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اإنه يعود دوما

امل�شرح احل�شيني ... �شرورة ثقافية .. وم�شروع حياة  

نفحات قد�شية من امل�شرح احل�شيني   

متظهراُت امليتا م�شرح يف الن�ص امل�شرحي )جواز �شفر(                         

فن الدراما احل�شينية

التعزية ومرجعياتها الأنرثوبولوجية

م�شرحة عا�شوراء بني النظري والتطبيقي

جتـــــربتي يف م�شرحية )�شفـري النور( 

اخل�شائ�ص الدرامية يف الطف احل�شيني

 الدللت اللونية لالأزياء يف الطقو�ص احل�شينية لواقعة الطف

احلركة الثقافية والفكرية يف كربالء املقد�شة

م�شرحية العدد )غراب الظالم ( 

الكربا�شي يف �شيافة "امل�شرح احل�شيني"

الت�شابيه ك�شكل من ا�شكال امل�شرح وا�شكالية الت�شمية والتنظري 

هزيع الليل الأخري

ن�شو�ص امل�شرح احل�شيني هل متتلك �شمات اخلطاب الأدبّي؟



االفتتاحيةاالفتتاحية

 املسرُح احلسيين
  بني النظرية والتطبيق

رئيس التحرير 

حياة  يف  والتاأثري  التفاعل  يف  وجــدواه  وا�شالته  جدارته  احل�شيني  امل�شرح  اثبت  ان  بعد 
ني واملهتمني بال�شاأن امل�شرحي.. باأن  جمتمعنا املعا�شر وبعد ان اكّد الكثريون من املخت�شّ
وتراجعه  عزلته  من  امل�شرحي  الن�شاط  اإنقاذ  على  والقادر  املوؤّهل  هو  احل�شيني:  امل�شرح 
امل�شتمر..، واإعادة التاأثري الفاعل يف الو�شط اجلماهريي من خالل ما قّدمه من ن�شو�ص 
احل�شيني/  امل�شرحي  الن�ّص   / ن�شاهد  ان  نطمح  اننا  ال  ودرا�ــشــات!..  وبحوث  م�شرحية 
فمثاًل على خ�شبة امل�شرح وعلى مدار ال�شنة، بحيث يخرج من اطار) املنا�شبة( لأننا نوؤمن 
نها.. َ باأن امل�شرح احل�شيني: هو م�شرح احلياة بكل اإرها�شاتها ومتغرياتها وم�شاكلها ومحِ

كذلك نطمح من خالل اخل�شبة حِ اىل ايجاد ال�شكل املنا�شب الذي ين�شجم مع امل�شمون 
العقائدي احل�شاري اخلاّلق الذي نادى به امل�شرح احل�شيني نظرياً .

فامل�شمون اجلديد، لي�ص بال�شرورة ان يتخّذ له �شكال ً جديداً ، كما زعم )�شارتر(!
َمَعُه!.. ول خري ان  لأن الهم ان يكون ال�شكل من�شجماً مع امل�شمون يحاكيه ويتماهى 
ي�شتعني امل�شرح احل�شيني بال�شاليب وال�شكال امل�شرحية الخرى والتي �شبقته بالتجربة، 

اذا كانت ال�شتعانة تو�شلنا اىل الهدف املطلوب.
فاملدار�ص امل�شرحية جميعها ت�شتند على منظوماتها الفكرية املختلفة.. وامل�شرح العاملي 
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ن�شاأ دينياً .. والديان ال�شماوية م�شدرها واحد .. اذن امل�شمون هو الأكرث اهمية من ال�شكل 
وعلى ال�شكل ان ي�شاير ويتبع امل�شمون ليحقق التفاعل املطلوب.

ومع كّل هذا .. فاننا .. – ونحن يف بداية الطريق- ناأمل من فنانينا املخرجني الأُ�شالء 
الذين يوؤمنون حقاً بجدوى واهمية وحيوية وفاعلية امل�شرح احل�شيني، ان يخلقوا ال�شكال 
اأّي من  – اخل�شبة-  امل�شرح احل�شيني .. وهذا يتحقق فقط من خالل  املنا�شبة التي متيز 
اإنقطاع  خالل تقدمي العرو�ص امل�شرحية احل�شينية اىل اجلماهري ب�شكل متوا�شل وبدون 
ويف جميع املحافظات ويف جميع كليات الفنون اجلميلة يف اجلامعات العراقية .. التي ت�شّر 
اىل هذه اللحظة على تقدمي الن�شو�ص امل�شرحية العاملية فقط وكاأنها جزء من واقعنا يف 

ُل – الهم – الذي يعّب عن واقعنا وم�شاكلنا وحياتنا اليومية . حني جندها تهمحِ
– كلية الرتبية- ق�شم اللغة النكليزية .. التي كانت  وهنا لبد لنا ان نحيي جامعة بابل 

ال�شّباقة يف تقدمي الن�شو�ص امل�شرحية وباللغة النكليزية.
بتقدمي  وعــداً  اعطتنا  التي  الخــرى  العراقية  للجامعات  والتقدير  التحية  نقّدم  كذلك 
امل�شاهمات  جميع  ونثّمن  نبارك  – كذلك  – اخل�شبة  على  احل�شيني  امل�شرح  من  ن�شو�ص 
ُد الينا من ال�شاتذة الباحثني الذين تعاونوا معنا منذ العدد ) ب�شمه تعاىل( واىل  التي ترحِ
الوقت احلا�شر والذين ما زالوا يتوا�شلون معنا يف اإثراء هذه املجّلة الفتية الرائدة ، ونحن 
واثقون متاماً باأن هذا املوقف الأ�شيل �شوف يتخّلد باأحرف من نور، لكونه ينتمي اىل الإمام 

احل�شني )عليه ال�شالم( .
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مسرحية...  

عماد الصافي

ال�شخ�شيات
======

1- بقعة ال�شوء. احل�شني بن علي)) ع((.     
2- معاوية بن اأبي �شفيان. 

3-عبيد اهلل بن زياد       
4-عمر بن �شعد .

5-�شمر بن ذي اجلو�شن  
6- زينب بنت علي )ع(.

اإ�شارات هامة
=======

الطف  مللحمة  وحديثة  جديدة  معاجلة  امل�شرحية،  هذه 
اخلالدة. ان هدفها هو

والن�شانية  واجلــمــالــيــة  الــفــلــ�ــشــفــيــة  بـــالأفـــكـــار  اخلــــروج 
والجتماعية والدينية التي 

احتوتها الق�شية احل�شينية اىل العامل العربي والغربي، 
انطالقا من الأميان 

 التام بان هذه الق�شية عاملية، ولكي نتمكن من تقدميها 
ب�شكل وم�شمون  

على  يتوجب  الق�شية،  بجوهر  امل�شا�ص  دون  جديدين   
خمرج هذا الن�ص، ان 

من�شور  اىل  يحيله  معا�شر،  اخــراجــي  باأ�شلوب  يــرثيــه   
�شوئي يحتوي �شورا

واملعا�شرة  احلــداثــة  تخلق  و�شينوغرافيا  دراماتيكية   
حلفظ الطق�شية احل�شينية. 

واحلا�شر  املــا�ــشــي  يف  م�شتعلة  حـــرب  دومــــا  تــبــقــى  انــهــا 
وامل�شتقبل، بني فكرين 

والفكر  الها�شمي  .الــفــكــر  و�شيا�شتني  واأيــدولــوجــيــتــني 
الأموي.

إنه يعود دوما

ص
صو

ن
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احلركة الأوىل
========

))اإ�شاءة حمراء على يزيد يف جمل�شه وهو خممور يهتز 
راق�شا وطربا 

 واأمامه جمموعة من القرود ترق�ص على اأنغام مو�شيقى 
املجون- هبوب 

اأعلى  ال�ــشــاءة ثم هبوط قف�ص من  اهــتــزاز  ريــاح قوية- 
يجعل يزيد �شجينا 

 يف داخله((.
ويتحرك  بغ�شب  يــ�ــشــرخ  الــ�ــشــوء  بقعة  ))حتـــت  يــزيــد/ 

ع�شوائيا(( ما الذي 
      جرى؟! ما هذا القف�ص الذي احتواين بني فكيه، كاأنه 

احلوت يريد 
اأيــن ذهبتم؟! ال يجيبني  انتم ؟!  ايــن  افــرتا�ــشــي؟!        

احد؟! كالب! حمقى!
      اأن�شيتم اين اكره الظلمة والظالم؟! عجبا! هل هلك 

اجلميع؟!�شحقا وتبا
      لكم! من ذاك الذي يتجراأ فعل ال�شوء معي ؟اأنا. انا 

يزيد بن معاوية بن
     اأبي �شفيان! خليفة امل�شلمني واأمري املوؤمنني. الذي ما 
اأنا  اجلــبوت!  يزيد  اأنــا  بط�شه!  من  ي�شلم  من  بعد  خلق 

يزيد ال�شلطان! اأنا يزيد املال واملكر.
انا  التي لنهاية حلدودها!  الأموية  الدولة  انا يزيد       

يزيد املكر واخلداع.. 
     اأنــا اأبــن اأدهـــى دهــاة الــعــرب! مــن ذا الــذي يــجــروؤ على 

حب�شي؟! من؟ من؟
�شوء  بقعة  �شكل  على  يظهر  احل�شني  �شخ�ص   ((          

متحركة((
بقعة ال�شوء/ )) بهدوء بالغ(( انا..

يزيد/ )) حوار داخلي مع نف�شه (( يا الهي! هذا ال�شوت 
ي�شعل يف روحي 

الــبــاردة التي تهزين         احلــرائــق؟ لكاأنه ريــاح ال�شمال 
،فتحيلني  وت�شعقني 

      اىل متثال من الثلج  ))ي�شرخ بقوة(( قل يل بربك 
من اأنت؟! 

بقعة ال�شوء/ ان�شيتني يزيد؟!

يزيد/ لطاملا طاف �شوتك علي يف منامي واأورثني الأرق 
وال�شقم؟

بــقــعــة الــ�ــشــوء/ فــمــن لــه الـــقـــدرة عــلــى فــعــل ذلـــك يــا ابن 
معاوية؟ 

قتلته! نحرته!  ولكني  بن علي؟! عجبا!  يزيد/ احل�شني 
ولهوت براأ�شه وثناياه!

بقعة ال�شوء/ وها هو قد عاد اليك ثانية...
الــهــراء بربك؟!))ينفجر  هــذا  مــا  عـــاد؟!  عـــاد؟!  يــزيــد/ 

�شاحكا- �شاخرا(( اية 
هذا؟!))  يــا  بها  تالعبني  التي  تلك  �شقيمة  مزحة        

بغ�شب وتهديد((ا�شمع. 
      ا�شمعني جيدا. ان مل تكا�شفني بحقيقتك.. اق�شم باهلل 

لأ�شربن عنقك!
يا  ثانية  قتلي  اأتريد  �شاخرا((  ي�شحك  ال�شوء/))  بقعة 

يزيد؟!
يزيد/ اأتريد قتلي ثانية يا يزيد؟! واأمي ال�شماء اإنه هو! 

))ي�شرخ بغ�شب(( 
      اأما زلت تالحقني اأينما اأكــون؟  ماذا افعل لأتخل�ص 

منك يا ح�شني؟!
                                )) اظالم((

�ــشــربــات �شنج  تـــام-  اإظــــالم  حــالــة  املــ�ــشــرح يف  )) خ�شبة 
متتالية، مت�شاعدة 

القوة- �شقوط جمموعة من اجلماجم املعلقة من ف�شاء 
امل�شرح- بقعة �شوء

ت�شقط على وجه يزيد الواقف يف ي�شار امل�شرح وهو يحمل 
بكفيه اك�ش�شوارا 

على �شكل واجهة �شجن((
 يزيد/ ح�شني بن علي بن ابي طالب...اأت�شمعني؟ 

                ))بــقــعــة الــ�ــشــوء، واقــفــة عــلــى عــلــو يف ميني 
امل�شرح((             

بــقــعــة الــ�ــشــوء/ مـــا تــريــد يـــا يــزيــد بـــن مــعــاويــة بـــن ابي 
�شفيان؟ 

يزيد/ نحرتك لعلي اأهرب من �شجنك.
بقعة ال�شوء/ وهل ا�شتطعت؟                                      

يزيد/ ليتني حظيت بهذا! ليتني حظيت؟
الذي  فما  ابتغيت!!  مــا  تنل  ومل  قتلتني  الــ�ــشــوء/  بقعة 

تريده الآن؟ اأتريد قتلي 

ص
صو

ن
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               ثــانــيــة؟ امــا يكفيك مــا فعلته بــي واهــلــي يوم 
الطف؟ اأم هو طبعكم 

               وعط�شكم للدماء يا اآل امية ؟
اأيــهــا الــرجــل؟ عرفتك ومــا عرفتك، يف  اأنــت  يــزيــد/ مــن 

حياتك ويف مماتك!
اأول�شت ممن خلقهم  الب�شر مثلنا؟  بني  اأول�شت من        

اهلل؟ ام تراك من خلق
       اخر؟

ور�شوله  �شبحانه  اهلل  نور  من  خلقنا  ال�شوء/نحن  بقعة 
احلبيب، �شلى اهلل 

             عليه واآلــه و�شلم وانــت تعلم هذا جيدا، ولكنك 
تتنا�شاه ظنا منك النجاة من العقاب.

 يزيد/ ) ي�شرخ بقوة وغ�شب( فما �شر كل هذا اجلبوت 
الذي انت عليه

        دومــا؟ يف حياتك جبار ويف مماتك جــبــار؟! ليتني 
اأمتكن من ذبحك 

اأحتــرر من �شجني الــذي يحا�شرين          ثانية، فلعلي 
�شيئا ف�شيئا! عجبا! 

        اأتراك �شجني يا ح�شني؟! اجبني ول تدعني اتخبط 
يف دهاليزك التي 

        ل بداية لها ول نهاية! اجبني! اجبني!
الــ�ــشــوء/ ومـــا ظــلــمــنــاهــم ولــكــن كـــانـــوا انف�شهم  بــقــعــة   

يظلمون.
التي  اأحترر من قيود بني ها�شم،  يزيد/ ظننتني بقتلك 

عانى منها اأجدادي 
      وابائي وبعدهم ابنائي واأحــفــادي، حتى يوم الدين! 

فاإذا بنا جميعا نخرج
      من حب�شنا ال�شغري لنلج احلب�ص الكبري! اأية طامة 

كبى بل اأية دوامة 
يا  اأواه  اأواه.  اأواه.  زالـــت؟!  ومــا  اقتلعتنا  التي  هــذه        

م�شيبتاه! يا علتاه! يا 
      بلوتاه! امــا مــن جميب ي�شمعني؟ امــا مــن خمل�ص 

يخل�شني ؟
بيتي!  اهــل  �شرخات  كانت  تلك  اتــذكــر؟  الــ�ــشــوء/  بقعة 

الن�شاء والطفال! فهل
            اح�ش�شت الأن بطعم املرارة وال�شيم والظلم يا بن 

ابي �شفيان ؟!  

                                                                                                                                                          
يا  قـــويل  اراك �ــشــدقــت  �ـــشـــاخـــرا((  يــ�ــشــحــك  يـــزيـــد/ )) 

مذبوح؟! اأنت وهم. .بل 
       كابو�ص ثقيل يريد ان يق�ص م�شجعي، ويهتك �شعدي 

واأن�شي ومدامي! 
       ولكن هيهات...هيهات ان تفلح يف ما تبتغيه يا بن 

علي! اأظل وابقى
       القوى دوما...اأت�شمعني يا... �شمي نف�شك ما �شئت. 

اإين اأنا ال�شلح
.اأت�شمعني؟  الأ�ــشــرع  اأتــــدري مل؟ لأين  والأبـــقـــى.          

الأ�شرع. .انا الأ�شرع 
الأ�ـــشـــرع)) �شدى  اأنـــت الأ�ــشــلــح، لكني  كــنــت  .واإن         

�شحكاته((.
بقعة ال�شوء/ يف حياتي ما راأيت اأحدا قط، يع�شق الأوهام 

مثلك!
يزيد/ اأنا الواهم اأم اأنت؟! ال ترى الدولة ملن الأن؟!

بقعة ال�شوء/ وهذا ما ت�شوره لك اأوهامك! اعلم يا بن 
اآكلة الأكباد بان 

               الدولة يف الأر�ص ويف ال�شماء لنا، مب�شيئة اهلل 
وارادته.

يزيد/)) ي�شحب �شيفه وي�شرب يف الهواء(( ولتعلم انت 
اي�شا، باين لو 

ذا  اأه.. مــن  بــك ثانية ملزقتك ب�شيفي هــذا!         ظفرت 
الذي يحررين من 

        �شجني؟!
بقعة ال�شوء/ تاأكد باأنك لن ومل تتحرر من �شجنك حتى 

لو مت ووردت 
             النار و بعثت من جديد. اتعلم ملاذا؟ لأن هذا هو 

قدرك يا يزيد
             قدرك. قدرك ان تتعذب انت واتباعك يف الدنيا 

والآخرة..
يــزيــد/ ))يــــدور ويــ�ــشــرخ مــتــاأملــا(( كــفــاك عــذابــي! كفاك 

عذابي!

                                 )) اظالم((

ص
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احلركة الثالثة
========

زيــاد يدخالن خممورين، يحمل كل  واأبــن  ))ابــن �شعد 
منهما جمجمة و�شيفاهما يقطران دما((

نهاية!  من  للمعركة  ظننت  �شعد/))خممور((ما  اأبــن 
لقد تقطعت اأنفا�شي، وكاأنا 

          نقاتل اآلف الفر�شان، ل �شبعني رجال وقليل!
اأبن زياد/)) خممور((الأمر اأنتهى يا عمر بن �شعد بن 

اأبي وقا�ص. �شدقني 
           ق�شي الأمر.)ي�شحك(

اأبن �شعد/ هنيئا لك الن�شر يا عبيد اهلل بن زياد. هنيئا 
لك ر�شا اخلليفة الذي �شيعلي جنمك يف اأعلى عليني.

ان  �شعد.حق لأبيك  يا بن  الــري  زيــاد/ وهنيئا لك  اأبــن 
يفخر بك وباملجد الذي 

          حققته والذي �شتحققه يف قادمات الأعوام)ينفجر 
�شاحكا(.

اأبن �شعد/)واجم(ل اأعلم ما الذي اأ�شابني؟!
اأبن زياد/ عجبا! مل اأنت واجم يا اخي؟!

اأبن �شعد/ اخلمرة!
اأبن زياد/ مالها؟

اأبن �شعد/ لعينة ل ت�شكرين كعادتها!
لت�شكرك؟  الــنــ�ــشــر  خـــمـــرة  تــكــفــيــك  ال  زيـــــــاد/  اأبــــــن 

)ي�شحك(
اأبــــن �ــشــعــد/ الــنــ�ــشــر؟! عـــن اأي نــ�ــشــر حتــدثــنــي يـــا بن 

مرجانة؟
اأبن زياد/ ن�شرنا على الفئة الباغية التي اأرادت الفتنة 

و�شق ع�شا طاعة 
          امري املوؤمنني وخليفة ال�شالم وامل�شلمني.

واأمي  كــالــقــرد((  ويــنــط  �شاحكا  ينفجر  �ــشــعــد/))  اأبـــن 
ال�شماء اأ�شحكتني بعد ما 

           ظننت ان ل فراق بيني وبني الحزان!
اأبــــن زيــــاد/ اأبــــن �ــشــعــد! اأقــ�ــشــم بــاخلــمــرة اأين مــا عدت 

اأفهمك! اف�شح يا رجل !
اأبن �شعد/ اآه واألف اآه يا بن زياد. ال ترحمني وتدعني 

و�شاأين؟!

اأعرف �شر املرارة التي ا�شمها  اأفعل حتى  اأبن زياد/ لن 
يف حديثك يا عمر!

ارادت  التي  الباغية  الفئة  قلت عن  ما  قلت  �شعد/  اأبــن 
الفتنة وال...اأق�شم باهلل 

          عليك يا عبيد اهلل، هل انت موؤمن، مقتنع مبا 
قلت؟

اأبن زياد/ عمر؟! اأخف�ص �شوتك يا رجل!
اأبن �شعد/كفانا كذبا وبهتانا يا رجل! عن اأية فئة باغية 

واأية فتنة حتدثني يا 
         هذا؟!هي كذبة ا�شطنعتها �شياطيننا فاآمنا بها 

نحن واوهمنا بها القوم 
          اجلاهلني! تلك هي احلقيقة.

اأبن زياد/)) يتلفت بخوف وحذر((اأقفل فمك يا معتوه 
وال �شنجد راأ�شينا اىل 

           جوار راأ�ص ح�شني بن علي!
اأبن �شعد/ثالثة روؤو�ص معلقة على اأبواب الكوفة! راأ�ص 

ح�شني بن علي، اىل 
           جانبه راأ�ص عمر بن �شعد ثم من بعدهما ،راأ�ص 

عبيد اهلل بن زياد! 
           يا له من م�شهد تهتز له رجال العرب كافة! ) 

ينفجر �شاحكا(
اأبن زياد/ اأق�شم باهلل جننت يا رجل!

اأبن �شعد/ بل قل ا�شتفاق عمر من اأوهامه واأحالمه.)) 
يرجتف مرعوبا((

القار�ص يهاجمني ويحا�شرين مــن كل  الــبد             
مكان! اأغثني يا عبيد 

           اهلل! الغوث! الغوث!
اأبـــن زيــــاد/ بــحــق الــ�ــشــيــطــان مــا الـــذي دهـــاك يــا فار�ص 

العرب؟!
اأبن �شعد/ لعنته .غ�شبه. دمه .نظرته.. بل. دمه. اأجل 
دمه. كل هذا يطاردين اأينما رحلت! فهل من مهرب؟! 

هل من مهرب؟! من مغيث ؟!
اأبن زياد/)يحت�شنه بقوة( انا مغيثك فاهداأ يا عمر بن 

�شعد. اهداأ ول ترجتف 
           هكذا!

اأبن �شعد/ وانى يل الهدوء وبقعة الدم تالحقني اينما 

ص
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ن
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كنت يا بن زياد؟!
اأبن زياد/ اي بقعة دم ملعونة تلك التي ما تفتاأ تذكرها 

؟!
اأبن �شعد/ )يرجتف( اأ�شكت يا اأحمق! ل تتحدث هكذا، 

فهي ت�شمعك ولريب
            انها �شت�شيبك بلعنتها ل مال!

اأبن زياد/ عمن حتادثني يا معتوه؟!
اأنــت املعتوه والأحــمــق، لأنــك ل تعي ما  اأبــن �شعد/ بل 

تقول! لعنة اهلل عليك 
           وعلى خليفتك الأخـــرق املاجن املجنون الذي 

جرجرنا اىل بحر 
           اخلطيئة فاأغرقنا يف بحور من الــدم، �شتبقى 

حتا�شرنا يف حياتنا
           ومماتنا! يزيد خدعنا فخدعنا قومنا با كذوبة 

اأطاحت بروؤو�ص هي 
           اأ�شرف ما خلق اهلل. بقعة الدم! بقعة الدم! من 

خمل�شي منها؟
اأخل�شك  حتى  هــي  اأيـــن  غا�شبا(  ي�شرخ   ( زيـــاد/  اأبـــن 

منها؟!
هناك... انها  ل.  ل..  ل..  هناك...  هنا...  �شعد/  اأبــن 

بل...هه.؟. .اين ذهبت؟
           ))يخرج وهو يردد(( اأين ذهبت؟! اأين ذهبت يا 

بقعة الدم؟! اأين؟!

                                  )) اإظالم((

احلركة الرابعة
========

امل�شرح،  خ�شبة  على  بــه  يتحرك  �شجنه  داخـــل  )يــزيــد 
ترتاق�ص حوله جمموعة  من القردة(

واأ�شياعك،  اأ�ــشــيــاعــي  يــكــونــوا  لــومل  )ي�شحك(  يــزيــد/ 
عليك  النت�شار  من  متكنت  ملا  القردة،  كهذه  راق�شني 

و قتلك.
بقعة ال�شوء/ اإل عباد اهلل املخل�شني، فال �شلطان لك 

عليهم ول هم يحزنون.
يزيد/ ما كنت ادري بقوة �شحرك يا ابن علي!

بقعة ال�شوء/ بل هي قوة اهلل العلي القدير.
كان  ما  دعــواتــي،  وا�شتجبت  ندائي  لبيت  لو  اآه  يزيد/ 

للذي جرى اأن يجري!
بقعة ال�شوء/ ابلي�ص امللعون، من قبلك، حلم مبا حلمت 

وحتلم به يا يزيد.
يزيد/ وما الذي مينعني من احللم يا ح�شني؟!

بقعة ال�شوء/ اأمر اهلل �شبحانه، يا بن اآكلة الأكباد.
الأكباد!  اآكــلــة  الأكــبــاد!  اآكــلــة  غا�شبا(  )ي�شرخ  يــزيــد/ 

فلتعلم اذن. هذا ما دعانا 
       ملقتكم وقتلكم، يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل، يا 

اآل ها�شم! كنتم 
      تر�شعون احلليب وكنا نر�شع الدم، ولي�ص احلليب 

مثل الدم. هي دماء 
      ر�شعتها طول �شني عمري ت�شرخ بي: اأقتله. اأقتله. 

اأقتله.
بــقــعــة الــ�ــشــوء/ ولــبــيــت الـــنـــداء فــكــنــت مـــن اجلاهلني 

والظاملني؟!
بــقــائــي.. هــذا ما  يــزيــد/ يف موتك حــيــاتــي.. يف فنائك 

و�شموا به عقلي وقلبي 
      وروحــــي! امـــا وجــــودك وامـــا وجــــودي. انــهــا حرب 

الوجود يا ح�شني.
بقعة ال�شوء/ فمن منا الباقي ؟! ومن منا الفاين؟!

يزيد/ ل حتملني دمك وذنبك، ح�شني.
بقعة ال�شوء/ ومن غريك يا بن معاوية؟!

اأ�شب  اأومل  اأنــ�ــشــحــك؟!  اأومل  لأمــــرك!  عجبا  يــزيــد/ 
عليك؟! اومل احذرك يا بن العم؟! ما تريد مني اكرث 

من هذا كله؟!
لزمان  وتــب  �شحق  الــف  بل  وتبا  �شحقا  ال�شوء/  بقعة 
ين�شح فيه الكافر مثلك امل�شلم مثلي! الظامل املظلوم! 

الباطل، احلق!
يزيد/ ل تغ�شب ول تعجب. فهذا هو زماين، الذي لو 

مل يرده اهلل، ملا كان!
بقعة ال�شوء/ كالم حق يراد به باطل.

لكم  �شيء  كل  تريدون  ها�شم  بني  يا  منكم  يــزيــد/اأواه 
وحدكم فحديثكم هواحلق

      ال�شائب وال�شائد وغريكم كال!

ص
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التنزيل  ومــعــدن  الــر�ــشــالــة  مهبط  لأنـــا  الــ�ــشــوء/  بقعة 
ال�شجرة  �شوى  اأمية  بني  يا  اأنتم  فمن  النجاة.  و�شفينة 

امللعونة التي ذكرها العلي العظيم يف  كتابه املحكم؟!
يزيد/ قلتم ما قلتم وما زلتم تقولون، وفعلتم ما فعلتم 
وما زلتم تفعلون، ومل تنتبهوا اىل ان ذلك كان ويكون 

�شببا حلقد وكره الآخرين لكم على مر  الزمان!
بقعة ال�شوء/ واأكرثهم للحق كارهون.

كنت  باأنك  يكفيك  اأما  رجل!  يا  اأ�شكت  يزيد/)غا�شبا( 
�شببا لهالك كل من

      رافقك؟! ن�شاء واطفال. �شيب و�شبان. رجال و�شيوخ؟! 
لقد اأهرقت  دماءهم بعنادك وكبيائك. انظر ما الذي 

جرى لهم.... انظر.. انظر.
                                     )) اظالم((

احلركة اخلام�شة
=========

اليمني-  على  الــ�ــشــوء  بقعة  ال�شبي-  م�شهد  ))ظــهــور 
يزيد على الي�شار- ال�شبايا 

اعلى  يف  عظمي  هيكل  عليه  يجل�ص  الو�شط-عر�ص  يف 
الو�شط- جماجم تتدىل

 من ف�شاء اخل�شبة((
يزيد/  لعبت ها�شم بامللك فال                   خب جاء ول 

وحي نزل
       ليت اأ�شياخي ببدر �ــشــهــدوا                جزع اخلزرج 

من وقع الأ�شل
       لأهلوا وا�شتهلوا فرحا                    و لقالوا يا يزيد 

ل ت�شل
       فجزيناه ببدر مثال                        واأقمنا مثل بدر 

فاعتدل
       ل�شت من خندف اإن مل اأنتقم              من بني احمد 

ما كان فعل
و�شمر-  �شعد  وابن  زياد  ابن  وي�شاركه  ي�شحك  ))يزيد 

�شحكاتهم مفخمة((
دنياكم  يف  �شقاءكم  اخــرتمت  من  يا  اهلل  قبحكم  زينب/ 

قبل اآخرتكم!
اأهذا الذي  ال�شريف- متهكما(  الراأ�ص  يزيد/ ) يداعب 

كنتم به حتتمون؟! مل يبَق  منه �شوى راأ�ص! راأ�ص! ال 
ترجونه اأن ينقذكم؟! ))ي�شحكون(( 

زينب/ افعل ما يحلو لك، فاهلل اأ�شهد بانك لن تنال منا 
الكافرين  القوم  بن  يا  ا�شرتحاما  او  املا  اأو  حزن  دمعة 

الظاملني. فاإباوؤنا اكب من ان تنالوا  منه يا اآل امية.
جرى.  ما  متحي  فلن  زينب،  يا  �شئت  ما  قــويل  يزيد/ 
ح�شني وعبا�ص وغــريهــم   ماتوا وانــا و انــا ومــن معي، 

اأحياء �شئت ام اأبيت!
كذبوا  ان  ال�شواأى  اأ�شاوؤوا  الذين  كان عاقبة  ثم  زينب/ 
العلي  اهلل  �شدق  ي�شتهزئون...  بها   وكــانــوا  اهلل  بــاآيــات 

العظيم.
يزيد/ لو كان اهلل يريد ن�شركم، ملا انت�شرنا عليكم.

زينب/ وتلك هي حكمته، جل وعال.
يزيد/ اف�شحي يا ابنة علي.

ال�شوء، هي حجة  اأ�شد  بنا من  فعلتم  وما  زينب/ نحن 
اهلل عليكم، لكي يردكم نار جهنم داخرين.

العجب  اإنـــه  ال�شماء  وامي  بــكــف(  كفا  ي�شرب  يــزيــد/) 
العجاب! ترى راأ�ص اأخيها امامها يتدىل وهي �شبية بني 

اأيادينا، ومع هذا فاإنها ما زالت تنكر علينا  ن�شرنا! 
زيــنــب/يــا يـــزيـــد. حـــني اخــــذت عــلــيــنــا اقـــطـــار الأر�ـــــص، 
ن�شاق  ا�شار،  فاأ�شبحنا يف  ال�شماء    اآفاق  علينا  و�شيقت 
اقــتــدار  وان ذلك  وانــت علينا ذو  اليك �شوقا يف قطار، 
لعظم خطر وجاللة قدرك ف�شمخت باأنفك ونظرت يف 

عطفك
وتنف�ص مذروريك مرحا،  اأ�شدريك فرحا       ت�شرب 
لديك  والأمــــــور  م�شتو�شقة  لــــك    الــدنــيــا  راأيــــت  حــني 
�شلطاننا  لــك  وخل�ص  ملكنا  لــك  �شفا  وحــني  مت�شقة 
فمهال مهال. ل تط�ص جهال! ان�شيت قوله تعاىل: ول 
حت�شنب الذين كفروا اإمنا منلي لهم خري لأنف�شهم اإمنا 

منلي لهم ليزدادوا اإثما ولهم عذاب مهني.
يزيد/ال تخ�شني امرنا بقطع راأ�شك ال�شاعة؟!

زينب/ افعلها اإن ا�شتطعت يا بن اآكلة الأكباد.
يزيد/) ي�شرخ( اق.....) يهتز وي�شقط اأر�شا( اآه.. اآه.

                              ))اإ ظالم((
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احلركة ال�شاد�شة
=========

)�شربات �شنج متتالية- ا�شاءة على وجه يزيد- بقعة 
ال�شوء تزداد نورا(

بقعة ال�شوء/ مالك وجمت ولفك ال�شمت بحباله؟!
يزيد/ نحن رجال فعل ل قول.

وهنهم  �شدة  الذين من  ال�شعفاء  ال�شوء/ حجة  بقعة 
مي�شكون اوهامهم وهي 

               ال�شراب!
ـــــــراب؟ يـــقـــول  يـــــزيـــــد/)�ـــــشـــــاحـــــكـــــا بــــ�ــــشــــخــــريــــة( �ـــــــش

�شراب؟!�شمعتم؟ قل يل بربك. اأقتل
       ابيك لأهلي �شراب؟!اذلل جدكم جلدي وع�شريتي 

�شراب؟! اأم �شراب 
       انتقامي وثاأري منكم؟!

بقعة الــ�ــشــوء/ هــو الــ�ــشــراب بعينه يــا اآل امــيــة. يــا من 
خدعتم به وخدعتم اآلفا 

               واآلفا بن�شركم الزائف.
يزيد/ الدنيا والدولة لنا، ول دنيا لكم ول دولة.

اهلل  تخ�شى  اأمـــا  يــزيــد!  لأمـــرك  عجبا  الــ�ــشــوء/  بقعة 
وتتقيه؟!

نف�شك  اثقلت  ح�شني.  ا�شابك  ملا  حزين  انا  بل  يزيد/ 
وع�شريتك باأمر جلل ل 

      طاقة لك بــه. اأمل تــدعحِ  بانك مل تخرج بطرا ول 
اأ�شرا وامنا قمت من 

       اجل الإ�شالح يف اأمة جدك؟!
بقعة ال�شوء/ واإذن ما �شبب قيامي براأيك؟

اأنــت خرجت عــن �شنة جــدك، ر�ــشــول اهلل.. هو  يــزيــد/ 
جمع �شمل العرب وانت 

       تفرقهم!
بقعة ال�شوء/ اأنا فعلت هذا؟!

يــــزيــــد/ الأمـــــــر �ــــشــــورى بــيــنــهــم. واأنـــــــت خـــرجـــت عن 
ال�شورى.

بقعة ال�شوء/ عن اية �شورى حتدثني يا �شارب اخلمرة 
؟!

�شانك  فما  ربــي،  وبني  بيني  امر  للخمر  �شربي  يزيد/ 
انت؟ ثم امل تتفق كلمة 

       م�شايخ الإ�شالم وامل�شلمني  على تن�شيبي خليفة 
لهم؟

بالأم�ص.  اليوم  ا�شبه  وما  وبهتان،  كذب  ال�شوء/  بقعة 
بيعتك التي حتدثني 

             عنها ل تختلف عن بيعة ال�شقيفة التي واأدت 
اأمر اهلل ور�شوله 

             الأمــني، �شلى اهلل عليه وعلى اهله الطيبني 
الطاهرين، يوم 

             الغدير.                                                                             
يزيد/ ح�شني. مل ل ترتكون النا�ص تختار من تريد؟! 

مل حترمونهم من 
يتمتعوا   لكي  لهم  اهلل  التي خلقها  احلياة  ملذات        

بها؟ مل تعقدون امور 
      الدنيا على العباد باحلرام واحلالل؟ مل تن�شبون 

اأنف�شكم م�شوؤولني 
ميلكون  وهــم  عنهم  بالنيابة  تــفــكــرون  عــنــهــم؟ مل       

العقل الذي مييزون به 
     احلـــق مـــن الــبــاطــل؟ يـــا حــ�ــشــني مل تــفــعــلــون ذلك 

بالإ�شالم واهله، حتى انكم
     كرهتموهم به ففروا الينا لجئني؟!

اليكم  يفر  مل  كارهون.  للحق  ال�شوء/واأكرثهم  بقعة 
ال من اختار اأن يكون

              �شيطانا اأخر�ص. لأنــا كلمة اهلل على الأر�ص، 
ولأنا �شفينة النجاة 

              التي من ركبها ا�شاب اجلنة.
يزيد/ كالم يف �شبك يكفينا فخرا بان النا�ص غادروكم 

ومت�شكوا بنا. اأنتم الفئة 
       القليلة ونحن الفئة الكثرية.

بقعة ال�شوء/ ومع هذا غلبناكم يف بدر.
يزيد/ ولكنا عدنا فغلبناكم يف اأحد.

بقعت ال�شوء/ والغلبة يف النهاية لنا، وهذا فخرنا.
نار  ا�شعلتم  وانــتــم  وكــبيــاء  وغــــرور  فــخــر  اأي  يــزيــد/ 

الفتنة والفرقة بني 
       امل�شلمني؟!

بقعة ال�شوء/ هذا ما فعلتموه انتم حينما اأخذكم باهلل 
الغرور...يزيد. ل غرو 
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               منك ول ول عجب من فعلك، وانــى ترجتي 
مراقبة من لفظ 

              فوه اكباد ال�شهداء، ونبت حلمه بدماء ال�شعداء، 
ون�شب احلرب 

              ل�شيد النبياء، وجمع الحزاب، و�شهر احلراب، 
وهز ال�شيوف 

               يف وجه ر�شول اهلل، �شلى اهلل عليه واله و�شلم، 
ا�شد العرب 

              جــحــودا، وانــكــرهــم لــه ر�ــشــول، واظــهــرهــم له 
عدوانا، واعتاهم 

              كفرا وطغيانا.
       يزيد/ ) ي�شرخ متاأملا( كفاك ح�شني! كفاك طعنا 

يف روحي وفوؤادي،
               فلقد مزقتني!

                                     )) اإظالم((

احلركة ال�شابعة
=========

            )) الإ�شاءة على يزيد املرجتف اينما يتحرك((
يــزيــد/))�ــشــارخــا بــخــوف(( الــنــريان! الــنــريان! ال�شنة 

النريان تالحقني، تفرت�شني
        الغوث! اما من مغيث يغيثني؟!

�ــشــمــر/ انــــا مــغــيــثــك يـــا مــــولي...ولــــكــــن مـــن اي اأمـــر 
اغيثك؟!

يزيد/ النار يل�شعني لهيبها كانه الأفعى تفتك بي!
�ـــشـــمـــر/ وانــــــى لـــهـــا فـــعـــل ذلـــــك وانــــــا مـــعـــك يــــا خليفة 

امل�شلمني؟!
يزيد/ من انت؟ احل�شني بن علي؟! العبا�ص؟!

اأعزك  عبا�ص  واأي  ح�شني  اأي  �شاخرا(  �شمر/)ي�شحك 
اهلل ورعاك؟!

يزيد/ من انت اذن؟ تكلم وال اأمرت بقطع راأ�شك؟
�شمر/ اأنا خادمك املطيع دوما، �شمر بن ذي اجلو�شن.

يزيد/ �شمر؟ الذي قطع راأ�ص احل�شني؟
�ــشــمــر/)يــ�ــشــحــك بــفــخــر( بــ�ــشــحــمــه وحلــمــه يـــا مولي 

اخلليفة.
كلب،  وي�شرخ غا�شبا(  برقبته ويخنقه  يزيد/) مي�شك 

حقري، كذاب اأ�شر!
يا  لك  خمنوقا(اق�شم  نف�شه-  تخلي�ص  �شمر/)يحاول 

مولي باين مل ولن اكذب 
       عليك! اتو�شل اليك، �شدقني.. اين اختنق ..اختنق.. 

الغوث! الغوث!
يزيد/ لن افلت كفي من رقبتك حتى تنبئني باحلقيقة 

احلقيقة! اأقطعت رقبته
      حقا؟!

فــعــلــت! فعلت..  بــ�ــشــعــوبــة( وحـــقـــك مـــــولي  �ــشــمــر/) 
فعلت..

تــراين غبيا كــي ا�شدقك يا  كـــذاب؟!  يــا  يــزيــد/ وحقي 
معتوه وانا الذي اخرتع 

       الكذب!
اومل  �شعد،  بــن  وعمر  اهلل،  عبيد  الأمـــري  ا�ــشــال  �شمر/ 

ياأتوك براأ�شه؟!
ت�شنعوه  مل  وانكم  حقا،  را�شه  بانه  ادراين  ومــا  يزيد/ 

باأياديكم القذرة يا من 
     تخونون حتى انف�شكم من اجل م�شاحلكم؟!

راأ�ص  انـــه  بـــاهلل  اأقــ�ــشــم  ب�شعوبة(  نف�شه  �ــشــمــر/)يــفــلــت 
احل�شني بن علي .اتو�شل 

      اليك اهداأ.
يــزيــد/ وكــيــف يل ذلــك وهــو مــوجــود يف كــل مــكــان من 

حويل؟! �شمر. اقتله.
     اقتله يا �شمر. ولك مني جائزة ثمينة وكبرية.. هيا 

يا بن ذي اجلو�شن. 
    اظفر به.

�شمر/ اظفر مبن؟!
يزيد/ ) ي�شرخ( ح�شني بن علي!

�شمر/ ولكني قتلته!
يزيد/)ي�شرخ( اقتله ثانية وثالثة ورابعة والف الف... 

اقتله يا �شمر!
جانبا(  �شاأقتله...)  �شاأقتله..  مــولي،  يا  ح�شنا  �شمر/ 

واأمي ال�شماء جن الرجل! 
        جن الرجل!

يزيد/ )ينق�ص عليه( ماذا قلت؟ تكلم!
�شمر/ مل اأقل �شيئا.
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حياتنا  يــنــادي:  مــرة،  ويختفي  مــرة  يت�شاعد  )�شوت   
ح�شني .مماتنا ح�شني(

يزيد/ )ين�شت( اأت�شمع يا �شمر؟! اأت�شمع؟!
�شمر/ اأ�شمع ماذا يا خليفة امل�شلمني؟!

يزيد/ ال�شوت يا �شمر! ال�شوت! ال�شوت!
�شمر/ اأي �شوت فاأنا ل ا�شمع �شيئا!

يزيد/) ي�شرخ(  ذاك لأنك اأ�شم! اأ�شم واأعمى واأبكم، 
كما هو �شاأنك دوما!

�شمر/ اأق�شم لك مولي باأين..
وهيا  كلب  يا  اأخر�ص  وع�شبية(  بقوة  يقاطعه  يزيد/) 

عجل بقتل ح�شني!
                        )) دخول اأبن �شعد وابن زياد((

يزيد/ )ي�شرخ مرجتفا( ال�شوت يعود.. ال�شوت يعود.. 
اقتلوا ح�شينا!

الي�ص  حــقــا!  قتلناه  ولكنا  ح�شينا؟!  نقتل  زيـــاد/  ابــن 
كذلك يا بن �شعد؟!

اأبن �شعد/ واهلل ما اأدري اإن كنا قتلناه حقا اأم ل!
يزيد/)ي�شرخ( خونة! كلكم خونة! كذبتم علي! كالب! 

اأنا يزيد بن معاوية
اتراكم ت�شخرون  ابــي �شفيان تكذبون علي؟!         بن 

مني؟! وحق اهلل انا
       قاطع رقابكم كما قطعتم راأ�ص ح�شني!

             )) يقرتب من امل�شاهدين وينظر اليهم بحذر 
وتوج�ص((

يزيد/ من هوؤلء الأ�شباح اجلال�شون اأمامي؟!) يوؤ�شر( 
هنا وهناك وهذا وهذه! 

الثالثة/ اأي اأ�شباح؟! نحن ل نرى اأي اأ�شباح!
تــبــ�ــشــرون! وتــلــك م�شيبتي  يــزيــد/ لأنــكــم عــمــيــان ل 

الكبى! اعتمدت عليكم  
       ظنا مني باأنكم رجال!

�شمر/ وما نحن يا اأمري املوؤمنني؟!
يزيد/ ن�شاء! بل والن�شاء اأح�شن منكم يا اأ�شباه الرجال 

ول رجال! هموا 
      لقتلهم جميعا فهم كلهم من بني ها�شم، ولبد ان 

ح�شينا بينهم! اهجموا 
     عليه ومزقوهم �شر ممزق! احرقوهم! احرقوا بني 

ها�شم بالنريان!
    اأريدها جهنم على الأر�ص!

..الدولة  دولتنا  والدولة  ذلك  فعلنا  ونحن  الثالثة/ 
دولتنا..

ـــــــــــهـــــــــــدوء بـــــــــالـــــــــغ وفــــــــــــــــــــــرح( حــــقــــا  يـــــــــــــزيـــــــــــــد/) ب
الـــــــدولـــــــة دولــــــتــــــنــــــا؟! نــــــعــــــم.. الـــــــدولـــــــة دولـــــتـــــنـــــا..                                                                                                                   

))ال�شوت يت�شاعد: حياتنا ح�شني.. مماتنا ح�شني((
اخل�شبة  على  يتوزعون  �شمر-  زيــاد-  اأبــن  �شعد-  )اأبــن 

و�شطهم يزيد-خائفون(
يزيد/ ال�شوت يعود! يعود!

اأبن زياد/ انه مرعب!
اأبن �شعد/ انه ميزقني!
�شمر/ اأيعقل ان يعود؟!

ي�شرخ  انه  .اأت�شمعون؟!  .يتكابر  ينمو  ال�شوت  يزيد/ 
بي قائال: 

بني  يــا  دولتنا  الــدولــة  ال�شدى(  ال�شوء/)بقوة  بقعة 
امية... دولتنا .دولتنا..

                         )) يزيد وحيدا حتت بقعة ال�شوء((
يزيد/ اأت�شمعون؟ عبيد اهلل بن زياد؟ عمر بن �شعد؟! 

�شمر بن ذي اجلو�شن؟
       يا من �شاركتموين يف اجلــرميــة؟! مل تركتموين 

وحيدا اواجه طوفان 
       ح�شني؟!اأمل تخبوين بانا انت�شرنا يف حربنا على 

بني ها�شم؟ اأين 
       اأتباعي؟ اأين جيو�شي؟ اأين �شلطاين وجاهي؟  اأين 

اأنتم يا اأ�شد النا�ص 
     �شعة؟ اللعنة عليكم يا من �شاقيتموين وهما اأورثني 
الندم الأكب. اللعنة  عليكم يا من ملكتموين �شلطانا 

ومملكة من تراب! اأكل ما ع�شت فيه وله  
ل�شالة  وهــم.)يــنــزل  كــاملــجــنــون(  ي�شحك  وهــــم؟!)     

امل�شاهدين ويتو�شل بهم( 
    من ياأخذ مني �شيفي ويخل�شني من عذابي؟

 - ح�شني  حياتنا  املــ�ــشــرح-  على  تتوهج  ال�شوء  )بقعة 
مماتنا ح�شني تت�شاعد(

                               )) انتهت بعون اهلل((                                                               
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كربالء .. الطريق إىل القلب  

علي حسني اخلباز  
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مشهد /  1 
اآهــات حزينة من  امل�شمع / هناك  اإىل  الدخول   )قبل 
الراوي  بعيد ثم تقرتب وتت�شاعد وت�شتمر مع حوار 

الذي ت�شبقه �شربة اإيقاع( 
الــــــــراوي1: �ــشــحــائــب اجلــــــراح تــطــل عــنــد مـــقـــدم كل 

عا�شوراء حزين .. 
للتواريخ...  �ــشــهــادتــهــا  لـــتـــديل  جتــــيء    :2 الــــــراوي 
�شاهداً  املــ�ــشــاب  ي�شحو  كــي  بـــود  الــ�ــشــمــاء  حتت�شنها 

و�شهيد..
الراوي 1 : حني اعتلى اجلائر يزيد عر�شه يف �شنة 60 

للهجرة... 
�شقائف  �ــشــيــدتــه  وعــر�ــشــاً  دم  اإرث  عــانــق   :  2 الـــــراوي 

الرذيلة من اأ�شلع الفقراء.
) يتغري املوؤثر عند دخول �شوت يزيد (

يزيد: ل �شيء .... ل �شيء .. ل�شيء .. ) بجنون ( 
الراوي1: ل �شيء �شوى �شرب اأحقاد ميالأ القلب 

الراوي 2 :  والتناحرات بالد.
يزيد: ل �شيء..ل�شيء . فالعر�ص قادر على اأن مي�شح 
للم�شلمني.  وخليفة  اأبــا  كــان  وان  عزيز،  لفقد  الدمع 
املــ�ــشــري... دعني  �ــشــيء يــوثــق اخلــطــى لــو ا�شتحث  ول 
الآن اأطرد عني كل هم... فال فرق عندي بني الدمعة 
الهام  يــزل ل يركع  الأمــة من مل  دام يف  والفرحة ما 

ليزيد.
) يجن جنون يزيد هنا وي�شرخ (

اأَبْوا بيعتي؟ فبا�شم هذا العر�ص  اأين هم النفر الذين 
ثكلى  الــطــرقــات  اأرى  حتى  عــني  لــه  تغم�ص  ل  الـــذي 
اأنا من �شيجعل الأبواب تنتحب لغربتها  باملوجوعني، 

عند �شنابك اخليول.  
متنوع  �شهيل  مع  وغلقها  قدمية  اأبــواب  فتح  )�شوت 

ملجموعة من اخليول(
اأنا اخلليفة... اأنا يزيد بن معاوية بن اأبي �شفيان...) 
�شربة اإيقاع قوية () ومن ثم اإمكانية اأن ترتدد هذه 

اجلملة على �شكل �شدى متقطع (
  ..) بالهم�ص  اأ�شبه  هنا  ) يخفت �شوت يزيد تدريجياً 
دهاء  اإىل  اأحتاج  ل  اأنــا  اأبــي،  معاوية  ل�شت  اأين  ويعني 

التواريخ  ، ول يهمني ما تقوله  يبعد اخلطوات عني 
بعدي، ل مت�شع عندي للمعنى �شوى ما اأ�شاء اأنا وما 
يــا هذا  اأكــتــب   ..  ) يزيد هنا  يرتفع �شوت   ( اأريـــد... 
اكتب: من يزيد اأمري املوؤمنني اإىل الوليد بن عتبة... 
خـــذ احلــ�ــشــني بـــن عــلــي، وعــبــد اهلل بـــن عــمــر، وعبد 
الــرحــمــن بــن اأبـــي بــكــر، وعــبــد اهلل بــن الــزبــري، اأخذا 
اإيّل.) �شربة  وابعثه  ياأبى  براأ�ص من  وا�شرب  �شديدا 

ايقاع قوية (  ....... قطع 
مشهد /  2 

) تعود نف�ص الآهات مع الرواة يف كل مرة (
الراوي1: العتمة تخ�شى النور دائماً...  

الراوي 2 : ترتقب كل فجر يولد .. خ�شية وهج يعّري 
التواريخ .

الــراوي 1 :  وعتمة ال�شقائف ل تلد اإل �شقائف غدر 
وجور

 الراوي 2 :  مع دمع كل حرف يقروؤه الوليد بن عتبة 
متاهات  لــري�ــشــم  الــقــلــق  ويــــزداد   .. املــخــاوف  ت�شتبك 

اخلطى.
العام هو �شجيج �شوق ي�شعد ويخفت ح�شب  ) اجلو 

احلاجة (
الوليد بن عتبة:يامروان..يامروان..بن احلكم.. هل 

ت�شمعني ؟) وكاأنه يناديه يف �شوق اأو �شاحة عامة (
مــروان بن احلكم:  اهاًل بالوليد بن عتبة .. نعم .. 

نعم قل ما تريد   .
بـــك عــنــد املواجع  يـــامـــروان ..  بـــن عــتــبــة:    الــولــيــد 
ا�شتغيث... فابعد عني �شدود زعل الندمي... واأن�شت 
اأ�شعر  يا مــروان �شرت  فــالآن  اإيل فال وقت للنزوات، 
ال�شداأ،  يــاأكــلــه  والــقــلــب  الــدمــوع،  بــالــدم  ت�شهق  كيف 

والأمر خطري.  
مروان بن احلكم : وما املطلوب مني يابن عتبة 

بجزع  التايل  حــواره  يقول  عتبة:)مروان  بن  الوليد 
(.. مــــروان اأ�ــشــر عــلــي يـــامـــروان ، فــمــعــاويــة قــد مات 
الــيــوم ممــن رف�شوه  البيعة  بــاأخــذ  يــتــوعــدين  ويــزيــد 

بالأم�ص القريب.
 .. لادري   .. ادري  ل  )بح�شرة(   : احلكم  بن  مــروان 
دعني ا�شتجلحِ المر... علَّ العقل يجود ملخرج تتهاوى 
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عــنــده األزمـــــات )بــرهــة �ــشــمــت(...ولــكــن .. ل �شيء 
فتدعوهم   .. ال�شاعة  ن�شتدعيهم  ان  �ــشــوى  اأمــامــنــا 

ق�شرا، فان قبلوا فبها .. واإن رف�شوا...؟
ايقاع قوية مع  اإن رف�شوا؟ ) �شربة  الوليد:)بقلق( 
خــفــوت اجلـــو الــعــام الـــذي هــو جــو الــ�ــشــوق (مــــروان: 
)ي�شحك  احلبيب  ب�شغف  الأعــنــاق  يقبل  ال�شيف  دع 
اأن  اإيــاك  بقوة( .. ماذا تنتظر ..  )بهم�ص( واإيــاك .. 
ينادمنا  من  كل  �شيعيث  اإل  و  معاوية  مبــوت  يعلموا 
على هواه، ويدعو القوم اإىل نف�شه، وكلهم يرون اإنهم 
الأقرب اإليه. )�شربة اإيقاع () ومن ثم يرتفع �شوت 
اأدري فابن  اأقــدام ( ..  ل  ال�شوق ون�شمع �شوت �شري 
اأن  يحب  كذلك  اأظنه  ول  القتال،  يــرى  اأراه  ل  عمر 
يوىل على النا�ص .. اإل اأن يدفع اإليه.. يكفيه الن�شك 
اخلـــادع وهــو عــنــدي ميت منذ زمـــان ) فــرتة �شمت 
اأبــي بكر فكي�شنا اقــرب من  ) واأمــا عبد الرحمن بن 
الآخران.(  اأواه   ... اأواه  والآخــران...  اإليه...  العر�ص 
اأو  ا�شتمرار ليقاع حرب  ثم  ايقاع قوية ومن  �شربة 
اإين لأرى احلــوادث ولــودة حــرب تعانق   .. ما �شابه) 
الدماء ( �شربة ايقاع ( ، هي قب�شة �شيف اإما لك او 
اأن  واإيــاك   ..) ايقاع اعلى من الوىل  عليك ) �شربة 
تفلت الفر�شة من بني يديك، فخلف بوابة ال�شمت 
�شتولد حينها امة ت�شعى لوهج الفجر... الفجر الذي 

ذبحناه كي ل يطلع �شبحه اإل حينما نريد.
مشهد /  3 

)امل�شمع يف الليل .. جو عام مل�شمع ليلي () يعلو �شوت 
�شرا�شر يف �شمت الليل(

الراوي1: �شخب يف هم�ص اجلناة .. 
الراوي 2 : ي�شحو الليل على خطوات ر�شول الوليد 

اإليهم .
الراوي 1 :  ما لهذا الليل الزاحف خلف منته.)قد 
يدور هذا احلديث يف امل�شجد فن�شتمع هنا اىل ا�شوات 

قراءة القراآن او �شالة ..مع اجلو العام لليل (
عبد اهلل بن الزبري: اأخذتني احلرية من دعوة الأمري 
فال�شاعة لي�شت مرعى لقاء .!!!! ما الأمر؟ حدثني 

يا اأبا عبد اهلل ما تراه؟
اإل غمزة من غمزات  ال�شالم: ما هي  احل�شني عليه 

معاوية  اأن  اأرى  بـــاخلـــراب...  حبلى  وخــديــعــة  املــكــر 
الواهي قد مات .. ) ا�شوات قرع طبول م�شتمره (.. 
التي  تلك  الأمــة  �شمت  نوقظ  اأن  يخ�شى  ويزيدهم 
رزحت بالظلم ، واعتمرها اجلور، فاأر�شل الباغي كي 

يبتز منا البيعة. 
عالية( ايقاع  �شربة   ( البيعة؟  الزبري:  بن  اهلل  عبد 
احل�شني عليه ال�شالم: البيعة حتت �شياط ال�شيف .. 

قبل اأن يف�شو بني النا�ص اخلب فت�شحو اجلراح.
عبد اهلل بن الزبري: حدثني عما �شت�شنع فاأ�شرتيح.

) يعود نف�ص املوؤثر مع الراوي ( 
الأزمنة على مروج عزم ح�شيني  الــراوي1: ت�شتيقظ 

ال�شمات  .
) يعود اجلو العام لليل ثانية وهكذا يتنقل مع الراوي 

ومع احلوار املتداخل معه ( 
اأبــا عبد اهلل...  عبد اهلل بن الــزبــري: اتــرك الأمــر يا 

وكن حذرا من الغيلة.
) يعود نف�ص املوؤثر مع الراوي ( 

الــراوي2: اخلطوات الواثقة .. مهرة الواثقني فمن 
ذا الذي يقاي�ص ال�شوت ب�شدى الواهني، الراوي 1 : 

والليل ي�شحو على ثالثني �شيفا ها�شمي ال�شمات . 
جــر�ــص حرب  كــــان  الــ�ــشــوت  عـــال  واإذا    :  2 الــــــراوي 

�شرو�ص...
الراوي 1 :  فدخل اأبو عبد اهلل وبيده ع�شا ر�شول اهلل 

)�شلى اهلل عليه واآله( 
عليه  عــر�ــص  بــه  املجل�ص  ا�شتقر  وحـــني   :  2 الــــراوي 

البيعة 
احل�شني: اأنت تعلم اإن مثلي ل يبايع �شرا.. فاإذا دعوت 

النا�ص اإىل البيعة دعوتنا معهم فكان اأمرا واحدا.
اإن  اأمــري... وكاأنك اقتنعت يا وليد  اإيــاك يا  مــروان: 
فارقك ال�شاعة ومل يبايع مل تقدر منه على مثلها..  
، احب�ص الرجل حتى يبايع  القتلى بينكم  حتى تكرث 
موؤثر  ت�شاعد  مع  ايقاع  �شربة   ( عنقه...  ت�شرب  اأو 

رعب او حرب ( 
اأم هــو؟ كذبت  اأنــت تقتلني  الــزرقــاء  يا بن  احل�شني:  
واأثمت فا�شمع اأيها الأمري اإّنا اأهل بيت النبوة ومعدن 
الر�شالة وخمتلف املالئكة، بنا فتح اهلل وبنا يختم... 
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املحرتمة،  النف�ص  وقاتل  اخلمر،  �شارب  رجــل  ويزيد 
ن�شبح  ولكن  مثله،  يبايع  ل  ومثلي  بالف�شق  ومعلن 

وت�شبحون وننظر وتنظرون اأينا اأحق باخلالفة.
) يعود نف�ص املوؤثر مع الراوي ( 

اأبعاد  ا�ــشــتــنــفــرت  الـــنـــزف  هــــذا  ـــــــراوي1: يف حــومــة  ال
التجاوز 

الراوي 2 : ما بني يقظة التوهج ومنة النطفاء.
وارتفعت  كــــالمــــه،  الـــولـــيـــد  فـــاأغـــلـــظ    :  1 الــــــــراوي 

الأ�شوات.
الراوي 2 :  فانتف�ص اجلمع الها�شمي ليخرج احل�شني 

)عليه ال�شالم( اإىل منزله قهرا.
كــان احلــوار بني  :  وعند م�شاجع اخليبة   1 الـــراوي 

العتمتني.
لميكنك  واهلل  ع�شيتني،  وليد  يا  ع�شيتني  مـــروان: 

على مثلها ابدا مادام يتنف�ص الهواء.
الوليد بن عتبة: وبخ غريي يا مروان... لقد اخرتت 
يل مـــا فــيــه هـــالك ديـــنـــي... اأنــــا وانــــت نــعــرف حجم 
كل  بعد  مني  اأتريد  النكبات...  كنه  ونــدرك  الفاجعة، 
هذا ان اقتل ح�شينا ان قال ل ابايع، واهلل ل اأظن اأن 
اأمرءا ُيحا�شب بدم احل�شني يكون �شعيدا يوم القيامة، 
اليم...  عـــذاب  ولــه  يــزكــيــه،  الــيــه، ول  ينظر اهلل  فــال 
بــاأن ا�شركتك  نــادم  ال�شاعة عني يا مــروان وانــا  فابعد 
يف الأمر... هو ل�شك اكب من حجمك وحجم روؤاك. 
يا   ..  ) ويوؤنبها  نف�شه  يحدث  وكــاأنــه  خافت  ب�شوت   (

لبوؤ�ص من ي�شت�شري املغرورين. .....  قطع 
مشهد /  4 

) يف بيت الوليد .. اجلو العام الليل م�شتمر وت�شاعد 
ا�شوات نباح الكالب و�شرير اجلنادب( 

الراوي: ويف بيت الوليد ت�شحو الأوجاع عتبا من لدن 
القرينة اأ�شماء بنت عبد الرحمن بن احلارث.

الوليد: هو الذي بداأين ال�شباب يا اأ�شماء.
اأ�شماء:ـ اأت�شبه اإن �شبك يا وليد ؟ واأنت تعرف من هو 
اإىل  اأن ي�شحبني  الــزوج الــذي احلم  اأبــوه واأنــت  ومــن 
املوله  الزوج  وليد.اأيها  يا  اإنه احل�شني  النجاة،  �شاحل 
فم  مــن  بكلمة  مــوثــوق  عر�شك  فمجد  واٍه...  بعر�ص 

�شارب خمر متى ما �شاء هد هذا الوهم عليك.

الوليد: ل افعل �شيئا مثل هذا اأبدا ما دمت على قيد 
احلياة.

مشهد /  5 
بــالــهــم لي�شتيقظ  الــداكــن  الــلــيــل  الـــــراوي1: و�ــشــرى 
ال�شوت املوؤمن عند اأوداج قب النبي )�شلى اهلل عليه 

واآله(.
انــا احل�شني  يــا ر�ــشــول اهلل  الــ�ــشــالم عليك  احلــ�ــشــني: 
انهم  اهلل  نبي  يا  عليهم  فا�شهد  امتك  وابــن  �شبطك 

خذلوين. 
بن  الوليد  و�شباح  لــيــل...  الأعــمــى  �شباح  الـــراوي2: 
عــتــبــة يــهــل عــلــى ر�ــشــول يــبــحــث عــن احلــ�ــشــني فرجع 
فيحمد  ال�شواب  يتوهم  خلل  الرحيل.  خب  يـــراوده 
اخلطى  يقتحم  ومــروان  اخلال�ص،  لهذا  الوليد  اهلل 

رعونة لين�شح احل�شني.
) �شوت قافلة وم�شرية خيل بطيئة (

مروان: يا ابا عبد اهلل البيعة ليزيد هي خري للدين 
وللدنيا.

براع  الأمــة  بليت  اإذا  ال�شالم  الإ�شالم  على  احل�شني: 
عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�ــشــول  �شمعت  لقد  يــزيــد،  مثل 
فابقروا  منبي  على  معاوية  راأيتم  اذا  يقول:  واآلــه( 

بطنه، وحني راأوه ر�شوا فابتالهم اهلل بيزيد.
اأنى  الوثبة...  يدرك معنى  ان  للوهن  اأنى  الــراوي1: 
النور  ال�شمائر،  يف  ال�شاطع  الوهج  تب�شر  ان  لعتمة 
املوجوعني. وعلى  اآلم  ينثال على ب�شرية ليل يدرك 
�شفح هذا الليل جتيء  خطوات اإمام عند �شحوة قب 

نبي فت�شري اأنفا�ص الطهر دعاء.
احل�شني: اللهم اإن هذا قب نبيك واأنا �شبطه احل�شني، 
ذا  يا  اأ�شاألك  املنكر...  واأنكر  املعروف  اأحب  اإين  اللهم 
اجلالل بحق القب ومن فيه اأن اخرتت يل ما هو لك 

ر�شا ولر�شولك ر�شا.  
الغب�ص  ونـــدى  اإلــيــه  ال�شاعة  اأرنـــو  وكـــاأين  الـــــراوي2: 

يهمي عليه بروؤيا تبارك احلنني، 
الراوي 1 : و�شالبة موقف مو�شى بالقدا�شة والكرامة 

واجلهاد،
نــبــي كـــرمي حتــفــه مــالئــكــة اهلل وي�شم    : الـــــراوي 2 

احل�شني اىل �شدره... 
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الراوي 1 : مبارك هو اللقاء ودمعي امل�شفوح وجدا.. 
اإن مرارة الأحــزان املقد�شة بهجة �شرور.  ي�شهد الآن 

فارتع�ص اأنني ..علي اأن ا�شمع النداء.
�شوت ميثل �شوت الر�شول: اأيها املرمل بدمائك بعد 
لكربالء  انه�ص  ال�شهادة...  اأوراد  تتبعم  كي  حني 

فاأبوك واأمك واأخوك م�شتاقون اإليك.
نبوءة  دالــيــة  عــلــى  ال�شبيل  �شحا  وهــكــذا  الـــــراوي2: 
بيته.  اأهــل  الــروؤيــا حــزنــا عند  ر�ــشــول كــرمي لتنه�ص 

وبكاء اأدرك اإن امللتقى قريب.
بدم  وقمي�شها  فاطم.  القيامة  ترد  اأن  بد  ل  �شوت: 

احل�شني ملطخ .. ويل ملن �شفعاوؤه خ�شماوؤه 
وال�شور من يوم القيامة ينفخ

ذروة  يبلغ  قلق  اخل�شب  �شماء  يف  يحلق  الــــراوي1: 
الــعــنــاق. فــعــمــر الأطـــــرف بــن اأمــــري املــوؤمــنــني ا�شتل 

الن�شيحة من نبوءة اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم.
الأمر  لكان  بايعت  فلو  مقتول  انــك  الأطـــرف:  عمر 

ا�شلم.
عن  مقتلك  اأن  اهلل  ر�شول  جــدي  اأخــبين  احل�شني: 

مقتلي لي�ص ببعيد. 
الـــراوي2: وتوقظ املــودة نــبات حزن يف راأي ممد 

بن احلنفية.
خري  واإذا   .. اأ�شبح  كيف  اأخــي  احلنفية:  بــن  ممد 
هذه الأمة نف�شا .. اأما واأبا ي�شري اأ�شيعها دما واأذلها 

اأهال.
احل�شني: يا اأخي لو مل يكن يف الدنيا ملجاأ ول ماأوى 

ملا بايعت يزيد.
الراوي1: بني الأ�شالع متتد النبوءات لرت�شم اإميانا 
على غد �شبور، وخطوات يقني، واأم �شلمة متد ب�شاط 

النبوءة قلقا.
امل�شطفى  فــجــدك  عــلــيــك...  اخــ�ــشــى  اإين  �شلمة:  ام 
ت�شمى كربالء  ار�ص  تربة من  فيها  قــارورة  اأعطاين 
ولدي  يــا  فــاإيــاك  احل�شني  ولـــدي  فيها  ُيقتل  وقـــال: 

وكربالء.
احل�شني: انا جزء من تلك الر�شالة يا ام، انا هو يا ام 
ذلك املظلوم الغريب الوحيد املقتول بار�ص كربالء، 
ومي�شي  حرمه،  �شُت�شبى  الــذي  الرجل  ذلك  ام  يا  انا 

مذبوحني  مــ�ــشــرديــن  واٍل...  بــال  واأطــفــالــه  رهــطــه 
ماأ�شورين ي�شتغيثون فال يجدون نا�شرا ين�شرهم... 
الأر�ــــص واليوم  اعـــرف  امل�شري  ذلــك  ابــن  اأم  يــا  فــانــا 

ال�شاعة التي فيها اأكون.
يــــوؤرخ امليالد...  الــــــراوي2: بــني مـــوت ومــــوت عــمــر 
ل  قوة  احلا�شر  وغياب  الغائب  ح�شور  بني  والفرق 
يفهمها ال من اعتمر ال�شب والعناد. وعبد اهلل بن 

عمر يفرت�ص الدرب راأيا.
عبد اهلل بن عمر: يا اأبا عبد اهلل اإياك وفرقة الأمة، 
جمهولة...  والــغــربــة  مــوؤتــزر،  هنا  البقاء  اإن  واعــلــم 
الهوان  لأنــــه  املــجــهــول  يـــاأمتـــن  ل  اأن  اأوىل  وملــثــلــك 

بعينه.
اهلل  على  الدنيا  هــوان  مــن   .. اهلل  عبد  يــا  احل�شني: 
بغايا  من  بغي  اإىل  ُيهدى  زكريا  بن  يحيى  راأ�ــص  اإن 

اإ�شرائيل.
فيتنامى من  اأعلى  الــراوي1: ميتد احللم من جذر 
 .. الزمان  املــوت  حــدود  ليتعدى  الوجد حلما  اأعماق 
امل�شتقبل...  ..هــو  حا�شر  كل  عند  ليعي�ص  املــكــان... 
ولــكــل يــوم هــو الــغــد... واحلــلــم اآت... فــكــان الـــوداع 

و�شية.
احل�شني: اإن اجلنة حق .. والنار حق .. وال�شاعة اآتية 

ل ريب فيها واهلل يبعث من يف القبور.
ال�شماء كانت هناك كما هي الآن هنا  الــراوي2: هي 
.. ل تف�شلها عن الأر�ص �شوى دعاء... وبني القلب 
والأقدام خارطة من قلق اإذ يقول: كان خروجي من 

مكة ليوم الأحد ليومني بقيا من رجب.
ْنها  محِ )َفــَخــَرَج  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم  احل�شني: 

حِنَي( املحِ َن اْلَقْومحِ الظَّ نحِي محِ ُب قاَل َربِّ جَنِّ قَّ فاً َيرَتَ خائحِ
مشهد /  6 

)وكاأن رجاًل يلحق بركب احل�شني وهو على فر�شه (
رجل: يا اأبا عبد اهلل .. يا اأبا عبد اهلل .. قبلك تنّكب 
الــزبــري الــطــريــق، فــافــعــل كــمــا فــعــل كــي ل يلحقك 

الطلب.
اأفارقه حتى يق�شي اهلل ما هو  احل�شني: ل واهلل ل 

قا�ص.
�شوت1: حدثني باهلل عليك اأين نزل احل�شني.
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�ــشــوت2: واهلل يــا عــم كــل الـــذي اعــرفــه انـــه نـــزل دار 
العبا�ص بن عبد  املطلب.

�شوت1: دعني اأثقل عليك قليال يا ولدي.
�شوت2: اأنا طوع اأمرك يا عم.
�شوت 1: هل اختلف احد اإليه.

�شوت2: اأوه... اأهل مكة ومن بها وخا�شة كبار ال�شن 
مثلك يا عم.

بن  اأخــي عن عبد اهلل  يا  �شيئا  �شمعت  وهــل   :1 �شوت 
الزبري.

َ ت�شاأل يا عم؟ �شوت2: وملحِ
�شوت1: الأمر ثقيل يا ولدي، هذا الرجل ي�شقى عليه 

اأن يرى احل�شني يف مكة.
�شوت2: اعرف يا عم لكنه اأتى اإليه فيمن كان ياأتيه.

�شوت1: اأين هي الدار اإذا؟
�شوت2: دار َمْن؟

�شوت1: دار العبا�ص بن عبد املطلب يا ولدي.
�شوت2: عذرا فاأنا رجٌل من اأهل الآفاق.  

�شوت2: اأظنه قد خرج؟
�شوت 1: اإىل اأين؟

�شوت2: هو يخرج دائماً اإىل زيارة قب جدته خديجة 
)ع( وي�شلي هناك ويبتهل اىل اهلل ثم يعود.

�شوت 1: �شاألتقيه عند قب جدته لأبتدئه ال�شالم.
الكون، وعند  اأجفان  النه�شة طيف يداعب  الراوي1: 
نهر،  دون  وارد  ول  بـــركـــة،  الــفــيــ�ــص  يــنــمــو  مــ�ــشــراهــا 

واأ�شرعة اليقظة متد عنفوانها عنادا للتجلي.
وهوؤلء  نبيه،  و�شنة  اهلل  كتاب  اإىل  ادعوكم  احل�شني: 
قويل  ت�شمعوا  وان  الــبــدعــة...  واحــيــوا  ال�شنة  اأمــاتــوا 
هذا  رزيــن  بن  �شليمان  يا  الر�شاد،  �شبيل  اإىل  اأهــدكــم 
كــتــاب اإىل الحـــنـــف بـــن قــيــ�ــص، والآخــــــر لــلــمــنــذر بن 
مل�شعود بن عمر، والرابع اىل قي�ص  اجلــارود، والثالث 

بن الهيثم، وهذا لعمر بن عبيد بن معمر. 
) �شوت حركة خيل �شريعة ( 

قطع 
مشهد /  7 

الحنف: من الحنف بن قي�ص اىل احل�شني بن علي 
عليهم ال�شالم: ا�شب اإن وعد اهلل حق ول ي�شتخفنك 

النا�ص...  من  ح�شود  ثم   �شمت  يوقنون.)  ل  الذين 
لغط وحركة (

يبدو  ولــهــذا  م�شعود  بــن  يــزيــد  ح�شدنا  قــد  �ــشــوت1: 
الأمر خطريا.

�شعد  بني  ويــا  بني حنظلة  ويــا  بني متيم  يا  �ــشــوت2: 
كيف ترون موقعي.

ا�شوات: بخ بخ...
�شخ�ص 1: اأنت واهلل فقرة الظهر ورا�ص الفخر.

يزيد بن م�شعود: اأنا جمعتكم لأمر اأريد امل�شاورة فيه 
ل�شتعني باأمري عليه.

�ــشــخــ�ــص1: اإنــــا واهلل منــنــحــك الــنــ�ــشــيــحــة وجنـــد لك 
الراأي.

يزيد بن م�شعود: اإن معاوية قد مات بعدما اأحدث بيعة 
لل�شفيه يزيد مع ق�شر احللم وقلة علم وجلهاده على 
الدين اأف�شل من جهاد امل�شركني... فهذا احل�شني بن 
علي عليه ال�شالم وجبت هلل به احلجة وكان �شخر بن 
قي�ص انخذل بكم يوم اجلمل فاغ�شلوها بخروجكم اىل 
ابن ر�شول اهلل ون�شرته، وها اأنا لب�شت لمتها وادرعت 
لها بدرعها من مل يقتل ميت فاأح�شنوا رحمكم اهلل رد 

اجلواب.
�ـــشـــوت1: نــحــن بــنــو حنظلة يــا ابـــا خــالــد، نــحــن نبل 

كنانتك ان رميت بنا ا�شبت.
ول  غ�شبت  اإن  نر�شى  ل  عامر  بنو  ونحن  �ــشــوت2: 

نبقى اأن ظعنت.
امل�شورة  نــراجــع  امــهــلــنــا  �ــشــعــد  بــنــو  �ــشــوت 3: ونــحــن 

وناأتيك الراأي.
يزيد بن م�شعود: اأكتب جوابا للح�شني .. لك الأعناق 

يا بن ر�شول اهلل   .
)�شوت لغط وحركة نا�ص( 

علي  وت�شهد  اأقــول  القي�ص:  عبد  بن  نبيط  بن  يزيد 
اأهل  �شيعة  مــن  وهــي  �شعد  بنت  مــاريــا  الـــدار  �شاحبة 
ان  اأعتقد  تعريف،  اىل  حتتاج  ول  املخل�شني  الب�شرة 
يدرك حياة  واأراه مل  �شيطول  م�شاألة جتهيز اجلي�ص 
احل�شني، ولذلك انا خارج اليه، فمن يقوم منكم ايها 
ال�شحب ويا ابنائي الع�شرة، اإذن معي ولدي عبد اهلل، 
مالك،  بــن  و�شيف  عــامــر،  �شحبي  ومــن  اهلل،  وعبيد 
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والدهم بن امية... فلننه�ص على بركة اهلل .
مشهد /  8  

) جلبة ولغط يف الباب (
احلاجب: افتح يامولي الأمري ابن زياد .. يف الباب 

عمك املنذر بن جارود.
ابن زياد: ومن معك يا عم .. ) �شمت ( وما به حتى 

يقيد؟
اإيل  انـــه �شليمان بــن رزيـــن ر�ــشــول احلــ�ــشــني  املــنــذر: 
املوؤمنني  اأمري  على  للخروج  الب�شرة  اأهل  له  لأجمع 

يزيد... 
ثم  املزيد  نعرف  اأقــرره كي  اأيها احلاجب  زيــاد:  ابــن 
يكون  ل  حتى  بالأق�شى  الأدنـــى  �شاآخذ  فانا  ا�شلبه، 

فيهم خمالف ول من�شق.
كان  ومــا  جــــارود؟  بــن  يــا  هــذا  َ فعلت  (  ملحِ بهم�ص   (
ابنتك  لــزوج  لتنحاز  ح�شينا  تتنكر  ذلــك؟  بك  عهدنا 

ابن زياد.
املنذر بن جارود: ل ت�شيئوا فهم المر.. ابداً ..  اإين 

خ�شيت ان يكون الر�شول د�شي�شا منه.
ابـــا عــبــد اهلل النا�ص  يـــا  �ــشــيــدي  بـــن عــمــري:  مــمــد 
غـــــريك...  لــهــم  راأي  ول  الـــكـــوفـــة،  يف  يــنــتــظــرونــك 
العجل... العجل. فقد اخ�شر اجلنان واينعت الثمار 
فــاإذا �شئت فاأقبل  الأر�ــص واورقــت ال�شجار  واأع�شبت 

على جند لك جمندة .
احل�شني: لعمري ما الإمام اإل العامل بالكتاب الآخذ 

بالق�شط وال�شالم.
م�شلم  يــا  ولــك  يل  لأرجـــو  اين  م�شلم:  مــع  احل�شني 
درجة ال�شهادة فام�صحِ ببكة اهلل واإذا دخلتها فانزل 

عند اأوثق اأهلها.
الراوي1: �شباب .. �شباب .. ل ي�شتوقف الهادر من 
الب�شر.. لريى من رحم كثبان الزمان هذا الذهول.

اأن  الأخبار  وردتنا  يا ح�شني  �شيدي  �شخ�ص1:  �شوت 
يزيد اأنفذ عمر بن �شعيد بن العا�ص يف ع�شكر واأمره 

على احلاج ووله اأمر املو�شم.
احل�شني: هو ال�شهم الذي اأنفذوه اإىل �شدري.

�شوت2: نعم مولي والأوامر التي لديه تاأمر بالفتك 
بك اأينما وجدوك.

�شوت اآخر: كيف تقراأ الأمر يا مولي؟ 
احل�شني: �شاأكتفي بالعمرة كي ل ي�شتباح البيت.

الراوي2: وحني اعتلى الفار�ص جواد عمرته.
احل�شني: خط املوت على ولد ابن اآدم خمط القالدة 

على جيد الفتاة.
الراوي1: ليبداأ �شهيل الكالم افقا ي�شتنه�ص الهمم 

ويقراأ احلدث بحروف رويته.
يعقوب  ا�شتياق   .. اأ�ــشــاليف  اإىل  اأولهني  ما  احل�شني: 

اإىل يو�شف وخرّي يل م�شرع اأنا لقيه... 
العتمة  ليزيح  ال�شوء  تراتيل  �شمع يحمل  الــراوي1: 

عن كل اأفق ي�شيب املعنى. 
الفلوات  ع�شالن  تقطعها  باأو�شايل  كــاأين  احل�شني: 
يوم خط  وكــربــالء... ل مي�ص عن  النواوي�ص  بني 
على  ن�شب  البيت...  اأهل  ر�شانا  اهلل  ر�شا  بالقلم... 
بالئه ويوفينا اأجور ال�شابرين... لن ت�شذ عن ر�شول 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( حلمته، وهي جمموعة له 
وعده،  بها  وينجز  عينه  بها  تقر  القد�ص،  حظرية  يف 
فلريحل  نف�شه  موطنا  مهجته  فينا  بــاذل  كــان  فمن 

معنا فاأين راحل م�شبحا اإن �شاء اهلل...
ومن  خــطــوة؟  الــتــاريــخ يف  �شيختزل  مــن  ـــــراوي2:  ال
�شيذيب األذات يف �شمائل املحن؟ ومن �شمريه ل�شان؟ 
ومن...  ومــن  مــــن.....؟.  نقاء؟  وفكره  لغة؟  وعقله 

كلها اأ�شياء تك�شف امتدادات ال�شماء.
احل�شني: يا بن الزبري حدثني اأبي عن كب�ص ت�شتحل 
بـــه مــكــة حــرمــتــهــا... و�ــشــب يف خــارجــهــا لأحــــب يل 
لو كنت يف ثقب حمامة  الزبري فاعلم  بن  يا  مقتال. 

ل�شتخرجوين.
) مع اآخر (: هذا رجل ل �شيء يف الدنيا عنده اأحب 

من خروجي ليخلو له الطريق.
بعبث  تع�ص.فت�شعى  النياب  حتت�شر  حني  الــراوي1: 

الروؤيا من قتل ودمار من اأجل �شلطة فاقدة الوعي.
يزيد: متعة ال�شلطة هي احلرب فاأذبح كل رغيف .. كي 
ل ي�شحو اجلياع على وم�شة �شبع تقود اإىل التفكري، 
من ياأخذ عيني اللحظة كي يب�شر بها �شبيال لر�شاد 
حــانــق؟ يف راأ�ــشــي يطن ذبــاب الظنون الآ�ــشــنــة... هو 
الغيظ الذي تتفجر براكينه تلول خراب، فاأي مائدة 
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عامرة تفرت�ص الآن حلمي...  يا �شرجون... هل قراأت 
اإلينا.. لقد طال بي ال�شب واأخ�شى  ما حمله البيد 
اأن ي�شتطيل النكو�ص... يا �شرجون... اقراأ هذا بريد 
عبد اهلل بن م�شلم اإلينا يقول فيه: اإن م�شلم بن عقيل 

قدم الكوفة وبايعته ال�شيعة للح�شني....
 �شرجون )يقراأ بقية الكتاب(: فان كانت لك يف الكوفة 
حاجة فاأبعث لها رجال قويا ميثل اأمرك ويفعل مثل 

ما فعلت يف عدوك.
يــزيــد: ومــــاذا يــفــعــل هــنــاك الــنــعــمــان بــن بــ�ــشــري؟ هل 
ل  بعبادة  يل  مــا   !!! بال�شالة  الليل  لينادم  اأر�شلناه 
تدافع عن حيا�ص اأمري املوؤمنني... اأبله .. اأبله .. يتكئ 
على �شعف كي يبعد غيلة التواريخ، اأيظن نف�شه ذكيا 
النباهة  ونحن من خلق  علينا،  اأمــره  ينطلي  اأن  حلد 
يف هذا الكون... فاأدرك يا �شرجون تلك النباهة براأي 
يف  الدربة  معاوية  قــراب  من  وا�شتقى  ال�شيا�شة،  خب 
اإن  تقول  الأخبار  اإن  الأمــر  وف�شال  ويكون...  كان  ما 
ح�شينا تقدم نحو الكوفة حامال ارث علي... حكمته... 
حنكته... �شجاعته وروؤاه، انا ل�شت غبيا يا �شرجون كي 
ا�شتنق�ص اخل�شم فاآتيه... لو مل ندرك الكوفة ل�شارت 
قاعدون!!   عليه  ونحن  العر�ص  لتهدمي  ميهد  �شبيال 
الكوفة  بن عقيل يف  م�شلم  اأن  �شمعت  �شرجون هل  يا 
ي�شتن�شرها للح�شني؟ وها اأنت ترى كهف الغياب وهو 
يغط بنوم عميق.. يتل�ش�ص الأخبار من عيون اخلوف 
فعال  فاأنا  �شرجون  يا  اخلــب  اأب�شع  ما  اوووووووووو 
احتاج اإىل وثبة تردم ماآرب الكوفة اإىل ابد الآبدين... 

اإىل �شكيمة تهرع عند م�شاريع لقاء.
�شرجون: حتتاج النباهة يف احلكم يا مولي اإىل طمر 
والتجايف  الهواج�ص  الكثري من  الرغبات وطي  بع�ص 
والــزعــل ومنــتــثــل لــ�ــشــوق املــ�ــشــالــح مــن اجـــل اأن ندمي 

العر�ص ول باأ�ص بعدها بالنزوات.
يزيد: قل يا �شرجون واخت�شر ما ترد وارحني؟ 

�شرجون: اأخرج عهد عبيد اهلل بن زياد على امل�شرين 
فهو الأجدى يف األزمات؛ رجل بال قلب ل يعرف مثل 
النا�ص الرحمة... ال�شفقة واحلب.. خمل�ص القول يا 

اأمري املوؤمنني هو ثور اأهبل �شديد الباأ�ص.
خطرية  فكرة  خبري...  وح�شانة  م�شتنري  فكر  يزيد: 

اأين كنت عنها �شاأبعث له م�شلم بن عمر الباهلي... اأن 
�شر اىل الكوفة واطلب ابن عقيل.

الراوي1: ت�شهد مكة كيف ُيعّبد الرحيل بالقلق وعلى 
وتخفق  وداع،  ما  دون  الــوداع  ي�شتنه�ص  اللظى  جمر 

القلوب.. يا لقلب مكة كيف يحمل كل هذه الرزايا؟
الراوي 2 : واخلطايا تعيث بالأمان... وركب اخلريين 

يجهز للرحيل...
الــراوي 1 :  متد يد ممد بن احلنفية خفقات هذا 

الليل ليم�شك بزمام ناقة احل�شني.
ممد بن احلنفية: اأمل تعدين التناظر فيما �شاألت.

احل�شني: بلى ولكن!
ممد بن احلنفية: ما الذي جرى يا ابا عبد اهلل كي 

تتعجل الرحيل .
احل�شني:اأتاين جدي ر�شول اهلل وقال :يا ح�شني اأخرج 

فاأن اهلل تعاىل �شاء اأن يراك قتيال 
ممد بن احلنفية : ل حول ول قوة اإل باهلل و مل ل 

ترتك احلرم والعيال هنا ؟
احل�شني: اأبى اهلل اإل اأن يراهن �شبايا .....   قطع 

مشهد /  9 
اأ�شعبها.. حني نخت�شر احلياة بخطوة  الــراوي2: ما 

.. يتناثرعند وردها الدمع ..  ابت�شامات لقاء..  
الراوي 1 :  ليل م�شمخ بالأنني ي�شتقبل عون وممد 
اأبيهما  من  كتابا  يحمالن  جعفر  بن  اهلل  عبد  ولــدي 

اإىل احل�شني .
هذي  نــور  يــا  عليك  م�شفق  اإين  جعفر:  بــن  اهلل  عبد 
عتمة  الكون  هــذا  وتعم  النور  �شيهلك  دونــك  الر�ــص 
كتــــــابي  اأثـــر  يف  فـــاأين  الــ�ــشــري  تعجــــــل  فــال  مهلكة 

وال�شالم .
الراوي2: خلف جنازة النتظار تقف �شحائب الرحيل 

، هل من معجزة تنقذ الدمع من اأمل الفراق 
الرتقب  ي�شحو  الليل  هــذا  اأكتاف  وعلى   :  1 الــراوي 

ن�شيجا يحمل جمرة ال�شب لهيبا .
�شوت: ل �شيء  ي�شتع�شي على نكد اخلطوب .

�شوت اآخر: على قرب دمعة يقف ابن عبا�ص ع�شاه ان  
ياأتي ب�شنبلة احلل .

بن  �شعيد  بن  وايل مكة عمر  كتاب  هذا   : عبا�ص  ابن 
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اأبـــا عبد اهلل وجـــاء معي  اأمـــان لــك يــا  الــعــا�ــص : فيه 
يحيى بن �شعيد بن العا�ص .

احل�شني:ـ لقد انتهى كل �شيء يا بن عبا�ص لقد كلفني 
ر�شول اهلل باأمر ل بد من تنفيذه ل بد.

ابن عبا�ص:ومغزاه؟
احل�شني : دعني احدث به ربي حني القاه .

ابن عبا�ص : يا بن العم ، ها اأنا احمل اأهداب الت�شب 
دون ان اطيق ال�شب ول ا�شتطيع ال ان ا�شتلقي عند 
الوجه هالكا  هــذا  ان يف  اعلم متاما   .. اعتاب خــويف 
، فــاأهــل الــعــراق قــوم غــدر ل يــوؤمتــن عندهم الن�شح 
اأهل  كــان  وان  �شيد  فاأنت  البلد  هــذا  فــاأرجــوك قم يف 
العراق على جد كما زعموا فلينفوا عاملهم وعدوهم 
يا  بــك  ليحاربوا  يــريــدونــك  اإل فهم  و  اإرادتــــه  خـــارج 
اأمامك  اليمن  فهذه  تخرج  اأن  اإل  اأبيت  واأن  ح�شني 
لأبيك  وفــيــهــا  طــويــلــة  عري�شة  منيعة  ح�شن  وهـــي 
�شيعة حتميك واأنت عن النا�ص يف عزلة وتبث دعاتك 

اأنى ت�شاء.
احل�شني: لقد اأزمعت على امل�شري .

اأمام  تذبح  ل  كــي  وال�شبية  الن�شاء   دع  عبا�ص:  ابــن 
نواظرهم يا ح�شني 

واهلل ل  يزيد  العر�ص  وعلى  هــذا  اأمــان  اأي  احل�شني: 
يدعوين حتى ي�شتخرجوا هذه العلقة من جويف فاذا 
فعلوها �شلط اهلل عليهم من يذلهم فيكونوا اأذل من 

الذلة نف�شها .
يا بن عبا�ص .

الراوي1: ما اق�شى الزمان حني ت�شري الفيايف مقال 
اأهداب احلياة.... ي�شري الركب وحزن مكة  .. حتمل 

مثقل بالأنني .
من�شد :ـ 

�شاأم�شي فما املوت عار على الفتى 
  اإذا ما نوى حقا وجاهد م�شلما 

 ووا�شى الرجال ال�شاحلني بنف�شه 
  وفارق مثبورا وخالف مرما 

الراوي2: هي الأر�ص ت�شري حيث ي�شري الركب وقد 
تالم�ص اأطرافها وعلى بعد فر�شخني من مكة و�شل 

الركب اإىل مو�شع ي�شمى التنعيم .

�شوت1: هنا على ميينه جبل ا�شمه نعيم وعلى �شماله 
املوقع  �شمي  لذلك  نعمان  والــوادي  ناعم  ا�شمه  جبل 

بالتنعيم :
�شوت 2: ما هذا انظر قافلة هناك .

�شوت1: لن�شتاذن �شيدي ابا عبد اهلل .
)�شوت خيل و�شهيل( 

�شوت: ملن هذه القافلة وما حتملون ؟
اإليه  اأر�شلها  معاوية  بن  ليزيد  القافلة  هــذه  راعــي: 

وايل اليمن بجري بن ي�شار احلمريي هدية .
يزيد  اأغت�شبه  امل�شلمني  مــال  مــن  هــو  اإذا  احل�شني: 
وحا�شيته .. خذوا ما فيها ووزعوها لقافلة امل�شلمني 
ين�شرف  اأن  اأحــب  مــن  امل�شلمني  معا�شر  يــا  وانــتــم   ..
معنا اإىل العراق اأوفينا كراءه واأح�شنا �شحبته ، ومن 

اأحب املفارقة �شياأخذ كراء ما ي�شتحق  ...... قطع 
الأر�ــص وردة حتنو  الركب حتمله  1:  ي�شري  الــراوي 
عليه وهي تزخر بالن�شيج وعلى هامة حلم كان لقاء 

الفرزدق باحل�شني .
الفرزدق: خرجت من جديلة الب�شرة �شاعيا للعمرة 
واإذا بنداوة الركب عند موقع ال�شفاح تهب يل ال�شوؤال 

؟ هذا ع�شكر من؟ 
رجل: انه ع�شكر احل�شني بن علي  

....اأمـــدهـــا نحو  يــد  والقلب  املـــودة تخفق  الــفــرزدق: 
اخ�شرار الدجى فاأتيته و�شلمت عليه .

الفرزدق: اأنا الفرزدق بن غالب.
احل�شني : ما اق�شر ن�شبك:

الفرزدق: ن�شبك اق�شر يامولي.
احل�شني : كيف هو خب النا�ص خلفك .

وال�شماء  عليك  و�شيوفهم  معك  قلوبهم   : الــفــرزدق 
ق�شاء 

احل�شني: �شدقت .. واهلل يفعل ما ي�شاء.
 ، الأ�شماء  وتبقى  التذكر  اأكاليل  موجعة  الـــراوي2: 
توقفنا  الع�شالت  ..�شواهد مفتولة  الأزمنة  الأمكنة 
األريا�شي ي�شرد  اإىل حيث �شنا الواقع الذبيح وها هو 

لنا وقع لقاء ما زال يذكر بعد قرون
حتى  الــطــريــق  تع�شفت  حججت  اأن  بــعــد  األــريــا�ــشــي: 
اأخبية وف�شاطيط  و�شلت ذات عرق وقع ب�شري على 
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...
الريا�شي : ملن هذه الخيبة ؟
�شوت :اإنها للح�شني بن علي

يقرا  ف�شطاط  باب  على  يتكئ  اأراه  بي  اإذا  :ـ  الريا�شي 
اأنزلك  واأمــي من  اأنــت  بابي  ر�شول اهلل  يا بن   .. كتابا 

القفار .
احل�شني: �شعيت لن�شرة خاذيل.

الــــــراوي1: يــنــ�ــشــاب الــركــب احلــ�ــشــيــنــي كــنــهــر لريوي 
العوامل  ....كـــل  الــعــوامل  لــتــزدان  القاحلة  ال�شحراء 

بالروح 
الراوي 2 : فمن موقع احلاجر وتعني ما مي�شك املاء 
الــرمــة كتب احل�شني  الـــوادي وهــو يف بطن  �شفة  مــن 

ر�شالته وبعثها مع م�شهر ال�شيداوي .
اأمركم  اذا قدم عليكم ر�شويل فانكم�شوا يف  احل�شني: 

اإين قادم اإليكم يف اأيامي هذه .
الـــــراوي1: يــا لــهــذه الــ�ــشــحــراء كــم هــي حــنــونــة  رغم 
اىل  وجتــود  النا�ص  حتب  ويد  قلب  لها   ..... ق�شاوتها 
الرواء  فــكــان   ، الــكــون عــيــون مــاء  فــيــايف  الظامئني يف 
احل�شيني مير بتلك العيون واذا بعيني عبد اهلل مطيع 

العدوي .
عبد اهلل بن مطيع : يا بن ر�شول اهلل مذ اأ�شبح وهم 
العر�ص عند بني اأمية حقيقتهم باتت جميع نهاراتهم 
ليال ، ليال  يرتع�ص من فرق ...وللجبان ق�شوة بط�ص 
اأوهــامــه ولذا  الــواهــم اعــز  اأعــمــى واأنــت ت�شعى لتجرد 
تراهم ذئابا ل ترحم ول تدع للعرب حرمة فاأن قتلت 

يا �شيدي ل يهابون  بعدك اأحدا .
وبني  ينطفئ  ل  املتوهج  النور  جبني  لكن  الـــراوي2: 
�شلوع الرحلة مفردات حتمل زاد النبوءات فمن موقع 

اخلزميية )وعند خما�ص ال�شباحات( 
احل�شني: اخيتي زينب ما اخلب ؟

زينب: �شمعت يا ابا عبد اهلل هاتفا يقول .األ يا عني 
 .. بعدي  ال�شهداء  على  يبكي  ..فمن  بجهد  فاحتفلي 

على قوم ت�شوقهم املنايا مبقدار اإىل اإجناز وعدي 
احل�شني: كل الذي ق�شى فهو كائن .

الراوي1: ترتيل الروح نداءات �شمت تتوقد يف اأنفا�ص 
قد ل ندرك كنهها .

فزارة  مــن  جماميع  كنا  الــ�ــشــحــراء  ظــل  يف  �شخ�ص: 
ـــــــدى  وبــجــيــلــة نـــنـــثـــال الـــيـــهـــا مـــن قـــلـــب احلــــج ...وامل
ن�شايره....  ال�شحراوي كان يحمل بني �شبابته ركبا 
ففي غابة جهلنا مل نكن ندرك هذا الوهج اللق النور 
....ولذلك كان اإذا انهمر الركب احل�شيني من جانب 
.. ننزل يف اجلانب الآخر.. ل �شيء يحلق علينا �شوى 
الزاد  �شفرة  ال�شافع لالنزواء.. حتوطنا  البغ�ص  هذا 

غذاء  واإذا برجل ينرث ال�شالم بهيا .
الرجل ر�شول احل�شني: يا زهري بن القني البجلي

زهري بن القني: انا هو اهال و�شهال تف�شل
ر�ــشــول احلــ�ــشــني: انـــا ر�ــشــول احلــ�ــشــني اإلــيــك بعثني 

لتاأتيه 
البغتة حريتنا.... احل�شني  �شخ�ص1:ـ وهكذا �شاغت 
تاأوي  القلب ل معرفة  يدعو زهريا ؟ ل مودة تغ�شل 
الــلــقــاء حتــت ظــلــهــا الـــــوارف بــاخلــري وهــكــذا نف�شت 
كاأن  ....وهــكــذا  اللقاء  هــذا  م�شتغربة  الـــزاد  الأيـــادي 
نكن  اإن مل  زهــريا  الطري، فنحن نعرف  روؤو�شنا  على 
نعرف من هو احل�شني ، فلذلك وقف خائر القوى عن 

الإجابة ، فقالت له امراأته.
دلــهــم: غريبة هــذي يــا زهــري ! ابــن بنت ر�ــشــول اهلل 
يدعوك فال جتيب !  واأنت العائد من بيت اهلل كنت 
جده  ب�شفاعة  تدعو  كنت  ؟  زهــري  يــا  هناك  تفعل  مــا 
يــا زهري  تــرفــ�ــص حــتــى ان ت�شمعه قــم  ثــم  الـــكـــرمي.. 
ذلــك عقلك  ا�شتجل بعد  لتلبي دعــوة رجــل كــرمي ثم 
يف المر فانت ل تعرف اىل الن ما يريد و�شتبقى يف 

القلب غ�شة قم اليه.
بينما  وقلق  ترقب  حلظات  ال�شمت  ف�شاد   :1 �شخ�ص 

موقع الزورد ي�شهد تلك اللحظات .
�شخ�ص: ما الذي تظن يريده احل�شني من زهري 

اأنــه ..... نــعــم..... رمبـــا..... ل  �شخ�ص2: اظــن ..... 
ادري . فالأمر مل يكن باأي حجم لندركه ول لدينا اإل 

اأن ننتظر لن�شتفهم الأمر.
ال�شخ�ص الأول : الوقت ياأ�شرنا .

ال�شخ�ص2: ل تتعجل الأمور ها هو قد عاد :
زهري : )ب�شوت فرح ( هدوا الف�شطاط وحولوا الثقل 

اإىل جهة �شيد �شباب اأهل اجلنة .

ص
صو

ن



24

�شخ�ص1: ما الذي جرى ؟ ما به زهري ؟
�شخ�ص 2:ـ واهلل ل اأدري فالأمر حقا مري وغريب 

.. ابهذه ال�شرعة ينقلب احلال !!
زهري :) مع زوجته ( .. يادلهم انك اأمراأة خري وابنت 
باأهلك  تلتحقي  ان  اأريــدك  وانــا  يادلهم  طيبني  نا�ص 

دوين فاأنا لاأحب ان ي�شيبك ب�شببي ال خريا .. 
الــدم والهم  اأخــوة  اأبناء العم ويا  ) مع النا�ص ( .. يا 
ال�شهداء  �شيد  نــ�ــشــرة  اإىل  ذاهـــب  اأنـــا  هــا  والــطــريــق 
املجد  ذروة  اإىل   .. ال�شهادة  الــق  اإىل  ذاهــب  احل�شني 
 ( الر�شول  بنت  ابن  ن�شرة  منكم  اأحــب  فمن  كربالء 
اآخر  واإل فهو  فلينه�ص معي  واآلــه(   �شلى اهلل عليه 

العهد بيننا. 
 دلهم : مهال يا زوجي العزيز فانا اأريد اأن اأفهم  الأمر 
كي ا�شعد به ل�شك اإن الأمر �شعيد فدعني اأحمل اإىل 
اأعانق  ودعــنــي  الرتــقــاء  وحلم  اخل�شب  فرحة  اأهــلــي 

الن�شوة التي بني عينيك .. ما الأمر يا زهري ؟ 
 زهري :ـ �شاأحدثكم بالأمر .. كنا ذات مرة نعانق �شوق 
ل�شرر  وكــانــت   ) بلنجر   ( بــغــزوة  فانفتحنا  اجلــهــاد 
املحمدي  ل�شلمان  بكاء  ودمــع  لدينا  فرحة  الغنائم 
املبارك  �شلمان  اأيــبــكــي  ؟  ده�شة  الــ�ــشــوؤال  فاأمت�شقنا 
و�شعادة  الغنائم  و  والن�شر  الب�شر  واحــة  نلج  ونحن 
اأن نرفع لواء اهلل عاليا على �شفوح الروابي والفيايف 

واملدن الآهلة بال�شدور 
 �شلمان :ـ اأفرحتم حقا ؟ وانتم حتملون بني اأح�شانكم 
بكائي  �شر  تدركوا  ان  فعليكم   ... بها  �شعداء  الغنائم 
رحم  ومـــن  الـــكـــون  �ــشــدى  �شيعتمر  خمــا�ــص  هــنــاك 
الغيب كربالء فدعوا فرحتكم ن�شرة لبن بنت النبي 
الكرمي .. فالفائز منكم من كانت ن�شرته اأ�شد بهجة 
اأن تدعوا  ادعوكم  الآن  اأنا  فاأما   .. الغنائم  من هذي 
 .. القلب وهي مواريث خداع  تاآكل بها  اأحقادا  جانبا 
قوموا معي لن�شرة احل�شني واأما اأنا فاأ�شتودعكم اهلل 

وداعا اإىل كربالء 
تذكرين  اأن  واأ�شاألك  احل�شنى  لك  اهلل  خــار  :ـ  دلهم   

يوم القيامة عند جد  احل�شني 
 الراوي 1: يف مفا�شل هذه ال�شحراء حتجر الدمع 
يف  خلية  خلية  الــرمــل  وتفجر  مــاجــرهــا  يف  عيونا 

ج�شد ممدود يحمل اأخبارا لها طعم املوت 
 �شخ�ص 1:ـ �شيدي يا ح�شني .. �شيدي يا ح�شني   

الــراأ�ــص ؟ قــل مــا لــديــك فكل   احل�شني :ـ مل تــطــرق 
العيون مدججة بالدم بدل الدمع فقل يا ولدي:

الراوي2: اخلب مقروء يف عينيه وهذا الإرث املكتوم 
ترك  وقــد  القلب  وجــع  توؤلف  �شفافا  ال�شفاه  حتمله 
للموت  طعما  العا�شفة  هــديــر  عــنــد  م�شلما  الــنــا�ــص 

وحيدا يحمل جراحاته وراية مطعونة الق�شمات.
�شخ�ص 1: �شيدي يا ح�شني لقد قتل هاين بن عروة

احل�شني: ل حول ول قوة ال باهلل رحم اهلل هانئا.
�شخ�ص 1: �شيدي يا ح�شني لقد قتل م�شلم بن عقيل
احل�شني :ـ ل حول ول قوة اإل باهلل رحم اهلل م�شلما.

الـــــــــراوي1: جتــــيء مـــن �ــشــرخــة املـــقـــتـــول �ــشــهــقــة .. 
الها�شميني  و�شراخ  النف�ص  يف  يوغل  لقاء  والرحيل 
فالدماء  الــقــلــب...  مــرتق  مــاأمتــا  ال�شحراء  �شري 

روح و�شاهدها اللهب امل�شتعر يف القلوب 
الراوي 2 : وهكذا �شارت اجلراح ركبا ح�شينيا ين�شاب 
من  رجل  با�شم  �شميت  الثعلبية  نحو  ال�شوء  هذا  يف 
بني اأ�شد وا�شمه ثعلبه نزل املو�شع وا�شتنبط عني ماء 

...
من  قلة  يف  اهلل  ر�ــشــول  يــابــن   اأراك  �شخ�ص1:  �شوت 

النا�ص؟
احل�شني:ـ النا�ص كتب لو كذبت كذب النا�ص

ال�شدي  لعباد  قــب  ال�شقوق  مو�شع  ويف  الــــراوي1: 
ي�شد الدرب لزيت اخبار ي�شرج منها قنديل الراي 

رجل: ماذا وراءك؟ 
اإنــهــم جمتمعون على حرب  �ــشــوى  �ــشــيء  2: ل  رجــل 

احل�شني
ــــــرق وطـــيـــف مــــذبــــوح يــــورد  الـــــــــــراوي2: غـــمـــامـــة وب

موقع)زبالة( .
قطع

مشهد / 10 
عبيد اهلل بن زياد ماذا لدي يا ح�شني بن منري ؟

احل�شني بن منري:ـ هي ال�شحراء تقو�شت حتت كاهل 
الع�شكر ف�شارت اأ�شبه بكف اليد يا مولي الأمري وما 
من ظل ت�شرب عب املكان اإل قب�شنا عليه وها هو عبد 
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اهلل بن يقطر ر�شول احل�شني اإىل م�شلم بني يديك.
اأمنية  يقطر يل  بن  اهلل  يا عبد   : زيــاد  بن  اهلل  عبيد 
قدمية ن�شاأت معي مذ كنت طفال احلم يوما اأن ا�شبق 
اأ�ــشــقــطــتــه عــلــيــك وملخ�شه  ظـــنـــي... ظــنــي مــفــزع لــو 
اأن  �شاعدتني  لو  مــاذا  لكن   ... عليك  قليل  القتل  اأن 
ا�شبق هــذا الظن مــرة واحـــدة ويــبــدو انــك اأدركـــت كم 
اأن  الــــذي تــقــدر  اأنــــت الــوحــيــد  كــنــت خمـــدوعـــا والآن 
القادر  وحــدك  واأنـــت  ال�شيف  �شق  مــن  نف�شك  تنه�ص 
اأن تنزع الثوب األظلي كي ل تذل اأمام جبوت �شياف 
الآن �شيفي وبعد قليل  انك  ، ت�شور  وامل�شاألة ب�شيطة 
لــتــعــلــن لــهــم الندم   الــكــوفــة  اإىل مــــالأ   �ــشــاأ�ــشــطــحــبــك 
اإين  يعني  هــذا  الــكــذاب،  ابــن  الــكــذاب  وت�شتم  العميق 

اأقاي�شك حياتك كلها بكلمة، اآه كلمة �شغرية.
 ) �شمت .. �شوت اأقدام وهي تاأخذه (

عبد اهلل بن يقطر : اأيها النا�ص اأنا ر�شول احل�شني بن 
ابن  على  ومــوؤازرتــه  لن�شرته  اأحثكم  جئت  اإليكم  علي 

مرجانة .
)�ــشــوت �شياط ودفــع و�ــشــوت ارتــطــامــه بــالأر�ــص .ثم 

�شوت اآهات وتاأمله (
عبد اهلل بن يقطر :   اآه .. اآه 

عبد امللك بن عمري اللخمي : هذا ما زال به رمق من 
حياة اإذا اأنا من �شيذبحه اللحظة    

�شوت : )هام�ص( .. مل ذبحته يا عبد امللك بن عمري 
؟ مل ذبحته 

عبد امللك : انا اردت ان اريحه في�شرتيح .
يتو�شم  مــن  لــرى  نفتحها  ال�شدق  نــافــذة  الــــراوي1: 
بعذاب النخل ومن يو�شم على حوائط الوهن �شعارات 
املوؤكد �شوف  م�شالح تعمرها اخلنوع لريى من ومن 

لن يبقى �شوى من دمه ي�شتعل فوق الو�شائد 
هــذا ما حــدث ومــن ترمدت عني م�شاحله  احل�شني: 
لــيــفــارقــنــا مــتــى �ــشــاء ولــيــفــارقــنــا بــعــد مــن مل يتخمر 

اخ�شراره بعد 
الـــــراوي2 : ولــذلــك بــقــى الــقــلــيــل.. ويف مــوقــع بطن 

العقبة كان ال�شمع �شجياً مبطر اجلراح 
ادفعها  ان  حــاولــت  مــا  كــل  تنه�شني  كـــالب  احلــ�ــشــني: 

اقرتبت وكان فيها ثمة كلب ابقع 

اآنية  مــن  الطالعة  لــلــروؤيــا  تــاأويــال  ـ  لـــوذان:  بــن  عمر 
دفء   اإىل  عــائــدا  الــ�ــشــفــر  �ــشــهــوة   لتمتطي  الــفــيــ�ــص 
وتر�ص  اخليانة  و�شيف  الغدر  رمح  فالكوفة   . املدينة 

غري ماأمون ال�شلد 
احل�شني :ـ حني ي�شتحكم الواهي بالأمر تفقد كل املد 
ن املمرات الفلوات امانها واعلم ان كل اتٍ  �شيجيء  .

الراوي 1:ـ وعلى مو�شع �شراف موقع �شمي با�شم رجل 
فــارغ اخل�شرة  فــاءت الر�ـــص �شجرا  �ــشــراف  لــه  يقال 

لري�شم الفق دما عند مالمح الوجاع 
رجل1: اهلل اكب اهلل اكباهلل اكب 

احل�شني: ما الأمر؟ 
رجل : راأيت النخل 

رجل اآخر: ل نخل هنا بل هي اأ�شنة الرماح 
احل�شني: كذلك اأراه فابحثوا عن ملجاأ ل يك�شف لنا 

وجه.
رجل: هو ذوح�شم يا �شيدي .. كان مهدا ال�شيد  وهو 

عن ي�شارك .
)�شوت جلبة عدد غفري من اجلي�ص( 

احل�شني: ا�شقوا القوم ماء ولرت�شف اخليل رواء
رجل: ) ي�شحك ( هل راأيت ما فعل علي بن الطعان 

املحاربي 
رجل 2: ما فعل؟

رجل 1: )ي�شحك (
قائده احل�شني عطفه  ال�شقاء من  اخذ  لقد   :2 رجل 

حتى ارتوى ثم �شقى فر�شه 
ي�شقي جي�شا يف  قائد طيب وحنون من  انــه   :1 رجــل 
الواحدة  يعز فيها اجلرعة  التي  املقفرة  البيداء  هذه 
نلتقي اخل�شم  الرجل ونحن  دون هذا  نفعل  كنا  وما 

بعد قليل 
رجل 2: اأي خ�شم تتحدث عنه 

رجل 1: اخل�شم الذي جئنا لقتاله
رجل 2: )ي�شحك( انه هو 

املاء  لنقاتله وي�شقينا وخيلنا  الذي جئنا  1: هو  رجل 
!

)�شوت اآذان ( 
بــــن يزيد  يـــاحـــر  بـــا�ـــشـــحـــابـــك   ــلــي  احلـــ�ـــشـــني : اتــ�ــش
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الرياحي 
احلر :جميعا ب�شالتك يا اأبا عبد اهلل ن�شلي 

) برهة لل�شالة (
حتى  التقيتك  اإذا  اأفـــارقـــك  ل  اأن  اأمــــرت  اأنـــا  احلـــر: 

اأقدمك الكوفة على ابن زياد 
احل�شني : املــوت اأدنـــى اإلــيــك والأمـــاين املــتــدثــرة هي 

�شالمل نفاق تاأباه
احل�شني : )اىل جماعته ( ..هيا اإىل الركب 

اأحدا يكنز ال�شرخة يف �شدره ويحرك  ادع  احلر: ل 
�شاكنا من زغب ال�شوت فخذ يا ح�شينا طريقا ن�شفا 
املنجي مــن كل  زيـــاد واهلل  ابــن  اكــتــب لأمـــريي  حتى 

هالك واعلم اإين لأ�شهد انك اإن قاتلت لتقتلن 
 احل�شني :ـ اأباملوت تخوفني ؟ 

 اإن�شاد :ـ 
 فان ع�شت مل اندم وان مت مل اأمل 

  كفى بك ذل اأن تعي�ص وترغما 
املــواقــع وخلفه  الــركــب يعدو على  الـــراوي 1: و�ــشــار   
الردى مرايا ومن �شظايا املرويات نقروؤها ) البي�شة 
( هي ار�ص وا�شعة لبني يربوع بن حنظلة والرهيمة 

ويقال لها الرحيمة 
ويف  اإلينا  �شا�شعة  الذلة  اأبكروا  اأمية  بنو  :ـ  احل�شني   

قلب مكة �شجروا العناوين واأعدوها للذبول 
لبني  وادي  وهــو  الهجانات  غــريــب  ويف  2:ـ  الـــراوي   

متيم كانت خيل النعمان بن املنذر ترعى بها 
) �شوت جلبة �شجار قريب ( 

اأنا  عليك  اهلل  �ــشــالم  ح�شني  يــا  �شيدي  :ـ  الــطــرمــاح   
الدنيا  هذه  اأمتلك يف  ل  الطائي  بن عدي  الطرماح 
�ــشــوى مــبــتــك وكــــل تــاريــخــي �ــشــحــبــة ابــيــك اأمري 
بك  جمعتني  التي  املقادير  هي  ممودة   .. املوؤمنني 
مهما كان طعمها فخذ القلب يا بن ر�شول اهلل �شيفا 

يقاتل بني يديك 
احل�شني :ـ ما راأي النا�ص خلفك يا طرماح ؟

 الطرماح :ـ ل اأخفي من الأمر �شيئا  يا مولي لأين 
اأخ�شى عليك 

 احل�شني :ـ قل يا طرماح قل 
 الــطــرمــاح :ـ كــبــار الــقــوم عــظــمــت ر�ــشــوتــهــم وقلوب 

بن  قتلوا قي�ص  ال�شيوف عليك هم  لكن  النا�ص معك 
م�شهر ال�شيداوي 

 احل�شني:ـ ) منهم من ق�شى نحبه ومنهم من ينتظر 
 )

 الطرماح :ـ اأفديك بروحي يا ح�شني 
 احل�شني :ـ كيف راأيك بالنا�ص خلفك يا طرماح 

 الطرماح :ـ  يف ظهر الكوفة راأيت النا�ص جمتمعني 
وفيهم رغوة القلوب الذابلة حت�شد املوت لتعتنيك .. 
اعتادوا  اأذلء  فهم  لتقدم  اأن  مــولي  يا  اهلل  اأن�شدك 
ب�شرية  هياكل  هم  و�شطوتها  العرو�ص  ظل  يف  املهانة 
فـــان مل يقاتلك  الــدمــاء  الــقــتــل و�ــشــفــك  لجتــيــد ال 
اأعر�ص  �شوى من حولك فهذا يكفي ... ولكن دعني 
�شر  اقـــول  عليك  خــويف  ملكوت  فمن   .. امـــري  الــيــك 
معنا لننزل جبل ) اأجا ( فقد اعت�شمنا به من ملوك 
الــنــعــمــان و�شطوته  الــغــ�ــشــا�ــشــنــة وحــمــري دهــــرا ومـــن 
ومــن ال�ــشــود والحــمــر .. ع�شرة ايــام لغــري وبعدها 
الف طائي  بع�شرين  لك  زعيم  واأنــا  الرجال  �شياأتيك 
ي�شربون بني يديك .. ال اأن لك المر فرتى حينها 

ما �شتحتكم عليه الظروف. 
 احل�شني :ـ جزاك اهلل وقومك خريا يا بن العم هي 
لي�شت م�شاألة رجال و�شيوف وخيول وجي�ص .. امل�شاألة 
ما  اأنــا  لأجنــز  والعهد  بيننا  الــذي  امليثاق  ي�شتحكمها 
علي ولالخر ما �شعى .. هل تراين ممن يركن العهد 
ا�شتنجدوا  النا�ص ويقال بعد ذلك  ليعي�ص ذليال بني 
نف�ص  لآخــر  �شاأجيبهم  اأنــا  بــل   .. فخذلهم  باحل�شني 
هي  عاقبة  عن  المــر  ذلك  بعد  وي�شتجلي  يف  ينب�ص 

الدليل 

 الراوي1 :  كم كانت الأر�ص حينها مثخنة باجلراح 
اإذ و�ــشــل الركب  الــفــ�ــشــول  ويف جــذورهــا متــر دالــيــة 
لق�شر) بني مقاتل ( وين�شب هذا الق�شر اإىل مقاتل 
)عليه  احلــ�ــشــني  راأى  وهــنــاك  ثعلبة  بــن  حــ�ــشــان  بــن 

ال�شالم( ف�شطاطا
 احل�شني :ـ اأنظروا ملن هذا الف�شطاط 

 رجل :ـ انه يامولي لعبيد اهلل بن احلر اجلعفي 
اأمري  ا�شتن�شر  انــه  يــومــا  الــــرواة  يــذكــر  :ـ  الــــراوي2   
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اأنك  املوؤمنني  اأمري  له  فقال  خل�شومة  عليا  املوؤمنني 
يــا بــن احلـــر فــاجــابــه اجلعفي  ظــاهــرت علينا عــدونــا 

اأمينعني من عدلك ذلك يا اأمري املوؤمنني ..
بـــن م�شروق  الـــيـــه احلـــجـــاج  بــعــث احلــ�ــشــني   واملـــهـــم 

اجلعفي 
 عبيد اهلل :ـ ما ورراءك يا بن م�شروق 

 اأبـــن مــ�ــشــروق :ـ جئتك يــا بــن الــعــم بخري هــديــة لك 
وال�شعادة  بالب�شر  موفقة  اخلــري  ق�شاع  مــن  اأحملها 
ن�شرته  اىل  يــدعــوك  املــوؤمــنــني  اأمـــري  ابـــن  فاحل�شني 
لتاريخك  فغر�شت  يــديــه  بــني  قاتلت  ان  لــك  وطــوبــى 

�شجرا يتفياأ حتت ظالله ن�شلك اىل اأبد الآبدين 
 ابن احلر :ـ واأن قتلت ؟

 ابن م�شروق :ـ هي ال�شهادة قطاف النبل نتاج البطولة 
وال�شجاعة والن�شر الكيد 

 اأبن احلر :  فلتعلم يا بن العم اأنا هربت من الكوفة 
رايت   .... رايـــت  مــا  اأحــدثــك عــن  التقيه وهــل  كــي ل 
ح�شودا خرجت حلربه وخذلن �شيعته لذلك اعلم انه 
وحيد اخلطوة وانا رجل حرب يا بن عمي واحلرب تعد 
وحت�شب مثل اي نتاج يعد ...�شدقني ل اأمل يف النجاة 
انه مقتول ل مالة ول  �شيء يدل على  لديه... كل 

اقدر على ن�شرته ابدا ول اريد ان اراه .
ابن م�شروق: لنك تخ�شاه... هو قادم اليك 

ابــن احلــر: مــا راأيـــت مــن هــو اأمـــالأ للعني منك يــا بن 
ر�شول اهلل 

احل�شني: يا بن احلر يف زحمة الذنوب ي�شبح الن�شان 
كالغريق يحتاج اىل متكاأ  جناة وما اجمل التوبة حني 

ت�شري ن�شرة متحو بها الذنوب 
يا  اعي�شها يف رحابك  ده�شة مرتبكة  : هي  احلــر  ابــن 
ان نا�شرك ل�شعيد ومن �شايعك  واأعلم  ابا عبد اهلل.. 
افعل ومل  اكيد لكن ما ع�شاي  مظوظ وهذا عندي 
نــا�ــشــرا  ول معينا  ونف�شي ل  الــكــوفــة  اخــلــف لــك يف 

ت�شمح باملوت لكن خذ فر�شي هدية لك 
احل�شني : اذا رغبت النف�ص عنا فال حاجة لنا يف فر�ص 
ول يف �شاحبها لأين ما كنت متخذ امل�شلني ع�شدا... 
ان  الــنــ�ــشــيــحــة...  لــك  ازف  الن�شيحة  �ــشــهــوة  وفـــوق 
ا�شبع من �شحراء  بخ�شونة  الذن  ت�شم  ان  ا�شتطعت 

فاأفعل  ول ت�شهد �شوح اجلراح التي �شتق�شمنا فواهلل 
ل ي�شمع واعيتنا احد ول ين�شرنا ال اأكبه اهلل يف نار 

جهنم 
الراوي1 : الريح تغزل خوامت اتربة على مهرة حلمها 

التي حتمحم بحرارة اللقاء 
احلــ�ــشــني: انــا هلل وانـــا الــيــه راجــعــون واحلــمــد هلل رب 

العاملني
علي الكب : ما جرى يا ابتاه فدتك نف�شي يا اإمامي 

احل�شني:ـ خفقت براأ�شي فعن يل فار�ص
�شوت: القوم ي�شريون واملنايا ترتى اليهم 

احل�شني: علمت انها انف�شنا نعيت الينا 
علي الكب : ل اراك اهلل �شوءا  اأ ل�شنا على حق ؟

احل�شني : بلى والذي يرجع اليه العباد
علي الكب : اذن  ل نبايل ان منوت مقني

احل�شني: جزاك اهلل خريا ما جزى ولدا عن والده
)�شوت يف اجلهة الثانية( 

�شوت: يا حر هذا كتاب المري بن زياد اليك: جعجع 
ول  ح�شن  غري  من  بالعراء  ال  تنزله  ول  باحل�شني 

ماء
زهري بن القني: )مع احل�شني( ..  يا بن ر�شول اهلل ان 

قتال هوؤلء علينا اهون 
احل�شني: ما كنت ابداأهم بقتال 

خ�شب  عاقول  من  موقع  بالقرب  هنا  �شيدي  زهــري: 
على �شط الفرات 

احل�شني: ما ا�شمه ؟
زهري: العقر.

احل�شني : اأعوذ باهلل من العقر
الراوي 2: حتت قمي�ص الأر�ص يخت�شم احللم وكاأنه 
يبحث عن ار�ص توحد العامل وتكون قطب كل م�شري 
وفجاأة يقف جواد احل�شني ل يتحرك قط ... كما هي 

ناقة النبي عند احلديبية 
احل�شني: قفوا وا�شتفهموا الأمر ما ا�شم هذه الأر�ص

زهري : هي األطف يا مولي 
احل�شني: اإذن هنا مناخ ركابنا هي ذي كربالء.



28

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق

املسرح احلسيين ...

               ضرورة ثقافية .. 

                           ومشروع حياة  ..
سعيد محيد كاظم

باحث وأكادميي

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق

املسرح احلسيين ...

               ضرورة ثقافية .. 

                           ومشروع حياة   
سعيد محيد كاظم

باحث وأكادميي



29

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق

فعالًة  مــ�ــشــاهــمــًة  املــ�ــشــرحــيــة  املــ�ــشــاهــد  �شاهمت  لــقــد   
التجديد  اإىل  احلــيــاة  تــدعــو  مــعــرفــيــة  اآفـــاق  فــتــح  يف 
اأن  اإىل  الآخر  تدفع  حيًة  جتربًة  بو�شفها  والتطور؛ 
حقيقة  وهــي  واملــعــرفــة،  العلم  ميادين  خمتلف  يلج 
�شاخ�شة متنح املتلقي درو�شاً يف املوعظة والإ�شالح؛ 
تزدهي  م�شاهد  وهي  ذاتها  يف  اأهميتها  حتمل  لأنها 
وت�شتجيب  الـــزمـــن  وتـــواكـــب  واحلـــركـــة  بــاحلــيــويــة 
ب�شياقاتها  تـــغـــذيـــه  زالـــــت  ومــــا  الــعــ�ــشــر  لــــدواعــــي 

الوعي. الوجود  يف  وتنفث  ومتغرياتها، 
    اإن التبدلت امل�شتمرة يف التجربة الإن�شانية دعت 
بالتوازن  احلياة  يرفد  من  على  التكاء  �شرورة  اإىل 
الجتماعية  املفاهيم  تخلخلت  مــا  فـــاإذا  الإنــ�ــشــاين، 
الأ�شمى  الــبــديــل  فــــاإن  املـــوازيـــن،  تــلــك  وا�ــشــطــربــت 
�شيكون يف الثورة على الواقع، ولعل يف امل�شاهد التي 
يعر�شها امل�شرح احل�شيني ما يوافق التطلعات؛ ذلك 
وحقيقتها  عمقها  يف  الإن�شانية  التجربة  يعانق  اأنه 
اإذ  وهواج�شها،  التجربة  تلك  خ�شو�شيات  وي�شتجلي 
تزود  التي  املعرفية  الأ�شئلة  اأبجديات  منه  تنطلق 
الآمنة،  املــ�ــشــتــقــرة  احلــيــاة  مبــ�ــشــتــخــلــ�ــشــات  الـــوجـــود 
الظلم  �شّد  التمرد  روح  امل�شت�شعفني  يف  توقظ  التي 
الـــذي يزدهي  املــا�ــشــي  وتـــوؤجـــج يف دمــائــهــم مــنــاقــب 
لها  ــَب  ــتحِ ُك الــتــي  النبيلة  وبقيمهم  الأبــطــال  بــ�ــشــرية 

اخللود.
املــ�ــشــرح احلــ�ــشــيــنــي يلم�ص  لـــواقـــع  املــتــتــبــع  ولــعــل      
التي  الكربالئية  للواقعة  الفاعل  احل�شور  بو�شوح 
حوت على م�شاهد موؤملة واأدلفت تف�شيالت ت�شتدعي 
التاأمل  كرثة  املتلقي  من  وت�شتوجب  عليها  الوقوف 
واملــعــايــنــة وتــفــحــ�ــص املــزيــد مــن اأجـــل الطـــالع على 
امل�شهد  مفا�شل  من  مف�شل  كل  يف  قبع  الذي  الظلم 
�شماته  تــتــ�ــشــكــل  حــتــى  بــتــغــلــغــلــه  مـــــروراً  الــكــربــالئــي 
ويتخطى  وجــوده  يفر�ص  )مهيمنًة(  ليكون  الدالة 
ال�شعادة  اأجواء  وتعكري  الإف�شاد  غايته  فتكون  عابثاً، 

الإن�شان  يجد  التي  الكرمية  احلياة  اإىل  تدعو  التي 
كرميا. عزيزا  فيها  نف�شه 

امل�شوؤوم ل يجد �شداه يف احلياة  اإّن ذلك الظلم       
الـــتـــي تــعــلــو فــيــهــا رايـــــة احلـــــق، بـــل يــنــعــدم وجــــوده 
يف  يتجلى  الذي  ال�شماوي  النور  انبثق  اإذا  احلقيقي 
ذلك،  من  مقربة  على  املتلقي  يكون  ولكي  كربالء، 
ذلك  املهمة؛  لتلك  �شيت�شدى  احل�شيني  امل�شرح  فاإن 
حوا�شه  و�ــشــتــتــفــاعــل  بــبــ�ــشــره  �ــشــيــلــحــظ  املــتــلــقــي  اأن 
متنح  عديدة  درو�شاً  يعاين  وهو  جميعها  ومدركاته 
التاأ�شي�ص  �شينبعث  وعندها  معرفية،  اأبعادا  الــذات 
الــثــقــايف لــلــذات وهــي متــتــح مــن هــذه املــ�ــشــاهــد كيف 
عب  ذلــك  ويــكــون  كــّلــه،  لل�شر  كــّلــه  اخلــري  �شيتجلى 
تــ�ــشــتــعــر�ــص م�شرية  الــزمــن وهـــي  تــخــتــزل  مــ�ــشــاهــد 
ال�شراع  بــداأ  حــني  الن�شاأة  منذ  و�شراعاتها  احلــيــاة 
تــفــ�ــشــيــالت تت�شم  لــنــا  بــني اخلـــري والــ�ــشــر، وتـــقـــّدم 
الأحداث  تلك  �شياغة  تعيد  وهي  والعمق  بالت�شاع 
التاأثري  فاعلية  فتنتج  وم�شموعة  مرئية  بطريقة 
الــتــعــالــق �شينتج  الــــذات، هـــذا  الــتــوا�ــشــج مــع  وتــعــقــد 
-بال�شرورة- تعدياًل يف املواقف احلياتية، وهو مما 
الفكرية،  املنظومة  يف  تغيرياً  �شيحدث  فيه  ل�شك 
بقيت  الــتــي  الــقــنــاعــات  يف  تــبــدد  اإىل  �ـــشـــيـــوؤول  كــمــا 
را�شخة يف الأذهان ول�شنوات عديدة، فاإذا ما ات�شعت 
فاإّن  جـــديـــدة،  ومــ�ــشــامــني  روؤى  وتــكــ�ــّشــفــت  املــعــرفــة 
و�شينبثق  يتال�شى،  حتى  �شيتقوقع  اخلاطئ  امل�شار 
اآفاق  اإىل  القائمة  ال�شياغات  يتجاوز  جديٌد  م�شاٌر 

واملعرفة. بالوعي  مليئة 
    هــــذا الـــوعـــي اجلـــديـــد الـــــذي اطــــل عــلــى الــــذات 
يزحزح  اأن  �شك-  اأدنى  – وبدون  باإمكانه  الإن�شانية 
والعقول  النفو�ص  يف  ا�شتقرت  خاطئة  واأفكاراً  قيماً 
ملـــدة مــن الـــزمـــن، وهــــذا مــا �ــشــيــنــتــج تــبــدًل يف بنية 
يت�شَن  ومل  ذاتـــه  عــلــى  مــنــطــويــاً  ظــل  الـــذي  املجتمع 
ما  يتحقق  حتى  يكافح  �شيبقى  ولهذا  التغيري،  له 
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الأن�شاق  يف  تبّدًل  �شينتج  التحول  هذا  اإليه،  ي�شبو 
املجتمع  لهذا  الرتقاء  �شمة  و�شتكون  له،  الثقافية 
مــ�ــشــتــمــرة ويــكــون مــ�ــشــتــوى الــنــ�ــشــج مــوازيــا لذلك 
الأوحد،  عنوانه  الكرمية  احلــيــاة  وتبقى  الرتــقــاء 
وهو  ومعرفٍة،  ب�شريٍة  على  املجتمع  هذا  يف  والفرد 
العي�ص  له  يكفل  الذي  امل�شار اجلديد  يدرك طبيعة 
اأن يظل قابعاً يف  اأنه ل يرغب  املفعم باحلرية، كما 
اجلهل  به  وي�شتبد  الأهــواء  حتكمه  اأ�شري  واقع  ظل 
لتقوي�ص  دوؤوب  �شعي  يف  فهو  هــذا  مــن  والتخلف، 
اأن يبحث عن حلول  امل�شتبد، ولهذا لبّد له  الواقع 
ل�شتكمال  واملــواجــهــة  الــثــبــات  لــه  تــ�ــشــمــن  نــاجــعــة 
يكون  واأن  وقــــــوٍة  عـــــزٍم  بــكــل  احلـــيـــاتـــي  مــ�ــشــروعــه 
الثقايف  الإ�ــشــالح  دائــمــاً يف خــدمــة دعـــاوى  �ــشــوتــه 

وال�شيا�شي..  والجتماعي 
الفرد رويدا رويدا  ينمو لدى  الثقايف  الدور  اإّن      
بالقيم  الناب�شة  احلــيــاة  درو�ـــص  على  اّطــلــع  مــا  اإذا 
واحل�شاري..،  الفكري  بالعطاء  والزاخرة  املعرفية 
بــ�ــشــورة عامة  الــديــنــي  الـــرتاث  اّطــلــع على  مــا  واإذا 
بــ�ــشــورة خــا�ــشــة وع�شق  الــ�ــشــرية احلــ�ــشــيــنــيــة  وعــلــى 
ف�شيكون  الــرفــيــع،  الــ�ــشــرف  بــهــذا  وتــوّلــع  الف�شيلة 
وهــو- �ــشــاأنــه   ــَظــم  وعحِ منزلته  علوِّ  على  دلــيــاًل  ذلــك 

املعي�ص؛  واقـــعـــه  يف  ذلــــك  اإىل  بــحــاجــة  �ـــشـــك-  بـــال 
مالحقتها  منه  تتطلب  مواقفاً  احلياة  يف  اأّن  ذلــك 
تارة  والتمثل  وبالقتداء  تــارة  والإ�ــشــارة  بالنتقاد 
عن  بنف�شه  يناأى  املتلقي  �شيجعل  ما  وهــذا  اأخــرى، 
الــدخــول يف متاهات  الــَظــلَــمــة، ومــن  ارتــيــاد طــريــق 
مبو�شوعة  الن�شغال  جمرد  واأن  وال�شياع،  البوؤ�ص 
التي  ــلــوكــيــة  الــ�ــش بــالــقــيــم  النـــ�ـــشـــغـــال  هـــو  الـــطـــف 
العطاء،  من  متناهية  ل  بــدرو�ــٍص  الإن�شانية  غــّذت 
للوجود  حــقــيــقــي  جتــ�ــشــيــد  قــيــمــهــا  مــن  الــتــزود  واأّن 
الإنـــ�ـــشـــاين؛ لأنـــهـــا ُتـــعـــد ذخـــــريًة حـــيـــًة مُتـــّنـــي ذلك 
ال�شمو  مراتب  اأعلى  عليه  وت�شفي  بالهناء  الوجود 

الرجراجة  الــطــويــلــة    الإنــ�ــشــان  فم�شرية  والــنــقــاء، 
اأمام  الــوقــوف  ت�شتدعي  املجهول  نحو  ت�شري  الــتــي 
من  والنــتــفــاع  مبــاآثــرهــا  والتب�شر  كــربــالء  ملحمة 
كابو�شها  و�شيطر  الآلم  خّيمت  ما  واإذا  م�شامينها، 
املــعــتــم وطــفــح بــالــلــوعــة واحلــــزن، فـــاإّن الــلــجــوء اإىل 
واأف�شلها  الـــطـــرق  اأيــ�ــشــر  �ــشــيــكــون  الإميـــــان  دوحــــة 
احلياة  وقائع  جللتها  التي  احلزن  ترنيمة  ملواجهة 
�شاخ�شة  معاملها  بدت  قد  التي  الوقائع  تلك  املوؤملة، 

الهموم.  من  املكابدة  مكنوناتها  يف  ت�شتبطن  وهي 
اأكـــرث حيويًة  املــ�ــشــرح احلــ�ــشــيــنــي وهـــو  بـــرز  لــقــد      
وانفتاحاً، فقد تركز عمله يف اأن ي�شلط ال�شوء على 
الزوايا املعتمة رغبًة يف الإي�شاح وحتريك املدركات 
احلــ�ــشــيــة �ــشــوب الأحــــداث حــتــى يــتــم الــتــفــاعــل بني 
التفاعل  هــذا  يتم  ول  امل�شرحي،  والعر�ص  املتلقي 
امل�شرحي  الــنــ�ــص  اأخـــذ  اإذا  اإل  بــيــنــهــمــا  والنـــدمـــاج 
املتلقي  ذائــقــة  الــتــاأثــري يف  الــكــافــيــة يف  ))مــ�ــشــاحــتــه 
�شياغته  من  منا�ص  فال  انتظاره،  اأفــق  وم�شاك�شة 
التجديد(( اإىل  يــنــزع  مغاير  فني  اأ�ــشــلــوب  بح�شب 
م�شتويات  يف  تقع  دللت  ))جمــمــوع  اأن  ذلــك   ،)1(
اإنــتــاجــهــا ومــنــحــهــا واقعاً  املــتــلــقــي يف  يــ�ــشــرتك  عـــدة، 
مبا  العر�ص  ي�شتنطق  املتلقي  وان  حــيــاً،  وحــ�ــشــورا 
يفعل  اإذ  وهو  عليه،  ا�شتمل  ما  على  ويحاوره  فيه، 
مقا�شد  عنه  تتفتق  تاأويليا  فعال  يحقق  اإمنــا  ذلك 
من  ا�شتخل�شها  الــتــي  العميقة  ومــعــانــيــه  الــعــر�ــص 
والتالقح  الــتــوا�ــشــج  هـــذا  املــتــبــايــنــة(()2(،  اأنــ�ــشــاقــه 
للمعرفة  م�شارب جديدة  املتلقي يخو�ص يف  �شي�شع 
تتعمق  واإمنــا  �شيقٍة  ذاتــيــٍة  يف  يرمتي  ل  فهو  ولــذا 
للواقعة،  الــعــامــة  اخلـــطـــوط  عــنــد  يــقــف  ول  روؤاه 
التي  احلقيقة  عن  بحثا  اأغـــواره  ي�شب  مــا   وكثريا 
املت�شل�شلة  مــ�ــشــاهــدتــه  عــب  عليها  احلــ�ــشــول  يـــروم 
واملــرتابــطــة لــالأحــداث يف الــعــر�ــص املــ�ــشــرحــي، ولذا 
ُتــــبز جوانب  تــعــبــرييــة  انــ�ــشــاق  يــتــمــو�ــشــع يف  فــهــو 
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بل  احلــد،  هــذا  عند  يقف  ومل  الإن�شانية،  الفاعلية 
وتــ�ــشــفــري منظومة  ))تــفــكــيــك  عــلــى  يــعــمــل  اأن  عــلــيــه 
)العر�ص(  الكبى  العالمة  تبثها  التي  الـــدللت، 
وهــكــذا فـــان الــتــوا�ــشــل يــحــقــق مــفــهــومــه مــن خالل 
التلقي  نــظــريــة  يــهــيــكــل  الــــذي  والـــتـــاأويـــل  الـــقـــراءة 
ُيغذي  املـــ�ـــشـــرح  اأن  يف  جـــــدال  ول  املــــحــــدثــــة(()3(، 
اأّنه  ذلــك  واملــتــابــعــة؛  بــاحلــركــة  الإنــ�ــشــانــيــة  الكينونة 
والذي  مــعــهــا،  ويت�شق  الإنــ�ــشــانــيــة  املــواقــف  يــالمــ�ــص 
ما  على  ال�ــشــتــدلل  ميكنه  بــتــاأٍن  امل�شاهد  يتفح�ص 
وجمالية  دللــيــة  اأ�ــشــرار  مــن  املــ�ــشــاهــد  تــلــك  تخفيه 
قــيــم البطولة  تــقــرتب مــن  نــبــيــلــة  قــيــٍم  تــكــ�ــشــف عــن 

الطف.  فيو�ص  من  ان�شاغها  ت�شتمد  التي  والفداء 
بــهــا مل  نـــقـــول  الـــتـــي  الــكــربــالئــيــة  الـــواقـــعـــة  اإّن      
اأنــهــا متــنــح الذات  اإذ  تـــرتْك لــ�ــشــان الــدهــر مــعــقــودا، 
تــعــ�ــّشــر جوابها؛  اأجــوبــًة لأ�ــشــئــلــٍة حــائــرٍة وكــثــريا مــا 
مع  وتعالقها  باملعرفة  الواقعة  تلك  لن�شداد  وذلك 
الإن�شان، وهي من �شاهمت يف اإر�شاء الأ�ش�ص املعرفية، 
والتقومي،  بالتف�شري  الإن�شانية  التجربة  ولحقت 
اإبداعي ناجز و)ذات(  اإن�شاين جاد ووعي  فهي م�شار 
الع�شر،  وروح  وتن�شجم  اجلديد  ت�شتطلع  متحركة 
يــتــجــاوب مــع مــعــطــيــات التطور  املــ�ــشــرح  وهــكــذا هــو 
اأّن ))القدرة يف التجاوب  اإذ  والنزوع نحو التجديد، 
اخلطاب  خ�شائ�ص  اأبــرز  مــن  تعد  الع�شر،  روح  مــع 
املــ�ــشــرحــي الــــذي امــتــلــك خــا�ــشــيــتــه الــديــنــامــيــة من 
امل�شريي،  الراهن  ومعطيات  باحلياة  ت�شبثه  جــراء 
مع  والتوا�شل  الدميومة  �شفة  املزية  تلك  فمنحته 
املحمولت  عــن  ف�شاًل  والــذائــقــة،  الــزمــن  مــتــغــريات 
خطاب  من  املرّحلة  واجلمالية  والفكرية  الفل�شفية 
مرئي،  نحو  على  واملبثوثة  العر�ص  ن�ص  اإىل  الن�ص 
التي  والل�شانية  واحلركية  الب�شرية  الأن�شاق  عب 
العر�ص  مبنظومة  عليه  اأ�شطلح  ما  جمتمعة  توؤلف 
املــ�ــشــرحــي الــبــنــائــيــة، وبــانــتــمــاء الــفــن املــ�ــشــرحــي اإىل 

احلــا�ــشــر دائـــمـــاً، فـــاإن ذلـــك ميــهــد الــ�ــشــبــيــل لجناز 
خـــطـــاب مـــ�ـــشـــرحـــي تـــقـــدمـــي، يــتــخــذ مــــن الـــراهـــن 
التالحم  اأوا�شر  لتمتني  موا�شاًل  ج�شراً  امل�شريي 
ـــــروؤيـــــوي، بــــني الــــــرتاث بــو�ــشــفــه مـــرجـــعـــاً وبني  ال
احلركة  لدينامية  الواقعي  املوؤ�شر  بعدها  املعا�شرة 
الفن  والأحــــداث، ولأن  الــزمــن  لـــدوارة  املــ�ــشــطــردة 
–خا�شة- ميثل منظومة  امل�شرحي  عامة واخلطاب 
الطريق  جتعل  اخلا�شية  هذه  فان  م�شفرة،  رمزية 
واملعاجلات  احلـــداثـــيـــة  الـــطـــروحـــات  اأمـــــام  مـــعـــبـــداً 
بحيث  الــرتاث،  ع�شرنة  اإىل  ال�شاعية  التجديدية 
واملعا�شرة، عقب  الرتاث  املفرت�شة بني  الهوة  تردم 
مقت�شيات  اإىل  املــ�ــشــرحــيــة  الــلــعــبــة  ن�شقية  اإخــ�ــشــاع 
الــراهــن املــ�ــشــريي املــعــا�ــشــر(()4(،  وهــذا مــا يوؤكد 
الــتــوافــق والــتــاآلــف بــني الــواقــعــة الــكــربــالئــيــة وبني 
روح  مــع  يــتــجــاوب  كليهما  فـــاإن  املــ�ــشــرحــي،  اخلــطــاب 
متثيل  اأن  منه  ُي�شت�شف  الن�شجام  هذا  واأّن  الع�شر، 
اأذهان  يف  و�شوحاً  اأكــرث  تبدو  امل�شرح  على  الواقعة 
اللتبا�شات،  يــفــك  التمثيل  هــذا  اأن  كــمــا  املــتــلــقــني، 
ما  �شيك�شف  كما  فهمه،  عليهم  تع�ّشر  مــا  ويــو�ــشــح 

خفية. اأبعاد  من  فيها 
اأ�شئلة نتوخى مقاربتها حتى نتمكن  اأن ثمة      على 
مــن الــوقــوف عــلــى بــعــ�ــص احلــقــائــق املــخــفــيــة، وهي 
مقا�شده  وتــوؤطــر  احل�شيني  بامل�شرح  تتعلق  اأ�شئلة 
قد  الـــذي  الــ�ــشــوؤال  ينبج�ص  هــذا  مــن  الــتــجــديــديــة، 
الن�شداد  هــذا   َ ملحِ وهــو  اإل  املــتــلــقــي،  ذات  يف  ينبعث 
ملتابعة العر�ص امل�شرحي احل�شيني، واإذا ما مت عر�ص 
بالت�شاع،  �شياأخذ  الإقبال  فــاإن  احل�شينية  امل�شاهد 
قلنا  ما  اإذا  بعيدا  يكون  ل  اجلــواب  يف  القول  ولعل 
الفاعلية  �شببه  اجلماهريي  المــتــداد  هــذا  �شّر  اإن 
يفقدها  قــد  والــتــي  للمتلقي،  امل�شرح  يعطيها  التي 
ومو�شوعاتها  مبو�شوعها  الــواقــعــة  اأن  كما  غــريه، 
هي  بــل  عــنــه،  مبــنــاأى  تكن  ومل  املتلقي  تتجاهل  مل 
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يف  النظام  يبعث  مبا  ورفده  به  الهتمام  اإىل  ت�شعى 
وتلك  وال�ــشــتــقــرار  التـــزان  عليها  وي�شفي  حياته 
ــاديــق الـــتـــي ميــكــن الـــركـــون اإلـــيـــهـــا، فــــاإذا  مـــن املــ�ــش
ومنحته  بالقوة  املتلقي  الكربالئية  الواقعة  رفدت 
�شتتبلور  بالال�شتقرار، عندها  يعوم  الثبات يف عامٍل 
و�شتكون  املــ�ــشــرحــي،  لــلــعــر�ــص  املــمــيــزة  اخلــ�ــشــائــ�ــص 
الـــدالـــة عــلــى تعالق  الــ�ــشــمــة  تــلــك اخلــ�ــشــائــ�ــص هــي 
على  يعّول  جعلته  التي  وهي  العر�ص  بذلك  املتلقي 
العر�ص  تــكــرار  اأن  حتى  �ــشــواه،  دون  مــن  الفن  هــذا 
املتلقني،  جــمــهــور  عــنــد  ــاأم  الــ�ــش يــخــلــق  ل  لــلــمــ�ــشــهــد 
مـــا جــــرى وكلما  ملــالحــظــة  ولــهــفــٍة  �ـــشـــوٍق  وهــــم يف 
العر�ص  يف  فاته  ما  للمتلقي  تك�ّشف  امل�شهد  جتــدد 
املــ�ــشــهــد  حــتــى يرى  اأُعـــيـــد  لـــو  وكـــم متــّنــى  الأول، 
امل�شرح  �شينجح  حينها  ويــتــاأثــر،  ويتفاعل  وي�شمع 
التي  النفو�ص  يف  وبثها  الإن�شانية  الأفــكــار  نقل  يف 
وبكل م�شامينها  اإليها  اأحوجنا نحن  وما  حتتاجها، 
قيمها  فيها  وت�شمو  احلياة  تتجدد  كي  وتف�شيالتها 

الأ�شيلة.
والــرغــبــة يف  النـــ�ـــشـــداد  ذلـــك  اإىل  الإ�ــــشــــارة  اإّن      
اإىل  اأ�شبابه  مــن  بع�ٍص  يف  يــعــود  الأحـــداث،  معاينة 
واإذا  احلياتي،  م�شروعه  خدمة  ويف  للمتلقي  اأنــهــا 
فمن   ، م�شلحته  يف  ي�شب  تعنيه  مــا  كــل  يف  كــانــت 
الذي  بامل�شرح  اهتمامه  جــل  �ــشــريّكــز  اأنــه  الــوا�ــشــح 
اأن  املــثــاقــفــة، ومبــا  وعــوامــل  املــتــغــريات  يتجاهل  مل 
املــ�ــشــرح يــواكــب املــتــغــريات ويــتــفــاعــل مــع الأحــــداث 
اجلديدة والطارئة وكل ذلك بفعل قراءاته اجلادة 
على  تقوم  والتي  وال�شمول  بالإحاطة  متتاز  التي 
اجلــدل والخــتــالف واملــحــاورة وتــنــوع الــروؤيــة، فاإن 
دور املتلقي ل يكون يف امل�شاهدة فقط، بل ي�شتدعي 
ذلك  الوعي؛  لتحقيق  الإ�شغاء  –بال�شرورة-  منه 
بخ�شو�شياتها،  مــفــعــمــة  كــيــنــونــة  مــع  يــتــعــامــل  انـــه 
واإعادة  اخل�شو�شية  تلك  اإدراك  منه  يتطلب  ولــذا 

ال�شتجابة  لتتحقق  وجــــوده  بــعــوامل  الــنــ�ــص  ربـــط 
التناغم  هــذا  املــعــرفــيــة،  الــقــيــم  مــن  يكتنزه  مــا  اإىل 
دوؤوب  �ــشــعــي  يف  الــنــفــ�ــص  �ــشــيــجــعــل  وال�ـــشـــتـــجـــابـــة 
تاأثيث  اجـــل  ومـــن  مــقــومــات وجـــودهـــا،  ل�ــشــتــكــمــال 
نزعة  م�شلة  الــفــرد  يك�شب  الــذي  الثقايف  الــوعــي 
به  �شتحدو  والتي  التغيري  نحو  به  ت�شعى  متمردة 
فر�شة  �شيك�شبه  والـــذي  الإنــ�ــشــاين،  الــطــمــوح  نحو 
بــالــعــيــ�ــص اجلديد  تــتــ�ــشــم  اأخــــرى  جــديــدة ومــرحــلــة 

الإن�شاين. وال�شطهاد  العنف  من  يخلو  الذي 
الإن�شانية  الذات  ارتياد  اأن  بالذكر      ومن اجلدير 
ملعاينة امل�شاهد امل�شرحية ل تخلو من ق�شدية تدفع 
تعوي�شية  �شلوكيات  كاإ�شفاء  ما،  غاية  لتحقيق  بها 
املتلقي  واأن  �شيما  ل  املعارف  طلب  يف  ال�شتزادة  اأو 
تاأمالته  يف  ويــرتــكــن  املــعــريف،  اجلــو  هــذا  يف  يندلف 
الطويلة اإىل ال�شفاء الذهني الذي عّكرته تراكمات 
من  ال�شفاء  ذلــك  اإىل  بحاجة  وهــو  املـــوؤمل،  الــواقــع 
اجل البتعاد عن الن�شغال ال�شيق، ولعل يف امل�شرح 
تفريغ  اإىل  الـــرامـــيـــة  الــتــطــلــعــات  تــلــك  يـــوافـــق  مـــا 
مع  يتعاطف  مــا  فيه  اأن  كما  الـــذات،  يف  تــر�ــّشــب  مــا 
يتجاهل  الذي  اخلطاب  من  يت�شمن  وهو  �شجنها، 

وماربته. تنكيله  على  ويعمل  التع�شف 
     لقد �شغل امل�شرح احل�شيني م�شاحة وا�شعة و�شجل 
اأو�شاط  اأنــه لقــى قــبــول يف  حــ�ــشــوراً را�ــشــخــاً؛ ذلــك 
الإن�شاين،  واملــ�ــشــمــون  يــتــنــا�ــشــق  بــو�ــشــفــه  املــجــتــمــع  
الإن�شاين  بالواقع  تنه�ص  التي  الو�شائل  من  وهــو 
�شريورة  نحو  بــه  وتــدفــع  الفكر  اغــنــاء  على  وتعمل 
ما  واملكانة  الف�شل  من  حظي  فقد  والثبات،  البقاء 
�شكاًل  بو�شفه  الأخــرى؛   الفنون  �شدارة  يف  يجعله 
والختالف  بــاملــغــايــرة  يحتفي  املــعــرفــة  اأ�ــشــكــال  مــن 
ليواكب  والــتــجــاوز  الــتــخــطــي  بــقــلــق  مــ�ــشــكــون  وهـــو 
))من  ُيعد  امل�شرحي  فالفن  واملتغريات،  التطورات 
اإثــــارة للجدل،  الــقــدميــة واملــعــا�ــشــرة  الــفــنــون  اأكـــرث 
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بينه  تــربــط  الــتــي  العالقة  وم�شتوى  طبيعة  بحكم 
و�شدمة  اإثـــارة  عــلــى  قابليته  ومـــدى  املجتمع  وبــني 
يبثها  التي  والروؤى  واملفاهيم  الر�شائل  عب  املتلقي 
البعد  هذا  اإن  الغالب،  يف  اآنيا  تاأثريها  يكون  والتي 
م�شوؤولية  اأمام  و�شعه  للم�شرح  )ال�شو�شيو-تاريخي( 
كبرية يف قدرته على فك اللتبا�شات واإثارة الأ�شئلة 
والواقع  للوجود  نظرته  اأ�شا�شها  على  تتحدد  التي 
وقـــدرتـــه يف الــتــعــامــل مــع حــيــثــيــات ومــتــغــريات هذا 
ن�شق  اإيجاد  وماولته  املتنوعة،  ومالب�شاته  الواقع 
العالقة  هــذه  ودينامية  فاعلية  مــن  يعزز  م�شرتك 
الــروحــيــة املــتــبــادلــة، وبــحــكــم الـــظـــروف الــتــي كانت 
ال�شنوات  يف  الـــعـــراقـــي  املــ�ــشــرحــي  بــاملــ�ــشــهــد  حتــيــط 
الــكــثــري مــن الجتاهات  لـــذا فــقــد ظــهــرت  الأخــــرية، 
تاأخذ  اأنــهــا مل  نــعــتــقــد  الــتــي  املــ�ــشــرحــيــة  والــتــجــارب 
ب�شبب  والهــتــمــام  املتابعة  مــن  احلقيقية  فر�شتها 
املوؤ�ش�شة  �شيا�شة  ومنها  كــثــرية  واإ�شكاليات  عــوامــل 
على  الكاملة  �شبه  الهيمنة  يف  ال�شابقة  امل�شرحية 
فاخلطاب  ولهذا  امل�شرحي(()5(،  اخلطاب  مقدرات 
جتاه  �شامتاً  يكون  اأن  املتلقي  من  يريد  ل  امل�شرحي 
الأحــــــداث الــتــي يــقــوم بــعــر�ــشــهــا اإمنــــا يــتــوخــى منه 
والعر�ص  املتلقي  بني  فالتوا�شل  الفعالة،  امل�شاركة 
بلورتها  اإىل  امل�شرح  ي�شعى  خ�شي�شة  ابرز  امل�شرحي 
انــه يــرتــكــز عــلــيــهــا، كــمــا يــتــوقــف جنــاحــه عليها؛  بــل 
اأن امل�شرح ي�شطلع مبهمة ثقافية عميقة يكون  ذلك 
اأ�شا�شي فيها، وهو و�شيلة من ))و�شائل  املتلقي ركن 
اأن يــعــب عــن واقــعــه وعن  املــجــتــمــع يــحــاول عــبهــا 
الفاعلة  الو�شيلة  هــذه  خــالل  مــن  يج�شد  واأن  ذاتــه 
بتغري  يتغري  اأن  يجب  الــذي  للواقع  �شادقة  �شورة 
كل  مع  ويتفاعل  الواقع  هــذا  يعي�ص  الــذي  الإن�شان 
العملية  قطب  فيها  يتحد  �شلمية  مفاعلة  معطياته 
بالتايل  �شاأنها  من  التي  املن�شودة  املعادلة  يحقق  مبا 
والتغري  البناء  يف  الطليعي  دوره  امل�شرح  تعطي  اأن 
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يجتذب  وانــه  والــفــنــي،  املــو�ــشــوعــي  بال�شدق  يتميز 
نف�شها  وهي  وحقيقتها،  واقعها  لها  التي  الن�شو�ص 
وهذا  اأحداثها،  �شياغة  يف  امل�شرحية  تعتمدها  من 
الذوات  ي�شتقطب  حميما  تــقــاربــا  عــنــه  �شينجم  مــا 
انعكا�شا  يكون  ))اأن  امل�شرح  اأن على  ولذا  الإن�شانية، 
ومرحهم،  وحياتهم يف جدهم  النا�ص  لذوات  �شادقا 
وهذه  ذلـــك(()7(،  من  وابعد  واأتــراحــهــم،  اأفراحهم 
واحـــدة مــن بــني اأ�ــشــبــاب عــديــدة تــدفــع بــالــنــا�ــص اإىل 
اأن))  ذلك   ، امل�شرحية  العرو�ص  معاينة  يف  الرغبة 
من  وواقعهم  ذواتــهــم  يلتم�شوا  اأن  يــريــدون  النا�ص 
خـــالل هـــذه الــو�ــشــائــل الــتــعــبــرييــة الــفــنــيــة فــــاإذا مل 
يــكــن الأمـــر كــذلــك حــكــم عــلــى هــذه الإعــمــال باملوت 
لأنــهــا حــمــلــت عــنــا�ــشــر الــفــنــاء يف طــيــاتــهــا مــا دامت 
ومل  اليومية  وحياته  الإن�شان  واقع  عن  ابتعدت  قد 
ومما  و�شيجة(()8(،  باأية  التجربة  ب�شدق  ترتبط 
باملعرفة،  تــزخــر  بــحــقــائــق  تـــزودهـــم  اأنــهــا  يــخــفــى  ل 
والتوجيه  املــوعــظــة  مـــن  مــعــريف  خــزيــن  فــيــهــا  كــمــا 
الأخالقي))  الــدر�ــص  مــن  فــال�ــشــتــفــادة  الأخــالقــي، 
لبد لأي عمل اإبداعي اأن ينطوي عليه... وان تكون 
اأن�شجته  اأخــالقــي  در�ـــص  فــيــهــا  اخــتــمــر  الــتــي  املــتــعــة 
الواقع  من  اأ�شولها  ا�شتمدت  فاعلة  اأ�شيلة  جتربة 
يت�شح من  الـــواقـــع(()9(،  هــذا  ومــعــطــيــات  الــيــومــي 
الأعمال  يف  الأخالقي   الدر�ص  مركزية  القول  هذا 
ي�شكل  احل�شيني  امل�شرح  يف  وهــو  فكيف  الإبــداعــيــة، 
يف  اأ�شا�شي  ركــن  فيه  ل�شك  مما  وهــذا  كــبى،  ثيمة 

احل�شينية. امل�شرحية  الأعمال 
الإن�شانية يف  الذات  اأن  يتبني  تقدم  ما      ويف �شوء 
لذلك  وتقدم  احلقيقة  عن  تفت�ص  لأْن  دوؤوب  �شعي 
العميقة  ال�شلة  عن  تك�شف  كما  املعرفية،  اأ�شئلتها 
الديني،  الـــرتاث  ول�ــشــيــمــا  بــالــرتاث  تربطها  الــتــي 
احل�شيني  امل�شرح  يف  اأمامها  ماثال  ما�شتجده  وهذا 



34

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق

ا�شتلهام  امل�شرح احل�شيني هي  �شمة يف  اأبرز  اأن  ذلك 
ال�شياغة  تــلــك  فــنــيــة،  �ــشــيــاغــة  و�ــشــيــاغــتــه  الـــرتاث 
املعا�شر  الواقع  حركة  فيها  كما  الع�شر،  روح  فيها 
ن�شغها احل�شاري من جممل معطيات  ت�شتمد  التي 
احلــ�ــشــارة الإنــ�ــشــانــيــة، فــفــي ذلـــك الــــرتاث الـــدور 
لذلك  العودة  واإّن  للحا�شر،  ي�شلح   الــذي  الفاعل 
واأ�شيلًة، وهي من  ثريًة  لغًة  الن�ص  �شيمنح  الرتاث 
ال�شتلهام  ذلك  ُيعد  كما  الإبــداعــي،  الإجنــاز  حتقق 
املا�شي  مــع  والــثــقــايف  الفكري  للتوا�شل  ا�شتلهاما 
اأن  الوا�شح  فمن  والفكرية،  احل�شارية  واإجنازاته 
لها  الرتاثية  الن�شو�ص  متتلكها  التي  احلية  اللغة 
اأّن  فمثال  الــالحــقــة،  الن�شو�ص  رفــد  على  الــقــدرة 
مواطٍن  يف  زحزحتها  ميكن  ل  اللغوية  الرتاث  لغة 
�شيد  قالها  مــفــرداٍت  يف  �شيما  ل  ببدائل،  والإتــيــان 
)عليه  العلقمي  وبــطــل  الــ�ــشــالم(  )عليه  الــ�ــشــهــداء 
الـــ�ـــشـــالم( واأهـــــل بــيــتــهــم جــمــيــعــاً وكـــذلـــك مـــا قاله 
اأ�ــشــحــاب الإمـــــام احلــ�ــشــني )عــلــيــه الــ�ــشــالم(، فهي 
كلمات وجمل جتاوزت الزمان واملكان وبقيت خالدة 
على  حّتمت  الكلمات  تلك  ومثل  الأزمــان،  مر  على 
املــمــثــلــني يف الــعــر�ــص املــ�ــشــرحــي عــلــى تــرديــدهــا من 
ال�شموخ  يــبز  بها  الــقــول  جمــرد  واإن  �ــشــواهــا،  دون 
بواقعة  والعتزاز  الكبري  العتداد  والعطاء ويظهر 
الطف وبابطالها، كما حُتدث نقلة يف الفكر جلالل 

كربالء.  واقعة  حملتها  التي  العظيمة  املواقف 
     ورمبا ل جنايف احلقيقة اإذا ما قلنا اإّن للم�شرح 
دوراً بارزاً يف توطيد القيم النبيلة، كما له الدور يف 
الفكرية والثقافية واملعرفية والإبداعية،  املتغريات 
فــقــد اأقـــــام حــ�ــشــوره الــفــكــري عــلــى مــنــظــومــة من 
يــتــحــرك بــني املعرفة  الــفــكــر، وهـــو  الــوعــي وحــريــة 
واجلمايل،  والفكري  الأخــالقــي  والتوجه  العقلية 
املعرفية  الثقايف ويف املجالت  املنجز  وهو متقدم يف 
امل�شرح  لــ�ــشــالــح  ـــر  يـــوؤ�ـــشّ اأن  ميــكــن  ومــــا  املـــتـــعـــددة، 

الذات  اإثبات  نحو  نزوعه  هو  مالمح  من  احل�شيني 
الإنــ�ــشــانــيــة، واحلــر�ــص عــلــى الــتــاأ�ــشــيــ�ــص املــعــريف لها 
مع  والتكيف  امل�شتقبل،  نحو  الــرا�ــشــخ  التطلع  مــع 
احلقيقي،  ح�شورها  ليتجلى  ال�شعوري  ممولها 
يف  وتــرغــب  الظلم  ترف�ص  وهــي  وجــودهــا  ويرت�شخ 
املكابدات والهموم،  العي�ص الكرمي، وعندها �شتغادر 
ال�شتنكار،  على  تقت�شر  ول  البوح،  على  تتعكز  ول 
للحرية  تهفو  التي  الإن�شانية  باحلياة  �شت�شمو  بل 

والإبداع.   الفكر  م�شارات  وت�شري يف 
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هل متتلك مسات اخلطاب األدبّي؟

علي حممد ياسني
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امل�شرح  حلــــركــــة  املـــتـــابـــعـــني  يـــبـــهـــج  ممـــــا        
يف  تنطلق  الــتــي  الن�شو�ص  كــرثة  هــو  احل�شيني 
لفن  العربية  الكتابة  بــدايــة  منذ  العربي  اأدبــنــا 
اعرتا�شات  ولكن  هــذا،  يومنا  وحتى  امل�شرحية 
الن�شو�ص  تـــلـــك  عـــن  احلـــديـــث  �ــشــيــثــريهــا  مـــا 
احل�شيني  امل�شرح  جملة  ت�شطلع  التي  املتكاثرة 
تلك  بع�ص  مــن  اجلــديــد  ن�شر  مبهمة   - الآن   -
املتتالية،  اأعدادها  عب  له  والرتويج  الن�شو�ص 
عموم  باإمكانية  تتعلق  العرتا�شات  هــذه  ولعّل 
خطابا  لت�شّكل  تنه�ص  اأن  على  الن�شو�ص  تلك 
حججه  و  و�شرائطه  موا�شعاته  له  ا،  خا�شّ اأدبّيا 

الأدبّية والفنّية اخلا�شة به .
الـــتـــفـــريـــق بني  ـــــــالزم هـــنـــا  ال       ويــــبــــدو مــــن 
ا�شطالحي الن�ص واخلطاب و�شول اإىل اإمكانية 
 ( الو�شف  بهذا  احل�شيني  امل�شرح  ن�شو�ص  نعت 
اخلطاب ( اأو البت بعدم اإمكانية ذلك. مع الأخذ 
واخلطاب  الن�ص  م�شطلحي  اأن  العتبار  بنظر 
منهما،  الأخري  �شّيما  ول  اإ�شكالّيان،  م�شطلحان 
يف  جــّمــة  �شعوبة  لــه  املت�شدي  الباحث  يلقى  اإذ 
ر�شد  يف  �شديدا  متّنعا  ويــواجــه  دللــتــه  حتــديــد 
املخاطبات  مــن  كــثــري  يف  �شيوعه  رغــم  مــدلــولــه 

الإعالمّية والفنون الإبداعّية و�شوى ذلك .
     بــالــنــ�ــشــبــة ملــ�ــشــطــلــح الــنــ�ــص، فــــاإن عــــددا من 
الباحثني والدار�شني والنقاد العرب، مثل �شالح 
ع�شفور،  وجـــابـــر  اإبـــراهـــيـــم،  اهلل  وعــبــد  فــ�ــشــل، 
واإبــراهــيــم �ــشــحــراوي و�شواهم،  ثــامــر،  وفــا�ــشــل 
يرونه عبارة عن مدونة حدٍث كالمّي ذي وظائف 
معّينة،  ووظــائــف  �شمات  جمموعة  ولــه  متعددة 
قيامه  اأي  كــالمــّيــة،  مــدّونــة  اأّنــــه:  �شماته  ومـــن 
اأو  ال�شوري  املت�شل�شل، ل  الكالمي  التاأليف  على 
ومقت�شياتها  الكتابة  �شروط  مّتبعا  الت�شكيلي 
يف  يقع  اأي  حــدث:  ـــه  واأّن كما  املــعــروفــة.  و�شننها 

نف�شه  بــاإعــادة  ي�شمح  ول  معينني  ومــكــان  زمـــان 
اإعادة مطلقة مثله يف ذلك مثل احلدث التاريخي 
اأي  تــوا�ــشــلــي:  وهــو  كــواقــعــة متحققة.  املــعــروف 
ونقل  ومعارف  معلومات  تو�شيل  لغر�ص  يكتب 
لــه وظيفة  اأي  تــفــاعــلــي:  وهـــو  مـــا.  ملتلق  جتـــارب 
اأي له  تفاعلية ذات طابع اجتماعي .وهو مغلق: 

بداية معلومة ونهاية معلومة اأي�شا .
عــّرفــه معجم  فــقــد  لــلــخــطــاب  بالن�شبة  اأّمــــا        
تعريفا  الإجنــلــيــزيــة  لــلــغــة  املـــوجـــز  اأوكـــ�ـــشـــفـــورد 
يّت�شف  �شمات  جمموعة  على  مــرّكــزا  خمت�شرا 

بها  اخلطاب، وكالآتي :
التي  الفهم  عملية  على  ي�شتمل  اأن  ينبغي  اأّنــه   -
النتيجة  حتى  املقدمة  مــن  املتلقي  لــدى  حتــدث 

الالحقة.
املحادثة،  اأو  الــكــالم  عــب  التــ�ــشــال  يت�شمن   -

املناق�شة. والقدرة على 
- ذو طابع �شردي غالبا.   

اأو منطوقة  اأو معاجلة مكتوبة،  - يحتوي تناول 
اأو موعظة  اأو اأطروحة  ملو�شوع طويل مثل بحث 

اأو ر�شالة اأو ما اأ�شبه ذلك.
اأن يتحدث  ر�شالة ( مبعنى   ( يوؤدي خطابا  اأن   -

ويناق�ص م�شاألة ما.
مو�شوع  عن  مطّول  ب�شكل  ُيكتب  اأو  ُيتكلَّم  اأن   -

ما.
- اأن يدخل يف نقا�ص منطوق اأو مكتوب، اأن يخب، 

اأن ينطق.
اأن يناق�ص م�شاألة مع  - اأن يتحدث مع متلق ما، 

متلق ما، اأن يخاطب �شخ�شاً ما.
واملخاَطب  عــبه،  ب  ُيخاطحِ الــذي  هو  ب  املخاطحِ  -

هو الذي يفّكر.
اأّن  اأي  منطقياً،  الــتــوايل  على  التفكري  قـــدرة   -
تــتــم بتتابع  عــمــلــيــة النـــتـــقـــال مـــن حــكــم لآخـــــر 
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منطقي .
 ويرى )بروجراند( يف كتابه : )الن�ص واخلطاب 
اأّن بــني اخلــطــاب والــنــ�ــص عــالقــة قوية  �ـــص6( 
ذات  الن�شو�ص  من  جمموعة  فاخلطاب   ( جــداً 
من  مرتابط  تتابع  اأنــه  اأي  امل�شرتكة  العالقات 
يف  اإليه  الرجوع  ميكن  الن�شي  ال�شتعمال  �شور 
الــنــ�ــص هــو املوازي  وقــت لحـــق، واإذا كــان عــامل 
املـــعـــريف لــلــمــعــلــومــات املــنــقــولــة واملــنــ�ــشــطــة بعد 
الن�ص  ا�شتعمال  الذاكرة من خالل  القرتان يف 
اأحـــداث اخلطاب  فــاإن عــامل اخلــطــاب هــو جملة 
اأو  لــغــويــة  املــ�ــشــرتكــة يف جــمــاعــة  الــعــالقــات  ذات 
التي  املعرفية  الهموم  جملة  … اأو  ما  جمتمع 

جرى التعبري عنها يف اإطار ما (
       وهكذا يّت�شح لنا اأن اخلطاب هو جمموعة 
بذاتها،  واملكتفّية  املكتملة  الكالمية  الأحـــداث 
اأو املــنــطــوقــة، الــتــى يــر�ــشــلــهــا بـــاث ما  املــكــتــوبــة 
و�شفرات  قـــنـــوات  عـــب  مـــا  مــتــلــق  ويــ�ــشــتــقــبــلــهــا 
ومرجعّيات م�شرتكة، مّتفق عليها بينهما، ق�شد 
 - وبهذا فاخلطاب  والتاأثري.  والتوا�شل  الإبالغ 
من  جمموعة  هو   - نف�شه  بروجراند  يــرى  كما 
الن�شو�ص ذات العالقة امل�شرتكة، اأو هو جملة من 
التي تنتظم يف  الأدائّية  الت�شّكالت  اأو  املنطوقات 
�شل�شلة معينة - لتنتج على نحو تاأريخي - دللة 
ما، وحتقق اأثرا معينا ، وعليه فاخلطاب مفهوم 
اأو  اجلماعة  ثقافة  لي�شتمل  الآفاق، ميتد  مت�شع 
من  جميعها  الب�شرية  حتى  اأو  الأمـــة  اأو  الفئة 
جهة، فنقول خطاب اجلماعة اأو الفئة اأو احلزب 
كذا، ونقول اخلطاب العربى واخلطاب الأوروبى، 
ومن جهة اأخرى ين�شحب اخلطاب على املجالت 
بنف�شها فى  فُتلقى  املختلفة  والإبداعّية  املعرفّية 
ال�شيا�شى،  ظالله، ومن هنا كان لدينا اخلطاب 
الأدبي، واخلطاب  النقدي، واخلطاب  واخلطاب 

الإعالمي، و�شوى ذلك .
احلــ�ــشــيــنــي هي  املـــ�ـــشـــرح  نــ�ــشــو�ــص  اأّن      ومبــــا 
جمـــمـــوعـــة نـــ�ـــشـــو�ـــص يــنــتــظــمــهــا �ـــشـــلـــك واحــــد 
اأحداثها   وتــ�ــشــتــدعــي  املـــتـــعـــّددة،  خــيــوطــه  يــنــ�ــشــج 
تفّرعات  تفّرعت  واإن   - واحــدة  حبكة  املت�شل�شلة 
ر�شالة   (   : هــو  احلبكة   / ال�شلك  وهـــذا   - عـــّدة 
فهمها  وكــيــفــيــة   ) الــعــظــمــى   ونه�شته  احلــ�ــشــني 
الــر�ــشــالــة هي  اأّن تلك  انــطــالقــا مــن   ، وتــاأويــلــهــا 
الذي  الإنــ�ــشــاين  والــكــبيــاء  القيم  بــني  العالقة 
الظلم  رجوم  مع  الت�شّنع  ول  النهزام  يعرف  ل 
اأّن هذه الن�شو�ص تهدف بعد  واجلبوت، و مبا 
مفاهيم  تــركــيــز  اإىل  املــ�ــشــرح  خــ�ــشــبــة  اإىل  نــقــلــهــا 
ال�ــشــتــقــامــة واخلري  اإىل  الــنــا�ــص  تــدفــع  مــعــّيــنــة 
وحب العدل، واإىل تغيري قناعات �شائدة متعّلقة 
اأو تعديل  بكيفّية فهم حلظة النه�شة احل�شينّية 
تاأويل  �ــشــوء  اأربــكــهــا  الــتــي  الــقــنــاعــات  تلك  بع�ص 
اإىل حتقيق  �شاعية عب ذلك  اللحظة احل�شينّية 
توا�شل مرجو وتفاعل مطلوب من خالل خ�شبة 
القراءة   ( الورقي  الو�شيط  خالل  اأومــن  امل�شرح 
�شيحقق  التوا�شل  هذا  واإّن  املتلّقني،  اأنــواع  مع   )
اإليه املبدعون  اأو بع�ص ما ي�شبو  اإليه،  ما ي�شبو 
عـــلـــى اختالف  ــيــنــي  املـــ�ـــشـــرح احلــ�ــش كــــّتــــاب  مــــن 
لنا - وفقا  لــذا، فيجوز  واأهــوائــهــم.     م�شاربهم 
لذلك - اأّن نعّد ن�شو�ص امل�شرح احل�شيني - على 
تاأديتها عندما  اأ�شكالها واألوانها وطرق  اختالف 
خطابا  ذلــك-  قبل  حتى  اأو  اخل�شبة  اإىل  تتحول 
واخل�شائ�ص  الأ�ــشــبــاب  مــن  ميتلك  ا  خا�شّ اأدبــّيــا 
وال�شمات والغايات واملغازي امل�شرتكة ما يدعونا 
الذي  الو�شف  بــهــذا  الن�شو�ص  هــذه  ننعت  لأن 
احل�شارّية  و�شرورتها  خ�شو�شيتها  �شيمنحها 
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الوفّية  ال�شادقة  للكلمة  ونقاء  وطهر  قد�شية  ثمة 
بحب احل�شني-عليه ال�شالم-،لذلك قال ال�شرقاوي: 
الــكــلــمــة اإمــــا نــبــي وبـــغـــي؛ومـــا اأجـــمـــل احلــــرف بحق 
الإن�شاين  التاأريخ  يف  ملحمة  واأقد�ص  واأ�شمى  اأبهى 
النقي  والقلب  والعاطفة  الــوجــدان  معها  ،يتفاعل 
كل  بها  و�شغف  ،�شغلت  احل�شيني  اخللود  ،ف�شمفونية 
واأدبه  مب�شرحياته  ،وخلدها  احلي  ال�شمري  له  من 

وقوله..... وفنه 
بق�شديته  الهادف  اجلاد  امل�شرح  عنها  ُيعّب  وحينما 
اجلـــمـــالـــيـــة الــــروحــــيــــة الـــتـــي تــتــعــ�ــشــق مــــع الـــوعـــّي 
القبح  اإزاء  الإن�شاين  للجمال  تتويج  ،فهي  اجلمعّي 
،فــيــمــا القبح  بــاحلــق  ،فــتــتــويــج اجلــمــال  الــ�ــشــيــطــاين 
الرتاجيديا  بطل  بــني  ،�ــشــتــان  والــ�ــشــاللــة  بالباطل 
الــ�ــشــر والقبح   الــ�ــشــهــداء- وبــني فــعــل  اخلــالــد-�ــشــيــد 
بتلك  جتــ�ــشــد  الأ�ـــشـــداد  –يزيد-ف�شراع  والـــدنـــاءة 
الــتــي جت�شدت  الــثــنــائــيــة  املــقــد�ــشــة....هــذه  املــلــحــمــة 
والقبح  الإلهي  اجلمال  بني  والفداء  الإباء  بكربالء 
احل�شني- نرث  ،لذا  الأموي  والنحطاط  والفجاجة 
لــــريّوي ظــمــاأ الأر�ــــص للدماء  الــ�ــشــالم- دمـــه  عــلــيــه 
يهتدى  لـــالأجـــيـــال  نـــبا�ـــشـــاً  تــ�ــشــبــح  ،لـــكـــي  الــنــقــيــة 

املسرح احلسيين 

اإنتاج  ال�شهيد  اإمــامــنــا  اأعـــاد  لــالأبــد،فــقــد  مب�شاعلها 
معاوية  من  الباطل  غمامة  بعد  به  لُيهتدى  القيم 
،وركوعها  ،وتــخــاذلــهــا  الأمــــة  وانـــحـــراف  يــزيــد  اإىل 
،وذلها ،كما ج�شده عمرو بن العا�ص ومن �شار على 
مع  والأكل  اأمت  علي  خلف  :ال�شالة  بالقول  منهجه 
ولزالت  اأ�شلم،  التل  على  واجللو�ص  اأد�ــشــم  معاوية 
مقتداهم  الأحرار  اجلبناء،فيما  وجه  تطارد  �شواأته 

. ال�شهداء  �شيد 
لــقــد جــ�ــشــد)الــبــطــل( املــلــحــمــي اإمــامــنــا املــعــ�ــشــوم يف 
ل  اأجــمــل  وقــولــه  بوقفته  الكربالئي  امل�شرح  ف�شاء 
م�شهد  يف  ،وخطها  بدمه  ،تخ�شبت  الب�شرية  بتاأريخ 
زيــــف اخلالفة  عــلــى  �ــشــاهــد  مـــاأ�ـــشـــاوي  تـــراجـــيـــدي 
كربالء  لبطل  والكبياء  ال�شمم  ،هــذا  ال�شيطانية 
يف الإباء هو واآل بيته الأقدا�ص و�شحبه البرار )ل 
ملا طلعت  ال�شهور والدهور  اأف�شل منهم (على مدى 
�شم�ص وغربت ،وحلني ظهور املوعود بالن�شر الإلهي 
من  وامل�شدد  املــوؤزر  بالن�شر  احلق   رايــات  ؛لرتفرف 

املعمورة........ الإلهي على  العدل  اإرادة 
الفن  اخلفاجي" ))  "ر�شا  احل�شيني  الأديــب  يذكر 
املــ�ــشــرحــي اأو الــظــاهــرة املــ�ــشــرحــيــة نــ�ــشــاأت عــنــدنــا يف 

– ج1- 
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بــعــد انــفــ�ــشــا�ــص الــقــوم ،طــوبــى لــك يــاطــوعــة وانت 
اإنف�شت  التي  الولء  بعدجحافل  وتاأوينه  تن�شرينه 
"ر�شا اخلفاجي" عن  املبدع  يذكر  من حوله..فيما 

الثاين الراوي  ل�شان 
م�شلم ٌ  وحدي،وقلبي  جئتكم  الــثــاين:-اأنــا  الــراوي 

لكم...،
كتاب اهلل يف كّفي، واآلف من الدعوات ، كانت
اأينعت اخلديعة  ولكن  يعلو!  اأن  احلق  ت�شتحث 

اأثمارها،
القلب يف ج�شدي راأ�شي، وظل  فقطفوا 

ال�شوق -براأ�ص 
الإن�شان..! اآية  يتلو   -

الراوي الأول :-
النور....،هل �شفر  وحدي،  جئتكم  اأنا 
طلعته الطرقات  ،تغمر  نوراً  تخ�شون 

الثاين:- الراوي 
تنا�شلت ،ثم  البدء يف قمرين  ...كان  قمران 

الطفوف ليل  الأقمار يف  الدماء وهامت  لغة 
لــقــد جــ�ــشــدت تــلــك املــ�ــشــاهــد يف احلـــواريـــة  يف هذه 
قبل  الدراماتيكية  الأحـــداث  تراجيديا  امل�شرحية 
الـــدعـــوة وبــعــد الـــدعـــوة ،قــبــل ر�ــشــائــل الــقــوم وبعد 
ل�شفري  واأ�ـــشـــاه  الــقــلــب  وجـــع  عــن  ،وعــــّبت  نق�شها 
الرتاجيديا  قــمــة  وهــو  الــ�ــشــالم-  –عليه  احلــ�ــشــني 
الـــتـــي حــ�ــشــلــت يف الـــكـــوفـــة. قـــطـــاف الــــروؤو�ــــص من 
ال�شيطان  وعبدة  واخلديعة   املكر  وجي�ص  الأوغــاد 

الروؤو�ص.. واأقد�ص  اأ�شمى  ،لتقطف 
اخلفاجي   لر�شا  الرياحي(  م�شرحية)احلر  يف  كما 
م�شلم  بذبح  للفجيعة  الرائي  ال�شاب  حذر  حينما  ؛ 
بن عقيل ،وهو ي�شرخ مذراً موكب الإمام احل�شني 
–عليه ال�شالم- مبا �شتوؤول اإليه م�شري قافلة �شيد 

البرار... و�شحبه  كواكبه  من  ال�شهداء 
تتقدم:- القافلة  ي�شرخ،بينما  ال�شاب 

ل تتقدم يا بن ر�شول اهلل

مرم  من  العا�شر  منذ  البدائية  بطقو�شه  العراق 
الــطــف اخلــالــدة بني  ،عــنــدمــا حــدثــت معركة  61 هـــ 
اجلي�ص الأموي الكبري يف عدده وعدته وبني الإمام 
ابــي طــالــب )عــلــيــه ال�شالم(  احلــ�ــشــني بــن عــلــي بــن 
وكوكبة من اأهل بيته واأن�شاره والأوفياء املخل�شني 
اأن  ون�شتطيع  ال�شحيح..  الر�شايل  الإ�ــشــالم  خلط 
وعفوي  حقيقي  م�شرحي  م�شهد  اأول  بدقة  نحدد 
ومـــوؤثـــر حـــدث يف اأر�ــــص كــربــالء بــعــد الــعــا�ــشــر من 
اأ�شد  بني  قبيلة  خرجت  عندما  اأيــام   ثالثة  مرم 
اأبتعد  اأن  بعد  املنطقة،  تلك  يف  ت�شكن  كــانــت  الــتــي 
اأن حّز  اأر�ــــص املــعــركــة وبــعــد  اجلــيــ�ــص الأمــــوي عــن 
وعلقها  بيته  واأهل  الإمام احل�شني  الأطهار،  روؤو�ص 
اإىل  وفيها  الكوفة  اإىل  وذهــب  الــرمــاح  روؤو�ــص  على 
بن  يزيد  الأمــوي  الطاغية  حكم  مقر  حيث  ال�شام 
وردة  ب�شتان  كل  من  ..و�شنقتطف  مــعــاويــة......(  
لن�شم عبق عبريها من مناذج م�شرحية ،و�شنوا�شل 
قادمة...ولقد  بكتابات  اأخــرى  منــاذج  عــن  الكتابة 
اجلوانب  اخلفاجي"  "ر�شا  مبدعنا  اإجرائياً  طبق 
�شفيفة  وبــلــغــة  املــ�ــشــرحــيــة،  حــبــكــتــه  يف  اجلــمــالــيــة 
،لتج�شد ذروة ال�شراع بني ال�شدين احلق والباطل 
يف جممل كتاباته امل�شرحية التي كر�شها ل�شمفونية 
النور(  )�شفري  م�شرحية  احل�شيني...؛ففي  اخللود 

: بن عقيل  م�شلم 
الراوي الأول يخاطب اجلمهور :-

جرحها تلملم  فاأنتبهت  الأيام،   يقينه  قمٌر،اأ�شاء 
طلعته،فاأحيا..،وهو اإ�شعاع  من  الأحزان  وتوؤرخ 

لهفتها!،وهام ،طقو�ص  الدماء  �شفر  على  مموُل 
،يوقظها الطرقات  يف  النور 

مماًل  الــقــادم  الــنــور  "اخلفاجي"  �ــشــفــر  يــجــ�ــشــد 
القدوم  ر�ــشــائــل  و�ـــشـــول  بــعــد  احلــ�ــشــيــنــي  بـــالـــولء 

اأراد الذي  القمر  الذبيح،هذا  لإمامنا 
الدناءة  واإجتثاث  ،واإنت�شال  العتمة  زوايا  اإ�شاءة كل 
،اأراد  البهيمة  جلند  ال�شريرة  النفو�ص  وماتخبئ 
لواء  اأ�شت�شهد وهو يحمل  لذا  العتمة  واأرادوا  النور 
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لتتقدممق
الكلمة! قتلوا  م�شلما  قتلوا  م�شلما!  قتلوا 

الظلمة! هذي  للنور،اإىل  �شفرياً  جاء 
الأر�ص، اأدران  وابتهجت   ، اإ�شتقرت  الأحقاد  لكن 

ولت اأحالماً  تدرك  ال�شوداء،كي  �شّم احلقب  تنفث 
بعاهتها! النف�ص  ومتني 

املحنة �شوب  تتقدم  ربي،يامن  نا�شدتك 
اأهله ليكذب  الرائد 

�شواأتها..، الكوفة،اأحيت  لكن 
اأهوج، مكر  وتوزعها 

ماآربها خلف  فاأن�شاقت 
!...لتتقدم يامولي  الكوفة  خذلتك 

لتتقدم
وقد كتب الأديب "علي ح�شني اخلباز" جمموعة من 
ق�شم  عن  �شدرت  التي  املهمة  امل�شرحية  الن�شو�ص 
العبا�شية؛كاخلدعة.. العتبة  يف  الفكرية  الــ�ــشــوؤون 
وعتبات الندم ..وغريها، وقد ُقدمت تلك امل�شرحيات 
يف عرو�ص خمتلفة ومدن عديدة يف كربالء وبغداد 
والعمارة وغريها،وتناول جزئيات يف امل�شهد امللحمي 
اأحاط  ،وحيثياته،و�شخو�شه،وما  ،بتفا�شيله  املقد�ص 
 ، الــقــلــوب  تــدمــي  تــراجــيــديــة  بــالــواقــعــة مــن م�شاهد 
الإ�شالمي  بامل�شرح  معهودة  غري  ملو�شوعات  وتطرق 
مثلتها-رابطة  الــنــدم  عــتــبــات  م�شرحية  خــالل  مــن 
وتناولتها  املقد�شة  بالأربعينية  بــغــداد-  يف  الغدير 
الثقافة-عدد  وزارة  عن  –ال�شادرة  ثقافتنا  مبجلة 

11
هـــو معاجلة  اجلــعــفــي  احلــــر  بـــن  اهلل  عــبــيــد  فــتــوبــة 
�شخ�شية  ال�شهداء،  �شيد  مبقدم  الن�شرة  عدم  خلطاأ 
التلكوؤ  بعد  بالتوبة  وماولة-التطهري-  اخلــذلن 
بــاملــ�ــشــانــدة واملــعــا�ــشــدة واملــــــوؤازرة لــركــب احلـــق �شد 

اخلباز2-: يقول  م�شهد  الباطل، يف 
�شوت:-

مل جئت ياعبيد اهلل بن احلر ؟
ويتفاجاأ( اهلل  عبيد  )يرتعب 

عبيد اهلل بن احلر:-
لئذا.. مهده  اأح�شان  بني  لأ�شتلقي 

ال�شوت:-
مبا تبقى لك من خفوت؟

اإىل الأر�ص ..ثم  )يطرق عبيد اهلل بن احلر خجاًل 
الراأ�ص( يرفع 

ندمي كما  :-باهت 
اأ�شوات:- جمموعة 

املدفون الألق  هذا 
ال�شيوف.... كل  رغم  مهيباً  ي�شمخ   

الأوان  فــوات  بعد  ثيمة)الندم(  اخلباز  ناق�ص  لقد 
،و�شراع العقل بعد اأن ُغيب يف مرحلة ن�شرة اإمامنا 
مده�شة   �شعرية  بلغة  امل�شرحية  كتبت  ال�شهيد،وقد 
بعد  للجعفي  املرير   التداعي  ،تو�شح  �شفحة  ب61 

بالندم. الأوان  بفوات  ال�شمري  تاأنيب 
�شعرية(  )م�شرحية  اأبـــداً  احلــ�ــشــني-  م�شرحية  ويف 
الذبح  ليحيى �شاحب ؛تناول بها الطف وتراجيديا 
ف�شطاطني،ف�شطاط  بني  معركة  باأفجع  لالأقدا�ص 
 30 اأكـــــرث مـــن  الـــرذيـــلـــة ،يف  الــفــ�ــشــيــلــة وفــ�ــشــطــاط 

املاأ�شاوية.. باأدوارها  الواقعة  متثل  �شخ�شية 
يف لــــوحــــات ومـــ�ـــشـــاهـــد تــتــفــجــر بـــــــالأمل واحلـــرقـــة 
لالآل  الأ�شى  ق�شة  حتكي  ،ف�شاءات  الغ�شب  و�شهقة 
للبطولة  مــرّوعــة،وفــ�ــشــاءات  ،مبــ�ــشــاهــد  و�شحبهم 
بهائم  من  اهلل  ماخلق  اأ�شر  �شد  الطهر  �شفوة  من 
طهرهم  الآل،الــذيــن  ون�شيت  للمال  ،هدفت  ب�شرية 
َعنُكُم  َب  ُيْذهحِ لحِ  ُ يُد اهللَّ ُيرحِ ا  َ اإحِمنَّ اهلل يف كتابه املقد�ص ) 

رًيا( َتْطهحِ َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيتحِ  اأَْهَل  ْج�َص  الرِّ
مل�شرحيةاحل�شني-اأبدا3- الأوىل  اللوحة  تبداأ 

)حم�ص.
وا�شع  �شرير  معتم؛يتو�شطه  ن�شف  �شالة.امل�شرح 
ينام.نعيب غراب  .هناك، من  هو عر�ص يف احلقيقة 

مرعوباً.( النائم  ي�شتيقظ  وملتب�ص،  جدا  عال 
يزيد:   غراب !

لي�ص غراباً. انه  لول 
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مق ال�شرير( مغادراً  )ينه�ص 
،اي�شا واأغرب  اأكب منه 

؛ وجناحاه 
اأ�شود، الأمين من فحم 

الي�شر اأما 
– دماً! –وابوؤ�شاه  فيقطر 

املتنوعة  مبــ�ــشــاهــدهــا  الــ�ــشــعــريــة  املــ�ــشــرحــيــة  ت�شتمر 
لتحلل  بــالــدهــ�ــشــة   املــكــتــظــة  املـــتـــاألـــقـــة  ولـــوحـــاتـــهـــا 
املثري  الــــدرامــــي  املــ�ــشــهــد  ابــــطــــال  �ــشــايــكــولــوجــيــة 
ابن  اأمة تقتل  ،فاأي  للفجائعية،ولغرائبية الحداث 
وال�شرمدي،يج�شده  الزيل  ال�شوؤال  اإنه  نبيها!!؟؟ 
املبدع)يحيى �شاحب(ب342 �شفحة يف موازنة بني 
مكمة  درامــيــة  مبعاجلة  املــ�ــشــرح  وخــطــاب  ال�شعر 
بــكــل مدنه  الــعــراقــي  اأن متــثــل مبــ�ــشــرحــنــا  ،نــتــمــنــى 
–عليه  احل�شني  �شرخة  لتحكي  الأرجـــاء  وتطوف 

ال�شالم- يف كل بقاع الأر�ص.
اأمــــا مــ�ــشــرحــيــة ولــيــد فــا�ــشــل )احلـــ�ـــشـــني(4- وهي 
يف  �ــشــدرت  ف�شول  ثــالثــة  يف  تــراجــيــديــة  م�شرحية 
اأفعال  –بريوت،لرتوي  الغدير  مطبعة  1998عـــن 
�شرطته  قــائــد  بــن ح�شن  وعــبــد اهلل  اأبــيــه  ابــن  زيــاد 
واجلعد بن قي�ص التيمي واحلارث بن بدر الغيداين 
و�شرجون  ومعاوية  اجلو�شن   ذي  و�شمر  –�شاعر- 
حا�شيته،وكبار  مــن  الفهري  قي�ص  بــن  وال�شحاك 
جنبة  بــن  وامل�شيب  �ــشــرد  بــن  �شليمان  مــن  ال�شيعة 
مظاهر،�شخو�ص  بــن  وحــبــيــب  �ــشــداد  بــن  ورفـــاعـــة 
ال�شارية  الوحو�ص  تلك  ،ليعري  بامل�شرحية  اخرى 
ال�شيطان  عليها  اإ�شتحوذ  التي  الب�شرية  والــذئــاب 
ـــواأ جمــــازر الإنــ�ــشــانــيــة بــحــرب اإبــــادة  واإرتـــكـــبـــت اأ�ـــش
البيت  واأطــهــرهــا  واأ�شرفها  البيوت  لأعــرق  ب�شرية 

املقد�ص.. النبوي 
واملكان الزمان  بتحديد  امل�شرحية  تبداأ 

–يقف غري  الــغــيــداين  بـــدر  بــن  الــ�ــشــاعــر احلــــارث 
زياد. مبخاطبة  له  ي�شمح  ان  منتظراً  بعيد، 

ابنها  الليل نحو  بهيم  ت�شعى يف  �شاة   اأراأيت    زياد: 

املفقود؟
عبد اهلل:ل مولي.

الأزقـــة،  اأحـــد  تــعــوي يف  ريــح  اأ�ــشــمــعــت هم�شة  زيـــاد: 
التجوال؟ بحظر  الأمري  اأوامر  تتحدى 

الأمري . اأيها  �شيئا  اأ�شمع  عبد اهلل:مل 
بالأمان؟ اأهله  ولي�شعر  باباً مفتوحاً  :اأراأيت  زياد 

التي  اخلاوية  النفو�ص  عن  ليعب  امل�شهد  وي�شتمر 
خططت للغدر واملكر والذبح لآل امل�شطفى تدفعها 
لإر�شاء  املـــاكـــرة  والــقــ�ــشــديــة  والــ�ــشــاللــة  الــغــوايــة 
امل�شرت�شد  الــفــا�ــشــق  املــتــهــور  املتهتك  يــزيــد  �ــشــهــوات 
للتخطيط  لالإ�شالم  عــداوؤه  دفعه  الــذي  ب�شرجون 
،والعودة  واله  ومــن  الــ�ــشــهــداء  �شيد  على  للق�شاء 
بلوحاتها  املــ�ــشــرحــيــة  لــلــجــاهــلــيــة،تــ�ــشــور  بــالإ�ــشــالم 
درامية  بحبكة  وذروتـــه  الــ�ــشــراع  تباينات  املختلفة 
وفق )وليد خالد( بجمع خيوطها يف بوؤرة امل�شرحية  

لتبيان امل�شاهد  تلك  وحت�شيد  امل�شاهد  بر�ص 
،والــكــاتــب وليد  وال�شر  بــني اخلــري  الــ�ــشــراع  مـــرارة 
اأكرث من  له   1945 �شوري من مواليد حم�ص  خالد 

جميلة. �شعرية  بلغة  كتبها  م�شرحية   12
امل�شرحية  الـــنـــ�ـــشـــو�ـــص  بــــني  الــــتــــطــــواف  هـــــذا  يف 
ماأ�شاة كربالء جند   احل�شينية وهي حتاكي وجت�شد 
الرتقاء  بق�شدية  احل�شيني  املــ�ــشــرح  وبــراعــة  نــبــل 

اأبدا... للباطل  ورف�شها  الروح  بجمال 
احل�شيني-   املــ�ــشــرح  نــظــريــة  اخلــفــاجــي-  ر�ــشــا   -1

�ص13،�ص58،�ص64
الندم- �ص5 اخلباز-عتبات  2- علي ح�شني 

3- يحيى �شاحب- احل�شني-اأبدا-�ص7 4-      وليد 
ثالثة  يف  تــراجــيــديــة  مــ�ــشــرحــيــة  خــالــد-احلــ�ــشــني 

. ف�شول- 
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احلا�شنة  هــــي  الــــرتاجــــيــــديــــا  ومـــــاتـــــزال  كــــانــــت 
واخلرافية  �ـــشـــطـــوريـــة  الأ لــلــمــو�ــشــوعــات  الأوىل 
امل�شرحية  عــمــال  الأ يف  والــطــقــ�ــشــيــة  والــتــاريــخــيــة 
تناول  فلقد  امل�شرحية،  الن�شو�ص  بــالأحــرى  ،او 
املو�شوعات  هــذه  امل�شرحيني  الكتاب  مــن  الكثري 
بال�شكل  مـــوؤطـــريـــهـــا  املــ�ــشــرحــيــة  نــ�ــشــو�ــشــهــم  يف 
ينا�شب  الذي  ال�شكل  نه  باأ لإميانهم  الرتاجيدي 
ا�شرتاطات  من  للرتاجيديا  ،وملا  املو�شوعات  هذه 
وال�شخو�ص  واحلــــــــوار  ـــغـــة  الـــل تـــخـــ�ـــص  تـــقـــنـــيـــة 

وغريها. الأفعال  وكذلك  امل�شرحية 
درا�شتنا  مو�شوعة  �شفر(  )جــواز  م�شرحية  ن�ص 
ابو  املــ�ــشــرحــي )عــقــيــل  والـــكـــاتـــب  املـــخـــرج  لــفــه  ملــوؤ
احل�شني  مـــــام  الإ �ـــشـــرية  مـــن  مــ�ــشــتــلــهــمــا  غـــريـــب( 
معاوية  بـــن  يـــزيـــد  وعــــــداوة  ال�شالم"  "عليه 
خالل  ومــــن  ال�شالم"  "عليه  بــيــتــه  هـــــل  ولأ لـــه 
الن�شو�ص  مـــن  يــعــد   ، الــطــف  واقـــعـــة  مــو�ــشــوعــة 
باأن  هنا  نلحظ   ، الطق�شية  التاريخية  امل�شرحية 
لــف قــد خــالــف مــا درج عــلــيــه كــتــاب املــ�ــشــرح يف  املــوؤ
ن�شه  يوؤطر  مل  انه  ،حيث  مو�شوعات  هكذا  تناول 
)الرتاجيديا(  املعتاد  الدرامي  بال�شكل  امل�شرحي 
)جورج  اأطلقها  التي  بالفر�شية  يوؤمن  نه  لأ رمبا 
وكما  نه  اأ او   ، الرتاجيديا  مبوت  القائلة  �شتاير( 
من  ابيل(  )ليونيل  نظر  وجهة  مع  يتفق  اعتقد 
تــ�ــشــتــفــيــد من  احلــديــثــة  الـــدرامـــيـــة  العـــمـــال  ان 
ال�شك�شبريي   )  Grotesgueالكروتي�شك(
ذات   ، الـــكـــالـــدروين   )Barogue و)الـــبـــاروك 
و)احلياة  مــ�ــشــرح(  )الـــعـــامل  الــفــلــ�ــشــفــي  املــفــهــوم 
ا�ـــشـــتـــخـــدم الإطـــــار  بـــانـــه  نــــرى  ، ولــــذلــــك  حـــلـــم( 
امل�شرحي  لــنــ�ــشــه  اجلـــديـــد  ــكــل  الــ�ــش او  اجلـــديـــد 
بنيته  ا�شتغل  كونه  م�شرح(  )بامليتا  يعرف  والذي 
امل�شرح  داخــل  امل�شرح  تقنية  ا�شا�ص  على  الن�شية 
وهـــذا هــو املــرتــكــز الـــذي يــعــتــمــده املــيــتــامــ�ــشــرح ، 

امل�شرحية  �شخو�ص  ي�شم  الن�شي  الف�شاء  فكان 
. واملمثل  واملوؤلف  واملخرج  املنتج  وهم 

لــــف  خـــــــر الــــــذي ا�ـــشـــتـــنـــد عـــلـــيـــه املــــوؤ املـــنـــطـــلـــق الأ
التاأمل  هو  م�شرح  امليتا  منطلقات  من  ابوغريب 
ذات  من  امل�شرحية  �شخو�شه  ر�شم  فقد   ، الذاتي 
تعي  نها  اأ مبعنى   ، واعية  �شخو�ص  وكلها  امل�شرح 
تكون  وبذلك  اليها  تنت�شب  التي  الوظيفة  حدود 
التي  الــرتاجــيــديــا  مــ�ــشــرحــيــات  �ــشــخــو�ــص  بــخــالف 
وبــذلــك يكون   ، الــذاتــي  الــوعــي  عــلــى غــيــاب  تــقــوم 
نه  لأ احلــدث  مــوؤطــرا  م�شرح  امليتا  �شخو�ص  وعــي 

احلوار هذا  من  نلحظ  وكما   ، م�شبقا  به  م�شلم 
الكر�شي  هذا  وما  ؟  رجل  يا  تفعل  ماذا   / املخرج 

؟ املقعد  من  املفتوح 
بــنــيــنــا هـــذه اخلــ�ــشــبــة كي  لــقــد  تـــرى  املــنــتــج / كــمــا 
واقعة  عــظــمــة  ميـــجـــد  مـــ�ـــشـــرحـــيـــا   عـــمـــال   نـــقـــدم 

لطف  ا
كافية  الت�شابيه  ان  معي  تعتقد  ال   / املخرج 

ل  وحــدهــا  الت�شابيه  �شديقي  يــا  ل  ل..   / املنتج 
يــتــنــا�ــشــب وحجم  فــكــرا   نــقــدم  ان  نــريــد   .. تــكــفــي 

. امل�شرحية  �شيخرج  من  ..وانت  الق�شية 
هذا  يف  مــتــمــركــزا  ظــهــر  الــذي  الآخــر  املنطلق  امــا 
الــنــ�ــص ويـــدل عــلــى وجـــود �ــشــكــل املــيــتــا مــ�ــشــرح هو 
عن  التعبري  للموؤلف  ي�شمح  الذي  اخلطاب  بنية 
الذي  للعامل  يته  روؤ خالل  من  امل�شرحية  مواقفه 
طاملا  موقف  عــن  لــف  املــوؤ عــب  وهنا   ، اليه  ينتمي 
غري  املواقف  من  وهو  كثريين  انا�ص  لدى  مل�شناه 
املــحــبــبــة ، وهــو الدعـــاء بــ�ــشــفــة غــري مــوجــودة يف 
الظهور  حب  او  التباهي  اجل  من  وذلك  البع�ص 
هذا  يف  وا�ــــشــــح  هــــو  وكـــمـــا   ، املــــــال  اجـــــل  مــــن  او 

احلوار
؟ ايل  حتتاجون   / املوؤلف 

ن�شا   يــكــتــب  مــن  اىل  نــحــتــاج  وامنـــا  ل..   / املــخــرج 
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وحبكة  �شراع  فيه 
 .. وحــــب   .. و�ـــشـــر   .. وخــــري   .. ومـــــوت   / املـــنـــتـــج 

حقد و
هذي  يكتب  اأن  يــقــدر  مــن  نــا  اأ  .. لها  نــا  اأ  / لــف  املــوؤ

ويحركها  ال�شياء 
امليتا  خطاب  فيتميز  اخلطاب  جمال  يف  اننا  ومبا 
اما  درامــي  خطاب   – الول   – مب�شتويني  م�شرح 
امعنا  فــلــو   ، درامـــي  مــيــتــا  خــطــاب  – فــهــو  الــثــاين 
�شفر(  )جــــواز  املــ�ــشــرحــي  الــنــ�ــص  بــخــطــاب  الــنــظــر 
لــوجــدنــا انـــه يــتــجــه �ــشــوب اخلــطــاب الــ�ــشــردي اي 
اكــرث مــنــه خــطــاب حواري  املــيــتــا درامـــي  اخلــطــاب 
 ، الـــرتاجـــيـــديـــا  لــيــ�ــص مـــوجـــودا يف خـــطـــاب  وهــــذا 
يف  نف�شه  ي�شع  اأن  غــريــب  ابــو  لــف  املــوؤ اخــتــار  وهــنــا 
النمط  فــهــذا  الــدرامــي  لــلــخــطــاب  اجلــديــد  الــبــنــاء 
امل�شرحية  �شخو�شه  وراء  الختفاء  عــدم  له  يتيح 
من  يخرج  وامنا   ، الكال�شيكي  النمط  يف  هو  كما   ،
ب�شكل  ومواقفه  رائه  اآ عن  معبا  الأحــداث  خالل 

�شر  مبا
بعد  يكتب  مل  ن�شا  اأخرج  اأن  مني  تطلب   / املخرج 

للروعة يا  ؟ 
الآن �شنكتبه   / املنتج 

طفل  نـــك  وكـــاأ ال�ـــشـــيـــاء  كـــل  تــ�ــشــتــ�ــشــهــل   / املـــخـــرج 
يحلم 

؟  نحلم  اأن  ممنوع  ..؟  لنحلم  وملاذا   / املنتج 
ل  / املخرج 

 .. حــلــم  اأي  يــ�ــشــبــه  حــلــمــا ل  اذن  فــلــنــحــلــم   / املــنــتــج 
معي  حتلم  هل 

داخلية  مــواقــف  عــن  غــريــب  ابــو  لــف  املــوؤ عــب  هــنــا 
م�شرح  املــيــتــا  ان  ومبــــا  مــتــوقــعــة  او  مــرئــيــة  غـــري 
لـــف افــ�ــشــح عن  املـــوؤ الـــذاتـــي فــــاأن  مــل  الــتــاأ يــعــتــمــد 
ذاتــــه احلـــاملـــة وهـــي بــعــيــدة عـــن انــ�ــشــاق الــنــ�ــص او 

املفهوم  مــن  تــقــرتب  ولــكــنــهــا   ، املــو�ــشــوعــيــة  بــنــيــتــه 
ابـــيـــل( كما  )لــيــونــيــل  بـــه  نــــادى  الــــذي  الــفــلــ�ــشــفــي 
حلم(  )احلـــيـــاة  و  مــ�ــشــرح(  وهـــو)الـــعـــامل  ا�ــشــلــفــنــا 
بـــث يف  اأن  ال  غـــريـــب  ابــــو  لـــف  املـــوؤ مـــن  كــــان  فــمــا 
الدراما  بــه  تــتــمــيــز  الـــذي  احلــيــاتــي  احلــلــم  نــ�ــشــه 
�شكل  وهـــو  الــكــال�ــشــيــكــيــة   الـــدرامـــا  عــن  احلــديــثــة 
احلا�شن  القالب  جعله  اىل  املوؤلف  ي�شعى  جديد 
والواقع  الــرتاث  بــني  ممــازجــا  الطق�شية  للثيمة 

واحلياة  احللم  اي 
نوؤلف  ام  نــحــلــم   .. مــعــك  حــريتــنــي  لــقــد   / املــخــرج 

ونخرجها  م�شرحية 
ونخرجها م�شرحية  ونوؤلف  نحلم   / املنتج 

 .. وقــــل يل  لــلــحــظــات  ولــــو  كـــن جـــــادا    / املـــخـــرج 
فكرة  عندك 

هذا  الفكرة موجودة يف  قبل  لك من  قلت   / املنتج 
�ص  لراأ ا

عـــدة وظــائــف خالفا  عــلــى  مــ�ــشــرح  املــيــتــا  يــ�ــشــتــمــل 
بعر�ص  وظــيــفــتــهــا  تـــتـــحـــدد  الـــتـــي  لـــلـــرتاجـــيـــديـــا 
تعتمد  انـــهـــا  اي  الــتــطــهــري  اىل  و�ـــشـــول  �ـــشـــاة  املـــاأ
م�شرح  امليتا  امــا   ، والتماهي  وال�شتالب  اليــهــام 
ال�شاكن  الــتــلــقــي  مــن  جتــعــل  نــقــديــة  وظــيــفــة  فــلــه 
ويتجه  والندماج  الإيهام  يرف�ص  ديناميا  تلقيا 
املــتــلــقــي طرفا  ويــجــعــل  والــنــقــا�ــص  ال  الــ�ــشــوؤ �ــشــوب 
او حتى  الــطــرح  ازاء  مــوقــفــا  بــاتــخــاذه  الــ�ــشــراع  يف 
يتبناها  التي  الفكار  يرى  حينما   ، نف�شه  امل�شرح 
اللعبة  تــلــعــب  الــتــي  �ــشــخــو�ــشــه  لــ�ــشــان  عــلــى  لــف  املــوؤ
لــــف داخــــل  مــــوؤ املــــزدوجــــة ممـــثـــل داخـــــل ممـــثـــل / 
هل  يت�شاءل  فنجده  خمرج  داخل  خمرج   / موؤلف 
املخرج  او  لــف  املــوؤ راأي  هــذا  يــكــون  اأن  ميــكــن  حــقــا 
عــلــى هذه  يــكــون  ان  او ميــكــن  املــمــثــل احلــقــيــقــي  او 
اي موقف  او  املــوقــف  هــذا  وقــف  انــه  لــو  الــ�ــشــورة 
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مم�شرحا  نــقــدا   ، الــنــقــد  يــكــون  وبــذلــك   ، ممــاثــل 
. فرديا  ولي�ص  جمعيا 

من  يجعل  اأن  غــريــب  ابــو  راد  اأ امل�شرحي  ن�شه  يف 
من  دورها  تاأخذ  اأن  النقدية  م�شرح  امليتا  وظيفة 
، اراد  الــنــ�ــص  الــزمــنــيــة لــعــوامل  املــتــقــاربــات  خــالل 
يــتــحــول من  اأن  لــه  قــدر  لــو  النــ�ــشــان  اأن  يــبــني  اأن 
القيم  التحول  هذا  مع  تنتهي  هل  اخر  اىل  زمن 

الأخالقية  الأفكار  او  واملبادئ 
كبرية  ورطة  يف  نحن   / املخرج 

كذلك  المر  يل  يبدو  ل   .. تبالغ  اأنت   / املوؤلف 
يبدو  مثلما  المر  يل  يبدو  ل  اأي�شا  نا  واأ  / املنتج 

املوؤلف  راأي  مع  نا  اأ لك 
ما  يـــعـــرفـــان  ل  بـــلـــهـــني  اأ مــثــل  تـــبـــدوان   / املـــخـــرج 
و�شتني  احـــدى  �ــشــنــة  يف  نــحــن   .. بــهــمــا  اأمل  الـــذي 
الكبى  الــطــامــة  بــل  ذلــك  مــن  والدهــى  للهجرة 

يزيد  بيت  يف  نحن 
متعة  من  لها  يا   / املنتج 

يزيد  مع  تكون  اأن  يف  املتعة   / املخرج   
زمني  غري  زمنا  اعي�ص  اأن   / املنتج 

.. ال  الــكــارثــة  انــتــمــا ل تــدركــان حــجــم  املــخــرج / 
؟ ..يزيد  يزيد  هو  من  تعرفان 

المر  عليك  هون   / املوؤلف 
وان  الذي جرى  .. ما  .. هون عليك  نعم  املنتج / 

يزيد  زمن  يف  نحن 
يكون  اأن  املــتــلــقــي  يــ�ــشــتــطــيــع  ل  حــــوار  هـــكـــذا  يف 
�شوف  ولــكــن  يــ�ــشــمــع  مــا  زاء  اإ �ــشــامــتــا  او  مــايــدا 
اأتاحه  ما  وهذا  حتما  لديه  النقد  وظيفة  ت�شتغل 
زاء  اإ النقدي  الفعل  ي�شخر  اأن   ، م�شرح  امليتا  لــه 
بنيته  يف  مــ�ــشــرح  املــيــتــا  ،يــعــطــي  واملــ�ــشــرح  احلــيــاة 
املوؤلف  به  ونق�شد  للمبدع  خا�شة  يا  روؤ ال�شكلية 
فمن   ، يــعــيــ�ــشــه  الــــذي  الـــواقـــع  حـــول   ، املــ�ــشــرحــي 

امل�شرح  داخــــل  املــ�ــشــرح  لــعــبــة  يف  الـــدخـــول  خـــالل 
قد  بذلك  ويكون  الواقع  م�شرح  قد  بذلك  يكون 
 ، لــلــعــالقــات  خمتلفة  ا�ــشــكــال  لــلــمــو�ــشــوعــة  اعــطــى 
احلقيقة  مــقــابــل  الــوهــم   ، احلــيــاة  مــقــابــل  الــلــعــبــة 
النــ�ــشــان يف  ادخــل  غــريــب  ابــو  لــف  املــوؤ ان  نلحظ   ،
فــر�ــص عليه  وكــذلــك  احلــيــاة  مــع  مــ�ــشــرحــيــة  لــعــبــة 
هذه  خــالل  من  ليرتجم  احلقيقة  مقابل  الوهم 
كمبدع  بــه  اخلــا�ــشــة  والــــروؤى  والفــكــار  النــ�ــشــاق 
وعالقته  النــ�ــشــان  هــذا  حــول  الــتــ�ــشــاوؤلت  وطــرح 
الوهام  خلق  خالل  من  بذاته  وعالقته  باحلياة 
نــتــلــمــ�ــشــه مــن خالل  مــا  ، وهـــذا  بــهــا  والــتــ�ــشــديــق 
الر�ــــــشــــــادات  خــــــالل  مــــن  اي  الــــثــــانــــوي  الـــنـــ�ـــص 

الن�ص  منت  يف  غريب  ابو  ثبتها  التي  امل�شرحية 
بزي  يــزيــد  دور  �ــشــيــمــثــل  الــــذي  الـــرجـــل  )يـــدخـــل 

)...... الكر�شي  نحو  يتقدم  ع�شري 
 .. احــالمــي  مــنــي  يــ�ــشــلــب  اأن  يــجــروؤ  مــن  يــزيــد / 
 .. تــاريــخــي   .. ارثـــي   .. الــكــر�ــشــي  هــذا   .. جمــدي 
من  جميعا" ..  الــنــا�ــص  يــعــرفــه  بـــي  واأ يــزيــد  نــا  فــاأ
من  وجهي  يف  كلمة  حتى  او  �شيفا  يرفع  اأن  يجروؤ 

.. من ؟
ماهو  اىل  يــتــجــه  مــ�ــشــرح  املــيــتــا  ان  نــقــول  اخــــريا 
واملوا�شيع  �ــشــيــاء  لــالأ املــبــدع  روؤى  ويــحــقــق  ذاتـــي 
التي  ن�شاق  لالأ خمالفة  ان�شاق  يف  يتناولها  التي 
كالرتاجيديا  الدراما  من  اخرى  انواع  يف  ت�شتغل 
للظاهرة  حداثيا  مظهرا  م�شرح  امليتا  يعتب  كما   ،
يف  لحظنا  وكما   ، احلديثة  الدراما  او  امل�شرحية 
م�شرحية  امليتا  التمظهرات  اأن  �شفر(  )جواز  ن�ص 
ال�شكل  بتقنية  ، مرورا   العنوان  بدءا من  وا�شحة 
امل�شرح  ولــعــبــة  درامــيــتــه  ومــيــتــا  احلـــوار  وبــ�ــشــاطــة 
وماكاة  الــ�ــشــخــو�ــص  واجــتــمــاعــيــة  املــ�ــشــرح  داخـــل 

. فعال  ولي�ص  حكاية  خالل  من 
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ن�شاين  الإ الـــوجـــود  مــن  جــــزءاً  الــفــنــون  تــعــد      
وهي   ، احلـــيـــاتـــيـــة  فــعــالــيــاتــه  �ـــشـــكـــال  اأ حــــــدى  واإ
مواقفه  يف  الـــوجـــدانـــيـــة  خــلــجــاتــه  عـــن  تــعــبــري 
ذا  واإ  . بــيــئــتــه  يف  حتــيــطــه  الـــتـــي  ثــــرات  املــــوؤ مـــن 
ن�شان  الإ مــن  تــطــورا  قـــل  الأ الأحـــيـــاء  نـــرى  كــنــا 
نــهــا قد  الــفــرديــة واجلــمــاعــيــة فــاإ لــهــا فــعــالــيــاتــهــا 
تتنوع  وهــــي  الــبــ�ــشــر  لــــدى  وتـــعـــقـــدت  تـــطـــورت 
» وفن  ارتــقــت مــدنــيــاتــهــا   كــلــمــا  الــ�ــشــعــوب  لــدى 
لذا   ، والدين  والثقافة  البيئة  من  نابع  امل�شرح 
لي�ص  املــ�ــشــرح  مــن  خــا�ــشــا  �شكال  �شعب  لــكــل  فــان 
اأما   )1 غريه«) مع  متطابقا  يكون  اأن  بال�شرورة 
ويك�شفون  املعارف  بني  ميايزون  الباحثني  واإن 
�شنة  مــن  فـــذاك  بــعــ�ــص  عــلــى  بــعــ�ــشــا  ثــراتــهــا  مــوؤ
ال�شيد  بر�شالة  التعريف  هذا  كان  لذلك  املعرفة 
ماقبل  �ـــشـــكـــال  الأ  ( املــو�ــشــومــة  الــــباك   يــا�ــشــر 
نــرثوبــولــوجــيــة –  املــ�ــشــرحــيــة ومــرجــعــيــاتــهــا  الأ
لــنــيــل درجة  قــدمــهــا  الــتــي   ) اأمنـــوذجـــاً  الــتــعــزيــة 
كانت  الــتــي  املــ�ــشــرحــيــة  الــفــنــون  يف  املــاجــ�ــشــتــري 
. فــكــانــت هذه  الــ�ــشــهــادة  لــنــيــل  بــالــقــبــول  جــديــرة 
عمل  مــيــدان  اإن   . الــكــبــرية  هــمــيــتــهــا  لأ الــقــراءة 
درا�شة   « يف  يـــتـــحـــدد  املـــ�ـــشـــرح   نـــرثبـــولـــوجـــيـــا   اأ
يوجد  الذي  التغيري  قبل  ملا  امل�شرحي  ال�شلوك 
دوار  والأ �شاليب  والأ الأجنا�ص  ملختلف  �شا�ص  كاأ
اإن   )2 (  « واجلــمــاعــيــة  الــ�ــشــخــ�ــشــيــة  لــلــتــقــالــيــد 
داتـــهـــا  اأ تــ�ــشــتــعــري   « املــ�ــشــرحــيــة  نـــرثبـــولـــوجـــيـــا  اأ
نـــرثوبـــولـــوجـــيـــا خــا�ــشــة يف  ولــغــتــهــا مـــن عــلــم الأ
كظاهرة  والحــتــفــالت  الطقو�ص  درا�ــشــة  جمــال 
اجتماعي  هــو  فيما  تتجذر  م�شرحي  بعد  فيها 
التعزية  ميدان  ر�شالة  يف  الباحث  جال   ،  )3 (  «
دائية  الأ الــفــنــون  مــن  �ــشــربــا   « فــيــهــا  يــرى  الــتــي 
تلتزم  ل  م�شرحية  قبل  ما  �شكال  الأ اإىل  ينتمي 
الدراما لأنه طق�ص ديني  اأر�شطو ( يف   ( قوانني 
ويعتمد  والــتــجــ�ــشــيــد  الــ�ــشــرد  بــني  يــجــمــع  �ــشــيــعــي 

غزيرة  ووقـــائـــع  ريـــخـــيـــة  وتـــاأ ديــنــيــة  مــرجــعــيــات 
املجال  وتتيح  عنا�شره  عليها  تنطوي  بالرموز 
يرى  بينما   )4 (  « امل�شرحي  وال�شغل  للتجريب 
نوعا  و  اأ  ، عاطفية  م�شرحية   ، اآخــرون  بــاحــثــون 
 ، �شعريا  درامــيــا  طق�شا  اأو  الدينية  وبــرا  الأ مــن 
الباحث  يريد   . ذلك  غري  اإىل  �شعبيا  احتفال  و  اأ
الأنرثوبولوجية  مرجعياتها  ابرز  عند  الوقوف 
ظاهرة  بو�شفه  امل�شرح  بني  العالقة  تق�شي  عب 
الأنرثوبولوجي  التحليل  ومعطيات  اجتماعية 
بينها  ومــــن  الجـــتـــمـــاعـــيـــة   الـــظـــواهـــر  لـــتـــطـــور 
امل�شرح  يــعــد  الــتــي  والــفــنــيــة  الــثــقــافــيــة  الــظــواهــر 
لـــيـــه يف  اإ بــيــنــمــا جتــلــت احلـــاجـــة  واحـــــدا مــنــهــا . 
لدرا�شة  الخت�شا�ص  لذوي  حافزا  ي�شكل  كونه 
اأن  خــــــرى ميـــكـــن  اأ قـــبـــل مــ�ــشــرحــيــة  ـــكـــال مــــا  �ـــش اأ
علماء  اإن   . املــ�ــشــرحــي  والــتــجــريــب  الــبــحــث  تعيد 
بالفن  اهتمامهم   يق�شروا  مل  الأنرثوبولوجيا 
الغربي  الــعــامل  يف  املــتــحــ�ــشــرة  اجلــمــاعــات  عــلــى 
وا  راأ الــبــدائــيــة حــيــث  املــجــتــمــعــات  �ــشــمــل   اإمنـــا   ،
على  لــلــ�ــشــيــطــرة  و  اأ املــتــعــة  لــتــحــقــيــق  و�ــشــيــلــة  فــيــه 
مع  لالت�شال  اأو   ، لقدراتهم  اخلارقة  الظواهر 
و ال�شيد  اأ بع�شهم ، اأو لالحتفال مبوا�شم اجلمع 
الإهداء  بعد  اأكادميي  كمنجز  الر�شالة  ت�شدر   .
نه�شت  مباحث  من  احتوته  ملا  ملخ�ص  وال�شكر 
النظري  الإطار  الأول  تناول   ، ف�شول  اأربعة  بها 
وهدفه   ، واأهميته   ، البحث  م�شكلة  ت�شمن  حيث 
يف  الــواردة  امل�شطلحات  حتديد  ثــم   ، وحــدوده   ،
التعريف  هي  البحث  م�شكلة  كانت  لقد   . البحث 
التعزية  لطق�ص  نــرثوبــولــوجــيــة  الأ بــاملــرجــعــيــات 
دائية  الأ الفنون  من  �شربا  الباحث  عــده  الــذي 
الثاين  الف�شل  عني  حني  يف   . امل�شرحية  قبل  ما 
ثالثة  مبــبــاحــث  تــنــاولــه  ومت  الــنــظــري  بـــالإطـــار 
علم  ومــيــاديــن  واجتــاهــات  اأ�ــشــول  الأول  خــ�ــص   ،
وقد عرفه وف�شل يف  اجتاهاته  الأنرثوبولوجيا 

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق



48

ودر�ص   . والــوظــيــفــيــة  والنــتــ�ــشــاريــة  الــتــطــوريــة 
التي  امل�شرحية  قبل  ما  �شكال  الأ الثاين  املبحث 
واليابان  وال�شني  واندوني�شيا  الهند  يف  ظهرت 
ل  �ــشــكــال  اأ بو�شفها  وغــريهــا  و�ــشــط  الأ والــ�ــشــرق 
حيث  الـــرافـــديـــنـــيـــة  الــتــ�ــشــابــيــه  مــثــل  ر�ـــشـــطـــيـــة  اأ
املناحات  وقــراءة  الــعــزاء  مواكب  تنت�شر   « تقراأ 
وا�شتهرت   ، النا�ص  عامة  بني  اجلماعي  واحلزن 
لــه ) دمــوزي ( حــتــى لدى   الــبــكــاء عــلــى الإ عــادة 
ال�شوارع  اإىل  املواكب  تخرج  كانت  ذ  اإ  ، البابليني 
�شهر  مــن  الــثــاين  الــيــوم  يف  الــعــامــة  والــ�ــشــاحــات 
التا�شع  يــــام  اأ املــ�ــشــاعــل  يــحــمــلــون  وكـــانـــوا  متـــوز 
نف�شه  ال�شهر  وال�شابع ع�شر  من  وال�شاد�ص ع�شر 
والناتيافيدا  الــفــرعــونــيــة  واملــحــجــبــات   )5 (  «
والبوذية  الــهــنــدو�ــشــيــة  والــطــقــو�ــص   ، الــهــنــديــة 
 . ذلك  وغري  الياباين  والنو  ال�شينية  والأوبرا 
ماقبل  �شكال  الأ الثالث  الف�شل  تناول  حني  يف 
من  كان   ذا  واإ  . العربية  احل�شارة  يف  امل�شرحية 
مع  امل�شرحية  �ــشــكــال  الأ ت�شابه  الــ�ــشــروري  غــري 
�شلوبه  اأ جمــتــمــع  لــكــل   « فـــاأن  ر�ــشــطــي  الأ املــنــحــى 
در�ص   .  )6 (  « والفرجة  والتو�شيل  التعبري  يف 
�ــــشــــالم مثل  الإ قــبــل  الـــفـــرجـــة  كـــذلـــك  الــفــ�ــشــل 
واملنافرة  الــطــواف  وتــهــالــيــل  دبــيــة  الأ �ــشــواق  الأ
 ، الإ�شالم  بعد  الفرجة  در�ص  ثم   . وال�شت�شقاء 
واملنب   ، والزيارة   ، واخلا�شة  العامة  ال�شعائر 
تناول  كما   ، والت�شابيه   ، والطعام   ، واملواكب   ،
واملقامة   ، احلـــكـــواتـــي   : مــثــل  خـــــرى  اأ �ـــشـــكـــال  اأ
كما   . والـــتـــعـــزيـــة   ، ــــــزار  وال  ، الـــظـــل  وخـــيـــال   ،
وقد  ال�شابقة  الدرا�شات  كذلك  الف�شل  تناول 
بالعر�ص  تناولها  درا�ــشــات  ثمان  على  ا�شتملت 
من  جلــوانــب  �ــشــاءة  اإ بع�شها  يف  وراأى   ، والنقد 
بدرا�شة  عــنــهــا  متــيــزت  الــتــي  ر�ــشــالــتــه  مــو�ــشــوع 
التعزية   لطق�ص  نــرثوبــولــوجــيــة   الأ املــرجــعــيــات 
الف�شل  وخــ�ــشــ�ــص   . للم�شرحية  �ــشــابــق  كــ�ــشــكــل  

ع�شر  خم�شة  �شم  الذي  البحث  ملجتمع  الثالث 
والعراق  لــبــنــان  يف  حــ�ــشــيــنــيــا  �ــشــعــائــريــا  طــقــ�ــشــا 
للمدة  بلد  لكل  طقو�ص  خم�شة  بــواقــع  يــران  واإ
املنهج  ــتــه  درا�ــش يف  عــتــمــد  اإ   2008  -2004 بــني 
الــتــعــزيــة يف كل  لــطــقــو�ــص  الــتــحــلــيــلــي  الــو�ــشــفــي 

: باقت�شاب  وكالآتي  حدة  على  بلد 
 : اللبنانية  التعزية 

عا�شوراء  احتفالية   : التعزية  ا�شم 
 – مـــام احلــ�ــشــني / الــنــبــطــيــة  املــكــان : �ــشــاحــة الإ

ن  لبنا
2004 م 1424ه - 10 مرم  الزمان : 
احل�شيني  النادي   : املنظمة  اجلهة 

دقيقة   120  : التعزية  زمن 
مم�شرح  نــ�ــص  عــلــى  الــلــبــنــانــيــة  الــتــعــزيــة  تــ�ــشــتــنــد 
الأول  يـــتـــ�ـــشـــمـــن  فـــ�ـــشـــول  ثــــالثــــة  مــــن  مــــكــــون 
تــوقــفــه يف  مــــام احلــ�ــشــني )ع( حــتــى  الإ مــ�ــشــرية 
فيت�شمن  الــثــاين  الــفــ�ــشــل  مــا  اأ  ، كــربــالء  ار�ــص 
مـــدة مــا قــبــل املــعــركــة يف الــعــا�ــشــر مــن مـــرم ، 
التهيوؤ  مـــن  الـــفـــرتة  يـــاأخـــذ  الــثــالــث  والــفــ�ــشــل 
ويـــالحـــظ وجود   ، فــيــهــا  جـــرى  ومـــا  لــلــمــعــركــة 
توحي  ثــــرات  مــــوؤ عــلــيــهــا  تــظــهــر  كـــبـــرية  لـــوحـــة 
اللبنانية  التعزية  ت�شتخدم   ، املــواجــهــة  ب�شدة 
الت�شجيل  �ـــشـــلـــوب  اأ دائــــــــي  الأ املـــ�ـــشـــتـــوى  عـــلـــى 
ال�شوتية  واملوؤثرات  والنواح  والرتديد  للحوار 
اأق�شى  اإىل  الــ�ــشــوت  يــ�ــشــال  لإ م�شبقا  املــ�ــشــجــلــة 
املدربة  اخلـــيـــول  ا�ــشــتــخــدمــت  كــمــا   ، الــ�ــشــاحــة 
الأحمر  بــني  مـــوي  الأ اجلــيــ�ــص  زيـــاء  اأ وتــتــوزع   .
لــــوان  اأ عـــن  لــهــا  متــيــيــزا  والـــقـــرمـــزي  والأزرق 
عليه  البيا�ص  يطغى  الــذي  )ع(  مــام  الإ جي�ص 

. والأخ�شر  �شود  الأ فيها  يدخل  متايزات  مع 
: الإيرانية  التعزية 

احل�شني  الإمام  �شهادة   : التعزية  ا�شم 
قرية   / الــعــبــا�ــص  مـــــام  الإ حــ�ــشــيــنــيــة    : املـــكـــان 
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قودجان 
2006 م  1428ه - 10 مرم   الزمان : 

العبا�ص  الف�شل  بو  اأ ح�شينية   : املنظمة  اجلهة 
دقيقة   280  : التعزية  زمن 

�شكل  مــن  مــهــمــا  حــيــزا   ) املــعــمــار   ( املــكــان  يــ�ــشــكــل 
و  اأ ربــعــة  اأ يــرانــيــة حــيــث يــتــكــون مــن  الــتــعــزيــة الإ
تــغــفــل كثريا  وهـــي   ، قــــل  الأ عــلــى  طــوابــق  ثــالثــة 
لواقعة  مــطــابــقــة  جتــعــلــهــا  الــتــي  الــعــنــا�ــشــر  مـــن 
من  فــــعــــال جتـــعـــل  الأ  « وبـــذلـــك جنـــد   ، كـــربـــالء 
يف  داء  الأ كــ�ــشــكــل  �ــشــرطــيــا  داء  اأ الــتــعــزوي  داء   الأ

)7 (  « ال�شرقي  امل�شرح 
: العراقية  التعزية 

الطف  واقعة   : التعزية  ا�شم 
الريا�شي  كربالء  ملعب   : املكان 

– 2008م 1430ه  6 مرم  الزمان : 
والتنظيمات  ال�شباب  �ش�شة  موؤ  : املنظمة  اجلهة 
ملنظمة  والــفــن  الــثــقــافــة  – مــكــتــب  اجلــمــاهــرييــة 

. املقد�شة  كربالء   / بدر 
دقائق   110  : التعزية  زمن 

مالئمة  الــــعــــراق  يف  الـــتـــعـــزيـــة  الـــبـــاحـــث  يـــجـــد 
تنظيم  عــلــى  اعــتــمــدت  وقــد   ، ريــخــي  الــتــاأ لــلــحــدث 
اإىل حد  بــالــدقــة  فــتــمــيــزت  بــاملــ�ــشــرح  اخــتــ�ــشــا�ــشــي 
مبا  الطف  واقعة  عن  املرويات  طابقت  وقد   ، ما 
التي  حـــــالت  والإ لـــــوان  والأ احلــــوادث  مــن  فــيــهــا 
ل�شتعادة  الــتــعــزيــة  عــلــى  الــقــائــمــني  غــايــة  عـــززت 
التي  ال�شعائرية  باملمار�شات  ممزوجة   الواقعة 
اإىل  احلايل  الزمن  من  وامل�شاهد  امل�شارك  تنقل 
باملا�شي  احلايل  الواقع  فيه  ميتزج  الذي  املا�شي 
زمن  هو  ثالثا  زمنا  ال�شتعادة  فعل  عب  لي�شكال 

. ال�شعائري  ب�شكلها   ) الطق�شية  املمار�شة   (
نتائج  عــلــى  ا�ــشــتــمــل  فــقــد  الأخــــري  الــفــ�ــشــل  مــــا  اأ
امل�شتوى  على  العتماد  اأهمها  من  وكان  البحث 
 ، حــــــــداث  الأ ـــرد  �ـــش والـــتـــجـــ�ـــشـــيـــدي يف  الـــــروائـــــي 

التعزية  اأن  كما   . الن�شية  املدونة  على  واخلروج 
نــرثوبــولــوجــيــة عب  قــد عــمــقــت مــرجــعــيــاتــهــا الأ
وامليت  احلــي  بــني  ات�شاليا  فعال  يــا  الــروؤ اعتماد 
واملقرتحات  ال�ــشــتــنــتــاجــات  كــذلــك  تــنــاول  كــمــا   .
اإعتمدت   . الــبــحــث  يــتــطــلــبــهــا  الــتــي  والــتــو�ــشــيــات 
مائة  عـــن  تـــزيـــد  ومــــراجــــع  مـــ�ـــشـــادر  الـــر�ـــشـــالـــة 
ـــالـــة  وخـــمـــ�ـــشـــني كـــتـــابـــا ومـــعـــجـــمـــا وبـــحـــثـــا ور�ـــش
ال�شبكة  مــن  فـــاده  اأ مــا  اإىل  �ــشــافــة  اإ  ، واأطــروحــة 
الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة مــــع مـــلـــحـــق و�ــــشــــور لـــلـــتـــعـــزيـــة يف 

. فيها  التعزية  در�ص  التي  البلدان 
عن  ُيغني  ل  للر�شالة  ال�شريع  الت�شفح  هذا  اإن 
العربية  للمكتبة  مهمة  اإ�شافة  وهي   ، درا�شتها 
اإمنا  فح�شب  م�شرحيا  لي�ص  الباحث  فيها  ظهر 

 . بحق  اأنرثبولوجيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــشــكــال ما  الأ الـــباك -  الــ�ــشــاحــب  يــا�ــشــر عــبــد   *
الأنرثوبولوجية  ومــرجــعــيــاتــهــا  املــ�ــشــرحــيــة  قــبــل 
غري  ماج�شتري  ر�ــشــالــة   ،  ) اأمنــوذجــا  الــتــعــزيــة   (

 .  2010  ، بابل  جامعة   ، من�شورة 
 .  90 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )1 (
 .  40 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )2 (
 .  41 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )3 (

 .  8 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )4 (
 .  49 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )5 (
 .  91 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )6 (

 .  194 �ص  ، عـــاله  اأ الر�شالة   )7 (
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الأدبي،  التعبري  اأ�شكال  من  �شكل  هو  الدراما  مفهوم 
او هــو املــعــاجلــة الدبــيــة الــتــي ميــار�ــشــهــا املــوؤلــف حني 
الن�ص  حبكة  بتحديد  مبتدئاً  امل�شرحي،  ن�شه  يكتب 
ثم يقوم بن�شج خيوط احلديث حول املحور ) احلبكة( 
منوها  واإظــهــار  وو�شفها  ال�شخ�شيات  مالمح  وبــنــاء 
التدريجي الت�شاعدي او التنازيل ح�شب روؤية املوؤلف، 
ومـــن املــرتــكــزات واملــعــايــري الــتــي يــجــب ان يــلــتــزم بها 
املنطقي  بالت�شل�شل  التقيد  للن�ص،  بالن�شبة  املــوؤلــف 
حتى   ، مهياأًً  متما�شكاً  الن�ص  ليكون  املو�شوع  ووحــدة 
تهيئة  معه،  والتفاعل  ا�شتيعابه  مــن  املتلقي  يتمكن 
جديل  منو  على  املحتوي  املتدرج  احلــوار  عب  املتلقي 
وباطنها  ال�شخ�شيات  مظهر  يف  متدرج  ومنــو  متدرج 
واحتواء  احلــدث  ت�شل�شل  يف  ومنــو  والفكري  النف�شي 
فعلى  الــ�ــشــراع،  عن�شر  عــلــى  الــعــام  املــ�ــشــرحــي  امل�شهد 
افرتا�ص غياب هذه املعايري الدراماتيكية فان الن�ص 
ل �شلة له بامل�شرح بل له �شلة وثيقة بال�شرد واملحاكاة 
الدرامي  الفن  بخ�شائ�ص  البتة  لها  عالقة  ل  التي 

ت�شمية  عليه  نطلق  ان  ي�شح  الذي  املتكامل  امل�شرحي 
الن�ص امل�شرحي.

ان الهدف من ت�شمني الن�ص امل�شرحي منواً متدرجاً 
مت�شل�شاًل هو اإحداث منو يف ذهنية اجلمهور ونف�شيته 
م�شاعر  فيه  تكب  متلهفاً  م�شدودا  وجعله  وعواطفه 
احلزن او ت�شغر عندما يكون الن�ص تراجيديا وتكب 
الن�ص  يكون  عندما  البهجة  م�شاعر  لديه  ت�شغر  او 

كوميديا.
يــبــحــث املــتــلــقــي عــن املــزيــد مــن الـــروعـــة واملـــزيـــد من 
الــدهــ�ــشــة واملــــزيــــد مـــن الــتــغــري املــتــتــابــع يف احلـــدث 

و�شخ�شياته ال�شانعة له.
اىل  امل�شرحي  الن�ص  يت�شمنه  الــذي  ال�شراع  ينتقل 
نف�شية اجلمهور وذهنيته وعواطفه، فينفعل وتت�شارع 
العواطف  وتــتــ�ــشــارع  وعــيــه  وعــيــه ويف ل  الفـــكـــار يف 
اهــداف فن  احــد  الطابع هو  وامل�شاعر يف قلبه، وهــذا 

الدراما.
قوتني  مبثابة  الــدرامــاتــيــكــي  الــ�ــشــراع  اعــتــبــار  ميكن 
نحوها،  املتلقي  ت�شد  ان  حتــاول  منهما  كــل  جاذبتني 

فن الدراما احلسينية

يعقوب يوسف جرب الرفاعي

)1(
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مق اجتاهه  يف  التغيري  ويحدث  املتلقي  ينفعل  ان  فاأما 
الفكري والعاطفي النف�شي اثناء العر�ص امل�شرحي ثم 
يتال�شى بعد نهاية العر�ص او ت�شتمر عملية التغيري 

بعد نهاية العر�ص لتتحول اىل معيار و�شلوك.
امل�شرحي  الــعــر�ــص  ح�شورهم  اثــنــاء  املتلقني  بع�ص 
الفكري  الــتــغــيــري  ويـــحـــدث  يــنــفــعــلــون  الـــرتاجـــيـــدي 
والنف�شي لديهم حينما تت�شكل لديهم حالة التطهري 
ال�شحية  مـــع  الــتــعــاطــف  تــقــتــ�ــشــي  الـــتـــي  الــنــفــ�ــشــي، 

وا�شتنكار ممار�شات اجلاين بحق ال�شحية.
)2( احلبكة احل�شينية

ال�شمات  مــن  مبــجــمــوعــة  احل�شينية  احلــبــكــة  تت�شم 
الغني باحلدث  املتما�شك  الن�ص  الواجب توافرها يف 

وال�شراع والنمو اجلديل هي كالتايل :
1- التالوؤم بني احلوار والفعل.

2- احلوار ميهد جو الفعل والعك�ص هو ال�شحيح.
اإطار  يف  احل�شيني  احلـــدث  نــدخــل  ان  لــنــا  ميــكــن   -3
حبكة بــروح جــديــدة مــع احلــفــاظ على الطـــار العام 

للحدث و�شخ�شياته.
التي  والفــعــال  بــاحلــوارات  نتقيد  ان  مهماً  لي�ص   -4
ال�شلبية  احل�شيني  احلـــدث  �شخ�شيات  بها  ات�شمت 

واليجابية ميكن لنا التجديد يف الفعل واحلوار.
5- تقدمي احل�شني يف �شورته احلقيقية، رجل نبيل 
نقدمه  ل  ان  يجب   ، النبيلة  القيم  عن  ليدافع  جــاء 
او �شورة رجل جاء  نف�شه  يدافع عن  يف �شورة رجل 

لينتقم كما و�شفه البع�ص.
6- لنقدم رموز اجلي�ص املعادي للجي�ص احل�شيني يف 
�شورتهم احلقيقية القبيحة �شاديني يتلذذون ب�شفك 

دماء رموز اجلي�ص احل�شيني.
7- تقت�شي معايري الدراما احل�شينية توحيد الفعل 
حيث  املتلقني،  ذهــن  ي�شتت  ذلــك  لأن  تعدده  وجتنب 
ثم  احلدث  ار�شية  لتهيئة  التمهيد  عب  الفعل  يبداأ 
يتم اإحداث التدرج يف الفعل املتنامي املت�شمن عن�شر 
باجتاه  ويدفعهم  املتلقني  ذهنية  ي�شد  الــذي  العقدة 
بلوغ  حتى  وحما�شة  وا�شتياق  بلهفة  احلــدث  متابعة 
ذهنية  يف  ثــم  امل�شرح  ف�شاء  عــب  تفككها  ثــم  الـــذروة 

املتلقني.
احل�شينية  الـــدرامـــا  يف  حــا�ــشــرتــان  قـــوتـــان  ثــمــة   -8
تت�شارعان حتاول كل منهما ح�شم املوقف ل�شاحلها، 
لبد ان يت�شاوى الجتاهان يف م�شتوى الدقة فالقوة 
لدى جي�ص احل�شني اميانية عرفانية م�شحوبة بقوة 
مادية  لكنها  م�شادة  قــوة  تقابلها  متوا�شعة  مــاديــة 
لــدى اجلي�ص  ال�شالح  وكــرثة  الفــراد  بكرثة  تتج�شد 

امل�شاد لكنها قوة فارغة من العقيدة واملعنويات.
الدرامية  اجلوهرة  قوة  تختلف  احل�شيني  امل�شرح  يف 
املعنوية  القوة  ومالمها، فاجلي�ص احل�شيني ميلك 
الدينية  الــروح  من  امل�شتمدة  العمالقة  والعقائدية 
وميـــلـــك قــــوة عــ�ــشــكــريــة مــتــوا�ــشــعــة، بــيــنــمــا اجلي�ص 
اجلي�ص  تــفــوق  هــائــلــة  ع�شكرية  قـــوة  ميــلــك  اخلــ�ــشــم 
الخالقية  الــقــيــم  مــن  فــارغــة  قــوة  لكنها  احل�شيني 
خلفية  ايــة  مــن  فــارغــون  رمــوزهــا  الن�شانية  النبيلة 
والنحطاط  الــرذائــل  خلفية  يحملون  بل  للف�شائل 
مفعمة  احل�شينية  الــقــوة  ان  جنــد  بينما  الـــروحـــي، 
باملعاين النبيلة لأنها قوة م�شتمدة من ال�شماء، وهذا 
النه�شة احل�شينية واميان  موؤ�شر وا�شح على عظمة 

رموزها الكبار مببادئهم.
يكب  ثم  نبيال ً  يبداأ  الدراماتيكي  احل�شيني  الفعل 
ميار�شها  الــتــي  الق�شوة  طبيعة  ح�شب  وينمو  النبل 
تدرجاً  ت�شهد  الق�شوة  هــذه  اخل�شم،  اجلي�ص  رمـــوز 
درامــاتــيــكــيــاً مــتــنــامــيــاً يبلغ اأقــ�ــشــاه عــنــدمــا يــتــم ذبح 

احل�شني رغم انه يحت�شر ويف النف�ص الخري.
يحت�شر،  رجــل  قــتــل  يف  تتج�شد  الــقــ�ــشــوة  منتهى  ان 

اأ�شرف ج�شده على املوت او هو قريب النزع الأخري.
)3( ر�شالة الدراما احل�شينية

و�شحبه  بيته  اآل  مــع  كــربــالء  اىل  احلــ�ــشــني  يـــاأت  مل 
ليدخل معرتك احلرب من اجل احلرب على مطامع 
الــدنــيــا واحلــ�ــشــول على الــرئــا�ــشــة الــدنــيــويــة بــل جاء 
للدفاع عن الدين ال�شالمي والر�شالة املحمدية بعد 
اعدائه  قيام  خــالل  مــن  التحريف،  اىل  تعر�شت  ان 
يهيمنوا  لكي  عبثا،  بالدين  اجلاهلية  القيم  بدمج 

على ال�شلطة.
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واإحياء اإ�شت�شهاد الإمام احل�شني بن علي بن اأبي طالب  
) عليهما ال�شالم ( فح�شب ، بل هي مهرجان للخلق 
ــــداع ، خــلــٌق مــلــيٌء بــالــرمــوز ، واإبــــداع م�شلته  والإب
طق�ص   ( من  فيه  الطق�ص  يتحّول  وبذلك   ، الــدمــوع 
، وقــد وجــد فيه بع�ص  اإىل ) طق�ص درامــي (  ديني ( 
الهوية  اأ�ــشــئــلــة  اإنــتــاج  اإعــــادة  يف  �شالتهم  امل�شرحيني 
العربية  الذات  مل�شرح يعب عن  والتاأ�شي�ص  والتاأ�شيل 
- الإ�شالمية ويكون و�شيلة تعبريية لها ، لكن البحث 
وكــبــرية يف  كثرية  ي�شطدم مبعوقات  املــيــدان  هــذا  يف 
املحافظة  النظرة  مقدمتها  يف  ولعل   ، نف�شه  الوقت 
للم�شرح والتهّيب من دخول البحث امل�شرحي لوقائع 
عــا�ــشــوراء ، والأهــــم مــن كــل ذلـــك هــو الأدجلــــة التي 
لي�شبح  عا�شوراء  لوقائع  عديدة  قرون  عب  مور�شت 
طق�ص ) التعزية ( طق�شاً لطائفة معينة بفعل عوامل 

التجربة  خـــالل  ومـــن   ، نــفــ�ــشــيــة  واأخـــــرى  �ــشــيــا�ــشــيــة 
الــ�ــشــخــ�ــشــيــة جلــمــاعــة الــنــا�ــشــريــة لــلــتــمــثــيــل وعب 
عرو�شها املمتدة من عام 1992 جند اأن اجلماعة قد 
عن  النا�شئة  املعرفية  الإ�شتباكات  تلك  فك  حاولت 
الت�شريح املبا�شر وغري املبا�شر باأطروحتها امل�شرحية 
فكرية  قــاعــدة  الإ�شالمية  الفل�شفة  مــن  تتخذ  التي 
 ، اأول  املتنوعة  التطبيقية  عرو�شها  عــب  وجمالية 
امل�شرح  ق�شايا  ملختلف  امل�شتمر  التنظري  خالل  ومن 
ا�شتخدمت  واإذا كانت اجلماعة قد   ، ثانيا  الإ�شالمي 
 ( ا�شطالح  عب  امل�شرحية  لأطروحتها  حركيا  ا�شما 
الأطروحة  تلك  مترير  لغر�ص   ) الإ�شقاطي  امل�شرح 
مــــن جمـــهـــر الـــرقـــيـــب الــبــعــثــي الــــــذي كـــــان ميتلك 
حقول  يف  اإ�شالمي  هو  ما  كل  جتــاه  كبرية  ح�شا�شية 
الأمر  حقيقة  يف  اأنــهــا  اإل   ، والــفــكــر  والــفــن  الثقافة 
تاأ�شي�ص جهاز مفاهيمي ينبني على  اإىل  كانت تهدف 

مسرحة عاشوراء بني النظري والتطبيقي
 ياسر الرباك
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الأيديولوجي   ( على   ) الفني   - اجلمايل   ( تغليب 
امل�شرحية  اجلــمــاعــة  اأطـــروحـــة  لأن   ) الــ�ــشــيــا�ــشــي   -
من  للم�شرح  اجلــمــايل  الفهم  على  اأ�ــشــال  موؤ�ش�شة 
ولي�ص   ، الإ�ـــشـــالمـــيـــة  الــفــلــ�ــشــفــة  مــنــظــومــة  خــــالل 
املجرد  والدعائي  الرتويجي  الطابع  على  العتماد 
اأيديولوجيا  باعتباره  لالإ�شالم  الفني  ال�شكل  مــن 
ال�شيا�شية  ممــار�ــشــتــهــا  يف  الأحـــــزاب  لــهــا  تــنــظــر  كــمــا 
القبول  م�شتويات  تــفــاوت  مــن  وبــالــرغــم   ، اليومية 
طبيعية  م�شاألة  وهي   - اجلماعة  لعرو�ص  والرف�ص 
ميكن اأن تواجه اأية اأطروحة م�شرحية بغ�ص النظر 
عــن اأيــديــولــوجــيــتــهــا - فـــان اجلــمــاعــة اأ�ـــشـــّرت على 
ابــتــكــار اآلــيــات فــنــيــة جــديــدة مــن اجـــل البــتــعــاد عن 
الأيديولوجي باجتاه اجلمايل ، ولعل يف التجربتني 
النظام  زمن  يف  اجلماعة  قدمتهما  اللتني  املهمتني 
الثالث  والــتــجــارب   ) الــّرخ   ( و   ) الواقعة   ( ال�شابق 
الأخـــــرى بــعــد �ــشــقــوط الــدكــتــاتــوريــة ) لــيــلــة جرح 
الأمري ( و ) املاء .. يا قمر ال�شريعة ( و ) قبور بال 
�شواهد ( حيث قدمت اإثنتان منهما يف احد امل�شاجد 
من  الكثري  تكمن   ، النا�شرية  مدينة  يف  الــقــدميــة 
ثنائية  املعرفية حول  ال�شتباكات  التي فكت  الآليات 
الفن واليدولوجيا يف امل�شرح الإ�شالمي عب اجتهاد 
على  اإ�شتغلت  جمالية  ملقرتحات  وتقدميها  اجلماعة 
الرهانات  على  ا�شتغالها  من  اأكرث  الفنية  الرهانات 
جرح  ليلة   ( م�شرحية  جتربة  ففي   ، الأيديولوجية 
كــانــت اخليارات    - املـــثـــال  �ــشــبــيــل  عــلــى   -  ) الأمــــري 
توظيف  اإمكانية  يف  تتمثل  اجلماعة  لدى  الأ�شا�شية 
تنتمي  ل  حادثة  يف  املعروفة  العا�شورائية  الطقو�ص 
لــثــقــافــة عــا�ــشــوراء ، وهـــي حــادثــة ا�ــشــتــ�ــشــهــاد الإمـــام 
مع  ت�شرتك  كانت  وان  فهي   - ال�شالم  عليه   - علي 
ثقافة عا�شوراء بالكثري من القيم الإن�شانية النبيلة 
املبداأ  على  والثبات  والت�شحية  وال�شب  كال�شهادة 
خا�شا  طق�شا  متتلك   - اعــتــقــادنــا  ح�شب   - لكنها   ،
يختلف عن الطق�ص العا�شورائي ، فاختالف الزمان 
ال�شخو�ص  وخ�شو�شية  ال�شت�شهاد  وطريقة  واملكان 
الواقعة  تقدمي  بطريقة  نفكر  جعلتنا  عوامل  كلها 
دون الدخول يف مالب�شاتها التاريخية ، لأننا مل ن�شاأ 

نقراأ  اأن  اأردنــا  بل   ،  ) تاأريخية  م�شرحية   ( نقدم  اأن 
التاريخ قراءة م�شرحية معا�شرة بو�شائلنا اجلمالية 
لذلك   ،  ) الإ�شقاطي  امل�شرح   ( املعروفة  واأطروحتنا 
فاإننا ا�شتبعدنا مقدما اأية التزامات ق�شرية بالواقعة 
عـــن ممــكــنــات معا�شرة  نــبــحــث  ورحـــنـــا  الــتــاريــخــيــة 
عب  امل�شرحية  روؤانــا  تطوير  يف  ت�شهم  اأن  لها  ميكن 

املقرتحات التالية :
- الــبــحــث عـــن فــ�ــشــاء مــ�ــشــرحــي جــديــد �ـــشـــواء على 
على  اأو  الأدبــــي  للن�ص  التاأليفية  الــروؤيــة  م�شتوى 
العر�ص  �ــشــيــاغــة  الإخـــراجـــيـــة يف  الـــروؤيـــة  مــ�ــشــتــوى 

امل�شرحي .
به  واقــعــتــه اخلــا�ــشــة  يــقــرتح  اإجنـــاز ن�ص م�شرحي   -
املعروفة  التاريخية  بالواقعة  الق�شري  اللتزام  دون 

تفا�شيلها لدى اجلمهور .
اأن  ميكن  ماألوفة  غــري  م�شرحية  �شخ�شيات  بناء   -
تــولــد �ــشــدمــة مــرجــعــيــة لـــدى اجلــمــهــور مــن خالل 
حتميلها اأبعادا دللية قد ل تن�شجم مع ا�شرتاطاتها 
اأن  لها  ميكن  جديدة  �شيفرات  بث  بهدف  التاريخية 
وتت�شم  فاعلة  وتلقي  ات�شال  عملية  اإجنــاز  يف  ت�شهم 

. املوؤثرة  بالديناميكية وال�شتجابة 
- تقويل املعمار امل�شرحي اجلديد ممثال بـ ) امل�شجد 
تعاقدية  وعــالمــات  روحــيــة  مــن طاقة  ( مبــا ميتلكه 
وطريقة  والــرائــحــة  والــلــون  الف�شاء  م�شتوى  على 

اجللو�ص وطقو�ص الدخول واملكوث فيه .
ما  خــالل  مــن  للم�شاهدة  جــديــدة  طقو�ص  ابــتــكــار   -
يفر�شه ) امل�شجد ( من اأخالقيات معينة وما متثله 

املنا�شبة من قد�شية خا�شة .
الروحي  ال�شتغراق  املمثل عب طريقة  العمل مع   -
من خالل ما مينحه ف�شاء العر�ص من طاقة روحية 
املتوقعة  الآنــيــة  ال�ــشــتــجــابــة  اإىل  اإ�ــشــافــة   ، للممثل 

لتفا�شيل واقعة العر�ص املفرت�شة .
�شينوغرافية فقرية يف حجمها  الكتفاء مبفردات   -
اإنــتــاجــهــا الــــدليل واعــتــبــار جــ�ــشــد املمثل  وغــنــيــة يف 

�شيفرة مركزية يف البنية ال�شينوغرافية للعر�ص .
اجلمعية  الــذاكــرة  يف  النغمية  املــواريــث  ا�شتثمار   -
الــقــائــمــة عــلــى ركـــام كــبــري مــن الأنــغــام والرتديدات 
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طق�شية  عن  املعبة  والأ�شوات  والأ�شعار  والإيقاعات 
ال�شنوية  الـــعـــزاء  جمــالــ�ــص  يف  اجلــمــاعــيــة  املــ�ــشــاركــة 
من  للمتلقي  العاطفية  ال�شتجابة  على  الرتكيز   -.
نحو  بــه  والــتــدرج  العر�ص  اإدخــالــه يف طق�شية  خــالل 
ال�شتجابة العقلية التي هي غاية اأي خطاب م�شرحي 

حديث .
- الــعــمــل و�ــشــط قــطــاعــات وا�ــشــعــة مــن اجلــمــهــور من 
خــالل اقــتــحــام اأمــاكــن تــواجــدهــم مثل دور الــعــبــادة ، 
وفر�ص الفعالية امل�شرحية كخيار يومي ل يقل قيمة 
يف  الإن�شان  ميار�شها  التي  اليومية  العبادة  خيار  عن 

امل�شجد .
- ت�شحيح فكرة امل�شرح عند النا�ص بعد عقود طويلة 
مار�شها جزء كبري من  التي  والت�شليل  البتذال  من 
 ( الــطــارئــني  بحقليه  ممثال  الــعــراقــي  امل�شرح  اإجنـــاز 
النفعي ( و ) الدعائي ( عب اإجناز مقبولية معقولة 

لفكرة امل�شرح يف تفكري النا�ص .
كبري  عــزوف  بعد  امل�شرح  اإىل  الن�شاء  جمهور  جذب   -
عنه من خالل اإجناز عرو�ص خا�شة للن�شاء ، وو�شع 
اأمـــام خــيــارات احل�شور  دينيا  املــلــتــزم  اجلــمــهــور غــري 
لتحقيق  اإ�شافة   ، العرو�ص  تلك  مل�شاهدة  للم�شجد 
الدينية  الأو�ــشــاط  يف  امل�شرح  لفكرة  معينة  مقبولية 

خا�شة املت�شددة منها .
قمر  يــا   .. املـــاء   ( م�شرحية  مثل  اأخـــرى  جتــربــة  ويف 
على  العـــتـــمـــاد  اإىل  اجلـــمـــاعـــة  عـــمـــدت   ) الــ�ــشــريــعــة 
جرح  ليلة   ( جتــربــة  يف  نف�شها  ال�شابقة  الفر�شيات 
اإ�شافة لفر�شيات جديدة فر�شتها ظروف    ) الأمري 
اإجنـــــاز الــعــمــل ومـــا تــر�ــشــح مـــن نــتــائــج ايــجــابــيــة من 
روؤيا  اعــتــمــدت  اأن  فــكــان  امل�شجد  يف  الأوىل  التجربة 

العر�ص الثاين على الآتي : 
واقعة   ( التاريخية  الواقعة   ) �شعرية   ( يف  البحث   -
الطف ( عب اإجناز ف�شاءات مايثة لف�شاء الواقعة 

التاريخي .
الواقعة  لأحــــداث  الــزمــاين  بالت�شل�شل  الــتــالعــب   -
البنية  بجانب  ثانوية  زمانية  بنيات  لإنتاج  املفرت�شة 
الــزمــانــيــة املــركــزيــة الــتــي متــثــل الــزمــن الـــدائـــري يف 

مفهومه الفل�شفي الإ�شالمي .

الأيديولوجي  م�شتواه  يف  امل�شرحي  اخلطاب  فتح   -
ــانــيــة بني  مـــن خــــالل الــبــحــث يف املــ�ــشــرتكــات الإنــ�ــش

خمتلف الأفكار عب التجاور يف منظومة الأفكار .
- العتماد على تقنية ) خيال الظل ( كاآلية مركزية 
منت  اإجناز  عب  امل�شرحية  ال�شورة  وبناء  تاأ�شي�ص  يف 

مايث للمنت املج�شم على اخل�شبة .
ـــعـــارة الـــــرمـــــوز الـــتـــعـــاقـــديـــة الــــتــــي متـــار�ـــص  ـــشـــت - ا�
البنية  �شمن  وت�شكيلها  مــا  لفكرة  اإيحائيا  اخــتــزال 
فاعل  ب�شري  ن�شق  حتقيق  اجــل  من  ال�شينوغرافية 

يف الت�شال والتاأثري .
مبا  امل�شرحي  العر�ص  يف  الطق�شي  اجلانب  تنويع   -
املزاوجة  عــب  املــتــعــددة  التلقي  وم�شتويات  يتنا�شب 
بني اأكرث من حالة طق�شية دون العتماد على �شورة 

واحدة من �شور الطق�ص ال�شعبي .
وعب اختبار الفر�شيات ال�شالفة مع اجلمهور الكبري 
الكبري  الذي ح�شر التجربتني تبني الأثر اليجابي 
ملــثــل هــكــذا اإطـــروحـــات يف التــ�ــشــال والــتــاأثــري ، فقد 
ا�شتطاعت اجلماعة ، خا�شة يف التجربة الثانية ، اإن 
امل�شرحي مبا يتنا�شب  البناء اجلمايل للعر�ص  تطور 
يعد من  الــذي   ) القناع اجلــمــايل   ( واإطــروحــتــهــا يف 
اأهم اإ�شرتاتيجيات التوا�شل امل�شرحي التي اختبتها 
 ، ال�شابقة  امل�شرحية  جتــاربــهــا  خمتلف  يف  اجلــمــاعــة 
تب�شريية  الأيديولوجي كفكرة  املهيمن  دور  وت�شاءل 
ل�شالح املهيمن اجلمايل كن�شق من اأن�شاق الفن الذي 
ي�شيف لإطروحات اجلمال يف ) امل�شرح الإ�شقاطي ( 
تعتمد  التي  احلديث  امل�شرح  ملنطلقات  جديدا  انتماء 
بوعاء  املــوؤطــرة  امل�شرحية  ال�شورة  اإجنــاز  يف  الفي�ص 
جــمــايل ، وعـــب الــفــهــم الــديــنــامــيــكــي لــعــالقــة الفن 
�شكلها  حتقق  اأن  اجلماعة  ا�شتطاعت  بالأيديولوجيا 
ل�شالح  الأيديولوجي  اإزاحــة  على  املوؤ�ش�ص  امل�شرحي 
 - امل�شرحي  للخطاب  احلقيقية  فالغاية   ، اجلــمــايل 
بح�شب فهم اجلماعة لر�شالة امل�شرح - حتقيق الأثر 
اإىل  به  الرتقاء  اجل  من  املتلقي  يف  الكبري  اجلمايل 
التي  الإن�شاين  الكمال  م�شتويات  من  اأعلى  م�شتوى 
يف  م�شرحية  ممار�شة  اأيــة  هدف  انه  اجلماعة  تعتقد 

الأو�شاط ال�شعبية .
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55   ابـــتـــداأت جتــربــتــي يف الــعــمــل املــ�ــشــرحــي مع 
عقيل(  بن  م�شلم  النور  �شفري   ( م�شرحية 
كربالء  يف  امل�شرح  خ�شبة  على  قدمت  التي 
املقد�شة، من تاأليف ال�شاعر ر�شا اخلفاجي، 
واإخـــــراج الــفــنــان عــلــي الــ�ــشــيــبــاين،  مــع رنة 
هذه  يف  للعمل  ودعــوتــي  املــحــمــول،  هــاتــفــي 
جا�شم  الفنان  طريق  عن  املباركة  امل�شرحية 
لتج�شيد  اخـــتـــيـــاري  مت  فــقــد  فــيــا�ــص  ــــو  اب
دور  ” وهـــو  عــقــيــل  بــن  ” مــ�ــشــلــم  �شخ�شية 
لــهــذا الدور  الــبــطــولــة  ومل  يكن اخــتــيــاري 
يف  م�شاركتي  بعد  واإمنـــا   م�شادفة  م�ص 
م�شرحية  ” مولد النور ”  للعتبة العبا�شية 
املقد�شة مبنا�شبة ولدة �شيد الكائنات النبي 
امل�شطفى ممد �شلى اهلل عليه واله،  وقد 
امل�شيحي  الكاهن  دور  العمل  هــذا  يف  لعبت 

)�ــشــطــيــح( حــيــث  نــال ادائـــي لــهــذا الدور 
الفنان  ومــنــهــم  احلــا�ــشــريــن،  ا�شتح�شان 
للعمل  اختارين  الــذي  فيا�ص  ابــو  جا�شم 
يف املــ�ــشــرحــيــة لــهــذا الــ�ــشــبــب، وبـــقـــدر ما 
يــتــعــلــق المـــــر بـــالـــدور املــ�ــشــرحــي الـــذي 
اأنيط بي، فقد اح�ش�شت يف بادئ المر ان 
الفنان  علي ال�شيباين وهو خمرج العمل، 
الدور،  لإعــطــائــي  ال�شيء  بع�ص  مـــرتدداً 
قــبــل، وهذا  اأدائـــي مــن  كــونــه مل  ي�شاهد 
الدوار  اخــتــيــار  ان مت  وبــعــد    ، وارد  اأمـــر 
املخرج  مـــنـــي  طـــلـــب   ، املــمــثــلــني  جلــمــيــع 
بع�ص  وقـــــراءة  املــ�ــشــرح،   من�شة  اعــتــالء 
امل�شرحية، ف�شمت لبهة،   احلوارات من 
ومن ثم اعتلت وجهة ب�شمة الر�شا وقال 
البطل  اأنت مالئم جدا لأداء �شخ�شية   :

جتـــــربيت 

يف مسرحية 

)سفـري النور( 

املمثل : عالء املو�شوي 
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�شفري  �شخ�شية  �ــشــيــوؤدي  مــن  واأنــــت  املــ�ــشــرحــيــة،  يف 
احل�شني على خ�شبة امل�شرح . 

نف�شه  الوقت  يف  ولكن  الختيار،  هــذا  جــدا  اأفرحني 
عاتقي،  على  القيت  التي  الكبرية  بامل�شوؤولية  �شعرت 
لأ�شباب عديدة: منها انني مل اكن ممثال مرتفا.. 
اللحظة،  هـــذه  حلــد  للتمثيل  هـــاويـــا   مــازلــت  فــاأنــا 
مرة  لأول  اقــف  وانــا  وخا�شة  مهمتي  عقد  ما  وهــذا 
مع  وكــذلــك  اي�شا،   كبار  وممثلني  كبري  خمــرج  مــع 
ن�ص �شعري طويل  �شعب احلفظ،  ولكن بعون من 
اهلل وت�شجيع اجلميع وخالل اقل من فرتة �شهرين 
وكاأنه  الــدور  اأعي�ص   نف�شي  وجــدت  تقريبا،  ون�شف 

بع�ص من ا�شمي  .
عند اقرتاب �شاعة ال�شفر يوم العر�ص، كانت القلوب 
بالنجاح  والتوفيق  بالدعاء    لنا  تهتف  الأل�شن  قبل 
يف عملنا، وعند رفع  ال�شتارة اأخذت الأحداث تتواىل، 
وعند اأول كلمة نطقت بها   �شعرت اإنني اأبحر بعيداً  
جداً، حتى و�شلت اىل �شنة )60( للهجرة، وهي �شنة 
اخلطوة  وبعد  الــكــوفــة،  اإىل  احل�شني   �شفري  دخــول 
غامر  بفرح  اأردد  اأخــذت  امل�شرح،  خ�شبة  على  الأوىل 
ُم�شلٌم  وقلبي   .. وحــدي  جئتكم  اأنــا   ( الكلمات   هذه 
كانت  الــدعــوات،  واآلٌف من  كفّي  اهلل يف  كتاُب   ، لكم 
اأينعت  اخلــديــعــة  ولــكــن  يــعــلــو،  اأن  احلـــق  تــ�ــشــتــحــُث 
القلُب  وظــل  وظــــّل..  راأ�ــشــي،  فقطفتموا   ، اثــمــارهــا 
اآيـــة النــ�ــشــان .....  الــ�ــشــوق يتلو  بــراأ�ــص  يف جــ�ــشــدي، 

نورا  تخ�شون  هــل  الــنــور،  �شفري  وحـــدي  جئتكم  انــا 
الكلمات  هــذه  وكــاأن   ...   ) ؟  طلعته  الطرقات  تغمر 
احل�شينية  الثورة  مع  اأبحر  ورحــت  دوري  اخت�شرت 
العظيمة ، جم�شدا �شخ�شية �شفري هذه الثورة بحب 
واإخال�ص وتبني ، ال�شيء اجلميل الذي ظل مطبوعا 
يف ذاكرتي،  هو التعاون اجلميل بني افراد العمل يف 
يعمل  نحل  خلية  مثل  كــان  فالكل  امل�شرحية،   هــذه 
المور  من  وغريها  وال�شاءة،  الديكور،  ن�شب  على 
التي   الجـــواء  كــانــت   .. واحــد  ج�شد  وكــاأنــنــا  الفنية، 
وهدوئه،  اجلمهور  ترقب  من  العر�ص  اثناء  مل�شناها 
يف  �شجعنا  املــ�ــشــرحــيــة،   لأحــــداث  ب�شغف  ومــتــابــعــتــه 
ما  جميع  لــتــقــدمي  طاقتنا  و�ــشــحــذ  مــعــه،  الــتــوا�ــشــل 
لدينا من قوة يف الأداء، لإمتاع اجلمهور املتلهف ملثل 
هكذا عرو�ص هادفة ... وما زلت اأتذكر ذلك امل�شهد 
الزرق  م�شن  الــفــنــان  �شديقي  مــع  جمعني  الـــذي 
واحتدام  زيـــاد،  بــن  اهلل  عبيد  �شخ�شية  ج�شد  الــذي 
املــوقــف بــني مــن ميثل احلــق املــبــني المـــام احل�شني 
بن عقيل، وبني من ميثل  م�شلم  وهو  ال�شالم،  عليه 
زياد،  بــن  اهلل  عبيد  وهــو  معاوية،  بــن  يزيد  الباطل 
برمي اجل�شد  زيــاد  ابــن  الباطل  اأمــر  ان  كــان ختامه 
وهو  الق�شر،  اأعلى  من  ال�شالم  عليه  مل�شلم  الطاهر 
يرتل هذه الكلمات »عليك مني ال�شالم �شيدي يا ابا 
عبد اهلل » ومن ثم  اأ�شدل ال�شتار ...  وتعاىل ت�شفيق  

اجلمهور بكل حما�ص وحب. 
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�شكلت يف  قــد   ، األــطــف  واقــعــة  اأن  فيه  ممــا ل�شك 
�ــشــيــاق الــتــاريــخ الإ�ــشــالمــي تـــاأثـــريات جــمــة على 
م�شتوى الأدب والفن والتاريخ ،عدا تغرياتها يف 
اإىل  ا�شتندت  الــتــاأثــريات  ، هــذه  الأخـــرى  املــحــاور 
خ�شائ�ص  مــن  الــنــاجــمــة  العــتــبــارات  مــن  جملة 
بقانون)  تتحدد  ،كونها  مالب�شاتها  بكل  الواقعة 
الأوىل   . متكافئتني  غري  قوتني  بني   ) ال�شراع 
تــدعــو اإىل املــبــادئ الــعــلــيــا الــ�ــشــامــيــة ، والأخـــرى 
وبني   . و�شهواتها  ملذاتها  بكل  الدنيا  اإىل  تدعو 
غ�شة  عب  العبات  ت�شتوطن  النقي�شني  هذين 

. هذا  ليومنا  قائمة  بقيت 
ماأ�شاة  اأ�شنافه  بكل  العربي  ال�شعر  تناول  فقد 
األــطــف مــن زوايـــا عــديــدة ، واأتــخــذ الــتــاريــخ عدة 
وم�شبباته  ال�شراع  لقوانني  قــراءتــه  يف  مداخل 
بعيداً  يـــك  فــلــم  الــفــن  اأمــــا   ، واملــعــلــول  الــعــلــة  يف 
باخلط  عــدة  بو�شائل  عنها  فعب   ، الــواقــعــة  عــن 
وم�شرحة    ، تـــارًة  الت�شكيلية  والــلــوحــة  الــعــربــي 
فيما   ، اأخرى  تارة  الدللة  املكتنزة  األطف  �شورة 
تــنــاولــتــهــا وفقاً  الــتــي  عـــدا الأ�ــشــالــيــب الأخـــــرى 

. الإبداع  ل�شيغ 
الفعل  ردة  �شكل  قد  كبرياً  تــاأثــرياً  اأن  يعني  هــذا 
والأدب  والــفــن  للتاريخ  التلقي  م�شتويات  على 
األهبت  الــتــي  الـــدم  ب�شبغة  األــطــف  يــوم  فات�شم   ،
 . عدة  بو�شائل  عنها  للتعبري  الإ�شالمي  املجتمع 
الأمر الذي جعل قانون ) ال�شراع ( هنا بالذات 
ينقلب لأول مرة �شد قانون احلرب ، الذي يوؤكد 
ل�شاحله  احلرب  يح�شم  من  هو  املنت�شر  اأن  من 
األطف  معركة  يف  ال�شراع  اأن  اإل   . الن�شر  بعقد 

. ال�شحية  ل�شالح  ح�شم 
جمرد  اأو  منطية  �شخ�شية  لي�ص  )ع(  فاحل�شني 
الأنبياء  عــقــب  �شليل  اأنـــه   ، تــاريــخــيــة  �شخ�شية 
وابن بنت ر�شول الأمة ممد )�ص( �شيد العرب 
اأن نحدد ال�شخ�شية وفقاً  ، فاإذا �شاء لنا  والعجم 

كان  وملا   ، بالنبل  حتدد  فاإنها  الأر�شطي  للمنطق 
األطف  اأمــ�ــشــى  املــكــانــة فــقــد  بــهــذه  احلــ�ــشــني ) ع ( 
،فهي  تالها  ومــا  احل�شني  ثــورة  يف  حتــول  نقطة 
اأملتها  بــل   ، واملــ�ــشــادفــة  ال�شدفة  ولــيــدة  تــك  مل 
ظـــــروف قــيــامــهــا وطـــمـــع حــكــامــهــا وثــــــارات بدر 

 . وحنني 
فامل�شهد الدرامي للطف مكتنز بالدللة والإثارة 
مــفــعــم بــاحلــيــويــة الـــدرامـــيـــة وتـــوتـــر الأحـــــداث 
والدم  الت�شحية  يف  املاأ�شاة  عنا�شر  على  ،ينطوي 
والـــقـــتـــل والــ�ــشــبــي والـــنـــهـــب واحلـــــرق ممـــا جعل 
فبعد   ، امل�شلمني  نفو�ص  يف  اإيــالمــاً  اأكــرث  امل�شهد 
نهاية املاأ�شاة مل يك للم�شهد الدرامي من توقف 
الأ�شا�شية  الو�شعية  مبثابة  الواقعة  كانت  فقد   ،
التي تلتها درامات من ردة الفعل قام بها ال�شارع 
ب�شيء  ولو  املعركة  روح  ا�شتح�شار  يف  الإ�شالمي 

 . ي�شري 
باملواكب  متــظــهــر  قـــد  احلــ�ــشــيــنــي  املــ�ــشــهــد  فــكــان 
بالبكاء  املــغــمــ�ــص  والــطــقــ�ــص  الـــعـــزاء  وجمــالــ�ــص 
دينية  طــقــ�ــشــيــة  �ــشــعــرية  اإىل  ،فــتــحــول  والــعــويــل 
روحانية ، تبلورها خ�شائ�ص اإعادة ت�شكيل املاأ�شاة 
 ، عــام  كــل  مــن  مــرم  مــن  العا�شر  يف  وماكاتها 
األت�شبيهي  امل�شهد  اقامة  نحو  ال�شعي  اأن  ويبدو 
كونه يحمل  . من  منه  اأمراً مفرغاً  بات  للماأ�شاة 
الت�شحية وال�شهادة والنبل يف  عناوين عديدة يف 

. الدين  �شبيل 
 ) الت�شبيه   ( يف  املــحــاكــاة  هــذه  خ�شائ�ص  اأن  اإل 
�شكلت  اأنها  بل   ، متوياتها  من  مفرغة  تعد  مل 
وتفا�شيله يف  حيثياته  بكل  األطف  لواقع  انعكا�شا 
)�شلدون  .ولعل  للواقعة  األ�شراعي  امل�شهد  بنية 
الدراما  لــتــاريــخ  درا�ــشــتــه  يف  اأ�ــشــار  قــد   ) ت�شيني 
واأهميتها  األطف  لواقعة  الدرامية  املظاهر  اإىل 
لكونها  .لــيــ�ــص  الإ�ــشــالمــي  املجتمع  يف  الــروحــيــة 
ال�شراع  ملخرجات  نتيجة  هي  اأمنا  ح�شب  ظاهرة 
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يــ�ــشــمــل عموم  الــــذي  الــتــخــيــلــي  الـــواقـــعـــي ولــيــ�ــص 
. الدراما 

املـــواكـــب التي  بــتــلــك  اأيــــام عـــا�ـــشـــوراء  فــتــمــخــ�ــشــت 
املاأ�شاة  هول  للمتلقي  لتقدم  املــدن  �شوارع  جتوب 
دينية  طق�شية  ب�شعرية  نف�شها  ح�شنت  عندما   ،
انـــطـــوت مــ�ــشــرية هذه  ، فــقــد  األـــطـــف  ــات  ملــالبــ�ــش
اأ�شرت  الـــتـــقـــدمي  يف  خــ�ــشــو�ــشــيــة  عــلــى  املــــواكــــب 
من  ابتداء   ، والتقدميي  التمثيلي  الفعل  ح�شور 
احل�شني  مع�شكر  يف  وفرزها  ال�شخ�شيات  حتديد 
وتوظيف  �ــشــخــ�ــشــيــة  لــكــل  اأزيــــــاء  واخـــتـــيـــار  )ع( 
احلرب  بزي  املك�شوة  اخليول  وفرز  الإك�ش�شوارات 
وال�شيطرة  الــقــوة  فــرز  عنا�شر  يغفلوا  مل  كما   ،
واأهمية  التاريخية  بالدقة  مهتمني  �شخ�شية  لكل 
الــتــفــ�ــشــيــل الــلــوين لــلــفــرز بــني املــعــ�ــشــكــريــن ،وقد 
وطبيعية  وايــقــونــيــة  رمــزيــة  دللت  عــدة  مــنــحــوا 
ال�شراع  من  موقعها  بح�شب  �شخ�شية  كل  ملالمح 
للن�شوة  بالن�شبة  ال�شبي  اأبـــراز  اإىل  عــمــدوا  ثــم   .
ابــتــداء مــن اخلــيــام اإىل املــحــامــل على  والأطــفــال 
اجلمال وانتهاًء بالعف�ص وقطيع امل�شية ، مبزين 

وانتماءاتهم. الأطفال  �شخ�شيات  �شمات 

ال�شوتية  املوؤثرات  توظيف  مت  الأخــر  اجلانب  يف 
اأجــــــراء فرز  املـــرافـــقـــة ، مـــاولـــني  واملــو�ــشــيــقــيــة 
لكل  احلربية  والأبواق  وال�شنوج  الطبول  لإيقاع 
اإدخال الرايات والأعالم  فريق على حدة ،كما مت 
كـــل ذلك  املـــعـــركـــة.  املــ�ــشــتــخــدمــة يف  والأ�ـــشـــلـــحـــة 
فيه  تتداخل  ا�شتعرا�شي  �شبه  موكب  يف  يجري 
معها  تتوا�شج   ) الــرجــز   ( ال�شعر  اأو  احلــوار  لغة 
بع�ص الن�شو�ص احلوارية املتنوعة يف �شجال بني 
املعبة  احلركة  خ�شائ�ص  فرز  ولعل   ، الطرفيني 
بــالإ�ــشــارة والإميـــاءة والــدللــة ي�شود  واملــو�ــشــومــة 
اجلمايل  التثوير  عن�شري  لتفعيل  امل�شهد  هــذا 

. املقدم  للفعل  والعاطفي 
يف مــاولــة لــلــدخــول اإىل الــفــعــل املـــقـــارن بــني ) 
الت�شبيه (من جهة بو�شفها مظاهر درامية ،وبني 
خ�شائ�ص الدراما يف عامل امل�شرح. و�شنحاول هنا 

 . النمطني  بني  والت�شابه  اللتقاء  نقاط  تاأ�شري 
نبيل  لفعل  )ماكاة   ) اأر�شطو   (0 عند  فالدراما 
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 ، التقليد  اأو  الت�شبيه  تعني  هــنــا  واملــحــاكــاة  تـــام( 
اأمــــا الــفــعــل فــاأنــه ميــثــل احلـــادثـــة ) املــ�ــشــهــد (مع 
فتعني   ) )نبيل  كلمة  اأمــا   ، احلكاية  تفا�شيل  كل 
باأن املحاكاة حتاكي علية   ) اأر�شطو  راأي )  بح�شب 
فتعني  تـــام(  كــلــمــة)  تف�شري  يــاأتــي  حــني  يف  الــقــوم 
�شم�شية  دورة   ( واحــد  يــوم  تــدور يف  الأحـــداث  اأن 
واأن   ) ال�شراع   ( قانون  على  الــدرامــا  وت�شتمل   )
عـــدم تــوافــره يــعــنــي عـــدم قــيــام الـــدرامـــا .وحتدد 
للهيكلية  امل�شكلة  ال�شتة  العنا�شر  بتوافر  الدراما 
الفكرة  _احلوار_  ال�شخ�شية   ( وهي  الدرامية 
ما  كــل  اأن   .  ) املــنــظــر  _احلــبــكــة _الــنــ�ــشــيــد _ 
الــ�ــشــعــر ( عن  لــه )اأر�ــشــطــو (يف كــتــابــه)فــن  قـــدم 
تتوافر  اأن  يــنــبــغــي  الــتــي  الــدرامــيــة  اخلــ�ــشــائــ�ــص 
تــتــوافــر يف الدراما  الــتــي  ، هــي ذاتــهــا  الــدرامــا  يف 
انه  مــن  نــغــايل  ل  وقــد   ،  ) الت�شبيه   ( احل�شينية 
 ، املــاأ�ــشــاة  مــوجــود يف  هــو  نق�ص عما  اأي  يــوجــد  ل 
هـــذا مــن جــهــة ومـــن جــهــة ثــانــيــة فـــاأن جمموعة 
الــقــيــم الــفــكــريــة والــعــاطــفــيــة هــي الأخــــرى حتكم 
ال�شتدليل  وباملنطق   ، الفريقني  واأ�شلوب  �شيغ 
نوؤكد باأن الدراما احل�شينية ل تختلف من خالل 

. الأر�شطية  الدراما  عن  وامل�شمون  ال�شكل 
الع�شور  الديني يف  فامل�شرح   ، وقد لنفاجاأ بذلك 
ق�ش�ص  مــن  الــعــديــد  اإخــ�ــشــاع  اأ�ــشــتــطــاع  الو�شطى 
داخل  م�شرحية  عرو�ص  اإىل  ومعاناتهم  الأنبياء 
(،اإل  واخلــوارق  واملعجزات  )كالأ�شرار   ، الكني�شة 
اأن املظاهر الدرامية يف خطاب التقدمي احل�شيني 
تعد اأكرث �شمولية ب�شبب ات�شاع املظاهر الدرامية 
من ناحية ، وعدد املتلقني يف امل�شاركة الوجدانية 

 . ثانية  ناحية  والروحية من 
يرتكز  هــــذا  بــحــثــنــا  يف  الــنــهــائــي  املـــدخـــل  ولـــعـــل 
،فــلــو مت درا�شة  األــتــقــدميــي  الــتــمــثــيــل  عــلــى �ــشــيــغ 
امل�شرحية  اأدواتهم  من  متمكنني  ممثلني  ح�شور 
والدراية  الــقــدرة  لــهــم  والأدائـــيـــة مــع خمــرجــني 
عر�ص  عــلــى  حل�شلنا   ، بكليته  الــعــر�ــص  بتنظيم 
تقدميي يحقق تاأثريا كبريا ًي�شل حد ال�شتجابة 
اأمل�شاهدة  م�شتوى  على  التلقي  لعنا�شر  اجلمعية 
) التطهري   ( من  عــال  قــدر  على  تتوافر  كونها   ،

لل�شرائط  م�شتوفيا  بو�شفه  والــروحــي  الفكري 
... األطف احل�شيني  الدرامية يف 
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احلركة الثقافية والفكرية 
يف كربالء املقدسة.. العتبة احلسينية 

املقدسة امنوذجًا
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مما ل �شك فيه ان مدينة كربالء املقد�شة منذ البدء 
مدينة  كونها  والحــرتام  التقدي�ص  على  تتوفر  كانت 
النبياء والو�شياء والولياء ال�شاحلني .. فقد كانت 
بيت  اأي  – كربائيلو-  ت�شمى  – البابلي-  العهد  منذ 

الرّب او َحَرم الله.
ويف العهد ال�شوري كان ال�شوريون يحّجون اليها يف 
موا�شم معينة وقد اطلقوا على عا�شمتهم ) نينوى( 

تيمناً باأحد ا�شماء كربالء وهو ا�شم ) نينوى(.
ال�شيدة  ان  ومــهــمــة  عــديــدة  مــ�ــشــادر  تــوؤكــد  وكــذلــك 
العذراء – مرمي- كانت قد و�شعت وليدها – النبي 
حيث   .. كربالء  مدينة  يف  ال�شالم(  – )عليه  عي�شى 
اجتهت به �شرقاً واجتهت به مكاناً ق�شياً – كما يوؤكد 
املـــوؤرخـــني اخلالد  �ــشــيــخ  الــكــرمي- وان  الـــقـــراآن  ذلـــك 
– ح�شني علي مفوظ- يوؤكد �شحة  الذكر الراحل 

هذه الرواية.
وهي  الزل  مــنــذ  مــقــد�ــشــة  مــديــنــة  كـــربـــالء  اذن 

بــقــعــة مـــن بـــقـــاع اجلـــنـــة كــمــا تـــوؤكـــد ذلك 
�شيد  دمــاء  لّكن   .. بها  املوثوق  امل�شادر 

الــ�ــشــهــداء المـــام احلــ�ــشــني كــانــت لها 
فاقرتن  لب�شته  الــذي  الــتــاج  مبثابة 
المام  ال�شهداء  �شيد  با�شم  ا�شمها 
احلــ�ــشــني الـــــذي قـــــّدم – هـــو واهـــل 

بــيــتــه وا�ــشــحــابــه الوفــــيــــاء- كــــّل ما 
الطاغية  مــقــارعــة  اجـــل  مـــن  ميــلــكــون 

عن  بال�شالم  انحرف  الــذي  الناكث  يزيد 
اجل احلفاظ على اخلط  ال�شحيحة ومن  هحِ  جاّدتحِ

ال�شالمي املحمدي ال�شيل .. ف�شالت دماء الطهار 
على هذه الر�ص املباركة فزادتها قدا�شة ً وخلوداً..

لــذلــك تـــرى هـــذه املــديــنــة املــقــد�ــشــة هــي مــديــنــة علم 
وعلماء وفكرٍ  وثقافة وادب ملتزم ..

ومن اجلدير بالذكر ان المام جعفر ال�شادق )عليه 
ال�شالم( يعتب املوؤ�ش�ص الول حلوزة كربالء العلمية، 
املــعــروف حالياً  املــكــان  حيث كــان يــدر�ــص الــطــالب يف 
 ( على  در�ص  – فقد  ال�شادق  جعفر  المام  – مقام 
البالد  ال�شريفتني( مئات الطالب من خمتلف  يديه 
ال�شالمية، فكانت جامعة المام جعفر ال�شادق بحق 
هــي اجلــامــعــة ال�ــشــالمــيــة الــتــي اخـــذت عــلــى عاتقها 

تدري�ص النهج ال�شالمي املحمدي ال�شيل.

الولودة  املــديــنــة  هــذه  يف  الــعــطــاء  م�شرية  فا�شتمرت 
واملفكرين  الـــكـــّتـــاب  مـــئـــات  اجنـــبـــت  حــيــث  املـــبـــاركـــة 
اخلم�شينيات  ويف  الخت�شا�شات  جميع  ويف  العــالم 
مافظة  �شهدت  الع�شرين  القرن  من  وال�شتينيات 
واجتماعية  و�شيا�شية  فكرية  نه�شة  املقد�شة  كربالء 
بــعــد نك�شة حــزيــران عام  ، خــا�ــشــة  �ــشــامــلــة  وثــقــافــيــة 
الديكتاتوريني  احلكام  عجز  انك�شف  ان  وبعد  1967م 
عــن مــواجــهــة الــعــدو ال�ــشــرائــيــلــي والــتــحــديــات التي 
تا�ش�شت  فقد  وال�ــشــالمــيــة  العربية  الــبــالد  تعي�شها 
اىل  ودعــت  والدينية  الدبــيــة  واملــنــتــديــات  اجلمعيات 
بنية  يف  �شاملة  اجتماعية  متغريات  احــداث  �شرورة 
متغريات  وتا�شي�ص  بالمة  والنهو�ص  املجتمع  وكيان 
والنهو�ص  املجتمع  وكيان  بنية  يف  �شاملة  اجتماعية 
بـــالمـــة وتــا�ــشــيــ�ــص مــوؤ�ــشــ�ــشــات حــقــيــقــيــة لــبــنــاء دولة 
املرتزقة  واملــاأجــوريــن  الــعــمــالء  مــن  والــثــاأر  ع�شرية 

كانوا  عام الـــذيـــن  حزيران  ونك�شة  هزمية  �شبب 
1967م ، مما ارعب احلكام الطغاة 
بالتاآمر  فبداأ  المبياليني  وا�شيادهم 
عـــلـــى الـــ�ـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة و�ـــشـــرب 
ال�شيلة  الـــتـــحـــرريـــة  حـــركـــاتـــهـــا 
والتيان بحكومات عميلة لالجنبي 
عملت  الـــــتـــــي  احلـــــكـــــومـــــات  تــــلــــك 
ا�شيادها  من  وبدعم  فائقة  ب�شرعة 
قمع  على  المــبيــالــيــني  امل�شتكبين 
التحررية  احلـــركـــات  تــلــك  ورمـــــوز  قــــادة 
فادخلت اللف اىل ال�شجون واملعتقالت وقتلت 
كــوكــبــة لمــعــة مــن قـــادة الــفــكــر ال�ــشــالمــي و�شرّدت 
ال�شعب  ابــنــاء  مــن  اللف  مــئــات  و�ــشــفــّرت  وابـــعـــدت 
انقالب عام  العراق منذ  ، حيث عا�ص  بدعوى واهية 
ا�شتبدادياً  ع�شراً  2003م  عــام  واىل  امل�شبوه  1968م 
ال�شعب  ابــنــاء  مــئــات اللف مــن  فــيــه  �ــشــيــق  مــظــلــمــاً 
وهم  منهم  الكثريون  ُدفن  حيث  جماعية  مقابر  اىل 
احياء، ورغم كل ذلك ال�شلوك الببري الوح�شي اّل 
�شيد  ونهج  ور�شوله  بــاهلل  املــوؤمــن  املجاهد  �شعبنا  ان 
احل�شني  اإمامه  �شعار  رفــع  احل�شني  المــام  ال�شهداء 
)عليه ال�شالم( - هيهات مّنا الذلة - فوا�شل جهاده 
مذبح  على  والــقــرابــني  الت�شحيات  مــن  املــزيــد  وقــدم 
احلرية وقام بعّدة انتفا�شات مباركة كان من ابرزها 

ات
اس

در
 و 

 ت
اال

مق



63

واهمها النتفا�شة ال�شعبانية عام 1991م التي تعتب 
النظام  �شقط  ان  وبعد  العربي  الربيع  فاحتة  بحق 
ال�شّدامي يف 2003م حدث التغيري اجلذري ال�شامل 
ع�شر  نعي�ص  بــداأنــا  حــيــث  احلــيــاة  نــواحــي  جميع  يف 
املوؤ�ش�شات املدنية وع�شر النفتاح واحلرية احلقيقية 
النظام  ايــتــام  مــاولت  رغــم  الدميقراطية  وع�شر 
الــبــائــد واذنــابــهــم وحــلــفــائــهــم ومـــن خـــالل الرهـــاب 
الديكتاتورية  ع�شر  اىل  ثانية  بنا  الــعــودة  امل�شتورد 
ال�شعب وت�شحياته اجل�شيمة  .. لكن وعي  والتخلف 
والتكتل  والهيمنة  التق�شيم  مــوؤامــرات  كــل  اف�شلت 
ما  بكّل  جمــدداً  ال�شعب  فانطلق   .. املقيت  الطائفي 

اوتي من قوةٍ  يعيد بناء العراق من جديد..
املقد�شتان  الــعــتــبــتــان  قــامــت  املــقــد�ــشــة  كـــربـــالء  ويف 
احلــ�ــشــيــنــيــة والــعــبــا�ــشــيــة وبـــجـــهـــود املــخــلــ�ــشــني من 
عانت  الــتــي  املــجــاهــدة  وكـــوادرهـــا  عليها  املــ�ــشــوؤولــني 
نقالت  بــاحــداث  ال�شدامي  النظام  ظلم  مــن  كــثــرياً 
�ــشــامــلــة يف جــمــيــع جمــــالت احلـــيـــاة ومنها  نــوعــيــة 
البحث  ب�شدد  نحن  الذي  والثقايف  الفكري  اجلانب 

فيه.
مــثــل هذا  يــجــري   العتبتني  تــاريــخ  مـــّرة يف  فــــالأول 
هذا  على  الــ�ــشــوء  �شن�شلط  لــذلــك  ال�شامل  الــتــطــور 
اجلزء وهو اجلزء الول على ن�شاط العتبة احل�شينية 
على  ال�شوء  ن�شلط  �شوف  الثاين  اجلزء  ويف  الثقايف 

املقد�شة. العبا�شية  العتبة  ن�شاط 
احل�شينية  للعتبة  العام  المني  لتوجيهات  كان  لقد 

اثر  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  املقد�شة 
لكون  النوعي،  التقدم  هــذا  مثل  ح�شول  يف  مبا�شر 
الفكري  الــتــقــدم  ان  ويــــدرك متــامــاً  يــعــي  �ــشــمــاحــتــه 
والثقايف ل يقل �شاأناً عن التقدم العمراين وال�شحي 
لــذلــك اتــخــذ الـــقـــرارات الــ�ــشــائــبــة يف تــو�ــشــيــع دائرة 
يف  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  ق�شم  يف  املطبوعات 
ف�شيئاً  �شيئاً  تتو�شع  بـــداأت  الــتــي  احل�شينية  العتبة 
اهداف  تــعــددت  حيث  ونوعيتها  املطبوعات  عــدد  يف 
الدب  ت�شمل  فــبــداأت  املــطــبــوعــات  تلك  وتخ�ش�شات 
وعلوم  ال�شيل  احل�شيني  والفكر  ال�شيل  احل�شيني 
وم�شرح  احل�شيني  امل�شرح  وكــذلــك  الــكــرمي،  الــقــراآن 
الطفل حتديداً الذي ميثل مع امل�شرح احل�شيني نقلة 
الــعــراق وكــان يف طليعة  نوعية لأول مــرة حتــدث يف 
احل�شيني  وامل�شرح  الطفل  م�شرح  لفكرة  املتحم�شني 
ال�شتاذ �شعد الدين البناء مدير مكتب المني العام 
�شنوات  اّل  متــ�ــص  ومل  املــقــد�ــشــة  احل�شينية  للعتبة 
قليلة حتى ا�شبحت جملة احل�شيني ال�شغري واحدة 
امل�شلم  الطفل  ب�شوؤون  تعنى  التي  املجالت  اهــم  من 
امل�شرحية  العرو�ص  من  العديد  تقدمي  اىل  ا�شافة 
اخلا�شة بالطفال والتي تنتمي اىل الفكر احل�شيني 

املحمدي اخلاّلق.
ويف عام 2010م قّدمت وحدة امل�شرح احل�شيني التابعة 
امل�شرحية  اعمالها  باكورة  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة 
م�شرحية  وهــي  احل�شيني  امل�شرح  وحــدة  اىل  التابعة 
النظري  منقطع  جنــاحــاً  لقــت  التي  احل�شني  �شوت 
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يف املــحــافــظــة ويف خــطــوة رائـــدة اخـــرى قــامــت وحدة 
احل�شيني  املــ�ــشــرح  جمــلــة  بــا�ــشــدار  احل�شيني  املــ�ــشــرح 
مّرة  لأول  متخ�ش�شة  جملة  وهي  الرائدة  الف�شلية 
احل�شينية  للعتبة  الــعــام  المـــني  مــن  بــدعــم  تــ�ــشــدر 
الكربالئي  املـــهـــدي  عــبــد  الــ�ــشــيــخ  �ــشــمــاحــة  املــقــد�ــشــة 
وبا�شراف مبا�شر من ال�شيد �شعد الدين البناء مدير 
املجلة  هذه  موا�شيع  وي�شاهم يف  العام  المني  مكتب 
الف�شلية الرائدة نخبة من خرية ادباء وكتاب العراق 
من املخت�شني يف ال�شاأن امل�شرحي العربي وال�شالمي 
اجلامعات  ا�شاتذة  من  مهمة  نخبة  ومنهم  والعاملي، 
الــعــراقــيــة وقـــد ا�ــشــتــطــاعــت هـــذه املــجــلــة رغـــم ق�شر 
عمرها حيث مل ي�شدر فيها حلد الن اّل اربعة اعداد 
عنها  كتب  وقــد  مهماً  او  متميزاً  حــ�ــشــوراً  حتقق  ان 
مواقع  من  الكثري  يف  وذكــرت  املخت�شني  من  الكثري 
امل�شرح  نظرية  تر�ّشخ  ان  ا�شتطاعت  حيث   ، النرتنت 
احل�شيني يف الو�شط اجلماهريي والو�شط الكادميي 
بــحــيــث ا�ــشــبــح حــقــيــقــة �ــشــاطــعــة �ــشــاعــدت عــلــى اعادة 
واحدثت  الــعــراقــيــة  املــ�ــشــرحــيــة  احلــيــاة اىل احلــركــة 
من  وانت�شلته  الــعــراقــي  املــ�ــشــرح  انــقــذت  نوعية  نقلة 
هذا  ع�شاق  من  املاليني  قلوب  يف  وو�شعته  نخبويته 
الفن ال�شيل كونه ارتبط بالنهج احل�شيني املحمدي 
ال�شيل الذي ميتلك قاعدة مليونية متتد اىل كافة 

�شعوب الر�ص.
كذلك تعتب جملة امل�شرح احل�شيني من امل�شادر املهمة 
الدرا�شات  الباحثني الكادمييني ومن طالب  جلميع 
بال�شاأن  املخت�شني  الدكتوراه-  املاج�شتري-   – العليا 
يزداد كثرياً  عليها  الطلب  بداأ  العاملي حيث  امل�شرحي 

وكذلك عدد امل�شاهمني فيها يف ازدياد ملحوظ.
الــ�ــشــريــع للحركة  انــنــا ويف خــالل هــذا ال�ــشــتــعــرا�ــص 
المانة  مــن  نتمنى  كــربــالء  يف  والــفــكــريــة  الثقافية 
الدعم  توا�شل  ان  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة 

لأهميتها  ال�ــشــيــلــة  احل�شينية  املــ�ــشــرحــيــة  لــلــحــركــة 
تــوعــيــة اجلـــمـــاهـــري والــتــفــافــهــم حول  الــفــائــقــة يف 
الذي  احل�شني  المــام  ال�شهداء  �شيد  و�ــشــرية  منهاج 
خالل  من  العامل،  يف  املظلومني  لكل  انت�شاراً  نه�ص 
فناين  مع  التوا�شل  واعادة  امل�شرحي  الن�شاط  تفعيل 
املــحــافــظــة املــلــتــزمــني الــ�ــشــائــريــن عــلــى درب المـــام 

احل�شني .
بني  وتن�شيق  تــعــاون  هــنــاك  يــكــون  ان  نتمنى  كــذلــك 
اأي  املــقــد�ــشــة  احل�شينية  للعتبة  الــتــابــعــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
كربالء  قناة  وبــني  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  بني 
امل�شرح  ووحدة  احل�شينية  الرو�شة  واذاعة  الف�شائية 
احل�شيني ودار علوم القراآن وكل املوؤ�ش�شات واملدار�ص 
وان   ، املقد�شة  للعتبة احل�شينية  التابعة  التخ�ش�شية 
ت�شجل كافة ن�شاطات هذه املوؤ�ش�شات وتبث من خالل 
احل�شينية  الرو�شة  واذاعــة  الف�شائية  كربالء  قناة 

املقد�شة.
لقد بداأت بع�ص ال�شدارات التابعة للعتبة احل�شينية 
املقد�شة ) مثل جملة احل�شيني ال�شغري( ت�شدر بعدة 
لغات عاملية وا�شالمية وهذه تعتب نقلة نوعية نحو 
جملة  حتــذو  ان  العاجل  القريب  يف  ونــاأمــل  العاملية 
امل�شرح احل�شيني حذو جملة احل�شيني ال�شغري حيث 
املوافقات  ا�شتح�شال  بعد  لغات  بعدة  ت�شدر  ان  ناأمل 
املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العام  المني  �شماحة  من 

) دام عّزه(.
العام )دام عّزه(  دنا من قبل �شماحة المني  ُوعحِ لقد 
خرياً لكون �شماحته موؤمنا بر�شالة امل�شرح احل�شيني 
دائم  مقٌر  هناك  يكون  ان  اىل  ن�شعى  حيث  ال�شيل 
ال�شيل  الر�شايل  امل�شرحي  بالن�شاط  خا�شة  وابنية 
العتبة  والــفــكــريــة يف  الــثــقــافــيــة  الــفــعــالــيــات  وبــكــافــة 
احل�شينية املقد�شة التي ت�شب يف خدمة فكر ومنهاج 

ال البيت النبوي الطهار.
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 الدالالت اللونية لألزياء 

يف الطقوس احلسينية 

لواقعة ألطف
أ.م.د. سلوى حمسن محيد الطائي
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ذاتية �شرية 
الطائي �شلوى م�شن حميد عبدالغني  د. 

- مواليد / كربالء /ق�شاء الهندية / 1973
على  الثانية  /ت�شل�شل:  فنية  تربية  بكالوريو�ص   _1
كلية  بابل/  /جامعة  عايل  جداآ  جيد  بدرجة  الق�شم 

 1996-1995 الفنية  الرتبية 
جداآ  جــيــد  بــدرجــة  ت�شكيلية  فــنــون  مــاجــ�ــشــتــري   _2
الرتبية  بابل/كلية  جامعة  ر�شم/  عايل/اخت�شا�ص 

الفنية  2001-1998
بــــدرجــــة امـــتـــيـــاز/ 3_ دكــــتــــوراه فـــنـــون تــ�ــشــكــيــلــيــة 

بابل/كلية  جــامــعــة  ر�ــشــم/  فــن-  فل�شفة  اخت�شا�ص 
2009 الفنون اجلميلة 

والر�شم  اخلطابة  يف  متفرقة  عديدة  م�شاركات   _4
2011-1989 وال�شعر  والنحت 

املـــوؤمتـــرات  5_ مــ�ــشــاركــات ونــ�ــشــاطــات مــتــفــرقــة يف 
بابل  جامعة  الن�شانية/  للبحوث  العلمية 

جامعة  جملة  يف  املن�شورة  البحوث  من  العديد   _6
الرتبية كلية  الن�شانية وجملة  للعلوم  بابل 

على  خمتلفة  جهات  من  الت�شكرات  من  العديد   _7
والفنية البحثية  الن�شاطات 

8_ م�شاركة يف موؤمتر م�شرحة ال�شعائر احل�شينية/ 
يف الــعــتــبــة احلــ�ــشــيــنــيــة/ كــربــالء 2009،ووقــــائــــع هذا 
املوؤمتر من�شور على النت/ ال�شبكة العاملية لالنرتنت 
ال�شعائر  م�شرحة  احل�شينية_  ال�شعائر  )مــوؤمتــر 

احل�شينية(.
املــفــتــوحــة / الـــرتبـــويـــة  الــكــلــيــة  9_ مـــا�ـــشـــرة يف 

كربالء2002 -2008
العراقيني/بغداد  الت�شكيليني  جمعية  ع�شوة   _10

1998
-2000 بــابــل  الــفــنــانــني/فــرع  رابـــطـــة  عــ�ــشــوة   _11

 2012
بابل/كلية  جــامــعــة  يف  ومــا�ــشــرة  تــدريــ�ــشــيــة   _12
احلر  الــر�ــشــم  مـــادة  املــعــمــاري/يف  الق�شم  الهند�شة/ 

2012 -2009
/درا�شات  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  تدري�شية   _13

اأولية ودرا�شات عليا/ 2012-1998

14_ م�شاركة �شنوية يف الر�شم والنحت مع منظمة 
الغدير ال�شالمية/فرع بغداد /واملقام �شنويا �شمن 

ال�شالم( يف كربالء المام احل�شني)عليه  اربعينية 
كلية  بابل/  يف/جامعة  م�شاعد(  )اأ�شتاذ  حاليا   _14
فرع  الت�شكيلية/  الــفــنــون  /قــ�ــشــم  اجلميلة  الــفــنــون 

ر�شم  2012
درع احل�شني)ع(

منظمة  اقامته  الــذي  ال�شنوي  املعر�ص  يف  م�شاركة 
الغدير ال�شالمية يف كربالء_ 2011

البحث ملخص 
     تناول البحث احلايل )الدللت اللونية لالأزياء 
األـــطـــف(، فدر�ص  لــواقــعــة  الــطــقــو�ــص احلــ�ــشــيــنــيــة  يف 
دللت الألــــــوان بــو�ــشــفــهــا رمــــزا ومــعــنــى فــاعــال يف 
ال�شماوية  الر�شالة  بث  يف  ودورهــا  الأزيـــاء،  ت�شميم 
احل�شينية  الطقو�ص  يف  وجت�شيدها  توظيفها  �شمن 

الت�شابيه. ومنها 
وقد احتوى البحث على ثالثة ف�شول، اهتم الف�شل 
للبحث ممثال مب�شكلة  النظري  بالإطار  منها  الأول 
امل�شطلحات  اأهم  بتحديد  واأهميته،وانتهاء  البحث 

الواردة فيه.
الــبــحــث:_ تعريفا  هـــدف  عــلــى  الــفــ�ــشــل  واحـــتـــوى 
احل�شينية  الــطــقــو�ــص  يف  لــالأزيــاء  الألــــوان  بـــدللت 

األطف. لواقعة 
الدللت  درا�شة  على  البحث  حــدود  اقت�شرت  فيما 
لواقعة  احلــ�ــشــيــنــيــة  الــطــقــو�ــص  لـــالأزيـــاء يف  الــلــونــيــة 

األطف يف كربالء.
النظري  الإطــــار  ت�شمن  فــقــد  الــثــاين،  الف�شل  اأمـــا 
الـــذي احــتــوى عــلــى ثــالثــة مــبــاحــث، تــنــاول املبحث 
الأول: قرابني القدا�شة الإلهية، فيما تناول املبحث 
رمزية. دللة  بو�شفه  اللون  الأول:  املحور  الثاين/ 
يف  اللونية  بــالــدللت  عني  فقد  الــثــاين  املــحــور  اأمــا 
املبحث  تناول  وقد  ال�شويف.  والفكر  الكرمي  القران 
واقعة  متــثــالت  تــنــاول:  الأول:  مــوريــن:  الــثــالــث 
و�شعائر  وطــقــو�ــص  الــنــخــبــة  وفــنــون  اآداب  يف  األــطــف 
امل�شممة  الألــــوان  بـــدللت  اهــتــم  والــثــاين  الــعــامــة، 

لالأزياء يف اإحياء واقعة األطف .
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الباحثة  تــو�ــشــلــت  الـــنـــظـــري،  لـــالإطـــار  وخـــتـــامـــا     
التو�شيات  عـــن  فــ�ــشــال  الــنــتــائــج،  مـــن  جــمــلــة  اإىل 

واملقرتحات.

الفصل األول
واأهميته  البحث  اأول / م�شكلة 

 كـــان لنــتــ�ــشــار الـــدعـــوة الإ�ــشــالمــيــة تـــاأثـــري واآثــــار 
ال�شيا�شية،  الإن�شانية،  الأن�شطة  من  الكثري  نظمت 
القــتــ�ــشــاديــة، الجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، ومـــا الفن 
اإذ  الن�شاطات،  هــذه  احــد  �شوى  اجتاهاته  مبختلف 
بنية  خاللها  من  واأ�ش�ص  الدينية  العقيدة  ا�شتلهم 
عليه  اأطلق  جديدا  اأ�شلوبا  �شكلت  ودللية  جمالية 
املجالت:  اأثاره يف كل  الإ�شالمي، حيث ج�شد  الفن 

العمارة، وغريها. امل�شرح،  النحت،  الر�شم،  ال�شعر، 
الر�شالة  عـــن  الــتــعــبــري  يف  بــــارزا  دورا  الــفــن  لــعــب   
بقاع  كل  يف  وا�شع  ب�شكل  انت�شرت  التي  الإ�شالمية 
العامل، اإذ اوجد الت�شال احل�شاري ملختلف البلدان، 
امتزجت  �شعبية  طقو�شية  وممار�شات  فنية  نتاجات 
لتج�شد  والت�شخي�شية،  الــرمــزيــة  الــدللــيــة  مــابــني 
خمتلف  حــول  ومعتقداتها  مفاهيمها  خاللها  مــن 
واملمار�شات  النتاجات  وهــذه  والأحــــداث.  الأو�ــشــاع 
مروياتها  وت�شتلهم  الوقائع  تــوؤرخ  ومتثيلية  قولية 
بنية دللية خا�شة بها وخا�شعة  التاريخية، م�شكلة 
األطف(  )واقعة  هي  الوقائع  هذه  ومن  مل�شامينها، 
الإ�شالمي  الــتــاريــخ  يــعــرف  الــتــي مل  الــواقــعــة  هـــذه 
العقيدة ال�شالمية قد تبنت ثالثة  مثيال لها، لن 
الر�شول  بــحــ�ــشــب مــا جـــاء يف حــديــث  ركــائــز مــهــمــة 
بيده  فليغريه  منكرا  منكم  راأى  الكرمي)�ص(:"من 
فبقلبه  ي�شتطع  مل  فــان  فبل�شانه  ي�شتطع  مل  فــان 
احل�شني)ع(  تــبــنــى  الميان"،وقد  ا�ــشــعــف  وذلــــك 
القوة  خــالل  مــن  املنكر  تغيري  وهــو  الول،  اخلــيــار 
والكفر  الــ�ــشــالل  كــرثة  امـــام  الــ�ــشــالم  عليه  و�شمد 

حتى اآخر قطرة من دمه. 
    وا�شتمرت تداوليتها حتى حتولت اإىل رموز دللية 
النبوة)�ص(  بيت  اأهل  العقيدة لأتباع  تف�ّشر وتر�ّشخ 
ا�شتمدت  اإذ  النجاة،  و�شفن  الــبرة  احلجج  بعّدهم 

وخلود  اأ�شحابها  وماأ�شاة  الواقعة  خلود  من  بقاءها 
حركت  اإذ  بهم،  الرا�شخ  واإميانهم  لهم  النا�ص  وولء 
الواقعة �شمري الإن�شانية جمعاء، وتناولتها الأل�شن 
مبختلف اأ�شكالها ولغاتها ودياناتها، ومبا اأنها اأعطت 
كالزعيم  للن�شر  طريقا  اأفــكــارهــا  تبنى  ملــن  درو�ــشــا 
)احل�شني( الإمام  من  تعلم  الذي  الهندي)غاندي( 
والفيل�شوف  لــيــنــتــ�ــشــر،  مــظــلــومــا  يــكــون  كــيــف  )ع( 
الأملاين )ماربني( اإذ قال منت�شرا لها: " اإن احل�شني 
". )م2�ص291(.اذ  اأحيا دين جده وقوانني الإ�شالم 
والت�شحية  للفداء  مثالآ  العظم  احل�شني)ع(  كــان 

ال�شامية. املبادئ احلقة  �شبيل  يف 
و�شائل  كــل  ن�شتح�شر  اأن  الأحـــــرى  اإذ  وعــلــيــه،      
الــتــعــبــري عــنــهــا والـــولـــوج لــدرا�ــشــتــهــا، ومـــا الـــدللت 
لواقعة  احل�شينية  الــطــقــو�ــص  يف  لـــالأزيـــاء  الــلــونــيــة 
اأهميتها من  تاأتي  التي  الأبواب  اإل احد هذه  األطف 
املعاجلات،  مبختلف  جت�شيدها  ا�ــشــتــمــراريــة  خــالل 
بن�شب  البيت  اأهــل  مبي  مــن  العامة  قــيــام  ومنها 
للعيان  �شاخ�شة  ح�شينية  و�شعائر  كطقو�ص  العزاء 
مدى الدهر، وعلى وجه اخل�شو�ص اأعمال الت�شابيه 
الفكرية  ومرجعياتها  اأ�شولها  ملعرفة  تدعو  التي 
البحث  تتطلب  التي  الت�شاوؤلت  فتثري  والدللية، 

والدرا�شة.
    وتاأتي اأهمية الدرا�شة احلالية لتناولها مو�شوعة 
الإ�شالمي  الـــتـــاريـــخ  يف  الأهـــمـــيـــة  الــبــالــغــة  األـــطـــف 
اآلية  تــداولــيــتــهــا، وملــعــرفــة  والـــذاكـــرة الإنــ�ــشــانــيــة يف 
على  الــ�ــشــوء  لت�شليط  الــبــحــث  جــاء  عــنــهــا،  التعبري 
لدى  الدينية  العقيدة  واثــر  الأزيـــاء  األـــوان  دللت 
الوثيق  وارتــبــاطــهــا  لأهــمــيــتــهــا  الــتــ�ــشــابــيــه  ممــثــلــي 
والعقائدي،  والجـــتـــمـــاعـــي  ــيــا�ــشــي  الــ�ــش بـــالـــواقـــع 
الــبــحــوث البكر  الــبــحــث مــن  اإذ يــعــد هـــذا  وغــريهــا. 
يخت�ص  فيما  حتديدا  الفني  الجتــاه  هذا  درا�شة  يف 

الباحثة. اللونية لالأزياء_ ح�شب علم  بالدللت 
ثانيا / هدف البحث :

يهدف البحث احلايل اإىل:-
_ التعرف على دللت الألوان لالأزياء يف الطقو�ص 

األطف. لواقعة  احل�شينية 
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ثالثا / حدود البحث :
    يتحدد البحث بالتي:-

التي  التواريخ  توافر  دقة  لعدم  الزمانية:  * احلدود 
احل�شينية  الطقو�ص  بتج�شيد  العامة  قيام  اإىل  ت�شري 
ومنها الت�شابيه حتديدا، اأ�شبح من املتعذر حتديدها 
والتق�شي  البحث  خالل  ومن  الباحثة  اأن  اإل  زمنيا، 
اأحيائها،  مناطق  يف  الت�شابيه  ظهور  مرجعيات  عن 
-)*(1935 بــني  مــا  احلــــدود  اأن حتــ�ــشــر  ا�ــشــتــطــاعــت 

2010م. 
* احلدود املكانية: اأعمال الت�شابيه اخلا�شة بالواقعة 

واملنفذة يف العراق يف مافظة كربالء ح�شرا.
اللونية  الـــــدللت  درا�ـــشـــة  املــو�ــشــوعــيــة:  احلــــدود   *
ج�شدت  الـــتـــي  احلــ�ــشــيــنــيــة  الـــطـــقـــو�ـــص  يف  ــــاء  ــــالأزي ل
عليها  اأطــــلــــق  متــثــيــلــيــة  كــمــ�ــشــاهــد  األــــطــــف  واقــــعــــة 

العامة)الت�شابيه(.
رابعا / حتديد م�شطلحات البحث :

1- الدللت :
فــــروع عــلــم اللغة  الـــدللـــة : هـــو فـــرع مـــن    - عــلــم 
يدر�ص العالقة بني الدال اللغوي ومدلوله ويدر�ص 
والعالقات  املعاين،  وتنوع  تاريخيا،  الكلمات  معاين 
الدللية بني الكلمات، وما يرتتب عليها من جماز. 

)م3�ص287(.
  - الدللة : ما يت�شمنه ال�شكل اأو اللفظ من دللة 
خا�شة فيه، و)الدال(: هو جزء من العالمة يرتبط 
بــاملــدلــول، و)املـــدلـــول(: يــعــنــي املــ�ــشــمــون اأو اإميـــاءة 

الأ�شياء ومو�شوعاتها. )م4�ص52(. اإىل  الرموز 
2- اللون : 

احلمرة.  اأو  كــالــ�ــشــواد  هــيــئــة   : )الـــلـــون(   : لــغــويــا  اأ- 
وفالن متّلون: اأي ل يثبت على خلق واحد. 

باأنه:  فــيــزيــائــيــا  يـــعـــرف)الـــلـــون(   : ا�ــشــطــالحــا  ب- 
الألوان  مــن  لــون  ولكل  كال�شوت،  اهــتــزازيــة  ظــاهــرة 
املوجية  الهتزازات  من  جمموعة  خا�شة)اأي  ذبذبة 
اللون وال�شوء هما من �شروب  اأن  الثانية(، علما  يف 

امل�شعة. الطاقة 

ا�ــشــتــطــالعــيــة مت من  بــدرا�ــشــة  الــبــاحــثــة  )*( قــامــت 

وبا�شت�شارة كل من:- املعلومات  خاللها فرز 
كربالء. وكاتب(/  )باحث  �شامي  • عبدالله 

يف  التاريخ  )دكتوراه/ق�شم  خ�شر  ممود  فالح   •
بابل(. الرتبية/جامعة  كلية 

تربية  )ماج�شتري/ق�شم  ب�شيله  عــبــا�ــص  حــامت   •
فـــنـــيـــة/كـــلـــيـــة الـــفـــنـــون اجلـــمـــيـــلـــة/ جـــامـــعـــة بـــابـــل(

و)�شحفي يف جملة كربالء(.
ممود  :)�ـــشـــبي  ومــنــهــم  الــ�ــشــوافــع  عــ�ــشــرية   •

ممود(/كربالء. وعادل 
�شيكولوجي  عــمــل  بــــاأنــــه:  ـــون(  ـــل يـــعـــرف)ال كــمــا   -
املوجية  الأطــوال  �شلم  من  متميز  �شكل  على  يرتكز 
�شلطنا  وان  )م5�ــــص180(.  املــرئــي.  للطيف  املتعددة 
لتحلل  زجــاجــي  مو�شور  عــب  بي�شاء  �شوئية  اأ�شعة 
مــن جانب  تــبــداأ  األــــوان  �شبعة  اإىل  الــ�ــشــوء  هــذا  لــنــا 
والأخ�شر  والأزرق  والــنــيــلــي  البنف�شجية  بــالأ�ــشــعــة 
الآخر.  اجلانب  من  والأحمر  فالبتقايل  والأ�شفر 

)م6�ص242(.
3- الطقو�ص :

   _ تّعرف باأنها: �شلوك طق�شي �شائع عند الإن�شان 
يتم بطريقة متقنة، اإذ جتري الطقو�ص وفق برنامج 
مــفــ�ــشــل، يــحــدد احلـــركـــات والأ�ــــشــــوات الــتــي يجب 
باأنها: ن�شاط  القيام بها وترتيب تعاقبها.كما تّعرف 
بع�ص  يف  تعر�ص  رمــوزا  الأ�ــشــكــال  مــن  يتخذ  ب�شري 
معنى  الأعمال  بع�ص  لإعطاء  تتج�شد  اأو  املنا�شبات 

ال�شتعرا�شات. الأعالم يف  معينا-مثال هذا- 
هــــي: حتديد  رئــيــ�ــشــيــة  وظــيــفــة  ولــلــطــقــ�ــص  اأن  كــمــا 
فيها،  الأ�شخا�ص  ادوار  وتعيني  والأو�ــشــاع  احلــالت 

وفقا لطرائق معينة. )م7�ص62(.
اأو  اللبا�ص  هــو  والـــزي  مــفــردهــا)زي(،   : الأزيــــاء   -4

)م8�ص366(. الهيئة. 
 5- واقعة األطف :

احلـــــرب.  �ـــشـــدمـــة  )الــــوقــــعــــة(:  وقــــــع:  لـــغـــويـــا:  اأ - 
والواقعة  القتال،  والوقيعة:  القيامة،  و)الواقعة( 

ج: وقائع. )م8�ص734(.
التاريخ  عرفها  ماأ�شاة  واظهر  "ابرز  هي  األــطــف:   -
على الإطالق،جمزرة دامية لآل الر�شول)�ص( كبارا 
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)م10�ص15(. و�شغارا. 
الت�شابيه :  -6

�شبيهه  اأي  �شبهه:  هــذا  يــقــال   : �شبه   : لــغــويــا  اأ-    
وبــيــنــهــمــا )�ـــشـــبـــه(. و)املـــ�ـــشـــتـــبـــهـــات( مـــن الأمــــــور: 
 :) و)الت�شبيه  املتماثالت.  واملت�شابهات:  امل�شكالت. 

)م8�ص288(. التمثيل. 
امل�شاهد  على  اأطلقت  عامية  كلمة  والت�شابيه:   -   
يتم من خاللها متثيل  اإذ  األطف،  لواقعة  التمثيلية 
عدد  وميار�شها  الوقائع،  اأو  الأ�شخا�ص  اأو  الأ�شياء 
العام  املــجــتــمــع  �ــشــمــن جمــمــوعــات يف  الــنــا�ــص  مـــن 

�شتى. بدوافع 
7- الــفــطــريــة : الـــطـــراز الـــفـــطـــري: هـــو طــــراز ل 
يرتبط بقواعد مو�شوعة، ويعّب ببدائية وفطرية، 
ال�شعبية. الــفــنــون  عــلــى  املــ�ــشــطــلــح  يــطــلــق  واأحــيــانــا 

)م11�ص288(.
النف�ص  ت�شتمدها  التي  هي  الفطرية:  والأفكار   -   
للتجربة  اأو  لــالإحــ�ــشــا�ــص  يــكــون  اأن  دون  ذاتــهــا،  مــن 
عند  وهــي  والب�شاطة  بالو�شوح  ومتتاز  فيها،  �شاأن 

املعرفة.)م12�ص18(. اأ�شا�ص  )ديكارت( 
8- الرمز : الإ�شارة والإمياءة.

العالمة  حــامــل  بـــني  الــعــالقــة  تــكــون  اأن  ويــعــنــي   -
يكون  معللة.اإذ  وغــري  اتفاقية)عرفية(،  واملــدلــول 
اأو رابـــط مـــادي بــني الثـــنـــني، وهذا  تــ�ــشــابــه  هــنــاك 
يرتبط  اإ�شارة  اأنها  �شو�شري(_  _ح�شب)دي  يعني 
فــيــهــا الـــــدال واملــــدلــــول. والـــرمـــز عــنــد )بـــري�ـــص(: 
حقيقة  عليه  تدل  الذي  املو�شوع  اإىل  ترجع  عالمة 
اأفــكــار عامة.  تــ�ــشــارك  عـــادة  يــكــون  مــا  قــانــون  بفعل 

)م13�ص115(.

الثاني الفصل 
النظري الإطار 
الأول/ املبحث 

 قرابني القدا�شة والإرادة الإلهية
الإمام )احل�شني( ال�شهداء  �شيد  ارتبطت ثورة        

بالأمل،  والأمل  بـــالأمل،  ومــبــادئــه  و�شخ�شيته  )ع( 

والأمل بالإنقاذ واخلال�ص النهائي من اجل الإرادة 
اإذ قـــال )احلـــ�ـــشـــني()ع(، حــني قــتــل ولده  الإلــهــيــة. 
الناقة،  مــن  اهلل  على  اأكـــرم  لنــت  " واهلل  الر�شيع: 
اأكــــرم عــلــى اهلل مــن �ــشــالــح، الــلــهــم ل يكن  وملــحــمــد 
كنت  اإن  الهي  �شالح،  ناقة  ف�شيل  من  عليك  اأهــون 
وانتقم  منه،  خري  هو  ملا  فاجعله  الن�شر  عّنا  حب�شت 
بنا يف  الظاملني، واجعل ما حّل  القوم  لنا من هوؤلء 
العاجل ذخرية لنا يف الآجل، اللهم اأحكم بيننا وبني 

)م14�ص178(. فقتلونا".  لين�شرونا  دعونا  قوم 
    وحني قتل )احل�شني()ع(، رفعت العقيلة)زينب(
منا  تــقــّبــل  "اللهم  قــائــلــة:  الــ�ــشــمــاء  اإىل  يــديــهــا  )ع( 
اآل  على  العا�شر من مرم  مّر  اإذ  القربان..."،  هذا 
اأّثرت  الأطــــراف،  مــرتامــي  �شجى  كله  مــمــد)�ــص( 
فاأدمتها،  املدامع  ويف  فاأذابتها،  القلوب  يف  فجائعه 
اأن امل�شيئة الإلهية جعلت من �شيد ال�شهداء)ع(:  اإل 
"وارثاً لآدم �شفوة اهلل، ووارث نوح نبي اهلل، ووارث 
اإبراهيم خليل اهلل، ووارث مو�شى كليم اهلل، ووارث 
اهلل)�ـــص(،  حــبــيــب  مــمــد  ووارث  اهلل،  روح  عي�شى 

ووارث علي)ع( اأمري املوؤمنني". )م15�ص322(.    
     وقـــد كـــان جـــواب الإمــــام )احلــ�ــشــني()ع( لأخيه 
اخلروج  عدم  منه  طلب  حني  احلنفية(  بن  )ممد 
اإىل العراق؛)�شاء اهلل اأن يراين قتيال ويرى الن�شاء 
التي  الربانية،  امل�شيئة  لهذه  التف�شري  �شبايا..(،لهو 
األ�شنة  ذكرتها  كما  ال�شهداء،  �شيد  لــثــورة  خططت 
الر�شل والأنبياء الأطهار وانزلها وحيا على ذبيحها 

الرئي�شي. قربانها  كان  الذي 
الــتــي جــعــلــت)اإبــراهــيــم( الإلــهــيــة هــي  امل�شيئة  اإن      
الذي  بالنمرود  عابئ  غري  قومه  اآلهة  )ع(،يــحــّطــم 
اأوقــــد نــــارا حلــرقــه حـــيـــاً.وهـــي اإرادتــــــه تــعــاىل التي 
الطاغي. فــرعــون  بوجه  دفعت)مو�شى()ع(،ليقف 
وهي م�شيئة)اهلل( التي دفعت)عي�شى()ع( اإىل القول 
ال�شياطني(، وهي  اأبناء  اليهود؛)انتم  الأحبار  بوجه 
لنبينا)ممد()�ص(،  اأوحـــت  التي  تعاىل  م�شيئته 
ويحمل  اأوثــانــهــم،  ويــ�ــشــب  قــريــ�ــص  اأحـــالم  ي�شّفه  اأن 
مهدداً)ك�شرى  بها  والنــدفــاع  ال�شماوية  الر�شالة 

)م16�ص59(. وقي�شر(. 
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    وعليه، اإن العتقاد با�شت�شهاد الإمام )احل�شني()ع( 
ودوره  مبكانته  نف�شه  بالوقت  ارتبط  احلق  �شبيل  يف 
يف ال�شفاعة ملحبيه يوم القيامة_ وح�شب الأحاديث 
النبوية ال�شريفة _اأن نبينا )ممد()�ص( قال لأم 
�شلمة: "للح�شني منزلة عالية عند اهلل ل ي�شل اإليها 
القيامة ويكون  يوم  ل�شيعته  ي�شفع  اأي خملوق، حيث 
املنتظر من ولده". )م17�ــص308(. ومن هنا  املهدي 
بعيد  اأمــد  الــبــيــت)�ــص( ومــنــذ  املــوالــون لأهــل  اأ�شبح 
القراآن  يف  جــاء  مــا  _ح�شب  �ــشــعــائــر)اهلل(  يعّظمون 
اهلل  �شعائر  يعّظم  "ومن  تعاىل:  قوله  الــكــرمي_يف 
احلج:اآية32(،  )�ــشــورة  القلوب".  تــقــوى  مــن  فــاإنــهــا 
والبكاء،  الــعــويــل  معلنني  الــعــزاء  بن�شب  ويـــاأمـــرون 
)ع(،  بـــــ)احلــــ�ــــشــــني(  ـــاً  بـــعـــ�ـــش بـــعـــ�ـــشـــهـــم  فــــيــــعــــّزون 
)الباقر()ع(  الإمــام  حديث  يف  ورد  ويقولون_كما 
باحل�شني،  مب�شابنا  واأجــوركــم  اأجــورنــا  اهلل  :"عّظم 
املهدي  ولّيه  مع  بثاأره  الطالبني  من  واإياكم  وجعلنا 

من اآل ممد)�ص(". )م14�ص187(.
املبحث الثاين/ املحور الأول :

                  اللون بو�شفه دللة رمزية
اأن تطوراً معرفيا حدث نتيجة  الدرا�شات  بيّنت        
اللون  بــني  عــالقــة  ّكــــون  اإذ  لــلــون،  الإنــ�ــشــان  اإدراك 
والـــرمـــز لـــدللتـــه ومــعــانــيــه، حــيــث انـــه اأكـــرث مياًل 
املـــعـــّبة عـــن احلـــيـــاة والــطــبــيــعــة، وكذلك  لـــالألـــوان 
النتماء العقائدي الديني الذي ينتج من اثر البيئة 
التي حتيط به وتاأثري الأفكار واملعارف امل�شتقاة على 

ورغباته. وميوله  �شخ�شيته 
لالألوان،  الإنــ�ــشــان  اخــتــيــار  الــتــطــور يف  اأن  كــمــا       
يعّب عن تقييمه لأهمية ودللة لون ما دون غريه، 
وتتحدد هذه الأهمية يف تلبية رغبة ما من عواطفه 
الــتــقــيــيــم لدللة  واأحــا�ــشــيــ�ــشــه واحــتــيــاجــاتــه، وهــــذا 
اآخر  اإىل  �شخ�ص  تختلف من  دون غريه  لون  ومعنى 
يف  املختلفة  ال�شعوب  لــدى  اأخـــرى  اإىل  عقيدة  ومــن 
لالألوان  اأن  جند  اإذ  دياناتها.  يف  واملتباينة  ثقافاتها 
فاللون  ال�شعوب،  لــدى  الــديــانــات  يف  خا�شة  دللت 
الطبقة  يعني  الــهــنــود  ذلــك_عــنــد  الأحــمــر_مــثــال 
في�شتخدمونه  الــيــابــان  اأمـــا  الــعــالــيــة،  الجــتــمــاعــيــة 

لطرد الكوابي�ص، وهو لون القدا�شة عند ال�شينيني. 
)م22�ص1(. اأما اللون الأ�شفر فهو عند الهنود يرمز 
يرمز  حــار  �شم�شي  لــون  وهــو  والــكــثــافــة  احلـــّدة  اإىل 
املائل  الأ�شفر  اأمــا  الهي.  وحب  واحلكمة  القوة  اإىل 
احل�شد  اإىل  يرمز  بــارد  قمري  لــون  فهو  لالأخ�شر، 
ويرمز  اأخــرى.  �شعوب  لدى  واخليانة  الثبات  وعــدم 
يدل  بينما  وال�شت�شالم،  ال�شالم  اإىل  الأبي�ص  اللون 
الــلــون الأ�ــشــود عــنــد الــكــثــري مــن الأقــــوام، بــاأنــه لون 
الفل�شفة  اأو  احلقيقة  يعني  والأزرق  واملــوت،  احلــزن 
ال�شياطني  اإن  كــمــا  واحلــ�ــشــد،  لــلــعــني  طـــردا  ويــعــنــي 
تقاليد  يف  واأمـــا  ازرق،  لــونــهــم  الــ�ــشــعــوب  بع�ص  عــنــد 
العك�ص،  وعلى  واحلياة،  البكة  يعني  الآخر  البع�ص 
هو  ال�شني  ولدى  ال�شيطان  هو  لديهم  الأحمر  فان 
ميثل  الأزرق  والــلــون  الب�شرية  ال�شجية  اأو  املعرفة 

ال�شافية.  ال�شماء  زرقة  لون 
    كما جند اأن رموز اأجنا�ص الب�شر كانت غري الرموز 
للم�شريني  يــرمــز  كــان  اإذ  الآن،  املــاألــوفــة  الــدللــيــة 
الأ�شفر،  بــالــلــون  ولــالآ�ــشــوريــني  الأحـــمـــر،  بــالــلــون 
باللون  ولــالأفــارقــة  الأبــيــ�ــص،  بــالــلــون  ولل�شماليني 

الأ�شود. )م5�ص180(.
    وعليه، ميكن القول اإن الألوان ارتبطت منذ القدم 
بيئته،  الإن�شان �شمن  ياألفها  بدللت ومعان ورموز 
يف  ي�شتخدمها  مــازال  حيث  وا�ــشــح  تــاأثــري  لها  وكــان 
خا�ص  معنى  لــون  فلكل  عــديــدة،  جمــازيــة  ت�شبيهات 
به ت�شري اإليه العديد من امل�شادر الفنية والدرا�شات 
الأبي�ص  الــلــون  اإن  ذلـــك_  ال�شيكولوجية_مثال 
هـــو الأكــــرث نــورانــيــة و�ــشــفــاء ونـــقـــاوة وبــــــراءة، اأما 
لـــون مــظــلــم مبــعــان كــئــيــبــة ومزنة.  الأ�ـــشـــود فــهــو 
)م18�ـــــــــص141(. ومـــن هــنــا، كـــان لــرمــزيــة الألـــــوان 
من  البع�ص  وجد  اإذ  ف�شيولوجي،  اأ�شا�ص  ودللتها، 
نب�ص  اأن  والتحاليل،  التجارب  طريق  عــن  العلماء 
واللون  الأحمر  لّلون  روؤيته  اأثناء  يت�شارع  الإن�شان 
اأما  الــ�ــشــريــاين،  ال�شغط  تــوتــر  يـــزداد  كما  الأ�ــشــفــر، 
الألوان الباردة مثل اللون الأخ�شر والأزرق وكذلك 
الأ�شود، فلها مفعول معاك�ص. )م19�ص240(. اأي " اأن 
الب�شرية،  النف�ص  يف  نف�شية  تاأثريات  حتدث  الألوان 
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مبا�شرة وغري مبا�شرة، اأما املبا�شرة منها فهي التي 
على  يــدل  معنى  اأو  مــن  �شيئا   تظهر  اأن  ت�شتطيع 
من  وغــريهــا  احلـــزن  اأو  الــفــرح  مبظهر  عــام  تكوين 

النف�شية . )م20�ص181(.  الدللت 
     وهذا ما اأفاد الكثري من الدار�شني والباحثني يف 
اخت�شا�شات  �شمن  البع�ص  اختيار  على  ال�شتدلل 
مهما  دورا  تــوؤدي  والتي  ودللتــهــا،  لالألوان  معينة 
اجلماعات  عند  وخا�شة  الروحية،  املعاين  اإظهار  يف 
احل�شينية  وال�شعائر  الطقو�ص  باإحياء  تقوم  التي 
مـــدار الــبــحــث والــدرا�ــشــة احلــالــيــة. وميــكــن القول، 
التي  الأدوات  اأو  الو�شائل  احــد  ودللتـــه  الــلــون  اإن 
يــ�ــشــتــطــيــع الإنـــ�ـــشـــان ال�ــشــتــعــانــة بــهــا لــلــتــعــبــري عن 
اللون  " اإن  قيل:  اإذ  وطقو�شه،  واأحا�شي�شه  عواطفه 
فهو  وبيانها،  الطبيعة  بالغة  نظمته  �شامت  �شعر 
خالل  ومــن  نف�شيتها.  عــن  واملــعــب  ولغتها  كالمها 
الفرد وما يرغب فيه  اللون ميكن معرفة �شخ�شية 
والألـــوان  دللــتــه،  لــون  لكل  هــذا لن  يرف�شه،  ومــا 
�شلبيا عن طريق  اأو  ايجابيا  تاأثريا  النف�ص  توؤثر يف 
ــا�ــشــات، ويــحــ�ــشــل منها  مـــا حتــدثــه فــيــهــا مـــن اإحــ�ــش
واأخـــرى  مــريــحــة  بــاأفــكــار  بع�شها  يــوحــي  اهـــتـــزازات 

)م21�ص268(.  مزعجة. 
ال�شور  من  الكثري  جند  اليومية،  حياتنا  ومــن       
ت�شهد على  والــتــي  والــــدللت  املــعــاين  الــتــي حتــمــل 
لّلون يف جمال  اأن  اإذ  ما لالألوان من طاقة رمزية، 
التمثيل والأزياء اخلا�شة به، دللت ومعاين مهمة 
الــــدور الكبري  ، ولـــه  لإحـــــداث قـــوة جـــذب وانــتــبــاه 
املــتــلــقــني مبختلف  نــفــو�ــص ومــ�ــشــاعــر  الــتــاأثــري يف  يف 

ثقافاتهم. 
املبحث الثاين/ املحور الثاين :

              الدللت اللونية يف القراآن الكرمي والفكر 
ال�شويف

تبقى  الألــــــــوان  دللت  اأن  فـــيـــه،  ل�ـــشـــك  ممــــا      
واأعرافها  وعقائدها  ال�شعوب،  خ�شو�شيات  رهينة 
اأو  الأخ�شر  فاللون  العموم،  حيث  مــن  وتقاليدها 
احل�شية_ الــــدللت  مــن  لــه  الأ�ــشــفــر  اأو  الأحــمــر 

العقلية، غري الذي نعرفه يف الهند اأو ال�شني، اأو يف 

اأن هناك دللة  اأن هذا ل يلغي  اإل  اأوربا _مثاًل_ 
ترتبط  كــمــا  ذاك.  اأو  الــلــون  لــهــذا  روحــيــة  حقيقية 
لتكون  احلوا�ص  طريق  عن  بالعقل  الألــوان  دللت 
عاملنا  حــدود  تتعدى  ل  باللون  معرفية  ح�شيلة  له 
النا�ص  معظم  فيها  ي�شرتك  املعرفة  وهــذه  احل�شي، 

املعرفة وتلّقيها. مع تفاوت ي�شري يف م�شتوى 
املعريف)احل�شي  املــ�ــشــتــوى  تــطــور  ازداد  وكــلــمــا      
عب  الــــدللت،  مــن  للكثري  اكت�شافه  يف  والــعــقــلــي( 
الكثري  تبقى  اخلـــبة،  وتــراكــم  الــتــجــارب  مــن  �شلم 
مــنــهــا مــغــيــبــة عـــن الــعــقــل، وقـــد حـــاولـــت ومـــا تزال 
تــعــر�ــص جتاربها  اأن  الــنــفــ�ــص،  عــلــم  نــظــريــات  بــعــ�ــص 
وتر�شفها  اللون  جمال  يف  ونتائجها  وا�شتدللتها 
اأن هذه  اإل  الــعــقــل،  مــعــطــيــات  مــع  جــنــب  اإىل  جــنــبــا 
ملو�شوعة  ح�شمها  يف  الآن  حتى  تنجح  مل  املح�شلة 
الفال�شفة  ويــ�ــشــف  يــ�ــشــّبــه  اإذ  ودللتــــهــــا،  الألــــــوان 
وعـــلـــمـــاء الــنــفــ�ــص عــمــلــيــة الــــتــــذوق والرتـــــيـــــاح لها 

)م9�ص70(. باملو�شيقى. 
اأن الدللت  الــبــاحــثــة  املــنــطــلــق، تــرى      ومــن هــذا 
الدرا�شات  مـــن  الــكــثــري  تــنــاولــتــهــا  الـــتـــي  الــلــونــيــة 
الــنــفــ�ــشــيــة والــفــلــ�ــشــفــيــة، هــي يف اأمـــ�ـــّص احلــاجــة لأن 
لرت�شني  الروحية  املعطيات  مــع  وتتفاعل  تتحاور 
عالقة  ماله  خا�شة  والذوقية،  الفكرية  مفاهيمها 
اإحياء واقعة  بالأزياء ودللتها اللونية واملوظفة يف 

الدرا�شة احلالية. األطف قيد 
اأن نعّرج بالعر�ص والتحليل      وعليه، من الأهمية 
والذوقية،  الــروحــيــة  املنابع  مــن  منبعني  اأهــم  على 
بــعــ�ــص مـــدلـــولت الألــــــوان، وهما:  تـــنـــاول  الــلــذيــن 

ال�شويف، وكالآتي:_ الكرمي والفكر  القراآن 
1. اللون الأبي�ص :

"يوم تبي�ُص وجوٌه       قال تعاىل يف كتابه الكرمي: 
اأكفرمت  وجوههم  ا�شودت  الذين  فاأما  وجوٌه  وت�شود 
بعد اإميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون*واأما 
فيها  هــم  اهلل  رحمة  ففي  وجوههم  ابي�شت  الــذيــن 

اآل عمران:اآية106*107(. خالدون".)�شورة 
اأن اللون الأبي�ص قد ارتبط       جند يف هذه الآيــة 
الوجه  دللة  اأن  يبدو  الن�ص  ظاهر  ومن  بالوجوه، 
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بــاأن جزاءه  املــقــام  الــوجــه يف هــذا  اأو بيا�ص  الأبــيــ�ــص 
فيها. واخللود  الرحمة 

     ويرى )الراغب( :اأن ابي�شا�ص الوجوه عبارة عن 
ويف  الغم)م23�ص79(،  عن  عبارة  وا�شودادها  امل�شّرة، 
وجُهُه  ظّل  بالأنثى  اأحدهم  ب�ّشر  :"واإذا  تعاىل  قوله 

النحل:اآية58(. كظيم".)�شورة  وهو  م�شوداً 
)ممد()�ص(  الـــكـــرمي  الـــر�ـــشـــول  اأن  ويـــــروى       
ثيابكم  وخـــري  الــبــيــ�ــص  ثــيــابــكــم  مــن  "الب�شوا  قـــال: 
يوم  مكة  دخل  اأنه  يذكر  كما  البيا�ص")م24�ص62(، 

اأبي�ص. ولواوؤه  الفتح 
تــاأثــر مبفاهيم  الــلــون ودللــتــه كــان �شمناً مــا  اإن       
اأ�ـــشـــبـــغـــهـــا الإ�ـــــشـــــالم على  احلــــيــــاة اجلــــديــــدة الـــتـــي 
والنقاء  ال�شفاء  معنى  ولعل  املوجودات)م25�ص28(، 
امل�شلمني  عند  الأبي�ص  اللون  اختيار  يف  املق�شود  هو 
كما  )م26�ـــــص163(.  والــعــمــرة  احلــج  اأثــنــاء  يف  لبا�شاً 
بــاجلــنــة. ولــلــفــائــزيــن  كــفــنــاً للميت  لــقــدا�ــشــتــه  اأُتــخــذ 

)م27�ص40(.

2. اللون الأزرق :
اللون مــرة واحــدة يف قوله تعاىل:"يوم      ورد هــذا 
زرقا". يــومــئــذ  املــجــرمــني  ونح�شر  الــ�ــشــور  يف  ينفخ 

)�شورة طه:  اآية102(.
اأن  الكرمية،  تاأويله لالآية      ويرى )ابن عربي( يف 
دللة اللون تنطوي حتت معنى املجرمني، والإجرام 
الرياء،  اجلـــور،  احل�شد،  ال�شاللة،  على  تــدل  كلمة 
الكذب، النفاق اأو القتل وغريها من املعاين التي تدل 

�شبحانه وتعاىل.)م28�ص331(. على خمالفة اهلل 

3. اللون الأخ�شر :
خم�شّرًة")�شورة  الأر�ـــُص  :"فت�شبُح  تــعــاىل  قــال      
ُخ�شراً  ثياباً  احلج:اآية63(، وقوله كذلك:"ويلب�شوَن 

الكهف:اآية31(.  )�شورة  �شند�ٍص".  من 
الــلــون الأخــ�ــشــر ليدل على  ارتــفــع    يف الآيـــة الأوىل 
ارتباطه باحلياة الدنيا، كما اإن من دللته ما ارتبط 
باجلنة  ارتبطت  دللته  واغلب  والأر�ــص،  بالطبيعة 
اأزيــــاء وفــرا�ــص وهـــو مــا ورد يف الآية  ومـــا فــيــهــا مــن 

الآيتني  كال  يف  الأخ�شر  اللون  دللة  اأن  اإذ  الثانية. 
تثري يف الإن�شان حالت من التاأمل الباطني لالأ�شياء، 
بها  انــعــم)اهلل(  التي  النعمة  جمال  اإىل  اإ�ــشــارة  وهــو 
علينا يف الدنيا والآخرة، لننقاد بت�شليم اإىل الطريق 

ر�شا)اهلل(تعاىل. وننال  ال�شوّي 
:اأن  الكهف  ل�شورة  تاأويله  يف  عربي(  ويــرى)ابــن      
من يعمل ال�شاحلات لهم اأجرهم وان الأجر ي�شتحق 
الدرجة  ارتــفــاع  ي�شتحق  بــه  اإذ  الــعــلــم،  دون  بالعمل 

.)75 والرتبة)جنات عدن(.)م25�ص28( و)م9�ص 

4. اللون الأ�شفر :
    هذا اللون من الألوان الأ�شا�شية وقد ورد يف اأكرث 
من �شورة، وبدللت خمتلفة منها ما يتعلق باحلياة 

بالآخرة.  يتعلق  الدنيا، ومنها ما 
فراء فاقٌع لونها        ففي قوله تعاىل :"اإنها بقرٌة �شَ
اأن  جنــد  الــبــقــرة:اآيــة69(،  الناظرين")�شورة  َتــ�ــشــرُّ 
البقرة وبكونه و�شفاً  الأ�شفر دللة على لون  اللون 
لها، وهو هنا �شديد ال�شفرة، وهذا النوع من ال�شفار 
يبعث يف النظر امل�شّرة كما يبدو من ظاهر الن�ص. اأما 
م�شفرا  فــراأوه  ريحاً  اأر�شلنا  :"ولئن  تعاىل  قوله  يف 
لظلوا من بعده يكفرون")�شورة الروم:اآية51(، جند 
اأن يف اخلطاب الإلهي دللة على التنبيه والتحذير، 
واملراد منه التح�شب لتجنب الكفر، كما جند مقدار 
ل  كــي  با�شتمرار  ويعظهم  خلقه  ينذر  لأنــه  رحمته 

التهلكة.)م28�ص333(. اإىل  ي�شريوا 

5. اللون الأحمر :
قال  اإذ  فـــقـــط:  �ـــشـــورتـــني  يف  الـــلـــون  هــــذا  ورد        
نهم  كاأَ ــني*  ُمــعــر�ــشحِ الــتــْذكــَرةحِ  َعــن  َلــهــم  :"َفما  تــعــاىل 
املدثر:  َق�شورة")�شورة  من  فــّرت  ُم�شتنفرة*  ُحمٌر 

اآية49*50*51(.
      وفــ�ــّشــر)ابــن عــطــاء( ال�ــشــتــنــفــار:عــلــى انــه حالة 
حتدث نتيجة حت�شب لوقوع طارق معني، اإذ مّثل لنا 
يذكرهم  فحينما  لأحكامه،  املخالفني  حالة  تعاىل 
اأي  النعم:  حمر  وكــاأنــهــم  ي�شبحون  بطاعته  تــعــاىل 
الإبل ذات اللون الأحمر. فارتبط اللون الأحمر هنا 
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الفرار من اخلطر. للدللة على  امل�شتنفرة  باحلمر 
)م9�ص74(.

ُجــدد بي�ٌص  ن اجلبال  اأمــا يف قوله تعاىل :"ومحِ       
�ُشوٌد")�شورة  وغــرابــيــُب  األــوانــهــا  خُمــتــلــٌف  وُحـــمـــٌر 
اإىل  اإ�ــشــارة  وفيه  الأحمر  اللون  ورد  فــاطــر:اآيــة27(، 
الطريق  هــذا  تنوع  على  ودللتــه  املتعددة،  درجاته 
تو�شط  قد  اللون  اأن هذا  كما جند  درجاته.  بح�شب 
الــلــون الأبــيــ�ــص والــلــون الأ�شود،  بــني لــونــني هــمــا: 
اإ�شارة  لالألوان  التو�شط  هذا  يف  اإن  ال�شوفية  وعند 
الإن�شان  يــ�ــشــلــكــهــا  اأن  ميــكــن  الــتــي  لــلــطــرق  اإلــهــيــة 

للمعرفة.)م9�ص74(. 

اللون الأ�شود :  .6
      ورد الــلــون الأ�ــشــود يف الــقــراآن الــكــرمي ولــه من 
لون  املح�شلة  يف  اأنــه  اإل  الكثري،  ال�شيء  الـــدللت 
تبّي�ص  :"يوَم  تــعــاىل  قــولــه  ففي  لــالأبــيــ�ــص،  م�شاد 
عمران:اآية106(،  اآل  وجوٌه"،)�شورة  وت�شوُد  وجــوٌه 
�شائر  دون  بالوجه  ارتبط  الأ�ــشــود  اللون  اأن  يت�شح 

اجل�شد، اإذ اأن دللته على من كفر بعد اإميانه.
يتبنَي  وا�ــْشــرُبــوا حتى  تــعــاىل :"ُكلوا  قــولــه        ويف 
ـــــَن اخلـــيـــطحِ الأ�ــــشــــود من  لـــكـــُم اخلـــيـــط الأبـــيـــ�ـــص محِ
ارتباط  اإىل  اإ�شارة  البقرة:اآية187(،  الَفْجر")�شورة 
الوجه  باخليط وهو ميثل من جانب  الأ�شود  اللون 
الآخر  الوجه  وميثل  وال�شرب،  الأكــل  فيه  امل�شموح 
الأكل  من  املنع  حدود  الأبي�ص  للخيط  املقابل  منه 
وال�شرب يف رم�شان، وهو لون ذو دللة ميثله الفجر 

الظلمة.  ونقي�شه 
�َشرَب  احدُهم مبا  ب�ّشَر  :"واإذا  تعاىل  قوله       ويف 
الّرحمُن مثاًل ظلَّ وجهُه م�شوداً وهَو َكظيم")�شورة 
الوجه  مع  الأ�شود  اللون  ارتبط  الــزخــرف:اآيــة17(، 
امل�شوؤوم  وامل�شري  باخليبة  الإح�شا�ص  على  للدللة 
واحلزن الدفني، وذلك لعدم تطابق �شلوك �شاحب 

الوجه الأ�شود مع مثل الرحمن. 
اأما يف قوله تعاىل :"ويوم القيامة ترى الذيَن       
اأَلــيــ�ــَص يف جهَنَم  ُمــ�ــشــودة  ُوجــوهــهــم  بــوا على اهلل  كــذَّ
قد  الــــزمــــر:اآيــــة60(،  للمتكبين")�شورة  مـــثـــوًى 

ارتــبــط الــلــون الأ�ـــشـــود بــوجــوه الــذيــن كــذبــوا على 
اأثيم. الرحمن وهو دللة كل متكب 

     وامللحق)رقم 1(، يبني دللت الألوان يف القراآن 
املت�شوفة.  وتف�شري  الكرمي 

  املبحث الثالث/ املحور الأول :
وطقو�ص  الــنــخــبــة  وفــنــون  اآداب  يف  األــطــف  متــثــالت 

العامة و�شعائر 
      �شكلت واقعة األطف مادة غنية للكثري من الأدباء 
الذين يداومون على  النا�ص  والفنانني والعامة من 
مبي  مــن  احل�شينية  والــ�ــشــعــائــر  الــطــقــو�ــص  اإحــيــاء 
التخ�ش�شات  ومبختلف  البيت)�ص(،  اأهــل  ومــوايل 
ووظفوا  وفنية  اأدبــيــة  اأعــمــاًل  اأنــتــجــوا  والجتــاهــات 
ا�شتقراء  من  تخلو  ل  التي  والأدوات  املــواد  خمتلف 
تكن  مل  اإذ  ال�شعبي،  ومــوروثــهــا  الــواقــعــة  لــتــداولــيــة 
ولــن تــكــون جمــرد حـــادث تــاأريــخــي عــابــر؛ بــل كانت 
ثـــورة ديــنــيــة و�ــشــيــا�ــشــيــة �ــشــد خمــتــلــف اأوجــــه الظلم 
ت�شمنت  ونــفــ�ــشــيــة  فل�شفية  اأبـــعـــاد  ولــهــا  والــفــ�ــشــاد، 
اأ�شا�ص  هي  عالية،  اإن�شانية  وتقاليد  وقيما  مفاهيم 

الع�شور. مر  على  وبقاءئها وخلودها  تداوليتها 
     والكثريون من ال�شعراء والأدباء ما زالوا ينظمون 
خالل  من  املتلقي  ينقلوا  كي  وكتاباتهم،  ق�شائدهم 
روحياً  ليمتزج  املقد�ص،  ال�شريح  مكان  اإىل  الواقعة 
اإذ تخ�شع  األــيــمــة،  يــبــثــه خــطــابــهــم مــن مــ�ــشــاعــر  مبــا 
�شاجدة  راكــعــة  اإيـــاه،  م�شتن�شرة  بــه،  لئــذة  الأنف�ص 
فــيــه يتنف�ص  الــــذي  املـــكـــان  تــائــبــة،هــذا لأنــــه  لــربــهــا 
معاين  مــنــه  وي�شتلهم  وحــريــتــه،  كــرامــتــه  الإنــ�ــشــان 
بحق)باب  فـ)احل�شني()ع(  واجباته،  واأ�ــشــول  دينه 

النجاة(. و�شفينة  احلوائج 
الـــبـــيـــت)ع(، )احلــ�ــشــني بن  اأهــــل  اإذ قـــال �ــشــاعــر       

-: ال�شحاك( 
 ومما �شجا قلبي وكفكف عبتي                

النبي  اآل  مـــن                                   مـــــارم 
�شُتحلــت ا

�شجوفها                  عنها  باألطف  ومهتوكة 
                                 كعاٌب كقرن ال�شمــ�ص ملا تبّدت

      وربات خدر من ذوؤابة ها�شم                      
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                                هتفن بدعوى خري حــّي ومّيت
 اأرّد يداً مني اإذا ما ذكرتها

                                 على كبـد حّرى وقلــب مفتت
 فال بات ليُل ال�شامتني بغبطة                      

                 ول بلغت اآمالها مـــا تـمنت)م14�ص187(.
    وقال )ممد مهدي اأجلواهري(، يف ق�شيدته"فداء 

ملثواك" :-
ملـــــــثواَك من م�شجع            فداًء   

َر بالأبلـــــجحِ الأروعحِ                                        تنـــــــــــوَّ
اجلنــــانحِ  نفحات  من  باأعبق 

ها اأَ�شَوعحِ �شكحِ                                      روحاً ومن محِ
�ُشـــــجد  الدهور فمن  تلوُذ   

عحِ                                       على جــــــــانبيه ومن ُركَّ
الن�شيم  فهبَّ  ثراَك  �شممُت 

                                     ن�شيُم الـــــكرامة من بلقعحِ
بها  وح�شبي  البتول  فيابن 

                                       �شماناً على كل ما اأَدَّعي
ع مثلها ويابَن التي مل ي�شَ

عحِ                                 كمثلحِكحِ حماًل ومل ُتر�شحِ
)م29�ص573( و)م30�ص3(.

قامت مب�شيئة  كونها  األطف من حيث  واقعة  اإن       
�شكلت  ونتائجها_  مقدماتها  اأ�شبابها  اإلهية_بكل 
خمتلف  يف  عـــّدة  لتمثالت  اأ�شا�شيا  ومنطلقاً  دافــعــاً 
اأي  وان  زمانها،  امتداد  وعلى  الإن�شانية  الن�شاطات 
اإىل  يوؤدي  وان  بنائه لبد  الإن�شان يف  يعتمده  ن�شاط 
ل  لمــاديــة  وغــايــات  وروحــيــة،  جمالية  بنية  توظيف 
ومبدع  منتج  اأي  لأن  هــذا  تاأويلها،  عملية  مــن  حتــد 
حـــني يــلــجــاأ اإلــيــهــا كـــي يــ�ــشــتــمــد مـــن مــعــانــيــهــا؛ فهو 
عليها،  جــبــل  الـــتـــي  فــطــرتــه  ويــ�ــشــتــنــهــ�ــص  يــخــاطــب 
خالقه  اإىل  وجنـــــواه  �ــشــكــواه  يــحــيــل  فــهــو  وبــالــتــايل 
والتغّلب  الــتــ�ــشــّب  يف  والــقــوة  الــعــون  مــنــه  لي�شتمد 
اإنــ�ــشــانــيــتــه، فــيــكــون مــ�ــشــاره الأمثل  عــلــى مــا يــقــّو�ــص 
خاللها  مــن  ويــوظــف  األــطــف،  مبجريات  يحتذي  اأن 
يتحول  وبــهــذا  الــبــاطــنــيــة،  اأم  الــظــاهــريــة  مــقــا�ــشــده 
مبادئ  تعك�ص  اأخالقية،  ور�شالة  خطاب  اإىل  نتاجه 
واإحياء  ن�شر  على  باآخر  اأو  ب�شكل  ت�شاعد  عليا  وقيما 

ال�شماوية اخلالدة. الر�شالة  ما نادت به 
يــا�ــشــني( :"قد  كـــان)جـــبـــار  الــقــ�ــشــة،      ويف جمـــال 
الفرن�شية)�شماء  باللغة  كتبها  التي  ق�شته  ا�شتهل 
تاريخ  عـــن  قـــامتـــة  بــهــواجــ�ــص  بـــالـــنـــجـــوم(،  مــعــتــمــة 
ال�شهادة  تاريخ  وهــو  مـــنـــذ)680م_1991م(،  الــعــراق 
الطغيان  من  طويلة  عهود  ق�شة  امل�شتدمي،  واحلزن 
بــــاأمل واحــــد...،اإنــــهــــا حــكــايــة يــتــالحــم فيها  ولـــكـــن 
وال�شهادة  الإرادة  فــيــهــا  تــتــالحــم  مثلما  الــعــ�ــشــران 
يئن  الوطن اجلريح  والأمل و�شوت  الطغيان  ويبقى 
�شبوا  مــن  ا�ش�شار  بكربالء  مــادريــت  جابر..ياجابر 

النار")م27�ص86(. 
ملعنى  كــان  فــقــد  واملــ�ــشــرح،  التمثيل  اأمـــا يف جمــال     
عا�شوراء ح�شور كبري وّظف عب عرو�ص م�شرحية، 
منها امل�شرح احل�شيني يف كربالء الذي اأحيا الواقعة 
واملعار�ص  ال�شعرية  املهرجانات  كـ)  �شتى  بن�شاطات 
وغريها  املعا�شرة(،  التمثيلية  والعرو�ص  الت�شكيلية 
باأ�شاليب  األطف  واقعة  جت�ّشد  التي  الن�شاطات  من 
التلفزية  الــ�ــشــبــكــات  عــب  الــعــ�ــشــر  اإ�ــشــكــالــيــات  تــ�ــشــرد 

والإذاعية يف خمتلف بقاع العامل.
اأو نحت(، حتول      ويف جمال الفن الت�شكيلي)ر�شم 
واخليول  والكف  ال�شائلة  والــدمــاء  املقطوع  الــراأ�ــص 
اإىل رمـــوز دللية  والــ�ــشــيــوف واخلــنــاجــر،  والـــرايـــات 
تناولت  الـــتـــي  الـــنـــتـــاجـــات  مـــن  الــكــثــري  يف  مــتــمــيــزة 
بنائية  مــنــطــلــقــات  �شكلت  ممــا  الــواقــعــة،  مــو�ــشــوعــة 
الــعــربــي الإ�ــشــالمــي ب�شكل  الــفــن  مــهــمــة يف مــ�ــشــرية 
منذ  خا�ص،  ب�شكل  املعا�شر  العراقي  الفن  ويف  عــام 
كانت  اإذ  هــذا،  يومنا  وحتى  احلــايل  القرن  �شتينيات 
�شعيد،  اآل  ح�شن  �شاكر  حيدر،  )كاظم  مثل:  لأ�شماء 
خالد اجلادر، �شالح اجلميعي، رافع النا�شري، �شياء 

العزاوي(وغريهم، دور يف توظيف ثورة األطف.
للطقو�ص  الــ�ــشــعــبــيــة  الـــتـــمـــثـــالت  فـــــاإن  وعـــلـــيـــه،      
والــ�ــشــعــائــر احلــ�ــشــيــنــيــة بــ�ــشــكــل عـــام ولــواقــعــة األطف 
متعددة  توظيفات  �شمن  تنوعت  قــد  خــا�ــص،  ب�شكل 
تنتقل  وجدانية  م�شاركات  عب  )الت�شابيه(،  ومنها 
�شخو�شها  يف  لتتج�ّشد  خــاللــهــا  مــن  الإنــ�ــشــان  ذات 
احلــريــة والــنــبــل والــعــظــمــة ومــعــاين اخلــال�ــص من 
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الــظــلــم واجلــــور، واملــ�ــشــاركــة الــفــاعــلــة يف عـــزاء اأهل 
التمثالت  هـــذه  ودللت  مــعــاين  تتميز  اإذ  الــبــيــت. 
األطف  ب�شدقها وعفوية طرحها، لأن ت�شابيه واقعة 
مبختلف  النا�ص  جترد  التي  الوحيدة  املمار�شة  هي 
والنزاعات،  ال�شوائب  مــن  وانــتــمــاءاتــهــم  ثقافاتهم 
الثقافية  املــ�ــشــتــويــات  هـــذه  تــــذوب  كــثــرية  واأحـــيـــانـــا 
ذكـــرى عا�شوراء.  اإحــيــاء  الــنــا�ــص يف  عــامــة  لــتــ�ــشــارك 
اإحياء  اأ�ــشــ�ــص  واأ�ــشــا�ــص مــن  الــتــ�ــشــابــيــه جـــزء  اأن  كــمــا 
وتــر�ــشــيــخ الــعــقــيــدة، وبــالــتــايل فــهــي تــــوؤدي وظائف 
هذه  تثبيت  على  تعمل  تثقيفية،  وتعليمية  نفعية 
تتم�شك  التي  الدينية  الأخــالقــيــة  والقيم  الــعــادات 
بــهــا اجلــمــاعــة، اأمـــا كــل املــحــاولت الــتــي تــطــراأ على 
النكهة  الأذواق و�شمن  تطويرها، فهي تبقى رهينة 

اخلال�شة. املتلقية  ال�شعبية 
   املبحث الثالث/ املحور الثاين :  

                دللت الألوان امل�شممة لالأزياء يف اإحياء 
األطف واقعة 

مهيمنة  بنية  امل�شممة  ودللتها  الألــوان  ت�شكل      
عــا�ــشــوراء، من  ذكـــرى  لإحــيــاء  امل�شممة  الأزيــــاء  يف 
اإذ ُيدرك  املتعددة التي ترتبط بها،  خالل الوظائف 
اللون كن�شاط ذهني قادر على اإي�شاح جوهر ال�شلة 
وبني  بينه  اأو  ومــعــنــاه،  ال�شكل  وبــني  بينه  القائمة 
طبيعة النف�ص الب�شرية، ف�شال عن الطابع الذوقي 
القائمة  التنظيم  عملية  يف  يــوؤثــر  الـــذي  والــثــقــايف 
والجتماعية  النف�شية  النــطــبــاعــات  اإظـــهـــار  عــلــى 
ن�شيجا  والــتــي حتـــدث  والقــتــ�ــشــاديــة،  والــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
الت�شال  حــــالت  وفـــق  �ــشــوريــا ومتــثــيــلــيــا،  وواقـــعـــا 
الفردي  والطابع  اجلماعي  الطابع  بني  والنف�شال 
املو�شوعي  واملعنى  الذاتي  املعنى  بني  اأو  جهة،  من 

من جهة اأخرى. 
    وعليه، فاإن لالألوان ودللتها خا�شية متفردة عند 
الطقو�ص  وحتيي  جت�شد  التي  واجلماعات  الأفــراد 
يف  الأدوار  ميثل  من  ومنها  احل�شينية_  وال�شعائر 
)الت�شابيه(_ اإذ اأنها تدخل يف حيز الرتا�شل احل�شي 
الطقو�ص  هذه  اإحياء  من  املرئي  في�شبح  والروحي، 
وخملدا،  مــلــحــوظــا  اأو  مــرئــيــا  واملــ�ــشــمــوع  مــ�ــشــمــوعــا 

مبعنى اأن احلوا�ص تتداخل مع الروح لت�شكل انزياحا 
خرقا  يحقق  اإيحائيا  جوا  املخيلة  مينح  انحرافا  اأو 
من  و�شيلة  ال�شرعية  ر�شالتهم  فت�شبح  تــرا�ــشــلــيــا، 
اأنواع  اإفراغ املحتوى النف�شي الراف�ص ل�شتى  و�شائل 
الظلم وال�شطهاد، اإذ يقوم الأفراد من ال�شخ�شيات 
الدللة  ذات  املرئيات  ت�شخي�ص  يف  الألوان  بت�شخري 
من  امل�شممة  املرئيات  وهــذه  الــرمــزيــة،  وامل�شامني 
ت�شبح  عا�شوراء،  ذكرى  لإحياء  امل�شتخدمة  الأزيــاء 
عما  ناهيك  و�شاخ�شات،  �شاهدات  األوانها  بوا�شطة 
على  الأخــالق  اإذ  اإليها،  دللية  اإميــاءات  ت�شفيه من 
واملوت  خ�شراء،  والآمــال  بي�شاء،  تبدو  املثال  �شبيل 
البي�شاء دللة  والراية  �شوداء،  واملنايا  اللون،  احمر 

وال�شفاء. وال�شالم  والنقاء  الطهر 
لآل  العزاء  ن�شبت  التي  ال�شخ�شيات  وكثرية هي      
البيت)ع(، ونذروا اأرواحهم لتمجيد ذكراهم بالعمل 
احلــ�ــشــيــنــيــة ومنهم  الــ�ــشــعــائــر  ـــــدوؤوب يف دميــومــة  ال
عبدعلي  ممود  علي  احلــاج  كاظم،  جــواد  :)احلــاج 
اأبو حاوي، احلاج عنب، ال�شيد عادل ممود، مريزا 
ال�شيد �شبي  ال�شيد ممد ح�شن علي،  القزويني، 
الــ�ــشــخــ�ــشــيــات التي  مـــــمـــــود،.....(، وغـــريهـــم مـــن 
لإحياء  حــيــاتــهــا  تــنــذر  بــاأكــمــلــهــا  عــ�ــشــائــر  اإىل  تنتمي 
ذكـــرى عــا�ــشــوراء مــن كــل عـــام ويف ذكـــرى كــل ماآمت 
ع�شرية  هــي:)  الع�شائر  هــذه  ومــن  الــبــيــت)ع(،  لأل 
اآل عنب،  الــ�ــشــوافــع، وعــ�ــشــرية  الــقــزاونــة، وعــ�ــشــرية 
وع�شرية امللة اآل ح�شن...( وغريهم .اإذ اأن لكل فرد 
مرم،  من  العا�شر  يوم  يف  يوؤديه  دورا  الأفــراد  من 
لإجراء  الــيــوم  هــذا  مــن  اأيـــام  عــدة  قــبــل  فيجتمعون 
بـــالأدوار  للقيام  التمثيلية  والــتــدريــبــات  الــتــمــاريــن 
والر�شامون  اخلـــطـــاطـــون  ومــنــهــم  بـــهـــم،  املـــنـــوطـــة 
واملمثلون  من ذوي اخلبة يف الإخراج وال�شخ�شيات 
املعلومات  املـــجـــالـــ�ـــص  قــــــّراء  عــــن  يــنــقــلــون  الــــذيــــن 
الدقيقة، كي يتو�شلوا يف النهاية اإىل حتديد ور�شم 
والهتمام  بــاأزيــائــهــا  وال�شخ�شيات  الأ�ــشــكــال  �ــشــور 
مقنع  �شبه  لإيجاد  ترتديها  التي  اللونية  بالدللت 
اأمام  تقليدها  املـــراد  ال�شخ�شية  يف  مــوؤثــر  ومــعــنــى 
وهوؤلء  ت�شمية)الت�شابيه(،  عليهم  فيطلق  العامة، 
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ت�شابيههم  ي�شتعر�شون  الأفــــراد  مــن  ال�شخ�شيات 
واملــعــزي يف  املتلقي  اجلــمــهــور  مــن  كــبــري  اأمـــام ح�شد 
لآل  ن�شيانهم  وعدم  ولءهم  جمددين  نف�شه،  الوقت 
م�شاركتهم  خالل  من  الدينية،  وللتعاليم  البيت)ع( 

احل�شيني. للعزاء  اجلماعية 
الثالث الفصل 

البحث اجراءات 
اأوًل : جمتمع البحث   

الزمنية  املــّدة  ولطول  البحث،  جمتمع  ل�شعة  نظراً 
ح�شر  اإمـــكـــانـــيـــة  تـــعـــذر   ،  )2011  –  1935  ( مــــن 
الت�شابيه،  بــاأدوار  يقوم  من  لكرثة  اإح�شائياً،  اعــداده 
امل�شتمرة  والــوانــهــا  الزيــــاء  احلــا�ــشــل يف  والــتــجــديــد 
املحافظة  داخــــل  عـــديـــدة  اأمـــاكـــن  يف  واملــ�ــشــتــخــدمــة 
واقــ�ــشــيــتــهــا �ــشــنــويــاً، فــقــد اطــلــّعــت الــبــاحــثــة عــلــى ما 
مبجتمع  متعلقة  مــ�ــشــورات  مــن  ومــتــيــ�ــشــر  مــنــ�ــشــور 
الباحثة  قيام  عن  عــالوة  درا�شتها،  واملحددة  البحث 
والتي  لل�شخو�ص  الت�شابيه  م�شاهد  بع�ص  بت�شوير 

تتج�شد عادة يف ال�شارع امام عامة النا�ص. 
البحث  ثانياً : عينة 

يتنا�شب  ومبا  البحث،  عينة  باختيار  الباحثة  قامت 
اخـــتـــيـــار جمــمــوعــة من  اذ مت  الـــبـــحـــث،  حـــــدود  مـــع 
امل�شورات بو�شفها عينة البحث والتي ح�شلت عليها 
يف  ن�شر  ملــا  ا�شافة  للمعلومات  العاملية  ال�شبكة  مــن 
احداث  تغطية  يف  املتخ�ش�شة  واملــجــالت  الــ�ــشــحــف 
بطريقة  اُختريت   )300  ( فبلغت  للفاجعة،  الذكرى 
من  الــبــاحــثــة  اإلــيــه  تو�شلت  مــا  عــلــى  بــنــاًء   ، ق�شدية 
النتائج  اإىل  و�شوًل  للبحث،  النظري  الإطــار  خالل 
اأفرزت  الــبــاحــثــة  اأن  ال   ، بــعــد  فيما  وال�ــشــتــنــتــاجــات 
او  �شورة  كل  وا�شتبعدت   ، م�شورة   )  40  ( عــدده  ما 
م�شهد قد تكرر فيه نف�ص الأ�شلوب ونف�ص املو�شوعة 
واإنها  ل�شيما   ، نف�شها  والأ�شكال  الــدللت  يحمل  اأو 

 . املنتقاة  كانت موظفة يف العينة 
اأداة البحث   ثالثاً : 

مــــن اأجـــــل حتــقــيــق هـــــدف الـــبـــحـــث يف الــكــ�ــشــف عن 
اعتمدت  الــطــف،  لواقعة  لــالأزيــاء  اللونية  الـــدللت 
النظري،  الطـــار  يف  اإلــيــه  تو�شلت  مــا  على  الباحثة 

وانتهت بها اىل �شياغة اداة مب�شطة تت�شمن طبيعة 
ال�شويف  والفكر  الكرمي  القراآن  وفق  اللون ودللته 

املعا�شرة. الروؤية  ووفق 

رابعاً : منهج البحث  
اعتمدت الباحثة املنهج الو�شفي ) الأ�شلوب التحليلي 
، حتليل متوى ، ( ، يف حتليل عينة البحث متا�شياً 
اللونية  الدللت  الك�شف عن   : البحث يف  مع هدف 

– مفاهيمياً وبنائياً . لالأزياء لواقعة الطف 
ازياء  يف  لالألوان  ب�شري  و�شف   : العام  الو�شف   .1

الت�شابيه. 
2. حتليل العمل الفني . 

      وقد قامت الباحثة بت�شجيل ما متليه الدللت 
خالل  من  جاءت  اإذ  الت�شابيه،  عند  لالأزياء  اللونية 
الدور  لــهــم  ممــن  ال�شخ�شيات  مــن  الــبــعــ�ــص  اإجــابــة 
الــكــبــري يف خــدمــة املـــواكـــب احلــ�ــشــيــنــيــة، كــذلــك من 
خالل امل�شورات التي التقطت لهم اأثناء اأداء الأدوار 

كالآتي:-  فكانت  بتحليلها  والقيام 
ودللة  النف�ص  �شفاء  رمز  :هي  البي�شاء   الراية   )1
الطهارة والنقاء وال�شهادة. ويف وقتنا احلا�شر يرمز 
لتمييزها  الــهــنــديــة  مــديــنــة  اإىل  الــبــيــ�ــشــاء  بــالــرايــة 
ع�شر  األثني  الأئمة  ُير�شم  اإذ  الأخــرى،  املواكب  عن 
الزينة  املتدلية)خيوط  اخليوط  بها  ويحيط  عليها، 

التجميل.  من  كالدانتيل(كنوع 

الــعــلــويــني .ويروى  2( الــرايــة اخلــ�ــشــراء: هــي رمــز 
عــلــم �شخم  الـــرايـــة وهـــي  اإن  الــتــاريــخــيــة  الــكــتــب  يف 
العبا�ص)ع(  الف�شل  اأبــو  يحمله  كــان  الــلــون  اخ�شر 
يحمله  كــان  الأخــ�ــشــر  الــلــواء  ،بينما  عــا�ــشــوراء  يــوم 

احل�شني)ع(.)م14�ص19(.
والقتل  الــدم  رمــز ودللــة  :وهــي  الراية احلمراء   )3
وتــرفــع يف الــيــوم الــعــا�ــشــر فــقــط مــن مـــرم، اإعالنا 

اأهل البيت)ع(. اأ�شاب  للويالت والثبور ملا 

4( الراية والأعالم ال�شوداء  :هي رمز ودللة احلزن 
والأ�شى والأمل على امل�شاب اجللل.
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5( الزي الأخ�شر والأبي�ص: هو دللة وزي العلويني، 
اللون،  خ�شراء  احل�شني)ع(  الإمام  عمامة  تكون  اإذ 
الــر�ــشــيــع اخــ�ــشــر ومــلــطــخــا بالدماء  راأ�ــــص  وغــطــاء 

كذلك. وقماطه 

6( الزي الأ�شود : هو زي الن�شاء ال�شبايا الها�شميات، 
اأطفالهم  مــع  الــعــامــة  مــن  الن�شوة  اأدوارهــــم  ومتــثــل 
من  بحالة  الن�شوة  هــوؤلء  فتكون  الأخ�شر،  بزيهم 
الـــرتفـــع والـــكـــبيـــاء رغـــم الأغـــــالل والــقــيــود التي 

عليهم. و�شعت 

اأ�شحاب  زي  :هـــــو  والـــبـــنـــي   الأبـــيـــ�ـــص  الــــــزي   )7
األطف. ا�شت�شهدوا دونه يوم  احل�شني)ع( ممن 

الــــذي يقتل  الأحـــمـــر :هـــو زي)الــ�ــشــمــر(  الــــزي   )8
�شعد(  بــــن  )عــــمــــر  زي  هــــو  كــــذلــــك  احلــــ�ــــشــــني)ع( 
دللة  مبهرجة  بــراقــة  األــوانــا  يلب�شون  اإذ  و)يــزيــد( 
انه  ال�شمر،  مييز  .ومـــا  والــزهــو  والــفــو�ــشــى  العبث 
بالأحمر  امللون  الري�ص  على  حتتوي  خــوذة  يرتدي 
غــالــبــا،والــريــ�ــشــة هــي رمــز الــقــيــادة والــرتــبــة، دللة 
القتل  ومعناها  رمزيتها  من  يتاأتى  الأحــمــر  لونها 

واخلطر.
القتلة  ودللـــة  زي  هــو  والزرق:  الأحــمــر  الـــزي   )9
الــكــفــار الـــذيـــن ا�ــشــطــفــوا حتـــت اإمــــرة الــ�ــشــمــر يوم 

الت�شابيه. عر�ص 

الأبي�ص،  بلونه  ق�شديا  اختياره  :يتم  احل�شان   )10
الأبي�ص هو)ميمون( فر�ص احل�شني)ع(،  واحل�شان 
اإذ يقومون بتلوين ال�شرج باللون وال�شبغة احلمراء 
الإمام  من  �شالت  التي  والدماء  اجلروح  على  دللة 

ال�شهيد)ع(.

وتطلى  حديد  من  �شناعتها  :تكون  ال�شيوف    )11
بينما  الف�شي،  اأو  الأبي�ص  باللون  اإمــا  معني  بلون 
باللون  الكفار  ال�شمر ومن ميثلون دور  �شيف  يلطخ 

الأحمر دللة على القيام باجلرم.

اأو  النحا�ص  اأما م�شنوعة من  : وتكون عادة  الدروع 
ال�شتعرا�ص. اأثناء  حمله  ل�شهولة  الفافون 

12(  الكف : ويرمز بها اإىل كف العبا�ص)ع( وت�شنع 
الأحمر،  بــالــلــون  وتــ�ــشــبــغ  الأبــيــ�ــص  الــقــمــا�ــص  مـــن 

وتو�شع فوق عمود يحمله بع�ص الأفراد.

من  املن�شوبة،جميعها  واخلــيــام  اخلـــايل  املــهــد   )13
بالت�شابيه  القيام  اأثــنــاء  بها  ي�شتعان  التي  الأدوات 

العا�شر. يوم 
لالأفراد  فــاإن  جماعي،  عمل  هو  الت�شابيه  اأن  ومبــا   
ادوارا متثيلية تتخللها حركات  داخل هذه اجلماعة 
النا�ص  عامة  يف  التاأثري  بها  يــراد  مق�شودة  واأقــوال 

. احل�شينية  الر�شالة  م�شمون  واإي�شال 

الرابع الفصل 
اأول/ نتائج البحث :

     يف �شوء ما جاءت به الدرا�شة النظرية يف الف�شل 
الباحثة  تو�شلت  البحث،  لهدف  وحتقيقا  الــثــاين، 

اإىل النتائج     الآتية :-
1( هناك تاأثري وا�شح وان كان جزئيا عند الت�شابيه، 
امل�شتخدمة  لالأزياء  اللونية  الــدللت  يخ�ص  فيما 
الألوان  دللت  من  التاأثري  هذا  املعا�شرة،م�شتمدة 
والأبي�ص  الأخ�شر  اللون  الكرمي، خا�شة  القران  يف 

ودللتهما. وم�شامينهما 
الوقائع  عـــن  بــعــيــدا  املــ�ــشــلــم  الإنـــ�ـــشـــان  يــكــن  مل   )2
اأ�شولها  عـــلـــى  الطـــــــالع  كــيــفــيــة  يف  الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
نابع  كيفية توظيفها. وهذا الطالع  واأهدافها، ويف 
وتــربــيــة عقائدية  ثــقــايف  مــعــريف وخــزيــن  اإدراك  مــن 
اآخر،  ينتهج نهجا معينا دون  اأن  اإىل  ودينية، تدفعه 
اأفادت منه  والقيام بدور معني دون غريه .وهذا ما 
يف  العزاء  ون�شب  املبايعة  يجددون  هم  اإذ  الت�شابيه، 
كل عام ويف كل ماأمت، متخذين من قوله تعاىل :"كل 
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من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل والإكرام" 
)اأبد  و�ــشــعــارهــم:  واملـــوت،  احلــيــاة  معنى  لفهم  مــبــداأ 

واهلل يا زهراء ما نن�شى ح�شيناه(.
اإمنا  الت�شابيه،  متثيل  يف  امل�شتخدمة  الأزيــاء  اإن    )3
وثقت  الــتــي  املختلفة  املــ�ــشــادر  مــن  وت�شتلهم  تــاأخــذ 
املعا�شر  املــمــثــل  فــجــاءت مــاولــة  اأو�ــشــافــهــا،  بــعــ�ــص 
كــي يــوظــف نــوعــا مــن الــتــقــارب بــارتــداء مــا ي�شابهها 
خاللها  وقعت  التي  القدمية  بالأجواء  الإيحاء  بغية 
الـــواقـــعـــة، وعـــلـــى الــعــكــ�ــص مـــن الألـــــــوان ودللتـــهـــا 
بدللت  قــاطــعــة  عــالقــة  ذات  لي�شت  فــهــي  املــتــبــايــنــة، 
الألـــوان يف الــقــران الــكــرمي، واإمنـــا خــرجــت بفطرية 
الــ�ــشــعــبــي وتراثه  ا�ــشــتــمــدهــا الإنــ�ــشــان مــن مـــوروثـــه 

الال�شعوري. املعريف  وخزينه 
الطقو�ص  يف  لــــالأزيــــاء  الــلــونــيــة  الـــــــدللت  اإن   )4
ال�شعبي  الفن  ب�شمات  حتتفظ  كانت  وان  احل�شينية، 
كثرية  اأحــيــان  يف  جتمع  اأنــهــا  اإل  الفطرية،  ودللتـــه 
واحد،  اآن  يف  والرمزية  والواقعية  التعبريية  بني  ما 
العام  املفهوم  من  رموزها  اختيار  على  تعتمد  هي  اإذ 

الرمز. ملدلولت 
املــ�ــشــتــخــدمــة يف  لـــالأزيـــاء  الــلــونــيــة  الـــــدللت  اأن   )5
تبعا  والتاأويل،  والتغيري  التطوير  حتتمل  الت�شابيه، 
املمثلني  اإ�ــشــافــات  تت�شمنها  الــتــي  والــقــيــم  لــالأفــكــار 
الجتماعية  والــ�ــشــواغــط  والتقاليد  الــعــادات  بفعل 
يتطابق  ومبا  والعقائدية،  والقت�شادية  وال�شيا�شية 
مع مقا�شدهم، اإل اأن وظيفتها الأ�شا�شية تبقى ثابتة 
تداوليتها  يف  الأ�ــشــا�ــص  الــهــدف  هــو  وهــذا  وم�شتمرة 

وا�شتمراريتها.
معرفية  اإطــالق  فر�شة  الفردية  احلرية  اأتاحت    )6
ال�شيطرة  من  ومتكينها  وبخفاياها،  بالوقائع  الذات 
والالواعية/  ال�شعورية،  الواعية/  الهتمامات  على 
الــال�ــشــعــوريــة، والــتــعــبــري عـــن ذلـــك بــ�ــشــورة مميزة 
تاأكيد  يف  الت�شابيه  عليه  ارتــكــزت  مــا  وهـــذا  خــا�ــشــة، 
نزعة احلداثة القائمة على اإطالق املعرفة احلد�شية 
من خالل بث عن�شر ال�شد واجلذب واإحداث الده�شة 
لدى املتلقني، عن طريق الألوان ودللتها الرمزية، 
وخلق �شياقات اإبداعية ل تتقّيد ببنية الزمان واملكان 

.
: ثانيا/ال�شتنتاجات 

اأن كــل نــتــاج خــا�ــص بالواقعة،       وعــلــى الــرغــم مــن 
ب�شيغة  األــطــف  ق�شية  خدمة  هــي  الأ�شا�شية  غايته 
البنائية  التنظيمية  الــعــمــلــيــات  اإن  اإل  بــاأخــرى،  اأو 
والق�شدية  النتقاء  وطبيعة  للت�شابيه،  التمثيلية 
لــــــالأدوار والألــــــوان املـــعـــبة عـــن �ــشــخــ�ــشــيــاتــهــا التي 
وتــر�ــشــخ قيما روحية  تـــوؤدي  املــ�ــشــمــون،  مــع  تــتــوافــق 
.ولهذا  املو�شوعية  بالقيم  عليها  ا�شطلح  وجمالية 
فطريا،  الألــــوان  واخــتــيــار  الأدوار  يف  الأداء  يــتــنــوع 
بــاخــتــالف اأ�ـــشـــلـــوب الــتــعــبــري وكـــل مــايــتــ�ــشــمــنــه من 
اللون  دللة  يبني   ،)1 وامللحق)رقم  وعالقات،  اإيقاع 
الــرمــزيــة الــعــرفــيــة وفــق الــروؤيــة املــعــا�ــشــرة. وعليه، 
باملجموع،  الحتاد  هو  الت�شابيه  خ�شو�شية  من  فان 
تعلق  ازديــــاد  اإىل  واأدى  اأدامـــهـــا  الـــذي  الحتــــاد  هـــذا 
العقيدة  ير�شخ  وطق�شا(  )رمــزا   بعّدها  بها  النا�ص 
ا�شتمرارية  وان  .كــمــا  جــيــل  بــعــد  جــيــال  الإ�ــشــالمــيــة 
جت�شيدها يوؤدي اإىل الإبداع يف اأدوارها و�شخ�شياتها 
الــرغــم مــن جت�شيدها  عــلــى  الأ�ــشــا�ــشــيــة  ووظــيــفــتــهــا 

ب�شكل جماز. والغاية  الوظيفة  لهذه 
: /التو�شيات  ثالثا 

تقدم  نتائج،  مــن  الباحثة  اإلــيــه  تو�شلت  مــا  خــالل    
التو�شيات:- بع�ص 

1( الهتمام باملنهج التحليلي لدرا�شة دللت الألوان 
الطقو�شية. واملمار�شات  والفنون  الآداب  يف 

اللونية  العالقات  حتليل  منهج  بتدري�ص  القيام   )2
املعا�شرة.  الت�شكيلية  الفنون  يف  ودللتها 

3( الإفــــادة مــن الــدرا�ــشــة احلــالــيــة يف تــوجــيــه طلبة 
العليا(،  والــدرا�ــشــات  )الأولـــيـــة  الت�شكيلية  الــفــنــون 
التعبري يف  توؤّمن حرية  روؤى جديدة  باعتماد  وذلك 
امل�شاريع املُقّدمة، خا�شة ما يتعلق مبو�شوعة األطف، 

ملا لها من انعكا�ص يف تنمية الأ�شاليب الفردية .

رابعا/ املقرتحات :
1( اإجراء درا�شة مقارنة بني دللت اللون يف الر�شم 

الدرا�شة احلالية. وال�شعر، يف �شوء 

بية
 أد

وث
بح



79

لالأزياء  اللون  دللت  بني  مقارنة  درا�شة  اإجراء   )2
املختلفة. وال�شعوب  يف فنون احل�شارات 

امل�شادر
_ القراآن الكرمي.

 _ اتفاق،ممد تقي كرمي:طريق اجلنان،من�شورات 
دار الثقلني، بريوت، 1988.

امل�شطلحات  مــعــجــم  الـــغـــنـــي:  عـــبـــد  الــــ�ــــشــــال،   _
املكتبات،  �ــشــوؤون  الــفــنــيــة،عــمــادة  والــرتبــيــة  العلمية 

الريا�ص،1984. 
األفاظ  الـــراغـــب:مـــفـــردات  الأ�ــشــفــهــاين،    -
القراآن الكرمي،ط2،حتقيق:عدنان داوودي، مطبعة 

النور،قم،1437هـ.
يف  العربية  املالب�ص  اأحــمــد:األــوان  العلي،�شالح   _
العلمي  املجمع  جملة  الأوىل،  الإ�ــشــالمــيــة  الــعــهــود 

العلمي،1976. املجمع  العراقي،املجلد27،مطبعة 
_ الــنــهــيــوم، الــ�ــشــادق: مــو�ــشــوعــة بــهــجــة املــعــرفــة-

للن�شر  الـــعـــامـــة  واملـــجـــتـــمـــع،ج2،الـــهـــيـــئـــة  الإنـــ�ـــشـــان 
والإعالن،طرابل�ص،بت.

خمتار  القادر:  عبد  بكر  اأبي  بن  الرازي،ممد   _
بـــــــــريوت،1734.  الـــعـــربـــي،  الـــكـــتـــاب  دار  الـــ�ـــشـــحـــاح، 
الثقافة  الــلــون،جمــلــة  فــاعــلــيــة  ابــتــ�ــشــام:  املــتــوكــل، 

اليمنية،العدد36،1997.
واملـــعـــمـــوري، حامد  �ـــشـــاري مــظــهــر  الـــعـــامـــري،   _
الــكــرمي والفكر  الــقــراآن  عــبــا�ــص:دللت الألـــوان يف 
املعا�شر،  العراقي  الر�شم  يف  ذلــك  وتــاأثــري  ال�شويف 
امل�شتن�شرية،  املعلمني،العدد26،اجلامعة  كلية  جملة 

بغداد،2001.
دار  ذكــريــاتــي، ج1،  اأجلــواهــري، ممد مــهــدي:   _

الرافدين، دم�شق،1988 . 
الرموز  توظيف  حميد:  م�شن  الطائي،�شلوى   _
الر�شم  يف  الــرافــديــن  وادي  حلــ�ــشــارة  الأ�ــشــطــوريــة 
بابل/ ماج�شتري،جامعة  املعا�شر،ر�شالة  العراقي 

الفنية،2001.  الرتبية  كلية 
_ احليدري،اإبراهيم:تراجيديا كربالء،موؤ�ش�شة دار 

اإيران،2002. ال�شرور،  الإ�شالمي،مطبعة  الكتاب 

العربي  للخط  الفني  التكوين   : احل�شيني،اأياد   _
الإ�شالمي،اأطروحة  الع�شر  يف  الت�شميم  اأ�ش�ص  وفق 
دكــــــــــتــــــــــوراه، جـــــامـــــعـــــة بــــــــغــــــــداد، كــــلــــيــــة الــــفــــنــــون 

اجلميلة،1996.
احل�شني)ع(،موؤ�ش�شة  :يـــــوم  املـــالـــكـــي،فـــا�ـــشـــل   _
رم�شان  الإ�شالمية،ط2،مطبعة  والدرا�شة  البحوث 

. املبارك،1424هـ 
امل�شيحي،دار  الــفــكــر  يف  بــارا،اأنــطــوان:احلــ�ــشــني   _

والن�شر،اإيران،2004. للطباعة  ال�شرور 
_ حيدر، كاظم :التخطيط والألوان،طبع مبطابع 

للمطابع،1984. العامة  املو�شل،املديرية  جامعة 
يف  ـــــن  ـــــكـــــوي ـــــت ال  : الــــــفــــــتــــــاح  ريــــــا�ــــــص،عــــــبــــــد   _
ـــة  ـــهـــ�ـــش ـــن الــــــفــــــنــــــون الــــــتــــــ�ــــــشــــــكــــــيــــــلــــــيــــــة،ط1،دار ال

العربية،القاهرة،1974. 
الفن-الأديان-  يف  الـــرمـــوز   : فــيــلــيــب  �ــشــريجن،   _
دم�شق،  عـــبـــا�ـــص،دار  الـــهـــادي  ت:عــبــد  ط1،  احلـــيـــاة، 
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املالحق
ملحق )رقم 1(

الكرمي  الـــقـــراآن  يف  الــلــون  دللت  الــلــون  طبيعة  ت 
العرفية  ورمــزيــتــه  الــلــون  دللـــة  ال�شويف  والفكر 

املالحظات املعا�شرة  الروؤية  وفق 
يــــــدل عـــلـــى الــــرحــــمــــة واخلــــلــــود  1 اللون الأبي�ص 

يدل على رمز الإ�شالم وال�شالم والأمان   واجلنة 
ل  يد  يدل على �شورة النور والفجر والو�شوح 

الأ�شياء  النور والفجر وو�شوح  على �شورة 
يدل على ال�شري يف الطريق ال�شّوي)طريق احلق( 

يدل على طريق احلق والعدالة واحلرية 
يــــــــــــــدل عــــلــــى  يدل على اخللو من ال�شوء والنظافة 

والنظافة  والنقاء  ال�شفاء 
وال�شتب�شار باخلري   امل�شّرة  يدل على 

الطهارة وال�شتب�شار باخلري والبكة  يدل على 
املجرمني  �شفات  اإحـــدى  على  يــدل  الأزرق  الــلــون   2
العمل  على  يــدل  ال�شماء  لــون  على  يــدل  وهيئاتهم 
يــــــــــــــدل عــــلــــى  بال�شوء   الأمارة  والنف�ص  البذيء 

والهدوء احلكمة  معنى 
يدل على رمز طرد عني احل�شد   

الزرع والنمو وال�شجر  يدل على  3 اللون الأخ�شر 
 يدل على اخل�شب واخلري والعطاء 

الراحة والطمئنان  يدل على 
يدل على معنى الأمل  

اأ�شكال الو�شائد لأهل اجلنة  يدل على �شكل من 
يدل على لون من األوان اجلنة 

يدل على دميومة احلياة وجمال الطبيعة 
وامل�شّرة  الغبطة  يدل على  الأ�شفر  4اللون 

يدل على و�شف �شكل العذاب والعقاب 
ال�شروق  يدل على 

الغفلة والتنبه من  التحذير  يدل على 
اأ�شكال املر�ص والنح�ص يدل على �شكل من 

يدل على معنى الغرية واحلقد والثاأر  
يــــدل عــلــى احلـــــذر والــــفــــرار من  الأحمر  5اللون 

يدل على احلذر واخلطر  اخلطر 
يدل على لون  يدل على لون من األوان نار جهنم 

وال�شهادة  والنار  الدماء 
يدل على لون اجلبال التي اأبدع تعاىل يف خلقها 

يدل على معنى الإثارة وال�شراع واحلرب 
6 اللون الأ�شود يدل على اخليبة واخل�شران 

يدل على معنى احلزن ال�شديد والأ�شى
 يدل على األوان الوجوه اخلا�شرة يوم القيامة 

يـــــــــــــدل عــــلــــى  القيامة  امل�شئوم يوم  امل�شري  يدل على 
امل�شئوم  الفاأل 

يدل على لون العتمة والإبهام  
يدل على لون العتمة والظالم 

يدل على �شورة الكذب والتكب لأهل الناريدل على 
والكبياء  والتكب  الوقار  معنى 
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املقدمة 
 لبد لنا من قطع الطريق على غراب الظالم الذي 
وكرا...هناك  ويــتــخــذهــا  الــنــفــ�ــص  خــرائــب  يف  يــنــعــق 
فاأقم  النور  قيمة  اأردت معرفة  اإذا  اأنك  تقول  حقيقة 
اأردت معرفة احلرية فاق�صحِ يوماً يف  واإذا  الظلمة  يف 
عنه  وكتبت  الــتــاريــخ  ذكــره  اللعني  زنزانة….يزيد 
الــقــ�ــشــ�ــص.ولــكــنــهــا كــانــت تــتــحــدث عــنــه مـــن اخلـــارج 
اخلربة… روحــه  خفافي�ص  على  النور  �شلط  وقّلما 
يتنقل يف  زال  مــا  الــلــعــني  الــغــراب  هــذا  اأن  والــغــريــب 
عر�ص  على  مــرتبــعــاً  زال  مــا  وكــاأنــه  املــنــهــارة  النفو�ص 
اخلطيئة والذنوب و�شار امتدادا للرذيلة وال�شقوط 
ينعق  داء متف�شياً  ا�شت�شرى حتى غدا  الرخي�ص.وقد 
اليوم  ولكنه  اأتباعه  القتلة  النفو�ص.كان  خرائب  يف 
املــنــافــقــني والقاطعني  اأتــبــاعــا  مــن  بـــاأن لــه  يــتــبــاهــى 
لــلــرحــم واملــرتــ�ــشــني والــفــا�ــشــديــن واملــتــذبــذبــني وهم 
يكرثون ول ندري..كان ل بد من الدخول اىل كهوف 
الغدر  الباطل  ي�شتحل  كيف  نرى  لكي  املظلمة  يزيد 
النور  يغتال  اأن  جاهداً  الظالم  يحاول  وكيف  باحلق 
اأن نحذر من يزيد..فقد  ولكن هيهات….اآن الأوان 
اىل  ليتحول  الــتــاريــخ  وثــنــايــا  الكتب  �شفحات  غـــادر 

خفافي�ص تنعم باخلراب وتزيده خراباً.
ول  مذهباً  ول  �شخ�شاً  لي�ص  امل�شرحية  يف  يزيد  اإن 
حــتــى بــطــل مــ�ــشــرحــيــة ولــكــنــه و�ــشــوا�ــص ظــل ي�شتمر 
الو�شول  من  النا�ص  ليمنع  الهدى  مل�شابيح  بعدائه 
اليها اأو الإقتبا�ص من نورها…ورغم اليقني الكامل 
بخ�شارته م�شبقاً اإّل اأن �شحاياه يكرثون و�شمتنا اأمام 
ظالم  اأي  والتكاثر…ادخلوا   بالتقدم  يغريه  زحفه 

جتدوا يزيد واذهبوا اىل اأي نور تقهروا يزيد..

املشهد األول
) ق�شر يزيد (                                                

الريح…اإعويل….اأيتها  اأيــتــهــا  اعــــويل  يـــزيـــد: 
الرمل…..اعولوا…اعولوا ال�شحب…اأيها 

 من انا ان مل يتداع ما حويل.انا الذي يريد النفاذ 
فرا�شة  ن�شوتي.انا  هــذه  نب�شها.  الأ�ــشــيــاء..اىل  اىل 
املهدورة.  ال�شهوات  واحلقد.�شليل  والعتمة  الظالم 
البـّراق… اعــــويل..اعــــويل..  اجلــمــيــل.  الــقــبــح  انـــا 
اأيــتــهــا الـــروح ..اعـــويل.هـــذه وحــ�ــشــتــي وقــلــقــي الذي 
يدور حويل كذئب جائع…اعويل اأيتها الذئاب…

اعويل على يزيد املهجور.
هناك… هناك..  يــدور  عما  خــب  لــديــه  منكم  مــن 
اأنهم  الأغبياء. ماذا؟. ل�شيء بعد؟.اأمل تقولوا  اأيها 
على  الق�شاء  ازدادوا؟.اأيــتــطــّلــب  رجال؟.هل  �شبعون 
هوؤلء  يفعل  الــوقــت؟.ومــاذا  هــذا  كــّل  رجــال  �شبعني 
الـــقـــادة الأوغـــــــاد؟.  لــقــد جــمــعــهــم اأبــــي مــن بــني كّل 
ثــاأره من بيت  منافق طّماع هّمه اجلــاه واملــال واأخــذ 
اإمــتــداداتــه بني  تنتهي  الــذي ل  البيت  هــذا  مــّمــد. 
النا�ص.لقد قلت لهم ان يق�شوا عليه وعلى اأ�شحابه 
طهره..اأف  نوره..على  على  ظالله..  وعلى  وعياله 
مثل  وينت�شر  ينبت  انه  يجتث؟.  .اأفال  ال�شفاء  لهذا 
القلوب ؟.  الهيمنة على  اأين لهم هذه  الأدغال. من 
راأ�شي  تفرخ يف  اأ�شئلتي  العناء؟.اآه.  وال�شعادة يف هذا 
وما من جواب. ماذا اأقول عن اأبى. ترك يل ما ترك. 
وجلهله اأو�شاين باحل�شني خريا وهو الذي فعل مع 
اأبيه واأخيه ما فعل. لو انه عا�ص حتى يكفيني عبء 
هذا الرجل.اأّي رجل هذا؟. ل اأ�شتطيع ان احّبه. ملاذا 
والعطب؟. البوؤ�ص  اىل  يقودهم  األأنــه  النا�ص  يحبه 

لاأحّبه..لاأحّبه. انني 
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اأخـــــرى ت�شبهه  �ــشــخــ�ــشــيــة  انــهــا  يـــزيـــد.  عـــن حــركــة 
قال  من  يزيد.  ويلك!يا  �شمريه(  هي  تقريبا.رمبا 
انه هو معدن احلب  ُيكره؟.  او  ان ح�شينا ُيحب  لك 
الطاهر  احلـــب.هـــذا  مــن  اأعــلــى  اأراه  اين  وفــيــ�ــشــه. 

الورع األـ..
يــزيــد:ا�ــشــكــت. لــــولك ل�ــشــتــقــامــت يل دنـــيـــاي. من 
انت؟. من ح�شرك يف هذا املوقف؟. من طلب راأيك؟.

احل�شني  بثهم  الذين  املهرطقني  هــوؤلء  من  اأظنك 
يف كل الأم�شار لي�شتعيدوا ملك ممد.او رمبا انت 
اإليه  امل�شرحية.�شاأبعث  موؤلف  ذهن  يف  اأفكار  ف�شلة 
الع�ش�ص واحلر�ص لياأتوين به. ما ا�شمه؟. هذا الذي 
يقّدم رجال ويوؤخر اأخرى. ل يدري اهو مع احل�شني 
بني  من  يح�شرين  اأن  له  ت�شّنى  كيف  يزيد.  مع  اأم 

النا�ص ومن كتب التاريخ؟.

املــــراآة: مــا انـــت واملـــوؤلـــف؟.انـــه يــعــر�ــص مــا يــريــد ان 
لـــه همه  بـــعـــد ان جــــرى مـــا جــــرى وبـــقـــي  يـــعـــر�ـــص 

اخلا�ص.
مل  نف�شه.  عليه  بعدت  جوابا.لقد  يريد  بــل  يــزيــد: 
ي�شتطع ان يثبت قدميه على طريق  يختاره مثلي. 
لو كنت مكانه لذهبت اىل احل�شني او يزيد بال تردد 
او كتابة. انه مقتلع من جذوره ل ي�شتطيع الختيار 
احل�شني…احل�شني..احل�شني.ويلي من  وبني  بيني 

هذا الهاج�ص. انه العث الذي يقر�ص ما بنيت.
املراآة: بل ما ُبني لك. انك مل تفعل �شوى ال�شتمتاع 

القرود. وتربية 
يــزيــد: ولــيــكــن. انــنــي ابــن مــعــاويــة وهـــذا ارث اأبى. 
الزهد  النا�ص  يعّلم  الذي  احل�شني؟.هذا  فعل  وماذا 
ويلي  لنا.  اهلل  عّمرها  التي  الدنيا  وترك  والتوا�شع 
من هذا اليوم.ماذا يفعلون يف كربالء؟.اأيتنادمون؟.

كثريا.اأما  تاأخروا  اأغبياء.  عليه.  اق�شوا  لهم:  قلت 
من اأحد يف هذا الق�شر يفرج عن يزيد هّمه؟.

املـــــراآة: اأر�ـــشـــل اىل كــربــالء فـــورا وقـــل جلــنــودك ان 

ين�شرفوا عن احل�شني ينفرج هّمك.
ال�شيء  هذا  ابعدوا  يطاق.  ل  ثقيل  من  يالك  يزيد: 

اك�شروه..اأتلفوه. عني.. 
�شوت: مولي اأتلفناه عدة مرات ورجع كما هو.

يزيد:)اىل املراآة( هل انت �شبح؟.
املراآة: بل انا ال�شوؤال الدامغ..ملاذا؟.

اأول  ملــاذا؟.  لت�شاأل  جئت  جــرى  ما  كل  بعد  اأو  يزيد: 
و�شياأتونني  جــنــودي.  �شيقتله  احل�شني  ان  تـــدري؟. 
بــعــيــالــه �ــشــبــايــا و�ـــشـــاأرد ملــحــمــد الــ�ــشــاع �ــشــاعــني على 
اأيها  حـــدث  مــا  لت�شحح  اأجــئــت  بــاأ�ــشــيــاخــي.  فــعــل  مــا 

املغفل؟.
املراآة: بل لأ�شاأل. ملاذا؟.

لــكــي تتفتح  ــــد مـــن قــتــل احلــ�ــشــني  يـــزيـــد: كــــان لب
احلقد  يتنف�ص  .لكي  جناحي  حتت  الظالم  فرا�شات 
اأرى زينب  واأنــــا  نــ�ــشــوتــي  املــكــبــوت. لاأنــ�ــشــى حلــظــات 
كانت  وال�شبايا.  بن احل�شني  وعلي  �شبية يف جمل�شي 
اأرواح موتاي ترفرف حويل ون�شوتي تع�شف بي حتى 
كانت  امل�شجعة.  كلماتهم  معاين  عن  �شمعي  ا�شّمت 
هناك ولدة يزيد فتفتحت �شرنقته. منذ ذلك اليوم 
يزيد.  مملكة  اأوؤ�ــشــ�ــص  الــبــاطــل.  باأجنحة  اأطــري  واأنـــا 
ممد  لمملكة  الأنــا.  مملكة  واملتعة.  القوة  مملكة 
والعبيد  النا�ص  غمار  و�شط  اأكــون  ان  ياأمرين  الــذي 
اآبائي واأجــدادي من اجل جنات مل تكن  اآلهة  واترك 

اّل اأوهاما.خدع بها النا�ص و�شار ملكا عليهم.
املراآة: ممد لي�ص ملكا. انه نبي

يــزيــد: اعــلــم انــه نــبــي اأيــهــا الــغــبــي.ولــكــن عــلــّي ان ل 
ا�شّدقه. ا�شّدقه.ولن 

لي�شت  عــبــاده  بها اهلل  التي وعــد  ان اجلــنــات  املـــراآة:  
جحيمك  او  جنتك  تر�شم  ان  ت�شتطيع  لنــك  وهما. 

يف ذاتك بعملك.
يزيد: �شبح فيل�شوف انت؟.

املراآة: بل انا داخلك الذي األقيت عليه براقع الظالم 
باهلل.انا  فــكــفــرت  للدنيا  وحــبــك  ب�شهواتك  ودفــنــتــه 
وغريتها  فزيفتها  عليها  اهلل  فطرك  التي  الفطرة 
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وواأدتها.
يـــزيـــد: لــقــد �ــشــمــعــت هــــذا الـــكـــالم وقــــراأتــــه يف كتب 
املــهــرطــقــني املـــوؤرخـــني ممــن هــم عــلــى �ــشــاكــلــتــك وقد 
افردوا يل ذكرا وا�شعا يف كتب التاريخ ولولهم لكنت 

من�شيا. ن�شيا 
اهلل. رحمة  من  واملبل�ص  بذاته  الن�شيان  انــك  املـــراآة: 
ويكفيك ان النا�ص ي�شتقبحون فعلك وذكرك وا�شمك.

اأبناءهم با�شم احل�شني ل با�شمك. انهم ي�شّمون 
يزيد: النا�ص..النا�ص.. يا عيني على النا�ص..او تظن 
انني بقيت بال اتباع ومريدين يا واهم يا غافل. انك 
لو دققت بعني الب�شرية يف هذه القاعة لوجدت بني 

اجلال�شني من تالميذي الأوفياء جدا.
متفرج: راقب األفاظك اأيها املمثل.ولتتهم النا�ص.او 

على الأقل. لتخرج عن الن�ص.
ممثال.  ل�شت  انا  و  امل�شكني  اأيها  ن�ص  يوجد  يزيد:ل 
روحك  ظلمات  يف  ي�شكن  الــذي  يزيد  يــزيــد..  انــا  بــل 
انا  �شكرا..  بالذنوب  وت�شكر  وتكذب  تذنب  ويجعلك 
الو�شوا�ص الذي يو�شو�ص يف �شدرك.لي�شدك عن كل 
ربــك. ..عــن  ذاتــك  عــن  بعيدا  بــه وليجعلك  مــا حتلم 
واذا قلل قيمتي عندك وقويف على خ�شبة امل�شرح هذا  
ولول  يزيد.  انا  .بل  ممثال  ل�شت  واهم.لأنني  فانك 
هذا املوؤلف البائ�ص واملخرج املت�شّلط ملا راأيت خلقتك 
واإل  مبقاطعتي  ثانية  مرة  لك  ا�شمح  الرهيبة.ولن 
اأمرت مدير امل�شرح باإخراجك بدون تعوي�شات مالية 

او اأخالقية.
املتفرج: ان كنت ممثال او يزيدا بذاته فهذا ل مينع 
ويكفيك  واحرتامهم.  هيبتهم  للنا�ص  حتفظ  ان  من 

عارا انك توؤدي دور يزيد.
يزيد: ويلك اأيها املتفرج. انك تتمادى ولتهاب اأمري 

يزيد. املوؤمنني 
قتلك  كــفــرا  ويكفيك  املف�شدين.  اأمـــري  بــل  املــتــفــرج: 

العبد ال�شالح والإمام العادل احل�شني بن علي.
يزيد: رغم هذا ورغم انفك فقد مد اهلل يل يف حكمي 

ثالث �شنني.

املتفرج:نعم. ثالث �شنني. يف الأوىل قتلت احل�شني. 
الثالثة  ويف  باملنجنيق.  الكعبة  �شربت  الثانية  ويف 

املنورة. املدينة  ا�شتبحت 
اكرث  لفعلت  مكاين  جل�شت  انــك  لــو  تافه  يــا  يــزيــد: 

مما فعلت انا. انه امللك. يا بني.
املتفرج: امللك هلل وحده

فعليك  واأمـــريك  ملكه  على  اهلل  خليفة  واأنـــا  يــزيــد: 
طاعتي واّل �شلبتك على باب هذا الق�شر.
املتفرج: ل�شت اأمريي اأيها الدعي الزنديق.

للرحم  وقاطع  منافق  كل  واأمــري  اأمــريك  بل  يزيد: 
وكــــّل يـــوؤو�ـــص مـــن رحــمــة اهلل وكــــّل مــرجــف ومـــارق 
وقــا�ــشــط وعــــاق لــوالــديــه وخـــائـــن جلــمــاعــتــه. انني 
الــو�ــشــوا�ــص الـــذي يــو�ــشــو�ــص يف �ــشــدرك. واأنــــت ا�شد 
مع  تــدور  �شتظل  مــغــّفــل.  يــا  يل.  طــاعــة  احلا�شرين 
و�شمريك  .وجــدانــك  ملكي  انــك  ابـــدا..  طاحونتي 

وعقلك ميجدان ذكري ويتقّربان ايل…
املراآة:  هلك من ادعى وخاب من افرتى

يزيد: اأنا ل اأفرتي. ولكني انطق باحلق واخب عّما 
اأراه. واّل قل يل اأنت اأيها ال�شبح املتفل�شف.اأين كنت 
مثل  الكتب.  يف  يل  القرون؟.�شتقول  هــذه  كل  اأقيم 
غري  ي�شكنها  ل  فيل�شوف  يــا  الــكــتــب  ان  مــغــّفــل.  اأي 
�شحيحة  اليوم  تكون  التي  والأخبار  واحلــب  الــورق 
احلّق.  احلــّق.  اأمــاّ  الكاتب.  حلالة  طبقا  كاذبة  وغدا 
فــانــك جتـــده هــنــاك. يف الــ�ــشــمــري. يف الـــوجـــدان. يف 
العمق من كّل فرد.واأنا حل�شن حظي وجدت الكثري 

ب�شيافتي وطاعتي. ت�شتاأن�ص  التي  ال�شمائر  من 
املتفرج: وتراك فرحا بهذه العارات التي جنيتها.

ف�شحة  منافق  كل  قلب  اأفــرح ويل يف   ل  يزيد:وملاذا 
لينتهي..انا  الــذي  يزيد  اإليها.انا  اآوي  الظالم  من 
الدنيا  وال�شلف.انا  واجلراأة  اللذات  ..انا  الو�شوا�ص 
مبائدة  علّي  غلمان  الطيبات..يا  من  حــوت  ما  بكل 
يزيد  عن  �شعري..وفّرجوا  �شرابي..غنوا..ا�شمعوين 

هّمه)يغني(:
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تــ�ــشــكــنــهــا***واقــعــد عــلــى دكة  لــلــعــبــاد  املــ�ــشــاجــد  دع 
وا�شقينا اخلمار 

ما قال ربك ويل للذي �شربوا***بل قال ربك ويل 
للم�شلينا

احل�شني  غــرميــي  مــن  اق�شي  حــّتــى  ن�شوتي  تتم  لــن 
ديوين. ما هي احلياة. انها لّذة عابرة وملك وجوار 
يــتــجــدد ويحّركه  و�ــشــبــاب  ومــغــنــيــات  تــــدور حــولــك 

كّلما طرب.. الن�شيم 
املتفرج: وقرود تلب�ص الذهب.

العزيز  قردي  اأحت�شد  و�شفاقتك.  خل�شتك  يزيد:يا 
الــــذي يحبني  الـــهـــادئ  الـــوديـــع  اأبــــا قــبــيــ�ــص؟. هــــذا 
يف  اليهودي  �شديقي  ايّل  اأهــداه  ان  منذ  ويوا�شيني 
�ــشــابــق اخليول  الــذكــاء بحيث  انــه مــن  حــلــب.اأتــنــكــر 
على  ولغريته  ذهـــب؟..  مــن  �شرج  على  يجل�ص  وهــو 
ترى  ال  بــهــم.  ي�شّلي  ان  مني  طلب  فقد  امل�شلمني 
انــه قــرد تــقــي. ي�شّلي  انــه يطيع رّبـــه اكــرث مــنــك؟. 

ويتقّرب اىل خالقه.
تتعّلم  مل  فلماذا  رّبــه  يعرف  قــردك  كان  ان  املتفّرج: 

منه وتعرف رّبك.لتمنع يديك من دم احل�شني.
غري  يوجد  األ  والتعا�شة.  للنكد  يوه…  يا  يزيد: 
هذا املتفرج  الرثثار يف هذه القاعة…اأيها احلر�ص 

ا�شلبوه على باب الق�شر.
ان لمن�ص  املـــخـــرج  ـــا  اأمـــرن لــقــد  احلـــر�ـــص:مـــولي   
لأنه  لتطاله  واأ�شيافنا  �شهامنا  ان  كما  املتفرجني. 

جال�ص يف غري زمننا.
ينتهي. يزيد  زمــن  ان  يا غبي  قــال لك  ومــن  يزيد: 
اين انا يزيد. الو�شوا�ص والدناءة وال�شقوط اىل…

منها  .فيها.  ن�شقط  التي  اجلهة  اأحــد  يل  يحدد  مل 
املتفرج  اأيها  تريدون..ثم   كما  انتم  حــددوا  .عليها. 
منافذ  جميع  لــك  اأغــلــقــت  واّل  فمك  التع�ص.اغلق 
ج�شمك واأعطيت راأ�شك اإجازة مفتوحة. اإين اأمنعك 
مـــن ذكــــر هــــذا احلــ�ــشــني و�ـــشـــرتى بــعــد قــلــيــل كيف 
اأ�شحابه وعياله �شبايا واّما  ياأتونني براأ�شه وروؤو�ص 
تــ�ــشــاء عــن بطلك احلــ�ــشــني او ابق  انــت فــرثثــر كــمــا 

احل�شني..احل�شني..ل  كالن�شاء…احل�شني..  اندبه 
يكاد ي�شفو يل بال او عقل كلما مّر ذكره..

اأبــقــى مــن هذا  و  اأقـــوى  احلــر�ــص: مـــولي ان ملكك 
وا�شحابه. الإعرابي 

ومعدنه  احل�شني  تــعــرف  مل  تــهــذر..انــك  يــزيــد:انــت 
�شاأنه.انه من  يقلل من  بالإعرابي ل  اّياه  نعتك  وان 
بيت زّق اأبناوؤه العلم زّقا.واإين لو قتلته ف�شاأفتح على 
الو�شاعة  وامطار  القبح  و�شيول  النار  كتاب  نف�شي 
عندي.انا  احل�شني  من  اكــب  ملكي   والعذاب.ولكن 
اأدور على  واأنا  النور  اإننا قطبان.هو يدور على  ادري 
الظالم.ولبد من قتله لكي اأمتكن من رقاب النا�ص  
وهو لبد ان ميوت لّن تفاحة النور ن�شجت يف قلبه. 

لقد �شاء اهلل ان يراه ذبيحا و�شاء ان يراين قاتال.
عن  ان�شرفت  لــو  يكرمك  اهلل  ان  تــرى  احلــر�ــص:ال 

هذه امل�شيئة وتركت احل�شني حّرا؟.
 يزيد:ويلك.ومن اأقلقني غري احل�شني وحريته؟.ان 
قّوته يف حريته.يت�شع�شع امام رّبه فيقوى علّي. واّي 
اأعطيتك من ملك ونعيم  اله هذا الذي يقول دع ما 
اأتــعــرف مــا فعل جــّده و  وجــاه مــن اجــل احل�شني.ثّم 
اهلل  فكافاأهم  قتلة  يكونوا  ..و..اأمل  اخوته..و  و  اأبوه 
واإنني  ليحرّيين  هذا  اجلــاه..ان  بهذا  فعلوا  ما  على 
ريبة  المــر  يف  ان  لبطن.فراأيت  ظهرا  المــر  قّلبت 
وان مــمــدا قــد جــاء بــاإلــه مــزعــوم وخــدع بــه النا�ص 
اأبيه  ملك  لي�شتعيد  ابنه  قــام  خول.حتى  ليتخذهم 
وجّده.ولكن اأي �شحر جعلهم ياأخذون باألباب النا�ص 
ف�شّدقوا  خــداعــهــم  اأمــعــنــوا يف  اإنــهــم  األ  فــاأحــبــّوهــم. 
الن  الوهم؟…..اأوهام..اأوهام..اأوهام…واأنا  هذا 
اأحدا  اأتـــرى  بــعــدي.  منطق  ول  واحلقيقي  الــوا�ــشــح 

�شواي اأيها احلر�ص ي�شتحق العبادة  املجد؟.
الأوان. دّرة  بعينه.انت  املجد  انــت  مــولي  احلــر�ــص: 
وت�شفح.ونور  وترحم  ومتنح  الزمان.تعطي  وحتفة 

وجهك يغمر الر�ص بالطول والعر�ص.
املا�شخ  التمّلق  بالر�ص..ما هذا  ع�شاك  ا�شكت  يزيد: 
اأعطهم  ال�شعراء ومل  اأ�شرابا من  الفظ..لقد حرمت 
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اأيها  اأنــت  تاأتي  ثم  نفاق  من  �شّطروه  ما  على  درهما 
ببالغتك  وتبتّزه  يزيد  لتخدع  احلوير�ص  ال�شويعر 
ثرثرة… .كـــفـــى  الن  هـــذه..انـــ�ـــشـــرف  الـــعـــرجـــاء 
لــقــد تــاأّخــرت الأخــبــار مــن كــربــالء. مـــاذا �شيجد  يف  
العراق؟. ملاذا ذهب اىل هذه الر�ص ل اىل �شواها؟.
الكوفة؟. ملاذا ترك  الكوفة؟.اذن  اأبيه قرب  األّن قب 
التاأخي؟.لقد  هذا  كّل  المر  واألغاز..اأي�شتحق  األغاز 
اأهلها  بــ�ــشــرية  عـــن  �ــشــمــعــت  لــطــاملــا  ار�ــــص  ذهـــب اىل 
اأبي منهم ومن ع�شيانهم. ودرايتهم ولطاملا حّذرين 
احل�شني  هاهو  ثّم  الكوفة؟.  علٌيّ  اختار  العراق.ملاذا 
يرتك املدينة ثّم مّكة ثّم الكوفة ويلجاأ اىل كربالء. 
الــعــراق.مــالــذي دفعه اىل اختيار  يــدور يف ار�ــص  انــه 
قـــبه يف الـــعـــراق؟.هـــذا ان تــركــت لــه قـــــبا..ان هذا 
المر ي�شّو�ص يل ب�شريتي.وهل ترك يل علّي واأبناوؤه 
ب�شرية قط؟.يا لهذه الدّوامة التي ل ت�شكتها اأغاين 
و�شباق  الق�شر  وحــدائــق  اجلـــواري  ورقــ�ــص  املغّنيات 
احل�شني؟.  بــقــتــل  الــوجــلــى  نــفــ�ــشــي  اخلـــيـــول.اأتـــهـــداأ 
األــيــ�ــص هــو هــاجــ�ــشــي الـــذي يــعــّذبــنــي؟. اّي رجـــل هذا 
�شّد  لــقــد  ولحــقــد؟.  �شفقة  عليه  تــاأخــذين  ل  الـــذي 
وا�شبوا  كّله..اأقتلوه  حقدي  وا�شتنفذ  م�شاعري  علّي 
منهم.. الر�ــص  ونّظفوا  مّمد  اآل  اجتثوا  عياله.. 
اأعيدوا يل ن�شوتي…اّي زمن راكد هذا الذي ميّر…
ان  والأيـــام  ال�شاعات  اآمــر  واأنــنــي  العظيم  يزيد  انني 
كاخلفافي�ص  ال�شاعات  اأوكارها..  اىل  م�شرعة  مت�شي 
اأيها الزمن.حتّجرت  يف النهار تنه�ص روحي.حتّجرت 
وجتري  ت�شيل  ان  اآمـــرك  العظيم  يــزيــد  واأنـــا  كــثــريا. 
… انهار…انهار..بعرثين احل�شني  انني  وتنتهي.. 
الذين  ..قــّوادي  ..جنودي  ..النا�ص  ..الكوفة  العراق 
ـــاأّخـــروا.هـــا.. رمّبـــا زّقــهــم احلــ�ــشــني بــبــعــ�ــص كالمه  ت
ان  فاأقنعهم  واأبــيــه  جـــّده  مــن  تعّلمه  الـــذي  املع�شول 
�شّدي..ولكن  الــثــورة  اإليه..رمّبا..ليعلنوا  ين�شّموا 
.ل. انــنــي عــلــى يــقــني وثــقــة تــامــة مــن طــاعــة قّوادي 
�شعد.. بن  زياد..عمر  بن  اهلل  حقارتهم..عبيد  ومن 
�شمر بن ذي اجلو�شن.اأي مثلث جمع الدهاء واخل�ّشة 

كل  حتوي  ان�شكلوبيديا  انهم  والطاعة..)للجمهور( 
اأنواع احلقارة واأحجام النق�ص والذّلة …ان باإمكان 
العراق  ي�شمد  بلدا.ولن  يدّمروا  ان  الثالثة  هــوؤلء 
باحل�شني؟.احل�شني..احل�شني… اأمــامــهــم.فــكــيــف 
احلـــ�ـــشـــني..اأيـــن املــ�ــشــتــ�ــشــارون؟. ا�ــشــتــدعــوهــم حـــال.
والن�شراين…اأ�شرعوا.اأريدهم  واملجو�شي  اليهودي 

يف قاعة الجتماعات
خائن..عميل املتفّرج: 

يزيد: اآين اأعلمك
يزيد.قاعة  قــ�ــشــر  الأول.  الــفــ�ــشــل  مــكــان  )نــفــ�ــص   
كهنة.يهودي.جمو�شي. ثالثة  الجتماعات.يدخل 
ان  ل  ويف�شّ الأزيــاء  اختيار  حرّية  ن�شراين.للمخرج 

معا�شرة( تكون 
يزيد:اأيها الكهنة.انني دعوتكم لأمر هام وطارئ ول 
يحتمل التاأجيل ومبا اأنكم امل�شت�شارون الذين عليهم 
علّي  تبخلوا  ل  ان  اأرجــو  كّله.فاإنني  العتماد  اعتمد 
بـــراأي مــن اآرائــكــم الــ�ــشــديــدة الــتــي كــانــت عــونــا يل يف 
كـنـزمتوه  مما  تتحفوين  ان  اأرجــو  واملهّمات.  امللّمات 
من خبات وجتارب وكافة اأنواع الدناءات يف الق�شاء 
التي ل رحمة فيها. املبتكرة  اأعدائكم وبالطرق  على 
.مثلث  .والن�شراين  واملجو�شي  اليهودي.  وانتم.اأيها 
ان  بعد  مثلثا  لأ�شبحت  ولولكم  والتخريب  احلقد 
حقارة  مثلث  املثلثات.هنا  على  كله  اعــتــمــادي  �ــشــار 
املج�شم   الأمـــري  نــذالــة.�ــشــاأ�ــشــري  مثلث  كــربــالء  ويف 
اآزرمتوين  اأنــكــم  وكــيــف  اف�شالكم   اأن�شى  ل  انــنــي  .و 
�شعوبات.واملجال  مــن  مــّر  مــا  كــل  يف  و�ــشــانــدمتــوين 
اأي�شا.اذ  مــفــتــوح  الــزمــن  ان  كــمــا  اأمــامــكــم.  مــفــتــوح 
وانتم  وامل�شتقبل.  واحلــا�ــشــر  املا�شي  مــن  خل�شتكم 
مبا  عليه  وت�شريوا  العظيم  يزيد  ت�شاعدوا  لكي  هنا 

ترونه مالئما و�شاحلا لدعم دولتي .
راأيا  نّدخر جهدا ول  لن  الأمري نحن  اليهودي:اأيها 
لإر�شادك اىل ما تراه نافعا ومثمرا لتحقيق م�شلحة 
دولتك. ولكنني حلد الن ل ادري ما هو المر الهام 

ب�شببه. ا�شتدعيتنا  الذي 
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اأيام  منذ  علي  بــن  احل�شني  بقتل  اأمـــرت  يزيد:لقد 
المر.  هــذا  تنفيذ  اىل  املخل�شني  قـــّوادي  ووجــهــت 
واأنا  املهمة.  هذه  تنفيذ  يف  تاأخروا  انهم  قلقي  وزاد 
اأرى ان المر ل ي�شتحق كل هذا التاأخري.ان هو اّل 
مع�شكر  اىل  ان�شموا  الذين  من  رجــال  �شبعني  قتل 
اآخر  من  عندي  ما  العراق.ح�شب  ار�ــص  يف  احل�شني 

الأخبار.
العراق.  باأهل  اأدرى  املوؤمنني.انا  اأمــري  املجو�شي:يا 
انــــه ل  بـــن عــلــي  بـــاألعـــيـــب احلــ�ــشــني  وادرى مــنــك 
والرتغيب  بــالــرتهــيــب  ل   اأحـــد  اىل  زمــامــه  يعطي 
الوقت  ك�شب  الن  يحاول  اأبيه.وهو  مثل  عنيد  فهو 
الن  وانتهت  جــرت  قد  املعركة  تكون  .ورمبــا  لغــري 
هذا  باأمر  خاطرك  الأخبار.ولتكدر  بقتله.فانتظر 

املتمّرد.
�شرارة  �شتنطفئ  قتل  اذا  احل�شني  ان  يزيد:اأوتظن 
دمــــه؟. مــا اأراهـــــا اّل �ـــشـــرارة تــطــري مــن يــابــ�ــص اىل 
بالويل  علّي  تــنــادي  ياب�ص  اىل  اخ�شر  ومــن  اأخ�شر 

والثبور.
الن�شراين: هذه خماوف عابرة يا مولي

فــاأنــا منذ  انــهــا حــقــائــق.  يــزيــد:انــهــا لي�شت خمـــاوف 
يتنقل  ظــل  للهجرة  و�ــشــتــني  احـــدى  �شنة  قتلته  ان 
ويزرع �شقائق دمه يف ال�شمائر الواعية التي تطلب 
ال�شمائر  ان اق�شي على  العدل وال�شالح.فكيف يل 

الواعية؟. ال�شاحية 

اليهودي:اأتقول قتلته يا مولي؟.
اأ�شحابه  وروؤو�ص  براأ�شه  يل  يزيد:نعم.قتلته.وجيء 
ابــنــه الر�شيع  �ــشــبــايــا.وقــتــل جــنــودي حــتــى  وبــعــيــالــه 
البدي  مثل  يــوم  كــل  يف  ينبتون  اهلل.ولــكــنــهــم  عبد 

ال�شر�ص.
املجو�شي: ومتى كان ذلك؟.

اقــل لكم  اأمل  الــيــوم.  او  او غــدا  اأم�ص  يــزيــد:ل ادري 
ان الزمن مفتوح؟. وان هذا الدم ل يبد؟.اأعينوين 

على ب�شريتي ول ت�شتتوين.

فمن  احل�شني.  قتلت  قد  كنت  ان  ولكن  الن�شراين: 
هذا الذي تنتظر قتله اليوم؟.

يزيد: انه احل�شني.يا نبيه
غد  يف  �شيكون  فــهــل  الــيــوم.  قتلته  الــنــ�ــشــراين:واذا 

ح�شني؟.
والغيوم  واحلجر  وال�شجر  واملكان  الزمان  يزيد:ان 
كيف  تعلمت  والعقول  واحلقول  والأرحــام  والأم�شار 
تــريــد ان  بــكــّل مــا ت�شتطيع وكــاأنــهــا  تــ�ــشــور احلــ�ــشــني 

تكونه.
هذا  اأرى  ول  مــــولي.  يــا  �شف�شطة  الــيــهــودي:هــذه 
الـــرجـــل.انـــك متعب.  بــهــذا  تــفــكــريك  كـــرثة  مـــن  اّل 
اللهو والطرب من تدعو  فا�شرتح. وادع اىل جمل�ص 

ليفّرج عنك.
تت�شتت  التي  ذاتي  يزيد:ويلكم دعوتكم لكي جتمعوا 
ومتنعوا نف�شي من النثيال كالرمال يف الغربال واذا 
اللذين  واللهو  بالطرب  تن�شحونني  عمي  �شم  بكم 
�ــشــئــمــتــهــمــا بــيــنــمــا عـــــدّوي يــ�ــشــد عــلــي مــنــافــذ عقلي 
ال  كالمي.  تفهمون  األ  اأنتم.  اأعــوان  اّي  وب�شريتي 
وبي.اأتاأمتنونه  بــكــم  حتــيــط  احلــ�ــشــني  ظـــالل  تـــرون 
واملدائن  خيب  اأبيه.اأن�شيتم  خطى  على  �شائر  وهــو 
جاء  الـــذي  ب�شلطانه  جـــده  يــزلــزلــكــم  اأمل  والــثــغــور. 
كل  يف  ي�شعل  وجمــدكــم؟.اأنــرتكــه  اأديانكم  وم�شخ  به 
نحن  بينما  جــّده  هــدي  مــن  �شراجا  ومدينة  �شيعة 
نلهو ونطرب؟. اأي حكماء انتم؟. يا لغربتي بينكم..

املـــجـــو�ـــشـــي:مـــولي اأظــنــنــا انــتــهــيــنــا مـــن هــــذا المر 
العراق  ار�ص  يف  تغلغلوا  الذين  موالينا  اىل  وار�شلنا 
الأعراب  مــن  و�ــشــراذم  ون�شارى  ويــهــود  جمو�ص  مــن 
ال�شديد  بالوعيد  وخوفناهم  باملال  اغريناهم  الذين 
زياد وان يديروا دفة وعي  ان ين�شروا عبيد اهلل بن 
النا�ص اىل حيث ل يريد احل�شني. واظن ان املو�شوع 
قــد ح�شم وانــتــهــى فــعــالم هــذه الــو�ــشــاو�ــص مــن اجل 

اإعرابي عابر لظل له على الر�ص.
اأمر  تهون  اذ  اأت�شتغفلني  املجو�شي  اأيها  ويلك  يزيد: 
املجو�شية  عقليتك  وت�شت�شغره.ان  علي   بن  احل�شني 
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والفطرة  والــبــ�ــشــرية  الــنــور  �شد  نقف  اأنــنــا  لتفهم 
ل�ــشــد احلــ�ــشــني. �ــشــد الــقــادمــني الـــذيـــن مـــا زالـــوا 
هناك.  اىل  �شبقنا  اأمــهــاتــهــم،اأمــاهــوفــقــد  اأرحــــام  يف 
اأيها  اأتــفــهــم  طــاهــرة.  بــطــن  كــل  يف  �شم�شه  زرع  لــقــد 
الزمان  قب�شة  عــن  خــارجــون  الن  املــجــو�ــشــي..اإنــنــا 
هو  واحل�شني  حولنا؟.  من  تــدور  القرون  تــرى  .ال 
احلــ�ــشــني؟. ونــحــن نــحــاول بــغــبــائــنــا و�ــشــذاجــتــنــا ان 
والوعي.من  للرف�ص  اأ�ــشــجــارا  فينبت  دمــه  نطمر 
العراق  ار�ـــص  احلــ�ــشــني  اخــتــار  ملـــاذا  يــخــبين  منكم 

..ج�شده؟. ليدفن فيها 
الن�شراين: رمبا لأنه عربي واأحب ان يدفن ج�شده.. 

يف اأر�ص عربية.
النري  عقلك  ح�شم  الب�شاطة  بــهــذه  هــكــذا؟.  يــزيــد: 

امل�شاألة؟.
اذ  اإبراهيم.  بــداأه  ما  اىل  عاد  انه  اأرى  انا  اليهودي: 
وهاهو  الر�ــص.  هــذه  من  بــداأت  الإلهية  ال�شعلة  ان 
الأوىل.وهذا  لها انطالقتها  ان يعيد  احل�شني يريد 

اإبراهيم ومو�شى. يف �شحف 
ان  منكم  الن  اأريــد  يكون.ولكنني  ما  يزيد:فليكن 
الوعي  الدفق من  دابر هذا  ت�شريوا علّي مبا يقطع 
وال�شحوة اللتني تاأخذان بلب النا�ص وتدلنهم على 

طريق احل�شني.
فلماذا  قلت  كما  قتل  قد  احل�شني  كان  املجو�شي:ان 
يــــدك اىل رمــــاد مــقــتــلــتــه وتــبــحــث عـــن جمرة  متـــد 

مطفاأة؟.
انها  الر�ص  على  لي�شت  اجلمرة  هذه  ويلك.  يزيد: 
الــــذي مل حتـــرق ناره  الــبــلــد  الـــ�ـــشـــدور..يف هـــذا  يف 
وتن�شى  تــخــون؟.  النار  حتى  للعجب  اإبراهيم…يا 

انها نار.اأي بلد هذا؟.واّي ح�شني هذا احل�شني؟.
اليهودي: تلك معجزة خ�ص اهلل بها اإبراهيم .والنار 

اأطاعت ربها.
يزيد: اذا ملاذا يالحقني هذا الدم ويتبعني اىل حيث 

اهرب منه .
وب�شريتك  وعيك  فيت�شلق  تذكره  الن�شراين:لأنك 

مثل نبات وح�شي.
اأغادر  لن  ولكنني  تف�شريك.  يكون  ما  يزيد:فليكن 
احل�شني  �شم�ص  يطفئ  مــا  اأجـــد  حــتــى  الــقــاعــة  هــذه 
النا�ص  يخرج  ان  اأريد  النا�ص..  ذاكرة  من  وميحوها 
و�شار  متاما  احل�شني  ن�شوا  وقد  امل�شرحية  هذه  من 
الن  اعرفتم  ظالمه..  من  جزءا  او  يزيد  منهم  كل 

مل جمعتكم؟.
املجو�ص  مــن  م�شت�شاريك  ولعن  اهلل  املتفرج:لعنك 

والن�شارى. واليهود 
ثرثار. متفرج  اّل  هو  اهتماما.ان  تعريوه  ل  يزيد: 
عياله.وجل�ص  مب�شروف  تذكرته  قطع  لأنــه  انفعل 
لكي  ان يحذفه متاما  املوؤلف  على  هنا يطنطن.كان 

ل يقاطعنا يف مو�شوعنا املهم هذا.
املــجــو�ــشــي:يــا مــــولي ان مـــا تــطــلــبــه لــعــ�ــشــري. انك 
تغيري  ت�شتطيع  لــن  ولكن  التاريخ  تغيري  ت�شتطيع 
ان ل  الإنــ�ــشــان على  اإرغـــام  ت�شتطيع  لــن  اأي  الـــذات. 

يكون هو.
يـــزيـــد: بـــل نــ�ــشــتــطــيــع.بــاملــال.بــالــلــذة.بــالــ�ــشــهــوات.
الأ�شالة  ع�شب  نقتلع  ان  العابرة.ن�شتطيع  بالأفكار 
ال�شتن�شاخ  علماء  علمائكم  من  �شنطلب  الذات.  من 
ويغرّيوا  الــعــراقــيــني  ا�شتن�شاخ  يــعــيــدوا  ان  الب�شري 
واأرواحهم.. عقولهم  ويقتلعوا  واأعراقهم  جيناتهم 
مهمتكم  وهــذه  اآلت..  اآلت..  اإىل  يتحولوا  ان  اأريــد 

اليهود. اأيها 
املو�شوع  هــذا  ناق�شنا  مــولي.لــقــد  نــعــم  الــيــهــودي: 
و�شنطلعك  والعوملة  الب�شري  ال�شتن�شاخ  علماء  مع 
بهذا  لنبا�شر  العمل  ورقة  تكتمل  حني  النتائج  على 

امل�شروع.
يف  مرات  ثالث  ميتلئ  كي�شا  الإن�شان  يزيد:�شنجعل 
اليوم ول يفكر ويبحث عن احل�شني او �شواه.ثم ال 
وحامالت  الأ�شاطيل  بــان  وعدمتوين  اأنكم  تعلمون 
الـــطـــائـــرات واجلـــيـــو�ـــص كــلــهــا حتـــت اإمـــرتـــي بــعــد ان 
تاأوي  التي  الر�ـــص  يل.اذن.�شنحا�شر  �شخرمتوها 
احلــ�ــشــني ثــم نــحــا�ــشــره هــو واتــبــاعــه ونــحــكــم عليهم 
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الزمان  خارج  وننفيهم  اأحد  منهم  ينجو  فال  الطوق 
حّل  القتل  ان  الإن�شانية.  خارج  التاريخ  خارج  واملكان 
اىل احلداثة  اأمــيــل  تعرفون  كما  واأنــا  حــداثــوّي  غــري 

وا�شتثمار التطور يف الق�شاء على احل�شني .
الن�شراين:اأتعني انك لن حتارب احل�شني فقط؟.

يزيد: ل. لن احل�شني قتل منذ ال�شنة الأوىل حلكمي 
ان  ال�شنني  و�شاآمر  نوره  بنف�شي لقتل  �شاأذهب  ولكني 
اليوم ظال للح�شني. جّهزوا جيو�شكم.ان  بعد  تلد  ل 
�شاأقيله  القتل.  يف  حــداثــوي  غري  زيــاد  بن  اهلل  عبيد 
يف  القدمية  لأ�شاليبهما  �شعد  بن  عمر  و�شاحبه  هو 
التكتيك  واّما حلم  القتال ولن قيادتهما بعيدة عن 
الحتاد  ب�شاأنه  فلرياجع  الــري  مبلك  �شعد  بن  عمر 
اأمـــري  اأر�ـــشـــلـــوا  اأي دائــــرة تــقــاعــد.  الــ�ــشــوفــيــيــتــي  او 
املــهــمــة قــبــل ان يلحق احلر  �ــشــاأتــوىل  فـــورا.  بــاإقــالــتــه 
علينا  في�شتد  احل�شني  مبع�شكر  الــريــاحــي  يزيد  بــن 
وتقوى �شوكته.هيا. ان�شرفوا اىل مهامكم وا�شدروا 
ل  الــعــراق.  نحو  تتقدم  بــاأن  جيو�شكم  اىل  اأوامــركــم 
العراق..قّدموا  ار�ـــص  اأ�ــشــعــلــوا  بــــاردا  �ــشــالحــا  اأريــــد 
ثــالثــني  جــيــ�ــشــا.طــائــرات.دبــابــات.جــنــود.جمــنــدات.
حجر.�شمموا  على  حجرا  قا�شفات.مدافع.لتبقوا 
اأحالمهم.اجعلوا  الأطـــفـــال.�ـــشـــّوهـــوا  املـــاء.اأرعـــبـــوا 
الــعــ�ــشــافــري مــوقــوتــة لــتــنــفــجــر يف عــيــون الأطـــفـــال.
اأ�شعارهم  منفجرة.اجعلوا  �ــشــواعــق  لــلــزهــور  رّكــبــوا 
حّمالت  ن�شائهم  �شفائر  لدباباتكم.اجعلوا  �شرفات 
باجلفاف. رميا  و�شجرة  غيمة  كل  لبنادقكم.اعدموا 
ابــحــثــوا عــن احلــ�ــشــني يف عــظــام مــوتــاهــم ويف ع�شب 
حقولهم ل تن�شوا ال�شنابل فهو الذي علمها المتالء 
وظّله  الطفل  بــني  الأنــهــار.كــونــوا  والنــحــنــاء.قــّيــدوا 
احلديثة. الرعب  �شمفونية  وابنها.اعزفوا  األم  .بني 
جميعا.ل  الأقـــمـــار  جمــده.اأطــفــئــوا  لــيــزيــد  اأعـــيـــدوا 
ت�شادفونها  �شم�ص  كــل  اغــتــالــوا   . بال�شمو�ص  تثقوا 
وبراأ�ص  بالن�شر  مكللني  حــ�ــشــيــنــا.عــودوا  تــكــون  فقد 
الر�ص  ذاكرة  لفرق.اأتلفوا  احل�شني  راأ�ص  او  العراق 

بالنخيل  بالتفا�شيل.وعليكم  تخ�شر.انبئونا  ل  لكي 
فانه ل ينحني. اقتلعوا جّمار كل نخلة فقد جتدون 
القاعة  هـــذه  يف  اجلــالــ�ــشــني  تن�شوا  حــ�ــشــيــنــا.ول  فــيــه 
الــرثثــار.ا�ــشــربــوا رقابهم  املــتــفــرج  هـــذا  .خــ�ــشــو�ــشــا 
حقائب  بالنابامل.فت�شوا  و  باليورانيوم  اح�شدوهم 
الــنــ�ــشــاء و�ــشــمــائــر الـــرجـــال. ادخــلــوا بــني الــكــرا�ــشــي.
اىل  عاملها  وارمــوا  الإنــارة  الكوالي�ص.اأغلقوا  دّمــروا 
ا�شفل.اإظالم تام .تعتيم.فلي�شرق اليورانيوم ولتخُب 

احل�شني. �شم�ص 

 املشهد الثاني
)ظالم.يزيد يف الظالم.نف�ص مكان امل�شهد الأول.(

يزيد: اعويل اأيتها الريح
الريح: انت خا�شر يا يزيد

اأيتها ال�شحراء يزيد: اعويل 
ال�شحراء:انت خا�شر يا يزيد.�شتكن�ص الريح جمدك 

كما تكن�ص رمايل
يــا يزيد…هل هذه  اعـــول  يــزيــد.  يــا  اعـــول  يــزيــد: 
براري  مــتــاهــتــي يف  انــهــا  قـــ�ـــشـــري؟.اأم  اأم  الــ�ــشــحــراء 
خـــ�ـــشـــراين.. فــلــك  يف  اأدور  اجلــــرداء.انــــنــــي  روحـــــي 
�شحك علّي حتى قردي.انني الن اح�شد من لديهم 
وا�شرتحت.  لندمت  اأ�شتطيع  لو   الندم.  القدرة على 
وي�شتغيث.. مــنــي  الــعــمــق  يف  يــ�ــشــرب  حــقــدي  ولــكــن 
يف  اأدور  ندم..انني  بحبة  ولو  علّي  يت�شّدق  من  اآه.. 
يزيد  روح  يا  الــروح..  اأيتها  خ�شراين.فلتعويل  فلك 
اأول ملك يقتل  العظيم على حطامك وحطامه..اأانا 
اىل  امللوك  من  الكثري  �شبقني  لقد  �شاحلا؟.  رجــال 
واجنبوا  وتزوجوا  وحكموا  بعدها  وعا�شوا  هذا  مثل 
امل�شوؤوم. اليزيد  هذا  انا  اّل  وممالكهم.  ملكهم  ودام 

واحلجر  الـــرتاب  ا�شتفاق  حتى  ح�شينا  قتلت  ان  مــا 
بهجائي.. الريح  واعولت  الكائنات  و�شجت  وال�شجر 

اأي ملك خا�شر انا..
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الــيــهــودي: مــا ذا دهـــاك يــا مـــولي. قـــم  واجـــن ثمر 
اأعدائك  وروؤو�ـــص  ممد  اآل  �شبايا  انــتــ�ــشــارك..هــذه 

واولهم احل�شني قد اأ�شرقت على ربا  جريون.
اأ�ــشــيــاخــك واأ�شالفك  انــتــم. ولــيــفــرح  افــرحــوا  يــزيــد: 

اله�ص هذا. بانت�شاركم  اليهود 
اليهودي: اأنادم انت يا مولي؟.

الكبياء  ولكنه  لندمت.  �شبيل  للندم   كان  لو  يزيد: 
يا يهودي.. كبياء يزيد.

راأ�ص  وت�شتقبل  الق�شر  اىل  حت�شر  األـــن  الــيــهــودي: 
احل�شني وال�شبايا وت�شرب ثنايا احل�شني مبخ�شرتك 

هذه.كما روي يف التاريخ؟.
كهوف  اىل  ودخــل  الفطنة  امتلك  مــوؤرخ  واي  يــزيــد: 
هناك  تع�ش�ص  الــتــي  احلــقــد  خــفــافــيــ�ــص  وراأى  يــزيــد 
يف  اأ�شياخه  زرعــه  الــذي  البغ�ص  حنظل  على  وتقتات 
مل  ولكنهم  �ــشــيء.  كــل  املــوؤرخــون  قــال  روحه…لقد 
وحكايات  للنا�ص  ق�ش�شا  يكتبون  يــبــ�ــشــروا..كــانــوا 
وحل�شن حظي فقد تركوا الب�شرية والهداية وجعلوا 
حكاياتهم  حــظــائــر  اىل  املــربــوطــة  كــالأغــنــام  الــنــا�ــص 
القول  عليهم  و�شربوا  واأب�شارهم  اأ�شماعهم  فاأ�شّموا 
يف  الأ�ــشــى  وديــان  ليزيد…ان  ينتبهوا  ومل  ال�شائع. 
يهودي.  يــا  الدنيا  انت�شارات  كــل  تردمها  لــن  روحــي 
للموؤرخني…فاإنني لن  نيابة عني  واعتذر  ان�شرف. 
ت�شاء  كما  علّي  تتطاول  زينب  ودع  املــّرة.  اح�شر هذه 
وليقل علّي بن احل�شني كّل ما عنده.فما عاد الكالم 
يهمني.ان نف�شي عندي األن وهذا يكفيني مع القليل 

من �شلف بني اأمية وعزتهم.
املراآة:ها انت يا يزيد..تبداأ بن�شر غيوم ظالمك على 
قد  �شتئدها  انك  ظننت  التي  ال�شم�ص  ولكن  الر�ص. 

اأ�شرقت.
تفهم  انك  اعلم  كنت  املتفل�شف.لو  اأيها  ويلك  يزيد: 
حبة من رمال �شاطئ ال�شياع الذي ت�شري عليه نف�شي 
ل�شت�شرتك ووعيت عنك. ولكنك تتكلم بل�شان هوؤلء 
املوؤلفني واملوؤرخني من مدجني الكلمات ومّبيها.
يا  بالكلمة  ت�شتهني  الكلمة.اأو  كانت  البدء  يف  املــراآة: 

عن  وم�شختك  احل�شني  قتلت  منك  كلمة  ان  يزيد. 
املم�شوخ قبلها. اأيها  هويتك 

احل�شني  ولــوكــان  فعلي.  عــن  نــادمــا  ل�شت  يــزيــد:انــا 
لأنني.. لقتلته.لأنني..  بايعني 

املراآة: لأنك ماذا؟.
من  لها  لبد  كان  التي  الظالم  فرا�شة  لأنني  يزيد: 
الــظــالم طارت   ظــلــمــات لتطري وتــطــري وكــلــمــا كــرث 
واأ�شطره  اأنهاره  تتدفق  الــذي  كتابها  الظالم  و�شار 
اىل الأبد..اأراأيت؟. اذن كيف تطري فرا�شة الظالم يف 
ما مل  نور احل�شني وطهره؟. هذا  يهددها مثل  نور 
ويلعنونني  عليه  يبكون  راحــوا  املوؤرخون.بل  يفهمه 
عليه  باك  من  وكم  يطيعني  وهو  يل  لعن  من  وكم 
هذا  لك  اأبــني  ان  مني..اأتريد  عليه  جــراأة  ا�شد  وهــو 

لكي تكف عن ح�شر انفك بيني وبيني.
املراآة:هل انت�شرت يف قرارة نف�شك اأم انهزمت؟.

يزيد: وهل لنف�ص جتروؤ على قتل رجل مثل احل�شني 
امدتني  الــتــي  هــي  �شحالتي  وعـــمـــق.ان  قــــرارة  مــن 
ان  اأح�ش�شت  احل�شني  بقتل  اأمرتهم  بالعزم.عندما 
بروحي  و�شعرت  انــا.  ولي�ص  تكلم  الــذي  هو  اجلــدار 
واحدة غري م�شتتة. لأول مرة يف حياتي اأ�شعر باأنني 
واحــــد ل اكـــرث.فـــراأيـــت لـــوجـــودي مــعــنــى وفــحــوى.
الن.  ي�شمعني  مــن  وبـــال  ببالك  ميــر  مــا  يهمني  ل 
بني  اأ�شعتها  التي  نف�شي.نف�شي  عن  اأحتــدث  لأنني 
تائهة  وهي  ممد  واآل  واليهود  واملجو�ص  الن�شارى 
هذا  كــان  فيما  احلقيقي  الأول  معناها  عــن  تبحث 
عليه  تـــدره  ملــا  لــعــابــه  وي�شيل  �شرعها  يحلب  وذاك 
نف�ص يزيد ان تقرب األيها.وهو يتقرب يف داخله اىل 
اليتيمة  نف�شي  اأجدها.  اخلفية.ومل  وماآربه  منافعه 
احل�شني…لقد  بقتل  اأمـــري  اأ�ــشــدرت  عــنــدمــا  .اّل 
كانت هناك يف زاوية من منفاها م�شردة جمردة من 
وا�شرق  نه�شت  احل�شني  اقتلوا  قلت  وعندما  املعنى 
�شبابها املوؤجل كاأنني اأعدتها اىل دورتها الأوىل على 

اأمي هند. قطب الظالم..لقد ذكرتني بوح�شة 
املراآة: اأحتب الظالم؟.
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ومن  ظالمي  من  يعريني  لأنه  النور  اكره  يزيد:بل 
نف�شي ويعيدها اىل منفاها.

املراآة: اأحتب ال�شم�ص؟.
الـــــذي حــّر�ــشــنــي عــلــى قــتــل احل�شني  يـــزيـــد: ومــــن 
اأي  نف�شي  وتغتال  ا�شراقته  تقلد  كانت  لقد  �شواها؟. 

النا�ص. ال�شوداء.كلما طلعت على  فرا�شتي 
اأدركنا.اأدركنا يا يزيد. اأمري املوؤمنني  املجو�شي:يا 

يزيد: ماذا دهاك اأيها املجو�شي؟.
بانت�شارك  نــحــتــفــل  نــحــن  فــيــمــا  املــجــو�ــشــي:مــولي. 
اأ�شحابه.  وروؤو�ــــص  وراأ�ــشــه  احل�شني  �شبايا  وو�ــشــول 
زال  ما  احل�شني  بان  تقول  العراق  من  اأخبار  وردتنا 

يقاتل وان اأ�شحابه يزدادون �شراوة وعددا.
يزيد: انت لن تفهم احل�شني وا�شحابه والبلد الذي 
دمر  وقــلــتــم  م�شى  فيما  ا�شت�شرتكم  فــيــه..لــقــد  هــو 
البلد وحا�شر احل�شني تق�ص عليه وعلى نوره.األي�ص 

كذلك يا جمو�شي؟.
املجو�شي: نعم يا مولي.

يا  كــذلــك  املــغــفــل.األــيــ�ــص  يــزيــد  .انـــا  فاأطعتكم  يــزيــد: 
جمو�شي؟.

املجو�شي: حا�شاك يا مولي .بل انت الفطنة بذاتها
يزيد: ومل تفهموا عندما قلت لكم ان احل�شني �شبقنا 
وخــرج مــن دورة الــزمــان واأ�ــشــر املــكــان.وهــا هــو يعلن 
والأنبياء  اإبــراهــيــم  ار�ــص  على  نــوره  ويــبــذر  ع�شيانه 

اأ�شعلوا م�شابيحهم على هذه الر�ص. الذين 
املجو�شي: نعم يا مولي. ولكن ماذا �شنفعل الن؟.

يزيد: اجمع رفاقك العباقرة.
املجو�شي: العباقرة..؟. من هم يا مولي؟.

.اأ�شحابك  احلـــقـــارة  املــ�ــشــتــ�ــشــارون..مــثــلــث  يـــزيـــد: 
علّي  هيا  والــ�ــشــمــوم.  واجلــالفــة  ال�شماجة  .اأ�ــشــحــاب 

بهم فورا .حترك.
بــاحلــ�ــشــني وهـــو مقتول  تـــفـــاجـــوؤوا  يـــزيـــد:الأغـــبـــيـــاء 
متاما.اأدرك  هذا  اأدرك  كنت  انني  يعلموا  ويقاتل.مل 
�شي�شتمر.ولكن  املــتــدفــق  الــنــور  �ــشــيــ�ــشــتــمــر.هــذا  انـــه 
اأردت  النور معناه. ولهذا  لبد من ظالم لياأخذ هذا 

لظالمي ان يدور معه حيث دار.ال ترون انني اأعيد 
الـــتـــوازن لــلــطــبــيــعــة.نــور وظـــالم لــيــل ونــهــار. ولي�ص 
؟.من  وممن  دائما.  نور  هناك  يكون  ان  املعقول  من 
احلــ�ــشــني؟. واأيــــن  ميــ�ــشــي يــزيــد بــظــالمــه؟. األ�شت 
احل�شني.  فلي�شتمر  اذن  الأعــلــى؟.  الظالم  قطب  اأنــا 
�شاّلل  اإليه  يــاأوي  الــذي  بظالمه  يزيد  ي�شتمر  لكي 
اذن.. مــتــ�ــشــاويــان  ح�شني…نحن  يــا  النا�ص…ها 

انــت مــيــت حــي وانـــا مــيــت حــي. مــتــوازنــان انــت وانا. 
لــيــل ونــهــار ونــهــار ولــيــل..يــا لــلــعــدالــة والنــ�ــشــجــام..
املوؤرخون  ويزيد..فليكتب  احل�شني  واحل�شني.  يزيد 
اأو  اأدعياء  موؤرخني  ل�شتئجار  حاجتي  �شاءوا.وما  ما 
ح�شني  وهــي  واحـــدة  النتيجة  ان  �شادقني…طاملا 
النت�شار  ــا  واّم ح�شني  ي�شاوي  ويزيد  يزيد  ي�شاوي 
األ �شراع ديكة لمعنى له �شوى  يف احلروب فما هو 

التمويه.والتورية.
املوؤمنني العظيم. اأمري  امل�شت�شارون: مرحبا يا 

انا كذلك.اجل�شوا. يزيد: نعم 
على  مــولي  يا  باأ�شره  العامل  هّناأنا  الن�شراين:لقد 
انــتــ�ــشــارنــا عــلــى احلــ�ــشــني وهــــذه اإحــ�ــشــائــيــات بعدد 
الـــعـــراق ومـــوقـــف بكمية  بــلــده  املـــدمـــرة يف  املــنــاطــق 
والنا�ص  املدن  ا�شقط من طائراتنا على  الذي  العتاد 
واحلقول. لقد دمرناهم �شّر تدمري.وهذا كّله بف�شل 

الفّذة وحكمتك العظيمة يا مولي. عبقريتك 
اأطعتكم..  ملــا  عبقرية  اأدنـــى  عــنــدي  كــانــت  يــزيــد:لــو 
مــلــون. املــتــمــلــق.يــا  الــنــ�ــشــراين  ايــهــا  انــت  وخ�شو�شا 
الراأي.يا  م�شو�ص  الدماغ.يا  وابي�ص  القلب  ا�شود  يا 

ال�شورة.. ال�شوت وقبيح  �شعيف 
اليهودي:ل ادري يا مولي ما الذي يجعلك متجهما 
وغـــري قــانــع بــهــذا الــنــ�ــشــر الــعــظــيــم..لــقــد كــنــا نحن 
�شربة  احل�شني..انها  قتل  على  كثريا  نعول  اليهود 
ان  ترى  كيف  لعجب  ممد..واإنني  لدين  قا�شمة 

اأمر �شحيح؟. التاريخ  خمالفة 
يزيد: وما هي خمالفة التاريخ؟. ايها اليهودي.

الــــيــــهــــودي: انـــــك مل جتــلــ�ــص جمــلــ�ــشــك املـــعـــهـــود؟. 
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وت�شتقبل ال�شبايا ..و.. و..وراأ�ص احل�شني.. وما اىل 
ذلك مما ورد يف كتب التاريخ..

يزيد: اأي مهرطق انت؟ اإنك ل تدري الن موقعك..
اأاأنت يف املا�شي اأم يف احلا�شر اأم يف امل�شتقبل.لن اأكون 
من  اأمــثــالــك  واآراء  راأيـــك  واتــبــع  ثانية  مــرة  مغفال 
هوؤلء احلثالة املحدودي النظر والعقل والفهم…

املجو�شي: مولي نحن طيلة حكمك مل ندخر و�شعا 
بذلك.. ي�شهد  والتاريخ  مل�شاعدتك. 

الــــتــــاريــــخ.. مـــن خـــدعـــك بهذه  الــــتــــاريــــخ..  يـــزيـــد: 
مل  كــاتــب  يكتبها  ق�شة  الــتــاريــخ  الت�شميات..األي�ص 
الذي  هذا  تاريخ  الدنيا..اأي  بطنه من حطام  ي�شبع 
يف�شل كما تف�شل جارية من جواري الق�شر ثيابها 
التاريخ  .ما  و�شبوتها.؟  اأنوثتها  تطلبه  ما  وح�شب 

عند يزيد اّل لعبة مابر واوراق وكاتب جائع.
املوؤمنني هو عدم  اأمري  يا  ان ما يحريين  اليهودي: 
اقــتــنــاعــك بــقــتــل احلــ�ــشــني. فــهــل انـــت نــــادم ام غري 

الن�شر؟.اأم ماذا؟. م�شتكرث لهذا 
اإنـــه ن�شر  نــ�ــشــرا.  يــهــودي لت�شمه  يــا  ويــلــك  يــزيــد: 
خديج م�شّوه تتوارى خلفه هزمية �شوداء وغباء من 

هذا الذي مل يعهده اأحد.
الن�شراين:كاأنك ت�شعر بالذنب يا مولي…

وانا  عــلــّي  اهلل  ي�شجّله  الـــذي  هــذا  ذنــب  واي  يــزيــد: 
بغبائي  وعلي  ممد  اأولد  من  اأوليائه  مكانة  اعلي 
باأحقادها  املظلمة  عقولكم  اىل  زحفت جذوره  الذي 
وثاراتها قبل ان يولد ممد..دعونا من هذا احلديث 
كل  جــيــدا..ان  طرقاته.وا�شمعوين  بنا  لت�شرد  لكي 
ملزم  فاأنا غري  اأ�شئلة  اأذهانكم من  الن يف  يدور  ما 
اخطاأناه  الــذي  خطاأنا  حــددت  عنها.لقد  بــالإجــابــة 
مبن  اأ�شبه  وكّنا  �شنيعا  خطاأ  كان  وقد  البداية.  منذ 
اأ�شاألكم. قـــارورة..دعـــوين  يف  نهرا  يحب�ص  ان  يريد 

يقف  وقتلناه.فهل  نهرا  اجــرتح  اأحدكم  ان  لو  ترى 
النهر ويجف بعد قتل هذا الرجل؟.

اليهودي: من املوؤكد ل يا مولي.
قــبــل قتل  ملـــاذا مل نح�شب هــذا احلــ�ــشــاب  يـــزيـــد:اذن 

على  لي�ص  اأحقادكم  وراء  الن�شياق  وقبل  احل�شني؟. 
وهبهم  الذين  العرب  على  حتى  بل  وابنائه  ممد 
اإبراهيم؟.  وحنيفية  اإ�شماعيل  نبوة  من  منزلة  اهلل 
اأو�ــشــع من  اأفــق  على  الــنــرية  تتفتح عقولكم  ملــاذا مل 
الب�شيطة؟.  واأحالمكم  العابر  يومكم  يحدده  الذي 
ون�شيتم  الرجل  قتل  على  يتوقف  المر  جعلتم  ملاذا 
يتوقف.ان  ول  بال�شالح  هــادرا  يجري  الــذي  النهر 
مثلي.  بكم  خمدوعا  واحــدا  يزيدا  يتطلب  ل  المــر 
بال  عــلــى  يــخــطــر  ومــــا ل  ادري  مـــا ل  يــتــطــلــب  انــــه 

اأحد..
املجو�شي: اأي نهر هذا يا مولي؟.

يزيد: ان النهر الذي ا�شتنه احل�شني هو �شرية جده 
وتراثه وادبه وتقواه. نهر ل يحده خيالك ال�شيق. 
انه هناك حيث ل ت�شتطيع ان تنال منه �شربة بيدك 
الـــقـــذرة. انـــه يــبــدو بــعــيــدا وقــريــبــا ولــكــنــه يــ�ــشــب يف 

الذات.
الــنــ�ــشــراين: هــل هـــذه اأطـــروحـــة يف الـــالهـــوت؟. اأم 

ماذا؟.
يـــزيـــد: بـــل هـــي واقــــع يــقــع اقــــرب مـــن عــيــنــك اإليك 

ولكنك ل تراه.
الــــذات. يف ذات الآخـــر.  يــ�ــشــب يف  نــهــر احلــ�ــشــني  ان 
اجلراد  يتف�شى  كما  فيها  الإن�شان.ويتف�شى  ذات  يف 

وعمايتها. اأع�شاب �شاللها  لياأكل 
الــيــهــودي: لــقــد كــان هــذا يــ�ــشــاورنــا. وظــنــنــا انــا بعد 
قتل احل�شني �شنفرغ منه وجنعل النا�ص مييلون اىل 

العظيم.. يزيد  منهج 
اأكافئك  ان  لعبقريتك.يجب  يــا  لــذكــائــك.  يــزيــد:يــا 
التي  العظيمة  والبي�شة  اليتيمة  الـــدرة  هــذه  على 

ب�شتها بعد فوات الأوان يا دجاجة ال�شوء.
بـــه الن يا  تــ�ــشــري عــلــيــنــا  الــــذي  اذن مـــا  املــجــو�ــشــي: 

مولي؟.
يزيد: بعد كل ما جرى. اعلموا انني ا�شعر بالنت�شار 
مرحلة  احلــ�ــشــني  قــتــل  ان  الن  يل  وبــــدا  والــظــفــر 
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اأ�شالفنا  ينتظره  عظيم  م�شروع  من  وب�شيطة  اأوىل 
ا�شعر  ول  ول متحرج  نـــادم  غــري  انــنــي  مــنــا.واعــلــمــوا 
بالإثم..لكي ل يت�شفى بنا املتفرجون يف هذه القاعة 
وكتبة التاريخ الذين يدجنون الكلمات والق�ش�ص يف 
�شورته  اّل  ال�شيء  من  يــرون  ول  الفارغة  روؤو�شهم 
ويــدبــجــون الــ�ــشــفــحــات الــطــوال وهـــم كــمــن يــريــد ان 
يجفف غيمة ويعلقها على جدار عقله اخلرب.اعلموا 
ان التاريخ يزيد ويزيد هو التاريخ. ولكن بقي اأمامنا 
ما هو الأهم والذي تركناه بغبائنا امل�شرتك الفّعال. 
اإ�شدال  عن  وامتنعوا  اإجــازة  غباءكم  اأعطوا  اأرجوكم 
ما  لأّن  اأقـــول.  مــا  تفهموا  لكي  بح�شرتي  اأفــواهــكــم 

�شننوي عليه ل يتحمل اخلطاأ ابدا.
الــيــهــودي: ان لــك المــــر وعــلــيــنــا الــطــاعــة يــا يزيد 

العظيم…..
ان المـــر ل يتطلب  اعــــرف. واعــلــم  اعــــرف.  يــزيــد: 
جيدا  علمي  رغم  عاليا  ذكــاًء  يتطلب  بل  منك  متلقا 
وا�شمعوا  جيدا  عقولكم  متتلكونه.اأعريوين  ل  اإنكم 
ا�ــشــتــعــارات وجمازات  وا�شحة ل  اأجــوبــة  اأريـــد  لأنــنــي 
ومونا  كلها  التاريخ  كتب  احرقنا  اأننا  وتوريات.لو 
كــل مــا لــه دللــــة عــلــى  ذكـــر احلــ�ــشــني بــن عــلــي فهل 

ذكره؟. ينمحي 
امل�شت�شارون: ل . طبعا

يزيد؟.فما  مــــع  ذاتــــــه  المــــــر  ــنــا  فــعــل ولـــــو  يــــزيــــد: 
النتيجة؟.

واحدة. النتيجة  امل�شت�شارون: 
�شعى  من  لينفع  التاريخ  ان  كيف  اأراأيتم  اذن  يزيد: 
منه  ي�شرتي  من  ليهمه  الذي  التاجر  مثل  اإليه.انه 
التاريخ  ان  ام ل.اأي  يــربــح  هــل  هــمــه  بــل  يــكــون.  ومــا 

تاجر مفل�ص وان ربح.
امل�شت�شارون: نعم. يا مولي

تــخــطــر على  الــفــكــرة مل  هـــذه  ان  تــظــنــون  اأو  يــزيــد: 
الــذي تعرفون من هو يف  بــال احل�شني بن علي وهــو 

والذكاء؟. احل�شافة واحلكمة 
اإليها. امل�شت�شارون: لبد انها مّرت على باله و�شعى 

تاريخه؟.�شاأكفيكم  احلــ�ــشــني  كــتــب  ايـــن  يـــزيـــد:اذن 
اجلواب.لقد كتبه يف الفطرة .يف اعمق ما يكون من 
حياتها  تعي�ص  ان  على  ويعينها  يرممها  وراح  الذات. 
ان  علينا  اأيــ�ــشــا  ودعــمــه.ونــحــن  ربــهــا  بــذكــر  م�شنودة 
الذي  رّبها  عن  لنحرفها  ولكن  الفطرة.  اىل  نذهب 

عنه. فن�شغلها  اإليه  ت�شعى 
اليهودي: هذا ذكاء خارق

يزيد:اذن كان قتلنا للح�شني خطاأ فادحا لنا .وطبخا 
نّيئا فرح به غباوؤنا بينما كان احل�شني قد ترك اآثاره 
احلقد  اأعماها  التي  عقولنا  ترها  ومل  الفطرة  على 
فــر�ــشــيــت بــقــتــل الــرجــل وجــلــبــت عــلــى نــفــ�ــشــهــا عواء 
اأقوى  �شبيال  يل  جـــدوا  ونــبــاحــهــم.والن  املـــوؤرخـــني 
ما  لننفذ  الفطرة  واىل  الــذات  اىل  للو�شول  واحكم 

راأينا.
مــــولي. والو�شول  يــا  والــفــطــرة   املــجــو�ــشــي:الــذات 
األيهما. هذا كّله يعني عندي انك تريد الو�شول اىل 

كذلك؟. الإن�شان.األي�ص 
الذي  ذهنك  تفتح  اأخــريا  املجو�ص  لبكات  يا  يزيد: 
هذا  واجنماده.اأح�شنت.  لبودته  النار  تعبد  جعلك 
اأول اخليط.ان نذهب اىل الإن�شان قبل قتل احل�شني. 

ولكن كيف؟اعني. ما هي الو�شائل؟.
اليهودي: انها كثرية واب�شطها احلرب.

تقول  ذا  يهودي.وما  يا  واأغباها  اأ�شعبها  بل  يزيد: 
انت ايها الن�شراين؟.

نفعا  ان احلرب ل جتدي  اتفق معك  انا  الن�شراين: 
وقد مل�شنا هذا ووعيناه بعد ان دمرنا العراق ون�شينا 
تــدمــري الإنــ�ــشــان.فــاأرى ان اإفــ�ــشــاد الإنــ�ــشــان هــو خري 

�شبيل اىل ذلك.
يزيد: ومن ي�شمن لك ان هذا الإن�شان اذا ف�شد وهو 
فنجم  حرية  ف�شحة  ل�شمريه  اأعطى  ف�شاده  ذروة  يف 
كما ينجم الع�شب من حتت البالطة وراح يتحكم به 

ويقوده اىل ربه؟.
الإن�شان  هذا  مع  لينفع  الف�شاد  كان  ان  الن�شراين: 
فال بد ان يكون نبيا مع�شوما يا مولي. وهذا مناف 

دد
لع

ة ا
حي

سر
م



94

ملا نعرف.
حرية  ميتلك  الإن�شان  يجعل  ل  �شبيال  اأريــد  يزيد: 
الختيار و�شوؤال نف�شه .هل هذا يجوز اأم ل؟. هل هذا 
اأم ل؟.واأخطر �شوؤال ي�شاأله الإن�شان نف�شه هو.  ينفع 
ي�شاأل.  ول  يفكر  ول  يحلم  ل  اإن�شانا  اأنــا؟.اأريــده  من 
واذا تطلب المر ف�شنحول معامل الأدوية اىل معامل 
الب�شرية. والأ�شئلة  والأفكار  لالأحالم  مبيدات  تنتج 
متى  وتذبح  وتنام  تعلف  حيوانات  زريبة  العامل  اأريد 
حيث  الــعــراق.  من  هنا.  من  �شتكون  وبدايتي  اأ�ــشــاء. 

بذر احل�شني بذور فطرته.
املتفرج: لقد متاديت يا يزيد اللعني. اأما تعلم ان اهلل 

فطر النا�ص على فطرته هو؟.
ايها  فـــطـــرة اهلل  عـــلـــى  مـــفـــطـــور  انـــــت  وهـــــل  يــــزيــــد: 
فــلــمــاذا مل متنعك  كـــذلـــك.  كــنــت  الـــ�ـــشـــعـــلـــوك؟.وان 
فطرتك من عدم التدخل وح�شر انفك الأنيق بيننا.
ان  الــرثثــار ليحب  املتفرج  هــذا  مثل  اأرايــتــم.  يزيد: 
كاذبا  او  �شادقا  كــان  .ان  يحتج  او  ي�شاأل  او  يعرت�ص 
بل�شان  ينطق  ان ل  هــو  املــهــم  ولــكــن  او لهــيــا.  جـــادا 
الحتجاج  الــعــراقــيــني  هـــــوؤلء  عــلــم  الــــذي  احلــ�ــشــني 
يــ�ــشــبــحــوا قططا  ان  اأنــفــ�ــشــهــم..اأريــدهــم  حــتــى عــلــى 
يزيد.  عظمة  تزعج  ل  ولكنها  �شاءت  ما  متوء  عمياء 

اأ�شمعتم؟.
مولنا يا  واطعنا  امل�شت�شارون:�شمعنا 

انتهاء  بعد  لــك  فالويل  انــت  اأمــا  للمتفرج(  يــزيــد:) 
امل�شرحية. ولن ي�شفع لك عندي ل املوؤلف ول املخرج. 
القاعة.اآين  بــاب  يف  فانتظرين  تدعي  كما  كنت  وان 

اأعلمك.

املشهد الثالث
مت�شاويني.الأول   غري  ن�شفني  اىل  م�شطور  )امل�شرح 
وامل�شت�شارون  يــزيــد  فــيــه  يظهر  املــ�ــشــاهــد  يــ�ــشــار  عــلــى 
ميني  على  والثاين  جــدا.  خافتة  الإ�شاءة  واحلر�ص. 
لنا�ص  امل�شاهد تظهر فيه بني احلني واحلني لوحات 

يعملون او يزرعون. انه مقاطـع حياة تنمو وتتفتح.
اآخر.للمخرج  اىل  حـــني  مـــن  الأذان  يــ�ــشــمــع  فــيــمــا 
الفا�شل  مــ�ــشــاهــد.الـــــجــدار  يــريــد مــن  مــا  زج  حــريــة 
باجتاه  امل�شهد  طيلة  ببطء  ويتحرك  للحركة  قابل 
امل�شرح  يعم  حتى  تدريجيا  يزيد  فيه  الــذي  الن�شف 

احلوار(. بنهاية 
تــــتــــاأزم وتـــخـــرج عن  بــــــداأت  يـــــزيـــــد:اأرى ان الأمــــــور 
البداية  الن  وعلينا  واهــمــني.  كنا  .لــقــد  �شيطرتنا 
ــالــيــب الــعــمــل. وقــــد فاتنا  اأ�ــش بــتــغــيــري الــكــثــري مـــن 
واعني  �شيء.  اأي  عمل  ن�شتطيع  ل  هنا  اإننا  لفطنتنا 
وامل�شرحية  عليه  نحن  الــذي  امل�شرح  حتــديــدا.  بهنا 
التي كتبها هذا الكاتب وبداأ يحولنا اىل اآلت تنطق 

باأقواله.اذن علينا اأول اأن..
املوؤلف.. اليهودي:اغتيال 

يزيد:لقد تغريت اأ�شاليب ال�شراع يا يهودي.مل يعد 
احل�شني  قتلنا  لقد  ترى  اأنــت  وها  ذكيا.  حاّل  القتل 
كما  �شيء  كــل  عــاد  النتيجة  هــي  ومــا   . بلده  ودّمــرنــا 
كــان و�ــشــاروا اأذكـــى واأ�ــشــلــب مــن قــبــل..)انــظــر اإىل 
هناك حيث عادوا يعملون( واّما الغتيال فاأنا معك 
ولكن يف اغتيال العقل والب�شرية والأحالم والأفكار 
التي جتعل حقد يزيد مثل علبة �شدئة لنفع فيها. 
اىل  �شرتون  كما  و�شاأحّوله   املوؤلف  طلب  يف  �شاأر�شل 
التي  م�شرحيته  وعلى  احل�شني  على  الناقمني  اأول 
كتبه.لك  حرف  كل  من  ل  يتن�شّ هو.�شاأجعله  كتبها 

انا يزيد.
والنعم احلر�ص: 

يوافق  مل  واذا  احلــر�ــص.  ايها  بــاملــوؤلــف.  علّي  يــزيــد: 
ان  تن�شوا  ل  ولكن  الثــنــان.  هما  قّيدوهما  املــخــرج. 

باحل�شنى. تعاملوهما 
هذين.  مــن  مـــولي  يــا  ت�شتفيد   ومــــاذا  الــيــهــودي: 

املوؤلف واملخرج؟.
يـــزيـــد: اذا اأقــنــعــت املـــوؤلـــف بــتــغــيــري بــعــ�ــص اأحــــداث 
يظهرين  بـــاأن  املــخــرج  واقــنــعــت  ل�شاحلي  امل�شرحية 
للجال�شني يف القاعة مبظهر امل�شلح واخلليفة الذي 
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كما  امل�شرحية  الــزمــان.�ــشــتــجــري  هــذا  يف  مــنــه  لبــد 
املخرج  هــذا  ان  تن�ص  ول  اأريـــد.  كما  وا�شريها  اأ�ــشــاء 

اأرهقنا وا�شطهدنا يف التدريبات. املت�شلط قد 
ممثلون.  اأننا  ين�شى  كان  لقد  نعم.  نعم.  املجو�شي: 
فــيــحــتــد. ويــــ�ــــشــــرخ.وكــــان يــ�ــشــتــفــز عـــنـــدمـــا يــــراين 
قاعة  مــن  نــخــرج  عندما  حتى  باملجو�شي  ويناديني 

التدريبات.
احلر�ص: املوؤلف واملخرج ح�شرا يا مولي.

يزيد: فليدخال) يدخل املوؤلف واملخرج. ل ي�شلمان(
اأر�شلت  يزيد؟.لقد  املوؤمنني  اأمــري  على  ت�شلمان  ال 
الطيب  احلــ�ــشــور  هــذا  لكما  ا�ــشــكــر  وانـــا  طلبكما  يف 

مل�شاعدتي يف بع�ص الأمور.
اأمـــورا تخ�ص الــعــر�ــص فــهــذا من  املــخــرج: ان كــانــت 
واجــبــي. واأمـــا الأمـــور الأخـــرى الــتــي حتــاول بها اأن 
ترهاتك.  مــن  غــريهــا  او  لــلــمــوؤمــنــني  اأمــــريا  ت�شبح 

بو�شعي. لي�ص  فهذا 
يــزيــد: الأ�ــشــتــاذ املــخــرج يــبــدو مــنــزعــجــا..ال يجوز 
نريد.  كما  نتحّدث  لكي  ال�شوت عن اجلمهور  قطع 

اأ�شتاذ.
ننّورهم  لكي  النا�ص  ا�شتدعينا  لقد  يزيد  يا  املخرج: 
انا  بذلنا  وقــد  ال�شيطانية  األعيبك  من  ونحّذرهم 
ثــم تطلب  ذلـــك.  اىل  نــوّفــق  لكي  بذلنا  مــا  واملــوؤلــف 
مني ان ا�شتغفل احلا�شرين.انت مف�شوح وخا�شر يا 
يحيق  ول  نف�شك  اىل  اّل  �شرك  يتعّدى  يــزيــد.ولــن 
اأتــ�ــشــور عندما  اكـــن  بــاأهــلــه. ومل  اّل  الــ�ــشــيــئ  املــكــر 
حقيقيا  يــزيــدا  �شت�شبح  انــك  الـــدور  لــهــذا  اخــرتتــك 
فــيــبــدر مــنــك مــا بـــدر مــن خـــــراب.اين مــ�ــشــطــر اىل 

ا�شتبدالك يف العر�ص القادم.
 يزيد: اأرجو ان تطرح هذا املو�شوع على الكونغر�ص. 
املــ�ــشــرحــيــة مل تــعــد مــ�ــشــرحــيــة. يــا خمـــرج. انها  لن 
ت�شتطيع  لــن  انــك  بــدلــيــل  م�شرحيتي.  اأي  لعبتي. 
وانا  يزيد.  انا  دوري.لأنني  ومتثيل  مكاين  الوقوف 
مل اطلب منك اّل تعديل  بع�ص امل�شاهد.اذ ل يجوز 
نتخّل�ص من  لنفكر كيف  وامل�شت�شارون  انا  اجل�ص  ان 

من  الأخـــر  اجلــانــب  يف  هــم  بينما  ومنهجه  احل�شني 
امل�شرح يعملون ويكافحون ويبنون وي�شلون  ال ترى 
على  الكتل  وتوزيع  العر�ص  موازنة  يف  خطاأ  هذا  ان 
�شوته  باأعلى  ي�شرخ  موؤذنهم  ان  وامل�شيبة  امل�شرح. 

اأحاديثي. ويزعج اجلمهور ومينعهم من متابعة 
املتفّرج: الأذان ل يزعجنا يا يزيد. وامنا اأحاديثك

يزيد: مزعج.
على  يوؤثر  وجــودي  لن  يزيد.  يا  املخرج:�شاأن�شحب 
�شيكمل  املــوؤلــف  مرفو�شة.وهذا  العر�ص.وطلباتك 
ع�شو  فهو  بح�شانة  يتمتع  انه  معك.تذّكر  احلديث 
الــعــراقــيــني واإيــــاك وجمـــرد التفكري  احتـــاد الأدبـــــاء 
وي�شعدون  اجلمهور  عليك  يهجم  فقد  منه  بالنيل 
ول  دورك  اكمل  �شاءوا.  ما  بك  ويفعلون  امل�شرح  اىل 

مفهوم. تزعجنا. 
قلبك.  مــن  هــّمــك  اهلل  املــخــرج.اخــرج  حبيبي  يــزيــد: 
يا  املزعج.  امل�شهد  تعطيل هذا  اّل  اأطلب منك  انا مل 
يبنون  الذين  العراقيني  م�شهد  الــغ  املخرج  حبيبي 
اأرجوك.انظر لو تركتهم ف�شيجلبون الطابوق ومواد 
البناء ويهدمون الديكور وهذا اأمر ي�شغلني عن اأداء 

دوري.الغ هذا امل�شهد اأرجوك.
املـــخـــرج:قـــراري الخـــريهـــو. اللـــتـــزام الــكــامــل بكل 
الإخراجية)ي�شيح(  واخلـــطـــة  الـــعـــمـــل  حـــرفـــيـــات 

املجو�شي. ايها  انت  خ�شو�شا 
جمو�شيا.  ول�شت  �شديقك  اآين  )ميــعــود  املجو�شي: 

املخرج( �شبيك(.)ين�شرف  هاي 
املخرج.  فــوق  هو  الــذي  العظيم.  موؤلفنا  اأمــا  يزيد: 
اأفكار املوؤلف اىل امل�شرح  وما املخرج اّل خمرج يخرج 
ثـــّم يــخــرج خـــارج املــ�ــشــرح.اأمــا مــوؤلــفــنــا الــعــظــيــم فلنا 
انفراد.يا عامل  حوار خا�ص معه. خا�ص جّدا.وعلى 

اأريد اإظالما تاما وقطعا لل�شوت. الإ�شاءة. 
الإنارة في�شية  املخرج.  باأمر  الإ�شاءة: ممنوع  عامل 
واّما   . يعملون  الذين  العراقيني  م�شهد  على  تامة 

عليك فالظالم �شبه تام.
موهبة  فيك  احيي  العظيم.انني  موؤلفنا  يــا  يــزيــد: 
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بعد  النا�ص  اىل  قّدمني  الذي  الوحيد  واأنت  الكتابة. 
مــن ظالم  راأى  مــا  وراأى  يــزيــد  كــهــوف  اىل  دخــل  اأن 
هذا  اإلغاء  هو  جدا.  ب�شيطا  �شيئا  منك  اطلب  ولكني 

امل�شهد الذي تراه. انه مزعج جدا.
اإلغاءه.  املخرج  حتى  ي�شتطيع  ل  امل�شهد  املوؤلف:هذا 
بلده  دمــرمت  �شعب  م�شهد  حقيقية.  حياة  م�شهد  انه 
يا  ظالمك  والياأ�ص.ان  الن�شيان  ويقاوم  يعمل  فــراح 

يزيد ينهار عند اأقدام اأطفال هذا ال�شعب.
اأقـــــول انــــك كما  يـــزيـــد: انــــا افــهــم هــــذا. وبـــــودي ان 
يك�شفه  مل  مــا  للنا�ص  وك�شفت  وعرفتني  اأن�شفتني 
تع�ش�ص  التي  اخلفافي�ص  كل  ان طرّيت  بعد  املوؤرخون 
تن�شفني مرة  لو  انــك  اأقــول  ان  اأريــد  يزيد.  نف�ص  يف 
ثانية وجتعل هوؤلء الذين يعملون والذين يجل�شون 
متفرجني ي�شعرون بالياأ�ص وان حيلهم معي لتنفع. 

واعلم ان جائزتك كبرية عندي.
التي  اللحظة  هــذه  ا�شتقبح  انــنــي  يــزيــد.  يــا  املــوؤلــف: 
اأحتــــدث فــيــهــا مــعــك. ولــكــنــنــي اأحـــدثـــك لأنـــنـــي كنت 
وحبب  كثريا  حــرّيين  ب�شوؤال  طفولتي  منذ  م�شغول 
احل�شني اىل قلبي وحبب اىل قلبي كل عدل واأن�شاف 
هو  مــا  اأتــعــرف  ال�شعب.  وهــذا  البلد  هــذا  ايل  وحبب 

هذا ال�شوؤال يا يزيد؟.
يزيد: ما هو اأرجوك؟.

املوؤلف: اأيعقل ان ي�شل ال�شالل والزيف وحب الدنيا 
ما �شدر  الــذي  علي  بن  رجــل مثل احل�شني  قتل  اىل 
جراأت  التي  هذه  نف�ص  والتقوى.واّي  اخلري  ال  منه 

على قتله. يل ل�شدة ظالمها.
يزيد: انا مل اقتله حبا يف الدنيا.ان هذا اأمر مفروغ 
هو  وي�شبح  اكــرث  نــوره  يتوهج  لكي  قتلته  منه.لقد 
ف�شول  يف  يدرج  الذي  والنهار  ي�شيء  الذي  الكوكب 
ويعطيه معناه  يــواكــبــه  الـــذي  الــظــالم  وانـــا  الــتــاريــخ 

.لقد اأحببت ظالمي ووجدت فيه نف�شي.
�شاأ�شاألك..ملاذا؟. املوؤلف: 

يزيد: الكبياء واحل�شد وقامو�ص ومفردات الأنانية 
والنق�ص واخل�شة. فلماذا اف�شلها لك كّلها؟.

هي  هــذه  بــاأن  ت�شعرين  طفولتي  كانت  املــوؤلــف:لــقــد 
الأ�شباب احلقيقية التي دفعتك اىل قتل احل�شني.

يزيد: طفولتك..وما دخل طفولتك هنا؟.
املــوؤلــف: لقد ولــدت قــرب قب المــام احل�شني. وما 
اأحذر  املظلمة  بنف�شك  اأفــكــر  وانـــا  اّل  يــوم  عــلــّي  مــّر 
فعلك  اىل  يقودين  رفيع  خيط  اأي  م�شك  من  نف�شي 
اأعداء  وابغ�ص  اأبغ�شك  كيف  تعلمت  .ولهذا  وقولك 

اهلل واعداء عباده.
يـــزيـــد: انـــا لــ�ــشــت عــــدّو اجلــمــيــع يـــا �ــشــيــادة املـــوؤلـــف.

بــل عــنــدي اأ�ــشــدقــاء كــثــريون واأعـــوان وهــم يزدادون 
يوميا.

املوؤلف: تق�شد يخدعون يوميا.
ويلتحقون  يــذنــبــون  كـــانـــوا  اذا  ذنـــبـــي  ومــــا  يـــزيـــد: 
بحا�شيتي. وانا م�شرور لأنك مل تك�شف عن �شالحي 
ال�شري الذي ا�شتخدمته ومازلت يف اإ�شاعة الظالم. 
وكما ترى فاإنني موفق يف هذا بدليل انك ا�شطررت 

اىل كتابة هذه امل�شرحية عني خ�شو�شا.
املــوؤلــف:لــيــ�ــشــت الــكــتــابــة عــنــك �ـــشـــرف لـــك وحطة 
للنا�ص  اقـــراأ  ان  املــكــان  اأريـــد الن يف هــذا  يل.لأنــنــي 
جميع اخلرائط التي �شار عليها يزيد تلك اخلرائط 
وعن  اآدميته  عن  الإن�شان  وتـنـزل  اهلل  تغ�شب  التي 

املقد�شة هلل. عبوديته 
يـــزيـــد: انـــت وكــلــمــاتــك لـــن تــ�ــشــتــطــيــع اإزاحـــــة وجود 
وموهبتك. كلماتك  اىل  موكول  غري  والأمــر  يزيد. 
ان  ي�شتطيع  الـــذي  الآخــــر  �ــشــمــري  اىل  مــوكــول  انـــه 
او  الـــنـــور  يــخــتــار  اأي  يــخــتــار احلــ�ــشــني  او  يــخــتــارين 
احلوار.  دبلوما�شية  تتعلم  مل  اأراك  اين  الظالم.ثم 
واظنك لتعرف حتى ما فعلت العوملة او ما �شتفعل. 
اىل  ن�شعى  الن  اأنــنــا  كــثــريا.  الأ�شاليب  تغريت  لقد 
�شمري الإن�شان اىل ذاته اىل اأحالمه وم�شاعره. مل 
تعطى  جمادات  هــذه  وامــالكــه.  ثرواته  ت�شغلنا  تعد 
ب�شهولة.لقد كان جورج بو�ص غبيا جدا ومل  وتاأخذ 
�شبقت  وانـــا  الــهــدف.  هــو  الإنــ�ــشــان  �شمري  ان  يعلم 
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احل�شني و�شبقت كلماتك وف�شائحك اىل الكثريين.
خاليا  يف  وزرعـــت  اإن�شانيتهم  مــن  اأخــرجــتــهــم  حــتــى 
على  وخ�شو�شا  جن�شهم  بني  على  احلقد  اأج�شادهم 
كما  لأعــمــل  تــرك يل ب�شرية  مــا  الــذي  ال�شعب  هــذا 

اأ�شاء.
املـــوؤلـــف: لــقــد اأطـــلـــت احلـــديـــث مــعــك. وهـــو وا�شح 
�شمائرهم  ان  مـــن  يــقــني  عــلــى  وانــــا  لــلــحــا�ــشــريــن. 
خا�شر  انك  بها.  نطقت  التي  الكلمات  حتى  ت�شتقبح 
يا يزيد. وقد خ�شر قبلك من هو اأقوى منك واعظم.

وان هذا البلد ملك هلل .وهلل امللك وحده.واهلل كاف 
البلد  لنا�ص هذا  اأعطاها  التي  عبده. وح�شانة ربك 
فال  ملعونا  و�شتظل  وخــرابــك.  هــدمــك  مــن  اأو�ــشــع 
بــل هو  تــظــن ذكــرنــا لــك هــو ت�شريفا لــك او حــظــوة 
حتذير للغافلني وتقوية للذين هم على ب�شرية من 

اأمرهم.
امل�شرحية. غــري مكتوب يف  احلــديــث  هــذا  ان  يــزيــد: 

هل ي�شمح املخرج يل بالرجتال واخلروج عن الن�ص 
كما خرج املوؤلف.اىل اأين اأ�شتاذ موؤلف. اإننا مل نتفق 

على �شيء.
املوؤلف: نعم اتفقنا. انك ملعون.ونباأ اىل اهلل منك 
وبينك. بيننا  فـــراق  واأمــثــالــك.وهــذا  اأفــعــالــك  ومــن 

)يخرج(
الكلمات  ان  نــفــ�ــشــه.يــظــن  يــزيــد:املــ�ــشــكــني.�ــشــيــتــعــب 
واأحبابي  اتباعي  مع  من؟.  .ومع  تنفع  وامل�شرحيات 
واأولهم  حبيبي  واملـــال  للدنيا  مــب  الكثريين.كل 
الـــذي تــ�ــشــرب قــلــبــه بــحــب املـــال وجــعــلــه اإلــهــا يعبد.

حبيبي.  الــذنــب  الــكــثــري  حبيبي.  املــرتــ�ــشــي  املــوظــف 
حــبــيــبــي. اخلــــارج عــن طــاعــة اهلل حــبــيــبــي. كــل �شيئ 
حبيبي. وما هّمني ان كان �شيئا اأم ل. انني اأريده ان 
الذي  احلــاذق  كالتاجر  انا  اإمنــا  يزيد.  مملكة  يعّمر 
يريد ان يبيع ويربح فقط وليكن امل�شرتي ما يكون.

نف�شه.  اتعب  واهلل  اأي  نف�شه.  اتعب  امل�شكني  املوؤلف 
لقد  ليقراأون.  والآخرون  لالآخرين  الكلمات  يكتب 

واحلاجة  اجلوع  خوف  املخاوف.  �شجون  يف  جعلتهم 
والفقر والالاأمان وعدم الثقة باهلل خالقهم. هوؤلء 

اأحبائي. جميعا 
يتودد  معهم  وهــو  عنهم  يتخّلى  لن  اهلل  املــتــفــرج:ان 

اإليهم لينقذهم من �شرورك.ايها اخلا�شر دائما.
املتفّرج؟.مازلت هنا؟.لن اقبل  يزيد: من؟.�شديقي 
مــّودتــي ومــبــتــي مهما  عــلــى  ولـــن حت�شل  طــاعــتــك 

فعلت.
املتفّرج: لعنة اهلل عليك وعلى اأ�شحابك واأحبابك.

لريوا  واملــخــرج  اجلــمــهــور  يل  اآخر:فلي�شمح  متفرج 
مـــا تــعــّلــمــت مـــن هـــذه املــ�ــشــرحــيــة ومـــن هـــذا اللعني 
يزيد)ي�شعد اىل امل�شرح(انني طيلة جلو�شي يف هذه 
ووجدت  نف�شي  اأراجـــع  كنت  اأ�شاهد.  وانــا  امل�شرحية 
ليزيد  طائعا  اأكـــون  ان  و�ــشــاءين  ح�شة  فيها  ليزيد 
وخـــارجـــا عــن طــاعــة اهلل ومــ�ــشــّرا لأهـــل هـــذا البلد 
اأدرى  فاهلل  اأفعايل  قبيح  عن  اأعلن  لن  وانا  املبارك. 
اأعــلــن اأمامكم  بــهــا وارجــــو مــنــه  غــفــرانــهــا. ولــكــنــي 
الــطــريــقــة الــعــظــيــمــة والــنــاجــحــة لــقــتــل هـــذا اللعني 
وقــلــعــه مــن  الــتــاريــخ كــلــه انــهــا طــريــقــة ب�شيطة هي 
اإعــــالين عــن الــتــخــلــي عــن كــل مــا اعــتــدت عــلــيــه من 
اأعمال م�شينة تغ�شب اهلل وتر�شي يزيد واجلبارين 
داخله  يف  الــذي  يزيد  قتل  ي�شتطيع  منا  اأمثاله.كل 
اجل�شور  وال�شعب  العظيم  البلد  هذا  مّبة  ليتذّوق 
ر�شا  لينال  العربي  ب�شف احل�شني  ويلتحق  ال�شامد 
ولن  الن  منذ  .�ــشــتــبــداأ  امل�شرحية  هــذه  ان  رّبـــه  اهلل 
ننجح اّل اذا طردنا غراب الظالم يزيد من اأنف�شنا.

) �شوت غراب .حركات انهيار من قبل يزيد تواكب 
اأغاين  تت�شاعد  يت�شع  الأميــن  امل�شهد  املتفّرج.  كالم 
الذي  الركن  يلغى  الأذان.  وي�شمع  العمل واحلركات 

فيه يزيد ويغمره النور(.
نتـــهت ا

مالحظة من املوؤلف :
املــ�ــشــرحــيــة طــبــاعــة ومتثياًل  بــهــذه  الــتــ�ــشــرف  ميــنــع 

بدون الت�شال باملوؤلف
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.. هو فقيه  والأدب  والثقافة  باملعرفة    رجٌل مولع 
اأكـــادميـــي مــتــمــر�ــص ومــقــق بارع  جمــتــهــد وبــاحــث 
ثــقــايف ديني  مــ�ــشــروع  ــاعــر مــتــمــكــن و �ــشــاحــب  و�ــش
الدرا�شة  وقته يف  ُجلَّ  اأم�شى وليزال مي�شي  كبري 
الرتاث  مو�شوعات  يف  والتاأليف  والكتابة  والبحث 
وال�شعر  الأدب  وق�شايا  الديني  والفكر  الإ�شالمي 
احل�شينية  لــلــدرا�ــشــات  مــركــزاً   2004 عــام  يف  اأ�ــشــ�ــص 
1987 عــلــى كــتــابــة دائرة  لــنــدن وعــكــف مــنــذ عــام  يف 
�شبع  الآن  حلد  منها  طبع  التي  احل�شينية  املعارف 

. جملداً  و�شبعون 
اإنه �شماحة ال�شيخ الدكتور ممد �شادق الكربا�شي 
بريطانيا  مـــن  عـــودتـــه  حـــني  كـــربـــالء  يف  الــتــقــيــنــاه 

. املقد�شة فكان معه هذا احلوار  العتبات  لزيارة 
اأ�ش�شتم مركزاً للدرا�شات احل�شينية    يف عام 1993م 
هي  ومــا  امل�شروع؟  هــذا  فكرة  ولــدت  كيف  لندن،  يف 
التي  والأهــــداف  تبّنيه  اىل  دعــتــكــم  الــتــي  الــدوافــع 
بالرتاث احل�شيني  املركز  ملاذا اخت�ّص  يتوخاها؟ ثم 
ح�شراً ولي�ص بالرتاث الإ�شالمي عامة؟ األ يجعله 

مذهبية؟ �شفة  ذا  التحديد  هذا 
بداأت  احل�شني)ع(  الإمــام  عن  الكتابة  فكرة  األف:    
اأمد بعيد وكانت يل مقالت وموؤلفات يف ذلك  منذ 
كتابة  فــكــرة  ولــكــن  )1960م(،  1380هــــــ  �ــشــنــة  مــنــذ 
عا�شوراء  يف  بـــداأت  هــذه  احل�شينية  املــعــارف  دائـــرة 

املركز  تاأ�شي�ص  فكرة  واأمــا  )1987م(،  1408هـــ  �شنة 
احلــ�ــشــيــنــي فــقــد بــــداأت بــعــد الــبــدء مبــ�ــشــروع دائرة 
1425هــــ،  �شنة  حتققت  ولكنها  احل�شينية  املــعــارف 
مكاناً  اأعـــّددت  عندما  ملمو�شاً  واقــعــا  اأ�شبحت  ثــم 

الغاية. لهذه  منا�شباً 
احل�شينية  الــقــ�ــشــيــة  حلـــاجـــة  الــفــكــرة  بــــاء-ولــــدت 
هذه  تعد  حيث  والتدقيق،  التنقيح  اىل  عــام  ب�شكل 
تـــطـــاول عليها  الـــتـــي  الأمــــــور  اأكــــرث  مـــن  الــقــ�ــشــيــة 
�شواء  والتحريف  بل  والنقي�شة  الــزيــادة  يف  الدهر 
يف  الكثري  تعني  اأنها  ومبا  املُعادين،  اأو  املوالني  من 
الأطراف  تالعبت  فقد  ال�شالمية  ال�شخ�شية  بناء 
هذه  وجهة  تغيري  يف  وال�شرق  الغرب  من  الأخــرى 
الن�شاين  املجتمع  على  اأّثرت  التي  املباركة  النه�شة 
ملا  ب�شكل عام وعلى املجتمع ال�شالمي ب�شكل خا�ص 
واجتماعية  �شيا�شية  اآفاق  من  النه�شة  هذه  حتمله 

النطاق. وا�شعة  وثقافية 
ُيعد  الذي  املركز  هذا  تاأ�شي�ص  من  الهدف  تاء-كان 
ويف  املتحدة  اململكة  يف  الأقــل  على  نوعه  من  الأول 
بـــالـــذات، حــيــث ل يــوجــد هناك  اأو�ـــشـــاط الإمــامــيــة 
بال�شالم،  عالقة  له  اجتاه  اأي  يف  للدرا�شات  مركز 
يريد  ملن  احلــق  �شوت  واإي�شال  امل�شار  ت�شحيح  هو 

ي�شمعه. اأن 
يف  يــوجــد  ل  مــا  احل�شينية  النه�شة  يف  ثــاء-يــوجــد 

ال�شعدي  نا�شر  : كاظم  اأجرى احلوار 

مساحة الشيخ الدكتور 
حممد صادق الكرباسي

يف ضيافة املسرح احلسيين
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ح
تكالب  مــا  كــل  فيها  ُجــمــع  حيث  ري  ال�شِّ مــن  غــريهــا 
واأيام  الر�شول)�ص(  اأيــام  يف  والأعــداء  الدهر  عليه 
و�ــشــّيــه المــــام اأمــــري املـــوؤمـــنـــني)ع( وجنــلــه المـــام 
الثالثة  الــعــهــود  هـــذه  ــل  ـــ مُتــّث والــــذي  احلــ�ــشــن)ع( 
المام  �شرية  يف  جتمعت  فكلها  ال�شالمي  الــرتاث 
والأ�شر�ص  الأو�شع  املخا�ص  كان  حيث  احل�شني)ع( 
احل�شينية،  الــنــهــ�ــشــة  جــلــمــود  عــلــى  الــعــهــود  لــتــلــك 
هـــو حديث  عـــن المــــــام احلـــ�ـــشـــني)ع(  واحلــــديــــث 
عن  حتــّدث  فمن  جميعاً،  واآلـــه  الــر�ــشــول)�ــص(  عــن 
حيث  �شوره  بكل  ال�شالم  عن  حتــّدث  احل�شني)ع( 

نه�شته. يف  مناذجه  حتققت 
بلون  يــتــلــّون  ل  احلــ�ــشــني)ع(  جـــيـــم-المـــام 

من  غــريهــمــا  ول  قــومــي  ول  مــذهــبــي 
الألـــــــوان بـــل هـــو رمــــز مـــن رمـــوز 

متثلت  الــــــتــــــي  احلــــــ�ــــــشــــــارة 
الت�شيع،  حـــ�ـــشـــارة  بــــه 

من  اأن  يــــخــــفــــى  ول 
ي�شطبغ  اأن  اخلــــطــــاأ 

ـــة، بل  بـــاملـــذهـــبـــّي الـــتـــ�ـــشـــيـــع 
هــو حــ�ــشــارة، حــيــث ميــتــلــك كل 

نعني  واإمنــــــا  احلـــ�ـــشـــارة،  مـــقـــومـــات 
املتمثل  الأ�ــشــيــل  ال�ــشــالم  هــو  بالت�شيع 

الطاهرين)ع(  بــيــتــه  واأهـــل  بــالــر�ــشــول)�ــص( 
واحدة  لُعملة  وجهان  وال�شالم  الت�شّيع  اأن  حيث 

اأن مُيذهبوا  اأرادوا  وحقيقة واحدة، واإمنا الآخرون 
الداخل  من  البع�ص  �شاهم  كما  والت�شّيع،  ال�شالم 
والت�شّيع. ال�شالم  الأجانب عن  لفكرة  الرتويج  يف 

    اأنت مفّكر اإ�شالمي لك خطابك الثقايف اخلا�ص، 
ما طبيعة م�شروعك الفكري ال�شالمي؟ هل هو يف 
وحتليالته  مباحثه  جتتهد  نقدي؟  م�شروع  اأ�شا�شه 
تعتقد  وهــل  ُحـــر؟  عــقــالئــي  نــقــدي  فــكــر  ت�شكيل  يف 
ويف  التفكري  طريقة  يف  جديد  الثقايف  خطابك  اأن 
اخلطابات  عــن  يختلف  والــتــوّجــه،  والــروؤيــة  املنهج 
اأ�شويل  خـــطـــاب  هـــو  اأم  الــتــقــلــيــديــة  ال�ـــشـــالمـــيـــة 

يوؤمن  ول  الــعــ�ــشــر  وروح  احلـــداثـــة  اىل  يــنــتــمــي  ل 
الآخر؟ على  والنفتاح  والتطور  بالتغيري 

   األف: اأنا بطبعي وفطرتي ل اأحب الظهور ولكني 
متجدداً  فكراً  اأطــرح  ولقاءاتي  كتاباتي  خــالل  من 
ال�شالم  حـــ�ـــشـــارة  خــــالل  مـــن  لــلــحــيــاة  ومـــتـــطـــوراً 
الأطهار)ع(  بــيــتــه  واأهـــل  بــالــر�ــشــول)�ــص(  املــتــمــّثــلــة 
النهج  اأمــار�ــص  مــا  مبــقــدار  اخل�شو�شية   اأّدعـــي  ول 
القراآنية  الآيات  من  املُ�شتل  املتعمق  والفكر  املتطور 
مواكباً  ــلــم  بــالــعحِ مــ�ــشــفــوعــاً  الــ�ــشــريــفــة،  والأحــــاديــــث 

. للع�شر
ال�شالمي  الــفــكــري  املـــ�ـــشـــروع  طــبــيــعــة  اإن  ــــاء:  ب
امل�شادر  اىل  الـــعـــودة  الأ�ــشــا�ــص  يف  هــو  لــــدّي 
بالنَّ�ص  لــلــبــ�ــشــريــة  اهلل  كـــّرمـــهـــا  الـــتـــي 
والن�شو�ص  الــــكــــرمي  الــــــقــــــراآين 
من  وردت  الـــتـــي  الــ�ــشــحــيــحــة 
واآله  الــر�ــشــول)�ــص(  قــبــل 
الطاهرين)ع( والعقل 
منحه  الــذي  الفطري 
وتـــعـــاىل  �ـــشـــبـــحـــانـــه  اهلل 
منها  وال�شتخال�ص  لالن�شان 
ي�شتخدم فيها  باآلّية جديدة علمّية 

واحلياة. لم  العحِ تطور 
التثقيف  عــني  هــو  التعليم  اأن  اأرى  ل  تـــاء: 
يكون  ل  وقد  مثقفاً  يكون  قد  املتعّلم  باأن  اأرى  بل 
التق�شيم  ي�شح  ل  هنا  ومن  اأي�شا،  �شحيح  والعك�ص 
لأن  اأ�شويل  اأو  عقالين  اأنه  واملنهج  للروؤية  امل�شهور 
احلقيقي،  مــ�ــشــارهــا  غــري  يف  ا�ــشــتــخــدمــت  الألـــفـــاظ 
كال�شالم  حــ�ــشــارة  الــــذي ميــتــلــك  فــــاإن  هــنــا  ومـــن 
اأن يــكــون مــتــقــوقــعــا يف  املــتــمــّثــل بــالــتــ�ــشــّيــع ل ميــكــن 
مو�شوعي  علمي  هو  بل  اجلاهلية  وميار�ص  اجلهل 
يواكب الع�شر واحلداثة ويوؤمن بالتطور الذي هو 
�ُشّنة من �ُشنن اهلل جّل وعال وهو منفتح على الآخر 

والدين. الفطرة  باأ�شل 
مــطــلــقــة ل�شتحالة  اأ�ــشــولــيــة  تــوجــد  ل  اأنــــه     مبــا 

اهلــدف 
ـــن تــأســيــس  م

ــين  ــي ــس املــــركــــز احل
اململكة  يف  اإلسالمية  للدراسات 

املسار  تصحيح  هو  املتحدة 
وإيصال صوت احلق 

.
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فرٌق  فهناك  اً  َن�شّ اأم  َحدثاً  اأكان  الأ�شل  مع  التطابق 
حيث  وال�شالم  القراآن  بني  ال�شالمية  التجربة  يف 
خمتلف  فهو  ال�شالم  اأمــا  واحــد  الــقــراآين  الّن�ص  اأن 
فرقه  بتعدد  متعدد  وترجماته،  تاأويالته  باختالف 
ومذاهبه، فال اإمكان للتطابق مع الأ�شل لكن ميكن 
يختلف  نحٍو  على  والآن  الُهنا  يف  وترجمته  تاأويله 
كل  )اإنَّ �شاحب  الـــراأي  هــذا  مــع  تتفق  هــل  ويــتــعــدد. 
متطابق  اأنــه  من  يزعم  مما  حقيقة  اأقــّل  هو  مذهب 

الأ�شل(؟. مع 
  األف: ل ي�شح القول باأن هناك فرقا يف التجربة 

ال�شالمية بني القراآن وال�شالم بل ي�شح القول اأن 
فالدين  وامل�شلمني،  ال�شالم  بني  فرقاً  هناك 

ال�ـــشـــالمـــي هـــو الـــــذي انــتــهــج الــــقــــراآن، 
العقل  با�شتخدام  يــاأمــر  الــذي  وهــو 

والتطور  والــتــنــقــيــب  والــبــحــث 
واحلـــــــــــــــوار والــــــو�ــــــشــــــول 

ول  احلـــــقـــــيـــــقـــــة  اىل 
بل  بالنظرية  يــعــرتف 

النظرية  لأن  بــاحلــقــائــق 
واحتمال  ال�شك  على  تعتمد 

تــعــتــمــد على  ــقــ�ــص، واحلــقــيــقــة  الــنَّ
علمياً. والثابت  الواقع 

جوهريا  خالفا  املحققني  بني  اأجــد  ل  بــاء: 
الن�شو�ص  مراجعة  بعد  الكرمي  القراآن  ن�ّص  يف 

ـــــــــواردة عــــن الــــر�ــــشــــول)�ــــص( واآلـــــه  الــ�ــشــحــيــحــة ال
بـــل اخلــــالف ن�شب  الــعــلــمــي،  بــاملــعــيــار  الأطــــهــــار)ع( 
واملعرفة  الــعــلــم  �ــشــاحــة  مــن  الــعــقــل  اأُقــ�ــشــي  عــنــدمــا 
بهم  وتتالعب  بالأهواء  تتخّبط  الأطراف  فاأ�شبحت 
التعّدد  ت�شّبب يف  الذي  ال�شيا�شات احلاكمة وهذا هو 
ي�شل  ل  فهو  العلمي  التعدد  واأما  النقي�ص،  حّد  اىل 
نحو  وارتــقــاء  كماًل  اإل  ب  يوجحِ ول  ال�شراع  حــّد  اىل 
املوحدة  احلقيقة  اىل  والــو�ــشــول  واملــعــرفــة  الــتــطــور 

اليها. املنتمني  كل  بني 
والفقهاء  املـــفـــكـــريـــن  مــــن  كــــثــــرياً  اأن  اأعــــتــــقــــد   

ممار�شة  يف  يــنــجــحــوا  مل  املــعــا�ــشــريــن  ال�ــشــالمــيــني 
الذي  الـــدور  ي�شاهي  اأو  على  يــتــفــّوق  تــنــويــري  دور 
ال�شالمي  الــعــ�ــشــر  والــفــقــهــاء يف  املــفــكــرون  مــار�ــشــه 
لهم  يتيح  نقدّياً  منهجاً  يعتمدوا  مل  لأنهم  القدمي 
ما  جتعل  خمتلفة  جديدة  عقلية  ممكنات  ا�شتك�شاف 
ا�شت�شراف  يف  جهدا  يبذلوا  ومل  جائزاً  ممتنعاً  كان 
لنتاج  حديثة  �شروط  تكوين  لهم  يتيح  فكري  اأُفــق 
املــعــنــى واحلــقــيــقــة، فــمــثــل هـــذا ال�ــشــتــ�ــشــراف وذلك 
واملفاهيم  الــروؤى  جتديد  من  ميكنهم  ال�شتك�شاف 
ي�شتطيع  هل  براأيك  والطروحات.  املناهج  وحتديث 
الذين  ال�ــشــولــيــة  الــثــقــافــيــة  املــ�ــشــاريــع  اأ�ـــشـــحـــاب 
خدمة  يف  الــفــكــريــة  خمـــزونـــاتـــهـــم  يـــوظـــفـــون 
يحققوا  اأن  �ــشــلــطــويــة  ا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــات 
ب  التع�شّ ممار�شة  دون  من  غاياتهم 
املُف�شي  والإقـــ�ـــشـــاء  والنـــغـــالق 

املختلف؟ اإرهاب  اىل 

ال�شالم  اإن  األــــف:   
نهجه  ويف  عـــام  بــ�ــشــكــل 
يناق�ص  نـــقـــدّي،  الــتــ�ــشــّيــعــي 
نقدّي  وب�شكل  بعلمّية  المور  كل 
للنقا�ص  اأحمر  خّطاً  اأمامه  ي�شع  ول 
اأتــبــاعــه والآخـــريـــن عــلــى �شلوك  بــل يــحــّث 
لأنها  احلقيقة  اىل  ي�شل  لكي  املنهج  هــذا  مثل 
كبرياً  َدوراً  للعقل  ترك  وقد  غريها،  دون  املطلوبة 
بالبيئة  متلّوث  غري  طرياً  فحِ العقل  يكون  اأن  �شرط 
غـــري الــ�ــشــاحلــة لــنــمــو الــعــقــل بـــُحـــرّيـــة يف الجتــــاه 
اأو التفريطي لأن منهجه هو و�شطّي كما  الإفراطي 
هذا  كان  هنا  ومن  بذلك،  وَحَملَُته  القراآن  به  �شّرح 
اأتى به الر�شول الأعظم)�ص( هو خامت  النهج الذي 
العلم  مبقا�ص  و�ــشــع  لأنــه  الأخـــرى  املــنــاهــج  جلميع 
واملعرفة، يواكب الع�شر ول يعرف اجلمود، ويرتك 
على  احلـــّث  مــع  والتنقيب  التحقيق  اآلــيــة  للباحث 
ا�شتخدام  عن  ناهيا  العقــــــــل،  ا�شتخدام  بعد  التعّقل 

فكرة  ولـــدت 
احلسينية  املعارف  دائرة 

حلاجة القضية احلسينية بشكل 
عام اىل التنقيح والتدقيق .
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كذلك  كان  وَمــن  املُبيَّت،  والــراأي  الأعمى  ب  التع�شّ
اإليه. قريب  هـــو  ما  اأو  الواقع  اكتـــ�شف 

ول  الإنــــغالق،  ول  الأعــمــى،  ب  للتع�شُّ َدور  ل  بــاء: 
الإرهــاب  ول  الق�شاء،  ول  التكفري،  ول  اجُلــمود، 

جمتمعاتــنا  يف 
ميكننا  ول  وفاعلة،  �شاحلة  اأمة  نكون  اأن  اأردنــا  اإن 
بل  املــتــوخــاة،  احلقيقة  اىل  تو�شلنا  ول  الــتــعــايــ�ــص 

اإنغما�شا يف اجلهل. الأمور  تزيدنا هذه 
اأن  تعتقد  هل  اإ�شالمياً،  وُمفكراً  فقيهاً  ب�شفتك   
اأن  املعا�شر  ال�شالمي  واملُفكر  الفقيه  من  املطلوب 
العقائدي  الهاج�ص  بفعل  ونــذيــراً  ُمــبــ�ــّشــراً  يــكــون 

الذي يطغى عنده على ال�شاغل املعريف، ولأنه 
الأ�شول  بــه  وتتحّكم  بالن�شو�ص  ُمقّيد 

اأن  اأم  املـــــــوروث،  عــلــيــه  ويــ�ــشــتــحــوذ 
ُيفكر بطريقة  اأن  املطلوب منه 

ينتج  اأي  ُمنتجة،  خــاّلقــة 
حّية،  جــديــدة  مــعــرفــة 
الن�شو�ص  حــول  �شواء 

الوقائع؟ اأو 
الفقيه  اأن  ل�ـــشـــك  األـــــــف:   

واملُفكر ال�شالمي لبد واأن يتحّمل 
دوره يف اإر�شاد النا�ص يف اجتاهني، بيان 

وما  والدولة،  واملجتمع  للفرد  �شالح  هو  ما 
هو غري �شالح لهم، واإن مل يفعل فما قام بواجبه 

املُلقى عليه من قبل اهلل تبارك وتعاىل، ولكن لبد 
يتجاوز حدوده  واأن ل  عينيه  ن�شب  اهلل  واأن يجعل 
البالد  مــ�ــشــلــحــة  فــيــهــا  والـــتـــي  اهلل  ر�ــشــمــهــا  الـــتـــي 

والعباد.
فانه  ذلــك  م�شتوى  يف  املفكر  الفقيه  كــان  اإذا  بــاء: 
من  لأنــــــه  جــــــواب  اأو  حـــــّل  دون  الأمـــــــة  يـــــرتك  مل 
اأنــــه قـــد و�ــشــل اىل مــرحــلــة ميــكــنــه من  املــفــرت�ــص 
اخلا�شة  الن�شو�ص  من  ال�شرعي  احلكم  ا�شتنباط 
ي�شتفيد  اأن  الطارئة ميكنه  العامة، ويف احلالت  اأو 
ميكن  ل  نقطة  من  لينتقل  الثانوية  العناوين  من 

قوانني  �شمن  تطبيقها  ميكن  نقطة  اىل  تطبيقها 
بالورع  اآخــــذا  ال�ــشــتــثــنــائــيــة،  املـــــوارد  بــهــذه  خــا�ــشــة 
الهوى،  طــالب  مــن  يكون  اأن  ميكنه  ول  والــتــقــوى، 
واجبان  احللول  واإعطاء  املحن  من  الأمة  فخال�ص 
متينة  بــقــواعــد  املــلــزمــة  الــ�ــشــروط  �شمن  �ــشــرعــيــان 
فيه  ملا  املعايري  هذه  �شمن  الت�شّرف  تخّوله  والتي 

والبالد. العباد  م�شلحة 
 ا�شتناداً اىل حديث ُين�شب اىل النبي ممد)�ص( 
مفاده اأن امل�شلمني �شيتفّرقون من بعده اىل �شبعني 
الـــنـــار عــــدا واحـــــدة وهي  فـــرقـــة �ــشــتــدخــل كــلــهــا يف 
َن  �ُشْرعحِ الرواية  هذه  على  وبناًء  الناجية،  الفرقة 
ال�شالمية  ــرق  الــفحِ واّتــ�ــشــمــت  التكفري،  مــبــداأ 
يعتقد  وال�ــشــطــفــائــي  بــال�ــشــطــفــائــيــة، 
�شواه  دون  مــن  وحـــده  يــنــتــمــي  بــاأنــه 
ويعتقد  الــنــاجــيــة،  ــرقــة  الــفحِ اىل 
عن�شره  بـــ�ـــشـــفـــاء  كــــذلــــك 
مع  ويتعامل  ومذهبه، 
الأحق  ب�شفته  نف�شه 
والأف�شل  والأ�ـــــشـــــدق 
اإلغاء  بـــذرة  ـــْت  مَنَ ـــن هــذا  ومحِ
العنف  على  تنطوي  التي  الآخــر 
النا�ص  بت�شنيف  يبداأ  الذي  والإرهــاب 
بــني مــوؤمــن وكـــافـــر. كــيــف تــنــظــر اىل هذه 

�شيعياً؟. م�شلماً  ب�شفتك  امل�شاألة 
يدل  والــواقــع  �شّحتها،  يف  ل�شك  الــروايــة  األــف:   
املبالغة  هـــو  الـــعـــدد  مـــن  اأُريــــــد  ورمبـــــا  ذلـــــك،  عــلــى 

البالغـــة  يف  املعهودة 
كذلك،  ال�شبعني  لفظ  حيث  العربية،  اللغة  �شمن 
ورمبا اأُريد بالواحد والثنني والثالث امل�شاف على 
الزمنية  الــفــرتة  بعد  اخلــالف  تو�شع  هــو  ال�شبعني 
طبيعي  اأمــر  وهــذا  وهكذا،  الأول  الدين  ظهور  من 
الختالف  اإزداد  الــنــا�ــص  وكــرث  الــزمــن  تــوغــل  كلما 
من  اخلــالف  ت�شاعد  على  تدل  فالأرقام  وتفرقوا، 

دون حتديد.

احلسينية  الــقــضــيــة 
الشخصية  بناء  يف  الكثري  تعين 

اإلسالمية.
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ُيــكــّفــر الآخر،  اأن  الــروايــة ل جُتــيــز لأحـــد  بــاء-هــذه 
حقيقتني،  لنا  توؤكد  لأنها  التعاي�ص  اىل  تر�شدنا  بل 
�شحيحة  الطرق  كل  تكون  اأن  ميكن  ل  انه  الأوىل: 
احلقيقة  ولأن  الــــواقــــع،  خــــالف  لأنـــــه  بــاملــئــة  مــئــة 
اأين  يعرف  ل  اأنه  مبا  الن�شان  اأن  والثانية:  واحدة، 
عليه  بل  الآخــر،  اإق�شاء  ميكنه  فال  احلقيقة  تكمن 
اأن يحتمل اأن الآخر على احلق، بغ�ص النظر من اأنَّ 
بها  ليتم�ّشك  احلقيقة  ملعرفة  نف�شه  ُيجهد  اأْن  عليه 
يكون  اأن  بــالــ�ــشــرورة  لي�ص  ولــكــن  عليه،  ُحــّجــة  وهــي 
تعني  والــتــي  للعقيدة  ا�ــشــم  وال�ـــشـــالم  و�ــشــلــهــا،  قــد 
ُتبعده  وهي  ال�شالم،  وحتّيته  العنف،  ويبعد  لم  ال�شِّ

مت�شفان  اأمران  والإق�شاء  والتكفري  العنف،  عن 
حيث  ال�ــشــالم،  قبل  مــن  املرفو�ص  بالعنف 

بالظاهر،  يــحــكــم  ــا  اأيــ�ــش ال�ـــشـــالم  اأن 
فهو  الـــ�ـــشـــهـــادتـــني  �ـــشـــهـــد  ــــن  فــــَم

مقون الّدم، ول يحق لأحد 
بالل�شان  لـــه  الــتــعــّر�ــص 

واليد.
احلــــداثــــة  زمــــــن  يف   

بــــعــــد احلــــــداثــــــة ويف  ومـــــــا 
الفائقة  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــ�ــشــر 

واملعلوماتية  التــــ�ــــشــــالت  وثــــــورة 
م�شاريع  ال�ـــشـــالمـــيـــني  بـــعـــ�ـــص  يـــطـــرح 

املا�شي  اىل  مــ�ــشــدودة  منغلقة  دينية  ثقافية 
موؤ�ش�شاتهم  عب  يريدون  متمّدنة،  غربية  دول  يف 

ا�شتقطاب  جــامــدة  عــقــائــديــة  منظومة  خــالل  ومــن 
املُ�شرق  امل�شتقبل  �ــشــوَب  واملــّتــجــه  ــر  املـُـتــحــ�ــشّ الــغــرب 
التفكري  ُحر  بعقل  والبتكار  واخللق  التجديد  بروح 
بالتقليد  ول  والأ�شاطري  بالأوهام  يوؤمن  ل  ُمنفتح 
انتاج  على  قدرته  يعيق  مبا  ول  اجلاهزة  والقوالب 
معرفة جديدة حّية وفاعلة تتغرّي على وفقها عالقة 
على  تعليقك  ما  وبالآخر.  وبالعامل  بذاته  الن�شان 

الكالم؟. هذا 
الواقع ومع الأمور  واأتعامل مع  اأرى عك�ص ذلك،   

ايجابي،  ب�شكل  غــريهــا  اأو  كــانــت  فقهية  الــعــلــمــيــة، 
حــيــث اأ�ــشــتــخــدم الــعــلــم احلــديــث الــثــابــتــة مــعــاملــه يف 
ال�شرعية،  والأحــــكــــام  الــــــواردة  الــنــ�ــشــو�ــص  تــقــويــة 

ال�شرع. خدمة  يف  لم  فالعحِ
يف  والتدري�ص  البحث  يف  غنية  جتربة  لكم  األف:   
الأ�شا�ص  حجر  و�شع  يف  واأ�شهمتم  العلمية،  احلوزة 
1975م،  �شنة  دم�شق  يف  الزينبية  العلمية  للحوزة 
اىل حتديث  املوؤثر  �شعيتم من خالل ح�شوركم  هل 
التقليدية  احلــــوزويــــة  الـــدرا�ـــشـــة  ومــنــاهــج  الــفــقــه 
الع�شر  متغريات  مع  ومن�شجمة  متطورة  وجعلها 
التقدم  مــ�ــشــرية  لــتــواكــب  ومــعــطــيــاتــه  و�ـــشـــروراتـــه 
احل�شاري؟ وهل فّكرمت يف تاأ�شي�ص حوزة علمية 

عربية؟ مرجعيتها  عراقية 
التابعة  الــعــلــمــيــة  احلــــــوزات  اإنَّ  بـــــاء: 
حيث  عــربــيــة،  جميعها  لــالمــامــيــة 
واإمنـــــا  عـــربـــيـــة،  املـــنـــاهـــج  اأن 
للطالب  �ـــشـــرحـــهـــا  يـــتـــم 
اأن  ومبـــــا  بــُلــغـــــــــــتــهــم، 
مهتــــّمون  الآخـــريـــن 
خمتلف  يف  الأمــــر  بــهــذا 
الأقـــــــطـــــــار فـــــال حـــــاجـــــة اىل 
من  اأرى  ولــكــنــي  ــر،  ـــ ـــ اآخـــ تــاأ�ــشــيــ�ــص 
لتكون  تـــطـــويـــرهـــا  مبـــكـــان  الـــ�ـــشـــرورة 

احلديثة. اجلامعات  مب�شاّف 
الزينبية  لــلــحــوزة  �شاً  موؤ�شِّ جـــزءاً  كنت  عندما   
التاأ�شي�ص  من  �شنوات  بعد  فاإنني  دم�شق،  يف  املباركة 
الدرا�شي  املنهج  بتحديث  قمت  1400هـ  �شنة  يف  اأي  
قمت  حيث  اجلامعي،  للمنهج  �شبيهاً  اأ�شبح  بحيث 
التي  املواد  بع�ص  واأ�شفت  الن�شو�ص  بع�ص  بتغيري 
بل جعلت يف احلوزة  املجتمع،  اليوم وحاجة  تنا�شب 
الذي يريده  الفرع  اأن يختار  فروعاً ميكن للطالب 
ومن  اإخت�شا�ص،  �شهادة  على  للح�شول  يرغب  اأو 
الـــوزارة  بــهــا مــن قــبــل  هــنــا فــقــد �شعيت لــالعــرتاف 
تكون  جامعية  �ــشــهــادة  خّريجيها  لتمنح  ة  املخت�شّ

كتاباتي  ــالل  خ مــن   
ومتطورًا  متجددًا  فكرًا  أطرح 

حضارة  خــالل  من  للحياة 
اإلسالم .
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اأنني ا�شتقبلت  مقبولة لدى اجلامعات العاملية، كما 
العامرة  حوزتها  لدن  من  املقد�شة  قم  من  الوفود 
ـــــذاك ومـــن لهــــور لـــالطـــالع عــلــى املــنــهــج الذي  اآن
اىل  انتقايل  بعد  ولكن  به،  لُيحتذى  هناك  طّبقته 

الأمور.  تغرّيت  لندن 
  ف�شاًل عن كونك فقيهاً جمتهداً وباحثاً متمّر�شاً 
لك  اأن  ُيذكر  و�شاعر،  اأديــب  فاأنت  بــارعــاً،  وُمّققاً 
اأكرث من اأربعة ع�شر ديواناً، اإثنان منها مطبوعان، 
بهند�شة  اهتّم  اإحــدهــا  مطبوعة،  كتب  ثالثة  ولــك 
غري  �شعرية  بــحــور  با�شتحداث  والآخـــر  الــَعــرو�ــص 
وثــالــث يف  بـــحـــراً،  اأو�ــشــلــتــهــا اىل )210(  مــ�ــشــبــوقــة 
املعا�شر  العربي  بال�شعر  راأيك  ما  الَعرو�ص.  بحور 
ما  ثم  الــنَّــرث(؟  التفعيلة،  العمود،  )ق�شيدة  عامة 
باملعنى  �شاعر  اأنت  هل  والنظم؟  ال�شعر  بني  الفرق 
وات�شاًل مبا  وُمقّفى؟  موزون  ناظُم كالم  اأم  الفّني 
يف  الــلــغــة  تــوّظــف  اأن  عــنــدك  تــقــّدم..اأيــهــمــا �شحيح 
العك�ص،  اأم  والــ�ــشــعــريــة  احلــيــاتــيــة  جتــربــتــك  خــدمــة 

وملاذا؟
ال�شفات  مــن  �شفة  اأي  عــن  اأُ�ــشــاأل  عندما  األـــف:   
منهم.  اأكون  اأن  اأُحبُّ  اأجيب:  فاأنا  ذكرمُتوها،  التي 
اأربــعــة عــ�ــشــر ديـــوانـــاً يف خمتلف  اأكـــرث مــن  نــعــم يل 
الجتاهات والألوان والأغرا�ص، ويل ثالثة كتب يف 
العرو�شية" ويدور  "الأوزان  با�شم  اأولها  الَعرو�ص، 
بــهــا ب�شكل  اأتـــيـــت  الــبــحــور اخلــلــيــلــيــة، ولــكــن  حـــول 
الَعرو�ص  علم  َفــْهــم  لــلــقــارئ   ميكن  بحيث  حــديــث 
هو  الآخـــر  والــكــتــاب  فــيــه.  يــتــفــّقــه  اأن  ميكنه  ب�شكل 
حيث  اأبدعت،  ذلك  يف  فانني  الَعرو�ص"  "هند�شة 
من  هند�شتها  اأنني  اإل  اخلليل  تفعيالت  اأجتاوز  مل 
الـــدوائـــر وحركتها  بــطــون  مــن  فــاخــرجــت  جــديــد، 
مّثلت  وقــد  القدمية،  البحور  فيها  مبا  بحور   210
الكتاب  واأمــا  نظمي،  من  الأربعة  باألوانه  بحر  لكل 
نظمت  حيث  الَعرو�ص"  "بحور  با�شم  فهو  الثالث 

نظماً. تفاعيلها  وذكرت  اجلديدة  البحور  على 
باء: اأرى اأن الذي ي�شمى �شعراً هو القري�ص املُقّفى 

امل�شتمع  م�شاعر  على  يوؤثر  اأن  �شرط  التفعيلة،  ذو 
اأعرتف بكونه  النرث فال  واأما �شعر  واإل كان نظماً. 

م�شّجعاً. كالماً  اأ�شّميه  ورمبا  نرثاً  بل  �شعراً 
اأقيم  ول  لــلــقــارئ   مـــرتوك  الــتــقــيــيــم  اأن  اأرى  تـــاء: 

. نف�شي 
اأن  املــقــطــع الأخـــــري فـــاجلـــواب  بــالــنــ�ــشــبــة اىل  ثــــاء: 
خدمة  يف  اللغة  ا�شتخدم  مــهــدفــاً  كــان  اإذا  ال�شاعر 
لذلك  اأخــرى  مرحلة  يف  ال�شعر  وا�شتخدم  الــهــدف 
من  العربية  اللغة  اأُعــيــد  اأن  اأحــّبــذ  واإنــنــي  الغر�ص، 
اندثر  اأن  بعد  واحلركة  الوجود  اىل  ال�شعر  خــالل 
املفردات  ال�شعراء  ا�شتخدم  حينما  مفرداتها  ُثلثا 
فطاحل  ول  اجلاهلية  �شعراء  يتبعوا  فلم  املُبتذلة، 
ال�شعراء يف العهود ال�شالمية، ومن هنا اأي�شا لبد 
الأهداف  اىل  للو�شول  مركباً  ال�شعر  اأ�شتخدم  اأن 
اأو  جمتمعي،  خاللها  مــن  واأ�ــشــلــح  بها  اأوؤمـــن  الــتــي 
حتى  وال�شعر  الأدب  خالل  من  بيانه  يجب  ما  اأبنّي 
تف�شلت  الــذي  اأن  اإذ  مــوؤثــراً،  ويــكــون  �شعري  يخلد 
بــه مــن �ــشــورتــني، فــال ميــكــن اأن يــكــون دائــمــا على 
الأغرا�ص  ح�شب  الثــنــان  يجوز  بــل  واحـــدة،  وتــرية 

والأهداف .
العلمية  ومــ�ــشــاريــعــك  اإجنـــازاتـــك  اآخــــر  هـــي  مـــا    
تــتــمــنــى حتقيقه  الـــذي  والــثــقــافــيــة والأدبـــيـــة؟ ومـــا 

. ؟ م�شتقباًل
الت�شمية فهي كثرية،  ْت  اإن �شحَّ األف: الجنازات   
كتاب،  األـــف  اىل  ت�شل  الــتــي  الــ�ــشــرائــع  �شل�شلة  فـــاإن 
و�ــشــلــ�ــشــلــة الإ�ـــشـــالم يف الـــبـــلـــدان والـــتـــي تــ�ــشــل اىل 
ع�شرة..وهكذا،  يف  املُ�شرت�شل  والتف�شري  ثالثمائة، 
ولكن ما كان منها مقبول لدى الأمة بعد اهلل فهو 

اإجناز، واإل فال، وهناك اأمور اأخرى.
اأُمنيات الإن�شان كثرية والإن�شان بذاته َطموح،  باء: 

املتنبي: رمبا ل حدود له بها، ولكن كما قال 
ُيدركه املرء  يتمّنى  كلما  ل 

ال�ّشفن ت�شتهي  ل  الرياح مبا  جتري 
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مبته  يف  الكل  ي�شبه  انه  مع  �شيء  يف  احد  ي�شبه  مل 
بالفن عامة  انــه مولع  الآخــريــن  وبــني  بينه  والــفــرق 
الدرا�شة  يف  حظوته  لينال  فاجتهد  خا�شة  وبامل�شرح 
وكان قاب قو�شني وادنى من اأن ينال �شهادة الدكتوراه 
اللحظة  هـــذه  اكــتــفــى حــتــى  انـــه رمبـــا  اإل  املــ�ــشــرح  يف 
زمن  يف  الــدكــتــوراه  �شهادة  لينال  املاج�شتري  بر�شالة 

لحق قريب اإن �شاء اهلل .          
 مــ�ــشــرحــي عــراقــي كــربــالئــي رائـــد قـــّدم الــعــديــد من 
عمل  وكــذلــك  ومتثيال ً  اإخــراجــاً  امل�شرحية  العــمــال 
اكــرث من  التلفزيون ممــثــال ً وخمــرجــاً يف  يف جمــال 
م�شرحية  املــ�ــشــرح  �شعيد  عــلــى  اخــرهــا  وكـــان  جتــربــة 
اخلفاجي  ر�شا  لل�شاعر  النور  �شفري  عقيل  بن  م�شلم 

التشابيه شكل من اشكال املسرح 
واشكالية التسمية والتنظري 

                     عقيل ابو غريب   "املسرح احلسيين" حتاور الفنان الرائد علي الشيباني

وكذلك اإخراجه للم�شل�شل التلفزيوين ليايل بي�شاور 
الف�شائية  الأنــــوار  قــنــاة  �شا�شة  على  مــن  قــدم  الــذي 
تقدمي عمل م�شرحي ح�شيني  من�شغل حاليا يف  وهو 
حلــ�ــشــاب مــهــرجــان املــ�ــشــرح احلــ�ــشــيــنــي الــــذي تقيمه 
احل�شينية  املقد�شتني  للعتبتني  العامتان  الأمانتان 

والعبا�شية من كل عام .
انه الفنان امل�شرحي الرائد علي ال�شيباين فكان ملجلة 

احلوار  هذا  احل�شيني" معه  "امل�شرح 
لــك هذه  تعني  مــاذا   ، املقد�شة  كــربــالء  �ــص/  مدينة 
والن�شانية  والفكر  البطولة  مــن  الكبرية  امل�شاحة 
والعدالة  دافع عن قيم احلق  اإمام عظيم  املتمثلة يف 

؟
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ال�شيباين الفنان علي 

وم�شاحة  مكان  هي  كمفهوم  مدينة  واأي  املدينة  ج/ 
و�شمن  م�شالح  �شمن  بداخلها  الب�شر  يتعاي�ص  لأن 
 .. ا�ــشــغــال  ومــن  يومية  تــداخــالت  مــن  مــا يعرتيهم 
من  حتمل  مــا  لكونها  خا�شة  اهمية  للمدن  ولــكــن 
مكانة خا�شة ، ولو رجعنا قليال ً اىل التاريخ واخذنا 
مدناً بعينها فالقد�ص مدينة عظيمة مبا حتمله من 
كبغداد  اأخـــرى  مــدن  هنالك   ، وتــاريــخــي  ديــنــي  ارث 
ال�شخ�شيات  وكذلك  املبدعني  الكثري من  فيها  التي 
العلم  من  لتنهل  بغداد  اىل  جــاءت  التي  التاريخية 

والثقافة والدب ..
فهي  اأخـــرى  لــهــا خ�شو�شية  كــربــالء  مــديــنــة  ولــكــن 
البطولة  ثنايا  ويحمل  والغرية  باملحبة  ينبئ  عامل 
يف كــل مــا تــعــنــيــه هـــذه الــكــلــمــة فــــاذا كـــان لــكــل مدن 
فلكربالء  العظيم  الإرث  ذلــك  والنــ�ــشــانــيــة  الــعــامل 
ذلك  ثراها  لحت�شان  متيزها    التي  خ�شو�شيتها  
تن�شاه  ان  لالن�شانية  ميكن  ل  الذي  العظيم  البطل 
الت�شحية والفداء هناك كلمة  طاملا هنالك نوع من 
حينما  املــديــنــة  هــذه  يف  �شي�شكن  مــن  كــل  �شيطلقها 
يريد ان يقول ) ل للظلم ( ول لل�شر ول لكل عوامل 

النتكا�ص ..
مدينة  باعتبارها  الجيال  ذاكــرة  يف  �شيبقى  م�شمى 
)عليه  احل�شني  المــام  مدينة  والبطولة  الت�شحية 

ال�شالم( .
�ـــــص/ كـــيـــف تـــــرى املـــديـــنـــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر فنان  

م�شرحي
لها  ا�ــشــرت  انــا  املــ�ــشــامــني  عــلــى م�شتوى  املــديــنــة  ج/ 
ولــكــن عــلــى مــ�ــشــتــوى املــ�ــشــرح يــجــب عــلــى الــفــنــان ان 
طبيعة  ومــن  الهند�شي  �شكلها  مــن  امل�شامني  يــقــراأ 
اروقــتــهــا وامــزجــة الــبــنــاء واملــ�ــشــاحــات ..وانــــا هــنــا ل 
تراثها  او  القدمي  ب�شكلها  احتفظت  املدينة  ان  ازعم 
ح�شلت  التي  والتطورات  التغريات  ب�شبب  ال�شكلي 
ولــكــن بــقــيــت هــنــاك عــوامــل قــريــبــة يف تــنــاولــهــا اأي 
عندما يريد الفنان تناول �شيء من روح املدينة على 

م�شتوى ال�شكل عليه ان ينتبه وينهل من هذا ..

وانا انظر يف كثري من اعمايل اىل وجود �شكل يتفق 
مع م�شمون املدينة .. 

لو نح�شب الق�شية من جانبها البداعي .. وبقراءة 
تاريخية ب�شيطة .. لو ننظر اىل ملوك �شك�شبري مثال 
تول�شتوي  فالح  اىل  وتنظر   .. بريطانيا  ملوك  هم   ً
هو فالح رو�شي .. فهذا �شيء على اقل تقدير م�شتل 
ي�شتطيع  الــفــنــان  ان  اعــتــقــد  ل  وانــــا   .. الــبــيــئــة  مــن 
املدينة  توفرها  ان  ميكن  التي  القيمة  عن  النفكاك 

املاثلة والتي حتت�شن احل�شني )عليه ال�شالم( ...
وبــالــتــايل �شيكون امـــام كــل فــنــان �ــشــواء رغــب ام مل 
ابتدعتها  التي  القيم  كل  من  ياأخذ  ان  عليه  يرغب 
..فالكل  الــتــاريــخ  تــنــاولــهــا  والــتــي  ال�شخ�شية  هـــذه 
ان  كاتب  لأي  ُقــّدر  ولــو  ان�شانية..  حا�شرة  امامهم 
بجوانب  عليها  ينفتح  ان  عليه  الطف  فكرة  يتبنى 

اخرى ..
فاملدينة كم�شاحة وكحا�شنة فيها املعنى الذي ي�شتّله 
الكاتب والفنان فال ميكن ان ينفك عن هذه الق�شية 

وحتى يف اق�شى الظروف ..
�ص/ بعد ان حتدثنا عن املدينة كوجود عاملي ان�شاين 
ال�شالم(  نــتــحــدث عــن المـــام احلــ�ــشــني )عــلــيــه  الن 
 .. طقو�شهم  يف  واملتجلي  النا�ص  قلوب  يف  احلا�شر 

كيف ا�شتغل الفنان والكاتب هذا الوجود  
ج/ العمل الدبي والفني عادة ما ي�شتدعي من الفنان 
حكائي  مـــوروث  ا�ــشــتــخــدام  او  ا�شتلهام  او  ا�ــشــتــقــدام 
 ، حتــديــداً  الق�شية  هــذه  يف   .. فلكلور  او  تاريخي  او 

هنالك انزياح متاماً لهذا اجلانب ملاذا ؟؟!!
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والذين  والدبـــاء  الفنانني  من  الكثري  ان  تعرف  هل 
ي�شلون  حينما  الدبــيــة  الجــنــا�ــص  كــافــة  يف  يعملون 
احلــ�ــشــني )عليه  المــــــام  قــ�ــشــيــة   ، الــقــ�ــشــيــة  لـــهـــذه 
برمتها   احلــيــاة  على  ينفتحون   .. حتــديــداً  الــ�ــشــالم( 
الفنانني  فهناك كثري من  تاريخ  انها  اعتبنا  فلو   ..
اىل  لي�شلوا   اجلـــدل  اجــل  مــن  الــتــاريــخ  ي�شتقدمون 
ما  هو  فــالــرتاث  تراثا  اعتبناها  واذا  كــبى  غايات 
اىل  نــاأتــي  حينما  وبــالــتــايل  منجز  مــن  المم  قدمته 
الثقايف  فــاملــ�ــشــروع  الــ�ــشــالم(  )عــلــيــه  احلــ�ــشــني  ق�شية 

والفني �شيكون له غاية بالأهمية لعتبارات كثرية
-  انك اأمام منجز درامي عال ، لو كنت تعمل 
الق�شة  او  احلكاية  ان  تقدير  بــاأقــل  امل�شرح  حقل  يف 
التاريخية التي وردتنا كيفما ترد، اأنا كفنان م�شرحي 
هنالك  ان  اجـــد  الــكــتــابــة  �ـــشـــاأن  يف  اعــمــل  كــكــاتــب  او 
موا�شفات  ميــتــلــك  حقيقي  درامــــي  لــعــمــل  مــ�ــشــّلــمــات 
وخ�شائ�ص وا�ش�شا تنتج عمال م�شرحيا �شمن قوانني 
اتينا  لو  ..يعني  اجلوانب  وبكل  بها  املعمول  الدراما 
اىل احلــكــايــة مــنــذ بــدايــتــهــا وخـــروج احلــ�ــشــني )عليه 
ثم  ومــن  الكوفة  اىل  وو�ــشــولــه  املدينة  مــن  الــ�ــشــالم( 
املقاتل والطفوف التي حدثت يف كربالء جتد هنالك 
حــكــايــات ومــواقــف تــتــفــق متـــام التــفــاق مــع الدراما 
ولــهــذا جتــدهــا جتــذب كــثــرياً مــن الــعــامــلــني يف حقل 

الدراما ..
امل�شرح  او  الدراما  ان  واملهم  الخر  اجلانب   -
ي�شتدعي مواقف او ما ي�شمى الفعل امل�شرحي ، يعني 
بها  احل�شني  ق�شية  لكن  بال�شرد  تتعلق  ل  الق�شية 
ولذا  بــاأحــداث  مقرونة  واحلكاية  م�شّخ�ص  تو�شيف 
لأن  وا�شعة  وار�شا  منهال  وتبقى  منها  وياأخذ  جتذب 
ياأتي امل�شرحي وال�شينمائي والذي يعمل يف التلفزيون 
بها  ويناق�ص  ال�شياء  هــذه  من  ياأخذ  وان  يبتكر  لأن 

روؤيا للم�شتقبل. احلا�شر ويعطي 
�ص/  ا�شتخدمت تقنية ال�شورة املتحركة عن طريق ) 
الداتا �شو( هل جنح باعتقادك اىل حد ما يف اي�شال 
�شينما  الفنون  التداخل يف  للمتلقي  وهل هذا  املعنى 

مثل  بال�شرورة  يخدم  اي�شاً  ت�شكيل  ورمبــا  وم�شرح 
هكذا اعمال ؟

ج/ احياناً امل�شرحي ينظر بعني العتبار اىل جماورات 
من التقنيات لغايات خلق جانب من الده�شة واملتعة 
انت   ، الهمية  غاية  امر يف  هناك  ولكن  امل�شاهدة  يف 
يف كثري من الحيان ت�شعى اىل التقنيات ل�شد نق�ص 

او فجوة يف جانب التاأليف ..
ال�شاعر  انا حقيقة ل ازعم ان هناك يف ما كتبه الخ 
م�شتوى  على  ولكن  العجز  من  �شيئاً  اخلفاجي  ر�شا 
الكتابة كان ي�شعى الكاتب ب�شعريته الطاغية على ما 

ارى اىل وجود �شرد عال وتو�شيفات كبرية ..
هذه لو بقيت يف امل�شرح كما هي �شيجعل املتلقي على 
ولهذا  امل�شرحي  الــعــر�ــص  مــع  يندمج  ل  تقدير  اقــل 
بقراءة ثانية لأي خمرج �شواء انا او غريي ي�شتدعي 
 ( مــن  بع�شها  التقنيات  وهــذه  التقنيات  بع�ص  منه 
وغريها  والت�شكيل  ال�شوتية  املوؤثرات  او  �شو(  الداتا 

..
املخرج  ي�شتخدمها  او  ي�شتقدمها  المور عندما  هذه 
من  �شيئا  امل�شرحي  العر�ص  على  ت�شفي  بغايات  هو 
اجلمال .. اي�شاً من ناحية املعنى بالقيمة الفكرية .. 
والقيمة الفكرية قد تاأتي باإمياءة او وم�شة او ببيت 

�شعر ..
ويقول  يــاأتــي  ل  هــو  قــ�ــشــيــدة  الــ�ــشــاعــر  يكتب  حينما 
هو  املــخــرج  او  التلقي  لكن  درامــيــة  ق�شيدة  �شاأكتب 
الذي �شيكت�شف ان هناك عامال دراميا .. وخري دليل 
عــلــى ذلـــك مــا قــدمــتــه مــن جتــربــة خــالقــة  يف مولد 
المام احلجة ) عجل اهلل تعاىل فرجه( حيث اخذت 
معروفني  عراقيني  �شاعرين  من  ق�شائد  جمموعة 
الــنــواب ومــوفــق مــمــد فــوجــدت هناك  هــمــا مظفر 
مقاربات بني معاين الق�شيدة والتي تن�شج للمتلقي 
نوعا من الدراما ف�شارت ا�شبه بتوليفة ..انا ا�شميها 
ي�شتدعي  ولكنه  دراما  حا�شنته  يف  امللحمي  بالعر�ص 

�شيئا من الفرجة و�شيئا  من امل�شرح الحتفايل ..
كانت  امل�شرح  مقومات  ان  الــقــول  ن�شتطيع  هــل  �ــص/ 
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كاملة فيها او هي عبارة عن تو�شيل فكرة ؟
ج/  حقيقة هكذا نوع من امل�شرحيات ُتقَدم اأينما ميكن 
ة لنه العن�شر الرئي�شي يف هكذا  يف �شارع او يف من�شّ
اعمال هو املمثل الذي يطرح مفاهيم هي عبارة عن 
�شطائر فكرية ت�شل اىل عقلية املتلقي  ب�شرعة دون 
ان يجل�ص ويحتاج اىل تفكري   وديكور فاإذن هي ملحة  

تراعى فيها ال�شوت واجل�شد واملكمالت الأخرى ..
�ص/   كيف تقّيم و�شع املمثل يف هكذا جتارب ؟

ج/ انــا مــن الــذيــن يــوؤمــنــون حــق الميـــان ان املمثل 
على امل�شرح اقد�ص عن�شر وما عداه ل ميلك اهمية 
مــوؤمــن حق  الــرئــيــ�ــشــي لنــنــي  العن�شر  هــو  فــاملــمــثــل 
 ، وُمتلقي  ُملقي  قائمة على  ان هذه احلياة  الميــان 
فاملُلقي الآن على امل�شرح فينح�شر عندها دور املخرج 
وينتهي دور املوؤلف وت�شع كل ال�شياء يف خانة املمثل 
دلوه  يــدلــو  الـــذي  وهــو  �شيقول  الـــذي  هــو  فاملمثل   ،
اقد�ص  املمثل  يكون  ان  فكرة  اىل  انــحــاز  فانا  لــذا   ..

عن�شر يف امل�شرح..
لكن عملية ال�شتغال مع املمثل كيف تكون ؟

ال�شخ�شية  متــثــل  �ــشــيــدة  اىل  بــحــاجــة  كــنــت  فــمــثــال ً 
�شخ�شية  وهـــي  طــوعــة  �شخ�شية  وهـــي  الــرئــيــ�ــشــيــة 
ال�شخ�شية  �ــشــاحــب  املــمــثــل  تــ�ــشــتــدعــي  تــاريــخــيــة 
اىل  بال�شافة  اخلــبة  وكــذلــك  واجلــيــدة  الر�شينة 
ال�شيدة  هــذه  فح�شرت   ، املــ�ــشــرح  بتقنيات  معرفته 

ب�شكل عفوي وب�شيط وقيل يل انها كانت متّثل 
حتى ت�شع املمثل يف فورمة البداع يجب ان يطمئن 
املمثل مما �شيقّدم ولذا ارى كل املمثلني حينما يقدم 
الرئي�شية  ينزع �شخ�شيته  ، هو  م�شرحية ماذا يعمل 
هذه  وبالتايل  ميثلها  التي  ال�شخ�شية  اىل  ويتحول 
العملية عملية خطرة بالن�شبة لأي فرد لأنه هو وحده 
ملا  اأن يطمئن للمخرج ويطمئن  �شيواجه وعليه  من 
فاأي   .. للمتلقي  اجلمهور  لـــراأي  ويطمئن  �شيقّدم 
واعتقد  بالطمئنان  مقرونة  املمثل  اداء  يف  عملية 
هنا تبداأ مكابدة واهمية املخرج .. فكثري من النا�ص 
يوؤدي  به  �شيقوم  ما  ان  يعتقد  لأنه  للتمثيل  ياأتي  ل 

اىل ان ُتطاح ب�شخ�شيته املعروفة بال�شارع وما �شواها 
وبذلك يفرت�ص على اأي من يعمل يف حقل التمثيل 
ان يبتعد على قدر املمكن عن ال�شفاف، وعمل املمثل 
ال�شيدة  هــذه  ان  ازعــم  ولكني  و�شاق  متعب  عمل  هو 
التي عملت يف �شخ�شية طوعة كانت جُميدة اىل حد 

ما يف ادائها.
�ص/ يف م�شرحية م�شلم بن عقيل ظهر املمثل الواعد 
عقيل  بــن  م�شلم  ب�شخ�شية  املــو�ــشــوي  عــالء  الــفــنــان 
والفنان م�شن الزرق ب�شخ�شية عبيد اهلل بن زياد 
، وكذلك الفنان الواعد هادي املو�شوي بدور بالل ما 

هو راأيك يف ماقدموه  ؟
هذه  عــالــيــة،  مبــو�ــشــوعــيــة  اأحتـــــدث  ان  هــنــا  اأود  ج/ 
امل�شرحية فيها اأ�شخا�ص جاوؤوا للتمثيل ل بال�شدفة 
هنالك  الرغبة،  ي�شتدعي  التمثيل  لأن   ، ُجــزافــاً  ول 
املو�شوي  عــالء  الفنان  منهم  رئي�شيتان  �شخ�شيتان 
وهــنــالــك فــنــان واعــــد كـــان لــه دور بــــارز وهـــو هادي 
احّفز  ان  ا�شتطعت  بــالل،  �شخ�شية  دور  يف  املو�شوي 
بغاية  �شيئا  املو�شوي  وعالء  املو�شوي  هادي  داخل  يف 
الهمية ، فعا�شوا حالة من القلق وحالة من التغيري 
وهذا  بتمرين  ا�شبه  لديهم  ف�شار  يوم  لكل  امل�شتمر 
ياأتي  فحينما  يــومــيــات..  عــن  عــبــارة  هــو  الــتــمــريــن 
ولذا  املــا�ــشــي  بــالــيــوم  بــه  مــا عمل  يــقــّدم  للتمرين ل 
تراكم معريف وخبة متثيلية  لديهم جمموعة  �شار 
يقبل  وبالتايل  واحدا  ي�شبح منطا  يتنّمط ومل  ومل 

ال�شيء. بهذا 
انه عندما نخرج م�شرحية علينا  �ص/ هل هذا يعني 
والتوجيهات،  الــنــ�ــشــائــح  ونــعــطــي  املــمــثــل  نــــدّرب  ان 
روؤيته  املــخــرج يف  يــوؤثــر على  ان  هــذا اجلــانــب ممكن 

بالن�شغال مع املمثل ؟
املــمــثــل فهناك  بــنــوعــيــة  لـــه عــالقــة  هــــذا المــــر  ج/ 
واعطاء  التعليمية  العملية  منك  ي�شتدعي  ل  ممثل 
هـــذا المر  هــنــاك ممــثــل يتطلب  ولــكــن  مــالحــظــات 

ولكن انت ماذا �شتح�شد يف النهاية ؟! 
يف  فمثال ً   .. مرتفني  ناجحني  ممثلني  �شتح�شد 
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هنالك  الــ�ــشــالم(  )عليه  عقيل  بــن  م�شلم  م�شرحية 
�ــشــابــقــاً متتهن  تــكــن  �ــشــخــ�ــشــيــات مــثــّلــت ولــكــنــهــا مل 

التمثيل مثل جا�شم ابو فيا�ص وم�شن الزرق .. 
م�شرحاً  او  فرجة  م�شرح  نعّدها  هل  الت�شابيه،  �ــص/  
اأين ن�شع   ، احتفالياً والذي هو نواة للم�شرح العربي 

مثل هكذا عنوان ؟ 
املــ�ــشــرحــيــة عــنــدنــا حــديــثــة الـــعـــهـــد  ، يف  ج/ طــبــعــاً 
بيئة رحبة  اىل  يــحــتــاج  املــ�ــشــرح  ان  افــرت�ــص  الــبــدايــة 
ال�شكل  امرين  على  قائم  وامل�شرح   ، ت�شتوعب  وبيئة 
لــو جئنا كــمــوروث وكــحــكــايــة هــل هناك  واملــ�ــشــمــون، 
انـــا ازعـــم ان هــنــاك مــ�ــشــرحــا او �شكال  نــعــم  مــ�ــشــرح؟ 
م�شرحيا لكن عملية توظيفه كيف تتم ؟ وهنا �شاأعود 

اىل ق�شية الت�شابيه ..
ال�شبعينات  وحلد  ن�شاهد  ما  كثرياً  القريب  بالتاريخ 
وال�شاحات  الــ�ــشــارع  نــ�ــشــاهــد يف  كــنــا  املــا�ــشــي  بــالــقــرن 
فهذه   .. ال�شبيه  او  الت�شبيه  ت�شمى  فعاليات  العامة 
بهذا  م�شرحية  �شتقّدم  انك  ..؟  امل�شرح  مع  تتفق  هل 

الأمر!
هنالك  يــكــون  ان  امــريــن:  يتطلب  احلقيقة  يف  هــذا 
املعروفة،  العلمية  بال�شيغة  مكتوب  م�شرحي  ن�ص 
نا�ص  فهنالك   ، م�شرح  هــي  الن  املــوجــودة  فالتعزية 
ت�شتمع والقارئ يقراأ وهناك ق�شة تروى ، فمقومات 
الدراما والعمل امل�شرحي موجودة ، فعندما ت�شتخدم 
وت�شتخدم  والديكور  الزياء  ت�شتخدم  فانت  الت�شابيه 
امل�شرح  ودللت  خ�شائ�ص  اكملت  قــد  ولـــذا  الــزمــان 
ميكن  ما  لكل  وقــراءة  توظيب  عملية  ال  عليك  ومــا 
التاأمل  ت�شتدعي  الت�شمية  ولكن  مب�شرح  ي�شمى  ان 
حتى ل نطلق المور جزافاً او نكون امام �شيء ا�شمه 

م�شرح او ل م�شرح.
�ص/ ملاذا ل يكون هناك م�شرح يف كربالء ؟

ج/ امتــنــى ان يــكــون هــنــاك مــعــهــد وكــلــيــة لــه عالقة 
وتقدم  المــنــيــات  هـــذه  تتحقق  ان  وامتــنــى  بــاملــ�ــشــرح 
او  الرتبية  او  باجلامعة  يتعلق  مما  ال�شاأن  لأ�شحاب 

الر�شمية. الدوائر 

م�شاركة  هناك  تكون  ان  �شن�شمع  او  نتوقع  هل  �ــص/ 
للم�شرح احل�شيني يف املهرجانات العربية والعاملية؟

ا�شكالية  تــ�ــشــمــى  كــبــرية  ا�ــشــكــالــيــة  هـــي  حــقــيــقــة  ج/ 
 .. ح�شيني  م�شرح  نــقــول  ان  لنا  ُقـــّدر  اذا   ، امل�شطلح 
؟!  التاريخية  احلــادثــة  يوّظف  الــذي  امل�شرح  هو  هل 
وكقيمة  كمنزلة  بالطف  جــاء  الــذي  املــ�ــشــرح  هــو  هــل 
ل  م�شرح  هو  هل  وجــمــايل؟!  وادبــي  ثقايف  وكمعطى 

يتحدث �شوى عن هذه الق�شية ؟!
اذا  ال�شئلة!  من  كثري  فيها  الت�شمية  تقديري  يف  انا 
على  عالمة  ن�شع  ان  فُيفرت�ص  تاريخي  م�شرح  قلنا 
م�شرح التاريخ فكل امل�شرح ي�شتخدم التاريخ ويوظف 
وبالن�شبة   .. للم�شرح  ويجلبها  التاريخية  احلــادثــة 
من  مقد�شات   لديها  ال�شعوب  فكل  املقّد�ص  للم�شرح 
املــالحــم وغــريهــا مــن المــــور .. ولــكــن قــ�ــشــدي اذا 
امل�شرح  هو  امل�شرح احل�شيني  ي�شمى  الذي  امل�شرح  كان 
الــديــنــي فــهــنــالــك مــ�ــشــرح ديــنــي مــوجــود مبــا ي�شمى 

مب�شرح ال�شرار او الكني�شة ..
اذا قلنا م�شرح ا�شالمي فاأنت الن امام ارث ح�شاري 

عظيم لال�شالم ..
لكن مو�شوع الت�شمية ان نقول م�شرح ح�شيني اعتقد 
انك قد خ�ش�شت الق�شية واذا �شار هناك تخ�شي�ص 
)عليه  احل�شني  ق�شية  ان  بداية كالمي  قلت يف  وانا 
.. لكن  ال�شالم( ق�شية تاريخية �شتبقى مع الجيال 
انا اذا ازعم الن واقول م�شرح ح�شيني فما ال�شافة 
ان نخرج من  فعليه  لذا  ا�شيفها  ان  املمكن  التي من 
 .. امل�شرح  اطــار  غري  يف  الق�شية  ون�شع  امل�شرح  اطــار 
يف  مثاًل  الثقافة   لهذه  ت�شمية  نعطي  ان  اردنــا  فلو 
توفري  علينا  وغريها  كالت�شابيه  املقدمة  الطقو�ص 
ال�شروط وبذلك ميكن ان يطلق عليه م�شرح ح�شيني 
بذاته وبذلك ميكن ان يقول التاريخ هنالك م�شاريع 

متت مثل ما موجود الن.
ت�شعها  ان  لبــد  كبرية  ا�شكالية  هناك  ان  اعتقد  انــا 
الدرا�شات يف جانب من الهمية حتى ل تطلق ت�شمية 

امل�شرح احل�شيني ب�شكل جزايف.
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ينه�ص حني تنام عيون النا�ص والأ�شياء، وي�شلب الكرى اإنتباهتها؛ فتغفو 
يعرف  اأو  النوم،  اإليهما  طريقه  يجد  لن  عينيه..  مثل  عيناً  لكن  بهدوء، 
ال�شاعة  هــذه  مثل  يف  ل�شيما  والــكــ�ــشــل..  النعا�ص  جمــرد  اليهما  ال�شبيل 
يف  هــو  وهــا  الأول،  الفجر  بــزوغ  قبيل  الأخـــري..  الليل  هزيع  مــن  املباركة 
القدمية  املدينة  ملعامل  املعتادة  التفقدية  رحلته  بطقو�ص  للقيام  طريقه 

املقد�شة، واإقامة �شالة ال�شبح يف ال�شريح الطاهرجلده.
طرقات  قدماه  وجتوب  لالأ�شياء،  احلميم  تفقدها  رحلة  يف  عيناه  فرتوح 
ال�شاعد،  الن�شغ  ه�شي�ص  اأذنـــاه  وتلتقط  املــطــبــق،  �شكونه  و�شمت  الــلــيــل، 
النازل.. يف عروق احلياة.. فيم�شي وحيداً.. خائفاً، يتبعه لهاث الطرقات، 
وتفجعات قلوب مكلومة بن�شل الهموم والآلم، مقتفياً حرارة احلرقة يف 
يدي  بني  قيامها  خــالل  ذاتها  مع  واملتوحدة  املتهجدة،  الأرواح  ابتهالت 
الوح�شة،  و�شاح  يظل  فيما  اإليه..  واملنقطعة  نحوه،  واملتوجهة  اهلل،  رحمة 
ويتعاىل �شوت  ال�شاعة،  العامل، يف قفر هذي  املوحي على  باإيحائه  يغطي 
�شوت  ويبقى  نازلة،  تتحرك  وهي  العلوية،  اأنامله  بني  امل�شبحة  حبيبات 
ال�شوت،  ذاك  ال�شمت  فيج�ّشم  بــقــوة،  الليل  هــدوء  يطرق  ا�شطدامها.. 
ويــحــيــلــه اإىل �ــشــدى بــعــيــد، كــقــطــرات املـــاء الــنــازلــة بــبــطء �ــشــديــد يف بئر 

عميق.
فتتبع مهجته اأثر م�شارب دعوات القلوب املوؤمنة، وهي تبق �شاعدة نحو 
مديات  عــابــرة  الظلمة،  جــوف  مــن  م�شيئة  خ�شر  كـــاأرواح  ال�شماء،  عنان 

هزيع الليل األخري
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الطهر ال�شا�شعة.. باجتاه البهجة يف توهج كرنفالت النجوم.
للداعني  م�شراعيها،  على  ا�شتجابتها  نوافذ  وتفتح  رحمتها،  اأبــواب  ال�شماء  ت�شرع  فيما 
يف  �شفوفاً  ترتا�ص  واملالئكة  الأ�شرار،  باأبعد  لالإف�شاء  املوحية  العبقة،  اللحظات  هذه  يف 
ا�شتقبال اإفا�شات الأفئدة، ونداٌء علوٌي يطرق الأرواح املوؤمنة، ويدعو النا�ص، ي�شت�شرخهم؛ 
ُي�شتجب لكم،  اإليه؛  اأدعوا خمل�شني النوايا له تعاىل، وتوجهوا ب�شدقكم، وانقطاعكم  اأن 

فاإنها اأوقات قد�شية يحب اهلل اأن يتوجه العبد اليه بالت�شرًع .. ومناجاته فيها. 
ومتّر  البعيدة،  زوايــاهــا  اأدق  يف  متوغلة  القدمية،  املدينة  بــاأرجــاء  تطوف  قدماه  وتبقى 
 .. والقلق  باخلوف  املحموم  احلياة  ج�شد  على  الندّية  كالن�شمة  عليها،  القد�شية  اأنفا�شه 
اخلر�شاء؛  حلظاته  و�شمت  الليل،  �شكون  اآذان  فتلتقط  الآلم،  �شتى  ثناياه  يف  واملتغلغلة 
اأدمي الطرقات، فت�شاع الألفة يف الأجواء، ويعبق يف الهواء طهر  وقع خطاه اخلافت على 
رائحة قد�شّية، لي�ص كمثلها عطر ورائحة يف احلياة، فتتمايل جذىل بع�ص اأغ�شان ال�شجر 
واأوراقه، ويرق�ص الفرح يف خ�شرتها، وتروح تهتز طرباً �شعفات نخيل با�شق، بينما ت�شتمر 
يف  خــاٍب..  �شوء  ذبالة  من  بقايا  ال�شوئية..  اأن�شودتها  برتتيل  الناع�ص..  الليل  م�شابيح 
اأتعبها،  النعا�ص قد  وكاأن  نهاية، فتبدو  الكون واحلياة  من دون  ي�شتطيل على  ظل غياب 
ـ �شين�شر على  ـ ل مالة  واأجهد مقلها ال�شهاد، وهي تقبل على م�شارف فجر جديد قادم 

ال�شاطع. الكون �شياءه 
ويظّل يتفقد معاملها بتجواله لياًل.. كي يزرع يف خطوته املباركة؛ حدائق اأمل يف الأرواح 
بذار  الأيام..  النتظار، وينرث على ج�شد  اأمد  ا�شتطال  قريباً.. مهما  املتعبة، ويبث فرجاً 
ال�شب، فريوي ظماأ ع�شقها الأزيل للحظة اخلال�ص القادمة.. حينما يحني الأوان وتاأزف 

امل�شيئة العليا كلمتها املدوية.  ال�شاعة وتقول 
فيزق يف رحم الأ�شياء م�شل ال�شوق.. لكي تدفعه نحو ن�شغ احلياة، وكي يتجدد فيها العهد 
منفردة  تعبدها..  طقو�ص  تقيم  وهي  الأ�شوات..  هم�ص  ليلتقط  �شمعه،  ويرهف  والبيعة، 
ومناجاتهم..  اأدعيتهم  يف  الإميـــان  خفقات  ويتح�ش�ص  ونــقــاء،  �شفاء  بلحظة  بارئها،  مع 
احلكيمة،  مل�شيئته  الت�شليم  و�شدق  عليه،  التوكل  وح�شن  تعاىل،  هلل  توجههم  باإخال�ص 

التي تكمن يف �شميم الأ�شياء والأحداث، ومن ورائهما.
فما من �شيء يدعو لفرحه يف غيبته، ووح�شته، وخوفه، مثلما يفرحه قيام هذه اللحظات 
مغرورقة  وهي  العيون  فرتنو  املرهفة،  الــذوات  لواعج  وبــّث  ال�شاعة،  هذه  مبثل  املباركة  
وتبديل  اخلطايا،  عظيم  وغفران  الكربات،  ك�شف  اأجل  من  واأمــاًل..  و�شوقاً  حزناً  بالدمع 

�شوء احلال بح�شن املاآل.
فــتــظــل قــدمــاه جتــوبــان �ــشــمــت الــطــرقــات اخلــالــيــة، اإل مــن هــمــ�ــص الــريــح عــلــى الأبــــواب 
ال�شاطعة للحرم  الأنوار  الليل على �شدر احلياة والوجود، بينما تبزغ  وال�شرفات، وجثوم 
يف  فيبعث  الليل،  �شكون  عب  ال�شبح  اأذان  �شوت  ويتعاىل  الأفــق،  عب  املطّهر  احل�شيني 

الأجواء روح مبة، و�شفاء، واإمياناً مطلقاً بجمال احلياة والإن�شان.

taleb1900t@yahoo.com
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