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ممثل »ابتلش« بعمره 22
مع املخرجني واملنتجني 
اللي يب���ون يحكرونه 
ف���ي جتس���يد األدوار 
النسائية وهو رافض.. 

اهلل يعينك!

ممثلة تعتقد أنها »ملكت« 
الن���اس، هاالي���ام  قل���وب 
متضايقة حيل ألنه جمهورها 
قاعد يلومها باللي سّوته بأحد 
 زمالئها الشباب.. بوطبيع

ما ييوز من طبعه!

أدوار لوم
مقدم���ة برام���ج »َه���دت« 
أعصابه���ا بع���د م���ا عطوها 
مسؤولني برنامجها التلفزيوني 
الفرص���ة بأن تع���د البرنامج 
اللي كانت في���ه مقدمة بس.. 

بالتوفيچ!

أعصاب

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل والسفير الهندي اجاي ملهوترا واألمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي يتقدمون احلضور

)أسامة البطراوي(رقصة فلكلورية هنديةالسفير الهندي يهدي وزير النفط ووزير اإلعالم درعا تذكارية

)أحمد باكير( مشهد من مسرحية »اخو دنيا«

هاني النصار

الزميلة هديل الفهد تتوسط املخرجني عبداهلل العابر وعبدالعزيز صفر في الندوة

اداء مبتذل 

»مرآة الهند« الثقافية في الكويت لمدة أسبوع
عبدالحميد الخطيب

حتت رعاي���ة وحضور وزير 
النف���ط ووزير اإلعالم الش���يخ 
أحمد العبداهلل وفي إطار التعاون 
الثقافي بني املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ووزارة الثقافة 
الهندية، اقيم مساء امس االول على 
مسرح كيفان حفل افتتاح مهرجان 
الهند الثقافي، حتت عنوان »مرآة 
الهند« الذي سيس���تمر حتى 14 
اجل���اري، متضمن���ا العديد من 

األنشطة الفنية واحلرفية.
احلفل الذي حضره الس���فير 
الهندي اجاي ملهوترا واالمني العام 
للمجلس الوطن���ي بدر الرفاعي 
وعدد كبير من اجلالية الهندية بدأ 
بعزف السالمني الوطنيني للبلدين،  
ومن ثم أكد الشيخ احمد العبداهلل 
في كلمته ان املهرجان يعبر عن 
مدى قوة العالقات بني الشعبني 
الكويتي والهندي التي متتد الى 
عمق التاريخ، وهذا ما اكده السفير 

الهندي اثناء كلمته.
أولى فقرات احلفل كانت مع 
رقص هندي كالسيكي مع فرقة 
»راجنانا غاوهار«، حيث قدمت 
فن »اوديسي« تالها عزف على 

ذلك قدمت مجموعة من اللوحات 
الفنية الهندية شملت فن »بوروليا 
تشاو« وكذلك فن »غاربا« و»دانديا 
راس« و»البهانغرا« وفن »مالواي 

غيدا«.
يذك���ر ان الس���فير الهن���دي 
اجاي ملهوترا أهدى وزير النفط 
العبداهلل  واإلعالم الشيخ احمد 

آلة »السنتور« أداها كومار شارما، 
األبرع في العال���م بالعزف على 
الوترية، تبعه رقصة  اآللة  هذه 
بعنوان »حتية كاثاكالي« ثم قدمت 
»رمببا س���يفا« فقرة القرع على 
الطبلة والتي نالت استحس���ان 
اجلمه���ور، تالها رقصة محارب 
»الناغا« ثم ف���ن »اوبانا« وبعد 

درعا تذكارية وأخرى لألمني العام 
للمجلس الوطن���ي بدر الرفاعي 
الرفاع���ي درعا تذكارية  وأهدى 
الهندي.اختتم احلفل  للس���فير 
النف���ط واإلعالم  بإه���داء وزير 
الشيخ أحمد العبداهلل للمشاركني 
في احلفل باق���ات ورود تقديرا 

ملجهودهم.

بحضور وزير النفط واإلعالم واألمين العام للمجلس الوطني

أبطال »أخو دنيا«: أعمالنا المقبلة ستكون مدروسة!

النصار: »العصفور األحدب« في »المعهد العالي للفنون«

العابر وصفر: مسرح المهرجان غريب!
طرح املخرج���ان عبداهلل 
العابر وعبدالعزيز صفر الكثير 
من املقترحات واملفاهيم جليل 
الشباب الباحث عن فرص اثبات 
الوجود من خالل املشاركة في 
املهرجانات املسرحية، جاء ذلك 
خالل الندوة النقاش���ية التي 
ادارتها الزميل���ة هديل الفهد 
املركز االعالمي  واحتضنه���ا 

التابع للمهرجان.
وقد حتدث املخرج عبداهلل 
العابر عن جتربته مع االخراج 
عامة واملسرح خاصة، عندما 
تخ���رج ف���ي املعه���د العالي 
للفنون املسرحية عام 2002 
ثم تلقيه دعوة من قبل الفنان 
عبداهلل عبدالرسول لالشراف 
التي  التدريبية  على الورشة 
تنظمها الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واستمرت 50 يوما 
أفرزت عمال مس���رحيا حتت 
عنوان »رأس اململوك جابر«، 
وقال: كلفت باالش���راف على 
حفل افتتاح مهرجان الشباب 
في ال���دورة الثالثة من خالل 
العرض املسرحي »تخاريف 
كتب« ثم أعقبتها في مسرحية 
»طبيب رغم أنفه« التي مثلت 
مسرح الشباب في احدى دورات 
مهرج���ان اخلرافي وحصدت 

ثالث جوائز.
وأض���اف: ث���م توال���ت 

املشاركات في املهرجانات منها 
مشاركة في مهرجان اخلرافي 
املس���رحي في »عظم مشوي 

مغلي«.
وأوضح العابر ان املخرجني 
الشباب وحتى املتلقي يجب ان 
يكون لديهم ثقافة مسرحية، 
وهذه الثقافة ال تقتصر على 
العرض املس���رحي فقط، بل 
تبدأ ثقافته من خالل قراءته 
للنص ودراسته احلاالت التي 
ولد فيها، ومن ثم تصبح لدى 
املخرج تراكمات ومكتسبات 
ثقافية مختلفة، مش���يرا في 
الوقت ذات���ه الى ضرورة ان 
تلعب الصحافة دورا رئيسيا 
في تثقيف الفنان وعدم القسوة 

عليه من خالل النقد اجلارح 
كالذي تع���رض له في احدى 
املشاركات، ملمحا الى ضرورة 
ان تكون هناك دراسة حتليلية 
وتقييمية للدورات الس���ابقة 
حتى نع���رف الى أين تتجه، 
اتهام  مبديا اعتراض���ه على 
املسرح التجاري أو وصفه بأنه 
»جرثومة« وذلك ألن كل بلد 
فيه املسرح اجلماهيري وآخر 
نوعي، وعلى املتلقي البحث عن 

االفضل الذي يناسبه.
من جهته، حتدث املخرج 
عبدالعزيز صفر مطالبا االسرة 
االعالمية بالوقوف الى جانب 
املخرجني الشباب، خاصة أولئك 
الذين يخوض���ون جتاربهم 

للمرة االولى، وطالب بتوجيه 
النقد املفيد والتوجيه والنصح، 
مطالبا بضرورة توعية اجلميع 
بالثقافة املس���رحية س���واء 
املتلقي،  للممثل أو اجلمهور 
وتس���اءل: ال أعرف ملاذا أجد 

مسرح املهرجان غريبا؟
واض���اف صف���ر: عندما 
تخرج���ت في املعه���د العالي 
للفنون املس���رحية تساءلت 
الى أين أذهب والى أين أجته؟ 
من يستقبل مخرجا قد يخطئ 
وقد يصي���ب؟ حتى جاءتني 
دع���وة من االس���تاذ عبداهلل 
العابر للمش���اركة في ورشة 
تدريبية للممثلني عام 2002 
تنظمها الهيئة العامة للشباب 
والرياضة أفرزت مس���رحية 
»ع���ازف البيانو« ث���م بدأنا 
فكرة تأس���يس مهرجان ايام 
املسرح للشباب وكيف كانت 
الدورة االولى في غرفة سوداء 
حتى وصلنا للمستوى الذي 
وصلن���ا له اآلن، ثم كانت لي 
رحلة مع التمثيل في مهرجان 
اخلرافي في مسرحية »طبيب 
أنفه« ثم حصولي على  رغم 
افضل اخراج وافضل عرض 
متناغم عن مسرحية »البحث 
في قلب حي« ث���م قدمت مع 
مسرح الشباب في مسرحية 

»بال مالمح«.

وجه أستاذ قس���م التمثيل واإلخراج باملعهد العالي 
للفنون املس���رحية هاني النص���ار الدعوة جلميع رواد 
مهرجان ايام املسرح حلضور مسرحية »العصفور األحدب« 
للكاتب محمد املاغوط في مسرح حمد الرجيب باملعهد 
العالي للفنون املسرحية، وذلك لتجهيز ادارة املهرجان 
خش���بة مسرح الدسمة حلفل اخلتام الذي سيكون بعد 
غد اخلميس بحضور املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيص���ل اجلزاف ويتصدى إلخراجه عبداهلل 

البدر.
النصار الذي أش���اد به الكثير م���ن الفنانني العرب 
واألجانب عندما عرض مسرحيته »العصفور األحدب« 
في بيروت سيعرض املس���رحية امام جمهور مهرجان 
أيام املس���رح ليتعرفوا عن قرب على أدواته اإلخراجية 
التي استخدمها في هذه املسرحية التي شارك فيها عدد 
من الفنانني مثل عيسى ذياب، منصور حسني املنصور، 
حمد أشكناني وغيرهم، وذلك متاشيا مع شعار املهرجان 

»حرفية ادوات املخرج في املسرح املعاصر«.

مفرح الشمري
ضم���ن العروض الرس���مية 
أيام املس���رح للشباب  ملهرجان 
الس���ادس قدمت فرقة املس���رح 
اجلامعي عرض���ا بعنوان »اخو 
دنيا« تأليف واخراج علي بولند 
متثيل مبارك الرندي، حسني علي، 
صالح القالف حس���ني بهبهاني، 
حسني بهمن، وهو عرض يتحدث 
عن خيان���ة االصدقاء واملقربني 

وآثارها اجلانبية في االنسان.

أداء ضعيف

رغم محاولة الشباب املشاركني 
العرض تقدمي فكرة توصل  في 
رؤية املخرج إل���ى اجلمهور إال 
أنهم أخفقوا وبدوا لكل احلضور 
مبعثرين خصوصا في استخدامهم 
الت���ي كانت غير  العربية  للغة 

مفهومة على اإلطالق.
كذلك حركات املمثلني البهلوانية 
لم تتوافق مع خط أحداث قصة 
أفقدها مكانتها  املس���رحية مما 
أثناء السير الدرامي الذي حاول 
املمثلون جتسيده، باإلضافة إلى 
الديكور املهمش وطريقة الدخول 
واخلروج غير املنظمة على خشبة 

املسرح.

حلقة نقاشية

عقب انتهاء مس���رحية »أخو 
دني���ا« عبر احلض���ور والنقاد 
عن اس���تيائهم الكبير من تقدمي 
هذا العمل، جاء ذلك في احللقة 
املذيع  اداره���ا  التي  النقاش���ية 
عبدالرض���ا بن س���الم في قاعة 
الندوات في مسرح الدسمة وقد 
ب���رر فريق األم���ل اخفاقه بعدم 
اهتمام ادارة اجلامعة باملس���رح 
ووعدوا احلض���ور بأن اعمالهم 
املقبلة ستكون مدروسة وتليق 

باملشاركة في املهرجانات.

ضمن العروض الرسمية لمهرجان أيام المسرح للشباب السادس

النشغال مسرح الدسمة بحفل الختام

ضمن أنشطة المركز اإلعالمي

أجندة المهرجان اليوم

مخرجات مسرح الشباب 5.30
عبدالعزيز الصايغ، ميثم بدر

6.30
تكرمي وسائل اإلعالم املختلفة 

بحضور رئيس املهرجان 
جاسم يعقوب

عرض مسرحية »جرمية 8.00
املسرح« لفرقة سڤن ستايل

9.00
احللقة النقاشية اخلاصة 

مبسرحية »جرمية املسرح« 
بقاعة الندوات مبسرح الدسمة


