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توظيف التاريخ يف مسرحية «هبوط تيمور لنك» لعبد الفتاح قلعجي
حسين ميرزائي نيا ,*1عبدالباسط عرب يوسف آبادي ,2صديقة بزرگ نيا 3

 .1أستاذ مساعد ،يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة احلكيم السبزواري
 .2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل
 .3طالبة الدكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،كامشر
(تاريخ االستالم 1436/ 1 / 7 :؛ تاريخ القبول)1436/ 2 / 22:

امللخّص
يشكل التاريخ مادة مهمة بالنسبة لألديب يستمد منه موضوعاته وشخصياته وعوامل نصه ،واملسرحية بوصفها
نوعاً أدبيا هلا عالقة وشيجة بالتاريخ ،حبيث يرى كاتبها يف أحداث التاريخ أو شخصياته مشاهبا من أحداث أو
شخصيات معاصرة فيحاول أن يربط بني التاريخ واحلاضر يف مسرحيته وأن يعرب فيها من خالل املاضي عن بعض
القضايا املعاصرة ،وهذا ما نسمّيه بالتوظيف الداليل للتاريخ .من املسرحيات اليت وظّفت التاريخ كعنصر رئيسي
هلا مسرحية «هبوط تيمور لنك» للمسرحي السوري عبدالفتاح قلعجي؛ إذ يطرح فيها الكاتب حماكمة تيمور لنك يف
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
حصلت على أن قلعجي استلهم من شخصية تيمور لنك وانعكس حالتها التارخيية على املعادل املقابل هلا أي
احلكومة الراهنة فنجح يف سرب أغوارها سرباً معاصراً.

الكلمات الرئيسية
املسرحية ،التاريخ ،هبوط تيمور لنك ،عبدالفتاح قلعجي.
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* الكاتب املسؤول

Email: Mirzaineya_99@yahoo.com
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مقدمة
إشكالية البحث
أحداث املاضي مادة غنية لألدب شعراً وقصة ومسرحا ،فاإلنسان حيب أن يسمع
احلكايات اليت يعرفها وأن يرى أشخاصا رسخوا يف ذاكرته باهلالة اليت صنعها هلم،
حقيقيةً كانت هذه اهلالة أم متوَمهة« .وكلما أوغلت أحداثُ املاضي يف القِدَم كانت أغلى على
القلب وأشحذَ للخيال وألذ يف املتعة .وكلما عنُفت أحداث املاضي والقت شخصياهتا األهوال
وقامت باملغامرات كانت أفنتَ وأشدَّ إثارة  .فإن األهوال واملغامرات ال يتلقاها اإلنسان إال إذا
كان يصارع خصماً عنيداً أو مصاعبَ ضخمة ،ويف هذا الصراع بني البطل وخصومه تنهض
املتعة واللذة .لكن اإلنسان سوف يكفّ عن االهتمام باحلكايات القدمية مهما بلغت من املتعة
واإلثارة إذا مل يكن فيها حكمة مستخلَصة من حقائق احلياة وعربة يرتقي اإلنسان حني
يتمثلها ويهتدي هبا يف حياته» (بلبل ،2001 ،ص .)12فيشكل التاريخ مادة مهمة بالنسبة
لألديب ،يستمد منه موضوعاته وشخصياته وعوامل نصه «فليس صعباً أو مستحيالً أن يكون
التاريخ إهلاماً وجتربة ومصدراً لعمل أديب ما كما حيدث مع التجربة الواقعية املعيشة .ولعل
املاضي يكون مناسباً أكثر ملمارسة العمل األديب املسرحي ،كلما كان أكثر طواعية بني يدي
املؤلف بسببٍ أن أحداث املاضي قد تبلورت على مر األيام ،فاستطاعت أن تترع عنها
املالبسات والتفاصيل اليت ليست بذي بال من حيث الدالالت اليت يتصيدها الكاتب للوصول
إىل اهلدف الذي يرمي إليه من عمله الفين» (بعلي ،2008 ،ص.)65
واملسرحية ـ من األنواع األدبية ـ ترتبط بالتاريخ أميا ارتباط يوظّفه الكاتب املسرحي
على أنه «خيتار من تلك األحداث والشخصيات ما يرى أنه ذو داللة خاصة قد تكون نفسية
أو أخالقية أو اجتماعية أو سياسية أو غري ذلك» (القط ،1978 ،ص .)17مث حياول أن يعرض
تلك الداللة يف بناء فين متكامل تتحق فيه السمات الفنية للمسرحية الناجحة ،فقد يصبح
البطل التارخيي رمزا ملعين من املعاين اإلنسانية و«قد جيد الكاتب يف موقف تارخيي كشفاً
عن حقيقة نفسية باقية وقد يرى يف حتول مصائر بعض الشخصيات وما انتهت إليه من
فواجع تعبرياً عن حقيقة خالدة من حقائق احلياة ،فينسج حول هذه الرموز والدالالت
واحلقائق نسيجاً فنياً كامالً» (القط ،1978 ،ص .)17وقد يرى الكاتب يف حدث من أحداث
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التاريخ أو شخصية من شخصياته مشاهبا من أحداث أو شخصيات معاصرة فيحاول أن
يربط بني التاريخ واحلاضر وأن يعرب من خالل املاضي عن بعض القضايا يف العصر أو
اجملتمع الذي يعيش فيه ،أي «أن يسقط احلاضر على املاضي كما يقال يف اإلصطالح
النفسي املعروف» (القط ،1978 ،ص.)17
إن أمهية التوظيف الداليل للتراث التارخيي ال تكمن فقط يف وعي الكاتب بالتاريخ ولكن
تكمن باألساس يف وعيه أيضاً بالواقع املعيش ،ألن ما يهم الكاتب يف توظيفه للشخصية
التارخيية أو للموقف التارخيي ليس الشخصيةَ وال التاريخَ الصحيح ولكن داللةُ الشخصية أو
املوقف؛ ألن «داللة الشخصية التارخيية مبا حتمله من قابلية للتأويل والتفسري ،هي اليت
يستغلها الكاتب املسرحي للتعبري عن واقعه وواقع عصره» (إمساعيل ،2000 ،ص )57ومن خالل
ذلك يوضع املتلقي داخل فضاء من اجلدل «بني حلظة آنية بكل عناصرها اجلديدة وحلظة
ماضية يف حضورها املستعاد .فعَربَ التاريخ سيعمل املتلقي ذهنه يف الفروق القائمة بني
احلاضر واملاضي وخيلص إىل نتائج متكنه من جتاوز سلبيات حاضره ،وصوال إىل واقع أكثر
قوة واستشرافا ملستقبل أكثر إشراقا» (الشنطي ،2007 ،صص .)192-191
يشري تاريخ تطور املسرحية السورية إىل وجود موقف هلا من التاريخ ،فقد بدت املسرحية
السورية يف طور نشأهتا األوىل وكأهنا الوليد الشرعي للتاريخ ،1فتآلفت معه من خالل «تركيزها
على الشخصيات التارخيية وإبراز دورها يف صنع التاريخ من جهة ومتسكها بالتسلسل الزمين
لألحداث من جهة أخرى» (جمموعة من املؤلفني ،1985 ،ص .)131وعاد املسرحيون السوريون إىل
التاريخ ـ من البداية حىت اليوم ـ يستقون منه موضوع مسرحياهتم ،فوجدوا أمامهم فسحة
زمانية ومكانية يف انتقاء ما يشاؤوا من أحداث تارخيية .من املسرحيات التارخيية يف هذه
البُقعة« :عبدالرمحن الداخل» و«مصرع احلسني» و«غادة أفاميا» و«امللكة زنوبيا» لعدنان مردم
بك« ،ليل العبيد» ملمدوح عدوان« ،هبوط تيمور لنك» لعبدالفتاح قلعجي و«املهرج» حملمد
املاغوط.

 .1على سبيل املثال مسرحيات أيب خليل القباين" :الشاه حممود"" ،السطان حسن"" ،هارون الرشيد مع
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
حنن يف هذه الدراسة نبحث عن االجتاه التارخيي يف مسرحية «هبوط تيمور لنك»
لكاتبها عبدالفتاح قلعجي ( -1938م) .بالقراءة للمسرحية وأصلها التارخيي /تيمور لنك
عينّا نطاقَ البحث وحدودَ الدراسة ،فقسّمناها إىل أجزاء :يف البداية عرضنا مدخالً إىل
البحث للتعرف باالجتاه التارخيي يف املسرحية عامة واملسرحية السورية خاصة؛ مثّ قدّمنا
نبذة عن عبدالفتاح قلعجي وسُقنا الكالم إىل دراسة حياته ومراحل تكوين الفن املسرحية
لديه مُلِمّنيَ إىل أعماله األدبية وانتاجاته املسرحية ،وبعد هذه التمهيدات عرضنا صُلبَ
الدراسة وهو توظيف التاريخ يف مسرحية «هبوط تيمور لنك» فدرسنا كيف استلهم الكاتب
3
التاريخَ يف عناصر املسرحية ،ومن هذه العناصر احلبكة 1والشخصيات 2والزمان واملكان
واألحداث 4وغريها؛ ويف النهاية قدّمنا نتيجة تبني صفوةَ ما حصلنا عليه.
خلفية البحث
أثناء دراسة «هبوط تيمور لنك» وتدقيق الكتب واملقاالت املرتبطة هبا حصلنا على كتاب
لزياد حمبك (1989م) وجعلناه منوذج حبثنا؛ إذ يتحدث الكاتب عن اجتاهات تارخيية يف
املسرح العريب ويقسمها إىل التغين باملاضي ومتجيده ،تفسري التاريخ تفسرياً جديداً،
اصطناع التاريخ ،نقض التاريخ والسخرية منه ،إسقاط قضايا احلاضر على املاضي،
والتاريخ معرفة وتعليم ،مث يتحدث يف كل قسم عن املسرحيات العربية اليت تتجه هذا
االجتاه ،أما املشكلة هنا أن الكاتب يتطرّق يف هذه األقسام إىل املسرحيات التارخيية
املصرية أكثر منها السورية ومل يتحدث عن مسرحيات قلعجي قطل .وكذلك حصلنا على كتب
أخرى تشري إىل أصول املسرحية التارخيية فقط من أمثال كتب مندور يف الفن املسرحي
( 1998و2001م) وكتب ومقاالت للناقد السوري بلبل ( 2001و 2003و2004م) والقط (1978م)،
إذ تتحدث هذه الدراسات بأسرها عن كليات للفن املسرحي أو تاريخ املسرحية يف األدب
العريب أو إملام إىل أشهر املسرحيني العرب وانتاجاهتم املسرحية فلم تكن كافية وافية

1. Plot
2. Characters
3. Setting
4. Events
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ملوضوع دراستنا بل تُعَد بنوعها من الدراسات التوصيفية اليت متمايزة عمّا دارسناها يف
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
(2003م) إذ يتحدث الكاتب فيه عن استخدام التراث يف مسرحيات قلعجي وأحيانا دوافع
اجتاهه حنو املعاصرة مع أنه حتدث عن فكرة مسرحية «هبوط تيمور لنك» فقط دون باقي
عناصرها وهذا مايباين موضوع دراستنا .وكذلك حصلنا على مقال آخر للدكتور بندك
(2004م)؛ إذ يطرح الباحث األبعاد الرمزية يف يع مسرحيات قلعجي ويطرح «هبوط تيمور
لنك » وأبعادها الرمزية يف صفحتني ،وهذه الدراسة تشارك موضوع دراستنا يف عنصري
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
لعزام (2003م)؛ إذ يبحث عن السخرية والكوميديا يف عناصر مسرحية «مدينة من قشّ»
بأسرها ويطرح يف مقدمته بعض جُذُر مسرحيات قلعجي واجتاهاهتا املعاصرة وهذا مايوافق
موضوع دراستنا ألنه أشار يف فقرة واحدة إىل األبعاد التارخيية لـ«هبوط تيمور لنك» وهذا
قليل جدا بالنسبة إىل كوهنا مصدرا للدراسات العلمية.
أمهية البحث
قُرأ جانب من فصول هذه الدراسات؛ إذ فُهم أن هذا املهم أي توظيف التاريخ يف
مسرحية هبوط تيمور لنك مفقود يف يعها وهذا األمر يؤكد على أمهية الدراسة عنها،
فحاول الباحثون املمارسة يف املفقود هذا ،وال نقول أن هذه الدراسة فريدة دون خطأ بل ال
ختلو عن أي خطأ شكلي أو مفهومي .سببُ اختيار مسرحيات قلعجي بدلَ باقي املسرحيات
العربية خيتبئ يف رغبة الباحثني املضاعفة إىل األدب العريب يف بقعة الشامات وخاصةً
سوريا ،وانتقاءِ االجتاه التارخيي كأساس لنقد هذه املسرحية يرجع إىل غلبة اللون التارخيي
يف املسرحية أكثر من األلوان األخرى ،كما يشري قلعجي إىل نفس األمر «الطريق من
الكالسة إىل مدرسة العرفان االبتدائية يف األسواق القدمية ،وأنا أقطعه يومياً عرب مقربة
الكليما وخندق السور املوازي وباب قنسرين الشامخ واحلارات القدمية بأزقتها املتالوية
وعمائرها األثرية علّمين كيف يقفز التاريخ من األبراج املُطِلة وشقوق األسوار إىل دم
القصيدة واملسرحية ،لكنين مل أكتب أبداً املسرحية التارخيية وإمنا كنت أستخدم التاريخ
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بأبيضه وأسوده مبضعاً لتشريح الواقع والولوج إىل أعماق أنسجته االجتماعية والسياسية
واالقتصادية» (قلعجي ،2003 ،ص )18فطبيعي أن يأخذ الباحث يف أي دراسة أدبية الكفة
الرجحاء بدالً من السفلى.
منهج البحث
اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على منهجني ،أوهلما املنهج التحليلي -الوصفي إذ هو
«املنهج الذي يدرس ظاهرة ما ،فإن أول خطوة يقوم هبا هي وصف الظاهرة اليت يريد
دراستها و ع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها ،ومازال هذا هو األكثر استخداما يف
الدراسات اإلنسانية حىت اآلن» (الشيخ خليل ،1968 ،ص ،)5إذ الباحث قام يف حتليل هذه
املسرحية على أساس حتديد خصائص التاريخ يف املسرحية ووصف أسباب استخدامها
ومتغرياهتا ونوعية العالقة بني التاريخ واملسرحية ،واليقتصر على ع األحداث وتبويبها،
وإمنا يعين ما هو أبعد من ذلك ،ألنه يتضمن قدراً من التفسري الفين للمسرحية التارخيية.
وكذلك اتّبع الباحثُ «املنهج الفين» الذي يعَدّ من املناهج األدبية لدراسة اليات النصوص
النثرية يف تاريخ األدب العريب (مشكني فام ،1388 ،ص .)13إذ تناول الباحثُ العمل املسرحي
وقوّمه معتمدا على القواعد واألصول الفنية املباشرة فيه كاألفكار واألسلوب والتقانات،
وتطرّق إىل النظر يف قيَمه الشعورية اليت تؤدي الكاتب إىل استخدامه التاريخ يف عناصر
املسرحية وقِيَمه التعبريية اليت تسوقه إىل إسقاط القضايا احلاضرة على األحداث
التارخيية وشخصياهتا املوروثة.
األسئلة والفرضيات
يبقي سؤاالن رئيسيان ومها :كيف وُظّف التاريخ يف مسرحية «هبوط تيمور لنك»؟ وما
مدى الكاتب يف توظيفه للتاريخ يف هذه املسرحية؟ .فبدايةَ األمر افترضنا أن قلعجي استلهم
شخصيةً تارخيية /تيمور لنك مع أحداث ترتبط هبا كي ينعكس تيمور لنك واجلرائمَ اليت
ارتكبها والعواقب اليت تنتظره على املعادل املقابل له أي احلكومة الراهنة ،واستوحى من
احلقائق التارخيية استيحاءو فعدل فيها وقدم تارخيا جديدا خيتلف عن التاريخ الذي
استوحاه اختالفا كامال بل هو تاريخ جديد له استقالله اخلاص.
وقبل أن نبدأ بتحليل االجتاه التارخيي يف املسرحية نقدم نبذة عن حياة قلعجي االجتماعية
والثقافية.
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عبدالفتاح قلعجي الكاتب والباحث املسرحي
ولد عبدالفتاح يف حلب عام 1938م ودرس فيها وتابع دراسته جبامعة دمشق (جمموعة من

املؤلفني ،2003 ،ص .)20وعاد إىل حلب مدرساً مث ندب للعمل يف إذاعة حلب واملركز التلفزيوين
وهو عضو يف احتاد الكتاب العرب وعضو جلنة التراث يف مهرجان األغنية السورية ..ومنح
«جائزة الباسل» 1ل بداع الفكري عام 1998م (جمموعة من املؤلفني ،2003 ،ص ،)20وشارك
مدعواً يف مهرجانات سورية وعربية ودولية منها يف إيران (جمموعة من املؤلفني ،2003 ،ص.)21
كتب قلعجي العديد من املؤلفات يف خمتلف األجناس األدبية ،فقد كتب يف املسرح:
«الفصل الثالث» و«صرخة يف شريان مبتور» (1969م)« ،الدينار األسود» (1970م)« ،مولد
النور» (1971م)« ،غابة غار» (1974م)« ،ثالث صرخات» و«طفل زائد عن احلاجة» (1976م)،
«السيد» (1977م)« ،اللحّاد» (1978م)« ،ملحمة القيامة» (1980م)« ،صناعة األعداد»
(1980م)« ،هبوط تيمور لنك» (1980م)« ،أنيس اجلليس» (1981م)« ،عرس حليب وحكايات
من سفربرلك» (1984م)« ،صعود العاشق» و«القناصة بنت ملك النعمان» (1996م)« ،اختفاء
وسقوط شهريار» (1977م)« ،مسرحيات قصرية لألطفال» (1979م)« ،حكاية روزنة» و«القطن
والشمس» و«قلعة حلب» (1982م)« ،مالكو يعود إىل تدمر» و«العُرس» (1987م)« ،سفر
التحوالت» (1997م)« ،ليايل شهرزاد» و«امللوك يصبون القهوة» (2000م)« ،كفر سالم» و«علي
بابا واألمرية مشس النهار» (2002م)« ،مدينة من قش» و«فانتازيا اجلنون» و«مغامرات
سندباد» (2003م) .ومن مؤلفاته األخرى أعماله الشعرية وقصص األطفال والتراجم
والدراسات الفكرية واملوسوعية ونشاطات يف اإلذاعة والتلفزيون اليت تطلب حبثاً مستقالً.
استوحى قلعجي يف غالبية انتاجاته املسرحية من املبىن التارخيي معتقدا أن من رسالة
املسرح االستجابة ملتطلبات اللحظة التارخيية املعاصرة« :التاريخ اليوم متسارع األحداث بشكل
مذهل ،واإلحباطات واالنكسارات تتواىل بال انقطاع ،واملسرح بالرغم مما يهدف إليه من
ال وإمتاع الميكن أن ينفصل عن الواقع ،غري أن العصر ـ عصرنا العريب ـ يشهد حتييد
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
 .1جائزة جملس مدينة حلب.
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واالنطالق منه إىل أمداء الفكر واالستشراف املأمول أو الكارثي ،وعلى بناء عمارة متخيلة تبدأ
بيوتوبيا ملونة وتنتهي بالواقع امللموس» (البعالو ،2006 ،ص .)4فمن هذا املنطلق اجته قلعجي
إىل التراث التارخيي يستلهمه ويدرسه ويبحث يف ظواهره املسرحية عن التاريخ إلسقاط
قضاياه على املعاصر فـ«أخطأ من فسّر هذا التحول عند عبد الفتاح قلعجي بأنه جمرد حنني
إىل املاضي وعزوف عن التجريب والتجديد وركون إىل التقليد ،ومل يفسّره التفسري الصحيح
بأنه جتريب من نوع جديد أكثر انفتاحاً وأوسع أفقاً» (اهلامشي ،2003 ،ص.)26

استلهام التاريخ يف عناصر «هبوط تيمور لنك»
ظهرت مابعد احلرب العاملية الثانية يف سوريا مسرحيات تتخذ من التاريخ مصدراً هلا
ويستوحي كاتبها من احلقائق التارخيية استيحاءوا فيقدم تارخيا جديدا خيتلف عن التاريخ
الذي استوحاه اختالفا كامال بل هو «تاريخ جديد له استقالله اخلاص ،وهو حيمّل التاريخ
اجلديد الذي يصنعه فكرةً ويسقط عليه قضية مستمدة من احلاضر ،فتعلق به وترتبط»
(حمبك ،1989 ،ص .)189وهذا عبدالفتاح قلعجي يتمثل االجتاه التارخيي يف مسرحية «هبوط
تيمور لنك» .قسّم الكاتب املسرحية إىل ثالثة أقسام/هبوطات :اهلبوط األول والثاين
والثالث ،وهبذا يكون قد استغىن عن الفصول واملشاهد املتعارف عليها يف النص املسرحي،
وكلمة هبوط هي األحداث الواقعة اليت حتفل هبا املسرحية.
احلُبكة
احلبكة هي اليت حتول لذائذ احلكاية إىل قصة مسرحية ،فهي اليت «تشبك وقائع
احلكاية يف تعارض عنيف بني رغبات الشخصيات» (بلبل ،2003 ،ص )42وتعريفها الذي هو
جوهرها هو أن تترابط أحداثُ القصة بتسلسل منطقي أي أنه «حدث كذا ولذلك حدث كذا.
وهذا التسلسل املنطقي هو الذي خيلق التشويق ألنه هو الذي يصل باحلكاية إىل منطقة
حرجة تتأزم فيها أحوال الشخصيات ويبلغ الصراع ذروته اليت يسأل فيها املتفرج نفسه:
ماذا سيحدث بعد ذلك؟» (بلبل ،2003 ،ص.)42
يطرح الكاتب يف املسرحية حماكمة تيمور لنك يف العامل اآلخر ويكشف عن اجلرائم اليت
ارتكبها .فاهلبوط األول يتحدث عن أربعة شخصيات هم حسن ،بايزيد ،تقي الدين وسارة
جُمعوا يف كهف مغلق من يع اجلهات وال سبيل للنفوذ إال من األعلى الذي يقود لألسفل
ومن خالل حوارات الشخصيات تكتشف أهنا تنتظر شخصا خامسا غائبا عن املكان/تيمور
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لنك ويظهر تيمور لنك ويناقش األشخاصَ األربعة حىت خيترق املكانَ منتارُ /املسؤولُ عن
أمور العامل األسفل وينتقل بتيمور لنك إىل مكان آخر/اهلبوط الثاين يبدو كقاعة مَحكمة
فيتحول األشخاص األربعة إىل قُضاة العامل األسفل حياكمون تيمور لنك ويدينونه ويف
اهلبوط الثالث جيري احلُكم وتنتهي املسرحية مبوت تيمور لنك موتا أسود مع املوبقات اليت
ارتكبها .فحبكة املسرحية تبدأ من البداية/اهلبوط األول وتصل إىل الوسط/اهلبوط الثاين
ومن ثَمّ إىل النهاية/اهلبوط الثالث ،وكما يبدو من احلبكة أهنا حكاية مصطنعة من خيال
الكاتب مستخدماً الشخصيات التارخيية وأحداثها بل قسماً من ذاتياهتا.
الشخصيات

الشخصية املسرحية هي «تصوير منظم جلانب واحد من إنسان ما يف يع خصائصه
اليت متيزه عن غريه ،موضوعا يف حالة صراع مع األخر ن ،مقصوداً به الوصول إىل هدف
معني» (بلبل ،2003 ،ص .)85تقسّم الشخصيات إىل الشخصية الرئيسية 1اليت يدور الكثري
من احلوادث واحلوارات عنها ،والشخصيات الفرعية اليت تقع أمام البطل أو جنبا إليه .مثة
شخصيات حقيقية يتعامل معها قلعجي ومع أحداثها التارخيية ،فمن الشخصيات الرئيسية:
تيمور لنك ومنتار ومن الفرعية :أجلاي ،سارة ،بايزيد ،األمريحسن ،ابن خلدون ،تقي الدين،
نائب القلعة وغريهم .واجلدير بالذكر أن شخصيات املسرحية اليت تقع جنبا إىل تيمور لنك
أو ضده أقلّ بالنسبة إىل األشخاص التارخيية اليت تعاونَ تيمور لنك أو خالفته يف الواقع
املعيش .ول طالع عن كيفية استخدام الشخصيات التارخيية يف املسرحية نعرّف هبا:
تيمور بن طرغاي املشهور بتيمور لنك (1405-1336م) :وُلد عام 1366م مبدينة شهركش
التترية وهو «قائد أوزبكي ومؤسس السُاللة التيمورية (1405-1370م) يف وسط آسيا وأول
احلكام يف العائلة التيمورية احلاكمة» (تاكسنت ،1384 .ص .)20تطلق كلمة لنك/األعرج هناية
 ،1372 ،ص ،)47أما كلمة تيمور
إمسه «نتيجة إلصابته جبرح خالل إحدى معاركه» (
فتعين «باألوزبكية احلديدَ» (جمموعة من املؤلفني ،1379 ،ص .)63كان تيمور لنك قائداً عسكرياً
فذًاً قام حبمالت شرسة أدّت إىل مقتل العديد من املدنيني وإىل اغتنام جمتمعات بأكملها.
وشخصيته كما يصورها التاريخ (جمموعة من املؤلفني ،1379 ،صص )50-31تتسم جبربوهتا
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فهي قوية فتّاكة وقاهرة .استخدم قلعجي هذه الشخصية مضيفا إليها أبعادا أخرى مستلهمة
من واقعه املعيش« :أنا الذي غزوتُ العامل برجال توران وأبطال إيران ونُمور تركستان وفُهود
ساجستان ونُسور املغول وثعابني تدكان وجوارح جورجان وعُقبان صفانيان وأسود خراسان
وذئاب الري وأفيال اهلند وكباش اللور وثريان الفور وعقارب شهرزور وحشرات عسكر عِكرِم
وجند سابور وفواعل التراكمة واألوباش( »...قلعجي ،1980 ،ص.)10
األمريحسن :إمسه يف املراجع التارخيية األمريحسني وهو من حكام بلخ وكابل (جمموعة
من املؤلفني ،1379 ،ص )54واستخدم املؤلف اسم حسن بدال من حسني .هو الصديق الويف
 ،1372 ،ص )56وعندما توفيت أجلاي،
لتيمور وتزوّج تيمور من أخته/أجلاي (
انقطعت الرابطة بني تيمور واألمري حسني فعاد الصدام بينهما وعادت احلروب من جديد
 ،1372 ،ص .)93استخدم قلعجي هذه الشخصية
حىت انتهت بقتل األمري حسني (
موافقة مع ذاتياهتا وأحداثها يف الواقع املعيش فهي ذات سعة بالغة «حنن أحياء وهذا هو
املهم ..أحياء بالتأكيد ..ها أين أملسكم( »..قلعجي ،1980 ،ص.)4
أجلاي تركان آغا :كما أشرنا آنفا تزوج تيمورُ منها وأجنبت لـه ولداً مساه فاتح العامل،
وظهرت هذه الشخصية يف فقرات قليلة للمسرحية.
بايزيد :هو السلطان العثماين وكما هو معلوم من املصادر التارخيية خاض مع تيمور لنك
 ،1372 ،صص.)217-216
حرباً انتهى هبزمية بايزيد وبأن تغتصب زوجتُه أمام عينيه (
استخدم قلعجي هذه الشخصية كباقي الشخصيات وألبس عليها ثيابا جديدة وأحداثا جديدة.
سارة :زوجة األمري حسني وقد تزوج تيمور من سارة بعد قتل األمري حسني جوراً
 ،1372 ،ص .)98هذه الشخصية هلا دور هام يف املسرحية ،ومن خالل حواراهتا
(
يفهم أهنا أوتيت من جديد للثأر واالنتقام من تيمور لنك.
تقي الدين :تقي الدين بن مفلح قاضي دمشق ،كان يدعو إىل السالم وفاوض تيمولنك
على تسليم دمشق دون قتال أو مقاومة حىت يعفو تيمور لنك عن سكاهنا ويتظاهر باملوافقة
على ذلك ودفع تقي الدين ألفَ ألف قطعة ذهبية له (جمموعة من املؤلفني ،1379 ،ص.)42
استخدم ونوس هذه الشخصية وسربها سرباً معاصراً .يناجي تقي الدين سارةَ «حبيبيت
قوامُك كالرمح ونظراتك كالسيف وكلماتك رصاص ..أيتها الكلمة اليت حيملها الثوار منارة»
(قلعجي ،1980 ،ص.)9
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نائب القلعة :وهو اسم غري معروف وكما ورد يف التاريخ كان نائب القلعة حيضّ الناس
 ،1372 ،ص ،)112ظهرت نائب القلعة كشخصية أجلاي
على القتال ضد تيمور لنك (
يف فقرات قليلة للمسرحية.
حافظ الشريازي :لقي تيمور لنك حبافظ الشريازي شاعرِ الفرس املعروف وقام حبوار معه
قد أثبتته املصادر التارخيية (صمدي ،1370 ،ص .)95استُخدمت شخصية حافظ يف لة قصرية
للمسرحية ومل يكن هلا دور هام للمسرحية بل استخدامها كشخصية مسرحية يؤكد على جانب
من أخالقيات تيمور لنك يرتبط باستقباله من العلماء واألدباء واحلضور يف جمالسهم.
ابن خلدون :العامل الكبري الشهري ،كما ورد يف التاريخ لقي تيمور لنك به ورسم ابنُ
خلدون خططَ أفريقيا بناء على طلب تيمور لنك وهو يعلم أنه يريد أن يغزوها (جمموعة من
املؤلفني ،1379 ،ص .)96جرى تيمور لنك حواراً قصرياً معه مؤكداً على طلبه لرسم اخلطط.
نورالدين :قائد جيوش التتار عهدَ تيمور لنك .مل يأت الكاتب هبذه الشخصية يف العامل
اآلخر بل يصوره من خالل حديث ألقاه تيمور لنك واصفا قائده نورالدين.
منتار :شخصية أسطورية ميثولوجية 1وردت يف الديانات القدمية كحارس للجحيم .وقد
استخدم املؤلف هذه الشخصية كداللة ربط بني اجلحيم وشخصيات املسرحية من جهة وبني
شخصية تيمور وأفعاهلا من جهة أخرى .يقوم منتار بتعرية تيمور لنك من تاجه وسيفه
وثيابه «عليك بتسليم السيف والتاج ،هذه األشياء ال ختصك( »..قلعجي ،1980 ،ص.)87
وباملقارنة بني شخصيات املسرحية وأصلها التارخيية يبدو أن قلعجي اختذ الشخصيات
التارخيية كوسيلة قام هبا يعرب عن الشخصيات احلكومية والظواهر السياسية يف عصره
احلاضر.
الزمان واملكان
جرى العرف يف أغلب املسرحيات على أن تدور األحداث يف إطار زمين معني وأن التنتقل
من مكان إىل مكان قدر الطاقة (القط ،1978 ،ص ،)44فالزمن يف املسرحية/يوم احلساب
ختتلف عنه يف الواقع املعيش/العهد التيموري ،لكن أحياناً يستقي الكاتب من الزمن
احلقيقي/العهد التيموري ليسقط الزمن احلاضر على املاضي .واجلدير بالذكر أن الكاتب
1. Mythology
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حينما يقصد إىل طرح عاقبة تيمور لنك السوداء وهناية رحلته يف اهلبوط الثالث يتوقف الزمن
فتبدو الشمس ساكنة سوداء ،إنه توقف الزمن ،الزمن األسود الساكن أي انتهاء الصريورة،
وحيث الصريورةَ الزمانَ ،وحيث الزمانَ فالقوةً فاعلة سوى قوة السحق والدمار «مع ارتفاع
أنوار املسرح ،نالحظ تبدالً غريباً طرأ على قِطَع األثاث ،األشياء تبدو يف مكاهنا ،إال أهنا
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
املقربة ،تبدو الشمس سوداء ،على خط األفق ،ثابتة ال تتحرك» (قلعجي ،1980 ،ص.)137
هبوط تيمور لنك اختراق املكان من األعلى إىل األسفل فليغري املكان مع تغيري اهلبوطات
ولكن األمكنة املتغرية تقع يف إطار كلي يعمل يف تطور احلدث املسرحي .املكان يف اهلبوط
األول كهف غري عادي ال يشبه الكهوف املتعارف عليها ويف اهلبوط الثاين مَحكمة احلساب يف
العامل اآلخر ويف اهلبوط الثالث أسفل السافلني/اجلحيم ،فإن تغيري املكان يؤدى إىل «تغيري
جمرى احلدث وإىل تطور حاسم يف جمرى الفعل املسرحي ويف تعميق احلدث املسرحي
وغزارة تدفقه ليصل إىل مصبه األخري» (فاضل ،2003 ،صص.)101-100
استلهم الكاتب من املكان التارخيي وحالته أي «الكهف» 1وأصحابه املشهورين يف التاريخ،
وعبّر عنه تعبريا جديدا يناسب موضوع املسرحية .فهو مقطور لقطار يسري بسرعة الضوء
يعرب نفقاً حنو العامل السفلي يف الطريق إىل اجلحيم «كهف ضيق عميق مُغلق ،أشبه مبَنجم
فحم ،الغازات تتسرّب من شقوق اجلدران ،يف السقف فُتحة ضيقة ،تتسع لسقوط إنسان
وتؤدي إىل جمهول ،هناك مَالوٍ وأنفاق ضيقة يف الكهف وباب صخري مغلق يف الصدر ،كل
شيء منحوت من الصخور الفحمية ،الطاولة ،املقاعد ،املِشجب ،اخلزانة ،زجاجة اخلمر،
إبريق املاء ،الصحون»( 2قلعجي ،1980 ،ص .)7واملسرحية خالل اهلبوطات الثالثة وأماكنها
احملدّدة تدور على أمكنة أخر مستلهمة من األمكنة التارخيية كسمرقند وهي عاصمة تيمور
 .1أصحاب الكهف :الذين آمنوا باهلل وتركوا عبادة قومهم عبادة األوثان وعبدوا اهلل وحده هكذا يطلق
عليهم عند املسلمني ويطلق عليهم عند النصارى السبعةُ النائمون الذين عاشوا يف عهد اضطهاد النصارى
وكان ذلك يف ظل حكم ديقيانوس.
 .2مَنجم :معدن؛ الفُتحة :الفرُجة؛ املَالوي ع امللوي :املأوي؛ أنفاق ع نفق :فُتحة؛ مشجب :خشبة
موثقة توضع عليها الثياب وتُنشر.
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لنك ،دَهنَ مبانيها باللون األزرق حىت مسيت بالعاصمة الزرقاء (ابن عربشاه ،1373 ،ص،)21
وحصار دمشق وهو حصار مشهور مذكور يف كتب التاريخ (ابن عربشاه ،1373 ،ص.)23
األحداث
احلدث سرد قصصي موجز أو قصري يتناول موقفا واحدا «وحينما تنتظم األحداث معا
وجيمعها خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث يف احلبكة» (فتحي،1986 .
ص .)137يسري احلدث يف املسرحية على ثالثة مراحل هي :العرض 1وهو «هتيئة األذهان ملا
سيأ من احلوادث والتعريف بالشخصيات وسائر الظروف احمليطة باملسرحية تعريفاً
حمدودا من خالل احلوار بني الشخصيات» (سالم ،دون تا ،ص )37والتعقيد 2ويراد به «اشتباك
احلوادث وتداخلها مع تعارض األهواء والزنعات وتصارع القوي واشتداد ذلك كله حىت تتأزم
األمور ويتلبد جوها ويصل األمر إىل نقطة حامسة توشك أن تتحدد» (عنرب احملامي،1966 ،
صص )171-170واحلل 3وهو «نقطة تنحل فيها كل التشابكات والتعقيدات خاصة العقدة
الرئيسية 4وهو أحد السمات الدالة على انتهاء احلدث واكتماله وفض االشتباك بطريقة
حمتملة» (عبدالوهاب ،2009 ،ص .)58وتتابعت هذه املراحل الثالثة يف مسرحية «هبوط تيمور
لنك» يف اهلبوطات الثالثة :ـ العرض/اهلبوط األول والتعقيد/اهلبوط الثاين واحلل/اهلبوط
الثالث ـ فحقّقت األحداثُ املترابطة احلبكةَ الفنية والتالحمَ العضوي 5بني يع األجزاء على
أفضل الوجوه.
وعند تتبع أحداث املسرحية مبراحلها الثالثة يبدو أن اجتاه املسرحية إىل التاريخ
واختاذه كعنصر رئيسي لتقدو األحداث ،وها هنا يلزم حتليل األحداث كي يبني لنا األمر
هذا .املسرحية تتعرض لثالثة هبوطات وتوضع يف كون آخر وعامل أخروي ،قاضي اجلحيم
يستمر يف حماكمة تيمور لنك ،ويف كل هبوط يتم كشف جديد للعالقات بني هذه الشخصيات
واجلرائم التارخيية اليت ارتكبها الطاغية التتري/تيمور لنك.

1. Presentation
2. Complication
3. Resolution
4. Major complication
5. Organic unity
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العرض (اهلبوط األول)
اهلبوط األول يتحدث عن أربعة شخصيات هم حسن ،بايزيد ،تقي الدين وسارة ،عهم
مكان واحد/الكهف« :سارة( :تكلمُ منتار) ...أليس لديكم سجن خاص بالنساء؟ /منتار:
لستِ يف سجن يا امرأة ...أنتِ يف العامل األسفل يف الطريق حنو اهلاوية ...هكذا بني احلني
واآلخر يستيقظ بعض ركاب القاطرات ،مث يعودون إىل النوم ...وستبقون هكذا إىل أن ينادي
عليكم( ...خيرج ...وينقطع صوت القطار)» (قلعجي ،1980 ،ص.)11
تستيقظ الشخوص واحدة تلو آخر ويبدؤون يف بناء أفعاهلم مع الواقع اجلديد .إهنم
فاقدون للذاكرة وحياولون التعرف عليهم ،ال يدرون مَن هم وما هي أمساؤهم« :تقي الدين:
أعتقد أننا اآلن يف مَنجم للفحم ..دعونا نتذكر ..هل حدث اهنيار وأغلق علينا املنجم؟ ..يف
احلقيقة أنا ال أذكر امسي /.بايزيد :وأنا ال أذكر شيئاً» (قلعجي ،1980 ،ص.)4
إن املكان مغلق من يع اجلهات والسبيل للنفوذ إال من األعلى واألعلى يقود لألسفل حتديداً
واملكان يضم رمساً لألشخاص الذين سيزجّون فيه ،إذن «املكان حيمل سِمة القَدرية ،ألنه مهيأ
مسبقاً هلؤالء األشخاص ،أما مادة الفحم اليت تكون مادة املكان ،فهو دليل على إشراق احلياة
وانتهائها هناية فجائعية ،وأن األشخاص الذين سيحتويهم هذا الكهف ،هلم عالقة جبرمية متت
إىل تدمري وحرق احلياة اإلنسانية» (فاضل ،2003 ،ص .)99هذا املكان يَنم مسبقاً عن ضيوفه
لدرجة أن صورَهم نقشت على جداره تأكيداً هلويتهم« :تقي الدين :أال تالحظون؟ /سارة:
(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
يشبهك متاماً /.حسن( :لتقي الدين) ...وهذه صورتك» (قلعجي ،1980 ،ص.)5
ويف هذا املكان تعيش الشخصيات األربعة يف حرية التتناهي ،تعيش حالة الالوعي ،حالة
من الفوضى وعدم التوازن مع نفسها .أين كانوا من قبل وماذا يفعلون يف هذا املكان؛ بل ما
هو هذا املكان وإىل أين يؤدي ،كأهنم يف النوم« :حسن :البد أنين غفوت قليالً ..لعلّي أحلم،
رمبا الزلتُ نائماً( ..حيرك ساقيه ويديه ،يفتح عينيه بقوة) ..مل يعد هناك شك( ..يتحسس
املكان)( »..قلعجي ،1980 ،ص.)11
ويبدو هلم أن كل ما حصلوا عليه واقع وحقيقة وال نوم وحلم« :حسن :حنن أحياء وهذا
هو املهم ..أحياء بالتأكيد ..ها أين أملسكم /..سارة :يهيأ يل أننا متنا وبُعثنا من جديد»..
(قلعجي ،1980 ،ص.)4
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تستمر هذه الشخصيات يف البحث الدؤوب عن غربتها وخالل ذلك تكتشف أهنا تلقت
دعوة غامضة من قبل شخص خامس غائب عن املكان وعليها انتظاره« :سارة :أنظروا مثة
خامس /.اجلميع :حنن ننتظر وافداً خامساً( ..صمت)( »...قلعجي ،1980 ،ص.)5
ويف مكان آخر« :اجلميع بصوت واحد :أقبل أيها املنتظَر ..مهما كنتَ ،شراً أنت ..خرياً
أنت ،أقبل أيها املنتظَر( »..قلعجي ،1980 ،ص.)6
تتأكد حقيقةُ الشخص اخلامس/تيمور لنك ،من ذلك النقش الذي يكتشف أثناء البحث
عن معامل املكان .فيهبط تيمور لنك من فوهة الكهف وهبوطه يعطي للشخصيات داللة ما
ألنه تيمور لنك ،وهو الوحيد الذي يعرف امسه ويعرف شخصيته ،اليزال طازج الذاكرة
وطازج اإلحساس باحلياة الغابرة .إنه «تيمور لنك بن طرغاي ،من بلدة كش ،من قبيلة
الربالس» (قلعجي ،1980 ،ص )8وهو يعرّف نفسه على أنه «تيمور لنك ،ملك التتر ،غازي
العامل» (قلعجي ،1980 ،ص .)8إن تيمور لنك يعرف األشخاص األربعة ،فذاكرته مل تتفحم
بعد ،إنه يدعو املرأة باسم سارة ويعرّفها بأهنا زوجته ،وهي ال متلك أية معرفة بذلك ،ويدور
حوار بني تيمور لنك العارف لنفسه واألشخاص األربعة الذين اليدرون مَن هم .فتبدأ لعبة
احلب حبيث كل من األشخاص األربعة حياول تقدو أوراق اعتماده ليفوز بقلب تيمور لنك،
لكنهم يعاً يفشلون باالختبار الذي قدموه« :بايزيد :فنانٌ فاشلٌ /تقي الدين :أحلانه
مسروقة /تيمور لنك :هل أحطم طنبوره؟ /بايزيد :رَجعي مازال يؤمن بنظرية الفن للفن/.
تيمور لنك :ال أفهم هذه الفلسفة ،دعوين أدق عنقه وأحطم طنبوره /.تقي الدين( :يناجي
سارة) ..حبيبيت قوامُك كالرمح ونظراتك كالسيف يا رمز النضال ..هنداك قنبلتان،
وكلماتك رصاص ..أيتها الكلمة اليت حيملها الثوار منارة /..تيمور لنك :ال ..الأحتمل ذلك،
هذا خطر وتتحدث عن الثورة ..هذا خطر ..أنا تيمور» (قلعجي ،1980 ،ص.)9
وكان ميكن أن يستمر هذا النقاش إىل ما ال هناية ،لوال أن خيترق املكان منتارُ ،املسؤولُ
عن أمور العامل السفلي .احلائط ينفرج ،صوت قطار يعرب نفقاً ،ويف هذا احلني يدخل منتار:
«منتار :لِمَ كل هذه الضجة .أنا منتار حارس العامل السفلى ،مَن منكم تيمور لنك؟ /تيمور
لنك :أنا هو /.منتار :عليك بتسليم السيف والتاج ،هذه األشياء الختصك /.تيمور لنك :ال،
لن أفعل ،هذا تاجي ،أنا ملك التتر( ،ينادي نورالدين) /.منتار( :يقهقه بوحشية) كلمة مَلك
التعين هنا شيئاً» (قلعجي ،1980 ،ص.)87
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التعقيد (اهلبوط الثاين)
يشري منتار إىل تيمور لنك لالنتقال إىل مكان آخر/اهلبوط الثاين يبدو كقاعة مَحكمة يف
العامل السفلى والبد من هذا االنتقال ،هذا اهلبوطُ درجةٌ أخرى يف سُلم اجلحيم باجتاه
األسفل .لذلك وبعد حوار آخر بني تيمور لنك وأشخاص املغارة ،خيترق منتار املكان ثانية:
«منتار :النفر تيمور بن طرغاي ،لديّ أوامر بتعريتك متاماً ،لنطهر ثيابك من مكروب قتال،
اخلع ثيابك قطعة قطعة /.تيمور لنك :وهل أبقي عارياً /.منتار :عندما تعود عارياً متاماً،
ستتخلص من إحساسك بالعطش واجلوع وتصبح جزءاً من ال هناية» (قلعجي ،1980 ،ص.)104
مع اهلبوط الثاين إىل مكان جديد يتحول األشخاص األربعة إىل قضاة العامل السفلي
حياكمون تيمور لنك ،مع املكان اجلديد استعاد األشخاص األربعة ذاكرهتم ،عرفوا من هم
وما هي أمساؤهم؟ مع تقدم احلدث نعلم أن حسن ،هو األمري حسن شقيق أجلاي وأن تيمور
لنك قطع رأسه ذات يوم خوفاً من طموحه السياسي ،وبايزيد فهو السلطان العثماين الذي
خاض مع تيمور لنك حرباً ضروساً ،وسارة ،فهي زوجة األمري حسن ،وبعد مقتل األمري
حسن اغتصبها تيمور لنك له ،وأما تقي الدين ،فهو قاضي دمشق .يتمكن تيمور لنك أن يرد
ادعاءات األشخاص األربعة إىل حنورهم؛ أما املعترضون فكثريون يدينون تيمور لنك ألنه
أهداهم املوت واجلوع .يتم اهلبوط الثاين مع األخذ بقرار إدانة تيمور لنك ،وهكذا يبدأ
هبوطه الثالث إىل املكان الثالث ،ومع املكان الثالث تتخذ أحداث املسرحية انعطافاً ثالثاً.
احلل (اهلبوط الثالث)
يف اهلبوط الثالث تبدلت األشياء تبدالً غريباً فهي تبدو يف مكاهنا إال أهنا استحالت إىل قبور،
فغدت منصات القضاة ومقاعدها قبوراً ،وبدت الشمس ساكنة سوداء ،إنه توقف الزمن ،الزمن
األسود الساكن ،أي انتهاء الصريورة فال قوة فاعلة سوى قوة السحق والدمار« .برزت أعمدة أثرية
مكسّرة وبقايا قصر وبيوت مهدّمة ،حبيث يوحي املكان مبدينة دائرة تقبع املقربة يف طرفها،
خلف املقربة ،تبدو الشمس سوداء على خط األفق ثابتة ال تتحرك» (قلعجي ،1980 ،ص.)137
إن أعمال تيمور لنك واملوبقات اليت ارتكبها بدت بصورة أشياء املكان ،قبور ،بيوت
مهدمة ،جثث ،وبدت هي القاضي واحلَكم وهي اليت تبت بالقرار واملصري« ،إن لغة املكان
التعبريية متثل مطرقة القضاء واليت حكمت على تيمور لنك مبصريه النهائي ،أعماله هي
القضاء احلق وهي منفذة القرار ،فهي جحيمه وحياول تيمور لنك أن يقاوم بشدة جذب
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املكان والتأثري الذي ميارسه على وعيه وجسده والقادر على تبديل حىت صورته اجلسدية»
(فاضل ،2003 ،ص .)102يتحدث تيمور لنك يف يأس وهزمية« :تيمور لنك :أهي اليقظة من
جديد ..عبث يف عبث ..ودائرة الليل ختنق كل شيء ..ماذا تنفع اليقظة وهذا الليل خيفى
كل املوجودات ...ذكريا عفنة تفوح منها رائحة الدمظ الميكن أن تالحقين أشباح الذين
شنقتُهم ،رغيف للجائع ،ماء ،قطعة خبز ...الشيءَ ،الشيء غريعظام املوتى ...واألرض
شققها اجلفاف ...مل يعد مثة أمل ...والعتمة عدو اإلنسان األكرب» (قلعجي ،1980 ،ص.)137
فيزحف كحشرة على يديه ورجليه ،يبدو كحشرة سوداء أشبه بصرصار وحياول أال
ينقلب على ظهره .وخالل مونولو طويل مؤثر ساخر يتعرى ويتصلب ويسقط على ظهره،
ويداه ورجاله إىل األعلى« :تيمور لنك :أية قوة خفية جتذبين حنو تلك النقطة السوداء/...
جيب أال أسقط ،يا للكارثة ،إنين أحتول إىل حيوان مفصلي» (قلعجي ،1980 ،ص.)139
يسقط تيمور لنك على ظهره ،خيضع لقوة جذب غامضة تسحبه ببُطء إىل عمق املسرح،
حيث تتكاثف الظلمة ،خيتفي شيئاً فشيئاً ويُسمَع صوت عميق آتٍ من بعيد ،صوت جيمع بني
القوة واحلزن واملعاناة« :الصوت :تيمور لنك أيها الصرصار » (قلعجي ،1980 ،ص.)142
وهكذا تنتهي املسرحية بانتصار مطلق للمكان ،فاملكان ذاته هو الصريورة ألنه قام بابتالع
تيمور لنك ،إنه احتاد الزمان باملكان يف نقطة واحدة وفعل واحد «امتزج الزمان واملكان ،كل
شيء ينهار ،يرتصّ ،ينعدم» (قلعجي ،1980 ،ص.)141
ويف املسرحية ظواهر أخرى تدل على االجتاه التارخيي للمسرحية ،من هذه الظواهر
استخدام املعجزة كأداة خاصة بشخصيات املسرحية .واملعجزة هي «خرق لنواميس الكون أو
لقوانني الكون ،يعطيها اهلل سبحانه وتعاىل لرسله ليدل على منهجه ويثبتهم به ويؤكد للناس
أهنم رسله تؤيدهم السماءِ وتنصرهم» (خالف ،1358 ،ص .)146وقلعجي أفاد منها فجعل لكل
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؟
تاريخ ،قانون ،أدب ،سياسة ،زراعة ،صناعة ،يف األخالق؟  ،إنه صاحل لكل زمان ومكان« :تقي
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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الدين :من يقرأه يصبح دمه حاراً /.سارة :أهو كتاب ثوري /..تقي الدين :طبعاً ..احليطان هلا
آذان( »...قلعجي ،1980 ،ص.)9
وبايزيد صاحب املعول ،أداة خيرق هبا العادات ،أما خالل هذه الغفوة قد فقدها واآلن
يبحث عنها و«أخرياً جيده مدفوناً يف الكهف ،فيلتقطه وحياول جاهداً اخلالص من الكهف
بواسطته ولكنه مل يفلح ،فالرطوبة والعفونة متآلن املكان» (قلعجي ،1980 ،ص.)11
فكما يبدو من أحداث املسرحية مبراحلها الثالثة أن الكاتب استخدم الشخصيات
التارخيية للتعبري عن أحداثه اخليالية كي يسربها سرباً معاصراً.

النتيجة
املسرحية السورية مابعد احلرب العاملية الثانية قد ظلت تنظر بعني االحترام إىل التاريخ
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
يف مسرحياته ،ففي مسرحية «هبوط تيمور لنك» تعامل مع الشخصية التارخيية/تيمور لنك
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
وانعكاس حالة الشخصية التارخيية/تيمور لنك على املعادل املقابل هلا أي احلكومة الراهنة،
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
للخيال يصطنع فيه ما يشاء ،مما ميكن أن حيمل روح التاريخ ومُناخه ويظل غريمسؤول عما
يضيفه إليه؛ ألنه ال يدعي توثيقه وال إحياءه وال تفسريه ،وألن غايته مل تكن التاريخ وإمنا كانت
الواقع احلاضر.

توظيف التاريخ في مسرحية «هبوط تيمور لنك» لعبد الفتاح قلعجي
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