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"يف اليوم الذي ال تواجه فيه أي مشاكل ،تأكد أنك يف الطريق غري
الصحيح".
سوامي فيفيكاناندا

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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قاب قوسني
وحنن نتقاسم كأس املسرح ونتبادل شجون الفن -
فن الشجون ،نقرتب من أفق قاسم مطرود املصلوب
على باب املنفى.مل جيد حاطب ليل الغربة هامشا
للحياة داخل الوطن ،فرتك الوطن .كان غريبا وهو
داخله ،وأصبح غريبا أيضا وهو خارجه .ونتصور أنه
كان يف النهاية يف وضع املعلق بني السماء واألرض،
حياصره اإلحساس بالغرب ة يف املهجر ،وحىت لو فكر يف
العودة واالستقرار كان سيظل يطارده اإلحساس نفسه،
ألنه وهو يف العراق هو جذر بال امتداد ،وخارج العراق
هو فرع بال أصل .وبني الغربتني دم بابلي وبارقة من
حنني.
رحل قاسم مطرود منذ أيام ،ليس عن العراق
فحسب ،وال حىت عن ديار املهجر اليت تلقفته حلما
بريئا كله رغبة يف أن يتحقق ولو على أرض أخرى .لقد
رحل قاسم مطرود دون أن يرن أجراس الوعد بالعودة
هذه املرة ،رحل إىل مساء أخرى إليها سنؤول مجيعا مهما
تراوحت أعمارنا بني الطول والقصر .رحل قاسم إىل
حيث ال غربة ،وال حقائب سفر تتهالك على قارعة
املن ايف مثلها مثل جثته املتعبة من تاريخ السفر الذي
عمل صاحبنا طول عمر غربته على ترمجة حلظات
انسحاقه فيه مسرحيا .رحل قاسم ،لكن رحيله هذه املرة
خلف الكثري من الدموع واليأس املطبق من أي موعد
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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ضَرب أو أمل يذكر يف اللقاء .اتسعت مساحة الدموع
يُ ْ
هذه املرة ألن قامسا مل يفارق املقربني من أحبابه
وأ صدقائه فحسب ،وإمنا ألنه غاب عن عيون ما
أكثرها ،عيون تعودت على لقاء نصوصه ،عيون
متعطشة لقراءة قاسم اإلنسان واملشهد .هلل ما أعطى،
وهلل ما أخذ ،وحسبنا أن نشد هبذه السطور حبرارة على
من يساهم يف ختليد ذكره وهذا أضعف الوفاء لرجل يف
حجم قاسم الرجل يف زمن ندرة الرجال.

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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على هامش مونودراما قاسم مطرود"معكم انتصفت
أزمنيت"
أول العبور

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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مونودراما باذخة من طراز مسرحية "معكم انتصفت
أزمنيت" للمبدع املسرحي قاسم مطرود ما كان منها إال
أن أغرتنا باملرور فوق السطور .هو إغراء مارسه علينا
عنوان النص واإلهداء قبل السطور األوىل من النص،
فما كان منا إال أن اختلسنا بعض اإلشارات الوامضة
يف ضوء قراءة عابرة ،قبل اإلحبار يف ما بني السطور يف
ضوء قراءة عاشقة.
 - 1الكتابة الذات
لسنا يف هذا املقام بصدد التعريف بالذات الكاتبة
(قاسم مطرود) ،ألن إطاللة سريعة على كتاباهتا كافية
لرسم صورة تقريبية هلا ،ناهيك عن كون سريهتا الذاتية
يف متناول القراء املقبلني بنهم على األطباق العقلية
الرقمية .كل ما نفكر فيه هنا هو حماولة تقدمي قراءة يف
اسم الذات الكاتبة :قاسم مطرود.
يتشكل هذا االسم من عالمتني لغويتني تشكالن
على التوايل اسم الفاعل (قاسم) واسم املفعول
(مطرود) .وإذا كان الشق الثاين (مطرود) من االسم
الثنائي (قاسم مطرود) داال حييل على مدلول وحيد،
فإن الشق األول (قاسم) حيتمل معنيني كما سنرى:
 - 1- 1الشق األول
 - 1- 1- 1قراءة أوىل
مبجرد أن تتلقف أعيننا كلمة "قاسم" تتبادر إىل
أذهاننا تركيبة هذا االسم باعتبار أنه اسم علم كغريه من
أمساء األعالم (حممد ويوسف وعمر وعصام وأمين ونبيل
ومهدي .)...إذن فـ "قاسم" جمرد عالمة إشارية تعد
مبثابة وعاء للفكرة (الشخص يف حد ذاته) ،تشري إىل
ا لشخص وحتدد هويته وتعطيه حيزا تعريفيا ،على اعتبار
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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أن هذا الـ "قاسم" قاسم بشحمه وحلمه وليس عالء أو
عبد الوهاب...
 - 2- 1- 1قراءة ثانية
تتحول كلمة "قاسم" من الداللة التأشريية إىل
الداللة على الصفة .فكلمة "قاسم" من هذا املنظور
حتيل على صفة مشرتكة أو على قاسم مشرتك – على
وجه التدقيق – بني "قاسم" اإلنسان املبدع الفنان وبني
جمايليه من الزمالء واألصدقاء أو كل من يقامسونه
اخلاصية أو اخلصوصية نفسها اليت محلتهم على الطرد.
وال يهم باملرة إذا كان هذا القاسم مشرتكا بني "قاسم"
وغريه من العراقيني أو العرب أو البشر بصفة عامة.
فما يكون هذا الدافع – القاسم املشرتك الذي
حتم على "قاسم" وغريه االنسحاب يف صمت حتت
وطأة الطرد التعسفي الصادر عن الظروف ،أيا كان نوع
هذا الطرد وهذه الظروف ؟
 - 2- 1الشق الثاين
يف الشق الثاين أو العالمة اللغوية الثانية من االسم
الثنائي للكاتب نضع اليد على طبيعة الفعل وعلى نوع
اخلسارة املعنوية (الطرد) الالحقة باسم الفاعل الذي مل
يفعل شيئا وإمنا فعل (بضم الفاء وكسر العني) به،
فصار يف حكم املفعول.
إن ما حلق قامسا من فعل يكمن يف عملية الطرد،
بكل ما تنفتح عليه من فضاءات أعفته ظروفها من
اإلقامة فيها ،بدءا بـالبيت الصغري (املنزل) وانتهاء
بالبيت الكبري (الوطن :الوطن جمازا ،ألن الظروف هي
اليت متلي واقع الطرد ،والوطن منها براء ،ذلك بأن
احلضن حضن أبد الدهر) .مثة أشياء كثرية مارست على
قاسم ضغوطاهتا ،بطريقة أو بأخرى ،الشيء الذي
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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شجعه على اهلروب ،إذ بسبب ظروف غامضة وجمهولة
ابتعد وتنحى واختار املنفى .وال غرابة أن حيمل االسم
الثاين للذات الكاتبة (مطرود) مكونات النفي واملنفى.
ونعود هنا إىل القراءة الثانية يف الشق األول من
العنوان ،ونتساءل :ما يكون هذا القاسم املشرتك
املسؤول عن فعل الطرد؟ مؤكد أن اجلواب عند قاسم
(حامل هذا القاسم املشرتك العصي عن الفهم).
 - 2الكتابة الوجه
املقصود بالوجه من وجهة نظرنا هو العنوان طبعا،
عنوان الكتابة" :معكم انتصفت أزمنيت" .نالحظ أننا
بصدد مجلة انتصف فيها الفعل وتأخر الفاعل وتقدم
اجلار واجملرور:
 - 1- 2فرش أول
مع :اجلار.
َُكَْم  :اجملرور ،وميثل جمموعة من املخاطبني (النكرات)
الذين مشلتهم عملية اجلر ،وناب عنهم الضمري.
أزمنة  :الفاعل املتعدد وليس الواحد.
ي  :تعود "الياء" ههنا على "قاسم" الذي تنسب إليه
هذه األزمنة.
انتصفت  :الفعل املتأخر عن زمن وقوعه.
 - 2-ْ 2فرش ثان
هناك عنوان اختذ صورة مجلة .لكن داللة هذه
اجلملة تتحول بتحول حمموالت اجلملة نفسها:
معكم انتصفت أزمنيت
معكم أزمنيت انتصفت
انتصفت معكم أزمنيت
انتصفت أزمنيت معكم
أزمنيت معكم انتصفت
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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أزمنيت انتصفت معكم
أكيد أن كل تالعب يف ترتيب مكونات اجلملة يتالعب
باملعىن هو اآلخر ،ألن معىن اجلملة األوىل خيتلف عن
معىن اجلملة الثانية ،ومعىن الثانية خيتلف عن معىن
الثالثة ،وهكذا دواليك.
 - 3- 2فرش ثالث
تدفعنا تركيبة العنوان املتالعبة خبصوصية الزمن
واملكان (زمن ومكان الفعل ،زمن ومكان الفاعل ،زمن
ومكان اجلار واجملرور) إىل التساؤل:
 üمن يكون هؤالء اجملرورون ( معكم )؟
 üكيف انتصفت أزمنة الذات الكاتبة؟
 üوأي أزمنة هذه اليت تعرضت لالنتصاف؟
من خالل تأمل العنوان وربطه بنص املونودراما،
يبدو أن انتصاف األزمنة يفيد داللة التوقف ،ذلك بأن
"النصف" دائما ميثل مرحلة (حياة) فاصلة بني
مرحلتني (حياتني) .وميكن حتديد هاتني املرحلتني يف
خريطة حياة قاسم مطرود يف حياتني:
املرحلة األوىل = حياة داخل الوطن.
املرحلة الثانية = حياة خارج الوطن.
إن احلديث عن هذه املراحل جيرنا بالضرورة إىل
احلديث عن أزمنة قاسم مطرود اليت بلغت حيزا بني
البداية والنهاية ،بني األول واآلخر ،وصار معها كاملعلق
بني السماء واألرض:
زمن الوطن :أرض العراق
زمن الغربة :أرض املهجر
===
زمن احلضور :املهجر
زمن الغياب :العراق
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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===

زمن البقاء يف الظل
زمن الرحيل
زمن الغربة
زمن العودة الفاشلة
===
على أن هذه الصور الزمنية ال حتتمل الصواب
دائما ،ملاذا؟ ألن الوطن بالنسبة لقاسم مطرود ال
يشكل العراق دائما ،فأرض املهجر أيضا وطنه :وطنه
الثاين ،بل إهنا األرض املفروشة بالورد (وإن كان يف الورد
شوك ،ألن أمجل الورد ما جرح) .هي األرض اليت
استوعبته واستوعبت طموحاته يف الوقت الذي رفضته
فيه ظروف أرض الوطن ولفظته .وإذا كانت هناك غربة
يف أرض املهجر (وهي موجودة بالفعل) ،فإهنا لن تكون
أبدا أكثر وطأة وحدة من اإلحساس بالغربة بني
أحضان الوطن األصلي.
والشيء نفسه يقال عن صورة احلضور والغياب.
صحيح أن احلضور املادي لقاسم مطرود يتجلى على
أرض املهجر ،لكن احلضور احلسي وكل احلضور هناك
يف أرض الوطن ،سواء يف قلب قاسم أم يف قلب احلبيبة
األم ،هناك حيث األم اليت طفقت متين نفسها بعودة
احلبيب االبن ،حىت آخر رمق ،وهناك أيضـ ـا حيث
ينتف ـ ـض قلب االبن (قاسم) الذي مافتئ حين إىل
حضن املرأة اليت علمته معىن أن يكون ،ورحلت قبل أن
يغتسل بدموع البكاء بني يديها وعلى ركبتيها يوم
التالقي.
وعلى ذكر األم نشري إىل أهنا تشكل حمور
الشخصيات اجملرورة اليت ناب عنها الضمري .وقد تقدم
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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هذا الضمري (معكم) اجلملة ليحدد موقع هذه
الشخصي ات من األمهية واليت ال نظنها خترج عن األم
واإلخوة واألصدقاء (كما ورد يف نص املونودراما) ،مما
يؤكد أن حبل الغربة الذي التف حول عنق قاسم مطرود
جر أيضا يف طريقه آل قاسم مطرود الذين اكتووا بنار
الغربة مرتني :مرة يف شخصهم مجيعا داخل الوطن ،ومرة
أخرى يف شخص قاسم مطرود خارج الوطن .ولعل ما
يفصح عنه ارتباط قاسم مطرود هبذا الضمري اجلمعي
(معكم ) هو التعبري عن مدى ارتباطه مبن يعود عليهم
الضمري قلبا وروحا وإحساسا ،وإن كان يدخل يف دائرة
تقدير هذا الضمري (معكم) كل العراقيني.
لكن هل من الضرورة مبكان أن يكون قاسم مطرود
نفسه صاحب السيارة املعطلة اليت يتمحور حوهلا
موضوع النص ،خصوصا وأن نص املونودراما حافل
باإلشارات اإلنسانية اليت تقتسمها الشخصية املسرحية
مع قاسم مطرود؟! أم ترانا ننساق دائما مع التخمينات
اليت تبحث يف شخصيات العمل األديب عن صاحب
العمل؟!
قد يصح احتمال أن تكون شخصية املونودراما
لسان حال قاسم مطرود ،بل هي ذاهتا قاسم مطرود .
لكن األكيد هو أنه طعمها مبا يتجاوز حدود
وخصوصيات الذات الكاتبة مما يندرج يف إطار
التخييل ،ألننا ال نظن باملرة أن قامسا يفكر أصال يف
العودة واالستقرار يف حضن الوطن بعد أن حقق ذاته
وكيانه خ ارج أرض الوطن (علما بأن فكرة العودة تراود
أي مغرتب ،تراود دواخله وإن كانت حلما مذبوحا).
واألهم من هذا أنه فقد أدفأ حضن ميكن أن يرمتي بني
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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يديه ليغتسل من تعب الغربة واالغرتاب ،فقد شخصا
عزيزا على القلب والعني :األم.
فهل نتوقع من إنسان كرمته أرض غري األرض أن
يفكر يف العودة إىل حيث كل شيء تبدل ،حىت
الشوارع والبيوت والناس ،إىل حيث ال أحد يف انتظاره
إال أمل الذكرى وحجم اإلساءة الذي أثقل الذاكرة ؟!
أال نرى أن احلالة تنساق مع معىن املثل االجنليزي
القائل:
“A prophet is not without honor
“ save in his own country
" ال يعدم النيب آيات التشريف إال يف وطنه ".
مبعىن أن أصحاب الدار أكثر من يضن على العظيم
بالتقدير الذي يغدق عليه يف دار غربته.
 - 3الكتابة اجلسد
 - 1- 3اإلهداء
بادئ ذي بدء نشري إىل أن اإلهداء شكل شبك
الغواية الذي اصطاد دموعنا والمس منطقة اإلحساس
يف دواخلنا .يكفي أن العيون اغرورقت بالدموع قبل أن
نبارح حروف اإلهداء" :إىل أمي اليت سارعت يف
الرحيل قبل أن أجهش بالبكاء على ركبتيها معتذرا عن
جرح الغربة والفراق أهديك حمبيت وشوقي واعتذاري".
حنن يف زمن تقلص فيه حضور اإلنسانية .وكلمات
قاسم مطرود يف اإلهداء توحي بأهنا صادرة عن إنسان
مرهف احلس ،هش القلب ،وليس عن آلة تضرب
باإلحساس عرض احلائط .فمن حين إىل أن جيهش
بالبكاء على ركبيت حبيب ال ميكن أن يكون إال حبيبا
ذا ضمري حي وروح حية هائمة وقلب ينتفض كالطري
اجلريح.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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لذلك فاإلهداء جيعلنا نتمزق داخليا وحنن نتحسس
حجم الغصة يف حلق قاسم مطرود الذي توجر كأس
الرحيل (رحيل أمه) هامسا ملء الدمع جبرح الفراق:
جرح يغور يف العمق بعد أن عز اللقاء واالعتذار ،وما
فرتت رغبة دموع قاسم يف االنفجار.
يهدي قاسم مطرود مونودراماه إىل األم .والنص
ككل يدور يف هذا الفلك :حماولة ربط اجلسور مع
الصدر احلنون األم  -الوطن .من هنا يعكس اإلهداء
عمق العالقة اليت تربط الكاتب بأمه ،وميثل جسر احلنني
املنصوب على امتداد ضفتني :أرض الوطن وأرض
املهجر .وهو إهداء طويل نسبيا مقارنة مع حجم النص
ككل ،كما أن عالماته اللغوية ال تعدم صلة الوصل وال
ختلو من وحدة عضوية.
حني يهدي قاسم عمله هذا إىل أمه فإنه يعرب
ضمنيا عن حس إنساين رفيع ،وعن عاطفة إنسانية
سامية تشبك خيوط عالقة محيمة يفضحها اإلحساس
الواله بطعم الغياب املوجع والسابق ألوان اللقاء ،وهو
ما يؤسس ميثاق الكتابة.
وتتجلى هذه العاطفة املشبعة باحلس اإلنساين يف
اهلوس حبب األم باعتبارها شخصا وقيمة ،حب جارف
جيعل منه طفال يتصبب عشقا حلضن أغلى غالية ،إن
مل يكن الرتشاف الدفء واحلنان فليكن العتصار
الدموع وكلمات االعتذار وآهات الفقدان .وما أقسى
أن يتجرع فاقد احلبيب مرارة الفقدان.
من هنا يوجهنا إهداء قاسم مطرود إىل دالالت
النص وعوامله ،ويفتح لنا نافذة للوقوف عند مقصديته.
 - 2- 3الشخصية
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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يقدم لنا قاسم مطرود شخصية بدون هوية:
"الرجل" ،تفتقد أبسط حقوفها يف احلياة – املسرح،
حىت حق التسمية .فالعالمة اللغوية "الرجل" ال تقدم لتا
أكثر من صفة تؤكد اخلصوصي ة اجلنسية للشخصية .أما
ربط هذا اجلنس بأداة التعريف "الـ" فال يقدم وال يؤخر.
على أن كل ما يراود تفكرينا وحنن بصدد تأمل هذه
العالمة هو :من يكون هذا الرجل النكرة ؟ ومع
االستمرار يف قراءة هذا االسم عرب سطور املسرحية
يرتدد يف أذهاننا سؤال آخر هو يف احلقيقة تتمة للسؤال
األول :أم أن تأكيد التعريف يف صفة هذا الـ "رجل"
يؤكد بالضرورة اقتصار صفة الرجولة على هذا الـ "رجل"
بعينه دون سواه ؟ كأنه الرجل الوحيد على األرض،
الرجل الذي فعل وسوى ...يف حني أن واقع حال
املونودراما يقول العكس متاما ،ألن رجلها هذا ما برح
يؤكد أنه معطل الفعل واحلركة.
يولد السؤاالن السابقان أكثر من سؤال :أسئلة ال
منلك أن حنسم يف اإلجابة عنها .ويظل كل ما بوسعنا
قوله إ هنا شخصية شديدة الشبه قالبا بشخصية "هو" يف
مسرحية "حياة إنسان" للروسي "ليونيد أندرييف" ،وإن
اختلفت عنها قلبا ،ذلك بأن مالمح الشخصيتني
متقاربة من حيث الغموض وفقدان اهلوية .على أنه من
حيث التفاصيل شتان بينهما ،ألن ليونيد رسم حدود
الشخصية مبنتهى الدقة ،وأغرق يف ذكر تفاصيل املظهر
اخلارجي ،بينما أعفى قاسم الشخصية من كل حتديد
شكلي ،وأطلق العنان خليال القارئ لتجسيد الصورة
املوافقة لفهمه ،وكأنه يؤكد ضمنيا أن اإلنسان روح
وإحساس ،وليس جمرد شكل (قشور).
 - 3- 3املسرحية
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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نص "معكم انتصفت أزمنيت" مونودراما .واملونودراما
بامتياز .فقبل أن نبحث عن آخر
مقام البوح واملكاشفة
م
يصغي إلينا (عرب احلوار)،ملَ ال نصغي حنن إىل أنفسنا؟!
فالذات أوىل باستيعاب تعب الذات واحلياة .
يف هذا النص املونودراما يقدم لنا قاسم مطرود
شخصية موغلة يف الضياع ،شخصية معلقة بني السماء
واألرض ،شخصية بلغت مفرتق الطرق حتت جنح
الغياب فعز عليها املضي أو اإلياب .إهنا شخصية
"الرجل" النكرة (رغم أن قاسم مطرود قدمه معرفا بأداة
التعريف "الـ") الذي فر من قسوة وطنه إىل ما وراء
البحار ،وبعد أن بلغ من الغربة عتيا اكتشف أن القسوة
ذاهتا يف كل مكان ،مع اختالف بسيط يف األشكال
واأللوان .لذلك قرر العودة إىل وطنه ،لكن قبل ربط
االتصال بأهله وذويه ،ويف منتصف الطريق حتديدا،
تعطلت سيارته ،فربض على جانب من الطريق يف
انتظار مساعدة أي عابر .طال به املقام يف الطريق وما
من معني.
يف حماولة من "الرجل" للتأقلم مع مناخ االنتظار
حياول مسح صفحة من اجلريدة .يتجاوز عمدا الصفحة
األوىل وما حتبل به من هم سياسي ليحط بعينيه على
الصفحة األخرية اليت عادة ما تغرف منها العني ما يسر
القلب .لكن إذا به يصعق من خرب عن سيارات
اإلسعاف اليت بدل أن ترأف باملرضى – يف مدينة لودز
البولندية – تعجل مبوهتم من أجل بيع جثثهم .وههنا
يضطر "الرجل" إىل وضع اجلريدة جانبا.
يف هذا الوقت امليت بالضبط (وقت االنتظار)،
تنهال الذكريات على "الرجل" الذي يسافر يف عوامل
نوستاجلية وهو يبوح بشجن األمس ،ويصف حلظة
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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الوداع األخري .تشتعل ذاكرة "الرجل" ،وتشتعل مجرة
املاضي واحلاضر يف صدره ،ليحكي لنا تفاصيل رحلة
الغربة واالغرتاب الوجودي .ومع تسلسل احلكي
يكتشف استحالة عودته" :إنك حقا جمنون ،تفكر
بالعودة وسي ارتك معطلة ،ال ميكنها التحرك من مكاهنا
ال من حيث أتت وال إىل مبتغاها األخري ،هنا سيطول
بقاؤك ،والليايل السود أنيسك".
لكن هل يكون تعطل السيارة وتوقفها إشارة ضمنية
تعكس رفض الالشعور للعودة إىل الوطن ؟! رمبا تتأكد
صحة هذا التخمني حني يقتنع "الرجل" بأن الضياع
قدره ومصريه" :يف بلدي ضعت ويف املنفى".
وحني يتأكد "الرجل" من استحالة إكمال الطريق
أو العودة من حيث أتى ،ما يكون منه إال أن يلتقط
حقيبته ويهيم على وجه األرض خوف أن تعرتض طريقه
سيارة إسعاف تطمع يف أجزاء جسده كما لو كانت
قطع غيار إلصالح اآلدميني املعطلني .واحلق أن إشارة
قاسم مطرود الذكية إىل سيارة اإلسعاف هذه إشارة يف
حملها ،وإن كانت متخيلة .وال غرابة أن يتحول اإلنسان
إىل سلعة تشرتى وتباع يف عصر التشيؤ.
لقد كتب قاسم مطرود ملحمة الذبول :ذبول أحالم
املواطن العريب الباحث عن متنفس خارج الوطن ،بعد
أن جرب حظه داخل الوطن .وقد هام حديثا عن الغربة
وإكراهاهتا حىت خيل إلينا أهنا زورق موت بطيء على
أمواج أمل ميت.
هناك روح متشظية ،وذات متمزقة تغتسل بنزف
اجلراح ،وقسوة جامثة ،قسوة تشمل الزمن وأهله .وقد
صدق املوىل عز وجل إذ قال يف كتابه الكرمي" :مث
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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قسوة وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار وإن منها ملا
يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط من خشية هللا
وما هللا بغافل عما تعملون" .سورة البقرة – آية .74
هناك قلب عريب ،وهناك رحلة اغرتاب ،وهناك
رغبة يف االرمتاء بني أحضان الوطن – األم ،وهناك
عجز:
الدافع
الغربة

املساعد
احلنني

الذات
الرجل

املوضوع
العودة

املستفيد
الوطن

املعارض
السيارة املعطلة

هناك تباعد وافرتاق على شفا حفرة من التالقي ،ليصبح
املثل االجنليزي املوايل سيد املوقف:
“ There is many a slip between the
”cup and the lip
"إن بني الكأس والشفة مزالق كثرية".
ما ميكن قوله باختصار:
 قبل الرحيل ،ال شيء يغري بالبقاء. وبعد الرحيل ،ال شيء يغري بالبقاء ،ال شيء يغريبالعودة.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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إنه التعبري عن حياة معطلة ومستقبل معطل ،تعبري
بأسلوب راق ،لكنه موجع ومؤمل .وحىت سيارة
اإلسعاف  -املنقذ واملخلص  -ال يرجى منها أمل يف
األخذ بيد اإلنسان إىل بر األمان ،بل تتحول إىل
سيارة املوت ،ألهنا  -إن وجدت أصال  -لن توصله إال
إىل بر التشيؤ والفقدان.
إن شاء قاسم مطرود ،نسمي هذه املونودراما
ا لباذخة اليت تكشف عن شاعرية ال خيطئها الذوق:
ذاكرة االنتظار ،أو :يف انتظار غودو (يف انتظار الذي
قد يأيت وقد ال يأيت).
 - 4- 3التمسرح
تؤكد كثرة اإلرشادات املسرحية املفعمة بالتفاصيل
(حىت التفاصيل الزمنية) يف مونودرامانا هذه أن النص
كتب حتت ضغط هاجس العرض .وميكن اإلشارة إىل
بعض مكونات العرض انطالقا من الشاهد اإلرشاد يف
نص قاسم مطرود:
الشاهد
اإلرشاد
(من وسط املسرح نسمع صوت حمرك
تصميم
املنظر – سيارة معطل ،يتم الكشف عنها وعن
الديكور الكرفان الذي جتره خلفها وفيه العديد
من النوافذ والستائر الشفافة ،وهي متوقفة
على شارع طويل وخلفه جمموعة من
األشجار الكثيفة على طول الطريق ،ومن
خلف األشجار نلمح شارعا آخر خال
من السيارات إال من أعمدة اإلضاءة
اخلافتة).
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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التصويت

(ينظر إىل اجلمهور لنصف دقيقة
وبصوت منخفض" :يا خليبيت.)"...
(يعود إىل طبقة صوته األوىل" :املوضوع
مهم.)".
(يكمل قراءته بصوت شبه مكتوم).
(حبزن" :مل أعثر على ما أردت").
(نسمع صوت الرجل الذي يصرخ طلبا
للنجاة).
(بصوت منخفض وحزين" :هناك،
زحف التصحر إىل النفوس والشوارع
واألزقة ،وأنا احلامل بالنسيم).
(يضحك حىت يصل مرحلة البكاء).
(حبزن وبعد حلظة تأمل" :صعب علي يا
أحبيت أن أعود إليكم ثانية)...
جتدر اإلشارة هنا إىل أمهية الصمت
الذي وظفه قاسم مطرود بشكل معرب،
ومن ذلك أن يدل الصمت على احلالة
االنفعالية للشخصية ،كحالة اخلوف
مثال:

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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اخلوف).

التعبري
اجلسدي

تعابري
الوجه
أوضاع

اجلسد

(يصمت الرجل بعد أن يتملكه

(بقعة ضوء على وجه السائق
الذي يبدو عليه التعب
والضجر).
(يغمض عينيه حماوال النوم).
(جيلس على الكرسي قبالة
اجلمهور وظهره إىل الكرفان).
(يقفز إىل األعلى وهو يصيح).
(يقف وسط املسرح).

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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اإلضاءة

اإلمياء (يتحرك الرجل داخل الكرفان،
نشاهده وهو ميرغ جسده عالمة
االستيقاظ).
(خيرج رأسه من الباب).
احلركة (يأخذ املسرح ذهابا وإيابا).
(يستدير إىل اجلمهور).
(خيرج من سيارته).
(يقرتب من سيارته ،يركلها).
(يستيقظ من نومه ويضرب
رأسه يف سقف السيارة).
(خيرج من الكرفان).
واملالحظ أن عملييت الدخول
واخلروج ال خترجان عن فضاء
السيارة والكرفان ،وبالتايل مل
حيدث أي خروج للشخصية
خارج اخلشبة اللهم يف هناية
املسرحية (خروج هنائي).
(يشعل فانوسا حيث يبدأ ضوء الفانوس
خيرتق شبابيك الكرفان).
(بعد أن خييم الظالم ومن داخل الكرفان

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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اإلضاءة

نسمع صوت الرجل).
(يتم تعتيم املشهد قليال قليال وال يبقى
سوى ضوء الفانوس).
(بقعة ضوء على وجه الرجل).
(سيارات مع وميض إضاءهتا ..مترق
بسرعة حىت تضيء خشبة املسرح كله).
(يعم الصمت مث إظالم هنائي).
(تضاء خشبة املسرح وكأننا يف صباح
اليوم املوايل).
(يشعل فانوسا حيث يبدأ ضوء الفانوس
خيرتق شبابيك الكرفان).
(بعد أن خييم الظالم ومن داخل الكرفان
نسمع صوت الرجل).
(يتم تعتيم املشهد قليال قليال وال يبقى
سوى ضوء الفانوس).
(بقعة ضوء على وجه الرجل).
(سيارات مع وميض إضاءهتا ..مترق
بسرعة حىت تضيء خشبة املسرح كله).

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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(يعم الصمت مث إظالم هنائي).
(تضاء خشبة املسرح وكأننا يف صباح
اليوم املوايل).

األكسسوار (يدخل إىل الكرفان ،ليخرج حقيبة).
(يلوح بسلسلة املفاتيح اليت بيده).
(خيرج ومعه كرسي صغري وصحيفة).
(حيضر منضدة صغرية).
(حيضر كرسيا ويضعه إىل جانب
الطاولة).
املوسيقى (يشغل املسجل ..نسمع صوت
املوسيقى).
(مازال صوت املوسيقى مستمرا ولكن
بصوت منخفض).
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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(صوت سيارة إسعاف ،حىت يضاء
املؤثرات
الصوتية الشارع اخللفي ملضي السيارة ..وخيتفي
الصوت تدرجييا).
(يسمع صوت شاحنة على الطريق).
(نسمع من بعيد صوت شاحنة أخرى
قادمة).
(صوت سيارة إسعاف قادمة من بعيد،
وشيئا فشيئا ميأل الصوت اخلشبة كلها).
التوجه إىل ("أريد اجللوس إىل جانبكم وأحكي لكم
اجلمهور قصيت اليت ال تنتهي").
("ولكن ملاذا أتعبكم بقصيت وترحاليت").
اقرتاحات (ميكن أن نرتك املشهد على ما هو عليه
إخراجية ألكثر من دقيقة حسبما يراه املخرج
مناسبا).
("تصبحون على خري" نرتك هنا أيضا
للمخرج الفرتة الزمنية اليت يراها مناسبة
لبقاء الرجل نائما على خشبة املسرح).
(سيارات  ..تضيء خشبة املسرح كله
ملرتني أو ثالث حسبما يراها املخرج
مناسبة).
(جيب إعطاء الفرتة املناسبة احلقة لفرتة
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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نوم الرجل وقدوم الصباح ،ولتكن هذه
جتربة جديدة يف التعامل مع الزمن
املسرحي).
(إنه يف حرية من أمره ،وميكن أن مينحه
املخرج هنا بعض الدقائق املصحوبة
باملوسيقى واليت نوصل من خالهلا صعوبة
األمر الذي هو فيه).
مسك اخلتام" :معكم انتصفت أزمنيت" مونودراما
هادئة ،لكنه اهلدوء الذي يسبق العاصفة ،نظرا ملا تفجره
من أحاسيس وانفعاالت مشتعلة اشتعال الذاكرة
االنفعالية ،يضطر معها الصمت إىل أن يفقد صمته.
مونودراما حاملة ،تصدح باألسى والشجن ،حتلق يف
مساوات الذات ،تسافر يف طوبوغرافيا األنا ،وتنساب
عرب الروح ،مرصعة عباءة الليل :ليل املنفى ،بنجوم
الذكرى واحللم ،واألمل ولو كان أمال كاذبا.
مونودراما تتصبب حنينا وأنينا ،تعرب عن صخب
الذات ،ومنه تشق طريقها إىل الذات املمتدة جسرا
رابضا بني األنا واآلخر ،وبني اهلنا واهلناك ،الذات اليت
تعزف سوناتا الفقدان على أوتار الرحيل واحلرمان.
"معكم انتصفت أزمنيت" مونودراما جديرة بكل
عبور وإحبار.
املصدر  :معكم انتصفت أزمنيت ،قاسم مطرود
(مونودراما منشورة يف أكثر من جملة إلكرتونية).
http://masraheon.com/phpBB2/vie
wtopic.php?p=8192#8192
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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"دمي حمطات وظل"
وهـذيــان قـاسـم مطـرود

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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مرة أخرى منر على خيمة أخرى من خيام قاسم
مطرود ،لربط جسور احلوار والتواصل مع هذا الرجل.
هو حوار يتملص من صخب الصوت ،ويكتفي مبعانقة
لغة الصمت.
واحلق أن احلديث عن جتربة قاسم مطرود يف الكتابة
واالغرتاب معا ينساب كالشالل ،عل احلديث يذيب
ثلوج الغربة اليت تكدست على ظهر املبدع .هو حديث
يسعى إلينا وال نسعى إليه ،ولذلك يتدفق كينبوع
قصيدة .والقصيدة ال خنتار هلا موعدا وال مكان لقاء؛
هي حتل مىت تشاء وأىن تشاء ،أيا كان الزمن وأيا كان
املكان ،ولذلك إما أن نؤرخ حروفها حبرب العناق ،وإما
أن تنفلت وتذوب يف الفراغ.
توثيق عبور نص قاسم مطرود "دمي حمطات وظل"
حماولة الصطياد حروف املعىن ،حماولة ال تقبل التأجيل،
كالقصيدة.
احللم
وحنن نقرأ السطور األوىل من نص قاسم مطرود
"دمي حمطات وظل" ،وقفنا مليا عند فكرة جتسيده
للحلم  .يقول يف التنويه الذي استهل به نصه" :بني
سيجموند فرويد يف كتابه "تفسري األحالم" كيف أن
اللغة يف احللم تتحول إىل صور ،وميكن آنئذ قراءهتا
كما تقرأ الكتابة الصورية .وما حدث هو أين حلمت
بـ ـ "مسرحية" كانت جمسدة أمامي صوريا ،وما أن
استيقظت حىت شرعت بتدوين هذه الصور وحتويلها
إىل كلمات ،وهذا أقصى ما أستطيع الوصول إليه.
وألن وظيفة املسرح أن حيول الكلمات إىل صور حية
نابضة تقرأ كما الكتابة الصورية ،حسب النص
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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الفرويدي ،أيعين هذا بأين سأشاهد ذات يوم جتسيد
احللم كما نسجه عقلي الباطن الغيا املراحل اليت مر
هبا يف اليقظة والزمن املتحول".
فالصور اليت جسدها قاسم باحلرف قد باغتته يف
احللم؛ وهنا تذكرت صبيحة عتيقة استيقظت فيها وأنا
ال أكاد أطيق نفسي ،ألين مل أستطع القبض على
اللقطات اليت مجعتين يف احللم مع جنمة من كبار جنوم
السينما املصرية ،علما بأن ال عالقة متينة يل بالسينما.
والشيء نفسه يقال عن استغرايب إبان استيقاظي ذات
يوم ،إذ ما فتحت عيين حىت أدركت أين أغلقت للتو
نافذة على شريط طويل كان بطله فنانا عراقيا ذائع
الصيت ،علما بأن هذا الفنان  -على حد معلومايت –
ال عالقة له بالسينما ال من قريب وال من بعيد .لذلك
فاألرجح أن يكون ما شاهدته من لقطات متعلقا حبياة
هذا الفنان كإنسان ال كسينمائي ،وإن كانت اللقطات
يف حقيقتها حلما قاسيا باملفهوم األرطي (نسبة إىل
املسرحي الفرنسي أنطونان أرطو Antonin
.)Artaud
أصوغ كل هذه العبارات ألؤكد شيئا واحدا فقط هو
أين ال أحتفظ من احللمني بأكثر من سدمي وفقاعات.
أما التذكر فال يسعفين إال ملاما .مما يؤكد أن جتسيد
قاسم مطرود لنص احللم الذي راوده على شكل صور
(مطاردة املنفلت واقتناص الزئبقي) من الصعوبة مبكان
إن مل يكن من املستحيل ،وإال لسهل على كل إنسان
أن يكتب عشرات السيناريوهات واملسرحيات مؤرخا
ظالل أحالمه وهذياناته.
يف نص "دمي حمطات وظل" يكشف قاسم مطرود
عن التداخل بني رؤية املسرح ومسرح الرؤيا من خالل
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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التداخل الذي تعكسه ثنائية "اخلشبة – احللم" .وتتخذ
الصورة بنية دائرية ،إذ يتم االنطالق من املسرح يف
اجتاه عوامل احللم مث عودة إىل املسرح مرة أخرى .وهذا
إمنا يعرب عن سلطة فن يسكن الوجدان ويسري يف
الشريان ،فن املسرح الذي ملك يوم قاسم وليله ،بل
علق به وراح يقامسه ساعات الراحة حني راوده يف
احللم .لقد انقلبت اآلية ،وهاهو ذا قاسم يعرب جسر
احللم من جتسيد املسرح على خشبة احللم إىل جتسيد
احللم على خشبة املسرح .ومبجرد أن يفتح عينيه يشرع
يف جتسيد احللم (الذي طارده عند النوم) على الورق،
على أمل أن يعيد احللم جتسيد نفسه على خشبة
حقيقية إذا ما جنح خمرج كفؤ يف اإلملام بتفاصيل
املسرحية احللم كما صورها العقل الباطن لقاسم.
الغربة
يف هذا النص أيضا يعرض قاسم مطرود فصوال من
كتاب الغربة وهو حيكي كيف حيلق  -حني يعز البقاء
 كما حتلق طيور الغربة اليت حترتف الشجا ،معربا عنتورمات الروح املغرتبة التواقة إىل نفض غبار الوحشة عن
الذات ونفض غبار القسوة عن احمليط واالرمتاء بني
أحضان الوطن.
لكن هل سينجح قاسم مطرود هذه املرة يف
العثور على عربة تلتهم املسافات لتلقي به يف ساحة
العراق كما حيلم به ،أم تراها تلقي به يف ساحة العراك؟!
ال هذا وال ذاك ،ألن العربة أصال مل تصل إال يف آخر
حلظة ليقدم له سائقها جواب اعتذار .ويظل قاسم
وأشباهه مشوعا تتصبب دموعا الذعة ،وحترتق إلضاءة
ليل املنفى ،والليل موال طويل.
الدم
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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ينفتح النص على عنوان غامض يعمد إىل التمويه
كغريه من عناوين نصوص قاسم مطرود ،ويفتح نافذة
للتساؤل حول موضوع املسرحية .إال أن ما مييز هذا
العنوان هو حجم احلمولة الداللية اإلنسانية اليت خيتزهنا
يف رمحه ،وانثياالت الروح اهلائمة اليت تسكن هذا
العنوان.
"دمي حمطات وظل" نص عنوان ينفتح على
إمكانيات عديدة لتلقيه ،ينفتح على أكثر من معىن،
معان تتعاقب بتعاقب زمن القراءة .هو عنوان حيتاج من
القارئ ملء بياضاته وفراغاته املسؤولة بشكل أساسي
عن اإلمساك بتالبيب املعىن – املعاين .وأقرب طريق إىل
قلب املعىن هو اشتغال السؤال.
يظلل النص املسرحي عنوان مثري ميثل خزانا لتوليد
األسئلة :ملن هذا الدم؟ أهو دم "الرجل" (الشخصية)؟
أم هو دم قاسم مطرود؟! ما يكون هذا الدم؟ أهو الدم
األمحر القاين الذي يسري يف الشرايني؟! وإذا كان
كذلك فعال فهل يكون قاسم مطرود اجلسد والشريان
الذي جيري فيه هذا الدم ،أم يكون قاسم القلب الذي
يضخ هذا الدم يف شرايني جسد آخر؟ أهو دم املروءة
أم هو إشارة وامضة إىل ضغط الدم الذي رمبا أصيب به
قاسم مطرود من جراء ما تالحق عليه من انكسارات
وخيبات وحماوالت عودة باءت بالفشل؟...
احلقيقة أن دوال العنوان تستوعب من املدلوالت ما
خيتلف من قارئ إىل آخر ،غري أن األسئلة ال تكف عن
التساقط .ونقف عند الدال الثالث لنتساءل :ما يكون
الظل إذا مل يكن ظل "السائق"؟ أهو ظل االنكسار؟
أهو ظل احلرب؟ أهو ظل اهلزمية؟ أهو ظل األمل
الكاذب؟ احللم املؤجل؟ أم ظل الوطن البعيد؟
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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مث نعود إىل الدال الثاين :هل نفهم من حضور هذا
الدال أن الدم (دم من؟!) موزع على حمطات االنتظار؟
وهل ميكن أن حتيل هذه احملطات على مدن الغربة،
مدن التيه ،مدن امللح...؟ وإىل مىت يظل قاسم يلعق
ملح الغربة؟
الصورة
مؤكد أن تأثري الغربة والبعد ألقى بظالله على مالمح
قاسم مطرود كما يبدو انطالقا من الصور املرافقة ملا
يكتبه أو يكتب عنه ،وإال من أين لباحة وجهه بكل
ظالل احلزن تلك ،احلزن الرابض يف السحنة العربية؟!
ويشتد تعبري لوحة الوجه عن احلزن حني ينعكس عليها
لون احلزن املاثل يف الزي األسود الذي انتقاه الكاتب
لنفسه يف بعض صوره املرافقة ملا يكتبه أو يكتب عنه،
مما قد ينعكس سلبا على القارئ الذي هو معرض
للتلون باللون نفسه الذي حتدده احلالة االنفعالية اليت
يبوح هبا تعبري الوجه.
وهو أمر مطروح يف تصورات الباحثني يف علم
النفس ،لذلك غالبا ما ينصحون الشخص احلزين
بالتحديق يف صور اجملالت اليت ترسم وجوها بامسة،
حىت ينعكس أثر البسمة على نفسية املتأمل وبذلك
يتخلص تدرجييا من حالة احلزن .وال شك يف أن احلزن
حني يتجاوز فرتة معينة يعجل بظهور عالمات
االكتئاب ،واالكتئاب حاالت وحاالت.
وال خيفى على القارئ أن صورة غالف الكتاب
وصورة الكاتب على ظهر الغالف عالمات ال تقل
شأنا عن عنوان الكتابة وتاريخ كتابتها وتقسيماهتا
املشهدية ،وما يسبق نص الكتابة من نصوص موازية
(أو حييط هبا) ،كصيغة اإلهداء واملقدمة واالستهالل
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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وهلم نصا .وكلها مداخل قراءاتية تساعد على الدنو من
عوامل الكاتب والكتابة.
لذلك كله جيد القارئ نفسه مدعوا إىل حتليل صورة
الكاتب كما يتم حتليل امللصق اإلشهاري مثال ،مما ميده
مبجموعة من الدالالت واألبعاد اليت تلقي بظالهلا على
املكتوب .وبالتأكيد يتجدد معىن الصورة بتجدد حلظات
القراءة .وهناك اختالف كبري جدا بني استنتاجات
القارئ الذي تكتسح الصورة أفق توقعه وبني
استنتاجات القارئ الذي ال دراية له بشكل صورة
الكاتب وتعبرياهتا .ولعل هذا داع من دواعي حرص
الناشرين على إرفاق صورة الكاتب مع الكتابة .إن
الصور تضفي على الكتابة مجالية خاصة ،وتفتح باب
التأويل على مصراعيه ،وتغين جانب اإلحياء.
الدم
أعود إىل دم قاسم مطرود .يأخذ هذا الدم صورة
الدال ،بينما احملطات والظل يأخذان صورة املدلول.
املكون األول من املدلول مجع (حمطات) ،بينما املكون
الثاين مفرد (ظل).
دمي = دم احرتاق األعصاب.
دمي حمطات = يف كل حمطة قطرة دم شاهدة على
مسار الذات (قاسم مطرود) من انكسارات وانتظارات.
دمي ظل = دم قاسم "ظل" يلطخ صفحة الذاكرة.
غري بعيد عن دم قاسم مطرود يرتاءى جسده على
مرمى نفس .هذا ما يوحي به العنوان التوأم ،ونتساءل
إن كان بني العنوانني جسر!
حمطات و ظل
دمي
و خرائط
جسدي مدن
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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نشري بداية إىل أننا حناول عقد مقارنة بني عنوان
نص مقروء وعنوان نص آخر مازال يف علم الغيب.
مبعىن أن قراءة العنوان األول تأخذ بعني االعتبار عالقته
بنص املنت ،ولو من بعيد ،خالفا لقراءة العنوان الثاين.
واحلقيقة أن القراءتني معا ال ختلوان من اجتهادات
وختمينات وفرضيات تستقي مادهتا من جمموع ما قرأنا
للكاتب أو عنه.
حيتفظ العنوانان بالصيغة الرتكيبية نفسها .ويف كل
تركيبة ثالث مكونات لغوية:
املكون األول دال" :دمي" – "جسدي" .
املكونان الثاين والثالث مدلول" :حمطات وظل" –
"مدن وخرائط".
ويظل وجه االختالف الوحيد هو املكون الثالث يف
العنوانني ،إذ جاء يف العنوان األول مفردا (ظل) ،بينما
جاء يف العنوان الثاين مجعا (خرائط).
التشابه الكبري بني العنوانني حمرك ألسئلة أخرى:
كيف يكون الدم حمطات؟! وكيف يكون ظال؟! كيف
يكون اجلسد مدنا؟! وكيف يكون خرائط؟!
حني نقول إن الدم حمطات رمبا نعين ضمنيا ما فيه
من إشارة إىل التضحية ،ألن حبل التضحية عند ذوي
املروءة ال ينقطع .وتتوزع التضحية على حمطات احلياة.
حني نقول إن الدم ظل ،هل يعين ذلك أنه ظل
إنسان؟ هل يعين ظل حياة؟ ال ندري دائما.
اجلسد
البنينة نفسها اليت يتخذها العنوان األول يتخذها
العنوان اآلخر الذي ميثل خط التوازي .وأول ما يتبادر
إىل أذهاننا وحنن نتأمل العنوان الثاين هو ارتباط اجلسد
بالعنف" :جسدي خرائط" ،كأن يف هذا الربط بني
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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اجلسد واخلريطة إحالة على التعنيف والرتهيب .مبعىن أن
اجلسد ميثل خريطة بقدر ما خيضع له من تعذيب
وجلد .لكن من يكون اجلالد؟! ليس من الضروري أن
يكون اجلالد إنسانا .صحيح أن اجللد يرسم على
اجلسد خرائط وحيفر آبارا .لكن ال ننسى أن الدهر سيد
اجلالدين .وال أشد إيذاء باجلسد من قهر الزمن.
اهلم أيضا يهدم اجلسد؛ اهلم واحلزن والسهر .وليل
الغربة مقام السهر .وكما يطبع اهلم اجلسد ،حيفر فيه
أيضا وديانا وأخاديد من التجاعيد .أليست التجاعيد
وديانا وتضاريس؟! وال خيتلف اثنان يف أن التضاريس
مادة اخلرائط.
أما وصف اجلسد بأنه مدن ،فهذا قريب من وصفه
باخلرائط ،ألن اخلرائط أصال وضعت للفصل بني املدن
واملناطق وحتديد اخلطوط الفاصلة .وكالمها ينفتح على
التواءات وتعرجات أقرب إىل شروخ الذاكرة .لكن هل
تكون املدن حقيقة مدن الوطن؟! هذا احتمال آخر.
دون أن ننأى عن نص العنوان األول نعود إىل
التساؤل :ما سر اختيار قاسم مطرود لعنوانني ال فرق
بينهما يف الرتكيبة وال يف اإلحياءات؟
رمبا يكون أحد النصني مكمال لآلخر تبعا ألسبقية
أحدمها عن اآلخر .وهذا ما حيدده تاريخ إهناء الكتابة.
وحىت إذا مل يدون قاسم مطرود تاريخ الكتابة يف كل
نص مؤكد أنه حيتفظ به يف مسوداته ويف ذاكرته ،وهو
أدرى بصحة هذا التخمني.
هلذا قلنا رمبا يكون النصان "دمي حمطات وظل"
و"جسدي مدن وخرائط" حلقتني متشابكتني تكمالن
بعضهما ،إن مل يكن جمموع نصوص قاسم مطرود
مشروعا مسرحيا ضخما يتخذ من الوطن والغربة
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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والرحيل تيمة رئيسية .وال حسم يف هذه املسألة ما مل
نقرأ جمموع كتابات قاسم مطرود.
وحىت نطوي ملف العنوان نسجل آخر مالحظة،
وهي أن العنوانني معا إىل جانب عنوان ثالث مررنا
عليه يف قراءة سابقة حمط سؤال آخر نثبته بعد إثبات
العناوين الثالثة:
"دمي حمطات وظل"
"جسدي مدن وخرائط"
م"معكم انتصفت أزمنيت"
ملَ حضور ياء النسبة يف العناوين الثالثة؟
دمـ - ------------------------ي
جسد - -----------------------ي
أزمنتـ ------------------------ي
وهل يعين حضور هذه "الياء" تأكيدا الستمرار حضور
الذات الكاتبة كذات فاعلة يف األحداث :ذات تؤرخ
سنوات انكسارها؟
وإىل جانب هذا فإن اتصال "الدم" و"اجلسد" بالياء
اليت تعود على الكاتب قاسم مطرود فيه إحياء بعظمة
اخلطب وإحالة على مصاب جلل.
دم  +جسد = قاسم مطرود
ال دم بدون جسد .وال جسد بدون دم .هذا من جهة.
ومن جهة أخرى:
اخلرائط أيضا ظالل .والظل قد يكون خريطة.
املدن أيضا حمطات .واحملطة قد تكون مدينة.
آخر املطاف نتصور أن ياء النسبة تطرح احتمال أن
تكون النصوص الثالثة حتكي سرية الذات .صحيح أن
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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الذات الكاتبة حتضر يف كل نص (من قريب أو من
بعيد) ،إال أن ياء النسبة يف النصوص الثالثة بصفة
خاصة تضفي على النصوص هذه طابع الكتابة
السريذاتية.
الشخصية
تتحدث بلسان الكاتب يف نص "دمي حمطات
وظل" ثالث شخصيات - 1 :الرجل - 2 /املرأة- 3 /
السائق  ،وإن كان عبور النص يؤكد أن الرجل واملرأة
يستحوذان على احلضور .إذن :مل كل هذا احلضور
للرجل واملرأة؟
مع أن قاسم مطرود يبسط على خشبة املسرح
ثالث شخصيات ،فإن شخصية السائق رغم أمهيتها
دراميا تكاد تسقط عن النص من حيث احلضور
الشاخص على اخلشبة .وإال ما مسوغ أن يسقطها
قاسم مطرود من كتابته اإلخراجية حني اقرتح إمكانية
أن يشخص الرجل واملرأة – بالتناوب  -باقي
الشخصيات املتخيلة ،وجتاوز اقرتاح جتسيد السائق
لبعض هذه الشخصيات؟
يف احلقيقة ال ندري إن كان الكاتب قد جتاوز عمدا
أو سهوا اقرتاح تنويع اللون التعبريي استنادا إىل املمثل
املشخص لدور السائق .وحلكمة يعلمها هللا يكتفي
قاسم مطرود برتشيح الرجل واملرأة ألدوار باقي
الشخصيات ،مضخما افرتاضات القارئ بأنه يف حضرة
الرجل الذي ،واملرأة اليت ...وعلى هذا األساس ال جيد
حرجا يف أن يتقمص الرجل الشخصيات اليت تتبادل
الكالم مع املرأة ،وأن تتقمص املرأة الشخصيات اليت
تتبادل مقاطع كالمية مع الرجل يف مشاهد االسرتجاع
(فالش باك).
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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ومهما يكن من أمر يف قضية الشخصيات املرشحة
ملضاعفة حظوظ التشخيص فإن املؤكد هو أن قاسم
مطرود يفسح اجملال للتلوين اجلسدي والصويت (تطويع
الصوت واجلسد ليتالءما مع أكثر من دور) ،من خالل
إمكانية أداء الرجل (مث املرأة الحقا) ملا تبقى من
شخصيات ،رجالية كانت أم نسائية (األب ،اجلدة،
الطبيب) ال يهم .ويؤدي هذا كله إىل نتيجة واحدة
مفادها أن قاسم مطرود يكتب النص بعني املخرج
ويضع يف احلسبان التصور اإلخراجي والسينوغرايف.
الرجل
عودة إىل الئحة الشخصيات الفاعلة يف النص
(الرجل ،املرأة ،السائق) ،يثري اسم الشخصية األوىل
انتباهنا" :الرجل" .وهي شخصية حتضر يف معظم
نصوص قاسم مطرود ،ورمبا عبأها صاحبها بدالالت
الشهادة والرتقب ،فتصبح هبذا املفهوم شاهدة على ما
وقع ومرتقبة ملا سيقع.
تتفاوت شخصيات "دمي حمطات وظل" يف الغياب
والغيبوبة .إهنا شخصيات حترتف النأي ،تسافر يف
الغياب ،وتتعطل فيها لغة احلياة .بل هي تقف على
هامش احلياة ،مؤخرة قدما هنا ،ومقدمة القدم األخرى
اليت تستعد للخطو إىل الالهنا غري أهنا ما فتئت ترتقب
إشعارا بالتنفيذ .تسمرت يف مكاهنا والعني ترنو إىل
األفق الذي يلوح وال يلوح.
املرأة
يتزامن حضور الرجل على اخلشبة مع حضور املرأة.
ههنا نفتح قوسا للتساؤل :ما حمل املرأة من حياة
الرجل؟ وإذا سلمنا بأن الرجل ذاته قاسم مطرود :ما
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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حمل املرأة من اإلعراب؟ ما مكاهنا من حياة قاسم
مطرود؟
إذن مثة امرأة تقاسم قاسم مطرود احللم .وحني جند
شخصيتني من جنسني خمتلفني يف موقف انتظار ،فإن
هذا يعين أن مثة أمال على األقل ،مثة من يتقاسم مع
الذات املغرتبة الوقوف والكالم واحلياة (مل ال؟) ،حياة
االنتظار :حياة مع وقف التنفيذ.
يف النص الذي وقفنا عنده سابقا (معكم انتصفت
أزمنيت) ،وجدنا قاسم مطرود وحده يف حمطة االنتظار،
وال ظل المرأة من طينته .أما املرأة اليت ارتبط هبا لفرتة
وسرعان ما انفصل عنها أو انفصلت عنه رغم اخليط
الرفيع (الولد) فال تعدو كوهنا جواز سفر إىل أرض
احلضارة ،حيث تقدم احلياة على طبق من فضة ،لوال
احلنني إىل حبل املشيمة املتصل بالوطن :اإلحساس
بالغربة الذي يوسع اهلوة بني قدمي قاسم مطرود
واجلذور.
يف نص "دمي حمطات وظل" يلقي القدر أو
الصدفة يف طريق قاسم مطرود امرأة :امرأة من طينته.
فمن تكون هذه املرأة اليت قامست قاسم مطرود احللم؟
هل تكون هي األخرى جسدا مثقال باهلم واألسى ألقى
به حبر الظروف يف شاطئ الغربة واحلنني؟! ال ندري.
لكن مل ال نفتح هنا قوسا آخر للتساؤل :ما نصيب
املرأة العراقية من الرحيل والغربة؟ وهل رحل قاسم مطرود
وأمثاله وحدهم أم محلوا معهم ظالل نساء من طينتهم؟
وهل تسعف بنت البلد يف ختفيف لوعة البعد؟ وهل
يكون الظل يف العنوان معادال موضوعيا للمرأة العراقية
يف حياة قاسم مطرود ،علما بأن املغرتب يركن غالبا إىل
ظل امرأة حتمل جنسية البلد املستضيف؟ ...ال ندري
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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أيضا .كل ما هو مؤكد صدق قصة احلب بني قاسم
مطرود واألرض.
الوطن
احلب امللتهب الذي جيمع قاسم مطرود باألرض
حب يستنفد الدمع والدم وحنن يف زمن قد يتنازل فيه
املرء بسهولة حىت عن قرة العني نظري جرافة تسمى
املادة :املادة اليت مكننت القلب ومناطق اإلحساس
(مكننة = تألية  ،)Mécanisationوسخرت من
مفهوم احلب والتضحية.
أين قاسم مطرود من عبدة املادة الذين سلبهم حب
التمرغ يف رمال احلضارة الغربية عاطفتهم جتاه األرض
واجلذور؟! أين هو من دعاة "سعادة املرء يف نسيان
املاضي"؟ مؤكد أن متسك قاسم مطرود حببال األرض
الذائبة وحنينه اجلارف إىل تراهبا دليل قاطع على أنه
االبن البار بذاك الوطن الذي يظل حيلم بالتمرغ يف ترابه
تيمنا وشوقا ،رغم أن ظروف ذاك الوطن مل تتمكن من
احتواء قاسم مطرود ومنعه من الرحيل ذات رحيل.
ويظل قاسم مطرود يبوح يف كتاباته بسر احلب
الدفني الذي متلكه ،وما أجدى الرتحال يف حموه ونسيانه
أو تناسيه على األقل .وال منلك يف هذا املقام إال أن
نستحضر البيتني الشهريين أليب متام ،لنؤكد مدى
تشبث املبدع العريب جبذور األرض اليت شهدت صرخته
األوىل وحط عليها هو أول قدم:
نَـ ّق ْل فُؤا َدك حيث شئت من اهلوى
ما احلب إال للحبيب األول
كم منزل يف األرض يألفه الفىت
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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وحنينه أبدا ألول منزل
هلذا ميثل قاسم مطرود وأمثاله مناذج استثنائية تضخ
دم املواطنة والعروبة يف الشرايني .إنه احلب الذي ال
ميوت ،واحلب كالسعال ال تستطيع إخفاءه ،احلب
الذي جيعل قاسم مطرود يبلل حروفه مباء احلكمة،
واحلكمة خالصة عقل يتأمل وقلب يتأمل .لكن أليس
غريبا أن يفوق حنني قاسم إىل أرض الوطن حنني احملب
إىل حبيبة من حلم ودم؟! الوطن عند قاسم مطرود توأم
الروح.
العاطفة
من يكن كل هذا احلب لألرض (الوطن) وللمرأة –
األم ،كيف تكون عاطفته جتاه املرأة – الصاحبة؟! كيف
تكون عاطفته جتاه املرأة – البنت (اخللف)؟! مؤكد أن
من حيظني بكل هذا احلب هن من احملظوظات.
أال يبدو قاسم مطرود رجال ال هلذا الزمن؟! حقا
يبدو رجال خارج التصنيف ،يقيم خارج املكان والزمن،
يقيم طقوسه اخلاصة وحيدا ،لكنها ليست طقوسا
وحشية بالتأكيد.
مجيل أن يتحلى قاسم مطرود هبذه العاطفة العاصفة
وكل العواطف ،لكن كثريا ما يقول املرء لنفسه :هذا
اإلحساس ضعف .هذا اإلحساس باحلاجة إىل اآلخر،
باحلنني إىل اهلناك ،إحساس قاتل ينم عن ضعف،
والضعيف ال مكان له يف زمن حيجر القلوب وجيمد دم
اإلنسانية يف العروق ،ألن اإلنسان يتأمل بقدر ما خيتزن
من طيبة وحب وبراءة ،أما صاحب القلب املتحجر
فهو معفى من كل هذا األمل.
السائق
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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مل مينح الكاتب شخصية السائق –ركحيا –
اهتماما ذا بال ،حبكم أهنا متثل صورة األمل الكاذب أو
احللم املؤجل ،يف عيين شخصيتني أغصهما الشجا
ولفحهما حر االنتظار .وهذا ما يفهم من أول كالم
يفتتح به الكاتب املشهد الرئيسي:
املرأة  +الرجل ( :يف نفس الوقت) هل تنتظر؟
الرجل :أجل السائق ،وأنت
املرأة :السائق أيضا
وهو ما نستشفه أيضا عند حلول السائق الذي بشرمها
بطلب التأجيل :تأجيل قرار العودة إىل أجل غري
مسمى .أليس هذا ما يفهم من توجه السائق بشكواه
إىل مجهور املغرتبني املفرتض؟!:
"يا إخويت الطريق غري آمن وقد تطول
احلكاية".
واحلق أن توجه السائق إىل اجلمهور بكلمته هذه  -رغم
قصرها -يرتك وقعا خاصا على من تتوجه إليهم رسالته.
هذا أقصى ما يسقط على أمساع اجلمهور من
املتفرجني ،أو يشاكس على األقل حاسة اجلمهور من
القراء وإحساسه .وهبذا يكون السائق قد أعلن استحالة
العودة .وهلذا كله ميكن أن نعطي هلذا السائق اسم
العربة ،هذه العربة اليت تسمى احلياة ،واحلياة كلها
بالنسبة لقاسم مطرود هناك يف العراق .فكل شيء يولد
هناك وميوت هناك  -على حد تعبري قاسم مطرود –
مما يعين بالنسبة له دائما أن شجرة احلياة مغروسة يف
أرض العراق وحدها ،وخارج العراق ال حياة .فهل يعين
هذا أن قاسم مطرود اآلن كما يصلنا نبضه من مساء
املنفى ،إنسان ميت؟!
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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إذا كان هبوب املوت حيتم فسخ الشراكة بني الروح
واجلسد ،فإن هذا الفسخ يف تصورنا قد مت منذ زمن
طويل يف حالة قاسم مطرود ،وحتديدا منذ شد جثته إىل
أشرعة الريح :ريح الرحيل ،وألقى جبسده يف مي الغربة،
بينما الروح والقلب ظال عالقني بغصن متجذر يف أرض
الوطن ،غصن مل تنجح ريح الذبول يف اقتالعه بعد.
ونعود إىل شخصية السائق لنقول إهنا قد متثل خيط
ا لوصال الرابط بني الورقة (قاسم مطرود) اليت تتالعب
هبا الريح (كما يتالعب االنتظار بأعصاب قاسم
مطرود) وبني اجلذور الضاربة يف العمق (الوطن).
لكن فاض كأس الصرب ،واندلق ،وما من بشارة يربر
هبا "غودو" (السائق) غيابه الطويل ،ليظل حلم لقاء
العراق حلما مؤجال.
الفضاء
يدعونا قاسم مطرود إىل عبور خشبة فارغة نؤثثها
مبعرفتنا وعلى ذوقنا ،ذلك بأن الكاتب ترك للمخرج
حرية االختيار -اختيار املؤثثات ،وترك للقارئ حرية
التصور -تصور شكل الفضاء" :ال أفسد على القارئ
أو املخرج قدرته على اخليال يف إمكانية حتويل املمثل
من وإىل  ،لذا أترك للمتلقي أن يؤثث فضاءه اخلاص".
وحني يقطع قاسم مطرود هذه اخلطوة على درب
الكتابة اإلخراجية نتصور أنه يفتح الباب على مصراعيه
الشتغال اإلحياء .ومن هنا فإن أول ما يتبادر إىل ذهننا،
انطالقا من رؤيتنا للفضاء الذي رسم حدوده ،أن هذا
الفضاء يوحي بساحة قتال ،من باب االستبدال
االستعاري ،Substitution Métaphorique
وال غرابة أن خييم هذا التصور على أفق النص ونصوص
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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عراقيني آخرين طاملا حتولت أرض العراق يف منظورهم
إىل أرض العراك.
احلوار
وكما أن هناك غيابا ملؤثثات الفضاء ،فإن هناك
أيضا شبه غياب للنص املوازي لنص احلوار
 ، Paratexteرمبا ألن قاسم مطرود ركز اهتمامه على
الكلمة اليت تقال ،كأن املهم عنده هو أن خترج هذه
الكلمة وأن تعرف طريقها إىل اآلخر ،بغض النظر عن
طريقة خروجها ...كأنه يؤكد ضمنيا أن املهم :ماذا
تقول الكلمة؟ وليس :كيف تقول الكلمة ما تقوله؟ من
هنا تربز سلطة امللفوظ يف النص.
بيد أن هذا ال يعين باملرة أن قاسم مطرود يرمي
الكالم على عواهنه ،ألن نصه نص دقيق وحمكم ،يقوم
على احلوار الثنائي (ماعدا عند آخر املسرحية إذ يدخل
على املتحاورين صوت ثالث "السائق" ،على أن عمر
هذا الصوت أقصر بكثري من حبل األمل) ،مما يعين
أن هيمنة احلوار الثنائي ترتك لكل متحاور مسافة
لسماع الصوت وإمساعه ،خصوصا وأن االنتظار يستنفد
الكالم وال ينفد.
وعلى النقيض متاما ،قد يضفي جو االنتظار رغبة
يف استفراغ الذاكرة ،مما يتسبب يف تقاطع اخلطني
التصاعديني للحوار عند الشخصيتني اللتني تتجاذبان
أطراف احلديث إىل درجة التباس احلكي ،إذ ال جند
خيطا رابطا بني املقاطع الكالمية للشخصيتني اللهم
اشرتاكهما يف القضية .وتغوص كل شخصية يف أعماق
ماضيها ناسية أو متناسية وجود الشخصية األخرى اليت
تبحر بدورها يف ذاكرهتا الشخصية ،وتسرتسل
الشخصيتان يف اإلدالء حبكايتيهما يف وقت واحد دون
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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أن تسمع الواحدة األخرى ،ويف ظن كل واحدة منهما
أن جارهتا كلها آذان صاغية .وال يقف عند عبثية هذا
احلوار وختلخل مساره إال القارئ – املتفرج املفرتض-
الذي جيد تفسريا لتلك العبثية يف الظرف العصيب الذي
ميليه واقع االنتظار.
االنتظار
وعلى ذكر االنتظار ،نتصوره خنجرا .هكذا يرتاءى
لنا .ومن هذا املنطلق نتفهم ونفهم جيدا معىن أن يكون
قاسم مطرود مذبوحا على رصيف املنفى.
ال خيتلف اثنان يف أن رؤى وتصورات املبدعني
العراقيني مهما اختلفت تتفق يف التيمة :Thème
تيمة االنتظار .وقد اطلعنا على هذه التيمة للمرة األوىل
خالل مهرجان مسرحي دويل ،نظم يف األسبوع الثاين
من شهر ماي سنة  2004يف الرابطة املغربية الفرنسية
ابن خلدون مبدينة وجدة ،حيث مت تقدمي عرض ناجح
لفرقة "أبعاد" جيسد نص "اهلشيم" للمسرحي العراقي
عبد األمري مشخي .نص فيه تتشابك خيوط حكايات
أشخاص فرق بينهم الدهر ليجمعهم االنتظار .وكان
العرض من إخراج املسرحي املغريب املتألق عبد اجمليد
شكري .وقد أعجبنا باملسرحية أميا إعجاب ،وأثارتنا
فكرة جتسيد واقع االنتظار الذي جتاوز احلدود الضيقة
اليت حيوم فكر الكاتب العراقي حوهلا عند الكتابة،
وينقل أجواءها ،لريصد فلسفة خاصة تعانق كيان
وكينونة اإلنسان يف كل مكان ،اإلنسان الذي يسافر
على منت سفينة االنتظار اليت تتهادى على أمواج
الغيب ،ترتطم بصخور اليأس حينا واخلوف حينا آخر.
تستحوذ تيمة االنتظار على تفكري الكتاب
العراقيني ،وتتالعب بأفكارهم .لذلك تأخذ نصوصهم
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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صورة احملطات اليت تستوقف قطار االنتظار ،حىت خييل
إلينا أن احلياة كلها حمطة انتظار .وهذا شيء طبيعي
جدا مادام الكاتب العراقي ينطلق من مهومه وأحزانه
لصياغة قالب مسرحي ينصهر يف بوتقته قلب اهلم
اإلنساين.
فالش باك
وألن النص يف األصل يندرج يف خانة "مسرحة
احللم " ،فإن كتابته تتكئ على تقنية االسرتجاع
( Flashbackفالش باك) اليت وظفها قاسم مطرود
أثناء انتقاالته املشهدية (الرجل والطبيب ،املرأة
واجلدة)...؛ كما لو أنه يتذكر احللم على دفعات تبعا
ملستوى نشاط الذاكرة .ولعل يف املكون الثاين "حمطات"
من العنوان "دمي حمطات وظل" ما يشي حبضور هذه
التقنية (تقنية االسرتجاع) اليت تغلف النص .أليست
الذاكرة حمطات يعقب بعضها بعضا؟ هي كذلك
بالتأكيد .وقد وقف قاسم مطرود عند سبع حمطات –
مشاهد :أوهلا املشهد الرئيسي ،وآخرها وأطوهلا ذيل
وتكملة لبقية املشاهد اليت يتداخل فيها املاضي مع
احلاضر .وحبكم تقنية االسرتجاع هذه ،يتم االنتقال بني
املشاهد ،مما يعين انتقاال بني األزمنة :بني الزمن اجلامث
(زمن الذكرى) والزمن النائم (زمن االنتظار).
األمل
إذا كانت الغربة ومشتقاهتا مسا بطيء املفعول ينخر
القلب والروح واجلسد (قاسم مطرود) فإهنا على النقيض
متاما ،تشكل مصدر إهلام عند املبدع وحمركا لإلبداع،
وإال ما كان قاسم مطرود ليكتب هبذه الغزارة وهبذه
احلرارة أيضا .صحيح أنه فقد أحبة ،لكنه كسب قلما
ال ينضب حربه البهي .صحيح أن املسافات أبعدته عن
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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ذويه ،لكنها قربته من مجهور عريض يتلقف حبب ما
ختطه أنامله حبب .صحيح أن "الوحدة صعبة ،لكنها
جتعل املرء فيلسوفا".
هكذا هي احلياة! كلما أعطتنا شيئا سلبتنا أشياء.
كلما عجلت بشيء أجلت أشياء .كلما قطعت بنا
خطوة إىل األمام تراجعت بنا خطوات .هكذا احلياة.
غامضة! مراوغة! ترسم ابتسامة يف وجه العابر وختبئ له
وابال من الدموع ...و"ليست كل ابتسامة دليال على
السعادة ،فكم من ابتسامة غارقة يف حبر من الدموع"!
مل خيرت قاسم مطرود حياته ،وال يتصور املرء إن كان
سيختار حياته هكذا لو أتيحت له فرصة االختيار .لقد
اختار مطرود الفرار .صحيح أنه نال بعض احلظوة
وامتلك بعض القرار ،لكن القلب ميتحقه النأي ويرزح
حتت نري االعتصار .وسواء أاختار البقاء أم الفرار فإنه
يظل يئن حتت وطأة االنتظار.
بيد أن الغربة كيفما كان نوعها يف اخلارج هي أرحم
منها يف الداخل .رمبا يكون طعم الغربة يف ديار املهجر
مستساغا ،لكن ما قولنا يف حالة اإلحساس بالغربة بني
أحضان الدار وفلذات األكباد؟!
يف كل نص يسكب قاسم مطرود كأس األمل .وإذا
كانت الكتابة طقوسا ومتنفسا للذات احلبلى بغيوم
احلزن ،فإن الكتابة عند قاسم مطرود تصبح معادال
للمنوم ،تصبح منوما للوجع الذي ال يريد أن ينام.
كم سخي دم قاسم مطرود! كم عصي ليل املنفى!
وكم قصي " غودو"!"غودو" هذا الذي أتى ومل يأت
جبديد!!!
كانت هذه عصارة قراءتنا األوىل يف نص "دمي
حمطات وظل" .وهي عبارة عن رؤوس أقالم مقلمة ،تقع
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ

46

د .سعاد درير

على خط التماس مع القراءة من فوق (أو من خارج)
النص .وال حاجة أن نذّكر بأن عنوان النص أول ما
اسرتعى انتباهن ا وحنن نستعرض عناوين مدونة الكاتب
النصية املسرحية .وقد لفت انتباهنا من الوهلة األوىل
درجة التشابه البنيوي بني عنوان هذا النص وعنوان
النص اآلخر "جسدي مدن وخرائط" .تساءلنا أول ما
تساءلنا :ما نصيب قاسم من دم اجلسد؟...
مل نَـ ْقَو على محل األسئلة ،فاختذنا النص األول مرفأ
وفيئا .من هنا تدفقت سطورنا ،كماء هنر ال يغريه
مصب ،تدفقا يلملم فوضى الكتابة اليت تكمن
مجاليتها يف ما ترتكه من هامش للبوح .ورمبا يستمد هذا
التدفق بعض الفوضى من فوضى األحداث
والشخصيات واألزمنة واحملطات والذات (الذات
الكاتبة) .وال غرابة أن نفنت هبذه الفوضى ما دمنا نرى
يف طبيعة الفوضى (قراءة وكتابة) وفوضى الطبيعة مجاال
خارقا .وكان من حسن حظنا أن وجدنا يف نص قاسم
مطرود ما حيقق حلاستنا اجلمالية بعض اإلشباع
الفوضوي.
املصدر:
دمي حمطات وظل ،قاسم مطرود (املوقع الشخصي
للمبدع)
www.kasimmatroed.com

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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أحالم قاسم مطرود يف ميزان احلرب
تشريح الروح

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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يفيض حرب قاسم مطرود ويندلق ،ليشخص حلم
اآلخر يف صفة األنا وحلم األنا يف صفة اآلخر .يتداخل
األنا واآلخر ،ويظل احللم واحدا .هكذا يقدم لنا نص
"أحالم يف موضع منهار" نفسه .وال نتصور النص إال
تشرحيا للروح :الروح الواحدة املتعددة اليت ختتزن حلم
قاسم مطرود وأحالم اآلخرين.
ومن الوهلة األوىل ،تتخذ هذه األحالم صورة األنثى
اليت تقف على حد الرمح :املوضع اآليل لالهنيار ،كما
لو أهنا تؤكد أهنا أخطأت مكان الوقوف .وما أن
يتالشى املكان (املوضع) حىت تتعرض األحالم لالندثار
حلما تلو اآلخر.
وملا كانت األحالم مؤنثة بطبيعتها فقد كان من
الصعب عليها أن تقاوم االهنيار .لكن ما أشقى أن
نشيد حلما! وما أشقى أن يتعرض احللم لالهنيار! احللم
يستغرق عمرا ليكرب ،بينما ينتهي يف رمشة عني.
واحلرب أيضا تبتلع األحالم يف رمشة عني!
حبس إنساين مرهف للغاية يغلف قاسم مطرود نص
أحالمه الذي أهداه إىل "محزة"" :محزة" األخ ورفيق
احللم:
"إىل أخي محزة الذي أكلت احلرب
جل أحالمه
ومن أوجاعه كان هذا النص".
وانطالقا من بنية هذا اإلهداء نستكشف بنية الثالوث
الذي خيتزل سرية ومسار الروح:

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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احلرب

احللم

الوجع

تلك هي روح قاسم مطرود وأخيه ،وما جاورمها ممن
زرعوا أحالم العمر وما حصدوا غري اجلمر .انتهت
احلرب ،مات احللم ،واستيقظ الوجع.
بيد املتلقي أن يقيس حرارة احلرب اليت انصهرت يف
بوتقتها أحالم قاسم مطرود واآلخرين مبجرد أن يقف
عند عتبة اإلهداء ويطل من نافذة الشخصيات
(اجلندي األول – اجلندي الثاين) ،وسيشتم يف التو
واللحظة رائحة الدم املعفر بالرتاب.
غري أن عبور النص يؤكد مع أول خطوة طبيعة
املوضع املنهار ويقف عند خيط احللم وحيدد
املتحاورين" :أنا مثلك مللت العيش كاجلرذان يف موضع
يصعب أن متيز فيه وجهي من الرتاب" ( .)72وعلى
الوترية نفسها دائما" :قم أيها الصديق وغادر تربتك
القاحلة ،من أجل حلمك قم" (.)73 -72
مثة متكلم ،ومثة خماطب (مع فتح الطاء) ال يرد
الكالم .وحني تضيع مواصفات الوجه وتكتسي لون
الرتاب فإن هذا يعطي للوجه بعدا ومنحى ال يسمحان
للمتلقي باالختيار بني األلوان ،ألن الرتاب كيفما كان
لونه يف بقاع األرض ،أمحر أو أسود أو أو أو ،فإنه يف
املوضع املنهار ال حيتمل أكثر من لون واحد هو لون
احلرب اليت شوهت كل شيء ولونت كل الكائنات،
حىت العصافري "مل يبق منها سوى لوهنا الذي يشبه
احلرب" ( .) 72وبسبب احلرب أيضا تالشت معامل
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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اإلنسانية وحتول هذا اإلنسان وذاك واآلخر إىل جرذان
أسرية مواضع تقرب فيها األحالم ،وتنتصف األيام.
م ــع االسرتسـ ــال يف مس ــح السـ ــطور نس ــتجلي هويـ ــة
اجلنـ ــدي وقرين ـ ــه وماهي ـ ــة األح ـ ــالم .وينتص ـ ــب يف مق ـ ــام
احلرب قاسم مطرود :الشاهد والوثيقة.
القـرين الــذي تتحــدث إليــه الشخصــية ،أو يتحــدث
إليـه قاسـم مطــرود بـاألحرى ،مــا هـو ســوى الوجـه اآلخــر
م ــن العمل ــة .ص ــحيح أن ال ــنص ي ــوهم الق ــارئ ب ــأن مثـ ــة
متحـدثا ومســتمعا ،لكننــا نكتشـف يف آخــر املطــاف أن
املتح ــدث وك ــل م ــا قال ــه املتح ــدث م ــن تفاص ــيل ختـ ــص
املستمع ( )...كل هذا ما هو إال حلم راود املستمع.
إن قاسم مطرود يعمد إىل لعبة تبادل األدوار .يومهنا
يف البداية بأن مثة متحدثا ال يتوقف عن الكالم ،يريد
أن يقول كل شيء .ويف املقابل مثة مستمع (يفرتض أنه
يستمع) يقال عنه كل شيء ،ألن الكالم الذي تقوله
الشخصية األوىل (اجلندي األول) ما هو يف احلقيقة إال
حكي واستعراض حلياة وذكريات القرين (اجلندي
الثاين).
وما أن نقرتب من نقطة النهاية يف النص حىت
نكتشف خدعة الكاتب.
فإذا كانت الئحة الشخصيات تومهنا باننا على موعد
مع حوار ثنائي ،فإننا نظل يف شوق إىل هذه الشخصية
اليت يفرتض أن ترد الصدى .وال يرحم قاسم مطرود
هلفتنا وال يستجيب لرغبتنا يف وصال الشخصية
املستمعة إال على بعد نفس من إنزال الستارة .حلظتها
فقط ختيب توقعاتنا ،إذ نفهم أن كل ما قيل من كالم
على لسان الشخصية األوىل ما هو إال ظالل حلم راود
الشخصية الثانية – القرين – وهذيان دار يف خلدها:
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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احلقيقة
احللم
اجلندي األول حيكي ،اجلندي الثاين حيلم،
واملستمع جثة هامدة وبطل احللم (اجلندي
(اجلندي الثاين بعد أن األول) قد فجر نفسه يف
اخرتقته شظايا قذيفة) .حقل األلغام.
وبني احلقيقة واحللم ينتصب مكان واحد هو املوضع
عينه الذي اختبأ فيه اجلنديان كاجلرذان ،وهو نفسه
املوضع الذي التهمت فيه هذه اجلرذان يد اجلندي الثاين
(حسب حكاية اجلندي األول) ،إىل أن ضمد جرحه
ومههم بعني األسى" :احلق مع اجلرذان ،فهذا بيتها"
(.)76
لكن اجلرذان غادرت املوضع وكأهنا حدست
بإشرافه على االهنيار .وهبذا يؤنسن قاسم مطرود -
بلسان القرين (احلندي الثاين) -هذه اجلرذان ،ويسمو
هبا إىل مرتبة النفس اإلنسانية املدركة يف حماولة منه
إلقناع املتلقي بأن ما حدث مع اجلرذان قريب من
Hallucination
اهلذيان التيليستيزي
 ،télesthésiqueوهي ظاهرة نفسية تيسر االتصال
بني النفس واحلدث على مسافة بعيدة .وتقع هذه
الظاهرة على خط التضاد مع التخيل التيليباثي
 Télépathieالذي يقوم على تناقل اخلواطر من
نفس إىل نفس على بعد بغري الوسائل احلسية.
لقد كان قدر اجلنديني معا أن يضع املوضع حدا
حلياهتما ملا اهنار واهن ارت معه أحالمهما .صحيح أن
اجلندي األول فجر نفسه قريبا من املوضع – حسب
تصريح صاحب احللم املسرحي – إال أن النهاية
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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واحدة .ومع النهاية انتهى املكان (املوضع) والزمن
(عمر من احللم) .ويف كل األحوال كان قدر املوضع أن
ينهار ،مما يعين أن ينهار اجلنديان وجيش عرمرم من
األحالم.
وإذا كان اجلندي الثاين – وقد استيقظ من احللم –
يأسف حلال قرينه الذي فجر نفسه وظالل أحالمه يف
آن ،فإنه (اجلندي الثاين) لقي نفس احلتف وإن ظن أنه
ناج ببقائه يف الظل (املوضع) .ودون أن ننأى عن هذه
النقطة ،جند أن القدر كان واحدا عند اجلنديني رغم
اختالف االختيار:
 اجلندي األول :فجر نفسه بإرادته،فاهنار.
 اجلندي الثاين :ركن إىل الظل ،فاهنارعليه املوضع.
===
 اجلندي األول :اختار املوت. اجلندي الثاين :اختار الفرار ،فرتبصبه املوت.
هكذا تنطلي خدعة املسرحية على القارئ بإيعاز
من قاسم مطرود الذي خلخل أفق انتظارنا ملا دعانا إىل
الدخول يف متاهة حكايتني متداخلتني:
احلكاية الكربى  :هي احلكاية اليت جسد فيها قاسم
مطرود نص احللم – ويبدو أن له عالقة خاصة باحللم
الذي ميسرحه سواء أكان احللم حلمه ("دمي حمطات
وظل") أم حلم اآلخرين (اجلندي الثاين)  ،-وكان بطل
احللم هو اجلندي األول.
احلكاية الصغرى  :هي احلكاية اخلارجية اليت تقف من
خالهلا عند حقيقة احللم وحقيقة احلامل كذلك .صحيح
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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أهنا ال خترج عن ثنايا مقطع كالمي واحد وقصري احتل
موقعه آخر املسرحية ،لكنه غري مسار املسرحية كليا.
وكما تتبدد فكرة املسرحية األوىل (الكربى) يتبدد
األمل يف العثور على حوار يفرتض أنه يدور بني
شخصيتني .فمن يتصفح النص قبل أن يقرأه جيد ما
يوحي بأن مثة حوارا ال شك يف ذلك ،إذ جند إرشادين
حيمالن امسي الشخصيتني على التوايل .كل ما هنالك
أن القارئ يتوهم أن الشخصيتني تتبادالن مقطعني
كالميني متفاويت الطول ،ذلك بأن الكاتب ينصب
الشخصية األوىل (اجلندي األول) على رأس قائمة
الكالم ،بينما يربط الشخصية الثانية (اجلندي الثاين)
بآخر الكالم .مما يرجح عند القارئ الذي مت إيهامه
مبقام احلوار أن الشخصية األوىل متثل منوذج الثرثار،
بينما متثل الشخصية الثانية منوذج حمب االختصار.
فاجلندي األول يقول كل شيء ،لكننا نكتشف يف
النهاية أنه جمرد خاطر وفكرة .واجلندي الثاين ال يقول
شيئا إال يف النهاية ،لكننا نكتشف أنه قال كل شيء،
ألن خميلته هي اليت شكلت مسرحا ألحداث ما تصورنا
أنه كل املسرحية .من هنا كشفت النهاية غري املتوقعة
عن متسرح مزدوج .كما أن احلوار الذي تصورنا أنه
حوار حقيقي اتضح أنه حوار مزيف ومغشوش ألنه ال
يعدو كونه مونولوغا طويال متبوعا مبونولوغ آخر قصري
نسبيا (مقارنة باألول) ،لكنه مكثف لألحداث .كما
أنه مارس فعل التبئري  ،Focalisationإذ وجهنا إىل
اكتشاف أن الشخصية اليت استغرقت زمن احلكي هي
شخصية ميتة .ويأيت دور اإلرشادات اإلخراجية يف آخر
املسرحية ليوجهنا إىل أن الشخصية الثانية بدورها
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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سرعان ما دخلت يف عداد األموات لتلحق بالشخصية
األوىل.
واجلميل يف هذه املف ارقة أن نكتشف أن املسرحية
كلها جمرد حلم حيكي عن شخصية ميتة .والغريب أن
الشخصية اليت حتكي سرعان ما متوت بدورها ،وكأننا يف
هناية األمر بصدد موت حيكي عن املوت.
وسط أصوات املوت (االنفجارات) يستذكر قاسم
مطرود (يف صفة اجلندي األول) واقع احلرب ،وللحرب
لون واحد وصوت واحد .املسرحية من األلف إىل الياء
استذكار ترتاقص كلماته على إيقاع االنفجار.
تتداخل الشخصية األوىل والشخصية الثانية مع
قاسم مطرود حىت لكأهنما ميثالن الوجه اآلخر لقاسم
مطرود الذي تغدو ذاكرته مجرة تشتعل فيها أحداث
األمس كما تشتعل األوجاع يف صدره ويف صدور كل
احملاربني بالسالح وبالكلمة ،الكلمة اليت تؤرخ تشظيات
الروح على قارعة احلرب اليت تنصهر يف بوتقتها
األجساد واألحالم.
خالل االستذكار يشتعل احلكي وتتداخل شخصية
الكاتب قاسم مطرود مع شخصية املسرحية حد
االلتحام والذوبان ،لنجد أنفسنا يف حضرة فارس بال
جواد يصوغ ميثولوجية احلكي وال يتعب من احلكي.
وعلى ذكر احلكي ال غرابة أن يهيمن الزمن املاضي
من خالل ثقوب االسرتجاعات اليت تعمل على ترقيع
النص ،إذ إن كل اسرتجاع يعيد جتسيد زمن وىل .على
أن هذه اهليمنة ال تعين أن النص نص ميت ،ألنه ال
يستحضر حكايات أرواح ميتة فحسب – وإن كان هلا
امتداد يف احلاضر ،بل تتفاعل هي مع احلاضر وتلقي
بظالهلا على املستقبل  ،-وإمنا يعني زمنه اخلاص الذي
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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يؤرخ احلكي :زمن احلكي .وبني املاضي واحلاضر
ينتصب الزمن االستشرايف:
 :احلاضر.
 زمن احلكي الزمن االسرتجاعي  :املاضي. الزمن االستشرايف  :املستقبل.مل يعف الزمن االستشرايف نفسه من احلضور ليشارك يف
دينامية احلكي ،ويقوم يف غالبيته على احلدس
والتخمني .بيد أن االستشراف يف حقيقته زمنان:
زمن استشرايف سابق  :وهو مبين على الرتقب يف
الزمن املاضي.
زمن استشرايف الحق  :وهو مبين على الرتقب يف
الزمن احلاضر.
وإلينا اجلدول التايل للتوضيح:
زمن احلكي
 "حيزنين فمك املفتوح وملؤه الرمل". "ها أنت تغفو مع هناية االنفجار". "هنا ال ينبت الزرع". "تنام والصخب خيرتق األمساع". "وحدك هنا ال أول لك وال آخر ،أنيسك املوت،يأتيك يف الصباح واملساء إن كنت تفصل بينهما".
الزمن االسرتجاعي

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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 "كم كنت يا صديقي حاملا بالشمس". "مل تكن تستوعب جربوت آمر الفصيل حني كانيصرخ".
 "وجدت نفسك يف الساحة أمام رجل مل يدخلاملدرسة أبدا ،ومل يتعرف على سحر الكلمات اليت
أخذتك إىل عامل األحالم".
 "هل تذكر حني شربنا الشاي بقدح واحد؟!" "كنت متجد الرحم وتتمىن أن تنام يف حجرها،رغم اشتداد عودك وذبول عودها".
 "كم حدثتين عن أساطريك وعن آهلتك العظاممسلة بابل وجدك يف سومر واجلنائن املعلقة يف كبد
السماء".
االستشراف
يف الزمن الالحق
يف الزمن السابق
 "كم حلمت – (األم) " -هناك ال صوت– بلقائه ،ففي كل يوم يفزعك".
تنسج نسيجا خاصا
بلقائه ،فتارة تقول:
 "ستعرف الراحة بعدهلاث طويل".
أحتضنه قبل اآلخرين ،وال
أتركه حىت أطفئ عطش " -قم من غفوتك
واحلق يب".
السنني.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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وأخرى تقول:
 "من أجل حلمكقم".
أتركهم يصافحونه ،وبعد
انتهائهم أنفرد به وأمسع " -سأرحل".
قصته وعذابه خالل
 "هل أسقيك املاء ياسنوات األسر".
صديقي؟"
 "انظر سقط صاروخهناك .وتلك ستسقط " -هل أزيل عن
هناك .القادمة يف ذلك وجهك الرتاب؟"
اجلانب .أعتقد أهنا
ستسقط خلفنا .كال قربنا" - .هل أغسل جسدك
وأزيل عنه الشظايا؟"
كال أمامنا"...
 "سأنتظرك علىأبواب مدينة احللم".
خالل االستذكار ،يتداخل احللم مع احلب واحلرب.
ولعل السؤال الذي يطل ههنا من نافذة التأمل وكله
شهوة إىل عناق فكري هو :احلب واحلرب :أيهما يقتل
اآلخر؟
إن العوامل اليت ينقلنا إليها نص قاسم مطرود ترصد
حلظات دافئة ومحيمية من حياة ومسارات شخصيات
تتصبب حبا يف زمن احلرب .واملوجع يف حقيقة هذه
الشخصيات أن احللم يتفتق عنها بني زمنني ،إذ إن زمن
احلب يهب احللم كل احلياة ،بينما ينتزع زمن احلرب كل
احلياة من احللم دفعة واحدة.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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احللم

احلب  -احلرب

يف زمن احلرب اجلامث يقتنص قاسم مطرود حلظات تؤرخ
اغتسال الشخصية – القرين – مباء احلب ،ومن مثة
ينضحنا بعبق احللم الذي تتطيب به الشخصية .غري أن
احلب الذي يتعايش مع احلرب حتت مظلة نص قاسم
مطرود يتخذ مخسة مظاهر ،صحيح أن سياقاهتا
ختتلف ،إال أهنا تأتلف من حيث السمو والتسامي:
حب املوىل  :يف تزامن مع َسورة احلرب
ّ
املشتعلة يدعونا قاسم مطرود إىل الوقوف عند سورة
احلب املشتعل الذي ال يعادله حب :هو حب َاملوىل
جل شأنه اخلالق البارئ املتعال ،احلب املتفجر يف قلب
حمب يرابط يف حمراب التبتل أيا كان الظرف وأيا كان
املكان:
" أراد أن يصلي ألن وقت الصالة حان ،والقصف
املدفعي ميطر علينا وابل املوت ،لكنه أراد أن يصلي.
 كيف الصالة واملوت يتسابق إىل هللا؟ قلت.لكنه قرر أن يتوضأ
 تيمم أيها الرجل كيف التيمم واملاء قريب ،قال.أراد أن يصلي ألن وقت الصالة حان
محل خوذته ليمألها ماء ،وما أن خرج من املوضع حىت
امتألت خوذته بالدم،
لقد قرر الصالة" (.)74
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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إن احملب حىت النخاع ال يفوته موعد احلبيب.
ولذلك جتسد هذه الصورة منوذج العشق الذي يتصبب
فيه العاشق شوقا إىل احلبيب جل وعال ،وال مينعه عن
موعد اللقاء إال انفصال الروح عن اجلسد عقب غضب
احلرب اليت شتتت أشالء احملب ،وكأهنا تغار من وصال
العبد بربه:
" -هذه يده
 ساقه هناك قربك حمفظته وصور ولدهأين الرأس لقد اختفى الرأس
ومن بعيد مسعتك تصيح
 إن وجهه توضأ بالدم وقد أدى الصالة مبوعدها"(.)74
فحىت املوت الذي تعجل به احلرب خيفق يف صد احملب
عن احلبيب الواحد األحد ،وال يتحقق فعل املوت إال
بعد الوصال وتقدمي قرابني الطاعة واحلب.
حب األمّ  :األم! األم آية كربى من آيات
ّ
اخللق والوجود .ولذلك يتحدث عنها قاسم مطرود –
بلسان القرين (اجلندي الثاين) – بتقدير وإجالل كبريين
جيعالن منها كائنا سحريا يتفجر حبا وحنانا ودفئا .ورمبا
هلذا يستغرب املنصت من القرين الذي يتغىن بأمه وكأنه
وحده الذي لديه ّأم .لكنها يف الوقت نفسه كائن
االنكسار وهي أيضا كائن ورقي سريع
زجاجي سريع
التمزق كلما اعتصر قلبها غياب فلذة كبدها عن
عينيها .ويظل قدر األم رحلة من األمل عقب الوداع
وحىت أثناء اللقاء:
"من فرحتها سقطت على األرض ألهنا رقصت كحمامة
ساحبة يف الفضاء .وكيف هلا أال تفرح وقد عاد ولدها
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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بعد األسر والعذاب؟! وما إن وصلت املنزل وقبلته،
صرخت بأعلى صوهتا من شدة األمل ،ألهنا اكتشفت أن
يدها قد كسرت عندما سقطت ،ولكنها مل تأبه ومل
تشعر باألمل وقتها ،ألهنا انشغلت بساعة األمل"
(.)78
غريب أمر هذا األمل الذي جيثم على قلب أم احملارب
ويفسد اللحظات القليلة اليت يلتم فيها الشمل .إنه
"يدرك جيدا مىت متر بنا حلظات الفرح ،لذا يقتنصها
ويكون السباق أو يدخل مع الفرح ليكون طعما غريبا
خاصا بنا" (.)79
حب الوطن  :يقدم لنا قاسم مطرود قرين
ّ
الشخصية األوىل باعتباره صاحب موقف ومبدإ .وملا
كان الوطن عنده قضية – وأي قضية! – فقد كان من
واجبه التعبري عن حبه هلذا الوطن .وال يكتمل هذا
احلب إال بالدفاع عن ه ومحايته دومنا إساءة إليه وال إىل
أبنائه .لذلك يصور قاسم مطرود هذا احملب للوطن
كفارس من "فرسان العصور الغابرة" ( ، )82كما لو
أنه إنسان ال هلذا الزمن ،وإال مىت كان نكوص اجلندي
عن االمتثال ألوامر ضابطه شيمة من شيم الشجعان ملا
يتعارض األمر مع الواجب؟!:
"أرفض هذا األمر يا سيدي ألنين لست جالدا وواجيب
محاية الوطن" (.)82
ولذلك كان من الطبيعي أن يكلل هذا االلتزام باحلب
باالعرتاف باألهلية وتقدير الشجاعة والتضحية:
" -سأمتتع بإجازة خلمسة أيام.
مل أصدقك للوهلة األوىل ،ولكن ،وبعد عودتك،
وضحت يل ما حدث ،ألن الضابط أعجب
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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بشجاعتك ،ومنحك إجازة بدال من العقوبة أيها
الفارس" (.)83
ويف هذه الوطنية الفياضة ما كرب القرين يف عيين اجلندي
األول الذي بدا له قرينه غارقا يف دمه الذي عانق
الرتاب وشكل منه خارطة لوطن ميتد فيه القرين وحده.
حب الطفولة  :يف زمن احلرب تفقد األشياء
ّ
براءهتا .ولذلك حتن الذات إىل عبق الطفولة بكل ما
حتيل عليه الطفولة من براءة وطهارة ونقاء .وألن كل
شيء يتجاوز مرحلة الطفولة ميوت ،حىت العالقات
اإلنسانية ،وجدنا قرين قاسم مطرود (اجلندي الثاين)
يسمو بسمو إحساسه وذوقه ،ومواظبته على حب
الطفولة وكراهية احلرب اليت حترق السنني وتسود
النهارات وتعجل بشيخوخة القلوب ،إىل درجة أن
احملارب بولده (والد احملارب) يكرب "خالل العام الواحد
أكثر من عشرين عاما ،وقد أصبح بني ليلة وضحاها
رجال عجوزا" (.)84
إن قاسم مطرود جيسد أدق املشاعر واألحاسيس.
وهذا جيعل املتلقي يف حرية من أمره هو الذي يبدو
وكأنه هو فعال من وقف يف جبهة احلرب ،وعايش
احملنة ،وشاهد املوت بأم عينه ،قبل أن يشد الرحال إىل
لندن ليكتب مذكرات حمارب تقلب على مجر الذكرى،
دون أن ننسى ما استغرقته الرحلة من العراق إىل لندن
من أمل وأمل.
من شدة حب القرين للطفولة والرباءة أقسم بأن
يكون "مشروعا للمحبة وأفقا للخالص" ( )75بعد أن
خيمد هليب احلرب .لكن احلرب استعرت نرياهنا أكثر
فأكثر ،وحتولت رياض األطفال (بيوت الرباءة) إىل
مشاجب أسلحة تغتال الرباءة وتريق دماء الطفولة.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
"قاسم مطرود ،ال ُح ّ
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القرين الذي تتحدث إليه الشخصية إمنا جيسد قمة
اإلنسانية وخيتزل أنبل املشاعر والعواطف واألحاسيس.
وحني تتحدث الشخصية إىل قرين هبذه املواصفات وقد
مات فإن ذلك يعرب عن موت اإلنسانية هي األخرى
وموت النبل واإلحساس والرباءة.
حب األنثى  :لقرين قاسم مطرود قصة
ّ
خرافية مع تاء التأنيث ،جعلته يتخيل "املعشوقة فوق
النساء" ( ،) 79ذلك بأن العالقة بني اهلو واهلي تقوم
على العشق الصويف أو احلب العذري العفيف:
"غادرتك الكلمات اليت تدربت عليها ألكثر من شهر،
بإعادة اجلمل وأعذب الكلمات ليومك املعهود ()..
ولكنك ،وما أن نظرت إىل عينيها ،فرت منك كل
بالغة اللغة ،وبقيت صامتا ومل تقل شيئا سوى:
 أتشربني الشاي" (.)79إن احلب الذي يكنه القرين المرأة – دون سائر
النساء – يعصمه من أن خيدش براءهتا ولو بكلمة.
ولذلك يتخلف القرين عن سرب العشاق الذين
يتلهفون على تبادل الغرام وأعذب الكلمات لينسج مع
األنثى اليت مال إليها قلبه – ورفرف  -عالقة عشق
مثايل تتعطل فيها لغة اجلسد لتتكلم الروح بشىت
اللغات .وأقصى ما كانت تسمح به أطراف اجلسد هو
تقدمي كتب لالطالع من باب اإلعارة ،وذلك إغناء
للجانب الفكري املتقد يف كيان احلبيبة اليت ترتفع عن
الشهوات احليوانية السائدة يف السواد األعظم من
العالقات ،وبذلك تنماز عن سائر النساء هي اليت
متارس بدل اإلغراء إغراءين:
 اإلغراء اجلسدي  :إذ ميثل مجاهلا هبة ربانية.عقلي  :وهو ال يذبل وال يزول ،بل يزيد من روعة اجلمال الظاهر.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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وملا كانت احلبيبة جتمع احلسنيني ،فإن مثاليتها مل
تزدها إال حسنا على حسن ،ولذلك مل تكن جمرد امرأة
كما تصورت الشخصية األوىل اليت استحقت من
القرين كل التعنيف" :هي برتبة أعلى ،إهنا فوق النساء
ومن طينة خاصة" (.)80
كل هذا احلب املتدفق سرعان ما يتبخر حني ميتلئ
هنر احلب الرقراق بدماء احلرب فيتداعى جسر احللم
ويتهالك وخير .واحلق أن نص قاسم مطرود يصور احللم
كما لو أنه الزاد والذخرية وكل ما ميلكه احملارب ،بل إنه
حيلة من ال حيلة له يف زمن احلرب.
هنا حيدث اخلرق ويتولد التناقض:
 كيف تقضي احلرب على األحالم؟ وكيف تكون األحالم عند احلرب حيلة من ال حيلة له؟مؤكد أن احلرب ختون أحالم املواطن ،بل ختون
أبسط أحالمه املتمثلة يف األمن واالستقرار .لكن
احملارب من جهته يظل متمسكا بقشة احللم حىت آخر
رمق ،ولعل من أبسط أحالمه حلم العودة إىل أهله
وذويه مرفوع اهلامة .ومما ال شك فيه أن زمن حلم
املواطن البعيد عن ميدان احلرب ينتهي مع بداية احلرب،
بينما يبدأ حلم اجلندي آنذاك بالنصر ،والنصر وحده
حيفظ ماء وجه الوطن.
وال غرابة بعد هذا أن يشكل نص "أحالم يف موضع
منهار" رمحا تتناسل فيه أحالم قاسم مطرود وأحالم
من يرابطون يف ميدان التضحية
اآلخرين السيما
م
اجلسدية والتصفية ملَ ال؟! ولذلك وجدنا الشخصية
األساس يف النص تنهي رحلة حفرها يف جدار املوضع
باكتشاف حلم مذبوح ،إذ كانت حتفر "فروة رأس
جندي قدمي كان حيلم" ( ،)80وكأن قدر اجلندي حلم
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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ال ينتهي وينتهي اآلخرون .وال ميلك احملارب  -يف أي
ميدان – من رصيد غري األحالم .ويف كل دقة قلب
ميوت حلم ويولد ثالثة.
* -ما بني مزدوجتني كالم الكاتب يف نصه "أحالم يف
موضع منهار" ،وما بني قوسني أرقام صفحات النص
املسرحي.
املصدر:
سيمفونية املوت واجلسد ،قاسم مطرود ،منشورات احتاد
الكتاب العرب – دمشق.2007 ،
(نص "أحالم يف موضع منهار" من ص  69إىل ص
.)86

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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" سيمفونية املوت واجلسد "
حمافل القراءة

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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السيمفونية عبارة عن حلن موسيقي طويل يشرتك يف
عزفه عدد من العازفني .وحني نتحدث عن سيمفونية
نكون بصدد احتفال ،ألن السيمفونية (أو العزف)
ختتزن هذه الداللة :داللة االحتفال .من هنا ال يشرتط
يف االحتفال أن حييل دائما على حلظة سعيدة ،ألن
االحتفال حيتمل اللحظتني معا:
 حلظة الفرح. حلظة احلزن.وال أدل على هذا من مناسبات االحتفال غري السارة
اليت تبعث احلزن يف النفوس وتعظم مقامات الوجد
والوله.
أال حيتفل الناس عند موت أحدهم؟! طبعا جيتمعون
وحيتفلون .على أن احلفل يأخذ مسمى آخر هو
"التعزية" أو "العزاء".
أال حيتفل الناس عندما يتعرض شخص ما
حلادثة؟! طبعا حيتفلون:
= يف حلظة احلادثة  :حني حتتشد اجلموع حول جثة
املصاب.
= يف حلظة اإلنقاذ  :حني حتيط باملصاب قرابني الشفاء
(األطباء) ومالئكة الرمحة (املمرضات).
= يف حلظة الفراش  :حني يلتف حول طيف املصاب
أهله وذووه ،سواء أكان ميتثل للشفاء أم كان يستعد
للرحيل األبدي على إيقاع طقوس الوداع األخري
(االحتضار).
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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وفوق هذا وذاك ،فإن مثة من املواسم واألعياد ما مت
االتفاق عليه خصيصا لالحتفال الذي يتزامن مع ذكرى
الرحيل إىل دار البقاء.
أليست عاشوراء عيدا ومناسبة لتجديد ذكرى مقتل
احلسني بن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه؟! أال
حيتفل الناس مبناسبة كهذه يف كل مكان من أمة "ال إله
إال هللا" ،مع اختالف طقوس ومراسيم االحتفال من
مكان إىل مكان؟!
وكثريا ما وجدنا يف جمتمعنا العريب من يرسخ عادة
االحتفال عند حلول ذكرى رحيل حبيب .وكلما
صادف يوم من السنة ذكرى رحيله تتجدد الذكرى وتتم
دعوة األهل واألحباب القتسام حلظة األمل .ولكل فاقد
حبيب طقوس يف التذكر وشأن يف االستذكار.
انطالقا من أجواء االحتفال هذه ،ومن جو
االحتفال املخيم عامة على النص املسرحي "سيمفونية
املوت واجلسد" ،آثرنا أن نسمي حماور هذه القراءة
باحملافل.
 - 1احملفل العنونايت
 - 1- 1العنوان والنص :حلظة القطيعة
ال خيتلف اثنان يف أن العنوان حمفل نصي يضمر
نوعا من التعايل النصي Transcendance
 ، textuelleويتميز بالقدرة على توليد املعىن .وملا
كان نص "سيمفونية املوت واجلسد" نصا إبداعيا ،فإن
هذه القدرة التوليدية تتضاعف نظرا لتملص العنوان من
قصور الداللة التقريرية.
 Øإذا قرأنا العنوان على هذا الشكل:
اجلسد
و
سيمفونية
املوت
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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هل يكون اجلسد هو الروح اليت تنصت إىل عزف
السيمفونية اليت يؤديها املوت؟ هل يكون املوت هو
املايسرتو  Maestroالذي يشرف على أداء
السيمفونية؟ هل يكون املوت جوقة العزف ،ويكون
اجلسد اجلمهور الذواق – رغم أنفه  -؟
املوت سيمفونية خالدة .لكن الفرق بني هذه
السيمفونية وغريها من السيمفونيات أن السيمفونيات
األخرى يشتهيها اجلسد ،وتتوق الروح إىل املكوث بني
يديها ويف حضرهتا واهليام يف تبارحيها ،بينما تفرض
سيمفونية املوت نفسها على اجلسد والروح ،وحتل
عليهما ضيفة – ضيفة ثقيلة – دون سابق موعد أو
إشعار ،ألن سيمفونية املوت هي اليت تشتهي اجلسد
والروح ،ومها منها براء.
 Øإذا قرأنا العنوان على هذا الشكل:
سيمفونية

املوت واجلسد

جند أن الدالني "املوت" و"اجلسد" يشرتكان معا يف
عزف سيمفونية واحدة .فهل تكون هذه السيمفونية
إحالة صرحية على حلظات االحتضار؟
االحتضار أيضا سيمفونية .صحيح أنه سيمفونية
حزينة ،لكنه يف كل األحوال يبقى سيمفونية :سيمفونية
روحية تتوج معانقة املوت للجسد ،فيرتاقص فيها اجلسد
على إيقاع العناق وحر األشواق :أشواق املوت إىل
حلظة التوحد مع هذا اجلسد أو ذاك .وهي اللحظة
احلامسة اليت على ضوئها يتم فسخ العالقة بني الروح
واجلسد.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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 - 2- 1العنوان والنص :حلظة املصاحلة
إذا تأملنا العنوان يف ضوء اتصاله بالنص ككل ،جند
أن مثة حقا سيمفونية .هي سيمفونية حزينة ،من خالهلا
حياصر املوت (التفكري يف املوت) اجلسد الثقيل (العربة)
الذي ما عادت الروح (الرجل) قادرة على محله.
لقد شكل حصار املوت للجسد حلنا طويال
(سيمفونية) أتعب الروح اليت حتمل هذا اجلسد .وقد
متثلت هذه الروح يف شخص الرجل الذي ظل حائرا أين
وكيف يواري جثته اليت انتفخ رأسها ،إىل أن عز عليه
محلها هو الذي خشي انفجار الرأس يف أي حلظة تضع
حدا حلياة جثته.
ولذلك طفق الرجل يفكر وخيمن يف أسوإ
االحتماالت وأحسنها دون أن ينجو من طنني رجل
التأمني الذي يدعوه باستمرار إىل التوقيع على عقد موته
واالستفادة من التأمني على احلياة .وقد تزامنت دعوة
رجل التأمني مع اقرتاح الطبيب فكرة إجراء جراحة حتد
من تورمات اجلسد .بينما توسلت الزوجة الرجل ليعدل
عن مشروع املوت املعلن .وتضاربت آراء واقرتاحات
بقية الشخصيات.
ويف طبيعة شخصيات "سيمفونية املوت واجلسد"
وتفاعالهتا ما يعرب عن مقام االحتفال .فنحن جند
خليطا غري متجانس من الشخصيات :الرجل ،الزوجة،
رجل التأمني ،املرأة ،الصيب ،الطبيب ،العجوز ،ساعي
الربيد ،الرسام .هي شخصيات متعددة االنتماءات
واملشارب ،وخمتلفة جذريا من حيث اجلنس والسن
وطبيعة العمل أو االهتمام ،مما حييلنا مباشرة على أجواء
احتفالية كرنفالية تليق مبقام املوت الذي حيلق حول
اجلسد.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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 - 2احملفل املوضوعايت
ميثل اإلنسان موضوعا وقضية قطب الرحى يف
مسرحية "سيمفونية املوت واجلسد" .وهبذه اخلطوة
الواعية على درب الكتابة ،جيدد قاسم مطرود دماء
الكتابة ،ويؤسس كونا كتاباتيا أمشل وأعم ،تنصهر يف
بوتقته قضايا اإلنسان من حيث الوجود وجدلية املوت
واحلياة.
يعرض قاسم مطرود يف نصه هذا تفاصيل أخرى ال
ختص العراقي أو العريب وحدمها ،وإمنا تصب يف حبرية
اإلنسانية باعتبارها مفهوما جمردا ومركبا يعانق فيه األنا
اآلخر وتذوب الذوات والصفات يف منظومة الذات
اإلنسانية .ومن هنا كان احتفاء قاسم مطرود واحتفاله
باإلنسان الذي أمسى مها يؤرق فكره.
يف نص "سيمفونية املوت واجلسد" بالتحديد،
يدعونا قاسم مطرود إىل التباحث حول مصري اإلنسان
ومسار احلركة االنتقالية الواردة من موضع احلياة إىل
موضع املوت ،مع ما حيتمه واقع املوت من طقوس ،وما
حيتمه واقع ما بعد املوت من احتماالت.
مثة شخصيتان يف صلب شخصية واحدة:
 شخصية حية " :الرجل" = الروح. شخصية ميتة " :اجلثة" = اجلسد.قليال ما يثار يف املسرح هذا الصراع بني الروح
واجلسد .وهو يذكرنا مبشهد علق بذاكرتنا من مسرحية
للكاتبة املسرحية عواطف نعيم ،بعنوان" :أحبر يف
العينني"؛ إذ جيسد عالقة قريبة من عالقة قاسم مطرود
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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هذه ،لكن يف سياق آخر تبدو معه الثنائية أقرب إىل
ثنائية السيد والتابع.
وتتلخص عالقة عواطف نعيم يف ثنائية األنا
والذات :الصراع بني قطبني رئيسني يف اإلنسان  ،ذلك
بأن يف كل إنسان عقال وقلبا ،جسدا وروحا .وجتسد
الذات من هذه الزاوية صوت الداخل {داخل األنا}
الذي يقرتب من الضمري {بوصلة اخلطإ والصواب}.
واحلق أن هذه العالقة بني األنا والذات أو الروح
واجلسد من أمجل وأروع ما ميكن أن نتخذ منه موضوعا
مسرحيا .وإذا كانت هذه العالقة حاضرة بقوة يف فن
الشعر فإهنا حتضر يف املسرح حضورا حمتشما ،ألن
املسرح يشكل كونا فسيحا وواسعا الحتضان مهوم العامل
وللبوح بالقضايا اليت يصغر العامل وتكرب فيه هي
(القضايا).
وال خيتلف اثنان يف أن وضع اليد على قلب الداء
املرتبص بالذات والروح ال يقل شأنا عن وضع اليد على
مواطن الداء – الذي ينخر اجلسد العريب اإلنساين –
ووصف الدواء .ومؤكد أن الذات والروح تتوقف عليهما
مسألة موت أو حي اة اإلنسان واملكان والزمن؛ فإذا مها
صلحا صلح اجلسد :جسد اإلنسان واملكان وكل
 - يف مسرحية ع واطف نعيم ،تأخذ الشخصيتان صورة األنا والذات أو الوجه واملرآة .وهي صورة كثريا ما
جتسدها ثنائية السيد والتابع اللذين مها يف احلقيقة تركيبة واحدة منشطرة .هذا ما يفهم من احل وار الذي أجري

مع الكاتبة املسرحية ع واطف نعيم ومع جمموعة من الطاقات املسرحية اليت شاركت يف تقدمي املسرحية وتأطريها

مثل املمثلني عبد هللا مسعود وعبد هللا بن راشد واملخرج عزيز خيون والناقد الصحفي ظافر جلود  .هذا احل وار
بثته قناة الشارقة الفضائية ضمن برنامج "املسرح والناس" يوم األحد  . 2003- 08- 24وقد قدم العرض املسرحي
ضمن مهرجان الشارقة للمسرح.
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األجساد ،وإذا مها فسدا عم الفساد سائر األجساد
واألركان والبلدان.
من هنا تأيت أمهية املوضوع الذي تتمحور حوله
مسرحية "سيمفونية املوت واجلسد" لقاسم مطرود الذي
مافتئ يالمس يف النص املسرحي الوتر احلساس املسؤول
عن حياة أو موت اجلسد اإلنساين واجلسد العريب
واجلسد الكوين بصفة عامة .وهو ما مييز اختياراته اليت
تلملم أشالء الكتابة وتفاصيل املكون اإلنساين
والوجودي.
واحلق أن اجلسد الطريح (جسد الرجل) الذي طفق
يئن حبثا عن حفرة تلملم أشالءه وتستجمع أورامه،
يتجاوز الداللة التقريرية الضيقة للجسد لينفتح على
أكثر من بعد قومي وإنساين ،السيما وأن الكاتب مرر
أكثر من إشارة إىل ذلك من خالل توجيهاته اإلخراجية
اليت توسلت باألعالم اليت توحي بتعب أكثر من قطر
عريب يئن يف صمت.
إن اإلحياء مبوت اجلسد يف نص قاسم مطرود ال
يعين مطلقا موت الروح (الرجل) .صحيح أهنما ميثالن
اثنينية  Dualitéملتحمة احلدين اللذين حيكمهما
مبدأ التوقف املتبادل  ،Interdépendanceغري
أن الكاتب يعطي للروح داللة االمتداد ،مما يعين ضمنيا
استمرار احلياة حىت يف غياب الكتلة (اجلسد) اليت يهيئ
هلا اجلوهر (الروح) االمتالء.
لقد كان كل هم هذه الروح (الرجل) أن تضمن
جلسدها موتا سعيدا  Euthanasieحيررها من سلطة
األمل بطريقة ال تسمح باألمل .لذلك حتول مشروع املوت
إىل جتارة ،وأصبح االستعداد للموت موازيا لالستعداد
للزفاف ،مادامت هتيأ للموت بطاقة دعوة – باذخة –
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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إىل حفل التأبني ،ال تقل شأنا عن بطاقة الدعوة إىل
حفل الزفاف .وال غرابة أن يكون املوت زفافا آخر،
يزف فيه اجلسد إىل الرتاب.
 - 3احملفل املسرحايت
نقصي من نص قاسم مطرود "سيمفونية املوت
واجلسد" أدبيته لنقف عند مستوى املسرحة .وهذا معناه
أن نقتصر على تصور النص جملموع العالمات اليت
تتشكل على اخلشبة ومتثل مكونات الفرجة باعتبارها
ماهية املسرح ،وخصوصيته اليت ال جمال للوقوف عندها
يف غياب فعل التمسرح الذي يسخر لتحقيق هذه الغاية
مكونات وأدوات وميكانيزمات يأيت يف مقدمتها املمثل،
وتليه املكونات األخرى من قبيل الديكور واإلضاءة
واملوسيقى وما إىل ذلك.
صحيح أن هذه اآلليات ال تتجسد إال خالل
العرض املسرحي ،لكن الكاتب الذي مارس اللعبة
ومترس بامللعب يسمح هلذه اآلليات بأن تتجسد يف
خشبة أخرى ميثلها ذهن القارئ .فال خيفى أن القارئ
تتاح له فرصة تكوين فكرة عن املسرحية من خالل
التصور اإلخراجي الذي يأيت مصاحبا للنص األديب.
واجلميل يف هذه الكتابة اإلخراجية والسينوغرافية أن
قاسم مطرود  -رغم إسهابه يف تصوير هذه العناصر –
ال يضيق اخلناق على خميلة القارئ ليسجنه يف تصور
معني ،وإمنا يتيح له أكثر من إمكانية ملشاهدة العرض
يف خياله .ومؤكد أن هذا التصور – التصورات –
خيتلف من قارئ إىل آخر .ومن مثة تتفاوت القراءات –
املشاهدات حسب مستوى تأثري التصور ومستوى تأثر
املتلقي (القارئ – املشاهد للعرض اخليايل).
 - 1- 3التقسيم البنائي
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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خيلو نص قاسم مطرود من التقسيمات املشهدية
اليت تتخذ غالبا اسم "املشهد" ،أو "الفصل" ،أو
"النفس" ،أو "اللوحة" كما وظفها الروسي ليونيد
أندرييف يف مسرحيته "حياة إنسان" ،أو "احلركة" كما
وظفها الكاتب والناقد واملخرج املسرحي املغريب
مصطفى رمضاين ،أو "االحتفال" كما وظفه املنظر
والكاتب املسرحي املغريب عبد الكرمي برشيد الذي دعا
إىل املسرح االحتفايل ،أو "الرش" كما وظفه املغريب
حممد مسكني يف مسرحيته "النزيف" ،وهو صاحب
بيان مسرح النفي والشهادة ،أو "البؤرة" كما وظفها
الكاتب املسرحي السيد حافظ يف مسرحيته "مطلوب
حيا أو ميتا" (عن مسرحية "ظهور واختفاء أيب ذر
الغفاري") ،أو "املعركة" كما وظفها السيد حافظ أيضا
يف مسرحيته "حرب امللوخية" ،أو "اجلولة" كما وظفها
فاروق سعد يف مسرحيته "صعود مداس الطنبوري
وسقوطه"...
وملا غابت هذه العالمات املشهدية عن مسرحية
قاسم مطرود ،فإن نصه اقرتب من مسرحية الفصل
الواحد .ورمبا تعمد الكاتب تفجري حدود التقسيمات
املشهدية تعبريا عن ذوباهنا يف الفضاء النصي الذي
خيضع لسلطة االحتفال ،ويف احلفل قمة التداخل
والذوبان وااللتحام.
بيد أن ما يضفي على هذا النص املسرحي طابعه
اخلاص هو النهاية التخيريية اليت ذيل هبا الكاتب نصه،
وومسها باالستدالل:

ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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= االستدالل األول.
= االستدالل الثاين.
وما يؤكد أن قاسم مطرود يقرتح هنايتني للنص هو أن
االستداللني معا جاءا بعد تأكيد اإلظالم الذي وردت
عبارته بني مزدوجتني قبل االستدالل األول .وتذكرنا
هذه النهاية التخيريية مبسرحية "حالوة زمان أو عاشق
القاهرة احلاكم بأمر هللا" للسيد حافظ الذي اقرتح فيها
هنايتني .وكذلك هي مسرحية "صعود مداس الطنبوري
وسقوطه" للكاتب املسرحي فاروق سعد الذي اقرتح
فيها ثالث هنايات.
وإذا أخذنا بعني االعتبار مقتضى النهاية الثانية يف
مسرحية "سيمفونية املوت واجلسد" ،سنجد أن
املسرحية تتخذ بنية دائرية ،إذ تبدأ وتنتهي باملنظر
نفسه :شخصيات جالسة [مجيع الشخصيات ختيط يف
قطعة قماش واحدة وكأهنا ختيط كفنا كبريا كفيال بدفن
العامل] (.)11
 - 2- 3اإلرشاد اإلخراجي
 - 1- 2- 3املسرح  -املكان
يقدم قاسم مطرود  -يف التنويه الذي افتتح به نصه
املسرحي – ثالثة اقرتاحات ألفضية تصلح لتجسيد
النص عليها:
مسرح الشارع /مسرح العلبة /املسرح الدائري.
متثل هذه األفضية املقرتحة على املخرج أو املشاهد
املفرتض أفضية لالحتفال بامتياز .وهي تسمح
بالتداخل بني اجلمهور واملمثلني ،لذلك ميكن اعتبارها
حمافل مكانية تدعم فكرة أن املكان [يعترب البطل
األساس يف العرض] ( )10حسب منظور الكاتب.
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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ويف معرض ترسيخ رؤيته اإلخراجية يف ما يتعلق
باملكان املسرحي وتصميمه ،يقرتح قاسم مطرود أن
يقسم املسرح الذي يقع عليه االختيار إىل تسع
مساحات .عندما نقف عند هذا العدد ـ9ـ جند أنه
يوازي عدد الشخصيات اليت يتحدث الكاتب على
لساهنا يف حمفله املسرحي .ويطرح هذا التكافؤ العددي
إمكانية أن يستقل كل ممثل مبساحة معينة .ولتحديد
هذه املساحات اليت تعكس مستويات اخلشبة ،يقرتح
الكاتب التخطيط باأللوان على منصة العرض لتشكيل
مساحات غري متساوية.
 - 2- 2- 3املسرح – املمثل
يف معظم اإلرشادات املرتبطة باملمثل ،جاء توجيه
عناية القارئ إىل احلالة اجلسمانية اليت يتخبط فيها
"الرجل" وهو جير أذيال جثته مؤذنا بالتعب املطبق .وهو
ما خيرب به أول إرشاد استهل به الكاتب نصه ،قبل أن
يتكرر يف حمافل توجيهية أخرى[ :نسمع وسط الظالم
صوت هلاث يزداد شيئا فشيئا لتتظافر معه جمموعة من
األصوات وكأهنا تلهث خلفه] ( .) 11وملا امتد اللهاث
إىل شخصيات أخرى ،فإن هذا حييل ضمنيا على
اشرتاك جمموعة املمثلني يف اإلفصاح عن حالة واحدة
يسري حكمها على اإلنسان بصفة عامة :حالة التعب.
غري أن الشاهد التوجيهي ال يكتفي بوصف احلالة
اجلسمانية ،ألنه يرصد كذلك احلالة االنفعالية للممثل،
مثل التعبري عن انفعاالت الرجل [مع وجود ذلك
اخلوف من الورم الذي يهدد الرأس] ( ،)49أو تساؤل
الزوجة [هبدوء من مكاهنا ودون أن تتحرك] ( .)16ويف
هذا الشاهد أيضا وصف للوضع اجلسدي (للزوجة)
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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الذي يضمر نوعا من اليأس من احلركة (حىت ال نقول
العجز) أو نوعا من التعبري عن الجدوى احلركة.
ومن اإلشارات اإلرشادية ما يفيد حتديد درجة
االنتباه والرتكيز عند الشخصية ،مثل الرجل [وكأنه
يصغي إىل اجلثة] ( .) 17كما أن الكاتب مل يعف
القارئ من الوقوف عند احلالة النفسية لشخصياته،
سواء أعربت احلالة عن اإلحباط الذي سقطت فيه
الشخصية الرئيسة (الرجل)[ :ينهار ،جيلس جبانب
اجلثة] ( ،) 18أم عربت عن النشوة اليت يفرضها مقام
السخرية على بقية الشخصيات[ :يف وقت واحد
يضحكون بصوت عال] (.)19
ويف إطار تصور املمثل بوصفه حامال للعالمة
املسرحية ،يقف الكاتب عند لباس شخصية مثل رجل
التأمني[ :يتقدم رجل التأمني الذي يرتدي املالبس
اخلاصة بدفن املوتى] ( .)18وهي شخصية غريبة
شكال ومضمونا ،وال غرابة أن مت تغريب لباسها بشكل
يتالءم مع طبيعة املوضوع.
وملا كان املسرح – املكان يلغي اجلدار الومهي
الفاصل بني املمثل واملتفرج ،ويقر مببدإ التداخل ،فإن
ذلك يسمح حبرية الدخول واخلروج ،طاملا أن نص
اإلرسال يظل [مفتوحا على املساحة اليت ستشغل،
وستدخل الشخصيات دون استئذان إال إذا اقتضى
األمر] ( .) 9وهذا ما ينبئ عن دينامية التواصل
املسرحي بني قطيب العملية املسرحية (املمثل واملتفرج)،
ويشي يف الوقت نفسه باجلو الكرنفايل الذي خييم على
املسرحية .وهو ما يعين داللة االحتفال يف املسرحية اليت
Cérémonie
ترسم احتفاال كرنفاليا
 Carnavalesqueممهورا بروح العبث.
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ويعرب هذا احلضور الكرنفايل عن نفسه أكثر فأكثر
حني تغادر الشخصية اليت تشكل حجر الزاوية
(شخصية الرجل) اخلشبة ،لتلتحق مبقدمة قاعة اجلمهور
حيث يتحول الرجل من شخصية فاعلة (ممثل) إىل
شخصية منفعلة ومتفاعلة (متفرج) .وهي فكرة مجيلة
وجديدة يف الكتابة اإلخراجية ،ألن املالحظ عادة يف
اإلرشادات املسرحية أن الكاتب حياول أن يدفع باملتفرج
إىل ساحة احلدث ،إذ حيرص على ضرورة مشاركة
املتفرج يف احلدث بطريقة تفاجئ اجلمهور باغرتاس
املمثل بني صفوفه وانبثاقه من صلب الصالة ليستأنف
دوره على اخلشبة.
إن الشخصية اليت تشكل قطب الرحى يف
"سيمفونية املوت واجلسد" تؤكد أن األمر جيري عكسيا
ههنا ،ألهنا تؤدي دورها على اخلشبة ،وحني تستنفد ما
خول هلا الكاتب املخرج من صالحيات أدائية،
تستأنف التمثيل الصامت خارج اخلشبة ،وحتديدا يف
مقدمة الصالة ،لتكون املمثل واملتفرج يف الوقت نفسه.
وهذا كله إمنا يؤكد حرص قاسم مطرود على استمرار
حياة املمثل رغم انتهاء الدور ،واملمثل ال حياة له إال يف
املسرح .ويف اجتاه املمثل إىل الصالة الستكمال متابعة
ما حيدث على اخلشبة إشارة واضحة إىل أن املمثل
يتنفس هواء اخلشبة.
 - 3- 2- 3املسرح – الفضاء
كثرية هي اإلرشادات اإلخراجية اليت ركزت على
وصف وتعيني آليات الفضاء ووظائفها .وإذا انطلقنا من
الديكور املسرحي ،جند أن التصور السينوغرايف
للمسرحية يعني ديكورا جتريديا ينسجم مع الفكرة
واحلدث[ :ميكن استخدام بعض األثاث التجريدي كأن
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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نوجد شباكا أو جمرد إطار كبري يف غرفة الطبيب لنوحي
بأنه باب ،أو عصي تشكل على شكل طاولة لنتمكن
من استخدامها فيما بعد يف صنع أشكال أخرى
ودالالت خمتلفة] (.)11
إن اإلطار مثال جيسد الباب الومهي الذي حييل على
غرفة ومهية .كما أن املؤثثات ختتزن دالالت بالتضمن
 . Connotationsومن جهة أخرى[ ،ليس هناك
ديكور ثابت ،مما يتيح احلرية يف تصميم سينوغرافيا
العرض والتصرف هبا] ( .)9إن الكاتب يبحث عن
رؤية إخراجية تسمح بتحول العالمة ،انطالقا من
تفكيك الديكور وإعادة تركيبه[ :ال يعتمد العرض على
منظر ثابت من الديكور بل يبنيه ويهده .مثة أشكال
وزوايا مظلمة ومضيئة عرب أطوال من األقمشة اليت
تتناثرها ،تكوهنا ،تشظيها ،هتدها ،تبعثرها وجتمعها .مثة
أفكار وصور ينتجها ذلك احليز املفرتض بني العرض
واجلمهور] (.)9
إن ما يطبع مؤثثات فضاء "سيمفونية املوت
واجلسد" على مستوى الديكور واألكسسوار هو
التغريب الذي حلق توظيفها .فالرجل [ربطت على كتفه
عربة كبرية وهو جيرها كاحلصان] ( ...)11وساعي
الربيد حيمل حقيبة رسائل كبرية مبالغ فيها ،ويف كل مرة
خيرج منها ظرفا بريديا كبريا يوحي بطول الرسالة...
والرسام يتأبط إطار لوحة إحالة على لوحة فنية حقيقية
صب فيها عصارة رؤيته التشكيلية ،ويف إطار لوحته ما
يشري إىل حماولة تأطري ما حيدث ...واملرأة ال تفارق
كامرياها حماولة القبض على حلظات احلدث يف صورة
لقطات تعلن وظيفة الرتسيخ والتثبيت ...والصيب حيمل
على دراجته صندوقا خيتزن فيه أحالم الرجل اليت وجدها
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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– وهو يف طريقه إىل اجلبل – تتكسر على
املنحدرات ...والطبيب حيمل يف [يده كبسولة كبرية]
( ) 37و[علبة دواء كبرية] ( ،) 42على اعتبار أن ذلك
نوع من املبالغة اليت توحي مبدى تدهور احلالة الصحية
للجثة اليت ما عاد ينفع معها مفعول جرعات الدواء
العادية واملعقولة...
ولذلك وجدنا الشخصيات األخرى متعن يف تغريب
األدوية واألدوات الطبية احملمولة من قبلها .فهذا [الرجل
العجوز وهو حليق الرأس وقد ألصق على رأسه الكثري
من أقرا ص البالستيك لغرض الفحص الطيب ،وإىل
جانبه الصيب والزوجة واملرأة وساعي الربيد والرسام وكل
منهم ميسك شيئا طبيا مبالغا فيه كمقص كبري أو
كبسولة أو إبرة أو أي داللة طبية أخرى مبالغ فيها]
( .) 19 – 18وهذه الزوجة و[بيدها قدح ماء كبري مع
كبسولة كبرية أيضا] ( ،)37علها ختفف من وطأة األمل
الذي دفع الرجل إىل الصراخ ...على أن الشخصيات
كلها جتمع على تردي احلالة الصحية للرجل (جسد
الرجل) ،مما دفعها إىل املبالغة يف تقدمي املساعدة
ووصف املهدئ يف غياب العالج .ومن هنا وجدنا
شخصيات ال عالقة هلا مبجال الطب كاملرأة تدخل
و[معها جهاز فحص الضغط] ( )42لتفحص ضغط
الرجل ،قبل أن [ترمي عليه علبة دواء] ( )42وتدعوه
إىل مضاعفة اجلرعة ...بل وجدنا الرجل نفسه يتأمل
حلالة جثته اليت يرثى هلا ،ولذلك ،قبل أن يتخلص منها،
وضع إىل جانبها [علبة دواء مبالغ فيها ،ميكن أن يكون
حجمها نصف مرت] ( ،)48مث اجته إىل الصالة – وكأنه
ختلص من محل ثقيل  -مكتفيا مبتابعة ما حيدث على
اخلشبة .ويأيت رجل التأمني – الناطق الرمسي باسم
ب والحرب والمنفى" – دراسة نقدية.
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املوت ،ليقدم للرجل حقيبة كبرية ،علها تسعفه يف مللمة
ما تيسر من أدوية قد تصيب يف التهدئة من روع األمل،
وقد ختيب ،علما بأن احلالة يف مجيع األحوال تظل حالة
مستعصية.
ومن خالل اشتغال قطع الديكور واألكسسوار –
حسب التصور اإلخراجي لقاسم مطرود – ميكن
[تشكيل قمم اجلبال وسفوحها ،وأرصفة الشوارع
املزدمحة باملارة الذين جيرون خلفهم جثثهم داخل املسافة
املتخفية بالصوت والصورة اليت حددها العرض ليعلنوا
وحشة ردهات اإلنعاش وصاالت العمليات ومراسم
الدفن ورتابة التأبني ذلك الذي يلف خشبة املسرح
واجلمهور] (.)10
وإذا كانت آليات الفضاء اجلامدة تشتغل بوصفها
مؤثثات فضائية – حقيقة  ، -فإن املمثل بدوره يساهم
يف جتسيد هذه املؤثثات .واألكيد أن الكاتب يضمر يف
هذا الشكل من االشتغال تعبريا عن التشيؤ والتالشي.
مثال ذلك صدر رجل التأمني الذي يتحول إىل منبه
إلصدار صوت جرس الباب ،من خالل احتوائه على
زر بارز يسمح بالضغط عليه .وليس غريبا باملرة على
صانع املوت – رجل التأمني أن يتحول إىل مجاد ،مادام
يدعو إىل املوت مبا هو جتميد للحياة.
أما املثال الثاين لتحول املمثل إىل شيء ،فيجسده
املمثلون الثالث الذين يتقدمون بوصفهم توابيت املوتى
اليت يستعرضها رجل التأمني على الرجل ،يف إطار اقرتاح
اختيار التابوت الذي يناسب ذوقه .ومؤكد أن يف هذا
االقرتاح ما يثبت حتول املوت إىل جتارة ،إذ يف تعطل
حياة البعض ما يدر األموال الطائلة على البعض
اآلخر.
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وفيما خيص املؤثرات الصوتية والضوئية ،جند توظيف
صوت الصرير املعرب عن إغالق الباب املدوي بشكل
صاخب .وقد تزامن هذا املؤثر مع إغالق الباب الومهي
لغرفة الطبيب[ :يتقدم الدكتور ليغلق بابه الومهي ،إال
أننا نسمع صوت إغالق الباب بشكل عنيف] (.)20
إن يف إغالق الباب هبذا الشكل ما يعلن إغالق باب
احلديث الذي فتح على إجنازات رؤساء الواليات
املتحدة يف خدمة اإلنسانية .وهو ما يعين إغالق هذا
الباب بشكل حاسم ،وكأن اخلوض فيه يندرج ضمن
الطابوهات  ،Tabouكأن الصوت القوي النغالق
الباب يؤذن بالصمت املطبق وحيرض الرجل على سد
فمه.
أما الضوء ،فإن قيمته يف التصور اإلخراجي لقاسم
مطرود تكمن يف اضطالعه بوظيفتني:
التبئري [ :بقعة ضوء على الزوجة اليت جتلس على
األرض وقد وضعت شاال على رأسها ومتسك كتابا بني
يديها وتطالع خبشوع وكأهنا تؤدي صالة ...بقعة ضوء
أخرى على وجه الرجل وهو جير عربته وكأنه يقطع
مسافات طويلة ومدنا خمتلفة[ .)32-31( ]...يدخل
الرجل وقد ربطت على كتفه عربة كبرية ( )...وكلما مر
أمام الشخصيات اجلالسة بدأ الضوء بالكشف عنها
والزوجة ختيط يف قماش أبيض ،وهكذا يستمر الرجل
جير عربته حىت يكشف لنا آخر شخصية على املسرح]
(.)11
التقطيع  :تقطيع العرض[ :سنعتمد على الفصل بني
املشهد واآلخر عرب الضوء] (.)9
واحلق أن تقطيع العرض ال يتوقف على خدمات
الضوء ،ألن املوسيقى بدورها تؤدي الوظيفة على أكمل
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وجه .لذلك يقرتح الكاتب تقطيع العرض هبذا الشكل،
ويرحب بأي وسيلة أخرى قد يعمد إليها هذا املخرج أو
ذاك[ :سنعتمد على الفصل بني املشهد واآلخر عرب
الضوء أو الضربات املوسيقية أو وسائل أخرى
يستحدثها املخرج] (.)9
هذه خالصة قراءتنا يف مسرحية "سيمفونية املوت
واجلسد" اليت نعتربها خمتلفة كليا عما قرأناه للكاتب من
نصوص .ولعل يف هذا االختالف ما حيسب للكاتب،
إذ يف جتديد دماء الكتابة ما حيصن القارئ من الوقوع
يف التكرار والرتابة .على أن تباين تلقي النص من متلق
إىل آخر يؤكد اختالف وجهات النظر يف املنجز النصي
لقاسم مطرود.
* -ما بني معقوفتني كالم الكاتب يف إرشاداته
اإلخراجي ة املتناثرة على صفحات نصه "سيمفونية املوت
واجلسد" املمتد من ص  7إىل ص  .50وما بني قوسني
أرقام صفحات النص نفسه.
املصدر:
سيمفونية املوت واجلسد ،قاسم مطرود ،منشورات
احتاد الكتاب العرب – دمشق.2007 ،
(الكتاب خيتزن أكثر من نص ،غري أنه حيمل عنوان النص
املدروس الذي حيتل الرتبة األوىل من حيث ترتيب النصوص
يف الكتاب).
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احملتويات
 قاب قوسني على هامش مونودراما قاسم مطرود"معكم انتصفت أزمنيت" ،أول العبور
 "دمي حمطات وظل" وهذيان قاسم مطرود أحالم قاسم مطرود يف ميزان احلرب ،تشريح الروح "سيمفونية املوت واجلسد" ،حمافل القراءة -احملتويات
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