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 *نعمة السوداني 

.. مسرحٌة من فصل واحد،  من تؤلٌف الشاعرة والكاتبة العراقٌة فلٌحه حسن  -الثالوث  -مسرحٌة  

االنسان وصراعاته بٌن  فضاء الحرٌة و   اةتتحدث هذه المسرحٌة  عن االوضاع المزرٌة  لمعان

رٌة لٌزالسجون  المختلفة ، ذلك االنسان الذي خاض اهوال االزمات الكبٌرة السٌاسٌة والفكاده

واالجتماعٌة ، وتآلف مع اكثر المشاكل العصٌة  علٌه وعلى المجتمع ، ومع هذا نراه قد تعود على 

حجم الخسارات وثقلها، وقد  انتج حلوال عدٌدة لبناء المجتمع من خالل التطور عبر  المنظومة 

 . المعرفٌة والمنظومة االجتماعٌة على مر التارٌخ ومازال ٌطمح لذلك اٌضا لٌومنا هذا

صراع االنسان  من عمق  المؤساة االنسانٌة  تنطلق فلٌحة حسن  من اعماق التارٌخ  السحٌق حٌث 

 الكثٌرة  التً مازالت لٌومنا هذا   تتدفق كالنهر  الجارف بٌن ودٌان  وسهول   هخسارات العراقً و



مٌة قدراتها على سنحاول هنا تقدٌم  مشهدا عاما ٌوضح  اسلوب الكاتبة للمسرحٌة واستعدادها فً تن

لوحة فنٌة الوانها مستنبطه  مكونةتقدٌم ما هو رمزي  وبلغة شعرٌة فٌها البساطة والقوة والجمال  

انا ---هو ---هً ) البد من  التوقف على عتباتها  لتشخٌص اٌقوناتها الثالثة   من كثافة لغوٌة عالٌة 

فعل  الهروب  --مودي على محور التً  التفت بشكل ع --الشخصٌات--اي بمعنى اخر (او االخر 

 ..من دون ان تكون هناك  خٌارات اخرى  --الباب --من خالل ذلك    --الى المجهول

الكاتبة  البد من االشارة الى ان  -النص االدبً  المسرحً -وقبل الخوض فً تفاصٌل المسرحٌة   

وفً  -نٌة القصٌرة كتروأللالقصة ال -والشاعرة فلٌحه حسن  تركت بصمات فً مٌدان النقد و

تجربتها فً الكتابة الى المسرح اقامت عن بعد  ورشة عمل فنٌه  مع الفنان المسرحً الدكتور اسعد 

راشد  من اجل خلق صٌاغات متعددة لحاالت التعبٌر واالنفعال النفسً  ولالفكار واالحداث التً 

 -فهذه المسرحٌة , واكثر جاءت  فً متن النص وهً تشكل خطوة اولى جدٌدة لتقدٌم ما هو اجمل 

وما وراء اسوار السجن  ---هً مجموعة من انحٌازات تبحث فً المجهول فً المستقبل  -الثالوث 

مما  جمع فضاءها الزمنً المسرحً  األزمنة  الثالث   -من اختناقات الحاضر واستالبه  ---

مناخ العام الذي ٌسود االن تبعا لل ,اضافة الى الزمن المجهول   -والمستقبل  -والحاضر -الماضً 

المسرحٌة التً تنبع من مشاعر انسانٌة امسكت خٌوطها الكاتبة  موضوعة وفً المجتمع العراقً ، 

بشكل محكم  طارحة معها مجموعة من االسئلة الفلسفٌة المحٌرة اتً تبحث  الجمٌع عن االجابة 

 .ٌمان بالقضاء والقدرالحقٌقٌة عما ٌدور  فً الواقع  العراقً  ونصرته بعٌدا عن اال

لحد ما اكسبها قوة ومهارة  -بحوار دقٌق جدا وعمٌق  -البد ان نشٌر الى ان المسرحٌة تهتم  كما و

او المطاف لكونها تصب فً  -الباب -فنٌة مما ٌجعلنا ان نتمسك باحداثها بشكل او باخر لنهاٌة  

حرٌة والمصٌر والمستقبل المؤلوف  وغٌر المؤلوف من االشٌاء فً حٌاة الناس فالسجن وال

المجهول والنهاٌات األمنة ومفترق الطرق والعالقات والصداقات كلها عناوٌن كبٌرة ومسمٌات و

تدور فً خلد االنسان الواعً المتعلم الذي ٌطمح لحٌاة جدٌدة تدور رحاها بٌن المؤلوف وغٌر 

 .المؤلوف وهً أخٌرا  تمثل  دالالت واشارات 

 الصور تكمل الحوار

من النصوص  التً تساهم فً االطالع على  تكوٌنات االنسان وفً قدرته   -الثالوث  -حٌة مسر

على ادراك االشٌاء و تشكٌلها حسب  ثقافته وكٌفٌة تعامله مع مفردات الحرٌة،السجن، الشك، الثقة، 

با واٌضا ترمً الى سبر غور  ذلك االنسان الباحث عن الحرٌة هرو.. الٌقٌن  المفاجؤة الى اخره

نحو عالم  غٌر معروف او من خالل طرق مسدودة وترمً بذلك الى تحلٌل نفسٌته وهو ٌفكر 

نحو فضاءات سلٌمة صحٌة  !! فٌها سر الحٌاة ربما (  بوابة موصدة )باالبتعاد عن الموت عبر 

افة خالٌة من اي تلوث ٌقمع االنسان، وتقدم لنا كٌفٌة  التعبٌر فً حاالت االنفعاالت النفسٌة باالض

 ...الى انفعال الوعً ،الذات المنفعلة  المعبئة بالخوف والقلق والمصٌر المجهول 

الن فكرة  العمل ثمٌنة وغنٌة  -الكتابة المسرحٌة  -من هنا ٌنبع التقٌٌم  المختلف لهذا المستوى من 

وانا رأٌت فً ذلك  نصا  شٌقا   ٌحمل فً .. و جٌدة وبالتالً ٌستحق التوقف عندها و التقٌٌم فٌها 



انما جاءت   دواخله لغة رشٌقة وممشوقة حوارات مختزلة خالٌة من االسترسال الطوٌل والسرد

العبارات او الحوارات مختزلة  تعبر عن فلسفة خاصة تنبع من قلب تلك الحوارات المنطلقة صوب 

 ...فضاءات الحرٌة بحثا عن الحقٌقة  البعٌدة المنال 

ان هٌكل المسرحٌة ٌعتمد على فكرة  مهمة واصٌلة هً  فكرة البحث عن الحرٌة والهروب من  

( بوابة ) وثمة فكرة اخرى  نابعة من خٌال  متؤلق تعتمد على ..   اسوار السجن الكبٌر العالٌة

ربما هناك من احداث متوقعة او غٌر المتوقعة فً ...الخروج الى العالم االخر غٌر المعروف 

 .من هذا الباب لكً تموت ام تنجو( الشخصٌات  )السلب او االٌجاب هل  تخرج  

رٌب وتمت هناك عملٌات هروب ناجحة واخرى وشخصٌا انا قد عشت التجربة فً سجن ابً غ 

غٌر ناجحة  حٌث وقع البعض من السجناء السٌاسٌن فً قبضة العوائل المحٌطة  فً هذا السجن 

فً السجن   السًء ( وهم من سكنة القرى المحٌطة بالسجن والتً  كانت تعمل مع السلطة  انذاك)

 ...المرعب انذاك الصٌت وبالتالً سلموا جمٌعا الى فك السلطة المفترس 

  :هذا ما استوقفنً  لالشارة الى هذا المقطع من  هذا الحوار االنسانً 

لن نسمح . ال تتعبا. ال تكال. بسرعة.. بسرعة( ن فً الضوءٌٌخاطب قدمٌه الظاهرت)ـ     هو

 .. هٌا . لهم ان ٌلحقون بنا 

 ( ٌرتفع خٌط  الضوء حتى رأس الـ هو .. ٌرتطم رأسه باحدى وجوه الباب ) 

ٌحاول ) ؟ ماذا ٌعنً هذا ؟ بؤي اتجاه أسٌر؟ ِلَم وضع هذا هنا ؟ ..آخ ماهذا ؟ من أٌن أتى

 ( اكتشاف المكان وٌدور حول نفسه 

 اللعنة لم أنا هنا؟ لم ؟

 (وٌهمسه أنٌنه. ٌقترب من الباب روٌدا) 

الطرق التً عبدت بالمخاطر تكون نهاٌة المنتهى؟ ابعد كل هذه العناءات والعرق  هذأبعد كل ه 

 ! ... ةاللعن! ةالمتصبب وتشقق األقدام تكون أنت نهاٌتً؟ اللعن

 (ٌصرخ بفزع وٌضم قبضته ضاربا الباب بعنف وهو ٌصٌح)

 ؟ من أٌن؟ من أٌن لً بفؤسك ٌا كلكامش؟؛ ما أحوجنً اآلن الى قبضتك ٌا انكٌدو؟؛ من أٌن

ٌسحب نفسه وٌقرفص أقدامه، وٌحدق بصمت على طول خٌط  ،ٌتهالك ساقطا على األرض) 

 (الضوء

 

 :الهدف في فلسفة النص 



جاء لٌعبر عن  معالجة الهروب االنسانً للبشر (  النص المسرحً ) ان الهدف فً النص االدبً  

من جحٌم  السجون والحرٌات المخنوقة  المختلفة او الى ضٌق الحرٌات فً المجتمع العراقً بشكل 

 ... -للحٌاة  -خصوصا، وبالتالً ٌقودنا النص الى التعبٌر عن الصدق الفنً فً االحساس لمحكاة 

على اعتبار الفن هو عملٌة خلق جدٌدة ولٌس  هو نقل للواقع وما هو موجود على االرض ٌتم نقله 

الى المسرح الن الخطوات المرسومة فً ثناٌا النص واالرشادات التً ستلحقه من رإٌا اخراجٌة 

الن النص ٌحمل فً خطابه المعنوي صور مرئٌة بصرٌة حولت .. ستجعله نصا  محكما للغاٌة

الحوارات المتضمنه الشعور  بالخوف  والقلق  الى منظومة صورٌة  ٌكمن فٌها التجلً فً تقدٌم 

واعتقد ان الكاتبة .. تلك االهداف فً قٌمة العرض المسرحً  حٌن تقدٌمه على خشبة المسرح 

بة اعتمدت للنص هذا الهٌكل الذي نسجت علٌه نظرتها الفلسفٌة واعطت لنا ثالثة نماذج انسانٌة هار

ولكل واحد من هذه النماذج  طبٌعة بشرٌة مختلفة عن (  انا او االخر ..هً ...هو ) صوب الحرٌة 

ونموذج مختلف، تعرفنا علٌه من خالل طروحاته فً حل االزمة المثارة بٌنهم، فمرة .االخر

 ...ٌجتمعون على ان ٌتفقوا ومرة اخرى ٌجتمعون على ان ٌختلفوا وهذا هو حال االمة بكاملها 

 ...شخصٌات لونها الهروب من السجن النها تعٌش حرمان الحرٌة  وتبحث عن مخلص لحٌاتها 

انه  مهما جدا فً .. المسرحٌة تحمل رإٌة بنٌت علٌها  موضوعا  عاما ٌتعلق بالحرٌة  ولٌس خاصا

المسرحٌة محملة باشارات  ودالالت واٌحاءات مختلفة ومتنوعة لتفسٌر ظاهرة ... حٌاة الشعوب 

هروب  صوب المجهول مع التفكٌر بالجانب المشرق صوب الحرٌة، وهنا عملٌة خلق من نوع ال

خاص هو البحث عن ماهو موجود وتحوٌله الى فكرة جدٌده لذلك  الجمٌع كان متفق على ان ٌتحرك 

  -القاسم المشترك  -صوب الباب وفتحها او التحرك ٌمٌنا او ٌسارا ، ان الشخصٌات الثالث والحدث 

ي ساهم  فً  تكوٌن الفعل الدرامً لها ،   جعلها تحتوي على مقومات بنائها الدرامً فً الذ

استقالل هذه الشخصٌات عن بعضها البعض وبالتالً بكل شخصٌة تصدر عنها افعال خاصة بها 

 (...فعلها الدرامً )واقصد 

ها مدارات انسانٌة بمعنى اخر لقد راٌنا على الورق كٌف ترسم هذه الشخصٌات افعالها  وتشكل ل 

وتحكمها عالقات مختلفه ببعضها البعض فالكل خائف من الكل والكل له الشكوك  فً االخر ولحٌن 

الوصول الى ٌقٌن واحد ٌجعلهم فً ضفة واحدة بعٌدا عن مخاطر الجحٌم والسجن ٌحتاج عنصر 

بٌن االتفاق   فنحن نرى  هذه الشخصٌات فً صراع دائم. والزمن الندركه السباب كثٌرة.الزمن 

واالختالف  فً المشاركة او عدم المشاركة لفتح البوابة الموصدة  بسبب عدم معرفة او جهل  كل 

طرف باالخر او جهل العالقة بٌن الجمٌع وهنا حٌنما نراقب هذه الشخصٌة التً تعبر عن نفسها 

ول  والتعرف اٌن فهً تحاول الخروج من هذه  البوابة الى طرٌق مجه... وخوالجها بؤلم وحٌرة  

 :كما  سنقدمه فً هذا  الحوار ...بعدما خسرت كل االشٌاء ..المصٌر 

 كنت قبله وحدي  -    هي

 ال مقٌاس لدي، ال امتداد لحلمً

 . كنت أكل وأنام واصمت



 أشار بٌده أن كونً...ٌته رأ...جاء

 فتاة بؤحالم منتقاة. فكنت 

 صارت عٌناه بقائً على قٌد الحلم  

  اواثبت لً إن فً الفرح متسع ،مة وطفاءعشت على غٌ

 ابتسم فؤولدنً وأغمضت روحً إال عن التكهن بما سٌصٌر 

 وسؤلت بّصارة الحً ورودها الجواب فً الهزٌع األخٌر

 وقبل بسملة حلمً األخضر  

 التصق الدم بالخناجر والظل بالحناجر 

 وأوت النساء الى البٌوت الكالحة 

 وخلع الذئب وجهه فصار مدٌنة 

 وأنا فً آخر سجدة لمالك تكوٌنً 

 ارتعشْت أٌامً وهربْت منً األلوان  

 آه من أٌن لً بَك اآلن  : لتترك روحً  بوتقة سوداء تصٌح

 كً أقٌم علٌَك حداداً احمر؟؟؟؟؟

الساسً فً هذه ان  الصراع الدائم  فً هذا النص المسرحً الفنً المإثر باٌحاءاته هو الذي ٌعتبر ا

الحوارات الن الشخصٌات  من شكلها وهٌكلها هً شخصٌات  طٌبة  مسالمة  هاربة من الجحٌم  

الٌمكن اختراقه وهنا اشارات مهمة فً  .. السجن الكبٌر صوب الحرٌة  عبر منفذ واحد  موصد 

 ان تعبر عنه فلسفة  الحوار  على اعتبار هو واقع حال موجود على االرض وهذا ما ارادت الكاتبه 

 :وحدة الموضوع 

واقصد هنا وحدة الحدث .. رأٌت نصا ادبٌا ٌمتلك وحدة عضوٌة متكاملة ...اما فً وحدة الموضوع 

ترابط االفعال واالحداث عبر  اسلوبٌة الحوار  المتؤلق  والمتصاعد نحو االعلى فً قٌمة الحدث 

.  ص من فكرة السجن واالحباطوالفعل وتطورهما الالحق  فً البحث عن فكرة الحرٌة والخال

التً تعتبر هً وحدة االحساس بالشخصٌات والتً تشكل الخطوط ( وحدة الثٌمة  )باالضافة الى 

كذلك هناك تصوٌر  -الى شًء غٌر مباشر  -الى اٌحاء -الى شعر  -فكرة  -العرٌضة للحدث من 

الثٌمة  تجعلنا ان نغوص فً  وهو ٌحمل جانبا من التشوٌق، وبالتالً هذه( للتوقع غٌر المعروف )

اعماق هذه الشخصٌات  المتعدده  والمختلفه التفكٌر، بسبب مهم هو  ان نبض الحٌاة الٌومٌة  الذي  



) لمحتوى هذا النص الذي ٌتناول فٌه  البحث عن الفردوس ( الجانب الفلسفً والفكري )ٌتمركز فً 

فالقضٌة هً .. ا فتحت ، كحاصل تحصٌل حتى اذ(   وهمٌة ) عبر بوابات مغلقه وربما(  الحرٌة 

و الغاٌة  من ذلك الوصول الى عالم ( السجن )تنحصر تماما فً الهروب من  اشكال ومحتوٌات 

 .خال من هذه البوابات والممنوعات  الى افق رحٌب  الى بر االمان

واالنطالق الى على االنفصال ...( االخر او انا .... هو ... هً ) فبعدما تتفق الشخصٌات الثالث  

.. علما  انهم ٌعلمون ان السجون تبنى فً نهاٌات امنه .. عالم مجهول لم تحدد مصائرهم بعد 

وبعد حٌن ٌرجع كل .... تتكسر صداقتهم عند مفترق الطرق ثم ٌنطلقون فً ثالث اتجاهات مختلفة 

على  قٌمة الهم  وهنا فً هذا الحوار نتعرف....واحد منهم الى النقطة نفسها التً انطلق منها 

االنسانً  فً زحمة الصراع مع النفس فً االنعتاق والتحرر امام العودة الى ما هو مظلم ومؤساوي 

 :كما فً هذا الحوار .... والوصول الى نقطة العودة 

لَم ال. ولكنً أنا من ترككما( ثم ٌنتبه) ـ أنتما ثانٌة؟ أنتما؟ ِلَم لم ترحالن؟  خراأل ََ  لماذا أعود إلٌكما ِ

قلُت ستكون لً الصحراء . لَم هو أول طرقً وأخرها؟؟ تناءٌُت عنه بطرٌق آخر. ِتجٌبوا؟ والباب

قلت ٌا صحراء خذٌنً أبناً باراً لهجٌرك وجنٌناً ٌلتم . ولم آبه ألكف رمالها المتجهة صوبً. مؤوى

الى . ) ٌِك أنا قادم اقتربً ضمٌنً إل....أمً أمً صحرائً : صرختُ . فً رحم ٍ ال تخلو من غٌره

الى الـ )فلَِم أجدَك أمامً ؟ تنغلق عن حضن  أمً الرملً  وقد تحولْت روحً الى مسام ؟ ( الباب

لَم علً ّ أن ( ِن ٌولالثن)وأنَت ألٌَس لك غٌري تطارده ( الى الـ هو)من أنِت؟ لم تالحقٌنً؟ ( هً

 أجدكما فً كل مكان ؟ 

للعواطف االنسانٌة وبطبٌعة الحال ٌإثر فً النفوس وهذا الموقف فً حقٌقة االمر ٌكون مثار 

البشرٌة من اجل  ممارسة عملٌة تطهٌر ذاتً لكل انسان مر فً مثل هذه التجارب المإلمة ونعتبرها 

والبد من ان ٌكون هناك موقف ( النقطة البداٌة ) ثم  العودة من جدٌد ..عملٌة  استٌعاب وتفرٌغ 

اٌة االنطالق والخروج من االزمة  وهذا ما جاء  عبر مواقف انسانً شرٌف  فً اختٌار نقطة لبد

درامٌه للشخصٌات التً تؤزمت  فً لحظات  النقاش  الذي حصل فٌما بٌنها  والذي ٌعتبر  نوع من 

انواع الصراع  الحقٌقً الن النص المسرحً هذا هو تعبٌر عن مواقف متؤزمة تحكى لنا  على 

 ...لوصول الى الحقٌقة ماٌدور فً الواقع الحالً من اجل ا

وما تشعر به وما ٌحٌط بها  .. ان فلٌحة حسن بلورت هنا  الشخصٌات التً تعبر عن فكرها هً 

فنقرأها كٌف كتبت و رسمت تلك الخطوط التً  ٌتعامل .. من اسوار كبٌرة تشكل لها سجنا  حقٌقٌا 

ه وحتى من االشٌاء التً بها  االنسان مع مفردات الحٌاة الٌومٌة فً ظل  سخطه وٌؤسه وحرمان

لقد انتقل الصراع فً المسرحٌة من خارج االنسان الى داخله  اي ...الٌدركها وما ٌتمناها اٌضا  

بٌن عقله وعاطفته بٌن ماهو مسموح وماهو ممنوع وهذا مٌزة من ممٌزات النص للكاتبة على 

ري  او مباشر  انما تحول اعتبار ان الشاعر  الٌجوز له ان ٌعبر عن فكرته الفلسفٌه بشكل تقرٌ

 ...حركة النص وفعله  بفضل االشارات والصور الرمزٌه التً تجمع بٌن الخاص والعام



ومن جانب اخر رسمت لنا اٌضا  الكاتبة لوحة فنٌة جمٌلة صورت فٌها الشخصٌات وهم ٌعانون  

موازنة بٌن حٌاتهم  من فقدان االمل والحلم ٌعملون على ذاكرة اصابها الصدء ٌحاولون القٌام بعملٌة

للبحث عن السعادة اوالبإس او  الحرٌة   --البوابة  اللعٌنة  --الحالٌة والقادمة  ان نجوا من هذه 

هإالء الثالثة ٌحاكمون الواقع المإلم  الملًء باالضطراب وعدم االستقرار بطرٌقة .. اوالسجن

والتً عبرت فٌها اٌضا عن  كشف النقاب عنها فً الحوارات التً اجادت رسم خطوطها المبدعة 

كما هو اكتشاف لما .  قصور فً معرفة الذات البشرٌة التً تسعى الى  السعادة والحرٌة واالستقرار

اي --ٌتضمن النص عبر تلك الصراعات الدرامٌه للشخصٌات  حول مفهوم الهروب من السجن 

تمٌز حٌث ٌختلط ماهو او الحرٌة نفسها بمسار م.. الن المصدر هو البحث عن الحرٌة  --سجن 

 :لنقف هنا ونقرا هذا الحوار .....اجتماعً وسٌاسً 

لهً كٌف ؟ كٌف سؤهرب؟ أٌن سؤذهب؟ لم هذا الباب هنا؟ من جعله نهاٌة طرٌقً؟ أـ ٌا   هي

. نعم ، البد من إنهم ٌعلمون بمروري من هنا؛ البد إنهم من خطط لذلك(  تنتفض)هل هو فخ؟ 

 هالٌعلمون بفراري أصالً؟ لم أُعلم ولم ٌعلم احد بمروري فً هذولكنهم ( بعد برهة تتنبه)

 الطرٌق؟

تخر هً األخرى مقرفصة خائفه وتسؤله دون ان تنظر . تنتبه لوجود الـ هو الجالس القرفصاء) 

 (الٌه

 ..... ـ من أنت؟ هل أنت منهم؟ لم جئت ورائً؟ انؤ لم افعل شٌئا؟ انؤ   هي    

 (ٌها وهو ٌتكلم بهدوء ٌرفع الرجل رأسه وٌنظر إل)

 .أنا مثلك ،ـ ال علٌك لست منهم   هو

 ؟ !مثلً(  باندهاش)ـ     هي

 . لً ضٌاعً. ومن ٌالحقونً  ،لً ما اهرب منه... ـ  نعم مثلك    هو    

ًّ ( بتحفظ )ـ     هي      وكؤننً أعرفك؟ . مالمحك تبدو مؤلوفة إل

 أو فً ما تركضٌن إلٌه؟ ً مراٌاك فـ ربما قد رأٌتنً فً حلمك أو     هو

 ولكنً أعرفك؟ ( بإصرار) ـ     هي

 ـ ومن منا ال ٌعرف اآلخر؟ أنت  و أنا  نهرب من شًء و نصطدم بحقٌقة واحدة؟     هو

 ـ  ماذا أي حقٌقة ؟     هي

انظري إلٌه انظري؛ ٌقف حائالً  دون . الباب ..هل تتغافلٌن؟( بغضب بادي)ـ     هو

 انك ال تبصرٌه ؟.....بك انظري افتحً عٌنٌك أم  ما. دون حٌاتنا،حرٌتنا



ما جدوى العٌن ؟ما جدوى النظر إذا لم ٌكن وسٌلة للنجاة؟ هل ستساعدنً ( تتؤوه)ـ     هي

 عٌونً فً الخالص من هنا ؟هذا الواقف هنا كالسد ؟

قائم على وفقت الكاتبة بعملٌة التوازن بفرض سٌطرة خاصه بٌن التحلٌل النفسً والبناء الدرامً ال

باالضافة الى المهارة التً اعتمدت فٌها على البناء الفنً  لحركة  ..عملٌة الشك والٌقٌن والمفاجؤة 

 .الشخصٌات وافعالها وكٌفٌة التدرج فً كشف دواخلهم فً  فً منظومة عالقاتهم الغٌر مستقرة 

نٌة ولكونه هٌكل تساهم فً تكوٌناته الف( مكتنز ) بالتالً ممكن القول الى ان النص محترف و غنً 

فً بنائه مفردات العمل جمٌعا،  كما وٌتحمل من العمل  الكثٌر على تطوٌره ، وتطوٌع االفكار التً 

جاءت فً هذا النص عبر منظومة السٌنوغرافٌا المإثرات الصوتٌة والدٌكور المالبس اللون 

 ...  لمسرح الى اخر مكونات  العرض المسرحً التً تقام على خشبة ا... االضاءة 

كنت اتمنى ان تحدد الكاتبة نوع هذه الشخصٌات وخلفٌاتها الثقافٌة واالجتماعٌة اي حٌاتهم الثانٌة 

لكً  ٌتوضح لنا فهم حقٌقة درجات الوعً  وكٌفٌة طرح االسئلة عبر قضٌة الهروب من السجن 

ومع هذا الٌخفى . نالى فضاء الحرٌة  واغناء الحلول  لمثل هكذا قضٌة مهمة جدا فً واقع االنسا

علٌنا هناك براعة فنٌة فً بناء هذه المسرحٌة التً هً  من فصل واحد و التً خرجت من خٌال 

بعٌدا عن الحٌاة االنسانٌة ولكنه فً واقع الحال ( البوابة  ) واسع وخصب ٌبدو فً ظاهره فً 

النفعاالت العاطفٌة ٌغوص فً اعماق تلك الحٌاة ومتطلباتها  عبر خٌال وتؤمل فكري عمٌق ٌحبس ا

 ...وٌترك لنا خٌار االمور وتنصٌبها حسب تجارب االخرٌن 

اتمنى للكاتبة والشاعرة فلٌحه حسن  التوفٌق وان ٌكون هذا العمل الخطوة االولى نحو النجاح الدائم 

وكذلك البد من االشارة الى جهود الدكتور الفنان اسعد راشد  فً استنطاق هذا النص وتحرٌره من 

 ..ٌود  متجها صوب فضاءات واسعة و الذي ٌستحق القرأة والتوقف عند عتباته المهمة جداالق

 

 هولندا فنً ناقد    *

 

 

 


