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الصيرورة

الرجل الذي صار ..
القسوة والدهشة
ي�ط��رح ع��ر���ض «ال��رج��ل ال��ذي ��ص��ار» م�شكلة
املهم�شني يف املجتمعات الفقرية التي تعاين من
البطالة� ،إال �أن ذلك الطرح ال يتوقف عند احلدود
الب�سيطة ،بل يتعداه �إىل طرح ال�صراع بني القوي
وال�ضعيف� ..صراع غري متكافىء لل�سيطرة على
ال�ضعيف ،ب��ل و�سحقه وحم��و هويته الإن�سانية
وحتويله �إىل م�سخ �أو ك��اائ��ن �آخ ��ر ،وه��ي نف�س
الفكرة التي تناولها من قبل يون�سكو يف م�سرحية
«اخلرتيت» ،كما تناولها �أي�ض ًا «جيوم �أبولونري»
يف م�سرحيته «نهدا تريزيا�س» .وها هو الكاتب
«�أوزفالد دراغون» يتناولها عرب املحاوالت اليائ�سة
للبطل  -الزوج  -للح�صول على فر�صة عمل من
�أجل احلياة ، ،ليدخل يف �صراع مع زوجته التي
ت�سعى لدفعه ملزيد من البحث ،ومتار�س ال�ضغوط
النف�سية عليه� ،إىل ح��د ال �ق��ول( :ك��ن رج�ل ًا)،
لي�صبح �سعيه للبحث عن العمل و�سيلة ،لي�س فقط
للح�صول على متطلبات احلياة ،بل و�سيلة �أي�ض ًا
لإثبات رجولته .و�أمام تلك ال�ضغوط ،ي�صل الأمر
ال�ستغالل حاجته من �أ�صحاب ر�أ�س املال ،فيعر�ض

الزوجة (نور الغندور) تقهر زوجها املهم�ش

2

عليه �صاحب امل�صنع
�أن يعمل كلب ًا بد ًال من
كلب احلرا�سة الذي
مات ،ليحدث التحول
امل�أ�ساوي للبطل الذي
ُ�سلبت منه �إن�سانيته،
وا�س ُتغلت حاجته من
�صاحب العمل ،على وعد بتوظيفه عندما تخلو
وظيفة ،لكن �صاحب العمل ال يفي بوعده.
ه��ذا على م�ستوى ال�ن����ص� ،إال �أن املخرجة
ال��واع��دة «غ��دي��ر زاي ��د» تعاملت م��ع الن�ص من
منظور �إن�ساين ،طارحة موقفها الفكري ور�ؤيتها
امل�ن��ا��ص��رة للب�سطاء واملهم�شني .وق��د حتققت
ر�ؤيتها من خالل ديكور ب�سيط يعتمد على �صندوق
خ�شبي هو مكان احلرا�سة الذي كان يو�ضع فيه
الكلب/الإن�سان ،وه��و يالئم طبيعته اجلديدة
التي تت�سبب ،لي�س فقط يف ا�ستعارة �صوت الكلب،
ولكن يف و�ضعيته وحركته على �أربع ،ذلك الأمر
ال��ذي انعك�س على �أداء املمثل «نا�صر حبيب»
لتج�سيد �شخ�صية الإن�سان املم�سوخ يف جمتمع ال
يرحم �إن�سانيته ،لذلك كانت احلركة ت�أخذ ال�شكل
الدائري ،ويف حيز �ضيق لتت�شابه مع حركة الكلب،
ورغ��م �إج ��ادة «نا�صر حبيب»� ،إال �أن اهتمامه
بالإح�سا�س الداخلي �أثر على �أدائه ال�صوتي الذي
كثري ًا ماجاء منخف�ض ًا � ،أم��ا عبد اهلل ال��درزي،
فيتحول من دور ال��راوي� ،إىل دور ال�سلطة التي
متتهن الإن�سانية دون رحمة.
د .حممد زعيمة

�إذن فاملتلقي يرى احلكاية من وجهة نظر هذه
ال�سلطة ،وهو ما يثري االلتبا�س ،باعتبار �أن امل�ؤدي
واحد ،فاملربر الفني لقيام «الدرزي» بالدورين غري
وا�ضح ،وي�ضر التف�سري ،ومع ذلك فقد ا�ستطاع
«الدرزي» التحول من دور الراوي �إىل دور ال�سلطة
ع�بر التلوين ال�صوتي وا�ستخدامه لإمكانياته
اجل�سدية يف متييز وا�ضح لكل �شخ�صية.
�أما الزوجة «نور الغندور» ،فرغم ق�صر دورها،
�إال �أن �ه��ا ق��دم��ت �شخ�صية وا��ض�ح��ة يف هدفها
الدرامي عرب �أداء متميز �صوتي ًا ،وحركة ج�سد
تعرب عن التناق�ض مع زوجها ،فهي تعتمد على
جت�سيد ال�شموخ ،مقابل انك�سار الزوج ،ف�ساهمت
«ال�غ�ن��دور» يف تناغم الأداء التمثيلي ،كما جاء
التعبري احلركي ج��زء ًا من ال��ر�ؤي��ة الإخراجية،
ح �ي��ث ت �ن��وع��ت احل ��رك ��ات م��ا ب�ي�ن �شخ�صيات
وح�شية و�شخ�صيات منك�سرة ،فك�أن هذا العامل
املخيف� ،أ�صبح غابة ي�صارع فيها الكل ،لذلك
كانت احلركات التعبريية م�ستمدة من حركات
احليوانات ،كالكالب والقردة والوحو�ش ،وهو ما
�أكد م�أ�ساة الإن�سان املهم�ش الذي حتول يف النهاية
�إىل كلب ،ومل ي�ستطع �أن يعود �إن�سان ًا ،حتى بعد �أن
�أجنبت زوجته طف ًال.
وقد �أكدت املخرجة ذلك عرب الإ�ضاءة التي مت
توجيهها على ال�صالة يف النهاية ،مما ي�شري �إىل
�أننا جميع ًا �أ�صبحنا ذلك الكائن املهم�ش املم�سوخ،
وهي ر�ؤية تحُ رتم ملخرجة واعدة.
كما �ساهمت ب�ساطة دي �ك��ور «ع�ب��د العزيز
��ش��ري��ف» ،واع �ت �م��اده على قطع ��ص�غ�يرة ،وعلى
املتناق�ضات ما بني قف�ص الكلب ،وامل�ستوى الهرمي
– م�ستوى احللم  ،-وجمموعة الأقم�شة الناعمة

التي حتقق احلالة الرومان�سية يف تناق�ض وا�ضح
با�ستخدام النعومة مقابل اخل�شونة التي تربزها
الأزياء التي �صممتها «ح�صة العباد» ،معربة عن
ق�سوة احلياة ،فا�ستخدمت فيها الألوان ال�سوداء،
التي توحي بامل�أ�ساة واحليادية يف ذات الوقت.
وقد �ساهمت الإ�ضاءة يف حتقيق ذلك التناق�ض
م��ن خ�لال �إ� �ض��اءة تركز على املناطق الناعمة
لتحقق الرومان�سية ،مقابل �شحوب الإ�ضاءة على
املناطق ال�سفلية ،و�إن ك��ان ا�ستخدام الإ�ضاءة
اجلانبية بكرثة �أث��ر على م�ستوى ر�ؤي��ة املتلقي،
وجعل املمثل غري وا�ضح ،يف حني كانت املو�سيقى
(ال�ت��ي �أع��ده��ا عبد ال�ع��زي��ز ال�ق��دي��ري) و�سيلة
لتحقيق ذل��ك التناق�ض م��ا ب�ين حلظات احللم
والرومان�سية ،وحلظات الق�سوة والعنف ،و�إن عاب
التنفيذ ارتفاع �صوت املو�سيقى �أثناء احلوار.
لقد ق��دم ط�لاب املعهد عر�ض ًا يحمل ر�ؤي��ة
�إن�سانية معربة عن فكرهم ،عرب عنا�صر فنية
ا�ستطاعوا من خاللها خلق حالة من الده�شة،
افتقدت �أح�ي��ان� ًا �إىل الإي �ق��اع املن�ضبط ،ب�سبب
انخفا�ض �صوت املمثلني ،مما �أوحى ببطء الإيقاع،
لكنه عر�ض يب�شر بجيل جديد قادم من خمرجات
املعهد.

عبد الله الدرزي ميار�س �سطوته ونفوذه
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في تعقيبها خالل الندوة التطبيقية لعرض “الرجل الذي صار ..؟!”

عهد حكمت :الموسيقى لم تكن
متناغمة ..واإلضاءة أزعجت الجمهور

�شهد طارق تتو�سط املخرجة غدير زايد واملعقبة عهد حكمت

كتب مشاري حامد:

�ضمن فعاليات مهرجان «الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي»� ،أقيمت الندوة التطبيقية
مل�سرحية «الرجل الذي �صار  ..؟!» ،للم�ؤلف اوزفالد دراغ��ون ،و�إ�شراف د� .شايع ال�شايع،
و�إخراج غدير زايد ،والتي �شارك فيها املمثلني عبداهلل الدرزي ،نا�صر حبيب ،ونور الغندور،
و�أدار الندوة الطالبة �شهد طارق.
يف البداية حتدثت املعقبة عن امل�سرحية الطالبة عهد حكمت ،عن العر�ض قائلة« :امل�سرحية
تعترب عبثية رمزية ،وامل�سرحية الأ�صلية كانت من � 5شخ�صيات ،وهي تتحدث عن الق�ضايا
االجتماعية والبطالة وتعامل �أ�صحاب العمل مب�ستوى دينء مع العاملني ،ويف هذا العر�ض مت
تقلي�ص ال�شخ�صيات �إىل اثنني فقط.
و�أ�ضافت�« :أما الديكور فكان عبارة عن �صندوق ي�ستخدم ل�صعود الراوي ،وهنا �أود �أن
�أ�س�أل ،ما املق�صود بال�صندوق الذي تواجد فيه الرجل؟ ،و�أي�ض ًا القطعة احلمراء التي تدل
على ال�صراع بني ال��زوج والزوجة ،هناك قطعة حمراء قد رفعت ،فما املق�صود من هذه
احلركة؟».
4

الإعالمية حبيبة العبدالله

الطالب عبدالله عبدالر�ضا

وتابعت حكمت« :اال�ستعرا�ضيني كانوا يعربون عن �إيقاع العمل وكانوا يقومون بعدة
ا�ستعرا�ضات خمتلفة ،ولكن �أي�ض ًا لي�س حلركتهم داللة وا�ضحة ،كما �أنه مل يكن هناك تنظيم
جيد للحركة ،ومل يكن هناك ترتيب يف الإيقاع ،و�أود �أن �أ�س�أل املخرجة عن �سبب �إدراج
املظالت �ضمن الديكور؟».
وحول املو�سيقى امل�ستخدمة يف العر�ض قالت« :كانت �أقوى و�أعلي من �صوت املمثلني ،وهي
تختلف عن امل�شاهد التي �أداها املمثلني ،ومل جند �أي تناغم فيها».
وتابعت�« :أما الإ�ضاءة فهي عبارة عن نقط متفرقة للممثلني ،وال�صندوق مل يكن وا�ضح ًا،
وال �أعرف الغاية من الإ�ضاءة ال�صفراء التي وجهت للجمهور لأنها كانت مزعجة جد ًا».
وفيما يتعلق باملمثلني قالت حكمت« :كان هناك اثنان يتبادالن دور الراوي� ،أحدهما كان
الراوي والرجل امل�سن ومدير امل�صنع ،وكان غري موفق يف تغيري �صوته وحتويله خالل تنقله
بني ال�شخ�صيات».
وعن تقم�ص �شخ�صية ال ُدمية �أو�ضحت« :مل تكن وا�ضحة للم�شاهدين ،وكان ال�صوت
خمتلف يف احل��وارات� ،أما املمثل الذي �أدى دور ال��زوج ،فقد كان قوي ب��الأداء واحلركات
واالنتظام مع الإيقاع ،ولكن �إيقاع ال�صوت كان خافت ًا ،والزوجة كانت ذات رمت بطئ عن باقي
املمثلني».
وفيما بتعلق بامل�شاهد ذكرت« :م�شهد الرق�صة مل يكن متناغم ًا مع الإيقاع ،لأنها كانت
بطيئة مع �أن املو�سيقى تعرب عن احلب ،وكان املمثل الذي يرق�ص معها خمتفي ًا نوع ًا ما،
ب�سبب ارتدائه اللون الأ�سود ،وهنا �أود من املخرجة �أن تو�ضح عدد من الأمور الأخرى التي
مل �أجد لها مربر ًا خالل العر�ض ،ومنها الإيهام من خالل الراوي ،والإ�ضاءة ،والدمج مع
اجلمهور ،فما الهدف من هذه احلركات اال�ستعرا�ضية؟!».
وعقب ذلك مت فتح املجال �أمام احل�ضور للم�شاركة ،حيث كانت البداية مع د .عمر نقر�ش،
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د .عمر نقر�ش

الطالب كرمي املهند�س

الذي حتدث قائال« :عندما تكون هناك عرو�ض طالبية ،يجب �أن تكون ال��روح الإيجابية
�سائدة ونبتعد عن الروح ال�سلبية ،ويف هذا العر�ض هناك �أمران هما :املثري واال�ستجابة،
و�ضبط العالقة بني العر�ض واملتلقي ،وقد وجدت يف العر�ض الروح الت�شا�ؤمية ،و�أرى �أنهم
كطالب يجب �أن يتخلوا عن ذلك ،لأن العمل ظل غارق ًا يف ال�سلبية ،وكان هناك �ضياع لعن�صر
التربير والكثري من احلركات التي مل تظهر يف وقتها املنا�سب».
ومن جانبه �أعرب الطالب كرمي املهند�س ،يف مداخلة خالل الندوة عن �شكره لفريق العمل
على العر�ض ،متمني ًا لهم مزيد ًا من النجاح يف امل�ستقبل.
�أما الناقدة حبيبة العبداهلل فقد قالت يف مداخلة �أخرى�« :أرحب �أو ًال ب�ضيوف املهرجان
الأكادميي ،و�أود �أن �أ�شري �إىل �أنني �أر هذا العمل امل�سرحي جميل جد ًا خا�صة �أنني �أرى الطالبة
غدير زايد ،خمرجة لأول مرة ،وهي بداية موفقة لها ،و�أمتنى يف املهرجانات القادمة �أن
تقدم الأف�ضل».
و�أ�شارت �إىل �أن �أداء املمثلني كان موفق ًا �أي�ض ًا ،و�أن املمثلة نور الغندور ،كان دورها ب�سيطا
ولكنه م�ؤثر ،الفته �إىل �أنه كان عليها البحث عن عمل �آخر ،لأنه �سبق ومت عر�ض نف�س العمل
يف مهرجان �سابق.
وبعدها �شارك الطالب عبداهلل عبدالر�ضا يف التعقيب قائال« :العر�ض مل يكن �سيئ ًا،
وحركة املجاميع واملمثلني كانت موفقة ،ومل �أر �أي غمو�ض يف العر�ض».
ويف ختام الندوة كان املداخلة ملخرجة العمل غدير زايد ،حيث قالت�« :أ�شكر احل�ضور على
التعليقات ،و�أي�ض ًا القائمني على املهرجان ،كما �أ�شكرهم على اختياري لأن �أكون خمرجة
لهذا العمل ،وهي �أول جتربة يل ،وجميع املالحظات �سوف يتم �أخذها بعني االعتبار خالل
الندوة التطبيقية لعر�ض «الرجل الذي �صار ..؟!».
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لقطات من المهرجان

عميد املعهد يرحب ب�ضيوف املهرجان

د .عبدالله الغيث مع �أ .مو�سى �آرتي

�شخ�صية املهرجان �أ .ال�رسيع مع �أ .د� .أبواحل�سن �سالم

رئي�س املهرجان د .الهاجري مع املحامي �أ .ح�سني الع�صفور

د� .سعداء الدعا�س و �أ .د .يحيى عبدالتواب ب�صحبة �ضيوف املهرجان
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المسرح الكويتي يعيش مرحلة «خلق ثوب جديد برؤية شبابية»

منقذ السريع :نصوص والدي
مختلفة في طرحها ..و«ضاع
الديك» األكثر قرباً لقلبي
كتبت غادة عبدالمنعم :

قال الفنان واملخرج منقذ ال�سريع ،جنل الرائد
وال��روائ��ي وامل�سرحي ،و�شخ�صية ال��دورة ال�سابعة
مل�ه��رج��ان «ال�ك��وي��ت ال ��دويل للم�سرح الأك��ادمي��ي»
�أ.عبدالعزيز ال�سريع� ،إن النهج الذي يتبعه والده يف
كتابة الن�صو�ص امل�سرحية ي�أخذ على عاتقه الق�ضايا
االجتماعية التي تهم املجتمع الكويتي بكافة �أطيافه،
ً
م�شريا �إىل
والتي ت�ساهم يف بناء ونه�ضة املجتمع،
�أن هذا ما جعله قامة م�سرحية وثقافية �شاخمة يف
دولة الكويت خا�صة ،ويف منطقة اخلليج ب�شكل عام.
وذكر �أن هذا ما �أكدته �أعمال والده الإبداعية
منذ بداية م�شواره الفني املليء بالعطاءات ،والتي
خلدت ا�سمه على مر الزمان.
امل�خ��رج منقذ ال�سريع ،فتح قبله وحت��دث مع
«ن�شرة املهرجان» حول م�سرية والده �أ .عبد العزيز
ال�سريع ،فكان احلوار كالآتي:
يف البدايةً ،
وبعيدا عن نظرة االبن لوالده ،كيف
ترى الرائد امل�سرحي القدير �أ .عبدالعزيز ال�سريع؟
حقيقة ال ميكن �أن تكون نظرتي مبعزل عن كونه
�أبي ،وهذا ما ي�شعرين ً
دائما بال�سعادة والفخر.
�أم��ا فيما يخ�ص نظرتي له ك�أحد رواد حركة
التنوير والثقافة والفنون والآداب يف دولة الكويت،
ف��إن املقال �سيطول يف هذا املقام ،فعند احلديث
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ع��ن امل�سرح الب��د من
ذكره ،وعند احلديث
ع��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون الب��د
�أي �� �ض��ا ً م ��ن ذك ��ره،
وع� � �ن�� ��د ال � �ت � �ط� ��رق
للثقافة ،فنجده من م�ؤ�س�سي رابطة الأدباء الكويتية،
و�صاحب جمموعة ق�ص�صية ،كما �أن له العديد
من الكتب املتنوعة يف امل�سرح وغ�يره من �ضروب
العمل الفني والإبداعي ،وله � ً
أي�ضا �أعمال كثرية يف
الإذاع��ة ،ف� ً
ضال عن �أنه يعد �أحد م�ؤ�س�سي املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،لذلك كما قلت يف
بداية حديثي ،املقال �سيطول يف هذا املقام.
منذ طفولتك عا�صرت تاريخ الوالد ،كيف تقيم
مرحلة ت�أ�سي�س فرقة م�سرح اخلليج العربي؟
ف�ي�م��ا يتعلق ب�ت�ل��ك ال��ف�ت�رة� ،أع �ت �ق��د �أن تلك
امل�سرحيات ك��ان��ت م��ن الأع �م��ال الإب��داع �ي��ة التي
ً
جناحا
لقيت �صدى كبري لدى اجلمهور ،وحققت
ً
فنيا كبري ًا ،وقد مت ترجمة بع�ض هذه امل�سرحيات
لعدة لغات ،و�أ�صبحت ُتدر�س بع�ض الن�صو�ص منها
ً
�شخ�صيا
يف املعاهد الفنية وجامعة الكويت ،و�أن��ا
در��س��ت م�سرحية «��ض��اع ال��دي��ك» عندما كنت يف
جامعة الكويت ،وحتى الآن الزال��ت ه��ذا الأعمال
�أ .عبدالعزيز ال�رسيع

خالدة ويعر�ض بع�ضها على ال�شا�شات التلفزيونية.
عُ رف عن �أ .عبدالعزيز ال�سريع� ،أنه حري�ص
ع�ل��ى ط��رح جم�م��وع��ة م��ن امل�ف��اه�ي��م ال�ف�ك��ري��ة يف
ن�صو�صه ،فكيف ترى ذلك؟
ك ��ان ال ��وال ��د م �� �ش �غ��و ًال وم �ه �م��وم� ً�ا بالق�ضايا
االجتماعية يف دول��ة الكويت ،لذلك جند �أن كل
�أعماله حتمل هذا الطرح ب�أ�شكال و�صور خمتلفة
كاختالف ن�سيج �أي جمتمع يف مرحلة النه�ضة وبناء
الدولة احلديثة بعد ا�ستقاللها ،ومن ثم �أ�صبح الهم
االجتماعي هو الطاغي على جممل �أعماله ،كما
ذكر يف كتاب الأ�ستاذ والناقد وليد �أبو بكر «الق�ضية
االجتماعية يف م�سرح عبدالعزيز ال�سر ّيع».
�ضاع الديك
كونك مم��ار��س� ً�ا �أي���ض� ً�ا للم�سرح كمخرج ،من
ر�أيك ،ما �أبرز الن�صو�ص التي القت �إعجابك عند
الوالد؟
جميع ن�صو�ص الوالد ،لأنها خمتلفة يف طرحها،
و�إن ك��ان �أك�ثر ن�ص �أعجبت به هو ن�ص العر�ض
امل�سرحي «�ضاع الديك» عام 1971م ،وال��ذي كان
من �إخراج �أ� .صقر الر�شود.
وكيف ترى مهرجان «الكويت ال��دويل للم�سرح
الأكادميي»؟
من وجهة نظري فكرة «املهرجان الأكادميي»
مميزة جد ًا ،لأنها تعد مثل املخترب العلمي ،يدخل
�ضمن جمموعة ك�ب�يرة م��ن امل��ؤ��س���س��ات العلمية
الأكادميية التي تتناف�س بني بع�ضها البع�ض لتحقيق
�إجن ��از علمي �إب��داع��ي ق��د ي�ك��ون ً
�سببا يف ظهور
مدر�سة م�سرحية جديدة ت�ضاف �إىل باقي املدار�س
امل�سرحية العاملية.
وماذا عن ر�أيك يف م�سرية امل�سرح الكويتي منذ

املكرم عبدالعزيز ال�رسيع وجنلة منقذ ال�رسيع

البدايات حتى يومنا هذا؟
امل�سرح الكويتي �ش�أنه ��ش��أن امل�سرح العربي
والعاملي ،بني جزر وم��د ،جند الركود واالزده��ار،
والرتاجع والت�ألق ،وعلى م�ستوى املراحل املتعددة
من م�سرية امل�سرح الكويتي� ،أعتقد �أن هذه الفرتة
هي مرحلة «خلق ثوب جديد بر�ؤية �شبابية جديدة
تقود قطاع امل�سرح بدولة الكويت».
قامة م�سرحية
حدثنا عن اختيار والدك �أ .عبد العزيز ال�سريع،
�شخ�صية «املهرجان الأكادميي» لهذه الدورة؟
بداية �أتوجه بال�شكر لإدارة املعهد العايل للفنون
امل�سرحية ،و�أخ�ص بالذكر د .فهد الهاجري ،عميد
املعهد ورئي�س املهرجان ،و� ً
أي�ضا د .راجح املطريي،
العميد امل�ساعد لل�شئون الطالبية ومدير مهرجان،
�إ��ض��اف��ة �إىل د .في�صل القحطاين ،رئي�س ق�سم
التلفزيون باملعهد ،على اختيارهم للوالد الأدي��ب
�أ .عبدالعزيز ال�سر ّيع� ،شخ�صية املهرجان ،فهو
ي�ستحق لأنه قامة م�سرحية ثقافية كبرية لي�س يف
الكويت فح�سب ،و�إمنا يف منطقة اخلليج والوطن
العربي ،ف�شكر ًا لهم وجلميع القائمني على هذا
املهرجان.
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في العالقة بين الكوميديا والفارس
ي�ؤكد د� .إبراهيم حمادة ،يف كتابه (طبيعة
الدراما) على �أن ال�شكل الكوميدي تتولد عنه
ع��دة �أ�شكال فكاهية خمتلفة ،يرجع التباين
بينها �إىل عوامل ثالثة:
“�أ -مدى الت�أكيد الن�سبي على املوقف �أو
على ال�شخ�صية �أو الفكرة.
ب -درجة املو�ضوعية التي يعالج بها البطل
�أو الأبطال.
ج -طبيعة ال�صراع النا�شب بني ال�شخ�صيات
ونوعية م�ضامني هذا ال�صراع”.
ثم يعدد بع�ض �أنواع الكوميديا ،ومنها على
�سبيل امل �ث��ال :الكوميديا ال��راق�ي��ة وكوميديا
الد�سائ�س وكوميديا التهريج ،والكوميديا
الدامعة والرومان�سية بالإ�ضافة �إىل كوميديا
ال�شخ�صية وكوميديا امل��وق��ف ،ثم ي�شري �إىل
الهزلية � -أي الفار�س  -و�إىل بع�ض خ�صائ�صها.
وي�لاح��ظ �أن ه �ن��اك خ�ل�ط� ًا م �ت �ك��رر ًا بني
الكوميديا والفار�س ،وه��ذا االختالط وا�ض ٌح
يف امل�سرحيات اليونانية والرومانية ،والناقد
احلديث يرى اختالف ًا بني الكوميديا والفار�س،
وعلى الرغم من �أنهما تتداخالن يف �أحيان
كثرية ،ف�إننا ن�ستطيع �أن من ّيز وجود منط من
امل�سرحيات الفكاهية املتد ّنية يف لغة خطابها،
وهذا ما ن�سميه بالفار�س.
ينظر الكثري م��ن ال��دار��س�ين �إىل الفار�س
باعتباره نوع ًا من �أن��واع الكوميديا� ،أي �أنه
لي�س م�ستق ًال بذاته� ،إال �أن الفار�س  -خالف ًا
للكوميديا  -ال يهتم بح�ض املتفرج� ،أو القارئ
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د .حممد عبدال

على التفكري �أو الت�أمل .و�إذا كانت الكوميديا
تهتم باجلانب النف�سي قيا�س ًا �إىل الفار�س ،ف�إن
الأخري يكتفي بالرتكيز على املالمح وال�سمات
اجل�سدية لل�شخ�صيات (ال�ط��ول – العر�ض
– الق�صر) ،ثم على املالب�س التي ترتديها
ال�شخ�صيات ،وحركاتها ،و�إمياءاتها ،ثم على
الطريقة التي تنطق بها ال�شخ�صية الكلمات،
وقد يلج�أ كاتب الفار�س� - ،أو املمثل فيما بعد
 �إىل املبالغة يف الأ��ص��وات �أو يف احلركات،ب �ه��دف �إث � ��ارة ال���ض�ح��ك ،وق ��د ي�ل�ع��ب ممثل
الفار�س �أو كاتب الن�ص بالألفاظ فتكون النكتة
لفظية ،وميكن �أي�ض ًا اال�ستفادة من احلركات
والإمياءات اجلن�سية لإثارة ال�ضحك.
ويبدو الفار�س ك�أنه �أخذ جانب ًا واح��د ًا من
جوانب الكوميديا ،وه��و ما ميكن �أن ُي�سمى
باجلانب اخلارجي لل�شخ�صيات� ،أي اجل�سدي،

وراح يبالغ فيه ،دون �أن يكرتث بالفكرة التي
ميكن �أن تقف وراءها حركة اجل�سد .ويف حني
�أن الكوميديا تبدو ال�شخ�صيات فيها مقنعة
وواقعية ،ف��إن الفار�س ُت ّ�ضخم فيه احلركات
واملالمح وتقدم ب�شكل كاريكاتوري ،يبتعد عن
الواقع.
وال يختلف اثنان على �أن الكوميديا والفار�س
ي�شرتكان يف �إث��ارة ال�ضحك� ،إال �أن الفار�س
�سرعان ما يفقد قدرته على الت�أثري يف املتلقي
مبجرد خروجه من امل�سرح.
�إن ال�ف��ار���س م��ن وج�ه��ة نظر كاتبه يعترب
ناجح ًا �إذا ا�ستطاع �أن ُي�ضحك اجلمهور،
وال�ضحك يف ال�ف��ار���س ال عالقة ل��ه برتكيب
ال�شخ�صية ،ويف بع�ض الأح�ي��ان ال عالقة له
مبو�ضوع ال�شخ�صية� ،أما الكوميديا فتثري يف
املتفرج انفعاالت خمتلفة ،ال�ضحك �أحدها
ولي�س كلها.

�إذن ال�ضحك يف الفار�س لي�س و�سيلة بقدر ما
هو غاية ،بينما هو يف الكوميديا جمرد و�سيلة،
ويف الكوميديا يدعو ال�ضحك �إىل �ضرورة
التغيري ،وهو و�سيلة من و�سائل التغيري الذي
غالبا ما ُيفهم على �أن��ه تغيري ال�شر و�إح�لال
اخلري مكانه .وهذا غري موجود يف الفار�س،
لأن الفار�س جمرد ت�سلية ،لعب ال طائل منه.
وثمة من النقاد من يرى �أن الفار�س مل يحظ
على مكانة مرموقة يف جمال النقد الأدبي� ،أما
مارتن �إ�سلن ،فريى ب�أنه “قد يقول �أحدنا �إن
املهزلة موجودة لإ�ضحاكنا� .أنا �شخ�صي ًا �أ�شعر
�أن �أف�ضل امل�ه��ازل وال�سيما تلك التي كتبها
(فيدو) �أو املهازل ال�سينمائية التي و�ضعها
�شابلن وب�سرتكيتون ولوريل وه��اردي ،ترفدنا
بنفاذ ب�صرية كا�شفة ،لتعرية �آلية م�ساعينا
اجلنونية يف البحث ع��ن اجلن�س �أو املرتبة
الرفيعة� ،أو الطريقة التي يتخذها املجتمع
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ل�سحق الرجل ال�صغري”.
وي�ؤكد هذا الر�أي فرانك م .هوايتينج بقوله:
“قد تكون املهزلة من �أكرث الدرامات �صعوبة يف
حتديدها و�أكرثها �إث��ارة للخلط واال�ضطراب
فيما يكون لها من �أفكار ،غري �أن االجتاه العام
هو اعتبار املهزلة بالن�سبة للكوميديا مبثابة
امليلودراما بالن�سبة للرتاجيديا� ،أي �أنها �صورة
من الكوميديا �أدنى درجة و�أكرث �شعبية ،يقوم
امل�سرح ال�صاخب فيها على التطور ال�سريع
ل�ل�أح��داث ،وعلى املواقف امل�صطنعة ،وعلى
امل�صائب املادية ،بل وعلى التالعب بالألفاظ
والأق� ��وال اخل��ارج��ة .ب��ال��رغ��م م��ن �أن هناك
�شيئ ًا من ال�صحة يف مثل هذه النظرة العامة
للمهزلة ،ف�إن الت�أمل الدقيق يف هذه ال�صورة
امل�سرحية يك�شف لنا �أنها قد تكون �أكرث تعقيدا
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وعمقا”.
وهنا ي�شري جوردن كريج �إىل نقطة هامة،
هي� “ :أن الفار�س هو امل�سرح احلقيقي ،فحني
ُي َهذب الفار�س ي�صبح كوميديا راقية� ،أما حني
يزداد عنفا ف�أنه يتحول �إىل تراجيديا”.
واحلقيقة �أن الفار�س يجمع مابني ال�صخب،
وال�ضحك ،وال�ع��دوان�ي��ة .وم��رد العدوانية يف
الفار�س �إىل ال�صراع الدائم بني قوى الت�سلط
التقليدي ،والقوى التي حتاول �أن تتمرد عليها.
وم��ن الوا�ضح �أن هناك �إج�م��اع� ًا على �أن
الكوميديا �أرقى من الفار�س ،و�أن لها �أهداف ًا
ووظائف �أعمق بكثري من الفار�س ،فالكوميديا
ت�سعى �إىل لفت انتباه املتفرج �إىل عيوب املجتمع
ومواطن اخللل فيه� ،أم ًال يف �إ�صالحه ،يف حني
�أن الفار�س ال يدّعي مثل ه��ذه املهمة� ،إن��ه ال
يطمح �إىل �أكرث من �إثارة ال�ضحك.
ويذهب �إري��ك بنتلي ،يف كتابه (احلياة يف
الدراما) ،ا�ستناد ًا �إىل غلربت مري� ،إىل �أن
قلة الأدب من جوهر املهزلة ،وهو يق�صد بهذا
�أن الفار�س بطبيعة احلال  -وب�سبب �إ�سرافه يف
عر�ض احلركات املثرية لل�ضحك  -فهو فظ،
وقليل الأدب.
ولي�س �أم��ام الفار�س ما هو �أخالقي وغري
�أخ�لاق��ي ،وم��ا هو مهذب وغ�ير مهذب ،املهم
�أن ي�ضحك امل�شاهد م��ن احل��رك��ات ّ
الفظة
واخل�شنة.
ويرى فرويد �أن الفار�س رجويل ينطوي على
قوة عدوانية قاذفة ،فا�ضحة ،جريئة� ،شجاعة،
ولعل فرويد ،يق�صد �أن اخل�شونة التي يتم ّيز بها
الفار�س  -و�إن كانت عدوانية ،و�سافرة وجريئة

 ف�إنها تثري ال�ضحك ،غري عابئة مبنظومة�أخالقية متعارف عليها.
وال�ضحك  -كما ي�شري فرويد  -ال يحمل
بحد ذاته العدوانية �أو الف�ضيحة ،لأنها غري
مبا�شرة ،ولأنها �أي�ضا حتمل � -شئنا �أم �أبينا
 قيم ًا معرفية ،قد تتفاوت من عمل كوميدي�إىل �آخر .ومن البديهي �أن الكاتب املاهر هو
الذي يعرف كيف يجمع بني ما هو ممتع وما
هو مفيد.
ولي�س هناك ح��دود يقف عندها الفار�س،
خالف ًا للكوميديا ،ففي الفار�س ميكن �أن جتد
ال�سخرية من املقدّ�س دون رحمة ،وجتد القدر
نف�سه معر�ض لل�سخرية من كل ما هو روحي
ومثايل ،وما يح�سه القلب الإن�ساين ،وما تهفو
�إليه روح الإن�سان.
كل �شيء �إذ ًا قابل لل�سخرية ،ب�صرف النظر
عن مكانته �أو موقعه الديني� ،أو الأخالقي،

�أو الأدبي ،واملثايل يف حياة الإن�سان هو �أي�ضا
مو�ضع �سخرية يف الفار�س .بعبارة �أخ��رى ال
�شيء ،وال طبقة ،وال �شريحة يف املجتمع �إال
وهي معر�ضة لل�ضحك والهجاء .ميكن القول
ب�أن الكوميديا يف هذا ال�سياق �أكرث حمافظة
من الفار�س� ،أي �أن الفار�س راديكايل ،وثوري.
يت�ضح مم��ا �سبق �أن ال �ف��ار���س ن���ش��أ من
الكوميديا ،ولكنه ا�ستطاع �أن يتم ّيز عنها،
وي�شكل نوع ًا م�ستق ًال .وبقدر ما كانت الكوميديا
تنزع نحو الك�شف عن نقائ�ص وعيوب املجتمع
لكي يتجنبها ويبتعد عنها ،ف�إن الفار�س �أباح
لنف�سه كل املحظورات ،ومل يهتم بنقد عيوب
املجتمع ،بقدر اهتمامه ب�إ�ضحاك املجتمع،
�إن��ه �ضحك يكاد �أن يكون جماني ًا بال هدف؛
�أي ال�ضحك من �أج��ل ال�ضحك� ،إذا ما قي�س
بال�ضحك يف الكوميديا.
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أسطورة «الجرس توباداي»
�ضمن فعاليات مهرجان «الكويت الدويل للم�سرح
الأكادميي» ،ت�شارك فرقة �أكادميية امل�سرح بوار�سو
 بولندا ،بعر�ض غنائي مل�سرح العرائ�س ،ت�ستنبطامل�سرحية �أحداثها من �أ�سطورة بلدة تورون البولندية،
والتي عزمت على �صناعة �أك�بر جر�س ي�سمى «توبا
داي» ،لكي ترفع اللعنة عن البلدة .وترجع الق�صة
�إىل القرن اخلام�س ع�شر امليالدي يف ع�صر النه�ضة
مبدينة تورون ،حيث كان يعي�ش تاجر وامر�أة يبيعان
احللي والأقم�شة احلريرية� ،إال �أن جتارتهما كانت
راك��دة ،ويف الطرف الآخ��ر من املدينة ا�شتهر خباز
بطعم خبزه اللذيذ .ويف �أحد الأيام كان اخلباز مري�ض ًا
وابنته ترعاه تاركة اخلبز للنا�س لي�شرتوه وقد باعت كل
خبزها ،وقد و�ضعت ثمنه يف حقيبتها ف�سرقها الرجل
وامل��ر�أة ،وهنا حلت اللعنة على املدينة وتنب�أ �سكانها
بالوباء الذي �سيحل عليهم جزا ًء لهذه اخلطيئة� ،إال
�أن العقاب �سريفع عندما ت�صنع املدينة �أكرب جر�س
ليدق فتطرب له املالئكة وحتر�س املدينة من الهالك.

ويف �أث � �ن� ��اء ج�م��ع
التربعات ل�صناعة
اجل��ر���س ،اكت�شف
�أه � � � ��ايل امل ��دي� �ن ��ة
ال �� �س��رق��ة وق � ��رروا
�أن يعاقبوا الرجل
د.طارق جمال
واملر�أة ،ب�أن ي�صبحا
قارعي اجلر�س ،وهنا �سي�سمع النا�س �صوت ال�سماء
تبارك �أفعالهم وترفع اللعنة وتعود البلدة �إىل الرخاء
وال�سعادة .وقد ا�ستمرت هذه الأ�سطورة �إىل يومنا هذا
حتى �أنهم اتخذوا �صورة «املالك احلار�س على �أبواب
مدينة تورون» �شعارا ر�سميا للمدينة.
وي�شارك يف ه��ذا العر�ض طلبة من تخ�ص�صات
الفنون املختلفة يف اجلامعات البولندية منها :تورون،
بيالي�ستوك ،بايدزجو�شت ,جيدان�سك ,ووار�سو ،كما
قامت وزارة الثقافة البولندية بالإ�شراف على هذا
العر�ض ومتويله وتقدميه حتت رعايتها.
The legend of Tuba Dei

On The second day of Kuwait International Festival Of Academic Theater The Poland Group will perform a musical puppet play with the title « Tuba Dei i Anioly” or
“Tuba Dei and Angels”. The story is associated with the legend of Torun. A Legend that
tells us about the creation of the largest bell Tuba Dei. The story is set in the fifteenth
century Renaissance in Torun. The characters are the people of Torun (merchant and
townswoman) who are lairs and thieves. There comes the scientist who predicted that
the world will end in two years because of the sins of the city. The Mayor of the senate
decided to collect money from the residents of Torun and cast the largest bell in the
world as a sacrifice to God, and announced that these man and woman will work as
bell ringers when needed as a penalty sentence.
The cast of the play study arts in several universities in Poland each in a different
field of arts, such as music, singing, fine arts, playwriting etc. They study in the university of Torun, Bialystok, Bydgoszcz, Gdansk, and Warszawa. The performance comes
under supervision and funding of the Ministry of Culture in Poland.
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شبابنا مستقبلنا
د .في�صل حم�سن القحطاين
ت�ع�ت�بر ف �ئ��ة ال �� �ش �ب��اب ،وع �ل��ى مر
الع�صور ،املحرك الرئي�س لأي تغيري
ي �ح��دث يف م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع ،وه��ي
ق��وام تلك القواعد التي يبنى عليها
م�ستقبل الأمم ،وهذا لي�س فيه �شيء
من املبالغة ،حتى و�إن ّ
نظر وخطط الكبار ،فهم بحاجة لقوى التغيري
التي تكمن يف روح ال�شباب ،لذا ال تخلو تلك الأفكار الكبرية التي يحملها
الفال�سفة واملفكرون وال�سيا�سيون من احلاجة �إىل دعم ال�شباب لتحقيق
مرادهم يف �إحداث التغريات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف
املجتمعات.
�أما اليوم ،فالفكر ال�شبابي يحمل وجهة نظره اخلا�صة التي تخ�ضع
ملتطلباته ،وتلبي رغباته ،فقد تغري هذا الفكر بفعل م�ؤثرات الع�صر الذي
نعي�شه ،حيث �ساعد تقدم التكنولوجيا واالنفتاح العاملي يف التعرف،
وب�شكل �أو�سع ،على مدى القوة الفاعلة واملحركة التي متتلكها هذه الفئة،
ومن هنا �أ�صبح ال�شباب يفكر يف �أن ي�صنع هو م�ستقبله ،ال �أن يكون
منفذ ًا ملطالب الكبار يف �سبيل �صناعة م�ستقبلهم ،مما �أوجد احلراك
ال�شبابي يف املجتمعات العربية ،ورغم �أن هذا احلراك لي�س بجديد �إال
�أنه اليوم فاعل ب�شكل كبري ،وهذا ما ي�شكل الآن عائق ًا �أمام القيادات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف اتخاذ القرارات امل�ستقبلية،
مقارنة مع ما كان قبل عقد واحد من الزمن �أو �أقل بقليل.
�إن ما مرت به املنطقة العربية من هزات عنيفة من جراء ما ي�سمى
بثورات الربيع العربي ،كان له الأثر الأكرب يف نف�س القيادات احلكومية،
مما دعاها لاللتفات ب�شكل �أكرب �إىل مطالب ال�شباب ،وال نخ�ص تلك
احلكومات التي ت�شكلت بعد الثورات ،بل �أي�ض ًا نعني الدول التي مل يطلها
هذا املد اجلارف ،فقد �سارعت جمموعة من الدول العربية �إىل تبني
�أفكار ال�شباب و�إ�شراكهم يف جميع مناحي احلياة ،مبا ميكن اعتباره
امت�صا�ص ًا لالندفاع ال�شبابي ،فاحلراك ال�شبابي فر�ض نف�سه وبقوة على
القيادات ال�سيا�سية للقبول به ك�شريك فاعل معها يف تنمية املجتمعات
العربية يف الوقت الراهن.

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئي�س املهرجان
د .فهد من�صور الهاجري
مدير عام املهرجان
د .راجح املطريي
املن�سق عام املهرجان
د� .أمين اخل�شاب
امل�شرف على الندوات الفكرية
د .علي عبداهلل حيدر
امل�شرف على العرو�ض امل�سرحية
د .عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير الن�شرة اليومية
د .في�صل حم�سن القحطاين
مدير املوقع الإلكرتوين
د .طارق جمال
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية
�أ .فهد املذن
امل�شرف على املعر�ض الفني
د .خالد الفرج
مدير التحرير
غادة عبداملنعم
رئي�س املركز الإعالمي
�أ .مفرح ال�شمري
�أع�ضاء املركز الإعالمي
حافظ ال�شمري
م�شاري حامد
مفرح حجاب
حممد جمعة
عبداحلميد اخلطيب
فادي عبداهلل
الإخراج الفني
�أحمــد �أنـــور
ر�ضوان الزعبي
حترير
�سعيـــد علـــي
ت�صوير:
حممد ال�سعد
فريال حماد
www.hioda.net
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
الدولي للمسرح األكاديمي
الدورة السابعة
الجمعة 2017/2/10

توبا واملالئكة

إخراج:
Emilia Betleiewska

أكادميية املرسح
بوارسو  -بولندا

السبت
2017/2/11

طقوس اإلشارات
والتحوالت

تأليف:
سعدالله ونوس

إخراج:
محمد يوسف

املعهد العايل
للفنون املرسحية -
مرص

االحد 2017/2/12

حنني

تأليف :
عباس الحايك

إخراج:
وفاء العدوي

جامعة الحسن
الثاين  -املغرب

االثنني 2017/2/13

ال أهتم

الثالثاء 2017/2/14

يف انتظار

االربعاء 2017/2/15

تأليف وإخراج :
Bevilacqua
تأليف:
جامل الصقر

جامعة Piccola
compagnia
- impertinente
إيطاليا

املعهد العايل
سينوغرافيا وإخراج:
للفنون املرسحية -
عبد الله الدرزي
دولة الكويت

حفل الختام
إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

 جميع العرو�ض تبد�أ يف الثامنة م�سا ًء. تقام ور�شة الكتابة الدرامية يف فنون امل�سرح وفنون ال�شا�شة  -قيادة وتدريب� :أ.د� .أبو احل�سن �سالم �أ�ستاذ علوم امل�سرحبكلية الآداب  -جامعة الإ�سكندرية ،خالل �أيام اخلمي�س  2017/2/9والأحد  2017/2/12واالثنني  2017/2/13والثالثاء
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 يقام لقاء مفتوح مع الكاتب القدير �أ.عبد العزيز ال�سريع  ،يوم الأحد  ،2017/2/12يف متام ال�ساعة  12ظهر ًا يف قاعة�أحمد عبد احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،ويدير اللقاء د .بدر الدلح.
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