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رثى نفسه ومضى

محمد علي الخفاجي
ثانية يجيء الحسين

من زمن التوهج

من زمن التوهج

محمد علي الخفاجي ..رائد الشعر
المسرحي المعاصر

يتقدم  ..قوسين متباعدين
الهامش
ّ
للشاعر الخفاجي
عدنان عباس سلطان

صدر للشاعر الكبري محمد عيل الخفاجي مجموعته الشعرية املختارة
..والقارئ للنصوص الشعرية يف هذه املختارات او عىل االقل هذا ما
احسسته عىل االقل بان الهامش وان كان يتقدم لكنه يتوارى فجميع
القصائد املوجودة يف االصدار قد اختريت بعناية فائقة تريض
احساس الشاعر يف هاجس ما كان ينتابه بقوة حيث كان يختبئ يف
مالذه اآلمن واقصد مرابع الصبا والطفولة ما استطاع عن حقيقة
غامضة تتواله بقسوة رمبا ،فكل تلك االرتجاعات باقية يف دائرة
الطفولة ومالعب الصبا واستذكار وحدات جغرافية من البساتني
والسواقي والحارات التي عاش فيها الشاعر ،كذلك الحكايات الراسخة
يف املخيلة فجرت بصورة رائعة ومؤثرة يف شعره العذب ،ولعل
اول تلك الذكريات تتجىل يف حضن طفولته التي عاشها يف كنف والده
وامه ساقية الحنان واملحبة فعىل ذكراها يندلق الحزن واالىس بل انه
ينتحب يف كل كلمة من كلامته امللتاعة:

عبدهللا الحسيني
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ول ��د �شاعرن ��ا (حمم ��د عل ��ي اخلفاج ��ي) يف خ�ضم
االحت�ل�ال االنكلي ��زي للع ��راق ،وتن�صي ��ب مل ��ك له
وا�ستالم ن ��وري ال�سعيد  -من�صب رئي�س الوزراء!
وقي ��ام (حل ��ف بغداد)  ،اح ��داث م�ستع ��رة دامية...
وم ��ن اتونها  ،ا�شرق حميا (اخلفاجي) من ع�صائب
(ثوار اه ��ل كرب�ل�اء) ...ومن خ�ل�ال  -مدار�س تلك
املحافظ ��ة الفقرية ب ��رز الطالب العبق ��ري املجتهد،
ليلتح ��ق ب� �ـ (دار املعلم�ي�ن الع ��ايل) وحت ��ى نيل ��ه -
بكالوريو� ��س اللغ ��ة العربية وادابه ��ا عام .. 1960
حي ��ث �ساهم م ��ع جمموعة م ��ن املثقف�ي�ن واالدباء،
يف ا�ص ��دار اول جمل ��ة ادبية حملي ��ة ،ومنهم ن�صر
حممد راغب وزهري غازي زاهد و�صالح االن�صاري
وحمي ��د املطبع ��ي وجواد احم ��د علو�ش م ��ع حامد
الهيتي و�سامل اخلباز.
كان ��ت ايام ال�شب ��اب حافل ��ة باملطارح ��ات ال�شعرية
وامل�ضاربات اللغوية ،حتى �صدور اول جمموعة له
(�شباب و�سراب  )1964 -وهو ما يزال طالبا ،حيث
ق ��ال في ��ه الدكتور حم�س ��ن غيا�ض (جامع ��ة بغداد)
يكف ��ي ان اقول ان ��ك �شاع ��ر فح�سب!! وعق ��ب عليه

الدكتور( ماهر ح�سن فهمي  -جامعة القاهرة) قائال
انك فعال وتد يف اركان اخليمة االدبية املعا�صرة...
ويف احداث العهد اجلمهوري الثاين  1965ظهر له
 ديوانه الثاين (مهرا لعينيها) الذي قدمته لل�ساحةاالدبي ��ة ،الدكتورة (�سعاد ال�ب�رزي  -دم�شق) حيث
تقول  ،انا اليوم امام ديوان �شاب ل�شاعر ال�شباب...
�شاعر يع ��رف كيف يجرح كربياء احلرف وعنفوان
الكلم ��ة! وي�سلب تق ��وى التعبري وروعت ��ه ...حيث
قال في ��ه اال�ستاذ عبد املنعم اجلادر  -رئي�س حترير
 كل �ش ��يء  -انذاك :ان �صديقي اخلفاجي كما قلت�سابق ��ا كان واليزال �شاعرا عمالق ��ا يف ق�صائده...
وابان احداث  -نك�سة  - 1967حلق ديوانه الثالث
(لو ينطق النابامل) ليطفىء النار امل�ستعرة يف قلب
كل غيور  ،يتعذب ملجازر فل�سطني مع اليهود ...وما
ان هد�أت الزوبع ��ة  -ال�سيا�سية واالجتماعية  -يف
البل ��د ،حتى ا�شرق ديوانه الرابع (انا وهواك خلف
الب ��اب  )1970 /الذي قال فيه الدكتور عناد غزوان
 جامع ��ة بغ ��داد (عرفته من حروف ��ه اجلميلة التي�سكب فيها ما عنده م ��ن امال واالم ...وديوانه هذا
نقطة انطالق  -موفقة وجريئة  ،ت�ستحق كل تقدير
وثن ��اء) وخاطبه الناقد عبد اجلب ��ار داود الب�صري

يف جري ��دة اجلمهوري ��ة قائ�ل�ا  ،ان ��ه م�ص ��ور بارع
يجيد جتميع ال�ص ��ور وانتقاءها وي�صح القول انه
ذو قدرة هائلة على تكثيف جتاربه..
وهك ��ذا ت�صاع ��د الف ��ن االبداع ��ي واالدب ��ي ل ��دى
اخلفاج ��ي يف ديوان ��ه (مل ي� ��أت ام� ��س �س�أقابل ��ه
الليل ��ة) وديوانه (يح ��دث بالقرب منا) ام ��ا ما كتبه
اخلفاج ��ي يف ال�شعر امل�سرحي (م ��ن مقدمة وعقدة
وحل) فه ��ذا مامل يزاحمه فيه احد حيث يبد�أ بنقطة
انطالق احلدث ورموزها حتى ينمو وعنده احلدث
امل�سرح ��ي ،وتتفاع ��ل احداث ��ه ،وي�شت ��د ال�ص ��راع
ب�ي�ن اخل�ي�ر وال�ش ��ر ،داخ ��ل م�ت�ن حكائ ��ي �شع ��ري
�سه ��ل  -يك ��ون  -م ��ادة البناء! ث ��م ينتق ��ل ال�صراع
اىل احل ��ل ...ادار اخلفاج ��ي ح ��واره ب�سال�س ��ة
وتدف ��ق يف تتابع االحداث م ��ن غري انقطاع ،وبلغة
م�سرحية �سهلة وا�ضحة ،اف�صحت بي�سر عن الفكرة
الت ��ي يدخله ��ا امل�شاهد وبعي ��دا عن حي ��اة وحاالت
ال�شاع ��ر ..وال�شاع ��ر اخلفاجي يختف ��ي متاما وراء
�شخو� ��ص ابطاله! فال يتحدث عن ن ��زوع نف�سه وال
يظه ��ر للقارئ وامل�شاهد اي جزء م ��ن �آهات ال�شاعر
النف�سية ! بل يختفي خلف العمل كليا!!
ان ال�شع ��ر امل�سرح ��ي  -ق ��دمي  -ل ��دى اليون ��ان

وامل�س ��رح الروماين ،وانتق ��ل اىل ادبنا العربي عن
طريق الهج ��رة واملعا�صرة واالدب املقارن ...حيث
تتن ��وع االوزان يف امل�سرحي ��ة ال�شعري ��ة وتتن ��وع
الق ��وايف ب�سب ��ب توزعه ��ا عل ��ى ف�ص ��ول وم�شاه ��د
متع ��ددة ،فنكت ��ب با�سل ��وب ال�شع ��ر العم ��ودي او
احلر ،ولكل �شخ�صية طريقتها يف التفكري والعي�ش
واحلدي ��ث ...وم ��ن اوائل ال�شع ��راء العرب يف هذا
املج ��ال :خلي ��ل اليازج ��ي واحم ��د �شوق ��ي وعزي ��ز
اباظة و�صالح عبدال�صبور وخالد ال�شواف وعاتكة
اخلزرج ��ي ..اال ان ا�سل ��وب اخلفاج ��ي املعا�ص ��ر
اختلف عن ه�ؤالء بفنه ال�شع ��ري والنرثي الهادئ!
احل ��وار ،املكثف الوجيز بني �شخو� ��ص (عمله) اي
ت�أدي ��ة الفكرة ب�أق�صر عب ��ارة للم�شاه ��د وال�سامع!!
وي�ش ��د احل ��دث ه ��ذا  -امل�شاه ��د  -بت� ��أزم ال�ص ��راع
(العقدة) وت�شابك االحداث!! وبهذا االرتقاء ي�شغل
امل�شاهد وي�شده اىل االحداث مع قدرة اخلفاجي يف
اي�ص ��ال املعاين العميقة  ،بلغ ��ة م�ؤثرة ...ومن تلك
امل�سرحي ��ات ال�شعري ��ة (وادرك �شهرزاد ال�صباح) و
(حينما يتع ��ب الراق�صون ترق�ص القاعة) و (الديك
الن�شي ��ط  -لالطف ��ال) و (ثاني ��ة يج ��يء احل�س�ي�ن)
حتى خاطبت ��ه الدكتورة (�سعاد الب ��زري  -دم�شق)
اخلفاجي  ،لعمري اقولها �صريحة وا�ضحة! انت يا
خفاج ��ي ،جديد يف فنك وتعابريك وجدير بان يقال
ل ��ك � -شاعر  -فانا اليوم امام �شاعر  -يعرف  -كيف
يجرح كربياء احلرف ويجعله عبدا خلدمته؟

بي�ض ��ة ان ��ا م ��ن بي�ضه ��ا ..و�ضعتن ��ي عل ��ى حجر
نات ��ئ فانك�سرت..وخرج ��ت م ��ن الظ ��ل  ..ا�سعى
اىل درج اخ�ضر..فا�ست ��دارت ايل بجراته ��ا..
وارتن ��ي على ال�صدر..كوزين من لنب ..وعلى كل
ك ��وز له ��ا وردة..فانتبهت..و�س ��رت يف الغ�صون
الرياح�..سرى يف ال�شفاه احلليب�..سرت رفة يف
اجلناح�..صار يل ح�ضنها جنة  ..وف�ضاء له �سعة
الكون..كلما ان�شدتني..تطري الفرا�شات من فمها
..كلما �سمعتني امتتم..ا�صغت اىل قلبها..
ه ��ي تغم ��رين بنه ��ار م ��ن القط ��ن ..ه ��ي تدفعني
الخ�ض ��راري  ..وانا كن ��ت ادفعها كل يوم اىل كرب
ال�سن.
فحني دعاه ��ا املنادي لرتحل..قام ��ت على عجل..
لذا ن�سيت عندنا ظلها.
ثم يق ��ول اي�ض ��ا :يالب�ؤ�س ��ي ..يالب�ؤ�سي�..سرقت
�صباها وا�سرفت..خذوين له ��ا اقطف من وجهها
عنبا..واجمع ما ن�سيته عليه ال�سالل..
كذل ��ك ماي�شكل ��ه اال�ست ��ذكار ل�صاع ��ود النخ ��ل
والب�ساتني من ت�شبث عنيد بالطفولة وهو ي�صف
والده عندما يرتقي النخل:
غالبا ما اراه يف ب�ساتينه..يرتقي نخلة ..ويغلغل
يف ال�سع ��ف منجل ��ه  ..ال�س�ل�اح الوحي ��د ال ��ذي
اليالم..حلظة القطع او حلظة االقتحام.
غالبا مايرى نخلة يتوعدها بالق�صا�ص..الغرابة

فه ��و زعيم قبيلتها..اذ جتيء ل ��ه �صاغرة..تفر�ش
ح�ضنها ..وتقدم فتنها لي�ساحمها في�ساحمها..
ثم يف ق�صيدة اخرى عند النهر نهر العلقمي الذي
ه ��و كل االنه ��ار الت ��ي كان يقف عنده ��ا ،وطواها
الزمن وماتت وانطمرت حتت االر�ض:
مه ��ره ابي�ض و�ش ��ذاه بليل..من ت ��رى يتذكر ذاك
الف ��رات اجلميل..مل ��ك و�سرادق ��ه ع�ش ��ب اخ�ضر
واملخ ��دات ط�ي�ن ..ول ��ه الكا� ��س مرتع ��ة ح ��د م ��ا
ي�شتهيها ..يف ال�صب ��اح ..الورود على �شاطئيه..
ويف اللي ��ل ميثل ب�ي�ن يديه النخي ��ل ..ماله اليوم
ي�سال عن جرار ال�سبيل.
ث ��م ينتق ��ل ال�شاع ��ر ب�ص ��ورة معاك�س ��ة متاما عن
�شروق املي�ل�اد ليدخل الغيمة التي ت�شكل هاج�سه

ورمب ��ا خوف ��ه ال ��ذي ال يدانيه خوف �آخ ��ر وكانه
ينع ��ي ذاته عرب نعي ��ه لآخرين واول ه� ��ؤالء كان
اباه حيث يكتب :لكنه وبعد عقد من ال�سنوات او
بعد جيل من النخيل�..صرن ��ا نراه ..جال�سا قرب
اوجاع ��ه ..ورم ��اد �سجائ ��ره حوله..يتذكر ايامه
ورحيل �شذاه  ..حني م ��رت عليه ال�سنون..فتثلم
منجله وتثنت يداه..
وينعي ال�شاعر اخلفاجي �صديقه الراحل القا�ص
جلي ��ل القي�س ��ي ثم يعرج على احل ��رب التي متثل
يف ذهن ��ه الفناء ثم ال�شاعر الكردي حممد البدري
وال�شاعر ك ��زار حنتو�ش باعتبارهم من جمايليه.
ه ��ذا التعاك� ��س الكب�ي�ر يف خمت ��ارات حممد علي
اخلفاج ��ي ق ��د الغ ��ى الف�ت�رة املمت ��دة بينهما اىل
درج ��ة انه كان كمن يقفز ه ��ذا البون الهائل ذهنيا
فيعت ��م على مرحلة زمني ��ة وا�سعة هي امللغاة بني
املي�ل�اد وخريف النهاية فه ��ل كان اخلفاجي ينعي
نف�سه يف هذا النحيب اخلافت ويلوذ يف طفولته
ال�سعي ��دة خال�صا من ثقل االح�سا�س الذي يتواله
او ال ��ذي تواله حني كان يختار ملجموعة ا�شعاره
الرائعة التي �ضمها ا�صداره (الهام�ش يتقدم) وما
هو ه ��ذا الهام�ش اال ميكن ان نقول عنه انه ي�شبه
الق ��ول (ان يف العم ��ر بقية)والبقي ��ة هذه مازالت
متار�س النماء والعطاء؟..
فف ��ي رثائه لك ��زار حنتو� ��ش يقول :كل م ��ا ي�شبه

ال�ص�ب�ر ي�شبهن ��ا ..ملم� ��س الفجر �ص ��ار خميفا..
ومل يبق من ��ه �..سوى مزقة يف العيون..الهوادج
مثقلة باالرامل..والبكاء.
وهك ��ذا يتلم� ��س القارئ ح ��زن ال�شاع ��ر واللوعة
التي يكابده ��ا يف رقيق كلماته ال�شعرية املن�سابة
م ��ن اعماق نف�س ��ه ودخائل ��ه العميق ��ة وي�صورها
ت�صوي ��را رائعا اخ ��اذا يف كل جملة ويف كل كلمة
�سطرها على البيا�ض.
ياله ��ذا اللقاء االخ�ي�ر ..يالهذا احلن�ي�ن املباغت..
واالن�ي�ن ال ��ذي يت�س ��رب يف ال�صدر..م ��ن كامت
ال�صوت ..ياله ��ذي الب�ساتني /ه ��ذه الفرادي�س..
كان ��ت لن ��ا ملج�أ اخ�ض ��ر ..كلم ��ا اقفز ال ��درب من
خمم ��ل . ..عرق ��ا باردا..طامل ��ا ا�سع ��د االج ��ر ذاك
االج�ي�ر ..تهب عل ��ى �صبا من حلي ��ب الرياحني..
لكنن ��ي الآن منطف ��ئ..ر�ؤى ت�ضطرب..واو�سم ��ة
ميتة ..فوق �صدر خرب..اجنب روحي مزيدا من
احل ��رث ..فقد �صار بيني وب�ي�ن الب�ساتني..مابني
حق ��ل ومنجله..مابني ح ��زن وا�شواك ��ه ..ولذا..
اقف الآن معتذرا..اقف الآن معتذرا..اقف الآن
الهام� ��ش يتق ��دم لل�شاع ��ر الكب�ي�ر حمم ��د عل ��ي
اخلفاجي ج ��زء ي�سري من ابداع ��ه ال�شعري الذي
ل ��ن ات�ص ��دى له يف ه ��ذا التق ��دمي النن ��ي ال احب
املغام ��رة مببل ��غ كبري اكون متاك ��دا من اخل�سارة
الوا�ضحة فيه
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من زمن التوهج

ألن مبرراته تتجاوز رغبة صاحبه في إنتاج جديد

محم��د عل��ي الخفاجي

قبل عامني أجريت حوار ًا مع الشاعر الراحل محمد عيل الخفاجي ..هذا الحوار الذي جرى يف مدينة كربالء
بعد أن عاد إليها للظروف التي مرت بها بغداد التي كانت تعصف فيها االنفجارات واالقتتال الطائفي ،وألنه
شاعر كان يبكيه مرأى انفجار ومشهد طفل ،فقد جاء إىل املدينة ليحرك فيها الوسط الثقايف بكل ما يحمل
الخفاجي من قوة حضور .ويف ذلك العام تعمقت عالقتي به وكان يشكو آالما يف كليتيه وكان يكابر ويقول
يل علينا أال نستسلم للمرض ..قبل عامني كان هذا الحوار الذي مل ينرش يف جريدة بغدادية كان حول
تجربته وعن إبداعه يف املرسح الشعري ..وهذا نص الحوار
حاوره /علي لفتة سعيد
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له �صوت مو�سيقي حني يلقي الق�صيدة ،ولق�صيدته
عمق املعنى حني ي�سطرها على الورق فتبدو لوحة
درامي ��ة ال تخلو من عن�ص ��ر الت�شويق وله �شعرية
يف الكتاب ��ة امل�سرحية..يغو� ��ص يف املكان منطلقا
م ��ن حا�ض ��ره نح ��و عمق ��ه التاريخي لأن ��ه يجتهد
يف �صن ��ع املحلي ��ة ليبني م�ستقبال م ��ن كلمات ..له
�إمكانية امل�شاطرة مع الإبداع فيجوز ح�ضوره يف
املهرجانات كعالم ��ة ودعامة ال�شع ��ر العراقي ..له
�أناق ��ة املحتفى بعمره ليبق ��ى يف �شبابه الدائم وله
قدم ��ان تدوران يف الطرقات بحث� � ًا عن �صيد فكرة
لق�صيدة قادمة �أو م�سرحية ورمبا �أوبرا �شعرية.
حمم ��د علي اخلفاج ��ي املولود يف مدين ��ة كربالء،
وتخ ��رج م ��ن مدار�سه ��ا االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة
والثانوي ��ة واحلا�صل على �شه ��ادة البكالوريو�س
م ��ن ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة بكلي ��ة الرتبي ��ة جامعة
كربالء ع ��ام  ..1966كتب �أول ق�صيدة �أو حماولة
ق�صي ��دة وه ��و يف ال�صف الثال ��ث االبتدائي �إال �أن
الق�صي ��دة الت ��ي ن�شرت ل ��ه على جداري ��ة مدر�سته
وه ��و ال�ص ��ف اخلام� ��س االبتدائي كان له ��ا الوقع
اخلا� ��ص لزراعة بذرة ال�شع ��ر يف دواخله لريتقي
املن�صة وهو يف ال�ص ��ف الثاين املتو�سط يف حفل
ع ��ام �أقي ��م عام  ،1956وت ��ذاع ل ��ه �أول ق�صيدة من
�إذاع ��ة بغداد وه ��و يف ال�سنة الثانية م ��ن درا�سته
اجلامعية عام  ،1963ليتوج �شجرته املثمرة التي
زرعه ��ا بطبع �أول جمموع ��ة �شعرية حملت عنوان
(�شب ��اب و�س ��راب) وهو طال ��ب يف ال�سن ��ة الثالثة
من درا�ست ��ه اجلامعية عام  1964وقدمها الدكتور
عناد غزوان ..تلك اخلطوات الر�صينة مل تخ ُل من
انعطاف ��ة زمنها الذي كان ميور بال�شعر وال�شعراء
فالتق ��ى بال�شاعرة العراقي ��ة الكبرية الراحلة نازك
املالئك ��ة فكان ��ت �أ�ستاذت ��ه لأع ��وام  61و  62و63
لتمنحه رعايتها اجل ��ادة طيلة تلك ال�سنوات .فيما
كان �أ�ست ��اذه عن ��اد غ ��زوان الذي ظ ��ل يرافقه طيلة
حيات ��ه ،حي ��ث كت ��ب ل ��ه مقدم ��ات �أربع ��ة دواوين
�شعرية من دواوينه.
لي�ستمر اخلفاجي يف �إنتاجه املتنوع الذي �أ�ضحى
�صوت ًا خا�ص ًا داخل �أ�صوات ال�شعر العراقي.
وقفنا معه لنحاوره عن ال�شعر والواقع واملكان

رثى نفسه ومضى

حسام السراي

مثل ه ��ذه الأ�سئل ��ة ينبغي �أن تطرح عل ��ى ال�شاعر
عب ��د ال ��رزاق لأنه هو الذي كت ��ب م�سرحيته بعدي
ب�أكرث من عقد من ال�سنوات.
لقد متثلت يف م�سرحيتي (ثانية يجيء احل�سني)
قراءتي اخلا�صة للما�ضي وبر�ؤية معا�صرة لإيجاد
مداخل ورم ��وز ودالالت خا�صة به بعد �أن حاولت
نق ��ل روح املوروث وا�ستعادة ال�ت�راث ال �إعادته .
فكان االختالف بينها وبني الأخريات وا�ضح ًا .

* �شارك ��ت يف العدي ��د م ��ن املهرجان ��ات العراقي ��ة
والعربية..
�أو ًال :كيف ترى املهرجانات العراقية؟
ثاني� � ًا :م ��ا ه ��و احل�ض ��ور العراق ��ي يف املهرجان ��ات
العربية ؟

 فيم ��ا ع ��دا ح�ض ��وري �أنا واثن�ي�ن م ��ن ال�شعراءيف مهرج ��ان اجلزائ ��ر مبنا�سبة اختي ��ار اجلزائر
عا�صم ��ة الثقاف ��ة العربي ��ة �سن ��ة  2007يف �آب
املا�ض ��ي ف�أن ��ه ال ح�ض ��ور عراق ��ي يف املهرجانات
العربي ��ة ال�شعرية خا�صة بعد تغي�ي�ر النظام  ،لأن
احت ��اد الأدب ��اء العراقي�ي�ن جممّد من قب ��ل االحتاد
الع ��ام للأدب ��اء الع ��رب حالي� � ًا وبقرار خا� ��ص �أما
املهرجانات العراقية اليوم فهي ال تزيد على كونها
�إ�سقاط لفر�ض واملثقفون مهم�شون وحمبطون .

* ما الذي جاء بك �إىل ال�شعر ..ثم امل�سرح؟

 احلل ��م ،والقل ��ق �إزاء الأ�شي ��اء والظواهر ،طلباحلري ��ة لالن�س ��ان ،االن�شقاق على ال ��ذات ،الت�ضاد
م ��ع الكتاب ��ة الدارجة ،وم ��ا كنتُ �أتوخ ��اه من فعل
الكتاب ��ة ،كل ذل ��ك وغريه منحن ��ي �شروع ًا يف منو
الروح وانطالق ��ة واحللم ولهذا جئ ��تُ �إىل ال�شعر
ف ��كان ال�شع ��ر ه ��و الط ��رف النق ��ي لإقام ��ة كل تلك
التوازنات ،ومن بع ��ده امل�سرح ال�شعري ،فالعالقة
بني ال�شعر وامل�سرح لي�ست طارئة و�إمنا هي �أزلية
ومت�أ�صلة.

* م ��ا بني ال�ش ��عر وامل�س ��رح تاريخ من الإب ��داع �أيهما
الأقرب �إىل اخلفاجي؟

 ال�شع ��ر ،ال�شع ��ر امل�سرح ��ي ،امل�س ��رح ال�شع ��ري،كله ��ا مرتبط ��ة بالوع ��ي ال�شع ��ري للع ��امل ولي� ��س
هناك من ج ��دار �صيني بني جن�س معريف وجن�س
�آخر ،و�إمنا تتماي ��ز الأجنا�س يف ما بينها بال�صفة
الغالبة ،وبدرجة احل�سا�سية التي يقت�ضيها التعبري
واملوق ��ف املل ��ح� ،إن م ��ا مييز �شعري ��ة اخل�شبة عن
�شعري ��ة املن�صة ه ��و �أن الأوىل تتمتع بقدرة كاملة
يف ا�ستخ ��دام احلركة املبا�شرة �أم ��ام الر�ؤية دون
خيان ��ة الكلمات ،ومن ��ذ �أن عرفت الدرام ��ا �إغريقيا
ب�صراعاته ��ا وتناق�ضاته ��ا واحتماالته ��ا ومن ��ذ �أن

ع ��رف �أي�سيخلو� ��س و�سوفوكلي� ��س ويوربيد� ��س
وار�ستوفانتي�س كان ��ت الدراما �شعرية وا�ستمرت
هك ��ذا دون �أن تخل ��ع عنه ��ا ثوب ال�شع ��ر ،بل ظلت
ال�شعري ��ة فيه ��ا هي الو�سي ��ط الناق ��ل للإنزياحات
واجلمالي ��ات وظلت ق ��درة ال�شع ��ر الإحالية وعلى
م ��ر الق ��رون م�ستم ��رة يف تق ��دمي متع ��ة التطه�ي�ر
(تراجيدي ��ا �أو كوميدي ��ا) يف حماثي ��ة م�ستم ��رة
لل�ص ��راع الدرامي جلمه ��ور امل�س ��رح �إىل �أن تدنى
ال ��كالم فهب ��ط �إىل م�ست ��وى اللغ ��ة ح�ي�ن ا�ستب ��دل
ال�شعر بالنرث يف حدود القرن ال�سابع ع�شر.

* يف كتاباتك �إن كانت �شعر ًا �أو م�سرح ًا  ،هل يكون
املكان هو املحرك لق�صدية املغزى املراد الو�صول �إليه
� ،أم هو الهم الإن�ساين العام؟

 من ��ذ �شي ��وع ظاهرة الوق ��وف عل ��ى الأطالل يفال�شع ��ر العرب ��ي  ،وتذك ��ر احلبي ��ب فيه ��ا ،واملكان
احلي ��ز اجلمي ��ل من الذك ��رى ،فلي�س م ��ن حدث مر
عل ��ى الواق ��ع كان عائم ًا �أو معلق� � ًا يف فراغ ،وحني
يري ��د ال�شاعر تقدمي �ص ��ورة �شعرية م ��ا ف�إنه بهذا
�إمن ��ا يقدم ظ�ل ً�ا  -ولو �شاحب ًا  -للم ��كان ،بل ما من
�شاع ��ر يريد �أن ي�شق طريق ��ه �إىل العاملية �إال و�أطل
عليه ��ا ع�ب�ر مالحم ��ه املحل ّي ��ة و�أحد ه ��ذه املالمح
هو امل ��كان� .أن بع� ��ض الذين يعج ��زون عن تقدمي
�أ�شعاره ��م مبالحمه ��ا الوطنية �إمنا ه ��م يعجزون

عن تق ��دمي ال�صورة الت ��ي تكت�سي بظ�ل�ال املكان،
وبه ��ذا فه ��م يهرب ��ون  -م�ضطري ��ن � -إىل �إيهامن ��ا
ب ��د ًال منه ��ا بالزخرف ��ة فيحيط ��ون بذل ��ك جتاربهم
بالعزل ��ة ،والعزلة نفي للمكان ،ولهذا امتلأ �شعري
باملكان ودالالت ��ه (النخلة ،والب�سات�ي�ن ،والفرات،
وال�ضريح ،وطرق ال�ت�راب ،وبيوت الأهل و�أبنية
احلجرات ،وال�سط ��وح الواطئة ،ومواقد الدخان،
و�أ�سالي ��ب العي� ��ش) ح�ي�ن ب ��دا امل ��كان حا�ضنة كل
�شيء مبا فيها الهم الإن�ساين العام.

* م�سرحي ��ة (ثاني ��ة يج ��يء احل�س�ي�ن) ه ��ل ه ��ي قريبة
مل�سرحي ��ة عب ��د ال ��رزاق عب ��د الواحد� ،أم ه ��ي حماولة
لق ��راءة احل�س�ي�ن بر�ؤي ��ة كربالئي ��ة تختل ��ف حت ��ى عن
امل�سرح امل�صري الذي تناول احل�سني؟

 قب ��ل �أن �أكتب م�سرحيتي ال�شعرية الأوىل (ثانيةيج ��يء احل�س�ي�ن) �سن ��ة  1967واحلائ ��زة عل ��ى
اجلائ ��زة الأوىل للم�س ��رح العراقي واجلزائري مل
يكن لأحد من كتاب العربية قد �سبقني �إىل الكتابة
ع ��ن احل�س�ي�ن يف الدرام ��ا ال�شعري ��ة احلديثة ..ال
ال�شرقاوي الذي ا�ص ��در م�سرحيته �سنة � 1968أو
 1969وال حمم ��د العفيف ��ي الذي ا�ص ��در م�سرحية
(هكذا تك ّلم احل�سني) يف ال�سبعينيات� ،أما ال�شاعر
عب ��د ال ��رزاق عب ��د الواحد فق ��د �أ�ص ��در م�سرحيته
اليتيمة (احلر الرياحي) يف الثمانينيات ولذا ف�إن

من زمن التوهج

الخفاجي :حاضر الشعر العراقي متوقف عن الحركة

* ل ��ك خمطوط ��ة �أوبرا بعن ��وان (�أوبرا �سنم ��ار) ،عن
ماذا تتحدث هذه الأوبرا؟ وهل كتابتها هي الأ�صعب
يف فن الإبداع؟

 هذا م�شغل جديد مل يجربه �شاعر �أو كاتب عربيقبلي فلي�س (�أوب ��را عايدة) التي كتبها (جوي�سبي
ف ��ردي) رغم �إن �أحداثها قد وقعت يف م�صر  ،ومنذ
�سن ��ة  1969ال�سنة التي ا�ستمعت فيها ولأول مرة
�إىل �أعم ��ال �أوبرالية م�سجل ��ة على �أ�شرطة كا�سيت
وردتن ��ي م ��ن م�ص ��ر يتخلله ��ا ب�ي�ن �آن و�آن تعليق
للناقدي ��ن امل�صري�ي�ن  :غ ��ايل �شك ��ري  ،و�ص�ب�ري
حاف ��ظ  ،وكلما ا�ستمعت �أو �شاهدت عم ًال �أوبراليا
متلكن ��ي �شع ��ور بالرفع ��ة والهيب ��ة له ��ذه الأعمال
الباذخ ��ة املهاب ��ة ،وبالفع ��ل جازف ��ت �سن ��ة 1970
بكتاب ��ة �أول عمل �أوبرايل بعن ��وان (حينما يتعب
الراق�ص ��ون ترق�ص القاعة) حزت فيه جائزة كتاب
املغرب العربي  ،غ�ي�ر �أن الفرقة القومية العراقية
قد �أ�ضاعته �أو �أخفته بعد �أن قدمته �إليها حينها .
الأوب ��را درام ��ا �شعري ��ة �إن�شادية بح� ��س وتقنية
عالي�ي�ن وف ��ق قوان�ي�ن جمالي ��ة متخطي ��ة املهم ��ة
التقليدي ��ة للأجنا�س املتج ��اورة داخله ��ا �إىل �أداء
وظيفة كلية حت ��اول االقرتاب من طبيعة احليوية
العام ��ة وامل�شرتك ��ة لتل ��ك الأجنا� ��س  ،وعل ��ى هذا
كان ��ت (�سنمار) الن�ص الأوبرا ال ��ذي كتبته �أخري ًا
وال ��ذي هو على �أوان ال�صدور بعد �أن �أطلعت على
ن�صو� ��ص و�أعم ��ال �أوبرالي ��ة عاملية عدي ��دة مثل ،
�أوب ��را عايدة و�أوبرا وليم تل  ،وفاو�ست  ،ونهاية

الزم ��ن  ،و�شم�ش ��ون ودليل ��ة  ،وح�ل�اق �أ�شبيلية ،
و�سالوم ��ا  ،واحل ��رب املقبلة  ،والأوب ��را العائمة ،
وال�ضال ��ة  ،وكارم ��ن  ،والترافيات ��ا  ،وتري�ستان ،
وايزولت  ،وعطيل  ،وغريها .
ال �شك يف �أن تقدمي عمل �أوبرايل متكامل هو من
�أ�صع ��ب الفنون  ،بل �أن فن الأوبرا هو فن الأزمنة
القوية يف التاريخ .

* ال�شع ��ر ع ��امل ما ب�ي�ن ال�صناع ��ة واخلل ��ق والتخليق
والده�ش ��ة والإب ��داع ومن ثم احلي ��اة  ،كيف يبدو لك
ال�شعر العراقي الآن؟
 يف الكث�ي�ر مم ��ا ين�شر منه الي ��وم هو حتت خطالإب ��داع وال يعدو �أن يكون �أك�ث�ر من ِحي ٍَل �شعرية
دومن ��ا متع ��ة �أو ه ��دف جم ��ايل ،كل مربرات ��ه ال
تتج ��اوز رغب ��ة �صاحب ��ه يف �إنت ��اج جدي ��د � ،إذن
فحا�ضر ال�شعر العراقي اليوم متوقف عن احلركة
و�أن م�ساح ��ة وا�سعة من �أر�ض ��ه اخل�ضراء مهددة
بالت�صح ��ر ،فق ��د ت�س ��اوى ال�شعر والال�شع ��ر �أمام
املعاي�ي�ر والفر�ضيات النقدية غري احلقيقية وغري
ال�صادقة ،يف انتزاع االعرتاف املتكافئ من الناقد
بع ��د �أن كانت الق�صي ��دة ال�شعري ��ة احلقيقية بقرة
معط ��اء ومقد�س ��ة� ،أنها تلك التي متي ��ز بالو�ضوح
م ��ع العمق وعل ��ى ال�شاعر ال ��ذي ي ��روم الو�صول
�إىل متلقي ��ه �أن يجعل من �ص ��وره ال�شعرية �صور ًا
متبناة م ��ن قبله �أي�ض ًا لكي حتق ��ق الق�صيدة ذاتها
باملتعة والتبليغ والو�صول.

يف نهاي ��ةٍ متوقعة ،وبع َد عامني من املطالبات بنقل ��ه �إىل اخلارج للعالج ،تويف حممد
عل ��ي اخلفاجي (1942ـــ  )2012وجرى ت�شييع ��ه من مقر «احتاد الأدباء والكتاب» يف
بغ ��داد بح�سب و�صيت ��ه .نا�ش َد احتاد الأدب ��اء يف كربالء ،وقبله يف بغ ��داد ،ب�ضرورةِ
التح� � ّرك ال�سري ��ع لإنقاذ حي ��اة ال�شاعر ال ��ذي كان عالجه ممكن ًا ل ��و ان�شغلت ال�صحف
والف�ضائي ��ات بتنظيم حملة �ضغط على اجله ��ات احلكومية املعنيّة� ،أو اتفقت الأق�سام
الثقافي ��ة لل�صح ��ف البغدادي ��ة عل ��ى �صياغ ��ة بي ��ان �أو دعوة ته ��دف �إىل �إق ��رار قانون
رعاي ��ة ال ��روّ اد ،وو�ضع الدولة �أم ��ام م�س�ؤولياتها يف احلفاظ عل ��ى الإن�سان العراقي،
وخ�صو�ص ًا الكت ��اب والفنانني .الغياب امل�ؤ�سف للخفاج ��ي املولود يف كربالء ،يعيدنا
جم ��دد ًا �إىل م�سريت ��ه ك�شاع ��ر وم�سرحي .ه ��و �صاح � ُ�ب النتاجات املمي ��زة واجلوائز
املعروف ��ة ،وخ�صو�ص ًا يف امل�س ��رح ال�شعريّ  ،ومنها م�سرح ّي ��ة «ثاني ًة يجيء احل�سني»
التي فازت بجائزة اجلامعة العربيّة.
العراقي» يف �ستيني ��ات القرن املا�ضي ،ث ّم
وكان ��ت قد فازت قبل ذل ��ك بـ«جائزة امل�سرح
ّ
دخلت �ضمن املنه ��اج الدرا�سي للمرحلتني املتو�سط ��ة والإعدادية ،وم�سرحية «�أبو ذر
معراج الرف�ض» التي فازت بجائزة الأوني�سكو عام  ،1980و�أدخلت يف املنهاج
ي�صع ُد
َ
الدرا�س � ّ�ي يف اجلزائ ��ر ،بينما ف ��ازت م�سرحيته ال�شعر ّي ��ة «و�أدرك �شه ��رزاد ال�صباح»
العراقي» عام  ،1973يف حني حازت «حني يتعب الراق�صون ترق�ص
بـ«جائزة امل�سرح
ّ
القاعة» جائ ��زة «احتاد الك ّتاب املغاربة» عام  ،1974مع م�سرحيات �شعريّة �أخرى مثل
«�أحدهم ي�سلم القد�س هذه الليلة» ،و«حريّة ّ
بكف �صغري» ،و«ذهب ليقود احللم» ت�أليف
م�شرتك ،و«نوح ال يركب ال�سفينة» ،و«جائزة الر�أ�س» ،وكانت له مغامرة التجريب يف
الأوبرا عندم ��ا كتب «�سنمار»� .إىل جانب امل�سرح� ،أ�ص ��در الراحل العديد من املجاميع
ال�شعر ّي ��ة منه ��ا�« :شباب و�س ��راب» ( ،)1964و«مه ��ر ًا لعينيه ��ا» ( ،)1965و«لو ينطق
الناب ��امل» ( ،)1967و«مل ي� ��أت �أم� ��س �س�أقابله الليل ��ة» (« ،)1975يح ��دث بالقرب منا»
(« ،)2001البقاء يف البيا�ض �أبد ًا» ( ،)2005و«الهام�ش يتقدّم» (.)2009
ُ
احلفاظ عل ��ى حياته ،لي� � َ�س دعوةً
ال ��كال ُم ع ��ن م�ص�ي�ر اخلفاجي ال ��ذي مل يكن �صعب� � ًا
ب�صيغ قانوني ٍة
�ال ال ب ّد �أن ينته ��ي
ري بح � ٍ
م�ستهلك� � ًة �إىل رث ��اء مك ��رور ومعتاد .هو تذك ٌ
ٍ
ّ
َ
مقطع من
تكف ��ل عالج الرواد ورعايتهم� .أما الرثاء ،ف�إنّ ال�شاعر تكفل به قبل غريه يف ٍ
�شارع مهم ��ل /واملحالت خاوية /وهي
ن� �ّ�ص «نزهة اخلوف»( :مل يع ��د للر�شيدِ �سوى ٍ
حمرو�سة بالتب�سمل وال�صلوات /ها هناّ ..
كل �شيء موات)

�إ�صدارات ال�شاعر

يف امل�سرح ال�شعري
 -1و�أدرك �شهرزاد ال�صب ��اح  1972فازت بجائزة
امل�سرح العراقي 1973
 -2حينما يتعب الراق�صون ترق�ص القاعة 1973
فازت بجائزة امل�سرح 1972
 -3الديك الن�شط  2002وهي م�سرحية للأطفال
يف ال�شعر
� -1شباب و�سراب 1964
 -2مهرا لعينيها 1965
-3لو ينطق النابامل 1967
�-4أنا وهواك خلف الباب 1970
 -5مل ي�أت �أم�س �س�أقابله الليلة 1975
 -6يحدث بالقرب منا 2001
 - 7البقاء يف البيا�ض �أبدا 2005
 -8الهام�ش يتقدم
9-2007
حائ ��ز على ق�ل�ادة الإبداع جلائ ��زة الدولة الكربى
يف الدراما ال�سمعية 2002
ا�ص ��در جملة ( احلرف ) وهي جملة عنيت بق�ضايا
الفكر املعا�صر.

عن احلوار املتمدن
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املرسح باعتباره احد
طرائق التعبري الفني ولد
نتيجة املعاناة املوضوعية
وتطورتاريخي ًا مع تطور
الوعي االبداعي لإلنسان..
فإحداثيات التاريخ املرسحي
قد كشفت عن االرتباط الوثيق
بني املرسح كعمل اجتامعي
وبني الفرد كمتتبع يف التحليل
مبا يالئم الواقع وافرازاته..
ومن نتيجة املعاناة خضبت
ملكة االحساس بجامل الحياة
ومنها ولد رس الحياة (الفنون)
كتعبري عن موقف الفرد تجاه
املجتمع.

وامل�سرحي ��ة يف اال�سا�س حم ��اكاة الفعل (احلدث)
ومن ثم حم ��اكاة فاعلها بالنظم �س ��واء �أكان �شعر ًا
او ن�ث�ر ًا ..ذو ق ��درة عل ��ى العط ��اء واالداء بحي ��ث
ي�ستوع ��ب املمثل ��ون او املخرج ��ون واملعني ��ون
بالعملية االدائية املفاهي ��م الرئي�سية التي يتبناها
امل�ؤل ��ف والقي ��م املرتتب ��ة عليه ��ا بكام ��ل ابعاده ��ا
ليتمكن ��وا م ��ن عر�ضه ��ا متثيلي ًاعر�ض� � ًا مالئم� � ًا
و�صحيح ًا.
والفن امل�سرحي فن حياتي ملمو�س..بحيث ميكن
م ��ن خالله خل ��ق واعادة خل ��ق او�ض ��اع وعالقات
ان�ساني ��ة ..ان ��ه طاق ��ة ح�ضاري ��ة متج ��ددة عل ��ى
م ��ر الع�ص ��ور واالزمان ..وه ��و ب� ��ؤرة اجتماعية
و�سيا�سية مكثفة
وانعكا� ��س فن ��ي للمجتم ��ع يف مرحل ��ة معين ��ة..
ي�ستطيع القب�ض على نا�صية اجلمهور واال�ستيالء

عل ��ى انتباه ��ه وال�سيطرة على م�شاع ��ره بو�سائله
املتمثل ��ة بالتوقع واالهتم ��ام والتوت ��ر ..وظيفته
تعمي ��ق احلياة يف التعبري عنه ��ا وت�صوير الواقع
يف تطورات ��ه ..ان ��ه تعمي ��ق لالح�سا� ��س باحلياة
او الر�ؤي ��ا الفكري ��ة للواق ��ع ..وه ��و لغ ��ة الطموح
الب�شري الوجدانية بيد املبدع.
فامل�س ��رح اداة ثقافية وفكري ��ة وان�سانية واعية ال
حدود له ��ا ..ودوره احت ��واء كل االفكار و�صهرها
يف بوتقة واح ��دة هي (العملية امل�سرحية) اي انه
يتعام ��ل مع االح ��داث دون حتيز الن ��ه يتعامل مع
االن�سان ب ��كل ما فيه من خري او �ش ��ر ..فهو االداة
الفاعل ��ة الندماج الف ��رد باملجموع ل ��ذا فهو �صيغة
من �صي ��غ عالقة االن�سان بالعامل ..وهو تعبري عن
ق�ضية معب�أ بها..ودوره يظه ��ر عندما يكون �شك ًال
لق�ضية ان�سانية.

وامل�سرحية ال�شعرية نوع ادبي يتميز عن االنواع
االدبي ��ة باختفاء �صوت ال�شاع ��ر وانتقاء ال�سرد..
فال�شعر كفن ميكن ان يك ��ون اداة طيّعة وحمتوى
م�سرحي� � ًا ثري� � ًا ..وه ��ي تتمكن من خ�ل�ال ما تقوم
ب ��ه ال�شخ�صي ��ات م ��ن افع ��ال وتتبادله م ��ن حوار
ال ��ذي ميث ��ل اح ��د االن ��واع املج ��ردة عن ��د (رينيه
ويل ��ك) يف النظري ��ة االدبي ��ة ..وللح ��وار وظيف ��ة
نفعي ��ة تتمثل بتطوير عق ��دة امل�سرحية(االحداث)
وطريق ��ة ارتب ��اط ه ��ذه االح ��داث ويت ��م ه ��ذا
التطوي ��ر ع ��ن طري ��ق م�صاحبة االفع ��ال التي تقع
عل ��ى خ�شبة امل�س ��رح والك�ش ��ف عن االفع ��ال التي
تق ��ع خ ��ارج امل�س ��رح او الت ��ي حت�ص ��ل يف ما�ضي
امل�سرحي ��ة ..وكذلك اال�ش ��ارة اىل مايتوقع حدوثه
يف امل�ستقب ��ل ا�ضافة اىل ذلك ف ��ان احلوار يك�شف
ع ��ن ال�شخ�صي ��ات بتو�ضي ��ح ابعاده ��ا املظهري ��ة

ال يفوتنا ان نذكر انه كلام كان
الشعر املرسحي قريب ًا من لغة
الحديث كان اقرب اىل االفهام
وارسع يف التأثري ..وهذا ما نلحظه
يف الشعر املرسل ال العمودي
املقفى الذي يلتزم قالب ًا درامياً
خاص ًا به ..فالشعر املرسل هو
اصلح للمرسحية الشعرية ألن فيه
تحدر وانطالق وليس مقيد ًا بأسار
القافية كام يقول عيل احمد باكثري.
يف مرسحية (ذهب ليقود الحلم)-
مسلم بن عقيل -نجد ان الشاعر
محمد عيل الخفاجي يسكن يف
ركن هادئ من القلب بفنه وابداعه
تشاركه ميالد محمد عيل والشاعر
سبق هذا العمل املرسحي بعدة
اعامل شعرية مرسحية منها
(ثانية يجيء الحسني)  1972و(ابو
ذر يصعد معراج الرفض) 1980
و(الحرية بكف صغري)  2001و(نوح
ال يركب السفينة) .2003
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ذهب ليقود الحلم  -مسلم بن عقيل  -للشاعر

واالجتماعية والنف�سية.
اما لغة احلوارامل�سرحي فهي لغة فنية ال لغة الواقع
نف�س ��ه كما هي ..فا�ستخ ��دام الف�صحى يف احلوار
ميكن امل�س ��رح من التغلب عل ��ى م�شكلة املحدودية
واالنغالق(التي ت�سببها اللهجة العامية) ..ويحقق
كذلك االرتقاء بلغ ��ة اجلمهور وهو ميتعه وي�سليه
وي�سمو مب�شاعره وافكاره ولغته ..ولو رجعنا اىل
تاريخ امل�سرح ال�شعري جند انه بد�أ منذ عام 1986
عندم ��ا كتب خليل اليازجي (امل ��روءة والوفاء) ثم
كان ��ت (حياة مهلل ب ��ن ربيعة) ملحم ��د عبد املطلب
و(حي ��اة ام ��ر�ؤ القي�س) ملحمد عب ��د املعطي مرعي
و (جريح بريوت) حلاف ��ظ ابراهيم ثم م�سرحيات
احمد �شوقي ..وتبعهم �شعراء منهم �سعيد عقل يف
(قدمو�س) واحمد زكي اب ��و �شادي يف (نفرتيتي)
وخال ��د ال�شواف يف (�شم�س ��و واال�سوار) وحممد
علي اخلفاج ��ي يف (ثانية يج ��يء احل�سني) وكان
ال�ت�راث العرب ��ي بتاريخه واحداث ��ه النهر املتدفق
الذي ت�ستق ��ي منه م�ضامينها ...ف�ل�ا هي تكف وال
هو يجف.
وال يفوتنا ان نذكر ان ��ه كلما كان ال�شعر امل�سرحي
قريب� � ًا م ��ن لغ ��ة احلدي ��ث كان اق ��رب اىل االفه ��ام
وا�س ��رع يف الت�أث�ي�ر ..وهذا ما نلحظ ��ه يف ال�شعر
املر�سل ال العمودي املقفى الذي يلتزم قالب ًا درامي ًا
خا�ص ًا به ..فال�شعر املر�س ��ل هو ا�صلح للم�سرحية
ال�شعري ��ة لأن في ��ه حت ��در وانطالق ولي� ��س مقيد ًا
ب�أ�سار القافية كما يقول علي احمد باكثري.
يف م�سرحية (ذهب ليقود احللم)-م�سلم بن عقيل-
جن ��د ان ال�شاع ��ر حممد علي اخلفاج ��ي ي�سكن يف
ركن هادئ من القلب بفن ��ه وابداعه ت�شاركه ميالد
حممد عل ��ي وال�شاع ��ر �سبق هذا العم ��ل امل�سرحي
بعدة اعم ��ال �شعرية م�سرحية منه ��ا (ثانية يجيء
احل�سني)  1972و(ابو ذر ي�صعد معراج الرف�ض)
 1980و(احلري ��ة بك ��ف �صغ�ي�ر)  2001و(نوح ال
يركب ال�سفينة) .2003
ول ��ه يف امل�سرح النرثي (وادرك �شهرزاد ال�صباح)
 1972و(حينما يتعب الراق�صون ترق�ص ال�ساعة)
 1973و(الديك الن�شيط)  2002للأطفال ..اما يف
جم ��ال الق�صيدة فله دواوين �شعري ��ة منها (�شباب
و�سراب)  1964و(مهر لعينيك) 1965و(لو ينطق
النابامل)  1967و(انا وهواك خلف الباب) 1970
و(مل ي�أت �أم� ��س �س�أقابله الليل ��ة)  1975و(يحدث
بالقرب منا) .2001
ويف كل كتابات ��ه هذه جنده �شاع ��ر ًا يدغدغ القلب
وي�سلب العقل ب�صوره املرتابطة االجزاء ،املنتقاة
املفردة ،التي حتمل الهم االن�ساين..
ويف م�سرحيات ��ه ال�شعرية جن ��ده احتجاج ًا دفين ًا
يف ذاته كما عند كافكا وبيكت.
فالقارئ ين�سى نف�سه وامل�شاهد يندمج مع املمثلني
الذين ي�ستطيع ��ون ان يطبعوا اثرهم على املتفرج
فيوا�صل ��وا دوره ��م مت�ضامنني...ل ��ذا فه ��و يج ��د
لنف�س ��ه مكان� � ًا داخ ��ل امل�شهد امل�سرح ��ي ..اذ و�ضع
الكات ��ب نف�س ��ه وه ��و يكت ��ب تراجيديت ��ه مو�ض ��ع
املتف ��رج فتحا�شا املتناق�ضات ..وق ��ام بدور املمثل
اثن ��اء كتابته للم�سرحية فمث ��ل االدوار التي كتبها
باج ��ادة ملفتة للنظ ��ر بعد ان ر�سم خطت ��ه الدقيقة
ملو�ضوع ��ه ،حت ��ى انن ��ا جن ��د يف كتابت ��ه نوع ًا من
الكوميدي ��ا التي ي�ضحك فيها االن�سان حتى يداري
بكاءه..فح ��وار احدهم مع (ح�سان) جند ان االول
يلحن فيقل ��ب (احلاء ه ��اء) اذ دوره يف امل�سرحية
(عبيد الله بن زياد) الفار�سي الن�ش�أة.
رجل -:من ..ه�سان� ..صديقي ..ه�سان احللواين
(ي�أخذه باحل�ضن) هبيبي..هبيبي.
ح�س ��ان :ي�ستنك ��ر ..ما هذا؟ ما ه ��ذا؟ في�سحب يده
من م�صافحته ما هذي اللهجة؟
رجل -:ه�سان ..اين اكرث فيك الرتهيب.
ح�سان -:ترهيب!!

رجل -:ملاذا؟
ح�سان(-:ي�ستنك ��ر) اف�ص ��ح ي ��ا ه ��ذا وحت ��دث
بالعربية.
رج ��ل -:اق�ص ��د ان ��ت حبيب ��ي ..واين اك�ث�ر في ��ك
الرتحيب.
ح�سان -:اذن مل تلفظ (حاء) حبيبي (هاء)؟ وكذلك
الرتحيب؟
رج ��ل -:ما بيدي ..حلقتن ��ي العجمة من كرثة ما
حفظنيه املخرج يف الدور.
ح�سان( -يلحن) ه�سن ًا ..ه�سن ًا ..عذرك مقبول.
رج ��ل( -:يعجب) م ��ا هذا؟ .انت حلقت ��ك العجمة
اي�ض ًا.
ً
ً
ق ��ل :ح�سن� �ا ..ح�سن� �ا ..واال اخ ��ذ اللح ��ن قي ��د
ل�سانك.
هذا امل�شهد ي�ؤكد دورامل�سرح واثره يف بناء الفرد
ومدى �سرعة اكت�ساب امل�شاهد للمعرفة من خالل
العر� ��ض ..لذا كان الت�أكي ��د على �ضرورة ت�سخري
امل�سرح لبناء االن�سان.
كذل ��ك جند ان املتفرج ا�صب ��ح ممث ًال وك�سر طوق
اجلدار الرابع.
ان ه ��ذا التكني ��ك العفوي املظه ��ر ال ي�ستخدم يف
امل�شه ��د من اجل االحتمال بل ه ��و غر�ض مفاجئ
يف الوعي ال�شخ�صية.
وامل�سرحي ��ة ت�ضمنت ت�سعة ع�شر م�شهد ًا عر�ضت
جهاد م�سلم بن عقيل (ع) �سفري احل�سني (ع) اىل
الكوف ��ة ..وقد ا�ستطاع اخلفاج ��ي يف م�سرحيته
ه ��ذه التوفي ��ق يف ا�ستيع ��اب احل ��دث التاريخي
ون�سجه ق�صي ��دة مم�سرحة االح ��داث ا�ستوعبت
دالالته ��ا ووظف ��ت معطياتها مع اعتم ��اد احلوار
الداخل ��ي (املونول ��وج) وامتزج �ص ��وت ال�شاعر

به ��ذا احل ��وار ..اذ ان لل�شع ��ر منزل ��ة م�سرحي ��ة
�سامي ��ة ف�ض�ل ً�ا عم ��ا يحدث ��ه النغ ��م وال ��وزن من
االحا�سي�س واالنفع ��االت حني يلقى على امل�سرح
فان ��ه يخل�ص امل�س ��رح من الواقعي ��ة وي�صفها يف
م�ست ��وى �آخر ويجعل من ال�سه ��ل على اجلمهور
ان يهيء لنف�سه حالة �شعورية جديدة.
ان اخلفاج ��ي ال�شاع ��ر م�صور ب ��ارع با�ستخدامه
ر�ؤياه الب�صرية التي اجادت يف الرتكيز وجتميع
ال�صور وتكثيفها ب�ش ��كل �شعري اعتمدت املفردة
ال�شاعرة التي ول ��دت ال�صورة ال�شعرية املعتمدة
على لغة انفعالية حملت روح الرتاث ونقائه.
ويف هذه امل�سرحية ينم ��ي ال�شاعر احلوار حتى
يجع ��ل م ��ن ال�ت�راث �شاخ�ص� � ًا يتح ��دث ..بحيث
�سحبت ��ه ومزجت ��ه باحلا�ضر مع تداخ ��ل االزمنة
واالمكنة.
وال�شاع ��ر فيه ��ا يحم ��ل �صوت� � ًا ون�ب�رات ح ��ادة
فيختار م�سلم ًا طري ��ق ال�شهادة واملعاناة لتعميق
حال ��ة احلب عنده وجتاوز اخليبة ..فالكلمة عند
ال�شاع ��ر ت�شكل �صورة مكثفة تدخل الروح وجتد
حيزها وتفعل فعلها.
وم�سرحي ��ة (ذهب ليقود احلل ��م) متتلك اجتاهني
مهم�ي�ن اتك�أت عليهما يف بنائه ��ا الدرامي ،االول
املعا�صرة وهو دعوة للدخول اىل اعماق التاريخ
والك�ش ��ف ع ��ن اخليان ��ة ..والث ��اين تاريخ ��ي..
وبهم ��ا امتلكت امل�سرحية �صف ��ة مميزة هي ربط
املعا�ص ��رة بال�ت�راث ..ل ��ذا فهي حتت ��اج اىل جهد
اخراج ��ي ميكن ان يظهرها بالإطار الذي يعطيها
قيمتها ويظهرابعادها ويك�شف عن ق�ضيتها.
فالبط ��ل يف امل�سرحي ��ة ه ��و نتيجة اف ��راز يحمل
نزوع� � ًا للم�ستقب ��ل ..وه ��و يبل ��ور مطامح �شعب

م�ستعب ��د منها ومتمرد �ض ��د �سلطان جائر ..وهو
يف نف� ��س الوقت تركي ��ز وتركيب للق ��وة املغرية
يف التح ��ول االجتماع ��ي.ان امل�سرحي ��ة تط ��رح
العدي ��د من امل�شاكل ب�سب ��ب بنيتها ..ولكي تكون
ا�شد ت�أثري ًا ي�صبح لزام ًا التنقل من زمن اىل �آخر
ب�صورة متفرقة ومقنعة ويتوجب على القارئ او
امل�شاهد ان يك ��ون على بينة من االزمان املختلفة
م ��ن اجل حتقيق الفائ ��دة من ق ��راءة او م�شاهدة
امل�سرحية او حماولة ت�صور االحداث.
ام ��ا احلبك ��ة الت ��ي تعن ��ي (ت�سل�س ��ل احل ��وادث
وتنظيمها النت ��اج الذروة) فق ��د ا�ستطاع الكاتب
االب ��داع فيها بنظمها بحيث تتالءم مع العر�ض..
واالهتم ��ام بال�صراع يت�صاعد تدريجي ًا من خالل
االحداث بحيث نظل نتابع ال�شخ�صية الرئي�سية
يف (م�سل ��م ب ��ن عقي ��ل) ..وفيه ��ا اخت ��ار الكاتب
احل ��وادث الت ��ي تفيد يف اث ��ارة اهتم ��ام القارئ
او امل�شاه ��د بال�ص ��راع ..اذ ان الغر� ��ض ال ��ذي
يهدف الي ��ه الكاتب هو وحدة احلدث يف امل�سرح
الذي يج ��ب ان ين�سجم مع بقي ��ة االحداث ..وقد
تعط ��ي بع�ض احل ��وادث ا�سرتاح ��ة ب�سبب توتر
احلدث الرئي�س ولكنه ��ا تفيد يف ت�صعيد احلدث
نف�سه كما يف اتف ��اق (م�سلم وهاين و�شريك) يف
امل�ؤامرة لقتل (عبيد الله بن زياد)
ان م�سرحي ��ة (م�سل ��م ب ��ن عقي ��ل) م ��ن امل�آ�سي او
الرتاجيديا لأن ال�شخ�صي ��ة الرئ�سية فيها تقتل..
ولك ��ن اثره ��ا يبق ��ى خمرتق� � ًا القلب مث�ي�ر ًا روح
امل�أ�ساة الت ��ي تعي�شها النفو�س م ��دى االزمان...
ودر�س� � ًا لن ين�سى يف الت�ضحية من اجل الر�سالة
االن�ساني ��ة الت ��ي ظل ��ت ت ��ردد (اال�س�ل�ام حممدي
الن�ش�أة ح�سيني البقاء) .
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

تكونت مرسحية ( ثانية يجيء الحسني ) للكاتب املرسحي والشاعر محمد عيل الخفاجي
الشعرية هذه من ثالثة فصول  ,الفصل األول والثاين منها تضمن ثالث لوحات يف كل
فصل  ,أما الفصل الثالث فتضمن أربع لوحات  ,وكام حدد الكاتب زمن مرسحيته من 60
هجرية حتى 1967م  ,حيث كتبت هذه املرسحية يف اواخر عام  1967م وبحسب إشارة
املؤلف إىل ذلك .

ثانية يجيء الحس��ين
محمد حسين حبيب
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ت�ساءل اخلفاج ��ي يف مقدمة امل�سرحي ��ة عن الأ�سباب
الكامن ��ة وراء الكتابة عن الإمام احل�سني ( ع ) بالذات
 ...؟ ويف ه ��ذه املرحل ��ة التاريخي ��ة والت ��ي �أعقب ��ت
�أح ��داث نك�س ��ة حزي ��ران ع ��ام 67م  ,الن الكاتب ذيل
مقدمت ��ه ه ��ذه بتاري ��خ 1967 / 12/ 18م  .حم ��اوال
الإجاب ��ة بالقول � ,إن " هذه املرحلة التاريخية بالذات
مرحلة 60هـ كانت ت�ش ��كل لدي معادال تاريخيا لفرتة
ما بعد احلرب العاملية الثانية حتى هذا العام 1967م
 ,والذي جتللت �أحداث ��ه باخلام�س من حزيران وذلك
مل ��ا بني املرحلت�ي�ن من و�صال مو�ضوع ��ي وحدثي يف
عدي ��د من العوامل  :يف التم ��زق الداخلي  ,وال�صراع
الطبقي  ,ويف غياب امل�س� ��ؤول احلقيقي عن ممار�سة
م�س�ؤوليات ��ه وه ��و ال�شع ��ب ويف �ألتجزئ ��ة القطري ��ة
والتطاحن ال�صريح من اجل كر�سي احلكم " ..
يف �ضوء ذل ��ك �أ�شار الناقد العراقي ط ��راد الكبي�سي ,
�إىل �أن امل�سرحي ��ة " تطمح �أن حتقق وجودا اجتماعيا
و�سيا�سي ��ا معا�صرا  ,ر�ؤية معا�صرة  ... ,الن جماهري
الفق ��راء وامل�ضطهدين قد �أوج ��دت هذا البطل  ,البطل
الذي ي�صنعه ال�شعب والتاريخ  ,ال البطل الذي ي�صنع
التاري ��خ وال�شعب  " ..وبذلك حاول الكبي�سي �إعطاء
امل�س ��وغ لهذا الو�صال ال ��ذي �أراده م�ؤلف امل�سرحية ,
�إال �أن كاتب ال�سطور يرى يف �أن امل�ؤلف حاول �إ�ضفاء
اجلان ��ب ال�سيا�سي املعا�صر لزمن كتابته للم�سرحية ,
خوفا من احتمالية منع الن�ص ون�شره من قبل الرقيب
�آنذاك  ,الننا مل جند يف الن�ص �أي رابط درامي معني
 ,يف جميع م�شاهد امل�سرحية وف�صولها  ,وال حتى �أية
�إ�ش ��ارة ملا ذك ��ره امل�ؤلف يف مقدمته ع ��ن ذلك الو�صال
املو�ضوعي .
لقد عمد اخلفاجي يف ن�صه كثريا �إىل ا�ستخدام الرمز
� ,س ��واء يف مالحظات ��ه �أو يف ح ��وارات �شخ�صياته ,
فلقد �أ�شار يف بداي ��ة اللوحة الأوىل من الف�صل الأول
�إىل و�صف منظر القاعة يف مالحظته التي ن�صت على
�أن يك ��ون " يف �أول كرا�سي القاعة يظل احدها فارغا
ط ��وال م ��دة العر� ��ض يف انتظ ��ار الآت ��ي � ,إىل جانب
الكر�س ��ي م�شجب عليه بزة فار�س يليها �سيف معلق ..
" بهذا يكون امل�ؤلف قد مهد لنهاية �أحداث م�سرحيته

برم ��زه للكر�سي الفارغ ال ��ذي ينتظر املنقذ واملخل�ص
لواقع املظلومني وامل�ست�ضعف�ي�ن يف الأر�ض  ,والذي
ينتق ��م للإم ��ام احل�س�ي�ن ولثورت ��ه االنتق ��ام الأك�ب�ر ,
واملت�صل بالوع ��د الإلهي يف تخلي�ص الب�شرية من كل
الظاملني والفاجرين على وجه الأر�ض .
يب ��د�أ الن�ص من واحدة من املنطلقات الأ�سا�س لواقعة
الطف  ,املتمثلة مبوقف حممد بن احلنفية ون�صيحته
للإم ��ام احل�س�ي�ن ( ع ) فيم ��ا �سيتخ ��ذه م ��ن املواق ��ف
القادمة
�إزاء ني ��ة �أعدائ ��ه ومكرهم  ,فيقول الإم ��ام احل�سني (
ع ) لأخي ��ه يف حماورتهما الت ��ي جمعتهما يف امل�شهد
الأول :

" احل�سني  ... :العامل ملتاث بالأدران
و�أنا ما�ض لأطهره بدمي
ولقتلي و�أنا اختار
حممد � :أو مل يفقه ذلك �سيف �أبيك
�أو دمه الباقي حناء يف فرح املحراب
احل�سني  ( :مقاطعا ) �إن كان ابن �أبي طالب
غري جهل العامل بالر�أي �أو ال�سيف
وعاد العامل للجهل
فعلي مل يرجعه جلهله
وعلى يده بلغ العامل �سن الر�شد ( �صمت (
هب عاد العامل بعد ر�سول الله لغيه
�أفال يلزم �أن ن�ضع العامل بكرا بعد حممد
ولئن كان يزيد قوي ًا

فل�ص ��وت الأم ��ة ل ��و نطق ��ت �أق ��وى  " ..ع�ب�ر ه ��ذه
املح ��اورة يح ��دد الن�ص اال�سته�ل�ال الأول الذي ميهد
انطالق ��ة الأح ��داث املتتابعة و�إعالن اللوح ��ة الثانية
عن موكب احل�سني وهو يجتاز ال�صحراء قا�صدا هو
وعيال ��ه وال بيته و�أ�صحابه الكوف ��ة برغم اعرتا�ض
الكث�ي�ر من حمبي ��ه ور�أيهم يف �أن يع ��دل عن مق�صده
 ,فمنه ��م من يلق ��اه يف الطريق  ,ومنه ��م من ي�ستطلع
عنه ��م الإم ��ام بنف�س ��ه �إىل �أن ي�أتي ��ه �ص ��وت يقول ( :
النا� ��س هناك  /قب�ضة طفل تط ��رق باب ال�سجن  /كل
�أعطى حبل �أرادته ليزيد  /وهو يحاول �أن يهرب منه

 /ويجيئك يا ابن ر�سول الله) .
لينتق ��ل احل ��دث بع ��د ذل ��ك �إىل اللوح ��ة الثالثة حيث
الكوف ��ة يف حالته ��ا قبل �أن يدخله ��ا م�سلم ابن عقيل ,
فيظه ��ر رجالن من �أهل الكوف ��ة  ,الأول �أعرج ينتحل
ا�س ��م ( اب ��ن حدي ��ث ) والث ��اين معتدل اخلط ��و لكنه
يرتدي قمي�صا يت�ألف م ��ن �ألوان كثرية ينتحل ا�سم (
اب ��ن معا�صر )  ,ح ��اول امل�ؤلف من خاللهم ��ا �أن يرمز
لع�ص ��ره حي ��ث ت�سل ��ط االرت ��زاق والطم ��ع والتلون
ومظاهر الف�ساد الت ��ي تنخر يف ج�سد املجتمع قدميا
وحديث ��ا  ,عل ��ى ن�سب ��ة كي�ب�رة م ��ن النا� ��س  ,وبذل ��ك
حاول امل�ؤلف �إيج ��اد الرابط املو�ضوعي بني املا�ضي
واحلا�ضر .
مم ��ا تق ��دم  ,ن ��رى �أن اخلفاجي ق ��د ك�شف ع ��ن ت�أثره
بالن� ��ص امللحم ��ي  ,ب ��دءا م ��ن و�صفه مل ��كان الأحداث
�إىل حرك ��ة ال�شخ�صي ��ات يف نزولها م ��ن امل�سرح �إىل
القاع ��ة �إىل جان ��ب اعتماده الرم ��زي يف �أزياء بع�ض
ال�شخ�صي ��ات  ,ووجود اجلوقة وهي ترتل �أنا�شيدها
ما بني امل�شاهد لت�صف احلدث �أوال ثم تعلق عليه  ,ثم
تدخله باحثة عن الإجابة املنا�سبة واتخاذ القرار.
ومم ��ا ي�ؤك ��د ما ذهبنا �إلي ��ه  ,ميل امل�ؤل ��ف �إىل طريقة
الكتاب ��ة عل ��ى الالفت ��ات بو�صفه ��ا طريق ��ة وثائقية ,
جنده ��ا يف م�شاهد متعددة من ه ��ذه امل�سرحية فمثال
 ,جند ذلك عندما ي�صف امل�ؤلف ديكور اللوحة الثالثة
من الف�ص ��ل الأول  " :يف عمق امل�سرح بيت كتب على
جدران ��ه كلم ��ة ي�سقط وعل ��ى الثانية كلم ��ة يعي�ش ..
" كذل ��ك فعل امل�ؤل ��ف يف اللوحة الأوىل من الف�صل
الث ��اين حينما و�صف " بي ��وت كثرية كتب على جبهة
كل بي ��ت منها كلمة ( ابن زياد )  ...بيت واحد  ...يف
داخل ��ه �شجرة ظليلة مكتوب عليه ��ا كلمة (طوعة) " .
ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام امل�ؤلف للوحات مكتوبة
يف م�شاه ��د ع ��دة كتب عليه ��ا � ( :أ�صوات ال ��زور ) و
( تاري ��خ الأت ��ي ) .يق ��ول اب ��ن معا�ص ��ر خماطبا ابن
حديث:
"قل ��ت النا�س عل ��ى �أ�صناف  /مثل قمي�صي هذا ( /
يلتفت للجمهور )
فان ��ا بادئ ذي ب ��دء  /مل ُ
اك الب�س هذي الألوان  /كان
اللون الأبي�ض �أف�ضل ما اختار/
لكن ��ي  /ح�ي�ن ر�أيت النا� ��س  /تلب�س كل نه ��ار لونا /
�أبدلت قمي�صي الأبي�ض هذا " ..
يك�ش ��ف ه ��ذا احل ��وار عن ا�ستخ ��دام امل�ؤل ��ف لرمزية

 ,ويف ذلك ت�أكي ��د على الأ�سلوب امللحمي واالحتفايل
يف الكتاب ��ة امل�سرحي ��ة � ,إىل جان ��ب �إعالن الن�ص عن
وثائقي ��ة م�سرحي ��ة تق�ت�رب م ��ن امل�س ��رح الت�سجيلي
يف �أحاي�ي�ن كث�ي�رة  ,وه ��ذا الأم ��ر ت�ؤك ��د ُه الإعالنات
والالفت ��ات املخطوط ��ة الت ��ي يثبته ��ا امل�ؤل ��ف يف
مالحظاته عرب حمطات متعددة يف الن�ص .
م ��ا ميك ��ن الإ�ش ��ارة �إلي ��ه� ,أن اخلفاج ��ي ا�ستبع ��د
الكثريم ��ن التف�صي�ل�ات التاريخي ��ة للواقع ��ة ,ب�سبب
هام�شي ��ة وجودها م ��ن احلدث املرك ��زي  ,بخالف ما
وجدن ��اه يف بع� ��ض الن�صو�ص امل�سرحي ��ة العربية ,
ورمب ��ا كان له ��ذا اال�ستبعاد �أث ��ره املبا�شر يف تكثيف
الأح ��داث امل�سرحي ��ة واختزاله ��ا و�ص ��وال لت�سل�س ��ل
درام ��ي مت�صاعد نحو الأزمة  ,الت ��ي �أراد الكاتب هنا
الو�صول �إليها �سريعا .
تنوع ��ت اللغة ال�شعرية يف الن� ��ص من حيث تنقالتها
من بحر �إىل �آخر بالوزن والقافية  ,ولكنها يف الغالب
تو�س ��دت لغ ��ة امل�ص ��در التاريخي اخلا� ��ص بالواقعة
 ,فنج ��د مث�ل�ا تنوع ��ات لغوية كلغ ��ة الدع ��اء وال�شعر
والهجاء والرثاء  ,حتيلنا مبا�شرة �إىل مقوالت �أ�صلية
معروفة  ,مع ت�ص ��رف ب�سيط من قبل الكاتب بح�سب
ما تقت�ضيه ال�ضرورة ال�شعرية يف ال�صورة والإيقاع
واللف ��ظ  ,ف�ضال عن �إع�ل�ان ال�شاعر اخلفاجي فل�سفته
اخلا�صة جتاه مواقف و�شخ�صيات عدة  ,فمثال يقول
اخلفاجي وعلى ل�سان (حممد بن احلنفية ) :

الل ��ون م�سرحي ��ا  ,بجانب �إيغاله للك�ش ��ف عن ادراكه
ملرجعي ��ة الل ��ون و ا�شتغاال ته يف ال�ل�ا وعي اجلمعي
ل ��دى املتلقي  ,ف�ضال عن �إعالن ��ه الوا�ضح عن مواقف
الكث�ي�ر م ��ن النا� ��س ( املتلون ��ة ) عل ��ى وف ��ق احلاجة
واملنفع ��ة ال�شخ�صية  ،وهذا ما حدث فعال �إبّان وجود
( م�سلم ابن عقيل ) يف الكوفة  ,وهو ميكن �أن يحدث
يف �أي زم ��ان وم ��كان �إىل وقتن ��ا احلا�ض ��ر  ,وهذا ما
�أراد امل�ؤلف �أن ي�شري �إليه .
ويف مالحظ ��ات اخ ��رى للم�ؤل ��ف نف�س ��ه  ,ي�ؤك ��د من
خالله ��ا اهتمامه باللون وم ��دى فاعليته الدرامية يف
تر�سي ��خ الفك ��رة واملوقف  ,فيثبت مث�ل�ا يف مالحظة
تق ��ول  ( :رج ��ل اع ��ور يرتدي مالب�س حم ��راء ) ويف

م ��كان �آخر يثبت  ( :الراي ��ات ال�صغرية ال�سود حتتل
ج ��دران القاع ��ة برتتي ��ب )  ..ويف ذل ��ك ن ��رى � ,إن
الل ��ون عند اخلفاجي ي�شتغ ��ل برمزية وا�ضحة  ,على
وف ��ق مرجعية نظرية يون ��غ النف�سي ��ة امل�ستندة على
الال�شعور اجلمع ��ي يف التف�سري و�إحالة الأ�شياء �إىل
التقاليد والأع ��راف املتوارثة  ,ولقد اعتمد اخلفاجي
يف ن�صه هذا با�ستخدام الألوان املعروف ا�ستخدامها
يف التع ��ازي احل�سينية  ,هادفا بذل ��ك – من جملة ما
يه ��دف – �إىل احل�ص ��ول على ا�ستجاب ��ة عاطفية �آنية
مع احلدث.
كم ��ا اهت ��م امل�ؤل ��ف ب�إ�ش ��راك اجلمه ��ور يف احل ��دث
امل�سرح ��ي من خالل الكثري م ��ن مالحظاته يف الن�ص

" الث ��ورة  ..ه ��ه  /الث ��ورة ت� ��أكل يف اليوم الأول
ال�سجان
را�س ّ
ت�أكل يف اليوم الثاين را�س امل�سجونني
ت�أكل يف اليوم الثالث �صاحبها
يف الي ��وم الراب ��ع  /ينتف ��ع اجلال� ��س يف الط ��رق
اخللفية "
كما نقر�أ وعلى ل�سان ال�شمر :
" لكن ال حاجة  /فانا خلفت لكم �أوالدي
ولعمري هم �أكفاء
فلي�صم ��ت كل ح�سني  /وليعل ��م �أن على عاتقه �سيفا
من �أبنائي
ال ينزل حتى يقطع منه الر�أ�س
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كثريا ما ترددت للدخول �إىل رحلة الأديبة الباحثة
عالي ��ة خلي ��ل �إبراهي ��م  ،المتالكه ��ا ق ��درة التربير
والن ��زوع �إىل النف ��ي  ،وع ��دم الر�ض ��وخ لأي ر�أي
�إال بع ��د �أيجاد ما يربره اقناعيا  ،اكت�سبت الباحثة
ه ��ذه اخل�صي�ص ��ة م ��ن قراءاتها الكث�ي�رة يف كتب
الأدب والفل�سفة  ،وحينما اختارت م�سرح ال�شاعر
عل ��ي اخلفاج ��ي ال�شع ��ري مل�ستلزمات ني ��ل �شهادة
املاج�ست�ي�ر � ،أوج ��دت تعريف ��ا للم�س ��رح ال�شعري
مقت�صدا من باب تربيراتها االندفاعية يف االختيار
 ،فكم ��ا هو مع ��روف �أن امل�سرح ال�شع ��ري ( جن�سا
�أدبي ��ا وفنيا له هويته اخلا�صة )  ،ويعترب ( ملتقى
لآداب وفن ��ون من الن ��ادر �أن جنده ��ا جمتمعة يف
جن�س �آخر  ..منها ال�شعر والدراما وال�سنوغرافيــا
وتقنيات املمثل والأزياء واملاكياج واملو�سيقا ) ..
�إذن املعنى من ه ��ذا االختيار يعترب التربير الأول
�أم ��ا التربي ��ر الثاين وه ��و اختيار ال�شاع ��ر الكبري
حممد علي اخلفاجي مو�ضوعا للبحث  ،كونه رائد
من رواد امل�سرحية ال�شعرية احلديثة .
وم ��ن هذي ��ن املنطلق�ي�ن اعتم ��دت الباحث ��ة املنهج
الو�صف ��ي التحليل ��ي لبني ��ة الن� ��ص امل�سرح ��ي
وانطلق ��ت لدرا�س ��ة الق�صي ��دة الدرامي ��ة والدراما
ال�شعرية عند اخلفاجي
باعتباره دائب اال�شتغال على التداخل �ألأجنا�سي
بني النوعني  ،وحتى تربر درا�ستها �أكادمييا وتلم
املو�ضوع ��ة الرئي�سية وجتليها من بع�ض جوانبها
ق�سمته ��ا �إىل ف�صول ومباحث وب ��د�أت يف م�صادر
امل�سرحي ��ة ال�شعرية ومرجعياته ��ا عند اخلفاجي ،
وكان ��ت �أوىل درا�ستها هو الرتاث العربي باعتبار
ال�ت�راث ( ي�شم ��ل جمي ��ع عنا�صر الثقاف ��ة املكتوبة
واملنقولة وال�شفاهية للأمم وال�شعوب )  ،وربطت
عالق ��ة هذا بامل�س ��رح وهي عالقة امت ��دت جذورها
�إىل امل�س ��رح الإغريق ��ي ( وتوط ��دت �أوا�ص ��ر هذه
العالق ��ة يف م�س�ي�رة امل�س ��رح العرب ��ي  ،ف�أ�صبحت
ظاهرة ا�ستخدام املرجعية الرتاثية يف امل�سرح من
�أكرث الظواهر ر�سوخا وت�أثريا يف امل�سرح العربي
والعراق ��ي على ح ��د �سواء حي ��ث اعتمد اخلفاجي
عل ��ى الن�صو� ��ص الدينية املقد�سة وتل ��ك الطقو�س
واالحتفاالت ال�شعبية .
وظه ��ر من خ�ل�ال البحث تع ��دد م�ستويات ح�ضور
التاري ��خ عند اخلفاجي بالتوظي ��ف املبا�شر �أو يف
ا�ستله ��ام الطاق ��ات الرمزي ��ة والإيحائي ��ة للتاريخ

من زمن التوهج

قراءة في كتاب
( مسرح محمد علي الخفاجي الشعري)

اشتهرت الكلية أقصد كلية الرتبية بجامعة بغداد منذ ان كان إسمها " دار املعلمني العالية " بشعراءها
االفذاذ الذين درسوا فيها ومنهم الشاعر بدر شاكر السياب والشاعرة نازك املالئكة والشاعر عبد الرزاق
عبد الواحد  ،وكان الشاعر البارز أيام كنت أداوم فيها ، 1968-1964األستاذ محمد عيل الخفاجي 2012-1946
(رحمه الله )  ،الذي كنا نتداول ديوان شعر غزيل له الاتذكر عنوانه واعتقد ان عنوانه هو  " :شباب ورساب
" صدر سنة  1964وهو ملا يزل طالبا معنا ولكن يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية (كنت انا يف قسم
التاريخ )  .وقد سمعنا يف حينه ان استاذنا الذي كان يدرسنا اللغة العربية االستاذ الدكتور محسن غياض
قال عندما اطلع عىل بعض قصائد الخفاجي  " :يكفي ان اقول انك شاعر الاكرث وال اقل "  .وللطرفة فانني
الزلت أتذكر بعض قصائده احجم اليوم عن ذكر بعض ابياتها النها من االدب املكشوف .

د.ابراهيم العالف

وحماولة ( بث روح جديدة يف املو�ضوع والن�ص
التاريخ ��ي من خ�ل�ال ربط ��ه بالواق ��ع املعا�صر ) ،
ودل ��ت الباحثة على �أن الأخذ م ��ن التاريخ يتطلب
ق ��درة �إبداعي ��ة تتعل ��ق مبوهب ��ة ال�شاع ��ر وقدرته
عل ��ى ق ��راءة التاري ��خ  ،ق ��راءة منتج ��ة ابداعي ��ا
ووعي حلركة التاري ��خ واختيار احلقبة ال�صاحلة
للتوظي ��ف الدرامي وهكذا فع ��ل ال�شاعر اخلفاجي
ت ��ارة ب�ص ��ورة مبا�شرة كم ��ا يف م�سرحي ��ة ( ثانية
يج ��يء احل�سني ) وت ��ارة �أخرى ا�ستله ��م الطاقات
الرمزي ��ة كم ��ا يف م�سرحي ��ة ( اجلائ ��زة )  ،فف ��ي
امل�ست ��وى املبا�ش ��ر كان التداخ ��ل ب�ي�ن الن�صو�ص
التاريخية وبني ن�صو� ��ص امل�سرحيات تنا�صا كما
عدته الباحثة وهي �أبرز ظاهرة عمل عليها ال�شاعر
وعدت الباحثة الفعل وال�شخ�صية م�صطلحا يطلق
علي ��ه ( املو�ض ��وع ) فالفع ��ل ه ��و ( م ��اذا ح ��دث )
؟ وال�شخ�صي ��ة م ��ن يق ��ع عليه ��ا احل ��دث ( فامل�ت�ن
احلكائي للتاريخ هو املو�ضوع التاريخي ب�أحداثه
و�شخ�صياته ) .
وكانت ا�ستفادة اخلفاجي م ��ن الن�صو�ص الدينية
املقد�سة القر�آن الكرمي واحلديث النبوي ال�شريف
ق ��د متثلت يف م�سرحي ��ة ( نوح ال يرك ��ب ال�سفينة
) كدرام ��ا �شعري ��ة متخ ّيل ��ة � ،أم ��ا يف م�سرحي ��ة (
�أبوذر ي�صعد معراج الرف� ��ض ) فكان هناك تداخل
وحت ��اور مع الن�ص املقد�س �سواء يف الت�ضمني �أو
االقتبا�س � ،أم ��ا املراجع وامل�صادر التي رجع �إليها
ال�شاع ��ر اخلفاج ��ي ه ��ي الرتاجيدي ��ا الإغريقي ��ة ،
و�صنف ��ت الباحثة ثالث م�سرحي ��ات وعدتها �ضمن
امل�أ�ساة بالرج ��وع �إىل تعريف �أر�سطو للرتاجيديا
كونه ��ا ( حماكاة لفعل جليل كام ��ل له عظم ما ) ...
ال ��خ  ،وحاولت تطبي ��ق تعريف �أر�سط ��و و�أخذت
الفع ��ل اجللي ��ل كون ��ه فع ��ل مرتابط ي�شتم ��ل على
البداية الو�سط والنهاية ومن خالل البحث ظهرت

�شخ�صي ��ة الباحث ��ة بح�ضورها النق ��دي التطبيقي
وحتي ��ل اىل اللغ ��ة ال�شعري ��ة عن ��د اخلفاج ��ي ،
بانه ��ا تنا�س ��ب املوق ��ف الرتاجي ��دي وال�شخ�صية
التاريخي ��ة وتعتمد على الفعل املنظور حتى ت�صل
�إىل ( تنقية العواطف وتهذيبها وموازنتها ) وهي
حالة التطهري  ،ومن خ�ل�ال جتوال الباحثة عالية
خلي ��ل يف دخولها �إىل عامل حمم ��د علي اخلفاجي
حي ��ث كان ح�ضورها وا�ضح ��ا ب�شخ�صية الباحث
الناق ��د املحلل وباالعتم ��اد على م�ص ��ادر ومراجع
مهم ��ة  ،كي تكون �أطروحاته ��ا علمية ر�صينة ومن
ب�ي�ن �أطروحاته ��ا ( �أن نظ ��ام ال�شطري ��ن والقافية
املوح ��دة يعي ��ق البن ��اء الدرام ��ي للم�سرحية  ،وال
يواج ��ه ال�شعر احل ��ر م�شكلة من ذل ��ك النمط  ،فهو
قد تخل�ص نهائيا من �أ�سار البيت الواحد والقافية
الواحدة ) .
واعتمدت عل ��ى دعوة ال�شاع ��ر والكاتب امل�سرحي
العربي علي �أحمد باكثري يف االعتماد على ال�شعر
املر�س ��ل والعم ��ل البح ��ور املتجان�س ��ة  ،ك ��ي تربر
ا�ستخ ��دام اخلفاجي لتقني ��ات امل�سرحية ال�شعرية
احلديث ��ة وال�شاعر اخلفاجي هو حم ��ور درا�ستها
ث ��م �أنها بين ��ت ت�أثره ب�ص�ل�اح عبد ال�صب ��ور الذي
ت�أث ��ر بال�شاعر والناق ��د االجنليزي ت � .س �إليوت
مما �أثبتت �أن الر�ؤى والأفكار املطوحة يف ال�شعر
 ،ه ��ي ر�ؤى و�أفكار كونية وعكفت على مقارنة بني
اختيار عب ��د ال�صبور للح�ل�اج واختيار اخلفاجي
للح�سني وذكرت بهذا ال�صدد �أراء الدكتور حم�سن
�أطيم� ��ش يف التقري ��ب ب�ي�ن احل�ل�اج واحل�س�ي�ن
بدرا�سات ��ه امل�ستفي�ضة عن امل�سرحيات ال�شعرية و
�أظهرت الباحثة اهتمام اخلفاجي لتقنيات العر�ض
امل�سرحي مثل الإ�ضاءة والديكور والأزياء وكذلك
تقني ��ة التمثي ��ل ال�صام ��ت كم ��ا ا�ستخ ��دم الرق�ص
التعبريي ثم بعد ذلك ركزت على �أمناط امل�سرحية

وعنا�ص ��ر بناءها وه ��ي ال تختلف عن ��د اخلفاجي
حيث متثلت بال�صراع وال�شخ�صية واحلوار  ،بيد
�أنها �شخ�صت م�ستويني من ح�ضور هذه العنا�صر
 .امل�ستوى الأول التاري ��خ واملعا�صرة وا�ستعملت
م�صطل ��ح ( االقت�ص ��اد ) يف اللغ ��ة وتعن ��ي ب ��ه
التكثي ��ف الع ��ايل وم�صطل ��ح التوت ��ر وتعن ��ي ب ��ه
�أ�سل ��وب املفارق ��ة و( املفارق ��ة بو�صفه ��ا �أ�سلوب ��ا
لغوي ��ا ) تقوم على �أ�سا� ��س التناق�ض احلا�صل بني
طرف�ي�ن متقابلني يف ت�شكيل واح ��د  ،واال�ستخدام
الآخر عند اخلفاج ��ي وهي ال�صورة ال�شعرية  ،ثم
تعر�ضت ب�صورة منف�صلة مل�سرح الطفل عنده  ،لأن
م�سرح الطفل يعد من �أكرث �أ�شكال �ألآداب والفنون
مالئمة للأطفال والظاه ��ر �أن ال�شاعر اخلفاجي قد
�أهتم بدقائقه وخ�ضع ال�شرتاطات الفئات العمرية
والعقلي ��ة والثقافي ��ة للأطف ��ال  ،ويف فع ��ل البن ��اء
الدرام ��ي ا�ستعر�ض ��ت الكاتبة الوح ��دات البنائية
الأر�سطية والتقنيات الأخرى وربطتها مع امل�سرح
احلدي ��ث واملعا�صرة  ،حيث ب ��د�أ امل�سرح احلديث
يعتم ��د على الإيق ��اع الدرامي بخل ��ق ان�سجام بني
�أج ��زاء العن�صر امل�سرحي الواحد �أو بني العنا�صر
كله ��ا واعتمدت لدرا�ستها البناء الدرامي على بنية
التوازي �أي الربط بني البداية والو�سط والنهاية
وهي مراح ��ل احتدام ال�ص ��راع يف ت�سل�سل زمني
�سبب ��ي وا�ض ��ح و�أي�ض ��ا عل ��ى البني ��ة الأ�ستعارية
املركب ��ة لأنها تتحق ��ق بربط الق�ص ��ة يف ت�سل�سلها
املنطق ��ي ومب�ستوي ��ات متع ��ددة ومتناق�ض ��ة م ��ن
التف�سريات  ،وقد ا�ستطاع ��ت الباحثة عالية خليل
�إبراهي ��م �أن مت�سك مبو�ضوعاته ��ا وتقدمها بجهد
�أثم ��ر عن درا�سة مبحثية ركزت على �إبداع ال�شاعر
الكب�ي�ر حممد على اخلفاج ��ي يف امل�سرح ال�شعري
وهذه الدرا�سة �ستكون بكل ت�أكيد مرجعا للباحثني
والدار�سني

يف �سن ��ة  1965ا�ص ��در ال�شاع ��ر حمم ��د عل ��ي
اخلفاج ��ي ديوان ��ه الث ��اين  ":مه ��را لعينيه ��ا "
.وق ��د اح ��دث �صدوره �ص ��دى وا�سعا ب�ي�ن االدباء
وال�شع ��راء والنق ��اد .واتذك ��ر ان ال�صحاف ��ة كتبت
عن ��ه وب�شرت بنبوغ �شاعر كب�ي�ر .وقبيل تخرجنا
م ��ن الكلية بقلي ��ل اطلعنا على ديوان ��ه الثالث " لو
ينط ��ق النابامل " .وكانت ق�صائد الديوان انعكا�س
مل ��ا ح ��دث يف الوط ��ن العرب ��ي حي ��ث وق ��ع زلزال
الهزمي ��ة يف اخلام� ��س م ��ن حزي ��ران  1967وكلن
من نتائج الهزمية احتالل ا�سرائيل الرا�ض عربية
جدي ��دة يف م�صر و�سوري ��ا وفل�سطني  .وقد يكون
من املنا�سب ان ا�شري اىل �أنني بقيت اتابع م�سرية
هذا ال�شاعر ال ��ذي ا�ستمر يف العطاء االدبي وبرع
يف ال�شع ��ر امل�سرح ��ي وا�صدر من ��ذ  1970وحتى
يومنا هذا دواوين كثرية منها ديوانه "انا وهواك
خل ��ف الباب " و " مل ي� ��أت �أم�س �س�أقابل ��ه الليلة "
وديوانه " يحدث بالقرب منا " .
خ�ل�ال كتابت ��ي لهذه الذكري ��ات (ايل ��ول ، ) 2010
قر�أت ق�صيدة جميلة ورائع ��ة ل�شاعرنا حممد علي
اخلفاج ��ي (رحمه الله ) عنوانه ��ا  :خراب االزمنة
" يقول فيها :
ال�صح ُب مدر�س ًة يف ال�صغ ْر
ك ّلما ذكر
ْ
داهم ْتني ظالل من الأم�س
وتلوّ ى على البعدِ
نايٌ بقلبي
فتذ ّك ْرتُ مدر�ستي
ّ
كقطن ْ
نديف
ون�شيدي
امل�شظى ب�صوتي ٍ
َ
ال�صبح حويل
وا�صطفاف التالميذِ يف
ِ
وبالدي...
َع َل َمي فوق ر�أ�سي
كيف كنتُ � ْ
أقف
و�أ�ؤدّي حت ّي َته ويدي ترجتفْ
ب�أنام َل حتم ُّر من ب ْردِها
و�أقول له :هكذا
ْ
ع�ش هكذا يف علوٍّ
ال�سماوات
كنج ِم
ِ
وهو يعلو ويعلو ْ
علي من البرْ ِد
ثم يحنو َّ

ثوب ْ
عفيف
فينز ُل من طولِهِ م ْثل ٍ
ْ
ْ
الكتف
ويخف ُِق فوق
ويداعبُني بهدوءٍ
هكذا....
اخلال�ص
�شم�س
ْ
نا�صع ًا م ْث َل ِ
طاهر ًا م ْث َل ماءِ الو�ضو ْء
زمنٌ �أخ�ض ٌر ال ْ
يجف
ويف الليلِ � ..أجل�س ق ْر َب �أبي لل�صالةْ
و�أدعو كما هو يدعو
و�أقول� :إلهي ...بالدي
أر�ضها خائنني
ال تمُ ِت ْنا على � ِ
وال ُت ْبقِنا عن �ضراعتها قاعدين
وال ُت ْن ِجنا دونها

و�أرف ُع َّ
كف �أبي للدعا ْء
لأن �أكف يدي ال�صغرية �ضيقه االمتالء
�إلهي...
بالرخام الذي ينتمي ل�صالبتِهِ ال�شهدا ْء
ِ
والذين يحبّون �أوطا َنهم
وميوتون من �أجلِها بيق ْ
ني
ه ْبنا دم ًا فائر ًا
وجبين ًا و�ضيئاً
أطئ ب�ص ّفني
علي الذي مل يط� ْ
كجبني ّ
ِ
واحل�سني الذي قال :ال
ِ
�إذ �أفاقتْ على �صوتهِ كربال ْء
يا لهذا اخلريف الذي
م ّر من بينِنا خل�س ًة

حتت �إِغما�ضةِ املوج
العجيب
الزمان
يالهذا
ْ
ِ
غريب تراين...
لأيّ
ٍ
�أع ُّد الأريك َة هذا امل�سا ْء
أحاديث بعد الع�شا ْء
و�أج ّم ُر نا َر ال
ِ
والبال ُد مبدّل ٌة خط�أً
�سكون امليا ْه
�شم�س َمنْ �سقطتْ يف
ُ
ِ
وانها َر ج ْر ُف النجو ْم؟
الذباب يحو ُم على وردةِ االنتبا ْه
و�أيُّ
ِ
ُ
واخلريف دنا من يدِ القابله
�شم�سهِ النازله
هابط ًا من ذرى ِ
ال�صح ِب
أم�س التقيتُ مع
ْ
و� ِ
�شارع �ضي ٍّق
يف ٍ
بالنعا�س
والظال ُل مب ّلل ٌة
ْ
و�سبات الو�سنْ
ِ
ْ�ض م�صادف ًة
حيث ارتط ْمنا ببع ٍ
ُ
أحاديث
ؤو�س ال
فا�ستيقظتْ يف الر� ِ
و�أزلْنا غبا َر
ال�سنني عن الذكرياتْ
ِ
ببيا�ض الكفنْ
فبانتْ لنا
ِ
وكانت بالدي
و�أحزانها وجع ًا يف ف�ؤادي
فقالوا:
ال�شتائي
ال�صباح
�أتذك ُر ذاك
َ
ّ
والربد ي�صب ُغ و ْر َد �أنامِ لنا
َ
حني ك ّنا ن�ؤدّي حت ّي َتنا لل َعل ْم؟
�أجبت :نعم
و�إ ّنك كنت تقول له :هكذا...
ْ
ع�ش هكذا يف علوٍّ ؟
�أجبتُ  :نعم
و�إ ّنك كنت...؟!
�أجبتُ  :نعم ،ونعم ،ونعم
فتو ّق َف من حولِنا ال�سابله
وقالوا:
ملن �س ّلمتْ تلكم الراي ُة الذابلة
ومن �سوف يحملها يف اللواء الغريب
حيث �صرنا ّ
نغ�ض من ال�صوت
حتى �ص ْمتنا مع ًا
�إذا انفتحتْ �ص ّر ٌة من �أملْ
ف�سك ْبنا على الأر�ض ما َء احليا ْء
و�شر ْبنا من الدمع ما َء الند ْم
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التأريخي واالبداعي
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ثانية يجيء الحسين  ..بين اللســـان

يف اع ��ادة الق ��راءة لن� ��ص امل�سرحي ��ة ال�شعري ��ة
لل�شاع ��ر حمم ��د عل ��ي اخلفاج ��ي " ثاني ��ة يج ��يء
احل�سني " امن ��ا نهدف منها النظر للجهد االبداعي
يف التوظي ��ف وا�سبقيته يف جم ��ال اال�ستفادة من
املوروثات وح�صر ًا واقعة الطف ،ثم قدرة ال�شاعر
عل ��ى التعامل م ��ع منط ��ق اال�ستح�ض ��ار ،والداللة
املعا�ص ��رة .واذا كان ثمة مالحظ ��ات ،فهي التعني
الن�ص ح�صر ًا.
وذل ��ك لأن ��ه كتب يف زم ��ان ومكان ا�ش�ت�رط بفعل
املعرف ��ة وال�شرط ال�سيا�سي منط� � ًا معين ًا .لكن هنا
الب ��د م ��ن الت�أكيد عل ��ى ان اع ��ادة الق ��راءة رائدها
اختي ��ار املثاب ��ة الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا الوق ��وف عل ��ى
خا�صي ��ة الكتاب ��ة يف جمال امل�س ��رح ال�شعري ،الن
ن� ��ص اخلفاج ��ي يقابله عربي� � ًا ن� ��ص " ال�شرقاوي

" حينه ��ا ،وثمة اختالف كبري يف اللغة ال�شعرية
وحرفية الت�أليف وعك�س خ�صائ�ص املكان والزمان
وبني ��ة ال�شخ�صيات� ،أرى ان اخلفاج ��ي كان �أكرث
ق ��درة يف كل ذلك .ي�ضاف الي ��ه قدرته على ت�صعيد
اخلط الدرامي لل�شعر ،وثم ��ة ب�ؤر ت�صعيد درامية
يف ن�ص " ثاني ��ة يجيء احل�سني " تطلبتها طبيعة
الواقع ��ة الت�أريخي ��ة الت ��ي ا�ستجمع ��ت خاميته ��ا
الرتاجيدي ��ة م ��ن جمموع ��ة الوقائ ��ع املتوالية من
جه ��ة ،ومن طبيع ��ة اخلي ��ال ال�شعري ال ��ذي متتع
ب ��ه ال�شاع ��ر وعالقت ��ه احل�سي ��ة زمان� � ًا ومكان ًا من
خالل ا�ستع ��ادة تفا�صيل الواقعة �سنوي ًا يف م�شهد
عا�شوراء يف مدينة كربالء ،ثم من خالل الطقو�س
وال�شع�ي�رات التي تق ��ام �سواء يف �أي ��ام عا�شوراء
وم�شه ��د الدف ��ن وطقو� ��س املخي ��م .كل ه ��ذا �شكل
متعلقات ذاك ��رة ال�شاعر ،مما �أعط ��ى لأنعكا�ساتها
يف الن�ص �أكرث درامية و�أغزر يف الرتاجيديا.
ان حيوي ��ة الق ��راءة له ��ذا الن� ��ص يف كونه يحاكي
الزم ��ن ،خا�ص ��ة كون ��ه يحاك ��ي ويج ��اري ف�ت�رة
ال�ستيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،الف�ت�رة العاجة
بالنحيبات واالنتكا�س ��ات العربية و�سيادة �صوت

البط ��والت اخلائب ��ة والقامع ��ة حلرك ��ة ال�شع ��وب
ون�ضاله ��ا ،فالن� ��ص ج ��واب لأ�سئل ��ة ،ومل ��ا كان ��ت
اال�سئل ��ة مازال ��ت ت ��دور يف فلك اخل ��واء العربي،
ف�أنها اك�سب ��ت الن�ص عرب جوانبه دميومة التلقي،
من خ�ل�ال قدرته عل ��ى ا�ست�ش ��راف امل�ستقبل بقدر
متكن ��ه من اط�ل�اق ال ��ذات ب�شجاع ��ة م�ستن ��د ًا اىل
واقع ��ة متمي ��زة يف التاري ��خ اوال وم�سكوت عنها
يف الع ��رف ال�سيا�سي واملذهبي .لق ��د حمل الن�ص
مربرات التوظيف للتاري ��خ من مربر اال�ساءة اىل
االب ��داع ،وذلك ب�أعالء ال�ص ��وت ال�سيا�سي املبا�شر
فالرك ��ون اىل التاريخ يعني الوقوف على مفا�صله
الت ��ي �شكلت انعطاف ًا كبري ًا .من هذا نرى ان النظر
اىل املا�ض ��ي يعن ��ي اع ��ادة تن�شيط ��ه لي� ��س عل ��ى
قاع ��دة التاريخ يعيد نف�سه ،ب ��ل فح�ص مايتنا�سب
ويتناغم يف م�شهد التكرار ،بني ماهو واقعي راكد
وب�ي�ن ماهو ت�أريخ ��ي متحرك .وهنا ي�ب�رز �س�ؤال
الكيفية.؟ ذلك لأن املا�ضي هو منوذج لال�ستنها�ض
ولي� ��س بدي�ل ً�ا للواق ��ع ،ولأن لكل واح ��د منهما –
احلا�ض ��ر واملا�ض ��ي – حكمه وقوانين ��ه الداخلية
واخلارجية ،لذا فقول – كولينجورد – ب�أن اعادة

ت�شيي ��د املا�ض ��ي هو من عم ��ل املخيل ��ة� ،أمر يحكم
امل� ��ؤرخ واملبدع يف �آن واحد ،لك ��ن تتوزع الن�سب
يف ذلك وف ��ق املنطق .ف�أذا حتكم ��ت التفا�صيل يف
مرة ،فانه ��ا التفر�ضها يف اخ ��رى ،فكتابة التاريخ
ابداعي ًا ه ��ي ت�أويل يخ�ضع لقان ��ون معني ،وكذلك
العم ��ل االبداع ��ي .امله ��م هن ��ا ان العم ��ل االبداعي
يرتق ��ي بالواق ��ع والواقع ��ة من منطل ��ق التمرئي،
فاملعادل ��ة هنا ترتكز يف التحويل وترحيل احلبكة
لي� ��س اال .م ��ن ه ��ذا ميك ��ن التعام ��ل م ��ع اخلطاب
التاريخ ��ي ب�ش ��كل غ�ي�ر مبا�ش ��ر ذل ��ك مبار�س ��ة –
وقعنة – احلا�ضر عرب واقعة املا�ضي والتثبت من
ا�ستمرار ال�صلة بينهم ��ا .ال من باب التكرار وامنا
م ��ن باب املبن ��ى االنرثوبوجلي ع�ب�ر املثيولوجي
عل ��ى وفق مابني ايدينا من ن�ص نرى من خالله ان
العمل على تن�شيط واحياء املا�ضي انتاجا ابداعيا
ه ��و حماول ��ة للت�سي ��د ونعني به ��ا ت�سي ��د حبكات
ومروي ��ات ومعان اخرى مماثلة ونعني بها اي�ض ًا
اخلوا� ��ص املذكورة يف الن� ��ص التاريخي والآخر
االبداعي فهو �صراع حبكات و�سرديات ومرويات
ومان ��راه هو االهتمام بحالة الت�شييد للتاريخ عرب

ن�ص معا�صر.
اعتق ��د او افرت�ض ان مثل ه ��ذا اجلهد يتعامل معه
املنتج وه ��و ب�صدد كتابة ن�ص ع ��ن واقعة كواقعة
الط ��ف ويف ه ��ذا كت ��ب – ال�شرق ��اوي ومه ��دي
ال�سم ��اوي – يف املظاه ��رة وروان ��ا اخلفاج ��ي
يف �ص ��وت احل ��ر الرياح ��ي ،وعب ��د ال ��رزاق عب ��د
الواح ��د ع ��ن _ احل ��ر الرياح ��ي – ويف ه ��ذه
اجلهود تباينات كث�ي�رة فيما يخ�ص – الوقعنة –
والت�صعي ��د الدرامي ثم لغ ��ة ال�شعر وبالتايل داللة
الن�ص ولنا يف هذا درا�س ��ة مو�سعة .ان اخلفاجي
يف ن�صه تعام ��ل على وفق م�ستوي ��ات كثرية لكنه
اتخ ��ذ الواقعة ا�سا�سا لتحدي ��د اخلطوات الالحقة
يف ت�ش ��كل امل�شه ��د امل�سرحي ،فالن� ��ص يتعامل مع
احل ��دث بحذر �شديد �سيم ��ا يف – وقعنة – الن�ص
وه ��ذا يف االطار العام اي ع ��دم االفالت من ا�سره
فيم ��ا يخ�ص املنطق التاريخ ��ي وهو كا�شف لهوية
الن�ص وانتمائه غري ان االزاحة عند اخلفاجي يف
اللغة ال�شعري ��ة التي ا�شتغل ��ت ب�أمكانيته املوائمة
ب�ي�ن النموذج ووعيه ثم فعله فالو�سيط – اللغة –
�شكل ��ت بنية ا�سا�سية كما ه ��و يتوجب يف امل�سرح
ال�شع ��ري ،فق ��د ر�ش ��ح متنه ��ا ون�سقه ��ا ع ��ن ابعاد
فكري ��ة وت�صاع ��د للرتاجيديا كذل ��ك ت�ضمن الن�ص
انزياح ��ات يف الواقع ��ة ل�صالح االب ��داع ال�شعري
وامل�سرح ��ي ،فن� ��ص – اخلفاج ��ي – لي� ��س ن�سخا
للواقع بق ��در ماهو ا�سلوب و�ش ��كل للتعامل معها.
فق ��د ا�ستف ��اد من �آلي ��ات عدي ��دة� ،أ�ش ��رت �سبق ًا يف
االنت ��اج امل�سرحي خا�ص ��ة اال�ص ��وات واجلوقات
وتوظيف القاعة ل�صالح خ�شبة امل�سرح وا�ستخدام
الرموز واال�شارات وغريها من �أ�س�س بناء الن�ص.
ي�ضاف اىل اللغة ال�شعرية املحايدة والتي التفرط
ببناها وت�شكلها وجن�سها والتواري املعاين خلف
بني ��ة معق ��دة م ��ع احتفا�ضه ��ا ببالغ ��ة وداللة على
الرغم من بع�ض العبارات ال�شعرية املتفعلة خا�صة
يف و�صف امل ��دن كالكوفة وذلك لأن املدن التقرتف
اثم ًا بق ��در ماي�سقط االن�سان اثم ��ه عليها ،فهي دار
العل ��م واخلالفة وان �سكنها اب ��ن زياد فالعامة بني
تابع جمرب ونافر مقهور.
لق ��د عالج الكات ��ب ب�شكل رئي�س م�س�أل ��ة اال�ستفتاء
واخ ��ذ البيع ��ة كواح ��دة م ��ن املمار�س ��ات الفكرية،
فاحل�س�ي�ن(ع) مل ي� ��أت ليت�سل ��ط عل ��ى النا� ��س ب ��ل
ه ��و ي�ستفتيه ��م يف م ��ا يج ��ده باط�ل ً�ا يف ال�سلطة
وق ��د جت�س ��د ذل ��ك يف �سف ��ر – م�سلم اب ��ن عقيل –
وامل�سرحي ��ة ارادت اي�ض� � ًا ان يك ��ون له ��ا �ص ��وت
املعار�ض ��ة واحل ��ذر وغلب عليه ��ا يف البدء �صوت
الف ��رد – االن ��ا – بد ًال من اجلماع ��ة – نحن – كما
�سرنى .مث�ل ً�ا �صوت االعرابي وه ��و يوجه النداء
اىل �أهل املدينة:
(يافق ��راء الأم ��ة /ياع�ش ��اق الكلم ��ة /ان اب ��ا عب ��د
الل ��ه يرح ��ل يف غد ويرحل ناحي ��ة الكوفة /ليزيح
ال�صمت هناك عن الثورة)
يقابل ذلك قول – حممد بن احلنفية:
(الث ��ورة ..هه /الثورة ت�أكل يف اليوم االول ر�أ�س
ال�سجان /ت�أكل يف اليوم الثاين ر�أ�س امل�سجونني/
ت�أكل يف اليوم الثالث �صاحبها /ويف اليوم الرابع
ينتفع اجلال�س يف الغرف اخللفية) .
وهنا يجيب احل�سني( :لكن تبقى الكلمة)..

من ه ��ذا نرى ان الرتكيب ��ة الثالثي ��ة ينظمها جدل
قائم على الفعل وال�ض ��رورة واحلتمية هي منطق
ال�ص ��راع واجل ��دل ع�ب�ر التاري ��خ عل ��ى الرغم من
اعرتا�ض ��ات – حمم ��د بن احلنفي ��ة – فيما يخ�ص
مدينة الكوفة ح�ص ��ر ًا .يقابل ماذكرنا يف الوقوف
عل ��ى احل ��وار الثنائي ب�ي�ن احل�سني وه ��و ي�شكل
حال ��ة تب�ص ��ر �أق ��ل ق ��وة وفر�ض ًا م ��ن ق ��ول – ابن
احلنفية :-
(اين ت�سافر /والدنيا تفرت على قرن خيانة؟)
(مالك والكوفة ياموالي /ر�أيي ان تعدل عنها)
(�أ�س�ألك ال�سري لغري الكوفة)..
(لكن ��ي تركته ��م ورائي /قلوبهم مع ��ك /و�سيوفهم
عليك)
وامام هذا وغ�ي�ره نرى ان احل�سني يحاورهم مبا
يعك� ��س املخال ��ف وي�ؤك ��د على اال�ص ��رار ولكن من
منط ��ق الفردانية والن ��زوع الذات ��ي ..دون النظر
اىل ان الق ��وة الت�أتي اال من منط ��ق القول اجلامع
والفعل اجلماعي:
(ليك ��ن ذلك /ليكن ان الكوفة خوانه� /أو ان الكوفة
العهد لها /ف�أنا �أخرتت الأمر بنف�سي(..
(و “�أنا” اختار ال�سري اليها /فالوعد الآتي منها(
يقاب ��ل ه ��ذا الكثري م ��ن مر�شح ��ات بني ��ة احل�سني
الفكرية ب�أجتاه الدي ��ن والدولة .االمر الذي ي�ضع
مث ��ل ه ��ذا ال�ص ��راع واحل ��وار الدرام ��ي يف ب ��اب
البحث عن الهوية التي عليها ثورة احل�سني:
)�س ��دوا طرق احلل ��م عليكم /كي ��ف �أذكركم بعذاب
الل ��ه /وه ��م يخ�شون �سي ��اط العبد /ه ��ل ان ثواب
االخرى /ان تقدر ر�أ�س املرء وعاء للكلمات(
)�أغم ��د �سيفي؟! /و�سالح االره ��اب املغرو�س على
�أر�صفة ال�شارع /يتلوى بني رقاب النا�س  /اختار
الغف ��وة ف ��وق كتاب الل ��ه /والنا�س عل ��ى طبقات/
يع ��رف ف ��وق كواهلهم حم ��ل امل�س�ي�رة واجلزية/
ويظ ��ل امام الع�صور ي�سمع كلمات النخوة حت�شو
�أذني ��ه /فيذوب فيه ��ا �صدقها /وي�سي ��ل على �أذنيه
تراب �سكرته ( .
وهذا كان رد ًا على ماقاله العائد الثاين:
(او جتل�س يف م�سجد جدك /تدعو احباب الله اىل
التقوى /ت�شهدهم خوف الدنيا /وثواب االخرى/
وتذكرهم بعذاب الله).
حي ��ث يتجلى هنا املنطق الثوري من منطلق العلة
واملعل ��ول ونق�ص ��د بها احلتمي ��ة املو�ضوعية التي
دع ��ت االمام احل�سني اىل الفع ��ل الثوري ب�أعتباره
رجل فكر ولي�س فقط ينت�سب اىل �آل بيت الر�سول،
ذل ��ك لأن �سنواته اخلم�سني منذ وفاة النبي وحتى
 60هجري ��ة كان ��ت ه ��ي املح�صل ��ة الفكري ��ة يكللها
الت�أمل يف الواق ��ع ودرا�سته ،وهو افرتا�ض ميليه
منطق التاريخ فيما يخ� ��ص مناذجه ذوي االهمية

يف تغي�ي�ر منعطفات ��ه .وهو جانب غ�ي�ر مدرو�س
بجدي ��ة اذ ميك ��ن القول عن ��ه انه تاري ��خ م�سكوت
عن ��ه ..و�أعتقد ان ��ه ي�شفع فكري ًا للعم ��ل على انتاج
ن� ��ص ي ��دور حول الواقع ��ة من ه ��ذا املنطلق كانت
امل�سرحي ��ة قد حاول ��ت ان تر�س ��م الذاتي ��ة ب�أجتاه
التعب�ي�ر عن الع ��ام ،فاحل�سني – ن�ص� � ًا – �أكد على
قول ��ة ثورية ذات حمتوى فكري عميق له مايربره
تاريخي� � ًا وبع�ض اال�ص ��وات كانت م�سان ��دة لفعل
الثورة ومب ��ا �أكدته وك�شفت عن ��ه طبيعة ال�صراع
ال�سيا�سي – الديني الدائر �آنذاك:
(�صحابي /2لكن فاتك ان بقاء ال�سالف للأ�صلح.
�صحاب ��ي /1بل للأق ��وى /كل قوي ي�ش ��رع �سيف ًا/
جتثو الكوف ��ة حتت ح�صانه /ال�صال ��ح والطالح/
الأ�س ��ود واالبي� ��ض /الأعل ��ى والأ�سف ��ل /الظ ��امل
واملظلوم(.
ي�ض ��اف اىل ذل ��ك ماك�شفه الث ��اين – ابن حديث –
اب ��ن معامر – مب ��ا �أ�ضفنا على ج ��و امل�سرحية من
ك�شوف ��ات رك ��زت امل�شهد الدرامي ال ��ذي �سرب غور
املرحل ��ة الت ��ي تعي�ش حت ��ت وط�أتها الكوف ��ة .ف�أن
بدي ��ا عل ��ى معرفة كب�ي�رة ب ��كل مايحي ��ط لكونهما
ميث�ل�ان �ص ��ورة ورم ��ز ًا لظواه ��ر و�شه ��ود ع�صر
عل ��ى ماج ��رى ويجري مما بل ��ور �ص ��ورة الثورة
يف ال�ضم�ي�ر االن�س ��اين والتي مل تكت ��ف بال�شهادة
بل كما ذكرت ��ه اجلوقة باملثل الذي ميتد من منطق
الفكر وال�صريورة اىل الع�صور الالحقة:
)الت�س�أل ��وين /مر من هنا /وغاب يف ال�ضباب /مل
يتنا�س ��ل خوفه فينا /ومل يدج ��ن غربته� ،سافر يف
امل�ستقبل الذي يجيء(
عرب هذا تع ��ود للقول ان ي�سف ��ر ن�ص – اخلفاجي
– ع�ب�ر التاريخ يعن ��ي التعامل م ��ع الواقعة من
منطل ��ق التعب�ي�ر ع ��ن خ�صائ�صه ��ا الفكري ��ة .وقد
مت ه ��ذا مبحاول ��ة الرتحيل والتع�شي ��ق بني ماهو
تاريخ ��ي ومعا�ص ��ر م ��ن ب ��اب التنا� ��ص ال�شفاهي
للأح ��داث وبه ��ذا توازنت حركة الن� ��ص امل�سرحي
ع�ب�ر التخ�صي ��ب ولي� ��س تك ��رار الواقع ��ة والنظر
اىل الوقائ ��ع الت�أريخي ��ة عل ��ى انه ��ا متالزم ��ة م ��ن
خ�ل�ال التعامل مع التاري ��خ يف امل�سرحية املنطلق
م ��ن طبيعة ال�شخ�صية عرب خمي ��ال �سردي وا�ضح
�أعطى لق ��درات الن�ص وحا�ضنته حري ��ة ا�ستدعاء
الثيمة الت�أريخي ��ة من باب – التكوين ال الت�ضمني
 ،وبذل ��ك اقرتب من�شئ الن� ��ص كثري ًا من حقيقة ما
ر�آه الدار�سون يف كون اال�شياء الواردة يف االدب
والفن ��ون التخيلي ��ة الميك ��ن ان تك ��ون خالي ��ة من
اال�ش ��ارات والرتميزي ��ة وبذل ��ك فاخلفاجي تعامل
م ��ع الواقع ��ة ا�ضاف ��ة اىل بناها الفكري ��ة قرب ذلك
م ��ن البن ��ى الفكرية املعا�ص ��رة مبا ي ��وازي منطق
املوازن ��ة بني ماكان وماهو كائن ،كما فعل – معني

ب�سي�س ��و – و�صالح عبد ال�صب ��ور – وال�شرقاوي
– وغريهم ا�ضافة اىل ذلك �أقدم اخلفاجي على ان
ين�ش ��ئ رموزه الت ��ي بقيت حيوي ��ة وفعلت الن�ص
ب�أ�ستم ��رار مبعن ��ى ا�ستقط ��اب وا�ست ��دراج الن�ص
لفعل القراءة الدائمة واجلديدة.
انت مقطوعة "احل�سني" ،التي ُتن�شر لأول مرة:
عطر َمن ظ َّل فوق الندى
دم َمن ظ َّل فوق الذهب
�صوت َمن ظ َّل بعد ال�صدى
حينما ملّت الريح �أ�صواتهم يف العلب
و�أيهما بات يف حرج
فرح الأر�ض يف �صمتها
حني �ش َمّت بخور دماك
�أم �سكتة املوت من جزع
بعد �أن �أخط�أتك املدى
فعربت دخان الكالم اجلرع
و�صمت املراحل يف �صربها
وفتاة امل�سرات قرطا�س ب�ستانها ف�ضة
ذهب
قلت � َّأن ال�شهادة �أ�شجارها من ْ
التعب
�س ْل خطى زائريه وجمرى
ْ
وارتعا�ش الأيادي
ال�سر
وهي تلم�س يف ِ ّ
اخل�شب
خ�ضرة ذاك
ْ
وهديل احلمام الذي �أ�سكت ال�شدو بال�صمت
العتب
ف�سال على الطوق دم ُع
ْ
حينما قاده دمه للحقول
انت�سب
زهر �إليه
ْ
كل ٍ
واحلياء عباءة فر�سانه
الغ�ضب
وال�سماح بيا�ض
ْ
�سرجهِ
ي�شب الفراتُ �إىل ِ
وتنزله ظاميات ال ِق َر ْب
�سال ٌم على الناي َ�س َّن الأنني
الق�صب
و�أودع �أوجاعه يف
ْ
�سال ٌم على الورد �أ�شركني يف دماه
بالعجب
و�أفردين
ْ
�سال ٌم على دمِ هِ حينما
فان�سكب
متايل �صحن الر�ؤى
ْ
له راي ٌة كلما تعب اخلفق فيها
ذهب
ا�ستقامت كمئذن ٍة من ْ
ك� َّأن العمامة يف ر�أ�س معجزةٍ
اللهب
�إذا رفعت َّ
�شب من ر�أ�سه جلنار ْ
حينما قال ال
�صارت على �سيفه الأوهام تندحر
ف�أول الغيب �سط ٌر ثم ينهمر
�أال فاندهوين ب�أ�سمائه
العرب.
� َّإن �أ�سماءه اليوم كل
ْ
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من زمن التوهج

ً
وداعا يا شاعر
محمد علي الخفاجي ..
الكلمة الشفافة!
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ول ��د اخلفاج ��ي يف كرب�ل�اء ع ��ام 1942اب ��ان
االحت�ل�ال االنكلي ��زي الث ��اين للع ��راق ،وانه ��ى
درا�سته االكادميية يف كلية الآداب بجامعة بغداد
 ،ثم عمل مدر�س ًا للغة العربية يف مدار�س العراق
 .ارتب ��ط ارتباط� � ًا جدلي� � ًا وثيق ًا بهم ��وم وق�ضايا
�شعب ��ه العراق ��ي  ،وكر� ��س كل طاقات ��ه وجه ��وده
ومواهب ��ه ل�ل�ادب اجل ��اد وال�شع ��ر االن�س ��اين
والوطن ��ي والرومان�س ��ي اله ��ادف� .شه ��دت ايام
�شباب ��ه املبكر االبداع ��ات ال�شعري ��ة والن�شاطات
الثقافية واملطارح ��ات ال�شعرية  ،و�ساهم مع نفر
م ��ن املثقفني واملبدعني العراقيني يف ا�صدار اول
جملة حملية متخ�ص�صة يف �ش�ؤون االدب والفكر
وامل�سرح.
اخت ��ار حمم ��د عل ��ي خفاج ��ي ال�شع ��ر كو�سيل ��ة
لتج�سي ��د الوجع العراقي والهم االن�ساين الدفني
يف اعماق ��ه  ،وكو�سيلة للتعب�ي�ر عن �سمو الروح
وا�ش ��راق النف� ��س وال ��ذات  ،وات�سم ��ت �شاعريته
ب�ص ��دق التعب�ي�ر وق ��وة البي ��ان وجزال ��ة اللف ��ظ
وح ��رارة العاطفة  .وقد �صدر له اول ديوان �شعر
�سن ��ة  1964وهو على مقاعد الدرا�سة واختار له
عن ��وان "�شباب و�سراب" ثم �صدر ديوانه الثاين

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

باسـم فـرات

شاكر فريد حسن

محمد عيل خفاجي
شاعر انساين ومبدع
عظيم  ،عريب االنتامء ،
وعراقي الوجع والهم .
غنى عىل قيثارة الشعر
اعذب االلحان واالنغام
االنسانية املعربة عن
خلجات النفس ونبض
الوجدان .قالت عنه
الدكتورة سعاد الربزي من
جامعة دمشق انه  ":شاعر
يعرف كيف يجرح كربياء
الحرف وعنفوان الكلمة
ويسلب تقوى التعبري
وروعته".

محمد علي الخفاجي ..الشاعر واإلنسان

"مهر لعينيها" ،تالهما ديوانه الثالث "لو ينطق
النابامل " يف الع ��ام  ،1967فالرابع "انا وهواك
خلف الباب" علم  ،1970فاخلام�س "مل ي�أت ام�س
�ساقابله الليلة"  ،فال�ساد�س "يحدث بالقرب منا "
 ،واخري ًا ديوانه ال�سابع "الهام�ش يتقدم" .
كان حممد علي خفاج ��ة �صاحب �شاعرية متمكنة
ناب�ض ��ة بالوجدان واحل� ��س االن�ساين واالبتكار
الت�صويري التجديدي  ،وذو طاقة ادبية ولغوية
فيا�ض ��ة بامل�شاع ��ر اجليا�شة والعواط ��ف امللتهبة
جتاه بلده احلبيب ووطن ��ه العراق  ،وطن دجلة
والف ��رات والنخي ��ل ،وممل ��وءة ب�شغ ��ف اجلمال
والوط ��ن واحل ��ب واالن�س ��ان الب�سي ��ط املهم� ��ش
الباحث عن ال�سعادة والفرح.
والق ��ارئ لن�صو�ص الراحل حمم ��د علي خفاجي
ال�شعرية يجد انه ��ا ن�صو�ص مت�أججة يف زخمها
العاطف ��ي والوج ��داين واالن�س ��اين وال�صف ��اء
الرومان�س ��ي واال�ش ��راق الفن ��ي  .وه ��ي ا�شع ��ار
تت�ص ��ف ب�سال�س ��ة االلف ��اظ وعذوبته ��ا ورقته ��ا
ومتانة الن�سج  ،انها من ال�سهل املمتنع  ،ال�سل�س،
الع ��ذب  ،وال�سه ��ل الوا�ض ��ح  ،املتدف ��ق كجري ��ان
املاء يف اجل ��داول  ،واملتتتب ��ع لالحداث من غري

انقط ��اع .حمم ��د عل ��ي اخلفاجي �ص ��وت عراقي
داف ��ئ وحن ��ون  ،وقام ��ة �شعرية با�سق ��ة  ،حلقت
يف دني ��ا االب ��داع ال�شع ��ري العراق ��ي والعرب ��ي
واالن�س ��اين العاملي  ،و�سطع ��ت يف جمال ال�شعر
امل�سرح ��ي  ،ال ��ذي احت ��ل ريادته .اعط ��ى الكثري
للوط ��ن وال�شع ��ر والثقاف ��ة واالدب يف العراق ،
وكان يحل ��م باحلرية والدميقراطي ��ة وامل�ستقبل
امل�ش ��رق والغ ��د البا�س ��م  ،ومات ب�سب ��ب االهمال
من قبل وامل�ؤ�س�س ��ة الثقافية والنظام احلاكم يف
الع ��راق  ،الذي ال يقدر مبدعيه ومثقفيه ومفكريه
 ،فل ��م ي�سعف ��ه ومل ي�س ��رع يف عالجه م ��ن مر�ض
الكلى  ،الذي عانى منه طوي ًال .
ف�س�ل�ام عليك يا حممد عل ��ي خفاجي يف �ضريحك
ومرقدك االبدي  ،ايها ال�شاعر العراقي االن�ساين
املعط ��اء � ،صاح ��ب الكلم ��ة ال�شفاف ��ة  ،وال ��روح
املتوهجة  .وك ��م كان �شاعرنا الفل�سطيني الكبري
�سعود اال�سدي �صادق ًا حني قال يف رثائك :
مبدع انت منذ ان كنت طف ًال
وبكحل االبداع كنت اكتحلت
مثقل بالفخار منذ �صرت كه ًال
ومبا يرت�ضي الوقار اكتهلت

يف حزي ��ران  1982انتقلت للعي� ��ش مع والدتي،
حي ��ث بي ��ت العائل ��ة يف حمل ��ة ب ��اب ال�سالملة ،ال
يبع ��د �س ��وى مائة م�ت�ر عن بي ��ت وال� �دَيْ حممد
عل ��ي اخلفاج ��ي ،كان اخلفاج ��ي ال�شاع ��ر جن ًم ��ا
يف خميلت ��ي �أن ��ا الطفل الذي ع�ش ��ق ال�شعر وبد�أ
يق ��ر�ؤه ويكتب ما كان يظنه حم ��اوالت وهو يف
الإبتدائي ��ة .ه ��ل ل�صل ��ة القرابة بينن ��ا واجلرية
مل � َ
التاريخي ��ة ب�ي�ن عائلتين ��ا دورهم ��ا؟ �أ ْ
أن�ش� ��أ
وعب ��د العال ب ��ن �أخ ��ت ال�شاعر معن ��ا يف البيت،
�أراه �أك�ث�ر مما �أرى َمن هُ ��م �أكرث قربًا يف الن�سب
يل .كان ع ��ام  1982عا ًم ��ا مف�صل ًّي ��ا يف حيات ��ي،
ففي ��ه ب ��د�أت �أتعرف عل ��ى �أدباء مدينت ��ي ،وكنت
الأ�صغر �س ًّنا بني جمي ��ع َمن تعرفت عليهم طوال
عقد الثمانيني ��ات ،بع�ضهم يكربين بعام وعامني
والغالبية بعدة �أعوام ،بل ثمة �أدباء من عمر �أبي
�أو �أك�ب�ر .وكان موقف الراح ��ل من ال�سلطة حمل
�إجاللن ��ا مما زاد ر�صيده ،كنا نتحدث عنه كمبدع
كب�ي�ر راف� ��ض ب ��ل كنم ��وذج يُقت ��دى ب ��ه ومدعاة
لفخرن ��ا ،ث ��م تف�ض ��ل ال�صدي ��ق م�سل ��م الركاب ��ي
ال ��ذي تعرف ��ت عليه م ��ع جمموعة م ��ن الأ�صدقاء
ً
�شريطا �صوت ًّيا لأم�سية
يف ذات العام ،ب�إعارت ��ي
�أقيم ��ت ملحم ��د عل ��ي اخلفاج ��ي يف كرب�ل�اء قبل
ه ��ذا الوقت على الأغلب يف نهاي ��ة ال�سبعينيات،
ومب ��ا �أن الركابي موالي ��د  1961فالب ّد �أن يكون
ق ��د ح�ضرها و�سجله ��ا �أو ا�ستن�سخها من �صديق
�آخ ��ر .كنت �أن�ص ��ت لل�شريط الذي �أع ��دتُ �سماعه
عدة مرات ،ب ��ذات الن�شوة التي كنت �أن�صت فيها
لأ�شرط ��ة �شع ��راء له ��م �سطوته ��م النجومي ��ة يف
الثقافة العربية.
ر�أي ��ت حممد علي اخلفاج ��ي عدة م ��رات قبل �أن
حتني الفر�صة للحديث معه ،وكان ذلك عام 1984
لأين عمل ��ت يف جم ��ال الت�صوي ��ر الفوتوغرايف
ي ��وم الأح ��د اخلام� ��س م ��ن كان ��ون الأول 1983
وكن ��ت يف احلافلة �أحمل �أفال ًم ��ا و�صو ًرا حتتاج
�إىل تكبري ب�أحجام غ�ي�ر متوفرة يف حينها لدينا
علي �أن �أحمل طلبيات
يف كربالء مم ��ا كان ي َُح ّتم ّ
الزبائ ��ن تلك لث�ل�اث حمالت ت�صوي ��ر �إىل بغداد،
وكالع ��ادة بعد اجللو�س �أفت ��ح كتابًا و�أقر�أ ،فج�أة
�أط � ّ�ل ال�شاع ��ر ال ��ذي �أح ��ب ،قريبي ال ��ذي حوّ له
خي ��ايل نتيجة ملواقفه الوطني ��ة �ضد النظام� ،إىل
بطل� ،إ ًذا جاء البطل ،جل�س بجانبي ،كنت �سعيدًا
للغاية ،ف�أنا ابن ال�سابعة ع�شرة وهو ابن احلادية
والأربع�ي�ن ،كان �أحد �أعداد جملة الثقافة العاملية
ال�سوري ��ة يف يده ،لكن ��ي ال �أتذكر عنوان الكتاب
ال ��ذي كان مع ��ي ،مل �أتكل ��م يف الدقائ ��ق الأوىل،
كنتُ مرتب� � ًكا ،لكن جميء جاب ��ي الأجرة منحني
فر�ص ��ة �أن �أبادر بالكالم ،ف�سلم ��تُ عليه ،وعرفتُ
بنف�سي حتى �إين مازلت �أتذكر ا�ست�شهادي ببيت
للر�صايف يقول فيه:
�إن رم ��تَ ً
عي�ش ��ا ناعمًا ورقي َق ��ا  ...فامل�س �إليه من
الفنون طريقا
ِ
و�أخربت ��ه ب�أن عملي بالت�صوير وب�أنني كنتُ قبل
ذلك ن ّق ً
ا�شا على النحا� ��س �أي �أطرق على املعادن،
وتبادلن ��ا �أط ��راف احلدي ��ث لغاي ��ة و�صولنا �إىل
بغ ��داد ،مل �أن� ��س قولت ��ه يل "ل ��و مل تتحار�ش بي
لتحار�ش ��تُ َ
بك" �أي ل ��و مل تب ��ادر باحلديث معي

لبادرتُ �أنا ،لأين ر�أيتك تقر�أ كتابًا.
من هنا بد�أت عالقتي الفعلية بالراحل اخلفاجي،
وتك ��ررت اللقاءات وزرت ��ه �أكرث من مرة يف بيته
وكانت �إح ��دى الزيارات مع جمموعة من �شعراء
املدين ��ة ال�شب ��اب يف حينه ��ا ،وح�ي�ن �س�ألناه هل
ينف �أو ي�ؤك ��د ،بل قال "حتى لو تكتب
تكت ��ب؟ مل ِ
وال تن�شر فحني يحني وقت الن�شر يكون ما كتبته
�أ�صب ��ح قدميًا وجت ��اوزه الزم ��ن ،وكل ما حتققه
ي�ضيع" ،ثم ج ّرنا احلديث �إىل �شعراء تلك الفرتة
الذين برزوا وت�سيدوا امل�شهد ال�شعري "اجلديد"
وه ��م زاهر اجلي ��زاين وخزعل املاج ��دي وكمال
�سبتي و�آخرين ،و�أحد احلا�ضرين اعرت�ض كثريًا
عليه ��م موجهًا كالمه ملُ َ�ضيّفنا اخلفاجي�" :أ�ستاذ،
�أنا يف بغداد بحك ��م درا�ستي و�أراهم با�ستمرار،
برناجمه ��م كالآت ��ي ،يف ج ��زء كب�ي�ر م ��ن النه ��ار
ح�ص ��ة الوظيف ��ة وم ��ن ث� � ّم مقهى ح�س ��ن عجمي،
ف�إح ��دى احلان ��ات م ��ن ث ّم �إحت ��اد الأدب ��اء فنادي
الإحت ��اد ،وال �أدري مت ��ى يق ��رءون وكيف تت َكوّ ن
لديه ��م التجرب ��ة "...هذا ملخ� ��ص �أو �أهم ما قيل
يف اجلل�س ��ة من قب ��ل �أحد احلا�ضري ��ن وهو كان
يف حينه ��ا �أقرب منا للخفاجي بحكم العمر ،كنتُ
كعادتي منف� � ًذا لن�صيحة جدتي لأب ��ي بالإن�صات
الت ��ي ترعرع ��تُ يف �أح�ضانها حمرو ًم ��ا من الأب
القتي ��ل والأم التي �أُجربت عل ��ى تركي واالنتقال
�ف ً
�إىل بي ��ت والده ��ا ،مم ��ا َخ ّل � َ
�شرخ ��ا كبريًا يف
حيات ��ي مل تتمك ��ن ال�سن ��ون والتنق ��ل الدائم بني
بل ��دان خمتلف ��ة وعوامل مده�شة م ��ن حموهُ .نعم
ثقاف ��ة الإن�ص ��ات منحتن ��ي الكث�ي�ر رغ ��م �أن ثمة
أ�شخا�ص ��ا اعتربوها دليل �ضعف ��ي ووهني ،لكن
�
ً
الإن�صات منحن ��ي فر�صة �أن �أتعل ��م من الآخرين
و�أ�ستغ ��رب �شطحاته ��م ،فنق ��د ال�شع ��راء ال يعني
تهمي�شهم و�إق�صاءهم ،و�إ ّال ف�أين يذهب اخليال؟.
خ�صب
�إن التجرب ��ة املتفردة ح�ي�ن ُيع َّ�شقها خيا ٌل
ٌ
تكون ثمارها �إبداعً ا خ ّال ًقا ممي ًزا ومُدهِ ً�شا.
ح�ي�ن كن ��تُ يف نيوزلن ��دا �سمع ��ت �أن الراح ��ل
اخلفاج ��ي ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة ،و�أن ��ه ب ��د�أ
ً
ن�شاطا
ين�شط ثقاف ًّي ��ا ولكن الظاهر �أنه كان �أكرث
يف الع�ش ��رة الأع ��وام الأخ�ي�رة ،وتوا�صلتُ معه
هاتف ًي ��ا �أو م ��ن خ�ل�ال املرحوم ��ة والدت ��ي ،التي
كانت تخربين عنه ،ومرة قالت يل" :حممد علي
فاز بجائ ��زة ،فعلي ��ك االت�صال ب ��ه وتهنئته ،هو
يحب ��ك ويفخر بك ويق ��ول للجميع �أنا خال با�سم
ف ��رات" .وفع ًال ات�صلتُ به وهن�أت ��ه و�أخربته �أن
�أم ��ي َمن �أعلمني بخرب فوزه ،فكان فرحً ا للغاية،
لدرجة �أنني �أحرجني فرحه .وراح يحدثني عن
فخره بي ،فقلت له �إن الناقد وال�شاعر علي ح�سن
الفواز كتب يل مرة عن ذلك وختم كالمه بجملة:
"فنع ��م اخلال ونعم اب ��ن الأخت" .كانت ر�سالة
الف ��واز يل كم ��ا يف جمي ��ع ر�سائله تف ��وح م�س ًكا
وحمب ��ة .عندم ��ا زرتُ العراق بعد غي ��اب ا�ستم ّر
� 18سن ��ة و 25يو ًم ��ا ،زرت اخلفاج ��ي يف بيت ��ه
الذي ببغداد مع جمموعة طيبة من �أدباء ومثقفي
كربالء ،رغم الو�ضع ال�صحي املحرج للمرحومة
والدت ��ي يف حينه ��ا .حاولت من خ�ل�ال ال�صديق
عالء م�ش ��ذوب ه ��ذا ال�شخ�ص املجب ��ول بالوفاء
للخفاج ��ي� ،أن ن�ساع ��ده ،ف�أر�سل ��ت تقاريره �إىل
ل�صديق يحمل الدكتوراه يف الطب،
هريو�شيما
ٍ
ولكن كم ��ا �أخربين م�شذوب ،ف�إن اخلفاجي حني
ي�شع ��ر بتح�س ��ن حالت ��ه ال يب ��ايل وح�ي�ن ت�شت ��د

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
عدنان حسين

نائب رئيس التحرير :علي حسين
االخراج الفني :علي الماجدي
�ساعته ��ا ي�أخ ��ذ الأمر جد ًّيا ،وه ��ي طبيعة الكثري
م ��ن النا� ��س �أحدهم كات ��ب هذه ال�سط ��ور .وكان
لقائ ��ي الأخ�ي�ر ب ��ه يف �ش ��ارع املتنب ��ي يف �آي ��ار
 2012وراح يحدثن ��ي عن �ش ��ارع املتنبي وك�أنه
يقر�أ يف كتاب.
�اق يف ذاكرة
رح ��ل اخلفاج ��ي ج�س� �دًا ولكن ��ه ب � ٍ
وطن ��ه وثقافت ��ه ،والذي ��ن طالب ��وا احلكوم ��ة �أن
ال تتك ��رر م�أ�س ��اة اخلفاج ��ي وغريه م ��ن �أدبائنا
م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر ال�ضم ��ان ال�صح ��ي للأدب ��اء.
رغ ��م ُح�س ��ن النواي ��ا ولكنه ��ا دع ��وة متييزي ��ة،
فالأج ��دى �أن ُت َو ّف ��ر احلكومة ال�ضم ��ان ال�صحي
والبني ��ة ال�صحي ��ة احلديثة واملتط ��ورة لل�شعب
العراقي ،عندها حني مير�ض الأديب وال�سيا�سي
والفقي ��ه والريا�ض ��ي �سوف يج ��دون َمن يعتني
به ��م ،و�سوف يج ��د الفق ��راء واملُعدم ��ون وذوو
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ذات املعامل ��ة ،فدع ��وة
كهذه خمالفة حلق ��وق الإن�سان والدول ��ة املَدَنية
املن�ش ��ودة الت ��ي ينع ��م اجلمي ��ع فيه ��ا بامل�ساواة
ال�صحية والتعليمية والثقافية.
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كتابة النص الدرامي المسرحي عند الخفاجي
عالية خليل ابراهيم

جترب ��ة حمم ��د عل ��ي اخلفاج ��ي يف كتاب ��ة الن�ص
الدرام ��ي امل�سرح ��ي من اك�ث�ر التج ��ارب الدرامية
ب�ص�ي�رة واكرثه ��ا �صدق ��ا يف ذات الوق ��ت تل ��ك
فر�ضي ��ة نقدي ��ة �س�أح ��اول التدلي ��ل عل ��ى �صحته ��ا
ب�ش ��كل موج ��ز وان كان ��ت ت�ستوعب بحث ��ا معمقا
لدق ��ة وفاعلي ��ة م ��ا تت�ضمنه م ��ن تفا�صي ��ل تخ�ص
حرفي ��ة الكتاب ��ة للم�س ��رح (الدرام ��ا ال�شعرية على
وجه اخل�صو�ص).
اخلفاج ��ي يف ن�صو�صه دائم البحث والتنقيب عن
ج ��ذوة ال�شع ��ر يف الدراما الن �شعري ��ة امل�سرح مل
تكن طوال تاريخها قالبا جاهزا او معادلة معروفة
االط ��راف وامنا هي رحلة بحث واكت�شاف لل�ؤل�ؤة
فري ��دة تدعى �شعري ��ة امل�سرح  ،وبح�س ��ب املفهوم
الياكوب�سن ��ي املع ��روف باملهيمن ��ة وال ��ذي يعرفها
ب�أنه ��ا االث ��ر ال ��ذي يجعل من ن� ��ص ما ن�ص ��ا ادبيا
 ،ولذل ��ك ف� ��أن املهيمن ��ة ال�شعري ��ة يف امل�س ��رح هي
االثر ال ��ذي يجعل من ن�ص درامي ما ن�صا �شعريا،
ه ��ذه املهيمن ��ة ال تتج�سد يف املبن ��ى ال�شعري فقط
ولي� ��س ال�شع ��ر يف الدرام ��ا بدي�ل�ا ع ��ن الن�ث�ر انه
ق ��وة خلق وانبث ��اق ال ترتاءى من خ�ل�ال مو�شور
اللغ ��ة ال�شعري ��ة فح�س ��ب وامن ��ا م ��ن خ�ل�ال نظام
هرم ��وين دقيق جلميع مقوم ��ات البنية امل�سرحية
 ،ول ��و اخذنا ن�صو� ��ص اخلفاجي الت ��ي كتبها بني
عام ��ي 1967و� 2007سوف نالحظ حجم التطور
والتغي�ي�ر يف املهيمن ��ة ال�شعرية للن� ��ص الدرامي،
ولن�أخذ ن�صو�صه من اخره ��ا اىل بداياتها لنعرف
حركية املهيمنة ومدى متثلها ملقومات خمتلفة يف
البنية الدرامية (امل�سرحية) .
فف ��ي اخ ��ر ن�صو�صه وه ��و (اوبرا �سنم ��ار) هنالك
بح ��ث ع ��ن املهيمن ��ة يف ف ��ن االوب ��را وه ��و ف ��ن
م ��واز للم�س ��رح اذ يع ��رف بان ��ه ف ��ن اورب ��ي ن�ش�أ
يف اواخ ��ر الق ��رن ال�ساد� ��س ع�شر ترج ��ع ا�صوله
اىل امل�سرحي ��ة الكن�سي ��ة املو�سيقي ��ة وتع ��د في ��ه
املو�سيق ��ى االورك�سرتالي ��ة والغن ��اء االوب ��رايل
وانا�شي ��د املجاميع عن�ص ��را ا�سا�سي ��ا ،وقد جتلت
ه ��ذه اخل�صائ� ��ص يف ن� ��ص االوبرا ب�ش ��كل مركز
ومط ��ول ورمب ��ا مك ��رر يف مواق ��ع عدي ��دة ،ام ��ا
ال�شع ��ر االوب ��رايل فهو �شكل اجنا�س ��ي منزاح عن
ال�شع ��ر مبعناه االو�سع يف ال�ص ��ورة والر�ؤيا اىل
خ�صو�صي ��ة ال�شع ��ر التطريب ��ي الغنائ ��ي امللح ��ن
ال ��ذي يغلب عليه اجلان ��ب االيقاعي ال�صوتي على
اجلان ��ب اال�ستع ��اري الر�ؤي ��وي ،املقتب� ��س االتي

يو�ضح ذلك (�سنمار :اخلورنق /بناء من ال�شرفات
املو�ش ��اة /يف ال�ضوء يغرق /وانية كلما ات�سعت/
اترع ��ت بال�ش ��راب املعت ��ق) .ه ��ذا باال�ضاف ��ة اىل
التكثي ��ف الالمتناه لف�ضاء ال�صورة يف (اال�ضاءة،
الديك ��ور ،الرق� ��ص التعب�ي�ري ،البالي ��ه ،ح ��ركات
املجاميع) وغريها من جوانب ال�صورة امل�سرحية
 ،ان االجت ��اه بالدرام ��ا ال�شعري ��ة م ��ن الن� ��ص اىل
ال�ص ��ورة وم ��ن الدرامي ��ة اىل الغنائي ��ة (جن� ��س
االوب ��را) يعد خط ��وة مف�صلي ��ة يف تاريخ تطوير
ه ��ذا الفن وجتدي ��ده خلطوات ��ه فا�ستب ��دال �سلطة
ال�شع ��ر واحلبك ��ة وال�شخ�صي ��ة ب�سلط ��ة املو�سيقا
والغناء كان مبثابة حاجة ملحة للنهو�ض بامل�سرح
ال�شعري وو�ضعه على اعتاب مرحلة جديدة .
ويف ن�ص (اوروك توقف الطوفان) ترتكز املهيمنة
يف �شعري ��ة القن ��اع حيث (القناع ه ��و رمز امل�سرح
ميتل ��ك �صفتني �صفة واقعية و�صف ��ة رمزية هاتان
ال�صفت ��ان يف امل�س ��رح ت�صب ��ان يف جم ��رى واحد
وحتتفظ ��ان مبج ��االت فعلهما .وهات ��ان ال�صفتان
مثلم ��ا ت�صبان يف امل�سرح فهم ��ا ت�صبان يف ال�شعر
فالرمزي ��ة والواقعي ��ة م ��ن مناه ��ل ال�شعري ��ة  ،لقد
ا�ستخ ��دم القن ��اع يف الن� ��ص مبه ��ارة لق ��د ارتدى
االن�س ��ان الب�سي ��ط املتم�س ��ك ب�أر�ضه رغ ��م هجوم
طوفان ��ات الفقر والقهر واالحتالل واالرهاب قناع
(ن ��وح) النبي الطاعن يف ال�س ��ن امل�ستهزئ به هذا
النب ��ي يرف�ض رك ��وب �سفن الهروب م ��ن مواجهة

التاري ��خ وامل�صري حيث يق ��ول (وانا وحدي اعلي
ال�س ��د /ا�صي ��ح ب� ��أوروك احرت�س ��ي /ي ��ا اوروك
انتبهي /اياك و�صمت البحر /فللبحر خطى �صياد
يرتب� ��ص) .وق ��د يك ��ون قناع ن ��وح هن ��ا ا�ستعارة
�شعرية لل�سرية الذاتية للم�ؤلف ذاته وبذلك اتخذت
الوقائ ��ع التاريخي ��ة رم ��وازا معا�ص ��رة الزم ��ات
الواق ��ع :الطوف ��ان = االزم ��ة ال�سيا�سي ��ة ،الفل ��ك
امل�شحون = �سفن الغرب ��ة ،ال�سخرية ال�شخ�صية =
ال�سخري ��ة التاريخية ،االنتق ��ام = الغفران .وهكذا
كانت �شعرية القناع مبا فيها من ا�ستعارة ومفارقة
بني احلقيق ��ة والرمز دفق ��ا �شعريا درامي ��ا مهيمنا
على الن�ص
ويف �سل�سل ��ة الكربالئيات (ثاني ��ة يجئ احل�سني)
و(ذه ��ب ليق ��ود احلل ��م) و(اجلائ ��زة) ن�ض ��ع
(الكربالئي ��ات) ب�ي�ن هالل�ي�ن كبريي ��ن الن ه ��ذه
الكلم ��ة ا�ضح ��ت منهج ��ا م�سرحي ��ا جتريبي ��ا عن ��د
اخلفاج ��ي فكرب�ل�اء بو�صفها واقعة تعن ��ي (الرمز
التاريخ ��ي ،العن ��ف ال�سيا�س ��ي ،انهي ��ار مو�ضوع
الوط ��ن والدول ��ة ،اال�سط ��ورة ال�شعبي ��ة) ،ان كل
م ��ا تعنيه كرب�ل�اء متج ��ذر يف امل�س ��رح وال�شعرية
فالتاريخ هو املو�ضوع اال�سا�س للم�سرح وال�شعر،
والعن ��ف ل ��ه عالق ��ة مبا�ش ��رة مبفه ��وم التطه�ي�ر
(حت ��رك امل�أ�س ��اة العواط ��ف من حال ��ة الكمون اىل
حال ��ة الن�شاط بدوافع قيمة كافي ��ة وت�سيطر عليها
بتوجيهه ��ا نح ��و االه ��داف ال�صحيح ��ة)" ."6اما

ال�سيا�س ��ة فك ��را وممار�سة فال �شك انه ��ا من روافد
�شعرية امل�س ��رح املهمة  ،ولطقو� ��س كربالء حكاية
مت�شعب ��ة م ��ع الن�صو� ��ص فق ��د ا�س�س الع ��ادة دمج
الطقو� ��س ال�شعبية يف امل�س ��رح املعا�صر من خالل
ذكاء االختيار ملوقع الن�صو�ص على خارطة الن�ص
بحي ��ث ال تب ��دو جمتلب ��ة او مقحم ��ة او مفرغة من
الت�أثري ،لقد ترك ��زت املهيمنة ال�شعرية يف عنا�صر
تراجيديا كربالء املذكورة.
ويف ن� ��ص (ابو ذر ي�صعد مع ��راج الرف�ض) هنالك
بحث ع ��ن املهيمن ��ة يف ت�سيي� ��س امل�س ��رح وافكار
بريخ ��ت الت ��ي طرحه ��ا ح ��ول ا�ستخ ��دام امل�س ��رح
كقاعدة ايديولوجية فقد بدت وا�ضحة تقنيات ك�سر
االيهام امل�سرح ��ي وهدم اجلدار الرابع بني القاعة
واجلمهور وا�ستخدام املل�صقات الدعائية وتقدمي
معادل �شخ�صاين معا�صر للبطل التاريخي .
وهنال ��ك �شعري ��ة مكثف ��ة يف بني ��ة ال�شخ�صي ��ة
الدرامي ��ة فه ��ذه ال�شخ�صي ��ات متتل ��ك الفردي ��ة
الالمعة ويف الوقت ذات ��ه حتمل �صفات ال�شمولية
والنموذجي ��ة (واعني هنا ال�شخ�صي ��ات ال�سلبية)
الن ال�شخ�صيات التاريخية االيجابية يغلب عليها
اجلان ��ب اال�سط ��وري،ان من ��اذج مث ��ل اجلوراين
ورج ��ل وعبي ��د الل ��ه ب ��ن زي ��اد تعي� ��ش طويال يف
الذاك ��رة النه ��ا نت ��اج للفردي ��ة املتمثل ��ة �شعريا يف
ال�سخري ��ة الالذع ��ة وح� ��س املفارق ��ة وه ��ي مث ��ال
لالمنوذج االن�ساين ال�شامل .

