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م��ن الش��عر إىل الرواية ،ومن الرواية إىل املرسح الش��عري ث��م الغوص يف بحور
التاريخ اإلس�لامي .هذا هو الش��اعر عبدالرحمن الرشق��اوي ( )1987 -1 920الذي مل
يكت��ف بالكتابة واإلبداع ولكن كان له أيض ًا دوره الس��يايس والثقايف عىل املس��توى
القومي والعاملي.

وعبدالعظي ��م �أني�س منوذجا عملي ��ا لنظرية االنعكا�س يف
ذلك الوقت.
ومن الخاص إلى العام
وامل�ؤك ��د �أن انط�ل�اق ال�شرق ��اوي م ��ن الواق ��ع املحل ��ي،
وم ��ن خ�صو�صي ��ة القري ��ة امل�صري ��ة ،ه ��و ال ��ذي انتق ��ل
بروايته”الأر�ض”م ��ن اخلا� ��ص �إىل الع ��ام ،ومن ثم جعل
للرواي ��ة قيمتها الباقية يف الرتجم ��ة ،هذا الوعي بالواقع
ه ��و ال ��ذي جعل ال�شرق ��اوي ي�ب�رز �أهمية رج ��ل الدين يف
القري ��ة ،ولك ��ن على امل�ستوى الذي مياي ��ز بني رجل الدين
ال ��ذي يق ��ف �إىل جان ��ب املظلوم�ي�ن دفاع� � ًا عن قي ��م احلق
والع ��دل واحلرية الت ��ي هي قيم الدين ،وب�ي�ن رجل الدين
الذي يزين للظلمة ظلمهم طمع ًا يف دراهمهم الزائلة .رجل
الدي ��ن الثوري ذلك هو الذي ظ ��ل ال�شرقاوي حري�صا على
�إب ��رازه ،وعل ��ى �إظه ��اره يف العديد م ��ن �أعمال ��ه ،فقد كان
ال�شرقاوي مدرك ًا �أهمية الدين بو�صفه �أ�سا�س كيان الأمة،
وبو�صف ��ه �ضمان حتقق قي ��م احلق والع ��دل واحلرية يف
ربوعه ��ا ،خ�صو�صا عندما ي�صونه رجال يخ�شون الله وال
يخ�شون دراهم الأغنياء .ومنذ �أن كتب ال�شرقاوي”حممد
ر�س ��ول احلرية”وه ��و يع ��ود �إىل ه ��ذا البع ��د العظيم من
الدي ��ن وي�ؤك ��ده� ،إىل �أن فرغ له متام ��ا يف الفرتة الأخرية
من حيات ��ه ف�أ�صدر درا�ساته املتتابعة ع ��ن الأئمة والفقهاء
العظ ��ام يف الإ�س�ل�ام .وت�ص ��ور البع� ��ض �أن ذل ��ك حت ��ول
يف م�س ��اره .والواق ��ع غ�ي�ر ذلك ،فامل�س ��ار واح ��د ،والقيم
الأ�سا�سي ��ة ظلت هي هي منذ البداية �إىل النهاية ،والكاتب
ال ��ذي ا�ستهل حياته بت�أكيد العالق ��ة بني الإ�سالم واحلرية
والع ��دل هو نف�س ��ه الذي اختتم حيات ��ه بت�أكيد العالقة بني
�أئمة الإ�سالم وفقهائه وقيمتي العدل واحلرية.

عبدالرحمن الشرقاوي

إن كل إنجاز عبدالرحمن الرشقاوي
يف الكتاب��ة ال يختلف عن إس��هامه
يف العم��ل العام ،ف��كال األمرين
ينطلق م��ن وعي متيق��ظ والتزام
أصي��ل بقي��م الح��ق والع��دل
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.

شاعر الفالحين ومؤرخ األنبياء

د .جابر عصفور

كاتب ومفكر م�صري

و�إذا كان امل�ست ��وى الأول ي�ؤك ��د احلرية يف معناها الذي
ي�ؤ�س� ��س لإب ��داع الفرد وانطالقة تفك�ي�ره دون عوائق �أو
قيود ف�إن امل�ستوى الث ��اين ي�ؤكد هذه احلرية يف معناها
الوطن ��ي والقومي ،ولهذا املعنى الث ��اين داللته يف وعي
ال�شرق ��اوي ال ��ذي فتح عينه الإبداعي ��ة على وطن حمتل،
ال حري ��ة لأبنائه في ��ه لأن الوطن نف�س ��ه كان حمروما من
حريته يف تقرير م�صريه .و�ش�أن الوطن الذي انتمى �إليه
ال�شرقاوي �ش�أن كل الأوطان العربية يف الثالثينيات التي
�شهدت بداية تفتح الوعي ،ويف الأربعينيات التي �شهدت
بداي ��ة الكتابة الإبداعية الت ��ي �أثمرها هذا الوعي ،ولذلك
يلحظ املت�أمل للكتاب ��ات الأوىل لعبدالرحمن ال�شرقاوي،
تل ��ك التي كتبه ��ا يف الأربعينيات ،قبل قي ��ام ثورة يوليو
 1952ب�سن ��وات عدي ��دة� ،أن ه ��ذه الكتابات ت ��دور حول
قيمة احلرية ،وتعلي من معناها الوطني فوق كل معني،
وال�شرقاوي نف�سه ي�سجل هذا اجلزء من حياته �شعر ًا يف
بطاقة تعريف بنف�سه يقول فيها:
"� ...أنا ..من �أنا..؟!
ولدت لع�شرين عاما م�ضت على مطلع القرن يا �سيدي
وقد فرغ العامل امل�ستجري من احلرب �آمنا:
يهز�أ باملوت والت�ضحيات
وبالذكريات.
وقامت �شعوب تهز الظالم مب�شرق �أحالمها الهائلة

وتعلي على خربات الف�ساد بناء مدينتنا الفا�ضلة
فلما بد�أت �أعي ما يقال ر�أيتهم ميلأون الطريق
تهز الفئو�س ركود احلقول وتغلي مبا حتتويه
العروق
وكانوا يقولون”:يحيا الوطن"
حفا ٌة يهزون ريح احلياة
وي�ستدفعون �شراع الزمن
و�ساءلت �أمي عما هناك:
"وماذا دهى القرية ال�ساكنة"
فقالت”:بني هم الإجنليز
ّ
يثريون �أيامنا الآمنة
وقد �أخذوا كل غ ّالتنا ..وقد
ن�ضب املاء يف ال�ساقية ومل يبق �شيء
على حاله �سوى ح�سرة ُم ّرة باقية".
ه ��ذا اجلزء ال�شعري يحمل قيم ��ة �أخرى عزيزة ،مرتبطة
ب�أح�ل�ام ه�ؤالء”احلفاة”الذي ��ن ي�صنع ��ون امل�ستقب ��ل،
ويهزون بالفئو�س ركود اخليول ،وهي قيمة العدل التي
اقرتنت باحلرية يف وجدان ال�شرقاوي يف مطلع ال�صبا،
فكان دفاعه عن حرية الفرد والوطن قرين دفاعه عن العدل
ال ��ذي يجب �أن يناله الف ��رد يف وطنه ،حني ي�أخذ حقه يف
احلي ��اة الكرمية ،والعدل الذي يجب �أن يناله الوطن بني
الأمم ،حني ي�أخذ حقه يف اال�ستقالل بني العاملني.
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ه�ؤالء”احلفاة”الذي ��ن حت ��دث عنه ��م ال�شرق ��اوي
ه ��م مو�ضوع ��ه الأث�ي�ر وانتم ��ا�ؤه من ��ذ �أن غ ��ادر
قريته”الدالتون”قادم� � ًا �إىل القاه ��رة .وكم ��ا كان ط ��ه
ح�س�ي�ن ينتم ��ي �إىل”املعذبني يف الأر� ��ض”يف ال�صعيد،
ظ ��ل ال�شرق ��اوي ينتم ��ي �إىل”الأر�ض”و"الف�ل�اح”يف
ق ��رى الدلت ��ا .وحت ��ى عندم ��ا �سل ��ط عد�ست ��ه الإبداعي ��ة
عل ��ى القاه ��رة ف�إنه مل ير منه ��ا الق�صور والطبق ��ة العليا
الت ��ي �سل ��ط عليها قرينه �إح�س ��ان عبدالقدو� ��س عد�سته،
كا�شف ًا ع ��ن انحدار طبقة ب�أكملها ،و�إمن ��ا ظل ال�شرقاوي
خمل�ص� � ًا ملبت ��داه ،فل ��م يتح ��دث �إال عن”ال�ش ��وارع
اخللفية”الت ��ي يخ ��رج منه ��ا الهام�شيون الذي ��ن �سرعان
م ��ا يتحول ��ون �إىل �أبط ��ال ي�ستدفع ��ون �ش ��راع الزم ��ن.
ولأن ال�شرق ��اوي ظ ��ل خمل�ص� � ًا النتمائ ��ه الأ�صل ��ي ف� ��إن
ق�ضية”الفالح”ظل ��ت الهاج� ��س الإبداع ��ي امل� ��ؤرق ل ��ه.
بد�أه ��ا �شعر ًا ح�ي�ن فر�ض على قال ��ب الق�صي ��دة العربية
�أن تت�س ��ع حل ��وار الفالح�ي�ن و�أحالمه ��م ،وانطل ��ق م ��ن
ال�شع ��ر �إىل الق� ��ص ،فخل ��ق رائعته”الأر�ض”الت ��ي
كتبه ��ا يف جريدة امل�ص ��ري قبل �أن ت�ص ��در يف كتاب عام
 ،1954ث ��م ع ��اد �إىل املو�ض ��وع نف�س ��ه بع ��د ع ��ام 1967
ومع تي ��ار ت�صفية الإقطاع ح�ي�ن كتب”الفالح”(وطبعها
ع ��ام  .)1968والواق ��ع �أن �صفة”الفالح”هذه مل تفارق
م�سرح ال�شرقاوي ،فالفت ��ى مهران”فالح”من نوع �آخر،
ينتم ��ي �إىل الأبطال”احلفاة”الذي ��ن يت�ألقون يف تاريخ
الأدب .و�أح�س ��ب �أن حر� ��ص ال�شرق ��اوي عل ��ى �إب ��راز
ق�ضية”الف�ل�اح”يف �أدب ��ه ه ��و ال ��ذي دفع ��ه �إىل نوع من
�أنواع املعار�ضة الأدبية ،وكان �أحد العوامل الدافعة �إىل
كتاب ��ة رواية”الأر�ض" .ومن يقر�أ ال�صفحات الأوىل من
الرواية يجد البطل يتحدث عن قريته ،وي�ؤكد �أن الواقع
يف قريت ��ه ،ويف كل الق ��رى امل�صرية ،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�شاكله ��ا و�أحالمها”،و�صيفة”التي يرى فيها
البطل منوذجا لفتاة القرية لي�ست كزينب على الإطالق،
وب ��دل اجلو احل ��امل الذي تق� �دّم فيه”زينب”يظهر اجلو
القا�سي الواقع ��ي اخل�شن الذي تتح ��رك فيه”و�صيفة"،
وال مت ��وت و�صيف ��ة كم ��ا متوت زين ��ب بال�س ��ل� ،ضحية
الع�شق والظروف القا�سية والتقليد الأدبي ،بل تدب يف
�أر� ��ض القرية وتتب ��دل بها الأحوال ،ولكنه ��ا تظل �صلبة

كالف�أ�س ،تتقب ل التغري والتحول والظلم والإنكار ،لكن
دون �أن تفنى �أو تتبدد.
الفالحون من”زينب”إلى”األرض"
وم ��ن املمك ��ن الق ��ول �إن رواية”الأر�ض”ه ��ي معار�ضة
�ساخ ��رة لرواية”زينب”عل ��ى امل�ست ��وى ال�ل�ا �شع ��وري
للن� ��ص ال ��ذي يريد �أن ي�ستب ��دل بقيمة �أدبي ��ة قيمة �أدبية
مناق�ض ��ة ،وين�س ��ق م ��ن الأع ��راف ن�سق� � ًا �آخ ��ر مغاي ��ر ًا.
هك ��ذا ا�ستبدلت”الأر�ض”بالقيم ��ة الرومان�سي ��ة الت ��ي
تنط ��وي عليها”زينب”القيم ��ة الواقعي ��ة ،وا�ستبدل ��ت
بالن�س ��ق العالئق ��ي م ��ن �آلي ��ات الكتابة و�أع ��راف التلقي
وطرائ ��ق ال ��كالم والتلف ��ظ ن�سق� � ًا مناق�ض� � ًا ،حل ��ت في ��ه
الكتاب ��ة الت�سجيلية للواقع حم ��ل الكتابة الوهمية عنها،
وت�أ�س�س ��ت �أع ��راف جدي ��دة للتلق ��ي تعتم ��د عل ��ى خربة
املعاين ��ة ،وجت�سدت طرائق واقعي ��ة يف احلوار العامي
ولغ ��ة ال�سرد و�صور الو�صف فتح ��ت ال�سبيل �إىل تقدمي
�أدب واقعي جديد عن الرواية امل�صرية ،و�أنا ال �أ�ستخدم
عب ��ارة”�أدب واقعي جديد”على �سبي ��ل البالغة اللفظية،
و�إمنا �أ�شري بها �إىل �شع ��ار �ساد يف مطالع اخلم�سينيات
وظ ��ل /م�ستم ��ر ًا �إىل منت�ص ��ف ال�ستيني ��ات ،حني كانت
الطليع ��ة الأدبي ��ة العربي ��ة تتطل ��ع �إىل”�أدب واقع ��ي
جديد".
ولذل ��ك رحب اجلي ��ل اجلديد من املدافعني ع ��ن الواقعية
اجلدي ��دة ب�أعم ��ال ال�شرقاوي ،وكت ��ب عبدالعظيم �أني�س
وحمم ��ود �أم�ي�ن الع ��امل عن”الأر�ض”بو�صفه ��ا البداية
احلقيقي ��ة ل�ل��أدب الواقعي املخل�ص ال ��ذي يج�سد طليعة
القوى ال�صاعدة يف املجتمع ،ويتطلع �إىل جمتمع جديد
يتحرر من �سال�سل الظلم القدمية .ويف الوقت الذي نظر
االثن ��ان �إىل جنيب حمفوظ بو�صف ��ه كاتب الربجوازية
ال�صغ�ي�رة ،على نح ��و ما نق ��ر�أ يف كتابهم ��ا”يف الثقافة
امل�صري ��ة" ،ف�إنهم ��ا نظ ��را �إىل”الأر�ض”لل�شرق ��اوي
بو�صفه ��ا النموذج الواقعي الواع ��د الذي يجاوز الوعي
ال�ضي ��ق للربجوازي ��ة ال�صغ�ي�رة وانهماكه ��ا يف عامله ��ا
املدين ��ي املح ��دود .وتلق ��ت الرواي ��ة �أ�ص ��داء مماثلة من
ح�سني م ��روة وحممود دكروب يف ال�ش ��ام وغريهما من
املتحم�س�ي�ن للواقعي ��ة يف الأقط ��ار العربي ��ة التي كانت

3

مت ��وج باحلركات الثورية ،والتي كانت ت�صل بني ق�ضية
التح ��رر الوطن ��ي والع ��دل االجتماعي يف حل ��م واحد ال
ينق�سم.
وال جدال يف �أن مقارنة ب�سيطة بني”زينب”و"الأر�ض”ال
ب ��د �أن تك ��ون يف �صالح”الأر�ض”م ��ن ناحي ��ة امل�ضمون
االجتماع ��ي الذي يرتب ��ط بعدالة توزيع املي ��اه ،وعدالة
توزيع الرثوة ،ويج�س ��د �أ�شكال اال�ستغالل التي يوقعها
كبار املالك على �صغارهم ،وكيف يقع �صغار املالك �أ�سرى
لف�س ��اد الإدارة احلكومي ��ة التي تبد�أ م ��ن العمدة و�شيخ
اخلف ��ر وتنته ��ي �إىل �أعل ��ى �سلط ��ات الدول ��ة م ��ع تزوير
االنتخاب ��ات .و�إذا كانت”الأر�ض”ت�ؤك ��د قيم ��ة امللكي ��ة،
من حي ��ث عالقتها ببنية القيم ،حيث الذي ال �أر�ض له”ال
عر� ��ض له”فيما يق ��ول الأبطال ،ف�إن ه ��ذه القيمة تك�شف
يف �صراعه ��ا م ��ع بقية القي ��م يف الأثر املف�س ��د للمال يف
�أخالق القرية ،خ�صو�ص� � ًا حني تبدو الأجهزة احلكومية
خا�ضعة ملن بيده مال.

وهناك وجه مغاير لل�شبه بني روايتي”زينب”و"الأر�ض"،
لق ��د كتب هيكل روايته زينب يف باري�س� ،أغلق على نف�سه
حجرته يف العا�صم ��ة الفرن�سية ،وحاول ا�ستعادة �صورة
وطن ��ه الذي يحب ��ه ،ومل ي�ستطع �أن يغل ��ق وعيه الإبداعي
�أم ��ام ت�أث�ي�رات الثقاف ��ة الفرن�سي ��ة ،فانعك� ��س ال�ل�ا وع ��ي
املعريف على الكتابة الإبداعية ،وخرجت”زينب”الفالحة
امل�صرية �صورة �أخرى من مارجريت جوتييه بطلة”غادة
الكاميليا”للكاتب الك�سندر دوما�س االبن ،حمبوبة �أرمان
دوف ��ال الت ��ي ي�ضنيها اله ��وى فتموت ب ��داء ال�ص ��در .و�إذ
حتولت زينب �إىل �صورة من مارجريت ،غرقت الرواية يف
الرومان�سية ،وحتولت طبيعة الريف امل�صري �إىل �صورة
حامل ��ة ال تنط ��ق الرومان�سي ��ة الت ��ي نفر منه ��ا ال�شرقاوي،
وا�ستبدل بها �صورة واقعية يف روايته ،تك�شف عن عميق
ت�أث ��ره بالواقع ،وتك�شف عن حتول من الر�ؤية املثالية �إىل
الر�ؤية الواقعية ،على نحو ما �أو�ضح عبداملح�سن طه بدر
يف كتاب ��ه القيم”الروائ ��ي والأر� ��ض" ،حي ��ث يعالج تغري
ر�ؤية كتاب الرواية ملو�ضوع”الأر�ض”الذي ميثل الواقع،
ابتداء من هيكل وانتهاء بال�شرقاوي.

ومن المعاصرة إلى التراث

ومن الرومانسية إلى الواقعية
ولك ��ن �إذا كان هيكل قد ت�أث ��ر بالرومان�سية الفرن�سية وهو
يكت ��ب زين ��ب ف� ��إن ال�شرق ��اوي مل يك ��ن بعي ��د ًا ع ��ن الت�أثر
بالواقعي ��ة العاملية وهو يكتب”الأر� ��ض" .لقد دفعه وعيه
املتغ�ي�ر بواقع ��ه ،والتزام ��ه بق�ضية الفالح الت ��ي مل يتخل
عنه ��ا� ،إىل البحث ع ��ن الكتابات الإبداعي ��ة الواقعية التي
تعال ��ج م�شكالت الفقر والظل ��م االجتماعي ،خ�صو�صا تلك
الت ��ي تعالج ق�ضية الفالح .وقد انتهى به البحث �إىل قراءة
ن� ��ص رواية الكاتب الواقعي الإيطايل الربتو�سيلوين عن
قري ��ة م�شابهة لقرية”و�صيفة" ،عانت م ��ن ف�ساد �أحد كبار
املالك يف م�س�ألة مياه الري ،وحاولت مقاومة هذا الف�ساد،

عل ��ى النحو الذي ق ��اوم به الفالحون املتم ��ردون يف قرية
و�صيفة ،ولكن براعة ال�شرقاوي تظهر يف �أنه مل يجعل من
و�صيف ��ة �صورة �أخرى لفالح ��ة �إيطالية فقرية ،ومل يجعل
م ��ن متم ��ردي الأر� ��ض �أمثال”حمم ��د �أبو�سويلم”�صورة
�أخرى م ��ن متم ��ردي رواية”فونتمارا”للكاتب الإيطايل،
ومل يدفع ه� ��ؤالء املتمردين �إىل تعرف الأدبيات املارك�سية
الت ��ي تعرفه ��ا متم ��ردو القري ��ة الإيطالي ��ة عندم ��ا ذهب ��وا
�إىل ال�سج ��ن ف ��كان عليه ��م �أن يتعرف ��وا �إجاب ��ة ال�س�ؤال -
الكتاب”:ما العمل؟”.
مل يفعل ال�شرقاوي �شيئا من ذلك كله ،بل خلق مهاد ًا قروي ًا
خ�شن ًا ،تتحرك فيه �أحداث حملية متام ًا ،وا�ستمد من قريته
املادة اخلام ل�شخ�صياته .و�أذكر �أنه حدثنا ،عندما دعوناه
�إىل ق�س ��م اللغة العربي ��ة يف �آداب القاهرة عام � ،1974أنه
ا�ستمد �شخ�صية و�صيف ��ة من �شخ�صية حقيقية يف قريته،
وحدثن ��ا كذلك عن ت�أث ��ره برواية”فونتمارا" .ولي�س املهم
�إثب ��ات �أ�ص ��ل و�صيفة يف قري ��ة الدالتون فالأه ��م ت�أكيد ما
حقق ��ه ال�شرقاوي من �إجن ��از واقعي ناجح على م�ستويات
متعددة ،هناك اللغة احلوارية التي ت�ؤكد الداللة الواقعية
لل�شخ�صي ��ات والأحداث .وهناك م�شاكل ��ة الواقع القروي
الت ��ي توهمن ��ا ب�أننا نعاي� ��ش فع�ل ً�ا �أمثال ال�شي ��خ يو�سف
وحمم ��د �أب ��ي �سويلم وغريهم ��ا .وهناك الوع ��ي باملحلية
واخل�صو�صي ��ة ال ��ذي ي�ب�رز ق�ضي ��ة الأر� ��ض يف عالقته ��ا
بالثنائي ��ة املت�ضادة ب�ي�ن ال�شيخ املنافق ال ��ذي يربر الظلم
وال�شي ��خ الثائر الذي يتمرد عل ��ى الظلم .و�إذا �أ�ضفنا تعدد
م�ستوي ��ات ال�شخ�صي ��ة ،و�صراعاته ��ا الداخلية ،وجتاوب
تكوينه ��ا الداخلي م ��ع ق�سماتها اخلارجي ��ة ،وتفاعلها مع
الأح ��داث ،وا�ستجاب ��ة الأحداث �إىل منط ��ق ال�سببية� ،إىل
الق ��درة على جت�سيد الواقع االجتماعي للقرية يف �صراعه
وحركت ��ه وتغ�ي�ره ،وجدن ��ا �أمامن ��ا منوذج ��ا منطي ��ا م ��ن
من ��اذج الأدب الواقعي الذي ر�أى في ��ه حممود �أمني العامل

و�أح�س ��ب �أن ال�شرقاوي كان يقدم قيمة احلرية على العدل
عندم ��ا كان ي�شع ��ر باخلطر الذي يهدد ه ��ذه القيمة النبيلة
م�ستلهم� � ًا يف ذل ��ك تاريخ ��ه الكتابي ال ��ذي يب ��د�أ ب�إجنازه
عن”حمم ��د ر�سول احلري ��ة" .وامل�ؤك ��د �أن ا�ستلهام معنى
احلري ��ة يف هذا ال�سياق ،ومن خالل تراث �إ�سالمي ال يجد
ما مينعه من الت�أثر بكل الرتاث الإن�ساين املرتبط بالعدل،
ه ��و الذي جعل م�س ��رح ال�شرقاوي كله ن�شي ��دا مت�صال من
�أج ��ل احلرية .ذل ��ك ما حدث م ��ع جميلة بوحري ��د (م�أ�ساة
جميلة)  ،1962التي كانت كتابتها �شك ًال من �أ�شكال مقاومة
اال�ستعم ��ار الفرن�سي يف اجلزائر ،وهناك رمز متثيلي من
رم ��وز التمرد على ظل ��م ال�سلط ��ان ،هو”الفتى مهران”يف
امل�سرحية التي طبعت عام  ،1966وكانت �شك ًال من �أ�شكال
التمرد على الديكتاتورية التي �شهدتها احلقبة النا�صرية،
وه ��ي الديكتاتوري ��ة التي �أ�ضاع ��ت �أحالم الع ��دل ،والتي
واجهها ال�شرقاوي من وراء قناع الفتى مهران ،حني جعله
يخاطب ال�سلطان بقوله:
 ....هذا اخلوف منك
يجعل النا�س ك�أعواد تردد
كل ما ينفخ فيها من عبارات الوالء
�إن هذا اخلوف منك
هو لن يهدم غريك
فاعرتا�ض �صارخ ممن يحبك
لهو خري �ألف مرة ..من ر�ضى كاظم غيظ يرهبك.
و�إذا كان ��ت م�سرحية”الفت ��ى مهران”جت�س ��د عالق ��ة
الت�ض ��اد العاطفي الت ��ي ربطت بني ال�شرق ��اوي (و�أمثاله)
وجم ��ال عبدالنا�ص ��ر ،ف� ��إن ه ��ذا الت�ض ��اد كان يرج ��ع �إىل
الإعج ��اب ب�أح�ل�ام العدل الت ��ي حققه ��ا عبدالنا�صر والتي
وع ��د بتحقيقها والنفور م ��ن الديكتاتوري ��ة التي �أطاحت
ب�أح�ل�ام احلري ��ة الت ��ي ج�سدتها كتاب ��ات ال�شرق ��اوي منذ
بداية حياته الأدبية .ولذلك جاءت امل�سرحية التالية للفتى
مهران عن”متثال احلرية”(ع ��ام  )1967وبعدها”وطني
عكا”(ع ��ام  )1969ع ��ن حري ��ة فل�سط�ي�ن ال�ضائع ��ة،
ثم”احل�سني ثائر ًا”و"احل�سني �شهيد ًا”عام ( )1969التي
متزج حلمي الع ��دل واحلرية .وبعد”الن�سر الأحمر”(عام
 )1976يختت ��م الإجن ��از امل�سرحي كل ��ه مب�سرحية”�أحمد
عرابي زعي ��م الفالحني”التي �ص ��درت طبعتها الأوىل عام
 1982ليعود عبدالرحمن ال�شرقاوي �إىل ما بد�أ به حياته،
وهو الوع ��ي بق�ضية الفالح وجعلها رم ��ز ًا لق�ضية الوطن
والأمة ب�أ�سرها.

عن �صحيفة االهرام امل�صرية
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يف إهدائه مرسحية
(الحسني ثائر ًا) ألمه ،قال
عبد الرحمن الرشقاوي(( :إىل
ذكرى أمي أهدي مرسحيتي
(الحسني ثائرا) و (الحسني
شهيدا) لقد حاولت من
خاللهام 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

مأساة الحسين في المسرح العربي
حسين الهاللي

باحث عراقي

ذلك احلب احلزين الذي يخالطه �أغلب الإعجاب والإكبار
وال�شج ��ن ويثري يف النف� ��س �أ�سى غام�ض ��ا وحنينا �إىل
العدل واحلرية والإخاء و�أحالم الإخال�ص)).
وعب ��د الرحم ��ن ال�شرقاوي اقتفى �أثر �أم ��ه منذ الطفولة
و�سم ��ع دعاءه ��ا وتو�سلها عن ��د م�سجد احل�س�ي�ن (عليه
ال�س�ل�ام) وم�سج ��د ال�سي ��دة زين ��ب (عليه ��ا ال�سالم) يف
القاه ��رة فنمت م�شاعره بهذا االجتاه وبد�أ بحثا م�ضنيا
عندم ��ا �ش ��ب وترعرع وبوعي ��ه الثقايف تتب ��ع �شخ�صية
الإمام احل�س�ي�ن (عليه ال�سالم) فا�ستجم ��ع تاريخه على
ي ��دي �سن�ي�ن حياته فعا� ��ش احل�سني (علي ��ه ال�سالم) يف
وجدان ��ه وكيانه و�أ�صبح عنده رم ��زا عاليا ال متاثله �أي
�شخ�صية ن�ضالية يف العامل.
هذا ال�شاعر الكبري جاءت كتابته للم�سرحيتني ممزوجة
بال�ص ��دق والدم ��وع والن�ض ��ال والث ��ورة العارم ��ة على
الطغاة و�أ�صبحت ملحمة من املالحم التاريخية اخلالدة
وع ّم ��ق خطا م�سرحيا ا�سالميا تخطى الأطر املحلية �إىل
العاملي ��ة ،لق ��د �أث ��ارت امل�سرحيتان �ضج ��ة يف الأو�ساط
الثقافية عند نزولها �إىل الأ�سواق يف �أواخر ال�ستينيات
وه ��ي من �أب ��رز امل�سرحي ��ات ال�شعري ��ة و�أ�ضاف ��ت قيمة
كب�ي�رة �إىل امل�سرح ال�شع ��ري وعمقته ،هذا امل�سرح الذي
ب ��د�أه �شوق ��ي وم ��ن رواده نعمان عا�ش ��ور و�صالح عبد
ال�صب ��ور والعفيفي مطر وال�شاعر حممد علي اخلفاجي
وعبد الرزاق عبد الواحد.
وقد ا�ستهوت امل�سرحي ��ة ب�أجزائها الكثري من املخرجني
ب� ��أن تق ��دم عل ��ى امل�س ��رح امل�ص ��ري وكان �أب ��رز ه� ��ؤالء
املخرجني املخرج املرحوم كرم مطاوع الذي جند نف�سه
لإخراجه ��ا م ��ع نخبة م ��ن �أملع جن ��وم امل�س ��رح امل�صري
�آنذاك مثل عبد الله غيث و�سميحة �أيوب.
وتب ��د�أ ق�صة �إخ ��راج امل�سرحية من الع ��راق ،عندما جاء

كرم مط ��اوع مع زوجته �سهري املر�ش ��دي لزيارة العراق
و�إىل مدين ��ة كربالء املقد�سة لزي ��ارة قرب احل�سني (عليه
ال�س�ل�ام) ليطل ��ع بنف�س ��ه عل ��ى �أر� ��ض املعرك ��ة ،ورافقه
جمع من املمثلني واملخرج�ي�ن والك ّتاب العراقيني �أمثال
يو�سف الع ��اين ،وروى يل الأ�ستاذ عزيز عبد ال�صاحب
(ال ��ذي كان �ضمن الوفد املراف ��ق) بعد عودته من كربالء
املقد�سة ،قال :كنا قد و�صلن ��ا �إىل مدينة كربالء املقد�سة
وف ��ور و�صولن ��ا قمن ��ا بزيارة �ضري ��ح الإم ��ام احل�سني
(علي ��ه ال�سالم) وتفقدن ��ا �أر�ض املعركة ،بع ��د ذلك ذهبنا
�إىل بي ��ت املرحوم الفنان ع ��زي الوهاب وكان البيت من
الط ��راز القدمي ،وهي�أ لنا مكان ��ا يف (ار�سي) البيت ،كان
ذلك �سنة 1970م.
لقد زي ��ن الدار بالب�سط وال�سجاد العرب ��ي ،و�أ�شار عليه
الأ�ستاذ يو�سف العاين ب�أن يدعو لنا �شخ�صا يقر�أ املقتل
جي ��دا ففع ��ل و�أتى ب�شخ� ��ص متو�س ��ط العمر م ��ن قراء
املقتل اجليدين ،وبعد ا�سرتاحة ق�صرية اعتلى الكر�سي
وبد�أ يق ��ر�أ املقتل ب�صوت حنني رقي ��ق ترافقه احلركات
الت ��ي كان لها وقع عندنا ،كما تعمد الرتكيز على املقاطع
احلي ��ة م ��ن الكلم ��ات و�أقنعنا ب�أن ��ه م ��ن املتمر�سني بهذا
ال�ش ��يء ،وكانت نقالته يف احلديث تتحدد �إىل �أن و�صل
�إىل منت�صف املقتل فانت ��زع البكاء ب�سخاء� ،أول الباكني
كان يو�س ��ف العاين وتبعته �سه�ي�ر املر�شدي زوجة كرم
مط ��اوع ثم كرم مطاوع والبقي ��ة الباقية ،وعندما انتهى
هذا ال�شيخ من قراءة املقتل ،قال له كرم مطاوع:
(والل ��ه مل يب ��ق يل ه ��ذا الرجل �شيئ ��ا �أخرج ��ه) ،و�أخذ
الكا�سي ��ت الذي �سج ��ل لهذا ال�شيخ و�ساف ��ر �إىل القاهرة
بعد �أن زار بغداد.
ويف القاه ��رة ب ��د�أ بالتدري ��ب عل ��ى امل�سرحي ��ة بكام ��ل
مالب�سه ��ا يف الي ��وم الأخ�ي�ر م ��ن التدريب ��ات للمثقف�ي�ن
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وال�شعراء والك ّتاب ،ونقل ع ��ن الدكتور املرحوم ال�سيد
م�صطف ��ى جم ��ال الدين ،الذي كان حا�ض ��را هذه الدعوة
وكان مرافقا ل�صديق ��ه ال�شاعر حممود ح�سن �إ�سماعيل،
ق ��ال الدكت ��ور م�صطف ��ى جم ��ال الدين( :كنت ق ��د تلقيت
دع ��وة م ��ن ال�شاعر حمم ��ود ح�س ��ن �إ�سماعي ��ل حل�ضور
م�سرحي ��ة (احل�سني ثائ ��را) و (احل�س�ي�ن �شهيدا) وكنت
متواج ��دا يف القاه ��رة ،لقد �شاه ��دت امل�سرحية يف �أيام
�شهر رم�ضان وبكيت حت ��ى ابتلت مناديلي التي احملها
و�صرت ام�س ��ح دموعي بكم �صايتي) ،ث ��م �أردف يقول:
(لقد قدر لهذه امل�سرحية �أن تعر�ض يف العامل الإ�سالمي
لأعط ��ت ثماره ��ا �أكرث مم ��ا عملن ��اه نحن ال�شيع ��ة طيلة
حياتن ��ا) .بع ��د ه ��ذا العر� ��ض مل تعر� ��ض امل�سرحي ��ة �إال
بع ��د خم� ��س ع�شرة �سنة م ��ن املنع وقد ق ��ر�أت يف �إحدى
املج�ل�ات الإ�سالمية يف الت�سعينيات �أن امل�سرحية عادت
�إىل امل�س ��رح بع ��د �أن حل الإ�شكال ب�ي�ن الأزهر واملخرج
عل ��ى �أن ال تظهر �شخ�صية الإم ��ام احل�سني عليه ال�سالم
وال العقيلة زينب عليها ال�سالم.
لغة المسرحية
لق ��د اكت�سب ��ت امل�سرحي ��ة �شخ�صيتها اللغوي ��ة والبيئية
وميزته ��ا ع ��ن �أل ��وان الأدب امل�سرح ��ي املت�أث ��ر بتيارات
الغ ��رب وال�شعر امللحمي الإغريق ��ي ومتكن ال�شاعر عبد
الرحمن ال�شرق ��اوي �أن ينطلق ويحلق بالكلمة البالغية
نحو الإب ��داع وال�سم ��و امل�شحون بالعاطف ��ة لأنه ميتلك
الق ��درة على الت�صوي ��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� ،أنه عالج مو�ضوع ��ا تاريخيا �شغل
ب ��ال كل الإ�سالمي�ي�ن الأح ��رار الذي ��ن اتخ ��ذوه طريق ��ا

للخال� ��ص على مر الأجيال ،كذلك ت�أث ��ر به غري امل�سلمني
من طالب ��ي احلرية يف العامل ،لقد ر�س ��م اخل�صو�صيات
من خالل ت�شابك وا�ضطراب حا�ضرنا الذي �ساده الظلم
واال�ضطهاد والقمع.
وتاريخن ��ا الإ�سالم ��ي معني ال ين�ض ��ب ي�ستطيع كتابنا
امل�سرحيون �أن ينهلوا من ��ه الكثري خل�صوبته ولدالالته
احليوي ��ة الت ��ي تعي� ��ش متجددة م ��ا دام الإ�س�ل�ام ين�شر
فكره امل�شرق املتجدد يف كثري من مناطق العامل.

وي�ستم ��ر الكات ��ب عب ��د الرحم ��ن ال�شرق ��اوي يف نهاية
اجل ��زء الأول بح ��واره املتما�س ��ك وب�سم ��و الكلم ��ات
ويعر� ��ض لن ��ا يف امل�شه ��د الأخري هذا احل ��وار ال�شعري
الرائع من (احل�سني ثائرا):
(زينب تت�أمل امل�سرح اخلايل حزينة)
زين ��ب� :أ�سف ��اه ق ��د ذه ��ب اجلمي ��ع ومل يع ��د �إال القلي ��ل
ال�صابرون.
احل�س�ي�ن (ع)( :ي�أت ��ي �إىل اخليمة ويت�أم ��ل املكان الذي
خال من الرجال)
�أي ��ن الرج ��ال؟ �إين �سمع ��ت جلاجه ��م م ��ن خل ��ف �أ�ستار
اخليام.
(�سعي ��د الذي خرج مع �آخر جمموعة م ��ن الرجال ي�أتي
فزعا)
�سعيد :يا للح�سني.
زينب� :أ�سفاه هرب الرجال.
�سعيد :هربوا مبا �أخذوه من مال و�أنعام وفرية.
برير� :أين الرجال القائمون على العهود؟
زين ��ب :ف�س ��د الزم ��ان ومل يع ��د �إال الرج ��ال اخلائرون،
�أي ��ن الرجال ال�صام ��دون؟ ذوو ال�ضمائر� ،أهل الب�صائر
خم�ص البطون من ال�صيام� ،صفر الوجوه من القيام.
حمر العيون من البكاء
زرق ال�شفاه من الدعاء
�أ�سفاه قد ذهبوا جميعا.
(احل�سني حزينا ثم منفجرا):
م ��ا ع ��اد يف ه ��ذا الزم ��ان �س ��وى رج ��ال كامل�س ��وخ
ال�شائهات
مي�شون يف حلل النعيم وحتتها ننت القبور
يت�شاخمون على العباد ك�أنهم ملكوا العباد
وهم �إذا ال قوا الأمري ت�ضاءلوا مثل العبيد
�صاروا على �أمر البالد ف�أكرثوا فيها الف�ساد
�أعالمهم رفعت على قمم احلياة
خرق مرقعة ترفرف بالقذارة يف ال�سماء ال�صافية
راياتهم مزق املحي�ض البالية
يا �أيها الع�صر الرزي النت غا�شية الع�صور
قد �آل �أمر املتقني �إىل �سالطني الفجور
قل �أي �أنواع الرجال جعلتهم يف الواجهات؟
قل �أي �أعالم رفعت على الربوج ال�شاهقات؟
وت�ستم ��ر امل�سرحي ��ة بدفقاتها و�إيقاعه ��ا ال�شعري تلفت
نظر اجلميع قارئني وم�شاهدين.
�إن هذه الدراما ال�شعرية امل�أ�ساوية جت�سدت يف م�شهدها
الأخري ال ��ذي لقت نظ ��ر الغافلني والال�أبالي�ي�ن من جهة
والثائرين املطالبني بالعدالة من جهة �أخرى �أن ي�سريوا
عل ��ى منهج جده �صلى الله عليه و�آل ��ه و�سلم و�أبيه عليه

ال�سالم ومنهجه عليه ال�سالم ويذكروا ث�أره لأنه �أ�ضحى
من �أجلهم ومن �أجل الأجيال التي تلتهم ومن �أجل ق�ضية
�أزلية تخ�ص الب�شرية جمعاء.
يف ه ��ذا امل�شه ��د �ألغ ��ى الكات ��ب احلاج ��ز الزمن ��ي بني
املا�ضي وامل�ستقبل عندما ج�سد �صوت احل�سني حا�ضرا
يف جمل�س املختار طالب ��ا الث�أر بدمه ونبهه �إىل م�صريه
وم�صري الأمة الإ�سالمية وامتد هذا النداء �إىل احلا�ضر
وامل�ستقبل ليكون احلجة �إىل يوم الدين.
لقد نبه الأمة �إىل وج ��ود احلكام امل�ستبدين واملنحرفني
فيها الذين يهدمون كيانها لي�سهل ابتالعها.
وه ��ذا امل�شهد الأخري (يب ��د�أ ب�سقوط يزي ��د خلف �إحدى
ال�صخ ��ور بينما ترتفع نداءات من بعيد ..ويدخل رجال
ميلأون امل ��كان وعل ��ى ر�أ�سهم املخت ��ار ،واحل�سني عليه
ال�سالم يقف على الرب ��وة م�شرفا عليهم يف جالل و�سط
هالة ال�ضوء الغريب.
الرج ��ال :يا لث ��ارات احل�سني ...يا لث ��ارات احل�سني بن
علي...
املخت ��ار :قد �أخذنا فيه ثار الله م ��ن كل الطغاة ،نحن لن
نن�سى احل�سني بن علي.
الرج ��ال :ي ��ا لثارات احل�س�ي�ن ...يا لث�أر الل ��ه ...يا لث�أر
احل�سني...
املخت ��ار( :للرج ��ال) اذك ��روا الله كث�ي�را ،واذك ��روا ث�أر
احل�سني فهو ث�أر الله فينا..
احل�سني (ع) :فلتذكروين ال ب�سفككم دماء الآخرين..
بل اذكروين بانت�شال احلق من ظفر ال�ضالل..
بل اذك ��روين بالن�ضال على الطريق ،لكي ي�سود العدل
فيما بينكم..
فلتذكروين بالن�ضال..
فلتذكروين عندما تغدو احلقيقة وحدها
حريى حزينة
ف�إذا ب�أ�سوار املدينة ال ت�صون حمى
املدينة

لكنها حتمي الأمري و�أهله والتابعني
فلتذكروين عندما جتد الف�صائل نف�سها
�أ�ضحت غريبة
و�إذا الرذائل �أ�صبحت هي وحدها الف�ضلى
احلبيبة
و�إذا حكمتم من ق�صور الغانيات
ومن مقا�صري اجلواري
فاذكروين
فلتذكروين حني تختلط ال�شجاعة
باحلماقة
و�إذا املنافع واملكا�سب �صارت ميزان
ال�صداقة
و�إذا غدا النبل الأبي هو البالهة
وبالغة الف�صحاء تقهرها الفكاهة
واحلق يف الأ�سمال م�شلول اخلطى حذر
ال�سيوف!
فلتذكروين حني يختلط املزيف بال�شريف
فلتذكروين حني ت�شتبه احلقيقة باخليال
و�إذا غدا البهتان والتزييف والكذب
املجلجل هن �آيات النجاح
فلتذكروين يف الدموع
فلتذكروين حني ي�ستقوي الو�ضيع
فلتذكروين حني تغ�شى الدين �صيحات
البطون
و�إذا حتكم فا�سقوكم يف م�صري امل�ؤمنني
و�إذا اختفى �صدح البالبل يف حياتكم
لريتفع النباح
و�إذا طغى قرع الكنو�س على النواح
وجتلج احلق ال�صراح
فلتذكروين
و�إذا النفري الرائع ال�ضراف �أطلق يف
يف املراعي اخل�ضر �صيحات العداء
و�إذا اختفى نغم الإخاء
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و�إذا �شكا الفقراء واكتظت جيوب
الأغنياء
فلتذكروين
فلتذكروين عندما يفتي اجلهول
وحني ي�ستخزي العليم
وعندما ي�ستحلي الذليل
و�إذا تبقى فوق مائدة �إمرء ما ال يريد
من الطعام
و�إذا الل�سان �أذاع ما ي�أبى ال�ضمري من
الكالم
فلتذكروين
فلتذكروين �إن ر�أيتم حاكميكم يكذبون
ويغدرون ويفتكون
والأقوياء ينافقون
والقائمني على م�صاحلكم يهابون القوي
وال يراعون ال�ضعيف
وال�صامدين من الرجال غدوا ك�أ�شباه
الرجال
و�إذا انحنى الرجل الأبي
و�إذا ر�أيتم فا�ضال منكم ي�ؤاخذ عند
حاكمكم بقوله
و�إذا خ�شيتم �أن يقول احلق منكم واحد يف
�صحبه
�أو بني �أهله
فلتذكروين
و�إذا غزيتم يف بالدكم وانتم تنظرون
و�إذا اطم�أن الغا�صبون ب�أر�ضكم و�شبابكم
يتماجنون
فلتذكروين
فلتذكروين عند هذا كله ولتنه�ضوا با�سم
احلياة
كي ترفعوا علم احلقيقة والعدالة
فلتذكروا ث�أري العظيم لت�أخذوه من
الطغاة
وبذاك تنت�صر احلياة
ف�إذا �سكتم بعد ذلك على اخلديعة
وارت�ضى الإن�سان ذله
فانا �س�أذبح من جديد
و�أظل اقتل من جديد
و�أظل اقتل كل يوم �ألف قتلة
�س�أظل �أقتل كلما �سكت الغيور وكلما �أغفا
ال�صبور
�س�أظل اقتل كلما رغمت �أنوف يف املذلة
ويظل يحكمكم يزيدها ...ويفعل ما يريد
ووالته ي�ستعبدونكم وهم �شر العبيد
ويظل يلقنكم و�إن طال املدى جرح
ال�شهيد
لأنكم مل تدركوا ثار ال�شهيد
فاذكروا ثار ال�شهيد
وهك ��ذا كانت نهاي ��ة هذا امل�شهد الدرامي ع ��ن ل�سان �أبي
عبد الل ��ه احل�سني علي ��ه ال�س�ل�ام وامل�شح ��ون بالعاطفة
والتذك�ي�ر ،وه ��و ت�صوي ��ر دقي ��ق لن ��داء احل ��ق والعدل
و�صيحة تبقى للأجيال القادمة.
ويبق ��ى �أن نق ��ول �أن التمثي ��ل ب�ش ��كل ع ��ام وامل�س ��رح
ب�شكل خا�ص من �أروع الو�سائل الإعالمية التي تو�صل
الأحداث باجلمه ��ور ...وقد �أجاز علما�ؤنا هذه الناحية
الإعالمي ��ة و�أ�صبحت متث ��ل خطا �إ�سالمي ��ا يف امل�سرح
وال�سينما والتلفزيون ،ويقول ال�شيخ علي الكوراين:
(�أما التمثيل فهو و�سيلة كمختلف الو�سائل الإعالمية،
يح ��دد ج ��وازه وحرمت ��ه اله ��دف من ��ه وع ��دم منافات ��ه
للأح ��كام ال�شرعية ،وق ��د �أجاز علماء النج ��ف الأ�شرف
التمثيلي ��ات الإ�سالمية وهي فع�ل�ا ت�ستعمل يف مناطق
كاحتفال ديني يدع ��ى �إليه النا�س وي�شرف على بع�ضها
العلماء).
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االزهر ومسرحية الحسين ثائرا
والحسين شهيدا...

شيء من التأريخ وأشياء من الحاضر؟

ب�أ�سره ��ا واين قتل ��ت ح�سين ��ا �سبح ��ان الله
�أ�أقت ��ل ح�سين ��ا �أن ق ��ال  :ال �أباي ��ع والل ��ه ما
�أظ ��ن �أن �أح ��دا يلقى الل ��ه ب ��دم احل�سني �إال
وهو خفي ��ف امليزان وال ينظر الله �إليه يوم
القيامة وال يزكيه ول ��ه عذاب اليم ).و�سخر
منه مروان وراح يق ��ول ب�سخرية �(:إذا كان
هذا ر�أيك فقد �أ�صبت) (تاريخ الطربي)

سمير الربيعي

عل ��ى الرغ ��م م ��ن اعتم ��اد ال�شرق ��اوي يف
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�صيل �أحداثها وعالقة ذلك مبكان وزمان
احل ��دث  ,وت�أث�ي�ر ذلك احل ��دث عل ��ى �أفعال
ال�شخ�صي ��ات بح�س ��ب موقعه ��ا يف ط ��ريف
ال�صراع

قيل عنه لو مل يكتب إال رواية”".الحسني ثائر ًا ،والحسني شهيد ًا”مرسحية” لكفته اس ً
ام المع ًا
يف س�ماء األدب العريب ،إنه ذلك املفكر اإلس�لامى 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.
والتي ت ��روي لقارئ ه ��ذا الع�ص ��ر ومل�شاهد
امل�سرح �أروع بطولة عرفها التاريخ الإن�ساين
كل ��ه ،وه ��ي بطول ��ة احل�س�ي�ن الثائ ��ر وذل ��ك
ب�أ�سل ��وب روائ ��ي م�سرحي.غاية يف الروعة
الن للح�س�ي�ن جاذبي ��ة �أر�ضي ��ة و�سماوي ��ة
يف وق ��ت واح ��د جت ��ذب الكث�ي�ر م ��ن النا�س
على �أخت�ل�اف معادنهم و�أديانه ��م ومذاهبهم
ومللهم،وكل من عرف الأمام احل�سني معرفة
حقيق ��ة يح� ��س �أن هناك �ش ��يء يجذب ��ه �أليه
وي�أخذ بقلبه ،وي�شعر �أن قوى غيبية ت�سحبه
�سحب ًا وترغم ��ه على حبه �أرغام� � ًا ،فينعك�س
ذل ��ك عل ��ى حيات ��ه و�سلوكه،وذلك م ��ا ح�صل
مع اديبنا الكبري.فق ��د ن�ش�أ احلب الكبري منذ
كتابه”علي �إم ��ام املتقني" ،ال ��ذي �أهداه �إیل
�أخيه الدكتورعب ��د الغ ّفارقائال«�إنهّا �صفحات
ع ��ن �إن�س ��ان عظي ��م تعوّ دن ��ا �أن نح ّب ��ه من ��ذ
ال�صغر وحفظنا عنه كلماته اجلميلة ما زالت
قلوبنا..تخف ��ق بحب ��ه ال لأنّ �آباءن ��ا ع ّلمونا
�أ ّنن ��ا م ��ن ذ ّرية ابن ��ه احل�س�ي�ن فح�سب ولكن
ح�ي�ن تع ّرفنا علي ��ه �أكربنا فيه تل ��ك الف�ضائل
الرائع ��ة الت ��ي جتعل الإن�سان ق ��ادر ًا علی �أن

يدافع عن احل ��ق واحل ّرية والعدل مهما تكن
�صول ��ة الباط ��ل».ويف ملحمت ��ه ع ��ن االم ��ام
احل�سني جاء اهد�ؤه هذه املرة المه.
�«.إىل ذكرى �أمى �أهدى م�سرحيتى (احل�سني
ثائ ��ر ًا) و(احل�س�ي�ن �شهيد ًا) لق ��د حاولت من
خاللهم ��ا �أن �أقدم للقارئ وامل�شاهد امل�سرحى
�أروع بطول ��ة عرفه ��ا التاري ��خ الإن�سان ��ى
كل ��ه دون �أن �أت ��ورط ف ��ى ت�سجي ��ل التاري ��خ
ب�شخو�ص ��ه وتفا�صيله التى ال �أملك �أن �أقطع
فيه ��ا بيقني”فقد اقتف ��ى ال�شرق ��اوي �أثر �أمه
من ��ذ الطفول ��ة و�سمع دعاءه ��ا وتو�سلها عند
م�سج ��د احل�س�ي�ن (علي ��ه ال�س�ل�ام) وم�سجد
ال�سي ��دة زين ��ب (عليها ال�س�ل�ام) يف القاهرة
فنم ��ت م�شاع ��ره به ��ذا االجت ��اه وب ��د�أ بحثا
م�ضنيا عندما �شب وترعرع وبوعيه الثقايف
تتبع �شخ�صية الإمام احل�سني (عليه ال�سالم)
فا�ستجم ��ع تاريخ ��ه على يدي �سن�ي�ن حياته
فعا� ��ش احل�سني (عليه ال�س�ل�ام) يف وجدانه
وكيانه و�أ�صبح عنده رمزا عاليا ال متاثله �أي
�شخ�صية ن�ضالية يف العامل .بهذا بالإهداء
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ب ��د�أ ال�شرق ��اوى روايت ��ه الت ��ى ت ��دور حول
الأزم ��ة التى فجرها معاوية ب ��ن �أبى �سفيان
الذى ق ��رر -قبل وفات ��ه -البيع ��ة البنه يزيد
�ضد رغبة جموع امل�سلمني.

نظرة تاريخية..
ت�سلم يزيد قيادة الدولة الإ�سالمية بعد هالك
�أبيه وب�إجماع امل�ؤرخني انه مل تتوفر فيه �أية
�صف ��ه كرمي ��ة �أو نزع ��ة �شريفة فق ��د خلد �إىل
اللهو و�ش ��رب اخلمر والقن�ص وغري ذلك من
الأعمال التي يقرتفها �سفلة املجتمع الذين ال
يرجون لله وقارا وقد ابتد�أ حكومته ب�إ�شاعة
الظل ��م ون�ش ��ر اجل ��ور والف�س ��اد يف الأر�ض
رف� ��ض الإم ��ام احل�سني (علي ��ه ال�سالم) بيعة
يزيد ر�سميا يف �أروق ��ة احلكم الأموي وذلك
حينم ��ا ا�ستدع ��اه حاك ��م املدين ��ة الوليد ابن
عقب ��ة يف غل� ��س الليل وفه ��م الإمام م ��ا �أراد
منه فا�ستدعى �أهل بيته وامرهم مب�صاحبته
ليقوم ��وا بحمايت ��ه وق ��ال له ��م �إذا �سمعت ��م

�صوت ��ي ع�ل�ا فادخلوا عل � َّ�ي بجمعك ��م و�سار
الإم ��ام ف�صحبت ��ه الفتي ��ة فدخل عل ��ى الوليد
ومل ��ا ا�ستق ��ر ب ��ه املجل�س نع ��ى �إلي ��ه معاوية
فا�سرتج ��ع الإم ��ام احل�س�ي�ن (علي ��ه ال�سالم)
وقال له :
•-
•-

(ملاذا دعوتني)؟
(دعوتك للبيعة).

وا�ستمهل ��ه الإم ��ام حت ��ى ال�صب ��ح ليجتم ��ع
النا�س وقد �أراد بذلك �أن يعلن �إمام اجلماهري
رف�ضه الكامل لبيعة يزيد وخلع طاعته وكان
يف املجل�س مروان اب ��ن احلكم الذي هو من
�أعم ��دة الباط ��ل ف�أندف ��ع لإ�شعال ن ��ار الفتنة
ف�صاح بالوليد :
(الن فارق ��ك ال�ساع ��ة ومل يبايع ال قدرت على
مثله ��ا �أبدا حت ��ى تك�ث�ر القتلى بين ��ك وبينه
احب�سه فان بايع و�إال �ضربت عنقه)...
ووث ��ب �أبو االم ��ام يف وجه اخلبيث الدن�س
مروان فقال له (:ياب ��ن الزرقاء �أ�أنت تقتلني

�أم كذبت والله ول�ؤمت)

بع ��د ذلك يتوقف الن�ص عند موقف تاريخي
مهم له مكانته اخلا�صة يف نفو�س امل�سلمني
 ,وه ��و حلظة وداع الر�س ��ول الكرمي حممد
(� ��ص)  ,وبذلك يكون ال�شرقاوي قد �أملح �إىل
االنطالقة الأوىل والقاعدة الأ�سا�س للثورة
احل�سينية املباركة التي ر�صنت بنيان الدين
الإ�سالمي و�أ�سهمت يف بقائه الأزيل.

ث ��م التفت �أب ��و الأح ��رار �إىل الولي ��د ف�أعلن
رف�ضه لبيعة يزيد وعدم ا�ستجابته قائال :

لق ��د اهتم ال�شرق ��اوي يف بداي ��ة م�سرحيته
مب�شه ��د �أ�سا� ��س يجم ��ع ب�ي�ن (حمم ��د ب ��ن
احلنفي ��ة والإمام احل�سني عليهما ال�سالم) ,
لأهمي ��ة ما يتميز به ه ��ذا املوقف التاريخي
من �أبعاد �إمياني ��ة ومبادئ ثابتة ك�شفت عن
معاين الأخ ��وة وتقدمي الن�صيح ��ة والأخذ
بامل�ش ��ورة عل ��ى وف ��ق املب ��ادى الإ�سالمي ��ة
نف�سه ��ا .ف�ضال ع ��ن ذلك �أن ه ��ذا املوقف هو
البداي ��ة الت ��ي انطل ��ق منه ��ا احل�س�ي�ن (ع)
متوجها نحو الواقعة.

ومل يتخذ الوليد مع الإمام �أي �إجراء و�إمنا
قابل ��ه بالتكرمي فخ ��رج الإمام من ��ه وا�ستاء
منه مروان ووجه له لوما وعتابا قائال :

�أم ��ا ما يتعل ��ق ب�أ�سم ��اء ال�شخ�صي ��ات ،فلقد
اعتمد الكاتب الأ�سماء التاريخية ال�صريحة
و�ألقابه ��ا املعروفة فنج ��د ال�شخ�صيات مثل
(حبي ��ب ب ��ن مظاه ��ر  ,وزه�ي�ر ب ��ن القني ,
وناف ��ع  ,واب ��ن عو�سج ��ة  ,و�سكينة  ,وزين
العابدي ��ن  ,واملخت ��ار الثقف ��ي) وغريه ��م
 ,بالإ�ضاف ��ة �إىل اهتم ��ام الكات ��ب بامل ��كان
والزمان يف كل م�شهد من م�شاهد امل�سرحية

(�أيه ��ا الأم�ي�ر �إنا �أه ��ل بيت النب ��وة ومعدن
الر�سال ��ة وخمتلف املالئكة وحم ��ل الرحمة
بن ��ا فتح الل ��ه وبنا خت ��م يزيد رج ��ل فا�سق
�ش ��ارب اخلمر وقاتل النف� ��س املحرمة معلن
بالف�س ��ق ومثلي ال يباي ��ع مثله ولكن ن�صبح
وت�صبح ��ون وننظ ��ر وتنظرون �أين ��ا �أحق
باخلالفة والبيعة)...

(ع�صيتني ال والله ال ميكنك مثلها من نف�سه
�أبدا)ورد عليه الوليد ببالغ احلجة قائال :
(ويحك يا م ��روان �أ�شرت علي بذهاب ديني
ودني ��اي والل ��ه م ��ا �أح ��ب �أن امل ��ك الدني ��ا

 ,فف ��ي املنظر الأول من الف�ص ��ل الأول نراه
يثبت الأت ��ي ”:بادية بجن ��وب العراق على
مقرب ��ة م ��ن كرب�ل�اء تتناث ��ر فيه ��ا الت�ل�ال..
احل�س�ي�ن ورجال ��ه وفتيان ��ه يتفرق ��ون يف
املكان على املرتفعات واملنخف�ضات� ..سعيد
يقف على �أعلى املرتفعات وهو يت�أمل الأفق
البعيد حتت ال�شم� ��س املتوهجة التي تغمر
املكان كله”
واود التنوي ��ه �إىل م ��ا ذك ��ره (حمم ��د جواد
مغني ��ة) يف كتاب ��ه املو�س ��وم (احل�س�ي�ن
وبطل ��ة كربالء) ع ��ن م�سرحي ��ة ال�شرقاوي
ه ��ذه عندم ��ا قدم ��ت لأول م ��رة وبخط ��وة
جريئ ��ة على امل�سرح القوم ��ي امل�صري ومن
�إخ ��راج (كرم مطاوع) ع ��ام  1972م  ,وبعد
املوافق ��ات الر�سمي ��ة للم�سرحي ��ة م ��ن قب ��ل
علم ��اء الأزه ��ر وا�ست�شارتهم ع ��ن الطريقة
التي �س ��وف تظهر به ��ا �شخ�صيتا (احل�سني
و زين ��ب عليهم ��ا ال�س�ل�ام) مبثاب ��ة رواة ملا
تقوله ال�شخ�صية  ,ولكن وبعد �إكمال العمل
و�ص ��رف املبالغ فوج ��ئ اجلميع بان الأزهر
له وجهة نظر �أخرى فيما يخ�ص اجلمع بني
اجلز�أي ��ن للم�سرحية  ,وتب ��دو هذه حجة ال
�أكرث الغر�ض منها منع عر�ض امل�سرحية يف
حينه ��ا بع ��د �أن اكتملت يف �شكله ��ا النهائي
اجلاهز للعر�ض وال ��ذي �شاهده حينها عدد
من امل�سرحيني والنقاد  ,ومنهم الكاتب �أمري
ا�سكن ��در الذي كتب عن هذه التف�صيالت يف
مقال ��ة له بعنوان (ثار الل ��ه) واملن�شورة يف
جري ��دة اجلمهوري ��ة امل�صري ��ة يف 2 / 18
1972 /م  ,كل ه ��ذا �إمن ��ا ي�ؤك ��د حمارب ��ة
الرقي ��ب ال�ستثم ��ار الواقع ��ة يف جم ��االت
�إعالمي ��ة وفني ��ة �إبداعي ��ة ب ��د�أت من ��ذ فرتة
لي�ست بالق�صرية ومن قبل بع�ض ال�سلطات
العربي ��ة الت ��ي ال تريد االع�ت�راف بجورها
وظلمه ��ا �إزاء �شعوبها  ,ولذل ��ك فهي تخاف
االقرتاب من ق�ضي ��ة الإمام احل�سني (ع) �أو
التعر�ض لذكر واقعته يف �أي حمفل �إعالمي
�أو فني ميثـلها �أو يرزح حتت ت�سلطها.
وكت ��ب اال�ست ��اذ ح�س�ي�ن اله�ل�ايل مقالة يف
احلوار املتمدن ا�سماها م�أ�ساة احل�سني يف
امل�سرح العربي جاء فيها...

لقد اكت�سب ��ت امل�سرحية �شخ�صيتها اللغوية
والبيئية وميزتها عن �ألوان الأدب امل�سرحي
املت�أث ��ر بتي ��ارات الغ ��رب وال�شع ��ر امللحمي
الإغريق ��ي ومتك ��ن ال�شاع ��ر عب ��د الرحم ��ن
ال�شرق ��اوي �أن ينطل ��ق ويحل ��ق بالكلم ��ة
البالغي ��ة نح ��و الإبداع وال�سم ��و امل�شحون
بالعاطفة لأنه ميتلك الق ��درة على الت�صوير
وبتفاعل م ��ع الأحداث باندم ��اج كلي يعينه
بذلك فهمه الثقايف وثروته اللفظية من اللغة
الت ��ي ميتلكها� ،أنه عال ��ج مو�ضوعا تاريخيا
�شغ ��ل ب ��ال كل الإ�سالمي�ي�ن الأح ��رار الذين
اتخ ��ذوه طريقا للخال�ص عل ��ى مر الأجيال،
كذل ��ك ت�أث ��ر ب ��ه غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن م ��ن طالبي
احلري ��ة يف العامل ،لقد ر�سم اخل�صو�صيات
من خالل ت�شابك وا�ضطراب حا�ضرنا الذي
�ساده الظلم واال�ضطهاد والقمع.
وقد ا�ستهوت امل�سرحية ب�أجزائها الكثري من
املخرج�ي�ن ب� ��أن تقدم على امل�س ��رح امل�صري
وكان �أبرز ه�ؤالء املخرجني املخرج املرحوم
كرم مطاوع الذي جن ��د نف�سه لإخراجها مع
نخب ��ة من �أملع جنوم امل�سرح امل�صري �آنذاك
مثل عبد الله غيث و�سميحة �أيوب.والكتابة
عن فنان كبري مثل ك ��رم مطاوع بها قدر من
ال�صعوب ��ة ،لأنه كان فنان� � ًا متعدد املواهب،
فه ��ل نتح ��دث عن ��ه ك�أح ��د �أه ��م خمرج ��ى
امل�س ��رح ف ��ى ال�ستين ��ات وال�سبعين ��ات� ،أو
ك�أ�ست ��اذ �أكادمي ��ى متمكن تخ ��رج على يديه
العدي ��د م ��ن الفنان�ي�ن� ،أم ممث�ل� ًا مبدع ًا قدم
ع�شرات الأعم ��ال ال�سينمائية والتلفزيونية
الت ��ى ال تن�س ��ى ،فق ��د كان موهب ��ة متف ��ردة
ا�ستط ��اع �أن ي�ت�رك ب�صم ��ة فى تاري ��خ الفن
امل�ص ��رى..ال ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن امل�س ��رح
ف ��ى حي ��اة ك ��رم مط ��اوع دون �أن نذك ��ر
م�سرحية”ث� ��أر الله”�أحد �أحالم كرم مطاوع
الت ��ى مل ي�ستطع حتقيقها ،حي ��ث كتبها عبد
الرحم ��ن ال�شرق ��اوى بجز�أيها”احل�س�ي�ن
ثائر ًا”و”احل�س�ي�ن �شهيد ًا”ع ��ام ،1969
وف ��ى عام  1972اتفق معه كرم مطاوع على
حتويلها لعمل م�سرحى ،وبد�أوا بالفعل فى
عم ��ل الربوف ��ات ،ولكن حدث ��ت �أزمة كبرية
مع الأزه ��ر نتيجة العرتا�ض ��ه على جت�سيد
ال�شخ�صي ��ات التى تنتم ��ى لآل البيت �ضمن

�أح ��داث امل�سرحي ��ة ،فت ��م االتف ��اق على حل
و�س ��ط ،وه ��و �أن يبد�أ الفنان عب ��د الله غيث
الذى يج�سد �شخ�صية الإمام احل�سني كالمه
بعبارة”ق ��ال احل�س�ي�ن" ،و�أن تفع ��ل �أمين ��ة
رزق الت ��ى كان ��ت جت�سد �شخ�صي ��ة ال�سيدة
زينب ذلك �أي�ض ًا،
وق ��ام ك ��رم مط ��اوع بدع ��وة ع ��دد م ��ن
ال�صحفي�ي�ن والكت ��اب واملبدع�ي�ن مل�شاه ��دة
الربوف ��ة م ��ع امل�سئول�ي�ن عل ��ى الرقابة على
امل�صنف ��ات الفنية ،وعدد من علماء الأزهر..
لك ��ن م�شيخة االزه ��ر كانت غ�ي�ر متحم�سه
لأي عم ��ل لعب ��د الرحم ��ن ال�شرق ��اوي؛
خ�صو�ص� � ًا بعد معركت ��ه ال�شهرية مع �شيخه
الإمام اجلليل الدكتور عبد احلليم حممود،
وه ��ى املعرك ��ة التي ب ��د�أت حني كت ��ب �شيخ
الأزه ��ر مقالة فى �آخر �ساعة قال فيها”ومما
ي�ستلفت النظر �أن الع�شرة املب�شرين باجلنة
كله ��م م ��ن الأغنياء" .ف ��رد علي ��ه ال�شرقاوي
ال ��ذى كان م�سكون� � ًا بالدف ��اع ع ��ن الفق ��راء
وحقوقه ��م ،مبقالة �شه�ي�رة عنوانه ��ا”ال يا
�صاح ��ب الف�ضيلة”م�ضمونه ��ا �أن الأغني ��اء
ال ي�ش�ت�رون اجلن ��ة ب�أمواله ��م و�أن تاري ��خ
الإ�س�ل�ام زاخ ��ر بفق ��راء مل مينعه ��م فقرهم
م ��ن العم ��ل والتقرب �إىل الل ��ه .ورغم العمر
الق�ص�ي�ر للمعرك ��ة الت ��ي انته ��ت قب ��ل وفاة
الدكت ��ور عب ��د احللي ��م حمم ��ود بع ��د نح ��و

�شهري ��ن من املق ��ال� ،إال �أن ع ��دد ًا من تالميذ
ال�شي ��خ والنافذي ��ن داخل م�ؤ�س�س ��ة الأزهر
ظلوا حانق�ي�ن على ال�شرق ��اوي ويعتربونه
�شيوعي� � ًا ي�ستخ ��دم الدين �ست ��ار ًا للرتويج
لأف ��كاره الي�ساري ��ة .وب�سب ��ب ه ��ذا املوقف
عار�ض ��وا تر�شيح ��ه جلائ ��زة املل ��ك في�صل.
وفى عام  1987ذاب اجلليد بني ال�شرقاوي
والأزه ��ر بع ��د �أن ت ��وىل �أح ��د كب ��ار علمائه
وهو الدكت ��ور عبد املنعم النم ��ر الدفاع عن
�آراء ال�شرق ��اوي -باعتب ��اره باحث ًا حمرتم ًا
وجم ��دد ًا �أثرى املكتب ��ة الإ�سالمية مب�ؤلفات
هام ��ة منه ��ا �أئم ��ة الفقه الت�سع ��ة -وحتم�س
للم�سرحي ��ة .والفعل عُر�ضت امل�سرحية مرة
�أخرى على الرقاب ��ة التي �أحالتها للجنة من
علم ��اء الأزهر ف�أب ��دوا  4حتفظات رئي�سية؛
�أوله ��ا ظه ��ور احل�س�ي�ن ،وثانيه ��ا ظه ��ور
ال�سيدة زين ��ب ومت التحايل على التحفظني
ب�أن يتح ��دث املمثلون ب�صيغة املفرد الغائب
�أي يب ��د�أ عب ��د الل ��ه غي ��ث -الذى لع ��ب دور
احل�س�ي�ن -بقول ��ه «يق ��ول احل�س�ي�ن.»....
وكذل ��ك فعل ��ت �أمين ��ة رزق الت ��ي لعبت دور
ال�سي ��دة زين ��ب� .أم ��ا التحفظ الثال ��ث فكان
ح ��ذف الأبي ��ات الت ��ي ت�س ��ب �آل معاوي ��ة
باعتب ��اره �صحابي ًا و�أخري ًا تغيري ا�سم”ث�أر
الل ��ه” ،فا�ستق ��ر ال�شرق ��اوي على”احل�سني
ثائر ًا”عنوان� � ًا جلزئ ��ي امل�سرحي ��ة بع ��د
دجمهم ��ا ومت ��ت �إج ��ازة امل�سرحي ��ة .وقرر
وزي ��ر الثقافة -الدكتور �أحمد هيكل وقتها-
حتقيق حلم ال�شرقاوي فى �أن يرى احل�سني
على امل�سرح .لكن عج ��ز امل�سرح القومي ثم
امل�سرح احلدي ��ث عن متويل العمل ،ثم مات
ال�شرق ��اوي ف ��ى  10نوفمرب ومع ��ه توقفت
امل�سرحية مرة �أخرى لأجل غري م�سمى ،فلم
يكن هناك من يتحم�س كثري ًا لها العتبارات
كث�ي�رة؛ منها �أن فاروق ح�سن ��ى ،الذى جاء
وزي ��ر ًا للثقافة بعد هيكل ،مل يكن على وفاق
مع ال�شرق ��اوي الذى هاجم ��ه واعتربه �أقل
م ��ن �أن يك ��ون وزي ��ر ًا لثقاف ��ة م�صر ث ��م �إن
م�ضم ��ون امل�سرحي ��ة م ��رة �أخ ��رى مل يك ��ن
مو�ضع ترحيب نظام مب ��ارك الذى لن يقبل
مبا رف�ضه ال�سادات الأو�سع �صدر ًا والأكرث
فهم� � ًا ،ورح ��ل ال�شرق ��اوي يف  10نوفم�ب�ر
�سنة 1987
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فاجعة الحسين ومنع السلطات ..واقعة
الطف في المسرحية العربية
مرسحية (ثأر الله) بجزأيها (الحسني ثائر ًا) و (الحسني شهيد ًا)
تأليف  :عبد الرحمن الرشقاوي
ع�لى الرغم من اعتامد الرشق��اوي يف مرسحيته هذه عىل مرجعية تاريخي��ة ألحداث واقعة الطف
وحسب تسلسل تفاصيل أحداثها وعالقة 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.
د.محمد حسين حبيب
بع ��د ذلك يتوقف الن�ص عن ��د موقف تاريخي
مه ��م له مكانته اخلا�ص ��ة يف نفو�س امل�سلمني
 ,وه ��و حلظ ��ة وداع الر�س ��ول الكرمي حممد
(� ��ص)  ,وبذلك يكون ال�شرق ��اوي قد �أملح �إىل
االنطالقة الأوىل والقاع ��دة الأ�سا�س للثورة
احل�سيني ��ة املباركة التي ر�صنت بنيان الدين
الإ�سالمي و�أ�سهمت يف بقائه الأزيل.
لق ��د اهت ��م ال�شرق ��اوي يف بداي ��ة م�سرحيته
مب�شهد �أ�سا�س يجمع بني (حممد بن احلنفية
والإم ��ام احل�س�ي�ن عليهما ال�س�ل�ام)  ,لأهمية
ما يتميز به هذا املوق ��ف التاريخي من �أبعاد
�إمياني ��ة ومب ��ادئ ثابت ��ة ك�شف ��ت ع ��ن معاين
الأخوة وتق ��دمي الن�صيحة والأخذ بامل�شورة
عل ��ى وفق املب ��ادى الإ�سالمي ��ة نف�سها .ف�ضال
ع ��ن ذل ��ك �أن ه ��ذا املوقف ه ��و البداي ��ة التي
انطل ��ق منه ��ا احل�س�ي�ن (ع) متوجه ��ا نح ��و
الواقعة.
�أم ��ا م ��ا يتعل ��ق ب�أ�سم ��اء ال�شخ�صي ��ات ،فلقد
اعتمد الكاتب الأ�سم ��اء التاريخية ال�صريحة
و�ألقابه ��ا املعروفة فنج ��د ال�شخ�صيات مثل :
(حبيب بن مظاهر  ,وزهري بن القني  ,ونافع
 ,وابن عو�سج ��ة  ,و�سكينة  ,وزين العابدين
 ,واملخت ��ار الثقف ��ي) وغريه ��م  ,بالإ�ضاف ��ة
�إىل اهتم ��ام الكات ��ب بامل ��كان والزمان يف كل
م�شه ��د م ��ن م�شاه ��د امل�سرحية  ,فف ��ي املنظر
الأول م ��ن الف�ص ��ل الأول ن ��راه يثب ��ت الأتي
”:بادي ��ة بجن ��وب الع ��راق عل ��ى مقرب ��ة من
كربالء تتناثر فيها التالل ..احل�سني ورجاله
وفتيان ��ه يتفرقون يف املكان عل ��ى املرتفعات
واملنخف�ض ��ات� ..سعي ��د يق ��ف عل ��ى �أعل ��ى
املرتفع ��ات وه ��و يت�أم ��ل الأف ��ق البعيد حتت
ال�شم�س املتوهجة التي تغمر املكان كله”.
كما وجدنا ,ت�أكيد ال�شرقاوي على و�صف كل
منظ ��ر من مناظ ��ر امل�سرحية  ,لك ��ي يعزز من
دقت ��ه التاريخي ��ة �أوال  ,ويف�س ��ح املجال �أمام
القارىء لتخيل احلدث  ,بل انه يذهب �أحيانا
�إىل تق�سيمات امل�سرح �إخراجيا  ,فمثال يثبت
يف مالحظ ��ة ل ��ه يف بداية املنظ ��ر الثاين من
الف�صل الأول كما يلي :
"امل�س ��رح م�ستوي ��ان  :امل�ست ��وى الأول
منخف� ��ض م ��ن ناحي ��ة مقدم ��ة امل�س ��رح وب ��ه
�أ�شج ��ار ..ه ��و مع�سك ��ر �أع ��داء احل�س�ي�ن من
ورائه ��م عل ��ى جان ��ب يب ��دو نهر الف ��رات من
بعي ��د ..حيث يق ��ف احل ��ر �صامتا �أم ��ام باب
اخليم ��ة ..وامل�ست ��وى الث ��اين مرتف ��ع في ��ه
�صخور ورم ��ال حيث يقف احل�سني و�صحبه

 ,وهذا امل�ستوي الثاين يحتل الن�صف الأبعد
من امل�سرح
حتى عمقه على ي�ساره باب خيمة الن�ساء”.
�أم ��ا لغ ��ة الن�ص فه ��ي اللغة ال�شعري ��ة بتنوع
مو�سيقاه ��ا و�أوزانه ��ا ال�شعري ��ة  ,تنقل فيها
ال�شاع ��ر م ��ن بح ��ر �إىل �آخ ��ر ولك ��ن باعتماد
ق�صي ��دة التفعيلة �أو ما ي�سمى بال�شعر احلر ,
�إىل جانب االهتمام بر�سم ال�صورة ال�شعرية
الت ��ي تتنا�سب وحج ��م الفاجعة  ,فمثال يقول
احل�س�ي�ن (ع) يف املنظ ��ر الرابع م ��ن الف�صل
الأول حينم ��ا بقي وحده وعيال ��ه من الن�ساء
والأطفال :
“احل�سني � :أنا وحدي ها هنا
�أن ��ا وح ��دي وظ�ل�ام اللي ��ل واله ��ول ويف
الأعماق
م ��ازال �شع ��اع م ��ن رج ��اء مل يع ��د غ�ي�ر الدم
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امل�سكوب فوق ال�صحراء
مل يعد غري الأفاعي
وفحيح اجلرح والويل الثقيل املدلهم
مل يعد �إال رياح املوت تعوي يف العراء
و�سعري الظم�أ املجنون يف التيه الأ�صم
�أين انتم يا �أحبائي جميعا �أين انتم؟
�أين فتياين� ..أما عاد هنا غري ال�ضياع؟”
ن ��ود التنوي ��ه �إىل م ��ا ذك ��ره (حمم ��د ج ��واد
مغنية) يف كتابه املو�س ��وم (احل�سني وبطلة
كربالء) ع ��ن م�سرحية ال�شرقاوي هذه عندما
قدم ��ت لأول م ��رة وبخط ��وة جريئ ��ة عل ��ى
امل�س ��رح القومي امل�صري وم ��ن �إخراج (كرم
مط ��اوع) ع ��ام  1972م  ,وبع ��د املوافق ��ات
الر�سمي ��ة للم�سرحي ��ة من قبل علم ��اء الأزهر
وا�ست�شارته ��م عن الطريقة التي �سوف تظهر
به ��ا �شخ�صيت ��ا (احل�س�ي�ن و زين ��ب عليهم ��ا

ال�س�ل�ام) مبثاب ��ة رواة ملا تقول ��ه ال�شخ�صية
 ,ولك ��ن وبعد �إكم ��ال العمل و�ص ��رف املبالغ
فوج ��ئ اجلميع ب ��ان الأزه ��ر له وجه ��ة نظر
�أخ ��رى فيم ��ا يخ� ��ص اجلم ��ع ب�ي�ن اجلز�أين
للم�سرحي ��ة  ,وتب ��دو ه ��ذه حج ��ة ال �أك�ث�ر
الغر� ��ض منه ��ا من ��ع عر� ��ض امل�سرحي ��ة يف
حينه ��ا بع ��د �أن اكتمل ��ت يف �شكله ��ا النهائي
اجلاه ��ز للعر� ��ض والذي �شاه ��ده حينها عدد
م ��ن امل�سرحيني والنقاد  ,ومنهم الكاتب �أمري
ا�سكن ��در الذي كتب عن ه ��ذه التف�صيالت يف
مقال ��ة له بعنوان (ث ��ار الل ��ه) واملن�شورة يف
جري ��دة اجلمهوري ��ة امل�صري ��ة يف / 2 / 18
1972م  ,كل ه ��ذا �إمنا ي�ؤكد حماربة الرقيب
ال�ستثمار الواقعة يف جماالت �إعالمية وفنية
�إبداعي ��ة ب ��د�أت منذ ف�ت�رة لي�س ��ت بالق�صرية
وم ��ن قب ��ل بع� ��ض ال�سلط ��ات العربي ��ة التي
ال تري ��د االع�ت�راف بجوره ��ا وظلمه ��ا �إزاء
�شعوبه ��ا  ,ولذل ��ك فهي تخ ��اف االقرتاب من
ق�ضية الإمام احل�س�ي�ن (ع) �أو التعر�ض لذكر
واقعت ��ه يف �أي حمفل �إعالمي �أو فني ميثـلها
�أو يرزح حتت ت�سلطها.
 -3م�سرحي ��ة (م�س ��اء الت�أمل) �إع ��داد (قا�سم
حممد) :
اعتم ��د مع ��د امل�سرحي ��ة عل ��ى م�ص ��ادر ع ��دة
بو�صفه ��ا م ��ادة ال�سيناري ��و امل�سرح ��ي هذا ,
حي ��ث �أن ه ��ذه امل ��ادة م�أخ ��وذة ع ��ن امل�صادر
التالية  ,وبح�سب الن�ص :
 -1م�سرحي ��ة م�أ�ساة احلالج  ,لل�شاعر �صالح
عبد ال�صبور.
 -2م�سرحية هاملت للكاتب الإجنليزي وليم
�شك�سبري
 -3مقطع من مقوالت ت�شي جيفارا
 -4ن�ص (م�أ�ساة كربالء) عن الكتاب الفار�سي
(جوجن – ي – �شهاديت) �إعداد
حممد عزيزة.
 -5م�سرحي ��ة هك ��ذا تكل ��م احل�س�ي�ن لل�شاعر
حممد العفيفي
 -6م�سرحي ��ة ث ��ورة ال ��زجن لل�شاع ��ر مع�ي�ن
ب�سي�سو.
عل ��ى الرغ ��م من تن ��وع م�ص ��ادر �إع ��داد ن�ص
امل�سرحي ��ة � ,إال �أننا ن�شري �إىل الت�شابه القائم
يف املوقف الث ��وري الوا�ضح ل ��كل �شخ�صية
تاريخي ��ة من ال�شخ�صيات ال ��وارد ذكرها يف
امل�ص ��ادر  ,حي ��ث الثب ��ات على املب ��د�أ الواحد
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�ص من
عني الرقي ��ب حينما جل�أ �إىل التالعب ب�أ�سماء
ال�شخ�صيات التاريخية ال�صريحة وتغيريها
ب�أ�سم ��اء ترمز لها  ,وذل ��ك لغر�ض ا�ستح�صال
املوافقة على ن�شر امل�سرحية  ,وفعال جنح يف
ذلك حينما ن�ش ��رت يف جملة الأقالم العراقية
 ,يف عدده ��ا ال�ساد� ��س ع ��ام 1974م  ,وم ��ن
جان ��ب �آخ ��ر كان له ��ذا التغي�ي�ر يف الأ�سم ��اء
�أث ��ره يف تو�سي ��ع املديات الإمياني ��ة املتمثلة
يف �شخ�صية الإمام احل�سني (ع)
بو�صفه رمزا �إن�سانيا للعامل اجمع ميثل �أعلى
درجات الت�ضحية لاللتزام باملوقف الواحد ,
�إذا علمن ��ا �أن املعد قد �ألغى الزمكانية وجعلها
العامل كله والتاريخ كله.
وبعد مراجع ��ة بع�ض م�ص ��ادر الإعداد لن�ص
قا�س ��م حمم ��د  ,وج ��د الباحث مث�ل�ا � ,أن ا�سم
(ال�شهي ��د) الوارد يف الن� ��ص  ,جاء بديال عن
ا�سم (احل�سني ع)  ,وا�سم �شخ�صية (احلاكم)
بدي�ل�ا عن ا�س ��م (عبيد الله بن زي ��اد)  ,وا�سم
(قائ ��د فيل ��ق اال�ستك�ش ��اف) بدي�ل�ا ع ��ن ا�سم
(احلر �ألرياحي).
اعتمد الن� ��ص طريقة الفال�ش باك  ,باالعتماد
عل ��ى �شخ�صي ��ة امل ��ر�أة وطريقته ��ا يف روي
امل�شاه ��د املا�ضي ��ة التاريخية منه ��ا � ,أو التي
�سبق ��ت املوق ��ف احل ��ايل يف الن� ��ص  ,فمث�ل�ا
نراها توا�صل روايتها للإحداث كما يلي :
“امل ��ر�أة  :ويف ال�صح ��راء  ,كان فيل ��ق
اال�ستك�ش ��اف ق ��د �ض ��ل الطري ��ق وت�شت ��ت
جن ��ده ,والكث�ي�ر من رجاله ق ��د ماتوا عط�شا
� ,أما بقي منهم على قيد احلياة
فيزحف وقد نفدت قواه .ومر موكب ال�شهيد
يف نف�س املكان الذي كان
ينازع فيه قائد فيلق اال�ستك�شاف”.
�أم ��ا لغة الن� ��ص فقد تنوعت ما ب�ي�ن ال�شعرية
والنرثية وذلك لتن ��وع م�صادر الإعداد �أ�صال
 ,بالإ�ضاف ��ة �إىل املالحظ ��ات واجلم ��ل الت ��ي
ي�سطره ��ا املع ��د نف�س ��ه بلغت ��ه اخلا�ص ��ة .مع
الإ�ش ��ارة �إىل �أن الن� ��ص اعتم ��د يف غالبي ��ة
اقتبا�ساته على ن�صي ( :ن�شيد ال�شهيد وهكذا
تكل ��م احل�س�ي�ن)  ,وذل ��ك الن الأول يق�ت�رب
كث�ي�را من �أحداث الواقعة كونه من ن�صو�ص
التعزية  ,والث ��اين يحفل بلغة �شعرية جتمع
ب�ي�ن احلدث الواقعي والت�أم ��ل التخيلي  ,مع
الإ�شارة �إىل �أن (م�ساء الت�أمل) نف�سه كعنوان
له ��ذا الن� ��ص ق ��د ا�ستخرج ��ه املع ��د م ��ن احد
م�صادر �إعداده وهو ن�ص ن�شيد ال�شهيد.

يف أوائل الس��بعينيات ويف فرتة النشاط
الط�لايب قم��ت بدع��وة األس��تاذ عب��د
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�ين ثائرا شهيدا)
وكان أن اعتذر عن حضور الندوة.

مأساة عبد الرحمن الشرقاوي
ومأساة الحسين!!
أحمد راسم النفيس

باحث وم�ؤرخ

ورغ ��م �أن اجلمي ��ع يتحدث ��ون يف منتديات
النف ��اق ال�سيا�سي عن ت�شجيع الفن والثقافة
والإب ��داع �إال �أنه ��م يتناف�سون بينه ��م (�أيهم
�أ�ش ��د وط�أة و�أثقل يدا عل ��ى الإبداع) ويبقى
(و�أده ��م) للح�س�ي�ن (�شهي ��دا) �شاه ��دا عل ��ى
الب ��ون ال�شا�سع الذي يف�ص ��ل ادعاءاتهم عن
احلقيقة وال�صدق.
حينما يتعلق الأمر بواحد من خلفاء الف�سق
والفج ��ور واملجازر اجلماعي ��ة فال ب�أ�س وال
اعرتا� ��ض وال حدي ��ث عن الفتن ��ة التي تطل
بر�أ�سها �إذا علم النا�س ب(احلقيقة) فاملهم هو
حت�سني �ص ��ورة معاوية وهارون واحلجاج
(املفرتى عليهم ور�ضي الله عنهم)!!.
�إذا تعلق الأمر بعلي بن �أبي طالب (باب مدينة
علم ر�سول الله) واحل�سني (�سيد �شباب �أهل

اجلنة) فعلى الفور تنطلق �صفارات الإنذار
وت ��دق �أجرا�س اخلطر (خوف ��ا من الفتنة)..
�أال يف الفتنة �سقطوا!!.
علي إمام المتقين
رغ ��م �أنني مل �أتاب ��ع وقتها بدق ��ة ملف كتاب
(عل ��ي �إم ��ام املتق�ي�ن) وال مل ��ف م�سرحي ��ة
(احل�س�ي�ن ثائ ��را �شهي ��دا) �إال �أنن ��ي �أذك ��ر
تعليق ��ا �أوردت ��ه �إح ��دى املج�ل�ات (يف �أي
�ص ��ورة �سيق ��دم لنا ال�شرق ��اوي احل�سني بن
عل ��ي! يف �صورة اب ��ن النب ��ي �أم يف �صورة
جيف ��ارا؟!) وه ��و تعلي ��ق يك�شف ع ��ن خبث
ودهاء وحماولة و�ص ��م الكاتب العظيم ب�أنه
عدو للدين يحرف الكلم عن موا�ضعه خدمة
لأه ��داف املارك�سي ��ة ال�صهيوني ��ة اخلبيث ��ة

وك�أن املقاتل�ي�ن دفاع ��ا ع ��ن الإمرباطوري ��ة
الأمريكي ��ة يف �أفغان�ست ��ان مل يكون ��وا كذلك
لأنهم مل يكونوا مارك�سيني!!.
ورغ ��م �أن ال�شرقاوي حاول يف مقدمة كتابه
(علي �إمام املتقني) �أن يخفف من تلك احلملة
ال�ضارية عندما قال( :لي�س هذا الكتاب بحثا
تاريخيا وال هو كتاب �سرية وال هو مفا�ضلة
بني ال�صحابة وال هو بدفاع عن حق �أحد يف
اخلالف ��ة ..فمن كان يلتم� ��س يف هذا الكتاب
�شيئا من هذا فليعدل عنه �إىل غريه).
(ذل ��ك �أن الإم ��ام عل ��ي جت�سدت في ��ه �أخالق
الإ�س�ل�ام ومُثل ��ه فقد تعه ��ده الر�س ��ول طفال
ورباه فتيا وقال عن ��ه �أنا مدينة العلم وعلي
بابه ��ا .وق ��د عل ��م ال�صحابة مكان ��ة علي عند
الر�س ��ول و�أنه ��م ومعه ��م امل�سلم ��ون يف كل

م ��كان وزمان ليقول ��ون يف كل �صالة :اللهم
�ص ��ل عل ��ى حمم ��د و�آل حمم ��د وب ��ارك على
حممد وعلى �آل حممد).
�إال �أن �شيئا من هذا مل ينفع وال�سبب يف ذلك
�أن غ�ض ��ب الق ��وم ال يتعلق بطريق ��ة تعاطي
الكاتب مع امل ��ادة التاريخية بل لتعاطيه مع
ما يود القوم طم�سه و�إبقائه طي الكتمان.
الهجمة على الشرقاوي
يقول الراحل الكبري (كنت �أن�شر هذا الكتاب
يف جري ��دة الأهرام كل �أربع ��اء منذ رم�ضان
املا�ض ��ي وعندم ��ا و�صل ��ت �إىل موق ��ف علي
و�أب ��ي ذر م ��ن امل ��ال ,كت ��ب ال�صدي ��ق ثروت
�أباظة معلن ��ا خالفه معي ح ��ول هذا املوقف
من املال وزعم �أنه موقف ال�شيوعية ال موقف

الإ�سالم ف ��رددت عليه يف ظل م ��ن االحرتام
والود املتب ��ادل ولكن ال�صديق ثروت مل يكد
يعلن ر�أيه حتى انفجرت �ضدي ثورة �سماها
ال�صدي ��ق اجللي ��ل الدكت ��ور الطي ��ب النجار
ث ��ورة ظامل ��ة .وك�أن الذي ��ن �أ�شعلوه ��ا كانوا
ينتظ ��رون �إ�ش ��ارة البدء فق ��د ا�ستغلوا كالم
ال�صدي ��ق ث ��روت �أباظة و�أول ��وه �ضدي مما
ا�ضط ��ره �إىل �أن يكتب مرة �أخرى ليزجرهم
وينهاهم عن ا�ستغالل اختالف خالف الر�أي
فيما بيننا).
قتال أهل البغي!
(ولق ��د �أجم ��ع �أئم ��ة الإ�سالم عل ��ى �أن �أحكام

◄
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قت ��ال �أه ��ل البغي �إمن ��ا و�ضعه ��ا الإمام علي
خالل ح ��روب الفتنة الك�ب�رى وف�صل الإمام
ال�شافع ��ي ذل ��ك يف مو�سوعته”الأم”وه ��ذه
نتيجة انته ��ى �إليها �أئمة �أهل ال�سنة من قبله
وو�صى به ��ا الإمام �أحمد بن حنبل �أ�صحابه
م ��ن بعده فقال لهم (ما ابتل ��ي �أحد قبل �أمري
امل�ؤمنني علي بن �أب ��ي طالب ر�ضي الله عنه
بقتال �أهل البغي).
(وما �أظن �أحدا ي�ستطي ��ع �أن يتهم �أئمة �أهل
ال�سن ��ة ب�إهان ��ة ال�صحابة وه ��م �أكرث معرفة
مبكانتهم من العلماء املعا�صرين).
(و�أود �آخ ��ر الأم ��ر �أن �أ�ؤك ��د للذين اتهموين
بالأخ ��ذ بالرواي ��ات ال�ضعيف ��ة �أو باالعتماد
عل ��ى كت ��ب غ�ل�اة ال�شيع ��ة �أنه ��م مل ين�صفوا
�أنف�سه ��م �إذ خالف ��وا احلقيق ��ة فق ��د حتري ��ت
�أال �أعتم ��د �إال عل ��ى املراج ��ع املوثوق بها من
كتب ومو�سوع ��ات �أهل ال�سنة وحدهم لأ�سد
الذرائ ��ع �أمام من يحاول ��ون �إثارة الفرقة �أو
�إيق ��اظ الفتنة النائمة بني ال�شيعة وال�سنة ال
لأين �أ�ش ��ك فيما كتبه م�ؤرخو ال�شيعة وفيهم
م�ؤرخ ��ون ثقات)( .و�أود �آخر الأمر �أن �أ�ؤكد
�أنن ��ا يف م�صر ال نعرف هذا اخلالف الغريب
بني املذاهب الإ�سالمي ��ة ونحن ن�صلي وراء
الإم ��ام ال�صال ��ح �شيعي ��ا كان �أم �سنيا مالكيا
كان �أم حنفي ��ا ونح ��ن ننتم ��ي �إىل الإ�س�ل�ام
ونح�ت�رم كل �أئمت ��ه عل ��ى ال�س ��واء ال نف ��رق
ب�ي�ن �أح ��د منهم وال نعرف ه ��ذا اخلالف بني
املذاهب).
أزمة مصادر أم أزمة ضمير؟
م ��ا قدم ��ه الكات ��ب الكب�ي�ر عب ��د الرحم ��ن
ال�شرق ��اوي من دفوع ال ينفع �شيئا مع �أنا�س
ال هم لهم �إال طم�س احلقيقة وهم غري مهتمني
بالبحث والتح ��ري وال الرواي ��ة �أو الدراية
وبالتايل فال جدوى من �إثبات �سنية امل�صدر
�أو احلديث عن وثاقته فهم ال يختلفون �شيئا
عن �أولئك الذين قالوا (قلوبنا غلف)!!.
الأمر الثاين يتعلق مبحاولة و�صف ما قدمه
الكات ��ب الراح ��ل ب�أن ��ه م�ؤام ��رة (مارك�سية)
لت�صوي ��ر احل�س�ي�ن باعتب ��اره (جيف ��ارا)
امل�سلم�ي�ن وهو �أ�سل ��وب تافه ميث ��ل امتدادا
الدع ��اء ال�سب�أية الأكرث تفاه ��ة واملهم �أن بئر
التفاهة ال ين�ضب!!.
�أح ��د �أه ��م �أ�سب ��اب الغ�ضب ��ة (امل�ضرية) من
ال�شرق ��اوي هو ت�أكي ��ده على اعتم ��اد الإمام
علي ملب ��د�أ العدال ��ة وامل�س ��اواة يف مواجهة
التميي ��ز ب�ي�ن الب�ش ��ر لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة �أو

يجعل منها قدر الأمة وم�صريها املحتوم.
ال ��ذي نخل� ��ص �إلي ��ه �أن الكات ��ب الكبري عبد
الرحمن ال�شرقاوي اجتهد �أن يقدم يف كتابه
علي �إمام املتقني �ص ��ورة �أقرب ما تكون �إىل
الواقع و�أنه بذل جهدا كبريا وم�ش ��كورا من
�أج ��ل حتقيق ذل ��ك ف ��كان �أن دفع ثمن ��ا غاليا
وه ��ذا ه ��و الطبيع ��ي واملنطق ��ي يف ع ��امل
ت�س ��يطر عليه ثقاف ��ة العناوين وال�ش ��عارات
الفارغة من �أي م�ضمون علمي �أو �أخالقي.

ديني ��ة �أو حت ��ى جهادي ��ة وال نظ ��ن �أن عاقال
ميك ��ن ل ��ه �أن يزع ��م �أن العدال ��ة االجتماعية
ه ��ي اخرتاع مارك�سي مثلم ��ا ي�صر منزوعو
الأدمغة.
يعر� ��ض ال�شرق ��اوي لبع�ض �أ�سب ��اب الأزمة
الك�ب�رى التي مرت بها الأم ��ة الإ�سالمية يف
�صدر تاريخها والتي ن�ش�أت ب�سبب (�سيا�سات
عثمان املالية) حيث يقول مدافعا عن عثمان
(�أ�سرف �أقوام على عثمان يف املالمة �إ�سرافا
�شدي ��دا و�أعر�ض ��وا عن ��ه �إعرا�ض ��ا حتى لقد
�سلبوه حما�سن نف�س ��ه .من �أجل ذلك ا�ضطر
علي للدفاع عن عثمان فيما يعتقد �أنه �أح�سن
في ��ه على الرغم من �أن ��ه �أخذ عليه �أمورا كان
ال ي�أل ��وه فيها ن�صحا وموعظ ��ة .ومهما يكن
فق ��د �شجع اخلليفة عثم ��ان على الإغداق يف
العطاي ��ا ات�ساع الفتوح ��ات وتدفق الأموال
وال�ث�روات عل ��ى نح ��و مل تعرف ��ه الأم ��ة من
قب ��ل حتى لقد �أ�صبح عن ��د الزبري بن العوام
�أل ��ف فر�س و�ألف �أمة وبلغ ��ت غلة طلحة من
الع ��راق �ألف دينار يومي ��ا وكان عند زيد بن
ثاب ��ت الأن�ص ��اري م ��ن الذه ��ب والف�ض ��ة ما
يك�س ��ر بالفئو�س غري ال�ضياع وكان لآخرين
من بن ��ي �أمية مثل هذا �أو �أك�ث�ر .ما من �أحد
يج ��د يف هذه الرثوات حرجا ال اخلليفة وال
كبار امل�ل�اك فهي من �أم ��وال الغنائم �إال علي
بن �أبي طالب ومع ��ه نفر من ال�صحابة منهم
�أبو ذر و�سلمان.
وق ��د ر�أى عل ��ي �أن اال�ستكث ��ار م ��ن الأموال
مذموم بل حرام �إن كان يف الأمة حمتاجون
�أو جي ��اع .وكان عل ��ي يرى �أن م ��ا فا�ض عن
حاج ��ة مل�سلم ال يحق ل ��ه ويف الأمة �أ�صحاب
حاج ��ة فليجد به على �أخيه الذي ال يجد وقد
ظ ��ل يو�صيهم بهذا حتى ح�سب ��وا �أنه ال حق
لأحد منهم يف الف�ضل و�أن حق امللك قائم يف
�أ�سا�سه عل ��ى العمل ,على ما يك�سبه الإن�سان
بعمله و�أن الإ�سالم حرم �أن يكون املال دولة
ب�ي�ن الأغني ��اء ومن هن ��ا اجتهد عم ��ر وعلي
و�أيدهم ��ا عثم ��ان فظل ��ت الأر� ��ض ال�شا�سعة
املفتوح ��ة يف �أي ��دي زارعيها عل ��ى �أن يكون
خراجه ��ا مل ��كا للدول ��ة� .أم ��ا الأر� ��ض الت ��ي
كان ميلكه ��ا مل ��وك و�أم ��راء و�أغني ��اء البالد
املفتوح ��ة ف�أ�صبح ��ت بال مال ��ك و�ضمها عمر
�إىل بيت املال .فلماذا جعل عثمان هذا النوع
من الأرا�ضي قطائع �أقطعها لبع�ض امل�سلمني
بدال من �ضمها �إىل بيت املال).
ا�ستخدم ال�شرقاوي �إذن �أ�سلوبا توفيقيا ومل
ي�صدر �أي �إدانات ورمبا حاول الرجل تقدمي
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اعتذارات ال يقدرون هم على �صياغتها ومع
ذل ��ك ي�ص ��ر الكاره ��ون للعدال ��ة واحلقيق ��ة
عل ��ى �إدراج م ��ا كتب ��ه يف خان ��ة (ال�شيوعية
احلاقدة) وه ��و منهج قدمي يك�شف بو�ضوح
ع ��ن �أ�سلوب �ض ��رب الفكرة من خ�ل�ال طعن
الكات ��ب يف �ضمريه وت�صوير الأمر للدهماء
باعتباره جهادا يف �سبيل الله بقيادة ه�ؤالء
ال�شي ��وخ يف مواجه ��ة كف ��ار قري� ��ش بقيادة
ال�شرقاوي!!.
وهب �أن يهوديا �أو ن�صرانيا قام مبا تقاع�س
الق ��وم عن القيام به وقد ح ��دث هذا بالفعل,
�أال يعد هذا عارا عليهم ولي�س عيبا فيه؟!.
الشرقاوي والفتنة الكبرى
يعر� ��ض ال�شرق ��اوي يف كتاب ��ه (عل ��ي �إم ��ام
املتق�ي�ن) ب�أ�سلوب توفيق ��ي ملا �سمي بعد ذلك
بالفتنة الكربى فهو على �سبيل املثال يعر�ض
لنفي �أبي ذر �إىل ال�شام باعتباره (مهمة كلفه
بها عثمان) بينما تق ��ول لنا م�صادر التاريخ
املختلفة �أن الأمر كان نفيا �إىل ال�شام.
(�أر�س ��ل عثم ��ان �أبا ذر �إىل ال�ش ��ام ليعمل بها
ووج ��ه عم ��ارا �إىل م�ص ��ر وغ�ي�ره م ��ن كبار
ال�صحابة �إىل الأم�صار ليحققوا فيما ي�صنعه
العم ��ال ف�أقام �أبو ذر ف�ت�رة يف ال�شام ثم عاد
�إىل احلج وا�ست�أذن اخلليفة �أن يبقى يف مكة
قلي�ل�ا بجوار ر�سول الله فراع ��ه �أن اخلليفة
يغ ��دق كل يوم جديد رزقا جديدا على بع�ض
�صحب ��ه وقرب ��اه .وملا ر�أى �أب ��و ذر ذلك �أنكر
�أن يك ��ون م ��ال امل�سلمني دولة ب�ي�ن الأغنياء
من قرابة عثم ��ان و�أ�صدقائه .وجعل �أبو ذر
يقول”ب�ش ��ر الكافري ��ن بع ��ذاب �أليم”ويرفع
(وا َّلذِ ينَ َي ْك ِن ُزونَ
�صوته ويتلو قوله تع ��اىل َ
ال َّذهَ � َ�ب َوالْف َّ
ِ�ض� � َة َو َال يُن ِف ُقو َن َه ��ا فيِ َ�س ِبي ��لِ
ِيم) التوبة  34ف�أبلغ
ال ّلهِ َف َب ِّ�ش ْرهُ م ِب َع� � َذ ٍ
اب �أَل ٍ
مروان ب ��ن احلكم مقالة �أب ��ي ذر �إىل عثمان
مرارا وهو �ساكت ثم �أنه �أر�سل �إليه اخلليفة
وزيره م ��روان فقال ل ��ه يف خ�شونة �أن �أنت
عم ��ا بلغني عنك فقال �أبو ذر �أينهاين عثمان
عن قراءة كتاب الله؟!).
كما �أن ��ه يلقي على عاتق م ��روان ابن احلكم
م�س�ؤولي ��ة الوقيع ��ة ب�ي�ن �أب ��ي ذر وعثم ��ان
ب ��ن عف ��ان وه ��و كم ��ا �أ�سلفن ��ا حماول ��ة من
ال�شرق ��اوي لتخفيف جرع ��ة احلقيقة و�إلقاء
العبء الأكرب على مروان على خالف الواقع
التاريخي الذي ال يعطيه كل هذا الدور.
ويوا�ص ��ل ال�شرق ��اوي ا�ستعرا� ��ض حمن ��ة
�أب ��ي ذر الذي ق ��ال( :فوالل ��ه لأن �أر�ضي الله

ب�سخ ��ط عثم ��ان �أح ��ب �إيل وخ�ي�ر يل م ��ن
�أ�سخط الله بر�ضاه فنقل مروان كالم �أبي ذر
�إىل عثم ��ان على نحو �أغ�ضب ��ه و�صور له �أبا
ذر متحدي ��ا �سلطانه ذلك ولك ��ن عثمان �صرب
على �أبي ذر .وجاء �أبو ذر �إىل عثمان وعنده
جماعة من امل�سلمني فيهم كعب الأحبار وهو
حديث عهد بالإ�سالم ف�س�ألهم عثمان� :أيجوز
للإم ��ام �أن ي�أخ ��ذ من امل ��ال �شيئ ��ا قر�ضا ف�إذا
�أي�س ��ر ق�ضى الدي ��ن؟ .فقال كع ��ب الأحبار ال
ب�أ� ��س بذل ��ك فقال �أب ��و ذر يا اب ��ن اليهوديني
�أتعلمنا ديننا؟ فاحتج عليه مروان ف�أغلظ له
�أبو ذر فغ�ضب عثمان وقال :قد كرث �أذاك يل
وتولعك ب�أ�صحابي �إحلق مبكتبك بال�شام).
(وم ��ا كاد �أب ��و ذر ي�ستق ��ر بدم�ش ��ق حت ��ى
ب ��د�أ ينك ��ر على معاوي ��ة و�صحب ��ه بع�ض ما
يفعل ��ون .وكان �أب ��و ذر يق ��ول بال�شام والله
لق ��د حدثت �أعمال ما �أعرفها والله ما هي يف
كتاب الله وال �سنة نبيه �صلى الله عليه و�آله
و�سل ��م و الل ��ه �إين لأرى حق ��ا يطف� ��أ وباطال
يحيا و�صادقا مكذبا و�أثرة بغري تقى).
استخالف علي بن أبي طالب
ثم ينتق ��ل ال�شرق ��اوي �إىل املنطق ��ة الأخطر
وه ��ي انفج ��ار ال�ص ��راع بع ��د مقت ��ل عثمان
والبيع ��ة لعل ��ي ب ��ن �أب ��ي طالب حي ��ث يورد
خطب ��ة الإم ��ام علي عن ��د ا�ستالم ��ه اخلالفة
الت ��ي قال فيها�( :أال و�إن كل ما �أقطعه عثمان
من مال الل ��ه مردود �إىل بيت م ��ال امل�سلمني
ف�إن احلق القدمي ال يبطله �شيء ولو وجدته
تفرق يف البلدان لرددته ف�إن يف العدل �سعة
ومن �ضاق عليه العدل فاجلور عليه �أ�ضيق.
ث ��م ق ��ال �أال �إن ه ��ذه الدني ��ا الت ��ي �أ�صبحتم
متنونها وترغبون فيها و�أ�صبحت تغ�ضبكم
وتر�ضيك ��م لي�س ��ت بدارك ��م وال منزلك ��م
الذي خلقت ��م له فال تغرنكم فق ��د حذرمتوها
وا�ستتم ��وا نعم الله عليكم بال�صرب لأنف�سكم
عل ��ى طاعة الله والذل حلكمه جل ثنا�ؤه ف�أما
ه ��ذا الفيء فلي� ��س لأحد على �أح ��د فيه �أثره
وقد فرغ من ق�سمته فهو مال الله و�أنتم عباد
الله امل�سلمون وهذا كتاب الله به �أقررنا وله
�أ�سلمنا وعهد نبينا بني �أظهرنا فمن مل ير�ض
به فليتول كي ��ف �شاء ف�إن العامل بطاعة الله
و احلاكم بحكم الله ال وح�شة عليه).
يتح ��دث ال�شرق ��اوي يف كتاب ��ه �إذن عن تلك
ال�صدم ��ة الت ��ي �أح� ��س به ��ا البع� ��ض ل ��دى
ا�ستالم الإمام عل ��ي للخالفة و�إ�صراره على
الع ��ودة �إىل نهج النبي الأك ��رم �ص القا�ضي

بامل�ساواة ب�ي�ن امل�سلمني يف العطاء وقراره
مب�ص ��ادرة كل م ��ا ج ��رى متلكه خ ��ارج �إطار
ال�شرعي ��ة الإ�سالمي ��ة الثابت ��ة (لأن احل ��ق
القدمي ال يغريه �شيء).
كما يتحدث عن �أ�سباب مترد احلزب الأموي
على الإمام علي (ث ��م قام الوليد بن عقبة بن
�أبي معيط فجاء �إىل علي فقال يا �أبا احل�سن
�إن ��ك وترتنا جميع ��ا �أما �أنا فقتل ��ت �أبي يوم
بدر �صربا وخذلت �أخ ��ي يوم الدار بالأم�س
و�أما �سعيد فقتل ��ت �أباه يوم بدر يف احلرب
وكان ث ��ور قري�ش و�أما مروان ف�سخفت �أباه
عن ��د عثم ��ان �إذ �ضم ��ه �إلي ��ه ونح ��ن �إخوتك
ونظرا�ؤك من بني عبد مناف ونحن نبايعك
الي ��وم على �أن ت�ضع عنا ما �أ�صبناه من املال
يف �أي ��ام عثم ��ان و�أن تقت ��ل قتلت ��ه و�إن ��ا �إن
خفناك تركناك فالتحقنا بال�شام).
فقال الإم ��ام علي�( :أما ما ذك ��رمت من وتري
�إياك ��م فاحل ��ق وترك ��م �أما و�ضع ��ي عنكم ما
�أ�صبتم فلي�س يل �أن �أ�ضع حق الله عنكم وال
عن غريكم و�أما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني
قتله ��م اليوم لقتلتهم �أم�س ولكن لكم علي �إن
خفتموين �أن �أ�ؤمنكم و�إن خفتكم �أن �أ�سريكم
فق ��ام الوليد �إىل �أ�صحابه فحدثهم وافرتقوا
على �إظهار العداوة و�إ�شاعة اخلالف).
وي ��ورد �أي�ضا حوارات الإمام علي مع طلحة
والزب�ي�ر ومطالبته ��م بن�صيب م ��ن ال�سلطة
(ن�شدتكما الله ه ��ل جئتماين طائعني للبيعة
ودعومت ��اين �إليه ��ا و�أنا كاره ق ��اال نعم ,قال
غ�ي�ر جمربي ��ن وال مق�سوري ��ن ف�أ�سلمتما يل
بيعتكم ��ا و�أعطيتماين عهدكم ��ا قاال نعم قال
فم ��ا دعاكم ��ا بعد �إىل م ��ا �أرى ق ��اال �أعطيناك
بيعتن ��ا على �أن ال تق�ضي الأمور وال تقطعها
دوننا و�أن ت�ست�شرينا يف كل �أمر وال ت�ستبد
بذل ��ك علينا ولنا من الف�ضل على غرينا ما قد
علمت).
�سيا�سات الإمام علي املالية
يق ��ول ال�شرق ��اوي :وج ��اءه م ��ال كث�ي�ر من
اخلراج فقال الإمام اعدلوا فيه بني امل�سلمني
وال تف�ضلوا �أحدا لقرابته وال ل�سابقته فدفع
عمار وم�ساعدوه �إىل كل واحد ثالثة دنانري
مل يفرقوا ب�ي�ن عربي وعجمي وكان من بني
ه� ��ؤالء طلح ��ة والزب�ي�ر اللذين اعت�ب�را هذا
حرمانا لهما من حقهم امل�شروع.
لقد اجتمعت تلك الأ�سباب كلها وقادت القوم
للوق ��وع يف ف ��خ الفتنة والفتن ��ة هنا مبعنى
الوق ��وع يف اخلطيئ ��ة ال مبعن ��ى انع ��دام
الر�ؤية والب�صرية الت ��ي ي�سعى البع�ض لأن

ً
ً
وشهيدا
ثائرا
الحسين
�إنه ��ا م�سرحية �شعرية رائعة بذل الكاتب يف
ت�أليفه ��ا جه ��دا خارقا .وميكن ل ��كل من يقر�أ
امل�سرحي ��ة �أن يلح ��ظ كيف ا�ستط ��اع الأديب
الكبري عبد الرحمن ال�شرقاوي �أن ي�ستوعب
الن�صو� ��ص والوقائع التاريخي ��ة و�أن يعيد
�صياغته ��ا بلغ ��ة ال�شاع ��ر املره ��ف املح ��ب
للح�سني الذي يتفاعل مع كل حرف كتبه.
ه ��ا هو يحكي لنا كيف بد�أت الأحداث بهالك
طاغي ��ة بني �أمية امل�ؤ�س� ��س معاوية ابن �أبي
�سفي ��ان وكي ��ف ابته ��ج املظلومون م ��ن �أمة
حممد بهالكه:
املنظ ��ر الأول :زال الطاغي ��ة الأك�ب�ر� /سقط
الدجال الأكرب /هلك الفرعون املتجرب /مات
معاوية يا قوم /فاحلرية منذ اليوم �أب�شر يا
(ب�شر) �إذن �أب�شر.
ي ��رد (�أ�س ��د) وهو �أح ��د املتن�سك�ي�ن املزيفني
الذي ��ن ابتليت به ��م �أمتنا� :أت�شت ��م رجال هو

من �صح ��ب ر�سول الله /وقد ب�شره باجلنة؟
ف�أب�شر �أنت بنار �سقر.
�سعي ��د :ال بل رجل مل ��ا �آل الأمر �إليه انفرد به
حت ��ى ا�ست�أث ��ر /فعط ��ل �أ�ص�ل�ا يف الإ�سالم/
وزي ��ف قاع ��دة ال�شورى /وخال ��ف ن�صا يف
القر�آن /و�أه ��در �أحكام ال�سن ��ة /قاتل جدي
وه ��و ي�صلي /مل ��ا اعرت�ض على ر�أي ��ه� .أ�سد
(املتن�سك) :قد كان ي�شاورنا يف الأمر.
ب�ش ��ر :لي�ستكم ��ل �أبه ��ة احلك ��م� /أنت ��م �آفتنا
الكربى /كنتم �شكال لل�شورى وكان ر�ضاكم
ي�سبقك ��م /مل تفت ��ح �أفواهكم �أب ��دا �إال لتقول
نع ��م� /أخال ��ف �أح ��د منك ��م ر�أي ��ا ملعاوية ثم
جن ��ا؟� /أنتم �أنتم من ملكه /فتعود �أال ي�سمع
ال.
�سعي ��د� :آه منك ��م ي ��ا �س ��راة النا� ��س يف هذا
الزم ��ن!� /أنتم ي ��ا من ت�ألبتم عل ��ى حكم علي
عندما حا�سبكم عما اقتنيتم /عندما رد لبيت
مال امل�سلمني ما كنتم كنزمت /عندما نازعكم
�إقطاعكم /ثم �سوى بني كل امل�سلمني.
ثم يعر� ��ض لنا ملحة من اخلط ��اب احل�سيني
ال�ساب ��ق عل ��ى رحيله من مدين ��ة ر�سول الله
حامال مع ��ه موق ��ف الرف�ض والإب ��اء لقبول
الظل ��م والطغي ��ان وه ��و موق ��ف ع ��ز عل ��ى
املتن�سك�ي�ن املزيف�ي�ن قبول ��ه وفهم ��ه لأنه ��م
يريدون �أن يكون كل امل�سلمني مثلهم.
احل�س�ي�ن :ب�أبي �أنت و�أمي ي ��ا ر�سول الله �إذ
�أبعد عن ��ك /و�أنا قرة عينك� /إنني �أرحل عن
�أزكى بالد الله عندي /خارجا بالرغم مني/

غ�ي�ر �أين� /..أنا ال �أعرف ما �أ�صنع يف �أمري
هذا ف�أعني� /أن ��ا �إن بايعت للفاجر كي ت�سلم
ر�أ�س ��ي� /أو لي�سلم غريي لكفرت /وخلالفتك
فيم ��ا جئت للنا�س به من عن ��د ربك /و�إذا مل
�أعطه البيعة عن كره قتلت! /و�إذا ع�شت هنا
ك ��ي �أح�سد النا� ��س عليه /خا� ��ض من حولك
بحرا من دماء الأبري ��اء! /موقف ما امتحن
امل�ؤم ��ن من قبل ب ��ه� /أو �سيق �إن�س ��ان �إليه/
امتح ��ان كامتح ��ان الأنبياء� /أت ��رى �أمنحه
بيع ��ة ذل؟ /بعده ��ا �آم ��ن يف بيت ��ي و�أهلي/
مثل �شاة يف قطيع!/
�أنا ذا �أرحل مقهورا –وال حيلة /-عن �أر�ض
املدين ��ة /ملعب ��ي عن ��د الطفول ��ة /ومراحي
يف ال�شب ��اب /ومنار العل ��م ومهد الغزوات/
ح ��رم الل ��ه وح�ض ��ن الذكري ��ات /ومثاب ��ات
اخلي ��ال� /آه ي ��ا نب ��ع الأماين ال�شريف ��ة� /أنا
ذا �أخ ��رج منه ��ا هائم ��ا حتت الظ�ل�ام� /أنا ذا
�أحم ��ل �آالم ��ي و�أح�ل�ام اجلمي ��ع /كامل�سي ��ح
امل�ضطه ��د /تتلق ��اه ح ��راب الظل ��م يف كل
بل ��د /وهو مي�ضي يغر� ��س الأقدام يف �شوك
ال�سالم /ليزيح ال�شوك من كل الربوع /مثل
مو�س ��ى خارج ��ا يوج� ��س خيف ��ة /هاربا من
بط�ش فرعون �إىل التي ��ه الف�سيح املرتامي/
م ��ا علي النف�س يخاف� /إمنا ي�شفق �أن يغلب
الظل ��م ودوالت ال�ض�ل�ال� /إنن ��ي �أخ ��رج كي
�أنق ��ذ �أعناق الرجال� /إنني �أخرج كي �أ�صرخ
يف �أه ��ل احلقيقة� /:أنقذوا العامل� ,إن العامل
املجن ��ون قد �ضل طريقه� /أنق ��ذوا الدنيا من
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الفو�ض ��ى وطغيان املخ ��اوف� /أنقذوا الأمة
من هذا اجلحيم.
احل�س�ي�ن :رب ��ي �إىل م ��ن ت ��وكل العب ��د
ال�ضعي ��ف؟� /أن ��ا ذاك �أدع ��وك مث ��ل ج ��دي/
ح�ي�ن ط ��ارده رجال م ��ن ثقي ��ف /ق ��د �أتاهم
بالهداي ��ة� /إن مل يك ��ن ب ��ك رب م ��ن غ�ض � ٍ�ب
عل ��ي فما �أب ��ايل!� /إين فزعت �إلي ��ك من دنيا
يزيد /وهرعت نحو رحابك القد�سي باخلري
الطري ��د /وب ��كل �أح�ل�ام ال�س�ل�ام وكل �آمال
العدال ��ة� /أن ��ا ذا جل� ��أت �إلي ��ك ي ��ا ذا احلول
واجل�ب�روت يا رب اجلالل ��ة /ب�ضنى الفقري
وعزة امل�ست�ضعف�ي�ن /فيلفعل الأعداء بي ما
ي�شته ��ون� /أنعم علي بفي�ض نور ب�صريتك/
�أن ��ا ل ��ن �أذل بعز جاهك /يا م ��ن �أرجي نوره
الوه ��اج يف �سود الليايل� /أنعم علي بفي�ض
ن ��ور ب�صريتك /لأرى الطري ��ق �إىل النجاة/
�أنعم علي برحمت ��ك /ليظل قلبي قلعة للحب
ال تت�سلق الأحقاد ف ��وق جدارها� /أو ي�سرب
ال�شن�آن من �أبوابها� /أو ت�ضرب الأطماع يف
�أ�سوارها /يا منتهى الرغبات يا �أملي وغاية
كل غاي ��ة� /أن ��ت البداي ��ة والنهاية /ي ��ا �أيها
املوج ��ود بالذات العلي ��ة /يا ع ��امل الأ�سرار
وح ��ده /ي ��ا �أيه ��ا املع�ش ��وق واف ��اك املح ��ب
يب ��ث وج ��ده /فامنح ��ه �شيئ ��ا م ��ن ر�ضاك/
و�أف� ��ض عليه بحكمتك /ف� ��أرى ال�صواب من
اجلنون ف�ل�ا �أ�ض ��ل وال �أ�ضل� /أن ��ا ذا �أذوب
وا�ضمح ��ل /ولي� ��س باملع�شوق بخ ��ل� /إين
�أعي ��ذك �أيه ��ا املع�ش ��وق ع ��ن كل ال�صف ��ات/

ف�أن ��ت مو�صوف بذاتك� /أن ��ا ل�ست �أطمع يف
العبارة /فالعب ��ارة قد خ�ص�صت بها الكليم/
�إين لأ�ض ��رع طالبا منك الإ�ش ��ارة /فالإ�شارة
رائد فوق الطري ��ق امل�ستقيم� /إن كان ما بي
مطم ��ع للملك واملجد املوث ��ل� /إن كان ما بي
رغب ��ة يف �أن �أك ��ون �أن ��ا �أم�ي�ر امل�ؤمنني� /إن
كنت مفتونا ب�أعرا�ض احلياة وال �أح�س� /إن
كان ما بي �شهوة للملك وال تبني /قد خالطت
كو�ساو�س ال�شيطان عقلي فالتب�س /وم�ضت
تخادعني لتربير اخلطيئ ��ة مثل �آدم /ف�أظن
�أن تطلبي الدنيا دفاعا عن حقوق امل�سلمني/
و�أخ ��ال �أن تطلعاتي ثورة �ض ��د املظامل� /إن
كان ب ��ي هذا الفت ��ون� /إن كان بي زهو خفي
الب�س زهد التقي /فا�سكب على قلبي �شعاعا
م ��ن ج�ل�ال حقيقت ��ك /لأرى اليق�ي�ن /لأرى
احلقيقة واخلديعة يف الذي هو كائن حويل
وفيما قد يكون.
ث ��م ي ��ورد لن ��ا خط ��اب احل�س�ي�ن وه ��و على
�أعت ��اب نيل �ش ��رف ال�شه ��ادة لي�صب ��ح رمزا
داميا للموت من �أجل احلقيقة والإباء.
احل�س�ي�ن :ف�أن ��ا ال�شهي ��د هن ��ا عل ��ى ط ��ول
الزم ��ان� /أن ��ا ال�شهي ��د /فلتن�صب ��وا ج�س ��د
ال�شهيد هناك يف و�سط العراء /ليكون رمزا
دامي ��ا /للموت م ��ن �أجل احلقيق ��ة والإباء/
قطرات ��ه احلم ��راء ت�س ��رح ف ��وق �أطب ��اق
ال�سحب /ك ��ي ت�صبغ الأفق امللب ��د بالعداء/
ببع� ��ض �أل ��وان الإخ ��اء /م ��ن قلب ��ي الدامي
�ست�شرق روعة الفجر اجلديد /من حر �أكباد
العطا� ��ش �سينب ��ع الزم ��ن ال�سعي ��د /طوبى
مل ��ن يعط ��ي احلي ��اة لقيم ��ة �أغل ��ى علي ��ه من
احلي ��اة /طوب ��ى لأبناء احلقيق ��ة �أدركوا �أن
الإباء /هو الطريق �إىل النجاة /وتذكروين
دائم ��ا /فلتذكروين كلما ا�ست�شرت طواغيت
الظ�ل�ام /و�إذا َع� �دَتْ كِ �س � ُ
�ف اجل ��وارح فوق
�أ�س ��راب احلمام /و�إذا طغ ��ت نوب احلروب
على ن ��داءات ال�س�ل�ام /و�إذا متطى الوح�ش
يف احلقل الن ��دي /يلوك �أح�ش ��اء ال�صغار/
و�إذا طغ ��ت قط ��ع الغم ��ام /عل ��ى و�ض ��اءات
النهار /و�إذا ت�أجج يف النجوم بريقها حتت
العوا�صف /و�إذا متزق �آمن حتت املخاوف/
و�إذا م�ش ��ى الفقه ��اء خمذول�ي�ن /يلتم�س ��ون
عطف احلاكمني /و�إذا انزوى العلماء خوفا
من �صي ��اح اجلاهل�ي�ن /و�إذا �أوى ال�ضعفاء
للأح�ل�ام يقتات ��ون بالأم ��ل احلزي ��ن /و�إذا
دج ��ى ليل اخلطاي ��ا /و�إذا تبجحت الدنايا/
و�إذا الف�ضائ ��ل �أ�صبح ��ت خر�س ��اء عاجزة/
و�صوت ال�شر �صداح مبني.
كت ��ب ال�شرق ��اوي علي ��ه رحم ��ة الل ��ه ملحمة
ا�ست�شه ��اد احل�سني ب ��ن علي ب ��ن �أبي طالب
كم ��ا مل يكتبها �شاعر فكان �أن ا�ستحق غ�ضب
م ��ن يزعم ��ون �أنه ��م يخافون عل ��ى الأمة من
الفتنة.
�أي فتنة يخافون؟!.
فتن ��ة ال�ض�ل�ال واجله ��ل ال ��ذي يعم ��ه في ��ه
امل�سلمون حتت توجيههم �أم فتنة التحري�ض
عل ��ى القت ��ل و�سف ��ك الدم ��اء واالح�ت�راب
الداخل ��ي الت ��ي ازدهرت وترعرع ��ت ب�سبب
هذا اجلهل!!.
مل �أر �أم ��ة يخال ��ف فعله ��ا قولها كه ��ذه الأمة
التي يزعم قادتها �صباح م�ساء ب�أنهم يحبون
�أه ��ل بيت نبيهم ثم يقتلونه ��م بهذه الطريقة
الب�شع ��ة وي�ص ��رون مل ��دة  14ق ��رن عل ��ى �أن
م ��ن ينع ��اه ويبكي ��ه ويحك ��ي ق�ص ��ة ثورته
وا�ست�شهاده ه ��و مثري لل�شغب والفتنة و�أنه
�شيعي �سب�أي و�أخريا مارك�سي!!.
يا �أمة �ضحكت من جهلها الأمم.

عن بحث بعنوان
الثورة احل�سينية يف االدب العربي
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ً
ً
إسالميا
كاتبا
عبدالرحمن الشرقاوي
م��رت ذكرى رحيل الش��اعر
الفن��ان ،وال��روايئ املب��دع،
والكات��ب االجتامعي ،واملفكر
اإلس�لامي عب��د الرحم��ن
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
وأعامل��ه ،فأم��ا املواقف فقد
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”أحالم
صغ�يرة” -بص��ورة إن مل
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.
سامح كريم

كاتب م�صري

الكاتب الحقيقي
وسط المعركة
تبقى الأعمال .وهنا يحار املرء ب�سبب غزارتها
وتعدد توجهاتها .فه ��ل يكتب عن ال�شرقاوي
الروائ ��ي �صاح ��ب رائعة”الأر�ض”التي تعد
واح ��دة م ��ن عي ��ون الأدب العرب ��ي احلديث،
وغريه ��ا م ��ن الأعم ��ال الروائي ��ة اخلال ��دة؟!
�أم يكت ��ب ع ��ن ال�شرق ��اوي كات ��ب الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة و�إ�سهامات ��ه يف ه ��ذا املي ��دان
مبجموعات منها”�أر� ��ض الأحالم”و”�أحالم
�صغرية”و�أمله مع �أبن ��اء جيله �أن يرقى هذا
الن ��وع من الأدب �إىل امل�ستويات العاملية؟� ،أم
ير�صد هذه الكتابات ال�سيا�سية واالجتماعية
والفكرية بوجه عام ،والتي نلمحها يف الكثري
من �أعماله �سواء ما ن�شر يف كتب مثل”ر�سالة
�إىل �شهيد”�أو”باندوجن وال�سالم العاملي”�أو
مقاالت يف �صحف وجمالت ال�شعب وامل�ساء
وروز اليو�س ��ف والأهرام ،حيث كان يواكب
الأح ��داث ،م�ؤكدا ب�ص ��ورة �أو ب�أخرى مقولة
�أن الكات ��ب احلقيق ��ى و�س ��ط املعرك ��ة قا�س ��م
و�شري ��ك ،و�أن �صمت ��ه �أحيان ��ا ع ��ن الأحداث
يعت�ب�ر موقف ��ا يف حد ذات ��ه؟� ،أم ي�سجل املرء
مل�سرح ��ه ال�شع ��ري وجتربت ��ه الرائ ��دة يف
ا�ستخدام ال�شع ��ر احلر يف الدراما ال�شعرية،
فاحت ��ا بذلك �آفاق ��ا جديدة للم�س ��رح ال�شعري
�أ�سهم ��ت �إىل ح ��د كب�ي�ر يف �إث ��راء احل ��وار
امل�سرحي لي�شمل الكثري من ق�ضايانا من خالل
م�سرحي ��ات منها”م�أ�س ��اة جميلة”و”الفت ��ى
عكا”و”احل�س�ي�ن
مهران”و”وطن ��ي
�شهيدا”و”الن�س ��ر
ثائرا”و”احل�س�ي�ن
الأحمر”و”عراب ��ي زعيم الفالحني”وغريها
م ��ن الأعم ��ال الت ��ي وظ ��ف بع�ضه ��ا ال�ت�راث
العربي والإ�سالمي توظيف ��ا فنيا مبدعا ،فلم
يتعام ��ل م ��ع هذا ال�ت�راث كمادة خ ��ام تنتمي
�إىل املا�ض ��ي ،ب ��ل كمواق ��ف وح ��ركات ت�سهم
�إىل ح ��د كب�ي�ر يف تطوي ��ر املجتم ��ع العربي
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املعا�صر ،وك�أنه ي�ؤك ��د �أن �أ�صالة �إبداعنا هي
الر�ؤي ��ة املعا�صرة لرتاثن ��ا؟� ،أم ترانا ن�سجل
لإ�سهامات ��ه يف مي ��دان الكتاب ��ة الإ�سالمي ��ة،
وه ��و امليدان الأثري بلى نف�سه حتى �آخر �أيام
حيات ��ه ،وه ��و يف الوقت نف�س ��ه امليدان الذي
متثل فيه بح ��ق وهج تفكريه �شاب ��ا نا�ضجا،
وعم ��ق جتربته كاتبا كبري .وخا�ض من �أجله
الكث�ي�ر م ��ن املع ��ارك الفكرية الت ��ي ناله منها
م ��ا نال ��ه م ��ن متاع ��ب م�صدرها و�ضع ��ه حذا
فا�صال بني معنى الدين الإ�سالمي يف عظمته
وجالل ��ه م ��ن ناحي ��ة ،واملتحدث�ي�ن با�سم هذا
الدين واملتاجرين به من ناحية �أخرى؟.
ورغ ��م �أن ه ��ذا املي ��دان ال ��ذي كان �أث�ي�را،
لدي ��ه ،وال ��ذي ق ��دم في ��ه �إنتاجا غزي ��را نذكر
منه”حمم ��د ر�س ��ول احلرية”و"الف ��اروق
عمر”و”عل ��ي �إم ��ام املتق�ي�ن”و”�أول
اخللف ��اء �أبوبك ��ر ال�صديق”و”عم ��ر ب ��ن
عب ��د العزيز”و”الأئم ��ة الت�سعة”و”اب ��ن
تيمي ��ة الفقي ��ه املعذب”و”ق ��راءات يف الفكر
الإ�سالم ��ي" ،وال ��ذي مل يتوقف ع ��ن الإ�سهام
في ��ه حت ��ى �آخ ��ر �أي ��ام حيات ��ه ،ف�إن ��ه مل يقيم
التقيي ��م الواج ��ب ال ��ذي يعطيه م ��ا ي�ستحقه
وي�أخذ منه ما يزيد على حقه.
الكتابة اإلسالمية
وخالصة الفكر
ولع ��ل امل ��رء ال يبالغ يف الق ��ول �إن يف �إ�سهام
ال�شرقاوي يف ميدان الكتابة الإ�سالمية مادة
خ�صبة تغريه بالت�أمل ،بل جتعله يف�ضله على
غ�ي�ره من امليادي ��ن الآخرى الت ��ي �أ�سهم فيها
ال�شرق ��اوي ،ل�سب ��ب ب�سي ��ط هو �أن ��ه يف هذا
امليدان بالذات تتزكز خال�صة فكر ال�شرقاوي
العلمية والعملية معا.
وله ��ذا ولغ�ي�ره م ��ن �أ�سب ��اب ،تق ��دم ه ��ذه
ال�سط ��ور حماولة متوا�ضعة �أو جمرد �إ�شارة
�إىل �إ�سه ��ام ال�شرق ��اوي يف مي ��دان الكتاب ��ة

الإ�سالمي ��ة ،حيث تخترب ه ��ذا الإ�سهام بعدد
م ��ن الت�س ��ا�ؤالت منه ��ا :ه ��ل �أ�ضاف ��ت جديدا
�إىل تفكرين ��ا الإ�سالم ��ي؟ وه ��ل كانت مميزة
عما كتبه عدد م ��ن الرواد؟ وهل ت�ضمنت حقا
خال�صة جتربة ال�شرق ��اوي �سماء العلمية �أو
العملية؟
وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وغريها ن�سجل
بادئ ذي بدء �أن ال�شرقاوي يف اختياره لهذا
الن ��وع من الكتابات ،ق ��د �أدرك �أن الكتابة عن
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات الإ�سالمي ��ة �أو غريها من
امل ��ادة الإ�سالمي ��ة عم ��ل فكري ال يقح ��م �أمره
عل ��ى جت ��ارب حا�ضرة ته ��دم �أخ ��رى قدمية،
�أو بره ��ان جديد ينق�ض �آخر قدميا .بل الأمر
فيه ��ا قائ ��م عل ��ى رواية اخلل ��ف ع ��ن ال�سلف
واملحدثني عن الأقدمني ،منذ قام الإخباريون
امل�سلم ��ون الأوائل يتناقلونه ��ا حتى و�صلت
يف �شكل �سري وتراجم مكتوبة.
ه ��ذا الأمر مل يكن خافيا على ال�شرقاوي ،فقد
�أ�ش ��ار �إلي ��ه يف كتاباته الإ�سالمي ��ة املتعددة.
ف�ن�راه يف تقدمت ��ه لكتاب”حمم ��د ر�س ��ول
احلرية”يقول�”:أن ��ا ال �أق ��دم كتاب ��ا جدي ��دا
يف ال�س�ي�رة ،فمكتب ��ة ال�س�ي�رة غني ��ة زاخرة
بامل�ؤلف ��ات القدمي ��ة ،وم ��ا �أح�س ��ب �أن كتاب ��ا
جديدا ميكن �أن ي�ضيف حقيقة جديدة �إىل ما
كتب عن ال�سرية".
و�إذا كان ��ت املادة يف ه ��ذه الكتابات واحدة،
فالب ��د �أن يك ��ون يف تناوله ��ا م ��ا ميي ��ز كاتبا
ع ��ن �آخر .وهن ��ا جن ��د ال�شرقاوي ق ��د اختار
لنف�س ��ه ذل ��ك اللون الفن ��ي يف التن ��اول وهو
ل ��ون ي�صب ��غ العم ��ل ككل ب�صبغ ��ة الإب ��داع.
فالكات ��ب يجم ��ع ب�ي�ن يدي ��ه كت ��ب ال�سابق�ي�ن

واملحدث�ي�ن ليخ ��رج يف النهاية بعم ��ل مبدع
م�ؤلف ،يف ظاهره له ،ويف حقيقته ملن �سبقه
م ��ن ال ��رواة والكاتب�ي�ن .وهذا الأم ��ر مل يكن
خافي ��ا على ال�شرق ��اوي ،فف ��ي تقدمته لأغلب
ال�شخ�صي ��ات الإ�سالمي ��ة الت ��ي اختارها كان
يعلن عن ذلك ،مثال يف تقدمته ىل”�أئمة الفقه
الت�سعة”يقول�”:أح�س�س ��ت �أن م ��ن الواجب
عل ��ي �أن �أن�شر �صفحات ن�ضال ه�ؤالء العلماء
والفقه ��اء ،و�أن �أتق�ص ��ى مواقفهم من احلياة
والنا�س ،و�أن �أر�س ��م بقدر ما و�سعني اجلهد
�صور ًا لهم �أ�ضعها �أمام القارئ املعا�صر".
وكال الأمري ��ن -اختي ��اره لل�شخ�صي ��ات
الإ�سالمي ��ة الف ��ذة ،وتناوله ��ا ب�أ�سلوب فني-
ي�ض ��ع الباح ��ث يف �إ�سالمي ��ات ال�شرق ��اوي
�أمام م�سئوليات ج�سام ،لع ��ل �أولها �أن يكون
عل ��ى معرف ��ة بامل�ص ��ادر القدمية الت ��ي يرجع
�إليها ،بال�ضب ��ط مثل معرفته بالعمل اجلديد.
خا�ص ��ة �أن ال�شرق ��اوي كان �أمين ��ا ح�ي�ن رد
مادته اجلدي ��دة يف �شكلها وتناولها ،القدمية
يف جوهره ��ا و�أ�صلها �إىل م�صادرها الأوىل،
لكنه مع ذلك �أ يذكر يف بع�ض �أجزاء من كتبه
�أرقام ال�صفحات التي كان يرجع �إليها .وهذا
بالطب ��ع يرهق الباح ��ث ،فيكف ��ي �أن �أذكر �أن
م�صدر ،واحدا من ع�شرات امل�صادر التي رجع
�إليها وهو كتاب”الأغاين”للأ�صفهاين يتفرع
�إىل �أكرث من ع�شرين جملدا ،كل جملد يت�ضمن
مئ ��ات ال�صفحات من القط ��ع الكبري ،لكن هذا
�أي�ض ��ا مل يكن خافي ��ا عليه ،ب ��ل كان يتعمده.
وكان ��ت حكمته يف ذلك �أن يث�ي�ر لدى القارئ
�إم ��كان البحث وهو ما ع�ب�ر عنه �صراحة يف
كتابه”عل ��ي �إم ��ام املتقني”قائال”:فلريجعوا
�إىل ه ��ذه املو�سوعات وليبذل ��وا ما بذلت من
جهد”.
اهتمام مبكر باإلسالميات
وكاتب كبري مث ��ل ال�شرق ��اوي ،يدخل ميدان
الكتاب ��ة الإ�سالمي ��ة على هذا النح ��و البد �أن
يث�ي�ر يف الذه ��ن الت�س ��ا�ؤالت ح ��ول بداي ��ة
االهتمام بهذا اجلانب من الكتابة ،وامل�ؤثرات

والأ�سب ��اب ،واملراجعة تك�شف عن �أن اهتمام
ال�شرق ��اوي به ��ذا اجلان ��ب بد�أ عن ��ده مبكرا،
لتظهر ب ��ذوره يف خم�سينيات هذا القرن يف
�سل�سلة مق ��االت ن�شرها حت ��ت عنوان”ثورة
الفك ��ر الإ�سالمي”لت�ص ��در فيما بعد يف كتاب
هو”ق ��راءات يف الفك ��ر الإ�سالمي”ع ��ام
 ،1972وب�ي�ن ن�شر هذه املق ��االت و�إ�صدارها
يف كتاب� ،أ�صدر كتابه اخلالد”حممد ر�سول
احلرية”عام  1962ال ��ذي كان يعده منذ عام
 1953كم ��ا تق ��ول مقدمته ،لتت ��واىل من بعد
كتاباته الإ�سالمية وكان �آخرها عن”ال�صديق
�أبوبكر ملا الذي �صدر بعد وفاته ب�أيام .وهذا
االهتم ��ام كان له ما يربه م ��ن ظروف وراثية
و�أخرى مكت�سبة.
�أما الظروف الوراثية فنلمح ظاللها حتى يف
رائعته الأدبية”الأر� ��ض" ،يف حديث يجري
على ل�س ��ان راويها �أو كاتبه ��ا فيه يظهر كيف
اهتم والده بت�أديب ابن ��ه ب�آداب الدين .كذلك
نرى كيف كان تقدير القرية ل�شيخها فهو فقيه
القرية ومفتيها ،وخطيب م�سجدها وم�أذونها
ال�شرعي ،ومعلم ال�صغار ،وواعظ الكبار.
كذل ��ك نلم ��ح يف �إهداءات ��ه لكتب ��ه الإ�سالمية

دالالت تقربن ��ا م ��ن ه ��ذا االهتم ��ام .مث�ل�ا
يه ��دي وال ��ده كتاب”حمم ��د ر�س ��ول
احلرية”قائال�”:إىل �أبي الذي غر�س يف قلبي
من ��ذ الطفولة ح ��ب حممد” ،ويه ��دي والدته
م�سرحيتي”احل�س�ي�ن ثائرا”و”احل�س�ي�ن
�شهيدا”م�سج�ل�ا كي ��ف علمته ح ��ب احل�سني،
ول�شقيقه يهدي كتاب”علي �إمام املتقني”مذكرا
�إي ��اه حبهم للإمام علي وقرابتهم البنه الإمام
احل�سني ،ولأوالده يهدي كتاب”عمر بن عبد
العزيز”راجيا �أن ،يحبب لهم تراثهم العظيم
و�أن يج ��دوا في ��ه الع�ب�رة والأ�س ��وة ..ف� ��إذا
�أخذنا مبقولة �أن الكاتب هو ما يكتب� ،أ�صبح
لدينا �سبب وراثي لظهور هذا االهتمام نابع
م ��ن الو�سط االجتماع ��ي .وقلن ��ا �إن للوراثة
وظروف الن�ش�أة دخال كبريا يف هذا االهتمام
الذي الزمه �إىل �آخر �أيام حياته.
ي�ض ��اف �إىل ه ��ذا االهتم ��ام امل ��وروث �آخ ��ر
مكت�سب ،خال�صت ��ه �أن ال�شرقاوي عرف فيما
ق ��ر�أ جلي ��ل ال ��رواد �أن ��ه كان ��ت هن ��اك هجمة
�ضاري ��ة عل ��ى الإ�س�ل�ام يف ثالثيني ��ات ه ��ذا
الق ��رن ،جعل ��ت كت ��اب اجلي ��ل يتفق ��ون فيما
بينه ��م على �إع ��ادة كتابة التاري ��خ الإ�سالمي
ب�ص ��ورة تقربه �إىل النا�س حت ��ى ال يلتم�سوا
معرفته من كتاب غري م�سلمني.
كان ذل ��ك فيم ��ا عرفن ��ا مب�شروع �إع ��ادة كتابة
التاري ��خ الإ�سالمي الذي دع ��ا �إليه طه ح�سني
ليكت ��ب اجلان ��ب الأدب ��ي م ��ن ه ��ذا التاريخ،
ويت ��وىل �أحمد �أمني اجلان ��ب الفكري ،وعبد
احلميد العبادي اجلانب ال�سيا�سي ،ويواكب
ه� ��ؤالء يف االهتم ��ام بالكتاب ��ة الإ�سالمية كل
من العقاد وهيكل واحلكيم ..والبد �أن يكون
ال�شرقاوي قد قر�أ له�ؤالء ما حبب �إليه الكتابة
يف هذا امليدان.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س ميكن الق ��ول ب�أنه لي�س
م�صادفة �أن يقتح ��م ميدان الكتابة الإ�سالمية
�أدي ��ب مثل ال�شرق ��اوي� ،إذ كان ق ��د �سبقه من
قب ��ل �أدب ��اء كب ��ار منه ��م ط ��ه ح�س�ي�ن والعقاد
وهي ��كل و�أحمد �أمني واحلكي ��م ،عندما كانت
م�صر تبحث ع ��ن حتقيق ذاتها يف ثالثينيات
هذا الق ��رن ،ففكروا يف �إيج ��اد و�سيلة لربط
حا�ض ��ر الأمة مبا�ضيه ��ا من ناحي ��ة ،وتفنيد
افرتاءات �أعداء الإ�سالم ومزاعمهم من ناحية
�أخ ��رى ،و�أن يكون ذلك ب�إعادة كتابة التاريخ
الإ�سالمي ،وقد �أ�شار �إىل �شيء من ذلك هيكل
يف كتابه”حي ��اة حممد”قائ ًال”:خيل �إيل كما
خيل �إىل �أ�صحابي �أن تاريخنا الإ�سالمي هو
وحده البذر الذي ينبت ويثمر".
ولي� ��س م�صادف ��ة �أن يقتح ��م مي ��دان الكتابة
الإ�سالمي ��ة كات ��ب كال�شرق ��اوي ،مدافع ��ا عن
قي ��م ومبادئ هذا الدي ��ن ،بعد �أن �سلك درا�سة
القان ��ون ،و�أب�س ��ط م ��ا تتيحه ه ��ذه الدرا�سة
ل�صاحبها �أنها جتعل منه مدافقا عن حق يراه
م�شروع ��ا .لذل ��ك ن ��راه فيما يكتب ع ��ن النبي
الك ��رمي ،وخلفائه الرا�شدي ��ن و�أئمة الإ�سالم
خري مداف ��ع ،حيث يجلي الكث�ي�ر من املعاين
التي متثلت يف ه�ؤالء جميعا ،ومنها التطور
ال ��ذي كان ميثل ��ه ه� ��ؤالء الأف ��ذاذ ،والع ��دل
االجتماع ��ي ال ��ذي كان مطلبه ��م ،والق ��دوة
الت ��ي �سارت عليها �شئ ��ون حياتهم .هنا نرى
ال�شرقاوي يف كل ذلك يهتم بت�صوير اجلانب
الإن�ساين للإ�سالم كدين �سماوي جاء للنا�س
كاف ��ة ،وم�ي�راث ح�ض ��اري ل ��كل الب�ش ��ر مهما
اختلف ��ت �آرا�ؤهم معلنا �أنن ��ا منلك من حقائق
التاري ��خ الثابت ��ة ،م ��ا يقط ��ع ب� ��أن للإ�س�ل�ام
دورا فع ��اال ا�ستط ��اع �أن ي�ؤثر ب ��ه يف ما�ضي
الب�شري ��ة ،بالقدر نف�سه ال ��ذي ميكن �أن ي�ؤثر
به يف م�ستقبلها.
بين الشعر والقصة
ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك �أن حي ��اة ال�شرق ��اوي
العملي ��ة قد وهبها للأدب �شاع ��را وق�صا�صا.
وب�ي�ن ال�شع ��ر والق�ص ��ة �صلة رح ��م وقربى،

فمن ��ذ الق ��دم والق�ص ��ة ال تفرتق ع ��ن ال�شعر.
�ألي�س”هومريو�س”امللق ��ب ب�أب ��ي ال�شع ��راء
كان يف الأ�ص ��ل ق�صا�ص ��ا ،يف ح�ضانت ��ه
ال�شاعري ��ة ترب ��ت الق�صة يف مهده ��ا الأول؟
و�ألي�س”�شك�سب�ي�ر مل ��ا و”جيتي”وغريهم ��ا
م ��ن النواب ��غ ا�ستم ��دوا الق�ص ��ة م ��ن الإطار
ال�شعري؟.
ها هو ال�شرقاوي يبد�أ الكتابة الإ�سالمية بعد
�أن ا�ست ��وى �شاعرا وق�صا�صا فالبد �أن يكون
لذلك �أثره املبا�شر على �أ�سلوبه واختياراته.
و�أول م ��ا ن�ست�شع ��ره ه ��و �شاعريت ��ه يف
�س ��رده للأح ��داث التاريخية ،ولعلن ��ا نت�أمل
ذل ��ك يف عب ��ارة م ��ن �آالف العب ��ارات ج ��اءت
بكتابه”حمم ��د ر�س ��ول احلرية”فيها ي�صور
حلم النبي الكرمي بعامل جديد”:يحلم -عليه
ال�صالة وال�سالم -ب�أ�شياء رهيبة حقا .يحلم
ك�أن �أ�صن ��ام الكعبة ت�سق ��ط ،ودولة الطغيان
تتقو� ��ض ،بكل دعارتها وترفه ��ا امل�ستبد ،من
�أق�ص ��ى ب�ل�اد ال ��روم والفر� ��س ب ��د اجلزيرة
العربي ��ة ،وك�أن النا�س ق ��د حتولوا �إىل ب�شر
�آخري ��ن ال يرف ��ع �أحده ��م ال�سي ��ف يف وج ��ه
�أخي ��ه ،وال متتد يد بالعدوان على �أحد .كلمة
احل ��ق ترتفع كالراية تظل ��ل جموعا ال ح�صر
له ��ا م ��ن رج ��ال �شرف ��اء ،ون�س ��اء فا�ض�ل�ات،
و�أطفال �سعداء.”..
ونلمح �أي�ضا �أ�سلوبه الق�ص�صي يف تركيباته
واختيارات ��ه .فبينم ��ا جند �أن معظ ��م �أعماله
�سري وتراجم ال جند يف الدرا�سات غري كتاب
واح ��د هو”ق ��راءات يف الفك ��ر الإ�سالمي"،
وه ��ذا يف ح ��د ذات ��ه ي�ش�ي�ر �إىل دالالت منها
�إمي ��ان ال�شرق ��اوي ب�صالحي ��ة القي ��م واملثل
الت ��ي ازدهرت يف ح�ضانة الدي ��ن الإ�سالمي
ورواه ��ا اخللف ع ��ن ال�سلف ،قا�ص ��دا معنى
�أك�ب�ر و�أبع ��د هو ت�شكي ��ل احلي ��اة املعا�صرة
بب ��ث روح الطم�أنين ��ة يف النفو� ��س القلق ��ة،
على نحو ما كان �أجدادنا الأقدمون الذين مل
تخل حياتهم من امل�شاكل.
لون خاص ورؤية متميزة
وي�ض ��اف �إىل كل ذل ��ك �أن ال�شرق ��اوي -وق ��د
كان يف الأ�ص ��ل �شاع ��را ق�صا�ص ��ا -يجتذب ��ه
م ��ن امل ��ادة التاريخي ��ة جوهره ��ا وروحه ��ا،
ولي�س ��ت وقائعه ��ا وتف�صيالته ��ا .فه ��و حني
يقوم بالرتجمة لواحد م ��ن عظماء الإ�سالم،
ف�إنه يقدم �ص ��ورة فنية �أدبية مبدعة ،ال عمال
تاريخي ��ا موثق ��ا ،فلي�س ��ت الأخ�ي�رة مهمت ��ه
ك�أدي ��ب بل ه ��ي مهمة امل� ��ؤرخ ال ��ذي يت�سلح
باملنه ��ج العلمي .فه ��و فيما كت ��ب �أديب فنان
ي�ستله ��م التاري ��خ يف �إبداع ��ه الفن ��ي .وهو
ح�ي�ن يعتم ��د على احل ��دث التاريخ ��ي كمادة
�أولي ��ة ،ف�إن ��ه ي ��رى يف ه ��ذا احل ��دث ركيزة
ينطل ��ق منها �إىل عامل الت�ص ��ورات والر�ؤى،
م�ست�شرف ��ا �آفاق الإن�سانية يف رحلة الإ�سالم
عرب القرون.
ويبق ��ى �س� ��ؤال :ه ��ل كان ال�شرق ��اوي يف
�إ�سالميات ��ه �ص ��ورة لأي واح ��د م ��ن جي ��ل
ال ��رواد؟ بالقط ��ع ال� ،إن لل�شرق ��اوي لون ��ه
اخلا�ص ،ور�ؤيته املتميزة ،ومذاقه املختلف،
ورمبا يتفوق واحد من جيل ال�شرقاوي على
واح ��د من جيل ال ��رواد� ،إال �أن ح ��ق الريادة
حمف ��وظ .والتجربة خري دليل على اختالف
كتاب ��ات ه� ��ؤالء وه� ��ؤالء .مث�ل�ا ل ��و قر�أن ��ا
كتاب”حمم ��د ر�س ��ول احلرية”لل�شرق ��اوي
جن ��ده يختل ��ف عن”حي ��اة حممد”لهي ��كل
و”عبقري ��ة حممد”للعقاد و”حممد الر�سول
الب�شر”للحكي ��م و"على هام�ش ال�سرية”لطه
ح�سني و”فجر الإ�سالم”لأحمد �أمني.
وبع ��د ،فهذه جم ��رد �إ�ش ��ارة �إىل �إ�سه ��ام عبد
الرحم ��ن ال�شرق ��اوي يف جم ��ال الكتاب ��ة
الإ�سالمية.
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مسرح عبد
الرحمن الشرقاوي
والكتابة الدينية
محمد بهجت

ارتب ��ط ا�س ��م ال�شاعر امل�سرحي الكبري عب ��د الرحمن ال�شرقاوي بالكتاب ��ة الدينية وذاع
�صي ��ت م�سرحيتي ��ه احل�سني ثائرا واحل�س�ي�ن �شهيدا ليطغي علي �شه ��رة باقي م�ؤلفاته
الأخ ��ري.. ويف ذلك قدر كب�ي�ر من عدم الإن�صاف لكاتب تن ��وع �إنتاجه ومتيزت �أعماله
بعم ��ق التحلي ��ل وق ��وة الأ�سل ��وب, بالإ�ضاف ��ة الهتمامه بعن�ص ��ر احلركة عل ��ي خ�شبة
امل�س ��رح . .فلم يكن ك�أغل ��ب �سابقيه من كتاب امل�سرح ال�شع ��ري يهتمون باحلوار فقط..
ولي�س يعنيهم كثريا كيف تتحرك ال�شخو�ص علي خ�شبة امل�سرح وتكون جذابة ب�صريا
بق ��در جاذبيتها عل ��ي الورق .� .ستجد يف مفتتح م�سرحية وطن ��ي عكا لل�شرقاوي بداية
تع ��رف البطلني ليلي وابن عمها ماجد ب�أن تظنه غريبا معتديا وت�ستل خنجرها ويدور
بينهم ��ا احل ��وار املتوتر, وك�أن العب ��ارات الق�صرية تر�سم �أ�سل ��وب احلركة علي خ�شبة
امل�س ��رح.. وعلي الرغ ��م من �أن وطني عكا تعر�ض �أ�صال فك ��ر املقاومة �إال �أنها تقدم هذا
الفكر من خالل فرجة م�سرحية و�إيقاع �سريع مميز . .وقد ترك عبد الرحمن ال�شرقاوي
كنزا م ��ن امل�سرحيات ال�شعرية منها الأ�سري عن املقاومة ال�شعبية حلملة لوي�س التا�سع
و م�أ�س ��اة جميلة والتي �أخرجها الفنان حمدي غيث علي امل�سرح القومي يف عام1962
ولعب بطولتها مع �شفيق نور الدين وحممد ال�سبع وحم�سنة توفيق وعايدة عبدال
ج ��واد وعبد الله غي ��ث و�صالح �سرحان.. و�أي�ضا م�سرحية الفت ��ي مهران التي عر�ضها
امل�س ��رح القوم ��ي �أي�ضا يف ع ��ام 966 1و�أخرجها الفنان كرم مط ��اوع وتقا�سم بطولتها
�سميحة �أيوب وعبد الله غيث و�شفيق نور الدين وعبد الرحمن �أبو زهرة وعبدال�سالم
حمم ��د و�أحمد اجلزيري  .وكذلك كت ��ب م�سرحية �شعرية عن القدي�س ��ة كاترين بعنوان
�سان ��ت كاترين وحتكي عن املقاوم ��ة امل�سيحية �أثناء االحت�ل�ال الروماين مل�صر. وهذا
بالطب ��ع بالإ�ضاف ��ة لرائعتي ��ه احل�س�ي�ن ثائ ��را واحل�س�ي�ن �شهي ��دا ولع ��ل ع ��دم ح�صول
ال�شرق ��اوي علي ما ي�ستحق من �شهرة وتكرمي مرجع ��ه ايل �شدة توا�ضع الرجل وعدم
�إكرتاث ��ه بتلمي ��ع نف�سه �إعالميا كم ��ا يفعل كتاب �آخرون �أقل من ��ه يف املوهبة والقيمة..
والدلي ��ل عل ��ي ذلك ماقال ��ه هو عن نف�س ��ه يف حوار �أجرت ��ه معه جملة امل�س ��رح يف عدد
يولي ��و1966 حي ��ث �أعلن: �إنني ال �أكره م�سرحية م ��ن م�سرحياتي ولكني ل�ست مفتونا
ب� ��أي من هذه امل�سرحيات.. علي العك�س �أ�شع ��ر دائما بنواحي نق�صي.. و�إذا كان يجب
�أن �أقول كلمة واحدة خمت�صرة فل�ست را�ضيا عما �أكتب, لأنني �أ�شعر �أنني مل �أعرب عما
�أكت� �ب, لأنن ��ي �أ�شعر �أنني مل �أعرب بعد كما ينبغي, و�أح ��اول يف كل عمل جديد �أن �أكمل
النق�ص الذي اكت�شفته فيما �سبق.. �أما من ناحية العر�ض امل�سرحي . .وف�ضل هذا لي�س
يل و�إمنا للمخرج وللممثلني
هكذا كان ال�شرقاوي ثائرا على نف�سه و�شهيدا بني �أقرانه من كبار املبدعني.

عن �صحيفة �أخبار اليوم
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ق�����راءة ف���ي ث��ن��ائ��ي��ة "ث�����أر هللا"

لعبد الرحمن الشرقاوي
د .حسين علي محمد
-1البطل والق�ضية:
ُتعال ��ج ثنائي ��ة «ث� ��أر الله”لعب ��د الرحم ��ن
ال�شرقاوي”حري ��ة الكلم ��ة م�ستخل�ص ��ة م ��ن
واقعة رف�ض احل�سني �إعطاء البيعة ليزيد بن
معاوية �سن ��ة 60هـ ،وا�ست�شهاده يف كربالء،
وهو متجه �إىل الكوفة تلبية ملكاتبات و�صلت
�إلي ��ه من �أهلها تدعوه لإنقاذهم من يزيد ومن
عماله ،وت�ؤيِّد مبايعتهم له".
وبط ��ل ه ��ذه الثنائي ��ة ("احل�س�ي�ن
ثائر ًا”و"احل�سني �شهيد ًا") هو �سيد ال�شهداء
احل�س�ي�ن بن علي ،وتبد�أ امل�سرحية حني مات
معاوي ��ة ”tبع ��د �أن �أخ ��ذ البنه يزي ��د البيعة
م ��ن �أقط ��اب امل�سلم�ي�ن� ،أخذه ��ا بال�سي ��ف �أو
بالذه ��ب �أو بهم ��ا مع� � ًا ،ووجد احل�س�ي�ن �أنه
�أم ��ام اختيارين ال ثالث لهم ��ا� ،إما �أن ي�شرتي
حياته وحي ��اة �أهله ،ويخ�ضع مل ��ا يُطلب �إليه
م ��ن مبايع ��ة يزيد ،و�إم ��ا �أن يُعر� ��ض عن هذا
كله ،وي�ت�رك لل�سيف �أن يحكم بينه وبني هذا
ال�شر امل�ستطري".
ويخت ��ار احل�س�ي�ن �أن ُيق ��اوم ه ��ذا ال�ش ��ر
امل�ستط�ي�ر ،وينطل ��ق �إىل م�ص�ي�ره ال ��ذي
ينتظره ،وه ��و اال�ست�شهاد بعد �صراع طويل
مع النف�س:
الغي
احل�سني :بان الر�ش ُد من ّْ
وهداين جدِّي لل ّر�أْيْ
غف ْوتُ قلي ًال فحلُ ْمتْ
حلمتُ بجدِّي ي�أم ُرين �أ ّال �أقع َد عنْ باطِ ْل
ور�أ ْيتُ �أبي يبت�س ُم �إ َّ
يل ويدْعوين
و�أُمِّي ت ْنتظ ُر قدومي
وحل ْمتُ بع ِّم �أبي حمز ْة
ُ
تتما�سك لك ْيال تبكي)
زينبُ ( :تقاطعه ،وهي
ال توج ْع قلبي نحنُ فدا�ؤكْ
احل�سني( :م�ستمرا) يُناديني ب�أبي ُّ
ال�شهدا ْء
َّ
رب
�كان يف اجل ّن ��ةِ ُق َ
وب�ش ��رين ج� �دِّي مب � ٍ
مكانِه
ْ
ا�ست�شه� �دْتُ دفاع� � ًا ع ّم ��ا ج ��ا َء
�إذا �أن ��ا م ��ا
ل ِت ْبيا ِن ْه
ويرى �أن الظلم ا�ست�شرى يف الدنيا ،فانت�شر
اخل ��وف والطغي ��ان ،وم ��ن ث ��م وج ��ب عل ��ى
الرج ��ال �أ�صحاب املواق ��ف �أن يقفوا موقفهم
املبدئي مع احلق:
أعناق الرجا ْل
كي ُ�أنق َذ � ِ
�إنني �أخرجُ ْ
كي �أ�صرخَ يف �أهلِ احلقيق ْة
�إنني �أخرجُ ْ
�أنق ��ذوا الع ��ا َمل� ،إن الع ��ا َمل املجن ��ونَ ق� � ْد
َ�ض َّل طري َق ْه
�أنق ��ذوا الدُّني ��ا م ��ن الفو�ض ��ى ُ
�ان
وطغي � ِ
ْ
املخاوف
�أنقذوا الأمة منْ هذا اجلحي ْم
�إن احل�س�ي�ن  tمن ��ذ البداية”ميل ��ك النقاء يف
ال ��روح والق ��ول والعم ��ل ال ��ذي ال ي�ستطي ��ع
مع ��ه �صاحب ��ه �أن ُيه ��ادن ال�ش ��ر �أب ��د ًا ،كل م ��ا
ي�ستطيع ��ه هو �أن يدخل م ��ع ال�شر يف معركة
حامي ��ة ،يعرف �سلف� � ًا �أنه فيها ه ��و اخلا�سر،
ولكنه يعرف �أي�ض� � ًا �أن مثل هذه املعركة غري
املتكافئ ��ة هي ال�سبيل الوحيد لإنقاذ الإن�سان
و�شرف الإن�سان".
ويبد�أ احل�س�ي�ن  tيف ا�ستنها�ض همم النا�س

الذي ��ن ركن ��وا �إىل حي ��اة الدع ��ة وال�ت�رف،
م�ستث�ي�ر ًا نخوتهم لن�صرة احل ��ق ،مبثل هذا
الأ�سل ��وب امل�ؤثر حينما دعاه ابن جعفر (ابن
عمه ،وزوج �شقيقته زينب �إىل املهادنة):
احل�س�ي�ن� :آهِ م ��ا �أه ��ونَ دُنياك� � ْم عل ��ى ط ْف ��لِ
احلقيق ْه
هك ��ذا �أ�صب � َ�ح ُّ
احلق طري ��د ًا يتوارى يف
اخلِ َر ْق
وغدا ُّ
احلق �شريدا
يدّريه الب ْغ ُي منْ �أُ ْف ٍق لأُ ْف ْق
والدّنايا ت ْزدهي ّ
بالط ْيل�سانْ
ف�إذا الباط ُل َ
وح َد ْه
فوق
العر�ش ْ
ِ
ال�ص ْوجلانْ
يف يديْهِ َّ
ُم ْل ُك ُه ال َّز ْي ُف ،و� ْأ�سرا ُه الدُّموعْ
ت ْنحني منْ دونِهِ ك ُّل الف�ضائ ْل
يتلم ّْ�سنَ لديْهِ الربكاتْ !
أ�سراب احلما ْم
عندما تقتح ُم احل ْد�أ ُة � َ
عندما ي ْغ�شى ركا ُم ال َّرمْلِ � َ
أكناف الربي ْع
عندما ُت ْ�صبحُ دنياك ْم نفاق ًا وريا ًء ونعيم ًا
من جنونْ
عندم ��ا ي ُْ�صب ��حُ ذ ُّل اخل� � ْو ِف ُ�سلط ��انَ
القلوب
ْ
ي�س ْ
تخفي بدُنيا ُه بعيد ًا
ف�إذا الإن�سانُ ْ
بالذنوب
ويُباهي
ْ
عندما يُ�صبحُ طو ُل الع ْم ِر نار ًا وعذاب ًا
ال�صاحل ْ
ني
للرجالِ ّ
عند هذا
ما ا ْنتفاعي بالبقا ْء؟
لق ��د خذله امل�سلم ��ون الأوائ ��ل ـ الذين ميثلهم
�أ�سد ـ و�أبن ��اء امل�سلمني الأوائل (مثل عمر بن
�سع ��د ين �أبي و ّقا�ص) حت ��ت دعاوى واهية،
مث ��ل قولهم� :إنه ��م يرتكون الأم ��ر لأهله� ،أو:
�إنهم يدعون حلقن دماء امل�سلمني.
ويتخ ��اذل عنه منْ دع ْوه لبيعته ون�صره ،مما
يجعله”حزين� � ًا ث ��م منفجر ًا”يبك ��ي ع�صره،
ورج ��ا َل ع�ص � ِ�ره يف مثل ه ��ذا ال�شجن امل�ؤمل
امل�ؤ ِّثر:
رجال
احل�س�ي�ن :ما عا َد يف هذا
الزمان �سوى ٍ
ِ
كامل�سوخ ال�شائهاتْ
ِ
مي�ش ��ونَ يف حُ ل ��لِ النعي � ِ�م وحتته ��ا ن�َت�نَ ُ
القبو ْر
يت�شاخم ��ونَ عل ��ى العب ��ا ِد ك�أ ّنه� � ْم م َلك ��وا
العِ با ْد
ر ت�ضاءل ��وا م ْث َل
و�إذا هم ��و الق ��وا الأم�ي� َ
العبي ْد
�ص ��اروا عل ��ى �أ ْم � ِ�ر الب�ل�ا ِد ف�أ ْكرثوا فيها
الف�سا ْد
َ
�أعْال ُم ُه ْم ُرفِعتْ على ِق َم ِم احليا ْة
ِخ� � َر ٌق مُر ّقع� � ٌة ٌتر ْف � ُ
�رف بالق ��ذارةِ يف
ال�صا ِف َي ْه
ال�سماءِ ّ
ّ
املحي�ض البا ِل َي ْه
رايا ُت ُه ْم مِ َز ُق
ِ
الع�ص� � ُر ال َّزريُّ لأن ��تَ غا�شي ُة
ي ��ا �أ ُّيه ��ا ْ
الع�صو ْر
ُ
َ
�ن
ي
�
ط
�سال
إىل
�
ن
�
ي
�
ق
املت
ر
�
�
م
�
أ
ل
�
آ
د
ق� �
ْ
ْ
ُ
ِ
الفجو ْر
�واع الرج ��الِ جع ْل َته� � ْم يف
ق� � ْل �أيَّ �أن � ِ
الواجهاتْ ؟
ِ
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�روج
�ام ر َف ْع ��تَ عل ��ى ال�ب ِ
ق� � ْل �أيَّ �أ ْع�ل ٍ
ّ
ال�شاهِ قاتْ ؟
ال�سلط ��انَ واملُ ْل � َ�ك
�اب منح َت� � ُه ُّ
�أيَّ الذئ � ِ
ْ
العري�ض
ْ
البغي�ض؟
يا �أ ُّيها الع�ص ُر
الع�ص� � ُر ال ��زريُّ و�أن ��تَ غا�شي� � ُة
ي ��ا �أيه ��ا ْ
الع�صو ْر
الع�ص ُر ُ
ينفث ح ْولنا الغثيانَ مما �أحدث ْت ُه
ْ
به �أُم ِّي ْه
النف�س الأبي ْة
ري تق ُّز َز
ع�ص ٌر يُث ُ
ْ
ِ
وي�ستنفر همم النا�س ال�شرفاء ليُقاوموا ـ معه
ـ الف�ساد الذي ا�ست�شرى:
ي ��ا �أيه ��ا ال�شرف ��ا ُء ال ِتهن ��وا �إذا طغ ��ت
ئاب..
ال ِّذ ْ
كي ُننقذ ال ُّد ْنيا من الف ْو�ضى
�سريوا بنا ْ
اخلراب
ومنْ هذا
ْ
مي
�سريوا ُنع ْد ْ
للع�ص ِر رون َق ُه القد ْ
ونن�صر َّ
احلق اله�ضي ْم
ال ترهب ��وا ط � َ
�رق الهداي ��ةِ �إنْ خل ��تْ م ��نْ
عابريها
ال ت�أمن ��وا ط � َ
�رق الف�س ��ا ِد و�إنْ تزاح� � َم
�سالكوها..
فنحنُ
ا�س � ِ�م الل ��هِ ال ِتهن ��وا ْ
�س�ي�روا عل ��ى ْ
بنو �أبيها
�س�ي�روا بنا ن�ستخل� ��ص الإن�سانَ منْ هذا
العذاب
ْ
ومي�ض ��ي احل�سني �إىل قدره رغ ��م انف�ضا�ض
الأ�صحاب �أو قتلهم ،ويُثخن ج�سده باجلراح،
وي�سق ��ط قتي ًال ،ويُح ُّز ر�أ�س ��ه ،ويُ�سار به �إىل
يزي ��د ،ومازال ��ت بقاي ��ا �ص ��وت احل�سني ـ يف
الن� ��ص امل�سرح ��ي ـ ت�ت�ردّد يف الأف ��ق ،وه ��و
يرثي �أ�صحابه:
احل�س�ي�ن� :أي ��نَ �أنت� � ْم �أ ُّيه ��ا الفتي ��انُ  ..فتيانُ
ْ
الطريق
ْ
كاحلريق
حزن
ْمل ي ُع ْد منه ْم �سوى لفحةِ ٍ
امل�سكوب َ
ال�ص َحرا ْء
ْمل ي ُع ْد �إ ّال ال َّد ُم
فوق َّ
ُ
ور�ؤو� � ٌ�س ُع ِّم� � َرتْ بالعل � ِ�م واحلكم ��ةِ

والتقوى
أحالم العدالهْ..
و� ِ
تتهاوى يف العرا ْء
…
(منه ��ك ًا ،خافت ��ا جدا) كلُّه ْم ق ْد غاله ْم غو ُل
ال ّردى
و�أنا وحدي هنا (يتهاوى باكيا)
ل ْيتَ هذا ال ّد َم �إ ْذ �سا َل على هذا الدُّجى
فج َر ْه!
لي َت ُه ي�صن ُع للعا ِمل ْ
(منتف�ض ًا)
ما لهذا الد ِّم ال ي�صن ُع للعا ِمل فجرا
ليت ��ه يغ ��دو على الأ ْع ��داءِ طوفان ًا وه ْو ًال
و�ضراما
ل ْي َت ُه ي�صن ُع للدُّنيا ال�سالما
…
ْمل يع� � ْد م ��نْ بعدك� � ْم غيرْ ي على هذا
ال�سبي ْل
ْمل يع ْد منْ بعدك ْم �إ ّال الرحي ْل
و�أظ ��ن �أن الأبي ��ات ال�سابق ��ة تنتمي �إىل
عبد الرحم ��ن ال�شرقاوي الثائر �أكرث مما
تنتمي �إىل احل�سني  tفقد ر�سمه �شخ�صية
ثوري ��ة �أق ��رب �إىل �شخ�صي ��ة الث ��وري
املتمرد”جيفارا”ال ��ذي �صن ��ع الثوريون
من موته �أ�سط ��ورة ،ولعل موته يف نهاية
ال�ستيني ��ات ه ��و ال ��ذي جع ��ل ال�شرقاوي
يكتب هذه امل�سرحية!
-2املقاومة عبء فادح ،لكنها قدره:
رمب ��ا ُيق ��ال”�إن �شخ�صية احل�س�ي�ن وقدره
املحت ��وم ال ي�صنع ��ان درام ��ا جي ��دة ،لأن
ال�ص ��راع احلق هنا منت � ٍ�ف ،احل�سني هو منْ
نع ��رف نقاءً ،وعلوَّ همة ،و�سموَّ مبد�أ ،فلي�س
ث� � َّم جما ٌل عل ��ى الإطالق لأن يق ��وم يف روحه
�أي انق�س ��ام �أو تناق�ض ،هو من ��ذ البداية �إىل

النهاي ��ة على موقف واح ��د ال يتغيرّ  :الرف�ض
الت ��ام والواث ��ق والواع ��ي ملا تعر�ض ��ه قوى
ال�ش ��ر ،وه ��ذه الق ��وى ذاته ��ا تق ��ف املوق ��ف
الثاب ��ت الرا�س ��خ ذات ��ه ،يف جان ��ب باطله ��ا.
واملعركة املادية التي تقوم بني الطرفني قليلة
الأحداث ،معروفة النتائج".
�إن احل�س�ي�ن  tق ��د ُدفِع دفع ًا له ��ذا القدر وذلك
امل�ص�ي�ر ،وكم كان يتم ّن ��ى لو جت ّنب اخلروج
م ��ن املدينة ،لو �أن اخلري ُيق� � َّرر له الن�صر� ،أو
لو �أن �أن�صار ال�شر يرجعون عن غيِّهم:
ن�شد فتن ْه
احل�سني :ق�سم ًا باللهِ ما �أُ ِ
�أنا ال �أن�ش ُد ملك ًا ب ْينك ْم
أر�ض يف هذا
ف�أنا �أ ْزه ُد �أهْ لِ ال ِ
ـ و�إنْ كان يل ُّ
احلق عل ْيك ْم ـ
�إمن ��ا �أن�ش� � ُد �أن �أُ�صل � َ�ح يف �أم ��ة ج� �دِّي ما
ا�ستطعْتْ
ْ
احلاكم الظا ِمل ع ْنك ْم
�إمنا �أُن�ش ُد ج ْو َر
ِ
إ�صالح فيما بينك ْم
�أنا ال �أبغي �سوى ال ِ
وه ��و يع ��رف �أن الأنبي ��اء وامل�صلح�ي�ن
يتع ّر�ض ��ون لف�ت�ن ،لي� ��س لهم ي ��د يف �صنعها،
وك ��م كان احل�س�ي�ن  tيتمن ��ى ل ��و جُ ِّن ��ب هذه
الفتنة ،ولكن كيف؟ يقول خماطب ًا ر�سول الله
 rقبل مغادرته املدينة:
احل�سني :ب�أب ��ي �أنتَ و�أُمي يا ر�س ��و َل اللهِ �إ ْذ
�أب ُع ُد ع ْن ْك
و�أنا ُق ّر ُة ع ْين ِْك
�إنني �أ ْرح ُل عنْ �أ ْزكى بال ِد اللهِ ع ْندي
غم م ِّني
خارج ًا بال َّر ِ
غيرْ َ �أن
�أن ��ا ال �أع � ُ
�رف م ��ا �أ�صن� � ُع يف �أ ْم ��ريَ هذا،
ف�أَعِ ِّني
ْ
َ
�أنا �إنْ باي ْعتُ
ت�سل َم ر�أ�سي
كي ْ
ِ
للفاج ِر ْ
ي�س َل َم ر�أ�سي ..ل َك َف ْرتْ
لكي ْ
�أ ْو ْ
للنا�س بهِ منْ عند
وخلال ْف ُت � َ�ك فيما جئ ��تَ
ِ
رب ِّْك
و�إذا ْمل �أُعْطِ هِ الب ْيع َة عن ُك ْرهٍ ُق ِت ْلتْ "
�إن ��ه كان يتم ّن ��ى ل ��و جُ ِّن ��ب ه ��ذا االختي ��ار
القا�س ��ي ،و"مث ��ل ذل ��ك التمني ب� ��أن يج ّد يف
الأمر ما يدعو �إىل تفادي امل�أ�ساة جنده دائم ًا
عند �أبطال امل�آ�سي العظام .يقول عطيل وهو
مُقدم على قتل ديدمونة ملحر�ضه”�إياجو":
"ولك ��ن ي ��ا للأ�س ��ى يف ذلك الأمر ي ��ا �إياجو
يا للأ�سى!"
ويقول”هامل ��ت وه ��و يتملم ��ل م ��ن فداح ��ة
العبء الذي �أُلقي عليه:
كي
ولدت
ما
ليتني
لعينة،
ياله ��ا من خ�صومة
ْ
�أن�صر العد َل فيها".
هذا ال�شعور بفداحة العبء وعدم �ضرورته،
ومتن ��ي �أن يك ��ون يف الإم ��كان التخفف منه
مل�صلح ��ة اخل�ي�ر والإن�سان ،ولي� ��س مل�صلحة
الف ��رد ،ه ��و جان ��ب وا�ض ��ح يف احل�سني من
خ�ل�ال ثنائية”احل�س�ي�ن ثائر ًا”و"احل�س�ي�ن
�شهيد ًا".
-3فكرة الت�ضحية بني الغناء والدراما:
نح� ��س يف �أحي ��ان كث�ي�رة �أثن ��اء ق ��راءة هذا
العمل”طغي ��ان ال ��روح الغنائي ��ة عل ��ى روح
الدراما ،فكث�ي�ر من املقاطع �أطول مما ينبغي
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… وال�شرق ��اوي طوال العملني ("احل�سني
ثائر ًا”و"احل�سني �شهيد ًا") ال ين�سى �أبد ًا �أنه
�شاع ��ر ،وكان م ��ن الأوفق �أن يذك ��ر دائم ًا �أنه
كاتب م�سرحي يكتب �أعماله بال�شعر".
وت ّت�ض ��ح الغنائي ��ة يف كث�ي�ر م ��ن مقاطع هذا
العم ��ل ،وبخا�ص ��ة تل ��ك الت ��ي يتح� �دّث فيها
احل�س�ي�ن ع ��ن �أ�ش ��واق روح ��ه ،وحنين ��ه،
وعذابات ��ه .ومنها تل ��ك القطعة الت ��ي يُ�سجِّ ل
فيها رحيله عن املدينة املنورة:
�أن ��ا ذا �أرح� � ُل مقه ��ور ًا ـ وال حيل� � َة ـ ع ��نْ
أر�ض املدين ْة
� ِ
ملعبي عن َد الطفول ْة
ال�شباب
و َمراحي يف
ْ
ِّين ومه َد الغزواتْ
ومنار الع ْل ِم والد ِ
ِ
وح ْ�ص ِن الذكرياتْ
حرم اللهِ ِ
ِ
ومثابات اخليا ْل
ِ
�آهِ يا ن ْب َع الأما ِّ
ين ال�شريف ْة.
كم ��ا �أنن ��ا ن ��رى ال�شخ�صي ��ات تتح� �دّث �أكرث
مما تتح� � ّرك وتعمل ،ويط ��ول احلديث ط ً
وال
ربر فنيا ،كهذا
فاح�ش ًا �أحيان ًا ،ويك ��ون غري م َّ
احلدي ��ث ال ��ذي ي�ستغ ��رق خم� ��س �صفح ��ات
عل ��ى ل�سان احل�سني يف بداي ��ة املنظر الرابع
م ��ن م�سرحية”احل�س�ي�ن �شهيد ًا”والذي يبد�أ
بقوله:
احل�سني� :أنا وحدي هاهنا
�أنا وحدي وظال َم الليلِ واله ْو َل
أعماق مازال �شعاعٌ منْ رجا ْء
ويف ال ِ
�وب ف � َ
�وق
ْمل ي ُع� � ْد غ�ي� ُ
ر ال ��دم امل�سك � ِ
ال�ص َحرا ْء
َّ
ري الأفاعي
ْمل ي ُع ْد غ ُ
وفحيح ا ُ
رح والويْلِ الثقيلِ املُدله ّْم
ِ
جل ِ
ْمل يعد �إال رياحُ الليلِ تعوي يف العرا ْء
املجنون يف التيهِ الأ�ص ّْم
ري الظم�أِ
و�سع ُ
ِ
�أين �أنت ْم يا �أحبائي جميع ًا �أينَ �أنت ْم؟
ومث ��ل ذل ��ك الرث ��اء الذي يُ�س ��اق عل ��ى ل�سان
زين ��ب �شقيق ��ة احل�س�ي�ن بع ��د ا�ست�شهاده يف
�أربع �صفحات ،والذي مطلعه:
زينب :يا قاتلي بطلِ احلقيقةِ وال ُّتقى
اخلال�ص املُ ْرجتى
يا خانقي �أم َل
ِ
ج�س� � َد
ي ��ا و ْيلك ��م� ..أوط�أْمت ��و �أفرا�سك� � ْم َ
ال�شهي ْد
ا ْب ِن ال�شهيدِ املُ ْر َت�ضى
ج�س َد الر�سو ْل
ده�ست ْم ويحك ْم َ
�أنتم ْ
و�سف ْك ُت ُم د َم ُه َّ
الطهو ْر
َد َم الر�سولِ امل�صطفى
لك ��ن ه ��ذا ال�شع ��ر يف �سياق ��ه يخ ��دم فك ��رة
الت�ضحي ��ة وتق ��دمي النف� ��س قربان� � ًا مل ��ا
ت�ؤم ��ن ب ��ه وتعتقده ،حت ��ى ن ��رى يف النهاية
�أن”احل�سني”لي� ��س منوذج ًا رائع� � ًا للبطولة
�أو مث ��ا ًال باه ��ر ًا يحتذي به �أ�صح ��اب املبادئ

فح�سب ،بل هو قبل ذل ��ك كله الت�ضحية ذاتها
الت ��ي دفعت حياتها ثمن ًا مل ��ا ت�ؤمن به ،والتي
تطال ��ب الآخرين املتعاي�ش�ي�ن معها ،املت�أملني
لنهايته ��ا املعجب�ي�ن به ��ا �أن ي�أخ ��ذوا بث�أرها،
مقاوم ��ة للطغ ��اة ،وكفاح� � ًا �ض ��د اال�ستغ�ل�ال
والقيود".
يق ��ول احل�سني قب ��ل �أن يُ�سدل �ست ��ار النهاية
يف ”احل�سني �شهيد ًا":
ْ
احل�س�ي�ن :فلتذك ��روين ال ب�سفكِ ك� � ُم دم ��ا َء
الآخرينْ
ب� � ْل فا ْذك ��روين بانت�ش ��الِ احل � ِّ�ق منْ ُظ ْف ِر
ال�ضالل
ْ
الطريق
ب ْل فاذكروين بالن�ضالِ على
لكي ي�سو َد العد ُل فيما ب ْينك ْم
ْ
فلتذكروين بالن�ضا ْل
فلتذك ��روين عندم ��ا تغ ��دو احلقيق� � ُة
وحدَها
حيرْ ى حزين ْه
�وار املدين ��ةِ ال ت�ص ��ونُ حم ��ى
ف� ��إذا ب�أ�س � ِ
املدين ْه
ري و�أهله وال َّتابعي َن ْه
لكنها حتمي الأم َ
نف�سها
فلتذكروين عندما جت ُد الف�ضائ ُل َ
�أ�ضحتْ غريب ْه
و�إذا الرذائ� � ُل �أ�صبح ��تْ ه � َ�ي وحده ��ا
ال ُف�ضلى احلبيب ْه
منْ
الغانيات
ق�صور
و�إذا حُ كمت ْم
ِ
ِ
ومنْ
مقا�صري اجلواري
ِ
و�إذا غدا �أمرا�ؤك ْم كاملحظياتْ
ال�سراري..
و�إذا حت ْك ِ
مت ّ
فلتذكروين..
فلتذك ��روين ح�ي�ن تختل � ُ�ط ال�شجاع� � ُة
باحلماقهْ..
و�إذا املناف� � ُع واملكا�س � ُ�ب �ص ��رنَ مي ��زانَ
ال�صداق ْه
َّ
ُ
ُّ
أبي هو الباله ْه
ل
ا
ل
ب
ن
ال
غدا
إذا
�
و
ُّ
وبالغ ُة الف�صحاء تقه ُرها الفهاه ْه
واحل � ُّ�ق يف الأ�سم ��الِ م�شل ��و َل اخلط ��ى
ْ
ال�سيوف!
حذ َر
فلتذك ��روين ح�ي�ن يختل ��ط املزي � ُ�ف
ْ
بال�شريف
ولتذك ��روين ح�ي�ن ت�شتب� � ُه احلقيق� � ُة
باخليا ْل
ُ
�
ن
اخل
ن
�
ب
�
ج
�دا
�
غ
إذا
و�
�وع عالم� � َة الرج ��لِ
ِ
ْ
احل�صيف
�ذب
و�إذا غ ��دا البهت ��انُ والتزيي � ُ�ف والك � ُ
املُجلج ُل
آيات النجاح
هنَّ � ِ
فلتذكروين يف الدموعْ
فلتذكروين حني ي�ستقوي الو�ضي ْع
فلتذك ��روين ح�ي�ن تغ�شى الدينَ �صيحاتُ

البطونْ
و�إذا حت ّك ��م فا�سقوك� � ْم يف م�ص�ي�ر
امل�ؤمن ْ
ني
و�إذا اختف ��ى �ص� �دْحُ البالب ��لِ يف حياتك ُم
النباح
لريتف َع
ْ
النواح
الكئو�س على
و�إذا طغى ق ْرعُ
ْ
ِ
وتلجلج ُّ
راح
احلق ُّ
َ
ال�ص ْ
فلتذكروين
وه ��ذا الن ��داء دع ��وة مُبا�ش ��رة م ��ن امل�ؤل ��ف
للجمه ��ور ،لك � ْ�ي ي�أخ ��ذ الع�ب�رة م ��ن جه ��اد
احل�سني  eليُقاوم الطغيان حينما ي�ست�شري
الف�س ��اد يف الأر� ��ض ،وتختل ��ط ال�ص ��ور فال
ت�ستطي ��ع �أن ت ��رى �ص ��ور الزيف م ��ن �صور
ال�ش ��رف والكرام ��ة .فحينم ��ا يرتف ��ع �صوتُ
النفاق والنباح ،وحينما تنت�شر �صور الزيف
والبهت ��ان يف كل �أف ��ق لت�س ��د علين ��ا مناف ��ذ
الطري ��ق ،وحينما ينت�صر �أرباب الباطل على
�أ�صحاب احلق .حينم ��ا ُنب�صر هذا ..على كل
من ��ا �أن يتح�س�س ر�أ�س ��ه ،وي�س�أل عقله مع �أي
فريق يقف.
لق ��د كت ��ب عب ��د الرحم ��ن ال�شرق ��اوي ه ��ذه
امل�سرحي ��ة عق ��ب هزمي ��ة 1967م ،وبطله ��ا
تت�س ��ع داللت ��ه م ��ن ال�شخ�صي ��ة التاريخي ��ة
احلقيقي ��ة التي نعرفه ��ا� ،إىل �شخ�صية البطل
�اوم ،الذي يقول م ��ا يعتقده ،ويُكافح عمّا
املق � ِ
ي ��راه حقا ،حت ��ى لو تبينّ ل ��ه �أن املوت هو ما
ينتظره يف النهاية.
و�ستظ ��ل تذكرن ��ا ه ��ذه امل�سرحي ��ة باحل�سني
«من ��وذج البط ��ل العظي ��م ،ورم ��ز الت�ضحي ��ة
ال ��ذي دفع حياته عن ر�ضى ملُقاومة الطغيان،
ورف ��ع راي ��ة احل ��ق» ،و�سيظ ��ل الأف ��ق ي ��ردد
�صوت احل�سني:
ف� ��إذا �سكت ��م بع ��د ذاك عل ��ى اخلديع ��ةِ
وارت�ضى الإن�سانُ ذ َّل ْه
ف�أنا �س�أُذبحُ منْ جدي ْد
و�أظ ُّل �أُقت ُل منْ جدي ْد
و�أظ ُّل �أُقت ُل �ألف قتل ْة
� ..س�أظ ُّل �أُقت ُل كلما �سكتَ الغيو ُر
وكلما �أ ْغفى ال�صبو ْر
�س�أظ ُّل �أُقت ُل كلما رغِ متْ � ٌ
أنوف يف املذ َّل ْة
ولعل ه ��ذه امل�سرحية كان ��ت �صرخة جماعية
ملحاول ��ة حت� �دِّي عوام ��ل الي�أ� ��س والهزمية،
بعد �أن ق ��ال فال�سفة الهزمية �إن ما �أدر َكنا من
هزمي ��ة من �إ�سرائيل من ال�صعب جتاوزه يف
وقت قريب.
وك�أن ه ��ذه امل�سرحي ��ة ـ يف خطابه ��ا
التاريخ ��ي ـ كان ��ت تطل ��ب م ّن ��ا املقاوم ��ة
واال�ستب�سال وال�صمود ،حتى لو كانت كل
ت�س� � ُّد منافذ
الظ ��روف الواقف ��ة يف طريقنا ُ
الأمل عل ْينا.
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المقطع األخير من مسرحية

(الحســـين ثأر هللا)
لعبد الرحمن الشرقاوي

فلتذكروين عندما تغدو الحقيقة
وحدها
حريى حزينة
ف��إذا بأس��واراملدينة ال تص��ون
حمى املدينة
لكنه��ا تحم��ي األم�ير وأهل��ه
والتابعني
فلتذكروين عندما تجد الفصائل
نفسها
أضحت غريبة
وإذاالرذائل أصبحت هي وحدها
الفضىل
الحبيبة
وإذا حكمت��م م��ن قص��ور
الغانيات
ومن مقاصريالجواري
فاذكروين
فلتذكروين حني تختلط الشجاعة
بالحامقة
وإذا املنافع واملكاس��ب صارت
ميزان الصداقة
وإذا غدا النبل األيب هوالبالهة
وبالغ��ة الفصح��اء تقهره��ا
الفكاهة
والح��ق يف األس�مال مش��لول
الخطى حذر
السيوف!
فلتذكروين حني يختلط املزيف
بالرشيف
فلتذك��روين ح�ين تش��تبه
الحقيقة بالخيال
وإذا غ��دا البهت��ان
والتزييف والكذب
املجلج��ل ه��ن آي��ات
النجاح
فلتذكروين يف الدموع

فلتذك��روين ح�ين يس��تقوي
الوضيع
فلتذك��روين حني تغ�شى الدين
صيحات البطون
وإذا تحكم فاسقوكم يف مصري
املؤمنني
وإذا اختف��ى ص��دح البالبل يف
حياتكم
لريتفع النباح
وإذا طغ��ى ق��رع الكن��وس عىل
النواح
وتجلج الحق الرصاح
فلتذكروين
وإذا النفري الرائع الرضاف أطلق
يف املراع��ي الخرضصيح��ات
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 الكالم
فلتذكروين
فلتذك��روين إن رأيتم حاكميكم
يكذبون
ويغدرون ويفتكون
واألقوياء ينافقون
والقامئ�ين ع�لى مصالحك��م
يهابون القوي
وال يراعون الضعيف
والصامدي��ن م��ن الرجال غدوا
كأشباه الرجال
وإذا انحنى الرجل األيب
وإذا رأيتم فاضال منكم يؤاخذ
عند حاكمكم بقوله
وإذا خش��يتم
أن يقول

الحق منكم واحد
يف صحبه أ و بني أهله
فلتذكروين
وإذا غزيت��م يف بالدك��م وانتم
تنظرون
وإذا اطأمن الغاصبون بأرضكم
وشبابكم
يتامجنون
فلتذكروين
فلتذك��روين عن��د ه��ذا كل��ه
ولتنهضوا باسم الحياة
يك ترفع��وا عل��م الحقيق��ة
والعدالة
فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذوه
من الطغاة
وبذاك تنترص الحياة
ف��إذا س��كتم بع��د ذل��ك ع�لى
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
ويظ��ل يحكمك��م يزيده��ا...
ويفعل ما يريد
ووالت��ه يس��تعبدونكم
وهم رش العبيد
ويظ��ل يلقنك��م وإن
طال املدى جرح
الشهيد
ألنكم مل تدركوا ثار
الشهيد

