويتعاي�س  �لفريق  ي�ستقيم  لكي 

�ساربًا يف هذ� �لأمر �أمثلة كثرية، منها: �لثنائي 

عبد�حل�سني عبد�لر�سا و�سعد �لفرج، ونا�سر 

�لق�سبي وعبد�هلل �ل�سدحان.

�لتي  �لعربي  �أن فرقة م�سرح �خلليج  وذكر 

ينتمي لها، قدمت �أول عمل لها بعنو�ن »ب�سافر 

وب�س«، وتناول قيام بع�س �لأ�سر برحالت �سفر 

�لفرقة  �أن  مبينًا  �ل�سعيفة،  �لإمكانيات  رغم 

م�سيفًا:  �لكويت،  �إذ�ع���ة  رح��م  من  �نطلقت 

لدى  خمتلف  �سيء  عن  تبحث  �لفرقة  »كانت 

لقائي مع �لفنان �لر�حل �سقر �لر�سود، وكان 

�لتفاهم  حول  بيننا  مكتوب  غري  �تفاق  هناك 

و�لتعاون، وكانت �آنذ�ك فرقة �مل�سرح �ل�سعبي 

�لفنان  بقيادة  بعرو�سها  �أ�ستمتع  وكنت  فقط، 

�لفنان  ح�سر  وبعدها  �ل�سويحي،  عبد�لعزيز 

و����س��ع  وك����ان  1958م،  ع���ام  ط��ل��ي��م��ات  زك���ي 

�أكد  �مل�سرح،  عن  حما�سرتني  وقدم  �ل�سيت، 

فيهما على �أهمية و�سرورة وجود �مل�سرح«.

حر�ك م�سرحي

و�أ�سار �ل�سريع �إىل �أنه بعد ذلك، مت �لرتكيز 

�مل�سرح  فرقتي  وتاأ�سي�س  �مل�سارح  �فتتاح  على 

خالل  من  �لعمل  و�نطلق  و�لعربي،  �ل�سعبي 

فرقة م�سرح �خلليج �لعربي، مع �لرتكيز على 

»كان  م�سيفًا:  �لتعليمية،  و�لأه��د�ف  �جلو�نب 

كما  حينها،  و����س��ح  م�سرحي  ح���ر�ك  ه��ن��اك 

فرقة  ع��ر  �لجتماعية  �لق�سية  على  عملنا 

�لر�حل  مع  و�سكلت  �لعربي،  �خلليج  م�سرح 

كنت  حيث  ج��دً�،  ناجح  ثنائي  �لر�سود  �سقر 

موؤلفًا وهو خمرجًا، وقدمنا عدة �أعمال بينها 

وحققت  م�سرحية )1 – 2 – 3 – 4 – مب(، 

جناحًا كبريً�.

�لتي  �مل�سرحية  �أعماله  بع�س  عن  وحت��دث 

جمعته مع �لر�حل �سقر �لر�سود، مبينًا: »من 

بينها »�سياطني ليلة �جلمعة«، و�لتي قدمت نقدً� 

قمعت  لكنها  و�ل�سحافة،  �لأمة  ملجل�س  لذعًا 

تتحدث عن  �لطرفني، كونها  �لتدخل من  بعد 

جو�نب يف �لر�أي و�ل�سحافة، كما عملنا بعدها 

على �أعمال �أخرى منها »على جناح �لتريزي«، 

عربية،  ب�سهاد�ت  �لعرو�س  �أف�سل  من  وكانت 

ثم »حفلة على �خلازوق« ملحفوظ عبد�لرحمن، 

وحققت جناحًا �ساحقًا، �إ�سافة �إىل �سل�سلة من 

�لأعمال �مل�سرحية �لأخرى.

خمرجات مبهرة

للفنون  �لعايل  �ملعهد  تاأ�سي�س  �إىل  وتطرق 

حمد  �لر�حل  تعيني  »بعد  قائاًل:  �مل�سرحية، 

1966م،  ع��ام  �لقاهرة  يف  �سفريً�  �لرجيب، 

رفعت وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية و�لعمل يدها 

�ألف   16 �مل�سارح  �مل�سارح، وباتت ميز�نية  عن 

دينار فقط، وحتولت تبعية �مل�سارح �إىل وز�رة 
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�ملر�سوم  ���س��دور  منذ  �أن��ه  م��وؤك��دً�  �لإع����الم«، 

�مل�سرحية  للفنون  �ل��ع��ايل  �ملعهدين  باإن�ساء 

و�ملو�سيقية، كانت خمرجاتهما مبهرة ور�ئعة.

باملهرجان  �لبالغة  �سعادته  ع��ن  و�أع���رب 

�إب��ر�ز  على  يعمل  �أن��ه  �إىل  م�سريً�  �لأك��ادمي��ي، 

وجود  �إىل  لفتًا  �ل�سبابية،  و�ملو�هب  �لطاقات 

وفرة يف �لوجوه �لن�سائية بالوقت �حلايل، بعدما 

�لأ�سابع،  على  وتعد  �ل�سابق  يف  ن��ادرة  كانت 

موؤكدً� على بروز مو�هب و�عدة منها: في�سل 

�لعمريي، عبد�لعزيز �سفر، وعبد�هلل �لعابر، 

�إ�سافة �إىل �لعديد من �ملتميزين �لآخرين.

مد�خالت �ل�سيوف

مد�خالت  عدة  �ملفتوح،  �للقاء  �سهد  وقد 

من فنانني و�إعالميني، منهم: د. جان ق�سي�س، 

�لفنان على �لعليان، �لفنانة وفاء �حلكيم، د. 

�لفنان  �سالم،  �أبو�حل�سن  د.  �حل��اج،  حممد 

رئي�س  �مل��زع��ل،  مبارك  د.  �لعتيبي،  عبد�هلل 

مفرح  �لزميل  للمهرجان  �لإع��الم��ي  �مل��رك��ز 

�ل�سمري، ود. عبد�هلل �لعابر.

�لطالبية  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعميد  وحتدث 

مدير   - �مل�سرحية  للفنون  �لعايل  �ملعهد  يف 

مد�خلة  يف  �مل��ط��ريي،  ر�ج���ح  د.  �مل��ه��رج��ان 

خ����الل �ل��ل��ق��اء ق���ائ���اًل: »ح��ر���س��ن��ا يف ه��ذه 

�للقاء  هذ�  توثيق  على  �ملهرجان،  من  �ل��دورة 

�لقدير  �لكاتب  �ملهرجان  ل�سخ�سية  �لفكري 

�أ.عبد�لعزيز �ل�سريع.

�للقاء تطرق �سخ�سية �ملهرجان  كما �سهد 

�إىل  �ل�سريع،  عبد�لعزيز  �أ.  �لقدير  �لكاتب 

�مل�سرحية  و�لق�سايا  �مل��و����س��ي��ع  م��ن  �لكثري 

�لهامة. 

رحلة �لعطاء

�لكاتب �لقدير �أ. عبد �لعزيز �ل�سريع، من 

و�إعالمي  م�سرحي  وهو  1939م،  عام  مو�ليد 

م�سرح  لفرقة  �ن�سم  كويتي،  وكاتب  ورو�ئ���ي 

1963م،  ع��ام  تاأ�سي�سها  ف��ور  �لعربي  �خلليج 

فكان و�حدً� من �أهم موؤ�س�سيها، و�نتقل للعمل 

و�لآد�ب  و�لفنون  للثقافة  �لوطني  �ملجل�س  يف 

�لعديد من  فيه  و�سغل  1964م،  منت�سف عام 

رئي�س  �مل�سرح،  ق�سم  رئي�س  بينها:  �ملنا�سب، 

ق�سم �لعالقات �لثقافية �خلارجية.

يف  طرحت  م�سرحيات  ع��دة  �ل�سريع  �أل��ف 

1963م،  عام  من  بدًء  متتالية  زمنية  مر�حل 

»عنده  »�جل���وع«،  �ل�سائعة«،  »�لأ���س��رة  منها: 

���س��ه��ادة«، »ف��ل��و���س ون��ف��و���س«، و »مل���ن  �ل��ق��ر�ر 

كتابة  يف  م�ساهماته  ج��ان��ب  �إىل  �لأخ�����ري«، 

جمموعة ق�س�سية بعنو�ن »دموع رجل متزوج« 

عام 1985م، وكتب �ي�سًا عددً� من �لتمثيليات 

�لتلفزيونية بينها: »�خلادمة«، »نقطة �سعف«، 

و«كلمات متقاطعة«.

ك��م��ا ن���ال ع����ددً� م��ن �جل��و�ئ��ز و���س��ه��اد�ت 

�لتقدير، منها: جائزة �لتاأليف �مل�سرحي، عن 

من  1965م،  ع��ام  �سهادة«  »ع��ن��ده  م�سرحية 

�أي�سًا  وله  و�لعمل،  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة 

»�مل�سرح  منها:  و�ملقالت،  �لكتب  من  �لعديد 

�ملدر�سي يف دول �خلليج �لعربية عام 1963م«، 

و«�ل�سعر و�ل�ساعر« عام 2001م.

لفرقة  فخريًا  رئي�سًا  �ل�سريع،  �ختري  وقد 

م�سرح �خلليج �لعربي عام 1992م، وكرم عام 

1995 يف مهرجان �أيام قرطاج �مل�سرحية خالل 

�لدورة �ل�سابعة من �ملهرجان، كما ح�سل على 

�لثانية  �لطبقة  من  �لثقايف  �ل�ستحقاق  و�سام 

عام  �أك��ت��وب��ر  يف  تون�س  جمهورية  رئي�س  م��ن 

1995م �أي�سًا.



5

على هامش فعاليات »المهرجان األكاديمي«

منى شداد: هنيئًا لكم بعميدكم
�أكدت �لفنانة منى �سد�د، حر�سها �لد�ئم 

ع��ل��ى ح�����س��ور وم��ت��اب��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

»�لكويت �لدويل للم�سرح �لأكادميي«، معترة 

فريدة  و�إبد�عية  وفنية  ثقافية  »تظاهرة  �أنه 

من نوعها«، لفته �إىل �أن �ملهرجان يعد مبثابة 

�ل�سبابية  و�ملو�هب  لالإبد�عات  وت�سجيع  دعم 

معهد  يف  وجودها  �مل�ستغرب  غري  و�لطاقات 

�لفنون �مل�سرحية، وهذ� بف�سل وجود �أ�ساتذة 

ظل  ويف  �مل�����س��رح،  وف��ن��ون  علم  يف  خمت�سني 

يف  �لفن،  جن��وم  كبار  من  �مللحوظ  �حل�سور 

مهرجان وجد من �أجل �ل�سباب �لأكادميي.

�مل�سرحي  �لثقايف  �لتنوع  »ملحت  و�أ�سافت: 

�ل��ع��ام،  �مل�����س��ارك��ات يف م��ه��رج��ان ه���ذ�  يف 

�لفرقة  قدمته  �ل��ذي  �لعر�ئ�س  م�سرح  مثل 

من  �ملقدم  )�ملونودر�ما(  وعر�س  �لبولندية، 

�لفرقة �ملغربية، �إ�سافة �إىل �لعر�س �لإيطايل 

و�لتجارب  �مل�سرحية  �لثقافات  وه��ذه  �أي�سًا، 

�لذي  �لر�قي  �مل�سرح  ملحبي  �حل�سور  تدعم 

نن�سده كفنانني.

�لعليا  �للجنة  بجهود  ���س��د�د،  و�أ����س���ادت 

قائلة:  للمهرجان 

�أي�����س��ًا،  نن�سى  »ل 

من  �لكرمية  �للفتة 

�لعليا  �للجنة  قبل 

للمهرجان، برئا�سة 

�لهاجري،  فهد  د. 

عميد �ملعهد �لعايل 

�مل�سرحية  للفنون 

يف  ثقافية  قامة  باختيار  �ملهرجان،  رئي�س   -

�ل�سريع،  عبد�لعزيز  �أ.  �لقدير  �لأديب  مكانة 

وهو  �ل����دورة،  ه��ذه  يف  �مل��ه��رج��ان  �سخ�سية 

طموح،  �ساب  عميد  من  وملحناه  عرفناه،  ما 

ب�سهادة �حل�سور من  وهذ�  ويجاهد،  ي�سارع 

خارج دولة �لكويت، يف �مللتقيات و�ملهرجانات 

�لتي �أح�سرها، فهنيئًا لكم بعميدكم، ونتمنى 

للمعهد �ملزيد من �لتطور.

�لتوفيق  »�أمتنى  قائلة:  حديثها  و�ختتمت 

للجميع، و�أ�أمل يف ح�سور �لعديد من �لدور�ت 

�لأخ�����رى، ت��ك��ون �أك���ر مت��ي��زً� وحت���ت مظلة 

�أكادميية �لكويت للفنون«.

الفنانة منى �صداد

مدير املهرجان د. راجح املطريي وعدد من احل�صور يف حفل افتتاح املهرجان

المهرجان تظاهرة ثقافية وفنية وإبداعية فريدة من نوعها
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طقوس اإلشارات والتحوالت.. 
اعترافات وتوبة

�ل��دويل  »�لكويت  مهرجان  فعاليات  �سمن 

للم�سرح �لأكادميي«، قدمت فرقة �ملعهد �لعايل 

�لعربية،  م�سر  بجمهورية  �مل�سرحية،  للفنون 

ع��ر���س »ط��ق��و���س �لإ����س���ار�ت و�ل��ت��ح��ولت«، من 

تاأليف �لكاتب �ل�سوري �سعد �هلل ونو�س، و�إخر�ج 

�لطالب حممد يو�سف.

جديدة  روؤي��ة  ط��رح  على  �ملخرج  �عتمد  وق��د 

�مل��اأ���س��اة  حل��ظ��ات  م��ن  تنطلق  »ون��و���س«،  لن�س 

و�سقوط  �لب�سرية،  �لنف�س  وك�سف  �لإن�سانية، 

�إىل  ت�سل  حتى  �ل�سخ�سيات،  لتتعرى  �لأقنعة، 

�أمام �لنف�س، فتحدث  حلظة �لإدر�ك و�لتك�سف 

�لتوبة  طلب  �إىل  �سعيًا  لل�سخ�سيات،  �لتحولت 

و�ملغفرة و�لندم.

ويتم ذلك عر خطوط در�مية رئي�سية، ومن 

خالل حبكة در�مية، تدور �أحد�ثها حول �ل�سر�ع 

على  لل�سيطرة  �لتجار،  كبار  ب��ني  �لجتماعي 

�لأ�سو�ق و�لنقابات، ولذلك يتم �لتدبري للقب�س 

على �أحد �لأطر�ف �ملت�سارعة يف منزل �ملطربة، 

�إل �أن �لتاجر �لآخر، ي�سعى بحيلة جديدة لإنقاذ 

ذل�����ك ب��ا���س��ت��ب��د�ل 

زوج���ت���ه ب��امل��غ��ن��ي��ة، 

وب��ذل��ك ي��ت��م ت���ر�أة 

�لأم���ور  لكن  �لأول، 

تتعقد حينما ت�سرتط 

�أي  �لزوجة �لطالق، 

�لأمينة  �ل��زوج��ة  �أن 

مع من  �لعي�س  ت�ستطع  لكنها مل  زوجها،  �أنقدت 

خانها.

وتت�ساعد �لأحد�ث ويف كل حلظه يتم ك�سف 

حقيقة �ملجتمع، بل و�إد�نة �لآخرين، حتى ي�سل 

بذلك،  و�لع���رت�ف  �ل��ن��دم  حلظة  �إىل  �جلميع 

فتكون �لنهاية.

تلك  على  يو�سف،  حممد  �مل��خ��رج  رك��ز  وق��د 

�لن�س  يف  عديدة  خطوطًا  م�ستبعدً�  �خلطوط، 

�لأ�سلي لونو�س، وليبد�أ �أحد�ثه يف �سورة حكاية 

تلقيها �لزوجة على �جلمهور، لتكون �لبد�ية من 

حلظه �لنهاية - حلظة �إهد�ر دم �لزوجة وقتلها 

- لكنها كما نرى فيما بعد ود�خل �لأحد�ث - قد 

اإيهاب حمفوظ ومارتينا عادل - مباراة يف الأداء التمثيلي

د. حممد زعيمة
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ماتت - وهي �سحية للجميع، �سحية ملجتمع يرى 

فاإذ�  عليها  �ساغطًا  �لعورة،  منظور  من  �مل��ر�أة 

دمها،  وه��درو�  �جلميع  عنها  تخلى  �سقطت  ما 

لكن �ملر�أة يف �لعر�س قوية، ��ستطاعت �لتحدي 

ت�سبح  لأن  و�ساعية  �لظاملة،  �لقيود  ورف�ست 

حكاية.

لقد حتولت �لزوجة �إىل حكاية، ك�سفت خاللها 

�مل�ستور د�خل جمتمعات �لظالم و�لتحجر �لعقلي 

�لذي تكون عو�قبه وخيمة.

و�عتمدت �ملجموعة على �لتناغم �لجتماعي 

�ملو�سيقى �حلية  ملحمد  مع  متما�سيًا  �لأد�ء،  يف 

�حل��ال��ة  جت�سيد  يف  �ساهمت  و�ل��ت��ي  ح��ن��ت��ول��ة، 

حتقيق  حم��ف��وظ،  �إي��ه��اب  و��ستطاع  �لنف�سية، 

�لإح�سا�س �لد�خلي لل�سخ�سية وحتولتها، بد�ية 

من كونه قائد �للعبة �ملاكر، مرورً� بو�سوله �إىل 

يو�سف،  بالندم، مقابل حممد  و�إح�سا�سه  �حلب 

و�لغرور،  �حلب  من  �لدر�مي  موقفة  ب��د�أ  �ل��ذي 

حتى �نقلب �إىل نادمًا باحثًا عن �ملغفرة، فكانت 

م�ساهده يف �ملرحلة �لثانية وكاأنة �أجنذب بج�سده 

يناجي  �ل�سماء  خط  مع  باأنة  �إح�سا�سه  و�أ�سبح 

�لرحيل  يريد  وكاأنة  �خلال�س،  عن  باحثًا  �هلل، 

�إىل �ل�سماء.

بينما �عتمد �ملخرج على �لتناق�س �لظاهري، 

بني مارتينا عادل، يف دور �لزوجة �بنه �لأ�سول، 

�سحايا،  وكليهما  �خلالق،  عبد  هايدي  و�ملغنية 

وقد ��ستطاعت فيها مارتينا �أن تقدم �أد�ء يت�سم 

فيه  ن�سعر  �أد�ء  ثم  �لأوىل،  �ملرحلة  يف  بالوقار 

ب�سمودها وقوتها يف مرحلة ثانية، عر �لعتماد 

على نعومة �ل�سوت يف �ملرحلة �لأوىل، وخ�سونته 

بال�سخو�س  توحي  ج�سد  لغة  مقابل  �لثانية،  يف 

وعدم �لنك�سار يف كل �حلالت.

على  رفعة،  مالك  �ل�سينوغر�فيا  �أك��دت  وقد 

بد�ية من  �ملخرج،  �عتمدها  �لتي  �لطق�س  حالة 

جمع �أماكن �لعر�س على �خل�سبة دفعة و�حدة، 

قدميًا  طر�زَ�  وم�ستخدمًا  �لتجار،  منزل  مررً� 

عربيًا معتمدً� على ��سلوب »�لأر�بي�سك«، و�إ�ساءة 

�ملعلقة  �لقناديل  ع��ر  �لطق�سية  �حل��ال��ة  ت��وؤك��د 

و�ملغطاة يف تناغم مع �ملالب�س �لعربية �لقدمية، 

و�لنتقال  �لرتكيز  على  تعتمد  �أخ��رى  و�إ���س��اءة 

�لبوؤري لتحقيق �لنتقالت �ملكانية.

�لعر�س من طالب معهد  ��ستطاع فريق  لقد 

»ونو�س«،  لن�س  جديدة  ق��ر�ءة  تقدمي  �لقاهرة 

�لعر�س  جعلت  مميزة،  وطقو�س  مرهف،  بح�س 

�لفكرية،  �لروؤية  عنا�سره، وحمققًا  متناغمًا يف 

و�لإمتاع جماليًا وفكريًا، ب�سريًا و�سمعيًا.

د. حممد زعيمة

حممد ع�صكر وحممد يو�صف وهايدي عبداخلالق يف م�صهد من امل�رسحية
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العرض الذي قدمته فرقة جامعة الحسن الثاني المغربية

»حنين«.. معاناة قاصر

كتب مفرح ال�شمري:

مهرجان  لفعاليات  �خلام�س  �ليوم  �سهد 

»�لكويت �لدويل للم�سرح �لأكادميي« يف دورته 

خ�سبة  عرو�سها  حتت�سن  و�ل��ت��ي  �ل�سابعة، 

م�سرح حمد �لرجيب، باملعهد �لعايل للفنون 

�مل�سرحية، قدمت فرقة جامعة �حل�سن �لثاين 

�ملاأخوذة  باململكة �ملغربية، م�سرحية »حنني« 

من �لن�س �ملونودر�مي »�سبية ��سمها حنني«، 

حيث  �حل��اي��ك،  عبا�س  �ل�����س��ع��ودي  للكاتب 

وج�سدتها  �لعدوي،  وفاء  لإخر�جها  ت�سدت 

على خ�سبة �مل�سرح �ملمثلة كرمية �أوحلو�س.

بع�س  ت��زوي��ج  ح��ول  �لن�س  ف��ك��رة  وت���دور 

يف  كبار  لرجال  �ل�سغري�ت  بناتهم  �لأه��ايل 

�ل�سن ب�سبب �حلاجة و�لفقر، مما يرتتب على 

للفتيات،  �مل�ساكل  من  �لكثري  �لزيجات  هذه 

و»حنني« �إحدى هوؤلء �للو�تي عانني من هذ� 

زوجها  �أن  بعد  وذلك  �ملتكامل،  غري  �ل��زو�ج 

و�لد�ها بالوجيه »�أبا �سليمان«، لتعي�س حبي�سة 

�لبيت، منعزلة عن �لنا�س، بعيدة عن حتقيق 

�أحالمها، بعد �أن �كت�سفت �أن �سبب زو�ج هذ� 

�أنه  �أ�سدقائه  �أم��ام  يثبت  �أن  هو  بها  �مل�سن 

ليز�ل �سابًا، وبعد موت »�أبا �سليمان« تنف�ست 

�سباب  للجميع عن  لتك�سف  �ل�سعد�ء،  حنني 

�أن  ي�ستطع  مل  �ل��ذي  �لز�ئف،  �سليمان«  »�ب��ا 

حياة  �إىل  قا�سر،  كفتاة  حياتها  من  ينقلها 

فتاة متزوجة ب�سبب كر �سنه.

�ملمثلة  ب��ر�ع��ة  ج�سدتها  �لتي  »ح��ن��ني«، 

كرمية �أوحلو�س، رق�ست يف ليلة موت زوجها 

�لذي كان مفرو�سًا عليها  �لكبت  تعبريً� عن 

هذه  م��ن  ك��ام��ر�أة  معاناتها  لتك�سف  م��ن��ه، 

كرمية اأوحلو�س - ممثلة فوق العادة
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�لزيجة غري �ملنا�سبة لعمرها.

ولأنها تعلم جيدً� �أن �أهل زوجها و�أولده ل 

من  لديها  ما  كل  ُتخرج  �أن  �أر�دت  يحبونها، 

يقني  على  لأنها  مكبوتة،  وم�ساعر  �أحا�سي�س 

بعدم رغبة �أهل و�أولد زوجها يف وجودها يف 

تغيري جلدها  �إىل  دفعها  �لذي  �لأمر  �ملنزل، 

�ملفرو�سة عليها، لرتتدي ف�ساتني  ومالب�سها 

�سليمان«،  »�أب��ا  حياة  يف  �رتد�ئها  من  ُمنعت 

وذلك ل�سعورها بالنت�سار على هذه �لزيجة، 

�أمر��سه  ب�سبب  �لوجيه  زوج��ه��ا  وف���اة  بعد 

�ملتعددة.

�ل��ع��دوي، يف  وف��اء  �ملخرجة  وق��د جنحت 

خالل  من  للمتلقي،  »حنني«  معاناة  �إي�سال 

على  طاغية  كانت  �لتي  �حل��م��ر�ء  �لإ���س��اءة 

�لعر�س للتعبري عن �أحا�سي�سها كاأنثى، و�لتي 

مل تكن ت�سعر بها يف حياة زوجها، و�ساعدها 

بنجاح روؤيتها مرونة ممثلتها كرمية �أوحلو�س، 

على  �ملوجودة  �ل�سموع  بني  تتنقل  كانت  �لتي 

�لربيع،  ف�سل  يف  كالفر��سة  �مل�سرح   خ�سبة 

�لذي  �لزوج  بانتهاء معاناتها مع هذ�  فرحه 

يعاملها بق�سوة رغم �سغر �سنها.

ن�س �مل�سرحية �لذي كتبه �ل�سعودي عبا�س 

�حلايك، حمل بني طياته عمقًا كثريً� للق�سايا 

�لعربي،  �لوطن  يف  حتدث  �لتي  �لجتماعية 

كما  �لو�قع،  �أر�س  على  حاليًا  نعي�سها  و�لتي 

قدمته �ملخرجة وفاء �لعدوي، دون نق�سان، 

وذلك حتت �إ�سر�ف �أنور �حل�ساين.

و�جلميل يف عر�س »حنني«، �أنه من �لعرو�س 

وجد  لذلك  كبري،  ب�سكل  �لو�قع  حتاكي  �لتي 

»�لكويت  مهرجان  جمهور  من  كبريً�  تفاعاًل 

�لدويل للم�سرح �لأكادميي«، وخ�سو�سًا طلبة 

لأنه  وذلك  �مل�سرحية،  للفنون  �لعايل  �ملعهد 

عر�س يعتمد على �ملمثل �لو�حد.

حنني بجوار اأيقونة اأبي �صليمان احلا�رس الغائب
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�ملخرج  وف��اة  تنعي  كتبت  �مل��ق��الت  من  كثري 

�مل�سرحي فوؤ�د �ل�سطي، رحمه �هلل، ول يعيب تلك 

�لأقالم �إن جاءت كرد فعل عاطفي على فقد�ن 

هذ� �لعلم �مل�سرحي، فرحيله باغت �جلميع من 

�حلظوة  له  كانت  فقد  �مل�سرح،  وحمبي  حمبيه 

�لوريث  وهو  ل؟  كيف  يح�سره،  مهرجان  �أي  يف 

بكل  عليها  و�ساهد  �ل�سابقة،  للمرحلة  �ل�سرعي 

ل�سماعها  منا  �لكثري  يتعط�س  �لتي  تفا�سيلها 

ل؟  كيف  قط،  تن�سر  مل  �لتي  �أ�سر�رها  ومعرفة 

وهو من �لكبار �لذين نقلو� لنا من ذلك �لزمان 

�سفاته و�أفكاره و�أخالقه.

ل �سك يف �أن �مل�سرية �لإبد�عية للمخرج فوؤ�د 

�مل�سرح،  �أه��ل  م��ن  �لكثري  �أرب��ك��ت  ق��د  �ل�سطي، 

فهناك  �خل�سو�س،  وجه  على  �لباحثني  ومنهم 

يف  غمو�سًا  �أوج��د  مما  �مل�سرية،  ه��ذه  يف  تو�تر 

وميكننا  �أ�سبابها،  على  و�لوقوف  �سفر�تها  فك 

�أن نق�سم تلك �مل�سرية �حلافلة �إىل �أربع مر�حل، 

)�لتكوين  وهما  و�لثانية  �لأوىل  �ملرحلتني  ولأن 

�ملهتمني  من  �لكثري  لدى  معروفتان  و�لإب��د�ع(، 

لهما  �ملرحلتني  هاتني  �أن  �إل  �مل�سرحي،  بال�ساأن 

ت�سكيل  على  �لكبريين  و�لنف�سي  �لفكري  �لتاأثري 

وعي هذ� �لفنان، كما �متد تاأثري هاتني �ملرحلتني 

�لثالثة  �لتاليتني  �ملرحلتني  على  ق��وي  وب�سكل 

و�لر�بعة وهما )�ل�سدمة و�لنح�سار(، و�سن�سعى 

من  لنتمكن  �ملرحلتني،  هاتني  على  �لوقوف  �إىل 

�لإجابة عن �سوؤ�ل يوؤرق �لكثري منا، ملاذ� توقف 

فوؤ�د �ل�سطي، عن �لإخر�ج �مل�سرحي وهو يف قمة 

عطاءه؟.

�لتكوين و�لإبد�ع:

�أن جنتث  �أي حال من �لأح��و�ل،  ل ميكن يف 

فهناك  ف��ي��ه،  يعي�س  �ل���ذي  حميطه  م��ن  �مل��ب��دع 

و�قت�سادية  و�سيا�سية  وثقافية  �جتماعية  رو�بط 

بني �ملبدع وبيئته، خا�سة �إذ� كان ذلك �ملبدع من 

ينثنون  ل  ح�سل  مهما  �لذين  �ملبادئ،  �أ�سحاب 

عنها، وكل من عرف فوؤ�د �ل�سطي، عن قرب يعي 

�ملخرج  �لفنان  »�نتمى  فلقد  �لكالم،  متامًا هذ� 

�أن  منذ  �لعربية  �أمته  ق�سايا  �إىل  �ل�سطي،  فوؤ�د 

نحو  �لتعمق  يف  �لفكرية  �جتاهاته  بو�كري  بد�أت 

ين�سحب على  �لأمر  وهذ�  �لإن�سان«)1(،  ق�سايا 

كثري من مثقفي ومفكري تلك �لفرتة �لزمنية من 

�ملا�سي،  �لقرن  �ستينيات  بد�ية  فمع  �لكويتيني، 

عام  يف  ��ستقاللها  كامل  على  �لكويت  وح�سول 

�ملحلية  �لق�سية  من  �للتفات  �أ�سحى  1961م، 

�إىل �لق�سية �لعربية �أكر �أريحية مما كان عليه 

�أن  لأبناء ذل��ك �جليل  �أت��اح  قبل ذل��ك، وه��و ما 

يعملو� �سمن �ملنظومة �لقومية �لعربية، حتى و�إن 

�لن�سغال  وم�ساربهم، فكان  �ختلفت معتقد�تهم 

و�لر�بط  �مل�سرتك  �لعامل  هو  �لعربية  بالق�سايا 

فؤاد الشطي:
بين اإلبداع المسرحي وانحساره

د. فيصل محسن القحطاني
أستاذ الدراما ورئيس قسم التلفزيون
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�لقوي بني �أبناء �لكويت يف ذلك �لوقت.

     نهل فوؤ�د �ل�سطي، وترعرع على منا�سرة 

حترير  �إىل  تهدف  �لتي  �لعربية  �لق�سايا  هذه 

وترف�س  بحقوقه،  �جلهل  من  �لعربي  �لإن�سان 

بع�س  قبل  م��ن  عليه  مي��ار���س  �ل��ذي  �ل�ستبد�د 

�لعاملية  �لقوى  من  �ملدعومة  �لعربية  �لأنظمة 

�لكرى �لتي تخدم م�ساحلها يف �ملنطقة، ومن 

�أهمها �إر�ساء �لقو�عد �لثابتة للكيان �ل�سهيوين 

و�لهيمنة عليها، هذ�  �لعربية  �ملنطقة  للبقاء يف 

�لتو�فق يف �لتوجه بني �أبناء �لوطن �لكبري جمعهم 

على نف�س �لطاولة، و�آلف بينهم يف �سبيل حتقيق 

�لن�ساز  �لأ�سو�ت  بع�س  خروج  ورغم  �أهد�فهم، 

�لتي كانت حتركها م�ساحلها �خلا�سة وبطريقة 

ميكافيلية، على ح�ساب م�سلحة �لوطن �لعربي، 

�أبناء  لدى  بامل�سوؤولية  �حل�س  من  ز�د  ذلك  فاإن 

حتى  �لفئة،  تلك  حماربة  يف  �ل�سابقة،  �لأجيال 

يكون �لعالج من �لد�خل �إىل �خلارج.  

�إليه  ينتمي  �لذي  و�ملبدعني  �ملثقفني  �إن جيل 

فوؤ�د �ل�سطي، يعتر من �آخر �أجيال تلك �حلقبة، 

�ل�سباب  عند  �ل��ذ�ت  عن  �لبحث  ق�سية  فكانت 

تيار�ت  م��ن  ب��ه  وم��ا مي��وج  »�ملجتمع  م��ن خ��الل 

حتققت  وقد  وفكرية«)2(،  و�سيا�سية  �جتماعية 

ذ�ت �ل�سطي من خالل ما �عتنقه من �أفكار ذلك 

�جليل، وهذ� ما يوؤكده �لدكتور نادر �لقنة، بقوله 

وطني  فكري  موقف  »�ساحب  �ل�سطي:  فوؤ�د  �إن 

من  فكان  �ملركزية...  �لق�سايا  يف  ثابت  وقومي 

�إبد�عي  نحو  على  موهبته  تتبلور  �أن  �لطبيعي 

�إبد�عيًا  منطًا  منه  لتجعل  خمتلف...  تركيبي 

يت�سم بالأ�سالة«)3(.

من  غ��ريه  ع��ن  �ل�سطي،  ف���وؤ�د  مييز  م��ا  �إن 

�ملخرجني، �أنه لفت �لأنظار �إليه من �أول م�سرحية 

فلم  1974م،  ع��ام  للبيع(  )�سلطان  �أخرجها 

�مل�سرحية، خا�سة  لهذه  �إخر�جه  يكن منطيًا يف 

و�أنها �لتجربة �لأوىل، وغالبًا ما تكون متحفظة 

وحمافظة على �ل�سابق لها، �إل �أنه بد�أ من �لقمة، 

ويف هذ� �ل�سدد يقول �لدكتور �سليمان �ل�سطي: 

�لتاريخي  �جل��و  �إىل  �ل�سطي  عرو�س  »�جتهت 

�لكويتي عرو�سه  �مل�سرح  بد�أ يف  و�أن  �سبق  �لذي 

�حلائر  فال�سلطان  جديد،  منظور  من  ولكن  به 

عن توفيق �حلكيم ي�سبح يف �إعد�د وعر�س فوؤ�د 

�ل�سطي )�سلطان للبيع( ويف كلمة �لإعد�د موؤ�سر 

بالن�س،  �ملخرج  لعالقة  �جلديدة  �لنظرة  على 

عر�سًا  ي�سكل  ولكنه  منفذً�،  �ملخرج  يعد  فلم 

تتفاعل فيه روؤيته مع منطلقات �لن�س«)4(. 

�ت�سمت حياة فوؤ�د �ل�سطي بالديناميكية، فال 

و�لري�سة  و�لقلم  �خلبز  بني  ف�سل  عنده  يوجد 

�لإن�ساين  و�ملعنى  تد�خل،  يف  فالكل  و�ل�سيا�سة، 

هو بال�سرورة معني للمعنى �لفكري و�لإبد�عي، 

فقد  لفكره،  خمل�سًا  مب�سرحه،  �سغوفًا  كان  لذ� 

كان يقف عند �أدق �لتفا�سيل يف �لعمل �مل�سرحي، 

يف  وه��و  �لكبار  م�ساف  يف  يكون  جعله  ما  وه��و 

مقتبل �لعمر، وما يوؤكد ذلك قول �ملخرج حممد 

�ل�سلمان، عندما قابلته مع فرقة �مل�سرح �لعربي 

�لثانية  �لعربية  �ل��دورة  يف  �لأردن  مهرجان  يف 

الراحل فوؤاد ال�صطي
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عام 2002م، وكان على ر�أ�س �لوفد �لر�حل فوؤ�د 

�ل�سلمان  يل  روى  حيث  �لفرقة،  رئي�س  �ل�سطي، 

كيف كانت دقة هذ� �لرجل وتفانيه، قائاًل: “يف 

عام 1985م، �ت�سل فوؤ�د �ل�سطي، بالر�حل ناجي 

وطلب  بها،  يعمل  كان  �لتي  �جلريدة  يف  �لعلي، 

منه �حل�سور �إىل �مل�سرح �لعربي لأمر �سروري، 

لي�ست  ف��رتة  بعد  �لعلي،  ناجي  ح�سر  وبالفعل 

�أن  يريد منه  باأنه  �ل�سطي،  �أخره  ثم  بالطويلة، 

ير�سم )بو�سرت( م�سرحية )رحلة حنظله(، وبعد 

تفكري عميق من ناجي �لعلي، طلب منهم ورقتني 

ثم  �لأوىل،  على  �حل��ر  ب�سكب  وق��ام  كبريتني، 

د��سها بقدميه حتى تاأكد باأن �حلر طال جميع 

�لورقة  على  ليدو�س  تقدم  ثم  قدميه،  مو��سع 

�لنظيفة، ليطبع عليها �أثار قدميه، وعندها �بتعد 

عن �لورقة، و�أ�سار باأ�سبعه، هذ� هو حنظله، ثم 

�أكمل �للوحة بعد ذلك«)5(.

وهذه �للوحة �لتي ر�سمها ناجي �لعلي، بطلب 

حنظله(،  )رحلة  مل�سرحية  �ل�سطي،  ف��وؤ�د  من 

هي نف�سها �لتي �أتت على غالف �مل�سرحية �لتي 

وقد  1990م،  �لأدب يف بريوت عام  د�ر  طبعتها 

كتب يف �ل�سفحة �لر�بعة منها، �أن لوحة �لغالف 

ناجي  �لر�حل  ر�سمهما  لوحتني  من  و�ح��دة  هي 

فرقة  قدمتها  ح��ني  �مل�سرحية  لكّر��س  �لعلي، 

تلك  �أن  يوؤكد  مبا  �لكويت،  يف  �لعربي  �مل�سرح 

فيها على  يكن  �ل�سطي، مل  �لتي عا�سها  �ملرحلة 

�أحد  ك��ان  بل  و�لفنية،  �لفكرية  �حلياة  هام�س 

عر�بيها �ملوؤثرين.

مرحلة �ل�سدمة:

1990م،  ع��ام  �أغ�سط�س  م��ن  �ل��ث��اين  �سكل 

نقطة فارقة يف تاريخ �لكويت �حلديث، وكان له 

وبالأخ�س  �لوطن،  ذلك  �أبناء  على  �لأكر  �لأثر 

بالقومية  �آم��ن��و�  �ل��ذي��ن  و�مل��ب��دع��ني،  �ملثقفني 

�لتي  �لأخ��ط��ار  م��و�ج��ه��ة  يف  �لعربية  و�ل��وح��دة 

تع�سف بالأمة يف ذلك �لزمان، فاملتابع �لب�سيط 

كان  ما  متامًا  يعي  �لكويتية  �مل�سرحية  للحركة 

يقدم يف �لكويت يف فرتة �لت�سعينات، فقد زخرت 

تلك �لفرتة بنتاج نوعي كان ميكن �أن يتطور �أكر 

�لوطن  �أن مرحلة �حتالل  �إل  �لزمان،  مع تطور 

يقول  كما  �أو  و�نتهت،  غزو  ذكرى  جمرد  لي�ست 

�لبع�س هي �ل�سماعة �لتي يعلق عليها �لكويتيون 

�أ�سباب عدم تطورهم يف جميع �ملجالت، ولي�ست 

�سعب  حقيقة  هي  بل  فح�سب،  و�لثقافية  �لفنية 

م��ا ح��دث، فاختلطت  م��ن ج��ر�ء  و���س��دم  �سعق 

�لطريق  تلم�س  يف  �خُل��ط��ى  وح���ارت  �لأور�ق، 

�ل�سليم و�لآمن.)6(

للكويت  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��غ��زو  بعد  م��ا  مرحلة  �إن 

�لكويتيون  و�أدخلت  �لتعقيد،  من  �لكثري  �سابها 

كبري  �جلرح  لأن  �لعربي،  �ملحيط  عن  عزلة  يف 

يوؤمن  ك��ان  م��ن  عند  خا�سة  �ن��دم��ال��ه،  و�سعب 

من  ت��اأت  مل  فالطعنة  �لعربي،  �مل�سري  بوحدة 

�لعدو بل من �لأخ و�ل�سديق، وهذ� ما كان موؤملًا 

فاأ�سبحت  �ل�سابقة،  باملعتقد�ت  �لكفر  لدرجة 

�لعربي  �لوطن  كان  �أن  بعد  �ملحور  هي  �لكويت 

م�ساحة  م��ن  �لأك���ر  باملكانة  حتظى  وق�ساياه 

�لبع�س  �إل  �لكويتي،  �ملبدع  �ليومي لدي  �لتفكري 

بو�صرت م�رسحية رحلة حنظلة
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�أخرى،  مرة  �لعودة  حاولو�  �لذين  �ملبدعني  من 

بعد فرتة ركود لدر��سة �ملحيط ومعرفة �ل�ساحة، 

�حلياة  وع���ودة  �ل��وق��ت  بع�س  م��رور  م��ع  خا�سة 

�لطبيعة �إىل �لكويت، �إل �أن هذه �لعودة مل تكن 

كما يتوقعها �لبع�س يف ذلك �لوقت، وخري دليل 

على ذلك، هو ما ح�سل مع فوؤ�د �ل�سطي، حيث 

مل يعد �إىل �لإخر�ج �مل�سرحي �إل بعد �أربع �سنو�ت 

�لفيل(،  �لكويت، يف م�سرحية )طار  من حترير 

عام 1995م، وهذه �مل�سرحية »ت�سكل من �لناحية 

�لفكرية و�لفنية بد�ية مرحلة جديدة يف �مل�سو�ر 

�لإخر�جي لفوؤ�د �ل�سطي«)7(.

ولأن فوؤ�د �ل�سطي، عا�س بني زمنني خمتلفني 

بالإن�سان  و�لإمي���ان  �لن�سال  زم��ن  وهما  كليًا، 

�لعربي،  �لفكر  �نح�سار  وزمن  وق�ساياه،  �لعربي 

�لفعلية  �لقيمة  ع��ل��ى  ف��ي��ه  �مل���ادي���ات  وط��غ��ي��ان 

مع  �لتاأقلم  عليه  �ل�سعب  من  فكان  لالإن�سان، 

نف�سه يف  ه��و  �أعلنه  م��ا  وه��ذ�  �ل��و�ق��ع �جل��دي��د، 

»منذ  ب��ق��ول��ه:  �ل��ف��ي��ل(  )ط���ار  م�سرحية  كتيب 

�أ�سياء كثرية يف  تبدلت  �لأخري،  �مل�سرحي  عملي 

��ستميحكم  ل��ذ�  جوهرها،  يف  ولي�س  ظاهرها 

بها  �لتي قدمت  �لأخرية  كلمتي  با�ستعادة  �لُعذر 

على  قاعد  فيه  �ل��ع��امل  زم��ن  يف  �لأخ���ري،  عملي 

�حلابل  و�ختلط  �أماكنها  �لقيم  تبادلت  ق�سة، 

بالذكاء،  و�لغفلة  بال�سطارة،  �ل�سذ�جة  بالنابل، 

و�لعقل باجلنون، و�ملنطق بالهو�س، �ختلط �حلق 

�لرذيلة و�خلطيئة مع  و�لف�سيلة مع  �لكذب،  مع 

�لطهارة، و�لفن م��ع...؟، يف زمن �لأزم��ات هذ� 

�أكتفي بقول �حلق �سبحانه وتعاىل: )فاأما �لزبد 

يف  فيمكث  �لنا�س  ينفع  ما  و�أّم��ا  ُجفاء  فيذهب 

�لأر�س(«)8(.

مرحلة �لنح�سار:

تعتر م�سرحية )طار �لفيل(، و�لتي �أخرجها 

لالأعمال  �خلامتة  مبثابة  1995م،  عام  �ل�سطي 

�لتي قدمها على مدى عقدين من �لزمان حتت 

�مل�سرح  �إىل  �جته  حيث  �لأهلية،  �مل�سارح  مظلة 

�خلا�س وقدم م�سرحية )مر�هق يف �خلم�سني( 

�مل�سارح  م��ن  �ل��ن��وع  ل��ه��ذ�  ولأن  1996م،  ع��ام 

�لتي  �لربحية  وتطلعاته  �لثابتة،  غري  مو��سفاته 

ف��وؤ�د  بها  �آم��ن  �لتي  �لفكرية  �لتطلعات  تفوق 

مرة  �لتاأقلم  حاول  فاإنه  حياته،  طو�ل  �ل�سطي، 

هو  �لذي  �حلال،  وتبدل  �لع�سر  تغري  مع  �أخرى 

نف�سه يقر به، كما �أ�سلفنا، �إل �أنه يبدو �أن �لتجربة 

�لذي  �لفر�غ  حمل  حتل  ومل  ��ستح�سانه  تلق  مل 

فقده بعد مرحلة �ل�سدمة، و�لدليل �أنه مل يقدم 

بعدها �أي عمل �سمن �لقطاع �خلا�س، و�سخ�سيًا 

ورغم  1996م،  عام  يف  �مل�سرحية  هذه  ح�سرت 

�أذكر  تو��سع معرفتي �مل�سرحية يف تلك �لفرتة، 

يف  حيزً�  ت�سغل  �أو  لتاأ�سرين  تكن  مل  �أنها  متامًا 

بايل. 

ولعل �لبع�س يت�ساءل عن دو�فع فوؤ�د �ل�سطي، 

�خلم�سني(؟،  يف  )م��ر�ه��ق  م�سرحية  لإخ���ر�ج 

ويقدم �لدكتور نادر �لقنة، تف�سريً� لهذ� �ل�سوؤ�ل 

�ل�سطي، على  فوؤ�د  �سجع  �لذي  �أن  »يبدو  بقوله: 

�لقدير  �لفنان  وجود  هو  �لتجربة،  هذه  �إخ��ر�ج 

عبد�حل�سني عبد�لر�سا، على ر�أ�سها، ويف قلبها، 

معه،  للتعامل  �ملخرجني  كل  ُيغري  ح�سور  وهو 

فالرجل �ساحب قامة فنية، ولها تاريخها �لفني 

�لذي يتجاوز ن�سف �لقرن من �لزمان«)9(.

هذه  �أن  على  ي��وؤك��د  �لقنة  �ل��دك��ت��ور  �أن  �إل 

�مل�سرحية »تعتر من �لناحية �لفكرية و�جلمالية 

تنويعًا على ما �سبق �أن قدمه طو�ل �سنو�ت عمره، 

وم�سو�ره يف �حلقل �لفني و�مل�سرحي«)10(.

�أعماله  ليختتم  �ل�سطي،  فوؤ�د  �ملبدع  يكن  مل 

�لإخر�جية بهذه �لتجربة �مل�سرحية، بل قدم �أخر 
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م�سرحية له عام 1997م، وهي م�سرحية )جنون 

�لب�سر( �لتي ُعر�ست يف موؤمتر قمة دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي، وفيها يعيد �ل�سطي جتربة من 

جتاربه �ل�سابقة، حيث قدم هذ� �لعمل على غر�ر 

م�سرحية )فرحة �أمة(، �لتي قدمت عام 1984م، 

لقادة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

حاول �لكثري من �مل�سرحني �لكويتيني و�لعرب 

ق��ر�ره،  عن  بالعدول  �ل�سطي،  ف��وؤ�د  يقنعو�  �أن 

�أن  �إل  �مل�سرحي،  لالإخر�ج  �أخ��رى  مرة  و�لعودة 

كل �ملحاولت مل تكن بالقوة لتغري من ر�أيه، حتى 

�أخرى  ليعيده مرة  ي�ستثريه  �أن  �لبع�س حاول  �أن 

�أكر  كانت  بقر�ره  قناعته  �أن  �إل  �ل�ساحة،  �إىل 

ولعل  �أخ��رى،  مرة  يعيده  قد  مثري  �أي  من  بكثري 

�سيد  �لدكتور  كتبه  ما  �ملطالبات،  تلك  �أبرز  من 

2000م،  عام  �أعدها  در��سة  يف  �إ�سماعيل،  علي 

�سيد  �لدكتور  �أن  �إل  ه��ذ�،  يومنا  �إىل  تن�سر  ومل 

فوؤ�د  »عزيزي:  يقول:  وفيها  منها،  بع�سًا  ن�سر 

�ل�سطي... هذ� �لكتاب، �إما يكون تاأبينًا مبنا�سبة 

يكون حافزً�  �أن  و�إما  �مل�سرحي!،  �إخر�جك  وفاة 

يثور  و�أن  فيك،  �لنائم  �مل��ارد  يخرج  كي  ود�فعًا 

بعمل م�سرحي  لتخرج  �لركان �خلامد د�خلك، 

جديد، يعيد �أ�سطورة �لعنقاء مرة �أخرى، ويعيد 

�إليك جمدك �لإخر�جي، �لذي �أ�سبح �لآن جمرد 

ذكرى!، هذه �لذكرى.. كادت تتال�سى يف عقول 

�لقادمة؟!«  بالأجيال  بالك  فما  عا�سروها..  من 

.)11(

�لتي  �ملنا�سد�ت،  تلك  لكل  �لتقدير  كامل  مع 

تنطوي يف �أ�سلها وجوهرها على حب كبري لذلك 

�ملبدع فوؤ�د �ل�سطي، �إل �أنها مل تثنيه عن موقفه 

�أخ��رى،  م��رة  �خل�سبة  ملعانقة  وتعيده  �لقاطع، 

بالنظر �إىل كون �ملبدع يتميز بحالة نف�سية غري 

�لإن�سان �لعادي، وهو ما ير�ه �لبع�س �أمرً� ب�سيطًا، 

قد ير�ه �ملبدع �أمرً� جلاًل ل ميكن �لتعاي�س معه، 

فقد ظل تاأثري �ملرحلتني من حياة فوؤ�د �ل�سطي، 

قر�ره،  على  �سيطر  حتى  وعقله،  لفكره  مالزمًا 

جاءت  �لتي  �لبغي�سة  �ملرحلة  تلك  بعد  خا�سة 

ب�سوؤم �ل�سدمة عليه عام 1990م، وهذ� ما توؤكده 

�ل�سمات  عن  حتدثت  �لتي  �لنف�سية  �لدر��سات 

تكرمي الراحل فوؤاد ال�صطي من قبل الوزير ال�صابق نورية ال�صبيج
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�سور �لهاجري

مدير عام املهرجان

د. ر�جح �ملطريي

املن�سق عام املهرجان

د. �أمين �خل�ساب

امل�سرف على الندوات الفكرية

د. علي عبد�هلل حيدر

امل�سرف على العرو�ض امل�سرحية

د. عبد�هلل حممد �لعابر

رئي�ض حترير الن�سرة اليومية

د. في�سل حم�سن �لقحطاين

مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال

رئي�ض جلنة التجهيزات الفنية

�أ. فهد �ملذن

امل�سرف على املعر�ض الفني

د. خالد �لفرج

مدير التحرير

غادة عبد�ملنعم

رئي�ض املركز الإعالمي

�أ. مفرح �ل�سمري

اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�شمري

م�ساري حامد

مفرح حجاب

حممد جمعة

عبد�حلميد �خلطيب

فادي عبد�هلل

الإخراج الفني

�أحم��د �أن���ور

ر�سو�ن �لزعبي

حترير

�سعي���د عل���ي

ت�سوير:

حممد �ل�سعد

فريال حماد

www.hioda.net

قابلية  �أك��ر  عامة  ب�سفة  يكونون  حيث  للمبدعني،  �ل�سخ�سية 

لل�سعور بالذنب، �أكر مياًل للتمرد، و�أقل قدرة على �لقمع، وما �أن 

ي�سعرو� بتغري طارئ يف ما هو ثابت لديهم، يلجئون للمالحظة �أكر 

على ح�ساب �مل�ساركة)12(، وهذ� ما كان مع �ملبدع فوؤ�د �ل�سطي، 

�أن يكون مر�قبًا للحالة �مل�سرحية دون �لدخول فيها،  حيث ف�سل 

على �أمل �أن تتغري �لظروف، �إل �أن هذ� مل يتحقق حتى بعد وفاته.

�إرث  من  تركه  ما  على  �ل�سطي،  فوؤ�د  �لإن�سان  للمبدع  فطوبى 

فني و�إن�ساين، ول ميكن �أن �أن�سى ذلك �لت�سال �لذي وردين منه 

للفنون  �لعايل  �ملعهد  من  تخرجت  قد  للتو  وكنت  2003م،  عام 

�مل�سرحية، حيث دعاين حلفل كان يقيمه يف �مل�سرح �لعربي، وكنت 

بل  �لآن،  بحاجة  »نحن  يل:  وقال  وقتها،  �سنًا  �حلا�سرين  �أ�سغر 

وباأم�س �حلاجة للنقاد �مل�سرحيني«.

رحمك �هلل يا مبدع، جئتنا من زمن جميل، وتركت لنا ذكرى 

عنك جميلة.  

�ملر�جع:

1 - ظافر جلود، فتح �مل�سهد �لأخري و... �ختفى فوؤ�د �ل�سطي.. �ملتمّر�س يف �جلمال، جريدة 

 ،http://www.alittihad.ae/details.php?id=14690&y=2016 �لحتاد، 

.2016/4/14

2 - د. ماجد موري�س �إبر�هيم، �سيكولوجيا �لقهر و�لإبد�ع، د�ر �لفار�بي، بريوت، 1999، 

�س 4 – 5.

3 - د. نادر �لقنة، فوؤ�د �ل�سطي... �لإجناز و�ملنجز، �ملجل�س �لوطني للثقافة و�لفنون 

و�لآد�ب، دولة �لكويت، مهرجان �لكويت �مل�سرحي �لر�بع ع�سر، �س 4 – 5.

4 - د. �سليمان �ل�سطي، �ملخت�سر �ملفيد يف �مل�سرح �لعربي �جلديد: �مل�سرح يف �لكويت، 

2009، �لهيئة �لعربية للم�سرح، �ل�سارقة، �س 13 – 14.

�لأردنية  �ململكة  يف   2002 عام  �ل�سلمان،  حممد  �ملخرج  مع  �لباحث  �أج��ر�ه  لقاء   -  5

مع  �لباحث  �أج��ر�ه  هاتفي  بات�سال  �أخ��رى  مرة  وتطابقها  �ملعلومات  على  و�أك��د  �لها�سمية، 

حممد �ل�سلمان، بتاريخ 2016/6/25.

6 - د. في�سل حم�سن �لقحطاين، �لدر�ما �لتلفزيونية �لكويتية: �ل�سيناريو بني �حلرفية 

و�لتطبيق، �ملبد�أ للطباعة و�لن�سر، 2013، �س 69.

7 - مرجع �سابق: د. نادر �لقنة، �س 18.

8 - �ملرجع نف�سه: �س 18.

9 - �ملرجع نف�سه: �س 22.

10 - �ملرجع نف�سه: �س 22.

11 - �ملرجع نف�سه: �س 44.

12 - �ملرجع �سابق: د. ماجد موري�س �إبر�هيم، �س 202.
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الدورة السابعة
االفتتاحاالربعاء 2017/2/8

الرجل الذي صارالخميس 2017/2/9
تأليف: 

أوزفالد دراغون
إخراج:

غدير زايد
املعهد العايل للفنون 
املرسحية - الكويت

توبا واملالئكةالجمعة 2017/2/10
إخراج: 

Emilia Betleiewska
أكادميية املرسح 
بوارسو - بولندا

السبت 2017/2/11
طقوس اإلشارات والتحوالت

تم تأجيله للغد

تأليف:

سعدالله ونوس

إخراج:

محمد يوسف

املعهد العايل للفنون 

املرسحية - مرص

االحد 2017/2/12
طقوس اإلشارات والتحوالت

حنني

تأليف: سعدالله ونوس

تأليف : عباس الحايك

إخراج: محمد يوسف

إخراج: وفاء العدوي

مرص - الثالثة عرصاً

جامعة الحسن الثاين - املغرب

ال أهتماالثنني 2017/2/13
تأليف وإخراج :

Bevilacqua

 Piccola جامعة

 compagnia

impertinente - إيطاليا

يف انتظارالثالثاء 2017/2/14
تأليف:

جامل الصقر

سينوغرافيا وإخراج:

عبد الله الدرزي

املعهد العايل للفنون 

املرسحية - الكويت

االربعاء 2017/2/15
حفل الختام

إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

- جميع �لعرو�س تبد�أ يف �لثامنة م�ساًء.

- تقام ور�سة �لكتابة �لدر�مية يف فنون �مل�سرح وفنون �ل�سا�سة - قيادة وتدريب: �أ.د. �أبو �حل�سن �سالم �أ�ستاذ علوم �مل�سرح بكلية 

�لآد�ب - جامعة �لإ�سكندرية، خالل �أيام �خلمي�س 2017/2/9 و�لأحد 2017/2/12 و�لثنني 2017/2/13 و�لثالثاء 2017/2/14.

�خلمي�س  �أيام  خالل  �لأردنية،  باجلامعة  �مل�سارك  �لأ�ستاذ  نقر�س  عمر  د.  وتدريب:  قيادة   - �مل�سرحي  �لرجتال  ور�سة  تقام   -

2017/2/9 و�لأحد 2017/2/12 و�لثنني 2017/2/13 و�لثالثاء 2017/2/14.

- يقام لقاء مفتوح مع �لكاتب �لقدير �أ.عبد �لعزيز �ل�سريع ، يوم �لأحد 2017/2/12، يف متام �ل�ساعة 12 ظهرً� يف قاعة �أحمد عبد 

�حلليم مبقر �ملعهد �لعايل للفنون �مل�سرحية، ويدير �للقاء د. بدر �لدلح. 

- تقام حلقة نقا�سية حول خ�سو�سية �مل�سرح �لأكادميي ، يوم �لثالثاء 2107/2/14، يف متام �ل�ساعة 12 ظهرً� يف قاعة �أحمد عبد 

�حلليم مبقر �ملعهد �لعايل للفنون �مل�سرحية، ويدير �للقاء د.في�سل �لقحطاين .


