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د. جابر عصفور

واإذا كان امل�ست����ى الأول ي�ؤك���د احلرية يف معناها الذي 
ي�ؤ�س����س لإب���داع الفرد وانطالقة تفك���ره دون ع�ائق اأو 
قي�د فاإن امل�ست�ى الث���اين ي�ؤكد هذه احلرية يف معناها 
ال�طن���ي والق�مي، ولهذا املعنى الث���اين دللته يف وعي 
ال�سرق���اوي ال���ذي فتح عينه الإبداعي���ة على وطن حمتل، 
ل حري���ة لأبنائه في���ه لأن ال�طن نف�س���ه كان حمروما من 
حريته يف تقرير م�سره. و�ساأن ال�طن الذي انتمى اإليه 
ال�سرقاوي �ساأن كل الأوطان العربية يف الثالثينيات التي 
�سهدت بداية تفتح ال�عي، ويف الأربعينيات التي �سهدت 
بداي���ة الكتابة الإبداعية الت���ي اأثمرها هذا ال�عي، ولذلك 
يلحظ املتاأمل للكتاب���ات الأوىل لعبدالرحمن ال�سرقاوي، 
تل���ك التي كتبه���ا يف الأربعينيات، قبل قي���ام ث�رة ي�لي� 
1952 ب�سن����ات عدي���دة، اأن ه���ذه الكتابات ت���دور ح�ل 
قيمة احلرية، وتعلي من معناها ال�طني ف�ق كل معني، 
وال�سرقاوي نف�سه ي�سجل هذا اجلزء من حياته �سعرًا يف 

بطاقة تعريف بنف�سه يق�ل فيها:

اأنا..؟! من  اأنا..   ..."
ولدت لع�سرين عاما م�ست على مطلع القرن يا �سيدي

وقد فرغ العامل امل�ستجر من احلرب اآمنا:
يهزاأ بامل�ت والت�سحيات

وبالذكريات.
وقامت �سع�ب تهز الظالم مب�سرق اأحالمها الهائلة

وتعلي على خربات الف�ساد بناء مدينتنا الفا�سلة
فلما بداأت اأعي ما يقال راأيتهم ميالأون الطريق
تهز الفئ��س رك�د احلق�ل وتغلي مبا حتت�يه

العروق
وكان�ا يق�ل�ن:”يحيا ال�طن"

حفاٌة يهزون ريح احلياة
وي�ستدفع�ن �سراع الزمن

و�ساءلت اأمي عما هناك:
ال�ساكنة" القرية  دهى  "وماذا 

فقالت:”بنّي هم الإجنليز
يثرون اأيامنا الآمنة

وقد اأخذوا كل غاّلتنا.. وقد
ن�سب املاء يف ال�ساقية ومل يبق �سيء

على حاله �س�ى ح�سرة ُمّرة باقية".

ه���ذا اجلزء ال�سعري يحمل قيم���ة اأخرى عزيزة، مرتبطة 
امل�ستقب���ل،  ي�سنع����ن  ه�ؤلء”احلفاة”الذي���ن  باأح���الم 
ويهزون بالفئ��س رك�د اخلي�ل، وهي قيمة العدل التي 
اقرتنت باحلرية يف وجدان ال�سرقاوي يف مطلع ال�سبا، 
فكان دفاعه عن حرية الفرد وال�طن قرين دفاعه عن العدل 
ال���ذي يجب اأن يناله الف���رد يف وطنه، حني ياأخذ حقه يف 
احلي���اة الكرمية، والعدل الذي يجب اأن يناله ال�طن بني 

الأمم، حني ياأخذ حقه يف ال�ستقالل بني العاملني.

ال�سرق���اوي  عنه���م  حت���دث  ه�ؤلء”احلفاة”الذي���ن 
غ���ادر  اأن  من���ذ  وانتم���اوؤه  الأث���ر  م��س�ع���ه  ه���م 
ط���ه  كان  وكم���ا  القاه���رة.  اإىل  قريته”الدلت�ن”قادم���ًا 
ح�س���ني ينتم���ي اإىل”املعذبني يف الأر����س”يف ال�سعيد، 
اإىل”الأر�س”و"الف���الح”يف  ينتم���ي  ال�سرق���اوي  ظ���ل 
ق���رى الدلت���ا. وحت���ى عندم���ا �سل���ط عد�ست���ه الإبداعي���ة 
عل���ى القاه���رة فاإنه مل ير منه���ا الق�س�ر والطبق���ة العليا 
الت���ي �سل���ط عليها قرينه اإح�س���ان عبدالقدو����س عد�سته، 
كا�سفًا ع���ن انحدار طبقة باأكملها، واإمن���ا ظل ال�سرقاوي 
عن”ال�س����ارع  اإل  يتح���دث  فل���م  ملبت���داه،  خمل�س���ًا 
اخللفية”الت���ي يخ���رج منه���ا الهام�سي�ن الذي���ن �سرعان 
م���ا يتح�ل����ن اإىل اأبط���ال ي�ستدفع����ن �س���راع الزم���ن. 
ولأن ال�سرق���اوي ظ���ل خمل�س���ًا لنتمائ���ه الأ�سل���ي ف���اإن 
ق�سية”الفالح”ظل���ت الهاج����س الإبداع���ي امل����ؤرق ل���ه. 
بداأه���ا �سعرًا ح���ني فر�س على قال���ب الق�سي���دة العربية 
اأن تت�س���ع حل����ار الفالح���ني واأحالمه���م، وانطل���ق م���ن 
رائعته”الأر�س”الت���ي  فخل���ق  الق����س،  اإىل  ال�سع���ر 
كتبه���ا يف جريدة امل�س���ري قبل اأن ت�س���در يف كتاب عام 
1954، ث���م ع���اد اإىل امل��س����ع نف�س���ه بع���د ع���ام 1967 
ومع تي���ار ت�سفية الإقطاع ح���ني كتب”الفالح”)وطبعها 
ع���ام 1968(. وال�اق���ع اأن �سفة”الفالح”هذه مل تفارق 
م�سرح ال�سرقاوي، فالفت���ى مهران”فالح”من ن�ع اآخر، 
ينتم���ي اإىل الأبطال”احلفاة”الذي���ن يتاألق�ن يف تاريخ 
اإب���راز  عل���ى  ال�سرق���اوي  حر����س  اأن  واأح�س���ب  الأدب. 
ق�سية”الف���الح”يف اأدب���ه ه���� ال���ذي دفع���ه اإىل ن�ع من 
اأن�اع املعار�سة الأدبية، وكان اأحد الع�امل الدافعة اإىل 
كتاب���ة رواية”الأر�س". ومن يقراأ ال�سفحات الأوىل من 
الرواية يجد البطل يتحدث عن قريته، وي�ؤكد اأن ال�اقع 
يف قريت���ه، ويف كل الق���رى امل�سرية، يختل���ف عن واقع 
القرية )اخليالية( الت���ي حتدث عنها حممد ح�سني هيكل 
يف روايته”زين���ب”، فعالق���ات القري���ة خمتلف���ة: لغته���ا 
ولهجتها، م�ساكله���ا واأحالمها،”و�سيفة”التي يرى فيها 
البطل من�ذجا لفتاة القرية لي�ست كزينب على الإطالق، 
وب���دل اجل� احل���امل الذي تق���ّدم فيه”زينب”يظهر اجل� 
القا�سي ال�اقع���ي اخل�سن الذي تتح���رك فيه”و�سيفة"، 
ول مت����ت و�سيف���ة كم���ا مت�ت زين���ب بال�س���ل، �سحية 
الع�سق والظروف القا�سية والتقليد الأدبي، بل تدب يف 
اأر����س القرية وتتب���دل بها الأح�ال، ولكنه���ا تظل �سلبة 

كالفاأ�س، تتقب ل التغر والتح�ل والظلم والإنكار، لكن 
دون اأن تفنى اأو تتبدد.

الفالحون من”زينب”إلى”األرض"

وم���ن املمك���ن الق����ل اإن رواية”الأر�س”ه���ي معار�سة 
�ساخ���رة لرواية”زينب”عل���ى امل�ست����ى ال���ال �سع����ري 
للن����س ال���ذي يريد اأن ي�ستب���دل بقيمة اأدبي���ة قيمة اأدبية 
مناق�س���ة، وين�س���ق م���ن الأع���راف ن�سق���ًا اآخ���ر مغاي���رًا. 
الت���ي  الرومان�سي���ة  ا�ستبدلت”الأر�س”بالقيم���ة  هك���ذا 
وا�ستبدل���ت  ال�اقعي���ة،  عليها”زينب”القيم���ة  تنط����ي 
بالن�س���ق العالئق���ي م���ن اآلي���ات الكتابة واأع���راف التلقي 
وطرائ���ق ال���كالم والتلف���ظ ن�سق���ًا مناق�س���ًا، حل���ت في���ه 
الكتاب���ة الت�سجيلية لل�اقع حم���ل الكتابة ال�همية عنها، 
وتاأ�س�س���ت اأع���راف جدي���دة للتلق���ي تعتم���د عل���ى خربة 
املعاين���ة، وجت�سدت طرائق واقعي���ة يف احل�ار العامي 
ولغ���ة ال�سرد و�س�ر ال��سف فتح���ت ال�سبيل اإىل تقدمي 
اأدب واقعي جديد عن الرواية امل�سرية، واأنا ل اأ�ستخدم 
عب���ارة”اأدب واقعي جديد”على �سبي���ل البالغة اللفظية، 
واإمنا اأ�سر بها اإىل �سع���ار �ساد يف مطالع اخلم�سينيات 
وظ���ل/ م�ستم���رًا اإىل منت�س���ف ال�ستيني���ات، حني كانت 
واقع���ي  اإىل”اأدب  تتطل���ع  العربي���ة  الأدبي���ة  الطليع���ة 

جديد".

ولذل���ك رحب اجلي���ل اجلديد من املدافعني ع���ن ال�اقعية 
اجلدي���دة باأعم���ال ال�سرقاوي، وكت���ب عبدالعظيم اأني�س 
وحمم����د اأم���ني الع���امل عن”الأر�س”ب��سفه���ا البداية 
احلقيقي���ة ل���الأدب ال�اقعي املخل�س ال���ذي يج�سد طليعة 
الق�ى ال�ساعدة يف املجتمع، ويتطلع اإىل جمتمع جديد 
يتحرر من �سال�سل الظلم القدمية. ويف ال�قت الذي نظر 
الثن���ان اإىل جنيب حمف�ظ ب��سف���ه كاتب الربج�ازية 
ال�سغ���رة، على نح���� ما نق���راأ يف كتابهم���ا”يف الثقافة 
اإىل”الأر�س”لل�سرق���اوي  نظ���را  فاإنهم���ا  امل�سري���ة"، 
ب��سفه���ا النم�ذج ال�اقعي ال�اع���د الذي يجاوز ال�عي 
ال�سي���ق للربج�ازي���ة ال�سغ���رة وانهماكه���ا يف عامله���ا 
املدين���ي املح���دود. وتلق���ت الرواي���ة اأ�س���داء مماثلة من 
ح�سني م���روة وحمم�د دكروب يف ال�س���ام وغرهما من 
املتحم�س���ني لل�اقعي���ة يف الأقط���ار العربي���ة التي كانت 

مت����ج باحلركات الث�رية، والتي كانت ت�سل بني ق�سية 
التح���رر ال�طن���ي والع���دل الجتماعي يف حل���م واحد ل 

ينق�سم.
ول جدال يف اأن مقارنة ب�سيطة بني”زينب”و"الأر�س”ل 
ب���د اأن تك����ن يف �سالح”الأر�س”م���ن ناحي���ة امل�سم�ن 
الجتماع���ي الذي يرتب���ط بعدالة ت�زيع املي���اه، وعدالة 
ت�زيع الرثوة، ويج�س���د اأ�سكال ال�ستغالل التي ي�قعها 
كبار املالك على �سغارهم، وكيف يقع �سغار املالك اأ�سرى 
لف�س���اد الإدارة احلك�مي���ة التي تبداأ م���ن العمدة و�سيخ 
اخلف���ر وتنته���ي اإىل اأعل���ى �سلط���ات الدول���ة م���ع تزوير 
النتخاب���ات. واإذا كانت”الأر�س”ت�ؤك���د قيم���ة امللكي���ة، 
من حي���ث عالقتها ببنية القيم، حيث الذي ل اأر�س له”ل 
عر����س له”فيما يق����ل الأبطال، فاإن ه���ذه القيمة تك�سف 
يف �سراعه���ا م���ع بقية القي���م يف الأثر املف�س���د للمال يف 
اأخالق القرية، خ�س��س���ًا حني تبدو الأجهزة احلك�مية 

خا�سعة ملن بيده مال.

وهناك وجه مغاير لل�سبه بني روايتي”زينب”و"الأر�س"، 
لق���د كتب هيكل روايته زينب يف باري�س، اأغلق على نف�سه 
حجرته يف العا�سم���ة الفرن�سية، وحاول ا�ستعادة �س�رة 
وطن���ه الذي يحب���ه، ومل ي�ستطع اأن يغل���ق وعيه الإبداعي 
اأم���ام تاأث���رات الثقاف���ة الفرن�سي���ة، فانعك����س ال���ال وع���ي 
املعريف على الكتابة الإبداعية، وخرجت”زينب”الفالحة 
امل�سرية �س�رة اأخرى من مارجريت ج�تييه بطلة”غادة 
الكاميليا”للكاتب الك�سندر دوما�س البن، حمب�بة اأرمان 
دوف���ال الت���ي ي�سنيها اله����ى فتم�ت ب���داء ال�س���در. واإذ 
حت�لت زينب اإىل �س�رة من مارجريت، غرقت الرواية يف 
الرومان�سية، وحت�لت طبيعة الريف امل�سري اإىل �س�رة 
حامل���ة ل تنط���ق الرومان�سي���ة الت���ي نفر منه���ا ال�سرقاوي، 
وا�ستبدل بها �س�رة واقعية يف روايته، تك�سف عن عميق 
تاأث���ره بال�اقع، وتك�سف عن حت�ل من الروؤية املثالية اإىل 
الروؤية ال�اقعية، على نح� ما اأو�سح عبداملح�سن طه بدر 
يف كتاب���ه القيم”الروائ���ي والأر����س"، حي���ث يعالج تغر 
روؤية كتاب الرواية مل��س�ع”الأر�س”الذي ميثل ال�اقع، 

ابتداء من هيكل وانتهاء بال�سرقاوي.

ومن الرومانسية إلى الواقعية

ولك���ن اإذا كان هيكل قد تاأث���ر بالرومان�سية الفرن�سية وه� 
يكت���ب زين���ب ف���اإن ال�سرق���اوي مل يك���ن بعي���دًا ع���ن التاأثر 
بال�اقعي���ة العاملية وه� يكتب”الأر����س". لقد دفعه وعيه 
املتغ���ر ب�اقع���ه، والتزام���ه بق�سية الفالح الت���ي مل يتخل 
عنه���ا، اإىل البحث ع���ن الكتابات الإبداعي���ة ال�اقعية التي 
تعال���ج م�سكالت الفقر والظل���م الجتماعي، خ�س��سا تلك 
الت���ي تعالج ق�سية الفالح. وقد انتهى به البحث اإىل قراءة 
ن����س رواية الكاتب ال�اقعي الإيطايل الربت��سيل�ين عن 
قري���ة م�سابهة لقرية”و�سيفة"، عانت م���ن ف�ساد اأحد كبار 
املالك يف م�ساألة مياه الري، وحاولت مقاومة هذا الف�ساد، 

عل���ى النح� الذي ق���اوم به الفالح�ن املتم���ردون يف قرية 
و�سيفة، ولكن براعة ال�سرقاوي تظهر يف اأنه مل يجعل من 
و�سيف���ة �س�رة اأخرى لفالح���ة اإيطالية فقرة، ومل يجعل 
م���ن متم���ردي الأر����س اأمثال”حمم���د اأب��س�يلم”�س�رة 
اأخرى م���ن متم���ردي رواية”ف�نتمارا”للكاتب الإيطايل، 
ومل يدفع ه����ؤلء املتمردين اإىل تعرف الأدبيات املارك�سية 
الت���ي تعرفه���ا متم���ردو القري���ة الإيطالي���ة عندم���ا ذهب����ا 
اإىل ال�سج���ن ف���كان عليه���م اأن يتعرف����ا اإجاب���ة ال�س�ؤال - 

الكتاب:”ما العمل؟”.

مل يفعل ال�سرقاوي �سيئا من ذلك كله، بل خلق مهادًا قرويًا 
خ�سنًا، تتحرك فيه اأحداث حملية متامًا، وا�ستمد من قريته 
املادة اخلام ل�سخ�سياته. واأذكر اأنه حدثنا، عندما دع�ناه 
اإىل ق�س���م اللغة العربي���ة يف اآداب القاهرة عام 1974، اأنه 
ا�ستمد �سخ�سية و�سيف���ة من �سخ�سية حقيقية يف قريته، 
وحدثن���ا كذلك عن تاأث���ره برواية”ف�نتمارا". ولي�س املهم 
اإثب���ات اأ�س���ل و�سيفة يف قري���ة الدلت�ن فالأه���م تاأكيد ما 
حقق���ه ال�سرقاوي من اإجن���از واقعي ناجح على م�ست�يات 
متعددة، هناك اللغة احل�ارية التي ت�ؤكد الدللة ال�اقعية 
لل�سخ�سي���ات والأحداث. وهناك م�ساكل���ة ال�اقع القروي 
الت���ي ت�همن���ا باأننا نعاي����س فع���اًل اأمثال ال�سي���خ ي��سف 
وحمم���د اأب���ي �س�يلم وغرهم���ا. وهناك ال�ع���ي باملحلية 
واخل�س��سي���ة ال���ذي ي���ربز ق�سي���ة الأر����س يف عالقته���ا 
بالثنائي���ة املت�سادة ب���ني ال�سيخ املنافق ال���ذي يربر الظلم 
وال�سي���خ الثائر الذي يتمرد عل���ى الظلم. واإذا اأ�سفنا تعدد 
م�ست�ي���ات ال�سخ�سي���ة، و�سراعاته���ا الداخلية، وجتاوب 
تك�ينه���ا الداخلي م���ع ق�سماتها اخلارجي���ة، وتفاعلها مع 
الأح���داث، وا�ستجاب���ة الأحداث اإىل منط���ق ال�سببية، اإىل 
الق���درة على جت�سيد ال�اقع الجتماعي للقرية يف �سراعه 
وحركت���ه وتغ���ره، وجدن���ا اأمامن���ا من�ذج���ا منطي���ا م���ن 
من���اذج الأدب ال�اقعي الذي راأى في���ه حمم�د اأمني العامل 

وعبدالعظي���م اأني�س من�ذجا عملي���ا لنظرية النعكا�س يف 
ذلك ال�قت.

ومن الخاص إلى العام

املحل���ي،  ال�اق���ع  م���ن  ال�سرق���اوي  انط���الق  اأن  وامل�ؤك���د 
انتق���ل  ال���ذي  القري���ة امل�سري���ة، ه����  وم���ن خ�س��سي���ة 
بروايته”الأر�س”م���ن اخلا����س اإىل الع���ام، ومن ثم جعل 
للرواي���ة قيمتها الباقية يف الرتجم���ة، هذا ال�عي بال�اقع 
ه���� ال���ذي جعل ال�سرق���اوي ي���ربز اأهمية رج���ل الدين يف 
القري���ة، ولك���ن على امل�ست�ى الذي مياي���ز بني رجل الدين 
ال���ذي يق���ف اإىل جان���ب املظل�م���ني دفاع���ًا عن قي���م احلق 
والع���دل واحلرية الت���ي هي قيم الدين، وب���ني رجل الدين 
الذي يزين للظلمة ظلمهم طمعًا يف دراهمهم الزائلة. رجل 
الدي���ن الث�ري ذلك ه� الذي ظ���ل ال�سرقاوي حري�سا على 
اإب���رازه، وعل���ى اإظه���اره يف العديد م���ن اأعمال���ه، فقد كان 
ال�سرقاوي مدركًا اأهمية الدين ب��سفه اأ�سا�س كيان الأمة، 
وب��سف���ه �سمان حتقق قي���م احلق والع���دل واحلرية يف 
رب�عه���ا، خ�س��سا عندما ي�س�نه رجال يخ�س�ن الله ول 
يخ�س�ن دراهم الأغنياء. ومنذ اأن كتب ال�سرقاوي”حممد 
ر�س����ل احلرية”وه���� يع����د اإىل ه���ذا البع���د العظيم من 
الدي���ن وي�ؤك���ده، اإىل اأن فرغ له متام���ا يف الفرتة الأخرة 
من حيات���ه فاأ�سدر درا�ساته املتتابعة ع���ن الأئمة والفقهاء 
العظ���ام يف الإ�س���الم. وت�س����ر البع����س اأن ذل���ك حت����ل 
يف م�س���اره. وال�اق���ع غ���ر ذلك، فامل�س���ار واح���د، والقيم 
الأ�سا�سي���ة ظلت هي هي منذ البداية اإىل النهاية، والكاتب 
ال���ذي ا�ستهل حياته بتاأكيد العالق���ة بني الإ�سالم واحلرية 
والع���دل ه� نف�س���ه الذي اختتم حيات���ه بتاأكيد العالقة بني 

اأئمة الإ�سالم وفقهائه وقيمتي العدل واحلرية.

ومن المعاصرة إلى التراث

واأح�س���ب اأن ال�سرقاوي كان يقدم قيمة احلرية على العدل 
عندم���ا كان ي�سع���ر باخلطر الذي يهدد ه���ذه القيمة النبيلة 
م�ستلهم���ًا يف ذل���ك تاريخ���ه الكتابي ال���ذي يب���داأ باإجنازه 
عن”حمم���د ر�س�ل احلري���ة". وامل�ؤك���د اأن ا�ستلهام معنى 
احلري���ة يف هذا ال�سياق، ومن خالل تراث اإ�سالمي ل يجد 
ما مينعه من التاأثر بكل الرتاث الإن�ساين املرتبط بالعدل، 
ه���� الذي جعل م�س���رح ال�سرقاوي كله ن�سي���دا مت�سال من 
اأج���ل احلرية. ذل���ك ما حدث م���ع جميلة ب�حري���د )ماأ�ساة 
جميلة( 1962، التي كانت كتابتها �سكاًل من اأ�سكال مقاومة 
ال�ستعم���ار الفرن�سي يف اجلزائر، وهناك رمز متثيلي من 
رم����ز التمرد على ظل���م ال�سلط���ان، ه�”الفتى مهران”يف 
امل�سرحية التي طبعت عام 1966، وكانت �سكاًل من اأ�سكال 
التمرد على الديكتات�رية التي �سهدتها احلقبة النا�سرية، 
وه���ي الديكتات�ري���ة التي اأ�ساع���ت اأحالم الع���دل، والتي 
واجهها ال�سرقاوي من وراء قناع الفتى مهران، حني جعله 

يخاطب ال�سلطان بق�له:

.... هذا اخل�ف منك
يجعل النا�س كاأع�اد تردد

كل ما ينفخ فيها من عبارات ال�لء
اإن هذا اخل�ف منك

ه� لن يهدم غرك
فاعرتا�س �سارخ ممن يحبك

له� خر األف مرة.. من ر�سى كاظم غيظ يرهبك.

عالق���ة  مهران”جت�س���د  م�سرحية”الفت���ى  كان���ت  واإذا 
الت�س���اد العاطفي الت���ي ربطت بني ال�سرق���اوي )واأمثاله( 
وجم���ال عبدالنا�س���ر، ف���اإن ه���ذا الت�س���اد كان يرج���ع اإىل 
الإعج���اب باأح���الم العدل الت���ي حققه���ا عبدالنا�سر والتي 
وع���د بتحقيقها والنف�ر م���ن الديكتات�ري���ة التي اأطاحت 
باأح���الم احلري���ة الت���ي ج�سدتها كتاب���ات ال�سرق���اوي منذ 
بداية حياته الأدبية. ولذلك جاءت امل�سرحية التالية للفتى 
مهران عن”متثال احلرية”)ع���ام 1967( وبعدها”وطني 
ال�سائع���ة،  فل�سط���ني  حري���ة  ع���ن   )1969 عكا”)ع���ام 
ثم”احل�سني ثائرًا”و"احل�سني �سهيدًا”عام )1969( التي 
متزج حلمي الع���دل واحلرية. وبعد”الن�سر الأحمر”)عام 
1976( يختت���م الإجن���از امل�سرحي كل���ه مب�سرحية”اأحمد 
عرابي زعي���م الفالحني”التي �س���درت طبعتها الأوىل عام 
1982 ليع�د عبدالرحمن ال�سرقاوي اإىل ما بداأ به حياته، 
وه� ال�ع���ي بق�سية الفالح وجعلها رم���زًا لق�سية ال�طن 

والأمة باأ�سرها.
عن �صحيفة االهرام امل�صرية

عبدالرحمن الشرقاوي
شاعر الفالحين ومؤرخ األنبياء

م��ن الش��عر إىل الرواية، ومن الرواية إىل املرسح الش��عري ث��م الغوص يف بحور 

التاريخ اإلس��امي. هذا هو الش��اعر عبدالرحمن الرشق��اوي )920 1- 1987( الذي مل 

يكت��ف بالكتابة واإلبداع ولكن كان له أيضًا دوره الس��يايس والثقايف عىل املس��توى 

القومي والعاملي.

إن كل إنجاز عبدالرحمن الرشقاوي 

يف الكتاب��ة ال يختلف عن إس��هامه 

يف العم��ل العام، ف��كا األمرين 

ينطلق م��ن وعي متيق��ظ والتزام 

والع��دل  الح��ق  بقي��م  أصي��ل 

والحرية والتقدم. وإذا كانت هذه 

القي��م هي التي جس��دتها كتاباته، 

من��ذ بداياته��ا يف النص��ف الثاين 

من األربعيني��ات إىل نهايتها قبيل 

وفات��ه، فإن هذه القي��م، بدورها 

كانت الهدف األس��ايس املحرك لنش��اطه العام، واملوض��وع الذي ال يغيب يف كل 

معارك��ه الصحفية التي خاضها، وقيمة الحرية بوجه خ��اص قيمة عزيزة عليه، ألنها 

القيمة األوىل التي تفتح عليها وعيه اإلبداعي، حني أدرك غيابها عىل املستوى الفردي 

الخاص للمواطن، وعىل املستوى الجمعي العام لألمة.

كاتب ومفكر م�صري
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حسين الهاللي

 ذلك احلب احلزين الذي يخالطه اأغلب الإعجاب والإكبار 
وال�سج����ن ويثر يف النف�����س اأ�سى غام�س����ا وحنينا اإىل 

العدل واحلرية والإخاء واأحالم الإخال�س((. 
 وعب����د الرحم����ن ال�سرقاوي اقتفى اأثر اأم����ه منذ الطف�لة 
و�سم����ع دعاءه����ا وت��سلها عن����د م�سجد احل�س����ني )عليه 
ال�س����الم( وم�سج����د ال�سي����دة زين����ب )عليه����ا ال�سالم( يف 
القاه����رة فنمت م�ساعره بهذا الجتاه وبداأ بحثا م�سنيا 
عندم����ا �س����ب وترعرع وب�عي����ه الثقايف تتب����ع �سخ�سية 
الإمام احل�س����ني )عليه ال�سالم( فا�ستجم����ع تاريخه على 
ي����دي �سن����ني حياته فعا�����س احل�سني )علي����ه ال�سالم( يف 
وجدان����ه وكيانه واأ�سبح عنده رم����زا عاليا ل متاثله اأي 

�سخ�سية ن�سالية يف العامل.
هذا ال�ساعر الكبر جاءت كتابته للم�سرحيتني ممزوجة 
بال�س����دق والدم�����ع والن�س����ال والث�����رة العارم����ة على 
الطغاة واأ�سبحت ملحمة من املالحم التاريخية اخلالدة 
وعّم����ق خطا م�سرحيا ا�سالميا تخطى الأطر املحلية اإىل 
العاملي����ة، لق����د اأث����ارت امل�سرحيتان �سج����ة يف الأو�ساط 
الثقافية عند نزولها اإىل الأ�س�اق يف اأواخر ال�ستينيات 
وه����ي من اأب����رز امل�سرحي����ات ال�سعري����ة واأ�ساف����ت قيمة 
كب����رة اإىل امل�سرح ال�سع����ري وعمقته، هذا امل�سرح الذي 
ب����داأه �س�ق����ي وم����ن رواده نعمان عا�س�����ر و�سالح عبد 
ال�سب�����ر والعفيفي مطر وال�ساعر حممد علي اخلفاجي 

وعبد الرزاق عبد ال�احد.
وقد ا�سته�ت امل�سرحي����ة باأجزائها الكثر من املخرجني 
ب����اأن تق����دم عل����ى امل�س����رح امل�س����ري وكان اأب����رز ه�����ؤلء 
املخرجني املخرج املرح�م كرم مطاوع الذي جند نف�سه 
لإخراجه����ا م����ع نخبة م����ن اأملع جن�����م امل�س����رح امل�سري 

اآنذاك مثل عبد الله غيث و�سميحة اأي�ب.
وتب����داأ ق�سة اإخ����راج امل�سرحية من الع����راق، عندما جاء 

كرم مط����اوع مع زوجته �سهر املر�س����دي لزيارة العراق 
واإىل مدين����ة كربالء املقد�سة لزي����ارة قرب احل�سني )عليه 
ال�س����الم( ليطل����ع بنف�س����ه عل����ى اأر�����س املعرك����ة، ورافقه 
جمع من املمثلني واملخرج����ني والكّتاب العراقيني اأمثال 
ي��سف الع����اين، وروى يل الأ�ستاذ عزيز عبد ال�ساحب 
)ال����ذي كان �سمن ال�فد املراف����ق( بعد ع�دته من كربالء 
املقد�سة، قال: كنا قد و�سلن����ا اإىل مدينة كربالء املقد�سة 
وف�����ر و�س�لن����ا قمن����ا بزيارة �سري����ح الإم����ام احل�سني 
)علي����ه ال�سالم( وتفقدن����ا اأر�س املعركة، بع����د ذلك ذهبنا 
اإىل بي����ت املرح�م الفنان ع����زي ال�هاب وكان البيت من 
الط����راز القدمي، وهياأ لنا مكان����ا يف )ار�سي( البيت، كان 

ذلك �سنة 1970م.
لقد زي����ن الدار بالب�سط وال�سجاد العرب����ي، واأ�سار عليه 
الأ�ستاذ ي��سف العاين باأن يدع� لنا �سخ�سا يقراأ املقتل 
جي����دا ففع����ل واأتى ب�سخ�����س مت��س����ط العمر م����ن قراء 
املقتل اجليدين، وبعد ا�سرتاحة ق�سرة اعتلى الكر�سي 
وبداأ يق����راأ املقتل ب�س�ت حنني رقي����ق ترافقه احلركات 
الت����ي كان لها وقع عندنا، كما تعمد الرتكيز على املقاطع 
احلي����ة م����ن الكلم����ات واأقنعنا باأن����ه م����ن املتمر�سني بهذا 
ال�س����يء، وكانت نقالته يف احلديث تتحدد اإىل اأن و�سل 
اإىل منت�سف املقتل فانت����زع البكاء ب�سخاء، اأول الباكني 
كان ي��س����ف العاين وتبعته �سه����ر املر�سدي زوجة كرم 
مط����اوع ثم كرم مطاوع والبقي����ة الباقية، وعندما انتهى 

هذا ال�سيخ من قراءة املقتل، قال له كرم مطاوع:
 )والل����ه مل يب����ق يل ه����ذا الرجل �سيئ����ا اأخرج����ه(، واأخذ 
الكا�سي����ت الذي �سج����ل لهذا ال�سيخ و�ساف����ر اإىل القاهرة 

بعد اأن زار بغداد.
ويف القاه����رة ب����داأ بالتدري����ب عل����ى امل�سرحي����ة بكام����ل 
مالب�سه����ا يف الي�����م الأخ����ر م����ن التدريب����ات للمثقف����ني 

وال�سعراء والكّتاب، ونقل ع����ن الدكت�ر املرح�م ال�سيد 
م�سطف����ى جم����ال الدين، الذي كان حا�س����را هذه الدع�ة 
وكان مرافقا ل�سديق����ه ال�ساعر حمم�د ح�سن اإ�سماعيل، 
ق����ال الدكت�����ر م�سطف����ى جم����ال الدين: )كنت ق����د تلقيت 
دع�����ة م����ن ال�ساعر حمم�����د ح�س����ن اإ�سماعي����ل حل�س�ر 
م�سرحي����ة )احل�سني ثائ����را( و )احل�س����ني �سهيدا( وكنت 
مت�اج����دا يف القاه����رة، لقد �ساه����دت امل�سرحية يف اأيام 
�سهر رم�سان وبكيت حت����ى ابتلت مناديلي التي احملها 
و�سرت ام�س����ح دم�عي بكم �سايتي(، ث����م اأردف يق�ل: 
)لقد قدر لهذه امل�سرحية اأن تعر�س يف العامل الإ�سالمي 
لأعط����ت ثماره����ا اأكرث مم����ا عملن����اه نحن ال�سيع����ة طيلة 
حياتن����ا(. بع����د ه����ذا العر�����س مل تعر�����س امل�سرحي����ة اإل 
بع����د خم�����س ع�سرة �سنة م����ن املنع وقد ق����راأت يف اإحدى 
املج����الت الإ�سالمية يف الت�سعينيات اأن امل�سرحية عادت 
اإىل امل�س����رح بع����د اأن حل الإ�سكال ب����ني الأزهر واملخرج 
عل����ى اأن ل تظهر �سخ�سية الإم����ام احل�سني عليه ال�سالم 

ول العقيلة زينب عليها ال�سالم.

لغة المسرحية
لق����د اكت�سب����ت امل�سرحي����ة �سخ�سيتها اللغ�ي����ة والبيئية 
وميزته����ا ع����ن األ�����ان الأدب امل�سرح����ي املتاأث����ر بتيارات 
الغ����رب وال�سعر امللحمي الإغريق����ي ومتكن ال�ساعر عبد 
الرحمن ال�سرق����اوي اأن ينطلق ويحلق بالكلمة البالغية 
نح� الإب����داع وال�سم����� امل�سح�ن بالعاطف����ة لأنه ميتلك 
الق����درة على الت�س�ي����ر وبتفاعل مع الأح����داث باندماج 
كل����ي يعين����ه بذل����ك فهم����ه الثق����ايف وثروت����ه اللفظية من 
اللغ����ة الت����ي ميتلكها، اأنه عالج م��س�ع����ا تاريخيا �سغل 
ب����ال كل الإ�سالمي����ني الأح����رار الذي����ن اتخ����ذوه طريق����ا 

للخال�����س على مر الأجيال، كذلك تاأث����ر به غر امل�سلمني 
من طالب����ي احلرية يف العامل، لقد ر�س����م اخل�س��سيات 
من خالل ت�سابك وا�سطراب حا�سرنا الذي �ساده الظلم 

وال�سطهاد والقمع.
  وتاريخن����ا الإ�سالم����ي معني ل ين�س����ب ي�ستطيع كتابنا 
امل�سرحي�ن اأن ينهل�ا من����ه الكثر خل�س�بته ولدللته 
احلي�ي����ة الت����ي تعي�����س متجددة م����ا دام الإ�س����الم ين�سر 

فكره امل�سرق املتجدد يف كثر من مناطق العامل.

  وي�ستم����ر الكات����ب عب����د الرحم����ن ال�سرق����اوي يف نهاية 
الكلم����ات  وب�سم�����  املتما�س����ك  بح�����اره  الأول  اجل����زء 
ويعر�����س لن����ا يف امل�سه����د الأخر هذا احل�����ار ال�سعري 

الرائع من )احل�سني ثائرا(:   
)زينب تتاأمل امل�سرح اخلايل حزينة(

زين����ب: اأ�سف����اه ق����د ذه����ب اجلمي����ع ومل يع����د اإل القلي����ل 
ال�سابرون.

احل�س����ني )ع(: )ياأت����ي اإىل اخليمة ويتاأم����ل املكان الذي 
خال من الرجال(

 اأي����ن الرج����ال؟ اإين �سمع����ت جلاجه����م م����ن خل����ف اأ�ستار 
اخليام.

 )�سعي����د الذي خرج مع اآخر جمم�عة م����ن الرجال ياأتي 
فزعا(

�سعيد: يا للح�سني.
زينب: اأ�سفاه هرب الرجال.

�سعيد: هرب�ا مبا اأخذوه من مال واأنعام وفرة.
برير: اأين الرجال القائم�ن على العه�د؟

زين����ب: ف�س����د الزم����ان ومل يع����د اإل الرج����ال اخلائرون، 
اأي����ن الرجال ال�سام����دون؟ ذوو ال�سمائر، اأهل  الب�سائر 

خم�س البط�ن من ال�سيام، �سفر ال�ج�ه من القيام.
        حمر العي�ن من البكاء
        زرق ال�سفاه من الدعاء

        اأ�سفاه قد ذهب�ا جميعا.
 )احل�سني حزينا ثم منفجرا(:

       م����ا ع����اد يف ه����ذا الزم����ان �س�����ى رج����ال كامل�س�����خ 
ال�سائهات

       مي�س�ن يف حلل النعيم وحتتها ننت القب�ر
       يت�ساخم�ن على العباد كاأنهم ملك�ا العباد
       وهم اإذا ل ق�ا الأمر ت�ساءل�ا مثل العبيد

       �ساروا على اأمر البالد فاأكرثوا فيها الف�ساد
       اأعالمهم رفعت على قمم احلياة

       خرق مرقعة ترفرف بالقذارة يف ال�سماء ال�سافية
       راياتهم مزق املحي�س البالية

       يا اأيها الع�سر الرزي لنت غا�سية الع�س�ر
       قد اآل اأمر املتقني اإىل �سالطني الفج�ر

       قل اأي اأن�اع الرجال جعلتهم يف ال�اجهات؟
       قل اأي اأعالم رفعت على الربوج ال�ساهقات؟

وت�ستم����ر امل�سرحي����ة بدفقاتها واإيقاعه����ا ال�سعري تلفت 
نظر اجلميع قارئني وم�ساهدين.

اإن هذه الدراما ال�سعرية املاأ�ساوية جت�سدت يف م�سهدها 
الأخر ال����ذي لقت نظ����ر الغافلني والالاأبالي����ني من جهة 
والثائرين املطالبني بالعدالة من جهة اأخرى اأن ي�سروا 
عل����ى منهج جده �سلى الله عليه واآل����ه و�سلم واأبيه عليه 

ال�سالم ومنهجه عليه ال�سالم ويذكروا ثاأره لأنه اأ�سحى 
من اأجلهم ومن اأجل الأجيال التي تلتهم ومن اأجل ق�سية 

اأزلية تخ�س الب�سرية جمعاء.
  يف ه����ذا امل�سه����د األغ����ى الكات����ب احلاج����ز الزمن����ي بني 
املا�سي وامل�ستقبل عندما ج�سد �س�ت احل�سني حا�سرا 
يف جمل�س املختار طالب����ا الثاأر بدمه ونبهه اإىل م�سره 
وم�سر الأمة الإ�سالمية وامتد هذا النداء اإىل احلا�سر 

وامل�ستقبل ليك�ن احلجة اإىل ي�م الدين.
لقد نبه الأمة اإىل وج�����د احلكام امل�ستبدين واملنحرفني 

فيها الذين يهدم�ن كيانها لي�سهل ابتالعها.
وه����ذا امل�سهد الأخر )يب����داأ ب�سق�ط يزي����د خلف اإحدى 
ال�سخ�����ر بينما ترتفع نداءات من بعيد.. ويدخل رجال 
ميالأون امل����كان وعل����ى راأ�سهم املخت����ار، واحل�سني عليه 
ال�سالم يقف على الرب�����ة م�سرفا عليهم يف جالل و�سط 

هالة ال�س�ء الغريب.
الرج����ال: يا لث����ارات احل�سني... يا لث����ارات احل�سني بن 

علي...
املخت����ار: قد اأخذنا فيه ثار الله م����ن كل الطغاة، نحن لن 

نن�سى احل�سني بن علي.

 الرج����ال: ي����ا لثارات احل�س����ني... يا لثاأر الل����ه... يا لثاأر 
احل�سني...

املخت����ار: )للرج����ال( اذك����روا الله كث����را، واذك����روا ثاأر 
احل�سني فه� ثاأر الله فينا..

احل�سني )ع(: فلتذكروين ل ب�سفككم دماء الآخرين..
 بل اذكروين بانت�سال احلق من ظفر ال�سالل..

  بل اذك����روين بالن�سال على الطريق، لكي ي�س�د العدل 
فيما بينكم..

     فلتذكروين بالن�سال..
   فلتذكروين عندما تغدو احلقيقة وحدها

  حرى حزينة
   فاإذا باأ�س�ار املدينة ل ت�س�ن حمى

   املدينة

    لكنها حتمي الأمر واأهله والتابعني
  فلتذكروين عندما جتد الف�سائل نف�سها

  اأ�سحت غريبة
  واإذا الرذائل اأ�سبحت هي وحدها الف�سلى

  احلبيبة
  واإذا حكمتم من ق�س�ر الغانيات

  ومن مقا�سر اجل�اري
  فاذكروين

  فلتذكروين حني تختلط ال�سجاعة
  باحلماقة

  واإذا املنافع واملكا�سب �سارت ميزان
  ال�سداقة

  واإذا غدا النبل الأبي ه� البالهة
  وبالغة الف�سحاء تقهرها الفكاهة

  واحلق يف الأ�سمال م�سل�ل اخلطى حذر
  ال�سي�ف!

  فلتذكروين حني يختلط املزيف بال�سريف
  فلتذكروين حني ت�ستبه احلقيقة باخليال

  واإذا غدا البهتان والتزييف والكذب
  املجلجل هن اآيات النجاح

  فلتذكروين يف الدم�ع
  فلتذكروين حني ي�ستق�ي ال��سيع

  فلتذكروين حني تغ�سى الدين �سيحات
  البط�ن

  واإذا حتكم فا�سق�كم يف م�سر امل�ؤمنني
  واإذا اختفى �سدح البالبل يف حياتكم

  لرتفع النباح
  واإذا طغى قرع الكن��س على الن�اح

  وجتلج احلق ال�سراح
  فلتذكروين

  واإذا النفر الرائع ال�سراف اأطلق يف
  يف املراعي اخل�سر �سيحات العداء

  واإذا اختفى نغم الإخاء

  واإذا �سكا الفقراء واكتظت جي�ب
  الأغنياء

  فلتذكروين
  فلتذكروين عندما يفتي اجله�ل

  وحني ي�ستخزي العليم
  وعندما ي�ستحلي الذليل

  واإذا تبقى ف�ق مائدة اإمرء ما ل يريد
  من الطعام

  واإذا الل�سان اأذاع ما ياأبى ال�سمر من
  الكالم

  فلتذكروين
  فلتذكروين اإن راأيتم حاكميكم يكذب�ن

  ويغدرون ويفتك�ن
  والأق�ياء ينافق�ن

  والقائمني على م�ساحلكم يهاب�ن الق�ي
  ول يراع�ن ال�سعيف

  وال�سامدين من الرجال غدوا كاأ�سباه
  الرجال

  واإذا انحنى الرجل الأبي
  واإذا راأيتم فا�سال منكم ي�ؤاخذ عند

  حاكمكم بق�له
  واإذا خ�سيتم اأن يق�ل احلق منكم واحد يف

  �سحبه
  اأو بني اأهله
  فلتذكروين

  واإذا غزيتم يف بالدكم وانتم تنظرون
  واإذا اطماأن الغا�سب�ن باأر�سكم و�سبابكم

  يتماجن�ن
  فلتذكروين

  فلتذكروين عند هذا كله ولتنه�س�ا با�سم
 احلياة

 كي ترفع�ا علم احلقيقة والعدالة
 فلتذكروا ثاأري العظيم لتاأخذوه من

 الطغاة
 وبذاك تنت�سر احلياة

 فاإذا �سكتم بعد ذلك على اخلديعة
 وارت�سى الإن�سان ذله
  فانا �ساأذبح من جديد

    واأظل اقتل من جديد
   واأظل اقتل كل ي�م األف قتلة

�ساأظل اأقتل كلما �سكت الغي�ر وكلما اأغفا
 ال�سب�ر

 �ساأظل اقتل كلما رغمت اأن�ف يف املذلة
 ويظل يحكمكم يزيدها... ويفعل ما يريد

وولته ي�ستعبدونكم وهم �سر العبيد
ويظل يلقنكم واإن طال املدى جرح

ال�سهيد
لأنكم مل تدرك�ا ثار ال�سهيد

 فاذكروا ثار ال�سهيد

وهك����ذا كانت نهاي����ة هذا امل�سهد الدرامي ع����ن ل�سان اأبي 
عبد الل����ه احل�سني علي����ه ال�س����الم وامل�سح�����ن بالعاطفة 
والتذك����ر، وه����� ت�س�ي����ر دقي����ق لن����داء احل����ق والعدل 

و�سيحة تبقى لالأجيال القادمة.
  ويبق���ى اأن نق����ل اأن التمثي���ل ب�س���كل ع���ام وامل�س���رح 
ب�سكل خا�س من اأروع ال��سائل الإعالمية التي ت��سل 
الأحداث باجلمه����ر... وقد اأجاز علماوؤنا هذه الناحية 
الإعالمي���ة واأ�سبحت متث���ل خطا اإ�سالمي���ا يف امل�سرح 

وال�سينما والتلفزي�ن، ويق�ل ال�سيخ علي الك�راين:
  )اأما التمثيل فه� و�سيلة كمختلف ال��سائل الإعالمية، 
يح���دد ج����ازه وحرمت���ه اله���دف من���ه وع���دم منافات���ه 
لالأح���كام ال�سرعية، وق���د اأجاز علماء النج���ف الأ�سرف 
التمثيلي���ات الإ�سالمية وهي فع���ال ت�ستعمل يف مناطق   
كاحتفال ديني يدع���ى اإليه النا�س وي�سرف على بع�سها 

العلماء(.  

مأساة الحسين في المسرح العربي

يف إهدائه  مرسحية 

)الحسني ثائرًا( ألمه، قال 

عبد الرحمن الرشقاوي: ))إىل 

ذكرى أمي  أهدي مرسحيتي 

)الحسني ثائرا( و )الحسني 

شهيدا( لقد حاولت من 

خالهام أن  أقدم للقارئ 

واملشاهد املرسحي فيه 

أروع بطولة عرفها التاريخ 

اإلنساين كله  دون أن أتورط 

يف تسجيل التاريخ بشخوصه 

وتفاصيله التي ال أملك أن 

أقطع فيها  بيقني إىل ذكرى 

أمي التي علمتني منذ طفولتي 

أن أحب الحسني

باحث عراقي
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والتي ت���روي لقارئ ه���ذا الع�س���ر ومل�ساهد 
امل�سرح اأروع بط�لة عرفها التاريخ الإن�ساين 
كل���ه، وه���ي بط�ل���ة احل�س���ني الثائ���ر وذل���ك 
باأ�سل����ب روائ���ي م�سرحي.غاية يف الروعة 
و�سماوي���ة  اأر�سي���ة  جاذبي���ة  للح�س���ني  لن 
يف وق���ت واح���د جت���ذب الكث���ر م���ن النا�س 
على اأخت���الف معادنهم واأديانه���م ومذاهبهم 
ومللهم،وكل من عرف الأمام احل�سني معرفة 
حقيق���ة يح����س اأن هناك �س���يء يجذب���ه األيه 
وياأخذ بقلبه، وي�سعر اأن ق�ى غيبية ت�سحبه 
�سحبًا وترغم���ه على حبه اأرغام���ًا، فينعك�س 
ذل���ك عل���ى حيات���ه و�سل�كه،وذلك م���ا ح�سل 
مع اديبنا الكبر.فق���د ن�ساأ احلب الكبر منذ  
كتابه”علي اإم���ام املتقني"، ال���ذي اأهداه اإىل 
اأخيه الدكت�رعب���د الغّفارقائال»اإنّها �سفحات 
ع���ن اإن�س���ان عظي���م تعّ�دن���ا اأن نحّب���ه من���ذ 
ال�سغر وحفظنا عنه كلماته اجلميلة ما زالت 
قل�بنا..تخف���ق بحب���ه ل لأّن اآباءن���ا عّلم�نا 
اأّنن���ا م���ن ذّرية ابن���ه احل�س���ني فح�سب ولكن 
ح���ني تعّرفنا علي���ه اأكربنا فيه تل���ك الف�سائل 
الرائع���ة الت���ي جتعل الإن�سان ق���ادرًا على اأن 

يدافع عن احل���ق واحلّرية والعدل مهما تكن 
�س�ل���ة الباط���ل.«ويف ملحمت���ه ع���ن الم���ام 

احل�سني جاء اهدوؤه هذه املرة لمه.

.»اإىل ذكرى اأمى اأهدى م�سرحيتى )احل�سني 
ثائ���رًا( و)احل�س���ني �سهيدًا( لق���د حاولت من 
خاللهم���ا اأن اأقدم للقارئ وامل�ساهد امل�سرحى 
الإن�سان���ى  التاري���خ  عرفه���ا  بط�ل���ة  اأروع 
كل���ه دون اأن اأت����رط ف���ى ت�سجي���ل التاري���خ 
ب�سخ��س���ه وتفا�سيله التى ل اأملك اأن اأقطع 
فيه���ا بيقني”فقد اقتف���ى ال�سرق���اوي اأثر اأمه 
من���ذ الطف�ل���ة و�سمع دعاءه���ا وت��سلها عند 
م�سج���د احل�س���ني )علي���ه ال�س���الم( وم�سجد 
ال�سي���دة زين���ب )عليها ال�س���الم( يف القاهرة 
فنم���ت م�ساع���ره به���ذا الجت���اه وب���داأ بحثا 
م�سنيا عندما �سب وترعرع وب�عيه الثقايف 
تتبع �سخ�سية الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
فا�ستجم���ع تاريخ���ه على يدي �سن���ني حياته 
فعا����س احل�سني )عليه ال�س���الم( يف وجدانه 
وكيانه واأ�سبح عنده رمزا عاليا ل متاثله اأي 

�سخ�سية ن�سالية يف العامل. بهذا بالإهداء

 ب���داأ ال�سرق���اوى روايت���ه الت���ى ت���دور ح�ل 
الأزم���ة التى فجرها معاوية ب���ن اأبى �سفيان 
الذى ق���رر -قبل وفات���ه- البيع���ة لبنه يزيد 

�سد رغبة جم�ع امل�سلمني.

نظرة تاريخية..

ت�سلم يزيد قيادة الدولة الإ�سالمية بعد هالك 
اأبيه وباإجماع امل�ؤرخني انه مل تت�فر فيه اأية 
�سف���ه كرمي���ة اأو نزع���ة �سريفة فق���د خلد اإىل 
الله� و�س���رب اخلمر والقن�س وغر ذلك من 
الأعمال التي يقرتفها �سفلة املجتمع الذين ل 
يرج�ن لله وقارا وقد ابتداأ حك�مته باإ�ساعة 
الظل���م ون�س���ر اجل����ر والف�س���اد يف الأر�س 
رف����س الإم���ام احل�سني )علي���ه ال�سالم( بيعة 
يزيد ر�سميا يف اأروق���ة احلكم الأم�ي وذلك 
حينم���ا ا�ستدع���اه حاك���م املدين���ة ال�ليد ابن 
عقب���ة يف غل����س الليل وفه���م الإمام م���ا اأراد 
منه فا�ستدعى اأهل بيته  وامرهم مب�ساحبته 
ليق�م����ا بحمايت���ه وق���ال له���م اإذا �سمعت���م 

�س�ت���ي ع���ال فادخل�ا عل���يَّ بجمعك���م و�سار 
الإم���ام ف�سحبت���ه الفتي���ة فدخل عل���ى ال�ليد 
ومل���ا ا�ستق���ر ب���ه املجل�س نع���ى اإلي���ه معاوية 
فا�سرتج���ع الإم���ام احل�س���ني )علي���ه ال�سالم( 

وقال له :

دع�تني(؟ )ملاذا           -•
للبيعة(. )دع�تك           -•

وا�ستمهل���ه الإم���ام حت���ى ال�سب���ح ليجتم���ع 
النا�س وقد اأراد بذلك اأن يعلن اإمام اجلماهر 
رف�سه الكامل لبيعة يزيد وخلع طاعته وكان 
يف املجل�س مروان اب���ن احلكم الذي ه� من 
اأعم���دة الباط���ل فاأندف���ع لإ�سعال ن���ار الفتنة 

ف�ساح بال�ليد :

)لن فارق���ك ال�ساع���ة ومل يبايع ل قدرت على 
مثله���ا اأبدا حت���ى تك���رث القتلى بين���ك وبينه 

احب�سه فان بايع واإل �سربت عنقه...(
ووث���ب اأب� الم���ام  يف وجه اخلبيث الدن�س 
مروان فقال له :)ياب���ن الزرقاء اأاأنت تقتلني 

اأم كذبت والله ول�ؤمت(

ث����م التفت اأب����� الأح����رار اإىل ال�لي����د فاأعلن 
رف�سه لبيعة يزيد وعدم ا�ستجابته قائال :

)اأيه����ا الأم����ر اإنا اأه����ل بيت النب�����ة ومعدن 
الر�سال����ة وخمتلف املالئكة وحم����ل الرحمة 
بن����ا فتح الل����ه وبنا خت����م يزيد رج����ل فا�سق 
�س����ارب اخلمر وقاتل النف�����س املحرمة معلن 
بالف�س����ق ومثلي ل يباي����ع مثله ولكن ن�سبح 
وت�سبح�����ن وننظ����ر وتنظرون اأين����ا اأحق 

باخلالفة والبيعة...(

ومل  يتخذ ال�ليد مع الإمام اأي اإجراء واإمنا 
قابل����ه بالتكرمي فخ����رج الإمام من����ه وا�ستاء 

منه مروان ووجه له ل�ما وعتابا قائال :

)ع�سيتني ل والله ل ميكنك مثلها من نف�سه 
اأبدا(ورد عليه ال�ليد ببالغ احلجة قائال :

)ويحك يا م����روان اأ�سرت علي بذهاب ديني 
ودني����اي والل����ه م����ا اأح����ب اأن امل����ك الدني����ا 

باأ�سره����ا واين قتل����ت ح�سين����ا �سبح����ان الله 
اأاأقت����ل ح�سين����ا اأن ق����ال : ل اأباي����ع والل����ه ما 
اأظ����ن اأن اأح����دا يلقى الل����ه ب����دم احل�سني اإل 
وه� خفي����ف امليزان ول ينظر الله اإليه ي�م 
القيامة ول يزكيه ول����ه عذاب اليم.( و�سخر 
منه مروان وراح يق�����ل ب�سخرية :)اإذا كان 

هذا راأيك فقد اأ�سبت(  )تاريخ الطربي(

يف  ال�سرق����اوي  اعتم����اد  م����ن  الرغ����م  عل����ى 
م�سرحيت����ه ه����ذه عل����ى مرجعي����ة تاريخي����ة 
لأح����داث واقع����ة الط����ف وح�س����ب ت�سل�س����ل 
تفا�سيل اأحداثها وعالقة ذلك مبكان وزمان 
احل����دث ، وتاأث����ر ذلك احل����دث عل����ى اأفعال 
ال�سخ�سي����ات بح�س����ب م�قعه����ا يف ط����ريف 

ال�سراع 

بع����د ذلك يت�قف الن�س عند م�قف تاريخي 
مهم له مكانته اخلا�سة يف نف��س امل�سلمني 
، وه����� حلظة وداع الر�س�����ل الكرمي حممد 
)�����س( ، وبذلك يك�ن ال�سرقاوي قد اأملح اإىل 
النطالقة الأوىل والقاعدة الأ�سا�س للث�رة 
احل�سينية املباركة التي ر�سنت بنيان الدين 

الإ�سالمي واأ�سهمت يف بقائه الأزيل. 

لق����د اهتم ال�سرق����اوي يف بداي����ة م�سرحيته 
مب�سه����د اأ�سا�����س يجم����ع ب����ني )حمم����د ب����ن 
احلنفي����ة والإمام احل�سني عليهما ال�سالم( ، 
لأهمي����ة ما يتميز به ه����ذا امل�قف التاريخي 
من اأبعاد اإمياني����ة ومبادئ ثابتة ك�سفت عن 
معاين الأخ�����ة وتقدمي الن�سيح����ة والأخذ 
بامل�س�����رة عل����ى وف����ق املب����ادى الإ�سالمي����ة 
نف�سه����ا. ف�سال ع����ن ذلك اأن ه����ذا امل�قف ه� 
البداي����ة الت����ي انطل����ق منه����ا احل�س����ني )ع( 

مت�جها نح� ال�اقعة. 

اأم����ا ما يتعل����ق باأ�سم����اء ال�سخ�سي����ات، فلقد 
اعتمد الكاتب الأ�سماء التاريخية ال�سريحة 
واألقابه����ا املعروفة فنج����د ال�سخ�سيات مثل 
)حبي����ب ب����ن مظاه����ر ، وزه����ر ب����ن القني ، 
وناف����ع ، واب����ن ع��سج����ة ، و�سكينة ، وزين 
وغره����م  الثقف����ي(  واملخت����ار   ، العابدي����ن 
بامل����كان  الكات����ب  اهتم����ام  اإىل  بالإ�ساف����ة   ،
والزمان يف كل م�سهد من م�ساهد امل�سرحية 

، فف����ي املنظر الأول من الف�س����ل الأول نراه 
يثبت الأت����ي :”بادية بجن�����ب العراق على 
مقرب����ة م����ن كرب����الء تتناث����ر فيه����ا الت����الل.. 
يتفرق�����ن يف  احل�س����ني ورجال����ه وفتيان����ه 
املكان على املرتفعات واملنخف�سات.. �سعيد 
يقف على اأعلى املرتفعات وه� يتاأمل الأفق 
البعيد حتت ال�سم�����س املت�هجة التي تغمر 

املكان كله”

واود التن�ي����ه اإىل م����ا ذك����ره )حمم����د ج�اد 
)احل�س����ني  امل��س�����م  كتاب����ه  يف  مغني����ة( 
وبطل����ة كربالء( ع����ن م�سرحي����ة ال�سرقاوي 
ه����ذه عندم����ا قدم����ت لأول م����رة وبخط�����ة 
جريئ����ة على امل�سرح الق�م����ي امل�سري ومن 
اإخ����راج )كرم مطاوع( ع����ام 1972 م ، وبعد 
امل�افق����ات الر�سمي����ة للم�سرحي����ة م����ن قب����ل 
علم����اء الأزه����ر وا�ست�سارتهم ع����ن الطريقة 
التي �س�����ف تظهر به����ا �سخ�سيتا )احل�سني 
و زين����ب عليهم����ا ال�س����الم( مبثاب����ة رواة ملا 
تق�له ال�سخ�سية ، ولكن وبعد اإكمال العمل 
و�س����رف املبالغ ف�ج����ئ اجلميع بان الأزهر 
له وجهة نظر اأخرى فيما يخ�س اجلمع بني 
اجلزاأي����ن للم�سرحية ، وتب����دو هذه حجة ل 
اأكرث الغر�س منها منع عر�س امل�سرحية يف 
حينه����ا بع����د اأن اكتملت يف �سكله����ا النهائي 
اجلاهز للعر�س وال����ذي �ساهده حينها عدد 
من امل�سرحيني والنقاد ، ومنهم الكاتب اأمر 
ا�سكن����در الذي كتب عن هذه التف�سيالت يف 
مقال����ة له بعن�ان )ثار الل����ه( واملن�س�رة يف 
جري����دة اجلمه�ري����ة امل�سري����ة يف 18 / 2 
/ 1972م ، كل ه����ذا اإمن����ا ي�ؤك����د حمارب����ة 
جم����الت  يف  ال�اقع����ة  ل�ستثم����ار  الرقي����ب 
اإعالمي����ة وفني����ة اإبداعي����ة ب����داأت من����ذ فرتة 
لي�ست بالق�سرة ومن قبل بع�س ال�سلطات 
العربي����ة الت����ي ل تريد الع����رتاف بج�رها 
وظلمه����ا اإزاء �سع�بها ، ولذل����ك فهي تخاف 
القرتاب من ق�سي����ة الإمام احل�سني )ع( اأو 
التعر�س لذكر واقعته يف اأي حمفل اإعالمي 

اأو فني ميث�لها اأو يرزح حتت ت�سلطها.

وكت����ب ال�ست����اذ ح�س����ني اله����اليل مقالة يف 
احل�ار املتمدن ا�سماها ماأ�ساة احل�سني يف 

امل�سرح العربي جاء فيها...

لقد اكت�سب����ت امل�سرحية �سخ�سيتها اللغ�ية 
والبيئية وميزتها عن األ�ان الأدب امل�سرحي 
املتاأث����ر بتي����ارات الغ����رب وال�سع����ر امللحمي 
الإغريق����ي ومتك����ن ال�ساع����ر عب����د الرحم����ن 
بالكلم����ة  ويحل����ق  ينطل����ق  اأن  ال�سرق����اوي 
البالغي����ة نح����� الإبداع وال�سم����� امل�سح�ن 
بالعاطفة لأنه ميتلك الق����درة على الت�س�ير 
وبتفاعل م����ع الأحداث باندم����اج كلي يعينه 
بذلك فهمه الثقايف وثروته اللفظية من اللغة 
الت����ي ميتلكها، اأنه عال����ج م��س�عا تاريخيا 
�سغ����ل ب����ال كل الإ�سالمي����ني الأح����رار الذين 
اتخ����ذوه طريقا للخال�س عل����ى مر الأجيال، 
كذل����ك تاأث����ر ب����ه غ����ر امل�سلم����ني م����ن طالبي 
احلري����ة يف العامل، لقد ر�سم اخل�س��سيات 
من خالل ت�سابك وا�سطراب حا�سرنا الذي 

�ساده الظلم وال�سطهاد والقمع.

وقد ا�سته�ت امل�سرحية باأجزائها الكثر من 
املخرج����ني ب����اأن تقدم على امل�س����رح امل�سري 
وكان اأبرز ه�ؤلء املخرجني املخرج املرح�م 
كرم مطاوع الذي جن����د نف�سه لإخراجها مع 
نخب����ة من اأملع جن�م امل�سرح امل�سري اآنذاك 
مثل عبد الله غيث و�سميحة اأي�ب.والكتابة 
عن فنان كبر مثل ك����رم مطاوع بها قدر من 
ال�سع�ب����ة، لأنه كان فنان����ًا متعدد امل�اهب، 
خمرج����ى  اأه����م  كاأح����د  عن����ه  نتح����دث  فه����ل 
امل�س����رح ف����ى ال�ستين����ات وال�سبعين����ات، اأو 
كاأ�ست����اذ اأكادمي����ى متمكن تخ����رج على يديه 
العدي����د م����ن الفنان����ني، اأم ممث����اًل مبدعًا قدم 
ع�سرات الأعم����ال ال�سينمائية والتلفزي�نية 
الت����ى ل تن�س����ى، فق����د كان م�هب����ة متف����ردة 
ا�ستط����اع اأن ي����رتك ب�سم����ة فى تاري����خ الفن 
امل�س����رى..ل ميك����ن احلدي����ث ع����ن امل�س����رح 
نذك����ر  اأن  دون  مط����اوع  ك����رم  حي����اة  ف����ى 
م�سرحية”ث����اأر الله”اأحد اأحالم كرم مطاوع 
الت����ى مل ي�ستطع حتقيقها، حي����ث كتبها عبد 
بجزاأيها”احل�س����ني  ال�سرق����اوى  الرحم����ن 
 ،1969 �سهيدًا”ع����ام  ثائرًا”و”احل�س����ني 
وف����ى عام 1972 اتفق معه كرم مطاوع على 
حت�يلها لعمل م�سرحى، وبداأوا بالفعل فى 
عم����ل الربوف����ات، ولكن حدث����ت اأزمة كبرة 
مع الأزه����ر نتيجة لعرتا�س����ه على جت�سيد 
ال�سخ�سي����ات التى تنتم����ى لآل البيت �سمن 

اأح����داث امل�سرحي����ة، فت����م التف����اق على حل 
و�س����ط، وه����� اأن يبداأ الفنان عب����د الله غيث 
الذى يج�سد �سخ�سية الإمام احل�سني كالمه 
بعبارة”ق����ال احل�س����ني"، واأن تفع����ل اأمين����ة 
رزق الت����ى كان����ت جت�سد �سخ�سي����ة ال�سيدة 

زينب ذلك اأي�سًا، 
م����ن  ع����دد  بدع�����ة  مط����اوع  ك����رم  وق����ام   
ال�سحفي����ني والكت����اب واملبدع����ني مل�ساه����دة 
الربوف����ة م����ع امل�سئ�ل����ني عل����ى الرقابة على 
امل�سنف����ات الفنية، وعدد من علماء الأزهر..

لك����ن  م�سيخة الزه����ر كانت غ����ر متحم�سه 
ال�سرق����اوي؛  الرحم����ن  لعب����د  عم����ل  لأي 
خ�س��س����ًا بعد معركت����ه ال�سهرة مع �سيخه 
الإمام اجلليل الدكت�ر عبد احلليم حمم�د، 
وه����ى املعرك����ة التي ب����داأت حني كت����ب �سيخ 
الأزه����ر مقالة فى اآخر �ساعة قال فيها”ومما 
ي�ستلفت النظر اأن الع�سرة املب�سرين باجلنة 
كله����م م����ن الأغنياء". ف����رد علي����ه ال�سرقاوي 
ال����ذى كان م�سك�ن����ًا بالدف����اع ع����ن الفق����راء 
وحق�قه����م، مبقالة �سه����رة عن�انه����ا”ل يا 
�ساح����ب الف�سيلة”م�سم�نه����ا اأن الأغني����اء 
ل ي�س����رتون اجلن����ة باأم�اله����م واأن تاري����خ 
الإ�س����الم زاخ����ر بفق����راء مل مينعه����م فقرهم 
م����ن العم����ل والتقرب اإىل الل����ه. ورغم العمر 
الق�س����ر للمعرك����ة الت����ي انته����ت قب����ل وفاة 
الدكت�����ر عب����د احللي����م حمم�����د بع����د نح����� 

�سهري����ن من املق����ال، اإل اأن ع����ددًا من تالميذ 
ال�سي����خ والنافذي����ن داخل م�ؤ�س�س����ة الأزهر 
ظل�ا حانق����ني على ال�سرق����اوي ويعتربونه 
�سي�عي����ًا ي�ستخ����دم الدين �ست����ارًا للرتويج 
لأف����كاره الي�ساري����ة. وب�سب����ب ه����ذا امل�قف 
عار�س�����ا تر�سيح����ه جلائ����زة املل����ك في�سل. 
وفى عام 1987 ذاب اجلليد بني ال�سرقاوي 
والأزه����ر بع����د اأن ت�����ىل اأح����د كب����ار علمائه 
وه� الدكت�����ر عبد املنعم النم����ر الدفاع عن 
اآراء ال�سرق����اوي -باعتب����اره باحثًا حمرتمًا 
وجم����ددًا اأثرى املكتب����ة الإ�سالمية مب�ؤلفات 
هام����ة منه����ا اأئم����ة الفقه الت�سع����ة- وحتم�س 
للم�سرحي����ة. والفعل ُعر�ست امل�سرحية مرة 
اأخرى على الرقاب����ة التي اأحالتها للجنة من 
علم����اء الأزهر فاأب����دوا 4 حتفظات رئي�سية؛ 
ظه�����ر  وثانيه����ا  احل�س����ني،  ظه�����ر  اأوله����ا 
ال�سيدة زين����ب ومت التحايل على التحفظني 
باأن يتح����دث املمثل�ن ب�سيغة املفرد الغائب 
اأي يب����داأ عب����د الل����ه غي����ث -الذى لع����ب دور 
احل�س����ني....«.  »يق�����ل  بق�ل����ه  احل�س����ني- 
وكذل����ك فعل����ت اأمين����ة رزق الت����ي لعبت دور 
ال�سي����دة زين����ب. اأم����ا التحفظ الثال����ث فكان 
معاوي����ة  اآل  ت�س����ب  الت����ي  الأبي����ات  ح����ذف 
باعتب����اره �سحابيًا واأخرًا تغير ا�سم”ثاأر 
الل����ه”، فا�ستق����ر ال�سرق����اوي على”احل�سني 
بع����د  امل�سرحي����ة  جلزئ����ي  ثائرًا”عن�ان����ًا 
دجمهم����ا ومت����ت اإج����ازة امل�سرحي����ة. وقرر 
وزي����ر الثقافة -الدكت�ر اأحمد هيكل وقتها- 
حتقيق حلم ال�سرقاوي فى اأن يرى احل�سني 
على امل�سرح. لكن عج����ز امل�سرح الق�مي ثم 
امل�سرح احلدي����ث عن مت�يل العمل، ثم مات 
ال�سرق����اوي ف����ى 10 ن�فمرب ومع����ه ت�قفت 
امل�سرحية مرة اأخرى لأجل غر م�سمى، فلم 
يكن هناك من يتحم�س كثرًا لها لعتبارات 
كث����رة؛ منها اأن فاروق ح�سن����ى، الذى جاء 
وزي����رًا للثقافة بعد هيكل، مل يكن على وفاق 
مع ال�سرق����اوي الذى هاجم����ه واعتربه اأقل 
م����ن اأن يك�����ن وزي����رًا لثقاف����ة م�سر ث����م اإن 
م�سم�����ن امل�سرحي����ة م����رة اأخ����رى مل يك����ن 
م��سع ترحيب نظام مب����ارك الذى لن يقبل 
مبا رف�سه ال�سادات الأو�سع �سدرًا والأكرث 
فهم����ًا، ورح����ل ال�سرق����اوي يف 10 ن�فم����رب 

�سنة 1987

االزهر ومسرحية الحسين ثائرا 
والحسين شهيدا...

شيء من التأريخ وأشياء من الحاضر؟

قيل عنه لو مل يكتب إال رواية”."الحسني ثائرًا، والحسني شهيدًا”مرسحية” لكفته اساًم المعًا 

يف س��امء األدب العريب، إنه ذلك املفكر اإلس��امى واملثقف اليساري والشاعر واألديب 

وال��روايئ والصحفي عبد الرحمن الرشقاوي،تلك املرسحية والتي تعد من املرسحيات أو 

الروايات ممنوعة التقديم عىل خشبة املرسح املرصى ومجرد التفكري أو التلميح بتقدميها 

م��ن قبل صناع املرسح تجد فت��اوى املنع واملصادرة كاألمطار تندلع من ش��يوخ األزهر 

لتمنع وتحرم وتصادر األفكار قبل والدتها.

سمير الربيعي
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◄

أحمد راسم النفيس

ورغ���م اأن اجلمي���ع يتحدث����ن يف منتديات 
النف���اق ال�سيا�سي عن ت�سجيع الفن والثقافة 
والإب���داع اإل اأنه���م يتناف�س�ن بينه���م )اأيهم 
اأ�س���د وطاأة واأثقل يدا عل���ى الإبداع( ويبقى 
)واأده���م( للح�س���ني )�سهي���دا( �ساه���دا عل���ى 
الب����ن ال�سا�سع الذي يف�س���ل ادعاءاتهم عن 

احلقيقة وال�سدق.
حينما يتعلق الأمر ب�احد من خلفاء الف�سق 
والفج����ر واملجازر اجلماعي���ة فال باأ�س ول 
اعرتا����س ول حدي���ث عن الفتن���ة التي تطل 
براأ�سها اإذا علم النا�س ب)احلقيقة( فاملهم ه� 
حت�سني �س����رة معاوية وهارون واحلجاج 

)املفرتى عليهم ور�سي الله عنهم(!!.
اإذا تعلق الأمر بعلي بن اأبي طالب )باب مدينة 
علم ر�س�ل الله( واحل�سني )�سيد �سباب اأهل 

اجلنة( فعلى الف�ر تنطلق �سفارات الإنذار 
وت���دق اأجرا�س اخلطر )خ�ف���ا من الفتنة(.. 

األ يف الفتنة �سقط�ا!!.

علي إمام المتقين
رغ���م اأنني مل اأتاب���ع وقتها بدق���ة ملف كتاب 
مل���ف م�سرحي���ة  املتق���ني( ول  اإم���ام  )عل���ي 
اأذك���ر  اأنن���ي  اإل  �سهي���دا(  ثائ���را  )احل�س���ني 
اأي  )يف  املج���الت  اإح���دى  اأوردت���ه  تعليق���ا 
�س����رة �سيق���دم لنا ال�سرق���اوي احل�سني بن 
عل���ي! يف �س�رة اب���ن النب���ي اأم يف �س�رة 
جيف���ارا؟!( وه���� تعلي���ق يك�سف ع���ن خبث 
ودهاء وحماولة و�س���م الكاتب العظيم باأنه 
عدو للدين يحرف الكلم عن م�ا�سعه خدمة 
لأه���داف املارك�سي���ة ال�سهي�ني���ة اخلبيث���ة 

وكاأن املقاتل���ني دفاع���ا ع���ن الإمرباط�ري���ة 
الأمريكي���ة يف اأفغان�ست���ان مل يك�ن����ا كذلك 

لأنهم مل يك�ن�ا مارك�سيني!!.
ورغ���م اأن ال�سرقاوي حاول يف مقدمة كتابه 
)علي اإمام املتقني( اأن يخفف من تلك احلملة 
ال�سارية عندما قال: )لي�س هذا الكتاب بحثا 
تاريخيا ول ه� كتاب �سرة ول ه� مفا�سلة 
بني ال�سحابة ول ه� بدفاع عن حق اأحد يف 
اخلالف���ة.. فمن كان يلتم����س يف هذا الكتاب 

�سيئا من هذا فليعدل عنه اإىل غره(.
)ذل���ك اأن الإم���ام عل���ي جت�سدت في���ه اأخالق 
الإ�س���الم وُمثل���ه فقد تعه���ده الر�س����ل طفال 
ورباه فتيا وقال عن���ه اأنا مدينة العلم وعلي 
بابه���ا. وق���د عل���م ال�سحابة مكان���ة علي عند 
الر�س����ل واأنه���م ومعه���م امل�سلم����ن يف كل 

م���كان وزمان ليق�ل����ن يف كل �سالة: اللهم 
�س���ل عل���ى حمم���د واآل حمم���د وب���ارك على 

حممد وعلى اآل حممد(.
اإل اأن �سيئا من هذا مل ينفع وال�سبب يف ذلك 
اأن غ�س���ب الق����م ل يتعلق بطريق���ة تعاطي 
الكاتب مع امل���ادة التاريخية بل لتعاطيه مع 

ما ي�د الق�م طم�سه واإبقائه طي الكتمان.

الهجمة على الشرقاوي
يق�ل الراحل الكبر )كنت اأن�سر هذا الكتاب 
يف جري���دة الأهرام كل اأربع���اء منذ رم�سان 
املا�س���ي وعندم���ا و�سل���ت اإىل م�ق���ف علي 
واأب���ي ذر م���ن امل���ال، كت���ب ال�سدي���ق ثروت 
اأباظة معلن���ا خالفه معي ح����ل هذا امل�قف 
من املال وزعم اأنه م�قف ال�سي�عية ل م�قف 

الإ�سالم ف���رددت عليه يف ظل م���ن الحرتام 
وال�د املتب���ادل ولكن ال�سديق ثروت مل يكد 
يعلن راأيه حتى انفجرت �سدي ث�رة �سماها 
ال�سدي���ق اجللي���ل الدكت����ر الطي���ب النجار 
ث����رة ظامل���ة. وكاأن الذي���ن اأ�سعل�ه���ا كان�ا 
ينتظ���رون اإ�س���ارة البدء فق���د ا�ستغل�ا كالم 
ال�سدي���ق ث���روت اأباظة واأول����ه �سدي مما 
ا�سط���ره اإىل اأن يكتب مرة اأخرى ليزجرهم 
وينهاهم عن ا�ستغالل اختالف خالف الراأي 

فيما بيننا(.

قتال أهل البغي!
)ولق���د اأجم���ع اأئم���ة الإ�سالم عل���ى اأن اأحكام 

مأساة عبد الرحمن الشرقاوي 
ومأساة الحسين!!

يف أوائل الس��بعينيات ويف فرتة النشاط 

عب��د  األس��تاذ  بدع��وة  قم��ت  الط��ايب 

الرحم��ن الرشق��اوي وقت أن كان رئيس��ا 

لتحري��ر روز اليوس��ف لحض��ور ندوة يف 

كلي��ة طب املنصورة وعندم��ا ذهبت إليه 

لتحدي��د املوعد النه��ايئ وجدته يف حالة 

من الغضب الش��ديد بع��د أن جرى إلغاء 

مرسحيته الرائعة )الحس��ني ثائرا شهيدا( 

وكان أن اعتذر عن حضور الندوة.

د.محمد حسين حبيب

بع����د ذلك يت�قف الن�س عن����د م�قف تاريخي 
مه����م له مكانته اخلا�س����ة يف نف��س امل�سلمني 
، وه����� حلظ����ة وداع الر�س�����ل الكرمي حممد 
)�����س( ، وبذلك يك�ن ال�سرق����اوي قد اأملح اإىل 
النطالقة الأوىل والقاع����دة الأ�سا�س للث�رة 
احل�سيني����ة املباركة التي ر�سنت بنيان الدين 

الإ�سالمي واأ�سهمت يف بقائه الأزيل. 
لق����د اهت����م ال�سرق����اوي يف بداي����ة م�سرحيته 
مب�سهد اأ�سا�س يجمع بني )حممد بن احلنفية 
والإم����ام احل�س����ني عليهما ال�س����الم( ، لأهمية 
ما يتميز به هذا امل�ق����ف التاريخي من اأبعاد 
اإمياني����ة ومب����ادئ ثابت����ة ك�سف����ت ع����ن معاين 
الأخ�ة وتق����دمي الن�سيحة والأخذ بامل�س�رة 
عل����ى وفق املب����ادى الإ�سالمي����ة نف�سها. ف�سال 
ع����ن ذل����ك اأن ه����ذا امل�قف ه����� البداي����ة التي 
انطل����ق منه����ا احل�س����ني )ع( مت�جه����ا نح����� 

ال�اقعة. 
اأم����ا م����ا يتعل����ق باأ�سم����اء ال�سخ�سي����ات، فلقد 
اعتمد الكاتب الأ�سم����اء التاريخية ال�سريحة 
واألقابه����ا املعروفة فنج����د ال�سخ�سيات مثل : 
)حبيب بن مظاهر ، وزهر بن القني ، ونافع 
، وابن ع��سج����ة ، و�سكينة ، وزين العابدين 
بالإ�ساف����ة   ، الثقف����ي( وغره����م  ، واملخت����ار 
اإىل اهتم����ام الكات����ب بامل����كان والزمان يف كل 
م�سه����د م����ن م�ساه����د امل�سرحية ، فف����ي املنظر 
الأول م����ن الف�س����ل الأول ن����راه يثب����ت الأتي 
:”بادي����ة بجن�����ب الع����راق عل����ى مقرب����ة من 
كربالء تتناثر فيها التالل.. احل�سني ورجاله 
وفتيان����ه يتفرق�ن يف املكان عل����ى املرتفعات 
اأعل����ى  عل����ى  يق����ف  �سعي����د  واملنخف�س����ات.. 
املرتفع����ات وه����� يتاأم����ل الأف����ق البعيد حتت 

ال�سم�س املت�هجة التي تغمر املكان كله”. 
كما وجدنا، تاأكيد ال�سرقاوي على و�سف كل 
منظ����ر من مناظ����ر امل�سرحية ، لك����ي يعزز من 
دقت����ه التاريخي����ة اأول ، ويف�س����ح املجال اأمام 
القارىء لتخيل احلدث ، بل انه يذهب اأحيانا 
اإىل تق�سيمات امل�سرح اإخراجيا ، فمثال يثبت 
يف مالحظ����ة ل����ه يف بداية املنظ����ر الثاين من 

الف�سل الأول كما يلي : 
الأول  امل�ست�����ى   : م�ست�ي����ان  "امل�س����رح 
منخف�����س م����ن ناحي����ة مقدم����ة امل�س����رح وب����ه 
اأ�سج����ار.. ه����� مع�سك����ر اأع����داء احل�س����ني من 
ورائه����م عل����ى جان����ب يب����دو نهر الف����رات من 
بعي����د.. حيث يق����ف احل����ر �سامتا اأم����ام باب 
في����ه  الث����اين مرتف����ع  اخليم����ة.. وامل�ست�����ى 
�سخ�ر ورم����ال حيث يقف احل�سني و�سحبه 

، وهذا امل�ست�ي الثاين يحتل الن�سف الأبعد 
من امل�سرح 

حتى عمقه على ي�ساره باب خيمة الن�ساء.”
اأم����ا لغ����ة الن�س فه����ي اللغة ال�سعري����ة بتن�ع 
م��سيقاه����ا واأوزانه����ا ال�سعري����ة ، تنقل فيها 
ال�ساع����ر م����ن بح����ر اإىل اآخ����ر ولك����ن باعتماد 
ق�سي����دة التفعيلة اأو ما ي�سمى بال�سعر احلر ، 
اإىل جانب الهتمام بر�سم ال�س�رة ال�سعرية 
الت����ي تتنا�سب وحج����م الفاجعة ، فمثال يق�ل 
احل�س����ني )ع( يف املنظ����ر الرابع م����ن الف�سل 
الأول حينم����ا بقي وحده وعيال����ه من الن�ساء 

والأطفال : 
هنا  ها  وحدي  اأنا   : “احل�سني 

ويف  واله�����ل  اللي����ل  وظ����الم  وح����دي  اأن����ا 
الأعماق 

م����ازال �سع����اع م����ن رج����اء مل يع����د غ����ر الدم 

امل�سك�ب ف�ق ال�سحراء 
مل يعد غر الأفاعي 

وفحيح اجلرح وال�يل الثقيل املدلهم 
مل يعد اإل رياح امل�ت تع�ي يف العراء 
و�سعر الظماأ املجن�ن يف التيه الأ�سم 

اأين انتم يا اأحبائي جميعا اأين انتم؟ 
اأين فتياين.. اأما عاد هنا غر ال�سياع؟”

ن�����د التن�ي����ه اإىل م����ا ذك����ره )حمم����د ج�����اد 
مغنية( يف كتابه امل��س�����م )احل�سني وبطلة 
كربالء( ع����ن م�سرحية ال�سرقاوي هذه عندما 
عل����ى  جريئ����ة  وبخط�����ة  م����رة  لأول  قدم����ت 
امل�س����رح الق�مي امل�سري وم����ن اإخراج )كرم 
مط����اوع( ع����ام 1972 م ، وبع����د امل�افق����ات 
الر�سمي����ة للم�سرحي����ة من قبل علم����اء الأزهر 
وا�ست�سارته����م عن الطريقة التي �س�ف تظهر 
به����ا �سخ�سيت����ا )احل�س����ني و زين����ب عليهم����ا 

ال�س����الم( مبثاب����ة رواة ملا تق�ل����ه ال�سخ�سية 
، ولك����ن وبعد اإكم����ال العمل و�س����رف املبالغ 
ف�ج����ئ اجلميع ب����ان الأزه����ر له وجه����ة نظر 
اأخ����رى فيم����ا يخ�����س اجلم����ع ب����ني اجلزاأين 
اأك����رث  ل  حج����ة  ه����ذه  وتب����دو   ، للم�سرحي����ة 
الغر�����س منه����ا من����ع عر�����س امل�سرحي����ة يف 
حينه����ا بع����د اأن اكتمل����ت يف �سكله����ا النهائي 
اجلاه����ز للعر�����س والذي �ساه����ده حينها عدد 
م����ن امل�سرحيني والنقاد ، ومنهم الكاتب اأمر 
ا�سكن����در الذي كتب عن ه����ذه التف�سيالت يف 
مقال����ة له بعن�ان )ث����ار الل����ه( واملن�س�رة يف 
جري����دة اجلمه�ري����ة امل�سري����ة يف 18 / 2 / 
1972م ، كل ه����ذا اإمنا ي�ؤكد حماربة الرقيب 
ل�ستثمار ال�اقعة يف جمالت اإعالمية وفنية 
اإبداعي����ة ب����داأت منذ ف����رتة لي�س����ت بالق�سرة 
وم����ن قب����ل بع�����س ال�سلط����ات العربي����ة التي 
اإزاء  ل تري����د الع����رتاف بج�ره����ا وظلمه����ا 
�سع�به����ا ، ولذل����ك فهي تخ����اف القرتاب من 
ق�سية الإمام احل�س����ني )ع( اأو التعر�س لذكر 
واقعت����ه يف اأي حمفل اإعالمي اأو فني ميث�لها 

اأو يرزح حتت ت�سلطها. 
3- م�سرحي����ة )م�س����اء التاأمل( اإع����داد )قا�سم 

حممد( : 
اعتم����د مع����د امل�سرحي����ة عل����ى م�س����ادر ع����دة 
ب��سفه����ا م����ادة ال�سيناري����� امل�سرح����ي هذا ، 
حي����ث اأن ه����ذه امل����ادة ماأخ�����ذة ع����ن امل�سادر 

التالية ، وبح�سب الن�س : 
1- م�سرحي����ة ماأ�ساة احلالج ، لل�ساعر �سالح 

عبد ال�سب�ر. 
2- م�سرحية هاملت للكاتب الإجنليزي وليم 

�سك�سبر 
3- مقطع من مق�لت ت�سي جيفارا 

4- ن�س )ماأ�ساة كربالء( عن الكتاب الفار�سي 
)ج�جن – ي – �سهاديت( اإعداد

حممد عزيزة. 
5- م�سرحي����ة هك����ذا تكل����م احل�س����ني لل�ساعر 

حممد العفيفي 
6- م�سرحي����ة ث�����رة ال����زجن لل�ساع����ر مع����ني 

ب�سي�س�. 
عل����ى الرغ����م من تن�����ع م�س����ادر اإع����داد ن�س 
امل�سرحي����ة ، اإل اأننا ن�سر اإىل الت�سابه القائم 
يف امل�قف الث�����ري ال�ا�سح ل����كل �سخ�سية 
تاريخي����ة من ال�سخ�سيات ال�����ارد ذكرها يف 
امل�س����ادر ، حي����ث الثب����ات على املب����داأ ال�احد 
الذي يجمع بني )احلالج و جيفارا وعبد الله 

بن حممد وهاملت و الإمام احل�سني ع( 

لق����د حاول مع����د امل�سرحية هن����ا التخل�س من 
عني الرقي����ب حينما جلاأ اإىل التالعب باأ�سماء 
ال�سخ�سيات التاريخية ال�سريحة وتغيرها 
باأ�سم����اء ترمز لها ، وذل����ك لغر�س ا�ستح�سال 
امل�افقة على ن�سر امل�سرحية ، وفعال جنح يف 
ذلك حينما ن�س����رت يف جملة الأقالم العراقية 
، يف عدده����ا ال�ساد�����س ع����ام 1974م ، وم����ن 
جان����ب اآخ����ر كان له����ذا التغي����ر يف الأ�سم����اء 
اأث����ره يف ت��سي����ع املديات الإمياني����ة املتمثلة 

يف �سخ�سية الإمام احل�سني )ع(
ب��سفه رمزا اإن�سانيا للعامل اجمع ميثل اأعلى 
درجات الت�سحية لاللتزام بامل�قف ال�احد ، 
اإذا علمن����ا اأن املعد قد األغى الزمكانية وجعلها 

العامل كله والتاريخ كله. 
وبعد مراجع����ة بع�س م�س����ادر الإعداد لن�س 
قا�س����م حمم����د ، وج����د الباحث مث����ال ، اأن ا�سم 
)ال�سهي����د( ال�ارد يف الن�����س ، جاء بديال عن 
ا�سم )احل�سني ع( ، وا�سم �سخ�سية )احلاكم( 
بدي����ال عن ا�س����م )عبيد الله بن زي����اد( ، وا�سم 
)قائ����د فيل����ق ال�ستك�س����اف( بدي����ال ع����ن ا�سم 

)احلر األرياحي(. 
اعتمد الن�����س طريقة الفال�س باك ، بالعتماد 
عل����ى �سخ�سي����ة امل����راأة وطريقته����ا يف روي 
امل�ساه����د املا�سي����ة التاريخية منه����ا ، اأو التي 
�سبق����ت امل�ق����ف احل����ايل يف الن�����س ، فمث����ال 

نراها ت�ا�سل روايتها لالإحداث كما يلي : 
فيل����ق  كان   ، ال�سح����راء  ويف   : “امل����راأة 
وت�ست����ت  الطري����ق  �س����ل  ق����د  ال�ستك�س����اف 
جن����ده،  والكث����ر من رجاله ق����د مات�ا عط�سا 

، اأما بقي منهم على قيد احلياة 
فيزحف وقد نفدت ق�اه. ومر م�كب ال�سهيد 

يف نف�س املكان الذي كان 
ينازع فيه قائد فيلق ال�ستك�ساف.”

اأم����ا لغة الن�����س فقد تن�عت ما ب����ني ال�سعرية 
والنرثية وذلك لتن�����ع م�سادر الإعداد اأ�سال 
، بالإ�ساف����ة اإىل املالحظ����ات واجلم����ل الت����ي 
ي�سطره����ا املع����د نف�س����ه بلغت����ه اخلا�س����ة. مع 
الإ�س����ارة اإىل اأن الن�����س اعتم����د يف غالبي����ة 
اقتبا�ساته على ن�سي : )ن�سيد ال�سهيد وهكذا 
تكل����م احل�س����ني( ، وذل����ك لن الأول يق����رتب 
كث����را من اأحداث ال�اقعة ك�نه من ن�س��س 
التعزية ، والث����اين يحفل بلغة �سعرية جتمع 
ب����ني احلدث ال�اقعي والتاأم����ل التخيلي ، مع 
الإ�سارة اإىل اأن )م�ساء التاأمل( نف�سه كعن�ان 
له����ذا الن�����س ق����د ا�ستخرج����ه املع����د م����ن احد 

م�سادر اإعداده وه� ن�س ن�سيد ال�سهيد.

فاجعة الحسين ومنع السلطات.. واقعة 
الطف في المسرحية العربية

مرسحية )ثأر الله( بجزأيها )الحسني ثائرًا( و )الحسني شهيدًا( 

تأليف : عبد الرحمن الرشقاوي 

ع��ىل الرغم من اعتامد الرشق��اوي يف مرسحيته هذه عىل مرجعية تاريخي��ة ألحداث واقعة الطف 

وحسب تسلسل تفاصيل أحداثها وعاقة ذلك مبكان وزمان الحدث , وتأثري ذلك الحدث عىل أفعال 

الشخصيات بحسب موقعها يف طريف الرصاع , إال انه بدا من زمن بعيد من زمن الواقعة , فالكاتب 

قد بدا يف اإلش��هار عن ندم )وحيش( يف قتله )حمزة بن عب��د املطلب( , فيكون الكاتب قد بدأ من 

الندم الذي انتهى إليه العفيفي يف نهاية مرسحيته , إىل جانب أن الرشقاوي أراد التلميح إىل أفعال 

الرش املمتدة يف أكرث من مكان وزمان وهي تحارب أصحاب الحق والحقيقة.

باحث وم�ؤرخ



11 �لعدد )4028( �ل�شنة �خلام�شة ع�شرة - �لأربعاء )27( �أيلول 2017 �لعدد )4028( �ل�شنة �خلام�شة ع�شرة - �لأربعاء )27( �أيلول 102017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

يجعل منها قدر الأمة وم�سرها املحت�م.◄◄
ال���ذي نخل����س اإلي���ه اأن الكات���ب الكبر عبد 
الرحمن ال�سرقاوي اجتهد اأن يقدم يف كتابه 
علي اإمام املتقني �س����رة اأقرب ما تك�ن اإىل 
ال�اقع واأنه بذل جهدا كبرا وم�س���ك�را من 
اأج���ل حتقيق ذل���ك ف���كان اأن دفع ثمن���ا غاليا 
ع���امل  الطبيع���ي واملنطق���ي يف  وه���ذا ه���� 
ت�س���يطر عليه ثقاف���ة العناوين وال�س���عارات 

الفارغة من اأي م�سم�ن علمي اأو اأخالقي.

الحسين ثائرًا وشهيدًا
اإنه���ا م�سرحية �سعرية رائعة بذل الكاتب يف 
تاأليفه���ا جه���دا خارقا. وميكن ل���كل من يقراأ 
امل�سرحي���ة اأن يلح���ظ كيف ا�ستط���اع الأديب 
الكبر عبد الرحمن ال�سرقاوي اأن ي�ست�عب 
الن�س�����س وال�قائع التاريخي���ة واأن يعيد 
املح���ب  املره���ف  ال�ساع���ر  بلغ���ة  �سياغته���ا 

للح�سني الذي يتفاعل مع كل حرف كتبه.
ه���ا ه� يحكي لنا كيف بداأت الأحداث بهالك 
طاغي���ة بني اأمية امل�ؤ�س����س معاوية ابن اأبي 
�سفي���ان وكي���ف ابته���ج املظل�م�ن م���ن اأمة 

حممد بهالكه:
املنظ���ر الأول: زال الطاغي���ة الأك���رب/ �سقط 
الدجال الأكرب/ هلك الفرع�ن املتجرب/ مات 
معاوية يا ق�م/ فاحلرية منذ الي�م اأب�سر يا 

)ب�سر( اإذن اأب�سر.
ي���رد )اأ�س���د( وه� اأح���د املتن�سك���ني املزيفني 
الذي���ن ابتليت به���م اأمتنا: اأت�ست���م رجال ه� 

من �سح���ب ر�س�ل الله/ وقد ب�سره باجلنة؟ 
فاأب�سر اأنت بنار �سقر.

�سعي���د: ل بل رجل مل���ا اآل الأمر اإليه انفرد به 
حت���ى ا�ستاأث���ر/ فعط���ل اأ�س���ال يف الإ�سالم/ 
وزي���ف قاع���دة ال�س�رى/ وخال���ف ن�سا يف 
القراآن/ واأه���در اأحكام ال�سن���ة/ قاتل جدي 
وه���� ي�سلي/ مل���ا اعرت�س على راأي���ه. اأ�سد 

)املتن�سك(: قد كان ي�ساورنا يف الأمر.
ب�س���ر: لي�ستكم���ل اأبه���ة احلك���م/ اأنت���م اآفتنا 
الكربى/ كنتم �سكال لل�س�رى وكان ر�ساكم 
ي�سبقك���م/ مل تفت���ح اأف�اهكم اأب���دا اإل لتق�ل 
نع���م/ اأخال���ف اأح���د منك���م راأي���ا ملعاوية ثم 
جن���ا؟/ اأنتم اأنتم من ملكه/ فتع�د األ ي�سمع 

ل.
�سعي���د: اآه منك���م ي���ا �س���راة النا����س يف هذا 
الزم���ن!/ اأنتم ي���ا من تاألبتم عل���ى حكم علي 
عندما حا�سبكم عما اقتنيتم/ عندما رد لبيت 
مال امل�سلمني ما كنتم كنزمت/ عندما نازعكم 

اإقطاعكم/ ثم �س�ى بني كل امل�سلمني.
ثم يعر����س لنا ملحة من اخلط���اب احل�سيني 
ال�ساب���ق عل���ى رحيله من مدين���ة ر�س�ل الله 
حامال مع���ه م�ق���ف الرف�س والإب���اء لقب�ل 
الظل���م والطغي���ان وه���� م�ق���ف ع���ز عل���ى 
املتن�سك���ني املزيف���ني قب�ل���ه وفهم���ه لأنه���م 

يريدون اأن يك�ن كل امل�سلمني مثلهم.
احل�س���ني: باأبي اأنت واأمي ي���ا ر�س�ل الله اإذ 
اأبعد عن���ك/ واأنا قرة عينك/ اإنني اأرحل عن 
اأزكى بالد الله عندي/ خارجا بالرغم مني/ 

غ���ر اأين../ اأنا ل اأعرف ما اأ�سنع يف اأمري 
هذا فاأعني/ اأن���ا اإن بايعت للفاجر كي ت�سلم 
راأ�س���ي/ اأو لي�سلم غري لكفرت/ وخلالفتك 
فيم���ا جئت للنا�س به من عن���د ربك/ واإذا مل 
اأعطه البيعة عن كره قتلت!/ واإذا ع�ست هنا 
ك���ي اأح�سد النا����س عليه/ خا����س من ح�لك 
بحرا من دماء الأبري���اء!/ م�قف ما امتحن 
امل�ؤم���ن من قبل ب���ه/ اأو �سيق اإن�س���ان اإليه/ 
امتح���ان كامتح���ان الأنبياء/ اأت���رى اأمنحه 
بيع���ة ذل؟/ بعده���ا اآم���ن يف بيت���ي واأهلي/ 

مثل �ساة يف قطيع!/   
اأنا ذا اأرحل مقه�را –ول حيلة-/ عن اأر�س 
املدين���ة/ ملعب���ي عن���د الطف�ل���ة/ ومراحي 
يف ال�سب���اب/ ومنار العل���م ومهد الغزوات/ 
ح���رم الل���ه وح�س���ن الذكري���ات/ ومثاب���ات 
اخلي���ال/ اآه ي���ا نب���ع الأماين ال�سريف���ة/ اأنا 
ذا اأخ���رج منه���ا هائم���ا حتت الظ���الم/ اأنا ذا 
اأحم���ل اآلم���ي واأح���الم اجلمي���ع/ كامل�سي���ح 
كل  يف  الظل���م  ح���راب  تتلق���اه  امل�سطه���د/ 
بل���د/ وه� مي�سي يغر����س الأقدام يف �س�ك 
ال�سالم/ ليزيح ال�س�ك من كل الرب�ع/ مثل 
م��س���ى خارج���ا ي�ج����س خيف���ة/ هاربا من 
بط�س فرع�ن اإىل التي���ه الف�سيح املرتامي/ 
م���ا علي النف�س يخاف/ اإمنا ي�سفق اأن يغلب 
الظل���م ودولت ال�س���الل/ اإنن���ي اأخ���رج كي 
اأنق���ذ اأعناق الرجال/ اإنني اأخرج كي اأ�سرخ 
يف اأه���ل احلقيقة:/ اأنقذوا العامل، اإن العامل 
املجن����ن قد �سل طريقه/ اأنق���ذوا الدنيا من 

الف��س���ى وطغيان املخ���اوف/ اأنقذوا الأمة 
من هذا اجلحيم.

العب���د  ت����كل  م���ن  اإىل  رب���ي  احل�س���ني: 
ال�سعي���ف؟/ اأن���ا ذاك اأدع����ك مث���ل ج���دي/ 
ح���ني ط���ارده رجال م���ن ثقي���ف/ ق���د اأتاهم 
بالهداي���ة/ اإن مل يك���ن ب���ك رب م���ن غ�س���ٍب 
عل���ي فما اأب���ايل!/ اإين فزعت اإلي���ك من دنيا 
يزيد/ وهرعت نح� رحابك القد�سي باخلر 
الطري���د/ وب���كل اأح���الم ال�س���الم وكل اآمال 
العدال���ة/ اأن���ا ذا جل���اأت اإلي���ك ي���ا ذا احل�ل 
واجل���ربوت يا رب اجلالل���ة/ ب�سنى الفقر 
وعزة امل�ست�سعف���ني/ فيلفعل الأعداء بي ما 
ي�سته����ن/ اأنعم علي بفي�س ن�ر ب�سرتك/ 
اأن���ا ل���ن اأذل بعز جاهك/ يا م���ن اأرجي ن�ره 
ال�ه���اج يف �س�د الليايل/ اأنعم علي بفي�س 
ن����ر ب�سرتك/ لأرى الطري���ق اإىل النجاة/ 
اأنعم علي برحمت���ك/ ليظل قلبي قلعة للحب 
ل تت�سلق الأحقاد ف����ق جدارها/ اأو ي�سرب 
ال�سناآن من اأب�ابها/ اأو ت�سرب الأطماع يف 
اأ�س�ارها/ يا منتهى الرغبات يا اأملي وغاية 
كل غاي���ة/ اأن���ت البداي���ة والنهاية/ ي���ا اأيها 
امل�ج����د بالذات العلي���ة/ يا ع���امل الأ�سرار 
وح���ده/ ي���ا اأيه���ا املع�س����ق واف���اك املح���ب 
يب���ث وج���ده/ فامنح���ه �سيئ���ا م���ن ر�ساك/ 
واأف����س عليه بحكمتك/ ف���اأرى ال�س�اب من 
اجلن�ن ف���ال اأ�س���ل ول اأ�سل/ اأن���ا ذا اأذوب 
وا�سمح���ل/ ولي����س باملع�س�ق بخ���ل/ اإين 
اأعي���ذك اأيه���ا املع�س����ق ع���ن كل ال�سف���ات/ 

فاأن���ت م��س�ف بذاتك/ اأن���ا ل�ست اأطمع يف 
العبارة/ فالعب���ارة قد خ�س�ست بها الكليم/ 
اإين لأ�س���رع طالبا منك الإ�س���ارة/ فالإ�سارة 
رائد ف�ق الطري���ق امل�ستقيم/ اإن كان ما بي 
مطم���ع للملك واملجد امل�ث���ل/ اإن كان ما بي 
رغب���ة يف اأن اأك����ن اأن���ا اأم���ر امل�ؤمنني/ اإن 
كنت مفت�نا باأعرا�س احلياة ول اأح�س/ اإن 
كان ما بي �سه�ة للملك ول تبني/ قد خالطت 
ك��ساو�س ال�سيطان عقلي فالتب�س/ وم�ست 
تخادعني لتربير اخلطيئ���ة مثل اآدم/ فاأظن 
اأن تطلبي الدنيا دفاعا عن حق�ق امل�سلمني/ 
واأخ���ال اأن تطلعاتي ث�رة �س���د املظامل/ اإن 
كان ب���ي هذا الفت����ن/ اإن كان بي زه� خفي 
لب�س زهد التقي/ فا�سكب على قلبي �سعاعا 
م���ن ج���الل حقيقت���ك/ لأرى اليق���ني/ لأرى 
احلقيقة واخلديعة يف الذي ه� كائن ح�يل 

وفيما قد يك�ن.
ث���م ي����رد لن���ا خط���اب احل�س���ني وه���� على 
اأعت���اب نيل �س���رف ال�سه���ادة لي�سب���ح رمزا 

داميا للم�ت من اأجل احلقيقة والإباء.
ط����ل  عل���ى  هن���ا  ال�سهي���د  فاأن���ا  احل�س���ني: 
اأن���ا ال�سهي���د/ فلتن�سب����ا ج�س���د  الزم���ان/ 
ال�سهيد هناك يف و�سط العراء/ ليك�ن رمزا 
دامي���ا/ للم�ت م���ن اأجل احلقيق���ة والإباء/ 
اأطب���اق  ف����ق  ت�س���رح  احلم���راء  قطرات���ه 
ال�سحب/ ك���ي ت�سبغ الأفق امللب���د بالعداء/ 
ببع����س األ����ان الإخ���اء/ م���ن قلب���ي الدامي 
�ست�سرق روعة الفجر اجلديد/ من حر اأكباد 
العطا����س �سينب���ع الزم���ن ال�سعي���د/ ط�بى 
مل���ن يعط���ي احلي���اة لقيم���ة اأغل���ى علي���ه من 
احلي���اة/ ط�ب���ى لأبناء احلقيق���ة اأدرك�ا اأن 
الإباء/ ه� الطريق اإىل النجاة/ وتذكروين 
دائم���ا/ فلتذكروين كلما ا�ست�سرت ط�اغيت 
الظ���الم/ واإذا َع���َدْت ِك�س���ُف اجل����ارح ف�ق 
اأ�س���راب احلمام/ واإذا طغ���ت ن�ب احلروب 
على ن���داءات ال�س���الم/ واإذا متطى ال�ح�س 
يف احلقل الن���دي/ يل�ك اأح�س���اء ال�سغار/ 
واإذا طغ���ت قط���ع الغم���ام/ عل���ى و�س���اءات 
النهار/ واإذا تاأجج يف النج�م بريقها حتت 
الع�ا�سف/ واإذا متزق اآمن حتت املخاوف/ 
واإذا م�س���ى الفقه���اء خمذول���ني/ يلتم�س����ن 
عطف احلاكمني/ واإذا انزوى العلماء خ�فا 
من �سي���اح اجلاهل���ني/ واإذا اأوى ال�سعفاء 
لالأح���الم يقتات����ن بالأم���ل احلزي���ن/ واإذا 
دج���ى ليل اخلطاي���ا/ واإذا تبجحت الدنايا/ 
واإذا الف�سائ���ل اأ�سبح���ت خر�س���اء عاجزة/ 

و�س�ت ال�سر �سداح مبني.
كت���ب ال�سرق���اوي علي���ه رحم���ة الل���ه ملحمة 
ا�ست�سه���اد احل�سني ب���ن علي ب���ن اأبي طالب 
كم���ا مل يكتبها �ساعر فكان اأن ا�ستحق غ�سب 
م���ن يزعم����ن اأنه���م يخاف�ن عل���ى الأمة من 

الفتنة.
اأي فتنة يخاف�ن؟!.

ال���ذي يعم���ه في���ه  فتن���ة ال�س���الل واجله���ل 
امل�سلم�ن حتت ت�جيههم اأم فتنة التحري�س 
والح���رتاب  الدم���اء  و�سف���ك  القت���ل  عل���ى 
الداخل���ي الت���ي ازدهرت وترعرع���ت ب�سبب 

هذا اجلهل!!.
مل اأر اأم���ة يخال���ف فعله���ا ق�لها كه���ذه الأمة 
التي يزعم قادتها �سباح م�ساء باأنهم يحب�ن 
اأه���ل بيت نبيهم ثم يقتل�نه���م بهذه الطريقة 
الب�سع���ة وي�س���رون مل���دة 14 ق���رن عل���ى اأن 
م���ن ينع���اه ويبكي���ه ويحك���ي ق�س���ة ث�رته 
وا�ست�سهاده ه���� مثر لل�سغب والفتنة واأنه 

�سيعي �سباأي واأخرا مارك�سي!!.
يا اأمة �سحكت من جهلها الأمم.

عن بحث بعن�ان
 الث�رة احل�صينية يف االدب العربي

قت���ال اأه���ل البغي اإمن���ا و�سعه���ا الإمام علي 
خالل ح���روب الفتنة الك���ربى وف�سل الإمام 
ال�سافع���ي ذل���ك يف م��س�عته”الأم”وه���ذه 
نتيجة انته���ى اإليها اأئمة اأهل ال�سنة من قبله 
وو�سى به���ا الإمام اأحمد بن حنبل اأ�سحابه 
م���ن بعده فقال لهم )ما ابتل���ي اأحد قبل اأمر 
امل�ؤمنني علي بن اأب���ي طالب ر�سي الله عنه 

بقتال اأهل البغي(.
)وما اأظن اأحدا ي�ستطي���ع اأن يتهم اأئمة اأهل 
ال�سن���ة باإهان���ة ال�سحابة وه���م اأكرث معرفة 

مبكانتهم من العلماء املعا�سرين(.
)واأود اآخ���ر الأم���ر اأن اأوؤك���د للذين اتهم�ين 
بالأخ���ذ بالرواي���ات ال�سعيف���ة اأو بالعتماد 
عل���ى كت���ب غ���الة ال�سيع���ة اأنه���م مل ين�سف�ا 
اأنف�سه���م اإذ خالف����ا احلقيق���ة فق���د حتري���ت 
األ اأعتم���د اإل عل���ى املراج���ع امل�ث�ق بها من 
كتب وم��س�ع���ات اأهل ال�سنة وحدهم لأ�سد 
الذرائ���ع اأمام من يحاول����ن اإثارة الفرقة اأو 
اإيق���اظ الفتنة النائمة بني ال�سيعة وال�سنة ل 
لأين اأ�س���ك فيما كتبه م�ؤرخ� ال�سيعة وفيهم 
م�ؤرخ����ن ثقات(. )واأود اآخر الأمر اأن اأوؤكد 
اأنن���ا يف م�سر ل نعرف هذا اخلالف الغريب 
بني املذاهب الإ�سالمي���ة ونحن ن�سلي وراء 
الإم���ام ال�سال���ح �سيعي���ا كان اأم �سنيا مالكيا 
كان اأم حنفي���ا ونح���ن ننتم���ي اإىل الإ�س���الم 
ونح���رتم كل اأئمت���ه عل���ى ال�س����اء ل نف���رق 
ب���ني اأح���د منهم ول نعرف ه���ذا اخلالف بني 

املذاهب(.

أزمة مصادر أم أزمة ضمير؟
الرحم���ن  عب���د  الكب���ر  الكات���ب  قدم���ه  م���ا 
ال�سرق���اوي من دف�ع ل ينفع �سيئا مع اأنا�س 
ل هم لهم اإل طم�س احلقيقة وهم غر مهتمني 
بالبحث والتح���ري ول الرواي���ة اأو الدراية 
وبالتايل فال جدوى من اإثبات �سنية امل�سدر 
اأو احلديث عن وثاقته فهم ل يختلف�ن �سيئا 

عن اأولئك الذين قال�ا )قل�بنا غلف(!!.
الأمر الثاين يتعلق مبحاولة و�سف ما قدمه 
الكات���ب الراح���ل باأن���ه م�ؤام���رة )مارك�سية( 
)جيف���ارا(  باعتب���اره  احل�س���ني  لت�س�ي���ر 
امل�سلم���ني وه� اأ�سل����ب تافه ميث���ل امتدادا 
لدع���اء ال�سباأية الأكرث تفاه���ة واملهم اأن بئر 

التفاهة ل ين�سب!!.
اأح���د اأه���م اأ�سب���اب الغ�سب���ة )امل�سرية( من 
ال�سرق���اوي ه� تاأكي���ده على اعتم���اد الإمام 
علي ملب���داأ العدال���ة وامل�س���اواة يف م�اجهة 
التميي���ز ب���ني الب�س���ر لأ�سب���اب �سيا�سي���ة اأو 

ديني���ة اأو حت���ى جهادي���ة ول نظ���ن اأن عاقال 
ميك���ن ل���ه اأن يزع���م اأن العدال���ة الجتماعية 
ه���ي اخرتاع مارك�سي مثلم���ا ي�سر منزوع� 

الأدمغة.
يعر����س ال�سرق���اوي لبع�س اأ�سب���اب الأزمة 
الك���ربى التي مرت بها الأم���ة الإ�سالمية يف 
�سدر تاريخها والتي ن�ساأت ب�سبب )�سيا�سات 
عثمان املالية( حيث يق�ل مدافعا عن عثمان 
)اأ�سرف اأق�ام على عثمان يف املالمة اإ�سرافا 
�سدي���دا واأعر�س����ا عن���ه اإعرا�س���ا حتى لقد 
�سلب�ه حما�سن نف�س���ه. من اأجل ذلك ا�سطر 
علي للدفاع عن عثمان فيما يعتقد اأنه اأح�سن 
في���ه على الرغم من اأن���ه اأخذ عليه اأم�را كان 
ل ياأل����ه فيها ن�سحا وم�عظ���ة. ومهما يكن 
فق���د �سجع اخلليفة عثم���ان على الإغداق يف 
العطاي���ا ات�ساع الفت�ح���ات وتدفق الأم�ال 
وال���رثوات عل���ى نح���� مل تعرف���ه الأم���ة من 
قب���ل حتى لقد اأ�سبح عن���د الزبر بن الع�ام 
األ���ف فر�س واألف اأمة وبلغ���ت غلة طلحة من 
الع���راق األف دينار ي�مي���ا وكان عند زيد بن 
ثاب���ت الأن�س���اري م���ن الذه���ب والف�س���ة ما 
يك�س���ر بالفئ��س غر ال�سياع وكان لآخرين 
من بن���ي اأمية مثل هذا اأو اأك���رث. ما من اأحد 
يج���د يف هذه الرثوات حرجا ل اخلليفة ول 
كبار امل���الك فهي من اأم����ال الغنائم اإل علي 
بن اأبي طالب ومع���ه نفر من ال�سحابة منهم 

اأب� ذر و�سلمان.
وق���د راأى عل���ي اأن ال�ستكث���ار م���ن الأم�ال 
مذم�م بل حرام اإن كان يف الأمة حمتاج�ن 
اأو جي���اع. وكان عل���ي يرى اأن م���ا فا�س عن 
حاج���ة مل�سلم ل يحق ل���ه ويف الأمة اأ�سحاب 
حاج���ة فليجد به على اأخيه الذي ل يجد وقد 
ظ���ل ي��سيهم بهذا حتى ح�سب����ا اأنه ل حق 
لأحد منهم يف الف�سل واأن حق امللك قائم يف 
اأ�سا�سه عل���ى العمل، على ما يك�سبه الإن�سان 
بعمله واأن الإ�سالم حرم اأن يك�ن املال دولة 
ب���ني الأغني���اء ومن هن���ا اجتهد عم���ر وعلي 
واأيدهم���ا عثم���ان فظل���ت الأر����س ال�سا�سعة 
املفت�ح���ة يف اأي���دي زارعيها عل���ى اأن يك�ن 
خراجه���ا مل���كا للدول���ة. اأم���ا الأر����س الت���ي 
كان ميلكه���ا مل����ك واأم���راء واأغني���اء البالد 
املفت�ح���ة فاأ�سبح���ت بال مال���ك و�سمها عمر 
اإىل بيت املال. فلماذا جعل عثمان هذا الن�ع 
من الأرا�سي قطائع اأقطعها لبع�س امل�سلمني 

بدل من �سمها اإىل بيت املال(.
ا�ستخدم ال�سرقاوي اإذن اأ�سل�با ت�فيقيا ومل 
ي�سدر اأي اإدانات ورمبا حاول الرجل تقدمي 

اعتذارات ل يقدرون هم على �سياغتها ومع 
ذل���ك ي�س���ر الكاره����ن للعدال���ة واحلقيق���ة 
عل���ى اإدراج م���ا كتب���ه يف خان���ة )ال�سي�عية 
احلاقدة( وه���� منهج قدمي يك�سف ب��س�ح 
ع���ن اأ�سل�ب �س���رب الفكرة من خ���الل طعن 
الكات���ب يف �سمره وت�س�ير الأمر للدهماء 
باعتباره جهادا يف �سبيل الله بقيادة ه�ؤلء 
ال�سي����خ يف م�اجه���ة كف���ار قري����س بقيادة 

ال�سرقاوي!!.
وهب اأن يه�ديا اأو ن�سرانيا قام مبا تقاع�س 
الق����م عن القيام به وقد ح���دث هذا بالفعل، 

األ يعد هذا عارا عليهم ولي�س عيبا فيه؟!.

الشرقاوي والفتنة الكبرى
يعر����س ال�سرق���اوي يف كتاب���ه )عل���ي اإم���ام 
املتق���ني( باأ�سل�ب ت�فيق���ي ملا �سمي بعد ذلك 
بالفتنة الكربى فه� على �سبيل املثال يعر�س 
لنفي اأبي ذر اإىل ال�سام باعتباره )مهمة كلفه 
بها عثمان( بينما تق����ل لنا م�سادر التاريخ 

املختلفة اأن الأمر كان نفيا اإىل ال�سام.
)اأر�س���ل عثم���ان اأبا ذر اإىل ال�س���ام ليعمل بها 
ووج���ه عم���ارا اإىل م�س���ر وغ���ره م���ن كبار 
ال�سحابة اإىل الأم�سار ليحقق�ا فيما ي�سنعه 
العم���ال فاأقام اأب� ذر ف���رتة يف ال�سام ثم عاد 
اإىل احلج وا�ستاأذن اخلليفة اأن يبقى يف مكة 
قلي���ال بج�ار ر�س�ل الله فراع���ه اأن اخلليفة 
يغ���دق كل ي�م جديد رزقا جديدا على بع�س 
�سحب���ه وقرب���اه. وملا راأى اأب���� ذر ذلك اأنكر 
اأن يك����ن م���ال امل�سلمني دولة ب���ني الأغنياء 
من قرابة عثم���ان واأ�سدقائه. وجعل اأب� ذر 
يق�ل”ب�س���ر الكافري���ن بع���ذاب األيم”ويرفع 
�س�ته ويتل� ق�له تع���اىل )َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن 
���َة َوَل ُينِفُق�َنَه���ا يِف �َسِبي���ِل  َه���َب َوالِْف�سَّ الذَّ
ْرُهم ِبَع���َذاٍب اأَِليٍم( الت�بة 34 فاأبلغ  الّلِه َفَب�سِّ
مروان ب���ن احلكم مقالة اأب���ي ذر اإىل عثمان 
مرارا وه� �ساكت ثم اأنه اأر�سل اإليه اخلليفة 
وزيره م���روان فقال ل���ه يف خ�س�نة اأن اأنت 
عم���ا بلغني عنك فقال اأب� ذر اأينهاين عثمان 

عن قراءة كتاب الله؟!.(
كما اأن���ه يلقي على عاتق م���روان ابن احلكم 
م�س�ؤولي���ة ال�قيع���ة ب���ني اأب���ي ذر وعثم���ان 
ب���ن عف���ان وه���� كم���ا اأ�سلفن���ا حماول���ة من 
ال�سرق���اوي لتخفيف جرع���ة احلقيقة واإلقاء 
العبء الأكرب على مروان على خالف ال�اقع 

التاريخي الذي ل  يعطيه كل هذا الدور.
حمن���ة  ا�ستعرا����س  ال�سرق���اوي  وي�ا�س���ل 
اأب���ي ذر الذي ق���ال: )ف�الل���ه لأن اأر�سي الله 

ب�سخ���ط عثم���ان اأح���ب اإيل وخ���ر يل م���ن 
اأ�سخط الله بر�ساه فنقل مروان كالم اأبي ذر 
اإىل عثم���ان على نح� اأغ�سب���ه و�س�ر له اأبا 
ذر متحدي���ا �سلطانه ذلك ولك���ن عثمان �سرب 
على اأبي ذر. وجاء اأب� ذر اإىل عثمان وعنده 
جماعة من امل�سلمني فيهم كعب الأحبار وه� 
حديث عهد بالإ�سالم ف�ساألهم عثمان: اأيج�ز 
لالإم���ام اأن ياأخ���ذ من امل���ال �سيئ���ا قر�سا فاإذا 
اأي�س���ر ق�سى الدي���ن؟. فقال كع���ب الأحبار ل 
باأ����س بذل���ك فقال اأب���� ذر يا اب���ن اليه�ديني 
اأتعلمنا ديننا؟ فاحتج عليه مروان فاأغلظ له 
اأب� ذر فغ�سب عثمان وقال: قد كرث اأذاك يل 

وت�لعك باأ�سحابي اإحلق مبكتبك بال�سام(.
بدم�س���ق حت���ى  ي�ستق���ر  ذر  اأب����  كاد  )وم���ا 
ب���داأ ينك���ر على معاوي���ة و�سحب���ه بع�س ما 
يفعل����ن. وكان اأب���� ذر يق����ل بال�سام والله 
لق���د حدثت اأعمال ما اأعرفها والله ما هي يف 
كتاب الله ول �سنة نبيه �سلى الله عليه واآله 
و�سل���م و الل���ه اإين لأرى حق���ا يطف���اأ وباطال 

يحيا و�سادقا مكذبا واأثرة بغر تقى(.

استخالف علي بن أبي طالب
ثم ينتق���ل ال�سرق���اوي اإىل املنطق���ة الأخطر 
وه���ي انفج���ار ال�س���راع بع���د مقت���ل عثمان 
والبيع���ة لعل���ي ب���ن اأب���ي طالب حي���ث ي�رد 
خطب���ة الإم���ام علي عن���د ا�ستالم���ه اخلالفة 
الت���ي قال فيها: )األ واإن كل ما اأقطعه عثمان 
من مال الل���ه مردود اإىل بيت م���ال امل�سلمني 
فاإن احلق القدمي ل يبطله �سيء ول� وجدته 
تفرق يف البلدان لرددته فاإن يف العدل �سعة 
ومن �ساق عليه العدل فاجل�ر عليه اأ�سيق. 
ث���م ق���ال األ اإن ه���ذه الدني���ا الت���ي اأ�سبحتم 
متن�نها وترغب�ن فيها واأ�سبحت تغ�سبكم 
منزلك���م  ول  بدارك���م  لي�س���ت  وتر�سيك���م 
الذي خلقت���م له فال تغرنكم فق���د حذرمت�ها 
وا�ستتم����ا نعم الله عليكم بال�سرب لأنف�سكم 
عل���ى طاعة الله والذل حلكمه جل ثناوؤه فاأما 
ه���ذا الفيء فلي����س لأحد على اأح���د فيه اأثره 
وقد فرغ من ق�سمته فه� مال الله واأنتم عباد 
الله امل�سلم�ن وهذا كتاب الله به اأقررنا وله 
اأ�سلمنا وعهد نبينا بني اأظهرنا فمن مل ير�س 
به فليت�ل كي���ف �ساء فاإن العامل بطاعة الله 

و احلاكم بحكم الله ل وح�سة عليه(.
يتح���دث ال�سرق���اوي يف كتاب���ه اإذن عن تلك 
ل���دى  اأح����س به���ا البع����س  ال�سدم���ة الت���ي 
ا�ستالم الإمام عل���ي للخالفة واإ�سراره على 
الع����دة اإىل نهج النبي الأك���رم �س القا�سي 

بامل�ساواة ب���ني امل�سلمني يف العطاء وقراره 
مب�س���ادرة كل م���ا ج���رى متلكه خ���ارج اإطار 
احل���ق  )لأن  الثابت���ة  الإ�سالمي���ة  ال�سرعي���ة 

القدمي ل يغره �سيء(.
كما يتحدث عن اأ�سباب مترد احلزب الأم�ي 
على الإمام علي )ث���م قام ال�ليد بن عقبة بن 
اأبي معيط فجاء اإىل علي فقال يا اأبا احل�سن 
اإن���ك وترتنا جميع���ا اأما اأنا فقتل���ت اأبي ي�م 
بدر �سربا وخذلت اأخ���ي ي�م الدار بالأم�س 
واأما �سعيد فقتل���ت اأباه ي�م بدر يف احلرب 
وكان ث����ر قري�س واأما مروان ف�سخفت اأباه 
عن���د عثم���ان اإذ �سم���ه اإلي���ه ونح���ن اإخ�تك 
ونظراوؤك من بني عبد مناف ونحن نبايعك 
الي����م على اأن ت�سع عنا ما اأ�سبناه من املال 
يف اأي���ام عثم���ان واأن تقت���ل قتلت���ه واإن���ا اإن 

خفناك تركناك فالتحقنا بال�سام(.
فقال الإم���ام علي: )اأما ما ذك���رمت من وتري 
اإياك���م فاحل���ق وترك���م اأما و�سع���ي عنكم ما 
اأ�سبتم فلي�س يل اأن اأ�سع حق الله عنكم ول 
عن غركم واأما قتلي قتلة عثمان فل� لزمني 
قتله���م الي�م لقتلتهم اأم�س ولكن لكم علي اإن 
خفتم�ين اأن اأوؤمنكم واإن خفتكم اأن اأ�سركم 
فق���ام ال�ليد اإىل اأ�سحابه فحدثهم وافرتق�ا 

على اإظهار العداوة واإ�ساعة اخلالف(.
وي����رد اأي�سا ح�ارات الإمام علي مع طلحة 
والزب���ر ومطالبته���م بن�سيب م���ن ال�سلطة 
)ن�سدتكما الله ه���ل جئتماين طائعني للبيعة 
ودع�مت���اين اإليه���ا واأنا كاره ق���ال نعم، قال 
غ���ر جمربي���ن ول مق�س�ري���ن فاأ�سلمتما يل 
بيعتكم���ا واأعطيتماين عهدكم���ا قال نعم قال 
فم���ا دعاكم���ا بعد اإىل م���ا اأرى ق���ال اأعطيناك 
بيعتن���ا على اأن ل تق�سي الأم�ر ول تقطعها 
دوننا واأن ت�ست�سرنا يف كل اأمر ول ت�ستبد 
بذل���ك علينا ولنا من الف�سل على غرنا ما قد 

علمت(.
�سيا�سات الإمام علي املالية

يق����ل ال�سرق���اوي: وج���اءه م���ال كث���ر من 
اخلراج فقال الإمام اعدل�ا فيه بني امل�سلمني 
ول تف�سل�ا اأحدا لقرابته ول ل�سابقته فدفع 
عمار وم�ساعدوه اإىل كل واحد ثالثة دنانر 
مل يفرق�ا ب���ني عربي وعجمي وكان من بني 
ه����ؤلء طلح���ة والزب���ر اللذين اعت���ربا هذا 

حرمانا لهما من حقهم امل�سروع.
لقد اجتمعت تلك الأ�سباب كلها وقادت الق�م 
لل�ق����ع يف ف���خ الفتنة والفتن���ة هنا مبعنى 
انع���دام  مبعن���ى  ل  اخلطيئ���ة  يف  ال�ق����ع 
الروؤية والب�سرة الت���ي ي�سعى البع�س لأن 
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تبقى الأعمال. وهنا يحار املرء ب�سبب غزارتها 
وتعدد ت�جهاتها. فه����ل يكتب عن ال�سرقاوي 
الروائ����ي �ساح����ب رائعة”الأر�س”التي تعد 
واح����دة م����ن عي�����ن الأدب العرب����ي احلديث، 
وغره����ا م����ن الأعم����ال الروائي����ة اخلال����دة؟! 
الق�س����ة  كات����ب  ال�سرق����اوي  ع����ن  يكت����ب  اأم 
املي����دان  ه����ذا  يف  واإ�سهامات����ه  الق�س����رة 
مبجم�عات منها”اأر�����س الأحالم”و”اأحالم 
�سغرة”واأمله مع اأبن����اء جيله اأن يرقى هذا 
الن�����ع من الأدب اإىل امل�ست�يات العاملية؟، اأم 
ير�سد هذه الكتابات ال�سيا�سية والجتماعية 
والفكرية ب�جه عام، والتي نلمحها يف الكثر 
من اأعماله �س�اء ما ن�سر يف كتب مثل”ر�سالة 
اإىل �سهيد”اأو”باندوجن وال�سالم العاملي”اأو 
مقالت يف �سحف وجمالت ال�سعب وامل�ساء 
وروز الي��س����ف والأهرام، حيث كان ي�اكب 
الأح����داث، م�ؤكدا ب�س�����رة اأو باأخرى مق�لة 
اأن الكات����ب احلقيق����ى و�س����ط املعرك����ة قا�س����م 
و�سري����ك، واأن �سمت����ه اأحيان����ا ع����ن الأحداث 
يعت����رب م�قف����ا يف حد ذات����ه؟، اأم ي�سجل املرء 
يف  الرائ����دة  وجتربت����ه  ال�سع����ري  مل�سرح����ه 
ا�ستخدام ال�سع����ر احلر يف الدراما ال�سعرية، 
فاحت����ا بذلك اآفاق����ا جديدة للم�س����رح ال�سعري 
اأ�سهم����ت اإىل ح����د كب����ر يف اإث����راء احل�����ار 
امل�سرحي لي�سمل الكثر من ق�سايانا من خالل 
م�سرحي����ات منها”ماأ�س����اة جميلة”و”الفت����ى 
عكا”و”احل�س����ني  مهران”و”وطن����ي 
�سهيدا”و”الن�س����ر  ثائرا”و”احل�س����ني 
الأحمر”و”عراب����ي زعيم الفالحني”وغرها 
م����ن الأعم����ال الت����ي وظ����ف بع�سه����ا ال����رتاث 
العربي والإ�سالمي ت�ظيف����ا فنيا مبدعا، فلم 
يتعام����ل م����ع هذا ال����رتاث كمادة خ����ام تنتمي 
اإىل املا�س����ي، ب����ل كم�اق����ف وح����ركات ت�سهم 
اإىل ح����د كب����ر يف تط�ي����ر املجتم����ع العربي 

املعا�سر، وكاأنه ي�ؤك����د اأن اأ�سالة اإبداعنا هي 
الروؤي����ة املعا�سرة لرتاثن����ا؟، اأم ترانا ن�سجل 
لإ�سهامات����ه يف مي����دان الكتاب����ة الإ�سالمي����ة، 
وه����� امليدان الأثر بلى نف�سه حتى اآخر اأيام 
حيات����ه، وه����� يف ال�قت نف�س����ه امليدان الذي 
متثل فيه بح����ق وهج تفكره �ساب����ا نا�سجا، 
وعم����ق جتربته كاتبا كبر. وخا�س من اأجله 
الكث����ر م����ن املع����ارك الفكرية الت����ي ناله منها 
م����ا نال����ه م����ن متاع����ب م�سدرها و�سع����ه حذا 
فا�سال بني معنى الدين الإ�سالمي يف عظمته 
وجالل����ه م����ن ناحي����ة، واملتحدث����ني با�سم هذا 

الدين واملتاجرين به من ناحية اأخرى؟. 
اأث����را،  كان  ال����ذي  املي����دان  ه����ذا  اأن  ورغ����م 
لدي����ه، وال����ذي ق����دم في����ه اإنتاجا غزي����را نذكر 
احلرية”و"الف����اروق  ر�س�����ل  منه”حمم����د 
املتق����ني”و”اأول  اإم����ام  عمر”و”عل����ي 
ب����ن  ال�سديق”و”عم����ر  اأب�بك����ر  اخللف����اء 
الت�سعة”و”اب����ن  العزيز”و”الأئم����ة  عب����د 
تيمي����ة الفقي����ه املعذب”و”ق����راءات يف الفكر 
الإ�سالم����ي"، وال����ذي مل يت�قف ع����ن الإ�سهام 
في����ه حت����ى اآخ����ر اأي����ام حيات����ه، فاإن����ه مل يقيم 
التقيي����م ال�اج����ب ال����ذي يعطيه م����ا ي�ستحقه 

وياأخذ منه ما يزيد على حقه.

الكتابة اإلسالمية 
وخالصة الفكر

ولع����ل امل����رء ل يبالغ يف الق�����ل اإن يف اإ�سهام 
ال�سرقاوي يف ميدان الكتابة الإ�سالمية مادة 
خ�سبة تغريه بالتاأمل، بل جتعله يف�سله على 
غ����ره من امليادي����ن الآخرى الت����ي اأ�سهم فيها 
ال�سرق����اوي، ل�سب����ب ب�سي����ط ه� اأن����ه يف هذا 
امليدان بالذات تتزكز خال�سة فكر ال�سرقاوي 

العلمية والعملية معا. 
ه����ذه  تق����دم  اأ�سب����اب،  م����ن  ولغ����ره  وله����ذا 
ال�سط�����ر حماولة مت�ا�سعة اأو جمرد اإ�سارة 
اإىل اإ�سه����ام ال�سرق����اوي يف مي����دان الكتاب����ة 

الإ�سالمي����ة، حيث تخترب ه����ذا الإ�سهام بعدد 
م����ن الت�س����اوؤلت منه����ا: ه����ل اأ�ساف����ت جديدا 
اإىل تفكرن����ا الإ�سالم����ي؟ وه����ل كانت مميزة 
عما كتبه عدد م����ن الرواد؟ وهل ت�سمنت حقا 
خال�سة جتربة ال�سرق����اوي �سماء العلمية اأو 

العملية؟ 
ولالإجابة عن هذه الت�ساوؤلت وغرها ن�سجل 
بادئ ذي بدء اأن ال�سرقاوي يف اختياره لهذا 
الن�����ع من الكتابات، ق����د اأدرك اأن الكتابة عن 
ه����ذه ال�سخ�سي����ات الإ�سالمي����ة اأو غرها من 
امل����ادة الإ�سالمي����ة عم����ل فكري ل يقح����م اأمره 
عل����ى جت����ارب حا�سرة ته����دم اأخ����رى قدمية، 
اأو بره����ان جديد ينق�س اآخر قدميا. بل الأمر 
فيه����ا قائ����م عل����ى رواية اخلل����ف ع����ن ال�سلف 
واملحدثني عن الأقدمني، منذ قام الإخباري�ن 
امل�سلم�����ن الأوائل يتناقل�نه����ا حتى و�سلت 

يف �سكل �سر وتراجم مكت�بة. 
ه����ذا الأمر مل يكن خافيا على ال�سرقاوي، فقد 
اأ�س����ار اإلي����ه يف كتاباته الإ�سالمي����ة املتعددة. 
ر�س�����ل  لكتاب”حمم����د  تقدمت����ه  يف  ف����راه 
اأق����دم كتاب����ا جدي����دا  احلرية”يق�ل:”اأن����ا ل 
يف ال�س����رة، فمكتب����ة ال�س����رة غني����ة زاخرة 
بامل�ؤلف����ات القدمي����ة، وم����ا اأح�س����ب اأن كتاب����ا 
جديدا ميكن اأن ي�سيف حقيقة جديدة اإىل ما 

كتب عن ال�سرة". 
واإذا كان����ت املادة يف ه����ذه الكتابات واحدة، 
فالب����د اأن يك�����ن يف تناوله����ا م����ا ميي����ز كاتبا 
ع����ن اآخر. وهن����ا جن����د ال�سرقاوي ق����د اختار 
لنف�س����ه ذل����ك الل�ن الفن����ي يف التن����اول وه� 
ل�����ن ي�سب����غ العم����ل ككل ب�سبغ����ة الإب����داع. 
فالكات����ب يجم����ع ب����ني يدي����ه كت����ب ال�سابق����ني 

واملحدث����ني ليخ����رج يف النهاية بعم����ل مبدع 
م�ؤلف، يف ظاهره له، ويف حقيقته ملن �سبقه 
م����ن ال����رواة والكاتب����ني. وهذا الأم����ر مل يكن 
خافي����ا على ال�سرق����اوي، فف����ي تقدمته لأغلب 
ال�سخ�سي����ات الإ�سالمي����ة الت����ي اختارها كان 
يعلن عن ذلك، مثال يف تقدمته ىل”اأئمة الفقه 
م����ن ال�اجب  اأن  الت�سعة”يق�ل:”اأح�س�س����ت 
عل����ي اأن اأن�سر �سفحات ن�سال ه�ؤلء العلماء 
والفقه����اء، واأن اأتق�س����ى م�اقفهم من احلياة 
والنا�س، واأن اأر�س����م بقدر ما و�سعني اجلهد 

�س�رًا لهم اأ�سعها اأمام القارئ املعا�سر". 
لل�سخ�سي����ات  اختي����اره  الأمري����ن-  وكال 
الإ�سالمي����ة الف����ذة، وتناوله����ا باأ�سل�ب فني- 
ال�سرق����اوي  اإ�سالمي����ات  الباح����ث يف  ي�س����ع 
اأمام م�سئ�ليات ج�سام، لع����ل اأولها اأن يك�ن 
عل����ى معرف����ة بامل�س����ادر القدمية الت����ي يرجع 
اإليها، بال�سب����ط مثل معرفته بالعمل اجلديد. 
اأمين����ا ح����ني رد  اأن ال�سرق����اوي كان  خا�س����ة 
مادته اجلدي����دة يف �سكلها وتناولها، القدمية 
يف ج�هره����ا واأ�سلها اإىل م�سادرها الأوىل، 
لكنه مع ذلك اأ يذكر يف بع�س اأجزاء من كتبه 
اأرقام ال�سفحات التي كان يرجع اإليها. وهذا 
بالطب����ع يرهق الباح����ث، فيكف����ي اأن اأذكر اأن 
م�سدر، واحدا من ع�سرات امل�سادر التي رجع 
اإليها وه� كتاب”الأغاين”لالأ�سفهاين يتفرع 
اإىل اأكرث من ع�سرين جملدا، كل جملد يت�سمن 
مئ����ات ال�سفحات من القط����ع الكبر، لكن هذا 
اأي�س����ا مل يكن خافي����ا عليه، ب����ل كان يتعمده. 
وكان����ت حكمته يف ذلك اأن يث����ر لدى القارئ 
اإم����كان البحث وه� ما ع����رب عنه �سراحة يف 
كتابه”عل����ي اإم����ام املتقني”قائال:”فلرجع�ا 
اإىل ه����ذه امل��س�عات وليبذل�����ا ما بذلت من 

جهد”. 

اهتمام مبكر باإلسالميات

وكاتب كبر مث����ل ال�سرق����اوي، يدخل ميدان 
الكتاب����ة الإ�سالمي����ة على هذا النح����� لبد اأن 
يث����ر يف الذه����ن الت�س����اوؤلت ح�����ل بداي����ة 
الهتمام بهذا اجلانب من الكتابة، وامل�ؤثرات 

والأ�سب����اب، واملراجعة تك�سف عن اأن اهتمام 
ال�سرق����اوي به����ذا اجلان����ب بداأ عن����ده مبكرا، 
لتظهر ب����ذوره يف خم�سينيات هذا القرن يف 
�سل�سلة مق����الت ن�سرها حت����ت عن�ان”ث�رة 
الفك����ر الإ�سالمي”لت�س����در فيما بعد يف كتاب 
الإ�سالمي”ع����ام  الفك����ر  يف  ه�”ق����راءات 
1972، وب����ني ن�سر هذه املق����الت واإ�سدارها 
يف كتاب، اأ�سدر كتابه اخلالد”حممد ر�س�ل 
احلرية”عام 1962 ال����ذي كان يعده منذ عام 
1953 كم����ا تق�����ل مقدمته، لتت�����اىل من بعد 
كتاباته الإ�سالمية وكان اآخرها عن”ال�سديق 
اأب�بكر ملا الذي �سدر بعد وفاته باأيام. وهذا 
الهتم����ام كان له ما يربه م����ن ظروف وراثية 

واأخرى مكت�سبة. 
اأما الظروف ال�راثية فنلمح ظاللها حتى يف 
رائعته الأدبية”الأر�����س"، يف حديث يجري 
على ل�س����ان راويها اأو كاتبه����ا فيه يظهر كيف 
اهتم والده بتاأديب ابن����ه باآداب الدين. كذلك 
نرى كيف كان تقدير القرية ل�سيخها فه� فقيه 
القرية ومفتيها، وخطيب م�سجدها وماأذونها 

ال�سرعي، ومعلم ال�سغار، وواعظ الكبار. 
كذل����ك نلم����ح يف اإهداءات����ه لكتب����ه الإ�سالمية 

مث����ال  الهتم����ام.  ه����ذا  م����ن  تقربن����ا  دللت 
ر�س�����ل  كتاب”حمم����د  وال����ده  يه����دي 
احلرية”قائال:”اإىل اأبي الذي غر�س يف قلبي 
من����ذ الطف�لة ح����ب حممد”، ويه����دي والدته 
ثائرا”و”احل�س����ني  م�سرحيتي”احل�س����ني 
�سهيدا”م�سج����ال كي����ف علمته ح����ب احل�سني، 
ول�سقيقه يهدي كتاب”علي اإمام املتقني”مذكرا 
اإي����اه حبهم لالإمام علي وقرابتهم لبنه الإمام 
احل�سني، ولأولده يهدي كتاب”عمر بن عبد 
العزيز”راجيا اأن، يحبب لهم تراثهم العظيم 
واأن يج����دوا في����ه الع����ربة والأ�س�����ة.. ف����اإذا 
اأخذنا مبق�لة اأن الكاتب ه� ما يكتب، اأ�سبح 
لدينا �سبب وراثي لظه�ر هذا الهتمام نابع 
م����ن ال��سط الجتماع����ي. وقلن����ا اإن لل�راثة 
وظروف الن�ساأة دخال كبرا يف هذا الهتمام 

الذي لزمه اإىل اآخر اأيام حياته. 
ي�س����اف اإىل ه����ذا الهتم����ام امل�����روث اآخ����ر 
مكت�سب، خال�ست����ه اأن ال�سرقاوي عرف فيما 
ق����راأ جلي����ل ال����رواد اأن����ه كان����ت هن����اك هجمة 
�ساري����ة عل����ى الإ�س����الم يف ثالثيني����ات ه����ذا 
الق����رن، جعل����ت كت����اب اجلي����ل يتفق�����ن فيما 
بينه����م على اإع����ادة كتابة التاري����خ الإ�سالمي 
ب�س�����رة تقربه اإىل النا�س حت����ى ل يلتم�س�ا 

معرفته من كتاب غر م�سلمني. 
كان ذل����ك فيم����ا عرفن����ا مب�سروع اإع����ادة كتابة 
التاري����خ الإ�سالمي الذي دع����ا اإليه طه ح�سني 
ليكت����ب اجلان����ب الأدب����ي م����ن ه����ذا التاريخ، 
ويت�����ىل اأحمد اأمني اجلان����ب الفكري، وعبد 
احلميد العبادي اجلانب ال�سيا�سي، وي�اكب 
ه�����ؤلء يف الهتم����ام بالكتاب����ة الإ�سالمية كل 
من العقاد وهيكل واحلكيم.. ولبد اأن يك�ن 
ال�سرقاوي قد قراأ له�ؤلء ما حبب اإليه الكتابة 

يف هذا امليدان. 
وعل����ى ه����ذا الأ�سا�س ميكن الق�����ل باأنه لي�س 
م�سادفة اأن يقتح����م ميدان الكتابة الإ�سالمية 
اأدي����ب مثل ال�سرق����اوي، اإذ كان ق����د �سبقه من 
قب����ل اأدب����اء كب����ار منه����م ط����ه ح�س����ني والعقاد 
وهي����كل واأحمد اأمني واحلكي����م، عندما كانت 
م�سر تبحث ع����ن حتقيق ذاتها يف ثالثينيات 
هذا الق����رن، ففكروا يف اإيج����اد و�سيلة لربط 
حا�س����ر الأمة مبا�سيه����ا من ناحي����ة، وتفنيد 
افرتاءات اأعداء الإ�سالم ومزاعمهم من ناحية 
اأخ����رى، واأن يك�ن ذلك باإعادة كتابة التاريخ 
الإ�سالمي، وقد اأ�سار اإىل �سيء من ذلك هيكل 
يف كتابه”حي����اة حممد”قائاًل:”خيل اإيل كما 
خيل اإىل اأ�سحابي اأن تاريخنا الإ�سالمي ه� 

وحده البذر الذي ينبت ويثمر". 
ولي�����س م�سادف����ة اأن يقتح����م مي����دان الكتابة 
الإ�سالمي����ة كات����ب كال�سرق����اوي، مدافع����ا عن 
قي����م ومبادئ هذا الدي����ن، بعد اأن �سلك درا�سة 
القان�����ن، واأب�س����ط م����ا تتيحه ه����ذه الدرا�سة 
ل�ساحبها اأنها جتعل منه مدافقا عن حق يراه 
م�سروع����ا. لذل����ك ن����راه فيما يكتب ع����ن النبي 
الك����رمي، وخلفائه الرا�سدي����ن واأئمة الإ�سالم 
خر مداف����ع، حيث يجلي الكث����ر من املعاين 
التي متثلت يف ه�ؤلء جميعا، ومنها التط�ر 
ال����ذي كان ميثل����ه ه�����ؤلء الأف����ذاذ، والع����دل 
والق����دوة  مطلبه����م،  كان  ال����ذي  الجتماع����ي 
الت����ي �سارت عليها �سئ�����ن حياتهم. هنا نرى 
ال�سرقاوي يف كل ذلك يهتم بت�س�ير اجلانب 
الإن�ساين لالإ�سالم كدين �سماوي جاء للنا�س 
كاف����ة، وم����راث ح�س����اري ل����كل الب�س����ر مهما 
اختلف����ت اآراوؤهم معلنا اأنن����ا منلك من حقائق 
التاري����خ الثابت����ة، م����ا يقط����ع ب����اأن لالإ�س����الم 
دورا فع����ال ا�ستط����اع اأن ي�ؤثر ب����ه يف ما�سي 
الب�سري����ة، بالقدر نف�سه ال����ذي ميكن اأن ي�ؤثر 

به يف م�ستقبلها.

بين الشعر والقصة

ال�سرق���اوي  حي���اة  اأن  ذل���ك  اإىل  ي�س���اف 
العملي���ة قد وهبها لالأدب �ساع���را وق�سا�سا. 
وب���ني ال�سع���ر والق�س���ة �سلة رح���م وقربى، 

فمن���ذ الق���دم والق�س���ة ل تفرتق ع���ن ال�سعر. 
األي�س”ه�مرو�س”امللق���ب باأب���ي ال�سع���راء 
ح�سانت���ه  يف  ق�سا�س���ا،  الأ�س���ل  يف  كان 
ال�ساعري���ة ترب���ت الق�سة يف مهده���ا الأول؟ 
واألي�س”�سك�سب���ر مل���ا و”جيتي”وغرهم���ا 
م���ن الن�اب���غ ا�ستم���دوا الق�س���ة م���ن الإطار 

ال�سعري؟. 
ها ه� ال�سرقاوي يبداأ الكتابة الإ�سالمية بعد 
اأن ا�ست����ى �ساعرا وق�سا�سا فالبد اأن يك�ن 
لذلك اأثره املبا�سر على اأ�سل�به واختياراته. 
يف  �ساعريت���ه  ه����  ن�ست�سع���ره  م���ا  واأول 
�س���رده لالأح���داث التاريخية، ولعلن���ا نتاأمل 
ذل���ك يف عب���ارة م���ن اآلف العب���ارات ج���اءت 
بكتابه”حمم���د ر�س����ل احلرية”فيها ي�س�ر 
حلم النبي الكرمي بعامل جديد:”يحلم- عليه 
ال�سالة وال�سالم- باأ�سياء رهيبة حقا. يحلم 
كاأن اأ�سن���ام الكعبة ت�سق���ط، ودولة الطغيان 
تتق�����س، بكل دعارتها وترفه���ا امل�ستبد، من 
اأق�س���ى ب���الد ال���روم والفر����س ب���د اجلزيرة 
العربي���ة، وكاأن النا�س ق���د حت�ل�ا اإىل ب�سر 
اآخري���ن ل يرف���ع اأحده���م ال�سي���ف يف وج���ه 
اأخي���ه، ول متتد يد بالعدوان على اأحد. كلمة 
احل���ق ترتفع كالراية تظل���ل جم�عا ل ح�سر 
له���ا م���ن رج���ال �سرف���اء، ون�س���اء فا�س���الت، 

واأطفال �سعداء..”. 
ونلمح اأي�سا اأ�سل�به الق�س�سي يف تركيباته 
واختيارات���ه. فبينم���ا جند اأن معظ���م اأعماله 
�سر وتراجم ل جند يف الدرا�سات غر كتاب 
واح���د ه�”ق���راءات يف الفك���ر الإ�سالمي"، 
وه���ذا يف ح���د ذات���ه ي�س���ر اإىل دللت منها 
اإمي���ان ال�سرق���اوي ب�سالحي���ة القي���م واملثل 
الت���ي ازدهرت يف ح�سانة الدي���ن الإ�سالمي 
ورواه���ا اخللف ع���ن ال�سلف، قا�س���دا معنى 
اأك���رب واأبع���د ه� ت�سكي���ل احلي���اة املعا�سرة 
بب���ث روح الطماأنين���ة يف النف�����س القلق���ة، 
على نح� ما كان اأجدادنا الأقدم�ن الذين مل 

تخل حياتهم من امل�ساكل.

لون خاص ورؤية متميزة

وي�س���اف اإىل كل ذل���ك اأن ال�سرق���اوي- وق���د 
كان يف الأ�س���ل �ساع���را ق�سا�س���ا- يجتذب���ه 
م���ن امل���ادة التاريخي���ة ج�هره���ا وروحه���ا، 
ولي�س���ت وقائعه���ا وتف�سيالته���ا. فه���� حني 
يق�م بالرتجمة ل�احد م���ن عظماء الإ�سالم، 
فاإنه يقدم �س����رة فنية اأدبية مبدعة، ل عمال 
تاريخي���ا م�ثق���ا، فلي�س���ت الأخ���رة مهمت���ه 
كاأدي���ب بل ه���ي مهمة امل����ؤرخ ال���ذي يت�سلح 
باملنه���ج العلمي. فه���� فيما كت���ب اأديب فنان 
ي�ستله���م التاري���خ يف اإبداع���ه الفن���ي. وه� 
ح���ني يعتم���د على احل���دث التاريخ���ي كمادة 
اأولي���ة، فاإن���ه ي���رى يف ه���ذا احل���دث ركيزة 
ينطل���ق منها اإىل عامل الت�س����رات والروؤى، 
م�ست�سرف���ا اآفاق الإن�سانية يف رحلة الإ�سالم 

عرب القرون. 
يف  ال�سرق���اوي  كان  ه���ل  �س����ؤال:  ويبق���ى 
جي���ل  م���ن  واح���د  لأي  �س����رة  اإ�سالميات���ه 
ل�ن���ه  لل�سرق���اوي  اإن  ل،  بالقط���ع  ال���رواد؟ 
اخلا�س، وروؤيته املتميزة، ومذاقه املختلف، 
ورمبا يتف�ق واحد من جيل ال�سرقاوي على 
واح���د من جيل ال���رواد، اإل اأن ح���ق الريادة 
حمف����ظ. والتجربة خر دليل على اختالف 
ل���� قراأن���ا  كتاب���ات ه����ؤلء وه����ؤلء. مث���ال 
احلرية”لل�سرق���اوي  ر�س����ل  كتاب”حمم���د 
حممد”لهي���كل  عن”حي���اة  يختل���ف  جن���ده 
و”عبقري���ة حممد”للعقاد و”حممد الر�س�ل 
الب�سر”للحكي���م و"على هام�س ال�سرة”لطه 

ح�سني و”فجر الإ�سالم”لأحمد اأمني. 
وبع���د، فهذه جم���رد اإ�س���ارة اإىل اإ�سه���ام عبد 
الكتاب���ة  جم���ال  يف  ال�سرق���اوي  الرحم���ن 

الإ�سالمية. 

عن جملة العربي 1992

ارتب���ط ا�س���م ال�ساعر امل�سرحي الكبر عب���د الرحمن ال�سرقاوي بالكتاب���ة الدينية وذاع 
�سي���ت م�سرحيتي���ه احل�سني ثائرا واحل�س���ني �سهيدا ليطغي علي �سه���رة باقي م�ؤلفاته 
الأخ���ري ..  ويف ذلك قدر كب���ر من عدم الإن�ساف لكاتب تن����ع اإنتاجه ومتيزت اأعماله 
بعم���ق التحلي���ل وق����ة الأ�سل����ب ،  بالإ�ساف���ة لهتمامه بعن�س���ر احلركة عل���ي خ�سبة 
امل�س���رح ..  فلم يكن كاأغل���ب �سابقيه من كتاب امل�سرح ال�سع���ري يهتم�ن باحل�ار فقط ..  
ولي�س يعنيهم كثرا كيف تتحرك ال�سخ��س علي خ�سبة امل�سرح وتك�ن جذابة ب�سريا 
بق���در جاذبيتها عل���ي ال�رق ..  �ستجد يف مفتتح م�سرحية وطن���ي عكا لل�سرقاوي بداية 
تع���رف البطلني ليلي وابن عمها ماجد باأن تظنه غريبا معتديا وت�ستل خنجرها ويدور 
بينهم���ا احل����ار املت�تر ،  وكاأن العب���ارات الق�سرة تر�سم اأ�سل����ب احلركة علي خ�سبة 
امل�س���رح ..  وعلي الرغ���م من اأن وطني عكا تعر�س اأ�سال فك���ر املقاومة اإل اأنها تقدم هذا 
الفكر من خالل فرجة م�سرحية واإيقاع �سريع مميز ..  وقد ترك عبد الرحمن ال�سرقاوي 
كنزا م���ن امل�سرحيات ال�سعرية منها الأ�سر عن املقاومة ال�سعبية حلملة ل�ي�س التا�سع 
و ماأ�س���اة جميلة والتي اأخرجها الفنان حمدي غيث علي امل�سرح الق�مي يف عام 1962  

ولعب بط�لتها مع �سفيق ن�ر الدين وحممد ال�سبع وحم�سنة ت�فيق وعايدة عبدال
ج����اد وعبد الله غي���ث و�سالح �سرحان ..  واأي�سا م�سرحية الفت���ي مهران التي عر�سها 
امل�س���رح الق�م���ي اأي�سا يف ع���ام 1966  واأخرجها الفنان كرم مط���اوع وتقا�سم بط�لتها 
�سميحة اأي�ب وعبد الله غيث و�سفيق ن�ر الدين وعبد الرحمن اأب� زهرة وعبدال�سالم 
حمم���د واأحمد اجلزيري .  وكذلك كت���ب م�سرحية �سعرية عن القدي�س���ة كاترين بعن�ان 
�سان���ت كاترين وحتكي عن املقاوم���ة امل�سيحية اأثناء الحت���الل الروماين مل�سر .  وهذا 
بالطب���ع بالإ�ساف���ة لرائعتي���ه احل�س���ني ثائ���را واحل�س���ني �سهي���دا ولع���ل ع���دم ح�س�ل 
ال�سرق���اوي علي ما ي�ستحق من �سهرة وتكرمي مرجع���ه ايل �سدة ت�ا�سع الرجل وعدم 
اإكرتاث���ه بتلمي���ع نف�سه اإعالميا كم���ا يفعل كتاب اآخرون اأقل من���ه يف امل�هبة والقيمة ..  
والدلي���ل عل���ي ذلك ماقال���ه ه� عن نف�س���ه يف ح�ار اأجرت���ه معه جملة امل�س���رح يف عدد 
ي�لي���� 1966  حي���ث اأعلن :  اإنني ل اأكره م�سرحية م���ن م�سرحياتي ولكني ل�ست مفت�نا 
ب���اأي من هذه امل�سرحيات ..  علي العك�س اأ�سع���ر دائما بن�احي نق�سي ..  واإذا كان يجب 
اأن اأق�ل كلمة واحدة خمت�سرة فل�ست را�سيا عما اأكتب ،  لأنني اأ�سعر اأنني مل اأعرب عما 
اأكت���ب ،  لأنن���ي اأ�سعر اأنني مل اأعرب بعد كما ينبغي ،  واأح���اول يف كل عمل جديد اأن اأكمل 
النق�س الذي اكت�سفته فيما �سبق ..  اأما من ناحية العر�س امل�سرحي ..  وف�سل هذا لي�س 

يل واإمنا للمخرج وللممثلني
هكذا كان ال�سرقاوي ثائرا على نف�سه و�سهيدا بني اأقرانه من كبار املبدعني .

عن �صحيفة اأخبار الي�م

مسرح عبد 
الرحمن الشرقاوي 

والكتابة الدينية

عبدالرحمن الشرقاوي كاتبًا إسالميًا

     م��رت ذكرى رحيل الش��اعر 

املب��دع،  وال��روايئ  الفن��ان، 

والكات��ب االجتامعي، واملفكر 

الرحم��ن  عب��د  اإلس��امي 

الرشقاوي. وهي مناسبة جديرة 

بوقفة للتأمل. فيها يراجع املرء 

ما بقي من هذا الراحل للتاريخ. 

طبيعي أن يكون ما يبقى لراحل 

كانت صناعت��ه الكلمة: مواقفه 

فأم��ا املواقف فقد  وأعامل��ه، 

حفلت بها حياته، وأما األعامل 

فقد سجلتها كتاباته.

 وم��ن مزي��ج االثنني مع��ا كان 

الرشقاوي ال��ذي عرفه القارئ 

العريب وع��رف مواقفه ألقرب 

من نصف ق��رن. هذه املواقف 

جس��دتها كتابات��ه- وإن كان مل 

يحرص عىل كتابة ترجمة ذاتية 

لنفس��ه عىل عادة كبار الكتاب، 

باستثناء هذه اإلشارات الرسيعة 

التي ج��اءت يف”مقدمة”أحام 

مل  إن  بص��ورة  صغ��رية”- 

تك��ن رصيحة فه��ي عىل األقل 

ضمنية. عىل أن بعض الكتابات 

قد غطت هذا الجانب املفتقد 

من كتاباته فرصدت العديد من 

مواقفه، سواء يف حياته أو بعد 

رحيله.

كاتب م�صري
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رئي�س �لتحرير 

د. حسين علي محمد

1-البطل والق�سية:
الرحم����ن  الله”لعب����د  »ث����اأر  ثنائي����ة  ُتعال����ج 
ال�سرقاوي”حري����ة الكلم����ة م�ستخل�س����ة م����ن 
واقعة رف�س احل�سني اإعطاء البيعة ليزيد بن 
معاوية �سن����ة 60ه�، وا�ست�سهاده يف كربالء، 
وه� متجه اإىل الك�فة تلبية ملكاتبات و�سلت 
اإلي����ه من اأهلها تدع�ه لإنقاذهم من يزيد ومن 

د مبايعتهم له". عماله، وت�ؤيِّ
)"احل�س����ني  الثنائي����ة  ه����ذه  وبط����ل 
ثائرًا”و"احل�سني �سهيدًا"( ه� �سيد ال�سهداء 
احل�س����ني بن علي، وتبداأ امل�سرحية حني مات 
معاوي����ة t”بع����د اأن اأخ����ذ لبنه يزي����د البيعة 
م����ن اأقط����اب امل�سلم����ني، اأخذه����ا بال�سي����ف اأو 
بالذه����ب اأو بهم����ا مع����ًا، ووجد احل�س����ني اأنه 
اأم����ام اختيارين ل ثالث لهم����ا، اإما اأن ي�سرتي 
حياته وحي����اة اأهله، ويخ�سع مل����ا ُيطلب اإليه 
م����ن مبايع����ة يزيد، واإم����ا اأن ُيعر�����س عن هذا 
كله، وي����رتك لل�سيف اأن يحكم بينه وبني هذا 

ال�سر امل�ستطر".
ال�س����ر  ه����ذا  ُيق����اوم  اأن  احل�س����ني  ويخت����ار 
ال����ذي  م�س����ره  اإىل  وينطل����ق  امل�ستط����ر، 
ينتظره، وه����� ال�ست�سهاد بعد �سراع ط�يل 

مع النف�س:
احل�سني: بان الر�سُد من الغّيْ

ي للّراأْْي         وهداين جدِّ
        غفْ�ُت قلياًل فحلُْمْت

ي ياأمُرين اأّل اأقعَد عْن باِطْل         حلمُت بجدِّ
        وراأْيُت اأبي يبت�سُم اإيلَّ ويْدع�ين

ي تْنتظُر قدومي         واأُمِّ
        وحلْمُت بعمِّ اأبي حمزْة

زينب: )ُتقاطعه، وهي تتما�سُك لكْيال تبكي(
        ل ت�جْع قلبي نحُن فداوؤْك

هداْء احل�سني: )م�ستمرا( ُيناديني باأبي ال�سُّ
ي مب����كاٍن يف اجلّن����ِة ُقرَب  ����رين ج����دِّ         وب�سَّ

مكاِنه
        اإذا اأن����ا م����ا ا�ست�ْسه����ْدُت دفاع����ًا عّم����ا ج����اَء 

لِتْبياِنْه
ويرى اأن الظلم ا�ست�سرى يف الدنيا، فانت�سر 
اخل�����ف والطغي����ان، وم����ن ث����م وج����ب عل����ى 
الرج����ال اأ�سحاب امل�اق����ف اأن يقف�ا م�قفهم 

املبدئي مع احلق:
نقَذ اأعناِق الرجاْل         اإنني اأخرُج كْي اأُ

        اإنني اأخرُج كْي اأ�سرَخ يف اأهِل احلقيقْة
        اأنق����ذوا الع����امَل، اإن الع����امَل املجن�����َن ق����ْد 

لَّ طريَقْه �سَ
ني����ا م����ن الف��س����ى وُطغي����اِن          اأنق����ذوا الدُّ

املخاوْف
        اأنقذوا الأمة مْن هذا اجلحيْم

اإن احل�س����ني t من����ذ البداية”ميل����ك النقاء يف 
ال����روح والق�����ل والعم����ل ال����ذي ل ي�ستطي����ع 
مع����ه �ساحب����ه اأن ُيه����ادن ال�س����ر اأب����دًا، كل م����ا 
ي�ستطيع����ه ه� اأن يدخل م����ع ال�سر يف معركة 
حامي����ة، يعرف �سلف����ًا اأنه فيها ه����� اخلا�سر، 
ولكنه يعرف اأي�س����ًا اأن مثل هذه املعركة غر 
املتكافئ����ة هي ال�سبيل ال�حيد لإنقاذ الإن�سان 

و�سرف الإن�سان".
ويبداأ احل�س����ني t يف ا�ستنها�س همم النا�س 

وال����رتف،  الدع����ة  اإىل حي����اة  ركن�����ا  الذي����ن 
م�ستث����رًا نخ�تهم لن�سرة احل����ق، مبثل هذا 
الأ�سل�����ب امل�ؤثر حينما دعاه ابن جعفر )ابن 

عمه، وزوج �سقيقته زينب اإىل املهادنة(:
احل�س����ني: اآِه م����ا اأه�����َن ُدنياك����ْم عل����ى طْف����ِل 

احلقيقْه
        هك����ذا اأ�سب����َح احلقُّ طري����دًا يت�ارى يف 

اخِلَرْق
        وغدا احلقُّ �سريدا

        يّدريه البْغُي مْن اأُْفٍق لأُْفْق
        والّدنايا تْزدهي بالّطْيل�ساْن

        فاإذا الباطُل ف�َق العر�ِس وْحَدْه
ْ�جلاْن         يف يدْيِه ال�سَّ

ْيُف، واأ�ْسراُه الدُّم�ْع         ُمْلُكُه الزَّ
        تْنحني مْن دوِنِه كلُّ الف�سائْل

        يتلّم�ْسَن لدْيِه الربكاْت!
        عندما تقتحُم احلْداأُة اأ�سراَب احلماْم

ْمِل اأكناَف الربيْع         عندما يْغ�سى ركاُم الرَّ
بُح دنياكْم نفاقًا ورياًء ونعيمًا          عندما ُت�سْ

من جن�ْن
�ُسلط����اَن  ب����ُح ذلُّ اخل����ْ�ِف  ُي�سْ         عندم����ا 

القل�ْب
        فاإذا الإن�ساُن ي�ْستْخفي بُدنياُه بعيدًا

        وُيباهي بالذن�ْب
        عندما ُي�سبُح ط�ُل العْمِر نارًا وعذابًا

احلنْي         للرجاِل ال�سّ
        عند هذا

        ما اْنتفاعي بالبقاْء؟
لق����د خذله امل�سلم�����ن الأوائ����ل � الذين ميثلهم 
اأ�سد � واأبن����اء امل�سلمني الأوائل )مثل عمر بن 
�سع����د ين اأبي وّقا�س( حت����ت دعاوى واهية، 
مث����ل ق�لهم: اإنه����م يرتك�ن الأم����ر لأهله، اأو: 

اإنهم يدع�ن حلقن دماء امل�سلمني.
ويتخ����اذل عنه مْن دعْ�ه لبيعته ون�سره، مما 
ث����م منفجرًا”يبك����ي ع�سره،  يجعله”حزين����ًا 
ورج����اَل ع�س����ِره يف مثل ه����ذا ال�سجن امل�ؤمل 

امل�ؤثِّر:
احل�س����ني: ما عاَد يف هذا الزماِن �س�ى رجاٍل 

كامل�س�ِخ ال�سائهاْت
        مي�س�����َن يف ُحل����ِل النعي����ِم وحتته����ا ن����نَتُ 

القب�ْر
        يت�ساخم�����َن عل����ى العب����اِد كاأّنه����ْم مَلك�����ا 

الِعباْد
        واإذا هم����� لق�����ا الأم����َر ت�ساءل�����ا مْثَل 

العبيْد
        �س����اروا عل����ى اأْم����ِر الب����الِد فاأْكرثوا فيها 

الف�َساْد
        اأْعالُمُهْم ُرِفعْت على ِقَمِم احلياْة

        ِخ����َرٌق ُمرّقع����ٌة ٌترْف����رُف بالق����ذارِة يف 
اِفَيْه ال�ّسماِء ال�سّ

        راياُتُهْم ِمَزُق املحي�ِس الباِلَيْه
ريُّ لأن����َت غا�سيُة  ����ُر الزَّ ه����ا الع�سْ         ي����ا اأيُّ

الع�س�ْر
اأْم����ُر املتق����نَي اإىل �سالط����نِي  اآُل          ق����ْد 

الفج�ْر
        ق����ْل اأيَّ اأن�����اِع الرج����اِل جعْلَته����ْم يف 

ال�اِجهاْت؟

ال����ربوِج  اأْع����الٍم رَفْع����َت عل����ى  اأيَّ  ق����ْل          
ال�ّساِهقاْت؟

لط����اَن واملُْل����َك          اأيَّ الذئ����اِب منحَت����ُه ال�سُّ
العري�ْس

        يا اأيُّها الع�سُر البغي�ْس؟
����ُر ال����زريُّ واأن����َت غا�سي����ُة          ي����ا اأيه����ا الع�سْ

الع�س�ْر
ُر ينفُث حْ�لنا الغثياَن مما اأحدثْتُه          الع�سْ

ْه به اأُميِّ
َز النف�ِس الأبيْة ٌر ُيثُر تقزُّ         ع�سْ

وي�ستنفر همم النا�س ال�سرفاء لُيقاوم�ا � معه 
� الف�ساد الذي ا�ست�سرى:

        ي����ا اأيه����ا ال�سرف����اُء ل تِهن�����ا اإذا طغ����ت 
ئاْب.. الذِّ

ْنيا من الفْ��سى         �سروا بنا كْي ُننقذ الدُّ
        ومْن هذا اخلراْب

ِر رونَقُه القدمْي         �سروا ُنعْد للع�سْ
        ونن�سر احلقَّ اله�سيْم

        ل ترهب�����ا ط����رَق الهداي����ِة اإْن خل����ْت م����ْن 
عابريها

        ل تاأمن�����ا ط����رَق الف�س����اِد واإْن تزاح����َم 
�سالك�ها..

        �س����روا عل����ى ا�ْس����ِم الل����ِه ل تِهن�����ا فنْحُن 
بن� اأبيها

        �س����روا بنا ن�ستخل�����س الإن�ساَن مْن هذا 
العذاْب

ومي�س����ي احل�سني اإىل قدره رغ����م انف�سا�س 
الأ�سحاب اأو قتلهم، وُيثخن ج�سده باجلراح، 
وي�سق����ط قتياًل، وُيحزُّ راأ�س����ه، وُي�سار به اإىل 
يزي����د، ومازال����ت بقاي����ا �س�����ت احل�سني � يف 
الن�����س امل�سرح����ي � ت����رتّدد يف الأف����ق، وه����� 

يرثي اأ�سحابه:
ه����ا الفتي����اُن.. فتياُن  احل�س����ني: اأي����َن اأنت����ْم اأيُّ

الطريْق
        مْل يُعْد منهْم �س�ى لفحِة حزٍن كاحلريْق
َحراْء ُم امل�سك�ُب ف�َق ال�سَّ         مْل يُعْد اإّل الدَّ

����َرْت بالعل����ِم واحلكم����ِة          وروؤو�����ٌس ُعمِّ

والتق�ى
        واأحالِم العدالْه..

        تتهاوى يف العراْء
…        

        )منه����كًا، خافت����ا جدا( كلُّهْم قْد غالهْم غ�ُل 
الّردى

        واأنا وحدي هنا )يتهاوى باكيا(
        لْيَت هذا الّدَم اإْذ �ساَل على هذا الدُّجى

        ليَتُه ي�سنُع للعامِل فْجَرْه!
        )منتف�سًا(

        ما لهذا الّدِم ل ي�سنُع للعامِل فجرا
        ليت����ه يغ����دو على الأْع����داِء ط�فانًا وهْ�ًل 

و�سراما
نيا ال�سالما         لْيَتُه ي�سنُع للدُّ

…        
        مْل يع����ْد م����ْن بعدك����ْم غْري على هذا 

ال�سبيْل
        مْل يعْد مْن بعدكْم اإّل الرحيْل

واأظ����ن اأن الأبي����ات ال�سابق����ة تنتمي اإىل 
عبد الرحم����ن ال�سرقاوي الثائر اأكرث مما 
تنتمي اإىل احل�سني t فقد ر�سمه �سخ�سية 
الث�����ري  �سخ�سي����ة  اإىل  اأق����رب  ث�ري����ة 
الث�ري�ن  �سن����ع  املتمرد”جيفارا”ال����ذي 
من م�ته اأ�سط�����رة، ولعل م�ته يف نهاية 
ال�ستيني����ات ه����� ال����ذي جع����ل ال�سرقاوي 

يكتب هذه امل�سرحية!
2-املقاومة عبء فادح، لكنها قدره:

رمب����ا ُيق����ال”اإن �سخ�سية احل�س����ني وقدره 
لأن  جي����دة،  درام����ا  ي�سنع����ان  ل  املحت�����م 
ال�س����راع احلق هنا منت����ٍف، احل�سني ه� مْن 
نع����رف نقاًء، وعل�َّ همة، و�سم�َّ مبداأ، فلي�س 
ث����مَّ جماٌل عل����ى الإطالق لأن يق�����م يف روحه 
اأي انق�س����ام اأو تناق�س، ه� من����ذ البداية اإىل 

النهاي����ة على م�قف واح����د ل يتغّر: الرف�س 
الت����ام وال�اث����ق وال�اع����ي ملا تعر�س����ه ق�ى 
ال�س����ر، وه����ذه الق�����ى ذاته����ا تق����ف امل�ق����ف 
الثاب����ت الرا�س����خ ذات����ه، يف جان����ب باطله����ا. 
واملعركة املادية التي تق�م بني الطرفني قليلة 

الأحداث، معروفة النتائج".
اإن احل�س����ني t ق����د ُدِفع دفعًا له����ذا القدر وذلك 
امل�س����ر، وكم كان يتمّن����ى ل� جتّنب اخلروج 
ر له الن�سر، اأو  م����ن املدينة، ل� اأن اخلر ُيق����رَّ

ل� اأن اأن�سار ال�سر يرجع�ن عن غيِّهم:
د فتنْه احل�سني: ق�سمًا باللِه ما اأُن�سِ

        اأنا ل اأن�سُد ملكًا بْينكْم
        فاأنا اأْزهُد اأْهِل الأر�ِس يف هذا

        � واإْن كان يل احلقُّ علْيكْم �
ي ما          اإمن����ا اأن�س����ُد اأن اأُ�سل����َح يف اأم����ة ج����دِّ

ا�ْستطْعْت
        اإمنا اأُن�سُد جْ�َر احلاكِم الظامِل عْنكْم

        اأنا ل اأبغي �س�ى الإ�سالِح فيما بينكْم
وامل�سلح����ني  الأنبي����اء  اأن  يع����رف  وه����� 
يتعّر�س�����ن لف����نت، لي�����س لهم ي����د يف �سنعها، 
����ب هذه  وك����م كان احل�س����ني t يتمن����ى ل����� ُجنِّ
الفتنة، ولكن كيف؟ يق�ل خماطبًا ر�س�ل الله 

املدينة: مغادرته  قبل   r
احل�سني: باأب����ي اأنَت واأُمي يا ر�س�����َل اللِه اإْذ 

اأبُعُد عْنْك
        واأنا ُقّرُة عْيِنْك

        اإنني اأْرحُل عْن اأْزكى بالِد اللِه عْندي
غِم منِّي         خارجًا بالرَّ

        غْرَ اأين
        اأن����ا ل اأع����رُف م����ا اأ�سن����ُع يف اأْم����رَي هذا، 

فاأَِعنِّي
�سي         اأنا اإْن بايْعُت للفاِجِر كْي ت�ْسَلَم راأْ

        اأْو لكْي ي�ْسَلَم راأ�سي.. لَكَفْرْت
        وخلالْفُت����َك فيما جئ����َت للنا�ِس بِه مْن عند 

ْك ربِّ
        واإذا مْل اأُْعِطِه البْيعَة عن ُكْرٍه ُقِتْلْت"

����ب ه����ذا الختي����ار  اإن����ه كان يتمّن����ى  ل����� ُجنِّ
القا�س����ي، و"مث����ل ذل����ك التمني ب����اأن يجّد يف 
الأمر ما يدع� اإىل تفادي املاأ�ساة جنده دائمًا 
عند اأبطال املاآ�سي العظام. يق�ل عطيل وه� 

ُمقدم على قتل ديدم�نة ملحر�سه”اإياج�":
"ولك����ن ي����ا لالأ�س����ى يف ذلك الأمر ي����ا اإياج� 

يا لالأ�سى!"
ويق�ل”هامل����ت وه����� يتملم����ل م����ن فداح����ة 

العبء الذي اأُلقي عليه:
ياله����ا من خ�س�مة لعينة، ليتني ما ولدت كْي 

اأن�سر العدَل فيها".
هذا ال�سع�ر بفداحة العبء وعدم �سرورته، 
ومتن����ي اأن يك�����ن يف الإم����كان التخفف منه 
مل�سلح����ة اخل����ر والإن�سان، ولي�����س مل�سلحة 
الف����رد، ه����� جان����ب وا�س����ح يف احل�سني من 
ثائرًا”و"احل�س����ني  ثنائية”احل�س����ني  خ����الل 

�سهيدًا".
3-فكرة الت�سحية بني الغناء والدراما:

نح�����س يف اأحي����ان كث����رة اأثن����اء ق����راءة هذا 
العمل”طغي����ان ال����روح الغنائي����ة عل����ى روح 
الدراما، فكث����ر من املقاطع اأط�ل مما ينبغي 

)"احل�سني  العملني  … وال�سرق����اوي ط�ال 
ثائرًا”و"احل�سني �سهيدًا"( ل ين�سى اأبدًا اأنه 
�ساع����ر، وكان م����ن الأوفق اأن يذك����ر دائمًا اأنه 

كاتب م�سرحي يكتب اأعماله بال�سعر".
وتّت�س����ح الغنائي����ة يف كث����ر م����ن مقاطع هذا 
العم����ل، وبخا�س����ة تل����ك الت����ي يتح����ّدث فيها 
وحنين����ه،  روح����ه،  اأ�س�����اق  ع����ن  احل�س����ني 
ل  وعذابات����ه. ومنها تل����ك القطعة الت����ي ُي�سجِّ

فيها رحيله عن املدينة املن�رة:
        اأن����ا ذا اأرح����ُل مقه�����رًا � ول حيل����َة � ع����ْن 

اأر�ِس املدينْة
        ملعبي عنَد الطف�لْة

        وَمراحي يف ال�سباْب
يِن ومهَد الغزواْت         ومناِر العْلِم والدِّ

ِن الذكرياْت         حرِم اللِه وِح�سْ
        ومثاباِت اخلياْل

        اآِه يا نْبَع الأماينِّ ال�سريفْة.
كم����ا اأنن����ا ن����رى ال�سخ�سي����ات تتح����ّدث اأكرث 
مما تتح����ّرك وتعمل، ويط�����ل احلديث ط�ًل 
ر فنيا، كهذا  فاح�سًا اأحيانًا، ويك�����ن غر مربَّ
احلدي����ث ال����ذي ي�ستغ����رق خم�����س �سفح����ات 
عل����ى ل�سان احل�سني يف بداي����ة املنظر الرابع 
م����ن م�سرحية”احل�س����ني �سهيدًا”والذي يبداأ 

بق�له:
احل�سني: اأنا وحدي هاهنا

        اأنا وحدي وظالَم الليِل والهْ�َل
        ويف الأعماِق مازال �سعاٌع مْن رجاْء

ف�����َق  امل�سك�����ِب  ال����دم  غ����ُر  يُع����ْد  مْل          
َحراْء ال�سَّ

        مْل يُعْد غُر الأفاعي
        وفحيِح اجُلرِح وال�ْيِل الثقيِل املُدلهّمْ

        مْل يعد اإل رياُح الليِل تع�ي يف العراْء
        و�سعُر الظماأِ املجن�ِن يف التيِه الأ�سّمْ

        اأين اأنتْم يا اأحبائي جميعًا اأيَن اأنتْم؟
ومث����ل ذل����ك الرث����اء الذي ُي�س����اق عل����ى ل�سان 
زين����ب �سقيق����ة احل�س����ني بع����د ا�ست�سهاده يف 

اأربع �سفحات، والذي مطلعه:
زينب: يا قاتلي بطِل احلقيقِة والتُّقى
        يا خانقي اأمَل اخلال�ِس املُْرجتى

        ي����ا وْيلك����م.. اأوطاأْمت����� اأفرا�سك����ْم ج�َس����َد 
ال�سهيْد

        اْبِن ال�سهيِد املُْرَت�سى
        اأنتم ده�ْستْم ويحكْم ج�َسَد الر�س�ْل

ه�ْر         و�سفْكُتُم دَمُه الطَّ
        َدَم الر�س�ِل امل�سطفى

لك����ن ه����ذا ال�سع����ر يف �سياق����ه يخ����دم فك����رة 
مل����ا  قربان����ًا  النف�����س  وتق����دمي  الت�سحي����ة 
ت�ؤم����ن ب����ه وتعتقده، حت����ى ن����رى يف النهاية 
اأن”احل�سني”لي�����س من�ذجًا رائع����ًا للبط�لة 
اأو مث����اًل باه����رًا يحتذي به اأ�سح����اب املبادئ 

فح�سب، بل ه� قبل ذل����ك كله الت�سحية ذاتها 
الت����ي دفعت حياتها ثمنًا مل����ا ت�ؤمن به، والتي 
تطال����ب الآخرين املتعاي�س����ني معها، املتاأملني 
لنهايته����ا املعجب����ني به����ا اأن ياأخ����ذوا بثاأرها، 
مقاوم����ة للطغ����اة، وكفاح����ًا �س����د ال�ستغ����الل 

والقي�د".
يق�����ل احل�سني قب����ل اأن ُي�سدل �ست����ار النهاية 

”احل�سني �سهيدًا": يف
دم����اَء  ب�سْفِكك����ُم  ل  فلتذك����روين  احل�س����ني: 

الآخريْن
        ب����ْل فاْذك����روين بانت�س����اِل احل����قِّ مْن ُظْفِر 

ال�سالل
        بْل فاذكروين بالن�ساِل على الطريْق

        لكْي ي�س�َد العدُل فيما بْينكْم
        فلتذكروين بالن�ساْل

تغ����دو احلقيق����ُة  عندم����ا  فلتذك����روين          
وحَدها

        حْرى حزينْه
        ف����اإذا باأ�س�����اِر املدين����ِة ل ت�س�����ُن حم����ى 

املدينْه
        لكنها حتمي الأمَر واأهله والتَّابعيَنْه

        فلتذكروين عندما جتُد الف�سائُل نف�َسها
        اأ�سحْت غريبْه

        واإذا الرذائ����ُل اأ�سبح����ْت ه����َي وحده����ا 
الُف�سلى احلبيبْه

        واإذا ُحكمتْم مْن ق�س�ِر الغانياِت
        ومْن مقا�سِر اجل�اري

        واإذا غدا اأمراوؤكْم كاملحظياْت
        واإذا حتْكمِت ال�ّسراري..

        فلتذكروين..
        فلتذك����روين ح����ني تختل����ُط ال�سجاع����ُة 

باحلماقْه..
        واإذا املناف����ُع واملكا�س����ُب �س����رَن مي����زاَن 

داقْه ال�سَّ
        واإذا غدا النُّبُل الأبيُّ ه� البالهْه

        وبالغُة الف�سحاء تقهُرها الفهاهْه
        واحل����قُّ يف الأ�سم����اِل م�سل�����َل اخلط����ى 

حذَر ال�سي�ْف!
املزي����ُف  يختل����ط  ح����ني  فلتذك����روين          

بال�سريْف
ت�ستب����ُه احلقيق����ُة  ح����ني          ولتذك����روين 

باخلياْل
        واإذا غ����دا ج����ُن اخلن�����ِع عالم����َة الرج����ِل 

احل�سيْف
        واإذا غ����دا البهت����اُن والتزيي����ُف والك����ذُب 

املُجلجُل 
        هنَّ اآياِت النجاح

        فلتذكروين يف الدم�ْع
        فلتذكروين حني ي�ستق�ي ال��سيْع

        فلتذك����روين ح����ني تغ�سى الديَن �سيحاُت 

البط�ْن
م�س����ر  يف  فا�سق�ك����ْم  حتّك����م  واإذا          

امل�ؤمننْي
        واإذا اختف����ى �س����ْدُح البالب����ِل يف حياتكُم 

لرتفَع النباْح
        واإذا طغى قْرُع الكئ��ِس على الن�اْح

راْح         وتلجلَج احلقُّ ال�سُّ
        فلتذكروين

وه����ذا الن����داء دع�����ة ُمبا�س����رة م����ن امل�ؤل����ف 
م����ن جه����اد  الع����ربة  ياأخ����ذ  لك����ْي  للجمه�����ر، 
احل�سني e  لُيقاوم الطغيان حينما ي�ست�سري 
الف�س����اد يف الأر�����س، وتختل����ط ال�س�����ر فال 
ت�ستطي����ع اأن ت����رى �س�����ر الزيف م����ن �س�ر 
ال�س����رف والكرام����ة. فحينم����ا يرتف����ع �س�ُت 
النفاق والنباح، وحينما تنت�سر �س�ر الزيف 
اأف����ق لت�س����د علين����ا مناف����ذ  والبهت����ان يف كل 
الطري����ق، وحينما ينت�سر اأرباب الباطل على 
اأ�سحاب احلق. حينم����ا ُنب�سر هذا.. على كل 
من����ا اأن يتح�س�س راأ�س����ه، وي�ساأل عقله مع اأي 

فريق يقف.
ال�سرق����اوي ه����ذه  لق����د كت����ب عب����د الرحم����ن 
امل�سرحي����ة عق����ب هزمي����ة 1967م، وبطله����ا 
التاريخي����ة  ال�سخ�سي����ة  م����ن  دللت����ه  تت�س����ع 
احلقيقي����ة التي نعرفه����ا، اإىل �سخ�سية البطل 
املق����اِوم، الذي يق�ل م����ا يعتقده، وُيكافح عّما 
ي����راه حقا، حت����ى ل� تبنّي ل����ه اأن امل�ت ه� ما 

ينتظره يف النهاية.
و�ستظ����ل تذكرن����ا ه����ذه امل�سرحي����ة باحل�سني 
»من�����ذج البط����ل العظي����م، ورم����ز الت�سحي����ة 
ال����ذي دفع حياته عن ر�سى ملُقاومة الطغيان، 
ورف����ع راي����ة احل����ق«، و�سيظ����ل الأف����ق ي����ردد 

�س�ت احل�سني:
        ف����اإذا �سكت����م بع����د ذاك عل����ى اخلديع����ِة 

وارت�سى الإن�ساُن ذلَّْه
        فاأنا �ساأُذبُح مْن جديْد
        واأظلُّ اأُقتُل مْن جديْد
        واأظلُّ اأُقتُل األف قتلْة

    .. �ساأظلُّ اأُقتُل كلما �سكَت الغي�ُر
        وكلما اأْغفى ال�سب�ْر

        �ساأظلُّ اأُقتُل كلما رِغمْت اأن�ٌف يف املذلَّْة
ولعل ه����ذه امل�سرحية كان����ت �سرخة جماعية 
ي ع�ام����ل الياأ�����س والهزمية،  ملحاول����ة حت����دِّ
بعد اأن ق����ال فال�سفة الهزمية اإن ما اأدرَكنا من 
هزمي����ة من اإ�سرائيل من ال�سعب جتاوزه يف 

وقت قريب.
خطابه���ا  يف   � امل�سرحي���ة  ه���ذه  وكاأن 
املقاوم���ة  مّن���ا  تطل���ب  كان���ت   � التاريخ���ي 
وال�ستب�سال وال�سم�د، حتى ل� كانت كل 
الظ���روف ال�اقف���ة يف طريقنا ت�ُس���دُّ منافذ 

الأمل علْينا.

ق�����راءة ف���ي ث��ن��ائ��ي��ة  "ث�����أر هللا" 
لعبد الرحمن الشرقاوي



فلتذكروين عندما تغدو الحقيقة 

وحدها

حريى حزينة

ف��إذا بأس��واراملدينة ال تص��ون 

حمى املدينة

وأهل��ه  األم��ري  تحم��ي  لكنه��ا 

والتابعني

فلتذكروين عندما تجد الفصائل 

نفسها

أضحت غريبة

وإذاالرذائل أصبحت هي وحدها 

الفضىل

الحبيبة

قص��ور  م��ن  حكمت��م  وإذا 

الغانيات

ومن مقاصريالجواري

فاذكروين

فلتذكروين حني تختلط الشجاعة 

بالحامقة

وإذا املنافع واملكاس��ب صارت 

ميزان الصداقة

وإذا غدا النبل األيب هوالباهة

تقهره��ا  الفصح��اء  وباغ��ة 

الفكاهة

والح��ق يف األس��امل مش��لول 

الخطى حذر

السيوف!

يختلط املزيف  فلتذكروين حني 

بالرشيف

فلتذك��روين ح��ني تش��تبه 

الحقيقة بالخيال

البهت��ان  غ��دا  وإذا 

والتزييف والكذب

املجلج��ل ه��ن آي��ات 

النجاح

فلتذكروين يف الدموع

يس��تقوي  ح��ني  فلتذك��روين 

الوضيع

فلتذك��روين حني تغ��ى الدين 

صيحات البطون

وإذا تحكم فاسقوكم يف مصري 

املؤمنني

وإذا اختف��ى ص��دح البابل يف 

حياتكم

لريتفع النباح

وإذا طغ��ى ق��رع الكن��وس عىل 

النواح

وتجلج الحق الرصاح

فلتذكروين

وإذا النفري الرائع الرضاف أطلق

الخرضصيح��ات  املراع��ي  يف 

العداء

وإذا اختفى نغم اإلخاء

وإذا ش��كا الفق��راء 

واكتظت جيوب األغنياء

فلتذكروين

فلتذكروين عندما يفتي الجهول

وحني يستخزي العليم

وعندما يستحيل الذليل

وإذا تبق��ى فوق مائدة إمرء ما ال 

يريد

من الطعام

وإذا اللسان أذاع ما يأىب الضمري 

من الكام

فلتذكروين

فلتذك��روين إن رأيتم حاكميكم 

يكذبون

ويغدرون ويفتكون

واألقوياء ينافقون

مصالحك��م  ع��ىل  والقامئ��ني 

يهابون القوي

وال يراعون الضعيف

والصامدي��ن م��ن الرجال غدوا 

كأشباه الرجال

وإذا انحنى الرجل األيب

وإذا رأيتم فاضا منكم يؤاخذ 

عند حاكمكم بقوله

خش��يتم  وإذا 

يقول  أن 

الحق منكم واحد

يف صحبه أ و بني أهله

فلتذكروين

وإذا غزيت��م يف بادك��م وانتم 

تنظرون

وإذا اطأمن الغاصبون بأرضكم 

وشبابكم

يتامجنون

فلتذكروين

كل��ه  ه��ذا  عن��د  فلتذك��روين 

ولتنهضوا باسم الحياة

الحقيق��ة  عل��م  ترفع��وا  يك 

والعدالة

فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذوه 

من الطغاة

وبذاك تنترص الحياة

ف��إذا س��كتم بع��د ذل��ك ع��ىل 

الخديعة

وارتىض اإلنسان ذله

فانا سأذبح من جديد

وأظل اقتل من جديد

وأظل اقتل كل يوم ألف قتلة

س��أظل أقتل كلام سكت الغيور 

وكلام أغفا

الصبور

سأظل اقتل كلام رغمت أنوففي 

املذلة

يزيده��ا...  يحكمك��م  ويظ��ل 

ويفعل ما يريد

يس��تعبدونكم  ووالت��ه 

وهم رش العبيد

وإن  يلقنك��م  ويظ��ل 

طال املدى جرح

الشهيد

ألنكم مل تدركوا ثار 

الشهيد

المقطع األخير من مسرحية

 )الحس���ين ثأر هللا( 
لعبد الرحمن الشرقاوي


