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�س���من فعاليات مهرجان الكويت للم�س���رح 

اخلج���ل  م�س���رحية  عر�س���ت  الأكادمي���ي 

يف م�س���رح حم���د الرحي���ب باملعه���د العايل 

)ن���ادي  وم�س���رحية  امل�س���رحية.  للفن���ون 

اخلج���ل( من تاأليف: ماك����س رينيه، اإعداد 

واإخ���راج: يعق���وب حي���ات، ومتثي���ل: عب���د 

احلمي���د احل�س���يني، اآي���ة الغم���ري، حممد 

عب���د  املن�س���وري،  حمم���د  الأن�س���اري، 

اهلل الهوي���دي، اإ�س���ماعيل كم���ال، م�س���اري 

ال�س���عيدان، مه���دي هيثم، عدن���ان بلعي�س، 

ديكور: اأ�س���امة البلو�سي، مكياج واأزياء: لني 

 الأطر�س، م�س���اعد خمرج: مو�س���ى بارون. 

من النقاط امل�سيئة يف املهرجان الأكادميي 

اأنه يفتح الباب على م�سراعيه اأمام الطالب 

ليعربوا عن اأنف�س���هم بج���راأة واإقدام، ولعل 

عر�س )نادي اخلجل( اأبلغ دليل على ذلك، 

اإذ مل يتوقف دور الطالب عند حدود ترجمته 

ب�س���ريًا، واإمن���ا ب���ادر املخ���رج اإىل اإع���داد 

 الن�س مع احلفاظ على روح العمل الأ�سلي. 

وتدور اأحداث امل�س���رحية حول �ساب خجول 

يجد �س���عوبة يف التوا�سل مع من حوله رغم 

وظيفت���ه يف دليل الهات���ف، التي  حتتم عليه 

التعامل م���ع جميع اأمناط الب�س���ر، وتتفاقم 

ه���ذه املعاناة، ل�س���يما عندم���ا يرتبط بطل 

امل�س���رحية »بيري« م���ع فتاة حت���اول بدورها 

اأن حتط���م هذا القيد عن خطيبها، وتتواىل 

الأح���داث م���ن خ���الل جمموع���ة مواق���ف 

�س���اخرة قدمها املخ���رج ب�س���ورة فانتازية 

معتمدًا على اأدواته، ل�سيما املمثلني ال�سباب 

الذين اأ�سفوا البهجة على العر�س باأدائهم 

املتزن، وتناغمه���م، وخفة ظلهم، حيث بدا 

وا�س���حًا ال�س���تغال عل���ى كوميدي���ا املوقف 

بالتوازي مع بع����س )الإفيهات( التي لقت 

ا�ستح�س���ان احل�س���ور، ولعل املجه���ود الذي 

بذل���ه املمثلون على امل�س���رح ط���وال العر�س 

يعك�س ا�س���تغالل املخرج لأح���د اأهم اأدواته 

ب���ذكاء، وتوظيفهم يف املواقع املنا�س���بة لكل 

منهم. ومنذ الوهلة الأوىل اأ�سركنا  املخرج 

يف  لعبته امل�س���رحية، ل�س���يما عندما ك�س���ر 

اجلدار الرابع، وو�س���ع بع����س ديكوراته يف 

ال�س���الة، وجعل منها م�س���رحًا لالأحداث،  

ليمد ج�س���ور التوا�س���ل مع اجلمهور، ويوؤكد 

اأن املو�س���وع ال���ذي طرحه الكات���ب يالم�س 

الواقع، وعلى م�ستوى ال�سينوغرافيا، اعتمد 

املخرج على قطع ب�سيطة من الديكور خدمت 

فكرة امل�سرحية، وتعامل مع املمثلني بذكاء، 

و�ساهم التوزيع اجليد للديكور على اخل�سبة 

يف ا�ستغالل ف�ساء امل�سرح باأريحية، فكانت 

حركة املمثلني �سل�سة.

اأم���ا الإ�س���اءة فعربت عن احلالة النف�س���ية 

لكل م�سهد، واأعطت الدللت املطلوبة، اإىل 

جانب املو�س���يقى واملوؤث���رات، واأخ���ريًا فاإن 

الإيقاع ال�س���ريع للعمل ب�س���كل عام، مل ياأِت 

من ف���راغ، واإمنا كان نتيجة ت�س���افر جميع 

العنا�سر التي كانت متناغمة لأبعد مدى.

“نادي الخجل”
فانتازيا ساخرة ميزتها جرأة الطرح

كتب - حممد جمعة:

م�شاري ال�شعيدان، عبداهلل الهويدي، اإ�شماعيل كمال، عبداحلميد احل�شيني واآية الغمريامل�شهد الإفتتاحي
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ندوة تطبيقة حول »نادي الخجل«
في اليوم األول للمهرجان

�سمن فعاليات مهرجان الكويت للم�سرح 

الأكادميي يف دورته الثامنة، اأقيمت الندوة 

التطبيقي���ة اخلا�س���ة بعر����س م�س���رحية 

»ن���ادي اخلجل« من تاأليف: ماك�س رينيه، 

اإع���داد واإخ���راج: يعقوب حي���ات، وذلك 

يف قاع���ة اأحم���د عب���د احللي���م يف املعهد 

الع���ايل للفن���ون امل�س���رحية، و�س���ارك يف 

التعقيب الطالبة �س���هد طارق من الفرقة 

الرابع���ة »نق���د« واأدارت الن���دوة الطالبة 

 رقي���ة ح�س���ن م���ن الفرق���ة الثالث���ة نقد. 

يف البداي���ة حتدث���ت املعقبة �س���هد طارق 

الت���ي �س���كرت اأ�س���رة العمل عل���ى اجلهد 

املب���ذول م���ن خ���الل تقدميه���م لعر����س 

جمي���ل، واأ�س���ارت اإىل اأن حرك���ة املمثلني 

م���ع احل���وار، وكذل���ك  كان���ت متزامن���ة 

ا�س���تخدام كل قط���ع الديك���ور املتواجدة 

على خ�س���بة امل�سرح، وا�س���تخدام العديد 

من الرم���وز من خالل الأل���وان التي كان 

لكل منها دللة معينة، واأي�س���ا ا�ستخدام 

مف���ردات فرن�س���ية للدلل���ة عل���ى املكان، 

كم���ا كان���ت ال�سخ�س���يات متفاعل���ة م���ع 

احلوارات، واأ�س���افت: اأما عن ا�ستخدام 

املوؤثرات ال�س���وتية، فقد كانت منا�س���بة 

للعر�س امل�سرحي، وكذلك تنا�سبت حركة 

املمثلني مع اأبعاد ال�سخ�سية. اإل اأن بع�س 

امل�ساهد كان الإيقاع فيها بطيئًا.

وبع���د التعقيب، �س���ارك يف الن���دوة عدد 

م���ن الطلبة وال�س���يوف، فكان���ت البداية 

مع ح�سني الفيلكاوي الذي �سكر القائمني 

على العمل، اإل اأن هناك بع�س املالحظات 

الت���ي اأبداه���ا، مث���ل الإ�س���كالية يف اللغة 

واأي�س���ا اإي�س���ال ال�س���وت يف ظل �س���وت 

املو�س���يقى العالية التي اأخفت احلوار عن 

اأ�س���ماع اجلمهور، كما ت�ساءل عن اأهمية 

اإدخ���ال كلم���ات  اأجنبية ل تفي���د العر�س 

على ح�سب قوله. 

اأم���ا فه���د امل�س���ايخي فق���د اأ�س���اد بتن���وع 

ال�س���ورة امل�س���رحية، كما اأ�س���اد بالأداء 

التمثيلي. ووجه �س���مالن الن�س���ار ال�سكر 

اإىل الفنان عبد اهلل الهويدي على اإتقانه 

ل���دوره يف عر����س الفتت���اح، ويف عر����س 

الليل���ة، رغ���م اأن العر�س���ني يقدم���ان يف 

يومني متتاليني.

ثم �س���ارك عبد الرحم���ن اخلمي�س الذي 

ت�س���اءل عن �سبب ت�س���مية العر�س بنادي 

اخلج���ل، وبعدها عقب د. جم���ال ياقوت 

الذي قال: اإن العمل الكوميدي لي�س �سهاًل، 

وقد عم���ل القائم���ون على الن�س ب�س���كل 

جي���د وكان الهتمام بالديكور وا�س���حًا، 

واأدى دوره الوظيف���ي، وكذلك الإ�س���اءة، 

اإل اأنها اأخفق���ت يف بع�س الأحيان، وكان 

اخلت���ام مع املخرج منقذ ال�س���ريع، الذي 

اأكد اأن العر�س ا�س���تفزه، واأ�س���اد باملمثلة 

اآية الغم���ري التي اأبدعت يف دورها، وهي 

م�سروع فنانة من الوزن الثقيل، ومتنى من 

اأ�سرة العمل اأن ال�س���تفادة من م�سرحية 

» علي جناح التربيزي« وخا�س���ة اإ�س���افة 

اللهجة املحلية عندما يكون الن�س باللغة 

العربية، 

ويف نهاي���ة الن���دوة، وجه املخ���رج يعقوب 

حي���ات، ال�س���كر للمعقبني عل���ى اآرائهم، 

واأكد اهتمامه مبالحظاتهم والعمل عليها 

يف اأعماله امل�ستقبلية.

كتب- م�ساري حامد:

مدير الندوة رقية احل�شن تتو�شط املخرج يعقوب حيات واملعقبة �شهدطارق 

الطالب فهد امل�شايخي د. جمال ياقوت الطالب ح�شني الفيلكاوياملخرج منقذ ال�شريع
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الفنانة �شماح

ثّمنت مبادرة
 إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية
سماح: فخورة بالتكريم في بيتي الثاني

ترحب اإلدارة العليا للمهرجان بضيفها
أ. محمد أبو سماقة

مدير عام المركز الثقافي الملكي 
ومدير مهرجان جرش

يحتف���ي مهرج���ان امل�س���رح الأكادمي���ي بدورت���ه الثامنة، 

بنخب���ة م���ن خريج���ي وخريج���ات املعه���د الع���ايل للفنون 

امل�س���رحية بق�س���م التمثيل والإخراج الذي اثبتوا وجودهم 

وتركوا ب�س���مة يف امل�س���هد الفني املحل���ي واخلليجي، وملمَ 

يتوق���ف الأم���ر عند حدود امل�س���رح، واإمنا امتد ن�س���اطهم 

اإىل �سا�س���ة التلفزيون واأثري الإذاعة، وبع�س���هم ترك اأثرا 

يف ال�س���ينما، وم���ن ه���وؤلء املبدع���ني الفنانة �س���ماح التي 

عربت يف ت�س���ريح �س���حايف عن �س���عادتها به���ذه البادرة 

الطيبة، متوجهة بال�س���كر اإىل عميد املعهد العايل للفنون 

امل�س���رحية الدكت���ور فه���د الهاج���ري، وملدي���ر املهرج���ان 

العميد امل�ساعد ل�س���وؤون الطالب الدكتور راجح املطريي، 

حلر�س���هما على تقدي���ر خريجي املعهد، م���ا يحافظ على 

 عالقة الفنانني مع هذا ال�سرح الذي تعتربه بيتها الثاين. 

واأ�سافت �سماح »�س���عور خمتلف متاما ّعن اأي تكرمي اآخر 

ح�سدته يف خمتلف املحافل املحلية اأو الدولية، فهو تكرمي 

ْوممَ  له مذاق خا�س ّعن اأي جائزة ح�س���دتها من قبل، فاْليمَ

اأقف مكرمة يف املكان الذي تخرجت فيه عام ١٩٩٨ حينها 

عندما وقفت على امل�س���رح اأت�س���لم �سهادة تخرجي مل اأكن 

���ْوممَ اأعود جمددا اإىل  اأعرف اأين �س���اأكون بعد ٢٠ عاما اْليمَ

بيتي الثاين، لأكرم عن ما قدمته طوال ال�سنوات املا�سية، 

فهو �س���عور خمتلف، ول ت�س���عفني الكلم���ات للتعبري عنها، 

واأمتن���ى اأن اأظ���ل دائما عند ح�س���ن ظن املعه���د واأن اأقدم 

م���ا يدعو دائما للفخر، واختتمت بقولها: »ل�س���ك اأن هذه 

املبادرة م�س���در فخ���ر لكل املنت�س���بني للمعهد، وحتفزهم 

على بذل ق�سارى جهدهم لتقدمي الأف�سل«

كتب - حممد جمعة:

لقطات من المهرجان

العميد د. فهد الهاجري و د. راجح املطريي و�شيوف املهرجان اأ. جواد بوخم�شني ود. نادية املال

د. فهد الهاجري والفنانة وفاء احلكيم و اأ. نورية املر�شود

اأ. حممد اأبو �شماقة
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سعد الفرج .. البدايات والمتغيراتإبداعات على التوالي
مهرج���ان الكوي���ت للم�س���رح الأكادميي يف 

عام���ه الثامن، داخل اأ�س���وار املعهد العايل 

للفنون امل�سرحية

- منذ ال�سنة الأوىل لبدء هذه الفعالية، وحتى 

انتهاء الدورة ال�س����ابعة العام املا�س����ي، وكل 

املتخ�س�س����ني واملهتم����ني بامل�س����رح، وكذلك 

الطلبة، ينتظرون العام املقبل مل�س����اهدة كل 

ما هو جديد يف عامل الإبداع امل�سرحي.

تابعت �س���ت دورات م���ن املهرجان، وكوين 

الآن طالب���ة يف الفرق���ة الرابع���ة يف ق�س���م 

النق���د والأدب امل�س���رحي، اأتطلع �س���غفًا ملا 

�س���وف اأ�س���اهده يف ه���ذا الع���ام، ففي كل 

دورة، اأت�س���رف بالتعرف اإىل �س���يوف هذا 

املهرجان من داخل وخارج الكويت، �س���واء 

على امل�س���توى العربي اأو الغرب���ي، فقد زار 

الكويت ع���دد من الوفود املتخ�س�س���ني يف 

جمال امل�س���رح من خمتلف الدول والبع�س 

منه���م كانت له م�س���اركات فعال���ة ومميزة 

بقيت يف الذاكرة.

ط���الب املعه���د الع���ايل للفنون امل�س���رحية 

يعملون جاهدين باإ�س���راف اأ�س���تاذة املعهد 

الأعم���ال  واإجن���از  لإمت���ام  وتوجيهاته���م 

اأخ���رى تنظي���م  امل�س���رحية، وم���ن ناحي���ة 

به���ا  ي�س���ارك  الت���ي  التطبيقي���ة  الن���دوات 

الطالب �سواء يف اإدارة الندوات اأو التعقيب 

على العرو�س، مما يجعل الطالب مهياأ بعد 

تخرجه للعمل يف ا ملج���ال الإبداعي، وعلى 

�س���عيد التنظيم الداخلي للم�س���رح،  هناك 

جنود ي�س���هرون الليايل، لإجناز العر�س يف 

اليوم التايل على امل�س���توى املاأمول يف كافة 

النواحي من متثيل ديكور واإ�ساءة.

العمل اجلماعي جمعنا على الألفة واملحبة يف 

خمتلف تخ�س�س����اتنا داخل املعهد، وكذلك 

التوا�سل مع الوفود من خارج الكويت، ومنت 

قدراتنا وزادت ثقتنا يف اأنف�سنا.

اوجه �سكري وتقديري لكل القائمني على هذا 

املهرجان وماولده من اإجنازات واإبداعات.

منذ خم�س���ينيات القرن املا�س���ي كانت املدر�س���ة 

النبت���ة الأوىل لف���ن امل�س���رح يف الكويت، واحلركة 

امل�س���رحية الكويتية ت�سعى لتحقيق ما كانت تطمح 

اإلي���ه من جناح، على الرغم من ال�س���عوبات التي 

واجهت الفنانني يف البدايات.

هذه ال�سعوبات ي�سري اإليها الفنان حممد الن�سمي 

رائد امل�س���رح املرجتل يف الكويت بقوله: »يف اأوائل 

اخلم�س���ينيات ا�س���تطعنا اأن نحدد �سخ�س���ية كل 

ممثل ودوره، وذلك بعد عر�س اأول م��س���رحية يف 

تاريخ امل�س���رح الكويتي، وهي م�س���رحية ))مدير 

فا�س����ل((، وكان���ت م���ن ف�س���لني فق���ط، وقم���ت 

بتاأليفها حيث كانت املحاولة الأوىل يل يف حياتي، 

ولي����س غريبا اأن اأقول ب�س���راحة » اإن التاأليف يف 

ذلك الوقت مل يكن معروف�ا لدينا مبعناه ومفهومه 

احل���ايل، واإمن���ا كان عبارة عن ع���دد من اجلمل 

ننظمها للفنانني امل�سرتكني يف امل�سرحية«)١(.  

ومل تتوقف ال�س���عوبات عند حد الن�س امل�سرحي، 

واإمن����ا كانت هن���اك �س���عوبات يف كافة الو�س���ائل 

الفني���ة الت���ي تعني على اإبراز امل�س���رحية ب�س���ورة 

اأق���رب اإىل الإقن����اع، فاملناظر امل�س���رحية غاية يف 

ال�س���ذاجة، والثي���اب ت�س���عها الفرقة امل��س���رحية 

نف�س���ها على عج���ل، والإ�س���اءة كانت عب���ارة عن 

م�سباح واحد معلق يف اأحد الزوايا.

   ولكن كل هذا ل يعني التقليل من �ساأن البدايات 

امل�س���رحية وبالتحديد فرتة امل�سرح املرجتل الذي 

راأي في�ه حممد مب�ارك ال�س���وري ”اأن�ه كان يقوم 

بعم���ل ال�س���حافة اليومي���ة، ملا له م���ن اأداء عفوي 

لعر�س كوميدي ناقد لذع، اأو تتمثل فيه اللوذعية 

النقدية، فهو و�سيلة من و�سائل الهجاء الجتماعي 

العف���وي، كم���ا ي���ربز ق���درة الفن���ان عل���ى التوليد 

واحل�س���ور امل��س���رحي، مما يدل عل���ى توفر قدرة 

الإبداع  لديه)٢(.

ويف هذا ال�س���ياق ي�س����ري حممد مبارك ال�س���وري 

كذل���ك اإىل م���ا حظي به ف���ن امل�س���رح يف الكويت 

من اهتمام من قبل الكتاب الذي �س���عوا جاهدين 

م���ن  تع���د  بيئ���ة جدي���دة  لتاأ�س���يله، وتنميت���ه يف 

الكيانات الجتماعية النا�س���ئة املتطلعة مل�س���تقبل 

زاهر عن طريق الأخذ ب�س���بل التطور والنه�س���ة، 

اإذ ان�س���ب اهتم���ام الفنان الكويت���ي يف البدايات 

وب�س���كل كب���ري عل���ى الأ�س����رة، التي كان���ت حمور 

العدي���د من الأعمال التي تركت ب�س���مة وا�س���حة 

يف نفو�س امل�س���اهدين الذين راأوا يف امل�سرح مكانًا 

مهم���ا للت�س���لية والرتوي���ح اإىل جانب كون���ه منربًا 

لطرح ومناق�سة ق�س���اياهم التي بداأت تظهر على 

ال�س���طح، فلق���د وعي الكات���ب الكويتي منذ ن�س���اأة 

امل�سرح اأن الدرام�ا ت�سجل جتارب اإن�سانية لنماذج 

خمتلفة من الب�س���ر، ف�س����عوا وباأ�س���اليب غاية يف 

الب�ساطة اإىل ت�س���وير �سراعات الإن�سان مع  قوى 

اأخرى، قد تتمثل يف اأ�س���خا�س ذوي �س���لطة وقوة، 

الطالبة:علياء اجلبوري
ق�شم النقد والأدب امل�شرحي - الفرقة الرابعة

اأ. حممد عا�شور
باحث وناقد فنون م�شرحية
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التي متثلت يف احلديث عن اإر�س���ال �س���واريخ اإىل 

القم���ر والأخ���ذ بالعلم واأ�س���بابه، مرك���زا يف ذات 

الوقت على ال�سراع التدريجي النا�سب بني اجليل 

اجلديد واجليل القدمي بقوله : ”تتميز م�س���رحية 

ع�ست و�سفت بجوانب كثرية يف منذجتها الدرامية 

للتغ���ري، لأنه���ا مل تنظ���ر اإىل حتمية تغري الأ�س���رة 

يف جمتمع مدين منق�س���م، واإمن���ا نظرت اإىل هذا 

احلتمية يف جمتمع ريفي يواجه انق�ساما حادا بني 

الثب���ات والتغ���ري. )6( ولقد بداأت ح�دة ال�س���راع 

ب���ني اجليل الق���دمي واجلديد تتاأج���ج وتطفو على 

ال�س���طح يف ظ���ل اإيقاع احلياة املختلف وال�س���ريع، 

بالإ�س���افة اإىل الظروف ال�سيا�س���ية والقت�سادية 

التي تلقي بظاللها على الواقع الجتماعي خملخلة 

العديد م���ن م�س���لماته وثوابته، فعدم ال�س���تقرار 

ال�سيا�س���ي على �س���بيل املثال يلعب دورًا رئي�س���ًا يف 

العالق�ة بني الآباء والأبناء، اإذ جند ال�س���باب غري 

مبال���ني بالقي���م الجتماعية والأخالقية، اإ�س���افة 

اإىل حال���ة عدم الثب���ات يف املب���ادئ والأفكار التي 

تعرتيه���م، والناجتة عن عدم قدرتهم على حتقيق 

متطلباتهم يف ظل الأو�س���اع القت�س���ادية ال�سيئة 

التي متر بها ال�س����عوب، ف�س���راع الأجيال هو اأحد 

الأ�سكال القدمية لل�سلوك الإن�ساين التناف�سي بني 

اجلماعات والأفراد والذي يحدث عندما يتناف�س 

فردان اأو طرفان اأو اأكرث حول اأهداف غري متوافقة، 

�س���واء كانت تلك الأهداف حقيقة اأو مت�سورة، اأو 

حول املوارد املحدودة، فال�سراع الدرامي يف بعده 

الجتماعي اإمنا ميثل ن�ساًل حول قيم، اأو مطالب، 

اأو اأو�ساع معينة، اأو قوة، ويكون الهدف هنا متمثاًل 

لي�س فقط يف ك�س���ب القيم املرغوبة، بل اأي�س���ًا يف 

حتيي���د، اأو اإحلاق ال�س���رر، اأو اإزالة املناف�س���ني اأو 

التخل�س منهم. ويرتبط ال�س���راع الدرامي اأي�سًا 

بالرغبات اأو الأهداف غري املتوافقة، والتي تتميز 

بقدر من ال�س���تمرارية والدميومة يجعلها تختلف 

عن املنازعات الناجتة عن الغ�س���ب، اأو التي تن�ساأ 

نتيجة مل�سببات وقتية اأو حلظية، وبوجه ع�ام، فاإن 

مفهوم ال�س���راع الدرام���ي يف الأدبي���ات املختلفة 

ينظ���ر اإليه باعتب���اره ظ�اه���رة ديناميكي���ة، تدفع 

الأحداث اإىل الأم���ام، ويعرف يف الأدبي�ات الفنية 

على اأنه ل يختلف كثريًا عن ال�سراع احلقيقي يف 

احلياة، بل م�س���تنبط من الواقع اليومي لها وعلى 

اعتبار اأنه ”منا�سلة بني قوتني متعار�ستني، ينمو 

مبقت�س���ي ت�س���ادمهما احلدث الدرامي، وهي لب 

الدرام���ا وجوهره���ا، خا�س���ة واأن القان���ون العام 

للم�س���رح يتحدد بفعل الإرادة الواعية بذاته)7(، 

فال�س���راع ت�ساد بني قوتني اأو فكرتني، اأو حدثني، 

اأو مفهوم���ني وهكذا. ونظرًا للتطور ال�س���ريع الذي 

عا�س���ته الكويت اأو النقلة احل�س���ارية التي مل يكن 

خمط���ط له���ا يف ال�س���ابق ب�س���كل جي���د ووا�س���ح. 

وظهرت العديد من امل�س���اكل الجتماعية كنتيجة 

منطقية لعدم تاأهيل املجتمع نف�س���يًا لهذه الطفرة 

اأو لع���دم وج���ود برام���ج خا�س���ة ت�س���اعد املواطن 

عل���ى تقب���ل الطف���رة القت�س���ادية التي �س���هدتها 

دول���ة الكوي���ت، اإذ اهتمت الدولة ببن����اء الإدارات 

احلديث���ة وو�س���ع النظ���م والقوان���ني الت���ي تواكب 

التطور احل�س���اري، وانت�سرت امل�سانع وال�سركات 

والتوكي���الت، وحتقق���ت رفاهية املواطن واأ�س���بح 

ميتل���ك م�س���تلزمات احلياة الع�س���رية، وهذا كله 

يح�س���ب للدولة التي كانت ت�س���عى لإحداث نه�سة 

اقت�س���ادية وعمرانية كبرية �ساعت معها النه�سة 

الجتماعي���ة، فلقد تغافلت الدولة عن غري ق�س���د 

منها عن اجلانب الجتماعي.

وه����ذا م����ا اأدى اإىل ظهور كثري من ال�س����لبيات على 

ال�س����طح ”ال�س����لبيات الجتماعي����ة الت����ي حتقق����ت 

نتيجة لظهور النفط، وهي ال�س����لبيات نف�س����ها التي 

حت����دث يف اأي مكان يتم فيه التحول القت�س����ادي، 

ومنه����ا على �س����بيل املث����ال، �س����يوع من����ط املواطن 

ال�ستهالكي اأكرث من املواطن املنتج، وغياب بع�س 

التقالي����د الجتماعية الرا�س����خة وا�س����ترياد بع�س 

اأو ال�س���راع م���ع اأعماق ذات���ه، اأو مع جمموعة من 

الإرادات املختلف���ة يف املجتم���ع.  وير�س���د اأوج���ه 

ال�س���لوك الإن�س���اين ويوجهها، ما اأدى اإىل اأن يلجاأ 

الفن���ان امل��س���رحي يف ت�س���ويره له���ذه املتغ���ريات 

اإىل مقارنة حياة املا�س���ي بحياة احلا�س���ر”ولعل 

اأول ما يثري ال�س���غف ويبعث عل���ى الهتمام الإطار 

الذي تتبلور يف داخلة احلركة امل�س���رحية الكويتية 

بفرقه���ا الأربع، اأنه الإطار الجتماعي الذي يلتزم 

بالق�س���ايا املعا�س���رة كاأ�س���ا�س.. والإطار الواقعي 

الذي يحت�سن اإن�سان البيئة املحلية)3(. 

كم���ا ير�س���د ما فر�س���ه واق���ع املجتم���ع يف الفرتة 

التي �س���هدت التحول من ثقاف���ة اإىل اأخرى، ومن 

املحافظ���ة اإىل النفتاح بقوله :”حدث حتول كبري 

يف بني���ة املجتم���ع الكويتي وتركيبت���ه، فقد كان يف 

ال�سابق قبل النفط جمتمعًا �سغريًا ا�ستقر يف هذه 

البقعة يف �سمال اخلليج العربي على �ساحل البحر 

متجان�س���ًا اإىل حد كبري ومنتج���ًا، وحتول يف فرتة 

زمني���ة ق�س���رية اإىل جمتمع كبري، فقد ت�س���اعف 

ع���دد ال�س���كان ع�س���رات امل���رات يف عق���ود قليلة، 

ودخلته عنا�سر وجن�سيات عديدة. )4(. 

وفر�س هذا التحول على الفنان الكويتي �س���رورة 

ر�س���د ما حدث من تغريات،  وحماولة تف�س���ري اأو 

اإلقاء ال�سوء على امل�س���اكل الجتماعية كافة التي 

�س���احبت التغ���ري، وذلك يف حماولة منه للتو�س���ل 

اإىل معاجلة مو�س���وعية لتلك امل�ساكل حيث: ”تعد 

احلرك���ة امل�س���رحية يف الكوي���ت م���ن الن�س���اطات 

املتغ���ريات  �س���احبت  الت���ي  الب���ارزة،  الثقافي���ة 

الجتماعي���ة احلديث���ة، وق���د توافق���ت اإيقاعاتها 

هبوطًا و�سعودًا ان�سجامًا مع واقع املتغريات)5(. 

ومن نتيج���ة ذلك ظهور العديد من امل�س���رحيات، 

يف مقدمتها م�س���رحية »تقاليد« ١٩6٠ التي كتبها 

الفنان الراحل �س���قر الر�س����ود، وتلتها م�س���رحية 

»ع�س���ت و�س���فت« ١٩64 التي قدمتها فرقة امل�سرح 

العرب���ي وكتبها الفنان �س���عد الفرج را�س���دًا فيها 

الفرق بني ق�س���وة احلياة التي كان يعي�سها الفاّلح 

الكويت���ي يف ال�س���ابق، وب���ني املتغ���ريات اجلديدة 

م�شهد من م�شرحية دقت ال�شاعة ميجع كاًل من الفنان �شعد الفرج و حممد املن�شور والراحل خالد النفي�شي
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�ساحة كل منهما كمال ونق�س، اإذا فمن التع�سب 

ال���ذي ل يحتم���ل  اأن يرف�س اأحدهم���ا بكل ما فيه 

ويوؤخ���ذ الثاين اأجمعه ل ل�س���يء اإل لأن هذا جديد 

وذاك ق���دمي، ول اأح�س���ب من يرف���ع عقريته بهذا 

اإل ق���د �س���د عل���ى نف�س���ه الطرق وح�س���ن مذهبه 

بيده واأعطى خ�سمه �س���يفا يحز به عنقه«)١3(، 

ولك���ن يف الوقت نف�س���ه – وهن���ا املفارقة – يقرر 

اأن ير�س���ل ابنه )�س���امل( ليتعلم، رمبا الهدف هنا 

اقت�سادي، اأي كي ل يلقى امل�سري نف�سه الذي لقيه 

هو » اأبو فالح: »واأنت يا �س���امل عزمت اأن اأر�س���لك 

اإىل الكوي���ت، و�س���تقيم عند عمتك ف�س���ة وتدخل 

املدر�س���ة .. يج���ب اأن تتعلم لتنفع نف�س���ك)١4(.  

ويريد )اأبو فالح( م���ن اأولده اأن يتعلموا، على اأن 

ي�س���معوا كالم���ه، واأل يخرجوا على طاعت���ه،« اأبو 

فالح: هذا اأخوك فالح .. مثقف ول ي�سمع كالمي 

بع���د اأن دخ���ل املدر�س���ة الليلي���ة)١5(. )ف���الح( 

يحاول اأن يوؤثر يف منط حي���اة زوجته، ناقال اإليها 

ثقافة اجليل اجلدي���د، يريدها اأن تغري هندامها، 

اأن تلب�س كما ي�ساء، اأما الأب  فيعتقد اأنه هذا لي�س 

ذلك من ال�سالح يف �سيء!

»اأبو فالح: يريد اأن ي�س���ريها كما ي�س���اء واأنا قاعد 

هنا ل اأحرك �ساكنا واأنا اأ�سمع واأرى«)١4(.

)�سامل( – الأ�سغر – يقول اإن رو�سيا اأطلقت قمرًا 

�س���ناعيًا، وهو الآن يدور حول الأر�س، وهو موؤمن 

ب�س���رورة ذلك، موؤمن باأن العلم له بداية ولي�س له 

نهاية، واأن بو�س���ع الإن�س���ان اأن يعي����س فوق القمر، 

كم���ا ي�س���تطيع اأن ي�س���افر اإليه، ول يجد )�س���امل( 

حرجًا من ال�س���خرية م���ن راأي والده، الذي يعرف 

حتفظه جت���اه كل جدي���د. »اأبو ف���الح: راأي اأبيكم 

اأنكم ا�ستحمقتم وا�ستخففتم وجننتم، اأنا مل اأرزق 

بعيال، ولكنن���ي رزقت مبجان���ني)١6(.واإذ يعجز 

عن اإقناعهما ي�س���رخ فيهما قائ���اًل: ”اأفهمكم اأن 

القمر واح���د .. قمر ربي وب�س)١7(. واملواجهة ل 

تقت�س���ر على الأب، بل اإن زوج���ة )فالح( التي ل 

تعجبه���ا اأفكار زوجها )فالح( – املتعلم – تتذمر 

من كل �سيء يطرحه عليها، وتقف اإىل جانب الأب 

)اأب���و فالح(، ب���ل تتواطاأ معه حني تخفي ت�س���رب 

ابنها من املدر�س���ة« و�سحة: ا�س���األ اأباك اإىل اأين 

ياأخذه كل يوم)١٨(. يتم�س���ك الأب بدور الأ�س���رة 

ولي����س دور املدر�س���ة يف الرتبي���ة، ولذل���ك ياأخ���ذ 

حفيده كل يوم اإىل الدكان ليعلمه البيع وال�س���راء، 

التجارة اأف�س���ل، ولكي ينجح فيها الإن�سان لبد اأن 

يتعلمها منذ ال�س���غر، هذه هي القي���م التي ورثها 

الأب، وي�س���ر على اأن تكون ه���ي النافذة، يف حني 

يرى البن )فالح( اأن كل �سيء يبداأ من املدر�سة، 

لذاتها،  الأبوي���ة  ال�س���لطة  ال�س���باب  يرف����س  ”ل 
بق���در ما يرف�س���ون تدخ���ل الآب�اء يف تدب���ري اأمور 

حياتهم، وبخا�س���ة يف املواق���ف التي تبدو يف نظر 

ال�س���باب مت�سلة مب�س���تقبلهم ال�سخ�سي، واأنهم- 

اأي ال�س���باب - واأن ك�س���فوا على ا�س���تجاباتهم عن 

درجة عالية من املغاي���رة لثقافة وقيم الآب�اء التي 

تفر�س عليهم التبعية لهم بو�س���ائل خمتلفة)١٩( 

. والقي���م اجلديدة التي نهل منها )فالح(، تدفعه 

اإىل ال�س���دام مع زوجته، لكي ل ت�س���تمر بالوقوف 

اإىل جانب عمها والد زوجها، وي�س���عى )اأبو فالح( 

اأن ”يعرت����س �س���بيلهم ويحاول بكل م���ا اأوتي من 

قوة و�س���لطة اأن ي�سدهم عن تلك امل�سايرة، وذلك 

الندف���اع، واأن يحتف���ظ بهم داخل اإط���ار التقاليد 

والع���ادات والعرف الق���دمي)٢٠(. فح���ني يذّكره 

)اأبو عب���داهلل( باأن���ه كان ميدحه���ا ويتحدث عن 

ف�س���ائلها، يجيبه: فالح: نعم كان���ت زوجة مثالية 

.. اأم���ا الآن فق���د تغ���ري الوق���ت .. وتغ���ريت اأنا .. 

وتغ���ري كل �س���يء .. اأما ه���ي فما تغ���ريت بل بقت 

كم���ا ه���ي)٢١(. وينته���ي ال�س���راع ب���ني اجليلني 

)القدمي واحلديث( بانت�س���ار احلديث وخ�س���وع 

الزوج���ة وا�ست�س���الم الأب ”اإن مل يطع���ك الزمان 

فاأطعه“)٢٢(. ي�ستمر اجلديد يف الظهور ويقوى، 

حت���ى يث���ري العج���ب وت�س���بح الدني���ا م���ن وجهه 

الع����ادات الغربي����ة)٨(.  ويب����دو اأن ال�س����راع ب����ني 

الأجيال كان من الق�سايا التي ظهرت بو�سوح على 

ال�سطح، خا�سة واأن كل جيل من الأجيال املتعاقبة 

ينظ����ر للجيل ال�س�����ابق عل����ى اأنه جي����ل متخلف، مل 

يحظ مبا حظي به جيله من ثقافة وعلوم، وهذا ما 

يجعل اجلي����ل اجلديد ينعت جي����ل الآباء والأجداد 

بكثري من ال�س����فات الت����ي ل تعجبه، ومن هنا تولد 

ال�س����راع ال����ذي يعد ظاه����رة ذات اأبع����اد متناهية 

التعقي����د، وميثل وج����وده اأح����د اأهم مع����امل الواقع 

الإن�س����اين الثابتة. ولقد انتبه الكاتب الكويتي منذ 

بداي����ة احلرك����ة امل�س����رحية الكويتي����ة اإىل خطورة 

احل����راك الجتماع����ي وامل�س����اكل الناجم����ة عن����ه، 

ف�س����عى لطرح هذه امل�ساكل يف حماولة منه لإيجاد 

حل����ول منطقية لها، ومركزًا يف الوقت نف�س����ه على 

م�سكلة ال�سراع بني الأجيال، اإذ حاول معظم كتاب 

امل�سرح يف الكويت طرح امل�سكلة ومعاجلتها كل من 

وجه����ة نظره، فهناك من انت�س����ر للعلم متغا�س����يًا 

ع����ن اجلانب الأخالقي، اأو اأميان����ًا منه اأن املجتمع 

الكويت����ي ميلك م����ن الإرث الدين����ي والأخالقي ما 

يجعله ي�سمد اأمام اأّية متغريات مقبلة.

م�سرحية »ع�ست و�سفت«: 

تع���د م�س���رحية »ع�س���ت و�س���فت« ١٩64 للكات���ب 

واملخرج واملمثل �س���عد الفرج منوذجية، من حيث 

كونها م�سرحية �سراع اأجيال.

   ومو�س���وع هذا ال�س���راع الق���دمي واجلديد، وهو 

�س���راع اأزيل ل يق���ف عن���د حدود جمتم���ع واحد، 

واإمن���ا يتخطاه لي�س���ل اإىل املجتمع���ات كلها، واإن 

تفاوتت حدة هذا ال�سراع بني جمتمع واآخر، »هذه 

هي الفكرة اأو امل�س���كلة التي تقوم عليها م�س���رحية 

ع�س���ت و�س���فت اإنها ال�س���راع بني اجليل املا�س���ي 

مبثله وقيمه وعاداته وعرفه وبني اجليل احلا�س���ر 

الذي يندفع بكل طاقاته نحو التحرر من كل قدمي 

والذي ُيرحب بكل جديد ويتم�سك به«)٩(.

وق���د اأ�س���ار الكات���ب يف بداي���ة امل�س���رحية بعدم���ا 

�س���اق منوذجًا وا�س���حًا متثل يف �سخ�سية ال�سبي 

)مربوك( الذي انتحر نتيج���ة حالة الثبات وامللل 

الت���ي يعي�س���ها، والتي ت�س���ود جمتم���ع القرية ”اإن 

حادث انتحار مربوك، هذا احلادث العابر يوحي 

ب���اأن اجليل ال���ذي اأراد اأن يغري ه���ذا الثبات، اإمنا 

كان يقدم البديل احل���ي لالنتحار، فرغبة احلياة 

النامي���ة املتغ���رية ه���ي الداف���ع الأك���رب وراء هذا 

ال�سراع، فم�سبباته وا�س���حة يف امل�سرح الكويتي، 

لذل���ك كان اجلي���ل اجلديد يحم���ل يف داخله ذلك 

الندف���اع والنب�س الآت���ي من ال�س���ر اخلفي الذي 

يجده من يبحث عنه)١٠(.

وثم���ة ثالثة اأجيال ميثلها الأب )اأبو فالح( والبن 

)فالح( والبن الأ�سغر )�سامل(، فيعتقد الأب اأن 

القي���م املوروث���ة والتقاليد، يج���ب اأن متتد لتعي�س 

احلا�س���ر وامل�س���تقبل، يف حني يرف����س البن ومن 

ث���م اأخوه الأ�س���غر، الذي اأ�س���ر الأب على تعليمه، 

ودخوله املدر�سة حتى ولو يف مكان بعيد كالكويت، 

وهو الذي يعي�س مع اأ�س���رته يف منطقة زراعية هي 

)الفنطا�س(. 

   ولكن الأب مل يكن يتوقع اأن ي�سل ولداه )اجليل 

اجلديد( اإىل درجة اأن يق���ول اأحدهما اإن الأر�س 

تدور! و�سحة: اأعوذ باهلل من فالح وكالم فالح .. 

يقول: اإن الأر�س تدور.

اأبو فالح: هل الأر�س ناعورة العيد ؟)١١(. ويرى 

الأب اأن ما ي�سمعه من كالم ابنه ”خطري وخميف 

! “ب���ل ويذه���ب اإىل اأبع���د م���ن ذلك فيق���ول ”اإن 

عق���ل الولد قد انقلب!)١٢( .هذه هي الفجوة بني 

اجلي���ل القدمي واجلي���ل اجلدي���د، اإن )اأبو فالح( 

الفاّلح الأمي الذي ن�س���اأ على ثقافة تبجيل وتقدير 

كل ماهو ماألوف بالن�سبة اإليه، ل ميكن اأن يعرتف 

بالأف���كار الت���ي يحمله���ا اجليل اجلدي���د، ويحاول 

التعبري عنها، ولذلك فهو يرى اأن عقل ابنه انقلب! 

»يف الق���دمي كما يف اجلديد حما�س���ن وم�س���اوئ، 

ويف القدمي، كما يف اجلديد ف�س���ائل ورذائل، ويف 
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تسويق المسرح
د. في�سل حم�سن القحطاين

املنتج  ن�سوق  اأن  اأردنا  اأذا  اإننا 

ونت�سبث  به  ننادي  الذي  امل�سرحي 

علينا  الواجب  من  فاإنه  باأطرافه، 

والطلب.  العر�س  م�ساألة  مراعاة 

وواقع امل�سرح الكويتي ي�سري اإىل اأن 

الطلب يفوق العر�س ب�سكل كبري، ولعل ال�سبب الرئي�س هو ازدياد 

عدد اخلريجني يف املعهد العايل للفنون امل�سرحية، خا�سة ق�سم 

التمثيل والإخراج، حيث يتخرج كل عام تقريبًا خم�سة وع�سرون 

التايل،  العام  العدد يف  نف�س  طالبًا وطالبة، كما �سيحل حملهم 

لهم  تفتح  اأن  يحتاجون  امل�سرحيني  ال�سباب  من  الأعداد  وهذه 

وتعلموا  در�سوا  الذي  الفني  الإبداع  فعل  ليمار�سوا  اأكرث،  قنوات 

من اأجله اأربع �سنوات.

اأما العتقاد باأن تقلي�س اأعداد الطالب هو احلل، فهذا ظن بعيد 

عن الواقع، فاحلركة امل�سرحية الكويتية الآن جتتذب الكثري من 

ال�سباب، مما ي�ساعد يف ن�سر التوعية بدور امل�سرح واأهميته بني 

اأفراد املجتمع، كما ي�ساعد يف ت�سحيح العوجاج القائم يف بع�س 

العباد،  اإل جليوب  تنظر  ل  التي  ال�ستهالكية،  امل�سرحيات  تلك 

الفني  اجلانب  يف  التفكري  دومنا  م�ستهلكني،  كاأنهم  وتعاملهم 

والفكري الذي تقوم عليه احلالة امل�سرحية ال�سحية، وعليه، فاإن 

نحو  وتوجيهها  اإيجابي،  ب�سكل  ال�سبابية  الطاقات  تلك  ا�ستغالل 

خدمة احلركة امل�سرحية هو الغاية الكربى التي نن�سدها، ونتمنى 

اأن يحققها امل�سوؤولون عن ال�ساأن امل�سرحي والدرامي يف الكويت.

     اإن اإر�ساء القواعد والأ�س�س ال�سليمة التي من �ساأنها اأن تخدم 

امل�سرح ور�سالته، اأمر لي�س بالهني، بل يتطلب درا�سة ا�ست�سرافية، 

ملا ميكن اأن يوؤديه امل�سرح للمجتمع، كما تتيح مثل هذه الدرا�سات 

اإىل حتقيق الغاية وبطريقة �سليمة بعيدة عن الأخطاء التي عادة 

ما تقع يف حال التخطيط والتنفيذ الآين.
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املراجع:

١- جملة عامل الفن الكويتية: مذكرات حممد الن�س���مي. ن�س���رت يف �ست 

حلقات متتابعة بدًءا من ١٩7١/١١/3 وحتى ١٩7١/١١/١7.

٢- حممد مبارك ال�سوري: الأدب امل�سرحي يف الكويت. الكويت ، مطبعة 

احلكومة ط٢، دي�سمرب ١٩٩5، �س ١٠5.

3- خالد �سعود الزيد: امل�سرح يف الكويت مقالت ووثائق. الكويت، �سركة 

الربيعان للن�سر والتوزيع ، ١٩٨3، �س ١٠٨.

4- عبداملال���ك خل���ف التميمي: اأبح���اث يف تاريخ الكوي���ت. الكويت، دار 

قرطا�س للن�سر، العدد: ٢٠6 ، ٢٠٠6، �س١٠٠.

5- حممد مبارك ال�س���وري: الأدب امل�س���رحي يف الكويت. مرجع �سابق، 

�س ١4.

6- اإبراهيم غلوم: امل�سرح والتغيري الجتماعي يف اخلليج العربي. مرجع 

�سابق، �س ٢٠7.

7- اأنظ���ر: اإبراهيم حمادة: معجم امل�س���طلحات الدرامية وامل�س���رحية. 

القاهرة، دار املعارف، ١٩٨5، �س ١6٢.

٨- حبي���ب غلوم العط���ار: تاأثري املتغريات القت�س���ادية والجتماعية على 

امل�س���رح اخلليجي. املجمع الثق���ايف، اأبوظبي � الإم���ارات العربية املتحدة، 

٢٠٠١، �س ١5. يذهب البع�س اإىل القول باأن لكت�ساف البرتول يف املنطقة 

العربي���ة ب�س���فة عامة، راج���ع: حممد عبده حمج���وب: الهج���رة والتغري 

البنائي يف املجتمع الكويتي. الكويت، وكالة املطبوعات، ١٩٩3، �س ١٢.

٩- اأمينة ال�س���اوي: مقال بعنوان »ع�ست و�سفت وقواعد امل�سرح«. )نقال 

من: اأمني العيوطي فرقة امل�سرح العربي وم�سرية ربع قرن ١٩6١-١٩٨6. 

الإ�سكندرية، �سركة مطابع املختار للطباعة والن�سر، ١٩٨6، �س 4١5(.

١٠- �س���ليمان ال�سطى: �سراع الأجيال يف امل�سرح الكويتي. الكويت، جملة 

البيان، رابطة الأدباء، العدد: ٨٩، مار�س١٩٨١،      �س ١3٩.

١١- �س���عد الفرج: م�س���رحيتا »دقة ال�ساعة« و«ع�س���ت و�سفت« . الكويت ، 

موؤ�س�سة الربيعان للن�سر والتوزيع ، ١٩75 ، �س 4٢ .

١٢- حممد م�س���اعد ال�س���الح: مقال بعنوان« تطور ال�سحافة الكويتية«. 

)نق���ال من: حم���د الرجي���ب: م�س���افر يف �س���رايني الوط���ن – مذكراته. 

الكويت، �سركة الربيعان للن�سر والتوزيع، ١٩٩4، �س 46(.

١3- �س���عد الفرج: م�س���رحيتا »دقة ال�س���اعة« و »ع�ست و�س���فت«، م�سدر 

�سابق، �س 33.

١4- امل�سدر نف�سه، �س 44.

١5- امل�سدر نف�سه، �س 44.

١6- امل�سدر نف�سه، �س 4٨ .

١7- �س���عد الفرج: م�س���رحيتا »دقة ال�س���اعة« و »ع�ست و�س���فت«، م�سدر 

�سابق، �س 4٩.

١٨- امل�سدر نف�سه، �س 4٩. 

١٩- ال�س���يد عبدالعاطي ال�سيد: �س���راع الأجيال. دار املعرفة اجلامعية ، 

الإ�سكندرية، )د.ت(، �س ١4١.

٢٠- اأم���ني العيوط���ي: فرقة امل�س���رح العربي وم�س���رية ربع ق���رن ١٩6١-

١٩٨6. مرجع �سابق، �س 4١5.

٢١- �س���عد الفرج: م�س���رحيتا »دقة ال�س���اعة« و »ع�ست و�س���فت«، م�سدر 

�سابق، �س 57 .

٢٢- ولي���د اأبو بكر: الق�س���ية الجتماعية يف امل�س���رح الكويت���ي. الكويت، 

كاظمة للن�سر والرتجمة والتوزيع، ١٩٨5، �س ١٩.

٢3- عل���ي الراع���ي: امل�س���رح يف الوطن العرب���ي. الكويت، �سل�س���لة عامل 

املعرفة، ١٩٨٠، �س 3٩4.

٢4- �س���عد الفرج: م�س���رحيتا »دقت ال�ساعة« و »ع�س���ت و�سفت«. م�سدر 

�سابق، �س 4٩.

٢5- حممد ح�س���ن عبداهلل: احلركة امل�س���رحية يف الكوي���ت روؤى توثيقية 

ودرا�سة فنية. الكويت، ١٩76، �س ١٢3.

نظر اأب���و ف�الح ل����م تتغي�ر فقط، ب���ل انقلبت مرة 

واحدة، ف�س���امل �س���ورة اجلديد املتعلم فيها، يث�ري 

ال�س����تنكار، حينما يقول اإن الأر�س تدور ويرف�س 

املجتمع اأن ي�س���لم، وي�س���غط على اأفراده، خا�سة 

امل�ست�س���عفني منهم حتى يبق���وا على حالهم، مما 

يث���ري ال�س���يق لدى اجلي���ل الآخ���ر فيربز �س����راع 

الأجيال بو�س���وح« )٢3(. وقد اأ�س���ار علي الراعي 

اإىل امل�سرحية بقوله: ”يدير الكاتب �سراعًا مقبوًل 

ب���ني القدمي واجلدي���د ينته���ي بانت�س���ار الأخري. 

حيث يذهب ح�س���ني بن فالح اإىل املدر�سة ليتلقى 

العل���وم احلديثة، ويردد حمود اإحدى �سخ�س���يات 

امل�س���رحية الثانوية، دون اأن ي���دري عبارة جاليليو 

ال�س���هرية، ح���ني ي�س���رب الأر�س بقدم���ه وهو يف 

ال�س���جن وق���ال )ولكنها ت���دور(، يقول حم���ود ردًا 

على �س���وؤال من احلفيد ح�س���ني عن حقيقة دوران 

الأر����س، )نع���م تدور . تدور غ�س���بًا ع���ن جّدك( 

)٢4(. ومن الوا�سح اأن الأب )اأبو فالح( يلجاأ يف 

معار�سته للجديد، وللجيل الذي ميثله، اإىل القيم  

الديني���ة، لي�س���تعني بها يف تفنيد م���ا عجز عنه يف 

نقا�س���ه مع اأبنائه. ”اأبو فالح: هذا �س���يء مل ياأمر 

به اهلل ور�سوله)٢5(.وهكذا يبدو الكاتب م�سجعًا 

ومباركًا للجيل اجلدي���د، فعلى اأكتاف هذا اجليل 

�س���يبنى امل�س���تقبل، و�س���يتحقق التطور املن�س���ود، 

ولكي ي�س���عر الإن�س���ان اأن���ه يعي�س داخل الع�س���ر، 

ولي�س خارجه، لبد ل���ه من الأخذ بالعلم احلديث 

واإذا كان الب���ن )ف���الح( قا�س���يًا يف �س���راعه مع 

الأب، وفظًا يف بع�س الأحيان، فاإن البن الأ�سغر، 

ورغ���م تقلب���ه ال�س���ريع لكل م���ا هو جدي���د، اإل اأنه 

كان اأكرث عطفا على الأب، من اأخيه، ولعل �س���بب 

ذلك يكم���ن يف اأنه اأكرث اطالعًا مبن اأحبه واأعمق 

فكرًا، والتحول الذي يدعو اإليه )�س���امل( يجب اأن 

يكون هادئًا . فالتحول �سيتم بهدوء وعلى مراحل، 

وينمو من خالل اجليل اجلديد، وُيقاوم من اجليل  

ال�سابق.
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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

األحد
بدر احلالقمرمي نصيرمسرحية: من دون قصد2018/2/11

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�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء بقاعة اأحمد عبد احلليم.

- جميع العرو�س تبداأ ال�ساعة الثامنة م�ساًء مب�سرح “حمد الرجيب”، وتعقبها ندوة تطبيقية.


