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 امللخّص

يشكل التاريخ مادة مهمة بالنسبة لألديب يستمد منه موضوعاته وشخصياته وعوامل نصه، واملسرحية بوصفها 

كاتبها يف أحداث التاريخ أو شخصياته مشاهبا من أحداث أو  ىأدبيا هلا عالقة وشيجة بالتاريخ، حبيث ير نوعاً

احلاضر يف مسرحيته وأن يعرب فيها من خالل املاضي عن بعض شخصيات معاصرة فيحاول أن يربط بني التاريخ و

القضايا املعاصرة، وهذا ما نسمّيه بالتوظيف الداليل للتاريخ. من املسرحيات اليت وظّفت التاريخ كعنصر رئيسي 

 لنك يف إذ يطرح فيها الكاتب حماكمة تيمور ي؛للمسرحي السوري عبدالفتاح قلعج« لنك هبوط تيمور»هلا مسرحية 

العامل اآلخر ويكشف عن اجلرائم اليت ارتكبها الطاغية. والدراسة احلاضرة تبحث عن جوانب التقاء هذه 

املسرحية بالتاريخ، فترتكن على عناصرها لتبيني وجوه الشبه واخلالف بني املسرحية وأصلها التارخيي، ويف النهاية 

ها التارخيية على املعادل املقابل هلا أي لنك وانعكس حالت حصلت على أن قلعجي استلهم من شخصية تيمور

 . احلكومة الراهنة فنجح يف سرب أغوارها سرباً معاصراً
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 ةمقدم

 الية البحثكإش

مسرحا، فاإلنسان حيب أن يسمع و قصةو املاضي مادة غنية لألدب شعراً أحداث

أن يرى أشخاصا رسخوا يف ذاكرته باهلالة اليت صنعها هلم، و احلكايات اليت يعرفها

كلما أوغلت أحداثُ املاضي يف القِدَم كانت أغلى على و»كانت هذه اهلالة أم متوَمهة.  حقيقيةً

 القت شخصياهتا األهوالو كلما عنُفت أحداث املاضيو  املتعة.ألذ  يفو أشحذَ للخيالو القلب

املغامرات ال يتلقاها اإلنسان إال إذا و أشدَّ إثارة . فإن األهوالو قامت باملغامرات كانت أفنتَو

خصومه تنهض و يف هذا الصراع بني البطلو أو مصاعبَ ضخمة، كان يصارع خصماً عنيداً

 سوف يكفّ عن االهتمام باحلكايات القدمية مهما بلغت من املتعةاللذة. لكن اإلنسان و املتعة

عربة يرتقي اإلنسان حني و اإلثارة إذا مل يكن فيها حكمة مستخلَصة من حقائق احلياةو

خ مادة مهمة بالنسبة يل التاركشي. ف(12، ص2001)بلبل، « يهتدي هبا يف حياتهو يتمثلها

ون يكأن  الًيأو مستح س صعباًيفل»وامل نصه عو اتهيشخصو ستمد منه موضوعاتهيب، يلألد

لعل و شة.ية املعيدث مع التجربة الواقعحيما كما  لعمل أديب مصدراًو جتربةو خ إهلاماًيالتار

 يدي نية بيثر طواعكان أكلما ك، ياملسرح ثر ملمارسة العمل األديبكأ ون مناسباًيك ياملاض

ام، فاستطاعت أن تترع عنها يمر األ علىقد تبلورت  ياملؤلف بسببٍ أن أحداث املاض

اتب للوصول كدها اليتصي ث الدالالت اليتيبال من ح يست بذيل ل اليتيالتفاصو املالبسات

 (.65، ص2008)بعلي، « ه من عمله الفينيإل يرمي ياهلدف الذ إىل

 ياتب املسرحكوظّفه اليا ارتباط ميخ أيترتبط بالتار ــ ةيمن األنواع األدبــ ة ياملسرحو

ة يون نفسكأنه ذو داللة خاصة قد تى ريات ما يالشخصو األحداث كتار من تلخي»أنه  على

عرض ياول أن حيمث  .(17، ص1978)القط،  «كذل رية أو غياسية أو سية أو اجتماعيأو أخالق

صبح ية الناجحة، فقد ية للمسرحيه السمات الفنيامل تتحق فكمت بناء فين الداللة يف كتل

 شفاًك يخيموقف تار اتب يفكد الجيقد »و ةياإلنسان من املعاين رمزا ملعين يخيالبطل التار

ه من يما انتهت إلو اتيحتول مصائر بعض الشخص يف ىريقد و ةية باقيقة نفسيعن حق

 الدالالتو نسج حول هذه الرموزياة، فيقة خالدة من حقائق احليعن حق اًريفواجع تعب

حدث من أحداث  اتب يفكال ىريقد و. (17، ص1978)القط، « امالًك اًيفن جاًياحلقائق نسو
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حاول أن يات معاصرة فياته مشاهبا من أحداث أو شخصية من شخصيخ أو شخصيالتار

العصر أو  ا يفيعن بعض القضا يعرب من خالل املاضيأن و احلاضرو خي التارنيربط بي

اإلصطالح  ال يفقيما ك ياملاض علىسقط احلاضر يأن » يه، أيش فيعي ياجملتمع الذ

 (.17، ص1978)القط، « املعروف يالنفس

ن كلو خياتب بالتاركال يوع من فقط يفكت ي الخيللتراث التار ف الداليلية التوظيإن أمه

ة يفه للشخصيتوظ اتب يفكهم اليش، ألن ما يبالواقع املع ضاًيه أيوع من باألساس يفكت

ة أو ين داللةُ الشخصكلو حيخَ الصحيالتارال و ةَيس الشخصيل يخية أو للموقف التاريخيالتار

 اليت ي، هريالتفسو لية للتأوية مبا حتمله من قابليخية التاريداللة الشخص»ألن  ؛املوقف

من خالل و (57، ص2000)إمساعيل، « واقع عصرهو  عن واقعهريللتعب ياتب املسرحكستغلها الي

حلظة و دةيل عناصرها اجلدكة بي حلظة آننيب»داخل فضاء من اجلدل  يوضع املتلقي كذل

 نيالفروق القائمة ب ذهنه يف يعمل املتلقيخ سيحضورها املستعاد. فعَربَ التار ة يفيماض

ثر كواقع أ إىلات حاضره، وصوال ينه من جتاوز سلبكنتائج مت إىللص ي وخياملاضو احلاضر

 (.192-191، صص 2007)الشنطي، « ثر إشراقاكاستشرافا ملستقبل أو قوة

اريخ تطور املسرحية السورية إىل وجود موقف هلا من التاريخ، فقد بدت املسرحية يشري ت

السورية يف طور نشأهتا األوىل وكأهنا الوليد الشرعي للتاريخ
1

تركيزها »، فتآلفت معه من خالل 

على الشخصيات التارخيية وإبراز دورها يف صنع التاريخ من جهة ومتسكها بالتسلسل الزمين 

. وعاد املسرحيون السوريون إىل (131، ص1985)جمموعة من املؤلفني، « لألحداث من جهة أخرى

، فوجدوا أمامهم فسحة يستقون منه موضوع مسرحياهتم ــ من البداية حىت اليومــ التاريخ 

زمانية ومكانية يف انتقاء ما يشاؤوا من أحداث تارخيية. من املسرحيات التارخيية يف هذه 

لعدنان مردم « امللكة زنوبيا»و« غادة أفاميا»و« مصرع احلسني»و« عبدالرمحن الداخل»البُقعة: 

حملمد « املهرج»ولعبدالفتاح قلعجي « لنك هبوط تيمور»ملمدوح عدوان، « ليل العبيد»بك، 

 املاغوط.

                                                      

على سبيل املثال مسرحيات أيب خليل القباين: "الشاه حممود"، "السطان حسن"، "هارون الرشيد مع  .1

أنس اجلليس"، "هارون الرشيد وغامن بن أيوب"، "عنترة العبسي"، "زبيدة"، "يزيد بن عبدامللك مع جاريتيه 

 حبابة وسالمة"، "احلاكم بأمر اهلل"، "يوسف بن تاشفني" و"كليوباترة".
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 حدود البحث

« كلن موريهبوط ت»ة يمسرح يف يخيهذه الدراسة نبحث عن االجتاه التار حنن يف

 كلن موريت /يخيأصلها التارو ةيم(. بالقراءة للمسرح -1938قلعجي )اتبها عبدالفتاح كل

إىل  عرضنا مدخالًة يالبدا أجزاء: يف إىلحدودَ الدراسة، فقسّمناها و نّا نطاقَ البحثيع

ة خاصة؛ مثّ قدّمنا ية السورياملسرحو ة عامةياملسرح يف يخيالبحث للتعرف باالجتاه التار

ة ين الفن املسرحيوكمراحل تو اتهيدراسة ح إىلالم كسُقنا القلعجي ونبذة عن عبدالفتاح 

ضنا صُلبَ دات عريبعد هذه التمهو ة،يانتاجاته املسرحو ةيأعماله األدب إىل نيَه مُلِمّيلد

اتب كف استلهم الكيفدرسنا « كلن موريهبوط ت»ة يمسرح خ يفيف التاريهو توظو الدراسة

ةكمن هذه العناصر احلبو ،املسرحيةعناصر  خَ يفيالتار
1
اتيالشخصو 

2
انكاملو الزمانو 

3
 

األحداثو
4
 ه.ي صفوةَ ما حصلنا علنيجة تبية قدّمنا نتيالنها يفو ها؛ريغو 

 خلفية البحث

تاب ك علىاملقاالت املرتبطة هبا حصلنا و تبكق اليتدقو« لنك هبوط تيمور»ة دراسأثناء 

إذ يتحدث الكاتب عن اجتاهات تارخيية يف  ؛جعلناه منوذج حبثناو م(1989)ك حمبلزياد 

، داًيجد اًريخ تفسي التارريده، تفسياملسرح العريب ويقسمها إىل التغين باملاضي ومتج

ا احلاضر على املاضي، ية منه، إسقاط قضايخ والسخريالتارخ، نقض ياصطناع التار

م، مث يتحدث يف كل قسم عن املسرحيات العربية اليت تتجه هذا يخ معرفة وتعليوالتار

ة يخيات التارياملسرح يف هذه األقسام إىلتطرّق ياتب كلة هنا أن الكاملشأما  ،االجتاه

تب ك علىحصلنا  كذلوك قطل. قلعجيت ايتحدث عن مسرحيمل أكثر منها السورية و ةياملصر

كتب مندور يف الفن املسرحي من أمثال فقط ة يخية التاريأصول املسرح إىل ريتش أخرى

، م(1978)والقط  م(2004و 2003و 2001)وكتب ومقاالت للناقد السوري بلبل  م(2001و 1998)

رحية يف األدب بأسرها عن كليات للفن املسرحي أو تاريخ املسهذه الدراسات إذ تتحدث 

ة ية وافيافكن كلم تالعريب أو إملام إىل أشهر املسرحيني العرب وانتاجاهتم املسرحية ف

                                                      

1. Plot 

2. Characters 

3. Setting 

4. Events 
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التوصيفية اليت متمايزة عمّا دارسناها يف ملوضوع دراستنا بل تُعَد بنوعها من الدراسات 

حبثنا العلمي. مثّ حصلنا يف أحباثنا يف املواقع العربية على مقاالت الدخل هلا مبوضوع 

دراستنا أللهم إال جانبا من مسرحيات قلعجي وال اجلانب التارخيي هلا، منها مقال ملوصللي 

سرحيات قلعجي وأحيانا دوافع إذ يتحدث الكاتب فيه عن استخدام التراث يف م م(2003)

فقط دون باقي « لنك هبوط تيمور»اجتاهه حنو املعاصرة مع أنه حتدث عن فكرة مسرحية 

عناصرها وهذا مايباين موضوع دراستنا. وكذلك حصلنا على مقال آخر للدكتور بندك 

 رهبوط تيمو»طرح الباحث األبعاد الرمزية يف  يع مسرحيات قلعجي ويطرح يإذ  ؛م(2004)

وأبعادها الرمزية يف صفحتني، وهذه الدراسة تشارك موضوع دراستنا يف عنصري « لنك 

الفكرة واملوضوع فقط دون باقي عناصر املسرحية، مع أن دراستنا تتجه اجتاها تاما إىل 

استخراج األبعاد التارخيية وتوظيفها الداليل يف  يع عناصر هذه املسرحية. ومقال آخر 

« مدينة من قشّ»بحث عن السخرية والكوميديا يف عناصر مسرحية ي إذ ؛م(2003)لعزام 

وافق يبأسرها ويطرح يف مقدمته بعض جُذُر مسرحيات قلعجي واجتاهاهتا املعاصرة وهذا ما

وهذا « لنك هبوط تيمور»موضوع دراستنا ألنه أشار يف فقرة واحدة إىل األبعاد التارخيية لـ

 للدراسات العلمية.قليل جدا بالنسبة إىل كوهنا مصدرا 

 أمهية البحث

 خ يفيف التاريتوظأي  هذا املهمأن  إذ فُهم ؛من فصول هذه الدراسات قُرأ جانب 

ة الدراسة عنها، يأمه علىد كؤيهذا األمر و عهاي  يف ك مفقودلن مورية هبوط تيمسرح

 خطأ بل الدة دون يفر هذه الدراسةنقول أن  وال املفقود هذا، املمارسة يف حاول الباحثونف

ات ياملسرح يبدلَ باق اختيار مسرحيات قلعجي . سببُيأو مفهوم يلكخطأ ش يختلو عن أ

الشامات وخاصةً  بقعة يف األدب العريب إىلاملضاعفة  نيرغبة الباحث يف ئتبخية يالعرب

 يخيغلبة اللون التار إىلرجع ية يأساس لنقد هذه املسرحك يخيانتقاءِ االجتاه التارو ،سوريا

الطريق من »نفس األمر  إىل قلعجي ريشيما ك، خرىثر من األلوان األكة أياملسرح يف

أنا أقطعه يومياً عرب مقربة و الكالسة إىل مدرسة العرفان االبتدائية يف األسواق القدمية،

 احلارات القدمية بأزقتها املتالويةو باب قنسرين الشامخو خندق السور املوازيو الكليما 

شقوق األسوار إىل دم و األثرية علّمين كيف يقفز التاريخ من األبراج املُطِلةعمائرها و

إمنا كنت أستخدم التاريخ و املسرحية، لكنين مل أكتب أبداً املسرحية التارخييةو القصيدة
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 السياسيةو الولوج إىل أعماق أنسجته االجتماعيةو أسوده مبضعاً لتشريح الواقعو بأبيضه

فة كة اليدراسة أدب يأ أخذ الباحث يفيأن  يعيفطب (18، ص2003، )قلعجي« االقتصاديةو

 .ىمن السفل الرجحاء بدالً

 منهج البحث

الوصفي إذ هو  -املنهج التحليليى منهجني، أوهلما اعتمد الباحث يف هذه الدراسة عل

املنهج الذي يدرس ظاهرة ما، فإن أول خطوة يقوم هبا هي وصف الظاهرة اليت يريد »

 ع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها، ومازال هذا هو األكثر استخداما يف دراستها و

، إذ الباحث قام يف حتليل هذه (5، ص1968)الشيخ خليل، « الدراسات اإلنسانية حىت اآلن

املسرحية على أساس حتديد خصائص التاريخ يف املسرحية ووصف أسباب استخدامها 

سرحية، واليقتصر على  ع األحداث وتبويبها، ومتغرياهتا ونوعية العالقة بني التاريخ وامل

وإمنا يعين ما هو أبعد من ذلك، ألنه يتضمن قدراً من التفسري الفين للمسرحية التارخيية. 

الذي يعَدّ من املناهج األدبية لدراسة  اليات النصوص « املنهج الفين» تّبع الباحثُذلك اكو

ي العمل املسرح. إذ تناول الباحثُ (13، ص1388)مشكني فام، النثرية يف تاريخ األدب العريب 

وقوّمه معتمدا على القواعد واألصول الفنية املباشرة فيه كاألفكار واألسلوب والتقانات، 

إىل استخدامه التاريخ يف عناصر  الشعورية اليت تؤدي الكاتبه ق إىل النظر يف قيَموتطرّ

القضايا احلاضرة على األحداث اليت تسوقه إىل إسقاط مه التعبريية يَوقِاملسرحية 

 .التارخيية وشخصياهتا املوروثة

 األسئلة والفرضيات

ما و ؟«كلن موريهبوط ت»ة يمسرح خ يفيف وُظّف التاركيمها: و انيسين رئي سؤاالبقي

استلهم  قلعجيةَ األمر افترضنا أن ي؟. فبدايف هذه املسرحية خيفه للتاريتوظ اتب يفكال ىمد

 اجلرائمَ اليتك ولن موريس تكنعي كيمع أحداث ترتبط هبا  كلن ورميت ة/يخيةً تاريشخص

من ى استوحو ،ومة الراهنةكاحل ياملعادل املقابل له أ علىتنتظره  العواقب اليتو بهاكارت

 يخ الذيتلف عن التارخيدا يا جدخيقدم تارو هايحاءو فعدل فية استيخياحلقائق التار

 د له استقالله اخلاص.يخ جديامال بل هو تاركاستوحاه اختالفا 

وقبل أن نبدأ بتحليل االجتاه التارخيي يف املسرحية نقدم نبذة عن حياة قلعجي االجتماعية 

 والثقافية.
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 اتب والباحث املسرحيكعبدالفتاح قلعجي ال

)جمموعة من م ودرس فيها وتابع دراسته جبامعة دمشق 1938ولد عبدالفتاح يف حلب عام 

عاد إىل حلب مدرساً مث ندب للعمل يف إذاعة حلب واملركز التلفزيوين . و(20، ص2003املؤلفني، 

وهو عضو يف احتاد الكتاب العرب وعضو جلنة التراث يف مهرجان األغنية السورية.. ومنح 

«جائزة الباسل»
1
، وشارك (20، ص2003)جمموعة من املؤلفني، م 1998ل بداع الفكري عام  

 (.21، ص2003)جمموعة من املؤلفني، مدعواً يف مهرجانات سورية وعربية ودولية منها يف إيران 

العديد من املؤلفات يف خمتلف األجناس األدبية، فقد كتب يف املسرح:  قلعجيكتب 

مولد »، م(1970)« نار األسوديالد»، م(1969)« ان مبتوريشر صرخة يف»و «الفصل الثالث»

، م(1976)« طفل زائد عن احلاجة»و «ثالث صرخات»، م(1974)« غابة غار»، م(1971)« النور

« صناعة األعداد»، م(1980)« ملحمة القيامة»، م(1978)« اللحّاد»، م(1977)« السيد»

حكايات و عرس حليب»، م(1981)« سيس اجلليأن»، م(1980)« لنك هبوط تيمور»، م(1980)

اختفاء »، م(1996)« النعمان كالقناصة بنت مل»و «العاشقصعود »، م(1984)« من سفربرلك

 القطن»و «ة روزنةياكح»، م(1979)« ة لألطفالريات قصيمسرح»، م(1977)« وسقوط شهريار

سفر »، م(1987)« العُرس»و «تدمر إىلعود يو كمال»، م(1982)« قلعة حلب»و «الشمسو

 يعل»و «فر سالمك»، م(2000)« قهوةصبون الي كامللو»و «شهرزاد ايليل»، م(1997)« التحوالت

مغامرات »و «ا اجلنونيفانتاز»و «نة من قشيمد»، م(2002)« ة مشس النهاررياألمو بابا

 التراجمو قصص األطفالو ةيأعماله الشعر خرىمن مؤلفاته األو .م(2003)« سندباد

 .مستقالً تطلب حبثاً ون اليتيالتلفزو اإلذاعة نشاطات يفو املوسوعيةو الدراسات الفكريةو

استوحى قلعجي يف غالبية انتاجاته املسرحية من املبىن التارخيي معتقدا أن من رسالة 

التاريخ اليوم متسارع األحداث بشكل »املسرح االستجابة ملتطلبات اللحظة التارخيية املعاصرة: 

ن مذهل، واإلحباطات واالنكسارات تتواىل بال انقطاع، واملسرح بالرغم مما يهدف إليه م

يشهد حتييد  ــ عصرنا العريبــ  ال وإمتاع الميكن أن ينفصل عن الواقع، غري أن العصر 

الفعل الثقايف واستبعاد املؤلف املسرحي وموته وعدم احترامه، واملؤلف كعقل للمسرح والعرض 

املسرحي هو وحده القادر على هذا الفعل اهلادم املتمرد على األنظمة القائمة، وعلى جتسيده 

                                                      

 جائزة جملس مدينة حلب. .1
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النطالق منه إىل أمداء الفكر واالستشراف املأمول أو الكارثي، وعلى بناء عمارة متخيلة تبدأ وا

. فمن هذا املنطلق اجته قلعجي (4، ص2006)البعالو، « بيوتوبيا ملونة وتنتهي بالواقع امللموس

إىل التراث التارخيي يستلهمه ويدرسه ويبحث يف ظواهره املسرحية عن التاريخ إلسقاط 

أخطأ من فسّر هذا التحول عند عبد الفتاح قلعجي بأنه جمرد حنني »اه على املعاصر فـقضاي

إىل املاضي وعزوف عن التجريب والتجديد وركون إىل التقليد، ومل يفسّره التفسري الصحيح 

 (.26، ص2003)اهلامشي، « بأنه جتريب من نوع جديد أكثر انفتاحاً وأوسع أفقاً

 «لنك هبوط تيمور» استلهام التاريخ يف عناصر

 هلا خ مصدراًيات تتخذ من التاريمسرح ياسور ة يفية الثانيظهرت مابعد احلرب العامل

خ يتلف عن التارخيدا يا جدخيقدم تاريحاءوا فية استيخياتبها من احلقائق التاري كستوحوي

خ يالتارمّل حيهو و د له استقالله اخلاص،يخ جديتار»بل هو كامال استوحاه اختالفا  يالذ

« ترتبطو ة مستمدة من احلاضر، فتعلق بهيه قضيسقط علوي رةًكصنعه في يد الذياجلد

هبوط »ة يمسرح يف يخيتمثل االجتاه التاري قلعجيهذا عبدالفتاح و .(189، ص1989)حمبك، 

 الثاينو اتب املسرحية إىل ثالثة أقسام/هبوطات: اهلبوط األولكقسّم ال«. كلن موريت

 املشاهد املتعارف عليها يف النص املسرحي،و يكون قد استغىن عن الفصولهبذا و الثالث،و

 األحداث الواقعة اليت حتفل هبا املسرحية. يكلمة هبوط هو

 كةاحلُب

تشبك وقائع »احلبكة هي اليت حتول لذائذ احلكاية إىل قصة مسرحية، فهي اليت 

وتعريفها الذي هو  (42ص، 2003)بلبل، « احلكاية يف تعارض عنيف بني رغبات الشخصيات

 لذلك حدث كذا.و حدث كذا»أي أنه  ترابط أحداثُ القصة بتسلسل منطقيتجوهرها هو أن 

هذا التسلسل املنطقي هو الذي خيلق التشويق ألنه هو الذي يصل باحلكاية إىل منطقة و

يبلغ الصراع ذروته اليت يسأل فيها املتفرج نفسه: و حرجة تتأزم فيها أحوال الشخصيات

 (.42، ص2003بلبل، )« ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 شف عن اجلرائم اليتويك يف العامل اآلخر كلن موريمة تكة حماياملسرح اتب يفكطرح الي

سارة و بها. فاهلبوط األول يتحدث عن أربعة شخصيات هم حسن، بايزيد، تقي الدينكارت

 يقود لألسفل يعلى الذال سبيل للنفوذ إال من األو كهف مغلق من  يع اجلهات جُمعوا يف

 موريان/تكات تكتشف أهنا تنتظر شخصا خامسا غائبا عن امليمن خالل حوارات الشخصو
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/ املسؤولُ عن خيترق املكانَ منتارُ حىتناقش األشخاصَ األربعة ك ويلن موريظهر تك ويلن

يبدو كقاعة مَحكمة  ان آخر/اهلبوط الثاينكم إىل كلن مورينتقل بتأمور العامل األسفل وي

 يفو نونهيدوي لنك حياكمون تيمور سفلتحول األشخاص األربعة إىل قُضاة العامل األيف

 موتا أسود مع املوبقات اليت كلن مورية مبوت تياملسرح يتنتهو مكاحلُ يرجياهلبوط الثالث 

 الثاينالوسط/اهلبوط  إىلتصل و ة/اهلبوط األولية تبدأ من البداية املسرحكبها. فحبكارت

ال ية مصطنعة من خياكة أهنا حكبدو من احلبيما وك ة/اهلبوط الثالث،يالنها إىلمن ثَمّ و

 اهتا.يأحداثها بل قسماً من ذاتو ةيخيات التارياتب مستخدماً الشخصكال

 ات يالشخص
ائصه جلانب واحد من إنسان ما يف  يع خص تصوير  منظ م»الشخصية املسرحية هي 

ن، مقصوداً به الوصول إىل هدف خر يف حالة صراع مع األ غريه، موضوعااليت متيزه عن 

ةيسية الرئيالشخص إىلات ي. تقسّم الشخص(85، ص2003)بلبل، « معني
1
 ريثكدور الي اليت 

ه. مثة يتقع أمام البطل أو جنبا إل ة اليتيات الفرعيالشخصو احلوارات عنها،و من احلوادث

ة: يسيات الرئيمع أحداثها التارخيية، فمن الشخصي وقلعجشخصيات حقيقية يتعامل معها 

ن، يالد يحسن، ابن خلدون، تقيد، األمريزي، سارة، باية: أجلايمن الفرعو منتارك ولن موريت

 كلن موريت إىلتقع جنبا  ة اليتيات املسرحير أن شخصكر بالذياجلدو هم.ريغو نائب القلعة

الواقع  أو خالفته يف كلن موريتعاونَ ت اليتة يخياألشخاص التار إىله أقلّ بالنسبة ضدأو 

 ة نعرّف هبا:ياملسرح ة يفيخيات التارية استخدام الشخصيفكيل طالع عن و ش.ياملع

ش كنة شهريم مبد1366: وُلد عام م(1405-1336) لنك تيمورتيمور بن طرغاي املشهور ب

أول و يف وسط آسيا م(1405-1370)ة يمؤسس السُاللة التيموركي وقائد أوزب»هو و ةيالتتر

ة ي. تطلق كلمة لنك/األعرج هنا(20، ص1384)تاكسنت. « احلكام يف العائلة التيمورية احلاكمة

، أما كلمة تيمور (47، ص1372، )« نتيجة إلصابته جبرح خالل إحدى معاركه»إمسه 

 عسكري اً نك قائد اًل . كان تيمور(63، ص1379)جمموعة من املؤلفني، « باألوزبكية احلديدَ»فتعين 

 .إىل اغتنام جمتمعات بأكملهاو شرسة أدّت إىل مقتل العديد من املدنيني قام حبمالت فذًاً

تتسم جبربوهتا  (50-31، صص1379)جمموعة من املؤلفني، شخصيته كما يصورها التاريخ و
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تلهمة مس أخرىها أبعادا يفا إلية مضيهذه الشخص قلعجيقاهرة. استخدم و فهي قوية فتّاكة

فُهود و نُمور تركستانو أبطال إيرانو أنا الذي غزوتُ العامل برجال توران»ش: يمن واقعه املع

 أسود خراسانو عُقبان صفانيانو جوارح جورجانو ثعابني تدكانو نُسور املغولو ساجستان

 حشرات عسكر عِكرِمو عقارب شهرزورو ثريان الفورو كباش اللورو أفيال اهلندو ذئاب الريو

 .(10، ص1980)قلعجي،  « األوباش...و فواعل التراكمةو جند سابورو

)جمموعة ابل وك ام بلخكمن حوهو  نيحسرية األميخياملراجع التار يف إمسهحسن: رياألم

 ق الويفصدي. هو النياستخدم املؤلف اسم حسن بدال من حسو (54ص، 1379من املؤلفني، 

، يعندما توفيت أجلاو  (56، ص1372، ) يمور من أخته/أجلايتزوّج تو موريلت

عادت احلروب من جديد و  فعاد الصدام بينهماني حسرياألمو موري تنيانقطعت الرابطة ب

ة يهذه الشخص قلعجي. استخدم (93، ص1372، )حىت انتهت بقتل األمري حسني 

هذا هو و حنن أحياء»ذات سعة بالغة  يش فهيالواقع املع أحداثها يفو اهتايموافقة مع ذات

 (.4ص، 1980)قلعجي، « املهم.. أحياء بالتأكيد.. ها أين أملسكم..

 أجنبت لـه ولداً مساه فاتح العامل،و ما أشرنا آنفا تزوج تيمورُ منهاكان آغا: كتر يأجلا

 ة.يلة للمسرحيفقرات قل ة يفيظهرت هذه الشخصو

لنك  املصادر التارخيية خاض مع تيموربايزيد: هو السلطان العثماين وكما هو معلوم من 

. (217-216، صص1372، )حرباً انتهى هبزمية بايزيد وبأن تغتصب زوجتُه أمام عينيه 

 استخدم قلعجي هذه الشخصية كباقي الشخصيات وألبس عليها ثيابا جديدة وأحداثا جديدة.

 جوراً ني حسريمقد تزوج تيمور من سارة بعد قتل األو ني حسريسارة: زوجة األم

من خالل حواراهتا و ة،ياملسرح ة هلا دور هام يفي. هذه الشخص(98، ص1372، )

 .كلن مورياالنتقام من تو د للثأريت من جديفهم أهنا أوتي

 كمولنيفاوض تو ن: تقي الدين بن مفلح قاضي دمشق، كان يدعو إىل السالميالد يتق

يتظاهر باملوافقة و لنك عن سكاهنا يعفو تيمور حىتتسليم دمشق دون قتال أو مقاومة  على

. (42، ص1379)جمموعة من املؤلفني، ن ألفَ ألف قطعة ذهبية له يالد يدفع تقو على ذلك

حبيبيت  »ن سارةَ يالد يتق يناجي. معاصراً سربها سرباًو ةياستخدم ونوس هذه الشخص

« كلماتك رصاص.. أيتها الكلمة اليت حيملها الثوار منارةو نظراتك كالسيفو قوامُك كالرمح

 .(9ص، 1980)قلعجي، 
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خ كان نائب القلعة حيضّ الناس يالتار ما ورد يفوك  معروفريهو اسم غو نائب القلعة:

 ية أجلايشخصك، ظهرت نائب القلعة (112، ص1372، )لنك  على القتال ضد تيمور

 ة.يلة للمسرحيفقرات قل يف

لنك حبافظ الشريازي شاعرِ الفرس املعروف وقام حبوار معه  حافظ الشريازي: لقي تيمور

. استُخدمت شخصية حافظ يف  لة قصرية (95، ص1370)صمدي، أثبتته املصادر التارخيية  قد

للمسرحية ومل يكن هلا دور هام للمسرحية بل استخدامها كشخصية مسرحية يؤكد على جانب 

 لنك يرتبط باستقباله من العلماء واألدباء واحلضور يف جمالسهم. من أخالقيات تيمور

رسم ابنُ و به كلن موريت يخ لقيالتار ما ورد يفك، ري الشهريبكابن خلدون: العامل ال

)جمموعة من هو يعلم أنه يريد أن يغزوها ك ولن موريطلب ت علىخلدون خططَ أفريقيا بناء 

 طلبه لرسم اخلطط. على داًكمعه مؤ اًريقص حواراً كلن موريت ى. جر(96، ص1379املؤلفني، 

العامل  ة يفياتب هبذه الشخصكأت الي. مل كلن الدين: قائد جيوش التتار عهدَ تيمورنور

 ن.يواصفا قائده نورالد كلن موريث ألقاه تيصوره من خالل حدياآلخر بل 

منتار: شخصية أسطورية ميثولوجية
1
قد و وردت يف الديانات القدمية كحارس للجحيم. 

 نيبو ة من جهةيات املسرحيشخصو مياستخدم املؤلف هذه الشخصية كداللة ربط بني اجلح

 سيفهو لنك من تاجه قوم منتار بتعرية تيموريأفعاهلا من جهة أخرى. و شخصية تيمور

 .(87ص، 1980لعجي، )ق« ختصك.. والتاج، هذه األشياء ال عليك بتسليم السيف»ثيابه و

ات ياختذ الشخص قلعجيبدو أن ية يخيأصلها التارو ةيات املسرحي شخصنيباملقارنة بو

عصره  ة يفياسيالظواهر السو ةيومكات احليعرب عن الشخصيلة قام هبا يوسكة يخيالتار

 احلاضر.

 انكاملو الزمان

جرى العرف يف أغلب املسرحيات على أن تدور األحداث يف إطار زمين معني وأن التنتقل 

، فالزمن يف املسرحية/يوم احلساب (44ص، 1978)القط، من مكان إىل مكان قدر الطاقة 

يستقي الكاتب من الزمن  ختتلف عنه يف الواقع املعيش/العهد التيموري، لكن أحياناً

يسقط الزمن احلاضر على املاضي. واجلدير بالذكر أن الكاتب احلقيقي/العهد التيموري ل
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لنك السوداء وهناية رحلته يف اهلبوط الثالث يتوقف الزمن  حينما يقصد إىل طرح عاقبة تيمور

فتبدو الشمس ساكنة سوداء، إنه توقف الزمن، الزمن األسود الساكن أي انتهاء الصريورة، 

مع ارتفاع »وحيث الصريورةَ الزمانَ، وحيث الزمانَ فالقوةً فاعلة سوى قوة السحق والدمار 

على قِطَع األثاث، األشياء تبدو يف مكاهنا، إال أهنا  أنوار املسرح، نالحظ تبدالً غريباً طرأ

استحالت إىل قبور، فغدت منصات  القضاة ومقاعدها قبوراً، وبرزت أعمدة أثرية مكسّرة 

وبقايا قصر وبيوت مهدّمة، حبيث يوحي املكان مبدينة دائرة تقبع املقربة يف طرفها خلف 

 .(137ص، 1980)قلعجي، « تة ال تتحركاملقربة، تبدو الشمس سوداء، على خط األفق، ثاب

  اهلبوطاتيريان مع تغك املريغياألسفل فل إىللنك اختراق املكان من األعلى  هبوط تيمور

اهلبوط  ان يفك. امليتطور احلدث املسرح عمل يفي يلكإطار  ة تقع يفرينة املتغكن األمكلو

 مة احلساب يفكمَح وط الثايناهلب يفو هايهوف املتعارف علكشبه الي ي العاد ريهف غكاألول 

تغيري » إىلؤدى يم، فإن تغيري املكان ي/اجلحنياهلبوط الثالث أسفل السافل يفو العامل اآلخر

 يف تعميق احلدث املسرحيو إىل تطور حاسم يف جمرى الفعل املسرحيو جمرى احلدث

 .(101-100صص، 2003)فاضل، « غزارة تدفقه ليصل إىل مصبه األخريو

«هفكال» يحالته أي وخيان التاركاتب من املكاستلهم ال
1
 خ،يالتار ن يفيأصحابه املشهورو 

لقطار يسري بسرعة الضوء  مقطور ة. فهويناسب موضوع املسرحيدا يا جدريعبّر عنه تعبو

كهف ضيق عميق مُغلق، أشبه مبَنجم »م ييعرب نفقاً حنو العامل السفلي يف الطريق إىل اجلح

 شقوق اجلدران، يف السقف فُتحة ضيقة، تتسع لسقوط إنسانفحم، الغازات تتسرّب من 

باب صخري مغلق يف الصدر، كل و أنفاق  ضيقة يف الكهفو تؤدي إىل جمهول، هناك مَالوٍو

شيء منحوت من الصخور الفحمية، الطاولة، املقاعد، املِشجب، اخلزانة، زجاجة اخلمر، 

«إبريق املاء، الصحون
2
نها كأماو ة خالل اهلبوطات الثالثةياملسرحو .(7ص، 1980)قلعجي،  

 موريعاصمة ت يهو سمرقندكة يخينة التاركنة أخر مستلهمة من األمكأم علىاحملدّدة تدور 

                                                      

أصحاب الكهف: الذين آمنوا باهلل وتركوا عبادة قومهم عبادة األوثان وعبدوا اهلل وحده هكذا يطلق  .1

عاشوا يف عهد اضطهاد النصارى السبعةُ النائمون الذين  ىعليهم عند املسلمني ويطلق عليهم عند النصار

 وكان ذلك يف ظل حكم ديقيانوس.

مَنجم: معدن؛ الفُتحة: الفرُجة؛ املَالوي  ع امللوي: املأوي؛ أنفاق  ع نفق: فُتحة؛ مشجب: خشبة  .2

 موثقة توضع عليها الثياب وتُنشر.
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 ،(21، ص1373، )ابن عربشاه، دَهنَ مبانيها باللون األزرق حىت مسيت بالعاصمة الزرقاء كلن

 .(23، ص1373، عربشاه )ابنخ يتب التارك ور يفكهو حصار مشهور مذو حصار دمشقو

 األحداث

وحينما تنتظم األحداث معا »احلدث سرد قصصي موجز أو قصري يتناول موقفا واحدا 

، 1986)فتحي. « وجيمعها خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث يف احلبكة

. يسري احلدث يف املسرحية على ثالثة مراحل هي: العرض(137ص
1
هتيئة األذهان ملا »وهو  

سيأ  من احلوادث والتعريف بالشخصيات وسائر الظروف احمليطة باملسرحية تعريفاً 

والتعقيد (37صدون تا، )سالم، « حمدودا من خالل احلوار بني الشخصيات
2
اشتباك »ويراد به  

 تتأزم احلوادث وتداخلها مع تعارض األهواء والزنعات وتصارع القوي واشتداد ذلك كله حىت

، 1966احملامي،  )عنرب« األمور ويتلبد جوها ويصل األمر إىل نقطة حامسة توشك أن تتحدد

واحلل (171-170صص
3
نقطة تنحل فيها كل التشابكات والتعقيدات خاصة العقدة »وهو  

الرئيسية
4
وهو أحد السمات الدالة على انتهاء احلدث واكتماله وفض  االشتباك بطريقة  

 هبوط تيمور»وتتابعت هذه املراحل الثالثة يف مسرحية (. 58، ص2009لوهاب، )عبدا« حمتملة

العرض/اهلبوط األول والتعقيد/اهلبوط الثاين واحلل/اهلبوط ــ  :يف اهلبوطات الثالثة« لنك

فحقّقت األحداثُ املترابطة احلبكةَ الفنية والتالحمَ العضوي ــ الثالث
5
بني  يع األجزاء على  

 أفضل الوجوه.

 خيالتار إىلة ياجتاه املسرح أنبدو ية مبراحلها الثالثة يعند تتبع أحداث املسرحو

 لنا األمر نيبي كيل األحداث يلزم حتليها هنا و  األحداث،ولتقد يسيعنصر رئكاختاذه و

م يعامل أخروي، قاضي اجلحو توضع يف كون آخرو ة تتعرض لثالثة هبوطاتيهذا. املسرح

 يف كل هبوط يتم كشف جديد للعالقات بني هذه الشخصياتو لنك، يستمر يف حماكمة تيمور

 لنك. رتكبها الطاغية التتري/تيموراجلرائم التارخيية اليت او

                                                      

1. Presentation  

2. Complication  

3. Resolution  

4. Major complication  

5. Organic unity 
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 اهلبوط األول(العرض )

سارة،  عهم و اهلبوط األول يتحدث عن أربعة شخصيات هم حسن، بايزيد، تقي الدين

منتار: / ديكم سجن خاص بالنساء؟سارة: )تكلمُ منتار(... أليس ل» مكان واحد/الكهف:

 هكذا بني احلني يف الطريق حنو اهلاوية... سفللستِ يف سجن يا امرأة... أنتِ يف العامل األ

كذا إىل أن ينادي ستبقون هو اآلخر يستيقظ بعض ركاب القاطرات، مث يعودون إىل النوم...و

 (.11ص، 1980)قلعجي،  «ينقطع صوت القطار(و ...عليكم... )خيرج

بدؤون يف بناء أفعاهلم مع الواقع اجلديد. إهنم وي قظ الشخوص واحدة تلو آخريتست

ن: يالد يتق» ما هي أمساؤهم:و هم، ال يدرون مَن همياولون التعرف علوحي فاقدون للذاكرة

أغلق علينا املنجم؟.. يف و أعتقد أننا اآلن يف مَنجم للفحم.. دعونا نتذكر.. هل حدث اهنيار

 .(4، ص1980قلعجي، )« أذكر شيئاً وأنا ال د:يزيبا/ ال أذكر امسي.احلقيقة أنا 

إن املكان مغلق من  يع اجلهات والسبيل للنفوذ إال من األعلى واألعلى يقود لألسفل حتديداً 

املكان حيمل سِمة القَدرية، ألنه مهيأ »واملكان يضم رمساً لألشخاص الذين سيزجّون فيه، إذن 

ص، أما مادة الفحم اليت تكون مادة املكان، فهو دليل على إشراق احلياة مسبقاً هلؤالء األشخا

وانتهائها هناية فجائعية، وأن األشخاص الذين سيحتويهم هذا الكهف، هلم عالقة جبرمية متت  

. هذا املكان يَنم  مسبقاً عن ضيوفه (99ص، 2003)فاضل، « إىل تدمري وحرق احلياة اإلنسانية

تقي الدين: أال تالحظون؟/ سارة: »قشت على جداره تأكيداً هلويتهم: لدرجة أن صورَهم ن

)بدهشة(.. غري معقول..؟ / حسن: )يقفز مرتعباً(.. ال.. ال ميكن أن أصدق ذلك..؟ / بايزيد: 

)لسارة(.. يا للشيطان.. هذا أنت..؟ / سارة: وهذا أنت... / تقي الدين: )حلسن( ... النقش 

 .(5ص، 1980)قلعجي، « ي الدين(... وهذه صورتكيشبهك متاماً./ حسن: )لتق

ش حالة الالوعي، حالة ي، تعية التتناهريح ات األربعة يفيش الشخصيان تعكهذا امل يفو

فعلون يف هذا املكان؛ بل ما يماذا و عدم التوازن  مع نفسها. أين كانوا من قبلو من الفوضى

علّي أحلم، حسن: البد أنين غفوت قليالً.. ل» النوم: أهنم يفكإىل أين يؤدي، و هو هذا املكان

مل يعد هناك شك.. )يتحسس  يديه، يفتح عينيه بقوة(..و )حيرك ساقيهرمبا الزلتُ نائماً.. 

 .(11، ص1980قلعجي، )« املكان(..

هذا و حسن: حنن أحياء» حلم:و ال نومو قةيحقو ه واقعيل ما حصلوا علكبدو هلم أن وي

  «بُعثنا من جديد..و سارة: يهيأ يل أننا متنا/ يد.. ها أين أملسكم..هو املهم.. أحياء بالتأك

 .(4، ص1980قلعجي، )
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خالل ذلك تكتشف أهنا تلقت و تستمر هذه الشخصيات يف البحث الدؤوب عن غربتها

سارة: أنظروا مثة » عليها انتظاره:و انكدعوة غامضة من قبل شخص خامس غائب عن امل

 (.5ص ،1980قلعجي، )« وافداً خامساً.. )صمت(... ع: حنن ننتظرياجلم/ خامس.

اجلميع بصوت واحد: أقبل أيها املنتظَر.. مهما كنتَ، شراً  أنت.. خرياً  » ان آخر:كم يفو

 .(6، ص1980قلعجي، )« أنت، أقبل أيها املنتظَر..

، من ذلك النقش الذي يكتشف أثناء البحث كلن موريتتأكد حقيقةُ الشخص اخلامس/ت

هبوطه يعطي للشخصيات داللة ما و هفكمن فوهة ال كلن موريهبط تيمعامل املكان. فعن 

 يزال طازج الذاكرةويعرف شخصيته، ال هو الوحيد الذي يعرف امسهو لنك، ألنه تيمور

لنك بن طرغاي، من بلدة كش، من قبيلة  تيمور»طازج اإلحساس باحلياة الغابرة. إنه و

لنك، ملك التتر، غازي  تيمور»و يعرّف نفسه على أنه هو (8، ص1980قلعجي، )« الربالس

لنك يعرف األشخاص األربعة، فذاكرته مل تتفحم  . إن تيمور(8ص ،1980قلعجي، )« العامل

يدور و هي ال متلك أية معرفة بذلك،و يعرّفها بأهنا زوجته،و بعد، إنه يدعو املرأة باسم سارة

يدرون مَن هم. فتبدأ لعبة األربعة الذين الواألشخاص  لنك العارف لنفسه حوار بني تيمور

، كلن موريل من األشخاص األربعة حياول تقدو أوراق اعتماده ليفوز بقلب تكث ياحلب حب

ن: أحلانه يالد يتق/ د: فنانٌ فاشلٌيزيبا» لكنهم  يعاً يفشلون باالختبار الذي قدموه:

/ ة الفن للفن.يؤمن بنظريمازال  يد: رَجعيزيبا/ : هل أحطم طنبوره؟كلن موريت/ مسروقة

ن: )يناجي يالد يتق/ أحطم طنبوره.و : ال أفهم هذه الفلسفة، دعوين أدق عنقهكلن موريت

 نظراتك كالسيف يا رمز النضال.. هنداك قنبلتان،و سارة(.. حبيبيت  قوامُك كالرمح

أحتمل ذلك، .. الال: كلن موريت/ كلماتك رصاص.. أيتها الكلمة اليت حيملها الثوار منارة..و

 .(9، ص1980قلعجي، )« تتحدث عن الثورة.. هذا خطر.. أنا تيمورو هذا خطر

وكان ميكن أن يستمر هذا النقاش إىل ما ال هناية، لوال أن خيترق املكان منتارُ، املسؤولُ 

  يدخل منتار:نيهذا احل يفو عن أمور العامل السفلي. احلائط ينفرج، صوت قطار يعرب نفقاً،

 موريت/ لنك؟ ، مَن منكم تيمورجة. أنا منتار حارس العامل السفلىمنتار: لِمَ كل هذه الض»

: ال، كلن موريت/ ختصك.والتاج، هذه األشياء ال منتار: عليك بتسليم السيف/ : أنا هو.كلن

)يقهقه بوحشية( كلمة مَلك منتار: / لن أفعل، هذا تاجي، أنا ملك التتر، )ينادي نورالدين(.

 .(87، ص1980قلعجي، )«  هنا شيئاًتعينال
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 (د )اهلبوط الثاينيالتعق

دو كقاعة مَحكمة يف يب ان آخر/اهلبوط الثاينكم إىللالنتقال  كلن موريت إىل منتار ريشي

البد من هذا االنتقال، هذا اهلبوطُ درجةٌ أخرى يف سُلم اجلحيم باجتاه العامل السفلى و

 أشخاص املغارة، خيترق منتار املكان ثانية:و لنك ربعد حوار آخر بني تيموو األسفل. لذلك

منتار: النفر تيمور بن طرغاي، لديّ أوامر بتعريتك متاماً، لنطهر ثيابك من مكروب قتال، »

منتار: عندما تعود عارياً متاماً، / اً.يعار يهل أبقو :كلن موريت/ اخلع ثيابك قطعة قطعة.

 (.104، ص1980قلعجي، )« تصبح جزءاً من ال هنايةو اجلوعو ستتخلص من إحساسك بالعطش

مع اهلبوط الثاين إىل مكان جديد يتحول األشخاص األربعة إىل قضاة العامل السفلي 

 لنك، مع املكان اجلديد استعاد األشخاص األربعة ذاكرهتم، عرفوا من هم حياكمون تيمور

 أن تيمورو ن شقيق أجلايمع تقدم احلدث نعلم أن حسن، هو األمري حس وما هي أمساؤهم؟

بايزيد فهو السلطان العثماين الذي و لنك قطع رأسه ذات يوم خوفاً من طموحه السياسي،

 ريبعد مقتل األمو سارة، فهي زوجة األمري حسن،و لنك حرباً ضروساً، خاض مع تيمور

د لنك أن ير أما تقي الدين، فهو قاضي دمشق. يتمكن تيمورو له، كلن موريحسن اغتصبها ت

ألنه  كلن مورينون تيديون ريثكادعاءات األشخاص األربعة إىل حنورهم؛ أما املعترضون ف

هكذا يبدأ و ،كلن موريمع األخذ بقرار إدانة ت اجلوع. يتم اهلبوط الثاينو أهداهم املوت

 مع املكان الثالث تتخذ أحداث املسرحية انعطافاً ثالثاً.و هبوطه الثالث إىل املكان الثالث،

 (لث)اهلبوط الثا لاحل

 فهي تبدو يف مكاهنا إال أهنا استحالت إىل قبور، غريباً يف اهلبوط الثالث تبدلت األشياء تبدالً

فغدت منصات القضاة ومقاعدها قبوراً، وبدت الشمس ساكنة سوداء، إنه توقف الزمن، الزمن 

 برزت أعمدة أثرية»ار. األسود الساكن، أي انتهاء الصريورة فال قوة فاعلة سوى قوة السحق والدم

مكسّرة وبقايا قصر وبيوت مهدّمة، حبيث يوحي املكان مبدينة دائرة تقبع املقربة يف طرفها، 

 .(137، ص1980قلعجي، )« خلف املقربة، تبدو الشمس سوداء على خط األفق ثابتة ال تتحرك

ر، بيوت املوبقات اليت ارتكبها بدت بصورة أشياء املكان، قبوو لنك إن أعمال تيمور

إن لغة املكان »املصري، و هي اليت تبت بالقرارو احلَكمو بدت هي القاضيو مهدمة، جثث،

لنك مبصريه النهائي، أعماله هي  اليت حكمت على تيمورو التعبريية متثل مطرقة القضاء

لنك أن يقاوم بشدة جذب  حياول تيمورو هي منفذة القرار، فهي جحيمهو القضاء احلق
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« القادر على تبديل حىت صورته اجلسديةو جسدهو التأثري الذي ميارسه على وعيهو املكان

هي اليقظة من ك: ألن موريت» ة:ميهزو أسي يف كلن موريتحدث تي. (102ص، 2003)فاضل، 

 خيفىهذا الليل و ماذا تنفع اليقظة دائرة الليل ختنق كل شيء..و عبث يف عبث.. جديد..

ميكن أن تالحقين أشباح الذين ظ الة تفوح منها رائحة الدمذكريا  عفن... كل املوجودات

األرض ... وعظام املوتىهم، رغيف  للجائع، ماء، قطعة خبز... الشيءَ، الشيء غريشنقتُ

 .(137ص، 1980)قلعجي، « العتمة عدو اإلنسان األكرب... ومل يعد مثة أمل... شققها اجلفاف

حياول أال و سوداء أشبه بصرصاررجليه، يبدو كحشرة و فيزحف كحشرة على يديه

 يسقط على ظهره،و يتصلبو خالل مونولو  طويل مؤثر ساخر يتعرىو ينقلب على ظهره.

/ : أية قوة خفية جتذبين حنو تلك النقطة السوداء...كلن موريت» رجاله إىل األعلى:و يداهو

 (.139ص، 1980قلعجي، )« جيب أال أسقط، يا للكارثة، إنين أحتول إىل حيوان مفصلي

على ظهره، خيضع لقوة جذب غامضة تسحبه ببُطء إىل عمق املسرح،  كلن مورييسقط ت

يُسمَع صوت  عميق آتٍ من بعيد، صوت  جيمع بني و حيث تتكاثف الظلمة، خيتفي شيئاً فشيئاً

 (.142، ص1980قلعجي، )« لنك  أيها الصرصار  الصوت: تيمور» املعاناة:و احلزنو القوة

سرحية بانتصار مطلق للمكان، فاملكان ذاته هو الصريورة ألنه قام بابتالع وهكذا تنتهي امل

املكان، كل و امتزج الزمان»فعل واحد و لنك، إنه احتاد الزمان باملكان يف نقطة واحدة تيمور

 .(141، ص1980قلعجي، )« شيء ينهار، يرتصّ، ينعدم

حية، من هذه الظواهر ويف املسرحية ظواهر أخرى تدل على االجتاه التارخيي للمسر

خرق لنواميس الكون أو »استخدام املعجزة كأداة خاصة بشخصيات املسرحية. واملعجزة هي 

لقوانني الكون، يعطيها اهلل سبحانه وتعاىل لرسله ليدل على منهجه ويثبتهم به ويؤكد للناس 

. وقلعجي أفاد منها فجعل لكل (146ص ،1358 ،)خالف« أهنم رسله تؤيدهم السماءِ وتنصرهم

شخصية من هذه الشخصيات معجزهتا اخلاصة هبا، حتملها معها ألهنا جزء من تكوينها 

التارخيي مث املعاصر. فهذا تقي الدين، حيمل إعجازه يف يده وهو الكتاب، وأي كتاب هذا؟ 

تقي »ومكان:  تاريخ، قانون، أدب، سياسة، زراعة، صناعة، يف األخالق؟ ، إنه صاحل لكل زمان

الدين: يوجد فيه بعض القصص ولكنه ليس رواية./ بايزيد: أهو كتاب جنسي؟/ تقي الدين: 

عيب يا رجل؟ / سارة: لعله كتاب تاريخ؟/ تقي الدين: الأنكر.. لكنه ليس بكتاب تارخيي../ 

سارة: أخالق؟/ تقي الدين: األخالق ليست يف الكتب./ بايزيد: إذن حنافظ عليه./ تقي 
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ين: من يقرأه يصبح دمه حاراً./ سارة: أهو كتاب ثوري../ تقي الدين: طبعاً.. احليطان هلا الد

 .(9ص، 1980)قلعجي، « آذان...

اآلن و رق هبا العادات، أما خالل هذه الغفوة قد فقدهاخيبايزيد صاحب املعول، أداة و

خلالص من الكهف حياول جاهداً او أخرياً جيده مدفوناً يف الكهف، فيلتقطه»و يبحث عنها

 . (11، ص1980قلعجي، )« العفونة متآلن املكانو لكنه مل يفلح، فالرطوبةو بواسطته

ات ياتب استخدم الشخصكة مبراحلها الثالثة أن اليبدو من أحداث املسرحيما كف

 .معاصراً سربها سرباًي كية يالي عن أحداثه اخلرية للتعبيخيالتار

 

 النتيجة

احلرب العاملية الثانية قد ظلت تنظر بعني االحترام إىل التاريخ  املسرحية السورية مابعد

حبيث يعتمد مؤلفها على حقائق تارخيية ويعامل معها ويستفيد منها مبصداقية مستفيداً من 

كتب التاريخ. وعبدالفتاح قلعجي من كتّاب املسرحية البارزة استلهم من التاريخ كعنصر رئيسي 

لنك  تعامل مع الشخصية التارخيية/تيمور« لنك وط تيمورهب»يف مسرحياته، ففي مسرحية 

وجنح يف سرب أغوارها سرباً معاصراً ووفّق يف تعامله مع هذه الشخصية مستفيدا من 

استخدام الدالالت التارخيية يف عناصر الزمان واملكان واألحداث من العرض والتعقيد واحلل 

املعادل املقابل هلا أي احلكومة الراهنة، لنك على  وانعكاس حالة الشخصية التارخيية/تيمور

كأن تلتقي هذه الشخصية بتوأمها املعاصر. تدل هذه املسرحية على أمهية احلرية يف استيحاء 

التاريخ وعدم التقيد به مما يتيح إمكان التعبري عن قضايا معاصرة ويفسح جماال خصبا 

خ ومُناخه ويظل غريمسؤول عما للخيال يصطنع فيه ما يشاء، مما ميكن أن حيمل روح التاري

يدعي توثيقه وال إحياءه وال تفسريه، وألن غايته مل تكن التاريخ وإمنا كانت  ألنه ال ؛يضيفه إليه

 الواقع احلاضر.
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