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نشــرة يوميــة صــادرة عن مهرجــان البحرين المســرحي  ٢٠١٩

... "مطر صيف" 
صــراٌع تخوضه امرأة في انتظــار العائد من الحرب



"مطر صيف" ... 
صراٌع تخوضه امرأة

 فــي انتظار العائد من الحرب 
ي 

كتبت: زينب مر�ض

ــي،  ــن المرسح ــان البحري ــام مهرج ــث أي ي ثال
ــف" �ض ــر صي ــرض "مط ــق ع انطل

ي تمــام الثامنــة مســاًء مــن الصالــة 
والــذي قدمــه مــرسح جلجامــش وذلــك �ض

الثقافيــة، ويعــد نص"مطــر صيــف" مــن تأليــف عــ�ي الزيــدي، تمثيــل نــورة 

عيــد وعــ�ي مرهــون وكفــى حميــد، ومــن إخــراج عبــدهللا بوزيــد. 

ي هــذا العــرض هــو نــص يحمــل 
ــدم �ض ــص الُمَق ــِة الأوىل تــدرك أّن الّن للوهل

ي" الــذي طرحــه  ة تذهــب أبعــد مــن موضــوع "الستنســاخ البــرسش دللت كبــري

خفــاق الأول مــن ناحيــة معالجــة النــص  المخــرج، إذ أّن هــذا الأمــر شــكل الإ

ض إذ أّن  ــ�ي ــن المخرج ــري م ــه الكث ي من
ــا�ض ــا يع ــذا م ــه، وه ــا خلف ي م

ــث �ض والبح

إخــراج النــص المرسحــي يتطلــب مجهــوًدا أكــرب مــن مجــرد قراءتــه. 

شــكل العــرض حالــة رصاع تعيشــها امــراة وهــي تنتظــر زوجهــا العائــد مــن 

همــا  ض مــن هــذا الرجــل وهمــا مــا اعترب الحــرب، خاصــة بعــد عــودة نســخت�ي

ض مــن منهمــا هــو زوجهــا  ّ المخــرج "نتــاج عمليــة الستنســاخ"، فتحــاول أن تمــري

ي العــرض خاصــة 
الحقيقــي، وشــكل أداء الممثلــة نــورة عيــد الحلقــة الأقــوى �ض

ــا  ض حديثه ــ�ي ول ب ض ّ ــرض ــود وال ــاع والصع يق ــط الإ ــ� ضب ــدة ع ــا الجي ــع قدرته م

ض حديثهــا مــع زوجهــا.  الداخــ�ي وبــ�ي

ي 
ــة �ض ــيقى التصويري ــتخدام الموس ــة اس ــة وطريق ــري أهمي ــن الكث ــب ع يغي

ــن  ــا ل يمك ــذا م ــا، وه ه ــينما وغري ــرسح أو الس ي الم
ــواًء �ض ، س ي

ــىض ــل الف العم

ي ل 
الــىت الموســيقى  أّن اســتخدام  إذ  ي عــرض "مطــر صيــف"، 

تجــاوزه �ض

ــة  ــورٍة فجائي ــاهد بص ــل المش ــرض كان يفص ــام للع ــو الع ــع الج ــا�ش م تتم

ي الأداء. الموســيقى ل تســتخدم لحشــو أو مــ�أ الفراغــات بــل 
عــن اندماجــه �ض

" مثلمــا يعــرب الممثــل عــ� الخشــبة، ولذلك  تســتخدم لـــ "تقــول" و لـــ "تعــرب

ض الأداء والموســيقى، ويجــب اختيــار الموســيقى  يجــب أن تتــم الموازنــة بــ�ي

ــرض.  ــام للع ــو الع ــبة والج المناس

المشــهد الأخــري الــذي شــكل القفلــة للمرسحيــة تــرك ســؤاًل واحــًدا: هــل كان 

ُحلًمــا؟ ولــو تــم الشــتغال عــ� العــرض بهــذا الأســلوب الــذي يتســاوى مــع 

ض يــراُد لــه أن يكــون مــن خــ�ل نــص  القفلــة النهائيــة لــكان هنالــك عمــق معــ�ي

الكاتــب عــ�ي الزيــدي. 

قيل عن مهرجان البحرين المسرحي األول

. حــوارات  ن ن الممثلــ�ي "ديودرامــا جميلــة شــكلت منافســة واضحــة بــ�ي
ي العــادة مملــة ولكننــا 

متنوعــة رغــم أّن هــذا النــوع مــن العــروض تكــون �ن
ن الشــخصيات  لــم نشــعر بذلــك أثنــاء العــرض، وهنــاك اختيــار موفــق بــ�ي

ــاة للمشــاهد." ممــا أضــاف الحي
*عثمان الشطي

ن بالرغــم مــن طــول مــدة العــرض إال أننــا  ي العــرض وأداء الممثلــ�ي
"أبهــر�ن

ــاءة  ض ــاهد، االإ ن المش ــ�ي ــرة ب ــعر بثغ ــم نش ــاج كلي ول ــة اندم ي حال
ــا �ن كن

جميلــة والفكــرة جيــده جــًدا وملفتــة، العمــل قــدم إبداعــات رائعــة وهــذا 
". ي

مايريــده المــرح البحريــىن
ن * محمد ياس�ي

"وجــدت اليــوم كفــاءات بحرينيــة ملفتــة مــن حيــث تمثيــل الشــاب 
، وبالنســبة للممثلــة فهــي  ي

ي المــرح البحريــىن
وأتوقــع لــه بصمــة رائعــة �ن

ي جعــل العمــل ذو إيقــاع 
ي ممــا ســاهم �ن

طاقــة جميلــة مــن العنــر النســا�ئ
وحركــة رائعــة."
 *حسن محمد 

ي 
"عــرض مبــدع وخطــوة جميلــة لمــرح جلجامــش، أداء الممثــل أعجبــىن

ــاد  ــع اتح ــة م ــذه البداي ــوظ، ه ــور ملح ي تط
ــة �ن ــا أن أداء الممثل ــًدا كم ج

ــة." ــام المقبل ي االئي
ــات الشــبابية �ن ــل االبداع ــة ونأم المســارح البحريني

*أحمد مبارك
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كتبت: فاطمة النارص
نــدوة  جلجامــش   لمــرح  "مطــر صيــف"  المرحــي  العــرض  عقــب 
التطبيقيــة بمركــز الفنــون و شــارك بهــا كمعقــب الممثــل و المخــرج الفنــان 

ــد . ــد هللا بوزي ــرض عب ــرج الع ــان و مخ ــم خلف إبراهي

أشــار إبراهيــم خلفــان إىل إن هنــاك اشــكالية و هــي معاناة الفــرق المرحية 
ي االختيــارات المناســبة لعروضهــم خصوًصــا لــدى الشــباب الذيــن بحاجــة 

�ن
للتوجيــه واالرشــاد ممــن ســبقوهم ليســلكوا الطريــق الصحيــح.

و اضــاف إن النــص فنتــازي لكــن التنفيــذ افقــده جماليــة التســاؤل و الغرابة 
ــول كان  ــل رسد مط ــوي ع ــة. و يحت ــات للفكاه ــض اللحظ ي بع

ــه �ن و حول
يجــب التخلــص منهــو الذهــاب إىل فضــاءات أخــرى بالرغــم مــن محاولــة 
ــد، و  ــتوى واح ي مس

ــت �ن ــا كان ــة لكنه ــك بالحرك ــن ذل ــص م ــرج التخل المخ
ــه  ــة من ــة ذكي ي لفت

ــن �ن ــه لك ــري مفهوم ــتته و غ ــت مش ــاخ بق ــرة االستنس فك
ــزوج إىل حلــم. ــة مــن ال حــول النســخة الثالث

ثــم تــم فتــح المجــال لمداخــات الجمهــور و أشــاد غالبيــة الجمهــور بــأداء 
ي إن بعــض الحــركات كانــت 

كمــا�ن . و عــرب الفنــان عبــد هللا الرت ن الممثلــ�ي

مفتعلــة كحمــل الريــر والــدوران بــه و الوقــوف عــل الكــرسي اضافــة إىل 
ــاك تفســري لوجودهــا، و إن  ــم يكــن هن ي ل

ــىت ي الديكــور ال
بعــض القطــع �ن

ن دخلــت  ي تدعــي بإنهاالــزوج كان واضًحــا َفحــ�ي
ن الــىت ن الشــخصيت�ي الفــرق بــ�ي

ــذي يجــب أن تاحظــه  ــاف ال ــت هــي االخت ــأة كان ــة التأت الشــخصية الثاني
الزوجــة.

ي الظــام، اشــعلت 
و  قــال د. محمــد حميــد الســلمان: "إن هنــاك امــرأة �ن

ــم  ــا فيه ــروض رأين ــة ع ــأه. ثاث ــف و اطف ــر الصي ــاء مط ــاب، َفج ــود ثق ع
ي نفــس الســوداوية 

ــا �ن ــاة النســاء فقــط و ال زلن ــا ومعان ن عــل قضاي ــري ك الرت
ــة  ــورش التدريبي ي ال

ــد ان الحــل هــو �ن ــر، و اعتق و االئداء بحاجــة إىل تطوي
ــا يفعــل البعــض." ــم العروضكم ــل تقدي ــة لطاقــم العمــل قب المكثف

ي االإخــراج و إن كل 
ختاًمــا أوضــح المخــرج بــإن هــذه تجربتــه االئوىل �ن

ن االعتبــار و يتمــىن تقديــم االئفضــل و المزيــد  الماحظــات ســيأخذها بعــ�ي
ــتقبا. مس

أداء مميز من الممثلين و تســاؤالت حول نســخة الزوج الغائب
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»ســكان الطابق األرضي «
محاولة رســم مشــهد الموت على صفحة بيضاء

ي ثالــث عــروض مســابقة مهرجــان البحريــن المرسحــي 2019 يخــوض مــرسح الريــف تجربــة جديــدة يقودهــا المخــرج الشــاب هاشــم العلــوي  
�ض

." ي
" ُســكان الطابــق الأر�ض

ــدم  ض يُق ــ�ي ي ( ك� النص ــىب دوارد ال ــل لإ ــدوق الرم ــكو, و صن ض يونس ــ�ي ــب يوج ــوت للكات ــة الم ض ) لعب ــ�ي ض مرسحي ــ�ي ــاورة لنص ــل ُمج ــة تمث المرسحي

ــ�ل  ــن خ ــص وم ــ�ل الن ــن خ ض م ــ�ي ض مختلفت ــ�ي ــرب مقاربت ــة، ع ــة الحتمي ــذه النهاي ي ه
ــص �ض ــل الن ــرة, يتوغ ــوت كفك ــول الم ض ح ــ�ي ــوم ُمع مفه

ــل  ي التمثي
ــة �ض ــارك المخــرج هــذه التجرب ــث عــن الشــتغال فــوق خشــبة المــرسح، يُش الشــتغال المرسحــي فــوق خشــبة المــرسح". وبالحدي

ــة التشــكيلية  ــدر وتشــارك الفنان ــاج عــ�ي ب ــرأس إدارة النت ض ي ي حــ�ي
اوي و أحمــد ســعيد, �ض ــري ــم الب ــوف ســبت, ابراهي ــوس, ن ــم ون ك�ً مــن ري

ــذه جاســم محمــد.  ــام بتنفي ــذي ق ــور ال ــة عــ� الديك ي رســم لوحــات فني
ــب الشــرت �ض زين

ي ســؤالنا للمخــرج عــن العمــل قــال: "أُريــُد أن أقــول شــيًئا، ل أعــرف مــا هــو عــ� وجــه الّتحديــد، ل أملــك رفاهيــة الّنظــر إىل الأشــياء دون 
و�ض

، أحــاول أن أتخلــص منــه مــن خــ�ل الشــتغال مــع الممثــل فــوق خشــبة المــرسح,  ًا مــا يكــون الأمــر أشــبه بعــبء كبــري عنــاء تفكيكهــا. كثــري

حيــث تَعمــدت أن اتشــارك التفاصيــل البحثيــة وطــرح الأســئلة ومحاولــة الحصــول عــ� إجابــة مــن خــ�ل َجعــل بيئــة التدريبــات المرسحيــة 

ء الــذي أعطــى جماليــة  ي
ض أنفســهم مــن جهــة أخــرى. الــ�ش ض الممثلــ�ي ض مــن جهــة وبــ�ي ض الممثلــ�ي ي وبــ�ي

عبــارة عــن طاولــة نقاشــات مســتمرة بيــىض

ي العمــل". 
ي الذهــاب خــارج الحــدود �ض

وفــات وســاهم بشــكل كبــري �ض ة للرب كبــري

اوي: العمــل قائــم عــ� خلــق حــالت مرتبطــة بفكــرة  " قــال الممثــل ابراهيــم البــري ي
ي العمــل المرسحــي "ســكاُن الطابــق الأر�ض

وعــن تجربتــه �ض

ــا،  ــا اقــوم بتأديته ــك ل توجــد شــخصية بعينه ــا ك�ً مــن مؤلفــي النــص، و بإعــداد مخــرج العمــل نفســه. لذل ي يقدمه
ــىت العمــل الرئيســية ال

هنــا نقــوم باختبــار حــالٍت عديــدة للمــوت كفكــرة، حــالٍت مختلفــة ومتنوعــة مرتبطــة أحيانــاً، ومتنافــرة مــراٍت أخــرى. الممثلــة ريــم ونــوس 

ي أو غــري واضــح وهــو الحالــة العامــة 
اوي الــرأي، و أضافــت: يربــط هــذه الحــالت خــط درامــي رفيــع و يــكاد يكــون غــري مــر�أ شــاركت البــري

ي هــذه المدينــة الــذي يُصيبهــا الــداء "بشــكل المتواليــة الهندســية ". مــن جانــب آخــر تحــدث الممثــل أحمــد ســعيد 
ي �ض

لســكان الطابــق الأر�ض

ــار حــالٍت عديــدة بالنســبة للممثــل,  ــة مــن اختب ــداً لمــا تتيحــه التجرب ي هــذا العمــل تحدي
ــة نــوف ســبت عــن ســعادتهما للمشــاركة �ض والممثل

و تُمكنــه مــن تطويــر أدواتــه المرسحيــة. 
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ــه مشــاركات عديــدة  ي دمشــق, ل
ي المعهــد العــاىلي للفنــون المرسحيــة – قســم التمثيــل �ض

هــو مخــرج مرسحــي درس �ض
ــوع  ــة الج ــل مرسحي ــراج مث خ ي الإ

ــة �ض ــال المرسحي ــن الأعم ــدد م ــدم ع ــن , َق ي البحري
ــي �ض ي والمرسح

ــا�ض ــط الثق ي الوس
�ض

ي " أغنيــة رولنــد " النســخة 
ي العمــل الفــىض

ي عــرض البحــر " لمــرسح الريــف, مســاعد مخــرج �ض
ومرسحيــة " المســار" و " �ض

ي عــدد مــن دول اوروبــا مثــل اليونــان و النمســا و المانيــا.
, العمــل الــذي ُقــدم �ض ي

العربيــة للفنــان المــري وائــل شــو�ت
ي عــدد مــن الأعمــال المرسحيــة مــن بينهــا " الصفحــة الأوىل مــن الجريــدة"  للمخــرج عبــدهللا 

شــارك كممثــل �ض
ي عــرض البحــر " عــ� جائــزة التحكيــم 

الســعداوي, و مرسحيــة " دوائــر "  للمخــرج حســن منصــور. حــازت مرسحيتــه " �ض
ي مهرجــان البقعــة الــدوىلي بجمهوريــة الســودان. عضــو بمــرسح الصــواري, و لــه اســهامات عديــدة ضمــن 

الخاصــة �ض
ي المملكــة مــن بينهــا مهرجــان تــاء الشــباب الــذي ترعــاه هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار وعــدد 

المبــادرات الثقافيــة �ض
آخــر مــن الأنشــطة والفعاليــات الفنيــة. 

ــف  ــرح ل يك ــذ ال ــام 2005 وه ي ع
ــور �ض ــر الن ــذ أب من

ي خطــوة 
نصــات و التعلــم و هــو يتطلــع إىل الــر�ت عــن الإ

خطــوة بإمكانياتــه الماديــة البســيطة و نشــاط أعضــاءه 
الــذي يتدفــق بــروح العطــاء للمــرسح .

ي 
ــىض ــرسح البحري ــم الم ــف عال ــرسح الري ــل م ــد دخ لق

ي ل 
خــراج أعمالــه الــىت بروحــه الريفيــة المتعطشــة لإ

ه الجتماعــي المحــدود داخــل القريــة  ض تتجــاوز حــري
انتــرسش  ي جــو 

المــرسح و يقــدره �ض لجمهــور يعشــق 
فيــه المــرسح بأشــكاله المعروفــة و بط�ســم المــرسح 
ي , 

ــىض ــرسح البحري ــ� الم ــذاك ع ــب  آن ي الغري ــىب التجري
لتبــدأ الفرقــة بعالــم البحــث عــن الــذات و عــن  الــروح 
ي بــدأ يفتقدهــا , بالتقليــد أحيانًــا ليســقط 

الريفيــة  الــىت
مــرة وينهــض مــرات و مــرات حــىت أطفــأ الخــوف الــذي 

ــه . ــب قلب أره

بــدأت فعاليــات مهرجــان الريــف المرسحــي  الــذي 
ــان  ــ� مهرج ــفينته ع ــتقر س ــر لتس ــب البح ــب يرك ذه
مــن  الريفــي  ثوبــه  لبــس  الــذي  للكوميديــا  الريــف 
ي 

جديــد و أفصــح لســانه بتلــك اللهجــات المختلفــة الــىت
يعشــقها أهلهــا و أهــل البحريــن كافــة .

أينعــت الثمــار و نضــج الفكــر عنــد الكثــري مــن الأعضــاء 
ي 

�ض و  المرسحيــة  الكتابــة  ي 
�ض تخصــص  مــن  فمنهــم 

ــاض  ــن ف ــم م ي و منه
ــو�ض ــي و التلفزي ــراج المرسح خ الإ

ليتنفــس الشــعر و الســينوغرافيا أيضــا و منهــم دخــل 
ي , أخــذ المــرسح يتنفــس 

و�ض لكــرت عــ�م الإ عالــم  الإ
ي العمــل المرسحــي  

أجــواء حمــى التصــارع و التنافــس �ض
ي ممــا فتــح بــاب   المشــاركات الخارجيــة لتبــدأ 

و الثقــا�ض
تتابعــت  خارجيــة   رحلــة  أول  الشــقيقة  الأردن  مــن 
ــه.  ــرسح وتجارب ــوِع الم ي رب

ــدة �ض ــ�ت عدي ــا رح بعده

الغد عرض 
ي لــم تعــد تعرفهــا بعــد عــدة ظــروٍف تعرضــت لهــا خاصــة 

يتنــاول عــرض الغــد "حيــدر" حالــة شــخصية تبحــث عــن م�محهــا الــىت
بعــد مــوت الأم، ويشــكل حيــدر الشــخص الــذي يســعى للتعــرف عــ� ذاتــه وســط وحــدة شاســعة تحيــط بــه.

ــدهللا الســعداوي  ــل عب ، وتمثي ض ــح وإخــراج محمــد شــاه�ي ض صال ــف أمــ�ي ــاج مــرسح الصــواري، وتألي ــدر" مــن إنت ــة "حي مرسحي
. ــح الخــري وإيمــان قمــرب وصال
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ة فنيــاً فيمــا  ن تأســس نــادي مدينــة عيــى عــام 1968، ويعتــرب مــن االئنديــة الممــري
قدمــت مــن أعمــال وفــق مواســم وبرامــج وورش عمــل مرحيــة ممنهجــة مقارنــة 
ي هــذا 

ي ســبقته بســنوات �ن
ة منهــا والــىت ه مــن االئنديــة االئخــرى حــىت الكبــري مــع غــري

الفــن فيمــا قدمــت مــن بدايــات النشــاط المرحــي تاريخيــاً. فبعــد التأســيس عــام 
ات حــىت  ي بلغــت العــرش

1968 بــدأ النــادي يقــدم أوىل مرحياتــه عــام 1971 والــىت
ي تأليــف وإخــراج تلــك االئعمــال 

ن �ن ن المرحيــ�ي االآن. وقــد شــارك أهــم المخرجــ�ي
ن كــوادر  ي ومــن بــ�ي

ي المــرح البحريــىن
لصالــح النــادي حــىت أضحــى عامــة فارقــة �ن

ي أواخــر القــرن 
ي خرجــت بعــض الفــرق المرحيــة الحديثــة إىل النــور �ن

شــبابه الفــىن
ي 

يــن بأعمالهــم الــىت ن ن الممري يــن. ومــن المخرجــ�ي يــن ومطلــع الحــادي والعرش العرش
ي النــادي نذكــر المخــرج عبــدهللا الســعداوي، الــذي منــذ عــاد مــن دولــة 

ُقدمــت �ن
مــارات العربيــة المتحــدة العــام 1984،  بــدأ مشــواره مــع نــادي مدينــة عيــى  االإ
حيــث الطاقــات الشــبابية الكامنــة هنــاك وراء اللهــب الــذي نفــخ فيــه الســعداوي 
مــن روحــه الفنيــة المنطلقــة إىل فضــاءات غــري اعتياديــة ولتجــارب غــري رسمديــة 
ــرق  ي الف

ــة وال �ن ي االئندي
ــة ال �ن ــاحة الفني ــن الس ــم تك ــاً ل ــاً فني ــاً ووعي ــت نوع خلق

ن مــن عــودة الســعداوي  المرحيــة االئهليــة قــد خاضــت غمــاره بعــد. بعــد ســنت�ي
بــدأ تأســيس مختــرب نــادي مدينــة عيــى، واســتقطب فيــه الشــباب، الذيــن قــدم 
ي العــام 

ي العــام 1986 بعنــوان "الرجــال والبحــر"، كمــا أســس �ن
معهــم أول عمــل �ن

ن - مــرح الصــواري الــذي يعــد ثالــث فرقــة  1991 - بالتعــاون مــع عــدد مــن الفنانــ�ي
ي البحريــن. عــن هــذه التجربــة يقــول الفنــان جمعــان الرويعــي: 

مرحيــة أهليــة �ن
حينمــا طــرح علينــا ورشــة مدينــة عيــى قمنــا بالعمــل معــه وأحببنــا المــرح أكــرش 
ة عــن المــرح وكان يــداوم  ي كل يــوم يمــر معــه أمــور كثــري

اذ كانــت تتكشــف لنــا �ن
يــن ســاعة فكنت  عــل اجــراء التماريــن فكنــا نعيــش معــه ومــع بعضنــا أربعــاً وعرش
ــل  ــات ع ــل بروف ــيد، نعم ــى رش ــور ومصطف ــن منص ــي وحس ن الرفاع ــ�ي ــا وحس أن
ي الهــواء الطلــق أمــام النــاس بعــد أن أوعــز الينــا الســعداوي أن هنــاك 

البحــر �ن
ي مجــال االإخــراج 

مرحــاً يســمى مــرح الشــارع ولقــد تشــجعت عــل الدخــول �ن
ي أشــارك فيــه.  مــن خــال مرحيــة الرجــال والبحــر والــذي كان أول عمــل تجريــىب
"وقبــل هــذه الرســالة، وتأكيــداً لمســألة االئثــر كتــب يوســف الحمــدان مقــاالً يعــود 
ي مقاطــع دالــة مــن هــذا 

إىل العــام 1986 عــن عــرض ‘’الرجــال والبحــر’’، وفيمــا يــأ�ت
ي 

ــة ســبق للســعداوي أن شــاهدها بإعــداد وإخــراج عــو�ن المقــال ‘’هــذه المرحي
كرومــي، وعــل رغــم أن الســعداوي حــاول نقــل القليــل جــداً مــن تفاصيــل تجربــة 

كرومــي المرحيــة، إال أنــه دلــف برؤيتــه ومعطياتــه وتصوراتــه اختــص بهــا عرضــه 
ــا مغــاالة - أن  ــة عيــى، واســتطاع - ب ــادي مدين ــذي جــّوده بإخــاص هــواة ن ال
ــن  ــاف ع ــام االخت ــف تم ــي مختل ــرض مرح ــا كع ــتقيل به ــاً ويس ــا فني ن به ــري يتم

تجربــة كرومــي.. مضيفــاً عليهــا بصماتــه االإخراجيــة بوضــوح’’. 
ــن  ــواره م ــة مش ــام 1987 بداي ــن الع ــائكة، إذ أعل ــائقة وش ــة ش ــعداوي رحل للس
ــوع  ــده تتن ــخ وأســئلة المــرح عن ــك التاري ــذ ذل ــة عيــى، ومن ــادي مدين خــال ن
ــور...  ــاب خشــبة، أو إحجــام جمه ــم يوقــف نشــاطه غي وتتعــدد وتتشــظى... ل
إن الســعداوي حكايــة جميلــة مــن حكايــات المــرح عندنــا. عــن رحلتــه االإخراجيــة 
ــاك خــط ســري واضــح بالنســبة إىلي عــل  ــر هن ــة االئم ي حقيق

ــول الســعداوي "�ن يق
االئقــل، وأيضــا كل عمــل مرحــي هــو الــذي يحــدد كيفيــة التعامــل معــه فالفنــون 
أو المرحيــات تتشــابه لكــن العــروض تختلــف"  وخــط الســري للســعداوي يرتكــز  
منــذ »الرجــال والبحــر« إىل المرحيــة الحاليــة عــل ثاثــة محــاور رئيســية: الممثل، 
رهاصــة االئوىل الرجــال والبحــر إذ تــم  المشــاهد، المــكان/ الفضــاء، فقــد كانــت االإ
شــداً  ي فضــاء خشــبة نــادي مدينــة عيــى وهــي خشــبة متواضعــة، مسرت

التمثيــل �ن
ي إطــار 

ي إمكاناتــه ومــن خالهــا حــاول إغنــاء الممثــل جســدياً �ن
بالمــرح الفقــري  �ن

ــا  ي وجدناه
ــىت ــة ال ــجرة العاري ــوداء والش ــتارة س ــراً س ــا كان متواف ــكل م ــبة ف الخش

ــم  ــتائر ت ــل وس ــ�ي وطب ــارات والع ــض الط ــارع وبع ي الش
ــاة �ن ــة ملق بالمصادف

ة بعــد  ن ة وجــري اســتغالها بطريقــة المــرح الخشــن فلقــد أوقفــت المرحيــة لفــرت
ــة ثــم صعــوده مــرة أخــرى  ن مــن فــوق الخشــبة إىل الصال ســقوط أحــد الممثلــ�ي
ــه  ــد أن أســتنطق صمــت المتفــرج ودراســة انفعاالت ومــن هــذه الحركــة كنــت أري
ي ســأترك الخشــبة إىل الصالــة حــىت أفتــح أمــام االخــوة الذيــن 

وأن أبــث رســالة بــأ�ن
كانــوا يتذرعــون بعــدم وجــود خشــبة مرحيــة جيــدة وعــدم توافــر إمكانــات كمــا 
ي مرحيــة »الصديقــان« تجريــب أســلوب 

ي الصحــف ثــم حاولــت �ن
هــو مثبــت �ن

التلقــي إذ كان الممثــل وســط الصالــة محاطــاً بالمشــاهدين وقريبــا منــه دون 
ي هــذا التحــدي الصعــب 

إضافــة أي إكسســوارات زائــدة محــاوالً وضــع الممثــل �ن
إذ يجــرب التمثيــل بــكل تفاصيــل جســده وكانــت محطــة خــوف وقلــق خصوصــاً 
ــة  ن االئمــان وأعرضهــم لتجرب ن جــدد أخرجهــم مــن حــري ــ�ي ي أتعامــل مــع ممثل

ــىن أن
ي حــوارات طويلــة قرابــة ســاعة ونصــف الســاعة وكنــت أجــرب فيهــا 

قاســية الهثــة �ن
يطاليــة. وط العلبــة االإ الممثــل والمشــاهد والمــكان خــارج رسش

ي العدد القادم
*يتبع �ن
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ي 
ي �ن

ــىن ــرح البحري ــا الم ــدى الفكري"بانورام ــن المنت ــة م ــة الثاني ــدت الجلس انعق
ــد الســلمان، واســتكملت  ــور محمــد حمي ــإدارة الدكت ــز الفنون،ب ــة عــام" بمرك مائ
ة  ي مســري

ي  أوراق عمــل معنونــة بـــ" آفــاق االئطــر الفكريــة �ن
الجلســة نقاشــا قــدم �ن

ي المــرح 
ي �ن " للدكتــور راشــد نجــم، "توظيــف المــوروث الشــعىب ي

المــرح البحريــىن
 " ي

" لائســتاذ عبــاس القصــاب، و"لمحــات مشــهدية مــن المــرح البحريــىن ي
البحريــىن

لائســتاذة الناقــدة زهــراء المنصــور.

ي  مــن خــال 
وتحــدث الدكتــور راشــد نجــم عــن  بدايــات تشــّكل المــرح البحريــىن

المــدارس عــل يــد أســاتذة عــرب  رســخوا ثقافــة المــرح، متطرقــا إىل مــدى تقبــل 
ي المــدارس، 

قبــال الــذي تمخــض عــن ممارســته �ن ي  للمــرح واالإ
المجتمــع البحريــىن

ي مســارح االئنديــة االئهليــة وتقديــم 
ي المــرح عــل التمثيــل �ن

والــذي شــجع فنــا�ن
عروضهــم خــارج إطارهــا. وتنــاول نجــم المامــح الفكريــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل 

. ي
ة المــرح البحريــىن مســري

ي 
ي �ن ــعىب ــوروث الش ــف الم ــات توظي ــش بداي ــاب فناق ــاس القص ــتاذ عب ــا االئس أم

ــروض  ي الع
ة �ن ــري ــة القص ــات التمثيلي ــات أو االسكتش ي الوقف

ي �ن
ــىن ــرح البحري الم

المرحيــة، وهــي تعتمــد عــل طــرح قضيــة اجتماعيــة باللغــة العاميــة المتداولــة، 
اث  ي المعروف.وتنــاول القصــاب أســباب توظيــف الــرت

ي البحريــىن واللبــاس الشــعىب
ــة.  ــة والحضاري ــة الفني ــة العربي ــة البحريني ــراز الهوي ــا إب ــا وأهمه ي مرحي الشــعىب
ي منهــا االئصالة،الشــمولية، االنتشــار، 

ي البحريــىن وذكــر خصائــص المــوروث الشــعىب

ــة الشــعبية والرســمية . التنــوع، والرعاي
ي العــروض 

وتطــرق القصــاب إىل بعــض االئســاليب االإخراجيــة المســتخدمة �ن
ــتقبل،  اف المس ــترش ــارصن واس ي بالح

ــا�ن ــط الم ــة، رب ــة كالواقعي اثي ــة الرت المرحي
والتمثيــل الصامــت.

وتناولــت االئســتاذة الناقــدة زهــراء المنصــور بشــكل مفّصــل ســتة مامــح للحركــة 
، وهــي الظواهــر  المرحيــة البحرينيــة منــذ بداياتهــا وحــىت تبلورهــا الفعــلي
ي البحريــن، شــكل المــرح 

ي البحريــن، نشــأة المــرح �ن
المرحيــة الشــعبية �ن

ن  والمــ�ت  ، ي
البحريــىن ي 

�ن ي  التجريــىب المــرح  والجمهــور،  المــرح   ، ي
المؤسســا�ت

ي النــدوات النقديــة المرحيــة.
والهامــش �ن

ــا  ــور إىل كونه ــري المنص ــن ، تش ي البحري
ــعبية �ن ــة الش ــر المرحي ــأن الظواه وبش

وبولوجــي وليســت فــن مرحــي . وتحدثــت عــن دور  طقــوس بحاجــة للبحــث االئنرش
، وتأطــري النشــاط المرحــي  ي

ي نشــأة المــرح البحريــىن
المــدارس واالئنديــة الكبــري �ن

"، "أوال"، "الصــواري"، "جلجامــش"،  ي ضمــن مســارح أهليــة مثــل "االتحــاد الشــعىب
ي عــل المــرح 

ــال الجمهــور البحريــىن ــادر"، و"الريــف". وتطرقــت لمــدى إقب "البي
ــراق  ي بالف

ــىن ــرح البحري ي الم
ــب �ن ــة التجري ــة، عاق ــة مختلف ات زمني ــرت ــال ف خ

. ي
ي، والنقــد المرحــي البحريــىن الجماهــري
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