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اإننا في الم�شرح اأمام بنية فكرية وفنية تحتاج اإلى التفكيك. فيها الكثير من المتعة والت�شكيل الذي يحتاج لمن 
يمل��ك مفاتيح��ه بكل ثقة واطمئنان، وقد نرق�ص من خالله مع زوربا وقد ن�شمع بيتهوفن والمونامور وقد يختلط 
ذلك باأغان الرعاة وداأب الزارعين والحا�شدين وحداء الحزانى و�شدو الطبيعة وزقزقة الع�شافير وترانيم الحب 

الذي لن ينتهي اأو يتوقف. 
الم�شرح �شديق الروح والحلم والحرف والكلمة والتعب والمعاناة في كل مكان ونذكره ببهائه وتجلياته ولحظاته 
العام��رة حيث ي�شور هزائم الإن�شان وانك�شارات��ه اأمام الزمن وانت�شاراته ولحظات ظفره وقوته و�شعفه، وهو من 
ي�شوغ الحياة بجدائل من يا�شمين وفرح ليعيد ت�شكيلها من جديد وفيه قدا�شة المطر وهو يالم�ص طهر تراب تلك 
العوالم التي يمكن اأن نكت�شفها من خالل العر�ص والن�ص والممثل والف�شاء الم�شرحي والر�شائل المتالحقة التي 
يمكن بثها لمتلق محب. نقول محب وحب ذلك لأن الم�شرح ل يمكن اأن يعطينا اإل بمقدار ما نعطيه من بحث وجهد 

لخطاب��ه اللغوي والفكري وت�شكيل��ه الحركي و�شوره الب�شري��ة ودللتها القريبة 
والبعيدة في اآن.

ه��ذا الملف يحم��ل ا�شمًا كبيرًا من اأ�شماء الم�شرح ال�ش��وري والعربي، وفيه دعوة 
لتحريك م��ا �شكن فينا وا�شتنها�ص الجهود والقدرات والقام��ات الإبداعية لإعادة 
الن�ص الم�شرحي اإلى األقه، وعودة العمل الم�شرحي اإلى ما كان عليه، ولعلنا نطمح 
باأف�ش��ل م��ن ذلك، �شورية ه��ي اأر�ص الإب��داع، اهلل خلقها هكذا درة ال��درر وو�شاطة 
العق��د ومدنها وبلداته��ا وقراها اأجمل ما خلق لذلك �شطعت ف��وق اأر�شها في مجال 
الم�ش��رح نجوم نذك��ر منها محمد الماغوط، وممدوح ع��دوان، وعلي عقلة عر�شان، 
وفرح��ان بلبل، والونو�ص �شعد اهلل، ووليد فا�شل، وحمدي المو�شللي، وجوان جان، 
وعل��ي �شلطان، وولي��د اإخال�شي. عبد الوه��اب اأبي ال�شعود، وحكم��ت مح�شن، وليد 
مدفع��ي، اأحم��د يو�شف داود وغيره��م، ونحن ل نريد التعريج عل��ى تاريخ الم�شرح 
ف��ي �شوري��ة، فذلك �ش��اأن اآخر، لكنن��ا اأمام قائمة طويل��ة و�شيل متدفق م��ن اأ�شماء 
المبدعين الذين اأتمنى لو اأتحدث بالتف�شيل عن كل واحد منهم، وله بالتاأكيد اأكثر 
م��ن ب�شمة، فه��م بيارق مزروعة ف��ي كل بقعة من اأر�ص �شوريتن��ا، و�شواء عرفناهم 

�شخ�شيًا، اأم من خالل اأعمالهم فهم لوحات نزين بها اأرواحنا، 
 لق��د �شكن ه��وؤلء وغيرهم هاج���ص الن�ص المحل��ي فع�شقوه اإل��ى اأق�شى درجات 
الع�شق، ودروب الع�شق ح�شب راأي الأ�شتاذ القلعه جي مر�شوفة بالجمر، وربما تلك 
الحال��ة الوحيدة التي يف�شل فيها العا�شق النار على الجنة. وردًا على من يقول اإن 
بع���ص هذه الأعم��ال المحلية قد قدم��ت، واأ�شبحت قديمة، وم�شتهلك��ة نقول اإنها 
ل ت��زال اأر�ش��ًا بكرًا تنتظ��ر من يكت�شفها، ويفلحه��ا من جديد، فل��كل فنان ومخرج 
واأديب طريقته ووجهة نظره، وروؤيته الخا�شة في ر�شم اللوحة وت�شميم الم�شهد، 

وبن��اء العم��ل ب�شكل كامل، وهذه الروؤية تختلف مع الآخر، وتتواف��ق مع الن�ص الذي يعتبر المادة الأولية للعر�ص 
الم�شرح��ي، وق��د تتقاطع معه فقط،، والفن ف�شاء وات�شاع كما يقولون، وهو ب��اب من اأبواب الحرية، وما يقوله اأهم 
مما يقوله المتحذلق والمتفل�شف والمنظر الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي وهو الأقدر على قول ما يريد، ولكن 

بطريقته الخا�شة، واأعود للمحلي، موؤكدًا عليه، لأنه اأكثر قربًا والت�شاقًا بنا. 
دائم��ّا اأق��ول هناك اأ�شماء تعلق في البال وتعل��م، وهناك اأ�شماء واأعمال اأي�شًا تمر م��رور الكرام، وفي هذا الملف 
نتط��رق اإل��ى قامة من القامات ال�شامخة في �شورية والوطن العربي وهو الكاتب المبدع عبد الفتاح قلعه جي الذي 
نعت��ز ونفاخ��ر به دومًا و ل��ه الكثير من الموؤلف��ات المطبوعة والمتنوعة ف��ي الفكر والم�ش��رح، والرواية، وق�ش�ص 
الأطفال، وقد �شارك في الكثير من الندوات والمهرجانات في �شورية والوطن العربي ب�شفته باحثًا ومحكمًا وموؤلفًا 
وقد كتب العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية فهو اأديب وباحث و�شحفي منذ اأوائل ال�شتينيات، وقد ا�شتغل 
كمع��د للبرام��ج الإذاعي��ة والتلفزيونية، وه��و ع�شو جمعية الدرا�شات وم��ن ثم جمعية الم�شرح ف��ي اتحاد الكتاب 
العرب، وع�شو لجنة التراث في مهرجان الأغنية ال�شورية، وع�شو في جمعية العاديات وغيرها، كما كرم في الكثير 
من الأمكنة داخل �شورية وخارجها وح�شل على العديد من الجوائز التي كان اآخرها جائزة الدولة التقديرية عام 

2015م.
وم��ع نتاجه ونجد اأنف�شن��ا اأمام تاريخ حافل ل يمكن اخت�شاره في تعداد اأعماله، وقد عرف عنه اهتمامه الدائم 
بالتجري��ب، والعم��ل عل��ى تاأ�شي��ل م�شرح عرب��ي، والدعوة اإل��ى ال�شتفادة من منج��زات الع�ش��ر الت�شالية ووفرة 
التكنولوجي��ا الحديث��ة، وفي هذا المجال يقول: نحن ل�شنا �شد الم�شرح الحدي��ث ب�شرط األ يقوم بتدمير هويتنا 
واأ�شالتنا والقيم النبيلة لدينا. ويقول اأي�شًا: الم�شرح يبداأ من الن�ص وينتهي بالمتفرج، وبينهما حلقات مترابطة 
ت�شه��م جميع��ًا في بنية العر�ص الم�شرح��ي. وفي مو�شع ثالث ي�شي��ف: بالن�شبة لتجربتي فاإن الإن�ش��ان كان دائمًا 

ق�شيتي ومحور اهتمامي. في اأعمالي الم�شرحية اأب�شط ق�شاياه، واأدافع عن لقمته واأمنه النف�شي والجتماعي.
عبد الفتاح قلعه جي له اأكثر من ثمانين عمل م�شرحي، با�شتثناء الأعمال الأخرى، وهو عبقرية ل يمكن و�شفها، 
ندع��و له��ا بط��ول العمر كي يبقى را�شخًا مث��ل �شنديان بالدنا ووحده ي�ش��كل ظاهرة فنية واأدبي��ة واإبداعية يجب 

التوقف كثيرًا وطوياًل عندها. 
واختيارن��ا له كعالمة فارقة في الفن والكتاب��ة ال�شورية هو من دواعي ال�شرور والفرح والبتهاج. لكنه بالتاأكيد 
ل يكف��ي ول يف��ي ونحن اأمام منجزات هائلة وي�شتحق كل عمل من اأعمال��ه اأن نقف عنده طويال لنتباحث في اأمره 
ونتناق���ص ونح��ل م��ا فيه من رموز، وقد ل ن�شل اإل��ى ذلك فهو هرم �شامخ ونبع ل ين�ش��ب ول يتوقف عن العطاء ومع 
الأ�شم��اء التي كتب لم�شرحنا نقول باأننا �شنبقى نراهن عل��ى م�شرحنا العربي ليحمل الكثير من همومنا واأوجاعنا 
ولعلنا ومن �شمن ذلك نق�شد م�شرحنا المحلي اأو ال�شوري الذي نتمنى اأن يبقى مرتقيًا اإلى العالمية منطلقًا بذلك من 
محليته التي تعطيه طابعًا خا�شًا ومميزًا، و�شيبقى الأمل يحدونا اأن يغدو الم�شرح طق�شًا يوميًا وحياتيًا لأنه المراآة 

لحياتنا لنعبر من خالله عن نب�شنا الإن�شاني الدافق.
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يقول الكاتب في مقدمة كتابه “ ن�س���و�ص من الم�س���رح 
التجريب���ي الحديث”: “اإّن التجريب في الم�س���رح يبحث 
ع���ن مغامرة جدي���دة تخترق ثوابت الراه���ن المو�سوعي، 
وثواب���ت الأ�س���كال الفني���ة تب���داأ بالكلم���ة ث���م لغ���ة الج�س���د 
معقولي���ة  ل  ع���ن  يعّب���ر  التجري���ب  وال�س���ينوغرافيا... 
الو�س���ع الإن�س���اني، وع���ن هموم كامن���ة في اأعم���اق النف�ص 
الإن�س���انية.” ويفرق الكاتب بي���ن التجريب الذي هو فعل 
ال�س���دم والإدها����ص ال���ذي نج���ده ف���ي الم�س���رح التقلي���دي 

مثلما نجده في الم�سرح التجريبي.
م�سرحية “اللّحاد” التي ن�سرت مع ن�سين م�سرحيين اآخرين هما “طفل زائد 
عن الحاجة” و”باب الفرج” في مجموعة حملت عنوان “ ن�س���و�ص من الم�س���رح 
التجريب���ي الحدي���ث” من�س���ورات اتح���اد الكت���اب الع���رب ع���ام 2001 ه���ي ن�ص من 
ال�سعر الحديث بني على اإيقاع التفعيلة، ولكنك ل تح�ص بَرَهِق ال�سعر ومجازاته 

لأنه �سعر م�سرحي يختزن جميع مقومات الدراما.
يدخلن���ا الكات���ب عوالَم غريب���ة يختلط فيها الواق���ع بالخيال، والحل���م بالواقع 
من خالل ثالث �سخ�سيات رئي�سة هي الر�سام الذي يعر�ص لوحاته في المقبرة، 
واللّح���اد ال�س���خ�ص ال���ذي اأم�س���ى حيات���ه يعم���ل ف���ي ه���ذه المقبرة وق���د تجمدت 
م�س���اعره وابتعد عن الحياة التي تعي�س���ها المدينة ولم يعد يفكر في �س���يء �سوى 

دفن الموتى.
ف���ي الم�س���هد الأول يقّدم لنا الكات���ب البيئة التي تقع فيه���ا الأحداث فالمدينة 
تغو�ص تحت الأر�ص با�س���تثناء المقبرة التي اأ�س���بحت فوق المدينة. ر�س���ام يقيم 
معر�س���ه ف���ي المقب���رة، والح���وار بي���ن ال�سخ�س���يتين ق�س���ير، و بجمل مت�س���ارعة 
ق�س���يرة مما يتنا�سب والحالة النف�سية التي تعي�سها ال�سخ�سيتان من قلق وتوتر 

و�سياع.
الر�س���ام: ما عادت تجدي الكلمات، هذا زمن ال�س���مت الأ�س���ود في زمن الكلمات 

الم�سلولة. 
اللح���اد: عف���واً.. فاأن���ا اللح���اد.. حار�ص ه���ذه المقبرة المن�س���ية.. ما جئ���ت اأزور 

المعر�ص.. اأو اأنظر في لوحتك ال�سوريالية. 
يحت���ج اللح���اد عل���ى اإقام���ة المعر�ص ف���ي المقب���رة لأنه بلوحاته ي�س���ّوه ال�س���عر 

المكتوب على القبر.
من يقراأ الم�سرحية يجد اأن كل �سيء فيها ي�سير على غير المعتاد، وهذه �سمة 
ممي���زة لأدب الحداث���ة فم�س���رح العبث الذي ظهر في الن�س���ف الثان���ي من القرن 
الما�سي على يد �سموئيل بيكت وهارولد بنتر ويوجين يون�سكو ينقل اإلينا عبثية 
الحي���اة بعد الدمار ال���ذي لحق باأوروبا بعد الحرب العالمي���ة الثانية، واليوم كاأّن 
الكات���ب عب���د الفتاح قلعه جي يتنباأ في هذه الم�س���رحية التي ن�س���رت قبل ع�س���رة 
اأعوام بالحرب الكونية على �س���ورية ولم يعد هناك مكان اآمن في المدينة �س���وى 

تلك المقابر التي بداأت ت�سيق ب�ساكينها. 
الر�سام لم يجد مكاناً يعر�ص فيه لوحاته �سوى المقبرة، على حين تطيب هذه 
المقب���رة للح���اد فهو ل يريد اأن يغادرها لأنها اأ�س���بحت اأف�س���ل من المدينة التي 

غا�ست تحت الأر�ص ولم يعد لها وجود. 
 وال�سوؤال الذي يتبادر اإلى ذهن القارئ: لم اختار الكاتب المقبرة لتكون المكان 
ال���ذي ت���دور فيه الأح���داث؟ ربما اأراد الكاتب اأن يقول اإن التغيير ل يحدث اإل في 
الأماكن ال�س���اخبة، واإن المدينة قد غا�س���ت في باطن الأر�ص من الظلم والقهر 
والفق���ر والف�س���اد ال���ذي كان �س���ائداً فيه���ا. وم���ن هرب م���ن المدينة اإل���ى المقبرة 
كالر�س���ام، على �س���بيل المثال، فلن يجد �س���الته هناك، لأن المقبرة بالأ�س���ا�ص ل 
حي���اة فيه���ا وهي لي�س���ت المالذ الآمن له���وؤلء الذين ل يزال لديه���م بع�ص الأمل 
ف���ي الحي���اة. فهذا اللح���اد الذي تعاي�ص مع المقبرة واأ�س���بح جزءاً منها خلت منه 

الم�ساعر والأحا�سي�ص واأ�سبح جزءاً من �سكان المقبرة. 
ف���ي مو�س���ع اآخ���ر يق���دم لنا الكاتب م�س���هداً لجولة ق���ام بها اللحاد ف���ي المقبرة 
برفق���ة الر�س���ام يعرف���ه فيه���ا على بع�ص الأم���وات م�س���تخدماً التماثيل ال�س���معية 
)المانيكان( على بع�ص المقابر لتدل على الحالة التي كان عليها بع�ص الأموات 
قب���ل وفاته���م، فهن���اك الغن���ي، وهناك الفقي���ر الذي م���ات جوعاً، وهناك الج�س���ع، 

وهناك المغت�سب، وهذا ال�سوفي الذي قتله الع�سق ومات وهو في الحرمان: 
اللحاد: هذا �سوفي.. �سلك طريق الع�سق.. ولم يو�سله الدرب اإلى المع�سوق.

 وفي م�سهد اآخر يت�ساءل الر�سام عن ذلك النور الذي 
ي�س���ع من المدفن مع اأن الليل قد حّل وغابت ال�س���م�ص 

عن المكان، ويجيبه اللحاد:
 اللح���اد: هب���ط الليل..ولق���د اأغل���ق حرا����ص المعب���ر 

اأبواب البلدة.
الر�سام: لكن...لم يزل المدفن ي�سبح في النور.

م���ن يتاأم���ل هذه الحوارية الجميل���ة التي تقدمها لنا 
الم�س���رحية يدرك المعرفة و�سعة الطالع التي يتحلى 
بها الكاتب. فهذا النور الذي تولده اأج�ساد الموتى اإنما 
هو �س���طحة �س���وفية ونظرة اإن�سانية يريد اأن يعززها الكاتب وخا�سة اإذا عرفنا اأن 
الكات���ب ل���ه اطالع وا�س���ع في مجال الت�س���وف فق���د كتب عن عماد الدين ن�س���يمي 

وال�سهرروردي وال�سيرازي والأ�سدي والحالج وغيرهم. 
 وفي الجولة يخاف الر�سام من الأ�سباح في القبور، فيقول له اللحاد

اللحاد: اأتخاف من الأ�س���باح واأنت الذي تتحدث عن لون الدم في لوحاتك، ثم 
تنط كفاأر مذعور..؟

يدمج الكاتب بين الوهم والحقيقة، وتختلط عليك الم�س���اهد لكن �س���رعان ما 
ينقل���ك الكات���ب اإلى معل���ٍم يعيدك اإلى وعيك فعندما ياأتي رجل لي�س���اجع زوجته 

الميتة في المقبرة. نقراأ الحوار التالي بين الر�سام واللحاد:
اللحاد: هذا رجل دفنت زوجته اليوم فجاء ي�ساجعها بعد الموت.

الر�سام: اأي�ساجعها جثة؟

الر�سام: اأين المراأة. عفواً اأين الجثة. ل اأب�سرها، هل يزني بالوهم؟ 
اللحاد: بل يزني بالذرات. 

الر�سام: ولم يفعل ذلك؟ 
اللحاد: اأفال تزني في لوحاتك؟ وتمار�ص في خلط الألوان الجن�ص.

الطبيع���ة لي�س���ت بعي���دة عن المن���اخ العام في الم�س���رحية، فهن���اك المطر الذي 
اأزال الألوان من اللوحات، وهناك البرق، وهناك الريح التي اقتلعت اللوحات من 
اأماكنه���ا. الطبيعة تت�س���اوق وتتعاطف مع الأح���داث، فغو�ص المدينة في الأر�ص، 
وم���ا ت�س���هده المدين���ة من حالت اغت�س���اب وج�س���ع وقتل وفقر وحرم���ان لم يكن 

لتحتمله الطبيعة. 
ين���ام الر�س���ام ف���ي قبر اأعده اأهله و�س���احبه ل ي���زال يعاني �س���كرات الموت. ينام 
الر�س���ام ف���ي القبر. يقول له اللحاد: “انزل ان���زل ل بد اأن تنام...غداً يوم العطلة 

و�سيكتظ المعر�ص بالزوار.”
وعندما ي�س���طجع الر�س���ام في القبر يجري اللحاد بين القبور يجمع اللوحات 
ويلق���ي به���ا فوقه في القبر ويهيل التراب عليه ويقول: هذا ع�س���ر ل يحتاج لغير 

اللحادين. 
ُت���رى اأي���ة حي���رة اإبداعية كان يعان���ي الكاتب حين كت���ب هذه الم�س���رحية؟ واأية 
انك�س���ارات حين اختار المقبرة لتكون بيئة لن�س���ه الم�س���رحي؟ الم�س���رحية مليئة 
بالنك�س���ارات والنهيارات النف�س���ية. المدينة تغو�ص في الأر�ص، والر�سام ل يجد 
مكان���اً يعر����ص في���ه لوحاته �س���وى ه���ذه المقبرة. كل �س���يء يتحطم وال�سخ�س���ية 
الوحي���دة المتوازن���ة ول ت�س���عر بالخيبة وما يحدث في المدين���ة هو اللحاد الذي 
تجمدت عنده الم�س���اعر ولم يعد يفكر ب�س���يء �س���وى هذه المقبرة، هذا الت�سوير 
م���ن وجه���ة نظري ل���م يكن عفوي���اً ولم يك���ن م�س���ادفة. فالمقبرة فيها ال�س���مت، 

وفيها الموتى والأ�سباح وفيها كل ما هو مخيف ومميت. 
ُترى هل كان اللحاد م�س���رحية مره�س���ة بواقع نخره الج�س���ع والقهر والف�س���اد 

�ساأن اأغلب م�سرحيات الكاتب الإرها�سية؟
 عل���ى �س���عيد البن���اء الم�س���رحي، ف���اإن م���ن يق���راأ م�س���رحية اللحاد، كم���ا معظم 
م اإلينا ب�س���ورة مكتملة،  الم�س���رحيات التي يكتبها القلعه جي، يجد اأن الن�ص يقدَّ
فالكات���ب ير�س���م لنا الن����ص بكل ت�س���كيالته الم�س���رحية وكاأنه حي���ن يكتب الن�ص 
يح���رك ال�سخ�س���يات في مخيلته على الم�س���رح. لهذا ل يج���د المخرج من وجهة 
نظري اأي �س���عوبة في اإخراج اأعماله الم�س���رحية وهذه الميزة ناتجة عن معرفة 
وا�س���عة ف���ي الإخ���راج الم�س���رحي، وف���ي ال�س���ينوغرافيا وغيره���ا، ذلك اأن الأ�س���تاذ 
عب���د الفت���اح قلعه جي �س���ارك ف���ي العديد م���ن المهرجانات الم�س���رحية المحلية 

والعربية وكان ناقداً ومحكماً فيها. 

الأعم���ال  يتاب���ع  م���ن 
عب���د  للكات���ب  الم�س���رحية 
ج���ي  قلع���ه  روا����ص  الفت���اح 
ال���ذي األف عبر م���ا يزيد على 
ن�س���ف قرن اأكث���ر من ثمانين 
ن�س���اً م�س���رحياً وق���دم له على 
خم�س���ة  م���ن  اأكث���ر  الخ�س���بة 
م�س���رحياً  عر�س���اً  وع�س���رين 

داخ���ل الب���الد وخارجها و�س���در له ما يناهز خم�س���ين كتاباً 
ف���ي الأدب والفك���ر والم�س���رح وال�س���عر والت���راث وق�س����ص 
الأطفال والرواية، من يتابع اأعماله هذه يقف احتراماً بال 
�سك لهذه ال�سخ�سية الفذة والفريدة المتمثلة في �سخ�ص 
اأح���دث عالم���ة فارق���ة ونحت ا�س���مه بحروف م���ن ذهب في 

عالم الفن الم�سرحي واإبداعاته.
يع���د الم�س���رحي ال�س���وري والعرب���ي الكبي���ر عب���د الفت���اح 
روا�ص قلعه جي اأحد اأهم رموز الكتابة للم�س���رح المعا�س���ر 
�سورياً وعربياً، اإنه كاتب تميز بلغة م�سرحية ل ت�سبه غيره 
م���ن الكت���اب الآخري���ن. والقارئ الوفي لن�سو�س���ه �س���يفهم 
بكل �سهولة معنى قولي هذا اإذ ي�سهل عليه )القارئ( اإذا ما 
اأعطيته ن�ساً –لو افتر�سنا اأن هذا الن�ص جديد ولم ين�سر 
بع���د وكاتبه القلع���ه جي - وطلبت منه ا�س���م الكاتب فحتماً 

�سيقول: هذا اأ�سلوب القلعه جي.
م�سرح الكاتب العربي الكبير عبد الفتاح روا�ص قلعه جي 
ه���و م�س���رح منفتح عل���ى كل التج���ارب الم�س���رحية الأخرى 
م���ن دون ا�س���تثناء، ون�سو�س���ه تاأخذ م���ن التراث م���ادة لها، 
كتب م�سرحيات عدة تندرج �سمن هذا المجال منها: طفل 
زائ���د ع���ن الحاجة، عر�ص حلب���ي وحكايات من �س���فربرلك، 
ب���اب الفرج. والكاتب في اأغلب ن�سو�س���ه يدخلنا في عوالم 
�س���حرية وعوال���م غريب���ة يختل���ط فيه���ا الواق���ع بالخي���ال 
والخي���ال بالواق���ع وهو اأ�س���لوب يعتم���د الت�س���ويق والغرابة 

وال�سدمة اأي�ساً.
هذا الكاتب الفذ يمكن القول �سراحة باأنه كاتب اجتمعت 
في ن�سو�س���ه الم�س���رحية جمي���ع تقنيات واأ�س���اليب الكتابة 
الإبداعي���ة في اأنواع الم�س���ارح الأخ���رى، اجتمعت كلها بلغة 
�س���حرية جمالية كونية تعزف اأنغام القيم الإن�س���انية لغاية 
اإع���الء �س���وت الح���ق واإع���ادة اعتبار قيم���ة الإن�س���ان المثلى 
والعلي���ا ف���ي عالم بات فيه الإن�س���ان م�س���ّيئاً يعان���ي الوحدة 
والألم والغربة والت�ستت في معاييره القيمية والأخالقية 

والوجودية. 
م�س���رح القلعه جي م�س���رح يطرح ق�س���ايا الإن�سان في كل 
مكان ويدعوه اإلى الإيمان بالقيم الإن�سانية: الحق، الخير، 
العدالة...وي�س���ع الق���ارئ اأم���ام واق���ع ممك���ن ليك���ون واقعاً 
حقيقياً لأحداث ا�س���تباقية، وكثيراً ما ا�س���تعمل القلعه جي 
ف���ي كتاباته اأ�س���لوب الإرها�ص اأو التنب���وؤ باأحداث اجتماعية 
و�سيا�س���ية يمك���ن اأن تق���ع مب�س���راً اأو منذراً، وفعاًل ح�س���لت 
نبوءت���ه ف���ي العدي���د من المنا�س���بات، ولي�س���عنا اأم���ام واقع 
متخي���ل �س���حري فريد ي�س���رح بخي���ال الق���ارئ وياأخذه الى 

عوالم فاتنة تهذب النف�ص وترفعها اإلى اأعلى العليين...

التجريب في مسرح عبد الفتاح قلعه جي
مسرحية اللّحاد أنموذجًا

مسرح قلعه جي 
دعوة إلى القيم 

اإلنسانية

مسرح عبد الفتاح قلعه جيشعر
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يعتب���ر التجري���ب واح���داً من اأه���م العالم���ات الفارقة في 
عمر الأجنا����ص الأدبية العربية الن�س���ية والفرجوية، حيث 
يعتبر المكون الذي ي�س���من تطور ه���ذه الفنون وارتقاءها، 
وي�س���اهم في نموها و�س���قلها �س���واء على م�س���توى ال�سكل اأم 
الم�س���مون، ولي����ص الم�س���رح العرب���ي بمناأى ع���ن غيره من 
ه���ذه الأجنا�ص فقد اختبر هذا المتغير منذ ال�س���تينات كما 
يجم���ع العدي���د من النق���اد، والتجريب كم���ا يعرفه البع�ص 
»قري���ن الإب���داع لأن���ه يتمث���ل ف���ي ابت���كار طرائ���ق واأ�س���اليب 
جدي���دة في اأنم���اط التعبير الفن���ي المختلف���ة مما يتطلب 
ال�س���جاعة والمغام���رة... دون التحق���ق م���ن النج���اح«، ومن 
ث���م فاإنه اقتحام للمجهول وتوظيف ل���روؤى واآليات مغايرة 
لل�س���ائد و المتعارف عليه، من اأجل الظفر ببنية م�س���رحية 
ت�س���تطيع مواكبة المتغيرات كما يمكنها معالجة الق�س���ايا 
الراهنة انطالقاً من زوايا متعددة. وكغيره من الإجراءات 
اأح���دث ظهوره مجموعة من الإ�س���كالت وطرح العديد من 
عالم���ات ال�س���تفهام، ب���دءاً بمفهوم���ه وق�س���اياه ومدار�س���ه 
وغيرها من التفا�س���يل وانتهاء بح���دوده، وقد عالج الكثير 
من النقاد هذا المفهوم كل ح�س���ب وجهة نظره ومن زاوية 
المدر�س���ة التي ينتمي اإليها، و�س���نحاول ف���ي هذا المقال اأن 
ن�س���لط ال�س���وء على التجريب وم�سرح ال�س���باب من منظور 
واح���د م���ن اأهم الأ�س���ماء في ال�س���احة الم�س���رحية العربية، 

وهو الم�سرحي عبد الفتاح قلعه جي.

اإزاحة المركز
في بداية مقاله الم�س���رح وال�س���باب اإنه���م يغيرون قواعد 
اللعبة، المن�سور في العدد 575 من مجلة المعرفة، يعترف 
الم�س���رحي عب���د الفت���اح قلع���ه ج���ي، اأن الجي���ل الجدي���د اأو 
جي���ل ال�س���باب اأحدث خل���اًل في تعامل���ه مع ثنائي���ة المركز 
والهام����ص، عب���ر اإزاح���ة المركزية والتخل�ص من الو�س���اية 
الأبوي���ة في كل الحق���ول الأدبية والفنية، وبما اأن الم�س���رح 
ه���و اأح���د اأه���م المج���الت الت���ي يمك���ن اأن يك���ون فيه���ا ه���ذا 
النزياح وا�سحاً، بو�سفه همزة الو�سل بين الفني والن�سي 
ف���اإن التجريب هو اأهم ميزة تميز بها الم�س���رح ال�س���بابي اإذ 
يقول: اإنهم يحاولون اختراق الماألوف وك�سر قواعد اللعبة 
الم�س���رحية والول���وج اإل���ى المناط���ق المحرم���ة والهتم���ام 
الفائق بال�س���ورة والم�س���هد، وكاأنهم يب�س���رون بعودة م�سرح 
الالمعق���ول ف���ي ن�س���و�ص �س���غيرة ذات ف�س���ل واح���د، حيث 
يرى اأن معظمها - الم�سرحيات - ذاتية مكتظة بالتفا�سيل 
اليومي���ة اأكث���ر منه���ا معتمدة على بن���اء تركيبي مت�س���اعد، 
وه���و راأي معظم كبار النق���اد اإذ يتفقون على اأن هناك خلاًل 
ف���ي توظي���ف عن�س���ر التجري���ب، من خ���الل نق����ص الثقافة 
الم�س���رحية، فالتجري���ب عن���د هوؤلء ال�س���باب ه���و محاولة 
لإح���داث نوع م���ن القطيعة بين الم�س���رح العربي والغربي، 
ب���ل حتى �س���من الم�س���رح العربي اإذ يحاول���ون التمل�ص من 
الأ�س���كال والموا�س���يع والقوالب الم�س���رحية الكال�س���يكية. 
وم���ن المفارق���ات العجيب���ة التي تحدث عنه���ا الدكتور عبد 
الرحم���ن حم���ادي ه���و ا�س���تقدام مظاه���ر تجريبي���ة غربي���ة 
وتوظيفه���ا في م�س���رح عربي ين���ادي بالتجري���ب من خالل 

النهو�ص بم�سرح عربي بعيد عن الم�سرح الغربي. 

النغما�ص في الذات و�شرورة التاأطير
ي���رى الم�س���رحي عب���د الفتاح قلع���ه جي اأنه م���ن الواجب 
ب���ل م���ن المل���ح اأن يت���م تاأطي���ر ه���وؤلء ال�س���باب، لأن ذل���ك 
يحتاجونه���ا  الت���ي  بالروؤي���ة  اإمداده���م  يعن���ي  بال�س���رورة 
للموا�س���لة، وخا�س���ة اأن معظم المواهب ال�س���ابة ل توا�سل 
م�س���يرة الكتابة الم�س���رحية، لأنها في الغال���ب ل تكتب عن 
ق�س���ايا كب���رى واإنم���ا ان�س���غلت بق�س���ايا فردي���ة وجزئي���ات 
حياتي���ة وت�س���وير الدواخ���ل معتمدة على الب���وح، حيث اإنها 

اأخط���اأت في فهم مقولة موت الموؤلف لرولن بارت، حينما 
تغا�س���ت ع���ن الكت���اب الكب���ار واعتزلته���م، واأ�س���بحت تكتب 
لنف�س���ها، مم���ا اأدى اإل���ى تراج���ع الم���ادة الم�س���رحية الجادة 
لم�س���لحة ن�س���و�ص ه�س���ة، الأمر ال���ذي ولد اهتمام���اً فائقاً 
بال�س���ينوغرافيا، حتى اأ�س���بح فني الإ�س���اءة ين���ازع المخرج 
نف�س���ه عل���ى ملكي���ة العر����ص عل���ى ح���د تعبي���ره، واحتل���ت 
ال�س���كالنية مكان الكلمة والم�س���مون، حت���ى اأنه يعيب على 
بع�ص ال�س���باب المجربين مزج اأكثر من ن�ص واأكثر من فن 
ف���ي م�س���رحية واح���دة لما يحدث ذلك من ت�س���ظي ي�س���عب 
عل���ى المخرج اأحياناً مجاراته، فكي���ف بالمتلقي الذي يجد 
اأكثر من بوؤرة توتر ول يجد ما يربط هذه البوؤر ببع�س���ها، 
وكاأنها فو�س���ى مو�سوعاتية ترتدي م�س���وح التجريب. هذا 
ولي����ص الموؤل���ف عب���د الفتاح قلع���ه جي وحده م���ن يتحدث 
ع���ن التجريب ال�س���لبي، بل نجد الدكت���ور محمد عزام وهو 
ي�س���ف م�س���رحية »الحداد يليق بانتيغونا« لريا�ص ع�سمت 
يقول: لقد غرق ع�س���مت في حمى التجريب لأنه يريد اأن 
يالحق ما ي�س���تجد في الغرب وهذا ما جعله يجمع تقنيات 
متع���ددة ومتناح���رة اأحيان���ا لمج���رد اأن يظه���ر معرفته لها، 
ولي�س���تعر�ص مخزونه الثقافي وهو بهذا �سحية ال�ستالب 
الثقاف���ي الغرب���ي وله���ذا تجمع���ت ف���ي م�س���رحه المدار����ص 
ب���ل يلج���اأ عل���ى طريق���ة ط���الب  جميع���اً والأف���كار جميع���اً 
المدار�ص اإلى ال�ست�س���هاد بالأبيات ال�س���عرية والكلي�س���يهات 
الثقافية المحفوظة«، ومن ثم فاإنه من ال�س���روري تاأطير 
الحرك���ة الم�س���رحية ال�س���بابية كي ل تقع فري�س���ة التماهي 
في توظيف اإجراءات تجريبية ت�س���يء اإلى الم�س���رح العربي 

اأكثر مما تعمل على تطويره.

�شوابط التجريب و �شرورة العودة اإلى الن�ص
اإن اأكب���ر خط���اأ وقع في���ه الكتاب ال�س���باب ح�س���ب راأي عبد 
الفت���اح قلع���ه جي هو اأنهم حينم���ا اأرادوا توظيف التجريب، 
ابتع���دوا ع���ن الن�ص ال���ذي كان من الواجب الب���دء به، ولذا 
ي�س���ع مجموع���ة �س���وابط لال�س���تغال به���ذا المب���داأ اأهمها: 
اإر�س���اء عنا�س���ر  ع���دم تغيي���ر الثواب���ت واإنم���ا العم���ل عل���ى 
التاأ�س���يل وبعثه���ا ف���ي قوال���ب جدي���دة، و�س���بط المفاهي���م 
فلي�ص بال�س���رورة كل جديد تجريباً، حي���ث يقترح مفهوماً 
يلخ����ص الفه���م الخط���اأ للتجري���ب وه���و »وه���م التجريب«، 
الفكري���ة  الهلو�س���ات  اأم���ا  الق�س���د  واع  فع���ل  فالتجري���ب 
والحركي���ة والب�س���رية والإمعان في الإبهام وال�س���ياع فهي 
مج���رد اأوه���ام، حي���ث اإن كل التجاه���ات التجريبي���ة لب���د 
اأن تنبث���ق م���ن فل�س���فات وروؤى معين���ة، وه���ذا يوؤ�س����ص له���ا 
عل���ى �س���عيد العالمي���ة نظرياً وما م�س���رحياتها ال انت�س���ار 
لح���ركات واعية ج���اءت لتنتقل بالإن�س���ان م���ن مرحلة وعي 
لأخ���رى، ول���ذا ي���رى ب�س���رورة تاأ�س���يل الم�س���رح التجريبي 
العرب���ي من خالل الع���ودة للموؤلف، لأن الم�س���رحيات التي 
ل ترتبط باأ�س���ماء ول ن�سو�ص �س���رعان ما تذوب في زحمة 
المتغي���رات الم�س���رحية، ول ب���د م���ن التركي���ز عل���ى الكلمة 
الت���ي تراج���ع دوره���ا ليح���ل محله���ا الج�س���د كاأداة تعبيرية 
موازية، كما اأن الإغراق في الفانتازيا ال�س���كالنية ل يخدم 
الم�سرح، فالبداية ال�س���ليمة لإنتاج م�سرح تجريبي حديث، 
ه���و قي���ام التجريب على قواعد الت�س���ال والأ�س���الة ولي�ص 
قواعد النف�سال والتقليد، فالتجريب ل بد اأن ينطلق من 
الثقافة العربية واأن يكون ل�س���يقاً بالواقع، كما اأنه ل يعني 
التنكر للتراث والقبول بفهم خاطئ لمقولة موت الموؤلف. 
هذا وللم�س���رحي عب���د الفتاح قلعه ج���ي العديد من الروؤى 
الفكرية الم�س���رحية التي من �ساأن تفعيلها وال�ستغال على 
بعثه���ا اأن يح���دث وعياً م�س���رحياً يمكنه اأن يوؤ�س����ص لم�س���رح 
عرب���ي تجريب���ي دون اإح���داث الخل���ل عل���ى م�س���توى البن���اء 

الن�سي اأو ال�سينوغرافي.

التجريب ومسرح الشباب من منظور 
الكاتب عبد الفتاح قلعه جي

 كتب: محمود أحمد عوض
 كتبت:  أمينة حاج داود /الجزائر 

لي�ص عبد الفتاح قلعه 
ج���ي مج���رد ا�س���م عاب���ر 
ف���ي الكتابة الم�س���رحية 
ب���ل والعربية،  ال�س���ورية 
اإن قل���ت  ول اأبال���غ حق���اً 
اأن  ل يمك���ن ول ينبغ���ي 
يك���ون هن���اك م�س���رحي � 
مخ���رج اأو ممثل اأو ناقد 
حقيق���ي ل���م يق���راأ له���ذا 
الكاتب ال�سوري الكبير، 

لقد اأتى عليه من العمر خم�س���ة وثمانون عاماً 
كت���ب فيه���ا خم�س���اً وثماني���ن م�س���رحية، اإذاً فه���و 
الكات���ب ال�س���وري الأق���دم ولدة والأغ���زر انتاج���اً، 
العتيقي���ن  ال�س���وري  الم�س���رح  كت���اب  اآخ���ر  وه���و 

والمعتقين في الفن الم�سرحي. 
ول���د عب���د الفت���اح قلع���ه جي ف���ي مدين���ة حلب، 
واأبحر في عالم الم�س���رح منذ بداياته الأولى في 
عالم الكتابة مما ي�سطر البع�ص لأن ي�ساأل نف�سه 
هل الكتابة عن الم�سرح ال�سوري تاأخذنا اإلى عبد 
الفتاح قلعه جي اأم اإذا ذكرنا ا�سم عبد الفتاح قلعه 

جي.. �سيخطر الم�سرح مبا�سرة على البال. 
ج���ي  قلع���ه  بي���ن  العالق���ة  اأرى  ف���ال  اأن���ا  اأم���ا 
والم�س���رح اإل كقوائ���م الخي���ل اإن قام���ت تقوم معاً 
واإن قعدت تقعد معاً، واإن م�س���ت تم�س���ي معاً ذلك 
لأن كاتبنا اتخذ من التجريب منهجاً خا�س���اً في 
كتاب���ة م�س���رحياته وه���و التجريب � فرغ���م غزارة 
انتاج���ه الم�س���رحي، عم���ل القلع���ه ج���ي اأن يك���ون 
الأعمق تخ�س�ساً في الم�سرح، األ وهو التجريب 
واختار اأن تكون كينونة الوجود، وفل�سفة الحياة 
والم���وت، وجدلية العالقة ما بي���ن الفن والواقع 
في اأيهما اأقوى تاأثيراً واأكثر اإدها�ساً ثيمات ثابتة 

ودائمة لزمت معظم واأعظم م�سرحياته.
وبقلي���ل م���ن الغو����ص ف���ي تجرب���ة ه���ذا الكاتب 
ف���ي  ال�س���وء  �سن�س���لط  التجريب���ي  الم�س���رح  ف���ي 
ه���ذه العجال���ة على ن����ص م�س���رحي اخترن���اه من 
مجموعته الم�س���رحية التي �س���درت منذ �س���نوات 
بعن���وان: ))ن�س���و�ص م���ن الم�س���رح التجريب���ي(( 
ت�س���منت ثالثة ن�س���و�ص وهي: باب الفرج، طفل 

وزائد عن الحاجة، واللحاد.
طفل زائد عن الحاجة:

لق���د بن���ى الكات���ب الم�س���رحية على ق�س���ة غاية 
في الب�س���اطة.. وهي باخت�س���ار ق�س���ة رجل فقير 
قب���ل  الأول  زوجت���ه مولودهم���ا  اأنجب���ت  مثق���ف، 
لحظ���ات، وب�س���بب ظروف���ه المالي���ة يبق���ى طوال 
الم�س���رحية يفكر ف���ي طريقة يتخل����ص منها من 
هذا البن العالة، البن الذي ل حاجة له وللدنيا 
به، ويزين الفقر الذي جعله القلعه جي في هذه 
الم�س���رحية الوح�ص المتحك���م بحياته من خالل 

�سماعة الهاتف وا�سماه ))�سبدل((.
�س���بدل ه���ذا يت�س���ل كل فت���رة واأخ���رى ليتاأك���د 
اأن الرج���ل ل ي���زال على حاله م���ن العدم والجوع 

والياأ�ص.
�س���بدل يزّي���ن له ويخترع له �س���تى الطرق التي 

تو�سله اإلى التخل�ص من ابنه الوليد.
�س���بدل ه���و المتحك���م باأ�س���عار حلي���ب الأطفال، 

و�س���بدل هو الذي يفجر 
بح���ور  ال�س���حراء  ف���ي 
الأ�س���ود والحق���د  الم���اء 
الأ�سود ويب�سر بمجهول 

اأ�سود قادم. 
ف���ي ه���ذه الم�س���رحية 
الت���ي كّثفه���ا القلعه جي 
الأكب���ر  ليك���ون حامله���ا 
ناق����ص  فق���ط..  زوج���ان 
الموا�س���يع  كل  الزوجي���ن  ح���وارات  خ���الل  م���ن 
العرب���ي  المواط���ن  يعي�س���ها  الت���ي  الجتماعي���ة 
الغ���الء،  الإنج���اب،  الفق���ر،  ال���ولدة،  )ال���زواج، 

الحروب، الميراث(.
المتردي���ة  الحال���ة  والمجتم���ع،  الأه���ل  ق�س���وة 
للواق���ع العرب���ي، تكد�ص الث���روات في اأيدي من ل 

ي�ستحقونها وحرمان من ي�ستحقونها منها.
لم يبق مو�سوع ملح تقريباً لم يقله الكاتب في 

هذا الن�ص العظيم.
الطف���ل  يقت���ل  األ  الأب  يق���رر  النهاي���ة  وف���ي 
ا�ستجابة لإلحاح الأم و�سوت الأمومة، لكنه يقرر 
اأن يفعل �س���يئاً هو اأ�س���د ق�سوة من القتل.. فيلقيه 
واهي���ة  مب���ررات  للزبال���ة، مخترع���اً  ف���ي حاوي���ة 
لفعلته هذه فهو ل يريده اأن ي�سبح قا�سياً يب�سق 
ف���ي المي���زان، ول طبيباً يحترف القت���ل الرحيم، 
ول �س���اعراً يقول �س���عر الحما�س���ة والع�س���ق، بينما 

اأوطانه وحبيبته تغت�سب.
وم���ع ا�س���راقات ال�س���باح وبينم���ا يجم���ع يلتقط 
الزب���ال النفاي���ات يج���د بي���ن اأكيا����ص الزبال���ة ف���ي 
الحاوي���ة الطفل ال���ذي اعتبره اأبوه اأن���ه زائد عن 
الحاج���ة، فال يملك الزبال اأمام وح�س���ية الب�س���ر، 
واأم���ا ق���درة الب�س���ر ورغبته���م باإلق���اء كل م���ا ه���و 
طاه���ر ونقي اإل���ى الزبالة اإل اأن ي�س���رخ باندها�ص 

بجملة هي كلمة �سر الم�سرحية كلها:
))ملع���ون اأبو الدنيا التي تت�س���ع ل���كل هذا الكم 
الهائل من الحقد والكره والج�سع والحروب، ول 

تت�سع لطفل((.
اإل اأن كل محاولت الأب للتخل�ص من المولود 
ب���اءت بالف�س���ل وكل خططه ذهب���ت اأدراج الرياح.. 
ففي اللحظة التي يلقي بها الب بابنه اإلى حاوية 
الزبال���ة، تجت���اح الأم حال���ة من الإعي���اء والرغبة 
حا�س���لة  ال���ولدة  اأن  قوي���ة  دلل���ة  ف���ي  بالإقي���اء 
واأن الطف���ل )ورمزي���ة الطف���ل هن���ا ه���ي الأم���ل.. 
ال�س���روق.. الف���رح.. التغيي���ر( ق���ادم، وم���ا �س���هور 
الحم���ل.. اإل ا�س���تجابة لنوامي����ص الطبيع���ة،، واأن 

الطفل ل بد قادم.. وما علينا اإل النتظار.
كم���ا ول ي�س���عنا في ه���ذه العجال���ة اأن نغفل عن 
لغة الم�سرحية ال�سعرية التي �ساغها القلعه جي 

بحرفية عالية.. ووظفها بذكاء وا�سح.
نتف���رد  كات���ب  القلع���ه ج���ي  اأن  نج���د  م���ن هن���ا 
با�س���لوبه وبغ���زارة اإنتاج���ه.. وبقدرته عل���ى تناول 
والح���داث  والجتماعي���ة  الحياتي���ة  الموا�س���يع 
اليومي���ة باأ�س���لوب عمي���ق ويمكن الق���ول بثقة اإنه 
اإل���ى  الكتاب���ات ويذه���ب  باأعم���ق  الب�س���يط  يكت���ب 
عمق العمق في اأب�س���ط الق�س���ايا الت���ي يرغب في 

طرحها.

مسرحية طفل زائد عن الحاجة 
أنموذجًا 
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الكبي���ر  الم�س���رحي  الكات���ب 
المب���دع عب���د الفت���اح روا����ص محمد 
ف���ي  �س���ولته  يوا�س���ل  ج���ي  قلع���ه 
مج���ال الكتابة الم�س���رحية التي هو 
�س���يدها الآن ف���ي �س���ورية دون منازع 
وت�س���هد على ذلك ن�سو�سه الكثيرة 
ذات  وحت���ي  والعبثي���ة  والتجريبي���ة 
الجميل���ة.  ال�س���وريالية  ال�س���ور 
روا����ص قلع���ه جي ن�س���ر موؤخراً ن�س���اً 
ل���ه ف���ي مجل���ة الم�س���رح ني���وز الت���ي 
ت�س���رف عليه���ا الكاتب���ة الم�س���رحية 
والناق���دة �س���فاء البيل���ي، كم���ا ن�ِس���ر 

الن�ص في مجموعته الم�س���رحية )4 
م�س���رحيات( ال�س���ادرة عن اتحاد الكت���اب العرب- 
الطري���ق«.  »يوتوبي���ا  وعنوان���ه  دم�س���ق.   2020
ه���ذا الن����ص تح�ص واأن���ت تق���روؤه اأن الكاتب اأخرج 
والأ�س���اطير.  الخراف���ات  عم���ق  م���ن  �سخو�س���ه 
كتب���ه ب�س���اعرية ولغة جميلة وب�س���يطة. ويدفعك 
بمو�سوعه اإلى طرح الكثير من الأ�سئلة قد تكون 
الإجابة عنها بداية لأ�س���ئلة جديدة، قد تجد لها 
اإجاب���ة وقد تبق���ي معلقة من غي���ر اإجابة..الن�ص 
بال�س���كل الذي ن�س���ر به ونحن قراأن���اه فيه رمزية 

ومجموعة من الإحالت اإلي اأ�سياء كثيرة.
الأوان���ي  �س���انع  ال�س���يخ  �سخ�س���ية  م���ن  ب���دءاً 
الفخارية اإلى نجمة المراأة الحورية الطالعة من 
البئ���ر المو�س���ولة بالبحر، نجمة اأمي���رة عرائ�ص 
الم���اء الت���ي ل تغ���ادر عرزالها تعزف لل�س���يخ على 
قيثارته���ا، والمنهمك���ة ف���ي غ���زل هدي���ة لحبيبها 
الغائ���ب ذي الجدائ���ل المن�س���كبة عل���ي كتفيه اإلى 
الحوري���ات اللوات���ي يطلع���ن م���ن البئ���ر، اإل���ى كل 
الذي���ن يمرون بال�س���يخ الفخارجي الباحثين عن 
الطري���ق. ثم ال�س���وؤال ع���ن الطريق ال���ذي يبحث 
عن���ه هوؤلء العابرون ومنهم المحارب والمر�س���ح 
لالنتخاب���ات، ومنه���م القتل���ة. اأي اأن القلع���ه جي 
ح���اول اأن ي�س���ع اأمامن���ا كل اأن���واع الب�س���ر في هذا 
العال���م ال���ذي نعي����ص فيه ومن���ذ البدء اإل���ى اليوم 
الحا�س���ر بم���ا في���ه م���ن نف���اق وح���روب والبح���ث 
ع���ن ال�س���لطة والج���اه بتوه���م ال�س���ير نح���و نهاية 
الطري���ق اأو بدايته���ا.. األي����ص ل���كل نهاي���ة بداية؟ 
والعك����ص يمكن اأن يكون �س���حيحاً كذلك ولكن ل 
اأحد يعرف اإلى اأين �سي�سل به الطريق ول يعرف 
م�س���اره الحقيقي �س���وى ال�س���يخ الفّخارجي الذي 
يبيعه���م م���ن م�س���نوعاته ويرف����ص قب����ص ثمنها 
ف���ي الحي���ن ولك���ن يعدهم باأن���ه �س���يقب�ص الثمن 
ف���ي نهاي���ة الطري���ق.. وو�س���وًل اإلى الم���راأة التي 
تزوج���ت خم����ص مرات وف���ي كل مرة تنج���ب فيها 
ول���داً يح���دث ما ل���م تتوقع���ه، فمن ه���ي ومن هم 

الأبناء الذين اأنجبتهم؟
ه���ي تق���ول اإنه���م المناف���ق والمح���ارب والقتل���ة 
والمر�س���ح لالنتخاب���ات، اإل���ى كل الذين مروا من 
اأمام ال�س���يخ الفّخارجي والذين دلهم على كيفية 
�س���يقب�ص  اإل���ى نهاي���ة الطري���ق حي���ث  الو�س���ول 
منه���م ثمن الذي باعه���م من م�س���نوعاته. األي�ص 

نهاي���ة الطريق ه���ي نهاية 
واأن  الب�س���ري  الوج���ود 
ال�سائرين اإليها هم الِقوى 
�س���لطة  عل���ى  المتناح���رة 
التحك���م في العالم؟ ولكن 
من يك���ون ال�س���يخ الخالق 
الطي���ن  م���ن  لم�س���نوعات 
ه���ل ه���و رم���ز لل���رب الذي 
خل���ق الإن�س���ان م���ن طي���ن، 
وه���و ال���ذي يوجه���ه من���ذ 
مي���الده اإلى طريق �س���يره 
واأن���ه ف���ي النهاي���ة ه���و من 

�سيحا�سبه علي اأفعاله.
الحقيق���ة اأ�س���ئلة كثي���رة ومحرج���ة تط���ل علينا 
بروؤو�س���ها �س���اخرة من���ا.. تط���ل م���ن ثناي���ا الن�ص 
وتطل���ب من���ا كم���ا عب���د الفت���اح قلع���ه ج���ي ح���ل 

طال�سمها.
تح�سر عرائ�ص الماء ويطلبن من اأميرتهن اأن 
تعود اإلى ق�س���رها المهجور تحت الماء، وقبل اأن 
تع���ود تطلب من ال�س���يخ اأن يريه���ا نهاية الطريق 
في�س���عد به���ا ت���اًل م�س���رفاً عل���ى النهاي���ة، وكان���ت 
المفاج���اأة اأنه���ا راأت كل الذي���ن م���روا وعبروا اإلى 
نهاي���ة الطريق قد تحّول���وا اإلى كائنات فًخارية..

وهكذا يعود الطين اإلى اأ�سله.
يوتوبيا عبد الفتاح قلعه جي.هي حلم الطريق 
والوه���م ال���ذي يله���ث خلفه الإن�س���ان م���ن ولدته 
اإلى موته اإذاً يوتوبيا ن�ٌص م�سحون بالرموز التي 
علينا تفكيكها لمعرفة مدلولتها والق�سد منها. 
اعتق���د اأنها باخت�س���ار رموز حياتن���ا ووجودنا في 

هذه الدنيا الفانية..
قلت رموز تحتاج اإلى تفكيك مثل رمز الحورية 
�س���اكنة الع���رزال الت���ي ا�س���مها نجم���ة. والطف���ل 
الخام����ص ال���ذي تل���ده الم���راة دون اأن تك���ون له���ا 
عالق���ة جن�س���ية مع رجل والذي ا�س���مه هو الآخر 
نجم وله جدائل �س���عر من�س���دلة على كتفيه مثل 
الفار����ص الذي تحلم به نجمة، وعن ولدته تقول 
المراة: اإنها كانت وحدها وفجاأة �س���عرت بلذة لم 
تعرفه���ا من قبل وب�س���يء في رحمه���ا. ثم ولدته. 
األي����ص ف���ي ه���ذا اإحال���ة اإلى ق�س���ة ال�س���يدة مريم 
والنبي عي�س���ى عليه ال�س���الم والذي له هو الآخر 
جدائل �سعره من�سدلة على كتفيه، واإ�سارة اأخرى 

اإلى الثالثي المقد�ص في الم�سيحية.
كل ه���ذه الرم���وز المبثوث���ة ف���ي الن����ص تحيلنا 
اإلى الكثير من الق�س����ص والأ�س���اطير التي تروي 

عن الخليقة منذ اآدم وحواء.
يوتوبي���ا الطري���ق ن����ص مثق���ل بالرم���وز الت���ي 
تعطيه متعة في القراءة وتدفعك اإلى البحث في 
الكتب التاريخية وؤالمقد�س���ة في ديانات ال�سعوب 
�س���عياً لجتالء ومعرفة هدف الكاتب منها وماذا 
يري���د قوله لن���ا نح���ن الق���راء اأو المتفرجين في 

الم�سرح في حال تج�سيد الن�ص على الركح.
 وه���ذا ه���و �س���ر ال�س���حر الآ�س���ر والدرام���ا غي���ر 

التقليدية في م�سرحيات القلعه جي.

ه���و اأدي���ب وباح���ث متع���دد الجوان���ب، كاتب و�س���حفي منذ 
اأوائل ال�س���تينيات، يكتب ال�س���عر والم�س���رح والنقد الم�سرحي 
وق�س����ص الأطف���ال، ل���ه بح���وث ودرا�س���ات عدي���دة ف���ي الفكر 
والأدب والت���راث، ول���د ف���ي حل���ب ع���ام 1938م ودر����ص فيه���ا 
فح�س���ل عل���ى �س���هادتي اأهلي���ة التعلي���م والثانوي���ة ث���م تاب���ع 
درا�س���ته في جامعة دم�س���ق، كلية التربية اأوًل، ثم كلية الآداب 
ق�س���م اللغة العربية واآدابها وح�س���ل على الإجازة عام 1965م. 
مار����ص تدري�ص الأدب العربي ثم اأر�س���ل في بعثة تعليمية اإلى 
الجزائ���ر )1969-1973( و�س���ارك هن���اك ف���ي ملتقي���ات اأدبي���ة 
وفكرية. قام بعدة زيارات علمية و�س���ياحية اإلى دول اأوروبية. 
وع���اد اإل���ى حل���ب مدر�س���اً، ث���م ن���دب للعم���ل ف���ي اإذاع���ة حل���ب 
والمرك���ز التلفزيوني كمعد لبرامج اإذاعية وتلفزيونية. وهو 
ع�سو في اتحاد الكتاب العرب–جمعية الدرا�سات ثم جمعية 
الم�سرح- ع�سو لجنة التراث في مهرجان الأغنية ال�سورية، 
وع�س���و جمعي���ة العادي���ات ال�س���ورية، وفي الجمعية ال�س���ورية 
لتاري���خ العل���وم عن���د العرب، وباحث ف���ي المو�س���وعة العربية 

ق�سم التربية والفنون.
�س���ارك في العديد م���ن المهرجانات الفكرية والم�س���رحية 
في �س���ورية والعالم وتنقل بين م�سارح العالم ليترك ب�سمته 
الخا�سة، حاز جائزة البا�سل لالإبداع الفكري )مجل�ص مدينة 
حلب( 1998 وجائزة الدولة التقديرية )وزارة الثقافة( 2015 

وكرم محلياً وعربياً في منا�سبات عدة. 
وع���ن تجربت���ه ق���ال م���رة: نح���ن جي���ل �س���هد ث���الث حروب 
عربية اإ�س���رائيلية بانك�س���اراتها وبوارق الأم���ل الخادعة، وكنا 
ننه����ص م���ن رم���اد النك�س���ارات لنعيد بن���اء الثقة م���ن جديد 
منطلقي���ن م���ن اإيمانن���ا ب�س���رورة الدف���اع عن وجودن���ا، وكان 
التاأ�س���يل لم�س���رح ذي خ�سو�س���ية عربي���ة، والحف���اظ عل���ى 
الهوية وال�سخ�س���ية، �س���بيلنا لتحقيق الوجود! كنا م�سلحين 
بت���راث ع�س���يٍّ عل���ى الهزيم���ة، وباإيم���ان بالقي���م الكب���رى واإن 
تعددت اتجاهاتنا وم�س���اربنا. اأما الجيل الجديد، ول�س���ت هنا 
في مجال التعميم واإنما في مجال ال�س���تقراء، فاإنه لم يع�ص 
تل���ك الح���روب، واإنما عا�ص عقابيلها الماأ�س���اوية، وهو يعي�ص، 
كم���ا نعي����ص، ع�س���راً اأ�س���بح في���ه العرب���ي، متهم���اً بالتخل���ف 
والإره���اب، وطن���ه محت���ل داخلي���اً وخارجي���اً بغزو ع�س���كري اأو 
اقت�س���ادي اأو ثقاف���ي، وه���و جي���ل من�س���لخ عن تراث���ه، جرفته 
رياح ال�ستهالك والعولمة، ما عادت في دائرة اهتمامه القيم 
والق�س���ايا الكب���رى، واإنما احتلت م�س���احة الهتمام والتعبير 
ق�س���ايا جزئي���ة اأو مفتر�س���ة، فهو غي���ر مهتم بالفكرة اأ�س���اًل 
ليكون مهتماً بالتاأ�س���يل لم�س���رح عربي، وقد ظهرت اآثار هذا 
التجاه في هذه الحرب ال�سر�س���ة والح�سار اللذين نعي�سهما 
الآن، واحت���ل الح���وار بال�س���الح م���كان الح���وار بالكلم���ة. وفي 
ظالل هذا الياأ�ص تراجع الم�سرح اإلى حد الكارثية، وعاد مد 
الم�س���رح التجاري ال�س���تهالكي يطغى على ال�ساحة ويحظى 

بالدعم، وهذا ما راقبته في عرو�ص حلب الحالية.
كم���ا اأك���د ذات م���رة اأن الم�س���رح ي�س���تفيد م���ن التكنولوجي���ا 
ف���ي منج���زات ال�س���ينوغرافيا والديكور وغيرها من عنا�س���ر 
العر����ص الم�س���رحي، وف���ي ظ���ل و�س���ائل الت�س���ال الحديث���ة 
و�س���لت الن�س���و�ص ال�س���ورية اإلى اأق�س���ى المعم���ورة وقدمت، 
وه���ذا يقودن���ي اإل���ى الحدي���ث ع���ن ال�س���تفادة م���ن منج���زات 
الع�س���ر الت�س���الية وفرته���ا التكنولوجيا الحديث���ة. اأذكر اأن 
مهرجان دم�س���ق الم�سرحي خ�س�ص ندوة فكرية عن الم�سرح 
وو�س���ائل الت�س���ال �س���اركت فيها. مهما يكن فاإن الم�سرح باق 
ل تزع���زع مكانت���ه وجمهوره اأي م�س���تجدات ف���ي العالم، حتى 
واإن كان���ت مناف�س���ة كال�س���ينما مث���اًل. وهو بالعك����ص يمكن اأن 
ي�س���تفيد منه���ا ويدخله���ا اإل���ى مطبخ���ه فيزداد غن���ى. ويمكن 
لو�س���ائل الت�س���ال كالنترنت مث���اًل اأن تطلعنا ع���ن بعد على 
اأح���دث التج���ارب الم�س���رحية اأو البح���وث والكت���ب ف���ي ه���ذا 
ال�س���اأن، واأن تحقق توا�س���اًل مبا�سراً وحواراً منتجاً بين رموز 
الم�س���رح ف���ي العال���م، واأن تق���وم بغر����ص الإع���الن لم�س���لحة 

الم�سرح.
وي�س���يف اأي�ساً: يبدو اأن الأمر اليوم يتجاوز هذه المهمات 

اإل���ى ن�س���وء الم�س���رح الرقم���ي- التفاعل���ي ال���ذي يقوم اأ�سا�س���اً 
على و�س���ائل الت�سال وال�س���ات، وقد خ�س�ص اأحد مهرجانات 
القاه���رة للم�س���رح التجريب���ي ن���دوة خا�س���ة به وه���و اعتراف 
غي���ر مبا�س���ر ب���ه. ويعود تاأ�س���ي�ص هذا الم�س���رح اإلى )ت�س���ارلز 
���ف عام 1985م  ديم���ر( اإذ يع���دُّ رائد الم�س���رح التفاعلي حيث اأَلَّ
اأ�س����ص مدر�س���ة لتعلي���م كتاب���ة  اأول م�س���رحية تفاعلي���ة كم���ا 
�سيناريو الم�سرح التفاعلي في موقعه الخا�ص على النترنت 
عب���ر تقديم���ه دورات تعليمية متعددة. اإن �س���لة الو�س���ل بين 
عنا�س���ر العر�ص الرقمي هي �سا�س���ة الكومبيوتر، ويعتبرونه 
نوع���اً متقدم���اً من التجريب، وهو في الحقيقة ل يعدو كونه 

تجربة ت�ستفيد من الثورة التكنولوجية الرقمية.
الهزائ���م والنكب���ات ال�سيا�س���ية والقت�س���ادية براأي الأ�س���تاذ 
القلع���ه جي يمكن اأن تكون حافزاً عل���ى الكتابة، ومن الأمثلة 
عل���ى ذل���ك ما كتب���ه �س���عد اهلل ونو�ص حفلة �س���مر م���ن اأجل 5 
حزي���ران، ودون كي�س���وت وموؤلفه���ا �س���رفانت�ص ال���ذي كتبه���ا 
اإبان هزيمة ا�س���بانيا وتحطم اأ�س���طولها الأ�سطوري الأرمادا، 
وال�س���قيقات الث���الث وطائ���ر النور����ص لت�س���يكوف والمعان���اة 
الجتماعية والقت�سادية في رو�سيا واإرها�سه بميالد جديد، 
وقد كتب العديد من الم�س���رحيات والكت���ب المتعلقة بالنقد 
الم�س���رحي، موؤكداً دور الم�سرح في التنمية الجتماعية فهو 
فن مركب من عنا�س���ر عدة: الكلمة، الحوار، ال�سوت، الأداء، 
المو�س���يقا والغن���اء، المالب�ص، الف���ن الت�س���كيلي والمعماري، 
الأزياء، ال�س���نوغرافيا.. الخ ثم ياأتي العن�سر الأخير والأكثر 
اأهمية وهو الجمهور ونحن في العر�ص الم�سرحي كما يقول 
اأمام مجتمع م�سغر وموؤقت بتوقيت العر�ص، ولكنه مجتمع 
ينط���وي في���ه العال���م الأكب���ر اإن اأي تنمي���ة له���ذا المجتم���ع 
المتج���دد ف���ي كل عر����ص، ثقافي���ا واجتماعي���ا و�سيا�س���يا ه���و 
اخت�سار لطروحات يمكن اأن نوؤ�س�ص عليها التنمية للمجتمع 
خ���ارج العلب���ة الإيطالي���ة. حت���ى اإن الم�س���رح خا����ص تجرب���ة 
ال�سيكودراما وهي المعالجة النف�سية للع�سابيين. كما خا�ص 
م�س���رح المهم�س���ين عن���د البرازيل���ي اأوغو�س���تو ب���وال تجرب���ة 
التنمي���ة ع���ن طري���ق ط���رح الق�س���ايا الجتماعي���ة واقت���راح 
الحل���ول له���ا بتفاعلية م�س���تركة بي���ن الممثلي���ن والجمهور، 
والأم���ر اأي�س���اً في م�س���رح الهابنن���غ، وغيرها م���ن التجاهات 

الم�سرحية التجريبية.
الم�س���رح كما اأكد الكاتب الكبي���ر عبد الفتاح قلعه جي يبداأ 
م���ن الن�ص وينته���ي بالمتفرج وتلك هي الم�س���يرة الحقيقية 
للم�س���رح وبينهم���ا حلق���ات مترابط���ة ت�س���هم جميعاً ف���ي بنية 
العر����ص كال�س���ينوغرافيا والمو�س���يقا والإ�س���اءة والمالب����ص 
وغيرها باإدارة واإبداع مخرج ي�سخ�ص الكلمة فعاًل م�سرحياً. 
التاريخ اليوم مت�س���ارع الأحداث ب�س���كل مذه���ل، والإحباطات 
والنك�س���ارات تتوال���ى ب���ال انقط���اع، والم�س���رح بالرغ���م مم���ا 
يه���دف اإلي���ه م���ن جم���ال واإمت���اع ل يمك���ن اأن ينف�س���ل ع���ن 
الواق���ع، غي���ر اأن الع�س���ر – ع�س���رنا العرب���ي- ي�س���هد تحييد 
الفع���ل الثقاف���ي، وا�س���تبعاد الموؤلف الم�س���رحي وموته وعدم 
احترام���ه ول يمكن لباق���ي بناة العر�ص الم�س���رحي بدءاً من 
المخ���رج وانته���اء بال�س���ينوغراف اأن يقوموا بمهم���ة الكاتب، 
وانح�س���ار دور الموؤلف الم�سرحي اأدى اإلى غياب دور الم�سرح 
في قراءة الواقع العربي الذي و�سل اإلى اأدنى حدود التردي، 
ب���ه الكتب���ة والمخرج���ون  اأن يق���وم  وه���ذا مم���ا ل ي�س���تطيع 
والدراماتورغي���ون. واإل فم���اذا نف�س���ر ن���درة انعكا�ص الو�س���ع 
الكارث���ي العرب���ي الراهن والم�س���تقبلي على خ�س���بة الم�س���رح 
ويعتقد اأنه بعد هذه النتكا�س���ات القاتلة والمخا�ص الع�س���ير 
�س���تكون ولدة جدي���دة لي����ص ف���ي الم�س���رح فح�س���ب واإنما في 
جمي���ع جوانب الحياة في �س���ورية والوطن العربي، و�س���يكون 
هن���اك مفه���وم جدي���د ول���و بع���د اأم���د طوي���ل ج���داً للحري���ة 
ولالإن�س���ان بجمي���ع اأطياف���ه واأجنا�س���ه واتجاهات���ه الفكري���ة، 
كمو�س���وع وكمرك���ز كون���ي للوجود ل بد من ع�س���قه وتكريمه 
والدف���اع ع���ن اأمنه وحريته وكرامته المهدورة ولقمة عي�س���ه 

فالإن�سان هو الوطن.

يوتوبيا الطريق
رؤية كونية في مصائر الوجود 

اإلنساني، وتراصف الواقع 
واألسطورة

رائد المسرح التجريبي وأوراقه الفنية

 الكاتب الجزائري عالوة وهبي
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مسرح عبد الفتاح قلعه جي

 كتب: د. عبد الرحمن التميمي / العراق
ل���م اأكن اأ�س���مع بعد با�س���م )عبدالفت���اح روا�ص قلعه جي( حين كن���ت طالباً في معه���د الفنون الجميلة 
الأم / بغداد ��� مطلع ثمانينيات القرن المن�سرم، غير اأنني ومع تقدم �سنوات الدرا�سة في ق�سم الفنون 
الم�سرحية �� فرع الإخراج الم�سرحي، كنت حري�ساً على اأن اأختار ن�ساً م�سرحياً يمثل اأطروحة تخرجي 
في المعهد،� ورغم ان�س���غالي بالدرا�س���ة والأعمال الم�س���رحية التي كنت اأ�س���ارك بها ممثاًل اأو م�س���مماً 
لالإ�ساءة اأو للديكور اأو مخرجاً م�ساعداً مع زمالئي ممن ي�سبقونني بمراحل، كان هناك بع�ص الوقت 
للبحث في المكتبات وخ�سو�س���اً القديمة ذات الطابع الذي يهتم بفنون الم�س���رح، فكان �س���ارع المتنبي 
و�س���ارع الر�س���يد و�سارع ال�س���عدون هي المالذ الذي تجتمع عنده اأحالمنا، غير اأنني وفي اإحدى �ساعات 
تجوال���ي للبح���ث عن ن�س���و�ص م�س���رحية، وقع ناظري واأن���ا اأتردد عل���ى مكتبة في �س���احة الطيران كان 
يديره���ا الكات���ب وفيم���ا بع���د الموؤلف الم�س���رحي والناق���د )علي ح�س���ين( لتتوطد عالقتي ب���ه منذ عام 
)1985(، لُيخ���رج ل���ي كتاباً م�س���رحياً كان ي�س���م في طياته ن�س���ين م�س���رحيين هما )هب���وط تيمورلنك 
و�س���ناعة الأعداد( للكاتب الم�س���رحي ال�سوري عبد الفتاح روا�ص قلعه جي ال�سادر في عام )1980( على 
ما اأذكر، اذ لم تكن هناك غير ن�سخة واحدة، فاأخذت الن�ص وفي نف�ص اليوم واأثناء جلو�سي في البا�ص 
بداأت القراءة ب�سكل �سريع فوجدت اأن هذا الن�ص يغاير في محتواه ما كنت اأقروؤه �سابقاً، �سدني الن�ص 
واأنهي���ت قراءت���ه الأولى لأبداأ بقراءة ن�ص )�س���ناعة الأعداد( وكذلك اأنهي���ت القراءة الأولى له، وبعدها 
جاءت قراءاتي المتوالية لن�ص )هبوط تيمورلنك( واأح�س�ست بالفزع حينها لأن الن�ص واإن كان يتناول 
�س���يرة تيمورلنك اإل اأن اأحداثه واإ�س���قاطاته المعا�س���رة ت�س���ابه ما نمر به اآنذاك اأي عام )1985(، اإذ كان 
الج���و ملب���داً بالح���روب والقتتال والموت المجاني الذي يالحقنا تحت عدة م�س���ميات، وكل �س���يء كان 
مح�س���وباً عليك حتى اأنفا�س���ك. واأردت اأن اأعرف بع�ص ال�سيء عن الموؤلف لكن محاولتي باءت بالف�سل 
حت���ى التقي���ت بالأ�س���تاذ الناق���د )ح�س���ب اهلل يحي���ى( لينقذني عب���ر تزويدي بك���م من المعلوم���ات التي 
اأغنت بحثي وتوا�س���لي واكت�س���افي لبع�ص الأمور، واأن الكاتب )علي ح�س���ين( قد زودني فيما بعد بن�س���خ 
م���ن الن����ص ت�س���ل اإلى )40 ن�س���خة وه���ي جميع ما موج���ود في المكتبة( ل�س���عوبة ال�ستن�س���اخ في حينه 

ولتوزيعها على كادر الم�سرحية.
وبعد درا�س���تي للن�ص درا�س���ة م�ستفي�س���ة قررت اأن اأقدمه للجنة الإنتاج في ق�س���م الم�س���رح للح�س���ول 
عل���ى الإج���ازة الفني���ة والفكري���ة وكذل���ك موافق���ة لجن���ة التحاد الوطن���ي، ج���اءت الموافقة م���ع بع�ص 
الحذوف���ات الت���ي كن���ت اأتوقعه���ا م�س���بقاً، غي���ر اأنني قد و�س���عت معالجات �س���ورية لكل ما ت���م حذفه اأي 
تحويل المحذوف لفظاً اإلى �س���ورة وحركة وفعل، وقد تم تغيير عنوان م�س���رحية )هبوط تيمورلنك( 

اإلى )�سقوط تيمورلنك( وهذا جاء في م�سلحة العر�ص.
تم اختيار كادر العر�ص المكون من حوالي )60 طالباً وطالبة( ما بين ممثل وممثلة وما بين مجاميع 
وكت���ل ب�س���رية ف�س���اًل ع���ن مجموع���ة من التقنيين ه���م الأبرز الي���وم في ال�س���احة العراقية، ف�س���اًل عن 
فنانين ت�س���كيليين وخطاطين ونحاتين من اأبرزهم )الر�س���ام العالمي موؤيد مح�سن والفنان الت�سكيلي 
العالمي با�سم مهدي والخطاط المتميز عربياً �سادق التميمي(، ف�ساًل عن ممثلين رئي�سيين اأ�سبحوا 
نجوم���اً ف���ي يومن���ا ه���ذا منهم )لمياء بدن ��� ماجد اأحمد ��� محمد ها�س���م ��� قا�س���م ال�س���يد ��� الراحل �س���عد 
دحام ��� اأحمد طعمه التميمي �� ح�سن علي الدبو ��� �ستار رحيم ��� د. اأحمد �سرجي �� طه الم�سهداني �� اأحمد 
محمد �سالح �� عمر �سياء الدين واآخرون(، كما �سكل �سينوغرافيا العر�ص ح�سوراً مميزاً عبر م�سممه 
)د جبار جودي ��� حالياً نقيب الفنانين العراقيين( وتقنيات ال�س���وء برفقة )طالل هادي ومهند هادي 

وفائز عبد اهلل(. وباإ�سراف ال�ستاذ فخري العقيدي.
ق���دم العر����ص لالأيام )6 ��� 7 ���� 8 /1986/12( على مدرجات قاعة الم�س���رح التجريبي الذي كان ممتلئاً 
عل���ى م���دى ثالث���ة اأي���ام متتالية، وكتب عن���ه الكثير من النقاد وت���م ذكر العر�ص لأكثر م���ن مرة ما بعد 
اأح���داث ع���ام 2003 كعر�ص ات�س���م بالجراأة والمجازفة حتى كتب عنها الدكتور اأحمد �س���رجي في اإحدى 

مقالته وو�سفها ب��)العرو�ص المفخخة(.
يعد ن�ص م�س���رحية )هبوط تيمورلنك( من الن�س���و�ص العربية التي ت�س���اهي في بنيتها الن�س���و�ص 
العالمي���ة بو�س���ف اأن الكات���ب ينحت في ثناي���ا التاريخ العربي باأحداثه المريرة لي�س���تخرج منه اأن�س���اقاً 
يمكن اأن ت�س���كل عناوين ال�س���راع فيه منطلَقاً لتاأ�سي�ص وجع م�سرحي عربي دون الوقوع في فخ التقليد 
والتماهي مع الن�سو�ص العالمية ال�سهيرة، اذ كنت بحاجة لن�ص ي�ستفزني ويقراأ اأحالمي وطموحاتي، 
فكانت النبوءة حا�س���رة في العر�ص وفي المعالجة الإخراجية حينما وقع تيمورلنك في فخ ال�س���قوط 
وب���داأ الآخ���رون بمالحقت���ه واأبن���اوؤه وزوجت���ه، ليقت���ل الولدان وليم�س���ك ب���الأب )تيمورلن���ك( في جحر 
يختب���ئ في���ه، وم���ن ثم يق���دم للمحاكمة، وفي المحاكمة لم يك���ن المطلوب اإظهار �س���عف الظالم بل اأن 
يكون الظالم در�س���اً للمظلوم، وهذا در�ص اآخر قدمه الن�ص والعر�ص، حينما يقول تيمورلنك باأنه )في 
كل منكم تيمور �س���غير لو اأتيحت له الفر�س���ة لأ�س���بح اأب�س���ع من تيمور نف�س���ه( ومن ثم ليعدم �س���نقاً. 
وبه���ذا يك���ون الن����ص ق���د اأدى مهم���ة تدوير الأح���داث لما بعد الأح���داث، اذ لي����ص هناك نهاي���ة، بل اإنها 
البداية، وها نحن اليوم نعي�ص تلك الأحداث التي طالت الجميع حتى اأ�س���بحت حركة الموت ن�س���يطة 

في بلداننا.
م�س���رحية )هب���وط تيمورلنك( اأثارت ف���يَّ الكثير من النوازع حتى بت ل اأ�س���تطيع النوم، اذ اإنني كنت 
اأرى الأ�سياء التي يجب اأن اأراها في حينها غير اأن هذا الن�ص قد اأراني ما �سيحدث بعد ع�سرات ال�سنين، 
اإنه ن�ص اإرها�سي تنبوؤي كاأغلب ن�سو�ص القلعه جي، وهذا اإن دل على �سيء فاإنما يدل على اأن الحرف 
الذي كان ينحت حدوده على الن�ص قد جاء من ات�ساق التجربة المعرفية والجمالية والفكرية للكاتب 
مع همومه الحقيقية اتجاه الق�س���ايا الم�س���يرية، لقد كان القلعه جي اأ�س���تاذي الذي لم اأره حتى اليوم 
رغ���م فرح���ي بتوا�س���لي معه بعد اأحداث )2003( بمنزل���ة ملهم وعارف بكل الخفاي���ا التي قد ل يدركها 

البع�ص، اإذا ل باأ�ص فنحن بحاجة لبع�ص العاطفة اأحيانا كي ن�ستطيع اأن نتنف�ص ال�سعداء.

 دكتوراه في فل�سفة الإخراج الم�سرحي/ جامعة بغداد
اأ�ستاذ جماليات الإخراج الم�سرحي- معهد الفنون الجميلة -بغداد 

ليلة هبوط تيمورلنك في 
بغداد 1986  كتب: د. حمدي الموصللي

مفه���وم  ح���ول  نبتع���د  اأو  نختل���ف  ل  حت���ى 
الدرام���ا، والدراما ال�س���عبية ب�س���كل خا�ص من 
الخط���اأ البّين اأن نت�س���ور الفن الم�س���رحي هو 
عب���ارة ع���ن ذل���ك ال�س���كل المعروف ف���ي الأدب 
مق�س���ور  الدرام���ي  التعبي���ر  وكاأن  بالدرام���ا، 
عل���ى  الموزع���ة  والعب���ارات  الكلم���ات  عل���ى 
ال�س���خو�ص ف���ي �س���ورة الح���وار اأو المناجاة اأو 
التعلي���ق الجانب���ي عل���ى المواق���ف والأحداث، 
���ن اأي�س���اً، اأن نت�س���ور الف���ن  وم���ن الخط���اأ البيِّ
الجماهيري الذي �س���اير الإن�سان مذ درج على 
الأر����ص اإل���ى الآن، عب���ارة عن التج�س���يد الحي 

ال�س���اخ�ص لم�س���هد اأو مجموعة من الم�س���اهد مقتطعة من 
الواقع اأو ملفقة من �س���نع خيال عبقري. ونحن كلما وقفنا 
في مفرق الطريق لنحكم على هذا الفن الم�سرحي، ومكانه 
م���ن حياتن���ا، انق�س���منا على اأنف�س���نا بي���ن م�س���غوفين بالأدب 
مفتونين بالكلمة، وبين حرفيين متخ�س�س���ين في التمثيل 
والتج�س���يد والت�س���وير، وعندما نطالب بالنظرة المتكاملة 
للف���ن الدرامي اأو الم�س���رحي، وه���ي النظرة التي ت�س���توعب 
الكلم���ة والحركة والإيقاع واللون وت�س���كيل الم���ادة في اإطار 
درام���ي، فاإنن���ا ن�س���حح بذل���ك اأخط���اء �س���ائعة تتعر����ص له���ا 
حياتنا الم�س���رحية، وتباعد في الوقت نف�سه بين الجماهير 
ونها الأ�سيل العريق المتجدد، ومن خالل م�سرحية )د�ستة 
ملوك ي�س���بون القهوة( للكات���ب عبد الفتاح روا�ص قلعه جي 
وج���دت نف�س���ي اأمام هذا الن����ص ملزماً اأن اأعي���د اإلى الذاكرة 
عالق���ة الدرام���ا بال�س���عب، وه���ي عالق���ة تق���وم عل���ى الإبداع 
م���ن ناحية وعل���ى التذوق الفن���ي من ناحية اأخ���رى، وتنبثق 
م���ن اأعمال التاريخ الإن�س���اني ب�س���قيه التاأريخي الت�س���جيلي 
وال�س���فوي )ال�س���عبي( اأي من اأعماق النف�ص الإن�س���انية، لأن 

الدراما ال�سعبية اإنما انبثقت عن عقيدة واإرادة. 
 م�سرحية د�ستة ملوك ي�سبون القهوة للكاتب عبد الفتاح 
روا�ص قلعه جي وم�س���رحيات اأخرى لكتاب �س���وريين اآخرين 
اتكاأت على الحكاية ال�س���عبية التاريخية في الت�سجيلي منها 
وال�س���فوي، واإ�س���قاطها عل���ى اأكثر م���ن م�س���تو اأو محور مواز 
)المح���ور الرم���زي من خ���الل الع���ودة اإلى ا�س���تلهام التاريخ 
والمح���ور  المعا�س���رة،  لم�س���لحة  في���ه  الرم���وز  وتوظي���ف 
الواقع���ي من خ���الل تفعيل وتطوي���ع هذه الرم���وز لمحاكاة 
الواقع في عمقه و�س���لب عالقاته الراهنة بغر�ص ف�سحها، 

ومن ثم تفجيرها وتحويلها اإلى نب�ص اأو حياة. 

الم�س���رحية كتب���ت ون�س���رت كمونودرام���ا، وقدمه���ا  ه���ذه 
م�س���رح حل���ب القومي كم�س���رح جماعي م���ن اإع���داد الموؤلف 
نف�سه وهي حكاية مدينة ا�سمها كفر �سالم. ت�سبه كل المدن 
المعا�س���رة. مدين���ة اأو بل���دة كم���ا اأراد له���ا الكات���ب اأن تكون: 
هي من الأخير بلدة هادئة م�سالمة، بقدر ما هي مفتر�سة، 
ه���ي اأي�س���اً واقعي���ة ت�س���به كل الم���دن العربي���ة، وق���د ت�س���غل 
م�س���احة الوط���ن العربي كل���ه. حيث تمتد بقبابه���ا، وبيوتها، 
ف���ي عماراته���ا  وم�س���اجدها، وكنائ�س���ها، وطرقه���ا، وتظه���ر 
الجماليات العربية الإ�س���المية والروح ال�سرقية ال�ساحرة.. 
فجاأة تهاجم وتدمر بفعل فاعل وتتحول اإلى مدينة اأ�سباح. 
لق���د اأ�س���ابها الخ���راب الكبير من قتل ون���زف وحرائق، وبدا 

كل �سيء فيها مفزعاً. 
يعود اأبو العز حكواتي البلدة، و�س���احب �س���ندوق الفرجة، 
وال�س���اهد عل���ى ع�س���رها الذهبي ، والذي عا����ص فيها وعرف 
نا�س���ها وبيوتها وكنائ�س���ها وم�ساجدها وم�س���ليها وحجارتها 
واأطفاله���ا الذي���ن كب���روا م���ع حكاياته، يع���ود اإليه���ا ليجدها 
خراب���اً. ل بي���وت ول �س���وارع. ل م�س���اجد ول كنائ�ص ل نا�ص. 
ل اأه���ل. ل اأ�س���دقاء. ل. ل. كل �س���يء فيه���ا مف���زع وخ���راب. 
م���اذا يفع���ل؟ اأين هم الأطف���ال؟ ما اأهمية �س���ندوق الفرجة 
بع���د الي���وم، ومن الذي �س���يتفرج؟ من �س���يتفرج عل���ى فار�ص 
بن���ي عب����ص عنتر اأيام زم���ان، وهو في الميدان يعتلي �س���هوة 
الح�س���ان وي�س���رب بال�س���يف العدوان ويتمخت���ر على اأبطال 

زمان���و)1( وي�س���رع الزع���ران؟ وعبل���ة وجمالها 
الأخ���اذ واأبو زي���د الهاللي و�س���يفه بياللي)2(، 
وراأ�س���ه مرف���وع نح���و العال���ي، والأمي���رة ذات 
الروم���ان  بجيو�س���ها  هزم���ت  الت���ي  الهم���ة 
وم���ا فارقته���ا ال�س���حكة اأو الب�س���مة، وفط���وم 
المغربي���ة بجماله���ا وعيونه���ا اللوزي���ة، وه���ي 

م�سرب مثل لل�سعوب العربية. ماذا يفعل؟
 يب���داأ اأب���و الع���ز رحل���ة الع���ودة م���ن خ���الل 
الذاك���رة الت���ي ل تن�س���ى التاري���خ، ومن خالل 
يحمله���ا،  الت���ي  والدم���ى  الفرج���ة،  �س���ندوق 

والتي ت�ساعده على تج�سيد الم�ساهد. 
م���ن الم���كان الموج���ود في���ه )المقه���ى( تبداأ رحل���ة العودة 
)ع���ودة اأب���و العز( حي���ث تنطل���ق ذاكرته باحثة ع���ن مفردات 
الم���كان وم���ا حوله، وتب���داأ عملي���اً رحلة التع���رف التدريجي 
عل���ى تل���ك المف���ردات المعا�س���رة باأدواتها، وما تق���وم به من 
اأفعال عبر ا�ستح�س���ارها جزئي���اً اأو كلياً، وتبداأ المقارنة بين 
كفر �س���الم خراب اليوم، وكفر �سالم الم�سالمة، والمفتر�سة 
ه���ي الأم����ص القدي���م، وهذه المقارن���ة تقوم على ا�ستح�س���ار 
التراث من خالل اأحداث م�س���ابهة ا�ستطاعت بفعل اأبطالها 
ملوكه���ا  المن�س���رم.  اأم�س���ها  اإنق���اذ  وجبابرته���ا(  )ملوكه���ا 
القه���وة ول يح�س���نون �س���ناعتها عل���ى عك����ص  ل يحت�س���ون 
كف���ر �س���الم الخ���راب كان �س���يخ الكّت���اب يكتب على ال�س���بورة 

)اللوح(.. ويل للعرب من �سر قد اقترب)3(.
 اإنهم د�ستة ملوك يحملون الدلل وي�سبون القهوة للتتار 
الجدد الذين يترب�سون بهذه الأمة الدوائر. لقد اأباحوا دم 
كف���ر �س���الم للهدهد ر�س���ول الديمقراطية. ر�س���ول ال�س���الم. 
اأباح���وا الأر����ص والعر����ص والم���اء وال�س���ماء. ه���ا هو �س���دكم 
المنيع تثقبه جرذان ال�س���الم فعلى الأر�ص والنا�ص ال�سالم، 

فمن منكم يحّدث كفر �سالم عن ال�سالم؟
وبالفعل هذا ما حدث لمدينة الكاتب )حلب( بعد �سنوات. 

منظومة الأفكار:
هي منظومة العالقات التاريخية وال�سيا�س���ية، والعالقات 
الرمزي���ة  والأبع���اد  القت�س���ادية  والعالق���ات  الجتماعي���ة، 
الم�س���ّكلة له���ذه المنظوم���ة م���ن خ���الل الم�س���رود الحكائي 
ال�س���عبي اأو ال�س���تلهام التاريخي للحكاية ال�س���عبية باإبعادها 
الأ�س���طورية بغر�ص تف�س���ير الوقائع المعا�سرة عبر معرفة 
الوح���دات الثابت���ة )الأمكن���ة( ومعرف���ة الوح���دات المتغيرة 

)الأزمنة وم�ستقاتها من اأعوام واأوقات واأيام( اإلخ.
البناء الفني:

م���ن حي���ث تعامل منظوم���ة الأف���كار وم�س���توياتها اللغوية 
)المنط���وق بتدريجات���ه( الت���ي ت�س���كل بني���ة الن�س���يج الع���ام 
لالأح���داث م���ع ال�سخ�س���يات الفاعلة فيه واآلي���ة التعامل مع 
بع�س���ها وم���ع �س���راعاتها وفق ت�سل�س���ل الأح���داث. لقد جهد 
القلع���ه ج���ي ف���ي تقدي���م م�س���رحية ق���راأت الواقع ال�سيا�س���ي 
���ر والتاأمل  والتاريخ���ي وف���ق ال���روؤى التي قام���ت على التب�سّ
العمي���ق والتحلي���ل لفهم ما يحدث من تح���ولت طغت على 
الواق���ع، واأحدث���ت فيه انقالباً اأدى اإل���ى تغيرات عميقة فيه. 
لق���د تنب���اأ الكات���ب بم�س���ير ه���ذا الواق���ع الماأ�س���اوي وم���ا اآل 
اإلي���ه من فواج���ع كبيرة في جموحه���ا اأثقلت كاهل الإن�س���ان 

العربي، واأدخلته دائرة القهر وال�سياع.

)1( زمانو مفردة عامية وتعني زمنه – اقت�سى ا�ستخدامها 
هنا

)2( مف���ردة عامي���ة )م�ستخدم���ة عن���د اأهل حل���ب( وتعني 
�سديد الإ�ساءة اأو ت�سبيه بمعدن اللوؤلوؤ الذي ي�سيء – اقت�سى 

ا�ستخدامها هنا
)3( حديث �سريف

مسرحية )دستة ملوك يصبون القهوة(
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مسرح عبد الفتاح قلعه جي

 كتب: عباس أحمد الحايك
 كاتب مسرحي سعودي

 كتبت: أمينة عباس

يوا�س���ل الكاتب الم�س���رحي العربي الكبير عبد الفتاح قلعه جي 
ا�س���تغاله التجريبي على ن�سو�س���ه الم�س���رحية، الت���ي تجاوز فيها 
البنية الدرامية التقليدية وبناء ال�سخ�س���ية الم�سرحية، ن�سو�ص 
واإن ب���دت تتن���اول ق�س���ايا اجتماعية ب�س���يطة اإل اأن���ه يتوغل كثيراً 
في عمق هذه الق�س���ايا وي�س���عها تحت المجه���ر ليحللها ويفككها 

ويعيد بناءها بوعي العارف والحكيم. 
في ن�س���ه )ظالل فتاة الغابة(، ورغم اأن العنوان يحيلنا للوهلة 
الأول���ى عل���ى م�س���رح الطف���ل، فالعنوان فع���اًل كان م�س���لاًل- لي - 
ولكن���ي ما اإن بداأت بق���راءة الن�ص حتى اأخذني اإلى عوالمه، عوالم 
رغ���م م���ا فيها من واقعية اإل اأنها عوال���م فانتازية، فالحكاية تدور 
ح���ول ظ���الل بن���ت الغابة القادم���ة من ب���الد الح���رب والعتمة كما 
ت�س���ف نف�س���ها م���راراً، فتج���د نف�س���ها اأم���ام مفت���رق ط���رق، وهناك 
تلتق���ي برام���ز ال���ذي تتعط���ل �س���يارته بي���ن مفت���رق طري���ق البحر 

وطريق الغابة.
 ياأخذه���ا ال�س���اب رام���ز مع���ه اإل���ى بيته لتعي����ص معهم وتت�س���ابك 
م���ع يومياته���م، فتبداأ الحكاية تتطور، �س���راع ح���ب بين الأخوين، 
رام���ز ورم���زي يحبان ظ���الل التي تتوق لأن تج���د خاتمها الذهبي 
المفق���ود ف���ي بطن �س���مكة. وعلى عك�ص هذا النوع من ال�س���راعات 
انته���ى بقت���ل  ال���ذي  بي���ن قابي���ل وهابي���ل  ال�س���راع الأول،  ومن���ذ 
اأحدهم���ا، ي�س���حي اأح���د الأخوي���ن بنف�س���ه، حي���ث يغ���ادر رام���ز اإلى 
البح���ر لتحقي���ق حلم ظ���الل بالخات���م الذهبي، وينتهي ب���ه الأمر 
غريق���اً فتعّم���ده ظ���الل بال���ورد اإذ اإنه���ا اأ�س���رت عل���ى عق���د القران 
عل���ى رام���ز وه���و ميت واأن ت�س���ع خات���م الخطبة الذي ا�س���تراه لها 
ووج���دوه ف���ي ثياب���ه حين غرق في اإ�س���بعها كما اأخب���رت الأم ابنها 
رمزي الذي اأحبها واأحب غمو�س���ها فبادلته الحب، لكنه لم يقدم 

لها اأي ت�سحية تذكر.
يخلخ���ل الكاتب في هذا الن�ص بني���ة الحكاية التقليدية، ويقدم 
�سخ�س���يات بعي���دة ع���ن ال�س���ائد، �سخ�س���يات يكتنفه���ا الغمو����ص، 
�سخ�س���يات حية بكل اأحا�سي�سها وم�س���اعرها، وبكل اأبعادها. ظالل 
تل���ك الفتاة الغام�س���ة القادم���ة من بالد الح���رب والعتمة مكتوبة 

بحرفية عالية، فهي فعاًل كما ي�سفها رمزي:
»ظ���الل له���ا اأجنحة ل نراها نحن، اإنها ج���زء من حزن الطبيعة 
وفرحه���ا وحريته���ا، م���ن ربيعه���ا وخريفه���ا، اإنها قطرة ن���دى على 
وريقة من اأوراق ال�سجر في �سباح با�سم، بل هي الطبيعة الكبرى 

التي تنطوي في مخلوق ا�سمه ظالل«. 
ال�سخ�س���يات ف���ي الن����ص تتباين وتختل���ف وتاأتلف ف���ي اآن، وهذا 
ناب���ع من خب���رة عميقة ل���دي الكاتب فال�سخ�س���يات ل تت�س���ابه بل 

لكل �سخ�سية روحها وج�سدها وكيانها.
وثم���ة �سخ�س���يات اأخرى رامزة تحتاج اإلى تاأم���ل وتاأويل، والأمر 
نف�س���ه للنهاي���ة حيث يلتق���ي رمزي بظ���الل وكل منهما ي�س���ير في 
طري���ق مختل���ف، ويجري بينهما حوار غري���ب وكاأنهما لم يتعارفا 
ولم يلتقيا من قبل، فهل كان ما جرى حلماً اأم واقعاً، وما الم�سافة 

الفا�سلة بين الواقع والخيال؟
م���ن يق���راأ ن�س���و�ص قلع���ه ج���ي، يجد نف�س���ه م�س���دوداً لح���وارات 
�سخ�س���ياته، فالح���وارات هن���ا تق���ول وتفع���ل، ح���وارات درامي���ة بال 
ثرث���رة اأو تره���ل اأو زي���ادات، جم���ل عميق���ة فل�س���فية تع���د اأجوب���ة 
ع���ن اأ�س���ئلة الوج���ود، ح���وارات ممتع���ة ر�س���يقة، وفيه���ا الكثي���ر من 

ال�ساعرية. حوارات م�سرح يقتن�ص من اليومي وينحتها درامياً. 
)ظ���الل فت���اة الغابة( واحد من الن�س���و�ص التي تثبت ما و�س���ل 
ل���ه الكات���ب الكبي���ر عبد الفتاح قلع���ه جي من مكانة، فهو مدر�س���ة 
م�س���رح ينهل منها كتاب الم�س���رح ف���ي عالمنا العرب���ي، بما يمتلكه 

من خبرة وموهبة ومنهج كتابة مغاير.

كات���ب وباحث م�س���رحي بامتي���از.. ما زال يبحث 
ويكتب رغم بلوغه الثمانين، وقد �سدر له موؤخراً 
كتاب���اً �س���م م�س���رحيتين �س���عريتين تنتظم���ان في 
عم���ق التجري���ب عل���ى الت���راث، الأول���ى »ترنيم���ة 
ح���ب« وه���ي نم���وذج للعم���ل عل���ى الت���راث الأدب���ي، 
والثانية »اأغنية الم�س���افر الوحيد« لنموذج الثاني 
في التعامل مع التراث و�س���وًل اإلى تاأ�س���يل هوية 
الم�سرح، ول غريب في ذلك على عبد الفتاح قلعه 
ج���ي وهو من اأه���م الكّتاب الم�س���رحيين العازفين 
عل���ى اأوت���ار متعددة م���ن الت���راث بهدف التاأ�س���يل 
لم�س���رح عرب���ي الهوية، وحول هذا المو�س���وع كان 

حوارنا معه.
*كي���ف تنظ���ر اإلى اإ�س���كالية التراث والمعا�س���رة 

في مجال الم�سرح؟
**نتح���دث دوم���اً وكاأن هن���اك �س���راعاً اأو ت�س���اداً بي���ن الت���راث والمعا�س���رة، 
والم�س���كلة اأ�سا�س���ها عندما فهمنا اأن المعا�س���رة هي انقطاع ع���ن كل موروثاتنا 
الثقافي���ة، فالم�س���رح ال���ذي ب���داأ م���ع النقا����ص والقبان���ي وا�س���تمر م���ع �س���المة 
حج���ازي واآخري���ن بداأ عل���ى اأيدي هوؤلء بتقنيات ال�س���عر، وال�س���عر هو موروثنا 
الوحي���د ال���ذي نعت���ز به، وم���ع عودة البعث���ات الدرا�س���ية الم�س���رحية اإلى الغرب 
تحدي���داً، وم���ع �س���يادة الأيديولوجي���ات الت���ي تعتب���ر الت���راث رجعة اإل���ى الوراء 
وجث���ة ميت���ة بداأت �س���دمة المعا�س���رة، وكان رد الفعل عليه���ا نهو�ص مجموعة 
من الم�سرحيين للدعوة اإلى تاأ�سيل الم�سرح العربي، ولكن هذا الرعيل اأدركه 
الكب���ر والزمن، وت�س���ّيد المخرجون ال�س���باب الهواة المنجذب���ون للغرب باّدعاء 
المعا�س���رة ال�س���احة وراحوا ينتجون عرو�س���اً رغم جماليتها ال�س���ينوغرافية ل 
هي من التراث في �سيء ول من المعا�سرة.. اإنها في اأغلبيتها مجرد توليفات 

اأو هلو�سات حركية.
*ما دواعي العودة اإلى التراث و�سرورتها لتقديم �سياغات م�سرحية عربية؟
**الع���ودة اإل���ى التراث عودة اإلى ال���ذات، وهذه العودة يجب األ تكون متحفية 
تقدي�س���ية واإنما معرفية مت�سلة بالحا�سر والآتي، فاأنا كم�سرحي ل�سُت موؤرخاً 
ول اأنثروبولوجي���اً ول موظف���اً في متحف، ففي م�س���رحيتي »�س���ناعة الأعداد« 
قّدمُت الوجه الم�س���اد ل�س���الح الدين من خالل �سخ�س���ية انتحلْت ا�سمه، وفي 
»هب���وط تيمورلن���ك« ل���م اأحاكم تيمورلن���ك وحده واإنما كل طاغي���ة في العالم، 
وف���ي م�س���رحيتي الأخي���رة »القا�س���ي ال�س���اخر« لم اأ�ستح�س���ر جحا ك�سخ�س���ية 
تراثي���ة متحفي���ة واإنم���ا بين���ُت �س���من ت�س���كيلة عام���ة �سخ�س���ية تحاكم الف�س���اد 

وتدينه.
*منذ ن�س���ك الأول »الف�س���ل الثالث« 1968 حتى الآن تحاول �س���ياغة م�سروع 

لم�سرح عربي، اأين و�سلت به؟ 
**م�س���رحية »الف�س���ل الثالث« كان���ت البداية، ثم كان ل بد من و�س���ع قاعدة 
فكري���ة للتاأ�س���يل، فكتب���ُت �سل�س���لة م���ن الدرا�س���ات جمعُته���ا تحت عن���وان »نحو 
م�س���روع اآخ���ر ف���ي الم�س���رح العرب���ي« ت�س���منه كتاب���ي »م�س���رح الري���ادة« وخالل 
ذل���ك كن���ُت اأعمل عل���ى محور اآخ���ر هو التطبي���ق العملي له���ذه الأف���كار، فكانت 
م�سرحياتي ومنها ما هو غير مطبوع )مخطوط( ومنها ما هو مطبوع، ومنها 
ما هو م�س���خ�ص، فعملُت على �س���يرة الأمير حمزة البهلوان، وكتبُت »القنا�س���ة 
بن���ت المل���ك النعم���ان« وعملُت عل���ى كتاب منط���ق الطير لفريد الدي���ن العطار 
فكتب���ُت م�س���رحية »�س���عود العا�س���ق« وع���ن الع���ادات والتقالي���د كتبُت م�س���رحية 
»عر����ص حلب���ي« وح���ول الروايات ال�س���عبية والدينية والإ�س���راء والمع���راج كتبُت 
»د�س���تة المل���وك ي�س���بون القه���وة« اإ�س���افًة اإلى م�س���رحيات اأخ���رى، وترين اأنني 
م���ا زل���ُت اأعمل على محور التاأ�س���يل حتى الآن على الرغم م���ن اأنني قدمُت في 
الفترة الأخيرة �س���ياغات تجريبية حديثة يختلط فيها اأ�س���لوب الحلم بالواقع 
والالمعق���ول بالمعق���ول وه���ي ف���ي النهاي���ة م�س���رحيات كوميدي���ة �س���اخرة في 

معظمها.
*ما راأيك بالتجارب الم�س���رحية العربية التي �س���ارت ب�سكل حثيث في طريق 

التاأ�سيل لم�سرح عربي؟
**يقول���ون ف���ي المث���ل »لكل �س���يخ طريقته« وهكذا اأي�س���اً في الم�س���رح، فلكل 
م�س���رحي باح���ث طريقت���ه ف���ي التاأ�س���يل، واأن���ا اأحت���رم جمي���ع التج���ارب لأنه���ا 
تمنحنا تلون الطعوم، فما نظر له وما قّدمه عبد الكريم بر�س���يد في الم�س���رح 
الحتفالي وتجارب الطيب ال�سديقي في المغرب ون�سو�ص عز الدين المدني 
ف���ي تون����ص، وم���ا كتبه �س���عد اهلل ونو����ص وممدوح ع���دوان واآخرون ف���ي مختلف 
الأقط���ار العربي���ة ف���ي هذا المج���ال يعتبر اإغن���اًء حقيقياً لتعددي���ة النظرة اإلى 

التاأ�سيل.

*كتبَت الن�ص الم�س���رحي الكال�سيكي التاريخي، 
كم���ا كتبت الن����ص التجريبي المغرق ف���ي حداثته، 

فكيف ا�ستطعت اأن توازن بين هذين الأ�سلوبين؟
**الأق���در عل���ى التجري���ب ه���م الذي���ن يجي���دون 
المخرج���ون  الكال�س���يكي، ومثله���م  الن����ص  كتاب���ة 
عر����صٍ  تقدي���م  عل���ى  الق���درة  لديه���م  الذي���ن 
ثابت���ًة  اأقدامه���م  تك���ون  الذي���ن  فه���م  كال�س���يكي، 
الحق���ول..  ه���ذه  يرت���ادون  حي���ن  التجري���ب  ف���ي 
الم�س���رح  �س���يوخ  ب���ه  يق���وم  الحقيق���ي  التجري���ب 
الذي���ن تكامل وعيهم الثقافي ون�س���جهم الفكري، 
عقالن���ي  ن���زوٍع  عل���ى  تق���وم  مغام���رة  فالتجري���ب 
وتم���رد عل���ى الراه���ن، واإرادٍة ثابت���ٍة وروؤي���ٍة �س���ابرٍة 
للحي���اة، واإذا كان التجري���ب اختراق���اً للماألوف في 
الفكر والعالقات والو�س���ائل والحدث وال�س���كل الم�س���رحي ل�سكت�س���اف بواطن 
ال���ذات والمجتم���ع الخافي���ة فاإنه ل بد للم�س���رح اأن يكون عارفاً ومتمر�س���اً بهذا 
الماأل���وف لي�س���تطيع اختراق���ه.. الكال�س���يكية لي�س���ت واح���دة، والتجريب لي�ص 
واح���داً.. كتب���ُت ف���ي اأواخ���ر ال�س���تينيات م�س���رحية »الف�س���ل الثال���ث« وهي ن�ص 
كال�س���يكي ع���ادي، وكتب���ُت ف���ي اأواخر الت�س���عينيات م�س���رحية »اختفاء و�س���قوط 
�س���هريار« وه���ي ن����ص ينتم���ي اإل���ى الكال�س���يكية الحديثة بم���ا فيها م���ن تقنيات 
وت�س���ّور �س���ينوغرافي حديث، ومعالجة للتراث تقوم على تداخل ثالثة اأزمنٍة 
وحكاي���ات، وبين الم�س���رحّيتين كن���ُت اأكتب الن�ص الحدي���ث التجريبي وما بعد 
الحداثي، فكتبُت مثاًل م�س���رحيتي »طفل زائد عن الحاجة« و»اللحاد« وُقدمتا 
على الم�سرح ثم اأعدُت كتابتهما في تجريٍب اأكثر حداثة ينتمي في جانٍب منه 
اإل���ى م���ا بعد الحداثة، وقد ُن�س���رتا في كتاب »ن�س���و�ص من الم�س���رح التجريبي 
الحديث« وكانت م�س���رحية »�س���يد الوقت ال�س���هاب ال�س���هروردي« تتويجاً للمزج 
بي���ن مو�س���وٍع كال�س���يكي هو حياة ال�س���هروردي وفل�س���فته، وبين الإغ���راق فيما 
بعد التجريب في �س���ياغة م�س���اهد متعددة وفي التقنيات وال�س���كل الم�سرحي، 
ومنها ما ينتمي اإلى م�س���رح ال�س���ورة.. التوازن هو الإن�س���جام، واأنا من�سجم مع 
نف�سي ول�سُت عبداً لتجاه معين، واأبحُث دائماً عما هو جديد، �سواء اأكان الن�ص 
كال�س���يكياً اأم تجريبي���اً، وخ�س���بات الم�س���ارح في العال���م ما زالت و�س���تبقى تقّدم 
ن�سو�س���اً حداثية تجريبية ون�سو�س���اً اأخرى من كال�س���يكيات الم�س���رح القديم 
والحدي���ث ل�سك�س���بير وت�س���يخوف وغوته واآخرين، وثمة اأم���ٌر اآخر هو اأن بع�ص 
نفه اليوم على اأنه عمٌل كال�سيكي كان في ع�سره عماًل تجريبياً بالن�سبة  ما ن�سّ

لل�سائد، وهذا يعني اأن على الم�سرحي اأن يبقى دائماً مغامراً ومجّرباً.
*كتب���َت اأي�س���اً الن����ص الم�س���رحي ال�س���وفي ومث���ل هذه الن�س���و�ص ن���ادرة في 

نتاجنا الم�سرحي العربي،فما الجديد فيه؟
**ل���م اأ�س���اأ تناول �سخ�س���يات تناوله���ا غي���ري.. اأردُت اأن اأُق���ّدم اأ�س���ماًء واأفكاراً 
جديدة، وكنت قد كتبُت ملحمتين �س���عريتين يغلُب عليهما الحوار الم�س���رحي 
هما »مولد النور« و«القيامة« اأما اأول ن�ص م�س���رحي كتبته في مجال الم�س���رح 
ال�س���وفي فهو »�س���عود العا�سق« المن�س���ور في مجلة »الموقف الأدبي« 1991 ثم 
ف���ي كت���اب بعنوان »لياٍل م�س���رحية« ومو�س���وعه حكاية �س���نعان ال�س���يخ الواردة 
ف���ي كت���اب »منطق الطير« لفريد الدي���ن العطار وهو الذي اأح���ّب اأميرًة روميًة 
راآه���ا ف���ي حلمه فرحل باحثاً عنها ولقي من م�س���اق الطريق وذّل اللقاء ما بعث 
ال�س���طراب ف���ي قلب���ه، ثم ع���اد اإل���ى اإيمانه، وف���ي الع���ام 2005 ب���داأُت العمل في 
م�س���رحية »�س���يد الوقت ال�سهاب ال�سهروردي« وهو الحكيم الإ�سراقي، واأغراني 
بذل���ك اأنن���ي كن���ُت اأري���ُد اأن اأتحدث عن �س���هداء الفك���ر في جميع الع�س���ور ودور 
الجهل���ة وذوي النف���وذ الفك���ري المتط���رف ف���ي الحك���م بالإع���دام عل���ى الرموز 
الفكري���ة المتن���ّورة، وق�س���ة اإدانت���ه واإعدام���ه تتقاط���ع اإل���ى حّد كبير مع ق�س���ة 
�س���قراط، وق���د قّدم الن�ص الم�س���رح القومي بدم�س���ق، و�س���در اأي�س���اً ع���ن وزارة 
الثقاف���ة، وع���ن ه���ذا الم�س���ار اأي�س���اً كتب���ُت م�س���رحية »الن�س���يمي هو ال���ذي راأى 
الطري���ق« والن����ص ع���ن حياة واأف���كار ال�س���اعر والمفك���ر الحروفي عم���اد الدين 
الن�س���يمي الذي اأُعِدم باأنه �س���لخ جلده وهو حي حتى الموت، وُقّطَعت اأع�س���اوؤه 
ووزعت على النا�ص، ومما كتبُت م�س���رحية »بوح الق�سب جالل الدين الرومي« 
ومو�س���وعها الإن�س���ان وكرامته ومكانته العليا لدى الحق وم�سيرته في الع�سق 
لي�س���ل اإل���ى مرحلة الإن�س���ان الكامل.. الن�ص الم�س���رحي ال�س���وفي �س���واء اأكان 
يتناوُل الفكرة اأم الأ�سخا�ص هو ن�صٌّ ا�ستثنائي لأنه ُيبنى على الأحوال والأفكار 
اأو ال�س���لوك لل�سخ�سيات الفكرية ال�سوفية.. اإنه النقد الذهبي الخال�ص ولكن 

حظه من الت�سخي�ص على خ�سبة الم�سرح ال�سوري يكاُد يكون معدوماً.

مسرحية )ظالل فتاة 
الغابة( بين الواقعية 

والفانتازيا

عبد الفتاح قلعة جي 
لسُت عبداً التجاه معين.. وأبحُث دائمًا عما هو جديد
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 4( �س���من مجموع���ة  راأت  الت���ي  ه���ي  م�س���رحية 
م�س���رحيات( للكات���ب ال�س���وري الكبير عب���د الفتاح 
روا����ص قلع���ه جي، اإ�س���دار اتح���اد الكت���اب العرب – 

دم�سق 2020.
ا�س���تطاع الكاتب اأن ي�ستقرئ الواقع المتغير من 
خ���الل فر�س���ية عبثي���ة )ل���و اأن الكاأ�ص �س���نعت من 
مادة مقّواة فال تنك�س���ر، والماء فيها ل ين�س���كب، ل 
�سك اأن الماء ياأ�سن، ومثله الروح اإن لم تتحرر من 
قف����ص الج�س���د..( وتلك هي الحكاية لبطلة ن�س���ه 
)حي���اة( الت���ي لها ج�س���د ووج���ه ن�س���ران يمنحانها 
عمر فتاة في الع�سرين من عمرها نتيجة لق�سمها 
ع�س���بة الحياة التي تجعل ج�سدها ل ي�سيخ اإل اأنها 
تعان���ي م���ن مر�ص ن���ادر حيث اإنها تدخ���ل في حالة 
من الموت ال�س���ريري ت�س���تغرق مدد زمنية طويلة 
فيعتق���د زوجها اأنها فارقت الحياة ولكن ت�س���تيقظ 
ثاني���ة اإل���ى اأن يتوف���ى زوجه���ا الت���ي كان���ت تحب���ه 
فيتك�س���ف له���ا الواقع والوجوه النتهازية وي�س���بح 
بقاوؤه���ا ف���ي هذا العالم الم�س���وه عبث���اً. ويظهر لها 
�س���بح زوجها يطالبها بالتخل�ص من ثقل ج�س���دها 
عن طريق ق�س���م ع�س���بة الم���وت حتى تنع���م بحياة 
ملوؤها الحب في العالم الآخر. وتتخل�ص من ثقل 
ج�س���دها ح�س���ب فكرة اأفالطون للنف�ص الب�س���رية، 

بو�سفها جوهًرا م�ستقاًل عن الج�سد.
البعي���د  المكث���ف  الح���وار  عل���ى  الكات���ب  اعتم���د 
ك���دال  اللفظ���ة  في���ه  ال���ذي توح���ي  الإ�س���هاب  ع���ن 
�س���يميولوجي تق���ود اإلى المعني ال���ذي برهن عليه 
الكاتب من خالل حوار ديالكتيكي مع ال�سخ�سيات 
كطرف و�سخ�سية حياة كطرف اآخر ومع �سخ�سية 
حي���اة و ذاتها كمتناق�س���ين ليب���رز المعني الدللي 

للقارئ.
التجدي���د ال���ذي يتبن���اه »القلعه جي« ه���و المزج 
بي���ن كل المتناق�س���ات بحي���ث يكون فيها الإن�س���ان 
ه���و الفك���ر والمفك���ر، وه���و اله���دف ف���ي ذات���ه، لأن 
قيمة الإن�س���ان ل تاأتي من اإمكانية القيام بتاأمالت 
مح�س���ة، ب���ل قيمت���ه تاأت���ي م���ن ت�س���ديه للتجرب���ة 
والق�سدية، لتحطيم ال�سائد بفكر مادي وتاريخي 
الإب�س���تمولوجي  البع���د  ه���و  الدياليكتي���ك  يك���ون 
المعا�س���ر، في اإط���ار مناخ مركب يعك����ص متغيرات 
ال�سراع الداخلي على ال�سلطة المعرفية وال�سراع 
اإل���ى  المنه���ج  ه���ذا  المرتب���ط بتق�س���يم  الخارج���ي 
اإيديولوجي���ة  يف���رز  مم���ا  فكري���ة،  مع�س���كرات 

متناق�سة منها.
الن����ص لدي���ه لي����ص ن�س���اً للق���راءة فح�س���ب ب���ل 
�سيناريو مكتنز باإ�سارات الموؤلف للقارئ التي تتيح 
له ت�س���ور المنظر الم�س���رحي بدقة تف�سيلية كمن 
ي�ساهد فيلماً �سينمائياً متعدد اللقطات والم�ساهد 
ومحك���م الإتق���ان ب���ل اإنه ي�س���تهل ن�س���ه )ه���ي التي 
راأت(بم�سهد �س���ينمائي يعر�ص للنظارة على �سا�سة 

عر�ص �سينمائية في موؤخرة عمق الم�سرح.
يم���زج الكاتب بين الخرافة والواقع في ا�س���تلهام 
ق�س���م  ال���ذي  اأ�س���طورة جلجام����ص  م���ع  يتناق����ص 
م���ن ع�س���بة الموت ال�س���امة فتاأتي )حياة( لتق�س���م 
م���ن ع�س���بة الحي���اة ف���ي فر�س���ية القلعه ج���ي التي 
تناق�ص الأ�س���طورة وتم���زج بين القدي���م والجديد 
م���ن خالل ثنائي���ات )الروح /الج�س���د( و)الموت /
الخل���ود(، )الوجود/الع���دم( و)ال�س���كل /الجوهر( 
و)الأنا العلي���ا /الأنا(. بل اإنه يوؤكد خو�ص )حياة( 

للتجرب���ة ف���ي الم�س���هد الثان���ي ال���ذي ينقلن���ا في���ه 
اإل���ى الواق���ع اليوم���ي وداخ���ل غرفة نومها ليف�س���ر 
للقارئ اأن ا�س���تجالء حقيقة اأكثر الأ�س���ياء غمو�ساً 
ي�س���توجب الخو����ص ف���ي تجرب���ة ذاتي���ة للمعرف���ة 
والبح���ث. تق���ول حياة: »لم اأ�س���ل اإل���ى يقين، وكان 
لب���د لي م���ن الخو�ص ف���ي تجربة ذاتي���ة للمعرفة 
وا�س���تجالء اأكثر الأ�س���ياء غمو�ساً في هذا الوجود، 
وهكذا تابعت الدرا�س���ة والبحث، حتى ح�سلت على 
درج���ة الدكتوراه في علم النبات )بقعة �س���وء على 

ال�سهادة المعلقة(. 
الكات���ب يدخ���ل ف���ي اإط���ار الفع���ل ال���ذي يب���ادره 
المتلق���ي الق���ارئ فه���و يتناق�ص مع م���ا يحمل هذا 
المتلقي من اأ�س���ياء متعارف عليه���ا )ماألوفة( فهو 
يتج���اوز حتى الجدي���د ويناق�ص ال�س���ائد وهو فعل 
مدرو����ص وغير عفوي يحاول اأن يجد له مرتكزات 
تجع���ل له وجوداً موؤثراً فهو يحرك الراكد ويجدد 
با�س���تمرار في فر�س���ياته العبثية الت���ي تنطلق من 
الوج���ود الحقيق���ي للقارئ في ذهن���ه وبالتالي فهو 
يح���دد ن���وع القارئ وين�س���ج الن�ص ح�س���ب مقايي�ص 
الق���ارئ ك���ي ي�س���تميله ويبل���غ المعن���ى م���ن خطابه 
الم�سرحي مم�س���كاً بالتوا�س���ل الدللي والق�سدي 

له.
لك���ن )القلع���ه ج���ي( ل���ه قواني���ن خا�س���ة فه���و ل 
يمزج بين القديم والحديث فح�س���ب بل يمزج بين 
المدار����ص الأدبي���ة والم�س���رحية فيعم���د بق�س���دية 
ا�س���تخدام �سا�س���ة العر�ص ال�س���ينمائي ليج�س���د لنا 
بها الما�س���ي وينقل القارئ اأو المتلقي في غيبيات 
الزمن ويعود به اإلى متون الواقع في�سدم بعبثيته 
لكن���ه ف���ي اللوح���ة الثالث���ة ي�س���جل ويوث���ق لحقبة 
زمنية من�س���رمة لبطلة ن�س���ه ومن خالل م�ساهد 
متقطعة على �سا�س���ة العر�ص ي�س���احبها �سوت اآلة 

الت�سجيل اأو الراوي الموثوق.
م���ة ب�س���بابها الدائم،   »عا�س���ت حي���اة حياَته���ا منعَّ
وزوجها يكبر وي�س���يخ، واأولدها يكبرون ويكتهلون 
ويخلف���ون..«  يتزوج���ون  واأحفاده���ا  ويهرم���ون، 
وت�س���قط الإ�س���اءة عل���ى �س���ورة ال���زوج المو�س���وع 
عليه���ا �س���ريط اأ�س���ود ف���ي دللة عل���ي وفات���ه وفقد 

)حياة( للحب والع�سق.
ي�س���تخدم الكاتب ال�سوت الت�سجيلي لالأنا العليا 
لبطلته حياة: يقول �س���وتها الداخلي: »ا�س���معي يا 
حي���اة، يجب اأن ت�س���معيني، فاأن���ا هي اأن���ت، اأنا اأناك 
ال�س���جينة العلي���ا، اأنا الطائر الذي �س���اق بق�س���بان 
القف����ص، لق���د هرم���ُت، و�س���اب �س���عري، وانتابتن���ي 
الأمرا����ص، اأنا الروح المفارق���ة ول بد من الفراق، 
لقد لجَّ َ بي ال�س���وق اإلى الحرية فلماذا تحب�س���ينني 

في هذا القف�ص؟
انته���ج الكاتب منهج���اً تجريبياً اعتم���د فيه على 
الفر�س���ية العبثية والخيال ليعر����ص روؤية جديدة 
امتزج���ت  ديالكتيكي���ة  فل�س���فة  اأ�سا�س���ها  للعال���م 
بالمتناق�سات ليبرهن فيها �سحة عطائه الخا�ص 
والمتمث���ل ف���ي ظل���م الإن�س���ان لذات���ه وقي���د حرية 
اآن���اه العلي���ا م���ن خ���الل �س���لطوية الأن���ا بعالقاته���ا 

الجتماعية وال�سيا�سية والتاريخية.
اأخي���راً.. اأرى اأم المقول���ة في هذا الن�ص المذهل 
تتلخ�ص في ما يلي: فليمت الفكر ال�سنمي البائد 
ولنح���رر اأرواحن���ا بفك���ر حدي���ث ومتج���دد حت���ى ل 

تف�سد اأرواحنا.

سجناء الفكر ومسرحية 
)هي التي رأت(

مسرح عبد الفتاح قلعه جي

ارتبط ا�س����ُم الكاتب الم�س����رحي عبد الفتاح قلعه جي بالنزعة التحديثية التجريبية في الحركة الم�س����رحية ال�س����ورية منذ 
�س����بعينيات الق����رن الما�س����ي وحتى يوِمنا هذا، فه����و وعلى الرغم من انتمائه الزمني لكّتاب المرحلة الكال�س����يكية –اإذا �س����ح 
التعبير- في الن�ص الم�س����رحي ال�س����ورّي اإل اأنه حر�ص ومن خالل ع�س����رات الن�س����و�ص الم�س����رحية التي كتبها على اأن يكون 

حداثياً واأقرب اإلى روح الع�سر من اأقراِنه الذين تم�سكوا بالأ�سلوب المحافظ في �سياغة الن�ص الم�سرحي.
وكان داأب عبد الفتاح قلعه جي المحافظة على الكلمة كواحدٍة من اأهم اأركان العمِل الم�س����رحي، وقد �س����بق له اأن اأ�س����ار اإلى 
الوظيف����ة الأ�سا�س����ية للكلم����ة في العر�ص الم�س����رحي الذي يفّرق القلعه ج����ي بينه وبين اللوحة الفنية الت����ي قد يكون هدفها 
الأول هو الجمال اإل اأن الم�سرح براأيه ل بد اأن تكون له وظيفة تتنوع بتنوع الأفكار والظروف والمكان والزمان، وي�سيف: 

»�س����واء اأكانت وظيفة الم�س����رح التطهير اأم التغيير اأو ت�س����خي�ص الأمرا�ص الجتماعية وف�س����ح الف�س����اد فثمة كلمة يحملها 
الن�ص والعر�ص معاً، كلمة ناقدة اأو وا�س����فة اأو محللة اأو م�ست�س����رفة اأو منذرة اأو مب�س����رة، وهذه الوظيفة ظلت م�س����تمرة عبر 
تاريِخ الم�سرح اإلى اأن ظهرت اتجاهات ما بعد حداثية تلغي دوَر الكلمة وتحيل الخطاب على الج�سد اأو التقنيات الم�سرحيِة 

اأو ال�سورة«.
وارتباطاً بقيمة الكلمة في الن�ص الم�سرحي عند عبد الفتاح قلعه جي فقد كان دائم الهتمام بالتجارب الم�سرحية ال�سابة 
الت����ي ترتق����ي بالكلمة وتر�ّس����خها في خدمة الروؤية ال�س����املة للعر�ص الم�س����رحي، ف����ي الوقت الذي اأدان فيه حالَة ال�س����تالب 

ال�سائعة تجاه اأ�سماء معينة اأو اتجاهات م�سرحية بعينها قائاًل:
»كان البع�����ص م�س����غولين بعب����ادة الأيقون����ات الم�س����رحية ونتاجه����ا )المقّد�����ص( ث����م ج����اء رعي����ل م����ن ال�س����باب �ُس����ِغفوا بعبادة 
التجاهات القادمة من الغرب با�سم التجريب، مكتفين بق�سورها ال�سكلية بعيداً عن اإدراك مرجعياتها الفكرية والجتماعية 

وال�سيا�سية«.
وقبل ذلك كان القلعه جي قد تتبع م�س����يرة الم�س����رح ال�س����وري منذ عهد القباني رائد الفن الم�س����رحي في منطقتنا، منوهاً 
بوظيفة الم�سرح التنويرية عند القباني، منتقاًل اإلى مرحلِة ال�ستعمار الفرن�سي وقيام الثورات الوطنية و�سوًل اإلى مرحلة 
ال�ستقالل عندما كان الم�سرح مواكباً لالأحداث ال�سيا�سية والجتماعية، وفي مرحلة لحقة –ي�سير قلعه جي- دعا البع�ُص 
اإلى اأن تكون وظيفة ت�سوير ال�سراع الطبقي، فظهرت الواقعيُة ال�ستراكية وتم تج�سيد البطل الإيجابي، ثم تغيرت الأموُر 
كما يوؤكد قلعه جي و�س����ئم النا�ص من الحديث عن الأيديولوجيات، وا�س����تقر في وعي العديد من الم�س����رحيين اأن وظيفتهم 
تتمثل في تقديم عرو�ص براقٍة ومده�س����ة، تعتمد على الروؤية الب�س����رية فقط اأو لغة الج�س����د والحركة، مع التقليل من �ساأن 

الكلمة، وي�سيف:
»فاإذا و�س����ْعنا الن�ّص في الغربال لم يبَق فيه اإل بقايا كلمات اأو �س����ور لي�س����ت بذي بال، وا�س����تمر ذلك منذ ت�س����عينيات القرن 

الما�سي وحتى العقد الأول من هذا القرن«. 
وبالتوازي مع اهتمامه بم�س����رح ال�س����باب وعلى الرغم من اأن معظم ن�س����و�ص عبد الفتاح قلعه جي كانت موجهة للكبار اإل 
اأن����ه ل����م يخ����ِف اهتمامه بم�س����رح الطفل، فكت����ب له وعنه، حيث ق����دم في اإحدى دورات مهرجاِن دم�س����ق الم�س����رحي ورقَة عمل 
تت�س����من م�س����روعاً با�س����م »م�س����رح الغرفة لالأطفال« ترجمها عملياً من خالل عدة ن�س����و�ص م�س����رحية لالأطفال ن�س����رها في 
�سحيفة »ت�سرين« كنماذج تطبيقية للم�سروع الذي تقوم فكرُته على تر�سيخ ال�سغِف بالم�سرح من خالل ممار�سِته التفاعلية 
الب�س����يطة ف����ي المراح����ل العمري����ة الأولى للدرا�س����ة، وبذلك نك����ون قد حققنا تاأهي����اًل اأولياً للطفل لممار�س����ة فن الم�س����رح اأو 
تداول����ه ف����ي المراح����ل التالية من العمر، بالإ�س����افة اإلى مبداأ التعليم باللعب، والم�س����رح لعب ح�س����ب تعبير القلعه جي الذي 
يذكر اأن م�س����رحيين عديدين �س����بق اأن عملوا على ما ي�س����به هذه الفكرة كالكاتب الم�س����رحي الإ�س����باني لوركا الذي ا�س����تخدم 
قواه التخيلية واأحا�سي�س����ه للتعبير عن نف�س����ه والتعليم باللعب من خالل �س����نع عالم خا�ص به من الم�سرح وم�سرح العرائ�ص 
وال�ستعرا�س����ات واتخذ من البيوت مكاناً للعر�ص وكان ُي�س����قُط على دماه �سخ�س����يات الخدم الم�س����ّنين واإخوته ال�سغار، وكان 
اأول ما ا�س����ترى بما اقت�س����ده من النقود م�س����رحاً للعرائ�ص في غرناطة، ولم يعقه عدم وجود م�س����رحيات مطبوعة على هذا 
ال�س����عيد، فكان يكتب م�س����رحياته بنف�س����ه كما ي�س����ير القلعه جي الذي يقارن بين هذه التجربة وتجارب رواد الم�سرح العربي 

الذين انطلقوا من باحات بيوتهم في اأعمالهم الم�سرحية.
بالإ�س����افة اإلى ما �س����بق اهتم عبد الفتاح قلعه جي بق�س����ايا الإعالم الم�س����رحي من خالل متابعته وتوثيقه لكل التجارب 
الإعالمي����ة الم�س����رحية �س����واء ف����ي �س����ورية اأم ف����ي الوط����ن العرب����ي، حي����ث ي�س����ير اإل����ى الظه����ور الحقيق����ي والفاعل لل�س����حافة 

الم�سرحية ال�سورية المتخ�س�سة قائاًل:
»كان الأمر ي�سير على منوال الولدات الأولى للم�سرح ال�سوري، اأي عرو�ص بال �سحافة م�سرحية حقيقية �سوى ما يكتبه 
بع�ُص المرا�س����لين، ونقراأ اعتباراً من منت�س����ف القرن التا�س����ع ع�سر اأ�سماء عديدة اأ�س�س����ت لنهو�ص الم�سرح بعد كانت ت�ستحق 
المتابعة ال�سحفية في حينه: في دم�سق اأبو خليل القباني متعاوناً مع ا�سكندر فرح عام 1871 وفي حم�ص عبد الهادي وفائي 
ع����ام 1870 وف����ي حل����ب يو�س����ف نعم����ة اهلل جد ع����ام 1872 وجميع اأعمالهم ل����م يواكبها الإعالم لعدم وجود �س����حافة م�س����رحية 
وقت����ذاك، وهن����اك نث����رات من اأخبار �س����حفية هنا وهناك، منها ما روي عن �س����ليمان ال�س����افي في حم�ص في اأنه قدم عرو�س����اً 
م�س����رحية في داره عام 1860 ثم لقي ا�س����تهجان النا�ص، وهناك مرويات طريفة على ل�س����ان معا�سرين ا�ستفاد منها المهتمون 
ف����ي ال�س����حافة الم�س����رحية، منه����ا ما روي عن �س����غف العامِة بم�س����رح القباني كاللحام محمد البح�س����ا�ص الذي ب����اع قبر اأبيه 
ليح�سر عرو�ص القباني، واأن المغرمين والمدمنين على عرو�ص القباني كانوا يح�سرون من القرى قبل يوم ويبيتون في 

دم�سق ليوؤّمنوا لهم مقعداً«.
وي�س����ير القلع����ه ج����ي اإل����ى اأن �س����حيفة »ثم����رات الفن����ون« كان����ت اأول �س����حف �س����ورية العثمانية وه����ي اأ�س����بوعية علمية وغير 
متخ�س�س����ة بالم�س����رح لكنه����ا كان����ت تكت����ب عن عرو�ص القباني، فقد كتب مرا�س����لها في دم�س����ق اأديب نظمي اأنه ح�س����ر تمثيل 

ثالث روايات )م�س�سرحيات( للقباني.
وينقل قلعه جي عن كتاب »قامو�ص ال�سناعات ال�سامية« و�سفاً للم�سرح والتمثيل كتبه ال�سيخ جمال الدين القا�سمي اأواخر 

القرن التا�سع ع�سر وهو �ساهد عيان عا�سَر تجربة القباني من كثب.
ه����ذه كان����ت بع�����ص اهتمام����ات الكاتب والباحث الم�س����رحي عب����د الفتاح قلع����ه جي في مجالت الم�س����رح المختلف����ة، وهناك 

العديد من الق�سايا الم�سرحية التي ناق�سها القلعه جي في م�سيرته الم�سرحية الطويلة والغنية.

مسرح الشباب واألطفال واإلعالم 
المسرحي عند عبد الفتاح قلعه جي
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مسرح عبد الفتاح قلعه جي

 كتب: غسان حورانية 

 الناقد المسرحي العراقي صباح األنباري/ أستراليا

ن�ص م�س���رحي يبح���ث عن قارئ يع�س���ق المغامرة والحب 
ف���ي غياه���ب رمال ال�س���حراء الذهبية. اأبدع �س���طوره كاتب 
متمّك���ن م���ن اأدوات���ه ومقدرت���ه، وعل���و كعب���ه ف���ي التاألي���ف 
الم�س���رحي وكل الفن���ون، ا�س���تطاع بحنك���ة وذكاء ا�س���تدراج 
قي����ص وليل���ى اإلى بيئة مختلف���ة عن بيئتيهم���ا، ليتحدا معاً 

كنجمين متالألئين في �سماء ال�سحراء.
ا�ستخدم الأ�ستاذ عبد الفتاح قلعه جي في م�سرحيته لغة 
�س���اعرية رفيعة، ف�سرقت اأب�س���ارنا وخفقات قلوبنا بعبارات 
ر�س���مها ب�س���غاف القلب وال���روح، لنجد اأنف�س���نا وجهاً لوجه 
اأمام �س���حراء تتوزع فيها ب�س���ع �س���جيرات ق�سيرة، وجدول 

ماء ين�ساب وي�سدر خريراً.
»الوقت قبل ال�س���حر، والقمر ير�س���ل �سياءه الف�سي على 
الت���الل القريب���ة، والطيور والع�س���افير ت�سق�س���ق خفي�س���ة 

ال�سوت، والنوم ما زال يخامر عيونها..«
ي�س���ف الكاتب في هذه الم�س���رحية الأج���واء التي تحيط 
بقي�ص خالل حواره مع ليلى و�س���فاً جمياًل ممّيزاً مختلفاً 
اإل���ى ال�س���ماء((، ))�س���مت  األفن���اه، ))�س���مت يتطّل���ع  عم���ا 
و�س���كون يغّي���ب القم���ر، ويحمر �س���يف الأفق، ثم يتل���وه اأول 
�س���روق لل�س���م�ص بلونها الن���اري((، ))تمد يدها اإلى ال�س���لة 

وتخرج اأرغفة م�سيئة كوجه القمر((..
ح���وار عمي���ق متاأل���ق متراب���ط ُن�س���ج بلغ���ة جّذاب���ة عالي���ة 
الدلل���ة، نجد فيها الورود الت���ي تقدمها ليلى لقي�ص عبارة 
ع���ن »نج���وم متالألئة ل يطولها الذب���ول«، »وطيور النور�ص 
تح���وم حول الفل���ك«، و»بع�ص الأ�س���ماك المجّنحة الطائرة 
باأجنحته���ا،  الم���اء، وتخف���ق  تراف���ق المرك���ب فتقف���ز م���ن 
تطي���ر ب�س���عة اأمت���ار ث���م تغط����ص م���ن جدي���د ف���ي البح���ر«، 
»وتزغرد الأنوار المتالمعة من خالل الأغ�س���ان المّيا�س���ة 

المت�سابكة«.
بلغ���ة  ر�س���مت  بكلم���ات  الم�س���رحية  م�س���اهد  وتم�س���ي 
المو�س���يقا الهادئة، لتتراق�ص اأحداثها بر�ساقة على م�سرح 
من الرمال الدافئة، تلك الرمال التي ت�سّربت في الم�سهد 
الأخير من بين اأ�س���ابع ليلى، ليت�سرب معها الأمل الأخير، 
ب���ل الحل���م ال���وردي ال���ذي ت���اه ف���ي ليل���ة �س���حب فيه���ا وجه 
القمر، لتتاأمل ليلى قي�س���اً وهو يتجلبب رداًء �سوفياً خالل 
�س���يره حاماًل ع�سا الترحال وعلى كتفه جعبة ال�سفر، غير 

مكترث بنداءاتها المحمومة.
ن�ص م�سرحي بديع ي�سكل اإ�سافة قيمة للمكتبة العربية، 
لكاتب مخ�س���رم يعرف كيف ي�س���كب طاقات���ه الإبداعية في 
مكانها ال�س���حيح، لتمنح ن�سه الأدبي �سمواً وجماًل ل تتيه 

عنه ذائقة القارئ.

م�سرحية الطريق اإلى ال�سدرة تت�سمن محورين 
محور ما ورد في الأثر عن الإ�سراء والمعراج

 لبن عبا�ص وابن م�سعود 2- محور تخييلي
 اإبداعي يمكن تو�سيفه بكوميديا الجنة والنار

يتاأ�س�ص على م�ساهد »في ح�سرة النار« وم�ساهد
 »في مقام الفردو�ص« وفيهما يتخفف الموؤلف من

اللتزام بما ورد في الأثر ليخلق جواً اإبداعياً 
مده�ساً حراً وي�سرد اأحداثاً وق�س�ساً تخترق الماألوف.

العنونة:
)الطري���ق ال���ى ال�س���درة( عنون���ة ت�س���ي مفرداته���ا برحل���ة انتقالي���ة م���ن م���كان 
ل���م تح���دده اإل���ى اآخ���ر حددته، والطري���ق اإلى الم���كان المح���دد )ال�س���درة( هو دال 
الرحل���ة، وحرك���ة ال�س���فر وفعله���ا للو�س���ول اإل���ى نهايت���ه، وم���ع اأن الم���كان ال���ذي 
ب���داأت الرحلة منه مجه���ول ف���ي العنونة اإل اأن���ه وبالرجوع اإلى الذاك���رة الجمعية 
التاريخية، وارتباطاً بال�س���درة فانه ابتداأ من مكة قاطعاً طريق المغادرة اإلى بيت 
المقد�ص ثم اإلى )�س���درة المنتهى( التي ورد ذكرها في الن�ص القراآني. ما حر�ص 
عليه الموؤلف هو تم�سكه بمادة )الإ�سراء والمعراج( لذا ا�ستمرت عنده الرحلة اإلى 
م���ا بع���د المنتهى لأن رحلة النبي )�ص( ا�س���تمرت �س���عوداً لتبلغ الب�س���اط الرباني 

منزلة لم يبلغها اأحد من قبل.
باأي���ة و�س���اطة تم���ت الرحل���ة؟ يخبرن���ا ابن عبا����ص وابن م�س���عود اأي�س���اً اأنها تمت 
بو�ساطة )البراق( وا�سمها ماأخوذ من البرق فهي ب�سرعته، و عند الموؤلف مركبة 
ف�س���ائية على �س���بيل الفترا�ص، يق���ول: )مركبة المع���راج المتالألئة وهي تنطلق 
نح���و ال�س���ماء الثاني���ة(. فالمع���راج لم تع���د مفردة رائجة ف���ي راهننا م���ن الناحية 
العلمية بينما ال�س���ائع على الرحالت التي قام بها الب�س���ر ا�س���تخدام مفردة مركبة 
ف�س���ائية. ول���م يمن���ع الموؤلف ف���ي النقل عن روايت���ي ابن عبا�ص وابن م�س���عود من 

الإ�سارة اإلى اأن روايتيهما تت�سمن كثيراً من الت�سورات المبالغ بها.

ال�شراع والرتقاء:
اأح���د اأكب���ر قواني���ن الم�س���رحية، منذ وج���دت على اأر����ص الإغريق وحت���ى راهننا 
هو ال�س���راع باأنواعه واأ�س���كاله المختلفة. فال�س���راع هو جوهر كّل عمل م�س���رحي 
وه���و اأه���م العنا�س���ر الت���ي تبنى عليها الم�س���رحية، وق���د وجدناه، ح�س���ب معرفتنا 
المتوا�س���عة، غير ت�س���اعدّي في )الطريق اإلى ال�س���درة( بمعنى اأنه �س���ار على خط 
اأفقي لأ�س���باب عديدة منها التزام الموؤلف بالمادة الموروثة، والإخال�ص ال�س���ديد 
لت�سل�س���ل حكاياته���ا وانتقالتها من مرحلة اإلى اأخرى اأعني من �س���ماء اإلى اأخرى 
في �س���قي الرواية: الأر�س���ي متمثاُل بالإ�س���راء وال�س���ماوي متمثاًل بالمعراج على 
الرغ���م م���ن اأن خ���ط الحرك���ة البيان���ي معراجي���اً ي�س���ير اإلى ال�س���عود من الأ�س���فل 
اإلى الأعلى. كما اأن ال�سخ�س���يتين الرئي�س���تين في الم�س���رحية )جبريل ومحمد( 
بعيدت���ان كل البع���د عم���ا يوجب ال�س���راع بينهم���ا، واأن بقية ال�س���خو�ص )الأنبياء( 
ل���م تق���م العالق���ة بينه���م وبين محم���د اإل على اأ�س���ا�ص التالوؤم والن�س���جام ل على 
التناق�ص وال�سراع، ووجودهم في الم�سرحية مقت�سر على ال�ستقبال والترحيب 
بمحمد ف�ساًل عن اأن الأمكنة ال�سماوية خالية من ال�سراعات التي عرفها الب�سر 
من���ذ ن���زول اأدم وزوج���ه ال���ى الأر�ص وحتى يومنا ه���ذا فالأر�ص دار �س���راع، وكفاح، 
ون�س���ال، وجهاد، واحت���راب، وا�س���طراب، والآخرة دار �س���الم، واألف���ة، وا�س���تقرار، 

و�سكينة اأبدية، واأمان.
ال�سيخ الذي اأراد اأن يغوي محمداً بقوله:

 »يا محمد، تمهل وا�س���تمع اإليَّ اأن�س���حك واأعطك الملك والغنى ومتعة ل تفنى، 
واأدلك على �سجرة الخلد«

وه���و يمث���ل �سخ�س���ية ال�س���يطان ل���م تح���دث مواجه���ة بين���ه وبين محم���د لتعزز 
ال�سراع داخل الن�ص فقد قطع جبريل طريق ال�سراع حين ك�سف لمحمد حقيقة 
ال�س���يخ ومك���ره الدفي���ن. و كانت النتق���الت بين ال�س���ماوات في رواي���ة ابن عبا�ص 
رتيب���ة فالأح���داث تتكرر وعلي���ه فاإن تناولها من الموؤلف فر�ص ال�س���عي الى اإيجاد 
ال�س���بل الكفيل���ة بتج���اوز التكرار وه���ذا اأمر ينطوي على مغام���رة كبيرة تجلت في 
الحد من التاأثير ال�سلبي و التخل�ص من الرتابة بطريقة ملحمية و�سحب المادة 
الموروثة اإلى راهننا بع�س���رنتها. والأهم من هذا كله تخلي�س���ها مما علق بها من 
الإ�س���افات، والمبالغ���ات، والتهوي���ل، وه���ذا ه���و عين ما ق���ام به الموؤل���ف المجتهد 
با�س���تخدام ال�س���ينما اإذ �س���اعدت �سا�س���تها على ربط ما�سي الب�س���ر بحا�سرهم وقد 
تجل���ى هذا في عر�ص الكثير من الأحداث الأر�س���ية والكوارث البيئية والب�س���رية 
منذ ابتداأ الخلق وحتى جائحة كورونا في حا�سرنا الراهن. وبهذا �سارت ال�سينما 
)جدار الزمن( جزًءا مهماً يوؤكد العالقة بين ما هو اأر�س���ي وما هو �س���ماوي حيث 

تظه���ر مث���اًل لقطات م���ن معركة عين جال���وت، وحطين، والطائرات الإ�س���رائيلية 
وهي تق�س���ف وعقب كل معركة يكرر النبي جملته المعروفة »ويل للعرب من �س���ر 
قد اقترب«. وفي الم�سهد الثالث تعر�ص م�ساهد تمثل قابيل وهو يحت�سي الخمر 
بينما يحمل جثة اأخيه، و�س���يول جارفة وطوفان هائل وغرقى تظهر اأذرعهم فوق 
الم���اء، واأم تر�س���ع طفله���ا ثم تغذ ال�س���ير نحو قب�ص من نار ف���ي اأعلى الربوة. عند 
ه���ذا الم�س���هد يتوق���ف الموؤلف عن ا�س���تخدام ال�سا�س���ة حت���ى يتم اللق���اء بعزرائيل 
ليظهر عليها �س���ورة ملك الموت وهو يحمل على كفه ال�س���خم الأر�ص بما عليها 
فيرتجف محمد خوفاً وتنزاح ال�سورة ليظهر محلها �سورة الرجل الذي �سقطت 
ورقت���ه وه���و يلفظ اأنفا�س���ه الأخي���رة ويموت وبموته تظلم ال�سا�س���ة ولكن ي�س���تمر 
ا�س���تخدامها ف���ي موا�س���ع اأخ���رى كالن���ار )ف���ي ح�س���رة الن���ار( وفي م�س���هد قارون 

وخزائنه وانهيار ق�سره وت�ستخدم اأي�ساً في عر�ص الم�ساهد المعا�سرة الآتية:
1. م�سهد انهيار مبنى التجارة العالمي )الوول �ستريت(

2. م�سهد لفيرو�ص الطاعون اأو كورونا الالمرئي يطير في الهواء كطبق طائر 
ف���وق الجبال والبح���ار مجتازاً حدود الدول، مخترقاً حامالت الطائرات والبوارج 

وتر�سانات الأ�سلحة، وهي تطلق عليه النار بال جدوى.
3. م�س���هد رج���ال ملثمي���ن يرفع���ون من زواي���ا الطرقات جثث���اً قتلها الوب���اء اإلى 

عربات ت�سير لترمى في مقابر جماعية.
وكذل���ك ف���ي الم�س���اهد الأخ���رى المتبقي���ة كم�س���هد )الخال�س���ة( و)العجيب���ة( 
و)�س���درة المنته���ى( وم���ن هذه الأمثل���ة كّلها نجد اأن ا�س���تخدام ال�سا�س���ة كانت من 
الو�سائل الفنية الناجعة في اإعطاء �سور ج�سدت الحدث الداعم لفكرة كّل م�سهد 
م���ن م�س���اهد الم�س���رحية وله���ذا اأعل���ن الموؤلف عن ك���ون عمله التركيب���ي هذا اأنه 
عمل �س���ينمائي وم�س���رحّي اأطلق عليه اخت�س���اراً )�س���ي/ م�س���رحية(. كما ا�ستخدم 
و�سائل اأخرى منها )الرفرف( اأو الب�ساط الأخ�سر، اأو ما عرف في األف ليلة وليلة 
بب�س���اط الريح، وبو�س���اطته اخترق محمد والمالك الأبي�ص الحجب المو�س���وعة 
بي���ن اهلل وخلق���ه حتى و�س���ال اإلى جواره. كما ا�س���تخدم �س���وت الجاللة الم�س���جل 

كو�سيلة تقنية في الحوار الذي دار بين الإله ور�سوله.
���راً  »اإن النظ���رة الإيماني���ة، الت���ي يك���ون الإ�س���راء والمع���راج مظه���راً له���ا، ومعبِّ
ع���ن اآفاقه���ا وتطلعاته���ا، تق���وم عل���ى حقيق���ة كب���رى تحدده���ا العالقة ف���ي الإلهي 

والب�سري، وبينهما نزوع ارتقاء، و�ِسّقا هذه الحقيقة نجدها في ال�سهادتين«
ف���اإذا كان���ت النظرة الإيمانية المعراجية قد تاأ�س�س���ت على حقيقة )العالقة بين 
الإله���ي والب�س���ري( فعل���ى اأي �س���يء تاأ�س�س���ت فك���رة الموؤل���ف وهو يخو����ص تجربة 

ال�ستلهام، والتنا�ص، والقتبا�ص من مدونة الإ�سراء والمعراج؟
ح���ري بن���ا اأوًل اأن ن�س���يد بجه���د الموؤلف في تعزيز مادته الم�س���رحية عن طريق 
الحف���ر في الأ�س���اطير والبحث عن قرائ���ن الرحلة واختالفاتها ع���ن جوهر فكرة 
الإ�س���راء والمعراج ودليلنا على هذا ما ثبته في المقدمة التي �س���بقت الن�ص اأوًل 
وتاأكيده على فكرة اأنها جميعاً بنيت على فكرة الهبوط اإلى العالم ال�سفلي ثانياً:

1. هبوط اإينا�ص اإلى م�ساكن الموتى عبر نهر الجحيم في اإنيادة فرجيل.
2. هبوط اإنانا اإلى العالم ال�سفلي في الأ�سطورة ال�سومرية.

3. هب���وط ع�س���تار اإل���ى العال���م الأ�س���فل، مملك���ة اأري����ص كيج���ال، ف���ي الأ�س���طورة 
البابلية.

4. هبوط بعل اإلى العالم الأ�سفل في الأ�سطورة ال�سورية الآرامية-الفينيقية.
5. هبوط اأوذي�ص اإلى مقر الأرواح، منازل الموتى في الأودي�سة لهوميرو�ص.

اإذاً في كل هذه الأ�ساطير يتج�سد فعل ال�سخ�سيات الأ�سطوري في الهبوط اإلى 
العال���م ال�س���فلي اأما في الإ�س���راء والمعراج فالفع���ل الرئي�ص يتج�س���د في الرتقاء 
وال�س���عود اإل���ى ال�س���ماء، كم���ا اأن الجحيم فيه موجود في ال�س���ماء الخام�س���ة بينما 
ف���ي كل الأ�س���اطير موجود في اأ�س���فل الأر�ص )العالم ال�س���فلي( وه���ذه هي الفكرة 
التي اأ�س����ص الموؤلف الم�س���رحي عبد الفتاح روا�ص ن�سه عليها. وفيها نلم�ص جذور 
الختالف مع الماألوف والمعروف في الذاكرة الجمعية للكائن الب�س���ري، و�س���تان 

بين فعلي الهبوط والرتقاء.
اأم���ا اللغ���ة فال اأتح���دت عن اأناقته���ا وجزالتها ور�س���انة حواراته���ا ومتانة بنائها 
الدرام���ي لأنه���ا عن���د القلعه جي كما عهدناها لغة م�س���رحية فائق���ة الجمال وذات 

جر�ص خا�ص واإيقاع جميل و�ساعرية يندر اأن يتحلى بها كاتب م�سرحي محدث.
اأخي���را ل ي�س���عنا اإل اأن نق���ول: هذا ن�ص اإبداعّي خالق امتلك ال�س���جاعة ليطرق 
عل���ى اأب���واب كان الط���رق عليه���ا �س���به محظور عل���ى الجمي���ع اإن لم يك���ن محظوراً 

اأ�ساًل.

»أغنية المسافر 
الوحيد، ليلى 

والمجنون«

مسرحية الطريق إلى السدرة
والخروج عن المألوف
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عندم���ا نتح���دث ع���ن ال�س���ينوغرافيا، ل ب���د اأن نتط���رق اإل���ى عنا�س���ر 
العر����ص الم�س���رحي، لأنه���ا الكي���ان الب�س���ري والمو�س���وعي له���ا، ُيْكم���ل 
كلٌّ منهم���ا الآخ���ر، فعنا�س���ر العر�ص الم�س���رحي هي التي ي�س���تغل عليها 
م�س���مم ال�س���ينوغرافيا، ويوظف ما اكت�س���به من علم لم�س���لحة العر�ص 
الم�س���رحي، وه���ذا يلزم م�س���مم ال�س���ينوغرافيا اأن يكون فناناً ت�س���كيلياً، 
ومعماري���اً، مثقف���اً ثقاف���ة عام���ة بالم�س���رح وفن���ون العم���ارة والمو�س���يقا 
والإ�س���اءة والمناظر الم�س���رحية؛ حتى ي�س���تطيع لّم �س���ملها على خ�سبة 
الم�سرح؛ من اأجل بث ر�سائل العر�ص الم�سرحي، وذلك بتوظيف جميع 
هذه العنا�س���ر، الم�سموعة والمرئية، مثل المنظر، والعمارة، والإ�ساءة، 
والزي، والأ�س���وات، والمو�س���يقا، والموؤث���رات موؤلفة كان���ت، اأو مختارات 

من اأ�سوات جاهزة اأو مو�سيقا عالمية)1(.
 بمعن���ى اآخ���ر اأن ال�س���ينوغرافيا تعم���ل عل���ى تنظي���م عنا�س���ر العر����ص 
الم�س���رحي، بعد �سهرها معاً واتحادها في بوتقة واحدة، لت�سكل م�سهداً 
من�س���جماً هارمونياً، في اإيقاعات متباينة ومتفاوتة في الطول والق�سر 
في ن�س���ق واحد، تنتج عنها ر�س���الة ب�س���رية و�س���معية تتجه اإلى المتفرج، 
واإذا وجد عائقاً اأو خلاًل في عدم و�سوح هذه الر�سالة، فهو يعود بالتالي 

اإلى خلل في مفردات ال�سورة واإخالل في التوازن والن�سجام)2(.
اإن مهم���ة مخرج ال�س���ينوغرافيا لي����ص بالمهمة ال�س���هلة – وهنا اأقول 
مخ���رج لأن اأدوات���ه الت���ي يعم���ل بها لي�ص اأق���ل من اأدوات مخ���رج العر�ص 
فه���و م�س���وؤول عن ف�س���اء العر����ص الم�س���رحي باأكمله، وهو م�س���وؤول عن 
اتح���اد هذه العنا�س���ر وتقديمها ب�س���كل جمالي لكي تخ���دم الممثل - بل 
علي���ه يق���ع الثق���ل الكبي���ر ف���ي جم���ع ه���ذه ال�س���ور وتحويلها اإل���ى لوحة 
ت�س���كيلية معّب���رة، يتح���رك بي���ن طياتها ج�س���د الممثل وروح���ه من اأجل 
اأن يمنح المتعة والفائدة للجمهور، وذلك عندما ي�س���ع كل �س���يء معبراً 
ويبتع���د ع���ن الع�س���وائية ف���ي الت�س���ميم والبهرج���ة الت���ي ل تتوف���ر فيها 
�س���روط العر�ص الم�س���رحي الجمال���ي، يركز على مجموعة من ال�س���ور 
ال�س���يميائية، الناطق���ة ب���كل �س���يء، ولك���ن لي����ص بالعلن بل باإ�س���غال ذهن 

المتفرج فيها واإمتاعه. 
اإن ف���ن الم�س���رح )لي����ص ه���و التمثي���ل اأو الم�س���رحية، الخ���ط اأو اللون، 
الم�س���هد اأو الرق����ص، بل هو ي�س���مل كل العنا�س���ر التي تتاأل���ف منها هذه 

الأ�سياء: الفعل هو روح التمثيل، الكلمات هي ج�سم الم�سرحية، 
الخط واللون هما قلب الم�سهد، والإيقاع هو جوهر الرق�ص()3(. 

اإن جميع العالمات ال�س���يميائية ي�سعها الموؤلف في ن�سه، كمبثوثات، 
اأو ر�س���ائل للمتلق���ي، وه���ي عملي���ة تدوير للواقع الذي م���ن خالله انبثق 
الن����ص الم�س���رحي، لياأت���ي بع���د ذلك المخرج الم�س���رحي ويف���ّكك جميع 
ال�س���فرات والعالم���ات ال���ذي و�س���عها الموؤل���ف في ن�س���ه، لق���راءة الن�ص 
بعي���داً ع���ن ق���راءة الموؤل���ف للواق���ع واإع���ادة كتابت���ه وتحويل���ه م���ن ن����ص 
اأدب���ي اإل���ى ن����ص عر�ص، بعده���ا ياأت���ي م�س���مم ال�س���ينوغرافيا - المخرج 
ال�س���ينوغرافي - لي�س���فر ن����ص العر����ص بروؤية جديدة وعنا�س���ر جديدة 
مادي���ة. تنف���ذ ه���ذه ال�س���فرات بو�س���اطة عنا�س���ر العر����ص الم�س���رحي، 
ال�س���معية، والب�س���رية، علم���اً اأن جمي���ع ه���ذه العنا�س���ر ل تكفي لإر�س���ال 
المبثوث���ات والعالم���ات م���ن دون الممثل، فالممثل ه���و الأداة التي تقوم 
بتو�س���يل اأفكار الن�ص وروؤية العر�ص اإلى المتفرج الذي �س���ّمم العر�ص 
كلَّ���ه م���ن اأجل���ه ولأجل���ه، ول يت���م ذل���ك اإل م���ن خ���الل النظر وم�س���اهدة 
الممث���ل )الأداة التعبيري���ة( ال���ذي يفعل طاقات ب�س���ورة ظاهرة وخافية 
تتحقق �س���من �س���ياقات الظهور والح�س���ور، لت�سكيل ال�س���ورة وهيمنتها 
م���ن خالل���ه م���ع عم���ل ال�س���ينوغرافيا ف���ي منطق���ة الق���راءة الب�س���رية، 
ويجري تلقيها والتفاعل معها على هذا الأ�س���ا�ص، ومن خالل هذا تبرز 

عدة انطباعات موؤثرة في المتلقي)4(.
اإن التاأثي���ر ف���ي المتلق���ي ل ياأتي بالعمل الع�س���وائي، وغير المدرو�ص؛ 
من اأجل اإي�سال مفاهيم ال�سينوغرافيا وعالماتها، والتي عادة ما تكون 
م�س���فرة وذات مع���اٍن كبي���رة، والت���ي تدف���ع الم�س���اهد اإلى تاأوي���ل كل هذه 
العالمات، اإذاً ل بد اأن يكون هناك دائماً ت�س���ميم وفق �س���رورات العر�ص 
الفل�س���فية والجمالي���ة والتقني���ة، وتن�س���جم مع ق���راءة الفناني���ن للواقع 
الذي يعي�س���ون فيه، حتى ل تكون الأ�س���ياء غريبة عليهم، وتتعار�ص مع 
اأفكارهم ومعالجاتهم لهذا الواقع، عندما تكون ال�سينوغرافيا بم�ستوى 
اأفكار جميع العاملين في العر�ص الم�س���رحي، يكون التاأمل في العر�ص 

ويكون الن�سجام في عنا�سره ويكون جمياًل في تقديمه. 
وه���ذا يقودن���ا اإل���ى اأن التكام���ل الم�س���رحي ال���ذي ه���و الأه���م ف���ي نظر 
المخرج الم�سرحي وهو الذي ي�سغله من اللحظة الأولى لختيار الن�ص 
والتخطي���ط لتقديم���ه للم�س���اهدين، وه���و يدفع���ه بالتال���ي – التكام���ل 
الم�س���رحي- اإل���ى معرف���ة ع�س���ر العر����ص الم�س���رحي واإ�س���قاطاته عل���ى 
الواق���ع م���ن اأج���ل ر�س���م المخطط���ات ال�س���ينوغرافيا مع م�س���ّممها، من 
اأج���ل خل���ق عر����ص جمالي ي�س���تقبله المتف���رج بوع���ي واإدراك. ومن اأجل 
ه���ذا يج���ب اأن يك���ون المخ���رج مثقف���اً ثقاف���ة عالية ب���كل ما على خ�س���بة 
الم�س���رح وما يحيط بها من اإ�س���اءة واألوان وموؤثرات �س���وتية واأن يكون 
له معرفة عالية بت�سميم الديكور والأزياء، هذه الثقافة تجعله متمكناً 

م���ن قي���ادة العر�ص ب�س���ورة �س���حيحة، اإذاً عل���ى المخرج اأن يك���ون فناناً، 
�س���اماًل، وعارف���اً باأدوات���ه التي يعمل به���ا، والتي تعينه بتقدي���م العر�ص، 
وهو متمكن اأي�ساً من تحريك هذه الأدوات اأو هذه العنا�سر على خ�سبة 
الم�س���رح. ه���ذه العنا�س���ر التي تمالأ الف�س���اء الم�س���رحي بالحي���اة، التي 
يق���وم بتن�س���يق معانيها وجمالياتها المخرج الم�س���رحي ال�س���ينوغرافي، 
وكل ه���ذا يت���م لتحقي���ق غاية اأو هدف رئي�س���ي هو تقدي���م عر�ص جمالي 

للمتفرج فيه من العلم والمعرفة والثقافة الكثير.
اإذاً فال�س���ينوغرافيا هي: عميلة ت�س���كيلية تتحد فيها جميع العنا�س���ر 
ال�س���معية، والب�س���رية، فمن الموؤكد اأن هذه العنا�سر تحتاج من يجعلها 
تت�س���افر اأو تتنا�س���ق بينه���ا وذل���ك بدخ���ول الممث���ل، فالممث���ل المحرك 
للعنا�س���ر ال�س���ينوغرافيا، الت���ي جاءت جميع العنا�س���ر لتدعم ح�س���وره 
وت�س���هم في اإبراز الأداء من الناحية الج�سدية، والتعبيرية، وهو بمنزلة 
الكتل���ة الحي���ة الفيزيقي���ة، اإذا ق���ورن بالمث���ل الأخ���رى الجام���دة التي ل 

تتنا�سق في ف�ساء العر�ص)5(.
ولي����ص بجدي���د اإذا قلن���ا: اإن ال�س���ينوغرافيا فن وعلم معق���دان، فيتفق 
المعني���ون اأنه���ا ف���ن لأنه���ا تعتمد عل���ى الت�س���وير، والنح���ت، والزخرفة، 
والعم���ارة لتحديد الف�س���اء، وهي عل���م لأنها ت�س���تخدم التكنولوجيا من 
خ���الل ا�س���تخدامها لأجهزة الموؤثرات وال�س���وتيات والأجه���زة المرئية، 
مثل العار�س���ات ال�س���ينمائية وعار�سات ال�سور )ال�ساليدات( في اإحداث 
والحج���م  بال�س���كل  الم���كان ترجم���ة  فاأ�س���بح  المطل���وب،  الفن���ي  الأث���ر 

والم�ساحة لعالم الن�ص.
اإن التكنولوجي���ا اأث���رت تاأثي���راً اإيجابياً في التخطيط لل�س���ينوغرافيا، 
بحيث تمّكن الم�س���ّمم من تخيل العالمات ور�س���مها بطريقة ت�س���ل اإلى 
الم�س���اهد بجمالية وي�س���ر، فهذا النتقال الكبير الذي اأدخله العلم كان 
م�سمم المناظر الم�سرحية يعجز عن و�سع مخططات تنا�سب مخيلته، 
ب���ل كان ي�س���ع المخطط���ات وفق الإمكاني���ات المحددة والمي�س���رة لديه، 
اأمام دخول العلم اإلى الم�س���رح، فقد اأ�سبح كل �سيء مهياأً اأمام الم�سمم، 
ب���دءاً م���ن عم���ل الماكيتات وتطبي���ق العمل على الحا�س���وب قبل عر�س���ه 
عل���ى الجمه���ور، فباإم���كان الم�س���مم اأي�س���اً اأن ي�س���ع الألوان المنا�س���بة، 
والأحج���ام المنا�س���بة، وباإمكان���ه تغييره���ا ب�س���هولة م���ن اأج���ل الو�س���ول 
اإل���ى الت�س���ميم الأمث���ل للعر����ص الم�س���رحي، واأ�س���بحت ال�س���ينوغرافيا 
متنوعة ح�سب تنوع المدار�ص والتجاهات الأدبية والم�سرحية اإذ يمكن 
الحديث عن �س���ينوغرافيا واقعية، و�سينوغرافيا طبيعية، و�سينوغرافيا 
بيوميكانيكية، واأخرى فنطا�س���تيكية، وكروتي�س���كية، و�س���اعرية، وكذلك 
�س���ينوغرافيا واقعي���ة �س���حرية، اأو رمزية، اأو �س���ريالية، واأخرى تكعيبية، 
واأخرى تجريدية، وهناك �سينوغرافيا تراثية، واأخرى فارغة اأو �سامتة، 
واأخ���رى �س���وداء، واأ�س���طورية مثيولوجي���ا، وطقو�س���ية ديني���ة، ووثائقي���ة 

ت�سجيلية، واأخرى ج�سدية كورغرافية، اأو رقمية اإلكترونية)6(.
وعلي���ه ف���اإن م�س���مم ال�س���ينوغرافيا، اأو المخ���رج ال�س���ينوغرافي ل بد 
اأن يقيم عالقة بين الأ�س���كال في الف�س���اء الم�س���رحي، �س���ريطة اأن تكون 
هذه العالقة ذات اأ�س���باب منطقية، ويكون هدفها اإر�سال جميع الر�سائل 
رها واأ�س���قطها مخ���رج العر����ص على  الت���ي بع���ث به���ا كات���ب الن����ص، وحوَّ
واقعه الجتماعي الآني المعي�ص، بو�س���اطة الممثل الذي تدّرب على كل 
المعطيات الموجودة بالن�ص والتي اأ�س���اف لها المخرج قراءات جديدة، 
واجته���د م�س���مم ال�س���ينوغرافيا بتاأثي���ث ف�س���اء العر����ص بم���ا ي�س���اعد 
باإر�س���ال هذه الر�س���ائل، اأو ممكن القول م�س���اعدة الممثل باإر�سال جميع 
هذه الر�س���ائل بوعي واإدراك، وجعل المتفرج يتفاعل معها كونه المعني 
بكل هذا، وعلى ال�س���ينوغرافي اأن يثبت من خالل العر�ص اأن اأهميته ل 
تق���ل عن اأهمي���ة المخرج وذلك من خالل التكامل بين ال�س���ور المرئية 
وال�س���ور ال�س���معية والتنا�س���ق بينهم���ا، لخلق علم جمال���ي متحرك يعّبر 
عن المعنى الكلي للعمل الدرامي. وهذا يحتاج من الم�س���مم اأن يمتلك 
و�س���ائل التعبير الخا�س���ة ب���ه، واأن يتمت���ع بثقافة عالية ووع���ي كبير من 
اأج���ل تفكي���ك الن����ص واإعادة ر�س���مه، اأي تحويله من ال�س���رد اإلى ال�س���ورة 
وال�س���وت واللون، من خالل الإ�س���اءة والموؤثرات والمناظر الم�سرحية 
والمو�س���يقا، واأن يعمل بان�س���جام تام مع الفنانين العاملين في العر�ص 

الم�سرحي، واأن يكون روح التعاون والتفاهم ال�سمة الغالبة في العمل.
المراجع:

العلمي���ة  بي���ن  ال�س���ينوغرافيا  )تطبيق���ات  الع���ذاري،  ط���ارق  د   )1(
والع�س���وائية ف���ي العر����ص الم�س���رحي(، مجل���ة الخ�س���بة،)بغداد(، مركز 

روابط للفنون الأدائية، العدد الأول، ال�سنة الأولى، 2013.
العر����ص  ف���ي  ال�س���ينوغرافيا  عنا�س���ر  الح�س���ب،  ج���واد  ينظ���ر:   )2(

GOOGLE.2011/3/11 ،الم�سرحي، الحوار المتمدن
)3( اريك بنيتلي، نظرية الم�سرح الملحمي، الم�سدر ال�سابق.

.google ،4( جواد الح�سب، الم�سدر ال�سابق(
)5( الم�سدر نف�سه.

)6( ينظر: د عائ�سة حلمي، درا�سات عن فنون ال�سينوغرافيا، الم�سدر 
ال�سابق، الهيئة العربية للم�سرح، الحد / دي�سمبر/ 2018.

المخرج السينوغرافي... 
وتكامل العرض المسرحي

المسرح هو ذاك الطفل
الذي يقول لإلمبراطور، كم أنت عارٍ

���فها المفّكر ال�س���ورّي  م���ا اأ�س���به الي���وم بالأم����ص! اإّنه���ا البداي���ات المجه�س���ة دوم���اً، كم���ا و�سّ
»اأنطون مقد�س���ي« حيث كاأّن لعنًة اأبدّية تالحق مجتمعاتنا، وتحكم عليها بالّدوران في حلقٍة 
مفرغة، فكّلما اأينعْت �س���نابُل الوعي المجتمعّي وكادْت توؤتي اأُكلها، تجد خلداً ما يدفنها تحت 
الأر�ص، اأو ثعلباً ماكراً باأح�سن الأحوال، يلوى عنقها بقّوة ويبعثر حبوبها كيفما اتفق، معيداً 
اإّيان���ا، اإل���ى نقطة ال�س���فر، لنجد اأنف�س���نا رهناء دّوام���ة جحيمّية ل تكاد تنته���ي. يقول الروائي 
الكبير »عبد الرحمن منيف«: )حين �س���اهدُت، م�س���رحّية، حفلة �س���مر من اأجل 5 حزيران، في 
عرو�سها الأولى، ورغم قتامة المرحلة، �سعرُت بالفرح، فقد كانت المّرة الأولى التي يت�سّدى 
فيها م�سرحي عربي، في مثل هذا الوقت ال�سعب اإلى مواجهة الحقيقة بكّل ق�سوتها وعريها. 
لقد طرحْت هذه الم�سرحّية اأ�سئلة وجودّية كبرى، ت�سيب لبَّ الحدث: لماذا وقعت الهزيمة؟ 
كيف نواجهها؟ ولم كّل هذه ال�س���تكانة؟ واأّي دور للذين ينظرون اإلى الغد الأف�س���ل في �س���نع 

الحدث؟ وهل هم قادرون على القيام به؟ اإلخ.
المطلوب اليوم من الم�س���رح وغيره من الفنون، اأن يعيد طرح الأ�س���ئلة الكبرى ذاتها، اأقول 
الم�س���رح لأّن���ه باعتق���ادي، من اأكثر الفنون الإن�س���انّية ا�س���تطاعة ف���ي تقديم الحقيق���ة عارية، 
لقرب���ه م���ن روح النا����ص وحياتهم، اإذ ل فا�س���ل بي���ن الممّثل والجمهور، وقد ق���دم »وّنو�ص« في 
م�س���رحّيته ال�س���ابقة مثل هذا الت�س���ّور الفّني لم�س���اركة المتفّرج ب�س���نع الحدث، حيث نه�ص 
ممّثل���ون كان���وا ق���د اتخذوا اأماكنهم م�س���بقاً �س���من المتفّرجي���ن، بلحظٍة معينة و�س���اركوا في 
���ة، وهم م���ن اأبطالها، هكذا يتّم ك�س���ر الجدار الوهمي  الّلعب���ة الم�س���رحّية الدائرة على المن�سّ

مع المتفّرجين.
الح���رب الحالي���ة خّلف���ْت الكثير م���ن الكوارث على كافة ال�س���عد المادّي���ة والروحّية، لدرجة 
ت���كاد تب���دو فيها نك�س���ة حزي���ران كاأّنها مج���ّرد تمري���ن اأطفال. وال�س���عارات العاطفي���ة الكبرى 
، والمطلوب الآن ا�س���تلهام درو����ص الأم�ص والبن���اء عليها، باإعادة  ال�ّس���ابقة، �س���قطْت ب�س���كٍل مدوٍّ
خل���ق وعي الإن�س���ان والمجتمع م���ن جديد. لقد طرح »ونو�ص«، بن�سو�س���ه الم�س���رحّية عموماً 
»الفي���ل ي���ا ملك الزمان«، يوم من زماننا، مغامرة راأ�ص المملوك جابر، وغيرها. وبم�س���رحّيته 
�س���ابقة الذك���ر خ�سو�س���اً، ق�س���ايا الجماهير واإ�س���كالّية الوع���ي التاريخي ومو�س���وع الحرّية.. 
���ميمي، لماذا نكتب؟، يقول: )كان ال�س���وؤال كابتالع حزمة من  اإلخ، والأهّم كان هو �س���وؤاله ال�سّ
اأموا�ص الحالقة، انهزمت الكلمة، اندحرْت الّلغة، وعندما بداأُت بكتابة م�سرحّية »حفلة �سمر« 
من اأجل 5 حزيران، اإّنما اأردُت التعبير عن ا�ستحالة الكتابة، وخواء الكلمات. كنت فقط اأت�سّور 
وغالباً بانفعال ح�ّس���ي حقيقي، اأّنني اأعّري واقع الهزيمة، واأمّزق الأقنعة عن �س���انعيها، وكان 

ة«.. »اأدوني�ص« اأّول من هّزني حين كتب لي: »اإّنها مده�سة، تكنيكّياً ب�سفة خا�سّ
المطلوب، الف�س���ح والتعرية لما حدث وما خّلفته الحرب من ماآلت كارثّية، ولماذا حدث؟ 
وم���ا ه���ي ت�س���ّورات الحلول؟ اإلخ. واأن يتجّلى الم�س���رحّي بمالمح ذاك الطف���ل الذي قال يوماً 
للملك: كم اأنت عاٍر ح�سب تعبير الروائي »عبد الرحمن منيف« بتو�سيفه ل�«�سعد اهلل ونو�ص« 
بع���د ح�س���ور م�س���رحّيته تلك. كذل���ك مطلوب م���ن الموؤ�ّس�س���ات الثقافّية والتربوّية الر�س���مّية 
المعنية بال�ّساأن الثقافي، اأن تدعمه بكّل الإمكانات: اّتحاد الكّتاب العرب، وزارة الثقافة، وزارة 
التربي���ة وغيره���ا من موؤ�ّس�س���ات المجتمع المدن���ي والمتنّورين من اأ�س���حاب روؤو�ص الأموال. 
لأّن الثقافة هي حامل الوعي الجتماعي، وهي بحاجة لدعم و�س���خاء ماّدي ومعنوي لتحفيز 
الطاقات الكتابّية على اإنتاج ن�سو�ص من وحي الواقع وظروفه، ول مانع من اقتبا�ص ن�سو�ص 
عالمّية عند الحاجة، م�سرحّيات يمكن توظيفها بنف�ص ال�سياق الذي يخدم متطّلبات المرحلة 
وظ���روف البيئ���ة المحلّي���ة، عل���ى اعتب���ار الم�س���رح، الفّن الأل�س���ق بال�س���عب والأ�س���رع باإي�س���ال 
الر�سالة الجتماعية المطلوبة، دون الّتخّلي عن جانبه الجمالّي بما يعنيه من ف�سحة للمتعة 

والفرجة والت�سلية وابتداع التكنيك المنا�سب لإي�سال الم�سمون باأرقى ال�ّسبل.
مهّم���ة الم�س���رح ه���ذه، وعاه���ا رّواد الم�س���رح الأوائ���ل »يعق���وب �س���ّنوع«، القبان���ي، النّقا����ص، 
»القرداحي« حين عمدوا اإلى القتبا�ص من الم�سرح العالمي »موليير، را�سين، �سك�سبير اإلخ«. 
وا�س���طدموا اآنذاك بقّوة، مع الذهنّيات المنغلقة والعقلّيات ال�س���ّيقة، حيث اأغلقْت ال�س���لطات 
العثمانّية م�سرح القباني، و�سّردته، ما ا�سّطّره اإلى ال�سفر اإلى م�سر، وكذلك اأَغلق الخديوي 

م�سرح »يعقوب �سّنوع« ونفاه خارج البالد.
اإّن مهّم���ة الم�س���رح تغييرّي���ة، ف���ي جوهره���ا، ت�س���اهم ف���ي تغيي���ر وتعميق الوع���ي المجتمعي 
والف���ردّي، ول اأق���ول باأّن ذلك �س���يتّم ب�سال�س���ة، بل �س���يواجه ب�س���عوبات جّمة، و�س���يتعار�ص مع 
م�س���الح �س���رائح كثي���رة من قوى �سيا�س���ّية فا�س���دة متغّولة وقوى اأ�س���ولّية، وجوده���ا المزدهر 

مرتهن با�ستمرار الو�سع كما هو، بل وتعمل على تعميق الأزمة اأكثر فاأكثر. 
ال�س���لطات  م���ع  العربي���ة  الأ�س���ولّية والرجعي���ة  بالأم����ص، حي���ن تكاتف���ْت  الي���وم  اأ�س���به  م���ا 
العثماني���ة، لإغ���الق م�س���رح القباني في دم�س���ق، فال���ذي حمل ال�س���كوى اإلى الأ�س���تانة لم يكن 
���اعدة المتنّورة، بل كان ممثَل الأ�س���ولّية المتخّلفة وا�سمه  ممّثل البرجوازية الدم�س���قّية ال�سّ
»�سعيد الغبرا« الذي جمع تواقيع اأعيان ال�ّسام اآنذاك، وذهب بها اإلى هناك، في الن�سف الثاني 
م���ن القرن الثامن ع�س���ر،يقول الدكتور »اإبراهيم الكيالني« م�ستعر�س���اً �س���كوى »الغبرا« اأمام 
�س���لطان الآ�س���تانة: )اأدركن���ا ي���ا اأمي���ر الموؤمنين، فاإّن الف�س���ق والفجور، قد تف�ّس���يا في ال�س���ام، 

فُهِتَكت الأعرا�ص، وماتت الف�سيلة، ووِئَد ال�سرف، واختلطت الن�ساء بالرجال(.
وبدوره يقول ال�س���يخ »جميل ال�س���ّطّي« عن �س���كوى الغبرا: )�س���ّد الّرحال اإلى دار ال�س���لطنة 
العثمانية، لرفع واإبطال كثير من تلك البدع التي ظهرت في دم�سق، ول�سّيما تمثيل الروايات 
الت���ي اأ�س���ّرت بالأخالق والأم���وال. ولّما رفع الأمر اإلى ال�س���لطان عبد الحميد �س���درْت اإرادته 

ال�سنية بمنعها واإبطالها وكان موؤ�ّس�ص هذه الروايات وحامل لوائها اأبا خليل القباني(.
اإذاً الم�س���رح بدع���ة بمنط���ق ه���وؤلء، وه���ي مرادف���ة لكلم���ة التنوي���ر بمنط���ق حرك���ة التق���ّدم 

التاريخي، ويجب اإبطالها.
وثّمة راأي اآخر اأكثر مو�سوعّية ودّقة وهو ل� »ق�سطندي رزق« يقول: )ما كادت فرقة القّباني، 
تمّث���ل رواية اأبي الح�س���ن المغّفل، حتى قام بع�ص الم�س���ايخ الرجعّي���ون وقعدوا لظهور هارون 
الر�س���يد على الم�س���رح على �س���كل اأبي الح�س���ن المغّف���ل ورفعوا احتجاجاً بذل���ك اإلى الحكومة 

العثمانية بالآ�ستانة فاأ�سدرت اإرادة �ساهانّية بمنع التمثيل العربي في �سورية(.
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قّبلُت ثغرِك فا�ستحال ق�سائدا
ور�سمت وجهِك فا�ستحال معابدا..

ونثرُت حرفي في عيونِك كافراً
لي�سير من فرط ال�سبابة عابدا..

اأنت احتراق الحرف في �سكراته
األُق اعتكاف النب�ص اإن جاء الهدى..

اأنا مذ لمحتِك تبحرين باأ�سطري
هياأت من �سغِف القوافي مرقدا..

ونق�ست كّفِك كي ي�سير م�ساحًة
لروؤى الطيور المبحرات مع المدى..

اإني اأحّبك رغم �سيف قناعتي 
اأّن الطريق لدفء و�سلك اأو�سدا..

يا يو�سفيُة نوُر وجهِك غايتي
يعقوُب قلبي بانتظارك اأجهدا..

فارمي قمي�سك للهموم بداخلي
كي اأ�سترد ب�سيرتي كي اأولدا..

قولي لقافلة العزيز باأنني
ما زلت في جب ا�ستياقي ُمقعدا..

اأفترجعين وننتهي؟ اأم اإّنها
اآمال قلبي في اللقا �ساعت �سدى..

ثوري معي اأو فاو�سيني مرًة
ولتر�سلي من ح�سد ح�سنك موفدا..

اأفتحرقين مدائني واأنا الذي 
�سّيرُت ثغرك للكواكب معبدا..

ل تتركيني عالقاً في حيرتي
اإذ ل جواب لما �ساألُت ول �سدى..

ًة �سرقيًة تغفو معي يا ق�سّ
ها وتفّردا.. ُنثَر الجمال بن�سّ

اإّني احترفُت ال�سعر فيك عرائ�ساً
وع�سرت من عنب الحروف ق�سائدا..

يا �سحر من نطق الل�سان حروفها
وازدان خّد الفجر فيِك توّردا..

جي�ٌص من الجن ا�ستفاق على يدي
لُيعيَد عر�ساً بالطهارة ُعّمدا...

اأوتيِت ما يوؤتى العزيز باأّمٍة
فلتبعثي من لحظ عينك هدهدا..

رحماِك رائعة الح�سور قتلتني 
وذبحِت بالجفن الحرير المرودا..

فلئن م�سى تاريخ �سعري باحثاً
ما بين اأمجاد الق�سيدِة عن �سدى..

لراأى عيونِك فوق وجه دفاتري 
مجداً بدا بفم الق�سيدة �سّيدا...

اأنا وردٌة في البعد يخنقها الظما
كوني الحياة لنب�سها.. بوح الندى..

فخار قلبي

ُيخد�ُص من وكزِة اأحبابْه
اٌر ل اأملُك اإل اأن اأ�سقلُه فخَّ

�سُه..  واأروِّ
واْن واأ�سنَّ الأطراَف ليغدَو اأق�سى واأحدَّ من ال�سّ

واأدقُّ م�ساميَر بجنبيه
دِر ليثبَت مثل �سخوٍر ترقُد طيَّ ال�سَّ

وُيدعى حاملها اإن�ساْن
واأحاُر بفرِط ه�سا�ستِه

واأوؤنِّبُه: 
ل اأفئدة الق�سوِة بيديه اأول�سَت �سليَل تراٍب �سكَّ

اْن؟  فكان الطاغي والمتَجبَِّر وال�سجَّ
واأتوُه بح�سرِة لو اأدري كنَه ال�سل�ساِل
واأعلُم من اأيِّ جهاِت التحناِن اأتى بْه

اٌر.. فخَّ
بُت بكامِل وجعي واأنيني يا ما قد جرَّ

اأن اأك�سَوُه بثياٍب اأمتن غير ثيابْه
ُف طينتُه ل الناُر تجفِّ
ل الريُح تبعثُر طيبتُه

ل يتعلَُّم اأن يكبُر اأبداً ذاك الطفُل
ُن باباً من اأبوابْه يح�سِّ

اٌر فخَّ
وغداً ُيك�سُر

هل ُيجبُر مك�سوٌر يا اأ�سفي
اأو ُتجبُل من بعد الته�سيِم

فتاُت ترابْه؟

غف��وُة  ��ِة  البريَّ ف��ي  تقتلن��ي 
اٍد �شيَّ

اٍد  ِة غفوُة �سيَّ تقتلني في البريَّ
عُي  وزناٌد قد اأتعبُه ال�سَّ

وقلٌب اإذ اأعياُه المكُر
يغلُِّق في وجهي عرزاَلْه

برحى.. 
اأتخبَّط.. هل يدرُك �سيَّاٌد 

معنى اأن ترق�َص بالقرِب غزالْة؟
عُي  وزناٌد قد اأتعبُه ال�سَّ

وقلٌب اإذ اأعياُه المكُر
يغلُِّق في وجهي عرزاَلْه

برحى.. 
اأتخبَّط.. هل يدرُك �سيَّاٌد 

معنى اأن ترق�َص بالقرِب غزالْة؟

وحيداًما قاله الشعر

»روزنامة«

قصيدتان

ف��رع  الع��رب.  الكت��اب  اأ�شدق��اء اتح��اد  /ن��ادي 
حماة. �شلمية.

َوحيداً 
اأُطْوُف

لتي َت�ستكي ِاْهتزاَز الُحروِف  َوبو�سَ
َحْر طِر قبَل ال�سَّ على ال�سَّ

لُّ  ُيعانُدني الطَّ
َترق�ُص اأْهداُبُه في َمَجاهِل ُرْوحي

كرياِت ُمو�ُص على َدفتِر الذِّ تُنو�ُص الرُّ
َهْر َوَيهُرُب مّني ال�سَّ

اأَُناجي الَقوافَي 
اأَ�ْساأُلها َمْركباً 

لْم َيطاأُْه َنبيٌّ
َفْر َولْم َيختمْر بال�سَّ

َماَن الَبخيَل اأَُواِجُه َهذا الزَّ
ِب�َسيِف الَق�سيدِة

َوالَيا�َسميِن 

َو�َسوِء القَمْر
يُء َقَناديَل �َسْوقي ِلَبْحٍر اأُ�سِ

ُيَمزُق اأ�ْسرَعَة الَهْجِر 
دى  يكوي ال�سّ

َل�ْسُت اأْخ�سى الَخَطر
اأنا يا �سديَق الحكايِة

ما ُعْدُت لحناً 
ُيوا�ِسيِه عند الَحنايا َوَتْر 

َخلْعُت الَبَراَءَة 
َماَن  هذا الزَّ

باَح اأْنثى الَمَطْر َواأ�ْسَرْجُت ِم�سْ

ن��ادي اأ�شدقاء اتحاد الكتاب العرب. 
فرع حماة. �شلمية

اأوقاتي

 على “روزنامة”

البيت معلقًة 

كمعطف والدي

اأختفي بين الخيوط

والعرى

واأنثني مع القطب

األعب الغمي�سة تحت اأكمامه

واأ�ستدير كما الأزرار

اأح�سن ده�ستي 

واأترك ظلي نائماّ 

خلف الجدار

تحر�سه

عيون اأبي 

يا اأبي: 

ظلي على “الإ�سفلت”

يزدحم بالعابرين 

فيهرم باكراً

قل لهم:

كفى �سيراً على 

وجهي بال وجهٍة

مّل الّر�سيُف

من الّر�سيِف

اأين اأوقاتي

التي كانت تعر�ص 

على �سبابك كاليا�سمين

يا اأبي؟...



شعر
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اخبار ونشاطات

بتكلي���ف من ال�س���يد رئي����ص الجمهورية 
قام���ت  الأ�س���د.  ب�س���ار  ال�س���ورية  العربي���ة 
ال�سيدة الدكتور بثينة �سعبان الم�ست�سارة 
الخا�س���ة ف���ي رئا�س���ة الجمهوري���ة بزيارة 
مقّر اتحاد الكّت�����اب العرب حيث اجتمعت 
التنفي���ذي  المكت���ب  واأع�س���اء  برئي����ص 
لالتحاد وتن���اول اللقاء الحال���ة الثقافية 

والفكرية والإبداعية في �سورية.
واأ�س���ارت د. بثين���ة �س���عبان خ���الل اللقاء 
اإل���ى اأن المعرك���ة الثقافي���ة ه���ي المعركة 
الأول���ى الت���ي يج���ب اأن يخو�س���ها العرب، 
وعلين���ا اأن نرتكز اإلى قوتن���ا المتمثلة في 
ح�س���ارتنا وثقافتنا وتاريخن���ا، موؤكدة اأن 
الف�س���ل بين ال�سيا�س���ة والثقافة لي�ص من 

م�سلحتنا.
واأ�س���اءت د. �س���عبان عل���ى فاعلي���ة الأدب 
وتاأثي���ره ف���ي الح�س���ور ال�سيا�س���ي، حي���ث 

يمكن لم�س���رحية ل تتجاوز مدتها خم�ص 
دقائق اأن توؤثر في النا�ص اأكثر من خطبة 
مدته���ا �س���اعة، م�ست�س���هدة ب���اأدب محمود 
دروي����ص و�س���ميح القا�س���م ال���ذي كان اأه���ّم 

من البندقية.
كما �سددت على �سرورة اأن نعمل جميعاً 
من اأج���ل هذا البلد وعلى �س���رورة العمل 
على م�س���روع اإحي���اء الح����ص القومي على 
م�س���توى الوط���ن العرب���ي بالتع���اون م���ع 
فالعم���ل  وقومي���ة،  �سيا�س���ية  �سخ�س���يات 
الفكري ي�س���تكمل العمل ال�سيا�س���ي، ومن 
هن���ا تكمن اأهمي���ة توثيق ق�س����ص الحرب 
ال�س���ورية ودع���م التيار ال�س���بابي العروبي 
الع���دو  لمواجه���ة  الح���ل  ه���ي  فالعروب���ة 
ال�س���هيوني واأدوات���ه الإعالمية وهجومه 

على الأمة العربية.
كم���ا اأ�س���ادت الدكت���ورة �س���عبان بالجهود 

الكبيرة التي بذلها التحاد في ا�ست�سافة 

اجتماع���ات مجل�ص التح���اد العام لالأدباء 

-26 بي���ن  بدم�س���ق  الع���رب  والكّت�����اب 

دول���ًة  ع�س���رة  اثنت���ي  م���ن   ،2022/7/28

عربي���ة �س���اركوا بفاعلي���ة كبي���رة معّبرين 

ع���ن ت�س���امنهم م���ع �س���ورية ف���ي محاربة 

الإرهاب وتم�س���كهم بعروبتهم كما اأ�سادت 

بالإنجازات الكبيرة التي يحققها التحاد 

وح�س���وره المتنامي الالف���ت وقد عر�ص 

ال�س���يد رئي����ص التح���اد واأع�س���اء المكتب 

التنفي���ذي الم�س���روعات والخط���ط الت���ي 

ُنفذت ول �س���يما م�س���روع ال�سباب الثقافي 

ال�س���وري والخط���ط الت���ي يتاب���ع تنفيذها 

التحاد.

بتكليف من الرئيس األسد
الدكتورة بثينة شعبان تزور اتحاد الكتاب العرب 

 كتبت: ميساء سيفووتجتمع برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد

بداأ نادي اأ�س���دقاء اتحاد الكتاب العرب فرع حماة، ن�س���اطه الثقافي 
الأول بالتع���اون م���ع مديري���ة الثقاف���ة، المرك���ز الثقاف���ي العربي في 

�سلمية..
وقد ا�ستمر على مدى ثالثة اأيام على منبر ثقافي �سلمية..

بداأ الفتتاح يوم الثالثاء 2022/8/2
بكلمة ترحيبية لل�س���اعر )اأيمن رزوق( ع�س���و اتح���اد الكتاب العرب 
ف فيها باأهمية النادي ودوره الثقافي في اإنعا�ص الحركة الثقافية  عرَّ

وتطويرها..
لتب���داأ بعده���ا الم�س���اركات الأدبي���ة م���ع ال�س���ادة ال�س���عراء )ر�س���وان 

ال�سيد _ مي�ساء �سيفو _فائق مو�سى(
لياأتي دور الم�س���رح مع عر�ص مونودراما بعنوان )هلو�س���ة( قدمته 

الفنانة ال�سابة )رند ال�سيحاوي(
وه���و عر����ص من اإخ���راج الأ�س���تاذ ال�س���اعر )مهتدي غال���ب( وفرقة 
)الج�س���ور( الم�س���رحية.. ث���م ختم���ت الفرق���ة الفني���ة الموؤلف���ة م���ن 

الفنانين )جهاد �ستيان.. كمان/
علي جمول.. عود/

ظافر غيبور.. اإيقاع/
نايف جرعتلي.. عود وغناء( ن�ساط اليوم الأول..

في اليوم الثاني
تاب���ع ن���ادي اتح���اد اأ�س���دقاء الكتاب الع���رب احتفاليته بالم�س���اركات 
الأدبية مع ال�سادة ال�سعراء )رحاب القطريب _ظافر جمول _لينا 

الخطيب _ح�سين الفيل(
وبالط���رب والغن���اء خت���م لق���اء الي���وم الثان���ي م���ع المط���رب الفنان 

)وليد زينو(
والفرقة المو�سيقية الموؤلفة من الفنانين )جهاد �ستيان.. كمان/

نور الدين ياغي... عود/
الطفل علي جهاد �ستيان.. اإيقاع/

ا�سماعيل المولى.. كورال(
اأما اليوم الثالث والذي كان ختام الحتفالية فقد كانت الم�ساركات 

الأدبية لل�سادة ال�سعراء
)نظام و�سوف _نعمان رزوق _ ثناء الأحمد _ اأحمد الأقرع(

للقائمي���ن  �س���كر  كلم���ة  رزوق(  )اأيم���ن  ال�س���اعر  بعده���ا  ليق���دم 
والم�س���اركين والح�س���ور الذي���ن كان���وا َلِبَناِت نج���اِح الملتق���ى، منهياً 
كلمت���ه عل���ى اأم���ل ال�س���تمرار والديموم���ة لرف���د الحرك���ة الثقافي���ة 

وتطويرها دائماً..
لياأت���ي خت���ام الي���وم الثال���ث والأخير عل���ى اأنغ���ام اأغاٍن �س���دحت بها 

المطربة ال�سابة )مروة دلول(
بمرافقة الفرقة المو�سيقية الموؤلفة من الفنانين )جهاد �ستيان.. 

كمان/
علي جمول.. اإيقاع/

الطفل علي جهاد �ستيان.. اإيقاع/ 
نايف الجرعتلي.. العود(

المهرجان باأيامه الثالثة لقى اإقباًل وا�سعاً من الأدباء والمثقفين 
والمهتمي���ن.. وتعاوناً من الأ�س���تاذة )حنان الق�س���ير( مديرة المركز 

الثقافي في �سلمية..
كم���ا كان م���ن اإ�س���راف وتن�س���يق ال�س���اعر )اأيمن رزوق( ع�س���و اتحاد 

الكتاب العرب..
ومن اإعداد ال�ساعر الأ�ستاذ )مهتدي غالب(..

وم���ن تقدي���م الأ�س���اتذة )عل���ي �س���هاب_ اأمي���رة اليازج���ي _غ���ادة 
جمول(... 

 نادي اأ�سدقاء اتحاد الكتاب العرب/ فرع حماة/ �سلمية.

 احتفالية ثقافية الفتة  
لـ نادي أصدقاء اتحاد الكتاب 

العرب/ فرع حماة/



املدي���ر امل�ش��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�ص احتاد الكتاب العرب

رئي����ص التحري��ر: 
اأ. توفيق اأحمد

مدي���ر التحري��ر: 
منيـر خلف

اأمينا  التحرير: 
عيد الدروي�س، اأو�س اأحمد اأ�سعد

هيئ�ة التحري�ر:
طالب هما�ص - د.جودت اإبراهيم - 
د.نزار بني املرجة - نذير جعفر - 
معاوية كوجان - حممد احلفري

الإ�ش�راف الفني: 
ن�ســـال فهيـم عيـــ�سى

رئي�ص الق�شم الفني:
فاطمـة اجلـابي
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�شوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�شدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
 اأ�ش�شت و�شدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�شالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب )3230( 

هاتف 6117241-6117240 -فاكس 6117244 هاتف االشتراكات 6117242
جميع المراسالت باسم رئيس التحرير. 

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.

• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 
alesboa2016@hotmail.com

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي:
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   ثم���ة نداءات خفي���ة كانت تدعونا 
يوم���اً بع���د ي���وم لن�س���لك درب الفك���ر 
وال�س���ورة والحرك���ة ولنتوق���ف عن���د 
عل���م م���ن اأع���الم الم�س���رح ال�س���وري 
والعرب���ي وق���د وق���ع اختيارن���ا عل���ى 
الأ�س���تاذ والكاتب الم�س���رحي الكبير 
عب���د الفت���اح قلع���ه جي الذي �س���عرنا 
نراف���ق  اأنن���ا  �س���حبته  ف���ي  ونح���ن 
اأبطال���ه ف���ي »الطري���ق اإلى ال�س���درة« 

حي���ث حملتنا مركبته الف�س���ائية اإلى الم�س���افات البعيدة، 
اأو كاأنن���ا كن���ا مع���ه وهو يخرج تل���ك ال�سخ�س���يات من عمق 
الخرافة والأ�س���اطير ومع تل���ك الرموز والدللت  وولدة 
تل���ك الم���راأة وخ���روج �سخو�س���ه م���ن البئ���ر لتب���داأ بعده���ا 
الأ�س���ئلة الت���ي تنفت���ح عل���ى اأ�س���ئلة اأخ���رى ف���ي م�س���رحية 

»يوتوبيا الطريق« وم�سرحية »�سقوط تيمورلنك«.
 كنا مع تلك الظالل وفل�سفتها وذلك الوفاء التي ات�سمت 
ب���ه بطلته في م�س���رحية »ظالل فت���اة الغابة« وهو يحملها 
تل���ك ال�س���اعرية العميق���ة وق���د �س���ايرنا خط���ا جلجام����ص 
وع�سبة الخلود و�سرنا مع بطلته »حياة« في م�سرحية »هي 
الت���ي راأت« ف���ي محاولة منا اأن نب�س���ر ونرى م���ا راأته تلك 
الم���راأة بعي���داً ع���ن الفكر ال�س���نمي الذي ل يقب���ل التجدد 
والنبعاث، كما كنا معه في م�س���رحية  »د�ستة ملوك« التي 
ا�ستمّدها من حكاية » كفر �سالم« حيث عاد بطله اأبو العز 
ليق���ارن بي���ن ما كان���ت عليه مدينت���ه في ال�س���ابق وحالتها 
الآن وكنا فوق تلك الرمال التي م�سينا فوقها ونحن نقراأ 
م�س���رحية »اأغنية الم�س���افر الوحيد« والحوارات ال�سعرية 
الت���ي ج���رت بي���ن ليل���ى والمجن���ون وحاولن���ا اأن نق���ف اإلى 
جانب ذاك الطفل في م�س���رحية »طفل زائد عن الحاجة« 
الت���ي ت���دور حوارتها بي���ن ال���زوج وزوجه ونج���د فيها تلك 
الرمزي���ة الكبي���رة وخا�س���ة م���ع وج���ود تلك الجه���ات التي 

تراود الأب للتخل�ص من ولده. 
كنا معه في م�س���رحه الكال�سيكي وحداثة ما خطه قلمه 
المبدع ومع ذلك الر�س���ام الذي جاء ليقيم معر�سه الفني 
ف���وق اأر�ص المقب���رة في م�س���رحية »اللّح���اد« حيث وجدنا 
ذل���ك ال�س���راع بين ع�س���اق الحياة ومحبي الم���وت وكنا في 
ه���ذا الملف م���ع اأهمية الكلمة التي يوليه���ا الكاتب القلعه 
ج���ي الهتمام كل���ه وم�س���رحه التجريبي �س���اهد على ذلك 

ق���د ط���رح يوم���اً م�س���رح الغرف���ة  وه���و 

دم�س���ق  مهرج���ان  عل���ى  عم���ل  كورق���ة 

الم�س���رحي ليخ�ص بها م�سرح الأطفال 

وقد اأولى م�س���رح ال�س���باب الهتمام كله 

كم���ا دع���ا من���ذ انطالقت���ه الأول���ى اإل���ى 

تاأ�س���يل م�س���رح عربي و�س���رورة العودة 

اإل���ى تقدي���م �س���ياغات جدي���دة للت���راث 

ويوؤكد دائماً �س���رورة ا�س���تفادة الم�سرح 

الع�س���ر  وتقني���ات  التكنولوجي���ا  م���ن 

الحدي���ث وم�س���اهمته ف���ي التنمي���ة الجتماعي���ة والن����ص 

الم�س���رحي براأيه فن مركب من عنا�سر عدة منها الكلمة 

والحوار وال�س���وت والأداء وغير ذلك وهو يبداأ من الن�ص 

وينتهي بالمتفرج وبينهما حلقات كثيرة .

في عوالم الكاتب الم�سرحي عبد الفتاح قلعه جي الكثير 

م���ن العلم والفائدة واأ�س���ياء كثيرة اأخرى تما�س���ي التاريخ 

والأ�س���طرة وتت�س���ف اأعماله بال�س���حر والعذوبة وم�سيرته 

الإبداعي���ة ت�س���كل م���رج اأزه���ار كبي���راً ووا�س���عاً في���ه من كل 

جن����ص ول���ون وم���ا كتبه م���ن نت���اج ي�س���كل اإ�س���افة حقيقية 

للمكتبة العربية. 

وفي هذه العجالة ل ي�س���عنا �س���وى تقديم ال�سكر لل�سادة 

الكّت�����اب الع���رب الذي���ن �س���اركونا ف���ي ه���ذا المل���ف وه���م: 

�س���باح الأنب���اري من العراق، وعبد الرحم���ن التميمي من 

الع���راق، وع���الوة وهب���ي م���ن الجزائ���ر، واأمين���ة ح���اج داود 

م���ن الجزائر، و�س���فيان حمدي من تون�ص، وح�س���ام الدين 

م�س���عد من م�س���ر، وعبا�ص اأحمد الحايك من ال�س���عودية، 

كم���ا ن�س���كر ال�س���ادة الأدب���اء من �س���ورية وهم عل���ى التوالي 

محم���د اإبراهي���م عبد اهلل � جوان ج���ان � اأمينة عبا�ص � هناء 

اأب���و اأ�س���عد � حمدي المو�س���للي � غ�س���ان حوراني���ة � محمود 

اأحمد عو�ص، محمد الحفري، مجيد عبد الواحد النجار.

واأ�س���كُر �سكراً خا�ساً الروائي والكاتب الم�سرحي الأ�ستاذ 

محم���د الحف���ري ال���ذي ب���ذل جه���داً كبي���راً ف���ي الإع���داد 

والتن�س���يق والتح�س���ير لإنج���از ه���ذا الع���دد ال���ذي نعتبُره 

مهماً في م�س���يرة الكاتب ال�س���وري الم�س���رحي الكبير عبد 

الفت���اح قلعه جي داعين له بال�س���حة وال�س���المة والعافية 

والمزيد من العطاء.

النداءات الخفية


