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نشــرة يوميــة صــادرة عن مهرجــان البحرين المســرحي  ٢٠١٩

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

الفنان إلى 
بحر إبراهيم 



كتبت: زهراء غريب 

اً يــرى النــور تحــت مســمى “مهرجــان البحريــن  لــم يعــد حلمــا بعــد، ذاك المهرجــان الــذي لطالمــا تطلــع إليــه مرسحيــو البحريــن بشــغف، فهــا هــو أخــري
ي البحريــن ضمــن مبــادرة عربيــة أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، وترمــي إىل تنظيــم 

المرسحــي“، الــذي ينطلــق �ف
ي العالــم 

ــة �ف ــر واســتدامة الحركــة المرسحي ــة ســعياً لتطوي ــة محلي ــات مرسحي ي ال تقــام فيهــا مهرجان
ــىت ــة ال ي الــدول العربي

ــة �ف ــة وطني ــات مرسحي مهرجان
. تنظــم الــدورة االأوىل مــن المهرجــان برعايــة معــاىلي الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واالآثــار، وبتنظيــم كل مــن  ي العــر�ب

 . ف ف البحرينيــ�ي الهيئــة العربيــة للمــرسح، هيئــة البحريــن للثقافــة واالآثــار، وبالتعــاون مــع اتحــاد جمعيــات المرسحيــ�ي

ــيخ  ــن الش ــادرة م ــام 2007  بمب ي ع
ــرسح �ف ــة للم ــة العربي ــاد الهيئ ــاء مي ج

ي  ــن محمــد القاســمي  دعمــاً للحــراك المرسحــي العــر�ب ــور ســلطان ب الدكت
ي ســبيل إثــراء المشــهد المرسحي 

ورفــداً لــه بالمبــادرات والمشــاريع الجــادة �ف
. وتعــىف الهيئــة غــري الربحيــة والحكوميــة بشــؤون المرسح  ي ي العالــم العــر�ب

�ف
ــر المرسحــي إنجــازات  ي تواصــل االشــتغال والتطوي

ــىت ــة  ال . وللهيئ ي العــر�ب
. ي ى  جعلتهــا مظلــة جامعــة حقيقيــة الأهــل المــرسح العــر�ب كــرب

ي إقامــة ودعــم الــورش المرسحيــة 
ومنــذ انطاقهــا أســهمت الهيئــة �ف

ي التشــخيص 
ي مختلــف البلــدان العربيــة كورش)النفــ�ي والجســدي �ف

�ف
لقــاء“ باليمــن، “فنــون المــرسح“ بجــزر  واالإخــراج( بالبحريــن، “التمثيــل واالإ
ي والســيمنار“ بــاالأردن، “االأقنعــة  القمــر، “ ورشــة المــرسح الكاريكاتــري
ي المــرسح“ بموريتانيــا.

المرسحيــة والســينمار“ بتونــس، و“ التكوينيــة االأوىل �ف

وعــززت الهيئــة الكثــري مــن الفــرق والمهرجانــات العربيــة بالمســاندة 
ي  الشــعىب للمــرسح  وإضــاءة  صــوت  أجهــزة  اء  �ش كدعمهــا  الفعليــة، 
، وتأســيس الهيئــة القمريــة العربيــة للمــرسح بجــزر القمــر،  ف بفلســط�ي
، ودعــم مهرجانات  ي

ي للمــرسح القومــي الســودا�ف واالحتفــال باليوبيــل الذهــىب
كـــ“ المــرسح الحــر“ بــاالأردن، “ الجمعيــة المريــة لمــرسح الهــواة“ بمــر، 

و“ المــرسح المــدرسي الــدورة االأوىل“ بموريتانيــا.

ــه كل  ــذي تقيم ــي ال ــي الخليج ــارقة المرسح ــان الش ــة بمهرج ف الهيئ ــري وتتم
 . ي ي ومبدعــي المــرسح مــن الخليــج والوطــن العــر�ب ، بحضــور محــىب ف عامــ�ي
وتقــوم الهيئــة حاليــاً بتنفيــذ مبــادرة الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
ــة ال  ي دول عربي

ــة �ف ــة وطني ــات مرسحي ــم مهرجان القاســمي الســاعية لتنظي
ــا. ــاًء للحــراك المرسحــي فيه ــا، إحي ــات للمــرسح المحــ�ي فيه مهرجان

اتحاد مسرحيين البحرين

ــب  ــة بموج ي المملك
ف �ف ــ�ي ف البحريني ــ�ي ــات المرسحي ــاد جمعي ــس اتح تأس

ــة  ــات الخاص ــة والهيئ ــة والثقافي ــة االجتماعي ــات واالأندي ــون الجمعي قان
ــادر  ــة الص ــات الخاص ــة والمؤسس ــباب والرياض ــدان الش ي مي

ــة �ف العامل
ــون  ــوم بقان ــدل بالمرس ــنة 1998 المع ــم )21( لس ــون رق ــوم بقان بالمرس

ــنة 2002. ــم)44( لس رق

ــع  ي رف
ــب �ف ي تص

ــىت ــداف ال ــن االأه ــري م ــق الكث ــاد لتحقي ــعى االتح ويس
مســتوى نشــاط وأداء المســارح االأهليــة البحرينيــة )أوال، الصــواري، 
جلجامــش، البيــادر، والريــف(، عــرب خطــوات تنطــوي أهمهــا عــ� 
التنســيق مــع الجمعيــات المرسحيــة االأهليــة داخــل المملكــة وخارجهــا، 
ــن،  ــل البحري ــة داخ ــات المرسحي ــات والمهرجان ــدوات والملتقي إقامةالن
ي مجــال المــرسح خــارج البــاد بمــا يخــدم 

العمــل عــ� نقــل التجــارب �ف
ــة  ــات المرسحي ــم المســاعدة والعــون للجمعي ــة، تقدي ــة المرسحي الحرك
االأهليــة حســب االمكانيــات المتاحــة ماديــاً وفنيــاً، إعــداد الدوريــات 
ف  ات والبحــوث المتعلقــة بالقضايــا المرسحيــة، وتمثيــل المرسحيــ�ي والنــرسش

ــا. ــن وخارجه ــل البحري ــمهم داخ ــدث باس والتح

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

ــق حراكهــا عــام 2008  ي انطل
ــىت ــار ال ــن للثقافــة واالآث ــة البحري عرفــت هيئ

برئاســة الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة، بدعمهــا ورعايتهــا لمختلــف 
ي البحريــن، آخرهــا مهرجــان البحريــن 

المهرجانــات المرسحيــة المقامــة �ف
ــة  ــات ثري ــادرات ومهرجان ــاريع ومب ــة مش ــت الهيئ ــا خلق ــي. كم المرسح
، مثــل برنامــج صيــف البحريــن  ي

ي البحريــىف
ي دعــم الحــراك الثقــا�ف

تصــب �ف
ي 

ي ذو صبغــة عائليــة ســاهم بشــكل الفــت �ف
وهــو برنامــج ترفيهــي وثقــا�ف

ــن خــال موســم الصيــف،  ي مملكــة البحري
ــة �ف إنجــاح الســياحة الداخلي

ــة  ة إىل مملك ف ــري ــة المتم ــون العالمي ــتقطب الفن ــذي أس ــة ال ــع الثقاف وربي
وع “تــاء الشــباب“ الســنوي الــذي نجــح  ي ربيــع كل عام،مــرسش

البحريــن �ف
ي 

ــة �ف ــم المختلف بداعاته ــا الإ ف دعم ــ�ي ــن الموهوب ــري م ــتقطاب الكث ي اس
�ف

ــاء. ــة والموســيقى والغن ــة االأدبي مجــاالت الكتاب
مبادرة »القاسمي« النوعية

ــة فيهــا،  ــة محلي ــات مرسحي ي ال مهرجان
ــىت ــة ال ي الــدول العربي

ــات نظمــت ومزمــع إقامتهــا �ف ــن المرسحــي ضمــن سلســلة مــن مهرجان جــاء مهرجــان البحري
. وأقامــت الهيئــة العربيــة للمــرسح  ي بــداع المرسحــي العــر�ب كمبــادرة نوعيــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، تعزيــزاً لاإ
ي 

ي للمــرسح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة الفلســطينية، “المهرجــان الوطــىف
ف الوطــىف ــات عديــدة أهمهــا “مهرجــان فلســط�ي ــادرة مهرجان ي إطــار هــذه المب

�ف
ي للمــرسح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة اليمنيــة، “مهرجــان رم للمــرسح 

“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة والصناعة،“مهرجــان اليمــن الوطــىف ي
للمــرسح الموريتــا�ف

ي للمــرسح 
ي للمــرسح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة اللبنانيــة، “المهرجــان الوطــىف

ف ووزارة الثقافة،“مهرجــان لبنــان الوطــىف “ بالتعــاون مــع نقابــة الفنانــ�ي ي
االأرد�ف

ي لهــواة المــرسح“ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة واالتصــال 
الســعودي“ بالتعــاون مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون، و“المهرجــان الوطــىف

المغربيــة.

الهيئة مظلة المسرح العربي 

مهرجان البحرين المسرحي
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»امرأة في الظالم«
أولــى عروض مهرجان البحرين المســرحي

حســين عبدعلــي: هذا النــص بمثابة عربون وفاء لألســتاذ إبراهيم بحر

ن كلماتــه، يعيدونــه للحيــاة عــرب  ــل الــذي ال يندثــر، يبحثــون عنــه بــ�ي ثــر الــذي تركــه صاحــب الظّ لــم، يذهبــون ناحيــة االأ يعيــدون حياكــة االأ

ــروض  ــتار أوىل ع ــ�ي س ن عبدع ــ�ي ــي حس ــح المرسح ــن، يفت ي البحري
ــة �ن ــة المرسحي ي الحرك

ــًدا �ن ــار رائ ــة فص ــك بالكلم ه أمس ــرب ــذي ع ــرسح ال الم

ــة والنصــف عــ� خشــبة  ي تمــام الثامن
ــك �ن ي الظــام“ مــن تأليــف الراحــل إبراهيــم بحــر، وذل

ــن المرسحــي بعــرض “امــرأة �ن مهرجــان البحري

ــة. ــة بالمنام ــة الثقافي الصال

ي 
، ويــأ�ت ن عبدعــ�ي .“ يقــول مخــرج العــرض حســ�ي ي الكثــري

“هــذا النــص بمثابــة عربــون وفــاء لاأســتاذ إبراهيــم بحــر، الــذي نكــّن لــه الفضــل �ن

ــة  ــا، حال ــا له ــك بعــد هجــران زوجه ــة والوحــدة تكابدهــا امــرأة تدعــى “نعيمــة“ وذل ــة مــن العزل هــذا النــص المونودرامــي ليســتعرض حال

ي ال تســتطيع الخــروج منهــا.
ــاب عزلتهــا الــىت ــارة أحدهــم لهــا وفتحــه ب ــر بزي ــات تتكاث انتظــار وأمني

ــف “أن  ــان ويضي ــذا المهرج ــل ه ي مث
ــه �ن ك بصمت ــرت ــًا أن ي ــة آم ــتعرض الليل ي س

ــىت ــة ال ــك التجرب ــار تل ــ�ي غم ن عبدع ــ�ي ــرج حس ــوض المخ يخ

ي مهرجــان هنــا ومهرجــان هنــاك، كان هــذا بمثابــة 
يكــون ثمــة مهرجــان يضــم تحــت لياليــه جميــع المســارح االهليــة، بعيــًدا عــن التشــتت �ن

ــن!“ ي البحري
ن �ن ــ�ي ــم للمرسحي حل

ــيقي  ــف موس ــار، تألي ــود الصف ــ�ي ومحم ن عبدع ــ�ي ــينوغرافيا حس ــة“ ، س ــدور “نعيم ــة ب ــودابة خليف ــام“ س ي الظ
ــرأة �ن ــة “ام ي مرسحي

ــل �ن تمث

. ن ــ�ي ــل حس ــرج باس ــاعد مخ ــ�ي ومس ن عبدع ــ�ي ــراج حس ــن إخ ــيف، وم ــد س ــيلو حام ــي وتش ــد المرباط لمحم

ــة  ــة المرسحي ي الحرك
ــره �ن ث ــا الأ ــر تكريًم ــم بح ــل ابراهي ــان الراح ــم الفن ــل اس ــي تحم ــن المرسح ــان البحري ــن مهرج ــدورة االأوىل م ــر أن  ال يذك

ــة  ــة العربي ــن الهيئ ــم كل م ــة، بتنظي ــة بالمنام ــة الثقافي ــرسح الصال ــبة م ــ� خش ــل 2019 ع ــة 15 أبري ــدورة لغاي ــذه ال ــتمر ه ــة، وتس البحريني

ــة. ــة البحريني ــارح االأهلي ــات المس ــاد جمعي ــع اتح ــاون م ــار، بالتع ث ــة واالآ ــن للثقاف ــة البحري ــرسح، وهيئ للم

؟ من هو 
حسين عبدعلي

ــت نقطــة  ــد 1981، كان ــن موالي ي م
ــىف ــب بحري ــل ومخــرج وكات هــو ممث

ة  ي نــادي كــرزكان المرسحــي عــام 1989، بســنواٍت صغــري
بدايتــه �ف

ــة  ــا دون رهب ال تتجــاوز التاســعة وقــف عــ� الخشــبة مندفًع

ي مرسحيــة “الــراع“ مــن تأليــف وإخــراج 
وارتبــاك وذلــك �ف

محمــد بوحســن، بــدأت مامحــه المرسحيــة بالتشــكل 

ــادي  ــا لن ــم بعده ــم انض ــري ث ــر الصغ ــذا العم ــن ه م

الــذي  الصــواري  مــرسح  ثــم  الجامعــي  المــرسح 

عبــدهللا  المرسحــي  مــع  الحقيقــي  اشــتغاله  شــكل 

الســعداوي. كانــت مرسحيــة “الزمــن ليــس هنــا - 2004 

ــا  ــن خاله ــاز م ي ح
ــىت ــة وال خراجي ــه االإ “ أوىل تجارب

خــراج والتمثيــل  ي االإ
عــ� جائــزة لجنــة التحكيــم �ف

اســتمر  المرسحــي،  الريــف  مهرجــان  ضمــن 

ــن  ــد م ــ� العدي ــل ع ــي فحص ــاطه المرسح نش

أول  ممثــل  أفضــل  جائــزة  مثــل  الجوائــز 

مرسحيــة  عــن   11 الصــواري  مهرجــان  ي 
�ف

ــزة أفضــل عــرض متكامــل  “كرســيان“، وجائ

ــة  ــي لمرسحي ــرسح الخليج ــان الم ي مهرج
�ف

ي 
“ الــىت ي

“عندمــا صمــت عبــدهللا الحكــوا�ت

نصــه  ترشــح  كمــا  بإخراجهــا،  قــام 

ضــمـــن  “الـقـسـطـــل“  المرسحــي 

ــة  ــرة لـمسابقـ ــة الــقـصـيـ الــقـائـمـ

تـــأليف النص الـمـرسحـــي للـهيئـــة 

ــن 151  ــن بيـ ــرسح م ــة للم العربي

ــتوى الوطــن  ــ� مـسـ ــصاً عـ نـ

. هــا الكثــري ، وغري ي العــر�ب

45
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ي المدارس الأهلية:
• المرسح المدرسي �ف

- المدرسة االأهلية: 
ف العريّــض  ي إبراهيــم عبدالحســ�ي

أنشــأها الشــاعر واالأديــب البحريــىف
ــدراسي 1931-1932. وقدمــت هــذه المدرســة  ي العــام ال

وافتتحــت �ف
الخاصــة مرسحيــات مــن تأليــف وإخــراج الشــاعر المؤســس، وهــي: 
ــن  ــة م ــعرية تاريخي ــة ش ــي مرسحي ــام 1931، وه ــاه“، ع “وامعتصم
 William “ يــة بعنــوان ف نجلري ثاثــة فصــول. ومرسحيــة باللغــة االإ
ي عــام 

“، �ف ف ــ�ي ف الدولت ــ�ي ــوان “ب ــة شــعرية أخــرى بعن Tell“، ومرسحي
ــام  ي ذات الع

ــة �ف ــاق المدرس ــبب إغ ــرض بس ــم تُع ــا ل 1934، لكنه
ــة. الأســباب مالي

- مدرســة االإصــاح االأهليــة: هــي المدرســة االأهليــة الخاصــة الثانيــة 
ي يؤسســها شــاعر 

يــن الــىت ي بحريــن النصــف االأول مــن القــرن العرسش
�ف

ي عبدالرحمــن قاســم 
. فالمؤســس هــو الشــاعر البحريــىف ي

بحريــىف
ي المحــرق عــام 1935.

المعــاودة، وافـــتتحها �ف

المدرســة  لــكل نشــاط  االأول  المحــرك  المؤســس هــو  كان  وقــد 
ي 

�ف أحيانــاً  وممثــاً  بــل  ومخرجــاً،  مؤلفــاً،  كان  فقــد  المرسحــي، 
ــام 1935،  “ ع ي

ــىف ــس ولب ــة: “ قي ــال المدرس ــم أعم ــا. وأه مرسحياته
ي العــام 

“عبــد الرحمــن الداخــل“ 1936، و“الرشــيد وشــارلمان“ �ف
الــدراسي 1938-1939،“ســيف الدولــة بــن حمــدان“ 1940، و“عــ� 
مــوك“ 1941، و “المعتصــم بــاهلل“ 1942. ومجموعــة مــن  ضفــاف الري
ــو  ــي“، و“أب م ــاء الحرف ــا “الع ــعرية منه ــة الش ــات الديني المرسحي

“، و“ســقوط بغــداد“. عبــدهللا الصغــري

- مدرسة النجاح االأهلية: 
ي أوائــل 

أســس هــذه المدرســة االأســتاذ عبــد الرســول التاجــر �ف
يــن تقريبــاً بالمنامــة. قدمــت المدرســة  الثاثينــات مــن القــرن العرسش
ف  1949، ومرسحيتــ�ي عامــي 1943-  ف  بــ�ي الحــي“  “الميــت  مرسحيــة 
ف لــم يتــم العثــور عــ� اســميهما. ومرسحيــة آخــري هــي  إســاميت�ي
“شــهامة العــرب“، ومرسحيــة ثالثــة قدمتهــا بعنــوان “لــوال المحامي“. 
ولاأســف، ال تتوافــر أي معلومــات تفصيليــة عــن كل هــذه االأعمــال 

ــض والمعــاودة. ي العري
ــا مدرســىت ــن زميلتيه ــرت ع ــا تواف كم

بداية التعليم النظامي في البحرين

انطالقة المسرح المدرسي البحريني 

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

 »الوصي الخائن«
 أول مسرحية مدرسية للبنات - المحرق

عبدالرحمن قاسم المعاودة
أول من أطلق الحركة المسرحية في المدارس الخاصة

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

ظواهر مسرحية بحرينية 1

١٩١٩

١٩٢5

١٩٢8

١٩38

١٩35

١٩3١

أول مسرحيات المسرح المدرسي في البحرين
يكتبها: د. محمد حميد السلمان

 : ف للبنــ�ي االبتدائيــة  الخليفيــة  الهدايــة  مدرســة   -
ي عــام 1921  وســط مدينــة 

افُتِتحــت هــذه المدرســة �ف
ــة  ــة. قدمــت عمــل واحــد فقــط وهــو مرسحي المنام

ي عــام 1928.
“ثعلبــة“ �ف

ي المــرسح المــدرسي 
ي ســاهمت �ف

- ومــن المــدارس الــىت
االبتدائيــة  الخليفيــة  الهدايــة  مدرســة  بالمنامــة، 
ف الحقــاً(، والمدرســة  للبنــات )عائشــة أم المؤمنــ�ي
ف  للبنــ�ي الغربيــة  والمدرســة   ، ف للبنــ�ي قيــة  الرسش
حاليــاً(،  الصديــق  بكــر  وأبــو  ســابقاً  )الجعفريــة 
ــة  ــة المنام ــات، مدرس ــة للبن ــورة الثانوي ــة الح مدرس

. ف الثانويــة التجاريــة للبنــ�ي

: وهــي مدرســة  ف - مدرســة الهدايــة الخليفيــة االبتدائيــة للبنــ�ي
ــرة المحــرق.  ي جزي

ــة، افُتِتحــت رســمياً العــام 1919 �ف ــة حكومي أهلي
ي 

ــة بالمحــرق، كانــت “قــا�ف ي قدمتهــا الهداي
ــىت ــات ال وأول المرسحي

ــم  ــة “الحاك ــن مرسحي ــة م ــي مقتبس ــا ه ــر هللا“. وربم ــم بأم الحاك
ي كتبهــا المؤلــف المرسحــي المــري إبراهيــم رمــزي 

بأمــر هللا“ الــىت
العــام 1914. وال توجــد أيــة معلومــات أخــرى تفصيليــة عــن الظروف 

ــذاك. ي مــدارس الحكومــة آن
ــة �ف ــة المرسحي ــة لهــذه البداي الفني

- مدرسة الهداية الخليفية االبتدائية للبنات 
ى الحقاً(: )مدرسة خديجة الكرب

ــام  ي ع
ــا �ف ــة له ــت أول مرسحي ــام 1928. وقدم ــواىلي ع ــت ح تأسس

1938، بعنــوان “الــو�ي الخائــن“، وهــي مــن إعــداد مديــرة المدرســة 
وفيقــة نايــر.

المنامةالمحرق

ي 
ــة �ف ــة معينــة حجــزت لهــا مســاحة فني ــات ظواهــر مرسحي ــة أن تُلقــي الضــوء بشــكل أوىلي عــ� بداي تحــاول هــذه الزاوي

ــة المنرمــة. ــن خــال المئوي ي البحري
ة المــرسح �ف مســري

يــن،  ي إال مــع بواكــري القــرن العرسش
ي لهــذا الفــن، لــم تحتضــن عروضــه خشــبة المــرسح البحريــىف المــرسح، بالمصطلــح الغــر�ب

، متديــن وتجذبــه الشــخصيات واالأحــداث التاريخيــة  ي ه مــن مجتمعــات الخليــج العــر�ب ، كغــري ي
وبمــا أن المجتمــع البحريــىف

ي مرسحــة االأحــداث التاريخيــة إىل 
ات الدينيــة والبطــوالت القوميــة �ف ي أفراحهــا وأتراحهــا؛ فقــد انتقلــت التأثــري

ســامية �ف االإ
ي البــاد مــع حلــول العــام 1919، ومــن ثــّم 

المــرسح المــدرسي بعــد افتتــاح أوائــل المــدارس النظاميــة االأهليــة والحكوميــة �ف
ي المراحــل االأوىل مــن الحــراك المرسحــي، كمــا وطغــى 

ي ُقدمــت �ف
ي عمــوم المرسحيــات المدرســية الــىت

صبــغ التوجــه الديــىف
. ي

عليهــا التوّجــه الوعظــي والتعليمــي أكــرش مــن الجانــب الفــىف

ي - وإن أطلقنــا عليــه مصطلــح مــرسح بعموميتــه - فهــو لــم يكــن كذلــك بالفعــل مقارنــة 
ي الفــىف إال أن ذاك النشــاط االأد�ب

ي المنطقــة الخليجيــة فقــط. 
ي مــن بــاب تفــرده و رياديتــه �ف

ي شــكاً ونصــاً، إال �ف ي الحديــث المتأثــر بــاالأورو�ب بالمــرسح العــر�ب

ة  ي البحريــن عــام 1919، لــم تكــن تلــك التمثيليــات الحواريّــة القصــري
ففــي الســنوات االأوىلي مــن نشــأة التعليــم النظامــي �ف

ي الحديــث بكامــل  ي كان يُطلــق عليهــا “روايــات“ وعــ� الخشــبة “مرســح“؛ تأخــذ معــىف المــرسح االأورو�ب
ي المــدارس، والــىت

�ف
امــاً لــكل رواد المــرسح المــدرسي ممن وضعــوا جهدهــم، وفكرهم،  عنــارصه. ولــذا يمكننــا القــول، ونحــن نقــف تقديــراً واحرت
ي تلــك البدايــات؛ بــأن مــا قامــوا بــه مــن عمــل قــد ســجله الزمــان باســمهم، وأن اختــاف الــرؤى اليــوم 

ووقتهــم، وأســهموا �ف
. حولــه، لهــو رافــد آخــر لــه يربطــه بحــارصف البحريــن ويوثــق لجهــود تلــك الكوكبــة مــن رواد المــرسح المــدرسي

: ن ي البحرين تاريخياً إىل نوع�ي
ويُمكن تقسيم مرحلة المرسح المدرسي �ن

 مرسح المدارس الحكومية، ومرسح المدارس االأهلية الخاصة. 
ي البحريــن عمومــاً، كمــا أكــد أيضــاً أحمــد العمــران مديــر المعــارف ووزيــر 

ويجمــع الباحثــون حــول الحركــة المرسحيــة �ف
ف أعــوام 1919- ــ�ي ــن ب ي البحري

ــة رســمية �ف ــه أول مدرســة نظامي ــذي قدمت ي ال
ــأن النشــاط الفــىف ــم ســابقاً؛ ب ــة والتعلي بي الرت

1925، كان أقــرب إىل الخطابــات االأدبيــة والحــوارات منهــا إىل فــن يُســمى المــرسح، حــىت جــاءت ســنة 1925، لتشــكل تدشــيناً 
 . ي

لمحطــة البدايــة الحقيقيــة للمــرسح المــدرسي البحريــىف

ي البحريــن مــع حلــول العــام الــدراسي 1929-1930 خمــس 
يــن إال وكان �ف ولــم يكــد ينــرم العقــد الثالــث مــن القــرن العرسش

ي 
ــي �ف ــن المرسح ــذرت الف ي ب

ــىت ــة ال ــن الحكومي ــدارس البحري ــل م ــن أوائ ــات. وم ــدة للبن ، وواح ف ــ�ي ــة للبن ــدارس حكومي م
: ــاىلي ي للمناطــق، هــي كالت

الســاحة الفنيــة البحرينيــة، وبحســب التوزيــع الجغــرا�ف

حقائق و
أرقــام

ف مع ممثات المرسح  ي االأوىل من اليم�ي
سكينة القحطا�ف

بتدائية للبنات ى االإ المدرسي بمدرسة خديجة الكرب

ي أحد االأدوار المرسحية
ي �ف الشاعر غازي القصيىب

ف عام 1954 م  مدرسة المنامة الثانوية للبن�ي

الشاعر االأديب إبراهيم العريض

السيدة وفيقة صواف ناير

الشاعر عبد الرحمن المعاودة
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كان بحــًرا فــي بلٍد ال تعرف حــدوًدا للجغرافيا
وكّنــا المأخوذين بموِجــه نرتمي في كلِّ مدٍّ وجزر

صقلهــا  ويعيــد  أجســادنا  حــول  يلتــف  المــاء  كان 
هامًســا: صوتــه  ســمعنا  كّلمــا 

فــي  مــن جديــٍد  يبــدأ  إنمــا  ينتهــي،  ال  المســرح 
ممطــرة. دافئــة  ليلــة 

إّنــه إبراهيــم بحــر الــذي ال يشــبه أي راحــل. يتوقــف 
بــل  يفعــل،  ال  لكنــه  الّنمــو  عــن  بالعــادِة  الموتــى 
يكبــُر كّلمــا عبــر اســمه علــى لســاِن أحــد، يكبــُر كّلمــا 
ــه،  ــم صورت ــح أحده ــا لم ــه، كّلم ــا ل ــم نًص ــرأ أحده ق
يكبــُر ألّن المســرح يعرفــه جّيــًدا، ألن الخشــبة تمّيــز 
األماكــن  تعــرف  الجمهــور  كراســي  وألن  خطــاه، 
ــذي  ــك ال ــر، ذل ــم بح ــه ابراهي ــُر ألّن ــا، يكب ــي يفّضله الت

ال تليــق بــه كلمــة »الخســارة«.
ردِمــه  علــى  يجــرؤ  ال  بحــًرا  ُوِلــد   1956 عــام  فــي 
ــن  ــأل الف ــي يم ــة الت ــك المدين ــرق تل ــن الُمح ــد، وم أح
كانــت  التــي  الّنهمــة  صــوت  علــى  ُوِلــد  طرقاتهــا، 
تؤثــث حياتــه وتؤثــث الجــو العــام فــي البيــت إذ كان 
والــده خميــس بحــر أحــد رجــال البحــر المعروفيــن 

آنــذاك. 
ــًرا  ــه بح ــن ذاِت ــر ع ــم بح ــل ابراهي ــام 1974 ترج ــي ع ف
ــاءه  ــد لق ــك بع ــات، وذل ــبة دون مقدم ــد للخش وصع
القــالف،  ناصــر  آنــذاك  المعــروف  البحرينــي  بالفنــان 
ابراهيــم  العــام ذاتــه كتــب عنــه الصحفــي  وفــي 
كانــت  هنــا  مــن  الّصحافــة،  فــي  مــرٍة  ألول  غلــوم 

البدايــة. 
ــه  ــرح أوال وقدم ــه بمس ــذي يلي ــام ال ــي الع ــق ف التح
ضحــك  »الرجــل  عنــوان  تحــت  مســرحياته  أولــى 
ــة  ــل باإلضافي ــف العم ــم توقي ــه ت ــس« إال أّن ــى باري عل
لعمليــن آخريــن، لكنــه لــم يقــف عنــد تلــك النقطــة، 

هــل يليــق بالبحــِر الركــود؟ 

الفنــان  إخــراج  مــن  الســعد  مســرحية  فــي  مثــل 
بالمعهــد  بعدهــا  والتحــق  فضــة  أســعد  الســوري 
العالــي للفنــون المســرحية، فشــارك فــي العديــد 
النجــوم  كبــار  مــع  الكويتيــة  المسلســالت  مــن 
الفــرج  وســعد  عبدالرضــا  عبدالحســين  كالفنــان 

وغيرهــم.  الفهــد  وحيــاة 
ــم  ــُر معه ــة، يكب ــاق الّتجرب ــدي رف ــذ بأي ــر يأخ كان بح
ــكّل  ــة ل ــي البداي ــة ه ــامته الّدائم ــت ابتس ــم، كان وبه
البحــر  هــو  كان  للغايــة  مجازيــٍة  وبصــورٍة  شــيء، 
ــون  ــه أن يك ــّدر ل ــت، كان يق ــي ذات الوق ــة ف والّصاري
أّي شــيء وكّل شــيء مــن أجــل المســرح. فــي 1990 
أســس مــع رفاقــه مســرح الّصــواري كثالــث فرقــة 
أهليــة، وتــرأس مجلــس إدراتهــا منــذ التأســيس حتــى 

ــة.  ــوام متتالي ــتة أع س
بالمســرح  يكتــِف  فلــم  تدفعــه،  األســئلة  كانــت 
بــل  وممثــل،  ومخــرٍج  كمؤلــٍف  أو  ونــص،  كخشــبٍة 
المســرح  عــن  الجماهيــر  عــزوف  ســبب  مــا  ســأل: 
األكاديمــي؟ ولهــذا نــال درجــة الماجســتير بتقديــر 
امتيــاز مــن الجامعــة األهليــة فــي البحريــن وذلــك 

 .2016 عــام  فــي 
ــالت  ــن المسلس ــد م ــي العدي ــر ف ــم بح ــارك ابراهي ش
واألفــالم والمســرحيات، وأّلــف الكثيــر أيًضــا، أصــدر 
عنــوان  تحــت  مســرحيات  خمــس  يحمــل  كتــاب 
تلــك  تــرك   ،2018 فــي  وذلــك  فتــون«  تأتــي  أن  »قبــل 
ــا.  ــعفه لتنفيذه ــم يس ــت ل ــا ألّن الوق ــرحيات لن المس
البحريــن  مهرجــان  وأكثر..يحتفــي  هــذا  لــكّل 
وليقــول:  ترحــل.  ولــن  لــم  كقامــٍة  بــه  المســرحي 
ابراهيــم بحــر لــم يمــت ألّن الفنــان الحقيقــي يبقــى.

ألنـــه الـفـنـان
 الــذي ال تليق به كلمة »الخســارة«

مهرجــان البحرين المســرحي يحتفــي بابراهيم بحر

كتبــت: زينب مرضي
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نخبة عربية في تحكيم
مهرجان البحرين المسرحي 2019

ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الـبحرين الـمسرحي

انطالق المنتدى الفكري
” بـانوراما المسرح البحريني في مائة عـام ”

ــي  ــن المرسح ــان البحري ــن مهرج ــدورة االأوىل م ــم ال ي تحكي
ــارك �ن يش

نخبــة مرسحيــة مــن عــدة دول عربيــة بينهــا جمهوريــة مــر العربيــة، 
الكويــت، والعــراق. 

وجــاء اختيــار أعضــاء لجنــة تحكيــم الــدورة االأوىل مــن المهرجــان ع� 
ــدث  ــب الح ــة، ليتناس ــاءة المرسحي ة والكف ــرب ــن الخ ــال م ــتوى ع مس
ي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

مــع حجــم المبــادرة الــىت
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس االأعــ� التحــاد 
مــارات العربيــة المتحــدة، حاكــم الشــارقة، الرئيــس االأعــ� للهيئــة  االإ
العربيــة للمــرسح، بدعــم الهيئــة العربيــة للمــرسح تنظيــم مهرجانات 

ي الــدول العربيــة.
مرسحيــة وطنيــة تعــىن بالمــرسح المحــ�ي �ن

ي لجنــة تحكيــم الــدورة االأوىل مــن المهرجــان 
إىل ذلــك يشــارك �ن

جــم وباحــث مرسحــي  ي داوود وهــو مؤلــف ومرت
كل مــن عبدالغــىن

ــة  ــن جامع ــة م ي ن ــة االنجلري ــم اللغ ــة االآداب بقس ــ� رخص ــل ع حاص
ي عــام 1962. مــن أبــرز أعمالــه المرسحيــة “شــجر 

ن شــمس �ن عــ�ي
ي عرضــت عــ� مــرسح 

ة عزيــزة“ الــىت الصفصــاف“ عــام 1981، “الســفري
“ حيــث  ي عــام 1996، و “اللعــن مــن فــوق المنــرب

يــة �ن الثقافــة الجماهري
ــام 1994. ــس ع ي تون

ي �ن ــا�ب ــم الش ــو القاس ــزة أب ــ� جائ ــت ع حصل
وعــ� صعيــد النقــد المرسحــي لــه أعمــال عــدة مثــل “االأداء الســياسي 
قليمــي. مــرسح  ي مــرسح الســتينيات“ عــام 1996، و “المــرسح االإ

�ن
ــب  ، إىل جان ي ي المــرسح الغــر�ب

ي عــام 2008، ودراســات �ن
المســتقبل“ �ن

ي الســينما التســجيلية“ 
ي كعمــل “القاهــرة �ن

ي النقــد الســينما�أ
أعمالــه �ن

ــام 2001. ع

ي مائــة عــام”، 
ي �ف

ي مركــز الفنــون أعمــال المنتــدى الفكــري “بانورامــا المــرسح البحريــىف
تنطلــق �ف

ضمــن الفعاليــات المصاحبــة لمهرجــان البحريــن المرسحــي، وذلــك بمناســبة حلــول الذكــرى 
ي )10-11 أبريــل( بمركــز 

ف �ف ي البحريــن، عــ� مــدى يومــ�ي
المئويــة النطــاق الحركــة المرسحيــة �ف

ي بمشــاركة مجموعــة 
ي جلســتيه محوريــن تاريخــي، وفكــري فــىف

الفنــون. ويتنــاول المنتــدى �ف
، منهــم الفنــان عبــدهللا يوســف، الكاتــب حبيــب حيــدر،  ف ف والنقــاد والباحثــ�ي مــن المرسحيــ�ي
الدكتــور محمــد الســلمان، الدكتــور راشــد نجــم، االأســتاذ عبــاس القصــاب، واالســتاذة زهــراء 

المنصــور.

ــة أوراق  ــري، ثاث ــورة الجم ــدة منص ــا الناق ي تديره
ــىت ــدى االأوىل ال ــة المنت ي جلس

ــتقدم �ف وس
ي المئــة عــام الماضيــة” للفنــان 

ي �ف
عمــل االأوىل معنونــة بـــ” البعــد التاريخــي للمــرسح البحريــىف

ي منــذ بدايــة التعليــم 1919” 
بــوي البحريــىف عبــدهللا يوســف، و الثانيــة بـ”ظاهــرة المــرسح الرت

للكاتــب حبيــب حيــدر، والثالثــة بـــ” االأنديــة بوابــة تأســيس الفــرق االأهليــة المرسحيــة الحقــا” 
للدكتــور محمــد الســلمان.

وستشــهد الجلســة الثانيــة مــن المنتــدى بــإدارة الدكتــور محمــد حميــد الســلمان، اســتكماالً 
ة  ــري ي مس

ــة �ف ــر الفكري ــاق االأط ــة بـــ” آف ــرى معنون ــل أخ ــة أوراق عم ي ثاث
ــدم �ف ــاش يق لنق

 ” ي
ي المــرسح البحريــىف

ي �ف ” للدكتــور راشــد نجــم، “توظيــف المــوروث الشــعىب ي
المــرسح البحريــىف

ف الطمــوح والواقــع” لاأســتاذة  ي البحريــن بــ�ي
لاأســتاذ عبــاس القصــاب، و”المــرسح االأهــ�ي �ف

زهــراء المنصــور.

ــان  ي والمرسحــي، فالفن
ــا�ف ــة بالشــأن الثق ــة المهتم ــن النخب ــدى م ي المنت

ف �ف ــ�ي ويعــد المتحدث
عبــدهللا يوســف  عضــو مؤســس لــكل مــن مــرسح 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 
ــد  ــور راش ــي 2000-2003 م. وللدكت ف عام ــ�ي ــي ب ــف المرسح ــان الري ــه  مهرج ــلمان تأسيس الس
ي تأســيس كل مــن أ�ة االأدبــاء والكتــاب، مــرسح أوال، وجمعيــة البحريــن 

نجــم مســاهمة �ف
ي فلســفة 

للموســيقى والفنــون الشــعبية. أمــا االأســتاذ عبــاس القصــاب فهــو باحــث دكتــوراة �ف
ي باللجنــة الدائمــة للفــرق االأهليــة بــدول 

و�ف لكــرت ، ومســئول ســابق لاأرشــيف االإ ي النقــد االأد�ب
مجلــس التعــاون. ولاأســتاذة الناقــدة زهــراء منصــور مشــاركات نقديــة وتعقيبيــة بالعديــد مــن 

ــة داخــل وخــارج البحريــن. ــة والثقافي ــات المرسحي الفعالي

ورشة عمل 
العالقة بين المخرج والسينوغرافي 

 

ي 7 أبريــل 2019، ضمــن أعمــال مهرجــان البحريــن المرسحــي 2019 ورشــة عمــل 
أنطقــت �ن

ي فيصــل 
ــرا�ن ي حيــث يقدمهــا مــن الكويــت الـسينوغـ

ن المخــرج والســينوغرا�ن العاقــة بــ�ي
 . ي

كمــا�ن عبيــد، والمخــرج عبــدهللا الرت
ي 

ــينوغرا�ن ــرج والس ن المخ ــ�ي ك ب ــرت ــل المش ــة العم ــق آلي ح وتطبي ــة إىل �ش ــدف الورش ته
ي قــراءة النــص ولغايــة أن يــرى 

نتــاج العمــل المرسحــي المتمثلــة �ن مــن المراحــل االأوىل الإ
ــور فــوق خشــبة المــرسح. العــرض المرسحــي الن

ن إىل العديــد مــن  ي متطرقــ�ي
وســيقوم المدربــان بتنــاول دور كل مــن المخــرج والســينوغرا�ن

، قــراءة النــص وتفكيكــه وتفريغــه  ي
ــا طبيعــة عمــل المخــرج والســينوغرا�ن المحــاور منه

، نقــل الرؤيــة مــن خيــال المخــرج إىل فريــق العمــل. عــ� المســتوى العمــ�ي
ــام  ي خت

ــل 2019، �ن ي 15 أبري
ــاج هــذه الورشــة عــرض مرسحــي يقــدم �ن هــذا وســيكون نت

ــي 2019. ــن المرسح ــان البحري ــال مهرج أعم

ته  جمــات المرسحيــات خــال مســري ي الرت
ي داوود إســهامات �ن

لعبدالغــىن
ــاد  ــدوارة: و “مي ــا ال ــة العص ــة “والعب ــة الكرنفالي ــة كالمرسحي الفني
ي 

ن روح الموســيقى لنيتشــه“. كمــا لــه مســاهمات �ن اجيديــا مــ�ت الرت
امــج  ي والقصــ�ي والرب

ة والنقــد الــروا�أ مجــال القصــص القصــري
ي المــرسح والســينما واالأدب.

ذاعيــة �ن االإ

ــي  ن الحوط ــ�ي ــورة نرم ــان الدكت ــم المهرج ــة تحكي ي لجن
ــارك �ن ــا يش كم

ــفة  ي فلس
ــوراه �ن ــهادة الدكت ــ� ش ــة ع ــة حاصل ــة كويتي ــي أكاديمي وه

ي المعهــد العــاىلي للفنــون 
، وتعمــل أســتاذاً مشــاركاً �ن ي النقــد االأد�ب

ــت. ــة الكوي ــة بدول المرسحي
للحوطــي مجموعــة مــن المؤلفــات واالبحــاث المرسحيــة مــن أبرزهــا 
ــام 2005،  ــادر ع ي الص

ــىت ــرسح الكوي ي الم
ــي �ن عام ــف االإ ــاب التوظي كت

“ الصــادر عــام 2006، كتاب “ســقوط  ي
قصــص االأطفــال “حكايــات جــد�ت

ي أدب نجيــب محفــوظ“ الصــادر عــام 2007، وأبحــاث أدبيــة 
المــرأة �ن

ي مجلــة عالــم المعرفــة، وأعمــال دراميــة تلفزيونيــة مثــل “شــبابيك“، 
�ن

“ و“قــدوع“ و“جــد ولعــب  ن تحــ�ي ن تشــوف وعــ�ي وبرامــج إذاعيــة ك“عــ�ي
وحب“.

إىل جانبهــم يشــارك مــن العــراق محمــد ســيف وهــو مخــرج وممثــل 
ي 

وناقــد ودراماتــورج وباحــث مرسحــي، حاصــل عــ� الدكتــوراه �ن
ــوبورن. ــة الس ــن جامع ــة م ــوم االجتماعي ــرسح والعل الم

يشــغل منصــب رئيــس تحريــر مجلــة دراســات الفرجــة الفصليــة 
كاديميــة المحكمــة الصــادرة عــن المركــز الــدوىلي لدراســات الفرجــة  االأ
ــاث  ــوص واالأبح ــة النص ي ترجم

ــارزة �ن ــات ب ــه مؤلف ــا ل ــس، كم ي باري
�ن

ــردة. ــة والمف الجماعي

د. نرمين الحوطي عبد الغنى داوود محمد سيف
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عرض االفتتاح
»امرأة في الظالم «

تأليف: إبراهيم بحر
إخراج: حسين عبدعلي

الثالثاء
9 أبريل

مسرح البيادر
»عود ثقاب «

تأليف: جمال الصقر
إخراج: عبدالرحمن صابر

األربعاء 
10 أبريل

مسرح جلجامش
»مطر صيف «

تأليف: علي الزيدي
إخراج: عبداهلل بوزيد

الخميس 
11 أبريل

مسرح الريف
»سكان الطابق االرضي «

إعداد وإخراج: هاشم العلوي

الجمعة 
12 أبريل

مسرح الصواري
»حيدر «

تأليف: أمين صالح
إخراج: محمد شاهين

السبت 
13 أبريل

مسرح أوال
»نعال النوخذة «

تأليف: يعقوب يوسف
إخراج: جمال الغيالن

األحـد 
14 أبريل
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