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الســابقة  للــدورات  متابعتــي  طــوال 
ملهرجــان املســرح األكاديمــي، كنــت أصــرح 
للزمــاء األعــزاء بوجهــة نظــري يف آليــة 
عمــل النــدوات التطبيقيــة. فرغــم تقديــري 
ــا  ــم النواي ــا، ورغ ــرة حينه ــم الكبي لجهوده
الطيبــة التــي أحاطــت بجميــع الــدورات 
تقبــل  أســتطع  لــم  أننــي  إال  الســابقة، 
أمــام  النقــد  قســم  بطلبــة  الــزج  فكــرة 
مدفــع النــدوات التطبيقيــة، حيــن كان يتــم 
ــي  ــب الرئيس ــم يف التعقي ــاد عليه االعتم
ىلع العــروض، األمــر الــذي منعنــي مــن 
حضــور تلــك النــدوات، رغــم حضــوري لبقيــة 
ــابقة،  ــدورات الس ــم ال ــات، يف معظ الفعالي
ــا. ــن عروضه ــر م ــتمتعت بالكثي ــي اس والت
النــدوة  أؤمــن أن الهــدف األساســي مــن 
الفرصــة  إتاحــة  يف  يتمثــل  التطبيقيــة 
ــرأي موضوعــي،  ــق العمــل، لاســتماع ل لفري
ــرحي،  ــي املس ــّبعة بالوع ــة مش ــر منص عب
ــة،  القــادر ىلع تشــكيل وجهــة نظــر رصين
ــاف أو  ــم االخت ــن حج ــدًا ع ــة، بعي وواضح

ــا!  ــاق معه االتف
مــن هنــا ُيصبــح االعتمــاد ىلع )طالــب( 
التعقيــب  يف  طريقــه  يتلمــس  مــازال 
الرئيســي ىلع العــرض املســرحي إشــكالية 
كبــرى. فاملــادة ليســت مجــرد مقــال نقــدي 
يكتبــه الطالــب، ويراجعــه مــرارًا، بعــد أن 
كمــا  أســاتذته  ماحظــات  ىلع  يتعــرف 
يحــدث يف مــادة النقــد التطبيقــي. بــل 
شــاملة،  عمليــة  نقديــة  ممارســة  هــي 
تتكــون مــن مــادة مكتوبــة، أحيانــا مرتجلــة 
- كمــا أفعــل أنــا شــخصيًا، حيــث لــم أحضــر 
بروفــة واحــدة طــوال تجربتــي النقديــة، 
ــت  ــا تم ــت عليه ــي عّقب ــروض الت وكل الع
تلــك   – مباشــرة  العــرض  بعــد مشــاهدة 
املــادة تكــون مقرونــة بمواجهــة للجمهــور، 
باســتعداد تــام لإلجابــة عــن أي تعليــق 
أو ســؤال قــد يوجــه مــن الحضــور أو مــن 
امُلخــرج ذاتــه. بعــض تلــك األســئلة ملغمــة، 

ــا. كل ذلــك  وبعضهــا معبــأة بالغضــب أحيان
أوال، ووعــي  إمكانيــات خطابيــة  يتطلــب 
يســتوعب أبعــاد ذلــك املنجــز ثانيــًا، وأدوات 
بخبــرة،  معطياتــه،  تفكيــك  ىلع  قــادرة 
القــراءات  مــن  عميــق،  مخــزون  يحفهــا 

واملشــاهدات. 
أمــا إن كان الهــدف مــن النــدوة التطبيقيــة 
ــك  ــي، فتل ــر علم ــًا وغي ــًا عامَّ ــاوز رأي ال يتج
ــا  ــه، إنم ــأس ب ــر ال ب ــو أم ــرى! وه ــألة أخ مس
فأنــا  شــك.  بــا  املعهــد  ليــس  مكانــه 
شــخصيًا – يف إحــدى الســنوات - ســاهمت 
يف إقامــة نــدوة لاســتماع إلــى آراء أطفــال 
مــن  متحرريــن  شــاهدوها،  عــروض  يف 
واملعرفيــة،  النقديــة،  املعاييــر  جميــع 
ألنهــم باختصــار )أطفــال(. لكــن أن نأتــي 
بطالــب يف قســم النقــد واألدب املســرحي، 
يف طــور بنــاء الــذات، والوعــي النقــدي، 
لنــزج بــه يف نــدوة تتبــع مهرجانــا مســرحيًا 
ــة،  ــة أكاديمي ــة مؤسس ــت مظل ــادا، وتح ج

فاملســألة مختلفــة. 
يعلــم  وكمــا  املاضيــة،  الســنوات  يف 
الكثيــرون، أجبــر بعــض الطلبــة ىلع خــوض 
تلــك التجربــة، رغمــا عنهــم، ممــا عرضهــم، 
أو  كانــت  - جيــدة  املختلفــة  بقدراتهــم 
متواضعــة - ملواجهــة صعبــة، لــم تنجــح إال 

ضمــن أطــر اســتثنائية، أو عبــر فعــل مزّيــف؛ 
كمــا حــدث مــع طالبــة شــاهدتها بنفســي 
يف إحــدى الــدورات، حيــن دلفــت أبــواب 
املعهــد قبــل النــدوة بدقائــق، أي أنهــا 
ــا  ــا، أنه ــُت بعده ــرض، علم ــاهد الع ــم تش ل
قــرأت تعقيبهــا أو مــا ُكتــب لهــا دون أدنــى 

ــؤولية!  مس
أخــرى  أمثلــة  لســرد  أحتــاج  ال  شــخصيًا، 
كدليــل ىلع عــدم نجــاح التجربــة. فيكفــي 
الســابقة  الثمــان  الــدورات  نتمعــن  أن 
لنكتشــف أن تلــك النــدوات التــي عقــب 
فيهــا طلبــة، لــم تفــرز منهــم اســمًا نقديــًا 

واحــدًا ُيعــّول عليــه؟! 
ــة ليســت مجــرد مســاحة  ــدوة التطبيقي الن
مــن  الطلبــة  رهبــة  لعــاج  للتجريــب، 
ــا  ــهل معالجته ــألة يس ــك مس ــور. تل الجمه
ــاركة  ــا املش ــرى، منه ــرق أخ ــدة ط ــر ع عب
النــدوة،  إدارة  أو  الجانبيــة،  املنصــة  عبــر 
رغــم إيمانــي بأنهــا تتطلــب الســيطرة ىلع 
معطيــات األمســية، بمعرفــة وافــرة باملكان 
ــا  ــن زمني ــاع املتحدثي ــط إيق ــه، وضب وأبنائ
وموضوعيــًا، حيــن يشــذ البعــض عن املســار 
املخصــص للنقاش. إال أن االســتعانة بالطلبة 
قــد يكــون خطــوة أولــى نحــو الحضــور وبنــاء 
العاقــة مــع الجمهــور، وهــو أمــر أتفــق فيــه 
ــا  ــابقة، وقررن ــدورات الس ــاء يف ال ــع الزم م
االســتمرار فيــه يف الــدورة الحاليــة. هذا إلى 
ــدوات  ــة يف إدارة الن ــب مشــاركة الطلب جان
الفكريــة الخاصــة بالضيــوف، كمســاحة أخرى 
ــا  ــع املنصــة. أم ــل م ــة والتعام لكســر الرهب
املمارســة النقديــة لطلبــة قســم النقــد 
يف هــذه الــدورة، فلنــا بشــأنها حديــث آخــر. 
قــد تكــون خطوتنــا هــذه مختلفــة، وقــد ال 
يتقبلهــا البعــض، الذيــن نحتــرم قناعاتهــم، 
ــي  ــا. لكنن ــفها الحق ــن ينس ــي م ــد يأت وق
بمشــاركة  أســاهم  أن  ســعيدة  شــخصيًا 
زيــف  ال  حقيقيــة،  نــدوات  يف  طلبتــي 

ــا! فيه

الندوات التطبيقية
ليست للتجربة

لم أستطع تقبل فكرة الزج
بطلبة قسم النقد

أمام مدفع الندوات التطبيقية

الندوة التطبيقية 
ليست مجرد مساحة 

للتجريب
لعالج رهبة الطلبة 

من الجمهور

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد واألدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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كتب حافظ الشمري:

تحــت رعايــة وحضــور وزيــر التربيــة ووزيــر 
الحربــي  ســعود  د.  العالــي  التعليــم 
ــن  ــر م ــرحي غفي ــي ومس ــد إعام وحش
ضيــوف  مــن  األكاديميــة  الشــخصيات 
ــرح  ــبة مس ــت ىلع خش ــت، انطلق الكوي
حمــد الرجيــب الــدورة التاســعة مهرجــان 
ينظمــه  الــذي  األكاديمــي،  املســرح 
املســرحية  للفنــون  العالــي  املعهــد 
ــى الخامــس  ــرة مــن الثامــن إل خــال الفت

ــاري. ــهر الج ــن الش ــر م عش
جــاءت تلــك الــدورة املســرحية تزامنــا مــع 
إنطــاق احتفــاالت دولــة الكويــت بأعيادهــا 
إدارة  مــن  وحــرص  وبمتابعــة  الوطنيــة، 
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية إلبــراز 
ــات املســرحية الشــابة الواعــدة يف  الطاق
كافــة عناصــر العــرض املســرحي، وإعطــاء 
يف  لهــم  ومشــاركات  حضــور  مســاحات 

ــات. ــة الفعالي كاف

بانوراما مسرحية 

ويف أروقــة وجنبــات مدخــل املعهــد 
قدمــت  املســرحية،  للفنــون  العالــي 
ــرحيا  ــا مس ــاب عرض ــن الط ــة م مجموع
أميــن،  خالــد  د.  وإخــراج  إشــراف  مــن 
ــرحية  ــروض املس ــن الع ــا ع وكان بانورام
والتــي  املهرجــان،  يف  املشــاركة 

التربيــة  وزيــر  الطــاب  بهــا  اســتقبل 
ووزيــر التعليــم العالــي د. ســعود الحربــي، 
العالــي  املعهــد  عميــد  بمصاحبــة 
العنــزي،  علــي  د.  املســرحية  للفنــون 
ــه  ــن إعجاب ــي ع ــر الحرب ــر الوزي ــث عب حي
املســرحية  التجربــة  لتلــك  وتقديــره 

الواعــدة. الشــبابية 

حضور الفت

شــخصيات  عــدة  االفتتــاح  حفــل  حضــر 
ــم  ــن بينه ــة م ــة وإعامي ــة وفني أكاديمي
الشــخصيات  مــن  املهرجــان  ضيــوف 
الخليجيــة والعربيــة، ومديــر  األكاديميــة 
عــام الهيئــة العامــة للشــباب عبدالرحمــن 
املطيــري، وعميــد املعهــد العالــي للفنــون 
إضافــة  البغيلــي،  رشــيد  د.  املوســيقية 
وحشــد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إلــى 
فقــرات  بتقديــم  وقــام  غفيــر.  طابــي 
ــرح  ــالم وف ــب الس ــن مصع ــن الطالَبي كل م
الجلــي، واتســم التقديــم بطابــع أكاديمــي 

مســرحي بــرزت فيــه موهبتاهمــا. 

عرض »الحكواتية«

تعبيــري  عــرض  يف  الحفــل  اســتهل 
ــع االســتعراض واإليقــاع  مبهــر اتســم بطاب
الحركــي. وأعقــب ذلــك عــرض مســرحي 
قصيــر بعنــوان »الحكواتيــة« ملجموعــة من 
طلبــة املعهــد العالــي للفنــون املســرحية 
بــرزت فيــه مواهبهــم وقدراتهــم يف كافــة 
عناصــر العــرض املســرحي يف التمثيــل 
ــارك يف  ــور. وش ــاءة والديك ــراج واإلض واإلخ

االفتتــــاح

المعهد العالي للفنون المسرحية أطلق مهرجان المسرح األكاديمي بدورته التاسعة  

د. سعود الحربي: الحركة الثقافية والمسرحية في 
الكويت عنصر فاعل ومساهم في الوطن العربي   

د. الحربي ملقيا كلمته

حديث باسم بين د. الحربي و د. العنزي
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أدعو شباب املعهد إلى استكمال مسيرة رواد املسرح
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التمثيــل كل مــن هيــا الســعيد، وعلــي أكبر، 
ــزي، وشــهاب املشــايخي،  ــز العن وعبدالعزي

ــد. ــدر زي ورجيــب الرجيــب، وب

مسيرة املعهد  

مســيرة  عــن  تســجيلي  فيلــم  وعــرض 
املســرحية،  للفنــون  العالــي  املعهــد 
ــه  ــن تاريخ ــددة م ــل متع ــتعرضا مراح مس
ــرة  ــى الفت ــا إل ــق، متطرق ــرحي العري املس
األخيــرة مــن البصمــات واإلســهامات مــن 
بينهــا القيــام بإحيــاء ذكــرى عــدد مــن رواد 
الفــن والثقافــة الكويتيــة مــن ضمنهــم 
ــد  ــماعيل فه ــود وإس ــر الرش ــن صق الراحَلي
الجســور  مــد  إلــى  باإلضافــة  إســماعيل، 
ــل ىلع  ــة، والعم ــخصيات الثقافي ــع الش م
مــع عــدة مؤسســات وجهــات  التعــاون 
حكوميــة ذات الصلــة والعمــل ىلع البنيــة 
ــة.  ــي املختلف ــة النواح ــن كاف ــة م التحتي

تاريخ عريق

وقــام وزيــر التربيــة ووزيــر التعليــم العالــي 
د.ســعود الحربــي بإلقــاء كلمة مرتجلــة بيَّن 
خالهــا التاريــخ العريــق للثقافــة الكويتيــة 

والتــي  الحيــاة،  بنبــض  وصفهــا  التــي 
اهتمــت يف الشــأن الثقــايف واملســرحي 
دعمــا  ووجــدت  طويلــة  ســنوات  منــذ 
حكوميــا حتــى باتــت الحركــة الثقافيــة 
ــااًل  واملســرحية يف الكويــت عنصــرا فعَّ
ــي.  ــن العرب ــتوى الوط ــاهما ىلع مس ومس
ــن  ــدا م ــيظل راف ــرح س ــى أن املس ــا إل الفت
ــاهم  ــد س ــت وق ــة يف الكوي ــد الثقاف رواف
ــد  ــات ومحم ــي طليم ــرواد زك ــه ال يف بنائ
وعبدالحســين  الرشــود  وصقــر  النشــمي 
عبدالرضــا، وأن الــدور ســيكون للطاقــات 
اســتكمال  ىلع  العمــل  يف  الشــبابية 

ــل. ــرواد األوائ ــيرة ال مس

قيمة فنية 

ــور  ــن الحض ــح م ــي مام ــتعرض الحرب واس
كمــا  الكويتــي.  والثقــايف  املســرحي 
استشــهد يف أســماء مســرحية عامليــة 
ــى  ــرحيين إل ــا املس ــبير، داعي ــل شكس مث
الهادفــة  الفنيــة  بالقيمــة  االهتمــام 
ــن  ــدة ع ــة البعي ــا الراقي ــم الكوميدي وتقدي
املعهــد  طــاب  مــن  متمنيــا  االبتــذال، 
العمــل  املســرحية  للفنــون  العالــي 

ىلع تنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم عبــر 
ــان  ــواء يف مهرج ــرحية س ــم املس تجاربه
ومؤتمــر املســرح األكاديمــي أو مــن خــال 

املســرحي. املعهــد  يف  دراســتهم 

الحياة واملسرح 

املســرحي  الوعــي  أن  الحربــي  وذكــر 
اإلنســان  ذوق  يف  االرتقــاء  يف  يســاهم 
العربــي. وحــث طــاب املعهــد املســرحي 
التجــارب  التركيــز ىلع  العمــل يف  ىلع 
املســرحية الهادفــة، مشــيرا إلــى أن الحيــاة 
هــي املســرح، ونحــن بحاجــة إلــى محتــوى 
إننــا  إلــى  الفتــا  للمجتمــع،  رســالة  ذو 
ــك اللقــاءات. كمســؤولين بحاجــة ملثــل تل

كلمة رائعة 

ثــم ألقــى رئيــس املهرجــان عميــد املعهد 
علــي  د.  املســرحية  للفنــون  العالــي 
ــن خالهــا الكلمــة  العنــزي كلمتــه التــي ثمَّ
الرائعــة التــي تفضــل بهــا وزيــر التربيــة 
ــي.  ــي د. ســعود الحرب ــم العال ــر التعلي ووزي
ــن  ــزي بالحضــور م ــة رحــب العن ويف البداي

الضيــوف واملســرحيين واألدبــاء.

حضور كبير يف حفل اإلفتتاح

د. العنزي ملقيا كلمته
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د. علي العنزي:
انتهجنا خطا شبابيا كويتيا 

مسرحيا مغايرا  لتبقى 
المنافسة طالبية بشكل خالص
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افتتــــاح

رعاية كريمة 

وتقديــره  شــكره  عــن  العنــزي  وعبــر 
التعليــم  التربيــة ووزيــر  لوزيــر  وامتنــاه 
دوره  ىلع  الحربــي،  ســعود  د.  العالــي 
املهرجــان.  هــذا  رعايــة  يف  الكريــم 
مثمنيــن جميعــا عمَلــه الــدؤوب وجهــوده 
املضنيــة، وثقتــه الكريمــة، بأبنــاء وبنــات 
ــا  ــم دولتن ــن معال ــام م ــم اله ــذا املعل ه

الحبيبــة.

»الكويت تفخر«

وأضــاف أن هــذا املهرجــان يأتــي تحــت 
شــعار »الكويــت تفخــر« وهــو الشــعار الــذي 
جــاء يف الخطــاب الســامي لحضــرة صاحــب 
الشــيخ  املفــدى  الكويــت  أميــر  الســمو 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، والــذي دعــا 
بمــا  لاحتفــاء  كافــة  املؤسســات  فيــه 
يحققــه الشــباب الكويتــي مــن إنجــازات 
رائعــة يف مجــاالت متعــددة لرفــع مكانــة 

ــا. ــت عالي ــم الكوي وطنه

وقوف الفخر 

أن  أيضــا  لــي  اســمحو  العنــزي:  ويكمــل 
ــع  ــر عــن فخــري الشــديد بحضــور جمي أعب
ضيوفنــا اليــوم، ووقــويف بينكــم ىلع هذه 
الخشــبة التــي لطاملــا وقــف عليهــا أبنائــي 
الطلبــة الشــباب، محتضنــة الــدورات الثمــان 
الســابقة، مــن عمــر املهرجــان، ناقــا لكــم 
وإدارة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تحيــات 

ــة. ــد كاف املعه

نشأة املسرح 

ــذا  ــال، وه ــا ع ــق طموحن ــزي: أف وأدرف العن
ليــس بغريــب ىلع الكويــت التــي احتضنــت 
املســرح منــذ نشــأتها حتــى فــاض خليجيــا 
وعربيــا وصــارت الكويــت دائــرة ثقافيــة هامة 
يف محيطهــا العربــي. ونحــن يف املعهــد 
العالــي للفنــون املســرحية، نريــد أن نحقــق 
املســرح، لكــن ليــس أي مســرح، إنــه املســرح 
األرفــع واألنفــع. ومــن هنــا جــاءت اســتضافة 

الــدورة التاســعة لهامــات مســرحية عربيــة.

دور بارز 

ــف  ــي أن أق ــا عل ــزي: كان لزام ــل العن وأكم
عنــد اثنيــن منهمــا، األول هــو املخــرج 
املســرحي الكبيــر األســتاذ الدكتــور حســن 
ــذي يعتبــر الكويــت بلــده الثانــي،  خليــل ال
وتعتبــره الكويــت أحــد مواطنيهــا األجــاء. 
وهــو مــن أقــدم مــن أتــوا لتدريــس املســرح 
ــئة  ــس والتنش ــاهما بالتدري ــت، مس بالكوي
ىلع مــدى أربــع وعشــرين عامــًا. وتــرك 
احتفــاالت  يف  هامــة  بصمــة  خالهــا 
الكويــت يف األعيــاد الوطنيــة، باإلضافــة 
وتدريــب طلبتنــا  تعليــم  دورة يف  إلــى 
يف مجــال التمثيــل واإلخــراج. إذ تخــرج 
ــة  ــرحية كويتي ــخصيات مس ــه ش ىلع يدي
ــارزة بلغــت شــهرتها جميــع دول الخليــج  ب
العربيــة، وكان د.حســن كريــم الخلــق، رؤوفا 
ورحيمــا بأبنائــه الطلبــة، تجســدت الرحمــة 
ــاء. ــم والعط ــراس للحل ــو نب ــخصه، وه بش

عالم متوهج 

ويضيــف العنــزي: ونقــف مليــا عنــد قامــة 
أســامة  الدكتــور  األســتاذ  كبيــرة وهــو 
أبوطالــب، عالــم متوهــج، وواحــة علميــة 
تكبــر مــع الزمــن. لــه حضــور فكــري متجذر 
امتــدت داللتــه بعيــدا هــا هنــا بيــن 
طابــه وطالباتــه، وزمائــه وزمياتــه يف 
ــد  ــا وتعي ــاور وعَيَن ــدت لتح ــد، امت املعه
ــل  ــى النب ــؤولة معن ــف املس ــى املواق إل
مــا  أبوطالــب  واألخــاق. حيــث جمــع 
بيــن الهــدوء الســاحر والصرامــة املبدئيــة 
وشــمولية النظــر وعمــق الرؤيــة. وعــاش 
بيننــا ســنوات عديــدة، كان خالهــا بطــًا 
اســتثنائيًا يف عمــل فكــري. وكان أســامة 
أبوطالــب كالفــارس بيننــا، يعيــش خــارج 
مؤلفاتــه  تراوحــت  املنقضــي.  زمانــه 
ــي،  ــث العلم ــة والبح ــة األدبي ــن الكتاب بي
ملتحمــا بيــن األجنــاس األدبيــة كافــة 
مــن نقــد ومســرح وروايــة وشــعر وقصــة 
قصيــرة. وهــو معــروف ىلع املســتوى 
ــراء املكتبــة العربيــة،  العربــي بــدوره بإث
بحثــا وتأليفــا، فهــو مفكــر مــن طــراز 

تكريم الحربي 
صعــد إلــى خشــبة املســرح كل مــن وزير التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي د. ســعود الحربــي، بمصاحبــة رئيــس املهرجــان عميــد 
ــذي  ــزي ال ــي العن ــرحية د. عل ــون املس ــي للفن ــد العال املعه
ــب  ــدم الطال ــم ق ــي. ث ــر الحرب ــم للوزي ــم درع تكري ــام بتقدي ق
ــر  ــري للوزي ــم تعبي ــت رس ــة حمل ــة تذكاري ــيد لوح ــد الرش فه

الحربــي. 

د. الحربي ود. العنزي ود. الحكم يف مقدمة الحضور

درع تكريمية للوزير الحربي
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اللحظــة  هــذه  حتــى  ومــازال  رفيــع، 
ــر. ــر والتفكي ــال الفك ــهم يف مج يس

تكريم مستحق 

ــب أول  ــامة أبوطال ــزي: كان أس ــل العن وأكم
ــز  ــادة املرك ــد يف وقــت واحــد قي مــن تقل
القومــي للمســرح، ويف الوقــت عينه البيت 
ــوع  ــزا للتن ــي للمســرح، كان خالهــا رم الفن
والعطــاء، وبمنزلــة مفكــر. إذ أتــاح اإلصدارات 
يف  العلميــة  واملخطوطــات  التوثيقيــة 
ــد أن  ــن بع ــة املثقفي ــته لكاف ــرة رئاس فت
ــن.  ــرا ىلع الباحثي كان االطــاع عليهــا حك
وكان قــاب قوســين أو أدنــي مرتيــن مــن 
كبيــر  بلــد  يف  للثقافــة  وزيــرا  تعيينــه 
كمصــر. وذلــك ملــا يتســم بــه مــن قيمتــه 
علميــة، ويعكــس وجــود هــذه املنــارات 
ووفــاء املعهــد  اليــوم،  بيننــا  الثقافيــة 
وزارة  عبــر  املعهــد  وحــرص  ألســاتذته، 
التعليــم العالــي ىلع التشــرف بدعــوة مــن 
ــا  يســتحق أن يكــون حيــث يجــب. وضيوفن
ــى  ــة الكويــت للمــرة األول ــزورن دول ــن ي الذي
ــاق  ــم ىلع آف ــن خاله ــا م ــيطل طلبتن س
جديــدة وســنهلون مــن علمهــم وخبرتهــم.

منافسة طالبية 

انتهجنــا خطــا  لقــد  العنــزي:  وأضــاف 
شــبابيا كويتيــا مســرحيا مغايــرا يف هــذه 
ــة  ــة طابي ــى املنافس ــي تبق ــدورة ك ال
ــات  ــار املؤسس ــن إط ــص ضم ــكل خال بش
العلميــة واألكاديميــة. وســيتنافس يف 
املعهــد،  طلبــة  العــام  لهــذا  دورتنــا 
ــة  ــت، وأكاديمي ــة جامعــة الكوي ــع طلب م

ــا«. ــة بـ«الب ــرحية املعروف ــاك املس لوي

كويت جديدة

واختتــم العنــزي كلمتــه قائــا: »أرفــع 
باســمكم  مجــددا  الواجبــة  التحيــة 
ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــي وزي جميعــا ملعال
ــال  ــعود ه ــور س ــتاذ الدكت ــي األس العال
الحربــي الــذي حــرص ىلع أن ينيــر طلبــة 
بمشــاعل  املســرح  جنبــات  املعهــد 

لجنة التحكيم 
ــم يف  ــل، وتض ــن خلي ــم د. حس ــة التحكي ــرأس لجن يت
عضويتهــا كل مــن د. أســامة أبوطالــب، ود. حســين 
علــي حســين جمهوريــة مصــر العربيــة، ومكــرم نصيــب 
التونســية، وماجــد العــويف مــن  مــن الجمهوريــة 
ــد  ــي والعمي ــر الحرب ــام الوزي ــث ق ــان، حي ــلطنة عم س
العنــزي يف الترحيــب بهــم، والتقطــت صــور تذكاريــة 

ــع. للجمي

مشهد من عرض االفتتاح

د. الحربي معلنا بدء فعاليات املهرجان

د. الحربي ود. العنزي يتوسطان أعضاء لجنة التحكيم
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افتتــــاح

د. إبتسام الحماديد. أحام حسند. فهد العبداملحسن

أشــرف ىلع حفــل االفتتــاح رئيس 
ــور  ــراج الدكت ــل واإلخ ــم التمثي قس
فهــد العبداملحســن والدكتــورة 
ــام  ــورة إبتس ــن والدكت ــام حس أح
الديكــور  قســم  مــن  الحمــادي 
ــاح  ــم يف نج ــاهموا بجهوده وس
حفــل االفتتــاح، فشــكرا لجهودهم 
ــم  ــة وابنائه ــة املؤسس يف خدم

ــة. الطلب

جهود مشكورة

اإلبــداع، واعديــن معاليــه بــذل قصــارى 
الجهــد، نحــو بنــاء ورفعــة دولــة الكويــت 

الجديــدة.

عروض املهرجان 

بعدهــا تــم عــرض فيلــم تســجيلي تنــاول 
العــروض املســرحية الســتة املشــاركة 
يف منافســات املهرجــان وهــي »مــن 
حيــث جئــت«، »الخــروج إلــى الحيــاة«، 
أقصــد«،  »لــم  إســماعيل«،  »ســبيليات 
الفيلــم  وتضمــن  »التيــه«،  »غزالــة«، 
لرؤســاء األقســام يف املعهــد  كلمــات 
ــدورة  ــن ال ــرحية ع ــون املس ــي للفن العال
ىلع  والحــرص  للمهرجــان،  التاســعة 
مــن  قســم  كل  يف  الطــاب  مشــاركة 

األقســام. 

فنون تشكيلية 

املعهــد  إدارة  حــرص  مــن  وإنطاقــا 
العالــي للفنــون املســرحية ىلع تســليط 
الضــوء ىلع الطاقــات الكويتيــة وإعطائها 
مســاحة للحضــور والتواجــد واملشــاركة 
يف املهرجــان، فقــد تــم افتتــاح معــرض 
هامــش  ىلع  التشــكيلية  للفنــون 

املهرجــان.

ليلة مبهجة 

ــرح  ــان املس ــاح مهرج ــة افتت ــت ليل حظي
األكاديمــي بإعجــاب وتقديــر مــن الحضــور. 
وكانــت بالقــول والفعــل ليلــة مبهجــة 
ــر  ــاء والتقدي ــة الوف ــا، وليل ــكل تفاصيله ب
ــار ورســالة أكاديميــة للشــباب  ــرواد الكب لل
يف  للقيــام  املســرحي  األكاديمــي 
ىلع  واإلبداعــات  العطــاءات  تقديــم 
خــال  مــن  وأيضــا  املســرح،  خشــبة 
النــدوات واملحاضــرات والــورش والكتابــات 
النقديــة خــال الفتــرة الاحقــة مــن عمــر 

املهرجــان.
جانب من الحضور

د. الحربي ود. خليل ود. أبوطالب
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للشــخصيات  وتقديــرا  ووفــاء  تكريمــا 
واســتذكارها  الرائــدة  الكويتيــة  الفنيــة 
لعطاءاتهــا وبصماتهــا املســرحية محليــا 
ــة  ــك الكوكب ــدا لتل ــا وتخلي ــا وعربي وخليجي
الرائــدة لتكــون نبراســا مشــرقا لألجيــال 
ــي  ــد العال ــام املعه ــة، ق ــابة املتعاقب الش
ــل  ــاء الحف ــد انته ــرحية بع ــون املس للفن
مباشــرة بافتتــاح مكتبــة الفنــان الكبيــر 
الراحــل صقــر الرشــود، بحضــور وزيــر التربيــة 
ــي،  ــي د. ســعود الحرب ــم العال ــر التعلي ووزي
والعميــد د. علــي العنــزي، وضيــوف الكويــت 
مــن املســرحيين العــرب، ورؤســاء األقســام 
أعلــن  حيــث  املســرحي.  املعهــد  يف 
ذلــك االفتتــاح الوزيــر الحربــي ىلع خشــبة 
املســرح بحضــور د. خالــد أميــن الــذي قــدم 

ــرة. ــك الفق تل

هدية خالدة 

ــك  ــون. تل ــن: »املبدعــون ال يموت وقــال أمي
ــن  ــاة. فحي ــيم الحي ــا تقاس ــة أثبتته حقيق
يغيــب الصقــر تظــل رفرفاتــه تحــوم حولنــا، 
بشــغِفنا  وتحَفــل  الحــب،  بــكل  تحّفنــا 
معكــم  نحتفــل  واليــوم  املســرحي. 
املســرحي  املخــرج  مكتبــة  بانتقــال 
صقــر الرشــود إلــى أروقــة مكتبــة املعهــد 
العالــي للفنــون املســرحية عشــرات الكتــب 
القيمــة. تلــك التــي تصفحتهــا أنامــل صقــر 
يف  اليــوم  وأصبحــت  مــا  يومــا  الرشــود 
متنــاول شــبابنا الــذي الزال يفخــر بصقــر 
ــل  ــه. وبفض ــق مثل ــم أن يحل ــود ويحل الرش
ــود،  ــر الرش ــة صق ــل عائل ــة مث ــة كريم عائل
مــن  بعضــا  مكتبتنــا  يف  لدينــا  أصبــح 
روحــه وعشــقه وتفاصيــل ذلــك الرجــل 
لعائلتــه  فشــكرا  باملســرح.  املهــووس 
الكريمــة، هديتكــم ســتبقى كمــا بقيــت 

ذكــرى الصقــر«.

مكانة رائدة 

وأعــرب الوزيــر الحربــي عــن اعتــزازه وتقديره 
صقــر  للراحــل  الرائــدة  الفنيــة  للمكانــة 
ــن  ــة م ــادرة الطيب ــذه الب ــا ه ــود مثمن الرش
ــي للفنــون املســرحية  قبــل املعهــد العال
الــرواد  ذكــرى  إحيــاء  ىلع  العمــل  يف 
ــاهموا يف  ــن س ــل، الذي ــرحيين األوائ املس
بنــاء الحركــة الثقافيــة والفنيــة يف دولــة 
الكويــت. مشــيرا إلــى أن الراحــل الرشــود ذو 
مســاهمات وعطــاءات راســخة يف تاريــخ 

ــي. ــي والعرب ــن الكويت الف

مكتبة صقر الرشود تستقر في المعهد

د. الحربي ود. العنزي يفتتحان مكتبة صقر الرشود

د. الحربي ود. العنزي يتوسطان قيادات املعهد واملسرحي عاء الجابر الذي بذل جهودا كبيرة
لضم املكتبة إلى العهد

د. الحربي مدليا بحوار تليفزيوني يف أثناء تواجده يف املكتبة
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قالوا عن االفتتاح

كتب: عبدالعزيز علي القطان
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة الثالثة

قــال املخــرج رســول الصغيــر: »انــا ســعيد جــدًا 
ــان دون  ــا املهرج ــد رأين ــة. لق ــود الواضح ــذه الجه به
ــى  ــتويات وأبه ــأىلع املس ــه ب ــات ىلع طبيعت مبالغ
صــورة. وإن شــاء اهلل تكــون تكملــة املهرجــان ىلع 
نفــس املســتوى. وأنــا فــرح بجهــود أصدقائــي أســاتذة 
أيضــًا  وســعيد  الطموحــة.  القيــادة  وهــذه  املعهــد 
ــل  ــكل التفاصي ــة القاعــة وب ــدة ونظاف ــي الجدي باملبان

البســيطة. وشــكرًا لجهودكــم«.

كتب: عبدالعزيز علي القطان 
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة الثالثة

قــال د. أســأمة أبوطالــب: »أنــا ســعيد جدًا 
بحضــوري املهرجــان والكويــت أيضــًا. ومنــذ 
فتــرة طويلــة جــدًا )تقريبــًا مــن ١٠ ســنوات( 
ــس  ــتاذًا ورئي ــت أس ــة الكوي ــت يف دول كن
ــوم فعــًا عــرس ثقــايف  قســم النقــد. والي
املــكان  هــذا  مســتوى  ىلع  حقيقــي 
ــات  ــود والقاع ــر الرش ــة صق ــل. ومكتب الجمي
الجميلــة ووجــود مخرجيــن وفنانيــن شــباب 
ــر  ــذا يبش ــي، كل ه ــرح الكويت ــاب املس وكت
ــد  ــي. وق ــرح الكويت ــة للمس ــة جميل بنهض
ــرًا،  ــدًا كبي ــزي جه ــي العن ــور عل ــذل الدكت ب
وســاهم يف إنجــاح املهرجــان. وأشــكر الطــاب والدكاتــرة والعامليــن يف املعهــد 

ــرحية«. ــون املس ــي للفن العال

كتب: يوسف جمال العصفور
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة الثالثة

قــال الفنــان عبدالناصــر الزايــر: »إننــي 
املهرجــان  يف  خصوصــًا  جــدًا  ســعيد 
الســابقة  التاســع ألن يف املهرجانــات 
كان هنــاك عــروض متنوعــة مــن دول 
مختلفــة. أمــا اآلن فهــذا املهرجــان يعــزز 
ــا  ــت. وأن ــن الشــباب يف الكوي دور الفناني
اقــدم تحيــة إلدارة املعهــد النهــم جعلــوا 

الشــباب يف املعهــد يتنافســون.

كتب: يوسف جمال العصفور 
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة الثالثة

قــال د. أحمــد صقــر: 
يف  كنــت  »لقــد 
منــذ  املعهــد  هــذا 
ــعيد  ــا س ــا. وأن ١3 عام
يف  بوجــودي  جــدا 
وقــد  املهرجــان. 
جئــت لكــي أشــاهد 
التــي  التجديــدات 
حدثــت يف املعهــد، وِحــرص د. علــي العنــزي 
وحســين الحكــم ورؤســاء األقســام. إنــي ســعيد 
ــأن  ــام ب ــن ت ــا ىلع يقي ــم، وأن ــودي بينه بوج
املعهــد يف هــذه النقلــة املتميــزة لــن يعــود 
الــى الــوراء يف يــوم مــن األيــام، وأنه أصبــح وزارة 
للفــن واملســرح ىلع مســتوى الخليــج، ينافــس 
ــن  ــاء الوط ــات يف كل أنح ــال املهرجان ــن خ م
العربــي. ويكفــي اننــا ادركنــا مــن يغــذي الحركة 
املســرحية يف الخليــج العربــي وهــو املعهــد 
العالــي للفنــون املســرحية. وانــا ىلع يقيــن أن 
هــذا املعهــد ســيصبح منــارة للفــن يف الخليــج 
وســعيد جــدا للطلبــة وجهودهــم املشــرفة 
ــودي يف  ــرف بوج ــار. وأتش ــا املط ــذ وصولن من

هــذه الزيــارة. بالتوفيــق يف املهرجــان«.

كتب: علي صالح
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة األولى

أكــد الفنــان ســامي 
االفتتــاح  أن  بــالل: 
للغايــة  جميــل 
ميــزه  مــا  وأهــم 
تقليــدي  غيــر  أنــه 
مبتكــرة.  وبطريقــة 
لفتــات  وتوجــد 
وخصوصــًا  جميلــة 
الفيديوهــات التــي عرضــت ىلع شاشــة العرض، 
باإلضافــة إلــى ملســة الوفــاء للنــاس. أنــا ســعيد 
ــد  ــد، فق ــاتذتي يف املعه ــت أس ــة، ورأي للغاي

ســابقًا«.  طابهــم  أحــد  كنــت 

رسول الصغير: أبهى صورة

د. أسأمة أبوطالب: ُعرس ثقايف

عبدالناصر الزاير: تحية إلى إدارة املعهد

د. أحمد صقر: نقلة متميزة

سامي بالل: افتتاح غير تقليدي
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مقـــال

التاريخيــة  املراحــل  تقصــي  خــال  مــن 
ــة  ــت ودول ــة الكوي ــرح يف دول ــم املس لتعلي
ــاذج  ــا نم ــدة بصفته ــة املتح ــارات العربي اإلم
املســرحية  الحركــة  تاريــخ  يف  مهمــة 
الخليجيــة، وتحليــل وتقييــم ومقارنــة النتائــج 
املتعلقــة »بتعليــم املســرح«، فــإن املتتبــع 
ــن  ــن البلدي ــرح يف هذي ــم املس ــور تعلي لتط
يجــد أن كايهمــا كان واليــزال يســير بخطــوات 
ثابتــة نحــو تأصيــل مهنيــة »تعليم املســرح« 
يف مؤسســاتها التعليمــة والثقافيــة. إال أن 
ــة هــو وضعهــا ضمــن  ــك اآللي ــا تحتاجــه تل م
بقــاء  أن  بمعنــى  مترابطــة.  اســتراتيجية 
املســرح كنشــاط مدرســي مجــرد ال يلبــي 
أو يكمــل حاجتنــا لتأصيــل ممارســة فنــون 
الــورش  وتقديــم  النــشء.  بيــن  املســرح 
والفنييــن  للهــواة  املتخصصــة  املســرحية 
ــس  ــن يؤس ــمية ل ــورة موس ــرحيين بص املس
ــة  ــة أو محترف ــوى فني ــال - ق ــة الح - بطبيع
العمــل  كان  طاملــا  املطلــوب  بالشــكل 
املســرحي ليــس الوظيفــة األساســية للفئــات 
ثانويــة  مهمــة  واعتبــاره  املســتهدفة، 
اإلطــار  يف   - غالبــا   - تدخــل  وموســمية 
التطوعــي أو العمــل املؤقــت بمقابــل مــادي 

ــت. ــر ثاب غي
املؤسســات  أن  جليــا-   – لدينــا  يبقــى 
التعليميــة العليــا املتخصصــة يف تعليــم 
ــة  ــة العام ــد الثانوي ــا بع ــة م ــرح ملرحل املس
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــت ودول ــة الكوي يف دول
ــي  ــها ه ــرق تدريس ــا وط ــدة بمناهجه املتح
املثــال- األعــزل - لتعليــم املســرح وفــق 
املعاييــر التعليميــة األكاديميــة املعتمــدة 
للفئــات  تمنــح  التــي  التعليــم،  ســلم  يف 
املســتهدفة - بعــد اجتيــاز مراحــل الدراســة 
ــدة  ــة معتم ــازة أكاديمي ــا - إج ــة به املنتظم
الفنــون  قطــاع  يف  للعمــل  تؤهلهــم 
احترافيــة ومتخصصــة.  املســرحية بصــورة 
العليــا  التعليميــة  أن هــذه املؤسســات  إال 
دون  إليهــا  املوكلــة  بمهامهــا  تقــوم  لــن 
والتربويــة  املنظومــة  مــع  كامــل  ترابــط 
الدولتيــن  أي  يف  والثقافيــة   والتعليميــة 

شــاملة. اســتراتيجية  وفــق 
وىلع ضــوء مــا ســبق، نقتــرح اآلتــي مــن 
ترفــع مــن مســتوى جــودة  قــد  توصيــات 
بأنــه  نعتقــد  الــذي  املســرح«  »تعليــم 
خصبــة  بيئــة  تهيئــة  يف  دوره  ســيؤدي 

املســرح. يف  واملبدعيــن  لإلبــداع 

أوال: تأهيــل كــوادر تعليميــة لتدريــس مقــررات 
دراســية يف تخصصــات املســرح للمراحــل 
الدراســية كافــة يف نظــام التعليــم العــام 
مــا قبــل التعليــم الجامعــي. ويتــم تأهيــل 
هــذه الكــوادر مــن خــال اإليفــاد أو االبتعــاث 
كخطــوة أولــى أو اســتقطاب كــوادر تعليميــة 
مــن الخــارج ألداء املهمــة بصــورة مؤقتــة 
املؤسســات  يف  تخصصــات  اســتحداث  أو 
الــدول  لتلــك  التابعــة  العليــا  التعليميــة 
تمنــح شــهادة علميــة معتمــدة يف »التربيــة 
األكاديميــة  املعاييــر  وفــق  املســرحية« 

املعتمــدة. 
الفنــون  إدراج مقــررات دراســية يف  ثانيــا: 
التربيــة  وزارة  مناهــج  ضمــن  املســرحية 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  يف 
ــب،  ــام للطال ــدل الع ــل يف املع ــي تدخ والت
ــعيب  ــا التش ــي. أم ــعيب األدب ــا للتش خصوص
يف  املســرحية  املــواد  فتكــون  العلمــي 
الشــق »االختيــاري« مــن املــواد الدراســية 
املقــررة ىلع الطالــب مــع إنشــاء األنديــة 
واملجموعــات املســرحية يف كل مدرســة 
ملمارســة النشــاط املســرحي، ىلع أن تكــون 
األنديــة املســرحية بــإدارة طابيــة كاملــة 
تعليــم  يف  متخصصيــن  أســاتذة  وإشــراف 
الفنــون املســرحية. تســتمر الــدول يف إقامــة 
املهرجانــات املســرحية التــي تعنــي بالعمــل 
املســرحي الطابــي ال ســيما مــا هــو معمــول 
ــة يف  ــا الناجح ــارقة وتجربته ــارة الش يف إم
مهرجــان الشــارقة للمســرح املدرســي، آمليــن 
مــن باقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن 

ــوذج. ــذا النم ــذي به تحت
ــي  ــم العال ــات التعلي ــتقبل مؤسس ــا: تس ثالث
املتخصصــة يف فنــون املســرح والفنــون 
األدائيــة الحاصليــن ىلع الثانويــة العامــة مــن 
كل عــام دراســي جديــد ضمــن خطــة الدولــة 
يف التعليــم العالــي، ىلع أن تكــون املوهبة 
يف فنــون املســرح أو الفنــون املؤهلــة لهــا 
ضمــن شــروط القبــول وال يجــب التغاضــي عن 
هــذا البنــد إال يف حــاالت اســتثنائية ضيقــة، 
ــرى ذات  ــة األخ ــروط العام ــى الش ــة إل باإلضاف

الصلــة.
يف  التعليمــي  الســلم  يقســم  رابعــا: 
املؤسســات التعليميــة العليــا املتخصصــة 
ــا  ــح خاله ــن يمن ــى مرحلتي ــرح إل يف املس

وهمــا: التخصــص  يف  شــهادتين 
ــى  ــد إل ــرحية املمت ــون املس ــوم الفن ١- دبل

البكالوريــوس: حيــث يمنــح الطالــب املنتمــي 
لتلــك املؤسســات شــهادة دبلــوم يف الفنون 
املســرحية بالتخصصات التقنيــة والفنية يف 
املســرح أو املســاعدة يف العمــل املســرحي، 
مثــال: )مســاعد مخــرج - فنــي ديكــور - فنــي 
ــاء( ويكــون  إضــاءة - فنــي صــوت - منفــذ أزي
مؤهــل الدبلــوم ممتــدا الســتكمال دراســة 
ــال  ــرح ح ــات املس ــوس يف تخصص البكالوري

رغبــة الطالــب بذلــك.
2- بكالوريــوس الفنــون املســرحية: أصبــح 
املســرح واألنشــطة امللحقــة بــه منــذ القــرن 
االقتصاديــة يف  الخطــط  العشــرين ضمــن 
ــون.  ــة والفن ــة الثقاف ــم بصناع ــة تهت أي دول
لذلــك أصبحنــا اآلن نحتــاج إلــى تطويــر مناهج 
ــى  ــا القائمــة إل ــة العلي املؤسســات األكاديمي
لتخصصــات املســرح  الحديثــة  املتطلبــات 
باإلضافــة إلــى تخصصاتــه األساســية مثــل 
املســرحية  والكتابــة  والتمثيــل  اإلخــراج 
أصبحــت  بحيــث  بأفرعهــا.  والســينوغرافيا 
الحاجــة اآلن إلــى إضافــة التخصصــات التاليــة: 
إدارة  املســرحي،  اإلنتــاج  وتســويق  إدارة 
وتنظيــم مهرجانــات الفنــون األدائيــة، التربية 

املســرحية للمعلميــن. 
ــي  ــرح« ه ــم املس ــة »تعلي ــإن آلي ــه ف وعلي
متجانــس  نســق  وفــق  مترابطــة  حالــة 
ــام  ــم الع ــل التعلي ــن مراح ــداًء م ــتمر ابت ومس
األولــى حتــى التعليــم العالــي املتخصــص 
وينتهــي  املدرســة  مــن  يبــدأ  والدقيــق. 
ــا  ــة العلي ــات التعليمي ــن املؤسس ــرج م بالتخ
ــي  ــر الوع ــه نش ــاف إلي ــرح، يض ــم املس لتعلي
املجتمــع  ومؤسســات  أفــراد  بيــن  العــام 
املختلفــة،  اإلعــام  وســائل  خــال  مــن 
الــورش  بتقديــم  املســتمر  االحتفــاظ  مــع 
املســرحية يف التعليــم املســتمر للمحترفين 
والهــواة، كــون أن املســرح فــن ديناميكــي 
متطــور ومتغيــر يحتــاج إلــى متابعــة مســتمرة 
ــاليب  ــه وأس ــور تقنيات ــة لتط ــة دقيق ومراقب

تعليمــه وتدريســه.

الكويت واإلمارات ... نموذجًا

توطين »تعليم المسرح«
في دول مجلس التعاون الخليجي

د. خليفة الهاجري
رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس

 المعهد العالي للفنون المسرحية
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مشاركة

الطلبة المشاركون في المهرجان
االسم: بدر الهندي 

القسم: تمثيل وإخراج 
الفرقة: الثالثة

ــد،  ــم أقص ــت، ل ــث جئ ــن حي ــارك: م ــل املش ــم العم اس
ــة غزال

نوعية املشاركة: ممثل
األعمــال الفنيــة الســابقة: مهرجــان الطفــل األكاديمــي، 

افتتــاح مهرجــان املعهــد

االسم: شمان العميري 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الثالثة 
اسم العمل املشارك: الخروج إلى الحياة 

نوعية املشاركة: ممثل 
ــروج  ــراد، خ ــرحية الج ــابقة: مس ــة الس ــال الفني األعم
ــكندرية –  ــان اإلس ــاركة يف مهرج ــل، املش ــى الداخ إل

ــل  ممث

االسم: علي محمد عبدالرسول 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الثالثة 
اسم العمل املشارك: الخروج إلى الحياة 

نوعية املشاركة: ممثل 
مهرجــان  الزلــة،  غفــار  الســابقة:  الفنيــة  األعمــال 

الحيــاة(  إلــى  )الخــروج  اإلســكندرية 

االسم: هاني الهزاع
القسم: تمثيل وإخراج

الفرقة: ثالثة
اسم العمل املشارك: من حيث جئت، غزالة

ــة  ــل(، غزال ــت )ممث ــث جئ ــن حي ــاركة: م ــة املش نوعي
)موســيقى(

ــى، ذاكــرة  األعمــال الفنيــة الســابقة: العــرس، رســالة إل
يف الظــل، محطــة ٥٠، مــن دون قصــد 

االسم: فرح الحجلي 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: خريجة 2٠١٧-2٠١٨ 
اسم العمل املشارك: من حيث جئت )مؤلفة(

الجوائــز: أفضــل ممثلــة شــابة عربيــة دور ثانــي، جائــزة 
القصــة القصيــرة لابــن البــار 

االسم: عبداهلل الويس 
القسم: تلفزيون 

الفرقة: األولى 
اسم العمل املشارك: 

تصوير وتوثيق 
نوعية املشاركة: 

تصوير وتوثيق 
األعمال الفنية 

السابقة: نجوم لهم 
بصمات، مسرحية 

برؤية إخراجية 
أعمال الفنان عبد 
الكريم عبد القادر 

الجوائز: جائزة أبو ظبي اإلعامية 

االسم: عبدالقدوس إسماعيل عبدالقدوس 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: األولى 
اسم العمل املشارك: 

تصوير وتوثيق 
نوعية املشاركة: 

تصوير وتوثيق 
األعمال الفنية 

السابقة: سقط 
سهوًا، ىلع املتضرر 

اللجوء للقضاء، 
مشروع صغير

االسم: إسماعيل كمال 
القسم: تمثيل وإخراج 

الفرقة: الرابعة 
اسم العمل املشارك: 

الخروج إلى الحياة 
األعمال الفنية 

السابقة: مسرحية 
يف انتظار، نادي 

الخجل، الجراد، بغض 
النظر 
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متابعـة

كتب: آالء سليم والحر عبدال
قسم النقد واألدب املسرحي - الفرقة األولى

تــدور  الحيــاة«  إلــى  »الخــروج  مســرحية 
ــريط  ــرى ش ــو ي ــن وه ــول الجني ــا ح أحداثه
حياتــه قبــل الــوالدة، ومــدى اســتطاعته يف 
ــاء،  ــاة أم البق ــى الحي ــروج إل ــدم الخ ــرار ع ق
وطــرح تســاؤل حــول مــا إن كان اإلنســان 

مســيرًا أو مخيــرًا. 
قــام املخــرج فيصــل الصفــار بقــراءة العديــد 
مــن النصــوص ولــم يجــد ضالتــه إلــى أن 
ــم  ــب »ولي ــاة« للكات ــى الحي ــروج إل ــرأ »الخ ق
ــام بإعــداده بعــد أن  ــه. فق ســارويان« وجذب
ســار يف خــط املســرحية والفكــرة نفســها. 
الرؤيــة اإلخراجيــة بطريقتــه  لكنــه قــدم 
وطرحــه الــذي اختلــف فيــه عــن النــص 
ألنــه  واألحــداث،  بالشــخصيات  األساســي 
أن يطــرح عــدة قضايــا موجــودة يف  أراد 
النــص. وهــذه املســرحية تعتبــر أول تجربــة 
ــا  ــاركة فيه ــام باملش ــد ق ــه، وق ــة ل إخراجي

اإلســكندرية. مهرجــان  يف 
 

أدوار املمثلين

غديــر  العمــل جســدت  أدوار  نطــاق  ويف 
ــن  ــًا م ــه نوع ــي تواج ــرأة الت ــن دور امل حس

فقــدان الحيــاة إذ تــرى أنهــا بــا معنــى وأنــه 
ــح  ــك تصب ــة لذل ــا. ونتيج ــعر به ــد يش ال أح

ــا.  ــدة أخاقي ــرأة فاس ام
ــم األب  ــل يتي ــد دور طف ــي محم ــؤدي عل وي
يف  يعمــل  ثــم  األيتــام،  دار  يف  يعيــش 
وظيفــة دون املســتوى حتــى يكبــر. فيقــوم 
ــع ويتاجــر باملمنوعــات  ــع يبي ــاح مصن بافتت

ــع. ــد املجتم ــي يفس ك
بينمــا يجســد فهــد املشــاريخي دور اإلنســان 
الــذي تنتهــي حياتــه بعــد بدايتهــا مباشــرة 
إثــر تشــوه َخْلقــي. فيشــعر بالغيــرة مــن 
وتكريههــم  بإفزاعهــم  ويقــوم  اآلخريــن 
بالحيــاة الخارجيــة. لكنــه يف الوقــت نفســه 
ــف  ــانيته ويتعاط ــى إنس ــوع إل ــاول الرج يح
أن  كمــا  بالتناقــض.  ويســتمر  معهــم 
ــوم  ــث تق ــة، حي ــع بالقيادي ــخصيته تتمت ش

بتشــجيعهم ىلع الخــروج إلــى الحيــاة. 
ــان  ــخصية اإلنس ــال ش ــماعيل كم ــؤدي إس وي
الــذي ليــس لــه أهــداف وال طموحات يســعى 
ــُع عمــره، فيشــعر أن حياتــه تمــر  إليهــا وُيضيِّ
بســرعة. ويجســد شــمان العميــري دور االبــن 
املنكســر بســبب تربيــة والديــه الخاطئــة 
واملشــاكل العائليــة التــي مــر بهــا، ممــا 
ــا  ــح ب ــه، حيــث يصب ــر تمامــا ىلع حيات يؤث

ــخصية. ش

التجربة اإلخراجية األولى لفيصل الصفار

مسرحية »الخروج إلى الحياة«... 
رحلة إلى داخل النفس البشرية

مقــال

عــرف  العقــود  مــن  العديــد  مــر  ىلع 
ــن يف  ــع، لك ــرآة املجتم ــه م ــرح بأن املس
حقيقــة األمــر فاملســرح لــم يكــن أبــدًا 
ــح  ــض مام ــه لبع ــم عرض ــرآة ىلع الرغ م
اجتماعــي  عــاج  هــو  بــل  املجتمــع، 
يوصــف ىلع حســب الحالــة التــي يمــر 
ــو كان املســرح  بهــا املجتمــع مــن داء. فل
ــت  ــه الكلمــة ملــا كان ــا تعني ــكل م ــرآة ب م
ــى الذهــاب ومطالعــة انعكاســًا  الحاجــة إل
ــل؟ ــه بالفع ــش في ــع نعي ــرًا ملجتم مصغ
مــدى  يف  تكمــن  ال  املســرح  وعقــدة 
صعوبــة الشــخصيات أو ســهولتها بــل يف 
مــا يصــدر عنهــا مــن أفعــاٍل متباينــة مــع 
األفعــال الطبيعيــة التــي نراهــا ىلع أرض 
الواقــع، والتــي مــن النــدرة أن نجدهــا ىلع 

أرض الواقــع.
وألن آفــاق العقــل البشــري الواحــد محدودة 
ومغايــرة لغيرهــا فكريــًا، فــإن تلــك األفعــال 
تمثــل صدمــة لــه ألنهــا خــارج حــدود فكره 
املســرح  دور  يأتــي  هنــا  و  توقعاتــه.  و 
ــم الواقعــي و مــا يكمــن  ليربــط بيــن العال
يف جوفــه. فيطلعنــا ىلع عوالــم خفيــة 
ــة  ــن بشــخصيات تصــف الحركــة الدوري ُتزي
ــا  ــم و م ــك العوال ــة بتل ــة الانهائي والدوام
تحتويــه مــن ســحٍر أخفتهــا عــن العيــون، 
ــة  ــر ىلع إزال ــد اقتص ــف ق و كأن دور املؤل
ذلــك الســحر؛ لتبيــان الحقيقــة وراء ســتائر 

قصتــه.

المسرح... ستائر 
تكشف سحرًا مخفيًا

رنا حافظ
قسم النقد واألدب المسرحي

الفرقة األولى

مسرحية »الخروج إلى الحياة« املخرج فيصل الصفار
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العروض املشاركة:

مسرحية: »جثث يف الذاكرة«
تأليف وإخراج: مالك القاف

املعهد العالي للفنون املسرحية 
تمثيــل: إبراهيــم ليــراوي، ســعاد الحســيني، 
ــي، مصطفــى  ــي كاكول موســى بهمــن، عل

محمــود، 
مشعل فرج، زينب خان

إضاءة: بدر شاكر
موسيقى: مشعل فرج

ديكور: عبد اهلل خريبط

مسرحية: »مسافر ليل«
تأليف: صاح عبد الصبور

إخراج: إبراهيم السمان
 – املســرحية  للفنــون  العالــي  املعهــد 

العربيــة مصــر  جمهوريــة 
تمثيــل: محمــد عــادل، محمــد محســن، 

محمــد رشــدي، وليــد الفولــي   
إعــداد: خالــد رســان، ديكــور: محمــد فتحي   

مخــرج منفــذ: أحمد كشــك

مسرحية: »همسات«
تأليف وإخراج: جماعي ملجموعة العرض

جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اهلل – 
فــاس – املغــرب

تمثيل: إسماعيل معروف، محمد نشيط
إضاءة: محمد نشيط

أزيــاء  اإلســماعيلي،  أيــوب  موســيقى: 
معــروف إســماعيل  وديكــور: 

مسرحية: »املنديل«
عــن عطيــل لشكســبير.. إعــداد وإخــراج: 

أحمــد العوضــي
املعهد العالي للفنون املسرحية

ــق،  ــد فاي ــار، محم ــز النص ــل: عبدالعزي تمثي
روان الصايــغ، ســارة التمتامــي، بــدر البنــاي، 

ــيني ــي الحس عل
موسيقى: مشاري املجيبل

إضاءة: عبد اهلل النصار
مكياج: أحمد العوضي
أزياء: هنوف الفيلكاوي

ديكور: محمد عارف

مسرحية: »الرجل األصم«
تأليف: هاورد باركر

إعداد وإخراج: حسين العوض
املعهد العالي للفنون املسرحية

تمثيــل: عبــداهلل البلوشــي، خالــد الســجاري، 

محمــد فايــق، بــدر البنــاي، هبــة املســفر
موسيقى: أحمد األحمد

مكياج: هبة املسفر
إضاءة: عبد اهلل النصار      
سينوغرافيا: عمر الظفيري

مسرحية: »الدرس«
تأليف يوجين يونسكو

إخراج: رامي نادر
قســم املســرح – كليــة اآلداب – جامعــة 

اإلســكندرية
تمثيــل: رنــا الســيد، محمــد لطفــي، شــروق 

حســين

مسرحية: »رسالة إلى« 
)عرض مستضاف(

تأليف وإخراج: نصار النصار
فرقة املسرح الجامعي – جامعة الكويت

تمثيــل: عثمــان الصفــي، زينــب خــان، ناصــر 
الكنــدري، فاضــل النصــار، فهــد الصفــي، 
العطــوان،  دعيــج  الحســيني،  ميثــم 

عبــداهلل الربيــع، جــراح الــدوب
إضاءة: عبداهلل النصار

موسيقى: عبداهلل البلوشي
سينوغرافيا: نصار النصار.

انطلق في مارس العام 2013 
تزامنا مع االحتفاالت بيوم المسرح العاملي

مهرجان الكويت للمسرح 
األكاديمي ... حضور دائم

املهرجان الثالث 2013
شهد املهرجان يف دورته الثالثة الفعاليات اآلتية:

معرض فني لطاب قسم الديكور بإشراف أساتذة القسم.
حفل تخرج دفعة 2٠١2/2٠١١.

العروض املسرحية، بمشاركة طاب املعهد وثاث فرق عربية.
الندوات التطبيقية للعروض.

عروض مستضافة ىلع هامش املهرجان.
أبحاث علمية وندوات فكرية.

الجوائز
جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل: عرض »املنديل«.

جائــزة أفضــل نــص طابــي: لــم يتنافــس عليهــا ســوى نــص 
ــك القــاف« عــن نــص مســرحية  ــى »مال ــت إل واحــد، فذهب

»جثــث يف الذاكــرة«.
جائــزة أفضــل مخــرج: »إبراهيــم الســمان« عــن مســرحية 

ــل«. ــافر لي »مس
جائــزة أفضــل ممثــل دور أول: مناصفــة بيــن كل مــن: »خالــد 
الســجاري« عــن دوره يف مســرحية »الرجــل األصــم« و»محمــد 
عــادل« عــن دوره يف مســرحية »مســافر ليــل«، وعبــد العزيــز 
النصــار، عــن دوره يف مســرحية »أفــكار تتكــئ ىلع الضــوء«.

جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول: »ســارة التمتامــي« عــن دورهــا 
يف مســرحية »املنديــل«.

جائــزة أفضــل ممثــل دور ثــان: بــدر البنــاي عــن دوره يف 
»املنديــل«. مســرحية 

ــا الســيد، عــن دورهــا يف  ــان: رن ــة دور ث ــزة أفضــل ممثل جائ
ــدرس«. ــرحية »ال مس

جائــزة أفضــل ديكــور: عمــر الظفيــري، عــن مســرحية »الرجــل 
األصــم«.

مســرحية  عــن  العوضــي،  أحمــد  أزيــاء:  أفضــل  جائــزة 
»املنديــل«.

النصــار، عــن مســرحية  إضــاءة: عبــد اهلل  أفضــل  جائــزة 
»املنديــل«.

ــل، عــن مســرحية  ــزة أفضــل موســيقى: مشــاري املجيب جائ
ــل«. »املندي

الجوائز املهداة
جائــزة اإلبــداع: مقدمــة مــن رابطــة 
مناصفــة  بهــا  فــاز  الطــاب،  اتحــاد 
وإســماعيل  نشــيط  مــن: محمــد  كل 
معــروف عــن دورهمــا يف مســرحية 

»همســات«.
مــن  مقدمــة  الســينوغرافيا:  جائــزة 
قائمــة مســرحيون، فــاز بهــا: »عبــد اهلل 
خريبــط« عــن ســينوغرافيا »مســرحية 

ــرة«. ــث يف الذاك جث
جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة: مقدمة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــن جمعي م
ــون املســرحية،  ــي للفن باملعهــد العال

وفــاز بهــا عــرض »مســافر ليــل«.

من عرض »املنديل«
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مقـــال

صورة وتعليق

العدد الثاني - 9 فبراير 2020

اليــوم واملهرجــان يعيــش نســخته التاســعة، يحــق لنــا أن نتســاءل عــن أهميــة هــذا املهرجــان، 
تجديــدا وتجريبــا، يف إثــراء الحركــة املســرحية بيــن جنبــات املعهــد؛ آمــا شــخصيا أن يســهم 
ــر حــوارات ثقافيــة خصبــة وواعيــة. ونشــترك ســويا يف اســترجاع الزخــم  املهرجــان يف تفجي
ــة  ــهم تجرب ــدة، وأن تس ــم الفائ ــى أن تع ــى. فأتمن ــا األول ــادة فعالياته ــرحية بإع ــرة املس للظاه
املهرجــان يف إثــراء طلبتنــا وطالباتنــا، وأال يبنــى أي نشــاط مســرحي ىلع مبــدأ أن املهرجانــات 
املســرحية مجــرد حــدث ال بــد مــن املحافظــة عليــه ... وإنمــا فرصــة ثقافيــة، ىلع أرض الكويــت 

التــي دانــت لهــا الريــادة الثقافيــة الخليجيــة.

بذلــت املوظفــات يف املعهــد العالــي للفنون املســحرية جهودا مضينــة يف الترتيبــات الخاصة 
بفعاليــات مهرجــان املســرح األكاديمــي التاســع بشــكل عــام، ويف حفــل افتتــاح املهرجــان الذي 
ــة املعهــد  ــم مســاء أمــس الســبت بشــكل خــاص، فشــكرا لجهودهــن املخلصــة يف خدم أقي

وطابــه والحركــة املســرحية.

إثراء الحركة المسرحية

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية
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مسرحية: من حيث جئت
تأليف:  فرح الحجلي

إخراج: إسماعيل كمال

يعقب العرض ندوة تطبيقية

تعقيب: د. إيمان عزالدين

ديكـور : أسامة البلوشي

موسيقى: محمد الصفار

أزياء ومكياج: استقالل مال اهلل

إضـــاءة: طالل املطيري

املمثلـــون

فعاليات اليوم
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