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إلى الفنان

إبراهيم بحر

المســرح ال ينتهــي ،إنمــا يبــدأ مــن
جديــد فــي ليلــة دافئــة ممطــرة
ٍ

مهرجان البحرين المسرحي

القصة من بدايتها
كتبت :زهراء غريب
لــم يعــد حلمــا بعــد ،ذاك المهرجــان الــذي لطالمــا تطلــع إليــه مرسحيــو البحريــن بشــغف ،فهــا هــو أخـ يـراً يــرى النــور تحــت مســمى “مهرجــان البحريــن
المرسحــي“ ،الــذي ينطلــق ف ي� البحريــن ضمــن مبــادرة عربيــة أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،وترمــي إىل تنظيــم
مهرجانــات مرسحيــة وطنيــة ف� الــدول العربيــة الـ ت
ـى ال تقــام فيهــا مهرجانــات مرسحيــة محليــة ســعياً لتطويــر واســتدامة الحركــة المرسحيــة ف ي� العالــم
ي
ي
الوىل مــن المهرجــان برعايــة معــال الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة آ
العــر� .تنظــم الــدورة أ
والثــار ،وبتنظيــم كل مــن
بي
آ ي
ـ� البحرينيـ ي ن
الهيئــة العربيــة للمــرح ،هيئــة البحريــن للثقافــة والثــار ،وبالتعــاون مــع اتحــاد جمعيــات المرسحيـ ي ن
ـ�.

مبادرة «القاسمي» النوعية

ف
ت
ـى ال مهرجانــات مرسحيــة محليــة فيهــا،
جــاء مهرجــان البحريــن المرسحــي ضمــن سلســلة مــن مهرجانــات نظمــت ومزمــع إقامتهــا ي� الــدول العربيــة الـ ي
ـر� .وأقامــت الهيئــة العربيــة للمــرح
كمبــادرة نوعيــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،تعزيـزاً للإبــداع المرسحــي العـ ب ي
ـط� الوط ـن للمــرح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة الفلســطينية“ ،المهرجــان الوط ـن
ف� إطــار هــذه المبــادرة مهرجانــات عديــدة أهمهــا “مهرجــان فلسـ ي ن
ي
ي
ي
للمــرح الموريتـ ن
ـا�“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة والصناعة“،مهرجــان اليمــن الوطـن ي للمــرح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة اليمنيــة“ ،مهرجــان رم للمــرح
ي
أ ن
رد�“ بالتعــاون مــع نقابــة الفنانـ ي ن
ـ� ووزارة الثقافة“،مهرجــان لبنــان الوطـن ي للمــرح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة اللبنانيــة“ ،المهرجــان الوطـن ي للمــرح
ال ي
الســعودي“ بالتعــاون مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون ،و“المهرجــان الوط ـن ي لهــواة المــرح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة واالتصــال
المغربيــة.
الهيئة مظلة المسرح العربي
جــاء ميــاد الهيئــة العربيــة للمــرح ف ي� عــام  2007بمبــادرة مــن الشــيخ
ـر�
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي دعم ـاً للح ـراك المرسحــي العـ ب ي
ورفــداً لــه بالمبــادرات والمشــاريع الجــادة ف ي� ســبيل إثـراء المشــهد المرسحي
ف
ـر� .وتعـ نـى الهيئــة غـ يـر الربحيــة والحكوميــة بشــؤون المرسح
ي� العالــم العـ ب ي
ت
ـى تواصــل االشــتغال والتطويــر المرسحــي إنجــازات
العـ ب ي
ـر� .وللهيئــة الـ ي
أ
ـر�.
كـ بـرى جعلتهــا مظلــة جامعــة حقيقيــة لهــل المــرح العـ ب ي
ومنــذ انطالقهــا أســهمت الهيئــة ف ي� إقامــة ودعــم الــورش المرسحيــة
كورش(النفــ� والجســدي ف ي� التشــخيص
ف ي� مختلــف البلــدان العربيــة
ي
واللقــاء“ باليمــن“ ،فنــون المــرح“ بجــزر
والخ ـراج) بالبحريــن“ ،التمثيــل إ
إ
أ
أ
الكاريكاتــري والســيمنار“ بــالردن“ ،القنعــة
القمــر “ ،ورشــة المــرح
ي
المرسحيــة والســينمار“ بتونــس ،و“ التكوينيــة أ
الوىل ف ي� المــرح“ بموريتانيــا.
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الكثــر مــن الفــرق والمهرجانــات العربيــة بالمســاندة
وعــززت الهيئــة
ي
ش
الشــع�
الفعليــة ،كدعمهــا �اء أجهــزة صــوت وإضــاءة للمــرح
بي
ين
بفلســط� ،وتأســيس الهيئــة القمريــة العربيــة للمــرح بجــزر القمــر،
ن
واالحتفــال باليوبيــل
ـودا� ،ودعــم مهرجانات
ـى للمــرح القومــي السـ ي
الذهـ ب ي
كـــ“ المــرح الحــر“ بـ أ
ـالردن “ ،الجمعيــة المرصيــة لمــرح الهــواة“ بمــر،
و“ المــرح المــدرس الــدورة أ
الوىل“ بموريتانيــا.
ي
يز
وتتمــر الهيئــة بمهرجــان الشــارقة المرسحــي الخليجــي الــذي تقيمــه كل
ن
ـر�.
ـى ومبدعــي المــرح مــن الخليــج والوطــن العـ ب ي
عامـ يـ� ،بحضــور محـ ب ي
وتقــوم الهيئــة حالي ـاً بتنفيــذ مبــادرة الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي الســاعية لتنظيــم مهرجانــات مرسحيــة وطنيــة ف ي� دول عربيــة ال
ـ� فيهــا ،إحيــا ًء للح ـراك المرسحــي فيهــا.
مهرجانــات للمــرح المحـ ي

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
آ
ت
ـى انطلــق حراكهــا عــام 2008
عرفــت هيئــة البحريــن للثقافــة والثــار الـ ي
برئاســة الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة ،بدعمهــا ورعايتهــا لمختلــف
المهرجانــات المرسحيــة المقامــة ف ي� البحريــن ،آخرهــا مهرجــان البحريــن
المرسحــي .كمــا خلقــت الهيئــة مشــاريع ومبــادرات ومهرجانــات ثريــة
تصــب ف� دعــم الحـراك الثقـ ف
ـا� البحريـن ي  ،مثــل برنامــج صيــف البحريــن
ي
ـا� يذو صبغــة عائليــة ســاهم بشــكل الفــت �ف
ف
ي
وهــو برنامــج ترفيهــي وثقـ في
إنجــاح الســياحة الداخليــة ي� مملكــة البحريــن خــال موســم الصيــف،
وربيــع الثقافــة الــذي أســتقطب الفنــون العالميــة المتمـ ي ز
ـرة إىل مملكــة
البحريــن ف ي� ربيــع كل عام،مـ شـروع “تــاء الشــباب“ الســنوي الــذي نجــح
ين
الموهوبــ� دعمــا إلبداعاتهــم المختلفــة ف ي�
الكثــر مــن
ف ي� اســتقطاب
ي
أ
مجــاالت الكتابــة الدبيــة والموســيقى والغنــاء.
اتحاد مسرحيين البحرين
ين
ين
البحرينيــ� ف ي� المملكــة بموجــب
المرسحيــ�
تأســس اتحــاد جمعيــات
قانــون الجمعيــات أ
والنديــة االجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة
العاملــة ف ي� ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الصــادر
بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لســنة  1998المعــدل بالمرســوم بقانــون
رقــم( )44لســنة .2002
أ
ت
الــى تصــب ف ي� رفــع
ويســعى االتحــاد لتحقيــق
ي
الكثــر أمــن الهــداف ي
مســتوى نشــاط وأداء المســارح الهليــة البحرينيــة (أوال ،الصــواري،
عــر خطــوات تنطــوي أهمهــا عــى
جلجامــش ،البيــادر ،والريــف) ،ب
التنســيق مــع الجمعيــات المرسحيــة أ
الهليــة داخــل المملكــة وخارجهــا،
إقامةالنــدوات والملتقيــات والمهرجانــات المرسحيــة داخــل البحريــن،
العمــل عــى نقــل التجــارب ف ي� مجــال المــرح خــارج البــاد بمــا يخــدم
الحركــة المرسحيــة ،تقديــم المســاعدة والعــون للجمعيــات المرسحيــة
أ
الهليــة حســب االمكانيــات المتاحــة ماديــاً وفنيــاً ،إعــداد الدوريــات
والنـ شـرات والبحــوث المتعلقــة بالقضايــا المرسحيــة ،وتمثيــل المرسحيـ ي ن
ـ�
والتحــدث باســمهم داخــل البحريــن وخارجهــا.
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من هو

؟

حسين عبدعلي

«امرأة في الظالم»

أولــى عروض مهرجان البحرين المســرحي
حســين عبدعلــي :هذا النــص بمثابة عربون وفاء لألســتاذ إبراهيم بحر

اللــم ،يذهبــون ناحيــة أ
يعيــدون حياكــة أ
الثــر الــذي تركــه صاحــب الظّــل الــذي ال يندثــر ،يبحثــون عنــه بـ ي ن
ـ� كلماتــه ،يعيدونــه للحيــاة عـ بـر
ف
ف
ن
ـ� ســتار أوىل عــروض
المــرح الــذي عـ بـره أمســك بالكلمــة فصــار رائـ ًـدا ي� الحركــة المرسحيــة ي� البحريــن ،يفتــح المرسحــي حسـ يـ� عبدعـ ي
مهرجــان البحريــن المرسحــي بعــرض “امــرأة ف ي� الظــام“ مــن تأليــف الراحــل إبراهيــم بحــر ،وذلــك ف ي� تمــام الثامنــة والنصــف عــى خشــبة
الصالــة الثقافيــة بالمنامــة.
أ
ـ� عبدعــ� ،ويــأ�ت
ـن لــه الفضــل ف� الكثـ يـر “.يقــول مخــرج العــرض حسـ ي ن
“هــذا النــص بمثابــة عربــون وفــاء للســتاذ إبراهيــم بحــر ،الــذي نكـ ّ
ي
ي
ي
هــذا النــص المونودرامــي ليســتعرض حالــة مــن العزلــة والوحــدة تكابدهــا امــرأة تدعــى “نعيمــة“ وذلــك بعــد هجــران زوجهــا لهــا ،حالــة
ت
ـى ال تســتطيع الخــروج منهــا.
انتظــار وأمنيــات تتكاثــر بزيــارة أحدهــم لهــا وفتحــه بــاب عزلتهــا الـ ي
ت
آمــا أن ت
ين
الــى ســتعرض الليلــة ً
يــرك بصمتــه ف ي� مثــل هــذا المهرجــان ويضيــف “أن
حســ�
يخــوض المخــرج
ي
عبدعــ� غمــار تلــك التجربــة ي
ف
يكــون ثمــة مهرجــان يضــم تحــت لياليــه جميــع المســارح االهليــة ،بعيـ ًـدا عــن التشــتت ي� مهرجــان هنــا ومهرجــان هنــاك ،كان هــذا بمثابــة
ين
للمرسحيــ� ف ي� البحريــن!“
حلــم
ف
ف
ن
عبدعــ� ومحمــود الصفــار ،تأليــف موســيقي
حســ�
تمثــل ي� مرسحيــة “امــرأة ي� الظــام“ ســودابة خليفــة بــدور “نعيمــة“  ،ســينوغرافيا
ي
ي
ن
ين
حســ�.
عبدعــ� ومســاعد مخــرج باســل
حســ�
لمحمــد المرباطــي وتشــيلو حامــد ســيف ،ومــن إخــراج
ي
ي
أ
يذكــر أن الــدورة أ
ف
تكريمــا لثــره ي� الحركــة المرسحيــة
الوىل مــن مهرجــان البحريــن المرسحــي تحمــل اســم الفنــان الراحــل ابراهيــم بحــر
ً
البحرينيــة ،وتســتمر هــذه الــدورة لغايــة  15أبريــل  2019عــى خشــبة مــرح الصالــة الثقافيــة بالمنامــة ،بتنظيــم كل مــن الهيئــة العربيــة
والثــار ،بالتعــاون مــع اتحــاد جمعيــات المســارح أ
للمــرح ،وهيئــة البحريــن للثقافــة آ
الهليــة البحرينيــة.
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هــو ممثــل ومخــرج وكاتــب بحري ـن ي مــن مواليــد  ،1981كانــت نقطــة
ف
ـنوات صغـ يـرة
بدايتــه ي� نــادي كــرزكان المرسحــي عــام  ،1989بسـ ٍ
مندفعــا دون رهبــة
ال تتجــاوز التاســعة وقــف عــى الخشــبة
ً
وارتبــاك وذلــك ف ي� مرسحيــة “ال ـراع“ مــن تأليــف وإخ ـراج
محمــد بوحســن ،بــدأت مالمحــه المرسحيــة بالتشــكل
الصغــر ثــم انضــم بعدهــا لنــادي
مــن هــذا العمــر
ي
المــرح الجامعــي ثــم مــرح الصــواري الــذي
شــكل اشــتغاله الحقيقــي مــع المرسحــي عبــدهللا
الســعداوي .كانــت مرسحيــة “الزمــن ليــس هنــا 2004 -
الخراجيــة ت
والــى حــاز مــن خاللهــا
“ أوىل تجاربــه إ
ي
ف
الخ ـراج والتمثيــل
عــى جائــزة لجنــة التحكيــم ي� إ
ضمــن مهرجــان الريــف المرسحــي ،اســتمر
نشــاطه المرسحــي فحصــل عــى العديــد مــن
الجوائــز مثــل جائــزة أفضــل ممثــل أول
ف ي� مهرجــان الصــواري  11عــن مرسحيــة
“كرســيان“ ،وجائــزة أفضــل عــرض متكامــل
ف ي� مهرجــان المــرح الخليجــي لمرسحيــة
ت
ت
ـى
“عندمــا صمــت عبــدهللا الحكـ ي
ـوا�“ الـ ي
قــام بإخراجهــا ،كمــا ترشــح نصــه
المرسحــي “الـقـسـطـــل“ ضــمـــن
الــقـائـمـــة الــقـصـيـــرة لـمسابقـــة
تـــأليف النص الـمـرسحـــي للـهيئـــة
العربيــة للمــرح مــن بيـــن 151
نـــصاً عـــى مـســـتوى الوطــن
الكثــر.
وغ�هــا
ي
العــر�  ،ي
بي
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ظواهر مسرحية بحرينية 1
أول مسرحيات المسرح المدرسي في البحرين
القحطا� أ
ن
الوىل من ي ن
اليم� مع ممثالت المرسح
سكينة
ي
البتدائية للبنات
الك�ى إ
المدرس بمدرسة خديجة ب
ي

يكتبها :د .محمد حميد السلمان
أول عــى بدايــات ظواهــر مرسحيــة معينــة حجــزت لهــا مســاحة فنيــة ف ي�
تحــاول هــذه الزاويــة أن تُلقــي الضــوء بشــكل ي
مسـ يـرة المــرح ف ي� البحريــن خــال المئويــة المنرصمــة.
ـر� لهــذا الفــن ،لــم تحتضــن عروضــه خشــبة المــرح البحريـن إال مــع بواكـ يـر القــرن ش
الع�يــن،
المــرح ،بالمصطلــح الغـ ب
وبمــا أن المجتمــع البحريـن ي  ،كغــره مــن مجتمعــات الخليــج العــر� ،متديــن وتجذبــه يالشــخصيات أ
والحــداث التاريخيــة
ي
يب
الســامية ف� أفراحهــا وأتر ياحهــا؛ فقــد انتقلــت التأثــرات الدينيــة والبطــوالت القوميــة ف� مرسحــة أ
الحــداث التاريخيــة إىل
إ
ي
ي
المــرح الميــدرس بعــد افتتــاح أوائــل المــدارس النظاميــة أ
الهليــة والحكوميــة ف ي� البــاد مــع حلــول العــام  ،1919ومــن ثـ ّـم
ي
الديـن عمــوم المرسحيــات المدرســية الـ تـى قُدمــت ف� المراحــل أ
الوىل مــن الحـراك المرسحــي ،كمــا وطغــى
صبــغ التوجــه
ي
ي
ي
التوجــه الوعظــي والتعليمــي أكـ ثـر مــن الجانــب الفـن ي .
عليهــا ّ

ويُمكن تقسيم مرحلة المرسح المدرس ف� البحرين تاريخياً إىل ي ن
نوع�:
ي ي
المدارس أ
الهلية الخاصة.
مرسح المدارس الحكومية ،ومرسح
ويجمــع الباحثــون حــول الحركــة المرسحيــة ف ي� البحريــن عموم ـاً ،كمــا أكــد أيض ـاً أحمــد العم ـران مديــر المعــارف ووزيــر
ت
ال�بيــة والتعليــم ســابقاً؛ بــأن النشــاط الف ـن الــذي قدمتــه أول مدرســة نظاميــة رســمية ف� البحريــن بـ ي ن
ـ� أعــوام -1919
ي
ي
أ
ت
 ،1925كان أقــرب إىل الخطابــات الدبيــة والحــوارات منهــا إىل فــن يُســمى المــرح ،حــى جــاءت ســنة  ،1925لتشــكل تدشــيناً
ـدرس البحري ـن ي .
لمحطــة البدايــة الحقيقيــة للمــرح المـ ي
ولــم يكــد ينــرم العقــد الثالــث مــن القــرن ش
اس  1930-1929خمــس
الع�يــن إال وكان ف ي� البحريــن مــع حلــول العــام الــدر
ي
الــى بــذرت الفــن المرسحــي �ف
للبنــ� ،وواحــدة للبنــات .ومــن أوائــل مــدارس البحريــن الحكوميــة ت
مــدارس حكوميــة ي ن
ي
ي
ف
ـال:
الســاحة الفنيــة البحرينيــة ،وبحســب التوزيــع الجغ ـر يا� للمناطــق ،هــي كالتـ ي

1

المحرق

ين
للبنــ� :وهــي مدرســة
 مدرســة الهدايــة الخليفيــة االبتدائيــةأهليــة حكوميــة ،اف ُت ِتحــت رســمياً العــام  1919ف ي� جزيــرة المحــرق.
ض
ت
ـا�
ـى قدمتهــا الهدايــة بالمحــرق ،كانــت “قـ ي
وأول المرسحيــات الـ ي
الحاكــم بأمــر هللا“ .وربمــا هــي مقتبســة مــن مرسحيــة “الحاكــم
ت
ـى كتبهــا المؤلــف المرسحــي المــري إبراهيــم رمــزي
بأمــر هللا“ الـ ي
العــام  .1914وال توجــد أيــة معلومــات أخــرى تفصيليــة عــن الظروف
الفنيــة لهــذه البدايــة المرسحيــة ف ي� مــدارس الحكومــة آنــذاك.

 مدرسة الهداية الخليفية االبتدائية للبناتالك�ى الحقاً):
(مدرسة خديجة ب
ف
حــوال عــام  .1928وقدمــت أول مرسحيــة لهــا ي� عــام
تأسســت
ي
ـوص الخائــن“ ،وهــي مــن إعــداد مديــرة المدرســة
ـ
“ال
ـوان
ـ
بعن
،1938
ي
وفيقــة نايــر.
6

2

1919

بداية التعليم النظامي في البحرين

الشاعر أ
الديب إبراهيم العريض
الشاعر غازي القصي� ف� أحد أ
الدوار المرسحية
بي ي
مدرسة المنامة الثانوية ي ن
للبن� عام  1954م

أ
د� الف ـن ي  -وإن أطلقنــا عليــه مصطلــح مــرح بعموميتــه  -فهــو لــم يكــن كذلــك بالفعــل مقارنــة
إال أن ذاك النشــاط ال ب ي
أ
ورو� شــكال ً ونصـاً ،إال ف ي� مــن بــاب تفــرده و رياديتــه ف ي� المنطقــة الخليجيــة فقــط.
ـر� الحديــث المتأثــر بــال ب ي
بالمــرح العـ ب ي
أ
ول مــن نشــأة التعليــم النظامــي ف ي� البحريــن عــام  ،1919لــم تكــن تلــك التمثيليــات الحواريّــة القصـ يـرة
فففــي الســنوات ال ي
أ
ن
ت
ورو� الحديــث بكامــل
ـى كان يُطلــق عليهــا “روايــات“ وعــى الخشــبة “مرســح“؛ تأخــذ معــى المــرح ال ب ي
ي� المــدارس ،والـ ي
ت
ـدرس ممن وضعــوا جهدهــم ،وفكرهم،
عنــارصه .ولــذا يمكننــا القــول ،ونحــن نقــف تقديـراً واح�امـاً لــكل رواد المــرح المـ ي
ووقتهــم ،وأســهموا ف ي� تلــك البدايــات؛ بــأن مــا قامــوا بــه مــن عمــل قــد ســجله الزمــان باســمهم ،وأن اختــاف الــرؤى اليــوم
�ض
ـدرس.
حولــه ،لهــو رافــد آخــر لــه يربطــه بحــا البحريــن ويوثــق لجهــود تلــك الكوكبــة مــن رواد المــرح المـ ي

و

حقائق
أرقــام

1925

انطالقة المسرح المدرسي البحريني

• المرسح المدرس ف� المدارس أ
الهلية:
ي ي

السيدة وفيقة صواف ناير

الشاعر عبد الرحمن المعاودة

المنامة

ين
للبنــ�:
 مدرســة الهدايــة الخليفيــة االبتدائيــةاف ُت ِتحــت هــذه المدرســة ف ي� عــام  1921وســط مدينــة
المنامــة .قدمــت عمــل واحــد فقــط وهــو مرسحيــة
“ثعلبــة“ ف ي� عــام .1928

ف
ت
ـدرس
ـى ســاهمت ي� المــرح المـ ي
 ومــن المــدارس الـ يبالمنامــة ،مدرســة الهدايــة الخليفيــة االبتدائيــة
ين
المؤمنــ� الحقــاً) ،والمدرســة
للبنــات (عائشــة أم
للبنــ�ن
ين
ش
للبنــ� ،والمدرســة الغربيــة
ال�قيــة
ي
(الجعفريــة ســابقاً وأبــو بكــر الصديــق حاليــاً)،
مدرســة الحــورة الثانويــة للبنــات ،مدرســة المنامــة
ين
للبنــ�.
الثانويــة التجاريــة

 المدرسة أالهلية:
أ
ن
ن
أنشــأها الشــاعر والديــب البحريـ ي إبراهيــم عبدالحسـ يـ� العريّــض
ف
اس  .1932-1931وقدمــت هــذه المدرســة
وافتتحــت ي� العــام الــدر ي
الخاصــة مرسحيــات مــن تأليــف وإخ ـراج الشــاعر المؤســس ،وهــي:
“وامعتصمــاه“ ،عــام  ،1931وهــي مرسحيــة شــعرية تاريخيــة مــن
ال ي ز
نجل�يــة بعنــوان “ William
ثالثــة فصــول .ومرسحيــة باللغــة إ
ف
ـ� الدولتـ ي ن
 ،“Tellومرسحيــة شــعرية أخــرى بعنــوان “بـ ي ن
ـ�“ ،ي� عــام
 ،1934لكنهــا لــم تُعــرض بســبب إغــاق المدرســة ف ي� ذات العــام
ألســباب ماليــة.
الهليــة :هــي المدرســة أ
 مدرســة الصــاح أالهليــة الخاصــة الثانيــة
إ
أ
ف
ت
ش
ـى يؤسســها شــاعر
ي� بحريــن النصــف الول مــن القــرن الع�يــن الـ ي
بحريــن ي  .فالمؤســس هــو الشــاعر البحريــن ي عبدالرحمــن قاســم
المعــاودة ،وافـــتتحها ف ي� المحــرق عــام .1935
وقــد كان المؤســس هــو المحــرك أ
الول لــكل نشــاط المدرســة
المرسحــي ،فقــد كان مؤلفــاً ،ومخرجــاً ،بــل وممثــا ً أحيانــاً ف ي�
مرسحياتهــا .وأهــم أعمــال المدرســة “ :قيــس ولبــن ي “ عــام ،1935
“عبــد الرحمــن الداخــل“  ،1936و“الرشــيد وشــارلمان“ ف ي� العــام
اس “،1939-1938ســيف الدولــة بــن حمــدان“  ،1940و“عــى
الــدر ي
ال�مــوك“  ،1941و “المعتصــم بــاهلل“  .1942ومجموعــة مــن
ضفــاف ي
المرسحيــات الدينيــة الشــعرية منهــا “العــاء الح�ض مــي“ ،و“أبــو
الصغــر“ ،و“ســقوط بغــداد“.
عبــدهللا
ي
 مدرسة النجاح أالهلية:
أ
ف
أســس هــذه المدرســة الســتاذ عبــد الرســول التاجــر ي� أوائــل
الثالثينــات مــن القــرن ش
الع�يــن تقريبـاً بالمنامــة .قدمــت المدرســة
ومرسحيتــ�ن
ن
بــ� عامــي ،1949 -1943
ي
مرسحيــة “الميــت الحــي“ ي
إسـ ي ن
ـاميت� لــم يتــم العثــور عــى اســميهما .ومرسحيــة آخــري هــي
“شــهامة العــرب“ ،ومرسحيــة ثالثــة قدمتهــا بعنــوان “لــوال المحامي“.
وللســف ،ال تتوافــر أي معلومــات تفصيليــة عــن كل هــذه أ
أ
العمــال
ت
ـى العريــض والمعــاودة.
كمــا توافــرت عــن زميلتيهــا مدرسـ ي

1928

«ثعلبة» أول مسرحية قدمت في مدرسة الهداية
الخليفية االبتدائية للبنين  -المنامة

1931

«وامعتصماه» أول مسرحية شعرية تاريخية
من تأليف وإخراج الشاعر إبراهيم عبدالحسين العر ّيض

1935

عبدالرحمن قاسم المعاودة
أول من أطلق الحركة المسرحية في المدارس الخاصة

1938

«الوصي الخائن»
أول مسرحية مدرسية للبنات  -المحرق
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الـفـنـان
ـه
ـ
ألنـ
الــذي ال تليق به كلمة «الخســارة»
مهرجــان البحرين المســرحي يحتفــي بابراهيم بحر

كتبــت :زينب مرضي
بلد ال تعرف حــدودً ا للجغرافيا
كان بحــرً ا فــي ٍ
بموجــه نرتمي في ِّ
كل مدٍّ وجزر
وك ّنــا المأخوذين
ِ

مثــل فــي مســرحية الســعد مــن إخــراج الفنــان
الســوري أســعد فضــة والتحــق بعدهــا بالمعهــد
العالــي للفنــون المســرحية ،فشــارك فــي العديــد

كان المــاء يلتــف حــول أجســادنا ويعيــد صقلهــا
هامســا:
ك ّلمــا ســمعنا صوتــه
ً

مــن المسلســات الكويتيــة مــع كبــار النجــوم

جديــد فــي
المســرح ال ينتهــي ،إنمــا يبــدأ مــن
ٍ

كالفنــان عبدالحســين عبدالرضــا وســعد الفــرج

ليلــة دافئــة ممطــرة.
إ ّنــه إبراهيــم بحــر الــذي ال يشــبه أي راحــل .يتوقــف

وحيــاة الفهــد وغيرهــم.
كان بحــر يأخــذ بأيــدي رفــاق ال ّتجربــة ،يكبــرُ معهــم
ّ
لــكل
الدائمــة هــي البدايــة
وبهــم ،كانــت ابتســامته ّ

الموتــى بالعــادةِ عــن ال ّنمــو لكنــه ال يفعــل ،بــل
ـان أحــد ،يكبــرُ ك ّلمــا
يكبــرُ ك ّلمــا عبــر اســمه علــى لسـ ِ

شــيء ،وبصــورةٍ مجازيــةٍ للغايــة كان هــو البحــر

نصــا لــه ،ك ّلمــا لمــح أحدهــم صورتــه،
قــرأ أحدهــم ً
يكبــرُ ّ
ألن المســرح يعرفــه جيّــدً ا ،ألن الخشــبة تميّــز

يقــدر لــه أن يكــون
والصاريــة فــي ذات الوقــت ،كان
ّ
ّ
ّ
أي شــيء وكل شــيء مــن أجــل المســرح .فــي 1990
ّ

خطــاه ،وألن كراســي الجمهــور تعــرف األماكــن
ّ
يفضلهــا ،يكبــرُ أل ّنــه ابراهيــم بحــر ،ذلــك الــذي
التــي

الصــواري كثالــث فرقــة
أســس مــع رفاقــه مســرح ّ
أهليــة ،وتــرأس مجلــس إدراتهــا منــذ التأســيس حتــى

ال تليــق بــه كلمــة «الخســارة».

ســتة أعــوام متتاليــة.

ردمــه
فــي عــام  1956وُ لِــد بحــ ًرا ال يجــرؤ علــى
ِ

يكتــف بالمســرح
كانــت األســئلة تدفعــه ،فلــم
ِ

المحــرق تلــك المدينــة التــي يمــأ الفــن
أحــد ،ومــن ُ
طرقاتهــا ،وُ لِــد علــى صــوت ال ّنهمــة التــي كانــت

كمؤلــف ومخــرجٍ وممثــل ،بــل
كخشــبةٍ ونــص ،أو
ٍ
ســأل :مــا ســبب عــزوف الجماهيــر عــن المســرح

تؤثــث حياتــه وتؤثــث الجــو العــام فــي البيــت إذ كان

األكاديمــي؟ ولهــذا نــال درجــة الماجســتير بتقديــر

والــده خميــس بحــر أحــد رجــال البحــر المعروفيــن

امتيــاز مــن الجامعــة األهليــة فــي البحريــن وذلــك

آنــذاك.

فــي عــام .2016

فــي عــام  1974ترجــل ابراهيــم بحــر عــن ذاتِــه بحــ ًرا
وصعــد للخشــبة دون مقدمــات ،وذلــك بعــد لقــاءه

شــارك ابراهيــم بحــر فــي العديــد مــن المسلســات
واألفــام والمســرحيات ،وأ ّلــف الكثيــر ً
أيضــا ،أصــدر

بالفنــان البحرينــي المعــروف آنــذاك ناصــر القــاف،

كتــاب يحمــل خمــس مســرحيات تحــت عنــوان

وفــي العــام ذاتــه كتــب عنــه الصحفــي ابراهيــم

«قبــل أن تأتــي فتــون» وذلــك فــي  ،2018تــرك تلــك
المســرحيات لنــا ّ
ألن الوقــت لــم يســعفه لتنفيذهــا.

البدايــة.

ّ
لــكل هــذا وأكثر..يحتفــي مهرجــان البحريــن

التحــق فــي العــام الــذي يليــه بمســرح أوال وقدمــه

المســرحي بــه كقامــةٍ لــم ولــن ترحــل .وليقــول:
ابراهيــم بحــر لــم يمــت ّ
ألن الفنــان الحقيقــي يبقــى.

الصحافــة ،مــن هنــا كانــت
غلــوم ألول مــرةٍ فــي ّ

أولــى مســرحياته تحــت عنــوان «الرجــل ضحــك
علــى باريــس» إال أ ّنــه تــم توقيــف العمــل باإلضافيــة
لعمليــن آخريــن ،لكنــه لــم يقــف عنــد تلــك النقطــة،
بالبحــر الركــود؟
هــل يليــق
ِ
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ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الـبحرين الـمسرحي

انطالق المنتدى الفكري

” بـانوراما المسرح البحريني في مائة عـام ”
تنطلــق ف ي� مركــز الفنــون أعمــال المنتــدى الفكــري “بانورامــا المــرح البحريـن ي ف ي� مائــة عــام”،
ضمــن الفعاليــات المصاحبــة لمهرجــان البحريــن المرسحــي ،وذلــك بمناســبة حلــول الذكــرى
المئويــة النطــاق الحركــة المرسحيــة ف� البحريــن ،عــى مــدى يومـ ي ن
ـ� ف ي� ( 11-10أبريــل) بمركــز
ي
الفنــون .ويتنــاول المنتــدى ف ي� جلســتيه محوريــن تاريخــي ،وفكــري ف ـن ي بمشــاركة مجموعــة
ـ� والنقــاد والباحثـ ي ن
مــن المرسحيـ ي ن
ـ� ،منهــم الفنــان عبــدهللا يوســف ،الكاتــب حبيــب حيــدر،
أ
الدكتــور محمــد الســلمان ،الدكتــور راشــد نجــم ،الســتاذ عبــاس القصــاب ،واالســتاذة زهـراء
المنصــور.

محمد سيف

عبد الغنى داوود

د .نرمين الحوطي

نخبة عربية في تحكيم
مهرجان البحرين المسرحي 2019
يشــارك ف� تحكيــم الــدورة أ
الوىل مــن مهرجــان البحريــن المرسحــي
ي
نخبــة مرسحيــة مــن عــدة دول عربيــة بينهــا جمهوريــة مــر العربيــة،
الكويــت ،والع ـراق.
وجــاء اختيــار أعضــاء لجنــة تحكيــم الــدورة أ
الوىل مــن المهرجــان عىل
الخــرة والكفــاءة المرسحيــة ،ليتناســب الحــدث
مســتوى عــال مــن
ب
مــع حجــم المبــادرة الـ ت
ـى أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ي
القاســمي ،عضــو المجلــس أ
العــى التحــاد
ســلطان بــن محمــد
المــارات العربيــة المتحــدة ،حاكــم الشــارقة ،الرئيــس أ
العــى للهيئــة
إ
العربيــة للمــرح ،بدعــم الهيئــة العربيــة للمــرح تنظيــم مهرجانات
ن
ـ� ف ي� الــدول العربيــة.
مرسحيــة وطنيــة تعــى بالمــرح المحـ ي
إىل ذلــك يشــارك ف� لجنــة تحكيــم الــدورة أ
الوىل مــن المهرجــان
ن
عبدالغــى يداوود وهــو مؤلــف ت
كل مــن
وم�جــم وباحــث مرسحــي
ي
آ
ز
االنجل�يــة مــن جامعــة
حاصــل عــى رخصــة الداب بقســم اللغــة
ي
ين
عــ� شــمس ف ي� عــام  .1962مــن أبــرز أعمالــه المرسحيــة “شــجر
ت
ـى عرضــت عــى مــرح
الصفصــاف“ عــام “ ،1981السـ ي
ـف�ة عزيــزة“ الـ ي
الجماه�يــة ف ي� عــام  ،1996و “اللعــن مــن فــوق المنـ بـر“ حيــث
الثقافــة
ي
الشــا� ف ي� تونــس عــام .1994
حصلــت عــى جائــزة أبــو القاســم
ب
ي
أ
ـياس
فوعــى صعيــد النقــد المرسحــي لــه أعمــال عــدة مثــل “الداء السـ ي
القليمــي .مــرح
ي� مــرح الســتينيات“ عــام  ،1996و “المــرح إ
ـر� ،إىل جانــب
ـ
الغ
المســتقبل“ ف ي� عــام  ،2008ودراســات ف ي� المــرح
بي
ف
ئ
ـينما� كعمــل “القاهــرة ف ي� الســينما التســجيلية“
أعمالــه ي� النقــد السـ ي
عــام .2001
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لعبدالغـ نـى داوود إســهامات ف� ت
ال�جمــات المرسحيــات خــال مسـ يـرته
ي
ي
الفنيــة كالمرسحيــة الكرنفاليــة “والعبــة العصــا الــدوارة :و “ميــاد
ت
ال�اجيديــا ت ن
مــ� روح الموســيقى لنيتشــه“ .كمــا لــه مســاهمات ف ي�
ئ
وال�امــج
الــروا�
القصــرة والنقــد
مجــال القصــص
والقصــ� ب
ي
ي
ي
الذاعيــة ف� المــرح والســينما أ
والدب.
إ
ي
ف
كمــا يشــارك � لجنــة تحكيــم المهرجــان الدكتــورة نرمـ ي ن
ـ� الحوطــي
ي
ف
وهــي أكاديميــة كويتيــة حاصلــة عــى شــهادة الدكتــوراه ي� فلســفة
أ
العــال للفنــون
د� ،وتعمــل أســتاذاً مشــاركاً ف ي� المعهــد
النقــد ال ب ي
ي
المرسحيــة بدولــة الكويــت.
للحوطــي مجموعــة مــن المؤلفــات واالبحــاث المرسحيــة مــن أبرزهــا
ت
ـى الصــادر عــام ،2005
العالمــي ف ي�
كتــاب التوظيــف إ
المــرح الكويـ ي
قصــص أ
الطفــال “حكايــات جـ ت
ـد�“ الصــادر عــام  ،2006كتاب “ســقوط
ي
الم ـرأة ف ي� أدب نجيــب محفــوظ“ الصــادر عــام  ،2007وأبحــاث أدبيــة
ف ي� مجلــة عالــم المعرفــة ،وأعمــال دراميــة تلفزيونيــة مثــل “شــبابيك“،
ن
ن
ـ�“ و“قــدوع“ و“جــد ولعــب
وبرامــج إذاعيــة ك“عـ يـ� تشــوف وعـ يـ� تحـ ي
وحب“.
إىل جانبهــم يشــارك مــن الع ـراق محمــد ســيف وهــو مخــرج وممثــل
وناقــد ودراماتــورج وباحــث مرسحــي ،حاصــل عــى الدكتــوراه ف ي�
المــرح والعلــوم االجتماعيــة مــن جامعــة الســوبورن.
يشــغل منصــب رئيــس تحريــر مجلــة دراســات الفرجــة الفصليــة
أ
ـدول لدراســات الفرجــة
الكاديميــة المحكمــة الصــادرة عــن المركــز الـ
ي
ف� باريــس ،كمــا لــه مؤلفــات بــارزة ف� ترجمــة النصــوص أ
والبحــاث
ي
ي
الجماعيــة والمفــردة.

وســتقدم ف� جلســة المنتــدى أ
الوىل الـ ت
ـى تديرهــا الناقــدة منصــورة الجمــري ،ثالثــة أوراق
أ ي
ي
الوىل معنونــة بـــ” البعــد التاريخــي للمــرح البحريـن ي ف ي� المئــة عــام الماضيــة” للفنــان
عمــل
عبــدهللا يوســف ،و الثانيــة بـ”ظاهــرة المــرح ت
ال�بــوي البحريـن ي منــذ بدايــة التعليــم ”1919
النديــة بوابــة تأســيس الفــرق أ
للكاتــب حبيــب حيــدر ،والثالثــة بـــ” أ
الهليــة المرسحيــة الحقــا”
للدكتــور محمــد الســلمان.
وستشــهد الجلســة الثانيــة مــن المنتــدى بــإدارة الدكتــور محمــد حميــد الســلمان ،اســتكماال ً
لنقــاش يقــدم ف� ثالثــة أوراق عمــل أخــرى معنونــة بـــ” آفــاق أ
مســرة
الطــر الفكريــة ف ي�
ي
ي
ن
ـ
الش
ـوروث
ـ
الم
ـف
ـ
“توظي
ـم،
ـ
نج
ـد
ـ
اش
ر
ـور
ـ
للدكت
”
ـع� ف ي� المــرح البحريـن ي ”
ب
المــرح البحريـ ي
ي
أ
أ
أ
ف
ن
ـ� ي� البحريــن بـ يـ� الطمــوح والواقــع” للســتاذة
للســتاذ عبــاس القصــاب ،و”المــرح الهـ ي
زه ـراء المنصــور.
ف
ن ف
ـا� والمرسحــي ،فالفنــان
ويعــد المتحدثـ يـ� ي� المنتــدى مــن النخبــة المهتمــة بالشــأن الثقـ ي
عبــدهللا يوســف عضــو مؤســس لــكل مــن مــرح أوال ،جمعيــة البحريــن للفنــون التشــكيلية،
ونــادي البحريــن للســينما .أمــا الكاتــب حبيــب حيــدر فهــو كاتــب صحفــي ســاهم بالتعقيــب
والنقــد والكتابــة بعــدة مهرجانــات مرسحيــة محليــة .فيمــا يحســب للدكتــور محمــد
الســلمان تأسيســه مهرجــان الريــف المرسحــي ي ن
بــ� عامــي  2003-2000م .وللدكتــور راشــد
نجــم مســاهمة ف� تأســيس كل مــن أرسة أ
الدبــاء والكتــاب ،مــرح أوال ،وجمعيــة البحريــن
للموســيقى والفنـ يـون الشــعبية .أمــا أ
ف
الســتاذ عبــاس القصــاب فهــو باحــث دكتــوراة ي� فلســفة
و� باللجنــة الدائمــة للفــرق أ
الد� ،ومســئول ســابق أ
أ
للرشــيف إ ت ن
الهليــة بــدول
اللكــر ي
النقــد ب ي
أ
مجلــس التعــاون .وللســتاذة الناقــدة زهـراء منصــور مشــاركات نقديــة وتعقيبيــة بالعديــد مــن
الفعاليــات المرسحيــة والثقافيــة داخــل وخــارج البحريــن.

ورشة عمل

العالقة بين المخرج والسينوغرافي
أنطقــت ف ي�  7أبريــل  ،2019ضمــن أعمــال مهرجــان البحريــن المرسحــي  2019ورشــة عمــل
العالقــة بـ ي ن
ـ� المخــرج والســينوغر ف يا� حيــث يقدمهــا مــن الكويــت الـسينوغـ ـر ف يا� فيصــل
ن
ت
ـا�.
عبيــد ،والمخــرج عبــدهللا ال�كمـ ي
بــ� المخــرج والســينوغرا�ف
ت
المشــرك ي ن
تهــدف الورشــة إىل ش�ح وتطبيــق آليــة العمــل
ي
مــن المراحــل أ
ف
الوىل إلنتــاج العمــل المرسحــي المتمثلــة ي� قـراءة النــص ولغايــة أن يــرى
العــرض المرسحــي النــور فــوق خشــبة المــرح.
وســيقوم المدربــان بتنــاول دور كل مــن المخــرج والســينوغر فا� متطرقـ ي ن
ـ� إىل العديــد مــن
ي
المحــاور منهــا طبيعــة عمــل المخــرج والســينوغر ف يا� ،ق ـراءة النــص وتفكيكــه وتفريغــه
ـ� ،نقــل الرؤيــة مــن خيــال المخــرج إىل فريــق العمــل.
عــى المســتوى العمـ ي
هــذا وســيكون نتــاج هــذه الورشــة عــرض مرسحــي يقــدم ف ي�  15أبريــل  ،2019ف ي� ختــام
أعمــال مهرجــان البحريــن المرسحــي .2019
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الثالثاء
 9أبريل
الخميس

عرض االفتتاح
«امرأة في الظالم »
تأليف :إبراهيم بحر
إخراج :حسين عبدعلي

األربعاء
 10أبريل

 11أبريل

مسرح جلجامش
«مطر صيف »
تأليف :علي الزيدي
إخراج :عبداهلل بوزيد

الجمعة

السبت
 13أبريل

مسرح الصواري
«حيدر »
تأليف :أمين صالح
إخراج :محمد شاهين

األحـد

 12أبريل

 14أبريل

مسرح البيادر
«عود ثقاب »
تأليف :جمال الصقر
إخراج :عبدالرحمن صابر

مسرح الريف
«سكان الطابق االرضي »
إعداد وإخراج :هاشم العلوي

مسرح أوال
«نعال النوخذة »
تأليف :يعقوب يوسف
إخراج :جمال الغيالن
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