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اأ�س���دل ال�س���تار على ال���دورة الثامن���ة ملهرجان 

الكوي���ت للم�س���رح الأكادميي، بح�س���ور كل من 

ممث���ل  وزي���ر الرتبي���ة ووزي���ر التعلي���م العايل، 

نائ���ب املدير العام لأكادميية الفنون الأ�س���تاذ/ 

غالب الع�سمي، ورئي�س املهرجان عميد املعهد 

العايل للفنون امل�س���رحية الدكتور فهد من�سور 

الهاج���ري، وح�س���د كبري من اجلمه���ور، بينهم 

�س���يوف املهرج���ان، وقيادات املعهد، واأع�س���اء 

هيئ���ة التدري�س والط���اب واملحبون للم�س���رح، 

حيث اأقيمت هذه الدورة يف الفرتة من ال�س���ابع 

وحتى الثالث ع�سر من فرباير 2018، و�ساركت 

فيه���ا خم�س���ة عرو����س م�س���رحية ه���ي )ن���ادي 

اخلج���ل، احلل باحل���رب، دماء عل���ى ورق، من 

دون ق�س���د، اأقفا����س(، ف�س���ا ع���ن الندوات 

التطبيقي���ة التي كانت تتب���ع كل عر�س يف قاعة 

الفنان الراح���ل اأحمد عبد احللي���م، والندوات 

الفكري���ة التي اأقيمت عل���ى هام�س هذه الدورة، 

و �س���ارك فيه���ا ع���دد م���ن �س���يوف املهرجان، 

بالإ�سافة اإىل عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س.

ا�س���ُتهل احلف���ل بعزف الن�س���يد الوطن���ي لدولة 

الكوي���ت، ثم اأطل���ت املذيعة اإ�س���راء جوهر على 

خ�س���بة امل�س���رح مثنية عل���ى تنظي���م املهرجان 

وامل�ساركني فيه، وقالت:”اإن خروج هذه الدورة 

اإىل الن���ور وا�س���تمرار ه���ذا التاأل���ق للمهرجان، 

يوؤك���د اأن وراءه جمموعة عم���ل ل تبخل باجلهد 

م���ن اأجل رفعة �س���اأن ه���ذه املوؤ�س�س���ة التعليمية 

العريقة”

ث���م اأعلن���ت جوه���ر ع���ن تق���دمي فيلم ق�س���ري 

لفعالي���ات املهرج���ان، �س���م عدة م�س���اهد من 

العرو�س التي قدمت يف هذه الدورة، وبانوراما 

عن الأحداث والن���دوات واللقاءات التي اأقيمت 

على هام�س املهرجان، وكلمات لعدد من روؤ�ساء 

اللجان وال�س���يوف، واخُتتم الفيلم بكلمة �س���كر 

للفن���ان �س���عد الف���رج للقائمني عل���ى املهرجان 

وت�س���جيعه لطاب املعهد، والفيل���م من اإخراج 

الأ�س���تاذ/ فوزي القا�س���ي ومونت���اج الطالب/ 

حممد البلو�سي.

من جهته األقى العميد امل�س���اعد ل�سووؤن الطلبة 

املهرج���ان   مدي���ر 

راج���ح  الدكت���ور 

املط���ريي كلمة اللجنة 

اأكد  للمهرجان،  العليا 

اللجن���ة  اأن  خاله���ا 

تخ�س���ي�س  ق���ررت 

ه���ذه ال���دورة لطاب 

وخريج���ي املعهد، وقد 

هذا  نتائ���ج  جت�س���دت 

اللي���ايل  يف  الق���رار 

اخلم�س���ة  امل�س���رحية 

التي قدم���ت، حيث امتدت ج�س���ور التعاون بني 

الط���اب واخلريج���ني، مم���ا اأ�س���هم يف ارتفاع 

م�س���توى العرو�س، وربط اخلريجني باملوؤ�س�س���ة 

التعليمي���ة التي تلق���وا فيها العلم وت�س���كلت من 

خالها �سخ�سياتهم الفنية، م�سريا اإىل اأن ذلك 

ل يعن���ي اإلغاء امل�س���اركات الدولية  بامل�س���تقبل، 

في ختام الدورة الثامنة  للمهرجان على مسرح حمد الرجيب

مسرحية “ الحل بالحرب”
تحصد جائزة أفضل عرض متكامل

كتب- مفرح حجاب:

د. راجح املطيري
مدير املهرجان والعميد 
املساعد لشؤون الطلبة

جانب من احلضور
تكرمي كل من ممثل وزير التربية وزيرالتعلمي العالي أ. غالب العصيـمي

ورئيس املهرجان د. فهد الهاجري من قبل أ. محمد أبو سماقة
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لك���ن ه���ذه ال���دورة كان���ت ا�س���تثنائية لتحقيق 

الهدف املن�س���ود، وهي ترويج املنت���ج الإبداعي 

لطابن���ا وخريجينا، وا�س���تكمال لهذا الهدف، 

اقت�س���ر التكرمي على خريج���ي املعهد، لتوجيه 

ر�س���الة لهم، مفادها اأن املوؤ�س�س���ة لن تن�س���اهم 

واإن تاألقوا يف �سماء الفن والإبداع.

واختتم املطريي كلمته بتوجيه ال�س���كر لكل من 

اأ�س���هم يف اإجناح هذه الدورة، ل�سيما الطاب 

الذين وا�س���لوا الليل بالنهار، لي�ستمر املهرجان 

يف تقدمي ر�سالته بال�سورة التي تليق با�سم هذه 

املوؤ�س�سة الرائدة.

تكرمي 

�س���عد على خ�س���بة امل�س���رح ممثل وزير الرتبية 

ووزير التعليم العايل نائب املدير العام لأكادميية 

الكوي���ت للفن���ون الأ�س���تاذ/ غال���ب الع�س���يمي 

يرافقه الدكتور فهد الهاجري رئي�س املهرجان، 

والدكتور راجح املطريي مدير املهرجان، حيث 

مت  تكرمي الفرق امل�ساركة، التي ت�سلمها خمرجو 

العرو����س نيابة ع���ن زمائهم، بالإ�س���افة اإىل 

تك���رمي خمرج حف���ل الفتتاح واخلتام �س���مان 

الن�س���ار،  ه���اين 

وخم���رج �سا�س���ة حفل 

واخلت���ام  الفتت���اح 

حممد  البلو�سي. 

رئي����س  تك���رمي  ومت 

عمي���د  املهرج���ان 

للفنون  الع���ايل  املعهد 

امل�سرحية الدكتور فهد 

من�سور الهاجري، من 

املركز الثق���ايف امللكي 

الأردين، جله���وده  يف 

احلراك امل�سرحي والثقايف العربي، حيث �سعد 

على خ�سبة امل�س���رح مدير املركز الثقايف امللكي 

الأردين  ومدي���ر مهرج���ان جر����س الأ�س���تاذ/ 

حممد اأبو �سماقة، لتكرمي عميد املعهد

تلى ذلك تكرمي جلنة التحكيم.

تو�سيات جلنة التحكيم  

بعد تكرميه وزمائه، قدم رئي�س جلنة التحكيم 

الأ�س���تاذ الدكت���ور عب���د الك���رمي عب���ود البيان 

اخلتام���ي للجن���ة، وق���ال: “على اأر����س الكويت 

أ. د. عبدالكرمي عبود
يلقي بيان

جلنة التحكمي

تكرمي أ. موسى آرتي عضو جلنة التحكميتكرمي د. جاسم الغيث عضو جلنة التحكمي

نكرمي رئيس جلنة التحكمي أ. د. عبدالكرمي عبود

احلبيب���ة، ويف رح���اب املعه���د الع���ايل للفن���ون 

امل�س���رحية، اأقيم املهرجان الأكادميي يف دورته 

الثامنة، يف ظل متابعة جلنة التحكيم وم�ساهدة 

وقائع املهرجان، التي متثلت يف خم�س���ة عرو�س 

م�سرحية، وكانت كلها مطابقة ملعايري التحكيم، 

اآخذي���ن بع���ني العتب���ار اأن الطلبة ه���م قاعدة 

امل�س���تقبل وثم���رة العط���اء يف م�س���رية امل�س���رح 

الكويت���ي، واإ�س���افة اإبداعي���ة واإن�س���انية لتاريخ 

امل�س���رح يف ه���ذه الدول���ة املباركة، م�س���ريا اإىل 

اأنها م�س���رية تاأخذ من احلا�س���ر لتوؤ�س����س روئ 
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امل�ستقبل امل�سرحية.”

يف  تتمث���ل  الأوىل،  اجلائ���زة  اأن  واعتربعب���ود 

امل�س���اركة بهذا الحتف���ال الأكادمي���ي، واإميانا 

ب���دور امل�س���رح الفاع���ل يف تغيري وبن���اء الواقع، 

متمنيا التوفيق للجميع.

ثم تطرق اإىل تو�س���يات اللجن���ة التي متثلت يف 

تو�سيع قاعدة امل�ساركات الدولية والعربية، من 

املعاهد وكليات الفنون الدرامية وامل�س���رحية يف 

الع���امل، والتاأكيد على تنوع امل�س���رف الأكادميي 

على العرو�س امل�سرحية، مبا يحقق تنوع الروؤى 

ل���دى الط���اب، و�س���رورة جت���اوز املعاجل���ات 

التقليدية والنقلية ملفردات العر�س امل�س���رحي، 

وت�س���جيع التاأليف امل�س���رحي من قب���ل الطلبة، 

كذل���ك اأو�س���ت اللجن���ة بالبتعاد ع���ن الإعداد 

والتولي���ف، لع���دم الوق���وع يف اإ�س���كاليات اأدبية 

وفكرية.

الفائزون يف املهرجان

ثم قام اأع�ساء اللجنة باإعان الفائزين بجوائز 

املهرجان، وهي على النحو الآتي:

جائ���زة اأف�س���ل مكي���اج: ر�س���ح له���ا كل م���ن: 

الطالب���ة/ ح�س���ة العباد عن م�س���رحية “احلل 

باحلرب، والطالبة/ هدى العطار عن م�سرحية 

الطالبة هدى  به���ا  ق�س���د” وفازت  دون  “من 
العط���ار. كم���ا ف���از خري���ج املعه���د/ عب���د اهلل 

القديري بجائزة اأف�سل مو�سيقى عن م�سرحية 

“احل���ل باحلرب”، وفاز خري���ج املعهد/ علي 
الف�س���لي بجائ���زة اأف�س���ل اإ�س���اءة، ع���ن نف�س 

امل�س���رحية، اأم���ا الطالبة/ ح�س���ة العباد، فقد 

فازت بجائزة اأف�س���ل اأزياء عن م�سرحية “من 

دون ق�سد”، وفاز بجائزة اأف�سل ديكور خريج 

املعهد/ يو�س���ف �س���ليمان عن م�سرحية “احلل 

باحلرب”، اأما جائزة اأف�س���ل ممث���ل دور ثان، 

فقد تر�سح لها كل من الطالب/ عدنان بلعي�س، 

ع���ن دوره يف م�س���رحية “اأقفا����س” والطالب/ 

عبد اهلل الهويدي، عن دوره يف م�سرحية “نادي 

اخلجل” وفاز بها الطالب/ عدنان بلعي�س، كما 

تر�س���ح جلائزة اأف�س���ل ممثلة دور ثان، كل من 

خريجة املعه���د/ نورهان طالب ع���ن دورها يف 

م�س���رحية “اأقفا�س”، والطالبة/ اأريج العطار 

الت���ي فازت بها عن دورها يف م�س���رحية “دماء 

عل���ى ورق”، كم���ا ف���از الطالب/ عب���د احلميد 

احل�س���يني بجائزة اأف�س���ل ممث���ل دور اأول، عن 

دوره يف م�سرحية “نادي اخلجل”، والتي تر�سح 

لها مع���ه خرج املعهد/ �س���عود بوعبيد عن دوره 

يف م�س���رحية “من دون ق�سد” وخريج املعهد/ 

عبد اهلل الدرزي عن دوره يف م�س���رحية “احلل 

باحل���رب”، بينما فازت الطالبة/ اآية الغمري 

بجائزة اأف�س���ل ممثل���ة دور اأول، عن دورها يف 

م�سرحية “نادي اخلجل”.

من جهته اأو�س���ح رئي�س جلنة التحكيم الأ�ستاذ 

الدكتورعب���د الك���رمي عب���ود اأن���ه ل يوجد ن�س 

موؤلف �س���وى ن�س م�س���رحية “من دون ق�سد” 

خلريج���ة املعهد/ مرمي ن�س���ري، ومل���ا كان هذا 

الن����س قد �س���بق اأن فاز يف املهرجان نف�س���ه يف 

ال���دورة الثاني���ة للمهرج���ان، فق���د راأت جلن���ة 

التحكيم تغيري م�س���مى اجلائزة، لتكون جائزة 

اأف�س���ل ن�س م�س���رحي معد، م�سريًا، وقد فازت 

باجلائ���زة الطالب���ة/ فجر �س���باح ع���ن اإعداد 

م�س���رحية “دم���اء على ورق”،  اأم���ا عن جائزة 

اأف�س���ل خمرج، فق���د فاز به���ا الطالب/ حممد 

الأن�س���اري عن م�س���رحية “دماء عل���ى ورق”، 

بينما ح�سدت م�سرحية “احلل باحلرب” على 

جائزة اأف�سل عر�س متكامل.

وق���د انته���ى احلف���ل بالتق���اط �س���ورة جماعية 

للفائزين، يف جو من البهجة واملحبة.

تكرمي د. بدر القالف عضو جلنة التحكميتكرمي د. محمد عبدال عضو جلنة التحكمي
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فضل ممثلة دور ثاٍن عن مسرحية »دماء على ورق« نصاري عن مسرحية »دماء على ورق«أريج العطار أ أفضل مخرج الطالب محمد االٔ

ضاءة للخريج علي الفضلي عن مسرحية »احلل باحلرب« ول عبداحلميد احلسيني عن دوره يف مسرحية »نادي اخلجل«جائزة أفضل إ أفضل ممثل دور أ
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فضل عرض متكامل - يتسلمها  اخلريج عبداهلل الدرزي عن مسرحية »احلل باحلرب« فضل ماكياج للطالبة هدى العطار وتسلمها اخلريج مصطفى محمودجائزة أ جائزة أ

فضل موسيقى للخريج عبدالعزيز القديري عن مسرحية »احلل باحلرب« ول - الطالبة آية العمري عن دورها يف مسرحية »نادي اخلجل«جائزة أ فضل ممثلة دور أ جائزة أ
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Johanna Griesser باحثة وممثلة م�س���رحية 
فرن�سية قدمت عدت دورات وور�س جتريبية يف 

امل�س���رح الفرن�س���ي، اأتت للكويت للمرة الأوىل، 

فكان لنا معها هذا اللقاء.

ما هو انطباعك عن زيارتك الأوىل للكويت؟ 

ا�س���تمتعت كث���ريًا بزيارت���ي للكوي���ت ومتابع���ة 

العرو�س امل�ساركة يف مهرجان الكويت للم�سرح 

الأكادميي.

م���ا ه���و راأي���ك يف املهرج���ان، وم���ا هو 

تقييمك للعرو�س امل�ساركة؟

ناحي���ة  م���ن  �س���واء  ممت���ازًا،  كان  املهرج���ان 

التنظيم، اأو من حيث امل�س���توى الفني للعرو�س، 

فقد �س���اهدت الكثري من العرو�س الرائعة التي 

حمل���ت م�س���امني خمتلف���ة، وطرق���ًا اإخراجية 

متنوع���ة، وه���ذا م���ا حق���ق تناف�س���ًا كب���ريًا بني 

العرو�س امل�ساركة، كما لفت نظري روح التعاون 

بني امل�ساركني، حيث لحظت م�ساركة املمثل يف 

اأكرث من عر�س، بل م�ساركة املخرج بالتمثيل يف 

عرو�س مناف�سة.

مبا اأن���ك ل تتحدثني اللغة العربية، وقد 

�ساهدتي العرو�س املقدمة يف املهرجان، 

ه���ل تعتقدين اأن اللغة فد ت�س���كل عائقًا 

لفه���م العر����س امل�س���رحي املق���دم على 

خ�سبة امل�سرح؟

امل�س���رح لي�س جمرد ن�س اأو حوار م�س���موع، بل 

هو عر����س مرئي يف املق���ام الأول، وميكن فهم 

امل�س���رحية،  فك���رة 

والق�سية التي يطرحها 

العر�����س، م����ن خ����ال 

كافة عنا�س����ر العر�س 

امل�سرحي، واأهمها اأداء 

املمثل، بالإ�س����افة اإىل 

الت�س����كيلية  العنا�س����ر 

وال�سمعية الأخرى التي 

اإي�س����ال  يف  ت�س����اهم 

الفك����رة للمتلق����ي، ويف 

وجهة نظري اأن املمثل 

العرب����ي ميل����ك اإح�سا�س����ًا عالي����ًا ق����ادرًا على اأن 

ي�س����ل بفكرت����ه للمتلقي من خال لغة اجل�س����د، 

وق����د لحظ����ت يف معظ����م العرو�����س امل�س����اركة، 

اعتم����اد املخ����رج عل����ى ج�س����د املمثل يف ت�س����كيل 

الفراغ امل�س����رحي، بالإ�س����افة اإىل ال�سينوغرافيا 

من ديك����ور واأزياء ومكياج واإ�س����اءة، ويف معظم 

الأحوال، كان ا�ستخدام هذه العنا�سر ي�سب يف 

تاأكيد القي����م الدرامية التي و�س����لتني رغم عدم 

معرفتي باللغة الكامية.

ما هي الن�سيحة التي ميكن اأن تقدميها 

للم�سرحني ال�سباب؟

اأن�س���حهم اأن ي�ستمروا يف تطوير مهاراتهم من 

خال التدريب والدرا�س���ة، فامل�س���رح فن يجمع 

فنونًا خمتلفة، وتت�س���كل ثقاف���ة كل من يعمل يف 

امل�س���رح )ممثل���ون وخمرج���ون وم�س���موون... 

اإلخ( من خال م�سادر الثقافة املختلفة، ولي�س 

فقط الثقافة امل�س���رحية، مما يلقي بعبء كبري 

على كل امل�ستغلني يف امل�سرح.

جوهانا جريسر: اللغة لم تكن عائقًا 
أمام فهمي للعروض المسرحية

اأجرى احلوار: الطالب/ يو�سف طارق:

الفرقة الرابعة - ق�سم النقد والأدب امل�سرحي

Johanna Griesser
باحثة وفنانة مسرحية

فرنسا

زياء عن مسرحية »من دون قصد« الطالبة حصة العباد - أفضل أ

الطالب عدنان بالعبس - أفضل ممثل دور ثاني عن مسرحية »نادي اخلجل«
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اللجنة العليا للمهرجان:

د. راج���ح املط���ريي، د. خال���د الف���رج، د. علي 

حيدر، د. عبد اهلل العابر، د. في�سل القحطاين، 

د. اأمين اخل�ساب، اأ. �سهى الب�سريي .

مدير وم�سمم املوقع اللكرتوين:

د. طارق جمال.

امل�سرف العام على العرو�س امل�سرحية:

اأ. �سايع ال�سايع.

جلنة الندوات واللقاءات الفكرية:

د. جنم الرا�س���د، د. مبارك املزعل، د. حممد 

زعيمة.

جلنة لن�سرة اليومية:

اأ. غادة عبد املنعم.

جلنة املعر�س الفني للديكور:

د. اأحم���د �س���كران، د. هن���اء ب���ارون، اأ. من���ى 

التميمي.

جلنة اخلدمات العامة:

اأ. م�سعود ال�سعيد.

املركز الإعامي:

اأ. مفرح ال�س���مري، اأ. مفرح حجاب، اأ. م�ساري 

حامد، اأ. حافظ ال�س���مري، اأ. حممد جمعة، اأ. 

في�سل الرتكي، اأ. فريال حماد.

جلنة العاقات العامة:

اأ. فوزي القا�س���ي، اأ. علي الأن�س���اري، اأ. نورية 

املر�سود، اأ. عبد الرحمن اآدم.

جلنة املتابعة والتن�سيق لرئي�س املهرجان:

اأ. هنادي ال�سمري، اأ. هيفاء العبا�سي.

والطاب املنظمون:

حممد بهبه���اين، حممد جواد ال�س���طي، اأحمد 

بوجروة، عبد اهلل عبد الر�س���ا، اأفراح �س���باح، 

عهد اجلل���م، �س���هد ط���ارق، لطيفة امل�س���موم، 

فج���ر  اجلب���وري،  علي���اء  الفيل���كاوي،  ح�س���ني 

�س���باح، يو�س���ف ط���ارق، حمم���د ر�س���تم، ب���در 

الأ�س���تاد، رقية احل�س���ن، فاطمة اأكرب، حم�سن 

النج���دي، عاي�س���ة العبي���دان، ج���راح الهيفي، 

عادل الر�س���يدي، عبد اهلل غريب، �سمر فراج، 

بتول بهم���ن، اآية عبد الرحم���ن، زهراء الفرج، 

حوراء بو جبارة، ج�س���ار اجل�سار، �سوق الفرج، 

م�سطفى اإبراهيم، �سريفة بنت جمعة، عائ�سة 

الفرج، فهد العمريي، جا�س���م ال�سمايل، حممد 

م�سيب، ح�سني �س���اهني، حممد ال�سليم، ح�سني 

كرم، خلود الكندري، عقيل مذكوري، �سل�س���بيل 

ال�س���قعبي، �س���ارة ال�س���قعبي، حنني �س���عود، 

�سيخة ال�سمري، مهدي هيثم، حمد الفيلكاوي، 

ك���رمي  التميم���ي،  جا�س���م  ال�س���فار،  في�س���ل 

املهند����س، ط���ال املطريي، علي �س���امر، خالد 

مدوه، فاطمة بنت ح�سني، عبد اهلل احلداد.

شكرًا لكم

د. فهد الهاجري رئيس املهرجان
وعميد املعهد العالي للفنون املسرحية

اأث���ار ق���رار اللجن���ة العلي���ا ملهرج���ان الكوي���ت 

للم�س���رح الأكادميي بتخ�سي�س الدورة الثامنة 

للعرو����س املحلي���ة لط���اب املعه���د وخريجي���ه 

حديث���ي التخرج، اأثار هذا القرار جدًل وا�س���عًا 

ب���ني موؤيد ومعار����س. ا�س���تهدفت اللجنة العليا 

م���ن قرارها ت�س���ويق املنت���ج الإبداع���ي لطاب 

املعهد وخريجيه، بعر�س اإبداعاتهم اأمام نخبة 

من كبار امل�سرحيني العرب، ف�سًا عن مديري 

)بح�س���ور  والأوروبي���ة  العربي���ة  املهرجان���ات 

 Johanna الفرن�س���ية  واملمثل���ة  الباحث���ة 

م�س���اركة  فر����س  يع���زز  مم���ا   ،)Griesser
الطاب يف هذه املهرجانات. 

وبعد انتهاء ليايل املهرجان، ميكننا مناق�سة ما 

حقق���ه هذا القرار من اإيجابي���ات وما اأدى اإليه 

من �س���لبيات، فاإذا ما تناولنا الهدف الأ�سا�سي 

ال���ذي اتخ���ذ من اأجل���ه القرار، وجدن���ا اأنه من 

املبك���ر احلكم عل���ى نتائجه التي ل���ن تتحقق اإل 

بع���د مرور ف���رتة كافية لتلقي دعوات امل�س���اركة 

املحتمل���ة، اإل اأن اأهداف���ًا خ���رى حتققت، رمبا 

مل يت���م اللتف���ات اإليه���ا، ف���اأول م���رة يف هذه 

الدورة نرى ذل���ك التاحم البديع بني الطاب 

واخلريجني الذي���ن انقطعوا عن املعهد لفرتات 

طويلة، وجاءت هذه الدورة لتعيدهم اإىل بيتهم 

الأم، وانعك�س ذلك - كما اأ�سار مدير املهرجان 

يف كلمته - على م�س���توى العرو�س التي ازدادت 

ثراًء نتيجة ال�س���تعانة بخربات اخلريجني، واإن 

كانوا حديثي التخرج وفق �سروط املهرجان.

ول يعن���ي ذل���ك ع���دم وج���ود �س���لبيات نتيج���ة 

لقت�س���ار املهرج���ان عل���ى العرو����س املحلي���ة، 

فاملهرجان بداأ حمليًا، ثم عربيًا، واأخريًا دوليًا، 

لي�س���بح املهرج���ان امل�س���رحي ال���دويل الوحيد 

وعودت���ه  بالكوي���ت، 

رمبا  املحلي،  للنط���اق 

يراها البع�س تراجعًا.

الت�س���اوؤل:  يث���ور  وهنا 

هل ميك���ن اجلمع بني 

احل�سنيني؟ هل ميكن 

اأن نحتفظ مبيزة هذه 

ال���دورة الت���ي فتح���ت 

جماًل وا�س���عًا لطاب 

وخريجي���ه  املعه���د 

لتقدمي خم�سة عرو�س 

- بعد اأن كان احلد الأق�سى مل�ساركتهم عر�سني 

فقط - ويف ذات الوقت يحتفظ املهرجان بهويته 

الدولية؟

ومبقرتح �ساأتقدم به للجنة العليا للمهرجان يف 

دورته التا�س���عة باإذن اهلل تعاىل، ميكننا اجلمع 

بني احل�سنيني، ويتلخ�س هذا املقرتح يف اإقامة 

املهرج���ان على مرحلتني: املرحلة الأوىل حملية 

لطاب املعهد وخريجيه، تتو�س���ع فيها م�س���احة 

امل�س���اركة لت�س���ل اإىل �س���بعة عرو����س اأو اأكرث، 

يتم اختيار عر�س���ني منها للم�ساركة يف املرحلة 

الدولية، ليتناف�س���ا م���ع بقية العرو����س العربية 

والدولية، وليكن املحور املحلي يف بداية الف�سل 

الدرا�سي الثاين يف فرباير، تزامنًا مع احتفالت 

الكوي���ت بعيدها الوطني، بينم���ا املحور الدويل 

يقام يف �سهر مار�س تزامنًا مع احتفالت اليوم 

العاملي للم�سرح.

اآم���ل اأن يج���د ه���ذا املق���رتح قبوًل من اأع�س���اء 

اللجنة العليا للمهرجان، فا �سك اأنهم ي�سعون 

دائم���ًا مل���ا ه���و اأف�س���ل لطابه���م وخريجيه���م 

وموؤ�س�ستهم العريقة.

كلتا الحسنيين

د. أمين اخلشاب
أستاذ التـمثيل

واإلخراج املسرحي
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مسرحية »احلل باحلرب«

مسرحية »نادي اخلجل«

مسرحية »دماء على ورق«

مسرحية »أقفاص«مسرحية »من دون قصد«


