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 نص مسرحٌة

 

 مواطن

     

 

  قاسم مطرود : تألٌف

 

 

 

 

 

 .... إهداء

 إلى زوجتً الحبٌبة نسمة الصباح ورفٌقة دربً

 والى كل النبالء الذٌن سألوا أو تابعوا حالتً الصحٌة
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 فٌما وراء إسحاق وإٌفجٌنً

 أو هذٌانات المبدع الكبٌر مطرود

 

 حسٌن عجة

 

أعمال سامٌة، لكنها )ابة عنها هناك أعمال إبداعٌة ال ٌمكن ال الحدٌث وال الكت

كما لٌس بمقدور المرء فعل أو عمل أي شًء حٌالها سوى تركها (. غٌر مقدسة

تغزو وجدانه بصدق وأن ٌوسع لها محٌط ذلك الوجدان، لكً تكتنفه، تطهره، 

قد ٌكون ما )ومن ثم تمنحه ما لم ٌكن قادراً من قبل على اللقاء به أو مالمسته 

هو ببساطة الدهشة، السحر، االضطراب الداخلً، غبطة تمنحه تلك األعمال 

مجتمعة " األشٌاء"مستحٌلة فً مرحلة كالمرحلة التً نعاصرها، أو كل هذه 

، شًء كهذا ال سبٌل وال إمكانٌة لتبلوره، أحٌاناً، إال فً قلب !(وبدفعة واحدة

تلك نادرة هً . وسط الجحٌم( بؤرضه وسمائه)الفاجع، وحٌنما ٌخر الكون برمته 

من ناحٌة أخرى، ال تحتاج هذه . نادرة وشاذة أٌضاً هً لحظات والدتها. األعمال

. األعمال أن تكون كبٌرة، ضخمة ومعقدة فً مالبساتها، وال حتى فً ثراء لغتها

ٌكفٌها أن تتلقى عطاء ما ٌؤتٌها من الخارج وتعٌد عطائه بنفس الوفاء الذي تلقته 

من هنا ال بد من الحدٌث . صابع الفن المرهفةلكن بعد أن تكون قد المسته أ. به

 .والكتابة عنها، أو، بدقة أكبر، عدم الحدٌث والكتابة إال عنها

  

 البرقً أو جنون االختٌار

قاسم مطرود " هذٌانات"أضع، دون ضجة، ولكن دون توجس أٌضاً، عمل أو 

ى العصر ضمن تلك األعمال النادرة، والتً قد تمر دون أن تتمكن قو" مواطن"

الُمحبطة، والُمفلسة،، بما فٌها تلك التً تقع ضمن المٌدان الفنً من تلقً رسالتها 

السٌما إذا ما كان ذلك العمل من صنع قلم . االستثنائٌة واإلصغاء لصوتها المتفرد
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مرد استغفال كهذا ال ٌنتج ". مواطن"عربً، كما هو الحال مع مسرحٌة 

متعمد، لكنه ٌمكن أن ٌنتج عن إسقاط بالضرورة عن سوء طوٌة، أو إقصاء 

النبٌلة، وفً مقدمتها أشٌاء الفن الكبرى " األشٌاء"المرحلة التً نعٌش فٌها لكل 

فً عملٌات تسوٌق تجلٌات الفكر والفن فً سوق النخاسة وتسوٌق البضائع 

من ناحٌة أخرى، من المحتمل أن تفلت أعمال كهذه، المتطرفة فً . المبتذلة

ٌُفترض بهم تلقً ما هو نادر، حساسٌتها ورها فتها، حتى عن أعٌن وفطنة من 

استقباله ومن ثم فتح جمٌع آفاق الممكن أمامه، ذلك ألن إٌقاع حركته ونوعٌة 

الموسٌقى التً ٌرقص علٌها تتخطى ومن بعٌد اإلٌقاعات الثقٌلة للزمن الحاضر 

لكن ال ! راقصةوابتذال رقصه وموسٌقاه، هذا إذا ما كان له من إٌقاع أو حركات 

بد لتلك األعمال، ومهما ٌكن الحصار الذي قد ٌطوقها وٌسعى لخنقها، من ترك 

صداها الذي لن تخمده غٌوم السماء الملبدة وال جبال األرض الصامتة، كذلك لن 

ٌمحو آثارها الشفافة بطبٌعتها زبد ومخاط البحار الوهمٌة والضاجة للعصر الذي 

، صوت ذلك الصدى، وستتم قراءة تلك اآلثار بعٌون سٌتضح، شٌئاً فشٌئاً . تلد فٌه

أكثر سعة وملكة إدراك أكبر انفتاحاً، إن لم ٌكن فً الجٌل الحاضر، ففً الجٌل 

الذي ٌلٌه؛ إن لم ٌكن فً هذه المرحلة، ففً المرحلة التً تلٌها، أو فً األجٌال 

ً  " مواطن"ذلك هو وقع هذٌانات . والمراحل البعٌدة التً ستلٌهما شخصٌاً؛ ال  عل

أقول ذلك بتواضع حٌال دقة وجمالٌة هذا العمل وحسب، بل بفرح واعتزاز أٌضا 

إزاء تشبثه بقوة بقضٌة ال ٌمكن إال أن تسلم نفسها، فً النهاٌة، لعٌن ومخٌلة 

 . المبدع

" مواطن"لكن لماذا؟ ما الذي جرى، وما هً ضربة الواقعة؟ أوالً، ألن هذٌانات 

الموسٌقٌة باألحرى، التً تمت كتابتها بزمن برقً قد /الشعرٌة/رٌة، أو التحفة النث

ساعة واحدة، قد ولدت فً صمٌم فاجعة واقعٌة، وضمن عالم : ٌصعب تخٌله 

عبثً وجحٌمً، ربما لم ٌسبقه فً ضراوة عنفه وبربرٌة االختٌارات التً 

لتً لكن، ولكً ال أتحدث مباشرة عن الدوافع ا.  ٌطرحها علٌنا عالم من قبل
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جعلتنً أستخدم لهجة كهذه، أو حماس أفتخر به كهذا، دعونا نتساءل عما حدث، 

وما هً  الشرارة األولى التً أولعت النار فً هشٌم الروح ووهبت ملكة التفكٌر 

هنا، علٌنا أن نصغً أوالً لما ٌقوله مإلف هذه .  بما لم تكن تثق بتملكها له

التً قلما صادفتنا براعة " الهذٌانات"ذه المسرحٌة، الُمذهلة فً كثافتها؛ صاحب ه

لنصغً ". مواطن"وحنكة عملٌة فً طرٌقة صٌاغتها، كتلك التً نعثر علٌها فً 

إذاً لما ٌقوله ذلك الذي أقتلعه خبر قرأه صدفة من مجرى ووتٌرة حٌاته الٌومٌة، 

لكً ٌدفع به نحو أكوان العزلة وطاقات الفن الغرٌبة القادرة على تحوٌل فاجعة 

بعد أن قرأُت الخبر التالً، :  "الخبر ذاته إلى ما ٌشبه المعجزة، ٌقول المإلف 

مجموعة من القتلة "2007 - 09 -14وهو ٌحدد تارٌخه القرٌب منا، فً عام 

ٌُقتل هو كان وقع الخبر، كما ". طلبوا من رجل أن ٌقتل أبنه وإن لم ٌفعل ذلك 

إلى حد ُشلت بسببه كل طاقاته  ٌمكننا تخٌل ذلك، صاعقاً على ذهن وروح المإلف

وكردة فعل أخالقٌة أولٌة، كتلك التً ٌمكن ألي . المفكرة، أو سبل مخٌلته الواسعة

واحد منا معاٌشتها، حٌنما تهزنا وتقتلعنا من ذواتنا حوادث كهذه، هً غٌاب أٌة 

معرفة أو دراٌة بما ٌنبغً علٌنا فعله، لذا نلجؤ إلى أنفسنا، نستنطقها، نحاورها، 

وألننا قد وجدنا أنفسنا فً . نلتمسها، لكً توفر لنا إجابة ما حٌال مؤزق كهذا

رعب وعراء كهذا الرعب والعراء الضاري والعبثً، نحاول تخٌلنا فً مكان 

لكن عبثاً، فالتؤمالت، أو . آخر، نضع أو نؤخذ مكان من تلقى ضربة الكارثة، مثالً 

وذلك ما . ع على القٌام بؤي فعلالتطلع فً الفراغ لن ٌجلب أٌة ثمرة ولن ٌدف

حدث بالدقة للمإلف، لنصغً له ثانٌة، وهو ٌروي لنا ما قام به مباشرة بعد  

وضعت نفسً مكانه، لكنً لم أعثر على حل ولم أتوصل إلى : "صدمته األولى 

لماذا؟ ذلك ألن القرار كقوة، كما سنبٌن ذلك بعد قلٌل، ٌقاومنا، وال ". أي قرار

ما الذي ٌمكن . مكانٌة اتخاذه إال عندما نتخذه، ولٌس قبل لحظة اتخاذهٌمنحنا أبداً إ

لكن ". ثمة رجل فً بإس، ٌنبغً إنقاذ ذلك الرجل: "فعله ؟ ٌقول أندرٌة مالرو 

لندع مالٌرو هنا جانباً، فهو ٌتحدث عن موقف عام، تجرٌدي، وعن بإس 
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إل عما فعله مإلف األجدر بنا التسا. ُمفترض، ال ٌقل تجرٌدٌة عن الموقف ذاته

ٌقول . ، بعد اكتشافه ال جدوى تؤمله وتمزقه  لفهم حقٌقة األمر وحسب"مواطن"

فً حاالت كهذه أهرب إلى المساحات البٌضاء على الورق والقدر : "التالً 

المتاح لً بالبوح، عسى أن أتخلص من العذاب الذي ٌكتنفنً، وبعد ساعة جاءت 

 ".نهذه الهذٌانات التً أسمٌتها مواط

  

لقد قٌل كل شًء عبر هذه المصارحة األشد ألماً، فهذه الجملة التً على بساطة 

الكارثً، أي قبل الدخول فً /صٌاغتها قد وضعتنا سلفاً فً قلب وصمٌم الفاجع

عن توالً حاالت فزعه المدمرة " مواطن"ساحة أو جحٌم الموقف الذي ستكشف 

إذ مْن . جاعة الشعر المقاوم دون تردد، وبحركات ال ٌماثل شجاعتها سوى ش

، الفنان، لكن أي فنان؟ "الورق"، رجل "المساحات البٌضاء"ٌتكلم هنا هو إنسان 

ذلك الذي ٌرفض كل أشكال وخدع الفصل التً تحاول جعله ٌقف كمتفرج فٌما 

لنصغً له، أو لنسمع عارنا .  تذبح الحٌاة نفسها أمام عٌنٌه وفً وضح النهار

بعد "و". أتخلص من العذاب الذي ٌكتنفنً"لكً : صرخته وفضٌحة عالمنا عبر 

علٌنا إذاً دخول المشهد، لنمتلك ". ساعة جاءت هذه الهذٌانات التً أسمٌتها مواطن

، لكن كال، علٌنا "مواطن/ هذٌانات"الجرأة على االقتراب من خشبة مسرحٌة 

تل أبنه وإن لم مجموعة من القتلة طلبوا من رجل أن ٌق: "إعادة قراءة الخبر أوالً 

ٌُقتل هو قد اتضحت تدرٌجٌاً أمام " الهذٌانات"وهكذا، تكون بنٌة ". ٌفعل ذلك 

من جانب، هناك هذا الرجل الذي ألقً به ضمن مؤزق االختٌار المستحٌل : أعٌننا 

ذاك، وهناك، من الجانب اآلخر، الفنان الُمنفعل عن حق، الفنان غٌر المتخاذل 

امضة، بؤنه ٌنبغً علٌه هو بالذات، ومهما كلف والذي ٌعرف، وإن بطرٌقة غ

الثمن، القٌام بردة الفعل الواجبة، األقدام على أخذ المبادرة، مواجهة الموقف، 

ابتداع ما ٌمكن بفضله قلبه، تحوٌله، إحالته على مقام آخر، ال ٌكتفً بالحكم على 

ت المساحا"فصاحب . كال. تجربة المعاش وكؤنها ال تمسه هو فً كٌنونته
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ال ٌضع من فوق عٌنٌه عدسات الموقف الدموي والمغلق معاً، وال " البٌضاء

ٌرتضً بالخٌارات المستحٌلة والعبثٌة التً ٌطرحها علٌه، بل ٌخلق، بدالً عنها، 

إمكانٌات ال ٌعرفها الموقف ذاته، وال ٌرٌد أن ٌعرفها، ما دامت رإٌة إراقة الدم 

هش من تردٌد رجال ذلك الموقف، لهذا لن نند. هً متعته األولى واألخٌرة

رجل السكٌن، رجل الحصان، رجل القنبلة، ورجل المثقب الكهربائً أو )جمٌعهم 

عبارة ال أعرف، حٌن ٌواجههم ببساطة الرجل الذي ٌطلبون منه قتل أبنه ( المدفع

وإال سٌقتل هو نفسه؛ حٌنما ٌسؤلهم بسذاجته الرائعة لماذا ٌرٌدون منه قتل أبنه 

نعم، أنهم ال ". ال أعرف"بنفسه هو؛ ال نندهش حٌن ٌرددون كالببغاء والتضحٌة 

ٌعرفون وال ٌرٌدون أن ٌعرفوا، فالقتل، الذبح، التفجٌر، الجرٌمة والموت هً 

، فٌدرك، بحدسه الفنً المتمٌز، "الهذٌانات"أما مإلف . وحدها من ٌحكم عالمهم

لطفل والرجل من قبل بؤنه من المستحٌل  فك مؤزق الموقف، وبالتالً إنقاذ ا

ال شًء فً المسرحٌة ٌشٌر أو . القوى التً خلقت وما زالت تتحكم بالموقف

، كمسرحٌة، قد  وضعت فً حسابها، أو مخٌلتها "مواطن"ٌوحً من بعٌد بؤن

ٌ ٌن النقطة التً تقُف عندها، إن كانت على صعٌد . إمكانٌة زائفة كهذه أن تع

ٌُقاس عن خسة  المكانً، األخالقً، والجمالً تجعلها فً موقع أكثر نبالة بما ال 

والتباسات الموقف ذاك، حتى وإن كان حاضرة فً صمٌمه واألقرب له من أي 

، أي "الفنان صاحب القضٌة"نحن هنا أمام والدة ما ٌمكن تسمٌته .  شخص آخر

المبدع وهو داخل المحنة، ولٌس خارجها، الفنان الذي ال ٌكتب عن مؤساة، أو 

، "لصاحب قضٌة"والدة جدٌدة . ست مؤساته أو كارثته الشخصٌةكارثة هً لٌ

والدة فجر آخر، ما . حتى وإن سبقت والدته عشرات أو مئات الوالدات من قبل

فً هذه النقطة، . زال ٌنازع بشجاعة ودقة ضد غٌوم الموقف السوداء والعبثٌة

 . تكمن أصالة، قوة وعنفوان المبدع الكبٌر قاسم مطرود

  

 إٌفجنًإسحاق و
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لكن، لنبقى ضمن إشكالٌة  واستحالة الموقف ذاته، لنفحص جنون خٌاراته 

لنسؤل أنفسنا إذا ما كان قد حدث فً ٌوم ما من تارٌخ . الجنونٌة واإلجرامٌة ثانٌة

اإلنسانٌة وذاكرتها، إن كان ذلك على أرضٌة الواقع أو فً مٌدان الفن، شٌئاً 

بٌد أننا ال نظن بؤن هناك ما ٌتطابق . ؟ ربما"مواطن"ٌماثل ولو من بعٌد مؤزق 

معه، وفً كل تفصٌالته، كان قد حدث، أو ٌمكن حدوثه مثلما هو حادث فً 

 ".مواطن"

نحن نعرف، كما ٌروي لنا التارٌخ أو ذاكرة الشعوب ومخزونها الُمتخٌل قضٌة 

إبراهٌم وأبنه إسحاق، وكٌف كان على هذا األب األسطوري قتل، أو التضحٌة 

ابنه األعز على قلبه، ذلك ألنه كان قد تلقى نداء من ربه ٌؤمره بتقدٌم ذلك االبن ب

كضحٌة، كبرهان على إٌمانه المطلق بمشٌئة وإرادة خالقه، ربه وسٌده الذي ال 

ٌمكن التمرد على مشٌئته، كما كان علٌه اإلذعان لذلك النداء، مهما بدا غٌر 

 . مفهوماً وعبثٌاً فً قسوته

  

أٌضاً، الصبٌة اإلغرٌقٌة ذات الجمال الخارق، والتً كان " إٌفجٌنً"ة هناك قضٌ

، القبول بذبحها أمام عٌنٌه، لكً ٌتم إنقاذ شرف العسكر، "أغامنون"على والدها، 

أو شرفه الشخصً، أو غٌرها من األسباب والعلل؛ فهذا لٌس شؤننا فً الوقت 

ذاكرة الشعوب المدمٌة، الحاضر، نحن ال نروي هنا ما حدث بالدقة فً تارٌخ و

، كعمل إبداعً جدٌد ٌطرح أمامنا "مواطن"لكننا ننوي وحسب القول بؤن حالة 

نموذجاً ال شًء ٌدل عن ٌقٌن بحدوث ما ٌمكن أن ٌماثله بفجٌعته، ولكن أٌضاً 

ففٌما ٌتعلق بإسحاق، ٌظل أمر وإرادة ذلك الرب القاسً . بطرٌقة معالجته

ة، وقد ال ٌمكن فك طالسمها، فهً مطروحة كبرهان واألنانً أمر أو أرادة خرافٌ

تجرٌدي على قوة اإلٌمان بحد ذاته، من ناحٌة، وألن إسحاق قد تم إنقاذه من قبل 

وهذا ٌعنً أننا ما زلنا، فً . نفس تلك المشٌئة أو اإلرادة نفسها، من ناحٌة أخرى

 الحقٌقة، مع تفصٌلة إسحاق أو أسطورته، نعٌش ضمن مٌدان الكومٌدي،
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، البسٌطة كبساطة ذلك "مواطن"فٌما ال تكف مسرحٌة . التٌولوجً، أو الخرافً

الرجل عن تردٌد المقولة التالٌة، والتً ٌمكن أن تكون شعارها أو إٌحائها األكثر 

 "السماء أغلقت أبواب الدعاء: "رهافة 

ال رب، ال إاله، سٌتدخل إذاً إلنقاذ رجل الخبر الذي ولد هذٌانات عمل مطرود  

السماء لٌست فارغة وعارٌة وحسب، بل : لنتمسك بقوة بهذه النقطة . المدوخة

أصبحت صماء كما هً علٌه دائماً، ولن ٌنزل كبش فداء ضمن أشعتها النورانٌة 

لٌحل محل الطفل الذي ٌراد ذبحه، أو األب الذي ٌطلب منه تقدٌم رقبته كرهٌنة 

ً زمن غٌاب اآللهة، فً لكن، مرة أخرى، نحن ف. أو ثمن خطٌئة لم ٌرتكبها

ٌُغتفر لكل مناشداتنا هنا، ال .. لحظة رفضهم الفضائحٌة وتنكرهم القاسً والذي ال 

فً الكآبة التً نحن : "بد من التذكٌر بمقولة الفٌلسوف األلمانً هٌدغر الشهٌرة 

أستشهد بمقولة هٌدغر عن ظهر قلب، وال ". فٌها، قد ٌنبغً تدخل أله ما إلنقاذنا

ا تردٌدها حرفٌاً، ذلك ألن جوهر ما أسعى لقوله عند هذه النقطة هو أن ٌعنٌنً هن

ال تقدم نموذجاً جدٌاً ولم ٌسبق لمؤساوٌة الوضع اإلنسانً وشراسة " مواطن"

وانحطاط القوى التً تتحكم فٌه وحسب، بل تقدم الشهادة األكثر صدقاً على غٌاب 

، ال ٌشٌر "أبوابها أمام الدعاء فانغالق"وانتفاء المعجزة، السٌما معجزات السماء؛ 

على صمتها، ابتعادها، استنكافها عن الرد أو االستجابة فقط، ولكنه ٌشٌر بالدقة 

على ضرورة الكف عن توجٌه هذه الدعاءات لها، الكف عن نقل النظر نحو قبتها 

غٌر المملوءة بغٌر الغاز الفارغ، كما ال بد من االبتعاد عن تدابٌرها المتواطئة فً 

من ناحٌة ثانٌة، ٌنبغً القول بؤن . لق الموقف ومؤزقه اإلجرامً والعبثً معاً خ

" تقنٌات"السماء ما عادت قادرة، إذا كانت فً ٌوم ما قادرة، على استنباط 

لقد نضب كل احتٌاطها القدٌم وتبخرت طاقتها . الخروج من وحشٌة الموقف

متهم أو شرفهم المفقود، أما قضٌة العسكر وإمكانٌة االستعانة بكرا. األسطورٌة

. كانت قد عرفت سلفاً كٌف تجعلهم طرفاً مدبراً للمؤساة" مواطن/ هذٌانات"فؤن 

تذهب إلى ما وراء اللحظة التراجٌدٌة " مواطن"ذلك ما ٌخولنا ربما القول بؤن 
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أن ألم . الُمفترضة" إٌفجٌنً"إلسحاق، كما تخلف من ورائها تمثٌلٌة وعذابات 

الغطاء عن وجههما القبٌح هما بمثابة " مواطن"نً الذي تزٌل ونوعٌة العبث الكو

ٌُدفع بها  الكشف األكثر رهافة عن موقف وجودي ٌتعلق بإنسانٌة جدٌدة ُتساق و

وقد ٌكون . ٌومٌاً باتجاه مجازر ذبح وغرف تعذٌب من نمط آخر، مغاٌرة تماماً 

ٌة نفسها، بؤن بمقدورنا القول، دون أن ٌكون ذلك ما تقوله أو توحً به المسرح

تلك المجازر وغرف التعذٌب قد تشبه مجازر وغرف التعذٌب التً ٌعٌشها 

 . اإلنسان العراقً الٌوم

  

 ما الذي ٌمكن فعله ثانٌة إذاً فً موقف كهذا، فً عزلة دامٌة كهذه؟

  

 معالجة العمل

 

 على حافة هواٌة االختٌار الدامً هذا إذاً، وبعد أن" مواطن"بعد أن وضعتنا 

وضعت على خشبة المسرح ذلك الرجل األعزل أمام كارثته األرضٌة، التً ال 

نشك فً موقع حدوثها، فً قتل أبنه أو قبول موته هو الشخصً، على أٌدي 

ُ عن دوافعها " مجموعة مجرمة" ال نعرف عنها شٌئاً، وال نعرف كذلك شٌئا

اإلٌحاء بممكنات باتخاذ قرار إجرامً وإشكالً من هذا القبٌل، تشرع المسرحٌة ب

أي أنها بدل . تحوٌل وقلب الموقف، لكن لٌس بالضرورة الخروج منه تماماً 

االستسالم األعمى للمؤزق، تقوم بمقاومته، انطالقاً من حركتها األولى، وبدالً من 

اإلدعاء بالخروج منه كلًٌة، بدفعة واحدة، ال تكف عن اإلٌحاء واإلشارة على 

ل، على لعبه، على خلق أو ابتداع آفاقاً غرٌبة علٌه، قدراتنا الضمنٌة، على األق

وقد نتمكن، بهذه الطرٌقة أو تلك، فً النهاٌة من تشتٌت صرامته ونذالته 

ذلك . ذلك ما ٌقدر علٌه الفنان، وما ال تتمكن منه السماء ومن ٌقطنها. الكونٌٌن

و ذلك ه". خلق هارمونً وسط الجحٌم" ألن ما ٌقدر علٌه الفنان ٌكمن فً 
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كٌف ". مواطن"وها أننا أصبحنا مهٌؤٌن على اتخاذ الخطوة األولى نحو ". المهم"

وقبل أن ... ؟ وأي جحٌم؟ ومع ذلك"هارمونً وسط الجحٌم"ٌمكن للمبدع خلق 

المسرحٌة، لنقطنه " لدٌكور"نذهب أبعد فً رإٌة تلك اإلمكانٌة، دعونا ننظر أوالً 

مجموعة كوالٌس على خشبة : "لقارىء قلٌالً، لننقله حرفٌاً ونضعه أمام عٌن ا

المسرح وٌمكن رإٌة ما ٌجري خلفها من مشاهد، فً وسط المسرح قفص حدٌدي 

فً داخله طفل صغٌر وسٌم بعمر العشر سنوات أو أكثر ٌمسك بٌده لعبة، وطوال 

الوقت ٌلعب بها، إلى جانب القفص ٌجلس الرجل على كرسً قدٌم أو علبه صفٌح 

ٌه، أصوات ذات صدى من خارج المسرح، ٌمكن عملها ماسكاً رأسه بٌن ٌد

ٌمكننا إذاً، بعد أن ". كؤصوات متداخلة أو قادمة من عمق السماء أو باطن األرض

قطنا الدٌكور قلٌالً، رإٌة ما ٌجري خلف مجموعة الكوالٌس، بٌد أن النظر فٌما 

تكفٌنا  ،"ٌجري خلفها من مشاهد"وراء الكوالٌس ال ٌعنٌنا وال تهمنا رإٌة ما 

طفل صغٌر وسٌم بعمر : "، وبشكل خاص ما فً داخله "القفص الحدٌدي"رإٌة 

ال ندري " ٌمسك بٌده لعبة"كذلك ٌعنٌنا االنتباه لقضٌة أنه " العشر سنوات أو أكثر

ما هو نوع تلك اللعبة، هذا الرمز الكبٌر الذي ال ٌفارق تقرٌباً كل أعمال المبدع 

إلى "لتؤكٌد على دوره االستثنائً؛ كذلك نرى، مطرود، والذي ال نكف نحن من ا

جانب القفص رجل ٌجلس على كرسً قدٌم أو علبه صفٌح ماسكاً رأسه بٌن 

ما هذه ". أصوات ذات صدى من خارج المسرح"ماذا؟ . ، لكننا نسمع أٌضاً "ٌدٌه

أصوات متداخلة أو قادمة من عمق السماء أو : "األصوات، ومن أٌن تقدم ؟ 

تلك هً اللوحة ذات الجمالٌة الخارقة والمروعة معاً التً ". باطن األرض

لكن قبل أن ندخل . والتً تدعونا للدخول فٌها" مواطن/ هذٌانات"ترسمها أمامنا 

طواعٌة فً كونها الجحٌمً هذا، ال بد لنا من التؤكٌد على نقطتٌن، أولهما تمنح 

التً تمسنا عن قرب نفسها مباشرة لرإٌتنا، نعنً بذلك العناصر الموجودة فٌها و

الطفل، اللعبة، الرجل واألصوات؛ الباقً متروك لمتعة المشاهد أو اضطرابه : 

أما النقطة الثانٌة، فهً غٌر مرئٌة وال ٌصرح بها الدٌكور وال حتى . الداخلً
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النص برمته، لكن نحن من ٌؤخذ ثانٌة مسئولٌة اإلعالن عنها، التصرٌح 

نحن أمام موقف سٌاسً محدد : ن تلقاء نفسها بمدلوالتها، مع أنها تنطق بذلك م

فالكوالٌس والمشاهد التً ٌمكن رإٌتها من خلفها تشٌر صارخًة بؤننا فً . وبدقة

مواجهة واحداً من المواقف السٌاسٌة األكثر شفافٌة ووضوحاً، بالرغم من دموٌته 

ك، ومع ذل. ذلك كل ما كنا نطمح اإلشارة علٌه. المحٌرة والتً ال ٌمكن وصفها

، أي "خلق هارمونً وسط الجحٌم"كٌف ٌمكن للفنان : ٌبقى سإالنا األول معلقاً 

كٌف ٌمكنه القٌام ولو بحركة واحدة كانت السماء نفسها قد عجزت عن اتخاذها؟ 

ومع ذلك، ٌبقى كل ما ذكرناه، ما تحدثنا عنه حتى اآلن ال . ال ٌنبغً نسٌان ذلك

".  االختٌار هو الجنون بعٌنه"د، بؤن ٌشكل سوى مقدمة لكً نقول، بعد كٌركغار

بؤسنانها ومخالبها بذلك القول، وظلت وفٌه له من " هذٌانات مواطن"لقد تشبثت 

ال ٌنبغً مواجهة جنون بجنون آخر، لكن علٌنا، فً حاالت : بداٌتها حتى نهاٌتها 

هذا، أن ال نقبل أو نستسلم " مواطن"كهذه، فً مواقف مؤسوٌة مدمرة كموقف 

ات الظالمة فً جوهرها التً ٌقدمها لنا الموقف، وال نركع كالعبٌد أو للخٌار

علٌنا، من ناحٌة، تكثٌف وسائل . المجانٌن أمام أحكامه العنفٌة وسٌاسته الرقٌعة

باعتباره " الالاختٌار"وممكنات اإلبداع التً ال ٌفهمها، وكذلك تعمد اختٌار 

. ما أكثر مرارة من اآلخراالختٌار األسمى، رفض أن نوضع بٌن خٌارٌن أحده

كما ٌفعل الرجل فً رفضه، دون ضجة مفتعلة، وبال تهور حٌال خطر وشراسة )

لكن، هل ٌكفً (. القاتل، االختٌار ما بٌن ذبح أبنه وتسلٌم نفسه كضحٌة أو ثمن

قرار عدم االختٌار وحده؟ قد ال ٌكفً، بل وقد ٌتكشف بسرعة عن استحالته، حٌن 

سٌفه، قنبلته، أو مثقبه الكهربائً، أو مدفعه موضوعة تكون سكٌن العدو، أو 

ومسلطة على رقابنا، أو على رقاب من نحب ونرٌد الحفاظ علٌه وصٌانة حٌاته 

لكن إذا ما ترافق قرار الرفض على االختٌار هذا . من حٌاتنا نحن وكؤنها أغلى

مع مضاعفتنا لقدراتنا الفنٌة على تحوٌل اللعبة بكاملها، الكشف عن ممكناتها 

ضمن الموقف الذي ٌجهلها وٌتظاهر بعدم سماعه لصوتها، حٌنئذ، ربما ستتولد 
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ٌنبغً التخلً عنها، أو الفن، أو حلول الهذٌانات المبدعة التً ال /الفعل" معجزة"

أهذا كل ما فً األمر؟ وهل . خٌانتها فً اللحظة التً نكون فً أمس الحاجة إلٌها

؟ "وسط الجحٌم"التً ٌنبغً الحفاظ علٌها" بالهارمونٌة"ٌنبغً علٌنا االكتفاء 

ال ٌنبغً التململ من تكرار ضرورة لعب الموقف برمته، كذلك ال بد من . صبراً 

أن قوى الموقف، ومهما كانت ضراوة ونوعٌه أسلحتها، تظل التؤكٌد على قضٌة 

بعٌدة عن االستحواذ الكلً والمطلق على ممكنات الموقف ذاته، فهً ال تستطٌع 

الذي ال تعرفه هو " الشًء"مادام ذلك . ولن تعرفه. االستحواذ وتملك ما ال تعرفه

المرعبة، أبطال أي الرد على أسلحته . بالدقة ما ٌمتلك الفنان مفاتٌح معالجته

مفعولها، وترك تهدٌداته تمر وكؤنها ال شًء آخر سوى انعكاس أو صدى خائباً 

مواجهة تلك األسلحة الُمخٌفة وتلك التهدٌدات اللعٌنة بما ال عالقة . لجنونه وغبائه

الرجل البسٌط "قد ٌشكل الصمت، صمت .  له ال باألسلحة وال بالتهدٌد المقابل

واحدة من تلك الردود، لكن  أٌضاً قد ٌشكل لعب " هالذي ٌضع رأسه بٌن ٌدٌ

وذلك . العمل الفنً ، بدوره، رداً آخراً على تلك األسلحة والتهدٌدات المتواصلة

قاسم مطرود بحرقة، بفطنة، برهافة وبشجاعة " مواطن/ هذٌانات"ما تقوم به 

بداعً تكاد تكون خٌالٌة، أو هً كذلك، بالمعنى الذي ٌكون فٌه الُمتخٌل هو اإل

بالكٌف واللماذا نفسهما، :لكن كٌف؟ لكن بماذا؟ اإلجابة هً التالٌة.ً بحد ذاته

 . ولوحدهما

  

 الكٌف واللماذا

  

 :من سبعة شخوص هم " مواطن"تتكون مسرحٌة 

 الرجل -1

 رجل السكٌن -2 

 رجل الحصان -3 
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 رجل القنبلة -4 

 الطفل -5 

 رجل المثقب الكهربائً -6 

 المجموعة-7 

نحن نتذكر بؤن كل هإالء الرجال، ما عدا ". أربعة لوحات"وهً تتشكل من  

الرجل، أب الطفل، هم من ٌطالب ذلك الرجل بالقدوم على االختٌار ما بٌن قتل 

أبنه أو القبول بؤن ٌقتل هو؛ أما المجموعة، فهً تتمتع، كما نراها، بدور 

ة القتل، وتارة هً تارة تشارك هً ذاتها فً المطالبة باقتراف جرٌم:مزدوج

نفسها ضحٌة لكون ٌلتهب من حولها، وٌدفعها نحو ما ال ندري أي جحٌم وهذٌان 

نحن ال نتعرف على هذه المجموعة إال عبر أصواتها المؤسوٌة أحٌاناً، . مرعبٌن

أما . المسلوبة اإلرادة، ولكن أٌضاً عامل تعطٌل جرٌمة القتل، فً أحٌان أخرى

اثلة تقرٌباً، وال تتنوع إال قلٌالً من جانب شكلها اللوحات األربعة، فهً متم

ٌُراد  الدٌكوري الخارجً، لكنها تختلف وتتنوع باختالف وتنوع األسلحة التً 

بعد تقدٌم الرجل الذي ٌضع رأسه بٌن ٌدٌه، الطفل . استخدامها فً عملٌة القتل

هل سمع أحد بتسمٌة كهذه؟ مْن هو رجل . والقفص، ٌؤتً دور رجل السكٌن

بعده على خشبة المسرح وهو ٌقبض على :لسكٌن هذا؟ لرجل السكٌن هذا بعدٌنا

الرجل "سكٌنه وٌطالب الرجل على القدوم على االختٌار العبثً ذاك، فٌما ٌبطل 

ذاك شراسة ودموٌة رجل السكٌن وسكٌنه أٌضاً عبر طرحه ألسئلة " البسٌط

كرمز للموقف، ٌظل  بسٌطة ٌمكن أجمالها بالكٌف واللماذا، وألن رجل السكٌن،

حائراً وبلٌداً حٌال أسئلة الكٌف واللماذا هذه، ٌتبخر أو ٌهرب فً النهاٌة، بعد 

لكنه ٌنطوي على . تدخل المجموعة المباغت، ذلك ما ٌمكننا تسمٌته ببعده الواقعً

وهكذا نكتشف بؤنه ال ٌمكن ذبح . بعد العصر أو الزمن الذي ٌنتمً إلٌه:بعد ثان

لرجل لنفسه بسالح ٌنتمً لتارٌخ آخر غٌر اللحظة المعاصرة الطفل، أو قتل ا

، إلى جانب تفادٌها الخطر األول، "مواطن"ٌمكننا القول، هنا، بؤن . التً نحن فٌها
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خت لزمن السكٌن ورجل  خطر السكٌن، تكون وفً ذات الوقت والدفعة قد أر 

مً إلى أي زمن السكٌن، لكن دون تحدٌد ذلك الزمن بالدقة، فهو، بطبٌعته، ال ٌنت

بعده .السكٌن سالح اإلنسانٌة البدائٌة األولى،الهمجٌة والمعدومة الصفات:بعٌنه

أو ٌتغافل عن وصفه " مواطن/هذٌانات"الذي ال ٌنسى مإلف "رجل الحصان"ٌؤتً

وكؤنه أنتفض من كتب التارٌخ السمر وبٌده سٌف "بالطرٌقة البارعة التالٌة

السٌف البراق "ه ال ٌعرف مْن هو صاحب هل ٌمكن للمشاهد التظاهر بؤن"براق

وبهذا نكون كذلك قد تعرفنا على الزمن أو العصر الذي ٌنتمً . هذا؟ قطعاً ال

هو بالدقة زمن شهٌة القتل " السٌف البراق"إلٌه، كما نكون قد فهمنا بؤن كل زمن 

لكن، وقبل أن نصل إلى النماذج . ورغبة رإٌة سٌالن الدماء التً ال تقاوم

وإخفاقهما، هما كذلك، " رجل المثقب الكهربائً"و" رجل القنبلة"، أياألخرى

الرجل "على إنجاز عملٌة القتل، قبل كل هذا، دعونا نتعرف على ردود فعل ذلك 

قد خرج من خشبة المسرح، تاركاً سكٌنه " رجل الحصان"بعد أن ٌكون "البسٌط

د على الجمهور، أوالً بتوجٌه طرف السكٌن الحا" الرجل البسٌط"هناك، ٌقوم 

وكؤنه ٌنوي القول رمزٌاً بؤن تلك السكٌن هً أٌضاً سكٌن ذبحهم، هم الجالسون 

على مقاعدهم الوثٌرة، لكنه سرعان ما ٌنتبه لحماقة فعله، ومن ثم ٌدٌر نحو ذلك 

مْن منا من . الجمهور مقبض السكٌن الذي ال ٌقتل، ولٌس طرفها الحاد القاتل

" الرجل البسٌط"الشحنة الرمزٌة العالٌة فً فعل كهذا؟  الغباء حداً ٌجعله ال ٌفهم

هو أٌضاً رجل السالم، أو حتى ما هو أفضل من ذلك؛ أنه ذلك الرجل الذي 

تتكرر . ٌرفض، هنا أٌضاً ومع نفسه، أن ٌجعل من اآلخرٌن ضحاٌا لكارثته هو

 فً كل مرة ٌدٌر ذلك الرجل البسٌط الطرف. ذات الحركة عبر اللوحات األربعة

غٌر المإذي من السالح، إن كان السٌف، القنبلة، وفً النهاٌة المثقب الكهربائً 

هل ثمة من براعة تحاكً براعة تحوٌل موقف . نحوه، ولٌس باتجاه الجمهور

العنف الدامً الذي ٌستهدف ألذات إلى موقف سالم ٌخص الجمٌع؟ سٌطول 

فقط فٌما ٌتعلق  لٌس" مواطن"الحدٌث عن الدالالت العبقرٌة التً تتضمنها 
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بممكناتها الثرٌة على نزع فتٌل األزمة وحسب، بل وأٌضاً على فك وتفتٌت رعب 

 .اللغز المهول المطروح أمامنا

  

نحتفظ ألنفسنا، وبؤنانٌة، بالسحر الذي ال نمتلك المفردات الجدٌرة على وصفه 

، لكننا لمشهدٌن من مشاهدها" مواطن"والذي ولدته فٌنا لحظتٌن من لحظات تقدٌم 

وألننا ال نرٌد اإلبقاء على تلك األنانٌة لفترة طوٌلة، ها أننا نضعها أمام عٌنً 

القارىء بتفاصٌلها، لكً ال ٌحرم من القبض على أبعادها الكبٌرة ومدلوالتها 

 : المشهد األول هو التالً . المرهفة

  

كلمة  من خلف الكوالٌس نشاهد مشاعل نٌران كثٌرة وما أن ٌقول رجل المثقب"

تدخل المشاعل بمصاحبة الصراخ والعوٌل وموسٌقى توحً بحجم ال أعرف 

بعض من المجموعة احترقت ثٌابه أو وجهه والبعض الفجٌعة التً ألمت بهم، 

 ".ٌسعفه كمشاهد سٌنمااآلخر أحترق كله وٌبحث عن من 

  

المفردات فً هذا المشهد، علٌنا أن نحتفظ فً أرواحنا وذاكرتنا على 

هل بمقدورنا إضافة أي . صراخ، عوٌل، موسٌقى، فجٌعة، مشاهد، وسٌنما:التالٌة

ثانٌة ألزمنة الصراخ، " مواطن"تإرخ . سوى كلمة واحدة. شًء هنا؟ كال

. تإرخ لعالمنا المعاصر. العوٌل، الموسٌقى، الفاجعة، المثقب الكهربائً، والسٌنما

هل ٌمكن . وهذا وحده كافٌاً . هربائٌةعصر نخر العظام البشرٌة بالمثاقب الك

وفً النهاٌة، إلٌكم بالمشهد . مغالطة الحقٌقة، حتى عند هذه النقطة؟ قطعاً كال

، غٌر "تنزل فٌه الستارة"الثانً الذي كنا ننوي التمتع به أنانٌنا لوحدنا، والذي 

والذي ثالثة ننهً فٌه حدٌثنا الذي ال ٌنتهً "مواطن"الموجودة،على

دون إضافة وال مفردة واحدة أو تعقٌب صغٌر واحد، مهما كانت "مواطن"عن

 : أهمٌته 
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ٌخرج الجمٌع وتبقى بقعتً ضوء أحداهما على األسلحة فً مقدمة خشبة "

قلنا مسبقاً بؤننا ". على قفص الطفل الذي ما زال ٌلعب بلعبتهالمسرح واألخرى 

 . لن نضٌف أي تعلٌق على هذا

  

ا كلمة أخٌرة، أو تساإالت ترغمنا من نفسها على طرحها، ومن ثم لكن تبقى لدٌن

من هو ذلك الرجل، بصرف النظر عن الخبر؟ من هو هذا :فهم لغزها المحٌر

الطفل؟ ما هً تلك اللعبة التً ٌقبض علٌها الطفل، ولمن تنتمً تلك األصوات؟ ال 

ر على تلك األسئلة مباشرة، وال حتى بطرٌقة غٌ"مواطن"ترد مسرحٌة

" الهذٌانات"هل ٌخولنا أحد، أو هل ٌغفر لنا صاحب .مباشرة،من وجهة نظرنا

بالرد على تلك التساإالت على طرٌقتنا الفنطازٌة نوعاً ما؟  إذا كان الرد نعم، 

قد :ستكون إجابتنا هً التالٌة، وبكل ما تنطوي علٌه من مجازفة وتهور

الفنان "مساحات البٌضاءرجل ال"هو بالذات " الرجل البسٌط"أو " الرجل"ٌكون

التً لم ٌسبقها شًء من " هذٌاناته"أهدانا " ساعة"وبعد " أكتنفه العذاب"الذي 

قد ٌكون الطفل الموضوع فً القفص، الطفل العزٌز والغالً هو بالدقة . قبل

قد تكون اللعبة، ثانٌة أو . فً وضعه الحالً" رجل المساحات البٌضاء"وطن "

نفسه، أو قد تكون براءة الوطن مادام " حات البٌضاءرجل المسا"ثالثة هً لعبة 

التً ٌمكن أن تكون قادمة من "األصوات "قد تكون " ما زال ٌلعب بلعبته"الطفل 

هً أصواتنا نحن، أو باألخرى أصوات أهلنا " عمق السماء أو باطن األرض

 . المحترقة هناك

  

  : مالحظة أخٌرة

ٌتعدى مساحة صفحة واحدة على " طنموا/هذٌانات"لم ٌكن الحجم الذي أخذته 

أي أن ما كتبته . هل ٌبقى لكل ما قلناه من قٌمة؟ قطعاً كال.الحاسوب االلكترونً

على صفحة واحدة ال ٌمكن لمئات الكتب السٌاسٌة أن تؤتً به، وما " مواطن"
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ال :"عن السٌاسة التً ال ترد أبداً إال بعبارة واحدة .كتبته كتبته عن السٌاسة نفسها

هل ٌحق لكاتب هذه األسطر تقدٌم نصٌحة . ألنها ال تعرف، ببساطة"رفأع

كنصٌحة، :للقارئ،أو للعصر الذي نجد أنفسنا فٌه؟ إذا كان الرد بنعم، فنحن نقول

باعتبارها واحدة من التحف النادرة، المسروقة " مواطن/هذٌانات"لٌتم التعامل مع 

 .  من متحف بغداد

 

 

 

 نص مسرحٌة

 مواطن

 قاسم مطرود:  تألٌف

masraheon@gmail.com  

 

 الشخصٌات

 الرجل -1

 الطفل -2

 رجل السكٌن -3

 رجل الحصان -4

 رجل القنبلة -5

 رجل المثقب -6

mailto:masraheon@gmail.com
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 المجموعة -7

- :اطلعت على خبر مفاده 2007 - 9-14الٌوم المصادف 

ٌُقتل هوإن مجموعة من القتلة طلبوا من رجل أن ٌقتل ابنته وان لم ٌفع  .ل 

 .ووضعت نفسً مكانه، لكنً لم اعثر على حل ولم أتوصل إلى أي قرار 

وفً مثل هكذا حاالت اهرب إلى المساحات البٌضاء على الورق والقدر المتاح لً بالبوح، 

وبعد ساعة جاءت هذه الهذٌانات التً أسمٌتها , عسى أن أتخلص من العذاب الذي ٌكتنفنً

 .مواطن

 اللوحة األولى

 :ئة العرضبٌ

مجموعة كوالٌس تتقاطع على خشبة المسرح وٌمكن رؤٌة ما ٌجري خلفها من 

مشاهد، فً وسط المسرح قفص حدٌدي فً داخله طفل صغٌرة وسٌم بعمر 

العشر سنوات أو اكثر، ٌمسك بٌده لعبة، وطوال الوقت ٌلعب بها، إلى جانب 

ه بٌن ٌدٌه، القفص ٌجلس الرجل على كرسً قدٌم أو علبة صفٌح ماسكا رأس

أصوات ذات صدى من خارج المسرح ٌمكن عملها كأصوات متداخلة أو قادمة 

 من عمق السماء أو باطن األرض

 اقتله:األصوات

 اطعنه

 اذبحه

 فجره
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 تتكرر هذه األصوات حتى تمأل المسرح ضجٌجا

ٌحاول الرجل سد أذنٌه وعدم سماع األصوات واإلمساك برأسه اكثر كأنه إذا  

ٌنزل رجل السكٌن ..دحرج على األرض، ثم تعم المسرح السكٌنةترك الرأس ٌت

 .من أعلى المسرح تصاحبه جلبة ونفس األصوات الغامضة

 اقتله  "ٌتقدم إلى الرجل وهو ٌقدم له السكٌن:"رجل السكٌن

 كٌف؟:الرجل

 بالسكٌن:رجل السكٌن

 كٌف؟:الرجل

عه :رجل السكٌن  ال اعرف، اطعنه مثال، اذبحه، قط 

 كٌف؟:الرجل

 "ٌجسد له مشهد الذبح"هكذا:رجل السكٌن

 صعب:الرجل

 أقتلك إذا :رجل السكٌن

 كٌف؟:الرجل

 "ٌجسد مشهد الذبح السابق"هكذا:رجل السكٌن

 لماذا؟:الرجل

 ال اعرف:رجل السكٌن
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تدخل مجموعة من الناس من خلف الكوالٌس ال ٌعرف عددهم وبدون "

 قت على األرضانتظام،ٌصرخون،ٌستغٌثون، ٌبكون، وكأن السماء أطب

 انفجار:المجموعة

 فً مكان مزدحم -1

 بٌن حشود الناس  -2

 العمال والطالب وبائعً السجائر والشاي -3

 تناثرت أجساد أطفال المدارس -4

 تجمعنا إلنقاذ اآلخرٌن فؤعقبه انفجار آخر -5

 أجسادنا تفحمت -6

 صرنا وقودا للنار -7

 من ٌسمع عوٌلنا  -8

 الجمٌع نٌام -9

 السماء أغلقت أبواب الدعاء -10

العب بالحوارات أعاله وفق ما ٌراه المخرج مناسبا كتكرارها مثال أو ٌمكن الت

 .قولها على لسان اكثر من واحد المهم خلق هارمونً وسط الجحٌم

خالل هذا المشهد ٌقف الطفل خائف ٌتابع المشهد دون أن ٌعرف شٌئا، وٌعود 

. سهٌخرج الجمٌع وٌعم الصمت نف..الرجل إلى الجلوس كما كان ورأسه بٌن ٌدٌه

بعد خروج الجمٌع ٌصبح المسرح هادئا وكأنه لم ٌدخله احد من قبل، ٌرفع 

الرجل رأسه ببطء بعد أن ٌنزل ٌدٌه بالبطء نفسه ٌحدق نظره على السكٌن التً 

ٌنهض الرجل من ..تركها رجل السكٌن على األرض وهرب مع اآلخرٌن

لكنه ٌتردد وفً  ٌقترب إلى السكٌن ثم ٌبتعد عنها، ٌحاول اإلمساك بها،..مكانه

نهاٌة األمر ٌمسك بالسكٌن من مقبضها وٌلوح بها وكأنه ٌروم فعل شًء، تسقط 
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ٌده المرتفعة وكان ثقل السكٌن هو الذي انزلها، ٌتجه إلى مقدمة المسرح، ٌضع 

السكٌن ورأسها المدبب باتجاه الجمهور ثم ٌعود إلى مكانه، وقبل أن ٌصل ٌعود 

ٌكون المقبض باتجاه الجمهور، ثم ٌعود إلى جلسته إلى السكٌن وٌغٌر اتجاهها ل

 السابقة

 

 

 اللوحة الثانٌة

 بٌئة العرض 

 نفس المشهد السابق

ٌدخل رجل ملثم على حصان وكأنه انتفض من كتب التارٌخ ..فترة صمت قصٌرة

السمر وبٌده سٌف براق، ٌصل القفص، ٌترجل من حصانه وما أن ٌراه الرجل 

 ٌضا ٌقدم رجل السٌف سٌفه إلى الرجلٌقف فزعا مندهشا وبهدوء ا

 اقتله:رجل الحصان

 كٌف؟"وهو تعب جدا:"الرجل

 بالسٌف:رجل الحصان

 كٌف؟:الرجل

 ال اعرف، اطعنه مثال، اقطع رأسه :رجل الحصان

 كٌف؟:الرجل
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 "ٌجسد مشهد المبارزة والطعن"هكذا:رجل الحصان

 صعب:الرجل

 اقطع رأسك إذا ، أقتلك أنت:رجل الحصان

 ف؟كٌ:الرجل

 "ٌجسد مشهد المبارزة والطعن السابق"هكذا: رجل الحصان

 لماذا؟:الرجل

 ال اعرف:رجل الحصان

تدخل المجموعة نفسها وبٌد بعضهم أكٌاس من القماش فٌها مالبس أو أغذٌة 

 وبٌد البعض اآلخر كرسً أو منضدة أو قدور فارغة

 أخرجونا من دٌارنا عراة وتركنا خلفنا كل شًء :المجموعة

 ا من المدٌنةاخرجو -1

 نحن مساكٌن  -2

 انتم خونة -3

 اخرجوا دون متاع -4

 حٌاتنا بسٌطة نربً أطفالنا ونموت  -5

 الموت لكم جمٌعا أرضا وزرعا  -6

 رسالتنا بسٌطة فً هذه الحٌاة -7

 انتم أموات الٌوم أو غدا -8

 نحن بسطاء عزل -9
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 اخرجوا واسكنوا فً الخٌام -10

 شًءأخرجونا من دٌارنا عراة وتركنا خلفنا كل "بحزن :"الجمٌع

 كتبً -1

 أوراقً الثبوتٌة -2

 صور عائلتً  -3

 كتب ودفاتر مدرسة  طفلً الصغٌر -4

 كتبً التً ألفت -5

 نحن نموت  -6

  السماء أغلقت أبواب الدعاء:المجموعة

وٌعود المشهد كما كان فً اللوحة األولى وٌجسد الرجل األداء .. ٌخرج الجمٌع

قدمة نفسه بالنسبة للسٌف الذي تركه رجل السٌف وهرب، وحال وصوله م

خشبة المسرح ٌوجه مقبض السٌف إلى الجمهور وٌعود أدراجه ٌلفه حزنه 

 .وحٌرته

 اللوحة الثالثة

 نفس المشهد السابق باإلضافة إلى وجود األسلحة الجدٌدة 

من وسط الهدوء والسكون ٌتقدم رجل من عمق القاعة مرتدٌا السواد وكأنه جاء 

قدم حامال بٌده قنبلة ٌدوٌة، من البٌوت المهجورة المسحورة وبهودء اٌضا ٌت

وما أن ٌصل مقدمة الخشبة ٌشاهده الرجل الذي ٌقف هو اآلخر بهدوء اٌضا 

محاوال االبتعاد  والهرب وحماٌة القفص، ال ٌعرف ما الذي علٌه فعله والجنون 

 قادم إلٌه
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 توقف "ٌصرخ به:"رجل القنبلة

 مسكٌن أنا رجل"ٌتوقف رغم الخوف الذي ٌلفه وارتعاش جسده:"الرجل

 اقتله "ٌقدم له القنبلة الٌدوٌة:"رجل القنبلة

 كٌف؟:الرجل

 بهذه القنبلة:رجل القنبلة

 كٌف؟:الرجل

 ال اعرف، فجره، انسفه:رجل القنبلة

 كٌف؟:الرجل

ٌجسد له مشهد سحب المسمار ورمً القنبلة على القفص والنوم "هكذا:رجل القنبلة

  "على األرض

 صعب؟:الرجل

 ذاأقتلك إ:رجل القنبلة

 كٌف؟:الرجل

ٌجسد له مشهد سحب المسمار ورمً القنبلة على القفص والنوم "هكذا:رجل القنبلة

 هكذا "على األرض كما فً السابق

 لماذا؟:الرجل

 ال اعرف:رجل القنبلة
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تدخل نفس المجموعة التً تحمل أشالء بشرٌة ووجوههم دامٌة، ٌصرخون 

 جمٌعا طلبا لالستغاثة 

 الغوث الغوث:الجمٌع

 ا ٌده قطعو -1

 طعنوه أمام عٌنً  -2

 لم اصدق حٌن اخترقت الرصاصات رأسه الكرٌم -3

 قطعوا أصابعه الواحد تلوا اآلخر  -4

 ٌضحكون كؤنهم فً عرس، وأٌدٌهم تقطر دم :الجمٌع

  قطعوا رأسه وهو ٌتوسل وٌبكً – 5

 نزعوا ساقه الٌسرى -6

  اخذوا قلبه ورفعوه إلى األعلى -7

 بقروا بطنها واخرجوا الجنٌن -8

 شاهدت رأسه ٌتدحرج ٌضحك والدم ٌلطخه -9

 والسماء أغلقت أبوابها أمام الدعاء "برهة"صرنا أشالء بشرٌة:الجمٌع

ٌتقدم الرجل إلى القنبلة الٌدوٌة وبخوف اكثر من قبل ٌحملها .. ٌخرج الجمٌع

وكل جسده ٌرتجف وبالطرٌقة نفسها ٌضعها إلى جانب األسلحة السابقة فً 

 "فترة صمت قصٌرة جدا..د إلى مكانه وجلسته المعهودةٌعو..مقدمة المسرح

 اللوحة الرابعة 
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 :بٌئة العرض

 نفس المشهد السابق باإلضافة إلى وجود األسلحة الجدٌدة 

نسمع صوت مثقب كهربائً من خارج خشبة المسرح، لحظات وٌدخل رجل 

رأسه ضخم ضخم لم نر أمثاله إال فً أفالم الخٌال العلمً أو األساطٌر الٌونانٌة، 

ولٌس له إال عٌن كبٌرة واحدة تتوسط جبهته وٌدٌه طوٌلتان ٌصالن تقرٌبا 

أقدامه، صوته ٌخرج كأنه من عمق بئر ٌحمل مثقب كهربائً هو اآلخر غرٌب 

ٌأخذ المسرح جٌئة وذهابا وكأنه طفل ..كبٌر كأنه مدفع رشاش مقاوم طائرات

و الرجل وٌطفئه حٌن آخر، ٌلعب بلعبته ٌشغل المثقب حٌن وٌوجهه إلى الطفل أ

 وفً نهاٌة األمر ٌوجه المثقب إلى صدر الرجل وٌكتم صوته

 اقتله:رجل المثقب

وقد هده التعب والخوف وبالكاد تخرج منه الكلمات التً حفظها :"الرجل

 كٌف؟"الجمهور

 بالمثقب :رجل المثقب

 كٌف؟:الرجل

 ال اعرف، اثقب رأسه، عٌنٌه، قلبه:رجل المثقب

 كٌف؟:الرجل

 "ٌجسد مشهد الثقب وهو فرح كالمجانٌن وكأنه ٌنجز عمال جبارا" هكذا :رجل المثقب

 صعب؟:الرجل
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 أقتلك إذا:رجل المثقب

 لماذا؟:الرجل

 ال اعرف:رجل المثقب

من خلف الكوالٌس نشاهد مشاعل نٌران كثٌرة وما أن ٌقول رجل المثقب كلمة ال 

قى توحً بحجم اعرف تدخل المشاعل بمصاحبة الصراخ والعوٌل وموسٌ

الفجٌعة التً ألّمت بهم، بعض من المجموعة احترقت ثٌابه أو وجهه والبعض 

اآلخر احترق كله وٌبحث عمن ٌسعفه كمشاهد السٌنما وٌمكن أن ٌلف احدهم 

 احد المحترقٌن بقطعة قماش كبٌرة

 أجسادنا صارت وقودا للنار:المجموعة

 احرقوهم -1

 ا ألنها معاقة وال تستطٌع الحركةأمً العجوز تحولت إلى رماد داخل غرفته -2

 حرقوا كل شًء  -3

 أصبح بٌتً رمادا -4

 اقضوا على أجنتهم -5

 ضاع كل شًء  -6

 ال أرٌد سماع صوت األطفال -7

 ما هً خطٌئتنا  -8

 إننا بشر عادٌٌن -9

حتى السماء أغلقت أبوابها  "برهة وبحزن"إال أن الموت على األبواب دائما: المجموعة

 أمام الدعاء
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هذه الحوارات لصنع مشهد جمٌل دون استخدام اإلضاءة  ٌمكن تكرار أو تبادل

واالعتماد على المشاعل فقط،وٌمكن تلحٌنها وأدائها غنائٌا وٌمكن قول حوار على 

لسان مجموعة أو بالعكس لنوصل حجم الجحٌم الذي نمر به فً قرننا الواحد 

 .والعشرٌن

ة نفسها ٌحمل وكالمشاهد السابقة ٌخرج الجمٌع وٌبقى الرجل وحٌدا وبالطرٌق

ٌجلس على األرض،تحٌطه مجموعة ..المثقب وٌضعه إلى جانب األسلحة األخرى

األسلحة، ٌمسك بالسٌف حٌن والسكٌن حٌن أخرى وهكذا وفً نهاٌة األمر، ٌنهض 

واقفا ٌنظر إلى الجمهور وٌطٌل النظر وٌمكن استمرار هذا الصمت دقٌقة أو نصف 

 المهم هو وضع المتفرج أمام تساءل . رضحسبما ٌراه المخرج مناسبا إلٌقاع الع

كٌف اقتل  "برهة"كٌف، أنا مجرد إنسان مسكٌن مواطن فً هذا البلد"بصعوبة:"الرجل

 ابنً؟ 

تنزل من أعلى خشبة المسرح مجموعة كبٌرة من السكاكٌن والسٌوف والرماح، 

 إظالم، ٌخرج الجمٌع وتبقى بقعتً ضوء أحداهما تبقى معلقة بحٌث تحٌط بالرجل،

على األسلحة فً مقدمة خشبة المسرح واألخرى على قفص الطفل الذي مازال 

 ٌلعب بلعبته

 تمت

2007 

 

 


