بحوث المسرح

جدلية التأريخي والدرامي في
السيرة االفتراضية
(احل�سني  ..الآن ) �أمنوذجا
ملخ�ص البحث

يتن����اول ه����ذا البح����ث مفه����وم ال�س��ي�رة االفرتا�ضي����ة وكيفي����ة
ا�شتغاله����ا ,درامي����اً ,م����ع الواقع����ة الت�أريخي����ة ,وم����ا تث��ي�ره م����ن
�أ�سئل����ة متث����ل م�شكل����ة البح����ث والت����ي تتلخ�����ص بالآت����ي  :م����اذا
ينت����ج حني تختل����ط الدراما بال�سرية ؟ درام����ا مقيدة بالتاريخ
؟ �أم درام����ا تنظر �إىل الت�أريخ بو�صفه افرتا�ضاً قاب ُ
ال للت�شكيل
ن�صا دراميا
درامي����اً وعل����ى نحو جديد ؟ ولذلك يعال����ج البحث ً
أمنوذجا ميث����ل عينة ملا ي�سميه م�ؤلف الن�ص
(احل�س��ي�ن الآن ) �
ً
د .عقيل مهدي باال�سرية االفرتا�ضية والتي يعاجلها البحث
م����ن خ��ل�ال الأ�سئلة الآتية � :أهو تف�سري الواقع املعي�ش مبا هو
ت�أريخ����ي با�ستثم����ار واقع����ة الط����ف؟ �أم هو ت�أوي����ل درامي يعالج
الواقعة الت�أريخي����ة ذاتها من حيث الأ�سباب والدوافع املغايرة
؟ والأجوبة ت�شكل منت هذا البحث.
د.جبار خماط ح�سن
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Abstract

 الآن ) �أمنوذجا.. جدلية الت�أريخي والدرامي يف ال�سرية االفرتا�ضية (احل�سني

This research deals with the concept of assumptive biography & the way of its connection dramatically with historical facts. It also
deals with different questions that face this
connection which is considered as the problem of this research.
The problem of the research can be summarized as follows:What is the conclusion that draws from the
combination of biography & drama? Is it a
drama that restricted by history? Or a drama
that considers history as an assumption that
has an ability to construct dramatically?
The research takes the text of (Al-Hussein
Now) as a model that has been representing a sample to which is called an assumptive biography by the text writer «Dr. Aqeel
Mahdi».
The research aims to answer the following
questions:
1-Dose an assumptive biography explain
ahistorical reality through the use of «Al-Taf
Battle» as an example.
2-Dose an assumptive biography treat a historical event dramatically according to its different reasons and motives?
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الف�صل الأول  :الإطار املنهجي للبحث
م�شكلة البحث :
ثم���ة �أنواع من �أدب ال�س�ي�رة منها ال�س�ي�رة النبوية وال�س�ي�رة الذاتية وال�س�ي�رة ال�ش���عبية وال�س�ي�رة
التاريخي���ة ،التي متثل  ،مبجموعها  ،منظوم���ة لغوية من جهة  ،وحوادث تاريخية ،من جهة �أخرى .
و�إذ تختلط الدراما بال�سرية ماذا ينتج عنهما ؟ دراما مقيدة بالتاريخ ؟ �أم دراما تنظر �إىل الت�أريخ
بو�ص���فه افرتا�ض���اً قابالُ للت�ش���كيل درامياً وعلى نحو جديد ؟ وبوجود ال�سرية االفرتا�ضية التي متثل
منطاُ درامياُ  ،يربز ال�س�ؤال الآتي  :هل تكون ال�سرية االفرتا�ضية مزجاُ �إبداعياُ ما بني �أنواع ال�سرية
املذك���ورة �س���لفا ؟ �أم تكون نتاجا �إبداعياً درامياً خال�ص���اً  ،بو�س���اطة ر�ؤى فنية متتل���ك بعداً درامياً
وجمالياً وحمافظاً يف الوقت نف�سه على احلقائق التاريخية التي تَزخرُ بها �أعمال الرتاجم وال�سري؟
هذه الأ�سئلة متثل مبجموعها م�شكلة البحث التي يحاول البحث الإجابة عنها.
ثاني ًا � :أهمية البحث ،واحلاجة �إليه :
تكمن الأهمية يف �أن البحث الإن�س���اين به حاجة ما�س���ة �إىل مثل هذا البحث �أهمية البحث لإيجاد
م�ساحة من التعاي�ش الفكري اجلديد لدى القارئ مع ما هو م�ألوف من الوقائع التاريخية ..
ثالث ًا� :أهداف البحث :
يهدف البحث احلايل �إىل تعرف:
الك�ش����ف ع����ن الكي����ف الدرامي الذي يعالج الواقع����ة الت�أريخية يف ال�س��ي�رة االفرتا�ضية بو�صفها
كائنا حيا له قدرة االمتداد يف الواقع الدرامي من حيث الفعل والزمان واملكان.
رابع ًا  :حدود البحث:
احلد املو�ضوعي :درا�سة ال�سرية االفرتا�ضية من حيث اجلدل ما بني التاريخي والدرامي .
احلد املكاين :الك�شف عن الن�صو�ص التي �أنتجت يف م�شغل الكلية الفنون اجلميلة الدرامي .
احلد �ألزماين2010 :
الف�صل الثاين:الإطار النظري
املبحث الأول  :مقدمة نظرية يف �أدب ال�سرية
إن�سان ما ،تعريفاً يَق�صُر �أو
�
ة
َ
حيا
بالتعريف
يتناول
تُعَرف ال�سريةُ :على �أنها «ذلك النوعُ الأدبي الذي
ٍ
يط���ول ،تقوم على التفكري والت�أمل من جهة ،وال�س���لوك والعمل م���ن جهة �أُخرى ،ولكنها � -إىل جانب هذا
وذاك -فنٌ �أدبي جوهرُه التوا�صل اللغوي ،يتخذ حياة الإن�سان مادة لها طابع الرواية امل�سرودة �أو القابلة
لل�س���رد» (�ش���رف � ، 1998 ،ص )2و�إذ يرتبط �أدب ال�س�ي�رة بالتجربة الإن�س���انية فان كتابة ال�سرية متثل
مبجمل
جن�س���اُ �أدبياُ قائماً بذاته ميتلكُ خ�صو�صيتهُ ،و�سماتهُ الأ�س���لوبية التي تُظهر �شكله املميز ،ويرتبطُ
ِ
املروي واملوروث واملدون ال�ض���خم ،الذي يقرتب من الق�ص ال�ش���عبي ،ولها ت�أريخ كبري يف الأدب العربي،
ويلخ�ص �إح�سان عبا�س ظهور ال�سرية النبوية �إىل عاملني �أ�سا�سيني هما:
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«العامل الأول� :أن �س�ي�رة الر�س���ول جزء من ال�س���ُنَّة ،فهي واحلديث م�ص���دران �أ�سا�س���يان من م�ص���ادر
الت�ش���ريع ،ومنها ت�س���تفيد الأحكام ،ولذلك فالب���د من جالئها بدقة بالغة ،لكي تك���ون �أعماله �إىل جانب
أهل الإفتاء والق�ضاء.
�أقواله م�شروعاً وا�ضحاً لرجال ال�شريعة و� ِ
العام���ل الثاين� :أن امل�س���لمني كان���وا قد ورثوا نظرة اجلاهلية �إىل الت�أريخ ،وه���ي نظرة قائمة على الأيام
وطبيعة احلرب و�ش�ؤون القتال ،لذا �أرادوا توثيق �أفعال و�أقوال الر�سول يف �أثناء احلروب  ،من قبيل كيف
يعامل الأ�سرى والن�ساء والأطفال ،وتق�سيم الفيء ،وهل يروى عن الر�سول ما يو�ضح فنون احل�صار ،وهل
تبي���ح الأعمال احلربية قطع ال�ش���جرة وتخريب الزرع وقطع امل�ؤن ليلج�أ العدو �إىل الت�س���ليم “ ( عبا�س ،
���� ، 1996ص� ) 14أم���ا الرتاج���م فهي” نوع �أدبي تتن���اول التعريف بـ”حياة رجل �أو �أك�ث�ر تعريفاً يطول �أو
يق�صر ،ويتعمق �أو يبدو على ال�سطح تبعاً حلالة الع�صر الذي كتبت فيه الرتجمة وتبعاً لثقافة املرتجم –
�أي كاتب الرتجمة – ومدى قدرته على ر�سم �صورة كاملة وا�ضحة دقيقة من جمموع املعارف واملعلومات
التي جتمعت لديه عن املرتجم له” ( ح�سن � ، 1979 ،ص) 9
ٌ
ن�ش���اط �إبداعي لي�سَ من ال�سهل
�أما ال�س�ي�رة الذاتية فهي من �أعقد و�أ�ص���عب الأجنا�س الأدبية ،بحكم �أنها
ن�ص نرثي
حتد يواجهُه م�ؤلف ال�سرية الذاتية ،هو كيفيةَ الإحاطة بذات ِه كتابةً ،وهي ٌ
القيام به ،لأن �أكرب ٍ
إن�سان مغمور ،املهم �أن تكون هناك جتربةً �إن�سانيةً
مكتوب بطريق ٍة �أدبية ،ير�ص���ُد حياةَ عا ٍمل م�ش���هور� ،أو � ٍ
ُحرف املا�ض���ي والكتابةُ حترف ما
واعية ،ونحن يف “ال�س�ي�رة الذاتية ب�إزاء
ٍ
حتريف مُ�ض���اعف :الذاكرة ت ِ
حَّرفَتها الذاكرة .وهو ما يجعل الذات متعددةً ،مت�شظية ،متنع عن امل�ؤلف معرفتها معرفةً ثابتة مُكتملة”
( القا�ضي � ،2010 ،ص ) 262فامل�سافةَ الإبداعية التي يقطعها من يكتب �سريتها الذاتية بحثاً عن حقيق ِة
ليكت�س���بَ وعياً بذاته والعامل الذي ينتمي
ذات ِه ووجوده ،هي  ،يف واقع الأمر  ،جتربةً معرفية ،يقدم عليها ِ
�إليه ،فهو يف ترحال دائم بق�صد البحث عن توازنه وا�ستقراره ،ين�صح جنيب حمفوظ الكاتب �أو الأديب
بالتم�س���ك ب�ص���فة الأديب وع���دم بيع ر�أيه اخلا�ص فيما يراه ،فـ”احلرية هي نب���ع الفن ،وبغ ِري احلرية ال
أدب وال فن” (.احلكيم � ،1973 ،س) 311
يكون � ٌ
�أم���ا ال�س�ي�رة الت�أريخية فهي نوع من �أدب ال�س�ي�رة ،ترتبط بال�شخ�ص���يات التاريخي���ة ،وما قامت به من
�أفعال� ،أو ما تعر�ض���ت له من �أحداث ،فال�س�ي�رة الت�أريخية ترتبطُ ح�ص���راً باملو�ض���وعات الت�أريخية لأنها
“تدورُ حول احلكام �أو رجال ال�سيا�سة �أو رجال االدب  ...الخ .
�إن مفه���وم ال�س�ي�رة التاريخي���ة يرتبطُ بذاتي��� ِة الكاتب� ،إذ يف الغالب “ يكون هناك دافع مبا�ش���ر �أو غري
مبا�شر يدفعه �إىل كتاب ِة ال�سرية اخلا�صة بقائد ما �أو حاكم ما ،وهنا موطن يجب �أن يتنبهَ له الدار�سون
أحد الع�صور �أو �إحدى ال�شخ�صيات ،ف�أكرثهم قائم
حني يتناولون هذه ال�س�ي�ر ،ويتخذونها �أ�سا�س���اً لفهم � ِ
على ميل من كاتب ال�س�ي�رة نحو �ص���احبها وعلى والء له” (عبا�س � ،1996،ص � )30أما مفهوم الأحداث
التاريخي���ة وارتباطه���ا ببنية الزمان وامل���كان  ،ف�أنه يعود �إىل ق���درة الراوي على التكي���ف يف التعامل مع
الزمن التاريخي الذي يختلف قطعاً عن الزمن يف الأدب الدرامي ، ،ولكن ال�شيء املهم يف مفهوم الزمن
التاريخي هو التطور ال�شكلي بني بقية عنا�صر كتابة ال�سرية التاريخية ،فاملهم هو يف “املقابلة بني الزمان
الدرام���ي �أو الق�ص�ص���ي والزمان التاريخي ،هو انعتاق الراوي – ال���ذي ال نخلط بينه وبني امل�ؤلف -فيما
يتعلق بااللتزام املفرو�ض على امل�ؤرخ “( ريكور ) 188 ، 2006 ،
لقد كانت ال�س�ي�رة الت�أريخية �أقربُ �إىل الت�أثري الدرامي من ِكل �ألوان الت�أريخ الأخرى ،وكانت �أكرث �إثارة
أعماق الب�شر،،
للقارئ من كل كتابة ت�أريخية غريها ،حيث جتي�ش االنفعاالت والعواطف كافةً التي تثورُ يف � ِ
ذل���ك �إنن���ا “حني نُنق�ص من خرب الواقعة الت�أريخية جتردها من كل ما يدعو �إىل احلد�س والتخمني من
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�أ�س���رار النف�س الإن�س���انية وحوافزها ،فتبقى عارية �إال من احلقيقة وحدها ،فهي التي تُ�ضفي عليها رداء
الت�أريخ وبهجتُه ،وهي التي تُقربها �إىل النف�س الإن�س���انية حيت الرغبة يف �إىل معرفة ما كان” (النجار ،
ب�سبب متيزه على م�ستوى ال�شكل،
� ،1964ص )33و�أما ال�س�ي�رة ال�ش���عبية فهي نوع ق�ص�ص���ي قائم بذات ِهِ ،
فقد «جتلت ال�س�ي�رة تبعاً لذلك ن�ص���اً �س���ردياً مُتميزاً باملراوحة امل�ستمرة بني ال�س���رد والو�صف واحلوار،
قائماً على التف�ص���يل واال�س���تطراد والت�ض���مني .فتعدد امل�س���تويات ال�س���ردية ي�ؤدي �إىل تع���رف حكايات
فرعية تخرب عن �أمر م�ض���ى �أو الذاكرة الت�أريخية تتكفل ب�س���ردها �شخ�صيات ،ويبدو �إن الراوي ال�شعبي
حري�ص على التحكم يف مرويّه» (القا�ضي � ،2010 ،ص ،)266الن الراوي هنا ال ي�شارك يف بُنية الأحداث
اخلا�صة بال�سرية ال�شعبية ،و�إمنا ينتمي �إىل زمن �آخر ،ي�سرتجع من خالل عملية الروي كل الأحداث التي
مرت بها �شخ�ص���يات ال�سرية ال�ش���عبية ،وذلك با�ستعرا�ض مراحل حياة البطل و�صوالً �إىل النهاية� ،إن ما
مبوقف قومه وم�سريت ِه �صوب
مييزُ هذه ال�س�ي�رة هو اقرتابها من ال�ش���كل امللحمي ب�س���بب ارتباط البطل ِ
ُتعا�ضد مع البطل � ،أو تلك التي تكون
ب�شكل م ٍ
البقاء واال�ستمرار ،مع ا�ستعرا�ض جلميع الأفعال التي تعمل ٍ
يف اجله ِة املعاك�س���ة من توجهات البطل وما يُريد الو�ص���ول �إليه� ،إذ تدل ال�س�ي�رة ال�شعبية على جمموع ِة
الإعمال الروائية ذات ال�سمات الفنية مت�شابهة ،وذات �أهدف فنية متماثلة .وتت�سم ال�سرية ال�شعبية بعدد
كبرية من الأحداث ،فينتج عنها ت�سل�س���ل زمني مكاين �ض���خم جدا ،من حيث ال�س���رد املتابع لدورة حياة
�ش���خ�ص ،وذكر الوقائع التي جرت له يف �أثناء مراحل هذه احلياة منذ ميالده حتى وفاته .وهو ما ي�ؤدي
�إىل “ح�ش���د كثري من الأخبار والروايات و�ض���مها – بع�ضها �إىل بع�ض – وحماولة �إ�ضفاء مظهر الوحدة
عليها” (يون�س  ،ب ت � ،ص ،)58من دون �أن يخل ذلك يف حتقيق عن�صري الرتقب والت�شويق ،لأن التنوع
الهائل يف الأحداث والأفعال مينح املتلقي متعة التنوع والفائدة الفكرية التي تنه�ض عليها ال�سرية �أ�صال.
وعمليا تعر�ض ال�سرية ال�شعبية جانبني من الأحداث  ،هما على النحو الآتي:
اجلانب الأول :الرتكيز على حياة البطل وما كلف به ،من خالل عر�ض مراحل حياته كافة ،وما ح�ص���ل
به���ا من اختبارات للو�ص���ول �إىل مرتب���ة الأخيار  ،الذي جعل منه فاعال لتحقي���ق هذا النوع من الأحداث
والأفعال.
اجلانب الثاين :ال�شخ�ص���يات ال�سلبية �أو التي تقوم �أ�سا�س���اً يف ال�سرية ال�شعبية على عرقلة تقدم البطل
للو�ص���ول �إىل هدفه ،وهذه ال�شخ�صيات ترتاوح ما بني املناف�س�ي�ن �أو الأعداء� ،أو حتى الظواهر الطبيعية
التي تعرت�ض طريق البطل من �أجل �إمتام م�سريته.
م�ؤ�شرات الإطار النظري
.1
.2
.3
.4

الذات الإن�س���انية و توظيف
�1إن الباعث���َ عل���ى كتاب ِة ال�س�ي�رة  ،ب�أنواعها  ،تتم على �أ�س���ا�س مبد�أ �إدراك ِ
العنا�صر الدرامية التي جتتمع �أ�سلوبيا مبا يحقق لدى املتلقي الت�صديق الدرامي .
2الأثر اجلمايل يف �أدب ال�س�ي�رة  ،ينطلق من فر�ض���ية حتقق حالة التوازن ب�ي�ن جمالية البعد الدرامي
على وفق الر�ؤية الفنية  ،وم�صداقية احلقائق الت�أريخية على وفق ما هو موجود يف �أدب ال�سرية.
 3تتبنى ال�س�ي�رة ب�أنواعها التجربةً الإن�س���انية الواعية ،ومغايرة التاريخ �أدبيا” :الذاكرة تُح ِرف املا�ضي
والكتابةُ تُح ِرف ما حَرفَتها الذاكرة.
 4ت�ستند �أفعال ال�شخ�صيات يف �أدب ال�سرية �إىل بنية فكرية ،لها القدرة على منح املتلقي معاين ودالالت،
ف�ضال عن ربط البنية الزمنية احلا�ضرة بالبنية الزمنية اخلا�صة بزمن �أحداث �أدب ال�سرية.
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الف�صل الثالث :منهج البحث و�إجراءاته
بع���د تع���رف ما �أ�س���فر عنه الإط���ار النظري من م�ؤ�ش���رات نظري���ة  ،تتوزع الإج���راءات على نحو
املرحلتني الآتيتني :
�أو ًال  :منهجية البحث وتكون على نحو املراحل الآتية :
 1-1جمتمع البحث
م�سرحية ( احل�سني  ..الآن ) ت�أليف  :د .عقيل مهدي يو�سف  ،ن�ص درامي ميثل عينة ق�صدية ملا
يعرف بال�سرية االفرتا�ضية �أو جمتمع البحث و�أهدافه .
 2-1منهج البحث
ملا كانت املالحظة املبا�شرة �أ�سلوبا و�أداة لدى الباحث ف�إنً املنهج اجلامع لها يكون ممثال بالو�صفي
التحليلي  ،بو�ساطة حتليل �أمنوذج تطبيقي من الن�صو�ص الدرامية املمثلة لل�سرية االفرتا�ضية .
� 3-1أداة البحث  :ي�ستند البحث �إىل املالحظة املو�ضوعية �أداة يف حتليل العينة املختارة .
ثانيا  :حتليل العينة :
 1-2جدلية التاريخي والدرامي يف ن�ص ( احل�سني  ..الآن)
ت�أليف  :د .عقيل مهدي يو�سف.
يختزن عنوان الن�ص (احل�س�ي�ن  ..الآن) �إ�شارات معا�صرة ترتب �أفق القراءة على نحو �س�ؤال مركزي
يت�ض���من الآتي  :هل �أراد الن�ص تف�س�ي�ر الواقع املعي�ش مبا هو ت�أريخي با�س���تثمار واقعة الطف؟ *�أم هو
ت�أوي���ل درامي يعالج الواقعة التاريخية ذاتها من حيث الأ�س���باب والدواف���ع املغايرة ؟ واجلواب ي�أتي من
امل�ؤلف يف مدخل الن�ص  :ي�أتي ن�ص (احل�سني  ..الآن) لينفتح على قراءات جديدة يف عراق اليوم الذي
مي���ر بط���ف جديد وبا�س���تقطابات متطرفة  ،وجاء احلمل بعد خما�ض �ض���ار  ،ارتبكت فيه الأ�ص���وليات
والأع���راق والطوائف وبع�ض الثوابت املقد�س���ة والقي���م الدينية املتحركة  ،وب���رزت الأطماع وامل�ؤامرات
و�شهوة ال�سلطة  ..وكان املوطن هو ال�ضحية  ،هُجر من بيته وا�ستبيحت كرامته  ،ف�أقيمت م�آمت متناثرة
 ،و�ض���جت القبور با�ستغاثات املظلومني وتغرب الوطن  ،وي�أتي احل�سني (ع) منقذاً فهو املعلم والإن�سان
وامل�ض���حي والفادي نف�س���ه من اجل الإ�ص�ل�اح ( ..يو�س���ف � ، 2010 ،ص )6من بني هذه الكلمات يت�ضح
الهدف فهو ا�س���تدعاء للت�أريخ (احل�س�ي�ن ) ومعاجلة للواقع اجلديد (عراق ما بعد  )2003وتعليقاً على
ما ورد يربز ال�س�ؤال الآتي  :هل جاء الهدف املذكور �سلفاُ تلميحاُ يف الن�ص �أم ت�صريحاُ ؟ واجلواب مييل
الف���ن والأدب عموما �إىل التلميح زيادةً يف من�س���وب الت�أويل لدى الق���ارئ الذي يفكك بنية الن�ص ذهنيا
ملعرفة امل�س���كوت عنه  ،فالعراق وما ح�ص���ل بعد  2003مل يذكر يف الن�ص متاما  ،لكن �إ�شارات الطغيان
واال�ستبداد وا�ضطهاد الرعية تقابلها �إ�شارات التغيري والإ�صالح والعدل ظاهرة يف كل زمان ومكان وما
واقعة �ألطف �إال تعبري وا�ضح لل�صراع �أو التناق�ض ما بني م�ضامني تلك الإ�شارتني :
يزيد  :ما قلت يا ح�سني
احل�سني  :ن�صبح وت�صبحون .

* واقعة �ألطف معركة كربالء هي ملحمة وقعت على ثالثة �أيام وختمت يف  10حمرم �سنة  61للهجرة والذي يوافق � 12أكتوبر 680م ،وكانت
بني احل�س�ي�ن بن علي بن �أبي طالب  ،الذي �أ�ص���بح امل�سلمون يطلقون عليه لقب «�سيد ال�ش���هداء» بعد انتهاء املعركة ،ومعه �أهل بيته و�أ�صحابه،
وجي�ش تابع ليزيد بن معاوية.تُعد واقعة �ألطف من �أكرث املعارك جدالً يف التاريخ الإ�س�ل�امي فقد كان لنتائج وتفا�ص���يل املعركة �آثار �سيا�س���ية
ونف�سية وعقائدية ال تزال مو�ضع جدل �إىل الفرتة املعا�صرة .

األكاديمي 68

جدلية الت�أريخي والدرامي يف ال�سرية االفرتا�ضية (احل�سني  ..الآن ) �أمنوذجا

د.جبار خماط ح�سن

يزيد � :أحذرك من نكث العهد  ،فالقوم موغرة �صدورهم �ضدك ! وهم الآن يعدون الآلة وال�سالح  ،وما
ال طاقة لك به ! وينتظرون الإ�شارة مني .
احل�سني �:أنا �أريد لهم اللني واملوادعة ال احلرب والقتال (.احل�سني الآن،م � ، 1ص)13
�أي���ن الت�أريخ���ي م���ن الدرامي يف هذا احل���وار ؟ وهل ثمة لقاء جم���ع االثنني يف الت�أري���خ ليكون مثل هذا
احلوار؟ ت�أريخياُ مل يح�صل مثل هذا اللقاء  ،لكن لعبة الدراما ت�سمح مبعاجلة الت�أريخ على نحو تخيلي
يقوم على االفرتا�ض القابل للت�صديق بو�ساطة اال�ستدالل على الكل من خالل اجلزء  ،فالت�أريخ يبني �أن
م�ضمون هذا احلوار حتقق بني احل�سني ووايل املدينة الذي يتكلم ويفعل بقرارات احلاكم الأموي يزيد
اب���ن معاوي���ة  ،لذا ميكن اختزال امل�س���افة درامياُ ليكون احلوار بني يزيد واحل�س�ي�ن  ،لأن الدراما تعالج
الت�أريخ لي�س مثلما كان ولكن مبا ينبغي �أن يكون  ،وهو ما يبينه جليا امل�ش���هد الأول من امل�س���رحية بدءا
من ال�س���ينوغرافيا التي يتزاوج فيها املا�ض���ي واحلا�ضر للإيحاء بتاريخية الواقعة وراهنيتها احلديثة /
لعب افرتا�ضي
تدخل هند مقنعة بلثام رجل  /لعب افرتا�ضي
هند � :أنبئك ح�س���يناً بان عنكبوت ال�ش���ر يزيد قد مد �شبكة غدره من املدينة �إىل الكوفة وحتى الب�صرة
 ..التم�سك �أال نذهب �إىل الكوفة
احل�س�ي�ن � :أ�شراف ينتظرونني هناك بال وال وال �أمري ي�سو�س �أمرهم �أو يفقههم يف �أمور دنيهم وي�صلح
�أحوال دنياهم
هند  :دعهم يا موالي  ،ارجع  ..مللم �ش���عاع روحك يا ح�س�ي�ن  ،لي�ست�ض���يء به �أهل احلجاز  ,مي�س���ورها
وفقريها ..
احل�س�ي�ن � :أ�ش���كرك ما �أراك �إال نا�صحا  ..لكن �إ�ص�ل�اح حال الكوفة يحتم على الذهاب  ..و�سراة القوم
يكاتبونني منذ �أمد بعيد � ،أال ترى بان خروجي �إىل الكوفة �أجدى من وقيعة �أو طعنة غدر ترتب�ص بي يف
�أروقة املدينة ؟(احل�سني الآن ،م� ، 1ص)10-9
يف هذه ال�سل�س���لة احلوارية تتبني قدرة الدرامي على اختزال التاريخ من خالل ا�س���تثمار طاقة اللغة
على التعبري عن �أزمنة متعددة يف جملة �أو مقطع حواري واحد فاحل�س�ي�ن يعلن عزمه على اخلروج �إىل
الكوف���ة لأن كُت���ب الدعوة من �أهلها ال تقبل ال�ش���ك �أو الريبة  ،ثم �أن الر�س���ول /املر�أة الذي جاء متخفيا
خ�شية اكت�شاف هويته لأنه ر�سول احلاكم الأموي  ،ف�ضال عن هواج�س احل�سني من الفتنة داخل املدينة
يف ح���ال اغتيال���ه  .هذه االحتماالت متعددة ال���دالالت ال ميكن للت�أريخ من �إيجاده���ا لأنه مقيد مبا كان
من الواقعة من دون تقدمي �أو ت�أخري  ،يف حني جند احلرية الوا�س���عة للدرامي �أن يفرت�ض �أبعادا فكرية
ونف�س���ية واجتماعية جديدة للواقعة ذاتها بو�س���اطة املعاجلة الدرامية القابلة للت�صديق والإقناع  .وهذا
معن���اه تبن���ي امل�ؤلف لعبة تخيل ما ميك���ن �أن يكون من الواقعة ذاتها وا�س���تخراج ما ه���و درامي من بني
مراحل الواقعة التاريخية
 ،ويظهر هذا يف امل�شهد ال�سابع من الن�ص :
(م�سرح الرايات  ..والر�سوم التجريدية  ..م�ستوحى من واقعة �ألطف ب�أ�سلوب حداثي)
احل�سني  :انزع عنك هذه الأقنعة يا يزيد  ..كن �شمراً  ،ابنَ زياد  ،ابنَ �سعد  ..فلن تروع جناين .
“ يلتفت �إىل النا�س  ..ويبتعد عن يزيد “
لكني �أخاطبكم انتم � ..إن كنتم عرباً �أحراراً حقاً ،
انت�سبوا �إىل قبائلكم
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كيف تقتلون �أنف�سكم ب�أنف�سكم  ..ومتررون اخلديعة عليكم ؟
�أال ترونهم يدفعون بكم دفعا �إىل االنتحار(احل�سني الآن  ،م � ، 7ص)18
هكذا تتبنى الدراما املعاجلة االبداعية للت�أريخ وتقدميه على نحو جديد بو�صفه فر�ضية تعالج احلا�ضر
املعي�ش  ،فالتاريخ درامياً كائن حي يتغلغل يف حياة النا�س لري�س���م �صورة مغايرة للم�ألوف  ،مثلما جنده
لدى امل�ؤلف وهو يقدم فر�ضية �إنتاج الإ�صالح من واقع اال�ستبداد وعلى النحو الآتي :
هند � :س����ألد قريباً ولداً من �ص���لب يزيد  ..يا حلظي العاثر  ..مل يكرمني اهلل بولد من �آل احل�س�ي�ن ..
لكني �أرى يف علي بن احل�س�ي�ن  ،بغيتي � ..س����أذهب مع احلجيج حتى ي�شرفني اهلل بر�ؤية الثقاة الأتقياء
� ..س�أ�ش���فق عليك يا ولدي و�أح�س���ن تربيتك لأجنيك من دن�س �أبيك وظلمه وجنونه و�إجرامه  ،لتكن �أخا
كرميا البن احل�سني وعرتته الطاهرة � ..ست�شرق �شمو�سهم على ظلمات �أبيك بعد �أن خ�سف �أو �أفُلَ جنم
يزيد وخ�ص باللعنة .
يف هذا احلوار و�إ�شارات ال�سينوغرافيا يتبني �أنه يقوم على افرتا�ض ماذا لو �أعُيدَ ر�سم الأحداث من
جديد ؟ هل تبقى املواقف ذاتها �أم تتغري لكال الطرفني ؟ ويتخذ امل�ؤلف افرتا�ض���اً ب�صرياً يقدم �أحداث
�ألطف ثانية �أمام احل�س�ي�ن وهو يف جمل�س يزيد االفرتا�ض���ي  ،يرى كيف يقُتل ويقُطع ر�أ�سه ور�ؤ�ؤ�س �أهل
بيته و�أ�صحابه وكيف ت�سبى ن�سا�ؤه مع ولده العليل � ،أمام هذا امل�شهد الذي يعر�ض – افرتا�ضا يف جمل�س
يزيد – هل يرتد احل�س�ي�ن ويرجع عن حركة الإ�ص�ل�اح والتغيري ؟ �أم يبق ثابتاً وم�س���تنرياً يف م�ش���روعه
الإ�ص�ل�احي ؟ وت�أت���ي الإجابة وا�ض���حة ب�أن نتائج اال�س���تبداد والطغيان واحدة و�إن تغ�ي�رت الوجوه ! هنا
– مثلما ي�ص���رح امل�ش���هد – تتغري زاوية امل�ش���هد نحو خطاب احل�س�ي�ن الذي يوجه �إىل النا�س  ،لكن من
ه�ؤالء النا�س ؟ �أهل الكوفة �أم �أهل ال�ش���ام �أم �ش���عوب الأمة الإ�س�ل�امية �أم الإن�سانية جمعاء ؟ والر�سالة
وا�ضحة �أن حركة ال�شعوب نحو التغيري والإ�صالح حتمية عليه  ،لذا يفرت�ض امل�شهد مكاناً وزماناً رمزيني
يتجاوزان حدود الواقعة التاريخية �إىل ما هو درامي تعبريي �أ�سا�سه الفعل الدرامي بني �شخ�صيات على
نحو متوافق ومتوازن بعيدا عن اجلاهز وامل�ألوف وك�أن امل�ؤلف يعرب عن فر�ض���ية �أ�سا�س���ية تقود الن�ص
ب�أن اال�س���تبداد والإ�صالح يتحركان بندية مقنعة لدى الطرفني من حيث الدوافع والأهداف � .إذن ثمة
�ص�ي�رورتان �أ�سا�س���يتان  ،يف الت�أريخ �،إحداهما لال�ستبداد وتتمثل ( بيزيد ) وثانيهما للإ�صالح وتتمثل
( باحل�سني ) ولكنهما يظهران درامياً يف مزج تعبريي يلخ�ص مرحلة مال�صراع ما بني القوتني  ،وعلى
نحو ما يظهر يف امل�شهد التا�سع من الن�ص :
يزيد  :لن ترى مني �صلحا يا ح�سني  ..مبثل ما فعل �أبي معاوية حني �صعد املنرب وقال  :لقد عاهدت
احل�سن ب�أمور عدة وهاهي الآن حتت قدمي !
قل يل يا ح�سني � ..أال ترهب املوت ؟
احل�س�ي�ن  :خُط���ّ امل���وت على ِولد �آدم خمط القالدة على جيد الفت���اة  ..واهلل ال �أعطيكم بيدي �إعطاء
الذليل .
يزيد � :آمرك �أن تبايعني ..
احل�سني  :مثلي ال يبايع مثلك(.احل�سني الآن  ،م� ، 8ص )21
ويف نهاية احلوار من امل�ش���هد التا�س���ع يعلن ( يزيد ) خطاب اال�س���تبداد والقمع لأن �صوت املعار�ضة بد�أ
يرتفع ويهدد :
يزيد  :نعم  ،لي�سمع اجلميع � ،س�أبتز هذه الأمة �أمرها و�أت�آمر عليها بغري ر�ضا منها  ،و�أنا �أرى احل�سني
ي�شق علي ع�صا الطاعة!(احل�سني الآن  ،م � ، 7ص)22
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هكذا بد�أت عملية منظمة لال�ستبداد والبط�ش وتقييد احلريات وتكميم الأفواه خوفا من حركة الإ�صالح
التي يقودها ( احل�س�ي�ن )  ،ولنتابع الت�صريح الدرامي الذي يختزل مرحلة طويلة من التخطيط  ،ت�أتي
�إىل القارئ على نحو من البالغة والتكثيف الفني :
يزيد  :ا�س���تدرجتك �إىل الكوفة  ..وبعثت العيون ترت�ص���دك  ،و�أو�صدت عليك باب اليمن  ،خ�شيتك و�أنت
تخط���ب بفم م�س���لم ابن عقي���ل بجامع الكوفة  ،لت�س���تميل النا�س ! باغتك وطلبت �أن تلقى جثة م�س���لم ،
لتلحق بباريها من فوق ال�سور .
احل�سني  :نريد الإ�صالح ويريد اخلراب وعبودية الأمة ( .احل�سني الآن  ،م � 7ص)19
�أمام هذا ال�ص���راع املتكافئ ما بني اال�س���تبداد والإ�صالح  ،يربز مفهوم الر�أي العام  ،وعلى نحو مبتكر
فهو لي�س اجلماعة والهام�ش من الأفراد بل يظهر بو�صفه مراقباُ مو�ضوعياُ مييز ما بني احلق والباطل ،
ويبني احلقيقة التاريخية التي تر�سم م�ستقبل ال�شعوب � ،إذ اتخذ من ال�شخ�صية املحورية (هند) زوجة
يزيد ابن معاوية الدليل ال�ضابط الذي يراقب ويحدد الأفق القادم من �إ�شارات ال�صراع بني الطرفني ،
واتخاذ امل�ؤلف �شخ�صية هند لتقوم بهذا الدور ملمح درامي مميز لأنه يعيد ر�سم القناعات لدى املتلقي
ب����أن قوى اال�س���تبداد ال ميكن �إيقاف عجلة تدمريها � ،إال بوج���ود ر�أي عام �أو جمتمع حر ي�ؤمن بالتغيري
والثورة :
هند � :أحدثت يف الإ�سالم �سوء القتلة  ،وقبح ال�سريرة  ،وخبث ال�سريرة  ،ول�ؤم الغلبة .
يزيد  :ما كنت �شديداً على احل�سني كما حت�سبني
هند  :وكيف تكون ال�شدة �إن مل تكن �شدتك ؟
حب�س���ت عن���ه امل���اء عن مع�س���كره و�أخذته بالبيعة �أخذا �ش���ديدا  ،وخ�ض���ت بدمائه  ،ودم���اء �أهله ،
و�أ�صحابه .
يزيد  :نا�صحته  ،لكنه اظهر اخلالف واملنابذة ودعا �إىل نف�سه !
هن���د  :ما قبلت بق���اءه يف املدينة  ،وال يف الكوفة لأنه طلب �إقامة الأمور باحلق ال بالظلم كما تطلبه �أنت
يا يزيد (احل�سني الآن  ،م� ، 9ص)22
وهن���ا تب���د�أ حركة الت�أريخ بالتحول التدريجي لدى ال�شخ�ص���ية الفاعلة درامياً من القوة �إىل ال�ض���عف ،
�إذ كوابي�س التمرد بد�أت تت�س���ع و�أرواح �ض���حاياه تطارده مما يجعل من املُلك وال�س���لطة �شبحاً مرعباً ال
ميكن التخل�ص منه  ،وهنا ي�س���فر الن�ص عن قدرة على الغو�ص يف �أغوار النف�س الإن�سانية لتبني الرغبة
بالتطهري من عالمات التجرب والبط�ش التي متيل �إليها قوى اال�ستبداد
يزيد  :يا لهذا الر�أ�س (ي�شري �إىل ر�أ�س احل�سني) يتطاير �شررها من �ألطف � ،إىل ال�شام � ،إىل احلجاز
� ،إىل م�صر
دلوين �إىل من ي�سكت نداء هذا الر�أ�س ولكم عر�شي هذا ! (احل�سني الآن  ،م� ، 10ص)24
�إن عر�ض امل�شاعر الإن�سانية وهذا البوح الذي ميزج النف�سي بالفكري لدى ال�شخ�صية ال ميكن للتاريخي
الإف�صاح عنه  ،الن التاريخ يوثق ما كان من وقائع ثابتة ال تقبل ال�شك فال يدخل حيز امل�شاعر والأفكار
الداخلية التي ي�س���مح للدراما تناولها لأن �أن�س���نة الوقائع التاريخية �أ�سا�س وظيفة الدراما � ،أما التاريخ
فيخت�ص بالنقل املو�ضوعي للحوادث والوقائع  ،من دون زيادة �آو نق�صان .
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جدلية الت�أريخي والدرامي يف ال�سرية االفرتا�ضية (احل�سني  ..الآن ) �أمنوذجا

د.جبار خماط ح�سن

الف�صل الرابع :نتائج البحث
الكاتب الدرامي يف ال�س�ي�رة االفرتا�ض���ية ال يتقيد بامل�ص���ادر الت�أريخية  ،بل يتبنى الر�ؤية الدرامية
واملعاجلة الأ�سلوبية �أ�سا�سا عمليا يف �إنتاج الن�ص الدرامي .
ال�س�ي�رة االفرتا�ض���ية مدونة تنتج الت�أريخ على نحو جديد مع االحتفاظ بال�ضرورة التاريخية التي
حتدد امل�سار الت�أريخي بو�صفه اجلوهر املحرك للن�ص الدرامي .
الكاتب الدرامي يف ال�سرية االفرتا�ضية يوازن ما بني املعلومات التاريخية التي يتعرفًها  ،وال�ضرورة
الدرامية التي تبني الفر�ضية التاريخية واقعا افرتا�ضيا قابال للت�صديق والإقناع .
التج�س���يد الدرامي للحوادث التاريخية وال يرتبط ح�ص���راً بذكر احل���وادث و�إمنا هو ت�أويل درامي
له���ذه احلوادث  .من خ�ل�ال ترميز بنية املكان والزمان وطبيعة ال�شخ�ص���يات الت���ي تقوم بالأفعال
درامياً .
الف�صل اخلام�س  :اال�ستنتاجات
اجلدلية الأ�سلوبية يف ال�سرية االفرتا�ضية ما بني الت�أريخي والدرامي  ،تعطي للأثر التاريخي بعده
اجلديد بو�صفه كائنا حيا ميتد �أثره يف احلا�ضر من الزمان .
احلوادث و�أحوال ال�شخ�ص���يات التي جرت يف املا�ض���ي متتلك �ص���فة احلقيقة الت�أريخية من حيث
التحق���ق والثب���وت � ،أما على م�س���توى الدرام���ا فريتبط هذا امل�ص���طلح بعملية التج�س���يد الدرامي
للحوادث التاريخية.
تختل���ف الأ�س���لوبية الدرامية الت���ي تعالج احلقيقة التاريخية من كات���ب �إىل �آخر ،وهذا ما يجعلها
مرتبطة بر�ؤية فنية ذاتية قد تختلف ب�شكل كلي �أو جزئي من كاتب درامي �إىل �آخر للق�صة ذاتها .
ت�س���عى ال�سرية االفرتا�ضية ت�سعى �إىل عدم االجنرار �إىل التاريخ ب�شكل كامل وك�أنها تريد افرتا�ض
تاريخ جديد تدونه الدراما  .فالن�ص الدرامي  -على وفق �أ�س���لوبية ال�س�ي�رة االفرتا�ضية  -ذو طابع
جمايل يثري القارئ على نحو جديل � ،إذ يكون املتلقي �شريكاً يف فر�ضية مغايرة قراءة التاريخ .
امل�سافةَ الإبداعية بني كتابة ال�سرية االفرتا�ضية والبحث عن حقيق ِة الذات ووجودها  ،متثل جتربةً
معرفية ،تعيد �إنتاج قناعات املتلقي ب�إزاء ما يكون يف الواقع املادي والإن�ساين .
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