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نشــرة يوميــة صــادرة عن مهرجــان البحرين المســرحي  ٢٠١٩

 امرأة في الظالم
هســتيريا الوحدة والفقد



احتفاٌء بالمسرح
احتفاٌء باألصوات التي تلتقي رغم اختالف ألوانها 

احتفــاٌء بالفــن والفنــان الــذي ال يرحــل بــل يســتمر فــي وجــوده 
كأّن موًتــا لــم يكــن

احتفاٌء بالبحِر الذي لم و لن يطاله الجزر
هكــذا كان افتتــاح مهرجــان البحريــن المســرحي مــن الصالــة 
بمبــادرة  يأتــي  الــذي  و  الّثامنــة مســاًء  تمــام  فــي  الثقافيــة 
بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو  مــن صاحــب 
العربيــة  اإلمــارات  المجلــس األعلــى التحــاد  القاســمي عضــو 
المتحــدة، حاكــم الشــارقة، الرئيــس األعلــى للهيئــة العربيــة 
كّل  بيــن  جمــع  لقــاء  وســط  المهرجــان  انطلــق  للمســرح. 
المأخوذيــن بهــذا الفــن، وبيــن كّل مــن أخــذه الحلــم بهــذه 
الفعاليــة التــي يجمــع المســارح األهليــة البحرينيــة كّلهــا دون 

أي اســتثناءات فــي ِمهرجــاٍن واحــد. 
آل  محمــد  بنــت  هــال  للشــيخة  بكلمــٍة  االفتتــاح  حفــل  بــدأ 
خليفــة مديــر عــام الثقافــة والفنــون بهيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار ورئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة لمهرجــان البحريــن 

المســرحي فــي نســخته األولــى، والتــي أكــدت فيهــا علــى 
أهميــة المهرجــان وأهميــة الحــراك الثقافــي الــذي تخلقــه مثــل 
تلــك الفعاليــات وباألخــص تخليدهــا للفكــرِة التــي ال تمــوت 
خاصــة أّنــه هــذه الــدورة تحتفــي بالفنــان الراحــل ابراهيــم بحــر. 

»هنــا يقــف المســرحي علــى منصــة الجمــال 
ليخّلــد ذكــره بفكــره..« 

يؤمنــون بالمــرح كفــٍن قــادٍر عــى البقــاء وكدليــٍل عــى الحيــاِة والوجــود، 
ي هــذا الشــأن قــدم يعقــوب يوســف 

نســان، و�ف يؤمنــون بالمــرِح كداللــٍة للإ
هــا عــى كون  ف كلمــة أكــد ع�ب عبدالرحمــن رئيــس اتحــاد جمعيــات المرحيــ�ي
ي تعيــل كل الطاقــات 

هــذا المهرجــان حصيلــة وطنيــة حقيقيــة، وعــى دوره �ف
»هــذا  وأضــاف  المرحيــة،  المجــاالت  شــىت  ي 

�ف وتشــجيعها  الوطنيــة 
ي جــدل المعرفــة.« 

المهرجــان يؤحــد ويجمــع ويقــرب الــرؤى ليضعهــا �ف

»كان بحًرا ...« 
كان بحــًرا ال يجــرؤ عــى ردِمــه أحــد .. بحــًرا يمتــد وال يليــق به الرّحيــل .. كان 
بحــًرا يســتحق االحتفــاء كّل يــوم لمــا يحملــه مــن شــغٍف ومــوٍج ال يتوقــف 
نســان والصديــق إبراهيــم بحــر مثلمــا  عــن المــد، دعونــا نســتعيد الفنــان االإ
نفعــل دوًمــا. عــ�ب تلــك الكلمــات تــم الّتمهيــد لفيلــم ابراهيــم بحــر الــذي 
أ�ت ليؤكــد مــا قالتــه مقدمــة حفــل االفتتــاح أنـّـه كان بحــًرا وحســب، ثــم تــى 

الفيلــم تكريــم لعائلــة الفنــان الراحــل.

»نغنــي لغواصيــن يذهبــون عميًقــا فــي التجربــة 
المســرحية، ليســتخرجوا أجمــل داناتهــا« 

ــابِك  ي تش
ــة �ف ــل الجمالي ــًة تحم ــم لوح س ــا، ول�ت ــع فارًق ــدي لتصن ــي كّل االأي تلتق

خطوطهــا، تلتقــي كّل االأصــوات تحــت مظلــٍة واحــدٍة تمســك بهــا الهيئــة العربيــة 
ي لطالمــا آمنــت بقــدرِة الطاقــات العربيــة عــى الّنهــوض والّصعــود 

للمــرح الــىت
ف  ف االأم�ي ي هــذا الّشــأن قــّدم االأســتاذ اســماعيل عبــدهللا االأمــ�ي

، و�ف ي بالمــرح العــر�ب
العــام للهيئــة العربيــة للمــرح كلمــة أكــد مــن خللهــا عــى أهــم منجــزات مبــادرة 
ي عامهــا االأول 

صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بــن محمد القاســمي حيــث أنجــزت �ف
ي ســبع دول عربيــة، وأشــار الأهميــة البحريــن وجــذور 

تأســيس ســبعة مهرجانــات �ف
 . ي

نســا�ف ي عمــق التاريــخ االإ
ثقافتهــا الضاربــة �ف

»امرأة في الظالم« أولى عروض مهرجان البحرين المسرحيمــهرجـــان الـبحريـــن الـمسرحـي أغنية تـجمع كّل األصوات في تـنوعها

ي مرحيــة االفتتــاح لتعــرض حالــة ُعتمــة وعزلــة تعانيهــا امــرأة بعــد هجــران زوجهــا لهــا، يشــّكل حبــل 
تــأ�ت

الغســيل الــذي يمتــد عــى خشــبة المــرح خًطــا زمنًيــا أو خــط حيــاة امــرأة تكابــد معانــاة الوحــدة، تنتقــل 
ي ال تتتعــدى كونهــا قطــع ملبــس منشــورة عــى 

»نعيمــة« مــن قطعــِة ملبــس الأخــرى، تســتذكر حياتهــا الــىت
حبــل غســيل. 

ي ترســم خــط حياتهــا بــل تتعــدى ذلــك إىل حالــة االنتظــار 
ال تتوقــف حالــة نعيمــة عنــد المواقــف المؤلمــة الــىت

ي تســيطر عــى الجــو العــام للعــرض، انتظــار تخوضــه امــرأة وســط االألــم، تــرى مــن ســينقذها مــن تلــك 
الــىت

العزلــة؟ مــن سينتشــلها مــن االنتظــار الــذي ال تتوقــف عنــه والــذي ال يتوقــف عنهــا أيًضــا؟
نســانية،  ي تقمــص تلــك الحالــة االإ

ي �ف
ي قامــت بــدور »نعيمــة« أداء اســتثنا�أ

قدمــت الفنانــة ســودابة خليفــة الــىت
ف عبدعــىي ومحمــود  ويذكــر أن نــص المرحيــة مــن تأليــف الراحــل ابراهيــم بحــر، ســينوغرافيا حســ�ي
ف عبدعــىي ومســاعد  الصفــار، تأليــف موســيقي لمحمــد المرباطــي وتشــيلو حامــد ســيف، ومــن إخــراج حســ�ي

. ف مخــرج باســل حســ�ي
ــة  ــل 2019 عــى خشــبة مــرح الصال ــة 15 أبري ــن المرحــي يســتمر لغاي ــر أن مهرجــان البحري ــر بالذك جدي
الثقافيــة بالمنامــة، بتنظيــٍم مــن قبــل كل مــن الهيئــة العربيــة للمــرح، وهيئــة البحريــن للثقافــة واالآثــار، 

ــة.  ــة البحريني ــات المســارح االأهلي بالتعــاون مــع اتحــاد جمعي

ِقيل عن مهرجان البحرين المسرحي:

ــم بحــر  ــان الراحــل إبراهي ــه االأوىل باســم الفن ي دورت
ــاء و إنســانية رائعــة أن يســمى المهرجــان �ف ــة وف »لفت

ــذي  ف ال ــ�ي ــرض المم ف و بالع ــ�ي ف المبدع ــ�ي ــن الفنان ــة م ــور نخب ــل بحض ــي جمي ــرس مرح ــو ع ــوم ه و الي
ــاهدناه.« ش

*الفنانة شمعة محمد

»كل الشــكر للشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي عــى دعمــه و إتاحــة الفرصــة لنــا لتقديــم أول مهرجــان 
ًا بكثافــة الحضــور لهــذا  ف عــى المهرجــان و ســعدت كثــ�ي محــىي للمــرح و لهيئــة الثقافــة و االآثــار و القائمــ�ي

» ف الحــدث الممــ�ي
ي 

*الفنان خليل الرمي�ث

ي التأكيــد و التذكــ�ي بقيمــة الفنــان إبراهيــم بحــر كمؤلــف مرحــي ال كممثــل 
»عــرض االفتتــاح تكمــن أهميتــه �ف

ي اســتطاعت ان تتماهــى مــع النــص لتقديــم رســالة 
ــىت ــة ســودابة خليفــة ال ــع مــن الممثل ــأداء رائ فقــط و ب

عــن معانــاة امــرأة.«
*د. راشد نجم
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من هو 
عبد الرحمن صابر الحميدي

من  يواري ســوءة العشق؟
كتبت: زهراء غريب

البيادر...حكاية شــغف تمثيلي أحيل لمســرح

ــة،  ــانية عميق ــات انس ــعل خلج ــي أش ــرض مرسح ــاب« ع ــود ثق »ع

عــى  تنطــوي  ي  
الــىت الرصاعــات  مــن  وب مختلفــة  لــرصض تتســع 

ى  جابــر وزوجتــه  نــكار. فــرض ض والإ الحــب والكراهيــة، والحنــ�ي

ض وجــدا،  ي دربــه بخطــى تــرض
ا �ض مريــم يوقــدا عاطفــة الحــب ويســري

ــم  ــر منت ــض آخ ــة نب ي قبض
ــع �ض ــا يق ــان م ة رسع ــري ــب الأخ ــن قل لك

ل  مقدًســا  عشــًقا  بالأمــس  كان  مــا  فيهــدم  زوجهــا.  لصديــق 

ض باســم  تشــوبه شــائبة، عــى يــد خائــن يدخــل بيــت الزوجــ�ي

ــق  ــن أطل ــلولة م ض الأم المش ــ�ي ــده أن ــة. وح ــة مزيف ــة صداق رابط

لــم عــى فعــل الخيانــة بحــق ابنهــا  احتجــاج يكتنفــه الغضــب والأ

ــة.  ي الخطيئ
ــا�أ ــاء بثن ــة عمي ــة ثق ي عتم

ــه �ض ــر التائ جاب

ي صــورة تراجيديــة، فيظهــر بعــد 
هنــا، تتبــدى لواعــج جابــر  �ض

ــه  ــتمر لطليقت ــتياق مس ــزن واش ــة ح ي حال
ــة �ض ــاط الزوجي ــه رب فك

ــه.  ــدا عن ــا بعي ي حياته
ــا �ض ي قدم

ــ�ض ي تم
ــىت ــم ال مري

ــخصية  ــف ش ــدي، يص ــر الحمي ــن صاب ــد الرحم ــل عب ــرج العم مخ

ــا عــدة  ي تغــوص فيه
ــىت ــة ال ي يجســد دورهــا بـــ« المركب

ــىت ــر ال جاب

ــة  ــذات، والأم، والطليق ــع ال ــا م ــس رصاع ــة تعك ــالت داخلي ح

ــرف  ــن ط ــب م ــا الح ــه يبادله ــا ل ــم خيانته ــر رغ ــزال جاب ي ل ي
ــىت ال

واحــد، فشــخصيته جــد صعبــة بحكــم إنــه شــخص أعمــى وكبــري 

ــت«. ي ذات الوق
ــه �ض ــى أم ــن، ويرع ي الس

�ض

العــرض يطــرح فكــرة قريبــة مــن فئــات المجتمــع بمــرآة انســانية، 

ــدرزي  ف العــام للعمــل، عبــدهلل ال ــا للمــرسش ه وفًق ض ــا يمــري وهــو م

ــانية  ــة انس ــا  لقضي ــو تناوله ــة ه ض المرسحي ــري ــا م ــال« م ــذي ق ال

ــر  ــن جاب ــة الب ــا عالق ــاول بدوره ــة، تتن ــون اجتماعي ــل أن تك قب

والعطــف  رعايتهــا  وأهميــة  الســن،  كــرب  بعــد  حــىت  بوالدتــه 

ي 
ضافــة لشــوقه المتعاظــم إىل طليقتــه وابنتــه الــىت عليهــا، بالإ

ــع  ي كل مجتم
ــراه �ض ــذي ن ــر ال ــا، فجاب ــت ولدته ــذ وق ــا من فقده

ــع  ي رصاع م
ــا �ض ــت بدوره ي كان

ــىت ــع الأم ال ــم م ي رصاع دائ
ــر �ض يظه

ة  ي النهايــة قــام جابــر الأعمــى عمــى بصــري
طليقتــه مريــم، و�ض

ل بــرص، بالتفريــط بأحبتــه وفقــد الحيــاة بشــكل مختــرص، إذا  

ــارا«. ــوا أو صغ ــارا كان ــراده كب ــع وأف ــس المجتم ــا يم عملن

نــص العــرض المؤلــف مــن قبــل الفنــان جمــال الصقــر، كان 

ــذي  ــد ال ــاة الفق ي معان
ــار �ض ــرج لالنصه ــود المتف ــرسد يق ــا ب مفعم

ي 
ــىت ــوق الأم ال ــة وعق ــدة الخيان ي ح

ــتفزه �ض ــر، ويس ــدها جاب يجس

ا  ــؤرسش ــكل م ــا يش ــوح، مم ــى الب ــا ع ــروف مرضه ــعفها ظ ــم تس ل

ــرسح  ــن م ــدم م ــل المق ــاة. والعم ــالة المبتغ ــول الرس ــى وص ع

البيــادر مــن تأليــف جمــال الصقــر، وإخــراج عبــد الرحمــن صابــر 

. ، وفاطمــة العــىي الحميــدي، وتمثيــل فيصــل الخــالصي
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ي العديــد مــن االأعمــال المرحيــة 
عبــد الرحمــن صابــر الحميــدي خريــج المعهــد العــاىلي للفنــون المرحيــة عــام 2016، وعضــو مــرح البيــادر. شــارك �ف

يــة بالكويــت كمرحيــة »مصــاص الدمــاء«، بصحبــة حســن البــلم والفنــان جمــال  المحليــة منهــا« شــعب البلليــط«، و«اختطــاف 77«، ومرحيــات جماه�ي
امــي للحرامــي«  الردهــان. وكان الحميــدي ضمــن لجنــة تقييــم العــروض المرحيــة بمهرجــان الشــيخ خالــد بــن حمــد  للأنديــة 2017، وأخــرج مرحيــة« إح�ت
« بالكويــت، »القريــن«، و«الهيئــة العربيــة  ي بــذات المهرجــان عــام 2018، ولــه العديــد مــن المشــاركات  بمهرجانــات مرحيــة خارجيــة منهــا »الطفــل العــر�ب
للمــرح«. وشــارك بمرحيــة« العــرس« الحاصلــة عــى أفضــل عــرض متكامــل  بمهرجــان الكويــت المحــىي 2015، ومرحية«الحــل حــرب« للمخــرج عبــدهللا 

 . الــدرزي، والحاصلــة عــى جائــزة أفضــل عــرض بمهرجــان الكويــت الــدوىلي

الغد عرض 
ي  دهشــة الســؤال بأحــداث مبهمــة مفتوحــة  

ي )ديودرامــا( يوغــل �ف
ــا�أ »مطــر صيــف« عــرض مرحــي ثن

ي طياتهــا دالليــات رمزيــة شــىت يخــرج فيهــا المعــىف عــن دائــرة التأويــل 
عــى مصاريــع الغمــوض، تحمــل �ف

ــم االنتظــار، وتتصــادم  ــة تخضــع لســلطات أل ــات شــعورية متنامي ــص العمــل يعكــس دفق ــق. ن الضي

فيهــا االأوهــام بالحقائــق.

والعمــل المقــدم مــن قبــل مــرح جلجامــش مــن تأليــف عــىي الزيــدي، اخــراج عبــدهلل بوزيــد، وتمثيــل 

كل مــن نــورة عيــد، عــىي مرهــون، وكفــى حميــد.

ي أواســط التســعينات، بهــدف تقديــم أعمــال مرحيــة  
ــا تشــكيل فرقــة مــرح البيــادر، باجتمــاع مجموعــة مــن طــلب الثانويــة والجامعــة �ف ترتبــط حكايــة ظهــور نواي

ي التمثيــل؛ فكانــت 
ف �ف ة، وبــروز كوكبــة مــن الموهوبــ�ي ف يــة. فأثمــر ذلــك عــن زيــادة االأعمــال الفنيــة المتمــ�ي ي المــدارس والمخيمــات والمؤسســات الخ�ي

لمختلــف الجهــات �ف
ي مايــو عــام 2005 

ي إطــار مرحــي مؤســ�ي يحفــظ  جهودهــم ويصقــل قدراتهــم، فولــدت فكــرة تأســيس مــرح البيــادر الــذي أشــهر رســميا �ف
هنــاك حاجــة الإخراطهــم �ف

ي أعمــال مرحيــة قدمــت للكبــار والطفــل.
ي �ف عــلم. وســعى المــرح إىل التوجــه للجمهــور وتنــاول قضايــاه واالهتمــام بالعنــر الشــبا�ب مــن قبــل وزارة االإ

ي عقــر 
ي الأداء العمــل المرحــي �ف

ول الميــدا�ف ف ي تطويــر الحــراك المرحــي أهمهــا مــرح الطفــل المتنقــل القائــم عــى الــ�ف
ونفــذ المــرح مشــاريع عديــدة إســهاما منــه �ف

ي أعمــال مرحيــة، وورش تدريبيــة تطويريــة للقــدرات التمثيليــة واالإخراجيــة، وحــراك 
ي بتجميــع الطاقــة الشــبابية �ف

ديــار الجمهــور، وملتقــى البيــادر المرحــي المعــىف
ًا. ف ي جــو أخــوي يظهــر نتاًجــا مرحًيــا متمــ�ي

ي �ف
ف أعضــاء مــرح البيــادر الســتمراية صناعــة العمــل الفــىف توطيــدي للصــلت االجتماعيــة بــ�ي

ــى  ــاس«، »بوشــلخ ع ي الف
ــراس �ف ــع«، »ىلي طــاح ال ــع طب ــن طم «، »م ــ�ي ف العصاف ــ�ي ــا »تن ــة منه ــال المرحي ــن االأعم ــ�ي م ــّدم المــرح بعــد إشــهاره الرســمي الكث وق

ــرة«. ــوى الدي ــاف«، و«ه ــب«، »اختط ــوب«، »الحقائ ــم«، و«محب ــار مري ي انتظ
ــمورة«، »�ف ــم�ي وس «، »س ف ــ�ي ــدة«، »كم الحدي

ي الكثــ�ي مــن المهرجانــات كـــ«  نيابولــس 
ي االنخــراط بــورش ودورات تعزيزيــة لمهــارات أعضائــه الفنيــة، والمشــاركة �ف

وكان لمــرح البيــادر تواجــد خارجــي الفــت تجســد �ف
ي » بالكويــت. ري« بفرنســا، و«المــرح العــر�ب ف الــدوىلي لمــرح الطفــل«  بتونــس، »تــازه الــدوىلي لمــرح الطفــل« بالمغــرب، »الدمــى العالمــي بشــارليفيل مــ�ي



ضـمن الـفعاليات المصاحبة لمهرجان البحرين المرحي
ض  ي العــرض المرسحــي بــ�ي

اكــة �ض انطــالق ورشــة »الرسش
» ي

والســينوغرا�ض المخــرج 

كتبت: نور حميد
ف المخــرج  ي العــرض المرحــي بــ�ي

اكــة �ف انطلقــت ورشــة » الرش
ي 

« يــوم االأحــد بمركــز شــباب المحــرق النموذجــي والــىت ي
والســينوغرا�ف

ستســتمر الأســبوع متواصــل، ويقــدم الورشــة المخــرج عبــدهللا 
ــد.  ــل عبي ي فيص

ــينوغرا�ف ي والس
ــا�ف كم ال�ت

ي 
ف المخــرج والســينوغرا�ف ي هــذه الورشــة لتوضيــح آليــة العمــل بــ�ي

تــأ�ت
مــن عــدة نــواٍح تتضمــن قــراءة النــص وتفكيكــه وتفريغــه وتقديمــه 
ي هــذا الشــأن 

ي �ف
كمــا�ف عــى خشــبة المــرح بشــكل علمــي، ويؤكــد ال�ت

ــرج  ف المخ ــ�ي ــة ب ــم العلق ــي فه ــة ه ــرة الورش ــاس فك ــى أّن أس ع
ي التدريبــات حــىت يــوم العــرض 

ي وكيفيــة بناؤهــا �ف
والســينوغرا�ف

المرحــي، والبــدء بالتعامــل مــع الســينوغرافيا كعنــر أســاسي مــن 
ــارص المــرح. عن

ي »علينــا قــراءة 
ويضيــف حــول تعامــل المخــرج مــع الســينوغرا�ف

العــرض بشــكل متجانــس وواٍع وعلينــا تفكيــك الرمــوز وتحليــل 
ف أيدينــا، إذ أنــه مــن الخاطــئ  الشــخصيات عــ�ب النــص الموجــود بــ�ي
أن نكتفــي الفكــرة والخيــال فقــط ونقــوم بإقحــام هــذا الخيــال عــى 
ة، بــل يجــب أن يكــون هنــاك بنــاء درامــي مــن النــص  النــص مبــا�ش

ــه«. ذات

ي فيصــل العبيــد » نحــن نســعى 
ي الصعيــد ذاتــه يقــول الســينوغرا�ف

و�ف
ي تلــك الورشــة لتقديــم جرعــة معينــة تتناســب مــع عــدد االأيــام، 

�ف
ف للعمــل  ف هــم ببســاطة ممارســ�ي ي ذلــك ان المتدربــ�ي

ف �ف والممــ�ي
ال  ف ــ�ت ــال واخ ــهل إيص ــا يس ــابقة مم ات س ــ�ب ــم خ ــي ولديه المرح

ــم. ــات والمفاهي المعلوم

ــل حيــث تضمــن  ــوم االأحــد المقب ــر أن الورشــة تســتمر حــىت ي يذك
ي ســيتم التطــرق لهــا خــلل االأيــام 

العديــد مــن مراحــل العمــل الــىت
ــي ال  ــرض مرح ــل بع ــاج العم ــم نت ــتنتهي بتقدي ي س

ــىت ــة وال المقبل
يــن دقيقــة.  يزيــد عــن عرش

ي الورشة
ض �ض آراء المشارك�ي

ف الصواب  ا خــلل االأيــام االأوىل إذ أدركــت الفــرق بــ�ي » اســتفدت كثــ�ي
ي االإخــراج المرحــي، وبالرغــم مــن الطريــق الطويــل الــذي 

والخطــأ �ف
ــر  ــن بح ــرة م ــد قط ــك يع ــي إال ان ذل ــل المرح ي العم

ــاه �ف أمضين
المــرح، كمــا تعرفنــا عــى مفاهيــم جديــدة وخطــوات علميــة 

ي االإخــراج والســينوغرافيا«.
ــا �ف تفيدن

*لمياء الشويخ

ــا  ي مجالن
ــا �ف ــة أفادتن ــم رائع ــتاذين مفاهي ــا االأس ــدم لن ــا ق »مبدئًي

ــن  ــر المــرح م ــا ونســعى لتطوي ــف نوســع خيالن المرحــي، أي كي
خــلل هــذه الورشــة، فــكل منــا لديــه أمــور يعرفهــا ويطمــح لكســب 

ــا البعــض »  ات بعضن ــد مــن خــ�ب كل ماهــو جدي
*إيمان قمرب

مسرحية »فظائع الطليان في طرابلس الغرب« 

مسرحية »هجرة الرسول«

مسرحية »أهل الكهف« لتوفيق الحكيم

تأسيس النادي األهلي

مسرحية »الهادي« من إعداد وإخراج محمود المردي

مسرحية  »دموع« تأليف وإخراج خليل زباري
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ظواهر مسرحية بحرينية 2
أول فتاة على خشبة المسرح في البحرين

يكتبها: د. محمد حميد السلمان

ي الســاحة 
ي أبــرزت العديــد مــن الوجــوه الفنيــة �ف

كانــت أنديــة البحريــن منــذ نشــأتها مجــاالً خصبــاً لتنــوع النشــاطات الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية الــىت
ي مارســت العمــل المرحــي كجزء مــن برامجهــا الثقافيــة واالجتماعية بشــكل أســاس منــذ ســنوات االأربعينيات 

البحرينيــة حــىت اليــوم. وســوف نســتعرض أهــم االأنديــة الــىت
حــىت توقــف معظمهــا عــن العمــل المرحــي الحقــاً. وكانــت مواســم عــروض االأنديــة الوطنيــة عــادة تبــدأ مــع دخــول فصــل الخريــف مــن كل عــام.

ي إحــدى المرحيــات أمــام جمهــور مرحــي متنــوع. وكان النــادي صاحــب تلــك 
وعــى خشــبة تلــك االأنديــة صعــدت أول فتــاة، خــارج نطــاق المــدارس، وأدت دورهــا �ف

ي تاريخــه.
التجربــة هــو النــادي االأهــىي العريــق �ف

يــن.  ي الســاحة البحرينيــة منــذ االأربعينيــات وحــىت نهايــة القــرن العرش
ي �ف

ة زخــم الحــراك الثقــا�ف ويعتــ�ب النــادي االأهــىي مــن أهــم أعمــدة الثقافــة والمــرح خــلل فــ�ت
ي طرابلــس الغــرب« عــام 1940. 

ولــذا، وبعــد عــام واحــد فقــط مــن تأسيســه 1939 قــدم النــادي بالتعــاون مــع المدرســة الخليفيــة بالمنامــة مرحيــة »فظائــع الطليــان �ف
ة  : عــام 1942 »هجــرة الرســول«، و عــام 1943 »أهــل الكهــف« لتوفيــق الحكيــم، وعــام 1944 »دمــوع«، واالأخــ�ي كمــا قــدم مرحيــات توثيقهــا غــ�ي ثابــت، وهــي كالتــاىلي
ك بالتعــاون مــع أنديــة أخــري، مثــل نــادي الثقافــة بالمنامــة،  يبــدو أنهــا كانــت مــن تأليــف وإخــراج خليــل زبــاري. كمــا خــاض النــادي تجربــة  العمــل المرحــي المشــ�ت
ف عامــي 1941-1942، وقــد القــت  ي ســعيد تقــي الديــن مــن إخــراج محمــود المــردي. ويُعتقــد أنهــا كانــت بــ�ي

حيــث قــدم معــه مرحيــة »لــوال المحامــي« للكاتــب اللبنــا�ف
ي نفــس العــام.

اً فأعــاد النــادي عرضهــا �ف نجاحــاً كبــ�ي
ي تاريــخ المــرح 

ف ذلــك العــرض، �ف
ّ م النــادي االأهــىي مرحيــة »الهــادي« مــن إعــداد وإخــراج محمــود المــردي أيضــاً. إال أن أهــم مــا مــ�ي ف عامــي 1945-1946؛ قــدَّ ثــم بــ�ي

ة ويُدعــى  ي تلــك الفــ�ت
ي البعثــة التعليميــة المريــة �ف

ف �ف ي وكانــت ابنــة أحــد المدرســ�ي
ي؛ هــو ظهــور المــرأة للمــرة االأوىلي عــى خشــبة المــرح البحريــىف ي الجماهــ�ي

البحريــىف
ي وكيــف تقبلــه الجمهــور 

ي لهــذا الــدور النســا�أ
يــة أو تحليــل فــىف ي ذات الوقــت مــن أبطــال المرحيــة نفســها. ولكننــا للأســف ال نملــك أيــة متابعــة خ�ب

أنــور وهبــه، وهــو �ف
ف للعمــل المرحــي بتمثيــل االأدوار النســائية.  ي قبــل حــواىلي 75 عامــاً مضــت. وللعلــم، فقــد تعــود الجمهــور قبــل ذلــك بــأن يقــوم شــباب االأنديــة المتحمســ�ي

البحريــىف
ف بالمــرح بــأن الظــروف االجتماعيــة وطبيعــة المجتمــع الدينيــة المحافــظ  ي تشــغل هاجــس الجميــع، مــع علــم المشــتغل�ي

ولكــن بقيــت مســألة توفــ�ي العنــر النســا�أ
ي مرحيــة تاريخيــة؛ خففــت مــن اللغــط حــول تلــك المشــاركة ونظــرة المجتمــع 

ي ذات العمــل و�ف
آنــذاك تمنــع ذلــك. إال مشــاركة ابنــة المــدرس وهبــة مــع وجــود والدهــا �ف

ي تحديــداً. والملفــت للنظــر، 
ي مجــال المــرح الخليجــي وليــس البحريــىف

لهــا. وهــذه البــادرة الفنيــة مــن المخــرج محمــود المــردي، تُعتــ�ب خطــوة رائــدة جــداً ومتقدمــة �ف
ي الحــراك المرحــي باالأنديــة الثقافيــة الوطنيــة.

ي تجســيد أدوارهــن عــى الخشــبة لــم تســتمر بعــد هــذه التجربــة الوحيــدة �ف
أن تجربــة مشــاركة النســاء �ف



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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