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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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جتّليات »رموز« تراث اخلليج العربي
في املسرح القطري املعاصر

دراسة في مسرحية »مساء للموت«
د. جا�شم ح�شن الغيث

املعهد العايل للفنون امل�شرحية بالكويت

jasghku@yahoo.com 

ملخ�ص الدرا�شة: 

تتع���ر�س ه���ذه ال���درا�شة اإىل اآلية توظيف ت���راث اخلليج العربي يف ف���رة ما قبل النفط واحلداث���ة يف امل�شرح القطري 

املع���ا�شر، م���ن خ���الل درا�شة الع���ر�س امل�شرحي ولي����س الن�س امل�شرح���ي؛ فهي متثل ق���راءة لف�شاءات امل�شه���د امل�شرحي 

القط���ري، مبا يحويه من فنون اأدائية متثيلية، ورق�شات فولكلورية و�شينوغرافيا، تتخذ من مناهج الفن املعا�شر وتقنياته 

الب�شري���ة والتكنولوجي���ة معادل ت�شكيليا لها، وذلك وفق روؤية اإخراجية جلي���ل اأكادميي �شاعد، مزج اأ�شالة تراثه اخلليجي 

باملعا�شرة. 

  وعل���ى الرغ���م م���ن اأن امل�شهد امل�شرحي يف ه���ذا الجتاه الفني غ���ارق يف تفا�شيل البيئة اخلليجي���ة القدمية، ومعاناة 

الإن����شان اخلليج���ي من �شنك احلياة، واأهوال البحر يف بحثه عن الرزق، و�شراع البقاء مع الطبيعة؛ فاإنه يتقاطع يف بنيته 

الدرامية واأن�شاقه الفكرية بواقع الإن�شان اخلليجي والعربي املعا�شر.

 وتعد م�شرحية »م�شاء للموت« للمخرج القطري علي ال�شر�شني منوذجا يرى فيه الباحث مادة درامية خ�شبة للقراءة 

النقدي���ة، والتع���رف عل���ى طبيعة التكوين الفن���ي والدرامي لهذا الجت���اه الأكادميي يف امل�شرح القط���ري، والذي يتخذ من 

النظري���ات العلمي���ة يف الإخ���راج امل�شرحي، واإع���داد املمثل اأ�شا�شا للتعبي ع���ن موقفه النقدي، وروؤيت���ه للعامل، و�شراعات 

النزعات الإن�شانية.

الكلمات املفاتيح: 

الراث - الرمز – الأيقونة – ال�شاهد – الثقافة. 
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The manifestations of Arabian Gulf heritage 
symbols In the contemporary Qatari theatre

A study in «Masa’  lilmawt» ( Evening to die )  play.

Jassem Hassan alghaith.
the Higher Institute of  Dramatic Arts.

jasghku@yahoo.com

Abstract: 

This study investigates a method to employ the heritage of the Arab Gulf within the 
period prior oil and the modernism at the contemporary Qatari theatre, through studying 
the theatre show not the text. It represents a reading of the Qatari theatric scene spaces 
with its performance arts, folklore dances, and sonography that takes a forming equivalent 
from the contemporary art approaches with its human and technological techniques, 
according to a directorial view for an upcoming academic generation who blended the 
originality of its gulf heritage with the contemporary one.

The play of «Masa’ Lilmawt» (Evening to die( of the Qatari director «Ali Al Sharshani» 
is considered a model that the scholar sees it as a fertile and fruitful material for critic 
reading and identifying the nature of artistic and dramatic structure of this academic 
aspect in the Qatari theatre, which finds in the scientific theories at the theatric direction 
and actor preparation a foundation to express his critic position with his vision of the 
world and the human disputes clashes.

Key wards:
 Heritage – symbol – Icon – Index – culture.
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بات امل����شرح القط���ري املعا�شر حالة متي���ز التجربة 

بع���رو�س  م�شاركت���ه  يف  وذل���ك  اخلليجي���ة،  امل�شرحي���ة 

م�شرحي���ة جليل جديد من الفنانني امل�شرحيني القطريني 

يف املهرجانات الأكادميي���ة، ومهرجانات ال�شباب العربي 

بع���رو�س م�شرحي���ة تعرب ع���ن موق���ف اإب�شتمولوجي جتاه 

امل�شهد الثقايف وال�شيا�شي اخلليجي والعربي، وتتجلى هذه 

امل�شاركة باجتاه نحو الأ�شالة والراث والتواريخ القطرية 

واخلليجية، ع���ن طريق ا�شتلهام حكايات البحر، وق�شاوة 

احلياة يف مرحل���ة ما قبل النفط، واحلداثة، وات�شال مع 

واقع الإن�شان العربي املع���ا�شر، واإ�شكالياته الفكرية وفق 

مادة درامي���ة ت�شرب اأغ���وار ال�شخ�شي���ة العربية، وتطرح 

اأ�شئلة عن م�شيها وحتدياتها. 

واحلقيقة اأن هذا الجتاه ُيج�ّشد بلغة عر�س م�شرحي 

ذات رم���وٍز تفي����س دللتها باملع���اين والقي���م الإن�شانية. 

اإنها م�شاهم���ة قطرية ثقافية يف ع�شر التفكك والت�شظي 

العرب���ي، وحماولة بحث عن خمرج من هذا التيه، والهوة 

ال�شوداء ال�شحيقة الت���ي ا�شتحكمت ظلماتها منذ بدايات 

القرن احلادي والع�شرين. ولقد خاطب الفنان امل�شرحي 

باأدوات���ه امل�شرحي���ة وباأطروحاته الفكري���ة العقل العربي 

باأحداث���ه ورم���وزه واأبطال���ه القابعة يف ذاكرت���ه العميقة 

واأبع���اده الأ�شطوري���ة؛ فت�شكلت جترب���ة ثقافية وم�شرحية 

عربية ذات اأ�شاليب طليعية، لها لغتها الب�شرية اخلا�شة 

ومعادله���ا الت�شكيل���ي، اإ�شاف���ة اإىل م�شامينه���ا الفكري���ة 

و�شياقاتها الدرامية.  

ويف ه���ذا امل�شهد امل�شط���رب واملحتدم ال����شراع بني 

املا�شي براثه وحكاياته، وبني احلا�شر بتحدياته وعرثاته 

ف���اإن »خ�شبة امل����شرح الثق���ايف العربي خال���دة، ومازالت 

ت����شم  �شخ�شيات من خمتل���ف الع����شور، واأن اجلمهور 

العرب���ي املثقف ل ي�شعر ب���اأي م�شافة زمني���ة تف�شل هذه 

 .
(((

ال�شخ�شيات بع�شها عن بع�س اأو تف�شله هو عنها«

اإن م���ن اأه���م �شم���ات التجرب���ة امل�شرحي���ة والأدبي���ة 

اخلليجي���ة والقطري���ة على وج���ه اخل�شو�س ه���و ح�شور 

حممد عابد اجلابري: تكوين العقل العربي، �س 334.  (1(

تراث وتاريخ الإن����شان اخلليجي بزرقة بح���ره، و�شمائه، 

وال�شح���اري املمتدة خلف مدن �شغ���ية تغفو اآمنة داخل 

اأ�شوارها املنيع���ة. اإنه متازج ثقاف���ة ال�شحراء وعراقتها 

باأم���واج البحر التي تاأتي باخلي الوفي، وما تفي�شه على 

هذه املدن عرب احلقبة الزمنية املتالحقة من حداثة فكرية 

وفنية وحتولت اجتماعية وتعليمية و�شخو�س واقعية تلقي 

بظالله���ا على اإنت���اج الفنان امل�شرح القط���ري، الذي ظل 

متج���ددا ومتفاعال معه���ا؛ ليوؤطر فنون���ه واآدابه وثقافته، 

وي����شوغ روؤيته نحو العامل، اإنه »املوروث الذي ميثل �شكال 

م���ن اأ�شكال التاأريخ الذي ينبغي اأن يخ����شع لعمليات من 

احلف���ظ والتحلي���ل والدرا�شة وه���و - يف النهاية - عالمة 

.
(((

على بقاء لأن�شاق ح�شارية عربت التاريخ«

واجت����ه امل�����شرح القط����ري املع����ا�شر اإىل التعب����ي عن 

موقف اإن�شاين جتاوز حدود الق�شية الجتماعية القطرية 

بخ�شو�شيتها؛ لي�شكل روؤية فنية وفل�شفية تتطلب من النقاد 

والباحث����ني التمعن يف امل�شه����د امل�شرحي، وال�شعي اإىل فك 

ت�شفيه، ومعرفة م�شامينه ودللتها ومرجعيتها الراثية 

وال�شعبي����ة اأو املعا�شرة؛ لذا فاإن »ح�����شور الراث ال�شعبي 

�شردي����ا لي�����س ظاهرة فنية طارئة بل ه����ي ظاهرة تكاد اأن 

تكون متزامن����ة متزامنة  مع الوعي الإن�����شاين يف باكورته 

احلياتية وباكورته الثقافية، ب����ل ميكن القول اإنها ظاهرة 

.
(((

فطرية متمثلة يف غواية الإن�شان مع )احلكي(«

ويف ه���ذه ال���درا�شة �شنتن���اول عم���ال م�شرحي���ا يرى 

الباح���ث اأهميت���ه كنموذج له���ذا الجتاه، وه���و م�شرحية 

»م�شاء للموت« للمخرج علي ال�شر�شني، ويعرب هذا العمل 

امل�شرحي عن روؤية الأجيال القطرية ال�شابة، واملتخ�ش�شة 

يف جمال الفنون امل�شرحية جتاه ق�شايا الإن�شان اخلليجي 

والعربي؛ فهو ا�شتدعاء للتاريخ والراث القطري، كما اأنه 

حماكاة لواقع الإن�شان العربي املعا�شر يف ف�شاء م�شرحي 

يخت���زل رموز امل���ا�شي واحلا�شر يف عامل ممل���وء باأفكار 

ومعاٍن لهم���ا دللتهما يف احلق���ول الثقافي���ة وال�شيا�شية 

والجتماعية. 

رامي اأبو �شهاب: بنية احلكاية ال�شعبية القطرية - النموذج وال�شتقبال، �س9.   (2(
حممد عبد اللطيف: توظيف الراث ال�شعبي يف ال�شرد الروائي، �س 9.  (3(
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اإن ه���ذا العامل الفرا�شي - ل �شيما م�شرحية م�شاء 

للموت - »ل يحيل على حقائق املا�شي ول يقررها ول ُيروج 

لها اإمن���ا ي�شتوحيها بو�شفها ركائز مف�شرة لأحداثه. وهو 

من نتائ���ج العالقة املتفاعلة بني ال����شرد املعزز باخليال، 

. ولي����شت التجربة امل�شرحية 
(((

والتاريخ املدعم بالواقع«

القطري���ة وحده���ا هي ما يتخلله���ا تاريخ وثقاف���ة ما قبل 

النفط اإىل مرحلة الزدهار واحلداثة، بل منطقة اخلليج 

العرب���ي باأ�شره���ا تعي�س جنب���ا اإىل جن���ب يف احتفاليتها 

م���ع ذلك التاري���خ، والراث املتفاعل واملتج���دد واملتنامي 

يف اأعم���اق ال�شخ�شي���ة اخلليجية والقطري���ة؛ ليتجذر يف 

اإبداعاتها العمرانية والأدبية والفنية والت�شكيلية والدراما 

امل�شرحية على حد �شواء.  

لقد منا املجتم���ع القطري يف ع�شر احلداثة، وحتول 

اإىل حي���اة ع�شري���ة تتناغم م���ع قيم احلداث���ة، والتعليم 

والهتمام بالإن�شان القطري، وباإنتاجه العلمي واإبداعاته 

الفني���ة؛ ف���كان حت���ول »يف احلي���اة الجتماعي���ة ونهو�شا 

لأف���كار وممار�شات اأكرث واقعية ب���ل واأكرث منطقية كبناء 

جمتمع جديد يحرم امل���راأة كقيمة اأخالقية واجتماعية، 

بعيدا عن النظرة التي مل تررَ فيها �شوى عر�س تابع للرجل 

.
(((

يف �شلوكه واأهوائه«

م�شطلحات الدرا�شة: 

بداي���ة من تعر�شنا ملاهية )الرم���ز( والوقوف عنده، 

جن���د اأن »الرم���ز )Symbole( كلم���ة اإغريقية م�شتقة 

مو�شوع���ا  وجت����شد   ،]...[،symballein الفع���ل  م���ن 

متنامي���ا ق���ادرا عل���ى الإحال���ة والتعب���ي ع���ن �شيء اآخر 

. وميتلك الرمز خا�شي���ة الختزال والدل يف اآن 
(((

غيه«

واح���د، ومن هن���ا تكمن قدرت���ه على التعب���ي عن حالت 

ومو�شوعات خمتلف���ة يق�شدها العاملون يف حقول الأدب 

اأ�شماء معيكل: اإعادة اإنتاج الراث روائيا واإ�شكالية النوع الأدبي - رواية العالمة   (1(
منوذجا، �س 36.

ح�شن ر�شيد:  الق�شايا الجتماعية يف الدراما القطرية يف الفرة من 187 اإىل   (2(
1987، �س39. 

 J.A. Cuddon : The penguin Dictionary of Literary Terms  (3(
                                                                                                                                  and literary theory , P. 699

والفن امل�شرحي ن����شا اأو عر�شا قائما؛ فالرمز اإذا اأمعنا 

النظ���ر فيه هو »عالقة ا�شطالحية خمت����شرة ي�شتعملها 

الكات���ب للتعبي عن �شيء غي مب���ا�شر يف الواقع النف�شي 

.
(((

اأو الجتماعي«

واإذا كان الإنت���اج الفن���ي والأدب���ي والدرام���ي يختزل 

التجربة الإن�شانية، فاإن ه���ذه املمار�شة الإبداعية ل تخلو 

م���ن رموز لها تكوينها اخل���ا�س، ودللتها التي حتيل اإىل 

حياة العالمات خارج العمل الفني وداخل املجتمع. 

- االأيقونـــة )Icon(: كم���ا ي����شار اإليها يف ع���امل �شيماء 

الدراما، »متثل مو�شعها اأ�شا�شا بوا�شطة ال�شبه القائم 

ب���ني حامل العالمة ومدلولها. اإن���ه قانون عام اإىل حد 

كب���ي، ذل���ك اأن اأي �شبه يقوم بني العالم���ة ومو�شعها 

 .
(((

يكون كافيا من حيث املبداأ لإقامة عالمة اإيقونية«

- ال�شاهـــد Index: »تك���ون العالم���ة ال�شاهدية مو�شولة 

عر�شا مبوا�شيعها، ويكون ذلك يف اأكرث الأحيان ماديا 

.
(((

»)contiguity( اأو باملجاورة

- ثقافـــة: »بني���ات علمي���ة ومناذج منطي���ة فكرية واقعية 

وخيالية، تظهر يف اللغة املقننة واللغة الرمزية، وتظهر 

.
(((

يف �شلوك ويف فكر الفرد واجلماعة خالل الرمز«

- الـــرتاث: »ه���و ما خّلف���ه ال�شلف من اآث���ار علمية وفنية 

واأدبية، مما يعترب نف�شي���ا بالن�شبة اإىل تقاليد الع�شر 

؛ فهو ميثل ذلك الإرث احل�شاري 
(((

احل���ا�شر وروحه«

للتفاعل الإن�شاين، وال�شلوك الجتماعي، ومنو فل�شفته، 

وم�شلمات���ه، واأفكاره، ومبادئه ع���رب الع�شور يف �شورة 

اإبداع فني اأو اأدبي، ب�شري كان اأم �شفاهي. 

ول �شك يف اأن ذل���ك الت���وارث والنتق���ال احل����شاري 

واملعريف ما ه���و اإل جتذير للذات اجلمعي���ة لدى ال�شعوب 

واملجتمع���ات، وا�شتمراره���ا م���ن خ���الل اعتم���اد الرموز 

- �شمي حجازي: معجم  امل�شطلحات اللغوية والأدبية احلديثة، �س 211.  (4(
كي اإيالم: �شيمياء امل�شرح والدراما، �س 35، 36.   (5(

املرجع نف�شه، �س 36.   (6(
�شيمر حجازي: معجم امل�شطلحات اللغوية والأدبية احلديثة، �س 52.  (7(

جمدي وهبة: معجم م�شطلحات الأدب، �س  279.  (8(
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والو�شائ���ط ذاتها التي كان���ت ت�شتخدم يف �شالف الأزمان 

منح���درًة من الأج���داد اإىل الأبن���اء والأحف���اد يف اأ�شكال 

احتفالي���ة، اأو مم���ار�شات اجتماعي���ة، اأو اإبداع���ات فنية 

كالرق����شات الفولكلورية، اأو احِلك���م والأمثال والأجنا�س 

الأدبية.

اإننا نتلم�س هنا الفارق بني التاريخ والراث؛ فالتاريخ 

باأحداثه ومواقفه املطردة عرب الزمن و�شخو�شه ي�شتلزم 

التحدي���د يف الأزمن���ة والأمكنة وال�شخ�شي���ات باأ�شمائها 

احلقيقي���ة و�شلوكه���ا، اإ�شاف���ة اإىل الأح���داث املوثق���ة اأي 

)الدقة التاريخية( التي ت�شكل اأ�شا�شا للتلقي والقبول بني 

العم���ل الدرامي، وجمه���وره الذي يع���رف م�شبقا اأحداثه 

التاريخي���ة، وتفا�شيله���ا الدقيقة، و�شواهده���ا التي رمبا 

مات���زال قائمًة اإبان العر�س امل�شرحي. بيد »اأن امل�شرحية 

الت���ي تتخذ من التاريخ م����شدرا لها ل ميكن اأن تعد بحثا 

تاريخي���ا، ول ميك���ن اأن تقوم مبق���دار ما فيها من حقائق 

التاريخ، اإنها عمل فني ل ميكن اأن يقوم اإل مبا يحمل من 

مقوم���ات العمل الفن���ي،  ول يتحقق العم���ل الفني اإل مبا 

.
(((

ميلك من حرية«

 هذه احلرية تبدو اأكرث رحابة يف الأعمال الراثية من 

ق����ش�س وم�شرحيات و�شخو�س ن�شجت الذاكرة اجلمعية 

حوادثها الواقعية، واخليالية عن رحالت الغو�س، والبحث 

عن اللوؤلوؤ واحلياة يف املا�شي وتناقلتها عرب الأجيال.

امل�ش��رح القطري م��ن الن�ش��اأة اإىل االجتاهات 

املعا�شرة:

اإن ارتباط الأديب والفنان امل�شرحي القطري بالبحر 

نابع من تل���ك العالقة التي امتدت ع���رب احلقب الزمنية 

يف ف���رات ال����شدة و�شعوبة احلياة؛ »فقد ع���ا�س الإن�شان 

القط���ري ب����شراع م���ع البح���ر الذي تعل���م من���ه الكثي، 

وا�شتمت���ع بن�شماته العليلة، غ���ا�س يف جلته ليظفر باأغلى 

الالآلئ، ويك�شب قوة حياته، ويح�شل على ال�شمك غذاًء؛ 

اأحمد زياد حمبك: امل�شرحية التاريخية يف امل�شرح  العربي املعا�شر، �س 23.   (1(

، لذا فاإن حكايات 
(((

له���ذه الأ�شباب كان البحر كنزا ل���ه«

البحر، و�شراع الإن�شان معه، ومغامراته تعد مادة للفنان 

امل�شرحي.

ومل تكن ن����شاأة امل����شرح القطري وتط���وره بعيدًة عن 

احلركات امل�شرحية الأخ���رى يف اخلليج العربي كالكويت 

والبحرين، فمولد »احلرك���ة امل�شرحية احلقيقي يف قطر 

كان م���ع مطل���ع عق���د ال�شبعينيات، واإن كان���ت قد وجدت 

قبل ذلك اأعم���ال ارجتالية اعتربها البع�س اللبنة الأوىل 

، وق���د تطور هذا ال�شكل 
(((

يف البن���اء امل�شرحي القطري«

الفن���ي باأن�شاقه الفنية والفكرية وفق املبنى واملعنى، حتى 

غ���دا �شكال دراميا ي�شتله���م التجارب امل�شرحي���ة العاملية 

التجريبية املعا�شرة واأعمال امل�شرح الطليعي. 

 اإن املتمع���ن يف جترب���ة امل����شرح القط���ري، ومراحل 

تطوره���ا يتلم����س التط���ور املنطق���ي يف و�شائ���ل التعب���ي 

لديها وعالقتها باملجتم���ع؛ فمرحلته الجتهاد والرجتال 

والت�شوق لإنت���اج اأعمال اأدائية م�شرحية تبقى حا�شرة يف 

م����شية هذا الفن���ان، حتى انتقل اإىل امل����شرح الأكادميي 

ال���ذي يعتمد على الن�س املكت���وب، والعر�س املقدم، وفق 

نظري���ات الإخراج امل�شرحي العلمي���ة، ومن »رواد امل�شرح 

املرجت���ل حمد ال�شلطي، وعطي���ة اهلل النعيمي، واإبراهيم 

ف���يوز، ثم جاء بعد ذلك عدد من الهواة من اأ�شكال عبد 

. اإن ه���وؤلء الفنان���ني ميثلون 
(((

الرحم���ن و�شامل ماج���د«

مرحل���ة مهمة نحو م�شرح قطري ي���راه املجتمع جزءا من 

و�شائل تعبيه، وروافده الثقافية، والفكرية، والفنية. 

 وظل الفنان امل�شرحي القطري ت�شكنه هموم جمتمعه 

وعامله العربي، التي عرب عنها مبذاهب فنية تاأرجحت بني 

التعبيية والرمزي���ة، والتاأثر بامل�شرح الرب�شتي، وامل�شرح 

الفق���ي جلروتف�شكي، وغيها م���ن الجتاهات امل�شرحية 

املع���ا�شرة. وب���دا العمق الإن����شاين ميثل ق���وام امل�شامني 

الرئي����شة لتلك الأعمال امل�شرحية الت���ي »تناولت الت�شلط 

(2( Ali Abdullah: « The Influence of the sea on folk  literature In 
Qatar « studies in Qatar Folklore, p15.

ح�شن ر�شيد : رحلة يف عوامل امل�شرح القطري واخلليجي  والعربي،  �س 119.  (3(
املرجع نف�شه، �س 119.   (4(
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والقهر واحلب والعبودية والكراهية واخليانة وال�شتعباد، 

واأدخ���ل فيها الكث���ي من ال�شخ���و�س النمطي���ة والواقعية 

والأ�شطوري���ة اأحيانا، بالإ�شاف���ة اإىل الأفكار التي ترتبط 

بال���راث وا�شتلهام���ه واإ�شقاطهم���ا على عاملن���ا املعا�شر، 

حم���اول بذلك اإيجاد حلول ملا يراه من م�شكالت، منطلقا 

.
(((

اإىل العدالة والتحرر واحلب وال�شالم«

ورمبا �شاعد يف ذلك ما يتمتع به املجتمع القطري من 

تاأث���يات تراثية، وعادات وتقالي���د موروثة من احلكايات 

والأ�شع���ار والق�ش�س عن البح���ر وال�شحراء حا�شرة يف 

منظومت���ه الفكري���ة، والفل�شفي���ة، والأمثال الت���ي لتزال 

ت���روى وجت�شد يف اأعمال رّواده، كما اأن املدة الزمنية التي 

تبعدنا عن ذلك الزمن ل تتجاوز اخلم�شني عاما عا�شتها 

اأجي���ال لتزال بني ظهرانينا، تعت���ز بهذا الراث، وت�شعى 

اإىل توظيفه يف كل اجتاهاتها الفنية والأدبية. 

احلقيقة اإن احلكاي���ات يف هذا النوع من امل�شرح تعد 

»ت�شكيال لروؤية ثقافية �شعبي���ة منت�شرة يف بقعة جغرافية 

معين���ة، وه���ي يف املح�شل���ة النهائي���ة نتيج���ة ملخرج���ات 

اإن�شانية عاملية �شمولية؛ ففيها نقراأ اخلوف من املجهول، 

واخليانة، والغ���در واملحبة، والت�شحية، ومعاقبة ال�شرير، 

ون����شرة املظل���وم، اإىل ما هنال���ك من انع���كا�شات قيمية 

.
(((

وم�شمونية حتملها احلكايات، ومتيل اإليها«

ويت����شح لن���ا اأن قي���م ال���راث اخلليج���ي وعادات���ه 

لالإن����شان  الجتماعي���ة  احلي���اة  تفا�شي���ل  يف  متغلغل���ة 

اخلليج���ي والقطري، وه���ذا ما يدعوه يف بع����س الأحيان 

اإىل مراجعته���ا وانتقاده���ا، اأو اإع���ادة �شياغتها لتتنا�شب 

م���ع معطيات الزمن احلايل يف ع���رو�س م�شرحية تتناول 

ال���راث لتقيي���م بع�س معطيات���ه، واإبداء ال���راأي يف مدى 

تاأثياته يف الإن�شان اخلليجي. 

وتبق���ى الثيم���ات والبن���ى الدرامي���ة العاملي���ة اأ�شا�شا 

يف ع���رو�س امل����شرح القط���ري املعا�شر ل ميك���ن اإغفالها 

اأو جتاهله���ا، وهذا ل يقلل م���ن التجرب���ة امل�شرحية التي 

خالد الكلباين: العبودية واحلب يف م�شرح حمد الرميحي، �س 7.  (1(
رامي أبو شهاب: بنية احلكاية الشعبية القطرية، ص 61.  (2(

ت�شتله���م ال���راث العرب���ي اأو اخلليج���ي، ب���ل يعم���ل على 

اإثرائها ون�شجها الدرامي، واإبراز قدرة ذلك الراث على 

ان����شواء التجربة العاملي���ة املميزة بات����شاٍق ومبرونٍة دون 

تنافر، وذل���ك لأننا نقتب�س اأو نعد لأننا نبحث عن »روؤيتنا 

العربية املتجاوبة مع واقعنا اأو لأننا نحاول اأن يكون فعلنا 

.
(((

امل�شرحي راهنا، اأي فعال هنا والآن«

ومما ل �شك في���ه اأن تناول الفنان امل�شرحي القطري 

لق�شاي���ا كوني���ة واإن�شاني���ة مع���ا�شرة ي�شعه اأم���ام م�شهد 

يث���ي الكثي من التحديات؛ لختي���ار الأ�شاليب امل�شرحية 

الأدائي���ة والإخراجي���ة والت�شكيلي���ة على خ�شب���ة امل�شرح، 

وا�شتدعاء الق�شية املطروح���ة، ومعاجلتها باأ�شلوب يكفل 

�شرب اأغواره���ا، واإنارة اأجزاء بعينها مل تكن وا�شحة اأمام 

ن�شب عني املتلقي العربي واخلليجي، وفق روؤية اإخراجية 

علمي���ة معا�شرة، ورمبا متاأثرة بالتي���ارات الفنية الفاعلة 

و»الأ�شكال امل�شرحية العاملية التي مل تعد قومية اأو اإقليمية 

لتع���رب عن واقعنا نحن، وهن���ا نقطة الختالف احلقيقية 

.
(((

ونقطة التميز اأي�شا«

ل���ذا ف���اإن ع���ر�س ال���راث يف الأعم���ال امل�شرحي���ة 

اخلليجي���ة والقطرية يلق���ى اهتماما كب���يا، وتذوقا فنيا 

م���ن قبل املتلقي القطري، فهذا الجت���اه امل�شرحي يزاوج 

بني رم���وز الراث اخلليج���ي والرموز املع���ا�شرة يف بنية 

الذه���ن العرب���ي، وم���دى توا�شله بالعامل م���ن حوله، فهو 

ل يعتمد على املنابع »الراثي���ة العربية، واإمنا يتجاوز كل 

ه���ذه العطيات لي�شبح ذا اأبعاد اإن�شانية ي�شرك يف العام 

من خالل اخلا�س،  متمثال قيم ومنجزات الغرب حمددا 

. وذل���ك �شاأن الأعمال 
(((

موقف���ه الوا�شح م���ن الع����شر«

امل�شرحي���ة القطري���ة التي تخت���زل الرم���وز والدللت يف 

احلياة الجتماعية وال�شيا�شية. 

اإن ه���ذه العالقات الدرامية يف هذا امل�شهد امل�شرحي 

ال���ذي نق���وم بدرا�شته حت���وي يف م�شاراتها رم���وزا متلك 

�شعد اهلل ونو�س: بيانات مل�شرح عربي جديد، �س 84.  (3(
عبد العزيز حمودة: امل�شرح العربي والبحث عن الهوية، �س 22.   (4(

اإىل  البداية  من  العربي  للم�شرح  التنظي  ق�شايا  زيدون:  بن  الرحمن  عبد   (5(
المتداد، �س 146. 
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خا�شي���ة ات����شال فع���ال، وتاأثي وخي���ال قلم���ا يتوافر يف 

الع���رو�س امل�شرحي���ة الأخ���رى، مث���ل امل����شرح الواقع���ي 

اأو الطبيع���ي؛ فهي تقوم عل���ى اأ�شا�س م�شرك من الثقافة 

اجلمعي���ة املوروث���ة، واملتفق عل���ى رموزه���ا ودللتها بني 

العر�س امل�شرحي وبني املتلق���ي )القطري اأو اخلليجي(، 

ال���ذي ميثل املجتم���ع ذاته، فه���و يتلقى ع���ر�شا م�شرحيا 

يعتمد على امل�شامني الراثي���ة باعتبارها »م�شدر العمل 

الإبداعي فيظهر مبنيا عليها، م�شتمدا فيها مادتِه و�شكله 

وبن���اءه وهدفه، ومن تلك امل����شادر الأ�شط���ورة والراث 

.
(((

ال�شعبي«

)k(
م�شرحية م�شاء للموت

ن����س م�شرح���ي للكاتب���ة با�شم���ة يون�س، م���ن اإخراج 

املخرج القطري علي ال�شر�شني، يوظف الراث اخلليجي 

والقط���ري، ويع���ود اإىل زمن املا�شي، والبح���ث عن اللوؤلوؤ 

يف مرحلة ما قب���ل النفط. اعتم���دت امل�شرحية على خط 

درام���ي اأ�شا�شي ميث���ل حكاي���ة زوج���ني كادح���ني تنته���ي 

حياتهم���ا الزوجية مباأ�شاة؛ ب�شب���ب و�شاية من )النوخذة 

اأو القبط���ان(. ظن ال���زوج بجهله اأنه ينتق���م ل�شرفه من 

زوجته اخلائنة. 

 ويف دار�شتن���ا له���ذه امل�شرحي���ة جن���د عامل���ا �شحريا 

تراثي���ا، ق���دم الكثي م���ن الق�شايا والأف���كار جت�شدت يف 

رموز لها دللتها ومرجعياتها يف عمق املجتمع القطري، 

وحت���ى نتمك���ن من ق���راءة ه���ذا الع���ر�س امل�شرحي وفك 

ت�شفيه، ل بد لنا م���ن ال�شتعانة بثالثة حماور رئي�شة يف 

احلقل الدليل األ وهي: الرمز / ال�شاهد / الأيقونة.

ب�شخ�شي���ة  تتمث���ل  فاإنه���ا  بالأيقون���ة  ما بداأن���ا  واإذا 

)مرمي(، وم�شيها املاأ�شاوي كما ر�شمها كاتب امل�شرحية 

يف مقارب���ة جلية م���ع �شخ�شية )دزدمون���ة( يف م�شرحية 

عطيل لولي���م �شك�شبي، بي���د اأن اأيقونة العم���ل امل�شرحي 

اأحمد زياد حميك: امل�شرحية التاريخية يف امل�شرح العربي املعا�شر، �س 23.  (1(
قدمت امل�شرحية يف مهرجان ال�شباب اخلليجي بالكويت على م�شرح الد�شمة عام   )k(

2013، �شاهدها الباحث وكان املعقب الرئي�شي يف الندوة النقدية التطبيقية.

القط���ري كان���ت اأكرث تاأث���يا يف الفع���ل الدرام���ي، وهي 

حم���ور الأحداث التي ت�شتلهم من التواريخ، والحتفاليات 

اإن  الدرامي���ة،  اأحداثه���ا  ن�شي���ج  القطري���ة  الفولكلوري���ة 

»الفولكل���ور هنا ل يقدم منوذج���ا لف�شائل املراأة فح�شب، 

 ك�شخ�شية )النوخذة( املعربة 
(((

بل يقدم مناذج �شلبية«

ع���ن ال�شلط���ة الظامل���ة والوا�شي���ة واحلاقدة عل���ى البطل 

املحوري )غامن(.

  ت����شور م�شرحي���ة »م�شاء للم���وت« اأيقونتها )مرمي( 

يف جمتم���ع ذكوري، ل ي�شغ���ي ل�شوتها، ول يف�شح طريقا 

لتربئتها مما ن�شب اإليها من حب اآثم، بل كان يدعو الزوج 

)غامن( اإىل اتخاذ قراره من دون اإبطاء، ويف الوقت نف�شه 

رف�شت مرمي اأ�شاليب النوخذة بالتهديد والوعيد والإغراء 

اأحيانا اأخرى، وتقرر مواجهته ومواجهة املجتمع مهما بلغ 

الثمن.  اأما املح���ور الثاين فهو ال�شاهد: اإنه تركيب معقد 

ر�شم���ه الع���ر�س امل�شرحي لطبيعة �شخ�شي���ة )النوخذة( 

قبط���ان، وقائد ال�شفينة، و�شاح���ب راأ�س املال يف رحالت 

الغ���و�س وال�شفر، وكذلك ال���وا�شي، واملحر�س لغامن، لأنه 

يعتقد اأن )مرمي( كان ينبغي اأن تكون زوجة له من �شالف 

الأي���ام، وهن���ا ن���رى دورًا مزدوجًا، واجتاه���ني خمتلفني 

نادرا ما يلتقيان يف ه���ذه ال�شخ�شية الراثية التاريخية؛ 

ف�شمات )النوخ���دة( يف الثقافة اخلليجية جتعله يتطابق 

مع دور الأب والقائد واحلكيم اأكرث منه ل�شخ�شية املراوغ 

اأو ال���وا�شي، واملقارب���ة يف ه���ذه ال�شخ�شي���ة تتقاط���ع مع 

�شخ�شية )ياجو( يف م�شرحية عطيل ل�شك�شيرب.

   وهن���ا ق���دم العم���ل امل�شرحي ه���ذه ال�شخ�شية وفق 

بعدي���ن خمتلف���ني، يتطلبان م���ن املمث���ل امل�شرحي الوعي 

بهم���ا، وباأ�شالي���ب اأدائهم���ا، والتل���ون والتماه���ي اأحيان���ا 

بني حدودهم���ا، وهنا ف���اإن »جت�شيد النوخ���ذة يف ال�شكل 

امل�شرحي ي�شعنا اأم���ام مرحلة اجتماعية ما�شية متخلفة 

وجام���دة ملجتمعات اخللي���ج العربي؛ فتفج���ر الكثي من 

�شروط ا�شتب�شار املا�شي وا�شتعادته فوق خ�شبة امل�شرح، 

(3( Wejdan A. Alsaygh: « Female image in folktales - Qatar Fol -
tales  As An Example , Studies In Qatar Folklore ,P. 189. 
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وذلك مبقت�شى البني���ة الجتماعية والنموذجية النمطية 

املحددة ل�شخ�شية )النواخذة(، التي جتعلها املثل الأعلى 

.
(((

يف �شياغة الفعل الدرامي«

    اأم���ا حم���ور الرم���ز فيتجل���ى يف �شخ�شي���ة غ���امن، 

ومراح���ل �شراعه، التي بداأت مع قوى الطبيعة املتمثلة يف 

اأهوال البحر وال�شعي وراء الرزق، ومن ثم املدينة والبيئة 

الجتماعية، وطبقاتها املق�شمة – كما ت�شي امل�شرحية – 

اإىل طبقت���ني؛ من ميل���ك الق���وة القت�شادي���ة، وال�شلطة 

والق���رار، والطبق���ة الأخ���رى هي مل���ن يحل���م بالعمل من 

اأج���ل تاأمني قوت يومه، وا�شتق���رار اأ�شرته وبقائها، وهذه 

الأ�شب���اب دعت )غامن( اإىل ترك زوجته ومدينته الآمنة. 

ويرك���ز جوه���ر ال�شراع كم���ا تر�شم���ه البني���ة الدرامية 

للم�شرحية يف البع���د الإن�شاين لغامن، ذلك البطل النقي، 

والإن����شان الب�شيط ومعاناته مع ال�شخ�شيات ال�شدية من 

اأمثال النوخذة.

�شراع االأفكار: 

اإن الفق���ر واحلاج���ة اإىل توفي رغد العي����س للزوجة 

عنا�شر �شكلت حتديات قهرت البطل امل�شرحي )غامن(، 

وجعل���ت منه منوذج���ا لبطل م���اأ�شاوي يثي ل���دى املتلقي 

املع���ا�شر التفاعل والتعاط���ف والأ�شى عل���ى هذا امل�شي 

الإن�شاين. احلقيقة اإن ه���ذه امل�شامني واحلكايات لي�شت 

بعي���دة ع���ن الواق���ع؛ »فما زال���ت ثقافة الغ���و�س باقية يف 

خمتل���ف مناح���ي احلي���اة القطري���ة ت�شتمد منه���ا اأغلب  

الفن���ون والآداب مادته���ا وقوامه���ا، والأ�شي���اء والأمث���ال 

. فالغ���ية والإح����شا�س بالغ���ن والطم���ع 
(((

واإيحاءاته���ا«

باأيدي الآخرين، وت�شلط القوى املادية وال�شعف الإن�شاين، 

وغيه���ا من امل�شام���ني التي يطرحها الع���ر�س امل�شرحي 

تعرب عن ن���وازع ب�شرية متجددة، تخاط���ب عقلية املتلقي 

القط���ري واخلليجي املع���ا�شر، وت�شرب اأغ���وار �شخ�شيته 

الت���ي ت���رى يف الراث والتاري���خ ركنا اأ�شا�شي���ا يف ت�شكيل 

وعيه ومناحي حياته.

حممد مبارك ال�شوري: الفنون الأدبية يف الكويت، �س 127.  (1(
اإمام م�شطفى: املراأة يف م�شرح عبد الرحمن املناعي، �س 22.  (2(

وهناك اأي�شا العادات والتقاليد التي ورثها اخلليجيون 

م���ن اآبائه���م واأجدادهم، واأ�شبحت �شم���ة متيزهم، وهي 

ع���ادة ما تك���ون م���ادة النق���ا�س والتوظي���ف الدرام���ي يف 

امل����شرح القطري، م���ن اأج���ل مراجعتها وتبي���ان تاأثيها 

اإن كان �شلب���ا اأو اإيجاب���ا. اإ�شاف���ة اإىل الأزي���اء والأل���وان 

والطبيعة الهند�شي���ة لهذه املدن، وكذلك الفنون ال�شعبية 

والحتفالت، التي ترتبط باملمار�شة الجتماعية والدينية 

ل����شكان هذه املناط���ق اخلليجية، كل ه���ذه الفنون وظفها 

املخ���رج )ال�شر�شن���ي( يف ه���ذا الع���ر�س امل�شرحي ليعرب 

ع���ن الأبطال امل�شرحيني وعالقته���م الوثيقة بالبحر.  اإنه 

م����شدر رزقهم وف�شاء اأحالمه���م ومغامراتهم؛ من اأجل 

الرتقاء بحالته���م القت�شادية، هذه العالقة املتمثلة بني 

الإن�شان القطري والبحر يف جوهر حياته وفل�شفته وفنون 

كانت حملية و�شخ�شية بامتياز. 

اإن ا�شتخدام املخ���رج علي ال�شر�شن���ي لألوان الفنون 

ال�شعبية القطرية البحرية متجاورا مع احلدث الدرامي، 

كان ل���ه دورا يف اإثراء خط الت�شاعد الدرامي وم�شاعفة 

تاأث���يه ل���دى املتلق���ي؛ فالأبط���ال املحوري���ون )غ���امن(، 

)مرمي( يعربون ع���ن حالتهم النف�شي���ة والوجدانية من 

خوف وترقب وتوتر وفرح وهروب من م�شي �شخ�شياتهم 

املحت���وم، وذلك م���ن خالل الول���وج يف ع���امل الرق�شات 

ال�شعبية ومعاي�شتها. 

اإنه اجت���اه م�شرحي يقوده املخ���رج )ال�شر�شني( نحو 

الطاب���ع املحلي القط���ري الراثي وال�شعب���ي، حيث »يربز 

امل����شرح ال�شعب���ي كجماع للفن���ون الدرامي���ة املختلفة من 

 تقيم عالقات 
(((

حوار ورق�س واأغان ومرئيات م�شرحية«

�شببي���ة ب���ني حت���ولت ال�شخ�شي���ات الدرامي���ة والفن���ون 

الأدائية ال�شعبية التي ت�شاحبها اأ�شعار وغناء الكور�س. 

وهك����ذا ي�شب����ح الن�شيج الدرام����ي باأحداث����ه و�شراعاته 

واأزمات����ه، ن�شيج����ا مرتبط����ا ومتمازجا م����ع الفن����ون الأدائية 

ال�شعبي����ة القطرية واخلليجية امل�شتمدة م����ن البيئة البحرية، 

اأو تقالي����د وحكاي����ات ال����راث الت����ي ا�شتلهم����ت منه����ا اأبطال 

ح�شن عطية: الثابت واملتغي – درا�شات يف امل�شرح والراث ال�شعبي، ص 12.  (3(
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م�شرحي����ة م�شاء للموت، وقدمت باأ�شلوب ناب�س ومتوا�شل مع 

التجارب الإن�شانية املعا�شرة، »فالفنون ال�شعبية التي ترتبط 

بع����امل  البحر هي فن����ون جتمع بني خربة الإن�����شان املتوارثة، 

وخ����ربة الإن�شان يف جتديد احلي����اة، والإ�شافة اإىل خربة من 

 .
(((

�شبق، فرة عاي�س جتربة احلياة يف توا�شل ثقايف حي«

 واإذا ما حاولن���ا التوقف عن���د ال�شخ�شيات املحورية 

والتع���رف عل���ى رموزه���ا ودللتها يف الع���ر�س امل�شرحي 

�شنجد الآتي: 

�شلطة املجتمع وطغيان املال.- النوخذة )القبطان(- مبارك

ال�شحية / رمز الثبات والتحدي  جتاه - الزوجة- مرمي

القيم الرجعية واجلهل والظلم.

القاتل / ال�شحية.- الزوج- غامن

طاق���ة الن���ور اأمام القه���ر الإن�شاين - ابن العم- بدر

والقت�شادي والجتماعي.

ه���ذه ال�شخ���و�س امل�شرحية تت����شارع فيه���ا ما ي�شبه 

�شراع الأف���كار، �شراع احلداث���ة والتنوير م���ع الرجعية/ 

اجله���ل، اإن���ه �شراع ي�شيط���ر على الفع���ل الدرامي، حيث 

جن���د ثنائية التقاليد الجتماعي���ة / ال�شخ�شية املحورية 

)م���رمي( ونقاءها ت�شدمان عن وعي وق����شد وبت�شاعد 

درامي. اإن ما يدفع �شخ�شي���ة )غامن( الزوج اإىل القيام 

بقت���ل مرمي، ه���و دواف���ع ذكوري���ة اجتماعي���ة ظاملة جتاه 

امل���راأة ككي���ان اإن�شاين، ولي����شت دوافع قائم���ة على حجة 

منطقية مقرنة بالدلئل والقرائن، ولرمبا كان هذا اأحد 

امل�شام���ني والأفكار التي يريد العر�س امل�شرحي اإي�شالها 

فيما يتعلق بواقع امل���راأة، اأو اإذا ذهبنا اأبعد من ذلك وهو 

واق���ع الإن�شان جتاه ال�شلطة الظاملة مهما كان موقعها. اإن 

ال�شل���وك الذكوري هن���ا �شواء كان )غامن الزوج / مبارك 

النوخذة( جتاه اأيقونة العمل )مرمي( ي�شدر من اإ�شكالية 

يف »عقلية الإن�شان العربي واأنه رهن الراكمات احلياتية، 

.
(((

ول ي�شتطيع الن�شالخ منها«

اإن روؤي���ة املخ���رج امل�شرحي )ال�شر�شن���ي( يف توظيف 

الرموز الجتماعية والإن�شانية بدت وا�شحة لعدة اأ�شباب، 

�شفوت كمال: البحر يف الأدب الكويتي ال�شعبي، �س 165.  (1(
ح�شن ر�شيد: املراأة يف امل�شرح اخلليجي، �س 26.  (2(

اأهمه���ا اعتم���اده عل���ى املمث���ل باعتب���اره حم���ور العالمة 

عل���ى خ�شبة امل����شرح؛ فهو يقوم ب���الأداء التمثيلي، وتغيي 

ديك���ورات امل�شرحية، واأحيانا ي�شب���ح جزءا منها، ويوؤدي 

دوره���ا كعالمة اتفاقي���ة بينه وبني املتلق���ي. وعلى الرغم 

م���ن اأن الق�شية املطروحة تنتمي اإىل حقبة زمنية تتجاوز 

الن����شف قرن من الزمان فاإن خم���رج العر�س امل�شرحي 

)ال�شر�شن���ي( ي�شتخدم باأ�شالي���ب اإخراجية تغريبة تربز 

اللعبة امل�شرحية، ومن اأهمها ا�شتخدام )الفرن( ال�شراج 

امل����شيء يف احلركة امل�شرحية، ب����شكل م�شاحب لأبطال 

امل�شرحية يف حلظات تاأزم �شراعاتهم، كرمز لال�شتنارة 

ّوي  رَ وبع���د يدع���و اإىل اإع���الء قي���م العق���ل واحلكمة وال���ررَ

والترَدبر قبل اتخاذ الق���رارات امل�شيية، وذلك من اأجل 

اأن يبق���ى �شدى تلك الأبعاد الإن�شانية والجتماعية يدوي 

يف �شالة اجلمهور اخلليجي املعا�شر. 

اإن زمن الأحداث يف ع����ر�س م�شرحية »م�شاء للموت« 

يب����داأ بب�شائ����ر عودة )غ����امن( من رحل����ة الغ����و�س ظافرا 

باللوؤل����وؤة )الدان����ة(، وينتهي يف الليلة ذاته����ا مبقتل مرمي 

بع����د اأن خ�����شر الدانة وزوجته م����رمي، التي كان����ت معادل 

مو�شوعي����ا له����ا، ورم����زا م����ن رم����وز امل�شرحية، غ����ي اأنه 

يف تطورات����ه الدرامي����ة يك�����شف لن����ا عن �شبك����ة العالقات 

الإن�شاني����ة، ومدى ت�شارع الن����وازع الب�شرية، �شوءا اأكانت 

م�شروعة اأم كانت ظامل����ة وجائرة. ويف خ�شم هذا امل�شهد 

امل�شرحي تكمن الكثي من الرموز واملعاين، فغامن يغي زيه 

يف هذا امل�شهد، فيتدي ثوبا اأزرق كزرقة ال�شماء والبحر، 

واأحيان����ا زيا باللون البني، وه����و اأقرب اإىل الأر�س اجلافة 

وال�شح����راء و�شالبتها، وهنا املقارب����ة بينه وبني الطبيعة 

الت����ي تب����دو �شاكن����ة و�شافية، ولكنه����ا تخف����ي يف اأعماقها 

العوا�شف والفي�شان، هذه ال�شور الأ�شطورية تتقاطع مع 

احلالة الدرامية لغامن بعد اأن ثار انتقاما ل�شرفه، ومن ثم 

حتولت م�شاعره الرقيقة احلاملة واملحبة لزوجته )مرمي( 

اإىل طوفان من الغ�شب اقتلع جذور بيته الآمن. 

كما �شعى العر�س امل�شرحي اإىل ك�شف اللعبة امل�شرحية 

من���ذ امل�شاه���د الأوىل، باإدخ���ال ممثلني يقوم���ون بتغيي 



44
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

الديك���ورات يف ظل اإ�شاءة كاملة ب���ني املناظر والف�شول، 

وبه���ذا الأ�شلوب امل�شرح���ي يوؤكد املخ���رج ال�شر�شني على 

عالقة اتفاقية بينه وبني املتلقي متهيدا ملا �شيقدم من اآراء 

واأفكار ورموز تبقى مو�شوع نقا�س وجدال، وتتطلب موقفا 

يتاأم���ل فيه اجلمهور واقع حياته، واإعادة روؤيته للعامل من 

زاوية خمتلف���ة، زاوية يتماهى فيها البعد الراثي بالواقع 

احلياتي الناب�س واملتجدد يف حياة الإن�شان.

ا الك����ور�س مبالب�س بي�شاء مرن����ة، هي اأقرب اإىل  يتزيَّ

الباليه اأو ور�س )املعمل امل�شرحي(، ويحيطون بال�شخ�شيات 

البطلة يف حلظات التوتر الدرامي، وقد عربت هذه الأزياء 

ع����ن جانب اإن�شاين ترمز له يف �شراعاتها مع ال�شخ�شيات 

الأخ����رى؛ فال�شم����ات والأفكار وعملي����ة الرميز تتكون وفق 

لغ����ة العر�س امل�شرحي و�شينوغرافيت����ه؛ اإ�شافة اىل الروؤية 

الإخراجية التي ترب����ط املتلقي باخل�شبة من خالل تغريب 

مق�����شود؛ غايت����ه تاأكيد »ظاهرة ت�����شارك يف تعامل املوؤدي 

وامل�شاه����د، اأي اإنتاج املعن����ى واإي�شاله من خ����الل العر�س 

.
(((

نف�شه و الأن�شاق التي ت�شكل اأ�شا�شا له«

وعل���ى الرغم من ثراء احل���وارات الدرامية براكيب 

لغوية حملي���ة تنتمي اإىل البيئة البحري���ة �شيغت باأ�شلوب 

�شع���ري و�شاعري له رموزه ودللت���ه يف الف�شاء الدرامي 

واإحالت���ه للعامل اخلارجي؛ ف���اإن البني���ة ال�شينوغرافية، 

وتنويع���ات الأداء التمثيل���ي، والأزياء امل�شرحي���ة باألوانها 

بدت اأبلغ تعبيا عن البيئ���ة التاريخية والراثية لأحداث 

الع���ر�س امل�شرح���ي وواق���ع ال�شخ�شي���ات املحورية، حتى 

اإىل  �شينوغرافي���ا  دورا  لعب���ت  الك���ور�س  �شخ�شي���ات 

جان���ب دوره���ا الدرام���ي؛ فيمكن حلركة املمث���ل اأن تقوم 

»بالت�شوير التخطيط���ي اأو ال�شتعاري، حيث يكون ال�شبه 

ب���ني العالمة وامل���و�شوع انبنائي���ا عاما، وهك���ذا ي�شتطيع 

ممث���ل البانتوميم اأو امل�شرح ال�شوريايل اأن ي�شخ�س �شكل 

 .
(((

الكر�شي اأو ال�شجرة اأو الطاولة )تخطيطيا(«

وبنظ���رة اإىل الروؤي���ة الإخراجي���ة الت���ي اتخ���ذت من 

اأ�شل���وب مزج الراث القطري وفنون���ه الأدائية باملدار�س 

كي ايالم: �شيمياء امل�شرح والدراما، �س 7.  (1(
اأكرم اليو�شف: الف�شاء امل�شرحي بني الن�س الجتماعي والقت�شاد الدرامي، �س 99.  (2(

الإخراجي���ة امل�شرحية املعا�شرة؛ ف���اإن املخرج ال�شر�شني 

»ي���وؤ�ش�س جماليت���ه انطالقا م���ن التجريد؛ لأن���ه عن�شر 

يكثف الرموز وال����شور والت�شكيالت، ويلعب دورا اإيحائيا 

يع���ني اجلمهور عل���ى بناء اأكرث م���ن �شكل للمكان الواقعي 

 .
(((

انطالقا من خميلته«

اإن عملية الرميز مادة خ�شبة لإبداع املوؤلف واملخرج 

مع���ا يف تكوي���ٍن فنٍي للعم���ل امل�شرحي ودللت���ه، واإحالته 

للحقول الجتماعي���ة والفل�شفية يف جمتمعات ي�شكل فيها 

الراث بحكمت���ه ومقولته وخرباته عن����شرا اأ�شا�شيا يف 

جتربته���ا الفكرية والفنية املع���ا�شرة، وهكذا يبقى املنتج 

امل�شرح���ي اأو الأدبي »مفتوحا م���ن دون ق�شد على تفاعل 

حر للقارئ ]اأو امل�شاه���د[؛ لأنه يقوم على اأ�شا�س الرمز، 

 .
(((

فهو مفتوح على التفاعالت والتاأويالت«

واأخيا ت�شتوقفنا بع����س الإ�شكاليات ونقاط الق�شور 

له���ذا الع���ر�س امل�شرح���ي؛ فعن���وان امل�شرحي���ة )م����شاء 

للموت( يدعونا اإىل التفك���ي بالنتائج والنهايات م�شبقا، 

فماذا نتوق���ع اأن ن�شاهد يف هذا العر�س امل�شرحي؟ غالبا 

ما �شيك���ون م���وت اأبطال���ه، اأو البطلة املحوري���ة )مرمي( 

يف اأم�شي���ة تراجيدي���ة، تظه���ر مالحمه���ا م���ن امل�شاه���د 

الأوىل، حي���ث »يحاف���ظ العنوان عل���ى اأنطولوجية الن�س 

واأيديولوجيت���ه بحمل���ه ر�شالته الدللي���ة، واأغلب ما يكون 

ه���ذا احلمل هو ق�شد امل���ر�شل، �شواء اأكان العنوان ا�شما 

 .
(((

للن�س )الكائن(، اأم كان هو الكائن اللغوي«

ولك���ن عندم���ا يخ����شع العنوان للن����شق املغل���ق، وهو 

�شوؤال وجواب اأو نهاية حمتومة؛ فاإنها تنهي اأفق النتظار 

والت�شويق بالن�شبة اإىل املتلقي امل�شرحي عند حدود النهاية 

الراجيدية املتوقعة م�شبق���ا، اإل بحدوث مفاجاآت، وهذا 

ما مل يحدث يف العر�س امل�شرحي؛ لذا كان ميكن للمخرج 

)ال�شر�شن���ي( تغيي عن���وان العر�س امل�شرح���ي لإحداث 

ال�شدمة والت�شويق والتاأثي الدرامي جتاه املتلقي. 

)3)  عبد املجيد �شاكي: عنا�شر الركيب اجلمايل يف العر�س امل�شرحي، �س 30.
)4)  اأمربطو اإيكور: الأثر املفتوح، �س 9.      

�شيمائية   - العنوان  )�شيمائية  للم�شرح  ال�شيمائي  التحليل  الزامل:  مني   (5(
ال�شخ�شيات -  �شيمائية املكان(، �س 29.
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خامتة:

لق���د ق���ام الباحث ب���درا�شة لرم���وز ال���راث اخلليجي يف 

امل�شرح القطري املعا�شر، من خالل العر�س امل�شرحي مل�شرحية 

)م����شاء للم���وت( كنم���وذج لهذا الجت���اه امل�شرح���ي، وانتهت 

الدرا�شة اإىل جمموعة من النتائج، نوجزها يف التايل:

- اإن ح�����شور الراث وتواريخ واأح����داث املا�شي يف مرحلة 

ما قبل النفط ي�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف بناء ال�شخ�شية 

اخلليجية والقطري����ة، مببدعيها امل�شرحيني اأو مبتلقيها 

م����ن جمهور امل�����شرح املعا�شر؛ فال ميكن فه����م واإدراك 

التجرب����ة الفني����ة واإب����داع الفن����ان القط����ري اإل بالعودة 

اإىل مناب����ع ثقافت����ه ال�شعبية املحلي����ة، ورموزها القادمة 

م����ن البيئة البحرية وال�شحراوي����ة، والتي لتزال قيمها 

وحكاياتها واأمثالها قابعة يف اأعماق الإن�شان القطري اإىل 

زمننا املعا�شر؛ ومن هنا تاأتي اأهمية التعرف على رموز 

وتراث وفل�شفة املجتمع����ات اخلليجية، ول�شيما املجتمع 

القطري للتوا�شل مع اإنتاجاته الفنية وامل�شرحية.

- وميك���ن ح����شر الرم���وز املوظف���ة يف ع���ر�س م�شرحية 

»م�شاء للموت« فيما يلي:

) اأ ( )الدان���ة(: وهي غاي���ة الب�شطاء واأمل الكادحني 

لل���و�شول اإىل رغد العي�س، وه���ي كذلك معادل 

مو�شوعي ل�شخ�شية البطلة امل�شرحية )مرمي(، 

التي ح���اول زوجها غامن احل�شول عليها ليوؤمن 

حيات���ه، ويق���رن بها بي���د اأنه خ����شر الإثنني يف 

نهاية الأمر الدانة ومرمي.

)ب( )الطبيع���ة، ال�شفين���ة / البح���ر / املدين���ة التي 

حتت����شن ال�شاح���ل(: ق���دم الع���ر�س امل�شرحي 

العن���ا�شر البيئي���ة والطبيعي���ة عل���ى اأنه���ا اأحد 

اأطراف ال�شراع مع الق���وة الب�شرية؛ فالطبيعة 

وجف���اف املدن الظمئة وقلة امل���وارد دفع البطل 

املحوري )الزوج غامن( اإىل ارتياد البحر وعمله 

ال����شاق. اأم���ا ال�شفين���ة فبقيت يف عم���ق املنظر 

امل�شرح���ي؛ لتوؤك���د اأنه���ا م�شدر ال���رزق الوفي 

والوحي���د، وظه���رت املدينة بفكره���ا وعاداتها 

حميط���ة بال���زوج ل ينفك منها مهم���ا حاول اأن 

يهرب وينجو بتغيي قراره، ونفي ما يقال له عن 

زوجت���ه؛ فاملدين���ة هنا هي الق���در الذي يدهمه 

يف كل م�شه���د م�شرح���ي اإىل اأن ينته���ي نهاي���ة 

تراجيدية. 

)ت( )الفرن »ال����شراج«، ال�شناديق الراثية، الأزياء 

ال�شعبية(: �شلطت الروؤي���ة الإخراجية للمخرج 

القطري علي ال�شر�شني ال����شوء على العنا�شر 

الفنية كاملالب�س والإك�ش�شوارات، لتعزيز عملية 

الرميز، وتعمي���ق اأثرها لدى املتلقي؛ فال�شراج 

)الفرن( كان يحاول اإنارة ب�شية ال�شخ�شيات 

يف �شراعه���ا؛ ب�شبب نوازعها الب�شرية، و�شعيها 

اإىل انت���زاع حقوق الآخر م���ن طبقة الكادحني، 

واإ�شاءة ظلمات اجلهل والعادات البالية، ودعا 

املجتم���ع اإىل التفكي ونق���د الذات، كما عك�شت 

الأزياء امل�شرحية حالت ال�شخ�شيات وحتولتها، 

فالأبي�س ي�شي اإىل النقاء، والأزرق القريب من 

م���ز اإىل الطبيعة، التي  زرقة البح���ر وال�شماء ررَ

ترب����س بالبطل كمعادل ملعانات���ه وتقلباته بني 

ال�شكون والث���ورة والغ�شب، اأما ال�شناديق فهي 

ذل���ك العامل ال�شحري بجواهره ودررِه، التي قد 

جتلب ال�شقاء مثلما جتلب ال�شعادة اأحيانا.

واأخ���يا ف���اإن م�شرحي���ة )م����شاء للم���وت( بروؤيته���ا 

الإخراجي���ة و�شينوغرافيتها وفنونه���ا الأدائية عربت عن 

جتربة م�شرحية ذات اأبع���اد طليعية، اتخذت من املناهج 

الإخراجي���ة املعا�شرة ك�� )املعم���ل امل�شرحي وم�شرح بير 

ب���روك وامل�شرح امللحم���ي(، واملوؤثرة يف عملي���ة الت�شال 

امل�شرحي بني اخل�شبة واملتلقي معينا لها يف تكوينها الفني 

وخطابها الفكري، طارحًة ق�شايا اإن�شانية تالم�س الإن�شان 

اخلليج���ي والعربي املع���ا�شر، وتك�شف ثنائي���ة الت�شلط / 

القهر، و�شراع الإن�شان م���ع قدرية اجلهل والقيم الظاملة 

للمجتمع للخروج من التيه اإىل م�شتقبل م�شرق.  
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�شورية، دار احلوار للن�شر والتوزيع، الطبعة الثانية ن 2001.
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درا�شات يف امل�شرح والراث  ح�شن عطية: الثابت واملتغي – . 2
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