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مطرب يبي »يصلح« بني 22
مطرب���ة وملحن ابتلش ألن 
االثنني فهموه غلط ورفعوا 
عليه الچام واعتقدوا انه يزلغ 
وايرات بيناتهم.. صچ جتيك 

التهامي وانت نامي!

مقدمة برامج بعدما صارت 
ممثلة هاأليام »هّونت« انها 
تكمل بالتمثيل بعد سالفتها 
 م���ع أحد املنتج���ني اللي ما 
 عن���ده أس���لوب بال���كالم.. 

خير إن شاء اهلل!

مقدمة برامج »عّبرت« 
عن استيائها من مسؤولني 
 قناته���ا ألنه���م حاكرينها 
ف��ي ب�رام���ج منوعة وهي 
البرام���ج احلوارية..  تبي 

اهلل كرمي!

تهايم أسلوب حوارية

معهد الفنون المسرحية ال تتوافر فيه إمكانيات النهوض برسالته

العنزي: نعيش عصر الكساد الثقافي
حتت عنوان »اس����ترداد 
النقد« أقيم في املركز االعالمي 
الش����باب  ملهرجان مس����رح 
الس����ادس ندوة لرئيس قسم 
النقد واالدب املسرحي باملعهد 
العالي للفنون املسرحية د.علي 
العنزي في اطار ندوات املركز 
االعالم����ي، وحت����دث خاللها 
املتردي  د.العنزي عن احلال 
الكويت  الثقافية في  للحركة 
اآلن، مؤكدا ان استرداد النقد 
يعتمد على االجتهاد في املقام 
االول واالطالع على الثقافات 
السابقة كأساس لبناء ثقافة 

حقيقية في املقام الثاني.
وف����ي تقدميه����ا للدكتور 
العن����زي، أش����ارت املذيع����ة 
سودابة علي مديرة الندوة الى 
اخلبرات العديدة التي يتمتع 
بها د.العنزي في مجال النقد 
واالدب املسرحي، حيث عمل 
ألكثر من 15 عاما في الصحافة، 
الى جانب انه عضو في جمعية 
الصحافيني، كما انه شارك في 
تأسيس مجموعة من الصحف 
الكويتية، وحصل على جائزة 
الدولة لالبداع الصحافي من 
وكالة االنباء الكويتية في عام 

.1994
أكد د.العنزي  من جانبه، 
في كلمته ان االسلوب االنسب 
الس����ترداد النقد يعتمد على 
الطريقة الغربية في التفكير، 
موضحا التردي الشديد الذي 
آل الي����ه حال احلركة النقدية 
من الثمانينيات  وحتى اآلن، 
وقال: من خالل االس����تبيان 
الذي أجريناه لعدد من الطلبة 
لدراسة النقد اتضح لنا ان %90 
من املتقدمني لم يحضروا ندوة 
تطبيقية من قبل، و90% آخرين 
لم ينشر لهم أي مقالة، ونفس 

الى االعالن بوضوح سافر عن 
موقفها من حترير العقل، فهي 
ال حتتاج الى شيء مبقدار ما 
حتتاج الى حترير عقول ابنائها، 
وهي اذا حررت عقول ابنائها 
بلغت كل م����ا تريد في فروع 
احلياة جميعا، والعقل احلر لن 
يقبل بالهابط والساقط، ولن 
يكتفي مبا يكتب في الصحف 
من مناقش����ات ليس����ت نقدا 
باملعن����ى الدقيق، اننا نعيش 
في عص����ر تدنت فيه الفنون 

وكسد االهتمام بالثقافة.
وردا على سؤال حول دور 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
أكد  في االرتق����اء بالش����باب 
د.العنزي ان املعهد ال تتوافر 
فيه االمكانيات الكافية للنهوض 
به����ذه الرس����الة، موضحا ان 
العالي على  التعلي����م  وزارة 
سبيل املثال أرسلت اليهم عددا 
من أجهزة الكمبيوتر املتهالكة 
التي ال تتناسب مع أعمالهم، 
الى جانب ان أبس����ط مطالب 
الطالب من كراس وخالفه ال 
تتوافر حتى ان الطالب يأخذون 
انتقالهم  الكراسي معهم عند 

من ندوة ألخرى.

النسبة لم تقرأ نصا مسرحيا 
على االطالق، و100% لم يقرأوا 
أي نص مسرحي في حياتهم 
أو يطلعوا على دراسة نقدية، 
وبالطبع هذا يوضح مستقبل 
التي نشهدها  النقد والثقافة 
اقتص����رت قراءة  اآلن، حيث 
البعض على مجالت وندوات 
بعي����دة كل البعد عن الثقافة 

واألدب احلقيقي.
وزاد: النقد واسترداد النقد 
يتطلب دراس����ة عامة كبيرة 
وليست دراسة تقنية، حيث 
اصبح املثقف التقني اآلن هو 
املثق����ف الذي يعتم����د عليه، 
وبالطبع هذا خطأ، ألن الثقافة 
احلقيقي����ة يجب ان تنبع من 

الثقافة الكونية.
واض����اف: عندما نتحدث 
عن التنوي����ر ال نقصد البتة 
الدميوقراطية، فهما وان تقاطعا 
مختلفان، فنحن لسنا بصدد 
احلدي����ث عن االح����زاب التي 
ينفر منها املجتمع الشعبي، 
وال املظاهرات، والدميوقراطية 
ومس����ائل حل البرملان وبذر 
بذور الفتنة والشقاق بني افراد 
املجتم����ع، ان الكويت بحاجة 

د.علي العنزي مع املذيعة سودابة علي في الندوة

ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام المسرح للشباب

»حرب« ستيچ جروب »الباطنية«.. فرجة مسرحية

أجندة المهرجان اليوم
مخرجات مسرح الشباب »عبداهلل 5:30

الرميان، ابراهيم بوطيبان«.

جتربة املخرج عبدالعزيز املسلم 6:30
في مجال االخراج املسرحي.

عرض مسرحية »سأفقد عقلي« 8
لفرقة اجليل الواعي.

9
احللقة النقاشية ملسرحية 

»سأفقد عقلي« في قاعة الندوات 
مبسرح الدسمة.

مفرح الشمري
التي  الباطني���ة«  »احلرب 
شنتها فرقة »ستيچ جروب« 
مساء امس االول على خشبة 
الدسمة ضمن انشطة  مسرح 
أيام املسرح للشباب  مهرجان 
في دورته السادس���ة لم تكن 
»حرب���ا« فعلية وامنا »حرب« 
حملت ب���ني طياتها الكثير من 
الذي  العربي  املواط���ن  هموم 
يعيش دائم���ا في »حرب« مع 
نفسه وغيره، وحتى في طريقة 
تسيير أموره احلياتية، فكانت 
»حربا« أظهرت الكثير من االمور 
املخفية التي نعانيها في الواقع 
الذي نعيشه والذي نهرب منه 
الى »الغناء« تاركني اس���باب 
هذه »احلرب« التي تش���ن بني 
فترة واخرى ويستغلها البعض 

لتحقيق مآربه الشخصية.

فرجة مسرحية

مسرحية »احلرب الباطنية« 
من تأليف محمد احلملي واخراج 
علي حسن ومتثيل عبداحملسن 
العمر، نوف السلطان، حسني 
املهنا، مش���اري املجيبل، بدر 
البناي، احمد خميس، مبارك 
املانع، محمد االحمد، وس���الم 
السبتي، كانت مبنزلة »فرجة 
مس���رحية« تعاي���ش معه���ا 
احلضور الذي اكتظت به كراسي 
مسرح الدسمة الذين استمتعوا 
مبا قدمت���ه الفرقة من لوحات 
استعراضية وغنائية وكوميديا 
بعيدة عن االبتذال تتماشى مع 
احداث املسرحية التي حتدثت 
عن خندق يتواجد فيه جس���د 
جندي مصاب وكان اصدقاؤه 
قلقني عل���ى حالته فأرادوا من 
العمر«  الدكتور »عبداحملسن 
ان يقوم بعالجه، اال انه ماطلهم 
بعد ان شّخص حالته ووصل 

الى قرار اخير بالبتر.
وهنا تقرر القاعدة العسكرية 
التي ينتمي اليها ذلك اجلندي 
الدكت���ورة »ن���وف  تكلي���ف 
السلطان« لتس���اعد الطبيب 
في تنفيذ مهمته لينشأ بينهما 
صراع في كيفية معاجلة اجلندي 
فيقرران تقس���يم جسده وكل 
واحد منهما يأخذ القسم الذي 
يريد، وف���ي هذا اش���ارة الى 
ان املس���ؤول عن حل القضية 
نس���ي لب املوضوع وحتول 
الى تفاصيل اخرى إلش���باع 
غروره الش���خصي الذي هدم 

كل شيء.

العناصر المؤثرة

استطاع املخرج علي حسن 
من خالل رؤيته االخراجية ان 
يحرك عقول احلضور بالتفكير 
اثناء متابعتهم لعرضه، وذلك 
لوجود عناصر كثيرة مؤثرة 
منها االس���تعراضات اجلميلة 
التي مت توظيفها بشكل كوميدي 
يتماش���ى مع اجواء العرض، 
باالضافة الى توظيف االضاءة 
التي جاءت متوافقة مع العرض 
املس���رحي، وتوزيعها بجدارة 
على أجزاء املسرح، باالضافة الى 
املؤثرات الصوتية التي جاءت 
متناغمة مع احداث العرض، مما 
أضف���ى جوا من املتعة جلميع 

احلاضرين.

الديكور

ديكور املسرحية الذي تصدى 
لتصميم���ه محمد احلس���يني 
ظهر بشكل جميل على خشبة 
املسرح، ولكن املخرج لم يستغله 
طوال عرض املسرحية، خاصة 
أن جميع م���ن كان في القاعة 
كان يتوقع اس���تخدامه، ولكن 

توقعاتهم باءت بالفشل!

توثيق العروض تلفزيونيًا
فريق الرسالة التلفزيونية ملهرجان أيام 
املسرح للش��باب السادس خالد بوحيمد، 
عادل الرشيدي، جمال العباسي، رشا الفهد، 
شيماء دشتي، وحنان الفرج واملصورون 
يبذلون قصارى جهدهم لتسليط الضوء 
على أنشطة املهرجان ونتمنى بذل جهود 
أكثر في تصوير العروض املسرحية املشاركة 
تلفزيونيا لتوثيق هذه الدورة التي حتظى 

مبشاركات شبابية جديرة باالهتمام.

تحدث عن تجربته مع مسرح الشباب

ناصر البلوشي: أرفض أن أكون »مطراش« للمنتجين
يواصل املركز اإلعالمي استضافته ملخرجات 
مسرح الشباب ضمن أنشطة الدورة السادسة 
من مهرجان »أيام املس���رح للشباب«، حيث 
استضاف مس���اء أمس األول املمثل واملخرج 
الشاب ناصر البلوشي في ندوة أدارها الزميل 
يوسف اخلالدي، للحديث عن جتربته الفنية 
مع مس���رح الشباب والتي انطلقت من مركز 
شباب صباح الس���الم التابع للهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
حتدث البلوشي في البداية عما قدمه من 
أعمال مسرحية ممثال في بعضها ومخرجا في 

أخرى في بعض مراكز الشباب التي انضم اليها، 
ومن بينها »مجنون على الس���طح«، وأبريت 

»كاظمة«.
ثم انتقل البلوشي للحديث عن مشاركاته 
التجارية والتي ش���ق طريقها من مسرحية 

»فضيحة«.
وردا على ركود مستواه الفني قال البلوشي: 
قد أكون مقال في مشاركاتي الفنية والسبب 
يعود الى الشللية في الفن، وعالقات الفنان 
باملنتج، وأن���ا أرفض أن أك���ون »مطراش« 

للمنتجني. ناصر البلوشي

غالف كتيب مهرجان »املميزون في رمضان«

»المميزون في رمضان« 
في مهرجان »الشباب«

اللجنة املنظمة ملهرجان ايام املسرح للشباب خصصت موقعًا 
خاصًا مبسرح الدسمة لعرض الكتيب التوثيقي ملهرجان »املميزون 
في رمضان« الذي تصدى لكتابته الزميل نايف الش���مري بصفته 
مديرًا لهذا املهرجان الذي يقام س���نويا حتت رعاية الشيخ دعيج 
اخلليفة. يتضمن الكتيب مجموعة صور ولقطات للفنانني واالعالميني 

املكرمني فيه.
يتم توزيع الكتيب على جمهور مهرجان ايام املسرح للشباب في 
دورته كإهداء من راعي مهرجان »املميزون في رمضان« لهم وذلك 
لالطالع على ما بذل���وه من جهد لتكرمي نخبة مميزة من الفنانني 

الكبار والشباب الذين يتميزون سنويا في اعمال شهر رمضان.

يقدم »غني وثالث فقراء« ضمن مهرجان أيام المسرح

صفر: شاركنا في وقت متأخر.. وإن شاء اهلل نكون قدها
بشار جاسم

الفنان الش����اب محم����د صفر من 
الفنانني الشباب املميزين الذين يقدمون 
االدوار املركبة الصعبة في العديد من 

مسرحيات املهرجانات.
صفر يش����ارك في مسرحية »غني 
وثالث فقراء« للمعهد العالي للفنون 
املسرحية ضمن مهرجان ايام املسرح 

للشباب في دورته السادسة.
وع����ن هذه املش����اركة يقول: نحن 
نشارك باس����م املعهد العالي للفنون 
املسرحية مبسرحية »غني وثالث فقراء« 
ويشاركني في املسرحية عيسى احلمر 
وامير مطر وحمد اشكناني، والتأليف 

للويس كارف����ورد واالعداد واالخراج 
لعيسى ذياب ونحن كلنا دفعة واحدة 

باملعهد.
ويضيف: العمل يقدم طرحا جديدا 
وانا اقدم دور رجل متسلط يحب كسر 
القواعد وما هو مألوف ونحن شاركنا 
في وقت متأخر وان ش����اء اهلل نكون 

قدها.
وعن رأيه ف����ي املهرجان قال: هو 
مهرجان رائع وال يقل اهمية عن بقية 
املهرجانات االخرى النه يصقل موهبة 
الش����باب ويعطيهم دافعا لكي يقدموا 
اجمل ما عندهم في ظل روح املنافسة 

محمد صفرالشريفة.

)أسامة البطراوي(عبداحملسن العمر في مشهد من مسرحية »احلرب الباطنية«


