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الدوحة - أحمد الوحيدي »

ء مــــا يــبــقــى مــــن الـــعـــمـــل املـــســـرحـــي بــعــد 
عرضه هو النص، ماذا بقي معك من سفر 

الطفولة األول؟
- الــنــص األصــلــي فــي حياتي هــو أب 
عــصــامــي جـــدًا يــحــب أهـــازيـــج البحر 
وأم تحتفظ بالكثير من الذاكرة حول 
الــشــعــر الــشــعــبــي (الــنــبــطــي)، فــي هــذا 
املــنــاخ بــدأت تتشكل الــصــورة األولــى 
بالنسبة لــي، ومــا تال من العمر بعد 
ذلــك أمضيته منغمسا ومتجذرا في 
هذه الحياة التراثية الجميلة، غير أن 
ذلــك لــم يصرفني عــن الــواقــع املعاش 
حاليا، بل بالعكس تقبلته بكثير من 
رحــابــة الــصــدر ومـــن الــحــب، مــحــاوال 
إعــــــادة تــشــكــيــلــه حــســبــمــا ورثـــتـــه من 

النص األول. 
كــل مــــدارج الــطــفــولــة تــرافــقــنــي دائــمــا، 
وربـــمـــا كـــانـــت هـــي الــحــجــر األســــاس 
لحياتي، من بعد وهــي التي أسست 
لــــدي أمــــــورا كــثــيــرة، لــكــن أهــمــهــا هو 
االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــتـــــراث، هـــــذا اإلرث 
اإلنـــســـانـــي الـــجـــمـــيـــل، وعـــنـــدمـــا أقــــول 
التراث فما أعنيه ليس الشكل املادي 
لــــه وإنــــمــــا أقـــصـــد الــــتــــراث الــحــقــيــقــي 
لــدواخــل اإلنــســان، وبــعــد ذلــك عــاداتــه 
ومــمــارســاتــه وعــالقــاتــه االجــتــمــاعــيــة 

وانفتاحه وتواصله مع اآلخرين.

في الفضاء األول
نشأت في بيوت تجاور البحر، بيوت 
طينية، وفـــي أجــــزاء منها مــن سعف 
النخيل، أما البحر فكان البحر يشكل 
كـــل املــحــيــط، بــالــنــســبــة لـــي ولــغــيــري، 
الــرزق وملجأ «الحزايا»  فهو مصدر 
حــــــكــــــايــــــات الـــــــنـــــــاس وأســـــاطـــــيـــــرهـــــم 
وعاداتهم، أدركت البحر، أعني وعيي 
بـــه زمــنــيــا مـــا بــعــد مــرحــلــة الــغــوص 
والبحث عن آللئه الدفينة، وعايشت 
انـــــدثـــــار الــــغــــوص وواكـــــبـــــت بـــواكـــيـــر 
التغيير، في االنقالب ما بني اقتصاد 

البحر وتفجر النفط.

كـــنـــت األوســــــــط مــــا بــــني أخــــويــــن فــي 
الــتــرتــيــب الــعــائــلــي، بــيــد أنــــي األكــثــر 
بينهما ارتــبــاطــا وانــســجــامــا مــا بني 

الذاكرة الشعرية، وذاكرة البحر.
كــنــت مــولــعــا جــــدًا بـــاإلنـــصـــات، وأنـــا 
مــــديــــن لــــهــــذا املـــحـــيـــط الـــــــذي عــلــمــنــي 
أشياء كثيرة، ومدين ألب أخذت عنه 
إيقاع مواويل البحر، وأذعنت لرغبته 
فـــــي بـــيـــع الـــســـمـــك وأنـــــــا لـــــم أتــــجــــاوز 
الثماني سنوات، كنت أكلف من قبل 
والدي بالذهاب لسوق السمك وكنت 

أقوم ببيعه.
عــشــت طــفــولــة مختلفة عــن الطفولة 
املــوســومــة اآلن فــي منطقة الخليج، 
وأعــتــقــد أن كــل مــن هــو بــمــثــل عمري 
وعـــاش تــلــك املــرحــلــة عــاصــر التغيير 
الـــذي يمكن لــه أن يكسر كــل األشــيــاء 
الـــصـــالـــحـــة والـــطـــالـــحـــة، حـــدثـــت هـــزة 
ربــــمــــا تــــكــــون ســـريـــعـــة مـــبـــالـــغ فــيــهــا 
نــوعــا مــا وهـــي أن يــتــحــول املجتمع، 
مــــن مــجــتــمــع يــعــيــش عـــلـــى اقــتــصــاد 
يــجــود بــه الــبــحــر، مــن أســمــاك وآللـــئ، 
ومـــن أرض صــحــراويــة قــاحــلــة قليلة 
املـــاء يــحــتــاج الــعــيــش فيها إلـــى كثير 
إلــى مجتمعات  مــن الصبر والــتــعــب، 
فجأة تكتسي بشكل اقتصادي آخر، 
تنتج البترول، وتصبح محط أنظار 

اآلخــــــريــــــن، وربــــمــــا طـــمـــعـــهـــم، أشـــيـــاء 
كـــثـــيـــرة تـــغـــيـــرت مـــنـــذ ذلــــــك، الــبــيــوت 
الطينية اندثرت أو تكاد، فيما شقت 
البيوت العالية طريقها إلى السماء، 
تغيرت األمــكــنــة والجغرافيا ومعها 
املــمــارســات االجــتــمــاعــيــة، وســـط هــذا 
كله كنت أواكب التغيير وأصبح أكثر 
عــــودة وإصـــــرارا لــلــتــعــرف عــلــى نسق 
الحياة سابقا وفيما مضى، وأعني 

العودة إلى املوروث.

إرهاصات أولى 
إلــى اآلن مرحلة الطفولة،  لم أتجاوز 
ولــكــن ربــمــا هــي اإلرهـــاصـــات األولـــى 
الــــتــــي حـــددتـــنـــي فــــي قـــضـــيـــة الـــســـرد 
«الـــــحـــــكـــــي» واملـــــــــرويـــــــــات الــــطــــويــــلــــة، 
الــــتــــفــــاصــــيــــل الــــصــــغــــيــــرة الـــقـــضـــايـــا 
الــبــســيــطــة، وعـــلـــى اإليــــقــــاع الــعــمــيــق 
«الــــغــــنــــاء»، كــــل هـــــذه األشــــيــــاء بــــدأت 

تــشــكــل مــرجــعــيــاتــي فــيــمــا بــعــد، وفــي 
مرحلتي الصبا واملــراهــقــة، أصبحت 
مــشــتــتــا بــشــكــل كــبــيــر بـــني قــــارئ نهم 
أقـــــــرأ كــــل شــــــيء تـــقـــع عـــلـــيـــه عـــيـــنـــاي، 
وأذهب أيضا إلى العزف على العود، 
والـــبـــحـــث عـــن الـــصـــور عــبــر الــعــدســة 
«الـــتـــصـــويـــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي» كــذلــك 

شغفت باأللوان، والتشكيل.
ضــــربــــت فـــــي كـــــل هـــــــذه االتــــجــــاهــــات 
وباستمتاع عال، ودون أن أدري فكأن 
كــل مــا اعــتــقــدتــه شــتــاتــا كـــان الــروافــد 
األســـاســـيـــة، ملــجــمــل عــمــلــي املــســرحــي 

عبر مسيرة طويلة تالية.
غير أن الحكي واملــرويــات كانت حبا 
أثــيــرا لــــدي، هــكــذا بــــدأت أدون كــل ما 
أســــمــــع خــــاصــــة تـــلـــك األشـــــيـــــاء الــتــي 
كنت أعتقد ربما أن أحــدا ال يدونها، 
كــنــت مــغــرمــا بــجــمــالــيــات ذلـــك الــســرد 
(الــــحــــكــــي) مـــهـــتـــمـــا بــــاألشــــيــــاء الـــتـــي 

أسمعها، ذلك رصيدي الشفاهي، أما 
الــقــراءة التي  املرحلة الالحقة فكانت 
أمدتني بعناصر كثيرة، كانت امللجأ 
أيضًا في زمن خال من اللهو ووسائل 
الترفيه. حتى التلفزيون كــان هناك 
وحــيــدا فــي املــنــطــقــة، وكــــان الــبــث من 
تلفزيون شركة أرامــكــو بالسعودية، 
وبــعــدهــا تــلــفــزيــون الـــكـــويـــت، والــبــث 
الليالي الرطبة  يــأتــي عسيرا إال فــي 

جدًا.

من الصناعة إلى األدب
من املفارقات أنني دخلت في املدرسة 
الــصــنــاعــيــة، لــكــن أكــثــر أســتــاذ أعجب 
اللغة العربية، فكنت  بــي هــو أســتــاذ 
أقـــــرب إلــــى املـــجـــال األدبــــــي مــنــي إلــى 
مـــجـــال الــصــنــاعــة وتــعــلــم الــكــهــربــاء، 
بـــيـــد أن الـــتـــكـــويـــن والـــــروافـــــد األولـــــى 
املــبــكــرة واألســـاســـيـــة، جــعــلــت مـــا هو 

هـــوايـــة بــالــنــســبــة لـــي عــمــال أســاســيــا 
وهو الكتابة والعمل في املسرح، وما 
تعلمته من الصناعة وعلمها يصبح 
ا مـــن املـــاضـــي، بــعــد مــــرور ثــالث  جــــزء
سنوات على حياتي الوظيفية كفني 
في األجهزة الالسلكية، نقلني نجاح 
الـــزيـــن» ونــجــاحــهــا  نــصــي األول «أم 
إلى العمل في وزارة اإلعــالم، وعملت 
أنــشــئ في  كمدير ألول جــهــاز ثقافي 
قـــطـــر وكــــــان يــســمــى وقـــتـــهـــا بــاملــركــز 
الثقافي، الهواية غلبت على الوظيفة 
ومــــن يــومــهــا أصــبــحــت أعــتــقــد أنــنــي 
جمعت كــل مــا تعلمته مــن موسيقى 
وتشكيل وتــصــويــر وحــفــظ املــرويــات 
والـــــشـــــعـــــر كـــلـــهـــا قــــمــــت بـــتـــوظـــيـــفـــهـــا 
مــــا يـــســـمـــى بـــــإبـــــداع وخــــلــــق املــشــهــد 

املسرحي. 

ء املــســرح ارتــبــط بــاملــديــنــة وبــالــغــرب، هل 

يمكنك أن تتخيل سينوغرافيا للفضاء 
املسرحي األول؟

- في أعمالي املسرحية حاولت تقديم 
الـــحـــكـــي فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، كـــان 
عــنــدنــا مــا يسمى بــالـــ «حـــزايـــا» التي 
تــأخــذ معنى الــحــكــايــة، وكـــان الــنــاس 
متمرسني في روايــة «حزاياهم» كان 
الــنــاس أيــضــا يقضون أوقــاتــهــم على 
شــاطــئ الــبــحــر واملــنــطــقــة الــرمــلــيــة ما 
بـــني الــشــاطــئ وبـــيـــوت الــقــريــة والــتــي 
تـــســـمـــى «الـــــبـــــراحـــــة» وهــــــي مـــالذهـــم 

للجلوس والتسامر.
ربــمــا لــســت األول ولـــن أكـــون األخــيــر 
الذي يحاول استنباط أسلوب فرجة 
مــخــتــلــف، مــــن الـــحـــكـــايـــات، وأفــــــارق 
بــالــتــالــي عــمــا عـــرف عـــن املـــســـرح في 
الشكل الــغــربــي، مــا أريـــد قــولــه أنني 
حــاولــت تــقــديــم هـــذه املــســامــرات بــأن 
أجـــعـــل مــــن الـــحـــكـــي مــــفــــردا بــصــيــغــة 
الــجــمــع املـــســـرحـــي؛ يــعــنــي أن تقص 
لــلــمــشــاهــديــن الــحــكــايــة، عــبــر أدوات 
كــــانــــت هــــذه  نــــفــــســــه، وإذا  املـــــســـــرح 
الـــحـــكـــايـــات تــنــتــمــي إلـــــى املــــــــوروث، 
إلــى أنه  فإنه مــن املهم أن أشير هنا 
لـــم يــكــن بــالــنــســبــة لـــي مـــــرآة أحــــاول 
أن أصــقــلــهــا وأقـــدمـــهـــا لــلــنــاس، ولــم 
يــكــن يــعــنــيــنــي مــنــه أيـــضـــا (الـــتـــراث) 

بجوار البحر وفــي أحــد بيوتات 
ـــــــان الـــفـــتـــى  الـــــطـــــني ك
عبدالرحمن املناعي، 
يصغي جيدًا إلى 
إيـــقـــاع أمـــواجـــه 
الــصــاخــبــة ويــــدرب 
ــفــســه عــلــى اإلنـــصـــات  ن
عميقا، وحني يأوي إلى فراشه 
كــان يــدرب أذنيه جيدًا على إيقاع 
أبــوه العائد لتوه من رحلة صيد،  مواويل البحر حني ينشدها 
بعدها كان يصغي طويال إلى أم تجيد سرد «الحزايا» وروايــة 
الحكايا الطويلة مبكرا إذا كان يجمع شيخ املسرحيني القطريني 
إليه فضيلة السرد املمتع الذي سيحيله مسرحيا مبدعا، واإليقاع 

الذي يصنع منه أيضا شاعرا مجيدا.
في الفضاء املسرحي األول وفي منتصف قرن فائت فتح صاحب 
«أم الزين» عينيه على بيوتات الطني األولى، تزاحم البحر وتنتظر 
عــودة قافلة الصيادين الباحثني عن اللؤلؤ، وآخرين عائدين 
بسمك كثير، سيساهم هو نفسه في الثامنة من العمر في بيع 
كثير منها -كأولى املهن- التي كانت ثمار عالقة طويلة مع البحر 

إبداعا ونصا بعد ذلك.

ربما يكون فني الراديو في السبعينيات قد ضل طريقه العلمي 
الراديو  عندما ذهب إلى دراسة الصناعة، ليتخرج منها فنيا في 
والالسلكي، لكن الفتى الذي كان أقبل في صباه على مغازلة العود 
وعزفه، وتوثيق ما حوله عبر ذاكرة الضوء (الكاميرا) كهاو للتصوير 
الضوئي، ومحاكاة الخلق كفنان تشكيلي، وقارئ نهم كان واثقا أن 
هواياته وشتاته اإلبداعي سيقودانه بالضرورة لتكون الهواية هي 
املهنة، فيما يصبح فن الراديو جزءا من ماض ربما يكتبه املناعي 

بعد ذلك في مشهد مسرحي.
هكذا وفي سنواته الثالث األولــى في العمل كفني راديــو فاجأ 
املناعي كثيرين مبشرا بمسرحي مقبل، في نصه األول «أم الزين» 
الذي لفت املسؤولني إلى أن مكان املبدع املناعي هو االشتغال في 
اإلبداع واألدب والثقافة وحفظ التراث بعيدا عن أمواج الالسلكي.

وبني «أم الزين» التي وجدت طريقها إلى جمهور القراء في العام 
74 وآخر إبداعاته، ظل صاحب «يا ليل يا ليل» و «الحادث والكائن» 
وقائمة تطول من اإلبداعات املسرحية، أمينا وفيا لـ «أبو الفنون» 
ولــم يقبل أن يتخذ عليه ضــرة رغــم إغـــواء الشعر والتشكيل 
واملوسيقى، وبدال من زواج آخر ال يحبه جعل من الشعر واملوسيقى 

والتشكيل خدما في حضرة املسرح.
يدين املناعي بعشقه للمسرح لكثيرين، إضافة للتكوين األول وإذا 
كان ال يذكر أحدا خشية النسيان، فإن ذاكرته ال تبارح اسما حفر 

في ذاكرته طويال وهو رائد املسرح األردني الراحل هاني صنوبر 
الذي «وضع خطواته األولــى على طريق املسرح وكان لعالقتي 

معه دور في أن أستمر في املسرح، كما يرجع الفضل الكبير 
الــروايــة العربية وصاحب موسم الهجرة  لعبقري 

إلى الشمال الطيب صالح وأمــده بالكثير من 
النصائح واالستمرار في املجال األدبي. عايش 

عبدالرحمن الخليج في فقره، وفي صحرائه، 
وحــداء صياديه ما قبل النفط، وواكــب 

املجتمع في صيرورته االجتماعية في 
االنتقال إلــى اقتصاد الرفاه وما 
بينهما كان يحفظ لألوابد األولى 

مكانها في سفره اإلبداعي، لدرجة 
التراث ويتوسله  بدا معها وهو يستلهم 

ــة بــاعــتــبــاره ســادنــا  ــداعــي فــي أعــمــالــه اإلب
وحافظا أمينا له، لكنه ينأى بالتراث أن يكون 

وعظا، وإرشادا يتخذ من املسرح منبرا، بل يخضعه 
للشروط الفنية وألدواته اإلبداعية بما يحوله إلى فرجة 

أخاذة مستعينا بإمكانات املسرح من ديكور وسينوغرافا 
وملسات مخرج قد يكون هو في بعض األحيان. 

وإذا كانت أيضا حكايات الناس هي مادة 

إبداعه فإنه باملقابل يدعو نظاره ملشاهدة حكايته، وما يعرفه 
هــو مــن اإلبـــداع ال مــا يعرفونه هــم مؤسسا 
لعالقة خاصة وحميمية مع املتلقي. 
«+» عـــن قـــرب قلبت 
صفحات في إبداع شيخ 
املسرحيني القطريني 
وأشعلت معه فتيل 
الذكريات.. وها هو 

يحكي: 

:«e» شيخ املسرحيني القطريني في حديث عن قرب لـ

عبدالرحمن املناعي: املسرح عشقي األول 

يصافح سمو األميريصافح سمو األمير  »»

مغنيًا وعازفًا في أولى الهواياتمغنيًا وعازفًا في أولى الهوايات  »»
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رغــــــم حـــبـــي وعـــشـــقـــي لـــــه أن أقـــدمـــه 
ألــجــأ إلى  بصفته التوثيقية، أو أن 
بــقــدر مــا كنت  لــه،  املحاكمة النقدية 
مــهــتــمــا بــتــوظــيــفــه فـــي إطــــار الــفــرجــة 
املسرحية وتقديم حكايتي الخاصة 
واملــعــاصــرة مــن خــاللــه، بــهــذا املعنى 
لـــلـــحـــديـــث  أقـــــــــدم أي مـــســـرحـــيـــة  لــــــم 
الــــتــــراث، وإنـــمـــا كــنــت أستلهمه  عـــن 
لتقديم معاناتي الحالية، ومعاناة 
مجتمعي وأمتي العربية، من خالل 
فــرجــة خــاصــة، يــتــجــاوز األمـــر كذلك 
إلـــى اســتــخــدام كــل مــا هــو مــتــاح في 
هـــذا املــجــتــمــع حــتــى الــخــامــات الــتــي 
مــن املمكن أن أخــلــق منها املنظر أو 
الــديــكــور، فــالــتــراث هــو ملجأ وشكل 

للتوظيف في العمل اإلبداعي.
ودعــــنــــي أقــــــول إن وظــيــفــتــي عــنــدمــا 
أكتب النص املسرحي أن أعايش هذه 
التاريخية (املـــوروث) ضمن  املرحلة 
إطار فرجوي، حتى ال يتحول املسرح 
أيـــضـــا إلــــى مــنــبــر خــطــابــة أو وعـــظ، 
املـــهـــم والـــتـــحـــدي هــــو تـــقـــديـــم ســيــرة 
فنية مبهرة تشد املشاهد واملتلقي، 
والـــعـــالقـــة الـــتـــي تــربــطــنــي بــاملــتــلــقــني 
عموما هو أن أريهم ما عندي أنــا ال 
ما عندهم، وضمن أدواتي اإلبداعية 

الخاصة.
هـــــذا فــــي الــــشــــأن اإلبـــــداعـــــي ملـــقـــاربـــة 
املــــــــوروث مـــســـرحـــيـــا، أمـــــا فــــي مــجــال 
التوثيق والعمل البحثي فقد عملت 

فـــــي مــــركــــز الــــــتــــــراث الـــشـــعـــبـــي عــلــى 
مـــــدى ثــمــانــيــة عـــشـــر عـــامـــا فــــي دول 
الخليج العربي الذي كان يقع ضمن 
اختصاصه جمع وتــدويــن كل أوجه 

التراث الشعبي. 

التي قدمتها في  الحميمة  ء ما حكاياتك 
املسرح؟

- في عمل من أعمالي اسمه «الحادث 
والكائن» عن رواية (اللؤلؤة) لألديب 
األمــيــركــي الحائز على جــائــزة نوبل 
«جـــون شتاينبك» عــن مــعــانــاة قرية 

في أقصى املكسيك.
قمت بتحويل هذه الرواية إلى عمل 
مــســرحــي ومـــا يــثــيــر فــخــري أنـــه بعد 
املــســرح اإليطالي  عرضها قــال مدير 
إنــنــي شـــاهـــدت فــرجــة خــلــيــجــيــة ولــم 
أشــاهــد جـــون شتاينبك، ومـــا أعنيه 
هــنــا أنــــه يــمــكــنــك أن تــتــعــامــل مـــع أي 
فــكــرة ســــواء كــانــت مـــوروثـــا أو عمال 
عـــاملـــيـــا، أو مــــعــــاصــــرا، املـــهـــم هــــو أن 
تتعامل معها ضمن أدواتك الخاصة، 
بـــاملـــســـتـــوى  املـــتـــلـــقـــي  تــــفــــاجــــئ  وأن 

اإلبداعي الذي تقدمه، وفي 
فــــــي مـــــهـــــرجـــــان دمـــــشـــــق املــــســــرحــــي 
الــعــام 84 عرضنا مسرحية «يــا ليل 
يــــا لــــيــــل»، فــالــتــبــس املــــوضــــوع عــلــى 
الناس، وكانوا يعتقدون أنهم بصدد 
مــشــاهــدة عـــرض مــســرحــي باللهجة 
الـــعـــامـــيـــة والــــلــــغــــة املـــحـــكـــيـــة، مــــع أن 
املــســرحــيــة هـــي بــالــلــغــة الــفــصــيــحــة، 
أعتقد أن لغة املسرح عاملية كما هي 

املوسيقى، لكنك تستلهم أمــورك من 
محيطك ومن مكانك وعندما تذهب 
إلى اآلخرين وتقدم نفسك، الخاصة 
يـــشـــاهـــدون شــيــئــا لـــم يـــشـــاهـــدوه من 
قــــبــــل، ومــــهــــم هــــنــــا أيــــضــــا مـــحـــاولـــة 
تــأصــيــل املـــســـرح وإعــــطــــاؤه الــهــويــة 

الخاصة.
أنا لم أحدد خطوات معينة، بل كنت 
مــولــعــا بـــأمـــور كـــثـــيـــرة، بــاملــوســيــقــى 
بــــــالــــــرســــــم بـــــالـــــحـــــكـــــي واملـــــــــرويـــــــــات 
والتصوير بالشعر، لكنني أعتقد أن 
كل هذه األمور وظفت لخدمة مخرج، 
وأعتقد أن املخرج عنده مقدرات من 
هــذا الــنــوع الــذي يخرج شيئا يكون 

فيه مسرح ذو نكهة خاصة.

ء يقال إن الشعر زوجة ال تقبل الضرة، 
فــهــل املــســرح واالهــتــمــامــات األخــــرى هي 

التي طردت الشعر من مملكتك؟
- أنــــا حـــاولـــت أن أقـــنـــع نــفــســي منذ 
الـــبـــدايـــة أنـــنـــي لــســت بــشــاعــر، ولــكــن 
ربـــمـــا يــســتــحــســن الــبــعــض مـــا أكــتــب 
ولــكــن عــنــدمــا تــفــتــرض شــيــئــا تــقــوم 
بالدفاع عنه، وأنا افترضت بنفسي 
كاتبا ومخرجا مسرحيا أو مؤلف 
مــــشــــهــــد مـــــســـــرحـــــي لـــــــم ولـــــــــن أضـــــع 
نــفــســي فـــي مــصــاف الـــشـــعـــراء، ولــكــن 
لــكــل إنـــســـان أن يــكــتــب فـــي يــــوم من 
األيـــــــام شــيــئــا مــــن املـــمـــكـــن أن يــصــل 
إلـــى اآلخـــريـــن، لــكــنــنــي بـــاألســـاس لم 
أفـــتـــرض بــنــفــســي شــــاعــــرا، فــلــذلــك ال 
أقبل ضــرة مــع املــســرح، لكني أعتبر 
أن الــشــعــر واملـــوســـيـــقـــى والــتــشــكــيــل 
كــل هـــذه تــوظــف مــن أجـــل املــخــرج أو 
املــؤلــف املــســرحــي، لــذلــك أطــلــق على 
الـــفـــنـــون ألنــــه يشملها  أبــــو  املـــســـرح 
جميعا، ويقال إن املسرح بدأ شعرا. 
هــــــذا صـــرفـــنـــي عـــــن الــــشــــعــــر، قـــدمـــت 
برامج شعرية إلذاعة قطر على مدى 

ثالث سنوات أصدرت ديواني شعر، 
والقصيدة بالنسبة لي أن تأتي أو ال 
تأتي، وعندما ال تأتي فال أحزن، كما 
أنــنــي ال أستعجل حــضــورهــا، ولكن 

املسرح يسكنني بشكل مستمر. 

ء هــل فــرغــت مــا هــو زائـــد عــن القصيدة 
في املسرح؟

- كــــتــــبــــت قـــــصـــــائـــــد حــــولــــتــــهــــا إلـــــى 
مــســرحــيــات، فــــ «غـــنـــاوي الــشــمــالــي» 
هــــي بـــــاألســـــاس قـــصـــيـــدة، ولــكــنــنــي 
حـــولـــتـــهـــا إلــــــى املـــــســـــرح، وكـــــــان لــهــا 
حضور كبير وفازت بجائزة أحسن 
عــمــل مــســرحــي فــي منطقة الخليج، 
أيــــضــــًا أخـــــرجـــــت مـــســـرحـــيـــة أخـــــرى 
اسمها «أنني الصواري» هي للشاعر 
الــبــحــريــنــي عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه خــلــيــفــة، 
اخــــتــــرت مــــن هـــــذا الـــــديـــــوان قــصــائــد 
مـــعـــيـــنـــة و»مـــــســـــرحـــــتـــــهـــــا» أنـــتـــجـــت 
ثــــالث مــســرحــيــات غــنــائــيــة قــدمــتــهــا 
مــســرحــيــات مــوســيــقــيــة غــنــائــيــة إذا 
املــواهــب تم  جــاز التعبير، فكل هــذه 

تسخيرها للمسرح.

ء فـــي حــيــاتــك كـــل هــــذا الــغــنــى! مـــن أيــن 
لـــخـــريـــج املـــــدرســـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة كــــل هـــذه 

امللكات؟
- الـــقـــراءة واالســـتـــمـــاع، أيــضــًا أنـــا ال 
أنــكــر أنــنــي ارتــبــطــت بــأنــاس خيرين 
أديــــــــن لــــهــــم بــــالــــحــــب الــــكــــبــــيــــر، وكــــل 
الــذكــريــات الجميلة للمتوفني منهم 
الرحمة واملوجودين لهم طول العمر 
والـــصـــحـــة، وأذكـــــــر لـــألســـتـــاذ هــانــي 
صنوبر رحــمــه الــلــه هــو الـــذي وضع 
خطواتي األولــى على طريق املسرح 

وكـــــان لــعــالقــتــي مــعــه أن اســتــمــررت 
فــــي املـــــســـــرح، أذكــــــر أيـــضـــًا املـــرحـــوم 
الـــطـــيـــب صــــالــــح، فـــهـــو مــــن أرشـــدنـــي 
الثقافي وأمدني بالكثير  إلى العمل 
مــــــن الــــنــــصــــائــــح واالســـــــتـــــــمـــــــرار فــي 
املــجــال األدبــــي، واعـــذرنـــي إن كـــان ال 
يحضرني الكثير مــن األســمــاء اآلن، 
والعمل املسرحي هــو عمل جماعي 
وأنـــت تستمتع فــي نصح مــن تعمل 
مــعــهــم وتــتــعــلــم مــنــهــم وتــــحــــاول أن 

توصل لهم الرسالة.

  وال أقبل له «ضرة»

التمثيل االرتجالي »

يتسلم جائزة الدولة التقديرية »

في املرحلة االبتدائية »

مواليد 1948.
املـــــــؤهـــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــي: الــــثــــانــــويــــة 

الصناعية 1969. 

املسؤوليات الوظيفية:
• فني راديــو، شركة شل للنفط 

.1974-1970
• مــراقــب املــركــز الــثــقــافــي (وهــو 
أول جــهــاز يــعــنــى بــالــثــقــافــة في 
دولــة قطر) وزارة اإلعــالم 1974-

.1979
• مــســاعــد مــديــر، إدارة الثقافة 
والــفــنــون، وزارة اإلعــــالم 1979-

.1983
• رئيس قسم دراســـات الخليج 
والــــــجــــــزيــــــرة الـــــعـــــربـــــيـــــة، مــجــلــة 
الــــدوحــــة، وزارة اإلعـــــالم 1983-

.1986
• مـــــديـــــر عــــــــام مـــــركـــــز الـــــتـــــراث 
لــدول  الــتــعــاون  الشعبي ملجلس 
الخليج العربية ورئيس تحرير 
مجلة املأثورات الشعبية 1986-

.2005

الفعاليات واألنشطة
• املساهمة في تأسيس عدد من 

الفرق املسرحية والفنية.
• املشاركة الدائمة في تنشيط 

ودعم اإلنتاج املسرحي. 
تــــأســــيــــس  فـــــــــي  املــــــــشــــــــاركــــــــة   •
املهرجان املسرحي لدول مجلس 

التعاون.
• املـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
املهرجانات واللقاءات املسرحية 

العربية.
الــــــــنــــــــدوات  فــــــــي  املـــــــشـــــــاركـــــــة   •
واملــلــتــقــيــات الــعــلــمــيــة والـــــورش 

الـــتـــدريـــبـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــالـــتـــراث 
الشعبي.

• نشر العديد مــن البحوث في 
مجال التراث الشعبي.

املـــــشـــــاركـــــة كـــعـــضـــو مــجــلــس   •
إدارة للمجلس الوطني للثقافة 
والــفــنــون والـــتـــراث فـــي تشكيله 

األول والثالث.

الجوائز املحلية والعربية
• جائزة أفضل تقنية مسرحية 
(املــتــراشــقــون) مــهــرجــان قــرطــاج 

الدورة الثانية، تونس 1985. 
• جــائــزة الــتــفــوق الفئة األولـــى، 
املجلس األعلى لرعاية الشباب، 

قطر 1986.
الـــتـــحـــكـــيـــم  لــــجــــنــــة  • جـــــــائـــــــزة 
التقديرية مسرحية (مقامات بن 
بــحــر) مــهــرجــان قــرطــاج الــــدورة 

الثالثة، تونس 1978. 
• جائزة أفضل نص عن (زنزانة 
الــــبــــحــــر) املــــســــابــــقــــة املـــســـرحـــيـــة 
لـــــشـــــبـــــاب مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون، 

الدوحة 1989. 
• وســـــام مــجــلــس الـــتـــعـــاون في 
مجال اآلداب، قمة مسقط 1989. 

• تكريم رائد مسرحي مهرجان 
الخليج الثاني، الدوحة 1990. 

• جــائــزة أفــضــل عــمــل مسرحي 
مـــتـــكـــامـــل (غـــــنـــــاوي الـــشـــمـــالـــي) 
مــــهــــرجــــان الـــخـــلـــيـــج الـــــســـــادس، 

مسقط 2000. 
• جــائــزة أفــضــل إخــــراج (مــغــرم 
الـــشـــوق) مــهــرجــان الخليج  هـــل 

السابع، الدوحة 2002. 
الــدولــة التقديرية في  • جــائــزة 

مجال املسرح عام 2007.

عبدالرحمن املناعي في سطور

املناعي في العام 1960 » املناعي في العام 1963 »




