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كتب حافظ الشمري:

بعد أيام حافلة باستضافة نخبة من الشخصيات المسرحية الخليجية 
والعربية والمحلية، اختتمت يوم أمس فعاليات المركز اإلعالمي 
الثانية عشرة، وذلك في  لمهرجان «أيام المسرح للشباب» بدورته 

فندق «كروان بالزا» بقاعة «الديوان».
أقيمت الجلسة الحوارية الختامية التي حملت عنوان «السينوغرافيا 
واإلخراج المسرحي» وتحدث خاللها أستاذ السينوغرافيا في المعهد 
العالي للفنون المسرحية وعضو هيئة التدريس د. بدر المهنا، 
وأدارها رئيس المركز اإلعالمي الزميل مفرح الشمري، بحضور 
رئيس المهرجان المخرج عبداهللا عبدالرسول، وعميد المعهد العالي 

للفنون المسرحية د. علي العنزي، وعدد من ضيوف المهرجان.

نتائج مثمرة
واستهل المهنا حديثi قائال: «أقدم شكري وتقديري للهيئة العامة 
للشباب في إقامة هذا المهرجان المسرحي الشبابي، الذي حقق 
نتائج مثمرة في دعم الحركة المسرحية الكويتية، ويعكس الوعي 

المسرحي وإبراز الطاقات الشابة الواعدة».
وأضاف المهنا بأن المصمم السينوغرافي جزء ال يتجزأ من العملية 

المسرحية، ولقد أطلقت عليه عدة تسميات من بينها المفسر 
والملهم والفضاء في المشهد المسرحي، كونه ذا إسهامات كثيرة 
التيار المسرحي  ومتعددة ووضع عملي وعلمي، الفتاَ إلى انطالق 
المتجدد بهذا الجانب من بولندا، وذلك في ثالثينيات القرن 

السادس.

عالقة وثيقة
وأشار المهنا إلى أن المصمم السينوغرافي له عالقة وطيدة ووثيقة 
في التشكيل والعمق المسرحي، ويمتلك رؤية دقيقة للعرض 

المسرحي في تفصيل المهام بالنسبة للمخرج المسرحي.

معادلة صعبة
ولفت المهنا إلى أنه من خالل تجاربه وعمله اتضح له أن مخرج 
السينوغرافيا ذو إلمام في اإلخراج والتشكيل السينوغرافي في 
تحقيق المعادلة الصعبة في العرض المسرحي، إضافة إلى أنه تتوفر 

لديه خصائص كمخرج مسرحي وسينوغرافي. 
وذكر المهنا أن هناك خلطاً واضحاً في المخرج المسرحي 
والسينوغرافي، فالبد أن يكون لألخير حضور في نواحي العرض 
المسرحي، السيما على الصعيد الفكري ألنه ذو حس عال، وأي قصور 

في تلك المسائل سينعكس على العرض المسرحي.

تجارب خجولة
ولفت المهنا إلى وجود تجارب مسرحية محلية ناجحة اعتمدت 
على رؤية المخرج السينوغرافي لكنها كانت بشكل خجول وتحتاج 
إلى شغل أكبر، بينما هناك تجارب كثيرة خرجت تماما عن العنصر 

السينوغرافي المطلوب.

الحوار والموسيقى
من جانبه قال رئيس المهرجان المخرج عبداهللا عبدالرسول إن هناك 
جدل وخالف في جزئية محددة في السياق السينوغرافي من نواحي 

الحوار والموسيقى في العرض المسرحي.

إشادة العنزي
فيما أشاد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي 
بالمحاور الثرية والطرح األكاديمي الذي تناوله د. بدر المهنا في 
االنضباط والكاريزما وقوة الشخصية داخل أروقة المعهد المسرحي، 
وهو أحد أركان المؤسسة في المعهد المسرحي في المرحلة 

المستقبلية.

«السينوغرافيا واإلخراج المسرحي» اختتمت فعاليات المركز اإلعالمي

د. بدر المهنا: رؤية المخرج السينوغرافي 
للعرض المسرحي.. دقيقة
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مسرحنا بأمان
الليلة يسدل الستار على فعاليات مهرجان (أيام المسرح للشباب) في دورته الثانية عشرة 
مختتماً أحد عشر يوما من الحراك المسرحي الشبابي، بين الطرح الفكري والعروض 

المسرحية والرؤى النقدية.
الفعاليات وإن كانت قد أقيمت تحت شعار عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي إال أنها 
جاءت أكثر شمولية وأكثر تنوعاً وأكثر عمقاً ما كان له األثر الكبير في نجاح الدورة 
المسرحية، بحسب متابعتنا لوسائل اإلعالم المحلية والدولية التي نقلت الفعاليات 
باهتمام وحرص على مدار الساعة، وهو أمر أثلج صدورنا واعتبرناه تطوراً مهماً في 

تاريخ المهرجان.
في الحلقات النقاشية التي شهدها المركز اإلعالمي في الفترة الصباحية، طرحت 
مجموعة كبيرة من العناوين والشهادات التي تحدث فيها عدد من القامات المسرحية 
والفنية واألدبية كتاباً ومخرجين، كما أن العروض المسرحية جاءت تحمل الكثير 
من الجهود الشبابية اإلبداعية المفعمة بالوعي والفكر العميق. أعقبتها رؤى نقدية 
شهدتها قاعة الندوات، وبتقديرنا أن ما قدمه النقاد الكبار في تحليل وقراءة العروض 
المسرحية ال يقل في أهميته عن التباحث الفكري في مختلف عناصر العرض المسرحي.
وبمتابعة كل ما طرح نستطيع القول بأن عروض الشباب المسرحية قد وصلت إلى 

مستوى االحتراف، ما يجعلنا نطمئن على مستقبل مسرحنا في الكويت.
على مستوى التأليف شهدت الدورة المسرحية إنتاج أربعة نصوص كتبت خصيصاً 

للمهرجان هذا العام وجميعها بأيد شبابية طليعية.
كذلك على مستوى اإلخراج شاهدنا مخرجين شباباً تمكنوا من تقديم رؤية مسرحية 

متكاملة، تكاملت فيها السينوغرافيا إلى درجة اإلبهار.
أما على مستوى التمثيل فاألمر أكثر جماالً وإبهاراً، إذ استمتعنا بمواهب وطاقات تخطف 

القلوب.
وإذ كنا نترقب اليوم قرارات لجنة التحكيم بإعالن الفائزين بالجوائز إال أننا نؤكد على أن 
الفائز األكبر هم الشباب بمشاركتهم في هذا المعترك اإلبداعي.. فكل عنصر شبابي في 

المهرجان هو فائز في هذه الدورة.
الشكر والتقدير لضيوف الكويت الذين شاركونا هذا الحدث وتقاسموا معنا صناعة 

النجاح.
الشكر والتقدير لكافة اللجان العاملة في المهرجان في كل موقع وعلى أي مستوى.

ونخص بالشكر الطاقات الشبابية المتطوعة الذين قدموا جهوداً كبيرة ومتميزة 
لساعات طويلة يومياً، حباً في الكويت وحباً في المسرح.

شباب خيارهم الوحيد هو النجاح، وهدفهم اظهار الكويت في أبهى صورة مشرفة أمام 
األشقاء ضيوف المهرجان من مختلف الدول العربية.

الشكر الجزيل لكافة الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية، والمواقع 
اإللكترونية المحلية والعربية التي واكبت الحدث المسرحي عن كثب.

الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنتي المشاهدة والتحكيم..
الشكر والتقدير للجمهور الكريم من مرتادي المسرح على مدى أيام المهرجان..

كل عام وأنتم بخير
الهيئة العامة للشباب

تكريم استثنائي

قام رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي بتكريم استثنائي لضيوف دولة 
الكويت من الشخصيات المسرحية العربية والخليجية وهم السيد حافظ، مازن الغرباوي، عمرو دوراة، فهد الحارثي، ومحمد الروبي.
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حافظ الشمري:

اقامت الهيئة العامة للشباب المؤتمر الختامي لمهرجان «أيام المسرح 
للشباب» بدورته الثانية عشرة ظهر أمس، والذي أقيم في فندق «فور 
بوينت» بقاعة الشامية، بحضور رئيس المهرجان المخرج عبداهللا 
عبدالرسول، أنور المخيال مدير إدارة «عدسة» في الهيئة العامة 
للشباب، وأداره الزميل مفرح الشمري، وتخلله تكريم اللجان العاملة.

وكشف عبدالرحمن المطيري مدير عام الهيئة العامة للشباب أن الجائزة 
الثالثة عشرة العام  الكبرى لمهرجان «أيام المسرح للشباب» بدورته 
المقبل ستحمل اسم الفنان الراحل خالد النفيسي تخليدا ووفاء وعرفانا 
لدوره الرائد في الحركة الفنية الكويتية. وأشار المطيري إلى أن العرض 
الفائز بالدورة الثانية عشرة للمهرجان سيمثل الكويت بالدورة الخامسة 
لمهرجان شرم الشيخ الدولي دعما من الهيئة في تشجيع المبدعين 
والمتميزين للشباب المسرحي. وأضاف أن العام القادم سيشهد إطالق 
مهرجان «عدسة»، إلى جانب إطالق أكاديمية الكويت للفنون واإلعالم.
من جانبه قال عبدالرسول ان المهرجان هذا العام شهد إبراز طاقات 
مسرحية شابة حملت فكراً ووعياً وإمكانيات وهو أمر مبشر بالخير، 

ووالدة عدة أفكار سينوغرافيا مبهرة.

فيما قال المخيال ان مهرجان «عدسة» يهدف إلى خلق فرص 
للمبدعين الكويتيين الشباب في كافة أنواع الفنون الموسيقية 
والمسرحية والسينمائية، وسيقام في شهر مارس العام المقبل على 

خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

خالل مؤتمر صحفي تم فيه تكريم نخبة من القياديين واإلعالميين

الجائزة الكبرى للدورة المقبلة
باسم الراحل خالد النفيسي

عبدالرحمن المطيري: العرض الفائز سيشارك في مهرجان
شرم الشيخ الدولي������� ������للمسرح الشبابي

عبدالله عبدالرسول: ما قدمه الشباب من عروض على خشبة 
المسرح يصل إلى مرحلة االحتراف

أنور المخيال: 
مهرجان «عدسة» 

يهدف لخلق
فرص للشباب 

الكويتي المبدع

الوفد السعودي يكرم المطيري وعبدالرسول

قام وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة المشارك في مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الحالية على هامش المؤتمر الصحفي الختامي 
بتكريم مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول ومدير المهرجان المخرج عبدالله البدر.

تتقدم إدارة المهرجان بالشكر والتقدير للموقع اإللكتروني «مجلة 
المشهد المسرحي» بإدارة الدكتور عبدالحسين علوان، لجهوده 
المتميزة في مواصلة نشر أخبار وفعاليات مهرجان أيام المسرح 

12 بحرص ومتابعة تستحق منا التقدير.. للشباب 
شكر وتقدير..
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مؤلفة العمل، الكاتبة الكويتية تغريد الداود، حاصلة على 
بكالوريوس إدارة أعمال من كلية العلوم اإلدارية – جامعة الكويت، 
وهي من الكوادر الشبابية المحلية المتميزة التي برزت في الساحة 
المسرحية، ولها مشاركات في العديد من المهرجانات داخل وخارج 
50، الربيع المنتظر، مطلوب  الكويت، من نصوصها: رحلة رقم 
مهرجين، مخلصوص، كن تمثاال، بال غطاء، المزواجي، غصة عبور.

حصلت الداود على جائزة مسابقة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
للنصوص عام 2010 عن نص ”رحلة رقم 50“، وفازت بجائزة د. خالد 
عبداللطيف رمضان ألفضل مؤلف واعد في مهرجان أيام المسرح 
للشباب عام 2012، وجائزة التميز في المهرجان نفسه عام 2014، 
وحازت على جائزة أفضل مؤلف على مستوى مجلس التعاون لدول 
 ،2016 الخليج العربية في مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي عام 
وتم تكريمها من قبل سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم الشارقة في مهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته السادسة 

والعشرين، وحصدت جائزة الدولة التشجيعية للعام 2017.

تعد مسرحية ”على قيد الحلم“ عمال يجمع الكاتبة تغريد الداود 
بالمخرج يوسف البغلي الول مرة على خشبة المسرح، ورغم ذلك 
الرائعة  يضج بتناغمية العالقة بين فكر المؤلفة والرؤية اإلخراجية 

التي وضعها المخرج.
تدور أحداث النص جميعها في حلم الشاب الذي يجسد شخصيته 
الفنان حمد أشكناني، ونجده في هذا الحلم يعيش رغباته التي لم 
يتمكن من تحقيقها في الواقع، فهرب إلى أحالمه ليجد المتنفس 
لها من خالل قصة الحب والشغف التي يعيشها مع فتاة أحالمه التي 
ال تناسبه في المستوى االجتماعي والمادي.. تمثل دور فتاة االحالم 
الفنانة الشابة أريج الخطيب في أول مشاركة لها وهي طالبة في 

المعهد العالي للفنون المسرحية.
يصارع الشاب الحالم في هذا الحلم مخاوفه، لكي يصل للحظة التي 

يصرخ فيها بأنه إنسان مهم، وله الحق في أن يكون مع من يريد 
وهنا يفاجأ بظهور حرس رقابة وتفتيش األحالم يلقون القبض عليه 

بتهمة تجاوز الحد المسموح بالحلم.
وتتوالى األحداث الساخرة بأسلوب الكوميديا السوداء، فأبرزت 
قدرات الفنانين الشباب خالد السجاري وحسين المهنا وآية الغمري 

الذين قدموا أكثر من كراكتر في هذا الحلم.

فريق العمل
تمثيل: حمد أشكناني، حسين المهنا، خالد السجاري، آية الغمري، 
أريج الخطيب،  محمد عبدالرزاق، تصميم ديكور واكسسوار: 
كاترين دواجي، إضاءة: عبداهللا النصار، تنفيذ االكسسوار: علي حب 
اهللا، تصميم األزياء: حصة العباد، تأليف وتوزيع موسيقي: محمد 
الزنكوي، مكياج: عبدالعزيز الجريب، مساعد مخرج: سفانة الشواف، 
كنترول: ياسر الحداد، مدير إدارة إنتاج: نواف الشحيتاوي، مدير 

الخشبة: فاضل النصار.

كوميديا سوداء..
شاب تجاوز الحد
المسموح له بالحلم!

قدمتها فرقة مسرح الشباب 
ضمن عروض المسابقة الرسمية

فادي عبداهللا
قدمت فرقة مسرح الشباب، التابعة للهيئة العامة للشباب، 
آخر عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام المسرح 
للشباب بدورته الثانية عشرة، أمس األول، على مسرح 
الدسمة، من خالل مسرحية ”على قيد الحلم“ تأليف تغريد 

الداود وإخراج يوسف البغلي

الداود والبغلي..
تناغم بين فكر المؤلف ورؤية المخرج

العرض أبرز القدرات التمثيلية ألشكناني 
والمهنا والسجاري والغمري

6
العدد العاشر
األربعاء 13 مارس 2019 7مهرجان أيام المسرح للشباب 12

العرض المسرحي
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علي الحسيني

فالين فخري

بعد انتهاء العرض المسرحي ” علي قيد الحلم عقدت ندوة 
تطبيقية للمسرحية وذلك في قاعة الندوات بمسرح الدسمة 
وكانت تحت ادارة الدكتور عبد اهللا العابر وذلك بحضور الدكتور 
محمد زعيمة وهو دكتور بقسم النقد واالدب المسرحي في 
المعهد العالي للفنون المسرحية وهو المعقب الرئيسي للعرض 
المسرحي، وأيضا مخرج العرض يوسف البغلي والكاتبة تغريد 

الداود.

مستوى متميز
في البداية عرف مدير الندوة د. عبداهللا العابر بالمعقب الرئيسي 
للندوة د. زعيمة الذي بدوره شكر رئيس المهرجان والقائمين 
عليه وقال: ”هذا المهرجان في هذه الدورة كانت معظم عروضه 
على مستوى متميز وهذا يرجع إلى مجهود كبير للجنة المشاهدة 
واليوم مسك الختام فأغلبية العروض كانت ذات قيم وبينها 
اشتراكات عديدة كفكرة البحث عن الشخصيات اإلنسانية التي 

تطمح للبعد عن القهر.

الجدية في العرض
وفي هذا العرض قدم حالة بعيدة عن الواقعية وتتماشى مع 
الواقعية في نفس الوقت، فمشهد الختام كان له أكثر من زاوية، 
فختم المشهد بجملة ”تصبحون على قهر وداخل األحداث بجملة ” 
ال يزعجنا إال أحالم البسطاء فتجتمع كل هذه الصور مع صورة فتاة 

أحالمه ما يجعلني أتعاطف مع البطل.

يبقى لدينا المستوى المنخفض الذي يدل على اإلنسان المقهور 
في السجن ومعاناته، وبراعة مشهد المرايا التي تشوه الشخص 
في نظر اآلخرين، فهذه مشاهد جمالية، وأشيد باإلضاءة المركزة 
فمثل هذه الحاالت تعتبر الوسيلة المالئمة التي توضح الحاالت 

النفسية للشخصية.

توظيف األزياء
وال أنسى حصة العباد التي أبدعت في توظيف األزياء مع األقنعة 
فكونت لدينا أشكاال جمالية عديدة، واستخدامها للخلفية السوداء 
الداكنة مقابل اللون األبيض البريء المتمثل في فستان فتاة 
األحالم، وأيضا جمال الموسيقى واستخدام اآلالت التي تتصارع 
مع بعضها والموسيقى الصاخبة لتدل على الحالة الصراعية، وكان 
على حمد عبء كبير والمجموعة الكاملة من فريق العمل التي 
قامت بأكثر من دور، وبراعة المشاهد الساخرة غير الواقعية مقابل 
أداء واقعي من البطل فكانت حالة متميزة، كذلك يوسف البغلي 
الذي تطور تطوراً كبيراً وأصبح واعياً باستخدام كل ما هو على 
خشبة المسرح، وأنا أرى أنني أمام عرض مهم ويجب المحافظة 

عليه.

المداخالت
وفتح عريف الندوة المجال للمداخالت وكان اولهما د. خالد 
عبداللطيف رمضان الذى قال: نحن اليوم أمام نص جسد معاناتنا 

هذه األيام حتى أصبحنا نطارد في احالمنا.
النص عموماً كان يمثل السهل الممتنع، سواء كان في األداء 
التمثيلى المتميز او في الحركة، وتغريد الداود تطور فقدمت لنا 
نص جميل مميز ويوسف البغلي استطاع بادواته ان يوصل فكرته 

الينا، والعرض ككل هو نقله لمسرح الشباب.

صناعة المسرح
وبعد ذلك تحدث د. محمد الروبي مفتخراً بعنصر النساء الكاتبات 
المشاركات في المهرجان، وأضاف: أشعر بالسعادة لمجموعة 
الشباب الذي يصر على الحلم وعلى صناعة المسرح، وبوجود 
هؤالء الشباب لن ننكسر، فالعرض فانتازيا تجعلك تبكي على 
الواقع ال بهدف االنكسار أو النواح ولكن بهدف االنتباه، وأنا 

سأرجع إلى وطني مصر مفعما باألمل”.

عرض مذهل
ومن ثم قال السيد حافظ: عرض اليوم يرى المستقبل القادم 
وليس الحاضر ونحن امام عرض مذهل وكاتبة مفاجأة ومخرج 
عبقري، فتغريد كاتبة شرسة لديها حلم لم تحدد موقفها 
السياسى بعد ولكنها تحمل هما عربيا يرى المستقبل وهذا 
العرض ليس للحاضر، بل للغد فسوف يحاسبوننا على األحالم 

الجدية في العرض جعلتني أتساءل هل كان حلما أم حقيقة؟ 
وأحيي مصممة السينوغرافيا كاترين في تقسيم خشبة المسرح 
إلى مستويين، فهناك المستوى العلوي الذي يحتوي على النجوم 

قريبا جدا وأحيي حصة العباد وعبداهللا النصار وكاترين والتأليف 
الموسيقي الذي وضع بدقة، أما الممثلون فقد تعبوا كثيرا ليقدموا 
عرضا جميال.. يستحق الثناء وأن نقف أمام هؤالء الشباب المبشر 

بأمل وفخر.

موهبة.. واحترافية
تحدثت الدكتورة فارعة السقاف، بعد أن تبادلت دورها في الحديث 
الناقدة ليلى أحمد، فأشادت بالعرض قائلة: أنا لست ناقدة،  مع 
ولكن، ما شاهدته على خشبة المسرح الليلة، جعلني أحرص على 
البقاء وإلقاء الكلمة رغم استعجالي.. وقالت: العرض أكد على 
ابداع المخرج وقدرته على صياغة عناصر العرض كذلك احترافية 

المؤلفة وموهبة الممثلين.. تحية تقدير وأعجاب بالشباب..

قضية خيالية
من جانبها قالت ليلى أحمد: أمام سحر هذا العرض ال أستطيع 
أن أكون شريرة فتغريد الداود على وعي كامل بكل ما يدور في 
مجتمعنا، واإليقاع كان متوازنا من الحوار والحركة واالضاءة فكانت 
القضية خيالية بشكل كوميدي ساخر وايضا بواقعية وامتدح هؤالء 

الشباب الذين أصبحوا اآلن على علم بواقعهم.
والليل والظالم والشخص الساهر الحالم للبطل الذي أدى مشهده 
األول بشكل غير واقعي، وأكد على هذا استخدامه حركات آلية 

ومبالغة، فكل عناصر القهر تتم من خالل هذا المستوى.

إيقاع منضبط
وتدخل د. أيمن الخشاب قائال: يوسف البغلي مخرج يؤمن بقيمة 
الصورة في المسرح فاستخدم مفردات الحلم الموجودة كاألشياء 
المتضخمة والتي تظهر فجأة فمنطق الحلم كان سائدا في العرض 
المسرحي وااليقاع كان منضبطا جدا كاالنتقال من التراجيديا الى 
الكوميديا وذلك ما استطاع ان يقوم به ممثل محترف كحمد 
اشكناني، وانتقد فقط فكرة المقولة بصوت مسجل التي تقال في 
آخر العرض وكأنني لم أفهم الرسالة التي تريد ان توصلها من 
اول العرض، فهذه الحركة شاهدناها في افالم االبيض واألسود 
القديمة وال احبذ فكرة االستسهال كهذه، وفي النهاية اقول ان 

العرض متكامل ومبدع.

نصوص جديدة
أما الكاتبة مريم نصير فقالت: أشعر بالسعادة لرؤيتي نصوصا 
مؤلفة جديدة لم نرها من قبل وسعيدة بالمشاركة النسائية، 
وشكرا للمخرجين الذين استعانوا بنا كنساء للمشاركة في 
عروضهم واستمتعت كثيرا بهذا العرض الرائع لتغريد الداود.

أرقى حلم
من جانبها قالت الناقدة فلول الفيلكاوي: في هذا العرض غردت 
تغريد الداود للحب، وحمد أشكناني تميز بخفته على خشبة 
المسرح، وكان ضابطا لإليقاع أما عن الثنائي حسين المهنا وخالد 
السجارى فقد شكال ثنائيا متناسبا متجانسا واليوم كنا في ارقى 

حلم بخيال جميل.

لوحة فنية متكاملة
وختمت الناقدة حبيبة عبداهللا المداخالت قائلة: العرض كان 
يتكون من عنصرين كل منهما يكمل اآلخروكنا امام لوحة 
فنية متكاملة واشيد بالممثلين اجمعين فبالرغم من انشغالهم 
باالعمال التلفزيونية الدرامية اال انه مازال لديهم الوالء المسرحي 

ليقدموا لنا هذه العروض المسرحية الجميلة.

ترابط الفنانين
أبدى الدكتور عبداهللا البدر إعجابه بالترابط بين الفنانين في 
الفرق المسرحية بالرغم من منافستهم لبعضهم وتواجدهم 
بالعروض المسرحية وتشجيع زمالئهم اثناء البروفات والكواليس 

وهذا مايميز المهرجان ويجعله ناجحا.

البداية كانت من هنا
وفي النهاية تحدثت الكاتبة تغريد الداود قائلة: اشكر مهرجان 
مسرح الشباب فبدايتي كانت من هنا، واول جائزة كانت من هذا 
المهرجان وشكرا لمسرح الشباب الذي جمعني بيوسف البغلي 
الذي كنت اريد العمل معه واشكره على كل ما قدمه من وقت 

لنجاح هذا العمل. 

الجرأة في الطرح
 وختام الندوة كان بكلمة من مخرج العرض يوسف البغلي الذي 
قال: اشكر المهرجان على هذه الثقة التي منحتموني اياها وكان 
ال بد لي ان أكون جريئاً، فالفكرة لن تصل اال بالجرأة في الطرح، 
واشكر فريق العمل، وما بيننا من تعاون متبادل وهذا ما نتج 
عنه االبداع المسرحي واشكر مسرح الشباب وتغريد الداود، وفي 

النهاية اقول تصبحون على حلم.

الندوة التطبيقية لمسرحية ”على قيد الحلم“

الندوة التط�بيقية

المخرج البغلي: الفكرة لن تصل إال بالجرأة في الطرح..
د. زعيمة: المشاهد الساخرةبمواجهة األداء الواقعي

الدكتورة فارعة السقاف

.. وجانب آخر جانب من الحضور

ليلى أحمد

الدكتورة فارعة السقاف: ما شاهدته أذهلني.. 
وأرغمني على البقاء وإلقاء كلمة رغم استعجالي

الندوة التط�بيقية

إجماع على نجاح العرض وتميزه
في كافة الجوانب اإلبداعية

د. خالد عبداللطيف رمضان حبيبة عبداهللاعبدالرحمن شيخان الفارسي

د. خالد عبداللطيف رمضان: نحن أمام نص جّسد 
معاناتنا حتى أصبحنا مطاردين في أحالمنا!
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الشباب التطوعي:
المهرجان أتاح لنا الفرصة لخدمة الكويت

فهد الحارثي: «أيام المسرح»
واحد من أهم المهرجانات العربية

عماد جمعة

الكاتب المسرحي والمخرج فهد ردة الحارثي واحدا من أهم المسرحيين 
العرب الذين يهتمون بالمواهب والكوادر الشبابية الطليعية وتجاربهم 
المسرحية، شارك في الكثير من المهرجانات المسرحية العربية 
والخليجية والدولية ومؤسس للعديد من الكيانات المسرحية في 
المملكة العربية السعودية، حصلت العديد من مسرحياته على الجائزة 
الكبرى كأفضل عرض مسرحي في مهرجانات عربية مختلفة، تم تكريمه 
في عدد من الملتقيات الفنية والمهرجانات، الحارثي يشارك في هذه 
الدورة من أيام المسرح للشباب كعضو لجنة تحكيم التقيناه في هذه 

الدردشة السريعة فماذا قال؟

دعم الشباب
بداية كيف تصف مشاركتك في الدورة   •
الثانية عشرة من مهرجان أيام المسرح 

للشباب؟
الثانية عشرة وبالنجاح  سعيد بمهرجان أيام المسرح للشباب في دورته 
والتميز الذي تحقق وهذا أن دل على شيء فهو يدل على القدرة الهائلة 
على اجتذاب الشباب والتفاعل معهم وحثهم على تقديم أفضل ما 
لديهم فقد احدث بال شك نهضة مسرحية شبابية في الكويت على كل 
المستويات الشباب المسرحي بدأ يعيد األلق للمسرح الكويتي واالهتمام 
أيضا بهذه الفئة العمرية من الشباب أتصور أنه امر هام ودعمهم بهذه 

الطريقة مهم جدا.

ترتيب وتنظيم
كيف وجدت المهرجان من الناحية    •

التنظيمية؟
- المهرجان منظم تنظيماً هائالً ويكاد يكون من أفضل المهرجانات 
المسرحية العربية التي حضرتها تنظيما وترتيبا فكل األمور تسير 
على مدار الساعة بشكل منظم سعيد بكل هذه الجهود وبوجودي في 
هكذا مهرجان سواء كنت عضوا في لجنة التحكيم أو حتى في الندوات 
وتقديمي لورقه عمل حول المخرج المؤلف من قبل وأتمنى أن يستمر هذا 
الوهج إلى سنوات قادمة وأن تحذو بقية المهرجانات الشبابية العربية 

حذو هذا المهرجان لكي يصبح لكل شيء قيمة وفعل جيد .

أسماء مهمة
ما رؤيتك للعروض المسرحية بشكل عام   •
ومدى التقدم الذي حدث لها عن الدورات 

السابقة؟
- حقيقة ال أستطيع التحدث في هذا الجانب لكوني عضوا في لجنة 
التحكيم واي آراء أقولها ستكون خرقا للقاعدة التي تقول بأنه على عضو 

لجنة التحكيم عدم التحدث لوسائل اإلعالم المختلفة حول ما يشاهده من 
عروض داخل المسابقة الرسمية للمهرجان لكن بصفة عامة سأتحدث 
عن مسرح الشباب في الكويت من خالل متابعتي له عبر عروض كثيرة 
على مدى سنوات طويلة فهناك أسماء مهمة للغاية في اإلخراج بدأت 
تضع بصمتها على المستوى العربي وليس على مستوى الكويت أو 
الخليج فقط هناك أيضا فنانون متميزون في السينوغرافيا واإلضاءة 
بجودة عالية وهذه المخرجات الفنية لم تكن لترى النور لوال اهتمامهم 
وحرصهم ثم وجود المعهد العالي للفنون المسرحية الذي يساهم بشكل 
دائم ومستمر في رفد الحركة المسرحية بالكوادر الشبابية ثم هذا 
االهتمام الكبير من الهيئة العامة للشباب ومهرجان أيام المسرح للشباب 
كل هذه األمور خلقت هذه النهضة الشبابية المسرحية وأوجدت الفنان 
المسرحي القادم بقوة إلى الساحات العربية لكي يقدم إبداعاته وفنه. 

النشرة اليومية
هل من كلمة أخيرة؟  •

- أشكر الفريق اإلعالمي الذي يقدم يومياً حالة من التوهج والمتابعة 
الحثيثة لكل الفعاليات واستطاع أن يكون مؤثرا ويترك بصمة ألنه 
قدم حالة توثيقية لكل أنشطة المهرجان مما يعني انه بعد عدة أعوام 
يمكننا الرجوع إلى هذه الدورة والتعرف على جميع أنشطتها وفعالياتها 
عبر النشرة اليومية التي كانت بحق متميزة ورصدت كل شيء ليس 
اللقاءات المختلفة مع الضيوف والتعرف على  فقط الفعاليات وإنما عبر 
أراء أخرى من  وجهات نظرهم في المهرجان والمسرح الشبابي كذلك 
دول خليجية وعربية حقيقة.. احيي المركز اإلعالمي والنشرة اليومية على 

هذا الجهد المشرف.

«الستار» - خاص:

التطوع عمل إنساني في المقام األول قبل أن يكون واجبا وطنيا وشراكة 
مجتمعية.. إدارة مهرجان «أيام المسرح للشباب 12» تقدر وتثمن جهود 
ودور فريق المتطوعين في مختلف مواقع الحدث المسرحي من الشباب 
والشابات الكويتيين الذين تفخر بهم الكويت ويعتز بهم مجتمعهم 

ويرفع لهم القاصي والداني قبعة التقدير واالعجاب..
لكن ماذا يقول الشباب المتطوعون في المهرجان المسرحي وكيف يرونه 
وبأي كلمات يصفون تجربتهم في العمل التطوعي في الفضاء المسرحي؟!

وليد األنصاري
عضو اللجنة العليا رئيس فريق المتطوعين

نشارك بإدارة وتنظيم المهرجان للسنة الرابعة على التوالي بإدارة 
45 متطوعا ومتطوعة في العمل  المتطوعين وقد تم االعتماد على 
في جميع اللجان لتحقيق استراتيجية الهيئة العامة للشباب، وأشكر 
الشباب المتطوع على التفاني في العمل وأشكر األخوة عبدالعزيز السبت 
وعبدالعزيز الصبر من أسرة العالقات العامة على إشرافهم المباشر على 

المتطوعين.

شروق الكندري
اونر قروب بيرفكت

أوالً اتقدم بالشكر الخاص الى الهيئة العامة للشباب على اتاحتهم لنا 
هذه الفرصه المميزة لمشاركتنا في االشراف على مهام المتطوعين 
في مهرجان أيام المسرح للشباب 12 - تحت شعار - (عناصر الرؤية عند 
المخرج المسرحي) واتاحة الفرصة للطاقات الشبابية على خشبة المسرح 

البراز مواهبهم الفنية، وأشكر كل من قام على هذا العمل الجميل.

بندر الشمري
اونر قروب بيرفكت

الشكر والثناء على المجهود والعمل المبذول إلنجاح هذا المهرجان، وال 
أجد كلمة تصف جمال عملكم بدقة، فكل كلمة مدح ال تكفي لوصف 
نجاح المهرجان، وعن نفسي استمتعت حقاً بذلك لرؤية الطاقات الشبابية 
تثبت مقدرتها على مقارعة العالم المسرحي، فالشكر لكل من شارك في 

المهرجان ولكل من له يد في نجاح مهرجان أيام المسرح للشباب. 

عبدالسالم الراشد
yes we can عضو قروب

الشكر الكبير لكل متطوع على مساهمتهم معنا في نجاح مهرجان أيام 
المسرح للشباب 12 ، والذي حمل عنواناً للثقافة كطريق ومنهج على خطى 

العظماء من كبار الفنانين امثال الفنان سعد الفرج.

حسين الفارس
yes we can ليدر قروب

الشكر والتقدير إلدارة المهرجان ولجميع القروبات التطوعية على 
المشاركة بالمهرجان ايام المسرح للشباب 12 في انجاح هذا المهرجان 
الذي تشهده الكويت للمشاركين والفنانين والمتطوعين والقائمين في 

المهرجان.

فاطمة السعد
عضوة قروب أمير القلوب

تميزت هذه الدورة بأفضل الكوادر الشبابية التي نعول عليها في 
المستقبل المسرحي في دولة الكويت، فكل الشكر والتقدير لجميع 
القائمين على نجاح وانجاز المهرجان، والشكر موصول الى جميع الجهات 
12 تحت شعار  واللجان والمشاركين في مهرجان أيام المسرح للشباب 

«عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي». 

خالد الخالدي
عضو قروب أمير القلوب

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات إليكم يا من بذلتم الجهود الكثيرة 
إلنجاح هذا المهرجان الشبابي المسرحي.. فبهذا المهرجان أثبت الشباب 
أنهم على قدر المسؤولية واإلخالص البراز الجهود والطاقات الكامنة 
لديهم.. فأكدوا بهذا المهرجان أن الحركة الشبابية المسرحية الكويتية 
تسير بشكل جيد وثابت، وكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بهذا 
المهرجان وكافة الفرق المسرحية الشبابية، لقد كان المهرجان أكثر من 

رائع وجميل.

بلغ عددهم 45 متطوعاً ومتطوعة

شارك في المهرجان كعضو لجنة تحكيم

شروق الكندريوليد األنصاري

خالد الخالدي عبدالسالم الراشد بندر الشمري

مجموعة من المتطوعين

ناصر المطيريفاطمة السعد

الحارثي في سطور
1981م..  1402هـ -  انضم إلى عضوية جمعية الثقافة والفنون بالطائف عام   •
كمقرر للجنة اإلعالمية ثم كرئيس للجنة اإلعالم والنشر ثم كرئيس للجنة الفنون 

المسرحية.. ثم مستشاراً للجنة الفنون المسرحية- ثم مديراً لألنشطة. 
عضو مؤسس لورشة العمل المسرحي بالطائف.  •

عضو لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف.  •
عضو اللجنة التحضيرية لجمعية المسرحيين السعوديين.  •

عضو مؤسس لجمعية المسرحيين السعوديين.  •
شارك بعدة مهرجانات تراثية وثقافية ومسرحية محلية وخليجية وعربية ودولية.  •

عرضت أعماله في ثمانية مدن سعودية و30 مدينة عربية.   •
النبع -  من أبرز مسرحياته تأليفاً: يا رايح الوادي - بيت العز - شدت القافلة -   •
البابور - أنا مسرور يا قلعة - زبن خليك رجال - الفنار - البروفة األخيرة - المحتكر 
- لعبة كراسي - بازار - عصف - الناس والحبال - العرض األخير - سفر الهوامش 
- يوشك أن ينفجر- أبناء الصمت - حالة قلق- رحلة بحث - أريد أن أتكلم - كنا 

صديقين/ إضافة إلي ثمانية أعمال لمسرح الطفل.
أبرز أعماله إخراجاً الراوي ورحلة الكشاف ميمون لألطفال وعازف الكمان   •

مونودراما.
حصلت مسرحيات «النبع - البابور - الفنار - البروفة األخيرة - المحتكر - عصف   •
- الناس والحبال».. على جوائز افضل عرض مسرحي في عدد من المهرجانات 

المحلية.. 
حصل على جائزة المفتاحة ألفضل نص مسرحي عن مسرحية «عصف» 1423هـ.   •
1424هـ.  كما حصلت المسرحية على جائزة الجنادرية ألفضل نص مسرحي لعام 
حصل على جائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحية (سفر الهوامش) في مهرجان   •

2006م  الجنادرية لعام 
تم تكريمه ضمن األدباء المكرمين لمحافظة الطائف عام 1998م.   •

تم تكريمه في مهرجان الجنادرية لعام 1999م ضمن رواد الحركة المسرحية في   •
المملكة. 

تم تكريمه في مهرجان المسرح العربي بمصر في دورته السادسة 2007م ضمن   •
المكرمين العرب لهذه الدورة. 

تم تكريمه من قبل مهرجان المسرح السعودي الرابع ضمن رواد الحركة   •
المسرحية السعودية 2008م. 

تم تكريمه من هيئة السياحة بالطائف ضمن المؤسسين لورشة العمل المسرحي   •
بالطائف لدورها في خدمة المسرح السعودي 2009م. 

تم تكريمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية الدورة الرابعة عشر 2009م.  •

لقــاء قالوا عن المهرجان
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عماد جمعة

ونحن نقترب من نهاية الدورة الثانية عشرة 
لمهرجان أيام المسرح للشباب ومتابعة العروض 
والفعاليات من جلسات حوارية وندوات تطبيقية 
تابعها الكثير من المسرحيين العرب ممن هم 
خارج الكويت عبر المواقع االلكترونية وشبكات 
التواصل االجتماعي، استطلعنا آراء نخبة من 
لشباب المسرحيين وكيف يرون المهرجان بعد 
هذه المتابعات وما هي نظرتهم للمسرح الشبابي 

كجيل جديد.

االنفتاح على الخليج
في البداية يقول الفنان المسرحي العماني حمود 
الحبسي وهو واحد من جيل المسرحيين الشباب 
الواعدين في سلطنة عمان يعتبر مسرح الشباب 
الرافد األكبر لمسرح الكبار بما يحمل في طياته من 
مواهب وأفكار متجددة وحديثة، تكمل أفكار الكبار 
وتمهد الطريق إلنشاء جيل قادر على حمل راية 
المسرح العربي والوصول به إلى العالمية من أوسع 
األبواب، والحقيقة أنا سعيد جدا بمشاركتي في هذه 
الدورة من عمر مهرجان أيام المسرح للشباب، وهي 
من الدورات المتميزة حقا، وقد شاهدنا عروضا 
تؤكد أن مسرح الشباب الخليجي قادم بقوة، وأننا 
كجيل على الطريق الصحيح، فنتمنى استمرارية هذا 
المهرجان واستقطاب كل المسرحيين الشباب في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

طاقات كبيرة
ويقول الفنان خالد العبري رئيس فرقة الشقق 
المسرحية والمشارك في فعاليات هذه الدورة من 
المهرجان، مؤكدا أن مهرجان مسرح الشباب هو رافد 
لجميع الشباب في الوطن العربي لما فيه من عناصر 
فنية تتمتع بالموهبة والدراسة األكاديمية وفنانين 
يسعون لالرتقاء بالمسرح الشبابي في الوطن العربي.. 
وهذا ما يسهم في تطور ورقي الثقافة لدى الشباب 
العربي الذي لديه تطلعات وطموحات وطاقات كبيرة 

ال يمكن تفريغها إال على خشبة المسرح.

حراك فكري
تقول الناقدة والباحثة المسرحية رنا عبدالقوي 
عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح 
المصري، إن تواصل األجيال من ضروريات الحياة 
العامة، فما بالنا بضرورته في الفن وهو مرآة 
المجتمع ومتغيراته. وألن المسرح إرث ثقافي 
يتوارثه عاشقوه جيال بعد جيل.. فإقامة الفعاليات 
والمهرجانات المسرحية التي ينظمها ويديرها 
شباب المسرح العربي لها ضرورة ملحة لما تتسم 
به من روح ناشدة للتغيير والتجديد واالستفادة 
من الحراك الفكري والتقني الحادث في العالم مع 
االحتفاظ بمكتسبات الماضي وخبرات جيل اآلباء 
واألستاذة.. وعلى المستوى الفكري والفني فهي 
تأتى بتنوع قضايا وأطروحات ملحة آنية خاصة 
ونحن في عالمنا العربي لدينا ثروة إنسانية تكمن 

في الشباب وعقولهم.. أما على المستوى التقني، 
فشباب المسرحيين يتبارون ويتنافسون في 
هذه المهرجانات سينوغرافيا وموسيقيا وتمثيليا 
وإخراجيا، مما يثري حركة اإلنتاج المسرحي بشكل 

عام في عالمنا العربي.
هذا، وال يمكننا نسيان ما تقوم به الندوات الفكرية 
والتطبيقية والنشرات اليومية ولقاءات الفنانون من 
مختلف الدول من تداول خبرات وثقافات.. بجانب 
أن الشباب لديهم فرصة ذهبية في مهرجاناتهم 
لالعتراف بالجميل لجيل األساتذة ممن اثروا تاريخ 
المسرح وتكريمهم وشكرهم على ما بذلوه من 
سنوات في رحاب أبو الفنون مثلما يحدث من خالل 
مهرجان أيام المسرح الشبابي بالكويت، ومهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. معلنة 
عن بدايات جديدة بأفكار جديدة وأجيال جديدة 
تأخذ شارات االستالم ممن سبقوهم في التجربة 

اإلنسانية األهم.. وهي فن المسرح.

تبادل الخبرات
وتقول داليا همام الكاتبة والناقدة الفنية: تعد 
المهرجانات المسرحية وسيلة هامة لنشر الثقافة 
فهي تصنع حالة من الحراك والتواصل بين 

الفئات المختلفة فى المجتمع، وفى مهرجان أيام 
المسرح للشباب، يبدو التواصل بين فئة الشباب 
على مستوى الوطن العربي، سمة أساسية ومميزة 
للمهرجان، حيث يتم تبادل التجارب والخبرات 
إلى جوار اإلطالع على كل ماهو جديد في المجال 
المسرحي، وحالة التنافس تحفز وتدفع المسرحيين 
من الشباب في االتجاه نحو االبتكار واإلبداع، 
ومن الجدير بالذكر أن الورش المسرحية والبرامج 
التدريبية التي تقدم طوال العام تؤتي ثمارها في 
المهرجان، حيث تسعى إلى تراكم الخبرة والمعرفة 
بالنسبة للشباب، هذا الى جوار االهتمام بالندوات 
التثقيفية، وهو ما يدعم فكرة العمل على التطوير 
الدائم من قبل إدارة المهرجان، فكل التحية 
للقائمين على المهرجان والى شباب المسرحيين 
الكويتيين والخليجيين والعرب، بالتأكيد هذه 
الجهود ستسهم بشكل كبير في االرتقاء بمسرح 
الشباب في الوطن العربي والحركة المسرحية 

العربية بشكل عام.

صحوة كبيرة
وتقول آية عبدالمقصود رئيس قسم المسرح بمجلة 
أخبار النجوم: أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا 

مثقفا.. مقولة شهيرة إن دلت على شيء فهي تدل 
على أهمية أبو الفنون في تشكيل الوعي الفني 
والثقافي بشكل عام، ففي الفترة الماضية شهد 
المسرح انتعاشة وصحوة كبيرة على مستوى الوطن 
العربي بأكمله، ومن دواعي الفخر إننا كجيل نشهد 
هذه األيام أيضا على عدد كبير من مهرجانات 
مسرحية شبابية ينظمها ويديرها مجموعة من 
المواهب والطاقات الشابة التي استطاعت أن تثبت 

للجميع إن الخير في الشباب دائما.
كما تساهم هذه المهرجانات الشبابية في ثقل 
المواهب الحقيقية ووضعهم على أول الطريق 
الصحيح وعلى جانب آخر يعمل أبو الفنون على 
حاللكثير من المشاكل االجتماعية التي يعاني منها 
المجتمع بشكل عام سواء مشاكل اجتماعية أو 

اقتصادية أو سياسية.
ويعد مهرجان أيام المسرح للشباب بدولة الكويت 
الشقيقة واحدا من المهرجانات الهامة والثرية 
التيبدورها تلقي الضوء على المواهب الشابة سواء 
في التمثيل أو اإلخراج أو فن السنوغرافيا ونحن 
اآلن نشهد من خالل فعاليات المهرجان في دورته 
الثانية عشر ونتابعها عبر المواقع االلكترونية 
على مدار الساعة وكأننا في قلب األحداث نجاحا 
كبيرا فيجميع العناصرالمسرحية سواء التمثيلية أو 
اإلخراجية أو التغطية اإلعالمية من خالل النشرة 

اليومية للمهرجان.

تخطى جميع المعوقات
ويقول الفنان عصام عبداهللا أمين رئيس مجلس 
إدارة الجمعية المصرية لهواة المسرح وأمين عام 
مهرجان المسرح العربي بالقاهرة: إن مهرجان 
أيام المسرح للشباب من المهرجانات المسرحية 
الراسخة بالوطن العربي التي استطاعت بفضل 
استمراريتها وإخالص وجدية المنظمين لها 
أن تتخطى جميع المعوقات وان تؤكد أهميتها 
ومكانتها بتكامل فعالياتها وتأثيرها اإليجابي 
الممتد ليس بالكويت وحدها ولكن بمسارح الخليج 

بصفة عامة.
لقد كان لي شرف المشاركة بالدورات األولى 
وبالتحديد دورة عام 2005 أي منذ أربعة عشر عاما 
تقريبا وتعرفت آنذاك ببعض الشباب المتميزين 
الذين أصبحوا حاليا نجوما كبارا.. ومن يومها وأنا 
أتابع جيدا الدورات المتتالية واسعد جدا بتلك 
اإلنجازات الكبيرة التي يحققها المهرجان كل عام 
بفضل مؤسسه الفنان القدير عبداهللا عبدالرسول.

أشادوا به.. وثمنوا تجارب الشباب المسرحية

عصام عبداهللا

عصام عبداهللا

رنا عبدالقوىآية عبدالمقصودداليا همام

«أيام المسرح» في عيون المسرحيين والنقاد

حمود الحبسي و خالد العبري

آية عبدالمقصود: 
أحد المهرجانات 

الهامة والثرية 
إخراجًا وتمثيًال

عصام عبدالله: 
تأثير المهرجان 

يمتد إلى مسارح 
الخليج عامة

حمود الحبسي: 
مسرح الشباب 

الرافد األكبر 
لمسرح الكبار

داليا همام:
أيام المسرح 

للشباب تنافس 
وتراكم الخبرات

رنا عبدالقوي: 
مهرجانات الشباب 

المسرحية ضرورة 
لتواصل األجيال

«وحش طوروس»
تمثل الكويت في مهرجان شرم الشيخ

مازن الغرباوي: توقيع برتوكول تعاون بين 
«أيام المسرح» ومهرجان شرم الشيخ الدولي

عماد جمعة

الفنان الشاب مازن الغرباوي واحد من جيل الشباب الطموح استطاع 
فى غضون سنوات قليلة أن يقدم الكثير من األعمال كممثل ومخرج 
وحصد العديد من الجوائز وتم تكريمه في عدة مهرجانات وملتقيات في 
المحافل الدولية واسس مهرجان شرم الشيخ الدولي الذى اصبح واحدا 
من أهم المهرجانات على الساحة المسرحية والتفاف الشباب حوله التقينا 

به في هذا الحوار..

حدثنا عن زيارتك للكويت ومشاركتك في   •
مهرجان أيام المسرح للشباب؟

- بداية اتمنى تقديم صورة مشرفة عن بلدي وجيلي من الشباب 
والحقيقة زرت الكويت أكثر من خمس مرات منها مشاركتي في مهرجان 
المسرح االكاديمي وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ 
الدولي وكذلك دعيت من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
والهيئة العامة للشباب فهناك تواصل بين المهرجانات المسرحية 
الكويتية ومهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب ويحرص الشباب 
الكويتي على التنافس الدولي مع فرق أوروبية وعربية والتأكيد على هوية 
المسرح العربي وبالفعل حقق المسرح الكويتي صدى فنياً ومسرحياً كبيراً 

على مستوى العالم.

وحش طوروس
هل الكويت مشاركة في الدورة المقبلة من   •

مهرجان شرم الشيخ الدولي؟
- نعم، الكويت ستشارك من خالل ترشيح المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عبر مسرحية ”وحش طوروس” التي حصدت العديد 
من الجوائز في مهرجان الكويت المسرحي االخير وهي من انتاج فرقة 

المسرح الشعبي وتشارك في مسابقة العروض الكبرى.

كيف تصف الدورة الثانية عشرة من «أيام   •
المسرح للشباب»؟

- المهرجان بتنظيم من الهيئة العامة للشباب نجح في ضخ دماء 
جديدة في الحركة المسرحية الشبابية في الكويت مما يؤتي ثماره 
على مستوى الوطن العربي أو العالم فإدارة المهرجان برئاسة المخرج 
عبداهللا عبدالرسول ومدير المهرجان عبد اهللا البدر عملوا على بناء الكادر 
الشبابي وهذا من أهم مالمح هذه الدورة التي تعطينا االمل في الغد 
على المستوى التنظيمي ورسالة مفادها ان شباب الكويت قادرون على 
التصدي لمثل هذه المهرجانات وتنظيمها بكفاءة عالية وهناك حرص 
واحتفاء بكل ضيوف الكويت مما يؤكد أن المهرجان سبقته شهور طويلة 
من االعداد والتنسيق والتحضير حتى وصل لهذا المستوى التنظيمي 

واإلداري.

دعم كبير
قمت بزيارة مكتب مدير عام الهيئة العامة   •
للشباب عبدالرحمن المطيري فهل هناك 

اتفاقات جديدة للتعاون بين الهيئة ومهرجان شرم 
الشيخ الدولي؟

- الزيارة جاءت في اطار حرص ادارة مهرجان شرم الشيخ على توطيد أواصر التعاون 
الرابعة  بين المهرجان والهيئة ونتشرف بقبوله الدعوة لحضور حفل افتتاح الدورة 
لمهرجان شرم الشيخ في ابريل المقبل وهذا دعم كبير للمهرجان كما سيتم توقيع 
برتوكول تعاون بين أيام المسرح وشرم الشيخ بهدف دعم الحركة الشبابية في 

البلدين.

على الصعيد الشخصي.. هل هناك أعمال جديدة   •
تتصدى لها إخراجياً في الفترة المقبلة؟ 

- هناك عمالن مسرحيان بعد انتهاء دورة المهرجان سأبدأ في تنفيذ احدهما وهناك 
تشاور مع رئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير اسماعيل مختار إلعادة عرض 
مسرحية ”حدث في بالد السعادة” نظراً للنجاح الجماهيري والنقدي من خالل 57 ليلة 
عرض، وعلى صعيد السينما أستعد الخراج فيلم سينمائي هو ”وفاة ممثل كومبارس“ 

قصة وسيناريو وحوار وليد يوسف ويتطرق الى قضية انسانية مؤثرة. 

حقق حلمك
هل من رسالة توجهها للشباب؟  •

- إنني سعيد بوجودي وسط شباب من جيلي، والفائز الحقيقي هو هذا التجمع وهذه 
التظاهرة الفنية وعلى الجميع استمرار المحاوالت مهما كانت العقبات والحراك الدائم 
واالرادة إلكمال المشوار الذي لن يكون مفروشا بالورود فال تحبط وواصل وبالتأكيد 

ستصل الى حلمك وشكرا ألعضاء لجنة التحكيم وكل العاملين في المهرجان.

بعد لقائه مدير عام الهيئة العامة للشباب على هامش المهرجان

مازن الغرباوي
في سطور

ممثل ومخرج مصري محترف - بدأ حياته الفنية وهو في   •
الخامسة عشرة من عمره، ويعتبر هو المؤسس األول لفريق 
تمثيل كلية اآلداب بجامعة عين شمس وصانع جيل جديد في 

.2000 الحياة الفنية المسرحية منذ عام 
التحق بأكاديمية الفنون – المعهد العالي للفنون المسرحية   •
وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية – 
2010، حاصل  قسم التمثيل واإلخراج – بتقدير جيد جداً عام 
على ليسانس اآلداب – قسم مكتبات ومعلومات – شعبة تقنيات 

2005 من جامعة عين شمس..  معلومات – بتقدير جيد 
حصل على العديد من الجوائز.. فقد حصل على جائزة الدولة   •
التشجيعية في مجال االبداع الفني والمواطنة عن اإلخراج 
2013، حصل  للعرض المسرحي «هنكتب دستور جديد» عام 
على جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان الدولي للمسرح 
بمدينة بيزانسون الفرنسية بمسرحية «بيكيت» وذلك في 

أكتوبر2013.
تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية   •

والمهرجانات المسرحية والسينمائية.
أخرج العديد من األعمال المسرحية الهامة التي نالت نجاحا فنيا   •
ونقديا، منها: هنكتب دستور جديد – أوديب ملكا – الزير سالم 

– حلم ليلة صيف – ابليس – بيكيت.. الخ.
عمل مذيعاً في برنامج «اسمعووونا» ومثال في العديد من   •
األعمال مع كبار المخرجين منهم: محمد خان – أحمد عبد 
الحليم – جالل الشرقاوي – أحمد النحاس – عصام الشماع – 

عصام السيد وآخرون.

لقــاء قالوا عن المهرجان
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