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ملخ�س البحث
 يتنــــاول هــــذا البحــــث مفهــــوم ال�صــــرية الفرتا�صيــــة وكيفيــــة 
ا�صتغالهــــا، دراميــــاً، مــــع الواقعــــة التاأريخيــــة، ومــــا تثــــريه مــــن 
اأ�صئلــــة متثــــل م�صكلــــة البحــــث والتــــي تتلخ�ــــض بالآتــــي : مــــاذا 
ينتــــج حني تختلــــط الدراما بال�صرية ؟ درامــــا مقيدة بالتاريخ 
؟ اأم درامــــا تنظر اإىل التاأريخ بو�صفه افرتا�صاً قاباُل للت�صكيل 
ا دراميا  دراميــــاً وعلــــى نحو جديد ؟ ولذلك يعالــــج البحث ن�صً
)احل�صــــني الآن ( اأمنوذًجا ميثــــل عينة ملا ي�صميه موؤلف الن�ض 
د. عقيل مهدي باال�صرية الفرتا�صية  والتي يعاجلها البحث 
مــــن خــــالل الأ�صئلة الآتية : اأهو تف�صري الواقع املعي�ض مبا هو 
تاأريخــــي با�صتثمــــار واقعــــة الطــــف؟ اأم هو تاأويــــل درامي يعالج 
الواقعة التاأريخيــــة ذاتها من حيث الأ�صباب والدوافع املغايرة 

؟ والأجوبة ت�صكل منت هذا البحث.

جدلية التأريخي والدرامي في 
السيرة االفتراضية

بحوث المسرح

)احل�سني .. االآن ( اأمنوذجا

 د.جبار خماط ح�سن
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 د.جبار خماط ح�صنجدلية التاأريخي والدرامي يف ال�صرية االفرتا�صية )احل�صني .. االآن ( اأمنوذجا

This research deals with the concept of as-
sumptive biography & the way of its connec-
tion dramatically with historical facts. It also 
deals with different questions that face this 
connection which is considered as the prob-
lem of this research.
The problem of the research can be summa-
rized as follows:-
What is the conclusion that draws from the 
combination of biography & drama? Is it a 
drama that restricted by history? Or a drama 
that considers history as an assumption that 
has an ability to construct dramatically? 
The research takes the text of (Al-Hussein 
Now) as a model that has been represent-
ing a sample to which is called an assump-
tive biography by the text writer «Dr. Aqeel 
Mahdi».
The research aims to answer the following 
questions:
1-Dose an assumptive biography explain 
ahistorical reality through the use of «Al-Taf 
Battle» as an example.
2-Dose an assumptive biography treat a his-
torical event dramatically according to its dif-
ferent reasons and motives? 

Abstract
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الف�سل االأول : االإطار املنهجي للبحث

م�سكلة البحث :
 ثمـــة اأنواع من اأدب ال�صـــرية منها ال�صـــرية النبوية وال�صـــرية الذاتية وال�صـــرية ال�صـــعبية وال�صـــرية 
التاريخيـــة، التي متثل ، مبجموعها ، منظومـــة لغوية من جهة ، وحوادث تاريخية، من جهة اأخرى . 
واإذ تختلط الدراما بال�صرية ماذا ينتج عنهما ؟ دراما مقيدة بالتاريخ ؟ اأم دراما تنظر اإىل التاأريخ 
بو�صـــفه افرتا�صـــاً قابالُ للت�صـــكيل درامياً وعلى نحو جديد ؟ وبوجود ال�صرية االفرتا�صية التي متثل 
منطاُ درامياُ ، يربز ال�صوؤال االآتي :  هل تكون ال�صرية االفرتا�صية مزجاُ اإبداعياُ ما بني اأنواع ال�صرية 
املذكـــورة �صـــلفا ؟ اأم تكون نتاجا اإبداعياً درامياً خال�صـــاً ، بو�صـــاطة روؤى فنية متتلـــك بعداً درامياً 
وجمالياً وحمافظاً يف الوقت نف�صه على احلقائق التاريخية التي تَزخرُ بها اأعمال الرتاجم وال�صري؟  

هذه االأ�صئلة متثل مبجموعها م�صكلة البحث التي يحاول البحث االإجابة عنها.

ثانيًا : اأهمية البحث، واحلاجة اإليه : 
   تكمن االأهمية يف اأن البحث االإن�صـــاين به حاجة ما�صـــة اإىل  مثل هذا البحث اأهمية البحث الإيجاد 

م�صاحة من التعاي�س الفكري اجلديد لدى القارئ مع ما هو ماألوف من الوقائع التاريخية ..

 ثالثًا: اأهداف البحث :
يهدف  البحث احلايل اإىل تعرف:

 الك�صــــف عــــن الكيــــف الدرامي الذي يعالج الواقعــــة التاأريخية يف  ال�صــــرية الفرتا�صية بو�صفها 
كائنا حيا له قدرة المتداد يف الواقع الدرامي من حيث الفعل والزمان واملكان.

رابعًا : حدود البحث:
احلد املو�صوعي: درا�صة ال�صرية االفرتا�صية من حيث اجلدل ما بني التاريخي والدرامي .

احلد املكاين: الك�صف عن الن�صو�س التي اأنتجت يف م�صغل الكلية الفنون اجلميلة الدرامي .
احلد األزماين: 2010 

الف�سل الثاين:االإطار النظري

املبحث االأول : مقدمة نظرية يف اأدب ال�سرية
     تُعَرف  ال�صريةُ: على اأنها »ذلك النوعُ االأدبي الذي يتناول بالتعريف حياةَ اإن�صاٍن ما، تعريفاً يَق�صُر اأو 
يطـــول، تقوم على التفكري والتاأمل من جهة، وال�صـــلوك والعمل مـــن جهة اأُخرى، ولكنها - اإىل جانب هذا 
وذاك- فٌن اأدبي جوهرُه التوا�صل اللغوي، يتخذ حياة االإن�صان مادة لها  طابع الرواية امل�صرودة اأو القابلة 
لل�صـــرد« )�صـــرف ، 1998 ، �س2( واإذ يرتبط اأدب ال�صـــرية  بالتجربة االإن�صـــانية  فان كتابة ال�صرية متثل 
جن�صـــاُ اأدبياُ قائماً بذاته ميتلكُ خ�صو�صيتهُ، و�صماتهُ االأ�صـــلوبية التي تُظهر �صكله املميز، ويرتبطُ مبجمِل 
املروي واملوروث واملدون ال�صـــخم، الذي يقرتب من الق�س ال�صـــعبي، ولها تاأريخ كبري يف االأدب العربي، 

ويلخ�س اإح�صان عبا�س ظهور ال�صرية النبوية اإىل   عاملني اأ�صا�صيني هما:
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»العامل الأول: اأن �صـــرية الر�صـــول جزء من ال�صـــُنَّة، فهي واحلديث م�صـــدران اأ�صا�صـــيان من م�صـــادر 
الت�صـــريع، ومنها ت�صـــتفيد االأحكام، ولذلك فالبـــد من جالئها بدقة بالغة، لكي تكـــون اأعماله اإىل جانب 

اأقواله م�صروعاً وا�صحاً لرجال ال�صريعة واأهِل االإفتاء والق�صاء.
العامـــل الثاين: اأن امل�صـــلمني كانـــوا قد ورثوا نظرة اجلاهلية اإىل التاأريخ، وهـــي نظرة قائمة على االأيام 
وطبيعة احلرب و�صوؤون القتال، لذا اأرادوا توثيق اأفعال واأقوال الر�صول يف اأثناء احلروب ، من قبيل كيف 
يعامل االأ�صرى والن�صاء واالأطفال، وتق�صيم الفيء، وهل يروى عن الر�صول ما يو�صح فنون احل�صار، وهل 
تبيـــح االأعمال احلربية قطع ال�صـــجرة وتخريب الزرع وقطع املوؤن ليلجاأ العدو اإىل الت�صـــليم “ ) عبا�س ، 
1996 ، �ـــس14 ( اأمـــا الرتاجـــم فهي” نوع اأدبي تتنـــاول التعريف بـ”حياة رجل اأو اأكـــرث تعريفاً يطول اأو 
يق�صر، ويتعمق اأو يبدو على ال�صطح تبعاً حلالة الع�صر الذي كتبت فيه الرتجمة وتبعاً لثقافة املرتجم – 
اأي كاتب الرتجمة – ومدى قدرته على ر�صم �صورة كاملة وا�صحة دقيقة من جمموع املعارف واملعلومات 

التي جتمعت لديه عن املرتجم له” ) ح�صن ، 1979 ، �س9 ( 
اأما ال�صـــرية الذاتية فهي من اأعقد واأ�صـــعب االأجنا�س االأدبية، بحكم اأنها ن�صـــاٌط اإبداعي لي�صَ من ال�صهل 
القيام  به، الأن اأكرب حتٍد يواجهُه موؤلف ال�صرية الذاتية، هو كيفيةَ االإحاطة بذاتِه كتابةً، وهي ن�ٌس نرثي 
مكتوب بطريقٍة اأدبية، ير�صـــُد حياةَ عامٍل م�صـــهور، اأو اإن�صاٍن مغمور، املهم اأن تكون هناك جتربةً اإن�صانيةً 
واعية، ونحن يف “ال�صـــرية الذاتية باإزاء حتريٍف مُ�صـــاعف: الذاكرة تُحِرف املا�صـــي والكتابةُ حترف ما 
حَّرفَتها  الذاكرة. وهو ما يجعل الذات متعددةً، مت�صظية، متنع عن املوؤلف معرفتها معرفةً ثابتة مُكتملة” 
) القا�صي ، 2010، �س262 ( فامل�صافةَ االإبداعية التي يقطعها من يكتب �صريتها الذاتية بحثاً عن حقيقِة 
ذاتِه ووجوده، هي ، يف واقع االأمر ، جتربةً معرفية، يقدم عليها ليكت�ِصـــبَ وعياً بذاته والعامل الذي ينتمي 
اإليه، فهو يف ترحال دائم بق�صد البحث عن توازنه وا�صتقراره، ين�صح جنيب حمفوظ الكاتب اأو االأديب 
بالتم�صـــك ب�صـــفة االأديب وعـــدم بيع راأيه اخلا�س فيما يراه، فـ”احلرية هي نبـــع  الفن، وبغرِي احلرية ال 

يكون اأدٌب وال فن”.) احلكيم ، 1973، �س311 ( 
  اأمـــا ال�صـــرية التاأريخية فهي نوع من اأدب ال�صـــرية، ترتبط بال�صخ�صـــيات التاريخيـــة، وما قامت به من 
اأفعال، اأو ما تعر�صـــت له من اأحداث، فال�صـــرية التاأريخية ترتبطُ ح�صـــراً باملو�صـــوعات التاأريخية الأنها 

“تدورُ حول احلكام اأو رجال ال�صيا�صة اأو رجال االدب ... الخ .
  اإن مفهـــوم ال�صـــرية التاريخيـــة يرتبطُ بذاتيـــِة الكاتب، اإذ يف الغالب “ يكون هناك دافع مبا�صـــر اأو غري 
مبا�صر يدفعه  اإىل كتابِة ال�صرية اخلا�صة  بقائد ما اأو حاكم ما، وهنا موطن يجب اأن يتنبهَ له الدار�صون 
حني يتناولون هذه ال�صـــري، ويتخذونها اأ�صا�صـــاً لفهم اأحِد الع�صور اأو اإحدى ال�صخ�صيات، فاأكرثهم قائم 
على ميل من كاتب ال�صـــرية نحو �صـــاحبها وعلى والء له” )عبا�س ،1996، �س 30( اأما مفهوم االأحداث 
التاريخيـــة وارتباطهـــا ببنية الزمان واملـــكان ، فاأنه يعود اإىل قـــدرة الراوي على التكيـــف يف التعامل مع 
الزمن التاريخي الذي يختلف قطعاً عن الزمن يف االأدب الدرامي، ، ولكن ال�صيء املهم يف مفهوم الزمن 
التاريخي هو التطور ال�صكلي بني بقية عنا�صر كتابة ال�صرية التاريخية، فاملهم هو يف “املقابلة بني الزمان  
الدرامـــي اأو الق�ص�صـــي والزمان التاريخي، هو انعتاق الراوي – الـــذي ال نخلط بينه وبني املوؤلف- فيما 

يتعلق بااللتزام املفرو�س على املوؤرخ “) ريكور ، 2006 ، 188 ( 
  لقد كانت ال�صـــرية التاأريخية اأقربُ اإىل التاأثري الدرامي من كِل األوان التاأريخ االأخرى، وكانت اأكرث اإثارة 
للقارئ من كل كتابة تاأريخية غريها، حيث جتي�س االنفعاالت والعواطف كافةً التي تثورُ يف اأعماِق الب�صر،، 
ذلـــك اإننـــا “حني  نُنق�س من خرب الواقعة التاأريخية جتردها من كل ما يدعو اإىل احلد�س والتخمني من 
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اأ�صـــرار النف�س االإن�صـــانية وحوافزها، فتبقى عارية اإال من احلقيقة وحدها، فهي التي تُ�صفي عليها رداء 
التاأريخ وبهجتُه، وهي التي تُقربها اإىل النف�س االإن�صـــانية حيت الرغبة يف اإىل معرفة ما كان” )النجار ، 
1964، �س33( واأما ال�صـــرية ال�صـــعبية فهي نوع ق�ص�صـــي قائم بذاتِه، ب�صبِب متيزه على م�صتوى ال�صكل، 
فقد »جتلت ال�صـــرية تبعاً لذلك ن�صـــاً �صـــردياً مُتميزاً باملراوحة امل�صتمرة بني ال�صـــرد والو�صف واحلوار، 
قائماً على التف�صـــيل واال�صـــتطراد والت�صـــمني. فتعدد امل�صـــتويات ال�صـــردية يوؤدي اإىل تعـــرف  حكايات 
فرعية تخرب عن اأمر م�صـــى اأو الذاكرة التاأريخية  تتكفل ب�صـــردها �صخ�صيات، ويبدو اإن الراوي ال�صعبي 
حري�س على التحكم يف مرويّه« )القا�صي ، 2010، �س266(، الن الراوي هنا ال ي�صارك يف بُنية االأحداث 
اخلا�صة بال�صرية ال�صعبية، واإمنا ينتمي اإىل زمن اآخر، ي�صرتجع من خالل عملية الروي كل االأحداث التي 
مرت بها �صخ�صـــيات ال�صرية ال�صـــعبية، وذلك با�صتعرا�س مراحل حياة البطل و�صوالً اإىل النهاية، اإن ما 
مييزُ هذه ال�صـــرية هو اقرتابها من ال�صـــكل امللحمي ب�صـــبب ارتباط البطل مبوقِف قومه وم�صريتِه �صوب 
البقاء واال�صتمرار، مع ا�صتعرا�س جلميع االأفعال التي تعمل ب�صكٍل مُتعا�صٍد مع البطل ، اأو تلك التي تكون 
يف اجلهِة املعاك�صـــة من توجهات البطل وما يُريد الو�صـــول اإليه، اإذ تدل ال�صـــرية ال�صعبية على  جمموعِة 
االإعمال الروائية ذات ال�صمات الفنية مت�صابهة، وذات اأهدف فنية متماثلة. وتت�صم ال�صرية ال�صعبية بعدد 
كبرية من االأحداث، فينتج عنها ت�صل�صـــل زمني مكاين �صـــخم جدا، من حيث ال�صـــرد املتابع لدورة حياة 
�صـــخ�س، وذكر الوقائع التي جرت له يف اأثناء مراحل هذه احلياة منذ ميالده حتى وفاته. وهو ما يوؤدي 
اإىل “ح�صـــد كثري من االأخبار والروايات و�صـــمها – بع�صها اإىل بع�س – وحماولة اإ�صفاء مظهر الوحدة 
عليها” )يون�س ، ب ت ، �س58(، من دون اأن يخل ذلك يف حتقيق عن�صري الرتقب والت�صويق، الأن التنوع 
الهائل يف االأحداث واالأفعال مينح املتلقي متعة التنوع والفائدة الفكرية التي تنه�س عليها ال�صرية اأ�صال. 

وعمليا تعر�س  ال�صرية ال�صعبية  جانبني من االأحداث ، هما على النحو االآتي:
اجلانب الأول: الرتكيز على حياة البطل وما كلف به، من خالل عر�س مراحل حياته كافة، وما ح�صـــل 
بهـــا من اختبارات للو�صـــول اإىل مرتبـــة االأخيار ، الذي جعل منه فاعال لتحقيـــق هذا النوع من االأحداث 

واالأفعال.
اجلانب الثاين: ال�صخ�صـــيات ال�صلبية اأو التي تقوم اأ�صا�صـــاً يف ال�صرية ال�صعبية على عرقلة تقدم البطل 
للو�صـــول اإىل هدفه، وهذه ال�صخ�صيات ترتاوح ما بني املناف�صـــني اأو االأعداء، اأو حتى الظواهر الطبيعية 

التي تعرت�س طريق البطل من اأجل اإمتام م�صريته.

موؤ�سرات االإطار النظري 
  

اإن الباعثـــَ علـــى كتابِة ال�صـــرية ، باأنواعها ، تتم على اأ�صـــا�س مبداأ اإدراك  الذاِت االإن�صـــانية و توظيف  1 .
العنا�صر الدرامية التي جتتمع اأ�صلوبيا مبا يحقق لدى املتلقي الت�صديق الدرامي .

االأثر اجلمايل يف اأدب ال�صـــرية ، ينطلق من فر�صـــية حتقق  حالة التوازن بـــني جمالية البعد الدرامي  2 .
على وفق الروؤية الفنية ، وم�صداقية احلقائق التاأريخية على وفق ما هو موجود يف اأدب ال�صرية.

: الذاكرة تُحِرف املا�صي   تتبنى ال�صـــرية باأنواعها التجربةً االإن�صـــانية الواعية، ومغايرة التاريخ اأدبيا”. 3
والكتابةُ تُحِرف ما حَرفَتها الذاكرة. 

. 4 ت�صتند اأفعال ال�صخ�صيات يف اأدب ال�صرية اإىل بنية فكرية، لها القدرة على منح املتلقي معاين ودالالت، 
ف�صال عن ربط البنية الزمنية احلا�صرة بالبنية الزمنية اخلا�صة بزمن اأحداث اأدب ال�صرية.                
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الف�سل الثالث: منهج البحث واإجراءاته 
   بعـــد تعـــرف ما اأ�صـــفر عنه االإطـــار النظري من موؤ�صـــرات نظريـــة ، تتوزع االإجـــراءات على نحو 

املرحلتني االآتيتني  : 

اأواًل : منهجية البحث وتكون على نحو املراحل االآتية :
 1-1 جمتمع البحث

 م�صرحية ) احل�صني .. االآن ( تاأليف : د. عقيل مهدي يو�صف ،  ن�س درامي ميثل عينة ق�صدية  ملا 
يعرف بال�صرية االفرتا�صية  اأو جمتمع البحث  واأهدافه .

 1-2 منهج البحث
 ملا كانت املالحظة املبا�صرة اأ�صلوبا واأداة لدى الباحث فاإنً املنهج اجلامع لها يكون ممثال بالو�صفي 

التحليلي ، بو�صاطة حتليل اأمنوذج تطبيقي من الن�صو�س الدرامية املمثلة لل�صرية االفرتا�صية .
  1-3  اأداة البحث :  ي�صتند البحث اإىل املالحظة املو�صوعية اأداة يف حتليل العينة املختارة .

 
ثانيا : حتليل العينة : 

2-1 جدلية التاريخي والدرامي يف ن�س ) احل�سني .. االآن( 
تاأليف : د. عقيل مهدي يو�سف.

  يختزن عنوان الن�س )احل�صـــني .. االآن(  اإ�صارات معا�صرة ترتب اأفق القراءة على نحو �صوؤال مركزي 
يت�صـــمن االآتي : هل اأراد الن�س تف�صـــري الواقع املعي�س مبا هو تاأريخي با�صـــتثمار واقعة الطف؟ *اأم هو 
تاأويـــل درامي يعالج الواقعة التاريخية ذاتها من حيث االأ�صـــباب والدوافـــع املغايرة ؟ واجلواب ياأتي من 
املوؤلف يف مدخل الن�س : ياأتي ن�س )احل�صني .. االآن( لينفتح على قراءات جديدة يف عراق اليوم الذي 
ميـــر بطـــف جديد وبا�صـــتقطابات متطرفة ، وجاء احلمل بعد خما�س �صـــار ، ارتبكت فيه االأ�صـــوليات 
واالأعـــراق والطوائف وبع�س الثوابت املقد�صـــة والقيـــم الدينية املتحركة ، وبـــرزت االأطماع واملوؤامرات 
و�صهوة ال�صلطة .. وكان املوطن هو ال�صحية ، هُجر من بيته وا�صتبيحت كرامته ، فاأقيمت ماآمت متناثرة 
، و�صـــجت القبور با�صتغاثات املظلومني وتغرب الوطن ، وياأتي  احل�صني )ع( منقذاً فهو املعلم واالإن�صان 
وامل�صـــحي والفادي نف�صـــه من اجل االإ�صـــالح .. )يو�صـــف ، 2010 ، �س6( من بني هذه الكلمات يت�صح 
الهدف فهو ا�صـــتدعاء للتاأريخ )احل�صـــني ( ومعاجلة للواقع اجلديد )عراق ما بعد 2003( وتعليقاً على 
ما ورد يربز ال�صوؤال االآتي : هل جاء الهدف املذكور �صلفاُ تلميحاُ يف الن�س اأم ت�صريحاُ ؟ واجلواب مييل 
الفـــن واالأدب عموما اإىل التلميح زيادةً يف من�صـــوب التاأويل لدى القـــارئ الذي يفكك بنية الن�س ذهنيا 
ملعرفة امل�صـــكوت عنه ، فالعراق وما ح�صـــل بعد 2003 مل يذكر يف الن�س متاما ، لكن اإ�صارات الطغيان 
واال�صتبداد وا�صطهاد الرعية تقابلها اإ�صارات التغيري واالإ�صالح والعدل ظاهرة يف كل زمان ومكان  وما 

واقعة األطف اإال تعبري وا�صح لل�صراع اأو التناق�س ما بني م�صامني تلك االإ�صارتني :
يزيد : ما قلت يا ح�صني 

    احل�صني : ن�صبح وت�صبحون .
* واقعة األطف  معركة كربالء هي ملحمة وقعت على ثالثة اأيام وختمت يف 10 حمرم �صنة 61 للهجرة والذي يوافق 12 اأكتوبر 680م، وكانت 
بني احل�صـــني بن علي بن اأبي طالب ، الذي اأ�صـــبح امل�صلمون يطلقون عليه لقب »�صيد ال�صـــهداء« بعد انتهاء املعركة، ومعه اأهل بيته واأ�صحابه، 
وجي�س تابع ليزيد بن معاوية.تُعد واقعة األطف من اأكرث املعارك جدالً يف التاريخ االإ�صـــالمي فقد كان لنتائج وتفا�صـــيل املعركة اآثار �صيا�صـــية 

ونف�صية وعقائدية ال تزال مو�صع جدل اإىل الفرتة املعا�صرة .
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 يزيد : اأحذرك من نكث العهد ، فالقوم موغرة �صدورهم �صدك ! وهم االآن يعدون االآلة وال�صالح ، وما 
ال طاقة لك به ! وينتظرون االإ�صارة مني .

احل�صني :اأنا اأريد لهم اللني واملوادعة ال احلرب والقتال .)احل�صني االآن،م 1 ، �س13(
اأيـــن التاأريخـــي مـــن الدرامي يف هذا احلـــوار ؟ وهل ثمة لقاء جمـــع االثنني يف التاأريـــخ ليكون مثل هذا 
احلوار؟ تاأريخياُ مل يح�صل مثل هذا اللقاء ، لكن لعبة الدراما ت�صمح مبعاجلة التاأريخ على نحو تخيلي 
يقوم على االفرتا�س القابل للت�صديق بو�صاطة  اال�صتدالل على الكل من خالل اجلزء ، فالتاأريخ يبني اأن 
م�صمون هذا احلوار حتقق بني احل�صني ووايل املدينة الذي يتكلم ويفعل بقرارات احلاكم االأموي يزيد 
ابـــن معاويـــة ، لذا ميكن اختزال امل�صـــافة درامياُ ليكون احلوار بني يزيد واحل�صـــني ، الأن الدراما تعالج 
التاأريخ لي�س مثلما كان ولكن مبا ينبغي اأن يكون ، وهو ما يبينه جليا امل�صـــهد االأول من امل�صـــرحية بدءا 
من ال�صـــينوغرافيا التي يتزاوج فيها املا�صـــي واحلا�صر لالإيحاء بتاريخية الواقعة وراهنيتها احلديثة / 

لعب افرتا�صي
تدخل هند مقنعة بلثام رجل / لعب افرتا�صي

هند : اأنبئك ح�صـــيناً بان عنكبوت ال�صـــر يزيد قد مد �صبكة غدره من املدينة اإىل الكوفة وحتى الب�صرة 
.. التم�صك اأال نذهب اإىل الكوفة 

احل�صـــني : اأ�صراف ينتظرونني هناك بال وال وال اأمري ي�صو�س اأمرهم اأو يفقههم يف اأمور دنيهم وي�صلح 
اأحوال دنياهم

هند : دعهم يا موالي ، ارجع .. مللم �صـــعاع روحك يا ح�صـــني ، لي�صت�صـــيء به اأهل احلجاز ، مي�صـــورها 
وفقريها ..

احل�صـــني : اأ�صـــكرك ما اأراك اإال نا�صحا .. لكن اإ�صـــالح حال الكوفة يحتم على الذهاب .. و�صراة القوم 
يكاتبونني منذ اأمد بعيد ، اأال ترى بان خروجي اإىل الكوفة اأجدى من وقيعة اأو طعنة غدر ترتب�س بي يف 

اأروقة املدينة  ؟)احل�صني االآن، م1 ، �س10-9(
    يف هذه ال�صل�صـــلة احلوارية تتبني قدرة الدرامي على اختزال التاريخ من خالل ا�صـــتثمار طاقة اللغة 
على التعبري عن اأزمنة متعددة يف جملة اأو مقطع حواري واحد فاحل�صـــني يعلن عزمه على اخلروج اإىل 
الكوفـــة الأن كُتـــب الدعوة من اأهلها ال تقبل ال�صـــك اأو الريبة ، ثم اأن الر�صـــول/ املراأة الذي جاء متخفيا 
خ�صية اكت�صاف هويته الأنه ر�صول احلاكم االأموي ، ف�صال عن هواج�س احل�صني من الفتنة داخل املدينة 
يف حـــال اغتيالـــه . هذه االحتماالت متعددة الـــدالالت ال ميكن للتاأريخ من اإيجادهـــا الأنه مقيد مبا كان 
من الواقعة من دون تقدمي اأو تاأخري ، يف حني جند احلرية الوا�صـــعة للدرامي اأن يفرت�س اأبعادا فكرية 
ونف�صـــية واجتماعية جديدة للواقعة ذاتها بو�صـــاطة املعاجلة الدرامية القابلة للت�صديق واالإقناع . وهذا 
معنـــاه تبنـــي املوؤلف لعبة تخيل ما ميكـــن اأن يكون من الواقعة ذاتها وا�صـــتخراج ما هـــو درامي من بني 

مراحل الواقعة  التاريخية
 ، ويظهر هذا يف امل�صهد ال�صابع من الن�س :

)م�صرح الرايات .. والر�صوم التجريدية .. م�صتوحى من واقعة األطف باأ�صلوب حداثي(
احل�صني : انزع عنك هذه االأقنعة يا يزيد .. كن �صمراً ، ابنَ زياد ، ابنَ �صعد .. فلن تروع جناين .

       “ يلتفت اإىل النا�س .. ويبتعد عن يزيد “
       لكني اأخاطبكم انتم .. اإن كنتم عرباً اأحراراً حقاً ،

       انت�صبوا اإىل قبائلكم 

 د.جبار خماط ح�صنجدلية التاأريخي والدرامي يف ال�صرية االفرتا�صية )احل�صني .. االآن ( اأمنوذجا



70 األكاديمي

       كيف تقتلون اأنف�صكم باأنف�صكم .. ومتررون اخلديعة عليكم ؟
       اأال ترونهم يدفعون بكم دفعا اإىل االنتحار)احل�صني االآن ، م 7 ، �س18(

هكذا تتبنى الدراما املعاجلة االبداعية للتاأريخ وتقدميه على نحو جديد بو�صفه فر�صية تعالج احلا�صر 
املعي�س ، فالتاريخ درامياً كائن حي يتغلغل يف حياة النا�س لري�صـــم �صورة مغايرة للماألوف ، مثلما جنده 

لدى املوؤلف وهو يقدم فر�صية اإنتاج االإ�صالح من واقع اال�صتبداد وعلى النحو االآتي :
 هند : �صـــاألد قريباً ولداً من �صـــلب يزيد .. يا حلظي العاثر .. مل يكرمني اهلل بولد من اآل احل�صـــني .. 
لكني اأرى يف علي بن احل�صـــني ، بغيتي .. �صـــاأذهب مع احلجيج حتى ي�صرفني اهلل بروؤية الثقاة االأتقياء 
.. �صاأ�صـــفق عليك يا ولدي واأح�صـــن تربيتك الأجنيك من دن�س اأبيك وظلمه وجنونه واإجرامه ، لتكن اأخا 
كرميا البن احل�صني وعرتته الطاهرة .. �صت�صرق �صمو�صهم على ظلمات اأبيك بعد اأن خ�صف اأو اأفُلَ جنم 

يزيد وخ�س باللعنة .
    يف هذا احلوار واإ�صارات ال�صينوغرافيا يتبني اأنه يقوم على افرتا�س ماذا لو اأعُيدَ ر�صم االأحداث من 
جديد ؟ هل تبقى املواقف ذاتها اأم تتغري لكال الطرفني ؟ ويتخذ املوؤلف افرتا�صـــاً ب�صرياً يقدم اأحداث 
األطف ثانية اأمام احل�صـــني وهو يف جمل�س يزيد االفرتا�صـــي ، يرى كيف يقُتل ويقُطع راأ�صه وروؤوؤ�س اأهل 
بيته واأ�صحابه وكيف ت�صبى ن�صاوؤه مع ولده العليل ، اأمام هذا امل�صهد الذي يعر�س – افرتا�صا يف جمل�س 
يزيد – هل يرتد احل�صـــني ويرجع عن حركة االإ�صـــالح  والتغيري ؟ اأم يبق ثابتاً وم�صـــتنرياً يف م�صـــروعه 
االإ�صـــالحي ؟ وتاأتـــي االإجابة وا�صـــحة باأن نتائج اال�صـــتبداد والطغيان واحدة واإن تغـــريت الوجوه ! هنا 
– مثلما ي�صـــرح امل�صـــهد – تتغري زاوية امل�صـــهد نحو خطاب احل�صـــني الذي يوجه اإىل النا�س ، لكن من 
هوؤالء النا�س  ؟ اأهل الكوفة اأم اأهل ال�صـــام اأم �صـــعوب االأمة االإ�صـــالمية اأم االإن�صانية جمعاء ؟ والر�صالة 
وا�صحة اأن حركة ال�صعوب نحو التغيري واالإ�صالح حتمية عليه ، لذا يفرت�س امل�صهد مكاناً وزماناً رمزيني 
يتجاوزان حدود الواقعة التاريخية اإىل ما هو درامي تعبريي اأ�صا�صه الفعل الدرامي بني �صخ�صيات على 
نحو  متوافق ومتوازن  بعيدا عن اجلاهز واملاألوف وكاأن املوؤلف يعرب عن فر�صـــية اأ�صا�صـــية تقود الن�س 
باأن  اال�صـــتبداد واالإ�صالح يتحركان بندية مقنعة لدى الطرفني من حيث الدوافع واالأهداف .  اإذن ثمة 
�صـــريورتان اأ�صا�صـــيتان ، يف التاأريخ  ،اإحداهما لال�صتبداد وتتمثل ) بيزيد ( وثانيهما لالإ�صالح وتتمثل 
) باحل�صني ( ولكنهما يظهران درامياً يف مزج تعبريي يلخ�س مرحلة مال�صراع ما بني القوتني ، وعلى 

نحو ما يظهر يف امل�صهد التا�صع من الن�س :
     يزيد : لن ترى مني �صلحا يا ح�صني .. مبثل ما فعل اأبي معاوية حني �صعد املنرب وقال : لقد عاهدت 

احل�صن باأمور عدة وهاهي االآن حتت قدمي !
 قل يل يا ح�صني .. اأال ترهب املوت ؟

     احل�صـــني : خُطـــّ املـــوت على ِولد اآدم خمط القالدة على جيد الفتـــاة .. واهلل ال اأعطيكم بيدي اإعطاء 
الذليل .

    يزيد : اآمرك اأن تبايعني ..
    احل�صني : مثلي ال يبايع مثلك.)احل�صني االآن  ، م8 ، �س 21(

ويف نهاية احلوار من امل�صـــهد التا�صـــع يعلن ) يزيد ( خطاب اال�صـــتبداد والقمع الأن �صوت املعار�صة بداأ 
يرتفع ويهدد : 

    يزيد : نعم ، لي�صمع اجلميع ، �صاأبتز هذه االأمة اأمرها واأتاآمر عليها بغري ر�صا منها ، واأنا اأرى احل�صني 
ي�صق علي ع�صا الطاعة!)احل�صني االآن ، م 7 ، �س22(
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هكذا بداأت عملية منظمة لال�صتبداد والبط�س وتقييد احلريات وتكميم االأفواه خوفا من حركة االإ�صالح 
التي يقودها ) احل�صـــني ( ، ولنتابع الت�صريح الدرامي الذي يختزل مرحلة طويلة من التخطيط ، تاأتي 

اإىل القارئ على نحو من البالغة والتكثيف الفني :
يزيد : ا�صـــتدرجتك اإىل الكوفة .. وبعثت العيون ترت�صـــدك ، واأو�صدت عليك باب اليمن ، خ�صيتك واأنت 
تخطـــب بفم م�صـــلم ابن عقيـــل بجامع الكوفة ، لت�صـــتميل النا�س ! باغتك وطلبت اأن تلقى جثة م�صـــلم ، 

لتلحق بباريها من فوق ال�صور .
احل�صني : نريد االإ�صالح ويريد اخلراب وعبودية االأمة . )احل�صني االآن ، م 7 �س19( 

  اأمام هذا ال�صـــراع املتكافئ ما بني اال�صـــتبداد واالإ�صالح ، يربز مفهوم الراأي العام ، وعلى نحو مبتكر 
فهو لي�س اجلماعة والهام�س من االأفراد بل يظهر بو�صفه مراقباُ مو�صوعياُ مييز ما بني احلق والباطل ، 
ويبني احلقيقة التاريخية التي تر�صم م�صتقبل ال�صعوب ، اإذ اتخذ من ال�صخ�صية املحورية )هند( زوجة 
يزيد ابن معاوية الدليل ال�صابط الذي يراقب ويحدد االأفق القادم من اإ�صارات ال�صراع بني الطرفني ، 
واتخاذ املوؤلف �صخ�صية هند لتقوم بهذا الدور ملمح درامي مميز الأنه يعيد ر�صم القناعات لدى املتلقي  
بـــاأن قوى اال�صـــتبداد ال ميكن اإيقاف عجلة تدمريها ، اإال بوجـــود راأي عام اأو جمتمع حر  يوؤمن بالتغيري 

والثورة :
هند : اأحدثت يف االإ�صالم �صوء القتلة ، وقبح ال�صريرة ، وخبث ال�صريرة ، ولوؤم الغلبة .

يزيد : ما كنت �صديداً على احل�صني كما حت�صبني 
هند  : وكيف تكون ال�صدة اإن مل تكن �صدتك ؟

       حب�صـــت عنـــه املـــاء عن مع�صـــكره واأخذته بالبيعة اأخذا �صـــديدا ، وخ�صـــت بدمائه ، ودمـــاء اأهله ، 
واأ�صحابه .

يزيد : نا�صحته ، لكنه اظهر اخلالف واملنابذة ودعا اإىل نف�صه !
هنـــد : ما قبلت بقـــاءه يف املدينة ، وال يف الكوفة الأنه طلب اإقامة االأمور باحلق ال بالظلم كما تطلبه اأنت 

يا يزيد  )احل�صني االآن ، م9 ، �س22(
وهنـــا تبـــداأ حركة التاأريخ بالتحول التدريجي لدى ال�صخ�صـــية الفاعلة درامياً من القوة اإىل ال�صـــعف ، 
اإذ كوابي�س  التمرد بداأت تت�صـــع واأرواح �صـــحاياه تطارده مما يجعل من املُلك وال�صـــلطة �صبحاً مرعباً ال 
ميكن التخل�س منه ، وهنا ي�صـــفر الن�س عن قدرة على الغو�س يف اأغوار النف�س االإن�صانية لتبني الرغبة 

بالتطهري من عالمات التجرب والبط�س التي متيل اإليها قوى اال�صتبداد 
  يزيد : يا لهذا الراأ�س )ي�صري اإىل راأ�س احل�صني( يتطاير �صررها من األطف ، اإىل ال�صام ، اإىل احلجاز 

، اإىل م�صر 
دلوين اإىل من ي�صكت نداء هذا الراأ�س ولكم عر�صي هذا ! )احل�صني االآن ، م10 ، �س24(

اإن عر�س امل�صاعر االإن�صانية وهذا البوح الذي ميزج النف�صي بالفكري لدى ال�صخ�صية ال ميكن للتاريخي 
االإف�صاح عنه  ، الن التاريخ يوثق ما كان من وقائع ثابتة ال تقبل ال�صك فال يدخل حيز امل�صاعر واالأفكار 
الداخلية التي ي�صـــمح للدراما تناولها الأن اأن�صـــنة الوقائع التاريخية اأ�صا�س وظيفة الدراما ، اأما التاريخ 

فيخت�س بالنقل املو�صوعي للحوادث والوقائع ، من دون زيادة اآو نق�صان .
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الف�سل الرابع: نتائج البحث
 الكاتب الدرامي يف ال�صـــرية االفرتا�صـــية ال يتقيد بامل�صـــادر التاأريخية ، بل يتبنى الروؤية الدرامية 

واملعاجلة االأ�صلوبية اأ�صا�صا عمليا يف اإنتاج الن�س الدرامي .
 ال�صـــرية االفرتا�صـــية  مدونة تنتج التاأريخ على نحو جديد مع االحتفاظ بال�صرورة التاريخية التي 

حتدد امل�صار التاأريخي بو�صفه اجلوهر املحرك للن�س الدرامي .
 الكاتب الدرامي يف ال�صرية االفرتا�صية يوازن ما بني املعلومات التاريخية التي يتعرفًها ، وال�صرورة 

الدرامية التي تبني الفر�صية التاريخية واقعا  افرتا�صيا قابال للت�صديق واالإقناع .
 التج�صـــيد الدرامي للحوادث التاريخية وال يرتبط ح�صـــراً بذكر احلـــوادث واإمنا هو تاأويل درامي 
لهـــذه احلوادث . من خـــالل ترميز بنية املكان والزمان وطبيعة ال�صخ�صـــيات التـــي تقوم باالأفعال 

درامياً .

الف�سل اخلام�س : اال�ستنتاجات
اجلدلية االأ�صلوبية يف ال�صرية االفرتا�صية  ما بني التاأريخي والدرامي ،  تعطي لالأثر التاريخي بعده 

اجلديد بو�صفه كائنا حيا ميتد اأثره يف احلا�صر من الزمان .
احلوادث واأحوال ال�صخ�صـــيات  التي جرت يف املا�صـــي  متتلك �صـــفة احلقيقة التاأريخية من حيث 
التحقـــق والثبـــوت  ، اأما على م�صـــتوى الدرامـــا فريتبط هذا امل�صـــطلح بعملية التج�صـــيد الدرامي 

للحوادث التاريخية.
 تختلـــف االأ�صـــلوبية الدرامية التـــي تعالج احلقيقة التاريخية  من كاتـــب  اإىل اآخر، وهذا ما يجعلها 
مرتبطة بروؤية فنية ذاتية قد تختلف ب�صكل كلي اأو جزئي من كاتب درامي اإىل اآخر للق�صة ذاتها .

ت�صـــعى ال�صرية االفرتا�صية ت�صعى اإىل عدم االجنرار اإىل التاريخ ب�صكل كامل وكاأنها تريد افرتا�س 
تاريخ جديد تدونه الدراما . فالن�س الدرامي  - على وفق اأ�صـــلوبية ال�صـــرية االفرتا�صية - ذو طابع 

جمايل يثري القارئ على نحو جديل ، اإذ يكون املتلقي �صريكاً يف فر�صية    مغايرة قراءة التاريخ .
 امل�صافةَ االإبداعية بني كتابة ال�صرية االفرتا�صية والبحث عن حقيقِة الذات ووجودها ، متثل جتربةً 

معرفية، تعيد اإنتاج قناعات املتلقي باإزاء ما يكون يف الواقع املادي واالإن�صاين .
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