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إبداعات أكاديمية

األستاذ الدكتور/ حامد العازمي
وزير التربية ووزير اللتعليم العالي 

رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية

حياكم اهلل

الدكتور/ فهد منصور الهاجري
عميد المعهد العالي للفنون المسرحية

رئيس اللجنة العليا للمهرجان

     اليوم ن�شهد انطالقة الدورة الثامنة من 

عمر مهرجان الكويت للم�شرح الأكادميي، 

حيث يجد اأبناوؤنا الطالب الفر�شة لتقدمي 

اإبداعاته���م وطاقاته���م ال�شبابي���ة اجلادة 

حتت مظلة هذا ال�شرح الأكادميي، ول بد 

م���ن �شكر الأ�شاتذة الذين م���دوا يد العون 

لأبنائهم، حتى يجدوا البيئة املنا�شبة التي 

تدفعهم للمزيد من العطاء.

     ول يفوتن���ي هن���ا اأن اأرح���ب ب�شي���وف 

املهرجان الذين نت�ش���رف بلقائهم يف هذه 

ال���دورة، وكلن���ا اأمل اأن ت�شاهدوا اأعماًل تروق ذائقتكم الفني���ة والأكادميية، كما اأمتنى اأن 

ُتكلل لقاءاتكم مع الطالب والأ�شاتذة يف املعهد العايل للفنون امل�شرحية بكل اأنواع النجاح 

الذي �شيثمر بال �شك يف امل�شتقبل عن �شراكة وتعاون ي�شبان يف خدمة امل�شرح الأكادميي 

لوطننا العربي الكبري.

ولعل���ي هن���ا اأثم���ن لإدارة املهرجان � وعلى راأ�شه���ا عميد املعهد الأخ الفا�ش���ل د. فهد الهاجري � 

اختي���ار الفنان الكب���ري �شعد الفرج �شخ�شي���ة للمهرجان، مما اأجده اإجن���ازًا ي�شاف اإىل 

اإجنازات هذا املهرجان.

     اأبنائ���ي الطلب���ة، ها نحن ن�شع���ى يف هذه الدورة من عمر املهرج���ان لتقدمي املزيد من 

التمي���ز لأج���ل م�شتقبل اأف�شل له���ذه املوؤ�ش�شة الأكادميية الفنية العريق���ة، واأ�شال اهلل لكم 

التوفيق وال�شداد خلدمة هذه الأر�ض الطيبة.

اليوم ت�شرق �شم�ض جديدة على مهرجان 

الكوي���ت للم�ش���رح الأكادمي���ي يف دورت���ه 

الثامن���ة، حي���ث يتجم���ع ع�ش���اق اخل�شبة 

م���ن جدي���د عل���ى م�ش���رح رائ���د امل�شرح 

الكويتي )حمد الرجي���ب(، ولعلي ا�شتغل 

ه���ذه ال�شطور لأعرب ع���ن اأمرين مهمني، 

الأول �شعادت���ي بتواج���د الزمالء الكرام، 

�شي���وف املهرجان الذين لب���وا م�شكورين 

دعوة اللجنة العليا للمهرجان، فوجودهم 

مك�شب فن���ي واأكادميي، كما اأن وجودهم 

يفت���ح ب���ال �ش���ك اآف���اق رحب���ة للتوا�ش���ل 

مهرجانن���ا  ب���ني  امل�ش���رك  والتع���اون 

ومهرجانات الوطن العربي.

     اأما الأمر الثاين، فيتعلق باأبنائي طالب 

املعه���د الع���ايل للفنون امل�شرحي���ة، ولأننا 

نعي����ض ه���ذه الفرة حال���ة فني���ة متميزة 

يف امل�ش���رح الكويتي، فاإنن���ي اأو�شيكم باأن 

ت�شتفي���دوا ق���در امل�شتطاع مم���ا يقدم يف 

ه���ذا املهرجان، فقد �شبقك���م الكثري من 

زمالئك���م الذين ي�شكلون الي���وم ق�شمات 

امل�ش���رح الكويت���ي احلدي���ث، وه���ذا نتاج 

طبيع���ي ملا بذل���وه من جه���د يف ال�شنوات 

ال�شابقة، وكانت الدورات ال�شبع ال�شابقة 

مبثاب���ة املح���كات احلقيقية الت���ي تعلموا 

منها وا�شتفادوا من جتاربها.

     اأم���ا احل���دث الأه���م يف ه���ذه الدورة، 

فهو �شخ�شي���ة املهرجان الفن���ان القدير 

)�شع���د الف���رج( والذي مهم���ا قدمنا له، 

فاإنن���ا ب���ال �ش���ك مق�ش���رون، فه���و فنان 

ُيحتذى به، ول�شيما اأنه قامة كبرية �شواء 

على امل�شتوى الفني اأو الإن�شاين، واللجنة 

العلي���ا تفخر كل الفخر بوج���وده بيننا يف 

هذه الدورة.



5 4

حلقات نقاشية على هامش فعاليات المهرجان

دكتور راجح المطيري: 
الدورة الثامنة ُتصدر أعمالها 

للمشاركات الخارجية

ك�شف مدي���ر املهرجان، العمي���د امل�شاعد 

امل�شان���دة  واخلدم���ات  الطلب���ة  ل�ش���وؤون 

الدكت���ور راج���ح املطريي ع���ن الفعاليات 

ت�شهده���ا  الت���ي  امل�شرحي���ة  والعرو����ض 

الدورة الثامنة من عمر مهرجان الكويت 

للم�شرح الأكادميي، الذي تنطلق فعالياته 

م�شاء الي���وم الأربعاء عل���ى خ�شبة م�شرح 

حمد الرجيب برعاية وزير الربية ووزير 

التعلي���م الع���ايل د.حامد العازم���ي مثمنًا 

الدور الفعال للطلبة امل�شاركني يف اأن�شطة 

وفعاليات املهرج���ان املختلفة، فكان ذلك 

عرب احلوار الآتي :

- بداي���ة حدثنا ع���ن العرو����ض امل�شاركة 

التي �شت�شهدها ال���دورة الثامنة من عمر 

املهرجان ؟

 - يف البداي���ة لب���د اأن ن�ش���ري اإىل اللوحة 

الدرامي���ة الت���ي �شتقدم م���ن خالل حفل 

الفتت���اح حتت عن���وان » النجوم«  وت�شهد 

ال���دورة احلالية مناف�ش���ة خم�شة عرو�ض 

م�شرحي���ة تقت�ش���ر امل�شارك���ة فيه���ا على 

ط���الب وخريج���ي املعه���د، واحل���ث على 

الفني���ة،  واإبداعاته���م  خرباته���م  دع���م 

ومنه���ا عرو����ض ثالث���ة لط���الب املعهد، 

واثن���ان ملخرجني حديث���ي التخرج، وهي 

م�شرحي���ات: »ن���ادي اخلج���ل«، و»احل���ل 

باحل���رب«، و»دم���اء عل���ى ورق« ، و»م���ن 

دون ق�ش���د«، و»اأقفا�ض«،وقد وقع اختيار 

اللجن���ة العلي���ا عل���ى خم�ش���ة اأ�شاتذة من 

امل�شه���ود لهم بالكف���اءة واخلربة العميقة 

لتحكي���م امل�شابقة التي متن���ح 12 جائزة 

يف املج���الت امل�شرحي���ة املختلف���ة، وعليه 

�شتك���ون ه���ذه ال���دورة، مبثاب���ة ت�شدي���ر 

اأعمال مميزة للم�شاركات اخلارجية.

- ماذا عن ال�شخ�شيات املكرمة هذا العام ؟

 - يف حفل افتتاح املهرجان �شيتم تكرمي نخبة 

من خريجي املعهد، وهم: » في�شل العمريي، 

�شم���اح، حمم���د الرب���اح، عل���ي احل�شين���ي، 

عبدالعزي���ز �شفر، حنان مهدي، عبدالعزيز 

الن�شار، اأحمد العو�شي.«

- ه���ل هن���اك حلقات نقا�شي���ة م�شاحبة 

لفعاليات املهرجان ؟

 - اإىل جانب العرو�ض امل�شرحية امل�شاركة، 

ع���ن �شخ�شي���ة  نقا�شي���ة  فهن���اك حلق���ة 

من اأه���م رواد امل�ش���رح العرب���ي،  وموؤلف 

وه���و  و�شينمائ���ي  وتلفزي���وين  م�شرح���ي 

الفنان القدير �شعد  الفرج، والتي يتحدث 

خاللها عن م�شريته الفنية، وذلك تقديرا 

لدوره يف احلركة امل�شرحية الكويتية، كما 

يلقي اأ. د.اأبواحل�شن �شالم حما�شرة عن 

» جمالي���ات العر�ض امل�شرح���ي يف م�شرح 

ال�ش���ورة«، كم���ا ي�ش���ارك د.ط���ارق عب���د 

املنع���م يف حما�شرة عن »الإيق���اع واآليات 

التلقي«، ومل�شة وفاء للراحل »حممد جميد 

حني���ف«  فن���ي الإ�ش���اءة باملعه���د العايل 

للفنون امل�شرحية، حيث يدير اللقاء عميد 

املعه���د ورئي�ض املهرج���ان د.فهد من�شور 

الهاجري.

م���اذا ع���ن دور طلب���ة املعهد خ���الل هذه 

الدورة ؟

- �شيا�ش���ة املهرج���ان تق���وم يف اأ�شا�شه���ا 

عل���ى الطال���ب ، ومنحه م�شاح���ة الكبرية 

جمي���ع  ل���ذا  املهرج���ان،  يف  للم�شارك���ة 

العرو�ض امل�شرحية تعقبها ندوات تطبيقية 

يديرها ويعقب عليها طالب ق�شم النقد، 

بالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف حترير الن�شرة 

اليومي���ة لأول م���رة يف هذه ال���دورة، كما 

�شيت�شمن املهرجان معر�ش���ًا فنيًا لطلبة 

ق�شم الديكور، يعر�ش���ون فيه اإبداعاتهم 

من لوح���ات وت�شاميم ديكورات ومالب�ض 

م�شرحية، وم�شارك���ة اأي�شًا لأول مرة من 

خالل معر�ض للت�شميم التلفزيوين.

اأجرت اللقاء : غادة عبد املنعم
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اأجرى اللقاء - حافظ ال�شمري:

ثمن الفنان القدير �شعد الفرج التكرمي الذي 

الكويت  ملهرجان  الثامنة  الدورة  يف  به  حظي 

قبل  من  اختياره  اأن   معتربا  الأكادميي،  للم�شرح 

الدورة  بتلك  للمهرجان  ك�شخ�شية  العليا  اللجنة 

م�شدر اعتزاز كبري بالن�شبة له، والذي جاء من 

دولة  يف  امل�شرح  يغذي  اأكادميي  م�شرحي  منرب 

بتكرميه  الغامرة  �شعادته  عن  عرب  كما  الكويت. 

ال�شرح  هذا  يف  والطالبات  الطلبة  اأبنائه  و�شط 

الأكادميي الذي نفخر به جميعًا يف الكويت.

اأعتز بالتكرمي

العليا  اللجنة  وجهود  دور  الفرج  وثمن 

الهاجري  فهد  د.  العميد  يف  ممثلة  للمهرجان، 

على  حر�شوا  الذين  املهرجان  على  والقائمني 

اختياره، حيث كانوا على توا�شل م�شتمر معه بهذا 

اجلانب، موؤكدا اأنه يعتز بتكرميه يف بيت امل�شرح 

ال�شبابية  الإبداعات  يحت�شن  الذي  الأكادميي 

الواعدة.

مهرجان جميل

للم�شرح  الكويت  مهرجان  عن  الفرج  وحتدث 

اأرى  واأنا  بالفرح  اأ�شعر  »فعال  فقال:  الأكادميي 

الثامنة،  هذا املهرجان اجلميل متوا�شال بدورته 

حملية  اأكادميية  م�شرحية  عرو�شًا  وي�شتقطب 

وخليجية وعربية ودولية، كما اأنه ي�شتقطب العديد 

من ال�شخ�شيات امل�شرحية التي لها باع طويل يف 

الفن امل�شرحي«.

دعم متوا�شل  

م�شرحية  بريادة  تت�شم  الكويت  دولة  اأن  وذكر 

والدولية،  والعربية  اخلليجية  الفنية  امل�شرية  يف 

للفنانني،  الروحي  الأب  يعترب  امل�شرحي  والفن 

لفتا اإىل اأن احلراك امل�شرحي يف الكويت ل يزال 

بخري جراء دعم واهتمام الدولة باإن�شاء امل�شارح 

امل�شرحية  املهرجانات  واإقامة  املواهب  ورعاية 

خ�شو�شا  امل�شرحي،  احلراك  باإثراء  ت�شهم  التي 

لدى الطاقات ال�شابة.

مناخ م�شرحي

النوعية  هذه  مثل  ا�شتمرارية  الفرج   ومتنى 

وتربز  تدعم  التي  امل�شرحية  املهرجانات  من 

اأن  معتربا  ال�شبابية،  الطالبية  الطاقات  وت�شجع 

امل�شرحية  للمناف�شة  جميل  مناخ  املهرجان  هذا 

اإىل  ت�شاف  جميلة،  فنية  وتظاهرة  الواعدة، 

الذي  احلبيب  بلدنا  يف  امل�شرحية  التظاهرات 

يف  املواهب  من  العديد  عن  الك�شف  يف  ي�شهم 

عنا�شر العر�ض امل�شرحي كافة.

شخصية المهرجان
ثمن اختياره شخصية الدورة الثامنة لمهرجان الكويت 

للمسرح األكاديمي

سعد الفرج: أعتز بتكريمي في هذا 
المنبر الذي يغذي المسرح الكويتي

الرائد واملبدعون
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اللوحة الدرامية : النجوم
وال��دي   : النصار  شمالن 
الداعم األول لي، ومعهد 

الفنون مهدي الفني

بتجارب م�شرحية  �شنك، قمت  -  رغم �شغر 

عديدة اأخربنا عنها؟

امل�شرح  الفنية حتت مظلة  بدايتي  نعم، كانت 

ال�شعبي، وحتديًدا الفنان الكبري جا�شم النبهان، 

يل  وقدم  العري�شة،  اخلطوط  يل  ر�شم  من  هو 

فر�شة للم�شاركة كاأ�شغر ممثل، وكرمت بعدها يف 

مهرجان اخلرايف، فهذه كانت البداية والنطالقة 

الأوىل يل كممثل.

وم�شمون  �شكل  يف  يل  الفني  الن�شج  وبعد   

باإخراج  وقمت  الإخراج  اإىل  توجهت  امل�شرح، 

العديد من امل�شرحيات اجلماهريية والنخبوية.

املعهد  يف  كمحا�شر  الن�شار  هاين  والدك   -

لك يف  دافًعا  �شكل  هل  امل�شرحية،  للفنون  العايل 

حبك للم�شرح ؟

احلياة  يف  �شواء  يل  الأول  الداعم  هو  والدي 

نطاق  فعلى  املهنية،  العملية  احلياة  اأو  اخلا�شة 

اإىل  واأنتبه  الربوفات،  معه  اأح�شر  كنت  امل�شرح، 

مالحظاته لفريق العمل، واأثناء العمل امل�شرحي، 

وكونه خمرجًا،  اأبي  كونه  بني  يف�شل  والدي  كان 

عن�شر  اأهم  وهذا  وحرفيًا،  مهنيًا  كان  فالتعامل 

اكت�شبته من والدي.

متكامل  م�شرحي  عر�ض  اأول  قدمت  وعندما   

� وهو �شندوق  اأو توجيه والدي  من دون م�شاعدة 

النخبوي  للجمهور  نقلة  � كان ذلك مبثابة  العابي 

واجلماهريي.

اإطار  يف  امل�شرحية  امل�شاركات  تف�شل  هل   -

اجلماهريي؟  امل�شرح  اأم  الأكادميية  املهرجانات 

وما ال�شبب؟

الأكادميية  املهرجانات  اإن  اأقول  كنت  �شابًقا، 

اأكرث  اإطار احرايف  هي الأ�شمل والتي تتمحور يف 

من العرو�ض اجلماهريية، ولكن يف الوقت احلايل 

تغريت نظرتي املتوا�شعة، لأن امل�شرح اجلماهريي 

داعمة  اآلية  ويتبع  اجلوانب،  كافة  من  اأكرث حرية 

لكل القائمني على العمل من قبل املنتج، ولو كان 

غري  يف  اأ�شخا�شًا  و�شع  ملا  بحق،  فنانا  امل�شوؤول 

مكانهم.

اأجرى احلوار : ح�شني الفيلكاوي

م�صاعد املخرج عبدالعزيز الرتكياملخرج �صمالن هاين الن�صار

�صمالن الن�صار متو�صطا عبدالعزيز الرتكي وعبدالعزيز الن�صار بروفات حفل االفتتاح

أبطال حفل االفتتاح
املمثلون :

�شعد العو�ض

بدر البناي

�شارة القبندي

م�شعل الفرحان

فهد العامر

حممد ملك

اآية الغمري

عبد اهلل الهويدي

بدر الهندي

فرح  احلجلي

اأريج العطار

حممد املن�شوري

اإ�شماعيل كمال

حممد عبدالرزاق

حممد الأن�شاري

ديكور: اأ�شامة البلو�شي

خمرج ال�شا�شة : حممد البلو�شي

م�شاعد خمرج : عبدالعزيز الركي

�شيناريو : فلول الفيلكاوي

اإخراج: �شمالن هاين الن�شار
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الذين  والكّتاب،  املمثلني  اأ�شهر  من  الفرج  �شعد 

ثم  ومن  العربي(،  )امل�شرح  فرقة  الكوميديا يف  قدموا 

ومتثياًل.  كتابًة  الفار�ض  اإىل  مييل  فهو  اأي�شًا،  خارجها 

وقد بدا ذلك وا�شحًا منذ العر�ض ال�شهري الذي قدمه 

“ا�شتارثوين واأنا حي” 1963.  يف منت�شف ال�شتينيات 

ال�شتيالء  يحاول  الذي  املحتال  �شخ�شية  فيه  واأظهر 

على اأمالك الغري من خالل الحتيال والن�شب والكذب 

والتنكر. وهذه كلها من �شمات الفار�ض وعنا�شره. 

بامل�شرح  الفرج  �شعد  عالقة  اأن  النقاد  بع�ض  ويرى 

امل�شرح  اأ�شاليب هذا  كان من  الذي  والرجتال  ال�شعبي 

حتديدًا.  والفار�ض  ال�شعبية،  بالكوميديا  يتاأثر  جعلته 

اجل�شدي  والعنف  بها  املبالغ  الكثرية  احلركات  حيث 

 .1964 و�شفت”  “ع�شت  م�شرحية  يف  كما  واللفظي، 

حيث كان اجليل اجلديد اآنذاك يتفتح وعيه على الأفكار 

العلمية احلديثة كالقمر الرو�شي الذي يدور حول الأر�ض 

والو�شول اإىل الف�شاء. وراح الوالد يف امل�شرحية ينهال 

�شربًا على ولديه معلنًا اأنه يف هذه الدنيا “ل يوجد قمر 

اإل عند ربي وحده”. 

ربي  قمر   .. واحد  القمر  اأن  اأفهّمكم  فالح:  “اأبو 
وب�ض )ي�شد اإذْن فالح( من عنده قمر!

�شامل: ربي .. ربي وحده يا اأبي ..

اأبو فالح: )ي�شد اإذْن فالح( من عنده قمر؟

فالح : عند ربي يا اأبي ..

اإل  قمر  يوجد  ل  راأ�شيهما(  بني  )يناطح  اأبو فالح: 

عنده .. ل يوجد قمر اإل عند ربي وحده ..

فالح + �شامل: القمر عند ربنا وحده”)1(

هنا  الفرج،  �شعد  لدى  الفار�ض  �شمات  ومن       

احلركات،  يف  واملبالغة  ال�شاخرة  الكوميدية  املفارقة 

اإىل  يوؤدي  ال�شخ�شيات  بني  الثقايف  الفارق  فات�شاع 

عالقة  يف  الفهم  و�شوء  املفارقات،  من  الكثري  حدوث 

ال�شخ�شيات ببع�شها، ويكون التعبري بالإمياء يف بع�ض 

امل�شاهد اأكرث من الكلمات. 

     ويف 1967 قدم م�شرحية “الكويت �شنة 2000، 

فمندوب  الفار�ض.  مالمح  بع�ض  فيها  الكاتب  يعر�ض 

حمّييًا  الدرا�شة  ف�شل  على  يدخل  الذي  الدين  رجل 

)عالوي( قائاًل:

“املندوب: هالو.
بحرارة(  بع�شهما  على  )وي�شلمان  هالو  عالوي: 

يورنيم بليز.

املندوب: �شروالوف.

عالوي: هالو .. �شروالوف.

املندوب: هالو .. عالوي . )يدخل خالد(.

عالوي: م�شر خالد .. م�شر �شروالوف.

املندوب: )وهو ي�شافحه( هالو م�شر خالد.

خالد: هالو م�شر �شروالوف)2(

     املفارقة هنا اأن ياأتي مندوب رجل الدين متحدثًا 

اإل  عادة  يتحدث  ل  الأخري  وهذا  الإجنليزية،  باللغة 

بالعربية الف�شحى. اإنها املفارقة التي تكمن بني ما هو 

كائن وما ينبغي اأن يكون. 

التخلي عن       ول ي�شتطيع �شعد الفرج كما يبدو، 

الفار�ض حتى لو كانت امل�شرحية تطرح مو�شوعًا اأو فكرة 

القدمي  ال�شراع بني  اأو  الأجيال  جدية ) كفكرة �شراع 

ي�شخر  )عالوي(  امل�شرحية  فبطل  مثاًل(.  واجلديد 

مريرة.  �شخرية  فيه  يعي�ض  الذي  والو�شط  البيئة  من 

ويف الوقت الذي يكون فيه م�شغوًل بق�شية اجتماعية اأو 

ال�شتماع  واأ�شدقاوؤه  اأهله  ي�شتطيع  ل  الوطن  مب�شتقبل 

يف  ي�شطرون  وقد  يطرحها،  التي  الأفكار  واإىل  اإليه 

بع�ض الأحيان اإىل طرده عندما يك�شف زيف ما يّدعون. 

والكاتب هنا يهزاأ من النفاق.

ي�شلي؟  فيكم  من  اأنتو  “عالوي: 
اجلميع: حمد.

عالوي: من ي�شوم فيكم؟

اجلميع: حمد .

عالوي: من فيكم يعرف اأركان الإ�شالم؟

اأركان   .. يعرفها  من   .. الإ�شالم  اأركان  الأب: 

الإ�شالم!

عل�شان  اآنه  الدين،  اأدعياء  ب�شبب  كله  هذا  عالوي: 

مكتوب  ودزيت  املعهد  يف  اجلديد  در�ض  دّخلت  جذيه 

اأ�شول الدين  للخارج طلبت فيه رجل دين يجي يعلمنا 

الدين  اأ�شول  يعلمنا  جاي  ال�شخ�ض  وهذا  الإ�شالمي، 

اأمر  باجر  �شغلكم،  على  قوموا  ياهلل احلني  الإ�شالمي، 

عليكم اأ�شوفكم واأوزع عليكم ال�شهادات )ينه�ض اجلميع 

ويخرجون()3(

     ومن هنا يحاول �شعد الفرج اأن يبني اأن اأدعياء 

الفرج  ك  ومت�شُّ الو�شع.  هذا  عن  امل�شوؤولون  هم  الدين 

بالفكاهة وال�شحك مهما كان الثمن، دفع بع�ض النقاد 

الأمور  من  اأنه  على  عنده  الهزيل  التيار  و�شف  اإىل 

يجد  مل  الكاتب  “ولعل  �شطحية  امل�شرحية  تزيد  التي 

الإ�شحاك  جعل  قد  دام  ما  ال�شطحية  هذه  يف  حرجًا 

واملبالغة هدفًا من اأهداف هذه الفكرة، وهي تراجيديا 

يكن  مل  هزيل  اأو  كوميدي  جو  يف  وطرحها  بطبيعتها، 

عمال موفقا”)4(

الكوميدي  فيها  يقف  امل�شرحيات  اإن كثريًا من       

جنبًا اإىل جنب مع املاأ�شاوي، دون اأن يلغي الأول وظيفة 

اأو الرويح، وهذا  الثاين، بل لعله ي�شيع نوعًا من املرح 

اأحداث  من  يجري  ما  حتمل  على  املتفرج  ي�شاعد 

ومتابعتها اإىل النهاية. 

الذي  اأي�شًا  واملمثلني  الكّتاب  اأحد  الفرج  �شعد       

اأعمالهم، من خالل بع�ض عنا�شره  الفار�ض يف  وظفوا 

دون اأن يلتزموا بها كلها. لأن الق�شايا الجتماعية التي 

تناولها يف م�شرحياته كانت حتتاج اإىل املعاجلة اأي�شًا. 

- م�شرحية “ا�شتارثوين واأنا حي”:

     اأما يف هذا ال�شياق فيمكن النظر اإىل م�شرحية 

“ا�شتارثوين واأنا حي” التي كتبها �شعد الفرج واأخرجها 
زكي طليمات عام )1963(. 

اأول  اأنها  يف  امل�شرحية  هذه  اأهمية  وتكمن       

واحد،  ف�شل  من  وهي  ومتثياًل  تاأليفًا  كويتية  م�شرحية 

وخال�شتها  الفاقعة)5(.  الفكاهة  اأو  الفار�ض  نوع  من 

اأن )حممد( ابن حار�ض اإحدى الفيالت، ينتهز فر�شة 

الإدعاء  يوافقاه على  باأن  والديه  ليقنع  غياب �شاحبها 

باأنها مملوكة لهم، لكي يتظاهر اأمام الرجل الذي يريد 

بامل�شاهرة،  وجديرون  اأغنياء  باأنهم  ابنته،  يتزوج  اأن 

على  يوافقاه  مل  اإذا  بالنتحار  والديه  البن  ويهدد 

ذلك، وير�شخ هذان الأخريان لطلب البن، ويخ�شعان 

لتدريب خا�ض من قبل )عبدال�شميع( �شديق )حممد( 

على مقت�شيات ال�شلوك الواجب التباع، وهو حمتال وله 

باع طويل يف هذا املجال، وعندما يعود �شاحب الفيال 

من ال�شفر فجاأة، يكت�شف اأن الناطور وابنه )ا�شتورثوه 

وهو على قيد احلياة(.

واأولها       وحتتوي هذه امل�شرحية عنا�شر الفار�ض 

يجد  فالبن )حممد( ل  الهدف،  اإىل  للو�شول  اخلداع 

ويتخل�ض  غنيا،  ي�شبح  لكي  اخلداع  من  اأف�شل  و�شيلة 

من الفقر اإىل الأبد، ول يتوقف عن ال�شغط على والديه 

لكي ي�شاعداه يف حتقيق رغبته “واهلل انتو وجوهكم عن 

اخلري �شاده، اإذا ما تغّدون فقر وتع�ّشون فقر وتنامون 

على فقر، ما ترتاحون”. 

يظهر  اأن  البن  يريد  الذي  الرجل  اأن  ويت�شح       

لي�ض  ابنته،  من  ويتزوج  ليبهره  الغني،  مبظهر  اأمامه 

ابا مل مي�ض على خروجه من  يف الواقع اإل حمتال ون�شّ

ال�شجن اإل مدة وجيزة، وهكذا توجد املفارقة يف اأن كال 

منهما ي�شعى اإىل الحتيال على الآخر. 

     وهذا م�شدر من م�شادر ال�شخرية وال�شحك، 

ال�شلوك،  على   والديه  بتدريب  امل�شغول  فالبن  كذلك 

طريق  عن  ابتزازه  يتم  اجلديد  الو�شع  يتطلبه  الذي 

يف  ي�شاعده  الذي  املحتال  �شديقه  )عبدال�شميع( 

املبالغ  احلركة  عن�شر  من خالله  يربز  الذي  التدريب 

فيها يف بع�ض الأحيان:

باخلري، )ينحني بجم�شه  اأهال، اهلل  “عبدال�شميع: 
وراأ�شه اإىل الأر�ض ويحييه(.

بو حممد: ا�شلونك. 

عبد ال�شميع:)يظل يحييه بنف�ض الطريقة ال�شابقة( 

اهلل باخلري، اهلل باخلري.

بوحممد:اأهاًل و�شهاًل، اأهاًل.

عبدال�شميع : )يظل يحييه بنف�ض الطريقة( م�ّشاك 

اهلل باخلري.

بو حممد: )يقلده بطريقة التحية وكاأنه ي�شلم على 

الإله بوذا( اهلل باخلري، اأهاًل و�شهاًل. 

وهم  النحناء  طريقة  بنف�ض  التحية  ويتبادلن   (

يدورون حول  بع�شهما(”.

اإىل  الكاتب، من خالل هذه احلركات،       ويرمي 

من  بالأغنياء،  يليق  والذي  به،  املبالغ  الحرام  اإظهار 

الوقت.  نف�ض  يف  هوؤلء  تقليد  من  ال�شخرية  مع  جهة 

واحلركات اجل�شدية ل تتوقف بل تتحول من الإ�شارات 

)مالمح الفارس في مسرحيات سعد الفرج(
د. حممد عبدال
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اإىل ال�شرب املبا�شر.

وهذا  حممد،  بو  ج�شد  على  )ينقر  ال�شميع:  »عبد 

الأخري ي�شحك( 

بوحممد: )ي�شحك( اأغار 

بو  اأ�شابعه بجالبية  باأطراف  عبدال�شميع: )مي�شك 

حممد ويرغمه على الوقوف(.

بوحممد : )ي�شحك وهو يقف( اهلل يقطعك«

     وتزداد جرعة ال�شحك، وتبلغ ال�شخرية مداها 

عندما يحاول )عبدال�شميع( تعليم )بو حممد( م�شية 

التّجار،  الكبار،  م�شية  »عبدال�شميع:  الكبار  التّجار 

هذا  يخطئ  وعندما  فوق«،  الراأ�ض  جّدام،  كر�شه 

الأخري»عبدال�شميع: مو جذي )ي�شربه من اخللف على 

موؤخرته، ويدفعه اإىل الأمام حتى يربز كر�شه(«.

     كذلك الزواج من مو�شوعات الفار�ض املف�شلة، 

وغالبًا ما يكون مرتبطا باملال، ولبد اأن يكون اأحد طريْف 

باملال،  طمعا  غني  م�شاهرة  اإىل  ي�شعى  فقريا  الزواج 

ولكن يف م�شرحية �شعد الفرج »ا�شتارثوين واأنا حي« كال 

الطرفني فقريان، وكالهما يلجاأ اإىل الحتيال، دون اأن 

الفتاة(  )والد  الن�شيب  مثله،  الآخر  الطرف  اأن  يدري 

يظن اأنه وقع على كنز ثمني عندما يرى الفيال والأثاث. 

و)حممد( زوج امل�شتقبل، يظن اأن الن�شيب وقع يف الفخ، 

واأنه من كبار التّجار. ثم تنك�شف اللعبة عندما يتعرف 

الكبري  التاجر  الن�شيب،  على  )عبدال�شميع(  املدّرب 

املزعوم، فقد عرف كل منهما الآخر، و�شبق والتقيا يف 

ترى  واإل  دينارا،   30 لأ  »عبدال�شميع:  الن�شب!  جمال 

واهلل لأف�شحك واأقول: اإنك تّوك طالع من ال�شجن«. 

     ويربز اأي�شا اأحد عنا�شر الفار�ض وهو اخلوف، 

مزدوج،  هنا  واخلوف  اللعبة،  تنك�شف  اأن  من  اخلوف 

لأن  ال�شحك،  يثري  واخلوف  الطرفان  منه  يعاين 

لدى  ال�شك  تثري  وت�شرفاتها  مرتبكة  تبدو  ال�شخ�شية 

ال�شخ�شيات الأخرى. اإنها حالة من عدم اتزان ال�شلوك 

الناطور،  ابن  )حممد(  على  ي�شيطر  الذي  واخلوف 

ويخ�شى  الفيال،  �شاحب  ياأتي  اأن  يخ�شى  فهو  مزدوج. 

اأي�شًا اأن يفت�شح اأمره اأمام الن�شيب! ولذلك تراه يراقب 

يعدلها،  اأو  املعلومات  له  وي�شحح  يتكلم،  وهو  والده 

�شامع عنكم كل  »�شامع عنكم،  الن�شيب:  يقول  وعندما 

فيقول:  الوالد  اخلوف  ميالأ   » عمي  �شامع  اأنا،  �شيء 

»هاااا، ا�ض �شامع عنا ؟« فيتدخل البن )حممد( قائال: 

»ل ل. يق�شد الوالد اإن، اإن اأمالكنا واأموالنا«.

للن�شيب  يريدان  ل  ووالده  )حممد(  اأن  ويبدو       

عن  الكذب  من  مبزيد  فيحيطونه  اأنفا�شه،  يلتقط  اأن 

عماراتهما يف الكويت ولبنان و�شورية، واإذ ي�شعر البن اأن 

الكذب جتاوز حده، يهم�ض باإذن والده ب�شوت منخف�ض 

وهو خائف “يا ُيبه ا�شوي ا�شوي”. وي�شتمر النفاق حتى 

القمر  يروحون  اللي  على  “دزيت  اأنه  يزعم  الأب  اأن 

وقلت لهم اإذا لقيتوا ق�شيمة على �شارعني حجزوها يل 

!” وكذلك يقول الن�شيب “حتى اأنا”.

     ومن عنا�شر الفار�ض اأي�شًا التنكر يف املالب�ض، 

�شاحب  مالب�ض  يرتدي  حممد(  )بو  الفيال  فناطور 

الفيال، لكي يدخل يف الدور، دور الرجل الغني، �شاحب 

اجلريان،  ابن  ذلك  اإىل  وي�شري  والعقارات،  العمارات 

لب�ض  منتفخ  بوحممد  “ُيبه   يقول:  عندما  ب�شخرية 

الرتباك  ويدفع  بعد”.  )�شيده(  معّزبه  د�شدا�شة 

)بوحممد(  فجاأة(  الفيال  �شاحب  )و�شول  واملفاجاأة 

اإىل اأن يرتدي مالب�ض زوجته!

     و�شول �شاحب الفيال فجاأة يعيد الأمور اإىل ما 

عنا�شر  من  اأي�شًا  واملفاجاأة  اللعبة،  وينهي  عليه  كانت 

يعتقدان  وابنه،  )بوحممد(  الناطور  كان  فقد  الفار�ض 

اأن غياب )بو�شمري( – �شاحب الفيال – �شيطول، وقد 

ميتد اإىل �شهور. واملفاجاأة ت�شع البن والأب والن�شيب، 

يف و�شع حمرج. ويحاول كل منهم اإلقاء امل�شئولية على 

عليه  القب�ض  ُيلقى  ل�ض  اإىل  يتحول  فالن�شيب  الآخر، 

ويعرف بكل �شيء.

     يف النهاية يف )الفار�ض( من ال�شرورة مبكان، اأن 

ينت�شر اخلري على ال�شر، وهكذا ل يلجاأ �شاحب الفيال 

بال�شر،  ال�شر  يعالج  اأن  يريد  ل  اإنه  بل  النتقام،  اإىل 

 – – اجلريان  الذين يحر�شونه  اإىل  ولذلك ل ي�شغي 

على النتقام، فيعطي الناطور وعائلته األف دينار، ويقول 

لالبن خا�شة: “تقدر ت�شري غني يف جدك واجتهادك”، 

وي�شيف مداعبًا: “ال�شالفة كلها، اإنهم ا�شتارثوين واأنا 

الفار�ض،  بها  يتمايز  التي  ال�شعيدة  النهاية  اإنها  حي”. 

وكونه  كمخرج،  العر�ض  يف  طليمات  زكي  وجود  ولعل 

امل�شرحي  ول�شيما  الفرن�شي،  بالفار�ض  دراية  على  كان 

ال�شهري موليري، جعل من اخلادم )حممد( ال�شخ�شية 

التي تفكر يف القفز اإىل الأعلى، دون اأن تخ�شى ال�شيد.

- م�شرحية “حط حيلهم بينهم”:

حيلهم  »حط  م�شرحية  العربي  امل�شرح  قدم       

بينهم« يف عام )1968(، وهي من اإعداد )�شعد الفرج( 

واإخراج )ح�شني ال�شالح(.

يدعى  بيطري  طبيب  عن  امل�شرحية  تتحدث       

يدعي  ولذلك  مهنته،  عن  را�ض  غري  �شامل(  )الدكتور 

)�شعاد(،  وخطيبته  اأ�شحابه  اأمام  ب�شري  طبيب  اأنه 

الأ�شا�ض،  هذا  على  العالج،  لتقلي  املر�شى  اإليه  ويلجاأ 

التي  ال�شخ�شيات  بني  وتداخل  فهم  �شوء  يحدث  ثم 

ترتاد العيادة من جهة وال�شخ�شيات خارجها من جهة 

اأخرى، وتختلط الأمور بني اخلطيبة وال�شديقة واملاعز 

)�شبحة( التي حت�شبها اخلطيبة غرميتها، كما يختلط 

الطبيب احلقيقي )�شامل( بالطبيب املزّيف )اإبراهيم(. 

نهاية  وتنتهي  حقيقتها،  على  الأمور  تظهر  النهاية  ويف 

�شعيدة بزواج )الدكتور �شامل( من )�شعاد(.

بيطريا  كونه طبيبا  من  يخجل  امل�شرحية  بطل       

ويقول: اإن عمه اأجربه على درا�شة مثل هذا الإخت�شا�ض، 

لأنه نادر يف الكويت ، يف تلك الأيام. 

وين  اآنه   .. جذيه  من  اأكرث  يعني  “الدكتور: 
وهال�شغله وين .. ما اأقول اإل .. اإل اهلل يرحمك يا عمي 

 .. بيطري  دكتور  اإل  اأدر�ض  اإين  علّي  يلزم  لي�ض  وّل   ..

)وكاأنه ي�شتمه(.

ر عمرك .. اأبو الفطانة: اأفتكر عمك وّده يق�شّ

بيطري  اإل  يعني  وّل   .. جذيه  الظاهر  الدكتور: 

له، يقول يل هذي �شغله  اأقول  .. كل ما  ال�شغالت  قّلت 

اإنه   .. فيها  املتخ�ش�ض  الوحيد  الكويتي  اأنت  بتكون 

الوحيد املتخ�ش�ض فيها .. ا�شطالني غري كلب ع�شني 

.. هذا قطو م�شخمني وهذا حمار راف�شني .. واملخفي 

اأعظم)6(.

     واإىل جانب )الدكتور �شامل( يقف م�شاعده )اأبو 

الفطانة( وهو �شخ�شية تدعي العلم واملعرفة، يف حني 

اأنه ل يفقه �شيئًا، ومن الوا�شح اأن الكاتب ي�شخر منه، 

من  فيه  لي�ض  اإذ  املدلول،  مع  يتفق  ل  ال�شم  معنى  لأن 

الفطنة �شيء “الدكتور: اهلل ياأخذك اأنت اأبو الغباء من 

بني �شوت  تعرف متيز  ما  لعنبو غريك   .. الفطانة  اأبو 

اأكيد زعلت علّي  اخلطيبة و�شوت �شامّيه .. زين جذي 

ل  اأن  �شامل(،  )للدكتور  ال�شاغل  وال�شغل  احلني)7(. 

تعرف اخلطيبة )�شعاد( اأنه بيطري، ولذلك يخ�شى من 

واإذا جت و�شافت جدامها   : زيارتها املفاجئة. الدكتور 

هاحليوانات �شبتقول)8(.

امل�شرحية  هذه  يف  النتباه  يلفت  ما  اأول  ولعل       

وجود اأحد اأهم مالمح الفار�ض، وهو اخلداع. فالدكتور 

من  يخجل  لأنه  خطيبته،  يخدع  اأن  يحاول  البيطري 

يريد  ل  نف�شه،  الوقت  ويف  بيطريًا،  كونه  اأي  احلقيقة، 

يفعل  كما  اخلداع،  �شوى  حال  يجد  فلم  يفقدها  اأن 

الرجل  )اإبراهيم(  يفعل  وكذلك  الفار�ض،  اأبطال 

لكي  اأنه طبيب!  يّدعي  اإذ  العمل،  العاطل عن  ال�شّكري، 

اأن  بينهما  الفرق  ولكن  الآخرين،  اأمام  �شورته  يح�ّشن 

اأحد  اأن  اإذ  حرج،  موقف  يف  نف�شه  وجد  )اإبراهيم( 

وقد  الطبيب،  اأنه  فظن  العيادة،  يف  �شاهده  ال�شّذج 

اأعجبته الفكرة وت�شبت بها. 

     والعيادة تتحول اإىل املكان الذي ي�شهد �شوء الفهم 

بني ال�شخ�شيات. )فاأبو وردة( �شاحب املاعز يقول وهو 

يرى ما يحدث اأمامه من فو�شى وتاأخري و�شجيج:

واهلل  الدكتور  ياي  مهو  يعني  وبعدين  وردة:  “اأبو 
العظيم �شبحه ما ت�شتاهل كل هذا منه.

اأبو الفطانة: اأنت جبتها؟ 

�شعاد: �شبحه .. يعني هذي.

اأبو الفطانة: لو �شمحتي اأم�شي خلينه ن�شوف �شغلنه 

..

�شعاد: �شبحه يعني هذي خطيبته؟

اإيه يبه   .. واأنتي �شعليج   .. الفطانة: واهلل حاله  اأبو 

هذي خطيبته غر�ض .. حاجه ..؟ 

�شعاد: اأ�شمع لو �شمحت .. 

اأبو وردة: �شمحنا.

�شعاد: اأنت تقرب حق �شبحه ..)9(.

التي  الإمكانية  من  ي�شتفيد  الكاتب  اأن  والواقع       

اإىل  الفار�ض  مالمح  اأحد  وهو  الفهم،  �شوء  يقدمها 

�شي�شحك يف  املتفرج  اأن  فيه  اأق�شى حد، ومما ل�شك 

�شره، لأنه الوحيد الذي يعلم حقيقة �شبحه )املاعز(، 

اخلطيبة  )�شعاد(  غ�شب  ا�شتد  كلما  اأكرث  و�شي�شحك 

احلقيقية، من غرميتها املاعز! 

     ويزداد الو�شع توترًا، عندما تدخل اللعبة �شديقة 

)الدكتور �شامل( وهي تخرج من حقيبتها م�شد�شًا، بعد 

اأن اأعياها الت�شال به وتكاد تفقده، وامل�شد�ض ي�شري اإىل 

العنف الذي يلجاأ اإليها كّتاب الفار�ض.

الدكتور  م�شد�ض(  ال�شنطة  من  )تخرج  “�شامية: 
 .. ثاين  �شيء  هذا  يده  يف  لعبة  اإين  يظن  اإذا   .. وينه 

اآنه  غريي  وحده  يخطب  ويعدين  علّي  ي�شحك  ا�شلون 

لعبة ..” )10(.

)�شعاد(  وهاهي  اأعماله،  �شر  يف  الدكتور  وقع       

ترمي الدبلة عليه، وهاهي )�شامية( التي كانت تختبئ 

قلت  واأن  الربده  وره  بلبد  اآنه   .. “ا�شمع  ال�شتار  وراء 

وّياه  اأنت  اأهنيه معناه  اإين  له  اأو قلت  اأي �شيء  للدكتور 

فيفقد )الدكتور  “ فتظهر،  �شامع ؟ )11(   .. انتهيتوا 

وجهج  اأ�شوف  اأبي  ما   .. بره   .. “بره  اأع�شابه  �شامل( 

يك�شف  ما  �شرعان  الكاتب  ولكن  ثانية)12(”.  مرة 

وردة(،  )اأبو  فيرك  )�شبحه(،  املاعز  �شخ�شية  عن 

�شاحبها يدخل جارا اإياها.

�شبحه .. “الدكتور: 
)يدخل اأبو وردة من ظهره وهو يجر �شبحه(. 

اأبو وردة: ا�شوي .. ا�شوي .. د�شي .. ماكو اأحد غريب 

.. ا�شوي .. ا�شوي .. تف�شلي يا �شبحه”)13(.
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الفن واألدب: سعد الفرج
د. في�شل حم�شن القحطاين

   هناك فرق بني من يتعاطى الفن 

يتعاطاه  ومن  مادية،  لعتبارات 

لإميانه بر�شالته التي تهدف خلدمة 

الأمثلة  طرح  عن  وبعيدًا  املجتمع، 

املتابع  فاإن  النموذجني،  كال  عن 

للحركة الفنية والثقافية يف الكويت يدرك اأن الفنان القدير �شعد 

الفرج، لي�ض ممن يتعاطون الفن ب�شكله الب�شيط، بل هو اأحد اأهم 

�شناع الدراما يف دولة الكويت، فهو ممن يعتلون راأ�ض هرم الفن 

اخلليجي.

للم�شرح  كتبوا  الذين  اأوائل  من  الفرج  �شعد  القدير  كان  لقد       

من اأجل ت�شليط ال�شوء على املجتمع وق�شاياه، حني كتب يف فرة 

الفرة  تلك  نقاد  اعتربها  م�شرحيات  وال�شبعينيات  ال�شتينيات 

فنية  قيمة  من  حوته  ملا  الجتماعية،  للم�شرحيات  جيدة  مناذج 

تقدمي  اأ�شفرت عن  فنية  �شراكات  به من  قام  ما  وفكرية، بجانب 

ولعل  و�شيا�شي،  اجتماعي  وعي  تنم عن  التي  الأعمال  العديد من 

احل�شني  عبد  الراحل  الفنان  مع  قدمه  ما  ال�شراكات،  تلك  اأبرز 

الركي  الأمري  عبد  الراحل  مع  لتجربته  كانت  كما  الر�شا،  عبد 

قدماه  ما  وحتديدًا  الكويتية،  امل�شرحية  ال�شاحة  يف  كبرية  اأهمية 

كلتا  دلت  حيث  ال�شاعة(،  و)دقت  الديار(  )حامي  م�شرحتي:  يف 

امل�شلحة  و�شعوا  الذين  العمل  لفريق  كبري  وعي  عن  امل�شرحيتني 

الوطنية يف املقام الأول يف تلك الفرة.

     اأما على م�شتوى الدراما التلفزيونية، فقد كان الكاتب والفنان 

�شعد الفرج اأول رئي�ض لق�شم الدراما التلفزيونية يف وزارة الإعالم 

حتى  مراقبًا  اأ�شبح  الق�شم،  تطوير  ومع   ،1961 عام  يف  الكويتية 

يتمتع  ملا  بل  فراغ،  من  الفرج  �شعد  اختيار  يكن  ومل   ،1984 عام 

الدراما  اإدارية متخ�ض عنهما جواهر  ومهارة  فنية  ذائقة  به من 

التلفزيونية الكويتية.

     �شعد الفرج واحد من اأهم �شناع الدراما الكويتية، وب�شماته 

ت�شع نورًا عرب ق�شماته العميقة، وكلما تقادمها الزمن، زادت تلك 

الق�شمات عمقًا ونورًا. 
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د. اأمين اخل�شاب

امل�سرف على الندوات الفكرية
د. علي عبداهلل حيدر

امل�سرف على العرو�س امل�سرحية
د. عبداهلل حممد العابر

رئي�س حترير الن�سرة اليومية
د. في�شل حم�شن القحطاين

مدير املوقع الإلكرتوين
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     لكن اللعبة مل تنته عند هذا احلد فقد اأ�شاف 

الكاتب �شخ�شية جديدة )فرج( لإطالة اأمد ال�شحك .

     ف�)اأبو رودة( لي�ض يف ذهنه اإل املاعز )�شبحه(، 

)الدكتور  اأن  معتقدًا  بزوجته  جاء  )فرج(  اأن  حني  يف 

�شامل( طبيب ب�شري. 

ا�شعندك مري�ض؟ اأنت  اإي واهلل مثلك.  “اأبو وردة: 
فرج: عندي اللي قاعده تنتظر بره.

اأبو وردة: ع�شاك رابطها زين.

فرج: رابطها؟ 

اأبو وردة: ايه يعني �شاد ارباطها زين.

فرج: اأربط مرتي؟ 

اأبو وردة: يعني املري�شة مرتك؟

فرج: اإي نعم مرتي.

اأبو وردة: يا ابن احلالل قول غري هالكالم!

فرج: واهلل مرتي اأع�شابها تلفانه مولّيه، اهلل يكفيك 

ال�شر.

اأبو وردة: ل اآنه اللي اأع�شابي اتلفت .. اآنه اأبي دكتور 

يك�شف على اأع�شابي”)14(.

الفهم  و�شوء  وال�شتباك  التداخل  هذا  وو�شط       

بني ال�شخ�شيات، ل يعرف الدكتور ماذا  يفعل، بل اأنه 

مي�شك براأ�شه حماول جتميع اأفكاره.  

اإىل  اخلادم  ي�شرع  ال�شعبة  اللحظات  وكما يف       

جندة �شيده. )اأبو الفطانة( يعد �شيده الدكتور )�شامل( 

تفكر  الفطانة: ل  “اأبو  �شيء،  لإ�شالح كل  باأنه م�شتعد 

ب�شيء، اآنه م�شتعد اأ�شلح كل اللي �شار، اأنت عندك اأبو 

الفطانة مو لعبة. اهنيه مخ مو”)15(.

     ويف معظم م�شرحيات الفار�ض يكون اخلادم هو 

يف  )كامل(  اخلادم  يفعل  كما   – امل�شاكل  يحل  الذي 

الف�شل امل�شحك – التي تعر�ض �شيده، ولكي ل تنك�شف 

�شخ�شيته وينقذ عالقة �شيده بخطيبته )�شعاد(، يغرّي 

ا�شمه في�شبح )جالب( ويدخل بيت اأهل اخلطيبة على 

هذا الأ�شا�ض. 

     وهنا اأي�شًا �شمة اأخرى من �شمات الفار�ض األ وهي 

يتعرف عليه  لكي ل  الآن،  البدلة  يرتدي  التنكر، هاهو 

اأولئك الذين قابلوه يف العيادة ويتعرف يف بيت اخلطيبة 

ل  الفار�ض  ويف  اإليه  تتودد  التي  )نور(،  اخلادمة  اإىل 

ميكن للخادم اأن يقيم عالقة اإل مع اخلادمة، والعالقة 

هنا بالن�شبة اإىل )جالب( ما هي اإل و�شيلة للو�شول اإىل 

اأ�شرار البيت، ول�شيما اأن الأب )والد �شعاد اخلطيبة( 

قرر اأن يزوج ابنته للذي ينتحل �شخ�شية الدكتور والذي 

ل يكف عن ال�شكر، بناء على رغبة )�شعاد( نف�شها، التي 

اأرادت اأن تنتقم من الدكتور )�شامل( خطيبها، لأنه على 

اأخرى، وعندما ترى )�شعاد( )جالب(  بامراأة  عالقة 

تتعرف اإليه، فيبادرها اإىل احليلة التي تظهر يف العديد 

الدكتور  باأن  الدعاء  وهي  )الفار�ض(،  م�شرحيات  من 

)�شامل( مري�ض، واأنه اأغلق العيادة لهذا ال�شبب! 

�شكينا  احنا  واهلل  م�شطنع(  )بتاأمل  “جالب: 
)اأغلقنا( العيادة .. لأن الدكتور �شامل تعبان. 

�شعاد: )مندفعة( تعبان .. ا�شفيه؟)16(.

     وهكذا يتاأكد من حب )�شعاد( للدكتور، وينجح 

نهاية  امل�شرحية  تنتهي  جماريها،  اإىل  املياه  اإعادة  يف 

�شعيدة، كما يف كل م�شرحيات الفار�ض، وتت�شح الأمور 

�شيف،  �شحابة  وكاأنه  �شيء  كل  وبدا  حقيقتها  على 

اأق�شى مدى له حني تلعب اخلمر  اإىل  الهزل  “وي�شل 
بروؤو�ض الثالثة. حني يدخل عوعو وكوكو وهما يف حالة 

كاأنه  اإبراهيم  د�شدا�شة  بذيل  اأم�شكا  وقد  تام  �شكر 

العرو�ض. مثل هذه احلركات والت�شكيالت اإمنا تاأتي من 

خمزون الهزليات الذي ل ينتهي، والذي يعتمد اأ�شا�شا 

واملزاح،  والنكتة  ال�شاخرة  واملفارقات  اخللط  على 

واحلركات املبالغ فيها التي تهدف اإىل الإ�شحاك، وهي 

الو�شائل التي جتعل من كوميديا املوقف م�شرحية هزلية 

يف اأ�شا�شها”)17(.

-------------------------------------
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8- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الأول(، �ض 3.

9- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الأول(، �ض 21-20.

�شابق،  م�شدر  بينهم”،  حيلهم  “حط  م�شرحية  )اإعداد(.  الفرج  �شعد   -10

)الف�شل الأول(، �ض 21.

11- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الأول(، �ض 22.

12- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الأول(، �ض 23.

13- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الأول(، �ض 24-23.

14- �شعد الفرج )اإعداد(، م�شرحية “حط حيلهم بينهم”، )الف�شل الثاين(، �ض 9.

15- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الثاين(، �ض 1.

16- امل�شدر نف�شه، )الف�شل الثالث(، �ض 6.

 ،1986-1961 قرن  ربع  وم�شرية  العربي  امل�شرح  فرقة  العيوطي.  اأمني   -17

الإ�شكندرية، �شركة مطابع املختار للطباعة والن�شر، 1986، �ض 104.
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
 للمسرح األكاديمي

الدورة الثامنة

إخراجتأليفالعرضاليوم

األربعاء 
2018/2/7

االفتتاح:اللوحة الدرامية 
شمالن هاني النصارسيناريو: فلول الفيلكاوي“النجوم”

اخلميس 
2018/2/8

لقاء مفتوح مع الفنان القدير / سعد الفرج
يدير اللقاء: د/فيصل القحطاني

يعقوب حياتماكس رينيهمسرحية: نادي اخلجل

اجلمعة 
2018/2/9

محاضرة األستاذ الدكتور / أبو احلسن سالم 
بعنوان “جماليات العرض املسرحي يف مسرح الصورة”  - تقدمي د/ جنم الراشد

عبد اهلل الدرزيمحمد الفرجمسرحية: احلل باحلرب

السبت 
2018/2/10

محاضرة الدكتور / طارق عبد املنعم
بعنوان “ اإليقاع وآليات التلقي” – تقدمي د.مبارك املزعل

مسرحية: دماء على ورق
عن مسرحية: ذاكرة يف الظل 

تأليف : مرمي نصير
محمد األنصاريإعداد: فجر صباح

بدر القالفمرمي نصيرمسرحية: من دون قصداألحد 2018/2/11

اإلثنني 
2018/2/12

ملسة وفاء للراحل / محمد مجيد حنيف فني اإلضاءة باملعهد العالي للفنون املسرحية
يدير اللقاء : د/ فهد الهاجري – عميد املعهد ورئيس املهرجان

مسرحية: أقفاص
عن مسرحية اآللة احلاسبة 

إلملر رايس
فرح احلجليإعداد : فرح احلجلي

الثالثاء 
حفل اخلتام2018/2/13

- جميع اللقاءات الفكرية تبداأ ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء بقاعة اأحمد عبد احلليم.

- جميع العرو�ض تبداأ ال�شاعة الثامنة م�شاًء مب�شرح “حمد الرجيب”، وتعقبها ندوة تطبيقية.


