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أوبرا العرائس
مهرجان  ا�ضت�ضاف  ال�ضابعة،  دورت��ه  يف 

لأول  الأك���ادمي���ي  للم�سرح  ال���دويل  ال��ك��وي��ت 

قدم  عرائ�س.  مل�سرح  اأوب���رايل  عر�س  م��رة 

العر�س فريق من الطلبة البولنديني يدر�سون 

تخ�س�سات خمتلفة يف جمال امل�سرح والغناء. 

فولكلورية  ق�سة  م��ن  م�ستوحى  وال��ع��ر���س 

القرن  اإىل  اأحداثها  ترجع  قدمية  بولندية 

الأوىل  الإره��ا���س��ات  حيث  ع�سر  اخل��ام�����س 

للأوبرا الإيطالية. وينتمي العر�س من حيث 

اإىل ن�سو�س م�سرح الع�سور  البناء الدرامي 

وال�سر  اخل��ر  ب��ني  ال�سراع  حيث  الو�سطى 

والتوبة ثم انت�سار اخلر يف النهاية. وكانت 

مدينة  اأه��ل  �سكان  عامة  م��ن  ال�سخ�سيات 

الذين ات�سفوا بالنبل والطيبة اإل قليل منهم 

ت�سبب  مما  والكذب،  ال�سرقة  على  يعي�سون 

يف خراب املدينة، ومل تنج من هذا اخلراب 

اإل بعد العدول عن هذه الأفعال والعودة اإىل 

طريق ال�سواب. وقد �ساغت املوؤلفة املو�سيقية  

اإط��ار  يف  ال�����س��راع  ه��ذا  زي��ن��ك«  »جمدالينا 

مو�سيقي يحمل ملمح القرن اخلام�س ع�سر 

الكمان،  مثل  املفردة  الآلت  ا�ستخدام  من 

املونوفونية  والكتابة  والكلرينيت  والت�سيللو، 

  Monophony   -

اأح����ي����ان����ًا ك���م���ا يف 

املو�سيقية  املقدمة 

ل��ل��م�����س��رح��ي��ة ال��ت��ي 

املوؤلفة  فيها  كتبت 

املو�سيقية  التيمة 

 M u s i c a l
ث��م  ل��ل��ع��م��ل،  الأ����س���ا����س���ي���ة    -  Theme
 – البوليفونية  الكتابة  اإىل  بعدها  انتقلت 

هارموين  اأ�سا�س  على  ت��ارة    Polyphony
اأ�سا�س  على  اأخ���ري  وت���ارة   Harmony  -

جم�سدة   Counterpoint  – كاونرتبونتي 

املتناغمة  الطيبة  الجتماعية  البيئة  يف ذلك 

 ،   Monophony امل��ون��وف��ون��ي��ة  ب��ال��ك��ت��اب��ة 

اإىل  تنتقل  ثم   ،  Harmony  - والهارمونية 

بالكتابة  وال�سر  اخلر  بني  ال�سراع  ت�سوير 

للتعبر    Counterpoint  - الكاونرتبونتية 

ع��ن ح��ال��ة ال��ت��ع��ار���س وال��ت��ن��اف��ر امل��وج��ودة 

واملتج�سدة يف املجتمع بني اخلر وال�سر. اأما 

الطبقات  اختارت  فقد  الغناء  م�ستوى  على 

 )Bass – الغليظ يف اأ�سوات الرجال )با�س

يف  مل��ا  واحل��اك��م  احلكيم  �سخ�سية  لتج�سد 

ا�ستخدام الربوجيكتور لعر�ض املناظر املفتوحة توظيف الدمى القفازية كدمى الب�رشية

د. طارق جمال
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عك�س  على  وقوة،  عمق  من  الغليظة  ال�سوت 

 )Soprano - الطبقات احلادة )ال�سوبرانو

التي اختارتها لتج�سيد ال�سخ�سيات الن�سائية 

ذات الطابع احلاد والأفعال ال�سلبية. وجاءت 

)امل��ي��ت��زو  امل��ت��و���س��ط��ة  الن�سائية  الأ����س���وات 

لتج�سد   )  Mezzo-Soprano   - �سوبرانو 

ن�ساء املدينة الأخيار، ف�سور هذا التنوع بني 

الأ�سوات التباين يف املجتمع ت�سويرا دقيقًا ملا 

يحمله من �سراع بني اخلر وال�سر مبا يخدم 

وقد  ويطوره.  احلدث  ويعمق  الدرامي  البناء 

ا�ستخدمت خمرجة العر�س مزيجًا من اأنواع 

القفازية-  العرائ�س  كانت  حيث  العرئ�س، 

glove marionettes ل�سخ�سيات العرائ�س 
 String  - ال��دم��ى  ث��م  بالغناء،  تقوم  التي 

puppets ل�سخ�سيات املجاميع، ومزيج من 
لت�سكيل  املحرك  وج�سد  القفازية،  العرائ�س 

 .Full Body Puppets-الب�سرية الدمى 

العرائ�س  اخ��ت��ي��ار  امل��خ��رج��ة يف  وف��ق��ت  وق��د 

تقوم  التي  ال�سخ�سيات  جت�سيد  يف  القفازية 

بالغناء لإمكانية ت�سكيل ملمح الوجه للتعبر 

للحالت  امل�ساحبة  املختلفة  النفعالت  عن 

ال�سعورية للأغاين التي توؤديها ال�سخ�سيات، 

وحركة  املو�سيقى  ب��ني  تناغم  هناك  فكان 

للنفعالت.  امل�ساحب  الوجه  وتعبر  الفم 

جنحت  التي  الب�سرية  الدمى  دور  ياأتي  ثم 

املخرجة يف ا�ستخدامها لت�سكيل اأو�ساع ج�سد 

تعبرا ج�سديا متكامل  لي�سكل  الدمى  لعب 

لل�سخ�سية على خ�سبة امل�سرح. وبهذا التنوع 

على  حتافظ  اأن  املخرجة  ا�ستطاعت  ال��ري 

امل�ساهدين طوال زمن  وانتباه  العر�س  اإيقاع 

ثم  تقريبا.  دقيقة   43 م��دار  على  العر�س 

امل�سرحية  ال�سورة  ليكمل  ال�سينوغراف  جاء 

ر�سوم  م��ن  الرقمية  التقنيات  ب��ني  ومي���زج 

 Still ثايتة  ومناظر    Animation متحركة 

للديكور  بديل  وبني طريقة عر�سها   Shots
من  امل�سرح  خ�سبة  على  التقليدي  امل�سرحي 

 Video Projection خلل الربوجيكتور - 

املرئية،  اأرك��ان��ه  يف  متكامل  العمل  ليخرج 

اإخ��لل  اأو  تكلف  دون  عنا�سره  يف  ب�سيطا 

باحتياجات العر�س من مناظر طبيعية واأوراق 

الذي  وال��زرع  والأمطار  املت�ساقطة  الأ�سجار 

ينمو معربًا عن الرخاء واخلر الكثر كما يف 

بداية العر�س امل�سرحي، وكذلك حركة البناء 

وتعر�س  املدينة  ت�سيد يف  كانت  التي  للأبنية 

وكل  وال��دم��ار  الن��ه��ي��ار  ث��م  ال�سا�سة،  على 

الأحداث التي ل ميكن ت�سويرها اأو جت�سيدها 

على خ�سبة امل�سرح اإل من خلل هذه التقنية 

الرقمية احلديثة وهذا املزيج الفني اجلميل 

الذي اأمتعنا طوال زمن العر�س.

تقنية ا�ستخدام الربوجيكتور كديكور م�رشحي حوار بني الدمى القفازية وال�سخ�سية الب�رشية
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خالل تعقيبه في الندوة التطبيقية على العرض

د. طارق جمال: »توبا والمالئكة«.. 
أوبرا كوميدية لقصة فولكلورية

»توبا  مل�سرحية  التطبيقية  الندوة  اأقيمت 

وامللئكة، التي قدمتها فرقة اأكادميية امل�سرح 

عبد  اأحمد  قاعة  يف  اأم�س   - بولندا  بوار�سو� 

احلليم، حيث اأدار الندوة وعقب  على العر�س 

امل�سرحية  خمرجة  بح�سور  جمال،  ط��ارق  د. 

اإميليا بتليف�سكا.

الندوة ح�سور ح�سد كبر من  �سهدت  وقد 

للفنون  العايل  باملعهد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

واجلمهور،  والطلب  والإعلميني  امل�سرحية 

تقدمهم مدير املهرجان د. راجح املطري.

مرحبًا  حديثه  جمال،  ط��ارق  د.  وا�ستهل 

»ن�سكر  قائًل:  البولندية،  وبالفرقة  باحل�سور 

اإدارة املعهد على ا�ستقطاب هذا العر�س كنوع 

املهرجان،  يف  تقدم  التي  العرو�س  من  جديد 

ومن اجلميل اأن يتعرف الطلب على كل اأنواع 

هذا  اأن  اإىل  م�سرًا  اأدوات����ه«،  وك��ل  امل�سرح، 

العر�س يتميز بالب�ساطة، واجلمع بني جمموعة 

من الفنون، �سواء يف الغناء اأو املو�سيقى، ف�سًل 

عن العرائ�س الب�سرية والقفازية واملتحركة.

ل  امل�سرح  من  النوع  هذا  »اأعترب  واأ�ساف: 

ُيقدم كثرًا، ل�سيما اأن فيه غناء اأوبرايل ولكن 

اأن م�ساهد اخلر وال�سر  ب�سكل كوميدي، كما 

اجلرافيك  م��ن  مر�سومة  ك��ان��ت  العر�س  يف 

با�ستثناء امل�سهد الذي كان فوق ال�سحاب، مما 

يعد حت��وًل غر  لأن��ه  ت�ستت،  ح��دوث  اإىل  اأدى 

مربر«.

وقال د. طارق: »يطلقون على هذا العر�س 

الأم��ر  حقيقة  يف  لكنه  اأ���س��ط��ورة،  امل�سرحي 

الجتماعية  الفولكلورية  الق�سة  اإىل  اأق��رب 

التي تنتمي اإىل الع�سور الو�سطى، �سواء على 

م�ستوى البناء الدرامي اأو التاأليف املو�سيقي«.

اأما خمرجة العر�س اإميليا بتليف�سكا، فقد 

كتب مفرح حجاب :
مدير ومعقب الندوة التطبيقية د. طارق جمال واملخرجة اأ. مييليا بتاليف�سكا
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ال�سكر  بتوجيه  الندوة  خلل  حديثها  ا�ستهلت 

»اأ�سكركم  قائلة:  امل��ه��رج��ان،  على  للقائمني 

باأن نقدم هذا العر�س  اأنكم �سمحتم لنا  على 

اأتفق  الكويت.  دولة  يف  ثقافتنا  على  لتتعرفوا 

الفولكلور،  من  العر�س  اأن  على  ط��ارق  د.  مع 

وهو عمل �سهل وب�سيط، كان حتت رعاية وزارة 

اأن بناء العر�س  اإىل  الثقافة بدولتنا«، م�سرة 

بداأ اأوًل من خلل التاأليف املو�سيقي، ثم حوله 

فولكلورية  ق�سة  بتاأليف  وق��ام  الطلب  اأح��د 

لتقدم ب�سكل غنائي.

م�سبق  ت�سور  هناك  يكن  اأنه مل  واأو�سحت 

والأدوار  الأدوات  توزيع  مت  واإمن��ا  للم�سرحية، 

على اأع�ساء الفريق من اأجل  اأن يفكر اجلميع 

الأفكار  ه��ذه  و�سع  مت  ثم  ت�سوراته،  ويقدم 

تقدمي  اختيار  اأن  اإيل  لفتة  واح��د،  قالب  يف 

العر�س بهذه الطريقة والغناء الأوبرايل، كان 

�سيئًا مميزًا بالن�سبة لها، ل�سيما اأن النا�س يف 

بولندا بداأوا ين�سرفوا عن هذا الفن.

واأ�سارت اإىل اأن اختيار نوعني من العرائ�س 

اأن  هدفه  كان  القفازية،  العرائ�س  بينهم  من 

تظهر الوجوه، لأن هذا النوع امل�سرحي يعر�س 

الطريقة  ب��ه��ذه  ي��ق��دم  مل  واإذا  ال�����س��ارع،  يف 

اإىل العديد من املمثلني، وهي عملية  �سيحتاج 

�ستكون �سعبة، مبينة اأن تكبر الأنف والعيون 

وغرها، كان من اأجل اإيجاد نوع من الكوميديا.

وقالت: “عملت بقوة كمخرجة 

ال��دور اجلماعي  اإب���راز  اأج��ل  من 

بحرية  اأوؤم��ن  لأنني  العر�س،  يف 

ينبغي  ول  امل�����س��رح،  يف  الإب����داع 

من  كان  اإن  راأي حتى  يفر�س  اأن 

امل���خ���رج، وح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��رك 

ويعمل  ب���دوره  يقوم  �سخ�س  ك��ل 

بال�سكل الذي يرتاح فيه ويقدم فكرته، ومن ثم 

الذي  العر�س  لتكوين  الأدوات  اأقوم بجمع كل 

�ساهده اجلميع على امل�سرح، وهو عر�س ي�سبه 

اإىل حد كبر عرو�س الور�سة امل�سرحية.

ا�ستخدام  اأن  ع��ن  بتليف�سكا،  وك�سفت 

الجتماعي  العمل  ه��ذا  يف  اخليالية  الأف��ك��ار 

لأنه يف النهاية عمل جتريبي اأرى اأنه قد جنح، 

يف  ومتواجد  الكويت،  يف  يعر�س  اأن��ه  والدليل 

هذا املهرجان، موؤكدة اأنها تدعم احلرية، 

دون  حائًل  تقف  ل  اللغة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

املتعة امل�سرحية، فرغم اأنها ل تعرف العربية، 

)تق�سد  اأم�س  مب�سرحية  ا�ستمتعت  اأنها  اإل 

م�سرحية: الرجل الذي �سار(، لكنه وقد تابعت 

العر�س وفهمته رغم حاجز اللغة.

واأعقب ذلك مداخلة للطالبة فرح احلجيلي، 

اأ�سادت فيها باختيار هذا العر�س، 

العرائ�س،  ا�ستخدم  فكرة  خا�سة 

وال��غ��ن��اء  امل��و���س��ي��ق��ى  ع��ل��ى  مثنية 

اإىل  لفتة  العر�س،  يف  الأوب��رايل 

اأن املزج بني امل�سرح وال�سينما يف 

العر�س خرج ب�سكل جيد، م�سيدة 

اأي�سًا باأداء املمثلني.  

بتاليفسكا: استخدمت 
األفكار الخيالية.. 

وعملت بقوة إلبراز الدور 
الجماعي

الطالبة فرح احلجلي
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شخصية المهرجان
الكاتب القدير عبدالعزيز السريع

الطالب يحتفون بشخصية المهرجان

حممد املن�سوري:

الكويتية  القامات  من  يعترب  ال�سريع  عبدالعزيز  القدير  الأ�ستاذ 

التي نفخر باجنازها.

حنني �سعود:

قدم الكثر للم�سرح والتلفزيون والإذاعة، واأنا فخورة بوجوده معنا 

يف هذه الدورة، فهو حافز لنا للعمل واملثابرة.

على بلل:

قامة كبر يف جمال الدراما، �سكرًا للجنة املنظمة على اختيارها 

الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سريع �سخ�سية هذه الدورة.

عدنان بالعي�س:

اجنازاته لي�س حملية، بل خليجية وعربية، وهو من الزمن اجلميل.

الطالب يحتفون بشخصية المهرجان
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حمد الفيلكاوي:

اأ�سعر بفخر كبر واأنا اأرى �سخ�سيات كويتية تكرم يف معهدنا.

فرح احلجلي:

�سرة الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سريع تدل، وبل �سك على عطاء من 

القلب وعلى عقل م�ستنر.

عبداهلل النوبي:

من املهم تكرمي الكاتب، فاإبداعه ياأتي قبل اإبداعات العر�س.

عبداهلل الدرزي:

ال�سراكة التي كانت بني الراحل �سقر الر�سود والكاتب عبدالعزيز 

ال�سريع تدعونا للتم�سك اأكر بروح العمل اجلماعي.

عبدالعزيز حممد:

اأمتنى اأن نرى يف كل �سنة �سخ�سية للمهرجان، فهذا يعرفنا على 

املبدعني من الرواد.

نور الغندور: 

كتاباته فتحت اآفاقًا كبرة للممثلني، حيث كان يعطي لهم م�ساحات 

لكي يعي�سوا اأكر مع ال�سخ�سيات.

ح�سني الفيلكاوي:

حافز كبر لنا، نحن جيل ال�سباب، خا�سة من يهتم بفعل الكتابة 

الدرامية .

طلل حممد:

يكفي اأن نعرف اأنه اأول من ح�سل على جائز يف التاأليف امل�سرحي 

يف الكويت، فهذا بحد ذاته ي�ستحق التكرمي.
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أفكار تجريبية في تنظيم 
المهرجانات المعاصرة

اأن  على  امل�سرحية  املهرجانات  غالبية  داأب��ت 

العرو�س  تقدمي  يف  امل�سرحي  املهرجان  ينح�سر 

اأجل  اأو من  الت�سابق،  اأجل  – �سواء من  امل�سرحية 

الندوات  وبع�س    - اخل��ربات  وت��ب��ادل  الحتكاك 

امل�ستديرة  املوائد  واأحيانًا  والتطبيقية،  الفكرية 

باأن  ال�سائد  للعتقاد  وذلك  التدريبية.  والور�س 

املهرجان امل�سرحي هو منا�سبة مل�ساهدة العرو�س 

بعد  يومًا  توؤكد  احلقيقة  ولكن  الأ�سدقاء،  ولقاء 

يكون فر�سة  اأن  امل�سرحي ميكن  املهرجان  اأن  يوم 

لفعاليات اأخرى، واإذا كنا ل ننكر اأن تقدمي العرو�س 

الفعاليات،  اأهم  اأحد  هو  املهرجان  يف  امل�سرحية 

ولكن يف الوقت ذاته، ن�سدد على اأنها لي�ست الفعالية 

الوحيدة التي يجب اأن يلتف اجلميع حولها، وعلى 

�سبيل اخلروج عن املاألوف – وهو ما ي�سي ب�سبهة 

جتريب – فاإن بع�س املهرجانات العربية والغربية 

التي �ساركت فيها خلل ال�سنوات الأخرة، قدمت 

اأن  ميكن  التي  املعتادة  غر  الأفكار  من  مناذجًا 

ل  لأنها  جتريبية،  اأفكارًا  عليها  نطلق  اأن  تدعونا 

اأعر�س  و�سوف  املهرجانات،  كل  يف  املعتاد  تقدم 

هذه  م��ن  لبع�س  هنا 

جند  علنا  الأف���ك���ار، 

النتباه  ي�سد  ما  فيها 

وي����ث����ر خم��ي��ل��ت��ن��ا، 

ولكن  للتقليد،  لي�س 

ل��ل��ت��ج��دي��د واب��ت��ك��ار 

املزيد من الأفكار.

1 - الك�سك

البافيلون«  »مهرجان  يف  الفكرة  ه��ذه  قدمت 

يف   2012 عام  دي��وري«  »فتاح  ال�سيد  نظمه  ال��ذي 

وقتها  املهرجان  و�سم  الأمل��ان��ي��ة،  هانوفر  مدينة 

جمموعة من العرو�س العربية من م�سر واملغرب 

اأملانيا،   اإىل  بالإ�سافة  وفل�سطني  واجلزائر  وتون�س 

فارغة   م�ساحة  تخ�سي�س  يف  الفكرة  وتنح�سر 

ت�سبه )الك�سك(، ويخ�س�س لكل فرقة يومًا لعر�س 

ت�سلمت  قد  وكنت  املحلي،  جمتمعها  عن  يعرب  ما 

كتابًا م�سورًا من اإحدى �سركات املحمول وفيه �سور 

جمالت  يف  ال�سهرة  امل�سرية  ال�سخ�سيات  لأبرز 

الفن وال�سيا�سة والقت�ساد وغرهم من املجالت، 

العربية  باللغتني  و�سف  �سورة  كل  اأ�سفل  وُكتب 

بتنظيم  فقمت  ال�سخ�سية،  لهذه  والإجن��ل��ي��زي��ة 

فني،  �سكل  يف  ال�سور  ه��ذه  غالبية  �سم  معر�س 

ومعها و�سعت عددًا من ال�سور املكربة التي عربت 

عن الثورة امل�سرية، ويف داخل املكان، عر�سنا على 

من�سدة �سغرة اأبرز الأطعمة والبهارات امل�سرية 

كي يتعرف عليها باقي الوفود، ويف املنت�سف جل�سنا 

بالطبلة والرق، وعاوننا الفنان الفل�سطيني »علء 

عزام«، وقدمنا اأهم الأغاين امل�سرية الأ�سيلة التي 

اهتم احل�سور ب�سماعها بعناية واهتمام.

د. جمال ياقوت

الك�سك
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واأت�سور اأن هذه الفكرة ت�ساعد على اأن يتعرف 

والفكر  الفن  يف  مغايرة  ثقافات  على  احل�سور 

ما  وه��و  وامل�سروبات،  الأطعمة  وحتى  والثقافة، 

تبادل  بجانب  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  فكرة  م��ن  يع�سد 

اخلربات الفنية.

 2 - الكرنفال

الأول  خمتلفني:  ب�سكلني  الكرنفال  عا�سرت 

طنجة  مدينة  يف  وال��ث��اين  الت�سيك  جمهورية  يف 

احلالتني،  يف  واح��د  الهدف  ك��ان  واإذا  املغربية، 

الفلكلورية  للملب�س  اأزي���اء  عر�س  عمل  وه��و  األ 

يتعرف  ك��ي  امل��ه��رج��ان  يف  امل�ساركة  ال��ب��لد  لكل 

اأن  اإل  البلد الأخرى؛  امل�ساركني من  عليها جميع 

الختلف كان يكمن يف طريقة تقدمي املهرجان، 

و�سط  يف  خ�سبي  م�سرح  ت�سييد  مت  الت�سيك  ففي 

املحلية  رق�ستها  فرقة  كل  قدمت  وعليه  الغابات، 

الكرنفال  ك��ان  ح��ني  يف  الفلكلورية،  مبلب�سها 

متحركًا يف ال�سوارع الرئي�سية يف طنجة على اأنغام 

املو�سيقات الع�سكرية، ويف حرا�سة ال�سرطة.

Meeting Point 3 - نقطة اللتقاء

 عاي�ست هذه الفكرة للمرة الأوىل عام 2013 يف 

مدينة »جرونا« الإ�سبانية حيث خ�س�س املهرجان 

�ساحة كبرة داخل املركز الثقايف يف جرونا )ما 

يقابل ق�سر الثقافة يف م�سر( – وفيه مت ت�سييد 

خ�سبة م�سرح �سغرة، ومت جتهيز املكان بتجهيزات 

املكان  هذا  خ�س�س  وقد  ب�سيطة،  و�سوت  اإ�ساءة 

لفرقة يف كل يوم تقدم فيه ما ت�ساء من فنون حملية، 

بع�س الفرق قدمت عرو�سًا ارجتالية، وفرق اأخرى 

قدمت اأغانيها الكل�سيكية اأو املعا�سرة، بينما قدم 

حملية.  رق�سات  اأو  كوميدية،  ا�سكت�سات  اآخ��رون 

عرو�س  انتهاء  بعد  يتم  ال��ذي  احل��ر  اللقاء  ه��ذا 

مل�ساهدة  فر�سة  ميثل  يوميًا،  �ساعتني  وملدة  اليوم 

اإبداعات حملية للآخرين، كما ي�ساعد على توطيد 

الفرق، حيث خ�س�س  اأفراد  التعارف بني  اأوا�سر 

بهو كبر خارج هذا امل�سرح ال�سغر للأفراد الذين 

يودون لقاء الفرق الأخرى، فتم جتهيزه مبجموعة 

من املنا�سد والكرا�سي ومكان للم�سروبات، بحيت 

اأفراد  بيئة ملئمة للحوارات اخلفيفة بني  تت�سكل 

الفرق املختلفة.

4 - �سوق املنتجات املحلية

»هيل�سنكو«  مهرجان  يف  الفكرة  ه��ذه  ُطرحت 

بجمهورية الت�سيك ... حيث حت�سر الفرق مناذجًا 

بيعها للآخرين، وهو  املحلية بغر�س  اأطعمتها  من 

الغذائية  املنتجات  تذوق  فر�سة  اجلميع  مينح  ما 

للغر، وحتقيق ربح حمدود من عملية البيع.

م�سائل  امل��األ��وف يف  ع��ن  اخل���روج  اأن  اأت�����س��ور 

على  للتغلب  �سروري  اأمر  هو  املهرجانات  تنظيم 

كل  يف  ذاتها  الأفعال  تكرار  عن  الناجت  امللل  حالة 

املهرجانات.

د. جمال ياقوت

الكرنفال

نقطة االلتقاء
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لقطات من المهرجان

رئي�ض املهرجان د.فهد الهاجري م�سافحاً �سعادة ال�سفري البولندي لدى الكويت غريغورز اول�ساك اأ.د. ح�سن عطية واأ.د. عايدة عالم

اللجنة املنظمة من طالب املعهد
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د.حممد عبدال ود.في�سل القحطاين ، ورئي�ض املهرجان د.فهد الهاجري ، واالإعالمي د.را�سد الر�سيدي

عدد من طلبة املعهد يف انتظار بدء العر�ض

مدير الهرجان د.راجح املطريي ود.منى العمريي يتابعان الندوة التطبيقية
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فّن االرتجال: حرفة وأسرار
حني نتحدث عن الرجتال يف امل�سرح، تتبادر 

اإىل اأذهاننا فورًا مدر�سة »الكوميديا ديّللرتيه«، 

القناع،  اإىل  اإ�سافة   فيها،  الرجت��ال  يعترب  التي 

بنيتها.  يف  الفقرّي  والعمود  الأ�سا�سية  الركيزة 

واأن  الفّن،  هذا  عمق  نلج  اأن  يلي  ما  يف  ونحاول 

ن�سرب اأغواره ونك�سف �سيئًا من اأ�سراره، واأن نفهم 

حرفه املمّثل الذي خا�س غماره وبرع فيه. 

اأّي  ي�ستطيعها  �سهلة  م�ساألًة  الرجت��ال  لي�س 

قد  حم��ّل��ه،  غ��ر  يف  الرجت����ال  فبع�س  مم��ّث��ل، 

ي�سرب العر�س امل�سرحّي برّمته، يف اإيقاعه اأوًل، 

تناغم  اإخراجه ومو�سوعه، وكذلك يف  وتاليًا يف 

كّل  حملها  على  يقوى  ل  م�سوؤولّية  اإّن��ه  ممّثليه. 

من اعتلى خ�سبة امل�سرح، اأو من اأنيط به دور يف 

وتوقيته  وحرفته  اأ�سوله  فللرجتال  م�سرحّية. 

وثقافته وخربته وقواعده وقوانينه التي تر�ّسخت 

عرب التجارب املريرة على مدى الع�سور. 

راأينا،  يف  الأّول  وهو  حتمًا،  دوره��ا  وللموهبة 

ان��ط��لق��ًا مّم��ا عرفناه م��ن جت���ارب الأق��دم��ني، 

خ�����س��و���س��ًا م���ن ان��ط��ل��ق��ت م��ع��ه��م »ال��ك��وم��ي��دي��ا 

املحرتفة،  دائرتها  يف  تتاأّطر  اأن  قبل  ديلّلرتيه« 

هنا  عرو�سها  وتنت�سر  ِفَرُقها  تت�سّكل  اأن  وقبل 

وهناك بدءًا من منت�سف القرن ال�سا�س ع�سر. 

يف  ب��اح��ث��ة  وه���ي  ���س��ري��ّل��ل��و«،  »مي�سيل  ت��ق��ول 

»الكوميديا  ميلنو:  جامعة  من  الإيطايّل  الأدب 

ديلّلرتيه« هي التي- لتمييزها عن الكوميديات 

ممّثل  ���س��وى  ي��وؤّدي��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ل  امل��ك��ت��وب��ة- 

هذا  حتديد  نحاول  اأن  بّد  ل  وعليه،  حم��رتف«. 

على  نقع  ل  اأّن��ن��ا  خ�سو�سًا  امل��ح��رتف«،  »املمّثل 

اأطّلت  التي  الزمنّية  املرحلة  تلك  يف  اأن  يبنّي  ما 

علينا خللها »الكوميديا ديلّلرتيه«، كانت هناك 

فكيف  املمّثلني:  لإع��داد  فنّية  معاهد  اأو  مدار�س 

ظهر هوؤلء »املمّثلون 

وكيف  املحرتفون«؟، 

اأعّدوا اأنف�سهم )اأو مّت 

ليربعوا  اإع��داده��م( 

ورد  كما  مهنتهم  يف 

يف تاريخهم؟.

حيال ما توافر من 

اأب��ح��اث ودرا���س��ات، 

اأّوًل وبدايًة على  اأّن هوؤلء املمّثلني اعتمدوا  جند 

مواهبهم الفطرّية، وعلى ليونٍة وقدراٍت ج�سدّية 

ذكاٍء  على  وطبعًا،  الإلهّية،  القدرة  بها  مّتعتهم 

اهتمام  ا�ستقطاب  خّولتهم  وكاري�سما  خ���ارٍق 

الآخرين ونيل اإعجابهم يف ما يقّدمون، والأهّم- 

يف راأينا- على �سغٍف بفعٍل نبيل مل يدركوا بدايًة 

يدركوا  فلعّلهم مل  اأدرك���وا  واإن  »ف��ّن«،  اأّن��ه  رمّب��ا 

اأهمّيته وعظمته.

ف�ساروا  يفعلون،  ما  اأح��ّب��وا  بب�ساطة،  اإنهم، 

والأه���م  رمّب���ا،  ملتعتهم  مطلقة،  بعفوّية  خلفه 

ليعرّبوا عن مكنوناٍت يف �سدورهم، ويجابهوا ثقل 

احلياة التي ترهق كاهلهم. وما اإن متّر�سوا بهذه 

مدًى  فيها  يكت�سفون  بداأوا  اللعبة اجلميلة، حّتى 

وعرفوا  والأبعاد،  والأ�سرار  احلرفة  من  وا�سعًا 

كيف ي�ستثمرونها ويطّوعونها ويراكمون جتاربها، 

»ممّثلني  جيل  بعد  وج��ي��ًل  ال��وق��ت،  م��ع  ف��غ��دوا 

حمرتفني«، وو�سعوا – من دون اأن يدروا رمّبا- 

الأ�س�س الأوىل لفّن التمثيل وقواعده وحرفيّته. 

والتجربة  والليونة  املوهبة  تكفي  هل  ولكن، 

والتحّكم  الرجت��ال  على  القدرة  املمّثل  ليمتلك 

مبفا�سل لعبة الأداء على اخل�سبة؟.

تعتمد  ل  ديلّلرتيه«  »الكوميديا  اأّن   املعروف 

دلليًا  ًا  ن�سّ بل  بالكامل،  مكتوبًا  م�سرحيًا  ًا  ن�سّ

اأ. عبدالعزيز ال�رشيع
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ُيعرف  الأكر  على  �سفحاٍت  اأربع  من  خمت�سرًا 

م�ساراتها،  وبع�س  ة  الق�سّ ويلّخ�س  بال«كانفا«، 

ويرتك للممّثل اأن يرجتل يف اإطارها متناغمًا مع 

رفاقه على اخل�سبة. فكيف له اأن ينجح يف لعبته؟.

الذي  املمّثل  اأّن  نعرف  حني  اجل��واب  ي�سهل 

اأن  عليه  ديلّلرتيه«  »الكوميديا  ف��ّن   يحرتف 

ال�سعبّية  والأم��ث��ال  الأ�سعار  من  الكثر  يحفظ 

اإّنها  والتعابر...  وامل��ف��ردات  امل��اأث��ورة  والأق���وال 

م�ساألة ثقافٍة اإذُا. ورمّبا اأتقن املمّثل كذلك �سيئًا 

من اللغات واللهجات املختلفة، واّطلع على التاريخ 

اإذا  ال�سغل«،  اإّنها »عّدة  العلوم...  والأدب وبع�س 

ذهنه  يف  اأب��دًا  احلا�سر  واملخزون  التعبر،  �سّح 

لي�ستعر منه، يف كّل حلظة، ما ي�ساء، بل ما يخدم 

العر�س، ودائمًا وفق املخّطط  اأثناء  اأدائه  م�سار 

املر�سوم له يف ال«كانفا«. فمهما �سال وجال يعود 

دائمًا اإىل نقطة النطلق: ال »كانفا«.

وامل��وؤّرخ  الباحث  ميك«،  »كون�ستان  ويتحّدث 

امل�سرحّي الفرن�سّي، عن ممّثلني �سّيئني وممّثلني 

جّيدين، م�سرًا اإىل اأّن الكثر من الفرق امل�سرحّية 

اعتمدت يف عداد ممّثليها »م�سعوذين ومهّرجني« 

كان،  كيفما  اجلمهور  اهتمام  يلفتوا  اأن  هّمهم 

بنكاٍت  ويتفّوهون  جمنونة،  بحركاٍت  فيقومون 

تافهة وبذيئة، ويقولون اأّي �سيء بهدف الإ�سحاك 

وجني املزيد من املال.

حتمًا  يرتقون  ل  املمّثلني  ه���وؤلء  اأم��ث��ال  اإّن 

ي�سّنف  ول  واملتاأّلق،  الراقي  الفّن  م�ستوى  اإىل 

ارجتالهم يف  خانة البداع.

حني ميتلك املمّثل- ممّثل الرجتال حتديدًا- 

الثقافة العميقة، ي�سبح يف اإمكانه اأن يغو�س يف 

وتاليًا  يوؤّديها،  التي  لل�سخ�سّية  النف�سية  الأبعاد 

ي�سبح قادرًا على التحّكم بها وت�سكيلها ارجتاًل 

املمّثل املحرتف  اأن يعرف  وفق ما يريد. والأهم 

اإن��ط��لق��ًا م��ن ثقافته  ي��ج��ع��ل ارجت���ال���ه،  ك��ي��ف 

ومعارفه، ماّدًة م�سحكة يتفاعل معها اجلمهور. 

مثًل، حني يوؤدي ممّثل دور العا�سق، عليه اأن يكون 

قد حفظ الكثر من اأ�سعار احلّب ور�سائل الغرام 

وعبارات الغزل، وهي غالبًا غر م�سحكة. ولكن 

اأثناء  الرجت��ال  حلظة  �سيئًا،  منها  ي�ستعر  حني 

�سخ�سيته  خلل  من  يعرف،  اأن  عليه  العر�س، 

من  كانها  لتبدو  كوميديًا،  زخمًا  يحّملها  كيف 

تاأليفه ومل ي�ستعرها من اأحد. 

ويربط »كلود بوركي« الباحث والناقد امل�سرحّي 

الفرن�سي بني الرجتال ورّد فعل اجلمهور ممّيزًا 

املنتظر« يف حماولة  »غ��ر  و  »امل��رجت��ل«  ب��ني  م��ا 

باأّن   راأي��ه-  – بح�سب  ال�سائد  اخلطاأ  لت�سحيح 

»الكوميديا ديلّلرتيه« قامت دائمًا على الرجتال 

كان يرجتله ممّثلوها  ما  اأّن  اإىل  الفعلّي، م�سرًا 

رة  املح�سّ اأدواتهم  بني  من  كان  العرو�س  خلل 

وفقًا  ف��ج��اأًة  ي�ستح�سرونها  كانوا  والتي  �سلفًا، 

لردود فعل اجلمهور.

اأن  عرفنا  متى  مقبوًل  ال��راأي  هذا  يكون  وقد 

ديلّلرتيه«  »الكوميديا  فرق   ممّثلي  من  كثرين 

م��ن زم��ي��لت لهم مم��ّث��لت يف  ك��ان��وا متزّوجني 

لديهم من  ما  اأولدهم  »يوّرثون«  وكانوا  فرقهم، 

»كانفا« مرفقة بحوارات، من دون اأن نن�سى طبعًا 

بها  حتّلى  التي  العالية  الثقافة  عن  ذكرناه  ما 

املمّثلون املحرتفون. 

املمّثل  ع��لق��ة  اأّن  ن�ستنتج  ف��اإن��ن��ا  وع��ل��ي��ه، 

واأّن  ومرتابطة،  حميمة  علقة  هي  ب��الإرجت��ال 

الرجتال يف حّد ذاته فّن يف غاية ال�سعوبة، ول 

يجوز اأن يتحول نزوة وتهريجًا. ولعّله من املفيد يف 

مكان اأن نذكر ما جاء يف تاريخ امل�سرح الإيطايل 

الرجت��ال،  ف��ّن  مع  يتاآلفوا  مل  كبار  ممّثلني  عن 

اإط��ار  يف  م�سرحّية  جت��ارب  تاليًا  يخو�سوا  ومل 

يف  يبقوا  اأن  لوا  ف�سّ بل  ديلّلرتيه«،  »الكوميديا 

اإطار امل�سرح الكل�سيكي الذي برعوا يف ميدانه.
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للفن  امل��ت��ح��دة  الأمم  و���س��ف��ر  ال��ق��دي��ر  ال��ف��ن��ان  ح��ل 

على  مميزًا  �سيفًا  ح�سني،  داوود  وال�سلم  وال�سداقة 

�سيوف »املهرجان الأكادميي« يف دورته ال�سابعة، كداعم 

واأي�سًا  املهرجان،  فعاليات  يف  امل�ساركني  املعهد  لطلبة 

ترحيبًا منه بال�سيوف والفرق امل�ساركة من خارج الكويت، 

على  وتتلمذ  الأكادميي،  ال�سرح  اأبناء هذا  اأحد  باعتباره 

اأيدي عمالقة خمت�سني يف جمال امل�سرح.

الفنان القدير داود ح�سني، حتدث ل� »ن�سرة املهرجان«، 

وفتح قلبه، وكانت تفا�سيل احلوار كالآتي:

يف  �ساهدتها  ال��ت��ي  الأج����واء  ع��ن  حدثنا  ال��ب��داي��ة  يف 

للم�سرح  ال��دويل  »الكويت  مهرجان  من  ال�سابعة  ال��دورة 

الأكادميي«؟

كوين اأحد خريجي هذا ال�سرح الأكادميي الذي اأعتز 

به كثرًا، وتتلمذت على اأيدي كبار الأ�ساتذة املخت�سني يف 

جمال امل�سرح، ف�سهادتي  عنه �ستكون جمروحة، لذا فاإن 

مازالوا  الذين  للطلبة  وت�سجيع  دعم  مبثابة  هنا  وج��ودي 

اأمتنى  كنت  فكم  املعهد،  ه��ذا  مظلة  حتت  العلم  يتلقون 

واأنتظر  عندما كنت طالبًا حلظات الدعم والت�سجيع من 

جنوم الفن، خا�سة واأن الأجواء يف املعهد مليئة بالن�سهار 

والطلبة  الأ�ساتذة  م�ستوى  على  اخل��ربات  وتبادل  الفني 

املهرجان،  على  القائمون  لنا  يوؤكده  ما  وهذا  امل�ساركني، 

له  لي�س  ليكون مهرجانًا عامليًا ولي�س حمليًا فقط، فالفن 

لغة.

�سخ�سية املهرجان العام املا�سي كانت الفنانة القديرة 

حياة الفهد، وهذا العام وقع الختيار على الكاتب القدير 

اأ. عبدالعزيز ال�سريع، ما راأيك يف ذلك؟

يف  املكرمة  ال�سخ�سيات  اختيار  نظري،  وجهة  من 

بجديد  لي�س  وهذا  �سديدتني،  ودقة  بعناية  يتم  املهرجان 

الفهد،  حياة  القديرة  الفنانة  اختيار  يتم  اأن  املعهد  على 

ال�سابقة،  ال��دورة  يف 

الكاتب  ال��ع��ام  وه��ذا 

القدير اأ. عبدالعزيز 

ال�����س��ري��ع، ال���ذي يعد 

وثقافية  فنية  ق��ام��ة 

كبرة.

يف  تطلعاتك  م��ا 

امل���ه���رج���ان  دورات 

املقبلة؟

اأمتنى اأن يكون يف كل دورة مقبلة مفاجاأة وتغير، واأل 

يتكرر النهج، ليكون هناك اإ�سافة حت�سب لتاريخ املهرجان، 

وهذا لي�س بجديد على فكر اللجنة العليا للمهرجان املتمثلة 

يف رئي�س املهرجان وعميد املعهد العايل للفنون امل�سرحية 

د. فهد الهاجري، واأمتنى عقب انتهاء هذه الدورة اأن يتم 

التح�سر للدورة املقبلة ليكون املهرجان دومًا على اأر�س 

�سلبة ويتم تنفيذ اخلطط على اأر�س الواقع.

ما تقييمك ملخرجات املعهد العايل للفنون امل�سرحية؟

كبار  وجن���وم  اأ���س��م��اء  بخلق  ي��ق��وم  املعهد  اأن  اأعتقد 

جنوم  هم  اليوم  وجنوم  الفني،  الو�سط  يف  مكانتهم  لهم 

م�ستوى  على  فنانني  ُيخرج  ل  املعهد  اأن  واأرى  امل�ستقبل، 

م�سلحني  اأي�سًا،  اخلليج  م�ستوى  على  بل  فقط،  الكويت 

بالفن والعلم الأكادميي ال�سليم.

تو�سيع  نحو  للمهرجان  العليا  اللجنة  توجه  ترى  كيف 

دائرة امل�ساركات وقبول فرق عاملية ؟

لذا  فيه،  الأ�سا�س  هي  اجل�سد  فلغة  لغة،  لي�س  الفن 

اأمتنى من بع�س العرو�س العاملية اأن توفر  �سا�سة عر�س 

التي  احل��وارات  ترجمة  عربها  يتم  امل�سرح  خ�سبة  اأعلى 

اإىل م�سرح  بالطبع يحتاج  اللغة، وهذا  تبدو غر مفهومة 

ذو تكنيك عايل.

داود ح�سني

أتمنى أن يحمل المهرجان في كل دورة مفاجأة وتغيير

داود حسين: السريع قامة فنية 
وثقافية كبيرة

كتبت غادة عبدالمنعم:
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�سور الهاجري

مدير عام املهرجان

د. راجح املطري

املن�سق عام املهرجان

د. اأمين اخل�ساب

امل�سرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر

امل�سرف على العرو�ض امل�سرحية

د. عبداهلل حممد العابر

رئي�ض حترير الن�سرة اليومية

د. في�سل حم�سن القحطاين

مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال

رئي�ض جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن

امل�سرف على املعر�ض الفني

د. خالد الفرج

مدير التحرير

غادة عبداملنعم

رئي�ض املركز الإعالمي

اأ. مفرح ال�سمري

اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�سمري

م�ساري حامد

مفرح حجاب

حممد جمعة

عبداحلميد اخلطيب

فادي عبداهلل

الإخراج الفني

اأحم��د اأن���ور

ر�سوان الزعبي

حترير

�سعي���د عل���ي

ت�سوير:

حممد ال�سعد

فريال حماد

www.hioda.net

اأن  واأخ��رى،  فرتة  بني  ال�سروري  من 

امل�سرحي يف  ال�سوء على احلراك  ن�سلط 

دولنا العربية، وذلك بغر�س ر�سد حالته، 

اأبرز ملمح  مبا ميكننا من التوقف عند 

�ساأنه  م��ن  وه���ذا  احل��رك��ة،  تلك  ون��ط��اق 

ملرحلة  ودفعها  تقوميها  بهدف  امل�سرحية  احلركة  تلك  تقييم  اإىل  يقودنا  اأن 

اأكر تطورًا، من خلل تقدمي املقرتحات والتو�سيات للقائمني عليها، ل�سيما 

م�سرح الطفل الذي يعترب الركيزة الأوىل التي ي�سعى اإليها كل م�سرحي لكي 

تكون حا�سرة يف امل�سهد الثقايف، ملا له من اأهمية كربى يف تعزيز وتوثيق الفعل 

امل�سرحي يف جمتمعاتنا، مبا ي�ساهم يف ن�سر الثقافة امل�سرحية الر�سينة التي 

نن�سدها.

ومما ل �سك فيه، اأن م�سرح الطفل يف دولة الكويت بات اليوم اأكر ن�ساطًا 

من اأية فرتة �سابقة، فمع العقد الأخر، ت�ساعفت العرو�س امل�سرحية املقدمة 

للطفل، حيث بلغ اإنتاج امل�سرحيات املقدمة للطفل اأرقامًا مل تعهدها ال�ساحة 

اأ�سبابها  امل�سرحية الكويتية، وهذا يدعونا للتوقف عند هذه الظاهرة ور�سد 

ومعرفة  قيمة ما يقدم اليوم لأطفالنا، خا�سة اأننا هنا نتكلم عن موجة كبرة 

من العرو�س التي يقدمها القطاع اخلا�س، مما يجعل الهاج�س والتوج�س يف 

لأن  بل  عام،  ب�سكل  يقدم  فيما  الثقة  مبداأ عدم  من  لي�س  كبرة،  توتر  حالة 

هناك الكثر من امللحظات التي �سجلت بحق ما يقدم يف هذه الفرتة، وهذه 

امللحظات ل تتنا�سب مع الفل�سفة التي قام من اأجلها م�سرح الطفل. 

اإن هذا احلراك القائم الآن يف م�سرح الطفل، ت�ساحبه بل �سك �سعوبات 

عدة،  لأ�سباب  تعود  ال�سعوبات  وه��ذه  اأرح��ب،  اآف��اق  اإىل  حتركاته  من  حتد 

ت�سرتك فيها الأجهزة املعنية بالإنتاج، �سواء احلكومية اأو اخلا�سة، مما يوؤثر 

بدوره يف اجلودة الإنتاجية مل�سرح الطفل ب�سكل عام، وهذا يتطلب تفكيك هذه 

احللول  تقدمي  ثم  الكويت،  دولة  يف  الطفل  م�سرح  يواجهها  التي  ال�سعوبات 

تقدمي  اإىل  النهاية  يف  يخل�س  مبا  ح��دة،  على  �سعوبة  كل  لتفادي  املقرتحة 

مقرتحات عامة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأخطاء يف امل�ستقبل القريب، 

الكويت،  الطفل يف  ت�ساعد يف حل م�سكلة م�سرح  اأن  اأهم خطوة ميكن  ولعل 

هي اإن�ساء معهد مل�سرح الطفل �سمن اأكادميية الكويت للفنون، وهذا ما نتمناه 

ونرجوه.

مسرح الطفل 
د. في�سل حم�سن القحطاين



16

جدول فعاليات مهرجان الكويت
 الدولي للمسرح األكاديمي

الدورة السابعة
االفتتاحاالربعاء 2017/2/8

الرجل الذي صارالخميس 2017/2/9
تأليف: 

أوزفالد دراغون

إخراج:

غدير زايد

املعهد العايل للفنون 

املرسحية - الكويت

توبا واملالئكةالجمعة 2017/2/10
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

حننياالحد 2017/2/12
تأليف :

عباس الحايك

إخراج:

وفاء العدوي

جامعة الحسن الثاين - 

املغرب

ال أهتماالثنني 2017/2/13
تأليف وإخراج :

Bevilacqua

 Piccola جامعة

 compagnia

impertinente - إيطاليا

يف انتظارالثالثاء 2017/2/14
تأليف:

جامل الصقر

سينوغرافيا وإخراج:

عبد الله الدرزي

املعهد العايل للفنون 

املرسحية - الكويت

االربعاء 2017/2/15
حفل الختام

إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

- جميع العرو�س تبداأ يف الثامنة م�ساًء.

- تقام ور�سة الكتابة الدرامية يف فنون امل�سرح وفنون ال�سا�سة - قيادة وتدريب: اأ.د. اأبو احل�سن �سلم اأ�ستاذ علوم امل�سرح بكلية 

الآداب - جامعة الإ�سكندرية، خلل اأيام اخلمي�س 2017/2/9 والأحد 2017/2/12 والثنني 2017/2/13 والثلثاء 2017/2/14.

اخلمي�س  اأيام  خلل  الأردنية،  باجلامعة  امل�سارك  الأ�ستاذ  نقر�س  عمر  د.  وتدريب:  قيادة   - امل�سرحي  الرجتال  ور�سة  تقام   -

2017/2/9 والأحد 2017/2/12 والثنني 2017/2/13 والثلثاء 2017/2/14.

- يقام لقاء مفتوح مع الكاتب القدير اأ.عبد العزيز ال�سريع ، يوم الأحد 2017/2/12، يف متام ال�ساعة 12 ظهرًا يف قاعة اأحمد عبد 

احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية، ويدير اللقاء د. بدر الدلح. 

- تقام حلقة نقا�سية حول خ�سو�سية امل�سرح الأكادميي ، يوم الثلثاء 2107/2/14، يف متام ال�ساعة 12 ظهرًا يف قاعة اأحمد عبد 

احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية، ويدير اللقاء د.في�سل القحطاين .


