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املسرُح احلسيين
 نقلة نوعية ، حنو العاملية

رئيس التحرير 

الفجر واملحراب

امل�سرح احل�سيني ر�سالة تغري

قراأُت العدد الثاين من جملة ) امل�سرح احل�سيني (الظهري الفل�سفي وفوبيا الإ�سافة !

رئي�س التحرير
وعملياً  نظرياً  وج��وده  ور���ّس��خ  امل�سرحي،  احل�ساري  احل�سيني  م�سروعنا  نه�س  ان  بعد 
نظرية  ن�سر  وهي   ، اليها  بالو�سول  نحلم  ُكنا  التي  املرحلة  الثانية،  املرحلة  اىل  انتقلنا 
امل�سرح احل�سيني عاملياً ، من خالل ما يقّدم على خ�سبة امل�سرح، ومن خالل اإ�ساعة اجلانب 
التنظريي يف الأو�ساط الأكادميية املتخ�س�سة واق�سد بها حتديداً .. كليات اللغات / ق�سم 

النكليزي/ يف اجلامعات العراقية .
الإمام  مدر�سة  ُع�ساق  من  – الغيارى  املخل�سني  جهود  بف�سل  الآن  احللم  حتقق  وق��د 
احل�سني )عليه ال�سالم( – فقد قام الأ�ستاذ حيدر املو�سوي اأ�ستاذ الأدب النكليزي املقارن 
يف جامعة بابل / كلية الرتبية / برتجمة الق�سم الأول من اأعمالنا املنتمية اىل امل�سرح 

احل�سيني والتي ت�سمل :
1- امل�سرحية ال�سعرية – �سوت احل�سن )عليه ال�سالم( 

2- امل�سرحية ال�سعرية – قمر بني ها�سم ) العبا�س بن علي )عليه ال�سالم( (
3- امل�سرحية ال�سعرية �سوت احلر الرياحي.

4- ف�سول ِمن كتابنا – نظرية امل�سرح احل�سيني –
5- درا�سة مقارنة بني امل�سرح احل�سيني وم�سرح الكاتب واملفكر الأملاين ال�سهري- بريخت- 

موؤ�س�س امل�سرح امللحمي.
كذلك قام الأ�ستاذ املو�سوي – برتجمة م�سرحيتنا ) اآيات اليقني – يف �سفر اّم البنني( 
بدئ يف  ال��ذي  بابل  الثقايف جلامعة  ال�سبوع  ُعر�ست �سمن  النكليزية، حيث  اللغة  اىل 

�سذراٌت من تاريخ  امل�سرح الكربالئي

امل�سرح احل�سيني و�سرورة التمثل املعريف
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2012/4/15م وقام بتمثيلها جمموعة من طالب وطالبات / كلية الرتبية/ جامعة بابل وبعد 
ا�سبوع ُعر�ست يف جامعة الكوفة ومن املوؤمل ان ُتعر�س يف عددٍ  من اجلامعات العراقية.

اّن هذا امل�سروع الثقايف العراقي – بامتياز- والريادي بامتياز اي�ساً جديٌر باملتابعة والدرا�سة 
والتقييم من قبل املخت�سني يف ال�ساأن امل�سرحي.

كما اّن طموحنا يهدف اىل ان يكون هذا الكتاب املرتجم .. كتاباً ا�سا�سياً يف منهاج التعليم 
زمن  يف  و�سرعي  وطني  كا�ستحقاق  النكليزية  اللغة  ق�سم   / اللغات  كلية  لطلبة  ال��ع��ايل 

الدميقراطية واحلرية والعدالة الجتماعية وحقوق الن�سان ..
مدار�سنا  يف  اخل��اّلق  احل�ساري  منوذجنا  نقّدم  – ان  – الأغلبية  وَنحن  حقنا  من  األي�س 
والتغييب  والإق�ساء  التهمي�س  من  فيها  عانينا  قا�سيةٍ   عقيمة  �سنوات  بعد  ؟  وجامعاتنا 

املتعمد، عندما ُكنا نعي�س حتت وطاأة النظم الفا�سية املتخلفة الظاملة ؟؟
اإننا ناأمل ان تعتمد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .. هذا الجناز الدبي والفكري 

الرائد يف املنهاج الدرا�سي ككتابٍ  ) اأ�سا�سٍ  ولي�س ككتابٍ  ُم�ساِنْد(.
ال�ستثنائية  املخل�سة  للجهود  ع��الٍ   وتقدير  اإج���الل  وقفة  نقف  ان  لنا  لب��د  وهنا   •

وال�ساملة التي تقوم بها كل من العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية ..
ففي الوقت الذي اأ�س�ست فيه / العتبة احل�سينية املقد�سة / وحدة امل�سرح احل�سيني وقامت 
باإ�سدار جملة / امل�سرح احل�سيني / الف�سلية الرائدة، وقدمت عدداً من الأعمال امل�سرحية.

الفكرية والثقافية بطبع جميع  ال�سوؤون  املقد�سة / ق�سم  العبا�سية  العتبة  قامت   -
اىل  املرتجم  الكتاب   / بطباعة  قامت  ملا  احل�سيني  امل�سرح  اىل  املنتمية  امل�سرحية  اأعمالنا 
وامل�سابقات  واملوؤمترات  املهرجانات  اإقامتها  اإ�سافة اىل   .. النكليزية / والذي حتدثنا عنه 

الدولية للن�س امل�سرحي احل�سيني .
ان النه�سة الثقافية التي تقودها كل من العتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني ا�سافة 
زّوار  وكل  العراقي  الإن�سان  يلم�سها  �سوف  احلياة  ال�ساملة يف جميع مرافق  نه�ستهما  اىل 
كربالء احل�سني يف القريب العاجل جداً .. واّن ثمار هذا اجلهد املخل�س بداأت توؤتي اأُكلها.  
فاألف حتية اىل ُكّل املخل�سني من ع�ساق اهل البيت النبوي الأطهار ويف مقدمتهم   الأمني 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي و�سماحة الأمني العام 
للعتبة العبا�سية املقد�سة ال�سيد احمد ال�سايف فهما بحق قادة هذه الجنازات ال�ساملة التي 

ت�سهدها كربالء املقد�سة .. كربالء احل�سني ..
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 يفتح ال�ستار ويظهر ق�سر اخل�سراء ) ق�سر معاوية ( 
ومعاوية جال�س وحوله احلا�سية من ا�سحابه ومنهم 
ويدخل  احلا�سية  وبقية  ال��ف��ه��ري  م�سلم  ب��ن  حبيب 

رئي�س ال�سرطة اىل امل�سرح.
رئي�س ال�سرطة : مولي المري ) بعد النحناء ( لقد 
ح�سر ال�سخ�س الذي نفي من الب�سرة اىل ال�سام فهل 

تاأذن له بالدخول.
اأتى  التي  بدعته  ما  لنعرف  ادخله   ... نعم   : معاوية 
بها ) وقبل خروج رئي�س ال�سرطة ( يا هذا ... ) لزال 

احلديث ملعاوية (
رئي�س ال�سرطة : نعم يا مولي 

م��ع��اوي��ة : اب��ع��ث ب��ر���س��ول اىل ج��ن��ي��دب ول��ي��ق��ل ل��ه ما 
اأمرتك به.

وب��ع��د خروج   ( م��ط��اع  م���ولي  اأم���ر   : ال�سرطة  رئي�س 
رئي�س ال�سرطة (

معاوية : بتعجب ... واهلل اين لأعجب من امر قبول 
جنيدب بن جنادة هديتنا 

حبيب بن م�سلم : انها الموال يا مولي 

بطل من غفار 

تأليف : عبد األمري إبراهيم عبد  

م�سهد من م�سرحية عر�ستها فرقة )�سليب الروح(

2م 
01

ل 2
يلو

/ ا
1ه�

43
ل 3

سوا
�/

ث 
ثال

 ال
دد

الع
ص

صو
ن



6

معاوية : وانه جنيدب الغفاري يا هذا
) وه��ن��ا ي��دخ��ل رئ��ي�����س ال�����س��رط��ة وال�����س��ويف ) مالب�س 

ال�سويف تكون رثة جدا (
معاوية : ) �ساحكا ( اأهذا �ساحب البدعة ؟

حبيب : ولكنه كاملجنون يا مولي 
اأاأن����ت ي��ا ه���ذا حت���رم ال��ل��ح��م ومتنع  م��ع��اوي��ة : �ساحكا 
الزواج وحترم ما اأحله اهلل اأما تعلم ان حممدا قد حرم 

الرهبنة ) با�ستهزاء (
العي�س هكذا ملا وجدته  ... اين ف�سلت  ال�سويف : نعم 

من تعا�سة هذه احلياة 
وهل  تاأكل  م��اذا  قل يل  ولكن   ) با�ستهزاء   (  : معاوية 
اأك��ل��ت توا  ان��ا ذا  ي��اأك��ل اللحم وه��ا  ي�ستطيع اح��د ان ل 
وجبة لذيذة حتتوي على ما لذ وطاب فو اهلل ما �سبعت 

ولكن كلَّت ا�سناين 
حبيب : انها بدعة جيدة ) وي�سحك معاوية وحبيب (

املت�سوف : اين ل ابغي حكما ول اأنازعك يف �سلطان
معاوية : ولكن ماذا تريد اإذن بدعوتك اىل ال�سوفية 

يف الب�سرة. 
املت�سوف : دعوت اىل الت�سوف ومل ادُعهم اىل اخلروج 

عن طاعة امري املوؤمنني مالنا وما لل�سلطان
معاوية : اإذن تريد ان حتيا حياة بعيدة عن ال�سلطان 

وق�سوره
املت�سوف : نعم هذا ما ابغي بدعوتي هذه 

بدينك  دان��ت  ق��د  باجمعها  الأم���ة  ه��ذه  ليت   : معاوية 
اذهب وافعل ما �سئت يف هذا امل�سر 

املت�سوف : �سكرا لك ) ويخرج (
حبيب : ليته يدعو كل امل�سلمني اىل هذا املذهب

لروؤيتي مثل  ان��ا مرتاح  فكم  اخل��ري  ان��ه  :نعم  معاوية 
هذا بقدر غ�سبي جلنيدب 
وهنا يدخل رئي�س ال�سرطة

رئي�س ال�سرطة : مولي المري ان ر�سولك اىل ُجنيدب 
يف الباب

معاوية : فليدخل 

ال�سرطة : �سمعا وطاعة يا مولي ) ويخرج (  رئي�س 
ثم يدخل الر�سول 

ال�����س��الم ع��ل��ى امري  ال��ت��ح��ي��ة (  ي�����وؤدي  ال���ر����س���ول : ) 
املوؤمنني

معاوية : تكلم وانقل يل ما �سنعت
الر�سول : مولي لقد ذهبت اىل جنيدب

معاوية : وهل قلت له ما اأمرتك به 
ل��ه انقذ ج�سدي من  ي��ا م��ولي قلت  ال��ر���س��ول : نعم   
وقد  غ��ريك  اىل  باملبلغ  اأر�سلني  ف��ان��ه  م��ع��اوي��ة  ع���ذاب 

اأخطاأت و�سلمته اليك
معاوية : وهل رد لك املبلغ ؟

الر�سول : كال يا مولي ولكن قال يل ارجع اىل معاوية 
وقل له مل يبق معنا من دنانريك �سيء اأخرنا ثالثة 

اأيام لكي جنمعها لك.
ان   ... واح���دة  ليلة  دي��ن��ار يف  ال��ف  انفق  اذن   : معاوية 
الم��وال مل تغره ومل ت�ساِو عنده �سيئا علي ان ابحث 

عن طريقة اخرى اتخل�س بها منه 
اآخ��ر ُينفى اليه غري  حبيب : ولكن لي�س هناك مكان 

ال�سام ؟
معاوية : مل يبق ال القرب 

) وهنا يدخل جالم بعد ان ي�ستاأذن له رئي�س ال�سرطة 
بالدخول 

معاوية : ) ي�سرف الر�سول ( اذهب انت ) وذلك بعد 
دخول جالم ( 

جالم : يوؤدي التحية مولي المري اتيت من قن�سرين 
لأعرف منكم كيف ات�سرف وما هو عملي ؟

معاوية : بكربياء ... ا�سمع يا جالم ان عملك 
) فيقاطعه �سوت اأبي ذر من اخلارج (

ابو ذر : ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن 
ْرُهم  َفَب�سِّ اهلّلِ  �َسِبيِل  يِف  ُينِفُقوَنَها  َوَل  َة  َواْلِف�سَّ َهَب  الذَّ
َناِر  يِف  َعلَْيَها  ُيْحَمى  َي��ْوَم  اأَِل��ي��ٍم }ال��ت��وب��ة/34{  ِب��َع��َذاٍب 
َوُظُهوُرُهْم  َوُج��ن��وُب��ُه��ْم  ِج��َب��اُه��ُه��ْم  ِب��َه��ا  َف��ُت��ْك��َوى  ��َم  َج��َه��نَّ
َتْكِنُزوَن  ُكنُتْم  َم��ا  َف���ُذوُق���واْ  َك��َن��ْزُتْ لأَن��ُف�����ِس��ُك��ْم  َم��ا  َه���َذا 
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}التوبة/35{ 
اللهم  ل��ه  التاركني  باملعروف  الآم��ري��ن  العن  اللهم    

العن الناهني عن املنكر املرتكبني له(
ويتغري  ال�سوت  �سماع  عند  لونه  يتغري   (  : معاوية 

و�سعه ( يا جالم اأ تعرف من ال�سارخ
جالم : اللهم ل

معاوية : من عذيري من جنيدب بن جنادة ياأتينا كل 
يوم في�سرخ على باب ق�سرنا مبا �سمعت

جالم : وما العمل يا مولي ؟
معاوية : ادخلوه علي 

رئي�س ال�سرطة : �سمعا وطاعة يا مولي )ويخرج(
معاوية : �ساأريك اليوم ما انا �سانع بك يا جنيدب 

) ثم ياأتي اآمر احلر�س واثنان من احلر�س وُيدخلون 
ابا ذر على معاوية (

معاوية : يا عدو اهلل وع��دو ر�سوله تاأتينا يف كل يوم 
ل��و كنت قاتل رج��ل من  ام��ا اين  فت�سنع م��ا ت�سنع ؟ 
لقتلتك  املوؤمنني  امري  اذن  ا�سحاب حممد من غري 

ولكني ا�ستاأذن فيك.
ان��ت وابوك  ان��ا بعدو هلل ول لر�سوله بل  اب��و ذر : ما 
عدوان هلل ور�سوله اأظهرت الإ�سالم واأبطنتما الكفر 
ودعا  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  لعنك  ولقد 
عليك مرات ان ل ت�سبع ... �سمعت ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واآله( يقول ) اذا وىّل المة الأعني الوا�سع 
حذرها  الأم��ة  فلتاأخذ  ي�سبع  ول  ياأكل  ال��ذي  البلعوم 

منه(.
معاوية : ) يغ�سب ( ما انا ذاك الرجل 

ابو ذر : بل انت ذلك الرجل اخربين بذلك ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله( و�سمعته يقول وقد مررت به 

) اللهم العنه ول ت�سعبه ال بالرتاب( 
مل��اذا ل ن��رتك اخل��الف��ات ونعي�س  اب��ا ذر  معاوية : ي��ا 

�سويًة يف هذا الق�سر فاأنه اآية يف اجلمال 
ابو ذر : ا�سمع يا معاوية ان كانت هذه الأم��وال التي 
بنيت بها ق�سرك هذا من مال اهلل فهي اخليانة وان 

كانت من مالك فهي ال�سراف 
معاوية : يا ابا ذر ماذا تريد ؟

ابو ذر : واهلل لقد احدثَت اعمال ما اعرفها واهلل ما 
هي يف كتاب اهلل ول �سنة نبيه )�سلى اهلل عليه واآله( 
واهلل اإين لأرى حقا ُيطفاأ وباطال يحيا و�سادقا مكذبا 

واأثرة بغري تقى و�ساحلا م�ستاأثرا عليه.
معاوية : ح�سنا هاك هذه ثالثمائة دينار هدية لك 

) يحاول ار�ساءه (
ابو ذر : ان كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي 

هذا اقبلها وان كانت �سلة فال حاجة يل فيها 
معاوية : ) بغ�سب ( اذن هكذا ؟ خذوه اىل ال�سجن

حبيب بن م�سلم : �سيدي ان ابا ذر ملف�سد عليكم ال�سام 
فتدارك اهله ان كانت لك فيه حاجة

امر  فلكل  الأم���ور  ت�ستعجل  ل   ) �ساحكا   (  : معاوية 
وقت 

حبيب : مولي اذا تركته �سوف ي�ستفحل عليك امره 
ويحدث مال حتمده عقباه 

ايها   ) احل��اج��ب  وي��ن��ادي على   ( : حقا حقا  م��ع��اوي��ة 
احلاجب

احلاجب : نعم مولي 
معاوية : ناِد لنا على الكاتب 

احلاجب : اأمر مولي مطاع ) وبعد ان ياأتي الكاتب(   
الكاتب : �سمعا وطاعة يا مولي 

معاوية : اكتب كتابا اىل املدينة ب�سان جنيدب
الكاتب : نعم يا مولي وماذا اكتب فيه

اليه اجلموع ول  ابا ذر جتتمع  ان  به  اكتب   : معاوية 
اآمن ان يف�سدهم عليك فان كان لك يف القوم حاجة 

فاحمله اليك.
الكاتب : امر مولي مطاع ) ويخرج (

) ي�سدل ال�ستار (
يفتح ال�ستار ويظهر على امل�سرح احدى �سالت ق�سر 
الزوراء )) ق�سر عثمان (( ومروان جال�س وحوله عبد 

اهلل بن �سعد بن ابي �سرح وعبد اهلل بن عامر 
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م��روان بن احلكم : لقد �سقت ذرع��ا من ح��ال البالد 
الذين  امل��ع��ان��دون  الهجاجة  ه���وؤلء  حيث  الي���ام  ه��ذه 

يحاولون ان يوؤلبوا النا�س علينا.
اأب��ي �سرح : ان ام��ر البالد ه��ذه الي��ام ل  عبد اهلل بن 
يبعث على الطمئنان ونرى النا�س قد يجمعون للنيل 

منا.
مروان : ماذا يريدون ؟ اما كفاهم ما �سنعوه بالأم�س 

وها انا اأكنى بابن الطريد 
ن عليك ان كنت انت ابن  عبد اهلل بن  ابي �سرح : ه��وِّ
الطريد فاأنا طريد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 

ن عليك يا مروان. كما يدعون هوِّ
كنتم  ان  يا �ساحبي  عليكم  نا  هوِّ  : عامر  بن  اهلل  عبد 

كذلك فاين قد اأباح ر�سول اهلل دمي 
مروان : دعنا من هذه الأمور يا بن عامر وانت يا بن ابي 
�سرح فلقد بعث اليكم اخلليفة امري املوؤمنني لي�ستطلع 
واأهل ثقته وقد  فاأنكم وزراوؤه ون�سحاوؤه  ال��راأي  منكم 
�سنع النا�س ما قد راأيتم وطلبوا اليه ان يعزل عماله 

وان يرجع عن جميع ما يكرهون فاجتهدوا راأيكم
عبد اهلل ب��ن  اب��ي �سرح : م��اذا اق��ول وق��د تركت م�سر 
ال��غ��اف��ق��ي وج��م��اع��ت��ه واين لغري  اب���و ح���رب  ب��ه��ا  يعبث 

مطمئن لذلك ابدا.
اب��ن ع��ام��ر : وم���اذا ع��ن ح��ال الب�سرة وق��د ت��رك��ت بها 
حرقو�س بن زهري ال�سعدي وخلفه اهل الفنت ي�سول 

بهم ويجول يف ارجاء الب�سرة.
مروان : انه امر ل يطاق فبالأم�س قد جتراأ الأحمق 
اأمري  اخلليفة  وعلى  علينا  ال�ساعدي  عمر  ب��ن  جبلة 

املوؤمنني .
ابن عامر : وكيف يا بن احلكم

مروان : انه قال للخليفة واهلل لأطرحن هذه اجلامعة 
يف عنقك او لترتكن بطانتك هذه اخلبيثة مروان وابن 
عامر وابن عامر وابن ابي �سرح فمنهم من نزل القراآن 

بذمه ومنهم من اأباح ر�سول اهلل دمه.
ابن  ابي �سرح : ما هذا 

اأت��وا ما هو اأعظم  م��روان : نعم يا بن ابي �سرح ولقد 
من هذا حيث ك�سر جهجاه الغفاري ع�سا اخلليفة قبل 

ايام
ابن عامر : وماذا يريد منا هوؤلء العتاة ؟

ابن ابي �سرح : يريدوننا اأن نخلع اأمرينا
اأن  اأي���ري���دون  م����روان : وه���ذا ل مي��ك��ن ول ي��ك��ون ... 
فاإنا واهلل غري مغلوبني على  اأيدينا  ينزعوا ملكا من 

ما يف ايدينا
وهنا يدخل رئي�س ال�سرطة 

ال�سالم عليكم   ) التحية  اداء  : ) بعد  ال�سرطة  رئي�س 
ايها ال�سادة

مروان : ما المر ؟
رئي�س ال�سرطة : ان امري املوؤمنني يدعوكم اليه

مروان : وهل حدث �سيء ؟
رئي�س ال�سرطة : نعم يا مولي فلقد بعث معاوية بن 
املوؤمنني لي�ستطلع راأيه  ابي �سفيان بر�سالة اىل امري 
طاعة  اىل  ورده  اإقناعه  ع��ن  عجز  ان  بعد  جنيدب  يف 

امري املوؤمنني.
مروان : جنيدب الغفاري ، ماذا يريد هذا العنيد ؟

ابن عامر : اأما اآن له ان يتقبل الهدايا ليفارق ما هو 
فيه

ابن ابي �سرح : ما بال هوؤلء العتاة ؟
مروان : ليت المر امر جنيدب ... الكل لنا باملر�ساد. 
جنيدب وعبد اهلل بن م�سعود وعلي الذي اف�سد علينا 
امرنا حيث انه يحول بيننا وبني ما نريد من اخلليفة 
ان يفعل ... ) وهنا يوجه كالمه اىل رئي�س ال�سرطة ( 

وماذا فعل امري املوؤمنني بعد ذلك.
رئي�س ال�سرطة : لقد كتب له كتابا قال فيه ... احمل 
ج��ن��دي��ب ايل ع��ل��ى اأغ��ل��ظ م��رك��ب واوع�����ره وه���و الآن 

يدعوكم للت�ساور باأمره فانه اآٍت اىل املدينة 
مروان : اذهب انت وا�ساأله ان ميهلنا قليال

رئ��ي�����س ال�����س��رط��ة : ام���ر م���ولي )وه��ن��ا ي��خ��رج رئي�س 
ال�سرطة(
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ابن ابي �سرح : ان النا�س قد جتمعوا على خذلننا
ابن عامر : الراأي كل الراأي ان ن�سغلهم باجلهاد حتى 
يذلوا لنا ول تكون همة احدهم ال نف�سه وما هو فيه 

من دبر دابته وقمل فروته
واليا على  ال��ذي كان  العا�س  �سعيد بن  )وهنا يدخل 

الكوفة �سابقا(
الذي  علينا  ونقطع  ال���داء  علينا  نح�سم  ب��ل   : �سعيد 
ول  يتفرقوا  يهلكوا  متى  ق��ادة  ق��وم  لكل  ان   ، نخاف 

يجتمع لهم امر. 
، كيف  ، عمت �سباحا  �سعيد  يا  بك  : مرحبا  م��روان 

حالك يا بن العا�س 
يتحينون  النا�س  واأرى   ، ح��ايل  يكون  وكيف   : �سعيد 

الفر�س لالإجهاز علينا 
ابن ابي �سرح : ان النا�س اهل طمع ... نعطيهم من 

املال �سيئا تعطف علينا قلوبهم
امل��ال على جنيدب فلم  ابن عامر : ولكن امل نعر�س 

ي�ستجب ؟
اأفتوين  ، والن  انها حمنة  : ) بحرية ( حقا  م��روان 
ب��راأي��ك��م ح���ول م�����س��ري ج��ن��ي��دب ال��غ��ف��اري ف���ان امري 

املوؤمنني بانتظارنا.
�سعيد : نعم انه راأ�س الفنت وال�سطرابات

مروان : ل �سبيل لنا ال ان ُينفى من املدينة اىل مكان 
اخر 

�سعيد : نعم الراأي فلُينَف اىل م�سر 
ابن ابي �سرح : ) بحدة ( كال ل حاجة يل به ، كفاين 
م��ا ع��ن��دي م��ن م��ع��ان��دي��ن ام��ث��ال اب���ي ح���رب الغافقي 

وغريه ، فال طاقة يل به ول اطيق روؤية وجهه 
�سعيد : اذن اىل الب�سرة

ابن عامر : ل يا �ساحبي انا ل اأطيقه اي�سا
مروان : بل ن�سريه اىل ار�س غرباء قفار ل يجد فيها 

اأنا�سا يجتمعون حوله 
�سعيد : اذن اىل بادية جند

مروان : كال ان الراأي عندي ... ن�سريه اىل الربذة

اجلميع : ونعم الراأي 
مروان : هيا دعونا نذهب اىل امري املوؤمنني لنخربه 

ما اتفقنا عليه فهو بانتظارنا كما تعلمون. هيا 
اجلميع : هيا بنا ... هيا 

ويخرجون من امل�سرح وي�سدل ال�ستار
............. م�سهد 3

ال��رب��ذة ودع��ه كل  اب��و ذر اىل  ُنفي  ال���راوي : وعندما 
م��ن الإم����ام ع��ل��ي والإم�����ام احل�����س��ن والإم�����ام احل�سني 
وعقيل بن ابي طالب وعمار بن يا�سر وقبل ان ي�سل 
ابو ذر اىل م�سارف املدينة حتى كان الوداع احلار بني 

ال�سحابة الإجالء 
ابو ذر  ال�ستار وتظهر ار�س غرباء وفيها واقف  يفتح 
مع ابنيه ب�سمت وعمار بن يا�سر وعقيل بن ابي طالب 

..يقطع ال�سمت عمار 
ع��م��ار ب��ن يا�سر : ي��ق��ول ل��ك الإم����ام علي ي��ا ع��م انك 
غ�سبت هلل ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على 
دينك فامتحنوك بالقلى ونفوك اىل الفال يا ابا ذر ل 

يوؤن�سك ال احلق ول يوح�سنك ال الباطل.
عقيل بن ابي طالب : ما ع�سى ان نقول يا ابا ذر وانت 
تعلم انا نحبك وانت حتبنا فاتق اهلل فان التقوى جناة 
ال�سرب  ا�ستثقالك  ان  واعلم  كرم  ال�سرب  فان  وا�سرب 
من اجلزع وا�ستبطاءك العافية من الياأ�س فدع الياأ�س 

واجلزع.
عمار بن يا�سر : يقول لك الإمام احل�سن يا عماه لو 
ان ين�سرف  ان ي�سكت وللم�سيع  انه ل ينبغي للمودع 
لق�سر الكالم وان حال ال�سف وقد اأتى القوم اليك ما 
ترى ف�سع عنك الدنيا بتذكر فراغها و�سدة ما ا�ستد 
منها برجاء ما بعدها وا�سرب حتى تلقى نبيك )�سلى 

اهلل عليه واآله( وهو عنك را�س.
عقيل : وي��ق��ول ل��ك الإم���ام احل�سني ي��ا ع��م��اه ان اهلل 
ف���اأ����س���األ اهلل ال�سرب  ت���رى  ي��غ��ري م���ا  ق����ادر ان  ت��ع��اىل 
ال�سرب  ف��اأن  واجل��زع  به من اجل�سع  وا�ستعذ  والن�سر 
رزق��ا واجلزع  يقدم  وان اجل�سع ل  والكرم  الدين  من 
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ل يوؤخر اأجال.
اأخافك  اآم��ن من  اأوح�سك ول  اآن�س اهلل من  عمار : ل 
اما واهلل لو اأردت دنياهم لأمنوك ولو ر�سيت اأعمالهم 
ذل��ك هو  ال  والآخ����رة  ال��دن��ي��ا  .... فخ�سروا  لأح��ب��وك 

اخل�سران املبني وداعا يا ابا ذر وداعا يا اخي 
راأيتكم  اذا  الرحمة  بيت  اه��ل  ي��ا  اهلل  : رحمكم  ذر  اب��و 
ومايل  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  ال��ر���س��ول  فيكم  ذك���رت 
ثقلت  ل��ق��د  اهلل  ف��و  غ��ريك��م  �سجن  ول  �سكن  ب��امل��دي��ن��ة 
عليهم ف�سريوين اىل بلد لي�س يل به نا�سر ول دافع 
ال اهلل واهلل ما اريد ال اهلل �ساحبا وما اخ�سى مع اهلل 

وح�سة.
وهنا يتعانقون ويخرج ابو ذر وابنته وابنه من امل�سرح

............ م�سهد 4
يفتح ال�ستار وتظهر الربذة ار�س �سحراء غرباء وابو 

ذر واقف على قرب ابنه، وابنته جال�سة تنتحب.
لقد كنت  ُبني  يا  القرب( رحمك اهلل  ذر )خماطبا  اب��و 
من  موتك  يف  علي  وم��ا  بالوالدين  ب��ارا  اخللق  ك��رمي 
م��ن ح��اج��ة وقد  غ��ري اهلل  ب��ي اىل  وم��ا  غ�سا�سة منه 
انك  اللهم   ... بك  العتماد  عن  لك  الهتمام  �سغلني 
فر�ست  م��ا  ل��ه  وه��ب��ت  ق��د  ف���اأين  عليه حقوقا  فر�ست 
عليه من حقوقي فهب له ما فر�ست عليه من حقوقك 

فاأنك اوىل باحلق والكرم مني.
) وهنا يدخل ابو الأ�سود الدوؤيل ( 

الدوؤيل : ال�سالم عليك يا ابا ذر 
ابا  ي��ا  وب��رك��ات��ه  ال�سالم ورح��م��ة اهلل  : وعليكم  ذر  اب��و 

الأ�سود الدوؤيل 
الدوؤيل : كيف حالك يا اباذر ؟

ابو ذر : احلمد هلل على كل حال
الدوؤيل : وما هذا ) م�سريا اىل القرب ( قرب من ؟

ابو ذر : انه قرب ولدي 
الدوؤيل : رحمه اهلل ... ولكن يا ابا ذر اود ان ا�ساألك

ابو ذر : وعن ماذا .
ام  املدينة طائعا  م��ن  اخ��رج��ت  ال تخربين   : ال���دوؤيل 

اخرجت كرها ؟
عنهم  اغني  امل�سلمني  ثغور  ثغر من  كنت يف   : ذر  اب��و 
وا�سحابي  هجرتي  دار  فقلت  املدينة  اىل  ف��اأخ��رج��ت 

فاأخرجت من املدينة اىل ما ترى 
الدوؤيل : وماذا بعد ذلك وماذا تنوي ان تفعل ؟

ابو ذر : ا�سمع يا ابا ال�سود الدوؤيل يف ذات ليلة وانا نائم 
يف امل�سجد على عهد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
مايل  وق��ال  برجله  ف�سربني  ال�سالم  عليه  بي  مر  اذ 
غلبتني  وام��ي  ان��ت  باأبي  فقلت  امل�سجد  يف  نائما  اأراك 
عيني فنمت فيه قال فكيف ت�سنع اذا اأخرجوك منها 
ار���س مقد�سة وار�س  فاأنها  بال�سام  اذاً احلق   : ؟ قلت 
اذا  ت�سنع  فكيف  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  ق��ال  اجلهاد 
: فكيف  ق��ال  امل�سجد  ارج��ع اىل  اأخ��رج��وك منها قلت 
فا�سربهم  �سيفي  اآخ��ذ  قلت  منها  اأخرجوك  اذا  ت�سنع 
به فقال)�سلى اهلل عليه واآله( ال اأدلك على خري من 
ان�سق  ق��ال  اهلل حينئذ  ر���س��ول  ي��ا  بلى  فاأجبته  ؟  ذل��ك 
واأطعت  ف�سمعت  وتطيع  وت�سمع  �ساقوك  حيث  معهم 

وها انا ذا هنا وكما ترى 
الدوؤيل : ومن بقى لك يف املدينة بعد وفاة ابنك هذا 

غري هذه امل�سكينة 
ابو ذر : ) باكيا ( رحمكم اهلل يا اهل بيت الرحمة اذا 
واآله(  عليه  اهلل  اهلل)�سلى  ر���س��ول  بكم  ذك��رت  راأيتكم 
مايل باملدينة �سكن ول ب�سجن غريكم اين ثقلت على 
ال�سام  يف  معاوية  على  ثقلت  كما  باحلجاز،  اخلليفة 
فاأف�سد  بامل�سرين  خ��ال��ه  واب���ن  اخ���اه  اج���اور  ان  وك���ره 
ول  نا�سر  ب��ه  لي�س  بلد  اىل  ف�سريين  عليهما  النا�س 
داف��ع اإل اهلل واهلل ما اري��د ال اهلل �ساحبا وما اخ�سى 

مع اهلل وح�سة. 
ال��ه ال اهلل وه��و معني املظلومني والن  ال���دوؤيل : ل 

ا�ستودعك اهلل يا ابا ذر 
ابو ذر : رافقتك ال�سالمة ) ويعانقه ابو ال�سود الدوؤيل 
وين�سرف ابو ذر بحركات يظهر انه مري�س جدا وبعد 

جلو�سه على الر�س (
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ص
صو

ن

ابنته : ماذا بك يا ابتي ماذا حدث ؟
ابو ذر : ل �سيء يا ابنتي ل �سيء

ابنته : كيف تقول ل �سيء ؟ وهذا الذي حدث لك 
ابو ذر : ل تخايف يا بنتاه ل تخايف وكوين قوية على 

حتمل ال�سعاب
) وهنا يدخل اثنان من اهل الربذة (

الول : ما هذا ؟ ماذا اأرى ؟
الثاين : دعنا نَر  ما هناك
الول : انه رجل يحت�سر 
الثاين : لن�ساعده يف �سيء

الول : )مقرتبا من ابي ذر ( ما ت�ستكي ؟
ابو ذر : ذنوبي

الثاين : فما ت�ستهي
ابو ذر : رحمة اهلل 

الول : ماذا ... هل اآتيك بطبيب؟
ابو ذر : الطبيب اأمر�سني

الثاين : ماذا يقول هذا الرجل ومن يكون ؟ خماطبا 
الول بحرية وتعجب

الول : ومالنا وماله دعنا و�ساأننا
الثاين : اأ�سبت يا �ساحبي هيا بنا

الول : هيا بنا ) ويخرجون (
وبعد خروجهم يخاطب ابنته وهو يحت�سر

ابو ذر : يل و�سية اليِك يا بنيتي 
ابنته : ماذا ؟ ما هذا الكالم يا اأبت 

ابو ذر : ا�سغي اإيل يا ابنتي وا�سمعي ما اأقول 
ابنته : وماذا تريد ان تقول 

ابو ذر : اذبحي �ساة من غنمك وا�سنعيها فاإذا ن�سجت 
فاقعدي على قارعة الطريق فاأول ركب ترينه قويل 
يا عباد اهلل ال�ساحلني هذا ابو ذر �ساحب ر�سول اهلل 
ربه  ول��ق��ي  نحبه  ق�سى  ق��د  واآل����ه(  عليه  اهلل  )���س��ل��ى 

فاأعينوين عليه 
ابنته : ) ببكاء ( ما هذا الكالم يا اأبتاه

اب���و ذر : ل��ق��د اخ���ربين ر���س��ول اهلل )���س��ل��ى اهلل عليه 

واآله( اين اموت يف ار�س غربة وانه يلي غ�سلي ودفني 
وال�سالة علي رجال من اأمته �ساحلون ) وميوت ابو 

ذر ( 
ابنته : كال يا اأبتاه كال ... رباه اإليك امل�ستكى ) ببكاء 
هذا  امل�سلمني  اهلل  ع��ب��اد  ي��ا  امل�سلمني  اهلل  ع��ب��اد  ي��ا   )
واآل��ه( قد  ابو ذر �ساحب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
يا عباد اهلل  اح��د يعينني عليه  م��ات غريبا ولي�س يل 

امل�سلمني
) وهنا تدخل جمموعة يتقدمهم مالك ال�سرت (

مالك : ما هذا ؟ ما بال هذه املراأة ؟
احد اأ�سحابه : لن�ستطلع المر 

ابنته : هذا ابو ذر �ساحب ر�سول اهلل مات ولي�س يل 
امر يعينني عليه 

مالك : ابو ذر الغفاري 
ابنته : نعم

مالك : �سبحان اهلل. �سدق ر�سول اهلل  )�سلى اهلل عليه 
اب��ا ذر تعي�س وحيدا  يا  ق��ال يرحمك اهلل  واآل���ه( حني 

ومتوت وحيدا وحت�سر وحيدا.
احد اأ�سحابه : ما العمل يا مالك ؟

يتقدمهم  ثم  بتجهيزه  وي��ب��داأون   ( لنجهزه   : مالك 
مالك بال�سالة عليه وبعد ال�سالة (

اللهم ان هذا ابو ذر �ساحب ر�سولك عبدك يف العابدين 
راأى  لكنه  يبدل  امل�سركني مل يغري ومل  وجاهد فيك 
وحرم  ونفي  حفي  حتى  وبقلبه  بل�سانه  فغريه  منكرا 
واح��ت��ق��ر ث��م م���ات غ��ري��ب��ا وح��ي��دا ال��ل��ه��م فاق�سم من 
اهلل  )�سلى  ر�سولك  وح��رم  حرمك  من  ونفاه  حرمه 

عليه واآله(.  
اجلميع : اآمني رب العاملني 

) وي�سدل ال�ستار وتنتهي امل�سرحية (
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الفجُر واحملراُب    

قصة استشهاد أمري املؤمنني
 االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(

تأليف : جاسم أبو فياض

متثيلية إذاعية
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م/ 1 
نهار / خارجي 

)اجتماع اخلوارج( 
ابن ملجم مع نفر من اخلوارج بالقرب من بيت اهلل 

احلرام ) الكعبة امل�سرفة ( 
 ،  2 رج��ل   ،  1 رج��ل   ، اب��ن ملجم   : امل�سمع  �سخ�سيات 

رجل 3 
احلجيج  �سجيج  �سوت  امل�سمع  اإىل  الدخول  موؤثر   (
كلمة  وت��ردي��د  الكعبة  ح��ول  بالطواف  يقومون  وه��م 

لبيك اللهم لبيك(
مه�ادنني  ن��ب��ق��ى  اأَو    .... ق����وم  ي���ا  م�����اذا   :  1 رج����ل 

مط�����اأطئني  ؟
رج���ل 2 : وم���اذا ن�سنع .. وه���ذا م��و���س��م احل���ج.. قد 

توافد احلجيج على مكة من كل مكان . 
بعد  تدريجياً  احلجيج  �سجيج  موؤثر  �سوت  )ارتفاع 

حوار الرجل 2 ثم يتال�سى مع حوار رجل3(
رجل 3 : ح�سناً .. ح�سناً .. فاإذا ما انق�سى املو�سم .. 
حالنا؟  �سيتغري  فهل  اأم�سارهم..  اإىل  احلجيج  وعاد 
اإن   .. ا�سكت   .. اأ�سكت  منا؟  خليفة  فينا  �سيقوم  وهل 

نحن اإل �سعفاء ذهبت قوتنا وانك�سرت رايتنا ؟
) ي��رت��ف��ع م��وؤث��ر ���س��وت احل��ج��ي��ج م��رة اأخ���رى لفرتة 

ويخفت مع احلوار التايل (
بعيداً  ب�سمته  متلفعاً  هناك؟  اجلال�س  من   :  1 رجل 
عنا، اأهو  ابن ملجم .. حقاً اأنه هو .. اإىل اأين اأو�سلك 
بيننا  دار  م��ا  �سمعت  وه��ل   .. م��ل��ج��م   ب��ن  ي��ا  �سمتك 
اأو انك  اأم انك غري مبال ملا يحدث لنا..  من حديث 

تت�سنع عدم الالمبالة ؟ 
اأن ق��دم ، وهو  رج��ل 2 : دع��ه و�ساأنه يا رج��ل.. فمنذ 
على حاله هكذا  .. تتحرك ال�سجرة وهو ل يتحرك 
يحرك  ول  غ��ريه��ا  دون  ب��ذات��ه��ا  ج��ه��ة  اإىل  ينظر    ..
حتى راأ�سه للنظر اإلينا .. ) بع�سبية (  وكاأنه يحاور 

بال�سمت �سيطانه.
ابن  وي��ق��رتب م��ن   .. ع��ال  3 ي�سحك ب�سوت  ) رج��ل 

ملجم (
 .. ال�سيطان  مع  : هل عقدت �سفقة جديدة   3 رجل 

اإىل اخل�سارة يا بن ملجم   وكم هي ن�سبة الربح فيها 
) ي�سحك مرة اأخرى (   وهل اأ�سار �سيطانك اإىل اأن 
رمبا  ؟  معاوية  خلف  ال�سالة  تف�سل  اأم  ؟  عليا  تتبع 

�ستكون اأت )اجلميع.. �سحكة عالية جداً ( 0
اأك��ل القط  رجل 1 : ما ذا ده��اك يا بن ملجم  .. هل 

ل�سانك ؟ وكاأنك ل�ست معنا ؟ 
قل �سيئاً يا رجل .. تكلم !  

ابن ملجم يخرج عن �سمته وي�سفق   (  : ابن ملجم 
لهم بيديه ( اأح�سنتم .. اأح�سنتم يا قوم  تت�ساحكون  
ب��ال م��ب��الة وجت��ربون��ن��ي ع��ل��ى ال��ك��الم واخل����روج عن 
وقد  احلديث  م�ساطرتكم  من  يل  ا�سرف  هو  �سمت 
وكاأن   .. علي  اأم��ر  ا�ستمراأت  لقد   .. فيه هوانكم  بان 

اأحقادكم جافتكم اإىل غري رجعة . 
رجل 2: وهل تدعي اإنك اأكرث منا حقداً على علي .. 
اأي  اإىل  ون��َر   .. .. ح�سناً  فلنخترب هذا احلقد  ح�سناً 

مدى ي�ستعل حقدك على علي اأكرث منا .. ها .        
بالهزل..  اجل�����د  ت��خ��ل��ط��ون  م���ازل���ت���م  م���ل���ج���م:  اب�����ن 
تلهون  معايري  اأحقادكم  وكاأن  وتلعبون  وتت�ساحكون 
���س��ب��اق اخليل  ح��ل��ق��ات  اأو يف   .. ع��ك��اظ  ���س��وق  ب��ه��ا يف 

والهجن ؟
 .. ي��دور يف خلدك  بن ملجم عما  يا  اأف�سح   :1 رج��ل 
فاأنك بني رجال يبقيهم حقدهم اإحياًء حتى يروا اأبا 

تراب م�سرجاً بدمه. 
ابن ملجم : اختلط علي جدكم وهزلكم وبت ل اعلم 
هل انتم  مع قتل علي اأم ل؟  وان كنتم مع قتل اأبي 
اأن تكتموا ما �سنتفق  .. هل تعاهدونني على  احل�سن 

عليه الآن .  
اجلميع : ت�سميه اأبا احل�سن ؟

اأكن  ومل  طويلة  ف��رتة  معه  ع�ست  لقد   : ملجم  اب��ن 
ا�سميه غري ذلك .. وما �سرك بهذه الت�سمية ؟  

رج��ل 1 : ل عليك م��ن ه��ذا ال��ك��الم ي��ا ب��ن ملجم  .. 
نق�سم اأمامك بكل مقد�س اأن نكون �سيفاً واحداً وقلباً 

واحداً حتى ننجز اأمرنا . 
مكانه  من  يتحرك   (.. ح�سناً   .. ح�سناً   : ملجم  اب��ن 

ويقرتب منهم (  اإذاً فاعلموا باين �ساأكفيكم علياً .. 

تأليف : جاسم أبو فياض

متثيلية إذاعية
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) �سربة مو�سيقية (
رجل 2 : واأنا �ساأكفيكم معاوية . 

رجل 3 : واأنا �ساأكفيكم عمرو بن العا�س . 
اأيديكم  لت�سعوا  األيكم  اأمدها  يدي  : هذه  ابن ملجم 

فوقها
الأول : وهذه يدي ) �سوت و�سع اليد على الأخرى ( 
الثاين وهذه يدي  ) �سوت و�سع اليد على الأخرى ( 
ابن ملجم : فلنتعاهد باأن ل ينكل اأحد منا عهد القتل 

.. ويكون املوعد واحداً لقتل الثالثة . 
الأول : لبيك يا بن ملجم  

ال���ث���اين : ل��ب��ي��ك ي���ا ���س��ي��خ احل����اق����دي����ن....)  اجلميع 
ي�سحكون �سحكة عالية ( 

)�سوت دوامة(
عبد  ت��ع��اه��د  اإن���ه   .. ال��ع��ه��د  ه��ذا  فلنكتب  اإذاً   :1 رج��ل 
الرحمن بن ملجم �ساحب علي واحلجاج بن عبد اهلل 
التميمي �ساحب معاوية وعمرو بن بكر �ساحب عمرو 
فجر  الثالثة  قتل  اإىل  الثالثة  يعمد  اأن  العا�س  بن 
النهروان  ل�سهدائنا يف  ثاأراً  التا�سع ع�سر من رم�سان 

.. واإننا بذلك ن�سري اأنف�سنا ونريح العباد ..  
مو�سيقى مع �سوت قرع الطبول 

)  قطع (
م / 2 

نهار / خارجي 
)يوم ال�سفر( 

يف اإحدى ال�ساحات )�سوت �سهيل اخليل وحركة تهيوؤ 
لل�سفر(  

�سخ�سيات امل�سمع:: رجل 1  ، رجل 2  ، رجل 3  ، ابن 
ملجم 

) اجلو العام قبل بدء امل�سمع �سوت �سهيل خيل وتقدم 
فر�سان ( 

رجل 1: هذا موعدكم قد اأزف .. وحانت �ساعة رحيلكم 
.. كل اإىل مبتغاه، فاذكروا عهدكم الذي تعاهدت عليه 
من  قتل  اإىل   . جميعاً  اخل���وارج  اأح��ق��اد  ولتدفعكم   ..
تعاهدت على قتله، بدون تردد وبال خوف .. ولن�سدل 

ال�ستار على زمن جتاهل حقدنا ووجودنا .. هيا.    
رجل 2 : نحن لها و�ستاأتيكم الأخبار .. فتثل�َج قلوُبكم 

.. وت�سفو م�ساربكم .. ويهناأ نومكم .
ابن ملجم : اإين راحل من �ساعتي اإىل الكوفة .. اأمكث 

فيها حتى حتني �ساعة احل�سم . 
املال  ب��ن م��ل��ج��م ه���ذه ح�ستك م��ن  ي��ا  رج���ل 3 : خ��ذ 
 .. وع��دة  متاع  من  حتتاجه  ما  لتبتاع  عليها  اأح��ر���س 
اأن�سار علي )�سوت  اأهلها من  واحذر الكوفة .. فجّل 

�سرة النقود وهي تقذف بالهواء ومليئة بالدراهم(
 .. يا حجاج واحر�س عليها  وه��ذه ح�ستك   :  1 رج��ل 

وهذه ح�ستي من الدنانري الذهب    
اث�����اأروا ل�سهداء   .. ب��رك��ة اهلل  ع��ل��ى  اذه��ب��وا   :  3 رج���ل 

النهروان ..   
) قطع .. �سوت انطالق اخليل ثم تال�سي ال�سوت(

) قطع (
م / 3 

نهار / خارجي 
)الو�سول اإىل الكوفة( 

�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ، رجل 4 
�سوت اخليل راك�سة ثم التوقف  

) اب���ن م��ل��ج��م يف ال��ك��وف��ة وه���و ي��دخ��ل��ه��ا راك���ب���اً على 
فر�سه( 

اإ���س��اف��ة اإىل نباح  ل��ي��اًل .. ���س��وت اجل��ن��ادب  ال��وق��ت   (
الكالب وتقدم فر�س ابن ملجم ببطء .. �سوت حوافر 
اخليل وا�سحة لفرتة من الزمن مع اجلو العام لليل( 

 .
) ابن ملجم ي�سمع �سخري الع�س�س وهو يدخل املدينة 

 )
ابن ملجم : الكوفة تغط يف نوم عميق .. حتى ع�س�سها 
.. �ستظل تتقلب  يا بن ملجم  اأن��ت  اإل   .. اأم��ن ونع�س 

على اجلمر قبل اأن تنال مرادك .     
) ابن ملجم يحدث نف�سه و�سط �سمت الليل وا�ستمرار 

وقع حوافر اخليل على ار�س قوية( 
اأي حقد  اأو تعلمني   .. الكوفة  اأيتها  اإي��ه   : ابن ملجم 
و�سيعلو  اأي����ام  اإل  ه��ي  م��ا   .. واهلل  اإل���ي���ك..  ي��دف��ع��ن��ي 
دنت  فقد   .. نامي   .. الكوفة  اأيتها  نامي   .. عويلك 
اأبي طالب..  ابن  فيك  ا�ستاأثر  اأن  بعد  �سهادك..  اأي��ام 
فواهلل   .. والركوع  ال�سجود  اإىل  ورك��ن  ال�سيف  وت��رك 
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منها  النكث  اإىل  واين  حم��ب��اً..  ول  طائعاً  بايعته  ما 
اقرب. ) يتوقف �سوت حافر اخليل ثم �سوت نزوله 
م��ن الفر�س وحت��رك��ه خ��ط��وات ث��م ط��رق��ات على باب 

خ�سبية قدمية(
رجل 4 )من بعيد( : من .. من الطارق .. ؟ 

ابن ملجم : افتح يا اأخا تيم .. 
رجل 4: ولكني مل اأعرف من اأنت ؟

ابن ملجم )بهم�س(: افتح .. ل اأ�ستطيع رفع �سوتي 
اأكرث يف هذا الليل .. افتح و�ستعرفني.. 

) �سوت فتح الباب (
ابن ملجم : تنح قلياًل عن الباب ودعني اأمر 

يغطي وجهه..  ولثامه  بيتي  يدخل  اأح��د  ل   :4 رجل 
فارفع لثامك ودعني اأَر من تكون؟ 

من  قلياًل  اق��رتب  دعني  ولكن   .. ح�سناً  ملجم:  اب��ن 
ال�سوء لتتمكن من روؤية مالمح وجهي بو�سوح      

رجل 4 : ح�سناً .. اقرتب .. 
ابن ملجم : هل هذا الوجه حتب اأن تراه 

رجل4  عبد الرحمن بن ملجم ؟ 
 .. ب��ع��اره    .. .. بلحمه ودم��ه  اب��ن ملجم : ه��و بعينه 

و�سناره.. وحقده على الكوفة ومن فيها. 
الكوفة  ت��اأت��ي  ؟  م��ل��ج��م  ب��ن  ي��ا  م��ا وراءك    :  4 رج���ل 
.. ماذا حتمل يف  اأبوابها   دون  بابي  متخفيا وتطرق 

جعبتك .. واأنت تقدح �سرراً على الكوفة واأهلها؟  
ابن ملجم : اإمنا اأنا متعب وجائع .. فهل اأجد عندك 

ما ي�سّد رمقي ؟ 
رجل 4 : مل جتب على �سوؤايل؟  وتتهرب منه باجلوع 
واأنت  امل��ارة  من  اح��د  اأو  الع�س�س  راآك  هل   .. والتعب 

تطرق بابي .   
ابن ملجم : ل تخف .. واأهداأ يا رجل .. فما راأيت يف 
طريقي اإل رجاًل يغطون يف نوم عميق حتت �سقيفة 

عند مدخل احلي .. قل يل اأين اأجد الطعام. 
رجل 4 : ل تتعجل .. تطلب اأكال يف منت�سف الليل .. 

اأو حت�سب نف�سك  يف خان من خانات الكوفة. 
ابن ملجم : ل حتزن .. ووفر على نف�سك هذا احلديث 

الفارغ .. و�ساأدفع لك ما تريد حال رحيلي عنك.
رجل 4 : ) ي�سحك ب�سوت عال ( ل عليك اأردت فقط 

ممازحتك.. فاأنت يف دارك وبني اهلك . 
) ي�سحكان معاً ( 

)قطع(   
م / 4

نهار / داخلي  
يف �سباح اليوم التايل

�سخ�سيات امل�سمع ، قطام ، رجل4 ، ابن ملجم 
 ) �سوت الديكة وزقزقة الع�سافري اإ�سارة اإىل دخول 

ال�سباح (
�سوت   ( نوم عميق  يغط يف  ملجم  بن  الرحمن  عبد 

�سخري ( يدخل عليه ومعه قطام 
رج���ل4 : ان��ظ��ري ي��ا ق��ط��ام اإىل ه���ذا ال��رج��ل  املتلفع 

بعباءته .. وكاأنه مل ينم الدهر كله ؟ 
التعب وعلى حمياه  قطام : رجل يظهر على ج�سده 

احلقد كل احلقد 
رجل 4 : اأح�سنت ياقطام وكاأنك قراأت ما بداخل هذا 

الرجل وهو ما يزال يغط يف نومه. 
ق��ط��ام : ق��ل��ت ل��ك م��ا ���س��اأين ب��ه .. ه��ل ه���ذا الرجل 
مفاجاأتك يل يف هذا ال�سباح.. لت�سغلني عن التق�سي 

عن اأخبار علي بن اأبي طالب. 
لدقيقة  ابقي  فقط  تت�سرعي  ول  انتظري   :  4 رج��ل 
اأخ���رى ري��ث��م��ا اأوق��ظ��ه م��ن ن��وم��ه و���س��وف ل��ن تندمي 
بالتعرف عليه .. انه�س يا عبد الرحمن .. انه�س يا 

بن ملجم .. انه�س. 
علي  كب�س  فقد  اأمن..  رج��ل  ي��ا  اتركني   : ملجم  اب��ن 

النوم ب�سبب ثقل طعامك لياًل على معدتي.   
رجل 4 : فقط افتح عينيك وانظر حولك ! 

 ابن ملجم: ومَل افتحها .. اأنقلت الرو�سة الغناء اىل 
دارك وتريديني اإن اأمتتع مبنظرها ؟ 

رجل 4 : فقط افتح عينيك وكفاك �سخرية . 
) ابن ملجم يتثاءب ثم يفاجاأ بوجود قطام وجمالها 

الأخاذ (
ابن ملجم : يا الهي .. ما هذا النور الأخاذ .. هل اأنا 

يف حلم  
رجل 4 : هذا هو عبد الرحمن بن ملجم املرادي ؟!

قطام : اأهال .. بك .. اأهال 
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 رج��ل 4 : اأق���دم ل��ك اأج��م��ل ام����راأة يف ال��ك��وف��ة كلها.. 
قطام!  

ابن ملجم : يا اأجمل قطام راأتها عيني ) يكلم �ساحبه 
بهم�س ( من هذه املراأة املالك  

اأبوها  قتل  التيمية  الأخ�سر  بنت  : هذه قطام  رجل4 
اإىل اليوم  واأخوها يف النهروان .. قتلهم علي .. وهي 

تطلب الثاأر له .. ول تقل عنك حقداً يا رجل . 
)قطع (

م / 5 
نهار / داخلي

�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ، رجل 4 ، قطام 
موؤثر لغ�سل الأيدي بالإبريق..  

.. ما  الإف��ط��ار  م��ن  ق��د فرغنا  ه��ا نحن   : اب��ن ملجم 
الذي تريد اأن تعرفه مني يا بن  عجالن ؟ 

�سيئاً ل حتب  اع���رف  اأن  اأري���د  ل  اإين  اأع��ل��م   : رج���ل4 
الإف�ساح عنه.. لكني متاأكد اأننا يجمعنا الن�سب .. كما 

جتمعنا الغايات. 
وخ��ذ هذه  العناء  اأري��ح��ك من  دعني  اإذاَ   : اب��ن ملجم 
�سم  وق���ارورة  �سيفاً  بها  ال��دراه��م تدبر يل  م��ن  األ��ف��ان 

ناجع ) موؤثر �سربة مفزعة ( 
) رجل 4 ي�سحك ب�سوت عال ( : ارجع دراهمك اإىل 
اأمد  م��ن  وال�سم  ال�سيف  اأم��ر  ت��دب��رت  فلقد   .. جيبك 

بعيد .
ابن ملجم : ودع بقية الأمور يل واحر�س على كتمان 

اأمري عن اهلك وخدمك . 
اكتم  اأن  اأ�ستطيع  لن  .. ولكني  �سئت  : لك ما   4 رجل 

اأمرك عن قطام بنت الأخ�سر .
رائعة  ال�سيدة  ه��ذه   . اإل��ه��ي  ي��ا   .. ق��ط��ام   : اب��ن ملجم 

اجلمال .. قل يل هل هي من بع�س اهلك ؟ 
.. ج��اءت تق�سي بع�س  ه��ي �سيفة علي  ب��ل   :  4 رج��ل 

�سوؤونها هنا يف الكوفة . 
ان  واأود  امل��راأة  اأحببت هذه  الهي لقد  يا   : ابن ملجم   

اأخطبها لنف�سي 
اإليك  م��ا ت��ط��ل��ب .. ���س��اأط��ل��ب��ه��ا  رج���ل 4 : ل��ي�����س ح��ل��م��اً 

لتحدثها بنف�سك 
            ) قطع ( 

م / 6 
نهار / خارجي 

 ) تدخل قطام .. موؤثر منا�سب مع دخولها( 
ابن ملجم : يا الهي .. ما هذا ال�سحر.. اأهال  ب�سيدة 

احل�سن واجلمال . 
قطام :  اإن لدي من احلد�س ما ل ميتلكه احد .. ومن 
حد�سي اإن اأمرا واحداً يجمعنا وقد اأنباأين حلم راأيته 
قبل ليال .. انك قادم يف كوكبة تخطبني من نف�سي . 
اأن  اأف��ك��اري .. ف��واهلل م��ا  اب��ن ملجم : ك��اأن��ك تقرئني 

راأيتك حتى �سغفت بك.. واأنا يف �ساغل عن الن�ساء . 
ق��ط��ام : اإل ق��ط��ام ف���ان ���س��اغ��ل��ك وق��ط��ام ���س��ن��وان ل 

يفرتقان 
تقبلني  هل   .. اجلميلة   اأيتها   .. ح�سناً   : ملجم  اب��ن 

بعبد الرحمن بن ملجم زوجاً لك
قطام : فا�ستعد اإذن ملهري فلعلك ل تقدر عليه ؟ 

ابن ملجم : كل ما تطلبينه جماب !  
عن  ال��رج��ال  تعجز   .. �سعباً  ك��ان  ول��و  حتى   : ق��ط��ام 

تقدميه ؟ 
ابن ملجم : حتى لو كان فيه هالكي ) �سربة ( 

قطام : اطلب  ثالثة اآلف درهم وو�سيفة وخادماً .. 
و .. و 

ابن ملجم : وماذا .. هه .. قويل ول ترتددي .   
قطام : وقتل علي بن اأبي طالب.. !

اأما   .. �ساألت  ما  ( لك جميع  ) ي�سحك   : ابن ملجم 
قتل علي بن اأبي طالب فاأنى يل ذلك ؟ 

 .. علي  قتل  ه��و  ال�سداق  م��ن  يعنيني  م��ا  اأن   : قطام 
ف���اإذا م��ا قتلته ..   ال��ن��ه��روان  اأب��ي واأخ���ي يف  فعلي قتل 
فما  قتلت  واإن   .. معي  العي�س  وه��ن��اأت  نف�سي  �سفيت 

عند اهلل خري لك                        من الدنيا. 
ابن ملجم : ) ي�سحك ( اأتعلمني  واهلل  ما اأتيت اإىل 

الكوفة اإل لقتل علي !    
قطام : ح�سناً فانا طالبة لك بع�س من ي�ساعدك على 

ذلك ويقويك .
من  تعيني  اإىل  و�ساأ�سعى  هذا  اكتمي  بل   : ملجم  ابن 

ي�ساعدين ويعينني بنف�سي .
قطام : اإذاً اتفقنا ) �سحكة ماكرة ( قطع     
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م / 6 
نهار / خارجي 

يف احد اأ�سواق الكوفة 
�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ،  �سبيب 

) �سجيج ال�سوق ( 
ابن ملجم : يابن بجرة .. يابن بجرة .. يا اأخا اأ�سجع 

 ..
�سبيب : ها .. من .. ما ذا تريد يا رجل ؟ ومن تكون 

؟ اأمط األلثام عن وجهك لأعرفك .
ابن ملجم : اأو ل�ست �سبيب بن بجرة ..؟ 

�سبيب : �سبيب اأو  غري �سبيب  .. فمن تكون اأنت ؟! 
ابن ملجم : اأنا عبد الرحمن بن ملجم  .. اتبعني اإىل 

ذلك الزقاق فانا يف حاجة اإىل اأن اأحدثك. 
ال��ذي جاء  �سبيب : عبد الرحمن بن ملجم  ..  فما 

بك اإىل الكوفة ؟ 
ل��ك يف �سرف  .. فهل  ب��ي م��ا ج��اء  اب��ن ملجم : ج��اء 

الدنيا والآخرة . 
�سبيب : وما هو ؟!

ابن ملجم : ت�ساعدين على قتل علي بن ابي طالب. 
لقد  واهلل   .. ملجم  يابن   .. الهبول  هبلتك   : �سبيب 

جئت �سيئاً اإدا .. وكيف تقدر على ذلك ؟ 
ابن ملجم: نكمن له يف امل�سجد .. فاإذا خرج ل�سالة 
الفجر .. فتكنا به                      فقتلناه . .. فاإذا نحن 

قتلناه �سفينا اأنف�سنا واأدركنا ثاأرنا.
الثنان  نحن  علي  قتل  على  �سنقوى  وه��ل   : �سبيب 

فقط ؟ 
ابن ملجم : اإمنا هو �سيف م�سموم يحركه ثاأر كبري 

وحقد مقد�س ..  فما قولك ؟ 
لبلوغ  خطتنا  ه��ي  فم�ا   ... معك  اأن��ا   ... ه��ا   : �سبيب 

ذلك ؟ 
ابن ملجم : توافيني غداً �سحى اإىل دار بن عجالن 
.. فنجتمع اإىل قطام بنت الأخ�سر حتى جنمع راأينا 

على قتل الرجل. 
�سبيب : ح�سناً .. ح�سناً .. اإىل الغد .. اإىل الغد.

 )قطع(
م / 7  

ليل /داخلي
ليلة املوؤامرة

�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ، قطام ،  
ب��اب خفيفة  ال��ري��ب��ة ( ) ط��رق��ات   ) م��وؤث��ر فيه م��ن 

وهم�س و�سوت ليل ( 
الباب  ���س��وت �سرير   ( ق��ط��ام   .. ق��ط��ام   : اب��ن ملجم 

وهي تفتح وتغلق ( 
قطام : من  عبد الرحمن ؟  اأدخل.. اأدخل 

ابن ملجم : هذا �ساحبي �سبيب بن بجرة الأ�سجعي 
 .

قطام : اإذاً فقد عزمت اأمرك واخرتت رفيقك.           
ابن ملجم : نعم .. وهو �سديد الباأ�س قوي ال�سكيمة 

.. وم�ستعد للت�سحية بنف�سه . 
قطام : ح�سناً .. ناولني هذا ال�سندوق .. هذان هما 
�سيفاكما ولقد �سقيا �سماً قوياً .. فاحذرا .. خذا هذه 
واخفيا  �سدريكما  اع�سبا   .. احل��ري��ر  م��ن  ع�سائب 

�سيفيكما وام�سيا اإىل ما يلي ال�سدة فاكمنا هناك .
الوداع   .. اأ�سرع   .. �سبيب  يا  هيا   .. هيا   : ابن ملجم 

يا �سيدتي . 
جيداً  �سيفيكما  تخفيا  اأن  تن�سيا  ول  ال��وداع   : قطام 
و�ساأكون   .. للمهمة  ا���س��ت��ع��دا  للفجر  اأذن  اإذا  ح��ت��ى 

بانتظار اأخباركما . 
ابن ملجم : لك ما �ساألت يا �سيدتي.. فلتقري عينا 
.. فما هي اإل �ساعة من الزمن .. و�ستاأتيك اأخبارنا 

.. هيا يا �سبيب اأ�سرع .
بثاأري من  اآخذ  .. فاليوم  ا�ستعري  اأحقاد  يا   : قطام 
قطام  حقد  ان   .. التاريخ  وليكتب  طالب..  اب��ي  اب��ن 
و�سيف ابن ملجم اجتمعا عند �سالة الفجر.. ليثاأرا 

ل�سهداء النهروان من علي . 
) قطع (

م / 8 
الكمني 

ليل / خارجي 
�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ، �سبيب ، 

اب���ن م��ل��ج��م : ه���ذا ه���و م��ك��ان ك��م��ي��ن��ن��ا .. ف��م��ن هذا 
امل�سجد  اإىل  ابي طالب متوجهاً  ابن  �سياأتي  الطريق 
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.. فابق هنا ريثما اأذهب اإىل امل�سجد واأعود . 
�سبيب : فما بقائي هنا .. واملكان مظلم ومقفر .. 

ابن ملجم : هذا هو اأهم جزء يف خطتنا .. فال ندخل 
لدخولنا  يهتم  فال   .. ال�سالة  اإقامة  بعد  اإل  امل�سجد 

اأحد .
�سبيب : ح�سناً .. ولكن ل تتاأخر علي .. فاأنا مل اأدخل 

امل�سجد يوماً.. ول اأعرف مداخله وخمارجه . 
ابن ملجم : لن اأتاأخر اإن هي اإل �ساعة زمن فاأعود . 

�سبيب : اذهب را�سداً.. رافقتك ال�سالمة . 
)قطع(

م / 9 
نهار / داخلي
داخل امل�سجد 

�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ، م�سل ، ابن الأ�سعث ، 
حجر بن عدي ، 

اأ�سوات  اإىل  بالإ�سافة  القراآن  ت��الوة  ل�سوت  موؤثر   (
رواد امل�سجد ( 

اأخا الإ�سالم .. هال تدلني على مكان  ابن ملجم : يا 
جلو�س قي�س بن الأ�سعث

.. مل  ول��ك��ن   .. الأ���س��ع��ث  ب��ن  ه��و جمل�س  ذاك  م�سل: 
ت�سع لثامك واأنت يف بيت اهلل 

 .. البهاق  اأع��اين من  فاأنا  اأخ��ي  يا  : ع��ذراً  اب��ن ملجم 
واأخ�سى اأن يكره مراآه امل�سلون يف امل�سجد. 

ابن  ه���و  ذاك   .. ب���اأ����س  ل   .. ع��ل��ي��ك  ب���اأ����س  ل   : م�����س��ل 
الأ�سعث. 

اأن���ا على  اب��ن ملجم : عمت م�����س��اًء ي��ا ب��ن الأ���س��ع��ث .. 
العهد.. وقد عزمت اأمري . 

ابن الأ�سعث : اإذاً فما الذي يبطئك .. قم اإىل حاجتك 
ف�سرعان ما يحل ال�سبح ويفت�سح اأمرك .

ذاهب  اأن��ا  وها   ... اأعلمك  اأن  اأردت فقط   : ابن ملجم 
الذي خلفك هو  ال�سيخ  األي�س   ولكن   .. األبي حاجتي 

حجر بن عدي . 
ابن الأ�سعث : نعم .. ولكن اذهب  ل �ساأن لك به .. 

اأد�سائ�س وموؤامرات   .. اأعور  يا  : ماذا  حجر بن عدي 
يف بيت اهلل 

ابن الأ�سعث : هذا عبد الرحمن بن ملجم جاءين يف 

حاجة له اق�سيها 
حجر بن عدي : العياذ باهلل .. اإذاً قتلته يا اعور  

)قطع (
 

م/ 10 
ليل /داخلي

�سخ�سيات امل�سمع ، ابن ملجم ، �سبيب ، الراوي 
�سبيب : من .. من الرجل ؟ 

ابن ملجم : اأنا عبد الرحمن . 
هكذا  اأع���ادك  ال���ذي  فما   .. ت��ت��اأخ��ر  مل  اأراك   : �سبيب 

عجال ؟ 
اب��ن ملجم : لقد اأجن��زت ما ك��ان علي اإجن��ازه وعدت 
.. وقد قارب وقت خروج علي اإىل ال�سالة .. فلنهيئ 

اأنف�سنا. 
�سبيب : اأنا ل اأرى اأحدا .. بل ل اأرى �سيئاً 

اأم حتدث نف�سك يف الهرب ..  ابن ملجم : ل ترى .. 
فاإن كان ذلك فاذهب ودعني و�ساأين . 

�سبيب : ماذا .. كال .. كال .. �ساأعتمد عليك يف الروؤية 
.. فاين حقاً ل اأرى يف الظالم . 

باأن  كفيلة  امل�سجد  فقناديل   .. عليك  ل   : ملجم  ابن 
تريك مرامك 

�سبيب : ح�سناً .. فهل الفجر قريب .. ؟ 
علي  ه��و  فها   .. تت�سور  اق���رب مم��ا  ه��و   : اب��ن ملجم 

يغادر داره . 
الراوي :  خرج الإمام علي ) عليه ال�سالم ( من داره 
اإىل امل�سجد وهو يكرث من قول ل اإله اإل اهلل ول حول 
اإل باهلل .. فمر بجماعة كانوا ي�سلون الليل  ول قوة 
�سوت   (  .. ال�سالة   .. ال�سالة  فنادى  وق��ع��ودا  قياما 

الأذان ( 
�سبيب : هاهو املوؤذن يرفع �سوته بالأذان فهل ندخل 

امل�سجد . 
تتعجل  ول  اأول  امل�سجد  يدخل  علياً  دع   : ملجم  اب��ن 
تفقد  ب����داأت  ف��ه��ل   . ت��رجت��ف  اأراك  ول��ك��ن��ي   .. الأم����ر 

�سجاعتك ورباطة جاأ�سك ؟ 
�سبيب : اأبدا .. اإمنا هي ق�سعريرة يحدثها برد ال�سباح 

.. فهل ننه�س ؟
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ابن ملجم : توازنك اأول .. واإل طوحت براأ�سك قبل 
علي! 

اأقوى  اع��د  فلم  حاجتنا  اإىل  فلننه�س  اإذن   : �سبيب 
على املكوث هنا. 

ابن ملجم : هيا .. ولتتقدم اأمامي .. �سربتك �ستكون 
الأوىل . 

)قطع(
م/ 11 

نهار / خارجي 
�سخ�سيات امل�سمع ،  الراوي ، �سبيب ، ابن ملجم ، 

)�سوت الإوز(
ليوؤم  امل�سجد  اإىل  متوجهاً  الإم���ام  وخ���رج   : ال���راوي 
اأي  ال��ن��ا���س ل�����س��الة ال��ف��ج��ر .. ومل ي��ث��ن��ه ع���ن ذل���ك 
 .. داره  يف  ك��ن  اإوزات  �سياح  ومنها  ال��ع��الم��ات..  م��ن 
ل  ب��اأن  ينبئنه  وكاأنهن  رداءه..  يجذبن  فا�ستقبلنه  
يخرج من ال��دار .. وه��و يكرث من ق��ول ل ح��ول ول 
ي�سلون  .. فمر بجماعة  العظيم  األعلي  باهلل  اإل  قوة 
.. فنادى ) عليه  وقعوداً.. وما ي�ساأمون  الليل قياماً 

ال�سالم ( ال�سالة .. ال�سالة . 
) يرتفع �سوت املوؤذن داعياً لل�سالة ( ) �سوت موؤثر 

�سربات تت�ساعد تدريجياً .. ( 
 .. �ساعة احل�سم  �سبيب حانت  يا   .. : هيا  ابن ملجم 
غ��ارق يف �سالته..  .. ها هو علي  ب��داأن��اه  ما  فلننجز 
على  امل�سجد  �سقف  و�سقط   .. واأرع���دت  اأبرقت  فلئن 
راأ�سه.. فلن يلتفت اأو يبايل .. حتى يفرغ من �سالته 

وي�سلم .. حينها .. يا ويلنا .. يا بن بجرة .
اأمري  ال�سبق يف قتل  األ ت�سبقني فيكون لك   : �سبيب 

املوؤمنني ؟ 
.. فما  املوؤمنني  اأم��ري  ان��ه  اأق��ر  ل��و كنت   : اب��ن ملجم 
الذي يحملني على قتله  يا خرف .. فامت�سق �سيفك 
�سبيب : ما اأرى يف من �سجاعة حتملني على قتل علي 

.. فمن اأين ا�ستح�سرت �سجاعتك يا بن ملجم ؟ 
 .. جبان  األ��ف  �سجاعة  ا�ستجمعت  لقد   : ملجم  اب��ن 
األ��ف ح��اق��د.. لأق���وى على حمل ه��ذا ال�سيف  وح��ق��د 
املنقوع �سماً.. لأجهز به على علي .. فاأويف مهر قطام 

.. اأجمل ن�ساء الأر�س قاطبة! 

�سبيب : ويحك .. فهل لك من منجى .. لتوايف قطام 
.. فتتزوجها ؟ 

ابن ملجم : يكفيني اإنها قبلت بي زوجاً . 
فمتى   .. الأوىل  الركعة  من  ينه�س  هو  ها   : �سبيب 

�سنهجم ؟ 
و�ساأكون   .. اأوًل  �سيهجم  م��ن  اأن���ت  ب��ل   : ملجم  اب��ن 

خلفك .. اأخرج �سيفك وهيا . 
ن��ح��و الإم���ام  �سبيب : ه��ا ) وق���ع خ��ط��وات��ه م��ت��وج��ه��اً 

لي�سربه .. فتطي�س �سربته ( 
ابن ملجم : ثكلتك اأمك اأيها اجلبان .. خذها يا علي 

خذها من يد ابن ملجم 
) موؤثر �سربة ال�سيف ( ) اآهات م�ساحبة ( 

 �سوت الإمام  : فزت ورب الكعبة 
�سوت جربائيل : ) �سوت وكاأنه ياأتي من ال�سماء ( 

واهلل جنوم  وانطم�ست  الهدى..  اأرك��ان  واهلل  تهدمت 
العروة  واهلل  وان��ف�����س��م��ت  ال��ت��ق��ى..  واأع�����الم  ال�����س��م��اء 
ال���وث���ق���ى.. ق��ت��ل اب���ن ع���م امل�����س��ط��ف��ى.. ق��ت��ل الو�سي 
�سيد  ق��ت��ل واهلل  امل���رت�������س���ى..  ع��ل��ي  ق��ت��ل  امل��ج��ت��ب��ى.. 

الأو�سياء.. قتله اأ�سقى الأ�سقياء .
)قطع(

تعليق ختامي ) خلفية ( 
ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  بقي   : للراوي  التعليق 
الأطباء يف  امل�سوؤومة وجهد  ال�سربة  بعد  اأيام  ثالثة 
اإىل  ال�سم  �سرى  فقد  ج���دوى..  دون  ولكن  ع��الج��ه.. 
اأن  اأهمها:  خالدة  و�سايا  تاركاً  ورح��ل  بدنه..  جميع 
�سربة  احلكم  ينفذ  وان  قاتله..  اإل  به  اح��د  يقتل  ل 
وبرعاية  ب��ال��ق��ات��ل..  ميثل  ل  وان  اأك���رث..  ل  ب�سربة 
ال��ي��ت��ام��ى والأرام�����ل م��ن ب��ع��ده.. وب��ع��دم ال��رك��ون اإىل 
اأعني  ع��ن  القرب  ويخفى  ���س��راً  يدفن  وان  ال��ظ��امل��ني.. 
النا�س ) ت�ساحب اخللفية اآهات.. و�سربات مو�سيقية 

وطبل ( 
انتاج اذاعة الرو�سة احل�سينية املقد�سة  * العمل من 

و�سيناريو واخراج:عقيل ابو غريب 
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الإهداء:

 اإىل �سيدتي زينب
اإىل مولتي �َسكينة

 ) �سرادق فيه احل�سني عليه ال�سالم وح�سد من كبار 
قومه  وبع�س اخوته ( 

رجل1 
 .. اهل مكر  �سيدي فوجدناهم  يا  القوم  لقد خربنا   

ل�سيء لديهم بقدا�سة م�ساحلهم 
رجل 2

 ول���ذل���ك  ج��ئ��ن��ا ن��ح��م��ل امل���خ���اوف ن�����س��ي��ح��ة ت����رى يف 
خروجك خ�سية عليك ..

 احل�سني )عليه ال�سالم( 
 ) وميكرون وميكر اهلل واهلل خري املاكرين (

مسرحية )قربان(

غفار عفراوي

رجل 1
كينونة  النظر يف   اىل  يامولي  تدعوك  تتاأمل  روح   

اهل هذا امل�سر 
رجل 2

  قبل الرحيل اىل م�سعى  مذبوح .. 
 رجل 1

���س��رن��ا ن��خ��م��ن  م��ا ي��ع��دون��ه م��ن ع��دة وي��ج��ه��زون من 
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جي�س لقتالك يامولي 
احل�سني )عليه ال�سالم(  

ال��ق��الدة على جيد  اآدم خم��ط  امل���وت على ول��د   خ��ط 
امل���وت ملعقود  اإن   (" ال�����س��الم  اأب���ي عليه  ق��ال   ، ال��ف��ت��اة 

بنوا�سيكم والدنيا تطوى من خلفكم ("
رجل 3

امل�ستيقظة  النه�سة  لك  ب��ان   نوؤمن  م��ولي  يا  نحن 
على نبوءة تدرك مغزى اخلطوة 

 لكن ... 
 عذرا 

ي���ا ريحانة  ال���ع���ي���ال والأط����ف����ال م��ع��ك  ت���اأخ���ذ  مل�����اذا   
الر�سول

احل�سني )عليه ال�سالم( 
  �ساء اهلل اأن يراهّن �سبايا ...

رجل 4
 نحن نعرف  معنى ان يكون املوت ت�سحية 

 ولكننا باملقابل نوؤمن بان الر�س وا�سعة املدى ولكم 
فيها  �سيعة واتباع 

رجل 3 
خذ اليمن مثال يا مولي 

فاأهلها اهل ن�سرة 
وفيها لكم ع�سري  

 واعتقد ان  امل�سري اليها اكرث اأمانا 
احل�سني )عليه ال�سالم( 

 " اإن املوت طالب حثيث ل يفوته املقيم ، ول يعجزه 
الهارب "

رجل 5 
 خذ امل�سعى القرب ومد يد امل�ساحلة مع يزيد 

واجعل اخاك احل�سن  قدوة حتمل �سلحه مع معاوية 
عبري م�سورة لتذبل 

احل�سني )عليه ال�سالم( 
اإمامان  واحل�سني  احل�سن   / اهلل  ر���س��ول  ج��دي  ق��ال   

قاما اأو قعدا 

رجل 1
   �سيدي عذرا ل نقدر ان نت�سور الدنيا دونك كيف 

�ستكون 
 ونوؤمن بوجودك انفع لأمة قد يزل بها  ال�سبيل 

 ونوؤمن بان اهلل حافظ  لدينه مع كل م�سري 
 احل�سني )عليه ال�سالم( 

وهل من خري يوؤدي اىل نار ؟ 
 رجل 5

  ملاذا يا بن ر�سول اهلل 
احل�سني

 " اجعل لآخرتك من دنياك ن�سيبا "
رجل3

التقية .. التقية يا ريحانة الر�سول
احل�سني

" الذليل  اإعطاء  بيدي  اأعطيهم  ل  واهلل،  " ل 
رجل 3

احقن دمك واأهل بيتك
) تتحول الإنارة اإىل عر�س يزيد (

وحي  ول  ج��اء  خ��رب  ف��ال  بامللك  ها�سم  لعبت  ي��زي��د: 
نزل

�سوت : ) بغ�سب ( يزيد ... او تظن المر هباء .. 
يزيد: ) يتلفت ( من ؟

�سوت : ها انت تك�سف عن مكنون  ابله 
يزيد : انا يزيد  .. فمن انت ؟

�سوت : من احلماقة ان ترى يوما بان خالفة ر�سول 
اهلل لعبة  بني يديك 

 ل��ق��د حت��ك��م يف الإ����س���الم ط��اغ��ي��ة مي�سي وي�����س��ب��ح يف 
منهمكا الفح�ساء 

يزيد : ) ي�سحك( ها انا  ارمي الطرف اىل ام�س 
 لأحمل حكمة جدي  اأبي �سفيان دليل ر�سد ل يتيه 

 ابو �سفيان : ) حمدودب الظهر  قبيح اعمى ( 
تالقفوها يا بني اأمية تالقف الكرة فو الذي يحلف 

به اأبو �سفيان ل جنة ول نار
�سوت :  وريث كذب وخداع 
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 م�سهد جانبي
 ) �سوق عام  � نتف حوارات (

 الأول:
  يروي البع�س اأن احل�سني ذهب اإىل حرب يزيد 

الثاين:
 ل اعتقد  فالأخبار عندنا تدور حول بيعة راح يوؤديها  

ليزيد 
 الثالث: 

  اخلروج على امام زمانه يزيد يعد مروقا 
الرابع:

 �سعى  حلكم 
اخلام�س :

الذي  فما  وال�سوؤدد  والكرامة  بالعزة  تغمره  املدينة   
ينق�س ماأمنه كي يخرج اىل  �سحراء جتهل معناه 

�سوت الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
 ) واين مل اخرج اأ�سرا ول بطرا ول مف�سدا ول ظاملا 
واإمنا خرجت لطلب الإ�سالح يف امة جدي ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه واله اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر(
�سوت 

) ين�سد  ( *
      كاأن يدا من وراء ال�سريح   

                                      حمراء مبتورة الإ�سبع
        مُتدُّ اإىل عامل بال�������خنوع       

ْي�ِم ذي �َسَرٍق ُمْت�َرِع                                        َوال�سَّ
        لتبدل منه جدب ال�سمري  

                                        باآخر مع�سو�سب ممرع
*******
م�سهد على احد جوانب امل�سرح 

   جمل�س الوليد .. مروان ويجل�س قبالتهما احل�سني 
)عليه ال�سالم( ( 

الوليد:
يدرك  بعني  الإن�����س��ان  يبيت  ان  ي��ا ح�سني  ام��ر  ه��و     
الأماين  �ستات  يرفع  حلم   من  كراها  �سيتمخ�س  ما 

وها   .. ال�سرب على كبت   روؤى  لجتيد   اأ���س��راب  يف  
اأمري   .. امل�سري  داع��ب��ت  اأمنية ط��امل��ا  ع��ن  اخ��ربك  ان��ا 
الراأي  لف�سل  اجتمع  املوؤمنني معاوية قد مات وقد 
ندعوك  واأر�سلنا  بايعناه،   .. خليفة   يزيد  ب��ه  يتوج 

لتكون مع هذا الر�ساد 
احل�سني:   

البيعة  اإىل  النا�س  ف��اإذا دعوت   ، �سرا  يبايع    مثلي ل 
دعوتنا معهم وكان اأمرا واحدا 

مروان :�  )للوليد(
ي��ب��دو ان���ك جت��ه��ل ���س��ب��ل ال���ذاك���رة وم���ا ت��ب��وح ب��ه من 
���س��واه��د ج��م��ة ت��ف�����س��ح الأم�����ان  ك��ي��ف ل��ك ان تاأمتن 

ال�سرب بال موثق 
 الوليد :

 هذا احل�سني يا مروان .
 مروان :

البيعة  اىل  النا�س  دع��وت  اذا    .. ب�سيء  يعدك  هو مل 
دعوتنا معهم 

 .. وماذا بعد يا وليد 
وليد :

 وماذا بعد يا مروان 
مروان: 

واهلل اإن فارقك ال�ساعة ومل يبايع مل تقدر منه على 
يا  الم��ر  زم��ام  خذ   ، بينكم  القتلى  تكرث  حتى  مثلها 

وليد وقد اجلراأة اىل مكمن اأمني
  اأاأمر بحب�س احل�سني .

الوليد :
 بحب�س ح�سني 

مروان :
الكون  ودع  عنقه  ا���س��رب   .. ول��ي��د  ي��ا  عنقه  ا���س��رب   

ي�سرتيح من �سخونة اأحداث ل يعلمها عليم  
احل�سني: 

 يا بن الزرقاء اأنت تقتلني اأم هو ؟  كذبت واأثمت
) برهة �سمت ( 
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 ) مع الوليد ( ، اإّنا اأهل بيت النبوة ومعدن الر�سالة 
ويزيد  يختم،   وبنا  اهلل  فتح  بنا  املالئكة  وخمتلف 
�سارب اخلمر وقاتل النف�س املحرتمة ، معلن بالف�سق 
وت�سبحون  ن�سبح  ول��ك��ن  م��ث��ل��ه  ي��ب��اي��ع  ل  وم��ث��ل��ي   ،

وننظر وتنظرون اأينا اأحق باخلالفة.
�سوت �سعر

مل ادر اأين رجال امل�سلمني م�س��������وا
                                وكيف �سار يزيد بينهم ملكا

قد اأ�سبح الدين منه ي�ستكي �سقما 
                              وما اإىل احد غري احل�سني �سكا

*******
جانبية" �سريعة  م�ساهد  " عدة 
) توقيع الكتب يف م�سهد عام ( 

�سبث بن ربعي: 
ول   .. �سيدي  قدومك  اىل  �سوق  يف  هنا   النا�س  ان   
لبوتقة  النف�س  تهيئة  يرونه عرب  �سوى ما  لهم  راأي 

الفداء والن�سرة التي عنها ل يحيدون 
حجار بن ابجر:

) ب�سيء من اخلطابية ( 
 العجل العجل يا بن ر�سول اهلل

يزيد بن حريث:
  لقد اخ�سّر اجلناب واأينعت الثمار

عزرة بن قي�س :
وانبتت واأورقت الأ�سجار

عمرو بن احلجاج:
 فاأقدم متى �سئت اإمنا تقدم على جنود لك جمندة

*******
 ) الكوفة عند دخول عبيد اهلل بن زياد متخفيا ( 

- مرحبا يا بن ر�سول اهلل  
- قدمت اأهال يا ح�سني بن علي

- نحن لك جنود جمندة يا حبيب ر�سول اهلل 
ال�ستقبال  ه���ذا  م��ن  غ�سبا  ي�ست�سيط  زي���اد  اب���ن   (

للح�سني(

ق�سر الإمارة
.... يطرق الباب اإل اأن النعمان بن ب�سري يرف�س اأن 

يفتح له معتقدا انه احل�سني.( 
 .. حجمها  عن  تنوه  ال��ورط��ة  نف�سه(   )م��ع  النعمان 
اذا  الق�سر فكيف  لأ�سلمه   اأمام احل�سني  اأقف  انا  ها 

اجتاح اجلي�س املكان ..
الأمانة وانا موقن  اأخالف احل�سني بحجة  ل  دعني 

انه �سيغفر يل اذا ما مكنه الن�سر ملحاكمتي .
لكن اي عذر ليزيد اذا مكنه القدر .. 

) مع ابن زياد (
ما اأنا مبوؤد لك اأمانتي يا بن ر�سول اهلل

ابن زياد:
افتح فقد طال ليلك ..

.. ون�سمع  النا�س اىل منازلهم  اللثام فيفر  يك�سف   (
متتمات وعيد  ون�سمع  مننمات وعود (

�سوت  احل�سني ) عليه ال�سالم( :
الديانون" قّل  بالبالء  وا  حم�سّ " فاإذا 

*******
)يف املدينة( 

اأم �سلمة:
 ل حُتزيّن بخروجك اإىل العراق

واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت جدك  فاين   
يقول:

 ، ك��رب��الء(  ب��اأر���س  ب��ال��ع��راق  ول���دي احل�سني   )يقتل 
وعندي الدليل  .. تربة  مثواك يف قارورة هي هدية 

جربائيل  لنبي اأدى الأمانة 
وها هي القارورة تكاد  تقول  .. ان الوعد اآت و�سرتين 

حمرة الدم 
احل�سني )عليه ال�سالم( :

  يا اأماه واأنا اعلم اأين مقتول
 مذبوح ظلما وعدوانا،

ي���رى ح��رم��ي ورهطي  اأن  ع��ز وج���ل  ���س��اء اهلل   وق���د 
م�سردين،
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 واأطفايل مذبوحني ماأ�سورين مقيدين ، 
وهم ي�ستغيثون فال يجدون نا�سرا(

اأم �سلمة:
:�  وا عجباه فاأنى تذهب واأنت مقتول

احل�سني)عليه ال�سالم( :
اأماه اإن مل اذهب اليوم ذهبت غدا،

 وان مل اذهب يف غد
 ذهبت بعد غد، وما من املوت واهلل بد،

 واين لأعرف اليوم الذي اقتل فيه ،
 وال�ساعة التي اقتل فيها ، 

واحلفرة التي ادفن فيها كما اأعرفك ،
 وانظر اإليها كما انظر اإليك ، 

وان اأحببت اريك م�سجعي ومكان اأ�سحابي.
 ام �سلمة:  

 ارين ذلك يا بن ر�سول اهلل 
 احل�����س��ني )ع��ل��ي��ه ال�����س��الم( :  ه���ذه ..  وه���ذا مثوى 

ا�سحابي 
) يف ال�سام (

تخفت الأنوار ونغم حزين
رقية:

 اأبي.. اأبي.. اأين اأبي احل�سني
�سوت يزيد ينادي بعبيده الأذلء:

اأريد  اأخر�سوها.. ل   .. اأخر�سوها  - ما هذا ال�سوت ؟ 
اأن ا�سمع �سوتا

- مولي اإنها ابنة احل�سني تريد اأباها
- اأعطوه لها..

يوؤتى ب�سندوق ويو�سع اأمام عيني رقية :
- اأبي.. اأبي .. اأبي

زينب
 رقية.. ابنتي .. رقية

ال�سجاد
 احمليها يا عمة فقد ماتت اأختي 

�سراخ وعويل ..

اأخري م�سهد 
العبا�سية  ال���رو����س���ة  يف  ال����ع����زاء  م���واك���ب  دخ�����ول   (

املطهرة(
- وا عبا�ساه وا اماماه

- يا �ساقي عطا�سى كربالء
- يا كفيل زينباه

مهمة  ن�سائية  �سخ�سيات  امل�����س��رح  ج��ان��ب  يف  )ت��خ��رج 
بنت  و�سكينة  علي  بنت  زي��ن��ب  مثل  ال��ط��ف  واق��ع��ة  يف 
باللطميات  امل��واك��ب  اأ����س���وات  ت��ث��ور  وم��ع��ه��ا  احل�����س��ني 

باللهجة العامية (
- يا خال ابني ولوين   وم�سبية خذوين    يبو فا�سل 

يبو فا�سل
- وللكوفة م�سينا   والحبال بادينه  يبو فا�سل يبو 

فا�سل
يبو  فا�سل  يبو  لكيتك   ما  ولكن  اعتنيتك   لل�سام   -

فا�سل
يبو  وانوحن دوم وابجيك    - اين اختك واحاجيك  

فا�سل 
ا�سوات  وتنرث   .. امل�سرح  خلف  من  نور  هالة  )تخرج 

املقد�سني ( 
ال�سالم( العبا�س )عليه 

 وا علياه... وا ح�سيناه .. وا زينباه
احل�سني )عليه ال�سالم(

  ) هّون ما نزل بي انه بعني اهلل(
 زينب )عليها ال�سالم(

ك��ان هذا  اإن  ال��ل��ه��م   .. ال��ق��رب��ان  ال��ل��ه��م تقبل ه��ذا   (  
ير�سيك فخذ حتى تر�سى(

انتهت
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وتتوقف  امل��ن��ورة..  امل��دي��ن��ة  تظهر  متحركة  )���س��ورة 
واآله«( »�سلى اهلل عليه  الر�سول  بيت  عند 

لتعليق: ا
ال�سهيد  ع��ل��ي..  ب��ن  احل�����س��ني  اهلل  ع��ب��د  اب���و  الإم�����ام 

ال�سالم«.. »عليه  البيت  اأهل  اأئمة  ثالث  بكربالء.. 
واأحد  امل��ح��دث��ني..  ب��اإج��م��اع  اجل��ن��ة  اأه��ل  �سباب  �سيد 
اإث��ن��ني ت��ن��ا���س��ل��ت م��ن��ه��م��ا ذري����ة ال��ر���س��ول »���س��ل��ى اهلل 
ر�سول  بهم  ب��اأه��ل  ال��ذي��ن  الأرب��ع��ة  واأح��د  واآل��ه«  عليه 
وهو  جن���ران..  ن�����س��ارى  واآل���ه«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل 
الرج�س  عنهم  اذه���ب  ال��ذي��ن  ال��ك�����س��اء  اأ���س��ح��اب  م��ن 
وط��ه��ره��م ت��ط��ه��ريا.. وم��ن ال��ق��رب��ى ال��ذي��ن اأم��ر اهلل 
بهما  مت�سك  من  اللذين  الثقلني  واأح��د  مبودتهم.. 
احل�سني  ن�ساأ   .. وغوى  �سل  عنهما  تخلف  ومن  جنا 
اأح�سان طاهرة  ال�سالم يف  عليهما  احل�سن  اأخيه  مع 
طيبة ومباركة..اأما واأبا وجدا تغذى من �سايف نعيم 
جده امل�سطفى »�سلى اهلل عليه واآله« وعظيم ُخلقه.. 
ووابل عطفه.. وم�سى بوافر حنانه ورعايته.. حتى 
انه ورثه اأدبه وهديه و�سوؤدده و�سجاعته .. مما اأهله 
اإمامة  بعد  تنتظره..  كانت  التي  الكربى  لالإمامة 

ال�سالم.. عليهما  املجتبى  واأخيه  املرت�سى  اأبيه 
)قطع(

وكربالء..( للمدينة  و�سور  م�ساهد  )تظهر 
لتعليق: ا

باملدينة  ال�������س���الم«  »ع���ل���ي���ه  احل�������س���ني  الإم�������ام  ول����د 
الرابعة  ال�سنة  من  �سعبان..  من  الثالث  يف  امل��ن��ورة 
ل��ل��ه��ج��رة.. وق��ي��ل يف ال�����س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى رواي����ة.. 

قالت: اأ�سماء  باإ�سناده عن  وروى اخلوارزمي 
ب���ع���د ح����ول م����ن م���ول���د احل�������س���ن ولد  - ف��ل��م��ا ك����ان 

احل�سني..
واآله« فقال: »�سلى اهلل عليه  الر�سول  فجاءين 

اإل���ي���ه يف خرقة  ف��دف��ع��ت��ه  اب���ن���ي،  اأ���س��م��اء ه��ات��ي  ي���ا   -
بي�ساء..

و�سعه  ثم  الي�سرى..  يف  واأقام  اليمنى  اأذنه  يف  فاأّذن 
يف حجره وبكى..

اأبي واأمي، مم بكاوؤك..؟.. اأ�سماء: فداك  قالت 
ابني هذا..  قال: على 

ال�ساعة.. ُوِلَد  انه  قلت: 
اأنالهم  ل  ال��ب��اغ��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  ت��ق��ت��ل��ه  اأ���س��م��اء  ي���ا  ق����ال: 

�سفاعتي..
اأ�سماء ل تخربي فاطمة بهذا.. يا  ثم قال: 

ح�سينا.. ه  �سمِّ للر�سول:  فقال  جربائيل  هبط  وقد 
)قطع(

خا�سها  وح���روب..  مل��ع��ارك  متحركة  ���س��ورة  )تظهر 
قري�س( كفار  �سد  امل�سلمون 

لتعليق: ا
امل��ت��ت��ب��ع حل���ي���اة احل�������س���ني »ع���ل���ي���ه ال�������س���الم« ي���درك 
مبكرا..  ب��داأ  الإ�سالمية  احلياة  يف  دوره  بعمق..اإن 
ما  وه��و  ال�����س��اع��دة..  الإ���س��الم  حركة  يف  �ساهم  فقد 
اإمامة  يف  جليا  دوره  كان  فقد  ال�سبا..  دور  يف  يزال 
جنبا  �سارك  اإذ  ال�سالم«  »عليه  املوؤمنني  اأم��ري  اأبيه 
جل��ن��ب م���ع اأب���ي���ه واأخ���ي���ه وامل��خ��ل�����س��ني ال�����ربرة من 
احل�سن  اأخيه  اإم��ام��ة  يف  اأم��ا  والتابعني..  ال�سحابة 
»ع��ل��ي��ه ال�����س��الم« ف��ق��د ع��ا���س ج��ن��دي��ا م��ط��ي��ع��ا لأخيه 
ي�سلك..  م��ا  وي�سلك  ي��رى  م��ا  ي��رى  ال�����س��الم«  »عليه 
الوثيقة..  فيها  مب��ا  اإم��ام��ت��ه..  اأح����داث  م��ع  ف��ع��ا���س 
املدينة  اىل  رح����ل  ث���م  وظ���روف���ه���ا..  وق��ائ��ع��ه��ا  ب��ك��ل 
ال�سالم«  »عليهم  البيت  اأهل  وبقية  اأخيه  مع  املنورة 
من  الر�سالة  حفظ  يف  ال��ر���س��ايل  دوره��م  ليمار�سوا 
مهمتهم  ان�سبت  حيث  امل��ت��ع��اظ��م..  التحريف  ت��ي��ار 
واخللقي..وتقومي  الفكري  التوجيه  على  الر�سالية 
ال�سرعية..وبعد  امل�سوؤولية  وتبيان  النا�س..  �سلوك 
الأعلى  ربه  اىل  ال�سالم«  احل�سن«عليه  اأخيه  رحيل 
للمالب�سات  وف��ق��ا  ج��دي��دة  مرحلة  دخ��ل  �سبحانه.. 
ال��ت��ي ا���س��ت��ج��دت يف م�����س��رية الأم�����ة.. وحت���دي���د دور 
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والفكرية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ظ��روف  وف��ق��ا  اإم����ام  ك��ل 
ال�������س���الم« اختط   »ع��ل��ي��ه  ف��احل�����س��ني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة.. 
الإ�سالمية  طريقا جديدا يف حتديد م�سار احلركة 
وفاة احل�سن  بعد  بقيادتها  ا�سطلع  التي  الأ�سيلة.. 
الإمامة  اأمر  اليه  اآل  ال�سالم« مبا�سرة.. وما  »عليه 
الإرادة  ب��ه  ق�����س��ت  للم�سلمني..ح�سبما  ال�����س��رع��ي��ة 
الر�سول«�سلى  اأح��ادي��ث  عنها  ع��ربت  التي  الإلهية 

واآله«، منها: اهلل عليه 
ق���ال ر���س��ول اهلل »���س��ل��ى اهلل عليه  ق���ال:  ع��ن ج��اب��ر 
ال��و���س��ي��ني.. �سيد  وع��ل��ي  النبيني  �سيد  اأن���ا  واآل����ه«: 

واآخرهم  اأولهم علي  اثنا ع�سر  اأو�سيائي بعدي  وان 
القائم املهدي«عج« ويف ينابيع املودة للقندوزي عن 
���س��ل��م��ان«ر���س« ق���ال: دخ��ل��ت ع��ل��ى ال��ن��ب��ي«���س��ل��ى اهلل 
يقبل  وه��و  فخذيه  على  احل�سني  ف��اإذا  واآل���ه«  عليه 
اأخو  �سيد  ابن  �سيد  انت  ويقول  ف��اه..  ويلثم  خديه 
واأنت حجة  اإم��ام..  اأخو  اإمام  ابن  اإمام  واأنت  �سيد.. 
ت�����س��ع��ة.. تا�سعهم  اأب���و ح��ج��ج  اب��ن ح��ج��ة اخ��و ح��ج��ة 

ال�سالم«. »عليه  املهدي  قائمهم 
احل�سن  واآل��������ه«:  ع��ل��ي��ه  اهلل  »���س��ل��ى  ال��ن��ب��ي  وق�����ال 
�سمت  ما  اجلنة..  اأهل  اأ�سماء  من  ا�سمان  واحل�سني 

اجلاهلية.. يف  بهما  العرب 
رج��ال��ك��م علي  واآل����ه«: خ��ري  »���س��ل��ى اهلل عليه  وق���ال 
واحل�سني.. احل�سن  اأ�سباطكم  وخري  طالب  اأبي  بن 

حممد.. بنت  فاطمة  ن�سائكم  وخري 
)قطع(

علي  وبيت  الر�سول  م�سجد  تظهر  )�سورة متحركة 
وفاطمة(

: تعليق
مكرما  معززا  ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإمام  عا�س 
عليه  اهلل  »���س��ل��ى  الأع���ظ���م  ال��ر���س��ول  ج���ده  ظ���ل  يف 
واآل���ه«..وم���الزم���ا ل��ه ح��ي��ث ك��ان ي��اأخ��ذه »���س��ل��ى اهلل 
وُيجل�سه  ويداعبه..  امل�سجد..  اىل  معه  واآله«  عليه 

تعلم  ح��ت��ى  اأ����س���ح���اب���ه..  ب���ه  وي��و���س��ي  ح���ج���ره..  يف 
والرحمة  ال��ق��ومي..  واخل��ل��ق  ال��رف��ي��ع..  الدب  م��ن��ه 
واملحبة..  واحلنان  والعطف..  وال�سفقة  الوا�سعة.. 
وتعلم منه  املقدرة..  والعفو عند  واخلري خللق اهلل 
اأي�����س��ا ك��ي��ف ي��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ا���س ب��رح��م��ت��ه.. وكيف 
اأخ���ذ ع��ن الر�سول  ك��م��ا  اأع���دائ���ه..  ي��ع��ف��و ح��ت��ى ع��ن 
واحللم  وال��ك��رم  ال�سجاعة  واآل���ه«  عليه  اهلل  »�سلى 
من  خ�سلة  وك���ل  وال��ب��الغ��ة..  وال��ف�����س��اح��ة  وال��ع��ل��م 
ال�سالم«  »عليه  ف�سب  والف�سيلة..  اخلري  خ�سالت 
ع��ل��ى امل��ح��ب��ة واحل��ن��ان واخل����ري.. ال���ذي ت��ل��ق��ف��ه من 

واأخيه.. واأمه  واأبيه  جده 
)قطع(

بع�سها  ي��ق��ات��ل  جل��ي��و���س  م��ت��ح��رك��ة  ���س��ور  )ت��ظ��ه��ر 
ب��ع�����س��ا.. وي��ب��ط�����س ب��ع�����س��ه��ا ب��ال��ب��ع�����س الآخ����ر بغري 

رحمة..(
لتعليق: ا

اىل  كتب  اأبيه معاوية..  يزيد احلكم من  ت�سلم  بعد 
فيه..  يطالبه  كتابا  عتبة  بن  الوليد  املدينة  وايل 
ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإم���ام  م��ن  البيعة  ب��اأخ��ذ 
اأما  كالآتي..  كتابه  وكان  املدينة..  وجوه  من  وعدد 
الزبري  وابن  بن عمر  اهلل  وعبد  بعد.. فخذ ح�سينا 
يبايعوا.. حتى  رخ�سة  فيه  لي�س  اأخ���ذا  بالبيعة.. 
فكان  واح��د..  بعد  واح��دا  ه��وؤلء  اىل  الوليد  اأر���س��ل 
ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإمام  اليه  اأر�سل  من  اول 
على  ودخل  ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإمام  جاء  وملا 
يطالبه  الذي  معاوية  بن  يزيد  بكتاب  الوايل..اأبلغ 
»عليه  احل�سني  الإمام  فرد  منه..  البيعة  باأخذ  فيه 
ال�سالم«: بان هذا الأمر ل يتم ال يف العلن.. تدخل 

مروان بن احلكم الذي كان حا�سرا عند الوايل..
حيث  ال�سالم«  »عليه  الإمام  يحتجز  اأن  منه  وطلب 
قدرت  ل  يبايع..  ومل  ال�ساعة  فارقك  لئن  له:  قال 
واإل  بايع  فاإن  احب�سه  ولكن  اأب��دا..  مثلها  على  منه 
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���س��م��ع الإم�����ام احل�����س��ني »عليه  ���س��رب��ت ع��ن��ق��ه.. ومل���ا 
عليك  ويلي  قائال..  عليه  رد  مروان  مقالة  ال�سالم« 
اأن����ت ت��اأم��ر ب�����س��رب ع��ن��ق��ي؟ كذبت  ي��ا ب��ن ال���زرق���اء، اأ
ال���وايل وخ��اط��ب��ه قائال..  ال��ت��ف��ت اىل  ث��م  ول���وؤم���ت.. 
الر�سالة..  ومعدن  النبوة  بيت  اأهل  اإنا  الأم��ري  اأيها 
اهلل..  فتح  بنا  الوحي..  ومهبط  املالئكة..  وخمتلف 
وب��ن��ا خ��ت��م.. وي��زي��د رج���ل ف��ا���س��ق.. ���س��ارب اخلمر.. 
ل  فمثلي  بالف�سق..  معلن  املحرمة..  النف�س  قاتل 
ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإمام  وخرج  مثله..  يبايع 
والرتهيب..  ل��الإره��اب  يخ�سع  ومل  ال��راأ���س  مرفوع 
وع��ن��ف ال��ك��الم ال��ذي م��ور���س ���س��ده م��ن قبل مروان 

احلكم.. بن 
ال اأن الخري مل يعجبه موقف الوليد بن عتبة من 
ال�سالم« فقال له: خالفتني..  الإمام احل�سني »عليه 
فقال له الوايل: ويحك يا مروان، اأت�سري علي بقتل 

اهلل..  ر�سول  بنت  احل�سني..ابن 
واهلل اأن امرءا  يحا�سب بدم احل�سني خلفيف امليزان 

القيامة.. يوم  عند اهلل 
من  ال�����س��الم«  »عليه  احل�سني  الإم���ام  خ��رج  اأن  وب��ع��د 
ع��ن��د ال����وايل.. ا���س��ت��ع��د ل��ل��خ��روج م��ن امل��دي��ن��ة.. لأنه 
اأن  ي��رتك��ه دون  ال�����وايل ل  ب����اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  اأ���س��ب��ح 
ال��ب��ي��ع��ة.. ف��ق��ام الإم����ام احل�����س��ني »عليه  ي��اأخ��ذ م��ن��ه 
عمومته..على  واأب���ن���اء  ب��ي��ت��ه  اأه���ل  ب��اإب��الغ  ال�����س��الم« 
املكرمة..  مكة  اىل  والتوجه  املدينة  م��غ��ادرة  عزمه 
اىل  الم��ر  وج��ه  ي��زي��د  حكم  م��ن  الثانية  ال�سنة  ويف 
»�سلى  الر�سول  مدينة  اإباحة  يف  عقبة..  بن  م�سلم 
يفعلوا  ب��اأن  للجي�س  الأخ��ري  وق��ول  واآل���ه«  عليه  اهلل 
م��ا ي�����س��اوؤون يف امل��دي��ن��ة..ح��ت��ى ق��ت��ل ال��ع�����س��رات من 
ال�����س��ح��اب��ة.. وامل���ئ���ات م��ن ال��ت��اب��ع��ني.. وال��ك��ث��ري من 
واأحرقت  الأعرا�س..  هتكت  والن�ساء..وقد  الأطفال 
الكعبة  ه���دم  ان���ه  ب��ل  الأم������وال..  ون��ه��ب��ت  ال��ب��ي��وت.. 
واح���رق���ه���ا.. ف��ق��د ذك���ر امل�����س��ع��ودي وال����ط����ربي.. ان 

�سرب  منها  كثرية..  ومثالب  عجيبة  اأخبارا  ليزيد 
�سكران..  وه��و  ال�سالة  يف  النا�س  واإم��ام��ة  اخل��م��ر.. 
وقتل ابن بنت الر�سول »�سلى اهلل عليه واآله« وهدم 
هذه  ملثل  امل��وؤرخ��ني  نقل  وت��وات��ر  واإح��راق��ه..  البيت 

العبارة..
رم����وا ال��ب��ي��ت ب��امل��ن��ج��ن��ي��ق وح����ّرق����وه ب���ال���ن���ار.. وهم 

وين�سدون.. يرجتزون 
)قطع(

من  وهالة  وغيوم..  ل�سماء  متحركة  �سورة  )تظهر 
نائم..( ال�سالم« وهو  »عليه  تاأتي اىل احل�سني  نور 

لتعليق: ا
ب��ع��د اأن م��ك��ث الإم����ام احل�����س��ني »ع��ل��ي��ه ال�����س��الم« يف 
ث���الث���ني رج�����ال.. من  ب��ع��ث  ي���زي���د  اأن  ب��ل��غ��ه  م���ك���ة.. 
اأي  ِغيلة..  ليقتلوه  اأمية..  بني  من  اخلا�س  حر�سه 
ال�سالم«  »ع��ل��ي��ه  الإم���ام احل�����س��ني  ف��ات��خ��ذ  اغ��ت��ي��ال.. 
م��ق��اب��ل ال���ع���ن���ف.. م��وق��ف ال���ال ع���ن���ف.. وف�����س��ل اأن 
البيت  حرمة  تهتك  لكيال  املكرمة..  مكة  من  يخرج 
يزيد..  ح���را����س  ق��ب��ل  م���ن  دم����ه  ب�����س��ف��ك  احل�������رام.. 
ومل���ا ���س��م��ع اأخ����وه حم��م��د ب��ن احل��ن��ف��ي��ة ب��ع��زم��ه على 
اأن مينعه  وح���اول  ال��ل��ي��ل��ة..  تلك  اأت���اه يف  ال��رح��ي��ل.. 
»عليه  احل�����س��ني  ول��ك��ن  ال���ع���راق..  اىل  ال��ت��وج��ه  م��ن 
اأن ي�سري  ال�سالم« كان عازما على ذلك.. ودعاه اىل 
له  فقال  والوديان..  ال�سحارى  اىل  اليمن..اأي  اىل 
كان  فلما  قلت..  فيما  انظر  ال�سالم«  »عليه  احل�سني 
ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإم��ام  قرر  ال�سحر..  وقت 
واأخذ  ف���اأت���اه..  احلنفية  اب��ن  ذل��ك  فبلغ  ال��رح��ي��ل.. 
اأمل تعدين  اأخي  يا  ناقته وقد ركبها.. فقال:  بزمام 

بلى.. ال�سالم«:  »عليه  قال  �ساألتك..  فيما  النظر 
قال: فما حداك اىل اخلروج عاجال..؟

اهلل  »�سلى  اهلل  ر���س��ول  اأت���اين  ال�����س��الم«:  »عليه  ق��ال 
فارقتك.. بعدما  واآله«  عليه 

العراق..  اىل  اخ��رج  واآل���ه«:  عليه  اهلل  »�سلى  ف��ق��ال 
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فاإن اهلل قد �ساء اأن يراك قتيال..
اإليه راجعون.. واإنا  اإنا هلل  فقال ابن احلنفية: 

معك..؟ الن�سوة  هوؤلء  حملك  معنى  فما 
يراهن  اأن  ���س��اء  ق��د  اهلل  اإن  ال�����س��الم«:  »عليه  ف��ق��ال 

�سبايا..
)قطع(

اىل  مكة  من  ت�سري  لقوافل  متحركة  �سور  )تظهر 
الكوفة..(
لتعليق: ا

ي��ع��ت��ق��د ال��ك��ث��ري م��ن امل��ح��ل��ل��ني.. ان اأه���ل ال��ي��م��ن مل 
يدعوه  ول��ن  اإل��ي��ه��م..  ال��ت��وج��ه  الإم���ام  م��ن  يطلبوا 
عليه  اق�����رتح  مب���ا  ي��ل��ت��زم  مل  ول���ذل���ك  ذل������ك..  اىل 
بينما  ال��ي��ه��ا..  بالتوجه  احلنفية  ب��ن  حممد  اأخ���وه 
الكتب  من  الآلف  اأر�سلوا  الذين  هم  الكوفة  اأه��ل 
للمجيء  خاللها  م��ن  الإم���ام  ي��دع��ون  وال��ر���س��ائ��ل.. 
معاوية..  ب��ن  ي��زي��د  م��ن ظلم  ولإن��ق��اذه��م  اإل��ي��ه��م.. 
فالتوجه لبد اأن يكون اإليهم.. ل اىل اأهل اليمن.. 
العراق..  اىل  ال�سالم(  الإمام)عليه  يتوجه  مل  ولو 
عليه  اأ�سار  كما  وال�سحارى..  ال��رباري  اىل  وتوجه 
اأخ���وه حممد ب��ن احل��ن��ف��ي��ة.. ل��ق��ال��وا ع��ن��ه.. ان��ه فر 
م�����س��اف��ا اىل  امل����وت..  م��ن  ره��ب��ا  ب��ي��ت��ه  واأه���ل  بنف�سه 
لأخيه..ولو  ال���س��ت��غ��اث��ة  ل��دع��وة  ي�����س��ت��ج��ب  مل  ان���ه 
ت��وج��ه ل��ل��رباري ك��ان لأه��ل ال��ك��وف��ة احل��ج��ة عليه.. 
ب��ي��ن��م��ا الإم����ام احل�����س��ني »ع��ل��ي��ه ال�����س��الم« ه��و حجة 
عليه..  حجة  للخلق  ولي�س  خلقه..  على  تعاىل  اهلل 
العريف  وك���ذا  والأخ���الق���ي  ال�����س��رع��ي  ال���واج���ب  وان 
»عليه  احل�سني  الإم���ام  على  يجمع  والج��ت��م��اع��ي.. 

الكوفة.. اهل  لن�سرة  الذهاب  ال�سالم« 
املبعوثة  والكتب  الر�سائل  من  الآلف  و�سول  بعد 
لن�سرتهم..  اليهم  يتوجه  ب��اأن  يطالبونه  منهم.. 
اأدى  وهذا هو تكليفه ال�سرعي والأخالقي.. بل انه 
امل�سطفى  ج��ده  ق��ول  يف  ورد  كما  الإل��ه��ي..  واج��ب��ه 

واآله«: »�سلى اهلل عليه 
اأن  �ساء  اهلل  ف��ان  العراق  اىل  اخ��رج  ول��دي ح�سني   -

قتيال.. يراك 
)قطع(

الدولة  وق�����س��ور  حل�سن  م��ت��ح��رك��ة  ���س��ورة  )ت��ظ��ه��ر 
ثم  مثلت..  وم�سل�سالت  اأف��الم  خ��الل  من  الأم��وي��ة 
ومالقاته  الرياحي..  احلر  جلي�س  متحركة  �سورة 

واأ�سحابه..( احل�سني 
لتعليق: ا

اأخذت ق�سية الإمام احل�سني »عليه ال�سالم« حترك 
ال��ع��زائ��م.. وت��ن��ب��ه امل�����س��اع��ر يف ال��دوائ��ر الأم��وي��ة .. 
رجال  ف��غ��دا  وولت��ه��م.  حلفائهم  على  القلق  و���س��اد 
و�سيوفا  واأق��الم��ا  وع��ي��ون��ا..  األ�سنة  الأم���وي  احلكم 
العراق  مناطق  احل�سينية.. ل�سيما يف  احلركة  �سد 
واحل���ج���از.. وك���ل ذل���ك ك���ان خم��ط��ط��ا ل���ه م���ن قبل 
احل�سني  حركة  ت�سمي  كانت  والتي  ال�سام..  حكومة 
باأن  يزيد  اىل  ر�سائل  فبعثوا  الها�سمي..  باخلطر 
عقيل  بن  م�سلم  و�سل  اأن  بعد  الكوفة..  وايل  يغري 
وبايعه  ال�����س��الم«  »ع��ل��ي��ه  الإم�����ام احل�����س��ني  م��ب��ع��وث 
معاوية،  ب��ن  ي��زي��د  ف��اأر���س��ل  امل�سلمني..  م��ن  الآلف 
عبيد اهلل بن زياد واليا على الكوفة.. فن�سر الرعب 
والوعيد  ال��وع��د  وا���س��ت��ع��م��ل  ال��ن��ف��و���س.  واخل���وف يف 
وبعد  والقتل..  وال�سجن  وال��رته��ي��ب..  والرتغيب 
اأن عرف اأن م�سلما »عليه ال�سالم« كان يف بيت هانئ 
اليه عددا من احلرا�س.. ورف�س  اأر�سل  بن عروة.. 
هانئ  وكان  مب�سلم..  ياأتيه  اأن  ال  �سراحه  يطلق  اأن 
ك���ان معمرا  اذ  ���س��ن��ا و���س��اأن��ا..  ال��ك��وف��ة  اب���ر م�����س��اي��خ 
هانئ  رف�س  اأن  وبعد  كندة..  و�سيخ  الثمانني  ف��وق 
بعد  راأ�سه..  بقطع  زياد  ابن  امر  �سيفه..  ي�سلم  ان 
عقيل..  بن  م�سلم  على  القب�س  والقي  به..  مثل  اأن 
الق�سر  اع��ل��ى  اىل  ب���ه  ي�����س��ع��د  اأن  زي����اد  اب���ن  ف���اأم���ر 
ال�سريف  وراأ���س��ه  بج�سده  ويرمى  عنقه..  وُي�سرب 

2م 
01

ل 2
يلو

/ ا
1ه�

43
ل 3

سوا
�/

ث 
ثال

 ال
دد

الع
ص

صو
ن



30

وطغيان  جل���ربوت  ال��ك��وف��ة  فخ�سعت  الر�����س..  اىل 
اأحياوؤها  اليه  وانقادت  م�سلم..  مقتل  بعد  زياد  ابن 
ب�����س��ورة وا�سحة  وروؤ���س��اوؤه��ا.. ف��ب��داأ اخل��ط��ر ي��ح��دق 
معه..  ك��ان  ومب��ن  ال�سالم«  »عليه  احل�سني  ب��الإم��ام 
ال�سالم«  وخا�سة حينما واجه الإمام احل�سني »عليه 
ج��ي�����س احل���ر ب��ن ي��زي��د ال���ري���اح���ي..ال���ذي اح���اط به 
ال��ت��اري��خ.. وه���ذا اجلي�س  ل��ن��ا  ي��ن��ق��ل  وح��ا���س��ره ك��م��ا 
ال����ذي ك���ان ق���وام���ه األ����ف ف���ار����س.. ج��ه��زه اب���ن زياد 
وجعل قيادته بيد احلر الرياحي.. وملا راأى احل�سني 
ي�سقوهم.. اأن  اأ�سحابه  اأمر  ال�سالم« عط�سهم  »عليه 
احل�سني  الإمام  عرف  ذلك  وبعد  خيلهم..  وير�سفوا 
اإلقاء  هي  اجلي�س  هذا  ماأمورية  ان  ال�سالم«  »عليه 
ال��ك��وف��ة.. اذا ما  اأ���س��ريا اىل  ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه واأخ����ذه 
احل�سني  الإم���ام  اأن  ال  ال��ط��رف��ني..  ب��ني  قتال  ن�سب 
ال�سلمي  احل���وار  �سيا�سة  ا���س��ت��خ��دم  ال�����س��الم«  »ع��ل��ي��ه 
من  الدماء..  و�سفك  ال�سدام  وجتنب  واملفاو�سات.. 

الرياحي:  للحر  فقال  التفاو�س..  �سيا�سة  خالل 
املكان  اىل  عنكم  كارهني..ان�سرفت  ملقدمي  كنتم  اإن 
اأيها  ال�سالم«:  »عليه  وقال  اإليكم..  منه  جئت  الذي 
يكن  لأهله  وتعرفوا احلق  اهلل  تتقوا  اأن  اإنكم  النا�س 
اأهل بيت حممد »�سلى اهلل عليه  اأر�سى هلل.. ونحن 
املدعني..  ه��وؤلء  الأم��ر من  ه��ذا  اأوىل بولية  واآل��ه« 

والعدوان.. باجلور  وال�سائرين  لهم  لي�س  ما 
ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإم��ام  اأن  احل��ر  راأى  فلما 
اأفارقك  اأن ل  اأمرت  ل ي�ست�سلم له.. قال واهلل: اين 
له  ف��ق��ال  زي���اد..  اب��ن  على  اأق��دم��ك  حتى  لقيتك  اذا 
احل�����س��ني »ع��ل��ي��ه ال�������س���الم«: امل����وت اأدن�����ى ال��ي��ك من 
الن�ساء..  وركبت  بالركوب..  اأ�سحابه  وام��ر  ذل��ك.. 
وق���ال: خذ   .. الن�����س��راف  وب��ني  بينهم  ف��ح��ال احل��ر 
ط��ري��ق��ا ن�����س��ف��ا لي��دخ��ل��ك ال��ك��وف��ة.. ول ي���ردك اىل 
ان  زي���اد.. فلعل اهلل  اب��ن  اك��ت��ب اىل  امل��دي��ن��ة.. ح��ت��ى 
اأمرك..  من  ب�سيء  يبتليني  ول  العافية..  يرزقني 

ثم قال للح�سني »عليه ال�سالم«: اين اأذكرك اهلل يف 
له  ق��ال  لتقتلن..  قاتلت  لئن  ا�سهد  ف��اأين  نف�سك.. 

تخوفني..؟  باملوت  اأ  ال�سالم«:  »عليه  الإمام 
يريد  وه��و  لب��ن عمه  الأو���س  اأخ��و  ق��ال  ما  و�ساأقول 

واآله«.. ن�سرة ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 
الفتى     على  عار  باملوت  وما  �ساأم�سي 

                          اإذا ما نوى خريا ، وجاهد م�سلما
بنف�سه  ال�ساحلني  الرجال  ووا�سى 

                            وفارق  مذموما وخالف جمرما   
فاإن ع�ست مل اأمل واإن مت مل اأذم

                              كفى بك  ذل اأن تعي�س  مرغما
 فما �سمع احلر هذا منه تنحى عنه..

يف  باأ�سحابه  ال�سالم«  »عليه  احل�سني  الإم��ام  ف�سار 
ناحية.. واحلر ومن معه يف اخرى.. ف�سار احل�سني 
»عليه ال�سالم« واأ�سحابه.. واحلر ي�سايره.. وعندما 
هذه  الإم��ام  خطب  )البي�سة(..  منطقة  اىل  و�سل 
حمد  اأن  فبعد  احلر..  واأ�سحاب  باأ�سحابه  اخلطبة 

عليه.. واأثنى  اهلل 
ثم قال..

واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اإّن  النا�س،  »اأّيها 
م�ستحالًّ  ج���ائ���راً  ���س��ل��ط��ان��اً  م��ن��ك��م  راأى  م���ن  ق����ال: 
ر�سول اهلل  ل�سّنة  ناكثاً لعهد اهلل خمالفاً  حلرم  اهلل 
بالإثم  اهلل  ع��ب��اد  يف  يعمل  واآل���ه(  عليه  اهلل  )���س��ل��ى 
حّقاً  ك��ان  ق��ول  ول  بفعل  عليه  يغرّي  فلم  وال��ع��دوان 
على اهلل اأْن يدخله مدخله. األ واإّن هوؤلء قد لزموا 
واأظهروا  الرحمن  طاعة  وت��رك��وا  ال�سيطان  طاعة 
واأحّلوا  بالفيء  وا�ستاأثروا  احلدود  وعّطلوا  الف�ساد 
َغ��رّي، وقد  اأح��ّق من  واأن��ا  ح��رام اهلل وحّرموا حالله 
واإّنكم ل  ببيعتكم،  ر�سلكم  اأتتني كتبكم وقدمت علّي 
بيعتكم  علّي  مّتمتم  ف��اإن  تخذلوين،  ول  ت�سلموين 
ت�سيبوا ر�سدكم، فاأنا احل�سني بن علّي وابن فاطمة 
مع  نف�سي  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر���س��ول  بنت 
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اأُ�سوة«)4(. يّف  فلكم  اأهليكم،  مع  واأهلي  اأنف�سكم، 
بيعتي  وخلعتم  عهدكم..  ونق�ستم  تفعلوا  مل  وان 
م��ن اأع��ن��اق��ك��م.. ف��ل��ع��م��ري م��ا ه��ي ل��ك��م ب��ن��ك��ر.. لقد 
باأبي واأخي وابن عمي م�سلم.. . فحظكم  فعلتموها 
ن��ك��ث فاإمنا  اأخ��ط��اأت..ون�����س��ي��ب��ك��م ���س��ي��ع��ت��م.. وم���ن 
وال�سالم  عنكم..  اهلل  و�سيغني  نف�سه..  على  ينكث 

وبركاته.. اهلل  ورحمة  عليكم 
ال�������س���الم« ط���رح يف هذه  ف���الإم���ام احل�����س��ني »ع��ل��ي��ه 
والأ�س�س  والقانونية  ال�سرعية  امل��ربرات  اخلطبة.. 

حلركته.. الثابتة 
)قطع(

)ت��ظ��ه��ر ���س��ور م��ت��ح��رك��ة ل��ل��ك��وف��ة.. واأج����واء توحي 
الع�سكرية..( والتعبئة  للحرب..  العام  بالنفري 

لتعليق: ا
حركة  ي�سهد  مل  تاأ�سي�سها  ومنذ  الكوفة  تاريخ  ان 
ق��ت��ال��ي��ة وت��ع��ب��وي��ة ج��م��اه��ريي��ة.. ك��م��ا ���س��ه��دت��ه��ا يف 
فبعد  1للهجرة(   ( �سنة  عا�سوراء  ي��وم  ويف  كربالء 
اأن جنحت خطة عبيد اهلل بن زياد يف منع احل�سني 
م��ن دخ��ول ال��ك��وف��ة.. اأو ال��رج��وع اىل امل��دي��ن��ة.. من 
فار�س  األ��ف  م��ن  امل��ك��ون��ة  الع�سكرية..  ال��ق��وة  خ��الل 
���س��اي��رت احل�سني  ال��ت��ي  ال���ري���اح���ي..  ب��ق��ي��ادة احل���ر 
»ع��ل��ي��ه ال�������س���الم« وم����ن م��ع��ه ح��ت��ى اأو���س��ل��ت��ه��م اىل 
اأع���ل���ن ال��ن��ف��ري ال���ع���ام يف ال���ك���وف���ة.. وقد  ك���رب���الء.. 
عرفية  واأحكاما  ع�سكريا  و�سعا  اأهلها  فيها  عا�س 
بيته  لها.. فلم يرتك لأحد عذر ليبقى يف  ل مثيل 
فالنا�س  ال��ع��ادي��ة..  حياته  مي��ار���س  او  م��ت��ج��ره..  او 
هناك  من  زي��اد  واب��ن  النخيلة..  مع�سكر  اىل  ت�ساق 
جمال  ول  كربالء..  يف  �سعد  بن  عمر  اىل  ي�سوقهم 
جعل  ال��ب��الذري:  بالهرب..يقول  التفكري  يف  لأح��د 
والثالثني..واخلم�سني  الع�سرين  ير�سل  زي��اد  ابن 
وع�سية..  النهار  ون�سف  و�سحوة  غ��دوة  املائة  اىل 
���س��ع��د.. وو�سع  ب���ن  ب��ه��م ع��م��ر  ال��ن��خ��ي��ل��ة مي���د  م���ن 

الع�سكر.. من  احد  يجوز  لئال  الكوفة  على  املناظر 
اأن يلحق احل�سني مغ�سيا له.. وقد ا�ستمرت  خمافة 
اىل  كربالء  اىل  واإر�سالها  القتالية..  القوات  تعبئة 
يوم ال�ساد�س من حمرم.. فلما نزل الإمام احل�سني 
ابن  ام��ر  امل��ق��د���س��ة..  ك��رب��الء  ار���س  ال�����س��الم«  »عليه 
زياد عمر بن �سعد بالتوجه باأربعة اآلف نفر اليها.. 
ملواجهة الإمام احل�سني »عليه ال�سالم« واإجباره اإما 
احل�سني  الإمام  فاأمر  املقاتلة..  على  او  البيعة  على 
نف�س  �سعد  ابن  وفعل  اأ�سحابه  احد  ال�سالم«  »عليه 

نتيجة.. دون ح�سول  اللقاء من  الفعل وت 
فقاموا مبحا�سرة احل�سني وقطع املاء عنه.. ثم اخذ 
الع�سكرية  والوحدات  اجليو�س  اإر�سال  يف  زياد  ابن 
احل�سني«عليه  امل��ق��د���س��ة..مل��ح��ا���س��رة  ك���رب���الء  اىل 
ابن  يزيد..فاأر�سل  ل�سالح  الأم��ر  وح�سم  ال�سالم« 
زي���اد اىل اب���ن ���س��ع��د اك���رث م��ن م��ئ��ة وع�����س��ري��ن الفا 
ال��ب��داي��ة.. لنه  اع��ت��ذر يف  �سعد  ب��ن  ع��م��ر  اأن  ورغ���م 
ر�سول  من  ال�سالم«  احل�سني«عليه  مكانة  يعلم  كان 
ذلك  بعد  خ�سع  انه  واآل��ه«..اإل  عليه  اهلل  اهلل«�سلى 
لتهديد ابن زياد..وب�سحب العهد املكتوب له بولية 

ال�سالم«.. احل�سني«عليه  يقاتل  مل  الري..اإذا 
)قطع(

ليلة  يف  بيته  واآل  للح�سني  متحركة  �سور  تظهر   (
يتعبدون..( وهم  العا�سر.. 

لتعليق: ا
ج���ن ال��ل��ي��ل.. واأرخ�����ى ال�����س��م��ت ����س���دول���ه.. وه����داأت 
اإل  كلها..  ونامت جفون اخلالئق  والهوام..  الطري 
اآل حممد »�سلى اهلل عليه واآله« واأن�سارهم.. باتوا 
وم�ستغفٍر..  للقراآن  وتاٍل  وم�سٍل..  داٍع  بني  ليلتهم 
ون�����س��ائ��ه.. فكان  واأب��ن��ائ��ه  باأهله  وم��و���ٍس  م���ودٍع  ب��ني 
للقاء  وا�ستعداد  وحركة  النحل..  ك��دوي  دوي  لهم 
اأح�سان  يف  �سيوفا  الليلة  تلك  ب��ات��وا  ت��ع��اىل..  اهلل 

كربالء..
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وب����ات ال��ت��اري��خ اأرق�����ا ي��ن��ت��ظ��ر احل����ذر ال��ك��ب��ري.. وما 
مبداد  �سيخط  فغدا  ال�سباح..  ميالد  عنه  يتمخ�س 

الإن�سان.. اأروع ف�سل كتب يف عمر  املقد�س  الدم 
)قطع(

)ت��ظ��ه��ر ���س��ور م��ت��ح��رك��ة جل��ي�����س ك��ب��ري ي��زح��ف على 
بيته  واآل  ال�������س���الم«  احل�����س��ني«ع��ل��ي��ه  الإم������ام  خ���ي���ام 

ال�سغري..( وجي�سه 
لتعليق: ا

ك���ان ه��ن��اك ع�����س��ك��ران.. اح��ده��م��ا ���س��غ��ري ي��ل��ح عليه 
واحل�سار.. وال�سيق  العط�س 

�سبيل  يف  امل������وت  ي��ل��ق��ى  ح���ق���ه  اىل  م��ط��م��ئ��ن��ا  وك������ان 
امل�سري..  هذا  اىل  طماأنينة  العط�س  ويزيده  املبداأ.. 
ق����ال فيهم  ال��ع�����س��ك��ري��ن..  اأك�����رب  الأخ�����ر  وال��ع�����س��ك��ر 
الدنيا.. والدين  اإنهم عبيد  ال�سالم«  احل�سني »عليه 
معاي�سهم  به  درت  ما  يحوطونه  األ�سنتهم  على  لعق 
ال���دي���ان���ون.. طال  ب���ال���ب���الء.. ق���ل  ف����اإذا حم�����س��وا   ..
يف  �سهما  فاأطلقه  �سعد..  بن  عمر  دخيلة  على  القلق 
منه  فا�سرتاح  ب�سدره  مت�سبثا  كان  كاأنه  الف�ساء.. 
بانطالقه.. فزحف اىل مقربة من مع�سكر احل�سني 
اىل  قو�سه  عن  فرماه  �سهما  وتناول  ال�سالم«  »عليه 
اإنني  الأمري  عند  يل  ا�سهدوا  ي�سيح..  وهو  املع�سكر 
فبطلت  ال�سهام  تتابعت  ث��م  احل�سني  رم��ى  م��ن  اأول 
حجة ال�سلم.. وذهب كل تاأويل يف نية القوم.. وقال 
ال�سهام  اىل  ي��ن��ظ��ر  وه���و  ال�����س��الم«  »ع��ل��ي��ه  احل�����س��ني 
ر�سل  ف��ه��ذه  ك��رام  ي��ا  ق��وم��وا  اأ���س��ح��اب��ه..  اىل  وينظر 
ال��ق��وم اإل��ي��ك��م.. وب��ذل��ك ب���دئ ال��ق��ت��ال.. وق���د تاأهب 

املنتظرة.. املنازلة  لهذه  ال�سالم«  »عليه  احل�سني 
ابن  جي�س  قبل  من  اخليل  بهجوم  القتال  بدئ  وقد 
وجثوا  رماحهم  لها  احل�سني  اأ�سحاب  فا�سرع  زياد.. 
للرماح..  تقم اخليل  فلم  ينتظرونها..  الركب   على 
فعدل  ب���ف���ر����س���ان���ه���ا..  م���ول���ي���ة  جت���ف���ل  اأن  واأو����س���ك���ت 
من  احد  لهم  يتعر�س  فلم  امل��ب��ارزة..  اىل  الفريقان 

جي�س ابن زياد اإل ف�سل او نك�س على عقبيه.. فخ�سي 
لهم  اأمل  ل  التي  املبارزة  اجلي�س عقبى هذه  روؤو�س 
برفاقه..  احل��ج��اج  ب��ن  عمر  و���س��اح  ب��ه��ا..  الغلبة  يف 
اأتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فر�سان امل�سر وقوما 
لو  قليل..  فاإنهم  اح��د  اليهم  ي��ربز  ل  م�ستميتني.. 
فا�ست�سوب   .. لقتلتموهم  اإل باحلجارة  مل ترموهم 
املبارزة..  عن  النا�س  ونهى  مقاله..  �سعد  بن  عمر 
اأبي �سبيب ال�ساكري بعد ذلك..  فلما برز عاب�س بن 
ووقفوا  ل�����س��ج��اع��ت��ه  ه  ل��ل��م��ب��ارزة حت��ام��و  وحت���داه���م 
باحلجارة..  ارم��وه  ع��م��ر..  لهم  ف��ق��ال  م��ن��ه..  بعيدا 
بدرعه..  وال��ق��ى  فا�ستمات  ج��ان��ب..  ك��ل  م��ن  ف��رم��وه 
مات..  حتى  جلموعهم  وثبت  يليه،  من  على  وحمل 
خيل  مقاومة  عن  كرثتها  مع  القوم  خيل  وعجزت 
عن  �ساعة  كل  تنك�سف  وهي  ال�سالم«  »عليه  احل�سني 

قتيل.. فار�س 
ابن  جي�س  يف  الفر�سان  مقدم  قي�س  بن  عروة  فبعث 
زياد.. يقول لعمر بن �سعد: ال ترى ما تلقى خيلي 
اليهم  ابعث  الي�سرية..  ال��ع��دة  ه��ذه  م��ن  ال��ي��وم  ه��ذا 
ال���رج���ال وال����رم����اة.. ف��ب��ع��ث ال��ي��ه ب��خ��م�����س��م��ائ��ة من 
فر�سقوا  منري..  بن  احل�سني  راأ�سهم،  وعلى  الرماة 
ع����ق����روا اخليل  ب��ال��ن��ب��ل ح���ت���ى  اأ����س���ح���اب احل�������س���ني 
وج��رح��وا ال��ف��ر���س��ان وال��رج��ال.. ك��ان ال��ذي��ن عدلوا 
اأن�ساره  ا���س��د  ال�����س��الم«  »ع��ل��ي��ه  احل�����س��ني  ع�سكر  اىل 
الرياحي  احل��ر  منهم  ال��ق��ت��ال  يف  وع��زم��ة  �سكيمة.. 
ا���س��ت��ط��اع ليقنع  م���ا  ف��ج��اه��د  ذك������ره..  ت���ق���دم  ال����ذي 
»عليه  احل�سني  ح��رب  عن  بالكف  الأول��ني  اأ�سحابه 
فر�سه  على  وق��ام  �سفه..  اىل  بالعدول  او  ال�سالم« 
هنيهة..  ف�سكتوا  ويزجرهم  الكوفة  ب��اأه��ل  يخطب 
فما  وج��رح��وه..  فر�سه  ف��ع��ق��روا  بالنبل  ر���س��ق��وه  ث��م 
باجلراح  م��ث��خ��ن��ا  ���س��ق��ط  ح��ت��ى   .. امل���وت  ي��ط��ل��ب  زال 
عليك  ال�سالم  ال�سالم«  »عليه  احل�سني  ينادي  وهو 
احل�سني..  اأ�سحاب  م��ن  يكن  ومل  اهلل..  عبد  اأب��ا  ي��ا 
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وا�ستهدف  املوت ويتحرى مواقعه..  ال من  يطلب 
احل�����س��ني »ع��ل��ي��ه ال�����س��الم« ب��الأق��وا���س وال�����س��ي��وف .. 
ال  يقاتلون  ول  باأنف�سهم  يحمونه  اأن�ساره  فجعل 
اىل  ���س��ارع  �سريع  منهم  �سقط  وكلما  ي��دي��ه..  ب��ني 
اأثره.. ف�ساقت  مكانه من يخلفه ليلقى حتفه على 

القليلة.. بالفئة  الكثرية  الفئة 
»عليه  احل�����س��ني  ت��ن��و���س  وال�����س��ي��وف  ب��ال��رم��اح  واذا 
يتعدى  ب��ال��ق��ت��ل  واإذا  ج���ان���ب..  ك���ل  م���ن  ال�������س���الم« 
ال��رج��ال امل��ق��ات��ل��ني.. اىل الأط��ف��ال وال�����س��ب��ي��ان من 
بعد  واح��د  معه  من  كل  و�سقط  بيته..  واآل  عرتته 
دونه  ينا�سلون  ثالثة  غري  حوله  يبق  فلم  واح��د.. 
احل�سني«عليه  قلب  عنه..تعلق  ال�سرب  ويتلقون 
ال�سالم« مبحبيه وما بقي فيهم من �سبية ون�ساء.. 
بن  عمر  قوات  هجمت  وقد  القتل  من  �سلموا  فمن 
اأقاتلكم  الذي  انا  بهم..  ف�ساح  املخيم..  على  �سعد 
عن  عتاتكم  فامنعوا  جناح..  عليهن  لي�س  والن�ساء 
اأن �سقط  دم���ت ح��ي��ا..وب��ع��د  م��ا  ال��ت��ع��ر���س حل��رم��ي 
تلك  بقتال  كانوا معه..انفرد وحده  الذين  الثالثة 

عليه. املطبقة  الزحوف 
ك��ل منهم  واأح���ب  ق��ت��ل��ه..  وق��د حت��رج��وا  كلهم م��ن 
بن  ���س��م��ر  ف��غ�����س��ب  وزره..  م��غ��ب��ة  غ���ريه  ي��ك��ف��ي��ه  اأن 
من  بالنبل  ير�سقوه  اأن  الرماة  واأم��ر  اجلو�سن  ذي 
تنتظرون  ماذا  ويحكم  حوله..  مبن  و�ساح  بعيد.. 
زرعة  ف�سربه  اأمهاتكم  ثكلتكم  اقتلوه  بالرجل..؟ 
ب��ن ���س��ري��ك ال��ت��م��ي��م��ي.. و���س��رب��ه غ��ريه ع��ل��ى عاتقه 
ف��خ��ر ع��ل��ى وج����ه����ه.. ث���م ج��ع��ل ي���ق���وم وي���ك���ب وهم 
حركاته..  �سكنت  حتى  وال�سيوف  بالرماح  يطعنونه 
ثالث  ال�سالم«  »عليه  ا�ست�سهاده  بعد  فيه  ووج��دت 
وث���الث���ون ط��ع��ن��ة.. واأرب������ع وث���الث���ون ���س��رب��ة غري 
بع�سهم  اأح�ساها  والتي  وال�سهام..  النبال  اإ�سابة 
بن  ونزل خويل  وع�سرون..  مائة  فاإذا هي  ثيابه  يف 
رع���دة يف  راأ���س��ه..ف��م��ل��ك��ت��ه  ليحتز  ال���س��ب��ح��ي  ي��زي��د 

يديه وج�سده.. فنحاه �سمر وهو يقول له: فت اهلل 
يف  اليه  ي�سلم  اأن  واأبي  الراأ�س..  ع�سدك..واحتز  يف 
اأن  وقبل  ال�سر..  يف  ومتاديا  به  و�سخرية  رعدته.. 
الن�ساء  اىل  هرعوا  الأخ��ري..  نف�سه  احل�سني  ي�سلم 
ر���س��ول اهلل..ي��ن��ازع��ون��ه��ن احل��ل��ي والثياب  ب��ي��ت  م��ن 

اأج�سادهن.. على  التي 
عليه  اهلل  اهلل«�سلى  ر�سول  حرمات  عن  يردعهم  ل 
جثة  اىل  وانقلبوا  �سمري..  او  دين  من  وازع  واآل��ه« 
من  عليها  م��ا  يخطفون  ال�����س��الم«  »ع��ل��ي��ه  احل�����س��ني 
يرتكوها  اأن  اأو�سكوا  حتى  الطعون..  تخللته  ك�ساء 
وتعمد  لب�سها..  �سراويل  لول  عارية..  الأر�س  على 
ثم  ي�سلبوها..  ول  ج�سده  على  ليرتكوها  متزيقها 
كما  باخليل..  جثته  يوطئون   الفر�سان  من  ع�سرة 
اأمرهم ابن زياد.. فوطاأوها مقبلني ومدبرين حتى 
بيته  اآل  روؤو���س  قطعوا  ثم  وظ��ه��ره..  �سدره  وا  ر�سّ
وتركوا  احلراب..  على  اأمامهم  ورفعوها  واأ�سحابه 
بكل  القتلة  يكتف  الأر���س..ومل  على  ملقاة  اجلثث 
اآل الر�سول »�سلى اهلل عليه واآله«  ذلك.. بل حملوا 
اىل  ا���س��رى  ال��رك��ب..  وبقية  والأط��ف��ال  الن�ساء  م��ن 
ال�سوارع  يف  بهم  ���س��اروا  ال�����س��ام..  اىل  ث��م  ال��ك��وف��ة.. 
احل�سني  راأ����س  احل��زي��ن  موكبهم  يتقدم  والأزق����ة.. 
»عليه ال�سالم« وروؤو�س اأ�سحابه.. ويف هذه اخلامتة 
علي  ب��ن  احل�سني  ب��ني  ال�����س��راع..  يف  التاريخ  اظهر 
»ع��ل��ي��ه ال�����س��الم« وي��زي��د ب��ن م��ع��اوي��ة.. مب��ي��زان من 
احلق  اجل��زاء  لتمحي�س  تتاح  التي  املوازين  ا�سدق 
من  واحليلة  الطمع  واأ�سحاب  ال�سهداء..  اأعمال  يف 
الطف..  ار�س  على  يختلف  فال  املجرمني..  القتلة 
وكفة  الرجحان  كفة  بني  عارفان  كربالء..  وماأ�ساة 

اخل�سران..
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علي عبد النيب الزيدي
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 مل يكن ي�سمح لنا اأن نفكر جغرافيا بهذه الطريقة 
حلياتنا  ج���دي���دة  م���ف���ردات   - – ب���ج���راأة  ون��ط��ل��ق   ،
 – نحلم  اأو   ! اأب��دا   ، العراقي  الداخل  يف  امل�سرحية 
هذا  على  نفكر  لكي  الوقت  �سياأتي  باأنه   - مناطقيا 
الأ�سوب  نعتقدها  مب�سطلحات  ن�سّرح  اأو   ، املنوال 
اليوم  عليه  اأط��ل��ق��ُت   - ج��غ��رايف   - م�سرحي  مل�سروع 
م�سرحا  ب��ه  اأق�سد  ول   ،  ) ب��غ��داد  خ��ارج  م�سرح   ( ب��� 
ي��دع��و اىل الإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ) ال�����س��ا���س��ة ( ، 
خارج  تقع  التي  امل�سرحية  الظاهرة  عموم  اأعني  بل 
حدود العا�سمة بغداد ، وقد انطلقت هذه الت�سمية 
امل�����س��رح��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة بهذا  اأ���س��ال م��ن ال��ت��ج��رب��ة 
مكانني  اىل  بعيد  زم��ن  م��ن��ذ  ت�سري  وال��ت��ي  ال�����س��دد 
برودواي(  خ��ارج  وم�سرح  ب��رودواي  ه��م��ا    )م�سرح 
نحو  على  امل�سرحية  الأمكنة  لت�سنف  واأمريكيا   ،
ل��ت��وؤك��د على  ت���اأت���ي  ب���ل   ، ، ع��ل��ى الإط�����الق  ���س��ي��ا���س��ي 
م�سرح  �سناعة  يف  ب���رودواي  م��ع  ت�سرتك  ح��وا���س��ن 
على  وه��و   .. الأهمية  م��ن  كبري  ق��در  على  اأمريكي 
العراق  يف  اجل��غ��رايف  الت�سنيف  م��ن  متاما  العك�س 
والت�سريح   ، بامتياز  �سيا�سيا  ت�سنيفا  ج��اء  ال��ذي 
وخياطة  الإق�ساء  من  طويلة  عقود  بعد  ياأتي  هنا 
ال�سوتية  للحبال  جراحية  عمليات  واإجراء  الأفواه 
ل��ك��ب��ح ن��ع��م��ة ال��ن��ط��ق ، اأو ال��ت��ح��دث خ���ارج امل��األ��وف ، 
الأفراد  به  نعني  ول   ) بغداد  م�سرح   ( واملاألوف هو 
احلياة  بل   ، واأ�سمائهم  وجتاربهم  �سنوفهم  ب�ستى 
منظومة  اأرادت��ه��ا  كما  )البقعة(  تلك  يف  امل�سرحية 
ثقافة ال�سلطة اآنذاك يف ع�سر ) الظلمة ( . امل�سهد 
منعطفا  اأخذ    2003  /  4  /  9 بعد  ما  اليوم  الثقايف 
حتى  يحدث  ما  اأمام  التاأمل  اىل  جميعا  جّرنا  اآخر 
بهذا  بعنف  تطلق  كانت  التي  املفردة  م�ستوى  على 
الأمكنة  يف  امل�سرحي  اخل��ط��اب  منتج  على  الجت���اه 
الق�ساء   �سيا�سة   ، العا�سمة  نطاق  خارج  تقع  التي 
جاءت   ) الظلمة   ( ع�سر  انتهجها  التي   - – هذه 
لي�س  �سائدا  ي��ك��ون  اأن  ل��ه  اأري���د  وف��ك��ر  �سياق  �سمن 

، بل  على م�ستوى الثقافة - ومنها امل�سرح- فح�سب 
الب�سيط الذي ي�سكن يف  املواطن  حتى على م�ستوى 
اجلغرافيا   ، هنا  ونعني   ، عموما  الإق�����س��اءات  تلك 
، امل��ك��ان . وق���د ���س��اد لأك���رث م��ن ث��الث��ة ع��ق��ود احد 
مل�سرح  وامل��ذل��ة  وال�����س��اخ��رة  التهكمية  امل�سطلحات 
 ) املحافظات   ( مب�سرح  اآن��ذاك  �سمي   ، بغداد  خ��ارج 
، حتى بات  ، وهي نظرة دونية اىل الآخر  ا�ستعالًء  
هذا ) الآخر ( ينظر لنف�سه بكونه ) اأ�سغر ( بكثري 
امل�ستوى  بغداد على  امل�سرحي يف  من منتج اخلطاب 
املق�سي  املنتج  هذا  ظل  وقد   . العا�سمة   ، اجلغرايف 
وقد   ، امل�سرحية  الأق��ا���س��ي  تلك  يف  مدفونا  يعي�س 
التي جعلت من منتج اخلطاب  اأدناه  النقاط  اأ�سرُت 
ما  ح��د  ي�سبه اىل  ( ل  ب��غ��داد  خ���ارج   ( امل�����س��رح��ي يف 

منتج اخلطاب يف ) بغداد ( وهي :
اول : قاعات عرو�س م�سرحية بنيت يف الثالثينيات 
والأر�سة  بالعفن  وم�سابة  متخلفة   ، والأربعينيات 
، م��ن��خ��ورة ، ���س��غ��رية ، م��ت��ه��ال��ك��ة ، م��ي��ت��ة ، وه���ي يف 

 . الأغلب ل ت�سلح لأي عر�س م�سرحي 
ثانيا : ظل املخرج امل�سرحي يف م�سرح ) خارج بغداد 
من   .. حقيقي   ، واح���د   ) اإ���س��اءة   ( بجهاز  يحلم   )
 ) تنكات   ( على  امل�سرحي  عمره  وع��ا���س   ، ودم  حل��م 
الثالثيني  الوعي  من  قادمة  اأي�سا  وهي   ، امل�سابيح 
كالقلب  امل�سرحي  العر�س  يف  وال�سوء   ، والأربعيني 

يف ج�سد الإن�سان .. كما هو معروف .
ت��ت��وف��ر و���س��ائ��ل الن��ت��اج م��ن ق��ب��ي��ل تبني  ث��ال��ث��ا : ل 
ال�سينما  ك��دائ��رة   ، متخ�س�سة  اإنتاجية  موؤ�س�سات 
اأهلية  وف��رق  للتمثيل  القومية  وال��ف��رق��ة  وامل�����س��رح 
اأي وجود  ل��ه  ي��ك��ن  ذل���ك مل  ك��ل   ، ب��غ��داد  ت��ع��د يف  ل 
الأهلية  الفرق  هذه  وظلت   ، جدا  ن��ادرة  بحدود  اإل 
على  مدقع  فقر  م��ن  تعاين  ب��غ��داد  خ��ارج  م�سرح  يف 
 ، لها  خم�س�س  مكان  وج��ود  وع��دم  امل��ادي  امل�ستوى 

 . العمل  توقف عن  واأغلبها 
ع���م���وم���ا لول  امل�������س���رح���ي���ة  غ���اب���ت احل����ي����اة   : راب����ع����ا 

علي عبد النيب الزيدي
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على   ) القلب  حرقة   ( ميتلكون  الذين  من  البع�س 
 ، امل�سرح  م��ع  بتوا�سل  ظ��ل��وا   ، امل�سرحي  م�سروعهم 
ف��ق��دم��وا ع��رو���س��ا ن��ع��ت��ق��ده��ا م��ه��م��ة ب��ال��رغ��م م��ن اأن 
املتقدمة  التقنيات  مل�ستوى  بح�سرة  تنظر  عيونهم 
جند  اأننا  حتى   .. بغداد  م�سرح  يف  بكرثة  واملتوفرة 
من   ) امل��ئ��ات   ( فيهما  وال��وط��ن��ي  الر�سيد  م�سرح  اأن 
ل  والتي   ، وقتها  يف  ج��دا  املتطورة  الإ���س��اءة  اأج��ه��زة 
 ، امل�����س��رح��ي��ة  ال��ع��رو���س  يف  ك��ل��ه��ا  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ت�ستخدم 
وظلت ) مئات ( اأخرى زائدة عن احلاجة ، وهذه من 
. العراقي  م�سرحنا  يف  والعجيبة  الغريبة  املفارقات 

كان  وع��ادة   ، ال�سوت  لأجهزة  كامل  غياب   : خام�سا 
م�سرح  يف  احل��ج��م  ك��ب��ري   ) م�����س��ج��ل   ( ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
واملو�سيقى  ال�سوتية  املوؤثرات  لت�سجيل  بغداد  خارج 
من  تطلق   ) امل�����س��ج��ل   ( اأي   ، نف�سه  وه��و   ، و���س��واه��ا 
اأثناء العر�س ، وهذا مو�سوع يثري  خالله املو�سيقى 

ال�سحك والأمل معا .
م�سرح  اىل  امل�سرحيني  من  الأغلب  هجرة   : �ساد�سا 
وهو   ، وطموحاتهم  اأحالمهم  يلبي  لكونه   ، ب��غ��داد 
وبذلك   .. الأن��ظ��ار  ول��ف��ت  لل�سهرة  خمت�سر  ط��ري��ق 
املهمة  الأ���س��م��اء  ع�����س��رات  ب��غ��داد  خ��ارج  م�سرح  خ�سر 
احلياة  يف  مهما  دورا  تلعب  اأن  لها  مقدرا  كان  التي 

. امل�سرحية يف مدنهم 
وكلية  م��ع��ه��د  اىل  الإق�����س��اء  م���دن  اف��ت��ق��ار   : ���س��اب��ع��ا 
اإل بحدود   ، الفنون اجلميلة ، واقت�ساره على بغداد 
– طبعا  ح��دث  ما  وه��و   ، املحافظات  بع�س  ن��ادرة يف 
 ) الظلمة   ( ع�سر  عمر  من  الأخ��رية  ال�سنوات  يف   -
تلك  يف  امل�سرحيني  لبع�س  �سخ�سية  جهود  وبف�سل 

 . املحافظات 
خارج  م�سرح  يف  امل�سرحيني  املخرجني  اأغلب   : ثامنا 
عرو�سهم  ت���ق���دمي  ي���ري���دون  ع��ن��دم��ا  ك���ان���وا  ب���غ���داد 
العا�سمة  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رية  امل���ه���رج���ان���ات  يف 
املتخلفة  القاعات  ت�سبه  عرو�س  قاعات  يف  يزّجونهم 
الإط����الق  ع��ل��ى  ي��ح��ل��م  اأح����د  ، ول  يف حم��اف��ظ��ات��ه��م 

اأهم  من  كان  الذي  )الر�سيد(  م�سرح  على  بالعر�س 
. العربي  العراق والوطن  امل�سارح يف 

جمموعة  اأو  م�سرحية  خمرج  لأي  ميكن  ل   : تا�سعا 
العراق  ال�سفر خارج  بغداد  اأو فرقة يف م�سرح خارج 
ولغر�س  عربية   مهرجانات  يف  عرو�سهم  لتقدمي 
الح��ت��ك��اك ب��ت��ج��رب��ة خ����ارج ن��ط��اق ال���وط���ن ، اأب����دا . 
مقد�س   ، تابو   ، املحرمات  من  الأم��ر  ه��ذا  عد  حتى 
بغداد  وفرق  وتف�سيال على خمرج  واقت�سر جملة   .

. ح�سرا 
ال�سياق  ب��ه��ذا  ي�����س��ري  امل�����س��رح��ي  امل�����س��ه��د  وه��ك��ذا ظ��ل 
ال�ساخب  ال��ظ��ل��م��ة  ع�����س��ر  لأن   ، ب�����س��م��ت  ي��ت��ح��رك   ،
�سيء  ول   ، الثقافية  احل��ي��اة  على  املهيمن  ه��و  ك��ان 
�سيا�سته  اأو   ، �سلطته  ���س��ي��اق  ع��ن  ي��خ��رج  اأن  مي��ك��ن 
بغداد   ( ق�سمني  اىل  العراقية  الثقافة  ق�سمت  التي 
التق�سيم  ه���ذا  ج��ع��ل  ال���ذي  الأم����ر   ) ب��غ��داد  وخ����ارج 
خا�سة   ، علنا  اأو  �سمنا  ب��ه  الع���رتاف  ي��ج��ب  واق��ع��ا 
تلك  يف  امل�سرحي  اخلطاب  منتجي  من  الأغلب  واإن 
والتهمي�س  الواقع  هذا  لأنف�سهم  ارت�سوا  )الأباعد( 
امل�سرحية  ل��ل��خ��ط��اب��ات  ف��ه��م��ه��م  ح����دود  يف  وظ���ل���وا   ،
و�سبعينية  �ستينية  جت��ارب  يف  عليها  ا�ستغلوا  التي 
ال��ط��روح��ات احلديثة  م��ن  ح��ادا  اأخ���ذوا موقفا  ب��ل   ،
بحكم  ب��غ��داد  م�سرح  معطف  م��ن  تخرج  كانت  التي 
واأمريكا  اأوروب��ا  من  ب�سهادات  ج��اءوا  اأ�ساتذة  وج��ود 
مهمة  جت��ارب  ونقلوا   ، اآن��ذاك  ال�سوفيتي  والحت��اد 
وراحوا  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  لكلية  ال��ب��ل��دان  ت��ل��ك  م��ن 
القومية  ال��ف��رق��ة  ���س��ي��اق  ���س��م��ن  اأي�����س��ا  ي�����س��ت��غ��ل��ون 
 ، ال�����س��دد  ب��ه��ذا  مهمة  ع��ط��اءات  وق��دم��وا   ، للتمثيل 
كثرية  اأمرا�س  من  يعاين  بغداد  خارج  م�سرح  وبقي 
عند  احلا�سلة  القطع  وعمليات  الإبعاد  هذا  ب�سبب 

 . الأقا�سي  موؤلف وخمرج وممثل تلك 
اأمام  الآخ���ر -  نف�سه  – ه��و  ال��ع��راق��ي  ال��ن��ق��د   وج��د 
املتوازيني  غري  اخلطني  هذين  بني  كبرية  اإ�سكالية 
ت��وف��ر كل  ب��ني   ، ه��ن��اك  ب��ني وع��ي هنا ووع��ي قبلي   ،
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، وب���ني فقر  ب���غ���داد  مل��خ��رج  الم��ك��ان��ي��ات احل��دي��ث��ة 
الإم��ك��ان��ي��ات يف م�����س��رح خ���ارج ب��غ��داد ، ه��ذه احلرية 
واأخرى  بطريقة  توؤكد  الأخ��رة  هي  راحت  النقدية 
على ) املكانية ( واإن مل ت�سرح بذلك علنا ، ولكنها 
واأكدت   ، �سيا�سيا   ) ال�ستعالئية   ( النظرة  واكبت 

. الفوارق مناطقيا  على هذه 
 .. الأقا�سي  الذي كانت تعي�سه تلك  امل�سرحي  املوت 
على  امل�سرحي  اخلطاب  منتجي  من  الغلب  جعلت 
�سنوات  اأجنزوه يف  اأمام ما  الر�سا  درجة كبرية من 
احلياة  اأن  يعتقدون  جعلهم  ال��ذي  الأم��ر   ، �سابقة 
 ، تلك  خطاباتهم  اأب��واب  عند  توقفت  قد  امل�سرحية 
وهو اأمر ماأ�ساوي كما اأعتقد اأن يفكر ) امل�سرحي ( 
اىل  تدعو  التي  الطريقة  بهذه  �سانع حياة  بو�سفه 

 . م�سرحيا  الدفن 
– ن����رى ال���ي���وم ق���د ب����ات ل���زام���ا اأن  – ه��ن��ا  ون���ح���ن 
جديد  وع���ي   ) ت��ن�����س��ي��ب  و)   ) ف���ورم���ات   ( ي��ح�����س��ل 
– م�سرح  تقدير  اأق��ل  – على  ي��واك��ب  اأن  ي�ستطيع 
بالفروقات   - – طبعا  العرتاف  كامل  مع   ، بغداد 
النظر  وب��ع��ده��ا مي��ك��ن��ن��ا   ، امل��ك��ان��ني  ب��ني  الإب��داع��ي��ة 
لن�ستفيد  وال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  ب��ع�����س  اىل 
ت��خ��ل��ق جيال  اأن  ل��ه��ا  امل��واك��ب��ة مي��ك��ن  ، وه���ذه  م��ن��ه��ا 
يكون  بل  الآخر  يلغي  ، ل  قادما مغايرا ومتوا�سال 
للحياة  ج��دي��د  بفهم  ول��ك��ن  ل��ه  الطبيعي  الم��ت��داد 
ي��ع��ي�����س فيه  ال���ذي  ل��ل��واق��ع  ق��ارئ��ا   ، اأول  امل�����س��رح��ي��ة 
بخط  وي�سري   ، ثانيا  الده�سة   حتقق  مثرية  قراءة 
ي�سجعنا  ما  ورمب��ا   . ثالثا  بغداد  م�سرح  مع  متواز 
اأمام مهرجانات م�سرحية  اليوم نقف  اإننا   .. القول 
بعد  ب��غ��داد  خ��ارج  م�سرح  يف  اأقيمت  ك��ب��رية  عراقية 
والب�سرة  وال��ن��ج��ف  وب��اب��ل  ال��ن��ا���س��ري��ة   ( يف   2003
وكل   )  ... والديوانية  وكركوك  وكربالء   ومي�سان 
ت��ك��ون حوا�سن  اأن  ك��ان��ت حت���اول  امل��ه��رج��ان��ات  ت��ل��ك 
 ) ال��ت��اب��و   ( ك�سر  ع��ل��ى  م��وؤك��دة   ، جم��رب��ة  م�سرحية 
املدن  تلك  يف  امل�سرح  عمر  من  اأك��ل  ال��ذي  اجلغرايف 

 . �سنوات طويلة  
املوؤلفني  اأو  امل���خ���رج���ني  اأح�����د  ي���ق���وم  اأن   .. ن���وؤك���د 
النظرة)  ه����ذه  ب��ت��غ��ي��ري  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى  امل��م��ث��ل��ني  اأو 
الإ���س��ت��ع��الئ��ي��ة( مل�����س��رح خ���ارج ب��غ��داد ، ه��ذا اأم���ر فيه 
امل�سرحي  العمل  ان  ن��ع��رف  واأن��ن��ا  خا�سة  ا�ستحالة 
تخلقه ) املجموعة ( ل الأفراد ، ول ميكن اأن يظل 
العملية   ، هناك  و�سوت  هنا  �سوت  على   ) الإتكاء   (
من  متاما  جديد   ) جماعي   ( فهم  بناء  اىل  حتتاج 
من  املقدم  امل�سرحي  النتاج  بكل  النظر  اإعادة  خالل 
ال�ستينيات  مطلع  منذ  امل�سرحية  الأجيال  تلك  قبل 
ذلك  وب��ع��د   ،  ) الآن   ( ب���  و�سهرها   ،  2012 ع��ام  اىل 
ميكن  م��ه��م��ة  اأ���س��م��اء  من��ل��ك  ب��اأن��ن��ا  ال��ق��ول  ن�ستطيع 
املدن  تلك  يف  عندنا  امل�سرحية  ال��ظ��اه��رة  متثل  اأن 
املهرجانات  خ���الل  م��ن  ب��غ��داد  مب�����س��رح  ودجم��ه��ا   ،
، وال����ل����ق����اءات واحل��������وارات  ال���ف���ك���ري���ة  وال������ن������دوات 
والدرا�سات ، ونظل نبحث عن ما هو جديد بعد ان 
بعمليات  نقوم   ، بيوتنا  يف  الت�سال  و�سائل  توفرت 
حفر لوعينا والتنقيب عن املدفون الإبداعي ، ن�سع 
م�سرحي  مب�سروع  البدء  قبل  الأ�سئلة  من  الكثري 
بل  ال��وه��م  نعي�س  ل  ب��اأن��ن��ا  ال��ق��ول  ميكننا  بعدها   ..
يف  امل�سرح  بنية  يف  العظيم  التطور  نعي�س   ، الواقع 
حرمنا  ج��دي��دة   وت�سورات  ل��روؤى  نوؤ�س�س   ، العامل 
ب�سبب  بتحقيقها  اأو احللم   ، فيها  التفكري  حتى من 
 ) ال��ف��ورم��ات   ( عمليات   . للوعي  القامعة  الأدوات 
اأو هكذا اأفرت�س .. و�سننظر   ،  2003 بداأت منذ عام 
واأ�سوات  ووج��وه  اأ�سماء  اىل  القريب  امل�ستقبل  اىل 
من  �ستخرج  الأهمية  م��ن  كبري  ق��در  على  اإب��داع��ي��ة 

اأدعوه ب� ) م�سرح خارج بغداد ( . م�سرح 
   

Zaidi65@maktoob.com
النا�سرية العراق  -  
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اعرتاُف هاٍو للمسرح ..

 هادي املوسوي يف شخصية
 بالل بن طوعة
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اأدائ��ي غري مقنع  الن�س وكان  اأكن متفاعال مع   مل 
اأول  الخت�سا�س  واأ�سحاب  قاله احلا�سرون  ما  هذا 
اأوؤدي  اأن  مني  طلب  ال���ذي  للمخرج  التمرين  اأي���ام 
بادئ  يف  ال��و���س��ع  ك���ان   ، ط��وع��ة  ب��ن  ب���الل  �سخ�سية 
وقد  للتمثيل  هاٍو  فاأنا جمرد  ال�سعوبة  بغاية  الأمر 
كونه يف معزل عن اجلمهور  الإذاعي  التمثيل  اأجيد 
التي  الأوىل  امل���رة  ك��ان��ت  يختلف  ه��ن��ا  ال��و���س��ع  ل��ك��ن 
الأوىل  وامل���رة  ال�سيباين  علي  ب��امل��خ��رج  فيها  التقي 
لي�س  حوا�سي  بكل  لأم��ث��ل  امل�سرح  خ�سبة  اع��ت��الء  يف 
طلب   . الفن  ه��ذا  اأج��ي��د  اأك��ن  ومل  وح�سب  بال�سوت 
بالل  �سخ�سية  كون  تغيريي  ال�سيباين  من  البع�س 
اأن  ميكن  ول  بامل�سرحية  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  من 
الإ�سرار  يوؤديها هاٍو لكنه مل ي�ستجب كونه مل�س بي 
وحب التعلم ، واأخذت ا�ستفيد من كل معلومة ومن 
كل توجيه لأطبقها على امل�سرح ويف البيت على مدار 
مع  اأح�س�ست  فقد  للتمرين  املخ�س�سني  ال�سهرين 
علي  الأ�ستاذ  وك��ان  للتدريب  معهد  يف  اإين  الزمالء 
يوما  اأحت�سن  واأخ��ذت  الأول  املعلم  مبثابة  ال�سيباين 
فمن  ال�سخ�سية  اأح��ب��ب��ت  واين  خ�سو�سا  ي���وم  ب��ع��د 
ال�سلبية يف  املعروف عني حبي لتج�سيد ال�سخ�سيات 
اأيام  اأواخر  .. ويف  الإذاعية  الدراما  اأدواري يف  اغلب 
كنت  باأدائي  مقتنع  اأن��ت  هل  املخرج  �ساألت  التمرين 
جيد(  فاأنت  بالتاأكيد  )نعم  اجلواب  يكون  اأن  انتظر 
املجاملة  بعدم  املخرجون  يفعل حيث ميتاز  لكنه مل 
اأج��اب��ن��ي ب��ع��دم اجل����واب ح��ي��ث ق���ال ل اأعطيك  ف��ق��د 
اليوم  العر�س يف  انتهاء  �ساأجيبك عند  الآن  اجلواب 
اجلواب  وه���ذا  ل��ك  ���س��اأ���س��ف��ق  ج��ي��دا  ك��ن��ت  اإذا  الأول 

مسرحية مسلم بن عقيل 

من تأليف : رضا اخلفاجي وإخراج علي الشيباني 

التي قدمت على خشبة مسرح قصر الثقافة والفنون

جهدي  ق�سارى  اب��ذل  اأن  اإىل  ودفعني  ج��دا  اأث���ارين 
لأثبت للكل اإين بقدر هذه امل�سوؤولية . 

الكوالي�س  خلف  واأنا  امل�ساهد  وت�سل�سلت  ال�ستار  ُرفع 
انتظر دوري لبد اأن اأكون ذلك ال�ساب املغرت بنف�سه 
الذي  للعهد  واخلائن  وال�سهرة  باملال  يطمع   ال��ذي 
والوا�سي  لأم����ه  اأق�����س��م  اإن  ب��ع��د  ن��ف�����س��ه  ع��ل��ى  ق��ط��ع��ه 
وهنا  اأب��رزه��ا  اأن  يجب  ال�سفات  ه��ذه  ك��ل  بال�سيف 
احل�سني  الإمام  �سفري  هو  فال�سيف  ال�سعوبة  تكمن 
زميلي  ال�سخ�سية  يج�سد  وال���ذي  ال�����س��الم(  )عليه 
رد اجلمهور  ذل���ك  م���ع  م��ت��خ��ي��ال   .. امل��و���س��وي  ع���الء 
مرات  رب  �سُ قد  ال�سمر  �سبيه  اإن  �سمعنا  ما  فكثريا 
ع���دي���دة م���ن ال��ن��ا���س واجل��م��ه��ور . ج���اء دوري وب���داأ 
احلوار ومل ير�سخ مبخيلتي اإل اإين بالل بن طوعة 
اإىل  ن�س  وم��ن  اآخ���ر  اإىل  م�سهد  م��ن  انتقل  واأخ����ذت 
غ���ريه ك���ان اأج��م��ل��ه��ا ح��ني ب��ق��ي ب���الل م��ع جمموعة 
عقيل  ب��ن  م�سلم  لت�سليم  ب��ه  و�ست  التي  ال�سياطني 
بداأ  احلقد  وان  �سيطان  اإىل  حتولت  اأين  واأح�س�ست 
زياد  لب��ن  م�سرعا  وه��رول��ت  عقيل  اب��ن  على  ي���زداد 
واقعاً  يحدث  مل  م��ا  وه��ذا  وال�سلطة  ب��امل��ال  لأح��ظ��ى 
ُرمي �سفري  اأن  ال�ستار بعد  اأ�سدل   . ول على اخل�سبة 
النور من اأعلى ق�سر الإمارة .. وارتفع �سوت البكاء 
العمل  لنجاح  املهنئني  ب��ني  وم��ن  الت�سفيق  يتخلله 
املخرج  ال�سيد  ع��ن  عيناي  بحثت  ل��ب��الل  واملعاتبني 
بيدي  اخ��ذ  ث��م  والتقبيل  الت�سفيق  اإل  منه  اأَر   فلم 
للرواد وهو يقول لهم بتباٍه )) هذا اأول مره ي�سعد 

عامل�سرح واين اللي دربته (( .
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يرتكز امل�سرح احل�سيني على واقعة الطف مبا ميتلك 
من روؤى ومفاهيم تر�سخت يف ذاكرة التاأريخ واأغنت 
ال��ف��ك��ري والأدب����ي وال��ف��ن��ي ، ح��ي��ث اخرتقت  ال��واق��ع 
واأعطت  ال�سراع  عاجلت  مبفاهيم  ال�سائدة  الثقافة 

الت�سحية  عرب  اخلالد  الرتقاء  ملفهوم  جديدا  �سيئا 
املنت�سرة  البطولة  منطية  وغريت  املبادئ  �سبيل  يف 
البطولة  ومتيزت   ، الت�سحية  انت�سار  اىل  بال�سيف 
املح�سنة  العرب  ا�سمى  اىل  املباركة  الطف  واقعة  يف 

احلسيني 

علي حسني اخلباز  

مستقبل

املســـرح
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واأحداث  م�سامني   ، الإن�����س��اين  اجلمعي  بال�سعور 
والأمكنة  الأزم���ن���ة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ت��ح  وم��وا���س��ي��ع 
بح�سور  ميتثل  ا�سلوب  وكل  ع�سر  كل  روح  وتواكب 
ويج�سدها  الواقعة  اأح��داث  ي�ستلهم  توا�سلي  فني 
املوؤثر  ال�����دليل  ال���وع���ي  وب��ل��غ��ة  ال���درام���ي  ب��ال��ف��ع��ل 
احل�سيني  فللم�سرح   ، التلقي  �سمري  يف  والتغلغل 
التي  امل�سرحية  الأع��م��ال  زي��ف  اأم��ام  ال��وق��وف  ق��درة 
التاأريخ  ق��ع��ر  م��ن  ���س��ل��ب��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ات  ل��ن��ا  ����س���ّدرت 
هارون  ك�سخ�سية  النفعي  الإن��ت��اج  ب��ربي��ق  وملعتها 
و�سالح  زياد  بن  الوليد وطارق  بن  وخالد  الر�سيد 
اىل  ترتكز  ان  دون  دعائية  ب��روح   ، الي��وب��ي  ال��دي��ن 
امكانية  احل�سيني  وللم�سرح  الإن�سانية  م�سامينها 
وللت�سلح  ال���وث���اب���ة  ال���ث���وري���ة  ال������روح  ا���س��ت��ن��ه��ا���س 
وم�سمون  ف��ك��ر  م���ن  ت��ن��ب��ث��ق  ن��ه�����س��وي��ة  مب���دل���ولت 
ليتاأ�سى  �سلوكيا  واملحفز  الفاعل  اليجابي  احل��زن 
اجَلور  ومقارعة  ال�سالم  عليهم  البيت  اه��ل  باأئمة 
اينما كان ، ومن هذا املعنى انبثق حر�س المانتني 
م�سرحي  ح��راك  خلق  على  والعبا�سية  احل�سينية 
ف�سكل العالم يف العتبة احل�سينية وحدة م�سرحية 
ب���ع���ن���وان جملة  ان��ب��ث��ق��ت م��ن��ه��ا جم���ل���ة م�����س��رح��ي��ة 
وامل�سرحي  ال�ساعر  يراه  احل�سيني“ الذي  ”امل�سرح 
�سد  امل��وؤه��ل  البديل  م�سرح   ( ب��اأن��ه  اخلفاجي  ر�سا 
الأمانة  وقدمت  والتال�سي(  والعجز  الوهن  حالة 
امل�سرح  مهرجان  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  العامة 
امل�سرحي  املهرجان  ونفذ   ، �سنوات  لثالث  احل�سيني 
ال���ث���ال���ث حت����ت ����س���ع���ار )ر����س���ال���ة ال���ط���ف���وف ب�����روؤى 
قراءات  لإنتاج  الفر�سة  اإتاحة  اأجل  من  املبدعني( 
اأهم القنوات العالمية  معا�سرة ،فامل�سرح يعد من 

العظيمة  التاريخية  الواقعة  اي�سال  على  ال��ق��ادرة 
للتنوع  ات�����س��اع��ا  اأك���رث  ب�سمولية  امل���ب���ارك(  )ال��ط��ف 
ال�����س��ي��خ حيدر  ���س��م��اح��ة  ال��ث��ق��ايف وال���ف���ك���ري وي����رى 
العبا�سية  للعتبة  العامة  المانة  كلمة  يف  العار�سي 
اليوم  امل�سرح  ،ان  املهرجان  يف  القاها  التي  املقد�سة 
لروح  املواكبة  احلديثة  التبليغية  الو�سائل  من  يعد 
التي  البداعية  الروافد  من  مهما  وراف��دا  الع�سر 
يف  الإمياين  الدور  لتفعيل  جديدة  ا�ساليب  متنحنا 
احلياة  ببناء  لي�ساهم  فنيا  التاريخ  �سياغة  عملية 
بلد  اي  ال�����س��ري��ع اىل  الن��ت��ق��ال  و���س��ه��ول��ة   ، امل��وؤم��ن��ة 
 ، املتلقي  م��ع  ال��ت��اآل��ف  خا�سية  ميتلك  ك��ون��ه  ع��رب��ي 
ويرى   ، �سليمة  قراءة  التاأريخ  لقراءة  وعيه  وتنمية 
امل�سرح احل�سيني  باأن م�ستقبل  ال�سيخ حيدر  �سماحة 
نه�سوي  دور  م���ن  مي��ت��ل��ك��ه  مب���ا  خ���ري  ب���األ���ف  ي��ب�����س��ر 
العاملية  امل�سرح يف احلركات  ا�سوة مبا قدمه   ، فاعل 
ول�سيما يف فرن�سا وانكلرتا ، اذ كان له دور كبري يف 
دكتاتورية  ا�ساليب  والوقوف �سد  توعية اجلماهري 
خ�سو�سية  احل�����س��ي��ن��ي  ول��ل��م�����س��رح   ، امل��ل��ك��ي  احل��ك��م 
ومبا  ر�سني  تاأريخ  من  له  مبا  النا�س  بني  التعاي�س 
موؤثرا  اأ�سلوبا  ت�سفي  حداثوية  و�سائل  م��ن  عنده 
المانة  والتزام   ، الإ�سالمية  الدعوة  لأ�ساليب  اآخر 
املهرجان  ل��ه��ذا  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  ال��ع��ام��ة 
وا�سحة  فكرة  يعطينا  وت�سجيع  دعم  من  امل�سرحي 
امل�سرح احل�سيني من  واٍع يدرك ما ميتلك  عن فهم 
ال�سالم  عليهم  البيت  اهل  ائمة  تراث  ن�سر  امكانية 
خدمة  كلها  املعمورة  اىل  احل�سينية  الر�سالة  ون�سر 

احلنيف. والدين  لالإن�سانية 
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اإن الدور الذي تقوم به اجلامعات يف الدول املتقدمة 
املدن  يف  والنت�سار  الأهمية  يف  غاية  امل�سرح  جمال  يف 
الأولية  ال��درا���س��ات  ويف  الكبرية  وال��ولي��ات  ال�سغرية 
والعليا ومنذ الثالثينات من القرن املا�سي حيث ترى 
املثال كانت تعقد  �سبيل  الأمريكية على  اأن اجلامعات 
املحرتفني  املتميزين  ب��ني  م�ستمرة  ت��ع��اون  ع��الق��ات 
وامل���ع���روف���ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ب���الد ك���ن���ج���وم  وذل���ك 
النقد  يف  املحا�سرات  واإلقاء  اجلامعات  اإىل  للح�سور 

مع  التعاقد  يتم  كذلك  امل�سرحي  والتاأليف  امل�سرحي 
بع�س املعاهد الحرتافية اخلا�سة يف التمثيل والإدارة 
تدريبية  دورات  �سكل  برناجما على  وينظم  امل�سرحية 
يف جميع الن�ساطات والدرو�س امل�سرحية . ولعل امللفت 
اأن هناك موؤ�س�سات من القطاع اخلا�س تنظم  للنظر 
برامج للم�ساعدات املالية التي متنحها لأق�سام امل�سرح 
لتعمق وتن�سر ثقافة ال�سوق الحرتافية لذلك احلقل 
الأكرث اأهمية يف ات�ساله احلي مع املجتمع هذا اإ�سافة 

املسرح اجلامعيُّ الطريق إىل االحرتاف

بقلم: د. عبد املطلب السنيد
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مق الذين  الأق�سام  وروؤ�ساء  والتدري�سيني  الأ�ساتذة  اإىل 
لتطوير  وميدانية  بحثية  مقرتحات  تقدمي  عليهم 
امل�سرح لياأخذ دوره الحرتايف بعد مرور طلبة الق�سم 
بربنامج غني يف اجلانبني النظري والعملي و�سول 
ال�ستوية  امل�سرح  ق�سم  موا�سم  يف  الطلبة  اختيار  اإىل 
.ولعل  امل�سرحية  العرو�س  يف  للم�ساركة  وال�سيفية 
اأه���م م��ا ي��ع��زز ت��ط��ور امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي ب��اأق�����س��ام��ه يف 
بني  امل�ستمر  والتعاون  الن�سجام  هو  اجلامعات  تلك 
اجلامعات الأمريكية وامل�سارح املحرتفة لن�سر الثقافة 
�سوره  باأبهى  الفني  الإنتاج  �سورة  وتعزيز  امل�سرحية 
الزمن  وم�سابقة  التحدي  من  منطلقني  الإبداعية 
اآلياته  ب��ت��ج��اوز  ب��ل  الأوروب�����ي  ب��امل�����س��رح  ل��ل��ح��اق  لي�س 
التكنلوجية والتاأكيد على ما ي�سبو اإليه يف منهجهم 

الدرا�سي والعملي لنه�سة امل�سرح الأمريكي.
  من خالل تلك النظرية التي تقوم على خلق الأجواء 
ا�ستطاعت   ، الإب���داع���ي  اخل��ي��ال  م��ن��ه��ا  ينطلق  ال��ت��ي 
ال�سغرية  امل����دن  يف  ج��م��ه��ورا  ت��خ��ل��ق  اأن  اجل���ام���ع���ات 
م�سرحي  ع��ر���س  لأي  ال��دائ��م  احل�سور  يف  وال��ك��ب��رية 
جامعي وتنمية الذائقة امل�سرحية والإح�سا�س بالقيم 
امل�سرحية  الإن���ت���اج���ات  ت��ن��وع  ع���ن ط��ري��ق  اجل��م��ال��ي��ة 
عنا�سر  جميع  واخ��ت��ي��ار   ، والطليعية  الكال�سيكية 
مما  وال��رق�����س  وال�سينوغرافيا  الأداء  يف  التجريب 
ي�سعر املتفرج اأنه قد اأحيط بجو ل ميكنه ال�ستغناء 
حيث  م��ن  اجلامعة  تنتجه  م�سرحي  ع��ر���س  اأي  ع��ن 
فيها  اأ���س��ه��م  ال��ت��ي  والح��رتاف��ي��ة  وال�سنعة   ، اجل���ودة 
اجلامعي  امل�سرح  اإنت�سار  يف  امل�سرح  واأ���س��ات��ذة  طلبة 
خارج  امل��ح��رتف  للم�سرح  الن��ت��ق��ال  وط��ري��ق  كمعمل 

اجلامعات.1
بتيت( يف مقالة عن" امل�سرح  اأدوي���ن بيري  ي��ق��ول)     
التعليمي يف اأمريكا" : " اإن  امل�سرح اجلامعي معمل 
تدريبي يف املقام الأول ، ولكنه مركز م�سرحي حملي 
احلقائق  وم��ن  ك��ذل��ك.  احلية  للم�سرحيات  ومكتبة 
املذهلة، اأن م�ساهدي م�سرح اجلامعة يكاد اأن يكونوا 
الحرتايف  امل�سرح  يرتادون  الذين  عدد  اأمثال  ثالثة 

يف نيويورك كل عام ."  
اأهمية  نعقد مقارنة حديثة عن  اأن  نريد  اإننا هنا ل 
للم�ساهد  ق��دم��ه  وم����ا  ال���ع���راق���ي  اجل��ام��ع��ي  امل�����س��رح 
ال��ع��راق��ي م��ن ت��رب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م امل��ت��ل��ق��ي وع��ل��ى اأهمية 

ريبورتوار  ع��ن ط��ري��ق  امل�����س��رح  اإىل  ال��ذه��اب  وم��ع��ن��ى 
ونوعية  عر�سها  واأي��ام  امل�سرحية  للعرو�س  م�سرحي 
الختيارات امل�سرحية التي  يتدرب فيها طالب امل�سرح 
ممثال وخمرجا وم�سمما للديكور واملكياج والإ�ساءة 
من خالل درو�سه النظرية والتي يطبقها عمليا على 
اأق�سام  تقدمها  اأن  يفرت�س  التي  الإنتاجات  خمتلف 

امل�سرح يف اجلامعات؟ .
  طموحنا اأن ت�ستغل كليات الفنون اجلميلة متعاونة 
لنوعية  منهجي  ري��ب��ورت��وار  حتقيق  يف  بع�سها  م��ع 
وال�سنوية،  الف�سلية  امل�سرحية  العرو�س  ومواعيد 
اأن كليات الفنون تنتمي اإىل جامعات الوطن  ولطاملا 
طلبة  بجمهور  وتبداأ  ثقافية  ذائقة  تبني  اأن  فعليها 
لعرو�س  وامل�ساهدة  للم�ساركة  املت�سوقني  اجلامعات 
معمال  اجلامعي  امل�سرح  يكون  واأن  اجلامعي،  امل�سرح 
وبجميع  م��ب��دع��ني  م��ت��خ��رج��ني  ل��ت�����س��دي��ر  ب��ال��ف��ع��ل 
الخت�سا�سات حيث �سينتقل مبدعو امل�سرح اجلامعي 
الفرق   .. ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��ارح  لأم���اك���ن الح�����رتاف يف 
اأن  علينا   . وال�سينما  والتلفزيون  امل�سرحية..الإذاعة 
وعلى   ، لل�سباب  امل�ستقبل  لأن  الآن  من  اأنف�سنا  نعد 
اأ�ساتذة  م��ن  امل�سرحية  الفنون  اأق�����س��ام  يف  املخل�سني 
ل��ط��ل��ب��ت��ه��م ومب�����س��وؤول��ي��ة كي  ي��خ��ط��ط��وا  اأن  وط��ل��ب��ة 
يكونوا جنوم امل�سرح الذي مينحهم طريق الحرتاف 
الذي  اجلمهور  وثقافة  ثقافته  ولإ�ساعة  امل�سرحي، 
م�سرحي  م�ستقبل  ببناء  نفكر  .نحن  طويال  تركناه 
جديد بدماء �سباب جامعي له من احليوية وموا�سلة 
طريق جديد للم�سرح العراقي متوا�سلني مع روادهم 
،  واإن  اأ�س�سا يف قيم وجماليات امل�سرح  الذين و�سعوا 

غدا لناظره قريب.
 

اأ���س. داون��ر . امل�سرح الأمريكي . ت: حممد  1- اآلت  
بدرالدين خليل ، دار املعارف ،  م�سر.1967

تاريخ  ر�سدت  مهمة  مقالت  على  الكتاب  يحتوي   (
امل�سرحية  وال��ت��ج��م��ع��ات  وال���ف���رق  الح�����رتايف  امل�����س��رح 
كبري  لعدد  اإ�سافة  اجلامعي  امل�سرح  اأهمية  ب��روز  مع 
باملطالعة  جدير  وهو  الأمريكان  امل�سرح  موؤلفي  من 

لطلبة امل�سرح .
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قرأت العدد الثاني
 من جملة 

) املسرح احلسيني (
الظهري الفلسفي 
وفوبيا اإلضافة !

)) املضمون اجلديد يتطلب شكال جديدا (( 

ناظم السعود

سارتر

كنت يف القراءة ال�سابقة – انظر العدد الأول – قد 
يو�ّسعوا  ان  التحرير  هيئة  يف  الزمالء  على  متنيت 
اأي  املجلة  هوية  تعزز  الني  امل�ساحة  من  بو�سعهم  ما 
املجلة  لهوية  ت�ستجيب  ون�سو�س  ودرا�سات  مقالت 
وميكن  احل�سيني  امل�سرح  اأي  ظهورها  على  والباعث 
من  ويقّل�سوا   ، الهوية(  )منت  �سميته  مبا  تنميطها 
جماورات   ( اأن��ه��ا  على  نف  ت�سّ ال��ت��ي  املن�سورة  امل���واد 
ومتنها  املجلة  عنوان  من  تقرتب  ل  فهي   ) الهوية 
ا�سمها  ك��ربى  مو�سوعة  جت��اور  لكونها  اإل  اخلا�س 

احل�سني  الثائر  الإم��ام  وقائدها  احل�سينية  ال��ث��ورة 
ع��ل��ي��ه ال�����س��الم ، وج����اء ال���ع���دد الأخ�����ري ) ال���ث���اين ( 
على  القائمني  الزمالء  من  رائعة  ا�ستجابة  ليظهر 
 ) ب��امل��رة  ف��ردي��ا  يكن  مل  ال��ذي   ( املطلب  على  املجلة 
اجلديد  العدد  م�ساحة  اغلب  الهوية  مواد  فاأ�ساءت 

. �سياأتي لحقا  كما 

اإلشكالية
ه���ن���اك ت��ن��وي��ه ه����ام ع���ل���ّي اإث���ب���ات���ه ق��ب��ل ال���دخ���ول يف 
ال���ق���راءة :ل ب��د م��ن الع����رتاف ب�����س��ج��اع��ة ت��ام��ة ان 
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اىل  للو�سول  واإبداعا  وتنظريا  جهدا  ال�ساعني  كل 
�سيكونون  احل�سيني  امل�سرحي  ملفهوم  وا�سح  جت�سيد 
نهجهم  يف  ب��ج��دي��ة  امل�����س��ي  مي��ك��ن  ل  م�����س��ك��ل��ة  اإزاء 
والعمل  اأول  امل�سكلة  ه��ذه  اإزاح��ة  دون  من  اخلا�س 
الهوية  لهم  يكفل  لها  نقي�س  او  بديل  تاأ�سي�س  على 
امل�سرح  �سكل   (( ب���  تتمثل  امل�سكلة  ه��ذه   ، امل��رجت��اة 
و�ست�سطدم ع�سرات   )) او طريقة عر�سه  احل�سيني 
للتقدمي  ك��ع��رو���س  امل��ن�����س��اأة  ال��ن�����س��و���س  م��ئ��ات  او 
و  التقدمي  م�سكل  بابهامية  اجلماهريي  الدرامي 
تلك  ان  بل  عنه  غريبة  واأ�سكال  روؤى  بني  ت�سظيه 
الروؤى والأ�سكال واملعاجلات يف الواقع م�ستلفة من 
عونا  تكون  ان  ميكن  ول  عمومها  يف  غريبة  بيئات 
ل�سبب  احل�سيني  امل�سرح  ل��ولدة  حقيقيا  �ساندا  او 
ي�����س��ري ه��و ان م�����س��ام��ني واأه����داف ه���ذا امل�����س��رح لن 
واأدوات  اأ�سكال  يف  الفني  ا�ستقاللها  او  جتد هويتها 
جت�سيد وافدة من مدار�س وثقافات اأخرى  قام كل 
عدم  ف��ان  ل��ه��ذا   ، خ��ا���س  فل�سفي  ظ��ه��ري  ع��ل��ى  منها 
يف  درام��ي��ا  عليها  وم��ربه��ن  منطقية  ح��ل��ول  ظ��ه��ور 
الفل�سفي  الظهري  توفر  من  برغم  املقرتح   امل�سرح 
اىل  تتحول  تلك  امل�سكلة  جعل  ال��غ��راب��ة   ب��ال��غ  اأم��ر 

.  ! قائمة  اإ�سكالية 
  لهذا اأجدين ار�سد حدود هذه الإ�سكالية يف مواد 
مقالت  من  فيها  املن�سور  من  اجد  فال  العدد  هذه 
بالرباهني  م��دع��م��ة  اإج���اب���ة   ون�����س��و���س  ودرا����س���ات 
امل�����س��رح احل�����س��ي��ن��ي وه���و : كيف  ال�����س��ك��ل يف  ل�����س��وؤال 
امل�����س��رح احل�����س��ي��ن��ي ؟ وم����ا هي  ال��ن�����س يف  ���س��ي��ق��دم 
املعاجلات  الفنية  التي �سياأتي بها احلل الإخراجي 
الدينية  ورم��وزه  و�سراعاته  وج��وده  ي�ستقي  لن�س 
اأكرث  عليها  م�سى  كونية  واق��ع��ة  م��ن  والأخ��الق��ي��ة 
من األف عام وما زالت خميمة على الراهن الزمني 
؟ ومن حق ال�ساعر علي اخلباز ان يعلن جهارا انه 
منوذجي  فني  نهج  اأي  اع��ت��م��اد  حقنا  م��ن  اأ���س��ب��ح   (
 ) احل�سينية  الق�سية  خ��الل��ه  م��ن  ن��ط��رح  متكامل 
اع��ت��م��اد هذا  كيفية  ع��ن  ي��خ��ربن��ا  اخل��ب��از مل  ول��ك��ن 
الق�سية  ل��ط��رح  امل��ن��ا���س��ب��ة  الآل���ي���ات  ه��ي  وم���ا  احل���ق 
 ( ق��ول��ه  ان  وه��ل  ؟  امل�سرح  يف  خ�سو�سا  احل�سينية 

م�سرحيونا  يبقى  اأن  يعني   ).. فني  نهج  اأي  اعتماد 
يف دائ���رة الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ط��روح م��ن الآخ���ر واىل 
النموذج  رح���م���ة   م�����س��رح��ي��ون��ا  حت���ت  ي��ب��ق��ى  م��ت��ى 
مبني  بل�سان  اخلباز  لنا  اأف�سح  ان  ثم  امل�ستلف؟!.. 
هوية  ع��ن  للبحث  احل�سيني  امل�����س��رح  ))ي�سعى  ان��ه 
الإن�ساين  ال��ن��ه�����س��وي  ع��م��ق��ه  مت��اث��ل  ف��اع��ل��ة  ف��ن��ي��ة 
واأفق تنظريي ير�سم مالمح  ببنية ثقافية  وال�سعي 
م�سري  ي��ك��ون  فكيف   )) نه�سوية  م�سرحية  ح��رك��ة 
الواقعة  الهوية على متجيد  لو ق�سرت  امل�سعى  هذا 
واندفعت بعيدا يف مراكمة البطولت ؟ ال ت�ستحق 
بع�س  مع  تخو�س  ان  الفاعلة"  الفنية  الهوية   "
لإيجاد  اكرب  جهودا  احل�سيني  امل�سرح  يف  امل�ستغلني 
الفنية  بالفرادة  امل�سرح  هذا  تو�سم  جديدة  اأ�سكال 
منذ  بوفرة  املوجود  الفل�سفي  الظهري  مع  تتنا�سب 

؟!. عقود طويلة 
 وال�سوؤال ذاته كان يتطلب اإجابة �سافية من الأ�ستاذ 
الن�سو�س  ���س��اح��ب  وان����ه  ���س��ي��م��ا  اخل���ف���اج���ي  ر����س���ا 
بجدية  وا�سهم  امل�سرح  ه��ذا  يف  ال�سهرية  امل�سرحية 
فهو   ) احل�سيني  امل�����س��رح  نظرية   ( ون�سر  و���س��ع  يف 
" بامل�سرح  امل��م��ت��از  ال��ن��ظ��ري  متهيده  يف  ي��ق��ول  ح��ني 
�سالتنا..،  جند  اأن  ن�ستطيع  حت��دي��داً-  احل�سيني- 
احل�سينية  امل��ل��ح��م��ة  ج��ان��ب  اإىل  ن��ق��دم  اأن  ن�ستطيع 
والفكرية  الإن�سانية  ودللت��ه��ا  ومعانيها  اخل��ال��دة 
واملحن  الأزمات  مواجهة  على  املجتمع  ت�ساعد  التي 
والعبور اإىل ال�سفة الأخرى بكل عزم وثقة، عندما 
املبارك...  ال��ن��ه��ج  ب��ه��ذا  احل��ق��ي��ق��ي  الإمي����ان  ي��ت��وف��ر 
ت�ستند  معا�سرة  اأع��م��اًل  نقدم  اأن  ن�ستطيع  كذلك، 
حتقيق  اإىل  و�سوًل  احل�سينية  املدر�سة  مبادئ  اإىل 
العدالة  جم��ت��م��ع  اإق����ام����ة  يف  امل�������س���روع���ة  اأه���داف���ن���ا 
له  "  وكذلك نقراأ  الإن�سانية  وامل�ساواة  الجتماعية 
الذي  الر�سني  العلمي  احل�ساري  الأ�سلوب  "..اإن 
ندعو اإليه يف امل�سرح احل�سيني البعيد عن العواطف 
املعربة  املختلفة  واملمار�سات  والنفعالت  ال�ساذجة 
ب��ال��ر���س��ال��ة احل�����س��ي��ن��ي��ة، ���س��ي��ب��ع��دن��ا ع��ن ال��ك��ث��ري من 
املمار�سات  ب��ع�����س  يف  ح��ال��ي��اً  ال��ق��امت��ة  الإ���س��ك��ال��ي��ات 
الفكر  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  و���س��ي��ح�����س��ن  ال���ف���ردي���ة، 
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التحريف  حماولت  جميع  من  اخلالقة  احل�سيني- 
والت�سويه املتعمد  .." وهذا الكالم الواعي وامل�سوؤول 
الر�سايل  واملنهج  الأف��ك��ار  دائ��رة  يف  حم�سورا  جن��ده 
لكنه  مناوئيها  م��ن  لن�سرتها  العقيدة  ع��ن  وال���ذود 
 : طرحناه  ال��ذي  الهوية  �سوؤال  يف  اخلو�س  يتجنب 
له ولغريه  امل�سرحية  الن�سو�س  �ستجد ع�سرات  كيف 
امل�سامني  عن  ومنبثقة  بها  خا�سة  اإخراجية  حلول 
اأ�سرية  تقع  ان  دون  م��ن  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  وال��ث��ي��م��ات 
تتفق  ول  عنها  غريبة  فنية  وروؤى  واأ�سكال  مناهج 
التي  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��ا���س��ب  ول  ال��ف��ك��ري��ة  م�سامينها  م��ع 
ال��ن��ظ��ري عن  امل��ح��ور  اب��ع��د  وك��ي��ف  ت��ع��ر���س فيها ؟!. 

؟. التطبيقي  املقرتح 
قبله  – وحتى  املا�سي  القرن  الثاين من  الن�سف  يف 
الن�سو�س مل�سرحيات وروايات  -  تدافعت �سيول من 
وق�����س��ائ��د وق�����س�����س ف��وق��ف ال��ف��ي��ل�����س��وف ج���ان بول 
الن�سو�سي  امل��رتاك��م  ون��اق��دا  فاح�سا  موقفا  �سارتر 
يحتاج  اجلديد  امل�سمون  ان   ( املعروفة  قولته  وقال 
والتيارات  امل��ن��اه��ج  ظ��ه��رت  وه��ك��ذا   ) ج��دي��دا  ���س��ك��ال 
مميزة  فنية  اأ�سكال  �سمن  الآداب  وتقنن  توؤطر  التي 
الإب�����داع ) وه��ن��ا نخ�س  ي��ق��ت�����س��ر  ن���رى ف��ال  ، وك��م��ا 
ي���ك���ون جم�سدا  ب����ان   ) احل�����س��ي��ن��ي حت���دي���دا  امل�����س��رح 
اأف���ك���ار ووق���ائ���ع واأ���س��م��اء وب���ط���ولت ول��ك��ن الذي  يف 
الفني  ال�سكل  يف  يكمن  والهوية  اخل�سو�سية  يحقق 
والتج�سيد الدرامي اللذين �سيتبلوران يف " حم�سن 
" لالإبداع الذي نريده م�سرحيا قائما ، اأما ان ناأتي 
األطف  واق��ع��ة  واك��ب��ت  اأن��ه��ا  مل��ج��رد  الن�سو�س  بعديد 
اأنها  ون��ق��ول  م��ع��ارك��ه��ا ورم���وزه���ا  م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ل��ف��ت  او 
احلقيقة  على  افتئات  فهذا  احل�سيني  امل�سرح  متثل 
الر�سني  ال��ب��ح��ث  ع��ن  ون��ك��ول  وت��ب�����س��ي��ط جل��وه��ره��ا 
والهوية  اخل�����س��و���س��ي��ة  ي��ف��ر���س  ال����ذي  اجل���ان���ب  يف 
الن�سو�س  تلك  لتج�سيد  املقرتح  الفني  ال�سكل  اأي 

. املن�سود  التميز  يهبها  ب�سكل 

اتفاق وتضاد
الأديب  مقالة  ان  �سنجد  ال�سابق  بالتمهيد  ات�سال 
" امل�سرح  امل��ع��ن��ون��ة  ك��اظ��م  وال��ب��اح��ث ���س��ب��اح حم�����س��ن 
الأ�سكال  يف  " ت��ق��ع  امل��ع��ا���س��رة  وال���روؤي���ة  احل�����س��ي��ن��ي 

الذي ا�سرنا اليه  ويكمن يف عدم الإ�سارة اإىل حلول 
املقرتح   امل�سرح  يف  دراميا  عليها  ومربهن  منطقية 
ب���رغ���م م���ن ت���وف���ر ال��ظ��ه��ري ال��ف��ل�����س��ف��ي يف امل��ق��ال��ة ، 
للباحث  ال��ن��ظ��ري  امل�����س��ت��ه��ل  م���ع  ات��ف��ق مت��ام��ا  وان����ا 
اآنية  حاجة  ثمة  ان  من  بو�سوح  يقر  اأو  يذكر  حني 
واجلمالية  وال��ف��ك��ري��ة  امل��ع��رف��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ل��رت���س��ي��خ 
 " بتّوفر  ج��ازم��ا  اأج��ي��ب��ه   وهنا   ، احل�سيني  مل�سرحنا 
امل�سرح  لهذا   " والفكرية  املعرفية  والأ�س�س  املعايري 
اأطلقت عليه بالظهري الفل�سفي ولكن احلاجة  او ما 
املنتظر  اجل���م���ايل  ال��ت��ج�����س��ي��د  يف  ت��ظ��ه��ر  امل��ن��ق��و���س��ة 
اأبطال وثيم  والذي ينبثق من امللحمة مبا فيها من 
و���س��راع��ات ورم���وز ت��ب��دو ك��اأن��ه��ا " ع��الم��ة ف��ارق��ة يف 
واإذ   ، �سادقا  الباحث  و�سفها  " كما  التاريخ  اأح�ساء 
اأعلن  املبتغى حني  الق�سد  الكاتب كثريا من  اقرتب 
التاريخية   امل�����س��اه��د  ت��ق��دمي  ب��الإم��ك��ان   ( ان��ه  ق��ائ��ال 
امل�����س��ت��وح��ى منها  ال���رتاج���ي���دي  ال����درام����ي  وال���ف���ع���ل 
ملخرج  املعا�سرة  الروؤية  وفق  م�سرحية  اأ�سكال  بعدة 
مع  وتتماهى  ت��ت��واءم  الن�س  كاتب  وفل�سفة  الن�س 
اختلف  هنا  ولكنني   ).. العاملية  الإخراجية  املدار�س 
نوقع  فكيف   !! الت�ساد  حد  اىل  الباحث  مع  متاما 
حممولت " العالمة الفارقة "  او ملحمة تاريخنا 
املدار�س  " مع  تتواءم و" تتماهى  اإخراجية  روؤية  يف 
خ�سو�سية  �ستذهب  واأي���ن  ؟!  العاملية  الإخ��راج��ي��ة 
اإذا مل منهد لها بالروؤى  الأ�س�س واملعايري املقرتحة 
؟  واملوّلدة من خما�ساتها  تنا�سبها  التي  الإخراجية 
�سيهل  وهل  العاملية  من  م�ستهلكني  نبقى  متى  واىل 
فيتحولون  ومنظرونا  م�سرحيونا  فيه  ينتف�س  يوم 
ت��ل��ك هي  ���س��ب��ق��ه��م ؟!  مل���ا  م��ن��ت��ج��ني وم�����س��ي��ف��ني  اىل 
حولها  ان  بعد  كالمنا  عليها  نق�سر  ال��ت��ي  امل�سكلة 
اإ�سكالية  اىل  الإ���س��اف��ة  وف��وب��ي��ا  وال��ن�����س��ب  ال��ع��ج��ز 

.! مفتوحة 

من الطقس الى الدراما
 ( ال���س��دي  ج��رب  ح��ي��در  الكاتب  مقالة  اأهمية  ت��اأت��ي 
عمار   : التعزية  لن�س  الأول��وي��ة  امل��الم��ح  يف  ق���راءة 
نعمة جابر اأمنوذجا ( من كونها قدمت متا�سا جادا 
جلوهر طق�س التعزية ال�سائع جدا يف العراق وعدد  2م 
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بالإمكان  وه���ل  والإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول  م��ن 
اأن هذا  واأظ����ن   ، درام�����ا؟  اىل  ط��ق�����س  م��ن  حت��وي��ل��ه 
مهدي  املجتهد  الباحث  ط��رق��ه  وان  �سبق  ال�����س��وؤال 
ه��ن��دو ج��ا���س��م يف ك��ت��اب ه���ام ل��ه اأ����س���دره ع����ام2009 
واإ�سكالية  الدرامية  عا�سوراء  )طقو�س  عنوان  حتت 
اأ�سفر  بحثه  اأن  اىل  فيه  خل�س  امل�سرحي(   التنظري 
فيكون  خ�سبة(  )م���ادة  وج���ود  ع��ن  وت��اري��خ��ا  واق��ع��ا 
م���ن  امل��ن��ط��ق اف���رتا����س ق��ي��ام م�����س��رح مم��ي��ز حمدد 
امل�سرحية  الأ�سكال  هيمنة  عن  بعيدا  وطنية  بهوية 
ان  اع��رتف   ح��ني  �سجاعا  ك��ان  هندو  لكن  الأخ���رى 
اإىل  العراقيني  امل�سرحيني  و�سول  ع��دم  يف  ال�سبب 
والعربية  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  ع��ن  م�����س��رح مي��ي��زه��م 
يف  القائمة  امل�سرحي  التنظري  اإ�سكالية  اإىل  ي��ع��ود 
ماهية  ح��ول  تنظريية  اأ�سئلة  ط��رح  وع��دم  ال��ع��راق 
وكان  ع��ا���س��وراء  لطقو�س  واملج�سد  ال��ق��ائ��م  امل�����س��رح 
اىل   ) الطق�س   ( ي��ح��ول  ان  التنظري  ه��ذا  ب��اإم��ك��ان 
،وقد اظهر هذه  تاأكيد  اليوم بكل  )م�سرح( نفتقده 
بتنويهه  ال���س��دي  ال��ك��ات��ب ح��ي��در  اأي�����س��ا  اخل��ال���س��ة 
الآليات  يبتكر  ت��ن��ظ��ريي  ع��ق��ل  اىل   " احل��اج��ة  اىل 
وو�سعه  الإرث  هذا  ا�ستلهام  يتم  �سوئها  على  التي 

." م�سرحية  ن�سية  قوالب  يف 
جوهر  على  يده  وو�سع  ال�سدي  اأ�ساب  لقد  نعم     
تنظريي  ع��ق��ل  " اىل  احل���اج���ة   وه����و  الإ���س��ك��ال��ي��ة 
تو�سل  مما  قريبة  تخريجة  وه��ي  الآليات"  يبتكر 
امل�سرحي"  التنظري  "اإ�سكالية  ب���  وو���س��ف��ه��ا  ه��ن��دو 
ن�سية  ق��وال��ب  ب��اإي��ج��اد  ه��دف��ه  ق�سر  ال���س��دي  ل��ك��ن 
حتويل  بكيفية  يتمثل  الأكرب  الهدف  نرى  حني  يف 
هوية  ذات  م�����س��رح��ي��ة  ع��رو���س  اىل  ال��ق��وال��ب  ه���ذه 
مم��ي��زة ت���ن���اأى ع���ن ال���س��ت��الف م���ن جت����ارب قدمية 
ال�سدي  ح��ي��در  اخ��ت��ي��ار  ك���ان  وال���واق���ع   ، وج���دي���دة 
التي  جابر  نعمة  عمار  امل�سرحي  الكاتب  لن�سو�س 
اختيارا   ) نورانية  مقامات   ( جمموعته  يف  ظهرت 
التعزوي  الن�س   " ع��ن  ل��روؤي��ت��ه  جم�سدا  او  موفقا 
تت�سظى  التي  الدرامية  بالطاقة  ي�سفه  ال��ذي   "
م��ر���س��الت��ه ل��ت��ب��ح��ث ع��ن ك��ل م��ا ه��و ك��ائ��ن ومتخف 
الن�س  لغة  تقرتحها  التي  الدللية  الأن�ساق  عرب 

الن�سو�س من  ان ال�سدي كان يقراأ  ، والالفت هنا 
ت��ت��ج��اوز الن�س  ت�����س��ري��ح��ي��ة ح��داث��وي��ة  خ���الل روؤي����ة 
البنى  ع��ل��ى  مقت�سرا  ت��داول��ي��ا  ملفوظا  بو�سفه   (
ال�����س��ردي .. واإمن����ا اق����رتب اىل  ال��ن�����س��ق  ال��ع��ام��ة يف 
عالماتيا  خطابا  بو�سفه  للن�س  التوا�سلي  البعد 
العالقات  اأ�سكال  حتدد  ومعايري  لت�سورات  منتجا 
غاية  نقدي  اجت��اه  وه��ذا   ).. الآخ��ر  عند  التداولية 
ي��وج��ه م��رق��ب��ه احل���داث���وي على  يف الأه��م��ي��ة لأن����ه 
الكتابة  �سيعزز  مما  قدمية  حتى  او  راهنة  ن�سو�س 

. ا�ستغالها  واليات  احلداثة  بروؤى  الن�سية 

القصدية التواصلية
ال���ك���ات���ب وال���ب���اح���ث وال���ف���ن���ان م���ه���دي هندو  ي��ه��ت��م 
ج��ا���س��م يف ق���راءت���ه ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ل��ن�����س م�����س��رح��ي��ة ) 
ر�سا  امل�سرحي  والكاتب  لل�ساعر  احل�سني(   �سوت 
اخلفاجي بالو�سول اإىل مبداأ  الق�سدية التوا�سلية 
اجناردن"   " عن  نقال  هكذا  الكاتب  يب�سّطها  التي 
���س��وى ما  ال��ع��م��ل الأدب����ي  ي��ك��ون  ان���ه ل مي��ك��ن ان   :
تكون  وبهذا  الإب��داع  عملية  اأثناء  املوؤلف  اليه  عمد 
الكاتب  اأن  واجلميل   ، و�سرورية  مهمة  الق�سدية 
النظري بروؤية حتليلية  ي�ستبطن  املبداأ  يردف هذا 
اأي ) خلق  امل���وؤل���ف ر���س��ا اخل��ف��اج��ي  ق�����س��دي��ة  ف��ي��ه��ا 
وال�سمات  الأف��ك��ار  طياته  يف  يحمل  م�سرحي  ن�س 
احل�سني  �سوت  م�سرحيته  يف  اخلفاجي  اأرادها  التي 
التحليلية  ق���راءت���ه  اع��ت��م��دت  وق���د  ال�����س��الم(  ع��ل��ي��ه 
ال�سدا�سية  التوا�سل  عنا�سر  على  ال�سيميولوجية 
 / اليه  املر�سول   / املر�سل   : " وهي  " جاكوب�سون  ل� 

الر�سالة/ 
ف��ع��ل القراءة  ، وخ���الل  ال��ل��غ��ة  امل��رج��ع /   ال��ق��ن��اة /  
:ان  ومنها  مهمة  تخريجات  اىل  ال��ك��ات��ب  يتو�سل 
الداخلي  ال��ف��ع��ل  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  فعله  ب��ن��ى  اخل��ف��اج��ي 
ول���ي�������س ال���ف���ع���ل اخل����ارج����ي ل���وع���ي���ه ب����ان ال���ف���ع���ل يف 
من  بالرغم   / الرتاجيديا  يف  الفعل  غري  ال��درام��ا 
انه  اإل  املعا�سرة  الدراما  �سوب  يتجه  اخلفاجي  ان 
بع�س  يف  الكال�سيكية  ال��درام��ا  اىل  احل��ن��ني  ي��ع��اود 
الداخلي  احل�����وار  ع��ل��ى  اع���ت���م���اده  وم��ن��ه��ا  احل�����الت 
الأول   : اللغة  من  مب�ستويني  املوؤلف  ج��اء   / 2م كثريا 
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هو لغة كالمية اأي لغة الن�س الأ�سلي ، والثاين هو 
الفرعية  الإر���س��ادات  لغة  وتعني  كالمية   غ��ري  لغة 
خالل  من  اخلفاجي  اطلقها  الق�سدية   الوظيفة   /
اليه   املر�سل  او  املتلقي  فيها  مبلغا  امل�سرحية  ر�سائله 
امل�سرحية  اأه����داف  ع��ن  ك��ث��ريا  يختلف  ال���ذي  ه��دف��ه 
ق��ب��ل كتاب  م��ن  ال��غ��ر���س  ب��ه��ذا  ال��ت��ي كتبت  الأخ����رى 

غريه. م�سرحيني 
مهدي  الباحث   يتو�سل  التحليلي  مبحثه  اآخر  ويف 
هندو اىل خال�سة ل اعرف ان كان الكاتب امل�سرحي 
اأو من م�سرحه  ر�سا اخلفاجي ي�سعر بها قريبة منه 
ر�سا  امل�����س��رح��ي  ال���ك���ات���ب  ان  ه���ن���دو  م���ه���دي  ي����رى   ،
والتوا�سل  ال��ق�����س��دي��ة  م��ب��داأ  م��ن  ي��ري��د  اخل��ف��اج��ي 
لن�سو�سه   / امل�����س��اه��د   / ال��ق��ارئ  ذه��ن  يف  يحفر  ان 
اأهل  ومنهج  وفكر  حياة  يحتوي  م�ستودعا  امل�سرحية 
البيت الأطهار فقط ، وان ل ي�ستوعب اأي �سيء اآخر 
ان  عاتقه  على  اخ��ذ  التي  الر�سالة  ه��ذه  ع��ن  يبتعد 

. املتلقي  ذهن  ير�سخها يف 

الخباز والبحيرة الخالفية
م��ا ك��ت��ب��ه ال�����س��اع��ر وال��ك��ات��ب امل�����س��رح��ي ع��ل��ي ح�سني 
وم�ستوردات  امل�سرحي  الن�س   ( عنوان  حتت  اخلباز 
الإلغاء ( �سيثري الكثري من احلوار اتفاقا واختالفا 
م��و���س��وع��ا خ��الف��ي��ا ظ��ل مفتوحا  ت��ن��اول  لن اخل��ب��از 
اأمام امل�سرحيني ومل يتو�سلوا اىل قاعدة  منذ عقود 
اخلالف  مكمن  ل�ست�سراف  منطلقا  تكون  ان  ميكن 
ومن ثم التو�سل اىل حلول م�سرتكة ، فمن الوا�سح 
امل�سرحيني  يتفق مع مواقف كرثة من  اخلباز ل  ان 
القرتاب  ب�سرورة  تطالب  ظلت  والعرب  العراقيني 
من املفاهيم الع�سرية وا�ستقاء اخلربة من الظاهرة 
 " بخ�سيته  يجاهر  وهو   ، عامليا  املتنامية  امل�سرحية 
م��ن ال��ت��م��ادي يف ه��ذه ال��روؤي��ة ال��ت��ي ق��د ت��اأخ��ذن��ا اىل 

العراقي؟" امل�سرح  هوية  تفقدنا  عوامل 
وح��ت��م��ا ���س��ت��ك��ون ه���ن���اك ك����رثة م��ق��اب��ل��ة مت��ث��ل روؤي����ة 
م�سادة خل�سية اخلباز �ستجنح ب�سوؤال مدبب : ترى 
من  انبثقت  وه��ل  ؟!  العراقي  امل�سرح  هوية  ه��ي  م��ا 
خا�سة  مالمح  امل�سرح  يف  العراقية  التجربة  عموم 
ومتميزة  امل�ستلفة  الع�سرية  املفاهيم  خارج  تفردها 

"؟ عامليا  املتنامية  امل�سرحية  عن" الظاهرة 
الذين طالعوا تاريخ الفنون يف العامل  بروح الثقافة 
ن�ساأته  منذ  ك��ان  امل�����س��رح  ان  ج��ي��دا  ي��درك��ون  وال��ع��ل��م 
يف  هناك  وانتظم  وحتول  ترقى  وانه  بامتياز  اأوربيا 
مراحل  ام��ت��داد  على  وم�سطلحات  وت��ي��ارات  اأ�سكال 
ال�سعوب  ب��اق��ي  ا���س��ت��ج��اب��ت ون��ه��ل��ت م��ن��ه  ث��م  ال��ت��اري��خ 
ان  يجب  حقيقة  وهناك   ، خمتلفة  ومديات  باأ�سكال 
يراعيها كل قول علمي ومنطقي ترى ان العرب مل 
بتو�سيفاته  الفن  هذا  الطويلة  حياتهم  يف  يعرفوا 
عليها  تغلب  واألوانا  �سعائر  �سهدوا  ولكنهم  املعروفة 
تختلف  التي  واملاأثورات  والعادات  الطقو�س  اإ�سكال 
عربيا  واملتداول  املعروف  امل�سرحي  الفن  عن  قطعا 
اإذن الدعاء بوجود هوية للم�سرح العراقي   ، وعامليا 
للمغربي  واأخ����رى  امل�����س��ري  ل��ل��م�����س��رح  وخ�����س��و���س��ي��ة 
كما  براهني  بال  مر�سل  كالم  حم�س  هو  واللبناين 

والراهن معا. التاريخ  يقفز فوق  انه 
 وجن���د اخل���ب���از ي��ط��رح وف���ق م��ن��ط��ق��ه اجل����ديل عدة 
ف��ع��ال غ��ري مقلد  ت��ق��ارب  ب��د م��ن  اإ���س��ارات منها : ل 
حركة  جتريبيته  ب��وا���س��ط��ة  ل��ن��ا  ل��ي��ط��ور  يكت�سف   ..
اإيجاد حركة نقدية  م�سرحية ملحوظة !، ل بد من 
يرد  ثم  غوام�سها  وتفكك  املقاربات  تلك  يف  تتفر�س 
مت�سائال  بحركة هجومية: ملاذا ل نطور ما تبنيناه 
واآمالنا  حياتنا  ويحتوي  يحتوينا  فاعل  م�سرح  من 

املتاأ�سلة؟! العراقية  وهويتنا  واآلمنا 
  ثم يطلق اخلباز ال�سوؤال الأبرز : ملاذا نتبعرث بني 
انتقائية  ونرتك  عامليتها  بحجة  الأجنبية  املدار�س 
اجليد الذي يدعم ما لدينا ؟ وهذا ال�سوؤال �سيفرخ 
ل��ن��ا امل��ئ��ات م��ن الأ���س��ئ��ل��ة ال��ن��ظ��رية وال��ع��اط��ل��ة التي 
تلب�سون  مل��اذا   : النا�س  بني  ج��وال  مت�سائل  يطلقها 
الوافد؟  التلفاز  ت�ساهدون  �ساعات م�ستوردة ؟ وملاذا 
والقطارات  وال��ط��ائ��رات  ال�����س��ي��ارات  ت��رك��ب��ون  وك��ي��ف 
عرب  تتحادثون  متى  واىل  ؟  الأج��ان��ب  من  القادمة 
والقارات  للبلدان  ع��اب��رة  و�سماوية  اأر�سية  اأج��ه��زة 
؟  عنا  غريبة  واأمم  �سعوب  م��ن  اإل��ي��ن��ا  واف���دة  وكلها 
القائمة من حولنا  ان كل جمالت احلياة  والغريب 
خواءنا  تف�سح  ال��ت��ي  الأ�سئلة  م��ن  ب��ح��ار  على  ت��ع��وم 
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اأننا  وكيف  �سنعنا  م��ن  لي�س  ه��و  م��ا  على  وتهافتنا 
تركنا  ان  بعد  ال�ستهالكية  ال�سعوب  من  اأ�سبحنا 
" وّرهنا  " الأجانب  ل�  والإب��داع  والخ��رتاع  الإنتاج 
ينتجون  م���ا  ع��ل��ى  وم���ق���درات���ن���ا  ح��ي��ات��ن��ا  ت��ف��ا���س��ي��ل 
ي��اأت��ي بعد ك��ل هذه  وي��خ��رتع��ون وي��ب��دع��ون .. وه��ل 
مل  ملاذا   : ي�ساأل  من  والتكالية  اخلنوع  من  ال�سور 
جتعلنا  ول  عنهم  متيزنا  امل�سرح  يف  هوية  لنا  تكن 

؟! وتياراتهم  لنماذجهم  امل�ستلفني  من 
يف  تخو�س  اخلباز  علي  مقالة  فان  اآنفا  قلت  وكما 
بحرية خالفية �ستثري الكثري من الأ�سئلة واجلدل 

 .! .. وتلك مزيتها 

اإلبداع والتاريخ
مي��ه��د الأدي����ب وال��ن��اق��د ع��ل��ي ح�����س��ني ع��ب��ي��د ملقالته 

مغر  عنوان  حتت  املن�سورة 
امل�ستقبلية  والروؤى  امل�سرحي  احلدث   تاريخانية   (
نظري  بتمهيد   ) زينب  احل��وراء  �سفر  م�سرحية  يف 
العربي   – الإ�سالمي  املجتمع  ان  فيه  يوؤكد  ممتاز 
ب��ع��د اىل م��رح��ل��ة ال���رتف ال��ت��ي ت��ب��ي��ح لنا  مل ي�����س��ل 
جتريد الكتابة الإبداعية من اأهدافها ، ويرى عبيد 
– يف  الأوىل  – للوهلة  يبدو  قد  التاريخ  ان  اأي�سا 
اأخرى  زاوي��ة  م��ن  ولكن  الإب���داع   م��ع  تقاطع  حالة 
الرا�سخ يف �سناعة  للتاريخ ح�سوره  ان يكون  ميكن 
اىل  الكاتب  ينتقل  النظري  التمهيد  ومن   ، الإبداع 
اأمام  مليا  فيتوقف  ال�سعري  للم�سرح  مقاربة  روؤية 
احلوراء  �سفر   ( اخلفاجي  ر�سا  ال�ساعر  م�سرحية 
" ه��و لبناء  ل��ل��ت��اري��خ  ال��ل��ج��وء  ان  (..ف��ي��اأم��ل  زي��ن��ب 
الع�سر  ي��واك��ب  م�ستقبل  وتاأ�سي�س  اأف�����س��ل  حا�سر 

القادم".
ال��ن��اف��ذ يف حم��ت��وى م�سرحية  ت��غ��وره  ال��ن��اق��د يف     
اخل��ف��اج��ي ي�����س��ت��خ��ل�����س ن��ت��ي��ج��ة ه���ام���ة م��ف��اده��ا ان 
اع��ت��م��اده��ا على  – م���ن خ����الل  امل�����س��رح��ي��ة ق���دم���ت 
الإن�ساين  ال�سوت  توؤازر  – روؤى م�ستقبلية  التاريخ 
ع��م��ل ر�سا  امل�����س��رح��ي يف  ان احل���دث  ك��م��ا  امل�����س��يء، 
اخل��ف��اج��ي ي���وؤخ���ذ م���ن ل���ب امل��ا���س��ي ل��ي��ف��ت��ح ال����روؤى 
وهكذا  تتوقف،  لن  ت�ساوؤلت  اأم��ام  �سا�سعة  مل�سالك 
فني  بق�سد  التاريخ  حافظة  من  امل�ستقبل  ي�ستمد 

. وا�سح 
اإن م��ق��ال��ة الأدي����ب وال��ن��اق��د ع��ل��ي ح�����س��ني عبيد       
ح�����ول ت���اري���خ���ان���ي���ة احل������دث امل�������س���رح���ي وال�����روؤي�����ة 
الكاتب  م�����س��رح��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
احلوراء  �سفر   ( املعنونة  اخلفاجي  ر�سا  وال�ساعر 
النظري  اجل��ان��ب  يف  ناجحة  حم��اول��ة  لهي   ) زي��ن��ب 
العالقة  على  تاأكيده  �سّيما  ول  التمهيدي  وتقعيده 
الالتقاطع  وحتمية  والتاريخ  الإبداع  بني  املتنافذة 
واح�����دة تخ�س  م��الح��ظ��ة  ه���ن���اك  ول���ك���ن   ، ب��ي��ن��ه��م��ا 
امل�����س��ط��ل��ح ال��ن��ق��دي ال����ذي ���س��رّب��ه ال��ك��ات��ب يف منت 
 – امل�ستخدم  امل�سطلح  اأي   – وج��دت��ه  فقد  مقالته 
ان  امل�سرحي مع  للنقد  الأدبي منه  اقرب لال�ستغال 
م�سرحي  لن�س  نقدية  حم��اول��ة  ه��و  الأول  التوجه 
ف��ك��ان م��ن الوج����ب الإت���ي���ان مب�����س��ط��ل��ح��ات واأدوات 
ومقاربة  التعامل  ولي�س  امل�سرحي  بالنقد  خا�سة 
الكاتب  ي��ربع  اأدبية  وروؤى  ب��اأدوات  امل�سرحي  الن�س 
وال�سعر  والق�سة  الرواية  ن�سو�س  مع  ا�ستخدامها 

. عرب مهاد زمني جتاوز الثالثني عاما 

سطوة المرجع
امل�سرح  ا�سلمة   ( ع��الوي  ح�سني  ال��ك��ات��ب  مقالة  يف 
( ه��ن��اك  جل��وء وا���س��ح مل��ا ا���س��ّم��ي��ه ) ���س��ط��وة املرجع 
تاريخية  ومراجع  كتب  من  كثريا  ينهل  فالكاتب   )
واأدبية بع�سها �سائع يف اأدبيات امل�سرح لتوكيد روؤيته 
بطبيعة  يت�سل  ج��دي��د   / ق��دمي  ل�����س��وؤال  الفاح�سة 
ال��ق��دمي��ة ،  ان��ب��ث��اق��ه ل���دى الأمم  امل�����س��رح واأ����س���ك���ال 
الدار�سني  ب��ني  وا�سحا  تقاطعا  ه��ن��اك  ان  �سك  ول 
العرب  معرفة  اإمكانية  حول  العربي  امل�سرح  ورجال 
للم�سرح من عدمه ول اأظن ان اجلدل يف هذا املجال 
،ومع  بعينها  نتيجة  اىل  �سنخل�س  او  يوما  �سينتهي 
مركزي  بهدف  وحم��ددة  ق�سرية  ع��الوي  مقالة  اأن 
غالبية  �سحب  الكاتب  اأن  ال  امل�سرح  با�سلمة  يتعلق 
املراجع  الأقوال وتن�سي�سات  م�ساحة متنه اىل ذكر 
القائمة  واأ���س��ك��ال��ه  امل�سرح  طبيعة  يف  قيل  م��ا  وك��رر 
التفاق  وال���غ���رب وجم�����الت  ال�������س���رق  ب���ني  وق��ي��م��ه 
اىل  ي�سل  وحني   ، الباحثني  بني  وال�سك  والتقاطع 
ذلك  يكون  الإ���س��الم��ي  امل�سرح  ح��ول  طرحه  2م جوهر 
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اإبراز  ع��ل��ى  ويقت�سر  امل��ق��ال��ة  م��ن  الأخ���ري  ال��ث��ل��ث  يف 
م�سرح  ان  ي���رى  اأوله���م���ا   : م��رتادف��ت��ني  ن��ت��ي��ج��ت��ني 
تراجيدي   ، درام��ي   ، �سعائري  م�سرح  ه��و  ع��ا���س��وراء 
واأ�ساطري)  وق�س�سا  وقائع  ملحمي  ب�سكل  ويعر�س 
كتب  من  حمتوياته  وي�ستمد  األطف  واقعة  من   )  !
دامية  تراجيديا  اأول  و�سرحت  و�سفت  التي  املقاتل 
بروؤية  تتعلق  وثانيتهما   ، الإ�سالمي  التاريخ  عرفها 
الإ�سالمي  امل�����س��رح  جل��وه��ر  ع���الوي  ح�سني  ال��ك��ات��ب 
" تكون العقيدة الإ�سالمية هي  اأن  اأي  وهو اللتزام 
ي��ك��ون اخللق  وان  الأخ���ري  وم��رج��ع��ه  الأول  م�����س��دره 
وزيا  تقال..  كلمة  كل  يف  اإليه  يحتكم  حكما  الرفيع 
التعبري  على  تعني  واإ�سارة  وحركة  املمثلون  يرتديه 

.".. وتقرب اجلمال احلقيقي 
عالوي  الكاتب  مقالة  يف  وردت  مهمة  اإ���س��ارة  هناك 
ح��ني ق��ال ان ه��ن��اك اأح��داث��ا م��ع��ا���س��رة ك��ث��رية وعلى 
امل�����س��رح الإ���س��الم��ي جت�����س��ي��ده��ا ل��ك��ن��ه مل ي��ّث��ور هذه 
اإ�سنادها مبالحظات  اىل  ي�سع  ال�سائبة ومل  الإ�سارة 
واأ�سكال  املقرتح  امل�سرح  بتنميط هذا  تت�سل  اإجرائية 
ع��ر���س��ه ف��ن��ي��ا واخ��ت��ي��ار امل��ك��ان الأن�����س��ب ل��ل��ع��ر���س ثم 
امل�����س��رح الذي  اإظ���ه���ار م��ف��ه��وم الل����ت����زام يف  ك��ي��ف��ي��ة 
اقرتحه الكاتب لتمييز هذا امل�سرح عن بقية امل�سارح 

. حاليا  القائمة 

العودة الى مسرح الشارع
املو�سوعة  اختيار  يف  األ�سالمي  حيدر  الكاتب  اأح�سن 
اإىل  ال��ع��ودة  موؤ�سرات   " بوعي  اختار  حني  املبحوثة 
ل��و���س��ع��ه��ا يف  ب��اه��ت��م��ام��ه  " لتحظى  ال�����س��اع��ر  م�����س��رح 
ي�ستنكر  ال��ب��داي��ة  يف  ،وه��و  والتق�سي  البحث  دائ���رة 
م�سرح  مفهوم  من  البع�س  يظهره  ال��ذي  التجاهل 
احل�سينيون  يقدمها  التي  الت�سابيه   ( ومنه  ال�سارع 
وتوثيق  ال���ط���ف  ف��اج��ع��ة  ل����س���ت���ذك���ار  ع���ا����س���وراء  يف 
وربطها  ال��دلل��ي��ة  وم��ع��ط��ي��ات��ه��ا  ال��ف��ن��ي��ة  اإي��ح��اءات��ه��ا 
 ،  ).. امل�سلمة  واحلكومات  لل�سعوب  الراهن  بالواقع 
ال�سعبي  الأث��ر  عن  يبحث  األ�سالمي  ان  اجللي  ومن 
"عا�سوراء"  تفرزهما  اللتني  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��دلل��ة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ي ال���راه���ن وال���ت���اري���خ ول���ه���ذا ف��ه��و ل 
املعا�سر  امل�سرح  من  ي�سرتط  حني  ال�سواب  يجانب 

للتاأمل  واف��را  ق�سطا   ) ع��ا���س��وراء  اأي   ( مينحها  ان 
الواعي  وال�ستلهام  املو�سوعية  والدرا�سة  والتتبع 
مل�ساهدها  ، بعبارة اأخرى فان الكاتب يطالب بعودة 
اأي   .. التقليدية  وب��داي��ت��ه  الول  مهده  اىل  امل�سرح 
التقنية  بالتكييفات  املكتظ  املغلق  امل�سرح  من  العودة 

. املفتوح  امل�سرح  او  ال�سارع  اىل 
مب�سرح  الهتمام  لعودة  الكاتب  دع��وة  مع  نتفق  قد 
الفكرية  امل�����س��وغ��ات  اث���ب���ت  ان����ه  وخ��ا���س��ة  ال�����س��اع��ر 
والفنية التي ترجح لهذا الهتمام غري ان األ�سالمي 
وا�سحة  بحلول  ياأت  اي مل  التنظري  دائرة  اأبقانا يف 
املوؤطرة لعرو�س م�سرح  تتوىل اجلوانب الإخراجية 
ال�سارعية  ال��ع��رو���س  ه��وي��ة  ت��ك��ون  ك��ي��ف   : ال�����س��ارع 
م�ساكل  �ستحل  كيف  ؟  اجل��م��ه��ور  تو�سيلها  وم��دى 
يف  العر�س  �سينوغرافيا  وبقية  والإ���س��اءة  ال�سوت 
يتبلور  هنا  الأه��م  وال�����س��وؤال  ؟  كهذا  مفتوح  م�سرح 
نحاورها  كالتي  دع��وة  م�سمون  بني  الختالف  عن 
بال�سم  ت��ق��دمي��ه��ا  ت  م�����س��رح��ي��ة  جت���ارب  وب���ني  الآن 
ن��ف�����س��ه م��ن��ذ ع���دة ع��ق��ود وخ��ا���س��ة م���ن ق��ب��ل الفنان 

؟!. يون�س  �سعدي 
وهناك مالحظة لفتة يف هذه املقالة تتمثل بوجود 
مبو�سوعة  تربطه  مبا�سرة  �سلة  ل  �سردي  مقطع 
البحث مع انه  �سغل نحو ) 25 �سطرا ( وهي تخ�س 
ا�ستعرا�سا  وكان  العر�س احلديثة  اأنظمة  البحث يف 
�سرورة  ه���ن���اك  ت��ك��ن  ومل  ه���ام���ة  ل��ق�����س��ي��ة  ع���ج���ول 
من  وكان  ال�سارع  م�سرح  مو�سوعة  و�سط  حل�سرها 
ب�����س��ك��ل م�����س��ت��ق��ل لإظهار  ال��ك��ات��ب  ب��ح��ث��ه��ا  ل��و  امل��ف��ي��د 

. الفنون  وباقي  امل�سرح  يف  خا�سياتها 

نصوص مسرحية 
م�سرحية  ن�سو�س  ثالثة  على  الثاين  العدد  احتوى 
جديدة – اأو هكذا �ساأفرت�سها – قدمها ثالثة من 

: الت�سل�سل  ح�سب  هم  امل�سرح  كتاب 
1- حيدر ال�سالمي يف ) �سيء ما يحدث ( 

2-  عبد الأمري اإبراهيم يف ) غالم ثقيف ( 
3- عقيل اأبو غريب يف ) جواز �سفر ( 

وجدت  لأين  الثالث  الن�س  عن  احلديث  و�ساأوؤجل   
الواقعة  ل��ذات  مبتكرة  ومعاجلة  جديدة  روؤي��ة  فيه  2م 
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والثاين،لكنني  الول  الن�س  موؤلفا  تناولها  التي 
األ�سالمي  ح��ي��در  ن�سي  ب��ني   مت�سابهات  ع��دة  اأج��د 
توابع  ي��ر���س��دان  الن�سان   : اإب��راه��ي��م  الأم��ري  وعبد 
وعناوين  اأ�سماء  من  به  ازدحمت  مبا  األطف  واقعة 
تو�سيفهما  القارئ  على  الي�سري  من  لي�سبح  حتى 
احلدث  لذلك  الالحقة  او  القارئة  الن�سو�س  على 
ق�سر  زمني  حيز  بعد  نواجته  وي�ستقرئان  الفاجع 
يوؤرخان  بكونهما  الن�سان  ي�سرتك  ،كما  بعد  او  عنه 
فيهما  ت�ساعد  والطغيان  بالدم  جمللتني  ملرحلتني 
ب��ن �سعد  امل��اف��ون��ني : عمر  ال��ع��رب  اث��ن��ان م��ن ط��غ��اة 
واحلجاج مبا ولغا فيه من �سفك الدماء والتعذيب 
ي�سبه  ا�ستطاعا تقدمي ما  املوؤلفني  ، ولكن  والف�ساد 
فكما  ال�سرير  للجمع  اخل��ري  املقابل  او  امل��ت��وازي��ات 
اثر  وجنوده  �سعد  بن  عمر  ح�سور  األ�سالمي  اظهر 
خا�سعة  ب��ل  مقابلة  �سخ�سية  ي�سيء  ان  املقابل  يف 
�سخ�سية  بها  واعني  للمقد�س  وانحيازها  تقواها  يف 
ال���راه���ب ال��ب��اح��ث ع���ن احل��ق��ي��ق��ة واحل��ري�����س على 
الثمان،  باأغلى  ول��و  الطاهر   " ال��راأ���س   " ا�ستعادة 
اإل��ي��ه ع��ب��د الأمري  وه���ذا ال��ت��ق��اب��ل الي��ج��اب��ي ذه���ب 
وجدل  اأو���س��ع  زم��ان��ي��ة   رقعة  �سمن  ولكن  اإب��راه��ي��م 
م�ستبد  ف�سخ�س   : ت�سابكا  واأك���رث  اأرح���ب  روؤي����وي 
املوؤلف  ل��ه  وط��اغ��ي��ة ودم����وي م��ث��ل احل��ج��اج اوج����د 
جانب  ف��اإىل   : معه  املت�سادة  ال�سخ�سية  من  جمعا 
) الغ�سبان ال�سيباين ( كان هناك ) ان�س بن مالك 
ثم   ، بامل�سجد  �سموتا  فاأبقاه  املوؤلف  تنا�ساه  وان   )
املوؤلف  ، وي��دخ��ل  امل��وّح��د م��ن وا���س��ط  ال��رج��ل  هناك 
من  جمموعة  احل��ج��اج  على  الغا�سبني  ج��ان��ب  اىل 
ال�سجناء العلويني الذين يتم قمعهم يف احد �سجون 
لإبادة  يكون  ما  اقرب  القمع  م�سهد  وكان  احلجاج  
جامعية كاملة الركان ! ، ثم يزج املوؤلف ب�سخ�سية 
) عليه  اأب��ي طالب  بن  الإم��ام علي  م��وىل   ) ) قنرب 
اأما   ، احلجاج   مذابح  من  ن�سيبا  لياأخذ   ) ال�سالم 
فقد  �سبقه  ممن  اأفظع  فنهايته  جبري(  بن  �سعيد   (
ولفرقن  قطعا  قطعا  لقطعنك   ( احلجاج  اق�سم 
لهذا  نظري  ه��ن��اك  فهل   ) ع�سوا  ع�سوا  اأع�����س��اءك 
اأ�سنع  م���ن  واح����د  اأط��ل��ق��ه  ال����ذي  ال���دم���وي  ال��ق�����س��م 

الأط��ف��ال مل  ؟! وحتى  امل��دون  ال��ت��اري��خ  ع��رب  لطغاة 
باللون  الن�س  و�سم  الذي  القتل  ي�سلموا من م�سري 
يوؤتى  العا�سرة  يف  �سبي  هو  فها  الحم��ائ��ي  القاين 
ينتهي  بينهما  متقاطع  جدل  وبعد  احلجاج  اأمام  به 
امل�سهد بل ن�س امل�سرحية بان يتم قتل ال�سبي باأمر 

احلجاج!. من 
املوؤلفني  اأن  م��وؤداه��ا  بقناعة  ي��خ��رج  الن�سني  ق��ارئ 
حالة  اإق��ام��ة  ال��درام��ي��ة  لعبتهما  خ���الل  م��ن  اأرادا 
املوثق  الك�سف  بق�سد  ال��ت��اري��خ��ي(  )التحقيق  م��ن 
بل  جلدتهم  بني  �سد  ال��ع��رب  ط��غ��اة  بع�س  جلناية 
الن�سني  على  ي��وؤخ��ذ  وم��ا   ، جمعاء  الإن�سانية  �سد 
ولكنهما  والإث��ب��ات  الإدان���ة  ح��الت  اأك��دا  اأنهما  معا 
الق�سا�س  يوجبا  ان  دون  من  �سائبة  النهايات  تركا 
التي  ال��ت��وازي  لعبة  مع  ين�سجم  ال��ذي  التطهري  او 
النتيجة  ولكن  وال�سر  اخلري  عن�سري  بني  اأقاماها 
او احل�����س��ي��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ك��ان��ت ت�����س��ت��ذك��ر ت���الل من 
الفرهود  ح��ف��الت  خ���الل  اأن�����س��ئ��ت  وق���د  اجل��م��اج��م 
ي�سمح  التي  التطهريية  الإ�سارة  دون  من  الدموي 
لل�سحايا  وال��را���س��د  امل��واك��ب  ال��درام��ي  ال��ف��ع��ل  ب��ه��ا 

 .! والطغاة معا 
مواد  بني  مميزا  اأج��ده  واح��د   ن�س  اأمامنا  ويتبقى 
ال��ع��دد ال��ث��اين واع��ن��ي ب��ه ن�����س)ج��واز ���س��ف��ر( الذي 
اأبو  عقيل  امل�سرحي  ال��ك��ات��ب  اح��رتاف��ي��ة  بلغة  كتبه 
بفن  التعريف  يتم  الن�س  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  غريب 
الدرامي  التج�سيد  على  الفنية  وقدرته  غريب  اأبي 
ل��واح��دة م��ن اع��ق��د ال��ث��ي��م واأك���رثه���ا اأث���را وب��ق��اء يف 
ان  هنا  وال��الف��ت   ، الفجائعية  الإن�سانية  ال��ذاك��رة 
روؤيتني  وف����ق  م��ع��اجل��ت��ه  ت  اجل��م��ي��ل  ال��ن�����س  ه����ذا 
ال�سوداء  األ��ط��ف  واق��ع��ة  ي��ط��رح  ف��ه��و   : م��ت�����س��ادت��ني 
واملنطق  وال��ت��ف��ك��ه  ال�����س��خ��ري��ة  عليه  يغلب  ب��اأ���س��ل��وب 
جت�سيدا  جتد  العام  املناخ  قتامة  ان  مبعنى  الهازل 
واملنطق   ، عمله  وخيوط  املوؤلف  قبل  من  كوميديا 
اللعبة  بهذه  يظهر  غريب  اب��و  ب�سطه  ال��ذي  الفني 
ن�سجها  يف  ل  الكاتب  افلح  التي  املتقنة  الإيهامية 
ب��ل وف��ر���س ح��ال��ة م��ن الإق��ن��اع وال�����س��دق على لعبة 
للقارئ حاليا  وال�سدق  الإقناع  بعيدة عن  تكون  قد 
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.! واملتفرج لحقا 
فكرة الن�س تقرتب من ان تكون " فرجة " اإيهامية 
يتداول خاللها عن�سر الزمن بني جتاذبات ما�سوية 
الإ�سقاطني  ب���ني  ال��ل��ع��ب��ة  ل��ت��ن��دغ��م  ح��ت��ى  وح��ا���س��رة 
املا�سي واحلا�سر ويتم اخللط بينهما �سمن توليفة 
التي بحث عنها  ان احلكمة  ، وارى  مقنعة وم�سوغة 
اأي موجبات   الكاتب هي تقدمي عر�س م�سرحي بال 
ن�����س ول خم��رج ول موؤلف  ، ل  ت��ذك��ر  او مت��ه��ي��دات 
الال�سيء  هذا  من  ولكن  اخل��ايل  امل�سرح  على  هناك 
فكرة  اف��ت��ع��ال  خ��الل  وم��ن   ! جميعا  الأ���س��ي��اء  تنبثق 
الدرامية  الفرجة  او  اللعبة  خيوط  تنبني  طريفة 
هوة  يف  الفكرة  ت�سقط  ان  ميكن  وك��ان   ، اأدق  مبعنى 
للموؤلف  املبتكرة  ال�سياغة  ولكن  واملبا�سرة  التاريخ 
الكاتب  ان  بل  والنمطية  التكرار  من  الن�س  اأنقذت 
غري  وه��ذا  احلا�سر  على  التاريخ  ا�سقط  حني  افلح 
ت��ن��اول��وا الفكرة  اآخ��ري��ن  م��األ��وف م��ن ق��ب��ل م��وؤل��ف��ني 
ف��ق��ذف��وا احل��ا���س��ر حلا�سنة  األ��ط��ف(  ذات��ه��ا )واق��ع��ة 
لعبة  اأن��ه��ا  اق���ل  امل   ! واب��ت��ل��ع��ت��ه  ف��ه��م�����س��ت��ه  ال��ت��اري��خ 
لتوؤطر  ال��ك��وم��ي��دي��ا  ت��وظ��ي��ف  ف��ي��ه��ا  ت  اإي���ه���ام���ي���ة  
والنتهاك  بالدم  مغرقة  تاريخية  فاجعة  او  واقعة 

واملوات؟!.
لتمثيل  بدقة  اخ��ت��ريت  القليلة  الن�س  �سخ�سيات    
 ( اأن  واق�����س��د حت��دي��دا  النمطية  غ��ري  ال��ن�����س  ف��ك��رة 
القرد   / يزيد  دور  املوؤلف / ممثل   / املنتج   / املخرج 
املدى  �سمن  اأدواره��ا  لت�سغل  موؤهلة  كانت   ) �سعدان 
ال�����س��ت��ة وال���ت���ي توؤلف  ل��ل��م�����س��اه��د  امل��ف��ت��وح وامل��ت��ق��ل��ب 
مبجموعها ف�سال متكامال ، ولعل الالفت ان املوؤلف 
ال�سخ�سيات  م��ن  الف��رتا���س��ي  امل��زي��ج  ه��ذا  م��ن  اأراد 
اأن يقرب  املنتقاة واملرتنحة  على اثري زمني مزدوج 
الراهنة  ال�سخ�سية  ان  ي��ق��ول  م�سمر  غ��ري  م��ع��ن��ى 
من  ملفوظة  �سخ�سية  ت�ستعري  او  ت��ب��دل  ان  ميكن 
يزيد  �سخ�سية  مب�ستوى  ك��ان��ت  ل��و  حتى   ( ال��ت��اري��خ 
الفارق  ان  !( وتقوم بالتماهي غري املدرك معها مع 
اأو�سح  وق���د   ! ع���ام  األ����ف  ي��ت��ج��اوز  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال��زم��ن��ي 
اأب���و غ��ري��ب اف��رتا���س��ه ه��ذا م��ن خ��الل اإدخ��ال��ه احد 
امل��ق��ع��د !" ول تغيب  " امل��ف��ت��وح م��ن ج��ه��ة  ال��ك��را���س��ي 

ه��ن��ا ال��دلل��ة ال��ف��ك��ري��ة  ل��ل��ع��الم��ة ال��درام��ي��ة وكيف 
ميثالن  �سخ�سان  يقتعده  ك��ان  املفتوح  الكر�سي  ان 
املمثل  وع�����س��ر  ي��زي��د  ع�سر   : م��ت��ب��اع��دي��ن  ع�����س��ري��ن 
متفقان  الزمني  تباعدهما  على  ولكنهما  املعا�سر 
يف  الطغيان  ح�سورية  على  و  ال�سلطة  اأولوية  على 

.! املعا�س  والراهن  ال�سحيق  املا�سي 
واحلق انني اأ�سيد بهذا الن�س وافرت�س ان هناك ما 
جت�سيده  بهذا  واعني  جودته  تتكامل  حتى  ينق�سه 
من  اق��در  ه��ن��اك  ولي�س  امل�����س��رح  خ�سبة  على  درام��ي��ا 
الدرامية  فال�سرية  املهمة  بهذه  للقيام  ذاته  املوؤلف 
خالل  ان��ه  تظهر  غريب  اب��و  عقيل  واملخرج  للكاتب 
يوؤهله  مميزا  م�سرحيا  عطاء  قدم   ويزيد  قرن  ربع 
طويال  الذاكرة  يف  �ستبقى  م�سرحية  فرجة  لتنفيذ 
وخا�سة ان هناك فرقة م�سرحية وليدة حتت عنوان 
هذا  لتقدمي  الأق��رب  هي  احل�سيني(  امل�سرح  )فرقة 

.! الفرتا�سي اجلديد  العمل 

قطوف
ال�سريعة  الكتابات  من  جمموعة  العدد  يف  ظهرت   -
لن�ساطات  واإ����س���اءة  ال�سحفية  امل��ت��اب��ع��ة  ب��ني  ت��ت��وزع 
ال�سحافة  يف  تظهر  ان  ميكن  كتابات  وهي   ، �سابقة 
اليومية والأ�سبوعية ولكن ان تن�سر يف جملة ف�سلية 
ي�سح  ل  فهذا  احل�سيني(  )امل�سرح  مثل  متخ�س�سة 
ال�سريعة  ال�سحافة  بني  كثرية  فوارق  فهناك  مهنيا 
املتخ�س�سة  وال���دوري���ات  والأ���س��ب��وع��ي��ة(  )ال��ي��وم��ي��ة 
)���س��ه��ري��ة او ف�����س��ل��ي��ة( وت��ظ��ه��ر ت��ل��ك ال����ف����وارق يف 
ميكن  ل  مثال   ، واملعاجلة  والختيار  اللغة  جمالت 
ت  م�سرحيا  عمال  تتابع  خربية  مادة  ظهور  ت�سويغ 
اأخرى  م��رة  ون�سرها  عر�سه  زم��ن  وانتهى  تقدميه 
اخلربية  امل��ادة  مع  احل��ال  هو  كما  ف�سلية  جملة  يف 
امل�سرحي  ال���ع���ر����س  ع���ن  ال���ن���م���ر  حم���م���ود  ل��ل��ك��ات��ب 
)احل�سني الآن( فهناك فجوة زمنية غري قليلة بني 
الن�سر  زمن  وبني  ما(  نوعا  )القدمي  العر�س  زمن 
ينطبق  الأم����ر  وه���ذا   ، – ف�سلية  دوري����ة  جم��ل��ة  يف 
ع��ل��ى م����ادة م�����س��اب��ه��ة ك��ت��ب��ه��ا ال�����س��اع��ر ���س��الم حممد 
الوا�سح  فمن  النور(  )�سفري  م�سرحية  عن  البناي 
ال�سحفية  للمتابعة  اق��رب  ك��ان  البناي  كتبه  ما  ان  2م 
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ال�ستهالل  يف  بذلها  التي  العناية  برغم  ال�سريعة 
، وال�����س��يء ذات���ه ي��ذك��ر م��ع امل��ت��اب��ع��ة اخل��ربي��ة التي 
امل�سرحي  األ��ط��ف  )م��ه��رج��ان  ع��ن��وان  حت��ت  ن�����س��رت 
فقد  ال�سدي  املنعم  عبد  لكاتبها  النجف(  يف  الأول 
ال�سهور  يتجاوز  زمنيا  فارقا  هناك  ان  وا�سحا  كان 
يف  عنه  الكتابة  وزم��ن  املهرجان  زمن  بني  اخلم�سة 

 ! الف�سلية  املجلة 
الأعداد  يف  ظ��ه��وره  �سيتعمق  امل�سكل  ه��ذا  اأن  وارى 
املقبلة ولهذا اقرتح الآن حال منا�سبا على الزمالء 
مبقرتح  الأخ���ذ  ب��وج��وب  يتمثل  التحرير  هيئة  يف 
التي  واملتابعات  امل��واد  لن�سر  حم��دد  ب��اب  تخ�سي�س 
ل��ه��ا ع��الق��ة ب��ال�����س��وؤون امل�����س��رح��ي��ة امل��ت��ع��ددة م��ث��ل : 
واللقاءات  ال��ك��ت��ب  وع���رو����س  امل���ه���رج���ان���ات  اأخ���ب���ار 
العراقي  ب��امل�����س��رح  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ق��اري��ر  ال�����س��ري��ع��ة 
وغ��ري ال��ع��راق��ي وح�����س��ر ك��ل ه��ذا يف ال��ب��اب املقرتح 
امل�سرحية( جلعل ظهور  )احلياة  عنوانه  يكون  وقد 
املواد م�سوغا كما تفعل عدة جمالت نظرية . تلك 

ال��ت��ن��وي��ه الي��ج��اب��ي مب�����س��ت��وى احلوار  ب��د م��ن  - ل 
ابو  وال��ف��ن��ان عقيل  ال��ك��ات��ب  اأج���راه  ال���ذي  ال��ن��ا���س��ج 
الكبري  امل�����س��رح��ي  وال���ك���ات���ب  ال�����س��اع��ر  م���ع  غ���ري���ب 
حم��م��د ع��ل��ي اخل��ف��اج��ي ال����ذي اأ����س���اء ال��ك��ث��ري من 
او  جمهول  يعد  وبع�سها  واإب��داع��ه  حياته  حمطات 
وخ�سو�سا  ك��اف  ب�سكل  الأ���س��واء  عليها  ت�سلط  مل 
�سنة   )  27  ( مل��دة  الكتابة  اعتزاله  بفرتة  يتعلق  ما 
الظروف  على  منه  اعرتا�سا  فيها  اخلفاجي  �سمت 
الإبداع اىل  " منطقة  ال�سعر من  وانتقال  اخلاطئة 
الثمني كانت  "! ولكن هذا احلوار  الإعالم  منطقة 
�سحفيا  ب�سياغته  تتعلق  مهنية  ���س��وائ��ب  حتيطه 
يف  ال�سعف  بع�س  هناك  كان  فقد  املطلوب  بال�سكل 
انتخاب عناوين  املنا�سبة وكذلك يف  املقدمة  اختيار 
من  واإب���رازه���ا  احل���وار  م��نت  م��ن  وث��ان��وي��ة  رئي�سية 
ال�سكل احلواري غري  ، كما وجدت  الت�سميم  خالل 
راكز وبعيدا عن التحرير املتعارف عليه فال يوجد 
���س (  ي�����س��م��ى ب)  ال�����س��ح��ف��ي م��ا  الآن يف ال���س��ت��غ��ال 
اأ�سبح  قدمي  اأ�سلوب  فهذا  لالإجابة   ) ج  و)  لل�سوؤال 

بديال عنه ) * ( لل�سوؤال و ) - ( للجواب وهكذا .

الباحث  قدمها  التي  التوثيقية  امل��ادة  تبدو  ق��د    -
امل�سرحي عبد الرزاق عبد الكرمي بعنوان ) وم�سات 
مع  تتفق  ل  كربالء(  يف  العراقي  امل�سرح  حركة  من 
اأهمية  ذات  اأنها  اإل  الهوية(  )منت  عليه  اأطلقنا  ما 
مهمة  اأ���س��واء  وتلقي  املجلة  توجه  بطبيعة  تت�سل 
مرحلة  وخ�سو�سا  ك��رب��الء  يف  امل�����س��رح  ح��رك��ة  ع��ل��ى 
الريادات يف م�ستهل القرن املا�سي مرورا مبحطات 
اأ�سبح احد معامل  امل�سرح حتى  �سهدها هذا  م�سرقة 
املادة  ه��ذه  اأهمية  ان  �سك  ول   ، الكربالئية  احلياة 
الن�سطاء  اح��د  ه��و  كاتبها  اأن  م��ن  ت��اأت��ي  التوثيقية 
عامال  كان  اأن  منذ  الكربالئي  امل�سرح  يف  البارزين 
الكتابة  مل��ح��ط��ة  رك���ون���ه  وح���ت���ى  وم�����س��رف��ا  وف���ن���ان���ا 

 . والتوثيق 
الظاهر  عبا�س  طالب  الر�سني  القا�س  كتبه  ما   -
م��ن��دغ��م��ا يف  اأراه   ) اأخ�����رية  ن���اف���ذة   ( ع���ن���وان  حت���ت 
ال��ك��ت��اب��ة اجل��وان��ي��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ن��ه��ل ح��روف��ه��ا من 
والتعالق  والت�سبيح  التوجد  اأعماق حرى ومتعن يف 
الكتابة  هذه  ومنهج  ال�سفيع،  املثال  بفكرة  الروحي 
والذي  امل��خ��اط��ب  ب��ال��رم��ز  ملت�سقا  ي��ب��دو  املفتوحة 
مي��ك��ن ان ي��ك��ون ق��ن��اع��ا جل��وه��ر امل��خ��ّل�����س ال���ذي قد 
دهرا  يتاأخر ظهوره  وقد  ماأمول  في�سبح  ياأتي غدا 
املناجاة   فيو�س  خ��الل  وم��ن   ، وع��د  حم�س  فيكون 
رغباته  خ��وا���س  الظاهر  يطرح  ال��ع��ب��ارة  وان��ث��ي��الت 
اإن�������س���ان يف  اآلم وط����ن وم�����س��ري  ����س���ط���وره  وي��ح��م��ل 
اجلوانية  الكتابة  وه��ذه   ، الإن�سان  انقرا�س  ع�سر 
فيها  يرتع  ا�سرتاحة  حمطة  مبثابة  ه��ي  الطليقة 
اإليها  اأ�سده  ما  روحية  و�سحنات  اأثمار  من   املتلقي 
وهو يتجرع الغربة ويتجا�سر عليه الغرتاب ، لهذا 
يف  الكتابة  هذه  و�سعت  لن" هيكلة" املجلة  عجبت 
ما  ال�سفحة  يف  حتل  اأن  من  فعو�سا  مو�سعها  غري 
قبل الأخرية لكونها حملت عنوان ) نافذة اأخرية ( 

مو�سعها  عن  بعيدة  نراها 
.! ا�سمها  ويتفق مع  يت�سق مع روحها  الذي 
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ن�ساط  باأّي  مرتبطاً  بداياته  يف  امل�سرح  يكن  مل 
الدينية  بالطقو�س  مرتبطاً  ك��ان  ب��ل  �سيا�سي، 
القدرة  له  لكونه  �سيا�سي،  فٌن   : امل�سرح هو  لكن 
اأي  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات ح��رك��ة ال��ت��اري��خ يف 
مناق�سة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ل���ُه  ف��امل�����س��رح   .. جم��ت��م��ع 
امل�سكالت وامل�سالح والعواِطف .. وما دام هناك 
اأركانه  اأحد  يعد  الذي  امل�سرحي  الفن  يف  �سراع 
ال�سيا�سية  طبيعته  ي�ستمّد  فهو  الفني،  وبنائه 
م���ن ه����ذا ال���ب���ن���اء )اأع���ن���ي ال�������س���راع ال���درام���ي( 
وامل�سالح  والف��ك��ار  امل�ساكل  ب��ني  ه��و  وال�����س��راع 

. املجتمع  ال�سائدة يف  والعواطف 
بل   ، نف�سها  تلقاء  من  تتطور  ل  املجتمعات  ان 
ت��ت��ط��ور م��ن خ��الل ج��ه��د الن�����س��ان وكيفية  ه��ي 
احلياتية..  مل�سكالته  املنا�سبة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد 
وهنا ي�ستطيع امل�سرح ان يزّود الن�سان بالطاقة 
ان  اج��ل  من  معركته  يف  والوجدانية  الروحية 
يخو�س  الن�سان  ان  وفكرياً.  اجتماعياً  يتطور 
ي��وم��ي��اً م��ع��ارك م��ن اج��ل ح��ري��ت��ه وت��ق��ّدم��ه �سد 
حرية  مع  متعار�سة  م�سالح  لها  ب�سرية  ق��وى 
تنتمي  الب�سرية  ال��ق��وى  وه��ذه   ، الن�����س��ان  ه��ذا 
الن�سان  اخ�ساع هذا  تو�سعية غايتها  دولةٍ   اىل 
طبقات  اىل  تنتمي  الب�سرية  القوى  هذه  ان  او 
اجل  من  �سعوبها  تقّدم  مع  م�ساحلها  تتعار�س 
التحرير. اّن امل�سرح يجمع بني الوعي واجلمال 
ال��وج��ود وف��ه��م هذه  ق��وان��ني  وم��ن اج��ل معرفة 
ال��ق��وان��ني ..وه���ن���ا ي��ق��وم امل�����س��رح ب��ت��ح��وي��ل هذه 
وبهذا   .. ال��روح��ي��ة  املتعة  م��ن  ن��وع  اىل  امل��ع��رف��ة 
ن�ساله  يف  الن�������س���ان  مب�����س��اع��دة  امل�����س��رح  ي��ق��وم 
جمتمعه  يف  امل��وج��ودة  ال�سّر  ق��وى  مع  و�سراعه 
ان  ارادت�����ه�����ا..  اخ�������س���اع���ه اىل  غ��اي��ت��ه��ا  وال���ت���ي 
املقاومة،  م�����س��رح  او  امل��ق��اوم��ة  ادب  م��و���س��وع��ات 
الن�سان  يخو�سها  التي  املعارك  من  ت�ستمّدها 

والتقدم  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ع���دال���ة  احل���ري���ة  اج����ل  م���ن 
والزده�������ار احل��ق��ي��ق��ي. م���ن ُه��ن��ا ت��ت�����س��ك��ل ���س��ف��ات ادب 
ممار�سات  من  تنه�س  التي  املقاومة  م�سرح  او  املقاومة 
من  ال�سعوب  �سد  والروحي  والفكري  ال�سيا�سي  القهر 

امل�ستبدين. الطغاة  احلكام  قبل 
اذن .. م�سرح املقاومة يبحث يف هذه الظواهر ..

اّن فعل املقاومة ل مُيار�س من قبل فردٍ  واحد، بل من 
جماعة.. قبل 

، بل من  ِقبل فردٍ  واحد  وامل�سرح اجلاد ل مُيار�س من 
.. قبل جماعة 

وامل�سرح اجلاد ُيفّجر يف الن�سان طاقات كبرية ت�ساعده 
وعقله  الن�سان  ي��زّود  فهو  واحلياة،  الوجود  معركة  يف 
بالوعي  تزويده  على  عالوة  بالقيم،  ووجدانه  وارادته 

�سعوبات. فيها من  ما  بكّل  احلياة  ملواجهة 
المام احل�سني )عليه  قادها  التي  الثورة احل�سينية  ان 
ال�����س��الم( ه��ي : ���س��راع ب��ني احل��ق وال��ب��اط��ل ، ب��ني فكرٍ  
المة  يقود  ان  يريد  وفكر   ، ا�سكالها  بكل  احلياة  اف�سد 
)عليه  احل�سني  لثورة  كانت  لقد  وال�سمّو.  املجد  نحو 
عندما  واحل�سني   .. معينة  واهداف  منطلقات  ال�سالم( 
انحرف  ال��ذي  ال�سائد  النظام  يغري  ان  اراد  ثورته  قاد 
الكرم  النبي  قادها  التي  ال�سالمية  الر�سالة  نهج  عن 
حممد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( لذلك كانت نه�سة 
يزيد-   – �سد  لي�ست  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الم��ام 
ال�سالم  كلمة  ا�ستغل  حتريفي  تيار  �سّد  امنا   ،.. كَفرد 
والعودة  م��اآرب��ه ِ  تكري�س  اجل  من  بها  املتاجرة  وح��اول 
فثورة   .. املتخلفة  القبلية  اجلاهلية  زمن  اىل  باملجتمع 
احل�سني )عليه ال�سالم( كانت تهدف اىل تغيري النظام 

كمله. باأ
اإين  األ   " ال�سالم(:  )عليه  احل�سني  الم��ام  مقولة  ان 
وامنا   .. اأ�سراً ول بطراً ول ظاملاً ول مف�سداً  اخرج  مل 
ال�سرارة  جدي.." هي  اّمة  يف  ال�سالح  لطلب  خرجت 
الوىل يف ثورته. ان النظام الموي الذي و�سع ا�سا�سه 
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معاوية كان مغايراً للنهج النبوي فقد عّطل النظام 
الذي  النبوي  النظام  كّل قوانني وموؤ�س�سات  الموي 
– القراآن الكرمي-  كان يعتمد على د�ستوره املقد�س 
والقوانني  النظمة  من  الكثري  و���س��ّوه  الغى  بحيث 
الطاغية  زم���ن  ال���س��الم��ي يف  امل��ج��ت��م��ع  و���س��ل  ح��ت��ى 
انت�سرت  حيث  ُم��زري��ة  اقت�سادية  حالة  اىل  معاوية 
والداري  والفكري  الف�ساد الخالقي  جميع مظاهر 

املجتمع. يف  والجتماعي 
هي  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  ث��ورة  �سعارات  احد  ان 
ال�سيف  ب��رف��ع  اّل  احل��ري��ة  ت��اأت��ي  ول   .. احل��ري��ة(   (
املنطلق  والقهر.. من هذا  الُذل  النا�س من  لتحرير 
املحمدية  احل�سينية  املدر�سة  مبادئ  ا�ساعة  ولأج��ل 
وت��اأ���س��ي�����س م�سرح  ����س���رورة خ��ل��ق  ن��ه�����س��ت  ال���س��ي��ل��ة 
القيم  هذه  جت�سيد  عاتقه  على  ياأخذ  اأ�سيل  ح�سيني 
م�سرح  هكذا  مثل  وج��ود  واّن   .. ال�سامية  ال�سماوية 
البداعية  ال�����روؤى  يف  غ�����زارة  ع��ل��ى  ي��ت��وف��ر  ر����س���ايل 
اخلاّلقة – فنياً وفكرياً – ل ميكن ان تن�سب ابداً .. 
لأن مبداأ ال�سراع القائم بني قوى اخلري والميان ، 
 .. ابداً  ينتهي  ان  والظالم ل ميكن  ال�سر  �سد قوى 

القراآن الكرمي هذه احلقيقة .. اكّد  وقد 
لبع�س  بع�سكم  )اهبطوا  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

َعدّو(.
ن�ٌس   : هو  لوحده  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  ا�سم  ان 
كالعبا�س  ال��ث��ورة  اأب��ط��ال  ب��ق��ي��ة  وك��ذل��ك   ، م�����س��رح��ٌي 
عقيل  بن  وم�سلم  الرياحي  واحل��ر  ال�سالم(  )عليه 
احل�سينية  ال��ث��ورة  يف  حا�سرة  كانت  امل���راأة  وحتى   ..

عليها. اهلل  �سالم  زينب  بال�سيدة  متمثلة 
او يف مرحلة  ال��ك��ت��اب��ة  يف  ���س��واء  ال��ف��ن��ي��ة  ال���روؤي���ة  ان 
تبتكر  ان  ل��ه��ا  امل�����س��رح مي��ك��ن  ع��ل��ى خ�����س��ب��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
واملده�س  ال��ب��اه��ر  م���ن  امل���زي���د  وت��ك��ت�����س��ف  وت�����س��ي��ف 
احداث  ي�ستطيع  والذي  معا�سر  حداثوي  وباأ�سلوب 
 .. اجلذرية  واملتغريات  الكبري  الجتماعية  النقالت 

– امل�سرح احل�سيني-  ومن هنا تكمن خطورة ر�سالة 
و���س��الح��ه اجل��م��اه��ريي ال��ف��ّع��ال ل��ك��ون��ه ق����ادرا على 
الأنظمة  وتخ�ساه  تعرفه  ك��ان��ت  م��ا  وه��ذا   .. الفعل 
تعتربه  كانت  لذلك  البائدة  القمعية  الديكتاتورية 

.. باملوت  عليها  تعاقب  التي  املحّرمات  من 
ان ما ت�سهده احلركة امل�سرحية اجلديدة يف العراق، 
– امل�سرح احل�سيني- هي  الرائد اخلاّلق  ومنوذجها 
اف��رزت��ه��ا معطيات  م��ل��ّح��ة  و����س���رورة  ���س��ح��ّي��ة  ح��ال��ة 
هي  وكذلك  الوطن  يعي�سها  التي  اجلديدة  احلالة 
واآمال  وتطلعات  م�ساعر  عن  ُيعرب  وطني  ا�ستحقاق 
عانى  الذي  املجاهد  ال�سعب  هذا  ابناء  من  الغلبية 
والبعاد  والتهجري  القتل  من  املظلمة  الع�سور  يف 
متوا�سال  �سامداً  بقى  والذي  والتزوير  والتهمي�س 
بدمائه  العداء  هجمات  ي�سّد  ال�سرعي  ن�ساله  يف   ً

.. الزكية 
اأ���س��ي��ال من  راف���دا  ب��ح��ق  ي��ع��د   : احل�سيني  وامل�����س��رح 
احل�ساري  اأمنوذجه  يقّدم  الإن�ساين  امل�سرح  رواف��د 
ا���س��ك��ال القهر  امل��ن��ا���س��ل��ة ���س��د ك��ل  ال�����س��ع��وب  اىل ك��ل 
حقيقية  ف��ر���س��ة  ي���وف���ر  ف���اّن���ه  وال����ع����دوان  وال��ظ��ل��م 
ينه�س  ل��ك��ي  وال��ع��امل��ي  وال��ع��رب��ي  ال��ع��راق��ي  للم�سرح 
ال��ت��ي حّجمت  امل�����س��اع��ب  ِم���ن ك��ب��وت��ه وي��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى 
ا�ستفادت  وك��م��ا  اجل��م��اه��ري.  ب���ني  ت���اأث���ريه  وق���ّزم���ت 
املعا�سرة  وث��ورات��ه��ا  التحررية  وحركاتها  ال�سعوب 
امل�سرح  ع��ل��ى  ف����اإن  ال���ث���ورة احل�����س��ي��ن��ي��ة  م���ب���ادئ  م���ن 
من  ي�ستفيد  ان  اي�ساً  والعاملي  وال�سالمي  العربي 
التقدم  حتقيق  اجل  من  احل�سينية  املدر�سة  مبادئ 

لالإن�سانية. احلقيقي  والزدهار 
*/ مواليد 1950/ذي قار

جميلة،1973م. فنون  بكالوريو�س 
حمافظة  يف  امل�سرحية  الع��م��ال  م��ن  العديد  اخ��رج 

ذي قار
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يقول ر�سل ) هنالك �سيء يف الأدب يبعث على العزاء 
اأ�سبحت   ، املا�سي  اإىل  اجنابت  قد  ماآ�سيه  اأن  وهو   ،
تعد يف  اأنها مل  وه��دوء ينجمان من  ذات كمال  بهذا 
متناول اأيدينا . واأنه ملا يبث فينا القدر الأ�سمى من 
اإليه  فننظر   ، مبلغه  احلزن  بنا  يبلغ  اأن  البال  راحة 
البعيد : واأن  املا�سي  ، يف  املا�سي  وكاأنه قد حدث يف 

ن�سارك بخيالنا يف ال�سحبة احلزينة التي ت�سم تلك 
احلياة  لعجلة  قربانا  حياتها  قدمت  التي  الأرواح 
الطاحنة التي ل تزال تدور( تدور املاأ�ساة احل�سينية 
عموما  الإن�سانية  باملاأ�ساة  ي�سمى  اأن  ميكن  ما  حول 
والتي تتمثل يف �سياع الإن�سان ومتزقه بني  الإرادة 
يف  الإن�سان  واإخفاق  ناحية  من  الفعل  على  والقدرة 

حتقيق هذا الفعل من ناحية اأخرى . 
التجربة  جت�سيم  ح��ول  احل�سينية  املرا�سيم  وت��دور 
على  وال���ق���درة  الإرادة  ب��ني  ال�����س��راع  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
ع��ل��ى مو�سعة  امل��را���س��م  ه���ذه  ت��ع��م��ل  ان  اأي   ، ال��ف��ع��ل 

د. سليم عطية جوهر 
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التجربة  ول��ي�����س   ، ع���ام  ب�����س��ك��ل  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
الفردية لالأ�سخا�س الذين مار�سوا الدور احلقيقي ، 
اأي متار�س هذه الطقو�س عملية النقل من الواقعية 
اخرتاق  اإىل  واملكانية  الزمانية  وم��ن  التجريد  اإىل 
)من  بعينهم  الأ�سخا�س  ومن  واملكان  الزمان  ح��دود 
فهذه   ، ع��ام  ب�سكل  الإن�سان  مفهوم  اإىل  ال�سخ�سنة( 

طقو�س حتول التاريخي اإىل ما فوق تاريخي . 
واإذا كان الوعي الأ�سطوري يوحد بني الوجود واملعنى 
ال��رم��زي��ة... قيمتها  ي��ع��ي  اأن  دون  ب��ال��رم��ز  وي��ت��و���س��ل 

ال�سور  من  يفيد   ( احل�سينية  بال�سعرية  الوعي  فاإن 
 ، الوقت  نف�س  يف  يدركها  لكنه   ، والإ���س��ارات  احل�سية 
الوجود  بني  دائما  ومميزا   ، واإ�سارات  �سورا  بو�سفها 

واملعنى .(
فالق�سة متثل دينامية احلراك الجتماعي ، وال�سراع 
امل�����س��ت��رت وال��ع��ل��ن��ي ب��ني ال��ق��وى امل���وؤث���رة وال��ف��اع��ل��ة يف 
والقوى  الإرادة  حت��ف��ز  ال��ت��ي  ال��ق��وى  ب��ني   ، امل��ج��ت��م��ع 
اأو  امل�سرحية  احلبكة  ان   . الإرادة  ه��ذه  ت�سلب  ال��ت��ي 
حتى الرواية ت�سف ما يحدث ولكنها يف الوقت عينه 
 ، الأح��داث  ن�ست�سفه من هذه  ان  اإىل ما ميكن  ت�سري 
ن�سري  اأن  لنا  ميكن  ال��ذي  الجت��اه  اإىل  تر�سدنا  فهي 
الناطق  مظهر  تتخذ   ( احل�سينية  فالق�سة   . ف��ي��ه 
وباأ�سلوب  ب�سراحة  تواجهنا  لأنها  ذلك  الغيب  بل�سان 
مبا�سر يفوق ما يت�سم به اأي فن اآخر مب�ساألة و�سعنا 
ت�سم  فهي  وقيمته(  املحتوم  والجتماعي  التاريخي 
اأبدا  يعي�س  الإن�����س��ان ل  ب���اأن  ي��ف��ي��د  م��ا  ث��ن��اي��اه��ا  ب��ني 
ل��ن��ف�����س��ه ف��ه��و ل��دي��ه ق��ب��ل ك���ل ���س��يء م���ا����سٍ وحا�سر 
التق�سري  ب���اأن  ���س��ارخ  ب�سكل  تنبه  وه��ي   ، وم�ستقبل 
 ، ���س��يء  ك��ل  ليحرق  يت�سخم  فهو  �سغريا  ك��ان  مهما 
لذا فالإرادة ال�سلبة يف مواجهة النحراف مهما كان 
�سغريا منجاة من الهالك .  واإىل ذلك ي�سري مفهوم 
الذات تكت�سب وتوؤكد هويتها  اأن  اإىل حقيقة  الت�ساق 
بينها  الكامن  التوافق  ذاتيا من خالل  بو�سفها وعيا 
الذات  قابلية  اأن  يعني  وه���ذا   ، بها  املحيط  وال��ع��امل 

املعني  ال��واق��ع  م��ن  ال��ت��ي جتعل  ه��ي   .. الإح��ال��ة  على 
عاملا مو�سوعيا( . 

فاحل�سني يف م�سريته يك�سف عن وعي ذاتي عاٍل ، فهو 
املعا�س  الواقع  مع  ات�ساقه  عدم  عن  يك�سف  جهة  من 
الواقع  م��ع  ات�ساقها  ع��ن  يك�سف  اأخ���رى  جهة  وم��ن   ،
ال�سالح  ل��ط��ل��ب  )خ���رج���ت  ي��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال����ذي 
ات�ساق  ع��ن  يك�سف  ذات���ه  ال��ع��ني  . ويف  ج���دي(  اأم���ة  يف 
الآخرين مع واقعهم املعا�س ، وهو واقع منحرف كما 

يرى احل�سني . 
الجتماعية  الأن���رثب���ول���وج���ي���ا  ب��ع��ن��وان  درا����س���ة  ويف 
الثقافية ملجتمع الكوفة عند الإمام احل�سني ، تك�سف 
هذه الدرا�سة عن اأن املجتمع الكويف املرتبط بطبيعة 
التي  للمقاتلة  ث��غ��را  كونها  لها  الع�سكري  التكوين 
تعني ان هوؤلء املقاتلة  خمتلفي امل�سارب )يخ�سعون 
لالأمر الع�سكري الذي له مفهوم واحد وهو الطاعة 
، وم�سداق واحد ، وهو التنفيذ ، وحتى لو كان الذي 
عليه  اهلل  �سلى   ( نبيهم  بنت  اب��ن  مقاتلته  ي��ري��دون 
واآله( فاحل�سني يف حركته يفتح جمال لالإرادة كونها 
الإن�سانية  ذاته  بها  يجد  لكي  لالإن�سان  متاحا  خيارا 
الإن�ساين  واقعها  فقدت  اإذا  الإن�سانية  ال��ذات  ف��ان   ،
ف����اإذن ل ميكنها ان  ب��ال��وج��ود رغ���م ذل���ك  وا���س��ت��م��رت 
الذي حولته  املن�سود  الواقع  كليا مع  تكون متطابقة 
كيف  لنا  ت��روي  فالق�سة   . م��ادي ملمو�س(  �سيء  اإىل 
ميكن اأن يخرج واقع معني اإىل حيز الوجود، وترتبط 
الواقع  يكت�سب  الأبدي حيث)  العود  الق�سة مبفهوم 
احلقيقة  م�ستوى  اإىل  ويرقى   ، معناه  كامل  احل��ايل 
يف  غنيا  التاريخي  الن�س  ك��ان  فكلما  امليتافيزيقية( 
والق�سايا  امل�سكالت  ت��ع��ددت  كلما  وعميقا  حم��ت��واه 
حد  على  وامل��خ��رج  ال��ك��ات��ب  �ستواجه  ال��ت��ي  احل�سا�سة 
الإن�سان  اأميل زول اىل ) ان  . واإىل هذا ي�سري  �سواء 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  وي�سنع   ، ل��الأح��داث  يخ�سع  ال��ذي 
التنوعات  م�سرح   ، احلقيقي  امل�سرح  ه��و   ، الأح���داث 

 .) العظيمة 
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هل يصبح احللم حقيقة؟
اأن ت�سعى جملة كهذه ت�سدر من العتبة احل�سينية املقد�سة اإىل تاأ�سيل جميل جداً 

اأهدافها  وتبلور  عليها  تثقف  كما  اجلديدة  ملبانيها  وتوؤ�س�س  احل�سيني  امل�سرح  نظرية   
الواقع  يف  متحركة  حية  مفردة  جعلها  اإىل  النهاية  يف  لت�سل  �سرورتها  عن  وت��داف��ع 

العراقي عامة والكربالئي بوجه خا�س.
وبالعود اإىل اجلذور نلتقي واملحاولت الأوىل لإيجاد م�سرح من هذا النوع تتمثل بالت�سابيه 
كواحدة من ال�سعائر والطقو�س الكربالئية التي يقيمها عامة النا�س على قارعة الطريق 
اأو يف ال�ساحات وامليادين املفتوحة ومن ثم امل�سرح املدر�سي وامل�سارح البدائية التي اأقامتها 
الزمن بعدما  العلمية يف ردح من  وامل�ساجد وتبنت م�سروعها احلوزة  بع�س احل�سينيات 
راأت فيها من �سرورة ثقافية واإعالمية، ف�سال عن كونها �سيغة تعبريية م�سبعة بال�سدق 

والن�سجام مع املبداأ احل�سيني بل والندغام فيه لبع�س الوقت.
وبعد هذه املقدمة ماذا اأريد اأن اأقول؟

اأن  مبقدورهم  املجلة  وه��ذه  امل�سروع  ه��ذا  على  القائمني  ال�سادة  اأن  هو  قوله  اأري��د  ما 
النخبة  وتعبئة  التثقيف  جمال  يف  اأو�سع  خطوات  ويخطوا  التنظري  من  اأك��رث  يفعلوا 
امل�سمون  عالية  الن�سو�س  اأكتافهم  على  حاملني  املحاولة  نهر  بب�ساعتهم  فيعربوا 
متكاملة ال�سكل اإىل تكوين فرقة متثيل حقيقية لها مقرها الدائم وكادرها املتخ�س�س 
الإن�سانية  ال��غ��اي��ات  م�ستوى  اإىل  يرقى  م�سرحاً  للجمهور  لتقدم  املنظم  وبرناجمها 
والوطنية والدينية ويحرز الهتمام واملتابعة الإعالمية املطلوبة ككل عمل فني يت�سم 

التاأثريية الإيجابية يف املجتمع. بالفاعلية 
ومب�سرة  واعدة  وحم��اولت  نا�سجة  وجتارب  مده�سة  مناذج  من  ا�ستعر�سناه  ما  يكفي 
ال�سليلوزي  الورق  قيد  من  امل�سرح  هذا  حترير  هو  اليوم  فعله  علينا  ما  م�سرح.  بولدة 
امل�ساعر  يلهب  م�سرحاً  تتنف�س  وا�سعة  ثقافية  رئ��ة  اإىل  نحتاج  املتحرك.  ال��واق��ع  اإىل 
ينفعل  اجتماعي  كفرد  منا  واحد  كل  من  املنتظرة  الإن�سانية  مواقفها  �سوب  ويقودها 
بامل�سهد ويتمادى معه ليثمر ثمة كلمة هادفة ووعياً �سادقاً و�سرخة �ساخبة بعنفوانها 
واإرادة جادة للتغيري واخلروج من قوقعة املا�سي ب�سرف النظر عن مقد�سه ومدن�سه. 
املطلوب جت�سري الهوة بني ما�سينا التليد وتراثنا املجيد وبني حا�سرنا الذي �ساع منا 

اأو يو�سك اأن ي�سيع.
على املنظرين اأن يك�سروا الطوق وي�سبوا عنه اإىل اأبعد من الكتابة ومللمة �ستات اأوراقها 
امل�سّودة باأحبار التغني مبا كان ومل يكن، فيحققوا احللم وما ذلك بعزيز عليهم ول هو 

�سرب من املحال واإمنا بالعمل املثابر واجلد والجتهاد تدرك الغاية وي�سهل املنال.
ولي�س  ذات��ه  بحد  ���س��رورة  هو  بل  امل��اأم��ول  للم�سرح  التنظري  جدوائية  هنا  األغي  ل  اأن��ا 
اأجل حتريك  اأق�ساه من  الو�سع  يبذلوا  اأن  بق�سيته  املهتمني  اأدعو  ولكني  اأب��داً،  ترفاً.. 
وننتج  منها  جزء  نحن  �سريورة  نخلق  حتى  والتطبيق(  )النظرية  كلتيهما  اجلبهتني 

حراكا نحن اأحوج من غرينا اإليه اليوم وكل يوم.

حيدر السالمي       
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لغر�س  احل�����س��ي��ن��ي  ل��ل��م�����س��رح  ال��ت��ن��ظ��ري  م��و���س��وع  اإّن 
اإب����داع����ي����ا ل����ه ن��ك��ه��ت��ه اخل���ا����س���ة وله  اإب���������رازه ل���ون���ا 
تاريخّية  خارجّية  وق��ائ��ع  م��ن  امل�ستمّدة  موا�سعاته 
يحّتم  عديدة،  تخيليية  اآفاق  ومن  ومعروفة،  ثابتة 
عن  البحث  به  املهتّمني  والباحثني  الدار�سني  على 

تقّبل  املتلّقني  لعموم  تتيح  التي  واملربرات  امل�سّوغات 
الالزمة  ال��ف��ر���س��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  الإب���داع���ي  ال���ل���ون  ه���ذا 
واملناق�سة  للتحليل  وممار�ساته  ومكّوناته  ملو�سوعه 
لإعادة  و�سول  له  ال��واع��ي  النظري  التاأ�سيل  بغية 
القيمة احلقيقية له كونه ظّل يعاين - رغم اأهميته 

علي حممد ياسني
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بح اإق�ساء   - للنا�س  العامة  احل��ي��اة  يف  دوره  وخ��ط��ورة 

وتاأتي  ط��وي��ل��ة،  ل��ع��ق��ود  م��ق�����س��ودا  وتهمي�سا  ق��ه��ري��ا 
ك�����ادر جم��ل��ة )امل�������س���رح احل�����س��ي��ن��ي( يف هذا  ج���ه���ود 
امل�سرح  هذا  بواقع  للنهو�س  خري  ب�سارة  اخل�سو�س 

ال�سحيح. للم�سار  وتوجيههما  واآفاقه 
من  خارجة  درام��ا  هي  احل�سينّية  ال��درام��ا  اأّن  ومب��ا 
اإرادتي  �سراع  ج�ّسدت  التي  الطف(  )واقعة  معطف 
الدراما  تلك  ك��ّت��اب  ال��ت��زام  ف��اإن  ل��ذا  وال�سر،  اخل��ري 
املحتومة،  الأم���ور  م��ن  ه��و  ال��واق��ع��ة  تلك  بحيثيات 
للتجريب  م���ّي���ال  ك��ف��نٍّ  ذات����ه  امل�����س��رح  ط��ب��ي��ع��ة  ل��ك��ّن 
متاأّتية  ط��ب��ي��ع��ة  وه����ي   - ال��ق��ي��ود  م���ن  ول��الن��ع��ت��اق 
مزّودا  ك��ائ��ن��ا  ب��و���س��ف��ه  امل��ب��دع  الإن�����س��ان  طبيعة  م��ن 
اأنها  على  الأ�سياء  لكل  ينظر  يجعله  خ��اّلق  بخيال 
للكاتب  م�ساريعها  على  الأبواب  �ستفتح    - ممكنات 
اخلارجّية  ال��واق��ع��ة  اأ���س��ر  م��ن  ل��الن��ف��الت  امل�سرحي 
وردت  كما  ال��واق��ع��ة  تلك  م�سرحة  لأن  التاريخية، 
ل  امل��وؤرخ  بها  ي�سطلع  مهّمة  هي  املعروف  ب�سياقها 
الفنان الذي يتعامل مع الواقعة من منطلق الفن، 
مغايرا  ت�سخي�سا  جعلها  اإىل  الطامح  املنطلق  ذلك 
الفنان  ذات  ت�ست�سمره  الكون وتعبريا عّما  لعنا�سر 
– الكاتب من اأحالم اأو تطّلعات حمبطة اأو حقائق 

وملتب�سة. غام�سة 
وم���ن ه��ن��ا ف����اإّن امل����راد ب��ال��ت��م��ّث��ل امل��ع��ريف ال���ذي جاء 
ي��ع��ن��ي: الو�سف  امل��ت��وا���س��ع��ة  ال��ق��راءة  ل��ه��ذه  ع��ن��وان��ا 
اأو  للواقع  اجلديد  الرتكيب  من  نوع  على  امل�ستمل 
التمثيالت  وتتطلب  الفن،  عرب  له  املغاير  التكوين 
لة على اأنها واقع تف�سريات وتاأويالت  املعرفّية امل�سكَّ
القارئة  الذوات  لها  �ستنربي  مهّمة  وتلك  مالئمة، 
اأنظمة  ل���ق���راءة  م���ن ذخ����رية  ال���ق���ادرة مب���ا مت��ت��ل��ك 

وا�ستنطاقها)1(. املعريف  التمثيل 
 وت��اأ���س��ي�����س��ا ع��ل��ى ذل���ك، ���س��ي��ك��ون ال��ن�����س امل��و���س��وم ) 
اأب���ي غريب  امل�����س��رح��ي عقيل  ل��الأدي��ب  ���س��ف��ر(  ج���واز 
هة  املموَّ املعرفّية  التمّثالت  طبيعة  لك�سف  ميدانا 
الثاين من  العدد  املن�سورة يف  املذكورة  امل�سرحية  يف 
نك�سف عن  اأن  اآثرنا  وقد  )امل�سرح احل�سيني(  جملة 
يحاول  وهو  الن�س  هذا  اإليها  ا�ستند  التي  الآلّيات 

باإعادة تركيبه متكئا على  الذي يقوم  العامل  متثيل 
واقعة خارجّية معروفة وحمددة وهي مبثابة حجر 
امل�����س��رح احل�سيني  ف��ن  اإل��ي��ه��ا  ي��رت��ك��ز  ال��ت��ي  ال���زاوي���ة 

وكالآتي: اإليها،  الإ�سارة  وكما متت  برّمته، 

1_   داللة العنوان
العتبة  ف��ه��و  الأدب�����ي،  ال��ع��م��ل  يف  ه���ام  دور  ل��ل��ع��ن��وان 
ال��رئ��ي�����س��ة بني  الت�����س��ال  الأوىل وو���س��ي��ل��ة  ال��ن�����س��ّي��ة 
دللّيا  ن��ظ��ام��ا  ال��ن�����س  )ك���ان  واإذا  وال���ق���ارئ،  امل��ب��دع 
نظام  ك��ذل��ك  ال��ع��ن��وان  ف���اإّن   ، مبّلغة  م��ع��اين  ول��ي�����س 
العميق  وم�ستواه  ال�سطحّية  بنيته  له  رام��ز  دليل 
هنا  ي�ستوقفنا  وم��ا   ،)2 مت��ام��ا()  الن�س  مثل  مثله 
بداهة   - اإذ حتيل  �سفر(  الن�س )جواز  دللة عنونة 
يحملها  التي  الثبوتّية  الأوراق  اإىل  العنونة  تلك   -
اأبي  الإن�سان امل�سافر من بلد اإىل بلد، لكنها يف ن�س 
�ستنحرف  وال��وظ��ائ��ف  ب��ال��دللت  امل��ت��الع��ب  غ��ري��ب 
الكاتب  خ���ّب���اأه  اآخ���ر  م�����س��ار  اإىل  ه���ذا،  م�����س��اره��ا  ع��ن 
يحاور  ح��ني  امل��خ��رج  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ب��ع��د  فيما  ليعلنه 
م��ن يزيد ه��ي جواز  ال���رباءة  ب��ق��ول��ه:) لكن  امل��وؤل��ف 
�سفر اإىل زمننا ( وهذا ما يعطي هذه الرباءة دللة 
جديدة ممّوهة ممتّدة من زمن احلادثة حتى يومنا 
معنوي  لب�س  يف  اأي�����س��ا-   - �سيدخلنا  م��ا  وه��و  ه��ذا، 
توؤّكد  ع��ّدة  احتمالت  على  منفتحا  التاأويل  ي��رتك 
امل��ع��ريف منذ  ال��ت��م��ّث��ل  ال��ن�����س واح��ت��ك��ام��ه اإىل  ان��ب��ن��اء 
اإىل  ي�سعى  م�سرحي  ن�س  اأّنه  اأي  له،  ولوجنا  حلظة 
بعد  ما  ب�)م�سرح  يعرف  ما  ف�ساءات  من  الق��رتاب 

الدراما(

2_   تمّثل الواقع مسرحّيا
ي��ه��دف ه��ذا ال��ت��وّج��ه اجل��دي��د يف ع��امل امل�����س��رح اإىل 
حت��وي��ل ال��ف�����س��اء امل�����س��رح��ي ك��ام��ت��داد ل��ل��واق��ع، لكن 
تتم  واإمن���ا  ه��و،  ال��واق��ع كما  ذل��ك  اإىل  ال��رك��ون  دون 
على  امل��رت��ك��زة  الفنّية  ال��روؤي��ة  خ��الل  م��ن  معاجلته 
التي  املقولت  واملنبنية على قاعدة اخرتاق  املوقف، 
تزعزع قناعات املتلقني وتدفعهم اإىل الغرق يف بحر 
ل  امل�سرح  من  نوع  وهو  امل�سرحي،  الف�ساء  عالمات 
للفهم،  وقابل  متما�سك،  فني  عمل  خلق  ي�ستهدف 

2م 
01

ل 2
يلو

/ ا
1ه�

43
ل 3

سوا
�/

ث 
ثال

 ال
دد

الع



62

بية
 أد

وث
العالمات بح وتكثيف  الت�سّظي  تقنيات  اإىل  ي�سعى  بل 

ن�سيطة  ب��ع��الق��ة  وي���ط���ال���ب  امل�����س��م��م��ة،  امل�����س��رح��ّي��ة 
ال���ذي ي��ج��د ف��ر���س��ة ملعاجلة  وف��ع��ال��ة م��ع اجل��م��ه��ور 
الأح�����داث امل�����س��رح��ّي��ة وت��اأوي��ل��ه��ا وف��ه��م��ه��ا ول���و خارج 
املعرفّية  ال��ذخ��رية  على  بالعتماد  الثقايف  �سياقها 
من  ���س��ف��ر(  )ج����واز  اإل��ي��ه  ت��ط��م��ح  م��ا  وه���و  للمتلقي.  
خالل عّدة مرتكزات حدثّية وحوارية من املمكن اأن 

بالآتي: نوجزها 
الذي  امل�سرحي  الن�س  بداية  يف  احل��دث  – ينفتح  اأ 
فاإّنه  امل�����س��رح؛  ع��ل��ى خ�����س��ب��ة  اأن مي��ّث��ل  ل��ه  ق��ّي�����س  ل��و 
وعيا  ال���ذي ميتلك  اجل��م��ه��ور  م��ن  ن��وع  اإىل  ب��ح��اج��ة 
على اجلمهور  هذا احلدث  ينفتح  وم�سرحيا،  ثقافيا 
يف اأول م�ساهد امل�سرحية عرب اإ�سراك اأحد اأفراده يف 
تاأدية دور) يزيد ( وال�سوؤال هنا: هل من يوؤدي هذا 
اأم هو ممثل م�سرحي  الدور هو من اجلمهور فعال، 
املناط  دوره  حفظ  وقد  خل�سة  اجلمهور  بني  يند�ّس 
ما  هو  الثاين  الحتمال  وه��ذا  القلب،  ظهر  عن  به 
اإليه رغم �سكوت الن�س عنه، وذلك لأن موؤلف  منيل 
اإ�سراك اجلمهور من خالل نقل ال�سراع  اأراد  الن�س 
امل�سرح  خ�����س��ب��ة  م���ن  والإرادات(  امل��ق��ادي��ر  ����س���راع   (
بالواقع  لال�ستمرار  كمحاولة  الفرجة  �ساحة  اإىل 
اأب����و غريب  اإل��ي��ه��ا  امل�����س��رح��ي، وه���ي ال��ت��ف��ات��ة ي��ن��ت��ب��ه 
غايات  م��ن  غ��اي��ة  وه��ذه  امل��وه��وب.  امل�سرحي  بفطنة 
املمثل  يجعل  اأن  ح��اول  ال��ذي  امل�سرحي  الن�س  ه��ذا 
نوعا  اأن هناك  اأي  املتفرج،  ونتيجة ح�سور  �سبب  هو 
هذا  م��ث��ل  يقت�سيه  بينهما  امل��ت��ب��ادل  احل�����س��ور  م��ن 

امل�سرحّية. الن�سو�س  من  النوع 
به  املناط  دوره  بتاأدية  املمثل  هذا  يقوم  اإن  – ما  ب 
الن�س  الدور، وهنا يعيد  ) دور يزيد ( حتى يتلب�ّسه 
هو  املمثل  اأّن  ف��امل��ع��روف  اأخ���رى،  م��ّرة  امل��وازي��ن  قلب 
كان  – اإذا  ف��ي��وؤدي��ه  ب��ه،  امل��ن��اط  ال���دور  يتلّب�س  ال��ذي 
قديرا – على اأح�سن وجه، ثم ينزع عنه هذا الدور، 
لكن  دوال��ي��ك،  وه��ك��ذا  ���س��واه،  م��غ��اي��را  دورا  ليتلّب�س 
يتلّب�س  الدور  متاما،  العك�س  على  هنا  يحدث  الذي 
اللبو�س  هذا  عنه  ينزع  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ول  املمثل 

الذي ُي�سكل على املتلقي ويزعزع قناعاته بخ�سو�س 
املغزى  وما  تو�سيله  اإىل  الن�س  ي�سعى  الذي  املعنى 
باللحظة  املتج�ّسد  الآخر  الإ�سكال  عن  ف�سال  منه؟ 
اأمامه،  امل�����س��رح��ي  احل���دث  يطرحها  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة 
اأم  منام،  حلم  اأم  يقظة،  حلم  اأم  يقظة،  حلظة  اأه��ي 

ماذا؟
الن�س  ا�ستطاع  التي  الرائعة  الفجوات  اإحدى  وهذه 
اإ�سراك  حم��اول��ة  اإىل  �ساعيا  يخلقها  اأن  امل�����س��رح��ي 
امل��ت��ل��ق��ي يف ع��م��ل��ي��ة م���لء ه���ذه ال��ف��ج��وة مب��ع��ن��ى من 
امل��ع��اين امل��ن��ت��ظ��م��ة مب��غ��زى ي��ّت��ف��ق ب��ال�����س��رورة وذلك 
ل اإليه املتلقي ب�سيء  املعنى الذي من املمكن اأن يتو�سّ

من الال متاثل مع ما وقر يف عقله وخميلته.      

3_   المعنى ومغزاه
الناظرة  احل���دي���ث���ة  ال���ن���ق���دي���ة  ال���ن���ظ���ري���ات  مت���ي���ل 
الن�سو�س  فيها  مب��ا  الإب��داع��ّي��ة  الأدب��ّي��ة  للن�سو�س 
الركون  اإىل ع��دم وج���ود واح��دي��ة مي��ك��ن  امل�����س��رح��ّي��ة 
اأّن  اإذ  الأدبي ومغزاه،  العمل  اإليها مبا يخ�ّس معنى 
م�ساربهم  واخ��ت��الف  ال��ق��ّراء  بتعدد  متعددة  املعاين 
الأدبي،  للعمل  منها  ي��ن��ظ��رون  ال��ت��ي  النظر  وزواي���ا 
خالل  من  واملغزى،  املعنى  بني  التمييز  ميكن  ولكن 
كون الأول )يظهر يف اإ�سراك القارئ يف فعل تكوينه، 
باملعنى يف  ف��ريت��ب��ط  امل��غ��زى  اأم���ا  امل��ع��ن��ى،  ت��ك��وي��ن  اأي 
اإىل معرفة، وهذا  نهّم فيها برتجمته  التي  اللحظة 
با�ستجماعنا  اأننا  يبنّي  املغزى  وراء  املحتوم  ال�سعي 
���س��ي��ئ��ا ق��د حدث،  اأّن  اأن��ف�����س��ن��ا  ن��ح��ن  ن���درك  ل��ل��م��ع��ن��ى 
فاملعنى  مغزى،  على  العثور  نحاول  فنحن  ثّم  ومن 
على  وتاأ�سي�سا   ،)3  ( واح���دا(  �سيئا  لي�سا  وامل��غ��زى 
املغزى  م���ف���اده: م��ا  ���س��وؤل  ن��ط��رح  اأن  ل��ن��ا  ���س��ب��ق،  م��ا 
ال����ذي ي��ري��د اأن ُي��و���س��ل اإل��ي��ه ن�����س )ج����واز ���س��ف��ر ( 
)املمثل  �سخ�سية  زّج  خ��الل  م��ن  املتلقي  اأو  ال��ق��ارئ 
التي  ال�ساكلة  ه��ذه  على  يزيد(  ب�سخ�سية  املتلّب�س 
ذاته(  يزيد  الطاغية   ( مع  اأول��ّي��ا  تعاطفا  تثري  قد 
بادئ  ُي��ب��دي��ه  اأن  اإّل  امل��ت��ل��ق��ي  ت��ع��اط��ف ل مي��ل��ك  وه��و 
بحّب  النف�سي  ع�سابها  كّبلها  �سخ�سّية  م��ع  الأم��ر 
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اأحد  يقوى  اأن  دون  لها  يت�سدى  من  ك��ّل  �ست�سيب 
جربي،  بعد  على  تنطوي  التي  اللعنة  تلك  رّد  على 
ولو كانت هذه ال�سلطة )خمّيلة ل واقعّية( وهو ما 
نف�سه  ظّن  عندما  اأحابيلها  يف  امل�سكني  املمثل  اأوقع 

تاريخيا. احلقيقي  يزيد 
لكن الن�س مل يقف - باحلقيقة - من هذه الق�سية 
من  اأك��رث  يف  للرتميز  جل��اأ  قد  فهو  احل��ي��اد،  موقف 
اأكانت  �سواء  امل�سرحّي  الن�س  عالمات  من  عالمة 
ا�سطحاب  م��ث��ال  منها  م��ب��ا���س��رة،  غ��ري  اأم  م��ب��ا���س��رة 
حتيل  عالمة  وه��ذه  �سعدان(  ل��ق��رده)  املمثل  يزيد 
يالعب  ك��ان  ال��ذي  ليزيد  التاريخية  احلقيقة  اإىل 
القردة، وكذلك �سورة الكر�سي املتهرئ وهو - دون 
���س��ك - رم���ز ل��ل�����س��ل��ط��ة امل��ت��ه��ّرئ��ة امل��ن��خ��وب��ة ال��ت��ي ل 
احل�سور  عن  ف�سال  هذا  نف�سها!  اإ�سالح  ت�ستطيع 
املخّيلة  يف  ل��ي��زي��د  امل��م��ق��وت  ال��ط��اب��ع  ذي  ال��ك��ث��ي��ف 
هذا  اإىل  يهدف  ل  الن�س  اأن  يعني  مما  اجلماعّية، 
ال��ت��ع��اط��ف ال���ذي ملّ��ح��ن��ا اإىل اإم��ك��ان��ّي��ة الإي���ح���اء ب��ه ، 
ذلك  ك��ّل  م��ن  يجعل   - احلقيقة  يف  ال��ن�����س-  ول��ك��ن 
ب��ه ع��رب خلخلة  ي��وح��ي  م��غ��زى عميق  ���س��وب  م��ع��ربا 
م��ف��اه��ي��م امل��ت��ل��ق��ي وال��ت��الع��ب ب��ه��ا. وه���ذا م��ا يكافح 
ما  ر�سالة  لإي�سال  داعيا  فنا  بو�سفه  امل�سرح عموما 
من اأجل الو�سول اإليه! واأعني بذلك اأّن هذا الن�س 
اإىل  الذاتّية  مبدعه  روؤية  نقل  اإىل  ي�سعى  امل�سرحي 
اجتماعيا  ّث��ر  م��وؤ تخييلي  ب��دي��ل  ع��رب  احل��ي��اة  واق��ع 
فتتمّثل  ال��روؤي��ة  تلك  اأّم���ا  احل�سيني(،  ه��و)امل�����س��رح 
ال�سلطة  ت�سليم  يف  التهاون  ق�سية  من  بالتحذير 
اأي ال�سلطة - �سهوة قادرة  ملن ل ي�ستحّقها، لأّنها - 
احلياة  �ستف�سد  التي  ال�سعيفة  النفو�س  اإف�ساد  على 
العراقيني  نحن   - منه  حتققنا  ما  وهذا  بف�سادها، 
منذ  ال�سلطان  بف�ساد  مبتلى  ك�سعب   - الأق��ّل  على 
وانتهاء بزمن  بيزيد واحلّجاج  التاريخ مرورا  فجر 
ب��ه يف  ن��ح��ن م��وع��ودون  املقيتة وم��ا  ال��دك��ت��ات��وري��ات 

الأيام! قابل 
للرباءة  دع���وة  ال��ن�����س  م��غ��ازي  اأح���د  ب��ذل��ك  وت�سبح 

اأ����س���ك���ال ال��ت�����س��ل��ط الأج�����وف ال���ف���ارغ الذي  م���ن ك���ّل 
بالعقل  اهلل  ك��ّرم��ه��ا  اإن�����س��ان��ّي��ة  نف�س  ك��ّل  م��ن��ه  ت��اأن��ف 
اإقرار  و�سرورة  امل�ساواة  حّب  وجبلها  امل�ساعر  وبنبل 
ال��ت��م��ّرد ع��ل��ى القيم  ال��ع��دل الج��ت��م��اع��ي و����س���رورة 
ال�سبل، وهذا  بكّل  الفا�سدة ومقاومتها  الدكتاتورية 
احل�سينّية  النه�سة  وجوه  من  وجه   - حقيقته  يف   -
املباركة.وهكذا فقد كّف  ن�س ) جواز �سفر( عن اأن 
اأو  ل��واق��ع  متّثل  اأو  ���س��ورة  جم��رد  اأو  انعكا�سا  يكون 
ي�ستبطن  جماليا  ح�سورا  ذلك  بعد  لي�سبح  ذاك��رة 
وم�سهدا  وح��ال��ة  ظ��اّل  امل��ب��دع  يتمّثله  تخيليا  ك��ون��ا 

ذاتها.  اإىل غمار احلياة  به  لينتقل 
الفني  اخل��ل��ق  عملية  اأّن  ه��و  اإل��ي��ه،  ننتهي  م��ا  ول��ع��ّل 
جتاوزه  من  بّد  ل  الذي  الواقع  من  موقفا  تقت�سي 
معاجلته  وب���ال���ت���ايل  م��ن��ه  الق�����رتاب  ن��ق��ط��ة  اأّن  اإذ 
ب��ه��ا املبدع  ي��ت�����س��ّل��ح  ال��ت��ي  ل��ل��روؤي��ة  ت��ب��ع��ا  ���س��ت��خ��ت��ل��ف 
واإعادة  الواقع  التعامل مع هذا  عليه  يتوجب  الذي 
ولي�س  به  اأف�سل  اأجل معرفة  با�ستمرار من  قراءته 
م��ن اأج���ل الن��ف�����س��ال ع��ن��ه وال���ه���روب م��ن��ه.وه��و ما 
اإليه،  للو�سول  العمل  على  �سفر(  )جواز  ن�س  �سعى 
للوعظ  اأداة  يكون  باأن  لنف�سه  الن�س  يرت�س  مل  اإذ 
اأ�سلوب  اأف��ك��ارا ع��ن احل��ي��اة يف  ر���س��م  ب��ل  والإر����س���اد، 
اإعادة  والتقرير من خالل  املبا�سرة  بعيدا عن  ذاتي 
امل�سرحّية  وال�سخ�سيات  امل�سّوقة  الأح��داث  توليف 
ّن���ه���ا ت���ك���اف���اأت مع  امل��ت��ب��اي��ن��ة ب��ل��غ��ة ك��ن��ا ن��ت��م��ّن��ى ل���و اأ
يف  غريب  اأب��و  عقيل  خّباأها  التي  الرائعة  ال��دللت 

املده�س. امل�سرحي  الن�س  هذا 
امل�����س��ط��ل��ح��ات الأ���س��ا���س��ي��ة يف  ي��ن��ظ��ر، م��ع��ج��م    )1(-
دانيال  ت��األ��ي��ف  ال�سيميوطيقيا(   ( ال��ع��الم��ات  ع��ل��م 
اأ.د . �ساكر عبد احلميد  ت�ساندلر ، ترجمة وتقدمي 
 184 �س  القاهرة،  لالآثار،  الأعلى  املجل�س  مطابع   ،

 185 –
الثقافة،  وزارة  قّطو�س،  ب�سام  العنوان،  �سيمياء   )2(

عمان، ط1 2001، �س 36
نبيلة  د.  والتطبيق،  النظرية  يف  ال��ق�����ّس،  ف��ن   )3(

د.ت، �س66. القاهرة،  اإبراهيم، مكتبة غريب، 
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يف هذه احللقة ن�سلط ال�سوء على الن�ساط امل�سرحي 
الثقافة  ملديرية  التابعة  اجلماهريي  امل�سرح  لفرقة 

اجلماهريية وبرتكيز وايجاز على النحو التايل :
اجلماهريية  ال��ث��ق��اف��ة  دور  م��دي��ري��ة  تاأ�سي�س  ت   -1
ث��م حتولت اىل دائرة  ك��رب��الء يف مت��وز ع��ام 1975  يف 
املوؤ�س�سة  تلك  ودور   1980/8/1 يف  الداخلي  الع��الم 
الثقافية وجتربتها يف دفع احلركة الدبية والفكرية 
وكان  ابنائها  طموح  ي��وازي  ب�سكل  كربالء  مدينة  يف 
ت�سليط  ولغر�س  الثقايف(  الربنامج   ( ان�سطتها  اهم 
ال�سوء على حركة امل�سرح من خالل الربنامج املذكور 
جتربة  م��ن  اف��رزت��ه  وم��ا  امل�سرحية  الع��م��ال  وتاأ�سري 
 .. املدينة  يف  الثقافية  احلركة  على  انعك�ست  خالقة 
حيث �ساهمت املديرية يف نه�سة احلركة الثقافية يف 

املدينة من خالل برناجمها الثقايف املتنوع واملميز.
احلكيم  مهدي  �سالح  هادي  الراحل  ال�ستاذ  كان   -2
عام  اأوائ��ل  العمل  ب��دئ  املوؤ�س�سة،  ب���اإدارة  ق��ام  اول من 
اأوائل  م��ن  ك��ان  ا�سبوعية،  ام��ا���ٍس  ه��ن��اك  ك��ان��ت   1976

البدري،  ���س��اك��ر   : وال��ف��ن��ان��ون  الأدب������اء  امل�����س��اه��م��ني 
حمدان  عدنان  اخلفاجي،  علي  حممد  زمان،  حممد 
ع��ودة �ساحي،   ، با�سم احل��م��داين  ال��غ��زايل،  ع��دن��ان   ،
الدباء  الو�سل بني  كان حلقة  الذي   ر�سا اخلفاجي 

واملديرية.
جديدة  بناية  على  احل�سول  وبعد   1977 �سنة  يف   -3
والفني  ال��ث��ق��ايف  ال��ن�����س��اط  م�ستلزمات  فيها  ت��وف��رت 
حدثت قفزة نوعية يف فقرات الربامج الثقافية منها 
ليقدم  يون�س  �سعدي  د.  امل�سرحي  الفنان  ا�ست�سافة 
م�سرحية ) املجنون( للكاتب العاملي كوكول على قاعة 
امل�سرية �سافيناز  الناقدة  احيت  الثقايف كما  املنتدى 
خالل  ومن  العربي،  امل�سرح  تاريخ  عن  ام�سية  كاظم 
الن�ساطات الثقافية املتنوعة ت تاأ�سي�س فرقة امل�سرح 
خ�سو�سية  لها  فنية  ب��اأع��م��ال  ومت��ي��زت  اجل��م��اه��ريي 
و�ساعر  اديب  هناك  وكان  فيها،  العاملني  خالل  من 
نذر نف�سه للثقافة والدب والفن يف كربالء .. انه ) 
.. فرغم  دائماً  املتوهجة  الكتلة  حممد زمان(.. تلك 

شذراٌت من تاريخ
 املسرح الكربالئي

عبد الرزاق عبد الكريم 
باحث مسرحي

فرقة املسرح 
اجلماهريي

2م 
01

ل 2
يلو

/ ا
1ه�

43
ل 3

سوا
�/

ث 
ثال

 ال
دد

الع



65

بية
 أد

وث
بح

يوم  اول  وم��ن��ذ  ان��ه  ال   .. امل��ع��روف  ال�سحي  ظ��رف��ه 
و�سارك  ح�سر  ابوابها  اجلماهريية  الثقافة  فتحت 
يف اما�سيها وانيطت به م�سوؤولية فرقتها امل�سرحية.

امل�سرح  ف����رق����ة  ق����دم����ت   1977/8/7 يف   -4
ك��ل��م��ات ور�سا�س(   ( اع��م��ال��ه��ا  ب��اك��ورة  اجل��م��اه��ريي 
اعدها  دروي���������س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم���م���ود  ل��ل�����س��اع��ر 
واخرجها حممد زمان وهي جمموعة ا�سعار �سجلت 
عر�ست  حزيران  ونك�سة  قا�سم  كفر  جم��زرة  اح��داث 

على م�سرح قاعة الدارة املحلية.
ومن تاأليف �سالح عبد ال�سبور واعداد حممد زمان 
قاعة  ع��ل��ى  احل���الج(  م��اأ���س��اة   ( ع��م��ل م�سرحية  ق��دم 
احلالج   ( و   1977/11/18 ب��ت��اري��خ  املحلية  الدارة 
تاريخنا  بها  يزخر  التي  الثائرة  ال�سخ�سيات  اإحدى 
وهي ) ال�سوفية( التي اثارت موجة من الت�ساوؤلت 
اخرجها  احلا�سر(  اليوم  لغاية  املاأ�ساة  ح��دوث  منذ 

الفنان فوؤاد جعفر القزويني.
) �سقر قري�س( اأعدها حممد زمان عن م�سرحية ) 
املهرج( للكاتب العربي حممد املاغوط ليكون العمل 
الدارة  قاعة  م�سرح  على  قدم  الذي  للفرقة  الثالث 
الرتاث  امل�سرحية  متجد   "  1978/9/10 يف  املحلية 
امل�����س��رق ل��الم��ة وحت���اول رب��ط��ه ب��ال��واق��ع احل���ايل مع 
اب���راز ج��وان��ب��ه الن�����س��ان��ي��ة ( اخ���راج ال��ف��ن��ان الراحل 

كاظم علي حيدر.
) �سقوط غرناطة( من تاليف فوزي املعلوف واعداد 
حممد زمان واخراج فا�سل غ�سن حكت امل�سرحية ) 
الراهن  الع�سر  يف  امته  نهو�س  يرى  الذي  الإن�سان 
التجربة يف غرناطة  �سقوط  التعلم من  ي�ستطيع   ..
التحدي  ي�سابه  احل��ايل  التحدي  لأن   .. بالأندل�س 

الذي ح�سل يف القرن اخلام�س ع�سر (.
يحدث  الع�سرين  القرن  من  اخلام�س  اخلم�س  يف   (
حممد  اأعدها  زنكنة،  الدين  حميي  م�سرحية   ) هذا 
عاجلت  احل��ي��اة(  اإك�����س��ري   ( م�سرحية  ل��ت��ك��ون  زم���ان 
امل�����س��رح��ي��ة اإ����س���ل���وب امل���واج���ه���ة اجل��ري��ئ��ة لأم���را����س 
الجهزة البريوقراطية يف الدول النامية وانعكا�سها 
العالقات الجتماعية قدمت على م�سرح قاعة  على 

الدارة املحلية بتاريخ 1979/8/28م.

اخرجها الفنان فوؤاد جعفر القزويني.
زمان  حم��م��د  اع��ده��ا  م�سرحية  الر�����س(  ق�سيدة   (
ع�سمان  الفنان  اخرجها  دروي�س  حممود  ا�سعار  من 
املخرج  .. مم�سرحة( حاول  فار�س ) ق�سيدة الر�س 
ا�سلوب  ب��ني  جتمع  بطريقة  اجلمهور  اىل  اي�سالها 
على  عر�ست  امل�سرحي  والن�ساد  ال�سيا�سية  الغنية 

م�سرح قاعة الدارة املحلية بتاريخ 1980/5/28.
العاملي  الكاتب  تاليف  القمر( م�سرحية من  ) طلوع 
زم����ان واخرجها  اأع���ده���ا حم��م��د  غ��ري��ف��وري  ل��ي��دي 
امل�����س��رح��ي��ة ق�سية  ع���اجل���ت   ( اجل���ب���ار  ع��ب��د  ���س��م��ري 
الغنية  خ��الل  م��ن  ال�سرائيلي   .. العربي  ال�سراع 
ال�سيا�سية( قدمت على م�سرح الدارة املحلية بتاريخ 

.1980/8/13
للم�سرح  م��ه��رج��ان��اً   1976 ���س��ن��ة  يف  ال��ف��رق��ة  اق��ام��ت 
مبنا�سبة يوم امل�سرح العاملي �ساركت فيه فرقة م�سرح 
والن�ساء  ال���ط���الب  احت�����ادات  وف����رق  ال��ف��ن��ي  ك���رب���الء 

وال�سباب وبقية املنظمات يف املحافظة.
خالل  من  ال�سباب  اجلماهريية  الثقافة  فرقة  رعت 
بع�س التجمعات الفنية منها فرقة التاأميم امل�سرحية 
ال���ت���ي ك���ان���ت مب�����س��وؤول��ي��ة ع���دن���ان امل���و����س���وي قدمت 
العام لكوكول وال�سعود اىل  املفت�س  م�سرحيات منها 
وفوق  اإخال�سي  وليد  ال�سوري  للكاتب  اجلبل  قمة 
حمدة  البحرينية  الكاتبة  ت��األ��ي��ف  الغ�سب  ر�سيف 

خمي�س وكانت من اخراج عدنان املو�سوي.
ابرز املمثلني يف العمال املذكورة

 ، حبيب  �سعد  علي،  عبد  عدنان  حن�س،  ال�سالم  عبد 
ح�سني   ، ح�سن  مهدي   ، ه��ادي  انت�سار  ك��اظ��م،  ثائر 
، جعفر فرج  ثابت  ع��ادل  امل��و���س��وي،  ع��دن��ان   ، حممد 
 ، �سامل  اأ�سعد  ا�سماعيل،  حم�سن  املو�سوي،  حممد   ،
ها�سم،  ه��ادي   ، ع��ب��داهلل  قا�سم   ، �سعيد  الر�سا  عبد 
علي  عبد  ع�سام  علي،  رحيم  م�سكور،  حممد  ماجد 
با�سم   ، ���س��ت��ار ج��ب��ار  ف��ا���س��ل، ميثم ح��ب��ي��ب،  غ��ري��ب   ،
�سلمان  علي  عبد  عا�سور،  ابراهيم  هانئ  اليا�سري، 
عماد   ، ح�سني  عامر  عبا�س،  ه��ادي  الطويل،  ح�سن   ،
م���ه���دي، ع��ل��ي ف��ا���س��ل ك����رمي، حم��م��د ج����واد ك��اظ��م ، 

ها�سم معتوق.
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   اإن للم�سرح دوراً تاأثريياً كبرياً يف الذات الإن�سانية 
امل�ساهد  ُت��ع��اي��ن  ح��ني  ال��دائ��م  ح�����س��وره��ا  يتجلى  اإذ   ،
فعلها  متار�س  اأن  �سريطة  تف�سيالتها  بكل  امل�سرحية 
يف ب��ل��ورة اأه�����داف م��ع��رف��ي��ة ، ب��ل ت��ت��ج��اوز ذل���ك حتى 
ارتباطاً  معه  وت��رت��ب��ط  امل�سرحي  احل���دث  يف  تندمج 
الإن�سان  اأّن  ذلك  معه؛  احليوي  التفاعل  من  مُيّكنها 
اجلمود  قيد  من  لالنعتاق  التغيري  بهاج�س  م�سكون 

حالة  على  وثباتها  مراراتها  على  احلياة  ف�سكونية   ،
التغيري  حركات  من  مهمة  حركة  ت�ستدعي  ال�سعف 
امل�سرح  يف  ولعل   ، امل���اأزوم  ال��واق��ع  ملواجهة  فعل  ك��ردة 
التغيري،  اإىل  ترتكن  التي  التطلعات  يوافق  طموحاً 
على  وال��ع��م��ل  ال�سليمة  الأ���س�����س  ت��دع��ي��م  خ���الل  م��ن 
، فوجود  ل��ال���س��ت�����س��الم واخل���ن���وع  ال���ن���زوع  ت��ق��وي�����س 
امل�سرح قد جتلى بوجود الإن�سان ذلك لأّن "كل ما يف 

املسرُح احلسيني .. 
رسالة تغيري                       

سعيد محيد كاظم/
باحث وأكادميي
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م�سرٌح  البيئة  يف  ما  وكّل  متثيل  �سلوٍك  من  الإن�سان 
الإن�ساُن  ح���اور  م�سرحية  ح��رك��ة  احل��ي  فال�سلوك   ،
ورد  الفعل  الأ�سياء بطريقة من  بدايته كلَّ  بها منذ 
وا�ستمالت   ، اإن�سانية  اأوجدته �سرورًة  فقد  الفعل" ، 
وهي  �سيما  اجلديد  الفن  لهذا  الإن�سانية  النفو�س 
به  الوعي  حتقيق  واإىل  احل��دث  معاينة  اإىل  بحاجة 
تتحقق  كيما  مفا�سله  من  مف�سٍل  كل  يف  وال��وق��وف 
الآيل  ال��واق��ع  خ��ط��ورة  تعالج  ال��ت��ي  الكاملة  ال��روؤي��ة 
من  والندفاع  التفاعل  دوافع  تتعزز  حتى   ، لل�سياع 
ويتحرر  ال�ستجابة،  دائ��رة  اإىل  والتقوقع  التح�سن 
اأ�سري الرتهانات الأنانية الفردية  الواقع الذي بقى 
ال��ت��ي اأ���س��ح��ت امل��ع��ي��ار امل��ه��ي��م��ن ع��ل��ى ك��ي��ن��ون��ة الذات 
الإن�����س��ان��ي��ة واأب��ع��اد وج��وده��ا، ول���ذا ف��امل�����س��رح "بلغته 
لتوق  ا�ستجابًة  ظهر  املّعدة  املنظّمة  واأدواره  الفنية 
ذاته ودواخله  اإخراج همومه بعيداً من  اإىل  الإن�سان 
لريى موقعه فكراً ووجداناً م�سروحاً اأمامه بطريقة 
مرئية م�سموعة"  فقد  وجد امل�سرح ح�سوره الفعلي 
اإل��ي��ه عندما  احل��اج��ة  وا���س��ت��دت  املتلقني،  اأو���س��اط  يف 
وحواره  كلماته  بلورة  �سرورة  على  القناعة  ح�سلت 
ت�سرتك  اأن  ع��ل��ى  واق��ع��ي  جت�سيد  اإىل  وم�����س��ام��ي��ن��ه 
ليت�سنى  جتلياتها،  ب��ك��ل  ال��واق��ع��ة  ف��ه��م  يف  احل��وا���س 
متثل  م��ن  ميّكنه  ناجز  ثقايف  وع��ي  تاأثيث  للمتلقي 
عاماًل  تكون  مغايرة  روؤي��ة  على  للح�سول  معطياته 
على  ذل��ك  ويعتمد  والتغيري،  احل��رك��ة  نحو  حم��ف��زاً 
قيمة العر�س امل�سرحي الذي له القدرة على التاأثري، 
النفو�س  يف  يبثُّ  ال��ذي  الناه�س  بالفعل  ي��ل��ّوح  وه��و 
جذوة التحدي ويتبنى فكرة املواجهة امل�سروعة التي 
فلن  املنزوية،  الثقافية  املدركات  حتفيز  على  ت�ساعد 
يبقى عالقا يف ذاكرة النقد واملتلقي اإّل تلك العرو�س 
انتظار  اأفق  وت�سدم  الذهن  ت�سارك  "التي  امل�سرحية 
ق�سدي  تف�سري  م��ن  عليه  ت��ن��ط��وي  م��ا  ع��رب  املتلقي 
بو�سفها  العر�س  خطاب  لأن�ساق  ب��ال��دللت  م��رتع 
اإىل  ت�سري  ل��غ��ات  ا�ستالفها  ���س��وء  يف  ت��ول��د  ع��الم��ات 
وا�سح  ق��در  على  فتجعله  امل�سرحي  اخلطاب  بالغة 
الذائقة"،  ومتغريات  الع�سر  روح  مع  التجارب  من 

م�ستمر  تنا�سل  يف  وهي  املحن  بتوالد  ي�سي  فالواقع 
معه، وعليه فال بدَّ من نهو�ٍس حمّفٍز ُيوؤ�س�س للذات 
اإذ  فاعلة،  وا�سرتاتيجيات  جديدة  فكرية  منظومات 
حديثة  تكن  مل  وال�سراعات  وال�سعوبات  املحن  اأّن 

الإن�سانية.                             التجربة  العهد على 
    ومن اجلدير بالذكر اإن امل�سرح يهدف اإىل التغيري 
ويطمح اإىل زعزعة اجلمود من خالل ربط الأحداث 
وبني  اجلمهور  بني  التفاعل  اآ�سرة  وتفعيل  بالواقع 
يعيد  مبا�سرا  ت��اأث��ريا  يحدث  مّم��ا  امل�سرحي،  الن�س 
املعا�س  ب��ال��واق��ع  ع��الق��ة  لها  ع��وامل  �سياغة  ت�سكيل 
وتعزيزها   ، التع�سفية  ال��ظ��واه��ر  ر���س��د  ع��ل��ى  ق���ادرة 
عن  ك��ث��رياً  يختلف  ل  با�سلوب  احلقيقية  باملعاجلة 
طرق الإ�سالح الأخرى ، بغية اتخاذ مواقف �سحيحة 

ت�ساعد على اخلروج من الأزمات املتكررة .      
ي��ق��رتب م���ن ت�سوير  امل�����س��رح احل�����س��ي��ن��ي       ول��ع��ل 
الأحداث املاأ�ساوية ، وذلك باإ�سفاء طابع احلزن على 
�سرخًة  ت�سكل  حقيقيًة  واق��ع��ًة  بو�سفها  عرو�سها، 
مع  الت�سالح  دع��وة  وترف�س  بالظلم  تندُد  �ساخطًة  
هذا الواقع امل�ستبد، ومازالت يف �سراٍع �سد املمار�سات 
كما   ، الإن�سانية  من  النيل  اإىل  تهدف  التي  القمعية 
بالقيم  م��ك��ت��ن��زة  ت��غ��ي��ريي��ة  اإ���س��الح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ُت��ع��د 
اأداء  يف  جميعه  ذل��ك  فيرت�سح  النبيلة،  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال��ف��ن��ان امل�����س��رح��ي ال����ذي ي�����س��ت��ط��ي��ع اإي�����س��ال احلزن 
���س��اخ�����س��ًة يف ذه���ن املتلقي  ل��ت��ك��ون  امل��اأ���س��اة  وجت�����س��ي��د 
الداخل  من  "ينبع  ب�سري  �سلوك  امل�سرح  اأن  ذل��ك  ؛ 
ونفاقاً  كذباً  ي�سبح  الداخل  هذا  انقطاعه عن  وعند 
اأن  اإىل  امل�سرحية  بال�سخ�سية  حدا  مما  وت�سّطحاً" ، 
"اأن اأكرث  توؤدي دوراً كبرياً يف جت�سيد الوقائع حيث 
امل�سرحيات التي ظفرت بال�سهرة احلقيقية يف جميع 
خلق  مب��ي��زة  ام��ت��ازت  ال��ت��ي  امل�سرحيات  ه��ي  الع�سور 
بارع"،  ت�سخي�س  وف��ق  على  ال��درام��ي��ة  �سخ�سياتها 
فهماً  ال��واق��ع��ة  فهم  على  ال�سخ�سيات  ه��ذه  تقوم  اإذ 
على  فنية  بطريقة  للمتلقي  عر�سها  ث��م  حقيقياً 
وتنقل  اجلمهور  عند  العاطفة  تاأجيج  يف  تنجح  اأن 
هذه  تقوم  كما   ، املاأ�ساوي  امل�سهد  �ساحة  اإىل  املتلقي 
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التي  ل��ل��م��ت��غ��ريات  ت��ب��ع��اً  ع��دي��دة  ب�����اأدوار  ال�سخ�سيات 
طراأت عليها ف�ساًل عن اأنها توؤدي يف الوقت ذاته اأكرث 
ال�سخ�سية  مقومات  تكون  اأن  على  واح��د،  ملمح  من 
اإق���ام���ة عالقة  اإىل  م���ع دواف��ع��ه��ا ط��ائ��ع��ة  م��ت�����س��اوق��ة 
و�سيجة بينها وبني دوافعها، اإذ ل يدرك وجودهما اإّل 
من خالل الرتباط "فال�سخ�سية املبنية بناًء حمكماً 
على  ال��ق��درة  متتلك  بحيث  ملقوماتها  وامل�ستوفية   ،
كافية  دوافعها  تكون  اأن  بّد  ل  الدرامي  الفعل  توليد 
، وغالباً  واإرادتها اخلا�سة   ، ولها حياتها   ، ومنطقية 
اأ�سا�س  على  ال�سخ�سية  دواف��ع  دللت  ت��اأوي��ل  يتم  ما 
اأو   ، الف�سيولوجية  اأبعادها  ، من  اأكرث  اأو   ، بعد واحد 
الجتماعية ، اأو النف�سية ، اأو الذهنية" ، وال�سخ�سية 
فهي  ال��ط��ف  لواقعة  اج���رتار  يف  احل�سيني  امل�سرح  يف 
اأهميتها يف ك�سف مالمح  ُتعيد ما قراأته ولكن تكمن 
ت��ل��ك احل���ادث���ة وجت�����س��ي��ده��ا جت�����س��ي��داً ع��ال��ي��اً ع��ل��ى اأن 
بكل  املا�سي  وتر�سيخ  وال��ت��اأث��ري  ال��ت��اأث��ر  م��ن  تخلو  ل 
على  باحلقيقة،  لالإح�سا�س  احل��ا���س��ر  وخ��ل��ق  ���س��وره 
الفنان  واأن   ، واقعيتها  �سخ�سية  لكل  اأّن  لنعدم  اأننا 
وينطلق   ، الأح��داث  اإىل  ينتبه  "فنان  امل�سرحي اجلاد 
التي  اخلا�سة  وقيمه  قناعاته  لتقدمي  خاللها  م��ن 
الذي  ع��امل��ه  ت�سكل  وب��ات��ت   ، معها  وت��ف��اع��ل  بها  ال��ت��زم 
ي�����س��وغ يف ه��دي��ه��ا م�����س��رح��ه ال���ف���اع���ل ، ال��ب��ع��ي��د عن 
 ، الأح���ادي  وال�سكل   ، امل��ج��ردة  واحل��رك��ة   ، امليكانيكية 
واللعبة امل�سلية املفرغة .. و�سوًل اإىل م�سرح حقيقي 
فعلى  واجلمال"،  الفكر  يف  الإن�سانية  القيم  يخاطب 
بالعناية  ان�سغل  امل�سرح احل�سيني قد  الرغم من كون 
الإن�سانية  القيم  اأّنه مل يهمل  اإّل  التغيري  مبو�سوعة 
على  ف�ساًل  ال��ت��وازن،  لتحقيق  دائ��م  ن�سدان  يف  وه��و 
منظومات  على  النفتاح  ويحاول  املجتمع  ي�ساير  اأّنه 

. معرفية 
يوؤدى  ما  ع��ادًة  اأ�سلوبا  امل�سرحي  الفنان  وي�ستخدم     
والدللت  باملعاين  ال��زاخ��ر  املكّثف  احل���وار  بطريقة 
فيه  ت��ت��اأج��ج  ال���ذي  الأدب����ي  ال��ط��اب��ع  يحكمه  اأن  ع��ل��ى 
امل��م��ث��ل��ون على  ي��ت��ح��اور  اإذ  ال��ع��واط��ف والأح��ا���س��ي�����س 
جماعية  نزعة  ذات  قناعات  يوّلد  مّما  امل�سرح،  خ�سبة 

اإىل �سرورة النتباه والرتكيز لتلك املحاورة بل لبّد 
والمتثال  اجلمعي  الن�سق   ه��ذا  يف  الن��خ��راط  م��ن 
امل�سرحي  )الن�س  بذلك  ونعني  ومتطلباته،  لإرادت��ه 
احل�سيني( الذي كثريا ما اأ�سرب اأغواره يف املاأ�ساة ولذا 
الن�س  ه��ذا  اأن  كما   ، وتاأليفا  متثياًل  ت��اأث��ريه  جت�سد 
نهاية  يف  ن�سهد  اأن��ن��ا  حتى  الإن�سانية  القيم  ُيحاكي 
امل�سرح  مُي��ي��ز  م��ا  ول��ع��ل   ، وِع���ربة  واأمل���ا  مناجاة  الن�س 
ولواقع  لالأزمات  معاي�ساً  فناً  بكونه  "يتميز  اأن��ه  هو 
التي  للعالقة  الطبيعة اخلا�سة  عن  ال�سعوب وناجتاً 
ومتى  واملتلقي" ،  العر�س  بني  هو  يولدها  اأو  تتولد 
ومن�سجماً   ، املتلقي  ذات  م��ن  ق��ري��ب��اً  امل�����س��رح  ك��ان  م��ا 
التجربة  اأّن  ويبدو   ، ت��اأث��رياً  حقق  فقد  تطلعاته  مع 
اجل����ادة  ب���ال���ت���ج���ارب  "حافلة  ال���ع���راق���ي���ة  امل�����س��رح��ي��ة 
العربية  امل�سرحية  ال��ت��ج��رب��ة  يف  وامل���وؤث���رة  وال��ف��اع��ل��ة 
املفاجئ  ال�����س��ع��ود  م�سرحنا  ح��رك��ي��ة  يف  ي��وؤث��ر  ومل   ،
 ، العراقية  احل��ي��اة  على  ال��ط��ارئ��ة(  )الأزم���ات  نتيجة 
بل برزت جتارب م�سرحية مهمة يف العر�س امل�سرحي 
امل�سرحي  للمبدع  امل��ت��ق��دم  للوعي  املمثلة  واأ�ساليبه 
جت�سيد  كيفية  يف  اه��ت��م��ام��ه  ي�سب  العراقي"الذي 
الدور الذي كلف به ، ليجعل نف�سه مبكان الآخر فيثري 
الرغبة يف ا�ستق�ساء البنى العميقة التي تتوارى عن 
اأخرى كامنة تتطلب دوره  ، واأن ثمة معاين  الأنظار 
عرب قراءة ثقافية فيها رحابة الروؤية وات�ساع املوقف 
معرفية  قيمة  لتقدمي  بالدللت  العميق  الإن�ساين 
احلقيقي  "امل�سمون  بو�سفه  الإن�سان  منها  ي�ستفيد 
املقد�س الذي به يكون الفعل امل�سرحي طق�سياً، ومن 
ب�سمولية  الإن�سانية  املاأ�ساة  يحاكي  فهو  املنطلق  هذا 

كونية ، من اأجل الإن�سان". 
    ويبقى امل�سرح يف عالقة و�سيجة مع الذات الإن�سانية، 
على  ال�ستطالع  حب  ومينحها  اإليها  ال�سور  يقّرب 
الفنون  اأكرث  "من  امل�سرح  فن  وُيعد   ، اإليه  تبتغي  ما 
نف�سه  م��ن��ح  اأن  ف��م��ن��ذ   ، الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات  دف��ئ��اً 
اأو�سع  فتح  فانه  بالعواطف،  التحكم  �سلطة  امتياز 
ح�ساريني،  وارث��اً  تاريخاً  م�سجاًل  الطق�سية  اأب��واب��ه 
جذوره  و�سربت  اليونان،  يف  فل�سفياً  ت�سكل  اأن  فبعد  2م 
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ل�سيقاً  ظ���ل  ف��ان��ه  ال��ق��دمي��ة،  احل�������س���ارات  ع��م��ق  يف 
القوانني  اأ�س�سته  حيث  م��ب��ا���س��رة،  الإن�����س��ان  بحركة 
التهذيب والتطهري،وظل  الدينية وهي حتمل دعوة 
امل�سرح  يف  املت�سارعة  القوى  يطارد  الذنب  هاج�س 
الأكرث  هي  بلغة  وجاللته  لياته  جتَّ عمق  عن  باحثاً 
يف  ال��ف��رح  اأو  الإن�����س��اين،  الهم  ع��ن  التعبري  يف  كثافة 
الكت�ساف، فكانت امل�سرحية تعنى بالتكثيف، اأي اأنها 
املحرك  بو�سفه  الدرامي  الفعل  ازاء  الإن�سان  ت�سع 

امل�سرحية".  العملية  الأ�سا�سي يف 
كبرية  م�سوؤولية  اأم���ام  نف�سه  امل�����س��رح  و���س��ع  لقد      
اللتبا�سات  ويفك  املتلقي  ُيثري  اأن  عليه  اأن  ذل��ك  ؛ 
ف�����س��اًل ع���ن اإث������ارة الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ع��الق��ة عن 
بينهما  ال��ع��الق��ة  دينامية  واإب����راز  وال��واق��ع  ال��وج��ود 
وبني املا�سي ، كما له القدرة يف التعاون مع حيثيات 
يعزز  م�سرتك  ن�سق  عن  والبحث  ومتغرياته  الواقع 

من دينامية العالقة بني املا�سي واحلا�سر .
تر�سيخاً  احل�سيني  امل�����س��رح  جت��رب��ة  اأ���س��رت  ل��ق��د      
من  �سرعيتها  وا���س��ت��م��دت  الإن�����س��ان��ي��ة،  للمنطلقات 
اأن تاأخذ مداها وتاأثريها واأن  واقعيتها، وا�ستطاعت 
تتنف�س هويتها خارج ال�سغوط الق�سرية ، فهي تثري 
م��روره��ا على  م��ن خ��الل  ال��الوع��ي اجلمعي  مكامن 
املرجعيات  الإن�سانية  مرتكزًة يف ذلك على  الق�سايا 
الرموز  ت��وظ��ف  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  ك��م��ا   ، ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال��واق��ع��ة وال��ت��ي لها  ت��دور يف فلك  التي  وامل��رم��وزات 
ذكر كل  اإىل  والنبعاث، ي�ساف  التجدد  القدرة على 
الذي  الإن�ساين  والوجع  بالهم  امل�سحونة  العالمات 
ل  احلياة  واإّن  م�ستمر،  جتدد  يف  وهو  له  انق�ساء  ل 
الركون  خ��الل  م��ن  اإّل  اجلوهرية  معانيها  تكت�سب 
ال��ت��ي تفرزها  ال��ه��ادف��ة  ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة  اإىل  ال��ت��ام 

واقعة الطف الأليمة .
الأثر  ت���رك  احل�سيني  امل�����س��رح  مهمة  ك��ان��ت  واإذا      
الواقعة  ع��ن  امل��ع��رّبة  الن�سو�س  وت��ق��دمي   وال��ت��اأث��ري 
ف���اإّن   ، امل��اأ���س��اوي��ة  بحقيقتها  وجت�����س��ي��ده��ا  الأل��ي��م��ة 
ملجابهة  ����س���اه���ده  م���ا  ا���س��ت��ث��م��ار  يف  دوراً  ل��ل��م��ت��ل��ق��ي 
، فاملتلقي هو من  الواقع الذي يعي�س فيه  �سراعات 

لهذا  وان   ، الفعلي  حتققه  امل�سرحي  العر�س  مينح 
للمتلقي  م��ك��ان  فيه  "اأعّد  توافقيا  نظاما  ال��ع��ر���س 
يتمثل  املكان  وهذا   ، توافقاته  بتحقيق  �سيقوم  الذي 
عملية  اجن��از  على  املتلقي  حتفز  التي  ال��ف��راغ��ات  يف 
هذه  خ��الل  من  البناء  اإع���ادة  اأو  وترميمها  امالئها 
البحث عن  ، وطريقة  العر�س  يهيئها  التي  الفر�س 
م��ن مي��الأ ه��ذه ال��ف��راغ��ات ه��ي منبع ت��ع��ددي��ة املعنى 
وجمالية التاأويل ، فاملتلقي يظل يف عملية بحث دائم 
عن طابوقة البناء القلقة وغري امل�ستقرة ، ليحركها 
او يبدل موقعها ، ويف كل عملية تبديل يتبدل مركز 
اأهمية  واملواد  العنا�سر  وتكت�سب   ، ويتحرك  العر�س 
وهكذا   ، املتلقي  اأف��ق  يحدده  جديداً  ومعنى  جديدة 
ال��ع��ر���س يف ح��رك��ة دائ��ب��ة وت��غ��ري دائ���م ، لذلك  يظل 
ميكن للمعاين التي يحملها اأن تتعدد وتتجدد".       

املا�سي  انعكا�سات  امل�سرح احل�سيني يعا�سد      ويظل 
نف�س  ففي  املتلقي،  حل�سور  كافية  م�ساحة  ويهيئ 
امل�ساهد  الت�سويق والرغبة ملالحظة تفا�سيل  املتلقي 
من  حالة  ل�سيوع  معها  والن��دم��اج  عليها  وال��وق��وف 
، وبهذا حققت امل�سرحية ال�سمة  الن�سجام والتفاعل 
بني  ال��ت��واف��ق  بها  حتقق  اأن  ا�ستطاعت  التي  الفنية 
ال��ت��ع��ب��ري ال��ت��م��ث��ي��ل��ي وب���ني اجل���ان���ب ال���ت���اأث���ريي، مما 
���س��ه��ل ا���س��ت��ق��ب��ال الأف���ك���ار وامل���واق���ف وال��ت��ح��ل��ي��الت يف 
وب��ه��ذا فقد متتع  م��ع��ه،  وال��ت��م��اه��ي  ال��درام��ي  الفعل 

والتاأثري. ال�سمول  بخ�سي�ستي 
    لقد �ساعد امل�سرح احل�سيني على معاجلة الرتدادات 
الزمنية وما لبث فيها من اأحداث وحتولت يف بنية 
امل��ج��ت��م��ع، ف��ق��د م��ّث��ل م��ن��ظ��وم��ة م��ع��رف��ي��ة جت��ل��ت فيه 
املعرفية  القيم  ت�ستثمر  دال��ة  عالمة  كاأبرز  الثقافة 
ويكون  ين�سب،  ل  ال��ذي  مبعينها  الإن�سانية  لرتفد 
ذل����ك ب��ت��ح��ري��ك ال���وع���ي الإدراك�������ي ل��ل��م��ت��ل��ق��ي ، فهو 
م�سرح حقيقي وواقعي يطمح اإىل خلق التوا�سل مع 
الذوات املختلفة وهو يف حتريك م�ستمر حتى ينه�س 
يج�سد  وعي  يف  الأح��داث  وي�ستوعب  اجلامد  الواقع 
الإح�سا�س الجتماعي والثقايف والنف�سي وغري ذلك، 
فهو يعمل على خلق الواقع ويقدم له دللته الفكرية 
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الإن�ساين،  املعقل  اأ�سار  الدوؤوب لفك  من خالل عمله 
امل�سارات  من  الكثري  ت�سحيح  على  القدرة  له  اأّن  كما 
ومينح  ال�سحيح  الجت��اه  يف  خطوة  ليكون  اخلاطئة 
دوراً كبرياً للمتلقي يف اإ�ساءة الكثري من التف�سيالت 
م�سبباتها  على  والوقوف  باإي�ساحها  له  ترتك  التي  
ي�سعد  اأن  يجب"  لذا  تفاعاًل،  يخلق  مّما  ونتائجها، 
التوا�سل اىل حد بث �سفرات متعددة ت�سكل توا�سلية 
مع املتلقي ذات مديات مفتوحة. فان اإر�سالية امل�سرح 
ل  لهذا  تف�سريها،  ل  الن�س  ملفوظات  باإنتاج  معنية 
التلقي  يف  واإمن��ا  الر�سالة  يف  امل�سرحي  اجلمال  يكمن 
اجلمالية  الرت�سيمة  وه��ذه  الإر�سالية،  متثله  ال��ذي 
امل�سرحي،  اخلطاب  يف  التوا�سل  مفهوم  هيكلة  متثل 
الن�ساأة  منذ  توا�سلياً  فعاًل  امل�سرحي  الفن  يعد  لهذا 

اإىل الآن".     
اإذ لي�س  التاأثري،  امل�سرحي الأكرث يف  العمل     ويبقى 
"من فن تتعدد مكوناته كامل�سرح، ولي�س من فن تتنوع 
تاأثرياته واأبعاد معانيها يف املتلقني امل�ساهدين كامل�سرح 
اأي�ساً، ولهذا يقع تعدد املكونات وثراء عنا�سرها من 
من  مواقع  امل�ساهدين  يف  العر�س  بعد  ما  اإىل  الن�س 
معان كثرية منها املعريف كاخليال والتفكري والتاأويل 
والتطهري  والإع��ج��اب  كالتعاطف  الجتماعي  ومنها 
وم��ن��ه��ا ال��وج��داين ك��احل��ب وال��ق��ل��ق واخل����وف، ومنها 
الإده����ا�����س، والإق����ن����اع يف �سدق  ك��اجل��م��ال يف  ال��ف��ن��ي 

التمثيل، وال�ستيعاب يف التعبري وغري ذلك".
اأن  امل�سرح يحاول جاهداً  ان      ومن اجلدير بالذكر 
ل يّدخر جهداً يوافق ذائقة املتلقي، لهذا كاأن امل�سرح 
بلغه  ال���ذي  والأرق����ى  الأق�����س��ى  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��د  "هو 
الأدائي  الفعل  كونه  املعنى،  اإبداع  طرائق  يف  الإن�سان 
كل  من  فيها  يجتمع  �سلة  على  يتوفر  ال��ذي  الوحيد 
فن عن�سر، وطريقة يف اخللق واإبداع املعنى، واإذا كان 
اأولهما فاإن التمثيل باجل�سد والروح  اللفظ / الن�س 
باحلركة والوجدان لي�س اآخرها، ومن ثمة فاإن املعنى 
ال�سادر عنه، وعي فني ينفعل بالعاطفة لي�سع عقاًل 
ما، وي�ستند اإىل العقل لينب�س فيه قلب اآخر، ذلك اأن 

امل�سرح غيمة مثمرة اأول اأمطارها املعنى".

احل�سيني  امل�سرح  ف��اإّن  تقدم  ما  كل  على  وتاأ�سي�ساً      
الجتماعية،  ال�سرائح  خمتلف  ا�ستقطاب  اىل  يطمح 
يك�سف  وه��و  للتغيري،  �ساملة  ر���س��ال��ة  يحمل  ويبقى 
النزوع  يحكمها  ال��ت��ي  املعتمة  الأج����واء  ع��ن  ال��ن��ق��اب 
م��ع��ان��اة و�سياع  م���ن  ي�����س��ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال����س���ت���ب���دادي وم����ا 
حقيقية  م���ع���اجل���ة  وي����ق����دم  احل�����ي�����اة،  م����ت����اه����ات  يف 
القمع  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  ل���ك���ل  وم��ن��اه�����س��ة  ل���ل���واق���ع 
الإن�سانية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  زاخ������راً  ل��ي��ب��ق��ى  وال����س���ت���ب���داد 
التي لها الفاعلية على الثبات والتحدي.                                                                                           

امل�سادر
- ا�سرتاتيجية الت�سخي�س يف الن�س امل�سرحي ، عواد 

علي ، جملة الأقالم ، ع3، 1989م.
العر�س  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  ال��ت��ل��ق��ي  ب��ول��ي��ف��ون��ي��ة   -
الأديب  جريدة  �سكران،  مو�سى  ريا�س  د.   ، امل�سرحي 

، ع113، 2006م.
د.   ، م�سفرة  ن�سقية  منظومة  امل�سرحي  اخل��ط��اب   -

با�سم الع�سم ، جريدة الأديب ، ع19 ، 2004م.
- الذات م�سرحاً ، د. حميد �سابر ، حاوره علي الإمارة 

، جريدة الأديب ، ع25 ، 2004م.
- الروؤية النف�سية للعمل امل�سرحي ، د. ريكان ابراهيم 

، جملة الأقالم ، ع2، 1990م.
د.   ، امل�سرحي  اخل��ط��اب  يف  التوا�سل  �سيمولوجيا   -

�سافرة ناجي ، جريدة الأديب ، ع61 ، 2005م .
- م�سرح الق�سوة ، ميتافيزيقيا الدين كونية الإن�سان 
والتحام احلياة ، �سافرة ناجي ، جريدة الأديب ، ع29، 

2004م.
- املنهج التكويني من الروؤية اإىل الإجراء ، د. رحمن 
 ، ط1   ، ب��ريوت   ، العربي  النت�سار  موؤ�س�سة   ، غركان 

2010م. 
- مهرجانات امل�سرح اأم م�سرح املهرجانات ، د. ريا�س 

مو�سى �سكران ، جريدة الأديب ، ع61، 2005م.
اهلل  ح�سب   ، ال��ع��راق��ي  للم�سرح  ج��دي��دة  قيم  نحو   -

يحيى ، جملة الأقالم، ع3 ، 1989.
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مسرحية : بهجة الدماء – يف سفر كربالء  

مسرحية العدد

تأليف : رضا اخلفاجي

املسرحية شخصيات 
1- السيد إبراهيم الزعفراني – قائد 

الثورة يف كربالء عام 1842م ضد 
األتراك يف زمن الوالي نـجيب باشا .

2- الشيخ طعمه العيد – شيخ قبيلة بين 
سعد .

3- سيد علي – احد قادة ثورة 1842م .
4- القائد الرتكي الذي احتل املدينة 

بعد القضاء على الثورة .
5- ضابط يف اجليش الصدامي بعد 

دخول مدينة كربالء والقضاء على 

. الشعبانية  االنتفاضة 
6- جمموعة من اجلنود الصداميني .

7- جنود أتراك يف زمن املتوكل العباسي .
8- جمموعة من زوار اإلمام احلسني .

9- جمموعة من البدو اإلرهابيني الذين اعتدوا 
على كربالء عام 1802م عندما كانت املدينة 
خالية من رجاهلا لذهابهم إىل النجف االشرف 

يف يوم الغدير اخلالد.
10- جوقة .

11- أصوات متّثل أ- النخلة   ب- الفرات   ج- 
طيور احلضرة  وجمموعة من الكومبارس  
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   المشهد األول 
ح�سينياً  �سعارها  كان  التي  املعا�سرة  امل�سرحية  هذه 
اأعظم  م��ن  ح�سينية  ث���ورة  ج�����س��دت  لأن��ه��ا   ، خ��ال�����س��اً 
الثورات يف الع�سر احلديث حيث �سبقت هذه الثورة 
كل الثورات التي نه�ست عام 2011م يف عموم بلدان 
العاملي  ال�ستكبار  ق��وى  اإن  األ   .... العربي  الوطن 
مع  اتفقت  ال�سهيونية  ربيبة  العربية  وال��رج��ع��ي��ة 
العارمة  الثورة  تلك  واأجه�ست  العميل  بغداد  �سنم 
التي راح �سحيتها مئات الآلف من منا�سلي �سعبنا 
امل��ج��اه��د ح��ي��ث دف���ن الأح���ي���اء والأم������وات يف مقابر 
طغاة  جميع  جبني  يف  ع��ار  لطخة  �ستظل  جماعية 

الأر�س .                                          
– اإىل عام 1991م  امل�سرحية من عام 1842م  - زمن 

                          .
دامت  حيث   ، املقد�سة  كربالء  مدينة   .... مكانها   -
ن��ف��دت ذخرية  اأن  ب��ع��د  اأ���س��ب��وع��ني  مل���دة  الن��ت��ف��ا���س��ة 
الفا�سي  ال�����س��دام��ي  ال��ن��ظ��ام  ق��ط��ع  اإن  وب��ع��د  ال��ث��وار 
اأن  وبعد   .... املقد�سة  املدينة  عن  والكهرباء  امل��اء   ،
الفتاكة  احل��دي��ث��ة  الأ���س��ل��ح��ة  اأن����واع  بجميع  �سربها 
املحّرمة دولياً مثل �سواريخ ار�س – ار�س ، وقنابل 
غاز اخلردل ال�سامة حتى طال الق�سف – املرقدين 
النا�سبي وجيو�سه  النظام  اأن مني  وبعد   ، املقد�سني 
اأكرث  بلغت  ج�سيمة  بخ�سائر  املرتزقة  من  املعتدية 
من ) 35 ( األف اإ�سابة بني قتيل وجريح .                                                                         
ال�سعبانية  النتفا�سة  يف  كربالء  اأبطال  �سّطر  لقد 
ورموزهم  معتقداتهم  عن  التفاين  يف  املالحم  اأروع 
اأه�����ل اجلنة  ���س��ب��اب  ���س��ّي��د  م��ق��دم��ت��ه��م  ال���ع���ظ���ام ويف 
عليهما  العبا�س  الف�سل  اأبو  واأخوه  اخلالد  احل�سني 

ال�سالم .                                           
- اأحداث امل�سرحية ، تبداأ من عام 1842م ، حيث قامت 
الزعفراين  اإبراهيم  ال�سيد  بقيادة  كربالء  يف  ث��ورة 

�سد الحتالل الرتكي الغا�سم وقد الّتف حول ذلك 
واأبطالها ودافعوا عن  املدينة  املجاهد وجهاء  ال�سيد 
�سنوات  عدة  الثورة  دامت  حيث   ، ب�سالة  بكل  املدينة 
م��ن��ي ف��ي��ه��ا اجل��ي�����س ال��رتك��ي امل��ح��ت��ل خ�����س��ائ��ر كبرية 
ا�ستعمل  اأنه  اإل   ، املقد�سة  كربالء  احتالل  وف�سل يف 
النفو�س  بع�س  ذمم  و�سراء  واخليانة  الغدر  اأ�سلوب 
واعتقال  املدينة  احتالل  من  متكن  حتى  ال�سعيفة 
قادة الثورة واإر�سالهم اإىل العا�سمة بغداد .                                                       

الأول  امل�سهد 
1842م  ع��ام  .... يف  ال��ط��اق  ب��اب  .... حملة  امل��ك��ان   -

                          ....
- املكان .... م�سيف ال�سيخ طعمه العيد : وهو �سيخ 
يعترب  امل�سيف  وه��ذا   .... العربية  �سعد  بني  قبيلة 
الثورة  ق��ادة  اأغلب  واإن  للثورة  العام  – املقر  مبثابة 
بتاريخ  احلافلة  العريقة  املحلة  ه��ذه  اأب��ن��اء  م��ن  ه��م 

م�سرق من خالل رجالها العظام .        
م�سيف  اإىل  ال��زع��ف��راين  اإب��راه��ي��م  ال�سيد  ي��دخ��ل   -
يقوم  احلا�سرين  على  وي�سلم   ، العبد  طعمه  ال�سيخ 
اجلميع احرتاماً له ويردون التحية ....                            

 ، واقفاً ول يجل�س  الزعفراين  اإبراهيم  ال�سيد  يبقى 
 ، الذهول وال�ستغراب  فيبقى احل�سور يف حالة من 
حيث ي�ساهدون ال�سيد الزعفراين وقد بدت عالمات 
القلق وا�سحة على مالمح وجهه ....                                                      
- فيبادر ال�سيخ طعمه العيد – قائاًل : اأراك قلقاً يا 

�سيد اإبراهيم .... ؟              
ملاذا ل جتل�س ؟ ما الذي يقلقك يف هذه ال�ساعة ؟                                   
�سيخ  ي��ا  احلقيقة   .... ال��زع��ف��راين  اإب��راه��ي��م  ال�سيد 
ط��ع��م��ه ، وي���ا ج��م��ي��ع اإخ�����واين احل��ا���س��ري��ن لب���د لنا 
العدو  وغ��در  ت��اآم��ر  م��ن  با�ستمرار  ح��ذري��ن  نكون  اأن 
املحتل .... علينا اأن ل ن�ساب باخلدر والن�سوة لكوننا 
 – الآن  – حل��د  ال��رتك��ي  اجلي�س  على  انت�سرنا  ق��د 

2م 
01

ل 2
يلو

/ ا
1ه�

43
ل 3

سوا
�/

ث 
ثال

 ال
دد

الع



73

دد
لع

ة ا
حي

سر
م

باأن  تعرفون  واأنتم  الطرفني  بني  م�ستمرة  فاملعركة 
الكفة غري متعادلة بيننا وبينهم .                                                                                
يا  م�سرتخون  باأننا  ق��ال  م��ن   : العيد  طعمه  ال�سيخ 
ونعرف  عدونا  حقيقة  نعرف  اإننا   .... اإبراهيم  �سيد 
 .... والعدد  ة  العدَّ ناحية  الكفة غري متعادلة من  اأن 
ولكننا ن�ستلهم العون واملدد من اأجدادك يا �سيد ويف 
مقدمتهم هذا البطل اخلالد .... �سيد ال�سهداء .... 
ابن فاطمة الزهراء .                                                             

الثورة  ه��ذه  ق��ادة  عن  اأتكلم  ل  اأن��ا   : اإبراهيم  ال�سيد 
ف��اأن��ا اأع��ل��م ح��ق��ي��ق��ة م�����س��اع��ره��م وق���وة اإمي��ان��ه��م .... 
لكنني اأريد اأن يعّم هذا ال�سعور الذي عندنا يف جميع 
اأطراف  كافة  يف  املنت�سرين  املقاتلني  و�سمائر  قلوب 
ف��ق��د قام  ال��رح��م��ة  ي��ع��رف  ع��دون��ا ل  اإن   .... امل��دي��ن��ة 
وا�ستعمل  حم��اولت  بعدة  املن�سرمة  ال�سنوات  خالل 
كربالء  اإن  األ   .... وح�سي  باأ�سلوب  الأ�سلحة  جميع 
تبقى  اأن  واأرج��و  الطغاة  على  ع�سّية  بقيت  احل�سني 
العامل  ثوار  اإليه  ينظر  الذي  الأمل  فهي   .... كذلك 
بكلِّ احرتام وتقدير وهي املثل الأعلى لكل املحرومني 

                                           .... امل�سطهدين 
�سيد  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ���س��ائ��رون  اإن��ن��ا   .... طعمه  ال�����س��ي��خ 
اأذهل به طغاة الأر�س  ال�سهداء وندائه اخلالد الذي 

.... عندما قال :                                                    
اإعطاء الذليل .... ول  اأعطيكم بيدي  - واهلل .... ل 
اإقرار )العبيد .... ( ونحن نقول له .... يا  اأقّر لكم 
– هذا  الذلة  مّنا  .... هيهات  اهلل  اأب��ا عبد  يا  �سيدي 
هو �سعارك اخلالد الذي اأطلقته يف عا�سوراء ، �سيبقى 
لنا مناراً يف جميع الع�سور....                                                                           
. الذلة  مّنا  – هيهات  – يهتفون  احل�سور  جميع   -

                                ...
هيهات مّنا الذلة !                                   

اأن  احل�سني  الإم���ام  عّلمنا  لقد   .... اإب��راه��ي��م  ال�سيد 
نواجه كل �سلطان جائر واأن نرف�س الظلم والطغيان 

والعبودية .... لقد ولدنا اأحراراً و�سنبقى كذلك .... 
اإّن اأق�سى ما نتمّناه هو نيل ال�سهادة .... فهي الو�سام 

اخلالد                      الرفيع 
امل��وؤم��ن الواثق  ال��ع��ي��د : وب��اب��ت�����س��ام��ة  ال�����س��ي��خ ط��ع��م��ه 
اإذن ملاذا هذا القلق يا �سيد ؟                                                                                   املتفائل : 
ال�����س��ي��د اإب���راه���ي���م : ل��ق��د وردت���ن���ا اأن���ب���اء م���وؤك���دة عن 
الغا�سب  ي��ن��وي  م���وؤام���رات ج��دي��دة وع����دوان ج��دي��د 
ال��ب��ط��ل��ة املحررة  ب���ه ���س��د م��دي��ن��ت��ن��ا  ال��ق��ي��ام  امل��ح��ت��ل 
وال�سعوب  ال��دول  بني  قيمته  من  وحّطت  اأّذلته  التي 
هذه  على  بالق�ساء  اإل  يهداأ  لن  �سوف  فهو  الأخ��رى 
الثورة .                                                                                

نرجوك   .... اإبراهيم  �سيد  يا   : العيد  طعمه  ال�سيخ 
ا�ستجدت  ه��ل   ! ت��ع��رف  ع��ّم��ا  و���س��وح  بكل  تخربنا  اأن 

اأموٌر ل نعرفها ؟                                            
.... ولي�سمعني  �سيخ طعمه  يا  نعم   : اإبراهيم  ال�سيد 
ال��ع��ث��م��اين ق��د عنّي  ال���وايل  اإن   .... ك��ّل احل��ا���س��ري��ن 
جنيب  حممد  ا�سمه   .... بغداد  على  ج��دي��داً  حاكماً 
با�سا الذي كان والياً على ال�سام .                                                                      
: ومب����اذا يختلف هذا  اح���د احل��ا���س��ري��ن  ع��ل��ي  ���س��ي��د 

احلاكم عن الآخرين .              
متام  نعرف  اإننا   .... علي  �سيد  يا   .... اإبراهيم  �سيد 
امل��ع��رف��ة ب���اأن احل��ك��ام الأت����راك ل ي��ح��رتم��ون رموزنا 
باحلرية  �سعوبنا  ب��ح��ق��وق  ي��ع��رتف��ون  ول   ، امل��ق��د���س��ة 
البا�سلة  املدينة  هذه  كانت  ولقد  وامل�ساواة  والعدالة 
هوؤلء  بوجه  �ساخمة  تقف   – احل�سني  مدينة   –
الطغاة اأعداء اآل بيت حممد .                                                 

املدن  جميع  مثل  ك��رب��الء  مدينة  اإن   .... علي  �سيد 
العراقية البا�سلة – ل تقبل اأن يدّن�س ترابها الطاهر 
لأن   .... جن�سه  اأو  نوعه  ك��ان  مهما   ، غا�سب  حمّتل 
املحتل ل يكون �سديقاً .... ل يكون اإل عدواً !                                             
�سيد اإبراهيم : اإن جنيب با�سا طاغية �سّفاح ل يعرف 
قلبه الرحمة .... وقد جاء به الوايل العثماين حاكماً 
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اإخ�ساع مدينتنا وجميع مدن  اأجل  ، من  على بغداد 
يعرفها  لأ�سباب  الأوىل  بالدرجة  الأو���س��ط  ال��ف��رات 

اجلميع !                                   
للمحتل  ومقاومتنا  م�ستمرة  ثورتنا  اإن   : علي  �سيد 
ت��اري��خ��ن��ا حافل  – واإن  اأب�����داً  ت��ت��وق��ف  ل���ن  امل��ع��ت��دي 
كثرية  ال��ت��اأري��خ  و���س��واه��د  والت�سحيات  ب��ال��ب��ط��ولت 
ال�سيد اجلليل                                                                            اأّيها  باملاآ�سي  ومليئة 
 .... ع��ل��ي  �سيد  ي��ا  �سحيح  ه��ذا   .... اإب��راه��ي��م  �سيد 
غدر  من  الأبطال  رجالنا  كافة  نحّذر  اأن  علينا  لكن 
وق�ساوة ومكر عدونا .... اإّنهم ل ي�ستطيعون اأن يروا 
 .... عليهم  وع�سّية  �ساخمة  تقف  احل�سني  كربالء 
اأ�سحوكة  وجعلناهم  الوحل  اأنوفهم يف  غنا  مرَّ فلقد 
ي��زداد مكرهم  �سوف  .... لذلك  الكربى  ال��دول  بني 
ووح�سيتهم!                                                                             و�سرا�ستهم 

باأّن   .... دائماً  لنا  توؤكد  .... لقد كنت  ال�سيخ طعمه 
عن  الدفاع  اجل  من  نتمناه  ما  اأق�سى  هي  ال�سهادة 
ال�سهادة  اإل  .... ونحن ل نريد  مبادئنا ومعتقداتنا 
الباري  يجمعنا  واأن   .... وال��وط��ن  ال��دي��ن  �سبيل  يف 
جّلت قدرته مع الذين نحّبهم ونوؤمن بر�سالتهم .                                                                             
اأخوتي يف الإميان  اآخر من احلا�سرين : يا  �سخ�س 
الأبطال  وك��ّل  ووجهائها  املدينة  ع�سائر  كّل  اإن   ....
العي�س  اأو  ال�����س��ه��ادة  ن��ي��ل  اإىل  ي�����س��ع��ون  امل��ج��اه��دي��ن 
كرماء ، اأعزاء يف اأر�سهم اإّن دماءنا لي�ست اأغلى من 
دماء �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني الذي بذلها من 
اجل اإعالء كلمة الدين ون�سرة املظلومني .                       

 ، با�سا  احلاكم اجلديد جنيب  اإن   .... اإبراهيم  �سيد 
بعث اإلينا بر�سالة يطلب فيها ا�ست�سالم املدينة بدون 
قيد اأو �سرط اإ�سافة اإىل فر�سه �سرائب كثرية على 
اأبناء املدينة .... اإن هذا هو الإذلل والهزمية ....                                       
�سيخ طعمه : ل واهلل .... هذا لن يكون ونحن اأحياء 
.... لبد واأن يعرف هذا احلاكم املتغطر�س من هي 

كربالء ؟                                                 

يا   .... اأخ���واين  ي��ا  فيكم  ب��ارك اهلل   : اإب��راه��ي��م  �سيد 
وق��در هذه  ه��ذا هو قدرنا  واجل��ه��اد  العقيدة  اأخ��وان 
اإل حرة  ال��ع��ي�����س  ت��ر���س��ى  ال��ت��ي ل  ال��ب��ا���س��ل��ة  امل��دي��ن��ة 

عزيزة ....       
واأ�سحاب  النفو�س  �سعاف  من  اأخ��رى  مرة  اأحذّركم 
باأّي  النتفاع  يريدون  الذين  املاأجورين  امل�سالح من 
�سكٍل كان حتى واإن اأّدى ذلك اإىل التاآمر على وطنهم 

      .
�سيخ طعمه : اإّن اأمثال هوؤلء موجودون يف كلِّ زمان 
ومكان ولكن .... مهما �ستكون النتائج فاإننا ل ميكن 

اأر�سنا و�سعبنا ومقد�ساتنا .             اأن نتخلى عن 
اأخوتي .                                         �سيد اإبراهيم : اإنكم حقاً ح�سينيون يا 
والعرب  الدرو�س  ن�ستلهم  و�سنبقى  زلنا  ما  اإننا   ....
م��ن ���س��ي��د ال�����س��ه��داء الإم����ام احل�����س��ني ال���ذي انت�سر 
بدمائه الزكية على �سيوف القتلة الكافرين .                           
اإذن لبد اأن يكون �سعارنا يف جميع معاركنا املقد�سة                               
                                       .... ح�سني  يا  لبيك   .... ح�سني  يا  " لبيك 
يقف اجلميع وهم يهتفون وراء ال�سيد الزعفراين :                                  
لبيك   .... ح�سني  يا  لبيك   .... ح�سني  يا  لبيك   "

يا ح�سني ....                   
دوّي ق�سف مدفعي  ن�سمع  الهتاف  واأثناء هذا  فجاأة 
 ، منا�سبة  م��وؤث��رات  م��ع   / متفرق  ر�سا�س  واإط���الق 
عندها   .... ت��ام  ذه��ول  يف  احل��ا���س��رون  ي�سمت  حيث 
يدخل احد امل�سلحني م�سرعاً اإىل امل�سيف قائاًل :                                              
ب�����س��ّن ه���ج���وم جديد  ال���ع���دو  ق����ام  ل��ق��د   : امل�����س��ّل��ح   -
م�����س��ت��خ��دم��اً امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وم���ن ج��م��ي��ع حماور 
والندفاع  امل��دي��ن��ة  ���س��ور  ت��ه��دمي  ، حم����اوًل  ال��ق��ت��ال 
يت�سدون  املجاهدين  اإخوانكم  واإن   .... الداخل  اإىل 
الأبطال  ب�سالة  بكل  ال�سر�س  الهجوم  هذا  اإىل  الآن 
امليامني .                                                                              

اإذن   .... عنه  نتحدث  ك��ّن��ا  م��ا  ه��ذا   : اإب��راه��ي��م  �سيد 
حون  امل�سّ املنا�سلون  اأّيها  هّيا   .... جديد  من  ع��ادوا  2م 
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هذا  الأ�سيلة  املحمدية  احل�سينية  العقيدة  اجل  من 
هو يومكم .... فال نقبل اإل بالن�سر اأو ال�سهادة .... 

هّيا اإىل القتال ....                        
اجلميع اإىل القتال – اإىل القتال –                                                    
// يدور قتال بني ثوار املدينة وبني اجلي�س الرتكي ، 
حيث تقول الروايات التاأريخية اإن القتال ا�ستّمر عدة 
اأ�سابيع ، حا�سر فيها اجلي�س الرتكي املدينة املقد�سة 
لكّن   .... والإم���دادات  امل��وؤن  امل��اء وجميع  وقطع عنها 
اإل  الثوار  باملدينة حاولت م�ساعدة  الع�سائر املحيطة 
اإن اجلي�س الرتكي يف نهاية املطاف دخل املدينة بعد 
تدمريها وقتل املئات من اأهلها من الرجال والن�ساء 
عندما  �سدام  الطاغية  فعل  كما  والأطفال  وال�سيوخ 
دخل جي�سه املعتدي مدينة كربالء بعد الق�ساء على 
                                    . النتفا�سة ال�سعبانية عام 1991م 

مي���ك���ن ع���ر����س ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ع����ن ق���ت���ال ي������دور يف 
يف  كربالء  قتال  ويج�ّسد  متوفٌر  وهو  املدينة  �سوارع 
                                . النتفا�سة ال�سعبانية عام 1991م 

ينتهي بعده 
                           

المشهد الثاني
يف غرفة قائد اجلي�س الرتكي الذي قاد الهجوم على 
اإبراهيم  ال�سيد  ن�ساهد   – املدينة  واح��ت��ّل   - كربالء 
بالقيود  م��ك��ّب��ل  وه����و  ع��ل��ي��ه  م��ق��ب��و���س��اً  ال���زع���ف���راين 
احلديدية ، حيث ياأتي به جنديان تركيان اإىل غرفة 
يتكلم  ال��رتك��ي  القائد   – ال��رتك��ي  الع�سكري  القائد 
وا�سحة.                                                اأجنبية  وبلكنة  بركاكة  العربية 
والقائد  مفتوحاً  الرتكي  القائد  غرفة  ب��اب  ن��رى   -
ال�سيد  ق����دوم  ي��ن��ت��ظ��ر  ال��غ��رف��ة وه����و  ي��ت��ج��ول داخ����ل 
وعندما   ، الثورة  قائد  كونه  معه  لّيحقق  الزعفراين 
ي���راه ال��ق��ائ��د ي��واج��ه��ه ب��ك��الٍم ح���اد وب��ل��ه��ج��ة غا�سبة 
عّدة  الرتكية  باللغة  له  فيقول  منه  مت�سفياً  حاقدة 
مرات  / ياملزي / ياملزي // ومعناها بالعربي / �سقي 

اأو متمّرد اأو غوغائي             
 / ياملزياً   / ل�ست  اأنا   : الزعفراين  ال�سيد  عليه  فرّيد 
اأنا ثائر حر ! اأقتدي بثورة اإمامي ومبادئه !                                                                       
اإمام ....   ، اإمام  القائد الرتكي ، وبلكنته الأجنبية : 

منو هاَز الإمام                 
الزعفراين : األ تعرف من هو هذا الإمام ؟ ....                                    
ي�سلكم  .... ول  عّنا  الكثري  اإنكم جتهلون   ، احلقيقة 
عّنا اإل ما هو مزّور ومّزيف وحمّرف !                                                                             
اإمامنا هو احل�سني بن علي بن اأبي طالب .... والدته 
الزهراء البتول �سّيدة ن�ساء العاملني .... جّده حممد 
بن عبد اهلل ، خات النبيني وحبيب اإله العاملني فهل 
ح��ق��اً ل ت��ع��رف م��ن ه��و ه��ذا الإم����ام ؟ - ك��ي��ف تّدعي 

باأّنك م�سلم اإذن ؟؟                    
اأنت   .... ا���س��ك��ت   : واحل���ق���د  احل�����ّدة  ب��ن��ف�����س  ال��ق��ائ��د 
اأنت   .... كثرياً  وكّلفتنا  كثرياً  اأتعبتنا  لقد   .... �سقي 
اأم�سكنا  لقد   .... املدينة  اأهل  من  املتمردين  وجميع 
بكم اأخرياً وانتهى هذا الع�سيان .... / اأنتم �سقاوات 

بالعامية                           يقولها   /
ث���وار واأح���رار  ن��ح��ن رج���ال  ب��ل  ال��زع��ف��راين :  ال�سيد 
اأر�سنا الطاهرة املقد�سة ....                                                                  نرف�س وجودكم على 
القائد الرتكي : هازا كالم ل يفيد الآن .... �ستذهب 
�سجن  اإىل   / ال�����س��ق��اوات   / اأ�سحابك  م��ع  ب��غ��داد  اإىل 
كبري .... �ستموتون كلكم .... كلكم هناك                    

لقد  وي��ق��ول   .... ع���اٍل  وب�����س��وت  بحقد  ي�سحك   //
اأنت   : الزعفراين   .... �سيء  كل   .... �سيء  كل  انتهى 
لن  ال�سعب  – وه��ذا  تنتهي  الثورة لن  – هذه  واه��م 
ميوت ، وهذا القائد �سيبقى حياً يف �سمائرنا نحن ل 

                            ! �سجونكم  نخ�سى 
القائد الرتكي : قائدكم منو ؟                                                          
الزعفراين : اأمل اأقل لك باأّنه الإمام احل�سني ؟!                                         
اأخرى ب�سوت عاٍل  .... ي�سحك مرة  الرتكي  القائد 
 .... الأعجمية  وباللكنة  بالعامية  يقول  2م وبحقد وهو 
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بابا .... هاز مات من زمان .... اأنت جمنون !!           
اإّنك   .... كثرياً  اإ�سحك   .... اإ�سحك   : الزعفراين 
كان  اإذا   .... احل��ق��ائ��ق  ت��ع��رف  ل  وج���اه���ل  م�����س��ك��ني 
احل�����س��ني م��ي��ت��اً مل����اذا ���س��رب��ت��م ���س��ري��ح��ه ب��امل��داف��ع ؟ 
ل��ن متوت  ال��ث��ورة  اإّن  اأي��ه��ا اجل��اه��ل  َق��ويل  .... تذكر 
قدرنا  ه��و  ه��ذا  املقد�سة  الأر����س  ه��ذه  يف  و�ست�ستمر 
وقدر مدينتنا – اإنها مدينة احل�سني و�سوف ننت�سر 
يف  ال�سهداء  �سيد  انت�سر  كما  �سهدائنا  بدماء  عليكم 

يوم عا�سوراء اخلالد .                                      
، وهو يخاطب اجلنديني   .... �سديد  القائد بغ�سٍب 
 – اأري��د  – ل  اأن ا�سمع ه��ذا الكالم  اأري��د  قائاًل : ل 
بغداد  يف  الكبري  ال�سجن  اإىل  خ���ذوه   .... اأخ��رج��وه 
ليموت يف ال�سجن .                                                                               

بقوة  ُي�سَحب  حيث   ، ي��خ��رج  وه��و   .... ال��زع��ف��راين   
بتّحٍد  الرتكي  القائد  يخاطب  اجلنديني  ِقَبل  من 

وكربياء ....                                                            
- تذّكر اأّيها املحتل الرتكي .... يا عّدو اهلل ور�سوله 

                           ....
اإذا اأنا واإخواين متنا يف ال�سجن .... فاإّن هذا ال�سعب 
احل�سني  الإم��ام  قائده  �سعباً  اإّن   .... اأب��داً  ميوت  لن 
�سيبقى حّياً يقاتل الطغاة يف كلِّ زمان ومكان ....                                                 
- هيهات مّنا الذلة .... هيهات مّنا الذلة .... هيهات 

مّنا الذلة ....                  
ُي�سَحب  - يرّدد مقولة الإمام احل�سني اخلالدة وهو 
بقوة من ِقَبل اجلنديني ، حيث ينتهي امل�سهد الثاين 

                                                              ....

المشهد الثالث
النتفا�سة  يف  ك��رب��الء  ق��ت��ال  ع��ن  ف��ي��ل��م  ُي��ع��ر���س   -
الأبطال  قتال  نرى  حيث   : دقائق  لعّدة  ال�سعبانية 
الأ�سواق  يف  وم��ت��وف��ر  م��وج��ود  وال��ف��ي��ل��م  1991م  ع��ام 
اإىل  ودخوله  ال�سدامي  اجلي�س  تقّدم  ن��رى  ثم   ....
ون�ساهد  املقد�سني  املرقدين  واحتالله  املدينة  قلب 

– ي��ن��ت�����س��ر اجلي�س  امل��دي��ن��ة  اأ����س���اب  ال����ذي  ال���دم���ار 
ال�سدامي وياأخذ يف مداهمة البيوت وُيخرج الرجال 
ن�ساهد   .... ال��ب��ي��وت  م��ن  ب��ال��ذات  م��ن��ه��م  وال�����س��ب��اب 
بالتفتي�س  تقوم  وهي  الع�سكرية  ال�سيطرات  اإحدى 
يرد هذا احلديث بني  املدينة حيث  اأط��راف  احد  يف 
بع�س اجل��ن��ود وي�����س��ارك��ه��م ف��ي��ه اح��د ال�����س��ب��اط من 
حتديداً  ال�سيطرة  هذه  وتقع   .... ال�سغرية  الرتب 
ن��ه��ر احل�سينية  ي��وج��د  ال��ط��اق ح��ي��ث  ب���اب  يف حم��ل��ة 
ال�����س��غ��ري ال���ذي ي��اأت��ي م��ن م��دي��ن��ة امل�����س��ي��ب ويذهب 
باجتاه مرقد ) احلّر الرياحي ( .... منطقة زراعية 
، تقع ال�سيطرة بني احلّد الفا�سل ما بني الب�ساتني 
وبيوت املدينة اأو حملة باب الطاق حتديداً .                                                                   
ن�ستطيع   : قائاًل  ال�سعداء  يتّنف�س   .... ال�سابط   -
ق�سينا  لقد  انتهى  ق��د  التّمرد  اإن   .... الآن  ال��ق��ول 
على – الغوغاء – اخلونة ، عمالء الأجانب !                   
 .... �سيدي  يا  ولكن   ....  )1( رقم   .... احد اجلنود 
هذا   .... ال�سابط  اخل�سائر  من  الكثري  ذلك  كّلفنا 
م��ن��ه لكي  الأم���ر لب���دَّ  ه��ذا  ك��ان  ول��ك��ن   .... �سحيح 
نق�سي على املتاآمرين ونحافظ على مكا�سب الثورة 

                                         ....
�سيء  كلَّ  اإن  �سيدي  يا  تعتقد  : هل  جندي رقم )2( 

قد انتهى متاماً ؟                
قمنا  لقد  ؟  ذل��ك  م��ن  اأك���رث  نفعل  م���اذا   : ال�سابط 
اأحياًء   .... ج��م��اع��ي��ة  م��ق��اب��ر  يف  ب��اجل��م��ل��ة  ب��دف��ن��ه��م 
ب��ه خارج  ب��ه نذهب  ك��لُّ م��ن من�سك   !!  .... واأم��وات��اً 
. اأع��ّدت لذلك   .... املدينة ونرميهم يف حفر كبرية 

                                                      ...
هذا اإ�سافة اإىل دفن العديد من اجلثث داخل املدينة 
اأكرث من ذلك ؟                                                                                   اأي�ساً ! ماذا نفعل 
يا  .... ل يجروؤ احد  املتمّلقني  جندي رقم )3( من 
�سيدي بعد الآن .... القيام باأّي متّرد .... لقد ق�سينا 
عليهم متاماً هوؤلء - الغوغاء – كانوا يلقون دعماً 
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واأمام  ؟  الوقت  هذا  كل  �سمدوا  كيف  واإل   ، خارجياً 
        . الفّتاكة  واأ�سلحته  العظيم  جي�سنا 

ال�����س��اب��ط : ب��ال��ت��اأك��ي��د ك���ان ه��ن��اك دع���م خ��ارج��ي .... 
وبقائدنا  اجل��ب��ارة  ب��ث��ورت��ن��ا  ي��رتب�����س��ون  الأع�����داء  اإن 
للنفاذ  ث��غ��رة  اأّي���ة  ي�ستغلون  فهم  ول��ذل��ك  ال��ت��اري��خ��ي 
�سرورة  على  هنا  ال��ت��اأك��ي��د  اأودُّ  ف��اأن��ا  ل��ه��ذا   .... منها 
عدد  يت�سلل  ف��ق��د   .... ال�����س��دي��دي��ن  واحل���ذر  اليقظة 
اأمامنا  التي  الكثرية  الب�ساتني  الغوغاء من هذه  من 

              . ويقومون بقتلنا جميعاً 
جندي رقم )4( وكاأنه خائف : يقومون بقتلنا ؟ اأمل 
يف  ورميناهم  جميعاً  �سحقناهم  باأننا  �سيدي  يا  تقل 

مقابر جماعية ؟                                                 
نتح�ّسب  اأن  وعلينا   ، احل���رب  ه��ي  ه��ك��ذا   : ال�����س��اب��ط 
اإن��ه��م مثل   .... تن�سى  ث��م ل   .... الح��ت��م��الت  لأ���س��واأ 
اأفواجاً  مّنا  وقتلوا  كثرياً  اأرعبونا  لقد   ، ال�سياطني 
املوؤكد  فمن   .... ي�سّدق  ل  ما  حدث  لقد   .... كاملة 
وباأعداد  تقاتل معهم  كانت  اأجنبية  عنا�سر  هناك  اإن 

كبرية .                                                                       
ن�����س��اه��د بني  ���س��ي��دي مل  ي��ا  لكننا   : رق���م )1(  ج��ن��دي 
وبع�س  وال�سباب  الأطفال  اإل  الأ�سرى  وبني  القتلى 
الرجال من كبار ال�سن وكذلك بع�س الن�ساء !                    
ال�سابط : نعم .... كلُّ �سيء يف املدينة كان يقاتلنا .... 
بب�ساتينها  تقاتلنا  املدينة  كانت  بذلك  اأح�س�سنا  لقد 
وكباراً  �سغاراً   ، فيها  �سيء  وك��ّل  واأزقتها  و�سوارعها 
�سيوخاً ون�ساًء .... �سيء ل ي�سّدق .... ل ي�سّدق !                                
الب�ساتني  من  علينا  خرجوا  لقد   :  )2( رق��م  جندي 
مّدرعاتنا  من  كثرية  ارتاًل  واأب��ادوا  باملدينة  املحيطة 

ومن اأفرادنا !                                                    
ا�سكت   : و�سماًل  ينظر مييناً  / بخوف وهو  ال�سابط 
الكالم  هذا  مثل  اإن   .... هكذا  تتكّلم  اأن  و  اإي��اك   ....

يّدمر معنويات اجلنود !                                          
يف  يذكر  �سيئاً  نخ�سر  ومل   – الغوغاء   - ان��ه��زم  لقد 

نزهة  عن  عبارة  كربالء  معركة  كانت  لقد   ، املعركة 
ينظر   / جميعاً  ا�سكتوا   .... اجلبار  جي�سنا  بها  قام   ،
ثم   .... الب�ساتني  اجت��اه  وبخا�سة  الجتاهات  كل  يف 
يتقدم  ف��اإّن هناك من   .... تاأهبوا   .... ها   .... يقول 
نحونا من جهة الب�ساتني ....                                         

// يتقدم احد الرجال الكبار يف ال�سن وهو قادم من 
الب�ساتني باجتاه املدينة ، الرجل الكبري ال�سن يتوكاأ 
اإبراهيم  – ال�سيد  على ع�ساته .... وهذا الرجل هو 
الزعفراين الذي اعتقله الأتراك قبل اأكرث من مائة 
نتيجة  نومه  من  ي�ستيقظ  حيث   – عاماً  وخم�سني 
ل�سدة الق�سف املدفعي وال�ساروخي على املدينة ....     
اإىل  الذهاب  ويقرر   ، الزعفراين  ال�سيد  ينه�س  اإذن 
ال�����س��ح��ن احل�����س��ي��ن��ي ال�����س��ري��ف وع��ن��دم��ا ي��ق��رتب من 
امل�سوؤول  ال�سابط  به  ي�سيح   ، الع�سكرية  ال�سيطرة 
اأنت ؟                                                      عن ال�سيطرة .... قف .... من 
ال�سيد الزعفراين .... ل ياأبه به ويتقّدم حتى ي�سل 

اإليه ....                        
ال�سابط : قلت لك من اأنت ؟ ومن اأين اأتيت ؟ واىل 

اأين تريد الذهاب ؟           
داخل  يف  �سخ�س  ُي�ساأل  ه��ل  او   : ال��زع��ف��راين  ال�سيد 
 .... وطني  ه��ذا   .... داري  ه��ذي  ؟  ي�سنع  م��اذا  بيته 
كنت اأظن باأنا قد اأحدثنا �سرخاً يف بنيان الباطل               
ال�سابط : ماذا تعني يا �سيخ ؟                                                        

الآلف  ���س��ق��ط   .... الأر�����س  ه���ذي  : يف  ال��زع��ف��راين 
مبادئنا  اجل  من  احل��ّق!  اجل  من   .... ال�سهداء  من 
هوانا  اج��ل  م��ن   .... الأزم���ان  ع��رب  الباطل  حاربنا   ،
اإكراماً لقدا�ستها !!                                                                       ، قاتلناهم 
ال�سابط : حاربتم من ؟ .... ومن انتم ؟                                             
الزعفراين : ا�سمي اإبراهيم .... اإبراهيم الزعفراين 

.... َمنفّياً كنت                
ال�سابط : عن اأي زمان تتكّلم ؟ انك �سيخ هرم !!! ، 
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تعرف  ل  اإذ   ، ول��دي  يا  م�سكيناً  تبقى   : الزعفراين 
اأبناء  من  حقاً  كنت  اإن   .... وماآثرها  ب��الدك  تاريخ 

هذي الأر�س .                                                   
ال�سابط : اأنا من ي�ساأل يف هذي ال�ساعة يا �سيخ .... 
فاأجب يف احلال قد ينفد �سربي يف اأّية حلظة !                                                               
ل جتربين اأن ا�ستعمل اأ�سلوباً اآخر ! ....                                            
من اأنت ؟ ول�سالح من تعمل ؟ ....                                                  

/ ال�����س��اب��ط ي��خ��اط��ب ج��ن��وده / ي��ب��دو اإن ال��غ��وغ��اء ، 
اأرادوا ا�ستطالع املوقف ! نعرف هذا الأ�سلوب                                                                           
وملاذا   .... ؟  ول��دي  يا  تتكلم  م��اذا  عن   : الزعفراين 
انتم يف ه��ذي الأر����س ؟ ومل��اذا يف ه��ذا ال��وق��ت .... ؟ 
مدينتنا  اأبناء  من  انتم  هل  ؟  بال�سبط  يجري  ماذا 
اأو ل  املقد�سة  الأر����س  ه��ذه  ه��ذا اجلي�س يف  ومل��اذا  ؟ 
كّرمها  ؟  ط��اه��رة  ار����سٍ  على  الآن  تقف  ان��ك  ت��درك 
اأذهلني   .... ي�ساأل  من  اأن��ا   ! ي�ستغرب  من  اأن��ا   ! اهلل 
الق�سف فجئت لأعرف جوهر هذا الأمر !                                                                    
فالظرف   ، ت�����س��األ  اأن  ي�سمح  ل  و�سعك   : ال�سابط 
زلت  م��ا  اإين  لح��ظ   .... اأك��رث  تتمادى  ل   ، ع�سيب 

اأراعي كرب ال�سن .                                               
اإبراهيم  ال�سيد  ا�سمي   .... ل��ك  قلت   : ال��زع��ف��راين 

الزعفراين ....                     
منفّياً كنت ، كّنا قد اأعّلنا الثورة �سدَّ الوايل العثماين 
�سدَّ الدخالء .... وطردناهم من هذي الأر�س .... 
هذي ار�س حرة مذ تّوجها هذا الرمز اخلالد ، بدٍم 
طاهر / يوؤ�سر على الإمام احل�سني /                                                        
الآن على  ن��ح��ن  ؟  تتكلم  ث���ورة  اأي���ة  ع��ن   : ال�����س��اب��ط 
اأع��ت��اب ال��ق��رن ال��واح��د وال��ع�����س��ري��ن .... ه��ل اإين يف 
حالة حلم ؟ اأم انك تهذي بني حرائق هذه الأر�س ؟ 

.... فالقتلى يف كلِّ مكان ، نحن الآن يف �ساحة 
حرب                                           

الزعفراين : من انتم ول�سالح من تقتتلون ؟                                         

 ! الغرباء مدينتكم ! عبثوا ! قتلوا  ال�سابط : دخل 
�سرقوا ! قلعوا حتى الأ�سجار !! 

الزعفراين : والنا�س هنا .... ماذا فعلوا ؟                                           
اإىل  ي��ن�����س��م��وا  اأن   ، ���س��يء م��وؤ���س��ف ح��ق��اً  ال�����س��اب��ط : 
فلقد   !! وقاتلونا   ، الغرباء  حول  والتّفوا   ، الغوغاء 
�ساع القتل بكلِّ مكان .... �ساع التخريب                            

الزعفراين : هذا ل يعقل يا ولدي .... اأهل مدينتنا 
الغوغاء  ال��غ��رب��اء و����س���فِّ  ي���وم���اً يف ���س��فِّ  ك���ان���وا  م���ا 

الأعداء !!                                                   
اأهل مدينتنا ا�سالء ، يفدون حبيبتهم بالأرواح هذا 
يتخلى  ل  فالعا�سق   .... زم��ان  ك��لِّ  يف  جوهرهم  ه��و 
عن مع�سوقته مهما ا�ستد لهيب املحنة !                     

ال�����س��اب��ط : مل ت��خ��ربن��ا ع��ن ���س��ر وج����ودك يف هذي 
اللحظة ، ويف هذا املوقع بالذات 

انه�س ، حني علمت  ان  الزعفراين : قدري حّفزين 
اأي  يف   : ال�سابط  للتدمري!  تتعّر�س  مدينتنا  ب��اّن 

مكان كنت ؟                                                       
اآخ���ر م��وق��ف اأت���ذك���ره ، ح��ني اع��ت��ق��ل��وين ون��ف��ي��ت اإىل 
بغداد باأمر الوايل ، ثم بقيت اأ�سرياً عدة اأعوام ، ثم 
اأحيا يف ار�س  اأ�سبحت طليقاً  اأدري كيف - !  ، - ول 
وريا�س  ب�����س��ات��ني  ب��ني  نف�سي  وج���دت  ح��ي��ث  اهلل.... 
يتخللها نهر عذب فعرفت باأين قد عدت اإىل ار�سي 
هذي   .... ار�سي  ه��ذي  حولك  من  انظر   .... ثانية 
داري .... /يوؤ�سر على الب�ساتني والدور /                                                       
ال�سيد  اإىل  ي�ستمع  وه��و  م��ذه��وًل  يبقى  ال�سابط   (
ولكنه  الزعفراين  حديث  ي��درك  ل  فهو  الزعفراين 
وليتعّرف  املزيد  منه  ليعرف  معه  احلوار  يف  ي�ستمر 
                                                                            ) على حقيقة �سخ�سيته 

اإىل  واأر���س��ل��وك  اأ���س��روك  مل���اذا   .... ول��ك��ن   : ال�سابط 
بغداد ؟                           

ث��ورات عّدة  .... �سهدت  الأر����س  : ه��ذه  ال��زع��ف��راين 
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كلُّ   .... منها  واح��دة   ، الأت���راك  �سد  ثورتنا  كانت   !
الأحرار انتف�سوا �سد الطغيان الرتكي .                      

وبقينا   ! الرجا�س  من  الأقدا�س  ار���س  طّهرنا  فلقد 
كانت  ودم��ان��ا   .... باحلرية  ننعم   ،  .... ع��دة  �سنوات 
ثمناً لكرامتنا .... ور�سينا م�سرورين بهذا الإيثار               
ال�سابط : .... ماذا بعد ؟ كيف تطّورت الأحداث ؟                                 
اإرادتنا  املحتلني يف قهر  ف�سلت هجمات   : الزعفراين 
اأ�سلوب اجلبناء  .... هذا  الغدر  ل�سالح  فالتجاأوا   ....

                                                             !
.... ما هو  واإذن   .... الآن  الأمر  ح  .... و�سّ ال�سابط 
دورك يف هذي احلرب ؟ مع من �ستكون ؟                                                                      
اإىل  انحاز  اإين   ! ق��دري  اإىل  انحاز  اإين   : الزعفراين 

اإمياين .... !                  
.... من  ا���س��األ  لكني   .... دم��ي  اإي��ث��ار  عانق  ع�سق  ه��و 
انتم ؟ وملاذا هذي احلرب ؟ وملاذا هذي الأر�س ؟                                                                
اجلنة  اأهل  �سباب  �سّيد   .... الأح��رار  اأبي  ار�س  هذي 
.... �سبط حممد ؟ اأو ل يعلم من اأر�سلكم هذا الأمر 

؟ ....                                                          
كيف تّدن�س ار�س اإمام الأمة ؟                                                       

اإنكم من ملة اأخرى  اأم  هل انتم حقاً م�سلمون ؟ .... 
، ل تعرف قد�سية هذي البقعة؟!                                                                                
اأنت الآن عّدو الثورة  ال�سابط بغ�سب .... واإذن .... 
بالأغالل  تكبيلك  م��ن  لنا  لب��د   .... ال��ق��ائ��د  ع���ّدو   !
 .... ذل��ك  م��ن  اأك���رث  ت�����س��األ  .... ل  الأم���ر  .... ق�سَي 
اإىل بغداد !!                                                                       و�سرن�سلك الآن 

الزعفراين : مرة اأخرى اإىل بغداد ؟! كنت اأظن باأن 
الثورة ف�سلت ، حني اعتقلونا! .... لكّني الآن تاأّكدت 

باأن الثورة مازالت ت�سمو ....                     
هكذا كانت وتبقى كربالء ....

موطن الفخر وعنوان ال�سناء ....
ال�سال�سل يف  بو�سع  بع�س اجلنود  ياأمر  ال�سابط   //
هّيا   .... اجلند  اأّيها   : قائاًل  الزعفراين  اإبراهيم  يد 

اعتقلوا هذا ال�سيخ الهرم .... علَّ الأغالل تعيد اإليه 
ر�سده !   

ي�سعوا  ان  بعد  الزعفراين  باقتياد  اجلنود  يقوم   //
الزعفراين  ���س��وت  ن�سمع  ح��ني  يف  ي��دي��ه  يف  ال��ق��ي��ود 

هادراً وهو يردد عّدة مرات اإىل اأن يخرج من امل�سرح
هكذا كانت وتبقى كربالء ....

موطن الفخر وعنوان ال�سناء ....
ظالم

المشهد الرابع
ال�سيد  ن�ساهد   .... انفرادي يف كربالء  املكان �سجن   �
عليه،  الأ���س��واء  ت�سلط  الق�سبان  وراء  ال��زع��ف��راين 
يواجه  ث��م  خ��ط��واٍت  ع��ّدة  يتم�سى  �سجنه  داخ��ل  وه��و 

اجلمهور ويخاطب كربالء من خاللهم ..
ال�سيد الزعفراين : مُنذ ع�سوٍر حاول اأكرث من َوغٍد، 
ُكلَّ  املرقَد...َهّدوا  حرثوا  قتلِك،  حاول  خمالِبِه،  َمدَّ 
اآثاُرَه ! لِكنَّ  البنايات !!..َغمروُه بطوفاٍن كي مُتحى 
الإذعان  رَف�َس  ِاحتاَر!..  جمراه!..املاُء  يف  َتَعرَث  املاَء 

اإىل الظامل!
ك���ان امل����اُء ف��رات��اً ع���ذب���اً.. َف��ت��ذك��رَّ ف��ع��ل��ُت��ُه الأوىل ، يف 
ال��ي��وِم ال��ع��ا���س��ر م���ِن ع��ا���س��وراء، ح��ني مت���ادى يف قتل 
اأَن ل  اأَق�����س��م  اأح��ّب��اِء ر���س��وِل اهلِل، ع��ط�����س��ى!!!...ول��ذا 
فعَل  يوقَف  كي   ، وتّبدَد   ، توبته  اأعلَن  فعلته..  َر  تتكرَّ

الأ�سرار.
ال�سيد  اإ����س���ك���ات  حم�����اوًل  اجل���ن���ود  اَح�����ُد  ي��ت��ق��ّدم   //

الزعفراين وقد �سمع جملَتُه الأخرية ! //
اجلندي بنوٍع ِمَن الغ�سب: عن ماذا تتكلم يا �سيخ؟..

تتكّلُم عن ماٍء ياأبى اأن يجري يف الأَر�س !؟!
// اجلندي ي�سحك ب�سوٍت مرتفع ثم ي�ستمر قائاًل 
اإّنَك   ، اعلم   !! اأَو جا�سو�س  اأَن��ك جمنون  يبدو   ....  :

مقتول يف هذا اليوم !
اع��رف ما  واأن���ا ل  اأُق��ت��ل  .... ه��ل  ال��زع��ف��راين  ال�سيد 
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ال�سجن  ه��ذا  اىل  ثانية  ب��ي  جئتم  ومل��اذا  ؟  ذنبي  ه��و 
؟ وكذلك ل ادري من انتم .... لكّني راأيت حرائقها 
وراأيت   !! الطرقات  كل  عانق  ن�سيجاً  و�سمعت   ....

ال�سهداء ي�سّلون .... وراأيت مالئكة تبكي !!
اجلندي .... ا�سكت !! ما هذا الهذيان .... انك قائد 
جي�س الغوغاء ! اأنت الراأ�س الأكرب فيهم .... اأتريد 

خداع قيادتهم !!؟؟ فهناك من اعرتف بذلك .
فلقد   .... ذل��ك  اأن��ك��ر  ل  اأن��ا   .... ال��زع��ف��راين  ال�سيد 
اأخربت ال�سابط عن ثورتنا �سدَّ الأتراك املحتلني .

تتعّمد هذا  ان��ك   .... اأي�����س��اً  ق��ال��وا  ولقد   : اجل��ن��دي 
الأ�سلوب حتى نعتقد باأنك جمنون !!

ال�سيد الزعفراين ....
م�سكني   : اجلمهور  ويخاطب  نف�سه  يخاطب  وكاأنه 
هذا اجليل .... كتب عليه ان يحيا يف بحر الظلمات 
بدون  الأه����وال  يقتحم  ان  عليه  ك��ت��ب  ه��وي��ة  ب���دون 

غطاء !!
تركوه عاريا ، كي يفنى !! .... م�سخوا ذاته ! م�سخوا 
اأنا�سيده كي  كل  قتلوا   ....  ! ! م�سخوا فكره  جمده 

ل ينه�س يف كنف النور .
اأبناء احلا�سر .... يا جيل حروب الردة  فانتبهوا يا 
والطاغوت ! يف هذه احلرب القذرة .... ح�ّسد اأركان 
ال�سرِّ كلَّ قواهم كل الأذناب امل�سعورة .... كي تنق�سَّ 
 .. التاأريخ  َعرَب  َعُنه  ما عجزَت  لُتحقق   ، واحد  بيوم 

ِلكَن اهلَل هو الأقوى والعار م�سري الأقزام
// ي��دخ��ل ���س��اب��ط ب��رت��ب��ة ك��ب��رية م��ع اجل��ن��ود وهو 
الزعفراين  ال�سيد  ك��الم  ي�سمع  ك��ان  وكاأنه  ي�سحك 

.... //
...اأو  الثورة  اأنك قائد هذي  تاأكدنا  ال�سابط : الآن 

جي�س الغوغاِء... و�سنخرُب قائدنا يف احلال !
ياأبه  ول  ب��خ��ط��اب��ه  ي�����س��ت��م��ر  ال���زع���ف���راين..  ال�����س��ي��د 
تاأَّلق يف الأر�س  اأبي عبد اهلل  بال�سبط .... هذا نوُر 

.... النوُر اخلالُد ل يخبو.. اأدركت الآن باأن التاريخ 
الغدر  ط��رق  اإل  يعرف  ل  اخل��ائ��ن   ..! عقوقه  يعيد 
تعود  الأوث��ان  علَّ   ، الأر���س  دن�ستم هذي  ولهذا   ....
اإىل �سريتها الأوىل لكن هيهات !! هذا نوُر ل تدركه 

الأب�سار ! 
 ( بن�سيد  دمه  َد  عمَّ من  اإل   !! الع�ساق  اإل  يدركه  ل 

الطف (!!
انتبهوا كي ل تتكرر ماأ�ساة الأم�س .... اأنا اأعرف اإّن 
كثرياً منكم يجهل ُكنه الأ�سياء .... اجلهل هو الداء 
املرعب .... ل تن�ساقوا وراء الأوهام .... من ين�ساق 

وراء �سرابه ، ل يح�سد اإل اخل�سران 
الثورة  اإ�سعال  يف  �ساهم  من  اأول  ب��اأين  الآن   اأفتخر 

....
الأجداد  ، ما�سني على درب  اأحفادي  اأرى   الآن  واأنا 
 .... بامل�ستقبل   .. باحلا�سر  يقيني  يزداد   ! ال�سالء 
الأميان  بنور  القلُب  فيهيم  تقتيل  واجهنا من  مهما 

....
بقّمِة  األن  واأن��ا   .. الفعل اخل��الق  اأدرك ج��دوى  فاأنا 
اأبي  ن��وُر  ل��ل��وايل .. للجاّلد .. ه��ذا  زه��وي ف��خ��ذوين 
ُكّل   .. الأن�����س��ار  ُك��ّل   .. ال�سهداء  ُك��ّل  يعانُق  اهلل  عبد 
العظمِة يف  اأوه��ام  اأّم��ا   .. وي�سمو مب�سائرنا  الأزم��ان 
 .. ُمرعب  بوؤ�ٌس   .. قاتل  �سراب  فهي   .. الدنيا  هذي 
اليوم  بها يف  ُت��خ��َزون   ..  ) ق��ط��ران  م��ن  �سرابيل   ( و 
الّعزِة يف هذي الدنيا هذا  املوعود .. و�سيخزيكم رّب 

هو وعُد اهلل احلّق !  
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 .... ينقلبون  منقلب  اأي  ظلموا  الذين  و�سيعلم   ((
)) للمتقني  والعاقبة 

 ! احلرية  اإىل  فخذوين   ... اجل��الد  �سيف  اأخ�سى  ل 
...

...يحت�سدون  ال�سعداء  ال�سهداء  اآلف  اأرى  الآن  فاأنا 
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اأفواجاً اأفواجاً  ويلوحون باأيديهم ..وقوافلهم ترتى 
 .... ال��وج��دان  يف  يحيا  اهلل  ع��ب��د  اأب���ي  ن�سيد  زال  م��ا 
الردة  زمر  هبَّت  ولهذا  كرامتنا  اأجل  من  �ساومنا  ما 
املوبوءة  ال�����س��ن��وات  ح��ق��د  واأ���س��ت��ك��ل��ب   ، وال��ت��ح��ري��ف 

بالطاعون ،وهو مّيني اأوهامه ، بالن�سر املزعوم
الفعل  وه��ذا  التقتيل  وه��ذا  التخريب  ه��ذا   -

الهمجي يف ار�س اأبي عبد اهلل 
 .... احل��ق��د  حجم  ع��ن  ينّبئ  ال�سامل  ال��ت��دم��ري  ه��ذا 

�سيظلُّ العار الأبدي يق�س م�ساجعكم ....
وحراقها .... �ستظل تنري عقول الأجيال !

�س الأقدا�س .... هذا ع�سر النور ... حلمك منذ  يا قدَّ
�ستكت�سح  وحرائقك   ، يتنا�سل   ، ينمو   ، �سيزهر  الآن 

اأوكار الباطل جحور الظلمات!.. وتداهم 
هذا وعد اهلل احلق .. مهما طالت �سنوات اجلدب

                        مهما طالت �سنوات اجلدب        
                  مهما طالت �سنوات اجلدب        

.... بعد قليل ن�سمع  امل�سرح  التام على  يخّيم الظالم 
ون�ساهد ا�سواتا منفرده اأو جوقات يج�سدها املمثلون 
... يتقدم اأحد املمثلني حيث تركز عليه الإ�ساءة وهو 
يتجول يف اأرجاء امل�سرح .. وهو يج�ّسد ) نهر الفرات 

( وهو يديل ب�سهادته اأمام اجلمهور ....
//ل بد واأن  يلب�س مالب�س اأو يحمل �سيئا للتعريف 

ب�سخ�سيته 
ذل��ك فاأنه من خالل  .. وم��ع  اأت��رك ذل��ك للمخرج   ..

. �سخ�سيته  �ستت�سح  احلديث 
- الفرات .. اأ�سهد اأين عّمدت م�سرية ع�سقي يف هذي 
الر�س .. و�سقيت املحنة من نزيف .. وتّو�سدت عيون 
تتطهر  حتى  روح��ي  تتلظى  اأن   ، اأم��ل  على  الرم�ساء 

من اآثام املا�سي ...
فغمرت ندائي ، وهو يلحُّ على روحي ، باأريج الرو�سة 
اأعانق  وتدفقت   ، حمبتهم  بوهج  و�سفيت  اأ�سفى  كي 
اأقدار  اأرادت  ح��ي��ث  اإىل  وم�سيت  اهلل  ع��ب��د  اأب���ي  ن��ور 

وبقيت   ) )احلائر  �سياء  عانقت  ولهذا   ..!! امل�سرى 
اإىل  الع�سِق  بهذا  اأهيم  �ساأظل   .... الأف��الك  اأدور مع 

ما �ساء اهلل !
ل����رتّد ع��ل��ى خطاب  امل�����س��رح  ت��ظ��ه��ر ج���وق���ة ع��ل��ى   //
يف  تتجول  وهي   ، ن�سيد  اأو  ترتيل  �سكل  على  الفرات 

اأرجاء امل�سرح ...
اجلوقة : حني جتلّى النور لظلمة هذا العامل ، اأحيا 
جمراك ) بجنِة عدن ( فتدفقت تعانُق هذي الرو�سة 
.. و�سموت باإيثارك يف اأكرث من حمنة .. لكّن �سموَم 
 .. اآياتك  العا�سر( تدرك  )اليوم  كانت يف   ، خمالبهم 
ب�سيف  النور   – قتل  واأرادوا   ، اأه��وج  حقٌد  َفتلّب�سهم 
موؤتلقاً   ، ت�����س��ّظ��ى  ال��ن��وَر  ل��ك��ّن   .... امل��رع��ب  ال��ع��ط�����س 
بريا�س  تزهو   ، اأزّل��ي��اً  ُف��رات��اً  َف�سموت   ، الأج��ي��ال  بني 

الرحمن . 
الفرات َيُرّد : حاولُت مراراً اأن اأثبت جدوى   -
 )1(  )- ك��رب��ائ��ي��ل��و   -( – ب��رتب��ة  ف��ت��و���س��اأت   ، ع�سقي 
وتدفقُت   ،  .. عفِتها  بنفحِة  ال��روح  �سهيل  وم��َزج��ُت 

اأقاتل َجَزعي كي اأتطّهر ....
كي اأغ�سل اآثام الوهن ، حتى َيغفَر يل �سبط   -

ر�سول اهلل .
حيث   ، ق�سرية  ل��ف��رتٍة  امل�سرح  اإىل  ال��ظ��الم  يعود   //
تن�سحب اجلوقة بعدها بقليل ، ومع الإ�ساءة املّركزة 
اأي�ساً   ...  ) العراقية  النخلة   ( جُت�ّسُد  فتاة  تتقّدم   ..

يج�ّسدها....  ُمنا�سبا  زيا  تلب�س 
النخلة وهي تخاطب اجلمهور : 

اِعرُف اّن النا�س �سجايا ..
والأبي�س يخرُج من رِحِم الأ�سود
لب اجلاهْل والعامِلُ يخرُج من �سُ

َحِقٌد  ، حتى يتلّب�سه  الكائن  َنهم  اأْن ي�ستكلب   ... لكْن 
اأهوج .

فيظل كذئب يعوي ،يعوي، يلهث .... ، يجري ظماآناً 
األ  ي��ح��ي��ا  اأن  ال��ك��ائ��ن .. ل مي��ك��ن  ���س��راب ه���ذا  خ��ل��ف 
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م�سخاً !
ون��خ��ي��اًل مثمرة  اأ���س��ج��اراً  ت��ق��ت��ل  اأن   ... ي��ع��ن��ي  م���اذا 

وحتاول خنَق �سهيل املاء ؟؟!؟ 
هذا هو نهج احلكام املهوو�سني بداء الَعَظَمة !! 

تتملكهم حلظات غروٍر ، ما تلبث ان ترميهم يف قعر 
)احُلطمة ( !! 

ما زلُت اأ�سبح با�سم الرحمن ، �سباح م�ساء .. مازال 
عطائي يزهو ، وهو يعانُق نور اأبي عبد اهلل .. 

ال�سعفات  تبقى   .... اجل��دب  ورغ��م   .... القتل  رغ��م 
.. تغمرهم  ، يف كل زماٍن  اأبي عبد اهلل  اأن�ساَر  ُتظلل 
وهذا   ، الأب��واب  ُكّل  َتفَتُح  الرو�سُة   .. الع�سق  بن�سيم 
ويغ�سل  القد�سّي  القدر  اأ�سرار  يعانق   ، العذب  النهر 

اأدران املن�سهرين بنور ) احلائر( !
هذا حلم الع�ساق وهذا ديدنهم ...

تبقى  وث��م��اري   .. �ساأبقى  اجل���وِد  ورم���ز  اخل��ري  رم��ز 
يانعًة ..

// يعود الظالم التام اإىل امل�سرح مرة اأخرى ، وبعد 
احل�سرة  ط��ي��ور  اح���د  يج�سد  ���س��اب  ي��ظ��ه��ر  حل��ظ��ات 

حيث يخاطب اجلمهور....
اهلل  عبد  اأب���ي  ا�ست�سهاد  منذ   ..   -: احل�����س��رة  ط��ري 
عانقت   .... واحل��ائ��ر  احل�����س��رة  ع��ان��ق��ت   .. ال�����س��ب��ط 
على  العمر  ون���ذرت   ... منه  امل��ت��دف��ق  الأزيل  امل�سك 
اأحيا ، يف كنف النور الأبهى .. يف كنف الطهر ..  اأن 
مع  ل��وين  وت��وّح��د   ) احل�سرة  )ط��ري  �سموين  ولهذا 
الأجياْل  ، يف حمنة ) كربائيلو (عرب  الأح��زان  �سفر 

 !
ذاكرة  ُيلهب ُ   ، ال��ط��ف  لطقو�س  رم���زاً  هديلي  ���س��ار 

التاريخ ويذكي اأ�سجان العمر ... 
ال�����س��ه��داء ... بعد  اأج�����س��اد  – الأن�����س��ار -  َدف���ن  م��ذ 
 ... ق��رب  ع��ن  اأ���س��اه��ده��م  كنت  اأي���ام  بثالثة  العا�سر 
ح��ني ت��ق��دم اأح���د ال��ع�����س��اِق ل��رُيك��َز يف الأر�����س دلياًل 

...! للمحتارين 

)غر�َس ال�سدرة ( قرب املرقد..!!
يف تلك اللحظة هامت روحي حول ال�سدرة .. وبقيت 
عرب  ن�سلي  فتكاثر   ، م�����س��اء  ���س��ب��اح  للرحمن  اأ���س��ّب��ح 
الأزمان .. و�سهدُت مالحم هذي الأر�س .. بل ع�ست 

. جميع ماآ�سيها 
واأ�ساعوا   .. ال�سدرة  قتلوا   ! املرقد  حرثوا  فلقد   ..
اإي��ق��اظ �سمري  اأت���رك دوري يف  ل��ك��ّن��ي مل   .. ال��رع��ب 
ال��ع��امل ك���ان ه��دي��ل��ي ي��وق��ظ ���س��وت الإن�����س��ان��ي��ة .... 
�سوت الإيثار .... �سوت الرحمة .. �سوت املظلومني 
... فتاألق �سدّو مواكبهم َعرَب بهاء ) اليوم العا�سر ( 

وتّوحد كي ميالأ اأركان الأر�س �سياًء وعطاْء ! 
اأعوان ال�سيطان .. كانت ترتب�س  )باملرقد( ..  لكْن 
اأبي عبد  اأبي عبد اهلل ، ِفكر  كان الظامل يخ�سى نور 
على  ُي�سّر  ك��ان  ول��ه��ذا   ، اهلل  عبد  اأب��ي  ع�ّساق   .. اهلل 
احلقد  اإظ��ه��ار  على  ��رُّ  وُي�����سِ الوح�سي  القتل  اأ���س��ل��وب 

الأبدي . 
يظلم امل�سرح َمرة اأخرى . 

- المشهد الخامس/ أواًل
اإىل العودة اإىل املا�سي ... اإىل زمن الدولة العبا�سية 

يف زمن –املتوكل- 
... ويكور امل�سرح – مرقد ب�سيط ميثل مرقد الإمام 
حيث  ك��رب��الء  مدينة  يف   ) ال�����س��الم  )عليه  احل�سني 
قادمون  وك��اأن��ه��م  الأ�سخا�س  م��ن  جمموعة  ن�ساهد 
م���ن م��ك��ان ب��ع��ي��د /ال��ت��ع��ب والإع���ي���اء وا����س���ح عليهم 
ي��ت��ق��دم��ون ب��ح��ذر وخ����وف م��ع ب��داي��ة ���س��ب��اح جديد 
كربالء  اإىل  الو�سول  اإىل  ب�سوق  يتطلعون  وه��م   ...

احل�سني – ثم ي�سرخ احدهم ... ب�سوت عاٍل 
�سلِّ  ال��ل��ه��م   .... ال���زائ���ري���ن  م���ن   )1( رق���م  ���س��خ�����س 
اإىل كربالء  ! ها قد و�سلنا  واآل حممد  على حممد 

اجلميع وراءه ي�سلون على حممد واآل حممد //
�سخ�س رقم )1( نالحظ ان اإحدى يديه مقطوعة : 
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يخاطب الإمام احل�سني قائاًل 
..ال�سالم  ع��ب��د اهلل  اأب���ا  ي��ا  ع��ل��ي��ك   ال�����س��الم   -

عليك يا بن ر�سول اهلل
�سبط  �سذى  لنعب   .. ع��دة  بلدان  من  جئنا   -

حممد !
بيوم  الع�ساق  �سفيع  لتكون   .. ال�سعي  هذا  ِمّنا  فتقّبل 

احل�سر 
�سخ�س رقم )2( من القادمني لزيارة املرقد يخاطب 

الإمام : 
نفديك باأرواح عرفت �سّر النور الأبهى

نور البيت الطاهر ! 
اأدركنا يا بن ر�سول اهلل .

�سخ�س رقم )3( : اأق�سمنا اأن ل نرجع يا مولي، قبل 
ِعناق املرقد لن�ّسم عبري الزهراء .   

.... منهجكم  الرحمن  بكم عرَف   : رقم )4(  �سخ�س 
حقق ن�سوتنا الكربى .

حني عرفنا درب احلق .. ف�سعدنا يف هذي الدنيا..
ب�سفاعتكم !  .. بالتكرمي  و�سنحظى 

ان يرى جمموعة  .. بعد  //اأحدهم يخاطب اخوانه 
م����ن اجل���ن���د امل�����س��ل��ح��ني ب��ال�����س��ي��وف وال�����رم�����اح وهم 

ال�سريف  املرقد احل�سيني  ينت�سرون حول 
عبد  اأب��ي  زّوار  يا   ، احل�سم  حلظات  اقرتبت  ق��ائ��اًل:- 

اهلل ....
ال��ب��ذل .. ف��ل��ن��ت��ق��ّدم ���س��وب املحنة                                    اق��رتب��ت حل��ظ��اُت 

ولنتقّدم �سوب اجلنة ....
 هذا هو يوم الإيثار …. 

العام  يف   : يقول  املقطوعة  اليد  �ساحب   ، ال�سخ�س 
املا�سي .. حني اأتيت اأزور املرقد ... قالوا .. 

لأبي  قرباناً  اليمنى  ق��ّدم��ُت   ... اليمنى  ي��دك  نقطع 
عبد اهلل .

وتقّدمُت لأحيي هذي ال�ُسنة ! .. ُحّب اأبي عبد اهلل  
غمر كياين .. حتى مل ا�سعر بنزيف دمائي .. �سّمخُت 

اجُلرح ، برتاب – الطف – ثم تيّممُت .. ودخلُت اإىل 
اإخال�س ولئي فلقد عاهدُت اهلل على  اأعلن   ، املرقد 
اأمايل .. قد َيغمرين  اأم�سي ُقدماً ، حتى تتحقق  اأن 
بهذا   ، ال�ست�سهاد  �سرف  على  واأح��وز   .. بلطفِه  اهلل 

العام .
ه���ذا درب   .. ف��ي��ك  ب���ورك   : ع��ل��ي��ه  َي����رّد  اآخ���ر  �سخ�س 

عانقُه كّل الأبرار . 
النور  فهي   ..  ! البهجة  دائ��م��ة  ح��ي��اة   : ال�ست�سهاد 

الأبدي .
وهي الن�سوة يف قّمتها .. وهي اخُللد ! 

بورك فيكم يا اأحباب اهلل ..    
اأبي عبد اهلل .. فلنتقّدم �سوب  اأن�سار  بورك فيكم يا 
يفقاأ  ب��اه��ر  ف��ع��ٍل  اإىل  احل���ّب  ه��ذا  – لنرتجم  امل��رق��د 

اأعني اأعداء اهلل 
– ظالم-

المشهد الخامس / ثانيًا
الع�سر  يف  اجلند  من  جمموعة  /ن��رى  ال�ستار  ترفع 
العبا�سي وهم يطوقون مرقد الإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( ويتجولون حوله ، ويحاولون منع الزائرين 

القرتاب من املرقد اأو تقبيله 
يتواجد يف نف�س الوقت عدد من الزائرين الواقفني 
اأم���ام امل��رق��د .. ي��خ��اف��ون الق����رتاب ل��وج��ود اجل��ن��د ، 

ويحاولون انتهاز الفر�سة والدخول اإىل املرقد 
ث��م ي��ق��رتب اح��د اجل��ن��ود وي��خ��اط��ب رفاقه   -

قائاًل وهو ينظر اإىل الزوار :
اجلندي رقم )1( ..�سيء ل ميكن ت�سديقه ! .. �سيء 

ل يقبله املنطق والعقل ..!! 
لو مل اأ�سهد هذا املوقف ... ما كنت اأ�سدق ما يجري 

!
اجلندي رقم )2( : هذا فعل البلهاء! بل فعل جمنون 
منذ  م��ات  ويل  اأج��ل  م��ن  نف�سه  �سخ�س  يقتل  اأن   ..!
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قرون !؟!
حتى لو كان نبياً ؟؟ ماذا يجدي هذا الفعل الآن ؟

اأحمق  ف��ع��ل  ..ه����و  ال��ف��ع��ل  ه���ذا  ج��وه��ر  اأدرك  اأن����ا ل 
بالتاأكيد // ي�سحك //

اجلندي رقم )3( : هم يعتقدون بجدوى  فعلتهم .. 
ولكٍل منا معتقد ؛ فيطيب لهم هذا البذل ؟

نحن اجلالدين تعبنا .. من قطع الأيدي ... و�ِسمل 
الأعني .... فلماذا ل ن�ستثمر هذا الو�سع ؟

اجلندي رقم )4( : ماذا تق�سد ؟ 
اجلندي رقم )3( : ق�سوتنا اأجّجِت املوقف ، فازدادوا 

اإ�سراراً يف البذل وازدادت اأعداد الزوار...
وبدونا اأكرث وح�سية ... وكاأّنا جزارون....

اجلندي الأول : واإذن ... ما احلل ؟ 
اجلندي )3( : الأف�سل اأن ناأخذ منهم بع�س الأموال 

مي�سورين بها  لنعي�س 
اجلندي )1( : هذا مقرتح جيد .... لبد واأن نخرب 
قائدنا يف احلال ولنرتكهم خلرافتهم // ي�سحكون 

ب�سوت عال  //
اجلندي رقم )3( .. هذا اأف�سل من قطع الأيدي .. 

مل نح�سد غري الإرهاق !
اجلندي رقم )5(: من الذين يرف�سون اإراقة الدماء 

يقول : حني اأ�ساهد املنظر .... اأ�ساأل نف�سي ....
الأ�سلوب  ه���ذا  مل����اذا  ؟  ن��ه��ج��ه  الأ����س���وب يف  م��ّن��ا  م��ن 

الدموي ؟
كٌل  ُي���رتك  اأن  الأج����در   ... واح���د  دي��ن  م��ن  ل�سنا  اأو 
مّنا  ول��ك��ل   ، بهجتهم  يف  فلنرتكهم   .... لعقيدته 

حّجته .. فلماذا هذا التقتيل ؟ 
جندي رقم )6( : يف البدء .. منذ قدمنا كنا جنهل 

�ساحب هذا املرقد !
بل جنهل كّل الأمر ....

املرقد  اإىل هذا  ياأتون  الكثري ممن  اأن  اأخربنا  ولقد 
خليفتنا  ���س��د   .. وال�����س��ل��ط��ان  ال���دول���ة  ���س��د  ه���م   ..

)املتوكل( 
ق���ال ال��ق��ائ��د : ه��م اأع�����داء اهلل واأع�����داء الإ����س���الم .. 

رف�سوا كل 
اأبعدت  خ��راف��ات  خ��ل��ف  وان�����س��اق��وا   .. ال��دي��ن  تعاليم 
النهج عن املنبع .. لكن الأيام توالت وعرفنا جوهر 

هذا الأمر .. فبدت حريتنا تنه�سنا ! 
اأو  املنافقني  اأو  اخلائفني  من   )7( رق��م  اآخ��ر  جندي 
احلاقدين : يقول �سه يا هذا .. ماذا �سيقول القائد 
اأن��ف�����س��ن��ا ف��ي��م��ا ل  ي���ذاع الأم����ر .. ومل����اذا نح�سر  ح��ني 

؟  يعنينا 
نحن ننّفذ ما يطلب منا باحلرف الواحد ..

نحن جنود الدولة .. نحن عبيد القادة ..
رقم )6( يرد عليه : لكنا ما كّنا اأ�سرى حرب ، حتى 
نن�ساق كخرفان مذعورة  ؟!  ماأ�سورين عبيداً  ن�سبح 

!.... اأو ل�سنا احرارا يف دنيانا .
من  ان��ك  يبدو   : عليه  ي��رد  بغ�سب   )1( رق��م  جندي 

زمرتهم .... انك �سيعي مرّتد !
جندي )6( : لبد واأن نخرب قائدنا ، لتنال جزاءك 

يف احلال !
بالإخال�س  امل��ع��روف��ة  الأم�����س��ار  اأه��ل  م��ن  ان��ك  يبدو 

لهم !؟!
رقم )1( وكاأنه يّوجه حديثه اإىل اجلميع :

رغم ق�ساوتنا .... رغم التقتيل املتوا�سل ، ينت�سرون 
بل   ! اأمر مذهل  .... هذا  وي��زدادون   ، الأم�سار  بكلِّ 

هو مرعب .
بهذي  الأم��ر  لي�س   .... ا�سمع   : عليه  ي��رد   )6( رق��م 
.... ل  .... نحن جميعاً غرباء ول نعرفهم  ال�سورة 

نحّتك بهم ....
نعمل  ج��ل��ب��ون��ا  ف��ل��ق��د   .... للتهديد  اخ�����س��ع  ل  واأن����ا 

بالأجر ....
وبو�سعي اأن انهي عملي الآن ....
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 .... اأتينا  ، حني   .... الواقع  اأوؤم��ن يف  لكني قلت مبا 
ك�سف  لكن   .... اهلل  اأع���داء  �سنقاتل  ب��اأّن��ا  نعتقد  ك��ّن��ا 

الأمر ....
نخلق  فلماذا   .... خلليفتنا  منك  اإخال�ساً  اأكرث  واأنا 

اأعداًء ؟
وملاذا نتمادى يف اأ�سلوب البط�س ....

يحتاج  ل  امل�سهد  هذا  الزائرين  على  يوؤ�سر   // انظر 
مّنا  م��ن   .... ب��و���س��وح  نتكّلم  دع��ن��ا   .... تف�سري  اإىل 
يجهل اأحفاد حممد ؟ .... هل نتنكر ملاآثرهم .... هل 

نبخ�س منزلة ) علي ( يف الإ�سالم ؟
انك حقاً منهم  يبدو   .... ر على حقده  ي�سّ  )1( رقم 

.... انك منّد�س اأو جا�سو�س و�ساأخرب عنك القادة .
ك��ي��ف جت��������������اه��ر يف   ...... ج���ن���دي  ان����ك  ت��ن�����س��ى  ه���ل 

؟ ع�سي���انك 
اأحتمل هذا  اإن�سان حر ل  لكني   : عليه  يرد   )6( رقم 
القهر وهذا التعذيب اإن�سان ل اأر�سى بالظلم ... واأنا 

اأطلب من ربي اأن يغفر يل يف هذي اللحظة 
اأما اأنت فافعل ما �سئت ....

واأنا اأترباأ من هذا الفعل ....
لبد واأن يوقف هذا الظلم

ل بد واأن يوقف هذا الظلم
�ستار ظالم 

– المشهد السادس 
الزمان )1802(

املكان كربالء
اأبناء كربالء  املنا�سبة يف يوم عيد الغدير حيث اأعتاد 
الإمام  لتهنئة  ال���س��رف  النجف  مدينة  اإىل  ال��ذه��اب 

علي )عليه ال�سالم( يف هذا العيد الأكرب .
لقد ا�ستغل الوهابيون – اأعداء مذهب اآل البيت خلو 
اإىل  ذهبت  العظمى  الغالبية  لن  رجالها  من  املدينة 
جاءوا  حيث  املدينة  على  فهجموا   ، ال�سرف  النجف 

من غرب املدينة من )ال�سعودية(
وربطوا  ال�����س��ري��ف  احل�����س��ي��ن��ي  امل���رق���د  اإىل  ف��دخ��ل��وا 
خيولهم داخل ال�سحن و�سرقوا اأثاث املرقد و�سربوا 

القهوة لإظهار حقدهم على الإمام احل�سني ...
ملقاتلة  ال�سن  كبار  من  ال��رج��ال  من  القلة  فخرجت 
 ( احل�سني  الإم���ام  �سبيل  يف  وا�ست�سهدوا  الوهابيني 
عليه ال�سالم ( ومن اجل الدفاع عن كربالء املقد�سة 
ذلك  يف  الوهابيني  اإن  التاريخية  ال��رواي��ات  وت��ق��ول 
ال�سن  كبار  م��ن  اآلف  خم�سة  م��ن  اأك��رث  قتلوا  ال��ي��وم 
بداية  – يف  الأطفال  الن�ساء ومن  الرجال ومن  من 
جمموعة  فيه  ن�ساهد  �سينمائي  فيلم  يعر�س  امل�سهد 
بعد   ... بخيولهم  م�سرعني  يتقدمون  الأع��راب  من 
ان��ت��ه��اء ال��ف��ي��ل��م ن���رى ع��امل��ا ج��ل��ي��اًل ك��ب��ري ال�����س��ن وقد 
املرقد احل�سيني الطاهر  اأمام باب  لب�س كفنه ووقف 

�سيفه  �ساهراً 
الذين  ال��وه��اب��ي��ني  م��ن  املجموعة  رئي�س  يتقدم   //
العامل  ال�سيد  اإىل  وينظر  ورم��اح��ا  �سيوفاً  يحملون 
فيخاطبه  وح��ي��داً  ي��رون��ُه  ح��ي��ث   ، ب�سخرية  ال��دي��ن��ي 

 : بغرور م�ستهزئا 
اأو ل يوجد غريك يحمي هذا ؟ يوؤ�سر على ال�سحن 

ال�سريف في�سحك ومن معه 
ال�سيد العامل اجلليل : هل ت�سخر يا جاهل ؟ 

هذا مرقد �سبط ر�سول اهلل حممد / �سلى اهلل عليه 
اأوبا�س  ه��ذي   .. ال��زم��رة  ب��ه��ذي  ت��غ��رّت  و�سلم ل  واآل���ه 

م�سعورة 
عن  متنعنا  ان  تنوي  هل   : املجموعة  رئي�س  البدوي 

نهب ال�سحن ؟ .. 
اأين رجال مدينتكم ؟ 

ال�سيد العامل الديني : انك تعلم ان رجالت البلدة ، 
هم عند حبيب ر�سول اهلل زوج الطاهرة الزهراء 

ل يوجد غري الن�سوة والأطفال وال�سيوخ من اأمثايل 
واأنت  ال��ف��ر���س��ان  مقاتلة  وت��ري��د   : ال��ب��دوي  ال��وه��اب��ي 
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بهذا الو�سع ؟ 
– هم لي�سوا فر�ساناً .. بل جبناء .. الفار�س  العامل 
بنف�سي  اهلل  ر�سول  �سبط  عن  �ساأدافع  غ��دراً  يقتل  ل 
.. اأفديه بدمي .. لكّني اأت�ساءل .. هل مذهبكم ياأمر 
الواحد  باهلل  اآمن  ال�سيف على من  قانون  ان يطغى 

؟ 
الوهابي : حّرفتم دين اهلل .. ومتاديتم بال�سرك 

العامل / ل حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم .... 
امل�سرك من كان ُيدين بدين اجلهل .... دين القتل 
يده  م��ن  النا�س  ���َس��ِل��َم  م��ن  )وامل�سلم  الإره���اب  دي��ن   ،

 ) ول�سانه 
فلقد   .. الأط��ه��ار  النبوي  البيت  اأه��ل  نقد�س  ن��ح��ُن 
– وهو كالم  القراآن  اأمرنا اهلل بذلك هذا مثّبت يف 

اهلل ود�ستوره 
اإمي����ان ..  اأخ����الق ول  ل��ك��م ، ل  ان��ت��م .. ل دي���ن  اأم���ا 

�سيالحقكم هذا العار وعذاب اهلل قريب ورهيب . 
رئي�سهم  يقول  بينما   ..  // ي�سحكون  اجلميع   //

.. بغ�سب 
رئي�س الوهابيني : اأنهوا الأمر ب�سرعة .. هيا ، هاتوا 
ما يف املرقد .. وليقتل من يف داخل هذا ال�سحن .. 

ابتدئوا بدمائه // يوؤ�سر على العامل اجلليل //
// يدور / قتال بني جمموعة من البدو الوهابيني 
العامل  ب��ع��ده��ا  ف��ي�����س��ق��ط  ال���ع���امل اجل��ل��ي��ل //  وب���ني 
داخل  اإىل  ال��وه��اب��ي��ون  ف��ي��دخ��ل  ب��دم��ائ��ه  م�����س��ّرج��اً 
الن�سوة  ���س��راخ  اإىل  قليل  بعد  ن�ستمع  ،حيث  امل��رق��د 
من  ال��ب��دو  اح��د  ن��رى  – بينما  وبكائهم  والأط��ف��ال 
الوهابيني بيده ) فناجني ودلة ( وهو يوزع القهوة 

اأ�سحابه وهم ي�سحكون  على 
وبعد   .. وثائقي  فيلم  يج�سده  ان  ميكن  ه��ذا  ك��ّل   =
املمثلني  من  جوقة  تدخل  امل�سهد  هذا  من  النتهاء 
ت��ّرت��ل / والرتتيل  ف��ي��ه وه��ي  وت��ت��ج��ّول  امل�����س��رح  اإىل 

يكون م�سّجاًل : 

اجلوقة : العامل ملتاث بهوى اإبلي�س ..
م�سعور يلهث ، يعوي ، ينه�س اأ�سالءه ..

غواياته  غري  يح�سد  ل   ، ال�سيطان   وهم  عاقر  من 
..

من عاقر وهم ال�سيطان ، يتّلب�سه بوؤ�س دائم ..
.. ل يهناأ  .. ل ي�سبع م��ن ج��وع  ي��اأم��ن م��ن خ��وف  ل 

اأبداً . 
عرو�س  اج��ل  من   .. لل�سيطان  اأنف�سكم  بعتم  من  يا 

مهزوزة ..
ي����ا م����ن ه���دم���ت���م ك����ل م���راق���دن���ا .. وجت��������اوزت كل 

الأعراف
خاب امل�سعى يا نكرات .. �ستولون اإىل مزبلة التاريخ 

فالنور القادم من قلب الكعبة .. اآٍت .. 
                          اآٍت ل ريب !!

و�سيدمغكم بالربهان الأكرب ..
و�سيملوؤها عدًل واأماناً وحمبة 

اأوهامه !  فليتعلق كل منكم ب�سياطينه .. ويعاقر 
النور الناه�س من قلب الكعبة اآت ل ريب 

                            هذا وعد اهلل القادر 
                             هذا اأمر اهلل اجلبار 

ليذل جبابرة الأر�س .. ويظهره على الدين كله ولو 
كره الكافرون ! 

ختام
اأثناء اجلوقة  مالحظة : ميكن عر�س فيلم وثائقي 
الع�سكريني يف  م��رق��دي  – مثل  امل��راق��د  ه��دم  ع��ن   /
متوفر  الفيلم  وهذا  بنائه  اإع��ادة  وكيفية   .. �سامراء 
ي��ذاع يف  ان��ه  املنتظر ميكن  الإم���ام  ع��ن  ن�سيد  كذلك 

اخلتام / ن�سيد / عّجل عّجل يا مهدينا // 
اإن�����س��اد /  امل��ن��ظ��ور وم��ن  امل��وؤل��ف واحل���ان علي  كلمات 

املقد�سة . العتبة احل�سينية  فرقة 
هام�س: _____________

البابلي  الزمن  يف  كربالء  ا�سم   : كربائيلو   )1
ومعناها بيت الرب اأو حرم الإله 
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،والهادفة  اجل����ادة  امل�����س��رح��ي��ة  الأع���م���ال  اإن  ري���ب  ل 
الغدير  )راب�����ط�����ة  ق���دم���ت���ه���ا  ،ال����ت����ي  ،وال���ر����س���ي���ن���ة 
العراق  يف  ال��دك��ت��ات��وري��ة  زوال  وم��ن��ذ  الإ���س��الم��ي��ة( 
متيزت، وتفردت بالعرو�س امل�سرحية  الهادفة ،التي 
،وال�سهادات  الولدات  الإ�سالمي يف  بامل�سرح  اخت�ست 
الرابطة،  هوية  على  دال��ة  عالمة  و�سكلت   ، لالأئمة 
الكبري واحلا�سد يف خمتلف  لها  احل�سور  كان  وقد 
امل��ن��ا���س��ب��ات امل��ل��ي��ون��ي��ة- ك���ال���زي���ارة الأرب��ع��ي��ن��ي��ة – اأو 
باملنا�سبات  ال�سالم-اأو  الكاظم-عليه  الإمام  –�سهادة 

الأخرى التي حتتفي بها الأمة.
هناك   ،اأج��د:  العرو�س  لتلك  متابعاتي  خ��الل  وم��ن 
،والأداء،  امل�سرحية    باملعاجلة  النجاح   يف  الت�ساعد 
من  امل�سرحي  العر�س  ومكمالت  وال�سينوغرافيا، 
ب�سكل  املمثلني  ب��ق��درات  وت��ن��اٍم  ،واأزي���اء  اإك�س�سوارات 
على  يقدمونها  ال��ت��ي  الأدوار  م��ع  بتفاعلهم  جميل 
العر�س  ق���اع���ات  اأو  – امل��ك�����س��وف-  امل�����س��رح  خ�����س��ب��ة 

امل�سرحي.
وم�����ن امل�������س���رح���ي���ات ال���ت���ي ل��ق��ي��ت اإق�����ب�����اًل ك���ب���ريا يف 
املقد�سة-  ال��رح��ل��ة  م�سرحية-  املا�سية  الأرب��ع��ي��ن��ي��ة 
التي قدمت بكربالء مقابل املكتبة العامة وبح�سور 
بالطبع  واملوؤدي،  املتلقي  بني  والتفاعل  للنظر  لفت 
قد�سية الواقعة وامللحمة وال�سمفونية اخلالدة التي 
بعد  ع��ام��ا ً  جذوتها  تت�ساعد  الطف  اأب��ط��ال  قدمها 

عام لدى املتلقي، من هنا قال امل�سرحي
العاملي برناد�سو: كل الثورات اأكلت رجالها  اإل ثورة 

احل�سني خلدت رجالها.
اأداء  يف  اجلميع  ب��رع  املقد�سة"  "الرحلة  م�سرحية 
ت��ل��ك امل�����س��اه��د امل��اأ���س��اوي��ة امل��ي��ل��ودرام��ي��ة ال��ت��ي قدمت 
ل��ت��ك�����س��ف زي����ف ال���ب���اط���ل واأت����ب����اع����ه، وجت�����س��د احلق 
اأع��دت��ه��ا راب��ط��ة الغدير  وم���ن ن��ا���س��ره، وامل�����س��رح��ي��ة 
ال�سالمية ،)اأخرجها -علي جا�سم خليفة(، )حممد 
ت�سوير   ( ال�سوتية(  – املوؤثرات  اليا�سري  اإبراهيم 
جبار-عدنان  خالد  �ساحب()الديكور  حم�سن  �سيد 
ب�سكل  .ومثلها  ح�سني(  عامر  العمل  ال��ن��ج��ار()اإدارة 

مزبان-  –خريي  الأداء  يف  واإج�����ادة  ورائ����ع  حم��ك��م 
كاظم  منال  الرائعة  واملوؤدية  ال�سجاد-  الإم��ام  ب��دور 
اأحمد  الرائع  ال�سالم-- واملوؤدي  –عليها  بدور زينب 
اأب��ك��ى اجل��م��ه��ور بتاأدية  ال���ذي  ال���راه���ب  ب���دور  ل��ف��ت��ه 
ال���دور م��ع م��ا ق��دم��ه  خ��ريي-ه��ن��اء ، وجميع الكادر 
ال�سيدة  حممد  وزه��راء  رباب  ال�سيدة  حممد  كرمية 
– الأطفال  رق��ي��ة  ال�����س��ي��دة  خ���ريي  وزه����راء  �سكينة 
ال�سهداء،  �سيد  لفقدهم  القلب  نياط  قطعوا  الذين 
ال���رزاق ف��اأج��اد واأب���دع بر�سم  امل���وؤدي حممد عبد  اأم��ا 
وتعاليه  وابتذاله  و�سفاقته  يزيد  املجرم  �سخ�سية 
وفلذة  امل�سطفى  ريحانة  بذبح  واأمره  امل�سلمني  على 
الن�سراين  دور  ومثل  اجلنة،  اأه��ل  �سباب  �سيد  كبده 
�سعيد  مهند  ال�سمر  دور  واأدى  ع��ودة،  حمزة  بنجاح  
ق�ساوة  ال�سبية،  و���س��رب  ال���روؤو����س،  ح��ز  همه  ال���ذي 
احل�سني  الإم��ام  قتلة  لدى  الوجدان  وانعدام  القلب 
واآل بيته، وح�سني �ستار بدور ال�سامي، وموؤيد حممد 

بدور رئي�س القبيلة..
املقد�سة"  "الرحلة  مل�سرحية  امل�سرحي  العر�س  بدئ 
،الوقت  املحرم  ليلة احل��ادي ع�سر من  اأح��داث  بن�س 

لياًل: املكان:
���س��اح��ة احل���رب وخم��ي��م الإم�����ام   ���س��وت: واح�سيناه  

�سهيق لهاث يجر �سنابك اخليل
يالغرابة اآهات حتمل �سخونة الزفري

من منكم...راأى قمراً تطحن اأ�سالعه ال�سهقات
..يالهذيان اجلراح..

..اأكل هذا الفتك من اأجل جوائز ل قيمة لها..
ياأمر  �سعد  ب��ن  عمر  ،ي��دخ��ل  امل���وؤمل  امل�سهد  ي��ب��داأ  ث��م 
التي  القبائل  بني  وتق�سيمها  الروؤو�س  بقطع  اجلند 

�ساركت باحلرب
 ويبداأ حوار اآخر بني القتلة الف�سقة املردة ابن �سعد 
اأخرجه  ال��ذي  الر�سيع  الطفل  راأ����س  اإن��ه  وحرملة: 

احل�سني يف اآخر �ساعات القتال يطلب له املاء
ف���رم���ي���ت���ه ب�������س���ه���م وق���ت���ل���ت���ه وه������و يف ح���ج���ر وال������ده 
تاريخ  اأي����ة خ�����س��ة ودن������اءة يف  اأق������ول:  احل�������س���ني..!! 
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لعائن  عليهم  يزيد  اأ�سحاب  عملها  الب�سري  اجلن�س 
اهلل ور�سله ومالئكته وكل املوؤمنني وجميع الإن�سانية 

اإىل يوم املوعود..
ويف م�سهد اآخر من العر�س املولدرامي، يلتفت ال�سمر 

اإىل ال�سجاد –ع- يقول: لزينب من هذا؟
املحت�سبة زينب-ع-:اإنه علي  ال�سابرة  العقيلة  جتيبه 

بن احل�سني، احل�سني الذي دعومتوه ثم خذلتموه.
الن�ساء  ع���ل���ى  اإل  ن���ب���ق  مل  اأن����ن����ا  ظ���ن���ن���ت  ال�������س���م���ر: 

والأطفال...
، يف وقفتها اخلالدة  وي�ستمر احلوار الطويل بينهما 
التاريخ،  اأح�ساء  يف  ي�سدح  ال��ذي  وخطابها  و�سربها 

بح�سرة يزيد واأعوانه ..ويف م�ساهد مهمة اأخرى
 �سخ�س 1:-ل اأدري مل اأ�سعر بانك�سار رهيب رغم كل 

الن�سر هذا 
�سخ�س2:- واهلل كاأننا نحن ال�سرى وهم من يتوىل 

الأمر
�سخ�س  3 :- اأدركت �سر كينونتي حني عرفت ان هذا 

يتيم. الن�سر 
���س��خ�����س1:- واأي ن�����س��ر ه���ذا ال����ذي ي��ت��وج اخل���ذلن 

ن�سراً
�سخ�س4:-يبدو اين ارى �سخ�سا يدعوننا لل�سالة اأو 

رمبا اىل �سرب النبيذ
م��ن خ���الل ت��ل��ك احل����وارات ن���رى الن��ك�����س��ار واخليبة 
ب��ق��ل��وب ك��ل م��ن ���س��اه��م وراأى امل��ذب��ح��ة ووح�����س��ي��ة ما 
اقرتف جند ال�سيطان واأتباع البهائم.. ويف حوار مع 

الراهب �ساألهم :من كان  العدو؟ اأجابه اأحدهم:
مفتاح  ،���س��ي��وف��ن��ا  الأم����ة  ف��رق��ة  اأرادوا  خ����وارج  ق��ت��ل��ن��ا 

احلكمة !!!!!!!!!!!
ال�سيوف  نف�س  ،لكنها  اأوب��ا���س  ي��ا  ب��اغ��ي��ة  ���س��ي��وف  اأي 
واأهل  طالب  ابي  بن  علي  واإمامنا  اأمرينا  قتلت  التي 
بيته –عليهم ال�سالم- وهي حتز برقاب �سعبنا اليوم 
ب��ع��راق احل��ري��ة ،ك��م وك��م ق��ت��ل وذب���ح م��ن �سيعة علي 
يف  الفتك  �سالح  بنف�س  ال�سالم-  –عليهم  واحل�سني 
كل عهود البغي من ر�سول اهلل اإىل يومنا املرير، نف�س 

تتنا�سل بدمائكم الوراثية  اجلينات 
القتلة.. اأيها 

امل�سهد الخري كان مثرياً يف العر�س امل�سرحي حينما 
به  اأجادت  والتي  ال�سالم-  زينب-عليها  ال�سيدة  تقف 
املوؤدية هذا الدور ؛وهي خاطبة و�سارخة بوجه املكر 
بع�س  يف  قالت  التي  ال�سهرية  ُخطبتها  يف  واخلديعة 
منها )..........اأمن العدل يابن الطلقاء ؟ تخديرك 
ب��ن��ات ر���س��ول اهلل �سبايا  ح��رائ��رك واإم����اءك و���س��وق��ك 
بهن  حت��دو  وج��وه��ه��ن  واأب��دي��ت  �ستورهن  هتكت  ،ق��د 
اإىل بلد ويت�سفح وجوههن القريب  العداء من بلد 
والبعيد....... (اإىل نهاية ُخطبتها الهادرة بالبالغة 
امل�سرحية  كانت  العلوي...لقد  والبيان  والف�ساحة 
ملحمة بحق ، وتفاعل اجلمهور معهم ب�سكل كبري..

يف  م�ستمر  ب�سكل  لأع��م��ال��ه��م  متابعتي  خ���الل  وم���ن 
اأو  ال�����س��الم-  اأرب��ع��ي��ن��ي��ة ل��الإم��ام احل�����س��ني- عليه  ك��ل 
ب���الأق���را����س امل�����س��ورة ل��ت��ل��ك ال��ع��رو���س؛ ف�����س��اًل عن 
املتعففة  العوائل  بدعم  املميز  الجتماعي  ن�ساطها 
واليتام وعمل ن�سب جم�سم للقبة الع�سكرية مبدخل 
تعتمد  الرابطة  اإن  هي  املفارقة  ومن  ال�سدر  مدينة 
موؤ�س�سة  من  الدعم  دون  بينها  الجتماعي  التكافل 
م�سرحية)�سوت  ق��دم��ت  ف��ق��د  وغ���ريه���ا،  ح��ك��وم��ي��ة 
ي��ج�����س��د مظلومية  م�����س��رح��ي  ع��م��ل  وه���و  الأغ������الل( 
المام مو�سى الكاظم)عليه ال�سالم( وعر�ست بجوار 
وحتدياً  ال�سدر،  ومدينة  املقد�سة،  الكاظمية  العتبة 
و�سارك  ابي �سيدا  ناحية  دياىل  لالإرهاب عر�ست يف 
بن  مو�سى  الم��ام  ب��دور  زام��ل  عبا�س  العمل  بتمثيل 
هارون  ب���دور  م��زب��ان  خ���ريي  ال�����س��الم-  جعفر-عليه 
بن  ال�سندي  بدور  ال�سلماوي  كاظم  وعقيل  العبا�سي 
واأحمد  البهلول  ب��دور  احل�سني  عبد  و�سياء  �ساهك 
���س��وي��د وع��ب��د اهلل زع��ي��ب��ل بدور  ب��ن  ب���دور ع��ل��ي  لفته 
زهرة  ب��ن  امل�سيب  ب���دور  �سعيد  وم��ه��ن��د  احل���ايف  ب�سر 
كرمي  وال�سيخ  قحطبة  بن  حميد  بدور  جبار  وخالد 
ال�����س��اع��دي ب���دور ال�����س��اع��ر اب���ن ه��رم��ة وحم��م��د مكي 
الف�سل  ب��دور  رحيم  واأ�سعد  ال�ساعر  ابن  ب��دور  كامل 
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بن يحيى الربمكي وح�سني �ستار بدور �سجني مواٍل 
�سالح  جبار  وعلي  م��واٍل  �سجني  بدور  زغري  وكاظم 
بدور م�سرور وحمزة عودة بدور الطبيب الن�سراين 
ال�سالم-  ال��ر���س��ا-ع��ل��ي��ه  الإم����ام  دور  بتج�سيد  وق���ام 
حممد،  /موؤيد  مع  بال�سرتاك  احلميداوي   ح�سني 
ع��ل��ي ج����واد، ط��ه ،ع��ل��ي غ��ل��ي��م، ح�����س��ني ع��ل��ي، ح�سني 
الرحمن  عبد  احل�سينيني:  والرواديد  ح�سني  كاطع 
ال�ساعدي  مهاوي  علي  احلميداوي،  مرت�سى  امل��ال، 
اأحمد  ال��ن��ج��ار،  دي��ك��ور: �سيد ح��ام��د دوح���ي، ع��دن��ان 
حامد   :اأجم��د  اإن���ارة  كامل  راأف��ت  الت�سوير:  ري�سان 
اأزياء :ب�سري جا�سم خليفة الكهربائيات: �سيد حممد 
�سيد  ال�سوت:  هند�سة  غ��امن  عبا�س  ال��ع��الق،  ك��رمي 
عيدان  راف��د  ال�سوتية  امل��وؤث��رات  اليا�سري  ح��م��ودي 
اإخراج :علي جا�سم خليفة ادارة العمل :عامر ح�سني 
العرو�س  �سارك مبعظم  الكادر  اإن هذا  �سادر،  �سعد   �
الأخ��رى فقد غاب اف��راد من العمال الخ��رى لكن 
ت��ل��ك العرو�س  ب��ت��ق��دمي  ���س��اه��م  الأغ��ل��ب��ي��ة ه���م م���ن 
اجلادة .. واملهمة.. وامل�سرقة.. يف �سفر هذه الرابطة 
امل�سرحية بعدة حمافظات منها كربالء  ،وت عر�س 
وم�����س��رح��ي��ة ))جهل  ال�����س��ري��ف��ني.  احل���رم���ني  ب���ني 
�سيد  �سرية  من  جانبا  العمل  هذا  ويج�سد  النا�س(( 
اأمري  واجلهاد  والتقوى  والعلم  والف�ساحة  البالغة 
ال�سالم-  طالب-عليه  ابي  بن  علي  الم��ام  املوؤمنني 
كذلك عر�ست مبدن خمتلفة، وم�سرحية ))الرحلة 
املقد�سة(( والعمل يج�سد م�سري ال�سبايا من اآل البيت 
احل�سني  الإم���ام  الر�سالة  �سبط  �سهادة  بعد  ال��ك��رام 
-عليه  ال�سالم- من كربالء اإىل ال�سام وعودتهم اإىل 
كربالء، وقد عر�س العمل يف كربالء بني احلرمني 
وم�سرحية  ال�سدر،  ومدينة  وا�سط  ،ويف  ال�سريفني 
))العهد (( عمل م�سرحي ميثل عهد الأ�سحاب مع 
من  العا�سر  ليلة  يف  ال�سالم-  احل�سني-عليه  الإم��ام 

املحرم.
وم�����س��رح��ي��ة))زي��ن��ب -ع��ل��ي��ه��ا ال�������س���الم-(( وه���و من 
ليلة  امل�سائب  اأم  �سرب  ج�سدت  التي  املهمة  الأعمال 

احل���ادي ع�سر م��ن امل��ح��رم وح��ال��ه��ا م��ع ع��ي��ال الإمام 
ال�سالم- احل�سني-عليه 

الكبري  الت�سبيهي  ال��ع��م��ل  ال��ك��ب��رية  الأع���م���ال  وم���ن 
-القربان- والذي يج�سد ملحمة عا�سوراء واإ�ست�سهاد  
واأ�سحابه   بيته  واأهل  ال�سالم-  -عليه  ال�سهداء  �سيد 
كل عام يف العا�سر من �سهر حمرم احلرام يف مدينة 

ال�سدر.
اأربعينية  يف  للرابطة  �ساهدتها  التي  العرو�س  واآخر 
"عتبات  عمل  هو  املقد�سة  بكربالء  احل�سني  الم��ام 
الندم" لعلي ح�سني اخلباز مثلها بجدارة علي جا�سم 
ب���دور ع��ب��د اهلل ب��ن احل���ر اجل��ع��ف��ي- وم��وؤي��د حممد 
-اأحمد  اجل�سد  ال�سهيد  �ستار  الروح-ح�سني  ال�سهيد 
ال�سرير-  ال�����س��اع��دي  -ك���رمي  امل��ع��اق)امل��ق��ع��د(  ل��ف��ت��ه 
خ��ريي م��زب��ان ع��م��رو ب��ن احل��م��ق اخل��زاع��ي- ومهند 
جا�سم  فرا�س  اأ���س��وات-  ال���رزاق  عبد  وحممد  �سعيد 
م���وؤث���رات ���س��وت��ي��ة و���س��ي��د حم��م��د ال��ي��ا���س��ري هند�سة 
ال�سوت وعدنان النجار وخالد جبار ديكور- واإخراج 
ع��ل��ي ج���ا����س���م...اأراد امل���وؤل���ف الدي����ب " ع��ل��ي ح�سني 
كان  ح���ني  يف  ل��ل��ن��دم  ق��ي��م��ة  ل  ان  اخلباز" ت��و���س��ي��ح 
بالإمكان م�ساعدة الإمام احل�سني-عليه ال�سالم- من 
قبل عبد اهلل بن احلر اجلعفي كاأول زائر للح�سني-
عليه ال�سالم- بعد اإ�ست�سهاده، فاإطفاء الإنارة والريح 
جا�سم  علي  تفاعل  وق��د   القرب  اىل  و�سوله  ترف�س 
م��ع الن�س وق��دم��ه ب��اإب��ه��ار، وق��د جن��ح امل��خ��رج وكادر 
العمل بتقدمي هذا العر�س اجلماهريي احلا�سد  مع 
املخت�سني  امل�سرحيني  الكادمييني  من  نخبة  وجود 
وكان  الأكادمييني،  من  ونخبة  التكمجي  ح�سني  د- 
م�سرور مبا  وهو  اإىل جواري  يجل�س  العر�س  موؤلف 
امل�����س��ه��د امل�سرحي؛  ت��ف��اع��ل م��ع  امل��م��ث��ل��ون م��ن  ق��دم��ه 
اآماًل  ال��راب��ط��ة  ب��ه��ذه  العاملني  لكل  وط��وب��ى  جم���داً 
مد يد العون لها لتقدمي العرو�س اجلادة والهادفة 
والر�سينة التي تليق بت�سحيات اأئمتنا الأقدا�س من 

خالل عرو�سهم يف امل�سرح الإ�سالمي....
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مجلة
)المسرحُ الحسيني(

 حضور المناسبة وريادة المنجز

عبد األمري خليل مراد

بامل�سرح،  اخلا�سة  بالدوريات  يزخر  العربي  الوطن 
ففي م�سر وتون�س و�سوريا واجلزائر والكويت هناك 
جمالت تعني بهذا الفن ال ان �ساحتنا الثقافية ما 
احلاجة  وتبدو  ال�سدار  هذا  مثل  اىل  تفتقر  زال��ت 
ملّحة لقيام املوؤ�س�سات الثقافية لتبني هذا امل�سروع، 
العتبة  امل�����س��رح احل�����س��ي��ن��ي( ع��ن  وب�����س��دور جم��ل��ة ) 
العناية  عاتقها  على  اأخذت  التي  املقد�سة  احل�سينية 
او حلماً  الذي ظل ميثل هاج�ساً،  بامل�سرح احل�سيني 
الثقافية  ال��واج��ه��ة  ه��ذه  – ت��ك��ون  الكثريين  ي���راود 
او  اغفلته  طاملا  ثقايف  ه��م  حتقيق  م��ن  اق��رتب��ت  ق��د 

. ال�سابقة  النظمة  تهمي�سه  حاولت 
اخلفاجي  ر�سا  ال�ساعر  التحرير  رئي�س  ا�سار  فقد 

يف افتتاحية العدد الول اىل ان �سدور هذا املطبوع 
املعنيني  اه��ت��م��ام  ع���ن  ي��ع��رب  ك���رب���الء احل�����س��ني  م���ن 
النخبة  �سعي  م��ن  م��ت��اأٍت  وه��ذا   ، احل�سيني  بامل�سرح 
امل��وؤم��ن��ة ب��ق�����س��ي��ة احل�����س��ني واخ��ال���س��ه��ا اىل ارج���اع 
عنفوان  واىل  الثقافية  الواجهة  اىل  امل�سرح  حركة 

وجودها.
 ( بعنوان  درا�سة  املجلة  ن�سرت  الدرا�سات  حقل  ففي 
�سباح  للكاتب  ال�سالمي(  وامل�سرح  الت�سابيه  م�سرح 
تو�سيل  يف  امل�����س��رح  دور  ف��ي��ه��ا  ب���ني  ك��اظ��م  حم�����س��ن 
الكفيلة  ال�سبل  واأو�سح  املتلقي،  والروؤى اىل  الفكار 
العقيدة  من  يجعل  ملتزم  اإ�سالمي  م�سرح  لإي��ج��اد 
ال�سالمية منهجاً و�سلوكاً وغاية. واو�سح كاظم ان 
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باخلزين  املتلقي  تربط  معرفية  قناة  بو�سفه  امل�سرح 
الرث����ي ل��ل��ح��دي��ث ال���س��الم��ي وت���راث���ه ال���زاخ���ر فانه 
الليمة  ال��ط��ف  ل��واق��ع��ة  الن�سانية  الب��ع��اد  ي�ستثمر 
ال��واق��ع��ة م��رت��ك��زاً لغ��ن��اء امل�سرح  وي��ت��خ��ذ م��ن ه���ذه 
لباقي  م��وازي��اً  فنا ً  يجعله  مم��ا  باجلديد  احل�سيني 

العاملية. والتجارب  الفنون 
 ... ال���س��الم��ي  امل�����س��رح   ( ب��ع��ن��وان  درا���س��ة  ن�سرت  كما 
 ، ال���س��دي  ج��رب  حيدر  للكاتب  التاأ�سيل(  يف  جتربة 
عليها  داأب  التي  الع�سوية  الطقو�س  اىل  فيها  ا�سار 
ال��ع��راق واي���ران وه��ي الت�سابيه  امل��وؤم��ن��ون يف ك��ل م��ن 
احلرام،  حم��رم  من  العا�سر  يف  تعزوية  طقو�س  وه��و 
مهماً  م�سرحياً  امن��وذج��اً  الت�سابيه  ه��ذه  تعد  حيث 
، وق���د ب��ني ال��ك��ات��ب ان ه���ذا امل�����س��رح ق��د ت��ع��ر���س اىل 
انه  حتى  املا�سية  احلقب  طيلة  �سيا�سية  �سغوطات 
م�ساحته  ي��اأخ��ذ  ان  دون  التقليدي  �سكله  ع��ل��ى  ب��ق��ي 
م��ن ال��ت��ج��دي��د او ت��ط��وي��ر ق��ن��وات الت�����س��ال، غ��ري ان 
منافذ  خ��الل  من  طريقاً  ي�سق  اخ��ذ  قد  امل�سرح  ه��ذا 
واق���ام���ة اجلماعات  الخ����ر  م���ع  واحل�����وار  الت�������س���ال 
لتاأ�سي�س  امل��ح��اف��ظ��ات  وب��ع�����س  ال��ن��ا���س��ري��ة  يف  الفنية 
على  القائم  ال�سالمي  امل�سرح  تتبنى  م�سرحية  فرق 
مدرو�سة  اآليات  �سمن  املختربية  وال�سنعة  التجريب 
كمعادل لالآليات املوجودة يف امل�سرح ويف جميع ان�ساق 

امل�سرحية. العملية 
ويف درا���س��ة الم����ام احل�����س��ني )ع��ل��ي��ه ال�����س��الم( عربة 
ال��ك��ات��ب ع��ل��ي ح�����س��ني ع��ب��ي��د الدرو�س  ب��ني  واع��ت��ب��ار 
الثورة احل�سينية وقيمتها الن�سانية  امل�ستخل�سة من 
ال�سامية  اله���داف  مو�سحاً   ، ال��ت��اري��خ  ام��ت��داد  على 
تنوير  وكيفية  احل�سينية  الثورة  منها  انطلقت  التي 
اإ�سرار  اإىل  واأ���س��ار  المي��ان  وروح  بالعزمية  الن�سان 
كما  الباطل  مواجهة  يف  و�سالبته  وقدرته  احل�سني 

عرب  ال�ساعر:
 اإن كان دين حممد مل ي�ستقم   

                                اإل بقتلي يا �سيوف خذيني.
تتخطى  الفني  ك��رب��الء  مدر�سة  )ف��رق��ة  درا���س��ة  ويف 

الرزاق  عبد  الكاتب  ب��نّي  تاأ�سي�سها(  م��ن   41 ال�سنة 
امل�سرحيات  توثيقي  ج��دول  خ��الل  من  الكرمي  عبد 
التي قدمتها فرقة كربالء يف احلقبة املا�سية م�سرياً 
العرو�س  وت���اري���خ  وامل��خ��رج��ني  امل��وؤل��ف��ني  ع���دد  اىل 
خالل  م��ن  ك��رب��الء  يف  امل�سرحية  احل��ي��اة  م�ستعر�ساً 
معركة  احياء  مبنا�سبة  تقام  التي  التمثيلية  املظاهر 
فرقة  قطعتها  التي  املراحل  واو�سح  اخلالدة  الطف 
ادارة  تولوا  الذين  الفنانني  وا�سماء  كربالء  م�سرح 

هذه الفرقة منذ تاأ�سي�سها عام 1970 حتى الن.
ويف درا�سة ) م�سرح التعزية يف العراق والتواطوؤ بني 
ح�سن  الباحث  ا�سار   ) الثقافية  والنخب  اليدلوجيا 
اليها  تعر�ست  التي  الثقافية  الإزاح��ات  اىل  الكعبي 
ا�ستطاعت  وك��ي��ف  ال�����س��الم(  )عليه  احل�سني  ق�سية 
اهدافها  حت���ري���ف  م����ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأي���دل���وج���ي���ة 
وحم��اول��ت��ه��ا اي���ج���اد ت���اري���خ ب��دي��ل ع���ن ح��ق��ي��ق��ة هذه 

الثورة.
الدكتور  ك��ت��اب  ق��راءت��ه  خ��الل  م��ن  الكعبي  ب��ني  كما 
ال���ع���راق( غنى  ال��ت��ع��زي��ة يف  م�����س��رح   ( داود  م��ن��ا���س��ل 
ونقد  ال�سيا�سي  ا�ستيعاب  على  قدرته  يف  امل�سرح  هذا 
ممار�سته ال�ستبدادية غري ان هذا امل�سرح قد افتقد 
العراق  يف  ال�سيا�سي  ال��واق��ع  جت��اذب��ات  ب��ني  ت��اأث��ريه 
اآنذاك من �سيادة اخلطاب  وخ�سية ال�سلطة احلاكمة 
هذا  طم�س  اىل  عمدت  ولذلك   ، ال�سارع  يف  الديني 
امل�����س��رح وت��غ��ي��ي��ب��ه.وا���س��ار اىل ام��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر هذا 
امل�سرح من خالل جتاوز التابو الأيدلوجي والقراءة 
حقبة  امل�سرح  ه��ذا  من  �ساعت  حيث  معه  املتواطئة 
امل�سرح  هذا  تطوير  خاللها  من  ميكن  مهمة  زمنية 
حمفز  ومبثابة  �سنوية  طق�سية  كاحتفالية  وا�ساعته 

ومعاناته. همومه  وا�ستيعاب  الن�سان  حلركة 
ا�سار  احل�����س��ي��ن��ي(  امل�����س��رح  يف  )امل���خ���رج  م��ق��ال��ت��ه  ويف 
ينتجها  التي  الل��ي��ات  اىل  غريب  اب��و  عقيل  الكاتب 
الثوابت  على  العتماد  احل�سيني وهي  امل�سرح  خمرج 
التقليدي،  امل�����وروث  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وخ�����س��و���س��اً يف ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ر ال��ت�����س��اب��ي��ه ، 
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 ، احل�سيني  فامل�سرح  وثقافته،  املتلقي  اغفال  وع��دم 
، حيث حتتم هذه  والعامة  الطفال  ينتظره  م�سرح 
ال�����س��ريورة ع��ل��ى امل��خ��رج ن��وع��اً م��ن ال��و���س��ائ��ط التي 
تدعيم  اهمية  اىل  م�����س��رياً  امل�����س��رح��ي،  الفكر  ت��ف��يء 
وم�ساعل  راي��ات  من  العر�س  �سينوغرافيا  عنا�سر 
وازياء بغية تعزيز دللت الن�س، وكذلك ال�ستفادة 
امل�ساهد  بع�س  جت�سيد  يف  والتلفزيون  ال�سينما  من 
العر�س  يف  ادائ���ه���ا  م���ن  امل��م��ث��ل  ي�����س��ت��ط��ع  مل  ال���ت���ي 

امل�سرحي.
بحثاً  امل��ج��ل��ة  ق���دم���ت  الدب���ي���ة  ال��ب��ح��وث  ح��ق��ل  ويف 
نقدية  ق��راءة   .... امل��اء  معركة  يف  ال��ف��داء   ( بعنوان 
 ، اخلفاجي(  ر�سا   ( لل�ساعر  العبا�س  م�سرحية  يف 
العمل  ه��ذا  فيه  تناول   ، دروي�����س  خ�سري  وللدكتور 
كتاباته  يف  اخلفاجي  بتجربة  ا�ساد  حيث  امل�سرحي، 
�سيدنا  �سخ�سية  ا�ستغراق  يف  وت��ف��رده  الن�س  لهذا 
العمال  معظم  داأب��ت  اذ   ، ال�سالم(  )عليه  العبا�س 
امل�سرحية اىل تقدمي احل�سني بو�سفه الرجل الول 
على  العبا�س  �سيدنا  على  تاأت  الطف ومل  يف معركة 
ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه ال��رج��ل ال��ث��اين يف ه��ذه امل��ع��رك��ة ، 
وهو حامل لواء احل�سني، وحامي عياله ، وقد اأ�سار 
العمل  ه��ذا  �سناعة  يف  الإي��ق��اع  اأهمية  اىل  الباحث 
امل�سرحي، وا�ستجالء ق�سية  �سيدنا العبا�س ومتكنه 
امل���اء اىل عيال  اي�����س��ال  بغية  الع����داء  م��ق��ارع��ة  م��ن 
يف  اخلفاجي  ر�سا  ال�ساعر  مقدرة  مبيناً   ، احل�سني 
لهذه  عالية  درامية  روؤي��ة  وتقدمي  الح��داث  ق��راءة 
والتاريخ  ال���دي���ن  خ����الل  م���ن  ال���ف���ذة،  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
وتاأكيد مبداأ ال�سهادة عند اهل البيت الذين حملوا 

راية اجلهاد منذ فجر ال�سالم. 
يف  الت�سابيه  ب��ني  ال��درام��ي��ة  )امل��ق��رتب��ات  بحثه  ويف 
الباحث  يقدم  ال�سارع(  وم�سرح  احل�سينية  العزاءات 
كاظم العبيدي روؤية م�سرتكة للتوا�سل بني امل�سرح 
الت�سابيه  ان  م��ب��ي��ن��اً   ، ال�����س��ارع  وم�����س��رح  احل�����س��ي��ن��ي 
متتلك  ال��ع��زاء  طقو�س  اح��دى  بو�سفها  احل�سينية 
ل�سيما  ال�سارع،  م�سرح  من  قريبة  درام��ي��ة  مالمح 

ات
ابع

مت ال�سارع، ي�سار  الفرجة يف  امل�سرح يقوم على  وان هذا 
)الت�سابيه(  مفردة  معنى  او�سح  قد  الباحث  ان  اىل 
ت��و���س��ي��ح معنى  اىل  م��ف�����س��ي��اً  وامل�����س��ط��ل��ح،  ال��ل��غ��ة  يف 
وم�سرح  ال��درام��ي��ة.  وا�سولها  احل�سينية  الت�سابيه 
ال�����س��ارع، وا���س�����س��ه وم��ق��وم��ات��ه، ث��م ف�����س��ل ال��ق��ول يف 
ال�سارع  وم�����س��رح  الت�سابيه  ب��ني  امل�سرتكة  ال��ع��وام��ل 
كال�سورة  امل�����س��رح  يف  الخ����رى  امل���وؤث���رة  وال���ع���وام���ل 

واجلمهور. واملكان 
الحتفايل  امل�سرح  بني  الفنية  )املقرتبات  بحثه  ويف 
هندو  م��ه��دي  ال��ب��اح��ث  ي��و���س��ح  احل�سيني(  وامل�����س��رح 
وهي  الحتفايل،  للم�سرح  النظرية  املرتكزات  اه��م 
بينه وبني  م��ف��رق��اً  وال����رتاث  وال�����س��م��ول��ي��ة  ال��ت��ح��دي 
بالف�ساء  يوجزها  التي  احل�سيني  امل�سرح  مقرتبات 

ال�سوتية . واملوؤثرات  والديكور  امل�سرحي 
اأولها ق�سيدة  كما ن�سرت املجلة عدداً من الن�سو�س 
خ���واط���ر منتظر(  م���ن  ح��زي��ن��ة  ا����س���اءات   ( ب��ع��ن��وان 
لل�ساعر ح�سن حمزة احلمريي، و) قنديل الطريق( 
ل��ل�����س��اع��ر ال�����س��ع��ودي ج��ا���س��م ال�����س��ح��ي��ح و )ي���ا كرب( 
 ( و  �سبني،  العزيز  عبد  اجلزائري  لل�ساعر  ق�سيدة 
جتليات بطل�سوما قبل موته الأخري( لطالب عبا�س 

الظاهر.
ال�ساعر  تاأليف  من  مهما ً  م�سرحياً  ن�ساً  ن�سرت  كما 
ر�سا اخلفاجي بعنوان ) �سفر التوبة( ، ويقع الن�س 
املجلة  ق����ارئ  ان  امل���وؤك���د  وم���ن  م�����س��اه��د.  خ��م�����س��ة  يف 
تفا�سيلها  بكل  احل�سينية  املنا�سبة  ح�سور  يالحظ 
الرائدة  الدوريات  من  يجعلها  مما   ، املجلة  منت  يف 
يف توظيف الروؤية اجلمالية لق�سية احل�سني، والتي 
نعول على مفرداتها يف قراءة هذا احلدث الن�ساين 
اأ�سكاله  ب��ك��ل  احل�����س��ي��ن��ي  امل�����س��رح  وم��ع��اي��ن��ة  اجل���ل���ل، 
ك�سخ�سية  املجلة  يف  ثابتة  اب��واب  وتنوعاته.وهناك 
م�سابقة  تفا�سيل  ع��ن  والع���الن  واملتابعات  ال��ع��دد، 

احل�سيني. امل�سرح  مهرجان 
من  �سفحة   )82( ب���  يقع  ال��ع��دد  ه��ذا  ان  اىل  ي�سار   

املتو�سط. احلجم 
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شخ

ك��رب��الء م��ن امل���دن ال��ع��راق��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة ���س��ه��دت حركة 
ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ع��ددة اجل���وان���ب م��ن��ه��ا احل��رك��ة امل�سرحية 
القرن  اوائ���ل  منذ  م�سرحية  مم��ار���س��ات  ظ��ه��رت  حيث 
�سعبية  وف��رق  وجماميع  ا�سخا�س  خ��الل  م��ن  املا�سي 
العا�سورائية  الطقو�س  ممار�سات  خاللها  من  قدمت 
خالل املنا�سبات الدينية كما قدمت العمال امل�سرحية 
 ، والكوميدية  والدينية  ال��رتاج��ي��دي��ة  منها  املتنوعة 
للم�سرح اجلاد  ا�س�س  اإر�ساء  دور كبري يف  لهوؤلء  وكان 

وامللتزم والكوميدي الهادف .
كان من هوؤلء الرائد امل�سرحي ) �سياء الن�سار( وهو 
دخل   ،  1940 ع��ام  ك��رب��الء  املخيم  م��وال��ي��د حملة  م��ن 
مدر�سة املخيم البتدائية التي كانت ت�سغل دار املرحوم 
امل��خ��ي��م ع���ام 1946  ال�سيخ حم��م��د اخل��ط��ي��ب يف حم��ل��ة 
– عبد  املرحوم  املدر�سة تدار من قبل ال�ستاذ  وكانت 

الر�سول الها�سمي .  
ال�����س��ف��ني الرابع  ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي يف  اه��ت��م��ام��ه  ب����داأ 
الجتماعيات  م��ع��ل��م  ب��رع��اي��ة  الب���ت���دائ���ي  واخل��ام�����س 
وذل��ك مب�ساركته يف  احل��ج��ام(  )علي  ال�ستاذ  امل��رح��وم 
وامل�سرح  اخلطابة  مثل  املتنوعة  املدر�سية  الفعاليات 
وامل�ساركة  ال�سنة  م���دار  على  امل��در���س��ة  يف  ت��ق��ام  وك��ان��ت 
الرئي�سية يف ا�سبوع املعارف ال�سنوي واملدر�سة ح�سدت 
املتنوعة  ال�سنوية  ن�ساطاتها  على  ال��ك��ث��رية  اجل��وائ��ز 
امل�سوؤولني والوجهاء يح�سرون هذه  الكثري من  وكان 
الفعاليات منهم مت�سرف اللواء واحلاكم ) القا�سي( 
وال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ك��م��ون��ه وغ���ريه���م ت�����س��م��ن��ت بع�س 
و�سعرية  واجتماعية  كوميدية  م�سرحيات  الفعاليات 

وابو  اأ�سعب  ون��وادر  اخلرا�ساين  م�سلم  ابو  مقتل  مثل 
ال�سعرية  �سوقي  احمد  وم�سرحيات  والبهلول  ن��وؤا���س 

وق�سيدة �سوت �سفري البلبل وغريها ..
ان نبوغ ) الن�سار( واهتمامه بالثقافة مل ياأت من فراغ 
التي عا�س وتربى فيها وه��ي بيت  البيئة  بل ج��اء من 
علم وثقافة ، الدار التي ولد فيها تقام فيها احللقات 
الدرا�سية الدينية والعلمية والآراء املتنوعة من خالل 
النقا�سات حيث كان يطلق على اآبائه واجداده ما يعرف 
ب� ) الخبارية( احدى فرق ال�سيعة المامية وكان من 
ان�سارها كبار العلماء واملجتهدين يف القرنني املا�سيني 
وه��م ع��وائ��ل وق��ب��ائ��ل م��ع��روف��ة وم��رم��وق��ة منهم ) اآل 
الن�سار ، اآل جمال الدين ، اآل ال�سقري ، اآل اخلاقاين 

.. وغريهم( .
ال�سيخ  ح�سن  حممد  ال�سيخ  العالمة  �سماحة  وال���ده 
ج��ا���س��م م��ن رج���ال ال��دي��ن امل��ع��روف��ني وامل��رم��وق��ني يف 
مدينة كربالء وكان مقره يف ح�سرة الم��ام احل�سني 
)عليه ال�سالم( خدم المام احل�سني من خالل الزوار 

البهرة الوافدين من عموم العامل .
ح�سن  ال�سيخ  ابن  جا�سم  ال�سيخ  الفا�سل  العامل  جده 
ن�سار  اآل  من  احلائري  الخباري  حم�سن  ال�سيخ  ابن 
من  ع��ددا  ا�سدر  وق��د  الخبارية  الفرقة  علماء  من   ،
ترك   ، المامية  الفرقة  هذه  بها عن  يدافع  املوؤلفات 
تويف  النادرة  واملخطوطات  باملطبوعات  زاخ��رة  مكتبة 
املقد�س  ودف��ن يف احلائر  املوافق 1915م  ه�  �سنة 1334 

ضياء النصار .. مخسون عاما
 من العطاء الثقايف والفني

 يف كربالء 
 عبد الرزاق عبد الكريم 
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شخ اآل الن�سار وهو  ال�سيخ حم�سن  ، جده العامل اجلليل 
الطار  ناحية  البو خليفة يف  ع��امل جليل من ع�سرية 
يف حمافظة النا�سرية من قبيلة زبيد وهو من �سيوخ 
الفرقة المامية ) الخبارية ( هاجر من الكاظمية 
 1237 – م   1821 ع��ام  ت��ويف  فيها  و�سكن  ك��رب��الء  اىل 

ودفن يف احلائر احل�سيني املقد�س .
ع��م��ه ال�����س��ي��خ حم��م��د ع��ل��ي ال�����س��ي��خ ج��ا���س��م م��ن رجال 
الدين الدعاة ومن اخلطباء احل�سينيني املعروفني يف 
العديد من  زمانه وكذلك من خطاطي ع�سره خط 
يف  حمفوظة  متنوعة  بخطوط  الكرمي  القراآن  ن�سخ 
املتاحف العاملية كما خط العديد من ر�سائل وموؤلفات 
ال��ع��ل��م��اء الع����الم يف زم��ان��ه ، ت���ويف ودف���ن يف احلائر 

احل�سيني املقد�س.
الن�سار  اب��راه��ي��م  امل��ع��روف  ال��ع��راق��ي  ال�ساعر  �سقيقه 
من  بيت  اآلف  باأربعة  كلكام�س  ملحمة  ترجم  ال��ذي 
ال�سعر ورباعيات اخليام بالإ�سافة لدواوينه ال�سعرية 

الخرى .
ورث من وال��ده واج��داده العلماء مكتبة كبرية ت�سم 
املوا�سيع  خمتلف  وم��ن  واملخطوطات  الكتب  نفائ�س 
الن�سار  وقام  والتاريخية  الثقافية  والدينية  العلمية 
وا�سار  ذكرها  املتنوعة وقد  ال�سدارات  باآخر  برفدها 

اليها املوؤرخون عن مكتبات كربالء ال�سخ�سية.
والثقافة  بالعلم  املليئة  البيئة  هذه  يف  الن�سار  عا�س 
واملتابعة يف  القراءة  له من  يتوفر  ملا  ا�سافة  املتنوعة 

امل�سادر املتوفرة لديه .
الن�سار مييل اىل احلداثة وموؤمن بالتطور احل�ساري 
وتوظيف ذلك خلدمة املجتمع الكربالئي كان ذلك يف 
والآراء  الكتب  خ��الل  من  املا�سي  القرن  خم�سينيات 
العاملية  والكتب  ال��ع��راق  تدخل  ب���داأت  التي  احلديثة 
امل��رتج��م��ة م���ن ق��ب��ل دور ال��ن�����س��ر يف ب���غ���داد وب���ريوت 
خالل  من  خ�سبة  ار�سية  لديه  وا�سبحت  والقاهرة 

تراث املدينة املمتد من ملحمة الطف اخلالدة .
دخل ) الن�سار( ثانوية كربالء عام 1952 وكانت ت�سغل 
وبعد  ال�سرقية  العبا�سية  القدمية يف منطقة  البناية 
مدة وجيزة نقلت اىل بنايتها احلديثة حالياً ) اعدادية 
كربالء للبنني ( وقد افتتحها يف حينه وزير املعارف   

– خليل كنه – بح�سور مت�سرف لواء كربالء عبا�س 
البلداوي وبهذه املنا�سبة كان هناك حفل كبري ت�سمن  
والق�سائد  والثقافية  الفنية  الفعاليات  م��ن  الكثري 
املعملجي  لطيف  ال��راح��ل  اع���داد  م��ن  كانت  ال�سعرية 

واياد اخلزرجي و�سياء الن�سار وغريهم.
�سنة  املتو�سط  الثاين  ال�سف  يف  بامل�سرح  اهتمامه  بداأ 
1951 وذلك بتقدمي فعاليات الثانوية امل�سرحية وكانت 
جلوخان  ح�سن  امل�سرحي  الرائد  وا���س��راف  اع��داد  من 

ومبعيتهم الديب وال�ساعر ) اياد اخلزرجي(.
اول عمل م�سرحي له ) كليوباترا يف القرن الع�سرين( 
اعداد  رم�سان،  �سامي  الدين  �سعد  تاأليف   1951 ع��ام 
�سهاب الق�سب، اخراج ح�سن جلوخان مثل فيها حممد 
الطويل،  مهدي  جلوخان،  ح�سن   ، ال�سكرجي  ح�سن 
جعفر ال�سيباين ، ر�سا جوهر ، نا�سر ال�سيقر وكانت 
ب��ا���س��راف امل���رح���وم ال���س��ت��اذ ر���س��ا م��رت�����س��ى اللطيف 

برعاية مت�سرف لواء كربالء يف حينه مكي اجلميل.
ثم مثل يف م�سرحية اخلادم وجمنون ليلى يف القرن 
التاج 1954،  ، م�سرحية يف �سبيل  الع�سرين عام 1952 
ال�سهداء  م�سرحية    ،1956 الق�سر  �سجني  م�سرحية 
1959 ، م�سرحية العنكبوت 1970 ، م�سرحية اخلال�س 
الفني عام  ، من موؤ�س�سي فرقة م�سرح كربالء   1970
1970 وبح�سور هيئتها الدارية لغاية الوقت احلا�سر 
امل�سرحية  الع��م��ال  معظم  ادارة  يف  و���س��ارك  وواك����ب 

لفرقة م�سرح كربالء الفني.
العام 1959 وتنقل  التعليم البتدائي منذ  دخل �سلك 
العديد  ادارة  تقلد  حيث  كربالء  مدينة  مدار�س  بني 
من املدار�س بال�سافة لالإدارة والدرو�س املنهجية كان 
املتنوعة  الطالبية  بالقابليات  خا�ساً  اهتماماً  ي��ويل 
الكثري  رعى  فقد  والفنية  الثقافية  مواهبهم  وتنمية 
من القابليات وبرز الكثري منهم وا�سبحت لهم ا�سماء 
معروفة ومرموقة وذات ح�سور يف امل�سرح الكربالئي 

والعراقي .
عتب على امل�سوؤولني حيث هناك مطلب وهو اللتفات 
الكثري  اعطت  والتي  التاريخية  الفنية  الرموز  لهذه 
ه��ن��اك من  ب���اأن  ت�سعر  ح��ت��ى  وب��ل��ده��ا  ملدينتها  خ��دم��ة 
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�سريورة  عن  يبحث  وهو  ال�سعر  طريق  يختار  من   
اثر  نقل  يف  �سباقاً  اإن�سانا  ي��ك��ون  ان  لب��د  الإن�����س��ان 
اإن   . اإىل الآخ���ري���ن  ال��ت��ف��اع��ل م��ع احل��ي��اة ووه��ب��ه��ا 
على  ت��ع��م��ل   ، ق��ل��ق��ه  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال�����س��اع��ر  ت�سمية 
اإن�����س��ان��ي��ة ل���الن���دف���اع نحو  دم���ج ع��ن��ا���س��ر وح���واف���ز 
اإع���ادة تركيب  ال��ت��ج��رب��ة احل��ي��ات��ي��ة . ول��ع��ل  ت��اأ���س��ي��ل 
اأ�سا�سيا  ع��ام��اًل  ك��ان  الفل�سفي  حم��وره��ا  يف  احل��ي��اة 
 . عليها  والتعرف  نف�سها  احل��ي��اة  خيوط  م�سك  يف 
واإدراجها  معها  للتعامل  الأف�����س��ل  ال�سبل  واإي��ج��اد 
متلقيها  وع����ي  م���ن  ي���غ���ري  ح���ي���ات���ي  ا���س��ت��ب�����س��ار  يف 
ينقل  م��ازال  اإن�سان  هناك  اإذن   . معها  واملتفاعلني 
حياته  ويكر�س  اجلها  من  ويفنى  يعي�س  حية  قيمة 
ال�سخ�سيات  م��ع  ���س��راع  م��ن  يعي�سه  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
�سعريا  اإن��ت��اج��ه��ا  اإع�����ادة  ي���ح���اول  ال��ت��ي  واحل������وادث 
الفنان  ال�ساعر  م��ع  متجان�س  مزيج  يف  وم�سرحيا 
عدد  خ��الل  من  كربالء  يف  جتربته  تر�سخت  ال��ذي 
ر�سا  ال�ساعر  لنا  يقدمها  امل�سرحية  الأع��م��ال  م��ن 
اأدباء  من  والقريب  منهم  البعيد  ولعل  اخلفاجي  

كربالء يعرف هذا ال�سم جيدا فلو �ساألت �سني من 
مثابر  �ساعر  اخلفاجي  ر�سا  اإن  لك  �سيقول  الأدباء 
وله ح�سوره املميز يف م�ساحة ال�ساعرية الكربالئية 
ال��ت��ي ت��رف��ل ب��امل��ب��دع��ني م��ن ���س��ع��راء وغ��ريه��م ولعل 
ال�سعري  بامل�سرح  اقرتانه  ال�سم  هذا  مييز  ما  ابرز 
نف�سه   املبدع  ه��ذا  ن��ذر  فقد  منه  احل�سيني  وخا�سة 
اأ�سلوبه اخلا�س  له  تاأ�سي�س م�سرح  للعمل جادا على 
له   نظر  الذي  احل�سيني  امل�سرح  وهو  األ  الكتابة  يف 
واأ�سهم يف رفده  بالعديد من الن�سو�س املميزة التي 
الكربالئي  امل�سرح  خ�سبة  على  منها  بع�س  قدمت 
اجل  ومن  التقدمي  يف  دوره  ينتظر  الآخر  والبع�س 
يف  متفردة  تكون  تكاد  جتربة  على  ال�سوء  ت�سليط 
هذا  يف  ح�ستها  احل�سيني(  )امل�سرح  ل�  كان  رغباتها 

. الرائد ر�سا اخلفاجي  ال�ساعر  احلوار مع 

�سعرا  الب��داع��ي  الن�س  روح  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  -امل��ك��ان 
كان ام نرثا ماهو انطباعك عن اأمكنة مثل كربالء 

ات
وار

رضا الخفاجي.. ح
شاعر اختزل العالم 

كله في كربالء،
  وأخرج يده بيضاء 

رغم الرقيب 

حاوره : عقيل أبو غريب
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حاوره : عقيل أبو غريب

ات
وار

ح

لالأجيال  ارث  من  حملته  وما  وعراقتها  بقد�سيتها 
الطف؟    واقعة  بعد 

الذاكرة  م�ستفزا  املكان  تاألق  الوعي  اإنتباهة  -منذ 
على  وحفزها  ال��روح  عانق  ا�ستثنائيا  مكانا  كونه   ،
التقدم والتجاوز والكت�ساف يف مناطق غري ماألوفة 
ال�سرح  ه��ذا   .. ك��رب��الء  ولأن��ه��ا  مبتكرة  مناطق   ..
، ف��ق��د و�سل  ب��احل��ي��وي��ة وال��ع��ط��اء  امل��ق��د���س الآه����ل 
 – – ب��ا���س��ال  ال�سعر  وت��ق��دم   ، ال��ت��وح��د  ح��د  الع�سق 
وي�سيف  ويكت�سف  ويوؤ�س�س  يقتحم   ، نيا�سني  بدون 
الروح  روؤى  اجتهت  – فقد  – كربائيلو  – ولأنها 
قناديلهم  ال��رب  علق  وع��ن��دم��ا  املطلق  م��داره��ا  اإىل 
يحفون   ، اأدن��ى  اأو  قو�سني  ق��اب  كانوا   .. ال�سماء  يف 
، نرثت �سفائرها على  املاء  بالعر�س وعندما غي�س 
يف  جم��ردة  فكرة  لي�ست  كربالء  اإذن   . الفرات  قلب 
الع�سور  عرب  الزكية  الدماء  �سفر  انها   – الذاكرة 
الدماء  ت��ك��ون  ق��د   ، ال�����س��ه��داء  �سيد  ب��دم��اء  امل��ت��وج��ة 
الدماء  بنور  الو�سوح  يتلظى  للو�سوح وقد  مرادفة 
، وقد تنبت الأر�س فاكهة من غري الدماء / لذلك 
ف��اين اأرى ال��ع��امل م��ن خ��الل ك��رب��الء – لين ارى 
عاطفيا  انحيازا  لي�س  وهذا   !! الوجود  كل  كربالء 

�ساذجا ، فله ما يربره ويرثيه من الرباهني . 

اىل  الن��ت��م��اء  حيث  م��ن  كربالئيتك  ت��رى  كيف     -
؟ ال�سهادة  فكرة 

و�سالبته  ج��ه��اده  ي�ستمد  ال��ك��رب��الئ��ي  الإن�����س��ان    -
م��ن رم���زه امل��ق��د���س ال���ذي ظ��ل ه��ت��اف��ه  خ��ال��دا عرب 
الكربالئي  – فاملبدع  الذلة  – هيهات منا  الع�سور 
اأ�سيل .. قلمه �سرفه ، واإبداعه كل كيانه ! ل يتقن 
تلونه  ، ل  ن��ق��ي  ���س��ف��اوؤه   ! وال�����س��م�����س��رة  الح����رتاف 
هاويا  و�سيبقى  ي��زال  وم��ا  – ك��ان  الزائفة  الأل���وان 

يطلب  ل  والعا�سق   – العا�سق  �سفة  ه��ي  وه��ذه   ..
الطغاة  لكل  رعب  م�سدر  كانت  وال�سهادة   !! اأج��ره 
وهمجيتهم  ومكرهم  حقدهم  بكل  ح��اول��وا  ال��ذي��ن 
– وميكرون وميكر  اأن يقتلوا نورها املقد�س، ولكن 

اهلل ، واهلل خري املاكرين . 

�سعرك  وحقيقتك  احل��ق��ي��ق��ة  م��ف��ت��اح  ال��غ��ي��ث  اأول   *
جماميعك  يف  حت��ب��و  وه���ي  ال��ك��ل��م��ات  راأي����ت  ك��ي��ف   ،

؟  الأوىل  ال�سعرية 

�سدقت  حيث  الغيث  اأول  كانت  الكرنفال  فاحتة   -
ال�ساعر!  نبوءة 

وبعد  ع�سرية،  ولدة  بعد  عانقتها   – ي��دي  بي�ساء 
 - ، ولأنها   !! والتهمي�س  والإق�ساء  العناء  عقد من 
وطلب  الأمني،  الرقيب  منعها  – فقد  يدي  بي�ساء 
تغيري العنوان – لكن الإ�سرار والثبات على املوقف 

هو الذي اأخرجها اىل النور ..
وتهتك  ال��ت��غ��ري��ب  داء  ي�����س��ت��ف��ح��ل  ل  – ك���ي  ام��ك��ث 

اأحزاين  قد�سية 
الروح فتات موائدهم !! امكث كي ل ت�ستجدي 

امكث يف الذات اأحررها ! 
                  تخرج بي�ساء يدي !!!

* املكان �سكل الزمان يف هيبته فعانق املكان الزمان 
ببيوتها  ف��امل��دي��ن��ة  ال��ق��د���س��ي��ة  روائ��ح��ه  ف��اح��ت  ح��ت��ى 

؟ ال�ساعر  �سخ�سية  وظاللها هل هي جزء من 
املكان عندي جغرافيا الروح !   -

خيمة   ، احل�سينية  نهر   ، الزينبية  تل   ، الطاق  باب 
والربتقال  وال��رم��ان  النخيل  وب�ساتني  ال��دراوي�����س 
عرب  ال��ط��ف��ول��ة  م��ن��ذ  ت�سظي   ، امل��ط��ل��ق  يف  اأ����س���راء   ..
���س��اللت��ه ال�����س��وئ��ي��ة واأح���زان���ه ال��ن��ب��ي��ل��ة وام��ت��د اإىل 
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اإدراك  اأع���م���اق ال����روح ع��اب��را ح��واج��ز الأزم���ن���ة حم����اول 
 ! الفني  بو�سوحه  يتجلى  الذي  ال�سعر  جوهر 

ال�سعر ما �سندك فيه ؟ اإىل جوهر  مادمت قد تطرقت 
يتدفق   ، اأ���س��ك��ال��ه  اخ��ت��ل��ف��ت  وان  واح���د  ال�����س��ع��ر  - ج��وه��ر 
! ولي�ست ترفا  ، فال�سعر �سرورة حياتية  بعفوية و�سدق 
من  خاليا  لفظيا  تراكما  ولي�ست   ، ال�سائع  الوقت  لقتل 
املعنى .. مرجعياتنا يف الن�س املفتوح .. لي�ست ) �سوزان 
برنار ( اإمنا نهج البالغة وال�سحيفة ال�سجادية ، ودعاء 
المام احل�سني يف يوم عرفة واجلو�سن الكبري وقبل كل 

هذا وذاك القراآن الكرمي  .. !!
النرث  لق�سيدة  واحل��ق��ي��ق��ي��ة  الأ���س��ي��ل��ة  امل��ن��اب��ع  ه��ي  ه��ذه 
بداية  م��ن��ذ  ك��ت��اب��ت��ه  م��ار���س��ن��ا  ال����ذي  امل��ف��ت��وح،  ال��ن�����س  اأو 
والدراوي�س  الزينبية  وت��ل   ، كربائيلو   ، يف  الثمانينيات 
اأ�سكال  على  يتوفر  الن�س  وه��ذا   .. وم��رمي   ، ونينوى   ،
الريادة  قبلنا  يدعي  من  ن�سمع  والآن   .. الثالثة  ال�سعر 
الن�سو�س  ه��ذه  ول��دت  حني  يف  والب��ت��ك��ار؟!  والكت�ساف 

!!؟؟  العا�سرة  يبلغوا  بعد مل  واملدعون 

ال�سعرية  امل�����س��رح��ي��ة  يف  واث��ق��ة  خ��ط��وات��ك  ك��ان��ت  رمب��ا   *
ال�سعري  امل�سرح  يف  ح�سينيا  وم�سمونا  �سكال  فقدمت 

واأ�سواتها  ال��درام��ي  ن�سيجها  على  ت��وف��رت  ن�سو�سي   -
واىل  ال�سعري  امل�����س��رح  ع��امل  اإىل  روؤان���ا  ق��ادت   ، امل��ت��ع��ددة 
امل�����س��رح احل�����س��ي��ن��ي حت��دي��دا . ق��د ي��ت�����س��اءل اأح��ده��م ملاذا 

؟  امل�سرح  ال�سعرية يف 
�سامل  اإبداعي  معريف  خطاب  كتابة  نريد  عندما  فنقول 

 ! ال�سعر  واإ�سراقا هي لغة  واأكرثها رقيا  ابلغ لغة  فان 
اإميانا  اآم��ن��ا  اخل��ال��د  باحل�سني  ارتباطنا  جت��ذر  وعندما 
لتج�سيد  امل��وؤه��ل��ة  ال��ل��غ��ة  ه���ي  ال�����س��ع��ر  ل��غ��ة  ب���ان  م��ط��ل��ق��اً 
اخل���ط���اب احل�����س��ي��ن��ي و���س��ريت��ه اخل���ال���دة وم���ن ه��ن��ا بداأ 
اأوا�سط  منذ  عانقنا  قد  كان  الذي  املبارك  احللم  يتحول 
 ، باهرة  حقيقة  اإىل   ، الع�سرين  القرن  من  ال�سبعينيات 

اأوا�سط  منذ  ومتتد  متتد  املباركة  اإ�سعاعاتها  ب��داأت 
بالجنازات  كامل  عقد  طيلة  فتج�سدت  الثمانينيات 

 : التالية  امل�سرحية 
1- �سفري النور م�سلم بن عقيل .. مثلت عام 2008م 

 . 2012م  التوحيد-الكوفة طبعت عام  دار 
1998م  ع����ام  م��ث��ل��ت   .. ال���ري���اح���ي  احل����ر  ����س���وت   -2

الكوفة   ، التوحيد  – دار  مطبوعة 
 ،  2010 ع��ام  مثلت  ال�سالم  عليه  احل�سني  �سوت   -3

الكوفة   ، التوحيد  دار   ، مطبوعة 
– العبا�س بن علي ، مطبوعة /  4- قمر بني ها�سم 

 2009 العبا�سية  العتبة 
العتبة  م���ن  م��ط��ب��وع��ة   ، زي���ن���ب  احل������وراء  ���س��ف��ر   -5

عام2011م.  العبا�سية 
6- �سفر التوبة والثورة ، �سدرت �سمن العدد الأول 

احل�سيني  امل�سرح  جملة  من 
العتبة  ، طبعت/  البنني   اأم  اليقني يف �سفر  اآيات   -7

العبا�سية2011م. 
يف  العدد3  �سمن  كربالء،  �سفر  يف  الدماء  بهجة   -8

احل�سيني.  امل�سرح  جملة 

اأهم  هي  ما   .. احل�سيني  للم�سرح  كتاب  يف  رت  نظَّ  *
التاأ�سي�س  جمال  يف  اخلطوات 

بعد  ح�سيني  م�����س��رح  ت��اأ���س��ي�����س  اإىل  دع��ون��ا  ع��ن��دم��ا   -
 ، ف��راغ  م��ن  ننطلق  نكن  مل  فاإننا  الطاغية  �سقوط 
فهذه الجنازات يف امل�سرح ال�سعري ، كانت الربهان 
الأ�سيل  وامل��ب��دع  الفذ  ال��راح��ل  ك��ان  لقد   . ال�ساطع 
1996 �سمن  ع��ام  ق��دم��ن��ا  م��ن  اأول  ه��و  ال��ف��واز  ل���واء 
مب�سروعنا  وب�سر  كربالء  يف  الأدب��اء  احت��اد  برنامج 
نقدية  درا���س��ة  كتب  م��ن  واأول  امل�سرحي  احل�����س��اري 
– ���س��وت احلر  م��ه��م��ة ع���ن م�����س��رح��ي��ت��ن��ا ال�����س��ع��ري��ة 
نظرية  ك��ت��اب��ن��ا  يف  و���س��ع��ن��اه��ا  – وال���ت���ي  ال���ري���اح���ي 
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عنا  ك��ت��ب  لأن���ه  لي�س  ل��ه  اإك��رام��ا  احل�سيني  امل�����س��رح 
ال��ف��واز توفرت  ل��ل��راح��ل  ال��ن��ق��دي��ة  ول��ك��ن ال��درا���س��ة 
كل  ب�سهادة  املبتكر  اخل��الق  وال��ط��رح  العلمية  على 
كربالء  م�سرح  فرقة  اع��ت��ربت  كذلك   ! ق��راأه��ا  م��ن 
م�سرحيا  عمال  تقدم  م�سرحية  فرقة  اأول  للتمثيل 
مميزاته  بكافة  احل�سيني  امل�سرح  اإىل  فعال  ينتمي 
م�سرحيتنا  ق���دم���ت  ع��ن��دم��ا  وال���ف���ك���ري���ة.  ال��ف��ن��ي��ة 
على  1998م  عام   ، الرياحي  احلر  �سوت   ، ال�سعرية 
امل�سرحية  ت��ل��ك   ، ك��رب��الء  يف  املحلية  الإدارة  ق��اع��ة 
العراقي  امل�����س��رح  جل��ن��ة  وم��ول��ت��ه��ا  اأج���ازت���ه���ا  ال��ت��ي 
الن�سو�س  اأف�����س��ل  م��ن  اع��ت��ربت��ه��ا  وال��ت��ي  ب��غ��داد  يف 

 . اإليها  قدمت  التي  امل�سرحية 

اأعمالك  اأك�����رث  ع���ر����س  يف  ح��ق��ا  حم���ظ���وظ  اأن�����ت   *
؟! امل�سرح  خ�سبة  على  امل�سرحية 

بعد  امل�سرحية  اأعمالنا  م��ن  كبري  ع��دد  مثل  لقد   -
الرياحي  احلر  �سوت  اإىل  اإ�سافة  الطاغية  �سقوط 
وان دل هذا على �سيء فاإمنا يدل على توفر اأعمالنا 
البع�س  عنه  يتكلم  وال��ذي  ال��درام��ي  الن�سيج  على 
اإب��داع��ي��ة حقيقية يف  وخ��ربة ومم��ار���س��ة  دراي���ة  دون 

والكتابة.  الروؤيا 
منذ  امل�سرحية  اأعمالنا  اخرجوا  الذين  املخرجون 
اأب��و غريب  عقيل  ه��م  2010م  ع��ام  واىل  1998م  ع��ام 
هندو  م��ه��دي   ، ال��ع��ب��ي��دي  ع��الء   ، ال�سيباين  ع��ل��ي   ،
توفر  ع��ل��ى  اأك�����دوا  ال���ذي���ن  ه���م   ، الأزرق  حم�����س��ن   ،
 .. ال��درام��ي  العن�سر  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ري��ة  م�سرحياتنا 
ال�سخ�سي  راأي��ن��ا  لي�س   ! املخت�سني  راأي  ه��و  وه��ذا 
موؤهال  م�سرحيات  م��ن  يكتب  م��ا  ك��ل  لي�س  ل��ذل��ك 
معروفة  اأ�سماء  فهناك  امل�سرح  خ�سبة  على  للتنفيذ 
خ�سبة  على  للتنفيذ  ت�سلح  ل  اأعمالها  لكن  كتبت، 

 . اأي�ساً  املتخ�س�سني  الفنانني  راأي  وهذا  امل�سرح 

*�سوؤال قدمي جديد .. ملاذا الكتابة ؟!

و)  حياتية،  و�سرورة  خطرية  م�سوؤولية  الكتابة   -
ال�سيد  ( كما قال  الإن�سان  لي�س باخلبز وحده يحيا 

ال�سالم  عليه  امل�سيح 
نعمة  والعلمي  وال��ف��ك��ري  والفني  الأدب���ي  والإب���داع 
لالإن�سان  مينحها  قدرته  جلت  الباري  من  وموهبة 

اإناء ينهل؟! اأي  لريى كيف �سيوظفها ؟ ومن 
تقود   ، خ��الق��ة  روؤى  اإىل  لت�����س��م��و  ال��ت��ي  ال��ك��ت��اب��ة 

 ! والهذيان  العبثية  اإىل  �ساحبها 
مبتكرة  مناطق  اإىل  باملبدع  يدفع  من  هو  الإمي��ان 
للتجاوز  وي��وؤه��ل��ه  وال��ت��ح��ل��ي��ق  اخل��ل��ق  ع��ل��ى  وي��ح��ث��ه 

لنهائية.  مديات  يف  والتحليق 

الكربالئي  امل�سهد  وخ�سو�سية  احل�سيني  امل�سرح   -
املقد�س 

املدر�سة  ر�سالة  جت�سيد  احل�سيني  امل�سرح  جوهر   -
الأرقى  النموذج  احل�سينية..وامللحمة احل�سينية هي 

التاأ�سي�س.  وفاعليًة يف مرحلة ى  تاأثريا  والأكرث 
احل�سيني  امل�����س��رح  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  م��ي��زة  ال��ق��دا���س��ة   -
قل  خا�س  ط��راز  من  ولكنه  ب�سر،  احل�سني  والإم��ام 

نظريه. 
جماهريي  ر����س���ايل  م�����س��رح  احل�����س��ي��ن��ي:  امل�����س��رح   -
 ، واملهم�سة  امل�سحوقة  الأغلبية  واآلم  اآم��ال  يج�سد 

واحل�سني اخلالد قال : 
األ�سنتهم .. فاإن حم�سوا بالبالء  ) الدين لعق على 
والتخليق  اخل���ل���ق  ع��م��ل��ي��ات   ... ال���دي���ان���ون(  ق���ل   ،
الق�سية  ج��وه��ر  م��ن  تنه�س  اأن  لها  لب��د  والإب���داع 
وخطابها  الأ�سيلة،  املحمدية  ومدر�ستها  احل�سينية 
الإمتاع  على  يتوفر  اأن  له  لبد  اخل��الق  احل�ساري 
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اأدوات  كافة  توفر  خ��الل  من  واملعا�سرة  والإده��ا���س 
ال��ع��ر���س امل�����س��رح��ي ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 

الر�سني.  الفكري  اجلانب 
امل�سرح  لإنقاذ  وفر�سة  اأمل  بارقة  احل�سيني  امل�سرح 
اندثاره  خطورة  من  والإ�سالمي  والعربي  العراقي 

!! وعبثيته  ونخبويته 
ط��م��وح امل��ب��دع ال��ع��ا���س��ق ال���ه���اوي، امل��ت��ف��اين م��ن اجل 
ع��ن��د ح��د معني  ي��ق��ف  امل�����س��روع��ة ل  اأح��الم��ه  حتقيق 
مرتبطا  العا�سق  ك��ان  اإذا   ، احل��ال  �سيكون  فكيف   ..

احل�سني؟!  بالإمام 
يتجاوز  ال���واق���ع  يف  احل�����س��ي��ن��ي  احل�����س��اري  امل�����س��روع 
علينا  �سامل  كوين  م�سروع  فهو  واملذهبية  الطائفية 
اأن جن�سده قول وفعال على م�سرح احلياة واملاليني 
توؤكد   ، والولء  الع�سق  تتدفق جهارا يف مو�سم  التي 
اأه��م��ي��ت��ه وج���دواه و���س��رورت��ه امل��ل��ح��ة، ك��ب��دي��ل موؤهل 
لإن��ق��اذ ال��ب�����س��ري��ة م��ن ج���ور وظ��ل��م ط��غ��ات��ه��ا والأخ���ذ 

!! احلقيقية  ال�سعادة  مرافئ  نحو  بيدها 
اأمامنا  فتح  احل�سني  الم���ام  م��در���س��ة  اإىل  ان��ت��م��اوؤن��ا 
اجنازاتنا  يف  جت�سدت  خ��الق��ة  وروؤى  وا���س��ع��ة  اأب��واب��ا 
م�سرح  ت��اأ���س��ي�����س  اإىل  وق��ادت��ن��ا  امل��ت��وا���س��ع��ة  الأدب���ي���ة 
وحدة   – خ��الل  من  جت�سد  ور�سايل  اأ�سيل  ح�سيني 
العتبة  خالل  من  نديرها  – التي  احل�سيني  امل�سرح 
احل�سينية املقد�سة وكذلك من خالل جملة )امل�سرح 
العتبة  ورع��ت��ه��ا  تبنتها  وال��ت��ي  ال��رائ��دة  احل�����س��ي��ن��ي( 

 . حتريرها  برئا�سة  وكلفتنا  املقد�سة  احل�سينية 
َفَيْذَهُب  َب��ُد  ال��زَّ ��ا  َف��اأَمَّ  .. الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
َكَذِلَك  الأَْر�ِس  يِف  َفَيْمُكُث  النَّا�َس  َينَفُع  َما  ا  َواأَمَّ ُجَفاء 
ِرُب اهلّلُ الأَْمَثاَل }الرعد/17{    �سدق اهلل العلي  َي�سْ

 . العظيم 
- هذا هو احل�سني عطاء دائم 

                   ونور باهر يتجلى على كل الوجود 

- ماذا تبقى لديك يف هذا املنجز البداعي الكبري ؟
اأحالم  ما حققناه من  يوازي  كبري،  اإل حلم  يبق   مل 
– اأك��رث من عقد  ث��اأر اهلل  – انه   ! على ار���س الواقع 
والتاأمل،  والبحث  والكتابة  ال��ق��راءة  بني  الزمن  من 
متخ�س عن اجناز ريادي اآخر يوازي امل�سرح احل�سيني 
امللحمة  ي��ج�����س��د  روائ�����ي  ف��ي��ل��م  ���س��ي��ن��اري��و  ان����ه       ..
– اأي ما  الورق  واأربعون �سفحة من  احل�سينية مائة 
يعادل مائة واأربعني دقيقة �سينمائية .. هذا هو حلم 
اأوتينا  ما  بكل  حتقيقه  اإىل  الآن  ن�سعى  ال��ذي  العمر 

من قوة وعزم واإخال�س . 
ف���اأن اهلل �سيكون م��ع��ك !  ت��ك��ون م��ع احل�����س��ني  ع��ن��دم��ا 
ال�سر  ا�ستفحل  وان  حتى  �سيء  ك��ل  على  ال��ق��ادر  وه��و 
يف الأر������س .. ف����اأن ق���وى اخل���ري واحل����ق م���ازال���ت يف 
وهذا  ال�سامية  النبيلة  ملبادئها  واإخال�سها  عنفوانها 
اأك���رث م��ن جهة  ث���اأر اهلل  م�����س��روع  ال���ذي ح�سل يف  ه��و 
الأطهار  ال��ن��ب��وي  البيت  اأه��ل  لنهج  وخمل�سة  اأم��ي��ن��ة 
على  وم��ث��اب��رة  بجد  تعمل  وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  داخ��ل  يف 
اإخراج ثاأر اهلل اإىل النور اإىل املاليني املتعط�سة لهكذا 
اأعمال ناأمل اأن ن�ساهد هذا الجناز قريبا ون�ساأل من 

 ! القبول  احل�سني  اإمامنا  ومن  القدير  العلي 
ل��ق��د اأوق��ف��ن��ا ه���ذا ال��ع��م��ل ب��ا���س��م احل�����س��ني وه���ذه هي 
يف  �سفيعنا  �سيكون  عله  اأج��راً  نطلب  ل  كهواة  عادتنا 
نخبة من  وج��ل  ع��ز  ال��ب��اري  �سخر  لقد   .. ال��ق��رار  دار 
اأعلنوا  الأطهار،  البيت  اآل  لفكر  املوالني  الأكادمييني 
ع���ن ا���س��ت��ع��داده��م ل��رتج��م��ة اأع��م��ال��ن��ا امل�����س��رح��ي��ة اإىل 
الباحثني  ت�����س��رف  الن��ك��ل��ي��زي��ة وو���س��ع��ه��ا حت��ت  ال��ل��غ��ة 
ق�سم  والدكتوراه  املاج�ستري  طلبة  من  الأكادمييني 
الأ���س��ت��اذ حيدر  م��ق��دم��ت��ه��م  الن��ك��ل��ي��زي��ة، ويف  ال��ل��غ��ة 
املو�سوي اأ�ستاذ مادة الأدب النكليزي املقارن يف كلية 
م�سرحية  ترجمة  اأكمل  حيث  بابل،  جامعة  الرتبية 
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احل�سني  ���س��وت  وم�سرحية  ال��ري��اح��ي  احل��ر  ���س��وت 
اإىل اللغة النكليزية اإ�سافة اإىل درا�سة مقارنة بني 
به  ن��ادي��ن��ا  ال��ذي  احل�سيني  وامل�����س��رح  ب��رخ��ت  م�سرح 
ها�سم  بني  قمر  وم�سرحية  تر�سيخه  على  وعملنا 
احل�سيني  امل�سرح  نظرية  وكتابنا   ، علي  بن  العبا�س 
باأمينها  امل��ق��د���س��ة  احل�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ع��ت��ب��ة  ب��ارك��ت  وق���د 
هذا  الكربالئي،  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العام 
امل�سروع الرائد، واأعلنت عن ا�ستعدادها لطبع ون�سر 
جميع هذه الكتب املرتجمة ون�سرها يف جميع بقاع 
الإ�سالم  وخلط  احل�سينية  للق�سية  خدمة   ، العامل 

النبيلة.  الإن�سانية  ومبادئه  الأ�سيل 
الأكادمييني  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ع����دد  ���س��اه��م  ك���ذل���ك 
جتربتنا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  بت�سليط  وال��ك��ت��اب  وال��ن��ق��اد 
يف  بن�سرها  وقاموا  احل�سيني  امل�سرح  يف  املتوا�سعة 
اليومية  وال�سحف  املتخ�س�سة  امل��ج��الت  م��ن  ع��دد 
اجلامعات  الطالب يف  العديد من  قيام  اإىل  اإ�سافة 
امل�سرحية  اأع��م��ال��ن��ا  جم��م��ل  ع���ن  اأي�������س���اً  ب��ال��ك��ت��اب��ة 
الباحث  ح���ال���ي���ا  وي����ق����وم  وال���ف���ك���ري���ة  وال�������س���ع���ري���ة 
ر�سالة  بكتابة  ال�سلطاين  جمال  الأ�ستاذ  الأكادميي 
الفكرية  القيم  عنوانها  بابل  جامعة  يف  ماج�ستري 

اأمنوذجا.  الطف، ر�سا اخلفاجي  واقعة  يف 

- اأين ر�سا اخلفاجي يف خارطة الإبداع ؟
النرتنيت  م��واق��ع  م��ن  الكثري  يف  ن��ت��واج��د  م��ازل��ن��ا   

: واملو�سوعات منها  املعاجم  العديد من  ويف 
 – املعا�سرين  العرب  لل�سعراء  البابطني  معجم    -

الثاين  اجلزء 
 – الزنبقة  – كتاب  املو�سوعة احل�سينية يف لندن   -
- اأع����الم ال��ق��رن ال��ع�����س��ري��ن – ح��م��ي��د امل��ط��ب��ع��ي – 

بغداد  الثاين  اجلزء 
طعمة/  �سلمان  ك��رب��الء  يف  الأدب���ي  الفكر  اأع���الم   -

بريوت 
- وغريها من الدرا�سات واملعاجم . 

احل�ساري  احل�سيني  الفكر  ن�سر  يف  حماولتنا  اإن 
اخلالق �سوف لن تتوقف عند حد معني، وقد قمنا 
الأدبية ويف  اأعمالنا  كافة  مبحاولت جادة لرتجمة 
الفرن�سية  اللغة  اإىل  امل�سرحية  اأعمالنا  مقدمتها 
ال��ع��امل��ي��ة وان  ال��ل��غ��ات  اأه����م  الأمل���ان���ي���ة واىل  وال��ل��غ��ة 
الفكر  لن  بالتاأكيد  و�ستثمر  م�ستمرة  ات�سالتنا 
املوؤمنة  امل��ت��ح�����س��رة  الإن�����س��ان��ي��ة  ف��ك��ر  ه��و  احل�����س��ي��ن��ي 
والهمجية  اجلاهلية  �سد  ال�سمحاء  ال�سماء  بقيم 

 . اأعداء احلياة  وكل  والعن�سرية 
املتوا�سعة  م�ساهمتنا  اذك��ر  اأن  يفوتني  ل  كذلك   -
العديد  ب��ك��ت��اب��ة  ق��م��ن��ا  ح��ي��ث  الإذاع������ي  اجل���ان���ب  يف 
من  ع��دد  م��ن  ب��ث��ت  ال��ت��ي  الإذاع���ي���ة  امل�سل�سالت  م��ن 

الإذاعات يف كربالء وبغداد منها : 
ال�سالم  عليه  : �سوت احل�سني  الإذاعي  امل�سل�سل   -

ال�سالم  عليه  العبا�س  ها�سم  بني  قمر   -
ال�سالم  عليها  زينب  �سفر احلوراء   -

بن عقيل  م�سلم  النور  �سفري   -
الرياحي  - �سوت احلر 
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 ، اإليك  اللجوء  اأو  نحوك،  والنظر  لك  اأيحتاج حبنا   .. وم��ولي  �سيدي  يا 
اإىل منا�سبة على وجه التخ�سي�س؟ لكي جند - على  والفزع نحوك؛ حقاً 
الأقل - لأنف�سنا اأمام الآخرين .. ال�سرورة واملت�سع لهذه الإطاللة املباركة 
مديات  يف  وال�سياحة  الالمتناهي،  الوجود  �سدمي  يف  القد�سي  رحابك  يف 
الألق الف�سيحة يف اأفق الكون الغربي من حلمنا الأبدي.. الربيعي الألوان 
معاً؛  والآخ��ري��ن  اأنف�سنا  اأج��ل  من  نحاولها  رمب��ا  ونحن  باخلال�س؟  اأب��داً 
من  الأ�سباب..  من  �سبب  اأّي  �سبٍب..  اإىل  بالفعل  بحاجة  نحن  هل  ولكن 
قبل  احلرى  باأفئدتنا  الكربى،  غيبتك  �سوب  لتوجهنا  م��ربراً  جعله  اأجل 
بالأمنيات  حامل  دائم  كغب�س  فينا،  اأب��داً  املوؤتلق  طيفك  ومناجاة  الأل�سنة، 
ر�ساك،  �سل�سبيل  اإىل  ظماأَ  من  فينا  يعتمل  مبا  لك  نبوح  ولكي  اخل�سر.. 
يحق  هل  ولكن،  و..و..  وحنني  �سوق  من  م�ساعرنا  يف  يجي�س  مبا  ونبثك 
اأو غري معقول لهوى  اأن ي�ساأل املحب عن حبه؟ واملتيم عن �سبب معقول 

قلبه؟!
***                    ***                                 

مولي، اأَو نحتاج  باحلقيقة، اأن تذّكرنا بك اأية اأر�س اأو تاريخ اأو .. اأو.. !، 
اأن يكون مكان   � � جلت قدرته  اأي زمان ومكان، وقد �ساءت م�سيئة اهلل  بل 
وح�سورك  ح�سوراً،  وغيابك  الأزمنة،  كل  وزمانها  الأمكنة،  كل  غيبتك.. 
يف الغياب، وتكون كلمته املدوية فيهم، واأملهم املوعود، وبل�سما �سافيا لكل 
جراحاتهم، لكيما ي�ستاأثر بحبك فرد دون فرد، والوجد بك خملوق دون 
�ساحب  ل�ست  اأَو   .. العاملني  يف  خال�س  وحلم  عدل  اأمنية  فتكون  خملوق، 

شــــــــــرفة
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الزمان، واملنتظر املوعود.. بل واملنقذ للب�سرية من براثن كل باطل؟ واإن مقت�سى امل�سيئة العليا 
عباده،  على  حجة  من  الزمان  يخلو  ل  وكي  الدنيا،  احلياة  اأي��ام  لآخر  تدّخرك  اأن  حكمت،  تلك 
وحا�ساه وهو اأرحم الراحمني، اأن يرتك رعيته دون راع.. وكي ل متيد الأر�س ب�سكانها بظلمهم 

وف�سادهم وطغيانهم.. وعظيم غفلتهم.
***                     ***                                                           

لنه�ستك  �سوقاً  تنب�س  قلوبنا  فتئت  وما  اإليك،  ترنو  برحت  ما  اأعيننا  اإن  م��ولي،  يا  �سيدي.. 
ج�سدها  عن  احلياة  ه��ذي  تنف�س  �ساعة  احلا�سمة؛  اللحظة  ب��اأزوف  ال�سماء..  قلب  يف  امل��غ��روزة 
يربق  حينما  وره��ب��اً،  �سوقاً  الأر����س  فرتتعد  الغيب،  رح��م  م��ن  ح�سورك  فجر  وي��ول��د  الأدران، 
الظلمة..  �سكون  جوف  من  منبثقاً  ال�ساطع،  ال�سم�س  كوهج  زنديك،  يف  تعاىل  اهلل  غ�سب  �سيف 
الفجّرة  قلوب  هلعاً  وتنخلع  الأب�سار،  فيعمي  احلق،  بالوعد  ه��وادة،  بال  النا�س  على  امل�ستطيلة 
الكفار، وي�سقط يف يدهم، وقد ظنوا اأن ل ُيحاط بهم، واأن يومك هذا رجٌع بعيد، واأن ما اتخذوه 

هزوؤاً؛ فاإذا به حا�سٌر بني اأيديهم، لأنها كلمة اهلل العليا هو قائلها، ول مبدل لكلماته.
***                    ***                                                         

اأئمة احلق  اإماماً مع�سوماً.. بل خات  اإن الأر�س لتبتهج لأن على ظهرها  مولي ..  يا �سيدي، 
الأنبياء، وهو حي يرزق ي�سري يف  العباد، ل بل هو حلم  الأطهار، وكمال حجج اهلل تعاىل على 
نا�سه  باأر�سه وبني  اإلَم يظل  و  ون�ستمر يف غفلٍة؟  نحيا  كالن�سغ يف اجل�سد، فكيف  الأي��ام  عروق 
الغيبوبة؟،  متاهات  من  ي�ستدعيه  نداء  لظل  م�ستوح�ساً،  وحيداً،  امل�سافات  وهاد  يقطع  غريباً.. 
 � � عّز وجل  ومِل ل ن�سّخر كل قوانا من اأجل مر�ساته و�سعادته التي هي بالآخر مر�ساة الباري 

وحتاَم ت�ستطيل بنا هذه اجلفوة؟!.
 فاإذا ما كنا ل ن�ستطيع اأن نراه الآن .. لق�سور فينا بالطبع، اأو ن�سمع �سوته؛ فهو يرانا وي�سمع 

اأ�سواتنا.. بل وي�ست�سعر خفقات قلوبنا، حينما نناجيه يف ماآ�سينا واآلمنا وعظيم اأحزاننا.
***                 ***                                                           

الأر�س، وكمال رحمته،  العليا على  اآخر ف�سول م�سيئة اهلل تعاىل  يا مكمل  يا مولي،  �سيدي.. 
ومنتهى غ�سبه يف ذات اللحظة، وحجة اهلل البالغة، ومثبت نامو�سه، وم�سك ختام دلئل حمبته 
وحنانه علينا، وفي�س �سالمه فينا؛ باآخر كلماته القد�سية، �سيدي ويا مولي.. قد م�ّسنا ال�سّر 
والأرزاء  املحن  وتكالب  الأي��ام،  كبد  تنه�س  وهي  نابية  و�سرا�سة  وت�سعبه،  فينا  ال�سر  تفاقم  من 
يحت�سنوننا،  وهم  ال�سدور  على  فيهم  الغدر  خناجر  نامت  الإخوة  حتى  الفنت،  بتناوب  علينا.. 
واأ�سابعهم �سارت رماحا تطعننا، واإن وليّنا عنهم مدبرين لنقول �سالما.. فراحت تلتب�س علينا 
يجرم  َمن  ن��دري  ول  �سحية،  �سار  فاملجرم  الأ�سياء،  وج��وه  بني  كثرياً  نفرق  عدنا  فما  الروؤية، 

مَبن؟ وقد تقنع كثرياً وجه القاتل!.

taleb1900t@yahoo.com
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