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الدورة السابعة
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عطاء ال ينضب

كلمة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي
األستاذ الدكتور

محمد عبداللطيف الفارس
�أ�صبح مهرجان الكويت الدويل للم�سرح
الأكادمي ��ي واحد ًا من �أه ��م مهرجانات
الكويت ،بل من �أهم املهرجانات العربية
الدولي ��ة ،وذلك بف�ضل جه ��ود القائمني
على تنظيمه منذ �أ�ساتذة وطالب.
�إن ا�ستم ��رار هذا املهرجان ل�سبع دورات
متتالي ��ة ،وتط ��وره من مهرج ��ان حملي
�إىل عربي ،و�أخ�ي�ر ًا دويل ،لي�ؤكد طموح
�إدارة املعه ��د الع ��ايل للفن ��ون امل�سرحية
للو�صول مب�ؤ�س�ستهم الأكادميية العريقة
للمكانة التي ت�ستحقه ��ا باعتبارها �أقدم
امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميي ��ة امل�سرحي ��ة يف
منطقة اخلليج ،وث ��اين �أقدم امل�ؤ�س�سات
على م�ستوى العامل العربي.
وال�ش ��ك �أن املعه ��د الع ��ايل للفن ��ون
امل�سرحية ،يعد �أحد املرتكزات الرئي�سية
التي �س ��ينبني عليها احللم الذي طال انتظ ��اره � ..أكادميية الكويت للفنون ،ون�أمل �أن
نحتف ��ل بافتتاح الدورة القادم ��ة للمهرجان ب�إذن اهلل تعاىل ،وقد مت تفعيل املر�س ��وم
الأمريي اخلا�ص بالأكادميية ،واهلل املوفق وامل�ستعان.
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استقباالت

استعداداً النطالق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان «الكويت الدولي للمسرح األكاديمي»،
استقبل القائمون على المهرجان وفود الفرق المشاركة من الدولة الخارجية.

الوفد البولندي لدى و�صوله

الطالب  /حممد عا�شور يف ا�ستقبال الوفد اللبناين د .حممد احلاج و د .جان ق�سي�س

من�سق العرو�ض اخلارجية �أحمد عزت يف ا�ستقبال �أ .د� .أبو احل�سن �سالم
من الوفد امل�رصي

�أنور ح�ساين  -رئي�س الوفد املغربي

د .عمر نقر�ش و �أ .علي عليان من اململكة الأردنية الها�شمية
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استعدادات
جرت االستعدادات والتجهيزات على قدم وساق في مقر إقامة المهرجان بالمعهد العالي للفنون
المسرحية ،وذلك تمهيداً النطالق الفعاليات.

ا�ستعدادات فريق ق�سم الديكور

جانب من التجهيزات
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من جتهيزات املعر�ض

 ..ومن جتهيزات ال�صوت والإ�ضاءة حلفل االفتتاح

جانب من �أعمال الطلبة

5

هذه الدورة ستشهد نقلة نوعية في عمر المهرجان

د .المطيريُ :رغم الصعاب مستمرون
كتبت غادة عبد املنعم:
�أكد د .راجح املطريي ،العميد امل�ساعد لل�شئون
الطالبية ومدير مهرجان «الكويت الدويل للم�سرح
الأكادميي» �أن هذه الدورة �سوف ت�شهد نقلة نوعية
يف تاريخ املهرجان� ،سواء على م�ستوى العرو�ض �أو
الفرق امل�سرحية امل�شاركة �أو ال�ضيوف و�شخ�صية
املهرجان التي وقع االختيار عليها هذا العام ،وال
�سيما املناف�سة الأكادميية بني الطلبة امل�شاركني،
مما ي�ؤكد على تطور املهرجان.
و�شدد على �أهمية العمل على دعم الأجيال
الأكادميية املقبلة ،وخلق م�ساحة من االحتكاك
بني الطالب بع�ضهم البع�ض وبني �أ�ساتذة امل�سرح
الذين �سيحلون �ضيوف ًا كرام ًا يف هذه الدورة،
م�شري ًا �إىل �أن ذلك هو ما تهدف وت�ؤكد عليه
اللجنة العليا للمهرجان برئا�سة عميد املعهد
الدكتور فهد الهاجري.
ك�شف مدير املهرجان د .راجح املطريي يف
حواره مع «ن�شرة املهرجان» عن الكثري من الأمور
الهامة املتعلقة بهذه الدورة من املهرجان ،والتي
�ستنطلق م�ساء اليوم و�ست�ستمر حتى  15من ال�شهر
اجلاري ،وكانت تفا�صيل احلوار كالتايل:
منذ عامني بد�أ املهرجان يف اتخاذ «�أيقونة
فنية» تكون ال�شخ�صية املميزة للدورة ،فماذا عن
�شخ�صية هذه الدورة؟
الدورة السابعة تستضيف  35ضيفاً
عربياً وعالمياً
«المونودراما» و «العرائس» نوعين
مسرحيين جديدين في هذه الدورة
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�شخ�صية املهرجان يف دورة هذا العام تتمثل يف
الكاتب واملخرج والرائد امل�سرحي القدير الأ�ستاذ
عبد العزيز ال�سريع ،الذي ميتلك مكانة عالية
وكبرية ،كونه «�أيقونة م�سرحية بارزة» ،وهي فر�صة
لنا �أي�ضا لتكرميه على عطاءاته الفنية التي �أثرت
امل�سرح ،فنحن ن�سعى دوم ًا �إىل العطاء واال�ستمرارية
رغم ال�صعاب التي كادت �أن تعرقل م�سريتنا.
وما هي العرو�ض امل�شاركة يف هذه الدورة؟
هناك  6عرو�ض �ست�شارك يف املناف�سة خالل
هذه الدورة ،حيث ي�شارك من دولة الكويت عر�ضني
م�سرحيني هما «الرجل الذي �صار» و «يف انتظار»
لفرقة املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،وعر�ض
«توبا واملالئكة» لأكادميية امل�سرح بوار�سو من دولة
بولندا ،وعر�ض «طقو�س الإ�شارات والتحوالت»
لفرقة املعهد العايل للفنون امل�سرحية يف جمهورية
م�صر العربية ،وعر�ض «حنني» جلامعة احل�سن
الثاين من اململكة املغربية ،وعر�ض «ال �أهتم»
جلامعة بكوال من �إيطاليا ،وقد حر�صت �إدارة
املهرجان على م�شاركة طالب ق�سم الديكور يف
املعهد يف العر�ضني الإيطايل والبولندي.
وقد ح�صدت العرو�ض اخلارجية العديد
من اجلوائز يف م�شاركاتها مبهرجانات �سابقة،
وبالتايل م�شاركتها يف املهرجان �ستكون مثمرة،
وانتهجنا يف هذه الدورة نوعني من امل�شاركات
امل�سرحية وهما م�سرح «املونودراما» وم�سرح
«العرائ�س».
حدثنا عن ال�شخ�صيات التي �سيتم تكرميها
خالل حفل االفتتاح؟
يف هذه الدورة مت اختيار نخبة من رواد هذا
املجال ليتم تكرميهم عرفان ًا بدورهم وعطاءهم
الكبري على مر ال�سنوات املا�ضية ،وعرفان ًا

وتقدير ًا لإ�سهاماتهم يف الرقي والتطوير من
امل�سرية الأكادميية للطلبة ،وهم امللحن القدير
�أنور عبداهلل ،كونه ع�ضو ًا وحما�ضر ًا يف هيئة
التدري�س باملعهد وبالتحديد يف مادة التذوق
املو�سيقي ،والذي يعترب �أقدم الأ�ساتذة يف املعهد
العايل للفنون امل�سرحية حيث �أنه يعمل منذ
عام ،1985والفنان القدير جمال الردهان� ،أ�ستاذ
مادة الإلقاء يف ق�سم التمثيل ،والأ�ستاذ امل�ساعد
منى العمريي ،من ق�سم النقد والأدب ،والأ�ستاذ
م�ساعد مبارك املزعل ،من ق�سم التلفزيون ،كما
�سيتم �أي�ض ًا تكرمي الأ�ستاذ مو�سى �آرتي ،املحا�ضر
يف ق�سم الديكور ،ود .حممد عبدال ،الأ�ستاذ
امل�ساعد يف ق�سم النقد والأدب امل�سرحي.
ماذا عن الفعاليات الأخرى التي �ستقام على
هام�ش املهرجان؟
�سيقام على هام�ش املهرجان عدة ور�ش نقا�شية
من بينها الكتابة امل�سرحية واالرجتال ،و�سيتحدث
خاللهما �أبواحل�سن �سالم ود .عمر نقر�ش،
�إىل جانب �إقامة ندوات تطبيقية التي تعقب كل
عر�ض م�سرحي ،و�إقامة لقاء مفتوح مع �ضيوف
املهرجان حول خ�صو�صية امل�سرح الأكادميي،
�إ�ضافة �إىل لقاء مع �شخ�صية املهرجان الفنان
القدير عبدالعزيز ال�سريع ،الذي �سيتطرق �إىل
مراحل مهمة من حياته كفنان م�سرحي من
الطراز الأول ،و�سي�ستعر�ض جتاربه يف الدراما
التلفزيونية وجوانب �أخرى من �شخ�صيته
امل�سرحية الكويتية العريقة.
وكيف تثمن دور العاملني يف الدورة
ال�سابعة من املهرجان؟
مما ال�شك فيه �أن جميع العاملني يف
املهرجان ليبدو املهرجان امل�سرحي
الأكادميي هذا العام بحلة جديدة،
وهنا ن�شري �إىل دور اللجنة العليا
قد اجتهدوا ومنهم الدكتور
في�صل القحطاين ،الدكتور

عبداهلل العابر ،الدكتور علي حيدر ،والدكتور
�أمين خ�شاب� ،إ�ضافة �إىل جهود جلنة امل�شاهدة
املتمثلة يف كل من رئي�سها الدكتور عبداهلل العابر،
وبع�ضوية كل من املحا�ضر بق�سم التمثيل والإخراج
�أحمد اخللف ،وع�ضوية و�إ�شراف الأ�ستاذ �شايع
ال�شايع ،على العرو�ض الكويتية امل�شاركة ،حيث
وقع اختيارهم على  6عرو�ض من �أ�صل  55عر�ض ًا
تقدموا للم�شاركة يف املهرجان.
وكم عدد ال�ضيوف الذين �سي�ست�ضيفهم
املهرجان من الدول امل�شاركة؟
املهرجان �سوف ي�ستقبل قرابة � 35ضيف ًا عربي ًا
وعاملي ًا ،حيث ميثلون عدة دول من بينها م�صر
واملغرب ولبنان والأردن وبولندا و�إيطاليا.

د .راجح المطيري
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شخصية المهرجان..
عطاء ال ينضب
كتبت غادة عبد املنعم:
يعد الأ�ستاذ الأديب والكاتب امل�سرحي عبدالعزيز
ال�سريع� ،أحد �أبرز كتاب امل�سرح الكويتي املعا�صر،
حيث ولد عام 1939م ،وح�صل على لي�سان�س اللغة
العربية من جامعة الكويت ،وكان �أحد م�ؤ�س�سي
فرقة م�سرح اخلليج العربي منذ بدايتها عام
1963م ،ثم انتقل للعمل يف املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب عام 1973م ،و�شغل العديد من
املنا�صب منها :رئي�س ق�سم امل�سرح ،ورئي�س ق�سم
العالقات الثقافية اخلارجية.
بد�أ م�شواره مع الكتابة امل�سرحية عام 1963م
حني كتب م�سرحيته الأوىل «فلو�س ونفو�س» ثم
م�سرحية «اجلوع» عام 1964م ،ثم تتالت �أعماله و�إبداعاته املميزة.
كما �أ�صدر ال�سريع جمموعة ق�ص�صية با�سم «دموع رجل متزوج» عام 1985م ،و�أعد �أي�ض ًا م�سرحية
«الثمن» لآرثر ميلر عام 1988م ،والتي �أخرجها ف�ؤاد ال�شطي ومثلت يف الكويت يف �أحد املهرجانات
الثقافية.
�أما �أعماله على م�ستوى املقاالت والكتب ،فمنها« :امل�سرح املدر�سي يف دول اخلليج العربي» عام
1983م ،و«ال�شعر وال�شاعر» عام  ،2001كما �شملت كتاباته �أي�ض ًا عدد ًا من التمثيليات التلفزيونية
منها« :اخلادمة» و «نقطة �ضعف» و «كلمات متقاطعة».
الجوائز والتكريم

نال ال�سريع عدد ًا من اجلوائز و�شهادات التقدير ،منها جائزة الت�أليف امل�سرحي عن م�سرحية
«عنده �شهادة» من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،و ُكرم يف عام 1995م يف مهرجان «�أيام
قرطاج امل�سرحية»  -الدورة ال�سابعة ، -ومنحه �أي�ض ًا رئي�س جمهورية تون�س و�سام اال�ستحقاق الثقايف
من الطبقة الثانية يف �أكتوبر عام 1995م.
كما �أ�صدرت م�ؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني للإبداع ال�شعري ،كتاب «تكرمي وحتية»
يف عام 2002م ،وذلك احتفا ًء مبرور � 10سنوات على تويل ال�سريع الأمانة العامة للم�ؤ�س�سة� ،شارك
يف حترير الكتاب جمموعة من الباحثني والأكادمييني والأ�صدقاء ،و�أقيمت له حفلة تكرميية بهذه
املنا�سبة خالل «دورة علي بن املقرب العيوين» يف املنامة يف �أكتوبر من العام نف�سه ،و ّمت تكرميه �أي�ض ًا
يف «املهرجان امل�سرحي لدول جمل�س التعاون -دورة �أبوظبي» يف عام 2003م� ،إ�ضافة �إىل العديد من
التكرميات التي �أقيمت له تقدي ًرا مل�سريته الكبرية.
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عرفاناً بما قدموه للمعهد على مدار السنوات الماضية

المكرمون يتوجون اليوم..
وسط طلبتهم وزمالء الدرب
كتبت غادة عبد املنعم:
عرفان ًا مبا قدموه للمعهد على مدار ال�سنوات
املا�ضية ،وتقدير ًا ملا هم م�ستمرون يف تقدميه حتى
الآن بكل حب ،ودون كلل �أو ملل ،فقد وقع اختيار
القائمني على الدورة ال�سابعة من مهرجان «الكويت
الدويل للم�سرح الأكادميي» على نخبة مميزة من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف املعهد يف خمتلف
التخ�ص�صات ،وذلك لتقدمي ال�شكر والعرفان
لهم كخطوة تعد حجر الأ�سا�س الذي يهدف �إليه
املهرجان كل عام.
اليوم يقف عدد من رموز العطاء والتفاين
يف العمل باملعهد مكرمني بني �أبنائهم الطلبة
وزمالء الدرب يف احلقل العلمي ،وحتت مظلة �أبو
الفنون يف املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،اليوم
يتم تكرمي كوكبة فنية تربوية �أكادميية مل تبخل
يف تقدمي مرتكزاتها العلمية ب�شتى عنا�صرها،
و�صو ًال بطالبهم �إىل بر الأمان ،ولكن ال�س�ؤال الذي
يدور يف �أذهان الكثريين :كيف كان تعبريهم عن
تكرميهم؟ ،اختلفت الكلمات والتعبريات اللغوية،
ولكن اجتمعت الب�سمة على �شفاههم ،وعال الفخر
فوق ر�ؤو�سهم بهذا التكرمي.

أن����ور ع���ب���داهلل :المعهد
صرح أكاديمي كبير ..أعتبره
«عشرة عمر»

للفنون امل�سرحية ،حيث قال« :اليوم �أقف مكرم ًا
و�سط �أبنائي الطلبة وزمالئي حتت مظلة هذا
ال�صرح الأكادميي الكبري ،والذي �أعتربه مبثابة
«ع�شرة عمر» ،حيث بد�أت التدري�س كع�ضو منتدب
يف املعهد منذ عام � ،1986أي منذ  31عام ًا ،وقد
البداية كانت عند امللحن القدير الأ�ستاذ �أنور عا�صرت العديد من الإدارات التي توالت على
عبد اهلل ،ع�ضو هيئة التدري�س باملعهد العايل املعهد وعلى هذا املهرجان ،وقد مل�ست منهم
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التعاون لأبعد احلدود».
و�أعرب عن �سعادته قائ ًال« :كم �أنا �سعيد بتميز
طالبي ممن هم على ال�ساحة الفنية� ،أو ممن
�أ�صبحوا م�سئولني الآن يف املعهد ،ومنهم �أي�ض ًا من
يت�ألق يف احلقل الإعالمي».
و�أكد عبداهلل �أن هناك حالة من التالحم
جتمع ما بني الطالب والأ�ستاذ خالل هذا العر�س
الأكادميي ،م�ضيفا :مازلنا نتعلم من هذا االختالط
الذي ينبع منه والدة �أفكار جديدة خرجت من
�إطار املحلية وو�صلت �إىل العاملية ،ف�ض ًال عن التقاء
ثقافات وخربات متبادلة».
عقلية أكاديمية

ج��م��ال ال���رده���ان :إدارة
بدوره �أكد الفنان القدير جمال الردهان ،ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم التمثيل والإخراج امل�سرحي ،المعهد حريصة على إكمال
�أن هناك جهود ًا كبرية مبذولة ووا�ضحة من قبل مسيرة المهرجان

عميد املعهد العايل للفنون امل�سرحية الدكتور
فهد الهاجري ،والعميد امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة
واخلدمات امل�ساندة ومدير املهرجان الدكتور
راجح املطريي ،ورئي�س ق�سم التمثيل والإخراج
الدكتور عبداهلل العابر ،يف موا�صلة م�سرية
الإدارات ال�سابقة نحو تطوير هذا املهرجان املميز،
مما يدل على ن�شاطهم و�إح�سا�سهم بهذا الكيان
الأكادميي الكبري ،ومدى حر�صهم عليه ك�أ�ساتذة
و�أبناء لهذا املعهد ،ورغبتهم يف ا�ستكمال م�سرية
املهرجان الذي يعمل على ثقل مواهب الطلبة
وتابع الردهان «كوين فنان ،وما زلت �أعطي يف
وو�ضعهم يف امل�سار ال�صحيح فيما يتعلق بامل�شاريع
الفنية امل�ستقبلية بدون �شوائب �أو ت�أثريات خارجية ال�ساحة الفنية ،وعلى احتكاك متوا�صل مع كبار
عليهم �سيتعر�ضون لها خالل ظهورهم يف املجال النجوم ،كان لذلك كبري الأثر يف تعاملي مع طلبتي،
حيث �أعطاين احتكاكي بالو�سط الفني املعلومات
الفني عقب تخرجهم.
واملعرفة الالزمة ،وبدوري قمت بتوجيهها للطلبة,

و�أ�ضاف« :لذا يجب �أن تكون �أدوات ه�ؤالء
الطلبة �صحيحة ،ويكون لديهم عقلية �أكادميية
ذات �أ�سا�س �سليم و�صحيح ،مما ينتج عنه جيل
�أكادميي يحميهم من تقلبات الو�سط الفني ،وهذه
اجلهود �أي�ض ًا موجه للطلبة ،وجميعنا يد واحدة
م�ست�شعرين مدى معاناة الطلبة واحتياجاتهم وما
نقدمه لهم مما افتقدناه واكت�سبناه �أي�ض ًا ممن
�سبقونا ،واليوم ي�أتي دورهم يف امل�ستقبل ليقوموا
بالتطوير ملن �سي�أتي بعدنا وال�ستكمال امل�سرية».
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وحاولت قدر امل�ستطاع جتنيبهم العقبات التي مرت
بي لأخت�صر عليهم الزمن واملجهود يف م�سرية
النجاح ،مما ي�ساعد على ت�ألقهم كعنا�صر �أكادميية
فنية راقية متطورة ،لقد اكت�سبنا معلومات ثمينة
من كبار رواد الفن نر�سلها للجيل القادم ومن
يعقبهم من �أجيال �أخرى».
و�أكد �أنه يتطلع لأن ي�ستمر املهرجان على هذا
الت�ألق واالزدهار ،قائ ًال :الكثري من املهرجانات
متر بعراقيل وعقبات ،وقد عا�صرت العديد من
املهرجانات امل�سرحية ،وكنت �أحد م�ؤ�س�سي مهرجان
حممد عبداملح�سن اخلرايف للإبداع امل�سرحي الذي
توقف ،و�أي�ض ًا املهرجان املحلي الذي توقف لعدة
مهرجانات وعاد مرة �أخرى ،لذلك �أمتنى �أال ي�صاب
مهرجاننا الأكادميي بهذا التوقف ،و�أن ُيعطى له
املزيد من االهتمام والرعاية ،فهو ميثل نخبة من
براعم وعنا�صر الفن امل�ستقبلية ،فاملعهد �صرح
�أكادميي ،ومهرجانه عالمة مميزة ولي�س مهرجان ًا
عادي ًا ،ولي�س هذا انتقا�ص ًا من املهرجانات الأخرى،
ولكن ما �أعنيه هو متيز هذا املهرجان ذو امل�ستوى
العايل من نتاج �صرح تربوي �أكادميي تعليمي ،لذلك
�أرى �أنه يجب رعايته واالهتمام واالرتقاء به من قبل
امل�س�ؤولني يف وزارة التعليم العايل».
و�أعرب الردهان عن �شكره وثناءه وتقديره
لأبنائه الطلبة امل�شاركني يف كل جزء من هذا
املهرجان ،و�أي�ض ًا كل من يعمل على �إجناح هذا
املهرجان يف �إطار الإمكانات املتاحة لديهم».

د .منى العميري :المهرجان
أصبح ظاهرة ثقافية وفرصة
رائعة الختبار قدرات الطالب
فهد الهاجري ،والعميد امل�ساعد د .راجح املطريي،
على اختيارها �ضمن املكرمني.
وقالت« :تكرميي اليوم بني طالبي وزمالئي
ي�سعدين و يطمئنني على وفاء م�ؤ�س�ستي التعليمية
للعاملني بها ،كما �أن هذا التكرمي يعد داللة وا�ضحة
على �أن م�سرية املهرجان ت�سري بخطوات ثابته نحو
النجاح ،حتى �أ�صبح ميثل ظاهرة ثقافية يرجع
�إليها الباحثني يف تطور امل�سرح الكويتي والعاملي
املعرو�ض يف الكويت».

و�أ�ضافت :د .العمريي «�أثناء املهرجان يت�سنى
خطوات ثابتة
�أما د .منى العمريي ،ع�ضو هيئة التدري�س يف للطلبة والأ�ساتذة ق�ضاء وقت مثمر مع ًا �ضمن
ق�سم النقد والأدب امل�سرحي باملعهد ،فقد �أعربت الفعاليات ،فيخترب الطالب قدراته ،على نقد
عن �شكرها لإدارة املهرجان ،متمثلة يف العميد د .العرو�ض� ،إن كان يف ق�سم النقد ،وقدرته الأدائية
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يف العرو�ض �إن كان يف ق�سم التمثيل ،وميار�س
طالب ق�سم الديكور بدل عمل املج�سمات ت�صميم
الديكور والأزياء والإ�ضاءة ،وبالتايل جند �أن
هذا املهرجان يعد فر�صة رائعة للطالب الختبار
قدراته ور�ؤية نتائج تلك القدرات ،لذا �أتطلع �أن
يكون املهرجان القادم يف �أكرث من دار عر�ض على
م�ستوى الكويت ،و�أن تكون امل�شاركات من دول �أكرث
عراقة يف جمال امل�سرح».
باقة مختارة

ومبنا�سبة تكرميه قال د .مبارك املزعل ،ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم التلفزيون يف املعهد “هذا
�أمر لي�س بجديد على �إدارة املهرجان من حيث
اختيارهم نخبة مميزة يف كل دورة من دورات هذا
املهرجان وتكرميهم �ضمن فعاليات املهرجان،
وقد د�أب املعهد على هذا التقليد الرائع يف كل
دورة لأحد الأ�ساتذة من �شتى الأق�سام» ،معرب ًا عن
جزيل �شكره لكونه من �ضمن الباقة املكرمة هذه
الدورة».

د .م��ب��ارك ال��م��زع��ل :هناك
اس��ت��ف��ادة وت��ق��دم ملحوظ..
ون��ت��م��ن��ى أن ت��ت��س��ع دائ����رة
المشاركات

من الدول العربية والعاملية ،متمني ًا �أن تت�سع دائرة
امل�شاركات يف الدورات املقبلة ،و�أن يتم توفري
و�أ�ضاف« :كم هو جميل �أن �أقف على خ�شبة الدعم املادي لإبراز املهرجان يف �أح�سن �صورة.
م�سرح املعهد العايل للفنون امل�سرحية اليوم
إبداع فكري
بني �أبنائي الطلبة ،ومكرم ًا من قبل زمالئي يف
الدرا�سة ،و�أجني ثمار جناحي معهم ،خا�صة يف
�أما د .حممد عبدال ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم
مثل هذه املنا�سبة التي �أمتنى �أن ت�ستمر للأجيال النقد والأدب امل�سرحي باملعهد ،فقد قال مبنا�سبة
املقبلة».
تكرميه�« :سعدت باختياري �ضمن املكرمني من
و�أكد د .املزعل على متيز املهرجان ،الفت ًا �إىل قبل اللجنة العليا القائمة على الدورة ال�سابعة
�أنه ي�سري بخطى مميزة ،ويف كل عام يزيد النجاح من مهرجان الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي،
عن العام الذي ي�سبقه ،من حيث الطاقات ال�شبابية وها نحن اليوم جنني ثمار النجاحات التي يعكف
امل�شاركة من خمرجات املعهد ،م�ضيف ًا :هناك عليها �أبناء وطلبة هذا ال�صرح الأكادميي ،والذين
ا�ستفادة وتقدم ملحوظ يف كل عام ،من حيث تتلمذوا على �أيدي �أ�ساتذة خمت�صني بذلوا كافة
احتكاك الطلبة املبا�شر مع الأعمال اخلارجية طاقاتهم وجهودهم للإثراء من قيمة هذا الكيان
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العلمي من جهة ،ومن القيمة العلمية التي يقدمونها
للطلبة من جهة �أخرى ،و�أخ�ص بالذكر الدكتور
جالل حافظ ،و�أ�ساتذتي الأفا�ضل الذين تتلمذت
على �أيديهم ،وكان لهم الف�ضل بعد اهلل �سبحانه
وتعاىل يف و�صويل لهذه املكانة العلمية الآن».
و�أ�ضاف «�أُكرم و�سط زمالء دربي يف

الدرا�سة ،وو�سط طلبتي وهو �أمر يعطينا
الطاقة الإيجابية من �أجل بذل املزيد من
احلب والعطاء لكي ن�ستمر يف م�سريتنا العلمية
والأكادميية ،واحلفاظ على هذه اجلهود التي
�أ�سهمت يف رفعة ورقي املكانة التي بات يحظى
بها هذا املهرجان حملي ًا ودولي ًا ،مما �ساهم
د .محمد عبدال :تكريمنا
�أي�ض ًا يف خلق حالة من الإبداع الفكري لدى
الطالب ،واملناف�سة التي جتمع بينهم وبني وسط طلبتنا وزمالءنا يعطينا
دفعة نحو بذل المزيد
الطلبة امل�شاركني من الفرق اخلارجية».
أهمية الثقافة

من جهته قال� :أ .مو�سى �آرتي ،املحا�ضر يف
ق�سم الديكور« :يف البداية �أتوجه بال�شكر �إىل �إدارة
املهرجان متمثلة يف د .فهد الهاجري ،عميد املعهد
العايل للفنون امل�سرحية ،ود .راجح املطريي،
م�ساعد العميد ،على هذه اللفتة الكرمية واختياري
�ضمن كوكبة من املكرمني”.
و�أ�ضاف« :هذا التكرمي بحد ذاته يعزز من
�أهمية الثقافة والفن ب�شكل عام ،وامل�سرح ب�شكل
خا�ص ،كونه �أحد الفنون التي ت�ستطيع �أن جتمع
كافة �أطياف املجتمع ،والتكرمي احلقيقي يل
ً
�شخ�صيا ك�أ�ستاذ يف الديكور امل�سرحي يتحقق آرت��ي :التكريم الحقيقي
�سنوي ًا بتخريج دفعات متميزة من ال�شباب
املخت�ص يف هذا املجال من املعهد العايل للفنون هو تخريج دفعات متميزة
من الشباب سنوياً
امل�سرحية».
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«ممثل الشارع» يفتتح الدورة السابعة
لمهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي
كتبت غادة عبداملنعم:

ا�ستعدادات حفل الإفتتاح

ب�إبداع �أحد الطاقات ال�شبابية و�أحد خمرجات املعهد
العايل للفنون امل�سرحية يقوم املخرج ال�شاب م�شاري
املجيبل ،ب�إخراج حفل افتتاح فعاليات الدورة ال�سابعة
ملهرجان «الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي» ،والتي
تنطلق فعالياتها م�ساء اليوم على خ�شبة م�سرح حمد
الرجيب ،مبقر املعهد.
يحمل عر�ض االفتتاح ا�سم «ممثل ال�شارع» ،وت�أتي فكرة
العر�ض حول ممثل ال يجد �أفكار ًا جديدة ليقدمها يف
املهرجان امل�سرحي املقبل ،ويظل يبحث ويبحث دون جدوى،
في�صل �إىل حالة من اجلنون يف كتاباته ،ويبد�أ يف التهرب
مما حوله� ،إىل �أن ي�صل �إىل املعهد العايل للفنون امل�سرحية،
ليجد �ضالته ومراده املن�شود يف امل�سرح ،وتبد�أ
�أفكاره تتوارد ليخلق فكر م�سرحي جديد ،لتكون
مبثابة «�شو» على خ�شبة امل�سرح ،وهذه الأفكار
هي ح�صيلة جممعة من عدة دول ،وهي الفرق
امل�سرحية امل�شاركة يف املهرجان ب�شكل عام من
خالل هذا املمثل الذي خلق فكر م�سرحي جديد،
كما �أ�شار خمرج العر�ض م�شاري املجيبل.

فريق العمل
ي�شارك يف العمل كل من :بدر البناي� ،سعد
الهويدي ،عبدالرحمن الهزمي ،فهد العامر،
�شاهني العو�ض ،وم�شعل املجيبل.
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ثقافات أخرى
بهذه املنا�سبة قال د� .شايع ال�شايع ،ع�ضو الهيئة التدري�سية
يف ق�سم التمثيل والإخراج امل�سرحي باملعهد وامل�شرف العام
على العرو�ض الكويتية امل�شاركة باملهرجان« :كوين م�شرف ًا
على مادة تطبيقات �إخراج �أقوم بالإ�شراف على فرقتي
املعهد امل�شاركتني يف املهرجان ،وذلك حر�ص ًا من القائمني
على املهرجان للحفاظ على �أداء الطلبة امل�شاركني والعمل
على تطويره وعدم اخلروج عن اخلط الأكادميي الذي
ير�سخه ويدعمه املهرجان ،ف�ض ًال عن احلفاظ على جودة
الأمور الفنية والتقنية للعرو�ض امل�شاركة».

د .الشايع :تذليل

كافة العقبات التي
قد تعرقل مسيرة
المهرجان

و�أ�ضاف« :مما ال�شك فيه �أن هناك تطور ًا كبري ًا
يف �أداء الطلبة ،من خالل االحتكاك واالطالع
على الثقافات الأخرى التي تقدمها لنا الفرق
امل�سرحية امل�شاركة يف املهرجان من اخلارج»،
م�شري ًا �إىل �أن د .فهد الهاجري ،عميد املعهد
العايل للفنون امل�سرحية ،قد �شدد على �أهمية
تو�ضيح كافة الأمور للطلبة� ،سواء من هم من
داخل املعهد �أو الفرق امل�شاركة من اخلارج،
وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تعرقل
م�سرية املهرجان �ضمن الإمكانات املتاحة،
م�ؤكد ًا �أن �إقامة املهرجان و�سط جمموعة من
الظروف ال�صعبة �أمر يح�سب للمعهد».

عبدالعزيز السريع...
رحلة الريادة
د .في�صل حم�سن القحطاين
قبل ع�شرين عام ًا تقريب ًا ،كنت من
الذين ي�سمعون عن بع�ض الأ�سماء التي
ترتدد يف حمافلنا الثقافية والفنية
والإعالمية ،وكنت �أت�ساءل :ملاذا هذا
الإن�سان مهم؟! ،وملاذا له�ؤالء احلظوة مبجرد ما يكونوا حا�ضرين يف �أي
حدث ثقايف؟!.
ومع مرور الزمن وتراكم اخلربة واملعرفة ،وجدت الإجابة عن ت�سا�ؤالتي
هذه ،بل و�أ�صبحت ممن ي�شاركون يف �إعطاء تلك الأ�سماء حقها وحظوتها
التي ت�ستحقها ،لأن االعرتاف بحق الأجيال ال�سابقة هو جزء �أ�صيل من
اعرتافنا بحا�ضرنا ،وال ميكن �أن نفهم احلالة الفنية والثقافية يف بلد ما،
�إال بفهمنا لأ�سا�سها الذي قامت عليه ،والأ�ستاذ الأديب عبدالعزيز ال�سريع،
هو �أحد الركائز التي من خاللها ُيفهم الن�شاط الفني والثقايف يف دولة
الكويت.
كيف ال؟ ،وهو الذي ح�صل على املركز الثاين يف �أول م�سابقة يف الت�أليف
امل�سرحي عام 5691م ،وذلك بعد �أن حجبت اللجنة اجلائزة الأوىل ،ليكون
�أحد الرواد الذين عا�صروا و�شكلوا احلركة امل�سرحية ،بل ومازال ي�شارك
يف ر�سم مالمح م�ستقبل امل�سرح والق�صة وال�شعر ،لي�س يف الكويت فح�سب،
بل يف عاملنا العربي �أي�ض ًا.
الأديب القدير عبدالعزيز ال�سريع ،مو�سوعة كبرية يف تاريخ امل�شهد الثقايف
الكويتي ،ميتلك ح�صيلة من الذكريات واخلربات ،ي�سع ُد كل منا باال�ستماع
�إليها واال�ستفادة من حياة امل�ؤ�س�سني لهذه احلالة الفنية والثقافية ،ولوال تلك
اجلهود التي قام بها الرواد ملا و�صلنا �إىل ما نحن عليه الآن ،فاليوم يتحقق
جزء مما كان يحلم به هذا اجليل ،فوجود املعهد العايل للفنون امل�سرحية
بطاقاته املتنوعة ي�ضمن ذلك التوا�صل الثقايف والفني بني الأجيال ،كما
ي�ساهم يف تطوير امل�شهد بالكامل حتى يكون م�ستوعب ًا ملتطلبات الع�صر.
وم�سكها يف ختامها� ..شكر ًا من القلب للأديب القدير عبدالعزيز ال�سريع،
على ما بذلته من جهود يف �سبيل رفعة ال�ش�أن الثقايف الكويتي� ..شكر ًا لأنك
تطرح نف�سك منوذج ًا حي ًا لنا وللأجيال القادمة ،منوذج ًا ي�ستحق الدرا�سة
والبحث يف ح�صيلته العلمية والفنية.

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئي�س املهرجان
د .فهد من�صور الهاجري
مدير عام املهرجان
د .راجح املطريي
املن�سق عام املهرجان
د� .أمين اخل�شاب
امل�شرف على الندوات الفكرية
د .علي عبداهلل حيدر
امل�شرف على العرو�ض امل�سرحية
د .عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير الن�شرة اليومية
د .في�صل حم�سن القحطاين
مدير املوقع الإلكرتوين
د .طارق جمال
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية
�أ .فهد املذن
امل�شرف على املعر�ض الفني
د .خالد الفرج
مدير التحرير
غادة عبداملنعم
رئي�س املركز الإعالمي
�أ .مفرح ال�شمري
�أع�ضاء املركز الإعالمي
حافظ ال�شمري
م�شاري حامد
مفرح حجاب
حممد جمعة
عبداحلميد اخلطيب
فادي عبداهلل
الإخراج الفني
�أحمــد �أنـــور
ر�ضوان الزعبي
حترير
�سعيـــد علـــي
ت�صوير:
حممد ال�سعد
فريال حماد
www.hioda.net
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
الدولي للمسرح األكاديمي
الدورة السابعة
االفتتاح

االربعاء 2017/2/8
الخميس 2017/2/9

الرجل الذي ثار

الجمعة 2017/2/10

توبا واملالئكة

السبت
2017/2/11

طقوس اإلشارات
والتحوالت

االحد 2017/2/12

حنني

االثنني 2017/2/13

ال أهتم

الثالثاء 2017/2/14

يف انتظار

االربعاء 2017/2/15

تأليف:

إخراج:

جامل الصقر

غدير زايد

املعهد العايل
للفنون املرسحية
 -دولة الكويت

إخراج:

أكادميية املرسح

Emilia Betleiewska

بوارسو  -بولندا

تأليف:
سعدالله ونوس

إخراج:
محمد يوسف

املعهد العايل
للفنون املرسحية
 -مرص

تأليف :

إخراج:

جامعة الحسن

الثاين  -املغرب
وفاء العدوي
عباس الحايك
جامعة Piccola
تأليف وإخراج :
compagnia
- impertinente
Bevilacqua
إيطاليا
سينوغرافيا وإخراج :املعهد العايل
تأليف:
للفنون املرسحية
جامل الصقر
عبد الله الدرزي  -دولة الكويت
حفل الختام
إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

 جميع العرو�ض تبد�أ يف الثامنة م�سا ًء. تقام ور�شة الكتابة الدرامية يف فنون امل�سرح وفنون ال�شا�شة  -قيادة وتدريب� :أ.د� .أبو احل�سن �سالم �أ�ستاذ علوم امل�سرحبكلية الآداب  -جامعة الإ�سكندرية ،خالل �أيام اخلمي�س  7102/2/9والأحد  7102/2/21واالثنني  7102/2/31والثالثاء
.7102/2/41
 تقام ور�شة االرجتال امل�سرحي  -قيادة وتدريب :د .عمر نقر�ش الأ�ستاذ امل�شارك باجلامعة الأردنية ،خالل �أيام اخلمي�س 7102/2/9والأحد  7102/2/21واالثنني  7102/2/31والثالثاء .7102/2/41
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