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نشــرة يوميــة صــادرة عن مهرجــان البحرين المســرحي  ٢٠١٩

مــا فائدة الشــمعة دون عود ثقاب ؟



أين عود الّثقاب ؟
أين الّشمعة ؟

قيل عن مهرجان البحرين المسرحي األول

ن كل الفــرق المرسحيــة البحرينيــة تحــت ظــل واحــد، ونفخــر بحضورنــا نــدوة مئويــة  ي البحريــن والــذي يجمــع بــ�ي
ي �ن

»نحــن بحاجــة لهــذا المهرجــان الوطــىن
ي البحريــن. كمــا أشــكر قيــادة البحريــن الرشــيدة عــى اهتمامهــم بالمــرسح وال ننــى 

ي تمحــورت حــول مــرور 100 عــام عــى الحركــة المرسحيــة �ن
المــرسح والــىت

ن موجوديــن لدعــم  ي وقتهــا وبالتــالي نحــن كفنانــ�ي
ســيدي صاحــب الســمو حفظــه هللا الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حمــد القاســمي، حيــث جــاءت مكرمتــه �ن

ن الشــباب المرسحــي« ي تحفــري
ن التواجــد عــى خشــبة المــرسح الأهميتهــم �ن ن البحرينــ�ي الشــباب، ونتمــىن مــن الفنانــ�ي

*الفنان حبيب غلوم
ن اليــوم باحتفالنــا بمئويــة المــرسح  »أثلــج صدورنــا إعــان خــرب اتحــاد المســارح البحرينيــة وإقامــة مهرجــان يجمعنــا واســتجابة وزارة الثقافــة لذلــك، ونعــرت
ًا، وبــا شــك علينــا االســتمرار بنفــس القــوة والدعــم ليكــون مصــدر ال إنتاجــات فنيــة، وفئــة شــبابية لهــا  ي البحريــن فهــو خــرب طــال انتظــاره وتحقــق أخــري

�ن
ن المســارح البحرينيــة«  ي وتطــور الحركــة المرسحيــة، ونأمــل ان نشــاهد منافســة قويــة بــ�ي صــوت تــرث

*الفنان عادل شمس

ي
كتبت: زينب مر�ن

بخشــبٍة تملؤهــا الّتفاصيــل، وعــى مــرسح يشــبه الــراع الداخــىي الــذي 
ــٍة للذهــاِب نحــو الحقيقــة، انطلــق عــرض »عــود  ي محاول

ــر �ن يعيشــه جاب
ــة مــن  ي الثامن

ــن المرسحــي االأول �ن ي عــروض مهرجــان البحري
ــا�ن ثقــاب«  ث

ــادر.  ــذي قدمــه مــرسح البي ــة، وال ــة الثقافي ي الصال
ــة البارحــة �ن مســاء ليل

شــعال  شــكلت تلــك المرسحيــة حالــة بحــٍث متواصلــة عــن عــود ثقــاب الإ
ي قــد تنــري حيــاة جابــر وقــد توصلــه لاإجابــة: مــن الخائــن؟ 

الشــمعة الــىت
ي مريــم؟ 

ء؟ مــاذا حــدث؟ لمــاذا تركتــىن مــن الــىي
تناولــت مرسحيــة »عــود ثقــاب« قضيــة اجتماعيــة طرحــت أبعــاد متشــابكة 
ي لــم يرهــا منــذ 

تتمحــور حــول عاقــة جابــر بوالدتــه وبطليقتــه وابنتــه الــىت
ي كانــت حصيلــة خيانتــه مــع صديقــه.

والدتهــا والــىت
صاحبــت هــذا العــرض فرقــة موســيقية عــى خشــبة المــرسح كجــزٍء 

أســاسي مــن تكوينــه حســب 

ي أغلــب المناطــق طغيــان الموســيقى عــى 
مــا كان ظاهــًرا، إذ كان يتضــح �ن

ه عــى االأداء  ن ن تركــري ي خلــق ربكــة وتشــتت للمشــاهد بــ�ي
االأداء ممــا ســاهم �ن

المرسحــي والموســيقى التصويريــة.
ي العمــل المرسحــي، وربمــا 

تعتــرب الحركــة وتنظيــم الحركــة جــزًءا مهًمــا �ن
ي مرسحيــة »عــود ثقــاب« عامــل ربكــة للممثــل وســط 

شــكل هــذا االأمــر �ن
ــه لــم تكــن واضحــة خطــوط ومســارات حركــة  زحمــة الســينوغرافيا، إذ أنّ

ــا كذلــك للمشــاهد.  ن ذاتهــم ممــا كان واضًح ــ�ي ن للممثل ــ�ي الممثل
ــل  ــكل تفاصي ــفه ل ــرض كش ــاب الع ــا ع ــينوغرافيا كم ــة الس ــن ناحي ــا م أم
ــن  ــري م ي كث

ــتغالها �ن ــاب اس ــا غ ــرض بينم ة الع ــرت ــة ف ــينوغرافيا طيل الس
ــرض.  ــات الع لحظ

يذكــر أّن هــذا العــرض مــن تأليــف جمــال الصقــر، وإخــراج عبــد الرحمــن 
. ، وفاطمــة العــىي صابــر الحميــدي، وتمثيــل فيصــل الخــا�ي
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كتبت: فاطمة النارص
ــة  بعــد انتهــاء العــرض المرسحــي “عــود ثقــاب”  ــدوة التطبيقي عقــدت الن
ــم  ــا جاس دارته ــدى الإ ــون و تص ــز الفن ي مرك

ــادر �ن ــرسح البي ــه م ــذي قدم ال
العــالي وشــارك بهــا كمعقــب عــى العــرض الكاتــب و السينارســت الســعودي 
ــو  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــر و المخ ــال الصق ــف جم ــك و المؤل ــاس الحاي عب

ــر. صاب

ــالي  ــم الع ــتاذ جاس ــن االأس ــة م ــة و تعريفي ــة ترحيبي ــة بكلم ــدأت الجلس ب
الــذي طلــب مــن الحضــور أن يقــف وقفــة حــداد عــى روح الفنــان الراحــل 

إبراهيــم بحــر.

ي 
ــىن ــوب وجدت ــص المكت ــرأت الن ن ق ــ�ي ــول: »ح ــه بالق ــك ورقت ــدأ الحاي و ب

ــى رسد  ــدت ع ــية ، اعتم ــدة رئيس ــخصية واح ــا، بش ــص مونودرام ــام ن أم
الحكايــة مــع محــاوالت مــن الكاتــب لخلــق حالــة دراميــة متصاعــدة و رغــم 

ــا.« ــرة المونودرام ــم يخــرج مــن دائ اشــتغال المخــرج اجــد ان العــرض ل

ي تحمــل دالالت و أبعــاد سياســية 
كمــا تســاءل عــن أســماء الشــخصيات الــىت

« الــذي اســتخدمه المخــرج كإســم لعشــيق زوجــة البطــل  ن كاســم »كوهــ�ي
ي 

ــة االأســماء �ن ــا و غــري متســًقا مــع بقي ــدا االســم مقحًم الســابقة، حيــث ب
العمــل و كأن المخــرج أراد أن يحيــل موضــوع خيانــة الزوجــة إل موضــوع 

آخــر يبــدو غــري متقــارب مــع الحكايــة نفســها.
 

واضــاف : »اختــار المخــرج أن يؤثــث العــرض بقطــع مجــردة لخلــق حالــة 
بعديــة تتــوازى مــع النــص و مــع الحكايــة لكنهــا تبــدو محتشــدة و مزدحمــة 

و كان ســيكون أجمــل لــو كان أكــرث بســاطة.«

ثــم تــم فتــح المجــال لمداخــات الجمهــور الــذي تراوحــت آراءه مــا 
ي بقــدرات 

كمــا�ن يجــاب و الســلب حيــث أشــاد الممثــل عبــد هللا الرت ن االإ بــ�ي
ي الســن 

ة �ن الممثــل عبــد الرحمــن الــذي اســتطاع تجســيد دور شــخصية كبــري
ي أدى الــدور 

و بحرفيــه عاليــة رغــم صغــر ســنه عــدا بعــض اللحظــات الــىت
كمبــر.

فأوضحــت الفنانــة فخريــة خميــس إل ان اســتدالل الممثــل عــى االأماكــن و 
ي تدفــع 

ة الــىت االأشــياء رغــم فقدانــه البــر هــو أمــر طبيعــي و مــن البصــري
بــه إل ذلــك.

آراء متباينة في الندوة التطبيقية حول مســرحية “عود ثقاب”
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من يخمد كمد الشــوق؟
كتبت: زهراء غريب

ي  دهشــة 
ي )ديودرامــا( يوغــل �ف

»مطــر صيــف« عــرض مرسحــي ثنــا�ئ

الســؤال بأحــداث مبهمــة مفتوحــة  عــى مصاريــع الغمــوض، 

ــا المعــىف عــن  ــة شــىت يخــرج فيه ــات رمزي ــا داللي ي طياته
تحمــل �ف

ــعورية  ــات ش ــس دفق ــل يعك ــص العم ــق. ن ــل الضي ــرة التأوي دائ

فيهــا  وتتصــادم  االنتظــار،  ألــم  لســلطات  تخضــع  متناميــة 

االئوهــام بالحقائــق.

ــى  ــة ع ــده زوج ــا تكاب ــًيا محتدًم ــا نفس ــل رصاًع ــل تنق ــة العم حبك

قيــد انتظــار عــودة زوجهــا مــن الحــرب  دهــًرا طويــًا امتــد 

ــة  ــوق طيل ــوة الش ــر قس ــا إث ــر وجًع ــا تنصه اه ــا، ف�ف ــن عام ي عرسش

ي التصاعــد بشــكل 
ــدأ الحــدث �ف ــه يب ــاب. وبمجــرد عودت ة الغي فــ�ت

وأفــكار  أحــام  عــن  يعــ�ب  الفــت  حــركي  ي  وتعبــ�ي دراماتيــ�ي 

ــكار  ــام وأف ــا أح ــد إىل« أنه ــدهلل بوزي ــل، عب ــرج العم ــ�ي مخ يش

ــام  ي أي
ــم �ف ي الزمــن القدي

تراكمــت عــى عقــول النســاء والرجــال �ف

وأدت  واســتدرجتهم،  عقولهــم  دمــرت  قــد  وكانــت  الحــروب، 

ــل  ــر يحم ــخص آخ ــان بش ــل االنس ــرسش وتبدي ــاخ الب ــم الستنس به

ذات العقــل والشــكل، فعندمــا تتحقــق االئحــام بطريقــة خاطئــة 

فأنهــا تتحــول إىل كوابيــس«.

ي الحــدث المرسحــي المتمخــض عــن النــص 
يتــا�ش الوقــت �ف

الــرسدي للعمــل عاكًســا  أبعــاد زمنيــة عديــدة تركــت المتلقــي 

يــة  ي رســم  لوحــة تعب�ي
ة الســؤال. ونجــح العــرض �ف ي حــ�ي

واقعــا �ف

حركيــة مكثفــة تغلــب مــن خالهــا المخــرج عــى صعوبــة الرسديــة 

ــا  ــًدا دونم ــًدا واح ــا متصاع ــوي حدثً ي تح
ــىت ــي ال ــص المرسح ي الن

�ف

ــل  ، ب ي
ــينواغرا�ف ــات الس ــل للثب ــع العم ــة. وال يخض ــداث متتالي أح

أعطــى  ومتجــزأ  متغــ�ي  بشــكل  المرسحيــة  ســينوغرافيا  ت  ف تمــ�ي

ــا  ــ�ب وفق ــة أك ــاحة إبداعي ــار مس ي إظه
ــة �ف ــل الفرص ــم العم طاق

ــرج. ــده المخ ــا يؤك لم

ي جســدته الممثلــة كفــى 
ي الحــركي الصامــت الــىت االئداء التعبــ�ي

وب مشــاعرية عميقــة مــن االنكســار  حميــد اســتطاع تمريــر رصف

ي دور وصفتــه حميــد بأنــه« يمثــل كل امــرأة فقــدت 
واالئمــل، �ف

ف  ــ�ي ــه ب ــتياقها ل ــن  اش ــا ع ه ــة تعب�ي ــرب ، وكيفي ــال الح ــا خ زوجه

ي 
ــا �ف ــتمرارية أمله ي اس

ــرح �ف ــه، والف ــدم عودت ــبب ع ــار بس االنكس

ــه«. عودت

ــىي  ــف ع ــن تألي ــش م ــرسح جلجام ــل م ــن قب ــدم م ــل المق والعم

الزيــدي، اخــراج عبــدهلل بوزيــد، وتمثيــل كل مــن نــورة عيــد، عــىي 

ــد.  مرهــون، وكفــى حمي
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من هو 
عبداهلل بوزيد

.. جلجامش 
فرقة اســتعراضية تحولت لمســرح نموذجي متكامل

؟

5

ــرسح  ــا م ي نظمه
ــىت ــة ال ــورش التدريبي ــدوات وال ي الن

ــور �ف ــاركة والحض ــي بالمش ــم المرسح ــم العال ي اقتح
ــىف ــل بحري ــرج وممث ــد مخ ــدهللا بوزي عب

. ويعــد عمــل »مطــر صيــف« المشــارك بمهرجــان البحريــن  ف جلجامــش المنضــوي إليــه حاليــا كعضــو، كورشــة »إعــداد ممثــل« لائســتاذة كلثــوم أمــ�ي
نتــاج  ي إطــار توليــه الســابق لمنصــب رئيــس لجنــة االإ

ي االئعمــال المرسحيــة �ف
المرسحــي، تجربتــه االئوىل إخراجًيــا. وجــاءت أغلــب مشــاركات بوزيــد �ف

والمتابعــة بمــرسح جلجامــش. ولبوزيــد تجــارب عــى صعيــد التمثيــل، أهمهــا مرسحيــة أنشــودة الدم)ديودرامــا( مــن إخــراج الفنــان أحمــد عاشــور، 
ي مهرجــان الشــيخ خالــد بــن حمــد لائنديــة الشــبابية. وكانــت لــه تجربــة ناجحــة كمســاعد 

ي عمــل مــن إخــراج الفنــان عبدالرحمــن فقيهــي �ف
وشــارك �ف

ة بســيطة لمرسحيــة »نزهــة للمخــرج« أحمــد ســلطان. مخــرج لفــ�ت

الغد عرض 
” يــوم غــد  ي

يقــدم مــرسح الريــف عــرض “ســكان الطابــق االئر�ف
ــدوق  ــكو وصن ف يونيس ــ�ي ــوت ليوج ــة الم ــص لعب ــن ن ــك ع وذل
، مــن إعــداد وســينوغرافيا وإخــراج هاشــم  ي ــىب دوارد ال الرمــل الإ
اوي  العلــوي، وتمثيــل ريــم ونــوس ونــوف ســبت وإبراهيــم البــ�ي

وأحمــد ســعيد.

ن  ي)كيوغــراف( قادهــا أشــخاص مشــتغل�ي ظهــر مــرسح جلجامــش إل الســطح كفرقــة مهتمــة باالســتعراض التعبري
ي الســاحة المرسحيــة البحرينيــة عــام 1994، مــن 

نهــم �ن ي خــط مرسحــي مختلــف يمري
بالمــرسح يطمحــوا للســري �ن

أمثــال نضــال الــدرازي، عــىي رحمــة، دينــا خنجــي، ســالم مبــارك، ثابــت زويــد، خــرن نــارص، يــارس نــارص، عبــد 
ي تقديــم عــدة مرسحيــات منهــا »رقصــة 

الرحمــن فقيهــي، عبــدهللا الحمــد، راشــد عتيــق. وتركــزّت جهودهــم �ن
ي  ي عــدة محافــل أهمهــا دورة كأس الخليــج العــر�ب

، » المركبــة الفضائيــة«، و«الفزاعــة. وشــاركوا أيًضــا �ن المــو�ت
ي البحريــن آنــذاك.

لكــرة القــدم المقامــة �ن

اف  ي المرسحــي ومــرسح الطفــل، لاعــرت ي فــن االســتعراض التعبــري
هــا �ن ن  وأدى ذيــاع صيــت الفرقــة مرسحيــا وتمري

بهــا عــام 1998 كمــرسح رابــع بعــد مســارح »الجزيــرة«،«أوال«، و«الصــواري«. وتشــكلت التوليفــة التأسيســية 
لمجلــس إدارة مــرسح جلجامــش مــن نضــال الــدرازي، إقبــال الجــودر، حنــان البوفاســة، يــارس نــارص، نضــال 

العطــاوي، ســالم مبــارك، ثابــت زويــد.

ــن  ــد م ي تع
ــىت « وال ــري ــش الكب ــة »الع ــه المرسحي ــورة أعمال ــمًيا  باك ــه رس ــور تأسيس ــد تبل ــرسح بع ــدم الم وق

ــا  ــاهد. تلته ــف مش ــا بـــ15 أل يً ــدد جماهري ــدر ع ــل، إذ ق ــرسح الطف ــة بم ــة  المرتبط ي ــال الجماهري ــرب االأعم أك
ــة  ــينما العربي ــان الس ــاح مهرج ي افتت

ــت �ن ــراف بح ــل كيوغ ــت كعم ي قدم
ــىت ــش« ال ــة جلجام ــة« ملحم مرسحي

ن مرسحيــات  ي مبــادرات تنوعــت بــ�ي
ة تجســدت �ن ي البحريــن. وواصــل المــرسح تقديــم جهــوًدا كبــري

االأول �ن
ــة«  ــون شــعوب الدول ــات موســيقية واســتعراضية أهمهــا »فن ــة، اســتعراضات للطفــل، ومهرجان تمثيلي
ــة  ــزواج بأســلوب مرسحــي، وضــم 1٣ دول ــة الواحــدة كال ــوس الشــعوب ذات الثيم ــّدم طق ــذي ق ال
، والســودان. وأقــام مــرسح جلجامــش مهرجــان  ن عربيــة أوروبيــة كفرنســا،المانيا، مــر، فلســط�ي
ي بمــرسح 

ق االوســط المعــىن ي والــرسث ي منطقــة الخليــج العــر�ب
الديودرامــا الــدولي  االأول آنــذاك �ن

ــع  ــة » صن ي إذ قــام بتنظيــم االأمســية الرمضاني
ــلمرسح توجــه ســينما�أ . وكان لـ ن الشــخصيت�ي

ــة. ــاث ســنوات متتالي ة لمــدة ث ــة القصــري بشــغف« الخاصــة باالأفــام البحريني
ن 1998 حــىت ٢01٢، ثــم اســتلم  ة بــ�ي ي الفــرت

كان رئيــس مــرسح جلجامــش نضــال الــدرازي �ن
ن  ٢01٢ حــىت ٢01٦، ثــم ترأســه فهــد منــدي  ة بــ�ي ي الفــرت

الرئاســة عبدالرحمــن فقيهــي �ن
مــن عــام ٢01٦ حــىت وقتنــا الحــالي .
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يكتبها: د. محمد حميد السلمان

، يدشــن الدكتور محمــد حميد الســلمان كتاب  ي
ي ســياق االحتفــال بمئوية المــرسح البحريىف

ضمــن فعاليــات مهرجــان البحريــن المرسحــي و�ف

” الصادر عــن الهيئة العربيــة للمرسح. ي – المرسح المــدر�ي
“مامــح تاريخيــة مــن المــرسح البحريــىف

ي مقــر الصالــة الثقافيــة بالمنامة.
ف عنــد الســاعة الســابعة من مســاء يوم الســبت الموافق 13 أبريل 2019 �ف يقــام حفــل التدشــ�ي

ــرة  ــرزت فك ــن؛ ب ي ــرن العرسث ــف الق ــن منتص ي البحري
ــي �ن ــراك المرسح ــن الح ضم

ن حينهــا، بــأن يؤسســوا  ن شــباب فــن التمثيــل، كمــا كان يُســمى المرسحيــ�ي غريبــة بــ�ي
، وال نعلــم مــن أيــن اســتقوا  ي الشــارع المحــىي

فرقــة مرسحيــة تُقــدم عروضهــا �ن
ي ذاك الزمــان. وفعــاً نشــأت الفرقــة، وأُطلــق عليهــا أســم )الفرقــة 

هــذه الفكــرة �ن
ي العــام 1955م، مــن بعــض شــباب )نــدوة 

التمثليــة المتنقلــة(، وتكّونــت أساســاً �ن
ــباب  ــض ش ــن بع ــف م ــم لفي ــام 195٢م، ومعه ــت ع ي تأسس

ــىت ــن واالأدب( ال الف
ي 

ة �ن ن
ّ ــري ــال مم ــم أعم ي تقدي

ــة �ن ــرسح والرغب ــّب الم ــم ُح ــة، جمعه ــة الوطني االأندي
القــرى والمــدن. واتخــذت الفرقــة مــن المكتبــة الشــعبية التابعــة الأحــد أعضائهــا 
ي احتضــان 

مقــراً لهــا. ولســوف يكــون لهــذه المكتبــة الشــعبية دور مهــم الحقــاً �ن
ــة  ــدالً  للفرق ــا. وكان ب ــينيات أيض ي الخمس

ز �ن ــرب ــوف ت ي س
ــىت ــن ال ــواة الف ارسة ه

الجديــدة عمومــاً مــن أن تقــدم عروضهــا، كمــا هــو طموحهــا كفكــرة عــى الــورق، 
ــل هــذا العــرض،  ــم مث ــم تقدي ــن. وت ي البحري

ــة �ن ي الشــوارع والســاحات العام
�ن

ة المــرسح  ي مســري
قــدام عليهــا الأول مــرة أيضــاً �ن ي نوعيــة فكرتــه واالإ

وكان جريئــاً �ن
ة دفعــة واحــدة ُعرضــت  ؛ وهــو عمــل مكــون مــن ثــاث مرسحيــات قصــري ي

البحريــىن
ي شــهر أبريــل مــن العــام 1955م، كمثــل أيــام المهرجــان هــذه، ولكن قبــل حوالي 

�ن
٦5 مــن االآن، إال العمــل كان عــى خشــبة مــرسح نــادي العروبــة ولــم يكــن لاأســف 
ــاث هــي:  ــات الث ــدوق الخشــبة. والمرسحي ي المقاهــي أو الســاحات خــارج صن

�ن
 ، ي

دة«، مــن تأليــف وإخــراج محمــد صالــح عبدالــرزاق القحطــا�ن نســانية المــرسث »االإ
ان، مــن إعــداد  ان خليــل جــرب « عــن قصــة »االأجنحــة المتكــرسة« لجــرب و«الضمــري
ي هــارون 

، و«رصخــة الجــئ«، ربمــا هــي للشــاعر الفلســطيىن ي
وإخــراج صــاح المــد�ن

هاشــم رشــيد، حيــث لــم يُذكــر مؤلفهــا وال الُمخــرج. و لــم تتمكــن هــذه الفرقــة 
ن المــدن  ي أن تكــون أول فرقــة مرسحيــة بحرينيــة متنقلــة بــ�ي

مــن تحقيــق طموحهــا �ن
ي البحريــن، بــل إنهــا لــم تقــدم أي عــرض خــارج االأنديــة، وممــا يثــري 

و القــرى �ن

االســتغراب ويرســم عــدة أســئلة ال إجابــة متوافــرة حولهــا حاليــاً؛ أن هــذه الفرقــة 
رسعــان مــا انحلــت مــن تلقــاء نفســها بعــد ذلــك العمــل اليتيــم الــذي قدمتــه.

ي وجهــات النظــر حــول الشــكل والمضمــون المرسحــي 
وبســبب بعــض الخــاف �ن

ــة االأم  ــن الفرق ــباب ع ــن الش ــة م ــت مجموع ــة؛ انفصل ــة المتنقل ــة التمثيلي للفرق
ــة.  ــة(، ولكــن ليســت متنقل ــن التمثيلي وأطلقــت عــى نفســها اســم )فرقــة البحري
ي مســتوى طموحهــا، بــل أنهــا لــم تقــدم ســوى 

وهــذه الفرقــة أيضــاً لــم تكــن �ن
نشــاط تمثيــىي إذاعــي فقــط وليــس مرسحــي!، وعندمــا تَفــرَّق بقيــة االأعضــاء الذيــن 

، توقــف نشــاطها تمامــاً. انضمــوا إليهــا مــن الفرقــة االأولي
إال أن حكايــة )الفرقــة التمثيليــة المتنقلــة( لــم تنتــه بعــد، فقــد ولــدت لهــا فرقــة 
أخــري خرجــت مــن تحــت عباءتهــا. حيــث قــام بعــض أعضــاء الفرقــة المتوقفــة 
ن لانضمــام  عــن النشــاط لمــدة عــام واحــد بإعــادة الحيويــة لهــا ودعــوة الفنانــ�ي
ي الســاحة البحرينيــة. إذ يذكــر الفنان التشــكيىي عبدالكريم 

ي الجديــد �ن
للكيــان الفــىن

ــدوة  ي )ن
ــه �ن ــن رفاق ــة م ــام مجموع ــام 195٦ ق ــف الع ي منتص

ــه �ن ــض، بأن العري
ي هــي أيضــاً أولــدت الفرقــة المتنقلــة، بالعمــل عــى تغيــري 

الفــن واالأدب(، والــىت
اســم النــدوة إلي )أرسة هــواة الفــن(. وفعــاً تــم ذلــك، ولــم يكــن يحتــاج االأمــر 
ن ووجــع دمــاغ! وصــار مقــر الفرقــة الجديــدة بــدكان  إل تراخيــص معقــدة وروتــ�ي
ــة  ــم »المكتب ــدكان اس ــى ذاك ال ــق ع ــة، وأُطل ــدهللا بالمنام ــيخ عب ــارع الش ي ش

�ن
ــن  ــة م ــت إدارة االأرسة بداي ــا. وتكون ــة احــد أعضائه ــاً باســم مكتب الشــعبية« تيمن
، وســلمان  ي

ن الســىن ، وعزيــز زبــاري، وحســ�ي ن ، ويوســف أحمــد حســ�ي ي
صــاح المــد�ن

ي جســد الفرقــة الجديــدة كانــوا مــن هــواة الفنــون 
الــدالل. وحيــث أن مــن دخــل �ن

ــح مســّماها )أرُسة  ــد أصب ــون التشــكيلية والمــرسح؛ فق ــاء والفن كالموســيقى والغن
ي أكتوبــر مــن العــام 195٦م. 

هــواة الفــن(، وتــم إشــهارها رســمياً �ن

أعضاء أول جمعية فنية بحرينية
)ندوة الفن و االأدب عام 1954 م(

ي المنامة 1959 م
ي النادي االأهىي �ن

أعضاء و مؤسىي أرسة هواة الفن �ن
مجيد أصغر، كريم العريض، عزيز زباري، اسحاق خنجي، يوسف أحمد، حمد الدوخي

المهرجان يدشن كتاب مالمح تاريخية من المسرح المدرسي 
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ي مائــة عــام”، 
ي �ن

شــهدت الجلســة االأول مــن المنتــدى الفكري”بانورامــا المــرسح البحريــىن
، ودور كل  ي

المنعقــدة بمركــز الفنــون، رسدا مفصــا لاأبعــاد التاريخيــة للمــرسح البحريــىن
ي تشــكيل مامــح الحركــة المرسحيــة البحرينيــة. وجــاء 

مــن مرسحــي المدرســة واالأنديــة �ن
ــان عبــدهللا  ــه الناقــدة منصــورة الجمــري بمشــاركة الفن ذلــك خــال نقــاش معمــق أدارت
ي المئــة 

ي �ن
يوســف الــذي قــّدم ورقــة عمــل بعنــوان” البعــد التاريخــي للمــرسح البحريــىن

بــوي  عــام الماضيــة”، والكاتــب حبيــب حيــدر الــذي عنــّون ورقتــه بـــ” ظاهــرة المــرسح الرت
ي منــذ بدايــة التعليــم 1919م”، والدكتــور محمــد الســلمان الــذي جــاءت ورقتــه 

البحريــىن
بعنــوان” مــرسح االأنديــة بوابــة تأســيس الفــرق االأهليــة المرسحيــة الحقــاً”.

 
ــة  ي المئ

ي �ن
ــىن ــه البعــد التاريخــي للمــرسح البحري ي ورقت

ــان عبــدهللا يوســف �ن ــاول الفن وتن
ي احتوتهــا العــروض المرسحيــة المقدمــة خــال 

عــام الماضيــة مــن حيــث الديكــورات الــىت
ي البحريــن، 

ي حديثــه بالذكــر لمامــح نشــوء الحركــة المرسحيــة �ن
ة. وتصــدى �ن تلــك الفــرت

ي بأمــر هللا” المقــّدم بمدرســة 
ا إل أول عــرض مرسحــي شــهدته البــاد وهــو” القــا�ن مشــري

ي مصطبــة خشــبية 
ي ديكــور بســيط تجســد �ن

الهدايــة الخليفيــة بالمحــرق عــام 19٢5م، �ن
ــان الراحــل يوســف قاســم  ة، بدائيــة ومربعــة التكويــن. واســتعرض منجــزات الفن صغــري
ي بتأســيس  فــن الديكــور وتوظيفــه 

بإعتبــاره أبــرز الــرواد الذيــن دعمــوا المــرسح البحريــىن
ي العــروض المرسحيــة البحرينيــة المبكــرة ، ويعــد قاســم أحــد رمــوز الحركــة التشــكيلية 

�ن
البحرينيــة والمؤســس والرائــد لفــن تصميــم وتنفيــذ المناظــر والديكــورات المرسحيــة ومــا 

. ي ي البحريــن ودول الخليــج العــر�ب
يتصــل بهــا �ن

ــد مــن التســاؤالت كعمــود فقــري للورقــة ، أهمهــا  ــدر  العدي وطــّرح الكاتــب حبيــب حي
 ، ي

ي تأســيس المــرسح البحريــىن
ي �ن

تعّلــق بمصطلــح المــرسح المــدرسي ودوره كحامــل ثقــا�ن
ي بواكــري المــرسح المــدرسي ونوعهــا، والجهــود 

وأبــرز مؤسســيه واالأعمــال المقدمــة �ن
ــا. ــة له ــة المتصدي النقدي

ــم  ــات أه ــى محط ــه ع ي ورقت
ــلمان، �ن ــد الس ــد حمي ــور محم ــف الدكت ــه، توق ــن جهت م

ي واالجتماعــي 
ي مارســت العمــل المرسحــي كجــزء مــن أجنــدات نشــاطها الثقــا�ن

االأنديــة الــىت
ي تفريخ كوادر 

ي االأنديــة �ن
منــذ االأربعينــات. متطرقــا إل دور العــروض المرسحيــة المقامــة �ن

الفــرق االأهليــة المرسحيــة بمختلــف مجاالتهــا الفنيــة مــن تأليف،إعــداد، تمثيــل، إخــراج، 
هــا الكبري  ي أشــار الســلمان لتأثري

ديكــور، وإدارة العمــل المرسحــي. وأهــم تلــك االأنديــة الــىت
 ،” ”، “العروبــة”، “اللؤلــؤ”، “المعامــري عــى  بــروز الفــرق االأهليــة المرسحيــة، هــي “االأهــىي

”، “كــرزكان”، و”الحالــة”. “مدينــة عيــى”، “بــوري”، “توبــىي

اف  رسث واســتعرض  أبــرز مهرجانــات االأنديــة الوطنيــة  المنظمــة مــن قبــل قســم االإ
ي المتفــرع مــن إدارة شــئون االأنديــة والشــباب التابعــة للمؤسســة العامــة للشــباب 

الثقــا�ن
والرياضــة. وهــي المهرجانــات المرسحيــة  لاأنديــة الوطنيــة بنســخها الخمــس بــدءا مــن 

ــام 1994.  ــىت ع ــام  1979 وح ع
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100 عام
على المسرح
في البحرين

قاسم حداد

1
ــة.  ــن التجرب ــف م ــخ كثي ة، وتاري ــٌي مــن الخــرب ــم نوع ــه تراك ــراً، ان ــاً عاب ــس رقم لي
ة وهــذه  ي معطيــات تلــك الخــرب

ويســتدعي ذلــك قــدراً مــن التأمــل للنظــر �ن
ي ترصــد وترفــد مرسحنــا 

ن يدينــا مــن النتائــج الــىت التجربــة، لنعــرف، ونتأكــد ممــا بــ�ي
ــن. الراه

هــذا هــو الــدرس الــذي ســهرت عــى صقلــه أجيــاٌل مختلفــة متواتــرة، مــن 
التأســيس والتكريــس والولــع المشــغوف بالمــرسح بوصفــه ســؤاالً عــى المجتمــع.

2
ي معظمــه، ال ســؤال عــى المجتمــع. 

أخــىث أن ذلــك العمــل كلــه لــم يتحــول، �ن
ــي  ــا يكف ــا، بم ــق بحياتن ــا يتعل ي كل م

ــي �ن ــس التاريخ ن بالح ــري ــا ال نتم ــن ربم فنح
لعنايتنــا بمســار هــذه الحيــاة. وإذا كنــا قــد حلمنــا، بحمــاس، بمــرسح فّعــال، إال 
ة، لمــا يشــكل خســارًة  ي ســنواته االخــري

أن الخيبــة قــد اخذتنــا واخــذت مرسحنــا، �ن
ــدرس  ــذ ال ــم نأخ ــا ل ــذ. كأنن ن والتامي ــ�ي ــن المعلم ــرب م ــدرس كان أك ــة، فال فادح

بقــوة.

3
االآن،

يجــوز لنــا، باكتشــاف متأخــر، القــول أن التدهــور النوعــي لواقعنــا، وضــع المرسح 
ة  ــهري ــة الش ــو أن المقول ــا ل ــه، كم ــب إلي ــذي نذه ــامل ال ــار الش ــة االنهي ي طليع

�ن
ي تضــع فــن المــرسح مقياســاً حضاريــاً لواقــع المجتمــع واالنســان، تشــكل هنــا 

الــىت
ي تكشــفنا حــد الفضيحــة.

المصداقيــة الــىت
اكم النوعي لمئة عام من التجربة المرسحية؟ أين الرت

ي نسعى إليه مع كل االأجيال الماضية؟
ط الديمقراطي الىت أين الرسث

ي 
ــذا�ت ــد اســتعدادنا ال ــا نفق ــت، فيم ــه طــوال الوق ــا ب ــذي تبجحن ط ال ــرسث ــك ال ذل

للديمقراطيــة.

4
 ّ ي

ي ثــىن
ونحــن نتذكــر ونســتحرن تاريــخ المــرسح ونباهــي بــه، ناحــظ أننــا نفشــل �ن

ي تهميــش 
المؤسســة الرســمية عــن مواصلــة تجاهلهــا لهــذا التاريــخ، ليــس فقــط �ن

ي 
ــىت ــة، ال ــات المرسحي ــرك الكائن ــن  ت ــاً ع ــن أيض ــا، ولك ي حياتن

ــي �ن ــن المرسح الف
ي صعوبــات حياتهــا، وتتجاهلهــا بشــكل 

بذلــت حياتهــا لهــذا الفــن، تــذوي وتعــا�ن
ــع  ــه م ــماً حيات ــان مقتس ــش الفن ــاذا يعي ــان. لم ــن االنس ــو أد�ن م ــا ه ــق بم ال يلي
ن يمــوت يكــون وحــده؟ مــاذا يفيدنــا تاريــخ المــرسح ونحــن نفقــده. النــاس، وحــ�ي

5
االآن،

هل نحن كذلك؟
ن للكام عن المرسح بدون ديمقراطية؟ أم أننا لسنا مؤهل�ي

ليــس الأي جهــة المتاجــرة بهــذا التاريــخ والمــرسح يتقهقــر وينهــار ويفقــد طبيعتــه 
ي المجتمــع.

الجوهريــة، حيــث المــرسح هــو الفــن النقــدي االأول �ن
االآن، 

ي عــداد الفنــون االســتهاكية، يســتخدم للدعايــة 
ناحــظ كــم أن المــرسح صــار �ن

ي مســتنقع الســطحية ومجاملــة 
ويــج الأكــرث االأفــكار انحطاطــاً، وهــو يغــوص �ن والرت

المؤسســات والتبويــق الفــّج لهــا.
االآن،

ينبغي أن نخجل ونحن ضحية مزاعم المرسح بوصفه فناً.

في الجلسة األولى من منتدى
”بانوراما المسرح البحريني”:

التاريــخ حاضرا.. والمدرســة واألندية بوابة عبور للمســرح البحريني

كتبت: زهراء غريب 
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