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تحوالت امـــــرأة

خالل اللقاء المفتوح ضمن فعاليات «المهرجان األكاديمي»

عبدالعزيز السريع :اختياري
شخصية المهرجان تكريم أعتز به

�شخ�صية املهرجان الكاتب القدير �أ .عبدالعزيز ال�رسيع ومدير اللقاء د .في�صل القحطاين

كتب حافظ ال�شمري:
ت �ق��دي��ر ًا مل�سريته ال�ط��وي�ل��ة ،و�إ��س�ه��ام��ات��ه
املتميزة يف �إث��راء احلركة الثقافية والفنية
يف دول��ة الكويت� ،أق��ام املعهد العايل للفنون
امل���س��رح�ي��ة �أم ����س ،ال�ل�ق��اء ال�ف�ك��ري املفتوح
م��ع الكاتب القدير �أ .عبدالعزيز ال�سريع،
�شخ�صية ال��دورة ال�سابعة ملهرجان «الكويت
الدويل للم�سرح الأكادميي».
وق��د �أدار ال�ل�ق��اء د .في�صل القحطاين،
بح�ضور عميد املعهد  -رئي�س املهرجان د .فهد
الهاجري ،والعميد امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية
 مدير املهرجان د .راج��ح املطريي ،ونخبةمن الفنانني والإعالميني ،وجمموعة من طلبة
وطالبات املعهد ،حيث �أقيم اللقاء يف قاعة
�أحمد عبداحلليم يف املعهد ،و�ضمن �أن�شطة
املركز الإعالمي للمهرجان.
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متثيلية قدمية
يف بداية اللقاء رحب د .في�صل القحطاين،
باحل�ضور ،ث��م مت ع��ر���ض ج��زء م��ن متثيلية
تلفزيونية ر�صدت نبذة عن م�سرية الكاتب �أ.
ال�سريع ،بطولة الفنان الراحل �صقر الر�شود،
والفنانة �سعاد عبداهلل ،حيث تطرقت التمثيلية
�إىل حياة زوجني اختلفوا على مو�ضوع �إجناب
الأط�ف��ال ،فالزوجة م�ؤيدة وال��زوج معار�ض،
وم��ن ثم تبد�أ امل��واق��ف وامل�ف��ارق��ات ت��دور بني
الزوجني.
تكرمي �أعتز به
وقد �أعرب �أ .ال�سريع ،عن اعتزازه الختياره
�شخ�صية املهرجان يف ه��ذه ال��دورة من قبل
اللجنة العليا ،مثمن ًا هذا التكرمي الذي ي�أتي
حتية جلهد بذل خالل م�سريته.
وعقب ذل��ك تناول ال�سريع التمثيلية وما

ت�ضمنته م��ن ح� ��وار ب�ي�ن زوج�ي��ن ،وف�ك��رت��ه
ع��ن «امل�ن��اك�ف��ة» ب�ين زوج�ي�ن حديثني العهد،
ومو�ضوعها املتمثل يف ت�أجيل الإجن��اب ،الفت ًا
�إىل �أن التمثيلية وج��دت ��ص��دى طيب ًا لدى
عر�ضها �آنذاك.
وحتدث خالل اللقاء املفتوح عن حمورين،
الأول :ج �ه��وده يف امل���س��رح بتكوين الفريق
امل�سرحي وحتقيق النجاحات ،والثاين :حول
كيفية ت�أ�سي�س املعهد امل�سرحي.
ثنائيات طالبية
ون�صح ال�سريع ،ط�لاب املعهد امل�سرحي
بتكوين ث�ن��ائ�ي��ات وث�لاث �ي��ات ع�بر تكوينات
م�سرحية ،مبين ًا �أنها موجودة يف �أغلب دول
ال�ع��امل ،وم ��ؤك��د ًا �أن��ه ت�صنع الفريق الناجح
والثقة والتعاون ،مطالبهم بتقدمي التنازالت
لكي ي�ستقيم الفريق ويتعاي�ش وينال النجاح،
�ضارب ًا يف هذا الأمر �أمثلة كثرية ،منها :الثنائي
عبداحل�سني عبدالر�ضا و�سعد الفرج ،ونا�صر
الق�صبي وعبداهلل ال�سدحان.
وذكر �أن فرقة م�سرح اخلليج العربي التي
ينتمي لها ،قدمت �أول عمل لها بعنوان «ب�سافر
وب�س» ،وتناول قيام بع�ض الأ�سر برحالت �سفر
رغم الإمكانيات ال�ضعيفة ،مبين ًا �أن الفرقة
انطلقت من رح��م �إذاع��ة الكويت ،م�ضيف ًا:
«كانت الفرقة تبحث عن �شيء خمتلف لدى
لقائي مع الفنان الراحل �صقر الر�شود ،وكان
هناك اتفاق غري مكتوب بيننا حول التفاهم
والتعاون ،وكانت �آنذاك فرقة امل�سرح ال�شعبي
فقط ،وكنت �أ�ستمتع بعرو�ضها بقيادة الفنان
عبدالعزيز ال�ضويحي ،وبعدها ح�ضر الفنان
زك ��ي ط�ل�ي�م��ات ع ��ام 1958م ،وك���ان وا��س��ع
ال�صيت ،وقدم حما�ضرتني عن امل�سرح� ،أكد

فيهما على �أهمية و�ضرورة وجود امل�سرح».
حراك م�سرحي
و�أ�شار ال�سريع �إىل �أنه بعد ذلك ،مت الرتكيز
على افتتاح امل�سارح وت�أ�سي�س فرقتي امل�سرح
ال�شعبي والعربي ،وانطلق العمل من خالل
فرقة م�سرح اخلليج العربي ،مع الرتكيز على
اجلوانب والأه��داف التعليمية ،م�ضيف ًا« :كان
ه�ن��اك ح��راك م�سرحي وا��ض��ح حينها ،كما
عملنا على الق�ضية االجتماعية ع�بر فرقة
م�سرح اخلليج العربي ،و�شكلت مع الراحل
�صقر الر�شود ثنائي ناجح ج��د ًا ،حيث كنت
م�ؤلف ًا وهو خمرج ًا ،وقدمنا عدة �أعمال بينها
م�سرحية ( – 4 – 3 – 2 – 1مب) ،وحققت
جناح ًا كبري ًا.
وحت��دث عن بع�ض �أعماله امل�سرحية التي
جمعته مع الراحل �صقر الر�شود ،مبين ًا« :من
بينها «�شياطني ليلة اجلمعة» ،والتي قدمت نقد ًا
الذع ًا ملجل�س الأمة وال�صحافة ،لكنها قمعت
بعد التدخل من الطرفني ،كونها تتحدث عن
جوانب يف الر�أي وال�صحافة ،كما عملنا بعدها
على �أعمال �أخرى منها «على جناح التربيزي»،
وكانت من �أف�ضل العرو�ض ب�شهادات عربية،
ثم «حفلة على اخلازوق» ملحفوظ عبدالرحمن،
وحققت جناح ًا �ساحق ًا� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة من
الأعمال امل�سرحية الأخرى.
خمرجات مبهرة
وتطرق �إىل ت�أ�سي�س املعهد العايل للفنون
امل�سرحية ،قائ ًال« :بعد تعيني الراحل حمد
الرجيب� ،سفري ًا يف القاهرة ع��ام 1966م،
رفعت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل يدها
عن امل�سارح ،وباتت ميزانية امل�سارح � 16ألف
دينار فقط ،وحتولت تبعية امل�سارح �إىل وزارة
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الإع �ل�ام» ،م ��ؤك��د ًا �أن��ه منذ ��ص��دور املر�سوم
ب�إن�شاء املعهدين ال�ع��ايل للفنون امل�سرحية
واملو�سيقية ،كانت خمرجاتهما مبهرة ورائعة.
و�أع ��رب ع��ن �سعادته البالغة باملهرجان
الأك��ادمي��ي ،م�شري ًا �إىل �أن��ه يعمل على �إب��راز
الطاقات واملواهب ال�شبابية ،الفت ًا �إىل وجود
وفرة يف الوجوه الن�سائية بالوقت احلايل ،بعدما
كانت ن��ادرة يف ال�سابق وتعد على الأ�صابع،
م�ؤكد ًا على بروز مواهب واعدة منها :في�صل
العمريي ،عبدالعزيز �صفر ،وعبداهلل العابر،
�إ�ضافة �إىل العديد من املتميزين الآخرين.
مداخالت ال�ضيوف
وقد �شهد اللقاء املفتوح ،عدة مداخالت
من فنانني و�إعالميني ،منهم :د .جان ق�سي�س،
الفنان على العليان ،الفنانة وفاء احلكيم ،د.
حممد احل��اج ،د� .أبواحل�سن �سالم ،الفنان
عبداهلل العتيبي ،د .مبارك امل��زع��ل ،رئي�س
امل��رك��ز الإع�لام��ي للمهرجان الزميل مفرح
ال�شمري ،ود .عبداهلل العابر.
وحتدث العميد امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية
يف املعهد العايل للفنون امل�سرحية  -مدير
امل �ه��رج��ان د .راج ��ح امل �ط�يري ،يف مداخلة
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ق ��ائ�ل ً�ا« :ح��ر� �ص �ن��ا يف ه��ذه
ال��دورة من املهرجان ،على توثيق هذا اللقاء
الفكري ل�شخ�صية املهرجان الكاتب القدير
�أ.عبدالعزيز ال�سريع.
كما �شهد اللقاء تطرق �شخ�صية املهرجان
الكاتب القدير �أ .عبدالعزيز ال�سريع� ،إىل
الكثري م��ن امل��وا��ض�ي��ع والق�ضايا امل�سرحية
الهامة.
رحلة العطاء
الكاتب القدير �أ .عبد العزيز ال�سريع ،من
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مواليد عام 1939م ،وهو م�سرحي و�إعالمي
وروائ��ي وكاتب كويتي ،ان�ضم لفرقة م�سرح
اخلليج العربي ف��ور ت�أ�سي�سها ع��ام 1963م،
فكان واحد ًا من �أهم م�ؤ�س�سيها ،وانتقل للعمل
يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب
منت�صف عام 1964م ،و�شغل فيه العديد من
املنا�صب ،بينها :رئي�س ق�سم امل�سرح ،رئي�س
ق�سم العالقات الثقافية اخلارجية.
�أل��ف ال�سريع ع��دة م�سرحيات طرحت يف
مراحل زمنية متتالية بد ًء من عام 1963م،
منها« :الأ��س��رة ال�ضائعة»« ،اجل��وع»« ،عنده
��ش�ه��ادة»« ،ف�ل��و���س ون�ف��و���س» ،و «مل��ن ال�ق��رار
الأخ�ي��ر»� ،إىل ج��ان��ب م�ساهماته يف كتابة
جمموعة ق�ص�صية بعنوان «دموع رجل متزوج»
عام 1985م ،وكتب اي�ض ًا عدد ًا من التمثيليات
التلفزيونية بينها« :اخلادمة»« ،نقطة �ضعف»،
و»كلمات متقاطعة».
ك�م��ا ن��ال ع���دد ًا م��ن اجل��وائ��ز و��ش�ه��ادات
التقدير ،منها :جائزة الت�أليف امل�سرحي ،عن
م�سرحية «ع�ن��ده �شهادة» ع��ام 1965م ،من
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،وله �أي�ض ًا
العديد من الكتب واملقاالت ،منها« :امل�سرح
املدر�سي يف دول اخلليج العربية عام 1963م»،
و»ال�شعر وال�شاعر» عام 2001م.
وقد اختري ال�سريع ،رئي�س ًا فخري ًا لفرقة
م�سرح اخلليج العربي عام 1992م ،وكرم عام
 1995يف مهرجان �أيام قرطاج امل�سرحية خالل
الدورة ال�سابعة من املهرجان ،كما ح�صل على
و�سام اال�ستحقاق الثقايف من الطبقة الثانية
م��ن رئي�س جمهورية تون�س يف �أك�ت��وب��ر عام
1995م �أي�ض ًا.

على هامش فعاليات «المهرجان األكاديمي»

منى شداد :هنيئاً لكم بعميدكم
�أكدت الفنانة منى �شداد ،حر�صها الدائم
ع�ل��ى ح���ض��ور وم�ت��اب�ع��ة ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان
«الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي» ،معتربة
�أنه «تظاهرة ثقافية وفنية و�إبداعية فريدة
من نوعها» ،الفته �إىل �أن املهرجان يعد مبثابة
دعم وت�شجيع للإبداعات واملواهب ال�شبابية
والطاقات غري امل�ستغرب وجودها يف معهد
الفنون امل�سرحية ،وهذا بف�ضل وجود �أ�ساتذة
خمت�صني يف علم وف�ن��ون امل���س��رح ،ويف ظل
احل�ضور امللحوظ من كبار جن��وم الفن ،يف
مهرجان وجد من �أجل ال�شباب الأكادميي.
و�أ�ضافت« :ملحت التنوع الثقايف امل�سرحي
يف امل �� �ش��ارك��ات يف م �ه��رج��ان ه ��ذا ال �ع��ام،
مثل م�سرح العرائ�س ال��ذي قدمته الفرقة
البولندية ،وعر�ض (املونودراما) املقدم من
الفرقة املغربية� ،إ�ضافة �إىل العر�ض الإيطايل
�أي�ض ًا ،وه��ذه الثقافات امل�سرحية والتجارب
تدعم احل�ضور ملحبي امل�سرح الراقي الذي
نن�شده كفنانني.
و�أ���ش��ادت � �ش��داد ،بجهود اللجنة العليا

للمهرجان قائلة:
«ال نن�سى �أي���ض� ًا،
اللفتة الكرمية من
قبل اللجنة العليا
للمهرجان ،برئا�سة
د .فهد الهاجري،
عميد املعهد العايل
للفنون امل�سرحية
 رئي�س املهرجان ،باختيار قامة ثقافية يفمكانة الأديب القدير �أ .عبدالعزيز ال�سريع،
�شخ�صية امل�ه��رج��ان يف ه��ذه ال� ��دورة ،وهو
ما عرفناه ،وملحناه من عميد �شاب طموح،
ي�صارع ويجاهد ،وهذا ب�شهادة احل�ضور من
خارج دولة الكويت ،يف امللتقيات واملهرجانات
التي �أح�ضرها ،فهنيئ ًا لكم بعميدكم ،ونتمنى
للمعهد املزيد من التطور.
واختتمت حديثها قائلة�« :أمتنى التوفيق
للجميع ،و�أ�أمل يف ح�ضور العديد من الدورات
الأخ � ��رى ،ت �ك��ون �أك�ث�ر مت �ي��ز ًا وحت ��ت مظلة
�أكادميية الكويت للفنون».
الفنانة منى �شداد

المهرجان تظاهرة ثقافية وفنية وإبداعية فريدة من نوعها

مدير املهرجان د .راجح املطريي وعدد من احل�ضور يف حفل افتتاح املهرجان
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طقوس اإلشارات والتحوالت..
اعترافات وتوبة

�إيهاب حمفوظ ومارتينا عادل  -مباراة يف الأداء التمثيلي

�ضمن فعاليات مهرجان «الكويت ال��دويل
للم�سرح الأكادميي» ،قدمت فرقة املعهد العايل
للفنون امل�سرحية ،بجمهورية م�صر العربية،
ع��ر���ض «ط�ق��و���س الإ���ش��ارات وال �ت �ح��والت» ،من
ت�أليف الكاتب ال�سوري �سعد اهلل ونو�س ،و�إخراج
الطالب حممد يو�سف.
وق��د اعتمد املخرج على ط��رح ر�ؤي��ة جديدة
لن�ص «ون��و���س» ،تنطلق م��ن حل�ظ��ات امل��أ��س��اة
الإن�سانية ،وك�شف النف�س الب�شرية ،و�سقوط
الأقنعة ،لتتعرى ال�شخ�صيات ،حتى ت�صل �إىل
حلظة الإدراك والتك�شف �أمام النف�س ،فتحدث
التحوالت لل�شخ�صيات� ،سعي ًا �إىل طلب التوبة
واملغفرة والندم.
ويتم ذلك عرب خطوط درامية رئي�سية ،ومن
خالل حبكة درامية ،تدور �أحداثها حول ال�صراع
االجتماعي ب�ين كبار التجار ،لل�سيطرة على
الأ�سواق والنقابات ،ولذلك يتم التدبري للقب�ض
على �أحد الأطراف املت�صارعة يف منزل املطربة،
�إال �أن التاجر الآخر ،ي�سعى بحيلة جديدة لإنقاذ
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ذل � ��ك ب��ا� �س �ت �ب��دال
زوج� �ت ��ه ب��امل �غ �ن �ي��ة،
وب��ذل��ك ي�ت��م ت�ب�ر�أة
الأول ،لكن الأم��ور
تتعقد حينما ت�شرتط
الزوجة الطالق� ،أي
�أن ال��زوج��ة الأمينة
�أنقدت زوجها ،لكنها مل ت�ستطع العي�ش مع من
خانها.
وتت�صاعد الأحداث ويف كل حلظه يتم ك�شف
حقيقة املجتمع ،بل و�إدانة الآخرين ،حتى ي�صل
اجلميع �إىل حلظة ال�ن��دم واالع�ت�راف بذلك،
فتكون النهاية.
وق��د رك��ز امل�خ��رج حممد يو�سف ،على تلك
اخلطوط ،م�ستبعد ًا خطوط ًا عديدة يف الن�ص
الأ�صلي لونو�س ،وليبد�أ �أحداثه يف �صورة حكاية
تلقيها الزوجة على اجلمهور ،لتكون البداية من
حلظه النهاية  -حلظة �إهدار دم الزوجة وقتلها
 لكنها كما نرى فيما بعد وداخل الأحداث  -قدد .حممد زعيمة

ماتت  -وهي �ضحية للجميع� ،ضحية ملجتمع يرى
امل��ر�أة من منظور العورة� ،ضاغط ًا عليها ف�إذا
ما �سقطت تخلى عنها اجلميع وه��دروا دمها،
لكن املر�أة يف العر�ض قوية ،ا�ستطاعت التحدي
ورف�ضت القيود الظاملة ،و�ساعية لأن ت�صبح
حكاية.
لقد حتولت الزوجة �إىل حكاية ،ك�شفت خاللها
امل�ستور داخل جمتمعات الظالم والتحجر العقلي
الذي تكون عواقبه وخيمة.
واعتمدت املجموعة على التناغم االجتماعي
يف الأداء ،متما�شي ًا مع املو�سيقى احلية ملحمد
ح�ن�ت��ول��ة ،وال �ت��ي �ساهمت يف جت�سيد احل��ال��ة
النف�سية ،وا�ستطاع �إي�ه��اب حم�ف��وظ ،حتقيق
الإح�سا�س الداخلي لل�شخ�صية وحتوالتها ،بداية
من كونه قائد اللعبة املاكر ،مرور ًا بو�صوله �إىل
احلب و�إح�سا�سه بالندم ،مقابل حممد يو�سف،
ال��ذي ب��د�أ موقفة الدرامي من احلب والغرور،
حتى انقلب �إىل نادم ًا باحث ًا عن املغفرة ،فكانت
م�شاهده يف املرحلة الثانية وك�أنة �أجنذب بج�سده
و�أ�صبح �إح�سا�سه ب�أنة مع خط ال�سماء يناجي
اهلل ،باحث ًا عن اخلال�ص ،وك�أنة يريد الرحيل
�إىل ال�سماء.
بينما اعتمد املخرج على التناق�ض الظاهري،

بني مارتينا عادل ،يف دور الزوجة ابنه الأ�صول،
واملغنية هايدي عبد اخلالق ،وكليهما �ضحايا،
وقد ا�ستطاعت فيها مارتينا �أن تقدم �أداء يت�سم
بالوقار يف املرحلة الأوىل ،ثم �أداء ن�شعر فيه
ب�صمودها وقوتها يف مرحلة ثانية ،عرب االعتماد
على نعومة ال�صوت يف املرحلة الأوىل ،وخ�شونته
يف الثانية ،مقابل لغة ج�سد توحي بال�شخو�ص
وعدم االنك�سار يف كل احلاالت.
وقد �أك��دت ال�سينوغرافيا مالك رفعة ،على
حالة الطق�س التي اعتمدها املخرج ،بداية من
جمع �أماكن العر�ض على اخل�شبة دفعة واحدة،
مربر ًا منزل التجار ،وم�ستخدم ًا طراز َا قدمي ًا
عربي ًا معتمد ًا على ا�سلوب «الأرابي�سك» ،و�إ�ضاءة
ت��ؤك��د احل��ال��ة الطق�سية ع�بر القناديل املعلقة
واملغطاة يف تناغم مع املالب�س العربية القدمية،
و�إ��ض��اءة �أخ��رى تعتمد على الرتكيز واالنتقال
الب�ؤري لتحقيق االنتقاالت املكانية.
لقد ا�ستطاع فريق العر�ض من طالب معهد
القاهرة تقدمي ق��راءة جديدة لن�ص «ونو�س»،
بح�س مرهف ،وطقو�س مميزة ،جعلت العر�ض
متناغم ًا يف عنا�صره ،وحمقق ًا الر�ؤية الفكرية،
والإمتاع جمالي ًا وفكري ًا ،ب�صري ًا و�سمعي ًا.
د .حممد زعيمة

حممد ع�سكر وحممد يو�سف وهايدي عبداخلالق يف م�شهد من امل�رسحية
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العرض الذي قدمته فرقة جامعة الحسن الثاني المغربية

«حنين» ..معاناة قاصر

كرمية �أوحلو�س  -ممثلة فوق العادة

كتب مفرح ال�شمري:
�شهد اليوم اخلام�س لفعاليات مهرجان
«الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي» يف دورته
ال�سابعة ،وال�ت��ي حتت�ضن عرو�ضها خ�شبة
م�سرح حمد الرجيب ،باملعهد العايل للفنون
امل�سرحية ،قدمت فرقة جامعة احل�سن الثاين
باململكة املغربية ،م�سرحية «حنني» امل�أخوذة
من الن�ص املونودرامي «�صبية ا�سمها حنني»،
للكاتب ال���س�ع��ودي عبا�س احل��اي��ك ،حيث
ت�صدت لإخراجها وفاء العدوي ،وج�سدتها
على خ�شبة امل�سرح املمثلة كرمية �أوحلو�س.
وت ��دور ف�ك��رة الن�ص ح��ول ت��زوي��ج بع�ض
الأه��ايل بناتهم ال�صغريات لرجال كبار يف
ال�سن ب�سبب احلاجة والفقر ،مما يرتتب على
هذه الزيجات الكثري من امل�شاكل للفتيات،
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و«حنني» �إحدى ه�ؤالء اللواتي عانني من هذا
ال��زواج غري املتكامل ،وذلك بعد �أن زوجها
والداها بالوجيه «�أبا �سليمان» ،لتعي�ش حبي�سة
البيت ،منعزلة عن النا�س ،بعيدة عن حتقيق
�أحالمها ،بعد �أن اكت�شفت �أن �سبب زواج هذا
امل�سن بها هو �أن يثبت �أم��ام �أ�صدقائه �أنه
اليزال �شاب ًا ،وبعد موت «�أبا �سليمان» تنف�ست
حنني ال�صعداء ،لتك�شف للجميع عن �شباب
«اب��ا �سليمان» الزائف ،ال��ذي مل ي�ستطع �أن
ينقلها من حياتها كفتاة قا�صر� ،إىل حياة
فتاة متزوجة ب�سبب كرب �سنه.
«ح �ن�ين» ،التي ج�سدتها ب�براع��ة املمثلة
كرمية �أوحلو�س ،رق�صت يف ليلة موت زوجها
تعبري ًا عن الكبت الذي كان مفرو�ض ًا عليها
م�ن��ه ،لتك�شف معاناتها ك��ام��ر�أة م��ن هذه

الزيجة غري املنا�سبة لعمرها.
ولأنها تعلم جيد ًا �أن �أهل زوجها و�أوالده ال
يحبونها� ،أرادت �أن ُتخرج كل ما لديها من
�أحا�سي�س وم�شاعر مكبوتة ،لأنها على يقني
بعدم رغبة �أهل و�أوالد زوجها يف وجودها يف
املنزل ،الأمر الذي دفعها �إىل تغيري جلدها
ومالب�سها املفرو�ضة عليها ،لرتتدي ف�ساتني
ُمنعت من ارتدائها يف حياة «�أب��ا �سليمان»،
وذلك ل�شعورها باالنت�صار على هذه الزيجة،
بعد وف��اة زوج�ه��ا الوجيه ب�سبب �أمرا�ضه
املتعددة.
وق��د جنحت املخرجة وف��اء ال �ع��دوي ،يف
�إي�صال معاناة «حنني» للمتلقي ،من خالل
الإ� �ض��اءة احل�م��راء التي كانت طاغية على
العر�ض للتعبري عن �أحا�سي�سها ك�أنثى ،والتي
مل تكن ت�شعر بها يف حياة زوجها ،و�ساعدها
بنجاح ر�ؤيتها مرونة ممثلتها كرمية �أوحلو�س،
التي كانت تتنقل بني ال�شموع املوجودة على

خ�شبة امل�سرح كالفرا�شة يف ف�صل الربيع،
فرحه بانتهاء معاناتها مع هذا الزوج الذي
يعاملها بق�سوة رغم �صغر �سنها.
ن�ص امل�سرحية الذي كتبه ال�سعودي عبا�س
احلايك ،حمل بني طياته عمق ًا كثري ًا للق�ضايا
االجتماعية التي حتدث يف الوطن العربي،
والتي نعي�شها حالي ًا على �أر�ض الواقع ،كما
قدمته املخرجة وفاء العدوي ،دون نق�صان،
وذلك حتت �إ�شراف �أنور احل�ساين.
واجلميل يف عر�ض «حنني»� ،أنه من العرو�ض
التي حتاكي الواقع ب�شكل كبري ،لذلك وجد
تفاع ًال كبري ًا من جمهور مهرجان «الكويت
الدويل للم�سرح الأكادميي» ،وخ�صو�ص ًا طلبة
املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،وذلك لأنه
عر�ض يعتمد على املمثل الواحد.

حنني بجوار �أيقونة �أبي �سليمان احلا�رض الغائب
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فؤاد الشطي:
بين اإلبداع المسرحي وانحساره
د .فيصل محسن القحطاني
أستاذ الدراما ورئيس قسم التلفزيون

كثري من امل�ق��االت كتبت تنعي وف��اة املخرج
امل�سرحي ف�ؤاد ال�شطي ،رحمه اهلل ،وال يعيب تلك
الأقالم �إن جاءت كرد فعل عاطفي على فقدان
هذا العلم امل�سرحي ،فرحيله باغت اجلميع من
حمبيه وحمبي امل�سرح ،فقد كانت له احلظوة
يف �أي مهرجان يح�ضره ،كيف ال؟ وهو الوريث
ال�شرعي للمرحلة ال�سابقة ،و�شاهد عليها بكل
تفا�صيلها التي يتعط�ش الكثري منا ل�سماعها
ومعرفة �أ�سرارها التي مل تن�شر قط ،كيف ال؟
وهو من الكبار الذين نقلوا لنا من ذلك الزمان
�صفاته و�أفكاره و�أخالقه.
ال �شك يف �أن امل�سرية الإبداعية للمخرج ف�ؤاد
ال�شطي ،ق��د �أرب�ك��ت الكثري م��ن �أه��ل امل�سرح،
ومنهم الباحثني على وجه اخل�صو�ص ،فهناك
تواتر يف ه��ذه امل�سرية ،مما �أوج��د غمو�ض ًا يف
فك �شفراتها والوقوف على �أ�سبابها ،وميكننا
�أن نق�سم تلك امل�سرية احلافلة �إىل �أربع مراحل،
ولأن املرحلتني الأوىل والثانية وهما (التكوين
والإب��داع) ،معروفتان لدى الكثري من املهتمني
بال�ش�أن امل�سرحي� ،إال �أن هاتني املرحلتني لهما
الت�أثري الفكري والنف�سي الكبريين على ت�شكيل
وعي هذا الفنان ،كما امتد ت�أثري هاتني املرحلتني
وب�شكل ق��وي على املرحلتني التاليتني الثالثة
والرابعة وهما (ال�صدمة واالنح�سار) ،و�سن�سعى
10

�إىل الوقوف على هاتني املرحلتني ،لنتمكن من
الإجابة عن �س�ؤال ي�ؤرق الكثري منا ،ملاذا توقف
ف�ؤاد ال�شطي ،عن الإخراج امل�سرحي وهو يف قمة
عطاءه؟.
التكوين والإبداع:
ال ميكن يف �أي حال من الأح��وال� ،أن جنتث
امل�ب��دع م��ن حميطه ال��ذي يعي�ش ف�ي��ه ،فهناك
روابط اجتماعية وثقافية و�سيا�سية واقت�صادية
بني املبدع وبيئته ،خا�صة �إذا كان ذلك املبدع من
�أ�صحاب املبادئ ،الذين مهما ح�صل ال ينثنون
عنها ،وكل من عرف ف�ؤاد ال�شطي ،عن قرب يعي
متام ًا هذا الكالم ،فلقد «انتمى الفنان املخرج
ف�ؤاد ال�شطي� ،إىل ق�ضايا �أمته العربية منذ �أن
بد�أت بواكري اجتاهاته الفكرية يف التعمق نحو
ق�ضايا الإن�سان»( ،)1وهذا الأمر ين�سحب على
كثري من مثقفي ومفكري تلك الفرتة الزمنية من
الكويتيني ،فمع بداية �ستينيات القرن املا�ضي،
وح�صول الكويت على كامل ا�ستقاللها يف عام
1961م� ،أ�ضحى االلتفات من الق�ضية املحلية
�إىل الق�ضية العربية �أكرث �أريحية مما كان عليه
قبل ذل��ك ،وه��و ما �أت��اح لأبناء ذل��ك اجليل �أن
يعملوا �ضمن املنظومة القومية العربية ،حتى و�إن
اختلفت معتقداتهم وم�شاربهم ،فكان االن�شغال
بالق�ضايا العربية هو العامل امل�شرتك والرابط

القوي بني �أبناء الكويت يف ذلك الوقت.
نهل ف�ؤاد ال�شطي ،وترعرع على منا�صرة
هذه الق�ضايا العربية التي تهدف �إىل حترير
الإن�سان العربي من اجلهل بحقوقه ،وترف�ض
اال�ستبداد ال��ذي مي��ار���س عليه م��ن قبل بع�ض
الأنظمة العربية املدعومة من القوى العاملية
الكربى التي تخدم م�صاحلها يف املنطقة ،ومن
�أهمها �إر�ساء القواعد الثابتة للكيان ال�صهيوين
للبقاء يف املنطقة العربية والهيمنة عليها ،هذا
التوافق يف التوجه بني �أبناء الوطن الكبري جمعهم
على نف�س الطاولة ،و�آلف بينهم يف �سبيل حتقيق
�أهدافهم ،ورغم خروج بع�ض الأ�صوات الن�شاز
التي كانت حتركها م�صاحلها اخلا�صة وبطريقة
ميكافيلية ،على ح�ساب م�صلحة الوطن العربي،
ف�إن ذلك زاد من احل�س بامل�س�ؤولية لدى �أبناء
الأجيال ال�سابقة ،يف حماربة تلك الفئة ،حتى
يكون العالج من الداخل �إىل اخلارج.
�إن جيل املثقفني واملبدعني الذي ينتمي �إليه
ف�ؤاد ال�شطي ،يعترب من �آخر �أجيال تلك احلقبة،
فكانت ق�ضية البحث عن ال��ذات عند ال�شباب
م��ن خ�لال «املجتمع وم��ا مي��وج ب��ه م��ن تيارات
اجتماعية و�سيا�سية وفكرية»( ،)2وقد حتققت
ذات ال�شطي من خالل ما اعتنقه من �أفكار ذلك
اجليل ،وهذا ما ي�ؤكده الدكتور نادر القنة ،بقوله
�إن ف�ؤاد ال�شطي�« :صاحب موقف فكري وطني
وقومي ثابت يف الق�ضايا املركزية ...فكان من
الطبيعي �أن تتبلور موهبته على نحو �إبداعي
تركيبي خمتلف ...لتجعل منه منط ًا �إبداعي ًا
يت�سم بالأ�صالة»(.)3
�إن م��ا مييز ف� ��ؤاد ال�شطي ،ع��ن غ�يره من
املخرجني� ،أنه لفت الأنظار �إليه من �أول م�سرحية
�أخرجها (�سلطان للبيع) ع��ام 1974م ،فلم

الراحل ف�ؤاد ال�شطي

يكن منطي ًا يف �إخراجه لهذه امل�سرحية ،خا�صة
و�أنها التجربة الأوىل ،وغالب ًا ما تكون متحفظة
وحمافظة على ال�سابق لها� ،إال �أنه بد�أ من القمة،
ويف هذا ال�صدد يقول الدكتور �سليمان ال�شطي:
«اجتهت عرو�ض ال�شطي �إىل اجل��و التاريخي
الذي �سبق و�أن بد�أ يف امل�سرح الكويتي عرو�ضه
به ولكن من منظور جديد ،فال�سلطان احلائر
عن توفيق احلكيم ي�صبح يف �إعداد وعر�ض ف�ؤاد
ال�شطي (�سلطان للبيع) ويف كلمة الإعداد م�ؤ�شر
على النظرة اجلديدة لعالقة املخرج بالن�ص،
فلم يعد املخرج منفذ ًا ،ولكنه ي�شكل عر�ض ًا
تتفاعل فيه ر�ؤيته مع منطلقات الن�ص»(.)4
ات�سمت حياة ف�ؤاد ال�شطي بالديناميكية ،فال
يوجد عنده ف�صل بني اخلبز والقلم والري�شة
وال�سيا�سة ،فالكل يف تداخل ،واملعنى الإن�ساين
هو بال�ضرورة معني للمعنى الفكري والإبداعي،
لذا كان �شغوف ًا مب�سرحه ،خمل�ص ًا لفكره ،فقد
كان يقف عند �أدق التفا�صيل يف العمل امل�سرحي،
وه��و ما جعله يكون يف م�صاف الكبار وه��و يف
مقتبل العمر ،وما ي�ؤكد ذلك قول املخرج حممد
ال�سلمان ،عندما قابلته مع فرقة امل�سرح العربي
يف مهرجان الأردن يف ال��دورة العربية الثانية
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عام 2002م ،وكان على ر�أ�س الوفد الراحل ف�ؤاد
ال�شطي ،رئي�س الفرقة ،حيث روى يل ال�سلمان
كيف كانت دقة هذا الرجل وتفانيه ،قائ ًال“ :يف
عام 1985م ،ات�صل ف�ؤاد ال�شطي ،بالراحل ناجي
العلي ،يف اجلريدة التي كان يعمل بها ،وطلب
منه احل�ضور �إىل امل�سرح العربي لأمر �ضروري،
وبالفعل ح�ضر ناجي العلي ،بعد ف�ترة لي�ست
بالطويلة ،ثم �أخربه ال�شطي ،ب�أنه يريد منه �أن
ير�سم (بو�سرت) م�سرحية (رحلة حنظله) ،وبعد
تفكري عميق من ناجي العلي ،طلب منهم ورقتني
كبريتني ،وق��ام ب�سكب احل�بر على الأوىل ،ثم
دا�سها بقدميه حتى ت�أكد ب�أن احلرب طال جميع
موا�ضع قدميه ،ثم تقدم ليدو�س على الورقة
النظيفة ،ليطبع عليها �أثار قدميه ،وعندها ابتعد
عن الورقة ،و�أ�شار ب�أ�صبعه ،هذا هو حنظله ،ثم
�أكمل اللوحة بعد ذلك»(.)5
وهذه اللوحة التي ر�سمها ناجي العلي ،بطلب
من ف ��ؤاد ال�شطي ،مل�سرحية (رحلة حنظله)،
هي نف�سها التي �أتت على غالف امل�سرحية التي
طبعتها دار الأدب يف بريوت عام 1990م ،وقد
كتب يف ال�صفحة الرابعة منها� ،أن لوحة الغالف
هي واح��دة من لوحتني ر�سمهما الراحل ناجي
العلي ،لك ّرا�س امل�سرحية ح�ين قدمتها فرقة
امل�سرح العربي يف الكويت ،مبا ي�ؤكد �أن تلك
املرحلة التي عا�شها ال�شطي ،مل يكن فيها على
هام�ش احلياة الفكرية والفنية ،بل ك��ان �أحد
عرابيها امل�ؤثرين.
مرحلة ال�صدمة:
�شكل ال �ث��اين م��ن �أغ�سط�س ع��ام 1990م،
نقطة فارقة يف تاريخ الكويت احلديث ،وكان له
الأثر الأكرب على �أبناء ذلك الوطن ،وبالأخ�ص
املثقفني وامل �ب��دع�ين ،ال��ذي��ن �آم �ن��وا بالقومية
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وال��وح��دة العربية يف م��واج�ه��ة الأخ �ط��ار التي
تع�صف بالأمة يف ذلك الزمان ،فاملتابع الب�سيط
للحركة امل�سرحية الكويتية يعي متام ًا ما كان
يقدم يف الكويت يف فرتة الت�سعينات ،فقد زخرت
تلك الفرتة بنتاج نوعي كان ميكن �أن يتطور �أكرث
مع تطور الزمان� ،إال �أن مرحلة احتالل الوطن
لي�ست جمرد ذكرى غزو وانتهت� ،أو كما يقول
البع�ض هي ال�شماعة التي يعلق عليها الكويتيون
�أ�سباب عدم تطورهم يف جميع املجاالت ،ولي�ست
الفنية والثقافية فح�سب ،بل هي حقيقة �شعب
�صعق و��ص��دم م��ن ج��راء م��ا ح��دث ،فاختلطت
الأوراق ،وح ��ارت ا ُ
خل �ط��ى يف تلم�س الطريق
ال�سليم والآمن)6(.
�إن مرحلة م��ا بعد ال�غ��زو ال�ع��راق��ي للكويت
�شابها الكثري من التعقيد ،و�أدخلت الكويتيون
يف عزلة عن املحيط العربي ،لأن اجلرح كبري
و�صعب ان��دم��ال��ه ،خا�صة عند م��ن ك��ان ي�ؤمن
بوحدة امل�صري العربي ،فالطعنة مل ت ��أت من
العدو بل من الأخ وال�صديق ،وهذا ما كان م�ؤمل ًا
لدرجة الكفر باملعتقدات ال�سابقة ،ف�أ�صبحت
الكويت هي املحور بعد �أن كان الوطن العربي
وق�ضاياه حتظى باملكانة الأك�ب�ر م��ن م�ساحة
التفكري اليومي لدي املبدع الكويتي� ،إال البع�ض

من املبدعني الذين حاولوا العودة مرة �أخرى،
بعد فرتة ركود لدرا�سة املحيط ومعرفة ال�ساحة،
خا�صة م��ع م��رور بع�ض ال��وق��ت وع ��ودة احلياة
الطبيعة �إىل الكويت� ،إال �أن هذه العودة مل تكن
كما يتوقعها البع�ض يف ذلك الوقت ،وخري دليل
على ذلك ،هو ما ح�صل مع ف�ؤاد ال�شطي ،حيث
مل يعد �إىل الإخراج امل�سرحي �إال بعد �أربع �سنوات
من حترير الكويت ،يف م�سرحية (طار الفيل)،
عام 1995م ،وهذه امل�سرحية «ت�شكل من الناحية
الفكرية والفنية بداية مرحلة جديدة يف امل�شوار
الإخراجي لف�ؤاد ال�شطي»(.)7
ولأن ف�ؤاد ال�شطي ،عا�ش بني زمنني خمتلفني
كلي ًا ،وهما زم��ن الن�ضال والإمي ��ان بالإن�سان
العربي وق�ضاياه ،وزمن انح�سار الفكر العربي،
وط�غ�ي��ان امل��ادي��ات ف�ي��ه ع�ل��ى القيمة الفعلية
للإن�سان ،فكان من ال�صعب عليه الت�أقلم مع
ال��واق��ع اجل��دي��د ،وه��ذا م��ا �أعلنه ه��و نف�سه يف
كتيب م�سرحية (ط ��ار ال�ف�ي��ل) ب�ق��ول��ه« :منذ
عملي امل�سرحي الأخري ،تبدلت �أ�شياء كثرية يف
ظاهرها ولي�س يف جوهرها ،ل��ذا ا�ستميحكم
ال ُعذر با�ستعادة كلمتي الأخرية التي قدمت بها
عملي الأخ�ي�ر ،يف زم��ن ال�ع��امل فيه قاعد على
ق�شة ،تبادلت القيم �أماكنها واختلط احلابل
بالنابل ،ال�سذاجة بال�شطارة ،والغفلة بالذكاء،
والعقل باجلنون ،واملنطق بالهو�س ،اختلط احلق
مع الكذب ،والف�ضيلة مع الرذيلة واخلطيئة مع
الطهارة ،والفن م��ع...؟ ،يف زمن الأزم��ات هذا
�أكتفي بقول احلق �سبحانه وتعاىل( :ف�أما الزبد
فيذهب ُجفاء و�أ ّم��ا ما ينفع النا�س فيمكث يف
الأر�ض)»(.)8
مرحلة االنح�سار:
تعترب م�سرحية (طار الفيل) ،والتي �أخرجها

ال�شطي عام 1995م ،مبثابة اخلامتة للأعمال
التي قدمها على مدى عقدين من الزمان حتت
مظلة امل�سارح الأهلية ،حيث اجته �إىل امل�سرح
اخلا�ص وقدم م�سرحية (مراهق يف اخلم�سني)
ع��ام 1996م ،ولأن ل�ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل�سارح
موا�صفاته غري الثابتة ،وتطلعاته الربحية التي
تفوق التطلعات الفكرية التي �آم��ن بها ف ��ؤاد
ال�شطي ،طوال حياته ،ف�إنه حاول الت�أقلم مرة
�أخرى مع تغري الع�صر وتبدل احلال ،الذي هو
نف�سه يقر به ،كما �أ�سلفنا� ،إال �أنه يبدو �أن التجربة
مل تلق ا�ستح�سانه ومل حتل حمل الفراغ الذي
فقده بعد مرحلة ال�صدمة ،والدليل �أنه مل يقدم
بعدها �أي عمل �ضمن القطاع اخلا�ص ،و�شخ�صي ًا
ح�ضرت هذه امل�سرحية يف عام 1996م ،ورغم
توا�ضع معرفتي امل�سرحية يف تلك الفرتة� ،أذكر
متام ًا �أنها مل تكن لت�أ�سرين �أو ت�شغل حيز ًا يف
بايل.
ولعل البع�ض يت�ساءل عن دوافع ف�ؤاد ال�شطي،
لإخ ��راج م�سرحية (م��راه��ق يف اخلم�سني)؟،
ويقدم الدكتور نادر القنة ،تف�سري ًا لهذا ال�س�ؤال
بقوله« :يبدو �أن الذي �شجع ف�ؤاد ال�شطي ،على
�إخ��راج هذه التجربة ،هو وجود الفنان القدير
عبداحل�سني عبدالر�ضا ،على ر�أ�سها ،ويف قلبها،
وهو ح�ضور ُيغري كل املخرجني للتعامل معه،
فالرجل �صاحب قامة فنية ،ولها تاريخها الفني
الذي يتجاوز ن�صف القرن من الزمان»(.)9
�إال �أن ال��دك�ت��ور القنة ي ��ؤك��د على �أن هذه
امل�سرحية «تعترب من الناحية الفكرية واجلمالية
تنويع ًا على ما �سبق �أن قدمه طوال �سنوات عمره،
وم�شواره يف احلقل الفني وامل�سرحي»(.)10
مل يكن املبدع ف�ؤاد ال�شطي ،ليختتم �أعماله
الإخراجية بهذه التجربة امل�سرحية ،بل قدم �أخر
13
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م�سرحية له عام 1997م ،وهي م�سرحية (جنون
الب�شر) التي ُعر�ضت يف م�ؤمتر قمة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وفيها يعيد ال�شطي جتربة من
جتاربه ال�سابقة ،حيث قدم هذا العمل على غرار
م�سرحية (فرحة �أمة) ،التي قدمت عام 1984م،
لقادة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
حاول الكثري من امل�سرحني الكويتيني والعرب
�أن يقنعوا ف ��ؤاد ال�شطي ،بالعدول عن ق��راره،
والعودة مرة �أخ��رى للإخراج امل�سرحي� ،إال �أن
كل املحاوالت مل تكن بالقوة لتغري من ر�أيه ،حتى
�أن البع�ض حاول �أن ي�ستثريه ليعيده مرة �أخرى
�إىل ال�ساحة� ،إال �أن قناعته بقراره كانت �أكرب
بكثري من �أي مثري قد يعيده مرة �أخ��رى ،ولعل
من �أبرز تلك املطالبات ،ما كتبه الدكتور �سيد
علي �إ�سماعيل ،يف درا�سة �أعدها عام 2000م،
ومل تن�شر �إىل يومنا ه��ذا� ،إال �أن الدكتور �سيد
ن�شر بع�ض ًا منها ،وفيها يقول« :عزيزي :ف�ؤاد
ال�شطي ...هذا الكتاب� ،إما يكون ت�أبين ًا مبنا�سبة
وفاة �إخراجك امل�سرحي! ،و�إما �أن يكون حافز ًا
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ودافع ًا كي يخرج امل��ارد النائم فيك ،و�أن يثور
الربكان اخلامد داخلك ،لتخرج بعمل م�سرحي
جديد ،يعيد �أ�سطورة العنقاء مرة �أخرى ،ويعيد
�إليك جمدك الإخراجي ،الذي �أ�صبح الآن جمرد
ذكرى! ،هذه الذكرى ..كادت تتال�شى يف عقول
من عا�صروها ..فما بالك بالأجيال القادمة؟!»
(.)11
مع كامل التقدير لكل تلك املنا�شدات ،التي
تنطوي يف �أ�صلها وجوهرها على حب كبري لذلك
املبدع ف�ؤاد ال�شطي� ،إال �أنها مل تثنيه عن موقفه
القاطع ،وتعيده ملعانقة اخل�شبة م��رة �أخ��رى،
بالنظر �إىل كون املبدع يتميز بحالة نف�سية غري
الإن�سان العادي ،وهو ما يراه البع�ض �أمر ًا ب�سيط ًا،
قد يراه املبدع �أمر ًا جل ًال ال ميكن التعاي�ش معه،
فقد ظل ت�أثري املرحلتني من حياة ف�ؤاد ال�شطي،
مالزم ًا لفكره وعقله ،حتى �سيطر على قراره،
خا�صة بعد تلك املرحلة البغي�ضة التي جاءت
ب�ش�ؤم ال�صدمة عليه عام 1990م ،وهذا ما ت�ؤكده
الدرا�سات النف�سية التي حتدثت عن ال�سمات

ال�شخ�صية للمبدعني ،حيث يكونون ب�صفة عامة �أك�ثر قابلية
لل�شعور بالذنب� ،أكرث مي ًال للتمرد ،و�أقل قدرة على القمع ،وما �أن
ي�شعروا بتغري طارئ يف ما هو ثابت لديهم ،يلجئون للمالحظة �أكرث
على ح�ساب امل�شاركة( ،)12وهذا ما كان مع املبدع ف�ؤاد ال�شطي،
حيث ف�ضل �أن يكون مراقب ًا للحالة امل�سرحية دون الدخول فيها،
على �أمل �أن تتغري الظروف� ،إال �أن هذا مل يتحقق حتى بعد وفاته.
فطوبى للمبدع الإن�سان ف�ؤاد ال�شطي ،على ما تركه من �إرث
فني و�إن�ساين ،وال ميكن �أن �أن�سى ذلك االت�صال الذي وردين منه
عام 2003م ،وكنت للتو قد تخرجت من املعهد العايل للفنون
امل�سرحية ،حيث دعاين حلفل كان يقيمه يف امل�سرح العربي ،وكنت
�أ�صغر احلا�ضرين �سن ًا وقتها ،وقال يل« :نحن بحاجة الآن ،بل
وب�أم�س احلاجة للنقاد امل�سرحيني».
رحمك اهلل يا مبدع ،جئتنا من زمن جميل ،وتركت لنا ذكرى
عنك جميلة.
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