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 التأصيل والتجريب                      

 عبد الفتاح رواس قمعو جي في مسرح 
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 المقدمة
 

 
 
 
 

 لمتأثرةالمسرح لدينا، إذا تجاوزنا بعض الظواىر المسرحية العربية القميمة ا
 بمسيرة الحداثة الغربية وبخاصة في المغرب العربي، أو الفكر

 السياسي وبخاصة في بالد الشاـ، -اإليديولوجي
 فإنو لـ ينتج اتجاىات مسرحية خاصة بو،

 وال تجمعات مسرحية يؤرقيا ىـ  
 وجودي. إنو دائما يميث وراء

 العرض المسرحي
. 

 عبد الفتاح رواس قمعو جي
 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2003وؿ ايم 87* التجريب لدى المخرجيف الشباب. عبد الفتاح رواس قمعو جي. مجمة عماف ػ عماف. األردف ػ ع ػ
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كاتب مسرحي تجريبي، ومنظر في الثقافة والفف والتراث  عبد الفتاح رواس قمعو جي   
العربي. كتب العديد مف النصوص المسرحية، ونشر عددا مف الكتب في مجاالت مختمفة 

عديد مف حتى بمغ مجموع كتبو المطبوعة أكثر مف اربعيف كتابا وبحثا ودراسة فضال عف ال
 المقاالت المنشورة في المجالت والصحؼ.

منذ أوؿ نص قرأتو لمقمعو جي ازددت شوقًا لقراءة المزيد مف نتاجو، وبعد أف عرفتو مف  
خالؿ نصوصو المسرحية شكمت في مخيمتي صورة فريدة لشخصيتو التي وجدت فييا ما 

و أو في شخصية وجدتو مف قبؿ في شخصية الكاتب المسرحي الراحؿ محي الديف زنگن
الشاعر العراقي شيركو بيكس ووجدت فعاًل أف المبدعيف روافد عذبة تصب في نير الحياة 

 العظيـ. 
في البدء شغفت بالكتابة عف بعض نصوصو التي أدىشتني ولكف سرعاف ما تحوؿ ىذا    

الشغؼ الى ىـ مف ىمـو الكتابة فرحت اكتشؼ أو أعيد اكتشاؼ مسارات القمعو جي، 
نساف، ومطبات و الخفية، والحفر في جوانياتو لموصوؿ الى جوىر رؤيتو لمحياة ككاتب وا 

 ولمكتابة كتجربة تجترح الجديد وال تتوقؼ أو تراوح في محميا عمى إيقاع القديـ والتقميدي.
 
مف ىنا ابتدأت رحمتي التي عززىا ما وفرتو الشبكة العنكبوتية مشكورة مف سبؿ االتصاؿ     

ى شخصيتو المتفردة والمتواضعة في آف واحد، ولـ تختزؿ الشبكة ما بيننا بو، والتعرؼ عم
 مف بعد جغرافي ىائؿ حسب بؿ انيا ربطتنا بقرابة أدبية وفنية وفكرية    

 قؿ مثيميا، ووجدت كمتابع لمجمؿ منجزه المسرحي أف مف نتاجو ما يرقى الى مستوى الريادة 
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كرة االحتفاء بو ػػػ عمى طريقتي الخاصة ػػػ بالكتابة عف فنيا وفكرياً، وقدحت في ذىني شرارة ف
أىـ ما يميز منجزه كمبدع مسرحي ػػػ كما فعمت ذلؾ مف قبؿ مع زنگنو وبيكس ػػػ ووجدت أف 
شاغمو الكبير في ىذا ىو تأصيؿ المسرح العربي، والنيوض بو عف طريؽ التجريب كضمانة 

في التأصيؿ والتجريب. ولما كاف التجريب  لتطوره فتناولت في فصوؿ ىذا الكتاب تأسيساتو
المسرحي موضع اىتمامي الكبير لذا قررت تناوؿ سيرتو الذاتية بطريقة غير تقميدية فكتبت 
)سيرة ذات تجريبية افتراضية( مستندا في ىذا عمى اشتغالي األساسي عمى نصو المسرحي 

يًا بعد أف وضعت في )الفصؿ األخير( الذي افترض السيرة بطريقة درامية جديدة مسرح
وانتيت بنتاجو الذي خصصو  1969مفتتح الكتاب ثبتا بػ)سنوات اإلبداع( التي بدأت عاـ 

لدراسة )المسرح الحديث(. وفي الفصؿ الثاني وىو فصؿ مختص بالتأصيؿ كتبت عف 
)التراث وموجياتو في مسرح عبد الفتاح رواس قمعو جي( وتناولت أىـ مسرحياتو التي 

راث بطريقة خالقة منتجة كمسرحية )سيد الوقت الشياب السيروردي( ومسرحية استميمت الت
)ليمة الحجاج األخيرة( ومسرحية )النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ( ومسرحية )تشظيات ديؾ 
الجف الحمصي( ومسرحية )دستة مموؾ يصبوف القيوة(. وسعى الفصؿ الثالث فصؿ 

ة مف خالؿ إلقاء األضواء عمى )التجريب التجريب الى بياف وتحميؿ العممية التجريبي
وموجياتو في مسرح عبد الفتاح رواس قمعو جي( وتناولت في ىذا الفصؿ مسرحية )الرجؿ 
الصالح أيوب( ومسرحية )فانتازيا الجنوف( ومسرحية )مدينة مف قش( ومسرحية )باب 

ح الحديث( الفرج(. وفي الفصؿ األخير قمت بقراءة وعرض أفكار كتاب القمعو جي )المسر 
عرضا استقرائيا أكدت فيو عمى تطور المسرح الحديث عبر  2012الذي صدر نياية عاـ 

عدد مف التيارات المسرحية التي كسرت قيود التقميد المسرحي واجترحت الجديد بعد أف 
 اعمنت ثورتيا عمى أرسطوطالية المسرح. 

قمعو جي الذي نأمؿ أف الكتاب بمجممو إف ىو إال محطة واحدة عمى سكة قطار إبداع ال
يتوقؼ القاريء العربي عندىا متأمال الخطاب المعرفي وجماليات تشكيمو مف ركنيف ميميف 

 نيض بيما القمعو جي: التأصيؿ والتجريب. 
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 بداعسنوات اإل
 
 
 
 

اليوـ وأنا أستعرض شريط الحياة منذ أف قّدمنا أوؿ عرض مسرحي في ريؼ محافظة حمب 
رية دير الجماؿ، حيث نصبنا خشبة مسرح في باحة المدرسة مف أخشاب في ق 1957عاـ 

 قالب بيتوف، وستارة تفتح، ومشاىد كتبتيا تعرض، فكاف منظرا مدىشا ألىؿ القرية. إلى 
 النشاط المسرحي المتميز الذي قدمتو فرقة المسرح الشعبي التي ترأستيا في

 عمى المسرحية، أواخر الستينات، وكنا نصرؼ مف رواتبنا وأجورنا  
 ونسير حتى الصباح في التدريبات وفي إنجاز الديكور 
 والمالبس بأيدينا. إلى المسرحيات التي عرضت لي

 والميرجانات والممتقيات المسرحية  فيما بعد، 
 السورية والعربية الكثيرة التي شاركت فييا..

 اليـو وأنا أستعرض ىذا الشريط المموف، 
 ريات أتساءؿ:الحافؿ باألحداث والذك 

 أي سحر في المسرح 
 )*(؟يجذبؾ إليو 

 
 عبد الفتاح رواس قمعو جي

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2002/ 3/ 972حية. عبد الفتاح رواس قمعو جي. جريدة تشريف/ مدارات ػ دمشؽ ػ ع )*( خواطر ممونة في التجربة المسر 
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العزيز ػػ قبؿ الدخوؿ الى متف الكتاب ػػ عمى  ألىمية بمكاف أف يطمع القارئرأيت مف ا   
الفتاح رواس قمعو جي الذي  مجمؿ المنجز االبداعي لمكاتب المسرحي، والباحث، والناقد عبد

 جدولناه عمى وفؽ التسمسؿ الزمني اآلتي:
 

 قدمت فرقة المسرح الشعبي مسرحيتو )الفصؿ الثالث( في حمب. 1969
 قدمت فرقة المسرح الشعبي مسرحيتو )صرخة في شرياف مبتور( في حمب. 1969
 ليواةقدمت فرقة الطبقة مسرحيتو )صرخة في شرياف مبتور( ضمف ميرجاف ا 1970
 األوؿ في حمب.        
 قدمت فرقة المسرح الشعبي مسرحيتو )الدينار األسود(.  1970
 مولد النورػػ ممحمة حوارية شعرية ػػ حمب. 1971
 قدمت فرقة أدلب مسرحيتو )الفصؿ الثالث( في ميرجاف اليواة األوؿ. 1971
 ة.قدمت فرقة شبيبة ادلب مسرحيتو )غابة غار( في ميرجاف اليوا 1974
 قدمت فرقة شبيبة أدلب مسرحيتو )طفؿ زائد عف الحاجة( في ميرجاف اليواة 1976
 الخامس.                
 ثالث صرخات )ىؿ قتمت احداػػ الميؿ جزار ػػػ الشتاء يأتي مبكرا( مطبعة 1976
     حمب. المعري ػػ        

 مسمسمة أحاديث وقصص. )عشر قصص( ػػ دار الكتاب ػػ حمب. 7977
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 ػػ دمشؽ. 89المحاد ػػ مسرحية ػػ مجمة الموقؼ األدبي ػػ العدد  1978
 ػػ نشر اربع مسرحيات قصيرة لألطفاؿ ػػ جريدة تشريف ػػ دمشؽ.1979ػػ  1978
 خير الديف األسدي ػػ حياتو وآثاره ػػ االدارة السياسية لمجيش ػػ دمشؽ.    1980
 لنفائس ػػ بيروت.القيامة ػػ ممحمة حوارية شعرية ػػ دار ا 1980
 صناعة االعداد ػػ مسرحية ػػ دار ابف رشد ػػ بيروت. 1980
 ىبوط تيمورلنؾ ػػ مسرحية ػػ دار ابف رشد بيروت. 1980
 أنيس الجميس ػػ مسرحية ػػ مجمة الباحث ػػ العدد الثالث ػػ بيروت. 1981
 قصة( ػػ دار األندلس. بيروت. 78مسمسمة حكايات البراعـ ػػ ) 7987
 مسمسمة الطفؿ السعيد ػػ )خمس قصص( ػػ دار األندلس ػػ بيروت. 7987
 مسمسمة أحسف القصص ػػ )تسع قصص( ػػ دار النفائس ػػ بيروت. 7987
 اوبريت القطف والشمس ػػ كتاب ميرجاف الطالئع الثالث. 1982
 عرس حمبي وحكايات مف سفربرلؾ ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ. 1984
 العمالي مسرحيتو )المحاد( في ادلب. قدمت فرقة المسرح 1985
 . 1أحياء حمب واسواقيا ػػ تحقيؽ وتأليؼ ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ ػػ ط 1985
 عرضت مسرحيتو )تيمور لنؾ( في دمشؽ مف قبؿ المسرح الممتـز وفي 1986
 قبؿ مسرح الشباب بالرباط.  المغرب مف        
  القمعة، حكاية  روسع القطف، : ممكةلألطفاؿ عرضت لو ثالث اوبريتات 1987

     روزنة.         
 قدمت فرقة المسرح القومي مسرحيتو )العرس( في دمشؽ. 1987
 خمس استيالالت لمطمع الفجر ػػ كتاب الثورة االسالمية. 1987
 أميف الجندي ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ. 1988
 دمشؽ.مسرح الريادة ػػ دراسات مسرحية ػػ دار األىالي ػػ  1988
 الوعي الجمالي في شعر حافظ الشيرازي شاعر العرفاف واالنساف. 1989
 حمب القديمة والحديثة ػػ مؤسسة الرسالة ػػ بيروت. 1990
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 ياقوتة حمب عماد الديف النسيمي ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 1991
 مدخؿ الى عمـ الجماؿ االسالمي ػػ دار قتيبة ػػ دمشؽ. 1991
 ظرية األمة عند العالمة المطيري العبقري الرسالي.ن 1991
 قدمت فرقة مسرح الجزيرة مسرحيتو )ثالث صرخات( في البحريف. 1992
 تقاسيـ البياف في مقاـ اليزاـ ػػ في كتاب نيج البالغة والفكر االنساني 1993
       المعاصر.        
 ف الكريـ عمـو وآفاؽ.ترنيمات مف ىدي القرآف لالنساف ػػ في كتاب القرأ 1994
 مسافر الى أروى ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ. 1994
 قدمت فرقة مسرح طرابمس مسرحيتو )صناعة االعداد( في ليبيا. 1994
 قدمت فرقة أسيوط مسرحيتو )صناعة االعداد( في مصر. 1994
 قدمت فرقة مسرح حمب القومي مسرحيتو )الشاطر حسف(. 1995
 حاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ.تاشؽ ػػ مسرحيتاف ػػ االقناصة وصعود الع 1995
 قدـ مسرح حمب القومي مسرحية ديؾ الجف يعود. 1997
 قدمت شبيبة الثورة لوحتو )االنساف والمسرح والوطف( ضمف ميرجاف حمب 1999
    المسرحي الثاني.        
 سيدة الحروؼ ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 1999
 د االبري ػػ دراسة ػػ ميرجاف األغنية السورية السادس ػػ دمشؽ.الموسيقار احم 1999
 المموؾ يصبوف القيوة ػػ.مسرحية مسرح حمب القومي قدمت فرقة  2000
 .ليالي شيرزاد مسرحية – مسرح حمب القوميقدمت فرقة  2000
 سيدة الحروؼ ػػ شعر ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 2000
 د المسرح العربي ػػ دراسة ػػ ميرجاف االغنية السوريةابو خميؿ القباني رائ 2000
              دمشؽ. السابع ػػ        
 نصوص مف المسرح التجريبي الحديث ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 2001

 
 
 
 
 



 16 

 
 

 نادي مسرح األسرة والطفؿ في مسرح  قدميا عمي بابا واألميرة شمس النيار ػػ 2002
         . القومي حمب        
 ػػ 367نشرت مسرحيتو )كفر سالـ( في مجمة الموقؼ األدبي ػػ العدد  2002

           شير آب.            الصادر في         
 قدمت فرقة مسرح رأس الخيمة المسرحي مسرحيتو )ثالث صرخات( 2002
 ضمف ميرجاف الشارقة المسرحي.       
 ػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ.مدينة مف قش وفانتازيا الجنوف ػ 2003
 .مدينة مف قش مسرحية  مسرح حمب القوميقدمت فرقة  2003
 نادي مسرح االسرة والطفؿ في مسرح حمب القومي. قدميامغامرات سندباد  2003
 التحوالت ػػ مسرحيتاف ػػ دائرة الثقافة والفنوف في الشارقة. رسف 2004
 مسرحيتاف لالطفاؿ ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ.عمي بابا واالميرة شمس النيار ػػ  2004
 العاشر ػػ دمشؽ. عمر البطش أمير الموشحات ػػ ميرجاف االغنية السورية 2004
 معراج الطير الحبيس ػػ نص روائي ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 2004
 ميشو ومارد الغابة ػػ مسرحيات لالطفاؿ ػػاتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ 2005
 سيد الوقت الشياب السيروردي ػػ مسرحية ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ. 2006
 جثة في مقيى ػػ ثالث مسرحيات ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 2006
 التواشيح واألغاني الدينية في حمب ػػ البابطيف ػػ الكويت. 2006
 المغرب مسرحية باب الفرج –قدمت فرقة دار الشباب/ابف سينا، وجدة  2007
 ىو الذي رأى الطريؽ ػػ ثالث مسرحيات ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 2008
 قدمت فرقة مسرح الشباب / البيت الفني لممسرح/ وزارةالثقافة / القاىرة  2008
 مسرحية فانتازيا الجنوف       
          كوميديا ػػ اتحاد الكتاب العرب ػبريت االسكافي ػػ مسرحيتاف مع مقدمة في الو ا 2009
  دمشؽ.       
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 دراسات ونصوص في الشعر الشعبي ػػ دراسات ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ. 2009
 المسافر والطريؽ ػػ تسع مسرحيات ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ. 2009
 ليمة الحجاج األخيرة ػػ اربع مسرحيات ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ. 2010
 ث ػػ مسرحيتاف ػػ وزارة الثقافة ػػ دمشؽ.الفصؿ الثال 2011
 الجزائر مسرحية ليمة الحجاج األخيرة. –قدمت فرقة الرسالة في المسيمة  2012
 قدمت فرقة بروباجند، مصر، مسرحية باب الفرج. 2012
 المسرح الحديث.. الخطاب المعرفي وجماليات التشكيؿ ػػػ اتحاد الكتاب العرب 2012
           ػػػ دمشؽ.           
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 الفصل األول
   

 
 سيرة ذات تجريبية افتراضية

 
 
 
 

 
 ىذه الذاكرة العجيبة التي انحفرت عمى جدرانيا نقوش ال تّمحي

 رغـ عاديات الزمف، تتحوؿ إلى قبة أسطورية مف 
 باتالمشاىد المختزنة والمعارؼ والكتا 

 االستسرارية المختزلة كأنيا 
 قبة دانياؿ  

)*( 

 عبد الفتاح رواس قمعو جي
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 2002/ 3/ 972طر ممونة في التجربة المسرحية. عبد الفتاح رواس قمعو جي. جريدة تشريف/ مدارات ػ دمشؽ ػ ع خوا)*(
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يعتقد بعض كتّاب السيرة الذاتية أف السيرة تفتح بابا كبيرة لمدخوؿ الى عالـ 
ة مكتوبة بطريقة تقميدية الكاتب، وفيـ منجزه االبداعي. ىذا اذا كانت السير 

وشائعة، ولكف ماذا لو كانت السيرة افتراضية؟ ىؿ ستفضي الى فيـ ما سطَّره 
الكاتب في نصوصو والى تقريب المعنى أو ادراؾ المغزى الذي يريد؟ ولماذا ال 

نفسنا تجريبييف ػػ عف مثؿ ىذه السير التي أنغامر في الكتابة ػػ نحف الذيف نعد 
 مف السير التقميدية ولكف ليس مف دوف االعتماد عمى نص ىميةأراىا أكثر أ

ف يمنحنا مفتاح الدخوؿ الى ىذه السيرة؟ حسنا لنجرب ىذا استنادا الى أيمكف 
 (*).)نص عبد الفتاح رواس قمعو جي )الفصؿ األخير

مى قسميف افتراضييف )أمامي عف المسرحية تنقسـ ألى إشارة بدًءا ال بد مف اإل
حداثيا مرتبطة أف جممة أف افتراضيتيف )الكاتب والقريف(، و وخمفي(، وشخصيتي

ف الشخصيتيف مرتبطتاف ػػ بشكؿ أو بآخر ػػ أبشكؿ أو بآخر بياتيف الشخصيتيف، و 
بمؤلؼ النص عبد الفتاح القمعو جي. أما العنونة )الفصؿ األخير( فقد جاءت 

 عد أف أقنع فتراضي )سعيد( بمقترحة مف )القريف( الداخمي لشخصية الكاتب اإل
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىي مف مسرحية الفصؿ األخير  )*( جميع الشواىد الحوارية في ىذا الفصؿ واالحداث الموصوفة تالياً 

مف كتاب ليمة الحجاج األخيرة ويضـ أربع مسرحيات. عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحاد الكتاب العرب 
 2009ػ دمشؽ ػ 



 22 

ومخطوطاتو في لحظة يأس ىي ناتج وعي  ،القريُف قريَنُو بالعدوؿ عف حرؽ كتبو
 .متراكـ بمجريات األمور

ثمة فصوؿ ال نعرؼ عددىا قد انتيت وحانت  فأالفصؿ األخير( عنونة تخبرنا (
نو فصؿ سيرة ذاتية يشكؿ سعيد )الكاتب( أخاتمتيا بفصؿ أخير تخبرنا المسرحية 

وتاريخيا الشخصي/االجتماعي وىما يحتالف مساحة المسرح  ،وقرينو مصدرىا
األمامي، مسرح االخبار ورواية االحداث بينما يشكؿ المسرح الخمفي مساحة 

 ف لعبة القريف ليست ابتكاراً أحداث تمؾ السيرة. جدير بالذكر أيص لتجسيد وتشخ
يحسب ليذه المسرحية حسب، فقد استخدميا كتاب آخروف في القصة القصيرة 
والرواية ولكف ما يحسب ليا تشخيصيا وجعميا بوابة لمدخوؿ الى فضح انتكاسات 

المعيشي في ظؿ الواقع المعيش، وارتداداتو الفكرية والثقافية، وتدىور الحاؿ 
 .أنظمة شمولية

ف شخصيتيا المركزية كاتب مسرحي، أالنقطة األساسية في ىذه السيرة إذف ىي  
نيا ستشغؿ الناس، والنقاد، أوشاعر درامي صاغ أوؿ ممحمة شعرية لو، وافترض 

ف ىذا مجرد حمـ واه في عالـ آيؿ لمخراب واقعًا وافتراضًا أوالصحافة، ثـ اكتشؼ 
لى إف زاويتي الواقع المعيش والواقع االفتراضي المتشكؿ، والمفضي ليو مإمنظورا 

ف عبد الفتاح رواس قمعو جي اشتغؿ ػػ إحداث ومكابداتيا. نبوءة تجترح قادـ األ
نساف عمى الواقع النصوصي فمو ا  سقاط واقعو ككاتب و إضمف ىذه النقطة ػػ عمى 

 1971بممحمة شعرية عاـ  ره األدبياعدنا الى سيرتو الذاتية سنجد أنو ابتدأ مشو 
تحت عنواف )مولد النور( ولكنو وىو الكاتب المتمرس ذو الدربة والخبرة الكبيرتيف 
آثر في ىذه الموضوعة االشتغاؿ عمى التمميح تجنبا لمتصريح عمى وفؽ 
مقتضيات الضرورة االبداعية. ففي المشيد نفسو نقرأ عمى لساف الكاتب 

 :االبداعي في برميؿ حرؽ النفايات ما يأتي فتراضي الذي يقوـ برمي منجزهاإل

مسرح، قصص، دراسات أدبية ، تراجـ، أبحاث فكرية )ينتيي مف رزمة الكتب( ما  "
ذا عدنا  "نفع الثقافة في عصر الدجؿ واالستيالؾ؟ لى األنشطة الثقافية إوا 

بداعية المذكورة بالضبط. نيا تتضمف األجناس اإلأبداعية لمقمعو جي سنجد واإل
 صية الكاتب إذف ىي القناع الذي يخفي شخ
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شخصية القمعو جي بكؿ ما ليا وما عمييا. ولكننا سوؼ لف نعتبرىا كذلؾ فالوقت 
  .حكامنا االستنتاجيةأطالؽ إما يزاؿ مبكرا عمى 

الزماف في المسرحية يمكف تحديده مف خالؿ المؤثر الموسيقي أغنية )طمعت يا  
ء )سيد درويش، ومحمد عبد الوىاب( وىما محال نورىا( ومف خالؿ شخوص الغنا

عواـ وىذا أمف المجايميف لعبد الفتاح رواس قمعو جي أو السابقيف لجيمو ببضعة 
حداث تدور في زمف المؤلؼ القمعو جي الذي يمفت أنظارنا بطريقة ف األأيعني 
والتناقض الواضح بيف واقعيف أحدىما معاش واآلخر  ،لى التفاوت الطبقيإذكية 
حالة بؤس وفقر مدقع تحوؿ افتراضيا عمى  عيش واقعياً ي يذضي. فالفالح الافترا

 ةحسد عمى حالوة عيشو الرغيد )محالىا عيشيلى أمير إلساف سيد درويش 
ساس التناقض أحداث النص عمى أدارة إالفالح( ومف ىنا ينطمؽ القمعو جي في 

 .طبقات اجتماعية والتضاد الديالكتيكييف المذيف يجعالف الصراع حادا بيف ثالث

مثمة تدعـ ما ذىبنا اليو. يقوؿ القمعو جي متسائال عمى سبيؿ المثاؿ ال أثمة 
وىذا قوؿ تحريضي  ىمو أموات"أالحصر: "ما ينفع أف تكوف حيًا في مجتمع كؿ 

مف رقدتو التي طالت مفاصؿ  وجتماعي ليصحالغاية منو استفزاز الوعي اإل
ة يائس  كبرى بوجو الزمف الغشوـ كاد نشطتيا الحيوية. وىو صرخأالحياة و 

  (:ف يستسمـ لو لوال الحضور الفاعؿ لضميره الحي )القريفأ)الكاتب( 

 القريف : يحؽ لمكاتب اف يصمت فترة ليقرأ العالـ مف جديد ويستجمع قواه لمكتابة

سعيد : ليست القضية كما ذكرت، وانما ىو اليأس الذي يورث العقـ. انا في 
خمصا مف ىذا المأزؽ فاف القريف يقترح عمى سعيد كتابة سيرتو وت .مأزؽ حقيقي

ف "الناس يحبوف االطالع عمى األسرار الشخصية، والكتّاب اذا أالذاتية بدعوى 
ُأغمؽ عمييـ لجؤوا الى كتابة سيرتيـ الذاتية". عند ىذه النقطة تتحوؿ المسرحية 

 .كاتبالى الخطوة األولى عمى طريؽ السيرة مبتدئة مف طفولة ال

ولد سعيد في حي شعبي يدعى )الكالسة( وىو مف االحياء العريقة في مدينة 
حمب. فقد كاف أكبر حاضر في العالـ االسالمي استطاع ىوالكو اف يدمره تدميرا 
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شامال. ولـ تكف طفولة سعيد طبيعية فالظروؼ المحيطة تشير الى ثالث أزمات 
 :كبرى

  الجدري األسود .1

   الحرب العالمية .2

 التدىور االقتصادي .3

فقد تفشى وباء الجدري في تمؾ الفترة ولـ يتجاوز سعيد السنة الرابعة مف عمره. 
طفاؿ واف دوريات الشرطة تأخذ األ ،1938ف سعيدا ولد عاـ أذا افترضنا إىذا 

المصابيف لتضعيـ في الحجر الصحي ولـ يرجع منيـ اال القمة. اال أف والدة 
 :مر مرض ابنيا حتى يتماثؿ لمشفاء. تقوؿ مطمئنةسعيد تفمح في كتماف أ

األـ : ىو أفضؿ اآلف، بدأ يتعافى، بقي اف آخذه الى حماـ السوؽ كي أغسمو 
 .فيبرأ تماماً 

األب : تأخذينو الى الحماـ!؟ أال تخشيف مف دوريات الشرطة؟ إنيـ يأخذوف 
 مواألوالد المصابيف بحجة الحجر الصحي، وقؿَّ مف يعود منيـ الى أى

األـ : ال تقمؽ، اتفقت مع جارنا، يمفو ببطانية ويحممو عمى ظيره بعد العشاء الى 
الحماـ. جارنا أبو عمي قبضاي، رجؿ شيـ وقوي، حتى الشرطة تحسب لو الؼ 

 "حساب

نما يدؿ عمى متانة العالقة إنساني شجاع إف دؿَّ عمى شيء فإوىذا موقؼ 
ور. اما الحرب العالمية الثانية التي جتماعية وتخطييا لحدود المحذور والمحظاإل

فقد أثَّرت عمى  1945واستمرت حتى عاـ  1939يموؿ عاـ أبدأت في سبتمبر/
سوريا  باعتبارىا واحدة مف المستعمرات الرئيسة التي دخمت الحرب الى جانب 
فرنسا طمبا لالستقالؿ الموعود ػػ تأثيرا كبيرا َشَمَؿ كؿَّ مفاصؿ الحياة السورية. 

 :األب واصفا الحربيقوؿ 
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اإلنكميز وقوات ديغوؿ يدخموف حمب ويشتبكوف مع قوات حكومة فيشي، المانيا "
  "ربع سنوات قاسية مثؿ قمع الضرسأتخسر الحرب اآلف، لقد طالت المحنة.. 

الكاتب يورد خبر الحرب ليوضح تأثيرىا المباشر وغير المباشر عمى حياة 
فوارؽ الطبقية. فوالد سعيد عامؿ بناء الشخوص، وعمى التدىور االقتصادي وال

بسيط في البمدية يتقاضى أجرا شيريا زىيدا ال يكاد يسد متطمبات العيش تحت 
مواال فائضة عف حاجتو أالخط األحمر في الوقت الذي يصرؼ شقيؽ زوجتو 

 :الحقيقية. يقوؿ لزوجتو مذكرا اياىا بوالئـ شقيقيا

شريؾ البدو في األغناـ يقيـ الوالئـ اخوؾ ابو دياب التاجر في سوؽ الشاـ، و "
يوميا لشركائو واصدقائو، نسمع قرقعة الصحوف، وال يفصمنا عف داره سوى 

  ".جدار

ولكف عمى الرغـ مف ىذه الفوارؽ الطبقية واالجتماعية كاف الناس يعشوف تآلفا 
نيـ "يحضروف إوتقاربا تجاوز االختالفات المذىبية والطائفية. يقوؿ األب عنيـ 

راسنا ونحضر أعراسيـ، عالقات ممتازة والحارة الواحدة فييا المسيحيوف أع
  ".والمسمموف متجاوريف، أما الييود فيـ وحدىـ يسكنوف حارات مستقمة

في ظؿ الحرب وتدىور الحالة المعيشية وانتشار وباء الجدري تموت شقيقة سعيد 
لشعور بالذنب مف الجوع في حضف اميا بينما ينجو سعيد مف المرض ويالزمو ا

ىماليا لشقيقتو لما حدث ما ا  مو بو و أنو ىو مف تسبب بموتيا فموال اىتماـ أمعتقدا 
حدث. ويستمر الكاتب برسـ صورة الظرؼ العاـ )الظرؼ المحيط( مف خالؿ 

ال إنو ال يممؾ صورة لشقيقتو لعدـ وجود المصوريف الشمسييف أسعيد الذي يخبرنا 
كف الميمة في حمب. في ىذة المرحمة يبدأ سعيد ماحد األأفي )باب الفرج( وىو 

تعميمو في الَكتّاب لدى ابف عمو وزوج شقيقتو الشيخ )عيدو(  ثـ في المدرسة 
االبتدائية بينما يقدـ لنا الكاتب ػػ عمى وفؽ ذاكرتو الفعالة لممكاف ػػ وصفا عمرانيا 

ي أقطعيا يوميا مف دقيقا لألبنية مف )الكالسة( الى المدرسة: "بالطريؽ الطويمة الت
الكالسة الى مدرسة العرفاف االبتدائية في األسواؽ القديمة عبر مقبرة الكميماتي 
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وخندؽ السور وباب قنسريف الشامخ والحارات القديمة بأزقتيا المتالوية وعمائرىا 
براج المطمة وشقوؽ األسوار األثرية، ىذه اآلثار عممتني كيؼ يقفز التاريخ مف األ

  "يدة والمسرحيةالى دـ القص

والكاتب ال يفوتو التمميح في ىذه المرحمة الصعبة مف تاريخ حياتو الى القضية 
الفمسطينية التي صارت معمقة عمى جدار األمـ المتحدة  فقد تركت أـ وليد 
النازحة مف حيفا مفتاح دارىا أمانة عند أـ سعيد لحيف عودتيا الى فمسطيف. 

 .دةلكنيا ماتت ومات معيا حمـ العو 

يتقدـ بنا الوقت فنرى سعيدا وىو يخرج لمتظاىر ضد الحكومة في الوقت الذي 
نو عمى أيظؿ فيو شقيقو األكبر داخؿ البيت ال يبرحو فتشج رأس سعيد الذي بدا 

حداث السياسية التي دعت الناس الى العمؿ عمى اسقاط قدر كاؼ مف الوعي باأل
اليوـ، والناس ييتفوف بسقوط النظاـ. يقوؿ األب: "المظاىرات مألت البمد 

الحكومة". عند ىذه النقطة يوقؼ الكاتب سيؿ الذكريات ويعود بنا الى البرميؿ 
   الذي امتأل بكتبو التي تجاوزت األربعيف كتاباً 

ف ىذا ألى إوىو العدد نفسو الذي بمغتو كتب عبد الفتاح رواس قمعو جي مشيرا 
 :ال مبمغا زىيداً إالعدد لـ يدر عميو 

ثر مف أربعيف كتابا ألفتيا وما زلت أتمّقط رزؽ األوالد، مكافأة الكتاب إف كاف أك"
ىنالؾ مكافأة أقؿ مف ثمف وليمة يقيميا واحد مف ذوي النعمة لبعض محظياتو أو 

 ".نفسنا ونقوؿ: الحياة رسالة نؤدييا وليست مادةأاصدقائو، ونحف نعّزي 

سائر الكتاب مف امثالو والى شارة أخرى الى تردي الوضع االقتصادي لإوىذه 
نفسيـ شموعا لتنير درب البشرية أدونية نظرة الحكومات الى ىؤالء الذيف يشعموف 

ف يظؿ الناس في حمكة دائمة ليدـو أالحالؾ في الوقت الذي ييـ الحكومات 
مو أحكميا ليـ، وتسمطيا عمى رقابيـ المثقمة باليموـ والفواجع. فاجعة رحيؿ 

كبيرا وجرحا لـ يندمؿ عمى الرغـ مف تقدـ العمر فيو ما  تركت في نفسو شرخا
يزاؿ يراىا عمى شاشة الكمبيوتر التي حمت عنده محؿ القمـ وكيؼ حضرتيا الوفاة 
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رسؿ في بعثة أوظمت ممسكة روحيا، لـ تسمميا، معذبة بغياب سعيد الذي 
. واذ احظروا ليا قميصو 1973الى عاـ  1969لمتدريس في الجزائر مف عاـ 

 .سممت الروح مغادرة عند انبالج الصباح

وتكبر مأساة سعيد ومعاناتو جراء الواقع االقتصادي المتردي وىو يرى القوارض  
بيو فتحولو الى معاؽ صرؼ مف ألتياـ. تنخر عظـ البشرية تمتيـ ما شاء ليا اإل

العمؿ بتعويض تافو. يكتب سعيد مسرحية عف ىؤالء القوارض واضعا ليا عنواف 
عمى حد زعـ والده )الجرذ العظيـ( وفي الجانب اآلخر يستمر في وظيفتو غريب 

بيو. اما شقيقو األكبر فيسافر الى السعودية لجمع الماؿ أسرتو واالىتماـ بأعالة إل
فال يعير اىتماما ألبيو حتى تحضره الوفاة. لـ يكمؼ ىذا الشقيؽ نفسو يوما 

تصؿ بسعيد ليذكره فيما لو عمؿ باالتصاؿ ىاتفيا بأبيو ولكنو بعد رحيؿ األب ا
ف سعيدا صرؼ عمى ىذا الشقيؽ دـ قمبو أرث أـ ال. الغريب في األمر إحصر 

الناس ببر الوالديف وتقوى اهلل ولكنو حالما  ظا يعظليكمؿ كميتو وليصبح واع
مواؿ. يقوؿ أصبح ميسورا نسي البر والتقوى وما يجمبانو عميو مف نكد وخسارة أ

  :األب

ف أّف ىذا الذي كاف يخطب في الناس خطبة الجمعة في جامع سكر مف كاف يظ"
 "ويعظيـ ويأمرىـ ببر الوالديف يفعؿ ىذا..؟

غالؽ الخط بوجيو ىو الفعؿ الدرامي ا  و  ،لعؿ بصقة سعيد عميو في الياتؼ 
مو أبواب بوجو العقوؽ البشري ولو الى حيف. كانت غمؽ األأواالخالقي الذي 

والدىا أسوؽ الجمعة منتظرة العودة بما يسد رمؽ تفرش بسطتيا الصغيرة في 
واستمرارىـ بالدراسة فكاف ما كاف وصار ابنيا )الشيخ حمدي( مميونيرا كبيرا، 
ومؤمنًا تقيًا، ورعًا ولكف عمى طريقة اىؿ الماؿ والثراء. لقد رحمت األـ معذبة 

قفزوف يضا في الوقت الذي ظؿ بعض الناس يأبفقرىا وتبعيا األب معذبا بفقره 
ف الكاتب ىنا يعكس مف خالؿ ىذا التناقض الطبقي ما كاف إفوؽ خط الثراء. 

حاؿ الناس عميو بالضبط وىذا يعني أف سيرتو ليست شخصية خالصة حسب بؿ 
ىي سيرة مجتمع حمبي تنعكس عميو صور المجتمع السوري وربما المجتع العربي 
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  .يضاأ

مختمفيف ىما عالـ األنوار )الجنة( وفي مشيد الحمـ يقدـ الكاتب رؤيتو لعالميف 
ـ( رض( مف خالؿ الحوار الذي دارت رحاه بيف شخصية )األوعالـ األضرار )األ

وقناعتيا واعتقادىا الراسخ بالحياة األخرى التي تعيشيا مسرورة، وبيف شخصية 
)األب( الذي يتشبث بالحياة الدنيا عمى الرغـ مما يكتنفيا مف التناقض واألضرار. 

يد يبتعد عف السيرة ويقترب مف الرؤية، ويفصؿ بيف زمنيف أو يميد وىو مش
 .لمرجوع الى الحاضر الذي يحياه الكاتب واقعيًا وتفصيمياً 

لقد عمؿ الكاتب في الجزائر وبعد انتياء مدة عممو قاـ بجولة سفر رأى خالليا 
 ياـ والسنيف.مدنا، وحواضر ميمة ظمت مالمحيا عالقة في ذاكرتو عمى مر األ

اسبانيا بجماليا ػػػ ذي المالمح الشرقية ػػػ األخاذ، ومدنيا الساحرة: كاالندلس، 
وغرناطة، وقرطبة، واشبيميا، وبرشمونة، والتيزانيا في ايطاليا التي تعرض فييا 
لحادث مروري كاد يودي بحياتو وحياة زوجتو، وفرنسا بمعالميا الحضارية 

مى الجميع. كؿ ىذه األمكنة لـ تستطع وطرائقيا العمرانية وشوارعيا المفتوحة ع
تعويضو عف المكاف الذي عاش وترعرع بيف دىاليزه وزواياه: دارىـ القديمة التي 
اشترتيا األـ مف ميراث أخييا وسقيفتيا التي كانت غرفة لو ىي في نظره البرج 
العاجي الذي أنجز فيو بعض كتبو واشعاره واستقبؿ فيو حرافيش الحارة 

بعودتو لممكاف األوؿ يعود الى التعميـ في حمب لينقؿ لنا صورة صدقاء. و واال
 :واقعيا التربوي انذاؾ مف خالؿ الشخصيات اآلتية

األستاذ صالح يوقع عمى جدوؿ الدواـ في الثامنة صباحًا ويصعد إلى السطح، " •
نما يظؿ يدور حوؿ السطح حتى ساعة االنصراؼ  ال يدخؿ إلى غرفة المكتبة وا 

وىو يكمـ نفسو ويشير بيديو، معو انفصاـ في الشخصية وجنونو في الثانية 
 .ىادئ

األستاذ أمجد كاف شخصية ىامة في الحزب، تسمـ وظائؼ كبيرة، )ساخرًا( كاف "•
مناضاًل ثوريًا اختص بكتابة التقارير األمنية ضد زمالئو، بعضيـ أرسمو إلى 
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 .السجف وبعضيـ ُسرِّح مف عممو

ؿ إلى المكتبة، وصار خطيبًا األستاذ خالد شاعر ُأع"• ِفَي مف التدريس وحوُّ
لمجمعة في أحد المساجد، يمقى الخطبة مرتيف، مرة أمامنا في المكتبة، ومرة في 

 .المسجد، ويفخر بأنو يزيف خطبتو بقصائده العصماء

نساف بسيط وطيب، صدمو ابف مسؤوؿ وىو يشفِّط "• مدير المكتبة شيخ معمـ وا 
 ".وبسيارة أبيو ففقد عين

 ف يعكس لنا صورة حقيقةً أبيذه المقتطفات المكثفة والمختزلة استطاع الكاتب   
 :، وجعمنا نضع أيدينا عمى ما يأتييلموضع التربوي واالجتماعي والسياس

 .زماتو وعممو المؤسسة التربويةأاوال. ثمة وضع نفسي اجتماعي متأـز لـ تستثف 

، وتحكميـ بشؤونو، وبمصائر رجاالتو ثانيا. تسمط المتحزبيف عمى الجياز التربوي
حياف ػػ الى غمب األأمف خالؿ موافاة السمطة بالتقارير األمنية التي تؤدي ػػ في 

 .و القائيـ لقمة سائغة لمموتأعزؿ التربوييف عف مياميـ التعميمية 

ثالثا. ىيمنة السمطة السياسية عمى القطاع التعميمي، وتحويؿ بعض التربوييف الى 
سس عمى بعضيـ اآلخر ثـ تمفظيـ حالما تستغني عف خدماتيـ وىذا عيوف تتج

صيب أعيد الى التعميـ فأىو الحاؿ الذي وصؿ اليو االستاذ )أمجد( الذي عزؿ و 
 .واس القيريسبمرض الو 

والد المسؤوليف الحزبييف وال مباالتيـ التي وصمت الى حد الدىس أرابعا. استيتار 
 .الماكنة التعميمية بسياراتيـ المستيرة لشخوص ىـ مف

الكاتب إذف ومف خالؿ سيرتو القى األضواء عمى سيرة مجتمعو الذي صار يسير 
دوات بوح عف األزمات واالضطرابات التي مرت أالى االسوأ، واستخدـ الوثائؽ ك

بيا حياتو اباف الحرب التي وضعت "بيروت بيف سنداف الفتنة ومطرقة العدو" في 
ؿ البمد إلى قبائؿ  تمؾ الفترة تكررت زياراتو ليا لطبع كتبو فمحقو )الفرز( الذي "حوَّ

ما اف يطرؽ الباب عميؾ حتى تختفي  ياً متعادية" وجعؿ )الخفاش األسود( زائرا ليم
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بضع سنوات أو الى أبد اآلبديف. ومف الوثائؽ التي اعتمدىا الكاتب تمؾ الرسالة 
 :التي أكدت عمى الممنوعات الثالث

 .بة في الصحؼ والمجالتممنوع مف الكتا . 1

 .ممنوع مف االشتراؾ بالندوات والمحاضرات .2

 .ممنوع مف حضور المحاضرات والمجاالت الثقافية . 3

وخالفا ليذه الممنوعات فانيـ سينفذوف بو حكـ اهلل. الرسالة غير مذيمة باسـ 
كثر مف جية تقوـ بكتابة مثؿ ىذه التحذيرات أف ثمة أالجية المرسمة مما يعني 

فراد في المجتمع الحمبي بما فييـ المبدعوف والحالموف. تقوؿ أوالمحظورات عمى 
ف تكتب احالمؾ" فما كاف مف الكاتب أوليس لؾ  ،ف تحمـأالتحذيرات: "ليس لؾ 

ف شد الرحاؿ الى بيروت الذي صار عالقا فييا بيف الموت والموت. تحت أال إ
قوى األمف محققة معو عف سر وقفتو أىذا الظرؼ القيري عاد الى بمده ثانية ف

دخولو مف بوابة بيروت الغربية حيث" الداخؿ مفقود والخارج مولود والموت عمى 
شياء كثيرة عف اليوية لكنيـ يسألونؾ ػػػ وىذا ىو أاليوية". يدعي المحققوف معرفة 

 :ديدنيـ في بالد المشرؽ كميا ػػػ عف ىويتؾ

 المحقؽ : أنت كاتب صحفي

 ىذه جريمة؟ سعيد   : نعـ، وىؿ

 المحقؽ : انا لـ اقؿ ذلؾ.. ايف تكتب؟

 سعيد   : أكتب في مجالت وصحؼ عديدة زوايا أدبية وفكرية، ىؿ اعددىا لؾ؟

 .المحقؽ : ال حاجة، نحف نعرؼ كؿ شيء عنؾ

عدائيا الى " فرس جموح، عنانو بيد األقوياء والطغاة ألقد تحولت الحياة بفضؿ 
حف فميس بيف أيدينا غير ىذه الكممة في سوؽ واألثرياء والمستكبريف، أما ن

ولما كاف اعتقاد الكاتب  النخاسة. ما قيمة الكممة إف لـ تغيِّر واقعًا وتصنع حياةً"
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راد حرقيا ليتخمص مف ثقؿ كاىميا عميو وبال ندـ ىذه المرة أنيا لـ تفعؿ شيئا لذا أ
التوحيدي حيف لكف السؤاؿ االستيضاحي يطرح نفسو عميو ترى ىؿ ندـ أبو حياف 

نو لـ يندـ عمى ما فعمو بكتبو أحرؽ كتبو؟ فيحضر التوحيدي بنفسو ليجيب 
يومذاؾ. عند ىذا الحضور االفتراضي يكوف الكاتب قد انتقؿ مف السيرة الى 

بو حياف التوحيدي(. ولعؿ االرتباط القائـ بيف ىذا أالبياف بوساطة القريف الجديد )
ىو التردد والندـ المذيف طبعا شخصية الكاتب االستحضار وبيف السيرة الذاتية 

بطابعييما وراح يبحث عمف يبرر لو فعؿ التخمص مف األعباء المعرفية الثقيمة 
ف السيرة أو المسرحية )ال إالتي اعطت أكميا مزيدا مف المعانات والمكابدات. 

فرؽ( تنتيي بدخوؿ كمب بوليسي مدرب عمى اكتشاؼ الممنوعات فيكتشؼ وجود 
كتب سعيد وىي عند الكمب كما ىي عند  داخؿ ذلؾ البرميؿ الذي ضـّ  الكتب

السمطة تتساوى مع سائر الممنوعات مف اليروييف الى األفيوف أو ربما تفوؽ تمؾ 
الممنوعات في خطورتيا. وكؿ ىذا يشير الى سير حياة الكاتب عمى جمر 

نتيي المسرحية المعانات، ونار المكابدات، وجحيـ التناقضات. عند ىذه النقطة ت
أو السيرة عمى خشبة المسرح أو داخؿ النص لكنيا حتما تستمر داخؿ الحياة 

ال إف تكف بعيدة المناؿ ا  رض الواقع الذي تموح في آفاقو مالمح التغيير، و أعمى 
 .انيا واقع حاؿ سيصؿ اليو سعيد ليحقؽ شيئا مف سعادة جمعية

نكوف قد وضعنا أسسًا استباقية في  فأفتراضية نأمؿ بتناولنا ليذه السيرة اإل     
مجاؿ السيرة الذاتية غير التقميدية التي تشتغؿ عمى النص االبداعي حسب. 

يضا قد عززنا تجربتنا األولى عندما تناولنا السيرة االفتراضية لمشاعر أونكوف 
العراقي شيركو بيكس مف خالؿ اشتغالنا عمى قصيدتو )الصميب والثعباف 

ذا كاف المؤلؼ القمعو ويوميات شاعر( في  مقالنا الموسوـ )سيرة ذات مكانية(. وا 
ف تكوف دراستنا ليا أجي قد كتب ىذه السيرة بطريقة تجريبية ناجحة فاننا نأمؿ 

 (.بداع المتحقؽ نصيا في )الفصؿ األخيربمستوى النجاح المتحقؽ فييا، وكـ اإل
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 الفصل الثاني.. التأصيل 
 
 

 وموجياتو في مسرح التراث 
 عبد الفتاح رواس قمعو جي 

  
 
 

 لسنا مف الذيف يرفضوف حرية اإلبداع والمبدع ،
 أو تنوع التجارب في المسرح، بشرط أف تكوف

 أصيمة ال تقميدًا، كما أننا نرفض التخمي
 عف مشروعنا في تأصيؿ مسرح
 نابع مف الذات، منطمؽ مف
 معالـ ىويتنا وشخصيتنا

 الحضارية
)*( 

 د الفتاح رواس قمعو جيعب
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2005/ 3/ 15ػ  9ص  452دمشؽ ػ ع )*( انطفاء شعمة التأصيؿ. ممحؽ الثورة الثقافي ػ 
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ر أكدت المعاجـ العربية عمى أف )األصؿ( ىو أسفؿ كؿ شيء وىو الجذ  

واألساس. واألصيؿ ىو الصحيح البارع الجيد الرأي، والتأصيؿ ىو التأثيؿ أو البناء 
كقوليـ تأثيؿ المجد أي بناؤه. أما التأصيؿ الذي نحف بصدده اآلف فيو جعؿ غير 
األصيؿ أصيال باسناده الى جذر معرفي لو خصوصيتو، وتاريخو، وطبيعتو 

 والمشتغموف عمى التأصيؿ جذرا االجتماعية، ولـ يجد الباحثوف، والدارسوف،
، وأكثر فاعمية وىيمنة عمى العممية التأصيمية برمتيا مف جذر التراث. ولما أفضؿ

كاف المسرح وافدا غربيا فرض حضوره عمى العممية األدبية العربية لذا قاـ 
 العامموف عميو بوضع أصوؿ عربية لو عف طريؽ:

 العودة الى األشكاؿ شبو المسرحية العربية. .7

 استمياـ التراث العربي شخوصا وأحداثا استمياما مشرقا.  .2

 ابتكار الطرؽ الفنية لتأصيمو عربيًا.  .3

في المسرح كما في الحقوؿ المعرفية األخرى ظيرت اسماء عدد مف المؤصميف 
الذيف استطاعوا ترؾ بصماتيـ عمى صفحات تاريخنا المسرحي بدًءا مف ماروف 

وب صنوع، وحنا حبش، وانتياًء بسعد اهلل ونوس، النقاش، وابو خميؿ القباني، ويعق
وعبد الكريـ برشيد، ووروجيو عساؼ، والطيب الصديقي وصوال الى محي الديف 
زنگنو، وعادؿ كاظـ، وعبد الفتاح رواس قمعو جي وغيرىـ مف كتاب المسرح 

 االسترساؿ في  العربي. وبما أف القمعو جي يشكؿ محور ىذه الدراسة لذا ومف دوف
 
فيوـ التأصيؿ والتراث والذي أبحر فيو عدد غير قميؿ ممف سبقونا إليو فأننا م  
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ندخؿ الى عالـ القمعو جي والموجيات التراثية في نصوصو بشكؿ مباشر، ونترؾ 
 الخوض في المفاىيـ العامة لغيرنا مف كتاب ونقاد المسرح العربي.

المسرح السوري يشكؿ عبد الفتاح رواس قمعو جي مثابة ميمة مف مثابات     
العربي المعاصر، ويمتاز ككاتب مسرحي باشتغاالتو عمى التراث بنية أساسية مف 
بنى تأصيؿ المسرح العربي، وتتأسس اشتغاالتو ىذه عمى استمياـ المادة التراثية 
استمياما فنيا وفكريا مشرقًا فيو ال يتوقؼ عند حدود المادة التراثية المنتقاة زمكانيًا 

ا الى فضاءات المعاصرة. وىو ال يراوح في ماضي التراث بؿ يعمؿ بؿ ينطمؽ مني
بدينامية عمى جرِّه الى الحاضر القائـ، واسقاطو عميو. وتكاد ىذه االشتغاالت 
تنحصر في اعتماده عمى شخصيات كاف ليا أثرا واضحا وجميا في حياة الناس إال 

خ التي ما انفؾ بعض أنيا وبسبب أسموبيا الذي يؤخذ بظاىره عادة تقع في الفخا
طالبي الجاه، والوجاىة الزائفة ينصبونيا لإليقاع بيا، وازاحتيا، والحكـ عمييا 
بالتصفية الجزئية أو الكمية. ولعؿ ابرز ىؤالء الشخوص في تراثنا العربي 
االسالمي ىـ المتصوفة الذيف امتازوا بعطائيـ الفكري المشرؽ، وتضحياتيـ 

اسموب صوفي خالص مثؿ شخصية الحالج، الجساـ، ونزوعيـ الى الحؽ ب
والنفري، والسيروردي، والنسيمي، وجالؿ الديف الرومي، وغيرىـ ممف اعطى لمدنيا 
الكثير ولـ يأخذ لنفسو شيئا. وجؿ ىذه الشخصيات تركت إرثًا شعريًا ىو في جوىره 
اجتراح حر لجوانية النفس البشرية، وتوقيا لمعشؽ الخالص، والتي يروؽ لكاتب 

ؿ عبد الفتاح رواس قمعو جي تناوليا بصفاتيا، ومواصفاتيا، وقدرتيا الفائقة عمى مث
التماىي والكموف في الطروحات المعاصرة مما يجعميا في نأي عف مقصات 
المؤسسات الرقابية المتشددة. ومما ال شؾ فيو أف القمعو جي وجد فييا تعويضا 

خصيات امتازت بمكنتيا شعريا عف ىجره لمشعر في الكتابة المسرحية فيي ش
العالية في االبداع الشعري الذي فاؽ في جوىره وصوره الكثير مما كتبو مجايموىـ 
مف الشعراء. ولـ يكتؼ القمعو جي بكتابة النص التراثي حسب بؿ تخّطى ذلؾ الى 
التنظير ضمف دائرة اىتمامو، وتخصصو الفني والمعرفي. لقد كتب العديد مف 

راث، ومثميا في النقد المسرحي نظريًا وتطبيقيًا فضال عف المقاالت في مجاؿ الت
 تناولو ػػػ بالدراسة والتحقيؽ ػػػ بعض الشعراء المتصوفة مما خمؽ لديو أرضية خصبة
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ألنبات بذرة مسرح عربي خالص اشتغؿ عمى تأصيمو بروح تجريبية ما انفكت  
نيا مف جية، وبيف التراث تقدـ الجديد مجترحة األشكاؿ الفنية المختمفة ومصاىرة بي

 والمعاصرة كما في مسرحيتو )تشظيات ديؾ الجف الحمصي( مف جية أخرى.
كتب القمعو جي عددا غير قميؿ مف المسرحيات التي تعنى بالتاريخ، والتراث 

ومسرحية كفر   كمسرحية ىبوط تيمور لينؾ، ومسرحية اختفاء وسقوط شيريار،
مسرحية تشظيات ديؾ الجف الحمصي، سالـ أو دستة مموؾ يصبوف القيوة، و 

ومسرحية جالؿ الديف الرومي، ومسرحية النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ، ومسرحية 
سيد الوقت الشياب السيروردي، ومسرحية ليمة الحجاج األخيرة. ومف خالؿ 
 ، معاينتنا لعنوانات ىذه النصوص وجدنا أنيا جميعا ارتكزت عمى اسـ الَعَمـِ

استثاء مسرحية )كفر سالـ(، وانقسمت عمى قسميف: األوؿ وصفاتو الوظيفية ب
يعنى بالَعَمـِ كشخصية مركزية ومحورية مثؿ مسرحية )سيد الوقت الشياب 
السيروردي(، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. والثاني يعنى بالحدث المقترف 
بالشخصية الرئيسة مثؿ مسرحية )تشظيات ديؾ الجف الحمصي( عمى سبيؿ المثاؿ 

. ولبياف موجيات التراث عند القمعو جي نقوـ باستقراء األنموذجيف األكثر ايضاً 
أىمية في مسرحياتو )سيد الوقت الشياب السيروردي( و)النسيمي ىو الذي رأى 
الطريؽ( مف القسـ األوؿ، ومسرحية )تشظيات ديؾ الجف الحمصي( ومسرحية 

وانية ىذه األعماؿ عمى )كفر سالـ( مف القسـ الثاني، ونبيف مف خالؿ بحثنا في ج
 ما يأتي:

 
 

 أواًل. العنونة وموجياتيا
في عنونة المسرحتيف )السيرودي والنسيمي( لـ يكتؼ عبد الفتاح رواس قمعو جي 
باسمي الَعَمـ حسب بؿ اضاؼ الييما سمتييما البارزتيف فصار األوؿ سيدا لموقت 

ياب السيروردي( وصار اآلخر رائيا لمطريؽ. العنونة األولى )سيد الوقت الش
أوحت لنا قبؿ الدخوؿ الى عالـ النص أننا أماـ شخصية ميمة قد تكوف مركزية أو 
محورية مييمنة عمى مفاصؿ النص كمو، وعمى عنوانو المركزي. ومما يؤكد 

 أىميتيا، وىيمنتيا حيازتيا لقبا فريدا ىو )سيد الوقت(. والوقت كما جاء في لساف
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اف" مما يعني اف السيروردي قد تسيد زمانو أو الحقبة العرب ىو "مقدار مف الزم
الزمنية التي عاش فييا حصرًا ألنو استطاع امتالكيا بمنجزه الذي فاؽ أي منجز 
 آخر. وينطبؽ قولنا ىذا عمى )النسيمي( الذي امتمؾ اسمو ناصية العنونة، واتضح

خالؿ التأكيد عميو  فعمو المتفرد في رؤية  الطريؽ الذي أراد الكاتب بياف تفرده مف 
 باألداة )ىو( لنفيـ مف العنونة أف الطريؽ غير مرئية ألي أحد غير النسيمي، وأف

أحدا لـ يستطع رؤيتو قبؿ أف يراه النسيمي، وأنو ىو فقط مف رآه. كما أف العنونة  
ػػػ ومف خالؿ ارتباط الشخصيتيف )السيروردي، والنسيمي( بذاكرتنا الثقافية الجمعية 

ي لنا بشكؿ استباقي أف الصوفية تييمف عمى أجواء المسرحيتيف، وأف التراث ػػػ أوح
بنية أساسية في كمييما، وأف طريقة الكاتب في عنونتيما مبنية عمى أساس الموازنة 

 الفنية بينيما جزئيًا وكميًا:
= النسيمي ىو الذي   النسيمي )الشخصية( + ىو الذي رأى الطريق )السمة( 

 نوان(رأى الطريق )الع
سيد الوقت )السمة( + الشياب السيروردي )الشخصية( = سيد الوقت الشياب 

 السيروردي)العنوان(
وىذا ما فعمو أيضًا مع نص ثالث ىو )بوح القصب جالؿ الديف الرومي( مما   

يعني اف القمعو جي اعتمد العنونة المركبة طريقة في تحديد سمة الشخصية 
كاف يمكف أف يكتفي بيوية العمـ حسب وىويتيا. ففي المسرحية األولى 

)السيروردي( وكذلؾ في المسرحية الثانية والثالثة )النسيمي وجالؿ الديف الرومي( 
كما فعؿ شكسبير في مسرحياتو: عطيؿ، ماكبث، ىاممت..الخ. إف إضافة 
التوصيؼ الدقيؽ )السمة األساسية( السـ العمـ )سيد الوقت( في األولى، و)ىو 

يؽ( في الثانية، و)بوح القصب( في الثالثة أضفى عمى العنونة الذي رأى الطر 
تأكيدا حصر اىتماـ المتمقي في زاوية ىي األكثر أىمية في ما حققتو الشخصية 

 عمى صعيد انجازىا الفعمي والدرامي. 
ىذه ىي باختصار شديد أىـ موجيات العنونة التي اشتغؿ عمييا القمعو جي في  

ما موجيات التراث وتأصيمو فإننا سنمقي األضواء عمييا بسممة نصوصو التراثية. أ
 في الفقرة الثانية.
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 ثانيًا. التراث وموجياتو  
ابتدأ عبد الفتاح رواس قمعو جي عممية تأصيؿ مسرحو مف البنية الغالبة في الشكؿ 
الدرامي التقميدي )المشيد المسرحي( إذ ألبسو لبوسا منسجما مع موجيات التراث، 

شراقا ت الصوفية فمنحو اسـ )الييكؿ( في مسرحية )سيد الوقت الشياب وا 
السيروردي(، و)الحرؼ( في مسرحية )النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ(. الييكؿ 
كما جاء في لساف العرب ىو البناء المرتفع الضخـ، وىو كما جاء في الصحاح 

ألثريوف موضع في صدر الكنيسة يوضع فيو تمثاؿ العذراء، والييكؿ كما يقوؿ ا
كممة سومرية األصؿ )ىيجاؿ( وتعني المعبد وقد استخدميا الكنعانيوف واألقدموف 
بيذا المعنى أيضا كما استخدميا السيروردي في عنونة كتابو األثير )ىياكؿ النور( 
وىو عند القمعو جي جانب مف جوانب البناء الدرامي الذي يقوـ عمى عدد مف 

تمتع باستقاللية محدودة، وقرابة مف الطقس اليياكؿ التي تشد بعضيا بعضا، وت
الديني الذي يمارس في عبادات مختمفة. أما الحرؼ في األصؿ فيعني "الطرؼ 
والجانب وبو سمي الحرؼ مف حروؼ اليجاء" كما جاء ذلؾ في لساف العرب. 
وىو عند القمعو جي جانب مف جوانب البناء الدرامي ازاح عنونة المشيد المسرحي 

وصار بديال ليا دوف أف يفؾ ارتباط القداسة بينو )كحرؼ( بمعنى  التقميدية،
الجانب أو الطرؼ وبيف صوفيتو الخالصة. وعمى الرغـ مف ىذه المحددات 
المشيدية الجديدة إال أف القمعو جي لـ يعمـ ىذيف الخياريف عمى نصوصو األخرى 

شاىدىا ففي مسرحية )بوح القصب جالؿ الديف الرومي( أعطى لكؿ مشيد مف م
عنونة اختصت بو كػ)نافجة المسؾ( و)شمس تبريز( و)زاد الطريؽ(..الخ. وسار 
عمى المنواؿ نفسو في مسرحية )كفر سالـ أو دستة مموؾ يصبوف القيوة( وىذا 
يعني أف القمعو جي ال يميؿ الى تثبيت مفردة أو تسمية دوف سواىما أو استئثار 

تعمـ عمى  مجمؿ المشاىد في نصوصو مفردة دوف سواىا أو انتياج طريقة واحدة 
المسرحية كي ال يسقط في أسر النمطية التي تقولب حريتو في اختيار ما يتالئـ 
وطبيعة كؿ نص مف نصوصو أو مشيد مف مشاىده المسرحية عمى وجو 

 الخصوص.
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تبدأ مسرحية )سيد الوقت( منطمقة مف )ىياكؿ النور( لتميد دخوؿ المتمقي الى 
مف خالؿ جميرة األصوات الطبيعية، والبشرية، ومساقط األنوار  فضاءات النص

اليابطة، والصاعدة بييئة رذاذ نوراني يكاد الواحد منا يممس بيجتو، ويسمع 
ىسيسو، ويتماىى فيو كما تتماىى الروح بالروح. أراد القمعو جي أف ييسر لنا 

ف عمومية الدرب نحو حكمة السيروردي اإلشراقية وخالصتيا. وعمى الرغـ م
الجمؿ المنطوقة في ىذه اليياكؿ إال أنيا كانت تمييدًا ناجعًا في مسؾ رأس الخيط 
والسير بداللتو إلى عالـ النص وشخصيتو األثيرة الشياب السيروردي ثـ الدخوؿ 
اليو مف )الييكؿ األوؿ( الذي حمؿ عنوانًا اضافيًا توضيحيًا )الوالدة( في اشارة 

 مقتضبة لوالدة الكوف: 
تشوب ظممة المسرح إضاءة زرقاء خفيفة، يتمو ذلؾ انفجار كوني عمى شاشة "

. تظير صورة لألرض وىي   sycloramaالسيكموراما  وتتشكؿ بعض النجـو
 سابحة في الفضاء الكوني. يعقب ذلؾ صمت وسكوف وظالـ"

لـ يكف الغرض مف ىذا العرض السايكورامي بياف نورانية الكوف حسب بؿ أف 
النور قد ىبط الى األرض حامال اإلنساف عبر شالؿ مف الضوء إلى  جزءا مف ىذا

قاعيا المظمـ عمى الرغـ مف انشداده الى منبع النور، وشوقو، وتوقو إليو. في ىذه 
المقدمة وفي )ىياكؿ النور( التي سبقتيا استخدـ القمعو جي المساقط الضوئية 

ي حالة المشاىدة( بيانًا بتقنية أضفت عمى النص )في حالة القراءة(، والعرض )ف
وسحرًا حرَّكا مخيمة المتمقي بإبياره وشده إلى تتبع حكاية النص. وال شؾ أف مف 
يتصدى إلخراج ىذيف المشيديف سيبتكر إضافات ضوئية أخرى تزيدىما جمااًل 

 وبياًء وسحرًا.
في )الييكؿ الثاني( وىو مختص بػ)اليجرة( يعطينا القمعو جي وصفًا دقيقًا لييئة 
السيروردي ومالبسو الموحية بزمانيا وتراثيتيا فضال عف وصفو الدقيؽ لمؤثثات 
 المشيد المسرحي )الييكؿ( المبنية عمى أساس فمسفة الثنائيات. ومف خالؿ صوت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الشواىد الحوارية واألحداث الموصوفة تاليًا مف مسرحية سيد الوقت الشياب السيروردي. عبد الفتاح رواس  )*(

 2006. وزارة الثقافة ػ دمشؽ ػ قمعو جي

 
 
 
السيروردي الذي يفتتح المشيد تنجمي حقيقة االرتباط أو صمة الوصؿ بيف    
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، والحاضر الق  ائـ:الماضي المنصـر
"أييا النور الشارؽ.. الى أيف يجري نير الزمف؟ وأيف ترسي مراكب الذكريات؟ 
نجمة الصباح حزينة، والحب قد ىجر القموب، ومع كؿ فجر طالع آالـ ودماء، 

 وسير الورد..الورد الغافي في ضوء القمر توقظو الدماء.."
خر مستمر إف الدـ ىنا ىو ىمزة الوصؿ بيف ما حدث ويحدث. بيف فعؿ وقع وآ

الوقوع في الزمف الحاضر. قد تبدو ىذه اليمزة واىية في ربطيا زمنيف متباعديف 
وىذا حكـ استباقي متعجؿ بعض الشيءػ إال أف القادـ مف الحوار سيقرب حدود 
المسافة ويداخميا، ويصيرىا في بوتقة ما حدث، وما يحدث، أو ما سيحدث في 

 اآلتي لمسيروردي: قادـ الزماف. لنستمع الى المقطع الصوتي
"الموت أصبح الزمة فحسب حتى فقد منزلتو ومعناه التقميدي. الفضيمة والرذيمة 
أصبحتا صفتيف يصعب لنصوص الحكمة المكتوبة أف تفرؽ بينيما إذا لـ تتشعشع 
بالنور ألنيما ذائبتاف في غسؽ المادية البشرية.. فأيف تياجر األنفس الخائفة 

 المعذبة؟"
ة )الدـ( بيانًا واضحًا، وربطًا متينًا بيف الزمنيف فإف ىمزة الموت إذا لـ تعط ىمز 

أعطت ربطًا شديدًا وبيانًا مبينًا بينيما. ومع ىذا سأفترض أف الطرح ما يزاؿ عاما، 
واف العمومية ال تصؿ بنا الى جوىر ما نبحث عنو أو ما نريد الوصوؿ إليو. إذف 

 الوقت. لنؤجؿ ىذا الى ما بعد استقراء جوانية سيد
 

 أوال. من ىو سيد الوقت؟ 
ىػ 587-549إنو شياب الديف يحيى بف حبش. فيمسوؼ الحكمة اإلشراقية 

 ـ الممقب بػ)سيد الوقت(.7755-7797
ىذه اإلجابة الموثقة تعني أننا إزاء شخصية واقعية عاشت في مرحمة تارخية 

كمة محددة ضمف تاريخنا الجمعي، وليا إنجاز كبير في مجاؿ فمسفة الح
االشراقية، وىي رمز مف رموز التراث نظرا لما أنتجتو مف كتب ميمة في ىذه 
 الفمسفة. انتيت حياتيا بالموت قتاًل في حمب عمى أيدي رجاؿ السمطة آنذاؾ بعد 
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أف ذاع صيتيا وصار ليا تالمذة، وأتباع، ومريدوف. وقد اشتغؿ القمعو جي عمييا 
 لألسباب اآلتية: 

أو نظراء في الزمف الحاضر الذي شيد محاكمات، وجود نظير ليا  .7
 واعدامات، واغتياالت مشينة بحؽ رجاالت الفكر والمعرفة.

 تشابو قيـ السمطة، ومنطمقاتيا، وسموكيا العاـ. .2

وجود الفئة االجتماعية نفسيا في الوسط الثقافي، والمعرفي والتي ال يروؽ  .3
 مانيا.ليا بروز الفكر االنساني المتقدـ عمييا أو عمى ز 

ممارسة حرية الفكر، والمعتقد في ظؿ سمطة تحريمية أو تجريمية أو  .4
 تكفيرية تحظر كؿ ما يخالفيا ايدلوجيًا تحت ستر القداسة، والمقدس دينيًا.

 

 ثانيًا. لماذا اختار القمعو جي ىذه الشخصية:
باإلضافة إلى ما ذكر في الفقرات األربع السالفة اختار القمعو جي ىذه الشخصية 
لغناىا الفكري/ الفمسفي، والمغوي/ الشعري إلرضاء جانب ميـ مف الجوانب التي 
ف اختمفت  تشكؿ بنية مف بنى شخصيتو كأديب مفكر، ومنظر، وكاتب لو أسموبو وا 
الطريقة، والزماف. قد يخالؼ القمعو جي رأينا ىذا ولكننا بحكـ معرفتنا واستقرائنا 

ار كاف أيضا محكوما بمدى ثبات لشخصيتو اشترطنا أف يكوف كذلؾ. االختي
الشخصية عمى معتقد الخير، ويقينيا الذي يزداد ثباتًا ورسوخًا أماـ ىجمات الشر 
وحريتيا التي تبغي أف تكوف شرطا مف شروط الحياة البشرية الحقة. إف 
لمسيروردي رأيو في اشتراط الحرية وىو اشتراط إنساني، وميزة بشرية يتفرد بيا عف 

ية المتمثمة بالشيطاف )ليب(. يقوؿ ليب محاورًا السيروردي ومقارنا القوى الظالم
 بيف حريتي الناس والسمطة:

"الحرية لدى المفكر الولوج في فمسفات اإللحاد والزندقة أو في نشر األفكار 
المتطرفة، والحرية لدى الشباب التمرد عمى القيـ االخالقية والوصوؿ الى حياة 

الفساد، والحرية لدى الحاكـ تعني حريتو وحده في يسودىا الجنس واالنحالؿ و 
السمطة والطغياف، واذا تحدث عف الوطف والتضحية فيذا يعني أنو ىو الوطف، 

 وعمى العامة التضحية مف أجؿ طموحاتو." 
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إف ىذا الموجو التمميحي يندرج كقاسـ مشترؾ بيف الزمف الماضي والزمف الحاضر 
ا ىو عميو منذ القدـ ألف السمطة ىي ذاتيا منذ مما يعني أف الحاؿ باؽ عمى م

القدـ. ومف خالؿ الموجو التمميحي أيضا استطاع القمعو جي الربط بيف التراث 
 كقيمة ماضية والمعاصرة كواقع معيش. 

يبدو لي أف السيروردي قد عبر زمانو وىذا ما يرشحو ليكوف شخصية في المتناوؿ 
المحدثيف. لنقرأ ىذه الجممة المقتبسة مف  مف قبؿ القمعو جي أو غيره مف الكتاب

 نص لو محاوليف استنباط جوانيتيا:
"إف مف ضرورة الالنياية أف يكوف في عالـ الكوف والفساد تضاد، فموال التضاد ما 

 صح دواـ الحياة عمى التجدد المستمر"
وىذا منطمؽ )ديالكتيكي( بحت أكدتو الفمسفات المعاصرة، وعرفو المفكروف عمى 

"درس التناقضات في ماىية األشياء نفسيا" وأف التطور ىو صراع المتضادات"  أنو
 )المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية.. ستاليف.. دار دمشؽ لمطباعة والنشر(    

لقد أراد السيروردي اإلشارة البينة إلى أف الحياة عمى االرض تقوـ عمى أساس 
عف عالـ االنوار األحادي الموحد عمى كؿ شيء، التناقض أو الثنائيات تمييزًا ليا 

والخالي مف الصراع بكؿ أشكالو ووجوىو المحتممة، وغير المحتممة. ولمزيد مف 
البياف خمؽ الكاتب شخصية )تبارؾ( لتكوف عمى طرفي نقيض مع شخصية )ليب( 
وكالىما يمارس حضوره مف خالؿ شخصية السيروردي. فإذا اردنا الغور في 

يروردي فما عمينا إال أف نغور في عالـ ىاتيف الشخصيتيف التكميميتيف جوانية الس
 المتضادتيف. لنقرأ اآلف ما دار بيف السيروردي وتبارؾ في ىذا الحوار:

 الشياب : صدقت، إف العقؿ وحده يفضي الى الخطأ، وال بد مف تثقيؼ العقؿ
 باالشراؽ الروحي.            

 تحت التجربة. تبارؾ  : وال بد أيضًا مف وضعو
 الشياب: وكيؼ تكوف التجربة؟

نما في السموؾ أيضًا والذي  تبارؾ : بأف يكوف إشراقو ليس في الفكر فحسب وا 
 يتجمى في العدؿ والرحمة والمحبة والسالـ والخير لجميع البشر. وىؿ        
 كانت الحكمة والفمسفات إال مف أجؿ صنع الحياة؟        

 
 
 

 تنطقيف بما أسره في نفسي. الشياب: تبارؾ، أنت
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 تبارؾ : أييا الساري في الظالـ، وىؿ أنا إال أنت، أنا لحظة صفاء في روحؾ
 تنساؿ عبارات مف الحكمة في كتبؾ.         

وما لـ يقمو الحوار قالتو المالحظات بطريقة وصفية درامية تصويرية دالة مدعومة 
موجو آخر مف موجيات  بالشعر الذي ىو فيض مف قداسة ونور. والشعر ىنا

التراث، وداؿ عمى جوانية السيروردي. لنقرأ ىذه األبيات عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 الحصر: 

 واني في الظالـ رأيت ضوًءا
 كأف الميؿ بدِّؿ بالنيار

 إذا أبصرت ذاؾ النور ..
 أفنى..

 أفنى.. أفنى..
 فما أدري 
 يميني..

 مف يساري..
 

لعالـ غارؽ في الظممة. وأي نور ذاؾ! إنو نور السيروردي إذف أبصر النور بينما ا
األنوار، النور المتدفؽ، والمندلؽ مف منبع االنوار، نور اهلل الذي أيَّد بو روح 
السيروردي السكرى بحبو، والتواقة إلى روح المعشوؽ. ىذا ىو إذف جوىر 
السيروردي الذي أفنى روحو مف أجؿ الحؽ، والحرية، والمحبة، والسالـ لكؿ 

شر. والشواىد عمى ىذا كثيرة ال نريد االسترساؿ في ذكرىا أو اإلشاره إلييا. الب
ومما تجدر االشارة اليو أنو استخدـ ػ في عممية تأصيؿ مسرحو ػ بعض االشكاؿ 
التمثيمية )شبو المسرحية( التي عرفيا العرب كالقره قوز، والحكواتي، والمقامة، 

ميالي، وخياؿ الظؿ وفي ىذا النص وحوار المتصوفة مع تالمذتيـ، وحكايات ال
تحديدا استخدـ خياؿ الظؿ في مشيد أراد منو بياف ظمـ الفرعوف وعدائو لرب 
ىاروف وموسى. وعزز ىذا العرض الظمي برأي الشياب مف خالؿ سؤالو 

 التأكيدي:
 
 
 

 "وىؿ الدنيا بشعوبيا ودوليا وحروبيا وأفراحيا وأتراحيا سوى عروض ظالؿ تتوالى"
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صية الشياب لننتقؿ منيا إلى شخصية النسيمي في محاولة لمكشؼ سنترؾ شخ
 عف موجيات الشخصية، والنص، والتراث فمف ىو النسيمي؟

عماد الديف النسيمي عمي بف محمد أوغمي.. ولد في مدينة يخبرنا الراوية أنو: " 
ىػ"  أعدـ في حمب أيضا  770شماخي بشرواف شمالي أذربيجاف اإليرانية عاـ 

سمطاف. وىذا يعني أننا إزاء شخصية تراثية أخرى استميـ القمعو جي بأمر ال
صوالتيا الفكرية، وشطحاتيا الفمسفية، وتجمياتيا الصوفية استميامًا ال يقؿ اشراقًا 
عف الشخصية السابقة مستخدما بعض أدوات النص السابؽ في إضفاء عصرنة 

يد المسرحي الذي عمى نصو )النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ(. سنبدأ مف المش
استبدؿ في ىذا النص بػ)الحرؼ( فمماذا الحرؼ وما داللتو في األصؿ؟ سنتجاوز 
ما قمناه فيو في مقدمة البحث وسنعرض لما أورده القمعو جي عنو كيامش 

 توضيحي. يقوؿ اليامش أف:
"الحروؼ ىي أساس الدعوة الحروفية، ولكؿ حرؼ قيمة عددية، وقد أعطيت ليا 

ر التاريخ، فقد تحدث فيثاغورس عف تناغـ األرقاـ كما الموسيقى، قوى غامضة عب
وكانت الحروؼ في مقطعات السور القرآني مدعاة لمحيرة والتفكير، وقد حاوؿ 
الحروفيوف استخالص الحقائؽ والمغيبات مف الحروؼ وقيميا العددية، وقد جاء 

 عقدة." تمجيد االنساف وتقديسو لدييـ مف خالؿ معادلة حروفية عددية م
 

إف اختيار القمعو جي لمحرؼ إنما جاء انطالقًا مف رؤية النسيمي الصوفية، 
التي تستبطف سر الحرؼ وجوىره الغامض والعميؽ.  الحروفيةوانسجامًا مع طريقتو 

 يقوؿ النسيمي إف الكممة "ىي التي تتحدى قوى الشر..إف ما ال ينفد ىو الكممة،
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي ىأى الطريؽ، ضمف مجموعة مسرحية بيذا 7الشواىد واألحداث الموصوفة تاليًا مف مسرحية النسيمي ىو اؿ )*(

 2008عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحاد الكتاب العرب ػ دمشؽ ػ العنواف تضـ ثالث مسرحيات. 
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إنيا نور الوجود" وفي ىذا تمخيص لقداسة الحرؼ عند النسيمي وتقييمو الذي  
ف اختمفت موازينيا. ولكف ماذا عف النص وىؿ  يتربع عمى رأس حكمتو الحروفية وا 

قارب القمعو جي بيف ما حدث في ذلؾ الزماف وما ثمة أدوات معينة بوساطتيا 
 يحدث في ىذا؟

اشتغؿ القمعو جي عمى الراوية كأداة نقؿ وربط لمجريات األحداث كؿ ضمف 
تسمسمو التاريخي والدرامي. وبما أف رواية األحداث وسيمة فاعمة مف وسائؿ األدب 

أف...(  لذا كاف  العربي الشفاىي المنقوؿ كقولؾ: )قاؿ الراوي( أو )روي عف فالف
حضوره عند القمعو جي أمر متعمؽ بعممية التأصيؿ. ولكي يجعؿ األمر عمى 
جانب مف الحداثة والمعاصرة  فقد وسع مساحة الروي لتشتمؿ عمى الماضي 
وأحداثو، والحاضر ومجرياتو فضاًل عما يقوـ بو مف المقاربات والمقارنات بيف 

 ؿ:الزمنيف. تقوؿ الراوية عمى سبيؿ المثا
 "أقدـ لكـ نفسي، أنا راوية ومخرجة وشاىدة عصور."

وىذا يعني انيا تقوـ بوظيفة مزدوجة: األولى قولية تعتمد الرؤية والمشاىدة والنقؿ 
ثـ القوؿ، والثانية فعمية تعتمد النقؿ، والحركة ثـ الفعؿ. وتعكس مف خالؿ 

قد أتاحت ليا وظيفتييا عممية استمرار المنيج )األصؿ( وتحديثو )التأصيؿ(. و 
المستمر في الزمف الحاضر. و االزدواجية الكشؼ عف المستقر مف الزمف الماضي 

 ، تقوؿ في سياؽ النص: "الزندقة الدينية تيمة األمس، والزندقة السياسية تيمة اليـو
والقتؿ مستمر" وتقوؿ في موضع آخر: "كؿ الذيف دافعوا عف اإلنساف صاروا في 

الجممة مطمقة ال تختص بزمف محدد دوف غيره مف  السجوف أو في القبور" وىذه
األزماف. والقتؿ ىنا قد يشير إلى قتؿ المتصوفة الكبار أمثاؿ السيروردي والنسيمي 
وغيرىما إال أنو يؤخذ بمعناه العاـ الداؿ عمى استمرارية القتؿ في الزمف الحاضر. 

. وىذا التراث إذف مرآة األمس التي يمكنيا بطريقة فنية ما أف تعكس أ حداث اليـو
ىو ما دأب مسرح عبد الفتاح قمعو جي عمى النيوض بميمتو عمى أكمؿ وجو 
 باعتباره الشاىد، والرائي، والمعايش، والناقؿ ألحداث العصر وتداعياتو المستمرة. 

إذا افترضنا أف إجابتنا عف ماىية النسيمي كافية فاف السؤاؿ الذي يفرض نفسو 
 أألنو شغؿ نفسو، وسخَّرىا مف أجؿ النيوض برقي عمينا ىو لماذا النسيمي؟ 
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لى أف يصبح قادرا عمى تفعيؿ نور اهلل في  اإلنساف، ووصولو إلى منبع النور، وا 
ذاتو؟ أـ ألنو عانى مف ويالت زمانو، ومف احتقاف سياساتو، وانتياجيا سبؿ القتؿ 

ي الدائـ لينأى بو طريقا إلى تثبيت أركاف كرسي السمطة؟ أـ ألنو استمرأ زىد الصوف
فصاحو عما يمور في دخيمتو  عف ترؼ الحياة الزائؿ فضال عف مواقفو الجريئة، وا 
مف أمور البالد والعباد؟ وأخيرًا أال تعد ىذه االسباب منطقية، ومعقولة، ومبررة 
ف اختمفُت معو في التعويؿ  لمؤسس النص وخالقو القمعو جي؟ اعتقد أنيا كذلؾ وا 

عمى مواجية االستبداد، واالستعباد، والقير بكؿ أشكالو الطبقية، عمى المنقذ القادر 
والعرقية، والطائفية، والسمطوية مف خالؿ تحرير نور اهلل داخؿ النفس. يقوؿ 

 السيروردي :
"إف فينا بضعة مف روح اهلل، إف تحررت فيذا يعني نيضة اإلنساف، وتحرره الكامؿ 

ي أيضا تمرده عمى مستعبديو مف الحزف واليأس والخوؼ والعبودية، ويعن
 ومستغميو."

وحتى يكوف لو ىذا تكوف الدىور قد تراكمت، وامتألت الحياة بالشرور والمظالـ، 
ويكوف التيئيس قد ناؿ مف كؿ نفس تواقة الى الخالص. لقد ظؿ السمطاف سمطانا 
والمكاري مكاريا، وظمت الشعوب واقفة عمى طريؽ االنتظار الطويؿ وغير المعقوؿ 

جيء المخمص، أو المنقذ، أو البطؿ االسطوري ولكنيا لـ تتنبأ أف بطميا )الحمـ لم
والطموح( سيتحوؿ يوما الى الحاكـ األوحد الواحد الوحيد، واف النظاـ سيجمِّؿ 

 وحدانيتو بييئة الحزب الواحد الوحيد. أو كما يقوؿ عمى لساف الراوية:
لمموؾ ىـ المموؾ إذا دخموا قرية "يختمط الزمف بالزمف، والحاضر بالماضي، ولكف ا

 أفسدوىا وجعموا أعزة أىميا أذلة"
لنعد اآلف إلى النسيمي متفحصيف شخصيتو الفريدة، وذىنيتو المتقدة في فيـ ما    

 يجري ويدور. يقوؿ وكأف الزمف الحاضر معني  بقولو:
"ال بد أف نرحؿ، لست أخاؼ عمى نفسي وأنا أرى الشعوب تفنى في صراعات 

وؾ وأطماعيـ، ىؤالء المموؾ ال يعرفوف غير لغة القتؿ والجماجـ، يبنوف المم
 أمجادىـ عمى جثث القتمى ودموع األطفاؿ واألميات الثاكالت"
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ىذا ىو تقرير حاؿ سياسة المموؾ في الزمف الماضي والذي ظؿ ساريًا في الزمف 
( أبطاال لمسرحياتو الحاضر. يبدو لي أف القمعو جي في اختياره المتصوفة )التراث

قد تأّتى مف ىذا البوح الجريء الذي مف خاللو يستطيع البوح بموقفو ػػػ كشاىد عمى 
زمانو ػػػ مف مموؾ الزمف الحاضر. لقد تـ القضاء عمى النسيمي وتصفيتو جسديا 
عمى أيدي رجاؿ السمطة في خاتمة النص ورأيت مف وجية نظري الفنية، 

المسرحية مباشرة بعد سمخ جمده، وتدفؽ دمائو تحت واإلخراجية أيضًا اف تنتيي 
 سكيف الجزار، وىو يقوؿ غير آبو بالسمخ:

 "الرجؿ الذي يثمؿ بيذه الخمرة 
 سيعيش إلى األبد، وحتى نياية الزمف.

 مف حقيقة اإللو جاءت حقيقة الطريؽ التي قطعناىا 
 والنسيمي ىو الذي رأى الطريؽ"

العنونة التي تصدرت النص)ىو الذي رأى  وبيذه الخاتمة نكوف قد ربطنا بيف
الطريؽ( وبيف نياية المسرحية منطوقة عمى لساف الشخصية نفسيا. وىذا يعني 
جعؿ التركيز عمى سمة الشخصية وصفتيا األساس منتجًا في التمقي إال إذا لـ يرد 
القمعو جي ذلؾ أو ارتأى أف يكوف التركيز عمى القضية )قضية االنساف( ال عمى 

صية عمما أف النص اشتغؿ عمى التكافؤ بيف ىذيف القطبيف المركزييف عمى الشخ
مدى مشاىدىا )حروفيا( السبع التي أسس القمعو جي عمييا نصو المسرحي 
استنادا الى قداسة ىذا الرقـ عند الحروفييف وتميزه فضاًل عف كونو أحد مكونات 

 مسرحيتو )النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ(. 
 
 
 
 
 
 
 

 المعاصرة وموجياتيا ثالثا.
في مسرحية )تشظيات ديؾ الجف الحمصي( ثمة تشابو بيف عنونتيا وعنوانات    
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النصوص السابقة )سيد الوقت الشياب السيروردي.. النسيمي ىو الذي رأى 
الطريؽ.. بوح القصب جالؿ الديف الرومي( مف حيث اشتغاليا عمى شخصية 

ظيات(. ومف ىذا االسـ وسمتو اجترحنا مركزية )ديؾ الجف(، وسمتيا المركزية )تش
آلية التشظي، وأسبابو، ومبرراتو اعتمادًا عمى ذاكرتنا الثقافية الجمعية حسب ال 
عمى النص. وىذا فعؿ استباقي قد ال يتفؽ وما ذىب اليو القمعو جي في نصو 
)تشظيات ديؾ الجف الحمصي(. ثمة مسألة أخرى لـ نشر إلييا في معرض تناولنا 

ات السابقة أال وىي تبعية األمكنة ذلؾ أف شخصيات نصوص القمعو جي لمعنوان
التراثية تنتمي الى أمكنة محددة عرفت بيا، وأشارت العنونة الييا ضمنيا 
كػ)السيرودي( و)الرومي( و)الحمصي( ولكف أمكنة األحداث كميا ػػػ كما أشارت 

اية في نفس مؤلفيا النصوص والمواقع ػػػ جرت في بالد الشاـ تحديدًا وقصدًا لغ
 الذي ينتمي الى الجغرافية ذاتيا. 

إف نصوص القمعو جي التراثية كما اسمفنا تنقسـ عمى قسميف أساسييف يقع نص 
التشظيات ضمف القسـ الذي يعنى بالحدث المقترف بالشخصية المركزية ال 
 بالشخصية نفسيا. وتشتغؿ المعاصرة فيو عمى كونيا المدخؿ إلى التراث ػ خالفاً 
لما لمسناه في المسرحيات الثالث السابقة حيث التراث ىو المدخؿ الى المعاصرة ػ 
وتقوـ بتفعيؿ موجياتيا لتحريؾ الساكف منو باستخداـ شخصية يتـ اختيارىا مف 

 الماضي عمى وفؽ معطيات الحاضر.
عبد الفتاح رواس قمعو جي في ىذه المسرحية أراد التأكيد عمى أف التراث وحده 

ؼ كما أف المعاصرة وحدىا غير كافية أيضًا. وليذا نجده في ىذه غير كا
المسرحية يعتمد التجريب أسًا ثالثًا )األس مصطمح مأخوذ مف الرياضيات 

 المعاصرة( 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)*( الشواىد الحوارية واألحداث الموصوفة تاليًا ىي مف مسرحية تشظيات ديؾ الجف الحمصي مف كتاب جثة في 

 2006اد الكتاب العرب ػ دمشؽ ػ عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحالمقيى ويضـ ثالث مسرحيات. 
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في طرح الحاضر المتصؿ باألمس البعيد عف طريؽ الدمج الفني أو التماىي بيف 
شخصيات الماضي والحاضر عبر لعبة الدراما التي أوىمتنا أف بعض ما حدث 
فييا إف ىو إال الحقيقة مجسدة. صحيح أف ىذه المعبة تعود إلى مبتكرىا األوؿ 

و( إال أف القمعو جي سخَّرىا بشيء مف المغايرة بتتريثو إياىا أو )لويجي براندلم
اسباغ روح التراث عمى بيئتيا الجديدة إلى حدِّ أنيا بدت ضمف جوىر المعبة 

 وليست مقحمة عمييا أو منقولة بآلية تفتقر روح اإلبداع. 
يجة لقد بدأت المعبة مف الحدث المعاصر. ممثموف وممثالت تفتح الستارة عمييـ نت

خطأ غير مقصود: "سعيد ال ذنب لو )مشيرًا الى بكري الذي يحمؿ القائـ الخشبي 
الذي يدؽ فيو عمى أرضية المسرح( سمع الدؽ فرفع الستار." وىذا ىو بداية ايياـ 
المتمقي بأف ما يحدث اآلف أمامو ليس جزًءا مف المسرحية إنما ىو فعؿ يقع خارج 

 ف التحضيرات الخاصة بعرضيا:أحداثيا أو سابقا ليا أو ىو جزء م
يندفع الممثموف جميعًا في ترتيب األشياء المبعثرة ىنا وىناؾ وقد فوجئوا بفتح "

الستارة. يعمؽ بعضيـ أقنعة مرمية وعرائس وثيابًا وأشياء أخرى في أمكنتيا. أبو 
عمي الممقف يرفع الغطاء عف بعض المقاعد وينفض الغبار. وردة تعدؿ مف وضع 

 وف المنكب عمى األرض عمى وجيو"تمثاؿ أبول
تجدر اإلشارة ىنا الى أف وجود تمثاؿ رب الفنوف )أبولوف( ضمف مؤثثات عرض  

الفرقة أريد منو اإلشارة الى وحدة الفنوف في العالـ والتي سخرىا أبولوف لسائر 
البشر، وأف عممية األخذ مف األصؿ مبررة بشمولية الفف، وال عيب في التالقح 

ف الثقافي، و  الحضاري، والفني ولكف العيب فقط في النقؿ المسطري، واالنتحاؿ. وا 
الفرقة المعنية بتقديـ العرض ليا أف تأخذ ما شاء ليا مف المسرح الغربي ولكف 
بشرط أف يكوف األخذ خالقًا حسب. وال أحسب القمعو جي وىو الكاتب المتمرس 

وؿ عمى لساف وردة وىي في الكتابات الدرامية قد وضعو عمى الخشبة لالشيء. يق
لو كاف أبولوف يعمـ أف مثؿ ىذه الفوضى ستكوف في احدى شخصيات النص: "

ىنا يبدو الفرؽ جميًا بيف حالتيف أريد منيما  المسرح الستقاؿ مف وظيفتو ربًا لمفنوف"
دعـ اإليياـ فالفوضى التي حدثت في المسرح، وانتقاد الممثمة )وردة( لتمؾ 

 يياـ في نفوس متمقي المسرحية.الفوضى عززتا دور اال
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أبولوف إذف ىو النظاـ الفني الموروث في مقابؿ الفوضى المنظمة القائمة عمى 
الخشبة آنيًا، والمعبرة عف فوضى أعـ واشمؿ خارج المسرح. إذا عاينا شخصية 
)نورا( تحديدًا سنجد أف القمعو جي استخدميا لتزيد ايياـ المتمقي، وقناعتو أف ما 

أمامو آنيا ليس تمثيال لممسرحية بؿ ىو فعؿ ناتج عف خطأ غير مقصود.  يحدث
أما زمف وقوع الفوضى فقد حدده القمعو جي مف خالؿ التمميح المقصود في الحوار 
الدائر عف المسرحية واألدوار المزمع تقديميا والذي جاء عمى لساف )بكري( 

اصـ العربية اليوـ تسقط بصيغة سؤاؿ: "ىؿ سنمثؿ مسرحية عف فتح األندلس والعو 
( كداؿ عمى الحاضر، والفعؿ المضارع  الواحدة تمو األخرى!؟" فظرؼ الزماف )اليـو
)تسقط( كداؿ عمى الحدث المركزي المعاش عبَّرا ضمنًا عف زمف وقوع الفوضى. 

 وأما مكانيا فقد وضح مف خالؿ استخداـ بعض الحوارات الشعبية المحمية.
شبة إذف ىي االنعكاس المدروس لما يشيده عصر الفوضى القائمة عمى الخ 

الكاتب مف تداعيات وتصدعات وانييارات منظمة تحت رعاية قوة متنفذة، 
ومييمنة، وديماغوغية تدير المعبة بطريقتيا محاولة إيياـ الجميع أف ما يجري ىو 
 الواقع وال شيء سواه. إف القمعو جي يحاوؿ مف ىذا كمو مس الواقع مسًا خفيفًا لو
مف العمؽ ما يكفي لفضح جوانيتو. وسنجد بعد قميؿ مف الحوار كيؼ قاـ 
)المخرج( بزرع بذور الفتنة بيف سمماف القادـ مف الريؼ وبيف بكري ابف المدينة 

 بدافع االشتغاؿ عمى الصداـ وتعزيز التضاد في العمؿ المسرحي.
وىؿ سيقدـ ليـ  العنصر األىـ في ىذه الفوضى ىـ المتمقوف ليا.. فماذا يريدوف؟ 

 ما يريدوف؟ لنقتطؼ أواًل شيئا مف مطالبيـ:
 

"اكتبوا لنا عف الحرية والديمقراطية، عف السجوف والمعتقالت والعسكر القديـ. 
 والوطاويط الجدد الذيف مصوا دـ الشعب ووضعوا الوطف في كروشيـ."

لجديدة، قدموا لنا مسرحية عف بغداد وأفغانستاف والشيشاف والحروب الصميبية ا"
 والكراسي الممعونة التي فتحت البالد لألمريكاف والصياينة."

أيف مسرحكـ مف الواقع، اكتبوا لنا شيئًا مشرفًا عف المقاومة واألطفاؿ الذيف "
 يقتموف، والبيوت التي تيدَّـ ويشرد أصحابيا، وقمـ الحكي والزعبرة والخذالف."

 
 
 

مسرحية عنيا وىو يتطمع إلى يبدو لمقاريء اف كؿ ىذه المطالب قد نأت ال
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مشاىدتيا وليذا راح يطالب بيا عمى لساف المشاىديف ولكف ماذا حدث في 
المسرحية؟ لقد استطاع المخرج ايقاع الجميور بشرؾ المعب بالعواطؼ، واألفكار 
مستفيدًا مف غيرة )عطيؿ( شكسبير، وأنانية الشاعر العربي ديؾ الجف وقتؿ كؿ 

، واسقاط ىذا عمى شخصية ديؾ الجف )الممثؿ( ليقـو منيما لمعشوقتو الطاىرة
بالقتؿ بطريقة فعمية ال تخمو مف أثارة العواطؼ، واستفزازىا، وجعؿ المشاىد 
مشدودًا، ومنبيرًا طواؿ العرض الييا وكأنيا ىي التي تمثؿ جؿ مطالباتو الممحة 

اب، والقمؽ بعد اف سمب )المخرج( إرادتو، وتركو نيبا لألوىاـ، والشكوؾ، واالرتي
وىو ما انفؾ ينظر اليو نظرة فوقية استعالئية أكدتيا جممتو األخيرة في نياية 

"ماذا أفعؿ؟ ىؤالء ِبَيرِجيـ وصراعاتيـ لف يتيحوا لي وقتا الفصؿ المفترض األوؿ: 
لمتفكير". إف تناولي لموضوعة الفصؿ األوؿ بيذه الطريقة إنما أردت منو أف يكوف 

حقيقة المجريات التي تتحكـ بحياتو كمتمؽ ليا وخاضع القاريء عمى بينة مف 
ف موجياتيا تعمؿ بطرؽ مختمفة لمحفاظ  آللياتيا مف حيث يدري أو ال يدري، وا 
عمى ىيمنة المييمنيف، وسيطرة المسيطريف حتى بعد وصوؿ المتمقي الى نقطة 

 الحسـ في حياتو.
وما مبرر أف  السؤاؿ اآلف ىو كيؼ ستنمو ىذه الموجيات في رحـ الماضي؟ 

لمجريات الحاضر بعد أف قمب القمعو جي طرفي المعادلة؟  اً يكوف الماضي حاضن
 ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عميو في الفصؿ الثاني داخؿ النص المفترض.

 
يبدأ الفصؿ الثاني االفتراضي داخؿ النص بظيور شخصيتي )ديؾ الجف(    

يبرر ظيورىما المفاجيء تجسيدىما المتماثمتيف في الييئة والمختمفتيف في الموف، و 
عمى وفؽ إرادتو  أفكار )المخرج( المرتبطة آنيًا بمخططو الرامي الى تشييء العالـ

 حسب. فمف ىو ديؾ الجف الحمصي؟
إنو عبد السالـ بف رغباف الممقب بػ )ديؾ الجف(. عاش في مدينتو حمص قرابة 

وزواجو منيا وانتياء  خمسة وسبعيف عاما، وأشير ما نقؿ عنو قصة حبو لػ)ورد(
قصتو معيا بمأساة تركت في نفسو شرخا كبيرا حيف أقدـ بدافع الغيرة أو غيرىا 
 عمى قتميا وىي المعشوقة الطاىرة. إف حالة الفصاـ الشديد الذي وقع تحت تأثيره 

 
 
 

ديؾ الجف ىو البنية التي أسس عمييا المخرج )داخؿ النص( حياة الممثؿ، 
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و الخاصة محاواًل نقؿ ذلؾ التأثير إلى حياة الممثؿ وصاغيا عمى وفؽ رؤيت
الواقعية. لقد شطرت شخصية الشاعر إلى شخصيتيف تسترت األولى باسمو 
الحقيقي )عبد السالـ بف رغباف(، وتسترت الثانية بكنيتو )ديؾ الجف(. اتصفت 

وب األولى بزرقة العينيف، وصبغ الحاجبيف والذقف بالزنجبار والحناء، وارتداء الث
األحمر، والتمنطؽ بالسيؼ؛ واتصفت الثانية بمونيا الحنطي، وثوبيا األبيض. 

 الشخصيتاف متضادتاف في الييئة والجوىر. تقوؿ الشخصية الثانية:
. صنع منيا عمر  "أنا لـ اقتؿ أحدًا، ىذه مجرد أسطورة عربية قديمة ركبت عميَّ

انمائة سنة عطيمو الخّياـ كوزه وراح يحتسي الخمرة، وكتب شكسبير بعد ثم
 المغربي"

ويستحضرىا )المخرج( اآلف ليبقى الحاؿ عمى ما ىو عميو ألسباب بات يعرفيا 
القاصي والداني عمى الرغـ مف براءة الشخصية مف دـ الضحية المفترضة. لقد 
استيوت ىذه المعبة المخرج داخؿ النص لسببيف: األوؿ متعمؽ بدراميتيا، وقدرتيا 

ربي الى تفاصيميا واألخذ بيا كواقع مسمـ بو. والثاني متعمؽ عمى شد المشاىد الع
بقاء العربي عمى ما ىو عميو مف األنانية،  إيدلوجيا وستراتيجيا بيدؼ إظيار، وا 
والغيرة، والبداوة، والقسوة، والعنؼ والجيؿ خدمة لمصالح السمطة والمتسمطيف. 

 يقوؿ المخرج لديؾ الجف:
باب والنضاؿ القومي، الشعب اليوـ يرحب "يا صاحب السيادة، يا شاعر الش

بقدومكـ ويقدر نضالكـ العظيـ مف أجؿ شرؼ العائمة، لقد أرسيتـ دعائـ حياة 
فاضمة، وسيرتكـ ىي خطة الطريؽ اليوـ لمموكنا في الدفاع عف شرؼ شعوبيا 

 المستباح"
مف ىذا الحوار تتضح حقيقة ما يتطمع اليو )المخرج( وما يريده لمموؾ الزمف 

حاضر مف صفات ومواصفات تصب في جوىر تطمعو إلى وضع مخطط خاص ال
لحياة الناس. لقد كاف الحادث ػ إذا افترضنا وقوعو فعال ػ حادثًا شخصيًا ولكف لعبة 
المخرج جعمتو شعبيًا. مف ىنا تتكشؼ النوايا ويتـ الولوج إلى الماضي بدافع 

رؤيتو الكاممة لمفاصؿ استمراره في الحاضر. عمى ىذه المرتكزات بنى المخرج 
 الفصؿ الثاني غير االفتراضي.
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في الفصؿ الثاني تبدأ المعبة الكبرى حيث الشخصية األولى لديؾ الجف تقع تحت 
تأثير )أبو الطيب( كما وقع )عطيؿ( شكسبير تحت تأثير )ياغو(. يقوؿ )أبو 

 الطيب( ىامسا في أذني )ديؾ الجف(:
ويمة.. انظر ما يجري ىناؾ وراء ظيرؾ.. )يشير وال تنس القروف، قروف صفراء ط"

 إلى االنسجاـ بيف ورد وبكر("
ولما كاف ديؾ الجف رمزا لمعربي المتسرع الشكوكي الغاضب، واألناني فإف ىذا 
يسيؿ حياكة خيوط التآمر ضده مف قبؿ المخرج باستخداـ )أبو الطيب( وسيمة 

إلى ديؾ الجف فيجيبو )أبو لتحقيؽ ذلؾ. يسأؿ )المخرج( عما إذا سمـ الرسالة 
الطيب(:" نعـ، واختمط االمر عميو، أىي مف ورد أـ وردة، أىي موجية مف بكر أـ 
بكري. اختمط الواقع بالمسرح، والمسرح بالواقع في رأسو فأصبح مجنونًا" وىذا ىو 

 بالضبط ما أراده المخرج.  
 ال تمثيال وأف عمى لقد وقع القتؿ بطريقة جعمت المشاىد يعتقد جازما أنو وقع فعال

الشرطة التدخؿ ولكف المخرج يكشؼ ورقتو األخيرة ليثبت لمناس خالؼ ما 
 يعتقدوف.

سقت ىذه التفاصيؿ السريعة سعيًا وراء بياف مركزية الحدث التي غطت في     
ىذه المسرحية عمى مركزية الشخصية. كما أف صورة الشخصية ظمت عمى حاليا 

و وىذا ىو أسوأ ما يمكف لمواقع أف يعكسو مف وظؿ الجميور عمى ما ىو عمي
صور سياسية واجتماعية ثقافية وبو نكوف قد وضحنا شيئًا مف موجيات المعاصرة 
في نص سعى الى الدخوؿ مف خالليا إلى الماضي خالفًا لما فعمتو النصوص 

 السابقة. 
 
 
 
 
 
  
   

 رابعًا. المكان وموجياتو 



 55 

زية الشخوص في )سيد الوقت الشياب ذا كاف القمعو جي قد أكد عمى مركإ
السيرودي( و)النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ( و) بوح القصب جالؿ الديف 
الرومي(، ومركزية الحدث في )تشظيات ديؾ الجف الحمصي( فإنو في مسرحية 
)كفر سالـ أو دستة مموؾ يصبوف القيوة( أكد عمى مركزية المكاف الحاضف 

 لمتف فحسب بؿ ومف خالؿ العنونة أيضاً ليس مف خالؿ ا  لمحدث والشخوص
أراد بو أف يكوف داال مكانيًا ألحداث مسرحيتو  األوؿ  :معتمدا فييا عمى معنييف

في بمدة افترض وجودىا )كفر سالـ( وطاليا خراب قصؼ وحشي بطائرات حولت 
 أراد منو أف يكوف دااًل عمى تشاخصية كؿ ما فييا إلى خراب في خراب. والثاني

 لمغزاة(.  ووظيفتيـ )صب القيوةالمموؾ 

لكف المعادلة ىنا تقـو  ىذه العنونة لـ تختمؼ عف سابقاتيا مف حيث تركيبيتيا 
عمى طرفيف تسبب الثاني في الحاؽ األذى باألوؿ مف خالؿ صب القيوة لمغزاة 
ألف القيوة العربية ال تصب ليـ أما وقد صّبت ليـ فيذا يعني أف المموؾ قد تآمروا 

مى أساس مركزية رىـ وقدموا مفاتيحو عمى طبؽ مف ذىب لمغزاة. وععمى َكفْ 
خشبة  المكاف واحتضانو لزمني المسرحية )الماضي والحاضر( قسـ الكاتب

المسرح، في نصو المسرحي، عمى قسميف: األوؿ خمفي اشتمؿ عمى منظر كفر 
والثاني سالـ قبؿ األحداث. وىو صورة مجسدة ليا وخمفية تاريخية لما كانت عميو. 

مف الخشبة الذي طالو الدمار وجرت  وسعأمامي اشتمؿ عمى القسـ المتقدـ األ
عميو أحداث المسرحية بعد عودة شخصيتيا الرئيسة والوحيدة )أبو العز(. وىي 
صورة جسدت كينونة البمدة ما بعد األحداث أو ىي عمى حد زعـ الكاتب الجرح 

ألوؿ عف الثاني شاشة مف قماش تفصؿ القسـ ا  والدمار، واألحزاف. ،النازؼ
كجدار أو حد فاصؿ بيف المكانيف مف جية وبيف زمنييما مف  شفاؼ )غربوؿ(

 جية أخرى.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الشواىد الحوارية واألحداث الموصوفة تاليًا ىي مف مسرحية كفر سالـ أو دستة ممموؾ يصبوف القيوة مف كتاب )*( 
 2006شؽ ػ عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحاد الكتاب العرب ػ دمجثة في المقيى ويضـ ثالث مسرحيات. 
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عتمد الوحدانية في التشخيص باعتباره )مونودراما( اوعمى الرغـ مف أف النص 
إال أف المكاف لـ يتخؿ عف مركزيتو لصالح الشخصية الوحيدة داخؿ النص وفي 
ىذا مغايرة لمألوفية ما قرأناه مف المسرحيات المونودرامية والتي عادة ما تمنح 

لوحيدة والتي عمى الرغـ مف تشاخصيا لـ تتمحور األولوية، والمركزية لشخصيتيا ا
األحداث حوؿ محورىا كونيا صاحبة األزمة في النص المونودرامي. ىذه 

َكْفرىـ ظمت متمسكة بيا  الشخصية وفي الوقت الذي لـ يحفظ المموؾ العرب عزة
نيا الوحيدة إ وشاىدة عمييا وراوية لما جرى ليا ألجياؿ ما بعد الخراب والدمار.

ي نأت عف الموت أو نأى الموت عنيا. والوحيدة التي أبقتيا الصدفة، حية، الت
حيؿ ىذه األزمة إلى ىيئة . إف عبد الفتاح رواس قمعو جي يخارج حدود الفناء

صور درامية ممحمية توفر مف االتصاؿ واالنفصاؿ بينيا وبيف المادة التي تقدميا 
تعجز عف توفيره األساليب ضمف اإلطار الدراماتيكي ألحداث المسرحية ، ما 

التقميدية الجاىزة. وربما جعمتيا ىذه الميزة أقرب إلى مسرح الصورة منيا إلى 
المسرح التقميدي، ومنحتيا سمة تجديدية مغايرة لمألوفية الخطاب المسرحي 
وجاىزية بنائو دراميا، وحافظت في الوقت نفسو عمى نصية الحوار ال عمى تقطيعو 

 كما يفعؿ المشتغموف في مسرح الصورة.أو حذؼ الكثير منو 

وعميو سنتناولو  . نحف إذف أماـ نص اعتمد الصورة بنية أساسية في نقؿ الوقائع
عمى أساس ىذه البنية مقسميف إياه إلى صور كبيرة وصغيرة ننقؿ مف خالليا 

. وقبؿ وتحميمنا لتمؾ التفاصيؿ، وارتباطيا بتاريخ أو تراث الَكْفر ،تفاصيؿ األزمة
دخوؿ الى تمؾ الصور نرى أف نشير إلى أف ىذه المسرحية تختمؼ في تناوؿ ال

مادتيا وطريقتيا في تناوؿ تمؾ المادة فيي ال تعتمد عمى شخصية تراثية أو 
تاريخية محددة، وال عمى مادة تراثية جاىزة، وفقط اعتمدت عمى خضرمة 

احت تروي الشخصية الوحيدة التي عاشت مجريات الماضي وأحداث الحاضر، ور 
كؿ ذلؾ باالعتماد عمى بعض األدوات التراثية الداعمة ليا وأىميا )صندوؽ 

 الدنيا(. 

                      

 :الصورة األولى/أبو العز يعود ثانية

مف عنواف الصورة يتضح أف العزة )متمثمة بشخصية ابو العز( غادرت الَكفر    
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مف خالؿ اسميا كفر سالـ ػ وغيبتو  بعد أف غادرىا السالـ ػ مع أنيا مؤسسة عميو
قوى ظالمية أشار إلى وجودىا الكاتب اعتمادًا عمى ما حفظتو ذاكرتنا الجمعية مف 
ىزائـ وانكسارات. وىي بمعناىا العاـ ترتبط بالتقسيـ الجغرافي الخاص 

المسرحية الذي اشتغؿ فيو عبد الفتاح قمعو جي عمى ماضي الَكفر وحاضره،  لنص
نيما حسب فاعمية الفكرة وثنائية التناقض فييا بيف حالتيف مختمفتيف أو واالنتقاؿ بي

زمانيف مختمفيف. تبدأ حالتيا األولى وىي تحمؿ مالمح كفر سالـ الماضي بأغنية 
أغنية شعبية جماعية تنطوي عمى أمؿ وتفاؤؿ كبيريف كداليف عمى  الصباح.

ؤذف الذي يسبغ عمييا واالرتباط المصيري. وتنتيي بصوت الم ة،جماليات األلف
ذ تستكمؿ مؤثرات الصورة دورىا يختفي  طابعا شرقيا، تراثيًا، إسالميا تحديدا. وا 

الكفر/الماضي، ويبدأ الكفر/الحاضر حالتيا الثانية بإعالف أبي العز )رجؿ 
صندوؽ الدنيا(، والشاىد الوحيد عمى عزة الكفر وذليا، عمى زىوىا وانكسارىا، 

، عمى مآسييا وأزماتيا، عف عودتو ثانية فيضع صندوقو بيف عمى تألقيا وانطفائيا
أنقاض الكفر وخرابو ليردد دعوتو المألوفة بمشاىدة ما يعرضو صندوقو مف 

 أبطاؿ، وأمراء وعاشقيف.

الصورة بتفاصيميا العامة قائمة عمى التناقض بيف ما ىو كائف وبيف مألوفية ما  
ي ال يضاىيو مجد وبيف ذليا، كاف. بيف عظمة الكفر وشموخيا ومجدىا الذ

وخرابيا، ودمارىا الذي ما بعده دمار. ولعؿ الرموز التي انتقاىا الكاتب بدقة، 
ى، وثوب الفتاة الممطخ كبقع الدـ عمى الجدراف، والقفاز األبيض المدمّ  وعناية

صدره بالدـ، والشظية والحجر المشربيف بالدماء......الخ كشفت عف عمؽ المأساة 
الكفر مف موت كاد أف يكوف مطمقا لوال بقاء البئر داال فاعال عمى وما لحؽ ب

 فييا. استمرارية الحياة

 (ستستمر الحياة في كفر سالـ ما داـ في البئر ماء)

إف عودة أبي العز ثانية حركت في كفر سالـ ما كاف ساكنا فييا عبر استرجاعو 
 . وحسف فعؿ بعض الشخصيات الحيوية كشخصية أبي عمر، ونعيمة، وغيرىما

الكاتب حيف جعؿ أبا العز يسترجع ما كاف مف أمره وأمر نعيمة بتمثيمو ما كاف 
بينيما بوساطة كفيو فقط. لقد اختفى جسده وراء الصندوؽ )حاضف قصص 

إحدى يديو وقد ارتدى فييا قفاز نعيمة الممزؽ المدّمى وظيرت  الماضي( وظيرت
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اء اإليمائي واف لـ يكف جديدا عمى شخصيا. إف ىذا األد الثانية عارية لتمثمو
عا في نص يحتاج الخشبة إال أنو جعؿ إسياـ األدوات الفنية األخرى ممكنا وطيّ 

واألسموب تجاوزا لوحدانية الشخصية وما تسقط  إلى التنويع في األدوات، واألداء،
 .فيو مف رتابة في أغمب األحياف

 . صورة من الماضي7

يغاليا في القدـ، وامتداد ىي صورة انطباع أولي عف تأ    ريخ الكفر، وا 
إلى ميثولوجيا الشرؽ، ومسمارية بالد ما بيف النيريف، وطقوس االنتظار  جذورىا

الطويؿ لمخصب، والنماء، والتجدد تعكسيا لنا بقعة ضوء تسقط عمى القماش 
صالتو التاريخية، وشجرة الحياة وعمى أفتظير رقيما طينيا كرمز لقدـ الكفر و 

أسد وحمؿ كرمز لسمطة الكفر التي ال تقير ووداعة الشعب التي ال جانبيا 
تجارى. وحالما يسقط عمى الشاشة وجو عشتار الجميمة يبدأ أبو العز استذكاراتو 
ليائيـ بالتكاثر والتناحر حتى  معيا عف أياـ العز وزواليا، وتفكؾ قوة األىؿ، وا 

وتاركة إياىا في  ا،جاءت الطائرات، وكسرت شجرة حياة الكفر مدمرة صروحي
انتظار طويؿ لخصب يأتي مع قادـ الزمف فتتماىى عند ىذه النقطة عشتار، 
والكفر لتبكي كؿ منيما أو كمييما معا غياب اإللو الحبيب باعث الخصب، ومجدد 
النماء )ديموزي( الجميؿ. مف ىنا يمكننا القوؿ إف كفر سالـ التي ابتكرىا عبد 

ربي واجيت أو تواجو محنة الخراب، والدمار، الفتاح قمعو جي ىي أي كفر ع
. وىي المقاربة البّينة بيف واالحتالؿ، والذؿ، واالستعباد، والفساد، والميانة، والموت

ما حدث ويحدث، وىي ىمزة الوصؿ المدماة بيف ما سفؾ مف الدـ العربي وما 
 يسفؾ اآلف عمى أيدي غزاتيا الجدد.

 . صورة من الحاضر2

لعز إلى التفرج عمى عرس سالـ ونعيمة. يقدمو لنا بأسموب يدعو فييا أبو ا
 مسرح الدمى وتكوف أغاني الفرح الشعبية خمفية ليذه الصورة التي تحيمنا إلى 

 

صورة أخرى ىي صورة بمقيس واليدىد ويؤدي قصتيا باألسموب نفسو فتتداخؿ 
أبو الصورتاف بعضاىما ببعض ويدور اليدىد بيف الدمى )دمية سالـ ونعيمة و 
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رأى مف  العز( متوسال بيـ وطالبًا صدقاتيـ وصداقتيـ بعد أف ادعى أنو قد رأى ما
 ذؿ سميماف وسجنو لإلنس والجف في القماقـ:

 (اليوـ يعود إلينا ومنقاره أطوؿ مف سد مأرب ) 

رجؿ برأس ىدىد. أنفو طويؿ جدا، وبيده رسالة تيديد ووعيد  فيظير عمى الشاشة
الـ ال فرؽ كي يذىبوا إليو صاغريف أو ينشر الموت في ألىؿ سبأ أو أىؿ كفر س

ديارىـ، ويفعؿ بيـ ما فعمو النمرود، وأصحاب األخدود ثـ يخرجنا عبد الفتاح قمعو 
اليدىد ما زاؿ حتى يومنا ىذا ينقؿ  جي مف إطار ىذه الصورة بقناعة مطمقة أف
يمكننا القوؿ أف  مف ىنا. والقاصفات الرسائؿ وييدد المدف بالمفخخات، والناسفات،

كفر سالـ التي بناىا عبد الفتاح قمعو جي ىي أي كفر عربي واجيت أو تواجو 
والفساد، والميانة، والموت.  محنة الخراب، والدمار، واالحتالؿ، والذؿ، واالستعباد،

ترتبط ىذه الصورة بماضي الشخصيات أيضا وىو ماض ال يخمو مف الكوارث 
وي لنا ما حدث لنعيمة بعد نزوحيا مف ديارىا إلى والمآسي فيذا ىو أبو العز ير 

كفر سالـ ، وىي ما تزاؿ ابنة السنوات الست، وقد فقدت والدييا بعد أف عمقا في 
 . رقبتيا مفتاح البيت بأمؿ رجوعيا إليو

 (سنرجع يوما إلى حينا )  

وباألسموب نفسو اشتغؿ عبد الفتاح قمعو جي عمى حكاية سالـ ونعيمة وربطيا  
اية سميماف وبمقيس كما ربط بيف حكاية نزوح نعيمة وحكاية أصحاب األخدود بحك

ع والشيوخ والشيب والشباب وانتيوا لمرضّ  وما فعموه وخمفوه مف حرؽ مقصود
بقصؼ الطائرات الموجع عمى ماضي الكفر وحاضره حتى ساد الصمت. ومف 

تغؿ عمى خالؿ ىذه الصورة وضح القصد واليدؼ الذي خطط لو القمعو جي واش
 امكانية الوصوؿ اليو اعتمادًا عمى إفرازات التاريخ، ومقارناتو، ومقارباتو الداللية.

 

 

 صورة من الماضي/أم سعيد قارئة الفنجان . 3

أبو العز إلى استذكاراتو وأداة استذكاره التراثية ىذه المرة فنجاف القيوة التي  يعود 
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طرفًا ميمًا مف طرفي المعادلة.  الشخصية التي تشكؿ  تنساب عبره ذكرى أـ سعيد
فإف كاف أبو العز يحكي لمناس عف ماضي الدنيا، وىموميا كطرؼ أوؿ فإف أـ 
سعيد تحكي ليـ عف مستقبؿ الدنيا، وأحالميا كطرؼ ثاف، ويستخدـ الكاتب أيضا 
صورة أـ سعيد الفوتوغرافية ليزج بأبي العز في مناجاة معيا، وتمثيؿ لحركاتيا 

نو بميجة شعبية محببة أسبغت عمى الشخصية، وجوىا العاـ مسحة وىي تقرأ فنجا
 .تراثية عمقت الجانب االجتماعي/الشعبي ناىضة بمسؤولية تأصيمو عربياً 

وال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف الكاتب بذؿ جيدا استثنائيا في جعؿ النص برمتو  
عربيا كأسموب ينيض بيذا الجانب مف خالؿ استخدامو ألساليب التمثيؿ المعروفة 

األراجوز والمقامة العربية وحكايات الميالي األلؼ فضال عف استخداـ الدمى ورواية 
القصص بأسموب صندوؽ الدنيا. وباستخداـ ىذه األساليب مجتمعة في نص 

الفتاح قمعو جي أفضؿ مف قدـ لنا ىذا الجنس الفني  مونودرامي واحد يكوف عبد
دربتو، ومكنتو، وقدرتو عمى استيعاب   بأصالة ما كانت لتصؿ ذروتيا لوال

األساليب الفنية المختمفة عربية وغربية، وتسخيرىا لخدمة نصو المسرحي بأسموب 
 .اتسـ بالتجديد والتجريب والتأصيؿ

الشاشة مضرجة بالدـ وقد  استكمااًل لمصورة السابقة تظير صورة أـ سعيد عمى
ر الحاؿ وانييار سمطة الكفر كسر فنجانيا وتناثرت شظاياه كنتيجة حتمية لتدىو 

وما لحؽ بو جراء الغارات الوحشية، والنوايا القائمة عمى أساس إلغاء ماضيو 
وتغييب حاضره. وفي الصورة الالحقة يعزز الكاتب فكرتو ىذه مف خالؿ عرضو 
ألوالد المدرسة وقد مزقت أجسادىـ الغضة إلى أشالء متناثرة ىنا وىناؾ. ونظرًا 

شيتيا ودمويتيا وأثرىا السمبي عمى جميور النظارة أو قراء لقسوة الصورة ووح
 النص يقـو أبو العز بتغطية الشاشة بجسمو وىو يصرخ بمنفذ اإلضاءة:

 ال..ال أوقؼ العرض ، مف يحتمؿ ىذا المنظر ؟()  

     ثـ يندفع نحو الجميور متمتا

  

دـ وكفر صار بحرا مف ال )انيار السد واندفعت يأجوج وماجوج وبحر البقر 
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   سالـ عاد إلييا التتار مف جديد(

 :ويعود ثانية إلى مأساة األوالد ليروي لنا أنيـ  

 مف الممجأ صائحيف: كانوا صغارا، رائحتيـ كرائحة األرض بعد المطر يندفعوف

 (عمي أبو العز بدنا نتفرج)

لقد قطع أبو العز في المحظة الدموية الساخنة سيؿ االندماج في المأساة 
،مف حالة اإليياـ التي تمبستنا إلى وجميوراً  فييا بعاطفة تامة ليعيدنا، قراءً  وحدوالت

حالة العقؿ التي غيبيا اإليياـ عنا. وبيذا يثبت عبد الفتاح قمعو جي قدرتو عمى 
مكانيتو عمى قطع تمؾ  خمؽ اكبر قدر مف الدرامية واإلييامية في صوره، وا 

جميوره عمى إطالؽ أحكاميـ العقمية السميمة اإلييامية والدرامية، ومعاونة قراءه و 
عمى ما يحدث في تمؾ الصور مف الكوارث والمآسي. وعمى ىذا األساس بنينا 
مكانيتو عمى التجديد، وفاعميتو عمى التأصيؿ. إف  رأينا في قدرتو عمى التجريب، وا 
نظرة عامة عمى مجمؿ الصور الصغيرة التي احتوتيا الصورة األولى )كفر سالـ( 

جد أف كؿ صورة صغيرة مف تمؾ الصور احتفظت إلى حد كبير باستقالليتيا عف ن
وبتجميع تمؾ الصور في صورة كبيرة  لحقتيا الصورة التي سبقتيا والصورة التي

واحدة ينتج المعنى العاـ المطموب الذي أراد المؤلؼ وصولنا إليو. وىذا أعطى 
  .ائيا الذاتيدأتمؾ الصور سمة ممحمية تنسجـ مع استقالليتيا و 

 الصورة الثانية/دستة مموك يصبون القيوة 

 :في مفتتح ىذه الصورة يكتب أبو العز، عمى لوح معمؽ،بخط واضح 

 ويؿ لمعرب مف شر قد اقترب""

وىي جممة فييا مف الوعيد بقدر ما فييا مف التحذير والنذير، وسنكتشؼ أنيا 
لنكسات العربية، وىي تذكر موروثة قواًل ومحققة فعاًل عمى مدى االنييارات وا

فييا داخؿ النص، كحديث شريؼ ينطمؽ  قارئيا بػ)شيخ الكتاب( الذي كاف يتبسط
الصغار الذيف كانوا يمتمئوف  منو إلى يأجوج وماجوج وما حدث مف أمرىما وأمر

أقواـ عيونيـ في " خوفًا، ورعبًا لمجرد ذكر اسمييما، واقتراف فعمييما بأفعاؿ
وراء سد الصيف العظيـ الذي بناه ذو القرنيف، يقتموف العباد الطوؿ، يخرجوف مف 
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ويفسدوف في البالد" وىي بديؿ موضوعي أو تماثمي لحكاية اغتصاب الييود 
بادة، وحكاية المغوؿ والتتار الذيف  ألراضي العرب والنزوؿ عمييـ قتاًل وفتكًا وا 

 .صنعوا مف رؤوس الضحايا تالال ومآذف

الحوار المسرود وتشكميا مف  ادىا شبو الكمي عمىتتميز ىذه الصورة باعتم
والقتؿ، والذبح،  مقاطع ذىنية تيدؼ إلى إيصاؿ الفكرة " فكرة اغتصاب األرض،

والفتؾ بالشعوب، وتيافت المموؾ عمى الغزاة بدعوى ىدييـ إلى السالـ ظاىرًا، 
ير والحفاظ عمى عروشيـ باطنا "وحتى دعوة أبو العز لمتفرج ىذه المرة عمى نص

الديف الطوسي كعالـ عربي صوفي، والذي صار مستشارًا إعالميًا وثقافيًا ليوالكو 
لـ تبتعد ػ عمى الرغـ مف استخداـ الكاتب ألداتي عرض الصور والتسجيؿ  الوثني

الصوتي ػ عف سردية الحوار واخباريتو. لقد تخمى الكاتب عف الصور التي اشتغؿ 
بتو مف ة التي أراد إيصاليا بطريقة مختمفة قرّ عمييا في الصورة األولى لصالح الفكر 

مف شيرزاد، وأبعدتو مف حيث الفنية مف الدراما بمعنى أف أداتيو  صالةحيث األ
لـ تستطيعا كسر رتابة الحكي الذي خمقتو قراءة ماضي المموؾ  المشار إلييما ىنا

فاعميتو،  ريخاتعف بدرامية الصور، ولـ تستنبط مف الت وتحالفاتيـ قراءة سردية لـ
لقد خصص عبد الفتاح قمعو جي ىذا الجزء  الصوري دراميا.ؤ وقدرتو عمى التشي

الميـ مف الصورة الثانية لفضح مساومات مموؾ الطوائؼ والتي مف حصيمتيا 
الدمار الشامؿ الذي لحؽ بكفر سالـ، وبقية المدف العربية، وليحذر فييا أيضا مف 

الجدد في حمؿ دلة السالـ وصب القيوة مغبة استمرار أولئؾ المموؾ القدماء/
العربية لمغزاة، ولمطغاة، والقتمة أو تقزيميـ المذؿ ألنفسيـ أماـ عممقة ىوالكو أو 
أي أحد غيره مف العموج. لقد كانت ىذه الفكرة واضحة جدا، وكانت الرسومات أو 
الصور أو حتى خياؿ الظؿ مجرد أدوات ساىمت بشكؿ أو بآخر في زيادة 

 اإليضاح.

 

 

 

 صورة الشتاء يمطر الغضب. 7

 :تتشكؿ مكونات ىذه الصورة مف
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 .ات المطر عمى كفر سالـ بقسمييا الخمفي واألماميأواًل. زخّ 

 .أبو العز يعتمي مكانا مرتفعا وبيده مظمة مطرية -ثانيا

 .شاشة العرض البيضاء وعمييا نرى السماء وقد أخذت تمطر حجرا -ثالثا

صفة، يغمؽ أبو العز المظمة وينحدر نحو الموح يقرأ يخؼ المطر، تتالشى العا  
 العبارة المكتوبة:

 الجمعة،الخامس والعشروف مف رمضاف سنة ثماف وخمسيف وستمائة........ 

 يتابع الكتابة تحتيا: 

 فمسطيف........ -المكاف عيف جالوت 

 يتابع السير نحو صندوؽ الدنيا ويبدأ العرض 

ب بعض حروب العرب، ومعاركيـ التي انتصروا والعرض ىنا يتناوؿ فيو الكات
فييا خالفًا لما عرضو في الصورة األولى مف انكسارات وىزائـ بأسموب حواري 
مدعوـ بالصورة والصوت، ومعتمد عمى درامية الصور المعروضة وممحميتيا. 
وعمى الرغـ مف قصر ىذا المشيد وكثافتو استطاع أف يقدـ لنا صورة جمية عف 

ي عمى فموؿ التتار التي ُرفع فييا رأس قائد جيوش ىوالكو عمى رمح النصر العرب
 :عربي. وفي نياية ىذه الصورة يتوجو أبو العز بالسؤاؿ إلى دمية نعيمة قائال

 )  ىؿ قمت شيئا مفرحًا يا نعيمة ؟( 

في إشارة إلى الموازنة التي حققيا بيف الصورة األولى والثانية، بيف اليزائـ 
يف التراجع واإلقداـ، بيف مموؾ يصبوف القيوة لمغزاة وبيف الذيف واالنتصارات، ب

يصبوف الجحيـ عمى رؤوس أعدائيـ. ثـ يستنيض أبو العز كفر سالـ مذكرًا إياىا 
بمعارؾ حطيف، والزالقة، وقبضة حيدرة أماـ حصوف خيبر، ونصرة العرب مف قبؿ 

ذا االنتصار حالة القربى السمطاف بركة، وانتصاره عمى ابف عمو ىوالكو متجاوزًا بي
سمؾ  إف الكاتب ىنا. التي بينيما، والقومية وتعصبيا، وناصرًا الحؽ عمى الباطؿ

لمسرح التسجيمي( إذ عرض حقائؽ الطرفيف فضال الى ا سموكا فنيا تسجيميا )نسبة
عف عرضو لحقائؽ الطرؼ الواحد في حالتي االنتصار واليزيمة ليترؾ لمقارئ أف 



 64 

ف يستنبط أحكامو الخاصة التي تقترب دوف شؾ مف أحكاـ الكاتب يقرر بنفسو أو أ
وىذا يعني أف عبد الفتاح قمعو جي سخَّر  المسكوت عنيا داخؿ نصو المسرحي.

الكثير مف األساليب الفنية، العربية والغربية، لصالح نصو المسرحي الذي ظير 
 .فةبمظير الجد والتجديد والمغايرة لألساليب المونودرامية المألو 

 . صورة الختام/آخر الكالم عن ىدىد السالم2

يسحب أبو العز الدلو مف البئر ويرش الماء عمى كفر سالـ وحوؿ الشجرة  وفييا
توحي باستمرار الحياة بعد الجدب والموات. ومع تجدد الَكفر  المكسورة بطريقة

صندوؽ جديد مختمؼ عف صندوؽ أبي العز)صندوؽ  يجدد اليدىد تواجده في
الشكؿ الجديد لصندوؽ الدنيا( كقرصاف ) ا( فتظير ىيئتو عمى شاشة التمفازالدني

وينشر في يده محرمة )منديال( مرسومًا  ،(أنيؽ" منقاره طويؿ، يعتمر قبعة )طاقية
"اليدىد اليـو رسوؿ  :العز قائال عمييا جمجمة وعظمتاف متقاطعتاف ويعمؽ أبو
في اطمئناف يغنوف ويرقصوف  قـوالسالـ يحمؿ إلى كفر سالـ محرمة األماف، وال

الحوار بصورة عمى الشاشة  ويدعـ الكاتب ىذا "ويخمروف في أعياد السمطاف
إيقاع نغمة أغنية  البيضاء تمثؿ تمفازًا كبيرًا يعرض راقصة شرقية تتيادى عمى
بتوجيو حواره إلى  مبتذلة تتوقؼ فجأة فتنتيي الصورة ويكسر أبو العز حالة اإليياـ

 .اشرةالجميور مب

إف عبد الفتاح قمعو جي بتجربتو ككاتب ووعيو كمثقؼ واطالعو عمى مجريات 
األحداث كشاىد استطاع أف يرصد كؿ شاردة وواردة في الشأف العربي، وأف يعزز 
نصو بإشارات خاطفة في أغمب األحياف إال أنيا نقمت دالالت كبيرة وكثيرة 

بالقماش يسير بيا  و لجثة ممفوفةويكمؿ أبو العز صورة الختاـ بصورة حمم .وعميقة
 نحو مقدمة المسرح:

بعطر الميموف  أشعمي األضواء يا كفر سالـ أيتيا األـ الطيبة واستقبمي الحسيف" 
عائدا مف كربالء الجديدة،  والزعتر، استقبمي قمر البياء، ىا ىو سيد الوقت

 "مضرجا بالشفؽ الدامي، مزنرا بأنوار الصباح

بدأ مف جديد )كاف يا ما كاف( بصوت موحد عميؽ الصدى لتنتيي الحكاية أو لت
 :ا بسؤالو األخيرمبيف صوت أبي العز، وصوت الكفر، ويموسقي يناغـ



 65 

 "مف منكـ يحدث كفر سالـ عف السالـ؟ " 

 خامسا. الشخصية وموجياتيا

)ليمة الحجاج االخيرة( بكمماتيا الثالث الى أمريف: األوؿ مسرحية تشير عنونة     
زمف حدوث الفعؿ وىو محدد بالميمة االخيرة مف حياة الشخصية والذي يتعمؽ ب

تناولو النص تحديدًا، والثاني يتعمؽ بشخصية ما تزاؿ ذاكرتنا الجمعية تحتفظ 
بصور ديكتاتوريتيا، وقسوتيا، ورىبتيا، وسفكيا لمدـ مزيحة كؿ ما يتعمؽ بفعميا 

كد اف تحديد الزمف بالميمة . ومف المؤ اف كاف ليا ثمة فعؿ ايجابي حقا االيجابي
لمموت خاصة  الحجاجيةشخصية الفضولنا لمعرفة آلية استسالـ  ىاالخيرة أذك

ونحف نعرؼ انو مات مف دوف اف يصرح بتوبتو عما فعؿ سيفو في رقاب الناس. 
فانو عمؿ عمى تشويقنا ػػػ قبؿ الدخوؿ  بجوانية ىذه الشخصيةونظرا لمعرفة المؤلؼ 

  .رواسي مشوؽ لنا عمى طبؽ درامي ياالى النص ػػػ ليقدم

اختار عبد الفتاح قمعو جي في ىذه المسرحية شخصية تاريخية حاربت مف اجؿ 
شيوتيا االستبدادية، ونزعتيا الفردية، وجنوحيا الى التسمط، واراقة الدـ لتكوف 
محورا لمنص ومركزا الحداثو، وبؤرة لتفجر صراعاتو كميا. شخصية تميزت بوالئيا 

الغريب لولي األمر )الخميفة( وما خطر ليا اف تعمو عميو مقامًا أو جاىًا  المطمؽ
أو سمطانًا عمى الرغـ مما وصمت اليو مف جبروت وىيمنة وتسمط جعؿ نفوذىا 
يمتد مف الشاـ الى الصيف. وترتب عمى ىذا افراز موجييف ميميف في بنائيا تمثؿ 

 عمى كبح ذلؾ الجنوح. االوؿ في جنوحيا التسمطي، وتمثؿ الثاني بقدرتيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يًا ىي مف مسرحية ليمة الحجاج األخيرة مف كتاب بيذا العنواف  ويضـ الشواىد الحوارية واألحداث الموصوفة تال
 2070عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحاد الكتاب العرب ػ دمشؽ ػ أربع مسرحيات. 

واذا كانت الشخصيات التي اشتغمنا عمى تحميميا في النصوص السابقة ػػػ وىي  
فعؿ التدميري التاـ شخصيات مسالمة، وتواقة الى فعؿ الخير ػػػ قد وقع ال

عمييا)صمب السيروردي والنسيمي في حمب عمى سبيؿ المثاؿ( فاف شخصية 
الحجاج قد اوقعت فعميا التدميري عمى كؿ الشخصيات المحيطة فاستأثرت 
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 بالغمبة، والييمنة، وبسط النفوذ. 

يا ولعؿ ابرز ما امتازت بو ػػػ بعد تمؾ الغمبة المستمرة ػػػ ىو والؤىا المطمؽ وخروج
عف الطبع التقميدي لمدكتاتورية في آف واحد وىذا ىو ما اردتو بالضبط مف 

 توصيفي ليا بػ)الوالء المطمؽ الغريب(. 

لقد استطاع القمعو جي مف خالؿ ىذه الشخصية االيحاء دراميا بشخصيات ىذا 
الزماف التي ال تقؿ بطشا، وال ارىابا، وال حجاجية عف الحجاج نفسو وىذه ىي 

نص الكبرى التي لـ يستطع عبد الفتاح قمعو جي تقديميا لقرائو مف دوف رسالة ال
تشفير أو ترميز أو غطاء تراثي فني يراوغ الرقيب ومقصاتو مف جية ويعزز مكنة 
النص االدائية وقدرتو عمى التأثير مف جية أخرى. كما استخدـ تقنية االنفصاـ 

مى سبيؿ المثاؿ ال التشاخصي وىي تقنية اعتمدىا في نصو )سيد الوقت( ع
الحصر وتعني استخداـ النصؼ أو الثمث اآلخر لمشخصية استخداما فنيًا ييدؼ 
الى الكشؼ عف جوانية الشخصية، واستبطانيا، واستقراء ما يجوؿ في دخيمتيا، 
والتعرؼ عمى اكثر اجزائيا تشاخصا دراميا وفكريا حيث قسَّـ القمعو جي شخصية 

تمثؿ االوؿ في شخصية السيروردي الظاىرة المرئية السيروردي عمى ثالثة اقساـ: 
عيانيا، وتمثؿ الثاني والثالث في الشخصيتيف االفتراضيتيف والمرئيتيف ذىنيا )ليب 
وتبارؾ(. أما الحجاج فقد ظير بشخصيتيف: االولى ظاىرة عيانيا، والثانية ذىنيا 

ما تراه  وىي متمثمة بشخصية الموت كوجو آخر لمحياة أو كصورة ثانية تعكس
الشخصية ماثال اماميا في ساعة االحتضار. إنيا كؿ شيء أو ال شيء عمى 
االطالؽ كما يقوؿ القمعو جي عمى لسانيا وقد أتت بييئة زائر لمحجاج الثقفي في 

 ساعتو االخيرة:

 "أنا كؿ شيء، وانا ال احد. أدخؿ بال استئذاف، وال اعبر مف باب وال نافذة." 

 "أنا حقيقة الحقائؽ" 

"تجمس المموؾ عمى عروشيا واكوف معيـ عمى العرش ولكنيـ ال يرونني، أىمس 
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 في آذانيـ: كؿ مجد زائؿ، ولكنيـ ال يسمعونني، ثـ ينزلوف عف عروشيـ وأبقى أنا"

اذف الموجو الكبير في شخصيات رواس التراثية  يكمف في سر انشطارىا، وأثر 
اخمي، وبو ومف خاللو تتمظير ذلؾ االنشطار عمى فحوى الشخصية، ومكنونيا الد

اشكاؿ صراعيا مع الذات والذي يقودىا الى مباشرة الصراع مع اآلخر كما ىو 
الحاؿ مع )سيد الوقت( أو قد يحدث العكس فيقودىا صراعيا مع اآلخر الى 
صراعيا مع الذات كمحصمة حاصؿ لجرائرىا كما ىو الحاؿ مع شخصية 

 )الحجاج(.

التي اشتغؿ عمييا النص الرواسي، ومنحت المتمقي  ولعؿ اولى الموجيات الفنية
انطباعا اوليا عف الشخصية التراثية أو الشخصيات األخرى ىي جممة النص 
االستياللية. وتأتي الجممة االستياللية ػػػ مف حيث األىمية والتوضيح ػػػ بعد العنونة 

وتأتي  مباشرة. وىي جممة يشير رأس السيـ فييا الى طبيعة الشخصية ومعدنيا
عمى لساف الشخصية نفسيا وال يحتسب ما قبميا مف توصيؼ وتقديـ وشرح 

 ومالحظات. ففي مسرحية )سيد الوقت( تستيؿ الشخصية الحوار بالجممة اآلتية:

     "أرى قدمي أراؽ دمي
 وىاف دمي
 فواندمي"

 ومف خالليا تطمعنا الشخصية عمى ما يأتي:

 انيا سائرة اليو.اوال. انيا سارت الى حتفيا وىي تعرؼ  

ثانيا. اف سيرىا كاف بمحض ارادتيا فيي مف اختار السير عمى الطريؽ المؤدية  
 الى اليالؾ فاما اف تنجز ما ارادت او اف تيمؾ دونو.

ثالثا. شعورىا بالندـ عمى ما جعؿ دميا ىينا عمى مف جيدت واجتيدت في  
 سبيميـ.

قوة االرادة والتصميـ، وانيا ال  مف ىذه النقاط نستنتج اف الشخصية عمى جانب مف
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تأبو بالموت وىي تسير عمى طريقيا أو تحاوؿ وضع الناس عمى طريؽ اليداية 
النورانية التي تخمصيـ مما صاروا عميو وانيا جراء فعميا النبيؿ ىذا تجازى 
بالموت. وىذه ىي اركاف قصة المسرحية التي اشتغؿ عمييا القمعو جي في بناء 

 كبير )سيد الوقت(.صرحو الدرامي ال

 وفي مسرحية )ليمة الحجاج األخيرة( تستيؿ الشخصية حوارىا بالجممة اآلتية:

"كؿ شيء يغرؽ في بحر الميؿ: المدينة، والناس، واالياـ العاصفة التي مرت بي 
 كومضة برؽ"

 مف خالؿ ىذه الجممة يتضح اآلتي: 

ير الفعؿ التدميري اوال. كؿ االشياء التي ستعمف عنيا الشخصية وقعت تحت تأث
 )يغرؽ(.  

 ثانيا. اف الميؿ ىو حاضف النيايات )الغرقى( مف كؿ شيء.

ثالثا. كؿ شيء بالنسبة لمشخصية يعني: المدينة والناس واالياـ العاصفة وكؿ ىذه 
 االشياء قد آلت الى الزواؿ.

 رابعا. اعالف الشخصية عف نيايتيا المأساوية المحتومة

المذكورة نستنتج اننا سنشيد نياية الشخصية، واف ما يشدنا مف خالؿ النقاط االربع 
الييا ىو توقنا لمعرفة الكيفية حسب. فاذا كانت العنونة قد اشارت الى الشخصية 
المقصودة )الحجاج( والى ليتميا األخيرة )الزمف( فاف الجممة االستياللية قد اشارت 

فيات. بمعنى آخر انيا الى مصيرىا المحتوـ )الموت( مف دوف التطرؽ الى الكي
حددت طبيعة )الميمة األخيرة( ذلؾ اف جممة )ليمة الحجاج األخيرة( غير محددة 
بشيء معيف فقد تعني ليمة الحجاج االخيرة في الحكـ أو السمطة او الحياة أو كؿ 
ىذه االشياء مجتمعة. وما قمناه عف الجممة االستياللية يصح قولو عمى الحوار 

 ة. لنقرأ مكمالت الجممة في الحوار نفسو:االستياللي لمشخصي
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 "ما أروع الظالـ، ليتني أستطيع ايقاؼ بزوغ الفجر" 

الجممة تقوـ عمى التناقض القائـ بيف الضوء والظممة فما يخفيو الظالـ يفضحو 
النور. ولما كانت الشخصية غير ىيابة بالموت فانيا ال تتمنى ايقاؼ البزوغ كي 

ارادت ذلؾ مكابرة منيا كي ال ينكشؼ لمناس ما حؿ  يطوؿ بيا العمر وانما ىي
بيا مف النقرس، واوجاع البدف وتآكمو مف الداخؿ. وكمما استرسمنا في الحوار 

 االستياللي كمما تكشفت لنا اسرار الشخصية بما ليا وما عمييا.

إف الشخصية التراثية عند القمعو جي تمعب دورا ال يقؿ اىمية عف مقومات النص 
كما انيا تساىـ بشكؿ فاعؿ في تحديد موجياتو التي تشكؿ مع الموجيات  األخرى،

التراثية األخرى اسموبا فنيا تفرد بو عبد الفتاح رواس قمعو جي ككاتب مسرحي 
 تجريبي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استنتاجات البحث:
اشتغؿ عبد الفتاح رواس قمعو جي في عنونة نصوصو التراثية عمى الموازنة  أوال.

مـ وكنيتو. وغمب عمى عنواناتو الطابع التركيبي مثؿ )سيد الوقت بيف اسـ الع
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 الشياب السيروردي(.
 

ثانيًا. قسـ عنواناتو إلى ثالثة أقساـ: األوؿ يعنى باسـ العمـ )الشخصية المركزية( 
وسمتيا الغالبة، والثاني يعنى بالحدث المرتبط بالشخصية المركزية، والثالث يعنى   

 يتيا.بشخصية المكاف ومركز 
 
ثالثا. ابتدأ عممية تأصيؿ مسرحو مف البنية المشيدية الغالبة في الشكؿ الدرامي  

التقميدي مطمقًا عميو اسـ )الييكؿ( في مسرحية سيد الوقت الشياب السيروردي 
الموسوـ بػ)ىياكؿ النور( و)الحرؼ( في مسرحية  انسجامًا مع منجز الشخصية

)النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ( انسجاما مع الطريقة الحروفية لمنسيمي بينما 
 اكتفى في المسرحيات األخر بعناويف فرعية فقط.

 
رابعًا. اشتغؿ عمى شخصيات تاريخية وتراثية مختمفة مثؿ: تيمورلنؾ، والحجاج بف 

وشيرزاد، والسيروردي، والنسيمي، والرومي، وديؾ الجف يوسؼ الثقفي، وىوالكو، 
 الحمصي..الخ.

 
خامسًا. اشتغؿ عمى المادة التراثية كبنية دينامية منتقاة تتنفس مف رئة الماضي، 

 وتنبض في قمب الحاضر. 
 

سادسًا. اعتمد الماضي مدخال إلى الحاضر ثـ قمب المعادلة فاستخدـ الحاضر 
 مدخال الى الماضي.

 
. جعؿ مف العممية التجريبية عاماًل مشتركا أعظـ في عممية التأصيؿ سابعاً 

 والمعاصرة.
 

األجناس األدبية، والفنية اآلتية لصالح عممية تأصيؿ نصوصو  ثامنًا. طوَّع وسخَّر
 الدرامية: 

 الحكايات المورثة كحكايات المثنوي وقصة )الغربة الغريبة( لمسيروردي. .7
 بي مف موشحات وقدود حمبية وغيرىا.الشعر والغناء العربي والشع .2

المنتج الشعري لمشخصيات المركزية مثؿ )ديواف السيروردي( و)ديواف  .3
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 النسيمي( و)ديواف شمس تبريز( لمرومي، وديواف )ديؾ الجف الحمصي(.

 ُكُتب الشخصيات المركزية مثؿ )ىياكؿ النور( و)حكمة االشراؽ(. .4

 مقاالتو ودراساتو عف التراث والمتصوفة. .5

 مسرح العالمي.ال .6

االشكاؿ شبو المسرحية التي عرفيا العرب في الماضي مثؿ القرقوز، وخياؿ  .7
 الظؿ، ومسرح السامر العربي..الخ.

 
 تاسعًا. اعتمد االقتباس والتضميف مف القرآف والسنة النبوية وبعض الكتب الدينية.

عاشرًا. استخدـ بعض الجمؿ الشعبية الدارجة التي أسبغت عمى بعض 
ص واألجواء مسحة تراثية شعبية محببة غير مقحمة عمى الفصحى بأي الشخو 

 .شكؿ مف األشكاؿ

ر أساليب التمثيؿ المختمفة لخدمة نصو كمسرح األراجوز ومسرح . سخّ أحد عشر
ومسرح الحكواتي ومسرح الصورة  الدمى والمسرح اإليمائي والمسرح التسجيمي

والمقامة العربية  ؿ الظؿوالمسرح الممحمي فضال عف استخدامو ألسموب خيا
 .وشيرزادية حكايا التراث

 

اشتغؿ عمى ممحمية الصور الدرامية كبنية أساسية زاوج بينيا وبيف  اثنا عشر. 
مسرح الصورة مف جية والمسرح الممحمي مف جية أخرى آخذا مف األوؿ شكمو 

أو ومف الثاني فمسفتو، إال أنو لـ يشتغؿ عمى تقطيع أوصاؿ الحوار أو إلغائو 
أثره كما فعؿ المشتغموف عمى مسرح الصورة، ولـ يغاؿ في استخداـ  التقميؿ مف

طرؽ كسر اإليياـ المسرحي إال في المواضع التي اقتضت ذلؾ مستفيدًا مف حالة 
 مشاىده أو حكاياتو كطريقة معتمدة في المسرح الممحمي استقاللية صور النص أو

 
 

 تية:ثالثة عشر. استخدـ األدوات الداعمة اآل

شاشة عرض الصور الفوتوغرافية، والرسوـ المتحركة، والفيديو  .7
 فيمـ.

 اجيزة التسجيؿ الصوتي. .2

 الدمى واآلراجوز. .3
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 االكسسوارات التراثية القديمة. .4

 الرقـ الطينية. .5

صندوؽ الدنيا كأداة لنقؿ مجريات الماضي، والتمفاز فضال عف استخدامو 
 مجريات الحاضر.صندوؽ الدنيا لنقؿ  كصندوؽ بديؿ ومتطور عف

 

األمكنة اآلثارية والتاريخية القديمة ليديـ العالقة بينيا وبيف أربعة عشر. وظؼ 
 االمكنة المعاصرة وىي بثالثة أقساـ:

 اماكف رئيسة مثؿ: حمب، وحمص )كالىما ما يزاؿ قائما(. .7

أماكف ثانوية مثؿ: جامع ُعمري )يطمؽ عميو اآلف جامع الشعيبية(،  .2
تقع غربي حمب(، واعزاز )مدينة شماؿ حمب(، وسرميف )وىي بمدة 

 والفرافرة )يقع حاليا تجاه القمعة(.. الخ.

 أماكف افتراضية مثؿ: كفر سالـ. .3

 

استخدـ تقنية االنفصاـ التشاخصي لبياف جوانية الشخصية وكشؼ خمسة عشر. 
 اسرارىا الداخمية.

 
سية عف ستة عشر. وظؼ الجممة االستياللية العطاء المتمقي معمومات اسا

   الشخصية، والتمميح  بقصتيا في النص المسرحي. 
  

سبعة عشر. اذا كاف ال بد مف تقييـ أخير في نياية ىذا المبحث النقدي لمسرح 
عبد الفتاح رواس قمعو جي  فإنني أقوؿ بثقة عالية إف مسرحياتو تقؼ في طميعة 

فرحاف بمبؿ،  المسرح العربي مع عدد مف مسرحيات كتابنا العرب الكبار أمثاؿ:
ومحي الديف زنكنو، ووليد اخالصي، وغيرىـ. وما ىذا المبحث المتواضع إال 

 مدخال لدراسة أوسع، وأشمؿ، وأعمؽ، وأدؽ الشتغاالتو الدرامية.
 

 : التجريبالفصل الثالث
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 التجريب وموجياتو في مسرح

 عبد الفتاح رواس قمعو جي
 
 
 
 ف قواعد فمسفية ورؤى تجاهنطمقت ماتجاىات المسرح التجريبي الحديث ا

 الحياة والمتغيرات وتعبيرا عف منعطفات اجتماعية وسياسية جديدة
 وحاسمة في حياة مجتمعاتيا، فكانت تمردًا صارخًا وحركة 

 واعية وموقفًا نقديًا في األشكاؿ والمضاميف تجاه 
 رواىف العصر الذي يشيِّئ اإلنساف وييمشو  

  تيالء أماـ ثورة التقنيات ورغبة االس
  العالـ واإلنساف بعد أف  عمى
 أرضنا إلي قرية تحولت  

 إقطاعي يممكيا
  متغطرس 

. 
 

 قمعو جيعبد الفتاح رواس ال  
 
 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2077ء شتا 74)*( مسرح ما بعد الحداثة. عبد الفتاح رواس قمعو جي. مجمة الحياة المسرحية ػ دمشؽ ػ ع 
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ما يميز عبد الفتاح رواس قمعو جي ػػػ فضال عف كونو كاتبا مسرحيا ػػػ قدرتو التنظيرية في 
الشأف المسرحي واألدبي، ومكنتو في تدبيج ما يشبو البيانات األدبية التي حدد مف خالليا 

ا، وانساقيا. لقد كتب العديد مف البحوث النظرية طرز الكتابة، واساليبيا وقوانينيا، ونظمي
التي تناولت التراث العربي واالسالمي، ووضع كتبًا عديدة نذكر منيا: أحياء حمب 
واسواقيا، مدخؿ الى عمـ الجماؿ االسالمي، حمب القديمة والحديثة، ياقوتة حمب عماد 

لخ. ثـ تحولت ىذه الديف النسيمي، الشاعر اميف الديف الجندي، حافظ الشيرازي..ا
البحوث، وتمؾ الكتب ػػػ بكّميا المعرفي والتاريخي اليائؿ ػػػ الى أرضية او حاضف مالئـ 
لتخصيب نصوصو المسرحية التي استميمت جوىر التراث، وشخصياتو بطريقة فنية 

 ومشرقة كما ورد ذلؾ في بحثنا األوؿ )التراث وموجياتو(.

تو الجادة لتأصيؿ المسرح العربي فانو طرؽ ابواب وكما طرؽ عمى باب التراث في محاوال 
التجريب والتجديد في محاوالت دائبة لمخروج عف السائد والمألوؼ الذي لـ يتجاوز ػػػ بحكـ 
التناوؿ المستمر ػػػ الرتابة والقدـ. فما ىو التجريب وما ىي موجياتو ؟ وكيؼ تحقؽ في 

 نصوص عبد الفتاح رواس قمعو جي؟ 

عماؿ المسرحية التي ولى األأوكما يرى بعض الكتاب يرجع تاريخو الى بدًءا التجريب 
كتبت عمى أيدي قدماء المسرحييف مثؿ اسخيموس، سوفوكميس، يوريبيدس متذرعيف بما 

 او يدخموا في صراع معيا اضافو ىؤالء مف شخوص انفصموا عف الجوقة ليتحاورا واياىا،

ستاذ أحمد لية العظاـ. يقوؿ األممثمة باآلو مع القدر كقوة عميا أبناء الشعب كرمز أل 
"بدأ التجريب منذ االحتفاالت صقر في مقالتو الموسومة )التجريب بيف المسرح والعولمة(: 

الدينية الدثيرامبية التي قامت في اعياد الربيع ومن ثم وجدنا التجديد واالضافة سمة 
غيير والتجريب عمى اساسية دفعت بطبيعة الحال رئيس الجوقة الى ادخال بعض الت
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ف العممية التجريبية قامت عمى أساس أ( مف ىنا يمكننا القوؿ 1)وظائف الكورس"
دائية ثانيًا ليتمكف الضرورة التي حتَّمتيا الظروؼ الموضوعية اجتماعيًا أواًل، والوظيفية األ

النص مف خالليا استيعاب حاجات االنساف الضرورية، والممحة. وىذا ىو عيف ما أكده 
 الستاذ جماؿ عياد في مقالتو الموسومة بػ)التجريب في المسرح العربي المعاصر( قائاًل:ا

"التجريب بالنسبة لي، يعني ذلك االتجاه في المسرح الذي يجيء ضرورة ممحة  
 (2)الستنطاق مرحمة من مراحل التاريخ االجتماعي".

الحتياجات مبرراتيا، العممية فاذا سممنا الى اف لكؿ مرحمة تاريخية احتياجاتيا، واف ليذه ا
ف تقوـ عميو أوالموضوعية، نكوف قد وصمنا بيا الى مستوى الضرورة وىي ما يجب 

ف تكوف أو ال تكوف، أو اف تتأرجح بيف طرفي حسب. بمعنى آخر انيا ليست قابمة أل
الكينونة بعد اف حّتمتيا الظروؼ الموضوعية لممجتمع في مرحمة مف مراحمو التاريخية. 

ف اكتسبت فيما اجتماعيا دقيقا ومتوازنا يحيميا الى أمر إؼ لف تتصؼ بالعمى وسو 
 حتمي. 

انطالقا مف ىذا، وتأسيسا عميو كتب القمعو جي نصوصو التجريبية التي وجدت ضرورة 
ممحة في تجديد المألوؼ، وتجاوز الرتابة، وتيديـ البناء القديـ )شكال ومضمونا( والذي لـ 

 ات الطارئة في البنية االجتماعية.يعد يتماشى والتغيير 

إذا افترضنا قياـ التجريب عمى ما تحتمو الضرورة ػػػ وفقا لما يراه االستاذ عياد ػػػ فمف  
 سيقوـ بيذه الميمة الشائكة وكيؼ؟ يقوؿ االستاذ يوسؼ الحمداف:

"ان التجريب الذي ال يصدر عن فكر متقدم وعن تواصل مع االنسان وقضاياه المصيرية 
ن مواكبة حثيثة لمعطيات ولمتغيرات المحيط الكوني ال يمكن ان يتخمق كحالة وع

  (3)ابداعية"

 

 

  

الحمداف ىنا يفترض )الفكر المتقدـ( كأساس ليذه العممية أو كقاعدة فسرت وتفسر آلية 
فشؿ التجريب لدى بعض الشباب المتحمس لخمؽ انعطافات كبيرة في بنية االبداع 

ستاذ يوسؼ الحمداف يده مف حيث يدري عمى موجو أساسي مف المسرحي. لقد وضع اال
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موجيات التجريب )الفكر المتقدـ( والذي ال يمكف مف دونو اف ترقى العممية التجريبية الى 
المستوى المطموب. وبخالفو تسقط برمتيا في ضحالة الشكالنية المفرطة. ربما حقؽ 

وية أو قصدية أو استيتارية ػػػ دىشة بعض الالىثيف ػػػ وراء تمؾ االنعطافات بطريقة عف
إف ىذا قطعا لـ يحققوا شيئا ذا أىمية عمى الصعيد التجريبي. مغرية أو انبيارا مثيرا لكنيـ 

الموجو الرئيس، واألساسي في العممية التجريبية ىو المحرؾ األوؿ لطاقة عبد الفتاح 
او كتاباتو البحثية،  رواس قمعو جي في التجريب والتجديد فالمتفحص لنصوصو المسرحية

والنقدية يجد انو بموسوعيتو، وبتجاربو الفنية، والمعرفية قدـ لنا فكرا متقدما، غنيا، قادرا 
عمى اجتراح الجديد، وزعزعة القديـ بوعي ابداعي منتج أسس لوعي مسرحي، وثقافة 

اؿ تتجمى بتحريكيا لمجدؿ التأسيسي الخالؽ فضال عف فيمو كنو التجريب وآلية االشتغ
 عميو فيو عنده:  

"ليس عماًل فانتازيًا يعمد فيو المؤلف والمخرج إلى الخروج عن المألوف أو اختراق   
نما ىو في جوىره تعبير عن ال معقولية الوضع اإلنساني والقمق  المجيول فحسب، وا 
األزلي واالنتظار، وعن ىموم كمية مستقرة في أعماق اإلنسان، وىو باإلضافة إلى ذلك 

ن أكثر األشياء معقولية تمك التي تبدو ال معقولة وعي ج ديد لمجمال وبحث دائب فيو، وا 
 (4)في ظاىرىا لكنيا تظير ما نحاول إخفاءه، مستكشفة أغوار الواقع المكنون."

إذف العممية التجريبية بحسب القمعو جي تقوـ عمى )الفنتازيا( كموجو مف موجيات اثارة 
ر أغوار ال معقولية المعقوؿ ثانيًا، وعمى استكناه الجمالي الدىشة والغرابة أوال، وعمى سب

ثالثًا، وعمى استقراء مكنونات الواقع المعيش رابعا. لكنو في الوقت نفسو لـ ينس ما لممعنى 
لقد منحو استثناء بيِّنا مف  والتعبير مف اىمية بالغة ترقى الى مستوى الموجيات االساسية.

ص، وانتظاره لممخمص، وقمقو الدائـ اباف انتظاره جراء خالؿ تناولو حاجة االنساف لمخال
 المحيط )محميا وكونيا(، ومف ثـ تأتي الجماليات  تردي الوضع العاـ او الظرؼ

 

 

 

وبيذا تكوف النصوص القمعجية قد استكممت موجياتيا النصية والجمالية في  والالمعقوليات
لبيرجية ػػػ التي اعتمدت الصورة وخالفا لما جاءت بو بعض التجارب ا المعنى والمبني.

وموت النص، وتقديـ  كأساس مييمف في العممية االبداعية كميا مف اجؿ اثارة الدىشة،
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دور الكممة )موتيا( أو مقممة مف أىميتيا مستبعدة  اسعراضات باىرة، ولفت االنتباه الييا
ا ومضمونيا ػػػ جاءت نصوصو متضمنة طرفي العممية االبداعية في شكمي الصورةلحساب 

( والذي سنقـو 5وقد تجمى ىذا في نصو الموسـو )الرجؿ الصالح ايوب()المستحدثيف، 
ببياف الكيفية التي عمى وفقيا اشتغؿ ىذا الموجو تجريبيا في مقاربة أو مقارنة او تمحيص 
وتدقيؽ في جوىري المنصوص، والمنصوص عميو مف خالؿ تناولنا لمكونات خطابو 

 النص، والشخوص.الثالث: العنونة، و 

 أوال. العنونة 

العنونة وسيمة استباقية ناجعة في اجتراح فكرة النص قبؿ القراءة. وىي الوىج الذي   
الطريؽ المؤدية إلى كؿ شعابو. أو ىي كما قيؿ ثرياه التي تنشر موجييا الضوئي  ىءيض

يا لمولوج إلى عمى جغرافيتو ودالالتو. ترى كيؼ تؤدي ىذه الوسيمة وظيفتيا؟ وما اشتراطات
المنصوص والمنصوص عميو وافتراضاتيما؟ سأحاوؿ اإلجابة مف خالؿ تناولي لعنونة 
عبد الفتاح رواس قمعو جي)الرجؿ الصالح أيوب( بطريقة شبو إعرابية بعيدة عف  محددات 

 اإلعراب واشتراطاتو التقميدية:
ؽ والخميقة، وىو موصوؼ فالرجؿ: مبتدأ العنونة، ومفتتح الفحولة، وأوؿ االثنيف في الخم 

متبوع بصفة حددىا الكاتب بالصالح. والصالح: صفة تخبرنا بحاؿ الموصوؼ محددة إياه 
بايجابية الكمـ، ومزيحة عنو ما يخالفيا أو يعارضيا أو يفترض مخالفتيا. وأيوب: اسـ 
ة مؤخر لمعنونة، وداؿ لمرجولة والصالح، ووروده مؤخرا أعطى الوظيفتيف السابقتيف أىمي

مقصودة، فضال عف ارتباطو بذاكرتنا الجمعية بالقدرة عمى التحمؿ والصبر الطويؿ 
 والجميؿ.

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
والشواىد الحوارية  2009ة الرجؿ الصالح أيوب مف مجموعة المسافر والقطار ػ وزارة الثقافة ػ دمشؽ ػ )*( مف مسرحي

 واألحداث الموصوفة تاليا ىي نت النص نفسو.

 
 
 

نواف النص بطريقة تشي بنفوذىا نصيا إذف.. نحف إزاء شخصية شبو محورية تصدرت ع
وىيمنتيا دراميا وكأف النص بكميتو كتب مف اجميا فاتسمت بتشاخصيا دراميا عف سائر 
شخوص النص المسرحي إذ لـ يرد في العنونة اسـ )رحمة( وال اسـ))الكاتب( أو)العرافة( 
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درامية، أو)الطفمة( وىـ شخصيات المسرحية المشاركوف في استكماؿ النص لشروطو ال
فضال عف وجودىـ بمسميات وظيفية محددة، وقد يحمؿ اسـ )رحمة( بعض االستثناء لكنو 
ال ينفصؿ عف كونو اسما مأخوذا مف طبيعة الشخصية ووظيفتيا الفكرية والدرامية فيي 
ليست محددة بشخص واحد، بؿ ىي فكرة اتضحت مف خالؿ سموؾ الشخصية المشفوع 

حمة( يقاؿ عف الشخصيات األخر فيؿ يعني ىذا أف بالرحمة. وما يقاؿ ىنا عف )ر 
الشخصية الرئيسة قد خرجت عف محددات الشخصية/ الفكرة إلى الشخصية المستقمة عف 

 أفكار المؤلؼ المبثوثة في الشخصيات/ الفكرة؟
نكاد نجـز أنيا كسائر الشخصيات في ىذا النص ولكف الذي يجعميا مختمفة كثيرا ىي 

اريخ حافؿ منحيا سياقا خاصا، وتشاخصا في الزماف والمكاف وىي ارتباطيا بذاكرتنا بت
ليذا لـ تعد مجرد فكرة مف أفكار الكاتب بؿ ىي شخصية ليا قواميا، وسموكيا، وجذرىا 
التاريخي، وىدفيا. بمعنى أنيا كائف أسس لو ما يجعمو مختمفا ومميزا بسمات صارت 

ؿ الصالح الصابر الصامد بوجو معروفة مف لدف الجميع فػ)أيوب( لـ يكف إال الرج
عواصؼ الزمف وعادياتو وقد عزز ىذا فيو تشاخصو تاريخيا واجتماعيا وعند رواس قمعو 

 أيضا.  جي دراميا
العنونة، إذف، أخبرتنا بشكؿ أولي أف نصيا مؤسس عمى أساس األفكار، أفكار المؤلؼ 

اف ميمتنا تحددت رواس قمعو جي، المبثوثة في النص مف خالؿ الشخصيات/ الفكرة. و 
إلى الجممة األخيرة )الختاـ(؟،  بكيفية قراءة ىذه األفكار مف الجممة األولى )المدخؿ(

وبمعرفة ما إذا كانت ستصب في فكرة المؤلؼ الفمسفية "ال شئ في الوجود يستحؽ أف 
نعيش مف اجمو سوى الحب"؟ ولماذا يعارض قمعو جي الفكرة القائمة عمى أساس أف الحياة 

 تحؽ أف تعاش؟ال تس
 سنحاوؿ الوصوؿ إلى ىذا مف خالؿ النص.

 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا. النص
اشتغؿ القمعو جي في ىذا النص عمى موجو تجريبي ذي مستوييف أساسييف ىما   
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المنصوص والمنصوص عميو ضمف نص واحد ىو المسرحية المكتوبة فإذا كاف 
لمغة( فاف المنصوص المنصوص ىو الحديث المسند إلى مف أحدثو )بحسب المنجد في ا

ذا كاف المنصوص مدوف مف قبؿ الكاتب عبد الفتاح رواس  عميو ىو المعيف مف النص، وا 
قمعو جي فاف المنصوص عميو مفترض تدوينو مف قبؿ شخصية النص )الكاتب(، وىذا 

كاتب النص الخارجي)المنصوص( بكؿ ما فيو مف أفكار،  أماـ كاتبيف: يعني أننا،ىنا،
بكؿ افتراضاتو الفكرية،  . وكاتب النص الداخمي)المنصوص عميو(وأحداث، وشخصيات

والبنائية، وفي ىذا محاولة جادة لمخروج مف مألوفية وجود الكاتب األوؿ، وتدخمو المباشر 
 في أحداث النص كشخصية نصية فضال عف كونيا مبتكرة لمنص وشخوصو.

الكاتب الحقيقية  إف شخصية الكاتب النصية )االفتراضية( ىنا منفصمة عف شخصية
)االبتكارية( فيي تقوـ بتوجيو النص عمى وفؽ مسارات درامية، وفكرية تجعؿ أمر تدخمو 
فيو مبررا بكونو مبتكره ضمف النص المعيف)المنصوص عميو(. الكاتب األوؿ )قمعو جي( 
يوجو مسار )الكاتب( الثاني، وفعمو األدائي في مفتتح النص محددا إياه بفعمي التوقؼ عف 

لكتابة والتحدث إلى جميور النظارة ، وىو يؤمف أف ما سيقوـ بو )الكاتب( انما ىو ا
 موجود في داخمو. يقوؿ عمى لساف )الكاتب(:

تخترع األشياء والحوادث والشخصيات فالعالم كمو كائن ىنا في داخمك، ولكنو  أنت ال"
 (6)"ديكورات. عالم بال

سقاط نظرة الكاتب األوؿ لمكتابة عمى وىو قوؿ استباقي  تحددت مف خاللو عممية إ 
الذات الفاعمة لمكاتب الثاني والذي يمثمو نيابة داخؿ المسرحية. ولكي يضع مسافة كافية 
لمفصؿ بينو وبيف)الكاتب( فانو يقوـ بتوصيؼ أفعاؿ )الكاتب( ضمف منصوصو الدرامي 

اف عمى حالة عمى ىيئة مالحظات سردية مفتوحة غير معممة بقوسيف كي ال ينغمؽ القوس
 الالتطابؽ المقصود  بيف الشخصيتيف:

 
 
 
 
 
 
األمواج  قبل أن يشرع الكاتب في العمل وىو يعد نفسو لمولوج في ىذا البحر المتالطم" 

العتبة  الذي يسمونو العالم يشعر بالقمق والخوف والضياع، وتنتابو الحمى، ثم يعبر
 ، ويحس باإلحباط، وبأنو غيرفيجد نفسو وىو يغوص في مجاىل وديان يغمرىا الضباب
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قادر عمى اإلمساك بشيء، وتنزلق رجمو في مغارة باردة معتمة فيدرك أنو قد ىمك، 
انو قد  أدركتو  يموح لو بصيص ضوء من الجية األخرى من المغارة فيعرف  وفجأة
 (7)الرحمة"

تب( ضمف ولكنو يعود ليستخدـ القوسيف كمما تعمؽ األمر بالحركة المستقمة لشخصية )الكا
 منصوصو أيضا:

 (8)("يحرك الممف المكتوب عمى اآللة الكاتبة ويقرأ")
ليبدأ عند ىذه النقطة الحدث الداخمي الرئيس ماحيا ظالؿ الكاتب األوؿ، ومسمطا الضوء 

حسب. وىو مسبوؽ بإشارات سردية ممتدة فعمى مبتكر النص الداخمي )المنصوص عميو( 
 الحركية )السياؽ الحركي لمحدث( مف  الظرفية )الظرؼ المحيط( إلى 

 (9)("بوجود الفتاة يدخل أيوب وىو يحمل مظمة ويفاجأ")
عند ىذه الحركة يبدأ النص منحاه نحو الفعؿ، والتجسيد فالدخوؿ دراماتيكيا يعني اإليذاف 
ببدء الحدث؛ والمفاجأة تعني اإليذاف ببدء التجسيد العاطفي لمحدث. ومف خالليما يتـ 

ا مف حالة السرد السكونية إلى حالة الفعؿ الحركية. وتصبح المالحظات االنتقاؿ فني
القادمة عامال مشتركا بيف الكاتبيف: األوؿ الذي تعمد إخفاء شخصيتو وراء شخصية 
الكاتب الثاني، والثاني الذي صار بحكـ اختفاء األوؿ أكثر فاعمية وتأثيرا عمى مجريات 

ة أولية استباقية، عف شخصية )أيوب(، وكيؼ النص وموجياتو وقد عمد إلى إعطاء صور 
أنقذ )رحمة( مف موت كاد أف يكوف محققا، بوساطة بضعة أفعاؿ دراماتيكية صامتة 
جسدت سقوط )رحمة( عمى رصيؼ الشارع الممطر، ودىشة )أيوب( مف وجودىا كجثة 
ة ىامدة عمى األرض، ومحاولتو إنقاذىا، وحمميا الى بيتو القريب، ووضعيا عمى أريك

عداده  وتغطيتيا بدثار فضال عف فركو يدييا ليبعث فييما الدؼء ثـ استرجاعيا لوعييا، وا 
الشاي ليا. وقد رافؽ ىذه األفعاؿ حوار كاف يمكف االستغناء عف وظيفتو التوضيحية 

 ببضع حركات صامتة أيضا. 
 
 
 
 
 
 

ما يحدث عند ىذا المشيد الصوري/ اإليمائي ينقسـ المسرح عمى قسميف: األوؿ رىف ب
خارج فكر)الكاتب( ويجسد عمى نصؼ الخشبة األيمف والثاني داخؿ فكره ويجسد عمى 
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نصؼ الخشبة األيسر. ففي القسـ األيمف نشاىد الطفمة وىي تقترب عف طريؽ 
لعبتيا)الحّبيكة( مف)الكاتب( الذي تعمد، عمى ما يبدو لي، اختيار ىذه المعبة الشائعة في 

ربا الشرقية لقياميا عمى أساس المربعات أو المستطيالت الشرؽ األوسط وبعض دوؿ أو 
التي توصؿ في النياية إلى ضماف ما ىو ضروري لالعبيا واف استمراره فييا بال خسارة 
يمنحو المزيد مف الضمانات المطموبة التي تتحقؽ جراء ذكاء الالعب وجيده وسعيو 

ب األغنية التي يرددىا لتحقيؽ تمؾ الضمانات أو كما ىو شائع في سوريا توصؿ، حس
الالعب، إلى مف يريد، وقد وصمت الطفمة عف طريقيا إلى شخصية )الكاتب(، وطمبت 

 معرفة حظيا فاعاد الكاتب )الحّبيكة( ليا قائال:
 (10)".خذييا وتابعي المعب، ستقودك إلى حظِّك "   

لبراءة ويغير وسنكتشؼ أف ىذه الطفمة ىي )رحمة( التي غادرت براءتيا إلى عالـ ينتيؾ ا
مسارات الحياة وبدال مف أف يتركيا تختار يتالعب باختياراتيا إلى درجة تيئيسيا وتبغيظيا 
لفكرة بقائيا عمى قيد الحياة. ىكذا يربط رواس قمعو جي بيف ماضي الشخصية وحاضرىا 
لـ بيف جماؿ البراءة وبيف االنتياكات المستمرة لتمؾ البراءة لينعطؼ إلى اختيارات أخرى، و 

يستغرؽ ىذا كمو فنيا سوى لحظات زمنية ىي الوقت الذي استغرقو )أيوب( في تحضير 
الشاي لػ)رحمة(. ويربط المؤلؼ ىذا ػػػ بعد تالشي صوت أغنية الطفمة )رحمة( ػػػ باستيقاظ 

 المرأة )رحمة( مف حمميا الثقيؿ بوساطة مالحظتو اآلتية ضمف منصوصو الدرامي:
نارة وسط المسرح. رحمة تجمس فجأة وترفع نية( )صوت األغ،يتالشى الصوت" إظالم وا 

  (11)ي"يدييا وتشيق كمن يخرج من حمم ثقيل. يدخل أيوب وىو يحمل الشا
وبيذا يؤدي المشيد السابؽ إلى المشيد الالحؽ بطريقة انسيابية تكميمية ليبدأ الحوار 

تتجسد فييا الفكرة االنعطافي بيف الشخصيتيف )أيوب ورحمة( حوؿ النقطة الميمة التي 
 الرئيسة لمنص متمثمة في السؤاؿ الفمسفي المؤرؽ ىؿ تستحؽ الحياة أف تعاش؟

 
 
 
 
 
 
 
  الكأس( كيف جئُت إلى ىنا؟ رحمة : )تطمئن وتتناول 

 في الوحل تحت  أيوب : )يبتسم ممازحًا( عمى ظيري. وجدتك عمى الرصيف،
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 .المطر. كنت بين الموت والحياة          
  .ليتك تركتني أموترحمة : 
 . ال يحق لممرء أن يتمنى الموت : أيوب

 (12)العيش؟ رحمة : )يخنقيا السعال( وىل في الحياة ما يستحق
ولما كانت تجربة شخصية )أيوب( لـ تستكمؿ بعد استنتاجاتيا النيائية فيو يجيبيا إجابة 

 (13)."ةما دمنا ال نعرف الغيب فالحياة تستحق العيش والمغامر "غير نيائية 
وىي إجابة تقريرية لـ تغّير شيئا في نظرة الشخصية )المؤيَّسة( لمحياة والموت. بمعنى أف 
تفاؤلية )أيوب( لـ تحد مف تشاؤمية )رحمة( وربما جعمتيا اإلجابة غير األكيدة تتوجو إلى 

اريف )الكاتب( ػػػ باعتباره مبتكرىا ػػػ لمعرفة إلى أيف تسوقيا ظالمية قدرىا المبيـ العتب
يشتغؿ األوؿ عمى لعبة االشتراؾ المباشر لمكاتب في النص، وارتباط شخوص المسرحية 
بو كخالؽ ليـ، ويشتغؿ الثاني عمى أساس االنعكاس الشرطي ألفكار الكاتب وتجسيدىا 
بشكؿ حي عمى خشبة المسرح. يطمب)الكاتب( مف )رحمة( العودة إلى أيوب ولكنيا ال 

وب مباشرة وقد وضع الكاتب في طريقيا مشيد )العرافة( وىو تنسؿ مف ىذا المشيد إلى أي
 مشيد يحتفي بالحكمة والمأثور مف القوؿ عمى لساف العرافة نفسيا:

  .الثياب الجميمة إذا كان القمب موحالً  إذا طُير القمب ما ضّر بالبدن الوحل. ما نفع" 
ًا فارمو بوردة كما فإذا اضطررت أن ترمي أحد احرص عمى أن تكون يدك مميئة بالورد،
 (14)حجر"من كان بال ذنب فميرميا ب فعل البسطامي مع الحاّلج، والمسيح قال:

ولكف )العرافة( ال تكتفي بالحكمة حسب بؿ تضع مخططا لما يحدث لو في قادـ األياـ 
ستراتيجية ما تبقى مف ا)قراءة طالعو( مما تجعمنا عمى معرفة، واف كانت غير أكيدة، ب

المنصوص عميو( وىذا يؤثر عمى ضرورة تأجيؿ ما ينبغي تأجيمو مف األحداث في)
 شويقية فضال عف أف المشيد الالحؽالمعمومات بغرض الحفاظ عمى حيوية النص الت

 
 
 
 
 
 

يشير إلى ما قالتو )العرافة( أليوب إشارات واضحة ودقيقة جعمتنا في غنى عما قرأناه في 
 المشيد السابؽ.

لقاءات الكاتب بشخصيات نصو )المنصوص عميو( فيمتقي  في المشيد الالحؽ تستمر
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بػ)العرافة( التي نعرؼ منيا أنيا، و)الكاتب( شخصية واحدة وعمى ىذا األساس يكوف 
الحوار بينيما كما لو كاف بيف الشخصية وضميرىا المستتر الذي تجعمو لعبة التجسيد 

عف أسئمة )الكاتب( وتطرح واشتراطاتيا ظاىرا في النص أو عمى الخشبة. فيي ىنا تجيب 
عميو أفكارا بديمة تؤثر عمى مسار أفكاره وموحياتيا األساسية، وتعمؿ عمى انفتاح 
المنصوص عميو عمى األحداث بدال مف إغالقو عند النقطة التي وصؿ إلييا. وبالفعؿ 
تستمر األحداث ويحدث التغيير وتتغير مواقؼ الشخصيتيف الرئيستيف فنشاىد )رحمة( بعد 

ع سنوات مف المحبة واليناء والمعاشرة الحسنة مع )أيوب( تبحث عف حب ال يدرؾ سب
بالحواس، عف صوفية خالصة تتوحد مف خالليا ػػػ بولو كبيرػػػ مع الذات اإلليية غير 
المدركة بغية التطير مف الوحوؿ التي تمطخ بيا جسدىا الطاىر في ماضي األياـ وألنيا 

فيي تقترح عميو بمحبة االقتراف بواحدة أخرى لتتفرغ بشكؿ  تدرؾ حاجة )أيوب( ليذا الجسد
كبير إلدراؾ حب ال يدرؾ إال بالتخمص مف رغبات الجسد المييمنة. وىنا تحدث 
االنعطافة الكبرى إذ يتحوؿ )أيوب( مف عابد صابر طائع إلى ضائع مشرد معاقر لمخمر، 

)رحمة( مف امرأة لوثيا وحؿ ومغاير لسموؾ )رحمة( وكأنيما قد تبادال المواقع فتحولت 
الطريؽ إلى امرأة ناسكة عابدة طاىرة، وتحوؿ )أيوب( مف رجؿ طاىر إلى سكير متيالؾ 
تماما لمتحوؿ تقوـ رحمة بالتقاط )أيوب( مف عمى الرصيؼ كما  عمى قارعة الطريؽ وا 

ي التقطيا ىو في بداية المسرحية ليترتب عمى ىذا عودتيما إلى  حياتيما الزوجية كما ف
سالؼ األياـ. المسرحية ال تنتيي عند ىذا الحدث بؿ تمتد إلى ابعد مف ىذا حيف يقـو 
)أيوب( بكتابة النص بنفسو مستخدما الطابعة ذاتيا التي كاف )الكاتب( يستخدميا في 
كتابة النص، وىو بيذا يتماىى في شخصية الكاتب مثمما تماىت شخصية )العرافة( 

ت شخصية الكاتب الداخمي بشخصية الكاتب الخارجي أو بشخصية )الكاتب( ومثمما تماى
مثمما تماىى النص الداخمي )المنصوص عميو( بالنص الخارجي )المنصوص( في وحدة 
واحدة جمالية كمية متكاممة. ولكي يصؿ المؤلؼ إلى غايتو الفكرية ويبرىف عمى سالمتيا 

 ودقتيا وصالحيتيا فانو يفعؿ 
 
 
 
 
 

طرحو )أيوب( عمى )رحمة( كيؼ عدت إلي؟ لقد أدركت  ىذا مف خالؿ السؤاؿ الذي
)رحمة( وىي في أعمى مراحؿ صوفيتيا ونقائيا واقترابيا مف الذات اإلليية أف ال شيء 
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أفضؿ وأكمؿ وأسمى حبا مف حبيا لزوجيا )أيوب( وكؿ ما يخالؼ ىذا ىو محض ىراء 
بة وسالـ ولـ يبؽ منيا في ىراء. لقد تمت الحكاية بمقائيما، ثانية، وعيشيما بوئاـ ومح

 سوى إىدائيا لمف يستحؽ اإلىداء فيقرراف أنيا:
الوجود يستحق أن  لكل زوجين أو حبيبين لئاّل يفكرا ذات يوم بالفراق، فال شيء في"

 (15)."نعيش من أجمو سوى الحب
وبيذا يكوف المؤلؼ القمعو جي قد أوصمنا استنتاجيا، مف خالؿ الحكاية األخيرة أو مف 

لمنصوص عميو الجديد)النص الذي كتبو أيوب(،إلى ما يخالؼ الرأي القائؿ خالؿ ا
ال شئ، في الوجود، يستحق  أف"الحياة ال تستحؽ أف تعاش". ويعطينا اإلجابة األكيدة أف

وتكوف المسرحية قد استكممت اشتغاالتيا عمى أن نعيش من اجمو سوى الحب، 
ومبرىناتيا مف خالؿ الخط العاـ لسموؾ  الشخصيات/ الفكرة وعمى محصالتيا واستنتاجاتيا

الشخصيات وحركتيـ داخؿ النصوص الثالثة والتي اثبت الكاتب مف خالليا أف أفكار 
 المسرحية عموما تتقاطع في تفاؤليتيا مع سوداوية العبث وتشاؤمياتو وفمسفتو. 

 
 ثالثا. الشخصيات

ية مبتكر النص يمتاز النص في أف جؿ شخوصو ينتموف إلى شخصية واحدة ىي شخص
ليس عمى األساس العاـ الذي يفترض مرجعية واحدة ولكف عمى أساس حالة التماىي 
المدروس بيف الشخصيات االفتراضية كميا والشخصية االبتكارية. وقد رأينا، مف خالؿ 
استقرائنا لمنص، كيؼ تماىت العرافة بشخصية الكاتب مف خالؿ اإلجابة عف استفساراتو 

 :د ستراتيجية األحداث أو تدخميا في تغيير مسارات الفعؿ الدراميأو مف خالؿ تحدي
  .الحكايات الكاتب : أما ىكذا تنتيي جميع

 .لم تقرأ العرّافة: ولكن ىذه الحكاية لم تنتو عندي بعد ، مازال في الرمل خطوط
 
 
 
 
 
 

  : من أنت حتى تدعين بأنك أعرف مّني؟ الكاتب
  ننا يكنك تجمس في أول الطريق وأنا في نيايتو، وبوأنت أنا، ول العرّافة: أنا أنت،

  (16)تمر القوافل         
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وكذلؾ ما قاـ بو)أيوب( مف خالؿ طرحو لنفسو كبديؿ فني وموضوعي لشخصية  
)الكاتب( وكذا الحاؿ بالنسبة لرحمة الطفمة والمرأة. إف كؿ ىذه الشخصيات إنما ىي نتاج 

ودة في ذىنو المجسد عمى الخشبة أو داخؿ النص، الذىنية االبتكارية لمكاتب فيي موج
وىي ومرجعيتيا نتاج الذىنية األكبر لممؤلؼ األوؿ عبد الفتاح رواس قمعو جي. وألنيا 
نتاج ذىنيتو فيي ال تتعدى كونيا أفكاره التي تترى في سياؽ حياتيا الداخمية. واف 

حدود إذا استثنينا شخصية ضرورات لعبة التجسيد ىي التي منحتيا شيئا مف االستقالؿ الم
)أيوب( التي وجدناىا متشاخصة داخؿ النص، ومتميزة بجذرىا التاريخي، ومثوليا وحموليا 
في ذاكرتنا الجمعية. إف اعتماد الشخصيات كأفكار جعؿ شكميا مرنا ومستندا عمى تقنية 

الدرامية درامية واف كانت معروفة مف قبؿ لكنيا عند قمعو جي امتازت بفاعميتيا وقدرتيا 
عمى التبايف بيف )المنصوص عميو( وبيف )المنصوص( وبينيما وبيف المنصوص منو 

 المسند إلى )أيوب( في عممية تكاممية أشرنا إلييا في معرض تناولنا لنص المسرحية.
 

إف )الرجؿ الصالح أيوب( تعد واحدة مف مسرحيات عبد الفتاح رواس قمعو جي التي 
لـ يستيمؾ بعد. وفي ظننا انو في ىذه المسرحية، تحديدًا،  حاوؿ فييا تجريب جنس درامي

استخدـ بشكؿ ابتكاري طريقة تداخؿ النصوص المختمفة أدائيا والموحدة إبتكاريا. كما اثبت 
في عدد مف نصوصو، و)الرجؿ الصالح أيوب( واحد منيا، أف التجريب ال يتوقؼ عند 

امتداد العمر اإلبداعي ألي مبدع  حد معيف، وال ينتيي عند عمر معيف، وانو يمتد مع
عمى وجو الكرة األرضية شريطة تبنيو موجيات التجريب الرئيسة، واشتغالو االبداعي 

 عمييا.
( نضع أيدينا عمى موجو آخر مف موجيات العممية 17في نص )فانتازيا الجنوف() 

ث في التجريبية حيث تتجمى فيو )الفانتازيا( كموجو مف خالؿ تظافر مكونات االحدا
مخياؿ الكاتب، وتحوليا الى لغة درامية سحرية مختزنة وغير مسبوقة بالنطؽ، وصور 

 موحية، وداللة مقرونة بػ)الجنوف( لتكوف محصمتيا مزيدا مف الدىشة،
 
 
 
نتازيا( و)الجنوف( فقد عززت اوالغرابة، والالمعقولية، واالنبيار. أما العنونة بمفردتييا )ف 

 بجر انتباه المتمقي ودفعو الختراؽ المجيوؿ.تمؾ الغرائبية، وتكفمت 
اذا نحينا العنونة االف، واستقرأنا قائمة شخوص المسرحية مف خالؿ المعمومات المقتضبة  

التي ثبتيا الكاتب لكؿ شخصية مف شخوصيا نجد أنو جمع بيف الشخصيات التاريخية 
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وترابط حددت  والنصية مف جية، وبيف الشخصيات المعاصرة مف جية أخرى في تداخؿ
مف خاللو صمة الوصؿ بيف الحاضر كقيـ معاصرة غير ثابتة، والماضي كقيـ مورثة 

 ثابتة.
ثـ يأتي المكاف عمى قدر ال يقؿ تحفيزًا لممتمقي الذي صار يتطمع الى اكتشاؼ )كنييتو(  

 وسر اتصافو بالمجيولية، والغرائبية، والتطرؼ سموكيًا وجغرافيًا. 
ؤكد القمعو جي سيادة الغرائبية عمى الجو المسرحي العاـ مف خالؿ وامعانا في الدىشة ي

، وقناعا المسرح )الضاحؾ  التمميحات الديكوراتية غير الواقعية: القبر، والمسمة، واليـر
والباكي( فقد جعؿ القبر األوؿ عمى ىيئة طائرة شبح ػػػػ كرمز لجنوح القوة وتطمعيا الى 

ينوسايدية ممثمة بشخصية )الكابتف( ػػػػ وجعؿ شاىدتو عولمة كونية عمى وفؽ رغباتيا الج
عمى ىيئة مسمة نقشت عمييا امجاد )الكابتف( وبطوالتو الشخصية، ومعاركو العسكرية 
واالقتصادية، وكامؿ منجزه التدميري. اما القبر الثاني فقد جعمو عمى ىيئة ىرمية تشي 

مكة الفاتنة كيميوباترا وحبيبيا بحضارة امتد رقادىا مف الماضي الى الحاضر ممثمة بالم
انطونيو. وتضمف القبر الثالث عمى قناعي المسرح )الميرج والمرأة( بينما ظؿ الرابع كدسا 
مف الحجارة نقشت عمى شاىدتو كممة الفاتحة تحديدا في داللة لرقاد اسالمي مبيف. ومما 

سوداء جرداء ثمارىا زاد الغرابَة غرابًة أف الكاتب وضع عمى وسط جغرافية المسرح شجرة 
عمى ىيئة رؤوس شياطيف وافاعي فضال عف غرفة لالتصاالت بالوسائط المعاصرة، وبرج 

 لنافخ البوؽ كواسطة اتصاالت منقرضة.
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)*( مف مسرحية فانتازيا الجنوف مف كتاب بعنواف مدينة مف قش وفانتازيا الجنوف ويضـ مسرحيتيف ػ اتحاد الكتاب العرب ػ   

 اىد الحوارية واألحداث الموصوفة تاليا مف النص نفسو.والشو  2003دمشؽ ػ 
 

    
 
بديمة لما اعتدنا عمى تبدأ المسرحية بػ)الحركة األولى( وىي حركة ايمائية، وتسمية  

تسميتو )المشيد المسرحي( التقميدي. ثمة ايماءات واضحة الداللة في ىذه الحركة تشي 
وت البوؽ )النذير( الذي يتردد صداه في باستمرار الحياة عمى الوتائر نفسيا يقطعيا ص
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قارات العالـ ويؤدي الى موت الممثميف ليعـ الظالـ خشبة المسرح، وتبرز القبور الصماء 
عمى الخشبة مجممة بالصمت المطبؽ. الحركة األولى وصوال الى بدء الحركة الثانية ىي 

ض )الكابتف( مف قبره بشكؿ ما تمييد لمفعؿ الذي انبثؽ عنيا مفتتحا أحداثيا بحركة نيو 
وعمى الرغـ   الذي تصدع وسقطت جدرانو بينما بقيت مسمتو شاخصة في موقعيا الثابت.

مف تحديد زمف المسرحية )منتصؼ الميؿ وحتى الفجر( اال انو انشطر الى زمنيف: زمف 
ما قبؿ الموت، وزمف ما بعده. اختزلت أحداث الزمف األوؿ إيمائيًا بينما استرسمت احداث 

زمف الثاني ألسنيًا. فبعد الموت الشامؿ لمحياة بكؿ صنوفيا واجناسيا تعود الشخصيات ال
لتحاور بعضيا بعضا منفمتة مف قيود الزمف ومحدداتو التاريخية بطريقة فانتازية سمحت 
لمشاعر العربي عمر بف ابي ربيعة االجتماع بالقائد الروماني انطونيو، وبالممكة المصرية 

 ابتف االمريكي في وقت واحد، وعمى مكاف مشترؾ واحد ىو المقبرة. كميوباترا، والك
في الحركة الثانية ثمة جيود تمييدية، وتعريفية بشخصية )الكابتف( الذي نفيـ مف     

( انو رمز لعنجيية 18)"قصفت ىيروشيما وناغازاكي وبغداد وبمغراد"تصريحو األخير 
ومف خالؿ تحوالت المرأة وتنقميا مف  جيية.التسمط االمريكي، وابتالء العالـ بتمؾ العن

شخصيتيا المجردة الى شخصيات نسوية معروفة ومحفوظة في ذاكرتنا الجمعية، وادائيا 
ادوارىف اماـ عشاقيا عمى مر التاريخ، ومف خالؿ بياف جنونية الرجؿ وافتتانو بيا تتضح 

شخوص انفسيـ كرموز المقاصد   بالمقارنات، والمفارقات، والتناقضات القائمة بيف ال
 لحضارات متباينة مختمفة انفردت واحدة منيا بفرض ارادتيا العولمية. 

في الحركة الثالثة ينيض مف قبره )الميرج( و)المرأة( وىما صمة الوصؿ المتينة مع 
المكاف الذي افترضو المؤلؼ كمسرح ميجور في اطراؼ المدينة والذي تحوؿ الى مقبرة 

الفناء. يمتقي المّيتوف في حياة افتراضية تشي بعالقة بعضيـ مع لممثمي حضارات ما بعد 
 بعض مف خالؿ تمثيؿ ادوار الشخصيات النصية أو التاريخية حيث يقـو الممثؿ الواحد 

 

 

بتمثيؿ عدد مف االدوار خارج شخصيتو. ومع اف تعدد االصوات في النص الواحد، واداء 
ر لـ يكف باالمر الجديد في المسرح الغربي االدوار المختمفة مف قبؿ ممثؿ واحد أو اكث

وحتى العربي اال انو لـ يصبح شائعا بعد كما اف القمعو جي قرنو باستحضار شخصيات 
مف ذاكرتنا التاريخية الجمعية ليمنحو خصوصية عربية تؤدي مف حيث احتسب الى 

ركة أيضا العممية التأصيمية التي اشتغؿ عمييا في اغمب نصوصو المسرحية. في ىذه الح
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نتازيتو إذ يتيـ )الميرج( بوساطتيا شخصية )الكابتف( اثمة تأكيد عمى مفردة الجنوف وف
 مياجمًا اياه ثـ مدافعا ػػػ اثر ىجوـ الكابتف عميو ػػػ بتبرير ذلؾ الجنوف:

ىؿ تتيمني بالجنوف؟ إياؾ أف تمفظ ىذه  الكابتن:
الكممة مرة أخرى. ىؿ تعني حقًا أنني 

 مجنوف؟
ليس تمامًا.. أنا أقصد مجنوف ليمى،   الميرج:

 مجنوف إيمزا، مجنوف مونيكا.
آ.. أنا ال أعرؼ ليمى وال إيمزا.. أعرؼ  الكابتن:

 مونيكا.
عظيـ.. ما ييمنا ىو الجنوف، ربما لو  الميرج:

خمعت ىذه المالبس الكريية تبدو إنسانًا 
 (19في منتيى العقؿ والمطؼ.)

، والتقائو في الحركة الرابعة تتسع دائر  ة االجتماع بخروج شخصية انطونيو مف القبر/ اليـر
بحبيبتو )كميوباترا( ممثمة بشخصية )المرأة(، ليتحاور األربعة في الشأف السياسي والحربي. 
الميرج يحاوؿ اف يستفز غيرة الكابتف بعد اف تركتو المرأة، وسقطت في احضاف القادـ 

اىتماما مدعيا انو يتعامؿ مع االمر بطريقة حضارية.  الجديد اال اف الكابتف ال يعير االمر 
لقد شكؿ المقاء بيف انطونيو وكميوباترا شكال آخر مف اشكاؿ الجنوف المشّيد عمى اساس 

 الرغبة التي جمعت بيف متعادييف خسرا في النياية كؿ شيء. 

ى مف في الحركة الخامسة يخرج مف قبره الشاعر العربي عمر ابف ابي ربيعة لينضـ ال
سبقوه فتتحوؿ المرأة مف عاشقة النطونيو الى متيمنة بعمر ابف ابي ربيعة وبظيوره تكوف 

، وتكوف القيامة قد شخصيات النص قد اكتممت اذا استثنينا شخصية )زائر الفجر( طبعاً 
 ، وسقط الكؿ مف عمى الصراط المستقيـ الى جينـ حتى نافخ الصور. المدىش ىنا قامت

 

 

 

ا اف المسرحية قد انتيت بالفناء والجحيـ تعود الشخصيات الى المسرح وبعد اف تصورن
لتحيي جميرة النظار بامر )زائر الفجر( ممثؿ السمطة في المدينة ليتبيف لنا انو وحكومتو 

بيوف قيقتادونيـ الى المصير المجيوؿ. ايبحثوف عف مجموعة مف الفنانيف بدعوى انيـ ارى
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خيوط المعبة المسرحية بعد أف عرفنا ُسدا الحكاية عند الحركة األخيرة اذف تكشفت 
 ولحمتيا وخرجنا منيا والدىشة تعقد السنتنا.

لقد نجحت )فانتازيا الجنوف( في تجريبيتيا مقدمة لنا أنموذجا يحتذى في اثارة الدىشة 
 والغرابة وتقصي مكامف المجيوؿ فضال عف موجيات تجريبية أخرى.

نتازيتيف اعما اثارتو )فانتازيا الجنوف( مف دىشة وغرابة فوال تقؿ مسرحية )مدينة مف قش( 
لكننا ىنا سنؤثر القاء الضوء عمى جانب المكاف باعتباره موجيا تجريبيا، والكيفية التي 

 (20التنظيري لمنص:) بيانوعمى وفقيا استخدمو القمعو جي في ىذه المسرحية. يقوؿ في 

 كنيا تحتوي كؿ زماف ومكاف""ليس ليذه المسرحية زماف ومكاف معيناف، ول 

السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىؿ ثمة مسرحية مف دوف مكاف؟ والجواب يأتي ضمف 
الذي جاء بعد االداة )لكف( لتوكيد اف اي مكاف عمى االرض يمكف اف يكوف  تدراؾاالس

عمومية الفكرة، وشموليتيا، وقدرتيا عمى التعمية  بقعة ألحداث مسرحيتو انطالقا مف
ية واالستداللية. الكاتب بقصدية واضحة يخفي مالمح المكاف لرغبة وسر في ذاتو الرقاب

يقيانو سمبية التأويؿ الرقابي. اف قراءة فاحصة بسيطة لمنص تؤدي بشكؿ أكيد الى معرفة 
البقعة التي شيدت احداث المسرحية مف خالؿ شخوصيا، وافكارىـ، ومحدداتيـ التاريخية، 

عية. فشخصية )جحا( عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر معروفة وترسخيـ في ذاكرتنا الجم
نتازية الساخرة مف الواقع بطريقة فييا مف الضحؾ قدر المقاريء العربي بنوادرىا وأفعاليا الف

 ما فييا مف المرارة ترقى احيانا الى مستوى الكوميديا السوداء.

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حيتيف ػ اتحاد الكتاب العرب ػ   دمشؽ ػ مسرحية مدينة مف قش مف كتاب فانتازيا الجنوف ومدينة مف قش ويضـ مسر  )*( 
 والشواىد الحوارية واألحداث الموصوفة التالية مف النص نفسو. 2003

 

 

 

اف مجرد النطؽ باسـ الشخصية )جحا( تعني ػػػ في مخيمتنا التراثية والجغرافية ػػػ البقعة  
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مف خالؿ ما التي ننتمي الييا كقراء بشكؿ عاـ. أما تفاصيؿ البقعة وخصوصيتيا فتأتي 
تدلي بو الشخصية أو مجموع شخصوص النص مف بوح يربط بطريقة جدلية بيف الماضي 
)ماضينا الذي ننتمي اليو( والحاضر )حاضرنا الذي نساىـ فيو( مف جية، وبيف تمؾ 
الجغرافية مف جية أخرى. قد ينشطر المكاف عمى وفؽ ىذه الرؤية الى أمكنة عديدة 

 ر يظؿ واحدا. لنتأمؿ الجممة اآلتية مف النص:)أقطار( لكنو مف حيث الجوى

"أبوس إيدؾ ال تعمي صوتؾ.. الحيطاف ليا آذاف، يا أخي ألؼ مرة قمتمؾ ال تحكي 
 (21بالسياسة ىمؽ بسمعنا قشثو بينفضنا تقرير ومنصير في بيت خالتنا")

 أعتقد اف ابسط قاريء عربي يدرؾ أنو ىو المقصود مف وراء ىذا الكالـ قبؿ غيره مف
البشر نظرا لتضمف حياتو عمى مفردات صارت لصيقة بواقعو المعيش تفصيميا ذلؾ 
النطوائيا عمى: الخوؼ، والتجسس، والعقاب... وىذه بالتأكيد مشتركات عربية أو قواسـ 
مشتركة عربيا. الخوؼ مف الكالـ بصوت عاؿ قد يسمعو العسس أو رجاؿ األمف المبثوثة 

و مف الوشاة الذيف يدبجوف افضؿ التقارير التي تفضي في في كؿ مكاف، أ آذانيـعيونيـ و 
اغمب االحواؿ ػػػ إف لـ نقؿ كميا ػػػ الى دفع الشخوص نحو مصائرىـ المجيولة حفاظا عمى 
سمطة المتسمطيف، ونعمة المتنعميف. ولعؿ القاريء العربي يعرؼ بتجربتو وخبرتو اف ىذا 

لزمانو وواقعو المعيش وبيذا نخرج بتأكيد السموؾ االمني التقميدي الشائع انما ىو سمة 
 يغذي فكرتنا عف المكاف واف كانت تطوؿ بمدانا وال تقتصر عمى واحدة منيا.  

مف خالؿ الجممة إذف استطعنا منح النص تحديدا ليس مكانيا حسب بؿ وزمانيا ايضا  
القصد في  وىذا يعكس لنا قدرة الكاتب عمى االشتغاؿ التجريبي الذكي المعبر عما ورائية

الجمؿ المسرحية أو الجمؿ االستباقية في المقدمة، أو التمييد، أو االضاءة، أو 
المالحظات األولية وفي ىذا كمو خروج مدروس عف المحددات التقميدية لمنص المسرحي، 
والتزاماتو الفوالذية. واذا اعدنا قراءة الجممة ثانية، وانتبينا الى ليجتيا العامية الشعبية 

 ببيئة الشخوص نكوف قد توصمنا الى تحديد المكاف تحديدا دقيقا.  الخاصة

 

 

 

النص التجريبي الجديد اذف قادر عمى وضع محددات المكاف وجغرافيتو أو الموحيات 
بحدوده ليس عف طريؽ ما يخبرنا بو الكاتب كمالحظات اولية في مقدمة النص حسب، 
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سسواراتيـ وطرز معيشتيـ..الخ. فاذا وانما عف طريؽ بوح الشخوص وليجتيـ وازيائيـ واك
كانت ميمة المالحظات األولية: مراوغة الرقيب فاف ميمة النص األولية تتجمى في 
مراوغة المراوغة، وتييئة المتمقي لقبوؿ فكرة المكاف المسكوت عف تحديد ىويتو الجغرافية 

 الخاصة.

عقوؿ عمى طبؽ مف يضا استطاع القمعو جي اف يقدـ لنا غير المأفي ىذه المسرحية 
المعقولية التامة المدخولة بالكوميديا وبالسخرية مف واقع متيريء ومأزوـ وآيؿ لمخراب 
يكشؼ مف خاللو حقيقة السمطة والمتسمطيف وسموكيـ اليجيف )غير المعقوؿ( عندما 
يتعمؽ االمر بمف ييدد زواؿ نعمة السمطة عنيـ سواء بطردىـ او رمييـ عمى المزابؿ او 

نيـ كما يفعؿ المحتؿ بأذف مف فرش لو البساط األحمر طريقا الى كرسي الجاه قرص آذا
والنعمة والحياة الباذخة. فمف غير المعقوؿ اف يستقبؿ الحاكـ المتجبر المستبد )جحا( 
وحماره في قاعة المحكمة، واف يتخمى عف جاىو وطاووسيتو مف اجميما ولكف غير 

ما يعرؼ الحاكـ اف ولي نعمتو )الباشا( يرغب في المعقوؿ ىذا يتحوؿ الى معقوؿ جدا عند
 مقابمتيما:  

أىاًل بكما أيُّيا المبجالن المحترمان.. أوه.. جحا المكرم والحمار الحكيم  )ينحني ليما("
 (22)عندنا.. يا لفرحتنا وسعادتنا"

اف االنعطافة النفاقية الكبيرة بيف فعمي الحاكـ أو موقفيو مف )جحا( ىو في حد ذاتو  
نفاقية المعقوؿ لغير المعقوؿ في اروقة السياسة العربية والقمعو جي يضعنا وجيا لوجو 
اماـ اسئمة ميمة حوليا كمتمقيف أو معايشيف ليا عف طريؽ استخدامنا المتكرر ألداة 

 الشرط لو )السحرية الستانسالفسكية(. والتي تحيمنا الى االجوبة الشرطية األكيدة.

معقولة التي عالجت المعقوؿ بمعقولية ترقى الى المستوى اف محكمة )جحا( غير ال 
مبشرا بنيضة تكنس  2003المثالي كانت بمثابة النبوءة التي جاء بيا القمعو جي عاـ 

بالرؤوس تمو الرؤوس في مدف مف  وتطيحالقمامات السمطوية، وتبقر الكروش الجينمية، 
 قش محققة الحمـ العربي أو جزءا منو في خاتمة النص. 

 

و السابؽ ولكف باستخداـ مغاير ألثره     وفي مسرحية )باب الفرج( ثمة تأكيد عمى الموجِّ
المييمف عمى حجـ النص الذي سنبدأ تحّرياتنا فيو انطالقا مف بوابة عنونتو )باب الفرج( 
التي يبدو انيا تتوسط عالميف: عالـ ما قبؿ الفرج، وعالـ ما بعده.. قد يتحقؽ الثاني اف تـ 
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ص مف معوقات، وموانع، ومحرَّمات، وممنوعات األوؿ. ىنا نفترض وجود التخم
شخصيات مستضعفة تسعى لموصوؿ الى الفرج، وأخرى متجبرة تمنعيا مف الوصوؿ اليو 
محكومة بشريعة االرباح والمنافع. وجريا عمى التجارب سيكوف الُمْسَتَغّموف مف األكثرية، 

اتو يشير الى وجود صراع درامي وفكري بيف العالميف والُمْسَتِغموف مف األقمية وىذا بحد ذ
المفترضيف سمفا. العنونة انطوت عمى جانب تشويقي مثير لمتساؤؿ عما اذا كاف ممكنا 
لمقوة االولى تحقيؽ ىدفيا؟ وما يمكف اف تضعو القوة الثانية في طريقيا مف العقبات 

 (23زمف )باب الفرج(.) الكأداء التي تمنعيا مف الوصوؿ اليو ضمف زمف افتراضي ىو

تبدأ المسرحية بدقات ساعة كبيرة مطمة عمى ساحة عامة )ساحة باب الفرج( في اشارة الى 
مضي الزمف بشكؿ تقميدي، رتيب، محدد بالوقت اآلني لمساعة، ومنفتح عمى أزمنة الظمـ، 

ؿ القمعو جي برج الساعة الى مقر لممر  افعات والظالـ، واالستالب، واالستغالؿ. لقد حوَّ
والمحاكمات التي تستير بالحياة البشرية بطريقة تبدو معاندة لمعدؿ، ومساندة لقوى الظالـ.     

واشار الى الدوراف المستمر لعجمة تسحؽ كؿ معارض يقؼ في طريقيا أو يحاوؿ تغيير 
المسار فييا حتى ألؼ الناس المظالـ ولـ تعد بيـ حاجة لمشعور باأللـ، ففي مفتتح 

جد )البائع( مستسمما لسياط )الجالد( يتمقى السياط بال تذمر، أو اعتراض، أو المسرحية ن
 خشية مف األلـ حتى انو صار يذكِّر جالده بخطأ رقـ الجمدة التي وصؿ الييا:

 : مئة وأربع وثالثون. الجالد
 ال.. أخطأت.. مئة وثالث وثالثون. )في برود(:  البائع
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ح التجريبي الحديث، ويضـ ثالث مسرحيات, عبد الفتاح رواس قمعو مسرحية باب الفرج، مف كتاب نصوص مف المسر  )*(
 2001جي. اتحاد الكتاب العرب ػ دمشؽ ػ 
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 وعندما ييدُّ الجالَد التعُب يغادر قائال:

 : سنعود غدًا. الجالد
 : في مثل ىذا الوقت بالضبط.. سنعود غدًا. التابع
 : ونعود بعد غد. الجالد
 : أجل بعد غد. التابع
 : في الموعد نفسو. دالجال

اف ماورائية ىذا المشيد تفصح بشكؿ أكيد عف نية القمعو جي في التمميح الى وعي البائع 
بمجريات الواقع الخرافي )الالمعقوؿ( الذي يعيشو، والى يأس الجالد في قير شخصيتو أو 
نا ليِّ عنقيا كما ىو واضح مف خالؿ السياؽ العاـ لمنص. أما الجالد وتابعو فقد قرأ

جانبيما المظمـ مف خالؿ قناع )السيكموب( ومف خالؿ الذيؿ الذي ربط بمؤخرة كؿ منيما 
 كداللة عمى ما يتمتعاف بو مف حيوانية وافتراسية خرافيتيف.

الزمف يدور ويدور الناس معو أو بعكسو فانيـ يدوروف حوؿ محور السيد القاضي/ 
طة التي يكوف فييا موجودا تحت برج ودورتيـ ال بد اف تنتيي في النق ،األمير/ الجالد

الزمف متحكما بعقاربو كتحكمو بالمصائر واالقدار. انو صورة واضحة في ماورائيتيا 
 لصور الدكتاتورية في كؿ زماف ومكاف:

، )يقومان بعدة دورات، وعندما يمتقيان يكون القاضي قد أطل من كوة في أعمى الساعة
     والقاضي ىو الجالد نفسو(.

الوعي في شخصية )األخت( أيضا مف خالؿ المشيد الذي يتحاور فيو الكؿ حوؿ  ويتجمى
عائدية أو تبعية أو نسب )الرضيع( الذي يتحدث بمساف طميؽ، ويدعي كؿ زوج نسب 
الرضيع اليو، ثـ يتخاصموف عمى كونو نبيا أو شيطانا. امرأة واحدة وثالثة ازواج في آف 

خروج واضح عف المألوؼ وال معقوؿ يمنطؽ  وعمى الرغـ مف ىذا تدعي انيا عذراء.
المعقوؿ في ظؿ ىيمنة الفساد في الييئة القضائية )القاضي/ األمير( والييئة التنفيذية 
)الجالد ، التابع، الشرطي(. وحدىا )األخت( تنفرد بوعييا وبصيرتيا فترى األمور عمى 

 حقيقتيا:

 

 
 
 



 95 

ير االنتظار.. والكذب.. كل منكم : يجب أن تخجموا من أنفسكم.. ال تعرفون غ األخت
يدَّعي أنو طفمو.. وأمو تدَّعي أنيا عذراء.. والطفل يخيل إليكم أنو يتكمم في الميد. لقد 

 مات يسوع، ولم يتكمم أحد في الميد بعده..  
 

اف عبد الفتاح القمعو جي في ىذا النص يمعب عمى ورقة تجريبية تأخذنا معو الى عالـ 
ة الواقع المعيش في كؿ بقعة مف االرض يتفاقـ فييا الشر متربصا مبتكر ومصنوع مف ماد

بالبالد والعباد، ومنقضا عمى البسطاء والفقراء كي يظؿ الثري عمى ثرائو والمتسمط عمى 
تسمطو ويظؿ الكؿ تحت رحمة الواحد األحد الذي ال حاكـ غيره، وال سمطاف لغير سمطانو 

، وال ينطبؽ عميو ما ينطبؽ يانو ىو مف وضعوىو فوؽ القانوف واألعراؼ والشريعة ال
 عمى سائر العباد:  

: انتظر يا سيدي.. انتظر حتى أفتح المحفظة، ال يمكن أن تأخذىا ىكذا..  1زوج 
 حرام.. ىذا زنا يا سيدي.. نحن لم نعقد القران بعد، أنت تزني بيا يا سيدي.

إنو مجرد شكميات يا أخي ىل دعنا من عقد القران..  : )يجره ويعيده إلى مكانو( 2زوج 
تريد أن تفضحنا أمام األمير.. عيب.. يا رجل.. عيب.. ماذا سيقول عنا..؟ متأخرون.. 

 أوباش..
: نعم.. نعم.. عقد القران غير ميم.. الميم أنو دفع المبمغ المطموب بأمانة  3زوج 

 كأي سيد نبيل..
لمظفر بحريتيا. ىكذا يبدو لي  اال اف )األخت( التي اشتراىا بمالو وسطوتو تفر مف قصره

انو مقتنع بشراء كؿ شيء واف الناس تعودوا بيع كؿ شيء فما مف شيء تبقى وراء ىذه 
 البيعة التي طالت شرؼ العباد والبالد.

إذف.. في النص ثالث حكايات أو مسارات أو قوى متصارعة: البائع الذي ال يممؾ حتى 
الزواج الذيف يممكوف كؿ شيء وعمى رأسيـ بضاعتو، واالخت التي ال تممؾ حريتيا، وا

 القاضي أو األمير الذي يممؾ الجميع. ومف خالؿ الصراع غير المتكافئ في عالـ غير 

 

 

 

 



 96 

 

معقوؿ تكوف الغمبة لمشر عمى الرغـ مف انطالؽ صوت األخت في نياية النص وىي 
 تستنيض جميور النظارة:

) يتحول استيقظوا..  )تصرخ(مكم نارًا أنتم أييا المعذبون.. استيقظوا.. واحمموا آال
قبل أن تغرب عن أرواحكم استيقظوا..  (صراخيا مع خبّو األنوار إلى نداء عميق مؤثر

 الشمس.

 ػػ وبيذا النداء تكوف المسرحية قد بدأت مف جديد منتقمة مف واقع المسرح الى مسرح الواقع
سدىا القمعو جي عمى خشبة واالنييارات التي ج ،والتفاوتات ،الحاضف لكؿ التناقضات

 وعمى الورؽ كنص. ،المسرح كعرض
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 استنتاجات البحث:

أوال. اتفؽ اغمب الكتاب والدارسيف لمتجريب المسرحي عمى انو ابتدأ مع بداية االعماؿ 
المسرحية االولى، واستمر معيا حتى يومنا ىذا فيو عممية غير محددة بزماف معيف أو 

 مكاف معيف.

انيا. عممية التجريب الحقيقية ال تقوـ عمى اساس المعب او العبث الحر بالمنجز االبداعي ث
بؿ عمى اساس الضرورة التي تحتميا الظروؼ الموضوعية الستيعاب حاجات االنساف في 

 مرحمة تاريخية ما، تكوف ممزمة بابتكار اشكاؿ ومضاميف جديدة واساليب غير مجربة.

خالؽ عمى الفكر المتقدـ لممبدع كشرط أساس ػػػ مف شروط بناء ثالثا. يقـو التجريب ال
شخصيتو المتفردة فكريا وابداعيا ػػػ يؤىمو لمقياـ بعممية التجديد واالبتكار وبخالفو تؤوؿ 

 العممية برمتيا الى الفشؿ.

رابعا. تعمؿ الفانتازيا كموجو اساسي مف الموجيات الكفيمة باثارة الدىشة والغرابة، وسبر 
 ار ال معقولية المعقوؿ، واستقراء مكنونات الواقع المعيش.اغو 

خامسا. اشتغاؿ التجريب عمى طرفي المعادلة االبداعية )الشكؿ والمضموف( وعدـ اغفاؿ 
احد الطرفيف عمى حساب الطرؼ اآلخر كاعتماد الصورة التي تعمف عف موت الكممة أو 

 ار.موت النص مف دوف مبرر شديد الصمة بالتجديد واالبتك

سادسًا. وعند انموذجنا الذي اشتغمنا عمى نصوصو التجريبية )عبد الفتاح رواس قمعو جي( 
نجد اف النص التجريبي يبدأ اعتبارا مف العنونة ومرورا بالشخوص واالفكار. أي اف العممية 
التجريبية ال تتوقؼ عند طرؼ أو عنصر درامي واحد حسب. انيا كؿ متكامؿ في وحدة 

 التالحـ بيف الجزء والكؿ.جمالية شديدة 

سابعًا. اشتغؿ التجريب في نص القمعو جي األوؿ )الرجؿ الصالح أيوب( عمى النص 
والمنصوص كقاعدة عامة لكميتو مما اتاح لو قدرة كسر الحاجز التقميدي في بناء النص 
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الصمد. ففي ىذه المسرحية ثمة نص لشخصية الكاتب الداخمي، وآخر لممؤلؼ الخارجي 
 اف في وضع نقاط الشخوص عمى حروؼ صراعيـ المستمر.يتساوق

ثامنا. وفي النص نفسو اشتغؿ القمعو جي بشكؿ ابتكاري عمى طريقة تداخؿ النصوص 
 المختمفة أدائيا والموحد ابتكاريا، وىذا اجراء تجريبي لـ يستيمؾ بعد.

لجنوف( غرائبية تاسعًا. في نص )فانتازيا الجنوف( عززت العنونة بمفردتييا )فانتازيا( و)ا
 النص جارة انتباه المتمقي، ودافعة اياه الى اختراؽ المجيوؿ.

عاشرًا. استخدـ القمعو جي التمميحات الديكوراتية غير الواقعية الثارة مزيد مف الدىشة 
 وتأكيد عمى سيادة الغرائبية عمى الجو المسرحي العاـ.

( بمفردة أخرى )الحركة( لالستدالؿ أحد عشر. استبداؿ المفردة التقميدية الشائعة )المشيد
 عمى جوىر الفعؿ، وفاعميتو، وتساوقيما في جممة حركات داخؿ الوحدة الدرامية الواحدة.

اثنا عشر. تحديد زماف ومكاف النص ضمنيا لتجنب قوة الرقيب التي تيدؼ الى تيديمو أو 
 و كمييما.تقطيع اوصالو بدال مف البوح المباشر بمنعو مف القراءة، أو العرض، أ

ثالثة عشر. االشتغاؿ في نص )باب الفرج( عمى تقديـ غير المعقوؿ عمى طبؽ مف 
 المعقولية التامة المدخولة بالكوميديا وبالسخرية مف واقع مأزوـ.

أربعة عشر. ىذا فضال عف الموجيات التجريبية األخرى التي اشار الييا البحث ضمنا 
بنيت بناء تجريبيا محكما مف خالؿ استيعابو  والتي تشير كميا الى اف نصوص القمعو جي

 موجيات التجريب العامة، وسيطرتو عمى كيفيات اشتغاليا داخؿ نصوصو االبداعية.
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 الفصل الرابع
 

 الخطاب المعرفي وجماليات التشكيل

 )المسرح الحديث(*جريبية ـتعرض استقرائي ل
 

 

 

 

 

 ض بالمسرح سوى التجريب""ال شيء يني

 عبد الفتاح رواس قمعو جي

 

  

 

 

 .2012المسرح الحديث ػػػ عبد الفتاح رواس قمعو جي ػػ اتحاد الكتاب العرب ػػػ دمشؽ *
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أف المعرفة ال تنفصؿ عف غاياتيا، وأىدافيا اإلنسانية النبيمة ككؿ قمعو جي ال بدًءا يرى   
عو ضمف المسار العاـ والمسرح جزء ال يتجزأ منيا، متكامؿ تتداخؿ فيو األجزاء، وتمتقي م

انو وبحسب القمعو جي "منتج فني جمالي، ومنتج لمفكر االنساني، وحامؿ لو مف خالؿ 
الكممة والرموز والدالالت التي تحمميا عناصر العرض المسرحي" ولـ يكف يوما ما بعيدا 

الديموقراطية، والقير الداخمي عف المجريات االجتماعية، واالحداث السياسية، واحتقانات 
والخارجي ودورىما في الضغط عمى الفرد والجماعة، واستالب الحقوؽ الوطنية 
ومصادرتيا بشعارات ديموغاغية. وليذا كمو ارتضى المسرح لنفسو الوقوؼ عمى خشبة 
المعارضة ػػػ التحريضية والتغييرية ػػػ لمسياسات القمعية، والتعفسية والمصادرة لحريات 

إلنساف عمى مر التاريخ بدًءا مف المسرح االغريقي وحتى يومنا ىذا. إف محاولة طرح ا
المعرفة بعيدا عف المسرح كونو شكال فنيا بحتًا لـ يكتب ليا غير الفشؿ عمى مر 
العصور. كما أف المحاوالت المحدثة التي جاءت تحت دعوى موت المؤلؼ المسرحي، 

نوغرافيا، والبيرجة المدىشة، واعتماد جسد الممثؿ لغة والكممة، وابداليما بالصورة، والسي
بديمة ووحيدة في العرض المسرحي لف تستطيع الثبات أماـ حاجات االنساف المعرفية، 

 ورغبتو في اكتشاؼ العالـ، واسراره، وخفاياه، وموقعو بيف تمؾ األسرار والخفايا. 

ذا ما جعمو قريبا مف الناس المسرح ومنذ نشأتو لـ يكف ليعنى بجانب شكالني فحسب. وى
أكثر مف األجناس المعرفية األخر ناىيؾ عف طبيعتو اإلجتماعية التي تجعؿ منو نشاطا 
جماعيًا يشترؾ فيو الكاتب، والمخرج، والممثؿ، والجميور كؿ حسب دوره، وتأثيره، 
وتفاعميتو. وبسبب نشاطو االجتماعي ىذا فانو اقترب مف السياسة كثيرا كونيا مصدر 

الضطرابات المحمية والعالمية التي أدت الى الضغط المستمر عمى الحياة البشرية بما ا
يكفي لجعميا مصدرا لممعانات المستمرة. وعبر تاريخنا الحديث مر المسرح بتجارب فريدة 
ومتميزة أكدت في مجمميا حرص المسرح عمى نقؿ الخطاب المعرفي وجماليات التشكيؿ 

ف حالو بعد اف وصؿ جراء الحروب والدمار الى أسوأ مرتبة الى المجتمع البشري لتحسي
في الواقع المعيش. ولقد استطاع القمعو جي أف يمقي األضواء عمى تمؾ التجارب في 

مع مسرح تشيخوؼ  كتابو قيد القراءة )المسرح الحديث( بدًءا مف مخاض ما قبؿ الوالدة
اليومية وتراجعاتيا، وانتياًء  المتمثؿ بواقعيتو وقدرتو عمى الغوص في تفاصيؿ الحياة
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بمسرح ما بعد الحداثة أو كما اطمؽ عميو القمعو جي مسرح ما بعد التجريب بكؿ سمبياتو 
وايجابياتو، وقيمو الفكرية المتباينة واشكالو الجمالية الجديدة مرورا بالمسرح التعبيري، 

ما امتازت بو ىذه والمسرح الممحمي، والمسرح التسجيمي، والمسرح الطميعي. ولعؿ أىـ 
التغييرات انيا لـ تجرؼ معيا اجناس متاخمة مثؿ االوبريت، واالوبرا عمى سبيؿ المثاؿ. 

عمى المسرح العربي  بحثو عف )قدر المسرح(واألىـ مف ىذا كمو أف القمعو جي ركز في 
الحديث، وعمى انطالقو في المعالجة والتحميؿ مف السياسة باعتبارىا مؤثرا سمبيا كبيرا 
عمى الحياة العربية نظرا لتأـز الوضع العربي، وتدىوره، وسقوطو ضحية تحت براثف القير 

 السياسي المزدوج.

الموضوع السياسي عموما ما يزاؿ )مصيريا( مف اىتماـ الشعوب العربية األشد معاناة  
مف شعوب العالـ كميا. وبسبب ثقؿ الواقع السياسي المزدري، وبسبب التيور المستمر، 

خراب، والضياع و..و..الخ لـ يستطع المسرح النيوض بميامو وسط سبؿ التخريب وال
و الخارجية. وىذا كمو يشكؿ أوالتدمير الجزئي أو الكمي مف القوى االستيتارية الداخمية 

تحديا لمسرحنا المعاصر يحتـ عميو األخذ بشرؼ المبادرة النيضوية المعرفية التي تنير 
نا أو ما يخطط لمقياـ بو مف تحريؾ وتفعيؿ لمقوى الشعبية الدرب في ظممات ما يحدث ل

وزجيا في معارؾ ال ناقة ليا فييا غير الموت، وال جمؿ غير الخسارات. لقد تحوؿ 
العربي الى مشروع دائـ لالستنزاؼ الذي سوؼ لف يتوقؼ انداالقو ما لـ يشؽ المسرح 

 طريقو الى سواد الناس.

ىو مسرحي بما ىو سياسي وكأف قدر المسرح العربي  مف ىذا كمو نستنج مدى ارتباط ما
أف يكوف سياسيا، واف ينطمؽ في كؿ معالجاتو مف الوضع السياسي باشكاؿ فنية مختمفة 
تستميـ التجارب السابقة، وتنطمؽ مف حتمية النيوض بالمجتعات العربية، وال شيء 

( وال 1اب الصوامت(،)ينيض بالمسرح غير التجريب كما يقوؿ القمعو جي في تقديمو لػ)كت
ال يمكف أف الذي وبخاصة المبِدع المسرحي أحد ينيض بالواقع المعيش غير المبدع 

. كما يقوؿ القمعو جي يكوف إال في موقع المعارضة والرفض والكشؼ والتحميؿ العقمي
جتماعي وتمؾ ىي الطاقة التي تحافظ المبِدع في صداـ دائـ مع السائد السياسي واإلف

ولكف كيؼ لألحداث وما يدور في الساحة السياسية أف  ة الحركة في الحياة.عمى ديموم
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تكوف في متناوؿ المبدع المسرحي ذلؾ ىو السؤاؿ الذي ما يزاؿ يبحث عف إجابة محددة، 
فضال عف الكيفية التي عمى وفقيا يستطيع المسرحي مصارعة جيات مختمفة كالرقابة 

ارد مف شواطئ العولمة، وأنظمة سياسية جاثمة السياسية باختالؼ درجاتيا، والغزو الو 
بشكؿ كابوسي عمى صدر مواطف فقد الحس الجمعي باأللـ، والمشاركة في الحدث أما 
ألنو ثري أو ألنو فقير يقضي يومو في لياث دائـ وراء لقمة العيش. ومف ىذا اإلستنتاج 

   ة العربية: يمكننا أف نحدد مستمزمات المبدع المسرحي لمنيوض بالحركة المسرحي

 فيكشػػػػػػؼ ويواجػػػػػػو ويصػػػػػػوِّر عمػػػػػػى المسػػػػػػرحي إذف "اف يختػػػػػػرؽ الواقػػػػػػع السياسػػػػػػي ،
ويصادـ، ينمي الوعي ويقوده، مسرٍح يقود فيو المسرحي المتمقي إلى عمؽ الواقعة 

 " مف دوف اف يدع مجاال لمسمطة فتح أبواب جحيميا عمى البشر.السياسية

 باعتبارىمػػا أداتػػي فػػرض لممشػػروع  عمػػى المسػػرحي أف يواجػػو العولمػػة والمتعػػولميف
المادي والثقافي المنطوي عمى فكرة تحويؿ العالـ الى قرية صػغيرة يسػيؿ السػيطرة 
عمييػػا والػػتحكـ بيػػا، وبمصػػائر شػػعوبيا لصػػالح القطػػب المسػػيطر الواحػػد المػػدعـو 

 اقتصاديا وثقافيا.

 ثػػػو عمػػػى المسػػػرحي الحفػػػاظ عمػػػى اصػػػالتو وارتباطػػػو الشػػػديد بأرثػػػو الحضػػػاري، وترا
العريؽ، وتاريخو الممتدة جذوره في )الفرجة( المسػرحية العربيػة، وفػي الوقػت نفسػو 

التػػػػي تحػػػػتفظ ببعػػػػدىا اإلنسػػػػاني، وتحتػػػػـر خصػػػػائص "يقػػػػؼ الػػػػى جانػػػػب العالميػػػػة 
 ".الشعوب واستقالؿ ىوياتيا، وتعدد ثقافاتيا

 الحضػػػػػاري، والمثاقفػػػػػة مػػػػػع اإلرث اإلنسػػػػػاني  عمػػػػػى المسػػػػػرحي أف يعنػػػػػى بػػػػػالتالقح
. وسوؼ لف يتحقؽ لو ىذا مػا لػـ تسػتمر عمميػة تأصػيمو ػػػػ بالوتػائر نفسػيا ػػػػ اليائؿ

والتي نيض بميمتيا رجاالت المسػرح العربػي منػذ نشػأتو األولػى عمػى أيػدي رواده 
العػػرب مثػػؿ: مػػاروف النقػػاش فػػي لبنػػاف، وأبػػي خميػػؿ القبػػاني فػػي سػػوريا، ويعقػػوب 

اًء بػػػػآخر رجاالتػػػػو صػػػػنوع فػػػػي مصػػػػر، والشػػػػماس حنػػػػا حػػػػبش فػػػػي العػػػػراؽ، وانتيػػػػ
المحػػػدثيف. ومػػػا أسػػػطرة زمػػػف العولمػػػة والترغيػػػب بيػػػا أو التمويػػػو بمػػػا تضػػػمنتو مػػػف 
ايجابيات إال محاولػة فػي إذابتػو داخػؿ مصػير القطػب المػتحكـ الواحػد. لػذا ينبغػي 
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بػأف نكػوف منتجػيف  عمى المبدع ػػػ والقوؿ ىنا لمقمعو جي ػػػ "الولوج بقوة في العصػر
بداعًا وأدبًا وفّنًا، ولدينا مف لمثقافة اإلنسانية ا لحقيقية التي تقدـ نفسيا لمعالـ فكرًا وا 

وسػػائؿ الثقافػػة واالتصػػاؿ مػػا لػػدى غيرنػػا مػػف مسػػرح وفضػػائيات وتشػػكيؿ وموسػػيقا 
 ".وآداب

  عمػػػػى المسػػػػرحي أف يقػػػػؼ بوجػػػػو الموجػػػػة العاتيػػػػة لدكتاتوريػػػػة الرأسػػػػمالية العالميػػػػة
زوىػػا لمعػػالـ بػػالقوة الناعمػػة ػػػػػ كمػػا أطمػػؽ المتمثمػػة بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وغ

عمييا القمعو جي ػػػ مسػتخدمة التػأثير السػحري لمػرقص، والموسػيقى، وفنػوف الػدراما 
إنػػو إرىػػاب الموسػػيقى الػػذي أيػػاـ الحػػرب البػػاردة. يقػػوؿ القمعػػو جػػي واصػػفا ىػػذا:  "

لمحيػػػػاة وفػػػػؽ النمػػػػوذج  فعػػػػى الػػػػى كػػػػؿ العػػػػالـ المػػػػتعطشيتسػػػػمؿ  بنعومػػػػة جمػػػػد األ
المنظومػػة السػػوفيتية  ميركػػي المتحػػرر مػػف كػػؿ القػػيـ واألخػػالؽ، تسػػمؿ إلػػى دوؿاأل

إلػػى تحصػػيف  السػػابقة وأوروبػػا الشػػرقية والػػدوؿ العربيػػة والصػػيف ممػػا دعػػا بعضػػيـ
التػي عبػرت  نفسو ضد الييمنة أحادية الجانب عمى غرار ما فعمتو كوريػا الجنوبيػة

والػرقص  سياحي ييتـ بالػدراما عف رفضيا لمثقافة األميركية مف خالؿ إقامة مركز
الثقافػػة  والموسػػيقى الكوريػػة ويػػوفر قاعػػدة ثقافيػػة لشػػرؽ آسػػيا لتتمسػػؾ بيويتيػػا أمػػاـ

 الغربيػػػػة التػػػػي تتزعميػػػػا ىوليػػػػود بعيػػػػدا عػػػػػف ثقافػػػػة البػػػػوب والػػػػراب والييػػػػب ىػػػػػوب
                                           ".           األمريكية

                      

  عمػى المسػرحي كمحصػػمة حاصػؿ أيضػػا أف يختبػر معطيػػات مػا بعػػد الحداثػة التػػي
جاء بيا طوفاف العولمة لينتقػي مػا يغنػي منظومتػو الفكريػة، ويػرفض مػا ال ينسػجـ 

 معيا، مع االفادة مف مف المبتكرات والتقنيات التي تغني تجربتو المسرحية.

* 

التجربػػة المسػػرحية كاشػػفًا مواقػػع  إف عبػػد الفتػػاح رواس قمعػػو جػػي وىػػو يغػػور فػػي جػػوىر   
الخمؿ فييا، ومؤكدًا عمى مواضعيا السميمة خبر المسرح بكؿ فروعو وأصػولو فيػو يتحػدث 
ػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػػ عف التجربة التشيخوفية كعالمػة بػارزة فػي المسػرح الحػديث ذلػؾ أنيػا 
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امػػا عمػػا سػػبقيا اسػػتطاعت كسػػر القيػػود األرسػػطية لممسػػرح، واختطػػت ليػػا طريقػػًا مختمفػػة تم
مػػف التجػػارب. لقػػد اشػػتغؿ تشػػيخوؼ عمػػى جػػر بسػػاط الخشػػبة مػػف تحػػت الطبقػػة الوسػػطى 
وأوىاميػػا ليمػػده تحػػت أقػػداـ الفقػػراء والمعػػوزيف، ولينػػتج أدبػػا محػػدثا يسػػتند الػػى حيػػاة الفقػػراء 
وتجػػاربيـ، ومعانػػاتيـ اليوميػػة والتفصػػيمية بطريقػػة تشػػي بمػػا خفػػي وراء تمػػؾ الحيػػاة. فيػػو ال 

يػػاتيـ تصػػويرا فوتوغرافيػػا بػػؿ يتجػػاوز تمػػؾ الفوتوغرافيػػا بالكشػػؼ عػػف آالـ النػػاس، يصػػور ح
وآمػػػاليـ. ومػػػع أف التجربػػػة التشػػػيخوفية قوبمػػػت بػػػرفض واسػػػتيجاف النقػػػاد واألدبػػػاء ووصػػػفت 
عمى أنيا كالـ فارغ أو أف الكممات فييا أكواـ عمى اكواـ بال ىدؼ وال معنى ػػػػ كمػا صػرح 

توي فػػي معػػرض تناولػػو لمسػػرحية النػػورس ػػػػػ اال انيػػا اسػػتطاعت بيػػذا الكاتػػب الكبيػػر تولسػػ
الثبات في وجػو ىػذه المواقػؼ، والمضػي قػدما ضػد التيػار االنتقػادي الػذي وجػد فييػا تجربػة 
فاشمة. وعمى الرغـ مف كؿ المواقػؼ االسػتيجانية المضػادة اسػتطاعت التجربػة التشػيخوفية 

جريبيػة الميمػػة التػي ظمػػت حتػى يومنػػا اف تسػجؿ لتشػػيخوؼ قدرتػو عمػػى انجػاز األعمػػاؿ الت
ىذا منياًل لمدارسيف، والباحثيف، والمتابعيف لمحركة المسرحية في كؿ ارجػاء العػالـ. ويرجػع 
القمعو جي سبب ذلؾ الى نوعية األحػداث، وواقعيػة تشػيخوؼ القائمػة عمػى فمسػفة العػادي، 

 في حركتيا الطبيعية. والنائية عف المثير والمدىش مف األحداث، وكؿ ما ال يمثؿ الحياة

ولعؿ تشيخوؼ مف أكثر الكتاب استمياما لسيرتو الشخصية فأعمالو الدرامية والقصصية  
تضمنت عمى الكثير مف اإلشارات المباشرة وغير المباشرة لما حدث لو مذ أصبح ػػػ في 

لكؿ  فتوتو ػػػ غريبا في داره ثـ مغادرة داره الى األبد. إف ىذا البيت ىو الحاضف الكبير
ذكريات تشيخوؼ بقسوتيا ومرارتيا وحالوتيا، وىو المالذ الذي تختمط بيف جدرانو المتعة، 
واألمؿ، والحنيف. لقد عممو الفقر كيؼ يكوف قريبا مف بسطاء الناس، ومنحو أكثر مف 
نساف. وربما أفاد مف خبرتو كطبيب في  سبب لخدمتيـ وىذا ما فعمو ليـ كطبيب وكاتب وا 

ض مف االعراض العادية لو فرصد األحداث التي ال تثير االىتماـ ػػػ كما تحديد نوع المر 
يقوؿ القمعو جي ػػػ وجزيئات الحياة اليومية ليصؿ في مسرحياتو مف اعراض الحياة 
العادية، والعالقات االنسانية البسيطة الى تحديد المعنى الكبير الذي ىو توؽ اإلنسانية 

و حريص عمى إظيار الجوانب التجريبية في مسرح وأمميا. إف القمعو جي كما ىو دأب
تشيخوؼ والمغايرة البّينة بينو وبيف مف سبقوه وتجدر اإلشارة ىنا الى ما قاـ بو تشيخوؼ 
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مف الغاء لدور الشخصيات االرستقراطية لتحؿ محميا الشخصيات الشعبية، والغاء دور 
ا العمؿ غير المسبوؽ منح المسرحية االرستقراطية لتحؿ محميا المسرحية الشعبية. وىذ

تشيخوؼ ريادة استحقيا، وسبقا قذؼ بو الى مصافي التجريب المسرحي، وحوَّؿ منجزه 
الى مدرسة أو مذىب جديد ترؾ أثره عمى المسرح العالمي جيال بعد جيؿ. يقوؿ القمعو 

 جي بتأكيد كبير: 

نمػػػػا ىػػػػو ثػػػػورة عمػػػػى "لػػػػ المسػػػػرح ـ يكػػػػف مذىبػػػػو ثػػػػورة عمػػػػى المسػػػػرح الكالسػػػػيكي فحسػػػػب وا 
الرومانسي أيضًا والذي يعتبر نموذجػو المفضػؿ ىػو اإلنسػاف الخيػالي البػاكي الػذي يتحمػؿ 

 ."الكثير مف اآلالـ والعذاب
وكماليا بكثرة تغيرىا. وىذا ما يفسر لنا حركة التغيير في جوىر  ،إف قدر الحياة التغير

ذىب ظرفو أو المذاىب األدبية والفنية. ولسنا ىنا لتفضيؿ مذىب عمى آخر فمكؿ م
ظروفو الموضوعية التي حتمت والدتو انسجاما مع تطمع االنسانية في مرحمة زمنية ىي 
العمر الحقيقي لكؿ مذىب أو مدرسة سبقت الواقعية وشكمت مرحمة ميمة مف مراحؿ 
تاريخ األدب والفف. وال غرو اذا نحف قمنا اف التعبيرية ىي التطور الطبيعي في جوىر 

الوليد الشرعي لمكالسيكية، والرومانسية، والواقعية. واذا عدنا الى تمؾ المذاىب وىي 
 مؤلؼ )المسرح الحديث( سنجد أنو عرَّؼ التعبيرية بدقة حيف قاؿ:

التعبيرية مذىب أدبي فمسفي تجريبي يعطي األديب والفناف فيو لمتجربة بعدًا ذاتيًّا ونفسّيًا " 
بير عف االنطباع الخارجي. وىكذا وذلؾ عمى عكس االنطباعية التي تركز عمى التع

تصبح ميمة األدب أو الفف مف الناحية العممية ىي  تنشيط عقؿ اإلنساف ووجدانو، 
ومنعيما مف الركود والبالدة، وليس مجرد تقديـ صورة انطباعية لمواقع الخارجي، أي أف  

نطؽ التعبيرية تجسد جوىر األشياء، وما ىو مسكوت عنو، فيي اختراؽ لممألوؼ والم
 ."المتعارؼ عميو والمعقوؿ، لمكشؼ عف ال معقولية الحياة اإلنسانية

إف ما تسعى التعبيرية الى تحقيقو في األدب ىو قصر ميمتو عمى تفعيؿ العقؿ، وتثويره، 
 وعدـ السماح لو بالركود والركوف الى البالدة.

وؿ ىذه المذاىب ثمة أكثر مف سؤاؿ يطرح نفسو عمينا ػػػ بمرارة واصرار ػػػ ونحف نتنا 
األدبية: لماذا لـ ينشأ أي مذىب منيا عربيًا؟ ولماذا ارتضينا ألنفسنا أف نكوف مستورديف 
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لنا الى صّناع ال خالقيف؟ ولماذا بقينا  مستيمكيف غير منتجيف؟  ليا حسب؟ ولماذا تحوَّ
ف يبدو أف القمعو جي ػػػ مف خالؿ طرحو لجوىر تمؾ القضية ػػػ كاف عمى درجة عالية م

الثقة في أف ىذه الحقائؽ "تندرج في قائمة البضائع والعادات والقيـ التي نستوردىا مف 
الغرب" وعمى أية حاؿ فاف المسرح العربي اليوـ بدأ اإلشتغاؿ عمى مزج المناىج 
والمذاىب بعضيا ببعض ليكوف لكؿ مخرج مذىبو الخاص الذي يعتمد عمى ألواف جديدة 

 رؼ وليس كخالؽ مبتكر. مف التعبير تميزه كصانع محت

ومف التعبيرية ورحمتيا الجمالية الطويمة يضع القمعو جي مرساتو عمى شاطئ الممحمية 
وجماياتيا الجديدة. لقد ظؿ المسرح خاضعا مف الناحية الجمالية لمموجيات األرسطية 
ًا التي بنيت عمى قاعدة أساسية قواميا اإلييامية والفردية. وظؿَّ الجماؿ األرسطي حادي

لمسيرة الفف واألدب قرونا حتى جاء بريخت ليكسر بجمالياتو الجديدة عمود الخيمة 
األرسطية مبشرًا بموجيات )نقدية وجدلية( تتناقض مع الثوابت األرسطية. يقوؿ القمعو 

 جي عنيا أنيا: 

تخرج بالعالـ مف الثبات إلى الحركة، أي أنيا تدفع بالمرء  إلى أف ال يقتصر عمى تفسير "
نما تجعؿ لزامًا عميو أف يعمؿ عمى تغييرها  ."لعالـ، وا 

وىنا نجد قطبيف مركزييف ىما: العالـ واإلنساف. العالـ محكوـ جدليا بالتغير، واإلنساف 
محكوـ بجممة عالقاتو وىي عالقات متغيرة ذات أشكاؿ اغترابية غير ميؤوس منيا أليماف 

التغيير. فضال عف استبداؿ بريخت بريخت أف مسرحية الحاضر ىي التي تدعو الى ذلؾ 
لمقدرية )المأساوية السوفوكمية( بالوعي الذي تصقمو التجربة، وتنميو الصيغة التعميمية 

 ليفضي بيا الى الكوميديا.

إف نظرية بريخت الممحمية أعمنت عف انتياء عصر المسرحية التراجيدية، وبدء عصر 
حية التراجيدية مبنية عمى أساس خمود جديد متحرر مف قيود األرسطية. فاذا كانت المسر 

التضحية الفردية ػػػ بعد تطيرىا مف اإلثـ الميمؾ عاطفيا ػػػ فاف المسرحية الممحمية بنيت 
عمى أساس     العقؿ المتحكـ بعممية التغيير مف خالؿ فيـ الحاضر فيما منطقيا مستندا 

ات الجديدة. فاذا كانت المثالية ديالكتيكيا عمى الفمسفة المادية التاريخية المؤسسة لمجمالي
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الفمسفية كما يقوؿ القمعو جي تخمؽ وىما جماليا وساحرا تدخؿ مف خاللو الى التجربة 
اإلنسانية الفردية، فاف المادية الفمسفية تخمؽ موقفا جماليا نقديا مف خاللو تتصؿ بالتجربة 

بالمسرحية عف الترفيو اإلنسانية الجماعية. وال يعني ىذا أف االشتغاؿ عمى العقؿ ينئى 
والتسمية والعاطفية ذلؾ اف بريخت الذي بدا عقالنيا متشددا ،أوؿ األمر، دعا الى الجمع 
بيف العاطفة، والجماؿ، والعقؿ بعد أف لمس حجـ الفشؿ في طرح عقيدتو طرحا مباشرا 
 بعيدا عف الترفيو واإلمتاع. وبيذا تكوف األولوية، عنده، في تبني الجماىير لمموقؼ

 اإلنتقادي التغييري العقالني. أما المتعة العاطفية فانيا تكوف في خدمة ذلؾ الموقؼ.

في وقت مبكر مف نشاطي المسرحي سئمت في لقاء صحفي ماذا يعني التغريب؟ قمت  
حينيا ػػػ وال أتذكر اآلف مف أيف استقيت ىذه المفيومية لمتغريب ػػػ أف أكثر األحداث ابتذاال 

ف انني استنادا الى ا عندما تعرض عرضا خاصا تماما. واجد اآلتتخمص مف رتابتي
منظري المدرسة الممحمية قد اقتربت بشكؿ كبير مف مفيومو العاـ. لنتأمؿ مفيوـ القمعو 

 جي في الشرح اآلتي أواًل:

مفيػػوـ التغريػػب لػػدى بريخػػت ىػػو الخػػروج بالصػػورة المألوفيػػة إلػػى الصػػورة الغريبيػػة، بحيػػث "
ف خػػدر العػػادي التػػوقعي والحتمػػي، لينبيػػو بقػػوة فُيصػػدـ بالجديػػد المفػػاجئ ينتػػزع المتفػػرج مػػ

الالعػػػادي والالحتمػػػي. وقػػػد سػػػبؽ لمشػػػعر اإلنكميػػػزي تشػػػيمي وآخػػػريف بعػػػده أف تحػػػدثوا بػػػأف 
وظيفة الشاعر ىي أف يجعػؿ قارئػو ينظػر إلػى الحيػاة والنػاس واألشػياء خارجػًا عػف إطارىػا 

عبػػػاس محمػػػود العقػػػاد محػػػاوالت شػػػعرية لمخػػػػروج العػػػادي كمػػػا لػػػو أنػػػو يراىػػػا ألوؿ مػػػػرة، ول
 ."بالمواقؼ والصور العادية إلى الالعادي والمدىش

وىنا نجد تقاربا يؤكد عمى أف بريخت أخذ مػف الواقػع صػورا ومواقػؼ واحػداث عاديػة تمامػًا 
ثػػـ أدخميػػا فػػي مصػػفاة الممحميػػة ليسػػتخرج خالصػػتيا أو عصػػارتيا النقيػػة فبػػدت عمػػى غيػػر 

أو لنقؿ مجازا صورتيا المغربة عف المألوؼ أو كما قػاؿ القمعػو جػي انيػا  صورتيا المألوفة
 تبدو كما لو أف القاريء يراىا ألوؿ مرة.

االنعطافة التي أحدثيا المسرح الممحمي تكمف في اإلشتغاؿ عمى ما ىو عقمي بعد إزاحة 
سيميا ما ىو عاطفي. وشحف المتفرج بالتفكير بدال مف شحنو بالعواطؼ التي ال يتوقؼ 

طواؿ زمف العرض المسرحي ولما لـ يستطع بريخت تنحية العواطؼ جانبا لذا فانو اشتغؿ 
عمى ايقاؼ سيميا ودفقو المستمر بالقطع المتكرر ليعود بالمتفرج الى عقمو وليستطيع بعد 
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القطع الحكـ عمى مجريات الحدث المعروض. بمعنى آخر أف بريخت يضع الحدث أو 
ت إضاءة جديدة ضمف عالقات جديدة. ينقؿ لنا القمعو جي عف الموقؼ أو االنساف تح

 بريخت ما يأتي:

بًا عف أمو عنػدما تتػزوج ثانيػة، ومثػؿ ىػذه الحركػة تػوفر فسػحة كبػرى " أف المرء يصبح مغرَّ
لمتفكيػػػر والمحاكمػػػة، وتقػػػدـ صػػػورة لكميػػػات األشػػػياء بمػػػا يتفػػػؽ وحركػػػة الفكػػػر اإلنسػػػاني فػػػي 

كتػػو الجدليػػة عبػػر األبعػػاد الزمنيػػة، وليػػذا كانػػت الوسػػيمة اسػػتمرارية ممحمػػة الوجػػود فػػي حر 
الفضػػمى لمتغريػػب ىػػي أسػػموب الحكايػػة الػػذي يؤكػػد باسػػتمرار عمػػى االنفصػػاؿ بػػيف المتفػػرج 
وزمف الحدث، وبذلؾ يمنع المتفرج بحركة قسرية مػف االنػدماج الزمنػي والتوحػد بالشخصػية 

 ."المسرحية أو الحدث
نفعالية إلى موقع الفاعمية، موقع اإل نقؿ "المتفرج مفوباختصار شديد جدا فاف بريخت ي

" ويتـ ذلؾ بأساليب القطع التي اعتمدىا ومف حزف وطرب الترفيو إلى يقظة وفيـ التعميـ
 بريخت وشكمت أسسا فعالة في إيقاؼ االندماج أو التقمص أثناء عممية التمثيؿ.

المسرحية أو تمغي قرابتو ولـ يكف المسرح الممحمي ذو حدود تفصمو عف بقية األجناس 
منيا فالمسرح التسجيمي استعاف ػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػػ  بإمكانيات المسرح الممحمي ليختط 
لو اسموبا تجريبيا جديدًا عمى يد الكتاب األلماف: ىانياركيبارد، وجنتر جراس، ومارتف 

 فالزر، وأخيرا بيتر فايس الذي أعطى ىذا المسرح شكمو النيائي. 

رح التسجيمي اصطدـ كما ىو حاؿ المسرح التشيخوفي التجريبي بصخرة االنتقاد إف المس
الرافض لمجديد عمى أيدي الناشريف حيف امتنعوا عف نشر مسرحية )النائب( لمكاتب 
األلماني ىوخيوت متحججيف بكونيا ليست مف الدراما حتى جاء المبدع الكبير بيسكاتور 

سرحًا كيذا ىو الذي كافح مف اجمو أكثر مف ليضع النقاط عمى الحروؼ ويعتبر اف م
 ثالثيف عامًا.

ولما كانت الظروؼ التي يمر بيا العرب ليست بأحسف حاال مف اوربا سياسيًا لذا فقد رأى 
بعض الكتاب وفي طميعتيـ الكاتب المصري المجيوؿ حسف مرعي ضرورة تبني ىذا 

 نقؿ لنا القمعو جي عنيا قائاًل: المسرح فكتب مسرحية )األزىر وقضية حمادة باشا( والتي ي

 1908تتحدث المسرحية عف اعتصاـ طالب األزىر وثورتيـ مف أجؿ إلغاء قانوف عاـ "
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ضافة مناىج عصرية. وكاف ىذا  الذي كاف ييدؼ إلى تغيير بعض المناىج الدراسية وا 
مية التغيير ييدؼ إلى تطوير األزىر عمميًا في الظاىر وتقميؿ أىميتو الدينية والتعمي

ضعاؼ أثره االجتماعي في الباطف لكّف الطالب رفضوا ىذا المخطط، فاعتصموا  وا 
ورفضوا تمّقي الدروس، وبالرغـ مف أف السمطة الممثمة بحمادة باشا الذي عرؼ بأنو جالد 
الخديوي  اتخذت إجراءات صارمة إلنياء االعتصاـ بقطع الرواتب عنيـ ومحاصرة 

ضيـ إال أنيـ استمروا باالعتصاـ حتى رضخت السمطة األزىر بالعساكر والقبض عمى بع
  ".لمطالبيـ وألغي قانوف األزىر الجديد

في ىذه المسرحية توفرت المعايير التي حددىا النقاد لممسرح التسجيمي ومنيا: الوثائؽ 
الصحفية والرسمية، والخطب، والمحاضر، واالجتماعات، والتصريحات السياسية والرسمية 

يو أحيانًا )المسرح الوثائقي( وىذه الوثائؽ كميا كاف فايس قد حددىا في وليذا يطمؽ عم
. ينقؿ لنا االستاذ القمعو جي عف بيتر فايس 1967كتابتو عف )المسرج التسجيمي( عاـ 

 ما يأتي:

"تشػكؿ السػجالت والمحاضػر والرسػائؿ والبيانػات اإلحصػائية ونشػرات البورصػات والتقػػارير 
الصػػػناعية، والبيانػػػات الحكوميػػػة الرسػػػمية، والخطػػػب والمقػػػاالت  السػػػنوية لمبنػػػوؾ والشػػػركات

والتصػػريحات التػػي تػػدلي بيػػا الشخصػػيات الرسػػمية، والريبورتاجػػات الصػػحفية واإلذاعيػػة ، 
أسػػػػاس العػػػػرض المسػػػػرحي. كمػػػػا واألفػػػػالـ والصػػػػور ، وجميػػػػع الشػػػػواىد المتعػػػػددة لمعصػػػػر" 

قػػػائؽ، والعمػػػؿ عمػػػى يحصػػػر فػػػايس ميمػػػة المسػػػرح التسػػػجيمي فػػػي الوقػػػوؼ ضػػػد طمػػػس الح
ر قدراتػو  الوصوؿ الييػا وعرضػيا بشػكؿ فنػي يتػيح لممشػاىد الحكػـ عمييػا. فيػو مسػرح يسػخِّ
دانػػػة مػػػف يعمػػػؿ عمػػػى اذاللػػػو أو قمعػػػو تحػػػت أي مسػػػمى مػػػف مسػػػميات  لخدمػػػة اإلنسػػػاف وا 

  الديماغوغية.
مسرح ومف الميـ ىنا االشارة الى أف القمعو جي تناوؿ عددا مف النماذج الميمة في ىذا ال

صاد( لبيتر فايس، ومسرحية -ومنيا مسرحية )أنغوال أو غوؿ لوزيتيانا( ومسرحية )مارا
)الناووس أو التابوت الحجري( لفالجيمير جوبريفالناووس، ومسرحية )افتتاحيات الياديء( 

إس: نحف والواليات المتحدة( مف اعداد فرقة شكسبير  -لجوف ويدماف، ومسرحية )يو
 واخراج بيتر بروؾ. 

في ال معقولية الوضع اإلنساني يبدأ القمعو جي بحثو في الالمقوؿ كظاىرة اجتماعية 
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عربية لـ تستطع التحوؿ الى المسرح بسبب االحباطات الكثيرة التي تغمؼ الالوعي مكبمة 
ومانعة إياىا مف الظيور، ويوضح تمؾ الظاىرة االجتماعية والشعبية مف خالؿ أربعة 

يو مف الغرابة قدر ما فيو مف متعة الوصوؿ الى الغاية أجناس تعبر بشكؿ مدىش ف
 الخفية وىي:

اواًل. أغاني األطفاؿ الفمكمورية التي اعتمدت العبث المفظي، وتداعياتو التي يفرضيا 
االيقاع والفواصؿ، وجاءت بما ىو مدىش وغريب، وبفوضى مف الكممات الضاربة في 

جيف مف تمؾ األغاني المتداولة في سوريا: عمؽ الالوعي البريء. ويذكر القمعو جي أنموذ
أغنية )يا حاج محمد(، وأغنية )يا شميسو اطمعي لي( ومف مصر أغنية )يا طالع 
الشجرة( ويمكف اف نضيؼ الييا عددا مف امثاؿ تمؾ األغاني في العراؽ مثؿ أغنية 

ي )ياخشيبو نودي نودي( التي استثمرىا المبدع المسرحي يوسؼ العاني في عمؿ ممحم
 كبير تحت عنواف )المفتاح( وأغنية )طمعت الشميسو(، وأغنية )غزالو غزَّلوكي(..الخ.  

ثانيا. الحكايات الشعبية التي يتناقميا العامة مثؿ حكاية )البغمة الزرزورية(، وحكاية )قبة 
دانياؿ( التي يروى أف أربعة فقط ىـ الذيف ظيرت القبة ليـ. وحدث اف رماىـ الممؾ في 

صر فاختفوا ليظير ثالثة منيـ في حمب وىـ السيروردي والنسيمي والسالخ بينما بركة الق
ظير الرابع في بغداد وىو الحالج ثـ انيـ استمروا برواية االسرار فحكـ عمييـ جميعا 

 بالموت.

ثالثًا. السير الشعبية المكتوبة مثؿ بعض حكايات الؼ ليمة وليمة، والزير سالـ، والزناتي 
 يد الياللي، وحمزة البيمواف.خميفة، وابو ز 

رابعًا. الممارسات الطقوسية كحمقات الذكر )الدروشو( وما يقوـ بو البراىمة، وفقراء 
الينود، والرجاؿ الصالحوف مف سير عمى الماء، وعمى الجمر، والمكوث تحت الماء 

بميمة طويال، أو السفر المحظوي مف بيف األطار البعيدة، أو مغادرة الروح لمجسد لمقياـ 
 ما ثـ عودتيا ثانية..الخ..

إذا اعدنا النظر في كؿ األمثمة السابقة واألمثمة الكثيرة التػي لػـ نشػر الييػا فاننػا نصػؿ الػى 
حقيقة كونيا جميعا اشتغمت عمى المبالغػة، والخػوارؽ، والالمعقػوؿ. اال اننػا انتظرنػا طػويال 
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يػػة عمػػى ىيئتػػو التػػي عػػرؼ بيػػا حتػػى وفػػد الينػػا الالمعقػػوؿ مػػف أوربػػا مػػا بعػػد الكػػوارث الكون
كمػػذىب لػػو اصػػولو وأسسػػو. أمػػا عػػف التقػػاء الوجػػودييف بػػالطميعييف فيحػػدده القمعػػو جػػي فػػي 

 ثالث نقاط:

العبػػث أو غيػػر المعقػػوؿ ىػػو نسػػيج حيػػاة اإلنسػػاف، فػػالمرء يعػػيش فػػي فػػراغ ييػػدده  .1
 العدـ، وحياة اإلنساف ليس ليا غرض مطمؽ.

تتجمػد المغػػة وتشػؿ أفكارنػػا، وىكػذا يصػػبح اإلنسػاف فػػي عزلػة ألنػػو مػف الممكػػف أف  .2
 كؿ منا في عزلة عف اآلخر.

 األشياء مف حولنا، وتعددىا، تدعو إلى الغثياف ألنيا تحد مف حريتنا. .3

العػاـ الػذي عرضػت فيػو مسػرحية  1950لـ تكتمؿ مالمػح المسػرح الطميعػي اال بعػد عػاـ  
ض مسػػػرحية صػػػموئيؿ )المغنيػػػة الصػػػمعاء( ليػػػوجيف يونسػػػكو ثػػػـ توطػػػدت دعائمػػػو بعػػػد عػػػر 

بيكت )في انتظار غودو( وىي مف اشير ما انتجو المسرح الطميعي. أما تسمياتو المتعددة 
مثػػػػؿ: )مسػػػػرح الالمعقػػػػوؿ(، و)مسػػػػرح العبػػػػث(، والمسػػػػرح الطميعػػػػي(، والمسػػػػرح الحػػػػديث(، 
و)المسرح التجريبي( فانيا جميعا تشير حالتػو التػي تتضػمف عمػى ىػذه وتمػؾ مػف الوظػائؼ 

اخرى مف المنظريف والمبدعيف. فتسػمية العبػث جػاءت جػراء االعمػاؿ الطميعيػة وعمى فئة و 
التػػي كتبػػت تحػػت تػػأثير الفكػػر الوجػػودي ولػػذلؾ فػػاف ىػػذه االعمػػاؿ ال ينبغػػي تعميميػػا عمػػى 
المػػػذىب الطميعػػػػي. ويعتقػػػد القمعػػػػو جػػػػي أف تسػػػمية المسػػػػرح الطميعػػػػي )ربمػػػا( ىػػػػي األكثػػػػر 

ح فكمػػا "الكتيبػػة المتقدمػة فػػي الجػػيش، والتػػي ليػػا صػوابا، واألكثػػر تمثػػيال لجػػوىر ىػذا المسػػر 
حرية التحرؾ والعمؿ ببداىة" فاف لممسرح الطميعي حرية التحرؾ والعمؿ ببداىة أيضًا. واذا 
كاف القمعػو جػي قػد رجػح التسػمية المحتممػة بػػ)ربما( فاننػا نؤكػد عمييػا ونطالػب باسػتخداميا 

دال مػػػف )المسػػػرح التجريبػػػي( لعػػػدـ بػػػدال مػػػف )المسػػػرح الحػػػديث( ألنيػػػا تسػػػمية شػػػاممة، وبػػػ
اقتصػػػػار التجريػػػػب عميػػػػو، ونسػػػػتبعد تسػػػػمية )العبػػػػث( ألنيػػػػا ال تصػػػػح عمػػػػى كػػػػؿ االعمػػػػاؿ 
الطميعيػػة كمػػا شػػار القمعػػػو جػػي الػػى ذلػػػؾ. إف القمعػػو جػػي فػػي بحثػػػو ضػػمف دائػػرة المسػػػرح 
الطميعػػي يحػػدد مفيومػػو ليػػذا المسػػرح ووظائفػػو األساسػػية ومعالمػػو العامػػة مػػف خػػالؿ أبػػرز، 

 ضج، وأشير النماذج الطميعية حيث يقوؿ مختزال ومكثفا ما يأتي: وأن
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مسرح الالمعقوؿ يسخر بعنؼ مف عبثية الحياة المفعمة بالزيؼ والكذب، وىو يكشؼ مػا " 
يخفيػػػو البشػػػر مػػػف حيوانيػػػة مخيفػػػة وراء أحػػػاديثيـ المنمقػػػة، وىػػػو يقػػػرر أيضػػػًا ال معقوليػػػة 

اف مف اىتماماتو الحاضرة الجزئية، مف ثيابو الوضع اإلنساني بشكؿ عاـ، فمو جردنا اإلنس
اليومية الزائفة، ونظرنا إليو نظرة متعمقة لوجدناه كائنًا يقمقو االنتظار فػي " انتظػار غػودو" 
لبيكيت أو يتوؽ إلى الرحيؿ وال يرحؿ في "لعبة النيايػة"، أو يتعبػو الفػرار مػف المػوت فػي " 

قػػة فػػي " الخادمتػػاف" لجػػاف جينيػػو، أو أسػػير القاتػػؿ بػػال أجػػر" ليونسػػكو، أو ييػػرب مػػف الحقي
قيػود يحػػس بالجػػدب واإلخفػػاؽ والعزلػػة والشػػيخوخة المخيفػػة فػػي " البينػػغ بونػػغ" ألدامػػوؼ أو 
غير قادر عمى التجاوب واالتصاؿ باآلخريف في" الغزو"، أو كائنًا يحس بالغربة والحصار 

مقػى بصػدره المطػواة.. طبقػي فػإذا حػاوؿ تحطيمػو ت-والعزلة يفصمو عف الناس حائط وىمي
ىذا في "قصػة حديقػة الحيػواف" ألدوارد إلبػي، لكػف اإلنسػاف عنػد جػورج شػحادة يتمتػع بقػدر 
كبيػر مػف البػػراءة، وىػذه البػراءة تدفعػػو إلػى المػػوت وعمػى شػفتيو ابتسػػامة ىادئػة، فػػالموت ال 

 "يخيؼ ألنو حركة في حياة إنسانية طويمة تختزف الفرح.

عو جي عمى ىذه المعالـ اال انو يعتقد اف ال معالـ ثابتػة لممسػرح وعمى الرغـ مف تأكيد القم
الطميعي ألنو يجدد نفسو عمػى الػدواـ واف وجػوده كػامف فػي تجػدده ولكنػو ىنػا يمقػي الضػوء 

 عمى بعض تمؾ المعالـ التي يمكف إدراج أىميا فيما يأتي:

فػػي اليقظػػة،  اعتمػػد الطميعيػػوف عمػػى الحمػػـ أسػػموبًا لموصػػوؿ إلػػى حقػػائؽ ال نصػػؿ إلييػػا .1
فيػػـ يحطمػػوف جػػدار الواقػػع ويقضػػوف عمػػى المنطقيػػة الزائفػػة التػػي نعيشػػيا حتػػى لتبػػدو 

 األمور وكأنيا في فوضى شاممة.

ىػػذا األسػػموب دعػػاىـ إلػػى تفكيػػؾ كػػؿ مػػا ىػػو مرّكػػب ليصػػموا إلػػى نػػوع مػػف الالمنطقيػػة  .2
يبػًا، أمػا واالنحالؿ، ففي " البينغ بونغ" ألداموؼ تحػس بػأف األشػياء مفككػة تفكيكػًا عج
 عند يونسكو فيظير التفكؾ في األلفاظ، وعند بيكيت في العالقات اإلنسانية.

ثمػػة تأكيػػد عمػػى إغفػػاؿ التشػػبو بػػالواقع فػػي رسػػـ الشخصػػيات والمنػػاظر واألحػػداث. فػػي  .3
مسرحية "جاؾ" ليونسكو نجد روبرت عروس جاؾ تكشؼ عف وجييػا فػإذا ىػي بثالثػة 

 .أنوؼ
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ه التقميػػدي، ولػػيس الطميعػػة أوؿ مػػف فعػػؿ ذلػػؾ فقػػد لقػػد تحطػػـ نمػػوذج الشخصػػية بمعنػػا .4
سػػػػبقيـ بيرانػػػػديممو وبريشػػػػت، والشخصػػػػية تتشػػػػكؿ مػػػػف خػػػػالؿ الصػػػػيرورة ال مػػػػف خػػػػالؿ 
الكينونػػة، فيػػي أبعػػد مػػا تكػػوف عػػف الشخصػػيات النمطيػػة فػػي المسػػرح الكالسػػيكي، إنيػػا 
 تبحػػث عػػف ىويتيػػا، ومػػف خػػالؿ التشػػويو الحاصػػؿ عمييػػا تبػػدو أداة حػػادة لمتعبيػػر عػػف

 .أفكار الكاتب

اختفػػػػػى مػػػػػف المسػػػػػرحية الطميعيػػػػػة الخػػػػػط البيػػػػػاني فػػػػػي الحبكػػػػػة، مػػػػػف عػػػػػرض أحػػػػػداث  .5
وشخصيات فتأزيـ فحؿ، وبػدت أغمػب ىػذه المسػرحيات ولػيس فييػا حادثػة معينػة تقػع، 

ذا كانت بعض الشخصيات تعيش أزمة فيي أزمة فمسفية  .وال عقدة تتولد، وا 

زماف والمكاف فقد حدث ىذا قبؿ دعوة ليس مف الضروري اإلشارة إلى تحطـ وحدتي ال .6
الطميعييف، ولكف مف المناسب أف نشير إلػى أف الكثيػر مػف أعمػاليـ كانػت منفمتػة مػف 

يبػػة غيػػر محػػددة، فػػالزمف ىػػو زمػػف ر أسػػر الزمػػاف والمكػػاف، أو أنيػػا تجػػري فػػي أمكنػػة غ
 .الحمـ، والمكاف ىو أرض الحمـ

 حرؾ الشخصيات.اإلحساس بالعزلة والقمؽ الوجودي يسيطراف عمى ت  .7

العبث ىو نسيج حياة اإلنساف، نحف نعيش حياة ال معنى ليػا، يحػدىا المػوت مػف كػؿ  .8
 جانب، والكاتب الطميعي يفضح عبثية الحياة ويسخر منيا.

والمعرفػػة التػػي يقػػدميا مسػػرح الطميعػػة لموجػػود ىػػي معرفػػة حدسػػية، فكاتػػب الالمعقػػوؿ  .9
رفػػػػة جزئيػػػػة، أي أف المسػػػػرح يتحاشػػػػى المنطػػػػؽ المتعػػػػارؼ عميػػػػو ألنػػػػو يػػػػؤدي إلػػػػى مع

الطميعػي ىػػو مسػػرح الحقيقػػة التػػي تنطمػػؽ مػػف الػػذات، أمػػا التقميػػدي فيػػو مسػػرح الحقيقػػة 
التػػي تنطمػػؽ مػػف االسػػتقراء الخػػارجي لألشػػياء، وليػػذا نجػػد ىػػذا المسػػرح يخطػػو ال عمػػى 
نمػػا عمػى ضػوء صػور شػعرية، فيػو أبعػػد  أسػاس مناقشػات ذىنيػة منطقيػة أو فمسػفية، وا 

 لوعظ واإلرشاد.ما يكوف عف ا

دراؾ الوجود إدراكًا حدسػيًا وجػو الطميعيػيف إلػى التػأليؼ  .10 اإلحساس بعبثية الحياة، وا 
الػػدائري، فػػالمتفرج يشػػعر بػػأف الكاتػػب يرسػػـ دائػػرة تحاصػػره وتنغمػػؽ عميػػو وعمػػى الحيػػاة 
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 كميا.

صػػحيح أف الكوميػػديا فػػي المسػػرح الطميعػػي سػػوداء، إال أف أعمالػػو ال تعكػػس يأسػػًا  .11
مػػػا يعتقػػػد بعضػػػيـ، إنػػػو يكشػػػؼ السػػػتر عػػػف مفػػػاىيـ خاطئػػػة، ويقػػػوؿ شػػػيئًا بالضػػػرورة ك
 .أساسيًا وكبيراً 

تتنفس عمى المسػارح  تكتاب الطميعة جماعة مف مغامري الفكر، مسرحياتيـ أخذ .12
الصغيرة، في ىذه القاعات تعرَّؼ الجميور عمى يونسػكو وبيكيػت، وكػاف السػتار يرفػع 

رحية الكراسػػي تقػػدـ، ينسػػحب مػػنيـ سػػتة أو أمػػاـ اثنػػي عشػػر متفرجػػًا عنػػدما كانػػت مسػػ
 أكثر ُتردُّ ليـ أثماف البطاقات.

 

ينتقؿ بنا عبد الفتاح رواس قمعو جي الى موضوعة حيوية ما يزاؿ النقاش يدور حوؿ 
آلياتيا، وكيفياتيا، وعناصرىا، ومميزاتيا أال وىي موضوعة ما بعد الحداثة التي شغمت 

تداد الوطف العربي فقدموا فيما ليا يتماشى وتطمعيـ المشتغموف في قطاع المسرح عمى ام
رساء مفيوـ جديد لممسرح العربي. ولكنيـ في األعـ  المشروع الى التجديد، واإلبتكار، وا 
األغمب لـ يستطيعوا تحقيؽ شيء جوىري يتخطى التجارب الغربية، ويؤصمف التجربة 

المثير، والجديد مف دوف أف المحمية وىكذا ظموا يميثوف وراء المدىش، واالستفزازي، و 
يحققوا شيئًا ممموسًا عمى صعيد الواقع المسرحي أو الحركة المسرحية مع استثناءات قميمة 
ىنا أو ىناؾ. وال بد لنا ونحف نطرح ىذه الموضوعة الميمة مف تبياف الفرؽ الجوىري 

ساس مركزية بينيا وبيف سابقة ليا موضوعة الحداثة. فاذا كانت الحداثة قد اشتغمت عمى أ
اإلنساف كبديؿ   لمركزية اإللو التي استندت عمييا كؿ التيارات السابقة فاف تيار ما بعد 
الحداثة اشتغؿ عمى تيديـ المركزيات، والدعوة الى الالمباالة، والى نبذ المقوالت والمفاىيـ 

شاكؿ الكبرى مثؿ: اإلنسانية، والديف، واألخالؽ، والوطنية، والحب، والمرجعيات، وما 
 ذلؾ. ويذكر القمعو جي خصائص ىذا التيار بتكثيؼ كبير فيذكر أنيا تشتمؿ عمى:

لغاء التاريخ والخصوصية الثقافية والبناء الدرامي " التشكيؾ في السرديات الكبرى، وا 
لغاء الحبكة المسرحية، واالعتماد في العرض عمى الموسيقا  السردي، وموت الشخصية وا 
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ر المرئية مف مختمؼ وسائؿ االتصاؿ، وىي تخمط في والمؤثرات الصوتية والصو 
عروضيا المسرحية بيف األجناس األدبية والفنية والتعبيرية حيث نجد في العرض الواحد 
حاالت إلى نصوص  الحوار والغناء والموسيقى والقصة والقصيدة والرسـ والنحت، وا 

 "متعددة، ومف ىذا التشظي تتشكؿ توليفة مسرحية.

بعد الحداثة العناصر المسرحية كميا مثؿ الديكور والسينوغرافيا لتفعيؿ  وتطوؿ فوضى ما
الفوضى البصرية القصدية والالانسجاـ، واسقاط اليوية الموحدة، وتحرير الطاقة الجنسية، 

تقميدي منذ مكاف مسرحي خارج المكاف ال وصار ىدؼ المشتغميف في المسرح إيجاد
سرح الذيف عمموا ضمف ىذا التيار المابعد ستينات القرف الماضي. ومف رجاالت الم
والذي اطمؽ عمى مسرحو )مسرح الحدث  حداثوي الكاتب البولندي تادووش كانتور

الثيمات والقوالب الجاىزة ألنساؽ اإلبداع وبرمجة العمؿ " الذي يقوـ عمى تدميرالتجريبي( 
ت العرض الفني وحتى رفض االحتراؼ الميني في الفف، وعمى ىذا التدمير لمفردا

 " المسرحي يبني كانتور مسرحو التجريبي

 THE THEATER OFومف المسارح التي مثمت تيار ما بعد الحداثة مسرح االصور )
IMAGES وفيو يتـ التأكيد عمى البعد الكيفي مف فنوف تشكيمية كالرسـ والنحت بالغة )

 . يقوؿ القمعو جي: األىمية في السرد

بما " وستنتج القمعو جي قائاًل: "ؾ شيفرات العرض الصوريةفتمعب دورًا في ف"أما الكممة 
أف ىذه الفنوف الزمانية فإف مسرح الصور الزماني، في حيف يسود في ىذا المسرح البعد 
المكاني والتجربة الحسية، وبالتالي فإف مسرح الصور ىو مسرح تجريدي غير أنو يؤنسف 

اِىد يمارس االستغراؽ الذىني في األشياء، وىو مسرح ساكف غير متحرؾ يعتمد عمى مش
فيـ وربط األفكار والرموز. وكاف مف الطبيعي أف تكوف أمريكا وىي المجتمع التقني 
والذي تسود فيو المؤثرات البصرية والسمعية ىي المنِتج ليذا النوع مف المسرح الذي خمقو 

 "جيؿ مبدع شبَّ عمى السينما والتمفاز.

غموا عمى مسرح الصور المخرج العراقي صالح القصب ومف المخرجيف العرب الذيف اشت 
والذي قدـ عددا مف العروض الصورية مع بيانات ممتبسة عف ذلؾ المسرح الذي عمد الى 
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تدمير النص وبنائو صوريا حتى أف مترجما ألغمب أعماؿ شكسبير الى العربية ىو جبرا 
قائال "ىذا ليس  ابراىيـ جبرا خرج مف عرض صوري الحدى مسرحيات شكسبير )مكبث(

شكسبير". وبعد عدد مف المسرحيات التي قدميا القصب صار أغمب الشباب المسرحي 
يتحدث أو يكتب عف مسرح الصورة. ولـ نشاىد عرضا لمقصب بعد  ربما بسبب صحتو 
أو أي سبب آخر. وفي منتصؼ السبعينات برز الفناف توفيؽ الجبالي وجماعتو وقدموا 

 الوا  يتصدروف المشيد المسرحي.عروضًا صورية  وىـ ما ز 

 1947اما المسرح الحي أو كما يطمؽ عميو مسرح الحياة فقد بدأ بتأسيس شركة لو عاـ 
في نيويورؾ عممت ىذه الشركة عمى تقديـ عروض مناىضة لقرارات الدولة، وداعية الى 

النووية التظاىر والثورة عمى النظاـ وقد برز ىذا المسرح إثر تظاىرة قامت ضد التجارب 
الذي كاف قد أقرىا الرئيس األمريكي جوف كندي وقمعت قمعا بوليسيا. ركز ىذا التيار 
عمى الفكر التحرري أو الفوضوي، واستطاع أف يفجر طاقات الشباب، وقدراتيـ، ومواىبيـ 
مف دوف استخداـ الديكور أو االكسسوار فقد ركز عمى الفعؿ الجسدي ومنحو أولوية في 

د رغبة الممثؿ أو الممثميف في أف يكونوا ىـ موضوع عرضيـ المسرحي التعبير كما جس
حد المزج بيف الحياة والمسرح. ولـ يستمر ىذا المسرح طويال عمى الرغـ مف شيرة بعض 

 عروضو وتمت مضايقتو رسمياً، ومالحقتو ضريبيًا، وقضائيًا.

( الذي ظير ومف المسارح التي برزت ضمف تيار ما بعد الحداثة )مسرح المضطيديف
وانتشر عمى يدي الكاتب والمخرج البرازيمي أوجستو بواؿ والذي كتب رسالة يوـ المسرح 

بتكميؼ مف الييئة الدولية لممسرح تكريما لجيوده في ترسيخ ىذا  2009العالمي عاـ 
المسرح والذي اشتغؿ عمى بمورتو منذ عممو األوؿ في خمسينات القرف المنصـر وحتى 

الجامع الكبير  1974د كتابو )مسرح المضطيديف( المطبوع عاـ آخر عمؿ لو. ويع
لتعاليـ ورؤية بواؿ ليذا المسرح. الكتاب تحدث أكد عمى قدرة مسرح المضطيديف عمى 
تحوؿ المشاىد مف مشاىد سمبي الى مشاىد فاعؿ والى تحوؿ المضطيديف الى ثوار ومف 

السياسي والدعوة الى المسرح  ثـ نبذ االذعاف لمفئة الحاكمة كما وضع بديال لممسرح
كسياسة حسب. ويذكر القمعو جي في معرض تناولو ليذا المسرح أف مف أتباع ىذا 
المسرح عربيًا الكاتبة والمخرجة المصرية نورا أميف التي تمقت تدريباتيا عمى يد أغستو 
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بواؿ في البرازيؿ وبعد عودتيا الى مصر بادرت الى تأسيس مسرح المضطيديف في 
عاما آمنت نورا أميف بأف مسرح  17ىرة. يقوؿ القمعو جي أنيا: " وعمى مدى القا

المقيوريف ىو وسيمة شعبية لمواجية الصراعات السياسية والقضايا االجتماعية في 
 بالدىا".

ومما امتازت بو نشاطات ما بعد الحداثة االشتغاؿ عمى الجسد كمغة بديمة عف لغة النص 
فييي، والرقص الحديث، والرقص االستعراضي.. الخ  الى الممفوظة وتحوؿ الرقص التر 

رقص درامي وجدت مف األىمية بمكاف تثبيت ىذه التسمية لتمثيميا حالة الرقص المبتكر، 
والمستند عمى الدراما بشكؿ كبير بداًل مف تسميتو بالرقص الحديث، أو كيروگراؼ، أو 

ىذا المسرح يشتغؿ عمى مؿء  المسرح الراقص أو المسرح الحركي.. الخ. إف الجسد في
الفضاء المسرحي ورسـ الصور المتتابعة التي تشكؿ بمجموعيا معنى ما أو فكرة يراد 
التعبير عنيا عف طريؽ تحرير طاقة الجسـ الكامنة. ييدؼ ىذا الفف الى طرح شكؿ جديد 

ركة تجريبي مستقبمي يرتكز عمى وحدتي العقؿ والبدف وقدرتيما عمى انتاج لغة واحدة مشت
مبنية عمى كـ مف اإلشارات واإليماءات والحركات المتناسقة، والمتسقة في نظاـ ترتيبي 
أساسو القص والمصؽ )كوالج( يختزؿ مساحة المغة الصائتة ويوسع رقعة المعنى. يقوؿ 

 القمعو جي:

ذ يتمحور ىذا المسرح حوؿ تحرير الجسد فانو يطرح عمى المتفرج شكال جديدًا ال "  وا 
ى السرد القائـ عمى التسمسؿ المنطقي لألحداث بؿ يعتمد شكال مف اشكاؿ يعتمد عم
)القص والمصؽ( لنماذج وأنماط اجتماعية يقدميا بأسموب ساخر  (Collage" )"الكوالج

Sarcastic))  ويفرض عمى المتمقي نوعًا جديدًا قائما عمى ايجاد العالقة بيف النماذج
 .  "التعبير عنو بشكؿ غاضب  وساخرواالنماط المعروضة والواقع الذي يتـ 

وشأف ىذا المسرح عربيًا كشأف غيره مف األجناس الفنية فقد نقمت التجربة إلينا مف خالؿ 
الفرؽ التي شكمت ليذا الغرض. ومف خالؿ متابعتي ليا وجدت انيا بدأت في العراؽ 

يو لي ثـ عمى يد الفناف المغترب طمعت السماوي وفي دمشؽ عمى يد الفناف معتز مالط
 وصمت التجربة الى مصر والخميج العربي.
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ومف أجناس ما بعد الحداثة ظيور تيار مسرحي اشتغؿ عمى لغة الجسد في أعماؿ  
مسرحية أطمؽ عمييا )المسرحيات الصوامت( تمييزا ليا عف التمثيؿ الصامت )البانتومايـ( 

في ىنا ببعض ما ولما كاف كاتب ىذه السطور ىو مف أرسى دعائـ ىذا المسرح فسأكت
 ذكره القمعو جي عف ىذا المسرح إذ يقوؿ:

نمػػا ىػػو مؤسػػس عمػػى سػػابؽ لػػو ىػػو البانتونػػايـ ولكػػف ىػػذا " لػػيس المسػػرح الصػػامت بدعػػة وا 
يشكؿ عمى األغمب حالة مسرحية فردية بمعنى أنػو بمثابػة المونودرامػا فػي مسػرح الكػالـ ، 

صػػػو التطبيقيػػػة أو توصػػػيفو أمػػػا المسػػػرح الصػػػامت الػػػذي يقدمػػػو األنبػػػاري مػػػف خػػػالؿ نصو 
النظػػري فيػػو مسػػرح جمػػاعي، شػػأف المسػػرح الجمػػاعي فػػي مسػػرح الكػػالـ، يشػػترؾ فيػػو مػػا 
نمػا  يقتضيو العرض مف الممثميف، وُيسند فيو التعبيػر لػيس إلػى المسػرد الكالمػي الممفػوظ وا 
إلػػػى المسػػػرد الحركػػػي ومػػػا يتبعػػػو مػػػف تشػػػكيالت وتكوينػػػات جسػػػدية فرديػػػة أو جماعيػػػة، أو 

جموعػػػات، فيػػػو مسػػػرح بصػػػري يضػػػج بػػػالكالـ ولكػػػف مػػػف غيػػػر كػػػالـ، وميػػػزة ىػػػذه حركػػػة م
العػػروض الصػػػامتة أنيػػػا تسػػػتطيع أف تتجػػػاوز مشػػػكمة المغػػة، فقػػػد بقيػػػت حػػػواجز المغػػػة أمػػػرًا 
مشكاًل في المسرح بيف األمـ والشعوب، وليذا جاء المسرح الصامت ليستبدليا بمغة الجسد 

دىاشػػػًا وتحفيػػػزًا لمخيػػػاؿ عنػػػد واإلشػػػارة وىػػػي لغػػػة  إنسػػػانية مشػػػتركة أكثػػػ ر سػػػيولة وجمػػػااًل وا 
المتفػػػرج وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ السػػػرد الحركػػػي والبصػػػري واالىتمػػػاـ الفػػػائؽ بمكونػػػات العػػػرض 
البصػػػرية والسػػػمعية فػػػي إطػػػار سػػػينوغرافيا متقنػػػة ودالػػػة. مثػػػؿ ىػػػذا التقػػػاطع واالفتػػػراؽ بػػػيف 

وبػيف المسػرح الحركػي  النوعيف : الصامت والبانتومػايـ، نجػده أيضػًا بػيف المسػرح الصػامت
والراقص، فيو يستفيد منيما ويفترؽ عنيما، وبالرغـ مف أف استخداـ الجسد اإلنساني كمغة 
موازيػػة أو بديمػػة، والتشػػكيؿ بػػو، والتعبيػػر بوسػػاطتو، يجمػػع بػػيف األنػػواع الثالثػػة إال أف كػػاًل 

لػػيس مػػنيـ يتعامػػؿ مػػع الجسػػد بشػػكؿ يختمػػؼ عػػف اآلخػػر، فاألولويػػة فػػي المسػػرح الصػػامت 
نمػػػػػا األولويػػػػػة لمموضػػػػػوع الػػػػػذي تقدمػػػػػو قصػػػػػة  السػػػػػتعراض جماليػػػػػات الجسػػػػػد واسػػػػػتنطاقو وا 
المسػػرحية أو فكرتيػػا أو لوحاتيػػا والتػػي يكػػوف حامميػػا عمػػى الخشػػبة ىػػو مجموعػػة الممثمػػيف 
بأجسػػادىـ وخطػػواتيـ وحركػػاتيـ المرسػػومة بعنايػػة فائقػػة بشػػكؿ معػػادؿ لمجريػػات األحػػداث، 

إلضػػػافة إلػػػى دعػػػـ المجيػػػود التعبيػػػري والسػػػردي بعناصػػػر ومػػػف خػػػالؿ ميزانسػػػيف عػػػاـ ، با
ضػػاءة وموسػػيقى ومػػؤثرات صػػوتية، وبػػذلؾ يكػػوف  العػػرض األخػػرى مػػف مالبػػس وديكػػور وا 
المسرح الصامت في المحصمة فنًا بصريًا بامتياز يزخر بالدااّلت والمدلوالت ، وبالعناصػر 

 اإلشارية
ة مقتصػػرة فػػي حياتيػػػا ورغبػػة مػػف األنبػػاري فػػي أال تكػػوف ىػػذه النصػػوص الصػػامت

عمى الخشبة فقد عمؿ عمى فكرة تأليؼ مسرحيات صامتة قابمػة لمقػراءة،  يمكػف أف تجػنس 
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أدبيػػًا مستشػػيدًا بمسػػرحية "فصػػؿ بػػال كممػػات" لبيكيػػت، بحيػػث يجػػد قارئيػػا أنػػو أمػػاـ قصػػة 
قصيرة تستوجب منو المتابعة والتخيؿ البصري، ولكنو يرى أف أيًا  مف الكتػاب المسػرحييف 

يكمػػػؿ بشػػػكؿ واضػػػح وجمػػػي مػػػا بػػػدأه بيكيػػػت وال حتػػػى بيكيػػػت نفسػػػو. وظمػػػت المسػػػرحية  لػػػـ
 الصامتة رىينة الخشبة.

يحتاج المسرح الصامت مف كاتبو إلى مخياؿ واسع وناصع، وقدرة عمى تحويػؿ المػدلوالت 
إلػػى حوامميػػا الحركيػػة والجسػػدية والتشػػكيمية، كمػػا يحتػػاج  -المفظيػػة–مػػف حوامميػػا الكالميػػة 

معالـ طريػؽ لمفكػرة أو الموحػة أو القصػة مؤسسػة عمػى تمػؾ الحوامػؿ لػئال يسػقط  إلى وضع
الػػنص أو العػػرض فػػي اإلبيػػاـ، ويكػػوف فػػي الوقػػت نفسػػو محافظػػًا عمػػى جماليػػات الغمػػوض 

 ."الفني
  

في مجاؿ ما أطمؽ عميو المسرح الرقمي، أو التفاعمي، أو الديجيتاؿ، أو المسرح    
ي أف ىذا المسرح جاء ضمف سيؿ التجريب الجارؼ الذي لـ اإلفتراضي يذكر لنا القمعو ج

يتوقؼ عند حد معيف. ومع أف التجارب الكثيرة والمحاوالت التجريبية اليائمة إلتزمت 
بمكاف المسرح )الخشبة أو الطبيعة( إال أف التجربة الجديدة غادرتيما الى بيئة جديدة ىي 

لعممية االنتاجية ويضرب لنا مثاال شاشة المونيتر. وافترضت وجود جميور يشارؾ في ا
عمى ذلؾ ما قاـ بو د. حاـز كماؿ الديف وصديقو د.تشارلز ديمر وبمشاركة د. محمد 
حسيف حبيب والكاتب سرمد السرمدي. وقد قيض لي االطالع عمى جزء مف ىذه الفعالية. 
ح  ووجدت أف مف الضروري البحث عف تسمية جديدة ليذا النشاط الضعيؼ الصمة بالمسر 

مف قبيؿ )فعالية افتراضية( أو )نشاط افتراضي( أو )لقاءات رقمية(.. الخ. اف صمة 
الوصؿ بيف ىذا النشاط والمسرح ىي كوف القائميف بو مف الوسط المسرحي. ولـ نشاىد 
تجربة أخرى أو اف فريؽ العمؿ لـ يقـ بتجربة أخرى تدعـ ما تحقؽ في التجربة األولى 

د حسيف حبيب التنظيرية في ىذا المجاؿ. اما في الرواية فقد عمى الرغـ مف سعي د. محم
استطاع محمد سناجمة تحقيؽ نجاح أكبر في روايتو )شات( والتي يبدو لي أنيا مييئة 
أكثر مف المسرحية الستيعاب الشكؿ الجديد. ويمكف لمقاريء العزيز الرجوع الى ما كتبناه 

)الروابط والرموز األيقونية في رواية حوؿ ىذه الرواية في موقعي الشخصي تحت عنواف 
(. وامعانا في رقمية ىذه الرواية الجديدة فقد اختار سناجمة CHATمحمد سناجمة )شات 

( ىذا فضال عف استخدامو لمروابط CHATعنونتيا مف مبتكرات الشبكة العنكبوتية )
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ي. يقوؿ واأليقونات التي ارتبطت بالرواية برباط متيف دعـ المحسوس فييا باإلفتراض
 القمعو جي مستنتجًا في خاتمة بحثو ىذا:

الشؾ أنو ال يستطيع أحد، وليس مف المفترض، أف يقؼ في وجو إنجاز وتطوير مثؿ "
ىذه التجارب التي تستفيد إلى أقصى حد مف التقدـ التكنولوجي، وىي إثراء لمفف نفسو، 

ادت تخرج مف خانة مثمما اندفع المسرح في مسارات التجريب وما بعد التجريب حتى ك
 ىذا الفف.

لكف المسرح: النص والعرض والممثؿ، سيبقى، ما بقي شرط االجتماع وما يحممو مف  
تفاعؿ حي، صفًة مالزمة لإلنسانية. وىذا ىو المسرح الحقيقي بدمو ولحمو وشحمو، أما 

 ."حاً ىذه الوالئد اإللكترونية فسميا ما شئت ، واحتِؼ بيا كما تريد، ولكف ال تسميا مسر 

أخيرا يتناوؿ القمعو جي األوبرا واألوبريت مستعرضا تاريخيما منذ النشأة في ايطاليا    
وانتياًء باالوبريتات العربية وبعض التغييرات التي طرأت عمييا فضال عف استذكاره لفرقة 
اوبرا بكيف التي شيد ليا عرضا مف عروضيا يوـ حؿ ببكيف ضيفا مع نخبة مف اعضاء 

اب العرب. ومع اف االوبريت العربي بدأ مع الرواد االوائؿ لممسرح العربي اال اتحاد الكت
 اف تطوره لـ يجاري تطور المسرح بصيغتو التقميدية، ويرجع القمعو جي ذلؾ:

إلى تكاليفيا المرتفعة، ومتطمباتيا مف التأليؼ والتمحيف واألصوات القديرة، ثـ إلى وفود " 
عمى المسرح العربي، وأخيرًا إلى انشغاؿ المسرحييف بالراىف االتجاىات التجريبية الحديثة 

 "السياسي واالجتماعي بعد أف أصبح الوجود العربي ميددًا باألخطار

إف كتاب )المسرح الحديث( قدـ لقارئو عرضا لتاريخ الحداثة المسرحية وتأكيدا لعممية 
تمرت حتى يومنا ىذا التجريب والتجديد التي تزامنت مع المسرح منذ نشأتو األولى واس

باشكاؿ وصيغ مختمفة وكثيرة. واف ىذا العرض االستقرائي ليس بديال موضوعيا عف 
الكتاب بؿ ىو في أحسف أحوالو ال يتعدى أف يكوف اقتناصًا لجوىر األفكار التي وردت 

 عمى لساف الكاتب التجريبي، والمنظر المسرحي عبد الفتاح رواس قمعو جي.

 اسةمصادر ومعتمدات الدر 



 122 

سيد الوقت الشياب السيروردي. مسرحية عبد الفتاح رواس قمعو جي. وزارة  -1
 2006ػ دمشؽ ػ الثقافة 

قمعو جي. اتحاد الكتاب الفتاح رواس ليمة الحجاج األخيرة. أربع مسرحيات. عبد  -2
 2010العرب ػ دمشؽ ػ 

النسيمي ىو الذي رأى الطريؽ. ثالث مسرحيات. عبد الفتاح رواس قمعو جي.  -3
 2008د الكتاب العرب ػ دمشؽ اتحا

المسافر والطريؽ. تسع مسرحيات. عبد الفتاح رواس قمعو جي الييئة العامة  -4
 2009السورية لمكتاب. وزارة الثقافة ػ دمشؽ ػ 

جثة في مقيى. أربع مسرحيات عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحاد الكتاب العرب  -5
 2006ػ دمشؽ 

تاف. عبد الفتاح رواس قمعو جي. اتحاد مدينة مف قش وفانتازيا الجنوف. مسرحي -6
 2003الكتاب العرب ػ دمشؽ 

نصوص مف المسرح التجريبي الحديث. ثالث مسرحيات. عبد الفتاح رواس قمعو  -7
 2001جي. اتحاد الكتاب العرب ػ دمشؽ 

 2007عبد الفتاح رواس قمعو جي. وزارة الثقافة ػ دمشؽ ػ سحر المسرح.  -8

 

 

 

 

 صدر لممؤلف

ار الشػػػػػػؤوف الثقافيػػػػػػة العامػػػػػػة/ بغػػػػػػداد طقػػػػػػوس صػػػػػػامتة/ د -1



 123 

2000. 
ليمة انفالؽ الػزمف/ مطبوعػات اتحػاد الكتػاب العرب/دمشػؽ  -2

2001. 
 .2002البناء الدرامي/ دار الشؤوف الثقافية العامة/ بغداد  -3
ارتحاالت في ممكوت الصمت/ دار الشؤوف الثقافية العامة  -4

 .2004بغداد 
سػػػػػػميمانية المخيمػػػػػػة الخالقػػػػػػة/ منشػػػػػػورات مجمػػػػػػة بػػػػػػو يفيف/ال -5

2009. 
المقػػػروء والمنظػػػور/ دار سػػػردـ لمطباعػػػة والنشػػػر/ العػػػراؽ/  -6

 . 2010السميمانية 
المكػػػػاف وداللتػػػػو الجماليػػػػة فػػػػي شػػػػعر شػػػػيركو بػػػػيكس/ دار  -7

 .2011نينوى/ دمشؽ 
تجميات السرد في قصص محي الديف زنگنو/ دار الشؤوف  -8

 .2011الثقافية العامة/ بغداد 
رحي/دار نػػػوف/ القػػػاىرة قاسػػػـ مطػػػرود فػػػي مرايػػػا النقػػػد المسػػػ -9

20011 . 
/ دار التكػويف لمطباعػة والنشػر والترجمػة/ كتاب الصوامت -10

 .2012دمشؽ 
سيرة كاتب ومدينػة.. لقػاء مػع صػباح األنبػاري..   تػأليؼ  -11

مشػػػػترؾ مػػػػع د. صػػػػالح الػػػػرزوؽ/ منشػػػػورات مجمػػػػة ألػػػػؼ/ 
 .2012دمشؽ 

التأصيؿ والتجريب في مسرح عبد الفتاح رواس قمعو جػي  -12
2013. 

 حت الطبعكتب ت

 الرسـ والفوتوغراؼ في مدينة البرتقاؿ .1

 شيوة النيايات.. ثالث مسرحيات عراقية صائتة .2

 
 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فيرسال

 



 125 

 
 

 5مقدمة.................................................................
 71...سنوات االبداع......................................................

 
 77الفصل األول: سيرة ذات تجريبية افتراضية.............................

  
 الفصل الثاني: التأصيل 

 37التراث وموجياتو في مسرح عبد الفتاح رواس قمعو جي...............
 

 الفصل الثالث: التجريب
 17التجريب وموجياتو في مسرح عبد الفتاح رواس قمعو جي.............

 
 لفصل الرابع: الخطاب المعرفي وجماليات التشكيلا

 89عرض استقرائي لـتجريبية )المسرح الحديث(...........................
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 126 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 127 

 
 
 
 
 
 


