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ع������اد األن����ص����اري 
عام  البحرين  إل��ى 
مفعم  وه��و   1983
ب��ت��ج��رب��ت��ه ال��ت��ي 
ق��ض��اه��ا ب��ال��خ��ارج 
شك  ال  مما  وه��ي 
الكبير  األثر  لها  فيه 
هوية  تشكيل  في 

األنصاري األدبية.

ال�سحراء  بعرو�ض  احتفت  التي  الكهيف  �سحراء  يف 

قدمت  الثاين،  ال�سحراوي  للم�سرح  ال�سارقة  مهرجان  �سمن 

اإخراج الفنان  فرقة م�سرح اوال، م�سرحية )جزيرة اجلوري(، 

عبداهلل ملك الذي التقط فكرة امل�سرحية التقاًطا ذكًيا وحذًقا، من 

تاأليفا  اإنتاجها  واأعاد  �سوار،  عقيل  للكاتب  )جويره(  م�سرحية 

واإخراجا، ب�سكل يتالءم واحللم الذي يتمنى حتققه وجت�سده كل 

خليجي على اأر�ض الواقع، وهو االحتاد اخلليجي، هذا االحتاد 

اخلليج  دول  خمتلف  من  �سعبية  جلان  اأجله  من  �سكلت  الذي 

اأ�سرع  يف  باإعالنه  اخلليجية  القمة  قيادات  تطالب  العربي، 

وقت ممكن، خا�سة واأن الهم اخلليجي م�سرتك بني اأبنائه، وان 

اخلليج  هذا  اأمن  تهدد  واأعوانها،  ال�سفوية  اخلارجية  االأطماع 

وت�سعى لتمزيق حلمته و)�سفونته( باأي �سكل من االأ�سكال، هذا 

والبيئة  امل�سرحي  يلتئم عر�سه  اأن  يريد  املخرج  اأن  اإىل جانب 

ال�سحراوية التي اأعدت الحت�سان جتربته. 

ويح�سب للمخرج ملك، قراءته الذكية للعر�ض، فمن تيه حل 

بقوم بينهم زوج وزوجه، اإثر عا�سفة مدمرة يف عر�ض البحر، 

مات ب�سببها من مات، وتاه فيها من تاه يف اجلزيرة، من تيه هذه 

اجلزيرة، ينقلنا املخرج ملك اإىل تيه ال�سحراء وكثبانها الرملية 

زوج  �سوى  القوم  هذا  من  ينُج  مل  حيث  العتمة،  حد  املغربة 

الزكية  الوردة اجلميلة  وزوجته احلبلى بجوري والتي تعني 

املحاطة باأ�سواك حتميها من غدر من حولها من النباتات اأو ممن 

دحرجتهما  واللذين  ح�سنها،  من  يقتلعها  اأو  يقطفها  اأن  يريد 

الرمال بق�سوة من على كثبان وه�ساب الرمال حتى ا�ستقرا قرب 

نخلة يف ف�سح مريب. 

وهنا يبداأ عامل احلكاية اجلديد، الزوجة احلبلى باجلوري، 

والتي  طالب،  �سريفة  ال�سابة  الفنانة  دورها  باأداء  قامت  التي 

متكنت اأن تخو�ض جتربة �سعبة والأول مرة، اأمام ممثل متميز 

اخلليجي،  امل�سهد  يف  وامل�سرحي  الفني  ح�سوره  وله  وخالق 

الطلق  اآالم  من  تعاين  كانت  حيث  �سويد،  عبداهلل  الفنان  وهو 

وزوجها الذي قام بدوره الفنان عبداهلل �سويد، الذي كان حمور 

العر�ض احليوي باأدائه املعرب والذي عك�ض التيه ذاته يف هذه 

ال�سحراء  هذه  التيه يف  ذاته خ�سية  والقلق  املمتدة،  ال�سحراء 

و�سياع زوجته احلبلى من بني يديه. 

وهم  الغرباء  بدورية  الزوجان  يفاجاأ  التيه  حومة  ويف 

ليرتجل  الرباعي  الدفع  ذوي  من  ب�سيارات  نحوهم  يتجهون 

يف  ال�ساخر  لهوهما  ميار�سان  اجنبيان  وجندية  جندي  منها 

اأر�ض ظنوا اأنهما امتلكاها هما ومن اأمرهما بحرا�ستها، وقد قام 

باأداء هذين الدورين وباإجادة الفتة، الفنانة ال�ساعدة �سودابه، 

والفنان الواعد خالد جناحي، وهنا ي�سادفان، هذان اجلنديان، 

معهما  فيمار�سان  والزوجة،  الزوج  اللهو  هذا  ف�سحة  يف 

ال�سحراء،  ع�سف  يف  الزوج  بعدها  يتوه  ا�ستفزازية،  �سلطة 

وتظل الزوجة وحيدة، ياأكلها القلق على زوجها الذي خطفته 

اإىل  ال�سحراء، ويقلقها و�سعها ال�سعب وهي يف حالة الطلق، 

اأحدهما يرو�ض خيله، وقد  اأن يحل يف هذه ال�سحراء بدويان 

�ساحب  الأمر  ميتثل  واالآخر  ر�سدان،  �سامي  الفنان  باأدائه  قام 

اخليل واخليل نف�سها، وهو الفنان خليل املطوع، في�سمعان اأنني 

نداء  الذي يقطعه  الزوجة حتى يتعرفا على حالها و�سكواها، 

زوجها الذي عاد من تيهه مرة اأخرى، وهو ي�ستنجد باأبناء قومه 

فتتوافد  نداءه،  ويلبيان  البدويان  في�سمعه  اخلليج،  بلدان  من 

الزوج  يخل�سا  حتى  وحدب،  �سوب  كل  من  اخلليج  اأقوام 

والزوجة واالأر�ض التي وطاآها، من غدر وغزو الغرباء. 

ا�سماعيل  الفنان  �سممها  التي  الراق�سة  اللوحات  وكانت 

كلمات  من  وهي  يو�سف،  يعقوب  الفنان  اأغنياتها  وحلن  مراد 

حًقا عن  كانت معربة  ال�سرقاوي،  علي  واملبدع  الكبري  ال�ساعر 

هذه  يف  التيه  اأحداث  �ساحبت  التي  والتحوالت  االنتقاالت 

من  ي�ستدعيانها  الزوجان  ظل  التي  الوطن  وذاكرة  ال�سحراء، 

خالل اجلوري، احللم، الذي ينبغي اأن يكون اأمال ال غنى الأهل 

اخلليج بجزره و�سحاريه عنه. 

اجلديدة  التجربة  العر�ض،  هذا  ما يف  واأجمل  اأروع  ولعل 

واملوفقة للفنان املخرج عبداهلل ملك، هي االإ�ساءة التي �سممها 

جميل  عبداهلل  مهند�سها  اأي�سا  ونفذها  واملبدع  اجلميل  الفنان 

الذي متكن بلعبته ال�سوئية اأن يحقق ال�سينوغرافيا كلها لهذا 

اإحياء  ويف  ر�سمها  يف  توفيق  اأميا  موفقا  كان  فقد  العر�ض، 

خطوطها واألوانها.. 

حتية من القلب مل�سرح اوال على تقدميه جتربة م�سرحية 

الوطني  بعيدها  البحرين  احتفال  يوم  مع  تزامنت  متميزة، 

قمة  يف  قياداتهم  العربي  اخلليج  اأهل  منا�سدة  ويوم  املجيد، 

اخلليج التي عقدت يف البحرين، باإعالن االحتاد اخلليجي.
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»جزيرة الجوري« تحيي حلم اتحادنا الخليجي في صحراء الكهيف..
قراءة في عروض مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.. 

اأ�سلفنا �سابًقا وحتدثنا عن التجارب وما لها من اأهمية يف 

والذي  والفكري  املعريف  اإطاره  وتو�سيع  الفرد  هوية  ت�سكيل 

اإن كان  اأو باآخر على جودة ما يقدم للجمهور  ينعك�ض ب�سكل 

كاتًبا اأو ر�ساًما اأو مو�سيقًيا اأو فناًنا من نوٍع اآخر، ومما ال �سك 

فيه اأن هذه التجارب ال تطرق باب من يرغب بها �سدفة، فاالأمر 

القرارات  اتخاذ  على  واالإقدام  املتاحة  الفر�ض  اغتنام  يتطلب 

حولها، وبراأيي اأن مغتنمي الفر�ض هوؤالء واحلاملني والتابعني 

ل�سغفهم هم من لهم الن�سيب االأكرب يف عي�ض حياة غنية مليئة 

بالتجارب.

�سيفنا لهذه احللقة هو من هوؤالء الذين مل حتدهم حدود 

املكان فطافوا االأرجاء باحثني عن ما ي�سبع نهم املعرفة لديهم، 

االأن�ساري، من مواليد مدينة  الدكتور حممد جابر  �سيفنا هو 

املحرق عام 1939م. 

بداأ االأن�ساري رحلته التعليمية عند الكتاتيب وهي اأماكن 

�سابًقا، والتي  البحرين  اأحياء  املنت�سرة يف كل  القراآن  حتفيظ 

لها االأثر البالغ يف تر�سيخ تعاليم القراآن الكرمي باالإ�سافة اإىل 

تكوين القاعدة اللغوية لدى ال�سغار. التحق بعد حفظه للقراآن 

ثم  ومن  االبتدائية  املرحلة  ليكمل  اخلليفية  الهداية  مبدر�سة 

مدر�سة املنامة للمرحة الثانوية اإىل اأن اأكملها يف عام 1958. 

ح�سل االأن�ساري بعد تخرجه من املرحلة الثانوية على بعثة 

اجلامعية  الدرا�سة  ال�ستكمال  البحرين  حكومة  من  مقدمة 

باجلامعة االأمريكية ببريوت، فح�سل على درجة البكالوريو�ض 

يف االآداب عام 1963م، ودرجة املاج�ستري يف االآداب يف حقل 

الفكر  يف  الدكتوراه  ودرجة  1966م،  عام  االأندل�سي  االأدب 

نف�ض  من  1979م  عام  املعا�سر  احلديث  االإ�سالمي  العربي 

اجلامعة ببريوت التي ق�سى فيها اثنتي ع�سرة �سنة من حياته 

�سهادات  من  عليه  ح�سل  مبا  االأن�ساري  يكتف  مل  الدرا�سية. 

بادر  امل�ستمر حيث  التعليم  مبداأ  فانتهج  العليا  الدرا�سات  يف 

االأكادميية بجامعات خمتلفة حول  الدورات  بح�سور خمتلف 

العامل كجامعة كمربدج بربيطانيا وجامعة ال�سربون بفرن�سا، 

العربي  العامل  معهد  تاأ�سي�ض  عملية  الفعال يف  الدور  له  كما 

املوجود بباري�ض – فرن�سا. 

جناحيه  يب�سط  االأن�ساري  جابر  حممد  الدكتور  اأن  يبدو 

لكل ريح تبعث معها املزيد من املعرفة والتجارب، فلم يرتدد 

بالذهاب للعمل بدولة قطر ال�سقيقة والتي ق�سى فيها ما يقارب 

فاعل من خالل  ثقايف  له ح�سور  اخلم�ض �سنوات، حيث كان 

كتاباته يف جملة الدوحة، اإىل اأن جاءته ريح اأخرى اأخذته اإىل 

باري�ض، حيث كان يكتب يف �سحيفة »ال�سياد« و»االأنوار«. 

االأعمال  من  العديد  يف  بباري�ض  اقامته  خالل  انخرط 

الثقافية واالأدبية والفكرية واأ�سبحت له عالقات مع العديد من 

املثقفني العرب واالأجانب اآنذاك يف باري�ض. عاد االأن�ساري اإىل 

البحرين عام 1983وهو مفعم بتجربته التي ق�ساها باخلارج 

وهي مما ال �سك فيه لها االأثر الكبري يف ت�سكيل هوية االأن�ساري 

اإىل  عودته  بعد  االأن�ساري  جابر  الدكتور حممد  عمل  االأدبية. 

لعميد  نائًبا  اأ�سبح  اأن  اإىل  العربي  اخلليج  بجامعة  البحرين 

العام  العليا يف  الدرا�سات  لكلية  عميًدا  ثم  الرتبية ومن  كلية 

1994م. 

واجلدير بالذكر اأن لالأن�ساري دورا كبرًيا يف تاأ�سي�ض اأ�سرة 

االأدباء والكتاب يف البحرين عام 1969م، حيث توىل رئا�ستها 

عند تاأ�سي�سها، وعمد هو والزمالء اآنذاك اىل دعم احلركة االأدبية 

والثقافية يف البحرين والنهو�ض بها اإىل م�ستويات ي�سار لها 

بالبنان اإقليمًيا وعربًيا وعاملًيا. 

مت يف العام 1989م تكليف الدكتور حممد جابر االأن�ساري 

العهد  ويل  بديوان  والعلمي  الثقايف  امل�ست�سار  مبهام  بالقيام 

اإداري �سادر عن �ساحب اجلاللة امللك حمد بن  مبوجب قرار 

عي�سى اآل خليفة حني كان ولًيا للعهد اآنذاك، واليزال االأن�ساري 

ي�سغل من�سب م�ست�سار جلاللة امللك املفدى. 

العديد  والثقافية  االأدبية  االأن�ساري خالل م�سريته  ح�سد 

من اجلوائز والتكرميات ومنها؛ جائزة موؤ�س�سة الكويت للتقدم 

العلمي عن كتابه »حتوالت الفكر« عام 1981م. و�سام قادة 

جمل�ض التعاون بقمة م�سقط 1989م. جائزة �سلطان العوي�ض 

د. فهمي  )باملنا�سفة مع  االإن�سانية وامل�ستقبلية  الدرا�سات  يف 

رابطة  من  والفكر  للدرا�سات  الرزاز  منيف  جائزة  جدعان(. 

الكتاب االأردنيني.

تزخر م�سرية الدكتور حممد جابر االأن�ساري بالعديد من 

املجموعة  ومنها؛  واملميزة  الرفيعة  االأدبية  واالأعمال  املوؤلفات 

الكاملة الآثار ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة، املنامة، مديرية 

الرتبية والتعليم 1968م. ملحات من اخلليج العربي، درا�سات 

يف تاريخ اخلليج وثقافته ورجاله وفلكلوره ال�سعبي، املنامة، 

ال�سركة العربية للوكاالت والتوزيع 1970م. اخلليج - اإيران 

»وجهة  امل�ستقبل  واحتماالت  التاريخية  اخللفية  العرب،   -

ال�سحفية  اخلدمة  دائرة  النهار،  دار  بريوت،  خليجية«،  نظر 

وزارة  املنامة،  اأخرى،  ومقاالت  عمالقة  كانوا  هل  1972م. 

درا�سات  املعا�سرة،  وثقافتها  قطر  تراث  1980م.  االإعالم 

والفنية  والثقافية  االأدبية  ونه�ستها  االأدبي  قطر  تراث  يف 

احلديثة 1980م. حتوالت الفكر وال�سيا�سة يف ال�سرق العربي 

1930م - 1970م، درا�سة يف خ�سو�سية اجلدلية العربية، 

الفكر  حتوالت  1980م.  املعرفة  عامل  �سل�سلة  الكويت:  ط1 

يف  درا�سة  1970م،  1930م  العربي  ال�سرق  يف  وال�سيا�سة 

للن�سر  دملون  نقو�سيا،  ط2  العربية،  اجلدلية  خ�سو�سية 

م�ستقبلية  نظرات   ،2000 �سنة  والعرب  العامل  1988م. 

على  وتاأثريها  احلديثة  العاملية  واالجتاهات  القوى  بروز  يف 

دار  بريوت،  والع�سرين،  احلادي  القرن  يف  العربي  امل�سري 

االآداب 1988م. احل�سا�سية املغربية والثقافة امل�سرتكة، عقدة 

اأزمة توا�سل، الريا�ض دار املريخ للن�سر 1988م.  اأم  جتاهل 

املوؤ�س�سة  بريوت،  ونقدها،  الذات  باكت�ساف  النه�سة  جتديد 

بني  الثقايف  التفاعل  1992م.  والن�سر  للدرا�سات  العربية 

املغرب وامل�سرق يف اآثار ابن �سعيد املغربي ورحالته امل�سرقية 

1992م.  االإ�سالمي  الغرب  دار  بريوت،  ع�سره،  وحتوالت 

اإىل  مدخل  القطرية،  الدولة  ومغزى  ال�سيا�سي  العرب  تكوين 

الوحدة  درا�سات  مركز  بريوت،  العربي،  الواقع  فهم  اإعادة 

وموقف  العرب  عند  ال�سيا�سي  التاأزم  1994م.  العربية 

العربية  املوؤ�س�سة  بريوت،  املزمنة،  احلالة  مكونات  االإ�سالم، 

االأ�سداد،  و�سراع  العربي  الفكر  1995م.  والن�سر  للدرا�سات 

1996م.  والن�سر  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  بريوت، 

واخلارجية،  الداخلية  العوامل  العربية،  االأهلية  النزاعات 

تاأليف حممد جابر االأن�ساري واآخرين، بريوت، مركز درا�سات 

الدولية  للمتغريات  قراآنية  روؤية  1997م.  العربية  الوحدة 

و�سواغل الفكر بني االإ�سالم والع�سر، بريوت، املوؤ�س�سة العربية 

اخللل؟،  اأين  وال�سيا�سة،  العرب  والن�سر1997م.  للدرا�سات 

بريوت، دار ال�ساقي 1998م. انتحار املثقفني العرب وق�سايا 

راهنة يف الثقافة العربية، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 

بني  العربي  العقل  جديد  الهزمية:  م�ساءلة  1998م.  والن�سر 

العربية  املوؤ�س�سة  االألفية، بريوت،  �سدمة 1967م ومنعطف 

اأي  نقدي،  مبنظور  النا�سرية  2001م.  والن�سر  للدرا�سات 

للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  بريوت،  للم�ستقبل؟،  درو�ض 

الفكر وال�سيا�سة مب�سر وحميطها  والن�سر 2002م. حتوالت 

العربي، خما�سات العرب يف القرن الع�سرين، القاهرة، مركز 

بالع�سر،  التاريخ  لقاء  2003م.  والن�سر  للرتجمة  االأهرام 

ال�سعب  وعي  يف  املعا�سرة  باأبعادها  اخللدونية  لبذر  دعوة 

للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  بريوت،  العقل،  لثقافة  تاأ�سي�ًسا 

والن�سر 2006م.
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محمد جابر األنصاري.. المفكر الطائُر في فضاء المعرفة

موسوعة المؤلفين البحرينيين:

Bahrainiauthors.com

محمد جابر األنصاري


