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مــا فائدة الشــمعة دون عود ثقاب ؟

ّ
أين عود الثقاب ؟

أين ّ
الشمعة ؟

ض
مر�
كتبت :زينب ي
ـ� الــذي
بخشـ ٍ
ـبة تملؤهــا ال ّتفاصيــل ،وعــى مــرح يشــبه ال ـراع الداخـ ي
ف
ـاب نحــو الحقيقــة ،انطلــق عــرض «عــود
يعيشــه جابــر ي� محاولـ ٍـة للذهـ
ـا� عــروض مهرجــان ِالبحريــن المرسحــي أ
ن
الول ف ي� الثامنــة مــن
ثقــاب» ثـ ي
ف
مســاء ليلــة البارحــة ي� الصالــة الثقافيــة ،والــذي قدمــه مــرح البيــادر.
ـث متواصلــة عــن عــود ثقــاب إلشــعال
شــكلت تلــك المرسحيــة حالــة بحـ ٍ
ت
ـى قــد تنـ يـر حيــاة جابــر وقــد توصلــه للإجابــة :مــن الخائــن؟
الشــمعة الـ ي
ن
ـى مريــم؟
ـ�ء؟ مــاذا حــدث؟ لمــاذا تركتـ ي
مــن الـ ي
تناولــت مرسحيــة «عــود ثقــاب» قضيــة اجتماعيــة طرحــت أبعــاد متشــابكة
ت
ـى لــم يرهــا منــذ
تتمحــور حــول عالقــة جابــر بوالدتــه وبطليقتــه وابنتــه الـ ي
ت
ـى كانــت حصيلــة خيانتــه مــع صديقــه.
والدتهــا والـ ي
كجــزء
صاحبــت هــذا العــرض فرقــة موســيقية عــى خشــبة المــرح
ٍ
أســاس مــن تكوينــه حســب
ي

مــا كان ظاهـ ًـرا ،إذ كان يتضــح ف ي� أغلــب المناطــق طغيــان الموســيقى عــى
ـره عــى أ
أ
ـ� تركـ ي ز
الداء ممــا ســاهم ف� خلــق ربكــة وتشــتت للمشــاهد بـ ي ن
الداء
ي
المرسحــي والموســيقى التصويريــة.
ف
مهمــا ي� العمــل المرسحــي ،وربمــا
تعتـ بـر الحركــة وتنظيــم الحركــة جــز ًءا ً
شــكل هــذا أ
المــر ف ي� مرسحيــة «عــود ثقــاب» عامــل ربكــة للممثــل وســط
زحمــة الســينوغرافيا ،إذ أنّــه لــم تكــن واضحــة خطــوط ومســارات حركــة
ـ� للممثلـ ي ن
الممثلـ ي ن
واضحــا كذلــك للمشــاهد.
ـ� ذاتهــم ممــا كان
ً
أمــا مــن ناحيــة الســينوغرافيا كمــا عــاب العــرض كشــفه لــكل تفاصيــل
ف
الســينوغرافيا طيلــة ت
كثــر مــن
فــرة العــرض بينمــا غــاب اســتغاللها ي� ي
لحظــات العــرض.
أن هــذا العــرض مــن تأليــف جمــال الصقــر ،وإخـراج عبــد الرحمــن
يذكــر ّ
ـ�.
ـاص ،وفاطمــة العـ ي
صابــر الحميــدي ،وتمثيــل فيصــل الخـ ي

قيل عن مهرجان البحرين المسرحي األول
«نحــن بحاجــة لهــذا المهرجــان الوطـ نـى ف� البحريــن والــذي يجمــع بـ ي ن
ـ� كل الفــرق المرسحيــة البحرينيــة تحــت ظــل واحــد ،ونفخــر بحضورنــا نــدوة مئويــة
ي ي
المــرح والـ ت
ـى تمحــورت حــول مــرور  100عــام عــى الحركــة المرسحيــة ف ي� البحريــن .كمــا أشــكر قيــادة البحريــن الرشــيدة عــى اهتمامهــم بالمــرح وال ننــى
ي
ســيدي صاحــب الســمو حفظــه هللا الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حمــد القاســمي ،حيــث جــاءت مكرمتــه ف� وقتهــا وبالتــال نحــن كفنانـ ي ن
ـ� موجوديــن لدعــم
ي
ي
ـ� التواجــد عــى خشــبة المــرح ألهميتهــم ف� تحفـ ي ز
ـ� البحرينـ ي ن
الشــباب ،ونتمـ نـى مــن الفنانـ ي ن
ـر الشــباب المرسحــي»
ي
*الفنان حبيب غلوم
ت
ز
«أثلــج صدورنــا إعــان خـ بـر اتحــاد المســارح البحرينيــة وإقامــة مهرجــان يجمعنــا واســتجابة وزارة الثقافــة لذلــك ،ونعــر اليــوم باحتفالنــا بمئويــة المــرح
ف
ـرا ،وبــا شــك علينــا االســتمرار بنفــس القــوة والدعــم ليكــون مصــدر اىل إنتاجــات فنيــة ،وفئــة شــبابية لهــا
ي� البحريــن فهــو خـ بـر طــال انتظــاره وتحقــق أخـ ي ً
صــوت تـ ثـري وتطــور الحركــة المرسحيــة ،ونأمــل ان نشــاهد منافســة قويــة بـ ي ن
ـ� المســارح البحرينيــة»
*الفنان عادل شمس
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آراء متباينة في الندوة التطبيقية حول مســرحية “عود ثقاب”
كتبت :فاطمة النارص
عقــدت النــدوة التطبيقيــة بعــد انتهــاء العــرض المرسحــي “عــود ثقــاب”
الــذي قدمــه مــرح البيــادر ف ي� مركــز الفنــون و تصــدى إلدارتهــا جاســم
ـال وشــارك بهــا كمعقــب عــى العــرض الكاتــب و السينارســت الســعودي
العـ ي
عبــاس الحايــك و المؤلــف جمــال الصقــر و المخــرج عبــد الرحمــن بــو
صابــر.
بــدأت الجلســة بكلمــة ترحيبيــة و تعريفيــة مــن أ
العــال
الســتاذ جاســم
ي
الــذي طلــب مــن الحضــور أن يقــف وقفــة حــداد عــى روح الفنــان الراحــل
إبراهيــم بحــر.
ن
و بــدأ الحايــك ورقتــه بالقــول :ي ن
وجدتــى
«حــ� قــرأت النــص المكتــوب
ي
أمــام نــص مونودرامــا ،بشــخصية واحــدة رئيســية  ،اعتمــدت عــى رسد
الحكايــة مــع محــاوالت مــن الكاتــب لخلــق حالــة دراميــة متصاعــدة و رغــم
اشــتغال المخــرج اجــد ان العــرض لــم يخــرج مــن دائــرة المونودرامــا».
ت
ـى تحمــل دالالت و أبعــاد سياســية
كمــا تســاءل عــن أســماء الشــخصيات الـ ي

كاســم «كوهـ ي ن
ـ�» الــذي اســتخدمه المخــرج كإســم لعشــيق زوجــة البطــل
الســابقة ،حيــث بــدا االســم مقحمــا و غــر متس ـقًا مــع بقيــة أ
الســماء �ف
ي
ً
ي
العمــل و كأن المخــرج أراد أن يحيــل موضــوع خيانــة الزوجــة إىل موضــوع
آخــر يبــدو غـ يـر 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 أكـ ثـر بســاطة».
ثــم تــم فتــح المجــال لمداخــات الجمهــور الــذي تراوحــت آراءه مــا
ن
ت
بـ ي ن
ـا� بقــدرات
ـ� إ
اليجــاب و الســلب حيــث أشــاد الممثــل عبــد هللا ال�كمـ ي
ف
الممثــل عبــد الرحمــن الــذي اســتطاع تجســيد دور شــخصية كبـ يـرة ي� الســن
ت
ـى أدى الــدور
و بحرفيــه عاليــة رغــم صغــر ســنه عــدا بعــض اللحظــات الـ ي
كمبــر.
فأوضحــت الفنانــة فخريــة خميــس إىل ان اســتدالل الممثــل عــى أ
الماكــن و
أ
ت
ـى تدفــع
الشــياء رغــم فقدانــه البــر هــو أمــر طبيعــي و مــن البصـ يـرة الـ ي
بــه إىل ذلــك.
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من يخمد كمد الشــوق؟
كتبت :زهراء غريب

ئ
ـا� (ديودرامــا) يوغــل ف ي� دهشــة
«مطــر صيــف» عــرض مرسحــي ثنـ ي
الســؤال بأحــداث مبهمــة مفتوحــة عــى مصاريــع الغمــوض،
تحمــل ف ي� طياتهــا دالليــات رمزيــة شـ تـى يخــرج فيهــا المعـ نـى عــن
دائــرة التأويــل الضيــق .نــص العمــل يعكــس دفقــات شــعورية
متناميــة تخضــع لســلطات ألــم االنتظــار ،وتتصــادم فيهــا
الأ وهــام بالحقائــق.
محتدمــا تكابــده زوجــة عــى
حبكــة العمــل تنقــل رصا ًعــا نفســ ًيا
ً
ً
طويــا امتــد
دهــرا
قيــد انتظــار عــودة زوجهــا مــن الحــرب
ً
ش
وجعــا إثــر قســوة الشــوق طيلــة
ع�يــن عامــا ،نف�اهــا تنصهــر ً
فـ تـرة الغيــاب .وبمجــرد عودتــه يبــدأ الحــدث ف ي� التصاعــد بشــكل
يعــر عــن أحــام وأفــكار
حــرك الفــت
وتعبــري
دراماتيــ�
ب
ي
ي
ي
يشــر مخــرج العمــل ،عبــدهلل بوزيــد إىل» أنهــا أحــام وأفــكار
ي
ف
ف
تراكمــت عــى عقــول النســاء والرجــال ي� الزمــن القديــم ي� أيــام
الحــروب ،وكانــت قــد دمــرت عقولهــم واســتدرجتهم ،وأدت
بهــم الستنســاخ ش
البــر وتبديــل االنســان بشــخص آخــر يحمــل
ذات العقــل والشــكل ،فعندمــا تتحقــق الأحــام بطريقــة خاطئــة
فأنهــا تتحــول إىل كوابيــس».
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ش
يتــا� الوقــت ف ي� الحــدث المرسحــي المتمخــض عــن النــص
عاكســا أبعــاد زمنيــة عديــدة تركــت المتلقــي
الــردي للعمــل ً
ف
ف
تعب�يــة
واقعــا ي� حـ يـرة الســؤال .ونجــح العــرض ي� رســم لوحــة ي
حركيــة مكثفــة تغلــب مــن خاللهــا المخــرج عــى صعوبــة الرسديــة
ف
ت
ـى تحــوي حدثًــا متصاعـ ًـدا واحـ ًـدا دونمــا
ي� النــص المرسحــي الـ ي
ف
الســينواغرا� ،بــل
أحــداث متتاليــة .وال يخضــع العمــل للثبــات
ي
يز
متغــر ومتجــزأ أعطــى
تمــ�ت ســينوغرافيا المرسحيــة بشــكل
ي
ف
أكــر وفقــا
طاقــم العمــل الفرصــة ي� إظهــار مســاحة إبداعيــة ب
لمــا يؤكــده المخــرج.
ت
التعبــري
الأ داء
الــى جســدته الممثلــة كفــى
ي
ي
الحــرك الصامــت ي
حميــد اســتطاع تمريــر �ض وب مشــاعرية عميقــة مــن االنكســار
والأمــل ،ف ي� دور وصفتــه حميــد بأنــه» يمثــل كل امــرأة فقــدت
تعب�هــا عــن اشــتياقها لــه بـ ي ن
ـ�
زوجهــا خــال الحــرب  ،وكيفيــة ي
االنكســار بســبب عــدم عودتــه ،والفــرح ف� اســتمرارية أملهــا �ف
ي
ي
عودتــه».
عــ�
والعمــل المقــدم مــن قبــل مــرح جلجامــش مــن تأليــف ي
ـ�
الزيــدي ،اخــراج عبــدهلل بوزيــد ،وتمثيــل كل مــن نــورة عيــد ،عـ ي
مرهــون ،وكفــى حميــد.

من هو

عبداهلل بوزيد

؟

ف
ت
الــى نظمهــا مــرح
عبــدهللا بوزيــد مخــرج وممثــل بحريــن ي اقتحــم العالــم
المرسحــي بالمشــاركة والحضــور ي� النــدوات والــورش التدريبيــة ي
لأ
جلجامــش المنضــوي إليــه حاليــا كعضــو ،كورشــة «إعــداد ممثــل» ل ســتاذة كلثــوم أمـ ي ن
ـ� .ويعــد عمــل «مطــر صيــف» المشــارك بمهرجــان البحريــن
ف لأ
لأ
ف
النتــاج
المرسحــي ،تجربتــه ا وىل إخراج ًيــا .وجــاءت أغلــب مشــاركات بوزيــد ي� ا عمــال المرسحيــة ي� إطــار توليــه الســابق لمنصــب رئيــس لجنــة إ
والمتابعــة بمــرح جلجامــش .ولبوزيــد تجــارب عــى صعيــد التمثيــل ،أهمهــا مرسحيــة أنشــودة الدم(ديودرامــا) مــن إخـراج الفنــان أحمــد عاشــور،
وشــارك ف ي� عمــل مــن إخـراج الفنــان عبدالرحمــن فقيهــي ف ي� مهرجــان الشــيخ خالــد بــن حمــد للأنديــة الشــبابية .وكانــت لــه تجربــة ناجحــة كمســاعد
مخــرج لفـ تـرة بســيطة لمرسحيــة «نزهــة للمخــرج» أحمــد ســلطان.

جلجامش ..
فرقة اســتعراضية تحولت لمســرح نموذجي متكامل
التعب�ي(كيوغـراف) قادهــا أشــخاص مشـ ي ن
ـتغل�
ظهــر مــرح جلجامــش إىل الســطح كفرقــة مهتمــة باالســتعراض
ي
بالمــرح يطمحــوا للسـ يـر ف� خــط مرسحــي مختلــف ي ز
يم�هــم ف ي� الســاحة المرسحيــة البحرينيــة عــام  ،1994مــن
ي
ـ� رحمــة ،دينــا خنجــي ،ســالم مبــارك ،ثابــت زويــد ،خـ ضـر نــارص ،يــارس نــارص ،عبــد
أمثــال نضــال الــدرازي ،عـ ي
الرحمــن فقيهــي ،عبــدهللا الحمــد ،راشــد عتيــق .وتركـ ّـزت جهودهــم ف ي� تقديــم عــدة مرسحيــات منهــا «رقصــة
ـو� « ،المركبــة الفضائيــة» ،و»الفزاعــة .وشــاركوا ً ف
المـ ت
ـر�
أيضــا ي� عــدة محافــل أهمهــا دورة كأس الخليــج العـ ب ي
ف
لكــرة القــدم المقامــة ي� البحريــن آنــذاك.
وأدى ذيــاع صيــت الفرقــة مرسحيــا ي ز
وتم�هــا ف ي� فــن االســتعراض التعبـ يـري المرسحــي ومــرح الطفــل ،لالعـ تـراف
بهــا عــام  1998كمــرح رابــع بعــد مســارح «الجزيــرة»»،أوال» ،و»الصــواري» .وتشــكلت التوليفــة التأسيســية
لمجلــس إدارة مــرح جلجامــش مــن نضــال الــدرازي ،إقبــال الجــودر ،حنــان البوفالســة ،يــارس نــارص ،نضــال
العطــاوي ،ســالم مبــارك ،ثابــت زويــد.
الكبــر» ت
والــى تعــد مــن
رســميا باكــورة أعمالــه المرسحيــة «العــش
وقــدم المــرح بعــد تبلــور تأسيســه
ي
ً
ي
أكــر أ
جماه�يًــا بـــ 15ألــف مشــاهد .تلتهــا
الجماه�يــة المرتبطــة بمــرح الطفــل ،إذ قــدر عــدد
العمــال
ي
ي
ب
مرسحيــة» ملحمــة جلجامــش» الـ ت
ـى قدمــت كعمــل كيوغ ـراف بحــت ف ي� افتتــاح مهرجــان الســينما العربيــة
ي
أ
الول ف� البحريــن .وواصــل المــرح تقديــم جهــو ًدا كبـ يـرة تجســدت ف� مبــادرات تنوعــت بـ ي ن
ـ� مرسحيــات
ي
ي
تمثيليــة ،اســتعراضات للطفــل ،ومهرجانــات موســيقية واســتعراضية أهمهــا «فنــون شــعوب الدولــة»
الــذي قـ ّـدم طقــوس الشــعوب ذات الثيمــة الواحــدة كالــزواج بأســلوب مرسحــي ،وضــم  ١٣دولــة
عربيــة أوروبيــة كفرنســا،المانيا ،مــر ،فلسـ ي ن
ـط� ،والســودان .وأقــام مــرح جلجامــش مهرجــان
أ
ف
ن
رش
ـى بمــرح
ـدول الول آنــذاك ي� منطقــة الخليــج العـ ب ي
الديودرامــا الـ ي
ـر� وال ـ أق االوســط المعـ ي
ئ
ين
ـينما� إذ قــام بتنظيــم المســية الرمضانيــة « صنــع
ـخصيت� .وكان لــ
الشـ
ـلمرسح توجــه سـ ي
أ
بشــغف» الخاصــة بالفــام البحرينيــة القصـ يـرة لمــدة ثــاث ســنوات متتاليــة.
كان رئيــس مــرح جلجامــش نضــال الــدرازي ف� الفـ تـرة بـ ي ن
ـ�  ١٩٩٨حـ تـى  ،٢٠١٢ثــم اســتلم
ي
الرئاســة عبدالرحمــن فقيهــي ف� الفـ تـرة بـ ي ن
ـ�  ٢٠١٢حـ تـى  ،٢٠١٦ثــم ترأســه فهــد منــدي
ي
ت
ـال .
مــن عــام  ٢٠١٦حــى وقتنــا الحـ ي

عرض الغد

لأ ض
ر�” يــوم غــد
يقــدم مــرح الريــف عــرض “ســكان الطابــق ا ي
ين
ليوجــ� يونيســكو وصنــدوق
وذلــك عــن نــص لعبــة المــوت
ـى ،مــن إعــداد وســينوغرافيا وإخ ـراج هاشــم
الرمــل إلدوارد الـ ب ي
العلــوي ،وتمثيــل ريــم ونــوس ونــوف ســبت وإبراهيــم البـ يـراوي
وأحمــد ســعيد.
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أول مسرح بحريني متنقل
يكتبها :د .محمد حميد السلمان
ضمــن الحــراك المرسحــي ف ي� البحريــن منتصــف القــرن الع�ش يــن؛ بــرزت فكــرة
ـ� شــباب فــن التمثيــل ،كمــا كان يُســمى المرسحيـ ي ن
غريبــة بـ ي ن
ـ� حينهــا ،بــأن يؤسســوا
ف
ـ� ،وال نعلــم مــن أيــن اســتقوا
فرقــة مرسحيــة تُقــدم عروضهــا ي� الشــارع المحـ ي
هــذه الفكــرة ف ي� ذاك الزمــان .وفعـا ً نشــأت الفرقــة ،وأُطلــق عليهــا أســم (الفرقــة
وتكونــت أساسـاً ف ي� العــام 1955م ،مــن بعــض شــباب (نــدوة
التمثليــة المتنقلــة)ّ ،
الفــن أ
والدب) ت
الــى تأسســت عــام 1952م ،ومعهــم لفيــف مــن بعــض شــباب
ي
أ
ـب المــرح والرغبــة ف� تقديــم أعمــال ممـ ي ّ ز
ـرة ف ي�
النديــة الوطنيــة ،جمعهــم ُحـ ّ
ي
القــرى والمــدن .واتخــذت الفرقــة مــن المكتبــة الشــعبية التابعــة ألحــد أعضائهــا
مق ـراً لهــا .ولســوف يكــون لهــذه المكتبــة الشــعبية دور مهــم الحق ـاً ف ي� احتضــان
ت
تــرز ف ي� الخمســينيات أيضــا .وكان بــدال ً للفرقــة
الــى ســوف ب
ارسة هــواة الفــن ي
الجديــدة عمومـاً مــن أن تقــدم عروضهــا ،كمــا هــو طموحهــا كفكــرة عــى الــورق،
ف ي� الشــوارع والســاحات العامــة ف ي� البحريــن .وتــم تقديــم مثــل هــذا العــرض،
ف
والقــدام عليهــا ألول مــرة أيض ـاً ف ي� مسـ يـرة المــرح
وكان جريئ ـاً ي� نوعيــة فكرتــه إ
ن
ـى؛ وهــو عمــل مكــون مــن ثــاث مرسحيــات قصـ يـرة دفعــة واحــدة ُعرضــت
فالبحريـ ي
حوال
ي� شــهر آأبريــل مــن العــام 1955م ،كمثــل أيــام المهرجــان هــذه ،ولكن قبــل أ ي
للســف
 65مــن الن ،إال العمــل كان عــى خشــبة مــرح نــادي العروبــة ولــم يكــن
ف ي� المقاهــي أو الســاحات خــارج صنــدوق الخشــبة .والمرسحيــات الثــاث هــي:
ن
ـا�،
إ
«النســانية المـرش دة» ،مــن أ تأليــف وإخـراج محمــد صالــح عبدالــرزاق القحطـ ي
و»الضمـ يـر» عــن قصــة «الجنحــة المتكــرة» لجـ بـران خليــل جـ بـران ،مــن إعــداد
ن
ن
ـطي� هــارون
وإخـراج صــاح المـ ي
ـد� ،و»رصخــة الجــئ» ،ربمــا هــي للشــاعر الفلسـ ي
المخــرج .و لــم تتمكــن هــذه الفرقــة
هاشــم رشــيد ،حيــث لــم يُذكــر مؤلفهــا وال ُ
مــن تحقيــق طموحهــا ف� أن تكــون أول فرقــة مرسحيــة بحرينيــة متنقلــة بـ ي ن
ـ� المــدن
و القــرى ف� البحريــن ،يبــل إنهــا لــم تقــدم أي عــرض خــارج أ
النديــة ،وممــا يثـ يـر
ي

أعضاء أول جمعية فنية بحرينية
(ندوة الفن و أ
الدب عام  ١٩٥٤م)

االســتغراب ويرســم عــدة أســئلة ال إجابــة متوافــرة حولهــا حاليـاً؛ أن هــذه الفرقــة
رسعــان مــا انحلــت مــن تلقــاء نفســها بعــد ذلــك العمــل اليتيــم الــذي قدمتــه.
وبســبب بعــض الخــاف ف ي� وجهــات النظــر حــول الشــكل والمضمــون المرسحــي
للفرقــة التمثيليــة المتنقلــة؛ انفصلــت مجموعــة مــن الشــباب عــن الفرقــة أ
الم
وأطلقــت عــى نفســها اســم (فرقــة البحريــن التمثيليــة) ،ولكــن ليســت متنقلــة.
وهــذه الفرقــة أيض ـاً لــم تكــن ف ي� مســتوى طموحهــا ،بــل أنهــا لــم تقــدم ســوى
نشــاط تمثيــ� إذاعــي فقــط وليــس مرسحــي! ،وعندمــا تفــرق بقيــة أ
العضــاء الذيــن
َ َّ
انضمــوا إليه يــا مــن الفرقــة أ
ول ،توقــف نشــاطها تمام ـاً.
ال
ي
إال أن حكايــة (الفرقــة التمثيليــة المتنقلــة) لــم تنتــه بعــد ،فقــد ولــدت لهــا فرقــة
أخــري خرجــت مــن تحــت عباءتهــا .حيــث قــام بعــض أعضــاء الفرقــة المتوقفــة
عــن النشــاط لمــدة عــام واحــد بإعــادة الحيويــة لهــا ودعــوة الفنانـ ي ن
ـ� لالنضمــام
ف
ن
ـكيل عبدالكريم
ـى
الجديــد ي� الســاحة البحرينيــة .إذ يذكــر الفنان التشـ ي
للكيــان الفـ ي
ف
ف
العريــض ،بأنــه ي� منتصــف العــام  1956قــام مجموعــة مــن رفاقــه ي� (نــدوة
أ
ت
ـى هــي أيض ـاً أولــدت الفرقــة المتنقلــة ،بالعمــل عــى تغيـ يـر
الفــن والدب) ،والـ ي
أ
اســم النــدوة يإل (أرسة هــواة الفــن) .وفع ـا ً تــم ذلــك ،ولــم يكــن يحتــاج المــر
إىل تراخيــص معقــدة وروتـ ي ن
ـ� ووجــع دمــاغ! وصــار مقــر الفرقــة الجديــدة بــدكان
ف ي� شــارع الشــيخ عبــدهللا بالمنامــة ،وأُطلــق عــى ذاك الــدكان اســم «المكتبــة
الشــعبية» تيمن ـاً باســم مكتبــة احــد أعضائهــا .وتكونــت إدارة أ
الرسة بدايــة مــن
ن
ن
ن
ن
ـى ،وســلمان
صــاح المـ ي
ـد� ،ويوســف أحمــد ف حسـ يـ� ،وعزيــز زبــاري ،وحسـ يـ� السـ ي
الــدالل .وحيــث أن مــن دخــل ي� جســد الفرقــة الجديــدة كانــوا مــن هــواة الفنــون
كالموســيقى والغنــاء والفنــون التشــكيلية والمــرح؛ فقــد أصبــح مسـ ّـماها (أُرسة
هــواة الفــن) ،وتــم إشــهارها رســمياً ف ي� أكتوبــر مــن العــام 1956م.

أ
ف
هل ف ي� المنامة  ١٩٥٩م
أعضاء و
مؤسس أرسة هواة الفن ي� النادي ال ي
ي

مجيد أصغر ،كريم العريض ،عزيز زباري ،اسحاق خنجي ،يوسف أحمد ،حمد الدوخي

المهرجان يدشن كتاب مالمح تاريخية من المسرح المدرسي
ف
و� ســياق االحتفــال بمئوية المــرح البحري�ن ي  ،يدشــن الدكتور محمــد حميد الســلمان كتاب
ضمــن فعاليــات مهرجــان البحريــن المرسحــي ي
ن
ـدرس” الصادر عــن الهيئة العربيــة للمرسح.
“مالمــح تاريخيــة مــن المــرح البحريـ ي – المرسح المـ ي
يقــام حفــل التدشـ ي ن
ـ� عنــد الســاعة الســابعة من مســاء يوم الســبت الموافق  13أبريل  2019ف ي� مقــر الصالــة الثقافيــة بالمنامة.
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في الجلسة األولى من منتدى

”بانوراما المسرح البحريني”:
التاريــخ حاضرا ..والمدرســة واألندية بوابة عبور للمســرح البحريني

كتبت :زهراء غريب
شــهدت الجلســة أ
ن
ـى ف ي� مائــة عــام”،
الوىل مــن المنتــدى
الفكري”بانورامــا المــرح البحريـ ي
أ
ن
ـى ،ودور كل
المنعقــدة بمركــز الفنــون ،أرسدا مفصــا للبعــاد التاريخيــة للمــرح البحريـ ي
والنديــة ف ي� تشــكيل مالمــح الحركــة المرسحيــة البحرينيــة .وجــاء
مــن مرسحــي المدرســة
ذلــك خــال نقــاش معمــق أدارتــه الناقــدة منصــورة الجمــري بمشــاركة الفنــان عبــدهللا
ن
ـى ف ي� المئــة
يوســف الــذي قـ ّـدم ورقــة عمــل بعنــوان” البعــد التاريخــي للمــرح البحريـ ي
ت
عــام الماضيــة” ،والكاتــب حبيــب حيــدر الــذي عنـ ّـون ورقتــه بـــ” ظاهــرة المــرح ال�بــوي
ن
ـى منــذ بدايــة التعليــم 1919م” ،والدكتــور محمــد الســلمان الــذي جــاءت ورقتــه
البحريـ ي
النديــة بوابــة تأســيس الفــرق أ
ـوان” مــرح أ
الهليــة المرسحيــة الحق ـاً”.
بعنـ
ف
ن
ـى ف ي� المئــة
وتنــاول الفنــان عبــدهللا يوســف ي� ورقتـ تـه البعــد التاريخــي للمــرح البحريـ ي
ـى احتوتهــا العــروض المرسحيــة المقدمــة خــال
عــام الماضيــة مــن حيــث الديكــورات الـ ي
تلــك الفـ تـرة .وتصــدى ف ي� حديثــه بالذكــر لمالمــح نشــوء الحركــة المرسحيــة ف ي� البحريــن،
ض
ـا� بأمــر هللا” المقـ ّـدم بمدرســة
مشـ يـرا إىل أول عــرض مرسحــي شــهدته البـ
ـاد وهــو” القـ ي
ف
الهدايــة الخليفيــة بالمحــرق عــام 1925م ،ف ي� ديكــور بســيط تجســد ي� مصطبــة خشــبية
صغـ يـرة ،بدائيــة ومربعــة التكويــن .واســتعرض منج ـزات الفنــان الراحــل يوســف قاســم
ن
ـى بتأســيس فــن الديكــور وتوظيفــه
بإعتبــاره أبــرز الــرواد الذيــن دعمــوا المــرح البحريـ ي
ف ي� العــروض المرسحيــة البحرينيــة المبكــرة  ،ويعــد قاســم أحــد رمــوز الحركــة التشــكيلية
البحرينيــة والمؤســس والرائــد لفــن تصميــم وتنفيــذ المناظــر والديكــورات المرسحيــة ومــا
ف
ـر�.
يتصــل بهــا ي� البحريــن ودول الخليــج العـ ب ي
وطـ ّـرح الكاتــب حبيــب حيــدر العديــد مــن التســاؤالت كعمــود فقــري للورقــة  ،أهمهــا
تع ّلــق بمصطلــح المــرح المــدرس ودوره كحامــل ثقـ ف ف
ن
ـى،
ي
ـا� ي� تأســيس المــرح البحريـ ي
ي
وأبــرز مؤسســيه أ
المــدرس ونوعهــا ،والجهــود
بواكــر المــرح
والعمــال المقدمــة ف ي�
ي
ي
النقديــة المتصديــة لهــا.
مــن جهتــه ،توقــف الدكتــور محمــد حميــد الســلمان ،ف ي� ورقتــه عــى محطــات أهــم
أ
ف
ت
ـا� واالجتماعــي
ـى مارســت العمــل المرسحــي كجــزء مــن أجنــدات نشـ
ـاطها الثقـ ف ي
النديـ أـة الـ ي
أ
ف
منــذ الربعينــات .متطرقــا إىل دور العــروض المرسحيــة المقامــة ي� النديــة ي� تفريخ كوادر
الفــرق أ
الهليــة المرسحيــة بمختلــف مجاالتهــا الفنيــة مــن تأليف،إعــداد ،تمثيــل ،إخـراج،
أ
ت
الكب�
لتأث�هــا ي
ـى أشــار الســلمان ي
ديكــور ،وإدارة العمـ أـل المرسحــي .وأهــم تلــك أالنديــة الـ ي
ـ�”“ ،العروبــة”“ ،اللؤلــؤ”“ ،المعامـ يـر”،
عــى بــروز الفــرق الهليــة المرسحيــة ،هــي “الهـ ي
ـ�”“ ،كــرزكان” ،و”الحالــة”.
“مدينــة عيــى”“ ،بــوري”“ ،توبـ ي
واســتعرض أبــرز مهرجانــات أ
ال�ش اف
ال
نديــة الوطنيــة المنظمــة مــن قبــل قســم إ
أ
ف
ـا� المتفــرع مــن إدارة شــئون النديــة والشــباب التابعــة للمؤسســة العامــة للشــباب
الثقـ ي
والرياضــة .وهــي المهرجانــات المرسحيــة أ
للنديــة الوطنيــة بنســخها الخمــس بــدءا مــن
عــام  1979ت
وحــى عــام .1994

 100عام

على المسرح

في البحرين

قاسم حداد
1
ليــس رقم ـاً عاب ـراً ،انــه تراكــم نوعـ ٌـي مــن الخـ بـرة ،وتاريــخ كثيــف مــن التجربــة.
الخــرة وهــذه
ويســتدعي ذلــك قــدراً مــن التأمــل للنظــر ف ي� معطيــات تلــك
ب
ت
ن
ـى ترصــد وترفــد مرسحنــا
التجربــة ،لنعــرف ،ونتأكــد ممــا بـ يـ� يدينــا مــن النتائــج الـ ي
الراهــن.
ٌ
أجيــال مختلفــة متواتــرة ،مــن
هــذا هــو الــدرس الــذي ســهرت عــى صقلــه
التأســيس والتكريــس والولــع المشــغوف بالمــرح بوصفــه ســؤاال ً عــى المجتمــع.
2
أخـ شـى أن ذلــك العمــل كلــه لــم يتحــول ،ف ي� معظمــه ،اىل ســؤال عــى المجتمــع.
فنحــن ربمــا ال ي ز
نتمــر بالحــس التاريخــي ف ي� كل مــا يتعلــق بحياتنــا ،بمــا يكفــي
فعــال ،إال
لعنايتنــا بمســار هــذه الحيــاة .وإذا كنــا قــد حلمنــا ،بحمــاس ،بمــرح ّ
أن الخيبــة قــد اخذتنــا واخــذت مرسحنــا ،ف ي� ســنواته االخـ يـرة ،لمــا يشــكل خســار ًة
ين
المعلمــ� والتالميــذ .كأننــا لــم نأخــذ الــدرس
أكــر مــن
فادحــة ،فالــدرس كان ب
بقــوة.
3
آ
الن،
يجــوز لنــا ،باكتشــاف متأخــر ،القــول أن التدهــور النوعــي لواقعنــا ،وضــع المرسح
الشــه�ة
ف ي� طليعــة االنهيــار الشــامل الــذي نذهــب إليــه ،كمــا لــو أن المقولــة
ي
ت
ـى تضــع فــن المــرح مقياسـاً حضاريـاً لواقــع المجتمــع واالنســان ،تشــكل هنــا
الـ ي
ت
ـى تكشــفنا حــد الفضيحــة.
المصداقيــة الـ ي
أين ت
ال�اكم النوعي لمئة عام من التجربة المرسحية؟
أ
ت
�ش
ال� نسعى إليه مع كل الجيال الماضية؟
أين ال ط الديمقراطي ي
ذلــك ال ـرش ط الــذي تبجحنــا بــه طــوال الوقــت ،فيمــا نفقــد اســتعدادنا الــذا�ت
ي
للديمقراطيــة.
4
ونحــن نتذكــر ونســتح�ض تاريــخ المــرح ونباهــي بــه ،نالحــظ أننــا نفشــل ف� ثــىن
ي يّ
المؤسســة الرســمية عــن مواصلــة تجاهلهــا لهــذا التاريــخ ،ليــس فقــط ف ي� تهميــش
ف
ت
الــى
الفــن المرسحــي ي� حياتنــا ،ولكــن أيضــاً عــن تــرك الكائنــات المرسحيــة ،ي
ن
ـا� صعوبــات حياتهــا ،وتتجاهلهــا بشــكل
بذلــت حياتهــا لهــذا الفــن ،تــذوي وتعـ ي
ال يليــق بمــا هــو ن
أد� مــن االنســان .لمــاذا يعيــش الفنــان مقتســماً حياتــه مــع
النــاس ،وحـ ي ن
ـ� يمــوت يكــون وحــده؟ مــاذا يفيدنــا تاريــخ المــرح ونحــن نفقــده.
5
آ
الن،
هل نحن كذلك؟
ين
مؤهل� للكالم عن المرسح بدون ديمقراطية؟
أم أننا لسنا
ليــس ألي جهــة المتاجــرة بهــذا التاريــخ والمــرح يتقهقــر وينهــار ويفقــد طبيعتــه
الجوهريــة ،حيــث المــرح هــو الفــن النقــدي أ
الول ف ي� المجتمــع.
آ
الن،
نالحــظ كــم أن المــرح صــار ف ي� عــداد الفنــون االســتهالكية ،يســتخدم للدعايــة
وال�ويــج ألكـ ثـر أ
ت
الفــكار انحطاطـاً ،وهــو يغــوص ف ي� مســتنقع الســطحية ومجاملــة
المؤسســات والتبويــق الفـ ّـج لهــا.
آ
الن،
ينبغي أن نخجل ونحن ضحية مزاعم المرسح بوصفه فناً.
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