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 ممخص البحث

تتغمب عمى كل أشكال الدراما الخيالية التي واقعة كربالء _بكل جزئياتيا_ دراما واقعية ،    
أبدعتيا أقالم كتابيا من بمغاء الفن واألدب ؛ ألن ما جرى ىناك يحمل سحر التأريخ وىيبة 
الدين في آن معا ، مع األخذ بعين النظر إن نياية اإلمام عميو السالم _ رغم كونيتيا وعظمتيا 

 .وفرديتيا _ نياية مأساوية أليمة

أصبح من الحتم عمى الموالين أن يعيدوا صياغة الفجيعة ، واستشعار المعاناة ، من ىنا   
تنتقل المسيرة  .فالمسير محاكاة صورية لرحمة السبي ، ومؤازرة متواضعة لركب استشرف التاريخ

ة وجمالية ، حين تعزز الوعي من تشكالتيا الطقوسية واالجتماعية لتدخل في تشكالت قيمي  
 .، وحين ترتق فتوق الروح بمشابية البطلبالعالم وباآلخر 

Research Summary 

   The incident of Karbala _pkl Dziyatea_ drama and realistic, to overcome 
all forms of fictional drama that esteemed writers pens of Blghae art and 
literature; because what happened there holds the charm of history and 
prestige of the debt at the same time, taking into consideration that the end 
of the Imam peace be upon him _ despite the universality and its greatness 
and individuality _ tragic end painful. 
  From here it became Alanm loyalists to rewrite bereavement, and sensor 
suffering, Valmser simulated mock trip to captivity, and support modest 
rode envisioned history. March passed from Ckladtha ritual and social 
intervention in formations ad valorem and aesthetic, while promotes 
awareness of the world and the other, and when live up hernias Spirit 
Bmchabhh hero. 



 تمهيد :

 : مقاربة معرفية والديني، والتاريخي ، الدرامي

، فيي وكما يرى مارتن أسمن )) أوسع شكل 1قيل عن الدراما إنيا )) أفضل وسيط لمتعبير عن الواقع ((     
، وما ذاك إال ألن الحياة تممؤىا التناقضات ، 2باألوضاع اإلنسانية ((عياني نتمكن بواسطتو من التفكير 

وتنكشف من أحداثيا مجموعة صراعات ىي لب الوجود اإلنساني ، وتمك الصراعات ال تقوم إال عمى مبدأ 
 التناقض المرير بين الخير والشر ، المذان يحمميما اإلنسان في داخمو .

يمثل محتواىا أشخاص يتقمصون فميس بالضرورة أن رىينة المسرح ، يست لالدراما  ىذا األمر أنيعني      
أدوارىم بحرفية عالية ، إنما يعني أنيا_أي الدراما_ جزء من الوجود اإلنساني وتتحقق في أفعالو اليومية ، 

ووجوده . فاإلنسان ممثل  رب وغيرىا ، مما ىو تجسيد لكينونتوالتي يصبغيا األسى والحب والغضب والح
دوره ، يؤدي فعمو الحقيقي أو المزيف ، ويكشف عن مشاعره وأناه ، أو يحتال فيكشف عن أنوات أخرى ب

 وأفعال نقيضة ، وذلك من خالل تقنية القناع الذي يرتديو عمى خشبة الحياة .

ة الصور تيا الحياتية ، أو بدرامية الحياة اإلنسانية وتراجيدييمن ىنا يمكن القول بإنسانية الدراما وشرع    
الواقعية ، فما تمبث المواقف المعيشة أن تستثير مشاعر األسى والموعة ، حين تتحطم آمال اإلنسان أمام قوى 

 الشر، التي تستأثر بالنعم وتحجبيا حيثما استطاعت إلى ذلك سبيال .

ميا في لحظة يمكن القول بدرامية التاريخ ، بوصفو حياة منقضية ، كانت تحمل متناقضاتيا وآال ولربما     
ما ، ال سيما وأن الدراما ىي الفن الوحيد القادر عمى أن يبقي أحداث التأريخ حية فاعمة ، حين يعيد المرء 
صياغة تمك األحداث بشكل سردي ، يحل الكالم فيو محل الحوادث واألفعال والشخوص ، ذلك بأنيا تضحى 

 . 3آلناماثمة أمامنا مثوال أبديا ، فكأنيا تجري ىنا و 

، 4جذورىما العامة تكمن في الطقوس الدينية ((و )) متقاربان كل التقارب ،  ولمدين عالقة بالدراما فيما     
الشخصيات التي تنبعث من رؤى ميتافيزيقية ، يحل فييا الموغوس محل شأن أكبر من من شأن ليس إذ 

الناس ويضعون قواعد السموك الممارسات االجتماعية ، ويكون فييا األبطال معممين ومبدعين ، يرب ون 



والعادات والطقوس ، وتكون سيرىم مؤلى بالموضوعات ، التي تفسر نشأة الظواىر الطبيعية المختمفة 
ومميزات المعارف والمعيشة ، وىؤالء حين يكممون أعماليم يرحمون ، وفي بعض المعتقدات فإنيم يتحولون 

عب اد كما يرى جيمس فريزر )) ال يستجمبون رضا الرب ألن ال.5إلى نجوم أو ينداحون في المحيط المتناىي
بالتذلل واالسترحام ، أو بالتسبيح بحمده وتقديم اليدايا والقرابين الغالية الثمينة في معابده ، بقد ما يرضونو 
عن طريق التطير والرحمة واإلحسان لآلخرين ، ألنيم بذلك إنما يحاكون كمال الطبيعة اإلليية ، بقدر ما 

 . 6ليم بو ضعفيم البشري ((يسمح 

 المبحث األول :

 : درامية البطولة وبطولة اإلمام الحسين

تمك المواقف ال يمكنيا أن تصدر إال عن بطل يعي فعمو وبواعثو وما يترتب عميو ، فأبطال الدراما     
خصوصية ما ، تتأتى من حاجة المجتمع لشخصية تحمل سماتيم ، فالبطل )) خمف لمروح الذي ىو  يحممون

تمثيل لوجدان الجماعة ، يعبر عن وظيفة أكثر مما يعبر عن شخصية ، ىذه الوظيفة ىي تجديد الحياة في 
يا ، وعودة الخصب بعد القبيمة بانبعاث شبابيا مع األجيال الجديدة الناشئة ، وتجديد الحياة في الطبيعة كم

، وىو بذاك يستأىل الثقة ألن شخصيتو مباينة لموعي الجماعي ، الذي خرج منو ، ولوال 7الجفاف واليبس ((
مفارقتو ليذا الوعي لما حاز عمى سمة االختالف النوعي التي جعمتو محط النظر ، فيو)) رمز لكمال إنساني 

الحقيقي الذي يمتمك صفات الحمم ورجاحة العقل واإلخالص  مناقض لرموز االنحطاط والضياع ، إنو اإلنسان
والوفاء ، فضال عن تعاممو البطولي مع الزمن ، وىو إنسان يجد نفسو في مواجية الصعاب ومعالجة 

  .8األزمات التاريخية والحضارية بمنيج عقالني ثوري ((

العمل الدرامي ، ذلك بأنيا تثير في أو ) التراجيديا ( التي تشكل قمة  كل ذلك يتحقق في المأساة      
الروح العالمي ـ) النفس جممة انفعاالت ، ال تخص أبطاليا حسب ، إنما تتسع لتشمل ما يطمق عميو ب

، فيي إذ تعالج مشكالت أفراد من نوع خاص ، إنما تحاول أن تسمو بالنفس اإلنسانية وتطيرىا ،  9(الشامل
، فيكون أبطاليا عمى خمق ، يتعرضون لوقائع تثير الخوف والشفقة  فالفعل األساس فييا يجب أن يكون نبيال



، أي الفعل الذي ييمك أو  pathos، عندما يتحولون من السعادة إلى الشقاء ، بما يرد إلييم من داعية األلم 
 . 10يؤلم ، وما إلى ذلك مما تسوقو المصائر ، ويكون مثار الرحمة مثل الموت وقمة الناصر

مجموعة ىي ، إنما عمى أننا يجب أن ندرك أن البطولة ليست أمرا مستحيال وال ىي قيمة مخصوصة      
وبفعل ديمومة  .التي ينافح فييا البطل ضد نفسو ليكون مختمفا  الجيادية ، واألفعالمن المتواليات العقمية 

دمان الحق يتجمى فيو الكمال ، فيكون )) حامال لمتغيير ،  تو عمى إطالق وتحرير طاقات تقوم ميمالعمل وا 
فاألنا تحرق حتى النياية ، والجسد يتحرك عمى األرض  ...الحياة ، التي ترفد العالم بما يدعمو ، مما يكبميا 

 . 11((مثل ورقة ميتة في ميب الريح، غير أن النفس تكون قد انحمت في محيط الغبطة

تحمل في شخصية بطولية _بالمعنى الحرفي والفني ليذه الكممة _ وألنيا وألن شخصية اإلمام الحسين      
عمييم الصالة )وأبيو وأىل بيتو )صمى اهلل عميو وآلو ( جده  من منزلتو ومنزلةمتأت  اذاتيا بعدين ؛ تاريخي

غير العرب والعجم ، ومما جير بو وألقاه حجة عمى خصومو من مما كان يعرفو أعداؤه ومحبوه ،  (والسالم
نو عميو السالم حين أثخن بالجراح وأخذ يجود بنفسو )) بدر إليو خولي بن يزيد األصبحي قد روي أ، ول 12مرة

، ليحتز رأسو ، فأرعد ، فنزل سنان بن أنس النخعي )لع( فضرب بالسيف في حمقو الشريف ، وىو يقول واهلل 
 . 13با ((إني ألحتز رأسك ، وأعمم أنك ابن رسول اهلل وخير الناس أما وأ

متأت من شيادتو في سبيل مبادئ الدين الحنيف، الذي لم يرض لنفسو أن يكون فيو إال ،  ادينيبعدا و      
ن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتينيحفظ ىيبتو وقدسيتو ، ، ذبيحا  بين السمة والذلة  ، قال ))أال وا 

وحجور طابت وطيرت وأنوف حمية ونفوس أبية  ،وىييات منا الذلة ، يأبى اهلل لنا ذلك ورسولو والمؤمنون 
قال ))خط الموت عمى ولد آدم مخط القالدة عمى جيد و .  14من أن نؤثر طاعة المئام عمى مصارع الكرام ((

الفتاة ، وما أوليني إلى أسالفي اشتياق يعقوب ليوسف ، وخير لي مصرع أنا القيو ، كأني بأوصالي تقطعيا 
النوواويس وكربالء ، فيمؤلن مني أكراشا جوفا ، وأجربة سغبا ، ال محيص عن يوم خط عسالن الفموات بين 

 .  15بالقمم ، رضا اهلل رضانا أىل البيت ، نصبر عمى بالئو ويوفينا أجر الصابرين ((

دراما واقعية ، تتغمب عمى  _جزئياتياكل ب_، أضحت واقعة كربالء  تمك األمور مجتمعةأقول من أجل      
كل أشكال الدراما الخيالية التي أبدعتيا أقالم كتابيا من بمغاء الفن واألدب ؛ ألن ما جرى ىناك يحمل سحر 



التأريخ وىيبة الدين في آن معا ، مع األخذ بعين النظر إن نياية اإلمام عميو السالم _ رغم كونيتيا وعظمتيا 
، الذي ىو غاية من غايات  catharsisتخمق الحزن وتحقق التطيير ، مة وفرديتيا _ نياية مأساوية ألي

الدراما وجزء أصيل فييا ، فقد عد  )) سببا ُيشعر اإلنسان بالتسامي ، بعد مشاىدة مأساة عظيمة ، ألننا نرى 
  .16كائنا إنسانيا متفوقا يواجو محنة وحظا عاثرا مواجية نبيمة ، تمتاز بالشجاعة والكرامة ((

وقال:...صبرا عمى قضائك فقد روي عنو ساعة مقتمو )) ولما اشتد بو الحال رفع طرفو إلى السماء      
يارب ال إلو سواك يا غياث المستغيثين ...ثم صاح ابن سعد بالناس : انزلوا إليو وأريحوه ، فبدر إليو الشمر 

بالسيف اثنتي عشرة ضربة ، و وضربو ، وقبض عمى شيبتو المقدسة ، وجمس عمى صدره  ، فرفسو برجمو
 .17احتز رأسو المقدس ((

 المبحث الثاني :

 :وبطولة المسير درامية الوالء الحسيني

بالفجيعة واإلحساس الذنب ،  إلى استشعار )عميو السالم(اإلمام الحسين  موالي  دعت فاجعة الطف      
الحسين فمم  19رجالن : رجل سمع واعيةأزمة الحزن والفجيعة  وقد تساوى في . 18و إدمان الحزن والعار

مع ذلك بأنو سُ واآلخرة ،  االحسرة في الدني وأخذتوندم ندما شديدا ف، وتخمف عنو ، في حياتو  هنصر ي
، وظل وحيدا  )عميو السالم(بأعمى صوتو ، بعد أن قتل العباس يصيح يوم عاشوراء  )عميو السالم(الحسين

يتمفت فال يرى أحدا ، وصحبو مجزرين كاألضاحي ، وىو يسمع عويل النساء وصراخ األطفال )) أما من 
ناصر ينصرنا ؟ أما من ذاب عن حرم رسول اهلل يذب عنا ؟ ىل من موحد يخاف اهلل فينا ؟ىل من مغيث 

 . 20يرجو اهلل في إغاثتنا ؟ ((

سبط الرسول وسيد شباب أىل الجنة ، فنادى متألما بالضيم الذي لحق بسمع ف ،جاء في زمن آخر رجلو      
البؤس النفسي عمى  تفوما ذاك إال ألن واقعة كربالء كش، يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما  :

عيا ويميج دا يشيد اهلل عمى ما ُفعل بو ، حين أخذ اإلمام ، ، ودعت إلى تواتر الكربات وأنواع البالء حقيقتو 
انتقام منو قريب )) ثم رفع يديو نحو السماء وقال: الميم احبس عنيم قطر السماء ، وابعث عمييم سنين ب



رة ، فإنيم كذبونا وخذلونا ، وأنت ربنا عميك كسني يوسف ، وسمط عمييم غالم ثقيف ، يسقييم كأسا مصب  
ليك المصير ((  .21توكمنا وا 

إجابة عن حاجة نفسية كونية ، فإن أخالق الواجب تعمل عمى وألن الدين كما يرى ميشال ميسالن      
تحاشي المقت اإلليي ، وتفادي الشعور بالذنب ، ذلك أن اإلنسان السعيد يرمي لتأكيد سعادتو بخمق حقو فييا 

فحين نتنازل عن مؤازرة البطل أو نجيل قيمتو ، فذاك  . 22، قياسا عمى أنو في حاجة لالقتناع بأنو يستحقيا
تردي البعد الروحي الذي يفتح منافذ المعرفة ، ويجعمنا نعمو في طغيان التدني الوجداني ، واإلسفاف يعني 

العقمي . وأن نجيل البطل أو نخذلو فذاك ألننا نجيل ذواتنا ونخذل ديمومتنا ، التي ىي رىينة الكشف 
مصة ، التي ىي مخبأة فينا جميعا الروحي وانفتاح الرؤى ، فالبطل رمز )) لتمك الصورة اإلليية الخالقة والمخ

 .23، وتنتظر فقط أن تعرف وتستحضر في الحياة ((

يتعرض لحظ عاثر  ، والبطل في الدراماوألن اإلمام الحسين في ىذه الدراما الكونية والحياتية ىو البطل      
، فالوالء )) ىو اإلرادة ، كما تطمبو حثيثا بالوالء والتبعية ، بالحسرة واألسف  إليو، فان عيون النظارة تتوجو 

أو الرغبة في إظيار األبدي ، قدر اإلمكان ، أي الوحدة الواعية الشاممة والمطمقة لمحياة ، في صورة أفعال ، 
، أو ىو )) إرادة االعتقاد في شيء أبدي ، والتعبير عن ىذا االعتقاد في  24يقوم بيا إنسان أو ذات فردية ((

 .25((الحياة العممية لكائن إنساني 

عن االعتقاد يتجمى عند موالي اإلمام الحسين في أمور، يعبر عنيا بالطقوس العاشورائية إن ىذا التعبير      
، وىي مجموعة من الممارسات تجدد االلتزام بمحبتو وخدمتو ومعاداة أعدائو ، أقميا البكاء والمطم ، وأشدىا 

وروحية يتوسل بيا المحبون لمتخفيف من  شج الرؤوس وجمد األجساد ، انطالقا من مسوغات تاريخية
مة وقوى الشر ، فيم يتخيمون أن ما وقع م  اإلحساس بالذنب ، ولمتشبو ببطميم في لحظات صراعو مع الظ  

لذي ينشأ في النفس يسقط عمى الجسد عن ااأللم  أن، ولقد أثبت عمماء النفس لمحسين يمكن أن يقع ليم 
، وأن الخيار الصحي لمحزن يتم باإلدماج ، الذي نسترشد بو بوصفو جزءا من نفسنا يحل  االستبدالطريق 

 . 26محل ما فقدناه ، فبو نحافظ عمى الموضوع حيا في األنا لمتعويض عن المذة المفقودة



تعارضا بين ذاك اإلحساس وبين ما ورد عن اإلمام الصادق _ بأي حال من األحوال _وال يعني ىذا     
اغفر لي و إلخواني و زوار قبر أبي عبد اهلل الحسين بن عمي ع  ))في دعاء لو السالم ( حيث قال  )عميو

الذين أنفقوا أمواليم و أشخصوا أبدانيم رغبة في برنا و رجاء لما عندك في صمتنا و سرورا أدخموه عمى نبيك 
انك فكافيم عنا بالرضوان و محمد ص و إجابة منيم ألمرنا و غيظا أدخموه عمى عدونا أرادوا بذلك رضو 

اكؤلىم بالميل و النيار و اخمف عمى أىالييم و أوالدىم الذين خمفوا بأحسن الخمف و أصحبيم و اكفيم شر 
كل جبار عنيد و كل ضعيف من خمقك و شديد و شر شياطين اإلنس و الجن و أعطيم أفضل ما أمموا منك 

أبدانيم و أىالييم و قراباتيم الميم إن أعداءنا أعابوا عمييم  في غربتيم عن أوطانيم و ما آثروا عمى أبنائيم و
خروجيم فمم ينييم ذلك عن النيوض و الشخوص إلينا خالفا عمييم فارحم تمك الوجوه التي غيرتيا الشمس و 

، إذ ينبغي أن تكون تمك الممارسات  27 ((ارحم تمك الخدود التي تقمبت عمى قبر أبي عبد اهلل الحسين ع 
اهلل سبحانو ، عمى حد قول اإلمام متحصمة من خمفية العارف بحق الحسين ، الذي يوالي رغبة في رضوان 

وما يمحق اإليمان باهلل من من مقاصد ،  عمى الوالءاألمر كذلك فيما يترتب صمة بأىل بيت نبيو . نعم إن و 
، بيد أن تمك المعرفة والرغبة في الرضوان ال تمغيان حقيقة إحساس الموالي بخصوصية سموكيات وممارسات 

بعيدا عن الدين بوصف الحسين ) عميو السالم( إنسانا فذا ، يشبيو في إنسانيتو ، العالقة بينو وبين اإلمام 
نظر إلى تبعات المكسب من دون ال ،وتعمقوا بو شغفا ، فقد ارتبط الموالون باإلمام عاطفيا  .ومقاصد الشرع 

ال  نمم اليندوسي ، وغيرىم من الديانات والممل األخرى ،العربي واألعجمي والمسمم و في ذلك تساوى  وقد .
 يرجون رضوان اهلل وال يبغون إدخال السرور عمى النبي )صمى اهلل عميو وآلو ( وال يرمون صمة أىل البيت ،

القول بإنسانية الوالء الحسيني وكونيتو ، وما يدعونا إلى التيقن  ما يدعونا إلى بل إنيم ال يعرفونيم أصال ،
كان ) عميو السالم ( وعميو فإن دعاء اإلمام الصادق  .من كون اإلمام بطال يجسد آمال وآالم البشر جميعا 
يو ولمن تسمسل الحب والوالء لدحانو نتيجة ومقصدا ، بخاصا لمن ربط بين تضحية اإلمام والعالقة مع اهلل س

ارحم تمك إلى ولد الحسين من بعده ، مما خصو اإلمام الصادق متوجيا إلى اهلل سبحانو بقولو ) لنا ( )) 
و ارحم تمك الصرخة ، و ارحم تمك القموب التي جزعت و احترقت لنا ، العيون التي جرت دموعيا رحمة لنا 

،  28تروييم من الحوض يوم العطش (( الميم إني أستودعك تمك األنفس و تمك األبدان حتى، التي كانت لنا 
في حديث اإلمام الصادق )عميو المخصوصة درامية البطولة المقصودة ىنا تتجاوز العالقة وعميو فإن 

  .لتتوغل في الفعل اإلنساني البشري ، وما يشير إليو وما يتركو من فجيعة وألم في اإلنسانية جمعاء، السالم( 



_ ليس التخفف من مشاعر الخوف ومحبوهالتطيير _الذي يعتنقو مريدو اإلمام الحسين وىكذا فإن     
والشفقة ، بل ىو كشف العورة النفسية والخمة الروحية ، عن طريق نقل الفاجعة من موضع الكمون التاريخي 

ت والنيل إلى موضع الممارسة السموكية ، وذلك من خالل تأنيب الضمير ، الذي يعمل جاىدا عمى جمد الذا
ط بـ)سيد شباب أىل الجنة ( . فالمرء إذ ر  منيا، وديمومة العض عمى األصابع لمتفريط في جنب اهلل حين فُ 

يمارس الحزن ، إنما يمارس إنكار الذات وتبعيتيا لمبطل المنتيك ؛ من أجل إثبات التزامو األخالقي ؛ ألن )) 
الفرد ، لكي يجد مكانو المتفرد في النظام األخالقي ضمير كل فرد ، وعممو األساس ، بال شك ، توجيو ىذا 

 .29الكمي العاقل ((

فالبطل ) الحسين ( يتشظى ليتولد منو ركب جديد من ، وفي طقوس عاشوراء يزداد األمر صعوبة      
حينما تطبق فإلنسان الذي يمثل رمزا لمفضائل )) مذات الحرة واول عاث لمحياةاألبطال ، فالموت ىنا انب

رة عمى حريتو ، وتشل الحاجة إرادتو ، وتختنق في فمو الكممات ، فإن الموت كما قال كريكجارد : ال الضرو 
 . 30بد وأن يجيء ليفتح لنا النافذة ((

حين انبعث البطل مرة أخرى في أىل بيتو وال سيما في ولده قد زاد ركب السبايا في درامية الفاجعة ، و     
، وحين ُأخذت النساء واألطفال ، أسارى )) قد ىتكت ستورىن ، وأبديت وجوىين  )عميو السالم(زين العابدين 

، تحدوا بين األعداء من بمد إلى بمد ، يستشرفين أىل المناىل والمناقل ، ويتصفح وجوىين القريب والبعيد 
وا نحبيم لم يقضاألبطال يؤالء ف، 31والدني والشريف ، ليس معين من رجالين ولي ، وال من حماتين حمي ((

قسطا بالغ الضراوة ، وأقمو مسيرىم من  وال أفل نجميم بنياية البطل ، إنما امتد بيم الزمن لينالوا من الشقاء
 وبالعكس . ،كربالء إلى الكوفة ومن ثم صوب دمشق 

الموالين أن يعيدوا صياغة الفجيعة ، واستشعار المعاناة ، فالمسير محاكاة من ىنا أصبح من الحتم عمى      
 )عميو السالم(صورية لرحمة السبي ، ومؤازرة متواضعة لركب استشرف التاريخ ، حين قالت بطمتو زينب 

دنا ليزيد )) فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جيدك ، فواهلل ال تمحو ذكرنا ، والتميت وحينا ، والتدرك أم
وال ترحض عنك عارىا وال شنارىا ، وىل رأيك أال فند وأيامك إال عدد ، وجمعك إال بدد ، يوم ينادي المنادي 

فيم بالمسير يصد قون نبوءة البطمة ، ويستجيبون لدعواىا في إبقاء ذكر أىل  .32أال لعنة اهلل عمى الظالمين ((



، الذي يتكرر في كل وقت وزمان ، وتمك أبسط شروط  بيتيا عالقا بالتاريخ ، وتشويو صورة المعتدي والظالم
 الوالء. 

بل من خالل عرض تخمييا وقبول ، يرى الكان )) أن الصحة العقمية ال ترتقي من خالل إبراز األنا     
مرارة فإنو يحتاج إلى التضحية والعمل الشاق المؤلم والشعور بيتحقق الوالء ، فمكي  33ىا كذات ((او تمح

تتحول قضايانا التي  ابي و، القضايا خصوبة وحياة  أكثرىي ،  تاريخيااليزيمة ، فالقضية التي تخسر 
، فالمرء وبمجرد امتالكو الوالء يشعر انو حل لنفسو مشكمتو مثل عميا  إلىتتغذى عمى النكبة والبؤس 

ىو كشف عن عالقتنا  إنما، الوالء ليس مرشدا في الحياة  إن . الشخصية المتمثمة بوجوده والغاية من حياتو
 . 34فيو عالم ابدي ووحدة شاممة لكل حياة روحية، بالعالم 

فيما بينيم ،  االجتماعيةالسائرون في درب كربالء يعممون عمى ترميز ظاىرة المسير ، بإرساء الروابط و      
وحية إلى ما . فالرمز يبقي عمى الفكرة ناشطة ومنيعة  وبالتعبير بشكل أوسع عن العالقة التي تربطيم بالكون

فإنيا ستتحول إلى مفيوم يبقى محددا بالصورة التي تدرك بشكل ، ال نياية ، فحين تكون الظاىرة مرئية 
  . 35كمي

في تحقيق الذات  -ابوصفو مثال أعمى أو أنا مثالي -رؤث  وينبغي التأكيد ىنا عمى أن اإلمام الحسين يُ      
مصقا م )) األعمىوحيثما لم يكن المثل الموالية ،  االجتماعيةالطبقات  ألفراد ، والصحة النفسية االجتماعية

 أطمقلالنا الجماعي ، فقد  أعمىكجسم أجنبي وال يعمل بمثابة أنا مثالي تسمطي ، بل يعمل في اتجاه مثل 
حدث الدرامي التراجيدي فإن الشعبي ، وفي مجرى ال36غرائز ورغبات جبارة حقا من أجل صراع الطبقات ((

يأخذ مكان الصدارة في بعض األحداث التراجيدية ، كونو حامال وممثال لكل جوىري ، يسمو فوق األىداف 
 . 37الخاصة والمصالح األنانية لمشخصيات األخرى

وليس ىذا حسب إنما يأتي فعل المسير بوصفو إعالء لمذات الدنيا ، و تمثيال لؤلنا غير الفاعمة      
كاناتيا اجتماعيا ، التي تؤدي فعال بطال تتغمب فيو عمى قدرات جسدىا القاصر ، محدود الطاقة ، وعمى إم

نو يؤكد عمى حيوية الدارج والشعبي ، حين يج عن نبئ ري مجرى االستعارة التي تالنفسية غير المتوافقة ، وا 



)) حاجة الروح والنفس إلى عدم االكتفاء بالبسيط ، بالمعتاد ، بالعادي ، واالرتفاع والتسامي طمبا لمزيد من 
 . 38((ىو منفصل  مى توحيد ماعند الفروق ، وع التوقف إلى العمق ، و

 أنماطوتظير قوة ممموسة تعمو عمى كل  تتغمب عمى التعبيرات الدارجة ،، استعارة كبرى  ةالمسير إن      
، فثمة استعارات تكون جزءا من حياتنا تعبر عن ذواتنا وشخصياتنا وتنسجم مع السموك العاطفية العابرة 

رؤيتنا لمعالم . وىي بدروىا طقوس نسقية غير عشوائية تنعكس فييا تصوراتنا الضمنية بطريقة شعورية أو 
تجربتنا المنسجمة ، وفي إنجازه نعطي ألنشطتنا بنية من مظاىر موحد وتكراري تمقائية ، فالطقس مظير 

وداللة ، ونقمص بذلك من التشويش والتباين في أعمالنا . وىو بعد يبنين تجربتنا الجمالية حين يبنين كل 
تنتمي المظاىر الحسية من صوت ولون وىيأة ، وىو بذلك يزودنا بانسجامات جديدة ، عقالئية وخيالية ،  

 . 39لعاداتنا اإلدراكية وفكرنا ، وتدعونا إلى ابتكار حقائق جديدة  ىي إلى الفن أقرب

ة وجمالية ، لتدخل في تشكالت قيمي  ، من أجل ىذا تنتقل المسيرة من تشكالتيا الطقوسية واالجتماعية      
حين تعزز الوعي بالعالم وباآلخر ، وحين ترتق فتوق الروح بمشابية البطل ، وحين يتغمب فييا الفرد عمى 

وال يبحث ،  األناذاتو بكشف أدرانيا وفوضويتيا ، ومحاولة ترويضيا لتتناسب مع عالم مثالي ، تدان فيو 
 لنقائصيا عن مسوغات . 

ة مع النفس والتأريخ ، وىي فعل تغيير لمذات من أجل تغيير المجتمع ، ومحاج  المسيرة فعل مكاشفة إن      
ومن ىنا يحقق الذي يضع يده فييا عمى القرحة فينكأىا ، ويعتبر بالعبر التي حرمتو من الكمال والديمومة ، 

قعو التاريخي الفرد لنفسو فعل البطولة المرغوب . فغياب البطل وخسرانو دعوة مفتوحة لمحمول مكانو وأخذ مو 
من يشغميا .فالمسيرة طريق لميداية والكوني ، وموت البطل يعني بطريقة أخرى بقاء البطولة شاغرة ، تطمب 

من  قد قال عز  و ،   ممة في سبيل تحقيق الخمود المنشودنيا سُ تجميات الفعل البطولي ، أو لنقل إ، وتجٍل من 
َذا َأرَاَد المَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ِإنَّ المََّه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقوْ )): قال  ٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم َواِ 

 .40((ُدوِنِه ِمْن َوالٍ 
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