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ملاذا املسرح احلسيين؟

االفتتاحيةاالفتتاحية
ملاذا املسرح احلسيين؟

رئيس التحرير 
الِفعل احل�صيني اخلّلق : ِفعٌل ح�صاري اآهل باحليوية له قابلية التطور والَنماء والتلُقح مع جميع 

الفعاليات احل�صارية ذات ال�صفة االن�صانية ، العالية ، القيمة ..
لكونه ِ َينهُل من َمعني متكامل و�صامل الروؤى وهو املعني االلهي الذي ال ين�صب ابداً ..

الثقافية والفكرية عرب االزمــان، بروؤى  الفعاليات  ُيغني جميع  ان  الفعل اخللق  ا�صتطاع هذا  لذلك 
الثقافية  االداة   ، ال�صعر  من  ..وابــتــداًء  والبقاء  والتجاوز  والتطور  االكت�صاف  على  قابلية  لها  خّلقة 
االكرث تاأثرياً يف الو�صط العربي قبل اال�صلم وبعده، و�صواًل اىل الزمن احلا�صر ، زمن تنامي وتكاثر 
الفعاليات الثقافية املوؤ�ص�صاتية التي افرزتها احلالة الدميقراطية التي حتاول اكت�صاح عامل اليوم .. 
َوجدنا ان املدر�صة احل�صينية اال�صيلة التي اكت�صبت �صرعيتها من تفانيها واخل�صها ووفائها للر�صالة 
 ... امكانيات وطاقات و�صلت حدَّ اال�صت�صهاد  ، واحلفاظ عليها بكل ما متلك من  ال�صمحاء  املحمدية 
املوؤهلة لقيادة االن�صان الذي يعي�ص يف  ..، ما زالت و�صتبقى هي  وهي ارقى حلظات العطاء االن�صاين 
هذا الكوكب ، اىل مرافئ  ال�صعادة احلقيقية ، بعد اجتيازها كافة امل�صاكل القائمة واملحتملة احلدوث 
من خلل توفّرها على منظومة فكرية قادرة على التعاطي مع كافة املتغريات ال�صيا�صية واالجتماعية 

واالقت�صادية والفكرية..
يف  والفاعلية  التاأثري  بالغة  واالنت�صار  الت�صّظي  �صريعة  بانها  احل�صينية  للظاهرة  املتتبع  الحظ  لقد 
حقد  اثــار  الــذي  هو  التاأثري  وهــذا  املقد�ص،  ال�صماوي  بالفكر  ارتبطت  كونها  اجلماهريية  االو�ــصــاط 
والت�صويه  التزوير  على  يعتمد  فعل  بــرّد  قيامها  خلل  من  ال�صماوي  للفكر  امل�صادة  القوى  وكراهية 
ان توقف  ت�صتطيع  عّلها  امل�صتطاع،  اهميتها قدر  التقليل من  او  والكذب وطم�ص احلقائق  والتحريف 

زحف هذا النور الرباين الباهر الذي الُبّد له ان يغمر ُكل الوجود.
اّن الفعل احل�صيني اخلّلق، من خلل قنواته املتوغلة يف كافة الفعاليات االجتماعية �صوف يبقى هو 
وبدونه   .. العامل  يف  واملهم�صني  وامل�صطهدين  املحرومني  تطلعات  على حتقيق  والقادر  املوؤهل  الفعل 
فاّن اجيالنا �صوف تعاين الكثري من اال�صطهاد واال�صتلب وتبقى يف دائرة الفقر والتخّلف وهذا ما ال 

يرت�صيه كلُّ ُحٍر خمل�ٍص الن�صانيته ِ موؤمٍن مببادئ اال�صلم العظيم .

تاريخانية احلدث امل�صرحي والروؤى امل�صتقبلية يف م�صرحية )�صفر احلوراء زينب(
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الراوي: اأعظم من جبل تهامة؟
الرجل: اأعظم من كل جبال الدنيا.. 

الراوي)ي�صحب الرجل ويخرجه بعيدا عن احلرم(: 
اأخربين بكل �صيء..ال تخف

اأخرب  اأن  ذلـــك.. البــد  نعم البــد يل   .. نعم  الــرجــل: 
العامل كله..

اأو هوؤالء احلا�صرين  اأنا  اأن تخربين  يكفي  الــراوي: 
على االأقل)م�صريا اإىل اجلمهور(

الــرجــل )بــاكــيــا(: اأنـــا اأحـــد االأربـــعـــني الــذيــن حملوا 
الراأ�ص على الرمح.. 

ماذا؟ الراوي)با�صتغراب(: 
ا�صمع:  ولــكــن  االآن..  يهم  ال  هــذا  الــرجــل)يــنــهــره(: 
و�صعنا الطعام وجل�صنا ناأكل.. نعم ناأكل بينما ركزنا 
باللقمة  يــدي  رفــعــت  اإن  ومــا  االأر�ــــص..  الــرمــح على 

حتى راأيت.. راأيت.. 
الراوي: ماذا راأيت؟

الرجل)بخوف وذهول(: ها..؟ راأيت عجبا..
الراوي)ي�صوب نظره اإىل اجلمهور(: مل اأفهم..     

الرجل)بفزع(: كتبت على احلائط.. كتبت.. كتبت..
الراوي)ي�صتهجن االأمر(: ما هي وما كتبت؟  

الرجل: كتبت احلقيقة
الراوي: اأية حقيقة؟

)�صربة مو�صيقية(         ـ دم ـ 

الثالث: املشهد 
يف �صومعة قن�صرين

ال�صوت: اأترجو اأمة قتلت ح�صينا.. �صفاعة جده يوم 
احل�صاب؟

الراهب)يطل من النافذة(: من هوؤالء وما حكايتهم؟ 
الأنزل واأ�صتعلم ما يجري..

ي�صاورين  اأتــعــلــمــون؟  اجلــمــهــور(:  الـــرواي)يـــحـــدث 
الظن باأن �صيئاً عظيماً �صيحدث االآن.. 

احل�صني  قتلنا  الـــعـــراق..  مــن  الــرجــل)بــا�ــصــتــهــزاء(: 
وجئنا براأ�صه )ي�صحك ومعه اجلنود(  

الــراهــب)بــا�ــصــتــغــراب(: تــقــ�ــصــد.. احلــ�ــصــني بــن علي 

اأحـــد يخربين...  الــطــيــب؟  الــراهــب  هــذا  راآه  الـــذي 
مــالــكــم تــ�ــصــمــتــون؟ حـــق لــكــم الــ�ــصــمــت فــــاالأمــــر ال 

ي�صدق..
الراهب )يفيق من غ�صيته ويحدث نف�صه(: �صحقا.. 
منها  تخل�صت  ح�صبتني  جمــددا  االأحــلم  اإيل  عــادت 
اإىل االأبد.. فل يعقل اأن يحل النور باأر�صنا.. اأر�صنا 

معتمة جرداء ال ت�صلح مراآة لنور احلق. 
اأنات  ت�صبقه   وتقطع  بخفوت  ثانية  يعود  )ال�صوت 

�صديدة(
الراهب)يفزع ي�صد اآذانه يتقلب على  االأر�ص(  

)ال�صوت يت�صاعد يطبق على املكان(: ))اأَْم َح�ِصْبَت اأَنَّ 
ِقيِم َكاُنوا ِمْن اآَياِتَنا َعَجًبا((. َحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ اأَ�صْ

الراهب: الأنت اأعجب واهلل..
الراهب)ينتف�ص من مكانه وبحركة واحدة ينت�صب 
على قدميه يفتح النافذة ثم يغلقها ب�صرعة مغم�صا 
ويغم�صهما  الــنــافــذة  فــتــح  مــع  يفتحهما  ثــم  عينيه 

ويفركهما بقوة.. يبكي(. 
الــراوي)يــوجــه كــلمــه اإىل اجلــمــهــور(: اأظــنــكــم قد 
اأخرى..  ب�صيغة  لكم  �صاأرويها  ح�صنا  االآن..  عرفتم 

ا�صتمعوا..  
ـ دم ـ

الثاني: املشهد 
ال�صريفة  الكعبة  عند 

وبعد  واجلــمــهــور  املــ�ــصــرح  يف  ب�صره  )يجيل  الـــراوي 
�صمت قليل(: كان ذلك يف املو�صم وبينما كنت اأطوف 

بالبيت احلرام اإذا باأحدهم يدعو فيقول:
اللهم  �صديد(:  وبانك�صار  ال�صوء  دائــرة  الــرجــل)يف 

اغفر يل واأنا اأعلم اأنك ال تغفر.. 
ارتـــعـــدت  املــــ�ــــصــــرح(:  عـــمـــق  اإىل  الــــراوي)يــــتــــحــــرك 
لــعــلــي تعجبت من  اأو  عــلــيــه  اأ�ــصــفــقــت  ثــم  فــرائــ�ــصــي، 
دعــائــه فــدونــت مــنــه)يــقــرتب مــن الـــرجـــل(: يــا هذا 
اأيــام حرم يف �صهر  ، وهــذه  اأنــت يف حرم اهلل ور�صوله 

عظيم.. مم ياأ�صك.. وما ذنبك؟
ذنبي..  وحـــذر(:  ببطء  الـــراوي  اإىل  الرجل)يلتفت 

ذنبي عظيم..

ص
صو

ن
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كنائ�صية(. ذلك مو�صيقى 
�صوت)من خارج امل�صرح ين�صد(: 

علق الرب قناديل ال�صماء 
اأم دماء �صع�صعت منها ال�صياء 

ذاك راأ�ص فوق رمح قد بدا 
اأم �صموخ يتجلى كربلء 

ـ دم ـ  
الرابع:  املشهد 

ال�صومعة  داخل 
الراهب)يح�صن الراأ�ص ويقبله مرات باكيا(: يا رب 

بحق عي�صى جتعل هذا الراأ�ص يتكلم معي.
الـــراأ�ـــص)بـــجـــلل تــ�ــصــاحــبــه مــو�ــصــيــقــى قـــدا�ـــص(: يا 

راهب.. األك حاجة نق�صيها لك؟
اأاأنـــت حقا كما  الــراهــب)بــوجــل ودهــ�ــصــة(: �ــصــيــدي.. 

يقولون؟ 
املوؤمنني  اأمــري  علي  بن  احل�صني  اأنــا  نعم..  الــراأ�ــص: 
خامت  حممد  بنت  فاطمة  العاملني  ن�صاء  �صيدة  واأمي 

النبيني و�صيد املر�صلني واأف�صل اخللق اأجمعني. 
الراهب)يجه�ص بالبكاء(: وكيف �صنعوا بك هذا؟!

)�صمت(
وجهي  اأرفع  ال  الراأ�ص(:  على  جبهته  الراهب)ي�صع 

عن وجهك حتى تقول اأنا �صفيعك يوم القيامة.
الراأ�ص: اإذن.. اأ�صلم واآمن بنبوة جدي حممد واإمامة 

اأبي علي واأبنائه
ذكرت  مــا  وبكل  بــك  واآمــنــت  لربي  اأ�صلمت  الــراهــب: 

واأكرث.. 
)�صوت من اخلارج(: طوبى لك وملن عرفك

راهب  يا  الرحيل..  موعد  حان  بعيد(:  الرجل)من 
قن�صرين.. الراأ�ص.. اأين الراأ�ص؟

غداً  كــان  فـــاإذا  نف�صي،  اإال  اأمــلــك  ال  واهلل  الــراهــب: 
فا�صهد يل عند جدك حممد اأين اأ�صهد اأن ال اإله اإال 
يديك  على  اأ�صلمت  ور�صوله،  عبده  حممدا  واأن  اهلل 

واأنا موالك. 
ـ دم ـ 

وفاطمة، �صبط حممد؟
الرجل)يوا�صل ال�صحك(: هو بعينه.

ولد  مــرمي  بــن  لعي�صى  لــو  واهلل  لــكــم،  تبا  الــراهــب: 
حلملناه يف عيوننا.. 

اإىل  ثـــم  اإىل اجلــمــهــور  الـــراهـــب)الـــتـــفـــاتـــة خــاطــفــة 
اأو ل�صتم م�صلمني؟! اجلنود(: 

على  بالكتابة  ويت�صاغلون  روؤو�صهم  اجلنود)ينك�صون 
االأر�ص(

كال�صم�ص..  املنري  الراأ�ص  وهذا  الراهب)بخ�صوع(: 
اأهكذا يعامل؟! األي�ص لكم عيون تب�صرون بها اأو اآذان 

ت�صمعون بها اأو قلوب تعي ما ترى وت�صمع؟! 
بت�صاغلهم(  اجلنود)م�صتمرون 

الراهب)يدنو من الراأ�ص(: يا جلمال الرب!
ابتعد عنه  اجلنود)بانزعاج(: 

الرجل: ما �صاأنك بنا اأيها الراهب..
الراهب: يل اإليكم حاجة..

.. مــا حاجتك  الــرجــل)بــتــلــهــف(: حـــاجـــة.. مــا هــي 
اأخربين.. وما جزاوؤك عليها؟

الراهب: ع�صرة اآالف دينار ورثتها من اآبائي
اآالف.. الرجل)بتعجب(: ع�صرة 
اجلنود)يرددون(: ع�صرة اآالف.
الرجل: هيا قل يل ماذا تريد؟ 

الراهب)ي�صري بيده اإىل الراأ�ص(
الرجل)ينظر اإىل الراأ�ص ثم ينك�ص راأ�صه(

الراهب)برجاء(: يبقى معي اإىل وقت رحيلكم..
الرجل)بخبث(: ماذا؟ ال.. ال.. ال يكون ذلك.   

اآالف مــقــابــل ليلة  الـــــراوي)اإىل اجلــمــهــور(: عــ�ــصــرة 
واحــــــدة يـــنـــزل فــيــهــا راأ�ــــــص عـــن رمــــــح.. يـــا لــهــا من 

�صفقة!! 
الرجل: ال حيلة يل.. فاالأمر بيد عمر بن �صعد.

الراهب..  اأيها  الــفــور(:  على   �صعد)يدخل  بن  عمر 
هات الع�صرة اآالف.

اآخذ  اأن  قبل  لي�ص  بــاحــتــقــار(:  اإلــيــه  الــراهــب)يــنــظــر 
الراأ�ص.

عمر بن �صعد)ياأمر جنده(: ادفعوا بالراأ�ص اإليه.
وت�صاحب  يبقى م�صيئا  الراأ�ص  امل�صرح ماعدا  )يعتم 

رؤيا دامية
من وحي كربالء
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واأقطع  �ِصفري هذا،  اإىل  اأخــرج  باأين مل  اأدرك جيداً 
والنب�صة  النب�صة  مابني  ال�صا�صعة  ال�صوق  م�صافات 
يف اختلجات دمي، وال�صهقة وال�صهقة يف اإهتياجات 
اإمام  مرقد  بزيارة  الت�صرف  ملجرد  املاآقي،  يف  دمعي 
واإن   - االأكرم  ر�صول اهلل  �صبط  بل  مع�صوم فح�صب، 
الأعي�ص  جئت  بــل  لل�صرف-  مــدعــاة  وحــده  هــذا  يكن 
اخلالدة(،  األــطــف  )ملحمة  امللحمة  وقــائــع  بح�ّصي 
يف  اأاألفهما  مل  واإ�صرار  بعزم  اأجوائها،  مع  واأتعاي�ص 
نف�صي، ورغم توكئي عكازة حزن قدمي، قدم الوجع 
يف �صراييني، ونوئي حتت �صغط اأحمال تعب مرتاكم 
، واأمٍل لذيذ مازلت اأحمله حيناً، ويحملني يف اأحيان 
اأخرى، اأتعرث،اأ�صقط،اأنه�ص،لكّني مازلت اأغّذ ال�صري 

من  التطهر  و�صيلة  الو�صيلة..   الإدراك  عجٍل  على 
حينما  خطايا،  وعظيم  ذنــوب،  وكــرثة  االآثـــام،  اأدران 
اإدراكـــي ملــن اأحتدى  اأنــظــر اإىل الــذنــب ذاتــه، بقدر  ال 
فيه، �صبيًل نحو اإزاحة رين �صنني االغرتاب،و�صقيع 
نــفــ�ــصــي، للح�صور  فــاأهــيــئ  ذاتــــي،  عــمــق  الــوحــ�ــصــة يف 
البهي مــن اأزمــنــة الــغــيــاب؛ والــوجــود بــروحــي، ال يف 
ال�صنني،  قنطرة  خطفاً  العابر  هذا..  البايل  ج�صدي 
نعم.. ولكي اأكون بكّلي بح�صرة طهر ق�صية عظمى، 
عليه  احل�صني  ت�صحيات  ج�صامة  كثب  عن  واأحت�ص�ص 
الــ�ــصــلم، واأهــــل بــيــتــه و�ـــصـــحـــبـــه،واأرزق تــوفــيــق امل�ّص 
لتداعيات نه�صته التي مافتئت ت�صري عك�ص نوامي�ص 
الزمن اجلارية يف االأ�صياء واالأحداث، لذا راح ي�صطع 

رؤيا دامية
من وحي كربالء

طالب عباس الظاهر

)ل يقا�س احل�سني بالثوار، بل بالأنبياء، 
ول تقا�س كربالء باملدن، بل بال�سماوات، 

ول تقا�س عا�سوراء بحوادث الدهر، بل 
مبنعطفات الكون(

"هادي املدرسي"
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جترجره  ثم  �صواها،  ياأفل  �صيظل  بينما  اأبــداً،  بريقها 
الدهر  اإن  ورغم  الن�صيان،  �صوب  العفى  اأيادي  �صريعاً 
بل  النه�صة حق قدرها حني وقوعها..  تلك  يقّدر  مل 
،كفاجعٍة ال  بعد،كل مديات عظمتها  يدرك  مازال مل 
االأر�ـــص،  االإنــ�ــصــاين على هــذي  الــتــاريــخ  لها يف  نظري 
اإذ  ن�صله،  ولــد من  اآخــر  اآدم، وحلــد  اأبينا  منذ  هبوط 
الب�صري  الــتــاريــخ  فجر  منذ  ال�صحائف،  حتدثنا  مل 
عن واقعة اإاّلها،اأبكت �صكان ال�صماوات واالأر�صني وما 
فوقهن وما حتتهن بدل الدمع دما، ورغم م�صي األف 
واأربعمائة من ال�صنني تقريباً على وقوعها، يف طرف 
�صحراء اأر�ص، يقال لها كرب وبلء، بيد اإنها ما زالت 
يف  تتفاعل  ال�صا�صعة-  الزمنية  الفا�صلة  هذه  رغم   -
للتو..  حتدث  لكاأنها  واالأزمنة،  االأمكنة  �صمري  عمق 
عا�صوراء(،  الزمن  وكل  كربلء  اأر�ــص  )كل  قيل  حتى 
ون�صرة  التربعم،  بدفق  تنب�ص  حيـّة  تزل  مل  وهاهي 
كغابات  وتع�صو�صب  وتتنامى..  ومتــتــد..  ــرار،  االخــ�ــصّ
الــذيــن الزالوا  الــعــ�ــصــاق،  مــليــني  �صمائر  �ــصــجــوٍن يف 
ت�صمو كربلء،  راحت  وقد  االآخــر،  اإثر  يوماً  يــزدادون 
وتفرت�ص بظللها الوارفة اأرجاء الكون،كون معانيها 
وتف�صيلياً،  يومياً،  معها،  ويتعاي�صون  معهم،  تتعاي�ص 
اأدق  باأّنة يف  اإن قلت، حلظة بلحظة،واأّنة  اأبالغ  وقد ال 

اأحداث وجودهم يف هذه احلياة.
ق�صايا  تخت�صر  لعلها  ق�صية،  حقيقتها  يف  فكربلء 
يختزل  رمبا  متكامل،  ومنهج  برمتها،  الدنيا  احلياة 
املناهج جميعا..ال بل وتختزل خمت�صرة ما بعد احلياة 
من  وتت�صعب  ومتتد  التعاريف  ت�صتطيل  وقد  اأي�صاً.. 

دون بلوغ الغاية. 
مـــابـــني احلقيقة  الــفــا�ــصــلــة  فــاإنــهــا  واحـــــدة  وبــكــلــمــة 
والزيف، واحلياة واملوت، بل واخللود والعدم، ال�صيما 
ال  ال�صهرية:)اإين  قولته  عليه  اهلل  �صلم  القائل  وهو 
برما(  اإال  الظاملني  مع  واحلياة  �صعادة  اإال  املــوت  اأرى 
اأ�صول  كل  اخلالدة  ملحمتها  متون  يف  تتج�صد  حيث 

اأزيل  �صراع  من  ومتثله  مثلته  مبا  وفــروعــه،  الدين 
مابني احلق والباطل؛ املمتد ب�صل�صلة االأحداث،االآخذ 
جرمية  وقـــوع  منذ  االآخـــر،  البع�ص  بــاأعــنــاق  بع�صها 
التاريخ االأوىل على االأر�ص، اإىل يومنا احلا�صر واإىل 
قيام ال�صاعة، فالقابيليون مافتئوا يقتلون الهابيليني 
منا، واليزيديون مابرحوا يذبحون احل�صينيني فينا، 
اإىل اأن ياأذن اهلل يف اآخر الزمان للمهديني اأن يق�صوا 
الــ�ــصــلم مــن جــديــد.. ويــعــم ربوع  عليما مــعــاً،لــيــعــود 
االأ�صف  اإن حق احل�صني وحقيقته - مع  االأر�ــص، بيد 
زعيقنا  كــل  رغــم  بيننا،  غــربــة  مــازالــتــا يف  الــ�ــصــديــد- 
فيذبحهما  االآذان،  بتبجحه  ي�صّك  الـــذي  االأجــــوف 
�صمر الع�صور فينا من الوريد اإىل الوريد ، من دون 
االإيفاء  اأو  لن�صرتهما،  الــقــيــام  يف  �صاكنا  نــحــّرك  اأن 
با�صتحقاقات )يا ليتنا كنا معكم ( على اأقل التقادير، 

التي كثرياً ما جتري على األ�صنتنا..!
 

اإذن وبــعــد طـــول رحــيــل و�ــصــفــر، عــرب وعــثــاء طريق 
قــرب �صريح احل�صني  اأ�ــصــل  االآ�ــصــر..هــاأنـــــذا  الــ�ــصــوق 
اخلالد اأخرياً، فاأقف عند اأعتابه، الأرّوي ظماأ ع�صقي 
فريفرف  املتاأ�صل،  الروحي  جوعي  واأ�صبع  ال�صويف، 
اإال  اأ�صعر؛  ومل  االأخ�صر،  حنيني  طائر  �صلوعي  بني 
اأقرب  اإىل  وجتّرين  اإليه،  للدخول  ت�صحبني  وخطاي 
اأبواب ال�صحن املطهر مما �صادفني وهو باب القبلة، 
املرقد  الــداخــلــي، حــيــث  الـــــرواق  اإىل  الـــولـــوج  وقــبــل 
مكاين  يف  اأت�صّمر  برهبة،  للحظات  املقد�ص..اأتوقف 
اخلــارجــيــة.. مبحاذاة  الــعــتــبــات  اأول  عــنــد  مــ�ــصــدوهــاً 
الباب اخل�صبي الوا�صع جداً، اأتتبع االن�صياب احليوي 
يف نحت نقو�صه، وت�صكيلت زخارفه البديعة، والر�صم  
املتقن حلروفه ، األوذ به، اأن مي�صح عن وجهي الكابي، 
فكم.. ال�صاقة،  الرحلة  غبار  بع�ص  املتعب،  وج�صمي 
رجاالت  واأعاظم  الزمن،  جحافل  من  عليه  مّرت  كم 
التاريخ،اأح�ص اإن متون امللحمة اخلالدة، تقذف �صوبي 
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باألف األف �صظية مدماة من ماأ�صاة عياالت احل�صني 
و�صحبه واأتباعه على مّر احلقب، اإذن يف حدود هذه 
اأحداث  قامت  وحولها،  االأر�ــص  من  املقد�صة  البقعة 
الــواقــعــة، بــكــل �ــصــرا�ــصــتــهــا ودمــويــتــهــا، وهــنــا وهناك 
اأجل  من  للباطل،  املجي�صة  اجليو�ص  و�صالت  جالت 
احلق  خل�صة  هــي  قليلة،  قلة  على  املــربم  الق�صاء 
هنا  االأذهـــان  اإىل  يتبادر  �ــصــوؤاال  ولعل  االأر�ـــص،  على 
ومفاده: هل كانت بالفعل هذه الثلة بحاجة لقتالها 
اأم  الهائل من اجلي�ص وعدته؟  العدد  ذلك  اإىل مثل 
االإثم  الزج يف  اأجل  اأخرى؟ من  التح�صيد لغاية  كان 
الأكـــرب عــدد منهم الغـــري، ومــن ثــم �ــصــمــان والئهم 
يتقا�صمون يف احلا�صر  ك�صركاء يف احلرب  بعد  فيما 

غنمها ليكون عليهم يف االآجل غرمها..! 
اأجل، فهنا وقف الزمن وجًل من تلك الفعلة النكراء، 
�صيد  اهلل اخلامت،  بنت حبيب  ابن  قتل  باجلراأة على 
احلارة  قــبــلتــي  فــاأطــبــع  جميعا،  واالأنــبــيــاء  الــر�ــصــل 
جراحي  فم  األثم  كــاأين  األثمه..  خ�صوعاً،  الباب  على 
 ، رهبة  اأحتركها  خطوة  كــل  مــع  واأزداد  اأملـــاً،  النازفة 
قبل اأن اأمّد بب�صري عميقاً اإىل الداخل.. فاأرنو اإىل 
ينبعث من  باهر،  اأخ�صر  بقب�ص �صوء  االألــق..  توهج 
ال�صريح  ب�صندوق  الذهب..املحيط  م�صبك  خــلل 
وترتبك  بـــقـــوة،  مـــ�ـــصـــاعـــري  تــ�ــصــطــرب  املـــقـــد�ـــص.. 
فوؤادي  يتعاىل،كاأن  قلبي  وجيب  واأ�صمع  خطواتي، 
اآخــر قد  عــامل  اإىل  فاأنتقل  �ــصــدري،  مــن  يقفز  يــكــاد 
واأح�ص  فــيــه،  قبح  الأّي  اأثــر  وجــمــاال..ال  �صحراً  ملئ 
امل�صتعل  وجهي  على  وتهب  امللئكة،  اأجنحة  بخفق 
املعطرة، بروائح عبق يفوح ذكاء،  املكان  اأن�صام  لظى، 
اأ�صراب  اأملـــح  اإين  بــيــد  اجلــنــة،  اأجــــواء  قد�صية  كــاأنــهــا 
وتتجمع،  تــرتاكــم،  ت�صكلها،  يف  مــلــون  خــيــول،كــغــبــار 
بعنف،  اإليها  وجتذبني  االأفق،  وجه  فت�صد  وتتنا�صل، 
اإىل �صمعي  املــكــان، ويــتــنــاهــى  بـــاأرجـــاء  تــطــوف  وهـــي 
بريقها  يلمع  راح  �ــصــيــوف..  و�صليل  �صهيل،  �ــصــوت 

حتـــت وهـــج ظــهــرية عــطــ�ــص الهـــبـــة، وتــتــعــاىل جلبة 
هائل.. �صخب  ويــعــّم  باحلديد،  احلــديــد  ا�صطكاك 
لوقع خطى ثقيلة جلموع حمت�صدة، تتقدم متدافعة 
اأجل  من  وتتكالب  الدنيا،  حطام  خلف  تلهث  وهي   ،
اأو درهم من اأعطيات  فتاته التافه، باحلظوة بدينار 
الــ�ــصــلــطــان اجلـــائـــر، ثــم اأبــ�ــصــر �ــصــحــراء متــتــد نحو 
مقطعة،  واأع�صاء  ممزقة،  اأج�صاد  تتخللها  البعيد، 
وتنت�صر  امليدان،  تتوزع  دم،  وبــرك  متناثرة،  واأ�صلء 
هنا وهناك على م�صاحتها، و�صهام نابتة يف االأج�صاد، 
مك�صرة،  واأقــوا�ــص  ودروع  مثلومة،  و�ــصــيــوف  ورمـــاح 

وقلن�صوات  فوالذية حمطمة و..و..! 
بقايا  الــغــرب..  بــاجتــاه  الب�صر  مرمى  على  اأرى  ثــم 
يتعاىل،  اأنني  �صوت  فاأ�صمع  حمرتقة،  واأعمدة  خيام 
ونــحــيــب ثـــكـــاىل، يــقــّطــع نــيــاط الــقــلــوب،تــنــعــى فقد 
االأحبة واالأبناء، وبكاء اأطفال و�صرخاتهم املرعوبة، 
عليهم،  اخلــيــام  وحــرق  اجلي�ص،  مداهمة  جــراء  مــن 
الرماح،  اأ�صنة  فوق  م�صاالت  روؤو�صا  اأملح  االأفق  وعرب 
على وجه  ينزل حزيناً  واجــم،  وهي ترحل يف غروب 
مه�صم  ج�صم  عند  الركبتني  على  فــاأجــثــو  الــوجــود، 
بعدما  اأ�صلء..اأ�صلء،  اإىل  ممزق  وج�صد  االأو�صال، 
تطاأ  وهــي  ودارت،  الــقــوم  خــيــول  �صنابك  عليه  دارت 
حوافرها،  بــني  مــا  فيتقلب  وظــهــره،  وبطنه  �ــصــدره 
�صيوف  طعن  ويتلقى  املتعمد،  الــر�ــص  �صغط  حتــت 
بنا  رحمتك  اأهلل،  بوجع:يا  ورمــاحــه..اأ�ــصــرخ  احلقد 
ال�صوداء؟  وال�صغينة  االأعــمــى..  احلــقــد  هــذا  ..فــمــا 
وما هذه الوحو�ص الكا�صرة الكامنة خلف قناع وجه 
ب�صر  باأنهم  الت�صور  اأميكن  وبراءته؟!  االإن�صان  هذا 
مثلنا من حلم ودم؟ فاأغطي وجهي عن ب�صاعة هذي 
الروؤيا ودمويتها.. ثم اأخرياً اأرحل – دون وعي كامل 
مني- على منت موجة �صبه غيبوبة.. مازلت ال اأعلم 

كم امتدت ف�صحتها.
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غالم ثقيف
عبد األمري ابراهيم 

مسرحية من فصل واحد
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االبل اين ا�صمع لكم تكبريا لي�ص بالتكبري الذي يراويه 
الرتغيب ولكنه تكبري الرتهيب اال انها عجاجة حتتها 
ق�صف يا بني اللكيعة وعبيد الع�صا واأبناء االماء ، واهلل 

ال تقرع ع�صا ع�صا اال جعلتها كاأم�صي الذاهب
ي�صدل ال�صتار

الفصل الثاني 
فيدخل  يلبي  ورجـــل  الكعبة  وتظهر  ال�صتار  يفتح   (  

عليه احلجاج ((
الرجل : لبيك اللهم لبيك قد لبيت لك لبيت ال �صريك 
لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال �صريك لك 
لبيك ، كلمك اللهم لك من خملوق كذلك ثم النار 
على  الفلك  يف  واجلــاريــات  انحلك  ما  اذا  والليل  �صلك 
جمار من �صلك قد اتبعنا ر�صلك وقد �صلكنا وحججنا 

منك ولك
 ( باالأعرابي  علي  الكعبة  ورب  ملحد  تلبية   : احلجاج 

فاأوتي به ( يا اأعرابي من اين  واىل اين؟
الرجل : من الفج العميق اىل البيت العتيق

احلجاج : واين يكون الفج العميق ؟
الرجل : بالعراق

احلجاج : واي مو�صع من العراق ؟
الرجل : من وا�صط

احلجاج : فهل لك بوا�صط امري ؟
الرجل : نعم ان�صان ذليل يقال له احلجاج

احلجاج : مقيم ام راحل ؟
الرجل : بل راحل �صباحا

احلجاج : هل ا�صتعمل عليكم عامل ؟
الـــرجـــل : نــعــم انــ�ــصــان اذل مــنــه يــقــال لـــه حمــمــد بن 

يو�صف 
احلجاج : وكيف خلفته ؟

الرجل : خلفته ج�صيما و�صيما
احلجاج : لي�ص عن هذا �صاألتك

الرجل : فعن ماذا �صاألتني يا هذا ؟
احلجاج : عن �صريته يف النا�ص

انا�ص  فيه  الكوفة  م�صجد  فيظهر  ال�صتار  يفتح   ...  
القبعرثي  الــغــ�ــصــبــان  �ــصــمــنــهــم  ومـــــن  مــتــجــمــعــون 

ال�صيباين 
وىل  قــد  املــلــك  عبد  ان   .. الكوفة  اهــل  يــا   : الغ�صبان 
عن  يــتــجــاوز  وال  حم�صنكم  مــن  يــقــبــل  ال  مــن  عليكم 
من  لكم  وان  اال   ، احلجاج  الغ�صوم  الظلوم   ، م�صيئكم 
 .. وقتله  م�صعب  خـــذالن  كــان  مبــا  منزلة  املــلــك  عبد 
فاعرت�صوا هذا اخلبيث يف الطريق فاقتلوه فاأن ذلك 
ال يعد منكم خلعا فاأنه متى يعلوكم على منت منربكم 
و�صدر �صريركم وقاعة ق�صركم ثم قتلتموه عد خلعا 

فاأطيعوين وتغدوا به قبل ان يتع�صى بكم
االول : ما هذا الكلم ) ومعه اجلميع (

فاأن  �صريته  ننتظر  بل  ؟  يا غ�صبان  اأ جننت   : الثاين 
راأينا منكرا غريناه 

االول : كلم معقول ومقبول فدعنا ننتظر �صريته
فاأ�صمعوا  بكم غدا  فاعل  ما هو  �صتعلمون   : الغ�صبان 

كلمي واأطيعوين فتغدوا به قبلما يتع�صى بكم.
الثاين : لقد قلتها من قبل ان الرجل قد جن دعونا 

منه
ال�صتقبال  وهــلــمــوا  الـــهـــراء  هـــذا  مــن  دعــونــا   : االول 

االمري
اجلميع : انها فكرة ح�صنة فيها بنا هيا ) ويخرجون 

اال قليل ممن يوؤيد الغ�صبان (
الغ�صبان : ) يبقى وحيدا ( ان غدا لناظره قريب ) 

يخرج الغ�صبان (
ان�ص  ... هنا يدخل  الغ�صبان يكربون  ) موؤيدو كلم 
ي�صلم  الــوقــار  �صيماء  عليه  كبري  رجــل  وهــو  مالك  بن 

ويجل�ص يف احدى زوايا امل�صجد ويقراأ القراآن 
هنا يدخل احلرا�ص �صارخني بالنا�ص 

اىل  الـــوايل  و�صل  لقد  انه�صوا   . انه�صوا   : احلــر�ــص 
امل�صجد ) يدخل احلجاج ويعتلي امل�صجد (

احلــجــاج : يــا اهـــل الــعــراق يــا اهـــل الــ�ــصــقــاق والنفاق 
ومــ�ــصــاوئ االخـــلق امــا واهلل الحلــونــكــم حلــو الع�صا 
غرائب  �صرب  وال�صربنكم  ال�صلم  ع�صب  والع�صبنكم 
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ثم قال ( الدنيا فانية واالآخرة باقية خذها اليك من 
و�صهر  اهلل  اىل  الداعي  ابي طالب  بن  : علي  ال�صلمي 
ال�صاح وغيث  النجاح وبحر بني  االواه و�صفينة  املر�صل 
املــعــتــديــن وامري  املــ�ــصــركــني وقــامــع  بــني االرواح قــاتــل 
زوج  والــه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  نبي  عــم  وابــن  املوؤمنني 
ـــو احل�صن  فــاطــمــة الـــزهـــراء �ــصــيــدة نــ�ــصــاء الــعــاملــني واب
واحل�صني ريحانتي نبي اهلل �صلى اهلل عليه واله و�صلم 
، هامات هامات و�صادات �صادات ولدتهما  وثمرة فوؤاده 
و�صلم  والــه  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  و�صماهما  البتول 
وكناهم اجلليل وناغاهما جربائيل وحنكهما ميكائيل 

فهل لهوؤالء من عديل ؟
احلجاج : ) بغ�صب ( يا اعرابي فما تقول يف ؟

الرجل : انت بنف�صك اعلم 
احلجاج : قل يف امريك �صيئا

الرجل : اذن اأ�صووؤك وال اأ�صرك
احلجاج : بث فيما علمت

الرجل : ما علمتك اال ظاملا غ�صوما ، قتلت اولياء اهلل 
بغري حق

احلجاج : القتلنك ا�صر القتل
الرجل : اىل اهلل ت�صري االمور

�صياف  يا   ... وال�صيف  بالنطع  يا غلم علي   : احلجاج 
... ا�صرب عنقه على حب علي ابن ابي طالب واحل�صن 

واحل�صني 
) هــنــا يــدعــو الــرجــل بــدعــاء يجعل يــد الــ�ــصــيــاف تقف 

مرفوعة دون حركة ( 
احلجاج : يا اعرابي لقد تكلمت بعظيم

الرجل : لعمري انه لعظيم 
احلجاج : فاأدع اإلهك حتى يطلق يد ال�صياف

الرجل : وتنجيني من القتل ؟ .. يا الهي عند كربتي 
يا  ا�صاألك  نعمتي  عند  ووليي  �صدتي  عند  �صاحبي  ويا 
ويعقوب  وا�صحق  وا�صماعيل  ابراهيم  ابائي  واله  الهي 
واال�صباط وبحق كهيع�ص وطه وي�ص والقراآن احلكيم 

الرجل : خلفته ظلوما غ�صوما ياأخذ بغري حق ويعطي 
يف غري حق 

احلــجــاج : ويــلــك انـــا احلــجــاج وذلـــك اخـــي حمــمــد بن 
يو�صف اما عرفت عزي ؟

الرجل : او ما عرفت عزي انا برب العاملني ؟
احلجاج : يا اعرابي اح�صبك زنديقا

الرجل : ما انا بزنديق ولكني موحد
احلجاج : وممن انت موحد

الرجل : هلل خالق ال�صموات واالر�ص 
احلجاج : اأ فتعرف اهلل ؟

الرجل : نعم على اخلبري �صقطت
احلجاج : فيما عرفت اهلل ؟

الرجل : لي�ص بذي ن�صب فريى وال ج�صم فيتجزاأ وال 
مب�صترت  وال  فيب�صر  يحدث  وال  فيتناهى  غاية  بــذي 
فينك�صف وال دهور بغري خلفها منتهى لكن جل ذلك 
فاأح�صن وعل  و�صور  فاأتقن  الذي خلق  املتعال  الكبري 
باحلركة  هو  يو�صف   ال  بعزته  االمــور  واتقن  فتمكن 
املت�صابهني  �ــصــفــتــه  مـــن  الأنــــه  يــكــون  وال  زوال  النــهــا 
بــاالأمــثــال ال يــخــفــى عــلــيــه كـــرور ذي االحـــــوال ، عامل 

الغيب وال�صهادة الكبري املتعال.
فما   ، التوحيد  يف  اح�صنت  فقد  اعــرابــي  يــا   : احلــجــاج 
قــولــك يف هــذا الــرجــل املــبــعــوث حمــمــد. الــرجــل : نبي 
الرحمة بعثه اهلل على حني فرتة من الر�صل ، و�صللة 
، ال  اجلــهــلء  يومئذ يف اجلاهلية  واالمم   ، االمم  مــن 
يدينون هلل بدين وال يقروؤون له كتابا ، ا�صحاب حجر 
اال�صنام  اهلل  دون  مــن  عــبــدوا  و�ــصــنــك  و�ــصــيــق  ومــــدر 
واتخذوا االوثان حتى بعث اهلل عز وجل نبينا مر�صل 

جميع اأمورهم.
فما  اي�صا  هــذا  يف  اح�صنت  لقد  اعــرابــي  يــا   : احلــجــاج 

قولك يف علي بن ابي طالب . 
الرجل : ) �صكت وقال مع نف�صه ( ان انا �صدقته قتلني 
 ( والــه  عليه  اهلل  �صلى  حممدا  األــقــى  فبم  كذبته  وان 
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قائل (
رئي�ص احلر�ص : تعال انت يا هذا 

عبد اهلل احد العلويني : نعم ... انا ؟
رئي�ص احلر�ص : نعم انت تعال اىل هنا ... انها والدتك 

اآتية اليك 
االم : من هذا ؟ انه لي�ص ابني انه زجني 

قــرة عينيك  انني  انني ولــدك  امــاه  يا  : كل  عبد اهلل 
اين عبد اهلل 

ال  اين   ... زجنـــي  انـــك   .. انـــت  اهلل  عــبــد  واأي   : االم 
اعرفك

امي  وانــك  والــدتــي اين عبد اهلل  يا  اهكذا   : عبد اهلل 
�صحته  كيف  ال�صرير  وابــي  انــت  الوحيد  ولدكم  وانــا 

لقد فارقته منذ فرتة طويلة 
االم : ) ت�صطدم باحلقيقة وت�صاب بالدوار ( انك عبد 

اهلل 
عبد اهلل : نعم يا اماه ... وكيف هي �صحة ابي ؟

االم : لقد فارق احلياة 
العلي  بــاهلل  اال  قــوة  وال  حــول  ال   ) باكيا   ( اهلل:  عبد 

العظيم 
بك  �صنعوا  فكيف  اهلل  عبد  انــك  يل  ثبت  لقد   : االم 

هكذا ؟ ) فتبكي ب�صدة وت�صهق ومتوت (
ب�صربهم  احلــرا�ــص  ويــبــداأ  بالتكبري  ال�صجناء  فــيــبــداأ 
وق�صم  احلجاج  يدخل  عندها  وعويل  �صجيج  فيحدث 

من حا�صيته واحلرا�ص 
احلجاج : ما هذا ال�صجيج والعويل من هوؤالء االوغاد 

؟
رئي�ص احلر�ص : اإنهم العلويون يا موالي 

اهدموا  روؤو�صهم  على  ال�صجن  اهدموا  هيا   : احلجاج 
ال�صجن ب�صرعة 

فيبداأ  احلرا�ص بتهدمي ال�صجن على روؤو�ص امل�صجونني 
ويبقى العلويون حتت االأنقا�ص

يد  تــطــلــق  وان  حمــمــد  وال  حمــمــد  عــلــى  تــ�ــصــلــي  ان 
ال�صياف.

احلجاج : ) ذاهل ( ما هذا ) هنا يقوم الرجل االعرابي 
ويذهب خارجا ( فياأمر احلجاج احد حرا�صه قائل ( 

اذهب خلفه وتتبعه وحتني له الفر�ص واقتله 
ي�صدل ال�صتار 

الفصل الثالث
ال�صتار على �صجن كبري من �صجون احلجاج   ) يفتح 
العلويني  مــن  وامل�صجونون  حــرا�ــص  البناية  اعــلــى  يف 
عاريي االج�صاد ووا�صحة على اج�صادهم اثار التعذيب 
باال�صواط  ي�صربونهم  الغلظ  ال�صداد  من  احلرا�ص 
نــــري �ـــصـــربـــات �صياط  يــــتــــاأوهــــون حتــــت  والـــعـــلـــويـــون 

اجللدين وهم يهتفون اهلل اكرب 
ت�صتظلوا  وال  هنا  مــن  اذهــبــوا  هيا   : احلــرا�ــص  رئي�ص 

اذهبوا اىل و�صط ال�صجن ، اذهبوا اىل ال�صم�ص 
امل�صجون : ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

رئي�ص احلرا�ص : ا�صكت فاأنك ال تعرف اهلل ، انك مواٍل 
الأبي تراب

واإمــام كل م�صلم  اإمامي  االإمــام علي   : العلويني  احــد 
وم�صلمة

رئي�ص احلرا�ص : اخر�ص وال تتكلم ) با�صتهزاء ( لياأتي 
اإمامك علي ويخل�صك من �صياطي ) ي�صحك ( 

بعد  ال�صجن  بــاحــة  بــه يف  ويــرمــي  بعلوي  يــاأتــي  هنا   (
راأ�صه  على  من  عمامته  وتنزع  ملب�صه  من  يعرى  ان 

وي�صرب بال�صياط (
مكان  لكم  ولي�ص   ... مكانكم  هــذا   : احلــر�ــص  رئي�ص 
وم�صري غريه فانتم �صوف تق�صون حياتكم هنا حتى 

ذهابكم اىل جهنم.
اهلل  ر�ــصــول  خــط  على  ي�صري  مــن  ان   : العلويني  احــد 
ابي  بــن  علي  املــوؤمــنــني  امــري  و�ــصــرية  ب�صريته  ويعمل 
و�صيدك  انت  تذهب  بل  اىل اجلحيم  يذهب  طالب ال 
اليهما ان �صاء اهلل ) هنا تدخل امراأة تبحث عن ولدها 
، فينادون على احد امل�صجونني من قبل رئي�ص احلر�ص 
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ي�صدل ال�صتار 
الفصل الرابع 

) يفتح ال�صتار واذا بق�صر االمارة ويظهر احلجاج مع 
احلا�صية 

احلجاج : كيف ترون قبتي هذه ؟
احد احلا�صية االول : ما بني الحد قبلك مثلها 

من  فيكم  فــهــل  عيبا  ذلـــك  مــع  فيهما  فـــاأن   : احلــجــاج 
يخربين به ؟

الثاين : واهلل ما نرى فيها عيبا 
احلجاج : ايها احلاجب ، اح�صر لنا الغ�صبان فلن�صتطلع 

راأيه فيها 
) يدخل الغ�صبان وهو مكبل بالقيود والرقعة يف رقبته 

)
احلجاج : اراك يا غ�صبان �صمينا 

يكون  ومـــن  والــرقــعــة  الــقــيــد  االمـــري  ايــهــا   : الغ�صبان 
�صيف االمري ي�صمن!!

احلجاج : فكيف ترى قبتي هذه ؟
فيها  ان  اال  مثلها  الحــد  بني  مــا  قبة  ارى   : الغ�صبان 

عيبا فاأن اآمنني االمري اخربته به
احلجاج : قل فلك االمان

الغ�صبان : بنيت يف غري بلدك ولغري ولدك ال تتمتع 
بها وال تنعم فما لها ال يتمتع فيه من طيب ولذة 

احلجاج : ) بغ�صب ( ردوه فانه �صاحب الكلمة اخلبيثة 
تغدوا به قبل ان يتع�صى بكم

الغ�صبان : ا�صلح اهلل االمري ان احلديد قد اأكل حلمي 
وبرئ عظمي

احلجاج : احملوه ) وبعد ان يحمله احلرا�ص (
الــذي �صخر لنا هذا وما كنا له  الغ�صبان : احلمد هلل 

مقرنني
احلجاج : ) غا�صبا ( انزلوه ) وبعد ان ينزله احلرا�ص 

على االر�ص (
الــغــ�ــصــبــان : الــلــهــم انــزلــنــي مــنــزال مــبــاركــا وانـــت خري 

املنزلني 

احلجاج : جــروه ) بغ�صب ( ) ويــبــداأ احلــرا�ــص بجره 
فيقول الغ�صبان (

الغ�صبان : ب�صم اهلل جمريها ومر�صيها ان ربي لغفور 
رحيم

اأخــرجــوه عني خــذوه واقتلوه خــذوه )  : هيا  احلجاج 
يخرج (

الثاين : هدئ من روعك يا موالي هدئ من روعك 
عبد اهلل بن هاين : هدئ من روعك يا موالي انه ال 

ي�صتحق ان تتاأثر من اجله 
احلجاج : ) ينتبه لوجوده ( اآه ... انت يا بن هاين انا 
كافاأناك حقك ولك حق عظيم وانا اليوم مكافئك ... 
خارجة  بن  اأ�صماء  لنا  يطلب  من  ابعث  احلاجب  ايها 

رئي�ص قبيلة فزارة
احلاجب : امر موالي مطاع ) بعد ان ياأتي اأ�صماء بن 

خارجة (
ا�صماء : امر موالي مطاع 

احلــجــاج : انـــت يــا هـــذا زوج ابــنــتــك مــن عــبــد اهلل بن 
هاين 

ا�صماء : ال ... وال كرامة له علينا وال بكفوئنا
ا�صربوه   ) احلــرا�ــص  على  يــنــادي  ) غا�صبا   : احلــجــاج 

بال�صياط ) ي�صربوه وهو يتاأمل عندها ي�صيح (
ا�صماء : زوجته ابنتي زوجته ابنتي 

احلجاج : ) �صاحكا ( دعوه هيا اذهب وجهز ابنتك اىل 
�صاحبنا عبد اهلل بن هاين هيا اخرج

عبد اهلل : جزاك اهلل خريا يا موالي 
احلجاج : ايها احلاجب

احلاجب : امر موالي مطاع
احلـــجـــاج : ابـــعـــث  مـــن يــطــلــب لــنــا �ــصــعــيــد بـــن قي�ص 

الهمداين رئي�ص قبيلة ميامة 
ب�صعيد  ويــاأتــي  امــر مــوالي مطاع ) يخرج  احلــاجــب: 

فيوؤدي التحية قائل (
احلـــاجـــب : امـــر مــــوالي مــطــاع �ــصــعــيــد بـــني يــديــك ) 

ويخرج (
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�صعيد : امر موالي مطاع 
احلجاج : هه ... زوج ابنتك يا �صعيد من �صاحبنا عبد 

اهلل بن هاين 
�صعيد : واهلل ما اأزوجه وال كرامة له علي وهو من ادد 

من اليمن
احلجاج : ) غا�صبا ( ايها ال�صياف ا�صرب عنقه 

ال�صياف : امر موالي مطاع 
�صعيد : اأمهلني يا امري فاأ�صاور اهلي 

احلجاج : هوؤالء هم اهلك ومن بلدك 
االول من احلا�صية : ) يتقدم نحو �صعيد ( زوجه واإال 

قتلك االمري 
�صعيد : لقد زوجته ابنتي وامر موالي مطاع

احلجاج : اح�صنت ياهذا اذهب وجهز ابنتك ل�صاحبنا 
عبد اهلل ) بعد خروج �صعيد (

احلجاج : يا عبد اهلل قد زوجتك بنت �صيد فرازة وابنة 
�صيد همدان وعظيم كهلن ، وما قبيلة ادد هناك

لنا  فـــاأن   ، االمـــري  اهلل  ا�صلح  ذلــك  تقل  : ال  اهلل  عبد 
مناقب ما هي الحد من العرب 

احلجاج : وما هذه املناقب ؟
عبد اهلل : �صهد منا مع امري املوؤمنني معاوية �صبعون 
رجــل يف حــرب علي ومــا �صهد مــع  ابــي تــراب منا اال 

رجل واحد كان واهلل ما علمناه اإال امرئ �صوء
احلجاج : هذه منقبة واهلل 

عبد اهلل : ما منا رجل زوج ابنته باأبي تراب وتواله
احلجاج : هذه واهلل منقبة

ابا  �صتم  انــه  ابــيــه  مــن  ومــا منا رجــل علم   : عبد اهلل 
تراب ولعنه اال وفعل وانا ازيد ابنيه احل�صن واحل�صني 

وامهما فاطمة
احلجاج : ) �صاحكا ( وهذه واهلل منقبة 

عبد اهلل : وما منا امراأة اال ونذرت اإن قتل احل�صني ان 
تنحر ع�صر جزائر بها وفعلت 

احلجاج : هذه واهلل منقبة وبورك فيك ويف قومك 
عبد اهلل : وما �صب امري املوؤمنني يف نادينا قط

احلجاج : هذه واهلل منقبة 
وي�صدل ال�صتار 

الفصل اخلامس 
احلجاج  يجل�ص  االإمـــارة  ق�صر  يف  اي�صا  ال�صتار   تفتح 

مع احلا�صية
احلجاج : احب ان ا�صيب رجل من ا�صحاب ابي تراب 

فاأتقرب اىل اهلل بدمه
االول : مــا نعلم احــدا كــان اطــول �صحبة البــي تراب 

من قنرب
احلجاج : اآتوين به ) يوؤتى بقنرب ( انت قنرب ؟

قنرب : نعم
احلجاج : ابو همدان ؟

قنرب : نعم
احلجاج : موىل علي بن ابي طالب ؟

قنرب : اهلل موالي ، وامري املوؤمنني علي عليه ال�صلم 
ويل نعمتي 

احلجاج : ابراأ من دينه
ديــن غريه  ديــنــه تدلني على  بــرئــت مــن  فـــاذا   : قنرب 

اف�صل منه ؟
احلجاج : اين قاتلك فاأخرت اأي قتلة احب اليك ؟

قنرب : قد �صريت ذلك اليك
احلجاج : ومل ؟

وقد  مثلها  قتلتك  اال  قتلة  تقتلني  ال  الأنـــك   : قنرب 
تكون  منيتي  ان  ال�صلم  عليه  املوؤمنني  امري  اخــربين 

ذبحا ظلما بغري حق
اذن خذوه واذبحوه كما اخربه   ) احلجاج : ) �صاحكا 

مواله هيا ب�صرعة هيا 
ي�صدل ال�صتار 

الف�صل ال�صاد�ص ) يفتح ال�صتار ... احلجاج يجل�ص يف 
ق�صر االمارة ، تدخل عليه �صخ�صيتان :

احلجاج : قل يل يا هذا ما ا�صمك ؟
�صعيد : �صعيد بن جبري 
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احلجاج : انك �صقي ابن ك�صري 
�صعيد : بل امي كانت اعلم با�صمي منك

احلجاج : �صقيت انت و�صقيت امك
�صعيد : الغيب يعلمه غريك

احلجاج : البدلنك بالدنيا نارا تلظى
�صعيد : لو علمت ذلك بيدك التخذتك الها

احلجاج : اذا ماذا تقول يفَّ ؟.
�صعيد : قا�صط عادل 

االول : ما اح�صن ما قال ) ح�صبوا انه ي�صفه بالق�صط 
والعدل (

احلجاج : يا جهلة امنا �صماين ظاملا م�صركا ... اليكم 
فكانوا جلهنم  القا�صطون  واأمــا   ( الكرمية  االآيــة  بهذه 
حطبا ( وقال تعاىل ) ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 

)
�صعيد : ) ي�صحك (

احلجاج : فما بالك ت�صحك
�صعيد : كيف ي�صحك خملوق من طني والطني تاأكله 

النار 
احلجاج : فما بالنا ن�صحك ؟

�صعيد : مل ت�صتو القلوب
احلجاج : ) ياأمر باللوؤلوؤ والزبرجد والياقوت في�صعه 

بني يدي �صعيد (
�صعيد : ان كنت جمعت هذا لتفتدي به من يوم القيامة 
عما  مر�صعة  كــل  تــذهــل  واحــــدة  وفــزعــة  واإال  ف�صالح 

ار�صعت وال خري يف �صيء جمع للدنيا اإال ماطاب وزكا
احلجاج : ) ياأمر باإح�صار اآالت اللهو (

�صعيد : ) يبكي (
احلجاج : ويلك يا �صعيد اأي قتلة تريد ان اقتلك ؟

�صعيد : اخرت لنف�صك يا حجاج فواهلل ال تقتلني قتلة 
اال قتلك اهلل مثلها يف االخرة 

احلجاج :  اأ فرتيد ان اأعفو عنك ؟
�صعيد : ان كان عفو فمن اهلل واما انت فل

اع�صاءك  فرقن  وال  قطعا  قطعا  القطنعك   : احلجاج 
ع�صوا ع�صوا

�صعيد : اذن تف�صد علي دنياي واف�صد عليك اآخرتك

احلجاج : الويل لك 
�صعيد : الويل ملن زحزح عن اجلنة وادخل النار 

ما   ) �صعيد  ي�صحك   ( فاقتلوه  بــه  اذهــبــوا   : احلــجــاج 
ا�صحكك ؟

�صعيد : جراأتك على اهلل وحلم اهلل عليك
احلجاج : ) ياأمر بالنطع ( اقتلوه

واالر�ص  ال�صموات  فطر  للذي  وجهي  وجهت   : �صعيد 
حنيفا م�صلما وما انا من امل�صركني 

احلجاج : وجهوه لغري القبلة
�صعيد : فاأينما تولوا وجوهكم فثم وجه اهلل

احلجاج : اكبوه لوجهه 
�صعيد : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 

تارة اخرى
احلجاج : اذبحوه

له  �صريك  ال  وحـــده  اهلل  اال  الــه  ال  ان  ا�صهد   : �صعيد 
ت�صلطه  ال  اللهم   ، ور�صوله  عبده  حممدا  ان  وا�صهد 

على احد بعدي ) وينتهي امل�صهد بقتل �صعيد (
االمـــارة  ق�صر  عــلــى  الــ�ــصــتــار  يفتح   ( الــ�ــصــابــع  الف�صل 
العا�صرة من عمره  احلجاج فيه يدخل عليه �صبي يف 
يرتدي جبة طويلة وال ي�صلم عليه بل ينظر اىل القبة 

ميينا و�صماال
ال�صبي : اأتبنون بكل ريع اآية تعبثون وتتخذون م�صانع 

لعلكم تخلدون واإذا بط�صتم بط�صتم جبارين
احلــجــاج : يــا غـــلم اين ال ارى لــك عــقــل وذهــنــا ... 

احفظت القراآن ؟
ال�صبي : اأخفت  على  القراآن ال�صياع حتى اأحفظه ؟

احلجاج : او جمعت القراآن ؟
ال�صبي : او كان القراآن متفرقا حتى اجمعه ؟

احلجاج : اأاأ حكمت القراآن ؟
ال�صبي : ان اهلل تعاىل انزله حمكما 

احلجاج : اأ اأ�صتظهرت القراآن ؟
ال�صبي : معاذ اهلل ان اجعله وراء ظهري 

احلجاج : ويلك ماذا اقول ؟
ال�صبي : الويل لك قل اوعيت القراآن يف �صدرك ؟

احلجاج : اقراأ �صيئا من القراآن 
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ال�صبي : اعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم ومنك. اذا 
جاء ن�صر اهلل والفتح وراأيت النا�ص يخرجون من دين 

اهلل افواجا
احلجاج : ويلك انهم يدخلون

�صاروا  فقد  الــيــوم  وامــا  يدخلون  كــانــوا  قــد   : ال�صبي 
يخرجون 

احلجاج : ومل ذلك ؟
ال�صبي : ل�صوء فعلك بهم

احلجاج : ويلك هل عرفت املخاطب لك ؟
ال�صبي : نعم �صيطان ثقيف احلجاج بن يو�صف 

احلجاج : ويلك ... من ابوك ؟
ال�صبي : الذي زرعني
احلجاج : فمن امك ؟

ال�صبي : التي ولدتني 
احلجاج : اين ولدت ؟

ال�صبي : يف بع�ص الفلوات
احلجاج : واين ن�صاأت ؟

ال�صبي : يف بع�ص الرباري 
احلجاج : اجلنون انت فاأعاجلك ؟

ال�صبي : لو مل اكن جمنونا ملا وقفت بني يديك كاأين 
ممن يرجو ف�صلك او يخاف عقابك

احلجاج : ما تقول يف امري املوؤمنني ؟
ال�صبي : رحم اهلل ابا احل�صن

احلجاج : امنا اعني عبد امللك بن مروان
ال�صبي : على الفا�صق الفاجر لعنة اهلل 

احلجاج : ويلك مبا ا�صتحق اللعنة ؟ 
ال�صبي : با�صتعماله اياك على النا�ص ت�صتبيح اموالهم 

وت�صتحل دماءهم
) نظر احلجاج اىل احلا�صية (

احلجاج : ما ترون يف امر هذا الغلم
الثاين : ا�صفك دمه فقد خلع الطاعة

اخـــيـــك خـــري من  ... جــلــ�ــصــاء  يـــا حـــجـــاج   : الــ�ــصــبــي 
جل�صائك

احلجاج : اخي حممد بن يو�صف 
اعني  امنــا  اهلل  لعنة  الفاجر  الفا�صق  على   : ال�صبي 

اخاك فرعون اذ قال جلل�صائه ما تاأمرون يف امر مو�صى 
قالوا ارجه واخاه وهوؤالء اأمروك بقتلي اذن واهلل تقوم 
عليك احلجة غدا بني يدي اهلل ملك اجلبارين ومذل 

املتكربين 
احلجاج : يا غلم قلل كلمك واق�صر الفاظك فاأين 
اخاف عليك وقد اأمرت لك باربعة االف درهم ت�صتعني 

بها 
وجهك  اهلل  بي�ص  املبلغ  بــهــذا  يل  حــاجــة  ال   : ال�صبي 

واعل كعبك
احلجاج : ) يلتفت اىل ا�صحابه ( قل تعلمون ماذا اراد 

بقوله ؟
االول : ال 

 ) الغلم  يكلم  ثم   ( وال�صلب  التعليق  اراد   : احلجاج 
ما تقول ؟

ال�صبي : قاتلك اهلل من منافق ما افهمك 
احلجاج : يا فلن ا�صرب عنقه

قائل  قــام  احلا�صرين  القوم  من  رجــل   (  : الرقا�صي 
للحجاج ( هبه يل ا�صلح اهلل االمري 

احلجاج : هو لك ال بارك اهلل لك فيه
ال�صبي : ال ادري اأيكم االحمق الواهب اأجل قد ح�صر 

ام امل�صتوهب اأجل مل يح�صر ؟
الرقا�صي : ا�صتوهبك من القتل وتكافئني بهذا الكلم 

؟
يا  ال�صعادة  ادركــتــنــي  ان  ال�صهادة  يل  هنيئا   : ال�صبي 
عجبا جئت من بلدي من الفقر وال�صيق وارجع اىل 

اهلي �صفرا بل �صيء ... القتل احب ايل 
الف درهــم وقد عفونا  احلجاج : قد امرنا لك مبائة 
عنك حلداثة �صنك و�صفاء ذهنك واياك واجلراأة على 
ارباب االمر فتقع عند من ال يعفو عنك ولئن راأيتك 

يف �صيء مما جتهل الأ�صربن عنقك
ال�صبي : العفو هلل ال لك .  

من  بــاأمــر  احلــار�ــص  ويتبعه  ال�صبي  يــخــرج  عــنــدهــا   (
احلجاج ليقتله ( 

ي�صدل ال�صتار بانتهاء امل�صرحية ( .

ص
صو

ن
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الــعــقــلــيــة وال�صر  املــتــعــة  املــ�ــصــرح فـــنٌّ راق يــجــمــع بــني 
اال�صتفادة  ميكن  غنية  اإمكانيات  ويت�صمن  اجلمايل 
منها يف احلث على االأخلق والرتبية على لغة احلوار 
حية  لوحات  جمموعة  فامل�صرحية   ، الفكر  و�صياغة 
من  ت�صتطيع  وهــي  الفعلي...  احلــيــاة  باإيقاع  تنب�ص 
والزمان  احلـــدث  ووحـــدة  الق�ص�صي  �صياقها  خــلل 
اأن  اأحداثها و�صخ�صياتها  الذي يحكم تطور  واملنطق 
وتت�صذب  واملواقف  االأفكار  فيها  تتبلور  جتربة  تكون 
ح�صب  وت�صتقيم  الــداخــلــيــة  والـــــروؤى  االأفـــكـــار  فــيــهــا 
الــ�ــصــروط الــواقــعــيــة وتــكــتــب بــالــتــايل �ــصــهــادة واقعية 
ت�صمح لها اأن تتحول اإىل اأمر جدّي وحقيقي يف حياة 

النا�ص.
اإذ متتلك امل�صرحية احلــوار لغة، فهي متار�ص بذلك   
العقل  طــاقــات  عــلــى  واعــيــة  و�ــصــيــطــرة  �صبط  عملية 

االإن�صاين.
فللم�صرح ر�صالة اأخلقية واجتماعية وثقافية، وقبل 
االإ�صلمي  امل�صرح  �صمات  عن  احلديث  يف  نخو�ص  اأن 
نت�صاءل هل كان للعرب االأوائل م�صرح وملاذا مل يرتجم 
امل�صلمني  قبل  من  واالأفــكــار  العلوم  بقية  مثل  امل�صرح 

االأوائل؟.
املــ�ــصــرح ان ال�صورة  تـــاأريـــخ  الــبــاحــثــني يف  اأكـــرث  يـــرى 

 أسلمة املسرح

حسني عالوي
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مق الفرعونية،  م�صر  يف  ظهرت  امل�صرحي  للفن  االأوىل 
انتقل هذا  العبادة  ثم  �صعائر  واإنها كانت �صعرية من 
بقبول  االإغــريــق  فتقبله  اليونان  اإىل  م�صر  من  الفن 
عن  التمثيل  انف�صل  انتقاله  مــن  زمــن  وبــعــد  ح�صن، 
الــعــبــادة وبــنــي لــه مــ�ــصــرح خــا�ــص يـــوؤّمـــه عــ�ــصــاق الفن 
االأتــقــيــاء ثــم جــاء اأر�ــصــطــو ، فــدر�ــص اأ�ــصــول هــذا الفن 
امل�صرحية اىل  واأر�صى قواعده وو�صع �صوابطه وق�صم 
ماأ�صاة وملهاة، وحني ات�صل العرب امل�صلمون بح�صارة 
االإغريق نقلوا منها ما نقلوا ونبذوا امل�صرح ال لعجزهم 
لرف�صهم  بل  البع�ص.  يدعي  كما  ومتثيله  متثله  عن 
ان  زيــدان:  االأ�صطورية. يقول جرجي  الفكرية  اأ�ص�صه 
العرب نظموا على �صبيهة الياذة هومريو�ص و�صاهنامة 
الــفــردو�ــصــي مـــا يــقــ�ــص الــكــثــري مـــن اأخـــبـــار حروبهم 
امل�صهودة، كما ان هناك اي�صا فن الق�صا�ص الذي كان 
معه  يتجاوبون  وحمـــاورون  متمتعون  وحوله  يجل�ص 
ويتبادلون احلــوار، فهو هنا ممثل فرد يحكي بل�صانه 
وتعابري وجهه، وهو ميثل الق�صة باأبطالها اأما امل�صرح 
اأو مكان العر�ص فكان ب�صكله البدائي رواق امل�صجد اأو 
اجلمهور  هم  وامل�صاهدون  البلدة،  �صوق  اأو  الــدار  عني 
تكمل  عنا�صر  وكلها  حــولــه  اأو  اأمــامــه  يتجمع  الـــذي 

العر�ص امل�صرحي )امل�صرح والعرب( �ص12.
ان عرب  االعــرجــي يف  الباحث حممد ح�صني  وي�صك   
عباداتهم  يف  ومار�صوه  التمثيل  عرفوا  قد  اجلاهلية 
دينية  �صعرية  وهــي  واملـــروة  ال�صفا  بــني  ال�صعي  �صوى 
كــانــت عــلــى اأيــــام الــعــرب يف اجلــاهــلــيــة وحتـــدد ب�صبعة 
عمن  بحثا  اإ�صماعيل  ام  هاجر  ل�صعي  تقليدا  اأ�ــصــواط 
اأنه  اال  العط�ص  من  اإ�صماعيل  ولدها  وينقذ  ينقذها 
يقول ان هذا المينع ان يكون �صمن حياة اللهو عندهم 

بع�ص من الن�صاط التمثيلي ) فن التمثيل �ص15( ؟
 وهناك من يوؤكد على معرفة العرب وامل�صلمني بفن 
املــ�ــصــرح عـــن طــريــق خــيــال الــظــل وهـــو مــ�ــصــرح عربي 
اإ�ــصــلمــي فــيــه كــل �ــصــمــات الــفــن املــ�ــصــرحــي، وقـــد وجد 
باحثون منهم على الراعي اإ�صارات ترجع مب�صرح الظل 
بالرتاث  يرتبط  م�صرح  وهــو  العبا�صي،  الع�صر  اىل 

العربي واالإ�صلمي عن طريق املقامة، وان حممد بن 
م�صرح  اإن�صاء  يف  املقامة  اإ�صتخدم  من  اول  هو  دانيال 
اأ�صيل هو م�صرح خيال الظل موظفا ما متتلكه املقامة 

من اإمكانيات كبرية من الدراما.
كثريا  يختلف  ال  كان  وان  احلكواتي،  م�صرح  وهناك   
زميلني  او  بزميل  ي�صتعني  كــان  كما  الق�صا�ص،  عــن 
لي�صاعداه يف ت�صوير ال�صخ�صيات .. وقد ازداد العدد 
الــعــربــيــة ح�صب بع�ص  الــو�ــصــطــى  الــعــ�ــصــور  نــهــايــة  يف 
م�صرح  انت�صر  وقــد  �صخ�صيات،  خم�ص  اىل  الباحثني 
احلكواتي يف الكثري من البلدان العريقة واالإ�صلمية 
وباال�صافة اىل الق�صا�ص املقامة وم�صرح خيال الظل 
واحلكواتي فقد عرف الفن العربي واالإ�صلمي اأ�صكاال 
م�صرحية اأخرى، مثل امل�صاهد التي متثل يف حفلت 
االإميائية،  االأغـــاين  ترافقها  والتي  والـــزواج  اخلتان 
وقد ا�صتفاد الكثري من كتاب امل�صرح من هذه االأ�صكال 
ليلة  الفني الألف  البناء  الرتاثية. ويعتمد  امل�صرحية 
اأ�صلوب  ت�صتوعب  فنية  ق�ص�صية  �صياغة  على  وليلة 
االأ�صلي  احلــدث  ذكــر  على  القائم  ال�صعبية  احلكاية 
والــتــفــرع مــنــه اىل احــــداث فــرعــيــة ثــم االإرتـــــداد اىل 
احلدث االأ�صلي ومن حكايات األف ليلة وليلة اأ�صتمد 
ثم  متكاملة  م�صرحية  مــادة  امل�صرح  كّتاب  الكثري من 
امل�صرح  تاأ�صل  نحو  اأنظر   ( ع�صريا  تطويراً  طوروها 
التعازي يف  اأي  العا�صورائية،  الدراما  العربي9(،وتعد 
متثيل واقعة كربلء وا�صت�صهاد االإمام احل�صني عليه 
العربي  الــعــامل  يف  متكامًل  م�صرحياً  عمًل  ال�صلم 
واالإ�صلمي، وهي ظاهرة م�صرحية قائمة بذاتها كانت 
تاأريخيا وبت�صاوق مع املعطيات واملوؤثرات  قد ت�صكلت 
موؤثرات  دون  وال�صيا�صية ومن  واالإجتماعية  الدينية 
او  عــا�ــصــوراء  وم�صرح  واحلــديــث،  الكل�صيكي  امل�صرح 
من  بكثري  يحتفظ  مـــازال  الت�صابيه  عليه  يطلق  مــا 
خ�صائ�صه املوروثة ونكهته ال�صعبية واأبعاده التاأريخية 
يكون حماولة جريئة خللق  ان  والفلكلورية.. ميكن 
و�صراعا  واأ�صاليب  اأفكارا  يثري  متطور  �صعبي  م�صرح 
امل�صرح احلديث خربات وجتارب عملية  وي�صيف اىل 
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 تــنــطــلــق مـــن تــاأريــخــنــا وحــ�ــصــارتــنــا وكـــذلـــك واقعنا 
االجتماعي )اأنظر تراجيديا كربلء ، �ص398-397(. 
اإن م�صرح عا�صوراء م�صرح �صعائري درامي تراجيدي، 
ويعر�ص ب�صكل ملحمي وقائع وق�ص�ص واأ�صاطري من 
املقاتل  كتب  مــن  حمتوياته  وي�صتمد  األــطــف،  واقــعــة 
عرفها  دامــيــة  تراجيديا  اأول  و�صرحت  و�صفت  التي 
توفيق  ُيعّد  احلديث  الع�صر  االإ�ــصــلمــي.ويف  التاأريخ 
البدء  معا�صر،ففي  م�صرح  تاأ�صيل  يف  رائــدا  احلكيم 
قرب الكثري من امل�صرح االإغريقي من الفهم العربي 
واالإ�ـــصـــلمـــي مـــن خـــلل نــقــل روائـــعـــه بــعــد ان اأعـــاد 
�صياغته مبا يتنا�صب من الفكر والعقيدة االإ�صلمية، 
خلق  يف  االإغــريــقــي  الــدرامــي  البناء  مــن  ا�صتفاد  كما 
مــ�ــصــرح اإ�ــصــلمــي، فــاأخــذ مــن الـــقـــراآن الــكــرمي )اأهل 
اأن يحذو فيها حذو االإغريق يف بناء  الكهف( وحــاول 
اإ�صلمية، يقول توفيق احلكيم: ان  تراجيديا عربية 
الذي ق�صدته من و�صع اأهل الكهف هو اإدخال عن�صر 
الرتاجيديا مبعناها االإغريقي القدمي الذي احتفظت 
به.... ال�صراع بني االإن�صان وبني قوى خفية هي فوق 
االإن�صان.... على اأن يكون املنبع هو القراآن الكرمي ) 
انظر امللك اوديب �ص39( وقد ا�صتعان احلكيم بالقراآن 

الكرمي وما ورد فيه عن اأ�صحاب الكهف.
 وبال�صروح والتفا�صري التي عنيت باالآيات التي تخ�ص 
للتاأريخ  املــ�ــصــرح  تف�صري  ان  ورغـــم  الــكــهــف  اأ�ــصــحــاب 
والأحداثه �صار عليه الكثري من املدار�ص امل�صرحية �صواء 
الكل�صيكية او احلديثة، اال ان هناك احداثاً معا�صرة 
كثرية وعلى امل�صرح االإ�صلمي جت�صيدها،فما ال�صمات 

التي يتميز بها امل�صرح االإ�صلمي او اأ�صلمة امل�صرح؟.
 ان جوهر امل�صرح االإ�صلمي هو االإلتزام، اي ان تكون 
االأخري  ومرجعه  االول  م�صدره  االإ�صلمية  العقيدة 
وان يكون اخللق الرفيع حكما يحتكم اليه يف كل كلمة 
اإ�صارة تعني  او  املمثلون وحركة  وزّيــا يرتديه  تقال... 
الذوق  مــن  احلقيقي  اجلــمــال  وتــقــرب  التعبري  على 
ومهما، تكن االأ�صكال الفنية التي ي�صتفيد منها فعليه 

التزمها  الــتــي  الــعــقــيــدة  اىل  يــخــتــار  فيما  يحتكم  ان 
واالآداب التي تاأدب بها وهي ال�صك تن�صجم مع الفطرة 
والعقل واحل�ص اجلمايل واالأخلقي العام.  ان العامل 
كله ال العامل االإ�صلمي وحده بحاجة اىل هذا االإلتزام 
اأخلقية  اأزمـــات  من  االأخـــرى  احل�صارات  عانت  فقد 
املناهج  و�صعتها  الــتــي  احلــلــول  تتو�صل  ومل  عنيفة 
الفكرية واملدار�ص الفنية اىل علج ناجح، وغدا ال�صيل 
املتدفق من امل�صرحيات العاملية املتنكرة للروح يتلّخ�ص 
بثلث كلمات هي ال�صياع والياأ�ص والفو�صى فقد مّر 
امل�صرح الغربي من ع�صر اليونان اىل الع�صر احلديث 
تختلف  عديدة  مناهج  فيها  �صهد  متعاقبة  مبراحل 
وهي  الفكرية  روحــهــا  يف  وتتفق  الفنية  اأ�صاليبها  يف 
اإ�صتمد  االإغريقي  فامل�صرح  االإ�صلم،  يعار�صها  وثنية 
الب�صر  او  واالآلهة  الب�صر  فيها  ي�صطرع  اأ�صاطري  من 
االإتــبــاعــي حمــاكــاة دقيقة للم�صرح  والــقــدر، واملــ�ــصــرح 
الوثنية  بـــالـــروح  االإبـــداعـــي  وا�ــصــتــبــدل  �صبقه  الــــذي 
الواقعي  املنهج  واأل�صق  االأمل  يف  غارقة  �صلبية  روحــا 
قــدميــه وحــديــثــه االإنــ�ــصــان بــالــرتاب ،وفــ�ــصــر التاأريخ 
احلروب  ومتّخ�صت  متطرفا،  ماديا  تف�صريا  والفكر 
االأوربية احلديثة عن مناهج اأخرى... منها الرمزية 
والوجودية والعبثية وبع�ص هذه املدار�ص زرع الياأ�ص 
يف نف�ص االإن�صان املعا�صر ) انظر نحو منهج اإ�صلمي يف 
امل�صرح �ص77(، ومل ينقل رواد امل�صرح عندنا االأ�صاليب 
االأفكار  من  كثريا  معها  نقلوا  بل  وحدها  امل�صرحية 
ي�صتطيع  املــدار�ــص  هــذه  بريق  بهت  ان  وبعد  ال�صائهة 
اأحــرار من  كّتابنا ان يطرحوا م�صامني جديدة وهم 
عقودا  نف�صها  فر�صت  التي  امل�صرحية   املدار�ص  قيود 
عليهم )انظر فو�صى العام يف امل�صرح الغربي �ص87(. 
للكون وللإن�صان  ت�صورا متكامل  االإ�صلم  لقد �صاغ 
وللحياة ت�صورا جميل مقنعا، وقد خ�ص منه االإن�صان 
بجانب كبري واعتربه خليفة اهلل تعاىل له يف االر�ص.
ان ير�صم �صورة جديدة  ي�صتطيع  االإ�صلمي  وامل�صرح 
االآلــهــة وحب  للن�صان واحلــيــاة... بعيدا عــن �ــصــراع 

ال�صهوات والت�صاوؤم والياأ�ص من احلياة.
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يف مسرحية ) احلسني اآلن (

عقيل مهدي يقدم ملحات من تاريخ واقعة الطف
 حممود النمر
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درامية مق فاجعة  بناء  يرى  اأن  الكرمي  جلمهورنا  نريد 
موؤ�ص�صة  �صد  با�صل  ثائر  �صراعاتها  يخو�ص  كــربى 

القمع ، ممثلة ب�صيا�صي و�صويل ، ومهرج وتدمريي.
قبوله  اإىل  الــنــا�ــص  يــدعــو  الــ�ــصــلم(  )عليه  فاحل�صني 
بــاحلــق ، ويــزيــد يــريــد اإنـــزاع بيعة بــاإكــراهــات ثــاأريــة ، 

عرقية ، م�صلحة.
االأول ال يريد ان يبداأهم بقتال والثاين يظهر �صطوة 

عقابية ماأزومة يف ملكه.
عــلــى قــاعــة مــ�ــصــرح جــا�ــصــم الــعــبــودي لــقــ�ــصــم الفنون 
الــفــنــون اجلــمــيــلــة عر�صت  اأكـــادميـــيـــة  املــ�ــصــرحــيــة يف 
واإخراج   تاأليف  من  وهــي  االآن(  احل�صني   ( م�صرحية 

د.عقيل مهدي يو�صف.
حني �صاألنا املوؤلف واملخرج لهذه امل�صرحية – احل�صني 
االآن – ما هو اجلديد يف طرح واقعة الطف؟ ومن اأية 

زاوية تناول هذه املاأ�صاة االإن�صانية؟ فقال :
الطق�صية  بــجــوانــبــه  ال�صعبي  املـــــوروث  مــع  الــتــعــامــل 
الن�صقية  عــن  ي�صد  ثقافياً  وعــيــاً  يتطلب  واملــقــد�ــصــة 
املوروثة بتكري�صها لقناعات ثابتة تفقد بفعل تكرارها 
والفن،  املعهودة  التلقي  لــعــادات  املــغــرية  الــهــزات  تلك 
بــو�ــصــفــه اداة ثــقــافــة فــّعــالــة ، يــبــحــث عــن حــريــتــه يف 
االجتماعية  املتغريات  بطبيعة  ويقرتن  املخيلة  اآفــاق 
اجلـــديـــدة الــتــي تــبــعــد عـــن اال�ـــصـــل الــتــاريــخــي بفعل 

تبدالت الزمان واملكان واملزاج االجتماعي العام.
ان  اال�صكالية  الق�صايا  اعــظــم  بــني  مــن  واحـــدة  ففي 
�صرائح  لــدى  مــن  عاما  قبوال  حــازت  �صخ�صية  تعالج 
وطــبــقــات فــكــريــة وتــنــاظــرات تــاريــخــيــة ، اقــ�ــصــد بها 
ق�صية االمام احل�صني )عليه ال�صلم( مبا تثريه من 
ظــاهــريــات الــواقــعــة الــتــي جــرت يف طــف كــربــلء قبل 
قرون وما زالت مو�صولة يف تاأثريها وانعكا�صها على 
النخبة  عقول  على  �صطوتها  مبثل  اجلمعية  العقول 
�ـــصـــواء بــ�ــصــواء مــ�ــصــروع الــ�ــصــرية االفــرتا�ــصــيــة الذي 
ثلثة  من  يقرب  مبا  وتطويره  اثرائه  على  ا�صتغلنا 
عقود منحنا القدرة على الت�صدي ملو�صوعة احل�صني 

، براهنيته " االن" لذا جاء العنوان ) احل�صني االن ( 
ليغري من اآفاق التلقي التقليدي ويذهب اىل ف�صاءات 
اكرث �صعة و�صموال حني ي�صمم الن�ص درامياً ويحلل 
من اجل تركيب جديد يتاأول االحداث بنظرة فل�صفية 
خا�صة تتفوق على الوقائع بقدر ما ت�صمره �صخ�صية 
احل�صني من ممكنات وابعاد ان�صانية وطروحات ثقافية 
م�صتنرية تلحق حركة يومنا مبا فيه من م�صكلت 

ت�صل احياناً اىل ق�صايا م�صريية ا�صكالية.
وا�صاف د. عقيل مهدي : العر�ص رمبا ي�صكل انعطافاً 
املــــوروث واملاأثورات  الــتــعــامــل مــع  جــديــداً يف طــرائــق 
مع  بالتعامل  عــال  والــتــزام  بــروح جمالية  التاريخية، 
العربي  للن�صان  اجلمعية  للروح  الرمزي  الراأ�صمال 
امل�صلم وكذلك للمتلقي االن�صاين االيجابي ل�صخ�صية 
تـــوازنـــهـــا وهــــي تــخــو�ــص اعتى  مـــرمـــوقـــة مل تــفــقــد 
الذي  الكلياين  الطغيان  وجــه  يف  وتــقــف  الــ�ــصــراعــات 

يحاول ان يخنق االرادة احلرة ويدمرها.
يتلقى يف العر�ص البطل احل�صني )عليه ال�صلم( مع 
هند  الزوجة  وبينما   .. لوجه  وجهاً  يزيد(   ( غرميه 

بنت عبداهلل بن عامر بن كريز.
الــتــي وثــقــت لتاريخ  املــراجــع  التقطت مــن  وهــي ملحة 
ال�صراع وتو�صعت بها لتكون ار�صية خ�صبة للحوارات 
املتقدمة التي تدعو اىل االن�صانية واىل الزهد للذين 
يجعلون من الدين لعقاً على ال�صنتهم يدورون معهم 
)عليه  احل�صني  االمـــام  يــقــول  كما  منافعهم  دّرت  مــا 
ال�صلم( ت�صافرت جهود ابداعية �صت�صكل بوؤرة م�صعة 
الفنون  كلية  فيه  تت�صرف  الذي  العراقي  يف م�صرحنا 
جامعة بغداد، ق�صم امل�صرح ، بقيادته اذ ترتفع عرو�صها 
االكادميية اىل ذرى تلتقي معها جتارب نادرة وقليلة 
للمخرجني املبدعني والكتاب من خارج االكادميية مع 
املمثلني خالد احمد وجبار خماط واملبدعة ) هديل 
د. طارق  املتمر�ص  امثال اال�صتاذ  ا�صاتذة اجلء  ( مع 
 ، املو�صيقى وتاأليف مقاطعها  ح�صون فريد يف توليف 

باال�صرتاك على تنفيذها مع الفنان �صامي هليل.



25

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق

متهيد :
بات معلوماً اإن املطبوعات ال�صحفية ) �صحف وجملت 
ياأتي  بل  اآنية حمـــدودة  اأو الأمنيات  ( ال ت�صدر جــزافــا، 
والتق�صي  البحث  مــراحــل م�صنية مــن  بعد  اإ�ــصــدارهــا 
حول اأهمية املطبوعة، وم�صوغات ظهورها وقدرتها على 
جت�صيد اأهدافها، وحتديد ال�صريحة امل�صتهدفة، و�صوى 
لل�صدور فح�صب،  تدفعها  ال  واأ�صباب  عوامل  ذلــك من 
والتفاعل  ال�صحفية  البيئة  م�صتجدات  ملواكبة  واإمنـــا 

االيجابي مع قرينات لها حّد املناف�صة .

من هذا املدخل املوجز ميكننا النظر ملّيا ل�صدور احدث 
العراق،  يف  ال�صحفية  للأ�صرة  مــوؤخــرا  ان�صمت  جملة 
واأعني بها جملة )امل�صرح احل�صيني ( وهل جاءت والدتها 
الفنية  وا�صرتاطاتها  الزمني،  االآن م�صتجيبة لظرفها 
والفكرية، وهل �صيقدر لها اأن حتقق ما بني عليها من 

اآمال قريبة وبعيدة؟
االأهمية:

لئن كانت اأهمية املطبوع – اأي مطبوع –  ناجتة من 
امل�صرح   ( فــان  لــه   امل�صبقة  الــروؤيــة  اأو  الــهــدف  حتقيق 

قرأُت العدد املاضي من 
) املسرح احلسيني (

ناظم السعود
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احل�صيني ( متتلك ما يوؤهلها للنجاح ويجعلها مهمة يف 
جت�صيد التميز املن�صود ، وح�صب ما ذكره االأديب طالب 
ت�صريحات  يف  املجلة(  حترير  مدير  الظاهر)  عبا�ص 
امل�صرحي يف  بال�صاأن  �صحفية فان" املجلة متخ�ص�صة 
العراق، وهي تعنى بامل�صرح ب�صكل عام وامل�صرح احل�صيني 
ب�صكل خا�ص، ف�صًل عن تناولها للثقافة احل�صينية، يف 
حماولة لل�صتقراء يف متون هذه الثقافة االإلهية الرثة 
من خلل ا�صتلهام قيم النه�صة احل�صينية املباركة يف 
واقعة األطف اخلالدة" مبعنى اإن هناك دعامتني تقوم 

عليهما املجلة :
عامة   امل�صرحية  بــالــ�ــصــوؤون  متخ�ص�صة  اأنــهــا  االأوىل، 
وامل�صرح احل�صيني خا�صة، والثانية اأنها ت�صتلهم عنوانها 
وقيم ح�صينية،  اإلهية  ثقافة  ومتونها وحمــاورهــا من 
وهذا �صيهبها فــرادة يف النوع واال�صتغاالت ال�صحفية، 
لي�ص من الي�صري اجتماعها معاً، اأو خروجها يف املرحلة 
نعي�ص مرحلة  اإننا  �صيما  وال  نا�صج  ب�صكل  التطبيقية 
تاريخية ملتب�صة تواجه االأفكار والطموحات وامل�صاريع 

بامتحانات ع�صرية.
 العدد التجريبي والعدد رقم ) 1 (

كان من ال�صروري واملجلة يف خطواتها االأوىل اأن متر 
مبرحلتني متحايثتني هما : التجريبية والعامة، ومن 
اجنح  ومعرفة  واالخــتــبــارات،  التمهيد  يتم  خللهما 
والتمويل  الــكــادر  وقــدرة  واال�صتكتاب،  العمل  اأ�صاليب 
املـــايل، و�صوى ذلــك من اأمـــور لها ابلغ االأثـــر يف اإ�صناد 
ال�صادرين  العددين  اإن  ظني  ويف  واإجنــاحــه،  املطبوع 
حتى االآن ) التجريبي ورقم )1(( كانا متجان�صني يف 
املنت وال�صكل فل فروقات كبرية بينهما، واحتويا على 
اأنــنــا لو  مــنــاخــات واخــتــيــارات وحمـــاور متقاربة، حتى 
عك�صنا التو�صيف بينهما وجعلنا التجريبي هو رقم )1( 
واالأخــري �صميناه جتريبيا، ملا كانت هناك من فروقات 
تذكر، رمبا با�صتثناء املوؤ�صر الزمني الذي يقدم احدهما 
على االآخــر ، وقد اعتدت خلل عملي املهني الطويل 

اأجــد تفاوتات كبرية بني  اأن  اأربــعــني عاما  ناهز  الــذي 
اأو ) عدد ب�صمه  م�صتوى املطبوع يف مرحلة التجريب 
تعاىل ( وم�صتواه حني ي�صل اإىل املرحلة الرقمية ) 1  اأو 
2 ..( وما اأكرث ما �صهدت من اختلفات جوهرية، ورمبا 
نقي�صة بني املرحلتني، ف�صكل املطبوع يتغري، واملعاجلة 
الكتابية  املتون  ونوعية  اأ�صاليب جديدة،  تتخذ  الفنية 
اأ�صماء  اإن  كما  اآخـــر،  نهج  اأ�صابها  املــطــروقــة  واملــحــاور 
الكتاب امل�صتكتبني اأو اخلارجيني مّرت بتبدالت كثرية، 
وحتى اأ�صرة التحرير وهياأتها االإ�صرافية مل ي�صلما من 
التغيريات دخوال وخروجا، لكن كل هذا اإن ح�صبه بع�ص 
املتابعني اأو املهنيني من االأمور البديهة، والتي ترافق 
كل مطبوع خلل الن�صاأة االأوىل اأو رمبا بعدها، فانا ال 
اح�صبه كذلك.. فل ميكن ملطبوع جاد يراد له الر�صانة 
والتجذر يف ال�صاحة املهنية اأن يكون حمًل الختبارات 
ع�صوائية وتبدالت كيفية، ال تبقيه على �صكل معروف 
اأو متون لها �صماتها املميزة، بل اإن من املعيب اأن نرى 
اأول يختلف �صكل وجوهرا عن ذلك التجريبي،  عددا 
الذي يفرت�ص انه خرج من خما�صاته، وهذا اإن ح�صل 
) وطاملا راأيناه يح�صل ( فهو دالة على قدر من التخبط 
وال�صعف املهنيني، وهو موؤ�صر وا�صح على تهافت املطبوع 
بني ت�صارب االآراء واالجتهادات، والتي قد ت�صي بوجود 

�صراعات داخلية �صتعجل بالنهاية املبكرة .
ولــهــذا حــني قــلــت اإن الــفــروقــات مل تــكــن وا�ــصــحــة اأو 
م�صخ�صة بني عــددي جملة ) امل�صرح احل�صيني ( وان 
هــنــاك متــاثــل بــني الــعــدديــن، فــان هــذا ليعطي مزية 
اأ�صاليب  الروؤية، وحتديد  الثبات على  للمجلة قوامها 
حتقيق الهدف، وت�صيري العمل على حمددات وا�صحة، 
واالتفاق على �صيغ جلية بني التحرير والهياأة امل�صرفة 

ومنظومة الكتاب امل�صاركني .
اإطللة على العدد االأول:

القراءة  �صتتجاوز هذه  وامل�صاحة  الزمن  ب�صبب عاملي 
العدد التجريبي، وتتوقف اأمام العدد االأول ال�صادر من 
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املجلة، برغم اإن حمتوى التجريبي كان ثريا وحمفزا 
الــعــدد اجلــديــد تتمثل  �ــصــمــات  الـــقـــراءة، واأوىل  عــلــى 
بتلك الثنائية الظاهرة يف املدونات املن�صورة : مقاالت 
والباعث  املجلة،  لهوية  ت�صتجيب  ون�صو�ص  ودرا�ــصــات 
امل�صرح احل�صيني، وميكن تنميطها  اأي  على ظهورها؛ 
مبا ا�صميه ) منت الهوية (، وهناك مواد من�صورة ت�صنف 
على اأنها ) جماورات الهوية (، فهي ال تقرتب من عنوان 
مو�صوعة  جتـــاور  لكونها  اإال  اخلــا�ــص،  ومتنها  املجلة 
كربى ا�صمها الثورة احل�صينية وقائدها االإمــام الثائر 
احل�صني عليه ال�صلم ، ومن املتفق عليه مهنيا انه كلما 
باأ�صكال  وتغ�صى  املعلن،  الفكري  هدفه  املطبوع  ج�ّصد 
فنية معربة عن ذلــك الــهــدف، كــان ذلــك موؤ�صرا على 
جناحه وقربه من حتقيق املاأمول منه، والعك�ص �صحيح 
يف عمومه، اإذ كلما كرثت املتجاورات  تقل�صت م�صاحة 
الهوية االأ�صلية، ورمبا غطت عليها، وميكن يل االإتيان 
ببع�ص االأمثلة للربهنة على ما ذكــرت : اإن العناوين 

التالية تنتمي اإىل ) منت الهوية ( امل�صار اإليه:
والباحث  االإ�صلمي للأديب  وامل�صرح  الت�صابيه  م�صرح 
�صباح حم�صن كاظم/ م�صرح التعزية يف العراق للناقد 
التاأ�صيل  االإ�صلمي جتربة يف  امل�صرح  األكعبي/  ح�صن 
لــلــكــاتــب حــيــدر اال�ـــصـــدي/  املــقــرتبــات الــدرامــيــة بني 
الت�صابيه يف العزاءات احل�صينية وم�صرح ال�صارع لل�صاعر 
�صفر  م�صرحية  ن�ص  األعبيدي/  كاظم  عماد  والناقد 
التوبة للأ�صتاذ ر�صا اخلفاجي/  املقرتبات الفنية بني 
والباحث  للفنان  احل�صيني  وامل�صرح  االحتفايل  امل�صرح 
مهدي هندو.. كما ينبغي اإ�صافة الدرا�صة النقدية التي 
كتبها االأكادميي الدكتور خ�صري دروي�ص عن م�صرحية 
العبا�ص  لل�صاعر ر�صا اخلفاجي اإىل العناوين الباحثة 

عن الهوية واملعربة عن خط املجلة.
�صاأذكرها  التي  والعناوين  الن�صو�ص  تنتمي  املقابل  يف 
اأدنــاه اإىل منط املــجــاورات وقد اخذ حيزا من م�صاحة 
املــجــلــة : نــ�ــص اإ�ـــصـــاءات حــزيــنــة مــن خــواطــر منتظر 

لل�صاعر ح�صن حمزة احلمريي / ن�ص قنديل الطريق 
لل�صاعر ال�صعودي جا�صم ال�صحيح / الق�صة املرتجمة 
" فيما بعد" ن�ص يا كرب للدكتور عبد العزيز �صبني/  
ن�ص جتليات بطل�صوما قبل موته االأخري لطالب عبا�ص 
الــظــاهــر / مــقــال االإمــــام احل�صني عليه الــ�ــصــلم عربة 
واعتبار للقا�ص علي ح�صني عبيد / �صخ�صية العدد ح�صن 
اإن هذه الكتابات مهمة،  حممد علي جلوخان ..ال�صك 
ولكنها مل تكن يف مو�صعها املنا�صب، فل �صلة بني هذه 
الق�صائد وتلك الق�ص�ص  وبني ا�صتغال خا�ص وجملة 
تعنى بامل�صرح احل�صيني، ولهذا اأمتنى على الزملء يف 
هيئة التحرير اأن يزيدوا ما بو�صعهم من امل�صاحة التي 

تعزز هوية املجلة وتقلي�ص م�صاحة املتجاورات .
اإ�صارة:

يل كلمة ختامية هي اقــرب اإىل ال�صهادة منها للقراءة 
�ص و�صرامة  مفادها اإن هذه املجلة ت�صعى بقوة التخ�صّ
النهج الن يكون لها مرتبة يف القادم الزمني، وقد دللت 
برباهني عدديها التجريبي واالأول على اأنها م�صرة على 
دخول ال�صجل ال�صحفي العراقي كونها رائدة املطبوعات 
متتلك  الأنها  واأي�صا  احل�صيني،  امل�صرح  ب�صوؤون  املعنية 
اأ�صماء ر�صينة وموؤثرة يف الثقافة العراقية، قادرة على 

اإي�صالها لهدفها ال�صامي يف خدمة الثقافة احل�صينية.
الــقــديــر ر�ــصــا اخلــفــاجــي يف كلمته  الــ�ــصــاعــر  قـــال  واإذ 
االفتتاحية من اإن "امل�صرح هو البديل املوؤهل �صد حالة 
احلركة  اإليه  و�صلت  الــذي  والتل�صي  والعجز  الوهن 
امل�صرحية يف اغلب بقاع العامل.." واإذ يوؤكد ال�صاعر عقيل 
اأبو غريب )�صكرتري حترير املجلة (  يف كلمته على روؤية 
املخرج  التي ال بد اأن تكون خلقة هدفها اإي�صال فكر 
ونهج االإمام احل�صني عليه ال�صلم فاإننا اإزاء اأطروحات 
متنورة  ر�صالية  منطقة   يف  ت�صتغل  اأنــهــا  مــن  مــدركــة 
العاملني  يزيد  وهـــذا  ودالالتــهــا  واأعــلمــهــا  بطقو�صها 
متعة وم�صقة معا، للو�صول املتاأين للمنطقة الر�صالية 

.. وهذا ح�صبهم !.
nadhums@yahoo.com
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     در�ص مفكرو الغرب الق�صية احل�صينية بكل جوانبها 
الديـــن  عـــن  الفوهـــا  التـــي  كتبهـــم  يف  حتدثـــوا  حيـــث 
اال�صـــلمي العظيم ورجاالته العظام ويف اثناء بحوثهم 
التـــي  اخلالـــدة  احل�صـــينية  الثـــورة  اىل  تطرقـــوا  تلـــك 
كان لهـــا دور كبـــري يف الوقـــوف بوجه فئـــة مارقة ارادت 
تغيري م�صـــار ديننا اال�صـــلمي حيث قام هوؤالء بدرا�صـــة 
�صخ�صـــية قائـــد الثـــورة البا�صـــلة الرمـــز اخلالـــد االمام 
احل�صـــني )عليـــه ال�صـــلم( وبعـــد درا�صـــتهم امل�صتفي�صـــة 
لهـــذه ال�صخ�صـــية العملقـــة قالـــوا فيـــه اقـــواال ً رائعـــة 

يفخر بها كل ان�صان م�صتقيم وذو راأي �صديد.
مـــن االمـــور التي ذكرهـــا هـــوؤالء املفكرون الذيـــن كانوا 
يتمتعـــون باحرتام �صـــعوبهم ق�صـــية امل�صـــرح احل�صـــيني 
الذي كان يج�صـــد امللحمة احل�صينية املباركة وهنا نذكر 

ق�صماً مما قالوه يف هذا املجال :
1- ان تقدي�ـــص اآل البيـــت ) عليهـــم ال�صـــلم( كان من�صـــاأ 
تلـــك التمثيليـــات املاأ�صـــاوية التـــي هـــي التعزيـــات وبعـــد 
ملحمة كربلء اأ�صـــبغت على االمل واملوت قيمة مباركة 

بالن�صبة لل�صيعة.
) اأهل اال�صلم – تاأليف لوي�ص غارديه – �ص248(.

2- رغـــم عـــدم توفـــر اال�صـــا�ص االدبـــي املتني ، فقـــد اأدى 

م�صـــري احل�صـــني )عليه ال�صـــلم( املاأ�صـــاوي وادت معركة 
كربـــلء اىل والدة ) التعزيـــة( التـــي تعتـــرب مـــن اقـــدم 

العرو�ص امل�صرحية يف العامل اال�صلمي.
) م�صـــرح العرب بني ن�ص اال�صلم و�صريورته – الباحثة 

الفرن�صية بوتي�صفيا �ص515 (.
3- ادت فاجعة موت احل�صـــني )عليه ال�صـــلم( يف كربلء 
اىل م�صاهد م�صرحية تذكر مب�صاهد ) الوجد( يف الغرب 
وارت�صـــى االماميون ان يتاأملوا يف االالم املا�صية للعرتة 

املختارة.
) اال�صـــلم يف القرون الو�صـــطى – امل�صت�صرق الفرن�صي- 

دومينيك �صورديل �ص17(.
4- اقيـــم يف كربـــلء حيث قتل احل�صـــني )عليه ال�صـــلم( 
م�صـــهد عظيـــم تخليـــداً لذكـــراه وال تـــزال ماأ�صـــاة قتلـــه 
متثـــل يف كل عـــام متجيداً لت�صـــحيته وبدافع من احلزن 

واال�صى.
الثـــورة  كتـــاب  ، يف  – ول ديورانـــت  املـــوؤرخ االمريكـــي   (

احل�صينية يف الفكر العاملي �ص54(.
هذه ملحة �صـــريعة عن بع�ـــص مما قاله نخبة من مفكري 
اوربا عن امل�صـــرح احل�صـــيني الذي كان وما يزال و�صيبقى 

�صاخماً النه يج�صد اكرب ملحمة �صهدها التاريخ.
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واالأ�ص�ص  املـــعـــايـــري  لــرت�ــصــيــخ  اآنـــيـــة  حـــاجـــة  ثــمــة 
املعرفية والفكرية واجلمالية مل�صرحنا االإ�صلمي 
يف  قــدمــت  الــتــي  البحثية  واالأوراق  التنظري  بعد 
املقد�صة؛فبعد   كــربــلء  يف  ال�صابقنّي  املهرجانني 
التاأ�صي�ص  واحلــــواري  جنــح  العلمي  املخا�ص  هــذا 
الت�صمية...) م�صرح  كانت  اأيــاً  االإ�صلمي  للم�صرح 
كلها  اإ�ــصــلمــي(  م�صرح   - تعزية  م�صرح   - ت�صابيه 
ت�صب ببوتقة الفن الر�صايل الهادف الأ�صمى واأنبل 
اأال وهي  الب�صري  التاأريخ  �صهدها  واأعظم ملحمة 
الرتاجيديا  هذه  احل�صيني-  اخللود  –�صمفونية 
االإن�صانية مب�صهدها املروع بال�صراع بني ف�صطاطني 
وثــنــائــيــة احلــــق= الــبــاطــل؛ واخلــري=والــ�ــصــر هذا 
ال�صراع الدامي بني ال�صخو�ص املقد�صة والنفو�ص 
الزائله  الــدنــيــا  بــنــزوات  املتعلقة  املــارقــة  الدنيئة 
مناراً  اأ�ــصــبــح  احلــ�ــصــيــنــي-  اخلـــلـــود  –ركب  فــيــمــا 
ولت�صتلهم   ، للأجيال  العتمة  لي�صيء  وم�صاعًل 
الباطل يف كل  الثورات ومقارعة  الدرو�ص يف  منه 
ع�صر وم�صر’اإن توفر عنا�صر امل�صهد امل�صرحي من 
املنا�صرة  والـــذروة يف  واحلبكة  وال�صراع  االأبــطــال 
والــثــيــمــات اجلــزئــيــة  احلــريــة عــنــد احلر،عط�ص 
املعركة،  يف  الــر�ــصــالــة  اأبــنــاء  احلـــق،بـــروز  ف�صطاط 
الر�صيع  الطفل  اإىل  االأكــرب  علي  و�صهاداتهم من 
لي�صقي مع�صكر احلق  وت�صحيته  العبا�ص  موا�صاة 
املــاء  بعد عط�ص  ال�صبية والن�صاء وخميم احلق، 
ووقــــــوف الــعــقــيــلــة عــلــى مــذبــحــة احلـــريـــة واأ�صر 
املــارق يزيد  اأمــام  واملــوقــف  وال�صبي  الر�صالة  بنات 
وتوبيخه على فعلته الدنيئة، وجزئيات وتفا�صيل 
)كربلءات  الطف(  اخلــالــد)يــوم  اليوم  يف  كثرية 
ويف  التاأريخ،..  اأح�صاء  يف  فارقة  الفجيعة(علمة 
الفعل  تقدمي  باالإمكان  التاأريخية  امل�صاهد  تلك 

الدرامي الرتاجيدي امل�صتوحى من  املحن واملخا�صات 
املعا�صرة  الروؤية  وفق  م�صرحية  اأ�صكال  بعدة  االأليمة 
ملخرج الن�ص وفل�صفة كاتب الن�ص تتواءم وتتماهى مع 
بحلة  املتلقي  اإىل  لتقدم  العاملية  االإخراجية  املــدار�ــص 
كتاب  بالت�صحيات.يف  امل�صمخ  ال�صهادة  باأريج  مزدانة 

قراءة امل�صرحية1-
�ص14:))اأما يف االأداء التمثيلي  هيمن"يقول  "رولند 
فيمكن فتح �صنابري عديدة يف وقت واحــد. فالكلمات 
واملو�صيقى  الــ�ــصــوتــيــة  ــــوؤثــــرات  وامل الــ�ــصــمــتـــ  وفـــــرتات 
واحلركات  واالإميـــاءات،  الوجه،  وتعابري  الت�صويرية، 
عرب امل�صرح، واالإ�صاءة، والتجميع، والظلل، واالأ�صكال 
واالألوان يف االأزياء والديكور امل�صرحي- كل هذه ميكن اأن 
تروي لنا اأ�صياء كثرية،يف الوقت عينه قد نكون متاأثرين 
عاطفياً مبظهر املمثلني اأو اأ�صواتهم و�صخ�صياتهم:فقد 
ن�صعر بالعداء الأحدهم اأو بالتعاطف مع االآخر......(( 
كربلء  عــن  مرجعية  خلفيات  املتلقي  لــدى  بالطبع 
الفجيعة وانت�صار الدم على ال�صيف والت�صدي للباطل 
يف  �صاهدتها  الــتــي  امل�صرحية  الــعــرو�ــص  فمعظم  لـــذا 
خمتلف املدن العراقية اأو االأقرا�ص املدجمة من لبنان 
واخلليج نرى ذلك التفاعل الوجداين بني اأداء املمثل 
واملتلقي لقد�صية الواقعة بذهنية وعاطفة امل�صاهد؛  يف 
�صردية الن�ص امل�صرحي العربي-د-بيداء حميي الدين 
الدو�صكي2- �ص250تقول:))اإن التوليف الزمني بني 
نعي�ص  جعلنا  قــد  م�صهدي  �صرد  يف  واملا�صي  احلا�صر 
..اإن  اأمــامــنــا...((  االآن  وكاأنها حتدث  التاريخية  املــادة 
�صينوغرافيا العر�ص امل�صرحي ومكملت العر�ص من 
واالإ�صاءة  للعر�ص  املرافقة  واملو�صيقى  االإك�ص�صوارات 
املــروي واملحكي واملقدم  املتلقي للحدث  كل ذلك ي�صد 
-�صيمياء  �صهيد  يــذكــرد-ريــا�ــص  كما  اأمامه؛فال�صوء 
للإ�صاءة  عـــلمـــي  نـــظـــام  بـــنـــاء  املـــ�ـــصـــرح  يف  الـــ�ـــصـــوء 

......................................................................................
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�ص35)......اإنه يغمرنا من كل جانب، اإنه ال�صيء االأكرث 
األفة يف حياتنا، ومع ذلك يظل لغزاً حمرياً، ال ن�صتطيع 
اأن نلحظه، وهو يخرتق  اأن نرى بل �صوء، وال ميكن 
الف�صاء "ال نبالغ اإذا ما قلنا لوال حا�صة الب�صر، ما كانت 
احل�صارة الب�صريةـ واإن كل ما حققه االإن�صان هو نتيجة 
مل�صاهداته بف�صل غريزة امليل اإىل) الفرجة( عنده...(..
لقد قدم عديد من االأدباء والكتاب ع�صرات الن�صو�ص 
اخلفاجي  علي  حممد  من  العراق  يف  املهمة  امل�صرحية 
نعمة  وعمار  اخلباز  ح�صني  وعلي  اخلفاجي  ر�صا  اإىل 
الن�ص  مب�صابقة  �صاركوا  ممن  اآخرين  وع�صرات  جعفر 
له  الثاين؛هذا  امل�صرح احل�صيني  امل�صرحي يف مهرجان 
دالالته الكبرية على ع�صق هذا ال�صعب للإمام احل�صني 

�صيد ال�صهداء-عليه ال�صلم-
اإن الر�صالة العلمية التي قدمها الباحث"يا�صر الرباك" 
اأ-م-د- باإ�صراف  بابل  جامعة  يف  املاج�صتري  درا�ــصــة  يف 
حممد ح�صني حممد حبيب بعنوان االأ�صكال   ماقبل 
)التعزية  االنــرثوبــولــوجــيــة  ومرجعياتها  امل�صرحية 
اإمنــــوذجــــاً(....حــــول الــتــعــزيــة تــنــاولــت بــدقــة متناهية 
الثيمات اجلوهرية لهذا امل�صرح وتاريخية وجوده و�صبل 
االرتقاء به وروؤيته املعا�صرة كاأحد امل�صتغلني بهذا الفن 
امل�صرح  الــتــي قدمها يف  الــعــرو�ــص  ومــن خــلل  النبيل 
االإ�صلمي والتي القت االإ�صتح�صان وال�صدى الوا�صع يف 
خمتلف االأو�صاط الثقافية وقد خ�ص�صت ف�صًل كامًل 
بكتابي فنارات يف الثقافة العراقية- درا�صات نقدية ج1 
عن تلك العرو�ص اجلادة التي قدمها الرباك وجماعة 
العلمي املميز يف ر�صالة  اإن اجلهد  النا�صرية للتمثيل، 
التعزية  مل�صرح  ح�صارية  روؤى  تطرح  تلك  املاج�صتري 
م  والذي ين�صده اأغلب املتابعني للفن النبيل. لقد  ُق�صِّ

البحث اىل  اأربعة ف�صول .
م�صكلة  حــيــث  املــنــهــجــي  االإطــــــار  االأول  الــفــ�ــصــل  �ــصــم 

البحث التي متحورت يف اال�صتفهام االآتــي : ) ما هي 
اأبــرز مرجعياتها  ، وما هي  امل�صرحية  االأ�صكال ما قبل 
االأنرثوبولوجية ال�صيما التعزية ( ومن ثم اأهمية البحث 
واحلاجة اإليه يف ت�صليط ال�صوء على مفهوم ) االأ�صكال 
ما قبل امل�صرحية ( وعلقتها بالدراما من خلل �صكل  
 ، واالإ�صلمي  العربي  الــرتاث  املعروف يف   ) التعزية   (
ُمبيناً طبيعة هذا ال�صكل ومكوناته من جميع النواحي 
االأدبية والفنية والتوا�صلية ، را�صماً بذلك هدفاً حمدداً 
يف ) بيان املرجعيات االأنرثوبولوجية للأ�صكال ما قبل 
امل�صرحية ، ومكّونات ) التعزية ( بو�صفها طق�صاً دينياً 
ابتعادها  اأو  امل�صرحي  االأداء  اقرتابها من �صيغ  ومدى 
عنه ( ، وكذلك ت�صليطه ال�صوء على اأحد العلوم املجاورة 
ي العلقة بني امل�صرح ومعطيات  لفن امل�صرح عرب تق�صّ
التحليل االأنرثوبولوجي لتطّور الظواهر االإجتماعية 
ومن بينها الظواهر الثقافية والفنية التي ُيعّد امل�صرح 
واحداً منها يف ثلثة بلدان اإ�صلمية ) لبنان ، واإيران 
– 2008 ( ، والتوقف عند  ، والــعــراق ( للمدة ) 2004 
حدود البحث املو�صوعية يف درا�صة : االأ�صكال ما قبل 
امل�صرحية ومرجعياتها االأنرثوبولوجية من خلل �صكل 
امل�صطلحات  اأهم  بتعريف  الف�صل  (واأختتم  التعزية   (

الواردة يف البحث .

 الف�صل الثاين فقد ت�صمن االإطار النظري والدرا�صات 
االأول  املبحث   ، مباحث  ثلثة  على  م  وُق�صِّ  ، ال�صابقة 
 ، االأ�ــصــول   : االأنرثوبولوجيا  جــاء حتت عنوان ) علم 
االجتاهات ، امليادين ( ودر�ص فيه الباحث مراحل ن�صوء 
االأوىل  مرحلتني  يف  وحــددهــا  االأنــرثوبــولــوجــيــا  علم 
ت�صتمل  التي   ) االأكــادميــيــة  اأو غري   ( الر�صمية  : غري 
الذين  العلماء  بها  قــام  التي  االإجنـــازات جميعها  على 
ان�صّبت جهودهم على درا�صة املجتمعات الب�صرية عرب 
.............................. .............................. ...........................
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الدرا�صات الو�صفية للرحالة والدرا�صات اجليولوجية 
واحلملت اال�صتعمارية ، وهي املرحلة التي متتد من 
الع�صور القدمية التي مت فيها اكت�صاف النار واخرتاع 
اأو �صناعة بع�ص االأدوات والفنون املفيدة اإىل منت�صف 
القرن التا�صع ع�صر ، والثانية : الر�صمية ) االأكادميية 
( التي بداأ فيها هذا العلم يكّون منهجياته وقوانينه 
التي جعلت منه علماً م�صتقًل ُيلحق بالعلوم االإن�صانية 
التاأ�صي�ص  هـــذا  عــن  ليتمخ�ص  االجــتــمــاعــيــة  خــا�ــصــة 
الر�صمي تطور هذا العلم ومنّوه وتفّرعه اإىل علوم عّدة 
تدخل يف  باتت االأنرثوبولوجيا بو�صفها علماً  ، حتى 
 ، الراهن  العامة للإن�صان يف ع�صرنا  النواحي  جميع 
اأهم االجتاهات االأنرثوبولوجية  وحدد الباحث اأي�صاً 
وخل�صها يف ثلثة اجتاهات رئي�صة هي : ) التطوري ، 
واالنت�صاري ، والوظيفي ( مع االإ�صارة اإىل االجتاهات 
الفرعية فيها ، بينما ح�صر اأهم امليادين الرئي�صة التي 
االأنــرثوبــولــوجــيــا يف ع�صرة مــيــاديــن هي  دخــلــت فيها 
، والنف�صية  ، واالجتماعية  ، والثقافية  الطبيعية   ( :
والقانونية   ، ،والتطبيقية  والفل�صفية   ، والطبية   ،
االأخري  املـــيـــدان  يف  وتـــنـــاول   ) والــفــن   ، وال�صيا�صية   ،
مركزاً  امل�صرح  واأنرثوبولوجيا  املو�صيقى  اإثنولوجيا 
االأخري  امل�صمار  يف  باربا  اأوجينيو  املخرج  جهود  على 
، اأمـــا املــبــحــث الــثــاين فــجــاء حتــت عــنــوان ) االأ�صكال 
القدمية  ال�صرقية  احلــ�ــصــارات  يف  امل�صرحية  قبل  مــا 
واأنرثوبولوجيا امل�صرح ( وتناول فيه الباحث مظاهر 
 ( عــــرب      ال�صومرية  احلــ�ــصــارة  الت�صبيهي يف  االأداء 
 ( عرب  امل�صرية  احل�صارة  و   ،  ) الرافدينية  الت�صابيه 
املُحجبات الفرعونية ( ، و احل�صارة الهندية عرب       ) 
الناتيا فيدا ( ال�صن�صكريتية ، و احل�صارة ال�صينية عرب 
) االأوبرا ( ، و احل�صارة اليابانية عرب م�صرحي     ) النو 
( و ) الكابوكي ( مع درا�صة املرجعيات االأنرثوبولوجية 
لتلك املظاهر خا�صة الدينية واالأ�صطورية وال�صعائرية 

املخرجني  يف  امل�صرحية  قبل  ما  االأ�صكال  تلك  وتاأثري 
بروك  وبيرت  غروتوف�صكي  جــريزي  اأمــثــال  املحدثني 
وبــرتــولــد بــريــخــت وفــيــ�ــصــفــولــد مــايــرخــولــد ، بينما 
امل�صرحية  قبل  مــا  االأ�ــصــكــال   ( الــثــالــث  املبحث  تــنــاول 
واأنرثوبولوجيا  االإ�صلمية    - العربية  احل�صارة  يف 
التعزية ( بادئاً بـ ) الفرجة العربية قبل االإ�صلم ( التي 
�صملت ) االأ�صواق االأدبية ، وتهاليل الطواف يف احلج ، 
الفرجة  على )  ، ثم معّرجاً   ) واملنافرة   ، واال�صت�صقاء 
مرجعيات  على  ا�صتملت  التي   ) االإ�صلم  بعد  العربية 
خا�صة   ، تلك  الفرجة  اأ�صكال  كّونت  وح�صارية  دينية 
ال�صعائر التي ق�صمها الباحث على ق�صمني : ) ال�صعائر 
، والــ�ــصــعــائــر اخلــا�ــصــة ( حُمــــدداً اخل�صائ�ص  الــعــامــة 
اجلمالية وامل�صمونية لكل من اأ�صكال الفرجة مثل ) 
احلكواتي ، واملقامة ، وخيال الظل ، والزار ، والتعزية 
و�صكلها  للتعزية  االأنرثوبولوجية  االأ�ــصــول  وُمبيناً   )

وطريقة اإقامتها وخ�صائ�صها العامة .
النظري  االإطــــار  اأ�صفر عنها  الــتــي  املــوؤ�ــصــرات  وجـــاءت 
لتوفر اأداة حتليل �صادقة للبحث ومن ثم اختتم البحث 
بالدرا�صات ال�صابقة التي ح�صرها يف ت�صع درا�صات وجد 
 ، درا�صته  مــن  طفيفاً  اقــرتابــاً  منها  بع�ص  يف  الباحث 

بينما االأخرى كانت من الدرا�صات املجاورة لبحثه .
ويت�صمن الف�صل الثالث االإجراءات من خلل جمتمع 
من  منــاذج  بثلثة  متمثلة  الق�صدية  وعينته  البحث 

طقو�ص التعزية .
1-   التعزية اللبنانية .
2-   التعزية االإيرانية .
3-   التعزية العراقية .

وبو�صاطة اأداة التحليل املتمثلة بـ :
1-   موؤ�صرات االإطار النظري .

. DVD و CD  2-   االأقرا�ص الليزرية
3-   ال�صور الفوتوغرافية .

.......................................................................................
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4-   املقاالت ال�صحفية .
5-   املواقع االلكرتونية ) االنرتنيت ( .

6-   امل�صاهدة العيانية لطائفة من العرو�ص .
7-   املقابلة ال�صخ�صية .

ومن ثم حتليل العينة من خلل :
)  بيان املرجعيات االأنرثوبولوجية للتعزية ومكّوناتها 
االأداء  مــن  اقــرتابــهــا  و�ــصــيــغ  ديــنــيــاً  طــقــ�ــصــاً  بو�صفها 

امل�صرحي اأو ابتعادها عنه ( .
 اأما الف�صل الرابع فقد ا�صتمل على :

النتائج وكان من اأبرزها :                           
1-     ال تلتزم التعزية باملدّونة الن�صّية يف اإقامة الطق�ص 
م وتوؤخر  التزاماً حرفياً ، بل اإنها ت�صيف وحتذف وُتقدِّ
يف تراتبية االأحــداث ملقاربتها مع احلقيقة التاريخية 

التي تن�صدها التعزية .
اأحداث  التعزية على م�صتويني يف �صرد  2-     تعتمد 
الواقعة ، االأول هو امل�صتوى الروائي ) ال�صمعي ( الذي 
ياأتي على ل�صان الراوي خا�صة يف املطلع االفتتاحي لها 
، والثاين هو امل�صتوى التج�صيدي           ) امل�صهدي ( اأو 

الب�صري الذي يغلب على االأحداث كلها .
اأحـــداثـــه من  بــنــاء  الــتــعــزيــة يف  3-     ينطلق طــقــ�ــص 
الطف  واقعة  بتف�صيلت  تت�صل  تاريخية  مرجعيات 
واأحداثها عرب فعل االأ�صتعادة للذاكرة اجلمعّية التي 
الطبقات  وتق�صري  بــاملــو�ــصــوعــي  الـــذاتـــي  فيها  متـــزج 
اجلمهور عرب  وجــدان  تكّونت يف  التي  االأركيولوجية 

التلقي ال�صنوي الأحداث الواقعة .
اإعادة  كل  با�صتمرار مع  ينمو  التعزية  ن�ص  اإن       -4
بناء  يف  مهم  عن�صر  التكرار  ففعل   ، للطق�ص  �صنوية 
الطق�ص الديني وتطّور، ما يعني قابليته على التطور 

والنمو مبا يتنا�صب ووعي القائمني على اإنتاجها .
5-     ُيحيلنا طق�ص التعزية اإىل مرجعيات اأ�صطورية 
تــتــعــلــق بــالــعــنــا�ــصــر الــبــدئــيــة ) اأ�ــصــاطــري اخلــلــق ( يف 

العقيدة ال�صيعية التي يتم بو�صاطتها تف�صري العديد 
الرمزية  الــدالالت  الطق�ص خا�صة  ذلــك  من عنا�صر 
الرتداء النقاب االأبي�ص على وجوه الن�صاء ، واخلطاب 
املبا�صر لل�صماء ، وغريها من العنا�صر التي تك�صف عن 
القدرة التعبريية والتوا�صلية للأ�صطورة يف الطق�ص 

الديني الت�صبيهي .
واللهجة  الف�صيحة  اللغة  بــني  التعزية  متــزج       -6
العامّية ، وبني ال�صعر والنرث يف بناء لغتها وحواراتها 
املقاطع  يف  خا�صة  الثنائية  اأو  الــفــرديــة  كــانــت  �ــصــواء 
االإن�صادية التي تكون ل�صان حال اإحدى ال�صخ�صيات ، 
املُ�صارك  اإذ تخلق تاأثرياً عاطفياً يف وجــدان اجلمهور 
يف الطق�ص عرب اأ�صتثارة جتربته ال�صخ�صية عن طريق 
حملّية  بو�صائج  معها  يرتبط  التي  العامّية  اللهجة 

ت�صّكل عمق ماأ�صاته ال�صخ�صية .
7-     ال يعتمد اإعــداد الن�ص يف التعزية على املخيلة 
التاأليفية لكاتبه ، بل هو اإعادة تنظيم للوقائع املروية 
يف كتب التاريخ يف هيئة مدّونة ن�صّية ت�صّكل القاعدة 

االأدبية للطق�ص الت�صبيهي .
8-     تعّمق التعزية مرجعياتها االأنرثوبولوجية عرب 
اأعتماد ) الروؤيا ( فعًل اأت�صالياً بني املّيت واحلي ، اأي 
بني عامل الوجود الدنيوي والعامل االأخروي ، فيكون 

املنام والروؤيا فيه ج�صراً وهمياً يربط بني العاملني .
1- رونالد هيمن-قراءة امل�صرحية

الن�ص  الدو�صكي-�صردية  الدين  حميي  بيداء  د-   -2
امل�صرحي العربي

3- د- ريا�ص �صهيد الباهلي-�صيمياء ال�صوء يف امل�صرح 
بناء نظام علمي للإ�صاءة

الــــــرباك- االأ�ـــصـــكـــال   مـــا قــبــل امل�صرحية  يــا�ــصــر   -4
ومرجعياتها االنرثوبولوجية )التعزية اإمنوذجاً(.
.............................. .............................. ...........................
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قراءة يف
 املالمح األولية
 لنص التعزية..

عمار نعمة جابر أمنوذجًا
حيدر جرب االسدي
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مدخل:
اإن اأهم ما مييز طق�ص التعزية اأنه ي�صتند اإىل موروث 
�صعبي ثر ، يحتاج اإىل عقل تنظريي يبتكر االآليات التي 
على �صوئها يتم ا�صتلهام هذا االإرث وو�صعه يف قوالب 
ن�صية م�صرحية تثري الده�صة وتنظم البناء التوا�صلي 
، وتبث روح احلــراك فيه فتحوله من )الطق�ص( اإىل 
بو�صفه  التعزوي  الن�ص  ينفرد  هنا  ومــن  )الــدرامــا( 
طاقة درامية تت�صظى مر�صلته لتبحث عن كل ما هو 
التي تقرتحها  الداللية  االأن�صاق  كائن ومتخٍف، عرب 
يقوم  ملا  واجلــمــايل،  العلماتي  بعديها  الن�ص يف  لغة 
اأخــرى ) فالن�ص  ان�صاق ذات معاٍن  املنتج من خلق  به 
هنا بو�صفه ن�صقا ذا داللة اإيحائية ذلك الأنه يعد ثانيا 
بالن�صبة اإىل ن�صق اآخر للمعنى ( كما ي�صري )تودوروف(  
اإ�صكاليات  يف  يدخلك  الــتــعــزوي  الن�ص  درا�ــصــة  ولــعــل 
فــاخلــو�ــص يف حفريات  مــتــعــددة الأنـــه م�صاحة جـــدل، 
الت�صكلت  اأهـــم  اإبــــراز  اأو  مــ�ــصــاراتــه،  وحتــديــد  الن�ص 
االأولية مللمح الن�ص التعزوي، وقد يتطابق اأو يختلف 
مع االآخر ، الأن االأمر بتقديري غري حم�صوم يف و�صف 
الن�ص وحتديد هويته النهائية ، هل يختلف اأو يتقاطع 
الواقعية  على  يقت�صر  هل  ؟  االأخـــرى  الن�صو�ص  مع 
التاريخية املرتبطة باالإمام احل�صني ؟ اأم يتعدى ذلك 
الن�ص يخ�صع  لــه ؟ وهــل  اأخـــرى م�صابهة  اإىل وقــائــع 
فاإنني  لذا  مغاير؟  اآخــر  بناء  ثمة  اأم  االأر�صطي  للبناء 
نعمة  عــمــار  للموؤلف  التعزية  لن�ص  منـــاذج  �ــصــاأتــنــاول 
جابر �صمن جمموعته امل�صرحية واملو�صومة ) مقامات 
نورانية ( والتي �صدرت يف عام 2008م . لنتعرف على 
مناذج هذه الن�صو�ص ، حتى ميكننا من اأن جنيب على 
ال�صري يف  اأثناء  �صرتد  التي  اأو  الـــواردة  االأ�صئلة  بع�ص 

درا�صة الن�صو�ص .
اإ�صارة:

عمار  للكاتب   ) نورانية  مقامات   ( جمموعة  حتتوي 
بقراءة  و�صنقوم   ، ن�صو�ص  ثمانية  على  جــابــر  نعمة 
ال  وهنا  نتائج،  اإىل  الو�صول  لنا  يت�صنى  حتى  بع�صها 

مقت�صرا  تداوليا  ملفوظا  بو�صفه  الن�ص  عن  نبحث 
على البنى العامة يف الن�صق احلواري ، واإمنا �صنقرتب 
خطابا  بو�صفه  للن�ص  التوا�صلي  البعد  اإىل  قليل 
اأ�صكال  حتــدد  ومــعــايــري  لت�صورات  منتجا   علماتيا 
العلقات التعادلية عند االآخر، ومربرا اأهم االإ�صارات 
 .. امل�صتويات  جميع  يف  الن�صية  البنية  توقدها  التي 
اإذن هو حماولة للبحث يف �صرية الن�ص حتى تتك�صف 
الوحدات التوا�صلية واملو�صوعاتية  فلرمبا " يوجد يف 
املحادثة تفاعل خلطابني، اأو لعدة خطابات ترتكز على 
تتاألف  وهي  االإجمال  وجه  على  اخلا�صة  مو�صوعتها 
الن�صو�ص الن  ، كل واحــد منها من عــدد من  عموما 
يعني  وهــذا  توا�صلية  وحــدة  التبادل  لكل جوانب من 
اأنه �صي�صكل ن�صا خا�صا " على حد تعبري )جان ماري 

�ص�صايغر( .
اأوال : 

�صخ�صنة الوحدات االأر�صطية وجتليات اللغة يف ن�ص ) 
قبور بل �صواهد (

اأحـــداث االأيـــام ..  حــني تتداخل االأزمــنــة وتت�صابك   "
�صيولد من هناك زمن جتتمع فيه كل االأزمنة .. كل 
االأيــام .. هذا هو زمن احلقيقة .. اإذن الزمان .. زمن 

احلقيقة .. واملكان مقربة خلد من فيها " 
بهذا الو�صف  افتتح عمار نعمة جابر ن�صه ، ليعلن منذ 
وهو   ) زمكانيا   ( افرتا�صي  ن�صه  اأن  االأوىل  اللحظة 
بذلك �صيوؤ�صر لوقائع رمبا هي حمظورة يف الذاكرة اأو 
اإنها �صمن امل�صكوت  عنه، فيما  لو متاهى معها يف االآين 
) االآن / املتحقق ( وبذلك اأ�ص�ص املنت احلكائي للن�ص 
، على عدم التتابع اأو املتوالية الن�صية للحدث ، واإمنا 
يتحرك احلدث تبعا ملقت�صيات الروؤية الن�صية للموؤلف 
املقربة  طبيعة  حـــول  كبري  تــ�ــصــاوؤل  اأمــــام  ي�صعنا  اإذ   ،
وعلقته   ، تاريخيا  املــعــروفــة    ) جابر   ( و�صخ�صية   ،
" يا  �صعرية  بكلمات  يبتهلون  االأطفال، وهم  باأ�صوات 
.. كيف �صنعرف  املــاء  اأيــن �صنعرف طعم  الدنيا  اأنــهــار 
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اإىل  ي�صل  اأن  اإىل  االبــتــهــاالت  ت�صتمر  " ثــم  املـــاء  طعم 
" خلف قبور ال�صهداء ينه�ص  الثيمة االأ�صا�صية بقوله 
يف كل زمان نهر اآخر .. ميلكه �صمر اآخر " حتى يدخل 
بو�صف عراقي  ي�صفه  اأن  بعد  جابر اىل عمق احلــدث 
الــرجــل الطيب  العراقي ذلــك  اإىل جابر  اإ�ــصــارة  ، وهــو 
الذي يعمل من اأجل احلقيقة .. هنا يحاول املوؤلف اأن 
يداخل االأحداث من خلل اختزال مرجعيات الفكرة يف 
علمات  لتنتج  وال�صخ�صيات  واحلــدث  واملكان  الزمان 
تتماثل اأمام القارئ عرب االإيحاءات الدالة " و�صل االآن 
.. لقد م�صى دهرا كي ي�صل هو وغلمه .. نحو مقربة 
جماعية اأخرى .. بنيت منذ اأربعني يوما " ثم تتحرك 
اأحداث االأربعني وجابر وعبده واأ�صوات االأطفال حتى 
.. من  املــكــان  هـــذا  تـــدور هنا يف  االأحـــــداث  اأن  تكت�صف 
اإ�صارة اإىل �صخ�صية ) الرجل ( الذي ي�صري اإىل  خلل 
الغائب احلا�صر، وهذا وا�صح من �صياق احلدث .. حيث 
يحاور جابر عن طبيعة هذه املقربة ليك�صف داللة املكان 
واحلدث معا بقوله " لي�ص كما يف كل مرة .. لقد ذابوا 
كال�صمع على باب اجلنة، وحتول كل الفر�صان اإىل اأ�صلء 
" وهو ي�صري اإىل احلدث املعا�صر، وان الظليمة الزالت 
اأكرث  اآخــر، رمبا تكون  م�صتمرة ولكنها هذه املرة بلون 
وح�صية، ومـــازال االأطــفــال وهــم رمــز لــلــرباءة املقتولة 
اأين   .. " واأبتاه .. واعماه   .. التاريخ  ، ينادون على مر 
املاء " ومن اللفت للنظر اأن هذا التداخل يف زمكانية 
اللغة  تنوع  ال�صخ�صيات، وكذلك  احلــدث، وتنوع داللة 
ال�صخ�صية  طبيعة  بح�صب  العامي،  اإىل  الف�صحى  من 
، اأعطى للن�ص بعدا تاأويليا ك�صف ثنايا الن�ص و�صظى 
الداليل  الن�صق  اخــتــزل   اأنـــه  املــعــاين، كما  العديد مــن 
واأعطى �صورا بانورامية للم�صاهد .. كذلك فاإن اللغة مل 
تتوقف على احلوار املتداول .. بل اأنها حاولت اأن تركز 
املعباأة  اجلمل  ان�صاق  لتوليد  واملناحات  الدعائية  على 
جتلت  فقد  امل�صفرة،  الفكرية  املحموالت  من  بالكثري 
اللغة يف اأعلى مدياتها، كذلك جعل الوحدات االأر�صطية 

يف  ال�صخ�صية  الن  الفكرة  جمــرى  حتــرك  �صخ�صيات 
عدة  اأو  لها وظيفة  بو�صفها علمة   التعزوي  الن�ص 

وظائف ت�صكل مبجملها خطاب الن�ص .
ثانيا :

 متثلت احلكاية ال�صعبية يف ن�ص ) اأكفان ومغازل (
 ن�ص اأكفان ومغازل اعتمد يف بنائه على " خ�صو�صية 
احلوار وجتليات احلكاية ال�صعبية وارتباطها باخلطاب 
واإن  مفتوحة  التوا�صلية  الــوحــدات  اأن  " كما  املــوجــه 
تلك  بع�ص من  عناوين  لفظي يف  ثمة حتديد   كانت 
الوحدات اإال اإنها غري مقيدة بحواجز وا�صحة .. اأما 
ال�صخ�صيات فهي علمات قابلة للتحول العلماتي " 
فلي�ص العلمة علمة اإال اإذا كانت ت�صتطيع اأن ترتجم 
كاملة  خللها  من  تكون  اأخــرى  علمات  اإىل  نف�صها 
" على حد ت�صور )بري�ص( بو�صفها عمل ال  التطور 
متناهي  �صمن ثنائيات مفرت�صة يف التزامن والتعاقب 
الن�صق  مبجملها  ت�صكل  والــتــي   ، واملـــدلـــول  والــــدال   ،
اإحدى  ي�صتح�صر  اأن  حــاول  والـــذي   ، للن�ص  البنائي 
العراقية  لــلم  مــرمــزا  اجلنوبية  ال�صعبية  احلكايات 
التي تن�صج اأكفان اأبنائها وهي تنظر اإىل ) باب الرحمة 
" تدخل امــراأة عجوز يف  اأربعني عاما  ( املفرت�ص كل 
ال�صتني، تلب�ص ) �صيلة ( كانت �صوداء كعينيها ، يف يدها 
مغزل، تتوجه اإىل الباب .. مت�صك بعروته ، ثم جتل�ص 
احلفارين  ملجموعة  حركة  ذلــك  " يتخلل  الباب  عند 
الذين يرق�صون بني م�صتويني .. االأول علوي ملكوتي 
والثاين  مرجعيا  املــعــروفــة  خا�صيته  ميتلك  مقد�ص 
يتقاطع  خ�صو�صية  ميتلك  �صيطاين  �صهواين  �صفلي 
مع م�صتوى االأم وامل�صتوى العلوي ، واالأم هنا بو�صفها 

برزخا بني حدين . 
حاول املوؤلف  من خللها اأن ي�صكل مرجعيات  املتلقي 
عرب ت�صظي بنائها يف �صياق احلدث .. حيث حدد اأ�صماء 
اأبنائها وهم ) عبا�ص ، عبد اهلل ، جعفر ، عون ( وهي 
�صخ�صيات تاريخية خلقت علمة تعاقدية  بني احلدث 
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ا�صتح�صار  هنا  املــوؤلــف  حمـــاوال  واملعا�صر  التاريخي 
على  ال�صوء  ت�صليط  يتم  بينما   ) كمرجع   ( التاريخ 
املرحلة الراهنة، بعد اأن ي�صع القارئ يف اآتون ذلك ) 
الرتابط ( بني امل�صتح�صر واملتمثل .. العجوز " ولدي 
.. جانوا اأربعة .. ما عندي غريهم عبا�ص وعون وعبد 
اهلل وجعفر " املجموعة " واأين هم االآن ؟ " العجوز " 
بليلة من الليايل قرروا يجون لهذا الباب " وهو اإ�صارة 
اإىل باب الرحمة ، باالإ�صافة اإىل اأن املوؤلف اأوجد و�صائج 
تلزمية وفتح خطوط العلقة �صمن خارطة الن�ص، 
غياهب  يف  القارئ  ت�صع  اأن  اإىل  بالنتيجة  اأدت  والتي 
احلكاية  مــع  ال�صعبية  اللهجة  �صياغة  عــرب  الــوجــد، 
ال�صعبية واأن�صاقها باملراأة، حتى يعطي خ�صو�صية املراأة 
العراقية وتاأثرياتها املرجعية فقد كانت االآالم تتحرك 
 ، املاأ�صاة  تاريخ  ت�صاري�ص موزعة على  امل�صاهد يف  بني 
يلب�ص  – اأن  ت�صوري  – ح�صب  الن�ص  ا�صتطاع  حيث 
ج�صد املاأ�صاة لبا�صا كونيا عرب ا�صتح�صارات  م�صرتكة 
والذي  الن�صية،  املــدونــة  داخـــل  �صفروي  نظام  �صمن 
كانت رمــوزه �صاخ�صة نذكر منها ) االأم ، احلفارون ، 
جمموعة البي�ص ، باب الرحمة ، ثوب واإ�صبع وعمامة 
 ، املغزل   ، والعلوية  ال�صفلية  الــعــوامل   ، الكمال  �صلم   ،
ف�صنبني  احــفــروا   " املجموعة   ) التاريخية  االأ�ــصــمــاء 
�صرحا اآخر .. �صرحا ال يخلد من فيه .. بل �صيخلد 
من بناه .. يا حفاري االأر�ص ها اأنتم متلوؤون االأر�ص 
بنيته  يف  واملــرمــز  احلــكــائــي  الن�صق  " ذلــك  ببقاياهم 
اأولويات  ويختزل  يكت�صف  اأن  ا�صتطاع  قد  التوليدية 
االإجمالية  الرت�صيمة  اإىل  يوؤ�صل  ثم  ومن   ، اخلطاب 
غائرة  �صعرية  ب�صياغات  العبارات  ر�صف  عرب  للن�ص 
يف العمق .. وقد ر�صم املوؤلف جمله ومو�صوعاته على 
– اأن  اأت�صور  – كما  ي�صتطيع  ال�صعري حتى  احلــوار 
الوقائع   ( بــني   مــا  امل�صتح�صرة  املرجعيات  يف  ينحت 
املرجعيات  هــذه  �صور  ليقرب   ) واملعا�صرة  التاريخية 
ال�صعرية  ال�صورة  – اأي  ، فهي  ال�صعرية  ال�صور  عرب 

– متتلك م�صاحة جمالية ميكن لها اأن ترتجم �صور 
املاأ�صاة امل�صتح�صرة وما حتمله من قيم اإن�صانية هائلة 
" يف نور االأ�صلء هنا، يختلط الدم .. وتتحول ج�صدا 
واحــدا .. وتتحول كل االأنــوار هنا ... لت�صع�صع يف باب 
الرحمة بنور واحد ... الأنها تعرف عني يقني .. ماذا 
يعني باب الرحمة "  لتنهي املراأة  لعبتها يف املغزل عند 
الباب وهي تردد "  ما ظل �صي " وكاأنها تغزل هذه املرة 
اإىل حدث جديد ، رمبا مغاير عن جميع االأحداث التي 
مرت به – كما اأت�صور – �صينهي ذلك م�صل�صل االأحزان 
واعني   .. احلــكــايــة  مــن  االأخـــري  الف�صل  ينتهي  وبــه   ،

حكاية الزمن املر .. ولي�ص حكاية الن�ص .. 
ثالثا :

والثورة  املراأة  مابني  التعادلية  العالقة 
يف ن�ص ) ال�سيف وزينب (  

حدد املوؤلف م�صارات ن�صه منذ حلظة االت�صال االأوىل 
 .. البايلوجي  واملــكــان عــن وجــودهــم  الــزمــان  بتجريد 
الــثــورة، يف حني ا�صتعار للثاين  واأعطى لــلأول حلظة 
" حجرة  بــاأنــه  جـــزءا مــن االأر�ــــص مفرت�ص ) و�صفه 
تغري من خللها وجه االأر�ص .. حيث اهتزت عرو�ص 
االأ�صياء  كــل  ترتيب  واأعــيــد   .. واالأكــا�ــصــرة  القيا�صرة 
يعتمد على  مــونــودرامــا  فالن�ص   ) " الــكــون   هـــذا  يف 
منولوجات منبعثة من ال�صخ�صية املتمثلة بـ) زينب ( 
وهذا اال�صم جاء به املوؤلف ليعقد مع القارئ – ح�صب 
ت�صوري – �صفقة مبناها االأ�صا�صي اإزاحات املرجع الذي 
متثله ال�صخ�صية ، حيث اأعطى لها معادال مو�صوعيا 
كتعبري معنوي واملتمثل ) بالثورة ( وهذا ما اأكــده يف 
" زينب   ..  ) وزينب  ال�صيف   ( الرئي�صي  العنوان  بنية 
امراأة يف ال�صبعني .. �صامتة .. ال�صمت لديها ذهب ال 
تعادله ف�صة .. ولكن زينب ذاتها تعرف لغة ال يعرفها 
اأهل االأر�ص .. لغتها احلديث مع الثوار املوتى " وبذلك 
حدد املوؤلف ملمح ال�صخ�صية املركزية ليحيل القارئ 
اآباءها  اأن  زينب  مييز  " ما  بقولة  العقيلة  زينب  اإىل 
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واإخوانها واأبناءها .. هم رجال الثورة وهم اأفكار الثورة 
 ."

ثم يتحرك الن�ص ليوؤ�ص�ص م�صاحات جمالية للأحداث 
يف  خمزونة  ت�صكيلت  بو�صفه  ال�صوري  املــتــوايل  عرب 
الذاكرة اجلمعية، حيث يقوم املوؤلف بوظيفة التحفيز 
م�صتخدما ) ل�صان زينب ( التي هي رمبا تكون حا�صرة 
 .. التاريخية  املرجعية  �صفة  امتلكت  وان  معا�صرة   /
منتج  روؤيـــة  عليها  ا�صتغلت  التي  املميزة  االأدوات  ومــن 
الن�ص هي ) طرقات الباب ( املتكررة يف مفردة ا�صتعارية 
اأعتقد  – كما  جــاءت حمايثة مع ن�صق احلــوار لتحقق 
– اأمرين .. االأول تعطي حالة التوقد والقلق الثوري 
القابع يف ذات ال�صخ�صية املركزية ومن يوؤمن بنهجها، 
مع ا�صتمرار ت�صاعد االأحداث وغليان احلاالت بتنوعها 

وتعدد قراءاتها . 
والثاين.. توؤ�ص�ص للنتقال ما بني املواقف واالأحداث، 
حيث تركز على ال�صراع الداخلي وعلقته مبا يحدث 
يف اخلارج من قبيل " اأبتي يا �صيد الثوار .. لقد جفت 
دموعي .. هبني دمعا .. اأذرفه ملا بقي من اأحزاين .. هبني 
عيونا ت�صرب بحارا �صبع .. حزن االأب وحزن االأخ وحزن 
االبــن وحــزن الثورة " وهنا الثورة جــاءت من االأهمية 
مبكان هي اأكرث مما ذكرت عن االأرحام .. وما متخ�ص 
اال�صتباك يف  هــذا   .. تلك احلقيقة  يك�صف  الــثــورة  عن 
اإعادة  اللغوية عرب  ال�صياقات  االأحــداث ويف   ت�صكيلت 
اللحظات الغابرة وتراتيل االأحزان وا�صتبطان جم�صات 

الروح الهائمة . 
ا�صتطاع املوؤلف عرب ذلك كله اأن يربز تفا�صيل دقيقة عن 
ال�صخ�صية وما يحيط بها ولكن هذه التفا�صيل تختلف 
الن�صو�ص االأخرى  التي قد نقروؤها يف  التفا�صيل  عن 
ومعلن  وا�صح  ب�صكل  ن�صتلمها  الن�صو�ص  تلك  ففي   ..
عليها  احلــ�ــصــول  كبري يف  هــنــاك جهد  يــكــون  اأن  ودون 
اإال ما ندر .. اأما هنا فانك حت�صل على اأدق التفا�صيل 
ولكنك حتتاج اإىل تاأمل وقراءة فاح�صة .. واإذا ا�صتطعت 

حا�صرة  �صتجدها  التفا�صيل  كــل  فــان  بذلك  تقوم  اأن 
عندك، ثم  ينتقل املوؤلف اإىل جت�صيد بع�ص العلمات 
وهي  اإخوتها  مع  زينب  طفولة  ي�صور  حيث  اللفظية 
تخاطب ال�صباك بو�صفه مرقدا لل�صخ�صيات احلا�صرة 
من  تتحول  ثــم   .. ا�صتدعاوؤها  مت  التي  اأو  الغرفة  يف 
له،  اأبيها ومعاتبة  اإىل خماطبة  وتداعياتها  مناجاتها 
فما زالت ع�صاكر بني اأمية حتيط بها .. وهو اإ�صارة اإىل 
ا�صتدامة الظلم، فما دام �صيف زينب ي�صدح باحلق ، اإذن 
ال بد من وجود �صيف اآخر الأمية ي�صرب بالباطل على 
الثورة خمتفية  اأن  توؤكد  الثوار، لكن زينب هنا  اأعناق 
" زينب  الأنــه ال يوجد من يحمل هــذا ال�صيف بقولها 
ال متلك يد رجل لتقاتل بال�صيف .. زينب : �صيف ذو 
الفقار يتاأرجح بني يديك " ثم يحاول املوؤلف اأن يحيل 
اجلند   ب�صاطيل  اأتـــرك  " لــن   .. الــراهــن  اإىل  اللحظة 
بــاب احلجرة  افتح  لن   .. ثراهم  تدو�ص  واأحــذيــة هند 
" لقد ا�صتطاع املوؤلف وعرب �صخ�صية زينب اأن ي�صور 
طبيعة الثورة يف كل زمان، والتي اأ�صبحت لها معادال 
مو�صوعيا .. تنتقدها االآن الأنها اأم�صكت هذه املرة عن 
الدفاع واخلروج، لذلك ف�صلت زينب اأن تخرج وحدها 
لتقول " اأ�صعى �صعيك وكد كيدك " وهو �صعار ترفعه 
الزينبيات اللواتي ال ي�صربن اأو يركن اإىل الظلم مهما 
ب�صدد  االآن  ل�صنا  كثرية  وال�صواهد  الت�صحيات  كانت 

بيانها . 
اأوجــد تعاقب الوقائع  املوؤلف  اإن  من هنا ميكن القول 
عرب  اخلطاب  لتدعيم   ) زينب   ( �صخ�صية  ل�صان  على 
نظام زمني زئبقي، تارة يغور يف التاريخ وتارة ياأتي اإىل 
احلا�صر وتارة ثالثة يدلف اإىل امل�صتقبل .. فقد  حقق 
حالة  من التوتر والقلق الذي ي�صوب االإعداد اإىل الثورة 
اإال اإنها هذه املرة مل ت�صتطع اخلــروج الن ال�صيوف ما 
زالت يف االأغماد، كما ي�صفها ال�صاعر : " اإن ال�صيوف اإذا 
ما ت�صادمت ثلمت .... فما بالها اليوم يف االأغماد تنثلم 
" ثم اإن املوؤلف حدد عدة علمات منها ) الثورة ، زينب ، 
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ال�صيف ، غرفة عائ�صة ، ال�صباك ، ذو الفقار ( وغريها.. 
اأراد من خلل تلك العلمات اللفظية اأن ي�صكل بنية 
الن�ص على هوية املرجعيات .. الإعادة �صياغة االأحداث 
وفق روؤية جديدة لها، وقد كان املوؤلف هنا دقيقا وواعيا 
لرتكيبة احلــوار و�صياغة اجلمل وتوظيف احلكايات 
الــتــاريــخــيــة، وتــ�ــصــاعــد الــ�ــصــراع وا�ــصــتــحــ�ــصــار املرجع 
وا�صتنطاق احلدث، وا�صتبطان املوروث الثوري، ودفعه 
باجتاه تاأ�صي�ص ن�ص ي�صع امللمح االأولية حلركة املراأة 

داخل ن�صق ن�ص التعزية.
النتائج :

قراءتها  مت  التي  للن�صو�ص  ال�صريعة  املــراجــعــة  بعد 
على �صوء املتحقق من امل�صتويات يف اجلمل والرتاكيب 
روؤيتنا  وفق  التايل  نوؤ�صر  اأن  ميكن  الداللية  واالأبعاد 

الناجتة عن القراءة الفاح�صة لن�ص التعزية :
اأوال : مل حتظ الوحدات االأر�صطية بوظائفها املعروفة 
واإمنا حتولت اإىل �صخ�صيات لها ل�صان توؤدي وظائف 
اأخرى تبحث يف االأبعاد العلماتية والت�صكلت االأخرى 
، وت�صتجلي معاين املمكن وتبحث  يف  الن�ص  يف ن�صق 

تثوير الغائب واملختفي .
ثانيا : ابتعدت اللغة عن التداولية واملي�صرة يف بع�ص 
االأحيان واقرتبت اإىل ال�صعرية م�صتفيدة من ال�صور 
يف اخـــتـــزال كـــم هــائــل مـــن  �ــصــور الــتــحــ�ــصــريات عرب 
ا�صتفزاز الذاكرة اجلمعية للقارئ وا�صتبطان ) املرجع 

( بوخزات تعاقدية .
التاريخي  املــعــادل  على  الن�صو�ص  تقت�صر  مل   : ثالثا 
ك�صرط يف التلزم مع االآخر، واإمنا ت�صدى هذا املعادل 
جاء  ا�صتح�صاره  اإن  اأو   .. االأحــيــان  اأغــلــب  يف  روؤيــويــا 
اإىل  للولوج  منطلق  اأو   ، اإال  لي�ص  املعا�صر  للإ�صقاط 

االأحداث املختفية برداء امل�صكوت عنه .
رابعا : تنوعت البنى الن�صية من التقليدية اإىل املغايرة 
ولي�صت  واالأحـــداث،  باللغة  اللعب  �صددت على  ولكنها 
ثمة حكاية مطواعة للقارئ، واإمنا حتتاج اإىل البحث 

للعنا�صر  تخ�صع  الأنها ال  لها،  الــداليل  التف�صري  عن 
واإمنــا حتتمل تراكيب خمتلفة   ، واملتوالية  التوليدية 
تبعا لطبيعة الفكرة .  خام�صا: املــراأة يف ن�ص التعزية 
معادلة للثورة  اأو مبعنى اآخر هي �صوت الثورة اأو �صداه 
االإعــلمــي، ومــن دونــهــا ال ميكن الأي ثــورة اأن حتقق 
املـــراأة وظــائــف ال�صخ�صيات  اأخـــذت  اأهــدافــهــا .. كذلك 
الواقع  االأخــرى يف الن�ص، من كونها مرجعا يحرك  
بتداعيات ت�صتنطق احلقيقة التي �صمت عنها الكثري 
ثمة   : �صاد�صا   . اجلنون  من  �صيئا   بها  البوح  واأ�صبح 
تعددية يف ال�صراع ، اإال اإن الغالب هو �صيطرة ال�صراع 
قراءة  يف  عقائدي  ميول  وهــو  لل�صخ�صيات  الداخلي 
ال�صراع .. الن امليدان االأول هو الذات .. وهو املتحرك 

�صوب االآخر اأينما يكون �صيكون وا�صحا بتمظهراته .
احلكاية  توظيف  على  التعزوي  الن�ص  قــدرة   : �صابعا 
ال�صعبية بعد اأن يلب�صها رداء اجلللة ، اأو ي�صتعيد لها 
خيوطا الأحداث مقاربة لها اأو اإنها ت�صري اإىل وقائع ما 
زالت م�صتمرة بل اإنها جذور اأولية ت�صكل هكذا حكايات، 
وتنتهي مباأ�صاة ، واإن كانت االآفاق فيها ثمة اأمل، ولكنه  

ال يتعدى مديات مرجوة . 
التعزوي  الن�ص  يف  البحث  اأن  الــقــول  ميكن  اأخــــرياً.. 
فيمكن  جـــدا  خ�صبة  اأر�ـــصـــه  واإن  الــكــثــري  اإىل  يــحــتــاج 
التي كتب  االآلــيــة  تــغــادر  كتابة ن�صو�ص رمبــا  جتريب 
قد  ثوابت  هناك  ولكن  جابر،  نعمة  عمار  موؤلفنا  بها 
ت�صرتك معه، فاملاأ�صاة والثورة ، والت�صحية والظلم الخ 

.. هي مفردات ت�صكل مبجملها ن�صق الن�ص التعزوي .
اإذن هي دعوة اإىل جميع الكتاب للبحث يف هذه امل�صاحة، 
ودعوة للنقاد لتثوير هكذا موا�صيع  اأو درا�صة الن�صو�ص 
والو�صول اإىل منهج م�صرتك يف قراءة الن�ص التعزوي 

.
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)سيميولوجيا التواصل(

مهدي هندو جاسم

يــ�ــصــعــى الــبــاحــث مـــن خــــلل الــــقــــراءة الــتــحــلــيــلــيــة لن�ص 
م�صرحية �صوت احل�صني"ع" الو�صول اىل مبداأ )الق�صدية 
التوا�صلية( من خلل �صيميولوجيا التوا�صل الذي حاول 
حتقيقها ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي يف كافة 
عملية  على  الق�صدية  هــذه  ،وتــاأثــري  امل�صرحية  ن�صو�صه 
التلقي لقد و�صم اخلفاجي ر�صا ن�صو�صه امل�صرحية بن�صو�ص 

امل�صرح احل�صيني و الذي اقرتح نظريته من خلل العديد 
من االأفكار والتطبيقات ، حماوال الو�صول اىل تلقي ح�صي 
عقائدي، يقول ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي يف 
كتابه نظرية امل�صرح احل�صيني ) اما يف امل�صرح – مو�صوع 
البحث- وبرغم وجود الكثري من الن�صو�ص التي حاولت  
يف داخــل العراق  "ع"  اأن تكتب عــن ثــورة االإمـــام احل�صني 
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وخارجه حيث تناولت تلك ال�صخ�صية الفذة املقد�صة ، اإال 
اأننا مل جند فيها مايوؤكد على خ�صو�صية متميزة للم�صرح 
اإليه من خلل �صمات التفرد التي  الــذي ندعو  احل�صيني 
اأعماقها جهد  نحاول خمل�صني البحث فيها والغو�ص يف 

امل�صتطاع (
يقول ) اجناردن ( الق�صدية والعمدية ، اأنه الميكن اأن يكون 
العمل االأدبي �صوى ماعمد اإليه املوؤلف اأثناء عملية االإبداع 
، وبهذا تكون الق�صدية مهمة و�صرورية .وق�صدية ال�صاعر 
والكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي هنا ، خلق ن�ص م�صرحي 
اأرادهـــا اخلفاجي  التي  االأفــكــار وال�صمات  يحمل يف طياته 
وهو) املر�صل ( ومن ثم التاأثري على املتلقي القارئ/امل�صاهد 
تلقي جمايل  وهو )املر�صل  للو�صول اىل  والتوا�صل معه 
حددها)رومان  التي  التوا�صل  عنا�صر  خــلل  مــن  اإلــيــه( 

جاك�صبون(
)املر�صل /املر�صل اإليه/ ر�صالة/ قناة/ مرجع/ لغة( اعتمدت 
هذه القراءة التحليلية ال�صيميولوجية على عنا�صر البنية 
الدرامية للم�صرحية متمثلة بعن�صر ) الفعل الدرامي / 
اأمناط احلوار وم�صتويات اللغة / ال�صخ�صيات وم�صتويات 
بنائها الدرامي ( حددت هذه القراءة يف �صوء الن�ص ولي�ص 

العر�ص .
1-الفعل الدرامي :- كتب ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا 
�صتة  على  ي�صتمل  واحـــد  ف�صل  مــن  امل�صرحية  اخلــفــاجــي 
مناظر او م�صاهد متثل مبجملها البناء اخلارجي للن�ص 
،اما عن البناء الداخلي للن�ص فيتكون الفعل الدرامي من 
امل�صهد  اأحـــداث  من  يبداأ  االأول  امل�صتوى   ، م�صتويات  عــدة 
االأول عندما يدخل الراهب ال�صيخ املعا�صر الكني�صة ويرى 
الراهب ال�صاب املعا�صر �صارد الذهن يحت�صن كتابا وعندما 
ي�صاأله عما يقراأ ، يجيب الراهب ال�صاب عن قراءته لق�صة 
بــدت لــه مــن العجائب والــغــرائــب ، ويطلب مــن الــر اهب 
ال�صيخ اأن يف�صر له ماقراأه ، فينفذ الراهب ال�صيخ الطلب ، 
اما امل�صتوى الثاين للفعل الدرامي فيبداأ من امل�صهد الثاين ، 
املكان / كني�صة قدمية /الزمان /عام 61 هجري عندما يرى 
الراهب بطل امل�صرحية يف منامه معركة رهيبة بني فريقني 
ولكنها غري متكافئة ، لو امعنا النظر يف الفعل الدرامي يف 
اأنــه ) ي�صاعد على  اأنــه فعل واقعي اإال  هذا الن�ص لوجدنا 
م�صاهدة فكرة فل�صفية اأو يثري االإيحاء والتفكري والتاأمل 

"1")
اما امل�صتوى الثالث للفعل الدرامي فيبداأ من امل�صهد الرابع 
و�صول  عــن  يتحدثون  اأنــا�ــص  اىل  الــراهــب  ي�صتمع  عندما 
قافلة حتمل الروؤو�ص ويقارن احلديث مع ماراأى يف منامه 
واأ�ــصــراره على معرفة جوهر هذا االأمــر ، يتحدد امل�صتوى 
الرابع يف امل�صهد اخلام�ص عندما ي�صيف الراهب قادة القافلة 
يف دير القرية حماوال" معرفة �صيء عن هذه الروؤو�ص من 
خلل احلوار بينه وبني  هوؤالء القادة ، اأما امل�صتوى اخلام�ص 
فيتحدد يف امل�صهد ال�صاد�ص واالأخري عندما يبقى الراهب مع 
راأ�ص احل�صني"ع" يف باحة الدير ويظهر مايعتمر  يف �صدره 
مــن حــزن و�ــصــوؤال وانــفــعــاالت تتج�صد يف حـــواره مــع �صوت 
االإمام احل�صني"ع" و�صوال" اىل االنتقال من امل�صيحية اىل 

االإ�صلم بعد اأن راأى �صواهد احلقيقة .
اإن  اإال  بقوة  الفعل مل يظهر  اأن  الثالث نلحظ  امل�صهد  يف 
وحدة الفعل كانت حا�صرة ، مل يحدث �صيء ي�صري اىل الفعل 
الرئي�صي للم�صرحية ولكنه جاء الإي�صاح الفكرة الرئي�صية 
من خلل ال�صخ�صيات ) �صمر بن ذي اجلو�صن / عمر بن 
�صعد / حرملة ( ) وجود مثل هذه ال�صخ�صيات – يف الدراما 
اجلديدة – قد يربر نف�صه حني اأ�صبح مرتبطا" باي�صاح 
نوايا  الكاتب  امل�صهد ك�صف  يف هذا   "2") االأ�صا�صية  الفكرة 
هذه ال�صخ�صيات وبالتايل تقرب من ذهن املتلقي / القارئ  
ودورها  ال�صخ�صيات  بــهــذه  م�صبقا"  الــعــارف  للم�صرحية 
يف االأحــداث ، وهذا يزيد من قوة الفعل ووحدته ، القارئ  
مل�صرحية �صوت احل�صني"ع" من دون املتخ�ص�ص اأو املمعن 
بنظره جيدا" ، ميكن اأن يرى اأن امل�صرحية التت�صمن فعل" 
الأنه ينحاز اىل الفعل الدرامي اخلارجي ، الفعل  دراميا" ، 
باجلانب  اعتياديا"-  يرتبط-  اخلارجي  الفعل   ( امل�صهود 
 – بامل�صاهدة  يرتبط   ، البطل  ت�صرفات  مــن  اجل�صماين 

الفرجة - :- اطلق نار .. املعارك .. امل�صاجرة ..الخ ( "3"
القارئ  اليرى هذه االأفعال اخلارجية ولكنه يتلم�صها من 
خلل الن�ص الفرعي ) االإر�صادات امل�صرحية ( اأو من خلل 
احلوار ، يف م�صرحية �صوت احل�صني "ع" بنى الكاتب فعله 
على اأ�صا�ص الفعل الداخلي ولي�ص الفعل اخلارجي لوعيه باأن 
الفعل يف الدراما غري الفعل يف الرتاجيديا ) االأ�صا�ص يف 
الدراما هو الفعل النف�صي اأو كما قال هيغل " عر�ص ال�صعور 
الأن كل �صيء يف هــذا احلــوار هو فعل :  املتاأجج داخليا" " 
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ال�صمت .. الرتدد.. التاأمل .. االإنتظار ("4"مق
)�صوت  ن�ص  ومنها  الن�صو�ص  بع�ص  يف  الــداخــلــي  الفعل 
بامل�صرحيات  بالك  ، فما  به  ن�صعر  بل  النــراه  احل�صني"ع"( 
التي الحتتوي على فعل درامــي باملعنى الكل�صيكي ، وهذا 
هنا  فال�صخ�صية   ( اللمعقول  م�صرحيات  يف  نلحظه  ما 
التنا�صل من اأجل �صيء ما ، فهي التبذل جمهودا" نف�صيا" 
والج�صمانيا" كي تغري االأ�صياء ، اإنها التعاين ، حتى التتاأمل 

اأو تعك�ص �صيئا" ("5"
ومع ذلك فاأن م�صرحيات اللمعقول تت�صمن فعل دراميا 
ت�صرفات  خـــلل  مــن  ذهنيا"  امل�صاهد  اأو  الــقــارئ  يــوجــده 
�صخو�ص امل�صرحيات وطبائعهم اأو حركاتهم اأو ال�صيميائية 
�صوت  م�صرحية  يف  الفعل   . العر�ص  اأو  الن�ص  تغلف  التي 
احل�صني"ع" فعل" ذاتي" اال اأنه فعل" اإن�صاين" اأي�صا" و) 
يف كل فعل اإن�صاين يتوفر منطلق ارادي ي�صري ويعد عن رغبة 
اأو غاية اإن�صانية ، وهو با�صتمرار ميتلك هدفا" معينا" ("6" 
نلحظ اأن الكاتب ا�صتطاع اأن يحقق قانون الفعل الدرامي 
يف ن�صه هذا ، فكان الفعل الدرامي متقدما" بحركة دائمة 
التي قد  املركزية  النقاط  باجتاه احلــل ) عرب  االأمـــام  اىل 
الـــذروة .. احلــل ..  الــدرامــا . احلبكة ..  حتققت يف تاأليف 

النهاية ( "7"
درا�صتها  يف    -: الــلــغــة  ومــ�ــصــتــويــات  احلــــــوار  اأمنــــــاط   -2
�صيميولوجيا العمل الدرامي تتحدث ماريا يوبي�ص عن عدد 
من اأمناط احلوار منها احلوار الربهاين واحلوار االإخباري 
وحوار الهوى واحلياة ، ا�صتمل ن�ص م�صرحية �صوت احل�صني 
على هـــذه االأمنــــاط مــن احلــــوار ، ففي منــط احلوار  "ع" 
الربهاين :- والذي يوؤكد دالالت احلجة واحلقيقة كما هو 

يف هذا احلوار من امل�صهد االأول
الراهب ال�صاب املعا�صر/ اإذن...يــا اأبتي اأق�صم عليك بامل�صيح 
اأن تر�صدين اإىل امل�صادر والكتب التي ت�صعفني يف هذا املجال 
.. ولكن قبل كل �صيء اريد منكم معرفة تفا�صيل الواقعة 

التي نحن .. ب�صددها االآن
الراهب ال�صيخ املعا�صر / اإنك ياولدي تعلم اأن النبي حممد 
بن عبد اهلل هو خامت االأنبياء ، وهو من ذرية النبي اإبراهيم 
، كما كان كل من مو�صى وعي�صى فهم ذرية بع�صها من بع�ص 

.
اأما منط احلــوار االإخباري :- والــذي يوؤكد دالالت احلجة 

واإعلء قيم العقيدة ، كما يف هذا احلوار 
اأنا  هـــذا   ... اهلل  ر�ــصــول  يا�صبط  يا�صيدي  نعم   / الــراهــب 
مامقدم عليه �صتكون هذه امل�صوؤولية اأمانة يف عنقي وعنق 
كل من يهده اهلل اإىل االإ�صلم ال�صحيح واأن قربانكم املقد�ص 

هذا �صيكون منارا" لهداية النا�ص يف كل زمان ومكان .
اأمــا يف منط حــوار الهوى واحلياة :- والــذي يوؤكد دالالت 
ال�صهوات االإن�صانية واللذائذ ) ال�صلطة واملال واجلاه ( كما 

هو يف هذا احلوار من امل�صهد الثالث
حرملة / وهل �صاأمنح جائزة على هذه املهمة ؟

ال�صمر / من ي�صاهم يف تثبيت عر�ص يزيد البد واأن يكافاأ 
ابن �صعد / هيا ياحرملة ... خذ بع�ص اجلند ... ولننه االأمر 

... ال�صلطة واملال عند يزيد وهما اأ�صباب �صعادتنا . 
لقد ا�صتطاع ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي من 
اإ�صتلهام الرتاث وتوظيفه باعتماد احلوار العايل وال�صامل 
مثبتا" حالة تاريخية وملمحا" يف الوقت نف�صه اإىل حالة 

م�صتقبلية .
اخلفاجي  ر�صا  امل�صرحي  والكاتب  ال�صاعر  اأن  من  بالرغم 
اإىل  يعاود احلنني  انــه  اإىل  املعا�صرة  الــدرامــا  يتجه �صوب 
الدراما الكل�صيكية يف بع�ص احلاالت والتي منها اعتماده 
وهذا ما�صرحت به الدراما  على احلوار الداخلي كثريا" ، 
الكل�صيكية عندما اأيقنت من اأن احلوار الداخلي هو مركز 
الذروة امل�صرحية ، وهو الظاهر ملكنونات ال�صخ�صية ودواخلها 

وانفعاالتها وهمومها .
بني ) فولكن�صتاين نوعا" مهما" جدا" من احلوار الداخلي 
�صماه " احلوار ال�صري" رغم اأن البطل لوحده ، مع نف�صه 
، اإال اأنــه كما لو ينق�صم ، يناق�ص ، ي�صارب ، يغامر ب�صوت 

م�صموع ، يتجاوز ، العقبات ("8"
 اأما من ناحية م�صتويات اللغة يف هذا الن�ص ، فقد جاءت 
مب�صتويني ، امل�صتوى االأول لغة كلمية اأما امل�صتوى الثاين 
الن�ص  لغة  الكلمية  باللغة  واملق�صود   ، لغة غري كلمية 
االأ�صلي ، اأي حوار ال�صخ�صيات ، حيث كانت لغة امل�صرحية 
تراكيب  ،ذات  �صعريتها  وجمالية  تعبريها  يف  قوية  لغة   ،
اعتماده  وكــذلــك   ، الكاتب  لغة  ر�صانة  تــدل على  والــفــاظ 
ال�صعر  بــحــور  اخــتــيــاره  املمتنع مــن خــلل  ال�صهل  ا�ــصــلــوب 
املتلقي  واإدراك  وفهم   ، امل�صرحي  احلــوار  لغة  اإىل  امللئمة 
الفرعي  الن�ص  اللغة غري الكلمية فهي تعني لغة  اأمــا   .
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مق الن�ص  الــكــاتــب يف  الــتــي يثبتها  املــ�ــصــرحــيــة(  )االإر�ــــصــــادات 
وهي على نوعني ، اإر�صادات خارجية واأخــرى داخلية ، اأما 
االإر�صادات اخلارجية فقد ثبت فيها الكاتب على طول ال�صتة 
، املكان والزمان ، ويف االإر�ــصــادات الداخلية ، ثبت  م�صاهد 
الكاتب امللحظات التي تخ�ص االإخــراج وال�صينوغرافيا ، 
وهذه االإر�صادات اخلارجية والداخلية تهم املتلقي وت�صاعده 
على فهم وا�صتيعاب وتخيل العر�ص امل�صرحي لهذا الن�ص 

م�صتقبل" ،
3- ال�صخ�صيات وم�صتويات بنائها الدرامي :- ا�صتمل ن�ص 
امل�صرحية على خم�ص ع�صرة �صخ�صية مبا فيها االأ�صوات ، 
�صخ�صيات  ومنها   ، )تاريخية(  حقيقية  �صخ�صيات  منها 
اأما   ، ر�صا اخلفاجي  امل�صرحي  الكاتب  اأوجــدهــا  مفرت�صة 

ال�صخ�صيات احلقيقية )التاريخية( فهي :-
) االإمام احل�صني"ع" / حبيب بن مظاهر / م�صلم بن عقيل 
/ زهري بن القني / عمر بن �صعد / �صمر بن ذي اجلو�صن 
/ حرملة / حكيم بن الطفيل ( اأما ال�صخ�صيات املفرت�صة 

فهي :-
 / الــزمــن احلا�صر   / ال�صاب  والــراهــب  ال�صيخ  الــراهــب   (
/ رجل  املا�صي  الزمن   / ال�صاب  والــراهــب  ال�صيخ  الراهب 
�صخ�صيات  اخلفاجي  ر�صا  امل�صرحي  الكاتب  بنى  1و2و3( 
املحدد يف  املنظور  )التاريخية( وفق  م�صرحيته احلقيقية 
ال�صعبي  املخيال  التاريخية ووفــق منظور  الكتب وامل�صادر 
واأبعاد  �صمات  مــن   ، اجلمعية  الــذاكــرة  عليه  األــفــت  الـــذي 
ال�صخ�صية بل وحتى اأفكارها ومزاجها جم�صدا" ذلك عن 
للمتخ�ص�صني  تاركا"  طريق منط احلــوار لكل �صخ�صية 
االأزيـــــاء  الــبــنــاء اخلـــارجـــي لل�صخ�صية مـــن مــثــل  تــكــمــلــة 

واالإك�ص�صوارات وغريها ، يف حالة العر�ص . 
اأما بناء ال�صخ�صيات املفرت�صة فريى الباحث اأنها جاءت وفق 
م�صتويات بناء ال�صخ�صية من منطلق النظريات النقدية 
لل�صخ�صية  ال�صيميولوجية  الـــقـــراءة  وخــا�ــصــة  املــعــا�ــصــرة 
امل�صرحية ، وكما حددها ) باتري�ص بافي�ص ( فكانت �صخ�صية 
الراهب ال�صيخ والراهب ال�صاب / الزمن احلا�صر وكذلك 
الراهب ال�صاب /الزمن املا�صي ، وفق م�صتوى ال�صخ�صية 
اأي ال�صخ�صية مبفهومها   ، : وهي وحــدات فعالة م�صورة 
من  كانت  فلقد  1و2و3  الــرجــل  �صخ�صية  اأمــا   ، التقليدي 
املادية من  العامة غري  العوامل  : وهي  العوامل  م�صتوى 

الرجل 1  �صخ�صية  فكانت   ، ، احلــب وغريها  ال�صلم  مثل 
خا�صعة لعامل احلياد وال�صلم وكما مبني يف هذا احلوار

رجل1 / ما اجلدوى من هذا القول االآن ؟ هذا املوقف مزق 
اأفئدة النا�ص ماذا نفعل ؟ 

اأما �صخ�صية الرجل2 فهي خا�صعة لعامل احلب ، فهو يحب 
اأهل البيت االأطهار وموال لهم ، وكما نقراأ يف هذا احلوار 

 ، األ نبي الرحمة تعر�ص يف االأم�صار  رجــل2 / كوكبة من 
بهذا ال�صكل املرعب ... هذا املوقف يحتاج اإىل اأكرث من فعل 

... يحتاج اإىل ا�صتنكار وا�صع يحتاج اإىل ثورة ...
عــامــل احلقد  اإىل  فــهــي خــا�ــصــعــة  الـــرجـــل3  �صخ�صية  اأمــــا 

والكراهية ، وكما هو يف هذا احلوار 
رجل3 / واإذن ... ماذا يعني خروجه عن حكم يزيد ؟ وهو 

خليفة امل�صلمني االآن ؟
، وهو  املــا�ــصــي  الـــزمـــن   / الــ�ــصــيــخ  الـــراهـــب  اأمــــا �صخ�صية 
اإنــهــا التخ�صع للقراءة  الــبــاحــث  املــ�ــصــرحــيــة  فـــريى  بــطــل 
�صخ�صية  مــن  ببنائها  تــقــرتب  ولكنها   ، ال�صيميولوجية 
)املونودراما( )م�صرحية املمثل الواحد( ) تتميز ال�صخ�صية 
اىل  ومتــيــل  متغرية  هــي  اإذ  بدياليكتيكيتها  املــونــودرامــيــة 
التنويعات الدرامية التي توؤكدها من خلل تغيري امل�صاعر 
واالأفكار واالنفعاالت واالأمزجة فجريان ال�صخ�صية يعطي 
والعواطف  واالنفعاالت  الطباع  من  متنوعة  اأمواجا"  لنا 
التي تتقلب بني مد وجزر . بني �صمت و�صراخ . بني �صعف 

وقوة . بني ياأ�ص واأمل ( "9"
هذا ماكانت عليه �صخ�صية الراهب يف امل�صرحية ، فهي منذ 
بدايتها قلقة، متاأزمة، منفعلة ، مت�صائلة ، تبحث عن حقيقة 
االأمر ، حتى يف امل�صاهد التي تكون فيها مع �صخ�صيات اأخرى 
نراها تبحث وت�صتدر االأجوبة وتناق�ص وتتناق�ص وتت�صاد ، 

وكما يف هذا احلوار الداخلي 
الراهب / اأ�صعر اأن جميع روؤو�ص االأبرار ال�صهداء ترت�صدين 
... ت�صتوقفني .. كي تخربين عن جوهر هذا االأمر .. وعن 
ظلم الدنيا .. واأنا الحول وال قوة يل ، غري �صكوك تلهبني 

ب�صياط االأ�صئلة الظماأى 
ويف حوار خارجي نلحظ نف�ص ال�صيء 

حرملة / بل اأ�صحكني دوري يا اأبتي .. فاأنا مل اأرم غري �صهام 
معدودة ، ال�صهم االأول كنت قد قتلت به طفل" يف ح�صن 

اأبيه . كي اأتفادى اأمرا" الحتمد عقباه 
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الراهب / هل تقتل طفل" يتلظى عط�صا" ؟ واأمــام جميع مق
اجلند ؟ هل هذا فعل االأبطال ؟ )ثم ي�صتدرك( اأوهل مات 

الباقون بنف�ص احلالة ؟
لقد بنى ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي م�صهده 
الثاين على ثيمة )الكابو�ص( ول�صنا هنا ب�صدد حتليل البناء 
امل�صهدي للن�ص ، ولكن الباحث يريد من ذلك اأن يدعم راأيه 
�صخ�صية  مــع  الــراهــب  �صخ�صية  بناء  يف  الفنية  املقاربة  يف 
املونودراما ، فا�صتخدام الكابو�ص يف الن�صو�ص املونودرامية 
ي�صاعد ال�صخ�صية على اأن تعك�ص املكنونات النف�صية واحلاالت 
م�صرحية  يف  الــراهــب  مــع  ماح�صل  وهـــذا  فيها  االنفعالية 
امل�صرحية  يف  املفرت�صة  ال�صخ�صيات  احل�صني"ع"(  )�صوت 
جميعها يخ�صع مل�صتوى البنية االأولية ، من امل�صتويات التي 
خلل  من  للمعنى  احلاملة  وهــي  بافي�ص  باتري�ص  حددها 

العلقات والتناق�صات والت�صاد .
واإماراتها  علماتها  عرب  التوا�صل  �صيميولوجيا  تهدف   (
واإ�صاراتها اإىل االإبلغ والتاأثري على الغري .... فهي ت�صتعمل 
جمموعة من الر�صائل اللغوية وغري اللغوية لتنبيه االأخر 
والتاأثري عليه عن طريق اإر�صال ر�صالة وتبليغها اإياه . ومن 
الــدال واملدلول   : هنا فالعلمة تتكون من ثلثة عنا�صر 
الق�صدية  الوظيفة  هــذه  من   "10") الق�صدية  والوظيفة 
ينطلق ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي ، لري�صل 
ر�صائله امل�صرحية مبلغا" فيها املتلقي )املر�صل اليه( نوعية 
اأهداف  عن  هذه امل�صرحيات وهدفها الذي يختلف كثريا" 
الن�صو�ص امل�صرحية االأخــرى التي كتبت بهذا الغر�ص من 

قبل كتاب م�صرحيني غريه . 
يوؤكد الكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي على اأن ن�صو�ص امل�صرح 
اأن تكون مهتمة بق�صية  احل�صيني الــذي ي�صعى اليه يجب 
االإمام احل�صني"ع" يف الدرجة االأوىل اأو مهتمة بها فقط ، 
الي�صاركها يف االهتمام �صيء اأخر فهو يقول )اإن هناك اأخطاء 
، عندما  الكتاب يف متاهات كثرية  اأوقــعــت  كبرية وخطرية 
وظفوا الق�صية احل�صينية لق�صايا اأقل اأهمية منها( وهذا 
ما مل�صناه عند حتليلنا لن�ص م�صرحية )�صوت احل�صني"ع"( 
كانت ق�صدية الكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي وا�صحة جدا" 
من خلل احلوار واأمناطه وكذلك اللغة وم�صتوياتها وخلق 
الفعل الدرامي وم�صتويات ال�صخ�صيات وبنائها ، وهذا اي�صا" 
متواجد وبقوة يف كافة ن�صو�صه امل�صرحية االأخرى ، ولذلك 

يرى البع�ص اأن م�صرحيات الكاتب امل�صرحي ر�صا اخلفاجي 
الق�صدية  الوظيفة  اأن  اإال  كذلك  لي�صت  وهــي   ، مت�صابهة 
لن�صو�صه  الـــدرامـــي  الــبــنــاء  يف  وا�ــصــح  ب�صكل  متمظهرة 

امل�صرحية وبالتايل تاأثريها املنعك�ص على املتلقي .  
يف كافة ن�صو�صه امل�صرحية الي�صمح الكاتب ر�صا اخلفاجي 
لنف�صه التغيري يف ديناميكية الفعل اأو ال�صخ�صيات احلقيقية 
الفكرة  انــزيــاح  على  ي�صاعد  التغيري  بـــاأن  " منه  اإميــانــا   ،
الرئي�صية وبالتايل اخلروج عن الهدف االأ�صمى ، ويرف�ص 
الكاتب كافة االأ�صكال التي ت�صعى اإىل ذلك حتى لو كانت من 
اأجل التجديد اأو احلداثة . لذلك داأب بق�صديته اأن اليتعامل 
مع الرمز وحماولة اإ�صقاطه من خلل خلخلة الفعل اأو بناء 
ال�صخ�صيات وخا�صة احلقيقية للو�صول اإىل عوامل اأخرى 
معا�صة اأوم�صتقبلية تخ�ص املتلقي . اإال اأنه �صعى من خلل 
�صيميولوجا التوا�صل التي يتكون مركزها منه ، اأي الكاتب 
الرمز  من  اخلالية  بر�صائله  يبعث  اأن  )املر�صل(  باعتباره 
امل�صحونة بق�صدية االإميــان بق�صية اأهل البيت ، حماوال" 

التاأثري على املتلقي يف احت�صان هذه الر�صائل . 
امل�صرحي ر�صا اخلفاجي من مبداأ  والكاتب  ال�صاعر  يريد 
القارىء  املتلقي  ذهــن  يف  يحفر  اأن  والتوا�صل  الق�صدية 
حياة  يحتوي  م�صتودعا"  امل�صرحية  لن�صو�صه  امل�صاهد   /
وفكر ومنهج اأهل البيت االأطهار فقط ، واأن ال ي�صتوعب اأي 
�صيء اأخر يبتعد عن هذه الر�صالة التي اأخذ على عاتقه اأن 

ير�صخها يف ذهن املتلقي 
الهوام�ص/

1- �صينيثينا يانوثا ، نظرية الدراما ، �ص45
2- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص49
3- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص46
4- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص65
5- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص40
6- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص35
7- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص36

8- امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �ص83 
9- د.ح�صني علي هارف ، عنا�صر البنية الفنية للمونودراما 

، �ص38
التوا�صل  �ــصــيــمــيــولــوجــيــا   ، حــــمــــداوي  جــمــيــل  د.   -10

و�صيميولوجيا الداللة ، �ص34                                     
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عبثاً يحاول البع�ص التقليل من اأهمية م�صرح ال�صارع 
عا�صوراء  يف  احل�صينيون  يقدمها  التي  الت�صابيه  ومنه 
الفنية  ايــحــاءاتــهــا  وتــوثــيــق  الــطــف  ال�ــصــتــذكــار فاجعة 
ومعطياتها الداللية وربطها بالواقع الراهن لل�صعوب 

واحلكومات امل�صلمة.
انتاج  واإعـــادة  الروحية  اجلــوانــب  عن  النظر  وب�صرف 
منفتحة  ع�صرية  بروؤية  وت�صويقه  التاريخي  احلــدث 
عا�صوراء  مثل  اإن�صانية  تراجيديا  فـــاإن  احلــيــاة،  على 
ما  ال�صعبية  الــذاكــرة  يف  حمــفــورة  الــذهــن  يف  حا�صرة 
زالـــت تبعث زخــمــا تــاأثــرييــاً بــهــذا احلــجــم الــهــائــل، ملن 

مؤشرات العودة
 إىل مسرح الشارع

وافرا  ق�صطا  مينحها  اأن  املعا�صر  بامل�صرحي  اجلدير 
واال�صتلهام  املو�صوعية  والــدار�ــصــة  والتتبع  للتاأمل 

الواعي مل�صاهدها.
الــفــنــي والــتــقــنــي للم�صرح منذ  �ــصــايــرنــا اجلــانــب  فــلــو 
بواكريه ولغاية اليوم لتلم�صنا حقائق ي�صعب تغييبها 
اأو اإغفالها. من ذلك اأن التطور البنائي الذي اأحرزه 
امل�صرح خلل م�صريته الطويلة مل مينعه من الرجوع 
دخول  ك�صمة  التقليدية  اإىل  االأحـــوال  من  الكثري  يف 
جمــانــيــة لــعــقــول وقـــلـــوب اجلــمــاهــري الــعــريــ�ــصــة من 

املتلقني.

حيدر السالمي
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ـ هــي خماطبة  الــفــنــون  ـ ك�صائر  املــ�ــصــرح  فــالــغــايــة مــن 
اإيهاماً  املــنــفــعــلــني  خــ�ــصــبــتــه  اإىل  املــخــتــلــفــني  الــنــظــارة 
منها  التكرارية  االجــرتاريــة  �صواء  باأحداثه  وتطهرياً 
ومن  اخليالية.  اأم  الواقعية  االإبداعية،  التجديدية  اأم 
جتتمع  وحــده  امل�صرح  ”يف  ليقول  فولتري  انطلق  هنا 
”اأعطني  �صهريته  �صلف�صكي  �صتان  واأطــلــق  االأمة“ 
م�صرحا اأعطك �صعبا مثقفا“ اإىل غريها من املقوالت 
االأول وبيان خطورته يف  بالفن  اإىل االهتمام  الداعية 
اأو ارتكازياً والربط بني اخل�صبة  نقل التاأثري عدوائيا 

واحلياة.
الــعــر�ــص فــوق اخل�صبة والعر�ص  بــني  املــقــاربــة  ولـــدى 
اأي املنقول عرب ال�صا�صة الأدركنا الفارقة ب�صكل  املتلفز 
جلّي بني املح�صو�ص والل حم�صو�ص. ولعل هذا ما دعا 
التناف�ص  اإىل  العامل  يف  ال�صناعية  ال�صركات  كربيات 
 ،Digital، HD( البتكار اأنظمة العر�ص احلديثة

3DMAX، LED( واالآتي يف قابل االأيام اأعظم.
ويـــــدور احلـــديـــث الـــيـــوم عـــن اآخـــــر �ــصــرعــة يف جمال 
بنظام  تعمل  خا�صة  بذلة  باخرتاع  التلفازي  العر�ص 
امللم�صة  بــحــرارة  ال�صعور  نقل  على  دقيق  اإلــكــرتوين 
الو�صول  الأجــل  االأبعاد  الثلثي  التج�صيد  عن  ف�صل 
النف�صي  والتاأثر  االنفعال  حــاالت  اأق�صى  اإىل  باملتلقي 
عاملها  يف  االأحـــــداث  ومعاي�صة  الـــوجـــداين  والتقم�ص 
غرار  على  مللب�صاتها،  احلا�صنة  وبيئتها  االفرتا�صي 
املمثلون  التي ي�صتخدمها  بذلة نقل وت�صوير احلركة 
اليوم يف الر�صوم الكرتونية ثلثية االأبعاد ”اأنيمي�صن 

ثري دي“. 
كل هذه املحاوالت ت�صب يف قناة واحدة، هي االقرتاب 
من  كواحد  العر�ص  يعي�ص  وجعله  امل�صاهد  من  اأكــرث 
روحياً  اإقــنــاعــه  اأو  اإلــكــرتونــيــا  باإيهامه  وذلـــك  اأبــطــالــه 
�صريكاً  الــ�ــصــوء  بقعة  حتــت  اأو  الــكــادر  �صمن  بــوجــوده 

للأبطال يف جميع ما يدور من اأحداث. 

وهذا ـ يف ت�صوري ـ  معناه باخت�صار، الرجوع باالإن�صان 
بعد  االأم  وبلدته  الب�صيطة  بيئته  اإىل  افرتا�صياً  ولــو 
اغرتاب طويل عنها �صببته تعقيدات احلياة املعا�صرة. 
مهده  اإىل  بامل�صرح  العودة  ب�صاطة  وبكل  اأي�صا  ويعني 
العودة من  اأق�صر،  التقليدية. وبعبارة  االأول وبدايته 
اإىل  التقنية  بالتكييفات  املكتظ  املعقد  املغلق  امل�صرح 

ال�صارع اأو امل�صرح املفتوح.
اإنها موؤ�صرات تدعونا للوقوف برهة بني يدي واقعنا 
طاقاته  ال�صتثمار  اجلــاد  والتفكري  عليه  ومــا  لــه  مبــا 
الفنية �صمن االأطر واالأن�صقة املتطورة وعدم التعايل 
على ذلك الواقع والتنكر لقيمه االإبداعية مهما كانت 

�صغرية اأو قليلة. 
واإذا كان االأمر كذلك، فل جمال الإنكار اأهمية امل�صرح 
املفتوح اأو اجلوال اأو ال�صارعي كما ي�صميه البع�ص، الأنه 
على االأقل يوفر لنا فر�ص التوا�صل املبا�صر والتلقائي 
ويخلق حالة من التفاعلية البناءة اأو التغذية املنعك�صة 

بني م�صرح احلياة وم�صرح اخل�صبة.
ملــ�ــصــرح غني  دعـــونـــا االآن منــهــد النــطــلقــة جـــديـــدة 
بالتعبري مفعم بلغة ال�صدق. بيد اأنه يف الوقت نف�صه 
غري متخم بالتعقيدات الهند�صية والكوالي�ص املقننة. 
ت�صتوعب  الــتــي  الن�صية  البنية  نهيئ  اأيــ�ــصــاً  ودعــونــا 
وترقى اإىل م�صتوى احلدث املطلوب عر�صه. وال�صاحة 
ال تخلو ـ كما اأظن ـ لو تف�صح الكتاب واملوؤلفون والنقاد 
ودعوى  االحــتــكــار  رغــبــة  مــن  اإمكانهم  جهد  وخففوا 
احلــاكــمــيــة عــلــى االإبـــــداع اأو ممــار�ــصــة الــو�ــصــايــة على 

املبدعني.
عا�صوراء  عــن  كليا  تختلف  ال  الـــواقـــع  عــا�ــصــوراء  اإن 
اإال  اأنها ال تختزلها وال حتل بديل عنها  التاريخ كما 
حــاالت كثرية رمبا  واالن�صجام يف  للتناغم  قابلة  اأنها 
الديني  الثابت  الفراغ بني  اال�صتغال يف منطقة  تبيح 

واملتحول التاريخاين.     
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مق سفري النور ... 
وأحقية املسرح يف

 ترمجة األفكار
التارخيية  

سالم حممد البناي 

تباينت االأدوات وتنوعت حول ما نعده و�صيلة الإي�صال 
االأفكار التي تلج النف�ص من منافذ احلياة املختلفة اإىل 
متلق غائب عن الوعي اأو لرمبا ت�صكلت لديه جمموعة 
اختلطت لديه يف فهم ما يريد فهمه يف  مفاهيم قد 

ق�صية ما ،
 وتــاريــخــنــا زاخــــر بــكــربيــات الــقــ�ــصــايــا الــتــي مــا زالت 
الكثري من  ت�صوبها  النا�ص  لعامة  التو�صيلية   اأدواتها 
االجتهادات والت�صورات فبع�صها يقرتب من احلقيقة 
يبتعد كثريا عنها ويف ق�صية بحجم  االآخــر  والبع�ص 
الــطــف ومــا رافــقــهــا مــن نه�صة فكرية �صاملة  واقــعــة 
زلزلت االأر�ص من حتت اإمرباطوريات الطواغيت فان 
اآلية اإي�صالها ق�صية جد مهمة الأنها م�صوؤولية تاريخية 
ال يجب اأن نغفلها اأو اأن ن�صتهني بها فنحن نعرف واقعة 
الطف ونعرف يوم عا�صوراء وما ح�صل بهذا اليوم من 
خلل م�صادرنا التي نثق بها ونتعامل معها طيلة هذه 
الدم  �صاهدت  قد  الأنها  اأحزاننا  وع�صقنا حتى  ال�صنني 
املراق من اآل البيت االأطهار وهناك �صفحات مل يقلبها 
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التاريخ جيدا اأو انه قد اأغفلها 
فق�صية مثل ق�صية م�صلم بن عقيل هي املحور االأول يف 
اختبار النف�ص يف بقائها مع احلق او منا�صرة الباطل 
والذي ح�صل مع �صفري احل�صني بن علي عليه ال�صلم 
ومـــا تــعــر�ــص لــه مــن خــديــعــة يــعــد مــعــركــة بــحــد ذاتها 
و�صراعا حقيقيا بني احلق والباطل فقد كان م�صلم بن 

عقيل عليه ال�صلم وا�صحا و�صوح ال�صم�ص يف ر�صالته
امل�صرحي  ن�صه  اخلفاجي  ر�صا  ال�صاعر  كتب  وعندما   
اأن يك�صف  ) �صفري النور م�صلم بن عقيل ( اإمنا حاول 
لــه م�صلم بــن عقيل مــن غدر  تــعــر�ــص  بع�صا مـــن  مــا 
وخديعة وكيفية تعامله مع الغادرين وكما اأجداده فانه 
مل يتنازل ومل يجانب الباطل ومل يتو�صل ابن زياد اأو 
التي نذرت  ال�صفوة  يفاو�صه على �صيء الأنــه من تلك 

نف�صها للإن�صانية و�صفرها اخلالد ..
الن�ص بالرغم من ق�صر �صجاالته وابتعاده عن الكثري 
اختزل  لكنه  عقيل  بن  م�صلم  ق�صة  حــول  اخلفايا  من 
هذه الق�صية ليو�صلها بطريقة مكثفة وموؤثرة واأثبتت 
ان امل�صرح ميتلك االأحقية يف ترجمة االأفكار التاريخية 
حول ق�صية اأهل البيت عليهم ال�صلم  وهنا يلعب املخرج 
ن�ص  هكذا  مــع  تعامله  يف  كبرية  لعبة  ال�صيباين  علي 
اأتوقع  تاريخي وعندما �صاهدت العر�ص االأول مل اأكن 
اأن تدار حركة املمثلني بهذه الطريقة الكبرية التي تنم 
عن خربة رمبا هي خربة علي ال�صيباين وكيفية تعامله 
  ، بــارعــة يف االأداء  اأجــــادت وكــانــت  الــتــي  مــع ال�صخو�ص 
وكان ال�صوؤال الذي جال يف خاطري ما الذي �صي�صيفه 
ال�صيباين لهذا الن�ص وكيف �صيتعامل مع فكرة الن�ص 

من خلل طريقة االأداء واحلركة على امل�صرح ؟
 لقد وجدت ان املخرج قد اأعطى للن�ص روحية واأ�صاف 
االإ�صاءة  مــ�ــصــاحــات  خـــلل  مــن  اأخــــرى  لــلــحــوار متعة 
لقطات  مــن  العر�ص  رافـــق  ومــا  واملو�صيقى  والــديــكــور 
تقليديا  املــخــرج  يكن  ..ومل  الــعــر�ــص  رافــقــت  وثائقية 
كافة  بــل متكن مــن توظيف  الن�ص  لــهــذا  اإخــراجــه  يف 
مــقــومــات املــ�ــصــرح ممــا جــعــل مــن املــ�ــصــاهــد يتفاعل مع 
حتى  و�صمعيا  وب�صريا  وح�صيا  روحيا  تفاعل  العر�ص 

نف�صا  ال�صخو�ص  داخــل  منغر�صا  نف�صه  امل�صاهد  وجــد 
اإنتاج هذه  اأن جهة  االإيحاءات واعتقد  من خلل تلك 
امل�صرحية مل تبخل بتوفري كافة متطلبات العر�ص التي 
طلبها املخرج كاالأزياء والديكور اللذين كان لهما تاأثري 

كبري على اإخراج العر�ص  
الفنانة وداد ها�صم والتي اأدت دور )طوعة ( برباعة وكان 
�صوتها وحركتها م�صتوعبة ل�صروط االأداء امل�صرحي و 
احلوار الذي دار بينها وبني م�صلم بن عقيل من اأكرث 

احلوارات تاأثريا على املتلقي اأو امل�صاهد 
ملأ   قــد  ح�صوره  فكان  فيا�ص  اأبــو  جا�صم  الفنان  اأمــا 
)هاين  الــ�ــصــحــابــي  �صخ�صية  جت�صيد  واأجـــــاد  املــ�ــصــرح 
اإجــادتــه للأدوار  بن عــروة( مبهارة فنية عالية واثبت 

التاريخية التي تنا�صب �صكله وعمره 
املمثل ال�صاب ) علء املو�صوي( الذي اأدى دور م�صلم بن 
ان املخرج مل يعط هذا  كــان مقنعا وهنا اعتقد  عقيل 
الدور حقه هل ب�صبب املوؤلف اأم ان هناك اختزاال لبع�ص 
احلــوارات اعتقد انه يجب ان يعطى هذا الــدور-  وهو 
ال�صخ�صية الرئي�صة واملحورية – يف العمل اأهمية اكرب 
فم�صاحة ح�صور هذه ال�صخ�صية كانت حمجمة بع�ص 
ال�صيء ونهاية م�صلم بن عقيل كانت حتتاج اىل معاجلة 

درامية اكرب 
حمزة  لل�صاب  ال�صوتية  واملـــوؤثـــرات  واالأزيـــــاء  االإنـــــارة 
وان  العر�ص  متطلبات  مــع  متناغمة  كــانــت  الفيحان 
رافقتها بع�ص االأخطاء التقنية التي ال علقة للجميع 

بها
االأدوار  فكل  ثانويا  دورا  هناك  اأن  اأجــد  مل  وب�صراحة 
و�صكلت  كــانــت مهمة  امل�صرحية   هــذه  قــدمــت يف  الــتــي 

ح�صورا لها  ...
اأمـــا اجلــمــهــور فقد تفاعل مــع الــعــر�ــص وحـــاول حتية 
التنبيه  لــوال  امل�صاهد  بع�ص  عند  بالت�صفيق  املمثلني 
واعتقد  الــعــر�ــص  اأثــنــاء  بــذلــك   ال�صماح  بــعــدم  امل�صبق 
التنويه  مت  التي  للرابطة  القادمة  االأعمال  ان  جازما 
عنها �صتكون بهذا امل�صتوى او اأكرث ان توفرت لها ذات 

االإمكانات 
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للتشابيه احلسينية 
اثر يف نشأة احلركة املسرحية

 يف العراق
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صاحب الشباني
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اإذا قلنا اإن البع�ص من رواد امل�صرح وال�صينما العاملية تاأثروا مق ال غرابة يف االأمر 
بهذه امل�صاهد العقائدية ) الت�صابيه( التي ت�صتند اإىل احلقائق يف تطوير واإبراز 

عملهم االإبداعي يف جمال امل�صرح وال�صينما.
فمن اإحياء املرا�صيم والوقائع الدينية يف العامل والتحدث عن �صخ�صيات مثل ) 

ال�صيد امل�صيح( على نبينا وعليه اأف�صل ال�صلة وال�صلم .
ومتثيل ادوار الطقو�ص الدينية ابتداء من ع�صر املعابد واإن�صاء امل�صرح االإغريقي 

وطابعها الثقايف وغريها من الطقو�ص لتلك احلقبة من الزمن.
وكانت وال تزال مرا�صيم العزاء احل�صيني يف عا�صوراء وواقعة الطف اخلالدة يف 
كربلء احل�صني )عليه ال�صلم( اثراً وا�صعاً يف العراق وما تركته هذه املرا�صيم 
احلق  ثــورة  انـــدالع  منذ  با�صتمرار  يتجدد  امل�صلمني  نفو�ص  يف  غائر  جــرح  مــن 
التي اأوقد �صعلتها االمام احل�صني )عليه ال�صلم( واأهل بيته واأ�صحابه )عليهم 

ال�صلم( يف عام 61 هجرية وليومنا هذا.
اإال ا�صتح�صار ملعركة  ومن خلل هذه الواقعة ) وت�صابيهها( التي تقام ما هي 
مقومات  كــل  فيها  تتوفر  الطف  واقــعــة  الأن  الــدرامــي  لبعدها  ومتثيل  الطف 

الدراما الر�صالية املتجددة.
فمنها اأخذت حركة التمثيل امل�صرحي يف العراق وما يتعاطف له اأبناء العراق من 

احلزن والبكاء حينما يعر�ص اأي م�صهد من م�صاهد كربلء.
العربية  الــدول  بغالبية  ال�صباقة  العراق هي  امل�صرح احل�صيني يف  فكانت حركة 
كما اأدت هذه الطقو�ص اإىل نه�صة م�صرحية و�صل اإ�صعاعها لبقية الدول منها ) 

م�صر والدول املحيطة االأخرى(.
فتاأثر بها حميط العامل اي�صاً وقادته ) كغاندي وفل�صفة واأدباء العامل( امل�صلمني 
وامل�صيحيني وغريهم فكانت ثورة االمام احل�صني )عليه ال�صلم( هي ثورة احلق 
اأبعادها الأنها تهدد  �صد الباطل وال�صر فكان �صراع اخلري لل�صر وا�صحاً يف كل 
كل م�صاجع الطغاة يف العامل والأنها طريق وا�صح حلرية االإن�صان اأينما كان ويف 
نبني  نفكر كيف  اأن  الدكتاتورية  تهاوت عرو�ص  اأن  بعد  اليوم  فعلينا  زمــن.  اأي 
ال�صورة احلية والواقعية  الت�صبيه( ينقل   ( اأو متنقًل وان يكون  ثابتاً  م�صرحاً 
واجلمالية يف ال�صورة واالأداء واملعنى ليكون حم�صناً بعيداً عن حميط االنتقاد 
قادراً على اأن يوظف طاقات االإبداع اخلرية لفن امل�صرح احل�صيني، وبكل نواحيه 
الفكرية واالجتماعية واالإن�صانية واالإميانية لكي ينقلوا م�صامني هذه امللحمة 
الرباقة حتى  ب�صورته  للمتلقي  لي�صل  بفكر نري ومتجددة  االإن�صانية اخلالدة 
ال يبقى جماال ً ملن يحاول ت�صويه هذه ال�صورة للفكر االإن�صاين الر�صايل الذي 
�صحى من اجله االمــام احل�صني )عليه ال�صلم( واأهــل بيته واأ�صحابه )عليهم 
ال�صلم( ولتبقى واقعة الطف ورمزها اأبو االأحرار �صعلة وهاجة تنري لنا طريق 

احلرية والهداية وال�صلح.
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كان الفنانون امل�صرحيون العاملون يف مدينة كربلء 
تعرت�صها  املــ�ــصــرحــي  الــفــن  زرع  مــهــمــة  ان  يــعــلــمــون 
هناك  كانت  باملقابل  انــه  اال  ومعقدة  جمة  �صعوبات 
عوامل ايجابية وم�صجعة عرف عدد من الفنانني كيف 
ي�صخرونها يف �صبيل اجناح مهمتهم ، فاملدينة عريقة 
يف تراثها الديني والعلمي واالدبي والثقايف من خلل 
الطقو�ص  مقدمتها  ويف  املتنوعة  االحتفالية  املوا�صم 
العا�صورائية التي تقام �صنويا يف �صهري حمرم احلرام 
الــطــف اخلـــالـــدة ) ذكرى  مللحمة  ا�ــصــتــذكــاراً  و�ــصــفــر 
و�صحبه  الــ�ــصــلم(  )عليه  احل�صني  االمـــام  ا�صت�صهاد 
االبــرار( مما �صبب يف تقدم وعي النا�ص ومنو حاجات 
روحية جديدة منها فن امل�صرح وهو احد معامل احلياة 

اجلديدة يف كربلء.

كانت هناك حماوالت رائدة امتدت من بدايات القرن 
املا�صي قدمت العديد من االعمال امل�صرحية بداياتها 
من قبل فرق اهلية متار�ص الطقو�ص العا�صورائية يف 
موا�صمها كما تقوم بعر�ص اعمال م�صرحية يف االعياد 
ومنا�صبات مواليد االئمة االطهار واالفــراح اخلا�صة 
اأي  بـــازي(  بــالــزواج واخلــتــان وكــانــت ت�صمى ) البقال 
لعبة البقال وكان لها ابطالها من املمثلني واملخرجني 
اأي عــدم وجود  واملــوؤلــفــني والــعــرو�ــص تقدم ارجتــالــيــاً 
املدار�ص  قــامــت  ثــم  الــيــوم  مــتــعــارف  ن�صو�ص كما هــو 
والطلب  املعلمون  تبناها  اعمال  بتقدمي  احلكومية 
الدينية  للمنا�صبات  باال�صافة  موا�صم  لها  وا�صبحت 
والــوطــنــيــة وكــــان هــنــاك تــعــاون بــني الــفــرق االهلية 
اعمال  بتقدمي  الك�صبة  وبع�ص  واملـــدار�ـــص  ال�صعبية 

من حركة املسرح العراقي يف كربالء  

الباحث املسرحي – عبد الرزاق عبد الكريم

ات
مض

و

فرقة كربالء للتمثيل
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وث
بح
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ال�صتاء  الفقراء ومعونة  للطلبة  ريعها  يكون  م�صرتكة 
العرو�ص من  بغداد وقدمت  العا�صمة  زارت فرق  وقد 
العزاوي  ال�صبلي وعبداهلل  �صنة 1933 منها فرق حقي 

ويحيى فائق وغريهم ..
كما قامت منظمات مهنية بتقدمي االعمال منها نقابة 
 (  .. املحافظة  ومــدار�ــص  وال�صباب  والــطــلب  املعلمني 
وثق  كربلء  يف  العراقي  امل�صرح  حلركة  �صل�صلة  هناك 
فيها تف�صيل ً العرو�ص امل�صرحية �صدر جزءها االول 
اخلا�ص بفرقة م�صرح كربلء الفني و�صت�صدر االجزاء 

االخرى الحقاً واملتكونة من خم�صة ع�صر جزءاً (.
ولدت عام 1970 فرقة حمرتفة ) فرقة م�صرح كربلء 
والنقابات  اجلماهريية  املنظمات  �صكلت  كما   ) الفني 
املهنية ودور الثقافة اجلماهريية فرقاً م�صرحية وجد 
وتطوير  طموحهم  الإ�صباع  فر�صة  الهواة  خللها  من 
قابلياتهم واالقرتاب من النا�ص عن طريق الفن كونه 

احد اجل�صور الهامة يف احلياة .
بامتداداتها   ( املدينة  يف  امل�صرحية  احلــركــة  على  كــان 
ال�صابقة( ان تكافح ملغالبة معوقات الواقع االجتماعي 
وا�صتطاعت بجهد ومعاناة كبرية ان حت�صل على �صمعة 
فنية طيبة ، وتقدير قاعدة عري�صة من النا�ص واالقبال 

املتزايد من اجلمهور مبختلف فئاته االجتماعية .
ويف متوز من عام 1978 ح�صلت االنتقالة اجلديدة يف 
حياة حركة امل�صرح العراقي يف كربلء بتاأ�صي�ص ) فرقة 
للدولة  املــركــزيــة  الــفــرقــة  ب�صفتها  للتمثيل(  كــربــلء 
وبذلك د�صنت مرحلة متقدمة يف االحرتاف امل�صرحي 
اذ قدمت لها الفرقة القومية للتمثيل خربتها وهياأت 
لها دائرة ال�صينما وامل�صرح امكانات مادية وب�صرية فنية 
دفعت بعمل الفرقة الوليدة خطوات وا�صعة وقد توىل 
ادارة الفرقة الفنانان نعمة ابو �صبع وعبد الرزاق عبد 

الكرمي واالخري كان له الدور اال�صا�صي يف تاأ�صي�صها.
باكورة عمل الفرقة م�صرحية ) كان يا ما كان ( لقا�صم 
حممد واخــراج نعمة ابو �صبع ، من الطبيعي ان تقدم 

عمل �صبق عر�صه من قبل الفرقة القومية وعلى نطاق 
وا�صع البد للمخرج ان يقدم خطة اخراج جديدة ليثبت 
بها متيزه وا�صالته حيث اعاد بناء م�صاهد عديدة على 
من  فامل�صرحية  حممد  قا�صم  فعله  عما  يختلف  نحو 
ناحية تك�صف عن القيم الفكرية والدرامية يف تراثنا 
من  الفكر  جوهر  تر�صيخ  الثانية  والناحية  ال�صعبي 
حيث الدعوة للعمل واعطاء املراأة دورها الطبيعي يف 
احلياة اىل جانب نبذها لكافة ا�صكال الك�صل والتخاذل 
قدم العمل على م�صرح االدارة املحلية يف 1978/10/5 
وا�ــصــتــمــر الــعــر�ــص بــحــدود ال�صهر و�ــصــارك الــعــمــل يف 
يف  املــ�ــصــارح  مديرية  لــفــرق  االول  القطري  املــهــرجــان 
املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح لليام 5 و 6 /1980/3 
، على م�صرح الثورة اجلوال يف بغداد كما عر�ص العمل 
ملدة ا�صبوع �صمن برنامج الرتويح ال�صياحي يف م�صيف 

�صر�صنك مبحافظة دهوك.
يف 1979/5/23 قدمت الفرقة العمل الثاين ) عري�ص 
حمفوظ  الــعــربــي  الــكــاتــب  تــاألــيــف   ) ال�صلطان  لبنت 
عبد الرحمن واخــراج نعمة ابو �صبع، �صاهدنا جتربة 
جديدة يف امل�صرح اجلاد وهو ) رف�ص ا�صكال التخاذل 
العر�ص  ا�صتمر  االمــة(  بخريات  الطامعني  ومقاومة 
اكرث من ا�صبوعني على م�صرح قاعة االدارة املحلية – 
كربلء ، ويعود الفنان نعمة ابو �صبع ثانية اىل عامل 
قا�صم حممد ليقدم له عمل ) �صر الكنز( اعطى فيه 
والتعليمية  الرتبوية  روؤيــة جديدة وهو من االعمال 
لبناء  النا�ص  لعموم  اجلماعي  للعمل  تدعو  الهادفة، 
االعمار  العر�ص مــلئــم جلميع  وكـــان  حــيــاة جــديــدة 
وا�صتمر اكرث من ا�صبوعني على قاعة االدارة املحلية 

يف كربلء بتاريخ 1979/12/25.
 ( بتقدمي م�صرحية  العبيدي  الفنان علء  با�صر  هنا 
) يف   ، للكاتب علي مزاحم عبا�ص  ال�صغري(  القنديل 
ت�صرفات  ت�صطبغ  التجربة  مقتبل  او  احلياة  خ�صم 
االنــ�ــصــان بالعفوية الــ�ــصــادقــة( هــذا مــا حـــاول املخرج 
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اي�صاحه مل�صاهديه �صغاراً وكباراً ور�صم لهم اخلطوط 
الفا�صلة بني الت�صرفات العاطفية وال�صلوك العقلين 
بحدود  العر�ص  دام   ، واالنــ�ــصــبــاط  الع�صوائية  بــني   ،
اال�صبوعني على قاعة االدارة املحلية يف كربلء اوائل 

العام 1982.
ليتعامل  �صبع  ابــو  نعمة  الفنان  يــعــاود  الثالثة  للمرة 
الـــفـــنـــان قــا�ــصــم حمــمــد وعـــزيـــز عــبــد ال�صاحب  مـــع 
�صواهد  وامل�صرحية   ) العائلة  �صجرة   ( عمل  لتقدمي 
من تاريخنا احلديث املعا�صر والقدمي وربط املا�صي 
امل�صرق باحلا�صر ، وحماكاته ملفاخر االمة عرب التاريخ 
وجت�صيد بع�ص هذه ال�صواهد ، قدمت امل�صرحية على 

قاعة االدارة املحلية يف كربلء بتاريخ 1982/7/27.
دخل  العبارة  بهذه  كفي(  على  قلبي  اأحــمــل  جئتكم   (
الفنان املخرج ح�صني القي�صي جتربة عمل مع الفرقة 
العاين  وجـــدي  تــاألــيــف  احلـــب(  ملحمة   ( مب�صرحية 
،حتــدثــت عــن حــب الــوطــن والــبــطــوالت والــتــ�ــصــامــح ، 
ويجب ان يكون احلب جامعاً للنا�ص ، قدمت على قاعة 

االدارة املحلية يف كربلء بتاريخ 1983/2/8.
)ندميكم هذا امل�صاء( كتبها عادل كاظم ج�صد احداثها 
يف  املحلية  االدارة  م�صرح  على  فار�ص  ع�صمان  املخرج 
امل�صرحية  احـــداث  كانت   1983/3/31 بتاريخ  كربلء 
تدور �صمن حقبة زمنية من تاريخ الدولة العثمانية 
وال�صراع الدائر بني احلاكمني والنا�ص وبداية ن�صوء 

الدولة احلديثة .
يقول الفنان املخرج نعمة ابو �صبع يف م�صرحية ) عيد 
�صعيد( للكاتب علي مزاحم عبا�ص انها جتربة جديدة 
يف م�صرح كربلء ... راعيت فيها قيما فنية وواقعية 
فيها  تبني   .. متميزة  م�صرحية  تقاليد  اجــل  مــن   ..
خ�صو�صيتنا من خلل فلكلور مدينة كربلء العريق 
.. و�صمن االطار العام حلركة امل�صرح العراقي ، قدمت 
امل�صرحية على قاعة االدارة املحلية يف كربلء بتاريخ 

.1983/7/21

على  الــقــادرة  ال�صحرية  القوة  هما  والفن  العلم  ان   (
املوؤلف  قوله  اراد  مــا  هــذا   ) الب�صر  طموحات  حتقيق 
الدين  عــلء  ) م�صباح  ن�صه  احمد خلف( يف  ) خلف 
الكربلئي  وال�صاعر  الكاتب  حـــاول  ال�صياق  وبــهــذا   )
حممد زمان التوا�صل دراميا ً مع التاأليف من خلل 
ال�صد باملوؤثر املو�صيقي املتج�صد باالنا�صيد واعادة توزيع 
احلوارات على نف�ص االحداث با�صلوب اللغة الف�صحى 
، اما املخرج نعمة ابو �صبع فقد حاول  والــدارجــة معاً 
بــخــربتــه الــطــويــلــة يف جتــربــة املــ�ــصــرح املــدر�ــصــي ابراز 
اجلانب العلمي والفني وترجمة القيم الرتبوية التي 
زخر بها الن�ص على خ�صبة امل�صرح باالن�صودة واحلرمة 
الطفل  بــني  تتوا�صل  ج�صور  اقــامــة  عــرب  واالبت�صامة 
م�صباح   ( م�صرحية  فكانت  امل�صاهد،  والطفل  املمثل 
امل�صابيح( عر�صت على قاعة االدارة املحلية يف كربلء 

بتاريخ 1984/3/17.
من   .. البطولة  رمــز  ت�صواهن   .. ت�صواهن(  تراجي   (
الــتــي طاردت   .. الــعــراقــيــة  املــــراأة   .. املتميزين  هـــوؤالء 
االعـــــداء .. الـــغـــزاة عــن ار�ــــص الـــوطـــن.. لــقــد ظهرت 
، تركت ب�صمات  بطوالت خــلل �صراعنا مع االعــداء 

وا�صحة على �صفحات التاريخ احلديث ..
ح�صن  عــبــداهلل  كتبها  ت�صواهن(  تــراجــي   ( م�صرحية 
واخرجها نعمة ابو �صبع وعبد الرزاق عبد الكرمي على 

م�صرح االدارة املحلية يف كربلء بتاريخ 1984/7/20.
الفنان علء العبيدي املتمر�ص يف م�صرح الطفل يدخل 
 ( قا�صم حممد يف م�صرحيته  القدير  الفنان  يف عامل 
حتكي  القدمية  اال�صاطري  من  وهــي  الفقري(  االمــري 
عن دفاع االن�صان حلقه امل�صاع اما روؤية املخرج فكانت 
االبت�صامة  وب�صكل مب�صط من خلل  واقعية  معاجلة 
�صاغها  التي  واالحلــان اجلميلة  ال�صريعة  واحلــركــات 
الفنان عدنان �صعدون قدمت على م�صرح قاعة االدارة 

املحلية يف كربلء يف كانون االول من عام 1984.
يف 1985/7/14 وعلى م�صرح االدارة املحلية يف كربلء 
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اىل م�صرحية بعنوان ) دور يا ناعور( ...
على ما يبدو مل يكن هم معد امل�صرحية ) حممد زمان( 
هو فقط تعريق الن�ص العميق وال�صامل وحتجيمه مبا 
يتيح  مبــا  ولكن  امل�صرحي..  الــكــادر  وامــكــانــات  يتنا�صب 
لفرقة كربلء للتمثيل اي�صاً ان تطرح موروثها الدرامي 
اجلماعي باال�صكال املتاحة فلكلورياً او ما ي�صمى فن ) 
البقال( ولهذا جاء اال�صتهلل عن�صراً حا�صماً يف اإعداد 

الن�ص ب�صنعته اجلديدة.
وتنتهي امل�صرحية اىل حقيقة ان االن�صان الطيب وعرب 
ديدنه يف البحث والتق�صي ال يعدو يف ) اأ�صرف( حاالت 
وجوده انه دلو خري  �صمن دالء ناعور احلياة يرفع املاء 
من ال�صواقي الواطئة اىل مروج الورد يف االعايل ، ولعل 
خمرج امل�صرحية نعمة ابو �صبع قد وجد فر�صة طيبة 
ال�صتثمار طاقات ممثليه وو�صع مل�صات ذكية اثبت فيها 
امكانيته يف ادارة عر�ص م�صرحي �صعب املرا�ص تتداخل 

فيه الرتاجيديا بالكوميديا باالحتفال.
) حلم مليونري( وتعاود الفرقة باعطاء فر�صة ل�صاب 
متجدد ) عبد املنعم عبا�ص �صكر( ليخرج م�صرحية ) 
الدروي�ص(  ابراهيم  يقظان   ( للكاتب  مليونري(  حلم 
، عــر�ــص لــنــا فــــرتة مـــن الـــزمـــن املــا�ــصــي يــظــهــر فيها 
اال�صتغلل للمجتمع من خلل مرافق احلياة التي تهم 
ملتوية  بطرق  املــال  على  الطارئني  وح�صول  املــواطــن 
النا�ص  .. و�صراع  وبا�صاليب غري م�صروعة   .. وعديدة 

مع امل�صتغلني.
قدم العر�ص على م�صرح قاعة االدارة املحلية يف كربلء 

بتاريخ 1985/12/5.
اللطيف  عبد  فـــلح  الــفــنــان  كتبها   ) املحبة  مدينة   (
ج�صدها املخرج نعمة ابو �صبع ، عاجلت مواقف تربوية 
وتعليمية و�صيا�صية موجهة مل�صرح االحداث واالطفال 
، واكبت املرحلة التي قدمت فيها عر�صت على م�صرح 

االدارة املحلية بتاريخ 1986/7/26.
وبهذه امل�صرحية يكون ) نعمة ابو �صبع ( قد ودع ) مدينة 
كربلء( ودع احلياة مب�صرحية ) مدينة املحبة( بعد ان 

ترك ب�صماته الوا�صحة يف م�صرح كربلء والعراق بني 
الرتاجيديا والكوميديا الهادفة وم�صرح الطفل . وكان 

ظاهرة ال تن�صى..
وبهذا العمل اي�صاً توقفت اعمال الفرقة.

امل�صرح  خ�صبة  على  املــذكــورة  امل�صرحيات  ادوار  ج�صد 
فنانون رواد و�صباب ي�صار لهم دائماً من خلل جمهور 

كربلء امل�صرحي وهم :
علء العبيدي ، حممد اخلويطر – ح�صن جلوخان ، 
حممد رباط ، حيدر النواب، مهدي ابراهيم ، حممد 
نور كرمة ، عبا�ص كرمي ، جواد كاظم مو�صى ، �صاحب 
�صاكر ، عبد الــرزاق عبد الكرمي ، حممد علي ح�صن ، 
�صامي جميد ، علي كرمي ، عبد العال اخلفاجي ، عبد 
الكاظم جا�صم ، طالب مهدي ، عدنان �صريف، مهدي 
عبا�ص   ، �صعبان  ، مهدي حممد  حــامت  كاظم  الطائي، 
حمزة ح�صني ، ها�صم ح�صون فريد ، عطية عودة ، خليل 
ابراهيم ، �صياء الن�صار، زكي عبد عون ، مرت�صى �صياء 
زيدان،  فريد  القي�صي،  ح�صني   ، يو�صف  علي   ، الــديــن 
ها�صم احلكيم ، حممد املو�صوي، عدنان املو�صوي، ح�صن 
را�صي  ا�صماعيل،  حم�صن  البابلي،  جــواد  الن�صراوي، 
عبا�ص  زيــد  ال�صعدي،  املنعم  ، عبد  هــادي  حــمــود، علي 
 ، عــادل عبا�ص  اال�ــصــدي،  �صاكر  فــار�ــص، ح�صن  ، ع�صام 
ح�صني �صاكر اال�صدي ، �صامي اجلميلي ، عماد كاظم ، 
حقي ال�صوك، عبد االمري ح�صني ، �صتار اجلنابي ، اميان 
ح�صن ، حياة جنم ، جناح اخلويطر، يا�صمني اخلويطر 
، فكتوريا حممد تقي ، �صهرزاد عطية، ميادة عطية ، 
نوال عبد االمري ، وفاء ح�صني ، ابت�صام عبد االمري ، 
خمائل اخلويطر ، ن�صال عبد االمري ، �صيماء ح�صني ، 

ابت�صام مهدي ، رابعة عطية ، انت�صار ال�صاطئ.
حتية اإجلل واإكبار للراحلني الفنانني نعمة ابو ابو �صبع 
– حممد رباط �صلمان – حممد اخلويطر – حممد 

نور كرمة – ها�صم احلكيم – عبد املنعم ال�صعدي.
hotmail.com@Rizzak47
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تارخيانية احلدث املسرحي والرؤى املستقبلية 
يف مسرحية )سفر احلوراء زينب(

بقلم: علي حسني عبيد
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يف الكتابة االبداعية ثمة هدف، وال ميكن الر�صوخ 
التام لفر�صية او مبداأ الكتابة املجردة للفن وحده، 
الــ�ــصــرق، عــن املجتمع  نــتــحــدث عــن حــا�ــصــنــة  نــحــن 
مرحلة  اىل  بــعــد  نــ�ــصــل  مل  الـــعـــربـــي،  اال�ـــصـــلمـــي 
الرتف التي تبيح لنا جتريد الكتابة االبداعية من 
االبداع  فاإن  القول،  هذا  على  اتفقنا  واذا  اهدافها، 
اأو متخّيلة  اأ�ص�ص مادية  ال يخرج من الفراغ، هناك 
م�صرحيا  كان  �صواءا  االبداعي  العمل  عليها  ينبني 

�صواه. اأو 
تقاطع  حــالــة  يف  االوىل  للوهلة  الــتــاأريــخ  يــبــدو  قــد 
مع االبداع، ولكن من زاوية اأخرى، ميكن اأن يكون  
اأن  الرا�صخ يف �صناعة االبداع، مع  للتاأريخ ح�صوره 
التجارب  اأن  ذلــك  حــادا،  يبدو  قد  بينهما  التقاطع 
عليها  مــر  لــو  حتى  تتبخر  وال  تــذوب  ال  االن�صانية 
اإنــهــا تــبــقــى حمــفــوظــة يف �ــصــفــر قوي  ثــقــل الــزمــن، 
الـــتـــاأريـــخ، لـــذا فــالــرتاكــم اخلربوي  اإ�ــصــمــه  ومــتــني 
ومن  الــتــاأريــخ،  ا�صمها  ب�صرية  حــافــظــة  يف  يتكد�ص 
مادته  اأ�ص�ص  احلداثوي  العقل  ياأخذ  احلافظة  هذه 
قوالب  يف  يدخلها  اأن  بعد  ليطورها  وطــروحــاتــه، 

املعا�صرة. اىل  تنحو 
ملعاقرة  و�صيلة  ال�صعري  امل�صرح  يكون  اأن  ميكن  هنا 
الـــتـــاأريـــخ ومــنــادمــتــه اأحـــيـــانـــا، كــمــا يــتــ�ــصــح ذلـــك يف 
املو�صومة  اخلــفــاجــي(  )ر�ـــصـــا  الــ�ــصــاعــر  مــ�ــصــرحــيــة 
)�ــصــفــر احلـــوراء زيــنــب(، ومــعــاقــرة الــتــاأريــخ هــنــا ال 
الر�صوخ  او  مداهنته،  او  كليا  معه  االتــفــاق  تعني 
ا�صطرار  ثــمــة  نــعــم  املـــخـــّزنـــة،  خلـــرباتـــه  الـــواقـــعـــي 
يــدفــعــنــا نــحــو الـــتـــاأريـــخ، ولــكــن لــيــ�ــص هــنــاك فر�ص 
لكي  التاأريخ  نعاقر  اإننا  به،  املطلق  للت�صليم  م�صبق 
يواكب  مل�صتقبل  ونــوؤ�ــصــ�ــص  اأفــ�ــصــل،  حــا�ــصــرا  نــبــنــي 

القادم. الع�صر 
م�صرحية  مــن  م�صتقبلية  روؤى  ا�صتخل�صت  هــكــذا 

لــنــا واقعة  تــ�ــصــّور  اإنـــهـــا  )�ــصــفــر احلـــــوراء زيـــنـــب(، 
مـــعـــروفـــة لـــلـــقـــا�ـــصـــي والــــــــــداين، وهـــــي مــــن فـــرط 
ح�صور  لها  تــكــّون  تكاد  تــكــرارهــا  واهمية  فداحتها 
�صفر  وهي  الطف،  واقعة  اإنها  خيال،  او  عقل  كل  يف 
االن�صانية  �ــصــفــر  الــ�ــصــلم،  عــلــيــه  احلــ�ــصــني  االمــــام 
الظلم،  ل�صيف  حــدا  لي�صع  احلــق  �صوت  رفــع  الــذي 
قبل  التاريخ  حافظة  �صجلته  ان�صاين  كفاح  هو  اإذن 
اآفاقا  ليفتح  مــ�ــصــّعــا  الــكــفــاح  هـــذا  وظـــل  عـــام،   1400
�صد  امل�صروع  ال�صراع  الدامــة  متوا�صلة  م�صتقبلية 
بقدراته  االبــــداع  يــتــ�ــصــدى  اأن  البـــد  ولــهــذا  الــ�ــصــر، 
امل�صاندة  امل�صتقبلية  الــــروؤى  ال�ــصــتــ�ــصــراف  املــذهــلــة 
فجماليات  واخلـــــري،  والـــعـــدالـــة  احلـــريـــة  لــ�ــصــوت 
وال  بــاحلــداثــة،  القطعي  االن�صغال  التعني  االبـــداع 
حت�صر اهدافها يف هذا االجتاه االحادي، بل هي ال 
امل�صتقبل  مــوؤازرة  ب�صرورة  قطعا  الت�صليم  ترف�ص 

وحت�صينه.
اإعتمادا  امل�صرحية،  لنا هذه  املنطلق قدمت  من هذا 
ال�صوت  تــــــوؤازر  مــ�ــصــتــقــبــلــيــة  روؤى  الـــتـــاأريـــخ،  عــلــى 
لهذا  االول  امل�صهد  يف  نقراأ  لــذا  امل�صيء،  االن�صاين 

احلوراء: ل�صان  على  ال�صعري،  امل�صرحي  العمل 
الثغر، اأن يظماأ هذا  ُيعقل  )هل 

االآن؟
الكلمات؟؟ تخذله  ان  يعقل  هل 

قتيل، االآن  واأقّلبك 
دمائِه ينبوع  يتدفق 

بروحي اال�صجان  فتهيم 
ُيذبَح اأن  هل يعقل 

االآن؟؟( النحر  هذا 
الأجوبة  بو�صوح،  متّهد  االآنــيــة  الت�صاوؤالت  هــذه  اإن 
وامل�صتقبل معا للن�صانية  يقدمها احلا�صر  اأن  البد 
املا�صي،  لب  من  يوؤخذ  امل�صرحي  فاحلدث  جمعاء، 
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ت�صاوؤالت  اأمــام  �صا�صعة  امل�صالك  الــروؤى  يفتح  لكنه 
لــن تــتــوقــف، طــاملــا بــقــي الــ�ــصــراع االأزيل دائـــرا بني 
التي  الواقعي  اخلــلــود  ثنائية  وهــي  وال�صر،  اخلــري 
ال  مــا  واىل  ن�صوئها  منذ  الب�صرية  م�صرية  رافــقــت 

نهاية.
التاأريخ،  حافظة  من  امل�صتقبل  ف�صاء  ُي�صتَمد  هكذا 
وهـــو حـــدث مــ�ــصــرحــي �ــصــعــري يــتــكــرر بــقــ�ــصــد فني 
االثر  لتفعيل  اخلفاجي  ال�صاعر  اإليه  جلــاأ  وا�ــصــح، 
امل�صهد  املتلقية، تقول اجلوقة يف  الذات  ال�صعري يف 

االول وهي تخاطب احلوراء زينب:
فانتف�صي �صفرك،  االآن  )يبداأ 

هنا! من 
الدماء ن�صيد  من 

�صباباتنا من 
عذاباتنا من 

نداء احل�صني! من 
�صاح: عندما 

نا�صري؟؟ مْن 
اليقني بنور  االدعياء،  جاهد  عندما 

يا مهجة االكرمني البذُل  انه 
ال�صنني(. ل�صياء  �صرعة ً اأكدي 

تتاأكد يف  ال�صر،  ثنائية اخلري  ال�صراع االزيل يف  ان 
الروؤى  ت�صع  نف�صه  الوقت  ويف  اي�صا،  الرابع  امل�صهد 
بكرامة  يليق  ب�صري  لو�صع  توؤ�ص�ص  التي  امل�صتقبلية 
ان يوظف  الــ�ــصــاعــر اخلــفــاجــي  ويــحــاول  االنــ�ــصــان، 
تواوؤم  فيحدث  امل�صرحي،  احلــدث  يف  ال�صعر  طاقة 
�صناعة  يف  تــ�ــصــرتك  ثـــلثـــة،  عــنــا�ــصــر  بـــني  وا�ـــصـــح 
ال�صعر،  وم�صرحة  /الــتــاريــخ/  ال�صعر  هــي،  امل�صهد 
نزعة  لت�صت�صرف  جتتمع  الــثــلثــة  الــعــنــا�ــصــر  هــذه 
فنقراأ  االحقاب،  كل  يف  ومتاثله  الب�صري  الطغيان 

ُين�صد خماطبا يزيد: – اأ- وهو  ال�صوت 
لهراء احلكمة! ُتذعن  )ال 

اأمان �صمام  ال�صدة 
امللك وبها حتفظ هذا 

ال ترتدد يف اإقدامك
بفعالك! مزهوا  وام�ِص 

اأي تراٍخ يفقد �صطوة هذا احلكم
النا�ص نظر  يف  هيبته  ُيفقد 

خا�ص(. ب�صكل  والغوغاء 
ي�صّور  اأن  ايــ�ــصــا  املــ�ــصــرحــي  الــعــمــل  هــــذا  يـــحـــاول 
هــواجــ�ــص الــطــغــاة حــني يــرتــكــبــون جــرائــمــهــم بحق 
ال�صنني،  اآالف  منذ  قائمة  معادلة  وهي  املعار�صني، 
اأمكنة  يف  احلدوث  متوَقع  م�صتقبلي  كاأفق  و�صتبقى 
منطقة  االآن  تعي�صه  ما  وهو  قادمة،  واأزمنة  اخرى 
يطرحها  م�صتقبلية  روؤية  وي�صكل  االو�صط،  ال�صرق 
هــذا الــعــمــل املــ�ــصــرحــي الــ�ــصــعــري، وفــق مــنــظــور فني 
نقراأ  اإذ  للتو�صيل،  و�صيلة  ال�صعر  يتخذ من م�صرحة 
اأمره  من  حرية  يف  يزيد  يقع  حني  نف�صه  امل�صهد  يف 

قائل: نف�صه  فيكلم 
عقيم امللك  )لكن 

نف�صه ينه�ص 
نهم �صاعة  يف 

اآه.......
للكابو�ص عدنا  قد  ها 

ها�صم بني  كابو�ص 
مل مت�ص اإال ايام

الكربى  فرحتنا  من 
يع�ص�ص الهم  عاد  حتى 

الق�صر اأروقة  يف 
اأويّل وجهي؟(. اأين 
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لفنية  انتهاكا  ي�صكل  مل  التاأريخ  ح�صور  فاإن  وبهذا 
اإمنا الهدف يبقى دائما ف�صح  هذا العمل ال�صعري، 
التي  املنهكة  ال�صعوب  جانب  اىل  والوقوف  الطغاة، 
ب�صبب  تكون م�صتباحة احلقوق واحلريات  ما  غالبا 
من  بحزمة  امل�صرحية  هــذه  لتاأتي  احلــكــام،   اأفــعــال 
التحرر والتطلع  الداعمة الأنهاج  امل�صتقبلية  الروؤى 
لذا  والظلم،  القمع  من  خال  متوازن  م�صتقبل  اىل 
من  تهدف  بدقة،  اخلفاجي  و�صعها  موازنة  هناك 
الــتــاأريــخــي يف  جــانــب، اىل تخفيف وطـــاأة احلــ�ــصــور 
جانب  ومن  اإليه،  احلاجة  مع  هذا،  امل�صرحي  عمله 
الكفاح  اأمـــام  م�صرعة  امل�صتقبل  نــوافــذ  تفتح  اآخـــر 
مهمة  هــي  وهــذه  الظلم،  �صد  املتوا�صل  االنــ�ــصــاين 
ح�صور  حالة  يف  اي�صا-حتى  امل�صرح  – ومنه  االدب 
الــــذي يــ�ــصــكــل حــ�ــصــوره يف هذا  اجلـــانـــب اجلـــمـــايل 
ال�صعرية، ومعاجلة  اللغة  العمل من خلل حتديث 
�صيئا  لنقراأ  معا�صرة.  بروؤية  التاأريخية  االحــداث 

ال�صابع: امل�صهد  ذلك يف  من 
اآية )للهدى 

ولنا من عبري اخللود حياة
املجد ابنة  يا  حلقي 

يف �صدر كل زمان
التي القلوب  حلقي يف 

فيها الزهو  اأينع 
الع�صور ثمار  ف�صار 

الكبرية القلوب  يف  حلقي 
الفجيعة طرقات  يف 

اأحزاننا يف كل 
ال�صماء لعنان  بنا،  وا�صرئبي 
الدماء(.  اأر�صعته  ما  لنوؤرخ 

يف املــ�ــصــهــد الـــثـــامـــن واالخـــــــري، تــتــجــ�ــصــد الــــروؤيــــة 

حيث  املنحرفني،  احلكام  مل�صري  بو�صوح  امل�صتقبلة 
ب�صخ�صية  الــ�ــصــعــري،  املــ�ــصــرحــي  الــعــمــل  هـــذا  ٌيــخــتــم 
نتيجة  بالهواج�ص،  متخمة  �صخ�صية  وهــي  يــزيــد، 
فيتبلور  حــكــمــه،  رافــقــت  الــتــي  االنـــحـــراف  ملــ�ــصــالــك 
ا�صارات  لــيــبــث  املــ�ــصــهــد،  هـــذا  مــتــكــامــل يف  الـــدر�ـــص 
وا�ــصــحــة، تــوؤكــد لــطــغــاة احلــا�ــصــر، بــل حــتــى لطغاة 
فيما  دائما،  وال�صعوب  للمم  الرفعة  اأن  امل�صتقبل، 

التاأريخ. �صائنة من زوايا  زاوية  يذهبون هم اىل 
اأنهكت  الــتــي  املــتــداخــلــة  الــهــواجــ�ــص  ولــنــقــراأ مــوجــة 
متذبذبا،  �صعيفا  خمــذوال  كائنا  منه  وجعلت  يزيد 
اأهم طروحات  الروؤية من  ال ي�صتقر له قرار، وهذه 
لــنــفــ�ــصــه وهـــو يف ح�صرة  يــزيــد  يــقــول  الــعــمــل،  هـــذا 
بقوة وبدا يف قمة خذالنه  الذي حا�صره  االحت�صار 

وخوفه:
)االأجدى اأن اأرجع

اتيت اهرب  من حيث 
الكابو�ص هذا  من 

ال�صحراء اىل  واأعود 
ادفن تف�صي يف اخلمرة كي 

ملذي!! فهي 
حتى ال اعرف ما يجري حويل

حلظة اآخر  حتى  �صاأعاقرها 
–ح�صني- اأهرب من نظرات  كي 
القتلى نظرات جميع  اهرب من 

ترهبني.. اإذ 
االآتي اأخاف من  اأ�صبحت 

!!؟(. الل�صيء  اخاف من  ا�صبحت 
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املقتل احلسيني 
وإمكانية جتنيسه أدبيا  

   علي حممد ياسني 

االأدبية  االأجــنــا�ــص  النهائي لنظرية  الــهــدف  كــان  اإذا     
االآخرى  والفنون  االأدبية  االأعمال  تنظيم  هو حماولة 
املتعلقة بها اأو القريبة منها يف قوالب )نوعية( لها اأ�صول 
نوع  كّل  اأن�صاق  بغية حتديد  و�صوابط ونظم م�صرتكة 
منها ثم معرفة املناويل التي جتري عليها تلك االأن�صاق 
وتو�صيف اخلروقات التي حتدث داخل النوع الواحد ، 
اإذا كان ذلك هو هدف هذه النظرية فهذا اليعني اأّنها 
ا�صتطاعت �صبط االأجنا�ص االأدبية �صبطا �صارما ومنع 
كل  جن�ص عن العبور اإىل تخوم اأجنا�ص اأدبية اأخــرى ، 
وذلك ب�صبب طبيعة االأدب ذاتها من حيث كونه ن�صاطا 
اإن�صانيا واإن كان معلوما لنا باحلد�ص واالإح�صا�ص اإاّل اأّنه 
يف اآخــر االأمــر يبقى جمهوال من ناحية بنيته واالآلية 
التي ت�صتغل وفقا لها تلك البنية ولعّل غاية ما اتفق 
امل�صتغلون يف احلقل االأدبــي بهذا اخل�صو�ص هو  عليه 
انح�صارها  على  باالأ�صا�ص  ت�صتند  اأدبية  وظيفة  وجــود 

�ــصــرورة وجود  االآخــر على  ي�صتند هو  مبقام توا�صلي 
ثلثة اأركان هي )املر�صل والن�ص واملتلقي (وهي مبثابة 
زوايا ملثلث ذهبي من املمكن اأن  تقوم عليه نظرية االأدب 
برّمتها  ون�صتطيع من خلل تــلزم النظر بني زوايا 
ذلك املثلث)املبدع ، الن�ص ، القارئ( جميعا الو�صول اإىل 
نتائج قد تقّرب الظاهرة االأدبية من اإمكانية التحليل 

والتاأويل القائمني على اأ�ص�ص علمّية من�صبطة .
 وهذا ما ميكن ان يوظف لقراءة اأي ن�صاط اإن�صاين ذي 
طبيعة توا�صلية )ادبية( مبا يف ذلك مو�صوع حديثنا 
الذي لوعدنا  فيه اإىل اأ�صل املو�صوع اأي املقتل لغة – 
اأو مكانه  القتل  وكماورد باملعاجم املخت�صة- هو زمان 
واملو�صع اإذا اأ�صيب به االإن�صان اليكاد ي�صلم ...واملقتلة 
هي املعركة العظيمة ،اإلخ ، وللمقتل ا�صطلح اآخر مل 
يرد يف تلك املعاجم ويتعلق ذلك املعنى امل�صطلح عليه 
ال�صيعة نادبة   املعتاد الذي تقيمه  ال�صنوي  باال�صتذكار 
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ماأ�صاته  وم�صتذكرة  ال�صلم-  -عليه  احل�صني  اإمامها 
املوؤملة وطريقة ا�صت�صهاده البطولية. 

اإىل  اإّن ذلك املعنى غري املذكور يف تلك املعاجم ي�صري 
الو�صف ال�صردي )الدرامي( للطريقة التي اآلت اإليها 
بيته  واأهـــل  ال�صلم-   –عليه  علي  بن  احل�صني  نهاية 
وع�ّصاق  االأمــويــني  اأتباع  يد  على  املخل�صني  واأ�صحابه 
الدنيا من اأهل الكوفة بذلك الع�صر، ولذا فاإّن اأهمية 
هامتني  قيمتني  ذا  كــونــه  مــن  تنبع  احل�صيني  املقتل 
،تاريخية ودينّية ، ا�صتملت االأوىل منهما على �صل�صلة 
اأثناء  احل�صني  اأعـــداء  ارتكبها  التي  الب�صعة  اجلــرائــم 
الطّف وبعده ، وعلى ال�صّجل البطويل الــذي ج�ّصدته 
جبهة االإمــام وهــي تقف �صد قــوة ال�صر ،يف حني تنبع 
القيمة الثانية من قدرة املقتل بو�صفه ممار�صة طقو�صية 
تعّبدية على اإ�صباع الرغبات الدينية للم�صلمني ال�صيعة 
با�صتمرار عرب ا�صتذكارات معينة يف منا�صبات حمددة 

من كل عام ) عا�صوراء –االأربعينية وغريها( 
اأو  كانت  قدمية  احل�صينية  للمقاتل  دقيقا  تــاأمــل  اإّن 
حديثة اأي ابتداء من مقتل اأبي خمنف االأقــرب زمنيا 
اإىل احلــادثــة الــواقــعــيــة وانــتــهــاء بــاملــقــاتــل املــكــتــوبــة يف 
�صرحا  تكون  ان  وهــي مقاتل التعدو  ع�صرنا احلا�صر 
اي  مــرة  اأول  املكتوب  للمقتل  ا�صتفا�صة  او  تطويرا  اأو 
مقتل اأبي خمنف ، اإن هذا التاأمل �صيجعلنا قادرين على 
و�صف كل ن�صو�ص تلك املقاتل مبجموعة من النقاط 
التي توؤكد ا�صرتاكها  مبجموعة �صفات تلبي خ�صائ�ص 
جن�ص معنّي )حمدد( ذي طبيعة اأدبية اإذا ما احتكمنا 
هذه  اأمــا  الذكر  اآنــف  املثلث  و�صرائط  م�صتلزمات  اإىل 

ال�صفات فهي :
قـــارئ )مــر�ــصــل( ذي  املقتل وجـــود  نــظــام  1/ ي�صتدعي 
�صوت ح�صن يقراأ ن�صا حكائيا  يقوم خلله ب�صرد ق�صة 
و�صخ�صيات  االإمـــام  �صخ�صية  هــي  حمــوريــة  �صخ�صية 
اأخرى تختلف منزلتها بح�صب الدور التاريخي املناط 
بها يوم الواقعة وابتداء من العا�صر من حمرم وانتهاء 
قــدر من  والن�ص يحتوي على   ، بالع�صرين من �صفر 

اخليال الذي ت�صتدعيه احلاجة للتاأثري بالطرف الثالث 
من املعادلة اأي املتلقي.

2/وبذلك فقد اختلف املقتل عن كتب ال�صرية االأخرى 
التى تعّر�صت حلياة االإمام حيث تبداأ تلك الكتب عادة 
من تاريخ والدته وتنتهي عند يوم ا�صت�صهاده يف العا�صر 

من حمرم.
3/ توؤّدي ن�صو�ص املقاتل املكتوبة بلغة ذات �صجن واأ�صى 
عاليني  واملقروءة ب�صوت رخيم ذي تاأثري بالغ وظيفة 
مزدوجة ، �صايكلوجية واجتماعّية ، فهي لي�صت جمّرد 
قبل  حدثت  تاريخية  وقــائــع  لت�صرد  مكتوبة  ن�صو�ص 
اأربعة ع�صر قرنا فح�صب ، بل هي ن�صو�ص ما اإن يقوم 
كلمه  يــدخــل  حتى  لها  اللفظي  الفعل  بــــاأداء  املتكّلم 
مرحلة اأخرى اأ�صطلح الل�صانيون على ت�صميتها بالفعل 
املرتتب على الكلم ، اأي مرحلة   التاأّثر بالفعل اللفظي 
اللفظ  اآخـــر مــن م�صتويات  ( وهــي م�صتوى  الــكــلم   (
ومرحلة جديدة يتم خللها اإجناز فعل اللفظ ، وبذلك 
اجتماعي  توا�صل  و�صيلة  اإىل  )املقتلي(  الن�ص  يتحّول 
حامل قيما رمزية وطقو�صا تعّبدّية اأكرث مما يحمل 
من اأخــبــار ووقــائــع واأحـــداث ، حيث يتهياأ لتلك اللغة 
املكتوب بها ن�ص املقتل ت�صكيل حياة اأخرى جديدة)ذات 
وظيفة توا�صلية ( للجماعة التي تنتج ثم ت�صتهلك مثل 

هذه الن�صو�ص .
4/ رغم كون املقتل مكتوبا باالأ�صل باللغة العربية اإاّل 
اأّن هذا االأمــر مل مينع من ظهور مقاتل بلغات اأخرى 
كالفار�صية واالأوردية مثل ثم الرتجمات للغات اأخرى 
 )maktal( كاالإجنليزية والفرن�صّية وبامل�صطلح ذاته
اجلغرافية   للحدود  عابر  اجلن�ص  هــذا  اأن  يعني  وهــذا 
يفر�ص على  الـــذي  بــه  اخلــا�ــص  نظامه  ولــه  واللغوية 
له  اال�صتجابة  كانت  واإن  بنظامه  التقّيد  الــرتجــمــان 
منح�صرة مبتلق ذات خ�صو�صّية اإ�صلمّية – �صيعّية ، 
وهذا ما يبيح لنا نعت هذا اللون من الن�صو�ص باجلن�ص 
االأدبــي االإ�صلمي لعدم وجــوده وتداوله وفقا لنظامه 

املعروف عند اأمم اأخرى غري اإ�صلمّية.   

بية
 أد

وث
بح



61

منذ البدء داأبــت العتبة احل�صينية املقد�صة على تنويع 
�صبل تعاطيها مع �صرورات التغيري احلا�صل على اأر�ص 
اأفـــرزه حدث  الــواقــع، واإحلـــاح حاجاته امل�صتحدثة، مما 
�صقوط الدكتاتورية املدوي، مبا خلفه ومازال يخلفه من 
التقلبات واالهتزازات العنيفة يف الوعي اجلمعي لعموم 
القائمون  ليظل  املــتــغــريات،  كنه  حت�ص�ص  وهــي  النا�ص، 
على اإدارة �صوؤونها، حري�صني اأ�صد احلر�ص على توزيع 
الن�صاطات عرب اأولوية منتقاة بدقة، وم�صوؤولية تاريخية 
كبرية، وهي ت�صم ما بني جناحيها متباعدين يف الظاهر 
�صبيل  على  فتجمع  ال�صميم،  يف  مرتابطان  اإنهما  بيد 
املثال للتعداد، ما بني اإطعام الزائرين وا�صتحداث وحدة 
للم�صرح احل�صيني، لي�صمل كل ما هو مفيد و�صروري 

تربوياً  املجتمع،  حــاجــات  �صديد  يلم�ص  ممــا  ومــلــح، 
واأخلقياً واجتماعياً، وموزعة م�صاريعها على امل�صتويات، 
اخلدمي  اأو  الثقايف  اأو  املــعــريف  اأو  الديني  منها  �ــصــواء 
املتفاقمة،  و�صجونها  احلــيــاة  �ــصــوؤون  مــن  غــريهــا  ويف 
املــهــمــة، وج�صامة  بــكــرب  مــتــقــدم،  فــهــم  مــن  منطلقني 
امل�صوؤولية، كونهم يتعاملون يف متويل  الــدور، وعظمة 
للإمام  تابعة  اأمــوال  مع  املتنوعة  والن�صاطات  امل�صاريع 
احل�صني)عليه ال�صلم(، مما يخت�ص بحياة املجتمع، بل 

وميتد اإىل ما بعد املمات. 
اللقاء مع االأ�صتاذ �صعد  من هــذا املنطلق كــان لنا هــذا 
)امل�صرح  جملة  على  العام  امل�صرف  البناء  ها�صم  الدين 

احل�صيني( الإجراء حوار مو�صع معه فبادرناه بال�صوؤال.
 �ــــص1/ اجلـــهـــود املــخــلــ�ــصــة املــبــذولــة مـــن قــبــل العتبة 
احل�صينية املقد�صة ب�صخ�ص �صماحة االأمني العام ال�صيخ 

م�ساريع العتبة احل�سينية الثقافية..
ا�ستجابة واعيةحلاجات

 املجتمع

لقاء مع االأ�صتاذ �صعد الدين ها�صم البناء
 امل�صرف العام على جملة )امل�صرح احل�صيني(

 حاوره: االأ�صتاذ ر�صا اخلفاجي
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يف  املتمثلة  املُخل�صة  والُنخبة  الكربلئي  املهدي  عبد 
الكثري  اأفــرز  ل�صماحته ِ  املرافق  القيادي  العمل  فريق 
من االجنازات ويف جميع جماالت احلياة ومنها املجال 
الثقايف .. وامل�صرح احل�صيني ثمرة من هذه الثمار البهّية 

..
لتطوير عمل  وامل�صتقبلية  احلالية  ت�صّوراتكم  ما هي 

وحدة امل�صرح احل�صيني ؟
احل�صيني  امل�صرحي  بالعمل  للنهو�ص  االأوان  اآن  ج/   
ال�صعب  بها  َمــّر  التي  الطويلة  ال�صنوات  بعد  الــهــادف 
العراقي ال�صابر ب�صكل عام وما عاناه امل�صرح احل�صيني 
ب�صكل  املباد  النظام  زمــن  ومنع  وت�صييق  حماربة  من 
الـــعـــام للعتبة  االأمـــــني  الــ�ــصــيــد  �ــصــمــاحــة  ، وان  خــا�ــص 
قد  الكربلئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  املقد�صة  احل�صينية 
احل�صيني  امل�صرح  لوحدة  وداعماً  وراعياً  م�صانداً  وقف 
مبادئ  تتلقى  اجلماهري  اإن  حيث  املقد�صة  العتبة  يف 
اهلل  )�صلى  الرحمة حممد  نبي  و�صرية  وتعليم  ونهج 
عليه والــه و�صلم( واأهــل بيته االأئمة االأطهار ) عليهم 
ال�صلم( عن طريق و�صائل عدة منها حما�صرات املنرب 
احل�صينية  وال�صعائر  واملــواكــب  واخلــطــابــة  احل�صيني 
وعن طريق االأفلم وفرقة االإن�صاد واملر�صم احل�صيني 
وكذلك امل�صرح احل�صيني فكل �صخ�ص تكون اإحدى هذه 
الو�صائل اأكرث وقعاً وتاأثرياً عليه من الو�صائل االأخرى 
تاأثرت  قــد  كــبــرية  �صريحة  اإن  جلي  ب�صكل  مل�صنا  وقــد 
هادفة  م�صرحيات  مــن  احل�صيني  امل�صرح  يعر�صه  مبــا 
تاأثرهم كبرياً  كان  االأطفال حيث  �صريحة  وخ�صو�صاً 
وان لقطات عديدة  �صاهدوه من م�صرحيات  جــداً مبا 
من امل�صرحيات �صتكون را�صخة يف اأذهانهم لن ين�صوها 
وهم يبلغون درجة متقدمة من العمر وكان راأي عدد 
من الف�صلء امل�صايخ ان امل�صرح احل�صيني تاأثريه على 

املتلقي يوازي تاأثري املنرب احل�صيني.
  �ص2/ لقد كانت –وحدة الطفولة – من اجنازاتكم 
املبا�صرة يف العتبة احل�صينية املقد�صة .. هل انتم را�صون 
اإىل ما و�صلت اإليه هذه الوحدة ، من خلل اجنازاتها 

احلالية ؟ وما هي طموحاتكم يف هذا املجال ؟
 ج/  1- فكرة اإن�صاء وحدة للطفولة واالآن اأ�صبحت �صعبة 
رعاية الطفولة كانت اأ�صل ً الأحد االإخوة االإعلميني يف 
العتبة املقد�صة وهو االأ�صتاذ علء البا�صق وكان متحم�صاً 
لها وقد عر�ص علّي هذه الفكرة ويف احلقيقة اإن الرعاية 
واالهتمام ب�صريحة االأطفال ) اإ�صافة لل�صرائح االأخرى( 
)عليهم  البيت  اأهـــل  بثقافة  وحت�صينهم  وت�صليحهم 
اأبناء ال�صعب العراقي  ال�صلم( وخ�صو�صاً بعد تعر�ص 
لهجمة ثقافية اأجنبية �صر�صة تهدف اإىل تفكيك االأ�صرة 
العراقية و اإبعادها عن تعاليم ومبادئ ديننا االإ�صلمي 
احلنيف ُيّعد من اأهم الواجبات امللقاة على عاتق اإدارة 
العتبة احل�صينية املقد�صة وقد قمت بتبني الفكرة وبعد 
عر�صها على �صماحة ال�صيد االأمني العام للعتبة املقد�صة 
ال�صيخ عبد املهدي الكربلئي – دام عزه- القت ترحيباً 
واهــتــمــامــاً كــبــرياً مــن لــدن �صماحته واأعــطــانــا ال�صوء 
الدعم  بالعمل ومنحنا كل و�صائل  للمبا�صرة  االأخ�صر 
االأ�صتاذ  االأخ  وبــجــهــود  اهلل  على  وبــاالتــكــال  والــرعــايــة 
علء وجهود االإخــوة االأعــزاء يف �صعبة رعاية الطفولة 
واندفاعهم واإخل�صهم ومثابرتهم �صدر العدد االأول من 
جملة احل�صيني ال�صغري ولقي اإقباال ً جماهريياً وا�صعاً 
ن�صخة  بواقع )1500(  االأول قد طبع  العدد  كان  حيث 
وللطلبات الكثرية القتناء هذه املجلة املعطرة باأنفا�ص 
الــ�ــصــلم(، مــن داخل  االمــــام احل�صني )عليه  وبــركــات 
العراق وكذلك  املقد�صة وحمافظات  حمافظة كربلء 
من خارج العراق وبعد �صدور ب�صعة اأعــداد منها متت 
املوافقة على طباعة 30000 ن�صخة من كل عدد لتلبية 
الطلبات املتزايدة عليها وتباع ب�صعر مدعوم مقداره 250 
دينارا  للن�صخة الواحدة وتر�صل ن�صخ منها اإىل خمتلف 
املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية وغري احلكومية ونتلقى 
با�صتمرار املزيد من كتب ال�صكر والتقدير من اجلهات 
املذكورة اإ�صافة للر�صائل االلكرتونية الواردة من خارج 
العراق التي ت�صيد مبوا�صيع املجلة الهادفة وطباعتها 
والبالغة  املطبوعة  االأعــداد  وان   .. واألوانها  واإخراجها 
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30000 ن�صخة تنفد  بعد فرتة ق�صرية من اإ�صدارها بعد 
االحتفاظ بن�صخ منها كاأر�صيف.

اإىل  املجلة  كافية من  اأعـــداد  اإي�صال  ل�صعوبة  نظراً   -2
اأقــرا�ــص الـــ )CD  ( و الـ  خـــارج الــعــرق فقد اعتمدنا 
)DVD( لتوزيعها واأود اأن اذكر اإحدى احلاالت التي 
تدل على اهتمام امل�صلمني يف اخلــارج بهذه املجلة وهي 
اإن احد االإخــوة زار مكتبنا يف اإحــدى الزيارات املليونية 
جمموعة  يت�صمن   ))DVD بقر�ص  تــزويــده  وطلب 
اأعداد من املجلة وعند قدومه يف زيارة اأخرى من خارج 
العراق لزيارة املراقد املقد�صة اأعلمنا باأنه قد دعا عددا 
كبري من امل�صلمني يف اإحدى احل�صينيات الكبرية الكائنة 
معهم  ال�صغار  االأطــفــال  اإحــ�ــصــار  وطلب  )ال�صويد(  يف 
اأي�صاً وقام بعر�ص موا�صيع املجلة على ال�صا�صة واأعلمنا 
كثرياً  فرحوا  قد  احلا�صرين  من  وال�صغار  الكبار  بــاأن 
اإنهم يعانون من كرثة جملت  مبوا�صيع املجلة حيث 
االأطفال التي ت�صدر يف بلدهم والتي تتنافى مع مبادئ 
وقّيم الدين االإ�صلمي واخربين االأخ الزائر باأنه كان قد 
ا�صتن�صخ )1000(قر�ص وقام بتوزيعها على احلا�صرين 
وقد ترك ال�صغار ما كان لديهم من اأقرا�ص ومت�صكوا 
مبوا�صيع القر�ص اجلديد ونحن م�صتمرون بتزويدهم 

مبوا�صيع االأعداد اجلديدة.
3- من الن�صاطات االأخرى ل�صعبة رعاية الطفولة اإ�صدار 
ملحق للمجلة مبنا�صبة حلول ذكرى والدات ووفيات 
االأئـــمـــة االأطـــهـــار) عليهم الــ�ــصــلم( واإ�ـــصـــدار ملحق 
بامل�صرحيات التي يتم تاأليفها وعر�صها من قبل ال�صعبة 
وبالتن�صيق والتعاون مع عدد من الفرق امل�صرحية من 
خارج العتبة وكذلك اإقامة امل�صابقات املتنوعة ل�صريحة 
االأطفال واإ�صدار ملحق خا�صة بها حيث اأقيمت حلد 
النبي  خطبة  حفظ  م�صابقة  وهــي  م�صابقات  �صت  االآن 
رم�صان  �صهر  با�صتقبال  و�صلم(  والــه  عليه  اهلل  )�صلى 
اأربعني حديثاً وم�صابقة حفظ مقطع  وم�صابقة حفظ 
من خطبة الغدير وم�صابقة حفظ اأ�صماء اهلل احل�صنى 
ر�صالة  كتابة  وم�صابقة  الك�صاء  حديث  حفظ  وم�صابقة 

ال�صريف(  املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه  اإىل االمــام 
ومت موؤخراً تكرمي ال�صغار االأعزاء من الذكور واالإناث 
الذين بلغوا �صن التكليف ال�صرعي واأدوا ال�صيام الواجب 

للمرة االأوىل .
اأو اخلــال اأو غريهم  اأو العم  اأو االأم  ولوحظ بــاأن االأب 
قد قاموا بتخ�صي�ص عدد من ال�صاعات للتفرغ الأبنائهم 
اأو  لهم  امل�صابقة  مــو�ــصــوع  حفظ  على  حثهم  لغر�ص 
اإ�صافة  ويتعلم  يحفظ  الكبري  فالنتيجة  حتفيظهم 
لل�صغري وحتــقــقــت ايــ�ــصــاً عــلقــة جــديــدة بــني اأفـــراد 
االأطفال  ح�صور  فان  الوقت  وبنف�ص  الواحدة  االأ�صرة 
الإجــــراء االخــتــبــار يف قــاعــة خــامت االأنــبــيــاء )�صلى اهلل 
مع  امل�صرف  احل�صيني  ال�صحن  يف  و�صلم(  والـــه  عليه 
ذويهم ر�صخ العلقة وزاد التوا�صل بينهم وبني �صاحب 
املرقد املقد�ص وجعلهم ينهلون من فكر ومبادئ ونهج 
خطاه  على  وال�صري  الــ�ــصــلم(  )عليه  احل�صني  االمـــام 
�صغارنا  اكت�صب  فقد  الوقت  وبنف�ص  ب�صريته  والعمل 
االأعــزاء اجلــراأة االأدبية وتراهم يتقدمون نحو املن�صة 
 ( البيت  اأهــل  بحق  اأو خطب  اأ�صعار  باإلقاء  وي�صاركون 
عليهم ال�صلم( اأمــام جمهور وح�صور كبري �صواء كان 
ذلك يف قاعة خامت االأنبياء )�صلى اهلل عليه واله و�صلم( 
اأو على من�صة منطقة بني احلرمني ال�صريفني وبنف�ص 
الوقت يختلطون ويتعارفون على اأ�صدقاء جدد كلهم 
حمبون وموالون الآل بيت النبي )�صلى اهلل عليه واله 

و�صلم( وان�صداد اجلميع نحو �صاحب املرقد املقد�ص.
4- مت ترجمة اأعداد من جملة احل�صيني ال�صغري اإىل 
اللغة االنكليزية والفار�صية والعمل جار االآن برتجمتها 
للتن�صيد  اأعـــداد  تهيئة ثلثة  الرتكية ومت  اللغة  اإىل 
واالإخراج والطباعة وبالتن�صيق مع �صخ�صيات يف تركيا 
الطريق  يف  جــيــدة  بــخــطــوات  ن�صري  االآن  اإنــنــا  ون�صعر 

ال�صحيح ولكن لنا  طموحات يف هذا املجال منها:
اإىل عقد مهرجان ربيع الطفولة  النية متجهة  اإن  اأ - 
العاملي االأول على غرار مهرجان ربيع ال�صهادة العاملي 
يتم من خلله دعوة االأطفال الذين ال تتجاوز اأعمارهم 
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الر�صم واخلط  املوهوبني يف جمال  �صنة  اثنتي ع�صرة 
وامل�صرح واخلطابة وتلوة وجتويد والقراآن واملوهوبني 
املختلفة ومن خمتلف  يف جمال االخرتاعات والعلوم 

الدول واجلن�صيات واالأديان واملذاهب.
ب - العمل على ترجمة املجلة اإىل اللغات / الفرن�صية 
مع  بالتن�صيق  وذلك  والدمنركية  والرو�صية  واالأملانية 
�صهادات  مــن حملة  اللغات  كلية  االأ�ــصــاتــذة يف  االإخـــوة 

الدكتوراه واملاج�صتري.
ج- اإجــراء دعوات اأ�صبوعية منتظمة حل�صور جماميع 
من �صريحة االأطفال اإىل العتبة املقد�صة ومن خمتلف 
واملحافظات  كربلء  حمافظة  يف  االبتدائية  املــدار�ــص 
االأخرى وذلك بالتن�صيق مع مديريات الرتبية واأدائهم 
مرا�صيم زيارة االمام احل�صني )عليه ال�صلم( اجلماعية 
ال�صا�صة  على  لهم  م�صرحية  ومقاطع  اأفـــلم  وعــر�ــص 
وموا�صيع ثقافية متنوعة ومن ثم ا�صت�صافتهم للتربك 
بوجبة طعام يف م�صيف االمام احل�صني )عليه ال�صلم( 

.
د- اإكمال ت�صييد مركز املر�صم احل�صيني ومركز جملة 
احل�صيني ال�صغري الكائن مقابل املخيم احل�صيني ومن 
خلل املركز االأول يطّلع ال�صغار ) والكبار اأي�صاً(  على 
لوحات فنية عالية اجلودة توحي اإىل وقائع يوم الطف 
و�صرية اأهل البيت ) عليهم ال�صلم( وكراماتهم اإ�صافة 
اأخــرى متثل جمال الزهور ومناظر  اىل لوحات فنية 
الطبيعة ومن خلل املركز الثاين ف�صيتم عر�ص جملة 
احل�صيني ال�صغري وجملت متنوعة واإ�صدارات اأخرى 
والغر�ص من  منا�صب  ب�صعر  وتباع  بالطفولة  تخت�ص 
اأعــــداد من  ذلــك تنمية ذهنية االأطـــفـــال، وميــكــن بيع 
املــجــلت وفــق التق�صيط املــريــح وبــاإتــبــاع اآلــيــة معينة ، 
و�صن�صعى لن�صب �صا�صة كبرية يف املكان املذكور لعر�ص 
املكان  باالأطفال من خللها مع تزيني  برامج خا�صة 

باأزهار واأ�صجار جميلة مع ن�صب نافورة ماء.
هـ - يف النية اإن�صاء مكتبة خا�صة بالطفل موقعها يكون 

قريبا من العتبة املقد�صة حيث ال يوجد جمال الإن�صائها 
حالياً  جــاٍر  واال�صتعداد  املقد�صة  العتبة  من�صاآت  �صمن 
لتنفيذ ذلك على اأن يتم اختيار مكان اأو�صع م�صتقبل ً 

الإن�صاء مكتبة كبرية خا�صة بالطفل .
و- اال�صتمرار باإجراء امل�صابقات لل�صغار وتوزيع اجلوائز 
على جميع امل�صاركني يف امل�صابقة كل ح�صب الدرجة التي 
ح�صل عليها يف االختبار وهناك فكرة منح باج يحمل 
مينح  الطفولة  رعــايــة  و�صعبة  املقد�صة  العتبة  �صعار 
لل�صغار يحمل ا�صمه واملحافظة التي ي�صكنها ومرحلته 
الدرا�صية ويحمل هذا الباج عنوان ) احل�صيني ال�صغري( 
العراقيني  للزائرين غري  الباج  وميكن منح مثل هذا 

وفق �صوابط معينة .
ز- هناك م�صروع للفئة العمرية من �صن 13-18 �صنة 
من اجلن�صني يت�صمن اإن�صاء خميم ك�صفي ينظم دورات 
دينية ثقافية – مع تهيئة و�صائل ترفيهية لهم كتهيئة 
والطائرة  وال�صلة  القدم  كــرة  العاب  و�صاحات  امل�صابح 

وت�صلق اجلدران والعاب متفرقة.
احل�صني  االمـــام  ك�صافة   ( تاأ�صي�ص  م�صروع  لدينا  ح- 
)عليه ال�صلم( ( يتم من خلله دعوة الفئات العمرية 
املذكورة يف الفقرة 7 اأعله خلل العطلة ال�صيفية واأيام 
الزيارات املليونية يتم تدريبهم على القيام باالإ�صعافات 
اليدوية  باملطافئ  احلــرائــق  واإطــفــاء  االأولــيــة  الطبية 
وكــذلــك قــيــامــهــم بــخــدمــة الــزائــريــن خــ�ــصــو�ــصــاً كبار 
ال�صن واملر�صى واملعوقني وار�صاد التائهني واملفقودين 
احل�صينية  املــواكــب  وحــركــة  �صري  تنظيم  يف  وامل�صاعدة 
خدمات  وتقدمي  الزائرين  على  والطعام  املــاء  وتوزيع 
اخرى متنوعة وبنف�ص الوقت تنّظم لهم �صفرات لزيارة 
املراقد املقد�صة يف الكاظمية و�صامراء والنجف اال�صرف 
ومــزارات اخرى ، وكما تعلمون هناك ن�صاطات م�صادة 
ثقافية  لهجمة  يتعر�صون  الــعــراقــي  ال�صعب  فــاأبــنــاء 
وت�صتيت  لتفكيك  ذكــرنــا  كما  تــهــدف  �صر�صة  اجنبية 
اال�صرة ومبختلف الو�صائل وجّر املراهقني واملراهقات 
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للخو�ص يف جمــاالت بعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا 
اال�صلمي من خلل الف�صائيات امل�صبوهة واالنرتنيت 

واملوبايل وحملت واماكن متعددة ..
) معّوقات(  – حالياً-  بــاأن هناك  تعتقدون  هــل  �ــص3/ 
وحدة  وان  خا�صة  امل�صرحي  العمل  تطوير  دون  حتــول 
امل�صرح احل�صيني قد ان�صئت قبل ثلثة اعــوام وهي مل 

تقّدم �صوى عمل م�صرحي واحد ؟
فاذا كانت هناك معّوقات ، فهل توجد مقرتحات بديلة 

لتجاوز هذه املعّوقات ؟
الــــذي يــحــول دون تــطــويــر العمل  املــعــوق الــوحــيــد  ج/ 
املــ�ــصــرحــي هـــو عـــدم وجــــود قــاعــة لــعــر�ــص امل�صرحيات 
فالقدرات والكفاءات واخلربات موجودة وعلى م�صتويات 
�صوت   ( م�صرحية  عر�ص  مت  فقد  ذكـــرمت  فكما  عالية 
االمام احل�صني )عليه ال�صلم( ( وكما تعلمون كم عانينا 
يف م�صاألة احل�صول على قاعة فالقاعات املوجودة حالياً 
غري موؤهلة وينق�صها اجهزة التربيد والتيار الكهربائي 
وامور اخرى ، واخرياً مت االتفاق على عر�ص امل�صرحية 
يف قاعة الن�صاط املدر�صي التابعة ملديرية تربية كربلء 
ا�صطررنا اىل جلب مولدة كهرباء كبرية ومراوح وعلى  
العموم فهي �صغرية وال تت�صع ال�صتيعاب احل�صور و�صبق 
وان مت تاأليف عدة م�صرحيات من قبل االخوة يف �صعبة 
اإىل  التي تتطرق  الطفولة منها م�صرحية يف االنتظار 
روؤيا لطفل �صغري يتوق لروؤية االمام املهدي )عجل اهلل 
تعاىل فرجه( ويرى يف منامه ال�صفراء االأربعة للأمام 
املهدي ) عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف( ويعرف منهم 
معلومات كثرية عن االمام و�صفات املوؤمن يف زمان الغيبة 
وكيف يكون انتظار الفرج، وم�صرحية الطريق اإىل اهلل 
تتطرق اإىل فاجعة ا�صت�صهاد اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب )عليه ال�صلم( وم�صرحية نب�ص القلب وتتحدث 
عن عامل اآثار انكليزي يعتنق االإ�صلم بعد م�صاهدات له 
، عر�صت جميعها على خ�صبة قاعة خامت االأنبياء )�صلى 
ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن  يف  و�صلم(  والــه  عليه  اهلل 

وكان احل�صور كبرياً جداً بحيث ا�صطر الكثري للوقوف 
وم�صاهدة امل�صرحية طيلة فرتة عر�صها الإ�صغال مقاعد 
القاعة باأجمعها من قبل احل�صور الكرام ، وعلى العموم 
فان خ�صبة امل�صرح هي �صغرية احلجم بحد ذاتها واأجريت 
بع�ص التغيريات على املن�صة التي كانت موجودة على 
امل�صرح ومت ا�صتبدالها بديكور اآخر مما تعذر كلياً عر�ص 
اأي م�صرحية هناك وتوقف العمل امل�صرحي ، وناأمل وبعد 
موافقة �صماحة االأمني العام – دام عزه- باإن�صاء قاعة 
احلائر  تو�صعة  منطقة  يف  كبرياً  م�صرحاً  ت�صم  كبرية 

ليت�صنى العودة للن�صاط امل�صرحي .
– من  تــريــدون تو�صيلها  التي  الر�صالة  �ــص4/ ما هي 
خــــلل املــ�ــصــرح احلــ�ــصــيــنــي – اإىل الـــعـــامل – ومــــا هي 
موا�صفات اخلطاب امل�صرحي الذي تعّولون عليه واآلياته 

الفنية والتقنية ، اإ�صافة اإىل اجلانب الفكري ؟
الكثري  على  كبرياً  تــاأثــرياً  فــاأن للم�صرح  ج/ كما ذكرنا 
منا�صب  مــكــان  بتهيئة  اأواًل  ونــطــمــح  اجلــمــاهــري  مـــن 
التي  امل�صرحيات  م�صامني  لنقل  ومرتكز  كم�صرح  ُيّعد 
ح �صرية النبي )�صلى اهلل عليه واله و�صلم( واأهل  تو�صّ
بيته االأطهار ومكارم االأخلق وح�صن التعامل وتعاليم 
على  االأكــرب  تركيزنا  ويكون  احلنيف  االإ�صلمي  ديننا 
ق�صية االمــام احل�صني )عليه ال�صلم( وثورته املباركة 
لفئة معينة  فــقــط  لي�ص  الــ�ــصــلم(  )عــلــيــه  فــاحلــ�ــصــني 
ولكل  العامل  لكل  ال�صلم(  )عليه  احل�صني  النا�ص  من 
االإن�صانية ، ون�صعى لنقل العمل امل�صرحي وعر�صه اأوال ً 
يف مدينة كربلء املقد�صة ومن ثم يف حمافظات العراق 
ومــن ثم خــارج الــعــراق وذلــك بعد وقــوع االختيار على 

امل�صرحية التي ُتّعد هي االأف�صل .
ونود اأن نتقدم بال�صكر اجلزيل جلميع االإخوة العاملني 
يف امل�صرح احل�صيني ب�صكل عام وجلميع الذين �صاندوا 

و�صاركوا وقدموا العون الإجناح امل�صرح احل�صيني .
ومنه تعاىل التوفيق ..
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امل�صرح خال متاماً 
اأ�ــصــوات جللبة من خلف  االإ�ــصــاءة تدريجيا  ))تنفتح 

الكوالي�ص((
املنتج : ) يدخل اىل امل�صرح ومعه رجل يحمل كر�صيا 
مفتوحا من املقعد ( ح�صنا .. ح�صنا..  لقد انتهينا من 
كل �صيء  .. �صع هذا الكر�صي هنا .. نعم هنا يف و�صط 
امل�صرح .. اح�صنت  ..  ) يخرج الرجل .. بينما املنتج يبقى 

يف امل�صرح (     
املخرج : ) موجود ا�صل منذ بداية امل�صهد ( ماذا تفعل 

يا رجل ؟وما هذا الكر�صي املفتوح من املقعد ؟!
املنتج : كما ترى لقد بنينا هذا اخل�صبة  كي  نقدم عمل 

م�صرحيا  ميجد عظمة واقعة األطف  ؟ 
املخرج : اأال  تعتقد معي اإن الت�صابيه  كافية 

املنتج : ال .. ال يا �صديقي الت�صابيه وحدها ال تكفي .. 
نريد ان نقدم فكرا يتنا�صب وحجم الق�صية .. وانت من 

�صيخرج امل�صرحية .. 
املخرج : ) برتدد ( ها .. ماذا قلت ؟ 

طيب .. ح�صنا  والن�ص .. 
املنتج  : ال تقلق يا �صديقي  .. الن�ص موجود 

املخرج : واين هو هذا الن�ص ؟ 
املنتج : االفكار هنا يف هذا الراأ�ص وما احتاج اليه موؤلف 
او كاتب �صيناريو للعر�ص .. ال اكرث .. وهناك الكثري 

منهم كما �صرتى .
املخرج : واين جتد مثل هذا ال�صخ�ص ؟

�صاأجد  ذلــك  اعلن عــن  ان  .. جمــرد  بيننا  : هنا  املنتج 
الكثري من يتطوع لهذا العمل   .

املخرج:  تطلب مني اأن اخرج ن�صا مل يكتب بعد ؟!
 يا للروعة 

املنتج : �صنكتبه االن .   
املخرج : ت�صت�صهل كل اال�صياء وكاأنك طفل يحلم 

املنتج : وملاذا النحلم .. ؟! ممنوع ان نحلم ؟!

املخرج : ال 
املنتج : فلنحلم اذن حلما ال ي�صبه اي حلم .. هل حتلم 

معي ؟
املخرج : لقد حريتني معك .. نحلم ام نوؤلف م�صرحية 

ونخرجها 
املنتج  : نحلم ونوؤلف م�صرحية ونخرجها

املخرج: كن جادا ولو للحظات وقل يل .. عندك فكرة 
املــنــتــج  : قــلــت لــك مــن قــبــل الــفــكــرة مـــوجـــودة يف هذا 

الراأ�ص 
املخرج : والتدوين ؟ والقالب .. و�صراع ال�صخ�صيات .. 

املنتج : هذا �صهل جدا ..  �صاأنزل للجمهور وابحث عن 
رجل طيب م�صكني يفقه �صر امل�صرح والتاأليف . 

املخرج :  م�صكني وطيب .. ؟ ملاذا كل هذا البوؤ�ص؟
املنتج  : هذا هو �صاأن الكاتب املبدع  .. م�صكني وطيب 

املخرج :  اآمل اأن جتد هذا الطيب وامل�صكني باأ�صرع وقت   
املنتج  : ) اىل اجلمهور ( يا نا�ص .. يا عامل .. من منكم 
ايها   .. هــا   .. التاأليف  ا�ــصــرار  ويــعــرف  امل�صرح  يفقه يف 
اجلمهور .. يا نا�ص يا عامل من منكم يفقه يف امل�صرح 

ويعرف اأ�صرار احلبكة و�صراع ال�صخ�صيات .. ها .   
 املخرج  : ال احد  ..   !

املنتج  : انتظر .. انتظر .. احدهم يتقدم نحونا .. يبدو 
اأن الفكرة قد راقت له 

املخرج : هذا جيد 
)) ي�صعد الرجل اإىل خ�صبة امل�صرح (( 

املنتج : اأ�صرع  يا رجل  
املوؤلف  : حتتاجون اإيل ؟!

املخرج : ال .. واإمنا نحتاج اإىل من يكتب ن�صا فيه �صراع 
وحبكة 

املنتج  : وموت . وخري . و�صر . وحب . وحقد 
املوؤلف : انا لها .. انا من يقدر ان يكتب هذي اال�صياء 

ويحركها 

المشهد األول
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املنتج :  لكنا اال يوجد غري هذا .. نحتاج اىل ن�ص اآخر  
املــوؤلــف :  مــاذا تــريــدون بال�صبط .. النختلف يف هذا 

يا�صيدي فانا طوع امركم 
املنتج  : نريدك ان تكتب عن واقعة األطف   

املوؤلف : ارهاب اي�صا .. هذا عز الطلب   
املنتج :  ا�صرع ارجوك ..  ال وقت لدينا     

املخرج :  فلتبداأ  ايها املوؤلف وعلى الفور بكتابة امل�صهد 
االول ليت�صنى يل توزيع االأدوار وحــذاري من االأفكار 

الدخيلة وامل�صتوردة   
امل�صهد  .. �صوف يكون  كــن مطمئنا  املــوؤلــف : ال تخف 

االول جاهزا بعد قليل
- اظلم  - 

 المشهد الثاني
)) يدخل  الرجل الذي �صيمثل دور يزيد بزي ع�صري 
يتقدم نحو الكر�صي املثقوب يتاأمله وقد علقت عباءة على 
الكر�صي ياأخذها ليلب�صها ومن ثم يبحث عن �صيء اآخر 
ال يجده لي�صرخ (( العمامة .. اين هي العمامة ) تقذف 
اليه من احدى جوانب امل�صرح فيلتقطها وي�صعها على 
راأ�صه .. تتغري اال�صاءة واملو�صيقى .. لت�صبح مو�صيقى 
امرباطورية  .. يجل�ص على الكر�صي املثقوب بطريقة 

تدعو اىل ال�صخرية ( 
يزيد: من يجروؤ اأن ي�صلب مني اأحلمي .. جمدي .. 
هذا الكر�صي .. ارثي تاريخي ..  فاأنا يزيد واأبي يعرفه 
النا�ص جميعا .. من يجروؤ ان يرفع �صيفا او حتى كلمة 

يف وجهي  من .. من ؟؟
�ــصــوت املــخــرج: )) يــاأتــي  مــن عمق املــ�ــصــرح ..  �صوت 

�صربات بالعود ((
  �صوت الباطل يعلو يف زمن الرتويع .. يا للخيبة  .. 

فخليفتنا املوعود .. ي�صرب بالعود 
يزيد : ماذا ؟
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املنتج: هل متلك قلما .. ورقا و .....
املوؤلف : يف هذه احلقيبة كل �صيء عدتي دائما معي فاأنا 

مثل النجار 
املخرج  : ) ي�صحك ( جيد جدا

املوؤلف : ح�صنا اين الفكرة ؟ 
املخرج : ) ي�صحك ويوجه حديثه اىل املنتج ( يقول لك 
اأين الفكرة .. ) ي�صري اىل املنتج (   عند هذا الرجل اذهب 

اليه 
املنتج : الفكرة .. الفكرة .. حلظة .. حلظة .. 

املوؤلف  : ال وقت لدي .. ب�صرعة ارجوكم 
املنتج : الفكرة كانت موجودة يف هذا الراأ�ص وطارت . 

)) املنتج واملخرج  يت�صاوران فيما بينهما (( 
املنتج : عند احلاجة اليها .. تطري  االفكار من الراأ�ص .. 

األف ما يحلو لك  
املوؤلف  : ال اعرف ما تريدونه بال�صبط .. االفكار كثرية 

ومت�صابهة يف كل االحوال .
املخرج : مثل 

املوؤلف  : مثل  .. م�صكلة اجتماعية .. ق�صة بولي�صية .. 
اإرهاب مثل .

) هذه الكلمة تثري رعب اجلميع .. وي�صمع دوي انفجارات 
و�صور قتل ودمار ( 

املخرج : اإرهاب ؟!
املنتج : اال يوجد غري هذا ان هذه الكلمة تثري فزعي .. 
ارهاب ) �صوت انفجارات .. ممكن ا�صتعانة بالداته �صو   
اأحبتهم  عن  يبحثون  وهــم  ال�صخو�ص  بع�ص  اظهار  او 
امل�صرح وهــي تبحث عن ولدها  امـــراأة تدخل اىل  مثل 
وهي ت�صرخ .. ابني .. ميه وينك وليدي .. �صوت عويل 

وبكاء .. ودخان مت�صاعد من كل مكان ( 
املوؤلف : العامل يغزوه االرهاب موجات العنف الدموي 
انــواع الغزو من االفــكــار اىل  واخلطف والتفخيخ وكــل 
االحلم اىل الدكتاتورية يف كل العامل . ارهاب .. هذي 

الثيمة ال تنفد ابدا ..    
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�صوت املخرج : وًيرق�ص يف فرح  )�صعدان (  قرد ي�صبه 
�صاحبه  

يزيد :  مــن �صاحب هــذا ال�صوت .. مــن يــجــروؤ .. ان 
يتحداين وانا 

�صوت املخرج  : وانــت تــدور مع اخلمرة يف كل اوان  .. 
وخلفيتنا يا خلليفتنا من رجل فا�صق . 

يزيد : ما هذا ال�صوت .. من يجروؤ .. فاأنا يزيد 
  املخرج :  ) يدخل اىل امل�صرح ( اإمنا اأنت  فا�صق يا يزيد 

.. وهذا �صوت احلق 
يزيد : )) ي�صحك ((  قلت احلق 

  املخرج : نعم احلق   
يزيد : من انت .. ؟ ) يلتفت اإىل اجلمهور( من هذا ؟ 

 املخرج : اأنا املخرج 
يزيد : ) ي�صحك ب�صوت عال ( مــاذا ؟  مل ا�صمع .. ؟ 

ارفع �صوتك قليل 
املخرج : هل انت ا�صم ؟ هيا انزل من على هذه اخل�صبة 

.. هيا .. هيا . 
.. وهذا  انــا يزيد اخلليفة   .. انــت جمنون  يزيد : هل 

عر�صي .  
.. ال ي�صلح  حتى  مــتــهــرئ  مثقوب  املــخــرج  : كر�صي 

لدخول احلمام 
يزيد : ويحك .. ) ي�صرخ باأعلى �صوته (  ايها احلر�ص 

.. ايها احلر�ص 
) يدخل املوؤلف مهروال ( 

املوؤلف : ماذا تريد .. ها .. وملاذا هذا ال�صراخ ..  اخف�ص  
�صوتك وكن مهذبا 

املخرج : ) ي�صحك ( ومن اأيــن ياأتي  التهذيب لرجل 
مثل يزيد   

) يزيد ينه�ص من مكانه ويتقدم �صوب املخرج ( 
يزيد : واإذن ..  فاأنت تعرفني    

 املخرج :  مع اال�صف نعم اعرفك جيدا    

يزيد: واإذن ؟
 املخرج : واإذن ماذا ؟

يزيد : تعرف ن�صبي تعرف ح�صبي .. تعرف اإين خليفة 
هذي االأمة من بعد اأبي  

 املخرج :  ال اريد هذا املمثل  ! من اختاره ليمثل هذا 
الدور ؟ ) ين�صحب  جانبا ( 

يزيد :  ) يوجه خطابه اىل املوؤلف ( ال ادري ملاذا تاأخروا 
؟!

املوؤلف : من تق�صد ؟
اإىل  اأر�صلتهم خلف احل�صني بن علي   .. القادة   : يزيد 
يثلج  منهم  خــرب  اأي  االن  حلــد  ي�صل  مل   .. الــكــوفــة  

�صدري . 
 املخرج : �صيثلج �صدرك .. حتى يتجمد قلبك .. ايها 

املنتج .. ايها املنتج  
املنتج  : ) يــدخــل وبــيــده حبل ي�صحب قـــردا ( نعم يا 

�صيدي 
) القرد يتوجه من فوره اىل يزيد وياأخذ يزيد مبداعبته 

ويتحدث معه من بعد ما يجل�صه على الكر�صي ( 
تــاأخــرت .. هل  ملــاذا   .. يزيد : لقد قلقت عليك كثريا 
ذهبت عنك الكاآبة .. انت غري �صعيد .. ها ..  انا اي�صا 
بـــاأم عينك م�صاكل  غــري �ــصــعــيــد..  ملـــاذا ؟ مثلما تـــرى 
اخللفة .. ماذا .. ال .. ال خرب حلد االآن من كربلء 
.. ؟ اجل قاموا بقتل م�صلم  بن عقيل ورموا بجثته من 
اعلى الق�صر ) ي�صحك .. وهو يدور مع القرد ويقلد 
حركاته .. من املمكن ان يقوم بدور القرد ممثل يلب�ص 

قناعا (       
 املخرج : انظر مــاذا يفعل مع القرد ؟ من جــاء بهذا 

الرجل اإىل هنا.. ومن اعطاه هذا الدور ؟
املنتج  : املوؤلف هو الــذي اتى به وفر�صه علينا فر�صا 

مع الن�ص 
 املخرج :   قل يل اوال اين كنت  ؟   
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املنتج : كنت مع ) �صعدان ( 
املخرج : �صعدان ؟!

ال�صاأم  اأ�صابه  وقــد  يزيد  اخلليفة  مــوالنــا  قــرد   : املنتج 
والكاآبة فخرجت معه يف نزهة  . 

 املخرج : يف نزهة .. عظيم  .. هذا �صيء مفرح واهلل   
املنتج : هذا امر خليفتنا حفظه اهلل . 

 املخرج : لعنه اهلل .. اأيها املوؤلف .. اأيها املوؤلف 
املوؤلف : نعم يا �صيدي  ؟

 املخرج : من �صمح لك بهذي االأفكار ؟ ابعد هذا الكائن 
النزق عني ومن خ�صبة امل�صرح على الفور كي ال تدن�ص . 

ابعده ب�صرعة 
املوؤلف : ال اأ�صتطيع  يا �صيدي ..     

 املخرج : وملاذا ؟!
 املوؤلف : لقد خرج االمر من يدي ؟!

املخرج : ماذا تق�صد ؟!
املوؤلف : نحن يا �صيدي يف �صنة احدى و�صتني  للهجرة 

 املخرج : ماذا تقول ؟   
مدير امل�صرح : مثلما �صمعت .. هذا ما ح�صل بالفعل 

 املخرج : هل اأنتم جمانني  .. يا الهي 
يزيد : ) اىل �صعدان ( هيا ارق�ص .. ارق�ص .. ارق�ص .. 
نعم ارق�ص بعد قليل �صتزف الب�صرى بقتل احل�صني .. 
ارق�ص يا �صعدان ارق�ص  ..)  يزيد يرق�ص ويرق�ص معه 

�صعدان يت�صاعد ايقاع  املو�صيقى ارتفاعا  ..........( 
  - اظلم  -                  

المشهد الثالث
 )) املخرج  واملوؤلف واملنتج لوحدهم يف نف�ص املكان (( 

 املخرج : نحن يف ورطة كبرية 
املوؤلف : اأنت تبالغ.. ال يبدو يل االأمر كذلك  

املنتج : واأنا اأي�صا  ال يبدو يل االأمر مثلما يبدو لك اأنا 
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مع راأي املوؤلف . 
اأبلهني ال يعرفان ما الــذي امل   املخرج : تبدوان مثل 
بهما.. نحن يف �صنة احدى و�صتني للهجرة  واالدهى من 

ذلك بل الطامة الكربى نحن يف بيت يزيد   .
املنتج  : يا لها من متعة 

املخرج : املتعة يف ان تكون مع يزيد 
املنتج : اأن اأعي�ص زمناً غري زمني 

املخرج : اأنتما ال تدركان حجم الكارثة ..  اال تعرفان من 
هو يزيد .. يزيد ؟!  

املوؤلف : هون عليك االأمر . 
املنتج : نعم .. هون عليك .. ما الذي جرى وان نحن يف 

زمن يزيد   
ت�صور اأنا و�صعدان قرد اخلليفة مننا على فرا�ص واحد .    

 املخرج : القرود على اأ�صكالها تقع .! 
املنتج : ماذا تقول ؟ 

 املخرج :  اأقــول البد اأن جند خمرجا ينقذنا من هذا 
املاأزق 

املوؤلف : عليك اأن تقبل بواقع احلال و موالنا يزيد عرف 
باأننا قادمون اإليه من زمن بعيد وتقبل االأمر برحابة 
�صدر .. فقد اآوانا واأكرمنا .. فكن ح�صاريا يا رجل  وال 

تقلب علينا الو�صع   . 
 املخرج : يتقدم من املوؤلف ومي�صكه من خناقه ( اأنت من 

اأوقعنا يف هذا املاأزق وعليك ان تخرجنا منه يف احلال 
املوؤلف : املنتج  هو من فكر وطلب مني ان اكتب له ن�صا 

عن يزيد .. 
.. ال تكذب لقد  املنتج  املــخــرج  : لعنة اهلل عليه وعلى 
قلنا لك ان تكتب ن�صا عن واقعة األطف ولي�ص عن هذا 

امللعون يزيد.
املوؤلف : لقد كنتما على عجلة من امركما على ما اأظن  
الرجل   هــذا  راأيـــت  االأول حتى  امل�صهد  ان كتبت  ومــا   ..
خلف كوالي�ص امل�صرح متلهفا الأداء اأي دور  وما اأن طلبت 



71

دد
لع

ة ا
حي

سر
م

منه   ان يقوم  بتج�صيد �صخ�صية يزيد على امل�صرح حتى 
انتف�ص راف�صا ،  فحاولت اإقناعه بان هذا الدور �صيجلب 
له ال�صهرة واملال .. �صكت يف بادئ االأمر وبدا عليه الرتدد 
فاأطمعته اأكرث باملال  فوافق على الفور ، وكما ترى هو 
الذي اوقعنا يف هذا ال�صرك .. وخل�صنا بات بيده ، متى 
ما ا�صتطاع ان  يخرج من هذه ال�صخ�صية امللعونة ويرباأ 

من يزيد نرباأ نحن من حمنتنا ونعود اإىل زمننا . 
 املخرج : بعد اأن يكون قد فات االأوان ..!

املوؤلف : هذا هو واقع احلال ؟
 املخرج : اإذن الـــرباءة من يزيد هي جــواز ال�صفر اىل 

زمننا .
هذا  يف  هنا  عمري  بقية  اعي�ص  ان  اف�صل  انــا   : املنتج 

الق�صر 
املخرج : لتوؤثم حتما 

املوؤلف : ) منتف�صا ( ومن قال لك ذلك .. رمبا يوؤجر 
املخرج : ان بقينا نحن الثلثة يف ق�صر يزيد ؟ رمبا 

�صنثاب
املنتج : رمبا .. ومل ال .. هذا حق 

املخرج : وكيف نثاب على بقائنا بالقرب من يزيد ها ..  
ايها املوؤلف العبقري 

املنتج : ) يهم�ص للموؤلف ( لقد و�صعت نف�صك يف موقف 
ال حت�صد عليه ان كنت حقا موؤلفا خل�ص نف�صك   

املوؤلف : ) بتلعثم ( ها .. نعم ..نثاب .. رمبا .. ن�صتطيع 
منعه من قتل احل�صني ؟

املنتج : ) بينه وبني نف�صه (  يا للخبيث .. لقد تخل�ص 
بذكاء من املوقف .. ) ي�صرخ ( وكيف لنا ذلك ؟ 

هل اأو�صحت لنا اأكرث 
 املوؤلف  :    نن�صحه .. 

املخرج : وهل مثل يزيد يقبل الن�صيحة . !   
املنتج : هذا لي�ص خليفة بل ملك جبار متغطر�ص !    

ال�صخ�صية واحركه ح�صب  �صاأغري من منط   : املوؤلف 

مزاجي  
 املخرج : من تت�صور نف�صك لتفعل هذا ؟   

املوؤلف : انا املوؤلف 
يزيد  ان جتعل من  .. عليك  يا رجــل  اح�صنت   : املنتج 

رجل وديعا م�صاملا روؤوفا ال ي�صتطيع قتل منلة.
ايها  التاريخ  ان تغري جمــرى  : وهــل ت�صتطيع  املخرج 

املوؤلف . 
املــوؤلــف  : ) وكاأنه يف خطبة ( بقلمي هــذا اأ�صتطيع ان 

افعل اي �صيء .
املخرج : طيب لرَن ..  

�صيكون يزيد خامتا  بــاأم عينك كيف  : �صرتى  املــوؤلــف 
من  �صاأمنعه  اتفقنا  وكما  �صئت  حيث  اوجهه  باإ�صبعي 

قتل احل�صني . 
)) يدخل يزيد ومعه كر�صيه املثقوب وهو يخرج راأ�صه 

منه (( 
يزيد : �صمعت من يذكر احل�صني  .. اأال ننتهي من هذه 

ال�صرية  لقد قلت لكم  األف مرة هو من طلب احلرب 
املوؤلف : اي حرب تعني يا �صيدي ؟

يزيد : حربي مع احل�صني !
املوؤلف : وهل �صتحارب احل�صني يا �صيدي وملاذا ؟

يزيد : ) ي�صحك ( تقولون انكم جئتم من زمن بعيد 
وال تعرفون ملاذا وقعت احلرب بيني وبني احل�صني 

املوؤلف : هل وقعت احلرب فعل ايها ال�صادة 
املنتج : حاول ايها املوؤلف هيا انقذنا وانقذ نف�صك .. اننا 

يف ورطة كبرية 
املوؤلف : ا�صمع يا �صيدي .. احلرب مل تقع حلد االن  .. 
ومازال االمر بيدك .. يقولون ان احل�صني بن علي اوىل 
منك باخللفة فلماذا ال تتنحى عنها البن بنت ر�صول 

اهلل .
املنتج : حتى ال تقع احلرب 

يزيد : اتنحى عن ماذا ؟ مل ا�صمع 
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اوىل  ال�صلم  .. فاحل�صني عليه  : عن اخللفة  املخرج 
منك بها 

يزيد : كما يقولون .. �صح 
املخرج : ال .. بل كما يقول احلق 

يزيد : وانت ماذا تقول ؟ 
املخرج : اقول انك  ال ت�صلح حتى ان حتكم نف�صك    

املوؤلف : ا�صكت .. بحماقتك هذه �صتف�صد علينا االمر 
املنتج : كدنا نقنعه بــرتك احلــرب ورمبــا من يــدري .. 

جنعله يعقد �صلحا مع احل�صني 
املوؤلف : اح�صنت ومل ال .. اأومل يعقد معاوية �صلحا مع 

االمام احل�صن 
املخرج : هذا ما اأراده االإمــام  احل�صن عليه ال�صلم هو  
عليه  احل�صني  مــع  لكن   .. للم�صلمني  خــري  فيه  �صلح 

ال�صلم ويزيد لعنة اهلل عليه ال�صورة تختلف 
املنتج : ال تختلف .. وال بطيخ .. اكرمنا ب�صكوتك انت 

فقط ، و�صنحاول ان نقنعه مرة اخرى  
 املخرج : وملاذا كل هذا العناء فالفر�صة �صانحة لكم االن 

لكي تاأخذوا بالثاأر من قاتل امامكم .. ها ..       
املوؤلف : ) ياأخذه  اىل احد جوانب امل�صرح ويهم�ص له ( 
ا�صمع .. هل جننت .. نقتل من ؟ هذا ممثل نحن انتدبناه 
ليمثل دور يزيد وامل�صكلة انه اندمج يف الــدور قليل .. 
ا�صمع  �صناأخذه على قدر عقله ون�صايره  حتى يت�صنى لنا 

اإعادته  اإىل ر�صده 
املخرج : كيف ؟

املــوؤلــف : ان مل ن�صتطع اقناعه بالعدول عن قــراره يف 
قتل احل�صني �صنطلب من املمثل على االقل ان يترباأ من 

يزيد حتى نعود اىل زمننا .. مالنا نحن واملعركة . 
 املخرج :  وهل الرباءة من يزيد هي جواز �صفرنا للعودة 

اىل زمننا 
املوؤلف  : هذا هو بال�صبط  

 املخرج : بل نقتله

املوؤلف : نقتل ممثل؟ 
 املخرج :  لي�ص املمثل بل يزيد طبعا 

املوؤلف : يزيد هو املمثل واملمثل هو يزيد ؟!
املنتج : ا�صمع لقد طلبت منك ان تخرج امل�صرحية ال ان 

ت�صبح جمرما 
 املخرج : باعتقادك من يقتل يزيد يعد من املجرمني 

؟ 
املنتج : لي�ص هذا ق�صدي بال�صبط .. ولكنك يا �صديقي 
كما قلت قبل قليل  نحن ال ن�صتطيع اأن نغري جمرى 

التاريخ 
 املخرج : انت تقول احلق .. ال ن�صتطيع وخا�صة عندما 

يكون التاريخ مليئا باخلونة واملتخاذلني واجلبناء   ؟ 
 املوؤلف : ال ا�صمح لك  ، انت و�صاحبك من و�صعني يف 

هذا املاأزق   
 املخرج :  طيب لنعمل على اخلروج منه  .. لقد قلت قبل 
قليل ان الــرباءة من يزيد   هو جواز �صفرنا اىل زمننا  
.. ملــاذا اذن ملــاذا التتفقان معي لنجعل من هذا املمثل 
هذا  دور  متثيل  النخاع يف  انغم�ص حد  الــذي  امل�صكني 

اللعني اأن يلعن يزيد ليرباأ من هذا املر�ص اخلبيث 
املنتج : طيب حاول معه اأنت رمبا ت�صتطيع اقناعه 

املخرج : وانتم .. ؟!
املوؤلف : �صنكون معك طبعا وامرنا اىل اهلل . 

املنتج :  هذا امر مقدور عليه  ولكن حترك انت اوال 
امامنا هيا 

املخرج : ) اىل يزيد املمثل ( ا�صمع ايها الرجل الطيب 
املــجــازفــة يف  روح  ونثمن فيك  هــذا  نقدر عملك  نحن 
ل�صخ�صية متعجرفة مثل  املركب  الـــدور  هــذا  تقم�ص 
�صخ�صية يزيد وكذلك جنل فيك هذه املوهبة الكبرية 
الفا�صق  بانك يزيد  .. لقد جعلتنا ن�صدق  التمثيل  يف 
ال�صرير حقا .. وهذا ما كان املطلوب منك وح�صنا فعلت 
وال �صيما وان اللعبة قد �صارفت على االنتهاء  فنطلب 
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باإراقة  لو  عليه حتى  احافظ  ان  معاوية  وطلب مني 
الدماء .. نعم .. نعم اراقة الدماء .انت اي�صا يعجبك 
هذا الكر�صي انه كر�صي مريح ما ان جتل�ص عليه حتى 
ي�صري اجلميع طوع امرك  ولكن �صيء واحــد   ينغ�ص 
علي هذا احلكم .. تريد ان تعرف ما هو .. ح�صنا .. انه 
احل�صني هذا اال�صم بداأ يقلب علي مواجعي وي�صد علي 
الطريق من كل مكان ال احد غريه قال ليزيد اخلليفة 
ال اال هو .. .. ماذا . ماذا تقول نعم ار�صلت من يتعقب 
اثره وهم حما�صروه االن يف كربلء ... عمر بن �صعد 
براأ�صه  و�صياأتونني    )) ي�صحك   (( وغــريهــم  و�صمر 

عاجل اأم اآجًل   
 - اظلم  - 

المشهد الخامس
 

املخرج : ) وهو يدخل اىل خ�صبة امل�صرح ( هل نحن حقا 
يف زمن واقعة الطف  .. هذا �صيء ال ميكن ت�صديقه 
املوؤلف : ) يدخل هو االخر ( بل �صدقه يا �صاحبي  

املخرج :  ويف اي يوم من ايام حمرم 
املنتج  :  مازلنا يف االيام االوىل .. مل ن�صل اليوم العا�صر 

بعد  
املخرج : يف اليوم العا�صر يقتل �صبط ر�صول اهلل هناك 

يف كربلء  
املوؤلف : نعرف ذلك 

املخرج : واحلل 
املوؤلف : ال حل �صوى ان نذعن للأمر

املنتج : ان نر�صى باالإمر الواقع 
املخرج : ال .. ال .. 

) يدخل يزيد ومعه القرد �صعدان ينط امامه ( 
يزيد : من يجروؤ  على ان يرفع �صوته هكذا يف منزيل 

املخرج : انا اقول لك ال والف ال 

منك ايها الرجل الطيب ان تترباأ من يزيد امام الكل  
ليعود اجلميع اىل زمنه .. لقد حب�صت اجلميع يا رجل 

يف زمنك وهذا لي�ص عدال . 
يزيد : من ينعتني بالظامل ؟

املخرج : ال احد ينعتك انت بالظامل .. نحن نتحدث عن 
يزيد اخلليفة   ؟ 

يزيد : وانا من اكون .. اأ ل�صت اخلليفة يزيد بن معاوية 
او لي�صت جيو�صي االن يف كربلء بقيادة عمر بن �صعد 

ل�صحق مترد احل�صني بن علي . 
املخرج : انت ل�صت يزيد بل ممثل م�صكني  اراد ان يك�صب 
�صهرة من خلل متثيله دور يزيد يف م�صرحية كتبها لنا 

هذا املوؤلف العبقري . 
يزيد : ) ينه�ص من مكانه ويجل�ص القرد على الكر�صي 
يتقدم �صوب املخرج ( طيب نفرت�ص انني اقوم االن بدور 

يزيد كما تقول انت ما هو املطلوب مني ؟ 
املنتج : احلمد هلل لقد عاد اىل ر�صده 

املوؤلف : �صنعود اىل زمننا 
املخرج : انتظرا قليل .. كما قلت لك �صابقا كل  ما نطلبه 

منك هو ان تترباأ من هذا اليزيد امام النا�ص جميعا ..
يزيد : ال ا�صتطيع .. ال ا�صتطيع .. انتم تطلبون مني 
يزيد  دور  واحـــدا  يوما  تعي�صوا  ان  جــربــوا   .. امل�صتحيل 
مكاين و�صتجدونني على حق .. اذهبوا هيا طلبكم غري 

موجود عندي هيا .. هيا .. هيا . 
- اظلم  - 

المشهد الرابع
                             

)) يزيد لوحده هو والقرد �صعدان (( 
اتخلى عن  ان  يــريــدون مني  �صعدان  يا  ات�صمع   : يزيد 
الكر�صي  القرد يرفع   (  .. الكر�صي  اخللفة وعــن هــذا 
ان  �ــصــعــدان  يــا  اعـــرف   ) الكر�صي  بفتحة  راأ�ــصــه  وي�صع 
الكر�صي مثقوب ومهرتئ ولكن هذا ما خلفه يل والدي 
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يزيد : قالها قبلك اآخرون وهم يدفعون الثمن هناك يف 
كربلء حما�صرون بال�صحراء والعط�ص . ) ي�صحك (  

املخرج : لو ترتكني اذهب للحاق بركب احل�صني عليه 
ال�صلم 

يزيد : ) ي�صحك ( �صتقتل حتما 
املــخــرج : وهــذا هــو مـــرادي ان اقتل بــني يــدي ابــن بنت 

ر�صول اهلل 
يزيد : او يعقل هذا ايها املخرج اللبيب .. تقتل وانت يف 
عز �صبابك وعطائك .. ايها املوؤلف هل تقبل بهذا الكلم 

جئتم من االلفية الثالثة لتموتوا هنا  .. ها       
املنتج :  ال يا �صيدي .. ال ال نقبل 

 .. اتــذكــر  يــا �صيدي قبل قليل  بايعناك  : نحن  املــوؤلــف 
بايعناك فانت خليفتنا االن  

ونعتني  يبايعني  هــذا مل  �صاحبكم  ولكن  اجــل   : يزيد 
بالفا�صق والكذاب و�صارب اخلمر واللعب  مع القرود 
.. تعال يا �صعدان يا قردي العزيز .. انت ا�صد وفاءا من 
هوؤالء الرعاع االغبياء ) ي�صحك ( هيا ارق�ص .. ارق�ص 
.. ارق�ص . ) يت�صاعد ايقاع الرق�ص ثم يهبط وي�صكت 
فجاأة ( ا�صمعوا ايها االغبياء انت ايها املوؤلف واملنتج .. 
�صاحبكم املخرج هذا ان مل يبايعني غدا وامــام النا�ص 
جميعا ف�صاأقطع راأ�صه هل �صمعتم..  ال .. ال بل �صاأقطع 
روؤو�صكم انتم الثلثة .. ) ي�صحك .. ( هيا يا �صعدان هيا 
لنخرج ولكن قل يل اأ مل ي�صلك خرب من ار�ص كربلء 
وماهي اخبار قادتنا هناك .. حدثت معركة .. نعم بني 
جي�ص عمر بعدده وعدته الكبرية امام �صبعني رجل من 
ان�صار احل�صني واهل بيته .. منعوا عنهم املاء .. ح�صنا 
فعلوا .. هوؤالء القادة خمل�صون يل حد املوت والت�صحية 
باأنف�صهم من اجلي .. الدنانري.. نعم ..  هم يحبونني 
ويحبون الدنانري اي�صا .. مثلما حتب انت اكل املوز ..  ) 

ي�صحك ب�صوت عال ويخرج من امل�صرح ( 
ويتاأكد من  امل�صرح  مــن  يزيد  خــروج  يتابع   (  : املــوؤلــف 
خروجه يتقدم على الفور من املخرج اجلال�ص يف مقدمة 

التي  امل�صيبة  .. ما هــذه  يا ويلي   .. يا ويلي   ) امل�صرح 
وقعت على روؤو�صنا لو كنت اعرف ان االمر �صي�صل بنا 
اىل هذا احلد مل اكتب اي �صيء ولن اكتب �صيء بعد 

االن ماذا اكتب و�صيف يزيد فوق  راأ�صي يحز رقبتي 
املخرج : �صرف عظيم ان متوت ب�صيف هذا الطاغية 
لتلحق بركب ا�صحاب احل�صني وامل�صت�صهدين بني يديه 

عليهم ال�صلم . 
املوؤلف : ) يوجه كلمه للمنتج ( ا�صمع انت من ورطني 

وعليك ان تفكر بحل خلل�صي انا خائف 
املنتج : وانا مثلك لو اعرف ان االمور �صت�صل اىل هذا 

احلد ملا فكرت باإنتاج هذه امل�صرحية ....... 
املخرج : بل على العك�ص انا االن م�صرور جدا وم�صتعد 

للموت 
املنتج : اما انا فل .. انا غري م�صتعد للموت 

املوؤلف : وانا كذلك عندي زوجة واوالد تركتهم هناك 
 ..

املمثل  هــذا  نعيد  ان  جهدنا  بكل  حاولنا  لقد   : املنتج 
اللعني اىل ر�صده لكنا مل ن�صتطع 

املوؤلف : لقد طلبنا منه ان يترباأ  من يزيد وافعاله 
فرف�ص . 

املخرج : طيب ملاذا مل تتربوؤوا  انتم من افعال يزيد 
املنتج : وهل يوجد احد يف هذه القاعة  يحب افعال 

يزيد يا رجل ..  
املوؤلف : �صحيح .. �صحيح 

املخرج : ولكنكم بايعتموه على اخللفة 
املنتج : ن�صحك عليه ..

املوؤلف : اجــل يا �صديقي ن�صحك عليه ..  نحن من 
زمــن وهــو مــن زمــن اآخــر .. مبايعتنا لــه ال تــوؤثــر وال 

يح�صب لها اي ح�صاب   
نحن  فعلنا  مثلما  تفعل  ان  عليك  ولــذلــك   : املــنــتــج 

تبايعه 
املخرج : ابايع من يزيد ؟! 
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املوؤلف : ال .. ال .. لي�ص يزيدا وامنا �صتبايع هذا املمثل 
امل�صكني املندمج يف الدور .. وهكذا ي�صلم راأ�صك وروؤو�صنا 

من القطع  .
املخرج : هكذا اذن ابايع املمثل ولي�ص يزيد 

املنتج : هــذا ما نطلبه منك .. امــر ب�صيط جــدا وفيه 
خل�صنا جميعا 

املخرج : طيب وان مل ابايع هذا اللعني 
املوؤلف واملنتج : ) يتقدمان �صوية نحو املخرج (  �صنقطع 

راأ�صك نحن                             
- اظلم  -

المشهد السادس واالخير
) امل�صرح خال متاما اال من بقعة �صوء على ج�صد املخرج 

املمتد و�صط اخل�صبة ( 
املخرج : ) ي�صرخ مفزوعا وكاأنه راأى حلما قد افزعه ( 
.. يا الهي .. يا الهي .. ارحمني .. ما هذا احللم املزعج 
) يتنف�ص ال�صعداء وينه�ص من مكانه ( احلمد هلل .. 
احلمد هلل .. حلم فظيع .. ملاذا يا الهي تريد ان ت�صعني 
يف هذا االختبار وانا عبدك الفقري ملاذا يا الهي لو كان 
االمر حقيقة لكنت االن من الهالكني .. احلمد هلل بانه 

كان حلما وانتهى .. 
�صوت : ) من خارج امل�صرح ( هل كنت خائفا ..؟

املخرج : ) بفزع ( ال .. ال .. ابدا .. ولكني كنت خائفا 
عليهم .. 

املوؤلف : ) يدخل اىل امل�صرح ( كنت خائفا علينا طبعا .. 
هل هذا �صحيح ؟

املنتج : ) يدخل اي�صا ( خمرجنا قلبه �صعيف ال يقوى 
على حتمل مثل تلك اال�صياء 

املخرج : عن ماذا تتحدثان 
املوؤلف : عن خوفك 

املخرج : وهل كنتما معي 

املنتج : طبعا نحن معك االن 
املخرج : اق�صد يف احللم 

املخرج واملنتج : ) ي�صحكان ب�صوت عال وهما يذرعان 
امل�صرح جيئة وذهابا ويــدوران حول املخرج واملخرج يف 

رعب كامل ( 
املخرج : ماذا دهاكما ملاذا هذا ال�صحك 

املوؤلف : يف احللم كنا معك 
املنتج : وراأينا و�صمعنا كل �صيء 

املخرج : ماذا راأيتم وما ذا �صمعتم 
املوؤلف : حبك وا�صرارك 

املخرج : عجيب هذا االمر .. هل يعقل ان تكونا معي يف 
نف�ص احللم 

املوؤلف : روؤيا م�صرتكة 
املخرج : ا�صكت اأنت راأ�ص امل�صكلة 

املنتج : وهل هنالك م�صكلة ال �صمح اهلل 
املخرج : ال .. ال .. كان ذلك يف احللم وانتهى االن كل 

�صيء 
املنتج : ملاذا ال حتدثنا عن ما راأيت يف حلمك 

املوؤلف : فكرة رائعة حتى يت�صنى يل ان اكتب م�صرحية 
عن حلمك الفظيع هذا 

املخرج : ال .. ال .. ال اأريد لهذا احللم اأن ي�صتمر 
املنتج : من يدري رمبا ان غفوت ثانية �صيعاودك نف�ص 

احللم مرة اخرى 
املخرج : واذن �صاأبقى بدون نوم .. لن انام .. لن انام مرة 

اخرى هل ت�صمعان لن انام 
املوؤلف : لو �صارحتنا .. وحتدثت لنا عما راأيت ال�صتطعنا 

ان نخفف من املك 
املخرج : اين احاول الن�صيان 

) يدخل القرد �صعدان وهو يتنطط على خ�صبة امل�صرح 
.. القرد ينظر اىل املخرج واملخرج يبادله مرعوبا نف�ص 
النظرات .. املخرج يهرب بينما القرد يتبعه بحركاته 

و�صوته املعروف كقرد .. ( 
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املخرج : من جاء بهذا امل�صخ اىل هنا .. ابعدوه عني .. 
ابعدوه 

املنتج : تعال يا �صعدان تعال اإىل هنا .. تعال ياعزيزي .. 
تعال ) القرد ين�صاع للمنتج ويذهب اليه ويقوم بحركات 

التودد للمنتج ويقف اىل جانبه ( 
املخرج : هذا قرد يزيد .. من اتى به اىل هنا ؟!

املوؤلف : نحن يا عزيزي 
املنتج : لنكمل امل�صرحية 

املخرج : ال.. ال ال اريد ان ا�صارك يف هذه امل�صرحية 
املوؤلف : لقد انهينا كل �صيء بقي فقط امل�صهد االخري 
وها انا اقوم  بكتابته االن .. كن متعاونا معنا يا �صيدي  

املخرج : احللم 
املنتج : اي حلم 

املخرج : يزيد .. يزيد .. يزيد .. يزيد 
اخرى  مــرة   ) املثقوب   الكر�صي  ) يدخل ومعه   : يزيد 
ال�صراخ هنا  �صراخ وعويل يف ق�صري من يجروؤ  على 

..ها ..    
املخرج : الكر�صي .. نف�صه الذي راأيته يف احللم .. وهذا 

الرجل من اتى به اىل هنا 
املوؤلف : هذا الذي �صيقوم بدور يزيد 

هنا  ..اىل  امل�صرحية  تكمل  ال   .. ارجوكما  ال   : املــخــرج 
وكفى .. 

املنتج : ولكننا مل نتطرق بعد للواقعة 
املخرج : واذن ا�صمحا يل باالن�صراف .. اريد ان اذهب 

اىل البيت .. لقد تعبت .. تعبت 
املوؤلف : لن تذهب اال بعد ان تكمل معنا م�صاهد وف�صول 

هذه امل�صرحية  ومل يتبقَّ منها �صوى امل�صهد االخري    
املخرج : ولكني ال ا�صتطيع .. ال ا�صتطيع .. ) ينهار على 

امل�صرح ( 
يزيد : طيب .. طيب .. دعوه يذهب اىل حيث ي�صاء .. 
الباب مفتوح  امامك ايها املخرج اجلبان .. هيا اخرج .. 

اذهب . 

املخرج : ) يهلل فرحا ( هل حقا ا�صتطيع الذهاب . 
املوؤلف : نعم 

املخرج : ) يتقدم نحو املنتج (  .. اذهب ؟
املنتج : اذهب 

املخرج : وانتما 
يزيد : ال عليك بهما .. اذهب انت وخل�صنا هيا ..هيا 

املخرج ) يتقدم ببطء �صوب اخلارج وهو يتلفت اىل املنتج 
واملوؤلف واملمثل والقرد .. بينما ي�صمع �صوت طبول تقرع 
وهي تاأتي من مكان بعيد .. يخرج من امل�صرح ب�صرعة 
بينما دقـــات الــطــبــول تــتــعــاىل وتــقــرتب يــرجــع املخرج 

مرعوبا اىل امل�صرح مرة ثانية ( 
املخرج : مل يكن حلما ما راأيت .. مل يكن حلما  ما راأيت 
.. مل يكن حلما ما راأيت .. )  يدور يف امل�صرح وينتقل من 
�صخ�صية اىل اخرى وهو يردد هذه العبارة بينما تدخل 
روؤو�ــــص �صهداء الطف  قافلة مــن اجلــنــود وهــي حتمل 
بعد ان يظلم امل�صرح وتبقى االنــارة م�صلطة فقط على 
الروؤو�ص املحمولة فوق الرماح و�صوت الطبول ترتفع 
اكرث واكرث بينما املمثل الذي ياأخذ دور يزيد ي�صحك 
ب�صوت عال والقرد يقفز فرحا مبا يراه واملنتج واملخرج 
يحاوالن االقرتاب من املخرج لتخفيف ال�صدمة عليه .. 

وهو يردد هذه الكلمات ..(  
املخرج : مل يكن حلما ما راأيـــت   ) ثم ي�صرخ �صرخة 

مدوية باأعلى �صوته 
املخرج : ال   .. ) ي�صمع �صداها يف ارجاء امل�صرح مع قرع 
العالية  يزيد  و�صحكة  وغلقها  االنـــارة  وفتح  الطبول 

و�صوت القرد ( 
املخرج  :  ) ي�صقط و�صط امل�صرح وتنطفئ اال�صاءة .(  

اظلم  -  -
                                نهاية امل�صرحية 
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الفعاليات  و�صمن  االأ�ــصــرف  النجف  مدينة  يف  التقى 
بالنجف  باملنظمات غري احلكومية للحتفاء  اخلا�صة 
وخم�صون  مئة  االإ�صلمية  للثقافة  عا�صمة  اال�ــصــرف 
الطف  م�صاركني يف مهرجان  وموؤلفاً  ممثًل وخمرجاً 
امل�صرحي االأول الذي اأقامته نقابة الفنانني العراقيني 
يف النجف وكان �صعاره ) من الطف ننطلق اإىل عوامل 
االإبداع واحلياة ( حيث عر�صت خلل هذا املهرجان ت�صع 

م�صرحيات.
كان اأولها الن�ص امل�صرحي )احلر الرياحي( عن ق�صيدة 
لل�صاعر عبد الرزاق عبد الواحد قام باأداء اأدوارها الفنانة 

عواطف نعيم والفنان عزيز خيون واآخرون.
اأمــــا املـــخـــرج مــنــري را�ـــصـــي الـــعـــبـــودي فــقــد عــــرّب بن�ص 
م�صرحيته )الــكــلــمــة( عــن مــغــريــات احلــكــم الــظــامل يف 
كل زمــان وكل مكان ووجــوب حماربة الظلم اأينما كان 
الذي  الواقع  امل�صاهد حتاكي  اغلب  وكيفما كان فكانت 
مّر به العراقيون وهم يعانون من ظلم االأنظمة املف�صدة 

التي حكمت بلد الرافدين.
املهرجان الذي ح�صره بع�ص من امل�صوؤولني وامل�صرفني 
على م�صروع النجف عا�صمة للثقافة االإ�صلمية ونخبة 
والنقاد وجمموعة من عمالقة  واالأدبـــاء  الفنانني  من 
الفن وامل�صرح منهم الفنان �صامي عبد احلميد و�صفيق 

مهرجان الطف املسرحي األول 
يف النجف األشرف

عبد املنعم فرج اهلل االسدي/ النجف األشرف 

�صباب  منتدى  قــاعــة  على  اأيـــام  لثلثة  ا�صتمر  املــهــدي 
النجف اأعقب العرو�ص امل�صرحية جل�صات نقدية حوارية 

م�صائية �صارك فيها الكثري من الفنانني واملخرجني.
ت�صمنت افتتاحية املهرجان كلمة للجنة العليا امل�صرفة 
النجف  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  األقاها  امل�صروع  على 
اال�صرف ال�صيخ فائد األ�صمري اأعــرب فيها عن �صعادته 
بطرق اأبواب امل�صرح وال�صعر وغريها من الفنون االأدبية 
والفنية للق�صايا العقائدية والفكرية التي حتتاج اإىل 

اي�صالها اإىل النا�ص كل ح�صب طريقته يف االي�صال.
اأ�صاد  الــذي  احلميد  عبد  �صامي  للفنان  كلمة  اأعقبتها 
الثقافة  ن�صر  يف  امل�صرح  دور  توؤكد  التي  اخلطوة  بتلك 
دائرة  تلتها كلمة ملدير عام  املجتمع  اأبناء  والوعي بني 
فيها  حتــدث  املهدي  �صفيق  الدكتور  وامل�صرح   ال�صينما 
عن دور الفن يف �صنع احلياة متحدثا عن اأن الكل يعمل 
على قدم و�صاق الإجناح م�صروع النجف االأ�صرف عا�صمًة 

للثقافة االإ�صلمية عام 2012.
يذكر اأن املهرجان �صهد ح�صورا جماهرييا وا�صعا عك�ص 
حالة التعط�ص اجلماهريي للإبداع امل�صرحي الذي ميثل 
حلقة التوا�صل املبا�صر ما بني الفن وما بني املتلقي دون 

اأي قيود اأو حواجز.
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واأنت  قلبك  �صغاف  اإىل  الب�صمة  تتخلل  كيف  تعرف  ال 
انه   0 ي�صعر  فيها  الكل   . فــرد  كاأنها  مبجموعة  تلتقي 

امل�صوؤول املبا�صر عن العمل. والكل فيها يرى نف�صه 
زوايا  بعينيك يف  تــدور  . وحينما  ا�صغر عامل 

نحل  خلية  تـــرى  ي�صغلونه  الـــذي  املــكــان 
وتقول   . متـــل  وال  التـــكـــل  بــ�ــصــريــة 
بهذا  هـــو  مـــن  بيننا  ان  هلل  احلــمــد 
بابت�صامة  ا�ــصــتــقــبــلــوين   . الــعــطــاء 

عري�صة وترحيب حار دون اأن يعرفوا 
التحية  واألقيت  وقفت  اإنني  ملجرد  اأنــا  من 

انوي  �صحفي  اإنني  اأخربتهم  وحينما   . عليهم 
اأو هذه املجموعة  اللقاء بامل�صوؤول عن هذه الرابطة 

مــن الــ�ــصــبــاب . راأيــــت الــوجــوه تتلفت والــكــل يــقــول يل 
الوقت  يف  وم�صاءل  م�صوؤول  الكل  م�صوؤول  لدينا  لي�ص 
نف�صه ولكن اإن اأردت فبع�صنا متخ�ص�ص يف عمل حمدد 
واأر�صدوين اإىل �صخ�ص فارع الطول متب�صم الوجه فجاء 
باأنه علي جا�صم  اإيل و�صافحني بحرارة معرفا بنف�صه 
خليفة خمرج اأعمال الفرقة امل�صرحية وجل�صنا نتجاذب 

اأطراف احلديث حيث قال يل: 
بــــداأت تتبلور فــكــرة رابــطــة الــغــديــر وفرقة  ـــ  ـ

الغدير احل�صينية  مبا�صرة بعد ال�صقوط 
عام 2003 يف ذهن بع�ص االإخــوة واأنا 
تاأ�صي�صها،  يف  ن�صرع  اأن  قبل  منهم 
وقد  تاأ�صي�صها،  يف  �صرعنا  وبالفعل 

حددنا امل�صرح على اأن يكون �صمن ابرز 
املهرجانات  اأي�صا  حتــتــوي  الــتــي  ن�صاطاتنا 

وقد  الفوتوغرافية،  لل�صور  ومعر�صا  ال�صعرية 

كان امل�صرح احد اأن�صطتنا املتميزة الن املجتمع العراقي 
اأحـــداث و�صورة  اإىل واقعية يف طــرح  راأينا بحاجة  كما 
اإننا حني نعر�ص م�صرحية عن االإمام  اأي  الواقعة، 
االأئمة،  احــد  اأو  الطف  واقعة  عن  اأو  احل�صني 
الواقعة  لتلك   جت�صيدا  اجلمهور  ويــرى 
تفاعله مع  يكون  امل�صرح  على خ�صبة 
هــذا الــطــرح اأكــرث ومب�صتوى اكرب  
وهــذا هــو مــا نــريــده ون�صبوا اإليه، 
وم�صاألة  املــ�ــصــرح  مــو�ــصــوع  اإن  عــلــمــاً 
بـــل مازالت  اخلـــو�ـــص يف غـــمـــاره �ــصــعــبــة 
اأي  ي�صتطيع  وال  واإح�صا�ص،  خــربة  اإىل  بحاجة 
�صخ�ص اخلو�ص فيه، ولكن بف�صل اهلل تعاىل وبف�صل 
هذا  ن�صلك   اأن  ا�صتطعنا  بق�صيتهم؛  املوؤمنني  �صبابنا 
الطريق ال�صعب، ونحن نعد هذا توفيقا من اهلل ومن 
املجال  هــذا  يف  العمل  ا�صتطعنا  اإنــنــا  احل�صني.  االمـــام 
واعتقد اإن اأهم اأ�صباب جناحنا، هو اإننا نعمل دفاعا عن 
ق�صية، واأي�صاً كوننا م�صرحا جواال ننتقل اإىل النا�ص يف 
مكان املنا�صبة، وال نطلب ثمنا من اجلمهور حينما نقدم 

لهم عرو�صنا. 
واإننا نحمل ر�صالة وهي ر�صالة الطف اخلالدة 
والــ�ــصــامــيــة بــكــل مــا حتــتــويــه الكلمة من 
الوقت  بــنــفــ�ــص  ـــــزاخـــــرة  وال مـــعـــنـــى، 
بــاآالف العرب التي نود اأن جن�صدها 
حلــاجــة املــجــتــمــع لــهــا لــيــ�ــص فقط 
جمتمع  كــل  واإمنـــا  العراقي  املجتمع 
كـــل خري  اإىل  بــنــفــ�ــصــه  يــنــهــ�ــص  اأن  يـــريـــد 
االأعـــمـــال على  الكثري مــن  ورقــــي، وقـــد قدمنا 

حينما يكون الوالء حركة فن وفعال خالقا
فرقة )رابطة الغدير امل�سرحية( اأمنوذجًا

متابعة/ عالء الباشق
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مدى ثمان �صنوات، منذ تاأ�صي�ص الرابطة يف املنا�صبات 
الدينية الرئي�صية مثل يوم عا�صوراء واأربعينية االمام 

احل�صني، غري ما يطلب منا اأن نقدمه يف منا�صبات 
اأو  جامعة  يف  دينيا  حفل  يكون  كــاأن  خا�صة 

يف موؤ�ص�صة، وهذا طبعا بعد اأن تو�صعت 
على  وعــرفــت  اأن�صطتها،  يف  الفرقة 
م�صتوى حملي على االأقــل، ونحن 
حمرم  �ــصــهــري  يف  الــوقــت  ن�صتثمر 

على  وقــدراتــنــا  اأنف�صنا  لنطور  و�صفر 
من  جــديــد  بكل  ونفكر  امل�صرحي،  ال�صعيد 

العرو�ص،  يف  الفكرة  ناحية  ومن  الطرح،  ناحية 
واأي�صا من ناحية تطوير اأدائنا .

يكن  الفرقة مل  بهذه  العمل  يف  �صرعنا  فنحن حينما 
لدينا حتى مكان حمدد لنعر�ص فيه م�صرحياتنا ولكننا 
اأ�صررنا على اأن نقوم بالعر�ص يف كربلء وبعد اأن اأعيانا 
التعب ونحن نبحث عن مكان جل�صنا لكي نرتاح على 
احد االأر�صفة وبعد اأن تاأملنا مليا يف هذا املوقع وجدنا 
انه ي�صلح الن يكون مكانا لعرو�صنا امل�صرحية وتتوفر 
فيه كــل املــوا�ــصــفــات الــتــي نحتاجها ومــنــذ ذلــك اليوم 
ونحن كل عــام نقدم عرو�صنا هنا يف نف�ص هــذا املكان 

مقابل املكتبة املركزية . 
دائما  ونح�ص  اأنف�صنا  تطوير  على  نعمل  نحن  وهكذا 
اإن هنالك رعاية اإلهية حتفنا يف عملنا، الن عملنا هذا 

هو هلل فقط، ونحن ال نعمل لفئة اأو جهة اأو حزب 
الق�صية  لنعر�ص  لن�صتفيد..فقط  حــتــى  اأو 

على  نــتــعــامــل  دائــمــا  ونــحــن  احل�صينية، 
اأ�صا�ص اإن اجلمهور متفاوت الثقافات 
والتفكري، فنحن نراعي هذا اجلانب 
املهم يف عرو�صنا امل�صرحية، ولذلك 

عر�صنا  يـــكـــون  اأن  عــلــى  نــ�ــصــر  نــحــن 
عــدد ممكن من  الأكــرب  ال�صارع  امل�صرحي يف 

النا�ص، الأننا نحمل فكرة نحمل ر�صالة ونريدها اأن 
ت�صل اإىل اكرب عدد ممكن، والحظنا جتاوبا جيدا من 
قبل الكثري من االأخــوة، فبع�صهم ي�صاأل عنا والبع�ص 

ي�صاأل عن اأعمالنا والبع�ص االآخر ينتظرنا متى نقدم 
هو  مبــا  يطالبوننا  االإخـــوة  وبع�ص  امل�صرحي،  عر�صنا 
باحلميمية  يت�صم  و�ــصــط  يف  نعمل  ونــحــن  جــديــد 

ون�صعر بان اجلمهور هو امتداد لنا . 
ـــ ما هو راأيك مبو�صوع امل�صرح احل�صيني 

ونظريته؟
يف اأحد االأيام واأنا اأت�صفح االنرتنت 
فوجئت اإن ال�صبب الرئي�صي يف ن�صاأة 
احل�صيني،  امل�صرح  هــو  العربي  امل�صرح 
حيث كان اأول م�صرح يعر�ص يف زمن الدولة 
البويهية، فبذلك  يكون امل�صرح احل�صيني هو اأبا 
اأن يكون  اأوال  امل�صرح العربي، وقد �صبقه بالن�صوء فهو 
منفردا بنظريته اخلا�صة واأي�صا اأن تفرد عنه درا�صات 
خا�صة، تعّرف النا�ص بف�صله على امل�صرح العربي ودوره 
تطوره،  اإىل  اإ�صافة  فيه،  والتاأثري  املجتمع  اإ�صلح  يف 
ومن عمل به من املفكرين ومن النا�ص االأوفــيــاء، الن  
هذا امل�صرح على ما اعتقد انه يتميز عن غريه من امل�صارح 
كون العاملني فيه يتفانون ب�صكل منقطع النظري، ال 
يريدون �صهرة او ماال، واإمنــا هم بعملهم املتفاين هذا 
اأنقى  اإن  واعتقد  ومذهبهم،  عقيدتهم  يخدمون  اإمنــا 
االأعمال واأف�صلها هي تلك االأعمال التي يقوم بها الفرد 
وهو موؤمن بها، واإذا كان امل�صرح ب�صكل عام هو عبارة عن 
ق�صية؛ فكيف بنا بالطف الذي يزخر باملفاهيم والقيم 
وله املليني من املريدين واملوؤيدين، ولذلك اأرى اإن 
امل�صرح احل�صيني وكل ما ي�صب فيه من اأعمال 
امل�صرح  وان هذا   . االأ�صا�ص  ونظريات هو 
الكثري  يحقق  �ــصــوف  انت�صر  مــا  اإذا 
من االأ�صياء التي تخيف الكثريين 
تلك  تتحقق  اأن  يريدون  ال  الذين 
االأ�صياء اأو اإنهم يرون اإن انت�صار هكذا 

م�صرح هو خطر عليهم. 
ــ ما هي املعوقات التي واجهتموها؟ 

هنالك الكثري من املعوقات التي واجهتنا يف العمل منها 
اإننا ل�صنا اأكادمييني كما اأخربتك، ولي�ص فينا من هو 
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متخ�ص�ص يف ال�صاأن امل�صرحي، ولذلك نحن با�صتمرار 
كما  املــ�ــصــرح،  يف  املخت�صني  االإخـــــوة  مــ�ــصــاعــدة  نطلب 
نلحظ اإن هنالك الكثريين من االإخوة االكادمييني 
ابدوا كامل ا�صتعدادهم معنا لكي يرفدونا بخرباتهم 

وملحظاتهم القيمة.
امل�صرحيني الذين  الــكــتــاب  اأيــ�ــصــا مــن  وهــنــالــك عـــدد 
دعمونا ب�صدة �صواء على �صعيد الن�صو�ص اأو على �صعيد 
امللحظة، واأخ�ص منهم بالذكر االأ�صتاذ على اخلباز، 

واأي�صا هناك عدد من االأ�صاتذة االآخرين الذين ال يت�صع 
املجال لذكرهم . ومن التحديات اأي�صا تعر�صنا ملحاولة 
اغتيال اأثناء عودتنا من اإحياء منا�صبة ذكرى ا�صت�صهاد 
االمـــام الــكــاظــم �ــصــلم اهلل عليه حيث انــفــجــرت علينا 
االأخوة  احــد  ا�صت�صهاد  اإىل  اأدى  مما  نا�صفتان،  عبوتان 
واإ�صابة  الــبــاوي،  علي  االأخ  وهــو  اهلل  رحمه  املوؤ�ص�صني 
الفرقة بجروح  اأع�صاء  اآخرين من  �صخ�صاً  احــد ع�صر 
متفاوتة، احدهم يف حالة حرجة حلد اأالن، وقد كان من 
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العنا�صر املتميزة على �صعيد االأداء ويف الفرقة عموما 
اأن اطلب من االإخــوة املوؤمنني اأن  ومن خللكم اأحــب 
يتوجهوا بالدعاء للأخ ال�صهيد، بان يتغمده اهلل تعاىل 

برحمته وللأخ امل�صاب بان مُينَّ اهلل عليه بالعافية . 
اإ�صافة اإىل تعر�صنا لعدد كبري من امل�صايقات .. ولكن 
رغم كل تلك ال�صعوبات وامل�صايقات  نحن م�صتمرون 
االمام  خدمة  يف  النهج  هــذا  وعلى  الطريق  هــذا  على 
اأي�صا  ال�صلم  وق�صيتنا ومــن خللكم  احل�صني عليه 

بال�صكر اجلزيل لكل من �صاعدنا ولو  اأتوجه  اأن  اأحــب 
بكلمة ليدفعنا اإىل اإبــداع اأف�صل مما نحن عليه، ولكم 
هذا  يف  للحديث  لنا  الفر�صة  الإتــاحــة  اجلزيل  ال�صكر 

اللقاء . 
نه�صت و�صافحت الرجل وال زال يف �صوق لكي اأتعرف 
اإميانهم  اأكــرث على هــذه الفرقة التي حت�ص مب�صتوى 
بعملهم عندما ت�صاهدهم وهم ي�صغلون املكان بحركتهم 

واللطف يف ا�صتقبالهم. 
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حاوره / عقيل ابو غريب
الذي   .. اخلفاجي  علي  حممد  املبدع  ال�صاعر  حاورنا 
ثانية يجيء   ( وهــي  رائــعــة  ا�صمه مب�صرحية   اقـــرتن 
الرتبية  وزارة  اعتمدت  اأن  بعد  وكــذلــك   ..  ) احل�صني 
ا�صمه يف منهج ال�صف ال�صاد�ص االإعدادي بفرعيه االأدبي 
امل�صرح  رواد  �صمن  مــن  ت�صنيفه  خــلل  مــن  والعلمي 
.. و�صنف�صح  الكبار  ال�صعري العربي مع �صعراء العرب 
املــجــال عــرب هــذه ال�صطور الــتــالــيــة  واإعــطــاء احلرية 
نف�صه  عــن  للتحدث  اخلــفــاجــي  عــلــي  حمــمــد  لل�صاعر 

و�صريته الذاتية احلافلة باالإبداع حيث ابتداأ قائًل:
اأكــمــلــت درا�ــصــتــي االبتدائية  ولـــدت يف كــربــلء وفــيــهــا 
واملتو�صطة والثانوية ، ح�صلت على �صهادة البكلوريو�ص 
تعد  وكــانــت فرتتي  بــغــداد  / جامعة  الرتبية  كلية  يف 
نازك  الــكــبــرية  بــالــ�ــصــاعــرة  فيها  التقيت  ذهــبــيــة حــيــث 
امللئكة التي اأولتني رعاية خا�صة حينما كانت تفرد يل 
�صاعة من كل اأ�صبوع، اإ�صافة للفر�ص التي كنت اأجدها 
حينما كانت تدر�صني وقد در�صتني الأكــرث من �صنتني 
ون�صف وقّومتني تقومياً اأدعي انه لوالها ملا و�صلت اإىل 

هذا امل�صتوى .. بعد ذلك تعهدين الدكتور املرحوم عناد 
غزوان حيث قّدم الأربعة دواوين �صعرية من دواويني.

يف كلية الرتبية اأ�صدرت ديواين االأول وكنت يف املرحلة 
الثالثة ، ثم يف ال�صنة التالية اأي يف املرحلة الرابعة قدمت 
ديواين )مهراً لعينيها( وقد كان بتقدمة من الدكتورة 
ال�صورية ) �صعاد الوزري( وكان ذلك �صنة )1965( ، وقد 

كتب الغلف الدكتور عناد غزوان.
بعد نك�صة حزيران اأ�صدرت ديواين ) لو ينطق النابامل( 
وكـــان مــن مقدمة الــدكــتــور عناد غـــزوان، ثــم اأ�صدرت 
اأنـــا وهــــواك خــلــف الــبــاب( ، ويف �صنة 1975  ديــــواين ) 
اأ�صدرت ديــواين وعلى نفقة وزارة االإعــلم اآنــذاك )مل 

ياأتي اأم�ص اأقابله الليلة(.
الظروف  على  وكنت معرت�صاً  �صنة   )27( ملدة  �صمدت 
من  ال�صعر  انتقل  حينما  الكتابة  واعتزلت  اخلاطئة، 
منطقة االإبداع اإىل منطقة االإعلم، و�صار ال�صعر مدحاً 
وناأيت   .. اآخــر   - – نظام  ل�صخ�ص  هــجــاًء  اأو  ل�صخ�ص 
بنف�صي عن مثل هذا املعرتك الرخي�ص.. حفاظاً على 

ورقتي، كيل  ال تتلوث وتختلط بني االأوراق .
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حممد علي اخلفاجي..  
صوت

 شعري ومسرحي رائد 
جتاوزت إيقاعاته احمللية    
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اأوجعني  اإذا  بـ ) حتى  الكتابة  اإىل  �صنة 2003 عــدت  ويف 
ال�صمت( ، ثم ديواين ال�صعري ) البقاء يف البيا�ص اأبداً ( 

ثم ديواين االأخري ) الهام�ص يتقدم( .
يجيء  ثانية   ( م�صرحيتي  اأ�ــصــدرت  املــ�ــصــرح  جمــال  يف 
احل�صني ( التي كتبتها �صنة )1967( وقد ح�صلت فيها 

على جائزة امل�صرح العراقي وامل�صرح اجلزائري.
ثم م�صرحية ) واأدرك �صهرزاد ال�صباح( التي ح�صلت فيها 
اي�صاً على جائزة امل�صرح العراقي، بعدها كتبت م�صرحية 
) حينما يتعب الراق�صون ترق�ص القاعة( حيث ح�صلت 
فيها على جائزة احتاد كتاب املغاربة ، ثم م�صرحيتي ) اأبو 
ذر ي�صعد معراج الرف�ص( التي ح�صلت فيها على جائزة 

اليون�صكو بوا�صطة جامعة الدول العربية.
بعد تغيري النظام اأ�صدرت م�صرحيتي ) ذهب ليقود احللم 
م�صلم بن عقيل( وقد ح�صلت فيها على جائزة ال�صارقة 
، ثم م�صرحية ) نوح ال يركب ال�صفينة ( وم�صرحية ) 
الليلة( وم�صرحية ) حرية  القد�ص هذه  ي�صلم  احدهم 
الديك   ( للأطفال  وم�صرحية  لل�صبيان(  �صغري  بكف 

الن�صيط( ..
ثم عدت اإىل هذا الف�صاء احل�صيني حينما كتبت م�صرحية 
) اجلائزة( وبعدها اأ�صدرت اأوبرا �صينيمار واأزعم اإنها اأول 

اأوبرا عربية فلم ي�صبقني احد لكتابة االأوبرا.
اأول  هي  كانت  احل�صني(  يجيء  ثانية   ( م�صرحية  وان 
م�صرحية �صعرية عراقية ب�صهادة نّقاد، واأنا االآن احتفظ 
بامل�صتم�صكات لدّي منهم الناقد طّراد الكبي�صي ومنهم 
امل�صرية  والناقدة  الطاهر  املرحوم علي جــواد  الدكتور 
زينب منت�صر واآخرون .. اأنا االآن اأزاول مهنة التدري�ص 
ويف نف�ص الوقت اراأ�ــص حترير جملة ) املــورد( يف وزارة 

الثقافة.
�ص/ما هو الفرق بني امل�صرح ال�صعري وال�صعر امل�صرحي؟

ال�صعري يكمن  امل�صرحي وامل�صرح  ال�صعر  اإن الفرق بني 
يف اإننا حينما نقول ال�صعر امل�صرحي الهيمنة فيه تكون 
الهيمنة  تكون  ال�صعري  امل�صرح  نقول  وحينما  لل�صعر، 

– الدرامي- يلقى من  للم�صرح. واإن ال�صعر امل�صرحي 
على من�صة، وامل�صرح ال�صعري على خ�صبة.

اأما  �صاعر،  قبل  مــن  يلقى  امل�صرحي  ال�صعري  والن�ص 
امل�صرح ال�صعري يوؤدى من قبل ممثلني ..

الق�صيدة  من  االأرقـــى  النوع  هي  الدرامية  والق�صيدة 
الغنائية، ولذلك الذي دام لقرون هو امل�صرح االإغريقي، 
اإذ اعتمد امل�صرح ال�صعري اأكرث مما تدوم حياة ق�صائد 

اأخرى. 
�صورة  لديك  ت�صكلت  وكيف  طفولتك  عــن  تكلم  �ــص/ 
االمام احل�صني )عليه ال�صلم( ومبعنى اآخر احلا�صرة 
الدينية وكيف عا�ص حممد علي اخلفاجي يف طفولته 

؟
ج/ اأنا من مدينة اأترعت بالرتاجيديا حادثة كربلء، 
وبطلها االإمام احل�صني )عليه ال�صلم( �صاخ�ص وا�صح 
االأهل  ولثقافة  احل�صيني  للمنرب  اإن  وال�ــصــك   ، فيها 
الدينية وال�صعبية  دورا  والتي هي ال تنف�صل يف مدينة 
دينية عن ما هو طق�صي وديني ، واإنني ورثت مكتبة من 

خايل الذي كان خطيبا  معروفا..
ويف هذه البيئة ن�صاأت وترعرعت وكربت هذه الطقو�ص 
معي، اإال اإنني مل اأكن كاأمنا ن�صخة من اأبي واإمنا كنت 
اأتفر�ص بالكثري مما اأقراأ، ثم راأيت اإنني ينبغي اأن اأكون 
من  الكثري  اأدون  فكنت   .. الطقو�ص  هــذه  يف  م�صهماً 
ال�صعرية يف مدح  املحاوالت  اأوىل  كانت  ثم  امللحظات 

االمام علي وكنت يف ال�صف الثالث االبتدائي ..
ويف املرحلة املتو�صطة كنت القي ق�صائد يف االحتفاالت 
ويف عزاء نقابة املعلمني يف ليلة العا�صر من حمرم، ثم 
كنت ارتقي من�صات االحتفاالت يف كربلء .. ثم ذهبت 
اآفاق  وهي  العا�صمة،  اآفــاق  اأمامي  وتفتحت  بغداد  اإىل 
اإناًء  �صعري  اأ�صع فيه  الــذي  االإنـــاء  بكثري و�صار  اأو�صع 

اأكرث تطوراً واإغراًء باملفردة.
�صنة   )22( حـــوايل  كــان  وعــمــرك  ال�صبعينيات  �ــص/ يف 
وكتبت ملحمة وم�صرحية ) ثانية يجيء احل�صني( ويف 
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للتفكك  تتعر�ص  ما  اأ�صبه  كانت  الثقافة  الفرتة  هــذه 
واالنحلل واالنفتاح الديني واأنت يف هذه الفرتة كتبت 
اأو  اأو ر�صالة موجهة  امل�صرحية فهل هي ردة فعل  هذه 

اإحياء ملوروث اأو حاجة ال�صاعر الوجدانية ؟
ج/ �صادفت كتابة امل�صرحية عوامل نك�صة  كبرية تعر�ص 
لــهــا الـــواقـــع الــعــربــي واالإ�ــصــلمــي حينما خــ�ــصــرت كل 
اجليو�ص العربية اأمــام اجلي�ص االإ�صرائيلي وكان ذلك 
نف�صها  التمركز حــول  اأخــذت  التي  االأنظمة  اإن  ب�صبب 
نا�صية �صعبها حتى اأ�صبحت �صمة اعتيادية عزلت النظام 
عن ال�صعب العربي مما افقده ثقته بهذه االأنظمة وبكل 
قيادة ..وكــان لذلك انعكا�ص على عقليتي، لذلك كنت 
اأفكر واأحلم ببطل خمل�ص لهذا الواقع العربي الذي 
تردى كثرياً، وراأيت يف ا�صت�صهاد االمام احل�صني )عليه 
ال�صلم( حلمي الذي اأي�صاً نه�ص يف وقت تعر�ص فيه 
ال�صعب امل�صلم اآنــذاك لكثري من التجزئة واالإهــمــال..

دينية  امل�صرحية  تكن  ومل  امل�صرحية  اكتب  بـــداأت  لــذا 
بحتة، واإمنا حاولت اأف�صر من خللها عذابات ال�صعب 
العربي واالإ�صلمي، فتق�صدت احلديث عن االنتهازية 
واالإغـــــراءات واملــبــادئ حتى اإين عقدت ال�صلة مــا بني 
كنت  الـــذي  الع�صرين  والــقــرن  الهجري  االأول  الــقــرن 
من  عامة  اإن�صانية  تطلعات  اأعطيت  ثــم   .. فيه  اكتب 
خلل حــوار االمــام احل�صني )عليه ال�صلم( مع اأخيه 
حممد بن احلنفية الذي كان يحاول ثنيه عن الذهاب 
اإىل العراق انه اأن يجل�ص يف جمل�ص جده ويقراأ القراآن 
ويحدث النا�ص ويرتك الكوفة وخيانتها الأهلها .. لكن 
احل�صني ينتف�ص ويقول له : اجل�ص يف جمل�ص جدي 
و�صلح االإرهاب على املتلوي يف اأر�صفة ال�صارع وهكذا .. 
اإىل اأن يقول له : واإمام ي�صمع بالظلم وير�صى اأن يغمد 
�صيفه لكاأين اغمده يف اأعناق املظلومني ..ثم يغادر بيت 

حممد بن احلنفية ويعلن �صفره ..
يف هذه احلالة هناك ديكور يف امل�صرحية هناك كر�صي 
كبري يظل فارغاً بانتظار املنقذ االآتي اإىل نهاية امل�صرحية، 

وهناك �صجرة ياب�صة يف بيت حممد بن احلنفية، فحينما 
ينه�ص احل�صني )عليه ال�صلم( للذهاب وحينما يقدح 
�صرارة الثورة يدخل �صوء ال�صم�ص من نافذة من ذلك 
البيت و تطلع هذه ال�صجرة الياب�صة غ�صناً اخ�صر دليل 

على اإن احلياة بداأت باالأمة اأو اإن املنقذ بداأ امل�صرية ..
اأتناول  حينما  التاريخ  عن  اأكتب  ال  اإنني  اأقـــول  اأن  اأود 
اإذا كتبت عن  .. الأنني  التاريخ  اأنــا اكتب يف  التاريخ بل 
التاريخ �صلمت بان التاريخ حا�صنة اأمينة للحقائق، وهو 
لي�ص بحا�صنة اأمينة، ثم اإنني �صاأكون م�صاهداً ومتفرجاً 
.. لكن حينما اكتب يف التاريخ �صاأكون �صانعاً وموؤ�ص�صاً 
و�صاأكون معيداً يف اإنتاج التاريخ الأنني يف كتابتي ال اأجد 
زمناً  اأجــده  بل  وامل�صتقبل  واحلا�صر  املا�صي  بني  فارقاً 

واحداً فاللحظة االآنية هي امتداد للحظة ال�صابقة ..
وهذه مهمة املبدع ولي�ص من مهمة املوؤرخ فاملوؤرخ ياأتي 
ويق�صم الع�صر االأول والع�صر الثاين وهكذا .. بينما اأنا 
ال اأجــد مثل هــذا، بل اأجــد كل الثورات يف جوهر واحد 
وهي اإن�صاف املظلوم من الظامل مثل ً.. ولذلك ثورة 
مر  عــلــى  م�صتمرة  �صتكون  الــ�ــصــلم(  )عــلــيــه  احلــ�ــصــني 

االأجيال الأنها تعاطت مع هذه القيم ..
�ص/ ال�صراعات التي �صهدتها حقبة ما قبل كتابة ) ثانية 
يجيء احل�صني ( التي متخ�صت عنها كتابة هذا الن�ص 
الكبري ، والذاكرة ال�صعبية واأهميتها يف �صياغة منوذج 

البطل يف هذه امل�صرحية ؟
ج/ بالن�صبة لل�صراعات كان هناك تطاحن لل�صخ�صيات 
على كر�صي احلكم وكان هناك اإ�صاعة للقيم اجتاه هذا 
الفرتة  تلك  ويف   ، الكر�صي  على  والتكالب  التطاحن 
�صاذجة،  �صراعات  ب�صبب  مبادئهم   عــن  الكثري  تخلى 
النظام  يف  تغيرياً  مل�صنا  قــد  كنا  الــعــراقــي  املجتمع  ويف 
بعد ثــورة 14/ متـــوز    فازدريناه ازدراء دون متثل له، 
اأ�صبه مــا يكون  ..فــكــان ذلــك  ابــتــلعــاً  ابتلعناه  وكــاأمنــا 
بقفزة مل نتدارك خطورتها، و�صببنا الأنف�صنا طفرة عن 
التاريخ الذي كان لنا اأن نعي�صه بهدوء، اإال اإننا مل نكن 
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الواقع  اأن نعي�ص ذلــك  منتلك طاقة الوعي لكي نفكر 
بهدوء، ولذلك كانت الكوارث وكان منها نك�صة حزيران 
واالنقلبات ال�صريعة وخ�صو�صاً يف العراق ..هذه تركت 

ب�صماتها يف خميلتي..
اأما الذاكرة ال�صعبية فهي ر�صمت للح�صني الكثري من 
ي�صتحق  ال�صلم(  )عليه  واحل�صني  والتقدي�ص  املهابة 
اأكرث من ذلك ..لكن امل�صاألة كانت بحاجة اإىل تهذيب 
تكن  مل  الــعــارم  حبها  نتيجة  ال�صعبية  الــذاكــرة  اإن  اإال 
ت�صتطيع التوقف لتفكر كيف تهذب طقو�صها .. ولذلك 

يف م�صرحيتي اأدخلت مثل هذه الذاكرة ال�صعبية ..
ففي الف�صل االأخري كانت كربلء يف ليلة العا�صر تطفئ 
ا�صويتها وتخرج العزاءات وقد نّك�ص الرجال روؤو�صهم 
واالأعــلم منك�ّصة .. كل هذا اأخذته يف الف�صل االأخري 
فمثلما  ال�صراع،  ان�َص جوهر  لكنني مل   .. للم�صرحية 
كان  الف�صيلة  اإىل  يدعو  ال�صلم(  كان احل�صني )عليه 
هناك ال�صمر يدعو اإىل ما هو عك�ص ذلك ..وحينما تكاد 
امل�صرحية اأن تنتهي هناك �صوت ي�صيح ثانية �صيجيء 
�صيجيء   وثــانــيــة   .. النقي�ص  عليه  فـــريد   .. احلــ�ــصــني 
ال�صمر .. خلفت لكم اأوالدي..وان ال�صراع �صوف يبقى 
ما دام هناك �صيئ  وجيد وخري و�صر ... وعجلة الكون 

والعامل ال تدور اإال بدفع هذا ال�صراع ..
امل�صرح  نتكلم عن  .. عندما  والواقع  املثال  ثنائية  �ص/ 
امل�صرح  عن  نتكلم  وعندما   ، املثال  عن  نتكلم  ال�صعري 
واحلياة  الب�صاطة  فتجد   .. الــواقــع  اإىل  ننزل  النرثي 
اليومية يف امل�صرح النرثي اأما يف امل�صرح ال�صعري نرى 
واالجتماعي  النف�صي  بعدها  ولــهــا  كــبــرية  �صخ�صيات 
امل�صرح  هـــذا  بــني  املــقــارنــة  هـــذه  ملـــاذا  الكبري  وامللحمي 
نكتب م�صرحية نرثية  اأن  باإمكاننا  وهــل  امل�صرح  وهــذا 
عن �صخ�صية عظيمة ك�صخ�صية االمام احل�صني )عليه 

ال�صلم( ؟
هذه تعود يف ت�صوري لقدرة الكاتب وطريقة معاجلته 
للحدث ومدى وعيه وثقافته اإال اإن امل�صرح حينما كان 

يتناول ال�صخ�صيات العظيمة كان �صعرياً وحتى القرن 
اأ�صبح  امل�صرح  وان   .. �صعريا ً  امل�صرح  ظل  ع�صر  ال�صابع 
نرثياً حينما عجز الكاتب امل�صرحي من اأن يظل �صاعراً 
اإنني  بانزياحاته ال�صعرية وجمالياته ال�صعرية .. على 
اأوؤكد اإن ال�صعر يف امل�صرح لي�ص بديل ً عن النرث يف امل�صرح، 
وان النرث اإذا كان و�صيلة لكي يو�صلك  اإىل غاية، فال�صعر 
الوقت هو و�صيلة وغاية فهو ي�صيف جماليات  يف ذات 
واأخيلة واأبعادا  ومداليل، ولذلك راأى ال�صاعر امل�صرحي 
اأو الكاتب امل�صرحي اإن ال�صخ�صيات املهابة والدينية يجب 
اأن يطرحها بلغة مهابة اأي�صاً وال�صعر يف راأيي هو اأكرث 

هيبة من النرث الذي يخلو من ال�صعرية ..
�ص/ بالن�صبة مل�صرحية ثانية يجيء احل�صني ، هل ُكتبت 
للنخبة اأو اإذا ُمثلت على خ�صبة امل�صرح من �صيكون روادها 

هل النخبة اأم الطبقة املتو�صطة اأم ال�صعبية ؟
ج/ يف راأيي هذا االإح�صا�ص ُيدرك تلقائياً من قبل الكاتب، 
يتدنى  اأن  دون  قــارئــه  مــع  لة  �صِ يقيم  اأن  بــقــدرتــه  هــل 
م�صتوى الق�صيدة ..م�صرحية ) نوح ال يركب ال�صفينة( 
يف راأيــي م�صرحية ت�صلح يف ذات الوقت للنخبة ولغري 
النخبة، فهناك طوفان يغزو الياب�صة اإال اإن نوح املعا�صر 
ال يغادر الياب�صة ب�صفينته اإمنا يحاول الدفاع عن الياب�صة 
كاأن يقيم �صداً اإذا طفح الطوفان مبائه فوق ذلك ال�صد 
على الياب�صة يحمله نوح بالِقَرب على ظهره والكهول 
وال�صيبة الــذيــن جتـــذروا يف هــذه االأر�ـــص، ويــذهــب بها 

ليلقيها مرة ثانية اإىل الطوفان ..
الوطنية  واعتماد  واإ�ــصــراره  االإن�صان  قــدرة  اأج�صد  هنا 
براأيي تهم  الوطنية  .. وم�صاألة  االأر�ــص  الدفاع عن  يف 

النخبة وتهم النا�ص الذين هم دون النخبة ..

االإن�صان  منـــوذج  يخاطب  م�صرحاً  نــرى  اأن  نريد  �ــص/ 
الذي  امل�صرح  هــذا  اإىل  فنحتاج   .. الب�صيط  باالأ�صلوب 
يجمع بني الت�صابيه وبني امل�صرح الراقي الذي يوؤدي اإىل 

فكرة قّيمة :
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اأن ي�صل ..  ج/  يعود االأمــر لل�صاعر والكاتب كيف له 
فماك�صبورغ يقول : على ال�صعب اأن يرتفع اإىل م�صتوى 

االأدب ولي�ص العك�ص ..
ال�صف  مبــ�ــصــتــوى  م�صرحية  اكــتــب  حينما  اأنــــا  يــعــنــي 
الع�صر  يتجاوزين  �صوف  يــوم  ذات  االبتدائي  ال�صاد�ص 
حيث تتطور ثقافة النا�ص، بينما ن�صي يبقى مراوحاً يف 

مكانه ويهمل ...
كانوا  بالذات  والعراقيني  العرب  ال�صعراء  من  وكثري 
ذوي �صهرة الأنهم كتبوا بلغة العامة اإال اإن الع�صر قد 
جتاوزهم واأهملوا، الأنهم كتبوا بلغة االآخرين دون اأن 
يحافظوا على �صعرية ال�صعر، فنحن ال نريد اأن نبقي 
اأو نكّر�ص التخلف على جمهورنا، اأنا ككاتب �صاأين كبقية 
االأدباء عليَّ اأن احمل امل�صباح واأكون قبل املا�صي بعدي، 
واأنا الذي اهديه ال اأن اأظل مراِوحاً واجلمهور والنا�ص 

تتقدمني يف الظلم ..
�ص/ الــدالالت الرمزية يف امل�صرحية ال�صعرية ) ثانية 
املحارب  الفارغ وبدلة  الكر�صي  ( نرى  يجيء احل�صني 
اإنها  اأم  واحـــد  الــكــل مبعنى  اإىل  هــل ت�صل   .. والــرايــة 

حتتمل عدة تاأويلت ؟
ج/ ب�صكل عام فاإن املحفزات يف الن�ص تعني ِغناه ، وت�صع 
لــذلــك تــعــدد الـــقـــراءات .. اأنـــا مل اأكـــن اأريـــد اأن اأعطي 
امل�صرحية مبا�صرة اإىل اجلمهور، فالكر�صي الفارغ كما 
اأ�صلفت هو كر�صي املنقذ، و�صيظل فارغاً الن الفرتة مل 
ياأتها منقذ اآنذاك، بدليل اإن هناك بدلة حمارب و�صيفا 

معلقا هو بانتظار هذا املنقذ ..
 مل يقت�صر الــرتمــيــز على هــذه االأ�ــصــيــاء اإمنـــا مثل ً 
النافذة التي ينك�صر ال�صوء قبل دخولها يف بيت حممد 
ابن احلنفية .. مر�ص حممد بن احلنفية يعني مر�ص 
الواقع اآنذاك .. ال�صجرة الياب�صة التي فيما بعد يطلع 

فيها غ�صن اأخ�صر اأي�صاً ..
للراية  حــامــًل  كـــان  الــ�ــصــلم(  )عليه  العبا�ص  �صيدنا 
اأو  فجعلته رمــزاً للقوى الطليعية .. الطفل كان رمز 

جنني الواقع الذي �صياأتي .. املاء كان ميثل لدي رمز 
اعور  كــان  ال�صمر  اإن  يقول  ال�صعبي  املـــوروث   .. احلياة 
العني .. جعلته ال�صخ�ص الذي ينظر احلقيقة من طرف 
واحد .. الكثري من الرموز حملتها اإىل امل�صرحية لكي 
اأزيد غناها ولكي يظل فيها عن�صر املفاجاأة با�صتمرار، 
فاأنت حينما ترى �صورة كل�صيكية تكتفي اإليها بالنظر 
مرة واحدة، ولكنك حينما تنظر لوحة لفنان يف كل مرة 

حتاول اأن تنظر اإليها وت�صتك�صف ما فيها ..
�ص/ كتبت للأوبرا وهي �صابقة عربية نعدها رائعة .. 
ملاذا مل يتجه اخلفاجي اإىل كتابة االأنا�صيد بهذا ال�صكل 

احل�صيني ؟
ج/ اأنا يف ن�ص اأوبرا �صينيمار الذي كتبته اأدخلت املحليات 
فيه .. البيارق وما ي�صطلح عليه �صعبياً بقبة القا�صم 
والرك�صة وال�صريح واإيقاع الزجنيل يف الذهن وامل�صعل 
وال�صبيل واأدخلته لكي امنح هذا العمل واملنجز املحلية 

..
اأ�صوات  املــنــ�ــصــديــن يف االأوبـــــــرا تــخــتــلــف عـــن  اأ�ـــصـــوات 
املن�صدين قاطبة .. اأ�صوات املن�صدين العاديني اأ�صوات 
عــاديــة، لكن اأ�ــصــوات املــوؤديــن لــلأوبــرا هــي اأ�ــصــوات ) 
�صربانو( هذا االأ�صوات التي تتميز مب�صاحات عري�صة 
وارتفاع .. ال توجد لدينا اأ�صوات ) �صربانو( فلمن اكتب 
اإن  اإال للأ�صوات )�صربانو( باالإ�صافة اإىل  اأوبــرا  ن�صيد 
فلآالت   .. املو�صيقية  االآالت  يف  حتى  تختلف  االأوبــــرا 
التي تعزف للمن�صدين العاديني هي اآالت عادية، بينما 
اآالت االأوبرا هي اآالت اورك�صرتالية مثل ً الكونرتبا�ص 
.. واآالت النفخ باالإ�صافة اإىل االآالت الوترية ال�صخمة 
االإيقاعية، وهي م�صرح �صامل تتداخل فيه كافة االأجنا�ص 
يتنازل كل جن�ص منها عن خ�صو�صيته الفرعية ليندمج 
داخل جن�ص واحد ا�صمه االأوبــرا اأو م�صرح �صامل ا�صمه 

االأوبرا.
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مشهد تشابيه من فعاليات عاشوراء 
1433هـ يف كربالء املقدسة



مشاهد من عرض فرقة  الـغدير املســـــرحية يف عاشورا 1433 هـ 



مشاهد من عرض فرقة  الـغدير املســـــرحية يف عاشورا 1433 هـ 



Taleb1900t@yahoo.com    :املرا�سالت على الربيد اللكرتوين التايل


