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CULTURE

مـــــــــرسح الـــــتـعــــــــــــزيــــــــــــة يف الـعــــــــــــراق

()3-1
مناضل داود

ولد املسرح العراقي يف
الربع األخير من القرن
التاسع عشر ،على يد
مجموعة من الرهبان
املسيحيني يف محافظة
املوصل ،فكانت البداية
مسرحيات وعظية لها
عالقة باملسرحيات التي
قدمتها الكنائس يف
العصور الوسطى ،وذلك
للعالقة الوطيدة بني
الكنائس يف مدن املوصل
وروما وباريس حيث كان
الرهبان يرسلون للدراسة
ثم يعودون إلى العراق
للعمل والتدريس يف
املدارس املسيحية
العراقية.

وحـني أس ـسـت ال ــدول ــة الع ــراقـي ــة ع ــام
 1921وجــد الفنـانـون العــراقيـون علـى
قلتهم إن االستعمار البريطاني يطوق
عـنق ال ــوطــن،فك ــان امل ـسـ ــرح الع ــراقـي
وط ـن ـيـ ـ ــا عل ـ ــى ي ـ ــد م ـ ــؤس ـ ـس ــيه ورواده
االوائل ،امـث ــال خ ــالــص مال حـم ــادي
وبـطــانته املـســرحيـة املـمثلـة بــالفـرقـة
العــربيـة للـتمـثيل وصـوالً إلــى فنــاننـا
الـرائـد حـقي الــشبـلي ،الـذي اسـتبـدل
اسـم (املعهـد املـوسـيقي) بـاسـم (معهـد
الفـنــون اجلـمـيل ــة) بع ــد أن ادخل فـيه
قسم الفنون املسرحية ببغداد.
وهكــذا ضــاعـت علــى املـســرح الع ــراقي
ف ــرص ــة ذهـبـي ــة ،وهـي االنـتـبـ ــاه لإلرث
امل ـســرحـي الغـنـي املـتـمـثل يف الفــرجــة
امل ـســرحـي ــة يف طقــوس الـتعــزيــة الـتـي
ظهـرت يف العــراق خالل القـرن الـرابع
الهجري وهي موضوع بحثنا اليوم.
يقـول الباحث واخملرج العراقي محمد
سـيـف يف بحــثه عـن وطـنـيـ ــة املـ ـسـ ــرح
العــراقي ..إن القـدر العـراقي قـد خـزن
يف أع ـمـ ـ ــاقه درام ـ ــا لــم تــنج ـ ــز ،ح ـت ـ ــى
أصبـحت ت ــراجيــديــا أسـطــوريــة قــادرة
علــى أن تنجــز عمال مـســرحيــا مبعنـاه
احلقـيقي ،إن التـراجيـديـا األسطـوريـة
م ــن وجـهـ ـ ـ ــة نـ ـ ـظـ ـ ـ ــري ه ــي م ـكـ ـ ـ ــان أو
باألحرى عرض للعقيدة التي تتأرجح
بــني الـ ـ ــواقع واخل ـي ـ ــال ،ف ـ ــاملـ ـ ــواجه ـ ــة
اخــتالف ي ـ ــأخ ـ ــذ ج ـ ــذره مــن طق ـ ــوس
عاشوراء.

التراجيديا وطقوس الدين

مـن هــذا املـنـطلـق ،تكـمـن يف تقــديــري
أهـمـيـ ــة طق ــوس الــتع ــزيـ ــة يف الع ــراق
كـونها طقـوساً دينيـة تراجيـدية ،اليتم
اللـطـم والـنــواح فـيه ــا عل ــى شخـصـيــة
احلـ ـســني بــن علــي فحـ ـســب ،بـل أنه ـ ــا

كــانت تــسهم يف تـطـويــر وبنـاء مــسيـرة
املـ ـ ـس ـ ـ ــرح العـ ـ ــراقــي لـ ـ ــو أن الـ ـظـ ـ ــروف
املــوضــوعـي ــة له ــذا الفـن كــانـت ت ـسـيــر
بـشكل سـوي ،مـثلمـا قــدمت الـطقـوس
اليونانية األساس القومي لبناء املسرح
اإلغـريـقي ((إن اإلميـان والـزهــد التـام
يف تقدمي طقوس الـبكاء ،كان له الدور
احلاسم يف عملية سيـر وتكوين املسرح
اليـونانـي )).كما يـؤكد الـباحث املـذكور
ويف هـذا فـإننــا نتحـدث عن تـراجيـديـا
احليـاة يف اجلسـد ،وهي لـيسـت جسـداً
ف ــرديـ ـاً ،وإمن ــا الـكل يف ح ــرك ــة واح ــدة
متـوحـدة مـتنـوعـة ومـتنـاسقـة ،ال أحـد
ميلـك أن يجـ ــزم بـ ــأن هـ ــذه الــطقـ ــوس
متـارس لـسبب ديـني فقـط ،بل ستـبكي
الـ ـ ـش ـيـع ـ ـ ــة م ـ ـ ــادام احلـ ـ ـســني ـ حـ ـ ـســب
اعــتق ـ ــادهــم ـ س ـيـك ـ ــون شف ـيـعهــم ي ـ ــوم
الـق ـي ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،وس ـي ـ ـص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــون يف وجـه
ال ـسـي ــاسـي الــسلـط ــوي ال ــذي لـم يق ــو
علــى احتمـالهم ـ وجـديـر ذكـره ان هـذه
ال ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــوس م ـ ـنـعـ ــت يف م ـ ـن ـ ـت ـ ـ ـصـف
الـسبعينيات من هـذا القرن يف العراق،
هـذا املـسـرح الـطقــسي الـذي كـان أرتـو
يبحـث عنه وكـروتـوفـسـكي يف مـسـرحه
الفقيـر وأخيـراً يسعـى بيـتر بـروك إلى
قريـة إيرانية لـيقول بعدهـا (( شاهدت
يف قريـة إيرانـية نـائيـة شيـئا مـن أقوى
األشيـاء الـتي شـاهــدتهـا يف املـسـرح يف
أي وقت مـضى :مجموعة من أربعمائة
قـروي يجـلسـون حتت شجـرة يـنتقلـون
مـن ه ــدي ــر الـضـحك ــات إل ــى الـنحـيـب
العلـنـي ،ب ــرغـم انهـم يع ــرف ــون مت ــام ــا
نهـايـة الـقصـة ،فقـد شـاهـدوا احلـسني
س ــابقــا وهــو يـتعــرض خلـط ــر القـتل ،
وكـيف ك ــان ينــاور أع ــداءه ،واستــشهــاده
بعـدئــذ ،وعنـدمـا ميـوت احلـسني يغـدو
شكل املـســرح حقيقــة )).ولكن الـسـؤال

األهم هـنا :أيـن هي التعـزية يف املـسرح
العـراقي؟ وهـو وريث هـذه التـراجيـديـا
التي متت على أرضه.
لقــد اعـتمــد املـس ــرحي ــون دائمــا ،علــى
اسـتلهــام مــادة نـصــوصهـم من املـالحم
والقـصص الفـولكلـورية الـتي أنتجـتها
شعــوبهـم علــى مــر العـصــور ،فــأسـســوا
ب ـ ــذلـك مـ ـس ـ ــرحهـم ،وت ـط ـ ــور املـ ـس ـ ــرح
ليـصـبح مـادة إنـســانيـة فـنيـة جــدليـة،
حـتـ ــى أصــبحـت تـتـ ـسـ ــابـق يف فهــمهـ ــا
واسـتق ــرائهــا وتــدريــسهــا دول كـثـيــرة ،
وتكـون لدينا منظرون ملدارس مختلفة
 ،ومـ ــازال الــبحـث مـ ـسـتـمـ ــرا  ،فـمـنـ ــذ
ستـانـسالفـسـكي وإلــى اليـوم تـتنـافـس
روسيــا وأوربــا وأم ــريكــا طــرائق ت ــربيــة
املـمـثل كل واحــدة ب ــأسل ــوبه ــا ،وإذا مل
األوربي ــون من طــريقــة عـملهـم ذهبــوا
إلى الشرق الكتشاف هذه الطقوس يف
بالد الشمس.
إن ثلـثـي اجملـتــمع الع ــراقـي مي ــارس ــان
هــذه الـطق ــوس بكل وجــدانه ــا أنتـجت
مـســرح ــا لم ن ــره وأعنـي لم جنــر علـيه
بحثـا ولم نـستقـرئه او نـخوض جتـربة
واحدة فـيه .وإذ نعتقد يف هـذا البحث،
أن هـذه الفـرجــة مسـرحيـة متـتلك من
عـن ــاص ــر ال ــدرام ــا والـت ــراجـي ــدي ــا م ــا
يجعلهـا تكـون مـادة فـنيــة مهمـة تغـني
املسـرح العـراقي بـشكل خــاص واملسـرح
الـعربي بشكل عام ،لنـا أن نعيد سؤالنا
مـرة أخرى :أين هـي التعزيـة يف املسرح
العــراقي؟ واجلــواب ليـس خــافيـا علـى
أح ــد ،أوالً :ف ــال ــسل ـط ــة ال ــرسـمـي ــة يف
العــراق ومـن ــذ أن تكــونـت الــدولــة ،هـي
سلطة طائفية.
ثانـياً :إن عـمر املـسرح العـراقي قصـير،
وملا بـدأ مخـرجوه ـ أقـول مخـرجوه ألن
املـســرح ال ميكـن أن يحيـا مـتطــورا من

دون مخ ــرج  ،ال ــذيـن درس ــوا يف روسـي ــا
وأوربـا وأمــريكـا جــاؤا بتجـارب جـاهـزة
فكــانـت بت ــأثيــرات املكــان الــذي درســوا
فيه.
ث ــالـثـ ـاً  :إن اغلـب املــثقفـني يف الع ــراق
ك ــان ــوا وم ــازال ــوا يـتف ــادون الــطق ــوس،
واحل ــال انـن ــا وهـي مـن وجه ــة نـظ ــرن ــا
نظـرة سـطحيـة خـاليـة مـن التـأمل ،ال
جني ــد اكتـش ــاف ذاتن ــا ونلحق بــاآلخــر
الـذي يتجـاوزنـا بـاكـتشـافه لنـا ،ابتـداءً
مـن املـنج ــز االقـتـص ــادي ـ لق ــد عـث ــرت
أوروبـا علــى النفـط يف بالدنـا لـتبـيعنـا
إيـاه ـ إلـى املنجـز الثقـايف الـذي ذكـرنـاه
سـلفـ ـاً ،فـعل ــى سـبــيل املـث ــال وحـيـنـم ــا
يـتحــدث مخــرج مـثل بـيتــر ب ــروك عن
مـســرح الـتعــزيــة ،تـتكـشـف لنــا أهـميــة
هــذه الطقـوس وتبـدو عنـدئـذ صـاحلـة
للبحث واالستقراء والتأمل.

الطقس وسطوته

إن طقـس ـاً استـطـاع أن يــشغل مـشـاعـر
أمــة كــاملــة عـشــرة أيــام كل عــام ،بهــذا
احلضـور والسطـوة العالـية منـذ القرن
الـرابع الهجـري حتـى يـومنـا هـذا عبـر
لغ ــة ت ــراجـي ــدي ــة ب ـص ــري ــة لـي ـسـتـحق
الدراسة منا بكل تأكيد.
إن أهـميــة بـحث هــذا املــوضــوع ودرجــة
حـيــويـته يف الــزمـن الــراهـن ،تكـمـن يف
أن ـنــي ابحــث عــن املــنج ـ ــز الـ ــشخ ـصــي
والهـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،فال ن ـ ـس ـتـ ـط ــيع أن ن ـث ـبــت
جـغ ـ ـ ـ ــرافـ ـيـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــا م ــن دون أن منـ ـتـلــك
تــاريخنـا ،فــالبحـث يف منجــز التعـزيـة
ه ــو البـحث يف مـنجــز شـعب ،فـعنــدمــا
اقف علـى املسرح وأحرك يدي أو رأسي
أو أطلق نفـس ـاً حــاراً اشعــر بــانـتم ــائي
احلـق ـيـقــي لـه ـ ـ ــذا الـفـعـل ألنـه فـعـلــي،
وتلك إميـاءاتـي ،بكل بـسـاطـة ،أريـد أن
العـب يف بيتـي الذي تـرعرعـت وحلمت
وضـحكـت وبكـيـت فـيـه ،فكـم ألـيف ه ــو
شارع الـطفولـة الذي نلعـب به كل يوم،
ولـكنه يـصـبح اكثــر ألفــة عنـدمــا تعلق
ال ــرايـ ــات والقـنـ ــاديل مـعلـن ــة عـن أي ــام
عـاشـوراء ..وقـس علـى ذلك فعـاليـاتنـا
الــشعــائــريــة يف أي ــام االعيــاد وطقــوس
(زكـ ــريـ ــا) الـ ــشهـيـ ــرة وشـمـ ــوع (خ ـضـ ــر
الياس) السنوية ،وغيرها الكثير.

خلفية تاريخية

وعــن أيـ ـ ــام عـ ـ ــاشـ ـ ــوراء حت ـ ـ ــدث بع ــض
الـرحـالـة والـسفـراء األوروبـيني الــذين
عاشوا يف إيـران يف القرن السـابع عشر
أمـثـ ــال األملـ ــانـي اولـيـ ــاريـ ــوس ()1671
والف ـ ــرنـ ـســي ت ـ ــاف ـ ــرن ـيــيه ،وأن أول مــن
شــاهــد عــرضـ ـاً للـتعــازي وأطـلق علـيه
اســم ع ـ ـ ــرض مـ ـ ـس ـ ـ ــرحــي درامــي ه ـ ـ ــو
اإلنكـليــزي ف ــرانكلـني وذلك عــام 1788
ويقول السير لـويس بيلي ( )1879وهو
دبلـومـاسي بــريطـاني عـاش يف طهـران
((إذا تـوجـب قيـاس جنـاح الـدرامــا عن
طريق الـتأثـير الـذي حتدثه يف الـذين
ألفـت مـن أجـلهـم ،أو يف املـ ـشـ ــاهـ ــديـن
الــذين متـثل أمــامهـم ،فال تــوجــد أبــداً
مسـرحيـة فـاقـت التـراجيـديـا املعـروفـة
يف العـ ــالــم اإلسالمـي بـ ــاسـم احلـ ـسـن
واحل ـسـني)) وي ــرى محـم ــد ع ــزي ــزة يف
كتـابه (اإلسالم واملسـرح) ظاهـرة غياب
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــرح يف الـعـ ـ ـ ـ ــالـ ــم اإلسـالمـ ــي( :
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رحلــت لـكــن ثــــــروتـك املــــرسحــيــــــة
بقيت يف قلوب حمبيك..
البصرة  /عبد احلسني الغراوي
ودعـت البـصــرة ومـثقفــوه ــا ومبــدعــوه ــا ابن ـاً
ع ـ ــزي ـ ــزاً له ـ ــا بع ـ ــد ان اوجعـتـه اآلآلم وانهـكه
مــرض عـضــال ،فــسكـت قلـب املبــدع والك ــاتب
املسـرحي الكبـير جـبار صـبري الـعطيـة الذي
اعـطــى علــى مــدى ( )50عــام ـاً عـصــارة روحه
واب ـ ــداعه امل ــسـ ــرحـي ،لـكـن املـ ــرض لـم ميـهل
كــاتـبـن ــا الكـبـي ــر العـطـي ــة لكـي يــودع احـب ــابه
واصـ ــداق ـ ــاءه ،ففـ ــاضــت روحه الــطـ ــاهـ ــرة يف
امل ـسـت ــشف ــى .وك ــان وقع ه ــذا احل ــدث االلـيـم
واملـفجع علــى محـبي مـســرحه وابــداعه بــالغ
األثــر ..وعنـدمـا شـيعه اهل مـديـنته الـبصـرة
ال ـطـيـب ـ ــة وال ـ ــوفـي ـ ــة ومـعهـم اص ـ ــدق ـ ــاؤه مـن
املـثـقفـني واالدبـ ــاء وال ــشعـ ــراء وامل ــسـ ــرحـيـني
والتـشـكيلـيني انـسكـبت الـدمـوع مـن العيـون،
واحـت ــدم االلــم يف قل ــوب اجلـمـيـع فق ــد ك ــان
املشهـد مؤملـاً ،وكانت عـبارات وداعه آلخـر مرة
قد تركت وقع فاجعتها يف نفوس مودعيه..
كــان الكــاتب املـســرحـي الكـبيــر جبــار صبــري
العـطيـة متخـصصـاً يف كتـابــة مسـرح الـطفل
وكان يف بـداية حـياتـه كاتـباً ومـخرجـاً وقبلـها
معـلم ـاً لـلتــربيــة الفـنيــة يف مــدارس البـصــرة
وبعد سنـوات نقله النظـام السابق مـوظفاً يف
االدارة احمللــي ـ ــة ،ثــم اح ــيل ال ـ ــى ال ــتق ـ ــاع ـ ــد
ألسـبــاب سـيــاسـيــة .كــان املــرحــوم ي ـشـكل مع
اقرب اصـدقائه الـناقـد املسـرحي حمـيد عـبد
اجملـي ــد مـ ــال اهلل والك ــاتـب امل ـس ــرحـي بـنـي ــان
ص ــالح واحمل ــامـي والـن ــاق ــد امل ـس ــرحـي ع ــزي ــز
ال ـســاعــدي م ــربع ـاً ابــداعـي ـاً ت ــواصل عـطــاؤه
طـ ــويالً .لـكــن عالقــته االكـثـ ــر واالقـ ــرب إلـ ــى
روحه ووجـدانه كـانـت مع النـاقــد حميـد عبـد
اجمليـد مال اهلل الذي الزمه املسـتشفى طوال
رقوده فيه ،وكذلك يف مجلس الفاحتة.
ك ــان اهـتـمـ ــامه ال ــشخ ـصـي مب ـس ــرح ال ـطـفل
يــشكل لــديه مـنعـطف ـاً كـبي ــراً يف حيــاته ،ألن
الـطفــول ــة عنــده تـعنـي انك تـص ــادق املالئكــة
وتكتـب عن عـاملهـا البــريء ومتنحهـا نـبضـات
قلـبك ودفئك االنـسانـي وهذا مـا جسـدته كل
اعـم ــال امل ــرح ــوم امل ـس ــرحـي ــة ومـنه ــا (ع ــسل
الـنـحل) و(ال ـسـن ــدب ــاد) ام ــا اعـمـ ــاله اجل ــادة

واملعـ ــروضـ ــة فـكـ ــانـت يف م ــسـ ــرحـيـتـي (حتـت
املـطــر) و(ســاعــات ك ــاخليــول) قـصــة صــديقه
القــاص املبــدع محمـد خـضيــر وهمــا عمالن
يـنـتـمـي ــان إل ــى جـنــس (امل ــون ــودرام ــا) .ك ــانـت
كـتـ ــابـ ــات املـ ــرحـ ــوم جـبـ ــار صـب ـ ــري الع ـطـيـ ــة
املـ ــس ـ ــرحــي ـ ــة ج ـ ــادة وه ـ ــادئـ ـ ــة وملــت ـ ــزم ـ ــة يف
م ــض ـ ــام ـيــنه ـ ــا احلــي ـ ــاتــي ـ ــة واالج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة
واالن ـس ــانـي ــة ،وه ــو يكـتـب كل اعـم ــاله ب ــوعـي
صـادق عـالٍ ومبـســؤوليــة اخالقيـة نـابعــة من
قـيـمه االن ـســانـيــة وبـيـئـته الـبـصــريــة .مـثلـت
اغلب اعـماله على مـسارح بغداد واحملـافظات
ويف جـ ــامع ــة الـب ـص ــرة شـ ــارك مع اص ــدقـ ــائه
اخملرج املـرحوم طالب جبار د .طارق العذاري
 /وحـمـي ــد عـب ــد اجملـي ــد م ــال اهلل يف اص ــدار
مجلــة (مـســرح  )92يف البـصــرة وصــدر مـنهــا
( )4اع ــداد وك ــانـت مـتخـصـص ــة ب ــال ــدراس ــات
املـســرحيـة عــراقيـاً وعــربيـاً وعــاملي ـاً ..تعـددت
الطاقات االبداعية عند املرحوم جبار صبري
الع ـطــي ـ ــة ح ـيــث شــملــت الــنق ـ ــد املـ ــس ـ ــرحــي
واالخ ــراج والـتـمـثـيـل والكـت ــاب ــة يف الــصحف
العـ ــراقـي ـ ــة والعـ ــربـيـ ــة .ص ـ ــدر له عـن دائـ ــرة

الـ ــش ـ ــؤون ال ــثق ـ ــافــي ـ ــة كــت ـ ــاب ضــم اعــمـ ـ ــاله
املسرحية ،وكان آخر نشاط له يف احتاد ادباء
الـبصرة يف جلـسة خصـصت للمرحـوم حتدث
فيها عن جتربته يف الكتابة املسرحية وتناول
اهـتمــامــاته مبـســرح الــطفل وق ــدمه الك ــاتب
جـ ــاســم العـ ــايف ..كـمـ ــا قـ ــام املـ ــرحـ ــوم جـبـ ــار
صبـري الـعطيـة بـالقـاء احملـاضـرات يف معهـد
الـفنــون اجلمـيلــة يف البـصـرة .وشـارك ايـضـاً
مبهرجـان رائد املسـرح البصري عـزيز الكعبي
خالل ه ـ ــذا العـ ــام ..هـك ـ ــذا فقـ ــدت الـبــصـ ــرة
ومـؤسـسـاتهـا االبـداعيــة يف الثقـافــة والفنـون
امل ــسـ ــرحـيـ ــة واالدبـيـ ــة والـتـ ـشـكــيلـيـ ــة رائـ ــداً
م ــسـ ــرحـي ـ ـاً كـبـيـ ــراً فـ ــاضــت روحه الــطـ ــاهـ ــرة
وانـتـقلـت إل ــى جـ ــوار ربه ــا آمـن ــة م ـطـمـئـن ــة.
وكــانـت البـصــرة قــد فقــدت قـبله بـشهــر رائــد
امل ـســرح املـمـثل بـنـيــان زكـي ال ـســاعــدي الــذي
عـمل يف املـســرح منــذ اخلمــسيـنيــات وكــذلك
الفنـان التـشكـيلي الـرائـد جبـار داود العـطيـة
رحـم اهلل مـب ــدعـي الـبـص ــرة ال ــراحلـني والهـم
ذويهـم الـصـب ــر وال ــسل ــوان وان ــا هلل وان ــا الـيه
راجعون..
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(االستـثنــاء الــوحيــد لقــاعــدة الـغيــاب
املـســرحي هـذا :هــو التعـازي الـشـيعيـة
التي أعـطت اإلسالم اعتباراً من القرن
السـابع الشكل الـدرامي الـوحيـد الذي
يعـ ــرفـه )).ويحـ ــدثـنـ ــا جـ ــرجـي زيـ ــدان
( 1861ـ )1914ع ــن وصـف لـلـ ـتـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــة
شـ ــاهـ ــده جـيـم ــس م ـ ــوريه يف مـ ــديـنـ ــة
اصفهــان اإليــرانـيــة سـنــة  1811...ويف
يـوم عـاشــوراء بعث الـشـاه إلـى الـسفيـر
يدعوه حلـضور االحتفـال (يوم القتل)
فسرنا معه ،أجـلسونا يف خيـمة خاصة
بنــا بــالق ــرب من خـيمــة الـشــاه بحـيث
نـشـرف علـى الـسـاحـة الكـبيـرة ،فـرأينـا
عنـد مـدخلهـا جمـاعــة وهم من عـائلـة
الشـاه وقوفـاً حفاة ،علـى شكل دائرة يف
وسطهـا رجل يـنشـد لـهم وهم يـوقعـون
أنغــامه بــالـضــرب علــى ص ــدورهم ،ويف
بعض جـوانـب السـاحـة مكـان مثلـوا به
كـربالء وبـالقـرب منه خـيمتـان متثالن
معـسكـر احلـسني الـذي كــان يقيـم فيه
مع عـائلته .ويف وسـط السـاحـة مسـرح
من اخلـشب مغـطى بـالسجـاد لتـمثيل
الـروايـة علـيه  .وثم يبـدؤن بـاالحتفـال
حـت ــى ج ــاء ال ـش ــاه وجلــس يف خـيـمـته
فبــدأوا ب ــالتـمثـيل ،فجــاء رجل ضـخم
عـاري الصـدر يحمل قنـاة طولـها ()30
ق ــدمـ ـاً م ــرتك ــزة يف مـنــطق ــة مـن جل ــد
حــول خصـره  ،ويف أعاله رايـة عــريضـة
مكتـوب عليهـا بعض اآليـات القـرآنيـة،
ثم جـاء رجل آخـر يف مـثل ذلك متـامـاً
وثـم رجل اضخـم مـنهـمــا وأكـثــر عــري ـاً
يحـمل ق ــرب ــة م ــاء رم ــزاً عـم ــا ق ــاس ــاه
احلــسني مـن العـطـش يف ذلـك اليـوم..
ثم جاؤا بـتابوت عـظيم يسمـونه ((قبر
احلـسني)) يحـمله ثمـانيـة رجـال علـى
أكتـافهم وعليـه االغطييـة الثمـينة ويف
صدره إكليل مكـسو باحلجـارة الكرمية
وف ـ ـ ــوقـه ك ـ ـ ــوك ــب م ــن األمل ـ ـ ــاس يـ ـتـألأل
كــالــشمـس ويف جــوانـب التــابــوت كـثيــر
مـن احللـي واجمل ــوهـ ــرات وعل ــى قـمـته
عمامة ترمز إلـى عمامة احلسني والى
كـل م ــن جـ ـ ـ ــانـ ـب ــي الـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــوت رجـالن
يح ـمـالن عل ـمــني ي ـن ــتهــي الـعلــم مــن
أعاله ب ـشـكل كـف مفـت ــوح ــة رم ــزاً عـن
احلـ ـ ـس ــني (يخـ ـطــئ الـ ـ ــراوي ه ـنـ ـ ــا يف
تـ ـص ـ ــوره  ،ف ـ ــالــكف ت ـ ــرم ـ ــز ع ـ ــادة إل ـ ــى
العـبــاس أخـي احل ـسـني ألنه سقـط يف
املعـركــة مقـطــوع اليــدين أمـا احلــسني
فقـ ــد ق ـطـع رأسه) ثـم جـ ــاءوا بـ ــأربعـ ــة
أفــراس مـســرجــة يف اثـمن مــؤن وعلــى
جبـاههـا صفــائح من الــذهب مـرصعـة
ب ــاألمل ــاس  ،وف ــوق ال ـس ــروج أدوات ت ــدل
علـ ــى مقــتل احل ـســني  .فلـم ــا اجـتــمع
هـؤالء يف الـسـاحـة وقفـوا صفـاً واحـداً
علـى حـدة ثم جـاؤا جمـاعـة عـراة لـوال
ش ـ ـمـالت صـغ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـغ ـ ـ ـطـ ــي بـعـ ـ ــض
أجـ ـس ـ ــامهــم وعلــيهـم مـالمح الـبـ ــداوة
والق ـس ــوة واخل ـش ــون ــة وقـ ــد تلــطخـت
أج ـسـ ــامهـم ب ــال ــدم ــاء وهـم يـن ـش ــدون
أنـ ـش ـ ــودة ب ـ ــدوي ـ ــة ي ـ ــراد به ـ ــا أصح ـ ــاب
احلـسـني وأهله ال ــذين قـتلــوا معـه ،ثم
جـاؤا بجواد أبيـض عليه جروح عـديدة
ميثل اجلواد الذي قتل احلسني فوقه.
ثـم جاء خمسـون رجالً يف يد كل منهم
قطعتـان من اخلشـب يضرب أحـداهما
بـاألخرى ،فـاصطفـوا صفاً واحـداً أمام

امللـك ثم مـشـوا مـشيـة مـنتـظمـة علـى
تــوقيع رجـل منهـم وهم يـصفقــون .ثم
ب ــدؤا بـتـمـثـيـل املع ــرك ــة وكــيفـي ــة قــتل
احلـ ـسـني ورف ـ ــاقه ،فـ ـســمعـنـ ــا أصـ ــوات
ال ـن ـ ــدب وال ـن ـ ــواح مــن س ـ ــائـ ـ ــر أنح ـ ــاء
الساحة وشاهدنا الدموع تتساقط من
أعـني الـن ــاس ،حـت ــى لـم يــبق أح ــد لـم
يـبـك وانــتهـ ــى هـ ــذا الف ــصل بـ ــإحـ ــراق
ك ـ ــربالء ،وهـي أعـ ـشـ ــاش أقـ ــامـ ــوهـ ــا يف
بعـض جــوانب الـسـاحــة ،ثم ظهــر قبـر
احلـ ـســني مغـ ـش ـ ــى ب ـ ــاألل ـ ــوان الـ ـس ـ ــود
وف ــوقه ــا جل ــد من ــر ي ــري ــدون به أس ــدا
يقـولـون انه حــرس جثـة احلــسني بعـد
موته)).
إن إعـ ـ ــادة مت ـث ـيـل واقعـ ـ ــة اس ـت ـ ــشهـ ـ ــاد
احل ـسـني بـن علـي كل ع ــام يف الع ــراق،
ه ـ ــو تع ـب ـي ـ ــر ال ـن ـ ــاس عــن ال ـ ــرغ ـب ـ ــة يف
محـاكاة الـواقعة التـي حتاول االنسالخ
عـن الـ ــديـن يف أحـيـ ــان كـثـيـ ــرة ،وذلـك
حملـ ــاكـ ــاة ال ـظـ ــروف املـ ـســتج ـ ــدة علـ ــى
امل ـسـتــويــات الـثقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والسـياسـية علـى الوجـه األخص ،ففي
دراس ـ ــة لـه بع ـن ـ ــوان :الــتع ـ ــازي طق ــس
درامـي شعـبـي :يقــول الــدكـتــور ف ــاضل
ســوداني(( .من املعـروف أن التعـازي يف
بداية نـشوئها كـانت تقليداً حيـاً ملأساة
(اإلم ـ ــام احل ـ ـســني) بـكـل تف ـ ــاص ـيـله ـ ــا
الـواقعيـة  ،ولكن مبـرور الـزمـن لم تعـد
طقـس ـاً ديـني ـاً فحــسب إمن ــا امت ــزجت
باحلياة السياسية واالجتماعية ،حيث
أن ب ـطـلهـ ــا (احلـ ـسـني) لــم يعـ ــد رمـ ــزاً
ديـنـي ـ ـاً فقــط بل رمـ ــزاً لـبــطل قـ ــومـي،
ث ـ ـ ــوري يـ ـ ـسـ ـتـلـه ــم الـ ـ ـشـع ــب ث ـ ـ ــوريـ ـتـه
وتـ ــضح ـي ــته م ــن خالل إع ـ ـ ــادة ذك ـ ـ ــراه
ويــتك ــشف لـن ــا مـن خالل الـتـ ــأريخ ،إن
الـط ــابع ال ـسـيــاسـي املعــارض لــسلـطــة
احلـ ــاكــم يف طقـ ــوس الــتعـ ــزيـ ــة لـي ــس
بجـديـد ولـم يبـدأ يف القـرن العـشــرين
بل كــانت بـدايـته منــذ أن تكـونـت فكـرة
الـتـ ـشــيع كـمـ ــا نعــتقـ ــد نحـن ويف هـ ــذا
الـسيـاق يقـول الــدكتــور علي الــزبيـدي
(( إن مع ــز ال ــدول ــة الـب ــويهـي ق ــد أم ــر
الناس بأن يغلقوا دكاكينهم يف العاشر
مـن مح ــرم ـ وه ــذا تقلـي ــد ج ــرت علـيه
العـ ــادة حـتـ ــى يـ ــومـنـ ــا هـ ــذا ـ وي ـضــيف
الـزبيـدي ،والظـاهـر أن تقـدمي طقـوس
التعزيـة قد حدث فيهـا تطور يف القرن
الـت ــاسع ع ـش ــر ،فقــد انـتـظـمـت ب ـشـكل
فـنــي رائع بحـيـث أم ـسـت م ـس ــرحـي ــات
حـيـ ــة تـ ــدور فــيهـ ــا حـ ــوادث اسـت ــشهـ ــاد
اإلمـ ـ ــام احلـ ـ ـســني ملـ ـ ــدة عـ ـ ـشـ ـ ــرة أيـ ـ ــام
مـتـتــالـيــة ،وحــاول الــوالة مـنعهــا مبـن
فيهم مدحـت باشا فلـم يفلحوا  ،وهذا
امل ــنع جـ ـ ــاء يف ب ـيـ ـ ــان رس ـمــي ن ـ ـشـ ـ ــرته
ج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة ال ـ ـ ــزوراء يف  4مـح ـ ـ ــرم 1286
هجـريـة )).وخبـرنـا محمـد عـزيـزة عن
سـميــرنــوف الــذي شــاهــد آخــر عــرض
لل ــتعـ ـ ــازي يف إيـ ـ ــران عـ ـ ــام  1916حــني
اختـتم وصفه بالـعبارات التـالية (( إنه
ملن املـؤسف حقـا أن تـخسـر فـارس مثل
ه ـ ــذا الـ ـشــيء الع ـظ ـيــم )).ويف دراس ـ ــة
للمـستـشـرق الفـرنـسي مـاريــوس كنـار،
(بغداد يف القرن الرابع الهجري) جند
أن هـذه الـطقـوس قــد منـعت يف بغـداد
سنـة  1002علـى يـد حــاكم العــراق أبي
علي بن أستاذ هرمز.

نـــــــــــــــافـــــــــــــــذة
ـ

(بائعة الكربيت) الفلسطينية
أشعلت املهرجان االردين ملرسح الطفل العريب

د .حسني علي هارف
عمان
لم يكن عـرضاً ككل الـعروض اذ لم
يتــسق مع بــاقي عــروض املهـرجـان
ولم يـشبههـا ،إذ كـان خـارج الـسيـاق
العــام جلــأ إل ــى مخــاطـبــة الــطفل
مب ــا ه ــو غـي ــر مـتع ــارف ،حـت ــى انه
اوقع (الـ ـص ـ ـ ــدم ـ ـ ــة) لـ ـ ـ ــديه مب ـ ـ ــوت
البطلة (الطفلة) يف نهاية العرض
ومبـ ــا ال يـتـنـ ــاسـب أو يـتـ ــوافـق مع
النهايات املفـرحة والسارة واملبهجة
ال ـس ــائ ــدة يف الع ــروض امل ـس ــرحـي ــة
املوجهـة للطـفل ،مما اثـار حفيـظة
الـبعـض وت ــذم ــر اآلخ ــر وت ــشكــيك
واسـ ـتـغـ ـ ـ ــراب الـ ـبـعـ ــض وتـعـ ـ ـ ــاطـف
البعض اآلخر.
ه ـ ـ ــذا العـ ـ ــرض هـ ـ ــو املـ ـ ـسـ ـ ــرح ـيـ ـ ــة
الفلسطينية "بائعة الكبريت" التي
قدمت علـى خشبة املـسرح الدائري
يف املــركــز الـثق ــايف امللكـي يف عمــان
ضمـن فع ــاليــات املهــرج ــان االردني
السـابع ملسرح الطفل العربي الذي
عقد يف تشرين اول املاضي.
املـسرحيـة من اعداد خـالد املـنصور
واخـراج رائـد غـزالـة وسـينـوغــرافيـا
نسـرين بـقاعـي مبشـاركة مـوسيـقى
م ـص ــطف ـ ــى الـك ـ ــرد .وامل ـ ـس ـ ــرح ـي ـ ــة
م ـ ــاخ ـ ــوذة عــن القـ ـصـ ـ ــة الع ـ ــامل ـي ـ ــة
للكـاتب الدامناركي هـانس كرستني
انـدرســون التـي تتحــدث عن بـائعـة
الكـبــريـت الـتـي حتــاول ان تـبـيع يف
آخـ ــر يـ ــوم مــن العـ ــام حـيـث الـثـلج
والبـرد واجلــوع واجلمـيع يتــراكض
نحو بـيوتهم لالحتفـال مع اسرهم
إال ه ــذه الـب ــائع ــة الــصغـي ــرة الـتـي
ظلت وحيدة ولم يساعدها أحد.
وق ــد وفق االعــدد يف تـطــويــر هــذه
ال ــشخـصـي ــة لــتك ــون ن ــواة لـبــطل ــة
العــرض (الــطفل ــة الفلـســطيـنيــة)
ذات الـ  12ع ــام ـ ـاً وامللـيـئ ــة ب ــاحلـب
وذات املـزاج اجلميـل برغـم ظروفـها
االج ـت ـم ـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــة واالق ـت ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
وال ـسـيــاسـي ــة القــاسـيــة ج ــداً .فلـم

يـكن لــديه ــا خيــار ســوى ان تـشــرع
باحللم يف ان تكون سعيدة وتتمتع
بحـقوق انـسانـية بـسيطـة وصغـيرة
والـتـي هـي يف الــوقـت نفــسه ت ـشـبه
احـتـيـ ــاجـ ــات ال ـطـفل يف الــبلـ ــدان
الـنــامـي ــة والفقـيــرة .وبــذلـك فقــد
افــاد االعــداد مـن حكــاي ــة القـصــة
ذات االصل (الدامنـاركي) وشحـنها
بـهمــوم وافك ــار من الــواقع الع ــربي
وهي ذات طابع اجتماعي وسياسي
وان ـ ـس ـ ــانــي بع ـي ـ ــداً عــن اخلـ ـط ـ ــاب
الـسياسـي املباشـر وقد اتـفق النقاد
عل ــى ان ع ــرض بـ ــائعـ ــة الكـب ــريـت
يـ ـنـ ـتـ ـم ــي إل ـ ـ ـ ــى االجت ـ ـ ـ ــاه االخ ـ ـ ـ ــذ
بـالـتنــامي يف املـســرح الفلـسـطيـني
واملـبــتع ــدة عـ ــروضه عـن اخل ـط ــاب
ال ـسـيــاسـي املـبــاش ــر واملقـتــربــة مـن
الـتنـاول االجـتمــاعي املــستغـرق يف
التفــاصيل االنـســانيــة التـي جتعل
مــن الـ ـ ـشـخ ـ ـص ـي ـ ـ ــة املـ ـ ـس ـ ـ ــرح ـي ـ ـ ــة
املطروحة إمنوذجاً إنسانياً عاماً.
وبــرغـم محــاولــة الع ــرض ان ينــأى
بنفــسه عن الــسيـاســة يف صيـغتهـا
املـب ــاشـ ــرة إال أن فك ــرة الع ــرض لـم
تـخـل مـ ــن مـالم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة الـف ـك ـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيـ ـ ــة يف عالق ـ ــة ال ـ ــشعــب
بــاحل ــاكم اجلــائــر (الع ــربي) الــذي

يـتـ ـسـبــب ظلــمه وجـ ــوره وطغـيـ ــانه
بـاذى للطفولة البـريئة .وقد حاول
الع ـ ــرض ت ـب ـ ـس ـي ــط هـ ـ ــذه الفـك ـ ــرة
وتق ــريـبه ــا إل ــى الــطفل بـط ــريق ــة
م ــؤث ــرة ت ـسـت ــدر الع ــواطف وتـثـي ــر
االسـى .فلقــد افتقـد العـرض وهـو
(العـرض املوجه لـلطفل) العنـصر
الفـكـ ــاهـي الـكـ ــومـيـ ــدي الـ ــذي قـ ــد
يحتاجه الـطفل ،وكان ذلـك بسبب
ط ـب ـيـع ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع واخل ـ ـط ـ ـ ــاب
وحـســاسيـة العــاطفيـة الـذي ابعـد
الع ـ ــرض ن ـ ـس ـب ـيـ ـ ـاً ع ــن مالم ـ ـس ـ ــة
جـ ــوانـب املـ ــرح والفـ ــرح والـبـهجـ ــة،
فك ــانـت ضـحك ــات االطف ــال اثـن ــاء
العــرض شحـيحـة ومـقتـضبـة .ويف
هــذا اجلــانـب افـتق ــر العــرض إلــى
االبه ـ ــار الـ ـ ــذي يح ـتـ ـ ــاجه الـ ـطـفل
حـتـ ــى يف جـ ــانـب الـ ــديـكـ ــور الـ ــذي
اع ـت ـم ـ ـ ــد ال ـتـقـ ـ ـشـف يف املـف ـ ـ ــردات
الـ ــديـكـ ــوريـ ــة الـتــي تع ـ ــامل مـعهـ ــا
بتوظيفات فنية متعددة.
ومـن املــؤاخــذات االخــراجـيــة مـيل
االيقـاع العـام للعـرض إلـى الـبطء
والـتـ ــرهل ومبـ ــا ال يـنـ ــاســب ايقـ ــاع
الطفل وعـروضه اخلـاصـة به .كمـا
ان االغ ـ ـ ــان ــي افـ ـتـق ـ ـ ــرت (حلـ ـنـ ـيـ ـ ـ ـاً
وادائـيـ ـاً) إل ــى احلـي ــوي ــة املــطل ــوب ــة

ومــالـت بــدورهــا إلــى الـت ــرهل رغـم
اجلهـد الـطيب الـذي قـدمه ممثلـو
العــرض الـثالثــة والسـيمــا املمـثلــة
(رب ــى صبـحي) الـتي بــذلـت جهــداً
طـيب ـاً يف تقــدمي شخــصيــة بــائعــة
الـكبــريت ذات الـ  12عــام ـاً بــاقنــاع،
وإلـى جـانبهــا ممثالن اثنـان تبـادال
لعـب جمـيع االدوار االخ ــرى (وهي
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة) ،االب ،االم ،امل ـع ـل ـ ــم،
ال ـط ــالـب ،املـلك ،ال ــوزي ــر ،وبـ ــذلك
اثـبـتـ ــا مه ــارتــيهـمـ ــا وكف ــاءتــيهـم ــا
العاليتني يف االداء املتنوع.
وإذا ك ـ ـ ـ ــان الـع ـ ـ ـ ــرض ق ـ ـ ـ ــد جنـح يف
حتــريـض (الـطفل) ضــد الــسلـطــة
الـتي تـستـلب حقـوقه وحتــرمه من
مـتــطلـب ــاته وحــاج ــاته االن ـســانـيــة
فـ ــانـه جنح بـ ــاملقـ ــابل اي ـض ـ ـاً يف ان
يقـدم تــوجيهـات سلـوكيـة وتـربـويـة
ك ـ ــان ي ـبــثهـ ـ ــا يف بعــض امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــد
والسـيـمــا مــشهــد طـبـيـب اإلسـنــان
الـ ـ ــذي جنح يف جت ـم ــيل وحت ـب ـيــب
ص ـ ـ ــورة ال ـ ـط ـب ـيــب ل ـ ـ ــدى ال ـ ـطـفـل
والـت ــأكـيـ ــد علـ ــى بعـض الـنـصـ ــائح
بـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـيـف االس ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان
واســتخـ ـ ــدام الف ـ ــرش ـ ــاة واملـعج ـ ــون
والـتحــذيــر مـن كـثــرة الـنـظــر إلــى
التلفزيون الذي قد يضر بالبصر.

