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 المؤلف مقدمة
  
ليس صعبان عمى متصفح مكقع الكاتب المسرحي قاسـ مطركد ػ عمى الشبكة العنكبكتية ػ    

إطبلعيو عمى جممة المقاالت، كالدراسات، كاآلراء التي كتبت عنو، أك عف نصكصو، 
لصحافة فجّؿ ىذه كالتغطيات التي قاـ بيا نفر مف متابعي عركضو المسرحية، أك كتاب ا

الكتابات منشكر في المكقع المشار إليو، كلكف ما يميز إعدادنا ليا ىك محاكلتنا جعميا في 
المتناكؿ كرقيان أكالن، كتقديميا لمقارئ الكريـ مبكبة ثانيان، كتسييؿ ميمة الباحثيف كالدارسيف 

أعبلـ المسرح  كلكي  يتبكأ المكانة التي يستحقيا ككاحد مف لمسرح قاسـ مطركد ثالثان 
 العربي رابعان.

لقد كجدت مخطكطة الكتاب رضا في نفكس القائميف عمى سمسمة أعبلـ المسرح العربي 
سنادان كبيريف كحماسا كعمى رأسيـ األستاذ الجميؿ محي الديف إبراىيـ، المعاصر  ًن كا  كتقييمان

   لكضع المخطكطة في متناكؿ الجميع.
عشر فصبل ارتأينا أف نقدـ كؿ منيا بتمييد مكجز، تضمف إعدادينا لمكتاب عمى اثني    

نمقي مف خبللو ضكءنا أك أكثر عمى مفاصؿ المقاالت أك الدراسات، كنبيف بعض المرتكزات 
براز أفكارىا الرئيسة باستثناء الفصميف األخيريف. ،األساسية فييا  كا 

تمفة مسرحية )لمركح نكافذ أخرل( كتضمف عمى خمسة اشتغاالت مخالفصؿ األكؿ: 
تصدرتيا مقدمة الفناف الكبير األستاذ سامي عبد الحميد ليذه المسرحية التي تأسست عمييا 

المبدع قاسـ مطركد حيف كتبت عف عرضيا ثـ عف نصيا. كما بكادر عبلقتي بأكلى 
نقاد أفاضؿ أمثاؿ الناقد المعركؼ حسب اهلل يحيى كد.يكسؼ رشيد، كاألستاذ   اشتغؿ عمييا

الفصؿ بدراستي لممقركء كالمنظكر في ىذه  اتبة رحاب اليندم، كختمتي ياد، كالكجماؿ ع
 المسرحية.

اشتغاالت نقدية تصدرتيا مقدمة الفناف الكبير  د تضمف عمى ستأما الفصؿ الثاني: فق
)رثاء الفجر( كالتي أكد فييا عمى إمكانية  األستاذ يكسؼ العاني لمسرحية قاسـ مطركد

استندت مقاالت ىذا الفصؿ عمى العنكانات  ائؽ إخراجية.إخراج ىذه المسرحية بثبلث طر 
اآلتية: فف التقاسيـ في )رثاء الفجر(، فجيعة الحرب كقسكتيا، نص يستشرؼ الفرح، )رثاء 
الفجر( نص إشكالي ممتبس، مسرحية )رثاء الفجر( مزيج مف الكاقعية كالبلمعقكؿ لتحضير 

 مخيمة المتمقي.
ميمة لعميد كمية اآلداب كالتربية في األكاديمية العربية  اقتصر عمى دراسة الفصؿ الثالث: 

كىك مف المتابعيف،  ()طقكس كحشيةفي الدنمارؾ األستاذ تيسير اآللكسي عمى مسرحية 
بحرص شديد، لنصكص قاسـ مطركد. كنظران ألىميتيا فقد كضعت ليا التمييد البلـز 

التي تناكلتيا كالتي تصب لمكشؼ عف جكىرىا كتشكيؿ انطباع أكلي عف فحكل المكضكعة 
 في مصب مسرح العبث كالبلمقكؿ كارتدائيما رداء الكاقعية كالرمزية.

أما الفصؿ الرابع: فقد تناكؿ مسرحية)الجرافات ال تعرؼ الحزف( كالتي اشتغؿ عمييا نقديان 
تسعة نقاد ىـ عمى التكالي: د.تيسير اآللكسي بكاقع ثبلث مقاالت، ثـ يميو د.حسف 
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كعبد المحسف الشمرم، كرشا فاضؿ، كعمي شايع، ككنعاف البني، كأخيران كاتب السكداني، 
 ىذه السطكر الذم اشتغؿ عمى ظرفية الػ)ىنا( كالػ)ىناؾ( في نص المسرحية.

غاالت لكؿو مف: كاتب ىذه السطكر، كضياء تكتضمف الفصؿ الخامس: عمى أربعة إش
)أحبلـ في مكضع منيار(  يكسؼ، كمنى كريـ، كعمار كاظـ محمد اخذيف نص مسرحية

 الكاتبة. بينما تضمف الفصؿ السادس: عمى دراسة األستاذ حسيف عجة، كمقالة محكرا ليـ
 بشرل عمرك. 

لمكسكمة )قراءة بدراستيا ا كاتبة الفمسطينية عايدة نصر اهللالفيو انفردت  الفصؿ السابع: 
لت فييا عنكنة النص، كالتي تناك  (لقاسـ مطركد أكلية في مسرحية ليس عشاءنا األخير

 كحدثو، كشخصياتو، كأدكاتو الخارج نصية، كأخيران الصكت.
الفصؿ الثامف: كخبلفا لمفصكؿ السابقة، تضمف عمى مسرحيتيف لشمكؿ كؿ منيا عمى  

كانت األكلى مف نصيب األستاذ كالمتابع المثابر لنصكص قاسـ  مقالة كاحدة حسب.
 ف نصيب األستاذ أحمد بمخيرم.مطركد حسيف عجة. بينما كانت الثانية م

كتضمف الفصؿ التاسع: عمى مقالتيف أيضا األكلى لمكاتب العربي عبد الغفكر بف أحمد 
)مجرد  البمكشي كالثانية لؤلستاذ يكسؼ البادم ككمتاىما كتبتا عف نص قاسـ مطركد

تب نفايات(، كجاء الفصؿ العاشر: مقتصرا عمى مسرحية )مكاطف( كبكاقع مقالتيف أيضان ك
 األكلى األستاذ نجيب طبلؿ ككتب الثانية األستاذ حسيف عجة.

أما الفصؿ الحادم عشر: فقد جاء تحت عنكاف )كتابات تعنى بتجربة قاسـ مطركد  
متضمنا عمى أربعة عناكيف ىي: ىدكء قاسـ مطركد ىدكء اإلبداع المسرحي، لغة  الدرامية(

شاشة، الكتابة الدرامية في تجربة قاسـ الصكرة في اإلعداد الدرامي بيف المسرح كفنكف ال
مطركد، قراءة في نصكص درامية لقاسـ مطركد. أما سائر اآلراء بمسرح مطركد، 

فقد ضميا  التكقيعاحتفاالت مسرحياتو، كالجمسات االحتفائية، ك كالتغطيات الخاصة بعركض 
 الفصؿ األخير مف الكتاب.

يسعى جاىدان أف يسد فراغا انثكلكجيا كاف  إف كتاب )قاسـ مطركد في مرايا النقد المسرحي( 
يعّرؼ بالكاتب مف خبلؿ انعكاس رؤاه الفنية كالفكرية عمى مرايا النقاد كالدارسيف كالباحثيف 

تعزيز ىذه السمسة كلك بقدر ضئيؿ جدان، في  كالمتابعيف. كبو نتمنى أف نككف قد ساىمنا،
مف خبلؿ المنجز  المسرحي العربي الرائعة مف أعبلـ المسرح العربي المعاصر خدمة لمفف

 اإلبداعي الثرم لمكاتب العراقي قاسـ مطركد.
 
 

 صباح االنبارم
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 الفصل األول

 مسرحية لمروح نوافـــــذ أخرى 
 تمهيد:

)لمركح نكافذ  لـ أكف أعرؼ مف ىك قاسـ مطركد عندما شاىدت عرض مسرحيتو األكلى   
كانسيابية الحدث، كمشدكدا إلى  ،شعرية النصك  ،أخرل( كنت مأخكذا بجماليات العرض

آىات عراقية تجاكزت حدىا اإلنساني بالقدر الذم يجعؿ النص مفتكحا عمى الفكاجع 
كخرجت مف العرض ممغكما بأحاسيس شتى امتزج فييا قرفي مف الحرب التي  كالمكاجع.

ر اع جسد أصغبضيكخرجت منيا قتؿ أك أيقتؿ، ، كتحاشيت فييا أف أى يكما ما خضتيا مجبرا
عمى جبؿ )ماكت( كبأنيف أمي التي ثكمتيا إخكتي بيف ركاـ الجثث المبعثرة، كالممزقة 

الحرب كلـ تعد تعرؼ مف حياتيا غير أنيف األميات الثكالى كبرحيؿ أبي الذم أراد المحاؽ 
 كمع ما تركتو المسرحية في نفسي مف ىٍـّ ك غٍـّ تأبطت بابنو قبؿ اكتماؿ أربعينية الرحيؿ.

فرحي بيا كعرض عراقي جميؿ، كرحت أبحث في كسائمي عف كسيمة أنفذ منيا إلى ترجمة 
 )صكر االنتظار كحتمية العكدة في عرض المسرحية( ذلؾ الفرح فكانت مقالتي األكلى

فالصكرة أداة فاعمة مف أدكات  ؛كالتي أكدت فييا عمى أف ال كجكد لمسرح ببل صكرة
لعيف المبصرة كشرط أساسي لقراءتيا كقد جعمتيا في العرض الفنية التي تفترض كجكد ا

ثماف صكر رئيسة استنتجدت منيا عصارة العرض كجكىر ما أراد إيصالو إلينا. كبعد كقت 
لمكصكؿ إلى مكامف  كرحت أقمب صفحاتو بقراءة متأممة لـ يكف قصيرا كقع النص بيف يدم
كالتي  العكدة في نص المسرحية( )بنية االنتظار كخيبة اإلبداع فيو فكانت مقالتي الثانية

الحرب  تتناكلت فييا أكالن ثيمة االنتظار المشكب بالصبر النافد كحالة مف حاالت إفرازا
 كنتائجيا. كثانيان ثيمة الخيبة التي ىيمنت عمى أغمب إف لـ نقؿ كؿ شخكص المسرحية.

د، ممخص كبّينتي اختبلؼ رؤيتي العرض كالنص لنكافذ الركح. ىذا ىك، باختصار شدي
 اشتغالي في كبل المقالتيف.

في اعتقاده أصعب أنكاع  األستاذ الكبير سامي عبد الحميد مف جيتو رأل أف الدراما،   
األدب ذلؾ الف المؤلؼ فييا مطالب أف يفكر باجتذاب الجميكر إلى خشبة المسرح، كاف 

ت، كاف قاسـ كاف يكثؼ أفكاره بأقؿ عدد مف الكمما يحيؿ كمماتو إلى صكر ذات داللة،
بميمة الكتابة المسرحية، كانتياج أسمكب مبلئـ لتناكؿ  بثقة عالية مطركد استطاع النيكض،

ثيمة االنتظار المشكب بالغمكض في أغمب األحياف. كلـ يفت استأذنا الكبير سامي عبد 
الحميد التطرؽ إلى حبكة المسرحية إذ رأل أنيا "تسير عمى خط دائرم كما في دراما 

كؿ حيث يتصاعد إلى الذركة الرئيسة ببل لؼ كدكراف"؛ كما رأل أف الحكار فييا البلمعق
تب عف ما كبعض تفاصيؿ   ة إطبلع القارئ عمىكبغي"سمس كتمغرافي في أكثر المكاقؼ". 

بعضان مف النصكص الكاممة لممقاالت التي  مسرحية )لمركح نكافذ أخرل( نكرد في أدناه
 اشتغمت عمى ىذه المسرحية.
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 بقمم سامي عبد الحميد  روح نوافذ أخرىلم

، أصعب أنكاع األدب كتكمف صعكبتيا في الضركرة التي تكجب عمى الدراما، في اعتقادم
المؤلؼ المسرحي أف يفكر في كيفية اجتذاب جميكر المتفرجيف عندما يأخذ نصو صيغتو 

ماتو إلى صكر كمالمرتبة المسمكعة المتحركة عمى خشبة المسرح كال بد أف يفكر في أحالة 
ؿ عدد . كالبد أف يفكر بكيفية إيصاؿ أكثر عدد ممكف مف األفكار بأقتعطي مدلكالت كثيرة

، ال يطيؽ االستماع كالمشاىدة لفترة مف الكممات حيث أف المتفرج، كفي ىذا العصر بالذات
ية ، في اعتقادم أيضا ىي الكاقعؼ كيستنبط . كأسيؿ أنكاع الدراماطكيمة مف غير أف يكتش

حيث يمتقط الكاتب شخكصو كأحداثو كحكارا تو مف الحياة اليكمية كمظاىرىا كحيث يككف 
الرمزية  –مدل الخياؿ قصيرا ضيقا نسبة إلى المدل الذم تأخذه االتجاىات الكاقعية 

ىا كالتعبيرية كما شابو مف تمؾ الصيغ التي تتعرض لدكا خؿ النفس البشرية كتسبر أغكار 
األسمكب التقميدم لمكتابة المسرحية سيؿ أيضا طالما أف مة لمتعبير. ك كتتخذ مف الرمز كسي

. أما أف يخرج الكاتب عف المألكؼ كاف يرفض ع محاكاة المؤلفات السابقةالكاتب يستطي
عبة كقد تكلى المؤلؼ االستنساخ كاف يبقى عمى عكامؿ الجذب كالتشكيؽ فتمؾ ميمة ص

كاناتو فميس سيبل أف نمجأ إلى الغمكض كاإليياـ ( القياـ بيا كىك كاثؽ مف ام)قاسـ مطركد
كشؼ األسرار . تناكؿ كنبقي عمى إثارة القارئ أك المتفرج كنفسح ليما مجاال لحؿ األلغاز ك 

ف ( ثيمة االنتظار كىي ثيمة تتسـ في اغمب األحكاؿ ، بالغمكض حتى ال يمك)قاسـ مطركد
ذا الجـز باف المنتظر )بفتح الظاء أتى فيؿ سيأتي بشيء ؟ كالحؽ فأف ( سيأتي أـ ال كا 

أسمكب الكاتب قد جاء مبلئما لتمؾ الثيمة كاألحداث غير المترابطة كلمشخكص غير المحدد 
في مبلمحيا كعبلقاتيا مما يدعك إلى االستبطاف كاالستنتاج .. كالحبكة تسير عمى خط 

دكراف . كالحكار دائرم كما في دراما البلمعقكؿ حيث تصاعد نحك الذركة الرئيسية بؿ لؼ ك 
سمس كتمغرافي في أكثر المكاقؼ كلكف ذلؾ يجعؿ ميمة المخرج ، ىي األخرل ، صعبة 

أف يجعؿ السيؿ صعبا  حيف يريد تحكيؿ المسمكع إلى مرئي متحرؾ كمف ميمات الفف
 .كالصعب سيبل
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 في نوافذ قاسم مطرود بقمم د. يوسف رشيد

  
كفاركؽ محمد.. كانت محاكلة عكاطؼ نعيـ كىي تعزؼ ببراعة مثؿ محي الديف زنكنة     

لحف االنتظار كاغتراب الركح.. كىكذا ديدف المبدعيف في زماننا.. ركب يمتحؽ بو كؿ 
دكؤب استطاع أف يؤسس لنفسو حضكرا فنيا يعبر مف خبللو عف براعتو في صياغة الشكؿ 

ذ األخرل لمركح عبر نمكذج المسرحي كاليـك يطمعنا )قاسـ مطركد( في فرضية النكاف
مسرحي طميعي. ففي مسرحية)لمركح نكافذ أخرل( يحاكؿ الكاتب الناقد تأصيؿ نمكذج 
لكتابة المسرحية بدأه في الطرؽ لكتابة طو سالـ متأثرا بتيارات ما بعد الحرب التي عرفيا 

أكردت  المسرح العالمي مف قبؿ كصار ليا مريدكىا في كؿ مكاف كلعؿ البداية األكلى كما
المصادر كانت قد ظيرت في فرنسا بظيكر مسػرحية )في انتظار ككدك( الذم اخذ الكتاب 
ينسجكف عمى منكاليا كثيرا مف البنى المماثمة كلشدة ما أثرت ىذه المسرحية فاف الكثير قد 

 تناكلت مكضكعاتيا التي تصمح ألم زماف كمكاف. 
القاسـ المشترؾ كنقطة االلتقاء الحاسمة فمكضكعة االنتظار التي تناكليا قاسـ مطركد ىي 

في الذاكرة كالكعي الجمعي فيي ثيمة تصمح تماما لمتعبير عف القيـ التي يمكف أف يمتقي 
عندىا الجميع سكاء كانت فكرية أك فمسفية أك قيمة جمالية أك قيمة عاطفية لذا فاف العزؼ 

غـ انو ميداف بكر يمكف أف عمى كتر االنتظار يعد ضربا ذكيا مف ضركب الكتابة اليـك ر 
يجد فيو كؿ مف يريد مأربو فقاسـ مطركد في محاكلتو المطبكعة ىذه عّبر عف تمكف فريد 
مف أدكاتو كذلؾ ليس بغريب عمى كاتب يخرج مف تحت عباءة النقد المسرحي ليكتب 

ذا كانت المسرحية العراقية في بنائيا الفني كالفكرم قد أّشرت مف خبلؿ نتا ئج مسرحية. كا 
البحكث كالدراسات التي أجريت عمييا غياب صفاء النكع الفني لمنص كتداخؿ الخصائص 
االتجاىية فيو فاف ىذه المسرحية تدعكا إلى خمخمة البعض مف تمؾ النتائج لما انطكت عميو 

فيي إذف ما طالعتنا  مف رسكخ في التعبير عف منيجيتيا كعممية اتصالو باالتجاه الفني.
كمية حيف ما تككف األـ.. أم أـ كاألخ أم أخ كالزكجة أم زكجة. إف ما بشخصياتيا العم

تريد أف تأثر حضكرا أكليا لمتشفير الذم يميد مف خبلؿ عمكمية األسماء إلى عمكمية 
الفكرة كتأصيميا في كعي الجمكع المتمقي عبر أدكات فنيو أصمية تتناسب كطبيعة ىذه 

إيقاعية تشكؿ ركح البناء كنبضو الداخمي كانت ال جذكر.. ال تطكر.. لكف ثيمة  الفكرة.
تسرم ببل شؾ بيف سياقات النص منسجمة مع ىكيتو الفنية كاف ليا أف تكحي بتطكر 
النص بدكف اإليحاء بتطكر الشخصيات. ثـ تتحرؾ األحداث في شطط غير مترابط 

تأكيمي متذبذبة بيف شاعرية معمنة كصكر مستترة أحيانا مف شانيا أف ترسـ المتخيؿ أل
الباىتة التي يمكف أف يشكؿ منو المتمقي عمؽ المأساة التي يرنكا إلييا النص في فكرتو 
الزئبقية كالتي قد تبدكا عسيرا اإلمساؾ بيا إال أنيا إذا ما أخضعو لمتأكيؿ الشخصي فإنيا 
حتما ستبدك شبو لكحة لمارينتي كجماعة المستقبمييف أك شبو كاحد مف األعماؿ السريالية 

تداخمية الزمف المدكر في حمـ العكدة لؤلخ المنتظر  تي لـ ينصفيا الحظ في المسرح. ال
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كعكدة الحمـ ك التداعيات انيمرت في جممة مف تكجعات االنتظار الساكف نحك ذركة 
 الكصكؿ في مسرحية لمركح نكافذ أخرل.

 
 

 المقروء والمنظور في مسرحية "لمروح نوافذ أخرى"

 بقمم صباح االنباري
  
 المقروء: بنية االنتظار وخيبة العودة في نص المسرحية-1

االشتغاؿ عمى النص قبؿ العرض نقديان ىك جزء مف تقميد متبع مف قبؿ غالبية نقاد         
المسرح كمتابعيو الذيف أحسب نفسي كاحدا منيـ. كقد أشارت الكثير مف المقاالت 

فكتبكا عف المسرحية الفبلنية بيف  كالدراسات، في عنكنتيا، إلى إحدىما أك كمييما معا
ظكر، أك النص كالعرض، أك مف النص إلى العرض، أك بيف النص المقركء كالعرض المن

.الخ. كقد يخرقكف ىذا التقميد اضطرارا فيتناكلكف عرض المخرج رؤيا النص كرؤيا العرض..
لمسرحية، أك كرؤياه بعيدا عف نص المؤلؼ كرؤياه، كىذا ما يحصؿ غالبا في الميرجانات ا

قد شاىدت عرض في الحاالت التي يصعب الحصكؿ، لسبب أك آلخر، عمى النص. ل
كلـ تتيسر لي، حينيا نسخة مف المسرحية  مسرحية قاسـ مطركد )لمركح نكافذ أخرل(

فاضطررت إلى تناكؿ عرضيا، كالكشؼ عف منظكمتو الجمالية، كصكره التي رسميا 
تقا ف كبيريف، كجسدتيا عمى الخشبة نخبة مف ممثميف المخرج أحمد حسف مكسى بدراية كا 

. كبعد زمف ليس بالقصير حصمت انت عمى رأسيـ الفنانة القديرة )آزادكىي صامكئيؿ(ك
عمى نص المسرحية كقرأتو مرتيف، مرة بدافع المتعة كمرة عمى أساس كـ اإلبداع المتحقؽ 

ف الصكرة كالكممة، الدينامية بيفيو استنادا عمى رؤيا المؤلؼ كاشتغالو عمى طريقة المزاكجة 
" االنتظار التي أسبغت عمى مشاعر شخكص المسرحية غمكضا فرضتو كتركيزه عمى "ثيمة

أك اآللية التي  النفسية كاالجتماعية كاألدائية )الكيفية( عمييـ طبيعة ىذه "الثيمة" كتأثيراتيا
   عممت عمى كفقيا مستنفدة قصكل طاقاتيا عمى مدل قسمي المسرحية.

في القسـ األكؿ جسدت االنتظار ثبلث شخصيات رئيسة ىي الزكجة كاألخت كاألـ فضبل  
عف شخصيتيف مفترضتيف ظميتيف حتمت كجكدىما عقدة استجابة الشخصيات الرئيسة أك 
مبلمسة مجسيا لعتمة حياتيـ الداخمية كضبابيتيا. ليذا جعؿ المؤلؼ اسمييما، ذاف كأياف، 

بحسب نكع الكظيفة التي يؤديانيا كالمراقبة أك التعميؽ أك الدخكؿ ثابتيف، كأفعاليا متغيرة 
أك المساىمة في تجسيد فعؿ النص بالصكت كالحركة دكف أف يككف ليا كجكد  في الحدث،

خارج ىذه المحددات. كحتى عندما يككف حكارىما مكجيا، مباشرة، إلى شخكص المسرحية 
ي أغمب األحياف بالطريقة نفسيا كاف إجاباتيـ ف الثبلثة فاف ىؤالء الثبلثة ال يتحاكركف معيا

المكجكد إزاء كؿ منيـ كىذا يعني أف شخكص المسرحية، بشكؿ  تكجو إلى آخرىـ )الظؿ(
عاـ، يسيركف بخطيف متكازييف ال يمتقياف في أية نقطة مف نقاط تطكر النص. فاف كاف 

ي مف خبلؿ عبلقات ذاف كأياف يشكبلف طرفان في النص فأنيما يرتبطاف بالطرؼ الثان
خارجية، غير محككمة، بكحدة كتناقض األضداد مما يمغي عمميا صراعيما الدرامي كيجعؿ 
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المسرحية تدكر حكؿ نفسيا بدال مف أف تصعد إلى ذركتيا، كال يغير مف األمر شيئا 
األسير، كال  تدخميما أك استجابتيما لردكد األفعاؿ التي يفترض أف يقـك بيا الغائب/

ا الذم يستمر معيـ عمى مدل عجز استجابتو أك إجابتو عف أسئمة المنتظريف لو تماىييم
 بصبر كليفة كجنكف. 

إذف "الثيمة" التي أشتغؿ عمييا قاسـ مطركد في ىذا القسـ ىي ثيمة االنتظار المشكب 
ت بالصبر النافد كحالة مف حاالت إفرازات الحرب كنتائجيا. أثقؿ بيا عمى الشخصيا

كجعميف رىنا بيذيانات ال طائؿ مف كرائيا إف لـ تنتو بعكدة  جة كاألخت كاألـ(الثكاكؿ )الزك 
كىنا يبرز عمى السطح فعبلف أكليما مبني عمى تككيد العكدة، كثانييما عمى  مف ينتظرف.

تككيد االنتظار. يتجسد األكؿ مف خبلؿ حضكر الغائب المنتظر، كيتجسد الثاني مف خبلؿ 
الذم سيغير حياتيف برمتيا. كألىمية ىذه اؿ، عمكما غير  المحظة الحاسمة أك المقاء

العابرة، تقـك االبنة بمحاكالت كثيرة لتذكير أميا بالماضي الذم غابت فيو صكرة ابنيا كألف 
لقيا تحتاج إلى يقظة "الذاكرة ال تحفظ العابر مف األياـ كال تخمد الصغائر منيا" كىي في تأ

لى فتح أ ـ(مف األكاممة منيا ) غبلؽ نكافذ نسيانيا التي يبدك أف ال سبيؿ كا  بكاب ذاكرتيا، كا 
في القسـ األكؿ، عمكما، استأثر االنتظار بمعاناة المرأة كاستحكذ عمى  إلى إغبلقيا.

مشاعرىا كزكجة أك أـ أك ابنة. فالزكجة ىنا كلشدة قسكة االنتظار عمييا، كثقؿ أيامو 
 ة تأثيراتو النفسية كاالجتماعية )األسرية(ائر كلياليو، كألنيا لـ تعد تفكر بأم شيء خارج د

صار فكرىا أحاديا كصيرىا حبيسة لو، مقيدا فعميا الحر بفعمو كمداىا بمداه، كلـ يترؾ ليا 
فسحة سكل فسحة انتظار زكجيا التي تأمؿ أف يككف ليا مف القكة ما يجعميا تمزؽ شرنقة 

 الحزف كليالييا الطكاؿ. 
الذم أحاط باألـ فقدت ذاكرتيا كلـ تعد تحفؿ بالقادـ مف  كلشدة ريح االنتظار كعصفيا

األياـ.كربما تستطيع الصدمة التي أضاعت ابنيا أعادة ذاكرتيا في لحظة المقاء المحمـك 
أما االبنة  الذم سيشكؿ بحد ذاتو صدمة استرجاعية تعيد ليا ما ضاع مف سالؼ األياـ.

 حياتيا، كدفنت ركحيا في قبره الضيؽ، فقد حكليا االنتظار إلى أـ ألـ حتى نسيت مذاؽ
معممة نفسيا بالخبلص كمعكلة عمى القدرة االسترجاعية لتمؾ الصدمة. كيستمر االنتظار.. 
انتظار المقاء المرتقب، كاألمؿ الذم يجدد الحياة كيكقد الجذكة فييا بعد أف أكشكت تمؾ 

ىك الحاؿ في مفتتح المسرحية  الجذكة عمى االنطفاء. كيبدأ القسـ الثاني برتابة حياتيف كما
باألعماؿ البيتية الرتيبة نفسيا حتى لحظة دخكلو عمييف ببركد كبير كال مباالة اكبر فتبدك 
ليف المعجزة باىتة كالمقاء المرتقب ببل حرارة كببل عكاطؼ كببل جنكف. فالعائد مف غيبتو 

كما عاد قادرا عمى  الطكيمة المضنية قد تغيرت صكرتو كبيتت مبلمحو كشاب ىيأتو الكىف
تغيير ما خطو الزمف عمى كجكه منتظريو. كبذا يككف قاسـ مطركد قد أمعف إيغاال في 
التأكيد عمى ال جدكل االنتظار كال جدكل العكدة بؿ ال جدكل الحياة ما دامت أفعاؿ 

 المنتظرات تصب، آخر األمر، في عبثية حياتيف كال جدكاىا.
ي استكطنت كياناتيف كميا، كال أف تقمب المكازيف أك تخفؼ العكدة إذف لـ تبدد غربتيف الت 

حدة اليأس الذم أسمميف إلى خيبة لـ يحسبف ليا حسابا، كبذا تحكلت العكدة إلى مفترؽ 
طرؽ سمكت كؿ كاحدة منيف طريقا ال تمتقي مع طريؽ األخرل إال مف حيث كـ الخيبة 
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عمى سبيؿ المثاؿ لـ تعد قادرة عمى  كالغربة التي شعرت كؿ كاحدة منيف عمى انفراد، فاألـ
محك آثار الغربة التي تعايشت معيا سنكات قاسية أدت بيا إلى فقداف ذاكرة الماضي حد 
أنيا ال تستطيع أف تتقبؿ الحاضر أك إف تديـ انتمائيا إليو: "كيؼ لي أف أتصكر انؾ ابنتي 

أبنائي ألنني ما زلت  كىذا البيت بيتي. كاف قبمت الفكرة فبل أستطيع أف أحس بكما مثؿ
أعيش الغربة ىنا" كالزكجة التي التقت أخيرا ببقايا زكج ميشـ ال يرغب في االستمرار معيا 

 انتظرت تابكتو مكدعة إياه كما لك كاف ميتا فعبل: 
 "دعيني ابكي ألغسؿ دكة القرابيف، كأقص شعرم الذم حناؤه دـ، كأنكح عميو، أكدعو"

ـ قدرتيا عمى التآلؼ مع المكت: تا كخكاء أعمنت عف عدكاألخت التي رأت في عكدتو مك 
نكسارم، كحزمة الضكء التي ال أستطيع االستمرار مع المكت.. سأترككما كاجر مع ا"

" كأخيرا يعمف الغائب اعترافو بتبمد عكاطفو كرجكعو عمى طريؽ الغربة التي ألفيا انطفأت
بمدت عكاطفي.. كنت أتحرؽ كتعايش معيا عمى مدل سنكات األسر: "ال اعرؼ لماذا ت

شكقا في األياـ األكؿ إلى رؤيتكـ حتى كنت أدفف رأسي تحت الكسادة كأجيش بالبكاء 
" إذف اشتغاؿ قاسـ ـ أعد أألؼ نفسي ألنيا تختمؼ عنيكالغربة تمفني كعمى مر السنيف ل

مطركد عمى االنتظار ثيمةن كعمى ال جدكاه نتيجةن أعطت صكرة كاضحة عف مخمفات 
كتفكيكيا لبنى الركابط األسرية بطريقة تحذيرية أكدت حرصو عمى ناسو، كأممو في  الحرب

خبلصيـ، كخكفو عمييـ مف السقكط تحت براثف الكارثة. فضبل عف منحو النص ركحا 
ف كانت مقببة بمسرح البلمعقكؿ الذم درسو بعناية كفيـ لمظركؼ التي أدت إليو  عراقية كا 

امرة أك الجنكح ألف الناس ىنا كما ىـ في أكربا، ما بعد دكف أف تككف بو حاجة إلى المغ
الحركب كالككارث، امتمككا االستعدادات الكافية لتقبؿ ىذا المسرح كفيمكا أف حاجتيـ إليو 
لى مبدعيو االصائؿ، بمقتضى الضركرة، أمر حتمي ادخر لنفكسيـ ما يكفي مف العزاء  كا 

اسـ مطركد، في خاتمة نصو، النكافذ التي كالرجاء. ككحصيمة استنتاجيو أخيرة لـ يفتح ق
أراد. كأحاؿ أمر فتحيا، مستقبميا، إلى قارئو الذم ال بد لو أف ييتدم يكما إلى نكافذ الركح 
األخرل ليطؿ منيا عمى عالـ جديد ال يسفؾ الدـ البشرم كال يقتؿ إنساف أخيو اإلنساف كال 

ىدؼ إنساني نبيؿ لـ تبتعد  يحصؿ فيو ما حصؿ لمزكجة كاالبنة كاالبف كاألـ كىذا
 المسرحية أك تحيد عنو بأم شكؿ مف األشكاؿ.

 المنظور: صور االنتظار وحتمية العودة في عرض المسرحية -2 
ال كجكد لمسرح ببل صكرة فالصكرة أداة فاعمة مف أدكات العرض الفنية التي تفترض      

ألمر شيئان اقتراف تمؾ الصكرة كجكد العيف المبصرة كشرط أساسي لقراءتيا، كال يغير مف ا
بالصمت في حالة "البانتكمايـ" أك بالنطؽ في حالة المسرحية الحكارية الصائتو إف كؿ 
لحظة تمر عمى خشبة المسرح تشكؿ أك تكثؽ صكرة تمؾ المحظة مؤطرة باإلضاءة كقطع 

عددان ىائبلن  الديككر كاألزياء السينكغرافيا كاأللكاف. كعمى كفؽ ىذا تدخر المسرحية الكبيرة
مف الصكر يشتغؿ المخرج عمى تكثيفيا كبثيا إلى المتمقي كرمكز بصرية ذات دالالت 
محددة.ىذه الدالالت ىي التي تشكؿ المعنى العاـ لممسرحية. كفي المسرح العراقي الكثير 

يصا ليا، مف العركض المسرحية التي اعتمدت الصكرة كبنية أساسية في تكضيح األفكار كا 
التي سنقـك بقراءة لغة عرضيا قراءة  العركض مسرحية )لمركح نكافذ أخرل(كمف تمؾ 
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بصرية تعتمد الصكرة فيو أساسا في القراءة. ففي المسرح الخالي أك المساحة الخالية تصبح 
الصكرة العنصر األكثر أىمية كاألدؽ داللة مف العناصر الدرامية األخرل. أنيا مفتاح المغة 

مغة التي تحكؿ الخشبة إلى كتاب تقرأه العيف كمجمكعة مف الصكر البصرية لمخشبة.تمؾ ال
األزياء الدالة التي تدعميا كتعمؽ داللتيا اإلضاءة كالمكسيقى كالمؤثرات الصكتية ك 

التي كتبيا األستاذ قاسـ مطركد ك أخرجيا  كالماكياج. كفي مسرحية )لمركح نكافذ أخرل(
جح المخرج في تأطير محتكاىا بإطار الفناف احمد حسف مكسى صكر سمعية كبصرية ن

 رؤياه الفنية فجعمنا نقرأ كنحف في مقاعدنا، لغة العرض مف خبلؿ الصكر آالتية: 
 الصورة األولى: 

ظبلـ تمييدم ثقيؿ يغطي الخشبة بضع ثكاف يطبع في عيف المشاىد سكداكية تنبئ 
ة كاشفان عف امرأة باصطباغ األحداث اآلتية بصبغتيا القاتمة، ثـ يتكىج الضكء في بقع

مكشاة بالسكاد: امرأة تنتظر أكبة ابنيا جاعمة مف االنتظار مبرران لكجكدىا كاستمرارىا في 
حياة كؿ ما فييا مظمـ كسكداكم: تتناغـ مع ىذه الصكرة المرئية صكرة سمعية لرجؿ يعمف 

 عف أسماء العائديف مف األسر. 
 الصورة الثانية 

تقميدم، تظير صكرة الزكجة كاألـ كالمبلؾ كتبدأ أكال  في ثبلث بقع ضكئية، كضمف مثمث
الصكر الذىنية باالنطبلؽ مف شفتي األـ بتكرار تسكيفي لكممة "يعكد" كىي كممة تمنح 
الصكرة الذىنية إضاءة غامرة تقطعيا أك تتقاطع معيا في تناقض مؤقت. عبارة الزكجة "لف 

 يعكد" 
 الصورة الثالثة:

الصكرة كتظؿ الزكجة كاألـ في بقعتيف فترة طكيمة نسبيا يتـ تخرج المرأة المبلؾ مف  
أثناءىا تفريغ الحكار الذم لـ يخمك مف االستطرادات التي أثرت في اإليقاع كحكلتو مف 
السرعة إلى البطء.كعمى الرغـ مف التناقص المكني الحاد بيف زم الزكجة كاألـ مف جية 

 باسطة سطكتيا عمى صكرة المشيد برمتو. كزم المبلؾ مف جية أخرل إال أف القتامة ظمت
 الصورة الرابعة: 

تبدأ بظبلؿ ذىنية خفيفة تعمؽ إيقاع األمؿ في ذىف الزكجة فتتحكؿ مف الضد إلى الحياة 
" إلى كؿ صكرة عكدتو الذىنية الكىمية "سيعكدكلكنيا مع ذلؾ ال تستطيع عقمنة عكدتو فتتح
لقد استطاعت  الشعكر المفرط باأللـ كالمرارة. نكع مف اليستريا يتحكؿ فييا فعؿ الرقص إلى

الفنانة إيماف ذياب أف ترسـ بجسدىا عمى الخشبة صكرة حية ناطقة معبرة بكضكح كعمؽ 
كلقد ساعدىا في رسـ ىذه الصكرة  عف حقيقة المرأة العراقية في ظركؼ حرب ضركس،

 بصريا. المؤلؼ المكسيقي سميـ سالـ الذم جعؿ اإليقاع يتناغـ معيا سمعيا ك 
 الصورة الخامسة: 

ييجـ الدكد عمى الزكجة كاألـ. فتنقضاف عميو ضربا كقتبل في حركات مرنة بارعة مؤثرة 
جعمت البلمرئي مرئيا في عدده كحجمو حتى بتنا نقاتمو بصريا دفاعا عف ىاتيف 

يماف ذياب الفراغ في المساحة الخالية التي المستكحدتيف..  لقد مؤلت آزادكىي صامكئيؿ كا 
عممت كؿ منيما عمييا في ىذا المشيد أكثر مف أم مشيد آخر.. لقد التحـ الفضاء 
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بالفضاء كلـ يعد ىناؾ ثمة فضاء لمفراغ. كلقد ساىمت األزياء، التي بعثرتيا األـ كالزكجة 
 في منتصؼ المسرح، بجعؿ التناغـ المكني شديدا كما ساىمت المكسيقى بشحف المشاىد/

اكقت مع مجريات المشيد فجعمت صكرتو أكثر حضكرا أك تأثيرا المتمقي بصكرة ذىنية تس
مف صكر المشاىد األخرل.. تنتيي ىذه الصكرة عندما تجمع األـ كؿ ذلؾ الركاـ مف 
المبلبس في يسار المسرح لتعكد إلى البقعة نفسيا التي كانت فييا مف قبؿ كيعكد الظبلـ 

كأضخـ حجمان مف جسدم  ليبسط سطكتو عمى الصكرة جاعبل فضاءىا أكثر قناعة
الممثمتيف الضئيمتيف كتفشؿ حتى الصكرة الذىنية لمحكار في مؿء المساحة الخالية التي 

 اتسعت كاتسعت حتى شممت الخشبة كميا. 
 الصورة السادسة: 

" ثـ سرعاف ما تدخؿ "ىنا" ؿ تظير األـ كىي تبحث عف ابنيا "ىناؾفي منطقة خياؿ الظ
ترضعيا مف صدرىا   تحتضنيا.. مشقة إلى كسط المسرح..مع الجثة/ الدمية تسحبيا ب

.. تسحبيا، إلى حافة المسرح، بينما انشغمت الزكجة، طكاؿ ذلؾ الكقت، بحفر القبر  الرءـك
لقد كاف القبر مظمما ككانت الزكجة تؤدم في الظبلـ حركات  كتييئتو ليستقبؿ الجثة الدمية.

عمد مصمـ اإلضاءة سناف العزاكم كالذم لـ نستطيع رؤيتيا بكضكح بسبب الظبلـ الذم ت
نجح أيما نجاح في تصميمو لئلضاءة ىك اآلخر أف يجعؿ الممثمة تتكمـ في الظبلـ فترة 

 قبؿ أف يسمط الضكء عمييا. 
 الصورة السابعة: 

 الزكج ممددا بكفنو عمى األرض.. ينيض مف المكت. ترتفع الخشبة األمامية كيظير االبف/
كالثبلثة اآلف  "..اع مبتكرة كتتحكؿ النغمة مف "سيعكد". إلى "عادكذر يقؼ بساؽ مف خشب 

في ثبلث بقع ضكئية في مثمث مشابو لممثمث التقميدم األكؿ يحد مف حركاتيـ كيحجـ 
أفعاليـ. .لقد كانت إيماف ذياب في لحظات الصمت التي ميزت ىذا المشيد عف المشاىد 

الكبيرة ىيمينا فايكؿ في مسرحية )األـ شجاعة األخرل تعبر بجسدىا بطريقة ذكرتنا بالفنانة 
 كربما درست إيماف صكر ىيمينا ثـ بدأت بتقميد حركاتيا كأكضاعيا عمى الخشبة. كأبناؤىا(

أما الفنانة القديرة قديسة المسرح العراقي آزادكىي فقد كانت حيكية في مؿء فترات 
شبة كلـ يخمك كجييا كال الصمت.فعالة في التكاصؿ مع الفعؿ الدرامي القائـ عمى الخ

 مبلمحيا، طكاؿ صمتيا،مف تعبير دقيؽ كانفعاؿ حقيقي. 
 الصورة األخيرة: 

يو كاكتفت الزكج يناجي أمو كلـ تعد تناج االبف/ يتبدد الكىـ الذم سيطر عمى ثبلثتيـ.
"مف جديد.كالزكجة رحمت إلى أفؽ بعيد في صكرة مف أجمؿ صكر بدخكؿ قكقعة أؿ "سيعكد

مبلكو أيضا عف المكاف الذم  الخشبة كاالبف صعد ثانية إلى السماء ليغيب الرحيؿ عمى
 .كحدىا األـ تبقى عمى الخشبة منتظرة في صكرة المسرحية األخيرة "."ىنا

 من الرؤيتين نستنتج ما يأتي:
إف المخرج أشتغؿ في عرض المسرحية عمى بنيتيف أساسيتيف ىما بنية االنتظار  -1 

صكر اليائمة المكثقة بكؿ لحظة مف لحظات العرض كالمؤطره بفراغ مجسدة مف خبلؿ كـ ال
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مف العتمة كلكنيا المأساكم. كبنية العكدة مؤكدا عمييا مف خبلؿ تكرارىا عمى لساف األـ 
  مرات عديدة. 

ف المخرج أراد لعرضو أف يككف معقكال كاف يبتعد عف النظرة التشاؤمية لكتاب مسرح كأل -2
نياية العرض عمى حتمية العكدة في الكقت الذم كاف قد أشتغؿ فيو البلمعقكؿ أشتغؿ في 

 مؤلؼ النص عمى خيبة العكدة. 
ألنيـ، عمى كفؽ  حذؼ المخرج شخصية )براء( كشخصية )ذاف( كشخصية )أياف( -3

فبراء شخصية تتشابو بمشاعرىا  رؤياه، شخصيات ليس ليا محؿ مف دراما العرض.
كذاف كأياف شخصيتاف افتراضيتاف  اطؼ كسمكؾ األـ،كعكاطفيا كسمككيا مع مشاعر كعك 

ككاف المؤلؼ قد ابتكرىا لتخدـ فكرة النص  تتعارضاف مع فكرة إخراج النص إخراجا كاقعيا.
كلتسبغ غمكضا، غير مقصكد، عمى شخكصو كلتعطي انطباعا عف كىـ العكدة كعبثية 

 االنتظار. 
ترؽ الطرؽ فغادرت الزكجة كمع أف المخرج في عرضو، أكصؿ الشخصيات إلى مف -4

إلى البعيد "البعيد"، كغادر االبف إلى "السماء"، إال انو أبقى األـ في حالة انتظار دائـ 
كلساف حاليا يؤكد عمى أف ابنيا الغائب "سيعكد".بينما جعؿ المؤلؼ شخكصو يغادركف 

 مفترقيـ كؿ عمى طريقو الخاص كدكنما استثناء. 
لرؤيتيف، رؤيا النص كرؤيا العرض، كسبلمتيما فنيا االختبلؼ في بعض مفردات ا -5

كفكريا يشيراف إلى أف النص يمتمؾ طاقات فنية كفكرية كدرامية كامنة فيو تجعؿ أمر 
تناكلو، إخراجيا كنقديا، أمرا كاردا كممكنا كمتعددا بتعدد قراءاتو كاختبلؼ الرؤل بيف ىذه أك 

 تمؾ مف القراءات. 
كميا كترؾ نافذة األمؿ مشرعة أماـ حركة شخكصو في زمف  فتح المخرج نكافذ الركح -6

العرض. في الكقت الذم كاف قد أقر المؤلؼ بكجكد نكافذ أخرل لمركح لـ تفتح بعد كأحاؿ 
    أمر فتحيا إلى قارئو ليطؿ منيا عمى عالـ جديد يؤسسو خارج زمف النص.
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 الفصل الثاني

 جرمسرحية رثـــــــاء الفــــــ 
  

 تمهيد:
}"رثاء الفجر" بتقديرم مسرحية مرة كالمرارة فييا ىي قسكة الحياة ذاتيا كفجيعة الحركب{ 
استكقفتني ىذه المبلحظة، كأنا أطالع مقدمة الفناف الكبير يكسؼ العاني ليذه المسرحية، 
كفرضت عمّي استرجاعا ذاكراتيا ميما ألغمب نصكص قاسـ مطركد المسرحية، كتحريان 

في آفاقيا الدرامية منذ أكؿ نص كتبو لخشبة المسرح العراقي كحتى آخر نص مف  كاسعا
فكجدت أف أغمبيا تتسـ بالقسكة التي أشار إلييا أستاذنا العاني كأف فييا  نصكصو المحدثة.

مف المرارة ما يكفي لتحكيميا إلى فكاجع كانت الحرب كما تزاؿ، عند قاسـ مطركد، كاحدة 
قد تناكؿ أستاذنا العاني)رثاء الفجر( في مقدمتو مف كجية نظره ككاتب مف أكبر مسبباتيا. ل

مسرحي مجيد كلكنو فضبل عف ىذا تناكليا أك نظر إلييا بمنظار المخرج المسرحي فرأل 
 إمكانية عرضيا بثبلث طرؽ درامية:

 "األكلى:كما ىي أم كما كتبيا المؤلؼ
كرة حية لتمثؿ شخصياتيا كما ىي الثانية: أف أشرؾ كؿ الشخصيات المتصكرة أك المستذ

كقد تتداعى إلييا   الثالثة: أف أحكليا إلى مكنكدراما كتككف الزكجة ىي الشخصية الكحيدة
 األصكات معبرة عف الشخصيات أك تركم ما كاف لترسـ الصكر كالحدث"

كىذا يعني مدل قدرة ىذا النص عمى التحكؿ مف حالة فنية إلى أخرل كاف إمكانية تناكلو 
أما عف صكر المسرحية المؤلمة كمشاىدىا  راجيا مفتكحة عمى مديات الرؤل اإلبداعية.إخ

 القاسية التي طفحت بالمرارة كالكجع اإلنساني فيقكؿ:
" كثيرة ىي الصكر كالمشاىد المرة كالقاسية أحيانا بؿ إنيا مف التجريد الجميؿ كالمؤسي في 

ميف العظمييف المذيف شرعا بمعبة كضع آف كاحد".كيضرب لنا مثاال عمى ذلؾ بصكرة الييك
نعرض   كاستكماال لمفائدة  عظـ أحدىما مكاف اآلخر أك تحكيؿ جمجمة مكاف األخرل.."

 بعض مف مقاالت األساتذة النقاد عف تمؾ المسرحية.
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 مقدمة 
 بقمم الفنان المسرحي الكبير يوسف العاني

قدمة لنص مسرحي.كالمرة الثانية لقراءتي مسرحيػػة ىذه ىي المرة األكلى التي اكتب فييا م
 يكتبيا" قاسـ مطركد " بعد مسرحية " لمركح نكافذ أخرل " 

تعػػػجبني " عدـ المسؤكلية " عما اقرأ ! .. أف أضع  –لممسرحيات  –في قراءتي كالسيمػػػا 
ـ أغمؽ نفسي محايدا كي أتمقى مف خبلؿ القراءة ما أراد أف يقكلو أك يجسده الكاتب ث

الكتاب أك مسكداتو فأما أنسى ما قرأت، إذا كانت القراءة لـ تترؾ ذاؾ األثر الميـ في 
 نفسي أك تثير الفضكؿ عندم..!

كأما أف اجمس لفترة قد تطكؿ أك تقصر، كي أتأمؿ ما قرأت فرحا أك مستثارا.. كأبدأ 
اتب شابا يحمـ في بناء باستعادة ما قرأت بركح المحبة، في كمتا الحالتيف سيما إذا كاف الك

 نفسو مساىمة في مسرح ىك " الحمـ " أيضا. 
في مسرحية قاسـ مطركد األكلى " لمركح نكافذ أخرل " كتب األستاذ سامي عبد الحميد 
رجؿ المسرح الكبير كاألكاديمي الضميع مقدمة المسرحية.. لـ اقرأىا إال بعد انتيائي مف 

ألسػػتاذ سامي ىناؾ عف ثيمة " االنتظار " التي قراءة المسرحية. كلكف ما أشار إليو ا
يتناكليا قاسـ شػػػػػػأف الكثيريف مف الكتػػػاب القدامى كالمحػػدثيف.. كاف مصيبا بتشخيصييا.. 

نني اعتقد أف " االنتظار " صار سبيبل لقمؽ العصر.. كبابا ألمؿ جديد قد يأتي.  كا 
قراءتي، ليذا السبب فارقني استمتاع  ىنا في مسرحية"رثاء الفجر"صرت أماـ مسؤكلية في 

كما أشرت. فصرت اقرأ المسرحية مرتيف.. المرة  –أحس بو في قراءتي غير المسئكلة 
األكلى بمسؤكلية كالثانية ببل مسؤكلية..كأقكليا صادقا أني استمتعت بالحالتيف،ذلؾ الف 

و األكلى " لمركح المسرحية تقكدؾ إلى اكتشافات يممكيا الكاتب الشاب. كما في مسرحيتػػ
نكافذ أخرل " كانو جعؿ ىذه المرة انتظار المكت ثيمة مسرحية.. " فالدنيا كميا مقبرة " كما 

 يقكؿ الزكج أك ركح الزكج. كتقكؿ:
 الزكجة: بؿ كميا أم الدنيا حياة " المقبرة منزؿ األمكات " كيرد 
ميا ميتة كيقؿ الحزف كيجؼ الزكج: يجئ اليـك الذم نككف فيو جميعا أمكاتا كتككف الدنيا ك 

الدمع. ىذا االنتظار ليس الكحيد،بؿ أف الزكج كاف ينتظر مجيء زكجتو لتشاركو القبر. 
 فتأتي كتقكؿ زكجتو لػػو " كفيت بكعدم "

كثيرة ىي الصكر كالمشاىد المرة كالقاسية أحيانا بؿ إنيا مف التجريد الجميؿ كالمؤسي في  
يكؿ عظمي ليمممـ الميت عظامو في زاكية كيتركيا تمتد آف كاحد.أف تدفف جثة فتاة فكؽ ى

داخؿ القبر كمو كصارا صديقيف كأجمؿ لعبة كاف يمعبانيا بعد أف تحكال معا إلى ىيكميف 
 عظمييف ىي كضع عظـ احدىما مكاف اآلخر أك تحكيؿ جمجمة مكاف األخرل.. 

الت الشخصيات إف المسرحية كمنذ المحظات األكلى كصؼ كرسـ المنظر.تقدـ لنا دال
كأماكنيـ فيـ آتكف حتما كاف األبكاب ستفتح ككميـ أمكات كاف حفارم القبكر الذيف يذكرانؾ 

 بحفارم القبكر في ىاممت. شخصيات جاىزة النتظار المكتى أيضا.
"رثاء الفجر " بتقديرم مسرحية مرة كالمرارة فييا ىي قسكة الحياة ذاتيا ك فجيعة الحركب  

ذا كانت الشخصيا ت الرئيسية ىي الزكجة كالزكج كابنيا الشاب فاف شخصيات كثيرة كا 
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أخرل تحضر عبر تداعيات الزكجة في مشاىد استذكارية كثيرة تقـك الزكجة بتمثيميا مع 
 الزكج أحيانا.

 نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 
أك الزكجة: "كىي تكزع الحساء يـك الخميس عمى الجيراف كالمارة " لـ اترؾ شيخا أك صبيا 

 فتاة إال كطمبت منيـ قراءة سكرة الفاتحة "إلى الزكج " ىؿ كانت تصمؾ ؟ 
كنت أصنع التمر بالدىف كألفو بالخبز الحار كأكزعو عمى الفقراء مف اجؿ أف يترحمكا عمى 
ركحؾ الطيبة كلـ انس الخبز بالسمسـ. أخبز الرغيؼ بيذا الحجـ أما ىذه األياـ فمـ استطع 

 أف أكزع حتى النخالة
 الزكج ىنا يمثؿ دكر المصكر 

 الزكج: دع المكتى نائميف في قبكرىـ 
 الزكجة: عف أم مكتى تتحدث. قمت لـ أكف أتصكر انؾ مت بالفعؿ 

 الزكج ك الزكجة بانتظار ابنييما 
 مشيد المكاساة 
 مشيد الزكاج 

 الزكج: ثكب عرسؾ كاف ناصع البياض 
 ؟قمد الشيخ " ىؿ قبمت بو زكجايخ "تالزكجة:" تضحؾ " أرعبني كثيرا حيف صاح بي الش
 ثـ تقكؿ: خفت مف لساني أف ال ينطؽ ما في قمبي 
 الزكج: ثـ غّيرتي ثكب العرس بثكب الحزف األسكد 

 الزكجة: كنت عرسي كفرحي... الخ 
مشاىد جميمة أخرل تستعاد ليعكدا الزكجة كالزكج إلى حالتيما كما كانا لتدكر في فمؾ 

أقكؿ إف مسرحية رثاء الفجر تحمؿ غرابتيا كحيكيتيا في كقت  المكت كاألمكات بإيجاز
 كاحد.

ذا ما قدر بفيـ كبعث الحياة عبر المكت المفركض فييا، يصار إلى حالة مف الجد  كا 
كيرسـ قيمة الحياة   كاإلنسانية التي ترسـ الحالة لكنيا تبحث عف أمؿ آت يفرض االمشركع

 كرحابتيا. 
 لست مخرجا ألخرجتيا بثبلث صيغ:  كلك كنت مخرج المسرحية كأنا

 األكلى:كما ىي أم كما كتبيا المؤلؼ 
 الثانية: أف أشرؾ كؿ الشخصيات المتصكرة أك المستذكرة حية لتمثؿ شخصياتيا كما ىي 

كقد تتداعى إلييا   الثالثة: أف أحكليا إلى مكنكدراما كتككف الزكجة ىي الشخصية الكحيدة
 تركم ما كاف لترسـ الصكر كالحدث  األصكات معبرة عف الشخصيات أك

حيف أنييت قراءة النص كجدتني اكتب قكؿ: " أبك العبلء المعرم " صاح ىذم قبكرنا تمبل 
األرض فأيف القبكر مف عيد عاد شكرا لقاسـ مطركد عمى جيده الذم يستحؽ التقدير كآمؿ 

 .أف ال يظؿ في إطار انتظار طكيؿ إال مف اجؿ األمؿ كالفرح القادميف
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 فن التقاسيم في مسرحية " رثاء الفجر "

 بقمم ستار جبار الناصر
ال شؾ إف العبلقة بيف األدب ك المكسيقى عبلقة كثيقة ك منذ القدـ، كمنيا فف التقاسيـ. ك 

ىي التنكيعات الممتدة في المكضكع الكاحد عبر االسترساؿ ك السرد  -نقصد بفف التقاسيـ: 
 ة ك تبدك ك كأنيا ال نياية ليا.النيايات فيو مفتكح  الذم تككف

 كىذا يعني غياب القصدية ك اليدؼ
لكنو فف مف طراز خاص يحتاج إلى حس ىائؿ في التمقي ك قدرة كبيرة عمى االرتجاؿ ك 

يتجمى في قصة   االنسيابية ك التنكيع في السرد. كفف التقاسيـ في التراث األدبي العربي
قاسـ   فف تكضح لي تماما في جميع أعماؿألؼ ليمة ك ليمة في أحسف صكرة.كىذا ال

 .مطركد المسرحية
طقكس كحشية, ك مسرحية،رثاء الفجر التي ىي غاية  –، لمركح نكافذ أخرل، الحاكية 

 مكضكعنا إذ نجد فييا أف فف التقسيـ قد تطكر عند المؤلؼ كأجاده إجادة تامة .
كما يفعؿ مؤدم  -مكضكع كحدة ال -لقد اختار المؤلؼ كمنذ البداية الثيمة األساسية 

التقاسيـ إذ يختار مقاما أساسيا يديمو كيمده بتنكيعات لكنيا تصب في المقاـ نفسو رغـ 
ذا كانت الزكجة كالزكج ىما المذاف يقكداف عممية االرتجاؿ  اختبلؼ النغـ كاإليقاع. كا 

بف اال -الطقكس  -المصكر  -حفار القبكر  -كالتتابع السردم فاف المشاىد المتبقية 
 -كحكاياتو ليست سكل التنكيعات التي نقصدىا كالتي مف كاجبيا تتغير كحدة اإليقاع 

لكف يظؿ المكضكع كاحدا، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل فقد فعؿ مثؿ ما يفعؿ  -الزمف 
المكسيقي المؤدم لمتقاسيـ سكاء العازؼ أك المغني الكاحد عمى آلة كاحدة كمكضكع كاحد 

ليمة كليمة حيث شيرزاد ىي المؤدم الكحيد كذلؾ فعؿ المؤلؼ قاسـ  ككذلؾ كما في ألؼ
مطركد إذ يستخدـ سردا مف نكع خاص يكرر فيو ركح المكضكع عبر مكنكدرامات متعددة 
في النص الكاحد خاصة في مسرحية رثاء الفجر كيمكف جعؿ ىذه المكنكدرمات مكنكدراما 

إف  -م التقاسيـ، في المسرحية كميا مؤد –كاحدة كتككف الشخصية الكاحدة ىي الراكم 
رثاء الفجر خالية تماما مف األحداث التي تحّكؿ المكضكع إلى   القصدية الكاعية في جعؿ

مسارات ال تصب في جكىر الثيمة األساسية ىذه القصدية قصدية مقدمة في فف كتابة 
 المسرحية.

. كىذه كنقصد باإلحداث ظيكر شخصية أك شخصيات تفجر مكضكعا جديدا يزي د في التأـز
السمة ىي مف أىـ السمات في فف التقاسيـ خاصة في ألؼ ليمة كليمة إذ تتكلد حكاية مف 

 نياية سابقتيا كذلؾ عند المكسيقى. العازؼ المنفرد. فبل يختمؼ األمر.
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)رثاء الفجر( نص يستشرف الفرح وعرض   قراءة فـي مهرجان المسرح العماني الثاني
 لبكاء يعمي من نبرة ا

 بقمم د. عبد الكريم بن عمي بن جواد 
  

مسرحية )رثاء الفجر( كانت ثالث عركض ميرجاف المسرح العماني الثاني ككانت مسرحية 
طمكح سعت إلى تقديـ رؤية فكرية كجمالية عبر طركحات تأخذ الكثير مف سمات منيجية 

ف تمردت عمييا فػي بعض المضاميف كما اعتنت بتحقيؽ الم شيدية البصرية عمى العبث كا 
خشبة المسرح بانسجاـ كتكافؽ مع الحدث مما أىميا لمظفر بجائزة أفضؿ سينكغرافيا كالتي 
حازىا المخرج يكسؼ البمكشي. لكف السؤاؿ األىـ يظؿ مثارا: إلى أم مدل تحقؽ التكافؽ 

سرح بيف ركح النص كأبعاده الذىنية مف ناحية كبيف الرؤية البصرية الماثمة عمى خشبة الم
مف ناحية ثانية كبيف األداء التمثيمي الذم كاف لو القكؿ الفصؿ فػي العرض مف الناحية 

 الثالثة؟ 
مف « قاسـ مطركد»إف النص المسرحي لمكاتب العراقي األصؿ المقيـ فػي ىكلندا 

النصكص التي تبدك فػي إطبللتيا األكلى ساكنة، فالحدث الرئيس فييا امرأة تزكر قبر 
جر يـك العيد.عادة زيارة قبكر األىؿ كاألحباب صباح يـك العيد سائدة فػي زكجيا قبيؿ ف

الكثير مف األقطار العربية. فما الجديد الذم يمكف أف يقدـ فػي مثؿ ىذا الحدث المسرحي؟ 
الجديد أف المؤلؼ كّظؼ ذلؾ الطقس الشعبي المألكؼ فػي البداية لينطمؽ منو بعد ذلؾ فػي 

الكثير مف الدىشة كالمفاجأة كاإلحاالت الرمزية. فالمكاف  مساقات غير مألكفة تحمؿ
المسرحي ىي المقبرة فػي ىجعة الميؿ كالشكاىد تحمؿ دالالت الراقديف تحت الثرل، بدلة 
عسكرية، دشداشة كعباءة كككفية كعقاؿ كمسبحة، عباءة كثكب نسائي أسكد.الشمكع ىي 

مى كؿ شيء.األكراؽ تتناثر بيف كؿ ما يضيء المكاف المكحش حيث رىبة المكت تخيـ ع
القبكر أككاما ىي أقرب إلى منظر كتؿ القمامة تتطاير حينا كتيدأ حينا.ما أف تستكعب 
طبيعة المكاف كالمرأة العجكز الكحيدة حتى يدفع المؤلؼ بحدث آخر.رجبلف دفاناف يعداف 

تكالى األحداث أحد القبكر فػي انتظار ساكف جديد قادـ إلى المقبرة. يخرج الدفاناف ثـ ت
صكرا ـ، الزكجة كمتتابعة مف خبلؿ حكار طكيؿ بيف الزكجة كزكجيا الذم يخرج مف القبر 
ليرحب بيا.عبلقة مثالية تمؾ التي تربط بيف الزكجي، الزكجة كرست كؿ حياتيا كأرممة 
عمى ذكرل زكجيا تقيـ التعازم كتقرأ لو الفكاتح كتكزع عمى ركحو األطعمة عمى الفقراء 

اكيف كىي ترفض كؿ نصائح األطباء كالمعارؼ لتعجؿ بالمحاؽ بو كالزكج بدأ فػي كالمس
انتظارىا متكقعا قدكميا كأمر حتمي. االثناف يسترجعاف ذكريات حياتيما معا كرغـ ما فػي 
تمؾ الذكرل مف مرارة تتصؿ بكفاة ابنيما الكحيد العسكرم فػي أحد الحركب إال أنيما بنير 

ا يمؤلف المسرح )المقبرة( بالحياة كالحيكية حتى لتكاد أف تختمط مبلمح المحبة اليادر بينيم
الحياة بصكر المكت كالقبكر فيبدك المكت ما ىك إال كجو آخر مف الحياة ليس الكجو 
المخيؼ أك الخافت بؿ ىك الكجو الذم قد يعيد لمحياة التكازف كاالستمرارية.فالذكرل 

ف أقكل كأنبؿ مف االستمرارية الجسدية. اإلحاالت كالخاطرة كالركح ىـ استمرارية قد تكك 
عديدة فػي النص كالقراءة قد تمضي فػي أكثر مف اتجاه. أما الرؤية العبثية فػي النص فيي 
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تتمثؿ فػي ثيمة الحياة كالمكت، الحقيقة الكحيدة فػي الحياة ىي المكت باعتباره النياية 
الدنيا، إذان ال معنى لؤلخبلقيات كالقيـ  الحتمية لكؿ طمكحات البشر كتكالبيـ عمى مغريات

بؿ ال معنى لممشاعر كالكممات فكميا زائفة كزائمة كىي مجرد ادعاءات كعبلقات كقتية 
بعضنا عمى بعض. كالعبثية مف المذاىب التي سادت العالـ األكركبي    جكفاء نزايد بيا

كالمجازر التي ذىب  فػي منتصؼ القرف الماضي نتيجة لمدمار اليائؿ كاألحزاف كالمآسي
ضحيتيا مبلييف البشر فػي الحرب العالمية الثانية مما أدل إلى انييار الكثير مف القيـ 
كالمثؿ التي كانت راسخة كالتي كاف يعتقد أنو ال سبيؿ ليدميا أك التنازؿ عنيا.إف المؤلؼ 

ف تبنى فكرة المكت كصنك لمحياة كفكرة االنتظار األزلي الذم ال  يسفر عف فػي النص كا 
ف انتيج منيجية العبث فػي أحداث كحكارات تخمط كتمزج ما ىك كاقعي بالبلكاقعي  شيء كا 
كما ىك معقكؿ بالبلمعقكؿ حتى لتبدك األمكر مف فرط مرارتيا مدعاة لمسخرية بؿ كالضحؾ 
أحيانا إال أنو لـ ينسؽ فػي ذلؾ انسياقا تاما كترؾ لنفسو خطكط العكدة مفتكحة بؿ كآثر أف 

ؿ تمؾ المنيجية كيضفي عمييا مف ثقافتو العربية الشيء الكثير مما أعطى لمنص يغرب
أبعادا فكرية كرمزية متحررة مف االنغبلؽ فػي إطار مقكلب. لـ ينقد المؤلؼ لفكرة عبثية 
المكت باعتبار أنو المآؿ المفجع لكؿ حياة عمى كجو األرض بؿ رأل فػيو المكت مف خبلؿ 

أركع مف الحياة األكلى كراحة فػي المقبرة ما بعدىا راحة، فيك  النص حياة أخرل ربما ىي
يذكر عمى لساف الدفاف األكؿ: النـك فػي المقبرة أكثر حرية حيث ال شتائـ كيستطيع المرء 
أف يمد رجميو كما يشاء. إف أكثر ما يشد االنتباه فػي النص ذلؾ االنقبلب المدركس دراميا 

حميمية التفاعؿ اإلنساني كركح البذؿ كالتفاني التي جعمت مف مأساكية الحدث كالمكاف إلى 
مف المقبرة حياة كنبضا يسرم فػي عركؽ األمكات كالشكاىد كحتى األكراؽ المتطايرة. إذا 
المقبرة ىي امتداد لمحياة كاألحياء كليست خكاء أك فناء مطبؽ كما بدا األمر لمكىمة األكلى 

ف حياة الفرد منا ال تنتيي بعد دفن و خصكصا إذا كاف لديو مف يعزه كيحبو كحب ىذه كا 
المرأة العجكز لزكجيا فحياة المرء فػي الذكرل كفػي اآلخريف كىذا ىك الفيـ المتقاطع مع 
العبثية. كىك فيـ يتكرر تأكيده فػي النص مع قصة صديؽ الزكج الذم أثر عميو كفاة 

اإلنسانية عبلقة حية تدـك كال زكجتو فأصابو الحزف كاليزاؿ حتى لحؽ بيا مؤخرا فالعبلقة 
تنتيي بنياية الجسد أك المادة. إف مثؿ تمؾ العبلقة ترتبط أكثر ما ترتبط بأدبيات الشرؽ 
كفمسفاتو كىي تحيؿ الذاكرة إلى ممارسات كانت تنفذ إلى عيد قريب فػي شبو القارة اليندية 

النص يتكئ عمى خمفية حيث كانت تحرؽ الزكجة حية مع جثة زكجيا إذا ما كافتو المنية. ك 
ميثكلكجية قريبة مف تمؾ فحتى بعد كفاة الزكج تظؿ المرأة تغسؿ كتنظؼ قبره كتكبر صكره 
كتعمقيا عمى الشكاىد بؿ كتستعجؿ األياـ كؿ االستعجاؿ لمحاؽ بو.ىؿ المرء إذا ما تكفػي 
 ككرم الثرل تحت التراب انتيى كأصبح مجرد شيادة كفاة،كرقة مف عدد ال متناه مف
األكراؽ المتناثرة المتطايرة كتمؾ التي فػي المقبرة كداللة رمزية عمى ما يراد لئلنساف أف 
يككف كىي إرادة تتناقض عما ىك بالفعؿ كائف كمكجكد كمتمثؿ فػي الحدث عمى خشبة 
المسرح. إف المسرحية ترثي الفجر أم الحياة تحت أشعة الشمس الساطعة أكثر مما ترثي 

شة القبكر كىذا ما يصنع الدىشة فييا كيثير التساؤؿ. ال شؾ إف نصا الميؿ كالظبلـ ككح
مثؿ ىذا متعدد الدالالت كالقراءات يربؾ فريؽ العمؿ المتصدم لو كيدخميـ فػي تحدم 
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القراءة التحميمية العميقة لمنص مف ناحية كاالتفاؽ عمى فيـ مشترؾ لو مف ناحية ثانية. 
سرح حاكلت أف تمتـز بالنص كأف تفسره تفسيرا المخرج قدـ رؤية بصرية عمى خشبة الم

حدثيا مخمصا كمباشرا كأف تبرزه جماليا السيما نياية المسرحية عندما يتحكؿ قبرا الزكج 
كالزكجة إلى سريريف متجاكريف فػي مناـ أبدم فالعبلقة الحياتية الحميمة ىا ىي تتكاصؿ 

عمى األداء التمثيمي الذم استسيؿ حتى بعد الممات إال أف تمؾ الرؤية الجمالية لـ تنسحب 
تقديـ البكائيات باعتبار أف مكضكع المسرحية ىك المكت كالقبر كالذكريات المريرة كىي 
أمكر تنسجـ مع إعبلء نبرة النشيج كالبكاء إال أف األمر غير ذلؾ تماما. إف ىذه القراءة 

ار ميمكدرامي اكتنفو المحدكدة لمنص كقمة فترة التدريب عميو نسبيا حديا بالعرض إلى مس
الكثير مف الرتابة كبطء اإليقاع كاصطناع الحزف مما أدل إلى تعميؽ اليكة ما بيف المشاىد 
دريس مف  كالحدث عمى خشبة المسرح رغـ ما يتميز بو بطبل العرض سميرة الكىيبي كا 
ممكات تمثيؿ عالية كاف يمكف أف تكظؼ بشكؿ أكبر لك انسجـ األداء مع الطرح الفكرم 

  منص.ل
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 مسرحية )رثاء الفجر( مزيج من الواقعية والالمعقول لتحضير مخيمة المتمقي

 بقمم محمد بن عيسى البموشي
  
عمى مسرح الشباب فرقة مزكف مسرحية )رثاء الفجر( كذلؾ ضمف مسابقة   قدمت   

 ميرجاف المسرح العماني الثاني.
و قاسـ مطركد كأخرجو يكسؼ البمكشي عف امرأة يتحدث العرض المسرحي الذم ألف

اعتادت اف تحمؿ شمعة ككيسا صغيرا فتشعؿ الشمعة كتضعيا إلى جانب بذلة عسكرية 
كمما ىمت بالذىاب إلى المقبرة لزيارة قبر زكجيا المقتكؿ في الحرب كتدخؿ في حكار 

يف يكاصمكف افتراضي معو حكؿ المكت كالحياة كالمقبرة كسط ضجيج حفارم القبكر الذ
عمميـ ليبل كنيارا كيقضكف الكقت في الثرثرة حكؿ المكتى كفي النياية ينتيكف الى المرأة 
التي ماتت كاقفة عند قبر زكجيا في بداية العرض الذم جاء مزيجا مف الكاقعية كمسرح 

 البلمعقكؿ لتحضير مخمية المتمقي لطرح األسئمة .
ذا  فالعرض عبارة عف )مسرحية المرة كالمرارة كىي قسكة الحياة ذاتيا كفجيعة الحركب كا 

كانت الشخصيات الرئيسية ىي الزكج فاف شخصيات كثيرة أخرل تحضر عبر تداعيات 
 الزكجة في مشاىدة استذكارية كثيرة تقـك بتمثيميا مع الزكج أحيانا(.

 كقد قامت الدكتكرة كطفاء ىاشـ مف الجميكرية المبنانية بالتعقيب عمى العرض المسرحي
تحت إدارة الشاعر كالناقد كالكاتب صالح الفيدم، حيث قدـ حضكر العرض كضيكؼ 

 الميرجاف مداخبلت أثرت أىداؼ تنظيـ الندكات التطبيقية.
كتعتبر الدكتكرة كطفاء ىاشـ عضك لعدد مف المؤسسات كالجمعيات الثقافية العربية كليا 

في مجاؿ المسرح حيث تدرس  العديد مف المقاالت النقدية كالبحكث كالكتب كالمؤلفات
الدكتكرة مادة النقد المسرحي كتاريخ الدراما كقد حازت عمى دكتكراة في مجاؿ التراث كأثره 

 في مسرح تكفيؽ الحكيـ كماجستير في المسرح التجريبي في لبناف.
كيمعب في بطكلة العرض عدد مف الفنانيف كالكجكه الشابة في مجاؿ المسرح فشخصية 

الفنانة المتألقة سميرة الكىيبية كالزكج إلدريس النبياني كالدفاف األكؿ لعبداهلل  الزكجة تمثميا
الركاحي كالدفاف الثاني ألحمد الشعيبي كيساعد المخرج يكسؼ البمكشي في االخراج سامي 
اليكسفي كالديككر لعارؼ البمكشي كتصميـ االزياء كاالكسسكارات لمنى الكىيبية كالمؤثرات 

 المكسكم كاالشراؼ العاـ لسعيد السيابي كمحمد المعكلي.الصكتية ألحمد 
كتتكاصؿ عركض الميرجاف لميـك الرابع عمى التكالي ، حيث ستقدـ فرقة الرستاؽ مساء 
اليـك عرضيا المسرحي )متيـ خاص جدا( لممؤلؼ كالمخرج محمد ابف خميس المعمرم 

عمى العرض في الندكة كذلؾ عمى مسرح الشباب في تماـ الساعة الثامنة مساء كيعقب 
 التطبيقية الناقدة عزة القصابية كيدير الندكة الكاتب أحمد األزكي.
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 الفصل الثالث

 مسرحية طقـــوس وحشيـــــة 
 تمهيد:

عندما قرأتي ىذه المسرحية في المكقع الشخصي لمصديؽ قاسـ مطركد لـ ابدأ القراءة مف   
، فيما بل الدخكؿ المباشر إلى النص ألقارفالمقدمة التي كضعيا د. تيسير اآللكسي مفض

 بيف قدرتي عمى التكصؿ إلى مكامنو كقدرة مف تناكلو بالنقد أك الدراسة. ،كعادتي بعد
لتقديـ التقميدم الشائع إلى الدراسة تتخطى اكعندما اطمعت عمى المقدمة كجدت أنيا 

نجاح، في الكشؼ عف المستفيضة العميقة التي حاكؿ فييا الدكتكر اآللكسي، كنجح أيما 
ككجدت أيضا  كؿ مكامف العبثية كال معقكليتيا تطبيقيا في طقكس قاسـ مطركد الكحشية.

أف دراسة اآللكسي بحد ذاتيا تحتاج، ألىميتيا، إلى كضع مقدمة ليا كبما أف ىذا يخرجنا 
ـ عما نريد في ىذا الكتاب لذا ارتأينا جريا عمى ما اتبعناه في الفصكؿ السابقة أف نقد

أراد األستاذ اآللكسي عف جكىرىا. لقد  مف الدراسة إلعطاء انطباعات أكلية عّينات محددة
د لنفسو خصكصية التعبير مف يستكل "ب جتمعاف فيأف يبحر في سفائف األدب كالفف الم
لجمالية في أداء خطابو المسرحي  مغكم كتعميد، اعتماد، لشعرية، في أداء خطابو ال

عبير ىنا تعني تجاكز النص لمحدداتو المذىبية كانتماءاتو القسرية البصرم." كخصكصية الت
 :كعما تقدمو ىذه المسرحية يقكؿ األستاذ اآللكسي كسعيو الحثيث إلثبات ىكيتو الخاصة.

خيصيا لفساد العالـ المحيط كقسكتو كما ىي مميزات دراما تش طقكس كحشية" تقدـ"إّف 
حيث يغيب ألكؿ كىمة كمف  العالـ الخارجي،ا بمشيد داخمي عف مسرح العبث في تعكيضي

التفريؽ الكاضح بيف الكىـ كالحقيقة كنجابو بمكقؼ متحرر تجاه الزمف إذ يتمدد  دكف تمعف،
ككؿ ىذا عبر لغة يعدىا الدكتكر ضابطا إليقاع  كيتقمص بحسب المتطمبات الذاتية.."

"نص قاسـ مطركد كتخمص الدراسة إلى أف  المسرحية كمسيطرا عمى فكضكية تجربتيا.
يتقدـ مف عمؿ مسرحي آلخر كىك يعطي لكؿ نص تككيدا لكيفية كتابتو كشيئا مف 
الخصكصية المضافة كاالستقبللية لمنص الجديد ما يعني كضكحا في اتجاىو إلى بناء 
شخصية ليا ىكيتيا في الدراما العراقية كالنص المسرحي العربي بعامة كىذا ما يجعمنا نأمؿ 

كنظرا ألىمية الدراسة كتكسعيا في  "ركد كثيرا مف التطكرات البعيدة..مطفي نص السيد 
تناكؿ مسرح العبث كالكيفيات التي عمى كفقيا تناكؿ قاسـ مطركد عبثية الظرؼ العراقي كال 

 .التالي معقكليتو أتمنى عمى القارئ الكريـ أف يطمع عمى نص الدراسة الكامؿ
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طقوس وحشية: بين شعرية األداء وجماليات  قعية الرمزيةمسرحية الالمعقول برداء الوا
 المعانم المسرحية

 1  بقمم الدكتور تيسير اآللوسي
 

كحشية ىي تمؾ العكالـ التي نحياىا بغير جماليات حتى لك كانت جماليات "القبح" التي 
  ندرسيا في بعض اتجاىات الشعر االحتجاجية أك الصكر المسرحية المتمردة الجديدتيف...

كىا نحف نبحر اليـك في سفائف األدب كالفف يجتمعاف في جمالية نص جديد يستكؿ،د 
لنفسو خصكصية التعبير مف اعتماد، ، لشعرية، ، في أداء خطابو المغكم كتعميد، ، 

 لجمالية في أداء خطابو المسرحي البصرم.
و المسرحي المسرحية بيف أيدينا ىي "طقكس كحشية" ككاتبيا ىك العنيد في تمرده كركح

  المجّد،د المسرحي األكاديمي قاسـ مطركد كىك صاحب لمركح نكافذ أخرل كرثاء الفجر
كالجرافات ال تعرؼ الحزف، ىذه كغيرىا نصكص مسرحية أخذت مكانتيا كحممت تشخيصيا 
المذىبي ال مف انتماء قسرم أك إلحاؽ كتبعية تمتـز شركط مدرسة أك اتجاه بقدر ما كاف 

 المخصكصة عطاؤىا كمحدداتيا...ليا مف ىكيتيا 
كلمكلكج إلى عكالـ السيد مطركد ك"طقكسو الكحشية" ينبغي أف نستعيد عددا مف معطيات 
الخمفية الفمسفية التجاه التمرد كاالحتجاج في المسرح الحديث حيث الغضب كاالحتجاج 

اف [اصطبلحا معّبرا عف اتجاه مسرحي كABSURDكالقسكة كحيث البلمعقكؿ أك العبث ]
مطكاعا تعبيريا لحاالت اإلحباط بمجابية المصير البشرم كالشعكر بعبثية الفعؿ اإلنساني 

 أماـ مصيره المحتـك بأساه كتراجيدياه األزلية األبدية!
فمنذ حدكد القرف العشريف بداية كمنتيى، كانت الحركب الككنية كاالنقسامات الداخمية كمف 

لميكلة تفتؾ بحقكؽ اإلنساف ككامؿ كجكده كبتماـ ثـّ الحركب األىمية كتمؾ اإلقميمية ا
تفاصيمو؛ كلقد كانت تمؾ المشاىد المأساكية تسطك عمى العبلقات البشرية كتييمف عمى 

 الذاكرة الجمعية كالفردية ضاغطة عمييا حّد السحؽ!
كلقد نجـ عف ىذه األجكاء في إطار المنتج الثقافي كالجمالي عدد مف أشكاؿ التعبير األدبي 

الفني كمدارسيما الجمالية المستندة إلى تيارات فكرية كفمسفية كعقائد أيديكلكجية اجتاحت ك 
 ..  مجتمع القرف العشريف كىّيأت ألجكاء األلفية الثالثة التي نحياىا اليـك

ككاف مف ذلؾ سريالية صكرة الحياة كعبثيتيا أك المعقكليا؛ فإيقاع التخريب كالتدمير 
بالتأكيد خمؽ كيخمؽ البلتناغـ في إيقاع الحياة كمكسيقاىا أك  كالضغط المتناىي الميكؿ

امتناع االنسجاـ مع المنطؽ العقمي كرفض التناسؽ كالتناسب ككنيما قيمتيف جماليتيف 
 يجرم سحقتيما أك تجاكزىما عمى صعيدم البنية كمضامينيا..

المعبرة عف "كرطة كىكذا كجدنا المسرح ينطؽ في استجابتو التعبيرية عف مدرسة البلمعقكؿ 
اإلنساف في الككف" كما يقكؿ جكف رسؿ بتمر في معجـ بنجكيف لممسرح أك كما يشخصو 

                                                 
1
 األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمركب وعميد كلية اآلداب والتربية أستاذ األدب المسرحي 
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ألبير كامك في أسطكرة سيزيؼ بالقكؿ: "إّف مصير اإلنسانية يمثؿ ]انعداـ ىدؼ في كجكد 
 غير منسجـ مع محيطو أك ال معقكؿ في بنائو حركتو أك معطيات عبلقاتو باآلخر...["

ة البحث في اليدؼ المنشكد إنسانيا أك المصير المؤمؿ أك المنتظر أك المحتـك إّف مشكم
تكمف في كعي مبدعي األدب كالفف بأّنو يظؿ ىدفا أك مصيرا محككما بالتأـز حّد ضغط 
االنفجار كتمؾ ىي الخاصية التي ركز عمييا مسرح الغضب كاالحتجاج كالقسكة الذم مثمو 

ا يتسع مسرح البلمعقكؿ ألمكر أبعد مف زاكية تكصيفية النقد بأنبكبة غاز مضغكطة فيم
محددة بالشد كالتكتر.. فصمكئيؿ بيكيت كيكجيف يكنسكك كآدامكؼ كىارلكد بنتر يمنحكننا 
فرصا لمتعاطي مع شفرات مضمكنية تتحكـ بالشكؿ الفني ألعماليـ كمف ثـ يمنحكننا قيما 

رامية بصرية تتناكؿ كاقعنا كما ىك جمالية تحمؿ تناقضات كجكدنا فنحف نستمتع بقراءة د
مف جية انشطاره كتقاطعو معنا كعميو ىناؾ منطؽ في ال منطؽ التناكؿ الدرامي أك 
باألحرل في ال معقكؿ التجربة المسرحية المقدمة كمعالجتيا لعميؽ مأساتنا البشرية 

 المعاصرة..
لغاز حيث المشيد كلدينا إذا ما عدنا لمحالة العراقية أكثر مف تكصيؼ ضغط أنبكبة ا

العراقي الممئ بالحركب كأشكاؿ السحؽ كاالستباحة كاالستيتار بكؿ كجكد إنساني كىك ما 
ف بتنكعات بكىيمية أحيانا  عاشو المبدع العراقي المسرحي كجسده بكضكح في أعمالو كا 

 كجزء مف االستجابة لمكضع كما ىك عميو..
شكؿ الدرامي ليس لمجميكر المسرحي كلقد أكجد مثؿ ذاؾ الكضع فسحة متسعة لمفاجآت ال

حسب بؿ لمنقاد أنفسيـ.. حتى أف نقاد المسرح اإلنجميزم أشاركا إلى أّف كّتاب المسرح 
جعمكا مف أعماليـ مركز تجمع لصراع الخياؿ البشرم الدائـ ضد القناعة الدينية كعدـ 

عف  9، صفحة 63ف، االكتراث الخمقي كاالمعية االجتماعية" ]مقدمة الدراما التجريبية، لند
ما يمتقي معو دراما "طقكس كحشية" مف   [18الصفحة  2مكسكعة المصطمح النقدم مج

 جية تكسير الثكابت كالمطمقات كالبديييات المتكمسة كما سنرل في قراءتنا العمؿ ذاتو..
كلعؿ ىذا التمرد المزدكج شكبل كمضمكنا يشتمؿ عمى التكظيؼ المغكم الذم يتميز بو 

معقكؿ حيث عميؽ الصمة كاالرتباط مف جية المغة كىك ما يشبو رؤية إبسف مسرح البل
بالخصكص في الخمؽ الشعرم في كبلـ الكاقع البسيط غير المستمب كما يعبر كينيث ميكر 

[.. كمف جية البناء كالتشكيؿ تأتي حالة تعدد  113في كتابو المسرح المعاصر ]الصفحة
ككأنو مكنكلكجا يتشظى في التعددية الظاىرة أك  الشخكص منصبة في جكىر العمؿ الدرامي

 الطافية بصريا..
كنحف سنقرأ شعرية العبارة عند قاسـ مطركد ككحدة الشخصية في تعدديتيا كتشظييا،مثمما 
سنتممس ككف ما يصادؼ ج،ّدة في الشكؿ سيصادؼ تجديدا في التناكؿ حيث نجابو 

زاـ السياسي الحزبي المحض بؿ االلتزاـ بمكضكعة االلتزاـ طبعا ليس الحديث ىنا عف االلت
بمسألة بعينيا أم إيفاؤىا حقيا إذ ليس معنى افتقار البلمعقكؿ الدرامي إلى المكضكع أك 
لى الخاص بدؿ العاـ كبدؿ التعكيـ كالتعميـ بمتعارض مع البحث عف  كحدتو التقميدية كا 

زل االجتماعي عف األثر في المتمقي كمف ثـ الكشؼ عف مكقؼ جكىرم ال يقؿ في المغ
.. بؿ إننا يمكف أف نقكؿ: إف العمـك في اىتمامات البلمعقكؿ  المسرح الكاقعي الممتـز
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بمكضكعو ىك ترشيح لثبات أعمؽ كأطكؿ مف تمؾ األعماؿ التي تعكس كاقعيا كبشكؿ 
كىنا نستذكر  مباشر مكضكعيا ما يجعميا عرضة لمتقمبات السياسية منيا كاالجتماعية...

بداعية ألعماؿ تسكؽ معطياتيا الجمالية بمثؿ ىذم الصياغة التي نجدىا في القيمة اإل
طقكس كحشية كعدد مف أعماؿ مطركد األخرل.. حتى عندما نجابو بتمؾ الصعكبة في 
خمؽ التفاعؿ مع )التعاطؼ( مع شخصيات مسرح البلمعقكؿ، ألنيا دكما تحمؿ دكافع خفية 

ىك األمر الذم يحتاج منا إلى نباىة التمقي كتصنع أفعاال بيالة مف الضباب كالعتمة ك 
كاالرتقاء لمفعؿ إيجابيا في التفاعؿ مع تمؾ الشخصيات كمف ثـ االنتقاؿ إلى مكضكعاتيا 
كمقاصدىا التي قد نيفاجأ في لحظة كصكلنا إلى المنتيى الزمني لممسرحية حيث تبقى تمؾ 

كحكارا جديدا ييخمؽ في دكاخمنا الشخصيات تقدـ كتفتح لنا آفاقا جديدة لمتناكؿ كالمعالجة 
إّف مثؿ  التخاذ قرار بشأف الحؽ مصيرنا أك تفاصيؿ غدنا ككقائعو المؤممة أك المنتظرة...

ىذا التحميؿ ىك ما يحيمنا لقراءة شبيية بتمؾ التي أجراىا نقاد المسرح اإلنجميزم عند تناكليـ 
في قراءاتيـ إلى فساد مسرحي الغضب كالعبث في ستينات القرف المنصـر كىـ يشيركف 

المسرح عبر تكسير كحداتو التقميدية بالقدر ذاتو الذم كجيكا قراءاتيـ إلى فساد العالـ 
المنعكس عمى المسرح بمغتي الغضب كالبلمعقكؿ بما يفيد االنتظاـ أك االنسجاـ بيف الذم 

تباطيا فبل مسرح البلمعقكؿ يحطـ اع ... جرل تحطيمو كاقعيا كالذم جرل تصكيره مسرحيا
القكانيف الحياتية كقكانيف التعبير عنيا جماليا كال مطركد في طقكسو الكحشية يخرج 
اعتباطيا عمى قيمو. كفرؽ كبير بيف االعتباط كالعبث ىنا.. إّف "طقكس كحشية" تقدـ 
تشخيصيا لفساد العالـ المحيط كقسكتو كما ىي مميزات دراما مسرح العبث في تعكيضيا 

عالـ الخارجي؛ حيث يغيب ألكؿ كىمة كمف دكف تمعف، ، التفريؽ بمشيد داخمي عف ال
الكاضح بيف الكىـ كالحقيقة كنجابو بمكقؼ متحرر تجاه الزمف إذ يتمدد كيتقمص بحسب 

 المتطمبات الذاتية..
فنحف نرصد ىبلمية في التحكالت الشكمية كلكنيا تظؿ محافظة عمى طاقة منحنا مفاتيح 

كيظؿ االستخداـ المغكم دقيقا في طقكس كحشية مثمما ىك في  قراءة االستعارات المنظكرة
مسرح العبث عامة ألف المغة ىنا ىي الضابط الكحيد تقريبا إليقاع المسرحية كالمسيطر 

 األكؿ عمى فكضكية تجربتو..
لقد أكد ىذا التصكر العاـ في مسرح البلمعقكؿ السيد مارتف أسمف في كتابو المعركؼ 

يث الككميديا ديمبلرتي كبريخت كآرتك ككافكا كجكيس كىك ما كاف عندما عاد بنا إلى ح
مقبكال في النقد اإلنجميزم كلكف ما لـ يكف مقبكال ىك ابتعاد السيد أسمف ليقكؿ أف لدل 
شكسبير كغكتو كأبسف بشارات البلمعقكؿ أيضا كالرفض يتأتى مف مكقؼ كبلسي في 

ر جذكرا كأرضية مؤّه،لة أك مقدمة لظيكر االحتجاج عمى أف يككف األكائؿ الكبلسيكف الكبا
 لمدرسة البلمعقكؿ حيث بيكيت كيكنسكك...  التاليف كىنا القصد

كلكف، ؿ،ـ ال يككف مبدع معاصر لو مف األثر اإلبداعي ما يضارع أك يتجاكز القديـ 
كاألقدـ؟ كلماذا نضع التعارض بالضد مف التطكر التصاعدم؟ كلماذا نيسؽ،ط القدسية عمى 

 ؿ كنمتيف أك نعتدم عمى حؽ الحديث كالمعاصر؟ األك 
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عمينا لنثبت قيمة نقدية أك جمالية أف نأتي بما ينبغي أف يؤكد ما ذىبنا أك نذىب إليو.. 
كبالخصكص فقد انصب جزء مف النقد عمى ضبط الحبكة كالبحث عف مقدار االىتماـ بيا 

إلى نظر.. إذ البلمعقكؿ  كعف تكصيؼ الشخصيات العبثية بأنيا دمى آلية كىك أمر بحاجة
خرج عمى آلية تعبيرية تعكس في الغالب أحبلما كككابيس ىي صيغة ]جمالية[ فركيدية في 
التعاطي مع المحيط أك بجممة أخرل صيغة إعماؿ الكعي الباطف في معالجة حيكاتنا حيث 
ا يجرم ىنا إظيار البلمعقكؿ إلى الكجكد كالتجسيد الحي عمى الركح ليكضع أماـ بصرن

 كبصيرتنا بعيدا عف تنميقو بالمغة المعقكلة الكبلسية العتيقة...
إف لغة مطركد كبنيتو في "طقكس كحشية" تتمثؿ ىذا التكصيؼ بكضكح فعندما ننتيي مف 
القراءة سنجد معنى الكابكس كمعنى لغة تحـك في عالـ البلشعكر كالعقؿ الباطف.. فطقكس 

جكىر الكجكد اإلنساني كليس لمعارض فيو. كعميو كحشية ال تتخمى عف التزاـ جكىر النقد ل
فإف القارئ لمنص يجد الشخصية فيو منتزعة انتزاعا تمزيقيا )انفصاليا( عف التافو العارض 

العراقي ىنا" لمرحمة زمنية   في كضع عبلقاتيا بالمجتمع كسياقو التاريخي أم "التشخيص
م فيما يخص كجكدىا كىكيتيا في تاريخ الشخكص التي تظؿ باستمرار عمى صمة بالجكىر 

إنسانيا مع ثيمة تخص العراقي كنكباتو كآثار الحركب التي تيتؾ جدراف استقراره اإلنساني 
 كطمأنينتو...

ىنا نعاكد البحث عف مفاتيح لمشفرات التي تساعد عمى قراءة العبارات المكجزة )اإليجاز 
ة البصرية حيث يكضع التحدم الببلغي( كالمقصكد ىنا كؿ مف خطابي المغة السمعية كالمغ

كما يقكؿ أسمف لمجميكر في أف يجد المعنى في البلمعنى كأف يكاجو الكضع بكعي تاـ ال 
أف يحس بو في غمكض كتعمية كأف يدرؾ العبثية في حقيقتيا كجكىرىا ال في معطيات 

 التأكيؿ غير المكضكعي...
أدكات التحميؿ كالمعالجة كما إّف التكقؼ ىنيية أماـ "طقكس كحشية" تطمب منا أف نمتمؾ 

لك كّنا بصدد تشريح دراما كاقعية رمزية كلكف األمر يظؿ في حدكد أؿ )كما لك كّنا... 
كليس بالضبط أك بالمطابقة التامة..( إذ معايير ىذه المسرحية مثمما دراما البلمعقكؿ تكمف 

مف في االبتكار في تجريبيتيا كتجديدىا حتى نتحدث عف كجكدىا المسرحي الدرامي أك تك
في التناكؿ التعبيرم كفي تداخؿ الصكر الشعرية كمف ثـ في التميز كاإلبداع في الربط بيف 
المشاىد البصرية في حركتيا كفي ميزانسينيا العميؽ أم في التكزيع لمشفرات أك الككدات 

بر الضركرية لتعميؽ مسار مكحد لؤلثر كال نقكؿ لكحدة المكضكع الذم يبقى مكجكدا فقط ع
متابعة الشخصية كمنتجيا األدائي المغكم أم مختؼ، ، ىناؾ في الخمفية التي يخمقيا 

 االنطباع الناجـ عف كحدة األثر المشار إليو...
صحيح أننا أماـ ديمكمة مف حالة القمؽ كامتبلء بالحيرة مف انعداـ منافذ الحؿ ألزمة 

كمسالؾ متعددة مختمفة..  الشخصيات في المسرحية.. كأماـ ضياع أك تشظ، ، في أكىاـ
إال أننا في الكقت نفسو نجد شخصيات "طقكس كحشية" تمتمؾ التصميـ كالعزيمة لمكاجية 
الحيرة كالكىـ في إشارة جدية لمجابية الكاقع ذاتو كىنا تظير قيمة اإليحاء كالدفع بإشكالية 

كحدتو التقميدية األثر في التمقي كالمتمقي بديبل عف تعكيـ المكضكع كعّما نجـ عف تمزيؽ 
 العتيقة...
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كنحف نحيا بيذه الكسائؿ الدرامية تجريبية لحظات قراءة )كاحتماؿ حفمة عرض( في النص 
الدرامي لنعيش عبرىا كمف خبلليا تجربة صكفية ىي الكحيدة في التعبير الجمالي ىذه التي 

تحت حصار  تساعدنا عمى الضحؾ مف كاقعنا كتراجيدياه، بالتحديد ككف أفعالنا ىنا تقع
تكجيييا ضد ما ال يمكف تجنبو ما يجعميا مجرد عبث ال طائؿ مف كرائو كىنا تكمف 
تراجيديا العصر التي تطمقيا مسرحية البلمعقكؿ بالخصكص ىنا مسرحيتنا طقكس كحشية 

؟  التي تمثؿ صرخة صمت أخرس في عكالـ تراجيديا عراؽ األمس كاليـك
ء عبلقات الكممات بعضيا ببعض بشكؿ كمما يمكننا تممسو في طقكس كحشية مجي

متحرؾ متغير كلكنو ليس اعتباطيا كما يحصؿ في عدد مف مسرحيات العبث كيمكف 
لى تبادليتو كتساكيو أحيانا كتكراريتو كلكننا  الرجكع إلى دائرية الحكار في "طقكس كحشية" كا 

أك عبلئقية مف نمط باستمرار نجد تراتبية تمتمؾ في جكىرىا كبنيتيا العميقة ما ينسج كحدة 
 بنائي ما..

كلعؿ ككف الشخصية في طقكس كحشية تمثؿ اختيار قضية لتعادؿ أك تساكم بنيكيا تمؾ 
القضية في آلية حركتيا كمسار تناكليا كمعالجتيا، لعؿ ذلؾ ىك ما يعيد لمغة امتبلؾ 

لتأكيد.. كأيا الككدات المناسبة كالكحدة الداخمية كالتنقبلت العبثية كلكف ليس االعتباطية با
كاف اختبلؼ الشخصيات مع خالقيا في المعالجة كفي التناكؿ كجممة الحركة فإّف خطابيا 
أك لغتيا ال يمكف أف تقؼ عند حدكد اليأس مف الحياة كاإلحباط بقدر ما تنفتح عمى األمؿ 

 في حياة أخرل بديمة لتمؾ التراجيدية البائسة... 
مسرحيتو "طقكس كحشية" متعامبل بذكاء عندما كمف الطبيعي أف يككف مطركد في خطاب 

يتمثؿ مضمكف ما قالو أسمف في ككف مسرح العبث ال يجادؿ بؿ يعرض كطبعا ىك ال 
يجعمو يضع الحكار كنصو المغكم   يتمثؿ الفكرة مجردة كال بشكؿ تطابقي تماثمي بؿ بإبداع

تية ستشكؿ في مكضع رصيف بنيكيا كفي حاؿ مف التأىيؿ لعرض تاـ لصكر حسية حيا
 الحقا حفمة العرض أك الحياة المتجسدة في ذىف المتمقي القارئ..

كبتناكؿ مباشر لطقكس كحشية سنجد في تعميقات المؤلؼ المبدع تككيدا عمى البلمعنى 
كعمى ىذه )البل( قبؿ كؿ ما ىك صحيح كصحي في حياة اإلنساف سكاء بشكؿ مباشر كما 

دـ مفردة "البلمعنى" أـ بشكؿ غير مباشر عندما يرد في تكصيؼ السيد مطركد عندما يستخ
مثّب،تا   يستخدـ مفردات "القمؽ كالخكؼ كغيرىما" قاصدا البل استقرار كالبلطمأنينة

 التعارض مع منطؽ الصائب إنسانيا...
كمف ىنا فإّف شخصياتو في "طقكس كحشية " يذىب إلى أداء الحكار في اآلف الكاحد كليس 

لما تنطؽ بو تمؾ الشخصيات أحيانا؛ كلكنو يريد فقط أف يشير إلى ميما أال يصؿ المتمقي 
حركة تدب في شخصياتو ليقكؿ إنيا مكجكدة بيكلكجيا كلكنيا مسمكبة مسحكقة اليكية 
البشرية بالمعنى ال البيكلكجي البحت بؿ الكجكدم الفسمفي. إذ نحف أماـ أصكات يتـ 

عقكؿ المسرحية أداء تجسيديا كفمسفة. مداخمتيا إتبلفيا عف عمد كما ىك الحاؿ في ال م
كلكف السؤاؿ الذم يظؿ يؤكد كجكده يكمف في القكؿ: إذا كانت العبارات التي يريد مف 
شخصياتو أف تنطقيا مضببة ال تصؿ كما ىي، فمماذا كانت تمؾ العبارات منتقاة كلـ يتـ 
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ذا كانت كذلؾ فمماذا الدقة في مسار تمؾ العبارات كتنقبلتيا في البنية  تركيا لبلرتجاؿ؟ كا 
 العميقة لمعمؿ؟

المسرحية الحديثة قد   ABSURDكفي الحقيقة البد ىنا مف العكدة إلى ككف ال معقكؿ 
صار لميدؼ الدرامي   شؽ لنفسو خصائص جديدة فمـ يعد يعتمد منطقا عبثيا معّكما بؿ

قصكد المكضكعي حضكرا كاضحا فصار يبحث عف تنسيؽ في بنيتو العميقة عبر تشفير م
لمسار تمؾ البنية حيث نصؿ مع النياية الفيزيائية كالبنائية الشكمية الممثمة في العمؿ 
المسرحي المعيف إلى افتراضات مفتكحة قد تككف بعدد حاالت التمقي كلكنيا المحسكمة مف 
جية اإلشارة التي تحيمنا إلييا معالجة النص كتناكلو مادتو. كبالتأكيد تظؿ تمؾ اإلشارة 

ْف تعددت صكر التعامؿ مع تمؾ القيـ مف إقرار باليزيمة  كجكدية المنحى كما أسمفنا القكؿ كا 
كالقدرية في منحاىا كلكف مع إبقاء لفرصة اإلصرار عمى التصدم ليا كلمتالي مف معركة 

 الحياة كالكجكد.. 
إننا بيذه الحقيقة نشارؾ الشخصيات حالة تشظييا مف بعضيا البعض كتكالدىا كتنقميا 

قكنة سيجسدىا الممثؿ عمى الركح ]أك خيالنا في تبنيو التصكير الدرامي لمكاتب[.. كبذلؾ بإي
تتحقؽ متابعتنا كجكد اليدؼ ككحدة األثر في خمفية كجكد تمؾ الشخصيات كحركتيا عبر 
مسار الكقائع التي تشكؿ الفكرة المنتظرة مف ال معقكؿ "طقكس كحشية" كرمكزىا..كلدينا في 

 كيات عديدة لمتابعتنا مسار الحدث الدرامي فييا:طقكس كحشية مست
فالفضاء المسرحي المكصكؼ في النص ىك خمؽ لتمؾ األجكاء التي يريد الكاتب نقمنا إلييا 
لنمتقي شخصياتو ىناؾ بؿ لنراقب معو كجكدنا فييا قبؿ كجكد شخصياتو. كمف ىنا نتعرؼ 

مف اإليقكنات المناسبة لرؤية إلى خصكصية ديككر طقكس كحشية بامتبلئو بحشد ال ينتيي 
المسرحية.. كالحظكا معي عمى سبيؿ المثاؿ العربة السرير أك السرير العربة كما عمييا مف 
إكسسكارات بكؿ ما تحممو مف معطيات داللية بما ينقمنا األمر ذاتو مع بقية اإلشارات مف 

ؿ أماميا عند مثؿ رمي الكتب عند قدمي المرأة لحظة تقمصيا دكر المعممة كرمي الحب
الحديث عف اإلعداـ كظيكر إشارات أخرل تنيض بدكر تقريرم تفسيرم في مفردات الحدث 

 كجزئياتو...
أما المستكل اآلخر لرسالة مسرحية طقكس كحشية كخطابيا فيصمنا عبر المغة/الحكار، 

ؿ؛ فالتعبير المغكم تعبير مكجز مختزؿ يظير بعبارة المغة البرقية كىك ىنا مقّطع األكصا
الجممة فيو ييحذؼ منيا حتى المسند إليو أك ركنيا كعمادىا األساس بغايات مقصكدة 
بالتأكيد كمع ذلؾ تظؿ تمؾ الجممة إببلغية تزكدنا بكفاية داللية بالحجـ الذم يختار أخذه 
الكاتب مف شخصياتو المستقمة... كبانتقالة لمستكل آخر مف المسرحية نستقرئ مشاىدىا 

ية ففي المشيد االستيبللي ليا ييسـ،عنا الكاتب أصكاتا مف خمؼ العتمة كما تعكسو مف بن
حتى يينار لنا الركح نككف قد تعرفنا إلى صكتي المرأة كالرجؿ كىما يتصبلف ببعضيما 
متقاطعيف في أسمكبية أنت كأنت، التي تيشو،ر التعارض في مكضع كالتداخؿ االندماجي 

لمشيد االستيبللي تكشؼ لنا العبارة فيو أننا بصدد في آخر.. كبدخكلنا الجزء الثاني مف ا
عبلقة عامة ال خاصة جمعية ال فردية شخصية كىك ما يدخؿ في ضكابط رسـ الشخصية 
في مدرسة العبث... كتتبادؿ األيقكنتاف ]الشخصيتاف بؿ الشخصيات التي سيتـ تقمصيا 
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ير فضاء العرض أك الحقا[ عبارات تشير إلى رمزية الدخكؿ إلى المكاف حتى يتـ تشف
العمؿ )طقكس كحشية( فمقد دخبل مف ثقب باب الحياة.. دخبل إلى الحياة ذاتيا مف شدة 
كأزمة كاختناؽ، مف بكابة مضغكطة فتركا المنافذ كميا كدخبل عالميما مف مكضع التمصص 
عمى ىذا العالـ أك أنيما دخبل مف حيث ينبغي أف يككف مفتاح الباب فكأنيما عيف الكاتب 

مى عالـ معّكـ مجيكؿ يريد الكشؼ عنو بمعبتو المسرحية أك أنيما استبدال مفاتيح ألغاز ع
ىذا العالـ المتخفي فحبل محميا..في ىذا المكضع يبدأ رسـ الكضعية األساسية لممسرحية 
في خمفية الككدات أك الشفرات التي تمثؿ دكاال أك أدكات حمؿ المقاصد المنتظرة مف األثر 

قائيما مع المتمقي قارئا أك مشاىدا..أما البحث عف معجـ لفؾ لغة الحكار المتكلد عف ل
فميس معقدا عمى الرغـ مف تقطيع أكصاؿ العبارة كتمزيقيا بتكزيعيا بيف صكتي المرأة 
كالرجؿ.. فبجمع جزئيات النص المكزعة سنجد ما يريداف قكلو لبناء نسيج الفكرة الذم 

متابعة مسار المشاىد.. عمى أف ذاؾ الجمع ال يمكنو يمكننا رسمو أك تمقي أثره كاضحا ب
النجاح في تكفير المعجـ الداللي آليا بؿ بمفاعمة جزئيات الحكار فيما بينيا كبتداخؿ مع 
الخطاب البصرم المتشكؿ مف أكضاع التجسيد كعبلقاتيا مع الفضاء المرسـك بخصكصية 

طقكس كحشية كالدة شخصية كما أشرنا.. فضبل عف ذلؾ سنشيد بقراءة النص الدرامي 
ناطقة داخمنا مف مجمكع تمؾ الحكارات كداللتيا المركبة كىي شخصية تنجـ عف تفاعمنا مع 
العمؿ كعف إحالتنا إلى نكاقصنا الكجكدية عبر اشتراكنا جميعا في الكقائع حتى منيا تمؾ 

ؿ لنا أف نخرج المتعارضة مع كجكدنا ذاتو.. كلكننا ىنا نككف قد دخمنا المعبة التي ال ؽ،ب
منيا بعد أف مّر سيؼ الزمف الممتد أك الزمف الذم اشتركنا خبللو بالمعبة..كلكف بالضد مف 
شرؾ المعبة المسرحية تظؿ حقيقة حرية كجكد اإلنساف تحـّ،لو مسؤكلية المحافظة عمى تمؾ 

ا خارج الحرية في الكجكد اإلنساني البشرم كلكف المربكطة قدريا في القيـ الكجكدية كلعبتي
إرادتو كداخؿ إرادة القدرية كما في سطكة الزمف الذم يمضي ببل إمكاف استعادة أك إعادة.. 
كىذا ما تسعى شخصيات طقكس كحشية إليو كىي تناطح القدرية في الجدراف المتكىمة 
.. كالبد ىنا مف التككيد عمى فضاء مطركد في طقكسو الكحشية ككنو  لحصارىا المزعـك

جدراف كاألبكاب المغمقة التي ال يتـ اختراقيا عمى أسطكريا كما حاؿ فضاء محاصرا بال
الدخكؿ مف ثقكب التمصص! فيناؾ دكما رفض لبلمعقكؿ عند إدراجو في السياؽ المنطقي 
لتسمسؿ الكقائع في الحياة البشرية ألف كؿ شئ سيككف مفيكما مع الزمف كستػحس،ـ 

سر كىـ قدرية الفعؿ اإلنساني كتبعيتو المنجزاتي الحضارية لمعقؿ العممي كّؿ شئ فتك
 كىزيمتو...

إف الصكت المتحقؽ دراميا يظؿ بيف امرأة كرجؿ كىك ما يأتي فقط استجابة لحالة إسقاط 
ال فإف الصكتيف يمكف أف يككنا بيف رجؿ كرجؿ أك امرأة كامرأة كلكف ليس  فمسفي بحت كا 

بيف اإلنساف كالككف كسيديـ،ق، أك  بيف إنساف كشئ ما آخر أم أف الحكار الدائر أمامنا ليس
كائنات الطبيعة بقدر ما ىك بيف اإلنساف في ىذا الككف كمصيره المرسـك بإرادتو حيث 
اإلنساف ذاتو ىك مف يككف طاغية مرة كعبدا خانعا مرة أخرل كلكف في ىذا االنقساـ تيخمؽ 

اآلخر كتمؾ إشكالية عكالـ متناقضة ال تمتقي بؿ تظؿ متكازية عمى أحدىما أف يزكؿ ليبقى 
 حرية اإلنساف كأزمتو فييا.. 
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كفي المسرحية يتمبس حكارىا حاالت األقنعة كالتخفي حيث يككف فييا الطرؼ المستغ،ؿ 
العدائي ىك المحتاج لمتخفي تحت طاقية األقنعة المزكقة مف أجؿ إطالة أمد خطكط 

 االستغبلؿ كنيميا الستبلب المجمكع..
لكضع المرأة عمى كفؽ الذاكرة الجمعية لمبشرية لتمثيؿ اإلنساف  كمف ىنا جاء خيار الكاتب

المستمب المقمكع كما كاقعيا في تاريخ البشرية فيما الرجؿ بمكضع الخشكنة كالقمع 
كالعدكانية كما حاؿ مجيئو أبا كزكجا كأخا كبقناع شرطي حارس لممرأة مف متعطش لدـ 

 البشرية الذم يككنو فيما بعد... 
المشيد الذم يعقب المشيد االستيبللي االفتتاحي استكماؿ رسـ الكضعية كسنبلحؽ في 

الجريمة المتعطش لمدـ \األساسية حيث يقدـ الرجؿ نفسو حاميا حارسا لممرأة مف شر الرجؿ
كسنجد أف مسار الكضعية األساسية بيذه الطريقة مف تخّؼ،م الرجؿ ىي مقدمة لمكشؼ 

لى تخفيو لتنفجر الكضعية األساسية كتقع الذم سنصؿ إليو عندما نتعرؼ إلى حقيق تو كا 
المرأة الرمز في مصيدة الحبكة أك مكيدة االستغبلؿ في نياية العمؿ ككأف األمر مرة أخرل 

 مؤداه دكما إلى إحباط كخيبة..
تتابع منطقي لؤلحداث برمزية أقرب إلى الكاقعية كفي   كمنذ ىذا المشيد سنجد أنفسنا أماـ

سّك،غيا سكل أمر كجكدىا ألبنائي لحاجة تالية تدخؿ في عممية حبؾ استطالة لمعرض ال ي
إيقاع الفكرة كمسارىا بيف نسج المكيدة المصيدة كبناء الكضعية األساسية مف جية كاالتجاه 

بكاقعية ممغكمة بشفرات معجـ   نحك الحؿ الدرامي مف جية أخرل؛ كىذا المسار محكـك لغة
كراء ما   المتمقي كحرثيا لما ترـك حصاده المسرحية مفالمفردات المختارة إلغناء ذاكرة 

 زرعتو مف قيـ كمعمكمات..
كمع ذلؾ فنحف ال نغادر المعقكؿ أك عبثية البناء فالشخصية تعمف في المشيد التالي 
عبثيتيا حيث ىي جممة مف الشخصيات بؿ جياز كامؿ مف الكجكد اإلنساني فقد جّسد 

شارا كسائس خيؿ كعامؿ بناء كشارؾ في حركب الرجؿ قائد حرس كصانع أحذية كمست
ببلده مثمما ىك أيضا المنفي المشرد كالمياجر إلى أصقاع األرض الباكي دكما عمى 

 تفاصيؿ حياتو..
كاألحداث التي تصؿ إلينا في لحظة التعريؼ بيذا المركب تعميؽ لتشظي الشخصية 

ىك المنتمي إلى الكجكد كلطابعيا الجمعي المتشظي كجكديا عف اإلنساف الفرد مثمما 
الجمعي المتعدد المتنكع.. كبعامة فإف المشاىد التالية تتضمف لغة منسابة لبناء تتابع كاقعي 
فيما يكظؼ الكاتب في بنية مسرحيتو لعبة المسرحية داخؿ المسرحية كىي آلية تجد حاجتيا 

فعؿ الصاعد في كيفية بناء الحدث الدرامي بالدخكؿ في تعقيد جديد عمى صعيد مسار ال
عندما تكضع شخصية المرأة بعد اكتماؿ نسج الكضعية األساسية بصكر تجعمنا نتعاطؼ 
معيا كلنكضع نحف أيضا أماـ مركب الشخصية العبثية عند كمييما المرأة بكصفيا اآلنؼ 
الذكر كالرجؿ بأدائو شخصية الجريمة كائنا كداللة أك بأدائو دكر )القاتؿ المنتظر( عمى 

 ...كفؽ الحبكة
كستتصؿ مسارات الحدث عبر تشكيبلت متداخمة كتبادالت في األدكار كتقمص لعديد 
الشخكص بما يتيح مزيدا مف العمؽ في إدارة المعبة المصيدة حتى ننتيي إلى الكقكع في 
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الفخ شكبل أم في بنية المعبة المسرحية كىك المتكىـ المتخيؿ كالكاقعة الفكرة التي تمثؿ 
صير البشرم الممثؿ لمحقيقة المقابمة لمكىـ.. كلكف بيف لعبتي الكىـ قدرية األحداث كالم

كالحقيقة في "طقكس كحشية" نككف قد استنفدنا أسئمتنا الكجكدية القدرية لتقرير حقيقة 
التصدم المنتظر مّنا لمشكبلت كاقعنا كىي حقيقة يفرضيا عيشنا مع )أمؿ( التغيير 

اإلحباط كاالستسبلـ كمف ثـ تقمص ميمة رفض كانتصار إرادة حرية اإلنساف عمى عبثية 
 إسقاط العبثية عمى الفعؿ اإلنساني اإليجابي...

كخبل ذلؾ كاف عمينا عرض حبكة العمؿ كالمركر عمى شخصياتو كالتعريؼ بيا كلكننا آثرنا 
بخصكص "طقكس كحشية" أف نترؾ لمقارئ تمّعنو في القراءة لما لذلؾ مف انسجاـ مع 

ممتعة في العـك بيف أسطر شعرية النص مثمما ىي إبحار في بنيتو تكفير فرص مضافة ل
كجماليات التصكير كالقيـ البصرية المتاحة في رسـك الكاتب لحركة شخكصو في ميداف 

 عكالميا أفقيا كفي فضائيا عمكديا..
إّف نّص "طقكس كحشية" بحاجة لقراءة تشريحية مخصكصة لنستجيب ألىمية مممكسة في 

ديد فيو كلمتجريبية في معطياتو البصرية السمعية أك في بنيتو المركبة كما مّر الحداثة كالتج
سريعا كباختصار في قراءتنا ىذه. كبالمرة نقطع بأف نص قاسـ مطركد يتقدـ مف عمؿ 
مسرحي آلخر كىك يعطي لكؿ نص تككيدا لكيفية كتابتو كشيئا مف الخصكصية المضافة 

كضكحا في اتجاىو إلى بناء شخصية ليا ىكيتيا في كاالستقبللية لمنص الجديد ما يعني 
الدراما العراقية كالنص المسرحي العربي بعامة كىذا ما يجعمنا نأمؿ في نص السيد مطركد 

 كثيرا مف التطكرات البعيدة...
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 الفصل الرابع

 الجرافــات ال تعرف الحــزن مسرحية
 تمهيد:
أكثر مف غيرىا مف نصكص قاسـ   تعرؼ الحزف(حظيت مسرحية )الجرافات ال     

مطركد باىتماـ نقاد المسرح كمتابعيو فمنيـ مف تناكليا كعرض مسرحي مستكؼ لمقكمات 
كمنيـ  كمنيـ مف تناكليا كنص أدبي مستكؼ لمقكمات الكتابة المسرحية، العمؿ الدرامي،

ة، ىذه، كتشعباتيا ثمة مف كبيف اختبلؼ الرؤل النقدي مف احتفى بيا كتظاىرة فنية كثقافية.
ىذا فضبل عف تقديميا مف  كتب قراءة ذىنية عامة عف مجريات أحداثيا كمسارات أفعاليا.

نالت إثر ككيت كتكنس كليبيا كسمطنة عماف ك البات المسارح العربية في العراؽ ك عمى خش
 مشاركتيا في كركاتيا بجائزة أفضؿ عرض مسرحي.

لنت ككفرت لي مساحة قية نأت بي بعيدا عف شاشة ااءة كر لقد قّيض لي أف أقرأىا قر 
شاراتي ك ىامشية ال ب مختصراتي التي تعكدت كضعيا عمى أس بيا لكضع مبلحظاتي كا 

كقد برز،  حافات النص األربع كمما تناكلت كتابا لمجمكعة ما أك لنص مسرحي جديد.
حد أكدتي فيو المبلحظات مممح كاف كؿ تمؾ اإلشارات كاالختصارات ك بشكؿ كاضح، مف بي

عمى أف عالـ قاسـ مطركد الدرامي ينقسـ إلى عالميف كبيريف متباينيف األكؿ كاقعي يفضي 
إلى آخر تخيمي كالثاني ذاكراتي يمتحـ مع األكؿ كمنجز لو كينفصؿ عنو ككياف مستقؿ قائـ 

 عالـ داخمي صغير كقريب )ىنا( كآخر كبير كبعيد )ىناؾ(.  بذاتو..
مكعة الجرافات بشكؿ كبير باىتماـ الكاتب كالباحث األكاديمي لقد استأثرت مج     

د.تيسير اآللكسي فتناكليا في ثبلث مقاالت اشتغؿ في األكلى عمى دراسة كتحميؿ شخصية 
العجكز "كمسار المعالجة المذىبية الفنية التي تـّ تكظيفيا أك تشابيت أحيانا معيا كالتقت 

 اني المعركفة".معيا كما في مدارس الفف كاألدب اإلنس
كفي مقالتو الثانية تناكؿ )الجرافات( باعتبارىا نصا كعرضا تراجيديا حديثا كشؼ عف دمكية 
السمطة الغشـك بفصؿ كاحد تضمف عددا مف االتجاىات الدرامية المعاصرة. كختميا بجممة 

 مبلحظات عف عرضيا المسرحي الذم أخرجو لخشبة المسرح الفناف أحمد شرجي.
لثالثة قدـ اآللكسي نص المسرحية عمى كفؽ تمقيو النقدم ليا في حالتي العرض في مقالتو ا

 كالنص فقسـ رؤيتو إلى ضربة المؤلؼ المخرج كضربة المخرج المؤلؼ.
الدكتكر حسف السكداني قدـ قراءة لعرض المسرحية انطبلقا مف أف المحسكس       

في ىذه القراءة، بآراء عدد مف  كالمتخيؿ قد تبادال المكاقع عمى خشبة المسرح مستشيدا،
أعبلـ المسرح كمنظريو، كمستنتجا، مف خبلؿ مشاىدتو العرض، أف مخرج العرض حاكؿ 

 مف خبلؿ أدائو لدكر شخصية العجكز:
"أف يستثمر التشكيؿ الصكتي عبر كضع مؤثر خاص لنزكؿ الشاشة كصعكدىا في عمؽ 

رمزية تتعمؽ بتعامؿ السيد  المسرح كىك صكت الجرافات كي يضفي عمى المشيد داللة
إنساني مشبيا إياه بالػ"الجرافات" كىي مف بيف الدالالت السريعة كالمكثفة التي استخدميا البل

المخرج في متف العرض كبالتالي فأنو قاد الجرافات كعرض بصرم حاكؿ فيو إبقاء ذاكرتنا 
 متحفزة لفجاعة الماضي القريب كرفضا تاما لو." 
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تاذ عبد المحسف ألشمرم عمى مكضكعة غربة اإلنساف في كطنو كتضمنت عنكنة األس
 رج كممثؿ في آف كاحد. يقكؿ: "في )الجرافات ال تعرؼ الحزف(كعمى شيادة فنية لكالدة مخ

نحف أماـ عرض تجاكز الحدكد الدنيا مف النجاح، كيبشر بكالدة لممثؿ كمخرج قد يككف 
 طريقيما سالكا في المستقبؿ." 

لرشا فاضؿ فقد أشارت إلى أف ( مطركد كالنص الخارج عف المسرح..! قاسـ) أما مقالة
"كىي تتخذ صيغة بكاء يرتدم مبلمح الكتابة..كمكت..يمسؾ  النص قد تناكؿ بنية الخيبة

بجسد الحمـ الغض مف أطرافو..كينزلو مف خشبة المسرح إلى منصة الجرح معتميا النزؼ 
فكؽ   شعريا ممسرحا  قميدم ليككف نصاالشاىؽ بشاعريو تتجاكز الخطاب المسرحي الت

 أرضنا الخصبة."
كيستذكر األستاذ عمي شايع عرض مسرحية الجرافات بعد أشير مف تقديميا عمى خشبة 

 المسرح بما حفمت بو مف حزف عراقي عميؽ:
"الحزف الذم ما أراد لنا المخرج مف خبللو أف نككف محايديف أك نكتفي باستحضار  

د تعامؿ بمفردات جديدة في تداخؿ الزمف "الذم ييشّب،ىو الضحية االنفعاؿ المجرد. لق
بصندكؽ كبير مددكا فيو عمره" بيف االبف السياسي اليارب كاألب السجيف كمف مكابداتو 

 لغربة جديدة تبدأ بمكت الزكجة كدكرة الزمف ألكابكسي كتناميو."
قسكة التي غمفت العمؿ كعف قسكة عرض الجرافات تحدث الكاتب كنعاف البني مؤكدا" أف ال

كعف  ."خبلؿ مدة العرض المسرحي (األمؿ) كانت أكبر مف أف تسمح ليا بأداء الفعؿ
"غاب النص كغرؽ العمؿ بالشكبلنية كالمشيدية  قاؿ متأسفا:  المقارنة بيف النص كالعرض

كاختتـ كاتب ىذه السطكر الفصؿ الرابع بدراسة  البصرية عمى حساب النص الجميؿ.
كاضعا بيف يدم القارئ الكريـ كمف يرـك  .(االستقرائية لعكالـ الجرافات الدراميةالرؤيا )

التعرؼ عمى عالـ مطركد مرايا بعض األساتذة كالنقاد الذيف تناكلكا نص الجرافات لتنعكس 
 المختمفة. رؤاىـلو مف عمييا 
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 ما..كتاب الجرافات ال تعرف الحزن اختزاالت في مدارسهما وفمسفاته

 بقمم تيسير اآللوسي
  

تكجد قراءات سابقة في مسرحية ) الجرافات ال تعرؼ الحزف( تأليؼ الكاتب كالناقد       
المسرحي قاسـ مطركد أما ىذه القراءة الجديدة لمحّرر المقاؿ فيي ال ترّكز عمى أكثر مف 

بيت أحيانا معيا شخصية العجكز كمسار المعالجة المذىبية الفنية التي تـّ تكظيفيا أك تشا
كالتقت معيا كما في مدارس الفف كاألدب اإلنساني المعركفة.. كلكف ىذه القراءة تظّؿ 
اختزاال سريعا جدا فيما تتناكلو كتقدـ المعالجة النقدية النظرية لو.. كمف ىذه الناحية 
 نكّث،ؼ بكممات بعض ما يساعدنا عمى متابعة ىذه القراءة السريعة. فبيئة العرض رمزية
بمعطيات داللية تعالج الكاقع العراقي في ظؿ الدكتاتكرية،البطؿ في ىذا العرض رجؿ 

أمنية لمتحقيؽ عف عبلقتو بابنو الذم رحؿ إلى المنفى كمْف الذم ساعده عمى الرحيؿ؟ كيض،ع داخؿ صندكؽ ما أْف ييفتح لو بابو حتى تبدأ الحكاية،إّنو مستدعى مف جية   عجكز
ا لحكايتو نبلحظ المحقؽ يمّؼ العجكز شيئا فشيئا حتى تكتمؿ ككيؼ ؟ كطكاؿ معايشتن

خنقو كتكفينو كحجزه داخؿ سجف السمطة التي مارست معو فنكنيا.. لقد رحؿ االبف   عممية
فأعقبو رحيؿ األـ كمازاؿ األب في االنتظار، لقد حاكؿ ثنيو عف الرحيؿ لكف االبف كاد 

عزيز لتمؾ )السمطة كرمزىا المتمثؿ  يختنؽ في عالـ مكبكء ال حرية فيو، فترؾ كؿ
حتى تأتي عمى حياة ذلؾ العجكز في تراجيديا   بالجرافات( التي كانت تأتي عمى كؿ شئ

 معاناة ذلؾ العجكز كنيايتو المأساكية...[  التدمير كالقتؿ التي أراد العرض أْف يجّسدىا في
بيف الكجكد، كالعمؿ،،  إّف ميمة األدب، كالفف كمنو المسرح ىك الكشؼي عف العبلقة،  

كاإلجابة عف أسئمة،، مف نمط، ىؿ المرء مّنا مف صنع، ذات،ق، أـ غير،ق،؟ ما العمؿ؟ 
ْف  كيؼ نعمؿ؟ كالفف مف ىذا النكع]أم النكع الذم يطرح مثؿ تمؾ التساؤالت: كما يحصؿ كا 
ال جزئيا}كبخمطة مف المدارس كالمذاىب األدبية كالفنية{ في نمكذج مسرحية الجرافات 

تعرؼ الحزف التي نتابعيا ىنا[ ال يكتفي بمتعة، فارغة، أك تزجية، كقت، ببل طائؿ.. بؿ 
ًي في التفكير، كالتساؤؿ،، كنجاحنا في ذلؾ ليس في  ىك أبعد مف التسمية، إّنو استغراؽي
عرض العالـ لكي )نراه( حسب بؿ لنعرؼ كسائؿ تغيير،ق، أك أْف نتحفز إلزالة، العالـ، 

 ض، المريض،..العتيؽ، البغي
لقد عبر الركمانسيكف عف معطيات، الغربة، بكصؼ،ىا شعكر الفرد، باالنفصاـ، عف  

محيط،ق،. كالركمانسي ال يجد الحقيقة كلكنو عمى يقيف مف كجكد،ىا.. ىكذا كاف إحساس 
العجكز، بعد رحيؿ ابنو تجاه محيط،ق،.. أما الكاقعي فإّنو يؤمف بأّف العالـ زائؼ قائـ عمى 

 عقكؿ الذم يشكؿ حقيقة عالـ ميْستمب، ميستغؿ، كىك ما ظّؿ يردده ذاؾ العجكز..البلم
كالركمانسي يعمؿ عمى التكائـ مع ىذا الكجكد كىك ما لـ يفعمو العجكز الذم ظّؿ يرفضي 

 العالـ المحيط بو كما أشْرنا لمتك.. 
عبلف الحقيقة  ببل تزييؼ األمر بينما الكاقعي يعمؿ عمى مكاجيتو بكؿ فظاعاتو كبشاعاتو كا 

 الذم لـ يكتمْؿ في شخصية بطؿ الجرافات )العجكز( فبقي مف دكف مكاجية جدية كاضحة.
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إننا نرسـ عمى كجو قمر حياتنا تخطيطات عاداتنا كطقكسنا كىي جزئية مف العمؿ الذم 
ننيض بو.. كحيث نتابع العجكز نجده يفعؿ ذلؾ ليس بكصفو بطبل تراجيديا يكاجو 

نتقاؿ إلى تكجو آخر لمسرحية الجرافات نتجو لممسرح التغريبي حيث نجد مصيره... كباال
بريشت الممحمي كما في دائرة طباشيره القكقازية يعمؿ عمى مشاركة الجميكر في الفعؿ 
المسرحي كعمى كسر كحدة المكضكع/الحدث.. كنجد مسرحيتو الممحمية احتكاما قضائيا 

ـ المحامي )كىك المخرج المؤلؼ( كؿ كسائؿ أماـ ىيأة محمفيف ىي الجميكر كىنا يستخد
اإلقناع مف تعميؽ البلفتات عمى الستار كالجدراف كرفع الشعارات كاستخداـ السينما لعرض 
صكر كلكحات تؤيد كجية نظر المؤلؼ..]أليس ىذا ىك ما الحظناه في عرض مسرحية 

]كىي في   البلتفاىـ الجرافات ال تعرؼ الحزف[ كفييا أيضا الحظنا تحكؿ المغة البشرية إلى
ْف كّظ،فت في المسرحية المذككرة بطريقة  جكىرىا ليست كذلؾ فالمغة أداة اتصاؿ كتفاىـ[ كا 
لـ تعد لتبادؿ اآلراء كالعبلقات ىنا جافة قاسية مع آلية رىيبة تحكميا قكانيف االستغبلؿ 

رشاف كمثالو أف نطمؽ عميو حكار الط  ككؿُّ ىنا يتحدث لغتو في كاديو فيما يمكف تجاكزا
 حكار المحّقؽ مع عجكزنا ىذا الذم عمؿ صانعا العرض عمى إجراء ريبكرتاجا عف حياتو
كىك ما يحيمنا إلى تشيخكؼ األكت،ْشرؾ أم)االستطبلع أك الريبكرتاج( الذم شّكؿ ثكرة 
كلكنو في اآلف نفسو إظيار لمعجز عف التغيير كاستسبلـ بمرارة كيأس مع إحساس بالضياع 

ما في الشقيقات الثبلث كنحف نمحظ بعضا مف ىذا المعنى ما جاء عمى لساف كاليأس ك
 العجكز كال معقكؿ كقائع حياتو التي نتابعيا...

ألـ نتابع مدرسة العبث كنمحظ تفاصيؿ التغييرات في كؿ مفردات المسرح مف األداء 
ية كلغة التمثيمي إلى اإلخراج إلى غير ذلؾ مما ييشبو ما نجده في التجارب السريال

االستبطاف أك البلكعي بخاصة عندما نستمع إلى نشيج ذات العجكز كدكاخمو حيث رؤية 
العالـ الداخمي لئلنساف ىي الحقيقة حسب فمسفة ىذا المكف الفني فيما العالـ الخارجي لو 

 ىك الزيؼ.. 
رات كفي إطار الفمسفة ذاتيا ال منطؽ )محّدد( لفيـ األشياء إْذ نتممس مف كقائع استذكا

 العجكز:
 ػ اإلحساس بالضياع كفقداف الثقة...

 ػ التعرض الناقد لمكضع اإلنساني العيني...
 تعرية العبلقات القائمة كالضعؼ فييا...  ػ

 ػ الكشؼ عف كحشية اإلنساف المخيفة كالمختفية كراء ظاىره المزيؼ
 يكنسكك ككحشية العبلقات  xلنتذكر خراتيت  

 ألمانيا.. النازية كصعكدىا كتفشييا في
 ]لغة العبث[ التيكـ كالسخرية كصكر األحبلـ كخكاطر المرضى السريالية

 كىذا التذّكر يساعدنا عمى تكضيح استدعائنا لمفيـك العبثية ىنا...
كبعد فإّف ما يسمح لنا بتغيير مسار تطكر المسرحية ليس كجكد أزمة معينة )إننا خارج 

كلكف رصدنا ذاؾ يأتي مف متابعة حركة المسرحية في أرض الكاقع في قمب األزمة( 
الشخصيات التي تتغير مف المحادثة الخبرية اليادئة إلى الحركة الفيزيائية المعبرة حيث 
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طبيعة تفسير الرمكز في نطاؽ مثؿ ىكذا مسرحية تعتمد أساسا عمى تكظيؼ تقنية الخشبة 
مترابط في إطار تطكر  كالدالالت التي تضفييا ىذه التقنية.. أم أّف ما نراه مفّككا غير

خطاب المسرحية "النص" لف يبدك كذلؾ عندما يككف عمى الخشبة نظرا لعكامؿ الربط 
الجديدة المضافة ممّثمة باإلضاءة، األلكاف كما تخمقو مف أجكاء حممية تستكحي الفعؿ 
الباطف في صكرىا أم بمشيدية المسرحية التعبيرية التي تيخض،ع كؿ عكامؿ العرض في 

 ة لما يخمؽ كحدة خطاب النص كخطاب العرض.النياي
فالمكاف في ىذه المسرحية ىك بيئتيا كمف ثـّ ىك ذاتو حدثيا كالييأة الفيزيائية لمشخصيات 
كلحركتيا ييعّد مفتاحا لتمؾ الحبكة كمف صميـ معطياتيا الداللية كالفنية جك المسرحية العاـ 

The Atmosphere  كطقكس شخكصيا النفسيةThe Mood .. 
كعمينا بعد ذلؾ أال نعتقد بأف ىذه القراءة المقارنة تعني تجاكز ما سبؽ أف سجمناه مف 
مبلحظات في ضكء معطيات مسرحية الفصؿ الكاحد مف حاالت االستطراد كحاالت القطع 
الصراع الكاثب أك القفز كمشكمة التعامؿ مع الشخصية كىكيتيا كالحكار الذم يغرؽ أحيانا 

لمكنكلكج الغنائي الداخمي... كىك ما يمكف مراجعتو في القراءة األكلى بالسرد الحكائي كا
 لممسرحية.
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 قراءة في عرض مسرحية الجرافات ال تعرف الحزن 
 " المحسوس والمتخيل يتبادالن المواقع عمى الخشبة"

 بقمم د. حسن السوداني
 

لية يشكؿ تأكيميا المحتمؿ جزءا مف "النص ما ىك إال نتاج حيمة تركيبية داللية تداك 
مشركعيا التككيني الخاص" إمبرتك إيكك" لكي تربي الممثؿ ليصبح فنانا، ال يكفي أف 
تسمحو فقط بالتقنية، كتمقنو طرائؽ الفف، إنما ينبغي أف تحسف تربيتو بكصفو إنسانا، كأف 

تقدمية بكصفو تساعده عمى أف يشكؿ شخصيتو متكاممة، كأف تعزز مكاقفو الجمالية كال
 مكاطنا"كريستي, ج, ؼ

لـ يعد مف الممكف قراءة إم عرض بصرم ثابت أك متحرؾ بمعزؿ عف سبر غكر آليات 
تككينو سكاء أكانت ىذه اآلليات منضكية تحت فعؿ الكتابة نفسو أـ عممية حث المرسؿ 

راجيا إليو عمى استمداد ما ال يقكلو النص، كلعمنا ىنا نؤشر لكيفية معالجة النصكص إخ
كاإلشكالية القائمة بيف مؤلؼ النص األكؿ كالمؤلؼ الثاني كالثالث كالمتكالية العددية لمؤلفي 
ذا كاف النص ىك األرضية التي يستند إلييا العرض مضافا إليو الرؤيا  النص الكاحد!!؟ كا 
ج اإلخراجية بتحكيؿ المفردات التجريدية إلى محسكسات فأنو ػأم النص ػ ىنا ما ىك إال نسي

فضاءات كفرجات ينبغي ممؤىا ذلؾ أف كفاية المتمقي ليست بالضركرة مساكية لكفاية 
 الباث، كأف تأكيؿ أم نص إنما يعزل بشكؿ أساسي إلى عكامؿ تداكلية كما يشير إيكك .

كلعؿ التساؤؿ الذم يثيره ىذا المعنى ىك كيفية حدكث ىذه التداكلية كمف سيقـك بيا كمف  
كالفرجات في عممية العركض البصرية عمكما كالمسرحية منيا عمى سيممئ ىذه الفضاءات 

كجو الخصكص؟ ىؿ ىك المخرج باعتباره المؤلؼ الثاني أـ الجميكر المتشظي عدديا 
باعتباره المؤلؼ الثالث؟ ىذه األسئمة كغيرىا يمكف أف تككف مدخبل مناسبا لمعرض 

كمخرجو احمد شرجي كالذم  المسرحي "الجرافات ال تعرؼ الحزف" لمؤلفو قاسـ مطركد
تدكر أحداثو عف فكرة العبلقة بيف العبد كسيده عبر ثيمة الفرار أك الخبلص أك النفي أك 
المكت المؤجؿ لآلخر! كلعؿ ىذه الفكرة تستمد صعكبة تنفيذىا مف عدد تكراراتيا كأشكاؿ 

ينيو تحت كطأة تنفيذىا عبر التناكؿ المتكالي ليذه العبلقة التي ابتدأت مذ فتح اإلنساف ع
عدـ االختيار مركرا بكؿ أشكاؿ التعسؼ الحياتي الذم يتعرض إليو، كمما زاد مف 
صعكبتيا أيضا أنيا كتبت بطريقة مسرحية الفصؿ الكاحد التي تقترب مف المكنكدراما ذات 
البناء الدائرم كالذم غالبا ما يتيح لؾ بدء الحكاية مف أم نقطة تشاء فبل أىمية تذكر 

ألحداث كال لمبناء الدرامي األركسطي بؿ كىك أقرب ما يككف إلى ىذياف طكيؿ أك لتسمسؿ ا
منكلكج داخمي يستدعي فيو الممثؿ أبطاؿ ككابيسو بمف فييـ شخكصو اإليجابية! أك ىي 
ذا  كما يصفيا الصديؽ عبد الخالؽ كيطاف" ال تفاجئ متمقييا إال في حدكد ضيقة جدا" كا 

يمة تركيبية داللية تداكلية يشكؿ تأكيميا المحتمؿ جزءا مف كاف " النص ما ىك إال نتاج ح
كما يقكؿ إمبرتك إيكك فأف المؤلؼ األكؿ عمد إلى قمب فكرة   مشركعيا التككيني الخاص"

النياية المألكفة"انتصار الحؽ" إلى "استمرار الباطؿ" كاضعا تأكيبل لمنياية كحاثا اآلخر عمى 
ر يتعمؽ بمشيده الخاص كالذم يعتبره مشيدا عاما قد تقبمو كىك محؽ في ذلؾ ما داـ األم
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يشاركو فيو اآلخركف كىي حيمة غالبا ما يدبرىا مؤلفك النصكص المسرحية خالقيف صيغا 
تداكلية متعددة تعقد حباليا أحيانا عمى أفكار المخرجيف أك المتمقيف لمكصكؿ إلى مشركعيا 

فأنو غالبا ما يعمف تمرده بأشكاؿ  التككيني الخاص كلككف النص قد أصبح بيد مؤلؼ آخر
متعددة، أحدىا الشكؿ المزمع تقديـ العرض فيو أك إعادة التأكيؿ مف خبلؿ إعادة إنتاج 
الحيمة بطريقة تركيبية ذات مداليؿ تأكيمية جديدة كىذا ما حاكؿ المخرج عممو مف خبلؿ 

خراج السيد مف تفجير المشيد المكاني الثابت إلى مشيد زمكاني متحرؾ عبر محاكلتو إ
دائرة العرض الكاقعية"خشبة المسرح" إلى دائرة العرض الكىمية"شريط السينما" المصاحب 
لمعرض مع خمؽ نمط اتصالي متماسؾ بيف الكاقعي كالكىمي، بيف المحسكس كالمتخيؿ 
كىك ما سنجده في المشيد الثاني حيث نرل السيد أك المحقؽ أك الحاكـ في الشريط 

مكتبو ينظر إلى مجمكعة كبيرة مف الرسائؿ التي كاف يبعثيا أبف الضحية السينمائي داخؿ 
أك العبد أك المحكـك مف منفاه البعيد كالتي ستنتيي حتما بيد السيد، كفي الكقت نفسو نرل 
العبد عمى خشبة المسرح يرد مباشرة عمى أسئمة السيد كمتمقيا أحيانا صفعاتو المتكررة.كىذا 

مف الدالالت قد يككف مف بينيا ىيمنة السيد الخارجية كقدرتو عمى التناكؿ يكحي بالكثير 
ذا كاف خطاب الصكرة كما يرل  المراقبة كاالنتياؾ كامتبلكو أدكات االستبلب البشعة. كا 
"جكف لكؾ غكدار" يحتكم عمى جانبيف متعارضيف كمتكامميف, " ىما الجانب الداللي, 

و الخطاب دكف قكلو بشكؿ مباشر، بؿ ىك أم"ما يقاؿ" كالجانب الجمالي، أم ما يتضمن
فأف زيادة اإليحاء كتضخيمو مف خبلؿ   منغرس في ثنايا الخطاب، كرمكزه المكحية"

استخداـ ألمقطات القريبة أك زاكية الكاميرا قد مكف العرض مف النفاذ إلى دائرة الحدكد 
العـز عمى التعامؿ الضيقة كالنادرة الحدكث في عركض المكنكدراما. كلككف المخرج قد عقد 

 مع النص الدائرم فانو حتما سيتعامؿ مع معطيات ىذا البنية كالمتككنة مف:ػ
 / مجافاة المنطؽ الظاىرم كالبلمنطؽ السطحي 1
 / الحمـ2
 / التكرار الرتيب الممؿ الذم يصؿ إلى درجة الجمكد3

لدائرية ليست مجرد أك ىي كما يصفيا إبراىيـ حمادة في كتابو"التقنية في المسرح" "البنية ا
إطار أك ىيكؿ خارجي، بؿ ىي ال تنفصؿ عف المضمكف الذم يكمف في أف الحياة البشرية 
ليست إال يـك كاحد، يتكرر إلى األبد كبصكرة تجافي الصكاب كالمنطؽ.. فالقضية في 
جميع األعماؿ التي يقـك فييا الزمف بدكر جكىرم ىي إبراز ىذا الزمف" كما دامت الحياة 

منسكخا ليـك كاحد فيي تستحؽ النياية الفجائعية التي يرسميا مؤلفك النصكص  شكبل
الدائرية ليا كىك ما اتبعو مؤلؼ نص الجرافات بكضع عبارة في آخر النص المكتكب تقكؿ" 
الحكاية لـ تنتو بعد.. الف العربة لـ تتكقؼ" في إشارة لمعربة التي سكؼ يسحب فييا السيد 

النياية الفجائعية التي رسميا المخرج بطريقة ثانية محكال العربة إلى عبده مقتكال! كىي ذات 
 قبر مف خبلؿ تداخؿ كاقتراب جدراف المسرح كىك يردد أنفاسو األخيرة!

ذا كنا ىنا نحاكؿ فض التشابؾ بيف المؤلؼ كالمخرج فأنني سكؼ أذىب كثيرا مع  كا 
فنانا، ال يكفي أف تسمحو فقط كريستي، ج, ؼ، في رأيو بالممثؿ" لكي تربي الممثؿ ليصيح 

بالتقنية، كتمقنو طرائؽ الفف، إنما ينبغي أف تحسف تربيتو بكصفو إنسانا، كأف تساعده عمى 
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أف يشكؿ شخصيتو متكاممة، كأف تعزز مكاقفو الجمالية كالتقدمية بكصفو مكاطنا" كىذا ما 
ال جاىديف أف انعكس فعبل عمى ممثمي ىذا العرض "احمد شرجي كىادم الخزاعي" إذ حاك 

يعكسا حالة الغربة الداكنة التي عاشاىا منفييف في عالـ ال يشعر بالدىشة كاالستغراب 
كعمييما أف يعقدا الصمة بيف ىميما المشترؾ"   لمعاناتيما كال يفيـ ليا سببا كاضحا

كإنسانيف" يحمبلف إرثا مف األلـ كالتشرد كبيف المتمقي اآلخر، كلكي يصبل إلى ذلؾ فقد 
ا الجدية الفنية في إيصاؿ أفكارىما عبر أدكاتيما الفيزيقية كالحسية كىي جدية بتنا تمبس

نفتقدىا في العديد مف عركض المنفى.كلكف ذلؾ ال يخمك مف حقيقة شاعت كثيرا في مثؿ 
ىذه العركض كىي تحميؿ الممثؿ ما ليس مف كاجباتو كبالتحديد خارج إطار الشخصية 

ر كاإلضاءة كالصكت كغيرىا فضبل عف أف الكثير مف المسرحية، كالعمؿ في الديكك 
الممثميف غالبا ما يككنكا ىـ أنفسيـ مخرجك ىذه العركض مما ساعد كثيرا عمى حدكث 
الكثير مف التشتت كعدـ التركيز لدل الممثؿ أك المخرج أك الممثؿ المخرج كيبدك أف ىذه 

الكفاءات التمثيمية كظركؼ المشكمة سكؼ لف تجد ليا حبل شافيا كسط قمة اإلمكانيات ك 
 الحياة الصعبة التي يعيشيا الفناف خارج كطنو.

لقد حاكؿ الممثؿ في ىذا العرض أف يضفي أبعادا تشكيمية سمعية كبصرية عمى شخصيتو 
محاكال كسر المدرؾ كالمألكؼ في المشيد البصرم السائد منطمقا مف فيـ كاضح لمشخصية 

األرسطي لمفيـك البطؿ فيك" المجسد لكؿ الناس، ألف  اإلنسانية التي يقدميا كفقا لمتصكر
ما يحدث لو يحدث لكؿ الناس" كبالتالي فأف المتمقي لرسالة الباث سكؼ ال يقبؿ التشفير 

مدركو الداللي المفترض.كقد حاكؿ المخرج الممثؿ   ما لـ تنسجـ صكرة الرسالة مع حجـ
خاص لنزكؿ الشاشة أحمد شرجي أف يستثمر التشكيؿ الصكتي عبر كضع مؤثر 

كصعكدىا في عمؽ المسرح كىك صكت الجرافات كي يضفي عمى المشيد داللة رمزية 
تتعمؽ بتعامؿ السيد البلإنساني مشبيا إياه بالػ"الجرافات" كىي مف بيف الدالالت السريعة 
كالمكثفة التي استخدميا المخرج في متف العرض كبالتالي فانو قاد الجرافات كعرض بصرم 

 فيو إبقاء ذاكرتنا متحفزة لفجاعة الماضي القريب كرفضا تاما لو. حاكؿ 
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 الفصل الخامس

 مسرحية أحالم في موضع منهار
 تقديم:
عنكاف أم عمؿ إبداعي ىك مفتاح الدخكؿ مف بكابتو الصغيرة إلى عالـ النص        
 ات الكلكج إلييا.فالعنكاف يشي بمكجيات الفكرة عف طريؽ تزكيدنا بمستمزم الفسيح،

ىي رغبة الحالـ المقمعة كأداتو  في بداية مقالنا عف ىذه المسرحية ػكما أشرنا  فاألحبلـ ػ
كمف الطبيعي أف يتأثر حمـ الحالـ بمؤثرات الظرؼ المحيط فيعكس  لتحرير ىذه الرغبة.

 مف ىنا يمكننا الحكـ المسبؽ أك االستدالؿ صكرة تمؾ الرغبة عمى خمفية ذلؾ الظرؼ.
عميو  األكلي عف فحكل الحمـ مف خبلؿ الظرؼ المعطى كىك ىنا مكضع قتالي منيار.

صة في الحرب كمأساكيتيا نستطيع التكصؿ إلى أف ىذه المسرحية تناكلت مكضكعة متخص
إلى مكضع قتالي تعرض لبلنييار كال بّد مف كجكد  فعبارة "مكضع منيار" تحيمنا مباشرة

 ىذا يكسب العبارة صفتيا المأساكية. نييار ك ما سقط عميو أثر ذلؾ اال إنساف
ذا كنت قد تناكلت ىذا النص كؿ ىذا كلـ ندخؿ بعد إلى فحكل النص ك  دالالتو الفكرية. كا 

التي مزجت  مف خبلؿ داللة ثرّياهي فإّف الكاتب ضياء يكسؼ قد تناكلو مف خبلؿ نظرتو
كجيات تراجيدية ألبست النص ىذه كميا ممازجت بيف الغثياف، كالحزف، كالبكاء الناشؼ، ك ك 

تمتو لما لبكسيا المأساكم الذم جعؿ كاتبا مثؿ ضياء يكسؼ يفكر بمغادرة العرض قبؿ خا
 حزف مدمر:سيشعر بو مف ىمع كبير، ك 

قد "عني أنا ربما لك أنني كنت شاىدتيا سأىرب مف المسرح قبؿ تماميا، ليس فقط ألنني 
مازاؿ جرح الحرب تكف.. كأكلئؾ الذيف نجكا ك أشفؽ عمى أكلئؾ الذيف ماتكا كمازالكا يمك 

 مفتكحا في نفكسيـ" 
 أما قراءة الكاتبة منى كريـ فقد بنتيا عمى سؤاؿ راكدىا كثيرا:

 " ؟رحما نغمض أعيننا عف خشبة المس"ىؿ مف الممكف الحديث عف النص المسرحي بين 
قيؽ النص مسرح كبير ىك العرض أك تحـ المسرح إلى مسرح طفؿ ىك النص ك ىي تقسك 

تتحكؿ إلى حياة مدىشة فكؽ خشبة المسرح. النص بذرة أكلية يمكف أف تنمك كتكبر ك  معتبرة
الكثير مى أساس الكثير الذم قرأتو عنو ك إف الكاتبة منى كريـ بنت فيميا لقاسـ مطركد ع

 الذم قرأتو لو فيي تقكؿ في مستيؿ مقالتيا: 
أت لو، فيك متكاطئ في مؤامرة طرح خطاب "كثيران ما قرأت عف قاسـ مطركد، كثيران ما قر 

مسرحي جديد كال يقع تحت أيقكنة قكمية أك دينية ما، كاعتقد أف ليذا الحس الككني الذم 
يممكو تأثير عمى نصكصو المسرحية، كلربما أعمالو المسرحية التي لـ أشاىدىا" أما األستاذ 

كىي قراءة جادة لنص  (الكاقعؿ بمقالة )الحمـ المختنؽ بعمار كاظـ محمد فقد اختتـ الفص
 المسرحية.

 كمف اجؿ إعطاء صكرة كاضحة عف ىذه المسرحية نكرد المقاالت اآلتية:
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 أحالم في موضع منهار قراءة أولية لنص مسرحية قاسم مطرود
 بقمم صباح االنباري

 
 لحالـ كأداتوىي رغبة ا لمفتكحة عمى أفؽ األمؿ اإلنساني.األحبلـ نافذة الركح ا     

لحياتنا المادية القمقة  ىي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ الركحي غير المحدكد لتحقيؽ ىذه الرغبة.
كىي الحد الفاصؿ بيف رغباتنا الجامحة كتطمعنا لتحقيؽ  ، كالمحفكفة بالمخاطر.المضطربة

كضمف  ف كاقعنا المادم المممكس، كالمعيش مف جية أخرل.تمؾ الرغبات مف جية، كبي
 تب المسرحي قاسـ مطركد مسرحيتو )أحبلـ في مكضع منيار(الكاىذه المحددات كضع 

كىك مكضع رغب فيو الحالمكف بحياة مختمفة تتسامى فييا العبلقات اإلنسانية كينأل عنيا 
كالفناء، كبناءن عمى ىذا كعمى أساس تقاطع كتناقض رغبات  ،كالدمار ،كالقتؿ ،المكت

كضعيـ القتالي المنيار أعمنت المسرحية الجنكد غير المتحققة مع الكاقع المتحقؽ في م
كأكحت بالكامف كراء  ة مف صكر الحرب الممطخة بالدماء،كتقديميا صكرة جمي ،انحيازىا

 لجندم األكؿ(اأما شخصيتيا الرئيسة ) الحياة. تمؾ الصكرة مف جنكح الرغبة الدائمة نحك
تشابو ك  ،فيي شخصية تشظت إلى عشرات الشخصيات التي تماىى بعضيا مع بعض

كىذا التشابو  ،كبسبب ذلؾ التماىي .بعضيا مع بعض كما تتشابو فكرة ما مع فكرة أخرل
كي يقنعنا أف ىناؾ  لـ يعط الكاتب شخكصو أسماء محددة بؿ اكتفى بإعطائيا أرقاما

إال  مظرؼ نفسو كلممعاناة نفسيا كما )األكؿ(مف الشخصيات التي أخضعيا ل تسمسبل منيا.
سرحية ة لكـو ىائؿو مف الشخصيات الحالمة داخؿ مكضع المصكرة مصغرة كمضغكط

كتتصؼ الشخصية في مسرحية قاسـ مطركد بأنيا تتجاكز  المنيار أك في مكاضع أخرل.
فإنيا  لجندم الثاني(ا) جماعي عاـ فعندما تتحدث عف حمـ ما ىك فردم خاص إلى ما ىك

الشمس" كتفترض كاقعا الما بكـ كنت يا صديقي حعف أحبلـ الكثيريف مف أمثالو. " تتحدث
يحمـ بنكر الشمس التي تبدد ىذا الظبلـ.. كىك نفس الحمـ  )الجندم الثاني(مظمما جعؿ 

لعشرات كمئات كربما آالؼ الجنكد الذيف حرمكا مف شمس الحرية، كتعمف في الكقت نفسو 
إال   كجكد لياعف كجكد أماكف أخرل تتحقؽ فييا الراحة كالسككف كالحب كىي ببل شؾ ال

كىي  "زعؾ كستعرؼ الراحة بعد لياث طكيؿتعاؿ معي ىناؾ ال صكت يففي منطقة الحمـ "
دعكة تتضمف نبذ الحرب كالنأم عف ضجيج انفجاراتيا كعف العيش كالجرذاف في مكاضع 

المكضع في المسرحية إذف ىك المكاف الدائـ  يصعب فييا تمييز الكجكه عف التراب.
لمشتركة لقرابيف الحرب، كالبؤرة التي يتعانؽ عندىا المكت الستقباؿ المكت، كالحاضنة ا

كتركيـ في مكاجية مستمرة مع  ،في ىذا المكضع جمع الكاتب شخكصو بغريمتو الحياة.
يذكر لنا عمى سبيؿ المثاؿ كيؼ أف الجندم الذم أصّر عمى إقامة  أقدارىـ الغاشمة.

كتناثر جسده  ت خكذتو دمان،كلـ يرض بالتيمـ خرج ليمؤل خكذتو ماءن فامتؤل ،الصبلة
، لقد أدرؾ ىذا الجندم أجمو فأراد، قبؿ انقطاعو، أف يتطير بالماء متشظيان ىنا كىناؾ.

 ،صكر المكضع تترل بأشكاؿ مختمفة مف البشاعة كلكنو بدال مف ذلؾ تطير بالدـ.
 ،مكيةكآثارىا الد كحجميا الميكؿ، ،تعكس طبيعة الحرب الجحيمية ، كاأللـ البشرم.كالعنؼ

كاألحكاؿ. كؿ ىذا جسده الكاتب ببراعة مف خبلؿ الشخصية الكحيدة  ،كتبلعبيا باآلجاؿ
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كىي الشاىد األفعاؿ الدراماتيكية داخؿ النص. المستكحدة التي حّمميا كزر القياـ بكؿ 
رأل فأدرؾ جسامة األحداث كركعيا. كالفاعؿ الناشط الذم رأل ما  األخير عمى ما جرل،
شركط المكنكدراما  رىا عمى بنية الفعؿ كدراماتيكيتو كشرط أساس مفشخصية أسست حكا

كىي المقياس الشرطي الرئيس لتفكؽ بعض كتاب المكنكدراما عمى بعضيـ  الناجحة فنيا.
إف  كمنزلقاتو السردية. ،اآلخر ممف سقط أك يتييأ لمسقكط في مياكم الكصؼ الركائي

ىك الذم جعمنا  ـ في مكضع منيار()أحبل تحقؽ ىذه البنية في مسرحية قاسـ مطركد
كتتقاطع  ،كتتناقض ،كتتصارع ،نفترض كجكد شخصيات أخرل تحاكرىا الشخصية الرئيسة

أك تتفؽ معيا عبر حكارات ال تعطي لؤلفعاؿ تكصيفات سردية قدر ما تعطييا حركات 
 إف كال يغير مف ىذا األمر قصر النص أك طكلو ألف الكاتب مطالب،بنائية.  تدميرية/

 بالحفاظ عمى ركحية الفعؿ كحيكيتو الدرامية.  طاؿ نصو أك قصر،
كالحكار في مسرحية قاسـ يتداعى عبر قنكات مختمفة ينساب فييا، عبر استرجاع 

ففي بداية النص يتحدث الجندم األكؿ مع الجندم  لشخصية، نحك مصب الفكرة الرئيسة.ا
 الثاني مباشرة، كيناديو متجاىبل استسبلمو لممكت: 

 يا صديقي تعاؿ معي  -
 قـ مف غفكتؾ  -
 غادر تربتؾ القاحمة  -
 مف اجؿ حممؾ قـ  -
لقد تكارت الحدكد بيف المكت كالحياة، كتداخؿ كؿ منيما باآلخر، كلـ يعد الحمـ قادرا عمى  

كأف يفمح في جّر المكتى إلى النيكض أك  ،الرغـ مما فيو مف قدرات سحرية أف يزيح المكت
أـ ينتقؿ الحكار ليسترجع صكرة األـ. كمف ىذه القناة  نة أحبلميـ اآلمنة.لرحيؿ إلى مديا

الجندم القتيؿ في محاكلة يائسة النتزاع المكت مف جسده المسجى جكار مكضعيـ المنيار 
 ،كليفتيا ،كيقـك الجندم األكؿ بإعادة حكايتيا عمى مسامع الجندم الثاني عؿ معاناتيا

 كينفث الركح فيمف غادرتيـ الركح.ياؽ يزيح المكت عنو كأمكمتيا تتحكؿ إلى مصؿ أك تر 
كلكي يدعـ ىذه القناة كيعزز األمؿ في نفسو فإنو يرسؿ لصديقو، بكمماتو المكمكمة، صكرة 

ليذا يفتح  ساء جميعا.حبيبتو التي كانت عنده مخمكقة مف طينة خاصة تجعميا فكؽ الن
ت أك باألحرل تحفيز رغبة الحياة الكاتب قناة رابعة تفشؿ ىي األخرل في تبديد المك 

كتفعيميا كالحفاظ عمييا "ىؿ أسقيؾ الماء يا صديقي ىؿ أزيؿ عف كجيؾ التراب إنو الماء 
ذ ال تو في محاكلة منو لخمؽ كاستذكارا ،يمقى استجابة يستمر في استرجاعاتو يا صديقي" كا 

كحياتو المؤجمة  ،تيؿكبيف صديقو الق ،كمكتو المؤّجؿ مف جية ،التكازف بيف كجكده الكاىي
"ىؿ اسقي  الماء. ، كرمزىا األكثر فاعميةمف جية أخرل لتنتيي قناتو ىذه إلى مصؿ الحياة
ذ تفشؿ كؿ محاكالت التحفيز تمتجئ  خكذتؾ عساىا تحؿ عف رأسؾ كتحتضف نبتة" كا 

الشخصية إلى جمميا التسكيفية ممكىة بيا فشميا المحتـك كمثبتة بصيص أمميا ذم الفسحة 
"سأرحؿ يا صاحبي سأرحؿ أييا اليدؼ الذم كاف ممعبا لمرماة سأجمس ىناؾ بعيدا  يقةالض

كمما يزيد المأساة مأساكية أننا نعرؼ أف  "عف ىذه األنفاس سأنتظر عند أبكاب مدينة الحمـ
 ،فمقد انيار المكضع كت محدؽ بيا كمتمكف منيا.ال مستقبؿ لتسكيؼ الشخصية كأف الم
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كفعبل يدخؿ الجندم األكؿ حقؿ األلغاـ في  .كمسببات الحياة ،تكانيارت معو كؿ مقكما
الكقت الذم ينيض الجندم الثاني مف رقدتو ليخاطب صديقو األكؿ بعد إف بدأت 

كتتناثر األشبلء مطفئة بجثثيا  ،كتتطاير الخكذ الفكالذية ،ككميضيا تعـ المكاف ،االنفجارات
مسرحية قاسـ مطركد معمنا عف مكقفو  الباردة بصيص األمؿ الكحيد لينتيي القارئ مف

 . كىدفيا اإلنساني النبيؿ ،المسرحية كىذه ىي غاية ،كدمكيتو ،المناىض لمحرب كبشاعتيا
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 بالحزن يئن.. بالحزن .. بالبكاء الناشف

 بقمم ضياء يوسف
 

ات دمكية..ىذه في ظؿ كؿ اليمجية الطافحة في العالـ عمى ىيئة حركب كمستنقع
المسرحية ىي الخطاب األنسب لئلنسانية.خطاب مفتكح كشامؿ ال يحده إقميـ أك عرؽ..ىذه 
ىي حياة الجنكد في كؿ مكاف..ىكذا تصمب أركاحيـ كؿ ليمة بيف المكت جكعا 

 كعطشا...أك عمى حدكد غضبة األلغاـ. 
الحرب، ال كما نعرفيا، ىناؾ ديناميكية فردية في المسرحية تعزز الشعكر الكجكدم فتغدكا 

 ثـ يختـ عذابو بمكتو.   دمارا شامبل.بؿ تصير الحرب جنديا كاحدا يتعذب كيتعذب
عاطفيا جدا كمثيرا لممشاعر لمحد الذم لـ   كاف الحكار الذم تتكئ عميو كامؿ المسرحية
الصكت..الذم كخبلؿ القراءة كنا نكاد نسمعو   يكف مف الصعب أف نشعر مف خبللو بمكعة

تزا مرتبكا.ضعيفا...ناقما..في أدؽ حاالتو اإلنسانية حاجة كرعبا كحزنا كتعبا.ىنالؾ مي
رصد دقيؽ لمتفاصيؿ الدقيقة لمعيش ضمف أجكاء الحرب كجندم كأسير..رصد لما يحدث 

فالمقطع الذم يتحدث عف األـ كفرحتيا بعكدة ابنيا   في داخؿ الجندم كما يحدث خارجو
يتحدث عف األب الذم ال يزاؿ يتضاءؿ خشية عمى ابنو،  األسير كمف ثـ المقطع الذم

ما يكفي لمحمـ بالسبلـ   كميا أحداث مف العمؽ أف تممس أم قمب إنساني فيو مف اإلنسانية
 كالمحاكلة في اتجاىو. 

رغـ أف خاتمة المسرحية غير متكقعة.. لكف ليس ىذا ما جعميا مربكة بالنسبة لي.في 
األكؿ طكيبل ما يصعب عمينا معو مكازنة الجممة القصيرة التي الحقيقة نحف أنصتنا لمجندم 

أطمقيا الجندم اآلخر في آخر الحكار "ياه، كـ كاف حمما مفزعا، إلى أيف تدعكني أييا 
الصديؽ ؟ بعد أف فّجرت نفسؾ في حقؿ األلغاـ سأنتظر ىنا كبيدم حفنة التراب".لكف قد 

القمؽ عميو كالحكار بينو   لجندم عف أباهيحسب لمكاتب أنو ميد ليذه القفمة في حديث ا
كبيف صاحبو الجندم اآلخر الذم ىك صاحب الحمـ في الحقيقة..كاف ظاىرا لنا أف 
المتحدث ىك الثاني الذم عايش المكقؼ..ككاف غريبا جدا تحدث األكؿ بصيغة مف سمع 

لذم الحكار أك عايشو ما يجعؿ ىذه الصيغة أقرب فعبل لمحمـ ألف صاحب الحمـ ىك ا
عاش المكقؼ كبالتالي عاكده.كاف أيضا ىناؾ تمييد غير مباشر..إذ لـ يتحدث الجندم 

 الثاني عف ذكرياتو الخاصة..كاف يتحدث عف ذكريات صاحبو كما لك أنيا ذكرياتو..
الذم تحكؿ مف قسكتو لتراب   المسرحية بكامميا مزج الغثياف..بالحزف..بالبكاء الناشؼ

  انت ىذه المسرحية ستحصد بكاء كثيرا..عني أنا ربما لك أننيخشف..حتما كعمى المسرح ك
كنت شاىدتيا سأىرب مف المسرح قبؿ تماميا ليس فقط ألنني قد أشفؽ عمى أكلئؾ الذيف 
ماتكا كمازالكا يمكتكف..كأكلئؾ الذيف نجك كمازاؿ جرح الحرب مفتكحا في نفكسيـ...بؿ 

كلككنو آخر األشياء التي أكد أف ألنني سأخشى حقا رؤية ىذا الكضع لككنو مرعب..
أعيشيا..أك يعيشيا أم مف أحبابي. بقدر ما كاف ىذا الجزء في المسرحية متماسكا رائعا 
كصمنا بدفقة شعكرية عظيمة:إف كجيو تكضأ بالدـ كقد أدل الصبلة بمكعدىا. كنتي 

 أضحؾ..كنت تبكي..كنتي أبكي..كنت تضحؾ !كاف جزء
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 انظر سقط صاركخ ىناؾ ! -
 كتمؾ ستسقط ىناؾ.  _

 _ القادمة في ذلؾ الجانب؟ 
 _ اعتقد أنيا ستسقط خمفنا.

 _ كبل قربنا.
 _ كبل أمامنا.

محمبل بشعكر آخر..أظف بأف الكاتب لـ يقصده..ربما كاف ىذا الجزء في مرحمتو التمثيمية 
سيسند بيمع الصكت كاىتزازه..لكنو ىاىنا كبيذه الصيغة قد يأخذنا لمشعكر 

.شيء ال يشبو الخكؼ بقدر ما يشبو..حركة القفز ىنا كىناؾ.مف خبلؿ ىذا باالستسياؿ.
المقطع تحديدا قد يصح لي أف أتطرؼ كأقكؿ: إف المسرحية خارج المسرح تفقد شيئا كبيرا 
مف ركحيا..تصير رسما كركتيريا ال أكثر..لما يشبو ما سيحدث. مف خبلؿ ىذه القراءة بت 

مسرحية في طريقيا لمخركج..كأم معنى قد تضـ جممة  أدرؾ أكثر كـ مف المجيكد تستيمؾ
مثؿ " المسرح كؿ الفنكف في فف كاحد"..مف باب أف أم مف الفنكف تمؾ أساسي بحيث إذا 
ما بتر اىتز العمؿ كمو.ىذه مناسبة رائعة ألقكؿ أف ىذا العمؿ اإلنساني استثنائي بحيث 

أشكره عمى تطكيع الحرؼ ليكذا  أصافح األستاذ قاسـ مطركد بحرارة المحبة اإلنسانية ك
 نبؿ رفيع.
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 الفصل السادس

 مسرحية عزف عمى حراك الجمر
  

 تمهيد:
كالكتاب الذيف زعمكا فييا أنيـ ال يرغبكف  ،لفتت انتباىي آراء بعض مثقفينا مف األدباء     

النص المسرحي أف  ة كفقط يرغبكف بمشاىدتيا متناسيف أحيانابقراءة النصكص المسرحي
دخؿ حقؿ األدب العالمي مف المحظة التي فكر فييا كتاب المسرح في جعؿ مسرحياتيـ 
 ميسكرة قرائيا كلكف ليس إلى حد جنكح النص المسرحي إلى األدب ألقرائي جنكحا تاما.
المسرحية تكتب لتمثؿ مف عمى خشبة المسرح ىذا ىك قانكنيا العاـ الذم ال يعفييا مف أف 

ة لمقراءة مف عمى الكرؽ بؿ أف أكثر النصكص المسرحية إبداعا ىي تمؾ التي تككف قابم
 ،كمنذ ذلؾ الكقت كحتى يكمنا ىذا حدث الكثير مف التطكير استأثرت بطرفي ىذه المعادلة.

كلعؿ أكبر المشاىد التي أدت إلى  كالتغيير عمى بنية النص المسرحي الصائت، تحديدا.
كما أكثر ما  المسرحيات مقاسا بعدد المتمقيف ليا قرائيا. ارنظىذه التغييرات ىي ضآلة عدد 

كاألدائية ال  ،ينطبؽ ىذا عمى زماننا فعدد متمقي أم عرض ميما بمغت درجة رفعتو الفنية
قرائيا  ػ كقد يصؿ عدد المتمقيف إذا استثنينا بعض العركض الفريدة يزيد عمى بضعة مئات ػ

 إلى بضعة آالؼ. 
حسيف عجة بكؿ ىذا كأنا أقرأ مقالتو عف مسرحية قاسـ مطركد  لقد ذكرني األستاذ  

"العزؼ عمى حراؾ الجمر" كالتي تناكليا مترجمة إلى المغة الفرنسية قبؿ أف تتاح لو فرصة 
 اإلطبلع عمييا بالمغة العربية.

 يقكؿ في مقدمة مقالتو:
كنص قرائي  ىذا النص، الذم لـ نشاىد لعبو مف فكؽ خشبة المسرح، كالذم سنتناكلو" 

شعريان مكسيقيان بالمعنى  -حسب، قد فاجئنا بطريقة غير مسبكقة، باعتباره نصان فمسفيا
  ز األكؿ.كمسرحيا مف الطرا الكاسع لممفردة،

كما يقكؿ األستاذ حسيف عجة  "بطريقة غير مسبكقة" فإذا افترضت أف ىذا النص المكتكب
يعني ىذا قبكلنا بحرماف أنفسنا مف  لف تحالفو فرصة التقديـ مف عمى خشبة المسرح فيؿ

 ؟ع عمى نص إبداعي بيذه المكاصفاتفرصة اإلطبل
كلفت انتباىي األستاذ حسيف عجة في معرض تناكلو لمزمف الذم تنطمؽ منو ىذه 

 كيتداخؿ فيو الحاضر بالماضي إذ يقكؿ: ،المسرحية
 حاضر."ال تنطمؽ مسرحية قاسـ مطركد ال مف الماضي كماضي، كال مف الحاضر ك

كؿ تفاصيؿ الماضي، كحتى  ككؿ ىذا التحكير يتـ قبكؿ تنطمؽ مف الحاضر المحّكر.
 ."األلـمستكدع  ضي في الذاكرةتمؾ التي جمدت ركح الحاضر في الما أشدىا حزنان.

كىذا يعني أف المسرحية بنت زمانيا أالبتكارم عمى أساس دينامية انسيابو مف الحاضر 
ككؿ ىذا تجسد لنا مف خبلؿ شخصيتيف ىما  لى الحاضر.إلى الماضي أك مف الماضي إ
 "تتمتعاف بقدرة خارقة في أف ال تككنا نفسييما". في رأم األستاذ حسيف عجة:

 كخمصت إلى أف:  .كالفنية ،أما الكاتبة بشرل عمرك فقد درست النص مف الناحيتيف األدبية
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 كفكػرة مكضكع  " األكلػى تتجمػى في محتكياتػو األدبيػة/
 كعمؿ مسرحي"  كالثانيػػة تتجمػى فػي محتكياتػو الفنية/  

 كتقكؿ في ىذا المجاؿ أف:
"النص يحيمنا عمى شعػكر كىػـ إنسانػي يسكػف بيف ضمكعنػا كينعكػس عمى حياتنػا أال كىك 
الكحدة، ىذا اإلحساس المرغكب المرفػكض الذم يعد ىاجسنا اليكمي كمكضكع حديثنا 

 كآىاتنا كشككانا."
 صؿ مف خبلؿ المحكر الثاني إلى أف:كتتك 

"كقائع النص يظير جميا أف مكانو ىك إحدل الدكؿ األكركبية، كىذا اإلحساس يتسرب لؾ 
أكال مف الكضعية المادية لمشخصيتيف، في اقتنائيما شقؽ عكض غرؼ أك دار لممسنيف، 

كال يعزؼ  ،يانػكعمى الب ار لميكليـ فمثػبل الرجػؿ عازؼثانيا مستكل الثقافػي أك في اختيػ
سكل قطػع عالميػة )البكلكنػيز لشكبػاف، لمندلسػكف( كالمػرأة ممثػمة ال تمثؿ إال أدكارا تدخؿ في 
مجاؿ المسرح العالمي "أداؤىا لشخصية أكفيمػيا" ثالثا عامؿ العػادات أك ما يسمػى الثقافة 

السبعيف تكػكف ليا الشرقػي يستحيؿ كجكد امرأة في سف  الشعبيػة، ففي مجتمعنا العربػي/
 المقالتيف.  نص لنقرأكلمزيد مف التفاصيؿ  جػرأة تماثػؿ جػرأة المرأة الغربيػة.
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 نعم، ما زال فعل الحياة ممكناً 

 عن مسرحية "عزف عمى حراك الجمرة" لقاسم مطرود
 بقمم حسين عجة

  
ىي اإليماءة الجكىرية، المكشكفة قد تككف عبارة "نعـ، ما زاؿ فعؿ الحياة ممكنان"      

كالضمنية، لمسرحية "الرقص عمى حركة الجمرة" لمفناف العراقي المبدع قاسـ مطركد. ال 
ننكم استباؽ األمكر كال إطبلؽ األحكاـ جزافان، بيد أف ذلؾ ال يجعمنا نتردد في القكؿ بأف 

لو كنص قرائي ىذا النص، الذم لـ نشاىد لعبو مف فكؽ خشبة المسرح، كالذم سنتناك 
شعريان "مكسيقيان، بالمعنى -كحسب، قد فاجئنا بطريقة غير مسبكقة، باعتباره نصان فمسفيا

 الكاسع لممفردة" كمسرحيا مف الطراز األكؿ. سنحاكؿ تبرير ما نقكؿ. 
لكف، قبؿ الدخكؿ في المكضكع كتفاصيمو، ال بد لنا مف ذكر نقطتيف. األكلى 

، كما يبدك، كمفادىا بأف ىناؾ فكارؽ كبيرة ما بيف المقرم شائعة،"معركفة" مف قبؿ الجميع
كالمرئي. لف نخكض في ىذه النقطة. ستظؿ معمقة عمى ما ىي عميو. بالرغـ مف شكككنا 
حكؿ دقتيا المطمقة، السيما فيما يتعمؽ بالعمؿ الذم نحف بخصكصو. النقطة الثانية، تكمف 

ممكنان" ال تنطكم عمى أم درس أخبلقي، في القكؿ بأف عبارة "نعـ، ما زاؿ فعؿ الحياة 
ذا ما كانت المسرحية  بالمعنى التقميدم لمكممة، أم كإيعاز متأتي مف خارج العمؿ. كا 
تحمؿ، أك تنطكم، بالرغـ مف كؿ شيء، عمى نكع مف "اإلتيكية"، فنسارع مف جانبنا لمقكؿ 

لظاىرم : ال شيء : بأنيا غير مدفكنة في أعماؽ النص. لكنيا تتؤلأل عمى كامؿ جسده ا
مخفي أك حائد عف زاكية النظر. ال في حركات الشخكص، إشاراتيـ، لعبيـ ككمماتيـ، كال 
في مضاميف لغة الكاتب أك مبلحظات المخرج : لعبة النص تمنح نفسيا بحرية كبكامميا 
لمقارلء. لنذىب أبعد مف ذلؾ : تمنح المسرحية نفسيا بحرية كبكامميا، محاطة بنكر 

قد ال تتحمميا عيف ذلؾ القارلء. كال حتى أذنو : لعبة محضة كمكسيقى خالصة. كشفافية 
مف ىنا، قد تتكلد صعكبة الربط ما بينيا كبيف الفمسفة، ككذلؾ الشعر : أيقكنة، تمتزج فييا 

 كؿ تمؾ اإلبعاد، لكف بإيقاع كدكزنة ال تترؾ فتات يسقط عمى المائدة.
تمخيص "مضمكف" المسرحية، المكثفة بطبيعتيا إلى في الصفحات التالية، نمنع أنفسنا مف 

أقصى حدكد اقتصاد المفردات، أك، أفضؿ مف االقتصاد، المحبككة بخيكط الغبطة كالزىد. 
كمع ذلؾ، ال ينبغي عمينا، مف ناحيتنا، ترؾ أم أثر قد يسعى لجعؿ النص ميمغزان، تدثيره 

رحية "تتحدث" عف المقاء؛ ال نقكؿ بمجازات كاستعارات ال تنتمي لركحو. حينئذ نقكؿ، المس
"مكضكع" المقاء، بؿ المقاء ذاتو. أك، ثانية، كأكثر بساطة، عف لقاء رجؿ بامرأة. لكف أم 

 رجؿ؟ أية امرأة؟
الرجؿ كالمرأة ليما مف العمر سبعيف عامان، أك أكثر بقميؿ. كما نكعية ذلؾ المقاء؟ لقاء 

يست ممكنة ثانية كحسب، بؿ تتجدد في كؿ الصدفة، الذم يأتي بفعؿ يجعؿ الحياة ذاتيا ل
لحظة. كيؼ ىذا، ككيؼ يمكف تسميتو؟ لقاء حبي، ببساطة. كما الغرابة في ىذا، ضمف 
ف كاف معتمان في عزلتو؟ ال غرابة، إذان، بما يجعؿ الحياة  عالـ مفتكح ظاىريان كعالمنا، كا 

لى ما ال نياية؟ عندما نقكؿ، مثبلن، بأف القطار قد تكقؼ، ما عاد يتحرؾ،  لعبة ممكنة، كا 
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تفكؾ محركو، تيرأت مقاعده، تعطمت إطاراتو، ثـ تأتي الصدفة لكحدىا، لتعيده لفتكتو، 
كليس فقط لزمانو األكلي، أليس ثمة ما ىك محير في األمر؟ كما الذم سنقكلو، إذا ما 

كع عرفنا بأف فتكة القطار، قطار العمر، قد عادت بجكىرىا بفضؿ لعبة قطار آخر؟ مف ن
قطارات الببلستيؾ التي يمعب كيتسمى بيا األطفاؿ. فيما ييحرـْ البالغكف عمى أنفسيـ 

 االقتراب مف لعبة كيذه، خشية أف تنيد أسكار معتقبلتيـ الذاتية.
كما عبلقة الفمسفة بيذا، مف أيف تأتى لنا، إذان، كىـ إقحاميا عمى نص مسرحي، شفاؼ 

كننا لف نكؼ عف تحكيرىا : ليس ثمة مف فمسفة بدكف كمكتفي بمياىو العذبة؟ إجابة أكلى، ل
لقاء. كذلؾ نعرؼ بأف الفمسفة تؤكد، في الحقيقة، عمى نكعيف مف المقاء : لقاء سكء 

 التفاىـ، كلقاء الحب.
يحدث لقاء سكء التفاىـ، المتعمد في الغالب، عندما يتكاجو خطاباف ال عبلقة أبدان لكاحد 

المقاء بالعنؼ أيضان. شاىدنا المحبذ عند ىذه النقطة،  منيما باآلخر. يمكف تسمية ىذا
 حكارات سقراط.

مطركد. ال سكء تفاىـ، كال غمط بالفيـ.   ال شيء مف ىذا القبيؿ تتضمنو مسرحية قاسـ
لدينا، إذان، لقاء الحب. نعـ، لكف مف أيف يتكلد؟ كيؼ يحدث كلمف؟ أيف يحصؿ؟ كؿ  يبقى

ك غير محسكبة، ال متكقعة، كال يمكف حتى تخيميا، إذا لقاء حبي ىك ثمرة لصدفة مباغتة. أ
ما ظمت أطراؼ المقاء "الرجؿ كالمرأة" خاضعة لقكانيف، أك حالة المكقؼ. الصدفة، اسـ 
المقاء الحبي، ىي مف يقحـ نفسو كيحكر أك يمغي حالة المكقؼ. لكف ىذا ىك أكؿ ما نمتقي 

ف مف عمرىا، لتسكف شقة في بناية بو في مسرحية قاسـ مطركد! "تأتي امرأة في السبعي
أخرل غير تمؾ التي كانت تقيـ فييا سابقان. في ذات البناية يعيش رجؿ في عزلتو، سبعيني 
في العمر ىك اآلخر. يصادؼ الرجؿ المرأة في أحدل طكابؽ البناية ثـ يدعكىا؛ شيء 

لقاء الحب، تنبثؽ  غريب، لتناكؿ فنجاف قيكة، تحت ذريعة تقاليد البناية. تقبؿ المرأة. يشرع
إمكانية إعادة خمؽ العكالـ، انطبلؽ الحياة مجددان.أك حياة أخرل، ىذه المرة في جكىرىا : 
لعبة، أك كمعبة، حية دائمان، كانت قد رضخت لحالة المكقؼ. استسممت لقكانيف البنية. كىا 

نية، تمؾ أف الرجؿ، أك المرأة، أك كبلىما، قد تدخؿ ككسر جمكد، ركتيف، تعفف حالة الب
التي جعمتيما عاجزيف لزمف طكيؿ عف التحرؾ". لقاء حبي، في المسرح كالفمسفة. ككبلىما 
قائـ بكضكح في نص المبدع مطركد. نحف ال نقحـ شيئان، إذان، عمى النص. لكف، ىؿ 
أصبح األمر أكثر كضكحان؟ تقريبان. ىناؾ المزيد : ال تغير الصدفة، أك لقاء الحب، حالة 

ا، بؿ كأيضان لغة المكقؼ اليكمية كدائرة معارفو الشائعة. ينبغي القكؿ كذلؾ المكقؼ كحدى
بأف مسرحية قاسـ مطركد ال يتقاسميا سكل تمؾ المرأة كىذا الرجؿ. ليست ىناؾ مف 
شخكص إضافية. غير أنيا تحتكم عمى بعض األشياء البسيطة، المختزلة حتى. كالتي ال 

الرجؿ. كمعبة القطار الببلستيكية، لعبة األطفاؿ تمؾ نبلمسيا أك نتعرؼ عمييا إال في شقة 
التي تحدثنا عنيا عرضان، فيما ىي تحتؿ مكقعان متميزان في حياة ذلؾ الرجؿ، إلى جانب آلة 
مكسيقية، بيانك؛ كؿ ما في شقتو كحياتو. ال ندرم ما الذم عند المرأة. بيد أف ىذا ال أىمية 

، في الحقيقية، دركسو المتخيمة قد أصبحت ىي ذاتيا لو. ما دامت لعبة القطار كالبيانك، أك
لغة االثنيف، الرجؿ كالمرأة، الشائخيف، كمف ثـ تراجعت لغة المكقؼ بمفرداتيا المكبمة، 
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لتفسح المجاؿ إلبداع مف طراز آخر : لف تعبر الشخصيتاف عف نفسييما كعكالميما، مف 
لكراسي تصير درجات ىكائية. ما اآلف فصاعدان، سكل بمغة األغاني العفكية، أك بجعؿ ا

معنى ىذا؟ تمؾ ىي المشكمة. في لعبة الحياة، أك لعبة تغيير العكالـ، لـ ترجح دائمان كفة 
المعنى عمى بياء المعبة؟ عمى كفة الكجكد كاألحياء؟ أال يمكف أف يككف المعنى ىك 

كة كغنائية ال المكت؟ أك أف ىذا األخير يستعير قناع األكؿ؟ ذلؾ ما تطرحو المسرحية بق
 تضارعاف.

لكف، قبؿ أف نقـك بالخطكة البلحقة، عمينا القكؿ بأف شاعرية "الرقص عمى حركة الجمرة"، 
يمكف العثكر عمييا عند ىذه النقطة : نقطة تبديؿ مفردات الكاقع، المفركض كالممكضع، 

ر ذلؾ؟ بحركات، بكممات، كبألعاب المخيمة المبدعة. ما الذم نجده في مسرحية مطركد غي
لكف، إذا كانت المخيمة المبدعة، بفضؿ لقاء الحب، ككاقعة، قادرة فعبلن عمى إعادة تركيب 
أك تشكيؿ الحاضر، ما الذم يمكنيا أف تفعمو حياؿ الماضي، الذاكرة، فيذه األخير ليست 

 لعبة، كال تقبؿ أف تككف كذلؾ؟ 
 نعـ، في نصنا المسرحي القضية مطركحة أيضان.

الغالب، كيؼ ييطرح ىـّ الذاكرة، مبلبسات الماضي، كمْف يطرحيا. إذا ما  لكننا ننسى، في
طرحت ىمـك الذاكرة في الزمف الحاضر باعتبار ىذا األخير مقبكضان عميو مف ديمكمة 
الماضي كماضي، أم مف دكف تدخؿ معجزة الصدفة، أك خمكه مف لعبة المخيمة المبدعة، 

اضي، تنتفي كؿ رغبة في الكالدة ثانية؛ كالمكاف لف يككف ىناؾ شيئان آخر غير أشباح الم
ذاتو يعرض نفسو كعرم مرعب؛ "ال أحد في المكاف سكل المكاف". في حالة كيذه، يغدك 
المكاف مجاالن إلقصاء الذكات. زماف الماضي، الذاكرة، ككذلؾ حضكر المكاف الفارغ، 

غير أف نص "الرقص عمى  يقصياف عنيما كؿ إمكانية كلك عابرة لمكاقعة، أم لمقاء الحبي.
حركة الجمرة" كاف قد شرع، منذ البداية، باتخاذ اتجاه آخر. االتجاه المعاكس كالمغاير تمامان 
: ال تنطمؽ مسرحية قاسـ مطركد ال مف الماضي كماضي، كال مف الحاضر كحاضر. 
تنطمؽ مف الحاضر المحكر. كعبر ىذا التحكير يتـ قبكؿ، كؿ تفاصيؿ الماضي، كحتى 

دىا حزنان . تمؾ التي جمدت ركح الحاضر في الماضي، في الذاكرة، مستكدع األلـ. أش
لكنؾ تتحدث عف التحكير، ككأف ىذا األخير ال يعيدنا إلى مكضكعة العنؼ؟ لكف أية رقة 
في تقديـ رجؿ السبعيف نفسو لتمؾ المرأة؟ جارتو التي ال يعرؼ شيئان عنيا كال عف مخزكف 

ال ىي تعرؼ عنو شيئان أيضان. كمع ذلؾ، تنزلؽ الصكر كالحكارات عذاباتيا في الماضي. ك 
ككأنيا تنزلؽ في بحيرة الحمـ كألكانو الجميمة، المتألقة. في الحقيقة، الكشؼ الذم يقـك بو 
ىذا المقاء ال يختمؼ أبدان عف الرغبة في الرسـ، أك التمثيؿ؛ رسـ الشخصيتيف بألكاف فاتحة، 

خطتيا ذكريات األمكات؛ كتمثيؿ حياتيما اآلف، في الحاضر،  بظبلؿ خفيفة، غير تمؾ التي
كرجؿ كامرأة كقد تحررا مف أسر شخصيتيما الكاقعية، السجينة ضمف تداعيات األنا 
المتبمدة. ما ىك الممثؿ، إف لـ يكف تمؾ النقمة؟ امرأة كرجؿ قاسـ مطركد يتمتعاف بقدرة 

ف نفسيا "كأكفميا"، بطمة شكسبير تارة، خارقة في أف ال يككنا نفسييما : المرأة تتحدث ع
كتارة أخرل كتمميذة تتمقى دركسان في البيانك. ليس ىذا كحسب، تتحدث عف نفسيا باعتبارىا 
كاحدة أخرل، صديقة ليا ترغب في تعمـ المعب عمى تمؾ اآللة. كىكذا ال تكؼ عف 
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سابؽ، الراحؿ، مضاعفة األدكار، لنفسيا كلمغير أيضان. فيي عندما تتحدث عف زكجيا ال
صاحب المعجبات الكثيرات كالتي تتظاىر بالغيرة منيف؛ تتحدث عنو باعتباره ىاممتان. 
ىاممت آخر،غير ىذا الػ "ىممت" الذم ستشرع معو بحكاية غراـ جديدة. كال تقؿ براعتيا 
بتغيير، أك المعب باألحرل عمى أبعاد الزمف منيا عف لعبيا مع الشخكص : اليـك يصير 

مس، الغد يصبح قبؿ ساعات، كالمستقبؿ نفسو معاشان في الحاضر. ما ىك الممثؿ، قبؿ األ
إف لـ يكف مجمكع تمؾ التحكالت باإلضافة إلى شيء آخر : نفسو التي ال يممؾ إال أف 
يمعبيا دائمان، كيمعبيا أفضؿ كمما تضاعفت األدكار كالشخكص؟ في ضكء ما ذكرناه، يمكننا 

الجمرة" ىك نص الممثؿ كممثؿ. أيضان. إذ ال شيء في ىذه القكؿ بأف الرقص عمى حركة 
المسرحية غير الممثؿ، أك أف ذلؾ النص ميدا لو، في المقاـ األكؿ. لكف مف ذلؾ الممثؿ 
ستظير كؿ األقنعة، تكلد جميع العكالـ؛ الشعر كالفمسفة كالمكسيقى، فيك كحده ذلؾ المجاؿ 

الشخكص كالحكارات. كذلؾ يمكف قكؿ ما يبدك  الفارغ الرحب الذم فيو تمتقي كتمجأ إلية كؿ
نارتو كمكسيقاه، كشيء مف الفمسفة  ظاىريان العكس : لتكفر نصان مسرحيان، بشخكصو كا 
كالشعر، كال تنسى الرسـ، كنحف سنسمي ىذا المزيج المتناغـ، نيابة عنؾ "بالممثؿ" : ال 

عمى حراؾ الجمر"  "عزؼ  يمكف، مف كجية نظرنا، تأدية دكرم الشخصيتيف في مسرحية
 إال مف قبؿ ممثميف كبار. ناقعيف بخؿ كممح التجربة كالمخيمة، ال بزيؼ المينة.

غير أف كؿ ذلؾ ال ينبغي عميو تسميمنا إلى الخدع كالكىـ : خداع التمييز ما بيف نص 
لمكاتب كآخر لممخرج، كثالث لمممثؿ. في مثؿ ىذا العمؿ، نقصد عمؿ مطركد االستثنائي، 

تعانؽ كؿ تمؾ النصكص لتبدع عالمان مف الحداثة كالعصرية، يمتمؾ الجرأة في أف تمتقي كت
يككف مفصبلن عمى مقاسات الحياة ذاتيا. كفعؿ لخمؽ الممكنات التي ال تكؿ كال تتعب، ضد 

 ما تقرره حالة المكقؼ مف شيخكخة أك مكت.
 النص. " عزؼ عمى حراؾ الجمر " إشارة االنطبلؽ. ينبغي اغتناـ فرصة قراءة 
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 نوتـة عمى أوتـار الـروح  عـزف عمى حراك الجمـر" لقاسم مطرود

 بقمم بشـــرى عمرو 
  
أحيانا كأنت تتصفػح قائمػة كتب أك مكقػع، تقػع عينيؾ عمػى عنكاف أك اسػـ لمقالػة أك نص  

طو كالعنػكاف.كعند يشد انتباىؾ كيثير فضكلؾ لقراءة فحػكاه، ربما لتتأكد مف العبلقة التي ترب
قراءتؾ لو ينمػك بداخمؾ إحساس غريػب خاصة لما تجد أف ىناؾ شيئا منؾ فيو أك أف ىذا 
الكبلـ المكتكب سبؽ لؾ كأف فكرت فيو أك ناقشتو، سكاء بينؾ كبيػف نفسؾ أك مع آخػر. 
فعبل ىػذا ما حصؿ لي مع نص"عزؼ عمى حراؾ الجمر" فمرحمة قراءتي كمعايشتي 

عني عمػى دراستػػػو مػف ناحيتيػف: األكلػى تتجمػى في محتكياتػو األدبيػة/كفكػرة لشخصياتو شج
 مكضػػكع كالثانيػة تتجمػى فػي محتكياتػو الفنية/كعمؿ مسرحي

 .أوال/ المحتـوى األدبـي: 
النص يحيمنػا عمى شعػكر كىػـ إنسانػي يسكػف بيف ضمكعنػا كينعكػس عمى حياتنػا أال كىك 

حساس المرغكب المرفػكض الذم يعد ىاجسنا اليكمي كمكضكع حديثنا الكحدة، ىذا اإل
كآىاتنا كشككانا. فرغبتنػا فيػو تكػكف محػدكدة كمتعمقة بحدث معيف كتختمؼ مف شخص إلى 
آخر كفي حاالت متعػددة، فمثبل الرغبػة في الكحػدة يطمػح ليا الفنػاف/الباحػث "مكسيقيا، 

زكفػو عف الناس خاصة عندما يككف في مرحمة مخاض مسرحيا، رساما، أديبا، شاعرا" بع
ككالدة إنتاجو كما يمتجأ إلييا مف يريد اتخاذ قرار فاصؿ كمحايد ككذلؾ تككف مبلذا لمعاشؽ 
حينما يريد اجتػرار لحظاتو السعيدة مع معشكقة. أما رفضنا لو عندما يككف مفركضا عمينا 

بينيـ كيتسمؿ لؾ إحساس ببركدة شديدة كما أقصاه حينما تحس بالكحدة كأنت كسط الناس ك 
في أعماقؾ حتى كلك كنت في شير"أغسطس" كتحس أف ذاؾ الكائف الذم يسكف بيف 
ضمكعؾ فقد حيكيتو كاحتفظ بنشاطو ألتكزيعي"ضخ الدماء في الشرياف" كفي النص تجمى 
ىذا اإلحسػاس المرغػكب المرفػكض في شخصيػاتو،ألنو يحكػي عف شخصيػف)العجػكز 

أشياء عديدة، فالعجكز   جػكزة( يعػد السكف كالسف قاسما مشتركا بينيما لكف تفرقيماكالع
حياء  يرغب في كحدتو حينما حدد محيط حياتو كقننيا في مثمث محكـ ىك التبضع كا 
الحفبلت المكسيقية كبعض الدعكات الخاصة ثـ سجنيا عند اختياره لمعب ػ القطار 

شعكر استبدادم لديو ألف التعامؿ مع المعب/جماد كببليسيشف ػ يمضي يكمو معيا،ىؿ ىك 
تتحرؾ برغبتو كتككف طػكعا ألكامره أنسب مػف األشخػاص/جسد كركح لدييـ رغبة كميكال 
خػبلص لذكػرل زكجتػو المتكفيػة؟ أـ ألنو فنػاف  ضػد رغباتو كميكالتو؟ أـ ىي حالػة كفػاء كا 

 طع مكسيقيةكعػازؼ؟ كىذه فكػرة مستبعػدة ألنو ال يعػزؼ سكل ق
لفنانيف غيره. أما العجكزة فترفض الكحدة كذلؾ عندما غيرت سكناىا بحثا عف التجديد ككذا 
محاكلتيا تنشيػط ذاكرتيا مف خػبلؿ اقتراحػيا لعبػة تجمعيػا كجػارىا تتسػـ بالحركػة كالكبلـ 

 كالمشاعػر محطمػة بذلؾ جػدار العزلػة كالكحػدة
 ثانيا/ المحتوى الفنـي: 

ؿ سرد كقائع النص يظير جميا أف مكانو ىك إحدل الدكؿ األكركبية، كىذا مف خبل
اإلحساس يتسرب لؾ أكال مف الكضعية المادية لمشخصيتيف، في اقتنائيما شقؽ عكض 
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غرؼ أك دار لممسنيف، ثانيا مستكل الثقافػي أك في اختيػار لميكالتيـ فمثػبل الرجػؿ عازؼ 
الميػة )البكلكنػيز لشكبػاف، لمندلسػكف( كالمػرأة ممثػمة ال عمى البيانػك كال يعزؼ سكل قطػع ع

تمثؿ إال أدكار تدخؿ في مجاؿ المسرح العالمي "أداؤىا لشخصية أكفيمػيا" ثالثا عامؿ 
العػادات أك ما يسمػى الثقافة الشعبيػة، ففي مجتمعنا العربػي/الشرقػي يستحيؿ كجكد امرأة في 

ػؿ جػرأة المرأة الغربيػة.فالعجكزة في النػص خمقت لعبة سف السبعيف تكػكف ليا جػرأة تماث
جسدت فييا الغزؿ ككانت ىي السباقة في طرح الفكرة حينما قالت:"ما أف تنتيي مف 
طفكلتؾ تجدني كاقفة عمى الناصية أنتظرؾ لنعيش الشباب معا".ىذا مػف جيػة، كمف جيػة 

بذلؾ كالبيانػك مثبل ككذا عمى  أخرل ارتكانػو "أم النص" عمى بعػض األدكات التي تكحي
بعػض الحركػات أك التعامػبلت كتعاطػي المػرأة لمسجػارة كتدخينيػا بطػريقة خاصػة إلى جانػب 
تشخيصػيا لتصرفػات بعػػض المعجبػات التي لدييا سمككػا كجرأة ال تتبلءـ سمككيات المػرأة 

لػذا عندمػا تمت ترجمػة النص  الشرقيػة عامة كالمػرأة الشرقية المسنة خاصة ربما مستقببل
نما  إلى المغػة الفرنسية كانت محاكلة ناجحة كمدركسة ألف ىذا االختيار ليس عفكيا كا 
مقصػكدا نظػرا لحمكلػة أحداثػو كأجكائػو المبلئمػة لمحيػاة األكركبيػة أظف أف ىناؾ خطأ 

مػكاج كلكف لو تصكرم تسمؿ لمنص عندما ربط النير بحركػات البحػر، فالنيػر ليس لو أ
صػكت كىك الخرير، فالنير جامد كحركتو مرتبطة بعامؿ التيار اليكائػي الذم يتحكـ في 
صعكد كىبكط مستكل صكتو كحتى جكانبو تفقد كجكد الرماؿ بؿ تكجد تربة ذات نكع خاص 
الميـ إذا كاف النير قريب مف الشاطئ أم في مرحمة المصب كبالرغـ مػف ذلؾ تبقػى نسبػة 

  لرماؿ قميمػة. لكف يبقى ىناؾ تصػكر جميؿ حينما تـ تشبيو األمكاج بالجميكركجكد ا
المتكاجد بالقاعػة ففعػبل لكػؿ متمقػي حالػة نفسيػة تػكازم حػاالت المػكج ىنػاؾ اليػادئ 
كالصاخػب كالثائػػر كالميػف كالقاسػي كالعنيد الذم ينكسر إذ كاجيتػو صخػكر عاتية كيعيػش 

ت جكيػة تعكػس عمى صفػائو كاضطرابػو يعػد النص"عزؼ عمى حراؾ الجمر" رىينػا بتقمبػا
نكتػة عمى أكتار ركحنا ككـ سيككف رائعا إذا بثػت فيو ركح بفعؿ الحركة كالتجسيد كتجممت 
بمساحيؽ سينكغرافيا مبلئمػة تحت رئاسة مايسترك ذا إحساس رىيؼ يتبنػى فكػرة النػص 

نو ينػدرج في قائمػة األعمػاؿ العالميػة التي يمكف االشتغاؿ كيسمػك بيا إلى مدارات الرقػي أل
 ب.عمييا دكف أف تفضػي إلى التغريػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55 

 الفصل السابع

 مسرحية ليـس عشـاءنا األخـير
 تمهيد:
"طمب  تتصدر دراسة عايدة نصر اهلل لنص ىذه المسرحية مقكلةي ريجيس دكبرم:     

ي القصر أف يمحك صكرة الشبلؿ المرسكمة عمى إمبراطكر صيني مف كبير الرساميف ف
" ككأني بيا أرادت اإلشارة إلى ما في المكحة  الجدار ألف ىدير المياه كاف يمنعو مف النـك

)ىدير مياىو( كتأثيرىما ذىنيا كذىانيا عمى حياة  مف داؿ)صكرة الشبلؿ( كمدلكؿ
 الكاقعكجكده في  ة الشيء ليس دائما يعني"قراء اإلمبراطكر لتخمص مف ىذا إلى أف

)المسرحي أك الخارج مسرحي( فكثيرا ما يرتبط كجكده في الصكر الذىنية التي يشكميا 
فالشبلؿ ىنا غير مكجكد كاقعيا في قصر اإلمبراطكر كلكف ىديره يمكج  الكاتب المسرحي".

كحسنا فعمت عايدة حيف درست النص  في دخيمتو بشكؿ يؤدم إلى انقطاع فعؿ النـك لديو.
اءن مف ثرياه، فعنكاف المسرحية يحيمنا كما تقكؿ عايدة إلى العشاء األخير لمسيد المسيح ابتد

قمبت  ركد لؤلداة )ليس(كىك عشاء معركؼ مف حيث التفاصيؿ كالنتائج كلكف بإدخاؿ مط
المعني الذم تـ استيبلكو عمى مدل القركف الغابرة فيي ىنا تفيد تككيد كجكد عشاءات 

 جاال لبلسترساؿ بطرح أسئمة عنيا.الحقة بشكؿ ال يدع م
الحدث  لقد درست عايدة نصر اهلل ىذه المسرحية مف خبلؿ أربعة مفاصؿ ىي:

 كالشخصيات كاألدكات الخارج ػ نصية كالصكت. في المفصؿ األكؿ أكدت عمى أف:
المبنى العاـ لممسرحية ىك دائرم حيث تبدأ المسرحية بمشيد الخراب كالدمار كتنتيي بو. "

ف كاف النص األخير في نياية المسرحية  لبناء النصي لمحكار ىك بناء أفقي،ف اإال أ كا 
لما فيو تكتر في الحدث كالمشاعر." كفي المفصؿ الثاني أكدت  يأخذ أبعاد المبنى العمكدم

عمى عدـ اشتغاؿ المسرحية عمى البطكلة الفردية كاىتماميا فقط بالبطكلة الجماعية فيي ال 
مف كؿ الشخصيات األخرل مجتمعة: مييمنة تحتؿ رقعة أكبر تشعر بكجكد شخصية 

 فالشخصياتي كؿ تؤدم أدكارىا عمى التكالي، كؿ لو كظيفة كليذا فالخطاب كاف متكازنا."
مسرحية ببل بطؿ كالبطؿ الكحيد في المسرحية كالذم يقؼ بشكؿ مييتافكرم عمى منصة 

كالنص الخارج  -ؿ النص المكتكبىذا الحاضر الغائب فالبؽ نراه يحت -المكاف ىك المكت
كفي مفصؿ األدكات  ."حيث يحتؿ الشاشة، فيك البطؿ المقيـ عمى طكؿ العرض –لغكم 

الخارج ػ نصية أكدت عايدة عمى أف قاسـ مطركد طّكع الممتيميديا لخدمة نصو المسرحي 
مكضحة أنو لـ يدع مجاال ليا كي تييمف عمى مساحة نصو المسرحي فيي مكظفة بطريقة 

الصكت ابع كاألخير أكدت عايدة عمى أف: "كفي المفصؿ الر  فنية لخدمة المغة المسرحية.
في المسرحية ىك أداة قكية جدا كىي تكرط المشاىد في حالة رعب، فالطنيف المنبعث مف 
السماعات سيدخؿ المتفرج إلى حالة الخكؼ ذاتيا كسيككف حالة ذىنية خارج مسرحية تعيده 

تشتغؿ عمى ايدة مف كؿ ما تقدـ أف المسرحية "كأخيرا تستنج ع فيو." إلى كاقعو الذم يعيش
كإلطبلع القارئ الكريـ عمى مفاصؿ ىذه الدراسة  حاسة السمع كالعيف كالفكر ككحدة كاحدة."
 .اآلتيبشكؿ مباشر كتفصيمي أدرج نصيا الكامؿ 

 قراءة أولية في مسرحية "ليس عشاءنا األخير" لقاسم مطرود
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 هللر ابقمم عايدة نص
 

طمب إمبراطكر صيني مف كبير الرساميف في القصر أف يمحك صكرة الشبلؿ المرسكمة 
 "  (1)]ريجيس دكبرم [عمى الجدار ألف ىدير المياه كاف يمنعو مف النـك

مف   التطرؽ لمسرحية كنص مكتكب ليس كالتطرؽ لنص ركائي.الركاية تعبر بالقارئ 
بمشيدية المكاف كال تتطمب منؾ الركاية ذات زماف لزماف كمف حدث لحدث دكف أف يتحدد 

األبعاد الثبلثة في نفس المحظة. بينما عالـ المسرح يعج باأليقكنات كالعبلمات التي 
تستكجب مف القارئ أف يتمتع بمرجعية ثقافية إنسانية يستطيع معيا تفسير العبلمات بناء 

عني كجكده في عمى بنية إدراكية، حيث في المسرح قراءة الشيء ليس دائما ي
الكاقع"المسرحي أك الخارج مسرحي" فكثيرا ما يرتبط كجكده في الصكر الذىنية التي يشكميا 
الكاتب المسرحي. كالقراءة لمسرحية مف كتابة قاسـ مطركد تطمب جيدا مضاعفا، إذ 
الكاتب يتعامؿ مع النص مف مكقع المراقب كالمشاىد لمحدث..يضع نفسو مكاف المشاىد، 

كما لك كانت مشاىد مرئية في الكبلـ.ىذا ما سأحاكؿ "رؤيتو" مف خبلؿ  كيبني نصو
 قراءتي لمسرحية ليس عشاؤنا األخير كىي آخر مسرحية ألفيا الكاتب.

"ليس عشاؤنا األخير" عنكاف يحيمنا إلى القصة الدينية لمعشاء األخير لعيسى عميو السبلـ 
مب المسيح كاف عمى المستكل الذم أعقبو حسب النص المسيحي صمب المسيح، كلكف ص

المكت الحي. حيث قيامتو بعد ثبلثة أياـ حسب النص  –الميطافكرم معنى لممكت المقدس 
 المسيحي تمتقي مع النص اإلسبلمي "لـ يصمب كلـ كلكف شبو ليـ". 

أداة النفي " ليس" تدعنا نتساءؿ: ىؿ سيعقب ىذا العشاء عشاء آخر؟ ىؿ سيعقب ىذا 
العنكاف يثير أسئمة حكؿ مستقبؿ مبيـ لكف فيو بعض الضكء فحياة؟  العشاء مكت آخر أـ

 الذم يتضح عند قراءة النص. 
 الحدث

المبنى العاـ لممسرحية ىك دائرم حيث تبدأ المسرحية بمشيد الخراب كالدمار كتنتيي بو. 
ف كاف النص األخير في Horizontalإال أف البناء النصي لمحكار ىك بنا أفقي ) (، كا 

( لما فيو تكتر في الحدث Verticalالمسرحية يأخذ أبعاد المبنى العمكدم) نياية
 كالمشاعر.

في اإلرشاد المسرحي الذم يكتبو الكاتب كمدخؿ لممسرحية يحمؿ العنصر ألتشكيقي 
المشحكف بالتكتر لمقارئ، كلممتفرج المفترض. حيث تبدأ المسرحية كسط أجكاء ظممة 

يقاعات صكتية منطمقة مف مكبرا ت الصكت المنتشرة في زكايا القاعة لتكحي لنا أننا أماـ كا 
 حدث غرائبي آت. 

النص يتحدث عف "جحافؿ" مف البؽ تنقض عمى مدينة، كيصؼ مكاجية عائمة مككنة مف 
األب العجكز كامرأتو ككلدييما األكبر كاألصغر كالزكجة، لمبعكض الذم سينقض كييمؾ 

 الحي كالجماد. 
دـ اإلنساف كيتسبب لو بأمراض فطرية متنكعة. كىك كحشرة  البؽ كما ىك معركؼ يمتص

"كصكرة بصرية" ال تخيؼ. إنما البؽ الذم تتحدث عنو ىذه المسرحية ىك نكع آخر، نكع لو 
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كلو مكاصفات تحمؿ مكاصفات اليالة الخرافية كمخمكقات ميثية لـ نرىا  -قكة خارج طبيعية
 في زماننا. 

 .أحد أفراد العائمة يرد كصؼ البؽ عمى لساف "األكبر"
األكبر:إنو مف نكع جديد ليس كالبؽ الذم يمسع كيختفي بؿ يبقى يياجمؾ كيبحث عف نقاط 

 الضعؼ التي شخصيا مف قبؿ".
العائمة في المسرحية تحاكؿ بكؿ ما أكتيت مف كسائؿ أف تتصدل ليذه الجحافؿ الخارجية   

القادـ مف الخارج، عف طريؽ سد  كال تقؼ مستسممة كتتخذ إجراءات فاعمة في محاربة البؽ
 المنافذ بألكاح الخشب. 

يتبدل عدـ   أثناء االستعداد لممقاكمة تفاجئ العائمة بمجيء "الرجؿ" الذم يمثؿ الحككمة.
الثقة برجؿ الحككمة الذم يأتي لعمؿ الجرد لمعائمة بادعاء أنو سيؤمف الحياة لمعائبلت 

 ة ساخرة حسب عدد أفرادىا. كىنا يجيبو العجكز بنبر 
 األب:األخبار المرعبة تصؿ سريعا ىؿ لديؾ خبرا مفرحا يا بني؟ 

 الرجؿ: كبل
 األـ: أعرؼ ىذا الجكاب، منذ زمف كنحف ال ننتظر إال األخبار التي تضعؼ الركح 

األب كىك جندم قديـ عانى مف التصديؽ الدائـ لمشعارات الزائفة، كاف يعرؼ  -العجكز
س كضع الضحية كأغمب العراقييف. فكـ مف حرب مرت عمى إنيـ يكذبكف كلكنو كاف يمار 

تمؾ الببلد ككـ مف شييد راح ضحية الكطف ببل ثمف سكل ثمف عنجيية القائد، فالشعب 
 كاف ىك الخاسر الكحيد. 

فعندما يأتي رجؿ الداخمية في المرة الثانية ليعرض المساعدة يقكؿ األب: " ما نكع الكذبة 
قضيت عمرم كمو أجسد أكاذيبيـ، كنت حقبل لتجاربيـ كالمشكمة التي يحممكنيا لنا اآلف؟ 

أني كنت أعرؼ أنيا كذبة لكف كاف عمي السير بيا كمجاراة ىذا العالـ الذم يفرض عمي 
 السمكؾ الذم أتبع كتجسيد ما يحبكف كفي نياية األمر عمي فقط أف أحسب الخسارات" 

كسمبي لـ يستطع رفع رأسو حياؿ إذف يتضح مف قكؿ األب أنو يمثؿ شخصية جيؿ ميزـك 
 الظمـ كالقير. 

المسرحية "ليس عشاؤنا األخير" تمخص مأساة شعب مسمكب الجسد/المكاف كالركح. سمب 
الركح التي ليا مؤشرات رمزية في المسرحية مثؿ سمب المتحؼ. فاألكبر يقكؿ مبادرا أبيو 

 .كأمو
ارة ىذه آثارنا التي تمؤل األرض، األكبر:أبت إنيا كارثة، أنظر ىذا ىك المتحؼ، يا لمخس

 لقد دخمكا المتحؼ أيضا كأفسدكا كؿ شيء فيو، إنيا عدكانية ال مثيؿ ليا". 
كىك  –اإلشارة لممتحؼ في المسرحية تجسد عمؽ المأساة حيث فييا إشارة لسرقة الحضارة  

اكلة إشارة لككف الحرب ىي حرب ثقافية فمحاكلة تجريد أم شعب مف ثقافتو كتراثو ىي مح
في إلغائو تاريخيا كركحيا. تبدك اإلشارة إلى المتحؼ عابرة كلكنيا "دفعة حارقة" يسكبيا 

 الكاتب في جممة كاحدة. 
البؽ الذم يمثؿ القكل الخارجية، لـ يكف لينفذ دفعة كاحدة لك لـ يبيت بيكضو في داخؿ 

 البيكت في داخؿ "البيت العراقي".
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كد الكاتب الغكر فييا. حيث لك اتخذت إجراءات إبادة كىنا عمينا التكقؼ إلشارات عميقة ي
البؽ الخارجي كيؼ ممكف القضاء عمى تمؾ البيكض المبيتة منذ سنيف طكيمة؟. كتبدك ىذه 

 اإلشارة بالحكار الذم يدكر بيف األب كبيف رجؿ الداخمية. 
 األب: ىؿ أنتـ مستعدكف لصد ىذا اليجـك الذم ينتشر مف الخارج كمف الداخؿ؟

جؿ: "بخطابية "أنا كباسـ الحككمة أتعيد لؾ بأننا سنصد اليجـك القادـ مف الخارج فقد الر 
أحضرنا كؿ شيء لذلؾ كسنسقط أم جسـ غريب فكؽ مدينتنا "كبأقؿ خطابية" كلكف ما 

 يخرج مف الداخؿ دكف سابؽ إنذار فيذا ال قدرة لنا عمى النبكءة لمثؿ ىكذا أحداث" 
ا يأتي الكاتب بيذه األقكاؿ عمى لساف رجؿ الحككمة، ىذا ىك كىذه المفارقة الغريبة عندم

 اإلسقاط الفعاؿ حكؿ ما يجرم مف فساد تحت جنح أية سمطة مستبدة.
إذف، نحف أماـ قّكتيف خارجية كداخمية. إذ لك لـ يكف ىناؾ أرضية صالحة في "المكاف" 

ما كاف ليذا البؽ أف لتفقس البكيضات التي أحيمت إلى جحافؿ مف البؽ عمى مدار السنيف ل
ينمك. كاإلشارة كاضحة لمعكامؿ الداخمية مف فتف كفساد كشكؿ قيادة داخمية التي كانت 

   أرضية خصبة لميجـك الخارجي كانتياؾ حرمة ىذا البمد كأكؿ األخضر كاليابس.
كفي أكج الشعكر بالدمار تستدرج الشخصيات الحياة بكاسطة كسيمتيف كجكديتيف.الكسيمة 

ىي: الطعاـ الذم ىك أحد كسائؿ المتعة في الحياة كعنصر الكجكد الفيزيائي، األكلى 
يتحدكف المكت بأبسط الكسائؿ النفسية كالجسدية المتاحة لدييـ، غير عابئيف بالمكت، نكع 
مف العبث بيذا المكت القادـ حتى الضحؾ كتبادؿ النكات أثناء إعداد "العشاء األخير"؟!. 

القادـ سكيف ذك حديف، فمف ناحية يدؿ عمى أف المكت أصبح حالة كجكد البلمباالة لممكت 
عادية ليؤالء الناس كمف ناحية أخرل ىي نكع مف اتخاذ خطكة لصد المكت الذم يتناغـ 

 مع عنكاف المسرحية "ليس عشاؤنا األخير".
كالكسيمة الثانية بإدخاؿ الفرح لمبيت عف طريؽ زكاج األصغر، كسيمة أخرل لمبقاء بما 

 مو معنى الزكاج مف تناسؿ كاستمرارية. يحم
الشخصيات مدركة لمكتيا القادـ لكنيـ يريدكف المكت كفي جعبتيـ بعض الحياة، كىك نكع 
مف الصرخة حتى كلك بمقمة العيش.ففي أكج الرعب كالبؽ ييجـ مقتحما المكاف دكف رحمة 

اية المشيد لما تنتيي المسرحية بطقس يقترب في عبثيتو مف المكت المقدس كسأقتبس ني
 .فيو مف عبث لكنو ال يختمؼ عف الكاقع العراقي الذم أصبح أشد كقعا مف الجنكف كالعبث

 األـ: "كىي تمتفت يمينا كشماال مف شدة الرعب" سنمكت
 األب: لنأكؿ أكال

 يسرع األكبر كزكجتو كاألصغر بإحضار الطعاـ كما أف يكتمؿ األكؿ يجمسكف جميعا
 كتخيمكا أنكـ في أماف كالعبكا المعبة بإتقافاألب: كمكا يا أكالدم 

 األـ: أم أماف أنت كأم لعبة
 األب"يتناكلكف األكؿ كسط األصكات التي تشبو الجحيـ

 األب: دكر مف غدا
 األكبر: دكرم، ممارسة الحياة قكة ضد المكت.

 تسقط جميع الجدراف كتختفي األفبلـ" 
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اف ىك المتخيؿ كالحياة تصبح ىي ىكذا تنتيي المسرحية في عبث، عندما يصبح األم
المتخيمة بينما المكت ىك القائـ المكجكد. لكف أبطاؿ المسرحية بما فييـ األب ربما "يمكتكف" 

 كىـ يأكمكف، كىـ يمارسكف لعبة الحياة. 
ف كنا غير أكيديف منو في المسرحية –فالفناء ىنا   عمما بأف المسرحية تنتيي كصكت  -كا 

 ر الياتؼ األصغر ما زاؿ يسمع عب
 األصغر:"الك الك"

لكف لك كاف الميؿ لمقراءة الثانية بأف المكت يككف النياية نظرا لممؤشرات الغالبة في نياية  
المسرحية كالتي ترسخ في أذىاننا دمار كمي "النييار المكاف المسرحي" كمع ذلؾ فمك 

نما نكع مف المكت الفعاؿ عمى األقؿ عمى  صحت قراءة "الفناء" فإنو ليس فناء سمبيا كا 
 المستكل الذىني لمقارئ. 

المكاف: المكاف ىنا غير مشار إليو عمى المستكل ألتحديدم، األحداث تحدث داخؿ بيت، 
 لكف أيف البيت، كالدمار يشمؿ المدينة، أم مدينة مشار إلييا؟

كيتخذ المكاف لمبؽ أيضا كسائؿ تعبيرية، فيك ليس قابع في الخارج، حيث الساحات 
ة كلكف أيضا مكجكد في المبلبس كاألغراض البسيطة.إذف المكاف قد اتسع ليشمؿ كالمدين

 كؿ زاكية ككؿ شيء كال يمكف إال تخيمو كقد تسمؿ لمجمد. 
نما ىك حدث قد يحدث اآلف، أك غدا، أك قد  الزماف:أيضا الكاتب ال يحدد زمف الحدث كا 

ـ متى تـ تبييتو في ذلؾ يككف قد حدث منذ آالؼ السنيف"فالبؽ مبيت" لكف ال أحد يعم
 .المكاف

 الشخصيات
ىذه المسرحية ىي نكع مف المسرحيات ذات البطؿ الجماعي إف صح القكؿ.ال تشعر بأف 
ىناؾ شخصية تحتؿ قسطا أكبر مف شخصية أخرل فاألدكار مكزعة بشكؿ ىارمكني 
ف كانت شخصية الرجؿ الذم يمثؿ الحككمة  بحسب كظيفتيا الماىكية في المسرحية. كا 
تبدك ىامشية في المسرحية،فإف ىامشيتو مكظفة عمى المستكل الثيمي كالذم يطابؽ الكاقع 

 مف عدـ فعالية الحككمة في إنقاذ الشعب. 
فيما عدا الرجؿ فالشخصيات كؿ تؤدم أدكارىا عمى التكالي، كؿ لو كظيفة كليذا فالخطاب 

لذم يقؼ بشكؿ مييتافكرم كاف متكازنا. مسرحية ببل بطؿ كالبطؿ الكحيد في المسرحية كا
 -ىذا الحاضر الغائب فالبؽ نراه يحتؿ النص المكتكب -عمى منصة المكاف ىك المكت

 حيث يحتؿ الشاشة، فيك البطؿ المقيـ عمى طكؿ العرض. –كالنص الخارج لغكم 
 العجوزان -األب واألم

عمى كرسي كاف بإمكاف الكاتب االكتفاء بالقكؿ أنيما عجكزاف. لكنو أتى بيما مقعداف 
متحرؾ. كرسي اإلعاقة يمثؿ العجز المتراكـ عمى مر السنيف ، فالعجز ىنا ليس مقركنا 

نما ذلؾ العجز المحتقف بالعذاب كاالحتقاف بالقير دكف القدرة عمى الرفض لذلؾ   بالجيؿ كا 
ىما شكاىد عميو.كىك داللة العجز لجيؿ سابؽ الذم لـ يفعؿ شيئا، سكل تمبية   القير الذيف

نما يشحف العائمة األ كامر.رغـ عجز األب الكبير إال أنو في نياية األمر ال يظؿ سمبيا كا 
نفسيا. كيضع الكاتب المرأة كالرجؿ في نفس السياؽ عندما يمثبلف الجيؿ السابؽ كما 
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يضعيما في نفس الحالة عندما يمثبلف الجيؿ الحاضر المتمثؿ في االبف األكبر كالزكجة 
ف كانت المرأة تبدك سمبية في بعض المكاقؼ  الذيف يحاكالف فعؿ أم شيء إلنقاذ العائمة. كا 

العاطفية كمكقؼ الزكجة التي تتفقد أكالدىا كىذا المكقؼ ليس بعيدا لشحف العكاطؼ عند 
المرأة في الكاقع. إال أنيا ال تقؼ مكتكفة اليديف كتجمب األلكاح كتساعد في المكاقؼ الفاعمة 

   مف أجؿ النجاة.
العجكز كىي ىنا شخصية قد عانت قير الغياب  -م أف أشير إلى شخصية األـكلكف بكد

لزكجيا، كعانت سمب أجمؿ أياـ حياتيا حرمانا. كبينما يعبر األب عف سنكات خدمتو في 
الجيكش المتعاقبة ككأنو تاريخ لفارس مغكار، كالذم تعمـ في الحرب أف يككف قاتبل كليس 

 المقتكؿ تجيبو األـ 
ما فعمتو بالفعؿ، فقد قتمت كؿ لحظة جميمة في أيامنا"، األب: عرفتؾ كنحف في األـ: كىذا 

إذف ىذه األـ ىي النمكذج السمؼ لؤلـ العراقية التي كاف عمييا أف تككف الكعاء ، حرب
 لمحزف كلمسؤكليات العائمة، حتى باتت غير مصدقة ألم حمـ قد يأت. 

ئ كلممشاىد المفترض خطاب فحككم كمع ذلؾ فإف األـ بحكار شفاؼ بسيط تمقي لمقار 
قيمي مف خبللو يمكف القكؿ "إف ما نتركو ىك نحف، تاريخا كسمككا كحياة،  -كجكدم

كاإلنساف ىك مف يمنح األشياء المعنى حتى تصبح ىي اإلنساف نفسو. لنرل كيؼ تعبر 
 األـ عف ىذه الثيمة في بداية المسرحية بعد عمميا بأنيـ عمى حافة الدمار.

 ا لميكؿ، إنو الفناء، يجب لمممة أمتعتياألـ: ي
 األكبر: أية أمتعة يا أمي؟

األـ: إنيا تاريخي الخاص كذكرياتي األىـ، ىي التي بقيت لي مذ تزكجت أباكـ، إنيا 
 الصحكف كاألغطية كالشراشؼ كنسيت المبلعؽ أيضا).....(

 يستمر الحكار حتى نصؿ إلى:ك 
 ريات العرس اآلف كالمكت عمى األبكاب؟األكبر: لكف يا أمي ما نفع احتفاظؾ بذك

األـ: كؿ الذم أعرفو ىك أف ال أفقد أشيائي أماـ عيني ألنيا تمثؿ لي أكثر مف جسد إنساف 
 حي. ىؿ تعرؼ ما الذم كاف يفعمو أبيؾ قبؿ أف يناـ؟ الخ 

كرغـ عدـ فاعميتيا الجسدية بسبب عجزىا كتراكـ االحباطات، إال أف الكممات مشحكنة 
اإلنساني المضمخ برائحة األشياء كما رافقتو مف أحداث. فيذه األشياء التي ليا قيمة بالفعؿ 

"أكثر مف جسد حي" كما تقكؿ األـ ىي المتحؼ الصغير لمعائمة كالذم يحيؿ عمى ذكر 
"المتحؼ" الكبير الذم يذىب في الدمار. في نص المرأة مرمكزات مرتبطة بعالـ العائمة 

كأظف أف الكاتب نجح في    -"نظرا لمسياؽ الذم تأتي فيو"-مرمكزات نسكية –كالبيت 
إيصاؿ الخطاب النسكم مف خبلؿ "الصحكف كالشراشؼ.." التي خرجت عف مجرد ككنيا 

 تاريخ.  -أشياء تتعامؿ معيا األـ لتككف صيغة إنسانية تشمؿ "حياة العائمة" أجمع
ية المكقؼ. فكؿ مكاطف الشخصيات كميا بدكف أسماء كال مبلمح خاصة، كىذا يخدـ شمكل

 يستطيع أف يككف األكبر أك األصغر ككذا بالنسبة لباقي الشخصيات. 
ىناؾ ثبلث شخصيات غائبات "جسديا" عف المنصة كلكنيا حاضرة في النص.الكلداف 
الغائباف عف البيت، كنعرؼ عنيما مف خبلؿ أحاديث الزكجة كالزكج، كىما أبناء األكبر 
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د خالتيـ كقت اليجـك الغريب. ربما أراد الكاتب أف يصكر التفاقـ كالزكجة الذيف يتغيبا عن
الشعكرم لحالة الرعب التي عانت منيا المرأة كالعائمة عمكما في حاؿ غياب األكالد، كربما 
كاف القصد منيا تصكير أكاكيات النجاة، ككأف الحالة ىي حالة يـك القيامة حيث تبدك 

دل لنا مف قكؿ األـ لمزكجة عندما تيـ بالخركج لجمب النجاة لمنفس الحاضرة أىـ.كىذا يتب
 أطفاليا.

األـ:عمينا أف نكفر الحماية ألنفسنا اآلف، كي ال نفقد نصفنا بعد حيف لذا يجب أف نككف 
ىنا يتـ تجنيد الغياب بيدؼ الحضكر في النص بشكؿ ناجح كأف كنت أفضؿ ك محترسيف" 

أعمؽ. مثؿ تعميؽ الصراع عند األـ عف  العمؿ عمى ىذه الثيمة "الغائب/ الحاضر" بشكؿ
طريؽ الحركة أك القكؿ.كىناؾ شخصية الخطيبة/ خطيبة األصغر التي تحضر مف خبلؿ 
الحكار مع األب كاألـ عنيا.كيتـ طبعا اقتراح تزكيج األصغر كنكع مف استمرارية 

ليس بسبب  الحياة.كالفكرة طبعا قائمة، لكف تكظيفيا لـ يكف "عمى األقؿ لي شخصيا" مقنعا،
نما "نصيا" لـ تكف بتساكؽ البناء الكمي لممسرحية.فكاف النص الذم -ال معقكلية الفكرة، كا 

تتطرؽ لمزكاج ضعيفا كباديا كأنو محشكر.كاف باإلمكاف اإلشارة لمنية بالزكاج دكف ذلؾ 
،كالفبركة في المسرح Fabricالحكار التمفكني بيف األصغر كالخطيبة كالذم بدا مفبركا. 

 حة إذا كظفت بشكؿ يتناغـ مع البعد الداللي لمفبركة. متا
 (، ووظيفتهاlanguage -Metaنصية ) –أدوات الخارج 

المتمثمة   (multimediaيستعمؿ قاسـ مطركد أدكات خارج نصية مثؿ الميمتميديا) 
نما مكظفة في multimediaبالصكرة. إال أف لغة الميمتميديا) ( ال تطغي عمى النص كا 

 ة المسرحية، كتكريط القارئ كالمشاىد المفترض عمى السكاء في الحدث. خدمة المغ
حيث الحالة الغريبة مف البؽ الذم سيراه المشاىد أك يقرأه القارئ ينفذ إلى مخيمتو كيجعمو 

تماشى مع الكاقع متكرطا في المشيد ألغرائبي.كالصكرة المصكرة تعرض كاقعا مفبركا، ي
بعضيا مع بعض تضع المشاىد المفترض إلى   المتداخمة كىذه الطبقاتالنّصي المسرحي، 

الكاقع الحقيقي  -المتخيؿ –التساؤؿ: إلى أم حد يشبو الكاقع النصي كالكاقع التصكيرم 
 المعاش. 

لقطات مصكرة أك كما يسمييا الكاتب "إضاءات فيممية" كؿ إضاءة  8المسرحية تضـ 
الكبلمي غير بعيد عف المشيد فيممية يعقبيا حكار الشخصيات بحيث يبدك المشيد 

التصكيرم بؿ كأحيانا متداخؿ معو إلى حد التمازج خاصة في المشاىد المقترحة أف تككف 
 .معركضة بشكؿ ثبلثي األبعاد كسأكتفي بعرض بعض الصكر لمحاكلة تكضيح ذلؾ

 التناغم ما بين الكممة والصورة: 
صكر لنا شريط مسجؿ حيث تعرض ، ت1فالصكرة التي يسمييا الكاتب "إضاءة فيممية" رقـ 

عمى األلكاح الخمفية التي سمرت عمى الجدار، جحافؿ البؽ كأصكاتيا كجمكع الناس التي 
تتزاحـ عمى شراء المكاد الغذائية كالخشب، "األب كاألـ العجكزاف يتابعاف المشيد باندىاش 

فعؿ اآلني كخكؼ كتعجب كيمكف دمج جسدييما كالكراسي مع الفيمـ ليشكبل تكأما مف ال
كاإلسقاط الذم يتركو اليمع مف البؽ" عدا أف األلكاح حاضرة في الكاقع المسرحي فإنيا 
أيضا تستعمؿ لعرض الفيمـ، فإف الفيمـ جاء ليتمازج مع الحكار القبؿ كالحاضر مع 
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اإلضاءة الفيممية. فقبؿ عرض اإلضاءة الفيممية تقكؿ الزكجة: "األلكاح نفذت كأشرطة 
بيف المشتريف، أما المكاد الغذائية فيذه التي اختفت بسرعة البرؽ مف عمى  البلصؽ تناثرت

الرفكؼ كمباشرة عند النظر إلى الصكرة يقكؿ األب: أيعقؿ بأنو بيذه البشاعة ؟؟؟ إذف ال 
 انقطاع ما بيف الصكرة كالكممة إذ ترينا الصكرة فحكل الكبلـ. 

دمار، جثث متطايرة، ناس ييربكف  ، تصكر مشاىد مف الحركب،5اإلضاءة الفيممية رقـ 
يتزاحمكف، قذائؼ تتطاير في كؿ مكاف.ىذه الصكرة تمخص ما أراد األب كصفو في تاريخو 

 العابر عندما خاض الحركب كجندم. فيك يقكؿ 
األب:كانت القذائؼ تتساقط كالمطر ىنا كىناؾ....ما زالت أصكات القذائؼ ترف في أذني 

 .ككأنيا تسقط ىنا
المكاف حيث الشاشة تعرض الحالة، كأثناء عرض الفيمـ "يتجو األب إلى نفس  "يشير إلى 

المكاف الذم يقؼ فيو عمى الشاشة رافعا يده أيضا كما إف يبدأ المشيد عمى المسرح يخفض 
يده باإليقاع نفسو" إذف الصكرة تكمؿ الكممة كالكممة تنطمؽ مف الصكرة. ىكذا في بقية 

 اإلضاءات الفيممية. 
 الصوت 

الصكت في المسرحية ىك أداة قكية جدا كىي تكرط المشاىد في حالة رعب، فالطنيف 
المنبعث مف السماعات سيدخؿ المتفرج إلى حالة الخكؼ ذاتيا كسيككف حالة ذىنية خارج 
  مسرحية تعيده إلى كاقعو الذم يعيش فيو. كالصكت في المسرحية ينبثؽ مف اتجاىيف:

كت الخارج مسرحي المنبعث مف السماعات المكزعة في اإليقاع الصكتي "طنيف" البقمص
قاعة المسرح، كالذم يجعؿ المشاىد المفترض كذلؾ القارئ بنبض متسارع كاإليقاع النصي 
المتمثؿ بتسارع الحدث.كيكاد اإليقاع النصي يبث فينا نكعا آخر مف األصكات غير "طنيف" 

العيش في تمؾ الحالة الصكتية  البؽ كىك دؽ المسامير في األلكاح.فبإمكاف قارئ النص
المتسارعة التي تشحنو في حالة عصبية ال تقؿ عف حالة شخكص المسرحية. تسارع 
الحدث متماشيا مع تسارع الصكت كاإليقاع كالصكرة.كىكذا فالقارم كالمشاىد المفترض 
سيككف شاىدا عمى الخراب كسيعاني نفس معاناة شخكص المسرحية، كىنا يمتقي المشاىد 

الممثؿ عمى المسرح ليككنا كحدة كاحدة مآليا تمؾ الرسالة المبطنة "أف تعالكا لنناضؿ مع 
مف أجؿ أف ينتيي البؽ المميت مف أرضنا" كىكذا فالمسرحية تشتغؿ عمى حاسة السمع 

 كالعيف كالفكر ككحدة كاحدة.
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  الفصل الثامن

 مسرحية موتى بال قبور
 مسرحية جسدي مدن وخرائط

  
 :تمهيد

)مسرحيكف(  )مكتى ببل قبكر( في مجمة عندما كضعت تعميقي عف نص مسرحية   
قكل الكاتب  ، كجرّ كالدرامية ،االلكتركنية بدافع تحريؾ أجكاء النقاش حكؿ أسسيا الفنية

اإلبداعية الكامنة فيو إلى ميداف النقاش الحضارم الحر لمعرفة ردة فعمو الحقيقي كضعت 
 ،كحذقو ،كركيتو ،كىدكء طبعو ،كد متحسسا معدنو الثميفإصبعي عمى جكىر قاسـ مطر 

كعمى درجة عالية مف  ،كحسنة الخمؽ ،كتقبمو لآلخر بركح رفيعة التيذيب ،كسعة صدره
لى  ،تكاضع المبدع الحقيقي كأصالتو. كلعؿ ىذا كمو قادني إلى تكريـ شخصية المبدع فيو كا 

ؿ انعكاس قيميا اإلبداعية ليس كعركضو الدرامية مف خبل ،االحتفاء بنصكصو المسرحية
عمى مرآتي النقدية حسب بؿ كعمى مرايا النقاد األفاضؿ الذيف تناكلكا ىذه النصكص أك 

كمنيـ األستاذ حسيف عجة الذم تناكؿ نصيف لمطركد في  ،كالدراسة ،تمؾ العركض بالنقد
رحية ( كاألخرل عف مسعزؼ عمى حراؾ الجمر) مقالتيف منفصمتيف أحداىما عف مسرحية

كالتي تناكليا عمى أساس عنصرييا األساسييف كىما لعب العمؿ المكتكب  )مكتى ببل قبكر(
بغية محاكلة إبراز ىذيف البعديف عند ك" لعب المسرح ذاتو مف الداخؿ.، ك أك المحكي

مطركد كتسميط الضكء عمى أىميتيما في مسرح كيذا، سنتناكؿ قراءةن، كليس مشاىدةن لسكء 
عمالو األكثر مباشرة كعفكية في الظاىر، كأعقدىا مف ناحية العرض الحظ، كاحد مف أ

كالتمثيؿ، ذلؾ ببساطة ألنيا األكثر كضكحان في تجسيد البعديف المذككريف: المعبة كالممثؿ" 
"مف  كخمص األستاذ حسيف عجة إلى أف مسرح قاسـ مطركد مسرح تقشفي كىك يؤمف بخمكه

رح التقميدم كالعصرم" كيؤكد عمى ما أكده قاسـ في الكثير مف الكسائؿ المستخدمة في المس
أما مسرحية قاسـ مطركد  انفتاح نصو عمى األمكنة كاكتفائو ببضعة قطع مف اإلكسسكار.

)جسدم مدف كخرائط( فقد تناكليا األستاذ أحمد بمخيرم كالذم بدأ دراستو ليا بكممة اإلىداء 
النصكص نتاج صراع مع الزمف الذم كالتي جاء فييا "ىذه  التي كتبيا لو قاسـ مطركد،

يحاكؿ االنتصار" كيخمص إلى أف ىذيف العنصريف يشكبلف المشركع الدرامي لقاسـ مطركد 
كيبني عمييما رؤيتو النقدية التي مف خبلليا يتطرؽ إلى أىـ الداالت المسرحية كالفكرية في 

  . نصي المقالتيفأماـ القارئ  نضعكجريا عمى ما اتبعناه في الفصكؿ السابقة   النص.
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 النص المفتوح أو بحث قاسم مطرود الذي ال يكل عن الممثل

 قراءة: حسين عجة
  

يمكف القكؿ بأف مقاربة الفناف المسرحي العراقي قاسـ مطركد لمخشبة ترتكز عمى عنصريف 
أساسييف، كعمييما فقط: المعبة كما ىي، إذا جاز القكؿ، أم لعب العمؿ المكتكب "أك 

محكي"، ميما كانت جدية، مأساكية، أك ىزلية الحدث الذم يتـ ابتداعو أحيانان أماـ ال
المشاىديف، ليس مف أجؿ إنارة مدلكالتو القيمة، كلكف تحقيقو كمعبة "ثمة ىنا تعامؿ "فمسفي" 
أك عمى األقؿ )رؤيكم( فيما يتعمؽ بيذه المفردة"؛ ثـ لعب المسرح ذاتو مف الداخؿ، أم 

لخاصة، كليس التبلعب بممكناتو التقنكية "يخمك مسرح الفناف قاسـ مطركد، ضمف محايثتو ا
عمكمان، مف الكثير مف الكسائؿ المستخدمة في المسرح التقميدم كالعصرم، لحد يمكف فيو 
القكؿ، عند ىذه النقطة، بأنو مسرح تقشفي لمغاية". ذلؾ ىك العنصر األكؿ.أما العامكد 

مسرح مطركد، فيك الممثؿ: الفرد الذم ال يممؾ أم شيء الثاني الذم يرتكز عميو بقكة 
آخر، مف أجؿ ظيكره كاستمراره في الحياة كعمى الخشبة، سكل قكة كديناميكية "مخيمتو"، 
كما كاف ماركس يقكؿ بالنسبة لمعامؿ "ال يمتمؾ سكل قكة عضبلتو". بغية محاكلة إبراز 

  ا في مسرح كيذا، سنتناكؿ قراءةن،ىذيف البعديف عند مطركد كتسميط الضكء عمى أىميتيم
كليس مشاىدةن لسكء الحظ، كاحد مف أعمالو األكثر مباشرة كعفكية في الظاىر، كأعقدىا 
مف ناحية العرض كالتمثيؿ، ذلؾ ببساطة ألنيا األكثر كضكحان في تجسيد البعديف 

ؾ عمؿ في المذككريف: المعبة كالممثؿ. اسـ المسرحية"مكتى ببل تاريخ"، مع أنو ليس ىنا
المسرح العراقي، عمى عممنا، أقرب منيا لتكاريخنا.كيؼ يمكف تقديـ كتسمية ىذا النص؟ 
ال أك  لكف قبؿ أف نمنح أنفس، يطيبية االقتراب مف النص كتحميمو، يطيب لنا سماع الؾ، كا 
المؤلؼ كىك يعبر عف رغبتو العميقة المتعمقة بنكعية المسرح الذم يتبلءـ مع تطمعو: "منذ 

ليس بالقصير كأنا أبحث عف شكؿ جديد لبناء النص المسرحي يتكافؽ كاستخدامات  زمف
العصر الحديث..." حسنان، نحف نفترض بأف "مكتى ببل تاريخ" تتكافؽ كتمؾ االستخدامات 
ال لما تمت كتابتيا كمف ثـ عرضيا. لكف، ألف براعتيا تتكشؼ عبر المعبة  المعاصر، كا 

ركيا النص كحده، أك حتى غيابو، ككذلؾ ألنيا لعبة الممثؿ العارية، أم تمؾ التي ال يفب
كحده، أم تمؾ الطاقة اإلبداعية التي ال بد ليا مف تقبؿ، أك تحمؿ باألحرل ثقؿ بقية 
الشخكص كتغميؼ حضكرىا، يصعب لذلؾ معرفة كيؼ ينبغي تقديميا.ىف، ال يبخؿ عمينا 

ىذه. فيك يقكؿ لنا ليس ىناؾ طريقة المؤلؼ كال يتركنا لكحدنا حيارل أما عممية التقديـ 
 كمختمفة: كاحدة لمتقديـ، بؿ كفرة مف الطرؽ كيمكف تقديـ ىذا النص بطرؽ كثيرة 

 مسرح الحككاتي كاالكتفاء ببعض قطع اإلكسسكارات.  -1
 مسرح الشارع كاستخداـ مكاف العرض كالمعمار المتكفر لساحة العرض.  -2
 .مسرح دائرم باستخداـ فضاء السقؼ -3
 مسرح العمبة العادم باعتماد الديككر ألبسيط. -4
 مسرح المساف بإشراؾ بعض المتفرجيف في المعبة. -5
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لنصغي جيدان "الديككر البسيط"! كليس ديككران بسيطان كحسب. تمؾ عبلمة التقشؼ األكلى. 
في ككذلؾ "المتفرجيف" لممشاركة في... "المعبة". ستتكرر ىذه المفردة قبؿ مباشرة الممثؿ 

لعبو، أثناءه كمف بعده. المعبة، كليس العرض أك التمثيؿ، أك حتى المعب، أك فعؿ لعب، بؿ 
المعبة، بمثابة رىاف اإلبداع الكحيدة. يمعب المسرحية برمتيا ممثؿ كاحد، إذان. لكنو ال يمعبيا 
في غرفة نكمو، أك عمى أحد قاعات أكاديمية الفنكف الجميمة الفارغة، إلجراء البركفات 
كحسب.كبل.إنو يقـك بمعبيا أماـ جميكر مف المشاىديف كمما، كمما كاف كاف العرض 
أفضؿ.الدليؿ عمى ذلؾ، يمكف لعبيا في كؿ مكاف، كحتى في "الشارع". لكف: الممثؿ 
مباشرة إلى قاعة العرض؛ يحدثنا في البدء عف نفسو، عبر جممة كاحدة يقكؿ فييا اسمو، 

ؿ عادم عاش "بعض التجارب التي القت ثناء". لكف : "في كال ينسى أف يؤكد لنا بأنو ممث
ىذا العرض كقعت مشكمة ما بيف المخرج كالمؤلؼ... سأطمعكـ عمييا، شريطة أف نبحث 
ليا عف حؿ"كىا أننا أماـ تبرعـ عبقرية الممثؿ المتمركزة بقدرتو عمى أقناع الجميكر بأف 

لبحث ليا عف حؿ، عبر لعبيا، عمى عمبلن مسرحيان يمكف أف يطرح مشكمة، كمف ثـ يجرم ا
أف يككف ىناؾ جميكر، إذ "بدكنكـ ال يمكف عمؿ أم شيء". قبؿ أف يتقدـ الممثؿ أكثر مف 
جميكره، ييمس لو بشيئيف: "يمكف تسمية ىذا النص بػ "مكنكدراما" "لعب الدراما مف قبؿ 

 يعنينا أمرىا.ثـ نعرؼ ماذا تعني ىذه المفردة، كال  ممثؿ كاحد". لكف، لنتظاىر بأننا ال
يسأؿ إذا ما كاف في "القاعة مف نقاد مسرحييف". نحف نجيب عمى ىذا السؤاؿ، بدالن عف 
ذلؾ الجميكر المتخيؿ، بالقكؿ كبل كالحمد هلل، ليس ىناؾ مف "نقاد مسرحييف"، حتى لحظة 

لؼ ىذه الكتابة. لكننا نريد معرفة نكعية المشكمة التي حدثت في ىذا العرض ما بيف المؤ 
كالمخرج! كىا ىي إجابة الممثؿ لنا، كجميكر:"تعالكا نتحالؼ كنتفؽ عمى صنع العرض 
بعيدان عف االثنيف، ألف المخرج أدخؿ إلى المستشفى، ارتفع لديو الضغط كالسكرم كالمؤلؼ 
سمـ نصو كلـ يحضر أم تمريف بحجة أنو ال يريد أفساد رؤية المخرج". ذلؾ ما دفعنا لمقكؿ 

دع مطركد يمكف أف يككف في المقاـ األكؿ مسرح الممثؿ، فذريعة "الضغط بأف مسرح المب
كالسكرم" عند المخرج ال تنطمي عمى أحد: تعتمد المعبة، في المطاؼ األخير، عمى لعابيا، 

محكميا، ميما كانت أىمية زاكية نظره كمراقبتو لمخطكط الداخمية   كليس عمى
عمى الممثؿ قبؿ المخرج.أما طيرانية المؤلؼ كالخارجية.كفي عمؿ كالعمؿ الذم نتناكلو: 

البسيط التالي: ىنا يدخؿ   كعدـ رغبتو في "أفساد رؤية المخرج"، فيمكف تفسيرىا بالشكؿ
النص في الحركة؛ يترؾ أفقية الكتابة، لكي يقفز، يتشقمب، يرقص كيتمكل أماـ المشاىد. 

غط كالسكرم، المخرج، ال بعد غياب ذلؾ الذم نقمكه إلى مستشفى الحاالت الطارئة لمض
يبقى سكل القكؿ: أعطني ممثبلن كجميكران كأنا أعطيؾ عمبلن. تمؾ ىي حكمة "مكتى ببل 
تاريخ" عمى صعيد "الشكؿ". نمتمس التعامؿ مع ىذه المفردة األخيرة بغمكضيا. يبقى 

ي حالة "المحتكل". آه، المحتكل! أسـ المسرحية، ثانية، "مكتى ببل تاريخ"، ما الذم نتكقعو ف
كيذه، كفي ظركؼ مثؿ تمؾ الظركؼ؟ سينيض أحد ىؤالء األمكات ليمثؿ أمامنا حياتو 

ذاللو الكاقعييف؛ ليس ىك كحده كحسب،   التي كانت يكمان؛ ماضي حاضره، زمف اندثاره كا 
شعب بأكممو؛ ليس ىذا فقط، الحياة بأسرىا. لنصغي لو، كيؼ يقدـ نفسو: "مّت في أحدل 

عددىا، كالمحزف أنيا لـ تكف أشد المعارؾ قاتمت العدك كثيران، كال المعارؾ التي نسيت 
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أعرؼ السبب، كأطمقت الرصاص في الجك". كلكف لماذا أطمقت الرصاص في الجك؟"خكفان 
مف المكت طبعان، أك بحثان عف العدك الذم يتربص لي، كقد عممكني أف أقتمو قبؿ أف 

ى ببل تاريخ": الخكؼ كقتؿ اآلخر باسـ يقتمني". ذلؾ ىك، إذان، "محتكل" مسرحية "مكت
الخكؼ."فحتى طفمي الكحيد لـ أره جيدان، لـ أالعبو أك أشمو، كألنني لـ أغب يكمان مف 
الخدمة العسكرية". ىا، كال يـك كاحد؟ الجكاب:لحماس، كتحت أم شعار كيافطة؟ الجكاب: 

ىي، لممرة العاشرة، "ليس ألني كطني، بؿ أخاؼ...يمكنكـ القكؿ بأني "ييمس" جباف. تمؾ 
سطكة ىذا الطاغية المعيف: الخكؼ الذم يجعمني أسكف الجبف داخميان.... أك يسكنني، مرة 
لى األبد. ىؿ انتيت المعبة؟ىؿ نسدؿي الستارة عمى فضيحة الرعب؟ يبدك كبل، ما  كاحدة كا 
ء دامت: الفكرة "ىي أني معكـ أصنع العرض كبدكنكـ ال كجكد لو". ككذلؾ: " قبؿ البد

كمف ثـ: "كأنا أميؿ دائمان   عمينا تجريب المعبة"كأيضان: "ألف مسرحنا تجريبيان في األصؿ".
لمتجريب"، ك"ألنو التجديد كالحياة"كفكران: "أعتقد تفمسفت كثيران، لنجرب المعبة". لماذا؟ "ألني 
كأنتـ األىـ في ىذه المعبة". ك"المؤلؼ غير مكجكد كالمخرج قد يككف مات في 

ى".ىذا ما يقكلو مؤلؼ مسرحيتنا عف المؤلؼ كالمخرج المذاف ىما ىك. كممة المستشف
مقتضبة أخيرة: "مشكمتنا الحديث، نتحدث كنتحدث كالغاية أف نكصؿ لكـ الحدث عبر 

 صكر الحياة". عبر ماذا؟.............. الحياة.
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 " لقاسم مطرود"جسدي مدن وخرائط  انكسار األحالم في النص الدرامي

 بقمم أحمد بمخيري
  
"ىذه النصكص نتاج صراع مع الزمف الذم يحاكؿ االنتصار" ىذه الجممة كردت في    

اإلىداء الخاص الذم خصني بو الكاتب المسرحي العراقي قاسـ مطركد.ككاف قد بعث إلي 
 الذم يتضمف نصكصا درامية لو.1مشككرا،مف لندف،كتابو "سيمفكنية المكت كالجسد"

ألتقط في ىذا اإلىداء الخاص عبارة "الصراع مع الزمف"ك كممة"االنتصار".فيما قد   
 يمخصاف بعمؽ المشركع الدرامي لقاسـ مطركد. 

ذلؾ أنو مشركع قائـ عمى "الصراع مع الزمف"كىنا تككف الدراما كالمسرح مرتبطيف بالكاقع 
و في النص الدرامي. لكف ىذا مف أجؿ إعادة تركيبو دراميا كمسرحيا،حسب زاكية النظر إلي

المشركع ال يقتصر عمى ىذا،كلكنو يحدد اليدؼ،اليدؼ مف الكتابة،كىك االنتصار.ىذا 
عمما بأف كممة االنتصار تنطكم في ذاتيا عمى كجكد معركة. معركة كانتصار ضد 

ارج االستبداد كاالحتبلؿ،احتبلؿ العراؽ.كعميو،فإف المعركة كاالنتصار بيذا المعنى يككناف خ
الدراما كالمسرح.لكف طرفي المعركة،أم الصراع، في كتابتو الدرامية،السيما في النص 

 الدرامي "جسدم مدف كخرائط"،ىما الكاقع كالحمـ.الكاقع الكائف كالحمـ الممكف.
مكرر(.ففي 1ىذه الثنائية األخيرة حاضرة بقكة في النص الدرامي "جسدم مدف كخرائط")  

ط مكضكعتو الرئيسية،تكجد شخصية درامية تعتبر قطب الرحى عالـ درامي يشكؿ اإلحبا
في األفعاؿ الدرامية ىي شخصية الرجؿ..إنيا ىي الشخصية الرئيسية أك المركزية،لذلؾ 
كانت كؿ الحكارات الدرامية مرتبطة بيا،إما باعتبارىا شخصية فاعمة كمشاركة في الحكار 

ما باعتبارىا مكضكعا لحكار اآلخريف   أم الشخصيات الدرامية األخرل.الدرامي،كا 
قبؿ تتبع المسار الدرامي ليذه الشخصية كتقاطعاتيا مع باقي الشخصيات الدرامية، تجدر   

اإلشارة إلى أف المؤلؼ حدد العناصر األساسية لمسينكغرافيا تحت عنكاف "تنكيو"،الذم جاء 
نجد ما يمي:"كمف الخياؿ  باعتباره عتبة لكلكج عالـ النص الدرامي.في ىذه العتبة االفتتاحية

كالتعرؼ عمى الشخصيات كالمكاف الذم يعتبر البطؿ األساس في العرض كبعض 
اإلكسسكارات يمكننا تشكيؿ قمـ الجباؿ كسفكحيا،كأرصفة الشكارع المزدحمة بالمارة الذيف 
يجركف خمفيـ جثثيـ داخؿ المسافة المتخفية بالصكت كالصكرة التي حددىا العرض ليعمنكا 

كحشة ردىات اإلنعاش كصاالت العمميات كمراسـ الدفف كرتابة التأبيف ذلؾ الذم يمؼ عف 
 خشبة المسرح كالجميكر.

كمف اإلحساس بالمكت كالبحث عف المستقر األخير نجانس الرقص بالطقكس كالحمـ بما   
 .2ىك آت كسحابة أبدية"

 إف "المارة الذيف يجركف خمفيـ جثثيـ"  
 ك"ردىات اإلنعاش"

 الت العمميات"ك"صا
 ك"مراسـ الدفف"
 ك"رتابة التأبيف"
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ك"اإلحساس بالمكت" ىي عبارات تحيؿ كميا عمى الجك الجنائزم.كالمفترض أف ما تـ 
التعبير عنو ىنا باأللفاظ الخاصة بيذه اإلرشادات المسرحية،سيتـ التعبير عنو،حيف إنجاز 

حي.لذلؾ فإف ىذه العبارات العرض المسرحي،بكاسطة السينكغرافيا مف قبؿ المخرج المسر 
المميدة لؤلفعاؿ الدرامية تخمؽ إطارا دالليا عاما حزينا.يزيد مف ىذا الحزف "صكت المياث" 

 المنبعث مف "كسط الظبلـ".
بعد رسـ ىذه المبلمح األساسية،المعبرة كالدالة،مف قبؿ المؤلؼ الدرامي بكاسطة   

ؿ.كمثمما كاف ىك أكؿ شخصية األلفاظ،تظير أكؿ شخصية درامية.إنيا شخصية الرج
درامية مف حيث الظيكر عمى خشبة المسرح،فقد كاف كذلؾ آخر شخصية تكجيت إلييا 
الزكجة بالخطاب بعد أف جمس مع الجميكر كقد سمط عميو ضكء خافت.كىك كاحد مف 
شخصيات ال تحمؿ كميا أسماء معينة.ذلؾ أنو تـ تقديميا في الئحة الشخصيات ككذلؾ 

العجكز(،أك -المرأة(،أك باعتبار عمرىا )الصبي-إما باعتبار جنسيا )الرجؿفي الحكارات 
الطبيب(،أك باعتبار عبلقتيا )الزكجة(،أك -ساعي البريد-باعتبار مينتيا )رجؿ التأميف

باعتبار ىكايتيا )الرسـ(.ىذه االعتبارات كاف ليا دكر في رسـ اإلطار الداللي العاـ لمنص 
باقي الشخصيات بشخصية الرجؿ.إذ ليست عبلقة الطبيب الدرامي كفي تحديد عبلقات 

بالرجؿ ىي نفسيا عبلقة الرساـ،أك رجؿ التأميف،أك الزكجة بو.كىنا تتمايز مفردات المغة 
 الدرامية الخاصة بكؿ شخصية درامية عمى حدة،لتمنح لكؿ شخصية فرادتيا.

ككف ىذا في الككاليس.لكف في العتبة المشار إلييا سابقا،ىناؾ مارة يجركف خمفيـ جثثيـ.ي  
عمى الخشبة ستظير شخصية كاحدة تجر جثة، سيتبيف مف خبلؿ المسار الدرامي أف ىذه 
الجثة ىي لمرجؿ الذم يدفعيا.إذف يتعمؽ األمر برجؿ يدفع جثتو.كقد تزامف ظيكر الرجؿ 
الذم يدفع جثتو المكضكعة عمى عربة بحركة إعادة إطبلؽ المياث مف لدف باقي 

.كقد كاف الرجؿ يبحث عف مكاف لدفف جثتو.كىي مفارقة شديدة الداللة الشخصيات
 كاإليحاء،كما أنيا خارج نطاؽ المعقكؿ.

ذلؾ أف الرجؿ الذم يدفع جثتو ىك إنساف حي؛أما الجثة فيي تنتمي إلى عالـ األمكات أك 
ثنائية المفترض أنيا كذلؾ.كعمى ىذا األساس، ىناؾ ثنائية أساسية في النص الدرامي،.إنيا 

الحياة ك المكت.لكف المكت كأجكاءه ىك الذم يييمف.كلذلؾ، فيك الذم يشكؿ المكضكعة 
الرئيسية لمنص الدرامي.كعميو،ليس اعتباطيا أف يشتمؿ العنكاف العاـ عمى كممة المكت، 
مكت الجسد.لكف ىؿ يتعمؽ األمر بمكت الجسد أـ بمكت األحبلـ؟ أحبلـ الرجؿ.إف 

درامي، ككذلؾ في العنكاف، ىك مكت الجسد.لكف الجسد ىنا قد المصرح بو في النص ال
يتجاكز الداللة التعيينية المباشرة إلى الداللة اإليحائية غير المباشرة،كىي تتعمؽ تحديدا 
ذا صح ىذا االنتقاؿ مف الداللة التعيينية إلى الداللة اإليحائية في تحديد المراد  باألحبلـ.كا 

نما بمكت أحبلـ.إذ مف الجسد،كىناؾ أدلة نصية ت ؤكده،فإف األمر ال يتعمؽ بمكت جسد،كا 
كيؼ يمكف أف يفاكض إنساف حي،جسدا كركحا، عمى كيفية دفف جسده الميت إف لـ يكف 
لمجسد معنى آخر غير المعنى المباشر.أضؼ إلى ذلؾ أف عنكاف النص الدرامي المقصكد 

سية،كىنا يتقاطع العنكاف ىك "جسدم مدف كخرائط".كىك عنكاف يشكؿ الجسد بؤرتو الرئي
العاـ الخاص بالكتاب كمو مع العنكاف الخاص بيذا النص الدرامي.ىذا الجسد الذم جاء 
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في صيغة المفرد يتعدل الداللة التعيينية المباشرة إلى الداللية اإليحائية،.إنو "مدف" 
احد يحدده ك"خرائط".كلذلؾ فيذا الجسد يقرأ )بضـ الياء( باعتباره ىذه كتمؾ..إف الجسد ك 

 ضمير المتكمـ المفرد. لكف المدف كالخرائط متعددة.كىنا تكمف داللة ىذا الجسد اإليحائية.
كعميو،فإف ضمير المتكمـ المفرد ىنا ىك مفرد مف حيث الجممة النحكية،لكنو مف الناحية 
الداللية يتجاكز المفرد إلى الجمع.كىناؾ جمؿ في الحكار الدرامي،فضبل عف السياؽ 

 ي، تؤكد ىذا. الدرام
مف خبلؿ عدد مف مفردات الحكار الدرامي، يتبيف أف ىذا الرجؿ كاف كبير األحبلـ.لكف  

ىذه األحبلـ لـ تتحقؽ.لذلؾ،ليس صدفة أف يبدأ كىنو مف الرأس،حيث مكقع الفكر كاألحبلـ 
مف الجسد دكف بقية األطراؼ الجسدية األخرل.ىذه األحبلـ "تدحرجت مف القمـ كانسابت 

ياه المنحدرات".كالقمـ كمياه المنحدرات استعممتا استعماال استعاريا؛.استعماليما،في مع م
حباط.ىذا  ىذا السياؽ، انتقاؿ مف األعمى إلى األسفؿ مع ما يعنيو ذلؾ مف انحدار كا 
اإلحباط ىك الذم جعؿ الرجؿ يرغب في التخمص مف أحبلمو،كبالتالي االستسبلـ.ىذا 

الستعارة( يفتح أفقا لمتأكيؿ مثمما تفتحو كممة المطر.إذ بالرغـ االستعماؿ االستعارم )مف ا
مف عدـ كجكد المطر في قمة الجبؿ تصر المرأة عمى انيماره،بؿ كتفتح مظمتيا تأكيدا 
لقكليا.تعزز أفؽ التأكيؿ أيضا إيحاءات األعبلـ المكضكعة عمى أطراؼ الجثة في المشيد 

،كخياطة جميع الشخصيات "لقطعة قماش األكؿ غير محددة اليكية في النص الدرامي
؛ككذلؾ الشبلؿ الذم حذر الرجؿ الصبي 4كاحدة ككأنيا تخيط كفنا كبيرا كفيبل بدفف العالـ"

 مف أف يخطفو.
.إف ىذا الكبلـ األخير يقدـ إشارة ىامة،تمقي ضكء عمى مسار األفعاؿ الدرامية التي   

كصية كالفردية لمكفف إلى الداللة أعقبتو.كمف خبللو يمكف االنتقاؿ مف الداللة الخص
 العامة.كبيذا تصير شخصية الرجؿ رمزا،يتجاكز الداللة الخاصة كالفردية.

فيك ليس الكحيد الذم يجر خمفو جثتو،ففي المشيد األكؿ كاف المارة يجركف خمفيـ 
جثثيـ.كبناء عمى ىذا يكتسب الرجؿ داللة جماعية كليست فردية.لذلؾ عد ىنا رمزا لمعاناة 

ماعية.كما يكحي كبر األدكات الطبية،مقص كبير،كبسكلة،إبرة،أك أية داللة طبية ج
أخرل،بحجـ المعاناة كالمأساة. كلصكت إغبلؽ الباب بقكة كعنؼ، بعد سؤاؿ الطبيب الرجؿ 
فيما إذا كاف ىذا األخير يكد التعرؼ عمى إنجازات الرؤساء األمريكييف المذككريف في 

.ىؤالء الرؤساء األمريكيكف ىـ حصرا بكش االبف ك ككمنتكف النص الدرامي،داللة عميقة
 .زاد مف عمؽ الداللة ىنا قكؿ 5كبكش األب

 .6"الزكجة:"بيدكء ككأنيا تتحدث عف شخص آخر" حقا إنؾ أفحمتو"-
  عمى  لـ يكف اإلفحاـ بالمغة كلكف بحركة كصكت،صكت إغبلؽ الباب بعنؼ.كىذا مثاؿ

كامميا في إببلغ المعنى.ككانت الشخصيات قد أفصحت تضافر عناصر المغة الدرامية كت
عف مكنكنيا بضحكيا العالي كسؤاليا الطبيب إف كاف األمر يتعمؽ بمزاح، حينما كجو 
.عبرت ىذه الشخصيات عف  سؤالو إلى الرجؿ إف كاف يعرؼ مف ىك الرئيس األمريكي اليـك

ؿ ىنا عمى الفرح،إذ لمسياؽ مكقفيا مف الرؤساء األمريكييف المذككريف بالضحؾ،الذم ال يد
   دكره في تحديد المعنى، كبكممة المزاح.
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تساعد إذف االستعارة المغكية المعنية المتضمنة في الحكار الدرامي )القمـ  
كالمنحدرات(،كبعض اإليحاءات التي تتضمنيا اإلرشادات المسرحية،كقد اعتنى بيا 

 المؤلؼ،في إضاءة محتكل كأبعاد األفعاؿ الدرامية. 
تشكؿ شخصية الرجؿ،كىك في األربعيف مف العمر،بؤرة النص الدرامي،فيي نقطة   

االرتكاز فيو.لذا نسجت معيا باقي الشخصيات الدرامية عبلقة ما.ىذه العبلقة تحددىا 
تطمعات كرغبات كؿ شخصية عمى حدة،انعكست كميا عمى الحكار الدرامي الخاص بكؿ 

ة الزكجة مثبل بالرجؿ ليست ىي عبلقة رجؿ شخصية درامية في النص الدرامي.فعبلق
التأميف بو.فإذا كانت العبلقة األكلى تتميز بالرباط الكجداني كالحميمية، فإف العبلقة الثانية 
طغى عمييا منطؽ البيع كالشراء.أما عبلقة العجكز بالرجؿ فتتميز بالتعاطؼ كالنصح.نصح 

ذا كانت شخصية المرأ كاإلغراء،فإنيا   ة تتميز بالغنجناتج عف حكمة كخبرة السنيف.كا 
 استعممتيما فقط كي تساعده مف أجؿ التحرر مف جثتو أم مف أحبلمو.

كىناؾ شخصيتاف أخرياف تكداف كذلؾ عبلج الرجؿ،لذلؾ أمسكت كؿ منيما بأداة 
طبية.ىاتاف الشخصياف ىما الطبيب،كلممينة دكر في رسـ الشخصية، كالزكجة.لكف الزكجة 

بدقة.كىي التي حددت األبعاد الحقيقية لشخصية الرجؿ.إذ  ىي التي حددت مرضو
بينت،مف خبلؿ الحكار الدرامي،طبيعة مرضو.لذلؾ سعت إلى عبلجو مف األحبلـ.كلذلؾ 

 فإف "طبيا" معنكم نفسي كليس طبا جسديا.
،أما االستيقاظ      .كىنا تساكم األحبلـ النـك كالعبلج مف األحبلـ يعني االستيقاظ مف النـك
كم الحقيقة الكاقعية. بناء عمى ىذا، ليس المرض مرضا جسديا،كما سبقت اإلشارة إلى فيسا

ذلؾ، كلكنو "مرض معنكم".ليذا اقترحت الزكجة عمى الرجؿ عبلجا يتمثؿ في التدكيف 
 كالكتابة. الكتابة بكصفيا عبلجا.

كقد ساىمت شخصية الصبي في تسميط الضكء عمى ماضي الرجؿ،الماضي الذم ال   
و الحاضر.فقد كانت لو في طفكلتو لعب،ككاف في شبابو كسيما.أما اآلف فيك يشكك مف يشب

 .لذلؾ خاطبو.7"عذاب الرأس"
 الصبي :كـ كنت كسيما إنؾ أبكيت النساء كاآلف يبكيؾ األلـ. 

كاف البكاء مف نصيب النساء في الماضي لكسامتو؛أما اآلف فالبكاء مف نصيبو بسبب 
حسب قكؿ 8ا كاف أيضا "مفعما بالحياة،كفجأة اختفى كؿ شيء"عذاب الرأس كاألحبلـ.كم

 المرأة في االستدالؿ األكؿ. 
كىك باإلضافة إلى ككنو حالما،يتمتع،حسب مفردات مف الحكار الدرامي،بقمب ناصع   

ككعيا سياسييف.يكشؼ عف ىذه   البياض كال يعرؼ الشر طريقا لو.لكنو يمتمؾ معرفة
رؤساء الكاليات المتحدة األمريكية طيمة تاريخيا.أما  معرفتو بأسماء كؿ  المعرفة

الكعي،المتعمؽ بالحاضر كليس بالتاريخ،فيبرزه المكقؼ الذم عبر عنو بطريقتو عف 
 إنجازات بكش األب ككمنتكف كبكش االبف.

فبعد أكامر حركية،يبدك مف خبلؿ السياؽ الدرامي أنيا تتعمؽ بفحص طبي،صادرة مف 
األكؿ لمثاني سؤاال غير طبي،كلكف لو مضمكف سياسي.كفحكل  الطبيب إلى الرجؿ،كجو

ىذا السؤاؿ يتعمؽ بإنجازات الرؤساء األمريكييف الثبلثة "في خدمة اإلنسانية" حسب قكؿ 
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الطبيب.كىك سؤاؿ زاد في الكشؼ عف عمؽ شخصية الرجؿ،كما كشؼ عف مكقفو.كقد تـ 
لباب بعنؼ.لذا فإف ىذا الصكت التعبير عنو بطريقة غير لفظية،تتمثؿ في صكت إغبلؽ ا

جكاب عف سؤاؿ الطبيب.كيبدك أف المراد مف عبارة "في خدمة اإلنسانية"،في السياؽ 
الدرامي الذم كردت فيو،ليس ىك إبراز رأم الطبيب،إف كاف ىذا ىك رأيو،كلكف المراد ىك 
ة الكشؼ عف مكقؼ الرجؿ بالذات..إنو ىك الشخصية المركزية كالمحكرية ذات األطركح
 في النص الدرامي.لذلؾ يمكف اعتبار السؤاؿ استدراجا لمعرفة كالكشؼ عف ىذا المكقؼ.

مف خبلؿ ىذا المكقؼ كحركة إغبلؽ الباب العنيفة كالقكية،يتبيف أيضا أف الرؤساء 
األمريكييف الثبلثة المذككريف،بسبب أفعاليـ في العراؽ، سبب مف أسباب حزف كمعاناة 

سماء مؤشرا أيقظ ذكرىا في الرجؿ حزنا دفينا،ككشؼ عف جرح الرجؿ.لذلؾ كانت تمؾ األ
 عميؽ.أباف عنيما صكت إغبلؽ الباب بعنؼ كقكة. 

إف ىذا األخير يجر جثتو ألنو نقي،كما يقدمو النص الدرامي،في عالـ مدنس،عالـ 
العبث.كمف عبلمات ىذا األخير أف يجر اإلنساف الحي جثتو.لكنو ليس عالما عبثيا عمى 

رح العبث الغربي حيث الفراغ الركحي،بؿ إنو عالـ عبثي مفعـ باإليماف الديني غرار مس
ألنو قائـ عمى ثنائية الحياة الدنيا كالحياة األخرل.كعميو،فإف العبث محصكر في الحياة 
الدنيا فقط.كما أف ىذا العالـ مفعـ،رغـ شراستو كسكداكيتو،باألمؿ.اإليماف كاألمؿ يتجسداف 

خير مف النص الدرامي،حيث ارتدت الزكجة ثيابا بيضاء،كقد سمطت معا في المشيد األ
 عمييا كعمى الجثة بقعتاف ضكئيتاف لتبئيرىما،ثـ قالت:

الزكجة:"اتشح يا حبيبي بالبياض إنو النقاء كأنت ىك،سأرتدم كفني ألصمي ليؿ نيار عسى 
 .9أف يستجاب دعائي كتعكد إلي ركحا كجسدا"

كف البياض،كىك النقاء.نقاء الرجؿ الذم لك يتمكف مف تحقيؽ لقد قدمت الزكجة تفسيرا لم  
أحبلمو.لكف لنبلحظ أنو لـ يمت في النياية،كلكنو بقي،في المشيد األخير،جالسا ،ليس 
عمى الركح، كلكف مع الجميكر.لقد كاف يحمـ مف أجؿ عبلج الناس الذيف اعتبرىـ 

يتعمؽ بقمة الكعي  مرضى،كمرضيـ يختمؼ عف مرضيـ.إنو مريض باألحبلـ،كمرضيـ
كعدـ إدراؾ المحيط الذم يعيشكف فيو. لذلؾ يكد أف يناقشيـ في مكاف عاـ.في ىذه الحالة 
يعتبر ىك سكيا،صحيحا،أم غير مريض..أما ىـ فميسكا كذلؾ. الصحة كالمرض ىنا 

 يتعمقاف بالكعي كعدـ الكعي بالمحيط. في ىذه الحالة، يككف العبلج صادرا منو إلييـ.
أداة العبلج عنده ىي النقاش في مكاف عمكمي،فيذا يؤكد عمى أف مرضيـ ليس كمادامت 

مرضا عضكيا،كليس مف نكعية مرضو.مرضو كما تتصكره باقي شخصيات النص الدرامي 
كخاصة الزكجة التي حددت مرضو بككنو متعمقا باألحبلـ، أحبلمو.األحبلـ التي تتأسس 

رغـ انكسار ىذه األحبلـ بقي في األخير جالسا عمى أنقاض الكاقع كتتجاكزه في اآلف ذاتو.ك 
مع الجميكر أم مع الناس.فيؿ ىناؾ أمؿ في شفائيـ؟إف الجمكس مع الجميكر يكحي 

 بذلؾ.
لقد جرت األفعاؿ أك األحداث الدرامية في االستدالؿ األكؿ في قمة الجبؿ.كاختيار ىذا     

يؽ إلقائيا مف القمة إلى الفضاء كاف مف أجؿ دفع الرجؿ لكي يتخمص مف جثتو عف طر 
األسفؿ.لكنو أصر عمى المحافظة عمى جثتو.كمثمما صارت جثتو عبئا عميو،غدت كذلؾ 
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أحبلمو،كقد كانت سابقا زاده كدكاءه، عبئا عميو.عبء ينكء بحممو اآلف.لذلؾ يمكف التماىي 
 بينيما،بيف الجثة كالحمـ.

العاـ يشير إلى "سيمفكنية المكت كبناء عمى ىذا التفسير صارت األحبلـ جثة.إف العنكاف 
كالجسد"،أما النص فركز عمى الجسد/الجثة ككذلؾ عمى األحبلـ،انكسار األحبلـ،أم 
 مكتيا.كبيذا المعنى، يككف ىناؾ تناغـ بيف المكت كاألحبلـ أم سيمفكنية المكت كاألحبلـ. 

يا مف قبؿ كبالنظر إلى المعنى الرمزم لمجثة،جثة األحبلـ،فقد كانت ىناؾ عناية ب  
صاحبيا:الرجؿ،الذم لـ يرد التخمص منيا رغـ الدعكات كالمحاكالت المتكررة مف قبؿ 
الشخصيات الدرامية األخرل.تكتسب ىذه الجثة معناىا مف داخؿ المحيط الدرامي 
النصي.كخبلفا لجثة يكنسكك في مسرحية "أميدييو" التي تثير الرعب،حسب مارتف 

مدف كخرائط" تدعك إلى التأمؿ في سبب أك أسباب عدـ  إسبلف،فإف جثة الرجؿ في "جسدم
"ينتاب الزكجيف الرعب ألنو في الغرفة   تحقؽ األحبلـ.ففي مسرحية يكنسكك "أميديو"

،كتبدأ تمؾ الجثة تنمك   المجاكرة تكجد جثة،لعميا جثة عشيؽ الزكجة الذم قتمو الزكج
أنو يبث الرعب.إنيا تصبح  باضطراد...الشؾ بأف القكؿ بجثة تنمك ىك تصكر عبثي،إال

مف الضخامة بحيث أف القدـ اليائمة الحجـ تكسر الباب في آخر األمر كبينما يزداد نمكىا 
دكف تكقؼ تأخذ بدفع الزكجيف خارج المنزؿ...إنو كابكس فعمي كلكنو أيضا صكرة قكية إذا 

 ..1أطمنا التأمؿ فييا تكتسب معنى"
"جسدم مدف كخرائط" لقاسـ مطركد معنى.ىذا  كذلؾ، تكتسب الجثة في النص الدرامي  

نما يدعك إلى التأمؿ في سبب أك أسباب اإلخفاؽ،ك"عذاب  المعنى ال يثير الرعب،كا 
الرأس"،كاإلحباط،كاالختفاء المفاجئ،كانكسار األحبلـ.إف حاضر الرجؿ/الرمز ليس مماثبل 

بيا النص  لماضيو.ذلؾ أف ماضيو أفضؿ مف حاضره اآلف، حسب الكيفية التي قدمو
 الدرامي مكضكع التحميؿ.

بقيت اإلشارة إلى أف النص الدرامي"جسدم مدف كخرائط" لمكاتب المسرحي العراقي قاسـ   
ضمف كتاب شمؿ مجمكعة مسرحيات كحمؿ  7..2،كنشر سنة 5..2مطركد كتب سنة 

بريؿ عنكاف "سيمفكنية المكت كالجسد ".كالزمناف معا أعقبا احتبلؿ العراؽ الذم كاف في ا
.يسمح الزمناف الخارجياف المذككراف بتطعيـ كتعزيز ىذه القراءة الداخمية لمنص 3..2سنة 

 الدرامي المذككر بتفسير خارجي.
أما ىنا فقمت فقط بقراءة داخمية لو.التفسير الخارجي ال يخرج عف نطاؽ كضعية العراؽ 

. العراؽ ميد الكتابة ك رمز الثقافة كالحضارة رغـ   كيد الكائديف. المحتؿ اليـك
  

 الهوامش:
قاسـ مطركد.سيمفكنية المكت كالجسد.منشكرات اتحاد الكتاب العرب. دمشؽ.  -1

 .7..2سكريا.
أخبرني قاسـ مطركد بأف خطأ كقع في عنكاف كتابو المطبكع،كأف عنكاف النص -)مكرر( 1

عاـ كشامؿ الدرامي ىك :"جسدم مدف كخرائط".أما عنكاف "سيمفكنية المكت كالجسد" فعنكاف 
 لكؿ النصكص الدرامية التي يتضمنيا الكتاب المطبكع.
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  الفصل التاسع

 مسرحية مجرد نفايات 
  

 تمهيد:
تحطيـ الذات البشرية  في ىذه المكنكدراما يتناكؿ قاسـ مطركد كاحدة مف أبشع سبؿ  

كجعؿ اإلنساف ذم كينكنة شيئية بعد تجريده مف كينكنتو الركحية، كبعد غسؿ دماغو 
كأىدافيـ البلانسانية.  ،كأىكائيـ ،كتحكيمو إلى أداة تنفيذية مطكاعة يديركنيا حسب رغباتيـ

ذاللو ،إنيـ يفعمكف ما يفعمكف عبر برامج تعذيب الجسد فراغو مف محتكاه اإل ،كا  ذ كا  نساني. كا 
ينجحكف في تشييئو فإنيـ يخطكف الخطكة األخيرة في تحكيمو إلى مجرد نفايات. لقد تناكؿ 
ىذه المسرحية كعرض درامي األستاذ الفاضؿ عبد الغفكر بف أحمد البمكشي في بحث أكجز 
فيو رأيو في ىذا الجنس الدرامي الذم ينيض بميمتو ممثؿ كاحد ضمف نص كتب ليككف 

الدرامي. كما تناكؿ ميمة الممثؿ في  صية ذات العبلقة المباشرة بالحدثمختصا بالشخ
المكنكدرامي، كقدرتو عمى تجسيد بقية الشخصيات لتمارس حضكرىا مف خبلؿ   العرض

النص أك جغرافية العرض. يقكؿ في معرض تناكلو  ةشخصيتو المييمنة تماما عمى مساح
 لميمة الممثؿ األدائية:

لصالحي أف يبرع في تشخيص باقي الفناف الشاب عبد الحكيـ اثؿ كىك "استطاع المم
المسرحي الجميؿ  )الزكجة ، المحقؽ(  ات ذات الحضكر المجازم في العرضالشخصي

مف ىنا ربما بسبب العبلقة  -فف يعتمد عمى الممثؿ الكاحد صحيح أف )المكنكدراما(
إنما ىي في  -كاحد كلكنيا مف ناحية أخرل ىي ليست مجرد ممثؿ -بالمكارد المادية

الحقيقة تحقيؽ نفسي كذىني في عقؿ شخص كاحد ال ينفصؿ عف الشخكص المغيبة، بؿ 
غير قادر عف االنفصاؿ  يزيد ىذه الشخكص قيمة، إذ أف الممثؿ الفرد دائـ الذكر ليا،

 عنيا، لذلؾ تكتسب ىذه الشخكص حضكرا قكيا كقادرا كاف لـ تظير."
ا كقع فيو مف إرباؾ سببو قطع الديككر الكبيرة التي لـ ثـ عرج عمى اإلخراج منتقدا م 

 يتبلءـ حجميا مع جغرافية المسرح. 
أما األستاذ شاكر عبد العظيـ فقد قدـ ىذه المسرحية بدراسة ألقى مف خبلليا األضكاء عمى 
فحكل الحداثة كما بعدىا متخذا مف ىذه المسرحية أنمكذجا مكتمبل كمشتمبل عمى مكجيات 

 داثكم، كمؤكدا في استنتاجو األخير أنيا اشتغمت:العمؿ الح
األكلى تكمف في الحياة العادية  :"عمى أىـ التحقيبات التي مرت بيا الشخصية كىي ثبلث 

ية ىي دخكؿ غمار كالثان الدخكؿ لمرحمة الصراع مع السمطة. التي كانت تعيشيا قبؿ
، مرحمة اليركب كالتداعيات المرة يأما الثالثة في المعركة مع الذات كاآلخر/ السمطة ذاتيا.

مرحمة المصير الذم تسير األحداث باتجاىو ترافقيا شخصية البطؿ". كألىمية المقالتيف 
 .أدناه يماأدرج
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 بحث موجز عن عرض مسرحية ..مجرد نفايات..
 بقمم عبد الغفور بن احمد البموشي

  
 مقدمة :

حتمية كضركرية لممجتمع إذ انو يمتـز مما ال شؾ فيو أف المسرح بمفيكمو الثقافي ظاىرة 
برسالة فكرية كفنية تيدؼ إلى تأصيؿ القيـ اإلنسانية بما يتفؽ مع قيـ كغايات أم مجتمع 
  فضبل عف االرتقاء بذكؽ الجماىير كذلؾ بتنمية الحكاس ك العكاطؼ إلى درجة مف السمك

افة الفنكف التعبيرية الترفع .ك المسرح الذم يعتبر بحؽ أبك الفنكف قاطبة تتجمع فيو ك
كاإلضاءة ك المكسيقى ك الديككر ك الحركة ك الرقص ك الكممة المعبرة ك األغنية فقد انفرد 

داتو ك التي تتداخؿ في تناغـ كانسجاـ بيف ىذا الفف بتمؾ الخاصية التي تتميز بتعددية مفر 
بعضيا البعض في صكر ك أشكاؿ تبعث عمى التأثير ك التأثر مما يجعمنا نستشعر إننا 
أماـ فف رفيع مف شانو أف يعمـ ك يثقؼ كيمتع المتمقي بما يعكد عمى المجتمع بالنفع 

يرجانات المسرحية ىذا المنطمؽ يأتي اىتماـ جامعة السمطاف قابكس بإقامة الم  الكبير
دعما ك تشجيع لتطكر ك انتشار ىذا الفف الرفيع كقد حضرت فعاليا ىذا الميرجاف كمف 
  ضمف العركض التي استرعت انتباىي عرض مسرحية " مجرد نفايات " لمكاتب الفناف

 خالد العامرم.  كمف إخراج الفناف  قاسـ مطركد
 النص :

الممثؿ الكاحد كىذا النكع مف النصكص ليس كتب النص كفؽ أسمكب )مكنكدراما( مسرحية 
ك   بالييف فالبناء فيو صعبا لما سيتكبده الكاتب مف مشقة كبيرة في إظيار أكجو الصراع

الدقة في رسـ الحكارات المناسبة لمشخصية التي ستحاكر نفسيا بنفسيا كاختيار المفردات 
سكؼ يتحمؿ   لكاحد الذمالمغكية المناسبة أيضا بحيث ال تؤدم إلى تعب ذلؾ الممثؿ ا

التشكبو شائبة   أعباء طرح النص عمى الجمكع الغفيرة التي حضرت كي تتمتع بصكت
 ككممات نطقيا ال يبعث عمى الممؿ.

المكنكدراما عالـ مميء بالسحر كالتكحد مع الذات كال أبالغ إذا قمت أف ىذا الجنس مف  
ك الحامؿ الرئيسي لكؿ ما يدكر مف أصعب األجناس األدبية ألنو يعتمد عمى ممثؿ كحيد, ى

أحداث كأفعاؿ عمى الخشبة كبالتالي يتطمب قدرة كمكىبة عالية كبحث دائـ عف أشكاؿ 
كمفردات جديدة إليصاؿ فكرة العرض إلى المتمقي كتحكي المسرحية عف ىـ ذاتي يتقاطع 

مع كتمفت مع مشاكؿ المجتمع كأف ىذه المعاناة إنسانية تدعك لبللتفات إلى قضايا المجت
النظر إلى كثير مف المصادرات التي تحدث ..مصادرات لؤلشياء كلؤلفراد كلمذمـ ك 

حتى صمة الرحـ ك   ظؿ النظاـ الذم يصادر كؿ شيء ك أم شيء  الضمائر الميتة
األخكة ك اإلخبلص ك العكاطؼ يصادر أم شيء حتى األحبلـ المشركعة ك غير 

    المشركعة.
الرسائؿ كىذه سمة العمؿ الفني كطبيعة تككينو ك غالبا ما  أف ليذا العمؿ مجمكعة مف

يقـك البطؿ بكشؼ سيرتو   تككف المكاضيع المطركحة في مثؿ ىذا الفف ذات طابع مأساكم
حيف اعتمد النص عمى مستكييف زمنييف ىما   الذاتية أماـ جمكع النظارة مف المشاىديف
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شكؿ رئيسي ك بما أف ىذا العمؿ فبلش باؾ المعانات في المعتقؿ ك الكقت الحاضر ب
بالتحديد يبلمس قضايا اإلنساف كظركؼ معيشتو كحياتو ك عبلقاتو اإلنسانية باآلخريف 

 حتى كلك ذلؾ اآلخر ىك اقرب المقربيف إليو أم البطؿ. 
مف ىنا جاءت حتمية تعدد مستكيات المكاف كقد طغى الجانب السردم عمى لغة العمؿ 

بكضكح بالرغـ مف كجكد بعض الديكلكجات التي تستحضرىا كسادت صيغة الفعؿ الماضي 
    ".  الشخصية مف كحي ذاكرتيا "_ الزكجة , المحقؽ , العسكرم

في حيف يقـك البعض بتمجيد المكنكدراما كيعطييا ما لممسرح مف خصكصيات كعناصر بؿ 
مف كيعكؿ عمييا في أنيا يمكف أف تحفظ لممسرح قكتو كخطكطو الكبلسيكية الخمفية 

أساسان قائبل بأف   االندثار بفعؿ عكامؿ التغيير كالتغير نجد أف البعض اآلخر ال يعترؼ بو
المكنكدراما ما ليا عبلقة بالمسرح كيرمي بيا بعيدان عف الفف المسرحي معتبران إياىا نكعا مف 

 الديالكج المسرحي أك أم شيء آخر!
درامييف منذ أف خرجت إلى الكجكد إال أف ىذا الرأم األخير الذم ينسؼ كؿ جيكد المكنك 

منذ القرف الثامف عشر تقريبا يعتبر رأيان مجحفان كال يعبر كثيران عف كاقع فف المكنكدراما التي 
فردية مصحكبة أحيانان بشخصيات صامتة تعبير جسدم   نعرؼ بأنيا قطعة فنية مسرحية

 أحيانا أخرل بدأت االنتشار في ألمانيا في القرف التاسع عشر.
فحسب كلكنيـ   أشخاص آخركف ال يخرجكف عف اف المكنكدراما مف المسرح  إال أف 

يتيمكنيا كالمنفذيف ليا بأف لدييـ شعكرا متضخمان بالفردية كبالعظمة ك متناسيف " أم فنانك 
المكنكدراما " أف المسرح ىك في األساس عمؿ جماعي اخترعتو الجماعة لمتعبير عف 

لبعض لممكنكدراما كفف مسرحي فإف المكنكدراما فف يحفظ نفسيا، كبعيدان عف تجاىؿ ا
لممكنكدراما الكبلسيكية شكميا ككيانيا كشركطيا كقكاعدىا كىك أيضان تقدـ في سياؽ 
مسرحية الفصؿ الكاحد لكف يعبر عف مكضكعيا بتركيز كتكثيؼ شديد محتكية عمى شركط 

بالمككنات األساسية لمتسمسؿ  مع االحتفاظ« الصراع، الحبكة، الشخصية»الدراما األصمية 
كألف المكنكدراما مركزة فمدييا القدرة عمى « البداية ، الكسط، النياية»الدرامي المنطقي 

تناكؿ جميع المكاضيع اإلنسانية التي تتناكليا الدراما التقميدية كالمكنكدراما سريعة االنطبلؽ 
يا تصؿ بسرعة إلى عقؿ المتفرج إلى المتفرج ال تحتاج إلى الكثير مف البيارات الفنية ألن

كقمبو نظران لتركيزىا كاختصارىا كمف ىذا المنطمؽ فإف المكنكدراما ال تبدأ بتمييدات 
كشركحات بؿ العكس فانو يفضؿ أف تبدأ بالحدث مباشرة كمف قمتو بكجو التحديد بما 

نضبط أم يسمى منطقة اليجـك كالمسرحية المنكدرامية يجب أف تتسـ بالسرعة كااليقاع الم
العرض المسرحي مف حيث " كممة كحركة كديككر   التكافؽ بيف مجمؿ عناصر تكامؿ

ضاءة كمؤثرات صكتية كمكسيقية" كتبت ىذه المسرحية  بعناية فائقة  -  مجرد نفايات –كا 
كلـ ال أليس المسرح ىك فف التفاصيؿ كما يسميو   كقد التفت المؤلؼ لجميع التفاصيؿ

المسرح فف التفاصيؿ شئنا أـ   ك الفعؿ حيث يقكؿ  لنص الكممةفرحاف بمبؿ في كتابو ا
الذم حكؿ ىذا الفف مف   كاف أركع ما تكصؿ إليو فف التمثيؿ ىك انو فف التفاصيؿ  أبينا

مجرد إبداع ذاتي عند الممثؿ إلى عمـ يصقؿ المكىبة ك اإلبداع لكف فف التفاصيؿ عند 
كؿ إلى اإلسياب ك التطكيؿ لذا يجب بعض الكتاب اخذ معنى آخر كمنحى آخر حيث تح
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عناصر الشخصية التي رسميا المؤلؼ كجزئية التاريخ أك   أف تنبع تمؾ التفاصيؿ مف
قاسـ   ماضي الشخصية الذم اخترعو الممثؿ مف كحي مخيمتو كقد أسيب الكاتب ك الفناف

 األسمكب كجدتو في اغمب  مطركد في ذكر تفاصيؿ الحركة ك اإلخراج كثيرا ك ىذا
متعة عمى   النصكص التي قرأتيا لو فيك يكتب مف زاكيتو كمخرج لذا يحاكؿ أف يضفي

كلكف باعتقادم أف ترؾ بعض التفاصيؿ لمخيمة القارئ    القراءة بالنسبة لمقارئ العادم
شيء جميؿ كىذا األسمكب سيصعب عمى المخرج رسـ الحركة الجديدة لممثميف لذا نرل أف 

      مبلحظات المؤلؼ في النص. التمرد عمى  المخرج حاكؿ
 الممثل

لقد استطاع الممثؿ كىك الفناف الشاب عبد الحكيـ ألصالحي أف يبرع في تشخيص باقي 
المسرحي الجميؿ   "  الشخصيات ذات الحضكر المجازم في العرض " الزكجة , المحقؽ

عبلقة بالمكارد مف ىنا ربما بسبب ال -صحيح أف "المكنكدراما" فف يعتمد عمى الممثؿ الكاحد
إنما ىي في الحقيقة تحقيؽ  -كلكنيا مف ناحية أخرل ىي ليست مجرد ممثؿ كاحد -المادية

نفسي كذىني في عقؿ شخص كاحد ال ينفصؿ عف الشخكص المغيبة، بؿ يزيد ىذه 
الشخكص قيمة، إذ أف الممثؿ الفرد دائـ الذكر ليا،غير قادر عف االنفصاؿ عنيا، لذلؾ 

 حضكرا قكيا كقادرا كاف لـ تظير.  تكتسب ىذه الشخكص
كاف العمؿ الكاحد الذم يقدمو  -إف فف "المكنكدراما" فف يسعى إلى التكثيؼ ال إلى االختزاؿ

في فترة زمنية معينة إنما يمثؿ عمبل مسرحيا كامبل، رغـ ككنو استغنى عف الفصكؿ 
الكثافة كالعمؽ  كاختزؿ الزمكانية. لقد حقؽ ىذا الفف لنفسو مكسبا مسرحيا مرمكقا في

 فاقترب بيذا مف فف الشعر.
كلكف يجب أال ننسى أىمية الحفاظ عمى ركح المبادرة لدل الممثؿ كي يعطينا النتيجة 

 المطمكبة أداءن لمشخصية كفيمان ليا . 
ييعد مف أعقد  –المكنكدراما  –كعمى اعتبار أف العمؿ المسرحي المعتمد عمى الممثؿ الكاحد 

حي كتابة كتجسيدا كاف التأكيد المستمر عمى أىمية االلتزاـ بالقكاعد أنكاع العمؿ المسر 
 الجديد .-العامة المتعارؼ عمييا كالمعترؼ بيا في ىذا الجنس المسرحي القديـ

إف أىـ ما يتـ التركيز عميو في العمؿ المسرحي المعتمد عمى الممثؿ الكاحد ىك اإلمكانيات 
كي يستطيع ال مف إقامة حالة جيدة مف التكاصؿ التي يجب أف تككف متكفرة لدل الممثؿ 

بيف خشبة المسرح كصالة المتفرجيف فحسب بؿ كالمحافظة عمى ىذا التكاصؿ منذ بداية 
العرض المسرحي كحتى نيايتو, بؿ كتبدك ميمة ممثؿ المكنكدراما مضاعفة باعتباره 

غالبا ما يقدـ لنا  المسئكؿ األكؿ كاألخير, فيناؾ عامؿ آخر إال كىك النص المسرحي الذم
عمى بساط البحث شخصية تمتمؾ تاريخان طكيبل مف اليمـك كالعذابات التي دفعتيا دفعا إلى 
لحظة البكح التي لف نككف معنييف بيا كبما سيسفر عنيا مف استدعاء سمسمة طكيمة مف 

ار األحداث المغرقة في القدـ كالشخصيات المتعددة كمختمفة المشارب إذا لـ تقّدـ في إط
ذا كاف النص المسرحي ذك  جمالي محكـ البناء قادر عمى جذب اىتماـ الجميكر , كا 
الشخصيات المتعددة يتطمب ما بيف المشيد كاآلخر حدثان دافعان لمخط الدرامي في العمؿ 
المسرحي فإف نص المكنكدراما يتطمب في كؿ جممة منو حدثا أك مكقفا أك حتى إشارة لـ 
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ممشاىديف , لذلؾ فإف أم تكرار في فكرة أك جممة أك حتى كممة في تكف متكفرة أك معركفة ل
نص المكنكدراما سيؤثر سمبيا عمى العبلقة الحميمة التي قد يتمكف العرض مف إقامتيا مع 

 جميكره. 
إف الغنى المطمكب تكفره في نص المكنكدراما ال يعني أف يقـك كاتب المكنكدراما بحشكىا 

حداث كشخصيات , بؿ عميو أف يككف دقيقا في اختياراتو دكف بما قد يخطر عمى بالو مف أ
الكقكع في مطب تحكيؿ العمؿ إلى سمسمة غير متناىية مف األحداث كالشخصيات التي 
يكاد ال يربط بينيا رابط , كالتي قد تفقد ما يربطيا بالشخصية مكضكع البحث. عمى أف ىذا 

لممثؿ الذم ينبغي عميو تكزيع جيده عمى التصاعد المتكاتر يجب أال يؤثر سمبا عمى أداء ا
مدة زمف العرض المسرحي ال أف يستيمؾ طاقتو التمثيمية كاألدائية كالجسدية خبلؿ الدقائؽ 
العشر األكلى ثـ يقضي بقية الكقت منتظرا مع المنتظريف نياية العرض المسرحي الذم 

 سيتحكؿ بالتأكيد إلى عبء عمى الممثؿ كمشاىديو .
ر يمكف تحديد نكعيف مف اإليقاع في عرض المكنكدراما أكليا اإليقاع كفي ىذا اإلطا

الداخمي لممثؿ كالذم يتعمؽ بشعكره بالشخصية كالحدث كالزماف كالمكاف كطبيعة تعاطي 
ىذه الشخصية مع كؿ ما يحيط بيا .. ثانييا انعكاس فيـ الممثؿ لكؿ ىذه العناصر عمى 

ييطرح عميو مف كقدرة الممثؿ كأىمية النص عمى  الجميكر بالقياس إلى درجة تفاعمو مع ما
استكماؿ جميع جكانب الشخصية كتككينيا النفسي ك االجتماعي كاستيفاء كؿ متطمباتيا ك 

  ضبط إيقاع العمؿ مف بدايتو كحتى نيايتو. 
 اإلخراج :

يظؿ اإلخراج أحد السمات البارزة في أم عمؿ مسرحي، كيعتبر مف المككنات الرئيسية 
المسرح، خاصة إذا كاف ىذا المخرج أكغيره مف المخرجيف يضع في مخيمتو  لعناصر

االىتماـ بجميع عناصر العرض المسرحي، كبالتالي يكظؼ كؿ تمؾ العناصر مجتمعة 
 لخدمة النص 

المكنكدراما ىي تحد لممخرج كلممثؿ عمى مبدأ أنا سأككف كحدم عمى الخشبة كسأقنعكـ 
الكثيركف مف الممثميف يخافكف مف خكض ىذه التجربة أك أنني أستطيع أف أبني عالمان.. 

التصدم ليا.. ألنيا بالدرجة األكلى تفضح أدكات الممثؿ كالمخرج.. ألف المخرج بحاجة 
إلى مجمكعة مف الحمكؿ ليساعد فييا الممثؿ لكي يستطيع أف يمسؾ بالجميكر في زمف 

 العرض..
رم الذم عرفناه ممثبل مبدعا عمى مخرج العرض ىك الفناف الشاب المبدع خالد العام

المسرح كمبدعا عمى شاشة التمفاز حيث لعب عدة ادكار عرفو الجميكر مف خبلليا كأجاد 
بقيت لدم بعض المبلحظات ا حكؿ أسمكب   فييا كميا كما أجاد في إخراج ىذا العرض

 .  العرض
ـ عالمي استخدـ المخرج مقدمة استيبللية لمعرض كىي عبارة عف فمـ ممنتج عف فم

كاستخدـ كفف مف فنكف الميديا كاستغمو لتقديـ تتر اسماء طاقـ العمؿ مف مخرج كمؤلؼ ك 
باعتقادم كانت جميمة كممتعة كلكنيا   ممثؿ كباقي فنيي العرض مع مؤثر مكسيقي جميؿ

 .  لـ تخدـ العرض كثيرا
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الديككر التـز المخرج بتكجييات المؤلؼ كتمرد عمى بعضيا خصكصا في الحركة كتصميـ 
 أك ربما لـ يستطع تنفيذىا .

أف المخرج كما يخيؿ إلي إما لـ يأخذ قياسات الخشبة قبؿ تصميـ كتركيب الديككر " كىذا 
غير معقكؿ الف المخرج مف خريجي نفس الجامعة كتربى عمى ىذه الخشبة كباعتقادم 

العرض  خبر كؿ مساكئيا كمحاسنيا كعرؼ كؿ خباياىا " أك كاف مف المفترض أف يقدـ
عمى خشبة مسرح آخر فكضع قياسات الديككر كفؽ قياسات المسرح اآلخر " كىذا محتمؿ 
" كذلؾ بسبب حجـ قطع الديككر جاءت كبيرة بعض الشيء ك لـ تتناسب مع قياسات 

 ككاف كاضح البتر في بعض القطع مف الديككر .   كحجـ خشبة المسرح
عرض سينمائي كسط أعمى خشبة قسـ المخرج المسرح إلى ثبلث كتؿ بصرية شاشة 

المسرح كسمـ صغير يعمكه باب ليكحي لنا بأنو باب مدخؿ المنزؿ عمى يسار مقدمة المسرح 
السجف , غرفة    دائرية متحركة ركب عمييا خشبة دائرية بثبلثة مناظر " زنزانة   ك منصة

 .  كسط يميف المسرح  التحقيؽ , غرفة التعذيب أك حاكية القمامة "
رب ىذه الكتؿ البصرية مف بعضيا البعض ك عدـ تناسب حجميا مع المكاف أدل إف تقا

إلى تداخميا مع بعضيا البعض في بعض األحياف مف بعض مكاقع الصالة كطكاؿ فترة 
العرض مف بعض المكاقع كىذا بالتأكيد سيؤدم إلى تشتت أذىاف المتفرجيف أثناء العرض 

 المسرحي .
شبيو بمبلبس المحكـك عمييـ باإلعداـ كىذا يكشؼ باف  ارتدل الممثؿ طقـ مبلبس احمر

ىذا الشخص محكـك عميو باإلعداـ مف أكؿ كىمة ك ال أظنو مناسبا فمك اختار أم لكف آخر 
 لكاف انسب كطبيعة العمؿ .

عمى كؿ حاؿ العرض المسرحي كاف ممتعا كجميبل بشكؿ عاـ كقد أبدع الجميع مخرج 
قدـ ادءا رائعا لك انو خفؼ مف المبالغة في البكاء ك الصراخ كفنييف ك ممثؿ أما الممثؿ فقد 
 في بعض األحياف لكاف أركع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 80 

 
 مالمح ما بعد الحداثة في النص المسرحي العراقي )مجرد نفايات نموذجا(

 شاكر عبد العظيم  دراسة :
 

عات اإلنسانية يشكؿ فكرما بعد الحداثة أىمية بالغة عمى األصعدة كافة كفي كؿ المجتم 
دكف استثناء كذلؾ نتيجة نزعتو الشمكلية كالحداثة التي سبقتو كارتبطت بو تعد مف أىـ 
مرجعياتو بسبب ككنو قائمان مف خبلليا كمف خبلؿ كجكدىا المميد لو ،إذ قامت الحداثة 
برسـ مسارات جديدة لئلنساف امتمؾ عبرىا رؤيتو الجديدة لمعالـ كلنفسو )في عصر النيضة 

كربية كمف ثـ العصر أألنكارم(، تمؾ الرؤية التي اختمفت عف العصر الكبلسيكي ، األ
فأصبح   حيث حاكلت الحداثة االعتماد الكمي عمى النزعة اإلنسانية كالتشريع لئلنساف بذاتو

قصاء المتخيؿ األسطكرم  اإلنساف ىك المركز، كما حاكلت التأسيس بناءان عمى العقبلنية كا 
مما أدل إلى قياـ الثكرة الصناعية كالعممية في كافة المجاالت في الحياة كالميتافيزيقي، 

   األكربية .
كالف ما بعد الحداثة قائمة عمى أنقاض كتقكيض الحداثة ، لذا فإنو مف الممكف تحديد 
مبلمحيا في ظؿ عبلقتيا بيا كىنا سنجد إف أم تعريؼ لما بعد الحداثة يستمـز نبذ اىتماـ 

المعنى كخصكصيتو ، كما إف مف أىـ مميزات عصر ما بعد الحداثة ،ىك الحداثة بتفرد 
االستيبلكية )عصر الكفرة (، فاالستيبلؾ ىك المحرؾ الرئيس لمجتمع ما بعد الحداثة ، كال 
تعد مسألة الكفرة عيبان في نظامو بؿ الف المجتمعات تيدؼ مف خبلليا لمكصكؿ إلى تمؾ 

ىذا الحد بؿ سمي بعصر المجتمعات الصناعية الكفرة ، كلـ تتكقؼ التسميات عند 
كاإلعبلمية كمجتمع التكنكقراط ، كتميز أيضان باعتماده المعمكماتية كتخطي حدكد الدكلة 
مما ساعد عمى تحطيـ البيركقراطية ، كأدل إلى تحكالت طالت كافة مستكيات )الكؿ 

   االجتماعي( ، كتميز بخضكع األشياء لقانكف المكضة .
الحرب العالمية الثانية يبدأ عصر ما بعد الحداثة في الغرب)عمى كفؽ بعض  بعد نياية

اآلراء لمفكريف(, كمثمما تغير حاؿ المجتمعات الغربية بعد أف خاضت حربيف عالميتيف 
متجية نحك االستقرار كالنمك بدأت أفكار ما بعد الحداثة بالظيكر بالضد مف أفكار عصر 

مف القرف العشريف , فقد بدأ عصر الكفرة كاالستيبلؾ  الحداثة التي شغمت النصؼ األكؿ
كالشركات العابرة لمقارات كالفضاء الرقمي كالعكلمة كالديمقراطية كالميبرالية كترسخت التيارات 
البنيكية في كؿ الحقكؿ المعرفية كتمتيا ما بعد البنيكية مف تفكيكية كسيميائية كتاكيمية ، 

 داع جديد كذلؾ في الفنكف كاآلداب.كىكذا ظيرت ثقافة جديدة كظير إب
أما في المسرح فقد سادت نصكصان كعركضا كتقنيات, مجمكعة مف القيـ الجديدة التي 
فتحت الحدكد بيف الفنكف كالثقافات المتجاكرة كغابت القكالب النمكذجية بيف األجناس 

لكعي مع كتياكت الحدكد كالفكاصؿ. كتداخمت األساطير كالخرافات مع الكاقع كتماىى ا
البلكعي كظيرت الرمكز الخفية لئلنساف كتمزقت مركزية البطؿ كالحضارة الكاحدة كالفحكلة 
كالذككرة كالسمطة ليتمرأل كؿ ذلؾ السيؿ مف األشياء في النص كالعرض المسرحي .أما في 



 

 81 

في بعض النصكص كاألعماؿ   عالمنا العربي فقد تجمت أشكاؿ ما بعد الحداثة في المسرح
 ة منجزات الحداثة كالكبلسيكية كاختبلطيا بيا كعدـ التخمي عنيا .رغـ ىيمن
إف نص ما بعد الحداثة المسرحي يعد )نصان مفتكحا( كىك يتسـ بطابع التعدد كالتنكع        

كيشيد عمى ببلغو متعددة تفتقد لكؿ شكؿ أك ىيأة محددة ، كىذا المرتكز الجديد شمؿ 
كف األخرل ، إال إف المسرح قد إنماز بغياب القكلبة أيضان كؿ مفاصؿ المغة كاألدب كالفن

التي عيدىا في زمف الحداثة ، ككما ىك معركؼ عف المسرح بناءان عمى احتكائو الفنكف 
مع اآلداب بكافة  -أم المسرح  -عرضان فضبلن عف تعاضده   جميعيا سكاء أكاف نصان أـ

ط المثاـ عف تيار فكرم حديث تنكعاتيا في إنتاج تمؾ النصكص فأنو ال يمكف لو أف يمي
 . ألف ذلؾ سيككف عكس طبيعتو ) مسايرة الحياة كالتعبير عنيا ( منذ أف بدأ كحتى اليـك
فالمسرح يتبلحـ مع كؿ الطركحات الفكرية الجديدة عمى اختبلفيا . كالحداثة التي انطمقت 

منطمقات فمسفية بفعؿ مرجعيات متعددة مف أىميا المرجعيات الفمسفية ، أم أنيا نابعة مف 
,عبر طركحات لفبلسفة مف أمثاؿ : ديكارت)في الككجيتك( , ككانت )في السببية(, ك 
اليبنتز)في المكنادا( ك )عدمية( نيتشو كماركس ك فركيد إلى كثير مف األسماء التي 
مارست دكر المكجو لسيرىا كىي تشؽ طريقيا باتجاه تأصيؿ فكر الحداثة لتتمكقع 

تمتمؾ متانتيا كحصانتيا الممحة كضركرة حياتية تحاكؿ تفريغ  كتتمكضع عبر ركائز
خزانات الذاكرة البشرية مف مكركثاتيا كمألكفياتيا المعتادة لتعتمد أسس التجريب كالعممية 
في النظر لؤلشياء. أما في العراؽ فمـ تتمظير أطر ما بعد الحداثة في المسرح عمى 

ـ يشكمكا يكمان مركزان أك بؤرة لممركزية بؿ مستكل النص إال في نصكص معدكدة كلكتاب ل
كانكا يمثمكف ىكامش كاف كاف إنتاجيـ غزيران كنكعيان . إال أف ما بعد الحداثة تجمت في 
العرض المسرحي العراقي أكثر منو في النص .ففي النص كجدنا أف الكاتب كالشاعر 

الماس ، اكيتك، )خزعؿ ألماجدم( في جؿ نصكصو )ىاممت ببل ىاممت ، سيدرا ، حفمة 
عزلة في الكريستاؿ ، .....( حيث سيتـ تناكليا في مقاؿ قادـ . يقؼ في مقدمة األسماء 
العراقية كالى جانبو مجمكعة كتاب عراقييف منيـ )قاسـ مطركد ، فاضؿ سالـ ، عمي عبد 
النبي (. إذ يتمثؿ جزء مف منظكمة ما بعد الحداثة في نصكصيـ المسرحية .ككف تمؾ 

ة لـ تجد التربة الخصبة لتزدىر في فضاء الفف العربي ، كالعراقي المسرحي كتنمك، المنظكم
بقدر كجكد مناخات ىنا كىناؾ تحتكم ىذا الجزء منيا أك ذاؾ ، كباإلشارة إلى نصكص 
ليؤالء الكتاب كذلؾ في مسرحية )مجرد نفايات( كمسرحية )القطار النازؿ إلى الحرب( 

بعض طركحات ما بعد الحداثة في البناء النصي .كىي مثالنا ك)قمامة( كنماذج تمثمت فييا 
 عمى طرحنا ليذه الرؤية.

بالنسبة لمسرحية ) مجرد نفايات ( ؿ) قاسـ مطركد ( كىي مسرحية مكنكدرامية         
بشخصية كاحدة , غير معمف عف اسميا . تعاني أزمة نفسية مريرة جرهاء ماضييا الذم ال 

نيا سجنت كتعرضت ألشد اآلالـ كالتعذيب مف قبؿ السمطة،التي تستطيع الخبلص منو , كأل
ارتأت أف تساكمو , فأما أف يمكت عمى طريقتيا أك يعمؿ لصالح تحقيؽ رغباتيا كمرامييا 

،   في الخبلص مف أعدائيا أك المناكئيف)لمسمطة( حتى لك اقتضى األمر قتؿ اآلخريف
ؿ كما يقكؿ عف نفسو )جباف( ليككف ىذه الشخصية كسيمة قمعية،انو رج  كبيذا ستككف
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بديييان اختياره الطريقة الثانية , فيجرتو زكجتو ككلديو ، كأصبح منبكذان بفعؿ اختياره الخاطئ 
، لنجده طكاؿ زمف العرض يبحث عف طريقة لممكت كالخبلص قبؿ أف يأتي عماؿ النفايات 

ت منيا الشخصية مبلذان ، كقد رسـ المؤلؼ فضاء العرض كرممو بتمؾ النفايات التي اتخذ
ليا ، ما أدل إلى أف نشعر في النياية كقد تحكلت الشخصية إلى نفاية كباقي النفايات 
المتراكمة كالتي يعجز عامؿ النفايات عف تنظيفيا حتى، لذا يغادركىا دكف إف يزيمكىا مف 

 الكجكد.
لؼ باختزاليا بخيكط كربما تككف ىذه النتيجة قد شكمت مفتاحان لثيمات أخرل قاـ المؤ       

رئيسة منيا . جرس الياتؼ الذم يرف دكف أف يجاب , كعماؿ النفايات . كالنفايات نفسيا 
ماضي الشخصية المر , ككاقعيا األليـ , بيتو الذم يريد حرقو , كمف ثـ فإنيا مفتاح يستدؿ 
 بو إلى أف الشخصية تريد الخبلص مف ماضو ترزح تحت كطأتو كيجثـ عمى كاىميا كمف
حاضر ليس فيو سكل النفايات، إف ىذه الثيمات في نص )قاسـ مطركد( تككف قد تكزعت 
عمى شكؿ أحداث كحكايات تمر بيا الشخصية بتراتبية فكضكية ناتجة عف المناخ الذم 
يحتكم البطؿ , كترتبط جميعيا بفكرة الخبلص مف الحياة ال مف المكت ، كىنا يتساكل 

ف العدـ مطمب حتمي لمشخصية يتفكؽ عمى الحياة بكؿ ما العدـ مع الحياة ذاتيا ، فيكك 
تعنيو مف كجكد )لمكجكد( الذم يشكؿ غاية اإلنساف ، كضع المؤلؼ شخصيتو في بيئة 

 تككنيا األقذار كاألكساخ كالنفايات كما يضع بيكيت شخصياتو في أماكف قميئة كيذه.
حكؿ في فضاء النص مف يقـك الشخص المقذكؼ في ىذا الكاقع بتفعيؿ دالالت تت      

حالة إلى أخرل كمف ىيئة إلى ىيئة لتدعيـ أفكار النص كتمزيؽ كؿ الكتب كالمجبلت التي 
قتؿ الزمف الذم يربطو بالماضي كبالثقافة التي تأسست عمييا بنيتو   يمتمكيا ابتغاء

كافؽ االجتماعية , كقد يشير المؤلؼ بذلؾ , كفؽ قراءة تعددية تبعان)لدريدا( , إلى عدـ ت
الكاقع لمتبدؿ الجديد الحاصؿ في الحياة , مف خبلؿ التكنكلكجيا كأساليب التكاصؿ الحديث , 
كيساند ىذه الفكرة مسألة عدـ اإلجابة عمى )الياتؼ( الذم يرف حتى بعد نياية المسرحية , 
إذ ال تكاصؿ بيف الشخصية في كاقع مر كبيف الماضي كالحاضر ككذا مع العالـ الخارجي 

المؤلؼ يدعك لمتكاصؿ كلكف ليس مف خبلؿ كاقع يشكمو الركاـ كالخراب , كىك كاقع , أف 
تؤثثو الفكضى كالبلجدكل كالعبث ما يذكرنا بشخصيات ) بيكيت ( ال سيما في) انتظار 
غكدك ( المذيف يقفكف إزاء الخراب كالبلتكاصؿ كميرجيف ال يفعمكف شيئان . كلسنا ىنا بصدد 

نما لتأكيد  تقارب المناخيف في النصيف. المقارنة كا 
لقد تشظت الحكاية كتداخمت كتفرعت فمف الخكؼ مف السمطة إلى الحصكؿ عمييا        

ثـ رفضيا, مف مكاجية المكت إلى اليركب منو ثـ الذىاب إليو, كمف اعتناؽ الثقافة السائدة 
كد أكثر مف داللة إلى تمزيقيا كتحكيميا إلى أككاـ مف النفايات , كتجدر اإلشارة ىنا إلى كج

رمزية بحيث ال يمكف الكقكؼ عمى معنى معيف لمفردات مثؿ الياتؼ الذم يرف منذ بداية 
األحداث حتى إلى ما بعد نيايتيا , كعماؿ النفايات , كالسيارة التي ينتظرىا الشخص ) 

ى الشخصية المكنكدرامية ( , كمف ثـ تمزيؽ أم كتاب يقع بيف يديو , أنيا يمكف إف تقرأ عم
أكثر مف شفرة , كبأكثر مف مستكل مف التحميؿ الف النص احكـ ػ مف قبؿ المؤلؼ ػ 

مع   انفتاحو عمى تأكيبلت كثيرة قابمو لمتشظي كالتعدد كالتنكع ،الف النص يتطابؽ
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كاقع(مختمفة ،كالشخصية تشير إلى )شخصيات( مختمفة ،كالياتؼ يرف لفترات  -)كاقعات
مف الثقافات لتنكع مؤلفييا كتنكع جنسياتيـ ككؿ ذلؾ يتحكؿ  مختمفة كالكتب إلى جمع العديد

في النياية إلى عالـ مف النفايات. الشخصية كنفاية مثؿ بقية النفايات ما يجعميا داللة 
متساكية مع باقي دالالت النص , كبتحكؿ األشياء إلى نفايات , يتـ إعبلف مكت المركزية 

ال مركزم، فقد تساكت األشياء جميعيا ، كحتى  التي يتمتع بيا اإلنساف ليتحكؿ إلى شيء
العنكاف لـ يمنح ىذه النفايات أىمية تذكر إذ جعميا مجردة مف أم شي )مجرد نفايات( ال 
تغني كال تضر، كجكدىا يكازم عدمو ،كذلؾ ما يمنحو الكاتب الشياءه التي يريد اإلطاحة 

ال في سكاىا ،إذ تسطحت كفقدت بيا ،فاألشياء ال تمتمؾ عمقيا السابؽ ،ال في الشخصية ك 
 أعماقيا التي كانت عمييا،فاشتغمت البلمعقكالت ،

اشتغمت المسرحية عمى أىـ التحقيبات التي مرت بيا الشخصية كىي ثبلث األكلى        
تكمف في الحياة العادية التي كانت تعيشيا قبؿ الدخكؿ لمرحمة الصراع مع السمطة ، 

كة مع ألذات كاألخر / السمطة ذاتيا ، أما الثالثة فيي مرحمة كالثانية ىي دخكؿ غمار المعر 
اليركب كالتداعيات المرة ، مرحمة المصير الذم تسير األحداث باتجاىو ترافقيا شخصية 

 البطؿ.
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 الفصل العاشر

 مسرحية مواطن
 تمهيد: 

اختزاؿ الحكار كتحكيمو إلى  يجرب قاسـ مطركد في ىذه المسرحية شكبلن دراميا مؤسسان عمى
كأسمكب  (mime)كبلـ كامض مشحكف بكـ ىائؿ مف الدالالت، كمرتكز عمى المايـ

دراماتيكي فعاؿ في تجسيد الفعؿ الذم تعجز الكممات عف تجسيده بالضبط. كفي مقاربة 
نقدية كتبيا األستاذ حسيف عجة يرل ثمة "أعماؿ إبداعية ال يمكف ال الحديث كال الكتابة 

نيا )أعماؿ سامية، لكنيا غير مقدسة(. كما ليس بمقدكر المرء فعؿ أك عمؿ أم شيء ع
حياليا سكل تركيا تغزك كجدانو بصدؽ كأف يكسع ليا محيط ذلؾ الكجداف، لكي تكتنفو، 

 تطيره، كمف ثـ تمنحو ما لـ يكف قادران مف قبؿ عمى المقاء بو أك مبلمستو"
نتاجاتو النقدية التي نترؾ لمقارئ فرصة اإلطبلع عمييا كيقدـ لنا عبر دراستو لممسرحية است 

  .نشرنا لنصيا كلمنص الذم سبقيامف خبلؿ 
  

يفجيني أو هذيانات المبدع قاسم مطرود  فيما وراء إسحاق وا 
 بقمم حسين عجة

  
ىناؾ أعماؿ إبداعية ال يمكف ال الحديث كال الكتابة عنيا )أعماؿ سامية، لكنيا غير     

ليس بمقدكر المرء فعؿ أك عمؿ أم شيء حياليا سكل تركيا تغزك كجدانو  مقدسة(. كما
بصدؽ كأف يكسع ليا محيط ذلؾ الكجداف، لكي تكتنفو، تطيره، كمف ثـ تمنحو ما لـ يكف 
قادران مف قبؿ عمى المقاء بو أك مبلمستو )قد يككف ما تمنحو تمؾ األعماؿ ىك ببساطة 

بطة مستحيمة في مرحمة كالمرحمة التي نعاصرىا، الدىشة، السحر، االضطراب الداخمي، غ
أك كؿ ىذه "األشياء" مجتمعة كبدفعة كاحدة!(، شيء كيذا ال سبيؿ كال إمكانية لتبمكره، 
أحيانان، إال في قمب الفاجع، كحينما يخر الككف برمتو )بأرضو كسمائو( كسط الجحيـ. نادرة 

تيا. مف ناحية أخرل، ال تحتاج ىذه ىي تمؾ األعماؿ. نادرة كشاذة أيضان ىي لحظات كالد
األعماؿ أف تككف كبيرة، ضخمة كمعقدة في مبلبساتيا، كال حتى في ثراء لغتيا. يكفييا أف 
تتمقى عطاء ما يأتييا مف الخارج كتعيد عطائو بنفس الكفاء الذم تمقتو بو. لكف بعد أف 

لكتابة عنيا، أك، بدقة تككف قد المستو أصابع الفف المرىفة. مف ىنا ال بد مف الحديث كا
 أكبر، عدـ الحديث كالكتابة إال عنيا.

 البرقي أو جنون االختيار
أضع، دكف ضجة، كلكف دكف تكجس أيضان، عمؿ أك "ىذيانات" قاسـ مطركد "مكاطف"     

ضمف تمؾ األعماؿ النادرة، كالتي قد تمر دكف أف تتمكف قكل العصر الميحبطة، كالميفمسة،، 
ي تقع ضمف الميداف الفني مف تمقي رسالتيا االستثنائية كاإلصغاء لصكتيا بما فييا تمؾ الت

المتفرد. السيما إذا ما كاف ذلؾ العمؿ مف صنع قمـ عربي، كما ىك الحاؿ مع مسرحية 
"مكاطف". مرد استغفاؿ كيذا ال ينتج بالضركرة عف سكء طكية، أك إقصاء متعمد، لكنو 
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نعيش فييا لكؿ "األشياء" النبيمة، كفي مقدمتيا  يمكف أف ينتج عف إسقاط المرحمة التي
أشياء الفف الكبرل في عمميات تسكيؽ تجميات الفكر كالفف في سكؽ النخاسة كتسكيؽ 
البضائع المبتذلة. مف ناحية أخرل، مف المحتمؿ أف تفمت أعماؿ كيذه، المتطرفة في 

ىك نادر، استقبالو حساسيتيا كرىافتيا، حتى عف أعيف كفطنة مف ييفترض بيـ تمقي ما 
كمف ثـ فتح جميع آفاؽ الممكف أمامو، ذلؾ ألف إيقاع حركتو كنكعية المكسيقى التي 
يرقص عمييا تتخطى كمف بعيد اإليقاعات الثقيمة لمزمف الحاضر كابتذاؿ رقصو كمكسيقاه، 
ىذا إذا ما كاف لو مف إيقاع أك حركات راقصة! لكف ال بد لتمؾ األعماؿ، كميما يكف 

ر الذم قد يطكقيا كيسعى لخنقيا، مف ترؾ صداىا الذم لف تخمده غيـك السماء الحصا
الممبدة كال جباؿ األرض الصامتة، كذلؾ لف يمحك آثارىا الشفافة بطبيعتيا زبد كمخاط 
البحار الكىمية كالضاجة لمعصر الذم تمد فيو. سيتضح، شيئان فشيئان، صكت ذلؾ الصدل، 

أكثر سعة كممكة إدراؾ أكبر انفتاحان، إف لـ يكف في الجيؿ  كستتـ قراءة تمؾ اآلثار بعيكف
الحاضر، ففي الجيؿ الذم يميو؛ إف لـ يكف في ىذه المرحمة، ففي المرحمة التي تمييا، أك 
في األجياؿ كالمراحؿ البعيدة التي ستمييما. ذلؾ ىك كقع ىذيانات "مكاطف" عمّي شخصيان؛ 

ىذا العمؿ كحسب، بؿ بفرح كاعتزاز أيضا إزاء ال أقكؿ ذلؾ بتكاضع حياؿ دقة كجمالية 
 تشبثو بقكة بقضية ال يمكف إال أف تسمـ نفسيا، في النياية، لعيف كمخيمة المبدع. 

لكف لماذا؟ ما الذم جرل، كما ىي ضربة الكاقعة؟ أكالن، ألف ىذيانات "مكاطف" ، أك    
ا بزمف برقي قد يصعب تخيمو التحفة النثرية/الشعرية/المكسيقية باألحرل، التي تمت كتابتي

: ساعة كاحدة، قد كلدت في صميـ فاجعة كاقعية، كضمف عالـ عبثي كجحيمي، ربما لـ 
لكف، كلكي   يسبقو في ضراكة عنفو كبربرية االختيارات التي يطرحيا عمينا عالـ مف قبؿ.

كيذا، ال أتحدث مباشرة عف الدكافع التي جعمتني أستخدـ ليجة كيذه، أك حماس أفتخر بو 
الشرارة األكلى التي أكلعت النار في ىشيـ الركح   دعكنا نتساءؿ عما حدث، كما ىي

ىنا، عمينا أف نصغي أكالن لما يقكلو   ككىبت ممكة التفكير بما لـ تكف تثؽ بتممكيا لو.
مؤلؼ ىذه المسرحية، الميذىمة في كثافتيا؛ صاحب ىذه "اليذيانات" التي قمما صادفتنا 

ممية في طريقة صياغتيا، كتمؾ التي نعثر عمييا في "مكاطف". لنصغي إذان براعة كحنكة ع
لما يقكلو ذلؾ الذم أقتمعو خبر قرأه صدفة مف مجرل ككتيرة حياتو اليكمية، لكي يدفع بو 
نحك أككاف العزلة كطاقات الفف الغريبة القادرة عمى تحكيؿ فاجعة الخبر ذاتو إلى ما يشبو 

"بعد أف قرأتي الخبر التالي، كىك يحدد تاريخو القريب منا، في   المعجزة، يقكؿ المؤلؼ :
ف لـ يفعؿ ذلؾ 2997 - 99 -14عاـ  "مجمكعة مف القتمة طمبكا مف رجؿ أف يقتؿ أبنو كا 

ييقتؿ ىك". كاف كقع الخبر، كما يمكننا تخيؿ ذلؾ، صاعقان عمى ذىف كركح المؤلؼ إلى حد 
خيمتو الكاسعة. ككردة فعؿ أخبلقية أكلية، كتمؾ شيمت بسببو كؿ طاقاتو المفكرة، أك سبؿ م

التي يمكف ألم كاحد منا معايشتيا، حينما تيزنا كتقتمعنا مف ذكاتنا حكادث كيذه، ىي 
غياب أية معرفة أك دراية بما ينبغي عمينا فعمو، لذا نمجأ إلى أنفسنا، نستنطقيا، نحاكرىا، 

كألننا قد كجدنا أنفسنا في رعب كعراء  نمتمسيا، لكي تكفر لنا إجابة ما حياؿ مأزؽ كيذا.
كيذا الرعب كالعراء الضارم كالعبثي، نحاكؿ تخيمنا في مكاف آخر، نضع أك نأخذ مكاف 
مف تمقى ضربة الكارثة، مثبلن. لكف عبثان، فالتأمبلت، أك التطمع في الفراغ لف يجمب أية 
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ؼ، لنصغي لو ثانية، كىك ثمرة كلف يدفع عمى القياـ بأم فعؿ. كذلؾ ما حدث بالدقة لممؤل
صدمتو األكلى : "كضعت نفسي مكانو، لكني لـ أعثر   يركم لنا ما قاـ بو مباشرة بعد

عمى حؿ كلـ أتكصؿ إلى أم قرار". لماذا؟ ذلؾ ألف القرار كقكة، كما سنبيف ذلؾ بعد قميؿ، 
تخاذه. ما الذم يقاكمنا، كال يمنحنا أبدان إمكانية اتخاذه إال عندما نتخذه، كليس قبؿ لحظة ا

يمكف فعمو ؟ يقكؿ أندرية مالرك : "ثمة رجؿ في بؤس، ينبغي إنقاذ ذلؾ الرجؿ". لكف لندع 
ماليرك ىنا جانبان، فيك يتحدث عف مكقؼ عاـ، تجريدم، كعف بؤس ميفترض، ال يقؿ 
تجريدية عف المكقؼ ذاتو. األجدر بنا التساؤؿ عما فعمو مؤلؼ "مكاطف"، بعد اكتشافو ال 

لفيـ حقيقة األمر كحسب. يقكؿ التالي : "في حاالت كيذه أىرب إلى   تأممو كتمزقوجدكل 
المساحات البيضاء عمى الكرؽ كالقدر المتاح لي بالبكح، عسى أف أتخمص مف العذاب 

 الذم يكتنفني، كبعد ساعة جاءت ىذه اليذيانات التي أسميتيا مكاطف".
ان، فيذه الجممة التي عمى بساطة صياغتيا لقد قيؿ كؿ شيء عبر ىذه المصارحة األشد ألم 

قد كضعتنا سمفان في قمب كصميـ الفاجع/الكارثي، أم قبؿ الدخكؿ في ساحة أك جحيـ 
المكقؼ الذم ستكشؼ "مكاطف" عف تكالي حاالت فزعو المدمرة دكف تردد، كبحركات ال 

المساحات يماثؿ شجاعتيا سكل شجاعة الشعر المقاـك . إذ مْف يتكمـ ىنا ىك إنساف "
البيضاء"، رجؿ "الكرؽ"، الفناف، لكف أم فناف؟ ذلؾ الذم يرفض كؿ أشكاؿ كخدع الفصؿ 
  التي تحاكؿ جعمو يقؼ كمتفرج فيما تذبح الحياة نفسيا أماـ عينيو كفي كضح النيار.

لنصغي لو، أك لنسمع عارنا كفضيحة عالمنا عبر صرختو : لكي "أتخمص مف العذاب 
د ساعة جاءت ىذه اليذيانات التي أسميتيا مكاطف". عمينا إذان دخكؿ الذم يكتنفني". ك"بع

المشيد، لنمتمؾ الجرأة عمى االقتراب مف خشبة مسرحية "ىذيانات/ مكاطف"، لكف كبل، 
ف لـ يفعؿ  عمينا إعادة قراءة الخبر أكالن : "مجمكعة مف القتمة طمبكا مف رجؿ أف يقتؿ أبنو كا 

نية "اليذيانات" قد اتضحت تدريجيان أماـ أعيننا : مف جانب، ذلؾ ييقتؿ ىك". كىكذا، تككف ب
ىناؾ ىذا الرجؿ الذم ألقي بو ضمف مأزؽ االختيار المستحيؿ ذاؾ، كىناؾ، مف الجانب 
ف بطريقة غامضة،  اآلخر، الفناف المينفعؿ عف حؽ، الفناف غير المتخاذؿ كالذم يعرؼ، كا 

، القياـ بردة الفعؿ الكاجبة، األقداـ عمى أخذ بأنو ينبغي عميو ىك بالذات، كميما كمؼ الثمف
المبادرة، مكاجية المكقؼ، ابتداع ما يمكف بفضمو قمبو، تحكيمو، إحالتو عمى مقاـ آخر، ال 
يكتفي بالحكـ عمى تجربة المعاش ككأنيا ال تمسو ىك في كينكنتو. كبل. فصاحب 

كم كالمغمؽ معان، كال "المساحات البيضاء" ال يضع مف فكؽ عينيو عدسات المكقؼ الدم
يرتضي بالخيارات المستحيمة كالعبثية التي يطرحيا عميو، بؿ يخمؽ، بدالن عنيا، إمكانيات 
ال يعرفيا المكقؼ ذاتو، كال يريد أف يعرفيا، ما دامت رؤية إراقة الدـ ىي متعتو األكلى 

رجؿ  كاألخيرة. ليذا لف نندىش مف ترديد رجاؿ ذلؾ المكقؼ، جميعيـ )رجؿ السكيف،
الحصاف، رجؿ القنبمة، كرجؿ المثقب الكيربائي أك المدفع( عبارة ال أعرؼ، حيف يكاجييـ 
ال سيقتؿ ىك نفسو؛ حينما يسأليـ بسذاجتو  ببساطة الرجؿ الذم يطمبكف منو قتؿ أبنو كا 
الرائعة لماذا يريدكف منو قتؿ أبنو كالتضحية بنفسو ىك؛ ال نندىش حيف يرددكف كالببغاء "ال 

. نعـ، أنيـ ال يعرفكف كال يريدكف أف يعرفكا، فالقتؿ، الذبح، التفجير، الجريمة أعرؼ"
كالمكت ىي كحدىا مف يحكـ عالميـ. أما مؤلؼ "اليذيانات"، فيدرؾ، بحدسو الفني 
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فؾ مأزؽ المكقؼ، كبالتالي إنقاذ الطفؿ كالرجؿ مف قبؿ القكل   المتميز، بأنو مف المستحيؿ
ـ بالمكقؼ. ال شيء في المسرحية يشير أك يكحي مف بعيد التي خمقت كما زالت تتحك
كضعت في حسابيا، أك مخيمتيا إمكانية زائفة كيذه. أف تعّييف   بأف"مكاطف"، كمسرحية، قد

النقطة التي تقؼي عندىا، إف كانت عمى صعيد المكاني، األخبلقي، كالجمالي تجعميا في 
ف كاف حاضرة في مكقع أكثر نبالة بما ال ييقاس عف خسة كالتباسا ت المكقؼ ذاؾ، حتى كا 

نحف ىنا أماـ كالدة ما يمكف تسميتو "الفناف   صميمو كاألقرب لو مف أم شخص آخر.
صاحب القضية"، أم المبدع كىك داخؿ المحنة، كليس خارجيا، الفناف الذم ال يكتب عف 

قضية"، مأساة، أك كارثة ىي ليست مأساتو أك كارثتو الشخصية. كالدة جديدة "لصاحب 
ف سبقت كالدتو عشرات أك مئات الكالدات مف قبؿ. كالدة فجر آخر، ما زاؿ ينازع  حتى كا 
بشجاعة كدقة ضد غيـك المكقؼ السكداء كالعبثية. في ىذه النقطة، تكمف أصالة، قكة 

 كعنفكاف قاسـ مطركد. 
يفجني  إسحاق وا 

خياراتو الجنكنية  كاستحالة المكقؼ ذاتو، لنفحص جنكف  لكف، لنبقى ضمف إشكالية   
كاإلجرامية ثانية. لنسأؿ أنفسنا إذا ما كاف قد حدث في يـك ما مف تاريخ اإلنسانية 
كذاكرتيا، إف كاف ذلؾ عمى أرضية الكاقع أك في ميداف الفف، شيئان يماثؿ كلك مف بعيد 
 مأزؽ "مكاطف"؟ ربما. بيد أننا ال نظف بأف ىناؾ ما يتطابؽ معو، كفي كؿ تفصيبلتو، كاف

 قد حدث، أك يمكف حدكثو مثمما ىك حادث في "مكاطف".
نحف نعرؼ، كما يركم لنا التاريخ أك ذاكرة الشعكب كمخزكنيا الميتخيؿ قضية إبراىيـ كأبنو 
إسحاؽ، ككيؼ كاف عمى ىذا األب األسطكرم قتؿ، أك التضحية بابنو األعز عمى قمبو، 

لؾ االبف كضحية، كبرىاف عمى إيمانو ذلؾ ألنو كاف قد تمقى نداء مف ربو يأمره بتقديـ ذ
رادة خالقو، ربو كسيده الذم ال يمكف التمرد عمى مشيئتو، كما كاف عميو  المطمؽ بمشيئة كا 

 اإلذعاف لذلؾ النداء، ميما بدا غير مفيكمان كعبثيان في قسكتو. 
ىناؾ قضية "إيفجيني" أيضان، الصبية اإلغريقية ذات الجماؿ الخارؽ، كالتي كاف عمى 

الدىا، "أغامنكف"، القبكؿ بذبحيا أماـ عينيو، لكي يتـ إنقاذ شرؼ العسكر، أك شرفو ك 
الشخصي، أك غيرىا مف األسباب كالعمؿ؛ فيذا ليس شأننا في الكقت الحاضر، نحف ال 
نركم ىنا ما حدث بالدقة في تاريخ كذاكرة الشعكب المدمية، لكننا ننكم كحسب القكؿ بأف 

اعي جديد يطرح أمامنا نمكذجان ال شيء يدؿ عف يقيف بحدكث ما حالة "مكاطف"، كعمؿ إبد
يمكف أف يماثمو بفجيعتو، كلكف أيضان بطريقة معالجتو. ففيما يتعمؽ بإسحاؽ، يظؿ أمر 
رادة ذلؾ الرب القاسي كاألناني أمر أك أرادة خرافية، كقد ال يمكف فؾ طبلسميا، فيي  كا 

د ذاتو، مف ناحية، كألف إسحاؽ قد تـ إنقاذه مطركحة كبرىاف تجريدم عمى قكة اإليماف بح
مف قبؿ نفس تمؾ المشيئة أك اإلرادة نفسيا، مف ناحية أخرل. كىذا يعني أننا ما زلنا، في 
الحقيقة، مع تفصيمة إسحاؽ أك أسطكرتو، نعيش ضمف ميداف الككميدم، التيكلكجي، أك 

الرجؿ عف ترديد المقكلة  الخرافي. فيما ال تكؼ مسرحية "مكاطف"، البسيطة كبساطة ذلؾ
التالية، كالتي يمكف أف تككف شعارىا أك إيحائيا األكثر رىافة : "السماء أغمقت أبكاب 

 الدعاء"
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ال رب، ال إاله، سيتدخؿ إذان إلنقاذ رجؿ الخبر الذم كلد ىذيانات عمؿ مطركد المدكخة.  
صبحت صماء كما لنتمسؾ بقكة بيذه النقطة : السماء ليست فارغة كعارية كحسب، بؿ أ

ىي عميو دائمان، كلف ينزؿ كبش فداء ضمف أشعتيا النكرانية ليحؿ محؿ الطفؿ الذم يراد 
ذبحو، أك األب الذم يطمب منو تقديـ رقبتو كرىينة أك ثمف خطيئة لـ يرتكبيا. لكف، مرة 
أخرل، نحف في زمف غياب اآللية، في لحظة رفضيـ الفضائحية كتنكرىـ القاسي كالذم ال 

تفر لكؿ مناشداتنا.. ىنا، ال بد مف التذكير بمقكلة الفيمسكؼ األلماني ىيدغر الشييرة : ييغ
"في الكآبة التي نحف فييا، قد ينبغي تدخؿ ألو ما إلنقاذنا". أستشيد بمقكلة ىيدغر عف 
ظير قمب، كال يعنيني ىنا ترديدىا حرفيان، ذلؾ ألف جكىر ما أسعى لقكلو عند ىذه النقطة 

طف" ال تقدـ نمكذجان جديان كلـ يسبؽ لمأساكية الكضع اإلنساني كشراسة ىك أف "مكا
كانحطاط القكل التي تتحكـ فيو كحسب، بؿ تقدـ الشيادة األكثر صدقان عمى غياب كانتفاء 
المعجزة، السيما معجزات السماء؛ "فانغبلؽ أبكابيا أماـ الدعاء"، ال يشير عمى صمتيا، 

أك االستجابة فقط، كلكنو يشير بالدقة عمى ضركرة الكؼ عف ابتعادىا، استنكافيا عف الرد 
تكجيو ىذه الدعاءات ليا، الكؼ عف نقؿ النظر نحك قبتيا غير المممكءة بغير الغاز الفارغ، 
كما ال بد مف االبتعاد عف تدابيرىا المتكاطئة في خمؽ المكقؼ كمأزقو اإلجرامي كالعبثي 

ف السماء ما عادت قادرة، إذا كانت في يـك ما قادرة، معان. مف ناحية ثانية، ينبغي القكؿ بأ
عمى استنباط "تقنيات" الخركج مف كحشية المكقؼ. لقد نضب كؿ احتياطيا القديـ كتبخرت 
مكانية االستعانة بكرامتيـ أك شرفيـ المفقكد، فأف  طاقتيا األسطكرية. أما قضية العسكر كا 

ميـ طرفان مدبران لممأساة. ذلؾ ما يخكلنا "ىذيانات/ مكاطف" كانت قد عرفت سمفان كيؼ تجع
ربما القكؿ بأف "مكاطف" تذىب إلى ما كراء المحظة التراجيدية إلسحاؽ، كما تخمؼ مف 
كرائيا تمثيمية كعذابات "إيفجيني" الميفترضة. أف ألـ كنكعية العبث الككني الذم تزيؿ 

ىافة عف مكقؼ كجكدم "مكاطف" الغطاء عف كجييما القبيح ىما بمثابة الكشؼ األكثر ر 
يتعمؽ بإنسانية جديدة تيساؽ كييدفع بيا يكميان باتجاه مجازر ذبح كغرؼ تعذيب مف نمط 
آخر، مغايرة تمامان. كقد يككف بمقدكرنا القكؿ، دكف أف يككف ذلؾ ما تقكلو أك تكحي بو 
 المسرحية نفسيا، بأف تمؾ المجازر كغرؼ التعذيب قد تشبو مجازر كغرؼ التعذيب التي

 .  يعيشيا اإلنساف العراقي اليـك
 ما الذم يمكف فعمو ثانية إذان في مكقؼ كيذا، في عزلة دامية كيذه؟ 

 معالجة العمل
بعد أف كضعتنا "مكاطف" عمى حافة ىكاية االختيار الدامي ىذا إذان، كبعد أف كضعت   

مكقع عمى خشبة المسرح ذلؾ الرجؿ األعزؿ أماـ كارثتو األرضية، التي ال نشؾ في 
حدكثيا، في قتؿ أبنو أك قبكؿ مكتو ىك الشخصي، عمى أيدم "مجمكعة مجرمة" ال نعرؼ 
شكالي مف ىذا القبيؿ،  عنيا شيئان، كال نعرؼ كذلؾ شيئاي عف دكافعيا باتخاذ قرار إجرامي كا 
تشرع المسرحية باإليحاء بممكنات تحكيؿ كقمب المكقؼ، لكف ليس بالضركرة الخركج منو 

نيا بدؿ االستسبلـ األعمى لممأزؽ، تقـك بمقاكمتو، انطبلقان مف حركتيا األكلى، تمامان. أم أ
كبدالن مف اإلدعاء بالخركج منو كميةن، بدفعة كاحدة، ال تكؼ عف اإليحاء كاإلشارة عمى 
قدراتنا الضمنية، عمى األقؿ، عمى لعبو، عمى خمؽ أك ابتداع آفاقان غريبة عميو، كقد 
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ك تمؾ، في النياية مف تشتيت صرامتو كنذالتو الككنييف. ذلؾ ما يقدر نتمكف، بيذه الطريقة أ
عميو الفناف، كما ال تتمكف منو السماء كمف يقطنيا. ذلؾ ألف ما يقدر عميو الفناف يكمف 
في " خمؽ ىارمكني كسط الجحيـ". ذلؾ ىك "الميـ". كىا أننا أصبحنا مييأيف عمى اتخاذ 

يمكف لممبدع خمؽ "ىارمكني كسط الجحيـ"؟ كأم الخطكة األكلى نحك "مكاطف". كيؼ 
جحيـ؟ كمع ذلؾ... كقبؿ أف نذىب أبعد في رؤية تمؾ اإلمكانية، دعكنا ننظر أكالن "لديككر" 
المسرحية، لنقطنو قميبلن، لننقمو حرفيان كنضعو أماـ عيف القارلء : "مجمكعة ككاليس عمى 

في كسط المسرح قفص حديدم في خشبة المسرح كيمكف رؤية ما يجرم خمفيا مف مشاىد، 
داخمو طفؿ صغير كسيـ بعمر العشر سنكات أك أكثر يمسؾ بيده لعبة، كطكاؿ الكقت 
يمعب بيا، إلى جانب القفص يجمس الرجؿ عمى كرسي قديـ أك عمبو صفيح ماسكان رأسو 
بيف يديو، أصكات ذات صدل مف خارج المسرح، يمكف عمميا كأصكات متداخمة أك قادمة 

السماء أك باطف األرض". يمكننا إذان، بعد أف قطنا الديككر قميبلن، رؤية ما يجرم  مف عمؽ
خمؼ مجمكعة الككاليس، بيد أف النظر فيما كراء الككاليس ال يعنينا كال تيمنا رؤية ما 
"يجرم خمفيا مف مشاىد"، تكفينا رؤية "القفص الحديدم"، كبشكؿ خاص ما في داخمو : 

لعشر سنكات أك أكثر" كذلؾ يعنينا االنتباه لقضية أنو "يمسؾ "طفؿ صغير كسيـ بعمر ا
بيده لعبة" ال ندرم ما ىك نكع تمؾ المعبة، ىذا الرمز الكبير الذم ال يفارؽ تقريبان كؿ أعماؿ 
المبدع مطركد، كالذم ال نكؼ نحف مف التأكيد عمى دكره االستثنائي؛ كذلؾ نرل، "إلى 

ـ أك عمبو صفيح ماسكان رأسو بيف يديو"، لكننا جانب القفص رجؿ يجمس عمى كرسي قدي
نسمع أيضان. ماذا؟ "أصكات ذات صدل مف خارج المسرح". ما ىذه األصكات، كمف أيف 
تقدـ ؟ : "أصكات متداخمة أك قادمة مف عمؽ السماء أك باطف األرض". تمؾ ىي المكحة 

ت/ مكاطف" كالتي تدعكنا ذات الجمالية الخارقة كالمركعة معان التي ترسميا أمامنا "ىذيانا
لمدخكؿ فييا. لكف قبؿ أف ندخؿ طكاعية في ككنيا الجحيمي ىذا، ال بد لنا مف التأكيد عمى 
نقطتيف، أكليما تمنح نفسيا مباشرة لرؤيتنا، نعني بذلؾ العناصر المكجكدة فييا كالتي تمسنا 

ىد أك اضطرابو عف قرب : الطفؿ، المعبة، الرجؿ كاألصكات؛ الباقي متركؾ لمتعة المشا
الداخمي. أما النقطة الثانية، فيي غير مرئية كال يصرح بيا الديككر كال حتى النص برمتو، 
لكف نحف مف يأخذ ثانية مسئكلية اإلعبلف عنيا، التصريح بمدلكالتيا، مع أنيا تنطؽ بذلؾ 
ف مف تمقاء نفسيا : نحف أماـ مكقؼ سياسي محدد كبدقة. فالككاليس كالمشاىد التي يمك

رؤيتيا مف خمفيا تشير صارخةن بأننا في مكاجية كاحدان مف المكاقؼ السياسية األكثر شفافية 
ككضكحان، بالرغـ مف دمكيتو المحيرة كالتي ال يمكف كصفيا. ذلؾ كؿ ما كنا نطمح اإلشارة 
عميو. كمع ذلؾ، يبقى سؤالنا األكؿ معمقان : كيؼ يمكف لمفناف "خمؽ ىارمكني كسط 

كيؼ يمكنو القياـ كلك بحركة كاحدة كانت السماء نفسيا قد عجزت عف الجحيـ"، أم 
اتخاذىا؟ ال ينبغي نسياف ذلؾ. كمع ذلؾ، يبقى كؿ ما ذكرناه، ما تحدثنا عنو حتى اآلف ال 

لقد تشبثت   يشكؿ سكل مقدمة لكي نقكؿ، بعد كيركغارد، بأف "االختيار ىك الجنكف بعينو".
لبيا بذلؾ القكؿ، كظمت كفيو لو مف بدايتيا حتى نيايتيا : "ىذيانات مكاطف" بأسنانيا كمخا

ال ينبغي مكاجية جنكف بجنكف آخر، لكف عمينا، في حاالت كيذه، في مكاقؼ مأسكية 
مدمرة كمكقؼ "مكاطف" ىذا، أف ال نقبؿ أك نستسمـ لمخيارات الظالمة في جكىرىا التي 



 

 90 

ماـ أحكامو العنفية كسياستو الرقيعة. يقدميا لنا المكقؼ، كال نركع كالعبيد أك المجانيف أ
عمينا، مف ناحية، تكثيؼ كسائؿ كممكنات اإلبداع التي ال يفيميا، ككذلؾ تعمد اختيار 
"البلاختيار" باعتباره االختيار األسمى، رفض أف نكضع بيف خياريف أحدىما أكثر مرارة مف 

حياؿ خطر كشراسة اآلخر. )كما يفعؿ الرجؿ في رفضو، دكف ضجة مفتعمة، كببل تيكر 
القاتؿ، االختيار ما بيف ذبح أبنو كتسميـ نفسو كضحية أك ثمف(. لكف، ىؿ يكفي قرار عدـ 
االختيار كحده؟ قد ال يكفي، بؿ كقد يتكشؼ بسرعة عف استحالتو، حيف تككف سكيف 
العدك، أك سيفو، قنبمتو، أك مثقبو الكيربائي، أك مدفعو مكضكعة كمسمطة عمى رقابنا، أك 

رقاب مف نحب كنريد الحفاظ عميو كصيانة حياتو ككأنيا أغمى مف حياتنا نحف. لكف  عمى
إذا ما ترافؽ قرار الرفض عمى االختيار ىذا مع مضاعفتنا لقدراتنا الفنية عمى تحكيؿ المعبة 
بكامميا، الكشؼ عف ممكناتيا ضمف المكقؼ الذم يجيميا كيتظاىر بعدـ سماعو لصكتيا، 

"معجزة" الفعؿ/الفف، أك حمكؿ اليذيانات المبدعة التي ال ينبغي التخمي  حينئذ، ربما ستتكلد
عنيا، أك خيانتيا في المحظة التي نككف في أمس الحاجة إلييا. أىذا كؿ ما في األمر؟ 
كىؿ ينبغي عمينا االكتفاء "باليارمكنية" التي ينبغي الحفاظ عمييا"كسط الجحيـ"؟ صبران. ال 

ضركرة لعب المكقؼ برمتو، كذلؾ ال بد مف التأكيد عمى قضية ينبغي التمممؿ مف تكرار 
أف قكل المكقؼ، كميما كانت ضراكة كنكعيو أسمحتيا، تظؿ بعيدة عف االستحكاذ الكمي 
كالمطمؽ عمى ممكنات المكقؼ ذاتو، فيي ال تستطيع االستحكاذ كتممؾ ما ال تعرفو. كلف 

دقة ما يمتمؾ الفناف مفاتيح معالجتو. أم تعرفو. ماداـ ذلؾ "الشيء" الذم ال تعرفو ىك بال
الرد عمى أسمحتو المرعبة، أبطاؿ مفعكليا، كترؾ تيديداتو تمر ككأنيا ال شيء آخر سكل 
انعكاس أك صدل خائبان لجنكنو كغبائو. مكاجية تمؾ األسمحة اليمخيفة كتمؾ التيديدات 

قد يشكؿ الصمت، صمت "الرجؿ   المعينة بما ال عبلقة لو ال باألسمحة كال بالتيديد المقابؿ.
أيضان قد يشكؿ لعب العمؿ   البسيط الذم يضع رأسو بيف يديو" كاحدة مف تمؾ الردكد، لكف

الفني ، بدكره، ردان آخران عمى تمؾ األسمحة كالتيديدات المتكاصمة. كذلؾ ما تقـك بو 
يالية، أك ىي "ىذيانات/ مكاطف" قاسـ مطركد بحرقة، بفطنة، برىافة كبشجاعة تكاد تككف خ

كذلؾ، بالمعنى الذم يككف فيو الميتخيؿ ىك اإلبداعي بحد ذاتو.ن لكف كيؼ؟ لكف بماذا؟ 
 اإلجابة ىي التالية:بالكيؼ كالمماذا نفسيما، كلكحدىما. 

 الكيف والمماذا
 تتككف مسرحية "مكاطف" مف سبعة شخكص ىـ :   
 الرجؿ -1
 رجؿ السكيف -2 
 رجؿ الحصاف -3 
 مةرجؿ القنب -4 
 الطفؿ -5 
 رجؿ المثقب الكيربائي -6 
 المجمكعة-7 
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كىي تتشكؿ مف "أربعة لكحات". نحف نتذكر بأف كؿ ىؤالء الرجاؿ، ما عدا الرجؿ، أب  
الطفؿ، ىـ مف يطالب ذلؾ الرجؿ بالقدـك عمى االختيار ما بيف قتؿ أبنو أك القبكؿ بأف 

مزدكج:تارة تشارؾ ىي ذاتيا في  يقتؿ ىك؛ أما المجمكعة، فيي تتمتع، كما نراىا، بدكر
المطالبة باقتراؼ جريمة القتؿ، كتارة ىي نفسيا ضحية لككف يمتيب مف حكليا، كيدفعيا 
نحك ما ال ندرم أم جحيـ كىذياف مرعبيف. نحف ال نتعرؼ عمى ىذه المجمكعة إال عبر 

القتؿ، في  أصكاتيا المأسكية أحيانان، المسمكبة اإلرادة، كلكف أيضان عامؿ تعطيؿ جريمة
أحياف أخرل. أما المكحات األربعة، فيي متماثمة تقريبان، كال تتنكع إال قميبلن مف جانب شكميا 
الديككرم الخارجي، لكنيا تختمؼ كتتنكع باختبلؼ كتنكع األسمحة التي ييراد استخداميا في 

كر رجؿ عممية القتؿ. بعد تقديـ الرجؿ الذم يضع رأسو بيف يديو، الطفؿ كالقفص، يأتي د
السكيف. ىؿ سمع أحد بتسمية كيذه؟ مْف ىك رجؿ السكيف ىذا؟ لرجؿ السكيف ىذا 
بعديف:بعده عمى خشبة المسرح كىك يقبض عمى سكينو كيطالب الرجؿ عمى القدـك عمى 
االختيار العبثي ذاؾ، فيما يبطؿ "الرجؿ البسيط" ذاؾ شراسة كدمكية رجؿ السكيف كسكينو 

سيطة يمكف أجماليا بالكيؼ كالمماذا، كألف رجؿ السكيف، كرمز أيضان عبر طرحو ألسئمة ب
لممكقؼ، يظؿ حائران كبميدان حياؿ أسئمة الكيؼ كالمماذا ىذه، يتبخر أك ييرب في النياية، 
بعد تدخؿ المجمكعة المباغت، ذلؾ ما يمكننا تسميتو ببعده الكاقعي. لكنو ينطكم عمى بعد 

إليو. كىكذا نكتشؼ بأنو ال يمكف ذبح الطفؿ، أك  ثاف:بعد العصر أك الزمف الذم ينتمي
قتؿ الرجؿ لنفسو بسبلح ينتمي لتاريخ آخر غير المحظة المعاصرة التي نحف فييا. يمكننا 
القكؿ، ىنا، بأف "مكاطف"، إلى جانب تفادييا الخطر األكؿ، خطر السكيف، تككف كفي ذات 

كف دكف تحديد ذلؾ الزمف بالدقة، الكقت كالدفعة قد أّرخت لزمف السكيف كرجؿ السكيف، ل
فيك، بطبيعتو، ال ينتمي إلى أم زمف بعينو:السكيف سبلح اإلنسانية البدائية األكلى،اليمجية 
كالمعدكمة الصفات.بعده يأتي"رجؿ الحصاف"الذم ال ينسى مؤلؼ "ىذيانات/مكاطف" أك 

يخ السمر كبيده سيؼ يتغافؿ عف كصفو بالطريقة البارعة التالية"ككأنو أنتفض مف كتب التار 
براؽ"ىؿ يمكف لممشاىد التظاىر بأنو ال يعرؼ مْف ىك صاحب "السيؼ البراؽ ىذا؟ قطعان 
ال. كبيذا نككف كذلؾ قد تعرفنا عمى الزمف أك العصر الذم ينتمي إليو، كما نككف قد فيمنا 

التي ال  بأف كؿ زمف "السيؼ البراؽ" ىك بالدقة زمف شيية القتؿ كرغبة رؤية سيبلف الدماء
. لكف، كقبؿ أف نصؿ إلى النماذج األخرل، أم"رجؿ القنبمة" ك"رجؿ المثقب الكيربائي"  تقاـك
خفاقيما، ىما كذلؾ، عمى إنجاز عممية القتؿ، قبؿ كؿ ىذا، دعكنا نتعرؼ عمى ردكد فعؿ  كا 
ذلؾ "الرجؿ البسيط"بعد أف يككف "رجؿ الحصاف" قد خرج مف خشبة المسرح، تاركان سكينو 

ؾ، يقـك "الرجؿ البسيط" أكالن بتكجيو طرؼ السكيف الحاد عمى الجميكر، ككأنو ينكم ىنا
القكؿ رمزيان بأف تمؾ السكيف ىي أيضان سكيف ذبحيـ، ىـ الجالسكف عمى مقاعدىـ الكثيرة، 
لكنو سرعاف ما ينتبو لحماقة فعمو، كمف ثـ يدير نحك ذلؾ الجميكر مقبض السكيف الذم ال 

الحاد القاتؿ. مْف منا مف الغباء حدان يجعمو ال يفيـ الشحنة الرمزية  يقتؿ، كليس طرفيا
العالية في فعؿ كيذا؟ "الرجؿ البسيط" ىك أيضان رجؿ السبلـ، أك حتى ما ىك أفضؿ مف 
ذلؾ؛ أنو ذلؾ الرجؿ الذم يرفض، ىنا أيضان كمع نفسو، أف يجعؿ مف اآلخريف ضحايا 

كحات األربعة. في كؿ مرة يدير ذلؾ الرجؿ البسيط لكارثتو ىك. تتكرر ذات الحركة عبر الم
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الطرؼ غير المؤذم مف السبلح، إف كاف السيؼ، القنبمة، كفي النياية المثقب الكيربائي 
نحكه، كليس باتجاه الجميكر. ىؿ ثمة مف براعة تحاكي براعة تحكيؿ مكقؼ العنؼ الدامي 

لحديث عف الدالالت الذم يستيدؼ ألذات إلى مكقؼ سبلـ يخص الجميع؟ سيطكؿ ا
العبقرية التي تتضمنيا "مكاطف" ليس فقط فيما يتعمؽ بممكناتيا الثرية عمى نزع فتيؿ األزمة 

  كحسب، بؿ كأيضان عمى فؾ كتفتيت رعب المغز الميكؿ المطركح أمامنا.
نحتفظ ألنفسنا، كبأنانية، بالسحر الذم ال نمتمؾ المفردات الجديرة عمى كصفو كالذم كلدتو  
ا لحظتيف مف لحظات تقديـ "مكاطف" لمشيديف مف مشاىدىا، لكننا كألننا ال نريد اإلبقاء فين

عمى تمؾ األنانية لفترة طكيمة، ىا أننا نضعيا أماـ عيني القارلء بتفاصيميا، لكي ال يحـر 
  : المرىفة. المشيد األكؿ ىك التاليمف القبض عمى أبعادىا الكبيرة كمدلكالتيا 

س نشاىد مشاعؿ نيراف كثيرة كما أف يقكؿ رجؿ المثقب كممة ال "مف خمؼ الككالي
تدخؿ المشاعؿ بمصاحبة الصراخ كالعكيؿ كمكسيقى تكحي بحجـ الفجيعة التي   أعرؼ

ألمت بيـ، بعض مف المجمكعة احترقت ثيابو أك كجيو كالبعض اآلخر أحترؽ كمو كيبحث 
 عف مف يسعفو كمشاىد سينما".

أف نحتفظ في أركاحنا كذاكرتنا عمى المفردات التالية:صراخ،  في ىذا المشيد، عمينا   
عكيؿ، مكسيقى، فجيعة، مشاىد، كسينما. ىؿ بمقدكرنا إضافة أم شيء ىنا؟ كبل. سكل 
كممة كاحدة. تؤرخ "مكاطف" ثانية ألزمنة الصراخ، العكيؿ، المكسيقى، الفاجعة، المثقب 

صر نخر العظاـ البشرية بالمثاقب الكيربائي، كالسينما. تؤرخ لعالمنا المعاصر. ع
الكيربائية. كىذا كحده كافيان. ىؿ يمكف مغالطة الحقيقة، حتى عند ىذه النقطة؟ قطعان كبل. 
كفي النياية، إليكـ بالمشيد الثاني الذم كنا ننكم التمتع بو أنانينا لكحدنا، كالذم "تنزؿ فيو 

فيو حديثنا الذم ال ينتيي الستارة"، غير المكجكدة،عمى"مكاطف"كالذم ثالثة ننيي 
 عف"مكاطف"دكف إضافة كال مفردة كاحدة أك تعقيب صغير كاحد، ميما كانت أىميتو : 

"يخرج الجميع كتبقى بقعتي ضكء أحداىما عمى األسمحة في مقدمة خشبة المسرح 
عمى قفص الطفؿ الذم ما زاؿ يمعب بمعبتو". قمنا مسبقان بأننا لف نضيؼ أم  كاألخرل

 ىذا.  تعميؽ عمى
لكف تبقى لدينا كممة أخيرة، أك تساؤالت ترغمنا مف نفسيا عمى طرحيا، كمف ثـ فيـ     

لغزىا المحير:مف ىك ذلؾ الرجؿ، بصرؼ النظر عف الخبر؟ مف ىك ىذا الطفؿ؟ ما ىي 
تمؾ المعبة التي يقبض عمييا الطفؿ، كلمف تنتمي تمؾ األصكات؟ ال ترد 

باشرة، كال حتى بطريقة غير مباشرة،مف كجية نظرنا.ىؿ مسرحية"مكاطف"عمى تمؾ األسئمة م
يخكلنا أحد، أك ىؿ يغفر لنا صاحب "اليذيانات" بالرد عمى تمؾ التساؤالت عمى طريقتنا 

إذا كاف الرد نعـ، ستككف إجابتنا ىي التالية، كبكؿ ما تنطكم عميو مف   الفنطازية نكعان ما؟
لبسيط" ىك بالذات "رجؿ المساحات مجازفة كتيكر:قد يككف"الرجؿ" أك "الرجؿ ا

البيضاء"الفناف الذم "أكتنفو العذاب" كبعد "ساعة" أىدانا "ىذياناتو" التي لـ يسبقيا شيء مف 
قبؿ. قد يككف الطفؿ المكضكع في القفص، الطفؿ العزيز كالغالي ىك بالدقة "كطف "رجؿ 

ثالثة ىي لعبة "رجؿ المساحات البيضاء" في كضعو الحالي. قد تككف المعبة، ثانية أك 
المساحات البيضاء" نفسو، أك قد تككف براءة الكطف ماداـ الطفؿ "ما زاؿ يمعب بمعبتو" قد 
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تككف "األصكات "التي يمكف أف تككف قادمة مف عمؽ السماء أك باطف األرض" ىي 
 أصكاتنا نحف، أك باألخرل أصكات أىمنا المحترقة ىناؾ. 

لذم أخذتو "ىذيانات/مكاطف" يتعدل مساحة صفحة مبلحظة أخيرة:لـ يكف الحجـ ا    
كاحدة عمى الحاسكب االلكتركني.ىؿ يبقى لكؿ ما قمناه مف قيمة؟ قطعان كبل. أم أف ما 
كتبتو "مكاطف" عمى صفحة كاحدة ال يمكف لمئات الكتب السياسية أف تأتي بو، كما كتبتو 

 بعبارة كاحدة :"ال أعرؼ"ألنيا ال كتبتو عف السياسة نفسيا.عف السياسة التي ال ترد أبدان إال
تعرؼ، ببساطة. ىؿ يحؽ لكاتب ىذه األسطر تقديـ نصيحة لمقارئ،أك لمعصر الذم نجد 
أنفسنا فيو؟ إذا كاف الرد بنعـ، فنحف نقكؿ:كنصيحة، ليتـ التعامؿ مع "ىذيانات/مكاطف" 

   باعتبارىا كاحدة مف التحؼ النادرة، المسركقة مف متحؼ بغداد.
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 الفصل الحادي عشر
 كتابات تعنى بتجربة قاسم مطرود الدرامية

 
 هدوء قاسم مطرود هدوء اإلبداع المسرحي -1

 بقمم جاسم المطير
 

ما طالعت نصا لقاسـ مطركد كال شاىدت عمبل مف إخراجو حيف كنت في بغداد، لكنني 
كىك يحاكي كاقع معاناة   ليكلندم،استطعت إلى ذلؾ سبيبل حيف تعرفت عميو في المنفى ا

في  ديةشعبنا في بعض نصكصو عمى المسرح اليكلندم كفي بعض كتاباتو اإلبداعية كالنق
 صحؼ العراقييف في المنفى.

أىـ األشياء في إبداع ىذا الشاب المسرحي انو مؤىؿ لمكاجية العالـ المسرحي الشديد 
ه كعند العراقييف المنفييف معارؼ الحياة التعقيد في مرحمة كجكده بالمنفى حيث تغيرت عند

في بمد رأسمالي منفتح فأكجد، بسرعة كبنكع مف اإلبصار الثقافي، كاتدرائية مسرحية في 
 قع مسرحيكف " عمى شبكة اإلنترنت.مك “الىام اسميا 

يحضر الصبلة فييا كؿ أسبكع عدد كبير مف المسرحييف العراقييف كالعرب ال ليصمكا عمى 
صرار القدرة عمى الكشؼ كالخمؽ   ميت، جنازات مسرح بؿ ليشعمكا شمكعا فييا غضب كا 

كاالبتكار ك فييا حساب نقدم عسير لكاقع المسرح العراقي أكال كلبعض كقائع المسرح 
منارة دعاية في أكثر الظركؼ حمكة كصعكبة “العربي أيضا فصار مكقعو " مسرحيكف 

امة لمكاجية التحديات المسرحية لمشاىدة تكاجو المسرح العراقي، كليككف المكقع دعكة ع
العديد مف المخمكقات المسرحية العربية تحاسب نفسيا كتحاسب اآلخر لكي تسيـ في 
تطكير الكتاب المسرحي المسطر بكثير مف المصاعب كاألزمات بعكامؿ خفية في داخميا 

البمداف  لعراؽ كفيكشقية في عبلقتيا مع السمطات الحاكمة بمؤسساتيا المختمفة في ا
 العربية كميا.

المسرحيكف ييمسكف في عادتيـ كمنذ عقكد عديدة بالرمكز خكفا مف الركح الشريرة في 
يغضبكف بيدكء،كينفخكف الصكر بيدكء،كييزكف   ألعبلـ العربية،أعماؽ كزارات الثقافة كا

 قمكب السامعيف كالمشاىديف بيدكء.كيغنكف ليمزقكا نياط  قبكر الشيداء بيدكء،
غيرىا مف العبلمات كالرمكز صارت في ضمير قاسـ مطركد شكبل إبداعيا شديد ىذه ك 

 لمسرحية، مثمما ىي رؤيتو لمعالـ.اإللحاح في اغمب كتاباتو ا
فييا مكاجية رمزية لبيئة “ لمركح نكافذ أخرل “ أكؿ نص مسرحي قرأتو لو كاف عنكانو 

الركح الخبيثة في قكل إنسانية صعبة معتمدان عمى فكر تأممي حساس كاف يديف فيو 
 نب عاداتيا كاتجاىاتيا كمكاقفيا.الظالميف كيؤنبيا كيؤ 
غية في أحشائيا أداف ما تحممو أنظمة طا“ الجرافات ال تعرؼ الحزف “ كفي نصو اآلخر 
 مف أجنة الخطايا.

منيما،كبيرتاف قاـ بيا قاسـ مطركد في ىذيف النصيف بكبلـ يقرب مف الصكر الشعبية فييا 
السخرية كالميمكدراما يعمف فييما مجيء األمؿ لمناس بعد أف تزمجر الريح في  ربط بيف
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جانب مف حياتيـ حتى كلك كاف ذلؾ عف طريؽ الحمـ كما في مسرحية الجرافات أك عف 
 ؽ السحر كما في مسرحية النكافذ. طري

، طالب رسالة الماجستير ،   ، ركب السيد فكزم سعيدم  مف السحر كالحمـ  منيما،
كانس الجرافات كبعربة الركح التي ليا نكافذ أخرل ليناؿ الدبمـك العالي مف كمية اآلداب م

كالعمـك اإلنسانية في جامعة المكلى إسماعيؿ بمكناس في المممكة المغربية، كاف اختيار 
 ص التي كتبيا قاسـ مطركد مكفقا. الطالب لمنصك 

عقكد مف حكـ حزب البعث ػػ كمنيـ إف معاناة الكتاب المسرحييف في العراؽ خبلؿ أربعة 
قاسـ مطركد ػػ كانت باألساس معاناة عدـ القدرة عمى معالجة قضايا اإلنساف العراقي في 
جك دكتاتكرم غاشـ ال يحس معو الكاتب بأم أماف كثقة بقبكؿ " اآلخر " بؿ يحس أف " 

مى أقؿ في زنزانة السجف عاآلخر المتسمط " سيمجأ إلى العنؼ أك إلى كضع الكاتب 
 احتماؿ.

في دائرة ىذه المعادلة كاف الكتاب العراقيكف عمكما كمنيـ الكتاب المسرحيكف يجدكف 
أنفسيـ غير قادريف عمى المكاجية كالرؤية في ظبلـ نظاـ حزب البعث فما كاف عمييـ غير 

مف داخؿ مجتمع مغادرة الكطف حيث النظاـ المتكحش إلى المنفى األكربي حيث البداية 
 شمس الحرية.مضيء ب

اإلنترنت.اسـ مطركد في كتابة نصكصو المسرحية العديدة في المنفى اليكلندم بعد خركجو 
مف الدائرة العراقية البعثية المظممة إلى مكقع صغير، في شقة صغيرة، بمدينة الىام كي 
يستطيع ممارسة اإلبداع بحرية كبنكع مف الرىاف األساسي في بناء أسس اإلعبلـ المسرحي 

 راقي بالكسيمة الحضارية الجديدة.. اإلنترنت . الع
 
 
 
 

 لغة الصورة في اإلعداد الدرامي بين المسرح وفنون الشاشة -2
 -قاسم مطرود نموذجا  -

 ) مصر ( بقمم د.هاني أبو الحسن
 

 * كتابة الصورة بين النص المسرحي والسيناريو:
يبدأ مف مرحمة اإلعداد  إف الحديث عف صناعة الصكرة بيف المسرح كفنكف الشاشة،   

الدرامي لمعرض في حالة المسرح كمف اإلعداد الدرامي لنص السيناريك الذم يستميـ نصا 
أدبيا . كألف مصطمح اإلعداد قد شابو كثير مف الخمط عند عدد كبير مف المتصميف بمجاؿ 

أك إذاعة الفنكف الدرامية في المسرح أك في فنكف الميديا سكاء كانت إذاعة صكتية مسمكعة 
مرئية أك مرئية مسمكعة في آف؛ لذا فإف البحث يتكقؼ أماـ ىذا المصطمح ضبطا لمسار 

[ " مصطمح 1تكظيفو ، قبؿ أف يشتغؿ عميو في تحميمو لنصو الدرامي. يتساءؿ كيركيكفف]
اإلعداد الدرامي يحتكم عمى كؿ شيء ، كيكجد في كؿ شيء ، كمف الصعب حقا تحديده. 
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ف اإلعداد الدرامي في المسرح المنطكؽ فقط ؟ كىؿ يكجد اإلعداد فيؿ يمكف الحديث ع
الدرامي بمجاالت الحركة أك الصكت أك الضكء أك نحك ذلؾ؟ كىؿ يربط اإلعداد الدرامي 
كؿ ىذه العناصر المتنكعة معا أـ أف المسرحية تبقى بمثابة الحكار البلنيائي الذم يجرم 

ىؿ يدكر اإلعداد الدرامي حكؿ ركح العرض أـ بيف كؿ مف يعمؿ سكيا بالعمؿ المسرحي؟ ك 
حكؿ البناء الداخمي بو؟ كىؿ يحدد اإلعداد الدرامي طريقة تناكؿ الزمف كالمكاف داخؿ 
الفضاء كبالتالي يتحدد السياؽ ، كربما الجميكر كذلؾ؟ كعمى األرجح يمكف اإلجابة عف 

ي ) لكف( ىذه !! فمعنى كبيت القصيد ف ة بعبارة كاحدة ىي: نعـ ، كلكف"كؿ ىذه األسئم
ذلؾ أف مصطمح اإلعداد الدرامي" مصطمح متسع يتعمؽ بتركيب العمؿ أم البناء الداخمي 

فقكلو:)البناء الداخمي لمعرض( يعني قصر مصطمح  –كما يقكؿ ىك نفسو  –لمعرض" 
اإلعداد الدرامي عمى العرض، كىنا يتداخؿ المفيـك مع مصطمح الدراماتكرج، لذا نجد" 

يرنركسيف" تتكقؼ أماـ ىذا تعريؼ ) فاف كيركيكفكف ( فترل أف تعريفيا غير محدد كاثي ت
تحديدا منيجيا " ماىية التركيب كالبناء الداخمي ، كبالتالي تبقى فكرة اإلعداد الدرامي مف 

[ عمى أف "فاف" 2األفكار التي تتصؼ بالمركنة ، كالتي يصعب تعريفيا إلى حد كبير."]
العمكمية التي تساءلت فييا عف دكر اإلعداد الدرامي ككظائفو تقترب نفسيا ترل بعد تمؾ 

مف التحديد إذ تقكؿ: إف لئلعداد عبلقة بعمميات التحميؿ " كثيرا ما يستخدـ المصطمح كي 
يدؿ عمى التحميؿ المسرحي . كىذا التحميؿ نفسو يشتمؿ عمى العديد مف اإلمكانات . كيدكر 

كذلؾ   سع الذم يمكف أف تصؿ إليو ىذه اإلمكانات."الحكار المعاصر حكؿ المدل الكا
يشتمؿ اإلعداد الدرامي في الكاقع" عمى ردكد األفعاؿ التي تتكلد لدل الجميكر ، كبالتالي 

أما )آدـ فيرسيتي ( فيرل أنو   [3يصبح العمؿ برمتو بمثابة الحادثة الدينامية الكاحدة " ]
ار أك البناء في الحادثة المسرحية . فيك يجمع " المعمكف تعريؼ اإلعداد الدرامي بأنو: يم

بيف المككنات بالعمؿ كبيف كيفية تركيب ىذه المككنات كي يتكلد المعنى أماـ 
[كتعقب "كاثي" فتقكؿ : " يتضمف اإلعداد الدرامي إذف عممية مف عمميات 4الجميكر."]

كمع ذلؾ ، قد يتسع التفسير تتطمب النظر إلى التكافؽ بيف المستكيات المختمفة لممعنى ، 
مفيـك العمؿ باعتباره " حادثة مف الحكادث المسرحية ، حتى يذىب إلى ما ىك ابعد مف 
األداء نفسو ، بحيث يشتمؿ عمى السياؽ كالجميكر كعمى الطرؽ المتعددة التي يتأطر بيا 

[ فيتناكؿ مصطمح اإلعداد مف منظكر آخر مختمؼ فيقكؿ: 5العمؿ." أما د. إبراىيـ حمادة]
" جرت العادة عمى إعداد نص مسرحي عف ركاية أك عف قصة . كلكف اإلعداد المسرحي 
عف نص مسرحي ، عرؼ منذ القدـ ، حيث كانت بعض الفرؽ المسرحية في العصر 
اإلليزابيثي تعيد عرض مسرحيات شكسبير بنص آخر مختمؼ عف نص شكسبير ؛ كما 

في بعض األحداث، كفي لغة  كتبو بنفسو كتتصرؼ بالحذؼ أك باإلضافة. بالتغيير
[ مسرحي فيعرؼ اإلعداد المسرحي بقكلو: " ىك تحكيؿ 6الحكار." أما د. أبك الحسف سبلـ]

عمؿ أدبي إلى نص مسرحي بغية إثبات قدرات مبدعو األكؿ عمى الصياغة المسرحية في 
سات" حالة ما يككف ىك نفسو المعد ) كما فعؿ بريشت عند تحكيمو لقصتو : أكبرا بثبلث بن

لمكاتب اإلنجميزم ) جكف جي( ، ككما فعؿ في   التي اقتبسيا مف قبؿ عف أكبرا " الشحاذ "
"يكسؼ إدريس" حيث حّكؿ قصتو " جميكرية فرحات" إلى مسرحية. كقد يككف    مصر
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اإلعداد بسبب تضمف القصة أك الركاية أك القصيدة لعناصر درامية ، مثمما فعؿ أحمد 
كقد يككف رغبة في نشر أكثر فعالية لمضمكنيا كفكرىا بسبب [. 7شكقي ببعض قصائده]

كىك يرل أف اإلعداد المسرحي   الدكر المباشر في التأثير في فف العرض المسرحي نفسو."
يتحقؽ عندما : " يقـك بيف مؤلؼ النص المسرحي كالمخرج كسيط ينيض بتييئة النص 

  اماتكرج" بإعداد النص األصمي . "المسرحي تييئة سابقة عمى اإلخراج ، حيث يقـك " الدر 
" اإلعداد مف نص مسرحي إلى نص مسرحي آخر    كيضيؼ د. سبلـ إلى ما تقدـ أف

قائـ عمى النص األصمي ، يستند إلى أساس فكرم سابؽ عمى عممية اإلعداد ، مف حيث 
المستكل المغكم أك مف حيث المستكل التقني لمكتابة األصمية لمنص ، كتعارضيا مع 

نتاج كقدراتو ككسائمو. كؿ ىذه مسائؿ تشكؿ دافعا لئلعداد عف نص مسرحي ؛ إف لـ اإل
تكف مجتمعة فمسألة كاحدة منيا تكفي لتككف دافعا إلعداد الصياغة بتناكؿ جديد تأسس 

الذم   عمى التناكؿ األصمي ، كال تشذ منو إاّل في عنصر أك أكثر . كىذا مغاير لبلقتباس
كقد يتضمف عمؿ المعد )   [8عنصر رئيسي أك عنصريف."] ال يطابؽ األصؿ إاّل في

الدراماتكرج( مياـ أبعد مف النص ، إذ يقترح بعض الممثميف عمى المخرج كفؽ ما يتناسب 
مع األدكار ، كيقترح عمى جية اإلنتاج نصكصا بعينيا تتناسب مع ثقافة سائدة في مجتمع 

كعات مكسيقية كمؤثرات يراىا مبلئمة العرض المزمع إنتاجو ، كقد يقترح عمى المخرج مقط
لمكاقؼ متعددة في أحداث العرض، كقد يقـك بترجمة بعض النصكص المسرحية العالمية 

 [9] -يحة حسبما تقكؿ د. نياد صم –لمفرقة التي ينتمي إلييا 
)   كيبدك كاضحا أف ما ركز عميو د. سبلـ يجد ما يؤيده حكؿ عبلقة عممية اإلعداد

[ 19لكاقع الذم ينتج فيو العرض المسرحي إذ نمحظ عند "ر.كيرم ىكايت" ]الدراماتكرج( با
أنيا ترل أف النص أك األداء " يعبر عف الثقافة التي ينشأ مف داخميا كيؤثر في تمؾ الثقافة 
بحيث تصبح الكظيفة االجتماعية جزءا ال يتجزأ مف اإلعداد الدرامي يأخذ في االعتبار 

ئدة كتراكيب القكة بالمجتمع كأغراض الفنكف كالتذبذب في الذكؽ األفكار األيديكلكجية السا
 العاـ أك في القيمة التي تتحمى بيا الفنكف مع دراسة العبلقة المتغيرة بيف الفناف كالمجتمع."

كال تختمؼ عممية اإلعداد في فنكف الشاشة عنيا في فنكف العرض المسرحي إال مف حيث  
سيناريك. أما مف ناحية اإلطار العاـ فإنيا تتخذ مسارا التقنيات الخاصة بأصكؿ كتابة ال

كما تنحك نحك  –غالبا  –قائما عمى تحكيؿ نص أدبي أك نص مسرحي إلى سيناريك 
كىذا غالبا ما يككف فيما بيف فيمـ  -تحكيؿ سيناريك فيمـ سينمائي إلى فيمـ سينمائي ثاف ، 
قد دأبت السينما المصرية عمى كل –أجنبي ناجح كفيمـ محمى في بمد آخر كبمغة أخرل 

إعادة إنتاج أفبلـ أمريكية عالجت نصكصا مسرحية كركايات عالمية كمنيا عمى سبيؿ 
[ المقتبس مف 11المثاؿ فيمـ ) رغبة مدمرة( بطكلة الممثمة المصرية "نادية الجندم"]

تو ) مسرحية الكاتب األمريكي الشيير ) تينسي كليامز( ككذلؾ كاف األمر نفسو مع مسرحي
قطة عمى سطح مف الصفيح الساخف( التي اقتبست في فيمـ مصرم قامت ببطكلتو الممثمة 

 ا الممثؿ المصرم "نكر الشريؼ" .المصرية" بكسي" أم
 كاإلعداد الدرامي لفنكف الشاشة ،كمع أكجو التقارب بيف عممية اإلعداد الدرامي لممسرح 
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عمى مناطؽ نفكذ كؿ  قائمة ، بما يحافظتظؿ ىناؾ اختبلفات حرفية الكتابة بيف كؿ منيما 
 فف منيما. 

مف ىنا يختمؼ رسـ الصكرة في نص كاتب مسرحي ما عنيا في نص سيناريك درامي في 
إنتاج الفيديك ، سكاء كاف الكاتب النص المسرحي ىك نفسو مف حكلو إلى سيناريك أك كانا 

د عف قصة قصيرة ( المع RASHOMON -كاتبيف مختمفيف . ففي سيناريك ) راشكمكف 
[ كتدكر أحداثيا في القرف 12الياباني أككتاجاكا]  ال تتجاكز خمس صفحات لمكاتب الركائي

" القصة تدكر في كيكتك، في القرف الحادم عشر ، عاصمة الياباف في القركف الكسطي ، 
كقد أنيكتيا الحركب كاألمراض كالككارث الطبيعية كتحت سقؼ راشكمكف نصؼ المحطمة 

بة ، كىي أكبر بكابة في المدينة ، يحتمي خادـ ألحد السامكرام مف الريح كالمطر. كالكئي
كليس لو مكاف يذىب إليو ، إذ أصبح سيده غير قادر عمى االحتفاظ بو ، كتاه الخادـ في 

كاضطره برد الميمة -تفكيره ىؿ يظؿ أمينا كيمكت مف الجكع ؟ أـ يصبح لصا كيعيش؟ 
  لـ إلى البرج الذم يعمك البكابة. كأمكنو بكاسطة ضكء أحدالعاصفة إلى أف يرتقي السبل

المشاعؿ أف يميز كجكد عدة جثث ، كيميز أيضا كجكد امرأة عجكز كاىنة بيف الجثث 
راكعة أماـ جثة امرأة شعرىا طكيؿ . ككانت العجكز تنزع شعر الجثة خصمة كراء خصمة . 

المكت عمى السرقة، كخاصة السرقة  كانتاب الخادـ فزع شديد كنفكر مما رأه . إنو يفضؿ
مف المكتى .. كىذا ما يقابؿ أحاسيس الحّطاب في سيناريك راشكمكف ، كىك يشاىد الرجؿ 
 العادم كىك ينحني فكؽ الطفؿ كيبدأ في خمع مبلبسو.

ككضع الخادـ حد سيفو ، أماـ أنفيا مباشرة ، كطمب مف المرأة العجكز تفسيرا ، فردت   
فا إنيا تفعؿ ىذا لكي تعيش . إنيا ستصنع بارككة مف ىذه الخصبلت عميو كىي ترتعد خك 

ثـ تبيعيا . إف المرأة الميتة لـ تكف سميمة التصرفات أيضا.. لقد اعتادت أف تبيع الثعابيف 
المجففة قائمة إنيا أسماؾ مجففة. كلك لـ تكف تفعؿ ذلؾ لماتت مف الجكع ، إنو نفس 

[ إف 13ير الرجؿ العادم في سيناريك راشكمكف ."]المنطؽ البل أخبلقي الذم يدعـ تفك
[ كمقارنتو بالقصة األصمية يكشؼ عف 14مراجعة السيناريك المأخكذ عف قصة "أككتاجاكا"]

عادة كتابتو في فف أدبي جديد ىك سيناريك سينمائي إذ استبدؿ  أكجو اختبلؼ بيف األصؿ كا 
العجكز بالطفؿ كاستبدؿ استيبلء السيناريك شخصية خادـ السامكرام بالحّطاب ، كاستبدؿ 

الخادـ لمبلبس المرأة العجكز سارقة شعر المرأة الميتة باستيبلء الحّطاب عمى مبلبس 
ف ظؿ فعؿ كؿ مف خادـ السامكرام في القصة األصمية مطابقا لو فعؿ الحّطاب  الطفؿ ، كا 

، مف أجؿ  تصبفي سيناريك الفيمـ المعد عف القصة نفسيا ، كىك أف كبل منيما سارؽ مغ
 أف يستطيع العيش .

عمى أف النص المسرحي المأخكذ عف القصة األصمية ، كربما عف سيناريك الفيمـ المأخكذ 
كىك صطحب    عنيا ، يستبدؿ خادـ السامكرام بالسامكرام نفسو فيجعؿ المص يياجمو

جتو . زكجتو في نزىة خمكية كيبارزه كيتمكف مف االستيبلء عمى سيفو كيقيره ثـ يغتصب زك 
كفي أثناء جمسة المحاكمة يركم الحّطاب ركاية مختمفة عف تمؾ التي تركييا الزكجة عف 
حادثة قتمو لزكجيا كاغتصابو ليا أماـ زكجيا بعد أف تمكف مف تقييده إلى جزع شجرة بعد 
أف جرده مف سيفو ، بينما يدلي السامكرام نفسو الذم استحضرت ركحو أماـ القاضي 
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االختبلؼ عف مبلبسات الحدث الدرامي . كتأتي شيادة رجؿ الديف )  بركاية مختمفة كؿ
الكاىف( مختمفة عف كؿ ما حكاه كؿ أطراؼ القضية كىنا تصبح الحقيقة نسبية. ك حكؿ 

[ " أف اإلعداد المسرحي 15ىذا األسمكب مف الكتابة الدرامية يرل الدكتكر.أبك الحسف سبلـ]
ـ النظرية النسبية كيكسب التأييد لو . كيرل أف لتمؾ القصة عمى ىذا النحك إنما يستمي

الكاتب المسرحي اإليطالي لكيجي بيراندلمك ، كاف رائد ىذا المكف مف الكتابة المسرحية 
كظفت أسمكب المسرح داخؿ المسرح مف ناحية األسمكب الدرامي كالفني ، كشغمت   التي

  لحقيقة ، تأثرا بنظرية إينشتيف "بفكرة نسبية ا
 :(الزمن الدرامي والزمن الواقعي)  الدرامي  رة والزمنلغة الصو 

" المغة ىي إحدل كظائؼ الزمف داخؿ العرض المسرحي" فزمف الفرجػػة المسرحية مغاير 
[: "إحساس المتفرج في المسرح 16لزمف المشاىد خارج قاعة العرض كىذا ما يؤكده مكناف]
زمف الحدث الدرامي مماثؿ لمزمف  بالزمف ميمة العرض بإييامو بمماثمة زمف العرض، بأف

خارج المسرح. ىكذا نرل الزمف في السيناريك المسرحي السابؽ حيث يتداخؿ الزماف لدل 
المشاىد إذ يرل ما يفعمو األشخاص الثبلثة ككأنو يحدث في زمف كاحد ، حيث يكرر كؿ 

د في الصكرة منيـ ما يفعمو زميبله اآلخريف، كألف تجسيد تكرار الفعؿ الكاحد في زمف كاح
المسرحية يتـ في أكثر مف زمف مف حيث الحقيقة ، عير أف صكرة التكرار في الحيز 

افتراضا  -عند ثبلثتيـ تفترض زمنا كاحد لمفعؿ  -المكاني الذم ىك أكثر مف مكاف
يحاء     -كا 

 أوال: تقنية كتابة الصورة في الزمن السينمائي:
لزمف في كتابة النص المسرحي ، كىك لمزمف في كتابة السيناريك حساب مختمؼ عف ا

مختمؼ أيضا في إخراج فيمـ عف حدث درامي كاحد تـ تناكلو في المسرح كتـ تناكلو في 
السينما ، لتمدد الزمف السينمائي كانكماش الزمف المسرحي ، مع أف مف األفبلـ ما ال 

رض يستغرؽ عرضو أكثر مف ساعتيف أك ساعة كنصؼ الساعة ، بينما يطكؿ تكقيت ع
[ 17النص المسرحي ربما لثبلث ساعات تتخمميا استراحتيف بيف الفصكؿ. يقكؿ كيركساكا]

تعميقا عمى أىمية مشاركتو في كتابة سيناريك األفبلـ التي يقـك بإخراجيا : " ال يمكف 
كىك يرل   لممخرج الجيد أف يصنع فيمما جيدا مف سيناريك ردمء بأم حاؿ مف األحكاؿ ."

ريك جزء أساسي مف خمؽ أفبلمو ، مصرا عمى أف " جذكر أم مشركع فيمـ أف كتابة السينا
بالنسبة لي ىي حاجتي الداخمية لكي أعبر عف شيء ما ، كالذم يغذم ىذه الجذكر 

تطرح زىكرا كفاكية ىك  كيجعميا تنمك لتصبح شجرة ىك السيناريك . كالذم يجعؿ الشجرة
 اإلخراج."

ك " مساحة دينامية لمظاىرة المسرحية، فيي تقدـ كألف الزمف في الدراما بصفة عامة ى
كما نجدىا كذلؾ أيضا  سمات معينة نجدىا في المكسيقى بشكؿ اكبر كبطريقة منيجية" 

مع اختبلؼ الزمف بيف المسرح كفنكف الشاشة أك فنكف اإلذاعة المسمكعة إاّل أف الزمف في 
جمالى كزمف مفصح عنو كزمف  الفنكف كاآلداب عمى اختبلؼ حساباتو بينيا ينقسـ إلى زمف

ذا كنا في المسرح يمكننا مف التعرؼ عمى اتجاىات تجربتو  تأممى كزمف مكحى بو . كا 
المستقبمية ، يمنحنا مجاؿ اختيار أكسع مف ذلؾ الذم تبسطو أمامنا الحياة اليكمية ، كيقترح 
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يضا عف عمينا سمككا كمكاقؼ ، يمكف أف تصبح حقيقة ، فإف فنكف الشاشة تفعؿ ذلؾ أ
 Flashطريؽ الصكر التي تجسد التعاقب الزمني لؤلحداث ، كتقـك عمى أسمكب االسترجاع 

Back  فعف طريؽ التعاقب الزمني لعرض األحداث عبر الصكر يسمح بكجكد الربط بيف .
األحداث كباالستمرارية أك بقطع الحدث أك تجسيد حاالت التعارض بيف صكرة كأخرل في 

ر كاحد أك بيف ثقافة مجتمعيف أك ثقافة عصريف مختمفيف . كذلؾ مجتمع كاحد أك في عص
يمكف التحكـ كالتبلعب بالزمف في الفيمـ عف طريؽ استرجاع صكرة ما أك لقطة ما 

باستخداـ الصكر األبيض  -  كالتبلعب باأللكاف لتككيد حالة التبايف بيف كمف ماض
كاف التي طبعت بيا مناظر الفيمـ كزمف حاضر باستخداـ األل -كاألسكد أك الصكر الباىتة 

. كذلؾ يمكف التبلعب بعنصر اإليقاع كمكازيف ضبطو إسراعا أك إبطاء كتركيزا أك إيقاؼ 
النسبة لمصكرة عمى الصكرة كتثبيت الكادر أك باإلطالة أك التكرار . كىك أمر غير متحقؽ ب

 خشبة المسرح .
تحكيؿ أم ركاية أك قصة قصيرة إلى كال شؾ أف مف أىـ ما يمتـز بو أديب السيناريك عند 

سيناريك سينمائي ، أف " يقـك بدكر الكسيط بيف عالـ األدب اإلييامي كالداخمى ، كعالـ 
السينما الطبيعي كالخارجي . ككاتب السيناريك مثمو مثؿ السينمائي ، يفكر في صكرة مرئية 

 [18لكؿ كممة أف يراىا القارئ ."]، كيمـز 
د في السيناريك أماـ كصفو في القصة األصمية سنجد اختبلفا فإذا كضعنا كصؼ المشي

ناريك ، كذلؾ عمى النحك يكشؼ عف طبيعة تكظيؼ الزمف بيف كتابة فف القصة كفف السي
   اآلتي:

" ال يكجد أم استطراد لممؤلؼ ، أك تأمؿ في الشخصيات   في سيناريك )راشكمكف(
رجؿ الشرطة يدلي بشيادتو   اعرىا:كالمكاقؼ ، كال حتى كصؼ ألفكار أم شخصية أك مش

لى جكاره يجمس المص تاجكمارك يجمس خمفيما الحّطاب مقيدا بالحباؿ ك     متباىيا ، كا 
 [19كالقس."]

في كصؼ القصة األصمية لمشيد المحاكمة، نقرأ : " يستقر ذىنو بعد أف مّر بنفس 
آخر إاّل أنو مازاؿ  المنعطؼ مرة كراء األخرل ، كيصؿ إلى نتيجة أنو ليس أمامو اختيار

ز نتيجة أنو ال بد أف يصبح غير قادر عمى أف يجد في نفسو الشجاعة الكافية لكي يبر 
 لصا."

ذا كاف السرد  فالفعؿ إذف ىك أىـ ما يشغؿ كاتب السيناريك ، كليس الكصؼ السردم ، كا 
لو أيضا مف نسيج الحكار بيف الشخصيات في مكاقفيا المتقاربة أك المتعارضة ، ككانت 

ضركراتو الدرامية ، فإف كاتب السيناريك سريعا ما يمحؽ بو صكرة استرجاعية عند تكظيفو 
لمحديث عف فعؿ مضي كانقضي كمف أمثمة ذلؾ في سيناريك ) راشكمكف ( نفسو ىذا 

 النص مف شيادة القس أماـ القاضي:
، كاف ذلؾ منذ  " القس : نعـ ياسيدم ، لقد رأيت الرجؿ المقتكؿ عندما كاف مازاؿ حيا. نعـ

ثبلثة أياـ . ككاف ذلؾ في فترة بعد الظير. نعـ ، كاف ذلؾ في الطريؽ بيف سيكياما 
لى ىنا كينتيي دكر السرد في شيادة القس ك كياماشينا." لتتكاصؿ   -شبو المسرحية  –ا 

شيادتو تكاصبل سينمائيا أم عف طريؽ الصكرة المسترجعة لمكاقعة ، كاقعة حدكث الجريمة 
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" يسير القس في في السيناريك إلى عمؿ الكاميرا: كاية رجؿ الديف حيث يكجو اإلرشادتبعا لر 
طريؽ ينعطؼ خبلؿ حدائؽ شجر البامبك ) الخيزراف( كمف الجانب اآلخر يتقدـ سامكرام 
يقكد حصانو مف لجامو. كتكجد إمرأة عمى ظير الحصاف ، يتدلى جسميا مف أحد جانبي 

 يبتعداف.اء كينظر إلييما كىما السرج . كيخطك القس إلى الكر 
 القس ) خارج الشاشة ( :

ىكذا تتحكؿ المغة  [29لـ اتمكف مف مشاىدة كجييا ."]قبعتيا كحجاب شفاؼ .   -
ف صاحب الحكي السردم  الكبلمية إلى لغة مرئية ، أساسيا الصكرة عمى الشاشة ،حتى كا 

رج الصكرة عمى الشاشة الصكرة المجسدة لمفعؿ أك الحدث الدرامي المحكي عنو مف خا
.عمى أنو مف األىمية بمكاف محافظة كاتب السيناريك عمى الخط الرئيسي لمحبكة ، كعمى 
ف غير كاتب  الركابط السببية بيف األحداث في العمؿ الذم يتـ تحكيمو إلى السينما ، حتى كا 

ح لو ، حيث السيناريك مف التتابع الزمني لمحدث في الركاية أك القصة األصمية ، فذلؾ متا
المركنة في معالجة األمكنة كاألزمنة ، ففي إمكانو ضغط الزمف أك تمديده كما يمكنو قطع 
تدفؽ األحداث أك أف يعكس اتجاىيا. عند أم نقطة يراىا صالحة إلجراء حالة التحكؿ 
الدرامي أك الكشؼ . كما يمكنو تجميد الحركة أك تكرار مكقؼ أك تيمة معينة في حاؿ 

[ " في السينما إف الزمف ال ينفصؿ عف 21االسترجاع .. تقكؿ إنجاكاريتنيككفا]التذكر أك 
المكاف . أما في األدب فيمكف الفصؿ بيتيما ، كما يمكف استبعاد عنصر المكاف مف السرد 
ذا كاف أحد األشخاص في القصة القصيرة يكتب خطابا ، فإف المؤلؼ ىنا يركز  كمية. كا 

ذا الشخص ف دكف االىتماـ بأيف يدكر ىذا. أما في السينما ، فقط عمى التجربة النفسية لي
فيمـز ليذا الشخص أف يتخذ مكانا لو .. حجرة أك مكتبة) ما لـ يكف ىذا الفيمـ تجريبيا كيريد 

ىكذا األمر إذف ك  باقي الشاشة("المخرج أف يحيط الشخصية بحيز أبيض مسطح يشغؿ 
ص األدبي القصصي ، كنص السيناريك ( إذ عمى يبدك مغايرا عند الكتابة بيف الفنيف ) الن

خبلؼ النص األدبي ، الذم يكتب عادة بالفعؿ الماضي ) حيث يقـك المؤلؼ أك الراكم أك 
الشخصية الضمنية( بركاية حدث ماض ، كيقـك مف آف آلخر بالتعقيب عميو تقييما أك نقدا 

ؿ السيناريك عف طريؽ أك التمييد لو قبؿ أف يحدث ، بينما نجد ذلؾ كمو يصكر مف خبل
ـ ككأنيا تحدث لحظة الفعؿ المضارع ، بما في ذلؾ مشاىد التذكر كاالسترجاع ، حيث تقد

  كقكعيا اآلف.
 –قاسم مطرود نموذجا  -تقنية كتابة الصورة في النص المسرحي الحداثي 

حة مف الطبيعي كقد طغت تأثيرات فنكف الميديا عمى ثقافة العصر في ظؿ السماكات المفتك 
كتكنكلكجيا الديجيتاؿ أف تتأثر الكتابة المسرحية مع كتابة السيناريك ؛ فنرل تداخؿ الفنيف 
في بعض النصكص المسرحية ، فبل نميز إذا ما كاف ما بيف أيدينا نصا مسرحيا أـ نص 
سيناريك تميفزيكني أك سينمائي حتى أصبحت الكتابات النقدية تتداكؿ مصطمحا جديدا باسـ 

ربما عمى شاكمة ما ابتدع تكفيؽ الحكيـ في مسرحنا العربي في كتابة النص  ) سينمسرح(
المسرحي متداخبل في بنائو مع الركاية تحت مصطمح ) مسركاية: بنؾ القمؽ( . كمف أمثمة 
تمؾ الكتابات التي تأثرت بتقنيات كتابة السيناريك ىذا النص لمكاتب العراقي المغترب قاسـ 

  اطب (:) سيناريك مسرحية : حكار المص [، كىي بعنكاف22مطركد ]
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 -العازف   الرجل الثاني -الرجل األول -الجمهور -) النص ( .. ) الشخصيات: 
 الرجال الثالثة في سن التقاعد( -الرجل الثالث 

 تكوينات الشكل المسرحي:
 اإلطاللة األولى

سؿ مربكط سبلمصطبة عادية في شارع عاـ تتكسط خشبة المسرح كأسفميا صندكؽ مقيد بال
 بطرؼ مف أطراؼ المصطبة.

إلى الجانب األيسر ىناؾ مظمة لمنطقة الحافبلت نصفيا عمى خشبة المسرح كالضمعيف 
قطعة دكف عمييا أرقاـ الحافبلت. اآلخريف ينزالف إلى قاعة المتفرجيف كمثبت في أعبلىا 

في الجية  المسرحي.ة التي يقدـ فييا العرض يفضؿ أف تككف األرقاـ ىي ذاتيا أرقاـ المدين
 اليمنى مف خشبة المسرح يكجد عامكد إشارة ضكئية.

  الذم يثبت في الشكارع العامة. " تركف بجانبو سمة نفايات مف النكع
 [:23* تحميل الصورة الدرامية ]

ىذا النص السردم ىك كصؼ لمكاف الحدث الدرامي ، كضركرتو رسـ صكرة المكاف الذم 
" كمعمـك أف الصكرة السينمائية تبدأ بمقطة لمكاف جرياف الحدث  سيجرم فيو الفعؿ الدرامي.

، كبخاصة إذا كانت األحداث كاقعية. " كحتى يكسر المؤلؼ عنصر اإليياـ يشير إلى 
امتداد عامكديف مف مظمة مكقؼ ركاب الحافبلت إلى قاعة المتفرجيف.، ليكحي بأف 

نا ال ينفي كجكد الفعؿ الذم ىك المتفرجيف ىـ منتظرك قدـك الحافبلت. ككصؼ المكاف ى
جكىر تقنية السرد في كتابة السيناريك ، ذلؾ أف عبلمات ترقيـ الحافبلت ككجية كؿ منيا 
عمى البلفتات كعامكد اإلشارات الضكئية جسدت داللة المكاف ، كما أف الجميكر في 

  المزدكجة جمكسو ، إنما يجسد فعؿ انتظار قدـك الحافبلت ، كذلؾ يدؿ عمى فطنة الكتابة
في   [24] -بتعبير د. ىاني أبك الحسف –المراكغة التي تغازؿ فني المسرح كالتميفزيكف معا 

[ ، 25تعميقو عمى سيناريك مسمسؿ ) جحا المصرم ( لمكاتب المصرم يسرم الجندم]
الجندم كتابة نصو   ، حيث أعاد  كالذم عرضو التميفزيكف المصرم مف قبؿ عدة مرات

شير أعده أك مّصره عف نص بريخت: ) دائرة الطبا  كالكاد قمة( كىك الذمالمسرحي ) جحا 
            [26القكقازية( ]

 -1-  [27نص م]
" يدخؿ الجميكر عند اشتعاؿ اإلشارة الضكئية بالمكف األخضر.يتابع الرجؿ األكؿ كىك 

 كرقة جالس عمى المصطبة حركة الداخميف ككأنيـ سيدخمكف لمنطقة الحافبلت.يمسؾ بيده
يبقى طكاؿ ىذا المشيد مشخصا أنظاره إلى الجميكر  يككرىا كيحكليا مف يد إلى أخرل.

دكف حركة أك أم انفعاؿ ما أف يكتمؿ دخكؿ المتفرجيف تتحكؿ اإلشارة الضكئية إلى المكف 
 األحمر."

 :   تحميل الصورة الدرامية
الضكئية بالمكف  يربط الكاتب حركة جميكر عرضو المسرحي بإشارة اشتعاؿ اإلشارة

األخضر ، ليكحي بأننا أماـ حالة عبكر مكاطنيف مف جانب الشارع إلى جانبو اآلخر في 
 اتجاه مكقؼ الحافبلت الذم دلمت عميو الفتة تحمؿ أرقاـ مسار الحافبلت 
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براعي مكقؼ  -ربما  –كذلؾ يصكر النص فعؿ الشخصية األكلى المراقبة التي تكحي 
ال  -صدة لحركة جميكر الركاب ، كىك يعبث بكرقة حائرة الحركة الحافبلت في جمستو الرا

بيف كفيو ، ربما تعبيرا عف حالة نفسية ، مف ممؿ جمستو طكاؿ نكبة عممو أك   -شعكريا 
مممو مف حالة التسكع تمؾ ببل فائدة ، حيث حافمة تجيء كأخرل تركح في فعؿ آلى متكرر 

لمؤلؼ لمحالة النفسية التي تككف عمييا تمؾ ليس فيو جديد ، كىذا ال شؾ يدخؿ في رسـ ا
الشخصية، التي يتمثؿ عمميا في مجرد الجمكس عمى المصطبة في حالة انتظار يطكؿ 
بطكؿ نكبة عمؿ تقترب ربما مف نصؼ يـك بأكممو . كىذا ما يرسمو الكصؼ فيك يظؿ 

ا ىك الحاؿ كمثممنظاره نحك الجميكر دكف مباالة . متبمدا دكف عمؿ إال الجمكس مشخصا أ
تتغير إشارة المركر الضكئية مف المكف األخضر بعد عبكر الجميكر مف جانب الشارع إلى 
جانبو اآلخر ، فيصبح لكنيا األحمر دليبل عمى منع المركر ، كىي ىنا عبلمة مزدكجة 
الداللة ، ككبل الداللتيف افتراضيتيف ، األكلى تكحي بكاقعية منظر المركر في شارع عمكمي 

ثانية إييامية تشير إلى اكتماؿ فعؿ دخكؿ المتفرجيف إلى قاعة العرض المسرحي. ، كال
ضي كاقعي كالثاني إييامي مسرحي كتمؾ فطنة أيضا حيث المعب عمى مستكييف األكؿ افترا

.  
 (1)تابع م

كبيدكء ينحني إلى الصندكؽ، يفؾ القفؿ كيزيح السمسمة، يفتحو كيخرج منو آلة مكسيقية، 
يكمؿ أك أككرديكف مع قطعة قماش لينظؼ بيا اآللة المكسيقية كما أف  كماف، أك نام

 تنظيفيا يضعيا كسط المصطبة.
لقاعة يخرج مف الصندكؽ عمبة صغيرة يفتحيا كيضعيا أماـ المصطبة لتحتؿ المسافة بيف ا

يحاكؿ بيف حيف كآخر تغيير مكانيا لشعكره بعدـ  كالمصطبة كمنطقة الحافبلت.
تابعا المشيد، كىكذا حتى يستقر في نياية األمر عمى مكاف العمبة صبلحيتيا، يجمس م

  لمكرقة.ليعكد إلى تدخينو كتككيره 
  * تحميل الصورة الدرامية :

مع أف بناء الصكرة منذ بداية النص يترسـ مسار األسمكب الكاقعي في الكتابة الدرامية ؛ إاّل 
، عندما يخرج األكؿ الذم يمتبس أمره أنو يغير مساره إلى مسار يقترب مف أسمكب الترميز 

آلة مكسيقية   راعي مكقؼ الحافبلت كبخاصة عندما يخرج  -ربما  –عمى الجميكر فيظنو 
حاجياتو أكمعدات كظيفتو ، إذ ليس مف المنطؽ أف تككف بحكزة   مف الصندكؽ الذم يحفظ

الفف كاألدب  عامؿ مكقؼ الحافبلت آلة مكسيقية ، فميس لكجكدىا مبرر كاقعي . غير أف
يقـك عمى االحتماؿ أكثر مما يقـك عمى الضركرة. كىنا يككف كجكد آلة مكسيقية في حكزة 
رجؿ في مكقؼ الحافبلت محتمبل في صناعة الصكرة ، لخمؽ نكع مف الدىشة لدل 

مف التبس عمييـ أمره فظنكا أنو عامؿ مكقؼ   المتفرجيف ؛ عندما يقاربكف بيف طبيعة عمؿ
في صندكؽ ميمات العمؿ، كىك ما يكلد   دم غريبا احتفاظو بآلة مكسيقيةالحافبلت ، كب

التساؤؿ لدل المتفرج ؛ ألف كؿ ما يككف غريبا الفتا لمنظر؛ يؤدم إلى دىشة الناظريف. كال 
تساؤؿ إال بعد دىشة ، تتطمع إلى إجابة . كىذا مف أثر التغريب الممحمي . عمى أف 

التي يتحير في انتقاء مكاف مناسب ليا . كما أف يستقر إخراجو لآللة المكسيقية كلمعمبة 
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عمى المكاف المناسب ليا يعاكد العبث بتككير كرقة كلقفيا بيف كفيو في حركة تبادلية آلية ، 
فضبل عف استمرار مراقبتو لمجميكر مع   !!  كما لك كاف بينو كاألكراؽ ثأر أك عدـ ارتياح

، ترىص بعـ االرتياح مف ناحية ، كبعدـ تحقؽ  التدخيف. ىذه الحركات التي تبدك غريبة
المتفرجيف مف ىكية ىذا الرجؿ ، ىؿ ىك راعي مكقؼ الحافبلت أـ أنو صعمكؾ مقيـ في 

أك مكسيقي ممف   مكقؼ الحافبلت ، باعتباره سكنو كمأكاه ، أـ ىك حاك أك العب أكركبات
  ؼ حافبلت عمكمييحترفكف التسكؿ مف خبلؿ عرض ميارتيـ عمى جميرة الناس في مكق

 أك ساحة عمكمية .
 -2-م 

" ببطء ينيض الرجؿ األكؿ متقدما إلى سمة النفايات ينظر ما بداخميا كمف ثـ يرمي الكرقة 
 اكد الجمكس بنفس اإليقاع الرتيب.فييا كما أف تستقر، يعيد النظر إلى باطف السمة ثـ يع

ا بيف يديو يرص التبغ إلى عقب يخرج عمبة سجائر يتأمميا يأخذ سيجارة منيا يشميا يدكرى
السيجارة كقبؿ أف يشعميا، يدس العمبة في جيبو ثـ يشعؿ سيجارتو كيسحب نفسا بعمؽ 
كببطء ينفثو إلى األعمى، يتأمؿ دخانو الذم يرتفع عاليا،يتابعو،يبقى مشخصا نظره إلى 

  كأنو ينتظر نزكؿ شيء مف السماء."ك   السماء،يقؼ كمازالت نظرتو كما كانت،
 تحميل الصورة الدرامية:  *

ىاذ الكصؼ لحركة الرجؿ ، كمو مكجو إلى عمؿ المصكر التميفزيكني ، إلى عيف الكاميرا، 
 إذ   التي ىي أيضا عيف جميكر المتفرجيف عمى ىذه الحالة التي يمثميا الرجؿ،

في  حف مازلنا نشاىد حالة درامية ، كال نشاىد حدثا دراميا ، كىذا جكىر البناء الدرامين
مسرح العبث ، حيث تجاكر حاالت ال منطؽ ليا، فيا نحف نفتش عف منطؽ ما فيما يفعمو 
ىذا الرجؿ في ىذا المكاف . المكاف معالمو كاضحة كدالة عمى طبيعتو ، فكؿ ما يشتمؿ 
عميو يؤكد حقيقة داللتو عمى أنو مكقؼ لمحافبلت العمكمية ، حتى بما في ذلؾ جميكر 

دخكليـ كانتظارىـ الذم قد يمتد ببعضيـ إلى الجمكس تحت الجزء  كفؽ حالة –المشاىديف 
القائـ منيا في قاعة المتفرجيف، لكف الذم ال منطؽ فيو ىك التداعيات الحركية التي يقـك 
بيا ذلؾ الرجؿ القمؽ ، بتحركاتو كأفعالو الجزئية اآللية كالمتقافزة ، دكف مبرر كاضح لنا ، 

كفي الكقت نفسو  –ف منطؽ الداللة عمى ىكيتو ، كفيو أيضا كربما لو ىك أيضا، ففي المكا
مظير العبثية متمثبل في عدـ كضكح مبررات كجكد ىذا الرجؿ ىنا. أك بمعنى آخر نحف  -

  كاف كعبثية الشخصية في كقت كاحد.أماـ منطقية الم
 - 3 -م 

يمسح  ) يدخؿ الرجؿ الثاني يمشي كالسمحفاة كما أف يظير عمى خشبة المسرح يعطس،
أنفو بمنديؿ كرقي كقبؿ أف يصؿ المصطبة يرفع يده إلى األكؿ بمعنى التحية كيرد األكؿ 

 بمثميا.. يجمس عمى كسط المصطبة بعد أف يحمؿ اآللة ليضعيا في حضنو.
لى الجالسيف دكف النظر إلى األكؿ ككأنو غير   يحدؽ ىك اآلخر إلى منطقة الحافبلت كا 

 مكجكد، كىكذا يفعؿ األكؿ.
 طس الثاني مرة أخرل كبسرعة يخرج منديمو ألكرقي مف جيبو ليمسح انفو.يع 

يييئ آلتو ليباشر بالعزؼ، يحدؽ إلى العمبة كدكف سابؽ إنذار يكقؼ العزؼ متجيا إلى 
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ا بالقطعة األكلى، العمبة ليغير مكانيا قميبل، ثـ يعاكد عزؼ قطعة أخرل ال عبلقة لي
تعدا عف المصطبة محاكال عدـ إيضاح السبب ينتفض األكؿ كاقفا مب يتكقؼ.. يعطس.

بالذىاب إلى منطقة الحافبلت لقراءة أرقاـ الحافبلت ثـ يعكد لمجمكس بعد أف ييدأ عطس 
الثاني كقبؿ أف يجمس، ينيض الثاني كمعو آلتو متجيا إلى سمة النفايات ليرمي منديمو 

شرع بعزؼ قطعة أخرل يعكد ثانية مع اإلحساس بالعطس كلكف دكف أف تكتمؿ، ي  ألكرقي.
ينظر الثاني إلى األكؿ الذم مازاؿ يدخف، كىكذا يبادلو   رابط ليا بالقطعتيف السابقتيف.ال

األكؿ النظرة كبسرعة يعكداف إلى كضعيما السابؽ لكف الثاني كبسرعة يشير برأسو إلى 
جارة في الحاؿ يخرج األكؿ عمبتو ليستؿ سي ألكؿ ليسألو عف سيجارة مثميا لو.سيجارة ا

 لعزؼ، يشكره بحركة مف رأسو أيضا.كيقدميا إليو مع كالعة.. يأخذىا الثاني بعد أف يكقؼ ا
يدخف  قداـ كاأليدم لمتعبير عف الضجر.يعكد األكؿ لمنظر إلى األماـ بتغير حركة األ

خراجو، يسحب ثبلثة أنفاس  الثاني بسرعة ككأنو يتسابؽ مع أحد عمى استنشاؽ الدخاف كا 
الية دكف إخراج الدخاف كمف ثـ ينفث دخانو مرة كاحدة كأنو خارج مف فكىة أك أربعة متت

 معمؿ محركقات، يكمؿ سيجارتو كبسرعة يقؼ.

 يضع آلتو عمى المصطبة، يتجو إلى حاكية النفايات كما أف يصؿ يسعؿ بشدة.

 يطفئ سيجارتو بحافة الحاكية كمف ثـ يرمي عقب سيجارتو.
يأخذ آلتو، يعزؼ كىك ينظر إلى جانبي الشارع الذم لـ  يفكر قميبل، يعكد إلى المصطبة،

يبطئ عزفو كأنو جياز ىبطت بطاريتو،  يأت أم شخص منو ليرمي إليو قطعة نقكد.
، يتكقؼ عف العزؼ. يمتعض بدفع شفتو السفمى إلى األماـ ككأنو يأس مف  رزؽ ىذا اليـك

كالسيؼ ليقدميا لمثاني خبلؿ ىذا المشيد يخرج األكؿ سيجارة أخرل مف عمبتو كيمسكيا 
 ؿ الشارع كفي الحاؿ يدخنيا ىك.(الذم يشكره كيعكد إلى تأم

 تحميل الصورة الدرامية : 
فبأم   إذا كانت الشخصية عند أرسطك محكـك عمييا بمبدأ جمالي أكال كبمبدأ أخبلقي ثانيا،

الحسف  حسبما يتساءؿ الدكتكر. أبك -  منيما يحكـ رسـ الشخصية في الدراما العبثية؟
بخاصة كأف مف دكاعي بناء الصكرة في الدراما العبثية  -[ في إحدل محاضراتو 28سبلـ ]

كباعتبار بناء الحالة الدرامية   أال تتصؼ بالجمالية ، ؛ باعتبار فعميا مناقض لقكليا،
كما أف قياس الشخصية العبثية ، ال يجرم كفؽ  -طمب المنطؽ في كسط عبثي -عمى

بحكـ ككنيا شخصية نمطية، مجردة، تعبر عف اإلنساف في   ماعية ؛قياس القيمة االجت
 المطمؽ ، شأنيا شأف الدراما الكجكدية:) نمكذجا لؤلنا في مكاجية اآلخر( "

فإذا صحت نظرتنا إلى الشخصيات النمطية الثبلث في ىذا السيناريك المسرحي الذم    
الكتابة الدرامية ، فإف دخكؿ الثاني بيف أيدينا ، مف حيث حسبناىا عمى النزعة العبثية في 

ف كاف منطقيا باعتباره أحد المنتظريف لقدـك الحافمة في مكقؼ الحافبلت أك باعتباره أحد  كا 
المتسكعيف ؛ فيبدك مف الغريب أف يحتضف اآللة المكسيقية؛ كقد سبؽ أف رأينا الشخص 

 –مف جية نظره  –األكؿ يفض قفؿ صندكقو كيخرجيا منو كيتخير ليا مكضعا مبلئما 
ليضعيا فيو مف المصطبة ، بما يكجي بممكيتو ليا . كىنا يصبح غريبا إذف أف يأتي 
شخص آخر غير ذلؾ الشخص األكؿ ليتعامؿ مع اآللة المكسيقية دكف أدني اعتراض مف 
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األكؿ الذم ظننا أنو صاحبيا ، كألف ذلؾ يبدك غريبا أك غير مألكؼ ، لذا يدفع المشاىد 
لتساؤؿ بينو كنفسو ، ليضع بنفسو إجابة افتراضية ، فيقكؿ لنفسو ) ربما ىذا الكاعي إلى ا

لمداللة عمى أننا بإزاء شخصية كاحدة منقسمة ( كىنا يصبح تجسيدىا في البنية الدرامية 
لممكقؼ أك الحالة الدرامية التي نناظرىا ضركرة مف ضركرات الصياغة الدرامية الحداثية 

نة كاألزمنة كتداخؿ الشخصيات أك انقساـ ذاتيا إلى شخصيتيف ؛ القائمة عمى تداخؿ األمك
لئليحاء بتناقضيا مف ناحية ، كمف ناحية ثانية ، لمداللة عمى أنيا نمط اجتماعي متكرر 
في ىذا المجتمع الفاسد المتردم ، الذم يعجز عف تكفير أبسط حقكؽ المكاطنة لمكاطنيو أك 

انية.فالصكرة إذف تعكس كاقعا اجتماعيا نشيده في تكفير أدنى حد مف حدكد الكرامة اإلنس
ببلد عربية كثيرة شرقا كغربا ؛ بينما الشكؿ أك األسمكب يعنى بتصكير ذلؾ الكاقع تصكيرا 
يقـك عمى االحتماؿ الدرامي الحداثى ، تأكيداعمى نمطية التعدد في رسـ الشخصية الكاحدة 

. كىنا يحتمؿ حمكؿ الشخص الثاني منقسمة إلى ذكات متعددة في مكاف كفي زماف كاحد 
محؿ الشخص األكؿ كحمكؿ الشخص الثالث محؿ الشخص الثاني أك محؿ الشخص األكؿ 
أيضا ، فثبلثتيـ ذات كاحدة متكررة ، لئليحاء بتعدد نمط الصعمكة كالبطالة المتسكعة سعيا 

عزؼ عمى اآللة ، كراء االستجداء المقنّع ، لذلؾ ال فرؽ في قياـ الثاني أك الثالث بميمة ال
نما ىي أداة كأم أداة تتخذ قناعا  فيي ىنا كعمى تمؾ الصكرة ليست مكضكع ممكية، كا 
 –الستجداء ؛ ال يييف كرامة الشخص ، ألنو يشعره بأنو يناؿ أجرا عف عمؿ قاـ بأدائو 

ففي الكاقع المعيش ، ال يحتاج السائؿ  –بصرؼ النظر عف عدـ طمب أحد ما لخدماتو 
لو عند أحد ؛ إنما ىك مجرد   لبو بالتقنع خمؼ عمؿ غير مناسب ، كال حاجةإلى مف يطا

بغض النظر عف إجادتو الستخداـ تمؾ الكسيمة أك  –كسيمة مستترة لطمب اإلحساف 
الميـ ىك حصكلو عمى ما يسد بو رمقو  -استحساف الناس لما قدـ أك امتعاضيـ مما قدـ

دـ كمقتنع بأف ما قدمو ىك ميارة ال يقدر عمييا كيكفر لو تبغو ، كيكفيو أنو مستمتع بما ق
غيره، ممف يستمعكف أك يركف ما يقدمو. كال يصرفنا تعامؿ أم منيـ لآلخر بكصفو ذاتا 
أخرل ثانية أك ثالثة ، كأف ) يقدـ األكؿ لمثاني سيجارة ، لمجرد إشارة الثاني تمميحا إلى 

بيا ، أك أف يشكر الثاني األكؿ ، أك حاجتو إلى سيجارة أك يقدميا الو طكاعية دكف أف يطم
أف يطالع الثالث جريدة ، كيناكليا ألحدىـ فكر طمب اإلطبلع عمييا( ال يصرفنا عف فكرة 
تكحد تمؾ الشخصيات الثبلث في شخص كاحد ىك نمط متعدد األعمار لمصعمكة ، التي 

جتمعاتنا ىي صكرة مف صكر تردم األكضاع االجتماعية كاالقتصادية التي انتشرت في م
، نتيجة لمفساد كلسكء اإلدارة كغياب العدالة كانتشار البطالة كغيبة التكافؿ االجتماعي ، 

 ظاىر القير االجتماعي كالسياسي .كم
  4 -م

) يدخؿ الثالث كىك أكبرىـ سنا يجر خطاه بصعكبة مرتديا معطفا ال لكف فيو، يصؿ 
 المصطبة، يجمس عمى الطرؼ اآلخر مف المصطبة.

 كسو يأخذ نفسا كبحركة بطيئة يرفع يده بمعنى التحية كيبادالنو التحية بمثميا.بعد جم
يفعؿ ىك األخر كما فعؿ االثناف مف قبؿ بالنظر إلى األماـ ككأنو جالس كحده يخرج مف  

جيب معطفو جريدة يجرىا كأنيا سيؼ.يطالع الجريدة كيحرؾ رأسو يمينا كشماال.يعطس 
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تعتـ اإلضاءة عمى المصطبة كال نشاىد سكل حركة جمر الثاني.يغمؽ الثالث جريدتو. 
 السيجارتيف.

ياب لمجمكعة الحافبلت  تركز بقعة ضكء عمى منطقة الحافبلت مع صكت ذىاب كا 
غبلؽ األبكاب كصعكد كنزكؿ الركاب.تعكد اإلضاءة إلى المصطبة بعد  كأصكات فتح كا 

عادتيا إل ى معطفو.كقبؿ اف يخبئيا اختفاء سيجارة األكؿ.يحاكؿ الثالث طي جريدتو كا 
 يطمبيا منو األكؿ بإشارة إلى الصفحة األخيرة.

يفرد الثالث الجريدة كيسممو الصفحة التي يريد ليعاكد ىك قراءة الصفحات المتبقية ككبلىما 
 يحركاف رأسييما ككأنيما يجرياف مسحا لمسطكر.

رة التدخيف، كبسرعة يبقى الثاني محدقا إلى األماـ كفجأة يطمب مف الثالث سيجارة بإشا
يخرج الثالث عمبتو كيسمميا إليو كيعكد مسرعا لمقراءة ككاف لديو امتحاف أك يتسابؽ مع 

 األكؿ.
يطمب الثاني مف األكؿ قداحة كىكذا يفعؿ األكؿ كما فعؿ الثالث بتسميمو القداحة كالعكدة 

 إلى قراءة الجريدة بالسرعة نفسيا.
عؿ مف قبؿ بسحب عدد مف األنفاس قبؿ نفثيا إلى يشعؿ الثاني سيجارتو كيدخنيا كما ف

الخارج، يشعر بالسعادة يجمس عمى األرض متأمبل دخانو مقتربا مف عمبة النقكد.يمتفت 
 ألخذ آلتو معاكدا العزؼ كنظره كسط العمبة.

يابا دكف سبب كىك مازاؿ يعزؼ، ثـ يعكد إلى  ينيض ليمشي خمؼ المصطبة ذىابا كا 
 مكانو.

ينيض األكؿ، يمشي كما مشى الثاني غالقا جريدتو حينا كمتابعة قراءتو في الكقت نفسو 
 حينا آخر كيكرر نفس حركات الثاني ثـ يعكد لمجمكس.

كقبؿ أف يجمس األكؿ ينيض الثالث إلى سمة النفايات ليرمي الجريدة فييا ثـ يعكد إلى 
 الجمكس بعد أف يخمع معطفو.(

 -5-م 
يات، يخرج الجريدة ليرتب صفحاتيا مع باقي الصفحات )ينيض األكؿ متجيا إلى سمة النفا

 التي لديو ثـ يتجو بيا إلى جانب منطقة الباص.
كما أف يقؼ ينتقؿ كبسرعة إلى جانب اإلشارة الضكئية التي تشتعؿ إلى المكف األخضر،  

لى  ليطمع عمييا كحاؿ كصكلو تختفي اإلضاءة كال يبقى سكل ضكء اإلشارة الضكئية فقط، كا 
ا الرجؿ األكؿ مطالعا جريدتو، يتأمؿ السماء حيف، يتأفؼ ثـ يعكد إلى القراءة كبسرعة جانبي

يعكد إلى المصطبة التي تعكد اإلضاءة إلييا، كخبلؿ ىذا المشيد يستمر عزؼ مف الثاني 
      ككأنو يأتي مف بعيد.(

 -6-م  
ينتظر قدـك )حاؿ عكدة األكؿ، ينيض الثاني بشكؿ سريع إلى منطقة الحافبلت ككأنو 

 الحافمة كىك مازاؿ يعزؼ.
 يتابع مسار الشارع مف االتجاىيف كفي السرعة نفسيا يعكد إلى المصطبة.

حاؿ عكدتو ينيض األكؿ كبنفس السرعة يخرج مف يميف المسرح، ككأف شخصا استدعاه 
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 يضع الجريدة في يد الثالث.( بعد أف
 (:6-4تحميل الصورة الدرامية ) م  
ىذه البنية الدرامية لمسيناريك سكم الصكرة، مرسكمة عبر لغة الكصؼ  الشي لدينا في  

السردم لمفعؿ، الذم يتكجو بالصكر الجزئية الجسدية نحك داللة الصكرة في البنية الكبرل 
لمسيناريك. ىك أسمكب مسرح الصكرة إذف. كىذا ىك المؤلؼ نفسو قاسـ مطركد " كظيفة 

ابة الصكرية حسب ة نابضة تقرأ كما تقرأ الكتالمسرح أف يحكؿ الكممات إلى صكرة حي
  النص الفركيدل "

 -7-م 
 )يبقى الثالث كالثاني يحدقاف بالمارة كالحافبلت كالسككف بطؿ المكاف.

يخرج الثاني شمعة مف جيبو..يحرؾ يده أماـ الثالث بمعنى إشعاؿ قداحة..يبحث الثالث في 
 قد الشمعة.معطفو طكيبل كفي اآلخر يعثر عمييا فيقدحيا كيك 

يتقدـ الثاني إلى العمبة كيضع شمعتو إلى جانبيا..يأخذ الثالث اآللة المكسيقية كيسمميا إلى 
الثاني مشيرا لو بالعزؼ قرب العمبة كالشمعة، كىكذا يفعؿ الثاني بعد أف يجمس عمى 
األرض ليعزؼ قطعة شبو حزينة..يدخف الثالث كيقدـ سيجارة إلى الثاني الذم يرفض 

ا بحركة مف رأسو..يتابع الثاني عزفو كمراقبتو لممارة كبحزف أكثر يبطئ مف استبلمي
عزفو..ينيض كيعكد إلى الثالث ليسممو آلتو المكسيقية كيخرج مف الجية اليسرل لممسرح 

  ..يتابعو الثالث كيشاركو الحزف.(ككأنو خسر العالـ
 -8-م 

ليضعيا كاآللة في الصندكؽ..يعيد )ما أف يختفي الثاني ينيض الثالث بيدكء.. يأخذ العمبة 
قفميا كربطيا إلى المصطبة..يقؼ يتأمؿ جميع األشياء مف حكلو حتى يستقر نظره عمى 
الشمعة المكقدة..يأخذىا ليضعيا عمى المصطبة في مكاف الرجؿ الثاني..يتأمميا قميبل ثـ 

ب نفسو كأالحظ في تحميمي لنصكص أخرل لمكات دكء أيضا يخرج مف الجية اليمنى.(كبي
كيرل أف ذلؾ يمثؿ  تكررة في بعض أعماؿ قاسـ مطركد.أف فكرة االنتظار تشكؿ) تيمة ( م

خاصية في عدد مف مسرحياتو، كيعمؿ ذلؾ التكرار، بآثار ما يحدث في العراؽ، حيث يبدك 
الكاقع يعيش يكمو كما عاش أمسو، فكؿ الصكر نمطية كىي صكر متكررة في كؿ بقعة في 

الغازية تحتؿ أراضيو،    كب بسياساتو كساستو، حيث الجيكش األجنبيةذلؾ البمد المنك
كتعيث فسادا في طرقاتو كتقتحـ الدكر، فضبل عف انتشار عصابات اإلرىاب التي تقتؿ 
الناس عمى بطاقة اليكية. كيرل د. ىاني أف ذلؾ الكضع أصاب الببلد بالشمؿ شبو التاـ، 

نتظار. كيستدؿ د. ىاني عمى تكرار " تيمة " دكف أف يككف في يد أحد فعؿ شيء غير اال
االنتظار في مسرح مطركد بنص آخر مف نصكصو ىك نص ) دمي.. مدف كخرائط ( 

السائؽ( إذ يميد الكاتب  –المرآة  –حيث بنى الحدث عمى ثبلثة شخصيات ىي ) الرجؿ 
مشيد لمحدث بالنص اإلرشادم اآلتي: ) سيبنى نص العرض عمى براعة انتقاؿ الممثؿ مف 

إلى آخر. " ا يعني انتقاؿ مف زمف إلى آخر، فيك يقـك بتجسيد أزمنة فائتة، كيعكد في 
كمع أف أسمكب أداء الممثميف ىنا ىك أسمكب المسرح  [29اؿ إلى ما كاف عميو آنفا. " ]الح

داخؿ المسرح أك ما يعرؼ بالتمثيؿ داخؿ التمثيؿ، إاّل أف ىذا األداء التمثيمي ال يعد لكنا 
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لكاف التكرار بيدؼ إحداث حالة ممؿ، كما يحدث مع شخصيات النص ) سيناريك مف أ
يستيدؼ ربط مكقؼ مف  flash backمسرحي ( ألنو ىنا تكرار بيدؼ االسترجاع 

الماضي بمكقؼ آني حاضر، ربما لتماثؿ بيف المكقفيف كاستدراؾ الشخصية لذلؾ التماثؿ 
عمى أف الماضي يتكرر. كما أف ذلؾ مف  أك المقاربة بيف فعؿ ماض كفعؿ حاضر، لمداللة

.   [39التنكيع كىك ركيزة أساسية في تككيف الصكرة الجمالية بتعبير د. أبك الحسف سبلـ ]
فضبل عف داللة رجكع الحاضر لمماضي، ككأف اإلنساف يكرر نفسو كيكرر فعمو الذم 

بداية مضي في حاضره. عمى أف ) تيمة ( االنتظار في ذلؾ النص أيضا تتضح مع 
 التفاعؿ مع الشخصيات في المشيد الرئيسي مع لقاء التعارؼ المبدئي:

 ىؿ تنتظر ؟  " المرأة + الرجؿ في نفس الكقت:
 أجؿ السائؽ.. كأنت ؟  الرجؿ:

 المرأة: السائؽ أيضا.
 الرجؿ: ستذىبيف إلى العراؽ ؟

 طبعا  المرأة:
 الرجؿ: كلماذا طبعا ؟

 لسيارات القادمة كالذاىبة إلى العراؽ.المرأة: ألف ىذا المكقؼ ىك مكقؼ ا
 الرجؿ: معؾ حؽ ) برىة( ىذه الزيارة األكلى ؟

 المرأة: أجؿ بعد عمر طكيؿ.
 بيا األىؿ. الرجؿ: أشعر أف قمبي يخرج مف جسدم كمما فكرت بالمحظات التي سألتقي

 كـ مضى عميؾ بعيدا عف الكطف ؟  المرأة:
طف كاألحبة كاألىؿ ىي عمر فتي قد حقؽ الكثير السنكات التي لـ أر فييا الك   :  الرجؿ

 مف أحبلمو ) برىة( ال ينفع مع الغربة غير الحسرات ، كتأمؿ دخاف السجائر 
 الغربة قاسية  :  المرأة
 ما عرفت طعما لؤللـ إاّل في الغربة "" فترة صمت قصيرة"  :  الرجؿ
 : ىؿ أنت متأكد أف السائؽ سيأتي ؟  المرأة

 أكيد  الرجؿ ::
 أنا خائفة  :  المرأة
 ئؽ ؟مف السا  :  الرجؿ
  [31مف كؿ شيء."]  :  المرأة

 الصورة تتقارب مع الصورة الرئيسية في المسرحية السابقة ) سيناريو مسرحي(
انتظار خارج الكطف في مكقؼ سيارات أجرة ىذه المرة ؛ في مقابؿ انتظار جماعي داخؿ 

رمز لمكطف نفسو . كالغربة في مقابؿ االغتراب  الببلد في مكقؼ الحافبلت الذم ىك بمثابة
، حيث يعيش المكاطف العربي داخؿ الكطف مكقكفا في حالة اغتراب نفسي دائـ ، في 
انتظار فؾ قيكد اغترابو .. عزلتو النفسية ، حيث يعيش في المكاف جسدا كال يعيش ركحا ، 

ة مادية كحالة اغتراب ال يعيش حالة مكاطنة ، كما يعيش خارج كطنو حالة غربة مكاني
) الذم يرمز لو بمكقؼ الحافبلت ( في    نفسي معا. كقد الحظنا حالة اغترابو داخؿ بمده
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انتظار الرحيؿ عف مكطنو دكف أمؿ في ذلؾ . لقد عاش المثقؼ العراقي في فترات ما قبؿ 
مكاطف الغزك األمريكي السافر لببلده حالة اغتراب داخؿ كطنو ، حتى أف أكثر مف مميكني 

عراقي ىاجركا إلى ببلد أجنبية أكركبية ، بينما ظؿ مف لـ تتح لو فرصة الخركج كىك يكقؼ 
نفسو قيد االنتظار ، عمى أمؿ إتاحة منفذ أك ميرب لمخركج فرارا مف مكطنو ، مفضبل 
الغربة عمى االغتراب ظنا منو أف الغربة المكانية ستنفي عنو شبح االغتراب أك الغربة 

 حساس الدائـ بأف كطنو ليس كطنو !!النفسية كاإل
كلكف غربتو عف كطنو األـ لـ تبعد عنو شبح االغتراب، كىذا ما رأيناه فيما صكرتو كبل  

المسرحيتيف ، فاألكلى صكرت غربة المكاطف النفسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 
انية،التي تحكلت إلى :)اغتراب مكاطنتو( أما المسرحية الثانية فصكرت حالة غربتو المك

كاجتماعيا،لكف ثقافتو مازالت مغتربة أك تشكبيا   حالة اغتراب نفسي،إذ حقؽ ذاتو اقتصاديا
  ركح االغتراب ألنو يحمؿ ثقافتيف ثقافة مكطنو األصمي كثقافة مكطنو الثاني ) بمد غربتو(

رم عمكىذا ما عبرت عنو المرأة في نص ) دمي.. مدف كخرائط ( عندما قالت : " 
كما كاف ىذا التعبير إال داللة عمى حالة االزدكاجية الثقافية [ 32محطات ىجرتيا الذاكرة"]

أك االنكفاء المزدكج الذم تعيشو في غربتيا خارج كطنيا. الحنيف يشد الشخصية مف عنقيا 
تعرؼ أنو مف   في اتجاه األىؿ كالكطف . غير أف الخكؼ مف المجيكؿ الذم تركتو ، كىي

صكليا عمى حقكؽ المكاطنة ، مازاؿ ذلؾ المجيكؿ مكجكدا ، لـ يتغير، ككؿ ما حاؿ دكف ح
القناع كجيو في األمر أنو قد بّد ؿ أقنعتو ، غير أنو في كؿ الحاالت، يخفي تحت 

كذلؾ نمحظ تكرار عدد مف العبلمات بيف النصيف :" مكقؼ الحافبلت  التسمطي اإلرىابي."
الحنيف  –تيمة االنتظار  –خصيات رسما نمطيا رسـ الش –في مقابؿ مكقؼ السيارات 

حالة االستكانة لدم شخصيات  –لمرحيؿ في مقابؿ انتظار الرحيؿ الجماعي المأمكؿ 
النص األكؿ التي ىي بمثابة شخصية كاحدة أك مكاطنة منقسمة الذات ال تممؾ إاّل 

ر بيف شخصية استعارة السجائ –نفث دخاف السيجارة كتأمؿ دخانيا  –االنتظار دكف أمؿ 
  كأخرل . فضبل عف كاقع االستكانة. انتظار دكف أمؿ في كجكد كسيمة لمرحيؿ عف المكاف

)خارج الببلد( في النص األكؿ في مقابؿ حالة التميؼ كالحنيف الجارؼ المشكب بالخكؼ 
كمع كؿ ذلؾ اإلحباط عمى المستكل العاـ إاّل أنو  نحك الرحيؿ إلى الكطف في النص الثاني"

ف كاف شاحبا ، كىذا ما ترمز إليو الشمعة في ذلؾ  تبقى ىناؾ بصيص مف ضياء ، كا 
 النص السينمسرحي:

 9-م
)تبقى خشبة المسرح فارغة لبضعة دقائؽ إال مف الشمعة التي يتضاءؿ ضكؤىا حتى 

تنطفئ، بعد انطفاء اإلشارة الضكئية، كخبلؿ ىذا الصمت يمكف أف تمعب اإلضاءة دكرا في 
 .انتيينا مف يـك كدخمنا في يـك آخر ( التعبير، بأننا

 تحميل الصورة الدرامية:
لئلنساف ممثبل   في المشاىد السابقة يدخؿ عنصر درامي جديد ىك بمثابة معادؿ رمزم  

في مراحمو العمرية التي يعد األشخاص الثبلثة معادال رمزيا أكؿ ليا. أما المعادؿ الرمزم 
تو الدرامية فيي ضركرة تككيدية ، بكصفيا داؿ عمى الثاني فيتمثؿ في الشمعة ، أما ضركر 
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دكر اإلنساف في الدنيا ؛ فيك يكد كيشقى لينير طريؽ حياتو البشرية ، متكىجا ، كمع مركر 
الزمف بو يقؿ تكىجو كعطاؤه كيزكم كما تذكم الشمعة إلى أف تنطفئ : كنبلحظ ىنا ما 

سرح كاختبلفيا عف صكرتو في [حكؿ خاصية الرمز في الم33قالو د. أبك الحسف سبلـ ]
األدب ، إذ يرل ) الرمز في المسرح مجسدا ، عمى خبلؼ صكرتو التجريدية في األدب؛ 
مستشيدا بظيكر "براكساجكرة " كبيدىا القنديؿ مضيئا في الفجر كىي تخرج متخفية في 
عباءة زكجيا لتقـك مع عدد مف النسكة بانقبلب برلماني ، تحكـ النساء بكساطتو عمى 

م تسبب مقاليد الحكـ في الببلد بديبل لمرجاؿ . كالقنديؿ ىنا رمز إلضاءة النساء لمظبلـ الذ
 .فيو حكـ الرجاؿ لمببلد(

 اإلطاللة الثانية 
 -.1-م 

" يدخؿ األكؿ كما دخؿ في اإلطبللة األكلى كيجسد نفس الحركات.. يجمس..يتأمؿ الشمعة 
 المنطفئة كالتي لـ تنتو .

 كرىا كيحكليا مف يد إلى أخرل.يمسؾ بيده كرقة يك
 يبقى طكاؿ ىذا المشيد مشخصا أنظاره إلى الجميكر دكف حركة أك أم انفعاؿ.

ببطء ينيض الرجؿ األكؿ متقدما إلى سمة النفايات ينظر ما بداخميا كمف ثـ يرمي الكرقة 
 تيب.فييا كما أف تستقر، يعيد النظر إلى باطف السمة ثـ يعاكد الجمكس بنفس اإليقاع الر 

يخرج عمبة سجائر يتأمميا يأخذ سيجارة منيا يشميا يدكرىا بيف يديو يرص التتف إلى عقب 
السيجارة كقبؿ أف يشعميا، يدس العمبة في جيبو ثـ يشعؿ سيجارتو كيسحب نفسا بعمؽ 

 لسماء."كببطء ينفثو إلى األعمى، يتأمؿ دخانو ككأنو ينتظر نزكؿ شيئا مف ا
 -11-م  

لى الصندكؽ، يفؾ القفؿ كيزيح السمسمة، يفتحو.. كيخرج منو اآللة " كبيدكء ينحني إ
  .قماش لينظؼ بيا اآللة المكسيقية المكسيقية مع قطعة

 
 ( :11-.1تحميل الصورة الدرامية )م 

خبلؿ اإلطبللة األكلى. دخكؿ األكؿ في اليـك   ال جديد مغاير لما حدث في المرات السابقة
لمزرقة في يده ، كشخكص نظرتو نحك الجميكر المنتظر انتظارا التالي ، كجمكسو ، كتككيره 

لقاء الكرقة المككرة في سمة النفايات ، كالنظر في باطف سمة النفايات ،  كىميا لمحافبلت ، كا 
شعاليا كتأمؿ  خراج سيجارة مف عمبتو ، كا  ثـ المشي ببطء إلى مكاف جمكسو السابؽ ، كا 

كسيقية كانتقاء مكاف مناسب يضعيا فيو. ال جديد نفث دخانيا. كفؾ قفؿ صندكؽ اآللة الم
سكل تأممو لمشمعة الذابمة التي كانت في طريقيا لممكت. باعتبارىا رمزا تجسيديا في حالتيا 

تمؾ لبقايا مف اليـك الفائت . كىذا التكرار ، ىك أحد عناصر أسمكب كتابة المسرحية 
كؿ الناس  -كالممؿ التي يعيشيا الناس  العبثية.، كىك ىنا تكرار لمتككيد عمى حالة الرتابة

إذا اعتبرنا جميكر ىذا العرض المسرحي بمثابة ركاب الحافبلت في انتظار قدـك  -
الحافبلت ، فبل شيء سكل االنتظار ، ألف الكسيمة المنتظرة لـ تأت بعد ف كقد مر يـك 

انتظار عبثي ، فيو بميمة ) إذا نظرنا إلى اإلطبللة األكلى باعتبارىا يـك بأكممو( ، فيك 
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إضاعة لمكقت كضياع لؤلشغاؿ أك لمراحة ، فكؿ شيء متكقؼ لعدـ كجكد كسائؿ انتقاؿ 
  -حسب كجية المكاف الذم سيتكجو إليو كؿ منتظر  –مف المكاف)المكقؼ( إلى أماكف 

 -12-م 
)يدخؿ الثالث الذم يجسد مشيده ذاتو، بجر خطاه بصعكبة مرتديا معطفا ال لكف فيو، 

 جمس عمى الطرؼ اآلخر مف المصطبة.لمصطبة، ييصؿ ا
 بعد جمكسو يأخذ نفسا كبحركة بطيئة يرفع يده بمعنى التحية كيبادلو األكؿ التحية بمثميا.

يفعؿ ىك األخر كما فعؿ مف قبؿ بالنظر إلى األماـ ككأنو جالس كحده يخرج مف جيب  
ة األكلى يجرىا كأنيا معطفو جريدة كيمكننا إيضاح بأنيا عدد جديد عبر صكرة الصفح

 لجريدة كيحرؾ رأسو يمينا كشماال.سيؼ.يطالع ا
ياب لمجمكعة الحافبلت  تركز بقعة ضكء عمى منطقة الحافبلت مع صكت ذىاب كا 
غبلؽ األبكاب كصعكد كنزكؿ الركاب.تعكد اإلضاءة إلى المصطبة بعد  كأصكات فتح كا 

عادتي ا إلى معطفو. كقبؿ اف يخبئيا اختفاء سيجارة األكؿ.يحاكؿ الثالث طي جريدتو كا 
 ألكؿ بإشارة إلى الصفحة األخيرة.يطمبيا منو ا

يفرد الثالث الجريدة كيسممو الصفحة التي يريد ليعاكد ىك قراءة الصفحات المتبقية ككبلىما 
 يما ككأنيما يجرياف مسحا لمسطكر.يحركاف رأسي

لى  آلتو المكسيقية كعمبتو، كبيف الحيف كاآلخر ينظراف إلى مكاف الثاني الذم تأخر كا 
يتكقفاف عف القراءة كيساؿ الثالث األكؿ عف الثاني بحركة مف رأسو فينيض الثالث 

لى الطريؽ الذم لـ بصعكبة متجيا إلى الجية التي خرج منيا الثاني، مشخصا أنظاره إ
  يأت منو احد.(

 -13-م  
لكقت نفسو يخرجاف ) يمتحؽ بو األكؿ الذم يشاطره النظر في الزاكية ذاتيا، كفي ا

سجائرىما كيشعؿ احدىما سيجارة اآلخر.يدخناف كيطكفاف في أرجاء المسرح انتظارا يتكقؼ 
احدىـ كيتحرؾ اآلخر، كحاؿ ذىاب احدىـ إلى مكاف فيتجو إليو اآلخر كفي نياية األمر 
 يعكد الثالث إلى المصطبة كىك يمفظ أنفاسو بصعكبة.

صدر أصكاتا مزعجة فيتكقؼ.يعكد األكؿ إلى مكانو يمسؾ اآللة كيحاكؿ العزؼ إال أنو ي
أيضا، كفي الكقت نفسو يخرجاف قداحتييما كيقدحانيا إلشعاؿ الشمعة، تفشؿ المحاكلة 
األكلى كالثانية كالثالثة كأخيرا يشعبلف الشمعة. يأخذىا الثالث ليضعيا في نفس مكاف 

 الصندكؽ.(لة كالعمبة في العمبة.يمممـ األكؿ أغراض الثاني كيضع اآل
 -14-م 

) يقفاف..يتأمؿ احدىما اآلخر كبحزف يفترقاف كيخرجاف إلى نفس المدخؿ الذم دخبل 
عزفيا منو..تختفي جميع اإلضاءة تبقى الشمعة كحدىا مشتعمة مع آخر قطعة مكسيقية 

 الثاني.(
 تحميل الصورة الدرامية في المشهد األخير:
الفعؿ ، كفي المصير المنتظر الذم ال يأتي مع  ال يتبقى في النياية إال حالة التكحد ، في

أنو معمـك كمتكقع ، ال شيء في النياية مغاير لما كاف منذ البداية ، حيث دائرية األسمكب 
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، كما لك كانت البداية كالنياية ىي بمثابة قكسيف لفعؿ متكرر مف شخصية متشظية ، أك 
طائؿ مف كرائو. ىذا مف حيث  مكاطنة منقسمة الذات ىك فعؿ انتظار ال نياية لو كال

المضمكف أما الشكؿ أك األسمكب فيك " ممتبس األسمكب كمتداخؿ التقنيات مابيف تقنيات 
[ أف بيف ىذا األسمكب ك ما 34]  الكتابة المسرحية كتقنيات سيناريك فنكف الشاشة، كأرل

أطمؽ  استشيادا بدعكة جركتكفسكي إلى ما  يدعك إليو "جيرزم جركتكفسكي" صمة قربى
[ ، لذا مر مسرحو بأربعة مراحؿ ، " في 35عميو )مسرح نظير المسرح أك شبيو المسرح(]

سبيؿ البحث عف مسرح بديؿ يقكد المتفرج في عممية شبيية بالمسرح ، بكصفو لقاء كليس 
فعبل سابؽ التجييز مف قبؿ الممثؿ كالمخرج. ، كقد تعددت تسمياتو لذلؾ المسرح الذم 

ادا عمى استبداؿ النص المسرحي بتخميؽ ما أطمؽ عميو السيناريك حاكؿ إيجاده اعتم
المسرحي المعادؿ لمنكتة المكسيقية مع اعتبار الممثميف ىك نكع مف العزؼ األدائي ، إذ 
اعتبر السيناريك المسرحي مجرد بكصمة تيدم الممثؿ ، كما تيدم النكتة المكسيقية العازؼ 

مف اآللية التي قد تسيطر عميو مع تكرار العرض  –كما يزعـ  –، كذلؾ لتخميص الممثؿ 
ضافة إلى مت  مابيف ليمة كأخرل ، مما قد يقتؿ رغبة الممثؿ في التجديد كاالبتكار" . كا 
نقدـ ؛ فمقد " أسس جركتكفسكي مشركعاتو في الكصكؿ إلى ما دعا إليو عمى مفيـك أطمؽ 

" إف الثقافة الفاعمة ىي نكع  عميو) لغة التطيير الصكفية(التي يبررىا ىك نفسو بالقكؿ:
محدد مف الخبرة اإلبداعية الفردية .. ىي أف يككف المرء نفسو . أف يككف فردا في عبلقتو 

 يكمؿ تنظيفيا يضعيا كسط المصطبة.أف يككف فردا في عالـ المحسكسات "  باآلخر . أف
افة بيف يخرج مف الصندكؽ عمبة صغير يفتحيا كيضعيا في مقدمة المصطبة لتحتؿ المس

القاعة كالمصطبة كمنطقة الحافبلت. يحاكؿ بيف حيف كآخر تغير مكانيا لشعكره بعدـ 
صبلحيتيا، يجمس متابعا المشيد، كىكذا حتى يستقر في نياية األمر عمى مكاف العمبة 

 ليعكد إلى مكانو كتككيره لمكرقة. "
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 وداء بدالالت الواقع والذات الكتابة الدرامية في تجربة قاسم مطرود كوميديا س
 بقمم الدكتور عبد الرحمن بن زيدان

 
يتحدد مكقع قاسـ مطركد ككاتب تجريبي في التجربة المسرحية العراقية، كتتحدد مكاقع 
الكتابة في تجربتو تحديدا ،في خارطة المغة العبثية لنصكصو الدرامية كما تحممو مف 

تحمؽ في فضاءات متخيمة تجمع بيف الذكريات إشراقات في التعبير عف ىذه المكاقع كىي 
كالكاقع الحياتي لممجتمع، ك تبرز ىذه المكاقع في مسرحيات محممة برؤية تجازؼ في بناء 
جديدىا كمغايرىا بيذه المغة ، كتغامر في إلباس الخطابات المسرحية مجازات الخياؿ 

بة في دراما الذات كحقيقة الكاقع كتجمع كؿ المفارقات التي تساعد عمى بناء الكتا
كالجماعة. كفي مجمكعتو المسرحية "الجرافات ال تعرؼ الحزف " يجمع نصكصا تتكامؿ في 
رؤيتيا ، كتتشابو في مكاقفيا، كتتقارب في أطركحاتيا،ك تفيض بالمعاناة ، كتتدفؽ بالمكابدة 
ا الجماعية الجارحة، كتنطؽ بالقتامة ، كترسـ باألكصاؼ المكحشة تجارب أبطاؿ سقطك 

مرغميف في عالـ ال يعرؼ إال الدمار الجحيمي لمعالـ.إنيا مسرحيات تتحدث عف اآلف كما 
يحممو مف جراحات الماضي، كترسـ خطابات المتكمـ فييا مأساة "صكت ذاف"،"ك"صكت 
أياف"،ك"صكت الزكجة "، ك "الدفاف األكؿ كالثاني "،ك"صكت الحفار األكؿ كالثاني "، 

كمكنكلكجات "العجكز كالرجؿ" ، كىك ما نجد تحققو مجتمعا في  ك"خطاب الزكج كالزكجة" ،
ال تعرؼ الحزف " ك "نشرب إذف مسرحية"لمركح نكافذ أخرل " ك " رثاء الفجر" ك "الجرافات 

. " 
 تكجد شخصيات تطرؽ أبكاب الذكرل ،ففي مسرحية "لمركح نكافذ أخرل " 

في ذكاتيا تريد أف تعالج كتنتظر قدـك غائب فقدت األمؿ في رجكعو، شخصيات تغكص 
كاقعيا بالبكاء أك الصراخ أك الصمت، كتدفف عذاباتيا في الميالي الطكاؿ لتجد مصيرىا في 

 الـ ال يستكعب أحزانيا كأنفاسيا.نياية المطاؼ في ع
كفي مسرحية "رثاء الفجر "يعيش زكجاف، اعتراىـ قدر المنفييف، كىما ػ أيضا ػ ينتظراف 

ش أىكاؿ الحركب ،لكنيما يعيشاف ػ بالتذكر ػ صدمة االبف المغركس قدـك ابنيما الذم يعي
في النعش، كيتكمماف بخطابات مثقمة بأسماؿ االنتظار كالفراغ، كيتحسساف األرض"المبممة 
بالدـ كالتراب كالطيف الحار" ترافقيـ جحيمية الحرب ك كجع المحظة الباردة ، فتتحكؿ 

في حكار الدفانيف كىما يخاطباف العظاـ مظاىر الكاقع المعيش إلى صكرة عبثية 
المقركرة،كيعيشاف أجمؿ لعبة يمعبانيا كىي تحكليما إلى ىيكميف عظمييف" حيث يضع كؿ 
كاحد عظـ أحدىما مكاف اآلخر،أك تحكيؿ جمجمة مكاف أخرل، كىما يضحكاف كتمنيا لك 

،ك تبلحؽ المأساة أنيكا ماتا مف قبؿ"بعد أف كاف يعيشاف يكميا مسيرة النعكش إلى المقبرة
ىذيف الزكجيف حيث صار كؿ طرؼ حبيس ظمو النفسي كالجسدم، كؿ منيما يطكؼ حكؿ 
المبتغى ، كحكؿ الممكف ،لكف المبتغى جحيـ ،ألف االبف ربما مات مسمكما أك مطعكنا 

 ترقت رأسو رصاصة ،أك مات مذبكحا.برمح،أك اخ
عجكز" المتكمـ الرئيس في كفي" مسرحية الجرافات ال تعرؼ الحزف"يصبح "الشيخ ال

سكداء ػ عمى قياس الككميديا السكداء ػ تتكزعيا   مكنكلكجات عبثية تؤثث مكنكدراما
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األصكات كالخطابات التي تجتمع كميا في كبلـ الشيخ العجكز كفي صكتو، إنو المتكمـ ػ 
ـ مف داخؿ الصندكؽ ػ الذم يبدأ الزمف المسرحي بالكبلـ كينييو بالتمتمة، كبيف الكبل

كنيايتو،يسكد الممؿ، كالحمـ، كالناس الباحثكف"في الظممة عف مستقر" ، كيككف السفر إلى 
المجيكؿ، كيتحدث عف الجسد الذم تعرض لمركؿ كالتعذيب، كاالستنطاؽ كالتحقيؽ لمبكح 
باألسرار كالمعرفة بنبض الجراح، كانتظار الرسائؿ ، كالعيش في ظممة القبك ، ك الحكي 

رد ، إنيا الحاالت التي تخترؽ صكت الرجؿ ، كتدخؿ إلى مكنكلكجو، ليعيد عف القيكد كالب
انتشار الصكر األكثر عبثية في كبلـ النص، حيث ينيـز العجكز كال ينيـز المكت، ألف 
البؤس الطافح في عبثية ىذه الصكر مجرد مف األمؿ ،ألف البطؿ ال يحسف التكسؿ، كأف 

ـ كغيابيا، كالتحكؿ مف الكبلـ إلى الخرس، حاالت ركحو خكاء،كالذخيرة نفذت، كحضكر األ
فكؽ العربة لينتيي نياية تقابؿ تحكؿ الجسد إلى مكمياء، بعده يختمط العجكز بالنفايات 

 عبثية .
كفي مسرحية"نشرب إذف " زكجاف يسافراف باألحزاف إلى المجيكؿ لمتعرؼ عمى خارطة 

، الزكجة ترل في المرآة طفبل س يككف حزينا في المستقبؿ، تريد قتؿ المنزؿ كسرير النـك
المكلكد أك تسميمو ، كتتساءؿ عف المكاف المحتمؿ لكضع المكلكد ، كتتساءؿ عف زمف 
العكدة إلى البيت. كتفكر في التخمص مف الطفؿ برميو في البحر، كتتساءؿ"أيف 
و البحر؟"كفي خطاب الزكجيف يتـ إحصاء السنيف التي جمعتيما، ك يتذكراف االبف ببذلت

العسكرية الذم انقطعت أخباره، زكجاف يريداف تحكيؿ دميـ فداء لممحرقة، كتتكرر في ىذا 
 "الحرب لمرجاؿ...المكت لؤلعداء".النص المسرحي صرخة تقكؿ

في ىذه النصكص المسرحية التجريبية ،يزرع قاسـ مطركد رؤيتو الفجائعية في رؤية ىذه 
نحك آفاؽ التعبير عف األزمنة المكحشة  الشخكص، كىذه األصكات، ك يبيح ليا االنطبلؽ

التي أعطت لمكقع الكاتب في الكتابة ، كمنحت لمكقع الكتابة في ىذه النصكص معانييا 
الظاىرة كالخفية، الصريحة منيا كالمضمرة لترمز لنفسيات ك ذىنيات كسمككات ىذه 

ة المبس الشخكص القمقة .كالمقصكد بالتجريبية في كتابة ىذه المكاقع ىك جعؿ ببلغ
كالكضكح ، كببلغة العبثي كالكاقعي، المحدد كالمجرد، عمميات تركيبية لببلغة كتابة درامية 
مختصرة كمركزة كمكحية تنبع مف تراكـ االحباطات كاالنكسارات كالمرارة التي انتقمت مف 
الماضي الذم كلى مع الزمف ، لتسكف خطابات ىذه الشخكص، فتدفع بيا إلى العيش ػ مرة 

ة عف طريؽ التذكر ػ في عكالميا الككابيسية التي ترافقيا في السفر اليكمي في كؿ ثاني
األماكف ، كالجغرافيات التي تتمكف بنفسياتيا كذكرياتيا، فتصير رؤيتيا لمكجكد كلمذات 
كلمعالـ عبثية ، كىي حيف تستحضر ىذه الحاالت الفجائعية ، فإنيا تذيب المجردات ك 

لمنفى كالمكت كالبعث ك االنتظار كاليكيات الميزكزة في المحسكسات كالتاريخ ك ا
الخطابات التي أرادىا ليا قاسـ مطركد، أف تؤدـر التجربة الفردية في التجربة الجماعية،ك 
تصبح مكاقع الكتابة الرمزية في بناء نصكصو المسرحية عبثية ليا خمفية كاقعية تنطمؽ 

 ي النصكص العبثية.ياغة عكالميا فمنيا ، لكنيا تنساىا أثناء ص
إف تحديد مكقع الكاتب كالكتابة في ىذه النصكص التجريبية، معناه تحديد اشتعاؿ المغة 
العبثية في كبلـ ىذياني منفعؿ كمتفاعؿ مع األحداث، كمع مكاضيع التذكر، كمع طريقة 
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تأكيؿ حاالت الشخكص كاألصكات حتى تساير فعؿ األدرمة،لتصير سياقات ىذه النصكص 
بكبلـ يبني دراما كؿ   ناء العاـ لمدالالت ، في مكقعيا في خطابات الشخكصفي الب

شخصية، ككؿ حالة، ككؿ مكاف في البلمكاف، كيستنطؽ المعاناة بمعاناتيا،كيصكر 
إيحاءات اليذياف كأنو كاقع ،إف قاسـ مطركد يختار األحداث الكاضحة في حياة شخكص 

، كيعيد كتابة فحكل كجكدىا باإليحاء بمنظكر أبطاؿ مسرحياتو، كيفرغيا مف شكميا الظاىر
متحرر مف الكاقع كالمعطى كذلؾ بأفعاؿ تسير كفؽ الكتابة المعمارية التي تيدـ الكاقع لتعيد 

 عف الزمف المعطى كالمكاف المحدد.بناء المسافات الزمنية كالمكانية بعيدا 
ربة إبداعية جديدة في يعد ىذا النكع مف الكتابة الدرامية، في تجربة قاسـ مطركد، تج

بعكدتيا إلى الذات لمحديث عف الذات في تجربة   المسرح العراقي ، كيعد كتابة استثنائية
المنفى،ك ترجع إلى ما تبقى مف طقكس كحشية في الذاكرة ، كىذه عكدة ترجع باألساس 

يسيا إلى إستراتيجية االستماع إلى الذات كالذاكرة ، كالحفر في مسككتيا كمقمكعيا كككاب
لجعؿ الدراما تتكمـ بمغة المعاناة المكبكتة في نفسياتيا، فتتكمـ عف ضياع األماكف،كالزمف، 
كالذات، ك تتكمـ عف تفكؾ العبلقات اإلنسانية في الزمف الكىمي ، ك تتبع تفككيا في الزمف 
الحقيقي الفعمي. كىذا االستماع ، كىذا الكبلـ ، كمما قرب بيف الشخكص، ككحد تيمة 

يا مع أسباب انكسارىا ، كمما ضاع معنى المغة في القرب ، كضاعت معو المكاقع ، صراع
لرحيؿ كالغياب كاالنتظار كاليكية، كالذاكرة، كالحياة في المنفى كالبعد لتتكلد تيمة المكت كا

بيذه التيمات المتعددة تتحدد دالالت الكتابة في كتابة الكاتب قاسـ مطركد، كتتحدد  كالقمؽ.
حكايات في المكتكب، كيصير زمف الشخكص غائبا في خضـ البلتفاىـ الذم يحكـ زمنية ال

بانتظار الذم يأتي كال   غياب العيد، كحيف يحضر العذاب، تزيد عذابات ىذه الشخكص
في عالـ مكحش كمقمؽ ك   يأتي ، فتضيؽ األماكف، مع المكت، كيتأجج القمؽ في المنفى

 رؼ.مق
داللي في تجربة قاسـ مطركد، فتتسع حاالت الغربة في المنفى، بيذه التيمات ينبني التنكع ال

كتتكزع دالالتيا في ألكاف مكحشة تنسج الكياف المتخيؿ لمذكات كلمعالـ بالضياع، كتطكم 
ليذا العمر، كعندما ال تجد   صفحات العمر ػ أك األعمار ػ فبل تجد زمانا كال كطنا

بحكاراتيا الدرامية شكؿ الكجكد الكاقعي  الشخكص مكانا ليا في العالـ ، تغير الكتابة
الضائع إلى كجكد عبثي في زمف الكتابة، بو تسائؿ عبلقتيا بالعالـ، كتسائؿ شكؿ بناء 
الشخكص في بنية الكتابة الدرامية، كىي الكتابة التي تقرب فعؿ قراءة ىذه التيمات مف 

ت كثقكبا في معنى الكتابة التركيبات المغكية المفككة عف قصد ، ك تترؾ ػ عف عمد ػ بياضا
 ،لتكسيع دائرة تأكيؿ معنى النص بفعؿ القراءة.

إف التفكؾ في العبلقات ػ داخؿ ىذه النصكص ػ يعني أنو عبلمة كجكد لمشخكص، كليس 
عبلمة عدـ، ألف المنفى في الكجكد كالعدـ ال يبتعد عف التفكير في الكطف حتى في ىذه 

 بقى مف الكطف.ة التي تتحدث عما تالعبثية الكظيفي
إف بناء ىذه التيمات في النصكص المسرحية عند قاسـ مطركد ذات عبلقة كطيدة برؤية 
قاتمة سكداكية نابعة مف الذات المغمكمة الميمكمة بضياع األكطاف ، كاألبناء، كالركح ،ك 

 النصكص كقد تكزعت بيف  ىي السمة التي تسـ الرؤية التراجيدية لمكتابة المككنة لبنية ىذه
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حكارات قصيرة مفككة تتكمـ بيا كؿ شخصية فبل تتضح ىكيتيا رغـ كبلميا عف الذات ، أك 
كبلميا عف الذكات، ألنيا في زمف النص باىتة ،ىبلمية، ضائعة، كرقية، تبحث عمى 
مبلمحيا في المقابر كالمدافف ، كتبحث عما تبقى مف األبداف بعد أف عصفت الحرب بيا، 

لضياع، كتبحث عمى التكاصؿ، في الزمف الضائع مف الزمف ك تبحث عمى مبلمحيا في ا
الباقي في زمانيا ، كتحمـ بإيجاد كقراءة ما يكجد في ذاكرتيا كتاريخ مشترؾ بينيا بغية 
إرجاع المحظات المسمكبة منيا، ك تكميميا بما كاف قد سطر ليا في صفحاتيا المنسية مف 

تطيير الذات مف الدنس   بيذه القصدية، يرـكمعاناتيا،فبل تجد إال الفراغ، ككأف الكاتب ، 
االيديكيكجي المتحكـ في الكاقع، كيرـك التحرر مف كجع السنيف بكاسطة شخكص تقـك 

 يـ مكقعيا في بنيات ىذه النصكص .الفنية كالداللية لتقد  بكظائفيا
كمف الدالالت التي أبرزتيا خطابات ىذه الشخكص ، تأمميا في الحياة بحكايات صغرل 

حكييا بشكؿ متكتر يحكؿ كؿ تطيير ممكف إلى تكتر دائـ في القمؽ، فيي تقدـ أعمارىا ت
الضائعة،أثناء الحديث عف العمر داخؿ الزمف المسرحي المجرد، كتصكغ حديثا محككما 
بما تحممو ىذه األعمار مف مآس مشتركة تمثؿ مرجعية قكية تساعد المتكمميف في الحكارات 

 في البلتكاصؿ المييمف عمى النص. ذم تظير عبلماتوعمى تمثؿ معنى الفقد ال
كىناؾ ػ أيضا ػ شخكص تريد أف تتذكر ماضييا، كأخرل تريد أف تحفز باقي الشخكص 
عمى أف تنكب عنيا في التذكر، أك تصاب ػ مثؿ الجميع ػ بداء النسياف،كمقابؿ الفقد 

عمى أقصى درجات كالضياع تتقكل إرادة تركيض الذاكرة عمى نسياف الماضي ،كتعبير 
يو الشخكص القرؼ كىكؿ السقكط التراجيدم ، فيتحكؿ ىذا النسياف مبلذا أخيرا تحتمي ف

 ىركبا مف كطأة العذاب.
) براء : أتمنى أف أصاب مثمؾ بداء النسياف، كأنسى عذابات ىذا العالـ، كأجمس في زاكية 

حاذ يحمؿ كيسا "تتككر مف عمؽ المسرح" صغيرة.أنتظر مصيرم الذم يمر أمامي.كالش
 (1فارغا كأسماال بالية "إلى األـ " ىي ذم ركحي يا أمي ( )

كنجد ػ أيضا ػ شخصيات مصابة بداء النسياف، كأخرل تتذكرؾ المكاجع كالفكاجع كتريد 
ترميـ ما تركو فييا الغياب مف أعطاب تركت ظبلليا عمى خطاباتيا المعطكبة، 

 ،اليائسة .المفككة
كأدفف الميالي الطكاؿ .كاف جسدم يحترؽ ك   ى أف أنسى كؿ عذاباتي) الزكجة :أما أنا فعم

 (2عقمي يشتط كالبركاف ينفجر كال يكقفو سكل اليأس كالنـك العميؽ ( )
مع النسياف تييمف تيمة المكت عمى دالالت ىذه الخطابات كىي تتحدث عف الغياب 

لناس كالعبلقات، إلى غياب عف الحياة كا  ،كيتحكؿ الحضكر الذم كاف في الماضي ،
كتبرز المقبرة كعبلمة دالة عمى ىذا الفقد الذم يصير التذكر بديمو عند شخصيات تتعمؽ 

 ما تبقى لدييا مف أمؿ في الحياة.ب
) الزكج : ىذا صديقي مات بعد مكتي بعاـ، ظؿ كحيدا في الدنيا بعد أف ماتت زكجتو التي 

ى ىنا ، ضيفتو، صرنا أصدقاء ، حزف عمييا كثيرا،فمرض كىزؿ) برىة (، جاءكا بو إل
، ثـ يجئ اليـك اآلخر فنتذكر أيضا   نجكب المقبرة ليبل، نتذكر، كنتذكر، حتى ينتيي اليـك

 (3كال نحسف شيئا سكل التذكر( ) ،
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 ، كمع طكؿ االنتظار، يغدك الجسدكىناؾ شخصيات مسككنة باالنتظار،حيث مع االنتظار
ت عصكؼ يغيب مع النيار المظمـ، كتستكلي في مساحات النص دفتر أفكار يتقاذفو صم

عميو فكضى األشياء في الميؿ الدامس عمى المصير الكاحد الذم يشترؾ في صكغ معناه 
كؿ متكمـ يضع صكر الكاقع عمى ضفاؼ االستعارة الغامضة في الحكارات.ففي غياب 

ـ الحاضرة في السرد الدرامي تحر  خصياتبيف الشخصيات الغائبة ، ك الش  المقاء
الشخصيات مف متعة المقاء ، فتعيش بيف الحضكر كالغياب مرارة المنفى بعد أف انحمت 
العبلقات بيف الذات كالذات ، كبيف الحاضريف كالحاضريف ، كبيف الغائبيف كالغائبيف.) 

اؿ في األسر كالكجع كاألنيف أياف:سيعكد حامبل ببيف يديو الركح لتحكي غيبة السنيف الطك 
تصبح الزكجة تحتؿ مكقعا ىاما في حكارات النصكص، ألنيا  نتظار،كمع طكؿ اال (4()

تؤسس معنى التيمات، كمفارقاتيا، كتكتراتيا.) الزكجة : لقد طاؿ االنتظار ) برىة ( لـ يعد 
عندم أحمر شفاه ) برىة ( أظنني ال أعرؼ كيؼ أستخدمو اآلف ) برىة ( عندم ذكرل 

زني برىة ( الخكؼ يي ) محي أحسف تحديداألشياء.عندم بؤسي يحفر كجيي كيحدد مبل
لكف ىذا االنتظار ال يبقى انتظارا في الزمف المسرحي  (5حيف يقترب مكعد المقاء ( )

المتخيؿ، خارج المعاناة الفردية كالجماعية، بؿ يصير مرضا يتفاقـ كجكده في حياة كؿ 
منت عمى كؿ شخصية، ككؿ حالة، ككؿ نبضة قمب، أك حشرجة مكت، كىك التيمة التي ىي

النصكص المسرحية.) الزكجة : أنا مريضة باالنتظار،قتمني االنتظار،جعؿ فكرم 
(.كىك ما تكرر عمى لساف "براء" ك" أياف" مما 6أحاديا،الأعرؼ شيئا سكل أف أنتظر ( )

 جعؿ الشخكص ببل مبلمح إال مبلمح العذاب كاالنكسار، كالديجكر.
  الزمف،إنني ال لماء ،تيبست ركحي ، عاث بياتظر ا) براء : أنتظركما كما الزرع ين 

، كحزمة الضكء التي انطفأت االستمرار مع المكت، سأترككما كأجر معي انكسارم  أستطيع
يصير االنتظار ممفكفا بغمكض الزمف ، كسديمية   كمع كؿ حاالت كؿ الشخكص (7( )

الكجكد إلثبات  المحظات. ككطأة العذاب، كالبحث عف عبلمات الحياة في لحظات المكت،
 .كالحياة

 (8) الزكجة: ) تضخؾ ( كمف يثبت أننا أحياء، كأف ىذه المحظة مستمرة ( )
 (9اجز عف كصؼ لحظة عذاب كاحدة( )) أياف: إنني ع

كؿ سياقات الكاقع ،في ىذا االنتظار،حكلت الشخكص إلى أشباح في الحاضر، كصارت 
طابات الكتابة الدرامية في ىذه كؿ الحاالت النفسية محممة بياجس الخكؼ ، كغدت خ

النصكص محممة برمز المغة العبثية التي تكحي بمرجعيا األصمي ،كال تنفيو ، كتبرر شكؿ 
كتفسر   انبنائيا االستعارم في السياؽ المسرحي،دكف إغفاؿ الشكؽ إلى دؼء الحياة،

قات كاألحداث األبعاد التعبيرية برمكزىا الداخمية لتخفؼ مف سمطة التاريخي المقنف لمعبل
بغية تأسيس زمف آخر بأبعاد جديدة مف خبلؿ بنية الشخكص المكظفة في المسرحيات 

 ح المكت كدمكية األزمنة القاتمة.،دكف التخمص مف شب
كعمى الرغـ مف الصكر القاتمة المييمنة عمى ىذه النصكص المسرحية ، تكجد شخكص 

 ظة فرح يدلؼ إلى قمكبيـ.تحمـ بالتفاؤؿ كسط ىكؿ الضياع، كتتطمع إلى كصكؿ لح
...نضحؾ ...  الزكجة: سيجيء الصبح كمعو العيد، كنضحؾ كثيرا، ) فرحة ( نضحؾ
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 .(1نضحؾ ( )
    (11) يمنعنا مف الفرح ففي الدنيا كاف العكز .الزكجة: لـ نعرؼ األعياد منذ زمف بعيد

عمى كؿ التيمات ىذا الحمـ بالعيد كبالفرح، ال يخفي الصكر العبثية التي تزيؿ األقنعة 
العبثية التي تستحضر المآسي أثناء طرح السؤاؿ الحقيقي كانتظار الجكاب العبثي الذم 
جعؿ كؿ الشخكص مفككة في بنية مسرحية مفككة كميزة لمكتابة العبثية، كىك ما أفرز 
خطابات لـ تعد تختزف إيقاعات الحياة ، بقدر ما عادت تفجر المنحبس فييا بعد تعفف 

اب الحياة عنو، فكثر حنيف كؿ شخصية إلى أليفيا المحتمؿ، كزمنيا الممكف، الفرح بغي
ألنيا تحتاج إلى اآلخر ، كما أف اآلخر يحتاج إلييا ، كيظير الزكجاف ىذه الحاجة إلى 
لى العكدة إلى دؼء الكطف .إف كؿ شخصية تحتاج إلى  لى الفرح، كا  العيد ، كا 

عف خزاف   ـ العيد ، كأمؿ عكدة الغائب،كتكشؼاآلخر،الغائب ، لتتنفس مف خبللو أمؿ مقد
ذاكرتيا المكمكمة مف خبللو ،كىذه الحاجة جعمت الزكجاف يتكسداف الفراغ، في بؤس مجرد 

 ضياع األبناء.مف األمؿ بعد ضياع عضك مف أعضاء الجسد أك 
 الزكجة: أيف يدؾ ؟
 براء: أيف ساقؾ ؟

 أيف أنا ؟     األـ:
 ي التيو نفسو ؟يمس ( نحف جميعا فأياف ) ي

 : ماذا فعمت حتى أبدلت ساقؾ بعصابراء
                  (12ؾ كثيرا ( )أياف: أنت طيبة القمب .لقد فكرت في

كمف كؿ ىذه المعاناة تظؿ تيمة المكت تبلحؽ مككنات كؿ الحكايات كالخطابات ، 
يمثمكف خصكصا عندما يتعمؽ األمر بالضحايا الغائبيف عف الزمف المسرحي ، كالذيف 

 ي الشخكص الحاضرة في ىذه النصكص.العنصر المكمؿ لكؿ مآس
 ) الدفاف الثاني : مات في شبابو .

 الدفاف األكؿ : مات مسمكما .
 الدفاف الثاني : طعف بالرمح.
 الدفاف األكؿ : طعف بالسكيف

 الدفاف الثاني: مات غدرا.
 ثاني: أعرفو.الدفاف ال

 الدفاف األكؿ: كبل.
 اصة.اخترقتو رص الدفاف الثاني:

 (13الدفاف األكؿ: أعرفو ( )
إف الككميديا السكداء في ىذه النصكص تمثؿ أساس الكتابة العبثية، كأساس تقديـ فجيعة 
المعنى، كأساس السخرية بالحاالت ك المكاقؼ كالزمف كاإلنساف كىك يكاجو الحاالت 

ات ال ى صياغة تركيببشكؿ كاريكاتكرم أكصؿ الكتابة إل  العصية، كأساس تضخيـ الصكر
 معقكلة في صكر غير معقكلة.
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ىذه الككميديا تنكتب بدالالت الكاقع كالذات ، تبدأ بتأمؿ ما في الذاكرة، مف ذكريات، 
كتجعؿ مف صكرىا كحاالتيا مادة لمكتابة الدرامية ، تمغي الكاقع كالذات لتكتب عنيما بعد 

  بيذه الككميديا السكداء  لكتابةالتخمص مف تجمياتيما في المعيش، كىك ما جعؿ فعؿ ا
فعبل يقصد أنسنة ىذه الكتابة بيذه الككميديا ، كيفسح المجاؿ أماـ قسكة الكاقع ، ليجد 

حتى تظير عبثية الكتابة في كاقع الكتابة المتخيمة   كجكده في خطابات الككميديا السكداء،
 .  الت الكاقع ك الذاتكمة بدالكىي تطؿ عمى الذات كالكاقع مف خبلؿ ككميديا سكداء مكس
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 [ قراءة في نصوص درامية لقاسم مطرود36الذاكرة الموشومة ]
 2أحمد بمخيري 

 
تختمؼ المقاربات كالتحاليؿ التي تتخذ النص الدرامي مكضكعا ليا حسب األدكات اإلجرائية 
المقترحة لممقاربة كالتحميؿ. كبالتأكيد ليست ىناؾ أداة كاحدة بؿ أدكات. ىذه األخيرة، 

نص السيما إذا كانت أدكات مستنبطة اعتمادا عمى تحاليؿ داخمية، تعد مفاتيح لكلكج ال
الدرامي كتفكيؾ فسيفساء كأسرار البنية الدرامية. إنيا فسيفساء ألف المغة الدرامية ال تعتمد 
عمى الحكار الدرامي فقط، بؿ قد يككف أيضا لمصمت بعد داللي في تمؾ البنية. ىذا فضبل 

 فاليا في التحميؿ كالمقاربة. عما تقدمو اإلرشادات المسرحية مف إشارات ال يمكف إغ
يد، فإف التصكرات النظرية كاألدكات اإلجرائية التي قد يخضع ليا النص الدرامي كبالتأك

الكاحد ليست مكحدة. كىي منحدرة مف األبحاث الدرامية كالمسرحية التي تتخذ مف النص 
الدرامي كالعرض المسرحي مكضكعا ليا، أك مف عمـك كمعارؼ أخرل؛ فكـ ىي عديدة 

لتحميؿ الدراماتكرجي كتحميؿ الدراما كالمسرح، التي المصطمحات، التي يتـ تكظيفيا في ا
. كىذا في الحقيقة مصدر غنى يقكد إلى تعدد   انحدرت أكؿ مرة مف تمؾ المعارؼ كالعمـك

القراءات كالمقاربات، السيما إذا كانت ىذه التصكرات محكمة في صياغاتيا النظرية المعمنة 
ذا كانت ىذه األدكات مضبكطة. ىذا دكف نفي إمكانية التقاطعات التي قد  أك الضمنية كا 

تحصؿ بيف ىذه التصكرات كىذه المقاربات المختمفة لمنص الدرامي الكاحد أك العرض 
حدل المقاربات، المسرحي الكاحد، كدكف نفي أحدىا أك إحداىف، أم أحد التصكرات أك إ

 لآلخر كاألخرل.
لمنصكص الدرامية التي يتضمنيا انطبلقا مف ىذه االحتياطات النظرية سأقدـ قراءة إجمالية 

كتاب "الجرافات ال تعرؼ الحزف" لقاسـ مطركد، الذم تضمف عنكانا فرعيا يحدد نكعية 
يرة تعني ىنا النصكص التي يتضمنيا. ىذا العنكاف الفرعي ىك "مسرحيات". ىذه األخ

 نصكصا درامية. 
حدة، بؿ سأقـك لقد كصفت ىذه القراءة باإلجمالية ألنني سكؼ لف أحمؿ كؿ نص عمى 

بتحميؿ إجمالي جامع ليا. إف المنيجية السميمة تقتضي إنجاز تحميؿ لكؿ نص درامي عمى 
حدة، مع إمكانية إنجاز مقارنة بيف ىذه النصكص الدرامية فيما بينيا عمى مستكل كؿ بنية 
كخطاب درامييف. كمعمـك أف لكؿ نص درامي خطابو الدرامي. كمع ذلؾ سأقـك بيذه القراءة 

إلجمالية السيما كأف ىناؾ خصائص مشتركة بيف ىذه النصكص الدرامية عمى مستكل ا
 تحديدا. Le thèmeالشخصيات كالمكضكعة 

كقبؿ مباشرة التحميؿ الداخمي، البد مف اإلشارة إلى أف المبدع الدرامي عمكما ينفعؿ 
يتجاكز ىذا الفعؿ  بالمحيط العاـ المباشر فيعقمو أم يدركو إدراكا عقميا، كيفعؿ فيو فعبل قد

اإلبداع الدرامي، إذ قد ال يقتصر األمر عمى الفعؿ الدرامي أك المسرحي بؿ قد يككف، 
 الفعؿ اإلبداعي، فعبل في الحياة كذلؾ. كالفعؿباإلضافة إلى ىذا الفعؿ األخير، أم 

                                                 
2
 باحث مسرحي مغربي 
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نظره الدرامي ككجية يكجيو مكقع المبدع   الدرامي يبنى بأدكات درامية. ىذا التعبير الدرامي
 كمقصديتو. 

مف بيف األدكات الدرامية التي يتكفر عمييا المبدع الدرامي لتشكيؿ عالمو الدرامي كالمتخيؿ 
الدرامي، ىناؾ الشخصية الدرامية. ىذه الشخصية الدرامية ككذلؾ المسرحية تككف في حالة 

ي الدراما فعؿ كفي دائرة فعؿ كذلؾ قائـ عمى الصراع، إذ يعتبر ىذا األخير ركنا أساسيا ف
كالمسرح. ذلؾ أنو "إذا كاف ىناؾ مسرح فيناؾ إذف أطراؼ متكممة في حالة صراع، كفي 
حالة عدـ التكازف، ككذلؾ ىناؾ عالـ اجتماعي مصغر مف شخصيات لـ تجد أفضؿ كسيمة 

 [ الذم ىك الشكؿ الدرامي.37ي"]لمتعبير غير ىذا الشكؿ الصراع
لدرامية كالشخصية المسرحية مف الناحية النظرية. ال أريد أف أتطرؽ إلى مفيـك الشخصية ا

لكف أكد   [.38فقد تناكلت ىذا المكضكع في مبحث مستقؿ في كتابي "دراسات في المسرح"]
أف أشير إلى أف عدـ التكازف المشار إليو، كحالة الصراع، كاألطراؼ المتكممة، أم 

مي لمنصكص مييا في تحميالشخصيات الدرامية ىنا، ىي العناصر األساسية التي سأركز ع
 الدرامية المذككرة. 

في ىذه النصكص الدرامية ىناؾ صنفاف مف الشخصيات. الصنؼ األكؿ يتككف مف 
 -األخ -اإلبف -الزكج -الزكجة–شخصيات ذات عبلقة حميمية. كتجسدىا شخصيات األـ 

حباط. ك  ىك البنت. ىذا الصنؼ مف الشخصيات تقدمو النصكص الدرامية في حالة يأس كا 
 مكب عمى أمره كذك نفسية جريحة.مغ
أما الصنؼ الثاني مف الشخصيات فيك عمى العمـك ىبلمي كغير مصرح بو لفظا تارة،  

أك مصرح بو اعتمادا عمى كظيفتو   لكنو، حسب كضعيتو في الصراع الدرامي، سمطكم؛
معادلة المينية )ضابط التحقيؽ( تارة أخرل. ىذا الصنؼ الثاني يشكؿ الطرؼ الثاني في 

الصراع الدرامي غير المتكافئ. كىناؾ عبلمة لغكية يمكف استنباطيا مف األفعاؿ المغكية ك 
الدرامية تدؿ عمى ىذا الصنؼ. ىذه العبلمة ىي ضمير "ىـ" المكجكد في ىذا التعبير:" ال 
أتذكر شيئا سكل تداخؿ أصكات رجاؿ غابت عف قمكبيـ الشمس )برىة( ركمكني عدة 

رجركني مف سرير نكمي" ثـ "ىـ أغمقكا باب غرفتي بعد أف بعثركا ركبلت بعد أف ج
أشيائي. ثـ أدخمكني صندكقا كبيرا فيو كاف يتبدد عمرم" باإلضافة إلى ىذا الضمير "ىـ"، 
ىناؾ "الرجؿ" غير المحدد المبلمح سكل أنو "عمى ىيئة محصؿ القطارات" ىذا األخير 

ذه القناني تخمؿ ىذا النص الدرامي مف بدايتو إلى كاف يقدـ لمزكج كالزكجة القناني. تقديـ ى
نيايتو. كالمبلحظ ىك أف ىذا الرجؿ ال يتكمـ، كلكنو يقـك بأفعاؿ مثؿ التدكيف في دفتر 
صغير، كتصدر عنو حركات كأفعاؿ مختمفة الداللة في ثنايا النص الدرامي. فقد تدؿ عمى 

ىذا "الرجؿ" غير المحدد  سككت...كالزكجة، أك دعكة إلى ال أمر ما مكجو منو إلى الزكج
المبلمح كاليكية، صدرت منو ابتسامة في نياية النص الدرامي. كاف صدكرىا متزامنا مع 
ترديد الزكج كالزكجة لمشعارات التالية: ")يكرراف الجمؿ األخيرة دكف أف نفيـ معناىا.. 

اء؛ حتى كلك بآخر الحرب لمرجاؿ؛ دماؤنا فداء لممحرقة؛ سنرمييـ في البحر؛ المكت لؤلعد
لكف المفارقة ىي أف ىذا ”. قطرة دـ. يبتسـ الرجؿ بعد أف يضع جميع القناني. يخرج(

األخير إذا كاف يبتسـ أثناء ترديد تمؾ الشعارات فإف الزكجة كالزكج كانا "ينظراف إلى 
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 الجميكر مع تساقط الدمكع دكف بكاء" إف ترديد شعارات متفائمة مع تساقط الدمكع كالبكاء
شيء متناقض. قد يدؿ عمى ترديد تمؾ الشعارات باإلكراه. كانطبلقا مف ىذا التأكيؿ نفيـ 
اإلشارة المكجكدة في اإلرشادات المسرحية كىي: "يكرراف الجمؿ األخيرة دكف أف نفيـ 
معناىا" كىناؾ ذكر لشخصية تدخؿ في إطار الصنؼ الثاني ذات صفة محددة؛ ىذه 

الذم صدرت منو أفعاؿ تدؿ عمى ممارسة السمطة القائمة الشخصية ىي "ضابط التحقيؽ" 
عمى العنؼ كالقير تجاه الصنؼ األكؿ، دكنما اعتبار لكرامة اإلنساف. ىذه األفعاؿ ىي: 

[ . ىناؾ كذلؾ القتمة، "إني ال 39الصفع، البصؽ، إطفاء السجائر عمى خارطة الجسد]
لقد سرؽ القتمة ألحاني" كما جاء  أحسف البكاء ألف أنيارم جففيا الرصاص ال أجيد الغناء

 ز في "الجرافات ال تعرؼ الحزف".عمى لساف العجك 
فإف عددا مف ىذه الشخصيات، كأماـ جبركت كسطكة الصنؼ الثاني،   كألف األمر كذلؾ،

لـ تجد أماميا سكل الديف بكصفو ممجأ كعزاء ليا، أك المزيد مف القناني، كبالتالي المزيد 
مف مظاىر جبركت الصنؼ الثاني مف   يا مف قبؿ "الرجؿ".مف الشرب، المقدمة ل

الشخصيات تجاه الصنؼ األكؿ ىناؾ قطع الساؽ كاليد، استبداؿ الساؽ بعصا، الجنكف، 
الذاكرة المشركخة، انطفاء ضكء الجماؿ، المكت في حرب مجيكلة، التجنيد اإلجبارم، 

األحبلـ يككف التجنيد اإلجبارم،  القبر، تبديد أحبلـ األطفاؿ كالتبلميذ إذ عكض تحقيؽ ىذه
في ىذه النصكص الدرامية تحضر المفردات ك األحبلـ )عدـ بناء سطح الدار( سرقة 

العبلمات العسكرية حضكرا الفتا. إذ ىناؾ البندقية، المكف الخاكي، الرصاص، الزم 
طاؿ(، الحذاء )البس  العسكرم، البذلة العسكرية، المبلبس العسكرية، المعسكر التدريبي،

الحرب المكصكفة بككنيا مجيكلة. إنيا مجيكلة بالنسبة لمذيف يخكضكنيا ميدانيا، كليس 
األمر كذلؾ بالنسبة لمذيف يخططكف ليا كيقكمكف بتدبيرىا. كبطبيعة الحاؿ، فيناؾ مفارقة 
اجتماعية كبيرة بيف المنفذيف ميدانيا كالمخططيف كالمدبريف. ىذا فضبل عف ككف الحرب 

ؤالء األخيريف ليست مجيكلة بؿ معمكمة. إنيا كسيمة لبلستمرار في مكاقع بالنسبة لي
ذف فيـ المستفيدكف مف ىذه الحرب. أما شخصيات الصنؼ  صدار األكامر. كا  المسؤكلية كا 

 لمنفذة كالضحية في الكقت نفسو.األكؿ فيي ا
ركت لقد نتجت عف ىذه الحرب بالنسبة لشخصيات الصنؼ األكؿ مظاىر سمبية متعددة ت 

 معا. كمنيا:   بصماتيا كاضحة عمى الجسد كالركح
 
التشكىات الجسدية. ىناؾ إشارات إلى األطراؼ البشرية المبتكرة، بؿ إلى أفظع مف   -1

ذلؾ. كمثاؿ ذلؾ حينما ذىب الزكج كالزكجة إلى قبر ابنيما كاستحضرا ركحو ثـ كجيت إليو 
كأنو أماميا، كىك خطاب مكجو مف األـ الخطاب مباشرة باستعماؿ ضمير المخاطب أنت ك 

أـ حية إلى ركح ابف مقتكؿ، مات في حرب ال يدرؾ اليدؼ الحقيقي منيا، فضبل عف ككنو 
أجبر عمى خكضيا عمى حساب مستقبمو. تقكؿ ىذه األخيرة كيجيبيا الزكج: "أيف ذىبت يا 

( أيف لزكجكلدم كاف بكدم سماع صكتؾ كأف تستقبمني بقدر الشكؽ الذم يحركني )إلى ا
 .تطكؼ ركحو الطيبة اآلف
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الزكج: يتفقد أصحابو ممف شارككه الحياة. أحدىـ مات بعد مكتو بعاـ لكنو بقي في األرض 
الحراـ حتى تفسخ جسده )برىة( أشير طكيمة كىما يمممماف ما تبقى مف العظاـ كيبحثاف 

متيا الكبلب كما عف األجزاء المفقكدة فقمبو في بطف نسر كعينو ابتمعيا غراب كأطرافو تقاس
 تبقى كاف مف حصة ديداف األرض".

 
 الحبلؿ مى تذكر الماضي كعدـ التمييز بيفاضطراب الذاكرة. كمنو عدـ القدرة ع  -2

 كالحراـ.
 
. كقد بمغ ىذا التشاـؤ ذركتو حيف تـ اإلفصاح عف النفكر   -3 الككابيس كاليأس كالتشاـؤ

المكت. ففي حكار افتراضي بيف ابف مفقكد في مف الكالدة ذاتيا أم مف الحياة ك الرغبة في 
معركة كأب مجركح، يقكؿ ىذا األخير: "لماذا تدفعني إلى البكح باألسرار كمعرفة نبض 
الجراح طالما قررت أف ال يعقب ليمي نيار. لك كنت أعمـ أنؾ المصير لعمقت طفكلتي 

بر" لـ تعد إذف تعني عمى أعمدة النكر كلعنت ساعة الكالدة التي ألقت بي إلى بكابة الق
الكالدة، في ىذا العالـ المبني عمى الخكؼ كالتخكيؼ كأداء التحية باإلكراه كالتجنيد 
اإلجبارم، الحياة، بؿ بالعكس، كأماـ قكة المعاناة النفسية كعمقيا، صارت الكالدة تعني األلـ 

 كالحزف ك الرغبة في المكت.
 
ؿ الزكجة التي فقد كلدىا في المعركة كىي أزمة نفسية عميقة. فعمى سبيؿ المثاؿ قك   -4

تتذكره: "لكنو ناـ كتركني كحدم في ساحة الحرب أتجرع البرد كالتكسبلت متكجة بمكت 
كلدم ذلؾ الضكء الذم اختفى". إنيا حرب نفسية داخمية، مف تجمياتيا الشعكر بالكحدة 

النص الدرامي "رثاء  النفسية رغـ التكاجد كسط الجمكع البشرية. دليؿ ذلؾ قكؿ الزكجة في
الفجر": باه )برىة( ألكؿ مرة أشعر بالكحدة كالعزلة رغـ جمكع الناس المكتظة حكلي كالذيف 
يكاسكنني خير المكاساة ىذه األزمة النفسية يزيد مف تعميقيا الصمت. ىذا األخير يتخمؿ 

ألزمة ك عددا ميما مف الحكارات. ككظيفة ىذا الصمت الناطؽ ىي اإلشارة إلى عمؽ ىذه ا
 عمؽ الجركح النفسية.

في أجكاء الدمار ك الحرب غير المقدسة كالمجيكلة بالنسبة لشخصيات الصنؼ األكؿ، 
تصير الحناء دما كتمزؽ العركس ثكبيا بعد انتظار طكيؿ دكف أمؿ في العكدة كتستبدلو 
بثكب الحزف. في ىذه النصكص الدرامية تحضر مكضكعة االنتظار بشكؿ الفت. كلكنو 

لـ يأت كلف يأتي أبدا. كذلؾ ألف ىذا الذم يتـ انتظاره مكجكد في العالـ   تظار الذمان
اآلخر بسبب الحرب التي يؤدم فاتكرتيا البشرية كالمادية البسطاء كالفقراء، أم الصنؼ 

 األكؿ مف الشخصيات.
بمغ  في ىذا الجك المفعـ بالحزف كاليأس، ال يتكفر اإلعبلـ الرسمي عمى أية مصداقية. فقد

اليأس بالزكج في النص الدرامي "نشرب إذف" درجة قصكل جعمتو يقكؿ:"سأتبكؿ عمى 
التمفاز" كىك ما كاف ليتمفظ بيذا التعبير لكال يقينو بكجكد مفارقة كبيرة بيف المادة اإلعبلمية 

 التمفزية الرسمية كالكاقع.
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لكف ىناؾ لقد تـ تصنيؼ الشخصيات الدرامية حسب طبيعة الصراع كمكقعيا فيو. 
شخصية تـ استحضارىا عبر الذاكرة . إنيا شخصية شيخ المسجد. كىذا التعبير األخير 
يجعؿ مف ىذه الشخصية شخصية دينية، مف المفركض أنيا ترمز إلى القيـ الدينية 
اإلسبلمية كمكاـر األخبلؽ كتجسدىا. لكف المعجـ المغكم الذم تمفظت بو الزكجة في 

ر" يحيؿ عمى العكس تماما. تقكؿ ىذه األخيرة: "عانيت منيـ النص الدرامي "رثاء الفج
كثيرا. فقد طمب مني شيخ المسجد مبمغا ضخما عف كؿ سكرة يقرؤىا ثكابا كترحما عميؾ 
ذا أعاد قراءة السكرة تضاعؼ األجر طبعا. كأحيانا ال يكمؿ القراءة لكف األجر كما ىك أك  كا 

 .مؿ قراءة الباقي في المسجد"يصرفني بالذىاب إلى المنزؿ مدعيا أنو سيك
 إف ضمير "ىـ" المكجكد ىنا يدؿ عمى شخصيات الصنؼ الثاني. 

ف كاف دكره ال  لذلؾ فإف شيخ المسجد كاحد مف ىؤالء الذيف يشمميـ ىذا الضمير المغكم، كا 
يتعمؽ ىنا بممارسة السمطة القيرية، كلكف دكره ىك االبتزاز كاستغبلؿ الديف اإلسبلمي 

لمشاعر استغبلال ماديا، دكف مراعاة أك اعتبار ليذه المشاعر كالحالة النفسية كالشعائر كا
كالكضعية المادية الصعبة )باعت الزكجة أثاث المنزؿ(. كعميو، فميس ىناؾ شكؿ كاحد 
نما ىناؾ أكثر مف شكؿ كأكثر مف صكرة كاحدة. كالجدير باإلشارة ىك أف  لبلستغبلؿ؛ كا 

لة ميمة بالنظر إلى طبيعة تركيبة المرجع العاـ الذم لمفيكمي "المسجد" ك"الشيخ" دال
 يرتبطاف بو ىنا.

كمف حيث البنية الزمنية، ىناؾ تداخؿ بيف الماضي كالحاضر في كثير مف المكاقع في 
النصكص الدرامية مكضكع التحميؿ. تداخؿ تساىـ فيو الذاكرة. كىذا مثاؿ كاحد فقط. 

 الجمكس قربؾ. كجمست تسألنني: "الزكج:.....كقبؿ منتصؼ الميؿ طمبت مني
 )يمثبلف المشيد(

 الزكج: ىؿ رجع ابنؾ؟
 الزكجة: خرج مع أصدقائو كلـ يعد بعد

 الزكج: سأنتظره )يعكد إلى ما كاف عميو( تصكرم أنني مازلت أنتظره
 الزكجة: )تعكد إلى ما كانت عميو( أتذكر ما طمبت مني كقتيا" 

ار فيو الحكار. كالمفترض دراميا أنو "اآلف". لكف في ىذا الحكار مثبل ىناؾ الزمف الذم د
في   زمف الكقائع يتعمؽ بالماضي )طمبت، جمست تسألينني(. كالمشيد الممثؿ "اآلف" جرل

الماضي. كعبارتا ")يعكد إلى ما كاف عميو(، ك)تعكد إلى ما كانت عميو(" فاصمتاف بيف 
صيغة الزمف الماضي في الحكار الزمنيف. لكف المبلحظ ىك ىيمنة األفعاؿ التي جاءت في 

ف كانت صيغتيا النحكية تتعمؽ بالمستقبؿ مثؿ  الدرامي أك التي ليا داللة زمنية ماضية كا 
"سأنتظره"، كىك ىنا مستقبؿ بالنسبة لمماضي كليس لمحاضر. كسبب ذلؾ أف الشخصيات 

ب أك المحكرية، كىي مف الصنؼ األكؿ، مشدكدة إلى الماضي كىي في حالة انتظار كترق
 مدرس كاألحبلـ التي تـ إجياضيا. في إطار استعادة األجكاء الماضية كالطفكلة كالت

إضافة إلى ما سبؽ ذكره، ىناؾ لغة شعرية أحيانا تتخمؿ الحكار الدرامي. ىذا عبلكة عمى 
[ . كىذا ال يحدث إال في المتخيؿ. كىك في ىذه الحالة متخيؿ درامي. 49إنطاؽ المكتى]

، التي تساىـ في إضاءة ك Les didascaliesاية باإلرشادات المسرحية كما أف ىناؾ عن
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تكضيح الحالة كالمكقؼ. كىذا يدؿ عمى أف الكاتب حيف كتابتو ليذه النصكص الدرامية 
كاف يضع الخشبة المسرحية أك الركح في الحسباف. إف ىذه اإلرشادات، التي تتضمف 

كجو كتساعد في التقاط الرسالة الدرامية. كقد تـ تفصيبلت فنية كتقنية تثرم المغة الدرامية، ت
 انتقاء مفرداتيا انتقاء يدؿ عمى الثقافة ك الخبرة المسرحية التي يمتمكيا الكاتب. 

كقد كانت نياية "الجرافات ال تعرؼ الحزف" نياية مفتكحة، حيث كانت خاتمتيا ىذه العبارة: 
ىذه إشارة دالة، تـ التعبير عنيا بكاسطة ك ”. ")الحكاية لـ تنتو بعد؛ ألف العربة لـ تتكقؼ(

شكؿ درامي مفتكح. ذلؾ أف ىذا الشكؿ الدرامي المفتكح ىنا أسمكب فني، كلكنو يحمؿ داللة 
فكرية تدؿ عمى أف المأساة كانت ما تزاؿ مفتكحة حيف كتابة ىذا النص الدرامي. كقد نشر 

ح الرشيد في نفس السنة. ، كقدـ عمى مسر 1997النص الدرامي "لمركح نكافذ أخرل" سنة 
، ثـ غادر الكاتب العراؽ أما النص الدرامي 1998كنشر النص الدرامي "رثاء الفجر" سنة 

. كانت الكتابة الدرامية إذف قبؿ يـك 2..1/2..2"الجرافات التعرؼ الحزف" فقد كتب سنة 
ية ليا . كأزمنة الكتابة الدرامية الخاصة بيذه النصكص الدرام 3..2التاسع مف ابريؿ 

داللتيا غير الخافية. ىذه الداللة تتعمؽ بالمرجع أم بالسياؽ العاـ، حسب الرؤية الفكرية 
العامة المؤطرة ليذه النصكص الدرامية. كىي رؤية فكرية اخترقت كتجاكزت السطح 

لتبلمس العمؽ كالباطف. كلذلؾ انحازت ىذه الرؤية الفكرية لئلنساف كقيمو   كالظاىر
ة أخرل، انحازت إلى الحقيقة اإلنسانية كليس إلى المصمحة الذاتية. فكاف كمشاعره. كبعبار 

البد مف ثمف بالنسبة لصاحب تمؾ الرؤية، أم المؤلؼ الدرامي، أماـ قكة كعنؼ كشراسة 
المرجع أم السياؽ العاـ حسب الصكرة المقدمة عنو في ىذه النصكص الدرامية. لقد كاف 

 عف الحرية كالقيـ اإلنسانية المفقكدتيف.الثمف ىك اليجرة االضطرارية بحثا 
ىذه النصكص     لقد تمت اإلشارة سابقا إلى الحضكر القكم لمذاكرة كاالسترجاع في

الدرامية. كبالنظر إلى ثقؿ األحداث التي تختزنيا ىذه الذاكرة كخطكرة انعكاستيا النفسية 
اث منقكشة عمى الصنؼ األكؿ مف الشخصيات عمى الخصكص، فقد أمست ىذه األحد

كمكشكمة فييا، إلى درجة أنيا أثرت عمييا ىي نفسيا. كلذلؾ يجكز القكؿ بأنيا ذاكرة 
 مكشكمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 127 

 الفصل الثاني عشر

 آراء وتغطيات
 

 مونودراما مجرد نفايات تتألق مرة أخرى -1
 بقمم ربيع عبد الواحد 

 
غيبيف غائبيف بعد إف النص المكندرامي ينسج آلياتو السردية كفؽ آليات شخكص م

االسترجاع الزمني القميؿ كتتعدد مييمنات النص عادة ب"أنا, ىك, ىـ" كتنشى بنية غيابية 
 بركم حضكرم تككف تجسيد ميتافيزقيأ لآلخر.

الغائب المغيب كاف شخصية الفاعؿ في النص المكندرامي ليا خاصية االختزاؿ كاإلنشاء 
ممنظر كتكمض أبعاد ما ترسمو منضكماتيا الذاتية الدرامي عبر تككيناتيا كتشيئيا العياني ل

كتنكع كظائفيا الجمالية البنيكية فيي ناىض في العادة بميمة األحداث كالفعؿ الدرامي 
حضكر مشخص في مجمؿ األحداث الحاضرة اآلنية كالغائبة المركية عنيا في حيز 

أف نتكمـ عف الزمكانية.مف خبلؿ ىذا االستعراض المختصر عف المكندراما نستطيع 
مسرحية مجرد نفايات مف تأليؼ الفناف المبدع "قاسـ مطركد" مف إخراج الدكتكر محمد 
إسماعيؿ حيث عرضت ىذه المسرحية ضمف الميرجاف المسرحي السنكم السادس الذم 
أقامتو كمية الفنكف الجميمة في جامعة المكصؿ حيث تناكؿ العرض, شخصية مكنكدرامية 

كالتعذيب كالقسكة في المعتقبلت العراقية المعاصرة كغربتيا كانشطا  مثقفة تعرضت لبلعتقاؿ
رىا كالتداعيات التي مرة بيا في ظركؼ االعتقاؿ فتمجئ إلى محاكلة تدمير ألذات سكاء 
بالطعف أك الشنؽ أك الحرؽ كلكنيا اضعؼ مف أف تتبنى احد األفعاؿ فيي شخصية جبانة 

إال كىك الخيانة فتنتيي ىذه الشخصية كما بدأت  ميزكزة مغرية ألنيا ارتكبت فعبل مشينا
في دكامة مستمر لمداللة عمى المكت كالخكاء ألنو ككؿ شبيياتيا شخصيات ليست جدير 
بالحياة.لقد استطاعة مخرج ىذا العرض الدكتكر محمد إسماعيؿ كبمفردات مسرحية بسيطة 

التالية "الكالكس, كالشباؾ, نقؿ ىذه الصكر الجميمة إلى المتمقي كذلؾ بتكظيفيو المفردات 
ككيس النفايات" باستخداميا عدة استخدامات داللية معبرة كجميمة أنتجو عرضا مسرحيا 
جادة الممثؿ كساـ خضر مف تجسيد ىذا الدكر الصعب فتكممة  متألقا فضبل عف تمكف كا 

  اتدائرة اإلبداع نصا كعرضا. إف ىذا العرض ىك األجدر عمى تمثيؿ العراؽ في الميرجان
 العربية.
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 مجرد نفايات عرض مسرحي مونودرامي قادم من العراق -2
 بقمم فرحان الخميل

 
ف المسرح ال يدير ظيره  يقكؿ سعد اهلل كنكس : )... إف المسرح منذ نشأتو كاف سياسيا , كا 

كفؽ ىذه الفكرة انطمؽ الكاتب المسرحي العراقي  لؤلحداث السياسية القائمة في مجتمعنا( 
سـ مطركد في كتابة نصو المكنكدرامي ) مجرد نفايات ( كالذم عرض في ميرجاف قا

ككاف مف إخراج الدكتكر محمد  8..2نيساف لعاـ  15المكنكدراما الرابع في البلذقية بتاريخ 
إسماعيؿ الطائي كتمثيؿ الشاب كساـ بربر كالعرض قادـ مف العراؽ . فقد أدرؾ الكاتب 

تابة المسرحية تخضع دائما لتجارب عممية تحاكي الكاقع عبر عبر تجربتو الغنية أف الك
مكاصفات تأممية لمعممية المسرحية , كالنص يؤكد أف ما طرحو يعتبر حكارا مفتكحا 
كمشركعا مستمرا طالما ىناؾ حياة كىناؾ إنساف يحاكييا ألف النص يكضح الحالة المزرية 

ة مف األحداث جعمتو ال يعرؼ مصيره التي كصؿ إلييا اإلنساف العربي الذم أقحـ بمجمكع
الذم سيمقاه , كال ماذا سيفعؿ إزاء ما يفرض عميو كىك ال حكؿ كال قكة حيف افتقد حريتو , 
فقد التقى كؿ ما حكلو تحت عباءة الغازم كالقاتؿ , فكجد نفسو ببل تاريخ , فتاريخو أصبح 

عميو كبدأ يمتد بداخمو  نفايات , كىك أيضا مجر نفاية بعد أف تتالت األحداث الغاضبة
شعكر باإلحباط كفقداف البكصمة حتى أرغـ عمى قتؿ أخيو حيف كضع بيف خياريف إما أف 

 الحياة ألنو تحكؿ ىك إلى نفاية. ييقتؿ أك يقتؿ فاختار 
ىكذا أراد أف يقكؿ النص الذم كيتب بخبرة كتقانة أستاذ . لكف العرض جاء رتيبا رغـ زخـ 

خؿ الممثؿ عمى الخشبة كبدأ يمقي المغة المكتكبة بدكف انفعاالت أحداثو كسخكنتيا حيث د
ككأننا نتمقى محاضرة , كخاصة في النصؼ األكؿ مف العرض فمـ يستطع الممثؿ أف يعي 
أف اإليقاع الحركي لو يجب أف ينشأ عف كجكده في الزمف ألف اإليقاع ىك ما يترتب عمى 

الممثؿ مجمؿ إيقاعاتو الذاتية كحتى تنفسو كلـ الحركة أك ألمفتة أك اإليماءة , فقد أفتقد 
يستطع أف ينظـ نشاطو الحيكم عمى الخشبة كيدخؿ في متاىات الشخصية المدركسة بدقة 
عبر نصيا ألف كؿ شخصية يؤدييا الممثؿ ليا إيقاعيا الخاص الصادر عف ظركفيا 

أيضا إيقاعيا  المتخيمة الخاصة . كما أف الظركؼ النفسية التي تعانييا الشخصية تفرض
الذاتي , كىذا ما يجب أف يدركو مخرج العمؿ الذم غاب عف ذىنو بأف اإليقاع ىك العامكد 
األساسي لمفف المسرحي عمكما كلممكنكدراما خصكصا , كما أف المخرج قد أفمت منو 
عبلقة جسد الممثؿ بالنسبة لمشخصية التي أداىا في بعض األحياف , كبما أف لغة المسرح 

المجاز , يككف بمقدكر الممثؿ أف يعيش حمما جسديا خاصا ليتمكف مف دمج ىي لغة 
جسده داخؿ الرؤية البصرية المادية لعرض مجرد نفايات كالذم يتطمب كؿ ما ذكرتو حكؿ 
تدريب الممثؿ الذم يفرض التكازم بيف النص الذم تـ كتابتو بعناية كبيف الممثؿ الذم تراه 

 لحظكيا , لكف في النصؼ الثاني مف العرض استطاع يرتجؿ فعمو عمى الخشبة ارتجاال
الممثؿ أف يكصمنا إلى أىاب الشخصية التي اتضحت معالميا عبر الرؤية المشيدية كالتي 
كضحت فييا سيطرة المخرج عمى أدكات العرض المسرحي كىذا ما أظير أف ىذا الممثؿ 

التجربة األكلى  الشاب عمى ما يبدك صاحب تجربة بسيطة في المسرح عمكما , كىي
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لمتمثيؿ المكنكدرامي كالذم يتطمب قكة شخصية لممثؿ ناىيؾ عف الشخصية التي يمسرحيا 
إضافة إلى الخبرة التي تييئ الممثؿ ليتصدل ليكذا نصكص , إذا أقنعنا الممثؿ كساـ بربر 
في النصؼ الثاني مف العرض كقد يككف لو ظرفو الخاص الذم كضعو فجأة بميرجاف فيو 

ف كبار مثؿ الدكتكرة خديجة غانـ كالمخرج المسرحي ماىر صميبي كالدكتكر محمد ممثمي
بصؿ كالفناف زيناتي قدسية كالفناف حسف عكبل كىما شيكخ المكنكدراما كما أف المخرج 
تمكف مف القبض عمى أدكات العرض األخرل كالديككر الذم جاء مكاتيا مع العميؽ 

ككر متاىة تضـ كؿ فترات حياة الشخصية مف كالداخمي في النص المسرحي فكاف الدي
البيت إلى حقؿ اإلعداـ مركرا بالمكتبة كالمدرسة كالشارع كالجامعة ك... إذف الديككر كاف 

  اإلمكانيات المتكفرة في المسرح. مكفقا كاإلضاءة مدركسة بشكؿ جيد رغـ قمة 
جيدا فقد نقؿ لنا ما في النياية أقكؿ أف عرض مجرد نفايات القادـ مف العراؽ كاف عرضا 

نما داخؿ اإلنساف الذم يعيش أتكف النار التي تسعى لحرؽ  يحدث ىناؾ ال عمى األرض كا 
كجداف اإلنساف كىي الحرب رغـ بعض المطبات التي كقع فييا الممثؿ , ألف بالحقيقة 

 عركض الميرجاف الرابع كانت عمكما متكاضعة مف حيث أداء الممثميف كاإلخراج.
 
 
 

 
 ية مجرد نفايات وتحوالت المفردة المسرحية مسرح -3

  بقمم نشأت مبارك صميوا
 

ضمف الميرجاف السنكم السادس لكمية الفنكف الجميمة / جامعة المكصؿ ،قّدـ قسـ الفنكف 
المسرحية عرض مسرحي مكنكدرامي بعنكاف ) مجرد نفايات ( لمؤلفو قاسـ مطركد كمخرجو 

كساـ خضر أما اإلضاءة المسرحية فكانت لؤلستاذ  الدكتكر محمد إسماعيؿ الطائي كتمثيؿ
بشار عبد الغني كالمكسيقى التصكيرية لمطالب أيدف فصيح، كما نّفذ الديككر كؿ مف نكرس 
خدك كسناف أزىر، ليككف ىذا العرض البداية التي انطمؽ منيا الميرجاف كالذم أقيـ عمى 

ت المسرحية حكؿ صراع قاعة االجتماعات الكبرل في جامعة المكصؿ . كقد تمحكر 
شخصية ) المثقؼ ( مع ذاتو التي تتجزأ بيف الحيف كاآلخر إلى جزئيف ...األكؿ يتذمر مف 
ليامو ألنيا  نفسو كماضيو الذم تمّثؿ بكتاباتو كقراءاتو كالتي اعتبرىا دائما مصدر قكتو كا 

يدفعو دائمان خانتو عندما كاف في أمس الحاجة إلييا ، كالجزء الثاني منو ىك الشخص الذم 
إلى أف يقتؿ نفسو كينتحر لكي تيغفر لو جريمتو التي ارتكبيا كىك في السجف كالتي قاـ مف 
 خبلليا بمشاركة السجانيف في ميمة إعداـ أشخاص داخؿ السجف مقابؿ إطبلؽ سراحو . 

كمف ىنا تكّلدت لدل الشخصية ردكد أفعاؿ مختمفة لما عانتو داخؿ السجف مف تعذيب 
الرجات الكيربائية كغيرىا مف الكسائؿ التي أيعتمدت في بعض السجكف مؤخران، كاستخداـ 

ليصؿ بنا العرض إلى دعكة مف الشخصية الرئيسية في العرض يدعك فييا إلى عدـ التشّبو 
بو ميما كانت الظركؼ التي قد تصادفنا قاسية.اعتمد المخرج في عرض مجرد نفايات 
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الت اختمفت باختبلؼ الحاالت التي مرت بيا عمى ما حممو النص المسرحي مف مدلك 
الشخصية ، لينسج لنا نسيجان دراميان بصريا محمبلن بالدالالت التي كشفت كبقكة مغزل 
العرض بكؿ كضكح كتفصيؿ عف طريؽ الممثؿ الكحيد كالمتفّرد عمى خشبة العرض كعبر 

التجريد كالبساطة تعاممو مع مفردات فضاءه الدرامي التي اعتمدت في أسمكبيا عمى مبدأ 
ليككف دكر الممثؿ ىنا أصعب في طرح الفكرة كالحالة الخاصة بكؿ مشيد ، إذ عميو أف 
يكحي إلى المتمقي إلى انو باإلمكاف إضافة المعنى المطمكب إلى المفردة المسرحية كذلؾ 
عبر تكظيفيا بما يبلئـ الحدث المسرحي كذلؾ بفعؿ تحكّليا الكظيفي عبر تعامؿ الممثؿ 

يا بما يخدـ مضمكف العرض المسرحي . كقد تشّكؿ الفضاء المسرحي لمعرض مف مع
قطعتيف أساسيتيف تمّثمت األكلى بػ) الباب( كالثانية قطعة اتخذت شكميف مختمفيف تمامان ، 
تيمّثؿ نافذة البيت حينان كقضباف السجف حينان أخر إضافة إلى بعض المكمبلت التي 

الذم أيستخدـ في رمي الكتب كالمجبلت ، ككيس الزبالة  تضمنيا النص مف برميؿ الزبالة
المممكء كالذم استخدمو الممثؿ في انتقاالتو لدل أداءه ألكثر مف شخصية كاحدة ، كخاصة 
في مشيد السجف الذم يحكي فيو قصة تعذيبو مصكران إياىا عمى الخشبة بكؿ ما تضّمنيا 

عممية اغتياؿ رجكلتو بعد أف عجز عف  مف تفاصيؿ بدءان مف التحقيؽ كالتعذيب كصكالن إلى
مقاكمة األمر الذم أصبح مرىكنا بأيدم الغرباء كالذم منعكه بدكرىـ مف ممارسة إنسانيتو 

 بحذافيرىا. 
أعطت مفردات العرض مفاىيـ متباينة عبر استخداماتيا المتعددة كبفعؿ تجانسيا األدائي 

دالالت تيبث إلى المتمقي في سياؽ مع الشفرات الجسدية لمممثؿ لتكّكف بدكرىا معاني ك 
 معانييا ضمف العممية المسرحية.  تفعيؿ دكره في ترجمتيا كمعرفة

كما استطاع اإلخراج في عرض مجرد نفايات أف يكصؿ المكضكع الذم تضمنو النص مف 
خبلؿ اعتماده عمى طاقة الممثؿ إليصاؿ أفعاؿ الشخصية كانفعاالتيا إلى المتمقي بدرجة 

استثنينا فعؿ االنتقاؿ مف شخصية إلى أخرل كالذم كاجو فيو الممثؿ صعكبة  كبيرة ، إذا
كبيرة جعمتو يدمج بيف الشخصيتيف في بعض الحكارات إال أف اإلمكانية األدائية فقد كجدت 
عند الممثؿ كخاصة في المشيد الذم صّكر فيو حياتو المريرة الذم قضاىا في السجف كما 

ب الشعر األشعث كأعكانو، فكانت كسائؿ التعبير حاضرة القاه مف العذاب عمى يد صاح
لديو كطّيعة ، فكظفيا في خدمة الفعؿ المسرحي بمتطمباتو المتعددة ليعرض لنؿ شخصية 

 متكاممة تتمتع بسمككيا كانفعاالتيا غبر معايشة عميقة لظركفيا كبيئتيا الخاصة . 
ى التصكيرية ( التي كانت كمما يضاؼ إلى العرض في إيجابياتو فكانت في ) المكسيق

مبلئمة ألغمب الحاالت كالمكاقؼ التي مرت بيا الشخصية كالمعركضة في المشيد 
المسرحي لتضفي إليو المعنى الداؿ كتخمؽ تكتران دراميان يتجسد بتعميؽ الفكرة عند المتمقي 

عامؿ كيدخمو في جك المعبة المسرحية ، ىذا فضبلن عف )اإلضاءة المسرحية ( التي كانت ال
األساسي كالمساعد في رسـ لكحات مسرحية احتكت عمى عنصريف أساسييف ىما : جسد 
الممثؿ كمكجكدات الفضاء المسرحي ، فجاءت بطريقة مدركسة لتضفي طابع التعبير 

 كالداللة إلى المكحة التي صاغيا المخرج عبر سمسمة متكاصمة مف األحداث المسرحية .
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رس مادة التمثيؿ كاإللقاء كتاريخ المسرح في كمية الفنكف مخرج كأستاذ بجامعة المكصؿ /مد
 الجميمة /جامعة المكصؿ/عضك نقابة الدرامييف العراقييف/عضك جمعية تكاصؿ المسرحية.

 
 
 

 
 قيمة الكتابة المسرحية في صياغات قاسم مطرود -4

 بقمم جاسم المطير

 
حزيراف  25ي في الىام ػ ) كممة جاسـ المطير ألقاىا في احتفالية جمعية البيت العراق

ػػ بمناسبة صدكر كتاب المسرحي العراقي قاسـ مطركد:الجرافات ال تعرؼ الحزف (  5..2
مف النادر أف أقرأ مسرحية ، أعني نصا مسرحيا مكتكبا . فأنا عاشؽ لمشاىدة النص 
المسرحي يتحرؾ أماـ عيني عمى خشبة في قاعة مغمقة أك حتى في ساحة مفتكحة عمى 

. فكؿ نص مسرحي أقرأه أجد نفسي عند القراءة األكلى بأنني ال أطيؽ ما قرأت إال الفضاء 
 إذا أعدت قراءة النص مرتيف . 

  في القراءة األكلى أشعر بالغمكض المغمؽ .
في القراءة الثانية كالثالثة أشعر أف إيحاءات الكاتب تصمني بشفافية تجعؿ غمكض القراءة 

 .  األكلى فنا مسرحيا مف نكع خاص
قبؿ أربعة أعكاـ قرأتي نصا مسرحيا مكتكبا بخط يد الصديؽ قاسـ مطركد عنكانو لمركح 
نكافذ أخرل . قرأت بعده نصا ثاف و عنكانو الجرافات ال تعرؼ الحزف فكجدتو في النصيف 

كيعمي بنيانيما  بالمعاني اإلنسانية الكاقعية كيثبت أركانيما بمبلمح مف الفنتازيات،  يحرسيما
 الكممة كسياؽ الحكار .  بجماؿ

اليـك ال أتحدث عف المعنى الظاىر كالباطف في مضمكف كتابو األكؿ الصادر في أبك 
ظبي ػػ نعـ في أبك ظبي كليس في بغداد بعد أف تكقؼ نشر الكتب في عاصمة الرافديف أك 

كاف يكاد ػػ زاد عمى النصيف المذككريف ، نصيف آخريف مما جعؿ فف كتابو األكؿ غنيا .. ف
كتابو متضمنا أشخاصان أحياء بحكار معبر كبناء محكـ كعقؿ ناضج مضيء قادر عمى 
كشؼ كجكه اإلنساف عمى حقيقتيا .. أريد اليـك بيذه الساعة السعيدة تقديـ تينئتي لممسرح 
العراقي بمكلد كاتب يسيـ مع آخريف في عممية تطكير مستقبؿ المسرح العراقي . لـ يقع 

ف في بغداد في فخ المسرح السمطكم في ظؿ نظاـ صداـ حسيف ال قاسـ مطركد حيف كا
ككاتب كال كمخرج كلـ يقع في فخ المسرح التجارم الميككس بالعبث كالسطحية كالخكاء 
كىك المسرح الذم ساد في العراؽ خبلؿ التسعينات مف القرف الماضي .. بؿ ظؿ أمينا 

ألياـ يقؼ قاسـ مطركد يتحدل لكاجب المسرح كلكممة المسرح كلفف المسرح في ىذه ا
المرض كيتحدل الغربة في آف كاحد يستجيب في ظركفيما الصعبة الخانقة لكاجبو 
المسرحي فيستدعي جيده اليكمي الخاص كالشخصي ليفسح مجاال لمفف المسرحي كالعراقي 
أف ينمك كأف يتطكر في أحضاف مكقعو في االنترنت المسمى ) مسرحيكف ( ليذكرنا 
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عراقي كبناشطيو ، داخؿ العراؽ ، كبرّكاده ،، في داخؿ الكطف كالغربة .. يريد أف بالمسرح ال
يسيـ مع المسرحييف الطميعييف في تخميص مسرحنا العراقي الممكث ببعض األمية كببعض 
السطحية كببعض الشيكة االستيبلكية المكركثة مف العيد البائد التي تيدد مسرحنا العراقي 

لـ يكف بالمكت ، في زمف صار فيو ممنكع عمى المرأة أف تقرأ شعران بمزيد مف األمراض إف 
إال كىي محجبة كصار عمى الشباب الذم يرتدم بنطمكف الجينز أف يتحممكا سمخ جمكدىـ 
ف كانكا قريبيف مف الحضرة الحيدرية في حماية اإلماميف ، عمي بف  بعصي الشرطة حتى كا 

ني في مدينة النجؼ األشرؼ،كي يفرضكا التراجع أبي طالب ، كأية اهلل السيد عمي السيستا
عمى الناس مف العصر الراىف إلى عصكر الظبلـ بعصا السطكة كالتسمط البكليسي مف 
جديد . أتمنى أف يتكاتؼ المثقفكف العراقيكف جميعا بمختمؼ أدكاتيـ اإلبداعية بما فييا 

مفترسا حضارتنا لقديـ المسرح كي ال يظير ذئب جديد في كطننا بدال مف الذئب ا
بداعاتنا  . كا 

اليـك ، في ىذه االحتفالية المتكاضعة ، أحّي نشاط كمجيكد المسرحي العراقي قاسـ 
أحييو ألف لغتو المسرحية تتطكر بسرعة ألنو يبلحؽ الحركة المسرحية العراقية ، مطركد
، ؽ الناسأحييو ألف جمالية عممو المسرحي تكتسب قيمتيا لتأخذ مكقعيا في أعما، بالتغيير

أحييو ألنو جعؿ مف الكاقعية " مضافان " في كتابتو المسرحية كمف الفنتازيا " مضافا إليو " 
أحييو ألف مجيكده يصب في المشاركة مع المسرحييف العراقييف التقدمييف إليجاد معجـ 
ا غير نفعي لممسرحية العراقية التي أراد نظاـ كثقافة صداـ حسيف أف يفسدكا قكاعدىا ، مثمم

يحاكؿ بعضيـ اآلف أف يجبركا المسرح العراقي عمى أف يغترب عف نفسو . ختاما أقكؿ : 
النيكض بالمسرح العراقي عمؿ جماعي يساىـ فيو كؿ الفريؽ المسرحي العراقي داخؿ 

 .فناف قاسـ مطركد كاحدا مف أركانوالكطف كخارجو كقد صار ال
 
 
 

 
 طويمةمسرحية الحاويات مونودراما االنتظارات ال -5

 مصر –بقمم قاسم ماضي 
 

قدمت فرقة مسرح النخيؿ مسرحية "الحاكيات"كىي مسرحية مكنكدرامية مف تأليؼ الكاتب 
العراقي المغترب" قاسـ مطركد"كاخراج كتمثيؿ" سيؼ الغانمي" عمى قاعة مسرح الركابط 

لقاىرة مف قبؿ لمفنكف االدائية في القاىرة.كيبدك أف ىذه الفرقة المسرحية تشكمت حديثان في ا
مجمكعة عراقية حالمة بالمسرح كأدكاتو مناىضة لكؿ ما ىك يتصؿ بالعبكدية كنذير 
عاصفتيا أشبو بحياة القديسيف كنحف نقؼ مندىشيف أماـ ىذه الفرقة العجيبة / أماـ ىذه 
الصبلبة الرائعة تحت كطأة الظركؼ كثقؿ األحداث.فاختارت عمميا األكؿ عمى ما اعتقد 

لحاكيات "لتقؼ أماـ ىذا الصراع الكحشي المر ضد قكل الشر كالظبلـ.كنحف مسرحية " ا
بدكرنا نتساءؿ ما الذم يريده" قاسـ مطركد" مف كراء كتابتو لمسرحية" حاكيات "ىؿ يعيد لنا 
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مناخات كأجكاءن عاشيا اإلنساف العراقي أماـ الجياد الجبار ضد كؿ حقارة ككضاعة تشغؿ 
الصكفي لمركائع اإلنسانية التي شغمت بالو طكاؿ السنيف  اإلنساف متمسكا بيذا الحب

العجاؼ التي مرت عمى أبناء شعبنا عبر مخاضات عاشيا أبناء الكطف فجاءت حكاراتو 
ثنائية متداخمة بيف بطمو " الرجؿ " كدكاخؿ بطمو المتشظية بعدة شخصيات ككلكجو 

تقيا أاكتشاؼ شخكص المتعمؽ مف المدرسة النفسية االجتماعية التي أخذت عمى عا
"مطركد" الذاتية اإلنسانية لتخزيف ىذا اليـ في كجدانو طارحان أسئمة ن تخص راىنو المثقؿ 
باالعتداء عمى الحريات كانتياؾ حقكؽ اإلنساف كضياع أكطاننا كحقكقنا المستمبة ،شهكميا 

أف تكصمنا  كفؽ نسيج متناغـ أتاح لو عبر سمسمة مف الصكر إمكانية التأكيؿ التي أراد ليا
أف ثمة جيات سمبت قيـ مجتمعنا العراقي كأكصمتو إلى ما ىك عميو اآلف تحت شعارات 
براقة تتحدث عف الحرية كالديمقراطية آخذة ن بو نحك االنحدار كالميانة لكرامة الشخصية 
العراقية التي ظمت عالية إلى يكمنا ىذا. فمعظـ حكاراتو القريبة مف الفمسفة كعمى لساف 

معمقة بالتجربة الذاتية كاالجتماعية كمنطؽ تشكمو كتبنيو العبلقات الكمية في النص بطمو 
المسرحي المكجكدة بيف عناصر المغة كالزماف كالمكاف فضبل عف شبكة العبلقات الجزئية 
داخؿ كؿ عنصر. " أنتبو ال ترفع رأسؾ / المكت يتربص / أنو كقت الحاكيات "ككفؽ تقنية 

ي الماضية في عبلقة جدلية تسيـ في بناء حركة بندكلية متصمة جماليات السرد القصص
تسيـ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في مكقؼ المؤلؼ كىك مف الذيف يؤمنكف بعدالة 
القضية التي يطرحيا عمى المتمقي عبر حكارات قصيرة تسيـ في تعميؽ النص المسرحي " 

كؼ جميعان كبشعكر مختمط بيف الخ فالحاكيات " رسالة رافضة ليذا الصمت المييمف عمينا
 كالقنكط مراىنان عمى غد مشرؽ.

"أليـك سأغسؿ ذلؾ الجسد الذم دفع عني الخكؼ ككحشتو السنيف / سأغسمو بدمكعي 
أما السينكغرافيا " منار ان عسى أف يزيؿ حزنؾ المتراكـ " سأبكيؾ بدمكعي / سأبكيؾ كثير 

أككاـ مف التراب كالنفايات كخيـ بالية أك  كامؿ " جسدىا كما أراد ليا المؤلؼ كىي عبارة
سقائؼ مف أعمدة الخشب كبعض البطانيات الممزقة التي تحركيا الريح. حاكية نفايات 
كبيرة صدئة كدكف انتظاـ تمتد حباؿ بيف حاكية أك سقيفة عمب صفيح منتشر بشكؿ 

.فجاءت رؤية  عشكائي كقناني الماء الببلستيكية ككأف المكاف ميجكران منذ آالؼ السنيف
المخرج متماشية مع المؤلؼ مف حيث المشاىد جاءت مفعمة بالحركة متنكعة بالمقطات 
مما عزز اليدؼ األساسي في رؤية المؤلؼ كأف الممثؿ "سيؼ الغانمي"مع بقية كادر 
العمؿ المسرحي أكدكا معرفتيـ بكيفية انتزاع حقيـ كحقكؽ اآلخريف عبر تركيزىـ عمى 

التي أرادىا المؤلؼ مف إسقاط عمى كؿ ما ىك مجحؼ بحؽ مف حقكؽ الدكافع األساسية 
اإلنساف التي أصبحت عممة نادرة في زماننا الغابر الذم تطرزه أنامؿ الخيانة كالسرقة 
كالمحسكبية في عراقنا الجريح عمى يد مجاميع جاءت مع االحتبلؿ باسـ حقكؽ اإلنساف 

حالي مما شكؿ الصراع الدائر في معظـ العمؿ كالديمقراطية المزيفة التي يشيدىا قرننا ال
نقمة في متماشية مع األحداث دكف أف يتشتت ذىف المخرج إال أف الممثؿ "سيؼ 
يقاع كاحد كىك بحاجة  الغانمي"أخفؽ في طبقات الصكت كظؿ طكاؿ العرض عمى تكف كا 

ية " إلى تماريف تسعفو في مكاصمة أدائو لمشخصية الكاحدة ككما ىك معركؼ في المسرح
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المكنكدراما " تعتمد عمى أداء الممثؿ كقدرتو في إنجاح ىكذا أعماؿ تسيـ في تطكير 
الحركة الثقافية كالفنية .أما عمى صعيد المكسيقى " صادؽ أبك الحسف "كاإلضاءة " أحمد 

 صالح " فكانا مكفقاف في خدمة أجكاء العرض المسرحي.
 
 
 

 
 ابةمسرح أطفال قراءة في مسرحية أوهـام الغ -6

 بقمم طالل حسن
 

خراج الفناف الشاب عمر جندارم, قدمت  مف تأليؼ الكاتب العراقي المغترب قاسـ مطركد,كا 
كمية الفنكف الجميمة في المكصؿ, قسـ التربية الفنية, مسرحية )أكىاـ الغابة( عمى قاعة 

مف كالمسرحية, عمى ما يقكؿ المؤلؼ, مأخكذة التجريبي في الكمية يـك الخميس  المسرح
قصة لمكاتبة )نالي بكىيف( كمف الكاضح إف الكاتبة نفسيا قد أخذت قصتيا, مف قصة 
)ثياب اإلمبراطكر( لكاتب األطفاؿ العالمي المعركؼ )ىانز أندرسف( كلتعذر اطبلعي عمى 
قصة الكاتبة )نالي ككىيف( يصعب أف احكـ عمى مدل ماحققو الكاتب العراقي في إعداده 

ف, فمف المفرح أف نرل كاتبان عراقيان شابان مثابران ناجحان مثؿ قاسـ ليذه القصة, كميما يك
 األماـ.مطركد, يقتحـ ميداف مسرح األطفاؿ, كيقدـ فيو مايثريو كيدفعو إلى 

لقد قامت مسرحية )أكىاـ الغابة( عمى نفس األساس الذم قامت عميو قصة ىانز أندرسف 
قناع اآلخريف بما ىك غير كاقع, )ثياب اإلمبراطكر(, أم عمى أساس الخداع, كاإل يياـ, كا 

فالخياطكف الدجالكف يخدعكف اإلمبراطكر, ككذلؾ حاشيتو كرعيتو, كيكىمكنيـ بأنيـ خاطكا 
لئلمبراطكر ثكبان غايةن في الركعة كاإلعجاز, كىك مف الشفافية بحيث اليكاد يرل, كىذا 

, تحمؿ مكاصفات ثكب مافعمو الثعمب في مسرحية )أكىاـ الغابة( حيف خاط سترة لمدب
اإلمبراطكر في قصة ىانز أندرسف.كتأتي نياية قصة )ثياب اإلمبراطكر( أكثر عمقان كداللة 
مف نياية مسرحية )أكىاـ الغابة(التي اعتمدت عمى قصة )نالي بكىيف( ففي القصة, يصيح 
طفؿ بكؿ براءة, كىك يتطمع مع الناس المبيكريف, إلى )ثياب اإلمبراطكر( المعجزة: 

 اإلمبراطكرعار. 
أما المسرحية, فتاتي نيايتيا عمى لساف المرأة العجكز, التي تقكؿ اسمع أييا الدب, انؾ لـ 

كقد دلؿ اإلخراج, الذم  اىده عميؾ ىك قميص احمر ال أكثر.ترتد، أم سترة, كما أش
اضطمع بو المخرج الشاب عمر جندارم , عمى فيـ جيد لمنص, كما دلؿ عمى حب لمسرح 

دراؾ طيب لشركطو كمتطمباتو. كمنذ البداية, راجع المخرج النص, كانتبو إلى األطفا ؿ, كا 
كجكد شخصيات غير محببة ألطفالنا, مثؿ الخنزير, فحذفيا,كما حذؼ شخصيات أخرل 
الضركرة ليا, كمقاطع مف الحكار أثقمت النص, كاستطاع بالتعاكف مع كادره التمثيمي, طمبة 

كنكا جميعيـ, يصعدكف إلى خشبة المسرح ألكؿ مرة, أف يقدـ كطالبات, كمعظميـ, إف لـ يك
عمبلن جميبلن, متماسكان, مشكقان, اسر األطفاؿ, كسمرىـ إلى خشبة المسرح , حتى إف 
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بعضيـ, ترككا مقاعدىـ إلى جانب ذكييـ, كجمسكا عمى األرض, أماـ خشبة المسرح, كقد 
اكف كاالنسجاـ, مما خمؽ إيقاعان طيبان أدل الممثمكف أدكارىـ, طمبة كطالبات, بركح مف التع

كانسيابية محببة, أبعدت الممؿ عف المشاىديف كخاصة الصغار منيـ, كساعدتيـ عمى ذلؾ 
ذا كاف األداء, في عمكميتو, متقاربان, إال  األغاني كالمؤثرات الصكتية كالحركات الراقصة,كا 

دت دكر البكمة, ككذلؾ أف ىناؾ بعض التمايز, كتأتي في المقدمة صيباء سالـ التي أ
دكر الثعمب, نجكاف مؤيد التي أدت دكر الكنغر, كأثار محمد التي أدت دكريف ميميف, 

 كدكر المرأة العجكز.
, كبمصممتي األزياء  كال بد ىنا أف أشيد بمصممي األقنعة كمنفذاىا عمر طارؽ كمبلذ حاـز

ستاذ يكنس عناد, أما ىاني جناف عبد الرزاؽ كامامة عبد الكىاب ككذلؾ بمصمـ الديككر األ
فيك كاحد مف   عبداهلل ممحف أغاني ىذه المسرحية كأغاني مسرحية )أياـ األسبكع ثمانية(

 اآلماؿ التي ننتظر منيا الكثير, في مجاؿ أغنية الطفؿ. 
 
 
 
 
 

 الجرافات ال تعرف الحزن لمكاتب المسرحي قاسم مطرود-توقيع كتاب -7
 بقمم الدكتور تيسير اآللوسي

سية احتفائية في البيت العراقي حفؿ تكقيع كتاب" الجرافات ال تعرؼ الحزف"لمكاتب أم
عمى   25 - 96 – 2995المسرحي قاسـ مطركد. أيقيـ في الىام بيكلندا يـك السبت 

قاعة البيت العراقي، أمسية ثقافية تـّ فييا تسميط الضكء عمى مسرحيات الكاتب قاسـ 
في نياية األمسية..افتتح األمسية السيد عبد الرزاؽ الحكيـ مطركد الذم كّقع كتابو الجديد 

رئيس جمعية البيت العراقي مرحبا بالحضكر كبالمحاضريف، متمنيا لمجميع أمسية حافمة في 
سمسمة أنشطة البيت العراقي المتنكعة.كانطمقت الندكة بإدارة الدكتكر تيسير اآللكسي الذم 

ا:اسمحكا لي أْف أرّح،ب بكـ في ضيافة عالـ المسرح افتتح التداخبلت بكممة قصيرة قاؿ فيي
كالمسرحية كضيافة خيمة األجكاء األكاديمية التي أعكد إلييا المحظة ىذه معكـ في س،فر 
الحكار مع المحتفى بو بيذه الجمسة الكاتب قاسـ مطركد ككتابو "الجرافات ال تعرؼ 

و التي قاؿ فييا إنو لـ ييك يكما الحزف"...بعدىا طمب مف الكاتب جاسـ المطير تقديـ كممت
قراءة نص مسرحي بقدر ما أحب أف يراه عمى خشبة المسرح. كلكنو حيف قرأ نصكص 
قاسـ مطركد كجد فييا الشعر كالشاعر كما جذبو لكي يستمتع كيكمؿ مسرحية كىك يقرأىا.. 

لييا في أجكاء كاقعية تماما  يخمؽ فييا كقد استطرد يقكؿ إف مطركد يكتب مف عالـ الركح كا 
كعبرىا شخكصو العراقية كمسرحياتو المنطمقة مف أجكائيا العراقية..بعدىا قّدـ مدير الندكة 
عرضا في السيرة الذاتية لمكاتب المسرحي الذم أخرج عددا مف المسرحيات كتخرج في 
خراج البرامج التمفازية في  معيد الفنكف ثـ في كمية الفنكف الجميمة بغداد كدرس إعداد كا 

ديمية ىمفرسـك كما كتب مسرحيات كطبع عددا منيا فحاز عمى الشيادات التقديرية أكا
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كالجكائز العديدة في العراؽ كخارجو...كأحاؿ الكممة إلى الفناف رسكؿ الصغير الذم استذكر 
أكؿ لقاء لو مع مطركد عندما كاف شابيف يافعيف كتحكلت الكممة إلى المخرجة اليكلندية آّنا 

ؼ عمى قراءة مسرحية نشرب إذف! فقالت أنيا بحاجة لمزيد مف الجيد لكي ماريا التي تعك
تصؿ إلى ذاؾ الغنى المكجكد في مسرحية مطركد كىي تنطمؽ مف حالة التعايش مع 
اآلخر كالتفاعؿ معو كالبحث عف كنو القيـ اإلنسانية المكجكدة في النص.. كبعد أسئمة 

مسة استراحة قصيرة.. لـ تتكقؼ فييا كحكارات مع جميكر الحاضريف أعمنت إدارة الج
المناقشات الساخنة حكؿ نصكص السيد مطركد...كشير،ع بمعزكفة األمسية في قسميا 
الثاني حيث قدـ الدكتكر تيسير اآللكسي تحميبل متخصصا في تجربة الفناف المسرحي قاسـ 

عف اتحاد مطركد فقاؿ: إّف االحتفاء بمناسبة صدكر كتاب " الجرافات ال تعرؼ الحزف" 
كتاب كأدباء اإلمارات ىك كاحتفاؿ العرب في أمسيـ عند كالدة شاعر.. كأشار إلى أف 
مطركد لـ يكلد مف فراغ في فضاء المسرح العراقي فقد كاف لنا مسرحية سك مرية استعادت 
ف بأنماط  كجكدىا عبر تاريخ متسمسؿ مف التطكر الحضارم المعّبر عنو بفف المسرحية كا 

لحكارات حتى بدأت عركض المسرح منتصؼ القرف التاسع عشر ليكلد أكؿ المناظرات كا
كليشيد المسرح العراقي عددا مف ابرز المسرحيات في  1892نص مسرحي العاـ 

عشرينات كثبلثينات القرف الماضي مع انطبلقة أخرل في خمسيناتو عمى يد كّتاب الدراما 
.. كقبؿ عقديف 1949معقكؿ العاـ المعركفيف حيث كتب يكسؼ العاني أكلى مسرحيات البل

مف اليـك كاف تأثير السمطة يكمف في الدفع نحك ما ييسمى بالمسرح التجارم عمى طريقة 
بركدكام كلكنو في الكقت ذاتو دأب المسرح العراقي حسب جذكره عمى تبني طريؽ اإلبداع 

قاسـ مطركد كليذا فنحف نقرأ لو نصكصو بفنّي،تيا العالية كببنائيا الدرامي المتميز.. نعـ ه الجذكر كيؿ،د الفني الراقي المعبر عف القيـ الحضارية الكبيرة..مف ىذا العالـ كمف ىذ
يمكف أف نقكؿ بطميعية المسرحية كباتخاذىا مف العبث أك البلمعقكؿ مدرسة بنائية كلكنو ال 

ذ منيا يمتـز المذىب المسرحي حرفيا كال يتكقؼ عند تمؾ الخصائص بطريقة جامدة بؿ يتخ
أدكات تغتني بعمؽ ما يمنحيا مف محمكالت فمسفية بسبب مف تركيز مسرحيتو عمى الكثافة 
كعمى شعرية األداء فضبل عف تركيزه عمى الثيمة قبؿ الشخصية التي تأتي مبنية بطريقة 
الشفرة الرمزية كألف تجميع العبثي كالرمزم ليس كميا كال آليا مجردا فإننا قد نفيـ بعض 

رحية مطركد مف عمقيا التعبيرم ما ال يقبؿ لمخرج ما أف يقدـ المسرحية بطريقة رسائؿ مس
المسرح الفقير كمف دكف مراعاة أىمية جدية لمتقنيات المسرحية في تقديـ تمؾ المغة الكثيفة 
لمنص بصريا...كبعامة تشكؿ المجمكعة المسرحية المنشكرة في"الجرافات ال تعرؼ 

غنا ء لمسيرة المسرحية العراقية كالنصكص المبدعة التي تنتظر الحزف"مجمكعة متناسقة كا 
المعالجات النقدية المتخصصة كالمخرجيف الذيف يقدمكف لنا فضميات المسرحيات الجادة 
الممتمئة باليـّ، اإلنساني الرحب.. أما قاسـ مطركد فكاف أجاب عمى عدد مف أسئمة 

تابة النص بما يجعمو يأتي الحضكر كشكر تداخبلتيـ مؤكدا حرصو عمى التأني في ك
ناضجا مستكؼ لشركط كجكده المسرحي الحقيقي.. ككاف مف أسئمة الجميكر سؤاؿ عازؼ 
السنطكر األكؿ كساـ العزاكم عف دكر المكسيقا في تقديـ نص قاسـ مطركد بخاصة كىك 
النص الممتمئ بشاعريتو كغنائيتو؟ فيما تساءؿ الشاعر ناجي رحيـ عّما إذا كاف مطركد 
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تب النص شعرا في البدء كقرأ بعض مقاطع مف الجرافات بكصفيا مادة شعرية في يك
ف عّرج عمى القيـ الدرامية لنص  إيقاعاتيا كتككيناتيا كىك ما أكده الشاعر حميد حداد كا 
قاسـ مطركد مبتعدا بو عف التكقؼ شعريا.. كتمنى السيد عبد الرزاؽ الحكيـ لممبدع مسيرة 

لكسائؿ دعـ المسرحية كتطكر كتابتيا فنيا.. ككاف لمشبيبة  حافمة متسائبل عف تصكره
حضكرىا كحيكيتيا فسأؿ إيفاف تيسير عف أدكات مطركد لمعالجة مضاميف مسرحيتو كما 
إذا كاف يفضؿ أف ييقّدـ بصريا أـ بالمحافظة عمى نصو كمفرداتو كعباراتو الشعرية؟ كما إذا 

فو شاعرا؟ كفي اختتاـ األمسية التي دامت كاف أحب إليو أف يقّدـ بكصفو مسرحيا أـ بكص
أكثر مف ثبلث ساعات أشار الدكتكر اآللكسي إلى ضركرة مكاصمة مثؿ ىذه األمسيات 
سكاء منيا االحتفائية التكريمية أـ الثقافية العامة بخاصة كنحف نعاني مف أزمات خانقة 

ية تعزيز حيكية المقاء بسبب مف حاؿ االنقطاعات السمبية عف إقامة مثؿ تمؾ الممتقيات بغا
الثقافي كاإلفادة مف جمالياتو كغناه الفكرم كأنسنة حياتنا كقيميا العقمية كالجمالية 
المتحضرة.. ثـ تبل رسالة تحية كتكريـ مف رابطة بابؿ لمكتاب كالفنانيف الديمكقراطييف 

يف كتكقيع العراقييف في ىكلندا لمكاتب قاسـ مطركد كتـ تكزيع باقات الكركد عمى المشارك
 لجرافات ال تعرؼ الحزف كتكزيعو.كتاب ا

 مسرحية )مجرد نفايات ( كسر لمجمود وتداعي لمحرية المفقودة
 بقمم عباس العراقي 

 
لمسنة السادسة عمى التكالي يستمر طقس الميرجاف المسرحي بطقس مسرحي جمع الطمبة 

المجيكؿ االممتبس عمييـ  الدارسيف لممسرح في الكمية ليككف كمنيج عممي ليـ ينتيمكف منو
مف الدراسة النظرية لتككف العركض مصبان في نظرتيـ العممية لممسرح ابتدأ الميرجاف يـك 

بعرض مسرحي حمؿ عنكاف))مجرد نفايات(( لمؤلفو قاسـ   13 – 95 – 2997األحد 
خراج د.محمد إسماعيؿ: تمثيؿ كساـ خضر مكسيقى ايدف فصيح, اإلضاءة -مطركد كا 

الديككر بشار العزاكم بدا العرض الذم ضج بالسرد ليكشؼ عف تفاعبلت  سناف أزىر,
نص بصرم برؤية سردية حممت مقدمات القمؽ مؤكدة كعيان بنائيان تأكيميان ميثيكلكجيان كدراميا 
ألحداث حسب مفيـك المخرج التي تجكىرت مبلمح رؤيتو لمحدث لتخمؽ بطؿ الزمف الجديد 

بو مف مآسي عدة خصكصا اف المخرج تبلعب بالنص  الذم عانى الكثير جراء ما لحؽ
ليؤكد عمى ظركؼ أخرل مر بيا البطؿ فمثبل بدال مف اف يبدأ التحقيؽ مع البطؿ بسؤاؿ 
لماذا مزؽ أخكؾ الصكرة؟( ليككف محميا لماذا قاـك أخكؾ؟( المقاكمة التي أصبحت حقا 

النصي البصرم لـ يحتكم مشركعا لكؿ الشعكب الحرة حقؽ المخرج كعيان دراميان ففضاءه 
عمى أسرار مسرحية تقنية تثقؿ مف كاىؿ العرض لتبدك كإضافة مجة بؿ حمؿ العرض 
أسرارا ذاتية حاكؿ الممثؿ الكحيد المنفرد في العرض اف يكشؼ عنيا, فقد اتبع المخرج 
أسمكب المكاشفة ليتحكؿ إلى تعكيذة دفعت بالممثؿ في ما بعد إلى اف يبكح بسر المعبة 

رحية التي أتقنيا المخرج عندما بث فيو المكتيؼ..)الدافعية المكاف المختار لمعرض المس
كاف لو التأكيؿ السيميكلكجي فما مر بو الممثؿ مف جراء التحقيؽ المستمر كالتعذيب أكحى 
بنمكذج لمحياة االستثنائية التي قادتيا السمطة الجدية ليكتشؼ انو مرىكف في أيدم المحتؿ 
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منو ما يكفي بعد اف مرره بألكاف مف التعذيب ثـ اغتاؿ رجكلتو بعد اف  الذم أكؿ كشرب
عجز مف اف يمارس كجكده الخالص المميء باإلنسانية فقط كاف الشيء الممغي لديو ىك 
المكت حاكؿ اإلخراج أف يقدـ عرضو بطريقة مألكفة فيبدأ العرض مف داخؿ قاعة العرض, 

خشبة فقد تييا لممتمقي اف يخرج الممثؿ مف سمة عندما انطمؽ صكت الممثؿ القابع عمى ال
النفايات ليحكي لممتمقي قصتو التي القاىا مف جراء التحقيؽ عمى أيدم المحتؿ كبذلؾ عمؿ 
المخرج بحرية كالتي كانت بحاجة كشؼ زمف كفعؿ اآلخر فالياتؼ الذم يرف لمرات متعددة 

حرؽ نفسو أك شنقيا كلحظة  جعؿ الممثؿ يتصكر اف رنينو يحكؿ دكف تنفيذه لمقصده في
اف يقرر اف يزىؽ ركحو يطمب مف الياتؼ اف يرف لكف ألركح لمف ينادم كانت الديككر 
الذم بناه المخرج ضمف سمطتو الكعيكية تتطمب رؤية خاصة لتمؾ المقصمة التي حفيا 
المنطؽ السمطكم في عصر انقمبت فيو المكاييؿ اف الممثؿ مناط بو ميمة انطمقت مف 

الداخمي الذم حكـ عمى نفسو بالمكت ألنو رفض كتمرد بعد اف رأل كىج الحرية  قراره
كشعاعيا المج الذم جاء بو المحتؿ, كبما اف المصير مكزع ضمف منطؽ السمطة أكد 
المخرج عمى منطؽ ميـ جدا ىك التشكيؿ الزماني لمحدث مقسما إياه إلى ثبلث مراحؿ 

لمكضكعي كالكجكد الخارجي ثـ الذاتي.فزمف أساسية فالشخصية أخذت مكانيا الداخمي ا
الشخصية اآلني بدا مغيبا ألنو تحدث بمغة الماضي )كاف يا ما كاف( لكنو استطاع اف 
يتكيؼ مع شخصيتو في حضرة متمقي جاء ليتمقى الفعؿ الدرامي الجديد ال اف يرل حقيقة 

ؿ كالحدث في كاقعو الذم ييرب منو كؿ يـك فيجده أمامو حتى في قاعة المسرح الفع
عرض )مجرد نفايات( التـز بقانكف المسرح الذم خاضعا لزمف إبداعي كقكانيف المعبة الفنية 
المبنية عمى خياؿ ككاقع امتد ليبلمس المستقبؿ في عصر حكمو االستثناء لقد كانت 
متطمبات التمثيؿ حاضرة في مكاف الفعؿ فقد كشؼ الممثؿ عف مباىجو كذاتو كشؼ عف 

ضؿ اف يستخدـ المخرج تقنية القناع ليدخؿ في ديناميكية التغيير الشكمي حزنو.ككنت أف
لمممثؿ, فالقناع سيكشؼ عف السر الذم يحجب الشخصية كيعرييا في الكقت ذاتو, فالقناع 
سيضفي حيكية لمركح كيسبر أغكارىا بشكؿ يحدد الماىية األساسية.كال يحدث ذلؾ إال اف 

ذاتيا في محراب المكاجية. لكف التحكؿ ليس عممية تخمصت الشخصية مف قناعيا لتكاجو 
سيمة كسريعة، فالممثؿ ال يممؾ أداة سحرية يمكف بكاسطتيا تغيير الشخصيات متى ككيؼ 

 لتحكؿ أك تقمص ذكات أخرل.يشاء، فا
ليس حالة طبيعية بالنسبة لمممثؿ كليذا السبب ال ينبغي لمممثؿ اف يممؾ ركحا، بؿ يجب  

انتحاؿ ىكيات مختمفة، اف امتبلكو أفكارا كمشاعر ثابتة كدائمة قد اف يككف قادرا عمى 
تعكؽ عممية االنتحاؿ. مف المؤكد اف الممثؿ يممؾ القدرة عمى االنفعاؿ عف شخصية، 
أيضا يتأثر بيا إذا كانت معايشتو لمدكر عميقة كاستحكاذية، عندئذ قد يتعرض لحالة مف 

كاستبداديتيا، اف الدفؽ المتكاصؿ لمحقيقة االزدكاجية الكاعية بسبب ىيمنة الشخصية 
امتزجت بسخرية المكت لدل اختزاؿ المصير ليعي حريتو بعد مكت سرمدم يككف خبلصا 

 إليو مستكرده مف قريب كمف بعيد. لو مف عذابات كثيرة جاءت 
كمادامت الحرية ىي مصير محتـك كحقيقة متكاجدة لمبشر في الزماف الكاقعي كمو فقد كلد 

ض جديد حارب حتى حقؽ ذاتو كتحكؿ إلى إشارة ظبلمية تراجيدية كعمؿ منفرد لنا عر 
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ضمف أعماؿ المخرج التي سادتيا ركح الككميديا مخرج كأستاذ بجامعة المكصؿ /مدرس 
مادة التمثيؿ كاإللقاء كتاريخ المسرح في كمية الفنكف الجميمة /جامعة المكصؿ/عضك نقابة 

 تكاصؿ المسرحية.الدرامييف العراقييف/عضك جمعية 
 

 هوامش:
[ كيركيكفف ، ، مقتبس في كاثي تيرنركسيف ؾ. برندت، اإلعداد الدرامي كفنكف العرض 1]

، ترجمة د. محمد لطفي نكفؿ ، كزارة الثقافة ، ميرجاف القاىرة الدكلى لممسرح التجريبي 
  32-31ص ص  2998( 29)
  32[ نفسو ص 2]
  33-32[ نفسو ، ص ص 3]
  49المرجع نفسو ص [ مقتبس في 4]
 1989[ د. إبراىيـ حمادة ، عركبة شكسبير ، القاىرة ، المركز القكمي لآلداب 5]
[ د. أبك الحسف سبلـ، حيرة النص المسرحي بيف الترجمة كاالقتباس كاإلعداد كالتأليؼ 6]
  93ص 2996، اإلسكندرية ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر  4ط
في مسرح شكقي كعبلقتو   الكساسبة ، التشكيؿ الدرامي  ني[ راجع د: رضا عبد الغ7]

  2993بشعره الغنائي ، اإلسكندرية ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر 
  94المرجع نفسو ص   [ د. سبلـ ،8]
،  79ع 1[ انظر : د. نياد صميحة ، " الدراماتكرج كالترجمة لممسرح")جريدة مسرحنا( ج9]

 28ص 2999يناير  12العامة لقصكر الثقافة ف  كزارة الثقافة ، الييئة
  49[ رزكيرم ىكايت ، مقتبس في اإلعداد الدرامي كفنكف العرض ، مرجع سابؽ ف ص19]
منى البدراكم كيعقكب كىبى ، القاىرة ، دليؿ السينمائييف في   إعداد ،  :  [ راجع11]

 2993صكر االثقافة القاىرة ، ىالييئة العامة لق  (28مصر ، سمسمة آفاؽ السينما )
[ أككتكجاكا ، ركائي ياباني كتب قصة قصيرة في خمس صفحات بعنكاف ) بكابة راشك( 12]

كقد أعدت في نص مسرحي ، ترجـ في سمسمة مف المسرح العالمي التي تصدرىا كزارة 
 اإلعبلـ بدكلة الككيت ، كقد أخرجيا لفرقة مسرح الجيب بالقاىرة المخرج حسف عبد السبلـ

أنجا كاريتنيككفا ، كيؼ تتـ كتابة السيناريك ، ط ثانية ، ترجمة أحمد الحضرم ، [ 13]
صص  1999القاىرة ، كزارة الثقافة ، المجمس األعمى لمثقافة ، المشركع القكمي لمترجمة 

133 -  157  
ىك :: أكيرا كيركساكا ، شيتكبك ىاشيمكتك ، إخراج أكيرا   كاتب سيناريك الفيمـ [ 14]

 1991، كأعيد إخراجو في السينما اإليطالية المخرج يكجيمبك  1959، نفسو عاـ  كيركساكا
بعنكاف ) رعاة البقر االسباجتي( كأخرج في ىكليكد أيضا فيمـ أكيرا كيركساكا ) السامكرام 

تحت عنكاف ) العظماء السبعة ( كقاـ ببطكلتو الممثؿ األمريكي الشيير )  1954السبعة(
 بكؿ براينر(

حكؿ أصكؿ الكتابة المسرحة ، لطبلب الفرقة   أبك الحسف سبلـ ، محاضرات[ د. 15]
 بقسـ المسرح بجامعة اإلسكندرية ،  الرابعة
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  274[ مكناف ، " ليس لمكاقع عكس" ، سبؽ ذكره ص 16]
  135[ مقتبس في ، المرجع السابؽ ، نفسو ص 17]
  135[ كيؼ تتـ كتابة السيناريك ، المرجع نفسو، ص 18]
  135  نفسو ، ص[ 19]
  136[ المرجع ، نفسو ، ص 29]
  137[ كيؼ تتـ كتابة السيناريك ، نفسو ص 21]
محكر ) نصكص مسرحية(   [ قاسـ مطركد ، سيناريك مسرحية ، حكار المصاطب22]

 www.masraheon.comمكقع ،
مستمة مف د. ىاني أبك الحسف سبلـ ، في محاضراتو حكؿ اإلخراج التميفزيكني  [ 23]
 2999طبلب الفرقة الرابعة بقسـ المسرح بجامعة اإلسكندرية ل
 د. ىاني أبك الحسف سبلـ ، محاضرات حكؿ اإلخراج التميفزيكني ، نفسو. [ راجع 24]
[ يسرم الجندم ، مسمسؿ : جحا المصرم ، إخراج مجدم أبك عميرة ، كبطكلة يحيي 25]

بانكراما الفضائية ، عمى نايؿ الفخراني ، سعاد نصر ، رانيا فريد شكقي ، عرض بقناة 
  2999/ 12سات ، خبلؿ شير 

[ راجع نص برتكلد بريخت ، دائرة الطباشير القكقازية ، ترجمة د. عبد الرحمف بدكم ، 26]
  39القاىرة ، سمسمة ركائع المسرح العالمي ع

رمز [ مف العبلمات كالرمكز المتعارؼ عمييا في الكتابة المسرحية أك السينمائية أف ي27]
 بحرؼ ) ميـ( لممنظر أك المشيد أك المسمع إذا كاف النص سكريبت إذاعي صكتي

[ د. أبك الحسف سبلـ ، محاضرات في أصكؿ الكتابة المسرحية ، لطبلب الفرقة الرابعة 28]
 بقسـ المسرح ، بجامعة اإلسكندرية

 1قاسـ مطركد ، دمي.. مدف كخرائط ، المصدر نفسو ص [ 29]
، اإلسكندرية ، دار الكفاء لدنيا  3ف سبلـ ، جماليات فنكف المسرح ط [ د. أبك الحس39]

 2919الطباعة كالنشر 
 3-2[ قاسـ مطركد ، المصدر السابؽ ، نفسو ، المشيد الرئيسي ص ص 31]
 [ قاسـ مطركد ، دمي .. مدف كخرائط ، المصدر نفسو32]
اإلسكندرية ، دار االكفاء  أبك الحسف سبلـ ، فنكف المسرح كمناىج البحث ،  [ انظر د.33]

  2994لدنيا الطباعة كالنشر ،
 [ د.ىاني أبك الحسف ، محاضرات ، المرجع السابؽ نفسو.34]
[35 ]Grotwski,in the program of 

theatre,Nations,p.176(Warso,1975)          
العربية لعبد الكبير الخطيبي سيرة ذاتية عنكانيا "الذاكرة المكشكمة". المؤسسة  [ 36]

 . كقد ترحميا عف الفرنسية بطرس الحبلؽ. 1984. 1لمدراسات كالنشر. بيركت. لبناف. ط/
أحمد بمخيرم. معجـ المصطمحات المسرحية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار  [ 37]

 . إعداد.2996. 2البيضاء. المغرب. ط/
. 1لمغرب ط/أحمد بمخيرم. دراسات في المسرح. مطبعة فضالة. المحمدية . ا [ 38]
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2991. 
 .87[ الجرافات ال تعرؼ الحزف. ص/39]
 .73[ رثاء الفجر. ص/49]
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