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�صورة تذكارية للفائزين

المعهد العالي يحصد نصيب األسد من جوائز مهرجان 
الكويت الدولي للمسرح األكاديمي في دورته السادسة

كتب حافظ ال�شمري:
بع����د مناف�ص����ات م�صرحي����ة، وح�ص����ور جماهيري 

متتالي����ة،  �أي����ام  �صبع����ة  م����دي  عل����ى  ��صتم����ر 

�ختتمت �ل����دورة �ل�صاد�صة من مهرجان �لكويت 

�لدول����ي للم�صرح �لأكاديمي، وه����ي �لدورة �لتي 

�أقيمت تحت رعاي����ة معالي وزير �لتربية ووزير 

�لتعلي����م �لعال����ي �لدكتور/ بدر حم����د �لعي�صى.. 

وق����د ح�ص����ر �لحف����ل �لدكت����ور/ فه����د من�ص����ور 

�لهاج����ري ممث����ل وزي����ر �لتربية ووزي����ر �لتعليم 

مدي����ر  �لمطي����ري  ر�ج����ح  و�لدكت����ور/  �لعال����ي، 

�لمهرج����ان و�لعميد �لم�ص����اعد ب�ص����وؤون �لطلبة 

�أع�ص����اء  جان����ب  �إل����ى  �لم�ص����اندة،  و�لخدم����ات 

هيئ����ة �لتدري�����س ف����ي �لمعه����د �لعال����ي للفن����ون 

�لم�ص����رحية، و�ص����يوف �لمهرج����ان م����ن �ل����دول 

�لعربية و�لأجنبية.

قدم����ت �لمذيع����ة �ص����ود�بة عل����ي فق����ر�ت �لحف����ل 

�لذي �حت�ص����نته خ�ص����بة م�ص����رح حم����د �لرجيب 

وب����د�أ  �لم�ص����رحية،  للفن����ون  �لعال����ي  بالمعه����د 

�لحف����ل باللوح����ة �ل�صتعر��ص����ية »�لماي�ص����ترو« 

�إخر�ج �لأ�ص����تاذ �لفنان/ هاني �لن�ص����ار، و�ص����ارك 

في �لأد�ء - �إلى جانب طالب �لمعهد - ممثلون 

من كافة �لفرق �لم�صاركة، قدمو� تعبير�ً دللياً 

عن تناف�صهم �ل�صريف على جو�ئز �لمهرجان.

فيلم ت�صجيلي         

بع����د ذل����ك ُعر�����س فيل����م ت�ص����جيلي تن����اول �أب����رز 

�لمهرج����ان،  م����ن  �ل�صاد�ص����ة  �ل����دورة  محط����ات 

�لمعه����د  خري����ج  و�إخ����ر�ج  �إع����د�د  م����ن  و�لفيل����م 

�لفنان/ محمد �لكندري.

�لمر��صم �لر�صمية لحفل �لختام

ب����د�أت �لمر��ص����م �لر�ص����مية بكلمة ر�ع����ي �لحفل، 

�ألقاها نيابة عنه د. فهد �لهاجري ممثل معالي 

وزير �لتربية ووزي����ر �لتعليم �لعالي،و�لتي جاء 

فيها: »كنت �أتمنى �أن �أكون بينكم �ليوم لنحتفل 

�ص����وياً بليلة ح�ص����اد �لدورة �ل�صاد�ص����ة لمهرجان 

�لأكاديم����ي، مثلم����ا  للم�ص����رح  �لدول����ي  �لكوي����ت 

�ص����عدت بالتو�جد بينكم ف����ي ليلة �لفتتاح، لول 

ظروف طارئة حرمتني من �لح�صور.

�إد�رة  �إل����ى  بال�ص����كر  �أتوج����ه  �لمنا�ص����بة  وبه����ذه 

��ص����تجابت  �لت����ي  �لعلي����ا  ولجنت����ه  �لمهرج����ان 

ل�صيا�صة �لدولة في تر�صيد �لإنفاق، و��صتطاعت 

�أن ت�ص����تغل �لإمكان����ات �لمح����دودة لتخ����رج ه����ذه 

�لدورة في �أف�صل �صورة ممكنة، ولعل �لخبر�ت 

�لتنظيمي����ة �لمتر�كم����ة لإد�رة �لمهرج����ان عل����ى 

م����د�ر خم�����س دور�ت �ص����ابقة، ق����د �أت����ت ثماره����ا، 

فا�ص����تطاعت �لإد�رة باقت����د�ر توظيف �لإمكانات 

�لمتاح����ة لتحقي����ق �لأه����د�ف �لمطلوب����ة، وق����د 

�لت����ي  �ل�ص����عوبات  م����دى  ق����رب  ع����ن  لم�ص����ت 

و�جهتها ه����ذه �لدورة، وكان لإ�ص����ر�ر �لقائمين 

عل����ى �إد�رته����ا �ل����دور �لأكب����ر ف����ي ��ص����تمر�ر ه����ذ� 

بتل����ك  �ل����دورة  ه����ذه  خ����روج  �إن  �لمهرج����ان.. 

�إل����ى  �لطمئن����ان  يمنحن����ا  �لم�ص����رفة،  �ل�ص����ورة 



3

د. فهد �لهاجري ممثل معالي وزير �لتربية ووزير �لتعليم �لعالي يلقي كلمة ر�عي 

من عر�س �لختام

�صخ�صية �لمهرجان �لفنانة �لقديرة حياة �لفهد تحيي فريق عمل عر�س �لختام

م�ص����تقبل �أكث����ر �زده����ار�ً للمعاهد �لفنية، بع����د �أن تتحول 

تبعيته����ا �إل����ى �أكاديمي����ة �لكوي����ت �لفن����ون، �لتي �أ�ص����بحت 

و�قع����اً حي����اً ينتظ����ر دوره �لفاع����ل كل �لمهتمي����ن بالف����ن 

�لكويتي، و�لخليجي، و�لعربي.. لقد كانت �لكويت د�ئماً 

من����ارة للف����ن و�لإب����د�ع و�لثقاف����ة، وباإق����ر�ر �أكاديميته����ا، 

تتب����و�أ �لمكان����ة �لت����ي ت�ص����تحقها، لت�ص����اهم م����ع �لبل����د�ن 

�لعربية �ل�ص����قيقة ف����ي تحرير �لعقل �لعرب����ي، ومو�جهة 

�لقوى �لظالمية �لتي ل تكتمل ��ص����تر�تيجية مو�جهتها 

�إل بال����دور �لفاع����ل و�لموؤثر للثقاف����ة و�لفنون، وهذ� هو 

دوركم �لذي تنتظره منكم كل �ل�ص����عوب �لعربية، لتحقق 

حلمها �لم�صروع في م�صتقبل �أف�صل«.

كلمة مدير �لمهرجان

فيم����ا �ألق����ى مدير �لمهرج����ان د. ر�ج����ح �لمطيري كلمته 

فق����ال : »ف����ي ختام �ل����دورة �ل�صاد�ص����ة لمهرج����ان �لكويت 

�أرح����ب  �أن  ي�ص����عدني  �لأكاديم����ي،  للم�ص����رح  �لدول����ي 

بح�ص����ر�تكم، �آم����اًل �أن تك����ون ه����ذه �ل����دورة ق����د �أت����ت على 

م�ص����توى توقعاتك����م، وعلى م�ص����توى طموحاتن����ا لتطوير 

بزخ����م  حا�ص����ر�ً  و�قع����اً  �أ�ص����بح  �ل����ذي  �لمهرج����ان  ه����ذ� 

فعاليات����ه على م�ص����توى �لمهرجان����ات �لدولي����ة �لعربية، 

ول ننك����ر �أننا كن����ا ناأمل في زيادة عدد �لفرق �لم�ص����اركة، 

وعدد �ل�ص����يوف �لم�ص����اركين، �إل �أنه تم�صياً مع �ل�صيا�صة 

�لعام����ة للدول����ة �لر�مي����ة �إل����ى تر�ص����يد �لإنف����اق، �كتفين����ا 

فق����ط بخم�ص����ة عرو�س م�ص����رحية، رغ����م تق����دم �أكثر من 

ثالثي����ن عر�ص����اً م�ص����رحياً للم�ص����اركة ف����ي �لمهرج����ان. 

وعز�وؤن����ا �أن �لعب����رة لي�ص����ت د�ئماً بالك����م، ولكنها بالكيف، 

م����ن هنا كان حر�س �إد�رة �لمهرجان على �ختيار �أف�ص����ل 

�لعرو�����س �لمتقدمة، �آملين زيادة عدد �لفرق �لم�ص����اركة 

في �لدور�ت �لقادمة«.

�لت����ي  �لأه����د�ف  ن����رى  نح����ن  »ه����ا  �لمطي����ري:  و�أ�ص����اف 

�أجله����ا ه����ذ� �لمهرج����ان تتحق����ق، ف����ال �ص����ك  �أقي����م م����ن 

�أن �حت����كاك �لط����الب بالتج����ارب �ل����و�ردة م����ن �لم�ص����رح 

جدي����دة،  �آفاق����اً  له����م  فتح����ت  ق����د  و�لأوروب����ي،  �لعرب����ي 

و�أث����ارت في �أذهانهم ق�ص����ايا فنية وفكري����ة، ربما لم تكن 

ف����ي حي����ز �هتماماته����م م����ن قب����ل، ول تتوق����ف �إ�ص����هامات 

ه����ذ� �لنفتاح على �لطالب �لمتخ�ص�ص����ين ف����ي �لتمثيل 

د. فهد الهاجري 
ممثل وزير 

التربية ووزير 
التعليم العالي: 

الكويت منارة 
للفن واإلبداع 

والثقافة
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�ل�صتاذ بدر �لمطيري مدير �إد�رة �لبعثات ينوب عن وكيل وز�رة �لتعليم �لعالي

��صتقالل مال �هلل تت�صلم جائزة �ف�صل �زياء

محمود عز�لدين يت�صلم جائزة �ف�صل مو�صيقى

لت�ص����مل  تتعد�ه����ا  ب����ل  و�لإخ����ر�ج، 

�لطالب �لمتخ�ص�ص����ين في �لديكور 

�لم�ص����رحي، وف����ي �لنق����د �لم�ص����رحي 

�أي�ص����اً، فم����ن خ����الل �لط����الع عل����ى 

وم����ن  مغاي����رة،  ت�ص����كيلية  روؤى 

خ����الل �لت�ص����دي للنق����د �لتطبيق����ي 

ف����ي مو�جه����ة مبا�ص����رة م����ع �أ�ص����اتذة 

عل����ى  �لفائ����دة  عم����ت  متخ�ص�ص����ين، 

كاف����ة  ف����ي  �لمتخ�ص�ص����ين  �لط����الب 

�لفن����ون �لم�ص����رحية. ولكن طموحنا 

ل يتوق����ف عل����ى م����ا ت����م �إنج����ازه، ب����ل 

نطم����ع في �لمزيد بم�ص����اركتكم معنا 

ودعمكم لنا«.

كلمة �لطالب

ثم �ألق����ى كلمة �لطالب رئي�س �تحاد 

للفن����ون  �لعال����ي  �لمعه����د  ط����الب 

محم����د  �لطال����ب:  �لم�ص����رحية، 

قال: »نلتق����ي  حي����ث  عا�ص����ور،  ف����وؤ�د 

�ل����دورة  خت����ام  ف����ي  ح�ص����ر�تكم  م����ع 

�ل�صاد�ص����ة لمهرجان �لكويت �لدولي 

�ل����دورة  تل����ك  �لأكاديم����ي،  للم�ص����رح 

�لت����ي كان لطالب �لمعه����د دور كبير 

ف����ي تنظيمه����ا، و�إد�رته����ا، وف����ي ه����ذ� 

بال�ص����كر  �أتوج����ه  �أن  �أود  �لمج����ال، 

�لجزي����ل لإد�رة �لمعهد لإتاحتها لنا 

هذه �لفر�ص����ة، ولثقتها في �لطالب، 

�آملي����ن م����ن �هلل ع����ز وج����ل �أن نك����ون 

عند ح�ص����ن ظنهم.. لق����د �آمنت �إد�رة 

�لمعه����د باأن �لعمل �لطالبي ل يقوم 

�إل بالط����الب، لي�����س عل����ى م�ص����توى 

م�ص����توى  عل����ى  ب����ل  فق����ط،  �لتنفي����ذ 

�لإد�رة �أي�صاً«. و�أ�صاف: »نود �لتاأكيد 

تعم����ل  �لطالبي����ة  �للجن����ة  �أن  عل����ى 

ف����ي �ن�ص����جام ت����ام م����ع �إد�رة �لمعه����د 

�لموؤ�ص�ص����ة  ه����ذه  �أج����ل تطوي����ر  م����ن 

م����ع  وتتع����اون  �لر�ئ����دة،  �لأكاديمي����ة 

كاف����ة �لجه����ات �لمعنية من �أجل هذ� 

تكريم �.د. حامد �لعازمي وكيل وز�رة �لتعليم �لعالي



55

محمد �ل�صطي يت�صلم جائزة �ف�صل ديكور

�أريج �لعطار تت�صلم جائزة �ف�صل ممثلة دور ثان

�لتطوير«.

و�ختتم بقوله: »با�صم طالب �لمعهد 

�لقائمي����ن  ل����كل  بال�ص����كر  �أتوج����ه 

عل����ى ه����ذ� �لمهرج����ان �لذي �أت����اح لنا 

�لتع����رف على زمالئنا م����ن �لفنانين 

�لع����رب و�لأوروبيي����ن، و�لتعرف على 

�إبد�عهم �لفني �لمتميز«.

مر��صم �لتكريم

د.  ب�ص����عود  �لتكري����م  ب����د�أت مر��ص����م 

فه����د �لهاج����ري ممث����ل معال����ي وزير 

�لتربي����ة ووزير �لتعلي����م �لعالي على 

مدي����ر  ب�ص����حبة  �لم�ص����رح،  خ�ص����بة 

�لم�ص����اعد  �لعمي����د  �لمهرج����ان، 

و�لخدم����ات  �لطلب����ة  ل�ص����وؤون 

�لم�ص����اندة د.ر�ج����ح �لمطيري، حيث 

ق����ام �لمطيري بتقدي����م درع �لتكريم 

لر�ع����ي �لمهرج����ان، ث����م ق����ام د. فهد 

�لهاج����ري ب�ص����فته ممث����اًل لمعال����ي 

�لوزي����ر بتكري����م �أ.د. حام����د �لعازمي 

وكي����ل وز�رة �لتعلي����م �لعالي، وت�ص����لم 

ب����در  �أ.  عن����ه،  نياب����ة  �لتكري����م  درع 

�لر�ص����مي  �لمتح����دث  �لمطي����ري 

ل����وز�رة �لتعلي����م �لعالي - مدير �إد�رة 

�لمكاتب �لثقافية �لخارجية.

عق����ب ذل����ك ق����ام د. فه����د �لهاج����ري 

�إنج����ي  �لفنان����ة  �ل�ص����تاذة  بتكري����م 

�لب�ص����تاوي لقيادتها ور�صة �لرتجال 

على هام�س فعاليات �لمهرجان.

م����ازن  �لفن����ان  �لأ�ص����تاذ  ق����ام  ث����م 

�ص����رم  مهرج����ان  رئي�����س  �لغرب����اوي 

�ل�ص����يخ �لدول����ي للم�ص����رح �ل�ص����بابي، 

�لحكي����م  »وف����اء  �لفنان����ة  و�لأ�ص����تاذة 

مديرة �لمهرجان، بتكريم �لدكتور/ 

فه����د �لهاجري ع�ص����و �للجن����ة �لعليا 

تقدي����ر�ً  �ل�ص����يخ،  �ص����رم  لمهرج����ان 

د. ر�جح �لمطيري يلقي كلمة �للجنة �لعليا للمهرجان

د. راجح 
المطيري: 

المهرجان أصبح 
واقعا بزخم 

فعالياته على 
المستوى 

العربي
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رئي�س �تحاد طالب �لمعهد �لطالب محمد عا�صور يلقي كلمة �لطالب

م�صعل �لفرحان - جائزة �ف�صل ممثل دور �أول

فهد الخياط - جائزة اف�ضل ممثل دور ثان

�لأول����ى  �ل����دورة  �إنج����اح  ف����ي  ل����دوره 

للمهرج����ان، ودوره �أي�ص����اً في توثيق 

مهرج����ان  بي����ن  �لتع����اون  �أو��ص����ر 

�لكويت ومهرجان �صرم �ل�صيخ.

كما ق����ام ممثل معالي وزي����ر �لتربية 

بتكري����م  �لعال����ي  �لتعلي����م  ووزي����ر 

�لف����رق �لم�ص����اركة ف����ي �لمهرج����ان: 

بفرق����ة  �لف����رق  تكري����م  ب����د�أ  حي����ث 

�أكاديمي����ة �لم�ص����رح بروم����ا - �إيطاليا 

د�ئ����رة  »حديق����ة  م�ص����رحية  ع����ن   -

�لأح����الم«، ثم فرقة �لمعه����د �لعالي 

للفن����ون �لم�ص����رحية - م�ص����ر - ع����ن 

فري����ق  ث����م  �أجملن����ا،  م����ا  م�ص����رحية 

عم����ل م�ص����رحية »مج����رد نفاي����ات« - 

�لجز�ئ����ر - ثم فرق����ة �لمعهد �لعالي 

للفن����ون �لم�ص����رحية - �لكويت - عن 

م�صرحيتي »�لمغ�صلة« و »�لماثولي«. 

و�ختتم����ت �لمر��ص����م بتكري����م لجن����ة 

�لتحكي����م و�لت����ي �ص����مت كال من �أ.د. 

ح�ص����ن عطية رئي�����س �للجنة، �أ�ص����تاذ 

بق�ص����م  �لم�ص����رحي  و�لأدب  �لنق����د 

للفن����ون  �لعال����ي  بالمعه����د  �لنق����د 

 - �لفن����ون  �أكاديمي����ة   - �لم�ص����رحية 

جمهوري����ة م�ص����ر �لعربية، د. محمد 

�لح����اج �لأمين �لع����ام لجمعية كليات 

�لفنون باتح����اد �لجامع����ات �لعربية، 

د. عمر نقر�س رئي�س ق�ص����م �لم�ص����رح 

بالجامعة �لأردنية، د. محمد �لمهنا 

�لنق����د  بق�ص����م  �لم�ص����اعد  �لأ�ص����تاذ 

و�لأدب �لم�ص����رحي بالمعه����د �لعال����ي 

للفن����ون �لم�ص����رحية - دولة �لكويت، 

�لخل����ف  �أحم����د  �لفن����ان  �لأ�ص����تاذ 

�لمحا�ص����ر بق�ص����م �لتمثيل و�لإخر�ج 

بالمعهد �لعالي للفنون �لم�ص����رحية   

- �لكويت -

بيان لجنة �لتحكيم

�أ.د.  �لتحكي����م  لجن����ة  رئي�����س  �ألق����ى 

ح�ص����ن عطي����ة بي����ان لجن����ة �لتحكي����م 

�آلي����ة  خالل����ه  م����ن  �أو�ص����ح  �ل����ذي 

�لمهرج����ان،  لعرو�����س  �لتحكي����م 

و�لت����ي �عتمدت على �لتقييم �لعلمي 

�لأكاديم����ي لكاف����ة مف����رد�ت �لعر�س 

�لم�ص����رحي ب�ص����ورة تتج����اوز �لهوي����ة 

�إل����ى �لوقوف عل����ى �أعتاب �لحتر�ف، 

و�لروؤي����ة �لكلي����ة للعر�����س، وعالقته 

م�ص����ير�ً  بهم����وم وق�ص����ايا مجتمع����ه، 

�إل����ى �أن �للجنة منحت جو�ئز �لدورة 

�لحالية لمن ي�ص����تحق، في حدود ما 

ُقدم من عرو�س.

مالحظ����ات  هن����اك  كان����ت  و�أ�ص����اف: 

�لمتناف�ص����ة،  �لعرو�����س  قل����ة  منه����ا: 

وه����و م����ا يجعلن����ا نوؤكد على �ص����رورة 

�لحف����اظ على هذ� �لمنج����ز �لثقافي 
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عبد�هلل �لم�صلم - جائزة �ف�صل مخرج

تكريم د. عمر نقر�س - ع�صو لجنة �لتحكيم

تكريم �ل�صتاذة �لفنانة �إنجي �لب�صتاوي 

�لكويت����ي �لعرب����ي، كم����ا لوح����ظ عدم 

�لتز�م �إحدى �لجهات �لم�ص����اركة في 

�لمهرجان ب�ص����روطه �لمعلنة �ص����لفاً، 

حي����ث قامت �لجه����ة بتقدي����م عر�س 

للجن����ة  �لمر�ص����ل  للعر�����س  مغاي����ر 

�لم�صاهدة، وقد قامت �للجنة �لعليا 

للمهرج����ان باإخطار لجن����ة �لتحكيم 

ر�ص����مياً به����ذه �لمخالف����ة �لج�ص����يمة، 

و�أو�صت بتقديم �لعر�س في موعده 

وع����دم  �لر�ص����مية،  �لم�ص����ابقة  خ����ارج 

مخالفت����ه  رغ����م   - �لعر�����س  �إلغ����اء 

لل�ض����روط - ، حر�ض����اً عل����ى الط����اب 

�لم�ص����اركين، وت�ص����جيعاً له����م، طالما 

�لأ�صا�ص����ي  �له����دف  ه����و  ذل����ك  كان 

م����ن �لمهرج����ان، وبن����اًء  علي����ه قررت 

�للجنة ��ص����تبعاد �لعر�����س �لجز�ئري 

م����ن �لم�ص����ابقة �لر�ص����مية، وعر�ص����ه 

تو�ص����ية  عل����ى  بن����اء  �لهام�����س  عل����ى 

�للجنة �لعليا للمهرجان.

و�أ�ص����ار �إل����ى �أن �للجنة ت�ص����جل قلقها 

�لبال����غ من غياب �لكاتب �لم�ص����رحي 

�لمهرج����ان،  عرو�����س  ع����ن  �ل�ص����اب 

و�للج����وء �إلى ن�ص����و�س لكت����اب كبار، 

�أو كت����اب �ص����باب غي����ر معروفي����ن، �إل 

�أن �لإعد�د �لذي قام به �لمخرجون، 

طم�����س معال����م �لن�����س �لأ�ص����لي بم����ا 

ل يمك����ن مع����ه �لحكم عل����ى �إنتاجهم 

�لأ�صلي.

�للجن����ة  لحظ����ت  �أي�ص����اً:  وق����ال 

�لعم����ل  �إل����ى  �لعرو�����س  بع�����س  مي����ل 

و�أد�ًء،  و�إخر�ج����اً  تاأليف����اً  �لجماع����ي، 

�ص����يغة  ف����ي  �لتحق����ق  ع����ن  ف�ص����ال 

�للجنة  »�لبرفور�مان�����س«، ونا�ص����دت 

تخ�ص����ي�س جائزة خا�ص����ة لمثل هذه 

�لعرو�����س �لت����ي تعتمد عل����ى �لإبد�ع 

�لجماعي.

و�ألم����ح عطي����ة �إل����ى �أن �للجنة قدرت 

�هتمام �صباب �لم�صرح �لعربي بهموم 

�لملته����ب  �لعرب����ي  و�قع����ه  وق�ص����ايا 

و�لملتب�س، و�ص����عيهم �لد�ئم لتقديم 

روؤية محددة تجاه �لق�ص����ايا �صديدة 

�لتعقيد، 

�للجن����ة  تهي����ب  �لنهاي����ة،  وف����ي 

للم����رة �لثاني����ة لكل ع�ص����اق �لم�ص����رح 

و�لموؤ�ص�ص����ات �لأكاديمي����ة، ب�ص����رورة 

�له����ام،  �لمهرج����ان  به����ذ�  �لتم�ص����ك 

�ل�ص����تمر�ر  يمكن����ه  حت����ى  ودعم����ه 

ف����ي مناف�ص����ة �لمهرجان����ات �لعربي����ة 

و�لدولية.

جو�ئز �لمهرجان

دعي����ت  �لنتائ����ج،  �إع����الن  وقب����ل 

�لفنان����ة  �لمهرج����ان  �صخ�ص����ية 

�لقديرة، �ص����يدة �ل�صا�ص����ة �لخليجية، 
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تكريم �أ.د. ح�صن عطية - رئي�س لجنة �لتحكيم

علي �لف�صلي - جائزة �ف�صل ��صاءة

جائزة �أف�صل عر�س متكامل حديقة د�ئرة �لحالم - �يطالياد. عبد�هلل �لعابر يت�صلم درع تكريم �لفرقة 

حي����اة �لفه����د لل�ص����عود عل����ى خ�ص����بة 

ت�ص����ليم  ف����ي  للم�ص����اركة  �لم�ص����رح 

جو�ئ����ز �لم�ص����ابقة �لر�ص����مية، وذل����ك 

برفق����ة كل م����ن: د. فه����د �لهاج����ري 

ممث����ل وزي����ر �لتربية ووزي����ر �لتعليم 

�لعال����ي، ود. ر�ج����ح �لمطي����ري مدير 

�لمهرجان، �لعميد �لم�صاعد ل�صوؤون 

�لطلب����ة و�لخدم����ات �لم�ص����اندة، �إلى 

جانب ح�ص����ور رئي�س و�أع�صاء لجنة 

بت�ص����ليم  قام����و�  حي����ث  �لتحكي����م، 

�لجو�ئز للفائزين بالدورة �ل�صاد�صة 

لمهرج����ان �لكويت �لدولي للم�ص����رح 

�لأكاديمي، و�لت����ي جاءت على �لنحو 

�لتالي:

م�ص����رحي  عر�����س  �أف�ص����ل  جائ����زة 

جماع����ي: م�ص����رحية »حديق����ة د�ئ����رة 

�لأحالم« – �أكاديمية �لم�صرح بروما 

- �إيطاليا

�هلل  عب����د  مخ����رج:  �أف�ص����ل  جائ����زة 

�لم�صلم عن م�ص����رحية »�لمغ�صلة« – 

�لمعه����د �لعلي للفنون �لم�ص����رحية - 

�لكويت

جائزة �أف�صل ممثل دور �أول: م�صعل 

�لفرح����ان عن م�ص����رحية »�لماثولي« 

– �لمعهد �لعلي للفنون �لم�صرحية 
- �لكويت.

 : �أول  دور  ممثل����ة  �أف�ص����ل  جائ����زة 

»م����ا  م�ص����رحية  ع����ن  ع����ادل  مارتين����ا 

�أجملن����ا« – �لمعه����د �لعال����ي للفنون 

�لم�صرحية – م�صر

جائ����زة �أف�ص����ل ممث����ل دور ثان : فهد 

الخياط عن م�ضرحية »المغ�ضلة« – 

�لمعه����د �لعال����ي للفنون �لم�ص����رحية 

– �لكويت
جائزة �أف�ص����ل ممثل����ة دور ثان : �أريج 
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مارتينا عادل - �ف�صل ممثلة دور �أولتكريم �أ.د. ح�صن عطية - ع�صو لجنة �لتحكيم

�صخ�صية �لمهرجان �لفنانة �لقديرة حياة �لغهد مع رئي�س تحرير �لن�صرة د. في�صل 

�ل�صتاذة رهام �لعو�صي رئي�س لجنة �لعالقات �لعامة بالمعهد�لفنان محمد �لكندري مخرج �لفيلم �لت�صجيلي

�لعطار عن م�صرحية »�لماثولي« – �لمعهد 

�لعالي للفنون �لم�صرحية - �لكويت

جائ����زة �أف�ص����ل ديك����ور: محمد �ل�ص����طي عن 

م�ص����رحية »�لماثول����ي« – �لمعه����د �لعال����ي 

للفنون �لم�صرحية - �لكويت

جائزة �أف�ص����ل �أزياء : ��صتقالل مال �هلل عن 

م�ص����رحية »�لماثول����ي« – �لمعه����د �لعال����ي 

للفنون �لم�صرحية - �لكويت

جائ����زة �أف�ص����ل �إ�ص����اءة: عل����ي �لف�ص����لي عن 

م�ص����رحية »�لماثول����ي« – �لمعه����د �لعال����ي 

للفنون �لم�صرحية - �لكويت

جائزة �أف�صل مو�صيقي : محمود عز �لدين 

�لمعه����د   – �أجملن����ا«  »م����ا  م�ص����رحية  ع����ن 

�لعالي للفنون �لم�صرحية - م�صر

جائ����زة �أف�ص����ل مكي����اج : ��ص����تقالل مال �هلل 

عن م�صرحية »�لماثولي« – �لمعهد �لعالي 

للفنون �لم�صرحية - �لكويت
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أكد على أهمية التبادل الثقافي والفني للبروتوكوالت المشتركة

د. سامح مهران: إدارة المهرجان األكاديمي 
بدمائها الشبابية حافظت على هذا الزخم الثقافي

حاورته غادة عبدالمنعم
ل����م ي���ك���ن �ل���ح���دي���ث م����ع �ل���رئ���ي�������س �لأ����ص���ب���ق 

مهر�ن  د.�صامح  �لم�صرية  �لفنون  لأكاديمية 

و�أن��ه قامة ثقافية  بمثابة حو�ر عابر، خا�صة 

وفنية تحمل �لكثير من �لفكر �لتقدمي، فهو 

يمتلك توجهات خا�صة من خالل فكر ووعي 

حديث. 

وف�����ي ل���ق���ائ���ه م����ع ن�������ص���رة �ل���م���ه���رج���ان، ث��م��ن 

�ل����ب����روت����وك����ول �ل���م�������ص���ت���رك ب���ي���ن �ل��م��ع��اه��د 

و�لجامعات �لفنية �لم�صرية و�لكويتية، وكان 

لنا معه هذ� �للقاء:

 • ما هي نظرتك لمهرجان �لكويت �لدولي 

للم�صرح �لأكاديمي في دورته �ل�صاد�صة؟

�لمهرجانات  �أهم  �لمهرجان من   - يعد هذ� 

�ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  ف��ي  �ل��م��ت��م��ي��زة  �لم�صرحية 

وكم كنت �أود �أن �أقوم بعمل مهرجان �أكاديمي 

�أثناء  م�صر  في  �لفنون  �أكاديمية  في  مماثل 

ن��وع ج��دي��د من  ل��الأك��ادي��م��ي��ة، ف��ه��ذ�  رئا�صتي 

ومن  �لمتخ�ص�صة،  �لأكاديمية  �لمهرجانات 

�لمعاهد  بين  و�ل��ت��ع��اون  �لتمازج  يتم  خالله 

و�لجامعات �لفنية. �أما عن هذه �لدورة، فمن 

متطور�ً  �أ�صبح  �لمهرجان  �أن  نظري  وجهة 

ب��ال��رغ��م م���ن ت��ق��ل�����س ع���دد �ل��ع��رو���س ب�صبب 

�إد�رة �لمهرجان  �أن  �إل  �لظروف �لقت�صادية، 

��صتطاعت �لحفاظ على هذ� �لزخم �لأكاديمي 

�لمتميز من خالل �لدماء �ل�صابة �لتي تعمل 

على تطوير هذ� �لمهرجان، بما يعد موؤ�صر�ً 

�إيجابياً للدور�ت �لمقبلة.

بين  م�صترك  بروتوكول  توقيع  تم  موؤخر�ُ   •
�لم�صرحية وعدد من  للفنون  �لعالي  �لمعهد 

كيف  م�صر،  في  �لفنية  و�لجامعات  �لمعاهد 

تثمن هذه �لخطوة؟

�لبروتوكولت  ه��ذه  �أن  نظري  وجهة  م��ن    -

ت��ت��ط��ل��ب �ل���ع���م���ل ع���ل���ى �ل���ت���وح���ي���د �ل��ق��ي��ا���ص��ي 

�لطالب  بانتقال  ي�صمح  �لدر��صية  للمناهج 

يتحقق  وبهذ�  �لطرفين،  قبل  و�لأ�صاتذة من 

بعمل  �لقيام  يمكن  كما  �لحقيقي،  �لتكامل 
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م�صاريع م�صرحية م�صتركة، حينها ن�صتطيع 

�لقول باأن �لكويت وم�صر �متد�د� لبع�صهما 

�لأخر.

تطوير �لمناهج

�لمناهج  ب��ر�أي��ك  ه��ل  �لمناهج،  ذك��ر  على   •
بحد ذ�تها بحاجة �إلى �لتطوير �أي�صاً ؟

باإعادة  تقوم  �لمتقدمة  �لعالم  دول  كافة    -

ع�صرة  ك��ل  �ل��در����ص��ي��ة  مناهجها  ف��ي  �لنظر 

���ص��ن��و�ت ع��ل��ى �لأق����ل، وه���و �لأم����ر �ل���ذي قد 

ُي���ح���دث �أح���ي���ان���اً ح���ال���ة م���ن �ل��غ�����ص��ب من 

�أي�صاً  وهناك  �لكبار.  �لأ���ص��ات��ذة  بع�س  قبل 

�ل��ت��ط��وي��ر ف��ي ن��وع��ي��ة �ل��در����ص��ة و�ل��م��ن��اه��ج 

�ل�صاعات  نظام  تطبيق  للطالب، من خالل 

�ل��م��ع��ت��م��دة، وه���و �لأم����ر �ل����ذي ي�����ص��اه��م في 

ت��و���ص��ع��ة ف��ك��رة �ل���در�����ص���ات �ل��ب��ي��ن��ي��ة، وه���ذه 

�لتخ�ص�صات  بين  وح�صارية  ثقافية  نقلة 

فتح  ث��م  وم���ن  �ل��ع��ل��م��ي،  للبحث  �لمختلفة 

�صوق جديد للعمل. وف��ي كل �لأح���و�ل، من 

�ل�صروري �أن يتم �لتطوير، وحذف �لقديم 

و�إ�صافة �لمزيد من �لتطور �لمنهجي.

• م���ا ه���ي �أب�����رز �لت���ج���اه���ات �ل��ح��دي��ث��ة في 
�لم�صرح �لعربي حالياً ؟

 - �ل��م�����ص��رح �ل���ع���رب���ي م���ل���يء ب��ال��ت��ج��ارب 

و�لت����ج����اه����ات �ل���ه���ام���ة، دع���ي���ن���ا ن��ت��ح��دث 

من  بالعديد  ت��م��وج  �ل��ت��ي  �أوًل  م�صر  ع��ن 

من  �صو�ء  �صنوياً،  �لم�صرحية  �لتجاهات 

�لم�صرح  �أو  �لثقافة،   خالل بيوت وق�صور 

�أ�صتطيع  لذ�  �لدولة،  �أوم�صارح  �لم�صتقل، 

�ل��ق��ول ب���اأن ل��دي��ن��ا �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ج��ارب 

�أرى  و�أن���ا  �لم�صارح،  ه��ذه  ل�صيا�صات  وف��ق��اً 

مازلنا  ولكننا  م�صرحية،  نه�صة  هناك  �أن 

�لما�صوية  ونظرتنا  �ل��ق��دي��م،  �إل���ى  نميل 

ن��ق��ف ع��اج��زي��ن ع��ن روؤي���ة  ل��ل��ف��ن، تجعلنا 

�ل��ج��دي��د �ل��م��ط��روح ح��ال��ي��اً، وي����زد�د �لأم��ر 

ت��ع��ق��ي��د�ً م���ع ح���ال���ة �ل��ت��ق��ل�����س و�ل��ق�����ص��ور 

�لنقدية على م�صتوى  �لحركة  �لكبير في 

�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي ب���اأ����ص���ره، وه����ي �ل��ح��رك��ة 

الإبداعات  على  ال�ضوء  اإلقاء  بها  المنوط 

 - �لكتابة  م�صتوى  على  �صو�ء  �لمختلفة، 

�لتي �أ�صبحت مختلفة -، �أو على م�صتوى 

�أتمنى عودة  �لإخر�ج، فعلى �صبيل �لمثال، 

�أو”�لميوزيكال  “�لميوزيكال”،  م�صرح 

لأن��ن��ا  �ل��ت��ح��دي��د،  وج����ه  كوميدي” ع��ل��ى 

�أ�صبحنا نخو�س في حيز من �لقتامة في 

�إلى  بحاجة  �أننا  رغم  �لم�صرحية،  �أعمالنا 

ب�صي�س من �لتفاوؤل في خ�صم ما يحدث 

من ��صطر�بات في �لمنطقة �لعربية.

م�صرح �لمهرجانات

على  فقط  مقت�صر�ً  �لم�صرح  �أ�صبح  ه��ل   •

�لمهرجانات؟

تعدد  �أ�صا�صية  بنية  هناك  تكون  �أن  لب��د    -

منتج  وج���ود  بمعني  �لإن���ت���اج،  �أ���ص��ك��ال  فيها 

م�����ص��رح��ي ك��ب��ي��ر ي��ت��م )ف��ل��ت��رت��ه( م��ن خ��الل 

�أن��ه لب��د من وجود  �أرى  مهرجان، من هنا 

���ص��ي��ا���ص��ة ت��ر���ص��ي��د ل��ل��م��ه��رج��ان��ات �ل��ت��ي ت��ق��ام 

�أن ت��ك��ون هذه  �ل��ع��رب��ي، فيجب  ف��ي �ل��وط��ن 

م�صرحي  مو�صم  لعمل  نتيجة  �لمهرجانات 

ن�صعى  ما  وه��ذ�  محدد،  تخ�ص�س  في  كامل 

�إليه حالياً من خالل �لمهرجان �لتجريبي 

�لذي �صينعقد في �صبتمبر �لمقبل.

• �لمهرجان �لتجريبي و�لمعا�صر.. �إلى �أي 
مدى هناك تو�فق بين �لكلمتين ؟

- �أن�����ت م��ح��ق��ة ب�����اأن ه���ن���اك �خ���ت���الف���اً على 

م�صتوى �للغة �لعربية بين كلمتي تجريبي 

يهتم  �صبابي  جيل  لدينا  ول��ك��ن  وم��ع��ا���ص��ر، 

بالم�صرح �لتجريبي، ولدينا تيار �أخر ينتمي 

�أ�صاتذة كبار من  للم�صرح �لمعا�صر، وهناك 

�صلبية  �آر�ء  لديه  م�صرحياً  �لمتخ�ص�صين 

ت��ج��اه �ل��ت��ج��ري��ب، وي��ن��ظ��رون ل���ه ب��اع��ت��ب��اره 

تجريباً �صكالنياً، ولي�س تجريبا في �لعمق، 

لذلك قمنا بالمزج بين �لتجريبي و�لمعا�صر 

�لتو�فق بينهما،  على �لرغم من حالة عدم 

�أية حال، فقد خرج �لموؤتمر �لقومي  وعلى 

بنتيجة مفادها �صرورة  �لم�صرحيين  لكافة 

��صتكمال م�صيرة �لتجريبي .

منابع �إ�صعاع
من  للمزيد  ما�صة  بحاجة  �أ�صبحنا  ه��ل   •
�لمعاهد �لفنية، خا�صة في منطقة �لخليج؟

�ل��م��و�زي  �لتعليم  ب��خ��ط��وة  ق��م��ت  ع��ن��دم��ا   -

و�ل�صينما،  �لم�صرحية  �لفنون  معهدي  في 

�لتوجه،  ه��ذ�  �صبب  ع��ن  �ل��ك��ث��ي��رون  ت�����ص��اءل 

ثقافة  �لتطرف  يغزو  عندما  �أنه  و�لحقيقة 

�صريحة  في  �لتو�صع  من  لب��د  يجب  وط��ن، 

يخلق  �لتو�صع  ه��ذ�  لأن  �لفن،  علوم  متلقي 

بوؤر تنويرية في �أماكن نائية وبعيدة، فنحن 

�لفنانين،  ل��ع��دد ه��ائ��ل م��ن  ب��ح��اج��ة م��ا���ص��ة 

يناير  ثورة  حدوث  وقبل  �لفنية،  و�لمعاهد 

�لم�صرية، طالبت باإن�صاء �أكاديمية فنون في 

كانت  �لتي  �لأكاديمية  وه��ي  م�صر،  �صعيد 

�صتلعب دور�ً هاماً، فاأنا �صد �أن يقت�صر منبع 

�لتنوير على �لقاهرة فقط، و�أوؤمن �أنه لبد 

�إ�صعاع في مناطق مختلفة،  من خلق منابع 

والتفكير  ال�ضلوك  اأنماط  تغيير  على  تعمل 

وتدفع �لمجتمع �إلى �لأمام.

على  ي�صيطر  �لد�ع�صي  �لفكر  �أ�صبح  هل   •
عقول �ل�صباب �لم�صرحي ؟

�أتحدث تحديد�ً من خالل م�صر،   - دعينا 

ف��ال�����ص��ع��ب �ل��م�����ص��ري م���ن �ل�����ص��ع��وب �ل��ت��ي 

ي�صعب �ل�صيطرة عليها على �لإطالق، وهو 

�أكثر  وم��ن  ف��ك��ري��اً،  متطرف  غير  بطبيعته 

وب��ال��ت��ال��ي  �ل��ح��ي��اة،  ع��ل��ى  �لمقبلة  �ل�����ص��ع��وب 

�ل�صعب  ه���ذ�  ع��ل��ى  �ل��ح��ي��اة  ت�صييق  ي�صعب 

من �أي ف�صيل كان، وقد �أثبتت �لتجربة �أن 

ال�ضعب كان قادراً على اإ�ضقاط من �ضعى اإلى 

ذلك.

�صد �لإحتكار
�أن نرى د.�صامح مهر�ن  • هل من �لممكن 

مخرجاً من جديد؟

 - حالياً، وتحديد�ً على خ�صبة م�صرح �لغد، يقدم 

با�صم”�إنبوك�صي”،  تاأليفي  من  م�صرحي  عمل  لي 

�أم�����ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �لإخ��������ر�ج، ف��ق��د ت��وق��ف��ت عن 

م��م��ار���ص��ت��ه م��ن��ذ ع����ام 2008 لن�����ص��غ��ال��ي ب��رئ��ا���ص��ة 

�أك��ادي��م��ي��ة �ل��ف��ن��ون ل��م��دة 6 ���ص��ن��و�ت. وف���ي جميع 

�أق��دم �أع��م��اًل من تاأليفي  �لأح���و�ل، �أف�صل �إم��ا �أن 

�لمزيد  �أتيح  �إخ��ر�ج��ي فقط،  حتى  �أو من  فقط، 

من فر�س �لعمل، ول يكون هناك �حتكار للعملية 

م�صرحياً  عماًل  �أق��دم  �أن  ق��ررت  و�إذ�  �لم�صرحية، 

�أق��دم ن�س لإدن��ا  �إخ��ر�ج��ي، فهناك توجه لأن  من 

�أوبرين بعنو�ن “ فيرجينيا وولف” فهي م�صرحية 

جريئة، وقد �أعدد لها مخططاً �إخر�جياً كاماًل.

 هل �إنهيار �لفن بمثابة �إنهيار للح�صارة �أي�صاً؟

 - �صوف �أحيلك لمقدمة”�إبن حلدون”، و�لتي ذكر 

�صنعة  نهيار  هو  �لعمر�ن  �نهيار  دلئ��ل  �أول  فيها 

ولالأ�صف  �لفنون،  �أهمية  على  يوؤكد  مما  �لغناء، 

�لأول��وي��ات،  �صلم  �آخ��ر  �لآن في  �لثقافة حتى  ف��اإن 

ولكنا ل ننكر �أي�صاً ما �آلت �إليه �لعملية �لتعليمية 

من تدهور ب�صبب �إهمالنا للتعليم ل�صنو�ت طويلة.

تطوير المناهج نقلة 
ثقافية وحضارية 

أتمنى عودة 
مسرح )الميوزيكال 
كوميدي مرة أخرى
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بانو راما العروض
�أ������ص�����دل �ل�������ص���ت���ار ع���ل���ى م��ه��رج��ان 

�لكويت �لدولي للم�صرح �لأكاديمي 

تظاهرة  وهو  �ل�صاد�صة،  دورت��ه  في 

�ل��ع��ال��ي  �ل��م��ع��ه��د  ينظمها  ���ص��ن��وي��ة 

للفنون �لم�صرحية بدولة �لكويت، 

ح�صور  �ل����دورة  ه��ذه  �صهدت  وق��د 

�أ�����ص����ات����ذة �أك���ادي���م���ي���ي���ن، وع���م���د�ء 

�لمعاهد �لعليا لفنون �لم�صرح من 

ونخ�س  �لعربية،  �ل���دول  مختلف 

بالذكر، م�صر ولبنان و�لأردن، �إلى 

جانب �لدولة �لم�صيفة - �لكويت. 

لقت �لعرو�س �لخم�صة �لمتناف�صة 

��صتح�صاناً، كما لقت �لنقد �أي�صاً.

وم����ن ب��ي��ن �ل���ع���رو����س �ل��خ��م�����ص��ة، 

 - �لكويت   - �لم�صيف  �لبلد  ق��دم 

وتمثيل  �إخ�����ر�ج  م��ن  م�صرحيتين 

ط����الب �ل��م��ع��ه��د �ل���ع���ال���ي ل��ل��ف��ن��ون 

�لم�صرحية. 

و����ص���ه���دت ه�����ذه �ل���������دورة ت��ق��ل��ي��د�ً 

�صخ�صية  �خ���ت���ي���ار  وه����و  ج����دي����د�ً، 

�للجنة  �ختيار  ووق��ع  �لمهرجان، 

على  للمهرجان  �لمنظمة  �لعليا 

“حياة  �لقديرة  �لكويتية  �لفنانة 

�لفهد” لتكون �صخ�صية �لمهرجان 

في هذه �لدورة. 

ف��ي ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح، �أو���ص��ح عميد 

�ل��ه��اج��ري،  فهد  �ل��دك��ت��ور  �لمعهد 

�إد�رة �لمعهد تتبع ��صتر�تيجية  �أن 

م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ط��وي��ر م���ق���رر�ت فن 

�لم�صرح بالمعهد.

عرو�س �لمهرجان وفعالياته

�لماثولي.. ما �أجملنا.. �لمغ�صلة.. 

مجرد نفايات..  حديقة �لأحالم، 

هذه هي �لعرو�س �لتي قدمت في 

�لمهرجان،  وعقب كل عر�س، ومن 

خالل ندوة تطبيقية، يتم فتح باب 

ي��ب��د�أ بمعقب من  �ل���ذي  �ل��ن��ق��ا���س 

بتحليل  يقوم  �لنقد،  ق�صم  طالب 

�لح�صور  يبد�أ  ثم  نقدياً،  �لعر�س 

منظمي  �أر�د  وق��د  �لمناق�صة،  ف��ي 

�لمهرجان بهذه �لفعالية م�صاركة 

�لنقد،  �ل��ط��الب م��ن ط��الب ق�صم 

�لتمثيل  ق�صم  ط��الب  ج��ان��ب  �إل���ى 

�لديكور  ق�صم  وط��الب  و�لإخ����ر�ج، 

في  �ل��ط��ل��ب��ة  �آر�ء  وت��ط��رح  �أي�����ص��اً، 

�لمتخ�ص�صين،  �لأ���ص��ات��ذة  ح�صور 

�ل���ذي���ن ي���دل���ون ب���دل���وه���م �أي�������ص���اً، 

�لطالب  �كت�صاب  ف��ي  ي�صاهم  مما 

�لقيمة،  ع��ال��ي��ة  تطبيقية  درو����ص���اً 

نقدهم  ف��ي  �لأ���ص��ات��ذة  تطرق  فقد 

ل���الأع���م���ال ل��ك��اف��ة ج���و�ن���ب �ل��ع��م��ل 

ت��م��ث��ي��ل��ي،  �أد�ء  �ل���م�������ص���رح���ي،م���ن 

وتناولو�  و�إلقاء،  ج�صدية،  وحركة 

�لعن�صر  �خ��ت��ي��ار  ك��ي��ف��ي��ة  ب��ال��ن��ق��د 

�لت�صكيلية...  و�ل��روؤى  �لمو�صيقي، 

�إل���خ. وم��ن خ��الل ه��ذه �لنتقاد�ت 

�ل���ب���ن���اءة، و�ل���ح���ادة ب��ع�����س �ل�����ص��يء 

- ف���ي ب��ع�����س �لأح���ي���ان - ُط��رح��ت 

�أ���ص��ئ��ل��ة وم��و���ص��وع��ات ه��ام��ة، منها 

ه���ذ� �ل��ت�����ص��اوؤل: ه��ل �ل��م�����ص��رح �أد�ة 

تجاوز  يمكنه  �أم  �ل��و�ق��ع،  لمحاكاة 

�أن جل  ل��وح��ظ  �إذ  �ل���و�ق���ع؟   ه���ذ� 

�لعرو�س - وبدرجة متفاوتة - لم 

�لعقبة.  ه��ذه  تخطي  م��ن  تتمكن 

كما لنا �أن نت�صاءل عن �للغة كاأد�ة 

ت��ع��ب��ي��ر ل��ل��ن�����س �ل��م�����ص��رح��ي، فلقد 

�صدد بع�س �لأ�صاتذة على ��صتعمال 

�للغة �لعربية �لكال�صيكية بطريقة 

�آخر:   ت�صاوؤل  يثار  وهنا  �صحيحة، 

ه���ل م���ن �ل��م��م��ك��ن و�ل��م��و���ص��وع��ي 

�أن����ه م���ع �ل��ع��و�ئ��ق و�ل���ح���دود �ل��ت��ي 

ت��ف��ر���س ع��ل��ى ط���الب �ل��م�����ص��رح في 

لهم  ن�����ص��ي��ف  �أن  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��ال��م 

ع��ائ��ق �آخ����ر وه���و ����ص��ت��ع��م��ال �للغة 

�للغة  �ختيرت  �إن  نعم  �لف�صحى؟. 

�أن  يجب  خ��ط��اب  ك����اأد�ة  �لف�صحى 

ولكن  �صحيحاً،  ��صتعمالها  يكون 

تب�صيطها  م��ع  �لمحلية  �للهجات 

�لمبهمة  �ل��م�����ص��ط��ل��ح��ات  و�إب����ع����اد 

ت�صل  �أن  �أي�������ص���اً  ي��م��ك��ن��ه��ا  م��ن��ه��ا، 

للمتلقي �لعربي �أينما كان.

�أخرى تتمحور  �أ�صئلة  كما طرحت 

حول مهمة �لم�صرح، هل للم�صرح �أن 

يقدم حلوًل ملمو�صة؟ هل نطالبه 

�لإره���اب  لمقاومة  ط��رق��اً  بابتكار 

مثال؟ فطبعا ل، ولكن �لم�صرح �إن 

هالة �لحبيب 
�شحافية وناقدة من تون�س 
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�لمغ�صلة - �لمعهد �لعالي للفنون �لم�صرحية - �لكويت

من عر�س �لفتتاح »�لفنان«

حديقة د�ئرة �لأحالم - �كاديمية �لم�صرح بروما - �إيطاليا

يمكن  متكاماًل،  ر�قياً  كان 

�لما�صي،  �آث��ار  �أن يرمم  له 

وي��ث��ق��ل �ل��ن��ف�����س �ل��ب�����ص��ري��ة، 

ب��اع��ت��ب��اره  م��ي��زة  فللم�صرح 

لل�صعوب  »كاثار�صي�س«  �أد�ة 

كما لالأفر�د.

عن  �صوؤ�ل  يطرح  هنا  ومن 

م��اه��ي��ة �ل��ف��ن �ل��م�����ص��رح��ي، 

�ل�����ص��ع��وب؟  �صمير  ه��و  ه��ل 

ه����ل ه����و �ل���م���ح���دد ل��ل��خ��ي��ر 

و�ل�صر؟
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�لماثولي - �لمعهد �لعالي للفنون �لم�صرحية - �لكويت

مجرد نفايات - �لجز�ئر

لو ناأخذ على �صبيل �لمثال 

م�������ص���رح���ي���ة  �ل����ح���������ص����ر  ل 

»�ل���م���غ�������ص���ل���ة« م�����ن �إع�������د�د 

�لم�صلم،  �هلل  عبد  و�إخ����ر�ج 

ن����ج����ده����ا ت�����ط�����رح ق�������ص���اي���ا 

�جتماعية ملمو�صة كعالقة 

�ل���ع���ام���ل ب�����ص��اح��ب �ل��ع��م��ل 

بظلم  �ل��ع��ام��ل  يقبل  وك��ي��ف 

����ص���اح���ب �ل����ع����م����ل، ف��ك��ان��ت 

و�أد�ة  للقهر  رم��ز�  �لمغ�صلة 

له.

ل��ع��ل ف���ي ه����ذه �ل��ت�����ص��اوؤلت 

ت��دع��ون��ا �إل����ى �ل��ت��ف��ك��ي��ر في 

و�ق��ع��ن��ا �ل��ع��رب��ي، وم��ح��اول��ة 

�لأق��ل عدم  �أو على  تغييره، 

تقبله كاأمر مفروغ منه.

�لم�صاحبة  �لفعاليات  ومن 

ل������ل������م������ه������رج������ان، ت����وق����ي����ع 

ت��ع��اون م�صترك  ب��روت��وك��ول 

ب����ي����ن م����ه����رج����ان �ل���ك���وي���ت 

�لأكاديمي  للم�صرح  �لدولي 

وم����ه����رج����ان ����ص���رم �ل�����ص��ي��خ 

�لدولي للم�صرح �ل�صبابي.

ويطرح هذ� �لتوقيع ق�صية 

�لثقافي  و�لتعاون  �لتبادل 

ب����ي����ن �ل�����������دول �ل����ع����رب����ي����ة، 

رغ����م �ل���ع���و�ئ���ق �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

�لج����ت����م����اع����ي����ة، ف���ه���ام�������س 

من  يتفاوت  �لفني  �لإب���د�ع 

ب��ل��د �إل�����ى �آخ������ر. ول��ت��خ��ط��ي 

ه���������ذه �ل�����ع�����ق�����ب�����ات، ي���ج���ب 

ع��ل��ى �ل���ح���رك���ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

و�لم�صرحية  ع��ام��ة،  ب�صفة 

ت��ت��ب��ع  �أن  خ���ا����ص���ة،  ب�����ص��ف��ة 

��صتر�تيجية محلية لتخرج 

م�����ن �ل����ع����و������ص����م و�ل����م����دن 

وت����ت����ج����ه ن����ح����و �لأري�����������اف، 
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ما �جملنا �لمعهد �لعالي للفنون �لم�صرحية-  م�صر

طالب �لمعهد �ثناء �لتدريب في ور�صة �لرتجال

بتكثيف  وذل���ك  �إق��ل��ي��م��ي��ة،  و�صبغة 

�لتعاون بين بلد�ن �لعالم �لعربي.

وف����ي ه����ذه �ل����روؤي����ة ع���ب���رة و�ح����دة 

ن�صتخل�صها،  �أن  يمكن  �لأق��ل  على 

وت��ت��م��ث��ل ف����ي �ل���ت�������ص���دي ل��ث��ق��اف��ة 

�ل��ع��ول��م��ة، ب��ع��ي��د�ً ع���ن �ل�����ص��ع��ار�ت 

�ل�صخمة، فهناك دول �أوروبية لها 

ولها  �لقدم،  في  �ل�صاربة  ثقافتها 

من �لإمكانات ما يكفيها للت�صدي 

قال  وكما  �ل��ج��ارف،  �لم�صرح  لهذ� 

كاتب  �ل��ر�ح��ل  �ل��ج��ز�ئ��ري  �لكاتب 

لأقول  بالفرن�صية  »�أكتب  يا�صين: 

بفرن�صي«  ل�صت  باأنني  للفرن�صيين 

ن���د�ف���ع ع���ن ه��وي��ت��ن��ا بكل  �أن  ف��ل��ن��ا 

�أن  علينا  يجب  كما  ���ص��در،  رح��اب��ة 

نتقبل �لآخر.
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إلى اللقاء
 في المهرجان المقبل


