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المناعي "ُيمسرح" التراث بحرفية الغواص الباحث في عمق التاريخ

التعريف  أن  فيه  شــك  ال  مما 
المناعي  الــرحــمــن  عــبــد  بــمــســرح 
أمـــر مـــفـــروغ مــنــه عــنــد الــوســط 
الــثــقــافــي لــكــونــه أحـــد الــعــالمــات 
ـــارزة عــنــد ذكـــر الــمــســرح في  ـــب ال
من  عنه  عــرف  لما  وذلــك  قطر 
اهــتــمــامــه بــالــمــفــردات الــتــراثــيــة 
الشعبي  الموروث  من  المستمدة 
الــمــحــلــي فــنــراه دومــــاً عــائــمــاً ما 
بــيــن شــريــط الــبــحــر الــمــمــتــد مع 
يــوجــد  ال  إذ  الـــبـــري،  األفــــق  خـــط 
حكاية  بين  مــا  لــديــه  فــاصــل  حــد 
والــقــريــب،  البعيد  والــبــحــر،  الــبــر 
بــل نــجــده دائـــمـــاً يـــدون ويــرصــد 
الثقافي  ودوره  اإلنــســان  وجـــود 
وحــــركــــة الـــتـــحـــول االجـــتـــمـــاعـــي 
ينسج  والــــيــــوم،  األمــــس  بــيــن  مـــا 
لــغــة الــتــواصــل مـــع  الــجــد واألب، 
يجمعهم تحت  واألحفاد،  األوالد 
أنماط  اختلفت  وإن  واحد  سقف 
عــيــشــهــم وصـــــورة الــمــديــنــة الــتــي 

تحتويهم.
وهـــكـــذا نــجــد ســــرد الــحــكــايــة 
عـــنـــد عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــمـــنـــاعـــي 
بـــمـــثـــابـــة إيــــقــــاظ لـــلـــكـــائـــن الــحــي 
على  وجــــــوده  وتـــطـــويـــع  بـــداخـــلـــه 
والفاعل،  الفعل  بمثابة  المسرح 
مبكر  معرفي  إدراك  أنه  واألهم 
يــســتــشــعــره الــمــنــاعــي بــمــســؤولــيــة 
تـــعـــيـــده مــــــرة أخـــــــرى لـــإلبـــحـــار 
أن  يمكن  عما  للكشف  والترحال 
ــقــال لــوصــف الــمــكــان والــزمــان  يُ
التي  التاريخية  الصورة  وتقريب 

. يعشقها

جهد قطري جماعي
 التكوين والتجانس

بــــهــــذا الــــنــــمــــوذج ُعـــــــرف عــنــد  
الــمــتــلــقــى، وســـاهـــم فـــي تــرســيــخ 
المسرح  على  التقليدية  الثقافة 
لــــكــــونــــهــــا إحـــــــــــدى الــــمــــكــــونــــات 
األســــــاســــــيــــــة لـــبـــنـــيـــة الــــحــــاضــــر 
ليست  الــمــخــتــارة  فــمــوضــوعــاتــه 
مــســتــقــلــة عــــن الـــســـيـــر الــمــحــلــيــة 
تفصله  زمن  من  مستمدة  وإنما 
عــــن الـــحـــاضـــر مـــســـافـــة زمــنــيــة 
مسرحيته  ذلــك  ومــن  معلومة، 
الــغــنــائــيــة الــمــوســيــقــيــة (الـــلـــؤلـــؤة 
بـــيـــن الــــدشــــة والــــقــــفــــال) وهـــي 
إحـــــدى الــحــكــايــات الـــتـــي تــعــيــدنــا 
الذهاب  مشهد  إلــى  أخــرى  مــرة 
الشعبي  الـــمـــوروث  فــي  واإليـــــاب 
للمجتمع،  الــجــمــعــيــة  والــــذاكــــرة 
التكوين  جماعي  قطري  وبجهد 
اليومية،  والمعايشة  والــتــجــانــس 
تــــوج عــبــد الـــرحـــمـــن الــمــهــرجــان 
البحري ٢٠١٠ ببحثه عن اللؤلؤة 
وأداء   موسيقية  لــغــة  إنــتــاج  عــبــر 
أكثر  للمجاميع  وتــوزيــع  حــركــي 
المناعي  اســتــطــاع  وقــد  رائـــع  مــن 

فهم  خالل  من  البيئة  يُحاكي  أن 
وحكاية  المحلية  للثقافة  مدرك 
اإلنــســان عــلــى ســاحــل الــبــحــر في 

والترحال.   الحل 
ولـــتـــحـــلـــيـــل الــــنــــص الـــبـــصـــري 
وتقريب صورة المشهد نعود إلى 
المسرحي  الــرحــمــن  عــبــد  فــضــاء 
ــــذي تـــجـــاوز الــفــهــم الــتــاريــخــي  ال
لــــلــــتــــراث الـــمـــحـــلـــي كــــونــــه أحـــد 
مجال  فــي  والعاملين  الباحثين 
صــنــاعــة األحــــداث الــدرامــيــة من 
والموثوقة،  الموروثة  مصادرها 
الدرامية  لغته   أن  نجد  وبالتالي 
ال  وهــــي  وذاك  هــــذا  مـــن  نــســيــج 
الــعــصــري  الــمــنــظــور  عــن  تنفصل 
فاإلنسان  والتأويل؛  التحليل  بعد 
أو  يـــنـــفـــصـــل  ال  ـــاعـــي  ـــمـــن ال عـــنـــد 
ـــــه  بــبــنــاء  يـــتـــقـــاطـــع مـــــع  مـــــوروث
متجانسة،  غير  وخــاليــا  جينات 
وبــقــدر مــن الــمــســؤولــيــة يــأخــذنــا 
الــكــاتــب والــمــخــرج "لــمــســرحــة" 
الــتــعــبــيــر،  لـــنـــا  جـــــاز  إن  ــــتــــراث  ال
أصول  من  أحداثه  يستقي  حيث 
الــثــقــافــي،  اإلرث  مـــن  مــســتــمــدة 
وقــــــد أجـــــــاد الـــمـــنـــاعـــي الـــشـــاعـــر 
التعامل  في  والمسرحي  والكاتب 
الوعي  صعيد  على  الفهم  هذا  مع 
والــــالوعــــي، ومــــن ذلــــك جــوانــب 
كـــثـــيـــرة أوجـــــزهـــــا فــــي أعـــمـــالـــه 
الـــمـــســـرحـــيـــة؛ فـــهـــو يــعــلــن حــيــنــاً 
هذا  بين  ومــا  آخــر،  حيناً  ويكتم 
حــضــوره  الــمــنــاعــي  يُــحــيــل  وذاك 
وثائق  إلــى  المسرحية  ونصوصه 
يــمــكــن الـــوثـــوق بــهــا فـــي الــوســط 
الــثــقــافــي إلـــى حـــد بــعــيــد، كــذلــك 
ــيــار  بــاخــت يـــرتـــقـــي  أن  اســـتـــطـــاع 
معها  والــتــعــامــل  الــكــلــمــة  وانــتــقــاء 
العصر  أدوات  يــوازي  بفهم  فنياً 
كباحث  عهدناه  وكــمــا  الــحــديــث، 
عــــن مـــكـــامـــن الــــوعــــي والـــثـــبـــات 
اإلنساني في المواقف يمد جسوره 
السيرة  ويستحضر  المجتمع  مع 
الــشــخــصــيــة مـــــــروراً بــالــمــخــاض 
تأطير  ويعيد  الجديد،  التاريخي 
عــمــلــه الــفــنــي مـــن خــــالل حـــدود 
بنهج  المشهد  فــي  قــاطــعــة  فنية 
واقــعــي إلــى حــد بعيد وكــل ذلــك 
يُعيد  بــل  مــلــل،  أو  كلل  دون  مــن 
الصورة  وتقريب  رســم  وبتكرار 
لغة  تشغله  فال  للمتلقي؛  بأريحية 
الحلول  وال  المسرحي  التغريب 
الجدلي  االســتــنــتــاج  وال  الــمــركــبــة 
بــعــيــد الـــمـــنـــال، حــيــث يــعــمــل في 
مسارت متعددة بكل يسر وينقل 
بواقعية  المكان  بحدود  األحداث 
النص  ومــوضــوعــيــة وبــمــا يـــوازي 

المتوفرة. والمساحة  واألحداث 

فضاء المناعي ومتطلبات النص
لــتــصــويــر  مــهــم  دور  لــلــمــكــان 

حيث  المناعي  نص  في  األحــداث 
زمنها  للبيئة   المكان  هــذا  يُعيد 
الشيء  ولــكــون  عليه،  المتعارف 
والبيت  الخيمة  فإن  بذاته  قائما 
حــدود  هــي  تأويلها،  قبل  أمــاكــن 
أو  خيمة  كونها  عليها  مــتــعــارف 
ومنظر  بــالــجــدار  ويــكــمــلــهــا  بــيــتــا 
والــمــوج  البحر  وصـــورة  السفينة 
أدوات  وكلها  والصخور،  والرمل 
المناعي  عليها  يبني  ومجسمات 
يـــوازي  وبــمــا  غــلــو،  بـــدون  تخيله 
الحد  أن  كما  الــنــص،   متطلبات 
الــبــصــري لــلــمــشــهــد لــديــه واضـــح 
الجيد  التوظيف  أن  إذ  المعالم، 
ـــــــــألدوات الـــمـــســـرحـــيـــة مــعــلــوم  ل
ومــــتــــوقــــع لـــمـــن يـــتـــابـــع أعـــمـــال 
الــمــنــاعــي والـــــذي يـــراهـــن دومــــاً 
الــمــشــهــد  رســـــم  يـــكـــون  أن  عـــلـــى 
سير  خط  متطلبات  مع  منسجماً 
الــزمــان  عــامــلــي  وإن  األحــــــداث، 
الهام  المطلب  بمثابة  والــمــكــان 
فصلهما  يصعب  ولــدرجــة  لديه، 
عن نسيج مسرحه ويمكن تأويل 
فالصورة  الحيوي؛  بالزمن  ذلك 
لالسترجاع  قابلة  لديه  التراثية 

مختلفة. وبأشكال  دائماً 
وفــــــي مـــســـرحـــيـــتـــه الــغــنــائــيــة 
(الــلــؤلــؤة بــيــن الــدشــة والــقــفــال) 
ـــوجـــد نـــهـــج مـــتـــطـــور ومــســتــقــل  ي
إن  حيث  األخـــرى،  الــنــمــاذج  عــن 
اخـــتـــيـــاره لــلــمــكــان يــبــنــي الــجــزء 
األداة  يـــــــوازي  وبــــمــــا  الـــمـــفـــقـــود 
والــمــعــنــى الــتــســجــيــلــي لــمــحــاكــاة 
ــــصــــورة الـــقـــديـــمـــة فــــي بــيــئــتــهــا  ال
الســـتـــرجـــاع الــمــتــخــيــل، ولــذلــك 
هذه  الخاص  تفكيره  حشد  فقد 
لالستفادة  مستقل  بشكل  المرة 
الحيز  أو  المكان  أو  الفضاء  من 
هي  فــضــاء  كلمة  وإن  الــمــكــانــي، 
اتــســع  مــا  لــلــتــعــبــيــر، (أي  األقــــرب 
الــنــطــاق  فــي  ويــقــع  االرض   مــن 
ـــــي)، بـــحـــيـــث يـــصـــورهـــا  ـــــمـــــرئ ال
إنشائية  بــوجــود  الــعــرض  مــخــرج 
يــوجــد  وال  مـــخـــتـــارة  مـــعـــمـــاريـــة 
تـــوزيـــع  فــــي  تــــكــــرار  أو  تــنــمــيــط 
العرض  مساحة  ضمن  الوحدات 
متر   (١٠٠) قـــرابـــة  تــصــل  الـــتـــي  
بشكل  مــســتــعــيــنــاَ  تــقــريــبــاً،  طـــوال 
هندسي  رسم  بمقياس  مدروس 
الخطوط،  لتوضيح  ودقيق  سليم 
وحــــســــاب االرتــــفــــاعــــات وزاويــــــا  
ونقطة  الــمــشــاهــد   عــنــد  الـــرؤيـــة 
الـــنـــظـــر وكــــل ذلــــك ســـاعـــد عــلــى  
تــوزيــع الــعــنــاصــر الــمــعــمــاريــة كي 
للقرى  كنموذج  حضورها  تؤدي 
الــســاحــلــيــة عــلــى الــبــحــر بــمــقــاس 

مناسب. تقديري 
النسب  أضــافــت  فقد  فنياً  أمــا 
الـــتـــقـــديـــريـــة لـــمـــقـــاســـات الــقــريــة 

ـــــوازي الـــفـــراغ مـــا بين  بــمــعــدل ي
الـــنـــســـبـــة والــــتــــنــــاســــب بــتــقــريــب 
المعمار  في  هي  كما  المقاسات 
األصــــــلــــــي تــــقــــريــــبــــاً مــــــا أعـــطـــى 
االنطباع بأن هناك احتواء واقعيا 
تحويه  بما  األرض  على  متجانسا 
تأتي  وشخصيات  اكسسورات  من 
مع  ومــتــوافــقــة  عــام  بشكل  تــبــاعــاً 

النسب. هذه 
صـــــورة  أن  نـــجـــد  وبــــالــــتــــالــــي 
الــمــكــان فــي مــســرحــيــة الــمــنــاعــي 
المباشر   الــمــدخــل  بمثابة  تــكــون 
(ويسمى  النص  بهوية  للتعريف 
الذي  المادي  الثقافي  بالبعد  هذا 
تلعبة الثقافة في تشكيل المكان) 
وهــــو أمــــر يــعــيــه عــبــد الــرحــمــن 
الــمــنــاعــي جـــيـــداً؛ فــالــمــكــان ليس 
حرفياً  نقالً  يكون  أن  بالضرورة 
حصر  أو  بعينها  مــا  لــجــغــرافــيــة 
جــغــرافــي مــحــدد الــمــعــالــم وإنــمــا 
يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه مــحــاكــاة 
الطابع  محلية  لمباني  ظــاهــريــة 
الماضي  القرن  لثالثينيات  تعود 
وما بعد ذلك قبل ظهور النفط. 

المكاني  الــوصــف  هــذا  بحجم 
واتساعه أي (القرية) هناك خلق 
غير مسبوق بالمقارنة مع أعمال 
السابقة،  المناعي  الرحمن  عبد 
يمكن  الــمــكــان  تنظيم  أن  حــيــث 
المرئي  القياس  بإنشائية  تصنيفه 

التالي: النحو  على  الشامل 
الــمــكــان  حـــاجـــز  بــكــســر  أوالً: 
الـــمـــألـــوف والـــمـــعـــتـــاد فـــي فــضــاء 
يعتمد  الـــذي  الــتــقــلــيــدي  الــمــســرح 
على رصد المقاسات بما يتناسب 

المسرح. مساحة  مع 
داخــل  المشاهد  حصر  ثــانــيــاً:   
وعزله  العرض  مكان  أو  القرية 

عن األبراج والمباني  المجاورة.
ثالثاً: التعاطي مع بيئة مألوفة 
بــاخــتــيــار شـــاطـــئ الــبــحــر مــكــانــاً 

لألحداث.
ومــصــمــم  الــــمــــخــــرج  أن  أي 
التميمي  فيصل  الحركي  التعبير 
وساعدهما  قيود  دون  من  عمال 
الـــفـــضـــاء الـــمـــفـــتـــوح عـــلـــى شــاطــئ 
ــــبــــحــــر عــــلــــى احـــــــتـــــــواء الـــكـــتـــل  ال
الـــمـــعـــمـــاريـــة (الـــبـــيـــت والــمــســجــد 
ـــــراحـــــة وشـــــاشـــــة الــــعــــرض  ـــــب وال
تمثل  الــتــي  الــخــشــبــيــة  والـــقـــواطـــع 

الداخلي). والفناء  البيوت 
الرحمن  عبد  أجاد  لقد  وأيضاً 
الــــمــــنــــاعــــي فـــــي إعــــــــــادة تــــوزيــــع 
المكان  وتــوزيــع  المشهد  صـــورة 
والــعــنــاصــر مـــن خــــالل إشـــرافـــه 
لتوظيف  الدقيقة  التفاصيل  على 
الــفــراغ،  وشــغــل  الطبيعية  البيئة 
لخلق  بالبحر  ذلك  في  مستعيناً 
بـــعـــده الــثــالــث فـــي الــعــمــق، وقــد 

أحـــكـــم الــــرؤيــــة عـــلـــى الــمــشــاهــد 
ــتــوزيــع  بــشــكــل تــــام مـــن خــــالل ال
العرض  مــكــان  لجهتي  الــمــوازي 
يقابله  الــطــواش  بيت  ارتــفــاع  أي 
في الطرف الثاني شاشة العرض 
عــلــى هــيــئــة الــقــلــعــة بــارتــفــاعــهــا 
الـــمـــوازي لــبــيــت الـــطـــواش أيــضــاً، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــعــد هـــنـــاك بـــراح 
لــلــعــيــن لــتــجــنــب  الــبــيــاض الــلــونــي 
الـــذي غــلــفــت بــه جــمــيــع وحـــدات 
الحيلولة  أو  المعمارية  الــعــرض 
إلخـــفـــائـــهـــا واســـتـــرجـــاعـــهـــا عــنــد 

الحاجة.

اهتمامات فيصل التميمي المعتادة
ـــعـــرض عــلــى تــجــســيــد  يـــقـــوم ال
الـــكـــلـــمـــة الــــمــــغــــنــــاة مـــــن خــــالل 
ســـرد األوبـــريـــت كــمــا يـــتـــردد أو 
الــمــســرحــيــة الــغــنــائــيــة الــمــســجــلــة 
منفرد  أداء  عبر  غنائية  بأصوات 
التعبير  يعادلها  والتي  جماعي  أو 
الـــحـــركـــي غـــيـــر الـــمـــنـــطـــوق مــن 
لإليحاء  المجاميع  إشــراك  خالل 
لكن  الــغــنــائــيــة،  الكلمة  بمنطوق 
األوبريت  مسمى  يفقد  هنا  ومن 
تعتمد  األوبريت  ركائز  إن  حيث 
لــلــمــمــثــل  الـــمـــبـــاشـــر  األداء  عـــلـــى 
وتيرة  وضــمــن  الــحــي  وبــالــصــوت 
مـــتـــنـــاســـقـــة مــــــا بــــيــــن الــــصــــوت 
والمفردات  والشعر  والموسيقى 
الــمــبــاشــر،  الــنــطــق  ذات  الــلــفــظــيــة 
وأيـــضـــاً مـــن خــــالل إدمـــــاج هــذه 
الــعــنــاصــر األســاســيــة فـــي وتــيــرة 
الـــتـــرديـــد  أو  الـــمـــنـــفـــرد  الــــصــــوت 
الــــجــــمــــاعــــي بـــحـــيـــث نــــصــــل إلــــى 
التمثيلي  واالنـــفـــعـــال  االنـــســـجـــام 

المتكامل. الحي  واألداء 
ـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــل  ــــــى ال  وعــــــل
الــتــمــيــمــي  فـــيـــصـــل  أن  إال  ـــــك  ذل
الــمــلــحــن والــمــوســيــقــي اســتــطــاع 
اخــــتــــيــــار  جـــمـــلـــتـــه الــمــوســيــقــيــة 
وأن  ســـيـــمـــا  مـــــــــدروس،  بـــشـــكـــل 
بيئة  عـــن  بــبــعــيــد  لــيــس  الــمــصــدر 
عــبــدالــرحــمــن الـــمـــنـــاعـــي، وهـــذا 
يُعد  العميق  الموسيقي  االختيار 
التميمي  فيصل  اهــتــمــامــات  مــن 

تحليله  وضــمــن  أيــضــاً  الــمــعــتــادة 
لــلــجــمــل الــمــوســيــقــيــة بــمــا يـــوازي 
لفيصل   المتابع  أن  كما  المعنى، 
الــتــمــيــمــي كــمــلــحــن يــســتــطــيــع أن 
يـــرصـــد كـــم هـــو مــتــيــم بــاإليــقــاع 
الصوت  نبرات  ومنطوق  المحلي 
فـــي الـــغـــنـــاء، وبــفــضــل األصـــــوات 
ـــمـــشـــاركـــة اســـتـــطـــاع  الـــجـــمـــيـــلـــة ال
إكــمــال  إلــــى  يــصــل  أن  الــتــمــيــمــي 
التعبير  يوازي  بما  المشهد  صورة 
الــحــركــي، كــصــوت الـــــراوي فهد 
جمعان  خليفة  والقالف  الكبيسي 
وأســمــاء درويـــش وريـــان وسعود 
قـــطـــري  نـــســـيـــج  أي  جـــــــاســـــــم... 
مــكــتــمــل مــــن األصــــــــوات أضــــاف 
ـــحـــوار إلــــى مــســاحــات  لــتــقــســيــم ال
الــســرد  عـــن  الــــخــــروج  دون  مـــن 
اإلبهار،  من  مــزيــداً  للنص  العام 
على  التميمي  فيصل  عمل  وقــد 
اللحن  فــي  المتجانسة  الــوحــدات 
وعبر  الدرامي  المنطوق  بوتيرة 
تـــوفـــيـــق الـــجـــزئـــيـــات الـــمـــتـــعـــددة 
مختلفة،  بــإيــقــاعــات  المصاحبة 
كـــمـــا أحـــكـــم زمــــــام أمــــرهــــا بــمــا 
(لفجري  البحري  اإليقاع  يــوازي 
ولـــــمـــــراداه والـــلـــيـــوة والـــعـــرضـــة 
وغيرها)،  والسامري  والخماري 
السماعي  والتوليف  التناول  وهذا 
قدرة  عن  ينم  محدود  زمن  في 
هـــائـــلـــة عـــلـــى تــــنــــاول الــــمــــوروث 
الــمــوســيــقــي بــاخــتــالف مــصــادره 
لـــالســـتـــفـــادة مـــنـــه فـــي الــتــوقــيــت 

المناسب.
الملحن  يشعرنا  لــم  وبــالــتــالــي 
بـــأن هــنــاك جــمــلــة خـــارج وتــيــرة 
الــمــعــنــى الــــدرامــــي؛ حــيــث أوجـــد 
تبني  متعددة  موسيقية  فواصل 
الصمت  فــتــرات  فــي  حــتــى  ذاتــهــا 
الــقــصــيــرة بــيــن الــمــشــاهــد وذلــك 
يــمــكــن  مـــرتـــقـــب  وزن  بـــمـــثـــابـــة 
تـــأويـــلـــه بـــالـــصـــمـــت الــمــحــســوس 
ـــيـــه أيـــضـــاً  ويـــمـــكـــن االســـتـــمـــاع إل
ــلــدخــول مـــرة اخـــرى  مـــا يــمــهــد ل

التالي. للمشهد 

جهد جماعي مبذول
دوراً  الــمــجــامــيــع  لــعــبــت  لــقــد 
بــصــورة  المشهد  لتسجيل  مهما 
حـــيـــة، وبــــــأداء حـــركـــي شـــامـــل ال 
يــرتــكــز إلــــى نـــقـــاط الـــضـــوء الــتــي 
جملة  عند كل  الشخصيات  تحدد 
مــــؤداة، وهـــذا الــكــم مــن األعـــداد 
مفتوحة  مساحة  ضمن  البشرية 
وبــــحــــركــــة عـــفـــويـــة فـــــي مـــكـــان 
ـــعـــرض ســـاعـــدت الــشــخــصــيــات  ال
الــرئــيــســيــة لــلــدخــول فـــي الــوقــت 
الــــمــــنــــاســــب لـــلـــنـــطـــق بـــالـــجـــمـــلـــة 
عــنــهــا،  الــتــعــبــيــر  أو  الــمــوســيــقــيــة 
إدارة  على  المخرج  حرص  ولقد 

بالرتم  والتقيد  المجاميع  حركة 
الــمــوســيــقــي الــســريــع الــمــتــصــاعــد، 
يتطلب  الكلمة  منطوق  إن  حيث 
ـــواجـــد فــــي الـــمـــكـــان والـــوقـــت  ـــت ال
إلى  المخرج  دفع  مما  المناسبين 
تــقــريــب تـــواجـــد الـــمـــؤديـــن قــرب 
صـــدر الــمــســرح لــتــســهــيــل وضـــوح 
وكثافته  الرمل  وتجنب  الحركة 
عـــلـــى الـــشـــاطـــئ وبـــعـــد الــمــســافــة  
ـــوحـــة لــــلــــعــــرض، ولـــكـــن  ـــمـــمـــن ال
البحرية  البيئة  كــانــت  بالمقابل 
متجانسة مع تركيبة الشخصيات 
ضمن  العفوية  الحركة  وانــتــشــار 

القرية. براح 
ــــــضــــــاً كــــــــان لـــلـــشـــخـــصـــيـــات  أي
تستطيع  وزنــاً  المختارة  الرئيسة 
لعبت  كما  كمشاهد،  تتلمسه  أن 
الــــخــــبــــرة فـــــي إبــــــــراز وتــجــســيــد 
الـــمـــعـــنـــى؛ فـــالـــمـــســـاحـــة والــــفــــراغ 
يبررها  ما  لها  أحياناً  والمبالغة 
البعيد  للناظر  الــصــورة  لتوصيل 

المدرجات. على 
كـــذلـــك أجـــــاد كـــل مـــن نــاصــر 
شــيــخ  دور  فــــــي  الــــــرضــــــا  عــــبــــد 
الــطــواويــش، وصـــالح الــمــال بــدور 
سلطان  وعلي  الــطــواش،  بوحمد 
أحمد  والــنــوخــذة  الحكيم،  بــدور 
عــفــيــف، وجــاســم الــســعــدي بــدور 
عــنــاد، وأيـــضـــاً كــل مــن مــثــل في 
هــــذا الـــعـــمـــل: ســعــد فــــرج ســعــد، 
إيــــمــــان ديـــــــاب، فــــريــــال، أحــمــد 
عـــفـــيـــف، وبـــالـــطـــبـــع لـــــن نــنــســى 
الستار  وراء  العامل  العمل  فريق 
حــيــث كـــان لــهــم الــــدور الــمــوازي 
والتوزيع  والتنسيق  التنظيم  فــي 
الموسيقي واإلشراف على اإلنتاج 
وإدارة  اإلنــتــاج  وإدارة  والمتابعة 
الــذي  المجاميع  وإدارة  الحركة 

المائة. عددهم  تجاوز 
مبذول  جماعي  جهد  إنــه  إذاً 
لــلــبــحــث عـــن الـــلـــؤلـــؤة الــمــفــقــودة 
تكون  أن  الــكــاتــب  أرادهــــا  والــتــي 
وأرى  العمل،  في  أساسياً  محوراً 
أن مدى تأويلها إلى شيء مفقود 
ثمينة  مادية  قيمة  كونها  يتجاوز 
إن  حــيــث  ــيــا،  جــمــال تــوصــيــفــا  أو 
الــكــاتــب قــد حـــدد تــوقــيــت ضــيــاع 
الــلــؤلــوة مـــوعـــداً لــتــصــاعــد وتــيــرة 
األحـــــداث الســتــرضــاء هــنــد بنت 
بيدها  واألخــــذ  الــطــواويــش  شــيــخ 
ـــــد ومــــصــــاب  مــــــن حــــــــزن شـــــدي
أن  سيما  أمــهــا  بــفــقــدان  يُــذكــرهــا 
الـــلـــؤلـــؤة الــمــفــقــودة هــديــة أمــهــا 
الموقف  وهـــذا  وفــاتــهــا،  قبل  لها 
الخاص أدى إلى استنفار عام في 
كل القرية، وأصبح الشغل الشاغل 
بقايا  عن  البحث  هو  الجميع  عند 
ضمن  مفقودة  سوداء  للؤلؤة  أثر 
المخرج  يصورها  حثيثة  صــورة 

والـــلـــحـــن الـــمـــصـــاحـــب فــــي هـــذا 
البراح الشاسع، حيث نشاهد الكل 
يــعــمــل، حــرثــو الـــرمـــل، ولـــم يبق 
لــهــم غــيــر الــبــحــر مــــالذاً لــإلتــيــان 
بــبــديــل عــنــهــا؛ ولــتــصــبــح الــلــؤلــؤة 
سبيالً  إليها  يستطيع  مــن  مــهــراً، 
مـــن مـــصـــدرهـــا الــعــمــيــق وألــهــم 
ـــجـــاوز مــخــاطــر وحــــش الــبــحــر  ت
الــمــتــخــيــل فــــي شـــكـــل أخــطــبــوط 
إغـــراق  عــلــى  قـــادر  الــحــجــم  كبير 

السفن.

األخذ بالمبادرة للبحث عن الغاية
السوداء  اللؤلؤة  تحولت  وهكذا 
النادرة وحزن هند عليها حديث 
الــعــامــة إلـــى أن ظــهــر (الـــغـــواص 
عــــنــــاد) فــــي صــــــورة الــشــخــصــيــة 
القادرة على فعل شيء ما، شيء 
ــعــيــدنــا إلــــى الــبــطــل األســـطـــوري  يُ
تفسير  وإلــى  األســطــورة،  وتخيل 
المجهول  عــالــم  لــحــدود  يــأخــذنــا 
ــــوعــــي الـــعـــام  الـــمـــســـيـــطـــر عـــلـــى ال
القوة  بين  ما  التباين  هذا  بوجود 
والوهن، ما بين الكبير والصغير، 
والكلي،  الجزئي  والعام،  الخاص 
حضور  أنــه  أي  والفقير...  الغني 
حد  وفــي  الــمــفــارقــة  عــلــى  يعتمد 
فاصل أراد المخرج تمريره على 
جانبي  صـــراع  هيئة  فــي  السطح 

بين الوحش وعناد. 
وفــــــي الـــمـــشـــهـــد يــــكــــرر عـــنـــاد 
ــــة بـــاســـتـــمـــاتـــة لــقــتــل  ــــمــــحــــاول ال
الكفة  تُــرجــح  وأخـــيـــراً  الـــوحـــش، 
لــصــالــح  عـــنـــاد، والــنــيــل بــالــلــؤلــؤ 
المرادة، ومن ثم يأخذنا المعنى 
خالصتها  افتراضية  دالالت  إلى 
األخـــــذ بـــالـــمـــبـــادرة لــلــبــحــث عــن 
ومع  الغيب  مع  والمواجهة  الغاية 
ال  هذا  وفي  لنا.  القدر  يخبئه  ما 
ننفي بأن يكون الحافز والمحفز 
يأخذك  ما  نوع  من  إغــراء  وجــود 
وتحمل  الــمــجــهــول  مــع  للتعاطي 
برضا  وقــــدره  مــصــيــره  اإلنـــســـان 
تــــام، وفـــي خــالصــة الــمــســرحــيــة 
تــكــتــمــل صـــــورة الــمــشــهــد والــتــي 
أوجـــــزهـــــا الـــكـــاتـــب عـــلـــى لــســان 

(عناد) حيث يقول: 
 مــاطــلــبــت الــــمــــوت مــــن أجـــل 

الغنائم      
ــــــروح إال  ــــــال ومـــــــا رخـــــصـــــت ب

للمعزة
ماطول هذا النشر قائم            

وطــــول مــاعــقــالــي عــلــى راســي 
معزة

ابيك ترخصلي  ياعمي 
 شوقي زاد لحضن أمي

بيديني  اللي  هالحصابي 
 مهري شوقي بنت عمي

اللؤلؤة بني الدشة والقفال وحكاية البر والبحر في اإلنسان

بقلم: فرج دهام


