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�ضمن فعاليات الدورة الثامنة ملهرجان الكويت 

للم�س���رح الأكادميي، قدم طلب���ة املعهد العايل 

للفنون امل�س���رحية عر�ض م�س���رحية »من دون 

ق�س���د« على م�س���رح حمد الرجيب، بح�س���ور 

جماه���ري غف���ر، تقدم���ه رئي����ض املهرجان 

عميد املعه���د الدكتور فهد الهاجري، وح�س���د 

م���ن �س���يوف املهرج���ان، وقي���ادات واأ�س���اتذة 

وطلبة املعهد واملحبون للم�سرح.

»من دون ق�سد« من تاأليف مرمي ن�سر، اإخراج 

ب���در احل���اق، متثيل �س���عود بوعبي���د، حممد 

اأكرب، ب���در البناي، ه���اين الهزاع، م�س���طفى 

حممود، حممد الأن�س���اري، حممد البلو�س���ي، 

حممد ملك، و�س���مم الديكور حممد ال�س���طي، 

والإ�س���اءة ح�س���ن احل���داد، والأزي���اء ح�س���ة 

العباد، وم�ساعد خمرج عبد اهلل ال�سواف.

انطل���ق العر����ض م���ن املث���ل ال�س���ائع »ياما يف 

ال�س���جن مظالي���م«، فم���اذا يحدث لاإن�س���ان 

عندم���ا يته���م باق���راف جرمي���ة مل يرتكبها، 

وماذا يحدث حن يجد نف�س���ه �سجينا ي�ساركه 

�س���جناء اأبرياء مثله، يتعر�س���ون ل�س���تى اأنواع 

القهر؟ لكن يف حقيقة الأمر، رغم هذا الظلم 

ال���ذي يقع على خم�س���ة اأ�س���خا�ض �س���جناء ل 

يعفيه���م م���ن امل�س���وؤولية، ومل ت�س���عفهم النية 

احل�سنة، حيث وجدوا اأنف�س���هم مع ال�سجناء، 

ويف ع���دة زنازين، ولكل منه���م تهمة خمتلفة، 

منها الختطاف، غ�س���يل اأموال، �س���رقة، اإىل 

اأن و�س���لت التهمة الأخرة ل�س���ائق » تاك�س���ي« 

باأن���ه قاتل، وهو يف احلقيقة مل يقتل، لكنه قام 

بتو�سيل القتلة والإرهابين من دون اأن يدرك، 

لك���ن فل�س���فة العر����ض توؤك���د اأن كل �س���خ�ض 

م�س���وؤول ع���ن ت�س���رفاته ول بد ل���كل من يقوم 

بعمل اأن يتحرى عنه، حتى ل يقع يف املحظور، 

فربغم اأن هوؤلء املتهمن مل يقرفوا اأية تهمة 

يف حقيقة الأمر، لكنهم م�سوؤولون عن تعاملهم 

مع املجرمن، وو�س���عوا اأنف�سهم يف حمل �سك 

و�س���بهة، ومن هناك يت�سح ن�سج العر�ض، من 

خ���ال مقول���ة » اإننا جميعا �س���ائقي تاك�س���ي« 

فنحن م�س���وؤولون ع���ن ت�س���رفاتنا يف احلياة، 

�س���واء عند تو�س���يل نائب اإىل قبة الربملان، اأو 

امتداح وزي���ر، اأو الدفاع عن اأ�س���خا�ض يف اأي 

اجتاهات دون قراءة منطقية للحدث.

اأم���ا على امل�س���توى الفني فكان العر�ض �س���يقا 

ومثرا، وظه���ر جليا ان�س���باط حركة املمثلن 

على اخل�سبة، ل�س���يما يف امل�ساهد اجلماعية، 

حيث �سكلوا جميعا �سكا ان�سيابيا، ل�سيما يف 

عملية الدخ���ول واخل���روج اإىل الزنازين، وقد 

�س���اهم يف ذلك ر�س���اقة الديكور الذي �سممه 

حمم���د ال�س���طي، حي���ث مت ا�س���تخدامه م���ن 

اخللف زنازي���ن، ومن الأمام مكت���ب التحقيق 

والتعذي���ب من قبل ال�س���ابط، ف�س���ا عن اأن 

ت�س���ميم الديكور بهذا ال�س���كل، جعله منفردا 

وجديدا، وكان املخرج ذكيا حن ق�سم امل�سرح 

اإىل ن�س���فن ليقدم ت�س���كيات املمثلن ب�سكل 

رحب، كما ا�س���تطاع بطل العر�ض الذي ج�سد 

�سخ�س���ية �س���ائق التاك�س���ي، مع ال�س���ابط اأن 

ي�ستخدما العامل النف�سي يف رفع م�ستوى ذروة 

الأحداث على اخل�سبة.

كم���ا اأن الإ�س���اءة �س���كلت عن�س���را مهم���ا يف 

اأجواء ال�سجن، وكانت بوؤرة انطاق للكثر من 

الأحداث، ل�سيما عند دخول ال�سجن لأول مرة 

اإىل فناء ال�سجن، وكذلك يف حالت التعذيب، 

لكنه���ا مل تكن موفقة عند حتية اجلمهور، فا 

يوجد ظام على امل�س���رح ح���ن يظهر املمثلن 

وفريق العر�ض لتحية اجلمهور.

مث���ل العر����ض اإطالة جي���دة لكل من �س���ارك 

فيه، لكن  م�ستويات ال�سوت بالن�سبة للممثلن 

كانت بحاجة اإىل عملية ان�س���باط اأكرث، حيث 

ظه���ر الكثر م���ن املمثل���ن يتحدثون ب�س���وت 

عال وخ�س���ن، والبع�ض الآخر مل ن�س���مع �سوته 

يف ال�س���الة، ب�س���كل جيد، كما ينبغي اأن يكون 

هناك اهتم���ام اأكرث باللغ���ة العربية، وخمارج 

احل���روف، لكن هذا مل يقلل من اجلهد الكبر 

الذي قدمه اأبطال العر�ض. 

»من دون قصد« رؤية شائكة 
بين النية والمسؤولية

كتب- مفرح حجاب:

مشهد آخر من املسرحيةسعود بوعبيد ومحمد أكبر يف مشهد من املسرحية
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�س���من فعاليات مهرجان الكويت للم�سرح 

التطبيقي���ة  الن���دوة  اأقيم���ت  الأكادمي���ي 

لعر�ض م�سرحية »من دون ق�سد« يف قاعة 

اأحمد عبد احلليم باملعه���د العايل للفنون 

امل�س���رحية، وهي من تاأليف مرمي ن�س���ر 

واإخ���راج بدر احل���اق، واأدارته���ا الطالبة 

عاي�س���ة العبي���دان، عق���ب عليه���ا الطالب 

ب���در الأ�س���تاد، الذي �س���كر طاق���م العمل 

على العر����ض ال���ذي ُقِدم، واأك���د اأن ثيمة 

امل�سرحية الأ�سا�سية هي احلرية، واأن هذه 

الثيم���ة يبحث عنها اجلميع، وقال اأي�س���ا: 

وجدنا ال�سخ�س���يات متزامنة مع احلوار، 

ومائمة لأبعادها وتبن لنا ذلك اأكرث من 

خال اللون الأ�سود الذي يعطي لنا دللت 

كث���رة، منه���ا احل���زن، التعا�س���ة، الأمل، 

الفق���دان، واملعان���اة، اأم���ا الإ�س���اءة فقد 

كان���ت مائمة للعر����ض امل�س���رحي، حيث 

بينت اجلو العام للم�سرحية، وكانت هناك 

بقع �س���وئية م�س���لطة على ال�سخ�س���يات، 

واإ�ساءة مائلة للون الأحمر تدل على العنف 

وال�س���راع، كذل���ك كان���ت هناك اإ�س���اءة 

 مائل���ة لل���ون الأزرق ت���دل عل���ى احل���رة. 

وقال اأي�س���ا: » الديكور كان ب�سيطا، ولكن 

ا�س���تطاع املخ���رج اأن يجعل من الب�س���اطة 

عمقا،  واأي�س���ا اليقاع البطيء وت�ساعده 

يعني وجود ال�سراع، كما تاأخرت الإ�ساءة 

التاع���ب  وك���رث  النق���ات،  بع����ض  يف 

بالإ�ساءة، وهو ما مل يكن موفقا. 

العر����ض،  يف  املعقب���ون  �س���ارك  وبعده���ا 

وكان���ت البداي���ة م���ع املخ���رج عل���ي العلي 

الذي �سكر اأ�س���رة العر�ض على ما قدموه، 

املوج���ود  التع���اون  مو�س���وع  اإىل  وتط���رق 

بن ال�س���باب يف املعهد،  وما بن ال�س���باب 

اخلريج���ن والطلب���ة«، واأ�س���اف: املخرج 

و�س���ع قدمه على عتب���ة مهمة، وهو خمرج 

لي����ض �س���هًا، حيث �س���اعد املمثل���ن على 

الظهور ب�س���كل اأف�س���ل، اأما مرمي ن�س���ر 

فه���ي دائمًا ممي���زة من خ���ال موؤلفاتها، 

 واأي�سا من خال عر�ض »من دون ق�سد«. 

اأما ح�سن الفيلكاوي فقد قال: » اأنا م�ستمتع 

جدًا بامل�ساركة خال املهرجان، والتعقيب 

عل���ى العرو�ض م���ن خال ه���ذه الندوات، 

والق�س���ية الت���ي مت طرحها يف امل�س���رحية 

ق���د طرحت مرارا، ولك���ن طرح اليوم كان 

 مميزًا، وهو اأمر يح�س���ب لأ�س���رة العمل. 

اأم���ا د. حمم���د زعيم���ة فق���د ق���ال: م���ن 

مميزات املهرجان حالة التعاون ال�س���ائدة 

بن الطاب واخلريج���ن، والتي تعني اأن 

هن���اك انتم���اء اإىل املعه���د الذي ي�س���اعد 

عل���ى بناء الفنان، كل يف جماله. والعر�ض 

يوؤك���د اأن هناك تاأثر للدرا�س���ة يف املعهد، 

والنفت���اح على كافة الجتاه���ات، وهو ما 

ظه���ر تاأثره يف الن�ض امل�س���رحي من تاأثر 

بالبنية الدائرية املعروفة يف م�سرح العبث. 

وهناك بع����ض املاحظ���ات، فرغم متكن 

املمثلن من اأداء �سخ�سياتهم، ومعاي�ستها 

داخليًا، اإل اأن ا�ستخدام ال�سوت امل�ستعار 

ي�سر  بال�سخ�س���ية، وجاء الديكور ب�سيطًا 

ومعربًا عن القيم الفكرية واجلمالية.

كما كانت هناك مداخلة من الزميل مفرح 

ال�س���مري الذي قال : »اأوجه التحية لأ�سرة 

العمل خا�سة اأن موؤلفة العمل مرمي ن�سر 

وكتاباته���ا يوج���د فيه���ا عمق، كم���ا اأمتني 

من الطال���ب الناقد اأن يطل���ع على الن�ض 

ول يعتم���د على العر�ض فق���ط ،حتي تكون 

هن���اك مقارن���ة ب���ن الن����ض ودور املخرج 

فيه، وماذا ا�ساف له.«

 خالل الندوة التطبيقية في قاعة أحمد عبد الحليم 

بدر األستاد : الثيمة األساسية
لـ » من دون قصد« ..

الحرية التي يبحث عنها الجميع:
كتب- م�ساري حامد:

جانب من الندوة التطبيقية

الطالب حسني الفيلكاوي املخرج علي العليأ. مفرح الشمري د. محمد زعيـمة
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ثمن الفنان في�سل العمري مبادرة املعهد العايل للفنون 

امل�س���رحية بتكرمي���ه ونخبة من خريجي املعهد، �س���من 

فعاليات مهرجان الكويت للم�س���رح الأكادميي يف دورته 

الثامن���ة، موؤك���دا اأهمية اأن تبقي املوؤ�س�س���ات الأكادميية 

على حبل الود مع املنت�س���بن لها، حتى يف مرحلة �سابقة 

من انخراطهم يف احلياة العملية.

وق���ال العمري:»مازل���ت اأذكر امل���رة الأوىل التي دخلت 

فيها عرب بوابة املعهد كطالب، وعندما تخرجت لأواجه 

احلي���اة العملي���ة، واليوم �س���عادتي ل تو�س���ف واأنا اأقف 

هنا على م�س���رح حمد الرجي���ب  مبعّية زمائي لنحظى 

بتقدير يعني لنا الكثر«.

وتوجه في�س���ل بال�س���كر اإىل اإدارة املعهد العايل للفنون 

امل�سرحية على هذه اخلطوة.

يذكر اأن العمري ي�سور حاليا م�سل�سل » اآخر �ستا« الذي 

يعت���رب التجربة الأوىل للفنان في�س���ل العمري كمخرج 

يقود دفة عمل كتبه اأحداثه في�س���ل البلو�س���ي وي�س���ارك 

يف بطولت���ه الفنان���ن: ح�س���ن املهدي، حممد امل�س���لم، 

حم���د اأ�س���كناين، عب���د اهلل الطليح���ي، حممد �س���فر، 

يو�سف البلو�سي، عبد اهلل البلو�سي، روان املهدي، غادة 

الزدجايل، اإمياين احل�سيني وفهد ال�سالح.

ويطرح العمل جمموعة من الق�سايا الهامة واملوؤثرة التي 

يكابدها املجتمع الكويتي، ويتمتع باجلراأة يف الطرح.

وتدور اأحداث امل�سل�سل يف ملجاأ لاأيتام اأن�ساأه اأحد الآباء 

لربية خم�س���ة اأبن���اء، حت���دث بينهم مواقف وم�س���اكل 

واأمور كث���رة قبل اأن يكربوا وتتغ���ر الأحداث، يف اإطار 

درام���ي م�س���وق، ويف هذا ال�س���ياق عرب املخرج في�س���ل 

العمري عن �س���عادته بتلك التجربة، متوجها بال�س���كر 

اإىل كل م���ن دعمه واآمن به منذ بداية عمله يف الو�س���ط 

الفن���ي، ومتنى اأن يرك ب�س���مة من خال »اآخر �س���تا«  

كمخ���رج، واأثن���ى على ال���روح الطيبة الت���ي تظلل جنوم 

العمل خال ت�سوير اأحداثه.

فيصل العميري: تكريم المهرجان 
األكاديمي يعني لي الكثير

كتب-حممد جمعة:

الفنان فيصل العميري

وجهة نظر .....
تجربتي العملية في المهرجانات

من خال جتربتي اخلا�سة مب�ساركتي 

يف عرو����ض املهرجان يف املعهد العايل 

للفنون امل�سرحية، فاإين تعلمت التعاون 

مع باقي اأع�س���اء التنظيم، و�س���اهدت 

م�س���رحيات من دول خمتلفة تعرب عن 

ثقاف���ات خمتلفة، وعرف���ت الكثر عن 

امل�س���رح حيث  م���اأ اجلمه���ور مقاعد 

امل�س���رح من خمتلف ال���دول اخلليجية 

وامل�س���ورين  وال�س���حفين  والعربي���ة 

الذي���ن كانوا يقف���ون ط���وال العر�ض، 

اأي�سًا كنا ن�ستقبل اجلمهور بالبت�سامة، 

وه���م يف املقاب���ل يرحبون ويبت�س���مون 

اأي�س���ًا بكلمة اأهًا و�س���هًا، ثم اأدلهم 

على مقاعدهم، فمنهم ممثلون كبار، 

وم���ا زالت الوجوه تتغ���ر كل عام وكل 

دورة. كذلك جلان التحكيم 

والعرو�ض امل�سرحية.

كان���ت فر�س���ه جميل���ة  اأن 

ح�س���ورهذه  يل  يت���اح 

على  واأن���ا  املهرجان���ات، 

الدرا�س���ة،  مقاع���د 

بالفعل اأجد نف�س���ي 

حمظوظ���ة للغاي���ة، �س���اركت ككاتب���ة  

وع�س���و يف الن�س���رة، وكذل���ك يف فريق 

ال�ستقبال.

خا�س���ة جتربت���ي اأجده���ا ثري���ة من 

جمي���ع اجلوانب العلمي���ة والتطبيقية، 

وهذه البيئة امل�س���رحية علمتني الكثر 

والكث���ر، والت���ي �س���تكون خط ال�س���ر 

ال���ذي اأم�س���ي علي���ه بع���د تخرج���ي، 

و�ستبقى ذاكرة املهرجانات واللقاءات 

حمفزًا يل لاإبداع والتميز.

كتبت - اأفراح عبد اهلل �سباح:

نقد واأدب – الفرقة رابعة

الطالبة أفراح عبد اهلل صباح
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اإنه ملن ح�س���ن الطالع، اأن يتواجد معنا يف هذا 

املهرج���ان اأح���د خريجيه، وهاهو الي���وم ياأتينا 

ك�سيف، ي�سعدنا ح�سوره، اإنه الأ�ستاذ الفا�سل 

مو�س���ى بن عب���د اهلل الق�س���ابي، خريج املعهد 

الع���ايل للفن���ون امل�س���رحية، تخ�س����ض متثيل 

واإخ���راج، حا�س���ل عل���ى درجة املاج�س���تر من 

جامعة �س���دين للتكنولوجي���ا يف اإدارة الفنون- 

ال�س���تثمار الثق���ايف- يعمل حالي���ًا مدير دائرة 

امل�س���رح وال�س���ينما يف وزارة ال���راث والثقافة 

يف �س���لطنة عمان، وكان لنا معه احلوار احلوار 

التايل 

بداية حدثنا عن م�سوارك امل�سرحي، متى بداأ؟ 

واأ�سهر من تاأثرت بهم خاله؟

بداأ هذا امل�سوار منذ ال�سغر، حن كنت مب�سرح 

املدر�س���ة ممثا وموؤلفا وخمرجا ملجموعة من 

الن�سو�ض امل�سرحية ال�سغرة، اأناق�ض الق�سايا 

الجتماعية، وكان لذل���ك اأثر كبر على تكوين 

�سخ�سيتي فيما بعد.

 واأو�س���ح الق�سابي حبه ال�س���ديد للم�سرح منذ 

اأيام الطفولة يف فرة املرحلة البتدائية، حيث 

يقول عن ذلك: » كنت اأ�سارك يف التمثيل اأثناء 

طابور ال�سباح وداخل الف�سل، بعد ذلك انتقلت 

اإىل دولة الكويت، لدرا�سة علوم امل�سرح وفنونه 

مبنهجي���ة علمية جمعت ب���ن التطبيق واملعرفة 

النظرية، واأتذكر مدير امل�س���رح وال�سينما ومن 

تتلم���ذت على اأيديه���م منهم الأ�س���تاذ الدكتور 

الت���واب،  عبد  يحي���ى 

الدخي���ل،  دخي���ل   اأ. 

امل�س���لم،  اأ.ح�س���ن 

الدكتور �س���الح �سعد، 

عبد  اأحم���د  الدكت���ور 

وغره���م  احللي���م، 

الكثر، وتعلمت منهم 

ذل���ك:  م���ن  الكث���ر، 

التمثيل  اأ�س����ض  م���ادة 

ونظريات الإخراج امل�س���رحي، وعندما خ�س���ت 

جتربة الإخراج، وعندما مت تر�س���يحي خمرجا 

ملهرجان امل�سرح املحلي الكويتي، قدمت العمل 

امل�س���رحي )الق���رد والقراد( م���ن متثيل خالد 

املفيدي وح�سن البام، والعماين طارق علوي، 

�سليمان املرزوق.«

تع���رف الكث���ر ع���ن امل�س���رح الكويت���ي ورواده، 

فماذا تقول عن �سخ�سية املهرجان؟

�س���عد الفرج، �سخ�س���ية عماقة، واإذا حتدثنا 

وكتبنا عن هذه ال�سخ�سية العماقة، فاإننا لن 

نوفيه حقه، فهو ي�س���تحق الأكرث، لأنه مدر�س���ة 

يف الفن الكويتي،  وخال حياتي اليومية اأ�سع، 

واأخ�س�ض وقتا مل�ساهدة �سعد الفرج، خ�سو�سا 

فاأعماله ثرية بالإبداع واملعرفة، كما اأنها تطرح 

ق�س���ايا جدية، فهو اأب واأخ وموجه يف امل�سرح، 

بنى عاق���ات، وه���ذه العاقات بنت م�س���رحا 

كويتيا، وهو من �سنع م�سرحا م�ستداما.

واأنت يف من�س���بك احل���ايل، هل اأنت را�ض عن 

م�سرة امل�سرح العماين؟ 

هناك حراك م�سرحي عماين منظم وخمطط 

له، �س���واء كان من اجلهة احلكومية اأو القطاع 

اخلا�ض، اأو الفرق امل�سرحية الأهلية، فاجلميع 

يعم���ل ويكم���ل الآخ���ر، وهن���اك الدع���م املايل 

والفن���ي، والدلي���ل على ذلك ا�س���تمرار النتائج 

التي يحققها امل�س���رح العماين، �سواء كان على 

امل�س���توى املحلي اأو اخلليج���ي اأو العربي، وهذا 

يوؤكد اأننا ن�س���ر على الطريق ال�س���ليم لنه�س���ة 

امل�سرح العماين.

اأم���ا ع���ن تاريخ امل�س���رح العماين، فق���د بداأ يف 

اخلم�س���ينيات م���ن الق���رن املا�س���ي، والبع�ض 

ي�سر اإىل اأنه بداأ امل�سرة مبكرا من الثاثينات 

من خ���ال الذين كان���وا ي�س���افرون اإىل الدول 

املجاورة ويعودون با�سكت�س���ات م�س���رحية، كما 

تعد املدر�سة ال�سعيدية �سرارة النطاقة الأوىل 

للم�سرح العماين.

وهن���اك موؤثرات كثرة يف هذه امل�س���رة، منها 

م�س���رح الأندي���ة فهو النواة احلقيقية للم�س���رح 

العم���اين، وكان���ت البداي���ات من خال���ه قوية  

يف كافة عنا�س���ر العر�ض امل�س���رحي )املوؤلف - 

املمثل -  املخرج(، اأما عن م�سرح ال�سباب، فقد 

اأدركت ال�سلطنة  اأهميته مبكرا، لذا كان هناك 

اهتم���ام كب���ر به، نظ���رًا ملا قدمه من ق�س���ايا  

اإن�س���انية. وحفاظ���ا على املكت�س���بات التنموية، 

فقد تاأ�س�س���ت م�س���ارح ال�س���باب يف حمافظات 

ال�س���لطنة، وبعثت جمموعة من الطلبة لدرا�سة 

علوم امل�س���رح يف الكويت وم�س���ر وبع�ض الدول 

العربية، وقامت بتنفيذ ملتقى م�سرحي مل�سارح 

ال�سباب، ي�سارك فيه امل�سرحي العماين مع بقية 

امل�س���رحين العرب. وعن م�سرح اجلامعة، فقد 

تاأ�س�ض ق�سم خا�ض يف جامعة ال�سلطان قابو�ض 

للم�س���رح، يعنى بتطور علوم امل�سرح يف كل من 

التمثيل والإخراج والديكور والنقد امل�س���رحي، 

وقدم العديد من التجارب التي اأ�سبحت عامة 

بارزه يف تطور امل�سرح العماين.

ولق���د تاأ�س�س���ت الف���رق امل�س���رحية الأهلي���ة يف 

ال�سلطنة بعدد 33 فرقة م�سرحية اأهلية موزعه 

على حمافظات ال�س���لطنة، وتتلقى دعم مبا�سر 

من وزارة الراث والثقافة يف ال�س���لطنة، والتي 

ن�سئت بها دائرة خا�سة لقطاع امل�سرح، كل هذا 
ُ
اأ

�ساهم يف اأن يحقق املهرجان امل�سرحي العماين 

نقله نوعية يف احلركة امل�سرحية بال�سلطنة.

خريج المعهد موسى القصابي 
أحد قيادات المسرح العماني

حوار- الطالبة : اأفراح عبد اهلل �سباح

نقد واأدب م�سرحي - الفرقة رابعة

أ. موسى القصابي أثناء حواره مع الطالبة أفراح عبد اهلل صباح

أ. موسى القصابي
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يبق���ى ال�س���وؤال املهم وف���ق نظري���ة الكائن 

واملمك���ن يف امل�س���رح العرب���ي، اإىل اأي مدى 

ا�ستطاع امل�سرح العربي اأن يتعامل ويتفاعل 

مع الكائن، ويتجاوزه اإىل م�ساحات املمكن، 

ير�س���م  ال���ذي  امل�س���تقبل  مب�س���رح  ويتنب���اأ 

ا�سراتيجية وا�سحة املعامل، تراعي الأبعاد 

والتغ���رات املمكن���ة �سيا�س���يا واجتماعي���ا 

واقت�س���اديا، واأثرها على البعد الإن�س���اين، 

خ�سو�سا اأن العاقة بن الفنون عامة والفن 

امل�سرحي خا�س���ة والتنبوؤ بامل�ستقبل املمكن 

عاقة بالغة الرثاء واللتبا�ض، وبو�سف فن 

امل�س���رح،  رهن اللحظة الزمني���ة واملكانية 

)الآن وهن���ا(، فهو اأك���رث الفنون قدرة على 

التنب���وؤ باملمك���ن، لأن���ه يقوم عل���ى املواجهة 

املفتوحة بن ثنائية العر�ض واجلمهور، بن 

الإن�سان املمثل والإن�س���ان املتفرج، للو�سول 

اإىل الهدف املن�س���ود وهو التغير من خال 

جراأة  الطرح واملعاجلة.

احلديث عن امل�سرح امل�ستقبل املمكن عربيا 

تع���د مغامرة حمفوف���ة باملخاطر، بو�س���فه 

ف�ساًء اإبداعيا مفتوحا، يتيح ومينح للفنان 

الفر�سة لاإبحار بخياله اخلاق اإىل عوامل 

ل توؤمن بقيود الكائن، مطلقًا العنان لفكره 

ووجدان���ه ملقاوم���ة كل النزع���ات اجلامدة 

والتج���دد،  للتح���رر  والراف�س���ة  املنغلق���ة 

تق���دمي ت�س���وراته  �س���بيل  امل�س���رح، يف  يف 

ته  فا �ستك�س���ا ا و

مل�س���رح  املعرفي���ة 

ور�س���م  امل�س���تقبل 

الوج���ود  ح���ول  روؤاه 

م���ن حيث  املمك���ن، 

املو�س���وعية واملرونة 

يف تاأويل الن�س���و�ض 

اإخراجيًا،  والأف���كار 

مما يدفع اىل مزيد 

من البحث والبتكار 

اجلم���ايل،  الوج���دان  واإث���راء  الإبداع���ي، 

للموؤل���ف، واملخ���رج، واملمث���ل، واملتفرج، ما 

يع���زّز �س���ياغة اأ�س���ئلة املنظور امل�س���تقبلي 

للم�س���رح الذي ي�ستطيع ا�ستقراء امل�ستقبل، 

فيما �س���وف ت���وؤول اإلي���ه الأم���ور من خال 

حداث���ي  جمه���ور  م���ع  اجلدلي���ة  العاق���ة 

الثقاف���ة، ه���ذا امل�س���رح امل�س���تقبلي ال���ذي 

ي�س���يف بذلك كله اجلديد اإىل مرجعياته، 

تبعًا ملا تف���رزه القراءة النقدي���ة اجلادة ملا 

ه���و كائن، تف�س���ي به اإىل تعزيز الت�س���ال 

التفاعل���ي م���ع جمهوره ال�س���ابق، وحماولته 

اق���راح حل���ول مبتك���رة متط���ورة ملواكب���ة 

جدي���د،  جلمه���ور  اجلمالي���ة  احل�سا�س���ية 

يح���اول تلبي���ة حاجاته وهمومه وهواج�س���ه 

وق�س���اياه الثقافي���ة واجلمالية وال�سيا�س���ية 

والقت�س���ادية والجتماعي���ة، حتى ل يبقى 

املتلق���ي �س���جن حلظت���ه الآنية املح���دودة، 

وي�س���عى نح���و حتقي���ق التجدي���د والتطوير 

املمكنن.

      الفن عموما، والفن امل�سرحي خ�سو�سا، 

الأقدر والأ�سلح لا�ستجابة للتطور الإن�ساين 

وتعقيدات وت�سكيات وجوده، اإذ اأنه يعتمد 

على ن�سق من العاقات باأ�سئلتها الوجودية 

املتوترة بن املا�س���ي واحلا�س���ر، والواقعي 

واخليايل، والن�سبي واملطلق، وبن مفاهيم 

جديدة تتف���ق اأو تتغاير معه، وي�س���تمر هذا 

اجلدل بتقدمي جتارب تنتخب من تراكمها 

وعيًا متج���ددًا، ي�س���هم وبفعالية يف الوجود 

الإن�س���اين، فاخلطاب امل�س���تقبلي للم�س���رح 

يف الوط���ن العربي، لب���د اأن يتاأ�س����ض على 

مرتكزات  كائنة وممكنة من بيئة ومعطيات 

الواقع وطموح املجتمع، وعلى معرفة عميقة 

للذات و�سرائط وجودها وتطورها وتفاعلها 

وفق امل�ستجدات الراهنة.

الي���وم نرى حماولت منفتحة م�س���تندة اإىل 

اآفاق ومظاهر م�ستقبلية يف م�سرحنا العربي 

لتاأ�سي�ض منط جدي�د من امل�سرح الراق�ض، 

والغنائي، وم�س���رح ال�سارع، وم�سرح البيئة، 

وامل�سرح الت�سكيلي، والديني الطق�سي.

ما ل���ه بال���غ الأث���ر على �س���ياغة م�س���تقبل 

افرا�س���ي جديد وممكن للم�سرح العربي، 

�سواء على امل�س���توى التطبيقي اأو التنظري 

ينطلق وي�س���تند على فكر اإن�س���اين تتحرك 

والجتماعي���ة  النف�س���ية  الأبع���اد  في���ه 

والتاريخية والأيدلوجية ب�س���روط الف�ن من 

منظور اجتماعي مو�س���وعي يرثي اجلانب 

الروح�����ي للمتلق���ي مب���ا يتبن���اه م���ن رموز 

ثقافية ومو�سوعات حيوية  حترك�ه وتدفع�ه 

اإىل النمو املع���ريف والوعي اجلمايل، وتبني 

اجتاه���ات ممكن���ة مرغوبة تنب���ذ الظواهر 

ال�س���لبية يف م�س���تقبلنا املاأم���ول، لأن���ه من 

اأن ت�س���تفيق  اأم���ة  ل���كل  ال�س���رورة مب���كان 

وتنه����ض م���ن ه���ول ال�س���دمة اأو الكارث���ة 

الكائن���ة، لب���د له���ا اأن تبح���ث ع���ن وجود 

ممك���ن له���ا  يتج���اوز حج���م املاأ�س���اة التي 

تعي�س���ها، ومن هذا املنطلق، فمن املوؤكد اأن 

امل�سرح العربي �س���ينعطف انعطافة مغايرة 

متاًما، ومت�س���ابكة مع ق�سايا وهموم الواقع 

الجتماع���ي وال�سيا�س���ي والقي���م ال�س���ائدة 

وفق���ا  داخل���ه  املتداول���ة  واملفاهي���م  في���ه، 

لأيديولوجيت���ه املوؤم���ن بها م���ن خال طرح 

خطاب م�س���رحي مغاير يف م�سمون و�سكل 

بناء �سخ�س���ية البطل و�س���كل احلوار الذي 

يجري على ل�سانه وباقي املفاهيم املرتبطة 

ببناء ال�سخ�سيات و�سراعاتها وم�سائرها  

الإيجابية اأو ال�سلبية.

 فامل�سرح العربي )املمكن( ي�سكل احلا�سنة 

الآمنة لكل الثقافات والكيانات الجتماعية 

العربية، ومن قوتها و�سعفها ي�ستمد �سعفه 

وقوته ومقدار فاعليته، وبا�ستثناء وتهمي�ض 

ه���ذه احلا�س���نة، تك���ون النتيج���ة ثقاف���ات 

عاجزة وقا�سرة عن النهو�ض، ولأن الثقافة 

والفن���ون م���ن طبعها ا�س���تقراء امل�س���تقبل، 

احتياجات���ه  اإىل  �س���تتعرف  بذل���ك  فه���ي 

املمكنة م�س���تقبليا، ومعرفة الفنان لو�سطه 

الجتماعي متنحه القدرة على الو�سول اإىل 

المسرح العربي وجدلية التطور 
بين الكائن والممكن

أ. د. عمر نقرش
أستاذ مشارك

قسم الفنون املسرحية
اجلامعة األردنية
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م���ا يحتاج���ه املجتمع م�س���تقبليا، وانطاقا 

م���ن و�س���ف املخ���رج وكي���ا وممث���ا ع���ن 

امل�س���اهدين، فه���و ال�س���اعر باهتماماتهم، 

وم���ا يجري بحياته���م الداخلي���ة، كون تلك 

املتطلب���ات تتنوع وتختلف بتن���وع واختاف 

الزم���ن، هذا احلر�ض على وجود النا�ض يف 

ن�س���يج وعمق الثقافة والفنون، اإمنا يبعدها 

عن العديد من الأزم���ات اخلطرة، ابتداء 

من تعطيل لغة التفاعل مع اخلطاأ وال�سواب 

وال�سلبي واليجابي.

وم���ا توج���ه الف���ن امل�س���رحي اإىل الفئ���ات 

الجتماعي���ة، بكاف���ة �س���رائحها يف اأماكن 

تواجده���ا اإل ال�س���رط املو�س���وعي لنج���اح 

وحتقي���ق الهدف املن�س���ود، وجعل اجلمهور 

من خال موقعه يف حالة من الن�سجام مع 

اإط���ار خط���اب العر�ض امل�س���رحي، وموؤها 

بالتايل للم�ساركة الفاعلة فيه.

لنا على �س����بيل املثال يف م�س����رة )�س����عد 

اهلل ونو�ض(  الثقافية والفنية وامل�سرحية، 

وما اأطلق عليه )م�سرح الت�سيي�ض( - مبا 

يحمل����ه يف طياته من بذور الثورة الواعية 

على التخلف وال�س����تبداد والظلم والقهر 

والع����دوان وال�س����تغال بكافة اأ�س����كاله - 

خر �س����اهد ودليل على م�س����وؤولية املثقف 

والفن����ان جت����اه جمتمع����ة وق�س����اياه، عن 

طري����ق ط����رح ق�س����ايا اجلمه����ور العربي 

الغفر ودرا�س����تها وحتليلها ب�سكل ي�سيء 

اجلوان����ب اخلفية فيه����ا، ومن ثم حتفيزه 

عل����ى العم����ل لتغي����ر واقعه نحو الأف�س����ل 

املمكن.

وهو بذلك يريد اأن ي�سرك ويورط اجلمهور 

العرب���ي يف ه���ذه الأ�س���ئلة، حت���ى يواجهوا 

اأنف�سهم قبل اأن يواجهوا الق�سايا الكبرة، 

لأّن الق�س���ايا الكبرة ل ميكن اأن تواجه اإّل 

من خال �س���جاعة داخلية تتج���اوز الزيف 

والنفاق والرغبات اأو ال�س���هوات العار�س���ة، 

مرك���زا عل���ى مكا�س���فة الإن�س���ان لرغبات���ه 

وتطلعاته الكائنة واملمكنة.

ون�ست�س���هد هنا اأي�سا براأي الناقد امل�سرحي 

 )Nightingale الإجنليزي )بندكت ناتينجيل

ب�سحيفة »التاميز  « مل�سرح امل�ستقبل وتفاوؤله 

ب���ه، فنج���ده يتوق���ع للم�س���رح مزي���دا م���ن 

الزدهار برغم مناف�سة التلفزيون والقنوات 

الف�سائية له ، وذلك ملا يتميز به فن امل�سرح 

من قوة وجاذبية الت�سال الإن�ساين املبا�سر 

بن الفنان  وامل�ساهد، مبا ل يقارن بجاذبية 

الفن الإلكروين  واأفامه املعلبة وامل�سورة ، 

وحيث تنوب �سورة الفنان عن الفنان نف�سه 

يف اللقاء بامل�س���اهد ..  لقاء غر مبا�سر يتم 

م���ن خال و�س���يط ثالث ه���و الكامرا التي 

تقدم ال�سورة بديا عن الفنان نف�سه .

ثم يتوقع الناقد )بندكت( اأن يتجه م�س���رح 

امل�ستقبل اإىل تزكية معمار امل�سرح ال�سغر، 

ب���دل من امل�س���رح الكبر ، وق���دم مثا على 

ذلك مب�سرح )لينلتون القومي الربيطاين( 

ذي الأربعمائ���ة مقع���د، بديا عن م�س���ارح 

الأل���ف مقع���د، وما فوقه���ا،  وح�س���ب راأيه، 

يع���ود ذل���ك لأن �س���الة امل�س���رح الكب���رة 

ت�سعف حميمية اللقاء بن الفنان وامل�ساهد 

وات�س���الهما املبا�س���ر ،  بينما حتقق �س���الة 

امل�س���رح ال�س���غرة تلك العاقة ال�س���حرية 

اخلا�سة بينهما .

موؤك���دا اأن امل�س���رح ه���و امل���رادف الطبيعي 

للدرام���ا ، فيقول اإن الن�س���و�ض امل�س���رحية 

تاأتي يف اأ�ساليب غر تقليدية،  ولكنها تتاألف 

دائما من اخلطاب امل�س���رحي واحلوار ،  ول 

توجد و�س���يلة اأخرى لتج�سيد الأفكار وطرح 

الق�س���ايا يف امل�س���رح غر الدراما املكتوبة  

) اأي الن�سو�ض امل�سرحية املكتوبة (.

واملوؤلف امل�س���رحي �س���يجد اإقبال اأكرث على 

م�س���رحيته حن يقدمها امل�سرح بلغتها التي 

كتبت بها ، و�س���ياقي انتباها من اجلمهور 

لكلماته اأكرث من انتباههم يف م�ساهدة فيلم 

كتبه املوؤلف نف�سه لل�سينما اأو التلفزيون .

كلما ت�ساعف ن�ساط البث التلفزيوين حولنا ،  

�سيت�س���اعف �س���غف النا�ض بامل�س���رح القائم 

عل���ي الكلم���ات، و�س���يتعاظم �س���غف النا�ض 

بذل���ك التعبر وعمقه ، وقوته على اكت�س���اف 

اأعماق النف�ض  ومناق�سة التفا�سيل،  و�سيزداد 

ا�ستياق النا�ض ل�سحر و�ساعرية اللغة.

وقد ا�س���تند الناقد الإجنليزي على هذا يف 

اإع���ان تفاوؤل���ه بازدهار امل�س���رح يف القرن 

املقبل.

يف �س���وء ما تقدم، يكاد م�س���تقبل امل�س���رح 

العربي يف �س���وء ما حدث ويح���دث يتلم�ض 

طريقه ب�س���عوبة ب�س���بب ال�س���بابية وعدم 

ال�س���فافية التي تغلف اخلارطة ال�سيا�س���ية 

وانعكا�ساتها الجتماعية والثقافية والفنية.

ورمب���ا تك���ون النتائ���ج الت���ي  نتوخه���ا م���ن 

خطابات امل�سرح العربي خميبة لاآمال مع 

متنين���ا اأن تكون حمققة لها يف بيئة حيوية، 

بعي���دا ع���ن اجلم���ود والت�س���لب والت�س���نج 

والتخلف الفني  وكبت احلريات التي خلفتها 

ال�سيا�سات الرجعية والقمعية، وموقفها من 

عموم الثقافة والفنون، وامل�سرح منها ب�سكل 

خا�ض.

وعلية فاإنه ل بد اأن يقوم  م�س���رح امل�ستقبل 

على روؤية وا�سحة، وعلى اأن تكون له رهانات 

اأ�سا�س���ية وحيوية، باعتبار اأن امل�سرح عامل 

م���ن عوام���ل التنمية الإن�س���انية والب�س���رية 

ال�ساملة.

وبه���ذا يكون من ال�س���روري اأن نراهن على 

ا�س���راتيجية م�س���رحية عربي���ة تاأخ���ذ يف 

ع���ن العتب���ار وتراعي جت���اوز الكائن بكل 

رهانات���ه، نح���و م�س���رح امل�س���تقبل  املمكن، 

والعم���ل عل���ى بناء الفك���ر امل�س���رحي وبناء 

اإع���ادة  مبعن���ي  اأي�س���ا  وامل���كان  الإن�س���ان 

هيكلة كل �س���يء، لأن امل�س���رحين تقع على 

عاتقهم م�س���وؤولية املناخ اجلديد، واملطالب 

امل�س���روعة للحراك الجتماعي وال�سيا�س���ي 

والقت�س���ادي،  وبذل���ك �س���يعود اجلمه���ور 

للم�س���رح، والآن لدين���ا الفر�س���ة املواتي���ة 

لتو�س���يع فتح���ة الفرجار امل�س���رحي للتعبر 

وطرح الأف���كار املمكنة مل�س���رح امل�س���تقبل، 

بعد تلم�ض ما �س���توؤول اإليه الثورات العربية، 

وم���ا اأفرزته من جملة املعطيات الإن�س���انية 

والجتماعية، بعي���دا عن النفعالية الفنية، 

ليك���ون امل�س���رح العرب���ي يف م�س���توى اأفكار 

دفع���ت  اأن  بع���د  وانت�س���اراتها،  ال�س���عوب 

النفي�ض يف �سبيل التغير واحلرية.
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اللغة...
د. في�سل حم�سن القحطاين

يف  العربية  اللغة  �سامة  اإن 

ركنًا  تعد  امل�سرحي،  العمل 

العملية  اأركان  من  اأ�سا�سيًا 

ميكن  ول  امل�سرحية،  الفنية 

للغة  ال�سليم  النطق  يكون  اأن 

اأهمية  وتاأتي  امل�سرحية،  كوالي�ض  يف  يقبع  عن�سر  جمرد 

الفكري  امل�سمون  اأهمية  من  العر�ض  يف  اللغة  �سامة 

للعمل الفني نف�سه، ومتى ما اختلت اللغة �ستختل املنظومة 

الفكرية للعمل، ذلك لأن اخلطاأ هنا يوؤثر على فعل التلقي، 

واملعروف اأن نوعية امل�سرحيات التي تقدم يف املهرجانات، 

مبفردات  واٍع  وجمهورها  نوعية،  بال�سرورة  اأعمال  هي 

العر�ض واللغة، ولو على اأقل تقدير، وعند حدوث اأخطاء 

لغوية كثرة، فاإن هذا �سيوؤدي اإىل ت�ستيت ذهنية املتلقي، 

خا�سة اإذا كانت تلك الأخطاء ب�سيطة، مثال على ذلك، اأن 

تن�سب اأو ترفع كلمة بعد حرف اجلر، اإن مثل هذا النوع 

اجلمايل،  التذوق  دائرة  من  املتلقي  يخرج  الأخطاء  من 

جيدًا،  التمثيلي  الأداء  كان  مهما  العر�ض،  عن  ويف�سله 

اإىل عقل  اأن ي�سل  اللغة، ل ميكن  لأن املمثل دون �سامة 

وذهنية ذلك املتلقي.

لاأ�سف، هناك كثر من الأخطاء يقع فيها، لي�ض الطاب 

اأو الهواة فح�سب، بل ومن يعدون اأنف�سهم من املحرفن، 

وهنا امل�سيبة اأعظم، فكيف ل�سخ�ض ق�سى اأكرث من ن�سف 

عمره على خ�سبة امل�سرح، اأن ينزلق يف اأخطاء ميكن تداركها 

بالتدريبات، ولكن يبدو اأن البع�ض ل ياأبه باللغة واأهميتها، 

وما زال ي�سر على اأن �سامة نطق اللغة العربية، هي من 

بقية  اأما  املتخ�س�سن،  �سوى  بها  ياأبه  ل  التي  ال�سكليات 

لتلك  اللتفات  دون  لاأداء  �سي�سفقون  فاإنهم  احل�سور، 

احرمنا،  املحرم  املمثل  اأيها  ولكن  اللغوية...  الأخطاء 

حتى لو كنا قلة قلية.
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حزم���ت اأمتعتي م�س���افرًا نحو مدينة اأتنف����ض فيها احلرية، 

) الكويت ( تفتح يل ذراعيها وحتت�س���ن اأحزاين وح�س���رتي 

و�س���ياعي واأمل���ي. اأيام احلل���م القادمة �س���اأكتب فيها على 

�س���طح اأوراق غرقت يف بح���ر تاأماتي، �س���اأكتب عن معنى 

الحتف���ال ال���ذي ارتب���ط بذاكرتي بنب�ض حقيق���ي عن اأيام 

اأعي�س���ها الآن، وما����ض من العاقات التلقائية التي جت�س���د 

حقيقة الأخوة، وواقعا نعلن فيه عن اتفاق معارفنا بامل�سرح 

وغايات���ه، اأعادتني هذه الذكرى اإىل اأح���ن الليايل واأكرثها 

�سفاًء.

 ف�ساء امل�سرح احتوى كل الختيارات بت�ساداتها واتفاقاتها 

بحلوه���ا ومره���ا .. كان ف�س���اء اللقاء بالأحبة امل�س���رحين 

يف املعه���د الع���ايل للفنون امل�س���رحية حقيقة ت�س���عد الروح، 

وتوؤ�س����ض لتاأماتنا م�س���رحًا كب���رًا هو منطلق ه���ذا اللقاء 

الرحب، اإنه در�ض يف اأخاقيات امل�س���رح ل ين�س���ى .. انطلق 

من عمق امل�سركات التاريخية بن الأ�سقاء ليحط يف اأر�ض 

الكوي���ت، كوي���ت الختي���ار والنتقاء الذي ميث���ل بعثًا للروح 

امل�س���رحية ال�س���ادقة وال�س���تغال عل���ى امل�س���روع اجلمايل 

والأكادمي���ي الذي يجمعنا، من هنا بداأت الأيام تنمو وتكرب 

يف جمجمتي املت�سع�سعة، ف�سارت لتلك الروح حب ووجود 

وانتقاء وذكرى وم�سرح ي�سكن داخلها ليحقق لها الأمان.

اأ�س���دقائي جئتك���م من مدينة الب�س���رة حا�س���نة احلنن، 

ومنب���ت النخيل، مدين���ة ال�س���عر والأدب والفن���ون، حامًا 

الأمل لأتخط���ى الأمل، فاأنتم فرحت���ي وبهجتي وعيدي، فا 

اأ�س���مح لكل �س���ياطن الدنيا اأن ت�س���رق مني ه���ذه  اللحظة 

وهذا الفرح الكبر.

   قاع���ات املعهد جميعها مفتوحة للمعرفة، ندوات تطبيقية 

توؤ�س����ض للطلبة معرفة نقدية جادة وهم يواجهون اجلمهور 

بن�س���و�ض وخطابات النقد ملنج���زات العرو�ض املقدمة من 

اأقرانهم الطلبة وامل�ساركة يف املهرجان.

حما�س���رات لأ�س���اتذة �س���نعوا بجهودهم وخربتهم طريق 

الإبداع امل�سرحي اجلوهري العميق، اإنهم من م�سر الكنانة 

وتاريخ والفن الأ�سيل متمثلن بالأ�ستاذ الدكتور اأبو احل�سن 

�س���ام والدكتور املجتهد يف بحثه وروؤي���اه طارق عبد املنعم 

.. جاءت م�ساركتهم البحثية �سمن اإطار ندوات عن م�سرح 

ال�س���ورة وعن الإيق���اع والتلقي امل�س���رحي، عمقه���ا الأخوة 

املتداخلن باأطروحات قيمة 

توؤك���د التجرب���ة امل�س���رحية 

عل���ى  وانفتاحه���ا  العربي���ة 

جديد امل�سرح العاملي اليوم.

امل�س���رحين  م�س���اركات      

الع���رب، وتاأكي���د احل�س���ور 

من م�س���ر والأردن وعمان، 

اجلم���ع  ه���ذا  و�س���ط  واأن���ا 

اأ�سعر بالفخر، لأنهم ر�سموا 

البي�س���اء  الأي���ام  ه���ذه  يف 

�س���ورًا لاأمل ال���ذي اأبحث 

تاأمات���ي، خاي���ا  عن���ه يف 

النحل تتحرك على خ�س���بة 

امل�س���رح لتبني ف�س���اءات جديدة لعر�ض اليوم الثاين، اإنهم 

طلب���ة جادي���ن وفاعلن يحمل���ون يف دواخلهم حب امل�س���رح 

والنتماء له، طاقات �س���بابية حتتاج منا اإىل رعاية وت�سجيع 

وتوجيه حتى ن�س���ع اأحامها يف طريق البحث عن احلقيقة 

ال�س���تاطيقية، لنك�س���ف معه���م وب�س���دق عن م�س���روعهم 

ومقرحاته���م اجلمالي���ة التي تع���رب عن روح هذا الع�س���ر 

الذي نعي�سه بكل تناق�ساته ومداخاته، ولنعمل معهم على 

اإنتاج خ�سو�سية اإبداعية متثل ثقافتنا وفهمنا للواقع. وهي 

اأمن���وذج فني واإبداع���ي لروح �س���بابنا العرب���ي اليوم، وهم 

يتلقون الدر�ض الأكادميي يف التخ�س�ض امل�سرحي.

 اأب���ارك لاأ�س���دقاء يف املعه���د الع���ايل للفن���ون امل�س���رحية 

بالكويت وربان �سفينتهم املخل�ض ال�سديق د.فهد الهاجري 

عميد املعهد.. اأبارك لكل من �س���اهم بالدعم وامل�س���ورة يف 

حتقيق احللم الأكرب يف م�سرح مفتوح وطق�ض اأكادميي نغني 

فيه جميعا اأغنية احلرية.. اأبارك جلميع الطلبة امل�ساركن 

واأدعوهم للتخلي عن ال���ذات الفردية والنتماء نحو جتربة 

املهرج���ان الأكادميية بروح م�س���ركة ووعي جمعي ير�س���م 

لاأيام �سور �سعرية تبعدنا عن الأمل وتقربنا من الفرح.

�س���هادة اأقوله���ا باإميان مطل���ق، اأيام املهرج���ان الأكادميي 

يف الكويت جمعتنا نحو �س���ناعة اجلم���ال بعيدا عن القبح، 

فاأعطتن���ا حياة جديدة.. اإنها ذكريات الأحبة التي �س���تبقى 

عرب زمنها الإبداعي طق�سًا واحتفاًل يوحدنا.

احتفاالت الروح المسرحية
في المهرجان األكاديمي بالكويت

أ.د.عبد الكرمي عبود عودة
جامعة البصرة

كلية الفنون اجلميلة- العراق
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يدير اللقاء : د/ فهد الهاجري – عميد املعهد ورئيس املهرجان

مسرحية: أقفاص
عن مسرحية اآللة احلاسبة 

إلملر رايس
فرح احلجليإعداد : فرح احلجلي

الثالثاء 
حفل اخلتام2018/2/13

- جميع اللقاءات الفكرية تبداأ ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء بقاعة اأحمد عبد احلليم.

- جميع العرو�ض تبداأ ال�ساعة الثامنة م�ساًء مب�سرح “حمد الرجيب”، وتعقبها ندوة تطبيقية.


