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العتبة الحسينية المقدسة 
والتأصيل للمسرح الحسيني

االفتتاحية

رئيس التحرير

اأعلنت العتبة العبا�شية املقد�شة عن اقامة )م�شابقة  عَندما 
الن�ّس امل�شرحي احل�شيني( فاإنها كانت تهدُف اىل احل�شول 
املدر�شة  مبادئ  اىل  ب�شدق  تنتمي  م�شرحية  ن�شو�س  على 
هذا  لتحقيق  ر���ش��دت  وق��د  الأ���ش��ي��ل��ة،  املحمدية  احل�شينية 
وقامت  م�شبوقة  غ��ر  �شخية  ج��وائ��َز  الأهمية  بالغ  ال��ه��دف 

بدعم الن�شو�س الفائزة لكي ُتقّدم على خ�شبة امل�شرح..
فهل حتقَق الهدف املن�شود ؟

نقوُلها ب�شدق واإخال�س : 
مل يتحقق الهدف مع ال�شف ال�شديد ، وقد اّكد ذلك قرار 
اللجنة التحكيمية للم�شابقة الخرة، التي حجبت اجلوائز 

الثالث الوىل !!
وهنا ي�شتوقفنا �شوؤاٌل مهم.. ملاذا هذا الرتاجع ؟!
ولالإجابة على هذا ال�شوؤال لبد لنا ان نت�شاءَل :

اإن الن�شو�س التي ُقدمت اىل م�شابقة الن�ّس امل�شرحي  هل  
طيلة ال�شنوات ال�شابقة، والفائزة فيها حتديداً، كانت تنتمي 

فعال  اىل امل�شرح احل�شيني ؟
لالأ�شف ال�شديد نقول ثانية : كاّل !؟! اإن الن�شو�س الفائزة، 
والتي ُقّدم بع�شها على خ�شبة امل�شرح، مل ت�شتطْع القرتاب 
م�شرحها  خ�شو�شية  وم��ن  احل�شينية،  الق�شّية  جوهر  من 
املتفّرد، الذي يتوفر على اأجواء روحانية مل ي�شتطْع الُكّتاب 
املحاولت  رغ��م  يعطيه-!  ل  ال�شيء  – فاقد  لأن  جت�شيدها 
احلثيثة لالإخراج بالت�شّرف بالن�شو�س واعتماده على اإثارة 
 ، – او فكرياً  – فنياً  ك��ل ذل��ك مل يرتفع  اإن  اّل  ال��ع��واط��ف، 

مب�شتوى العمل !!؟
اذن.. ما هو املطلوب ؟

نقولها ب�شراحِتنا التي ُعرفت عّنا، وخدمًة للم�شرح احل�شيني 
الذي نذرنا اأنف�شنا من اجله منذ اكرث من ثالثة عقود :

ان العمال التي تكلمنا عنها تفتقر اىل ُعن�شر جوهري هو 
الكاتب  ت��ام، عندما يكون  .. نعم نقولها بو�شوح  )المي��ان( 
موؤمناً مبا يكتب.. فاّنه �شوف يكتب ب�شدق واإخال�س و�شفاء  
– ابداعية- غر مكت�شفة  ي��وؤدي به اىل التقدم اىل مناطق 
توؤدي به اىل مناطق اخللق والتخليق والبتكار الذي ُيرثي 
الق�شية  ب��ج��وه��ر  ال��ت�����ش��اق��اً  اك���رث  ويجعله  ال��ف��ك��ري  ال��ع��م��ل 
احل�شينية مما يجعله اي�شاً اكرث تاأثراً يف املتلقي �شواء اأكان 
قارئا اأم م�شاهداً على خ�شبة امل�شرح او التلفزيون او ال�شينما 

!!
وهذا ما مل تتوفر عليه الن�شو�س الفائزة يف م�شابقة امل�شرح 
توا�شل  ع��دم  خ��الل  م��ن  جلياً  ذل��ك  ح  ات�شّ وق��د  احل�شيني، 
– رغ��م جمانية  قليلة  اي��ام��اً  اّل  ال��ع��رو���س  اجل��م��اه��ر م��ع 
ي��وم الفتتاح  ع��دا  ف��ارغ��ة  �شبه  القاعة كانت  ف��ان  ال��دخ��ول- 

واليومني التاليني !!
حركة  ير�شد  ان  احل�شيني-  امل�شرح  يف   – الكاتب  على  اّن 
اجلماهر ويتقرب من اآلمها واآمالها وان يطرح العديد من 
مبا  اجلديد  اجليل  ُيذّكر  واّن  املعا�شرة،  امل�شرية  الق�شايا 

ح�شل يف املا�شي لكي ي�شت�شرف امل�شتقبل بثقة واطمئنان..
 .. �شديد-  باخت�شار   – احل�شيني  امل�شرح  ر�شالة  ه��ي  ه��ذه 
ين�شجم مع  ويف اجلانب الفني لبّد ان نقّدم ا�شلوباً جديداً 

اجلانب الفكري وي�شل به حّد المتاع والده�شة والتاألق..
وهنا لبد ان نوؤكد :

ان على الكاتب يف امل�شرح احل�شيني، ان ي�شتنبط من حقائق 
التاريخ ما يربط املا�شي باحلا�شر وهذا يدعوننا اىل العودة 
اخل��اّلق،  املحمدي  احل�شيني  للفكر  ال�شيلة  الينابيع  اىل 
حتى نقرتب من العطاء احل�شيني الذي اذهل العامل.. وما 

زال يبهرُه باإيثاره وت�شحيته ال�شتثنائية.





قرباُن اهلل

تاأليف: يعقوب يو�صف جرب



من�صوجة  وحبكة  دراما  تت�صمن  امل�صرحيُة  هذه 
مبتكرة  حوارات  با�صتخدام  جديدة  روؤية  وفق 
ر�صمت  التي  العامة  اخلطوط  عن  تخرج  ال  لكنها 
ابتكار  على  اعتمدنا  وقد   ، ال�صراع  طريف  لنا 
جندد  لكي  واالأحداث  واملواقف  واحلركة  احلوار 
يف الدراما احل�صينية وهذه هي احلداثة االأدبية 
�صرد  عن  بعيدا  والتجديد  االإبداع  يتطلبها  التي 

احلدث ب�صورة مملة وتقليدية .
) �صهيل اخليول ، قعقعة ال�صلح ، دوي الرياح (

احل�صني : اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ، يف هذه االأر�ض 
االأر�ض  هذه  يف   ... بق�صوة  �صُنذبح  دماوؤنا  �صُتاق 
بني  الب�صري  التاريخ  عرب  فا�صلة  معركة  �صتن�صب 
الف�صيلة  بني  والباطل  احلق  بني  وال�صر  اخلري 
�صهيل   ( ذلك  اهلل  �صاء  ذلك  اهلل  �صاء  والرذيلة 

خيول  (
العبا�ض : يا اأخي يا ح�صني اأتاأذن يل بالقتال ؟

اأبداأهم  اأن  اأكره  اأنا  عبا�ض  يا  اأخي  يا   : احل�صني 
بقتال

عليهم  جُنهز  دعنا  �صالون  قوم  لكنهم   : العبا�ض 
باأجمعنا لنفنيهم عن اآخرهم

احل�صني : كل كل يا اأخي ال اأرغب يف ذلك
فا�صدون  ظاملون  قوم  اإنهم  اأخي  يا   : العبا�ض 

وبقاءهم على قيد احلياة خطر على العامل
احل�صني : مل ناأِت اإىل هنا لننتقم بل جئنا م�صلحني

جدوى  دون  الن�صيحة  يف  بالغت  لكنك   : العبا�ض 
ومل  ال�صالني  هوؤالء  مع  الن�صيحة  تنفع  فلم 

ي�صتمعوا لها
لنبلغ  هنا  اإىل  جئنا  عبا�ض  يا  اأخي  يا   : احل�صني 
بال�صيف  ثم  باحلكمة  عنها  وندافع   اهلل  ر�صالة 

وفق احلدود امل�صموح بها
العبا�ض : اأفهم من كلمك يا اأخي اأننا جئنا اإىل 

هنا لُن�صت�صهد ؟
احل�صني : نعم �صاء اهلل ذلك لكي نكون مثاال حيا 

للت�صحية  لكل االأجيال
على  املوت  توؤثر  اأخي  يا  اأعظمك  ما   : العبا�ض 
والفداء  للبطولة  رمز  اإىل  تتحول  لكي  احلياة 

واالإيثار والت�صحية هلل
وكل  واأنت  اأنا  ر�صالتنا  هي  وهذه   : احل�صني 

امللتحقني بنا
العبا�ض : اأفهم من حديثك اأنك تريد اأن ُتري اهلل 
اأنت ومن معك مدى ا�صتجابتكم لنداء الت�صحية 
ومدى اإميانكم ب�صرورة الت�صحية كما اأنك تريد 
اأن تبعث ر�صالة لكل النا�ض ولكل التاريخ والعامل 
م�صمونها اأنك واآل بيتك و�صحبك كنتم مثاال حيا 
لتقدمي النفو�ض قرابني دون تردد وخوف ودون 

ثمن مادي فاٍن.
نعم مبدوؤنا هو اال�صت�صهاد دون رهبة  احل�صني : 
اأخلقية  وهي  فاٍن   مادي  ثمن  ودون  وخوف 
االأبطال  من  الكثري  هنالك   ، جميعا  البيت  اآل 
وهم  ا�صُت�صهدوا  لكنهم  قبل  من  ا�صُت�صهدوا  ممن 
دون  ا�صُت�صهدوا  اأنوفهم  رغم  ا�صُت�صهدوا  خائفون 
اأن ي�صتيقنوا اأنهم �صُي�صت�صهدون بينما نحن اأيقنا 

اأننا �صُن�صت�صهد حتما ويقينا
العبا�ض : معنى ذلك اأننا اختنا طريق اال�صت�صهاد 
باختيارنا وهذه هي اأخلقية االأحرار املت�صمنة 

اال�صت�صهاد مبلء االإرادة ) �صهيل خيول (
من  يقتبون  القوم  عبا�ض  اأخي   : احل�صني 
خميمنا وهذا �صهيل خيولهم ي�صك االآذان لكننا 
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اأبطال  اأننا  لهم  نثبت  لكي  �صنقاتلهم  نرهبهم  لن 
اهلل  وعن  احلق  عن  دفاعا  م�صتميتون  وفر�صان 

ور�صالته املقد�صة
العبا�ض : نعم �صنقاتل دفاعا عن اجلنة بينما هم 

يقاتلون دفاعا عن الدنيا الفانية
احل�صني : اأح�صنت يا اأخي يا عبا�ض لقد اأبلغت يف 
يقاتلون  فاأنظر كم هم م�صاكني  والتعبري  الو�صف 

دفاعا عن الفناء
العبا�ض : لي�ض هذا فح�صب هم يقاتلون دفاعا عن 

النار فما اأجهلهم!!!
احل�صني : ) يبكي (

العبا�ض : ممَّ  تبكي يا اأخي يا ح�صني واأنت الفار�ض 
العظيم و�صيد �صباب اأهل اجلنة و�صبط الر�صول ؟

احل�صني : اأبكي على هوؤالء القوم ال�صالني الذين 
يف  والعذاب  الدنيا  يف  ال�صقاء  طريق  اختاروا 

االآخرة ب�صبب ترددهم و�صعف اإرادتهم
باهلل  االإميان  اأن  يح�صبون  هوؤالء  نعم   : العبا�ض 
حقيقته  يف  هو  بينما  فارغة  طقو�ض   جمرد  هو 
الظاملني  �صد  اهلل  دين  عن  الدفاع  ملبداأ  جت�صيد 
حتى لو  تطلب االأمر الت�صحية بالنف�ض ) �صهيل 

خيول (
وقعقعة  اخليول  �صهيل  اأجمَل  ما   : احل�صني 
ال�صلح يف هذه املعركة ..اأ�صعر عندما اأ�صمع هذه 
حلظات  اأعي�ض  وكاأنني  الغامر  بالفرح  االأ�صوات 
وجدانية �صارة  اأ�صعر مبعنى البطولة اأفتخر الأن 
التاريخ  عرب  ال�صهداء  �صيد  الأكون  اختارين  اهلل 
الب�صري وهو لقب عظيم ومكانة رفيعة اأعتز بها 
جي�ض  من  العدو  جي�ض  اقتاب  خيول  �صهيل   (

احل�صني (

عمر بن �صعد : ) يحيط به جنوده ( يا ح�صني يا 
ح�صني

احل�صني : ماذا تريد يا بن �صعد ؟
 .. يزيد  االأمري  حكم  على  انزل   : �صعد  بن  عمر 
ا�صتجب له.. بايعه لتنجو بحياتك اأنت واآل بيتك 

و�صحبك
احل�صني : ماذا دهاك يا بن �صعد ! هل تريدين اأن 

اأتخلى عن ر�صالة جدي امل�صطفى ؟
عمر بن �صعد : كيف تتخلى يا ح�صني عن ر�صالة 

جدك لو بايعت االأمري يزيد ؟
احل�صني : ما بني ديني ودين يزيد بون �صا�صع

عمر بن �صعد : مل اأفهم ما تقول !
ي�صبه  ال  يزيد  دين  �صعد  يابن  عمر  يا   : احل�صني 
املحرمات  اقتاف  على  يقوم  يزيد  فدين  ديني 
وظلم  الربيئة  النف�ض  وقتل  اخلمر  �صرب  منها 
على  واال�صتيلء  حقوقهم  من  وحرمانهم  النا�ض 

اخللفة دون حق
لكنه رغم ذلك هو اخلليفة ومن   : �صعد  عمر بن 

بيده ال�صلطة ي�صنع ما ي�صاء
الوهن  اأ�صابك  لقد  �صعد  بن  يا  ويحك   : احل�صني 
على  دنياك  فاآثرت  املطامع  وغرتك  وال�صعف 

اآخرتك
ولذيذة  جميلة  الدنيا  ح�صني  يا   : �صعد  بن  عمر 
الري  ملك  يل  ووهب  االأمري  كافاأين  اإذا  فكيف 

�صتكون اأجمل واألذ
احل�صني : لكنه ملك فاٍن يعقبه عذاب األيم

كيف   ... ذلك  يف  لدي  يقني  ال   : �صعد  بن  عمر 
اأمرا  اأف�صل  اأن  اأ�صدق ما قيل ... كيف يل  اأن  يل 

م�صكوكا يف ح�صوله على اأمر ملمو�ض
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يا بن �صعد؟  اأ�صمعه منك  الذي  احل�صني : ما هذا 
بدينك  فاأذهب  ال�صيطان  عليك  ا�صتحوذ  هل   !
اإنك  و�صهواتك  الأهوائك  ا�صت�صلمت  هل  ؟  وعقلك 

اإذن خا�صر يف الدنيا واالآخرة؟ .
على  اأهجموا  رجال  يا  هيا  هيا   : �صعد  بن  عمر 

احل�صني وجي�صه
الليلة   هذه  اأمهلونا  �صعد  بن  يا  ا�صمع    : احل�صني 

حتى ال�صباح فاأنا ال اأرغب يف قتالكم ليل
عمر بن �صعد : ح�صنا لك ذلك يا ح�صني ) يتاجع 
اأرجعوا  يا رجال  اإىل اخللف مع رجاله ( ويحكم 

اإىل اخللف ارجعوا
�صمر بن ذي اجلو�صن : ما هذا الذي �صنعته يا بن 
عن  لنفنيهم  وجي�صه  احل�صني  نقاتل  دعنا   ! �صعد 

اآخرهم
حتى  لن�صرب  �صمر  يا  تعجل  ال   : �صعد  بن  عمر 

�صباح الغد فالقتال يف النهار األذ اأتعرف ملاذا ؟
ال�صمر بن ذي اجلو�صن : ملاذا ؟

عمر بن �صعد : يف النهار ميكن لنا اأن نرى لون دماء 
فن�صعر  تراق   وهي  و�صحبه  بيته  واآل  احل�صني 
مراقبة  من  �صنتمكن  اأننا  كما  والفخر  بالبهجة 
اأن  كما  بالهروب  الأحد  ن�صمح  وال  جي�صنا  اأفراد 
الفر�صة لن ت�صنح للح�صني واأفراد جي�صه يف و�صح 
حتت  �صيكونون  املعركة  اأر�ض  من  للهروب  النهار 

رحمتنا وقب�صتنا الفوالذية .
ال�صمر بن ذي اجلو�صن : فكرة رائعة يا بن �صعد ) 

ي�صحك ( يا ح�صني يا ح�صني
احل�صني :  ماذا تريد يا �صمر ؟

عليكم  �صناأتي  قتال  �صر  غدا  �صنقاتلكم   : ال�صمر 
فردا فردا

احل�صني : ) يقب�ض على حليته ( اإنا هلل واإنا اإليه 
راجعون .

امل�صهد الثاين
عمر   ......... �صعد  بن  عمر  مع�صكر  يظهر   (
يزيد  جي�ض  قادة  من  وعدد  وال�صمر  �صعد  بن 

يظهرون(
الي�صرى باليمنى (  عمر بن �صعد : ) ي�صفق يده 

اآه اآه
ال�صمر : ما بك ياعمر بن �صعد ما بك مايقلقك ؟

عمر بن �صعد : احل�صني بن علي
ال�صمر : مابه ؟

عمر بن �صعد : احل�صني ال ينزل على حكم االأمري 
يزيد بن معاوية

ي�صع حده  �صيفه من غمده ثم  ي�صتل   (  : ال�صمر 
على  �صُنجربه  بال�صيف   ) �صفتيه  على  املرهف 

االمتثال حلكم االأمري يزيد
عمر بن �صعد : واإن مل ميتثل ماذا ن�صنع معه ؟

ال�صمر : نقتله �صر قتلة
وجي�صه  هو  به  نظفر  كيف  لكن   : �صعد  بن  عمر 
فر�صان  احل�صني  جي�ض  اأفراد  اأن  �صمر  يا  اأتعلم  ؟ 
جي�صنا  على  �صياأتون  م�صتميتون  وقوم  الهيجا 
فردا فردا عندما تن�صب املعركة فكيف ؟ وما هي 
عليهم  ننق�ضُّ  ذلك  بعد  قوتهم  الإ�صعاف  احليلة 

كانق�صا�ض الن�صر على فري�صة �صعيفة هاربة
ال�صمر : املاء املاء ) ينتزع القربة ثم ي�صب ماءها 
احل�صني  ندُع  ال  املاء  عنهم  مننع   ) االأر�ض  على 
وجي�صه ي�صلون اإىل ماء الفرات ) ي�صحك ( بعد 
ذلك �صيبني ال�صعف واخلور فيهم في�صت�صلمون لنا 

وينزلون على حكم االأمري يزيد.

8



ال  فكرة  �صمر  يا  رائعة  فكرة   : �صعد  بن  عمر 
ح�صنا  يبتكرها  اأن  ال�صيطان  حتى  ي�صتطيع 
�صباحا  غدا  وجي�صه  احل�صني  على  �صننق�ضُّ 

ونبيدهم عن اآخرهم
ال�صمر : كل كل يا عمر كل ال تعجل يف هذا االأمر 

الأن فيه م�صقة وخطرا علينا
عمر بن �صعد : كيف ؟

ال�صمر : احل�صني واأفراد جي�صه ملا يزالوا اأقوياء 
اأقتح  اأنا  لذلك  العط�ض  اأمل  يذوقوا  مل  ج�صديا 
عليك اأن نقطع عليهم طريق الفرات لكي يظماأوا 
اال�صت�صلم  على  جنربهم  اأن  لنا  ميكن  ذلك  وبعد 
في�صت�صلمون لنا وينزلون على طاعة االأمري يزيد 

بن معاوية وهذا هو مطلبنا االأ�صا�صي
عمر بن �صعد : مقتح رائع �صنعمل به ح�صنا ناِد 

يف اأفراد جي�صنا لي�صتعدوا ملعركة الغد
ال�صمر : اأمرك يا اأمريي .........اأيها اجلنود اأيها 
 ......... غدا  احل�صني  لقتال  ا�صتعدوا  اجلنود 
امنعوا عن احل�صني وجي�صه املاء حتى ميوت عط�صا 
........... واعلموا اأن احل�صني لو و�صل اإىل ماء 
الفرات مع جي�صه ف�صوف ينق�ضُّ عليكم فردا فردا 

............ فكونوا على حذر فكونوا على حذر
امل�صهد االأخري

باأفراد  ي�صلي  احل�صني   ........ خيول  �صهيل   (
جي�صه جماعة (

 "  ) بالدعاء  يديه  يرفع   ( اأكرب  اهلل   : احل�صني 
 .......  " خري  اإىل  اأمرنا  عاقبة  اجعل  اللهم 
يقول  ثم  بجماعته  جماعة  ال�صلة  من  ينتهي 
واآل  اأنتم  منكم  واأوفى  اأبر  اأجد  مل  اإين   " لهم 
دينكم  وعن  كرامتكم  عن  للدفاع  فاثبتوا  بيتي 

فاإن  ا�صت�صلمتم  فاإن  امل�صللني  لهوؤالء  ال ت�صت�صلموا 
لن  القومي  اهلل  دين  �صيزول  �صينتهي  �صيء  كل 
اأمل فيكم الأنكم  تبقى له باقية..... لكنني كلي 
الع�صري  واالمتحان  الع�صيب  اليوم  لهذا  مدخرون 
.....�صيمتحننا اهلل معا فاإن جنحنا يف االمتحان 
�صنكون رمزا خالدا ومدر�صة لكل اأجيال التاريخ ) 

�صهيل خيول وهدير طبول (
�صنقاتلهم  لكننا  منا  يقتبون  هاهم   : العبا�ض 

باأ�صيافنا واأرواحنا واإرادتنا
احل�صني : يا اأخي يا عبا�ض اقتحم الفرات واآتنا 

باملاء فاأطفالنا اأرهقهم العط�ض
ح�صني  يا  اأخي  يا  اإ�صارتك  رهن  اأنا   : العبا�ض 
العبا�ض  يقتحم   ( باملاء  واآتيك  الفرات  �صاأقتحم 
الفرات ( تبا لكم اأمتنعون املاء عن ذرية الر�صول؟
عمر بن �صعد : �صيموت احل�صني ومن معه عط�صا 
..... ارجع يا عبا�ض من حيث اأتيت وقل للح�صني 
اأن ي�صت�صلم فاإن ا�صت�صلم فاإنني �صاأ�صمح له وجي�صه 

باملرور اإىل الفرات لي�صرب املاء
العبا�ض : كل كل احل�صني لن يبيع كرامته ودينه 
عمر  جي�ض  على  العبا�ض  ي�صد   ( الدنيا  بحطام 

ويقاتل بب�صالة (
ال�صمر : ويحكم احملوا عليه فو اهلل اإن متكن من 

املرور اإىل الفرات و�صرب املاء �صيزداد قوة
العبا�ض : تبا لك يا �صمر اأنا اأطلب املاء للأطفال 

يف املخيم فهم ال ذنب لهم
املاء  على  باحل�صول  لك  ن�صمح  لن  كل   : ال�صمر 

وليمت االأطفال عط�صا  هذا لي�ض مهمًا
العبا�ض : �صدقت فاأخلقكم مبنية على الق�صوة 

واال�صتكبار يف االأر�ض فاب�صروا بعذاب اهلل
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تتحدث  ماذا  عن  هههههههههههههههههه   : ال�صمر 
لها  حقيقة  ال  اأ�صاطري  جمرد  اإنها  عذاب  اأية  ؟ 

ههههههههههههه
العبا�ض : ) يقاتل ب�صجاعة ( الويل لكم يا �صذاذ 

االآفاق
عمر بن �صعد : يا �صمر بن ذي اجلو�صن

ال�صمر : نعم يا عمر
عمر : لقد قتل العبا�ض منا مقتلة عظيمة فماذا 

ن�صنع التقاء حملته؟
ال�صمر : �صاأبعث من يقطع يديه لكي يفقد قوته

وي�صقط  العبا�ض  يدا  ُتقطع   ( �صديد  راأي   : عمر 
ُقتل  العبا�ض  ُقتل  القوم  يت�صارخ   ..... �صهيدا 

العبا�ض
اأ�صحابي  يا  راجعون  اإليه  واإنا  هلل  اإنا   : احل�صني 
املعركة  ت�صتد   ( هيا  باأ�صيافكم  عليهم  �صدوا 
�صهداء  بيته  واآل  احل�صني  اأ�صحاب  فيها  وي�صقط 
.... يتجول احل�صني بني جثث ال�صهداء وهو ُيكرث 

من قول ال حول وال قوة اإال باهلل (
يا   .... منا  قريب  الن�صر  هههههههههه   : عمر 
ح�صني بقيت وحدك وال حيلة لك يف اخلل�ض منا 

اإال باال�صت�صلم
اأ�صع  ولن  اأ�صت�صلم  لن  اأنا  �صعد  بن  يا   : احل�صني 
الأكون  بدمي  م�صرج  واأنا  اهلل  األقى  حتى  �صيفي 
اللعنة  عليك  ف�صتحل  اأنت  اأما  للإن�صانية  رمزا 
الدائمة ولن تهناأ بعدي بدنيا وال باآخرة ) يحيط 
 ) اأر�صا  ي�صقط  ثم  يقاتل  وهو  باحل�صني  اجلي�ض 
يقتب عمر واأ�صحابه منه ماذا فعلت بنف�صك يا 
ح�صني ؟ كان من املفرو�ض بك ان ت�صت�صلم وتنزل 

على حكم االأمري يزيد لتهناأ بالدنيا

ب�صوت  ويتكلم  �صيفه  على  يتكئ   (   : احل�صني 
املغرر  والأ�صحابك  لك  الفانية   الدنيا   ) �صعيف 

بهم واأما نحن فلنا االأخرى الباقية
التي  هذه  اأخرى  اأية  ههههههههههه   : ال�صمر 
يا  دعني   .... اأ�صاطري  جمرد  اإنها  عنها  تتحدث 

عمر اأتلذذ  بقطع  راأ�صه
عمر : لك ذلك يا �صمر ) مي�صك ال�صمر باحل�صني 
راأ�صه  يرفع  ثم  يحت�صر  وهو  بق�صوة  يذبحه  ثم 

عاليا وهو ي�صيل دما (
ما  احل�صني  اأقتل  واأنا  اأعظمني  ما   : ال�صمر 
اأنتظر  كنت   .... للق�صوة  رمزا  �صاأكون  اأعظمني 
متعط�صا  كنت   ..... بعيد  زمن  منذ  اللحظة  هذه 

لدماء احل�صني .
اجلوقة : ) غروب ال�صم�ض .. نواح وبكاء ) قتلوا 
احل�صني قتلوا النف�ض الزكية ..... لكنه �صيبقى 
الكرامة  اختار  اأروعه  ما   ..... الذاكرة  يف  حيا 
احل�صني  دخل   ..... اللعنة  اأعداوؤه  واختار   ....

اجلنة ومن معه ودخل يزيد النار ومن معه .
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))انشودُة الفائزيَن((
))بانوراما �صعرية- �صينمائية- م�صرحية- مو�صيقية((

تاأليف: عماد ال�صايف



الو�صط.  اأعلى  يف  �صينمائية  عر�ض  ))�صا�صُة 
اأربعة عازفني يتوزعون على خ�صبة امل�صرح.

اأ�صماء رجال الطف على �صكل قبة يف  ت�صكيل من 
و�صط الو�صط. اأوراق على االأر�ض.انفتاح

فتظهر  امل�صرح،  خ�صبة  على  احلمراء  االإ�صاءة 
اأ�صماء اأبطال الطف، على �صكل قبة خ�صراء

االأربعة  العازفني  على  �صوئية  بقع  اللون 
اجلال�صني. موؤثر مو�صيقي من اآلة اجللو احلزين.

�صدام  متثال  �صقوط  للقطات  �صينمائي  عر�ض 
ح�صني((

�صوت ال�صاعر/ بعدما ا�صقطت
من عمري ا�صنام

ظلم حالك الظلم،
حمب لدماء الزهر

يف ذاك ال�صتاء..
قلت:

على  املنت�صرة  االوراق  يجمع  ال�صاعر  ))دخول 
االر�ض((

ال�صاعر/ يا روحي ويا نف�صي
وا�صلئي وا�صيائي

يراعي.... �صحفي،
يا كل افكار العناء..

انه�صي االن وهبي
وا�صرجي اخليل �صراعا

وا�صتياقا للقاء
ب�صهيد كربلء..

باحثا عن �صيدي،
موالي،

موىل كل مظلوم،

نقي وغني الفقراء..
ار�ض  رمال  يف  يبحث  لل�صاعر  �صينمائي  ))عر�ض 

الطفوف ي�صاحبه �صوت ناي((
�صوت ال�صاعر/ ادركت اقدامي

الرمل احلبيب الناب�ض
القلب نحيبا

بدماء اهل البيت
نورا وبهاء..

كل رمال الطف
ناداين وحاكاين مديدا

عن امري املعجزات و�صحبه
يوم التلقي والق�صاء..

من  هالة  حوله  ح�صانه،  على  فار�ض  اقتاب   ((
ال�صوء والكواكب والنجوم((

حينها طاف بخلدي فار�ض
اآت على �صهوة ريح

حوله االأجنم واالأقمار
ت�صري برحاب الكربياء..

فدنا مني بخطو وجلل
هز اأركان الدنى

فانفجرت من ار�صها
كل ينابيع دماء

االأولياء..
فروى نهر الفرات

العلقمني بدمعة
كل ينابيع عطا�صى االأوفياء..

�صا�صة  على  املعرو�ض  للفار�ض  كادر  ))�صتوب 
ال�صينما وال�صاعر على امل�صرح يحاكيه

يرافقه عازف اجللو بلحن منا�صب((
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ال�صاعر/ قلت يا �صيدي روحي
عا�صق جاء ملع�صوق

متنى ذوبانا
يف �صواقيك
التي ملا تزل

واحات حب وعطاء..
)) ال�صاعر يتحرك طائفا حول القبة اخل�صراء((

افتح الباب حبيبي
لفقري �صامه، ظموؤه،

الهبه اآل يزيد
ب�صياط الغدر

اعوام الفناء والعناء..
النظام  ممار�صات  عن  للقطات  �صينمائي  ))عر�ض 

البائد مع املوؤثرات ال�صوتية واملو�صيقية
يدخل  وكاأنه  العر�ض  �صا�صة  نحو  يتجه  ال�صاعر 

فيها، اختفاء ثم ظهوره قريبا من �صاقية
يقف عندها فار�ض يغمره ال�صوء، وعلى بعد يقف 

عازف الناي بلحن منا�صب((
ال�صاعر/ اأه يا �صيد روح ال�صرب

قهرا ارغموك اخلو�ض
يف حو�ض الفرات،

م�صمما بنفاقهم،
وريائهم

وخداع اجلهلء..
حينها ظنوا

بان املطر االأ�صود باق
غيمه يغ�صى عقوال

وقلوبا و�صمها،
و�صم امري الكربياء،

والفداء..
دخول  الكمان.  عازف  يرافقه  ال�صاعر  )�صوت 

طفل �صغري يطوف حول القبة اخل�صراء(
�صوت ال�صاعر/ يا حبيب الروح،

يا �صيخي اجلليل،
يا امامي يا ح�صني

انا مذ كنت �صغريا،
اطرق الباب عليك

باأناة وحياء..
اطلب االأذن

لكي ادخل جناتك �صبا،
عا�صقا ياأمل

ان يلقى
وريث االأمراء االأتقياء..

ال�صاعر/) يدخل( فهل تاأذن يل موالي
اأن اأدخل كي األقي
�صلمي ثم �صوقي،
عط�صي، جرحي،

ا�صتياقي والوفاء..؟
ا�صعفاين يا عيوين،

يا فوؤادي،
وا�صفحا الدمع غزيرا

عند اقدام امري
اغرق الدنيا وما فيها

باأنهار عطاء..
تغ�صل االآهات

واالأنات يف روح
عليل وحبيب الفقراء..

من  تنزل  املطر  لقطرات  �صينمائي  ))عر�ض 
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ال�صماء مب�صاحبة عازف الكون تربا�ض((
�صوت ال�صاعر/ حلظة
ادمع فيها الفكر في�صا

من حديث الروح للروح
فقلت:

نعمة انعمها
رب ال�صموات العلى،

ملا جتلى نوره
طفل ر�صيعا،

كوكب الرحمة جنم
))عر�ض �صينمائي لنزول جنم �صغري من ال�صماء((

�صاطع احل�صن،
ح�صني،

ع�صقته احلور عني
يف اعاليها ال�صماء..

)) عر�ض �صينمائي لل�صاعر يتجول و�صط ب�صتان، 
يرافقه عازف الناي((

االأر�ض واالأهل،
وماء لل�صواقي، موجها

يبكيك دوما
يا اأمري ال�صلم

يف كل �صباح وم�صاء..
�صمم انت بدنيانا

التي قد �صامها الذل
و�صاحا ونفاقا
حينما نادتك
كرب وبلء..

عطر م�صك دافئ
�صمتك اعذاق نخيل

والنهريات اللواتي
خ�صتهن،

حا�صنات الركب
يف تلك الليايل،

ال�صارخات.. النادبات:
وا ح�صيناه ،
يف الف�صاء..

لكاأين ال�صمع ال�صوت
احل�صيني يناديني �صفيقا:

واأ�صواتها  القطا  لطيور  �صينمائي  عر�ض   ((
الطبيعية ت�صاحبها مو�صيقى اجللو((

�صوت احل�صني/ انا �صر االر�ض
من اآالف اعوام،

واعوام الوغى
حينها �صاأغدو اأجنما

�صعت ب�صي�صا
بف�صاءات ظلم

يف قلوب للعط�صى
االوفياء..

))دخول ال�صاعر اىل خ�صبة امل�صرح . ا�صاءة على 
الورقة التي كتب عليها ا�صم احل�صني((

حينما اآن اوان الب�صر
�صموين ح�صني اهلل،

بدرا نوره يح�صنه
رب قوي وبديع

ورحيم، مالك امللك،
عزيز يف ال�صماء..

انا �صوت الرف�ض
يف غ�صبته،
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عز.... جلل
و�صموخ واباء..

لعقول ت�صتمد ال�صوء
من نور ح�صيب اهلل

طوريج  رك�صة  من  للقطات  �صينمائي  ))عر�ض 
ت�صاحبها �صرخاتهم ((

�صوت اخرج الظلمة
من اعماق روح

غارق،
يف مي افلك الدجى

)) عر�ض ل�صورة �صدام املقبور((
ين�صجها ذاك البلء..

�صوته  مع  الهائج  البحر  عن  لقطات  عر�ض   ((
القوي((

انا ابن البحر
يف طوفانه،

ريح وحق احلق
يف ثورته،

ماكنت يوما كرفيق
او عديل، او �صفيع

هللوا  الذين  عن  املختار  م�صل�صل  من  لقطات   ((
لعبيد اهلل بن زياد عند دخوله الكوفة((

للذي كان قنوطا،
عابدا وجه الرياء..

)) لقطات لفار�ض على جواده يعدو �صريعا((
ما خرجت االم�ض واليوم

خروجا ا�صرا،
او بطرا يف االدعياء..

امنا كان قيامي

هو امر اهلل
نادين عزيزا:

ال�صوت/  انه�ض اليوم ح�صينا،
م�صلحا وثائرا،
يف كل ارجاء..

بلد اهلل،
�صيفا قا�صما

ظهر بغي وبغاء..
)) لقطات ملجل�ض يزيد بن معاوية يحت�صي اخلمر 

ومن حوله الراق�صات والغلمان((
امة االإ�صلم

قد ادركها ريح
ل�صفيان،

دعي كاذب،
خادع قوما جهلء..

�صاقها نحو دياجري
وحو�ض الفتنة الكربى،

واغوار ال�صياطني
فباتت �صفنا

تهوى دمارا وفناء...
يتبعه  ينطلق  جواده  �صهوة  على  فار�ض   ((

فر�صان((
�صوت احل�صني/ قلت لبيك الهي

ان روحي ودمي
ملك ل�صلطانك،

عز ودروع جلهاد
وفداء..

و�صرخت اليوم
يا دين حممد..
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انت ان مل ت�صتقم
اال بقتلي،

فخديني يا �صيوف الغدر،
يا بئر كفور،

يا رياء...
))دخول ال�صاعر ي�صاحبه عازف الكمان يطوفان 

ما بني امل�صاهدين((
ال�صاعر/ اخوة اال�صلم واالميان

من ينعى رجال الطف
وال�صحب اجلليل مبجل�ض،

قد نال للروح دواء
وخل�صا وملذا

با�صما فيه ال�صفاء...
فتعالوا نلحق اليوم

بركب حل�صني،
ان رجومت خمل�صني،
الفوز يف يوم ح�صاب

جلل،
تع�صر فيه االنف�ض

الثكلى بكرب وجزاء..
فهلموا اأخوة االإ�صلم

جنِل همنا وحزننا
اليوم بحب اهلل،

قلب واحد،
روح �صيناأى

عن فراق وعناد
وبغاء..

فكفانا ما جترعنا
من ال�صم الزعاف

ومره،
ليل طويل،

وليكن حب رجال الطف
نورا �صامقا يجمعنا
بعد فراق وعداء..

يف  ت�صرخ  القطا  لطيور  �صينمائي  عر�ض   ((
ال�صماء((

�صوت ال�صاعر/ لكاأننا نقتفيك االآن
�صوءا �صرمديا طائفا،

�صوتا ينادي:
�صوت احل�صني/ انا �صرب

من قطا الليل
�صاأبقى �صارخا

يف وجه ظلم املارقني،
االأدعياء....

احل�صني)عليه  عن  للقطات  �صينمائي  ))عر�ض 
ال�صلم( يحاجج القوم((

انا ا�صلم و�صلم و�صلم
انا ا�صلح وحب �صاهق

فيه البهاء...
ان روحي مل تزل
من روح رب خالق

العدل،
ونربا�ض دليل احلكماء...

فلم  من  مكة،  امل�صلمني  دخول  لقطات  عر�ض   ((
الر�صالة((

انها الروح التي
قد غريت

افلك قوم غرقوا
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يف اجلهل،
روح حلبيب اهلل

جدي،
�صاطع ميحو الظلم

واخلواء...
)) ال�صاعر جال�ض يقتب منه عازف الكون تربا�ض 

بلحن منا�صب((
ال�صاعر/ قلمي ينحب، يبكي،

وابكيه انا
فلعل الدمع

ي�صفي قهرنا
)) لقطات عن تعذيب النظام البائد للمظلومني((

طول زمان اجلدب،
ايام �صقي

املقبورين،  جتمع  متمازجة  لقطات  عر�ض   ((
�صدام ويزيد((

ع�صق الدنيا غرورا،
فاأحال ال�صبح فينا

لليال غارقات
يف دماء وبلء..

)) لقطات للفقراء والبوؤ�صاء يف املا�صي واحلا�صر 
مب�صاحبة مو�صيقى الناي((

�صوت ال�صاعر/ حينها كان ع�صيا
ان ينادي اخر�ض

يف �صره:
يا حبيبي يا ح�صني،

يا غريب االأر�ض،
يا نورا �صماويا

تداويك جراح الغرباء...

حينها النا�ض
جياع الفكر والبطن،

الأن الباطل اجلبار
�صفاح و�صفاك اأثيم،

ناحر �صوت نداء
ال�صعفاء...

وبلل  ال�صلم(  وعلي)عليهم  للحمزة  ))لقطات 
الر�صالة-  فلم  من  وامية،  وولده  عتبة  يقتلون 

لقطات
اعدام �صدام املقبور((

ولقد اذهب رب قادر،
مقتدر ذاك ال�صفيه

و�صحبه،
ارك�صهم، اقربهم

يف بئر خزي،
�صاقهم نار ال�صقاء..

)) دخول ال�صاعر مع مو�صيقى عازف اجللو((
ال�صاعر/ كم حرينا...احزننا

اده�صنا....عجبنا
قلب وعقل غافل

عن ذكر �صبط
لر�صول اهلل،

م�صغول بفكر اجلهلء....!
نا�صيا ان فوؤاد املرء

بيت اهلل �صموه
وما اوجده

رب ال�صماوات
لكي يق�صو

في�صحى حجرا،
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فانتبهوا يا عقلء...
بل وانا نق�صم ال�صاعة

لو اغفل قلب املرء
ذكر ال�صبط حينا،
لترباأت منه اأفلك

ال�صماء..
))عر�ُض لقطات عن م�صاركات ابناء الطوائف من 

غري امل�صلمني يف عا�صوراء-
م�صاحبة عازف الكمان((

�صوت ال�صاعر/ اننا ن�صعد ان يلقى
امروؤ من ملة

لي�صت على دين
حبيب اهلل،

ربا را�صيا عن فعله
ملا تبلل قلبه

بالدمع حزنا وا�صى
فيكم رجال الطف،

يا رمز �صلم وفداء...
)) لقطات عن املتطرفني من امل�صلمني يف جمال�صهم-

مب�صاحبة عازف اجللو((
اننا نتع�ض
لو ان اخا

من ملة االإ�صلم
يناأى فكره وعقله

عمن احب امل�صطفى،
وامل�صطفى احبه،

قوال وفعل
فا�صهدوا يا �صهداء...

يف  الطف  رجال  ا�صماء  على  تنت�صر  ))االإ�صاءة 

القبة اخل�صراء مب�صاحبة عازف الناي((
فرجال الطف انوار
جتلت لعقول �صابها،

دمرها روح عنيد
لعدو اهلل

مذ ازهق قابيل
دماء الأخيه

فق�صى يف االأ�صقياء..
النخيل،  بها  �صاقية حتيط  ))ال�صاعر يقتب من 

يرافقه عازف الناي بلحن منا�صب((
ال�صاعر/ لكاأين ا�صمع االأن

نداءتك تاأتيني
على اجنحة الطري،
القطا �صرب ينادي:

ويح جرحي يا ح�صني
الكربلء...

حتمل االآهات واالأنات
حزنا لغريب االأهل

واالأر�ض،
عزيزا و كرميا،
قطعت او�صاله
يف جوف �صبح

وفناء...
انه ال�صوت الذي

ما حاجج االأفئدة الظلماء
اال كرياح احلق،

يطغى مدن الباطل
واجلهل قويا،

يف لياليها النداء...
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انه ال�صوت الذي
باالأم�ض نادى،

وينادي اليوم جهرا:
�صوت احل�صني/ ما الذي تفعله العرب

باإ�صلم حممد؟!
هبل ما �صره

ما نفعه وىل وجاء؟!
)) لقطات ل�صوء ينبثق من عمق ال�صماء ي�صاحبه 

عازف الكون تربا�ض((
بعد حني جاءه

�صبح ب�صري
قا�صما ظهر غوي
نال من اهل نبينا،

نيل �صرير،
دماء االأو�صياء:
ال�صوت: ان نورا

من �صماوات العلى،
من خالق الكون

عظيما...هاتفا
يدعوك ان لبي
قيامي بالنداء

)) لقطات عن قتال رجال الطف للم�صركني((
�صوت ال�صاعر/ فيلبي ال�صوء �صوقا،

قدما حتقيق امر اهلل،
�صيفا ما�صيا

والع�صبة الغراء
يف �صولتها رمز الفداء...

هي ارواح جلند اهلل،
افلك واع�صار،

قلع مل تبال
لرياح االأموي الفاجر،
الغارق يف ح�صن �صفيه،

�صفهاء..
)) لقطات للح�صني يقاتل امل�صركني((

وامتطيت ال�صهوة ال�صيماء،
كرارا عليا،

مارقا كال�صهم
يف روح �صرار القوم،

يف قلب غرور
وتعي�ض التع�صاء...

)) لقطات عن ان�صحاب احلر الرياحي اىل مع�صكر 
احل�صني((

فاأ�صبت الكفر يف مقتله،
ملا جتلى النور
يف روح وعقل

احلر حرا،
من قيود اجلهل

فارجتت له االأ�صوات
خريا بالدعاء...

)) لقطات ملجموعة من الكلب وهي ت�صرخ((
امنا الظلمة تاأبى،
امنا الباطل كلب،
�صارخ منه العواء

)) لقطات لوجوه يزيد وابن �صعد وابن زياد و�صمر 
ي�صاحبها عازف اجللو ((

فهم قوم تناجوا
لدمار اخلري يف روح

كرمي، �صادق،
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روح ال�صفاء...
على  البائد  النظام  قوات  هجوم  عن  لقطات   ((

احل�صرة احل�صينية((
وتهب الريح من غرب

و�صرق و�صمال
ل�صياطني جتلى �صرها

فيك وجوها
يا قلوب االأ�صقياء...

خميم  على  يزيد  جي�ض  هجوم  عن  لقطات   ((
احل�صني وا�صعال احلرائق((

من عقول الغ�صب
االأحمق يف قلب يزيد

وابن �صعد وعبيد اهلل،
ذي اجلو�صن، �صمر
�صاقهم روح عنيد

وعتيد،
روح ابلي�ض،

دياجري جهول وحقود
وخبيث اخلبثاء....

)) لقطات للح�صني يحاجج القوم ي�صاحبه عازف 
الناي((

بينما الروح احل�صيني
يناديهم ب�صوت

حا�صم فيه هناء:
�صوت احل�صني/ ان�صتوا كي ت�صعدوا،

كي تاأمنوا
من يف ال�صماء...
يوم تبي�ض وجوه

ووجوه �صتوارى

يف �صجون احل�صرة
الكربى،

فل ينفعها يومئذ،
طول الرجاء ....

بلحن  الكمان  عازف  من  مقتبا  ال�صاعر  ظهور   ((
منا�صب((

ال�صاعر/ خاب من ظنوا
ح�صينا قد رحل،

امنا يرحل كي يبقى
عزيزا يف قلوب

وعقول،
خالدا فيها مدى الدهر،

حبيبا وامام ال�صهداء...
على  م�صيا  ي�صريون  الذين  النا�ض  عن  لقطات   ((

االقدام لزيارة احل�صني((
كلنا اليوم ح�صني،

ورجال الطف ان�صودة حب
و�صلم ووئام �صتغني:

ال�صوت/ يا امانا و�صلما
انت تبقى �صاهد االأع�صر

يف اروقة التاريخ
والتاأريخ،

مهما طال فعل االأدعياء...
)) لقطات عن معركة بدر وانت�صار امل�صلمني((

امتداد لر�صول اهلل
يف ثورته،

�صد ظلم اجلهل
يف ما�ض واأت

ل�صعوب االأر�ض،
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يف عقل �صقي االأ�صقياء
تغمره  �صامخ  وهو  جواده  على  لفار�ض  لقطات   ((

االأ�صواء((
انه الوتر الذي

يبقى عزيزا
ملدى الدهر منريا

و�صراجا وملذا
للذي يبغي خل�صا

من عذاب اهلل
يف يوم النداء..

)) ظهور ال�صاعر مب�صاحبة عازف الكمان يدوران 
حول القبة اخل�صراء((

ال�صاعر/ �صوتك اليوم يناديني
امامي وحبيبي

)) لقطات عن احل�صني)عليه ال�صلم( على فر�صه 
يرك�ض �صريعا وهو يرتدي بدلته الع�صكرية((

�صوت احل�صني/ عرب االف �صنني،
خالدا ابقى كرميا

وعليا وعزيزا،
قطرة املاء

التي تروي عطا�صى
الغرباء...

اأ�صوات  مع  طويريج  رك�صة  عن  لقطات   ((
امل�صاركني((

يا عيونا وعقوال ترجتي
وارجتي منها الو�صال

والفداء....
فدمي قطرة حق،

�صادق تاأبى �صقوطا

يف مداراتك يا دار اأمية..
يا �صياطني الدماء...

)) لقطات عن راأ�ض احل�صني على الرمح ي�صاحبه 
عازف اجللو((

ان روحي مل يزل
روحا ع�صيا،

مطلقا ما بني ار�ض
و�صماء...

انا من جاد بقلب
وقلوب حلبيب اهلل،

رف�صا قاطعا للذل،
مهما طالني منه العداء...

عليه  اهلل  اهلل)�صلى  ر�صول  قرب  عن  لقطات   ((
واآله( او املجد النبوي ال�صريف مب�صاحبة عازف 

الناي((
�صوت ال�صاعر/ يا حبيبي. .يا ر�صويل...يا حممد،

يا روؤوف القلب،
يا ينبوع حب و�صياء....

ترتوي منه ح�صود،
امة اال�صلم

يف يوم ح�صاب ع�صر،
يوم اجلزاء...

)) ت�صكيل �صوري للر�صول )�صلى اهلل عليه واآله( 
جال�ض على منربه والزهراء وعلي واالأئمة)عليه 
واجلميع  �صفني،  على  واقفون  وهم  ال�صلم( 
يغمرهم ال�صوء، ي�صاحبهم عازف الكون تربا�ض((

قد اتتك اليوم
ا�صباط الهدى قافلة
ت�صكو اليك ال�صحب
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ما اظلمهم بعد التنائي،
االدعاء...

�صامها ما �صامها
من اآل �صفيان،

تعزيك بنور ها�صمي
نحره االأ�صقياء،

اجلهلء ال�صفهاء...
هذه زهراوؤك

ال�صلع الك�صري بجنبها
يبقى يئن الدهر ي�صرخ:

ويلكم يا تع�صاء....!
�صيفك الكرار

ادمى قلبه ما نابه
منكم جموع االأقرباء،

الفرقاء.....
ثم املجتبى، ثم علي،

هو زين العابدين،
ال�صاجدين.. ال�صابرين

االأو�صياء...
فالباقر وال�صادق والكاظم

غيظا ،
حزنه ان باح �صرا

ناحت االأر�ض طويل
بالبكاء...

الر�صا ثم اجلواد...
بعده الهادي،

وبعد الع�صكري،
فمحمد.....

حجة اهلل على الفكر

املعادي والرياء...
فهم اليوم ي�صجون

ب�صوت واحد
يبقى يدوي بالنداء:

عظم اهلل لكم اجرا
لنا اجر عظيم ال�صاأن
فيكم يا رجال الطف،

يا �صم�ض الرجال االأقوياء...
مب�صاب جلل
ابكى وادمى

كل من �صاكن
ار�صا و�صماء

عازف  مب�صاحبة  طوريج  رك�صة  عن  لقطات   ((
الكمان((

ان يف كل ثنايا
القلب �صوتا يتنامى،

يتهادى وينادي من�صدا
بل هادرا:

ابد واهلل يا زهراء
ما نن�صى ح�صينا

يا  ابد واهلل  النا�ض وهم ينادون:  ا�صوات  )) بث 
زهراء ما نن�صئ ح�صينا((

احل�صيني،  احلرم  يدخل  لل�صاعر  لقطات   ((
ي�صاحبه عزف الناي((

يا حبيبي ..يا امامي.. يا ح�صني
عا�صق انت لدرب اهلل

مذ كنت وليدا
ترتوي من علم جد

واب للأولياء....
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قد نذرت الروح
قنديل وميزانا

يقيم العدل واحلق
باأر�ض االأنبياء...

)) لقطات للح�صني على جواده مع ا�صحابه((
وعلى اكتافك الغر،

امليامني،
حملت االأم�ض واليوم

خطايا وهموم الفقراء...
فبذلت الروح

كي تفديهم، تكفيهم
من غ�صب اهلل،

وذنب زلزل االأر�ض
جباال و�صهوال وبراري

كربلء...
ي�صاحبه  عاليا  يرفرف  احل�صني  للواء  لقطات   ((

عازف الناي((
انت ا�صبحت خل�صا

اخل�ض الدنيا
من االآثام

يف قلب �صقي
حينما واجهت موتا

رجفت ا�صيافه
وقت اللقاء.....

و�صرخت، و�صرخنا:
يرف�ض  ا�صحابه،  مع  احل�صني  عن  لقطات   ((

اال�صت�صلم((
هيهات منه الذلة

�صرخة تبقى تدوي

ملدى العمر طويل
يف وجوه الظلم

�صيفا �صادحا :كل
يزيد اخلبثاء

)) لقطات عن م�صاركات دينية لبع�ض االأجانب يف 
يوم االأربعني((

ب�صراك حبيبي وامامي
فلقد وحدت �صرقيا

وغربيا،
بيوم االأربعني،

بعدما طال لقاء اخل�صماء...
فلقد �صارت دماء

�صالها قلبك،
قلب الأبي الف�صل

كزيت مينح القنديل
روحا وحياة وبهاء...

االأقمار  وحوله  كبري  للكوكب  �صوري  تكوين   ((
يدور((

انت كالكوكب دري
تنري الكون واالأكوان

حبا واأمانا و�صفاء...
مئذنة  اعلى  يف  احل�صني  راية  عن  ))لقطات 

احل�صرة احل�صينية((
ح�صبك اليوم امامي

ما حباك اهلل يف عليائه
خلدا، خلودا، خالدا

تبقى،
واعداوؤك يف تربة

عار،
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طمرت اأرواحهم
اأر�ض �صقاء وفناء....

امل�صرح وي�صاركه عازف  ال�صاعر يدخل خ�صبة   ((
الكون تربا�ض بلحن منا�صب((

اخوتي يف امة االإ�صلم
واالأميان،

بل يف كل اأر�ض اهلل
ما دام البقاء...

ان من قال
بفعل �صادق:

كل للظلم
فهو اليوم ح�صيني،

كرمي النف�ض،
مهما ذاق مر العي�ض،

يبقى خائفا  منه �صقيم
ودعي االأدعياء....

عازف  مب�صاحبة  الطف  رجال  لوجوه  لقطات   ((
الناي((

فتعلم من ح�صني
ورجال الطف در�صا �صاميا
فيه جهاد النف�ض للنف�ض

دليل للإباء.....
)) لقطات عن الثورة ال�صعبانية((

اطلق الروح بكل ليزيد
وا�صحق الذل باأقدامك،

حر �صاهق
فيك ح�صني االأقوياء

اتخذ ا�صطورة الطف
�صبيل ون�صيدا �صدحت

انغامه فيك براري
كربلء ...

ام�ض ال تخ�ض لئيما
و�صقيم العقل دوما
والهج اليوم ب�صوت

�صاعد منه النداء:
))لقطات عن ا�صقاط االأ�صنام يف الكعبة من فلم 

الر�صالة((
انها ملحمة الطف التي

قد هدمت كل مقاليد
عرو�ض الكفر يف اأرواح

قوم �صاقهم �صيطانهم
نحو اخلواء.....

لكاأن االأر�ض
يف اأركانها اليوم

تزجمر:
يا ح�صني.. يا رجال الطف

يا طري �صلم واباء..
)) ت�صكيل �صوري ل�صماء حتتقن باحلمرة، متطر 

دما مب�صاحبة العازفني االأربعة((
ذبحكم كان ويبقى

�صادتي،
ذبح طيور احلق،

ذبحا لل�صماء.
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شموٌس مظلمٌة

تاأليف: احمد ح�صن جا�صم ال�صاعدي



ال�صخ�صيات ح�صب الظهور :
املخرج

مقدم الربنامج
ال�صيخ
يزيد

ال�صمري
ابن يزيد
احلاجب
ال�صاعر

بع�ض ال�صخ�صيات االخرى
امل�صهد االول:

م�صتديرة  طاولة  امل�صرح  و�صط  ويف  امل�صهد  يبداأ 
عليها  يجل�ض  االأجرية(  او  )اجلريرة  عليها  ُكتب 
�صخ�صان االول )مقدم الربنامج( والثاين )ال�صيخ 
ا�صتوديو  اىل  ي�صري  امل�صرح  على  ما  وكل  ال�صيف( 
احدى الف�صائيات وكاأن فيه برناجما �صُيبث على 

الهواء مبا�صرة يف هذه اللحظة.
ال�صخ�صيات  بع�ض  امل�صرح  على  يتوزع  وكذلك 
باالإ�صافة  وال�صوت  الت�صوير  كادر  كاأمثال 
ال�صيطرة  غرفة  يف  يجل�ض  الذي  املخرج  اىل 

)الكنتول( التي تقع على ي�صار امل�صرح.
املخرج : �صكوت .. باجلو .. �صتاند باي.. كامريا 

.. اك�صن ..
ال�صلم   .. امل�صاهدين  اعزائي   : الربنامج  مقدم 
اوقاتكم  .. وطابت  عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
االأجرية(  )قناة  �صا�صة  على  من  ت�صاهدون   ..
برنامج )عك�ض االجتاه( وكما عودناكم على طرح 
للبحث عن  ن�صعى جاهدين  �صنبقى  ما هو جديد، 
كلمة احلق ال�صديد وال نخاف اأي تهديد او تقييد 

ف�صيلة  الربنامج  ب�صيف  معي  رحبوا  االآن  اما   ..
و�صهل   اهل   الفطن(  )فاهم  اال�صتاذ  ال�صيخ 

�صماحة ال�صيخ.
ال�صيخ : ال�صلم عليك .. وعلى م�صاهديك االعزاء 

ورحمة اهلل وبركاته.
عرب  الزمن  جدلية  )للجمهور(   : الربنامج  مقدم 
ودماء  دماء  �صالت  اجلها  من  التي   .. الع�صور 
حقها  يف  وُكتبت  وحكماء  علماء  فيها  وقال   ..
ام  داٌء  اأهي  ُيعرف  ومل  واآراء..  وموؤلفات  ُكُتٌب 
دواء!!!!.. ولكي ال نطيل عليكم نتوجه بال�صوؤال 
يروي ظماأنا  ما  منه  ن�صتقي  لكي  ال�صيخ  ل�صماحة 

ون�صاأله عن مقتل احل�صني ما يقول ؟
هل كان احل�صني خارجا على امام زمانه ؟!

ام ان يزيد كان خمطئًا يف قتله ؟
ال�صيخ : ب�صم اهلل وال�صلة على ر�صول اهلل وعلى 
اختلفت  لقد   .. وبعد  وااله  ومن  و�صحبه  اآله 
االآراء يف ذلك .. ولكن لكيل ن�صيع وقت الربنامج 
فيه  اختلف  الذي  احلق  للنا�ض  نبني  وحتى   ..
اقول باخت�صار .. ان �صيدنا يزيد اجتهد فاأخطاأ 

!.. وان �صيدنا احل�صني قد عّجل بال�صهادة.
مقدم الربنامج: لكن .. يا �صيخنا العزيز.. نحن 
نعلم ان كل طرفني متنازعني يكون احدهما على 

حق واالآخر على باطل.
ال�صيخ : هذا �صحيح- وقد تناول القراآن الكرمي 
هذا يف قوله تعاىل : ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
فاأ�صلحوا  اقتتلوا  املوؤمنني  من  طائفتان  )وان 
فقاتلوا  االأخرى  على  اإحداهما  بغت  فاإن  بينهما 

التي تبغي حتى تفيء اىل اأمر اهلل 
انظر لقد و�صف الطرفني باأنه موؤمن وان اختلفا..
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بانها  احداهما  و�صف  لكنه  )يقاطعه(   : املقدم 
الذي  الباطل  متثل  انها  يعني  ظاملة  اأي  )تبغي( 

يقابل احلق ويخالفه.
ال�صيخ : لكنه قال انها )موؤمنة(

مقدم الربنامج : ال باأ�ض .. لنغري وجهة املو�صوع.. 
عليك  اطرح  دعني  وت�صعب..  احلديث  طال  فقد 
نف�صه يف  القى  ان احل�صني  راأيك هل  ما هو  �صوؤاال 

التهلكة ؟
ال�صيخ : لقد ُقلت لك يف بداية احلديث اّن �صيدنا 

احل�صني قد عجل يف اال�صت�صهاد.
حلقة  يف  ندور  نحن   .. �صيخ  يا   : الربنامج  مقدم 

مفرغة.
ال�صيخ : ماذا تريد بالتحديد ؟

مقدم الربنامج : باخت�صار .. باخت�صار.. انا اريد 
ان اعرف ما هي فتواكم يف هذا املو�صوع..

قتل  قد  يزيد  �صيدنا  )ان  هي  فتواي   : ال�صيخ 
�صيدنا احل�صني( !!

ميلأ  ال�صراخ  يبداأ  حيث  ال�صاعقة  حتدث  وهنا 
املكان وفجاأة يدخل رجل بزي تاريخي يبدو عليه 
وملب�ض  مغرب  وجه  ذو  وهو  االنهيار  حد  التعب 
اآت من �صفر  طويل ومن زمن بعيد  ممزقة وكاأنه 

وهو ينادي :
قد  املاء   ... املاء  العط�ض..  العط�ض..   : يزيد 

احرق قلبي.. كلما اأ�صربه ميتلأ جويف بالنار..
املخرج : �صكوت .. ايها النا�ض.. نحن على الهواء 

.. ما هذا ال�صوت ؟؟ �صكتوه اأرجوكم ..
من  ومي�صكه  ال�صيف  ال�صيخ  على  ينق�ضُّ   : يزيد 
خطوات  به  وي�صري  مكانه  من  ويرفعه  جلبيبه 

حتى كاد يخنقه وهو يردد :

فتواكم هذه زادتني عط�صًا اىل عط�صي.
بني  من  احلا�صرون  فيخل�صه  ب�صربه  فيهمُّ   "

امل�صرح وهو يردد  باإخراجه من  يديه وي�صرعون 
: مايل انا واحل�صني ..

مذهوال  ال�صيخ  ويبقى  امل�صرح  من  يخرج  حتى   "

مما حدث"

نهاية امل�صهد

******************
امل�صهد الثاين

يف بيت ال�صيخ حيث االثاث الفاخر اجلميل الذي 
حتى  وغلئه،  فخامته  من  العقول  بلب  ياأخذ 
يتبادر ملن يراه ان �صاحبه ما ا�صتاه وما ا�صتطاع 
ال  �صيء  منه،  اغلى  �صيئًا  باع  وقد  اال  يتقنه  ان 

ُيقدر بثمن وال ُيعاد اذا ارتهن ..
�صبيله  يف  ويهجر  بالبدن  اجله  من  ي�صحى  �صيء 

الوطن اال وهو "ال�صمري"
بينما ينزوي �صاحبنا يف زاوية مظلمة من زوايا 
البيت، برغم ما ا�صاءت منزله من ثريات جميلة 
وم�صابيح م�صيئة، لكنه مل يجد �صيئًا منها يو�صل 
راأ�صه  النور اىل قلبه، وبينما هو ذاك وقد و�صع 
بني ركبتيه مذهوال مما حدث يف امل�صهد االأول، اذ 
فيما  وتبني  بالبيا�ض  مغطى  �صخ�ض  عليه  دخل 

بعد انه "�صمريه"
ال�صمري : رغم النور الذي يف البيت لكنك وجدت 
عاجزة  العامل  م�صابيح  وكل  الظلمة،  يف  نف�صك 

عن ا�صاءة الظلمة التي بداخلك.
ال�صيخ : "يرفع راأ�صه ببطء منده�صًا " من انت ؟! 

وكيف دخلت اىل هنا ؟!
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ال�صمري : ومتى خرجت يومًا حتى ادخل ؟!
ال�صيخ : اأاأنت ل�ض ؟

ال�صمري: وهل هناك من ي�صرق نف�صه ؟
ال�صيخ : )بغ�صب( هيا اخرج .. اخرج قبل ان ..

او�صدت  وقد  اخرج  وكيف  )يقاطعه(   : ال�صمري 
علّي كل االبواب ؟!

األغاز   .. ؟!  هذا  ما  غ�صبًا(  يزداد  )وهو   : ال�صيخ 
اخربين  هيا  فيه؟..  اأنا  ما  يكفي  اما  طل�صم   ..

ب�صرعة .. من انت ؟
ال�صمري : ما انت فيه فمن نف�صك .. اما �صوؤالك من 
انا .. فاأنا �صمريك الذي بعته.. ولي�ض غريبًا ان 

تنكرين فاإنها لي�صت االأوىل.
ال�صيخ : �صمريي ؟! اعرف قدرك يا هذا .. فانا مل 

ابع �صمريي يومًا.
هذا  اىل  او�صلك  الذي  ما   .. تنكر  ال   : ال�صمري 

احلال غري االنكار ؟! اأتذكر ابن �صعد ؟
ال�صيخ : )بعجب وجتاهل( ابن �صعد ؟!
ال�صمري : اجل .. اأتنكره هو االآخر ؟!

رك به االآن ؟ ال�صيخ : وما الذي ذكَّ
ال�صمري : انت

ال�صيخ : انا ؟! ... وكيف؟!
ال�صمري : ت�صبهه.. لقد مرَّ مبا مررت به انت ..

انتما ك�صراب بقيعة يح�صبه الظماآن ماء حتى اإذا 
جاءه مل يجده �صيئًا.

ال�صيخ : لقد متاديت كثريًا يا هذا .. ا�صمت واال 
امرت بقتلك ..

ال�صمري : هه )با�صتهزاء( .. من يعجز عن املقال.. 
يلجاأ اىل القتال.

ال�صيخ : يا ربي ماذا افعل.. اأاأ�صم اأ�صماعي؟ )يغلق 

اذنيه بيديه(
ال�صمري : لن ت�صتطيع

ال�صيخ : )ي�صمع كلمه رغم ذلك( عجبًا.. كيف 
�صمعتك و�صمعي مو�صد ؟!

مراآتك  انا   ، داخلك  من  انبعث  الأنني   : ال�صمري 
التي ترى نف�صك فيها.

ال�صيخ : ماذا تريد .. ماذا تريد )بحنق وعجز(؟
ال�صمري : ت�صمعني رغم انفك .. وتفعل ما اقول.

ال�صمري : كيف اأطعت هواك؟ .. وجتامل من اجل 
الدنيا اأن�صفت يزيد ون�صرته ؟!

ال�صيخ : ن�صرت يزيد .. وكيف ؟!
ال�صمري : امل تقل ان يزيد اجتهد فاأخطاأ ؟

ال�صيخ : اجل قلت
ال�صمري : ومن اجتهد واخطاأ فله اجر

ال�صيخ : هذا �صحيح
ال�صمري : يعني اّن يزيد ماأجور على قتله احل�صني

ال�صيخ : هاااااااااااا ؟؟
ال�صمري : امل اقل لك انك ابن �صعد بل األعن منه !

ال�صيخ : يا هذا .. )بتهديد(
ال�صمري : )يقاطعه( قال ابن �صعد :

اأاأترك ملك الري والري منيتي       ام ارجع ماأثومًا 
بقتل ح�صني

ان  تقول  وانت   .. ماأجورًا  ولي�ض  ماأثوما  اأ�صمعت 
انك  اقل  امل  احل�صني..  قتل  على  ماأجور  يزيد 

اأ�صواأ من ابن �صعد ؟!
ال�صيخ : لقد قلت ولن ا�صتطيع التاجع

ال�صمري: وملاذا ؟!
ال�صيخ : اأال تعلم ان الفتوى كال�صواريخ اذا اطلقت 

فلن تعود ؟.. وان عادت اودت بحياة �صاحبها..
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ال�صمري: ليتها عادت
ال�صيخ : تريد قتلي ؟

ال�صمري : ليتني ا�صتطيع .. لكنني حمبو�ض بهذا 
القلب اململوء بحب الدنيا .. مكبل بهاتني اليدين 
الفتوى  بهذه  املقيدتني  ال�صيخ(  بكفّي  )مي�صك 
ال  الذي  ال�صراخ.  غري  ا�صتطيع  ال   .. ا�صتطيع  ال 
وا�صرخ..  ا�صرخ..  ليتني   .. انت  حدوده  يتعدى 

وا�صرخ.. حتى ُا�صمع العامَل فاأقول..
وامثالك  وانت   .. مرة  احل�صني  قتل  قد  يزيد  ان 
تقتلونه يف اليوم الف مرة . انت وامثالك ك�صمو�ض 
ال  وهم  بنوركم  باالهتداء  النا�ض  يتوهم  مظلمة 

يعلمون انكم عاجزون عن هداية انف�صكم .
ال�صيخ : يا ربي .. ما الذي اتى بك ؟!

ال�صمري : وهل رحلت حتى اآتي ؟!
ال�صيخ : هااا .. تذكرت ..

قبل  ؟!  ذاكرتك  ا�صتعدت   .. عجبًا   : ال�صمري 
حلظات كنت تنكرين.

ال�صيخ : اتذكر اين اعطيتك اجازة .
ال�صمري: وقد انتهت

ال�صيخ واعطيتك اي�صًا قر�صًا منومًا ... فما الذي 
اأيقظك ؟!

الذي  انت  بل  قط..  ينام  ال  ال�صمري   : ال�صمري 
منت.

الذي  الرجل  ذلك  باالأم�ض..  حدث  ما  واأيقظك 
اعت�ض على فتواك .. اأتعرفه ؟!

ال�صيخ : كل
ال�صمري: انه يزيد

ال�صيخ : يزيد ؟! )بده�صة(
على  معت�صًا  كان  يزيد  حتى   .. انظر  ال�صمري: 

فتواك
ال�صيخ: �صدقني... كانت فتواي هي حقنًا للدماء.
ال�صمري : بل االن�صان على نف�صه ب�صرية ولو القى 
معاذيره.. الدماء مل يحفظها اال احل�صني بدمه..

ال�صيخ : لكن النا�ض
ال�صمري : )يقاطعه( النا�ض .. ماذا بهم ؟

ال�صيخ : اخ�صى ان ..
النا�ض  اأتخ�صى  اخرى(  مرة  )يقاطعه  ال�صمري: 
واهلل اأحق ان تخ�صاه .. تع�صًا للقائد الذي تقوده 

االمة.
ال�صيخ لي�ض النا�ض بالتحديد

ال�صمري : اذن من ؟
ال�صيخ : اق�صد كبار النا�ض

ال�صمري : ويل ملن باع اآخرته بدنيا غريه
ال�صيخ : ا�صكت ارجوك.. بحديثك هذا �صتو�صلني 

اىل املق�صلة
ال�صمري : وتنجو ؟

ال�صيخ : كيف تكون النجاة يف املوت ؟
ال�صمري : اأمل تكن النجاة يف ال�صدق ؟ .. فتمنوا 

املوت ان كنتم �صادقني
زمان  اجل  من  حياتي  اأبيع  ان  اأتريدين   : ال�صيخ 

قد وىل ؟ .. مل اأره ومل اع�ض فيه ؟!
اعطاك  فهل  يزيد  اجل  من  بعتها  لقد  ال�صمري: 
�صيئًا .. فلَم ال تبيعها من اجل احل�صني فتنجو .. 

بعها يا �صيخ .. من اجل نف�صك ..
ال�صيخ : انا .. )با�صتدراك وياأ�ض(

ال�صمري : )يقاطعه( ثم كيف حتكم على زمن مل 
ومل  ت�صهده  ومل  احل�صني  على  حتكم  كيف  تره.. 
ت�صمع راأيه؟ .. احل�صني اإيه يا ح�صني ك�صفينة نوح 
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.. فيها من كل زوجني مثل .. كان جت�صيدًا لكتاب 
اهلل اذ هو القراآن على رمح طويل .. �صحبه اآيات 
ملن  الفجر  هو  كان  قتلى،  �صماهم  من  كذب  تتلى، 
غ�صيتُه ظلمة االحزان.. هو الليل اذا يغ�صى على 
االأعداء وال�صبح اذا تنف�ض عن املكروبني.. كيف 
احل�صني  كان  هل  براأيك  ؟  كيف  �صيخ  يا  تخذله 

موؤمنا؟
ال�صيخ : كيف ال وهو �صيد �صباب اهل اجلنة ؟

ال�صمري: " ومن يقتل موؤمنًا متعمدًا فجزاوؤه جهنم 
خالدا فيها" األي�ض هذا راأي القراآن ؟

لل�صيا�صة  كانت  فتواي  ان  �صمري..  يا   : ال�صيخ 
اردتها حل للنزاع .. لكي ار�صي كل االطراف.

ال�صمري: ت�صتي مر�صاة املخلوق ب�صخط اخلالق !
ال�صيخ: لو كنت مكاين ماذا تفعل ؟

ال�صمري : اقول احلق وال ابايل
ال�صيخ : واخ�صر نف�صي من اجل زمان قد م�صى ؟!

يعود  ان  ميكن  م�صى  الذي  الزمان  هذا   : ال�صمري 
ت�صتطيع ان تعي�صه

ال�صيخ : )ي�صحك با�صتغراب( هل انت جمنون ؟! 
كيف يعود املا�صي !

ال�صمري : يعود .. ومتكث فيه .
اآلة الزمن .. حيث تاأخذك اىل عام املاأ�صاة  عرب 
الدامي لتيك جزءًا مما حدث هناك  اليوم  اىل 
ع�صى ان تتمكن من اللحاق بركب النجاة.. وتغري 

ما انت عليه االآن.. هيا تعال معي.
املجهول(  من  وخوف  وارتباك  )بتلعثم   : ال�صيخ 
اأاأنت جمنون؟ اأُية اآلة واأي زمن.. ما الذي تقوله 

انت ؟!
ال�صمري: هيا ... ال تخف �صاأرافقك حتى النهاية 

"يذهبان"
نهاية امل�صهد

******************
امل�صهد الثالث

عن  تعلن  وهي  الزمن  اآلة  ب�صوت  امل�صهد  يبداأ 
يوم  يف  الطف  زمن  اىل  و�صمريه(  )ال�صيخ  و�صول 
اجلنود  ا�صوات  ترتفع  بعدها  املحرم  من  العا�صر 
على  ما  وكل  االأ�صنة،  وا�صطكاك  اخليل  و�صهيل 
اجلرداء  ال�صحراء  تلك  اىل  يوحي  امل�صرح 
اخلالية من كل �صيء �صوى تلك االج�صاد الطاهرة 
والدماء الزكية فكل ما هنالك يك�صف عن معارك 

قد انتهت او اأو�صكت.
ال�صهداء،  احد  بج�صد  نبت  طويل  رمح  فهناك 
وذاك �صهم نبت بتلك الراية التي الم�ض االأر�ض 
�صيء منها وهذا ال�صيف الذي نبت بقلب امل�صرح.. 
بعدها يظهر البطلن بحذر وهما متخفيان خوفا 

من ان يراهما احد.
ا�صقوه ..ال ت�صقوه .. ا�صقوه.. ال ت�صقوه ..

 ( حرملة  يا  القوم  نزاع  اقطع   : �صعد  ابن  �صوت 
�صوت ال�صهم ممتزج ب�صوت بكاء الطفل(.

ال�صمري: اأراأيت .. ان كان لقتل احل�صني تربير فما 
تربيرهم لقتل هذا الر�صيع ؟

ذنب  فما  ذنب  للكبار  كان  ان   : احل�صني  �صوت 
الر�صيع ؟

اىل  بذلك  لريمز  اجلمهور  اىل  )ينظر   : ال�صمري 
اأترى   .. انظر   ) ال�صلم(  )عليه  احل�صني  مع�صكر 

ما اأرى ؟!
ال�صيخ : ماذا هناك ؟

ال�صمري : انه يتوارى خلف اخليام !
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ال�صيخ : ويحفر االر�ض ب�صيفه !
ال�صمري : "بح�صرة" ويدفن الر�صيع!

ال�صيخ : لرناقب كيف نعرف )يختفيان يف زاوية 
من زوايا امل�صرح(

ذوو  اجلي�ض  من  جمموعة  امل�صرح  اىل  )يدخل 
من  قبعات  يرتدون  م�صخ"  كاأنهم  ب�صعة"  اأ�صكال 
اجللد عليها قرون البقر يلفون متو�صط اج�صامهم 
حالهم  "النيادرتال"  ع�صور  من  وكاأنهم  بال�صوف 
مثل  يقفزون  والتخلف  الهمجية  اىل  يوحي 
القرود وهم ي�صرخون " ُقتل احل�صني...." فبينما 

هم كذلك اذ ي�صكتهم �صوت كبريهم بقوله :
راأ�صا  قبيلة  كل  ولتحمل  الروؤو�ض  لنقطع   .. هيا 
على رمح طويل ومن�ِض بالب�صرى اىل االأمري هيا " 
الب�صرى  الروؤو�ض وهم ي�صرخون  فيبدوؤون بقطع 
ُقتل  اجلائزة..  احل�صني..  ُقتل   .. امري  يا   ..

احل�صني الب�صرى ..
راأ�ض من  اثنان من اجلي�ض على  يتنازع   .. وفجاأة 
روؤو�ض ال�صهداء كل واحد منهما يجره اليه فيعلو 

�صوتهما.
انه يل
بل يل

انا ح�صلت عليه اوال 
بل انا االول

كبريهم )ي�صكتهم ب�صوته( كفى .. ماذا هناك ؟
مل يبق غري هذا الراأ�ض .. ونحن قبيلتان

في�صحك  )ي�صحك  بينكم  تقا�صموه   – كبريهم 
اجلميع(

انا  ن�صتلم  حتى  مكاين  ابرح  لن  واهلل   – االول 
وقبيلتي راأ�صًا من الروؤو�ض

الثاين – واخجلتاه من االمري يزيد .. كيف ندخل 
عليه ومل نحمل راأ�صا ؟

الثالث – يا بن �صعد .. �صاأقطع النزاع ..
كبريهم – وكيف ؟

خلف  ر�صيعه  يدفن  احل�صني  راأيت  – لقد  الثالث 
اخليام .. هلموا لكي نقطع راأ�ض الر�صيع ونحمله 
فرحني  اجلميع  )فيهرع   .. هيا   .. االمري  اىل 

ويخرجون من امل�صرح(
ال�صيخ – يا ويلي .. ما اأجراأهم على اهلل ور�صوله 

يا لوح�صيتهم
لهذا  يوجد  هل   .. حدث  ما  راأيت  – هل  ال�صمري 
على  ماأجور  يزيد  ان  تقول  وانت  هذا  كل  تربير 

قتل احل�صني ... كيف يكون ذلك كيف .. كيف ؟
ال�صيخ – واهلل لو ان امرءا م�صلما مات من بعد هذا 
اأ�صفا .. ما كان ملوما عندي " ي�صرب على راأ�صه" 
اأين  يا ويلي .. يا ويلي واخجلتاه منك يا ح�صني 

اأّويل بوجهي عنك.
" ثم يعلو �صوت اآلة الزمن معلنا عن بداية وقت 
ال�صيخ وي�صحبه  ، في�صرع )ال�صمري( اىل  الرحيل 

من يده اىل خارج امل�صرح "
نهاية امل�صهد

******************
امل�صهد الرابع

وانهار  الطيور  انواع  ونخيل،  ا�صجار  امل�صهد  يف 
)انها  يرى  ملن  يوحي  �صيء  وكل  واملاء  اخلمر 
ميينًا  ينظر  وهو  يزيد  يدخل  فجاأة   .. اجلنة( 

و�صماال  حتى ي�صل اىل و�صط امل�صرح.
انها   ، مني  اال  خالية  اجلنة   .. ويلي  – يا  يزيد 
موح�صة جدًا .. و الوحدة قاتلة فيها.. واهلل ان 
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)وهو  �صاكنيها  �صراخ  يوؤن�صني  دام  ما  ارحم  النار 
ي�صري حتى ي�صل اىل نهر من خمر(.

خمتلف  اللون..  غريب  لكنه  نهر  انه  هذا  ما 
 " فمه  من  ويدنيه  �صيئًا  منه  "يغتف  الرائحة 
اآووه.. )بفرح( انه خمر لقد جئت يف اوانك كي 
"فيقدم على  تن�صيني وحدتي وتوؤن�ض وح�صتي.. 

�صربه".
قاتل   .. اخلمر  �صارب  يزيد  – ان  احل�صني  �صوت 

النف�ض املحتمة .. ومثلي ال يبايع مثله
ال�صوت( احل�صني ثانية .. لقد  – )يفزعه  يزيد 
افزعتني .. دائمًا تاأتي يف غري اوانك.. ماذا تريد 
مني .. حلقتني اىل هنا .. �صوتك جعلني اح�ض 

بالعط�ض اكرث.
�صوت  فيفزعه  اخرى  مرة  ال�صرب  اىل  )يهرع 
بكاء طفل وا�صوات اجلي�ض "ا�صقوه.. ال ت�صقوه.. 

ا�صقوه.. ال ت�صقوه"
يا  اأبه  املعركة(  يف  )وهو   – االكرب  علي  �صوت 
احلديد  وثقل  قتلني..  العط�ض  ان   .. ح�صني 

اجهدين فهل اىل �صربة من املاء �صبيل ؟
ف�صي�صقيك   .. ولدي  يا  ا�صرب   – احل�صني  �صوت 

جُدك �صربة ال تظماأ بعدها ابدا
يزيد – )يرمي ما بيده( كفى ... كفى.. فاإين ال 

اأُطيق �صماع ذلك
فو�صى  فتحدث  الزمن،  اآلة  �صوت  يعلو  وهنا   "

وتهديد  ووعيد  وجلبة  ا�صوات  امل�صرح  خارج 
وعلى  مرعوبًا  فزعا  ال�صيخ  يدخل  ثم   .. ولعن 
ويتبعه  باجلراحات  مثخن  وهو  كدمات  وجهه 

ال�صمري"
ال�صيخ – ما هذا؟ .. كدت ٌاقتل )وهو يجر انفا�صه( 

اآلة الزمن  يا ليتني مل ا�صمع راأيك واآتي معك يف 
خارج  قدمي  و�صعت  ان  مبجرد   .. تلك  اللعينة 
بال�صرب وال�صتيمة  النا�ض  انهال علي  اآلتك حتى 

يا ترى .. من هوؤالء وملاذا فعلوا بي ذلك؟
ال�صمري – امل تعرفهم ؟!

ال�صيخ – كل .. وما ادراين من هم ؟!
ال�صمري : لكنهم عرفوك ؟

ال�صيخ : وكيف ؟
عليهم  حرمت  الأنك  منك  غ�صبوا  انهم   : ال�صمري 

ما احل اهلل
بت�صاوؤل  ؟!  اهلل  احل  ما  عليهم  حرمت   : ال�صيخ 

وعجب انا .. وكيف ؟!
ال�صمري : انك حرمتهم من اجلنة التي انعم اهلل 
بها عليهم " ) اأمل تر اإىل الذين بدلوا نعمة اهلل 
ي�صلونها  جهنم  البوار  دار  قومهم  واأحلوا  كفرا 

وبئ�ض القرار(
من  حرمتهم  انا  انت؟..  تقوله  ماالذي   : ال�صيخ 

اجلنة .. ومن انا حتى احرمهم اجلنة؟
ال�صمري : عندما ادخلت عليهم يزيد .. اقتحمها 

عنوة واف�صد جنتهم
�صيء  كل  علّي  اف�صد  الذي  ليزيد  يا   – ال�صيخ 

)يجل�ض على االر�ض ويبداأ ي�صرب على راأ�صه(
عليهم  دخل  انه   .. ذلك  من  واالأنكى   : ال�صمري 

يرتدي حزامًا نا�صفًا
يزيد : )بعد ان ينتبه لوجودهم( واخريًا .. لن 
ايها  يوؤن�صني..  من  وجدت  لقد  وحدي..  ابقى 

الرجلن . )ي�صل اليهم( هل يل ب�صوؤال ؟
ال�صيخ : )يلتفت اليه( تف�صل .. وقل ما عندك

كاأين  به(  ويفاجاأ  منه  يقتب  ان  )بعد   : يزيد 
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راأيتك من قبل ؟
ال�صيخ : )عندما يراه ( اأهذا انت ؟

يزيد )متفاجئًا مذهوال ( �صاحب الفتوى ؟ يا من 
زدتني عط�صًا اىل عط�صي

ال�صيخ : ما الذي اتى بك اىل هنا ؟
ان اخرجوين من  .. بعد  �صهل  جدًا  يزيد : هذا 
ي�صبهونني  قومًا  وجدت  فيه  قابلتك  الذي  املكان 
ف�صكوت  باالأمري..  يكنونني  �صيء..وكانوا  بكل 
فبكوا  العط�ض..  من  اعانيه  وما  احوايل..  اليهم 
اآلة  واأدخلوين  حلايل.. والب�صوين هذا احلزام.. 
عجيبة �صموها اآلة الـ .... الدهر او الع�صر ... ال 

ادري �صيٌء يتعلق بال�صاعات..
ال�صمري : اآلة الزمن

يزيد : اآه .. هي هذه .. اآلة الزمن
ال�صمري: دائمًا انت يف املكان اخلطاأ

يزيد : ال �صيء.. الب�صوين احلزام وبعدها يف كل 
حلظة يزداد عط�صي.. قالوا يل اذا دخلت اجلنة 
وفتحت هذا احلزام ف�صي�صقيك النبي كما ي�صمونه 

هم.. ب�صربة لن تظماأ بعدها اأبدًا..
مع  تتغدى  �صوف  انك  لك  يقولوا  امل  ال�صمري: 

الر�صول .. )يلتفت اىل ال�صيخ(
يعتف  ال  انه  ي�صمونه(  )كما  يقول  انه  ا�صمعت 

حتى بنبوة حممد )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(
و�صبيت  ولده  قتلت  ملا  به  اوؤمن  كنت  لو   : يزيد 

عياله. )ثم ين�صد ويقول(
لعبت ها�صم بامللك فل         خرب جاء وال وحٌي نزل

م�صرًا  زلت  ما  هل  ال�صيخ..  ايها  اأ�صمعت  ال�صمري: 
على فتواك

ال�صيخ : )بذهول( ولهذا مل يبق احد يف اجلنة... 

وا م�صيبتاه.. ماذا فعلت بنف�صي ؟!
ال�صمري : )خماطبًا يزيد( اأتدري ماذا قال عمر 

بن عبد العزيز ؟!
يزيد : ومن يكون ؟

ال�صمري : احد احفادك
يزيد : حفيدي ؟! )بافتخار وا�صتعلء( البد انه 

قال �صيئًا عظيمًا بي ؟!
لي�ض  لكنه  عظيمًا  �صيئا  قال   ... اجل   : ال�صمري 

فيك
يزيد : لي�ض يف ؟! اإذن مبن ؟
ال�صمري : مبحمد ر�صول اهلل

يزيد : مبحمد ؟! اذن هو لي�ض من ولدي .. اجل 
لقد ال�صقتموه بي

ال�صمري : اال تريد �صماع قوله ؟
يزيد : كل .. ال يهمني ما يقول

ال�صيخ : )بلهفة وا�صتياق( ماذا قال ؟!
احل�صني  قتل  من  انا  كنت  )لو   .. قال   : ال�صمري 
من  حياًء  دخلتها  ما  اجلنة  ادخل  ان  يل  وُاذن 

ر�صول اهلل(
 .. دلوين عليه و�صتون

ال�صمري : لن تراه ابدًا
يزيد : ها ... وملاذا ؟

ال�صمري : قلت لك لن تراه
ال�صيخ : )وهو يهمُّ بقتل يزيد( ولك اجلراأة على 

روؤيته ؟! .. �صاأقتلك قبل ذلك
ال�صمري: )وهو مم�صك بال�صيخ( لن ت�صتطيع قتله

يزيد : قلت لكما اريد ان اراه
ال�صمري : لن ت�صتطيع

ال�صيخ : �صاأقتلك قبل ان تراه
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ال�صمري: لن ت�صتطيع
يزيد : اوو .. اوجعت راأ�صي بحديثك هذا .. لن 

ت�صتطيع.. لن ت�صتطيع.. بل ا�صتطيع و�صاأفعل
ال�صيخ : بل انا الذي ا�صتطيع قتلك

ان  �صاأن�صفك بحزامي هذا..  الذي  انا  : بل  يزيد 
مل تدلوين عليه )يفتح احلزام وال ينفجر(

يقول  هذا  بينها  فيما  االأ�صوات  عليه  )فت�صابكت 
ذلك  قبل  �صاأقتلك  يقول  وذلك  اأراه  ان  اريد 
وال�صمري يجيب االثنني بقوله لن ت�صتطيعا حتى 

يقاطعهم �صوت ميلأ املكان بقوله..
ال�صوت : لن ت�صتطيعا..

)فيذهلون .. ويظلون يفت�صون املكان باحثني عن 
و�صطهما  يقف  ال�صمري  ان  بيد  ال�صوت..  م�صدر 

وقفة الواثق من نف�صه العامل مبا يجري(
...لن تقدرا على ذلك .. فكل ظامل ال ي�صتطيع ان 
يرى النبي.. ولي�ض مبقدور احد ان يقتل من قتل 
احل�صني.. الأنه �صيظل ياأتيه املوت من كل مكان وما 

هو  مبيت.. حتى يحكم اهلل وهو خري احلاكمني.
ال�صيخ : ما ال�صبب يف ذلك؟..

ال  الذي  االفتا�صي  الزمن  يف  الأنكما   : ال�صوت 
هذه  خارج  له  حقيقة  وال  الواقع..  يف  له  وجود 

االلة..
نهاية امل�صهد

******************
امل�صهد اخلام�ض

وهو  احلكم  كر�صي  على  يزيد  يجل�ض  الق�صر  يف 
ومن  عنق(  ربطة   + )بدلة  ع�صريًا  زيًا  يرتدي 
حوله جلوزته ويجل�ض على ميينه احد ال�صعراء 
املتملقني له والذي يتهياأ الإلقاء الق�صيدة فيدخل 

ليبداأ  االنحناء  وبعد  ع�صرية  بحلة  احلاجب 
الكلم :

احلاجب: �صخ�ض ي�صتاأذنك بالدخول
يزيد : دعه يدخل .. )ثم يلتفت اىل ال�صاعر(

هيا يا �صاعرنا العزيز .. قم واطربنا..
ا�صمعنا ... ماذا يف جعبتك اليوم

ال�صاعر :
يا  بنا  �صر  الزاكيات            يابن  اأنت  يا بن هند 

�صيدي نحو النجاة
خل�صًا نبقى لكم حتى املمات          هاك هذا العمر 

خذ حتى احلياة
يلقيه  ما  ف�صمع  ال�صمري  يدخل  االثناء  هذه  )يف 

ال�صاعر(
من  انتم  يكفي متلقًا وت�صفيفًا..  اما   .. يكفي  اما 

او�صلنا اىل هذه احلال
يزيد : )يقف غا�صبًا( من انت .. وكيف اقتحمت 

علّي جمل�صي؟
كر�صي  ان  ام   ... ذاكرتك  فقدت  هل  ال�صمري: 

احلكم قد ان�صاك �صكلي ؟!
يزيد : )بعد ان يقتب منه( امل متت ؟!

اتذكر انني اطلقت عليك ر�صا�صة الرحمة.
ال�صمري : وهل راأيت �صمريًا ميوت ؟! وهل هنالك 

من يذبح �صمريه ؟!
يزيد : انا .. انا الذي ذبحتك .. وافتخر.

مات  بل   .. امت  مل  ولكنني  ذبحتني   : ال�صمري 
قلبك

يزيد : ان فيه حبًا ال ميوت
ال�صمري : حب الدنيا راأ�ض كل خطيئة.. واولها ان 

تاأخذ ما لي�ض لك
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يزيد : ماذا تق�صد ؟
ال�صمري : اق�صد هذا )وي�صري اىل الكر�صي(

يزيد : ل�صت ل�صًا .. مل ا�صرق احدًا .. وامنا كان 
ا�صتحقاقًا انتخابيًا

ال�صمري : بل كان على اكتاف النا�ض.. اإما ال�صوط 
.. واإما املال وما بينهما املوت

يزيد : املوت ؟! لو كنت قاتل  لقتلتك االآن
ال�صمري : )يبت�صم با�صتهزاء( لن ت�صتطيع..

يزيد : بل ا�صتطيع و�صاأفعل
اإلها..  للخلق  ال�صمري : قالها منرود قبلك.. �صار 

بعدها الطاغي اذلته ذبابة.
على  ارفعوه  غ�صبي..  اعماين  لقد   : يزيد 
لريفعاه  جلوزته  من  اثنان  فيتحرك  املق�صلة.. 
فيفتح  امل�صرح  ي�صار  على  و�صعت  مق�صلة  على 
ال�صمري ذراعيه ليوقفهما .. ثم يتقدم هو وحده 

اىل املق�صلة وهو يبت�صم (.
يزيد : اأراك تبت�صم ؟!

ال�صمري : ابت�صمت الأين و�صلُت اىل بوابة احلياة 
وهذا  الطغاة..  مقابر  اىل  ظلمك  واو�صلك 

مكاين.. وهذا مكانك )ي�صري اىل الكر�صي(

من  اأجملها  ما   .. مقربة؟  هذا  اأت�صمي   : يزيد 
مقربة .. ثم كيف جتروؤ على خماطبتي هكذا ؟.. 

اال تخاف بط�صي ؟
؟!  �صعادة  يراه  من  املوت  يخاف  وكيف  ال�صمري: 
امثالك من يخاف املوت .. )فتمنوا املوت ان كنتم 

�صادقني(.
يزيد: )يرتعد من كلمه في�صيح بوجهه عنه( يا 

ويلي �صيجعلني افقد كل �صيء اولها اع�صابي.
ال�صمري : )بكل هدوء( لو كنت مكاين ماذا تفعل ؟
يزيد : اتو�صل .. ابكي.. انحني كي متر العا�صفة
اأموت كالنخلة ال�صاخمة.. اما انت  ال�صمري : بل 

.. ف�صياأتيك املوت من كل مكان ول�صت مبيت.
يزيد : )يزداد غ�صبًا( انا ميت ؟! .. بل انت الذي 

�صتموت )فيهجم عليه ليذبحه(
ال�صمري : الذين تتوفاهم امللئكة طيبني يقولون 
تعملون...  كنتم  مبا  اجلنة  ادخلوا  عليكم  �صلم 

اهلل اكرب .. 
راأ�ض  على  بال�صيف  "فيهوي   .. اكرب  اهلل   : يزيد 
القاتل  بهتاف  امل�صرحية  تنتهي  وهكذا  ال�صمري 

واملقتول... اهلل اكرب ..
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المأساويُة في المسرح الحسيني 
- مقترح للتوظيف الفني- 

علي حممد يا�صني



يذهُب كثري من املهتّمني والنقاد اإىل اأن جوهر 
االإح�صا�ض  على  يقوم  امل�صرحية  الدراما 
م�صرحي  عمل  اأي  واإن  باحلياة،  املاأ�صاوي 
حتى ب�صيغته الكوميدية هو تعبري عن روؤية 
م�صرحي  بعمل  بالك  فما  للعامل،  ماأ�صاوية 
ينه�ض على ماأ�صاة اإن�صانية كبرية، هي مبثابة 

قطب الرحى فيه كامل�صرح احل�صيني؟ 
وقبل الدخول يف حتديد م�صطلح املاأ�صاة لنا 
ملك  هو  املاأ�صاوي  احل�ض  اأن  هل  نت�صاءل  اأن 
اأنه حكر على فئة دون  اأم  النا�ض  م�صاع لكّل 
فل�صفة  بع�ض  اإليه  يذهب  راأي  وهو  اأخرى، 
اإمكانية  ا�صتبعدوا  الذين  ومنّظروه  الغرب 
باحل�ض   ) ال�صامي   ( ال�صرقي  االإن�صان  متّتع 
املاأ�صاوي ب�صبب من طبيعة م�صاعره املتبّلدة 
عن  ناجم  الراأي  هذا  اأّن  بيد  والغليظة، 
موقف عن�صري �صيق، ال جمال للخو�ض فيه 

وتفنيده هنا ! 
باأّنها:  )�ض13(املاأ�صاة  املنجد  معجم  يعرف 
بني  خطرية  حادثة  متثِّل  متثيلّية  رواية 
اأن تثري الرعب  اأنا�ض من العظماء من �صاأنها 
يونانيا،  م�صطلحا  توازي  واملاأ�صاة  وال�صفقة، 
املتجم  اأدخله  الذي   ) التاجيديا   ( هو 
العربية  لغتنا  اإىل  يون�ض  بن  مّتي  العربي 

حتت ا�صم ) املاأ�صاة (.
اأما اأر�صطو فيحدد املاأ�صاة باأّنها: حماكاة فعل 
حجم  ذا  بكونه  وكذلك  باجلدية،  يت�صف 
لواحق  ذات  بلغة  ذاته  يف  بالكمال  ينعت 
ممتعة يوؤتى بكل نوع منها منفردا يف اأجزاء 
العمل يف �صكل درامي ال ق�ص�صي، ويف اأحداث 

بو�صاطتها  فتبلغ  واخلوف  االإ�صفاق  تثري 
امل�صاعر... ) نقل عن  رها من تلك  اىل تطهُّ
عبد  ترجمة:  النقدي،  امل�صطلح  مو�صوعة 

الواحد لوؤلوؤة (.
وقد دعا اأر�صطو اإىل اعتماد عن�صر الروعة 
ع�صره  يف  املكتوبة  املاآ�صي  اأو  املاأ�صاة  يف 
باحلرية  ياأتي  ال  العن�صر  هذا  اأن  بدعوى 
هدفا  يحقق  ما  بقدر  للمتلقي،  والتدد 
خلل  من  يتمثل  املحاكاة  اأنواع  لكل  �صاميا 
املتلقي،  عند  االندها�ض  وبعث  اللذة  اإثارة 
ال�صعر،  يف  كتابه:  يف  اأر�صطو  يقول  ولذلك 
ويكفي  يلّذ،  العجيب  واالأمر   ( �ض142 
ي�صيف  ق�صة  يروي  من  كل  اأن  ذلك  الإثبات 
وقد  ال�صامعني،  لي�صّر  العجائب  بع�ض  اإليها 
كان هومريو�ض خا�صة، هو من علم ال�صعراء 
يق�صد  وما   ) الكذب  يتقنون  كيف  االآخرين 
اأر�صطو هو الكذب الفني، ال الكذب الواقعي 

بطبيعة احلال. 
املاأ�صاة  ت�صنيف  اإىل  قاد  اأر�صطو  راأي  اإّن 
ما  وبني  بينها  وفّرق  اأدبي  فّني  اعتبار  على 
يتعر�ض له النا�ض من م�صائب وويلت اأثناء 
اأو  كارثة  ح�صول  فعند  اليومّية،  حياتهم 
اإن�صان  الأي  واالأ�صى  احلزن  تورث  م�صيبة 
تعّر�ض  فلن  اإن  القول:  على  حينها  اعتدنا 
اأن نعد هذه  ملاأ�صاة لكن يف احلقيقة ال ميكن 
الكارثة اأو امل�صيبة اأحداثا ماأ�صاوّية باملعنى 

العميق اأو الفّني للماأ�صاة.
غري اأن احلديث عن هذه االأحداث اأو امل�صائب 
املوؤملة باأ�صلوب اأدبي فّني يحّرك االأحا�صي�ض 
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والقناعات  الروؤى  ويغرّي  امل�صاعر  ويثري 
ماأ�صاوّيا  ووعيا  ماأ�صاويا  طابعا  �صيك�صبها 
كيف  املثال-  �صبيل  على   - ننوه  وهنا  اأي�صا، 
التفت كّتاب املقاتل احل�صينية قدميا اإىل هذا 
االأمر فاأدخلوا على املقاتل اإ�صافات ولواحق 
على  للعمل  االآخر  بع�صها  يف  وبالغوا  معينة 
�صحن قالب املقتل ببعد خيايل ي�صيف للبعد 
يقّربه  جديدا  روحا  التاريخي  الواقعي 
يلتفت  اأن  يجب  ما  وهو  املاأ�صاوي،  الروح  من 
اليوم من خلل  امل�صرح احل�صيني  كّتاب  اإليه 
امل�صرح احل�صيني من منظار فني، ال  معاجلة 
رتابة  يف  اأعمالهم  يوقع  تاريخي  منظار  من 
امل�صنفات التاريخية املمجوجة التي ت�صتعري 
البعد الواقعي للحادثة وت�صرب �صفحا عن 
بعدها االأهم، وهو البعد الرمزي الذي ميّثل 

روح احلادثة وجوهرها االإن�صاين.
الدين  عّز  يقول  كما   - املاأ�صاوي  الوعي  اإّن 
يف  االإن�صان  ق�صايا  كتابه:  يف  ا�صماعيل 
االأدب امل�صرحي املعا�صر، �ض50، هو: �صرط 
اأ�صا�صي و�صروري لكتابة املاأ�صاة اأو امل�صرحّية 
كما  فالدراما  كاف،  غري  ولكنه  املاأ�صاوّية، 
ت�صتقطب  احلاد  االإح�صا�ض  اإىل  حتتاج 
ال  املاأ�صاة  نح�ض  وكوننا  العميق،  التفكري 
جانب  اإىل  بّد  ال  اإذ  الدراما،  الإخراج  يكفي 

ذلك اأن نفقهها.
هدى  د.  وهي  الدار�صات،  اإحدى  وترى 
در�صت  الذي  كتابها  يف  معلوف  فرحات  بو 
خلل  من  العربي  امل�صرح  يف  املاأ�صاوية  فيه 
ثلثة مناذج م�صرحية مهمة هي: ) �صهرزاد 

والتحوالت  االإ�صارات  وطقو�ض  احلكيم، 
ترى   ) معلوف  اأنطوان  واإزميل  لوّنو�ض، 
تدعم  مقومات  جمموعة  للماأ�صاوية  اأن 
وجودها وت�صظيها داخل الن�ض، ثم قدرتها 
العامل  هذا  اإىل  ونقله  بالقارئ  التاأثري  على 
امل�صرح  على  ُي�صبغ  الذي  املاأ�صاوي  الدرامي 
هذه  اأهم  اأما  مميزة،  ونكهة  خا�صا  جّوا 

املقومات فهي:
روؤيا  من  للماأ�صاة  البّد  اإذ  ال�صراع:   -
ماأ�صاوية �صادقة يهدف البطل اإىل جت�صيدها 
وحتقيقها من خلل الفعل الذي يقدم عليه 
بينه  حائل  تقف  التي  القوى  كّل  متحّديا 

وبني حتقيق طموحه.
املاأ�صاوي  ال�صراع  طبيعة  التخا�صم:   -
قيم  مواجهة  يف  البطل  االإن�صان/  �صتجعل 
معتقداته،  عن  خمتلفة  دينّية  اأو  اأخلقّية 
بني  وحادة  عنيفة  املواجهة  تكون  وقد 
اأن  منهما  كّل  يحاول  اللذين  املتخا�صمني 

يك�صر اإرادة االآخر وينت�صر عليه.
االإن�صان  يتوق  الف�صيلة:  انت�صار   -
العدالة  العي�ض يف عامل ت�صوده  اإىل  ال�صوي 
وي�صمو فيه احلق �صمن نظام اأخلقي يحقق 
فاالإن�صان  واإن�صانيته،  �صعادته  للإن�صان 
بالن�صبة للبطل املاأ�صاوي غاية ال و�صيلة، لذا 
ي�صحي الفرد من اأجل اأهله واأقربائه وذويه 
ي�صّحون  بدورهم  وهم  وحمّبيه،  ومواطنيه 
الف�صيلة  ت�صود  حتى  غريهم  اأجل  من 

وينت�صر احلق.
على  اعتادوا  املاآ�صي  اأبطال  القدر:   -
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العي�ض و�صط معاناة رهيبة وحالة �صاغطة 
ولي�صت  وع�صيبة،  مزرية  وقائع  عن  ناجتة 
العلقة  لهذه  تاأكيدا  اإال  بالنتيجة  املاأ�صاة 
اأكرب  غيبية  قوة  وبني  الفانني  الب�صر  بني 

منهم واأقوى هي: القدر.
البطل  يعي  االختيار:  حرية   -
املاأ�صاوي اأن قوة االأقدار تفوق قوته ويدرك 
يركب  اأن  اإاّل  له  لي�ض  وبالتايل  جيدا،  هذا 
اأمواج التحدي معلنا رغبته يف حتقيق اإرادته 
وذاته، وقبوله لهذا التحدي ما هو اإال تاأكيد 
مهما  البطل وحلريته يف االختيار  مل�صوؤولّية 
تعددت الت�صحيات من اأجل الواجب املتمثل 

يف اإحقاق احلق و�صيادة الف�صيلة.
املاأ�صاوّية  ملفهوم  املوجز  العر�ض  خلل  ومن 
مفهوما  بو�صفها   – املاأ�صاة  اأن  لنا  يتبني 
الكاتب  اإليه  يلجاأ  اأن  املمكن  من  واإجراًء 

اأو  اأوىل  رحمية  خلية  ت�صّكل  امل�صرحي-  
القائم على  للم�صرح احل�صيني  رئي�صة  ثيمة 
ا�صتلهام واقعة تاريخّية فّذة تكتنف دقائقها 
ال�صغرية اأبعاد ماأ�صاوية قلما جند لها نظريا 
يف التاريخ االإن�صاين. واأّن درا�صة هذه الثيمة 
تعني فيما تعنيه البحث عن جملة العلقات 
تّتخذ  التي  والعاطفّية  واحل�صّية  الذهنّية 
من هذه الثيمة املكونة جلزء كبري من اأدبية 
الن�ض امل�صرحي جم�صما وحامل  لها توّجب 
على ع�ّصاق امل�صرح احل�صيني وُكّتاب ن�صو�صه 
وقيمها  دالالتها  وا�صتنطاق  عليها  العكوف 
واٍع  م�صرح  اإبداع  اأجل  من  املمكنة  ورمزّيتها 
الع�صر  وال�صمود يف هذا  املقارعة  قادر على 
ومفاهيم  ثوابت  فيه  اهتّزت  الذي  امللتب�ض 

عديدة يف احلقل االأدبي والفّني .
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المسرُح الحسينيُّ 
إشكاليُة تعدد الرؤى 

ووحدة األسلوب

حيدر عا�صور العبيدي



مل يكِن امل�صرح احل�صيني باحلديث بل هو �صرخة 
ا�صت�صهاد  بعد  زينب  ال�صيدة  تطلقها  كانت  اأزلية 
ا�صتباحت  التي  الع�صبة  لتعرية  االأحرار  اأبي 
تقليدا  النداء  واأ�صبح  الزكية،  عائلتها  دماء 
�صيد  اأربعينية  حتى  حمرم  العا�صر  منذ  �صنويا 
النداء  بهذا  اجلهل  جهات  حاربت  وقد  ال�صهداء، 
الذي  الكلم  م�صرحة  ب�صيغة  نداء  اإىل  ليتحول 
غالبا ما يكون �صعرا اأو اأهزوجة اأو منولوجا يثري 
العواطف ويبعث يف النفو�ض روح احلزن االأبدية 
االآن  ال�صلم...لي�صبح  عليه  احل�صني  ال�صت�صهاد 
طاغية  اكرب  من  احل�صينية  الق�صية  حترر  وبعد 
لع�صر حارب م�صرية احل�صني وفكره وات�صاح افقها 
احل�صيني  امل�صرح  جاء  املتنوعة  الفل�صفات  عرب 
بحلة جديدة تختلف عن ال�صنني ال�صابقات وهذه 
احل�صني  واأربعينية  عا�صوراء  ذكرى  ويف  ال�صنة 
رقعة  وات�صعت  امل�صرح  تاألق  ال�صلم(  )عليه 
على  خمت�صرا  كان  اأن  بعد  دعاته  وكرث  معرفيته 

اأ�صخا�ض يعدون على اأ�صابع اليد.
امل�صرح احل�صيني ..ممار�صة اجتماعية عامة

االأربعيني  احل�صيني  امل�صرح  جتارب   �صنتناول 
احلديث وح�صرا لهذا العام وهو يطلق عرو�صه من 
العا�صر من �صفر لعام 1435، واأهميته على ال�صارع 
ب�صورة  الثقايف  وال�صارع  خا�صة  ب�صورة  احل�صيني 
عامة ملا له من تنوعات وجتليات يف الطرح حيث 
مبا�صرة  اجتماعية  ممار�صة  اإىل  امل�صرح  حول 
وجتاوز الهدف يف نطاق ال�صكل وامل�صمون وطريقة 
التعامل مع اجلمهور الذي بدا مع كل عر�ض م�صاركا 
يف االأحداث بل، وجتلى هذا العام واأ�صبح اأكرث من 
امل�صرحيات  هذه  فمن  كربلء  ار�ض  على  م�صرح 

الغدير  رابطة  وفرقة   ) ال�صماء  اأحزان  )م�صرح 
احل�صيني  ..امل�صرح  اأنا  ح�صيني  )هيئة  امل�صرحية 
( وفرقة هي هيئة م�صرح االأحزان، وفرقة م�صرح 
الب�صرة فرقة اأحزان كربلء وفرقة موكب �صباب 
االأحزان  بيت  �صباب  م�صرح   وفرقة  النا�صرية 
يف  امل�صرح  والديوانية...اتخذ  النا�صرية  اأهايل 
بعدا  االأربعني  زيارة  وخا�صة  االأخرية  املنا�صبات 
اإىل بث التبية احل�صينية يف فكر  تعليميا هدف 
اأهل البيت عليهم ال�صلم من خلل العر�ض املبا�صر 
املتلقي  دعوة  تكون  بحيث  العامة  الطرقات  على 
االإلقاء،  وجمال  ال�صوت  مبوؤثرات  ت�صويقية 
باملنظور  الروحي  التطهري  مبفهوم   ارتبط  كما 
التوجيهي للم�صرح ومقد�صاته احل�صينية لتحقيق 
التي  االنفعاالت  عن  التعبري  واإالر�صاد يف  الوعظ 
اأو  رحمة  بل  بها  ظلم  خالدة  حادثة  جزع  تثري 
عنان  يطلق  امل�صرح  فكان  �صمري  تاأنيب  اأو  �صفقة 
الرحمة  تثري  م�صبعة  ع�صرية  بلغة  ال�صرخات 
واخلوف ،وهذه منطقة امل�صرح االإغريقي وامل�صرح 
امللحمي يف املوؤثرات واالنفعاالت وطريقة الطرح 
و�صخ املعلومات التاريخية التي ت�صعى اإىل ت�صليح 
بها  جاء  التي  والقيم  والعقيدة  بالفكر  املتلقي 
لتمنح  اأعدائه  وق�صوة  ال�صلم(  )عليه  احل�صني 
الن�ض والعر�ض اإمكانية التاأويل الب�صري باعتباره 
اأفكار وعقيدة را�صخة ،وخلق علقة  خطابا لبث 
املتفرج  وبني  م�صتقل  اإبداعي  ككيان  الن�ض  بني 
الذي يجب اأن ميتلك القدرة على اأن يكون متفاعل 
اجل  فمن  والعر�ض.  الن�ض  ب�صريات  يفهم  حتى 
الكونية  ال�صايكولوجيا  من  واقعي  مثال  اإعطاء 
بعرو�صها  �صنعت  التي  التجارب  على   متر  فهي 
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اجلمال امل�صرحي االأربعيني.
للن�ض  اجلديد  متاما...والتاأليف  الن�ض  غياب 

ب�صريا
من  القادمة  ال�صماء  اأحزان  م�صرح  هيئة  وفرقة 
هذه  اأظهرت  العمارة  مدينة  من  العراق  جنوب 
خطط  وو�صع  بتعيني  جديدة  اآفاقا  الفرقة 
املركزية  من  ينتقل  مغاير  لف�صاء  تاأ�صي�صية 
التي  الدميقراطية  التعددية  اىل  وال�صمولية 
التعليق  على  قادرة  �صلطة  امل�صرح  من  جعلت 
اأيام  ع�صرة  ملدة  ب�صكلها  ...عر�صت  واالحتجاج 
زيارة  اقتبت  كلما  توهجها  ويزاد  متتالية 
جميع  من  اخلا�ض  جمهورها  وزيادة  االأربعني 
العقل  تفعيل  يف  لتن�صط  العراق  حمافظات 
ماك�ض فيرب  امل�صرحي وحتديثه واحلداثة ح�صب 
تخل�صت  اأن  بعد  االإن�صانية  الن�صاطات  عقلنة  هي 
النظر  يف  اخلا�ض  منطقها  يف  واأثرت  التقليد  من 
والناحية  ناحية  من  االأخرى.هذا  الفنون  اىل 
امل�صتويات  خمتلف  على  التلقي  جهة  هي  االأخرى 
به  وتتاأثر  اخلطاب  تتقبل  وهي  متفاعلة  كانت 
اأحزان  م�صرح  ...ا�صتخدم  امل�صاهد  ذوات  وتهيم 
و�صنغرافيا  ال�صارع  م�صرح  بقيا�صات  ف�صاء  ال�صماء 
ا�صتخدام  مع  كربلء  اىل  ال�صبايا  رجوع  لواقعة 
على  وانعكا�صه  امل�صهد  وتهويل  ال�صوت  تقنيات 
متاما  الن�ض  غياب  ،والغريب  وا�صح  ب�صكل  املتلقي 
بل  حرفيا  به  يلتزموا  فلم  ن�ض،  هناك  كان  واإذا 
كانت هناك روؤيا ب�صرية جديدة �صاهمت يف اأغناء 
خطاب العر�ض من خلل التاأليف اجلديد  للن�ض 
يف  التحول  او  مغايرة  ف�صاءات  ،وعرب  ب�صريا 
الن�ض املعرو�ض من املونودراما اىل اأ�صوات متعددة 

الوا�صح  االأثر  واالإ�صاءة  لل�صينوغرافيا  ...وكان 
يف  موجودة  تكن  مل  التي  امل�صرحي  العر�ض  يف 
اأ�صل يف  ال�صابق ،الأنها غالبا ما ال تكون موجودة 

الن�ض االأدبي )املكتوب( للم�صرحية .
مهرجان )امل�صرح االأربعيني احل�صيني ( العاملي

عليه  احل�صني  )�صارع  ال�صارع  نف�ض  امتداد  على 
الغدير  فرقة  توا�صلت  القبلة  باب   ) ال�صلم 
االإ�صلمية  الغدير  لرابطة  التابعة  امل�صرحية 
امل�صرحي  عر�صها  تقدمي  يف  بغداد  من  القادمة 
)عليه  احل�صني  اأربعينية  قبل  اأيام  �صبعة  ملدة 
كربلء  ذا  )هي  عنوان  حتمل  الذي  ال�صلم( 
يف  ح�صلت  التي  االأحداث  امل�صرحية  تناولت   )
ق�صر يزيد وظفوا من خللها  ال�صورة احلقيقية 
ال�صلم  عليهما  ال�صجاد  وللإمام  زينب  لل�صيدة 
وباملقابل  واالنت�صار  وال�صموخ  االإباء  �صورة  وهي 
�صورة حقيقية ليزيد الذي كان مهزوما ومنك�صرا 
ولي�ض منت�صرا بل كان خائبا وذليل رغم وجوده 
متهد  عادية  اأ�ص�ض  هي  امل�صاهد  هذه  عر�صه..  يف 
التخيل  بني  ال�صجال  وعر�ض  للإرادة  الطريق 
والفكر مما ت�صع كل امل�صارح يف �صياق حركة حياة 
ع�صرنا هذا ..والكاتب الذي يتخيل هو عامل نف�ض 
حقيقي وهو م�صبع باالإثباتات املو�صوعية .يقول 
:فكرة  حممد  جا�صم  علي  الفنان  العمل  خمرج 
امللحمة  لتج�صيد  جديد  منوذج  هي  امل�صرحية 
احل�صينية وهذه ال�صنة الثامنة على التوايل ناأتي 
يف  خا�صة  امل�صرحية  عرو�صنا  لتقدمي  بغداد  من 
زيارة االأربعني وال بد اأن يكون هناك اإعلم وا�صح 
لنقل هذا الفن الدرامي الذي يخلد هذه الفاجعة 
م�صرحي  مهرجان  يتولد  اأن  اأي�صا  ونتمنى  الكربى 
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ال�صلم  عليه  احل�صني  االإمام  اأربعينية  يف  عاملي 
ويطلق عليه مهرجان )امل�صرح االأربعيني احل�صيني 

( العاملي .
اإمكانات  حول  العمل  خمرج  حديث  نقارن  حني 
�صت�صعى  اأكيد  العاملي  االأربعيني  امل�صرح  يف  العمل 
ب�صكل  الواقعة  وجت�صيد  احل�صور  يف  عاملية  فرق 
والعر�ض  والن�ض  امل�صرح  �صعيد  على  متيزا  اأكرث 
حيوات  وكلها  االأخرى  امل�صرح  ومكملت  والتمثيل 
لقوة  كك�صاف  كربلء،  طريق  يف  ب�صرعة  ت�صري 
اإن�صانية وقوة م�صيئة ذاتية تاأتي لتتقي باأ�صواء 

الفاجعة.
م�صرح  وفرقة  االأحزان،  م�صرح  هيئة  هي  وفرقة 
الب�صرة فرقة اأحزان كربلء وفرقة موكب �صباب 
االأحزان- بيت  �صباب  م�صرح  وفرقة  النا�صرية 

هناك  يكون  وقد  والديوانية..  النا�صرية  
احلظ  ي�صعفني  مل  كربلء  يف  الفرق  من  اأخريات 
يف متابعتها لكن جميع الفرق امل�صرحية كانت ذات 
طابع ح�صيني متفاعل مع ماهية ت�صوغها م�صهدية 
حركية و�صردية وفنية تعلو على كل خطاب)فقهي 

اأو اجتماعي اأو �صيا�صي اأو تاريخي (...اأما املتفرج 
ال�صعبوي احل�صيني فهو اأكرث قدرة ونباهة يقتب 
من املمكنات املرئية اأو غري املرئية للعر�ض فيعيد 
�صياغتها واإنتاجها بكفاءة جمالية رفيعة تتجاوز 
املبا�صر  امل�صرحي احلواري  للن�ض  املعنى اخلارجي 
حمموالت  عن  ابتعدت  العرو�ض  ...وبع�ض 
م�صمون الن�ض والولوج ب�صيغة خارجية ياأتي بها 
نف�صها  الفنية  التجربة  الفنان من خارج ممكنات 
الأنه ميتلك قدرة من الفهم جتعله ي�صكل العر�ض 
الذي  الب�صيط  واملتفرج  خمتلف  �صكلي  بتكوين 
يتك ماهية العر�ض ال�صردي الداخلية وين�صاق 
امل�صاهدة  اأثناء  وراء غرائزه وعواطفه وعاداته 
فهو من�صغل يف البحث عن العبث واحلزن والبكاء 
وق�صوة  الظلم  وهول  الفاجعة  م�صاهد  وا�صتذكار 
امل�صرحيني  اغلب  �صناعتها  يجيد  والتي  الظامل 
للف�صائل  وتخيلهم  وجوههم  وكارزمة  بقدراتهم 
االإن�صانية واالقتاب من مفاهيم وانتماء لعقيدة 
اأهل البيت عليهم ال�صلم والتحليق يف اإعلء القيم 

االأخلقية والروح ال�صمحاء
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رأُس اإلمام الحسين 
"بطل مسرحية" بقعة النور"  

لعماد نافع

» عليه  السالم«

احمد املطلبي/هولندا



قدمْت دائرة ال�صينما وامل�صرح - الفرقة الوطنية 
للتمثيل 

ك�صرت   ، االغراق  حد  جريئة  م�صرحية  جتربة 
بها  تقدم  كانت  التي  ال�صابقة  التقليدية  االأطر 
كانت  والتي  احل�صينية  الثورة  او  الطف  واقعة 
احلكايا  او  االإ�صلمية  املوروثات  على  كليا  تعتمد 
النور  "بقعة  م�صرحية  هي   التجربة   ، ال�صعبية 
 " نافع  " عماد  ال�صامل  الفنان  واخراج  " تاأليف 

امل�صرح  او   " امل�صت�صكيل   " املميز  باأ�صلوبه  امللتزم 
الت�صكيلي  منذ جتربته العاملية " الف�صاء ال�صابع 
" او رحلة امليمون اىل الف�صاء ال�صابع والتي قدمت 
يف "دار اأفق للفنون " يف بغداد عام " 2000" على 
 " النور  "وبقعة    ، العاملي  امل�صرح  مهرجان  هام�ض 
 " املبدع  الفنان  متثيل  من  اجلديدة  التجربة 
دور  اداء  يف  كثريا  تاألق  الذي   " ها�صم  حممد 
" ب�صحبة  النمرودي  " اجلرنال  او  املركب  يزيد 
بلغة  �صكلوا   الذين  اجل�صد  ممثلي  جمموعة 
اجل�صد التزاوج الروحي مع لغة احلوار ، وتاألفت 
" كريوغراف  جبار  امني   (   : من  املجموعة  هذه 
"احمد حممد ، رامي ر�صول ، وا�صل  " والراق�صني 
فلح " على خ�صبة امل�صرح الوطني يف الثاين ع�صر 
من حزيران املا�صي .وُعرف عن الفنان امل�صرحي 
عامل  بني  مزاوجاته   " نافع  عماد   " والت�صكيلي 
االألوان وعامل احلركة ، وحتى مع عامل الكلمة يف 
"بقعة  جتربة  ويف   . اي�صا  �صاعرا  ب�صفته  ال�صعر 
نافع بلغة عالية تقتب كثريا  النور" التي كتبها 
من اللغة ال�صك�صبريية جعل من مزاوجاته حتليقا 

لت�صل  ال�صكل  تتعدى   ، متناهية  غري  ف�صاءات  يف 
اىل املحتوى  ...، بيد ان  تدرج هذا التزاوج من 
امل�صهد االول " لوحة اجل�صد االوىل " والتي كانت 
الذي  اخلري  مع�صكر  يف  ال�صامية  االرواح  متثل 
يقوده �صبط النبي االمام احل�صني " عليه ال�صلم 
" التي مل تبخل بدمها من اجل ن�صرة احلق ،مرورا  
" هذا احلوار املخيف بني  " الفرات  مب�صهد النهر 
يزيد ونهر الفرات ، حوار االعتاف باجلرمية ، 
يوزع خوفه  يزيد   ، الربيئة  الزهور  جرمية قتل 
" اذًا كلنا قاتل  مع نهر الفرات حينما يقول له 
ان  قبل  ظماأ  اأدميتها  التي  الزهور  قتل   (  !!!  "

له  �صريك  عن  يبحث  يزيد  " اذا  انا  عليها  اأجهز 
اليومي  والرعب  اخلوف  ي�صاركه   ، اجلرمية  يف 
الذي حل به بعد ا�صت�صهاد االمام احل�صني "ع"  ، 
عمل الفنان عماد على اال�صاءة واملوؤثر ال�صوتي 
للنهر مع اخلامة البي�صاء التي كانت حتمل معاين 

عديدة .
عبثية  اىل  نافع  فينقلنا  الثالث  امل�صهد  يف  اما 
�صدام   " املعا�صرة  الدكتاتورية  االنظمة 
" ، بيد ان خطاب  واالخرين الذين على �صاكلته 
جميع  يتبناها  �صمولية  لغة  حمل  الطاغية 
هذا  يومنا  اىل  اخلليقة  بدء  منذ  االأر�ض  طغاة 
املوت  ميوت  حني   (  : اخلطاب  مفردات  من   .
االنت�صار  رايات  روحي  اعماق  يف  ترفرف  داخلي 
..االنت�صار على جيو�ض ال�صماء ، وعلى املبعوثني 
حربه  الطاغية  يعلن  وهنا   ) �صهوا  االر�ض  اىل 
ر�صله  على  حربه  خلل  من  �صبحانه  اهلل  على 
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احتفنا  امل�صهد  هذا  يف   ، ال�صاحلني  واأوليائه 
فلك�ض   " تثبيت  وهي  رائعة  ب�صورة  نافع  عماد 
و�صوال  املطمورة   ال�صعوب  ج�صد  على   " االعلن 
الكر�صي  لوحة  االخرية  اللوحة  يف  الذروة  اىل 
بت�صكيل  اجلميع  ليتوحد   " ال�صلطة  كر�صي   "

جميعا  ليمثلوا  واحدة  وروح  ب�صكل  الكر�صي  
اجلرنال   " الطاغية  يقوده  الذي  ال�صر  مع�صكر 
واجلرنال  باأج�صادهم  الكر�صي  �صكلوا  ال�صباب   "

يجل�ض على كر�صي ال�صلطة  ليتحولوا جميعا اىل 
لوحة ت�صكيلية متحركة  ، هذا التكامل بال�صورة 
لوحة  يقروؤه  تارة  املتلقي  الن  احل�صور  اده�ض 
ت�صكيلية  متحركة يف معر�ض مفتوح وتارة اخرى 
يقروؤه م�صهدا م�صرحيا متحررا من كل القيود التي 
ال  اأ�صا�صا  فالن�ض   . املونودراما  فن  على  تفر�ض 
ال�صكلية وامل�صمونية  يخلو بناوؤه من االنزياحات 
الذي  التقليدي  احلوار  بني  يزاوج  ان  ،فاختار   ،
مع  امل�صرحية  يف  الوحيد  الرئي�صي  املمثل  يوؤديه 
 " اجل�صد  لغة   " ب  ي�صمى  ما  او  اجل�صدي  احلوار 
بن�صو�صه  خا�صة  ثالثة   لغة  اللغتني  بني  لي�صكل 
التي يكتبها بهذا اال�صلوب ، اما على �صعيد الروؤيا 
حا�صرا  اال�صلوبي  االنزياح  فكان  االخراجية 
بجعل منظومة اال�صاءة  املتمثلة   ب"بقعة النور 
البطل  مقابل  احلقيقي  امل�صرحي  البطل  "   هي 

ان  بيد   " ها�صم  حممد   " ج�صده  الذي  الب�صري 
 " بني  االخري  امل�صهد  يف  اأ�صده  على  ال�صراع  يكون 
" واجلرنال اي �صراع النور والظلم،  بقعة النور 
احلق  انت�صار  وبالتايل   ، واجللد  ال�صحية  �صراع 

كانت  التي  النور  من  �صغرية  بقعة  مثلته  الذي 
العامل  احرار  وكل  ع   " احل�صني    " راأ�ض  جت�صد  
على الظلم الذي كربت م�صاحته ، ح�صب ما قاله 
كاتب وخمرج امل�صرحية عماد نافع " ثيمة بقعة 
النور هو ر�صالة لكل املقهورين واملظلومني انه مهما 
بحجم  نور  بقعة  من  البد  الظلم  م�صاحة  تت�صع 

الراأ�ض الب�صري ان تهزمه " .
وحتى ير�صخ ا�صلوب اللوحة الت�صكيلية املتحركة 
التي يع�صقها ابدا النافع ر�صم لنا لوحة �صوريالية 
لوحة  وهي  ال�صابقة  الت�صكيلية  باأعماله  �صبيه 
الكفوف التي تخرج من حتت ار�ض غرفة اجلرنال 
اىل  الغرفة  عماد  لنا  احال  حلظة  ويف  املرعوب 
مقربة من الكفوف املتحركة نحو اجللد للق�صا�ض 
نافع  عماد  �صاعد  مده�صة.  لوحة  بحق  انها  منه 
القديرة  الفنانة   : من  كل  التجربة  هذه  يف 
انها �صعيدة جدا بهذه  زهرة الربيعي التي اكدت 
يف  و�صاعد   ، الريادة  بذور  حتمل  التي  التجربة 
امل�صرحية  االإدارة  ويف  عبا�ض  م�صار  االخراج 
�صعدي مهدي، وكرمي جميد وعبا�ض قا�صم وليث 
هادي يف منظومة اال�صاءة و�صياء عايد لل�صوت 
، اما اال�صراف العام فكان ل" د نوفل ابو رغيف " 

مدير عام دائرة ال�صينما وامل�صرح .

47

تنويه:
�صقط �صهوًا جزء من م�صرحية )بقعة نور( للكاتب 

عماد نافع يف العدد ال�صابق لذا اقت�صى التنويه.
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)) تداولية النص المسرحي الحسيني ((

حامت  علء    



ي�صهم  نقديًا  التداولية م�صطلحًا  يعد م�صطلح 
بدرا�صة الن�ض امل�صرحي املقدم من قبل الكاتب 
، ويخدم القارئ او املتلقي بتف�صري الن�ض اأذ ان 
" التداولية تخت�ض بدرا�صة املعنى كما يو�صله 
القارئ  او  امل�صتمع  ويف�صره  الكاتب  او  املتكلم 
النا�ض  يعنيه  ما  بتحليل  مرتبطة  فاأنها  لذا   ،
باألفاظهم اأكرث من اأرتباطها مبا ميكن اأن تعنيه 
")1( ، وترتكز  كلمات هذه االلفاظ منف�صلة 
�صياق  �صمن  املوجودة  االفعال  على  التداولية 
الكلم واكت�صاف املعنى الكامن وراء الكلمة من 
بالذكر  اجلدير  ومن   ، القارئ  اأو  املتلقي  قبل 
العلقات  درا�صة  اىل  تهدف  التداولية   " اأن 
الناطقني  من  ومتداوليها  اللغة  بني  املوجودة 
بها ، فكان اأن حملت على عاتقها مهمة حتليل 
اللغوية  االألفاظ  وظائف  وو�صف   ، الكلم 
وبيان خ�صائ�صها عند التوا�صل اللغوي ")2( ، 
وبطبيعة احلال فاأن حتليل الكلم وا�صتخراج 
والقوامي�ض  للمعاجم  بالرجوع  اليتم  املعنى 
فقط ، بل اأن بع�ض الكلمات عند اأرجاعها اىل 
اأ�صلها اللغوي تعطي معنًا مغايرًا ملا موجود يف 
الن�ض ، ولهذا ينبغي على القارئ ان يدرك ان 
و�صع الكلمة مرهون �صمن �صياقها اللغوي ، اأي 
على  وتف�صر  تفهم  الكلمات  بع�ض  ان  مبعنى  
ذلك  اىل  اأ�صف   ، اجلملة  يف  موجود  ما  وفق 
بهذا  ومرتبطة  اأ�صتعمايل  معنى  للكلمة  فاأن 
اال�صتعمال وتابعه له من قبيل املتكلم ، الكلم 

، اللفظ او الغر�ض .
مهمتني  ركيزتني  على  التداولية  وترتكز 
 ، التوا�صلي  والرافد   ، املعريف  الرافد  وهما   
فاجلانب املعريف م�صتمدًا اأ�صا�صًا من علم النف�ض 
املعريف ، اال�صتدالالت ، االعتقادات ، النوايا، 
ما  يف  بالبحث  فيهتم  التوا�صلي  اجلانب  اأما 
واأهتمامهم  اأغرا�صهم  يف  املتكلمني  عن  ي�صدر 
الن�ض  وغاياتهم  )3(، ويتوقف تف�صري وفهم 
واأ�صتنباط معناه على نوعية القارئ وثقافته 
القارئ الذي ميتلك  ان  اأذ   ، االدبية والعلمية 
واالدبية  العلمية  الق�صايا  جمال  يف  اخلربة 
اىل  ي�صل  اأن  ي�صتطيع  املجازية  والتف�صريات 
فاأن  وعليه   ، املوؤلف  يق�صدها  التي  املعاين 
التداولية مرتبطة بعدد من العلوم " واملفهوم 
االخرى  احلقول  بني  علقة  له  التداويل 
علم   ، التحليلية  الفل�صفة   ، النف�ض  كعلم 
 ، املحادثة  نظرية  الل�صانيات  ومنها  التوا�صل 
نتاج  فتكون  املعنى  عن  تبحث  التداولية  الأن 
تلك احلقول املختلفة ، فاملعنى يبقى كامنًا يف 
�صياق  عرب  املخاطب  ق�صد  يفهم  حتى  املفردة 
")4(، ويت�صح مما �صبق اأن التداولية  خطابه 
خطابًا  بو�صفه  االدبي  الن�ض  مع  تتعامل 
امللفوظات  هذه  ترتبط  حيث   ، لغويًا  ملفوظًا 
بالوظيفة وال�صياق ، ف�صًل عن درا�صة مكوناته 
والتخاطب  والق�صد  كاحلوار  االأ�صا�صية 
بني   التوا�صل  عملية  تتم  ولكي   ، والتفاعل 
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امل�صرحي  كالن�ض   ( املر�صل  املوؤلف  يكتبه  ما 
والقارئ  بحثنا  مو�صع  كونه   ) مثًل  احل�صيني 
ال�صروط  من  عدد  توفر  من  البد   ، اأواملتلقي  
التي ت�صهم يف اأي�صال املادة بطريقة  �صحيحة 

ومدرو�صة واأهمها :
اأن ياأخذ املر�صل بعني االعتبار جميع   -1

التحوالت العلمية والثقافية ملجتمعه .
اأن يكون املر�صل على وعي تام مب�صمون   -2
عن  تعبريها  ومدى   ، تبليغها  املراد  الر�صالة 

الواقع .
العمل على ربط خربة املر�صل واثرها   -3

يف الو�صط اخلارجي وبخربة امل�صتقبل . 
يف  التام  التجان�ض  من  التاأكد   -4
حلمل  واملتلقي  املر�صل  بني  التوا�صلي  النظام 
مر�صل  اىل  مر�صل  من  نقلها  املراد  اخلربات 
الن�ض  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   ،)5( اليه 
امل�صرحي احل�صيني ذات حمتوى فكري وديني 
االإ�صلمي  العامل  يف  القارئ  ذهن  من  قريب 
االإمام  ق�صية  ان  اأذ   ، العراق  يف  وخ�صو�صًا 
معروفة  وا�صحابه  ال�صلم(   )عليه  احل�صني 
وتن�صب   ، االإ�صلمي  العامل  �صعوب  اأغلب  لدى 
وظيفة هذه  الن�صو�ض على هدف مهم اال وهو 
االقناع الذهني والتاأثري العاطفي والوجداين 
للمتلقي ، وتكتب هذه الن�صو�ض عادتًا بااللغة 
�صنف  اىل  تنتمي  كونها   ، الف�صحى  العربية 
الداعية  �صخ�صياتها  وتتميز   ، التاجيديا 

اىل اخلري واال�صلح بالرفعة وال�صمو ، بعك�ض 
باالفكار  تتميز  والتي  ال�صريرة  ال�صخ�صيات 
امل�صرحي  الن�ض  ويرتكز   ، اخلبيثة  واالعمال 
االول  وهو  اخلطابي  اجلانب  على  احل�صيني 
تكمن  التوا�صلي  فهو  الثاين  اجلانب  اما   ،
او  القراء  اىل  املعلومات  اأي�صال  يف  مهمته 
املتلقني ، ويعد هذا اجلانب اأ�صا�صيًا ومهمًا وهو 
تهتم   انها  حيث   ، التداولية  النظرية  جوهر 
املتلقي  واأقناع  االأوىل  بالدرجة  بالتوا�صل 
ويتم   ، املعنى  اأي�صال  ثم  ومن  فيه  والتاأثري 
الذي  ال�صحيح  املنظم  الكلم  بوا�صطة  هذا 
 ، للقارئ  واملنفعة  الفائدة  طياته  بني  يحمل 
مبعنى اأن غاية النظرية التداولية هي النفع 
امل�صرحي  الن�ض  فاأن  احلال  وبطيعة   ، املعريف 
اأمام  احلقائق  اأبراز  على  يعمل  احل�صيني 
القراء ، وتعريفهم بدور االمام احل�صني )عليه 
 ، الظلم  الوقوف بوجه  وا�صحابه يف  ال�صلم( 
ف�صًل عن  ان الن�ض امل�صرحي احل�صيني ي�صلط 
)عليه  البيت  وال  الدين  اعداء  على  ال�صوء 
و�صلت  وخ�صتهم  حماقتهم  اأن  اأذ   ، ال�صلم( 
بهم اىل قتل عبد اهلل الر�صيع وهذا ما ورد يف 
الراهب  �صاأل  عندما  احل�صني  �صوت  م�صرحية 

حرملة عن دوره يف املعركة ،
راٍم  ياامهر  ماهو دورك يف احلرب   : "الراهب 

يف اجلي�ض 

51



حرملة : ي�صتمر يف ال�صحك 
الراهب : وملاذا ت�صحك ياهذا ؟ هل اأ�صحكك 

�صوؤايل 
حرملة : بل اأ�صحكني دوري يااأبتاه !! فاأنا مل 
اأرم غري �صهام معدودة ـ ال�صهم االأول كنت قتلت 
احلوار  هذا  ويف   ،  )6(" اأبيه  ح�صن  يف  طفًل 
نفو�ض  اأعماق  يف  يتغلغل  اأن  املوؤلف  ا�صتطاع 
يف  وردت  التي  احلادثة  هذه  ان  اأذ   ، املتلقني 
احلوار تهز اعماق القارئ ، الأن الدين والعرف 
�صرورة  على  يوؤكدان  املجتمع  يف  والقانون 
عدم التعر�ض للأطفال واليجوز احلاق االذى 
اب�صع  من  احلادثة  هذه  وتعد  قتلهم  اأو  بهم 
اجلرائم هذا من جانب ، ومن جانب اخر فاأن 
اتباع  اأغلبهم من  العراق  املتلقني يف  او  القراء 
اأن  ويبدو  ال�صلم(  )عليه  البيت  ال  مذهب 
املوؤلف اأ�صتثمر هذا ال�صيء من اأجل اأ�صتثارتهم 
علقة   " الأن  االدبي  املنجز  نحو  وجذبهم 
والتقاليد  بالعادات  ترتبط  بالقراءة  الفرد 
البيئة  تفر�صها  التي   ، الثقافية  والنماذج 
ترتبط  كما   ، فيها  ن�صاأ  التي  االجتماعية 
والدينية  وال�صيا�صية   ، النف�صية  بثوابته 
مما  ويت�صح   ،)7(" والتاريخية  واالقت�صادية 
�صبق اأن الن�ض امل�صرحي احل�صيني له مرجعيات 
دينية وثقافية وتاريخية و�صيا�صية  ت�صهم يف 
الغو�ض داخل النف�ض الب�صرية ، ومن اجلدير 
احل�صيني  امل�صرح  لن�صو�ض  القارئ  اأن  بالذكر 

االهداف  عن  وا�صحة  �صورة  لديه  تتكون 
)عليه  االمام  اأجلها  من  خرج  التي  واملقا�صد 
ال�صلم( ، اأذ اأن االمام  يدعوا للخري وال�صلم  
احلر  �صوت   ( م�صرحية  يف  ات�صح  ما  وهذا 

الرياحي ( .
: احل�صني  االمام  "�صوت 

الواجب يلزمني اأن اأر�صدكم لطريق احلق ... 
التتمادوا   ... الدارين  ...خري  اخلري  لطريق 
االأفاقني  ينتظر  االأكرب  اخلزي   ... بالكفر 
... الدنيا دار غرور ... انتبهوا االآن ... قبل 
 ... للإ�صلم  ادعوكم  اأنا   ... الفر�صة  فوات 
عبيدًا  تبقون  فلماذا   ... للحرية   ... للإميان 
 ،  )8("  !!!!!! ؟    ... الذلة  وملاذا تر�صون   ...
ويبدو اأن هذا املقطع من امل�صرحية حمل بني 
اراد  التي  املهمة  االمور  من  العديد  طياته 
املوؤلف اي�صالها للمتلقي من قبيل دعوة االمام 
احل�صني   للأ�صلح ، وحتذيره من الدنيا التي 
 ، فناء  دار  باأنها  لهم  وتاأكيده  االعداء  غرت 
ولدين  للحرية  لهم  االمام  دعوة  عن  ف�صًل 
وتدخل   ، العبودية  عن  واالبتعاد  اال�صلم 
هذه الن�صائح يف املجال النفعي للمتلقي اأي اأن 
ي�صل  اأن  وا�صتطاع  نفعية  وظيفة  ادى  الن�ض 
بفكر  االرتقاء  اأجل  من  املن�صود  هدفه  اىل 
الذي  اال�صمى  الهدف  وهذا   ، املتلقي  وذائقة 

ي�صعى اليه الن�ض امل�صرحي احل�صيني .
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قـــــــرأُت العــــــدد السادس

اأ.م.د.اأنور �صعيد جواد



املوؤمنة  احل�صيني"  "امل�صرح  جملة  اأن  يبدو 

بر�صالتها اإميانا جعلها ال تقف عند حدود اإ�صدار 

تخ�ض  ون�صو�صا  ق�صايا  تتناول  مت�صل�صلة  اأعداد 

امل�صرح احل�صيني ؛ واإمنا ذهبت اإىل اأبعد من ذلك 

التنظريي  اجلانب  من  اخلروج  طرحت  عندما 

احلث  خلل  من  وذلك  ؛  التطبيقي  اجلانب  اإىل 

على اإخراج االأعمال امل�صرحية من حّيز القراءة 

، وهذا  والتفاعل مع اجلمهور  امل�صاهدة  اإىل حّيز 

حتدث  اإذ  ؛  ال�صاد�ض  العدد  افتتاحية  ماحملته 

 ) اخلفاجي  ر�صا   ( اال�صتاذ  التحرير  رئي�ض  فيها 

عن اجلهود املبذولة واملت�صاعدة من خلل الدعم 

العامة  االأمانة  تقدمه  الذي  واملعنوي  املادي 

للعتبة احل�صينية يف اإخراج واإعداد اأماكن خا�صة 

بالق�صية  ُتعنى  م�صرحية  اأعمال  هكذا  الإقامة 

خالدة  واأفكار  قيم  من  تطرحه  وما  احل�صينية 

جانب  ومن  ؛  جانب  من  هذا  ؛  الزمان  مدى  على 

املبذولة  اجلهود  اإىل  االفتتاحية  اأ�صارت  اآخر 

م�صرحية  فنية  اأعمال  هكذا  مثل  ترجمة  يف 

على  وتوزيعها   ( ون�صرها  االنكليزية  اللغة  اإىل 

الوفود االأجنبية الزائرة واإىل كافة اأق�صام اللغة 

 ) �صرعي  وواجب  وطني  كا�صتحقاق  االنكليزية 

هذا   . عليه  ال�صوء  وت�صليط  به  االهتمام  يجب 

املجلة  اأبواب  اأما   ، العدد  بافتتاحية  يتعلق  فيما 

ور�صالة  وحوار  ومقاالت  ن�صو�ض  من  االأخرى 

فنقف عندها كما يلي :

: امل�صرحية  الن�صو�ض  	•

_ الطرماح  / م�صرحية من ف�صل واحد

الواحد  الف�صل  ذات  امل�صرحية  ان  املعروف  من 

تعد نوعا جديدا يف التاأليف امل�صرحي ال يتجاوز 

بداياتها  ظهرت  فقد  الزمن،  من  القرن  عمره 

القرن  وبدايات  ع�صر  التا�صع  القرن  اأواخر  يف 

امل�صرحي  التاأليف  من  النوع  وهذا  الع�صرين. 

جانب  اإىل  احلدث  و�صرعة  املكان  بوحدة  يتميز 

اأن تركز على  ِقلة عدد ال�صخ�صيات، فهي حتاول 

وهذا  معينة.  �صخ�صية  تتناول  اأو  واحد  مو�صوع 

عندما  اإبراهيم(  االأمري  )عبد  املوؤلف  فعله  ما 

تناول �صخ�صية تاريخية متمثلة بـ)الطرماح بن 

ال�صلم(  )عليه  علي  االمام  مع  وموقفه  عدي( 

يف  يطور  اأن  حاول  املوؤلف  ان  غري  معاوية.  �صد 

هذا النوع من امل�صرحية وذلك من خلل ا�صتخدام 

تقنية الراوي العليم الذي ميهد للحدث التاريخي 

الزمان،  رقعة  وامتداد  املكان،  تعدد  جانب  اإىل 

اأر�صله  لكتاب  الطرماح  اأخذ  من  تبداأ  فاحلادثة 

اأبي  بن  معاوية  اإىل  ال�صلم(  )عليه  علي  االمام 

�صفيان بعد وقعة اجلمل ولقائه مبعاوية بال�صام، 

وهنا جتري االحداث الرئي�صة اإىل جانب احلبكة 

الثانوية، ثم يرجع اإىل الكوفة حتى ي�صهد واقعة 

الطف وي�صت�صهد فيها.

ويعمد املوؤلف اإىل الراوي يف االنتقال باالأحداث 

باأحداثه  ماأخوذ  الن�ض  ان  علما  واالأزمنة، 

طوبى/  �صجرة  كتاب  من  وحواراته  واأ�صخا�صه 

-105 �ض  ج1/  احلائري  مهدي  حممد  لل�صيخ 
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110 )املجل�ض االربعون( وكذلك. كتاب �صرح نهج 

البلغة لل�صيد حممد كاظم القزويني احلائري، 

 ، 1481هـ  لبنان  بريوت_  منيمة؛   عمر  مطبعة 

ج2/ �ض304-297.

-بقـعـة الـنـور

امل�صارح  بقية  عن  احل�صيني  امل�صرح  مييز  ما  ان 

على  ورئي�صي  اأ�صا�ض  ب�صكل  اعتماده  هو  االخرى 

اننا  غري  ال�صعبي،  املوروث  اأو  التاريخي  احلدث 

هذا  عن  ابتعد  املوؤلف  ان  جند  النور  بقعة  يف 

االطار التقليدي وعمد اإىل �صكل جديد حاول من 

املمثل  حركة  اأو  االيقاعات  بني  ميازج  ان  خلله 

يثري  وهو  املوؤلف  ا�صتخدمها  التي  االلوان  وبني 

َمْن �صاحب  اأو  الراأ�ض ؟!  ت�صاوؤال عن �صاحب هذا 

زمان  عرب  املمتد  الظلم  مقابل  يف  النور(  )بقعة 

جت�صد  امنا  امل�صرحية  ان  حمدودين.  غري  ومكان 

حالة ال�صراع االأزيل بني النور الذي ميثله )راأ�ض 

( مبا يحمله من دالالت  ال�صلم(  احل�صني )عليه 

اخلالدة  ال�صماء  وتعاليم  بقيم  مرتبطة  ومعاِن 

نهج  َمْن  وكل  يزيد  يج�صده  الذي  الظلم  وبني 

وقد  والعدل.  واخلري  احلق  حماربة  يف  نهجه 

عمد املوؤلف )عماد نافع ( اإىل لغة نرثية جتاوز 

فيها حدود الزمان واملكان وهذا مما يجعل الن�ض 

مفتوحا على املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.

ال�صـرخـة / م�صرحية من ف�صلني  -

الن�ض يف حيثياته على ق�صية مهمة  يرتكز هذا 

هي البحث عن احلقيقة املطلقة من خلل ال�صك 

املبتغاة،  احلقيقة  اإىل  ب�صاحبه  يو�صل  الذي 

يف  اأراد  االأحمد(  يا�صني  حممد  )علي  فاملوؤلف 

ن�صه اأن ي�صع اليد حول مفارقة الواقع اخلارجي 

متمثل  وروؤى  ومواقف  اأحداث  من  يحمله  وما 

الكتب  بع�ض  ترويها  التي  التاريخية  باالأحداث 

التاريخ  معطيات  وبني  النا�ض  بها  يوؤمن  وما 

الذي  العقل  ميثل  احلق(  )عبد  فكان  احلقيقية، 

باالأحاديث  مزيف  عامل  عاملني  بني  يتاأرجح 

للظامل  يزين  الذي  املغلوطة  والوقائع  واالأقوال 

الكثريون  عنه  ابتعد  حقيقي  عامل  وبني  ظلمه، 

من  ذلك  غري  اإىل  جهل،  طمعا،  م�صلحة،  خوفا، 

احل�صن  االمام  )�صلح  حادثة  فكان  الدوافع؛ 

ال�صراع  نقطة  هي  معاوية(  مع  ال�صلم(  )عليه 

واللعقل  العقل  بني  واللحقيقة  احلقيقة  بني 

اأُريد  الذي  اخليال  وبني  ح�صل  الذي  الواقع  بني 

اإىل  امل�صرحية  هذه  حتولت  هنا  ومن  يكون،  اأن 

واقع  �صد  التاريخ  اأعماق  يف  مدوية  �صرخة 

الغو�ض  اإىل  داعية  والتحريف  والكذب  الزيف 

يف اأعماقه وحماولة تغيري هذا الواقع اإىل واقع 

اأكرث عدالة واإن�صافا. يحاول هذا العمل اأن يثري 

التاريخية املوروثة، ومن  واحدة من اال�صقاطات 

هنا فقد انفلق الزمن يف هذا العمل امل�صرحي اإىل 

زمنني حا�صر معا�صر، وما�ٍض �صحيق فكان نتيجة 

باختلف  ال�صخ�صيات  معه  ان�صطرت  ان  ذلك 

وفوارق كبرية، بني من تبحث عن حقيقة واخرى 

مل يبَق منها �صوى الروح.
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�صفر احل�صن  -

علي  االمام  ا�صت�صهاد  حادثة  بعد  تقع  احداثها 

)عليه  احل�صن  االمام  وتولية  ال�صلم(  )عليه 

ال�صلم( للخلفة وما وقع يف ع�صره من اأحداث مع 

معاوية وكيف عمل هذا االأخري على التخل�ض من 

االمام )عليه ال�صلم( بد�ض ال�صم اإليه، واحلادثة 

معروفة تزخر بها كتب التاث والتاريخ اال�صلمي، 

املوؤلف )ر�صا اخلفاجي( تكمن يف  ان براعة  غري 

تناوله لهذه الق�صية باإطار حداثوي جديد وذلك 

من خلل روؤية معا�صرة تبناها املوؤلف وذكرها يف 

بداية امل�صرحية. ذلك ان الن�ض امل�صرحي للكاتب 

التعبريي،  الن�ض  معطيات  ميتلك  اخلفاجي  ر�صا 

وقد بدا ذلك وا�صحا يف التعاطي مع منظومة من 

املوؤثرات متمثلة بالعلمات الب�صرية، فامل�صرحية 

اأوال بـ)امل�صرح مظلم( ثم )ت�صلط اال�صاءة  تبداأ 

حيث  امل�صرح  مقدمة  من  االأمين  اجلانب  على 

ن�صاهد رجل كبريا مبلب�ض بي�صاء( .. ثم )ت�صلط 

بقعة �صوء حمراء على �صخ�ض يلب�ض ملب�ض �صود 

اإمنا  املوؤثرات  وهذه   .. ومرعبة(  قبيحة  وهيئة 

�صمن  تاأتي  دالالت  اإىل  بدورها  حتيلنا  رموز  هي 

�صياق ثقايف اأو اجتماعي اأو ديني، يف اإ�صارة اإىل ان 

اأحدهما  متوازيني  بخطني  ت�صري  هي  امنا  احلياة 

ميثل اخلط االأبي�ض مبا يحمله من دالالت اخلري 

القيم  من  ذلك  وغري  والف�صيلة  والعدل  واالميان 

اخلط  ذلك  مقابل  يف  ال�صماء؛  عليها  حتث  التي 

وقد  دالالته،  بكل  ال�صيطان  ميثله  الذي  االأ�صود 

وذلك  لل�صخ�صية  جديدة  اأبعادا  املوؤلف  اأعطى 

ال  الذي  اجلمهور  اإىل  خطابها  توجيه  خلل  من 

يحد بزمان حمدد فهو خطاب ميتد منذ ا�صت�صهاد 

ومل  هذا.  يومنا  اإىل  ال�صلم(  )عليه  علي  االمام 

يقف االمر عند حدود اللون وامنا اأفاد املوؤلف من 

دالالت املكان اأي�صا فكان ان اختار اجلانب االمين 

من امل�صرح مبا يحمله من دالالت ورموز تدل على 

اخلري يف مقابل اجلانب االي�صر من امل�صرح متمثلة 

هذه  اأحداث  خلل  من  موؤكدا  ال�صيطان،  بجهة 

امل�صرحية على �صراع هذين اجلانبني جانب اخلري 

يطال  الذي  واالأ�صود  ال�صر  جانب  مع  واالأبي�ض 

احل�صن  وابنه  علي  االمام  من  ابتداء  املوؤمنني 

ومن ثم احل�صني على يد ال�صيطان يزيد وذلك من 

خلل ا�صفاء املوؤثرات نف�صها عليه )يظلم امل�صرح 

يوجه  وهو  حمراء  �صوء  بقعة  وت�صلط  متاما 

اإ�صارة ذكية وربط بني  خطابه اإىل اجلمهور( يف 

زمان  كل  يف  ان  اإىل  م�صريا  يزيد،  وبني  ال�صيطان 

�صراع  يف  ال�صر  وقوى  اخلري  قوى  هناك  ومكان 

دائم وم�صتمر، لكن الغلبة يف النهاية �صتكون ملن؟! 

على الرغم من كل اأ�صاليب وخدع ومكر قوى ال�صر 

ان هذا ال�صراع لن ينتهي )اإال بانت�صار احلق على 

الباطل هذا وعد اهلل ال�صادق(.

-عاليا جهة الطفوف/ دراما اإذاعية

جمهورا  للإذاعة  ان  املتتبع  على  يخفى  ال  مما 

تقدم  التي  االعمال  ويع�صق  يع�صقها  ممن  خا�صا 

قدرة  يف  االعمال  هذه  جناح  �صر  ويكمن  فيها، 

58



النه  امل�صتمع(  )خيال  اخليال  اإثارة  على  الكاتب 

خلل  من  واالحا�صي�ض  امل�صاعر  متثيل  اإىل  يعمد 

اخرى،  حوا�ض  اإ�صراك  دومنا  فقط؛  ال�صوت 

ويحفز  املتلقي  يحيل  الذي  هو  فقط  فال�صوت 

فيه  تدور  الذي  املكان  ليعرف  امل�صتمع  خيال 

اأو الكاتب به، اإىل  االحداث ال ان يخربه املوؤلف 

جانب اهتمام املوؤلف بكتابة املوؤثرات اللزمة اأو 

املطلوبة اأثناء ر�صمه للم�صهد املطلوب بقلمه، وهذا 

ما جنده بالدراما االإذاعية لـ)�صلح اخلاقاين(؛ 

الكوفة  يف  جرت  التي  االحداث  فيها  تناول  فقد 

بعد وفاة معاوية وكتابة اأهلها اإىل االمام احل�صني 

وو�صول  ملبايعتك  علينا  اقدم  ان  ال�صلم(  )عليه 

التي  واالحداث  الكوفة  اإىل  عقيل  بن  م�صلم 

جرت معه حتى ا�صت�صهاده، وقد عمد املوؤلف اإىل 

واملنولوج،  احلوار،  منها  عدة  موؤثرات  ا�صتخدام 

ف�صل عن �صوت املعلق الذي يقراأ ن�صو�ض الر�صائل 

النف�ض  نوازع  يك�صف  امنا  والعمل  التاريخية. 

واأحا�صي�ض  الب�صرية وما كان يعتيها من م�صاعر 

الباطل، بني �صعوبات  وهي تخري بني احلق وبني 

اخلري ومغريات الباطل بلغة فنية واأدبية م�صوقة 

ت�صد القارئ اأو امل�صتمع اإليه.

•املقاالت

-ن�صاء الطفوف

امل�صرح  ن�صو�ض  عنوان  حتت  �صهوا  ورد  انه  يبدو 

العامري(  )مروة  للكاتبة  املقال  هذا  احل�صيني 

التي تريد ان ت�صلط ال�صوء على جزء مهم وحيوي 

ن�صيب  للرجال  فكما  اخلالدة،  الطف  واقعة  يف 

فيها كذلك للن�صاء ن�صيب اأي�صًا، وكما كان احل�صني 

)عليه ال�صلم( قائد هذه امللحمة كان يف املقابل 

وحامية  قائدة  ال�صلم(  )عليها  العقيلة  اخته 

اأخيها  ا�صت�صهاد  بعد  النبوي  البيت  عن  ومدافعة 

الباحثة  بداية  كانت  هنا  ومن  ال�صلم(  )عليه 

متنقلة  االوىل،  وعقيلتهم  الها�صميني  �صيدة  عن 

بني �صربها وبني بيئتها وبني �صجاعة موقفها يف 

جمل�ض الطاغية يزيد يف ا�صارات عابرة ناأمل اأن 

تكملها يف اللقاء الثاين كما وعدت به، وال نن�صى 

احلداد(  )كفاح  الباحثة  كتبته  ما  املقام  هذا  يف 

من موؤلف يحمل العنوان ذاته.

_ ال�صعائر احل�صينية امل�صرح املفتوح

 ) الرفاعي  جرب  يو�صف  )يعقوب  الباحث  ينطلق 

من حقيقة مفادها اأن واقعة الطف اخلالدة اإمنا 

امل�صرح  ذلك  مفتوح؛  ح�صيني  مل�صرح  جت�صيد  هي 

الذي اليوجد به ما يف�صل املمثلني عن اجلمهور، 

فقد و�صح احل�صني )عليه ال�صلم( نهجه الر�صايل 

رف�ض  وهو  للواقعة  امل�صرحي  الف�صاء  �صمن 

مبايعة يزيد واال�صت�صلم له، مبعنى رف�ض الظلم 

مببداأ  والتم�صك  االأ�صكال  من  �صكل  باأي  والكفر 

الباري عز وجل  اأقرها  التي  الر�صالة اال�صلمية 

عن طريق ر�صوله �صلى اهلل عليه واآله. ومن هنا 

كانت ال�صعائر احل�صينية التي تقام كل عام هدفها 

اإيقاظ احلوا�ض ووعيها الإملء الف�صاء امل�صرحي 

بالتعبري ال�صادق عن م�صمون ال�صخ�صية املوؤداة؛ 
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التي �صطرتها هذه  البليغة  الدرو�ض  واالإفادة من 

الواقعة؛ ومن هنا فان ا�صتذكارها كل عام ) لي�ض 

الهدف منه التعاطف مع الواقعة اأو امللحمة فقط 

تطهري  يف  يتمثل  واالأكمل  االأبلغ  الدر�ض  اإمنا 

الذات من االأخطاء ( على حد تعبري كاتب املقال .

_ نفحات قد�صية من امل�صرح اال�صلمي

ان  امل�صرحية  للحركة  املتتبع  على  يخفى  ال  مما 

بالقيا�ض  حديثا  م�صرحا  يعد  اال�صلمي  امل�صرح 

اإىل اأنواع امل�صارح االأخرى التي ت�صتند اإىل قواعد 

حمددة يف التاأليف امل�صرحي من تقيد باحلكاية؛ 

وما  امل�صرحي؛  وال�صراع  لل�صخ�صية؛  وبناء 

ي�صمى  مبا  العنا�صر  لهذه  ربط  من  ذلك  يقت�صيه 

غري  )احلبكة(،  امل�صرحي  التاأليف  قواعد  يف 

امل�صرح  من  جزءا  احل�صيني  امل�صرح  عّد  ميكن  اأنه 

هدف  ان  ذلك  لوائه،  حتت  وين�صوي  اال�صلمي 

عند  الوقوف  هو   _ احل�صيني   _ امل�صرح  هذا 

االآيديلوجية  اأبعادها  بكل  احل�صني  االإمام  نه�صة 

والنف�صية واالجتماعية والثقافية واالأخلقية؛ 

اإاّل  قامت  ما  النه�صة  هذه  وان  ذلك.  غري  اإىل 

بوازع ديني بحت هو احلفاظ على بي�صة االإ�صلم 

�صعف  من  اأ�صابه  بعدما  احلنيف  الدين  وتعاليم 

واتباعهم؛  اأمّية  بني  يد  على  وتدلي�ض  وانحلل 

تلك  ليعزز  احل�صيني  امل�صرح  جاء  هنا  ومن 

النه�صة  هذه  اأبعاد  على  االأ�صواء  وي�صلط  القيم 

مقال  جاء  هنا  ومن  االأيام،  مرِّ  على  اخلالدة 

ليقف  الثانية  حلقته  يف  كاظم(  حم�صن  )�صباح 

امل�صرح  ت�صمنها  التي  اال�صلمية  الن�صو�ض  عند 

اخلالدة  احل�صينية  امللحمة  فكانت  احل�صيني؛ 

مبداأ  عند  وقف  الذي  اخلفاجي(  )ر�صا  للأديب 

عنها؛  والدفاع  ال�صماوية؛  بالر�صالة  االإميان 

الذوبان   ( خلل  من  الباطل  �صد  احلق  ون�صرة 

وم�صافحة  مهادنة  بعدم  االلهي  واالإخل�ض 

الطغاة وكل حكام اجلور والف�صاد (. ويوؤكد هذا 

حيث  )كربلئيو(  ال�صعري  النـــ�ض  فـــــي  املبداأ 

�صد  والعقيدة  املبداأ  اأجل  من  بالنف�ض  الت�صحية 

كربلء   _ الرب  اأر�ض   ( فكانت  واجلور؛  الظلم 

الف�صيلة وف�صطاط احلق �صد  االإباء _ وخميم 

اخلناجر االأموية واالأعرابية وعقول ال�صحراء 

اجللفة( ، ثم يختار الكاتب رائعة )ثانية يجيء 

ملا  اخلفاجي(  حممد   ( الفذ  لل�صاعر  احل�صني( 

)ب�صكلها  كربلء  لواقعة  جت�صيد  من  فيها  وجد 

واآل  الطاهر  احل�صني  دم  وجنيع  الدامي  الدرامي 

بيته و�صحبه االأبرار وما حملته من لغة �صعرية 

متميزة. اأما الطفولة ومعاناتها التي مل ت�صلم من 

اأيدي الطغاة والظلمة؛ فقد كان لها ن�صيب اأي�صا 

اإليها الكاتب  اأ�صار  يف واقعة الطف اخلالدة وقد 

عندما وقف عند م�صرحية ) روح اهلل _ اأوالد 

م�صلم ( لـ ) ح�صن مو�صى ( لت�صم لنا �صورة ال�صراع 

اأقذر ما  ، بني  بني ) عفاريت ال�صر وطيور اجلنة 

يف االأر�ض واأطهرها ( عاك�صا ذلك اإىل ما تعانيه 

الطفولة اليوم على اأيدي الطغاة من قتل واإبادة 

ومعاناة �صلبتهم حتى حق الطفولة يف احلياة، ومل 
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يقف عند حدود الطفولة ؛ واإمنا وقف اأي�صا عند 

اأ�صمى  ) الرموز االإن�صانية وال�صفوة املنتخبة من 

 ) االأقدا�ض  اأئمتنا  وهم  الب�صرية  واأعظم  واأرقى 

فكان ان اختار الكاتب ن�صو�صا من املوؤلف واملخرج 

) منري را�صي ( يف م�صرحياته ) املوعود _ النباأ 

العظيم _ وليد الكعبة ( وا�صت�صهد مبوقف درامي 

احل�صن  ولديه  مع   ) ال�صلم  عليه   ( علي  للمام 

حقيقة  اإىل  م�صريا  ال�صلم(  )عليهما  واحل�صني 

ثراء تاريخنا باملواقف والِعرب االإن�صانية اخلالدة 

التي يعمل امل�صرح اجلاد على االإفادة منها من اأجل 

) الرقي االإن�صاين واالرتقاء بالذائقة بعد اأن عّم 

ال�صر واالرهاب كل زوايا الوجود الكوين .

مو�صوعة  كتاب  يف  قراءة   / الذاكرة  اأطياف   _

امل�صرح العراقي يف كربلء

الذاكرة  يف  ولوحات  �صور  ح�صارية  مدينة  لكل 

املدينة،  هذه  وتاريخ  حل�صارة  تبعا  تختلف 

ومدينة كربلء مبا�صيها العريق وتراثها ال�صخم 

مازالت  التي  واللوحات  ال�صور  من  الكثري  ر�صمت 

والباحثني  و�صاكنيها  ع�صاقها  ذاكرة  يف  حمفورة 

عطرا  تفوح  والثقافة؛  واملعرفة  االأ�صالة  عن 

يحمل بني طياته عبق املا�صي مبختلف امتداده، 

اأن   ) املو�صوي  �صوقي   ( الكاتب  حاول  ما  وهذا 

مو�صوعة   ( لكتاب  يقف عنده من خلل قراءته 

االأ�صتاذ  ملوؤلفه   ) كربلء  يف  العراقي  امل�صرح 

عام  من  ذلك  موؤرخا  الكرمي(  عبد  الرزاق  )عبد 

1970 اإىل عام 2011م حيث طبع الكتاب ون�صره. 

امل�صرح  تناولها  التي  املو�صوعات  اأبرز  عند  واقفا 

ُتعنى  وطنية  مو�صوعات  من  كربلء  يف  العراقي 

بفكرة التغيري من اأجل احلياة؛ والطموح امل�صروع 

ُتعنى  واخرى  الرجعية؛  االأفكار  من  للخل�ض 

من  املجتمع  موقف  ومنها  اجتماعية؛  مب�صائل 

املراأة والفتاة وحقها يف التعبري عن الراأي، ف�صل 

حمنة  وكذلك  الطفولة،  بجانب  االهتمام  عن 

من  ذلك  وغري  الوجدانية،  وغربته  االن�صان 

املو�صوعات التي اهتم بها املوؤلف من خلل التاأريخ 

ا�صماء  عن  ف�صل  موؤلفيها  ذاكرا  للم�صرحيات 

املمثلني الذين رمبا امتدت اإليهم يد الن�صيان، فكان 

هذا الكتاب مبثابة امل�صدر اأو االأر�صيف للنتاجات 

وممثل  وخمرج  موؤلف  من  وعنا�صرها  امل�صرحية 

ملدينة كربلء املقد�صة .

حوارات 	•

_ ال�صاعر امل�صرحي ر�صا اخلفاجي / حاوره عبد 

االأمري خليل مراد

امل�صرحي  ال�صاعر  مع  احلوار  العدد  هذا  تناول 

على  ال�صوء  ت�صليط  حماوال  اخلفاجي(  )ر�صا 

بع�ض الطروحات والروؤى التي يوؤمن بها ال�صاعر 

امل�صرحي؛ وال�صيما فيما يتعلق بامل�صرح احل�صيني 

كونه يعد يف نظره ) املنظومة الفكرية اخلا�صة 

كل  يف  العامل  �صعوب  اإىل  احل�صينية  باملدر�صة 

زمان ومكان (. فكان �صوت ال�صيف عاليا ووا�صحا 

عليه  ي�صري  الذي  ومنهجه  روؤيته  تو�صيح  يف 

اجاباته  خلل  من  ذلك  ويت�صح  واثقة؛  بخطًى 
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العميق  واإميانه  اطلعه؛  �ِصعة  عن  تك�صف  التي 

ان  غري  املوجزة.  املحاِور  ا�صئلة  على  مب�صروعه 

بداأه  املحاور  ان  احلوار  هذا  يف  النظر  يلفت  ما 

اأعماله  وبع�ض  ال�صيف  ب�صخ�صية  بالتعريف 

امل�صرحية؛ واأنهاه بفقرة )ال�صرية الذاتية( التي 

اأو اأملها بدليل قوله  اأن ال�صيف قد كتبها  يبدو 

 ( م�صرحية  عن  حديثه  عند  ال�صرية  نهاية  يف 

اآيات اليقني يف �ِصْفر ام البنني ( ) قام بالتجمة 

كما ذكرنا ال�صيد حيدر املو�صوي .....( وكان قد 

حتدث يف احد اأجوبته عن ترجمة بع�ض اأعماله 

يف اأثناء احلوار .

_ ر�صالة امل�صرح احل�صيني

حتت هذا العنوان تناول الكاتب )فرا�ض االأ�صدي( 

واإعلم  الف�صائية؛  كربلء  قناة  من  كل  ن�صاطات 

والهيئات احل�صينية؛ ورابطة  العتبة احل�صينية؛ 

اأنا( يف عر�ض  الروح(؛ وهيئة ) ح�صيني  )�صليب 

و�صفر  حمرم  �صهري  خلل  امل�صرحية  االأعمال 

وهذه   . اخلالدة  الطف  واقعة  فيها  م�صتذكرين 

اأو  ن�صاطات  عنوان  حتت  تدخل  اإمنا  االأعمال 

بن�صاطات  بالتعريف  تتعلق  عامة  ثقافية  اأخبار 

فرقة  قدمتها  التي  الدعوة  عن  ف�صل  هيئة؛  كل 

اإىل اجلمهور  املوجهة  امل�صرحية  للفنون   ) اأوما   (

 ) زينب  �ِصْفر احلوراء   ( امل�صرحي  مل�صاهدة عملها 

يومي  اخلفاجي  ر�صا  امل�صرحي  والكاتب  لل�صاعر 

ال�صبت واالأحد من دون حتديد تاريخ !!

_ وحتت العنوان ذاته ر�صالة امل�صرح احل�صيني : 

الفرقة احلرة للتمثيل بني املا�صي واحلا�صر.

هذه  على  ال�صوء  ت�صليط  كاتبه  فيه  حاول 

الفرقة منذ والدتها يف اإعدادية كربلء للبنني، 

اإىل  و�صوال  كربلء؛  �صباب  مبركز  التحاقها  ثم 

اإىل  اال�صارة  دون  من  واالحتاف  الن�صج  مرحلة 

موؤ�ص�صها اأو اأبرز اع�صائها اأو العاملني فيها ؛ واإمنا 

امل�صرحية  االأعمال  اأبرز  اإىل  باالإ�صارة  االكتفاء 

وال�صيا�صية  االجتماعية  بال�صوؤون  ُتعنى  التي 

االإ�صادة  مع  الفرقة  هذه  قدمتها  التي  والدينية 

اع�صاء  اأ�صماء  من  خل  مثلما  واملقال   . باأعمالهم 

هذه الفرقة خل اأي�صا من ا�صم كاتبه .

الكبري  بالدور  اال�صادة  نن�صى  ال   : اخلتام  يف 

امل�صرحي  والكاتب  وال�صاعر  للأديب  والفعال 

يف  وجلي  وا�صح  اأثر  من  له  ملا  اخلفاجي(  )ر�صا 

يف  ذلك  اأكان  احل�صيني(�صواء  امل�صرح   ( نه�صة 

العدد؛  اأم يف م�صرحية  اأم يف احلوار  االفتتاحية 

االن�صطة  دور  تعزيز  يف  ا�صهامه  جانب  اإىل 

الثقافية وامل�صرحية من خلل االهتمام باأعماله 

امل�صرحية وال�صعرية.
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النصوُص المسرحيُة لألديب 
علي  حسين الخباز

مشهٌد متكامٌل من الرؤية الموضوعية واالنسجام الفني

�صعيد حميد كاظم/ باحث واأكادميي



ال يكاُد يلم�ض املتتبع لتلك الن�صو�ض امل�صرحية 

اأنها  على  للقول  به  حتدو  فكريًة  جتلياٍت  اإال 

من  جمموعة  على  تنفتح  معرفية  منظومة 

بالروؤية  تكتنز  التي  الفنية  اال�صتاطات 

بتما�صك  املزدحمة  للم�صاهد  املو�صوعية 

الروؤية  تلك  تتوزع  كما  املتداخلة،  العلقات 

تنوع  خلل  من  امل�صرحية  امل�صاهد  تراكيب  بني 

�صاغطًا  ح�صورًا  متار�ض  وهي  واآلياتها  اأ�صاليبها 

على  فتقوم  االإبداعية،  القيم  فيها  تتحقق 

ا�صراقات  لتوؤكد  الراكزة  الثوابت  حتريك 

معرفية وهي ترت�صم ملمح اإن�صانيًة، وتبقى تلك 

االإطار  لت�صكل  امل�صرحية  ف�صاء  توؤطر  امللمح 

وهي  املعريف،  املنحى  �صوب  تتجه  وهي  العام 

ذاتها من اأعلنت مقدرتها على النهو�ض والتغيري، 

على  وترتكز  بالعطاء  ماثلًة  حمطاٍت  بو�صفها 

التداخل  اآلية  تعتمد  اأنها  كما  جديدة،  روؤى 

لدرجة ي�صعب الف�صل بني الروؤى الفنية، كذلك 

ت�صكٍل  يف  وتلتقي  تت�صظى  االأخرى  امل�صارات  اأن 

جديد حتقق الهدف املن�صود.

لقد حتققت تلك املهيمنات يف ن�ض االأديب وراحت 

لتخ�صيب  ت�صعى  وهي  عالية  بان�صيابية  تتمدد 

الروؤى وُتر�ّصخ قيم الن�صيج الفني لتوؤكد هويتها، 

واإمنا يتحقق ذلك عن ق�صٍد ووعي حتى يتحقق 

ال�صيما  امل�صرحي،  الن�ض  يف  املرجتى  الهدف 

اإذ  خا�صًة،  معرفيًة  ثقافًة  ميتلك  االأديب  وان 

�صاعر  فهو  وعيه  يف  الثقايف  املخزون  يعتمل 

ذلك  ا�صتثمر  فقد  ولذا  الت�صعيني،  اجليل  من 

ال�صعرية  الروؤى  بع�ض  لتنفلت  ال�صعري  الوعي 

�صتتخ�صب  وبهذا  امل�صرحي  الفن  مع  فتت�صاكل 

اأبعادا  يحمل  جديدًا  م�صارًا  فتنتج  الروؤية  تلك 

يتخطى  اأن  يف  دائما  يفكر  فهو  متداخلًة،  فنيًة 

املعهود من العبارات واجلمل بل حتى االأ�صاليب 

على  التجاوز  حتقيق  يف  منه  رغبة  التقليدية 

م�صتوى االأداء والبناء الفني، واإن هذا الطموح 

يرافق م�صريته عازما يف التجديد واقتنا�ض كل 

يت�صمن  جديٍد  م�صروٍع  عن  تعرب  ثقافية  حلظة 

كما  واملعريف  الفكري  املد  من  فاعلة  ارت�صامات 

تغيب  فل  وبهذا  ثقافية،  �صرارات  على  يرتكز 

معاين التجديد الداليل عن فكره.

ف�صاٍء  من  روؤيتها  ت�صتمد  امل�صرحيات  تلك  اإن 

معارف  الروح  تعت�صر  حيث  باملعرفة  زاخٍر 

�صتى وهي تعمل نحو اجناز ي�صتمل على و�صائل 

التعبريية  القدرة  فعالية  من  تزيد  جديدة 

جماليٍة،  اأنظمٍة  على  الن�ض  انفتاح  عن  ف�صًل 

و�صائل  عرب  الفني  التاآلف  ذلك  جرى  واإمنا 

االنتماء  ذاته  يف  يتنازع  االأديب  الأن  متنوعة؛ 

ولهذا  املعريف واحلياتي،  واقعيه  مع  واالن�صجام 

معنى  عن  للبحث  اخلطى  حث  من  البّد  كان 

هو  ما  كل  واإدراج  بنوعيه،  الفني  الوجود  لهذا 

�صتى  نزاعات  عربه  لتت�صح  وخمتلف  متناق�ض 

تتقارب فيها املداخلت التي تبدو فيها املقاطع 

عن  تك�صف  وهي  متنوعة،  بــــطاقات  م�صحونة 
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والت�صافر،  التلحم  من  ملزيد  الثقايف  حممولها 

االإبداعي  العمل  اإّن ثمة متازجًا وتفاعًل يف  اإذ 

لتحقيق  مبعث  وهي  ور�صينة  جادة  روؤية  خللق 

من  علمًة  الن�ض  ليكون  الفكرية  املجادالت 

علمات االإبداع، و�صمًة من �صمات التكيز على 

م�صرحية  انبتت  فقد  هذا  من  الفكري،  املدلول 

وهي  متما�صكة  هواج�ض  على  )اخلدعة( 

املاثل  اال�صطراب  اأن  اإذ  احلقائق،  مع  تتعاقد 

قعر  يف  ت�صتقر  را�صخٍة  حقيقٍة  عن  يك�صف  اإمنا 

الذات االإن�صانية، لكن ال�صاغط اخلارجي يدفع 

نحو التمويه والت�صليل من اأجل اأاّل يلتقي م�صار 

فقد  لهذا  احلقيقة،  م�صب  يف  الهواج�ض  تلك 

متعددة  اأ�صوات  يف  التناق�ض  ذلك  االأديب  �صاغ 

ظاهرة وباطنة:

هذا  اأكذوبة  على  ن�صلي  �صعد:  بن  عمر  �صوت 

اللهاث،

ننطق بكلمات االميان زورًا

االأر�ض  اأذن  يف  ونهم�ض  اأكرب  اهلل  ن�صلي.... 

هذيانات

ويف داخلنا عويل الروح

�صوت اآخر: اأي �صلة وهذا احل�صني

ينام على تراب مذبوح

وي�صافر راأ�صه عرب الرباري على رمح

عمر بن �صعد: اللهم �صل على حممد وال حممد

ونحن  حممد  على  ن�صلي  �صعد:  بن  عمر  �صوت 

ذبحنا الب�صملة

وملأنا باجلراحات فتحنا املبني

�صوت عمر بن �صعد: ماذا لو ي�صمع النا�ض

هذا الن�صيج الذي حتاور نف�صك به؟

ماذا لو ي�صمعه ابن زياد!!!!

لن�صَب االف اجلذوع على �صافيات اأحلمنا

واأعلن عن موعد ح�صاد جماعي للرقاب

عمر بن �صعد: اهلل اأكرب

القول  بني  امل�صرحية  تلك  يف  احلوار  جرى  لقد 

�صيئا يف  ُيغرّي  الذي ال يدفع مكروها وال  الرادع 

مت  الذي  ال�صنيع  الفعل  وبني  الفا�صدة  الطباع 

ُي�صرب  ال  الذي  الكاذب  فالردع  وبهذا  ارتكابه، 

ال  �صك-  دون  من  هو  الذاتي-  العمق  يف  غوره 

النبوة،  بدم  يده  تلطخت  من  مع  نفعا  ُيجدي 

ولي�ض ملغت�صٍل من ُطهٍر اإذا كان يف اليِد بقايا دٍم 

القتيل  كان  اإذا  به  فكيف  املظلومني،  دماء  من 

من اآل حممِد )�صلى اهلل عليه واآله(، وتلك من 

خريه،  فيهم  اأغدق  فمن  املوؤملة  احلياة  مفارقات 

كيف  البائ�ض  ظلمهم  متاهات  يف  نوره  واأ�صرج 

الغادق  وهو  حرمته،  على  يتطاولوا  اأن  لهم 

األ�صنتهم  به  قالت  مما  وذلك  وفريا،  خريا  فيهم 

النور  لهم من حجب  ولي�ض  اأنف�صهم  به  وتيقنت 

من  اأفول،  دون  من  العمر  اأفق  يف  �صيمتد  الذي 

هذا فان عمر بن �صعد اللعني �صيقول: اأكيد هذه 

ابد  ال�صارخ  دمعها   يجف  لن  �صوف  ال�صحراء 

الدهور.. وهنا �صيولد الزمان ليكت�صح االأزمنة..

بل يعلمون علم اليقني اأنهم لن ي�صتطيعوا اإخفاء 
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اأفعالهم  تنوعت  وان  املتوهج،  ال�صماوي  النور 

مع  التفعوا  ولكنهم  �صبيل،  من  ذلك  اإىل  فلي�ض 

�صياطينهم يف خندٍق واحد وقد ُعميت ب�صريتهم، 

فاخل�صوا لهم الوالء وعّمقوا معهم العهَد، ولعلهم 

يف  اأوغلوا  عندما  جديدة  طرقا  فيهم  اأيقظوا 

اأن  عليه  متعارف  هو  فما  الطاهرة،  الدماء  نهل 

ولي�ض  النور  من  يقتب  ال  الرجيم  ال�صيطان 

مّثلوا  وقد  باملارقني  فكيف  اأمامه،  يقف  اأن  له 

ولذا  الطاهرة،  الدماء  �صفكوا  بعدما  و�صلبوا 

املارقني،  ل�صدنته  وال  املتع�صف  لظلمهم  بقاء  ال 

اللعني ابن �صعد:على نب�ض املواجع  ولهذا يقول 

نبني التواريخ

اأراد االأديب من تاأكيده على احلوار القائم  لقد 

بني طريف احلق والباطل هو التاأكيد على هوية 

احلياة املاثلة بهما، وكذلك اإمنا يبتغي التنظيم 

ودقة التوزيع يف العمل االأدبي، ولعل يف اختياره 

املقد�ض  املا�صي  �صورة  من  حتمل  رمزيًة  داللًة 

وا�صراقاته اإال لتكون حا�صرًة و�صط زمن ماأزوم 

تتنا�صل فيه االأزمات وينخرط االأمل والظلم يف 

والعجز،  االنك�صار  ذلك  معاجلة  ليتم  اأنظمتها 

اخلل�ض  ملمَح  احلا�صر  مراآة  يف  ينعك�ض  ولكي 

املجابهة  على  والقدرة  االإرادة  فعل  لها  وحتقق 

واالإحباط  لل�صتلب  نهبًا  الروح  تبقى  ال  كي 

ولهذا  وغطر�صته،  اال�صتبداد  وح�صية  جتاه 

من  بخطوات  املوقفنِي  عن  االأديب  �صيعلن 

املتنوعة وبطريقة  احلوار واالأ�صئلة واالأجوبة 

م�صماره  يف  وتبعث  الن�ض  مكامن  ت�صتنطق 

الن�ض  يفرز  وحتى  واال�صتنتاج،  اال�صتدالل 

م�صداقيته البد اأن يرتكز على كلماٍت خالدٍة مل 

ال�صيخوخة  ت�صْبها  ومل  االأيام  وهن  مع  ت�صعف 

بالدليل  اأثبتت  بل  الطويلة،  ال�صنني  كهولة  مع 

وبلوغ  امل�صمون  حتقيق  يف  غاية  اأنها  القاطع 

من  االأديب  ذكره  فيما  فمثل  للحادثة  املنا�صبة 

ترد  وهي  ال�صلم(  )عليها  زينب  لل�صيدة  قوٍل 

على ابن زياد اللعني حني قال:

ال�صطوة  �صاحب  اهلل  اأحمد  اأن  �صوى  يل  لي�ض 

االأقوى

واأكذب  وقتلكم  ف�صحكم  الذي  هلل  احلمد  اأن 

اأحدوثتكم

وب�صوته  البلغاء  �صيد  ببلغة  العقيلة  فتد 

الكرمي على ابن زياد امللعون لتدح�ض اأكذوبته 

قائلًة:

احلمد هلل الذي اكرمنا بنبيه

وطهرنا من الرج�ض تطهريا

اإمنا يفت�صح الفا�صق ويكّذب الفاجر وهو غرينا

وت�صتمر بالعطاء البلغي جتاه �صذاجة القول 

االأموي واأ�صئلته التي يحرك بها جراحًا مكلومة 

�صتدفع  حيدرة  بعزمية  لكنها  �صديد،  فجٍع  من 

بتلك اجلراح لتكون - فيما بعد- جراح االأعداء 

ماأوى  اإىل  اأحقادهم  حفر  و�صتتحول  النازفة، 

اأبد  اإىل  و�صيلحقهم اخلزي  املفرق  �صعثهم  يلم 

االآبدين، اأما قول ال�صيدة زينب )عليها ال�صلم( 
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له،  انق�صاء  ال  وعطاًء  �صموخًا  يفوح  فاإنه 

و�صيتبع على عر�ض االأزمان يف بهاٍء ورونٍق وهو 

بقوة  الطغاة  ليقارع  وعزٍم  بقوٍة  انت�صاره  ُيعلن 

بقولها  احلق  واإحقاق  الدليل  واثبات  احلجة 

)عليها ال�صلم( عن اأهل بيتها:

اإىل  فربزوا  القتل  عليهم  اهلل  كتب  قوم  هوؤالء 

فتحاج  وبينهم  بينك  اهلل  و�صيجمع  م�صاجعهم 

اأمك  ثكلتك  يومئذ  الفلج  ملن  فانظر  وتخا�صم 

يابن مرجانة

كما قالت و�صجاعة الكرار �صفتها، و�صوت احلق 

الزائفة،  عرو�صهم  فيجلجل  الطغاة  اأركاَن  يهزُّ 

)عليها  فتذّكرهم  الزائف،  جربوتهم  وميّرغ 

ال�صلم( بقولها معلنًة نهاية الطاغوت :

اأظننت يا يزيد

حيث اأخذت علينا اأقطار االأر�ض

واآفاق ال�صماء فاأ�صبحنا

ن�صاق كما ت�صاق االأ�صارى

اأن بنا على اهلل هوانا

وبك عليه كرامة

حني راأيت الدنيا لك م�صتو�صعة واالأمور مت�صقة. 

فمهًل مهل

اأمن العدل يا بن الطلقاء

�صوقك بنات ر�صول اهلل �صبايا

فكد كيدك واأ�صع �صعيك

ونا�صب جهدك فواهلل

ال متحو ذكرنا

وال متيت وحينا وال ترح�ض عنك عارها

وهل راأيك اإال فند واأيامك اإال عدد وجمعك اإال 

بدد يوم ينادي املنادي

اأال لعنة اهلل على الظاملني

كتب  عن  وردت  كما  منقولة  كانت  وان  فهي 

التاريخ، اإال اأن اإعادة كتابتها كما هي اإمنا ليوؤكد 

لكلماٍت  بديَل  ال  اأن  وليوؤكد  فعاليتها  االأديب 

يف   مّدًا  تاأخذ  وهي  واملكان  الزمان  مّدها  جتاوز 

الدقة  يبتِغ  مل  فهو  واالإن�صاين،  احلياتي  االأفق 

القول  قوة  تر�صيخ  ُيريد  اإمنا  فقط  العر�ض  يف 

الثقافية  االأروقة  يف  �صداه  يجد  مازال  الذي 

اأت�صمت  اأقوال  فهي   ، واالإن�صانية  واحلياتية 

لها  حيًة  خماطباٍت  بو�صفها  والتجدد  باجلدة 

الفاعلية  وبنف�ض  والظلم  اأن تواجه اال�صطهاد 

وهي  تاأثريي،  اأو  داليل  فتور  دون  من  والقوة 

تخّطت  بل  الزماين  البعد   تخّطت  قد  اأقوال  

اأن  عن  ف�صل  الداليل،  ال�صكون  اأو  اجلمود  �صبل 

تاريخا  ليج�ّصد  اإمنا  الكلمات  تلك  على  التكيز 

املا�صي  �صور  من  ماثٌل  وهو  الطغاة  يجابه 

املرعبة التي تبُث م�صاهد عن واقعٍة هّيمن على 

تغيري  يروم  كان  والذي  االأموي  الظلم  مفا�صلها 

العدل  كينونتها  ر�صم  التي  االإن�صانية  اخلارطة 

مواطن  فك�صف  االإ�صلم  معاملها  ح  وو�صّ ال�صماوي 

الظلم واال�صوداد عن ملحمها، وحتى ال تتكرر 

الظلم  ويفر�ض  االإن�صاين  االنك�صار  مهيمنات 

وجوده على حا�صرنا فيمار�ض الدور املوؤمل نف�صه 
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من اال�صطهاد والهيمنة اللان�صانية، لذا �صريتكن 

تعزيزها  يتم  �صرورية  ثيمة  اإيراد  اإىل  الن�ض 

من  عليه  ت�صتمل  وما  الواقعة  عوامل  بت�صمني 

تلك  حمتويات  غّطى  الذي  واالإحباط  القهر 

الواقعة على اأن االإ�صافات الفنية تطرز امللمح 

لتدبَّ  احلركة  �صريورة  كلماتها  على  وت�صفي 

دميومة احلراك بجميع مفا�صله واأجزائه.

اخلباز  علي  االأديب  م�صرحيات  حملت  لقد 

البنية  بها  ت�صي  التي  الدالالت  من  جمموعة 

الدرامية فتتاآ�صر مت�صابكة  معلنة عن ان�صراحها 

�صوب حتقيق الهدف الفني واإعلء مرتبته م�صبغا 

االأولوية الفنية لتكون املهيمنة يف ذلك االأداء 

وتن�صاأ  خللها  من  التمظهرات  لتت�صكل  الفني، 

ال�صخ�صيات وحوارها وهواج�صها وطرق  حركة 

لدميومة  حيا  متا�صكا  حقق  قد  فانه  تعاقبها، 

م�صهدًا  ج�ّصد  قد  بهذا  وهو  و�صريورته،  الن�ض 

الفنية  كانت  حيث  واحلركة،  باحليوية  ميتاز 

العالية فيه قد جتاوزت ال�صياغات االعتيادية، 

بل اإنها ف�صاءات طافحة مبا يوقظ يف االآخرين 

رغبة احلياة وهي حتيل اإىل عامٍل وا�صع الف�صاء 

ال ي�صتقر للركود الفني يف جنباته حتى يتخذ 

من االت�صاع م�صاحة للحتدام املعريف والتي لها 

اأن تعّرف االآخرين اأهمية هذا العر�ض و�صرورة 

هذا االإي�صاح فكان البد للأديب من تبني فكرة 

االأبناء عن  توارثها  التي  الوالئية  القيم  ر�صوخ 

مّدها يف  تاأخذ  اأن  لها  واآبائهم وكيف  اأجدادهم 

اأطفالهم و�صبيتهم، فهي بعدما تر�صخت يف فكر 

ال�صابقني �صتجد اأثرها يف اللحقني.

وما ميكن معاينته يف تلك الن�صو�ض ذلك التناغم 

احلا�صل بني اأ�صداء الكلمات ومردودات الواقعة 

واإبرازها  الداللية  املوؤثرات  تقريب  اجل  من 

الن�صو�ض،  لتلك  الدرامي  الن�صيج  م�صمار  يف 

فالبدايات االأوىل تتابع خطوات املعنى لتحقيق 

مدلوالته التي تتوزع بني الن�صو�ض حتى اندراج 

الغاية، فيقول االأديب يف م�صرحية ال�صراع:

عمر بن �صعد الثاين:-

الفعل  كان  اإذا  االإن�صان  ي�صمره  ما  نفع  ما 

النكو�ض  راأي يحتاجه هذا  فاأي  بال�صوء،  جازمًا 

امل�صت�صل باخلنوع.

عمر بن �صعد االأول:-

واأنا ماذا افعل بك�صرة راأي وال�صرح يقتاد امل�صري.

عمر بن �صعد الثاين:-

ال�صر فعل االإن�صان فل تاأول القول اأو تركنه يف 

زوايا االنتفاع.

عمر بن �صعد االأول:-

املحن،  يف  ذاته  االإن�صان  يجرد  اأن  فعًل  كارثة 

فدعني اأ�صاأل الرعب الذي يحتويك، دعني اأمل�ض 

هذا الن�صيج واأ�صاأل: اأين اأنت مني؟

عمر بن �صعد الثاين:-

كان  الذي  ال�صجن  وال�صهيد  ال�صاهد  معك 

اأنا اآهة ال�صدر ورهبة املوقف ورع�صة  يعتيك، 

ال�صمري، كنت تطردين دائمًا منك.

68



وهذه  الفنية  التقنيات  تلك  حتت�صد  اأن  وما 

حتمية  لتوؤكد  اإاّل  ال�صردية  االأ�صاليب 

مقا�صاتها  عن  تعلن  اأنها  اأو  الفنية  اال�صتباقات 

االإن�صاين  اال�صمحلل  اأوجاع  لتوؤكد  االإبداعية 

ومرارة االنك�صار وملن احدث اخلراب يف مفا�صل 

تو�صح  اإنها  املتعددة،  الق�صايا  من  متنوعة 

اإنها  بل  اأطرها  وت�صخ�ض  احلياتية  امل�صامني 

توؤطر اأغوار الذات االإن�صانية؛ ذلك الأن االأديب 

التقليد  ان�صيابية  تك�صري  اإىل  م�صمونه  يف  ينزع 

يف اإيراد االأحداث وت�صمني مواقف ال�صخ�صيات، 

متنح  جديدة  �صبل  اكت�صاف  اإىل  ي�صعى  هو  بل 

القارئ بعدا جماليا يف ت�صل�صل احلدث ف�صل عن 

تركز  التي  االأ�صئلة  ب�صلطة  ال�صرد  ن�صيج  ردف 

املدركات  وتن�صيط  املعريف  اجلانب  اإيقاظ  على 

الفكرية،  بالتحوالت  امل�صاهد  فتتعزز  احل�صية، 

فيقول االأديب:

عمر بن �صعد الثاين:-

اأمل تعلمك امليادين حني ي�صخر القاتل من �صمت 

القتيل يكون اخلوف هو دليله االأول واالأخري

عمر بن �صعد االأول:-

اأبدا  مُيت  مل  و�صحبه  احل�صني  وكاأن  حتدثني 

واهلل �صتاهم هنا اأ�صلء ممزقة بعد حني

عمر بن �صعد الثاين:-

هل اأدركت االآن حجم املنزلق الذي �صقطت فيه، 

غبي من ال ي�صم ننت اأفعاله اأي وهم تر�صمه لك 

�صي�صحون على تراتيل قدا�صة  لكنهم  احلروب، 

ال متوت بعد اآالف ال�صنني �صت�صحو املواجع هنا 

يف هذه البيداء املركونة باحلر والعط�ض واملوت 

�صتجد حياة ورواء يق�صده النا�ض من كل �صوب.

واإذن البد من مطارحات لتلك الهموم وهي جتتاح 

ما تبقى يف النف�ض التي ُطحنت برحى الواقعة، 

تنقل  التي  االحتدامات  تلك  طويًل  تدوَم  ولن 

م�صتمرة،  اأ�صوات منددة واحتجاجات  اأنها  على 

ميادين  يف  دخلت  اأفكاٍر  يف  كّله  ذلك  ج�ّصد  بل 

ا�صتنتاجات  على  تبعث  التي  املعريف،  الر�صد 

ثوابت  اأنها  على  بها  االأخذ  اأو  ا�صتقراوؤها  ميكن 

معرفية لها اأن تك�صف عن خمزوٍن فكري يف طرٍق 

ماثلة بالتنوع الثقايف، اإذ اإن ق�صدية االأديب يف 

حتريك هذا اجلانب قد بدت وا�صحة، فقد اأعاد 

املنظومات  عمل  ينظم  وهو  ناه�صًا  وعيًا  لنف�صه 

معرفية  اأطرًا  تبّنى  كما  واالأنظمة  واملفاهيم 

وهو يحاول اأن يبتكر و�صائل جديدة مبمار�صات 

فاعلة، ولذا عمد اإىل تعدد االأدوار التي تاأخذ 

م�صمار  اأن  اإذ  جديدًة،  واإ�صتاتيجياٍت  �صورًا 

امل�صرحيات تعلن رف�صها و�صجبها ملظاهر الت�صلط 

فيها  تتعرع   التي  القيم  وترعى  �صوره  بكل 

موزعة  االأدوار  تبدو  كما  االإن�صانية،  املفاهيم 

بوعي حتدد الوقفات التاأملية وتكّون اأفق روؤية 

وتقارب  العيوب  وتعالج  امل�صاكل  ت�صخ�ض  فنية 

الواقع وهو يتخذ املنهاج االإ�صلمي معيارًا قوميا 

لن�صر العدل االإخاء واخلري بكل جتلياته.

واالأزمات  املتغريات  هام�ض  على  جاءت  وقد 
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التاريخي  الواقع  من  منبثقة  روؤى  امل�صتحدثة 

احلياتي  الواقع  يف  ماثلة  تكون  اأن  لها  التي 

االأزمان،  كل  يف  تواجدا  ي�صابهها  ما  جند  وان 

بعدما  م�صداقيتها  التجربة  وجدت  فقد  لهذا 

اأن خلل�صتها  واأثبتت  وجدت تنظريها تطبيقا، 

حكمًا ميكن االعتداد به، ولذا فقد مت �صياغتها 

دالالت  ثمة  اإذ  وداللية،  فنية  اإجنازات  وفق 

متعددة ت�صكل حمورًا رئي�صًا قد ارتكزت مفا�صل 

امل�صرحيات عليه واإنبنت االآليات الدرامية على 

ال�صردية،  القيم  ترّبز  حركية  طاقة  اكت�صاب 

وهي من توؤطر ملمح احلياة امل�صتقبلية، وتقّدم 

ت�صورا عن طبيعة االأزمات الواردة فيها وتقدمي 

لثقافة  توؤ�ص�ض  اأنها  كما  لها،  الناجعة  احللول 

حمفزًا  احلياة  لتكون  االآخر  على  االنفتاح 

وبذلك  ودميومته،  اخلري  م�صارف  نحو  ناجزًا 

الق�صري  العبودي  التنميط  من  حتريرها  يتم 

املت�صلط الذي يختزل وجودها.

م�صروعه  عليها  انطوى  فنية  خ�صي�صة  ثمة 

وراحت  العمل  بنية  الزمت  علمة  وهي  الفني 

ال�صيغ  بني  االلتحام  وهي  اإال  فلكه  يف  تدور 

الواقعة وقام  الن�ض جماال لتمثيل  التي منحت 

الدالالت  من  بالكثري  اأحداثها  وذكر  بتوظيفها 

تلك  تكن  مل  وبهذا  للمعاين  املنتجة  الفنية 

اأغواره  �صرب  اأن  بعد  اإال  �صاخ�صًة  الفنية  املعامل 

يف حيثيات الواقعة وبعد غو�صه املرّكز يف عمق 

الدالالت ومل تت�صح تلك اإال بعد وعي ومل تتاأت 

العقل  وليدة  فهي  وبهذا  خربة،  بعد  اإال  تلك 

ف�صاءها  واأّطر  االأدبية  االأجنا�ض  مار�ض  الذي 

باملزيد من املتبنيات الفكرية وتلك من املثريات 

للنتباه.

منذ  �صريورتها  الفنية  املتغريات  وجدت  لقد 

البدء حني انطلقت يف امل�صمون الذي ت�صاكل مع 

عتبة العنوان، لتعود تلك مرة اأخرى وهي ت�صع 

تك�صف  عالية  ان�صيابية  يف  مت�صاكلة  مبردفات 

بثناياه  حتت�صد  ان�صجاما  ميتلك  فني  تعالق  عن 

متعددة  مب�صارات  وتظهر  االإبداعية،  التقنيات 

االأدبي  العمل  مفا�صل  توؤطر  وهي  ومتنوعة 

التي  اال�صتمرارية  �صريورة  اأجوائه  يف  وتبعث 

الطروحات  تباين  اأن  كما  لل�صكون،  ترتكن  ال 

يت�صمن  ا�صت�صراف  على  تعتمد  اإمنا  الفكرية 

الروؤى  يف  تطورا  للن�ض  ت�صمن  جديدة  م�صاحة 

التحول  من  للمزيد  بت�صكلته  وتدفع  واالأفكار 

زاخرة  جديدة  لروؤية  يوؤ�ص�ض  وهو  واملغايرة 

باملعطيات املاثلة باحليوية والن�صاط .

االأجنا�ض  فيها  تتداخل  خ�صبة  جتربة  اإنها 

للأدوات  ماثل  االأدبي  احلقل  ليكون  االأدبية 

املوؤونة  من  تخفف  ال  التي  املتعددة  التعبريية 

على  وت�صبغ  اإثرائها  من  ُتزيد  بل  االإبداعية، 

حماورها ا�صفاءات فنية، وبهذا يبدو التما�صك 

م�صارا  ياأخذ  وهو  وا�صحًا  االأدبية  املقاطع  يف 

جزئيات  بني  والتابط  االن�صجام  اأوا�صر  �صمن 

للن�ض  االإبداعي  الف�صاء  تدعم  التي  التاكيب 
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تطورا  االإجراء  هذا  �صي�صكل  مما  امل�صرحي، 

ن�صاطا  اأكرث  ويجعله  ال�صردي  امل�صهد  يغلف 

االأديب  اندغمت يف ن�ض  وحيويًة، من هذا فقد 

بتفعيلت  حتفل  وهي  بال�صعرية  ماثلة  كلمات 

عن  ف�صل  متنوعة،  روؤى  من  م�صتمدة  متعددة 

معينة   فكرة  ا�صتخل�ض  يف  اال�صتدراج  اأن 

وتدعو  التاأمل  على  تبعث  ق�ص�صية   بطريقة 

اإىل  و�صوال  عر�صها  تف�صيلت  ملتابعة  للت�صويق 

غر�صها،  بل اإن هذا العر�ض ي�صتمل على وحدة 

العمل  جوهر  اإن  كما  من�صجمة،  مو�صوعية 

االأدبي اإمنا يتكر�ض بعر�ض القيم واالأفكار التي 

ت�صتمل على روؤى جديدة ذات طابع فني جديد 

لتطوره  ا�صتجابة  وميثل  الن�ض  طموحات  يلبي 

االآفاق  وبهذه  واالإبداع،  باخللق  ُيو�صف  حتى 

بني  تكامل  حتقق  اأن  ميكن  بالعطاء  املاثلة 

االأفكار املطروحة وبني �صيغ الن�ض مما ي�صهم يف 

حتريك املناخ االأدبي الذي ي�صتمل على احليوية 

واجلدة.

باالختزال  معباأ  املتنوع  الكتابي  الت�صكيل  هذا 

يك�صف  اإمنا  وهو  واحدا،  مو�صوعًا  يطرح  الذي 

الفي�ض  وبهذا  بامل�صمون،  ال�صكل  تعالق  عن 

التاكيب  بني  االلتقاء  نقطة  �صتكون  االأدبي 

ويكون  م�صتمر  توا�صٍل  يف  والفكرة  واجلمل 

وتكون  الفني،  االرتواء  ميادين  يف  امل�صمون 

هي  امل�صاهد  تلك  تكامل  من  املنبثقة  الفل�صفة 

اإمنا متثل الن�صج االإبداعي للأديب وهو يردفها 

اأن  مبحاور عديدة ماثلة باالإبداع واخللق على 

م�صدرًا  لتكون  عميقة  ب�صعرية  م�صامينها  يعزز 

من  �صاخ�صة  ومرحلة  واحلركة  بالدفق  ين�صج 

مراحل التوازن التي تدعو اإىل ا�صتكمال امللمح 

االإمكانيات  وبهذه  امل�صرحي،  للن�ض  الرئي�صة 

املتنوعة �صتتل�صى احلدود الفا�صلة التي تدخل 

الن�ض يف متاهة التجريد اللفظي والداليل.

الزخم  وبث  الن�ض  م�صمار  يف  التكثيف  هذا 

االإ�صاءة  حجم  ات�صاع  منه  يراد  اإمنا  الداليل 

وفق تنظيم فني منظم تتوافر فيه اخل�صائ�ض 

الفنية بكل دقة، ليكون هذا االإجراء جزءًا من 

يتم  املتعددة  املحاور  هذه  اأن  كما  الن�ض،  بنية 

تت�صاوق  نوعية  م�صارات  يف  وت�صغيلها  تعميقها 

تت�صمن  و�صياقات  �صيغًا  لتنتج  التوجهات   مع 

اإ�صافات جوهرية عرب ات�صاع م�صاحة التحرك 

لبلورة معطيات جديدة يف ميدان العمل االأدبي 

لها القدرة على البقاء يف دائرة الفعل ال�صردي.

ف�صاء  يف  ت�صري  باأنها  الكتابة  تلك  تتلخ�ض 

املعرفة وهي تدفع اإىل الكثري من التفكري الذي 

يف�صح املجال الأولوية تهيئة القدرة على االإنتاج 

امل�صهد  يف  جديدًة  م�صاحًة  ي�صغل  حتى  املعريف 

من  املتحرر  الوعي  وبهذا  والثقايف،  الفكري 

مو�صوعية،  الروؤية  �صتكون  الذاتية  التاأثريات 

ويكون  جديدة  بدفقات  الطموح  دائرة  وتت�صع 

على  ي�صيف  جمايل  تنا�صق  يف  الفني  البناء 

امل�صاهد رونقًا وجمااًل.
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وبهذه االمتدادات الفنية تكون فكرة الن�صو�ض 

متكاملة ويكون االإطار الفني يف ا�صتيعاب لفكرة 

امل�صمون  مع  يتاآلف  اإذ  وهو  املختزلة  الن�صو�ض 

مرحلة  عن  تعرب  واحدة  �صورة  اإعطاء  يف 

املن�صجمة  بالعبارات  تو�صف  متطورة  جديدة 

ومتثيل  والتغيري  النهو�ض  على  القدرة  لها  التي 

احلدث ففي م�صرحية االأديب علي اخلباز وهي 

قد  االأديب  يكون  م�صلم(  بن  حميد  )حماكمة 

مار�ض من خللها عر�صا يقوم على االأ�صئلة التي 

ُتغطي جممل الواقعة وعلى االأجوبة التي تنفلت 

منها احلقائق، فكانت تلك املحاكمة قائمة على 

�صاهٍد عيان وعلى عمٍل اإجرامي ارتكبه املارقون 

يف فعٍل �صنيع ي�صتدعي ذكره، واالأديب اإمنا ابتداأ 

بنقطة الو�صط يف العر�ض ليكون احلدث مرتكزا 

الروؤى  تتبلور  مبجموعهما  والحق  �صابٍق  على 

ذلك  قوة  يوهن  اإخلل  دون  من  امل�صهد  ويكتمل 

الرغم  فعلى  القائم،  التوازن  وُيربك  التما�صك 

املقاربات  اأن  اإال  الفنية  املتغريات  اإيراد  من 

التاأويلية التي تندلف يف العمل االإبداعي وتعزز 

منجزاته باملدلوالت الفنية مل تبتعْد عن م�صار 

على  املحاكمة  تلك  قامت  االإبداعي،فقد  العمل 

ولي�ض  باالأباطيل  لديه  احلقائق  تختلط  �صاهٍد 

ثمة فك لل�صتباك اإمنا هو )راوية الطف( فكان 

قائمة  حمورية  اأ�صئلة  عرب  وا�صحًا  اال�صتدراج 

على اإجابات لها علقة بواقعة الطف، وكان قد 

ا�صتك بهذا احلوار اأ�صوات متعددة وجمموعة 

من ال�صخ�صيات، وتكررت االأ�صئلة على الراوية، 

غري اأن االأحداث مل تنْل من قلبه ولكن التاأنيب 

امل�صتمر �صيدفع به اإىل القول:

لظى وجعي هو �صاهدي الوحيد

جمديا  لي�ض  اإذ  الهواء،  يف  �صوتًا  الكلم  ويبقى 

وبهذه  �صنيع،  فعل  اإيقاف  ي�صتطْع  مل  اْن  القول 

حمّدثه  عليه  �صيجود  املختلطة  ال�صهادات 

التواريخ(،  كربياء  ذبحتم  من  )انتم  بخل�صٍة 

اللعنَة  فاّن  واإال  احلق  نطق  تتطلب  فال�صرورة 

�صيء  كل  ترى  التي  املاأجورة  االأقلم  �صتلحق 

وفق  على  معاينته  مت  الذي  الواقع  تربمج  ثم 

ُيراد  وحني  احلقائق،  بتحريف  فتقوم  تهوى  ما 

تكون  احلوار  نقاط  على  يدها  ت�صع  اأن  منها 

التمويه  على  فتعمل  مركزها،  عن  ابتعدت  قد 

ال  حتى  احلقيقة  عن  مبتعدًة  وتقول  املتعمد 

ُيدح�ض الباطل واأهله، من هذا فقد نّبه االأديب 

للآخرين  اإيذانًا  م�صلم(  بن  )حميد  ل�صان  على 

احلقائق:نحن  نقل  يف  الدقة  توخي  ب�صرورة 

املوت  عنفوان  راأينا  منوت/  يوم  كل  متنا/ويف 

وع�صنا ق�صاوة اللعنة حد الثبور/ فاحذروا انتم 

االأحياء/ كي ال ت�صيعوا من بني اأيديكم ح�صني/

بخامتة  امل�صرحية  كلمات  تعّززت  وقد 

ُيعرّب  م�صتخل�صة يقول بها حميد بن م�صلم وهو 

عن ندٍم يعتي ذاته قائًل:

ملاذا  اجلراح،  ت�صعف  ال  ا�صتطالت  مهما  الكلمات 

تركت النف�ض تعبث بامل�صري؟
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اجلمايل  واالنثيال  اللفظي  التخري  اإن 

للأديب،  ال�صردي  املنت  يف  انوجدتا  خ�صي�صتان 

ف�صًل عن املقومات الفنية التي منحت التجربة 

على  ت�صتند  اإذ  وهي  وخ�صبًا،  عمقًا  االأدبية 

القدرة  لها  دالليًا  منحًى  وتاأخذ  معرفيٍة  اأ�ص�ٍض 

التفا�صيل  الن�ض وك�صف  ا�صتقراء جمازات  على 

التي ترفد املعنى مبدلوالت متنوعة فت�صتجيب 

امتازت  التي  اخل�صو�صيات  لتلك  االإبداع  دائرة 

بالتكثيف واالمتلء الداليل الذي يكتنف كل ما 

اإن االنتقال من �صيغة  هو جديد ومغاير،كذلك 

توؤثر  مقا�صات  وفق  على  يكون  اأخرى  اإىل  فنية 

يف جمرى اخلطاب وتخلق بني مفرداته خا�صيًة 

متميزًة من االنبعاث الفني الذي هو يف تزاحم 

وم�صمون  يتلءم  مبا  امل�صهد  الإ�صاءة  املحاور  مع 

املعريف  امل�صار  ت�صاعد  اإىل  يوؤدي  والذي  الن�ض 

ويركز  التاأمل  اأفق  اإىل  بالن�ض  يدفع  الذي 

مراكز  وحتويل  معه  التفاعل  �صوب  االهتمام 

ا�صتقراره اإىل املزيد من احلركية.

الكربلئي  امل�صهد  �صطوة  اأن  من  الرغم  على 

ُتغلف ف�صاء الن�ض وب�صكٍل معلن، واأن االأديب مل 

يتجاوْز احلدود التاريخية يف االإي�صاِح والك�صِف 

املجال  له  ف�صحت  الفنية  ال�صلحيات  اأن  غري 

ُي�صّعد من ذروه الفعل الدرامي واأن يخلق  اأن  يف 

يف  متعرعة  لتنمو  االن�صجام  قوى  من  مزيدًا 

ترمي  متعددة  حماوالت  عرب  الن�صو�ض  دواخل 

اإىل اإثبات التوازن يف القيم الفنية، كما اإن جلوء 

االأديب اإىل مثل تلك املحاوالت اإمنا متنح القارئ 

م�صوغات للقول اأن م�صاهد الواقعة ماثلة يف ذهن 

الغمو�ض  دهاليز  يف  منزوية  تكن  ومل  االأديب 

مما يقود اإىل عدم اإي�صاح فكرة الن�ض واإي�صال 

اال�صتلب  زمن  جُتان�ض  وحتى  للقارئ،  روؤيته 

الظلمة  ا�صطهاد  فيه  اأوغل  الذي  االإن�صاين 

ف�صلبه رونقه فتجّرد من معانيه، لذا كان معنيًا 

يف اأن يورد التناق�صات وال�صراعات حتى تك�صف 

االإن�صاين  الفرد  اأزمة  وتو�صح  احلياة  �صريورة 

وهو يعاين من انهيار القيم واملبادئ االإن�صانية يف 

عامٍل يحكمه الطغاة، وكي ال ي�صتبد به ال�صياع 

باحلق  التم�صك  و�صيكون  احلقائق  تلك  �صتظهر 

بالقيود  يعباأ  ال  الذي  للإن�صان  م�صوغًا  طريقًا 

ُتر�صخ  اأن  �صاأنها  من  التي  الواهية  االجتماعية 

مركزية الطغاة مقابل هام�صية االإن�صان االآخر، 

النف�ض  ت�صتلب  نف�صيٌة  اأزمٌة  بحق-   - وتلك 

االإن�صانية وتقود بها اإىل ال�صياع لنفوذها الذي 

واملعايري  القيم  كل  فتتحول  االإلغاء  نحو  يدعو 

مقيت،  واإذالٍل  حم�ض  عبٍث  اإىل  االإن�صانية 

التي  االإ�صلمية  القيم  بلورة  من  البّد  وبهذا 

تنا�صد باإقامة التوازن االإن�صاين واإقرار احلقوق 

والواجبات .

�صتظل ال�صمة الفنية ملزمة مل�صامني الن�صو�ض 

ثقافيٍة  مرجعيٍة  من  الن�صو�ض  تلك  تنهل  طاملا 

دعائٍم  على  ومرتكزة  الفكرية  بالقيم  حافلٍة 

من  روؤيتها  ت�صتمد  طاملا  وهي  بالعطاء،  ماثلة 
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على  االأديب  اطلع  عن  ف�صل  خ�صب  متخّيل 

مقدرته  توافر  مع  متعددة  ثقافية  جماالت 

ال�صعرية الفائقة وتنوع قراءاته وجتاربه التي 

حتمل  وهي  ايجابية  معطيات  اإيراد  يف  اأ�صهمت 

حتقيق  اإىل  يروم  كان  ولعله  ثقافيًة،  اأبعادا 

الرغبة يف ال�صري نحو م�صارف كربلء والنهل من 

م�صامينها والتي بداأت تتنامى وعلى مّر الع�صور، 

فهو بعر�صه هذا اإمنا اأراد اأن حتمل تلك امل�صرية 

اأنها  منها  ا�صتنباطها  للقارئ  ميكن  اأخرى  اأبعادا 

نورها  ميتد  التي  ال�صاخ�صة  االأزمان  حقيقة 

متوهجا من ال�صماء نحو كربلء.

وهي  �صتى  اأ�صئلًة  اخلباز  ن�صو�ض  ت�صمنت  لقد 

منطلق جديد لتدوين املعرفة والتي من خللها  

على  الوقوف  ت�صتدعي  معرفية  قيم  طرح  يتم 

اأجوبتها ومعرفة ماهيتها، وهي اإذ تو�صح ملمح 

من  بع�صًا  ُيزيل  اإي�صاحا  للمتلقي  ُت�صيف  غائبة 

الغمو�ض ويفك جزءًا من االلتبا�ض الذي يعتور 

االن�صيابية  ينتج  اإمنا  االإي�صاح  بهذا  اإذ  امل�صهد، 

احلدث  �صريورة  للمتلقي  ويثبت  العر�ض  يف 

املتنوع  العر�ض  وبهذا  وان�صجامه،  بل  وانتظامه 

�صتعدد اإنتاجية املعنى و�صتتعزز خا�صيًة اأُخرى 

يف البعد الفني.

امل�صادر:

العراق  يف  ال�صعرية  الكتابة  جتييل  ينظر:   -1

اجليل  يف  درا�صة  واالإجراء،  التنظري  بني 

ال�صوؤون  دار  كاظم،  حميد  �صعيد  الت�صعيني، 

الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2013م، �ض73.

2-م�صرحية اخلدعة، علي ح�صني اخلباز، ق�صم 

ال�صوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�صية، 

ط1، دار ال�صياء 2011م.

ق�صم  اخلباز،  ح�صني  علي  ال�صراع،  3-م�صرحية 

ال�صوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�صية، 

ط1، دار ال�صياء، 2010م.

علي  م�صلم،  بن  حميد  حماكمة  4-م�صرحية 

ح�صني اخلباز، ق�صم ال�صوؤون الفكرية والثقافية 

يف العتبة العبا�صية، ط1، دار ال�صياء، 2010م.

قوٌة يف االختيار .. وه�صا�صٌة يف امل�صتوى الفني ! 

امل�صرح   ( جملة  من  ال�صاد�ض  العدد  قراأُت 

احل�صيني (
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قوٌة في االختيار ..وهشاشٌة في المستوى الفني ! 
قراأُت العدد ال�صاد�ض 

ناظم ال�صعود



كم انا �صعيٌد االآن حني اأعود جمددا للكتابة يف 
املجلة التي اأحب ، بل اغبط نف�صي على هذه  
 " ميمونة  تكون  اأن  اىل  اطمح  " التي  العودة 
املر�ض  مرحلة  تخطيت  قد  اأنني  يعني  فهذا 
الذي كان ال�صبب الرئي�ض يف انقطاعي القاهر 
باملجلة،  ين�صر  ما  يف  قراءاتي  تدوين  عن 
حمنتي  وان  متاما   ا�صف  مل  اأنني  �صحيح 
ال�صحية االأخرية قد دفعتني للكتابة من على 
ال�صروع  اأن  اإثبات  اأريد  لكنني  املر�ض  �صرير 
بالقراءة والكتابة هو اأوىل املراحل للخروج 
من املحنة والعودة مرة اأخرى للو�صط الثقايف 

وال�صحفي .. وهذا تطور لي�ض بالقليل !.
مهمة  وهي   ( ال�صطور  هذه  من  فرغت  فاإذا 
لل�صتهلل والتو�صيح ( اأمكن يل ان اأعود لهذا 
اإجابة  لت�صكيل  حمتوياته  يف  والنظر  العدد 
واحدة عن �صوؤال حلوح ومقلق بالن�صبة اإيّل : 
هل ما زالت املجلة م�صروعا رياديا وبارزا بل 
وتعلو فوق جملت نظريات ؟! .. وتقف وراء 
االآن  املجلة  ان  قوامها  مبهمة  م�صالة  ال�صوؤال 
يف  م�صروعها)  وان  ال�صاد�ض  بلغت عددها  قد 
اأبان عن وجوده و�صمر  ( قد  مظهره وباطنه 
عن حتدياته فهل كان على م�صتوى الظن وهل 
اظهر ريادة خا�صة به وال نظري لها؟ ذلك ما 

�صنعرفه الحقا .

اأربعة ن�صو�ض م�صرحية
يكاد  العدد  لهذا  القارئ  او  الناظر  ان  برغم 
ثري  عدد  انه  مفادها  اأوىل  بنتيجة  يخرج 
اأن التوي  اإال  ومكتظ مبحتوىاته وعناوينه 
قامت  التي  للتمهيدات  والعودة  النظر  يف 
التجريبي واالأعداد  املجلة مذ عددها  فوقها 
اللحقة قد يدفعان القارئ املطلع اىل نتيجة  
قوي  عدد  اأمام  انه   : �صادمة  ورمبا  اأخرى 
وقد   ! كاملة  م�صرحية  ن�صو�ض  الأربعة  يت�صع 
اأنها  اال  العدد  يف  قليلة  الن�صو�ض  هذه  تكون 
حتتوي على مميزات امل�صرح الذي قامت الأجله 
ونادت به واألزمت الكتاب بجلب ما يفرده عن 
الأول  ال�صحفي  ال�صارع  يف  ظهورها  مذ  �صواه 
القليلة )  الن�صو�ض  لهذا ان هذا  اأ�صف   ، مرة 
عنوان  مع  بينا  ان�صجاما  فقط(حتقق   اأربعة 
املجلة اأو ما تعد به ) اأي امل�صرح احل�صيني (، 
ملا ين�صر يف املجلة منذ عددها  ، وارى كمتابع 
انها قد حققت  اللحقة  التجريبي وبياناتها 
التي  هويتها  وا�صلت  امل�صرح  لهذا  ريادتها 
ودرا�صاتها  ن�صو�صها  من  عدد  يف  اإليها  تدعو 
املن�صورة ولكن كل هذا اإمنا يتحقق يف اجلانب 
النظري ومل يكن ثمة اهتمام يذكر يف اجلانب 
كمجلة  اأنها  ال�صبب  يكمن  ورمبا  التطبيقي 
التنظريية  للجوانب  �صفحاتها  فر�صت  قد 
اجلوانب  تركت  لكنها  ذلك  يف  وفقت  وقد 
جلهات   ) التكميلية  او  االأخرى)العملية 
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منها  وعملية  خ�صو�صية  اأكرث  هي  اأخرى 
وكانت هي االأقرب يف حتويل املن�صور يف املجلة 
علمات  اىل   ) وحوارات  ودرا�صات  ن�صو�ض   (
يف  الكبرية  م�صوؤوليتها  �صمن  اليها  ي�صار  فنية 
الكتاب  املهرجانات والن�صو�ض ورعاية  اإقامة 
بحيث يتم حتويل اجلانب النظري او االإفادة 
اأعمال  خللق  منه  والتاريخية  اجلمالية 
مبعنى  الفنية  وفرادتها  مميزاتها  لها  فنية 
ن�صو�صها  تقدم  حني  دورها  ينتهي  املجلة  ان 
وممهداتها النظرية على ان ت�صتكمل ) وهذا 
املفت�ض (  اجلهة االأخرى اأدوارها اجلمالية 
جت�صيداتها  يف  متاما  تت�صح  التي  والتاريخية 
الهوية  حتقيق  �صبيل  يف  هذا  وكل  العملية 
اأراه  املميزة لـ ) امل�صرح احل�صيني ( .. لكن ما 
ب�صريا الن  اأمامنا  او يتج�صد  يكاد يتحقق  ال 
تهتم  للن�صو�ض  املنفذة  اأو  امل�صوؤولة  اجلهة 
اأن  يهمها  بحيث  العدد  ومراكمة  باالأعمال 
يقال انها قدمت عددا من االأعمال وال يعنيها 
ان جت�صد امل�صرح احل�صيني ب�صكل جديد يلئم 
الهوية اخلا�صة والغريب هنا ان املجلة تدعو 
هذا  ا�صتلهام  اىل  اعدادها  من  عدد  كل  يف 
النوع امل�صرحي من التاريخ ومن الن�صو�ض التي 
تقدمها وحتويل بياناتها ودرا�صاتها اىل مناذج 
املدون  املقتح  او  الراهن  الواقع  على  عملية 
منها ولكن اخليبة تتكرر املرة بعد املرة يف هذا 
املهرجان او ذاك الن اجلهات امل�صوؤولة تنك�ض 

عن دورها املفت�ض وتهمل الدعوات والو�صايا 
العرو�ض  ملتلقيها  وتقدم  املجلة  يف  املن�صورة 
يف  جديد  وال  منطية  باأ�صكال  امل�صرحية 
حلولها االإخراجية يل تعيد التذكري ملعاجلات 
ما�صية تفوح منها روائح غربية و�صرقية وال 
تهتم باإبراز هوية امل�صرح الذي جاءت الأجله 

بل اأنها تهمله متاما !!.
وميكن لنا االآن ان ن�صّرح ما جاءت به الن�صو�ض 
نه اأ�صحابها من ثيمات   االأربعة ونك�صف ما دوَّ
واإرها�صات درامية ، وهذه الن�صو�ض كما نوهنا 
من قبل تقت�صر على اأربعة هن ح�صب ترتيب 

ورودهن:
1 – الطرماح

2 – بقعة النور
3 – ال�صرخة

4 – �صفر احل�صن
ن�صو�ض  بني  من  الن�صو�ض  هذه  اختنا  وقد 
ا�صتبعدناها  ولكننا  باملجلة  من�صورة  اأخرى 
حددت  وان  �صبق  و�صكلية  فنية  الأ�صباب 
امل�صرح  لهوية  تن�صب  التي  الن�صو�ض  ماهيات 
اإبعادها  او  اإليه  اإ�صافتها  وميكن  احل�صيني 
عنه تبعا لذلك وملن يروم اال�صتزادة واملعرفة 
ميكنه الرجوع ملا كتبناه ب�صاأنها يف مكان اخر 

من هذه القراءة :
الطرماح وانتهاك الوثيقة !

" عبد االأمري اإبراهيم  مل اقراأ �صابقا للكاتب 
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العدد  هذا  يف  م�صرحيا  ن�صا  ن�صر  انه  غري   "

به  لتعريفي  كافيا  كان   " الطرماح   " بعنوان 
خلل  ومن   ، املدخرة  امل�صرحية  واإمكاناته 
هذا الن�ض اأدركت كم اإننا نتنا�صى بل نتجاهل 
بكتاباتهم  ات�صلنا  اذا  حتى  والكتاب  املواهب 
بعدد  فوجئنا   ) االت�صال  طرق  من  باي   (
بكامل  اأمامنا  تظهر  املن�صية  املواهب  من 
!وقد  بنا  �صماتة  األ�صنتها  متد  وتكاد  عافيتها 
التاأريخ  دخوله  موؤهل   يكون  ان  للكاتب  حق 
ال�صخ�صيات  الإحدى  ال�صائب  واختياره 
ال�صاكنة وتدويره لها ب�صكل موؤثر دل اأننا اأمام 
العب ماهر يف جماله وانه م�صتوعب لتقنيات 
عبد  ا�صتخرج  لقد  وظلله،  واأجوائه  امل�صرح 
من   " الطرماح   " منوذجه    اإبراهيم  االأمري 
هو  فاإذا  الغبار  عنه  ونف�ض  التاريخ  �صجلت 
ي�صعى بيننا حيا وموؤثرا يف ما حوله ، لي�ض هذا 
فقط بل ان الكاتب جعله �صخ�صية م�صرحية 
التي  اخلا�صة  والتقنيات  امل�صطلحات  بحكم 
اأحاط بها فاأنقذه من جمود التاريخ وو�صفاته 
فقد  نعم   ، واأ�صكاله  الفن  يف  واأبقاه  امل�صبقة 
ومطيع  كمحب  �صخ�صيته  على  كاتبنا  حافظ 
بن  علي  املوؤمنني  اأمري  مواله  الأوامر  ومنفذ 
التاريخ  كتب  يف  جاء  كما   ) ع   ( طالب  ابي 
تعدو  ال  الطرماح  �صخ�صية  لكون  ووثائقه 
عن كونها موالية ومن املقربني الأمري املوؤمنني 
ع ومن املطيعني له يف �صرد اأخباره واملقارعني 

الأعدائه مهما تكاثروا ، ولكن موهبة الكاتب 
يف  هام�صية  ل�صخ�صية  اكت�صافها  يف  تظهر 
التاريخ واإعطائها عمرا مديدا بعد ان نفخت 

فيها روحا فنية هي اأحوج ما تكون اإليها .
والن الكاتب يتعامل مبا�صرة مع التاريخ فقد 
�صبه  تاريخية  �صخ�صية  اختيار  يف  توفق 
الذي  اجلهل  من  كثري  من  وخل�صها  جمهولة 
�صخ�صية  مع  تداخلها  ذلك  ومن  بها  اأحيط 
اأخرى لها اال�صم االأول ذاته ولكنها تتعار�ض 
اثنني  اأمام  اننا  يعني  وهذا  الباقي  يف  معها 
عدي  بن  الطرماح   : الطرماح  ا�صم  يحملن 
نفر  بن  احلكيم  بن  والطرماح   / جبلة  بن 
حني  الكاتب  اأح�صن  وقد  الطائي  جحدر  بن 
وهي   ( املعنية  ال�صخ�صية  اأمام  مليا  توقف 
يعني  وهذا  متاما  الثانية  واأهمل   ) االأوىل 
كما  ال�صخ�صيتني  ببني  يخلط  مل  الكاتب  ان 
تاريخيا  وهما  واأزال  النا�ض  من  كثري  يفعل 
ظل يف االأذهان طوال حقب التاريخ ، واأنا هنا 
كنت ا�صد على نية الكاتب يف اختياره ورفعه 
واإعادتها  التهمي�ض  خانة  من  ال�صخ�صية 
بقوة الفن اىل جمرى احلياة والتذكر لكنني 
عبد  امل�صرحية  كاتب  على  نقطتني  اأ�صجل 
الطرماح  �صخ�صية   : وهما  اإبراهيم  االأمري 
والعفوية  بالب�صاطة  متتاز  انت�صالها  مت  التي 
يهبها  ال  وهذا  ملوالها  الكامل  واالإخل�ض 
ازكي  ولذلك  املطلوبني  واالكتناز  الرثاء 
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ليكون   ) الواحد  الف�صل   ( ل  الكاتب  اختيار 
�صمة فنية تظهر مكونات الن�ض ويوزع وقائعه 
اختيار  ياأتي  لهذا  املرقمة   م�صاهده  على 
فكريا  يربره  ما  له  الواحد  للف�صل  الكاتب 
وفنيا، ولكن امل�صكلة التي وجدتها ) يف الن�ض 
املن�صور ( ان الكاتب مل يواكب ن�صه بعد الن�صر 
فظهرت االأخطاء والهنات وكلها �صتن�صب اإليه 
او حتمل ال�صمه حتى لو كان بريئا منها فعليه 
ان يذود عن ن�صه ويخل�صه مما علق به جهل 
او ك�صل ، فمن املعروف  اأن " الف�صل  "بامل�صرح 
وال  امل�صاهد  من  جمموعة  اىل  جتزئته  يتم 
تقدم الوقائع ) ان كانت حقيقية ام متخيلة ( 
اال من خللها لكننا تفاجاأنا ان الكاتب يكتفي 
يف  انتقاالت  عدة  وحتدث   )1( رقم  بامل�صهد 
نتوه  ولكننا  الزمكان  يف  وكذلك  ال�صخ�صية 
يف عدة اإ�صكاالت ومطبات فنية ) �صناأتي اىل 
م�صوؤولية االإخراج الفني الحقا يف هذا املطب  
بقية  تختفي  ثم  خا�صة(  فقرة  خلل  من 

امل�صاهد حتى يحني اخلتام !.
الكاتب  على  اأ�صجلها  التي  الثانية  والنقطة 
 " الوثيقة   " من  مبوقفه  اإجمالها  ميكن 
للن�ض  بنائه  يف  يعتمد عليها  التي  التاريخية 
، فهو هنا حمدد يف كتابته مل�صرحية مبا يعنيه 
بف�صاء  واالإم�صاك  االختيار  يف  حرية  من 
ال  للكتابة  هو  االأول  وفاءه  ان  مبعنى  مفتوح 
للتاريخ  الأنه هنا كاتب  درامي ولي�ض موؤرخا 

للتاريخ وال ينبغي التقيد مبا حدث لل�صخ�صية 
ان  وعليه  �صرية  ككاتب  هنا  يتمظهر  مل  الأنه 
م�صبقة  مبحددات  مقيد  غري  او  حرا  يكون 
اإال ما يفر�صه الفن من �صروط واأ�صكال ،ولكن 
اطلعي  ومن  الن�ض  على   ( الحظته  العجب 
على التاريخ( ان الكاتب ي�صعف كثريا وين�صاق 
حني  م�صمونها  ميت�ض  او  الوثيقة  اإيراد  اىل 
الكاتب  وجدت  وقد  عمله  وقائع  ين�ص�ض 
خلف  ويلهث  م�صرحي  ككاتب  دوره  ين�صى 
رمبا  بن�صها  ويوردها  التاريخية  الوثيقة 
ككاتب  حريته  ان  مع  امل�صداقية  لتحقيق 
متنحه  بل  تعفيه  تاريخيا  موثقا  ولي�ض  ن�ض 
احلق يف االختيار واالإ�صارة واالإيجاز ، وال بد 
منه  اأ�صن  )لكوين  الكاتب  باإذن  اهم�ض  ان  يل 
املوهوب كن كاتبا  اأيها   :  ) الكتابة  واأقدم يف 
من  تقرب  وال  التاأرخة  مع  نيتك  تخلط  وال 
م�صمونها  ونرث  منها  باالإفادة  اال  وثيقة  اأي 
تنتهك  انك  يقال  ال  حتى  ن�صك  م�صاهد  بني 

الوثيقة !.
؟! مبتورة  اأهي  النور"..  "بقعة 

بقعة   " ن�ض  قرات  كلما  اأنني  يف  ادري  ال 
ن�ض  ولكنه   ( نف�صي  يف  اهتف  اأكاد   " النور 
 ، متلقني   او  كقراء   ، لنا  ميكن  ال  اذ   ) مبتور 
ان ن�صتخرج معرفة او نتمعن يف داللة ما من 
هذا  ولكن   ! واحدة  ب�صفحة  يقع  مكثف  ن�ض 
املاأخذ ال يعفيني من االعتاف ال�صريح باأنني 
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طريقة  او  املحدث  االأ�صلوب  من  كثريا  اأفدت 
وقادرة  ممتعة  كانت   " نافع  عماد   " الكاتب 
ب�صكل  هذا  ظهر  وان  فكرته  تو�صيل  على 
يكاد يجمع  الن�ض هذا  يقراأ  فالذي   ، خمتزل 
اأمره ويقر بان الكاتب يعرف ما يريد وله من 
االإمكانات الفنية) وال �صيما احلديثة منها ( 
القارئ وي�صتبك مع  ولهذا �صرعان ما ينجذب 
معروفة  تاريخية  واقعة  من  م�صتل  م�صمون 
اإ�صافتها  يجب  هنا  ومن   الطف(  واقعة  )هي 
اىل جمموعة امل�صرحيات احل�صينية وحت�صب 
مع  ال�صنع حتى  املجيد يح�صن  فالكاتب  معها، 
وثقافته  �صنعته  وبحكم  املختزلة  االأفكار 
ميكنه معاجلة بل تو�صيل ما يريد ، وهنا علي 
القول اأنني قد عرفت الكاتب والفنان ) عماد 
نافع ( قبل اأكرث من ع�صرين عاما وقد ن�صرت له 
وعنه وهذا ما فعله هو حني اأ�صبح م�صوؤوال عن 
نافذة �صحفية وكان يهمني اأن اأواكب �صخ�ض 
العراق  داخل  ومعار�صه  الت�صكيلي  الفنان 
واأطروحاته  باأفكاره  يثريين  وكان  وخارجه 
ان  وميكن  موهوب  انه   " وللنف�ض  له  مرددا 
يخرج لنا برواية او جمموعة ق�ص�صية طاملا 
اأّنى   : اأت�صاءل  ولكنني   " املوهبة  له  توفرت 
علينا  يخرج  ان  هكذا  مثمرا  ما�صيه  كان  ملن 
– وهو  نافع  اأمكن لعماد  بن�ض مبتور ؟! كيف 
الكاتب املوهوب – ان يتك �صخ�صية اجلرنال 
تتخبط بني حلظات  ) احلمى ( وهواج�ض ) 

الراأ�ض املقطوع ( مع انه كان �صانعا  ماهرا لها 
ورماها  دموية  مرحلة  قب�صة  من  واأخرجها 
على وجوهنا ويف مرحلتنا الزمنية امللتب�صة ؟ 
ن�صه واختزل  ان كاتبنا قد بت  اأظن  زلت  ما 

ف�صاء كان يعدنا وباقي القراء بالكثري.
) ال�صرخة ( : حماولة الإ�صلح التاريخ

يا�صني  حممد  علي   ( الكاتب  م�صعى  كان 
االأحمد ( يف ن�صه امل�صرحي املعنون " ال�صرخة 
– وان كانت فردية  " اأ�صبه مبحاولة جريئة 
– الإ�صلح التاريخ املزور بتاكماته واأغلطه 

وال معقوالته وحقائقه املغيبة ، وقد ا�صتعان 
ما  لت�صويب  م�صرحي  ككاتب  بدوره  االأحمد 
واإ�صاعته  معريف  خطاأ  من  التاريخ  بكتب  جاء 
وبال�صد  بعك�صه  الكتب  وموؤرخي  النا�ض  بني 
على  الكاتب  انتف�ض  وقد   ، وقتها  عرف  مما 
خطاأ م�صاع وكاأنه  حقيقة واحدة من ا�صتغلل 
ن�صه امل�صرحي ) وقد جاء بف�صلني ( لت�صحيح 
هذا اخلطاأ بعد ان اأ�صبعه حتليل وحوارا وراأيا 
معاك�صا ومل يكتف االأحمد باقتحامه حل�صون 
بل  واالأباطيل  باخلرافات  املحّكمة  التاريخ 
اإ�صاعة  لت�صويب   ) فنية   ( حماولة  اظهر 

رذيلة !.
تقوم هذه املحاولة على رغبة الكاتب ) علي 
اإحدى  ت�صويب  يف   ) االأحمد  يا�صني  حممد 
خمتلفة  بطرق  واإ�صاعتها  التاريخ  اكاذيب 
ُي�صاع  مما  بال�صد  هي  احلقيقة  ان  واثبات 
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وُيكتب ولكن كيف يكون اإثباته يف و�صط مكتظ 
بال�صائعات ؟! االأحمد يحمل بطله االأول عبد 
باحثا  كونه   ) اال�صم  داللة  الحظوا   ( احلق 
ان   : االأ�صا�ض  الت�صويب  مهمة  احلقيقة  عن 
او  يخ�صع  مل  ال�صلم(  )عليه  احل�صن  االإمام 
ي�صاوم معاوية بن ابي �صفيان على حقه يف ان 
يكون خليفة �صرعيا للم�صلمني ولكن الداهية 
وا�صتى  الكذب عليه  اأ�صاع  معاوية  واملتب�ض 
اأرادها  املوؤرخني ليكتبوا عك�ض احلقيقة التي 
اىل  اخلطاأ  اأ�صتن�صخ  هنا  ومن  احل�صن  االإمام 
جمموعة من االأخطاء واالأباطيل التي غزت 
ال�صائع  اخلطاأ  ت�صويب  من   بد  وال  التاريخ 
لو  كاتبنا  يهم  وال   ، مكانه  احلقيقة  وتثبيت 
ك�صف �صعف وتقهقر معلمه ال�صلفي ) عتيق ( 
اأمام موج احلقيقة الذي ) ما ان ينت�صر ( حتى 
من  متكنت  والتي  حوله  من  االأكاذيب  يطرد 
داخله وبات يخ�صى  منها وعليها ، ويكون داأب 
عبد احلق اإخراج احلقيقة املخفية باأي �صكل 
كان حتى لو ح�صل هذا با�صتح�صار روح املقبور 
معاوية ودفعه للنطق بحقيقة ما ح�صل وقتها 
وك�صفه انه حم�ض كاذب ودعي و�صاٍر للذمم !.

النهاية  على  اآخرون  قراء  يوافق  ال  وقد 
االأحمد  كاتبنا  اإليها  تو�صل  التي  التوفيقية 
املغيبة  احلقيقة  الإقرار  النبيل  م�صعاه  يف 
و�صط جوقة االأكاذيب ولكننا نرى ان من حق 
اىل  يتو�صل  او  اجتهاده  ي�صتظهر  ان  الكاتب 

دح�صه  خلل  من  عنها  يبحث  التي  احلقيقة 
الكاتب  حق  من  ان  كما   ، املحيطة  االأوهام 
مل  امراأ   يثبت  او  ب�صيء  ينادي  ان  امل�صرحي 
ي�صعه التاريخ ويعلي بحقيقة مناعة قد كتبها 
ال�صلطني  ووعاظ  التاريخ  مرتزقة  واأ�صاعها 

.!
) �ِصْفر احل�صن (: الغدر مرة ثانية !

تتكرر  ال  " قد  كبرية  لفر�صة  اأنها  املوؤكد  من 
مرتني  اللقاء  واحد  عدد  لنا  يتيح  ان   "

ب�صخ�صية اإ�صلمية ر�صينة مثل االإمام احل�صن 
)عليه ال�صلم( وخامتته املاأ�صاوية ان  كان يف 
املرة   ، الع�صيب  التاريخي  زمنه  يف  ام  حياته 
حممد  علي  الكاتب  باجتهاد  كانت  االأوىل 
 ) ال�صرخة   ( م�صرحيته  يف  االأحمد  يا�صني 
هذا  ماأ�صاة  اأ�صباب  فيها  يجذر  ان  حاول  وقد 
الكاتب  لكن  م�صوقة  درامية  لعبة  يف  االإمام 
واالأ�صتاذ ر�صا اخلفاجي تو�صل يف م�صرحيته 
التي  ذاتها  النتيجة  اىل   ) احل�صن  �صفر   (
اأبرزها االأحمد وهي ان اإمامنا احل�صن )عليه 
ال�صلم( راح �صحية الغدر القبيح وان افتق 
االأحمد   : ح�صل  ما  ماآل  �صرح  يف  الكاتبان 
يحّمل ال�صائعات بينما يقول كاتبنا اخلفاجي 
وتخليهم  تقاع�صهم  اوزار  تتحمل  النا�ض  ان 
ما  اخللف  ان  �صك  ،وال  ال�صرعي  اإمامهم  عن 
يوؤدي  واحد  هو  بل  كبريا  لي�ض  الكاتبني  بني 
اىل ذات النتيجة : �صياع اخللفة ال�صرعية 
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الطرف  من  واملقربني  النا�ض  غدر  ب�صبب 
الثاين ) املتاآمر وحمب الت�صلط ( وما اأكرثهم  

باالأم�ض واليوم !.
اخلفاجي   ر�صا  امل�صرحي  الكاتب  يعمد 
لتنوير االأذهان مبواجع بطلنا االإمام احل�صن 
اكرث  من  واحدا  نعده  الذي  ال�صلم(  )عليه 
االإن�صاين  التاريخ  يف  تراجيديا  ال�صخ�صيات 
مدلهمة  مرحلة  اختار  اخلفاجي   ، كله 
 : كلها  باملاآ�صي  بطلنا  وحا�صر  باخلطوب 
ال�صخ�صية والعائلية والبيئية بل واحلاكمية 
امل�صائب  جميع  الكاتب  اإليها  يرجع  التي 
والنيات  واالأطماع  التكالب  ب�صبب  حلت  التي 
واالأ�صاليب غري ال�صليمة حتى وقعنا معا على 
جذور املاأ�صاة التي مل ي�صمع بها احد ) ال من 
ال�صرق وال من الغرب ( مبثلها طوال اأكرث من 

1400 �صنة .
وفق  م�صرحيته  ن�ض  اخلفاجي  ر�صا  كتب  لئن 
وفقا  تغيريه  او  اختاقه  يتم  ال  منطي  �صكل 
او  كالتعبريية    ( اآخر  درامي  اأ�صلوب  الأي 
الكتابي  او الطليعية( فهذا طبعه  االإيهامية  
منذ البدء ويهمه الو�صول اىل هدفه قبل اأي 
هم اخر ، وهذا ما نلحظه او جنده يف ن�صه 
ف�صلني  يف  كتبه  اذ   ) احل�صن  �ِصفر   ( املن�صور 
م�صاهد  ثمانية  اىل  وق�صمهما  متعاقبني 
اأ�صا�ض  على  و�صمال  ميني  بني  امل�صرح  وحدد 
اأوفى مبا عليه من  كل�صيكي ولكن هذا الن�ض 

متطلبات جمالية وفكرية وعقيدية وان جاء 
املوؤلف  خربة  اىل  يرجع  وهذا  منطيا  بناوؤه 
الواقعة،  وم�صرحة  الوثيقة  من  االإفادة  يف 
اخلفاجي  كتب  ملاذا   : كثريون  �صاألني  وقد 
وهل  ع؟  احل�صن  عنوان  حتت  هذه  م�صرحيته 
فاأجبتهم  ؟  االختيار  هذا  الت�صل�صل  حكم 
مب�صروع  توله  قد  اخلفاجي  ر�صا  الكاتب  ان 
متكامل  ) قبلي (مل�صرحة حيوات اأهل البيت 
االأبرار جميعا وله تناوالت م�صرحية مكتوبة 
 : ومنها  بع�صها  اخل�صبات  على  ومعرو�صة  بل 
)عليه  احل�صني  ك�صوت  ال�صعرية  امل�صرحيات 
و  ها�صم  بن  قمر  و  عقيل  بن  وم�صلم  ال�صلم( 
�صفري احل�صني ، وهذا معناه ان اخلفاجي لديه 
البيت  اأهل  ووقائع  بطوالت  لتناول  م�صروع 
بهم  واملحيطني  واأن�صارهم  ال�صلم(  )عليه 
امل�صعى  لهذا  وهو   ، مبادئهم  عن  والذائدين 
ُترجمت بع�صها  النبيل كتب ع�صر م�صرحيات 
اىل اللغات االأجنبية وما ن�ض ) �ِصفر احل�صن 
ع ( املن�صور يف هذا العدد اإال جزء من امل�صروع 
الذي األزم به نف�صه ال�صتكمال حلقاته راهنا 
بها  اهم�ض  واحدة  ملحظة  بقيت  وقادما.. 
يف اأذن �صديقي الكبري : انك تكتب كثريا ويف 
يدل  الأنه  عليه  غبار  ال  وهذا  متعددة  األوان 
حتا�صرك  التي  والق�صايا  الهموم  كرثة  على 
ولكن هذا الهم املتعدد ي�صتلزم منك االعتناء  

باللغة.
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واحدة  درا�صة  ن�صر  على  العدد  هذا  اقت�صر 
باالإ�صافة اىل مقالة وحيدة وهذا يظهر ان " 
اجلانب النظري " كان حمدودا للغاية يف هذا 
العدد ، واإذا كان ما كتبه الباحث ) �صباح حم�صن 
كاظم ( حتت عنوان مغر هو ) نفحات قد�صية 
من امل�صرح االإ�صلمي ( هو الدرا�صة الوحيدة ، 
واملذكورة ، ومتنح قارئها الثقة بانه اأمام كتاب 
مت�صل�صل فقد ن�صر الكاتب �صباح حم�صن اجلزء 
االأول  اجلزء  ن�صر  ان  بعد  درا�صته  من  الثاين 
اأكمل كتابة  انه   �صابق وال �صك  منها يف عدد 
االأجزاء املتبقية منها و�صيظهرها يف االأعداد 
القادمة من املجلة ، وال �صك ان هذه الدرا�صة 
تكري�ض  على  بقدرتها  ايجابية  اإمياءة  كانت 
االإ�صلمي  للم�صرح  القد�صية  امللمح  او عر�ض 
 – وجديته  بحيويته   – الباحث  ان  وظني  
نف�صه  على  به  التزم  مبا  االإيفاء  على  قادر 
التي  الثانية  واملقالة   ، االآنفة  درا�صته  يف 
ال�صعائر   ( عنوان  حتت   جاءت  العدد  �صمها 
يعقوب  للباحث   ) املفتوح  امل�صرح  احل�صينية  
يو�صف جرب الرفاعي ( وال بد من التنويه هنا 
اىل اأن هذا العنوان ي�صفي مزيدا من االإرباك 
اأمام درا�صة  ان كان  يعلم  الذي ال  على قارئه 
ام  حلقاتها  اإحدى  وهذه  �صل�صلة  من   مكونة 
انه اإزاء مقالة م�صتقلة قائمة بذاتها ؟ وكان 
من  قارئه  يخل�ض  ان  وبي�صر  الباحث  باإمكان 

مقالته  عنوان  بكتابة  اهتم  لو  االإرباك  هذا 
الفور  على  االإرباك  لي�صيع  قليل  به  وحور 
عنوانه  كتابة  الرفاعي  اأمام  كان  انه  مبعنى 
املفتوح  امل�صرح   : احل�صينية  ال�صعائر   ( هكذا 
او  تناولها  يتم  التي  االأوىل  احلالة  ليكون   )
القارئ  عندها  فيفهم  ال�صعائر  من  اإ�صاءتها 
الذي  البحث  �صتكمل  قادمة  حلقات  ثمة  ان 
الباحث يف هذه احللقة ووقتها فقط  ا�صتهله 
القارئ  اأمام  ال�صورة  االإرباك وتت�صح  �صيزول 
 ، مت�صل�صل  اإزاء بحث  انه  يقينا  �صي�صعر  الذي 
وال ادري مل ا�صعر نف�صيا ان ذنب هذا االإرباك 
على  جريرته  تقع  بل  الباحث  يتحمله  ال 

االإخراج الفني وما �صببه للعدد كله !.
املواد  ت�صل�صل  يف  العدد  انتهجه  مما  وبال�صد 
�صباح  الباحث  درا�صة  اأتناول  �صوف  املن�صورة 
ان  مع  يو�صف  يعقوب  مقالة  قبل  حم�صن 
االأخرية قد �صبقت الدرا�صة يف ت�صل�صل الن�صر 
، واأكاد اأميل يف هذا االختيار ل�صبب واحد وهو 
اإ�صافة  بالطموح  ميتاز  الدرا�صة  �صاحب  ان 
منها  النتائج  وا�صتخراج  املواد  حتليل  اىل 
األزم  الذي  الرئي�ض  العنوان  اىل  ا�صتجابة 
اأ�صفنا لهذا ال�صبب املهم رغبة  نف�صه به واإذا 
الإن�صاج  ي�صعى  انه  يف  الدفينة  غري  الكاتب 
بحثه وتعديد م�صادره الإخراجه بكتاب كامل 
يقراأ  ،والذي  املجلة  يف  كحلقات  ن�صره  بعد 
همه  يح�صر  باحثنا  ان  يجد  ووعي  بانتباه 
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ي�صظيه  يكاد  ال  واحد  مورد  يف  بحثه  ونطاق 
هذه  ان  مع  تخريجاته  او  م�صامينه  يعدد  او 
لو  امل�صعى  هذا  له  تتيح  املختارة  الن�صو�ض 
" الن�صو�ض  ، ولهذا حني وجد �صالته يف  اأراد 
" وتوقف  العا�صورائي  اهتمت باخلطاب  التي 
اإزاءها وحدها يف اختياراته الن�صية فهذا ما 
االختيار  هذا  يف  م�صعاه  على  ن�صد  او  نزكيه 
ال�صائب وعدم بعرثته ، ونلحظ هذا جليا من 
ال�صعرية  امل�صرحيات  الإحدى  االأول  اختياره 
التي كتبها االأ�صتاذ ر�صا اخلفاجي وفيها يظهر 
ال  خرج  ال�صلم(  )عليه  احل�صني  االإمام  ان 
ملقاتلة اأعدائه وراغبي ال�صلطان بل انه خرج 
اأوال لن�صرة اهلل وحتقيق و�صاياه على االأر�ض 
حم�صن  �صباح  الباحث  عليه  يوؤكد  ما  وهذا   ،
التي  اللحقة  الن�صية  اختياراته  يف  كاظم 
يف  م�صعاه  وحتقق  لتن�صجم  بذكاء  اقتن�صها 
من  هذا  (ويت�صح  قد�صية  نفحات   ( تكون  ان 
والبحثية   امل�صرحية  امل�صاهد  لبع�ض  ا�صتلله 
علي  حممد   : واالأدباء  الكتاب  كتبه  مما 
 / نعمة  عمار   / مو�صى  ح�صن   / اخلفاجي 
م�صطفى  الدكتور   / العبودي  را�صي  منري 
عبد الغني ونفهم من ذلك كله ان الباحث قد 
التزم بجوهر بحثه وجاء باختيارات �صعرية 
العنوان  يف  املعلنة  روؤيته  لتخ�صيب  م�صرحية 
نتابع  ان  يف  رغبتنا  كربت  فقد  ولهذا  االويل 

حلقات البحث املن�صورة حتى ت�صري كتابا !.

وكم فرحت حني قراأت عنوان مقالة الكاتب) 
يف  املن�صورة   ) الرفاعي  جرب  يو�صف  يعقوب 
" ال�صعائر احل�صينية   هذا العدد حتت عنوان 
اأمتنى  و  ما ابحث عنه  " فهذا  املفتوح  امل�صرح 
والن�صو�ض  بالتحليل  واغنائه  ا�صتح�صاره 
بهذا  املجلة  حترير  اأ�صرة  تهتم  ان  اأرجو  بل 
مما  فهذا  فيه  التنظريات  وتربز  اجلانب 
هنا  من   ، احل�صيني  امل�صرح  يف  دورها  �صين�صج 
واختياره  يو�صف  يعقوب  كتبه  مبا  اهتممت 
نظريا  مهادا  احل�صينية  لل�صعائر  الر�صني 
ال�صعائر  هذه  ان  واإظهار  تاريخيا  واإ�صاءته 
من  تت�صل�صل  بل  الراهن  يومنا  بنت  لي�ض 
واقعة كونية موؤملة وحم�صو�صة يف كل اآن ، وقد 
�صيما حني طالب  الكاتب يف م�صعاه وال  توفق 
م�صرح   " كـ  ال�صعائر  هذه  يعدوا  ان  امل�صلمني 
واإال  املحددة  املنا�صبات  يف  مفتوح"  عملق 
هذا  الحقة  اأوقات  يف  م�صامينها  عن  يتخلوا 
يح�صل حني يتم�صكون باالإ�صلح منهجا دائما 
لهم ، ولكن يهمنا هنا من ال�صعائر التي اأرادها 
" فهو  املفتوح  العملق  " امل�صرح  ذلك  الكاتب 
اإعادة  ت�صخي�ض دقيق ملا يجري من متثيل او 
جت�صيد الواقعة املوؤملة يف الوقت احلايل ومنذ 
للتنديد  املوالني  بع�ض  فيعمد  ال�صنني  مئات 
اأ�صبابها،  بالفواجع التي حدثت وقتها وف�صح 
ولكن يبقى ال�صوؤال قائما وينتظر االإجابة : 
امل�صرح  من  جزءا  املفتوح  امل�صرح  ي�صبح  كيف 
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طبعا  ؟!  والياته  اأ�صكاله  هي  وما  احل�صيني 
تكمن ماأ�صاة ال�صوؤال هنا فكاتبنا يتك قارئه 
ال اإجابة تر�صيه وت�صبع ظماأه املعريف مع انني 
يو�صف  يعقوب  الكاتب  اختيار  بجودة  اقر 
اإمنا  هذا  يقل  مل  وان   ( وا�صتهلله  لل�صعائر 
ولكن  املفتوح  بامل�صرح   ) ال�صياق  من  فهمته 
اخلطاأ الذي وقع فيه يكمن هنا فالكاتب جرى 
وتنا�صى  التاريخ  يف   وبطوالت  اأحداث  خلف 
ان  عليه  وان  معا�صرا  مو�صوعا  يكتب  انه 
يغنيه وين�ص�ض عليه ال ان يتك قارئه وهو 
او  الكاتب  يرومه  ملا  م�صببا  فهما  يعي  يكاد  ال 
املفتوح  امل�صرح  ، فما هو  اإليه  الو�صول  يحاول 
وكيف يتحقق يف امل�صرح االإ�صلمي واحل�صيني 
من  بد  ال  مهمة  اأ�صئلة  تلك  ؟  حتديدا  منه 
التطرق اإليها و�صرب اأغوارها وذلك ما ننتظره 
بل نتوقعه من الكاتب الدوؤوب  يعقوب يو�صف 

جرب الرفاعي  يف مقاالته القادمة .
�صعف اجلانب الفني ام ه�صا�صته ؟!

امل�صرح   ( جملة  تابعت  قد  اأنني  من  برغم 
وبعدها  التجريبي  عددها  مذ   ) احل�صيني 
االأعداد املرقمة اال اأن هذا العدد " ال�صاد�ض 
كل  بني  من  خلل  واالأكرث  فنيا  اال�صواأ  هو   "

وال   ، هذا  يومنا  حتى  ال�صادرة  االأعداد 
وراء  كانت  االأ�صباب  من  كرثة  هناك  ان  �صك 
ان  اأبرزها  ولعل  املريع  الفني  االنحدار  هذا 
عجلة  يف  كانوا  العدد  طباعة  عن  امل�صوؤولني 

اإنهاء الطباعة باأي  اأرادوا  اأنهم  اأمرهم او  من 
ملا  وم�صت�صهلة  عجولة  كانت  لو  حتى  طريقة 
تطبعه كما اإنها – كما يبدو – تقبل على املادة 
طبيعة  حتتمها  تفريق  دون  من  للطبع  املعدة 
بحثا  ام  علمية  اأم  ثقافية  كانت  ان  املادة 
حتى  او  نعت�ض  حني  اإننا  والغريب   !! علميا 
هذا  يف  العديدة  الفنية  اخلروقات  ن�صتهجن 
العدد فاإننا نتاأمل كثريا الأننا اأمام انحدار فني 
معد م�صبقا وجمهز له بعناية ولن اأقول انه " 
األوان اجلهل والل  " بل اح�صبه على  مق�صود 
عاد  وما  �صيء  كل  يف  ا�صت�صرت  التي  اأبالية 
يلجمها ويخل�صنا من اآثارها الوبيلة اال رابط 
يبدو  ال  وحتى   ! حري�ض  متابع  او  �صابط  او 
ي�صنده  او  يربره  دليل  اأي  من  خاليا  كلمنا 
�صنتوقف اأمام التجاوزات الفنية الكثرية التي 
يف  االأول  امل�صرحي  الن�ض  ن�صر  مع  ح�صبناها 
" ولوال حر�صنا  " الطرماح  املجلة واعني به 
على امل�صاحة املخ�ص�صة جلئنا بها كلها ، لكننا 
حد�صنا امراأ غريبا هو اننا وجدنا هذا الن�ض 
ال�صيئة  الطباعة  به  عبثت  وقد  اجلميل 
الظن  �صوء  دائرة  اىل  اجلمال  من  فاأخرجته 
حني  مبكرا  اللغوي  اخلطاأ  ،يبدو  اال  لي�ض 
اخلام�صة  ال�صفحة  من   7 ال�صطر  يف  قراناه 
ميكن  ال  مما  وهذا   ).. فرغ  فلما   ( للمجلة 
هكذا  م�صتهله  او  الكلم  يبداأ  كيف  اذ  فهمه 
يف  وهناك  ؟  ت�صويغ  حتى  او  تقدمي  دون  من 
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فنية  حيلة  من  اأكرث  امل�صرحي  الن�ض  كتابة 
واملبكر  الوا�صح  اخلطاأ  هذا  لتجاوز  لغوية  او 
للمجلة  ال�صابعة  ال�صفحة  ،ونقرا يف �ض8 من 
امل�صهد  ذكر  اإغفال  يتم  حني  ثانيا  جتاوزا 
الثاين للم�صرحية فهل يرفع ال�صتار عن منظر 
ما من دون م�صهد يوؤطره ؟ وبعد ثلثة ا�صطر 
مما ذكرنا نفاجاأ بخطاأ لغوي اخر حني يتك 
القائم بالتن�صيد الطرماح   مدجما مع حوار 
الغريب  االندماج  هذا  وح�صل  اجلند  رئي�ض 
ب�صبب اجلهل ،   اما يف �ض 10 من املجلة فيقع 
البيت  يظنون  حني  اخر  خطا  يف  املن�صدون 
�صطرا  لنا  فيخرجون  نرثيا  �صطرا  ال�صعري 
هجينا فهو ال يح�صب على ال�صعر كما انه بعيد 
متاما عن روح النرث !ويتكرر  �صياع امل�صهد مرة 
على  تن�ض  التي  املجلة   من   12 �ض  يف  اأخرى 
م�صهد جديد ولكننا ال جند رقما لهذا امل�صهد 
في�صبح الف�صل امل�صرحي باأكمله ) ب�صبب هذه 
واحد  م�صهد  عن  عبارة   ) املكررة  االغاليط 

فقط !.
ن�صاء   ( مو�صوع  ن�صر  يف  حدث  ما  ا�صف  ولن 
كاملة  الثقافية  باجلنحة  اال   ) الطفوف 
االأركان ذلك ان هذا املو�صوع حتديدا ال ميكن 
غريب  الأنه  املجلة  مواد  مع  ظهوره  او  ن�صره 
واملفارقة   ! اأخرى  جملة  يتبع  وهو  عنها 
ال�صوداء تظهر هنا فاإذا كان ) ن�صاء الطفوف 
( ال يتبع املجلة ولي�ض من موادها فكيف اإذن 

اأجاز الن�صر ووافق على  مت ن�صره هنا ؟! ومن 
؟! وكما ترون  العدد  مواد  يكون من �صمن  ان 
وم�صحكاته  بل  وتوابعه  املو�صوع  هذا  فان 
يعيدنا اىل مفهوم الفو�صى وكيف انه يحيطنا 
ويتغلغل فينا ويجرنا اإليه بهذا ال�صكل او ذاك 
!، وال ميكن الأي قارئ او مطالع ان يح�صب عدد 
االأخطاء الطباعية او حتى تعدادها لكرثتها 
وت�صعبها يف الدراما التي ن�صرتها املجلة حتت 

عنوان:
) عاليا جهة الطفوف ( للكاتب �صلح اخلاقاين 
التي  والتحليل  القراءة  من  ا�صتبعدناها  وقد 
قمنا بها مع الن�صو�ض االأربعة ل�صبب ي�صري هو 
وال  االإذاعية  للدراما  ينتمي  املو�صوع  هذا  ان 
يلتقي باأهداف املجلة او تخ�ص�صها يف امل�صرح 
احل�صيني ولهذا اأبعدنا هذا الن�ض او املو�صوع 
كان  الكاتب  ان  مع  النقدي  القول  دائرة  من 
واإدارة حواراته  انتقاء مو�صوعته  جميدا يف 
حتيط  التي  املنا�صبة  التقنيات  اىل  والركون 
وتعالج هكذا دراما، ولكن ال�صوء كله ياأتي مع 
املعالج الفني ال �صيما يف هذا ال�صكل الطباعي 
الرديء ! ففي ال�صفحة االأوىل منه ) اأي �ض 
27 ( تبداأ حمنة الطباعة مع ال�صطور االأوىل 
فنجد عبارة �صالة عن جملتها لتكمل معناها 
املفت�ض  من  (وكان  �صدقا  يكن  مل  رمبا   (
الكلمات  هذه  ي�صّعد  ان  ال�صيناريو  وح�صب 
نباأ  اق�صد   ( االأعلى  يف  الكلمات  جانب  اىل 
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بع�صها ال  مع  وتن�صجم  املعنى  ليكتمل   ) موته 
مدركة  غري  �صيئة  طباعة  ب�صبب  تفتقا  ان 
بالتن�صيد  القائم  وقع  فقط  �صطرين  ،وبعد 
يف خطا اآخر وم�صابه ملا هو فوقه ) يبدو انه 
يعمل مبفرده وال م�صرف عليه !( ففي عبارة 
)�صريان النار يف ... ( نق�ض وا�صح اذ ال تتم 
يف  �صرى  ثم   ( فوقها  التي  العبارة  اإال  معناها 
الكوفة ( لكن القائم باأمر التن�صيد �صاء هو ان 
يقطع العبارة الواحدة اىل عبارتني متتاليتني 
بل رابط او وازع بينهما اال االإهمال او اجلهل 
 : ال�صوؤالني  على  جمربا  نف�صك  جتد  لكنك   !
وملاذا  الدرامي؟  ال�صيناريو  اأهكذا يتم تن�صيد 

تكرث االأغلط املتتالية يف الطباعة ؟!.
وال نعلم حقيقة – و�صط هذه الفو�صى – ان كنا 
املن�صدين  االإخوة  ان  اأم  دراميا  �صيناريو  نقرا 
!ففي  جديدة  نرث  ق�صيدة  باإخراج  من�صغلون 
اأخطاء  تتكرر  ذكرنا  ملا  اللحقة  ال�صطور 
حق  من  كان  مثل   ، فظيع  حد  اىل  الطباعة 
كلمات ) دموع كاجلداول ( اأال تبقى مبفردها 
الكلمات  يف االأ�صفل بل ان يتم ت�صعيدها اىل 
 ( ال�صيناريو  وليت�صق  املعنى  ليتم  فوقها  التي 

واأّنة بل خفوت و(
واحلوارات  ال�صطور  بقية  مع  االأمر  وهكذا 
املقطعة بل اإدراك حقيقي او فهم فني يجيز 
هذا الت�صرف الل ابايل ) مثل امل يكن باإمكان 
اىل  الدموع  وجتف  عبارة  ت�صعيد  الطابعي 

العبارة التي ت�صبقها وت�صكت االأنة كما ق�صد 
تن�صجم  ان  وبغية  اخلاقاين  �صلح  الكاتب 
لغة ال�صيناريو ّ؟!( ... ان ما ذكرنا من اأخطاء 
طباعية ) او ما مل نذكر لتكرارها ( ي�صتلزم 
منا ) بل حتتم علينا م�صوؤوليتنا ( ان نطلب من 
االإخوة يف هيئة حترير املجلة �صرورة تق�صي 
اأ�صباب هذا االنحدار يف م�صتوى طباعة العدد 
وحماية  جذوره  من  علجه  على  والعمل 
حتى  واجلهلة  العابثني  من  القادمة  املواد 
ما  وتكرار  ذكرت  مبا  �صبيهة  اأخطاء  تقع  ال 
حذرنا منه )حتى وان تطلب املوقف وحتمت 
اإبعاد من يثبت عليه االتهام  منعا  امل�صوؤولية 
واأطالب   ) منه  اليوم  نخجل  ما  تكرار  من 
االأخطاء  نزكي  ال  لكي  اجلاد  الت�صرف  بهذا 
ونحا�صب املت�صبب فيها ب�صبب قلة الكفاءة او 
�صيوع اجلهل وحتى ال يقال اإننا قد �صكتنا عن 
كله  العدد  على  اأثرت  حتى  الطباعة  اأخطاء 
بعد ان تعملق اخلطاأ حتى اأ�صبح .. ه�صا�صة !.

قطوف !
1- ت�صمنت الكلمة االفتتاحية للأ�صتاذ ر�صا 
خربا  املجلة(  حترير  رئي�ض   ( اخلفاجي 
مب�صرا بكل خري حني ح�صلت موافقة �صماحة 
االأمني العام للعتبة احل�صينية املقد�صة ال�صيخ 
على   – عزة  دام   – الكربلئي  املهدي  عبد 
التي  احل�صينية  امل�صرحيات  من  عدد  ت�صجيل 
لكي  تلفزيونيا  عا�صوراء  ملحمة  ج�صدت 
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عر�ض  خلل  من  احل�صيني  امل�صرح  ينطلق 
وبقية  كربلء  ف�صائية  يف  االأعمال  هذه 
الف�صائيات النظرية، وح�صب هذه االفتتاحية 
هذا  لتنفيذ  االن  جارية  اال�صتعدادات  فان 
ويف   ، مرة  الأول  يحدث  الذي  املهم  امل�صروع 
ال  اأخرى  ب�صارة  ثمة  اخلفاجي  كلمة  اأهاب 
العتبة  اأ�صدرت  اذ  االأوىل  عن  اأهمية  تقل 
امل�صرحيات  من  عددا  املقد�صة  احل�صينية 
اإىل  متجمة  احل�صيني   امل�صرح  اىل  املنتمية 
اللغة االنكليزية لكي يتم توزيعها على الوفود 
واملعاهد  اجلامعات  واىل  الزائرة  االأجنبية 
العراقية ، هي كلمة افتتاحية واحدة ولكنها 
تزف خربين �صعيدين يف ان واحد فما اأ�صعدنا 
الواقع  يف  جت�صيدهما  عند  �صيما  وال  يهما 

ب�صرعة وب�صكل عياين .
2- ت�صمن العدد ثلث قراءات خمتلفة للمواد 

ال�صابقة وهي لكل من :
 ،  ) الذاكرة  اأطياف   ( املو�صوي  �صوقي  د. 

الكاتب حيدر عا�صور العبيدي
 ( جواد  �صعيد  اأنوار  د   ،  ) معا�صرة  قراءة   (
للجهود  تبجيلي  ومع   ) الرابع  العدد  قراأت 
واملح�صلت  والنتائج  اأ�صحابها  بذلها  التي 
النظر  ن�صتطيع  ال  اأننا  اإال  اليها  تو�صلوا  التي 
فيها ومراجعتها كما هي ت�صتحق ل�صبب وحيد 
وهو خروج هذه القراءات على النطاق املحدد 
لكلمتنا هذه وجمالها الذي يقت�صر على العدد 

مواد،   من  فيه  ورد  وما   ) ال�صاد�ض   ( ال�صابق 
وهذا احلكم ي�صمل موادا اأخرى مثل : ر�صالة 
امل�صرح احل�صيني / الفرقة احلرة للتمثيل بني 
املا�صي واحلا�صر /وقد اقتحنا على الزملء 
ان   ) �صابق  يف هيئة حترير املجلة ) يف عدد 
 - امل�صرح   ب�صوؤون  حتيط  التي  املواد  يجمعوا 
قدميها وحديثها – يف باب مفتوح  ليكن ا�صمه 
االإملام وجمع كل  يتم  من خلله  امل�صرح  دنيا 
واالأخبار  املتابعات   : بامل�صرح  �صلة  من  ماله 
ميكن  وبهذا  الخ   .. واملهرجانات  والقراءات 
ولن  امل�صرح  القارئ مبا يجري يف عامل  اإدماج 
والتي حتقق  االأ�صيلة  املواد  التاأثري على  يتم 

هوية املجلة .
اإ�صافة   " العدد  حوار   " به  جاء  ما  ابرز   -3
هو  اجلادة  وطروحاته  وحماوره  الأ�صئلته 
يكاد  ال  عزيزا  اأدبيا  وجها  الينا  اأعاد  انه 
اأدبي مع  له بجديد  ب�صهولة وال نظفر  يظهر 
 ، العراقية  بارز يف احلركة االأدبية  ا�صم  انه 
وحال ان قراأت ان ال�صاعر ) عبد االأمري خليل 
ال�صاعر  مع  مو�صعا  حوارا  اأجرى  قد   ) مراد 
حتى   ) اخلفاجي  ر�صا   ( امل�صرحي  والكاتب 
منذ  به  لقاءاتي  اأخبار  الفور  على  تداعت 
اأكرث من ع�صرين عاما وكان يقرا يل ن�صو�صه 
املن�صورة فتنباأت يومها  او  ال�صعرية اجلديدة 
 ، ب�صرعة  �صي�صتهر  موهوب  �صاعر  امام  اأنني 
التحال  ب�صبب   ( عنه  طال  قد  غيابي  لكن 
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اليوم  وفوجئت   ) البلد  وتقلبات  واالأمرا�ض 
اخلفاجي  ر�صا  لل�صاعر  ذكيا  حماورا  بروؤيته 
وهو ي�صحبه ملنطقة حوارية وي�صتنطقه الأهم 
فيه  برع  الذي   " احل�صيني  امل�صرح   " حماور 
اخلفاجي كثريا وبات مرجعا مهما فيه وقادرا 
على بحثه وحتليل ابرز حمطاته خ�صو�صا اإذا 
وجد املحاور املكتنز باالأ�صئلة واالأفكار ، وقد 
جذبني يف هذا احلوار قول اخلفاجي ملحاوره 
)) االأ�صلوب ال�صعري هو القادر على االقتاب 
وهذا   ، اخللقة  الفكرية  املنظومة  من  كثريا 
وهذا   )) النرثي  االأ�صلوب  عليه  يتوفر  ال  ما 
ان  غري   .. خطري  اعتاف  اإال  هو  ان  القول 

مناق�صته حتتاج منا اىل وقفة اأخرى .

مواد  بني  اأجد  مل  حني  كثريا  ا�صتغربت   -4
هذا العدد اأي مادة تنت�صب للكاتب وال�صديق 
املرهف طالب عبا�ض الظاهر وتذكرنا بذاك 
املجلة  اأعداد  من  عدد  كل  يف  عودنا  الذي 
اإ�صافة   ( ن�صاطاته  اإظهار احد  ال�صابقة على 
اىل عنوانه كونه ي�صغل مديرا لتحرير املجلة 
ان  اإما  اإ�صافية  ا�صهامة  للظاهر  نقراأ  وكنا   )
حول  موجزة  كلمة  او  مفتوحة  �صهادة  تكون 
موحيا  دراميا  ن�صا  واإما  متنورة  �صخ�صية 
اأي  من  يخلو  وهو  العدد  بهذا  فوجئنا  ولكننا 
ا�صهامة للظاهر فل جتد كلمة وال �صهادة وال 
ن�صا دراميا فهل معينه قد جف ام تراه ي�صكو 

من علة ما ؟!.
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خارَج اللوحِة

تاأليف: د.علي جميد البديري



ال�صخ�صياُت:
اأ�صحاب  من  ا�صُت�صهد  من  )اآخر  عمرو  بن  �صويُد 

احل�صني عليه ال�صلم(
الفنان
رجل1
رجل2

�صوء  دائرة  مظلم،  ف�صاء  على  ال�صتارة  )تفتُح 
بج�صِد  حتيط  متامًا،  امل�صرح  منت�صف  يف  �صغرية 
اأ�صوات  رجٍل مكبوب على وجهه، م�صرج بالدماء. 
"ُقتل  و�صياح:  وتكبريات  خيول  ل�صهيل  خمتلطة 
احل�صني .. ُقتل احل�صني" .. تخفت االأ�صوات �صيئًا 
، وانح�صار الظلمة  ال�صوء  ات�صاع دائرة  ف�صيئًا مع 
ت�صكيلي  معر�ض  �صالة   : املكان  ملمح  فتنك�صف   ،
ل مرتادو  ي�صم لوحات جت�صد واقعة الطف . يتنقَّ
من�صغلني  اللوحات  بني  ـ  ن�صاَء  و  رجااًل  ـ  املعر�ض 
اإحدى اللوحات يقف �صخ�ض بهيئة  اأمام  بتاأملها. 
الواقفني  لبع�ض  معانيها  �صرح  يف  م�صتغرقًا  ر�صام 

حوله(
الفنان: انظروا اإيقاع اللون االأحمر هنا

رجل1 : اإنه طاٍغ على اللوحة
عاليًا   ، كثيفًا  يكون  اأن  على  حر�صت  لقد  الفناُن: 
للوحة  الهائلة  الطاقة  هذه  �صر  وهو   ، خ�صنًا   ،
من  جانب  اإىل  م�صريًا   (  .. انظروا   .. التعبري  يف 
اللوحة( اأظن اأنكم ت�صاركونني ال�صعور باأن ال�صوء 
هنا ينقلنا اإىل عامل �صبيه بعامل االأحلم .. األي�ض 

كذلك ؟
رجل1: نعم .. نعم .. االأ�صكال متداخلة اأي�صًا

الفنان )بحما�ض اأكرب م�صريًا اإىل اأماكن خمتلفة 
 ، اللون  ، تدرجات  اللوحة(: لي�ض هذا فقط  من 
وكذلك قوة ح�صور ال�صوء هنا ، وخفوته هنا .. 

كل ذلك منح اللوحة اأجواء حلمية ....
رجل2 )م�صريًا اإىل لوحة جماورة(: اأظن اأنَّ هذا 
عمل قدمي لك ، يبدو يل اأين راأيته يف معر�صك 

ال�صابق
بلهجة  اأنت متوهم )ثم  ..  ال عفوًا  الفنان : ال 

واثقة( اأعمايل هنا كلها جديدة .
رجل2)غري مقتنع( :  رمبا

الفنان: قد تكون هذه اللوحة ت�صبه عمًل قدميًا 
يل، فاأنا اأنحاز اإىل فهمي اخلا�ض لواقعة الطف، 

ولطريقتي اخلا�صة يف التعبري عنها ..
بالغة  ب�صعوبة  امل�صرح  و�صط  الرجل  )ينه�ض 
يف  يبدو   ، طويل  رمح  بقائم  م�صتعينًا   ، متوجعًا 
يدير   ، القدمي  احلرب  بزي  العمر،  من  ال�صتني 
من�صغلون  وهم   ، مذهواًل  املحت�صدين  يف  ب�صره 
عنه مب�صاهدة اللوحات . يجر قدميه مبتعدًا عن 
خمنوق  ب�صوت  نف�صه  يكلم   ، جانبًا  ليقف  مكانه 

متقطع(
ـ مَمْن هوؤالء؟! مماذا يف ..علون بحق ال�صماء ؟! 
ماذا يقولون ؟! ِمن ... ِمن اأين جاء كل هذا ؟ اأين 
ُقتل؟  اأنه  االإمام احل�صني؟ من كان ي�صيح  �صيدي 
عبد  اأبا  �صيدي  �صوته(  )رافعًا  ؟  حقًا  ُقتل  هل 
اهلل ! �صيدي اأبا عبد اهلل! )ميد يده اإىل جانبه 
، ي�صتخرج �صكينًا، وي�صرخ ببقية قوته( َويَحكم 
 ،  !! اهلل  ر�صول  بنت  ابن  اأتقتلون  تفرون؟  اأين 
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تعالوا اإيل يا اأتباع اخلنازير! اأنا �صويد بن عمرو ، 
�صاأبقر بطونكم املنفوخة بال�صحت والنار.. تعالوا 

.
خفيف  هم�ض  غري  ي�صمع  ال  حني  )يتوقُف 
ال  و  اللوحات،  اإىل  ينظرون   ، خلفه  للأ�صخا�ض 
ي�صعرون بوجوده اأو ي�صمعون �صوته ، فل يلتفتون 
اإليهم،  وجهه  يدير  ببطء،  ينه  �صكِّ ينزل  اإليه، 
ينظر طويًل ، ثم يطرق، و بينما يكلم نف�صه يخرج 

مرتادو املعر�ض تباعًا ، وال يبقى غري الفنان(
�صويد: كنت قد تركته قريبًا من املخيم ، وحوله 
اأهل بيته )رافعًا �صوته( �صيدي اأبا عبد اهلل ! ... 
�صيدي اأبا عبد اهلل!.. �صيدي )منتحبًا يهوى على 
يبَق  مل  ق�صري(  �صمت  ...)بعد  �صيدي  ركبتيه( 
معه من االأ�صحاب �صواي .. مل يبَق �صواي ، حلَّقْت 
الواحُد  تزود   ، املع�صوق  ملكوت  �صوب  اأرواُحهم 
منهم بعد االآخر من بهاء احل�صني قبل اأن يدخلوا 
الكفرة  العتاة  �صيوفهم من هوؤالء  وا  َروَّ  .. امليدان 
، وحلَّقوا .. حلَّقوا ..  كيف ميكنني ال�صري االآن؟ 
اأحلق  كيف   .. اهلل؟!  عبد  اأبا  يا  بك  اأحلق  كيف 
بك يا اأبا الف�صل؟! ، كيف يا حبيُب ؟! ، يا بريُر؟! 
يا م�صلُم؟! )منتحبًا(  كيف .. كيف  )بعد قليل( 
..اأين  اأين  ؟  املخيم  اأين   .. يجري  ما  اأعي  ال  اأنا 
رمال  اأين  امل�صرح(  اأر�صية  ..)يتلم�ض  اجليو�ض؟ 
الطف ؟ )متلفتًا( اأين الفرات ؟ .. اأين اأنا ؟ )مقلبًا 
تكون  اأْن   .. ميكُن  كيف  وبدنه(  يديه  يف  ب�صره 
جراحي معي، على بدين .. من غري احل�صني؟ من 
جاء بي اإىل هنا؟ .. من انتزع مهجتي ِمن ملكوت 

اأعاد  َمْن  �صدره(  على  بقب�صته  )�صاربًا  احل�صني؟ 
هذا الطني اإىل َحَمئِه امل�صنون.. مْن؟

)ينه�ض واقفًا يف مكانه ، فينتبه الفنان لوجوده ، 
ويرتعد من منظره ، وي�صطرب .. يتمالك نف�صه ، 

فيتقدم اإليه ببطء وحذر(
الفنان: من اأنت ؟

�صويد )ملتفتًا اإليه( : اأنا ..؟  اأنا �صويد بن عمرو 
.. بن اأبي مطاع ... باهلل عليك يا هذا قل يل اأين 

االإمام احل�صني؟ .. اأين اأنا االآن؟
االإمام   .. �صويد؟  تقول؟   الذي  ما   : الفنان 

احل�صني؟
�صويد : اق�صم عليك يا هذا اأجبني

اأم من الـ....)ينتبه  اأنت من االإن�ض  الفنان : هل 
جٍن  اأيُّ  هذا  ما  نف�صه(  ...)خماطبًا  ال  لكلمه(  

هذا ماذا دهاين !!
�صويد: اأنا من اأ�صحاب االإمام احل�صني .. اأفقدْتني 
اجلراحاُت وعيي واأ�صعفني نزف الدم عن اللحاق 

باإخوتي .. اأرجوك يا ُبني اأين هم ؟ اأين اأنا؟
اأنَّ  حت�صب  هل  ؟!!  حاج  يا  معي  اأمتزح  الفنان: 
اأم اأنك  هذه ال�صالة �صاحة الإقامة )الت�صابيه(؟ 
خرجت من اإحدى لوحاتي هذه؟! من اأين دخلت ؟ 
.. اأرجوك ال�صاعة متاأخرة االآن، واأريد اأن اأغادر 
ومي�صك   ، منه  )يقتب  الباب.  واأقفل  املعر�ض 

�صويدًا من ذراعه برفق( تف�صل اأخرج اأرجوك .
�صويد: اأنت ال ت�صدقني ....  واأنا .. ال اأ�صدق ما 

اأرى ... من اأنت ؟
وقت  لدي  لي�ض   ، اأرجوك   ..! حاج  يا  الفنان: 
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يف  للوحاتي  معر�صًا  واأقيم   ، ت�صكيلي  فنان  اأنا   ..
هذه ال�صالة ، واللوحات ـ كما ترى ـ جت�صد واقعة 
عنه  ت�صاأل  ومن   ، املكان  اأخطاأت  اأظنك   ، الطف 
اإن جئت غدًا   .. موجود يف كل لوحة معلقة هنا 
�صباحًا �صاأو�صح لك معنى كل لوحة و اأنا خادم ... 

االآن ممكن اأن تخرج .. من ف�صلك .
�صويد)يقلب ب�صره يف �صقف امل�صرح ، واجلدران ، 

واللوحات ( : ُبني ..
الفنان )مقاطعًا( : يا حاج !

 .. ولكن  ..)يطرق(  �صاأذهب   .. ح�صنًا  �صويد: 
واهلل ال اأعرف اإىل اأين ..

جراحات  من  جرح  نزيف  اإىل  الفنان  )ينتبه 
�صويد ، يذهل(

الفنان: ما هذا ؟ هل هذه جراحات حقيقية؟ اأنت 
تنزف ! جراحك تنزف! من فعل بك هذا يا حاج 

؟ هل اعتدى عليك اأحد ؟ هل اأت�صل بال�صرطة ؟
اإذن..  جلرحه(:  منتبهًا  نف�صه،  �صويد)يحدث 
الطني  عباءة  لتمزيق  كافيًة  اجلراحات  تكن  مل 
اإىل مكان  اأدري ..  اإىل حيث ال  اأبعدتني  عني .. 
.. حتولت دماء الطف فيه اإىل لون ... جمرد لوٍن 

.. على خ�صبة .
..اأتعني  ؟!  لون  جمرد  الفنان)م�صتنكرًا(: 
الفن  عن  �صيئًا  تعرف  ال  اإذن  اأنت  لوحاتي؟  بهذا 
الت�صكيلي ، املهم يجب اإ�صعافك االآن ، �صاآخذك اإىل 

امل�صفى
�صويد )�صاهمًا ال يلتفت اإىل ما قاله الفنان(: ال 

تقلق .. ال بد من هذا النزف .. �صاأغادر وحدي

اأنك من  .. كيف تقول   ! يا حاج  الفنان : حلظة 
اأ�صحاب احل�صني وال تتعرف على �صخ�صه يف هذه 

اللوحات الكثرية ؟!
وهي   ، احل�صني  عن  اجلراح  هذه  �صل   : �صويد 
 ، بيدي  الذي  الرمح  هذا  قائم  �صل   .. جتيبك 
يفور  الذي  وقلبي   ، وِمْغفري  ودرعي  يني  و�صكِّ
  . به  اللحاق  عن  لتاأخري  ولوعة  و�صوقًا  ع�صقًا 
)ي�صكت ثم يوا�صل( واأنت ... هل ت�صتطيع األوانك 
فني باحل�صني .. اأن تدلَّني عليه االآن .. اأو  اأن تعرِّ

ل�صت تقول هو يف كل لوحاتي ؟
يا  الفن  بلغة  الرمز  هو  طبعًا  اأعنيه  ما   : الفنان 

حاج !
�صويد: البارحة اأعني ليلة عا�صوراء اأح�ص�صننا اأنا 
ومن معي من اال�صحاب .. باأن الليل قد ا�صتدق ، 
حتى  �صار �صعرًة دقيقًة ، وجارحًة كاأنها ال�صراط 
، بل هي ال�صراط نف�صه )ينظر يف وجه الفنان( 

اأتعلم كيف يا ُبني ؟
متفاعًل  زلت  ما  اأنك  �صاأجيبك مفت�صًا   : الفنان 
مع دورك يف جت�صيد �صخ�صية �صمن )الت�صابيه( 
بع�ض  يف  كذلك  باللون  اأ�صعر  نعم   .. نعم   ..

االأحيان: حادًا ، وقاطعًا ..
�صويد: ال .. اأنا متاأكد اأن االأمر خمتلف ..

الفنان : كيف ؟
�صويد: حينها خطب فينا االإمام احل�صني ، وجعلنا 
يف ِحلٍّ من بيعته ..، و اأمرنا اأن نتخذ الليل جمًل 
و ننجو من املوت .. َمْن كان يجهل احل�صني �صطرْت 
يعرفه  كان  ومن   ،.. الليل  �صعرُة  وقدميه  قلَبه 
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وبني   ، بينه  يحوُل  حجابًا  الليلة  ب�صواد  اأح�ضَّ 
حمبوبه االأزيل .

الفنان: تتحدث بلغة غريبة يا حاج!.
�صويد : من املمكن لهذه الغرابة اأن تزوَل اإْن تاأملت 

كلماتي قليًل .
اإىل  تعنيه  ما  بتحويل  قمُت  اإْن  تق�صد  الفنان: 

لوحة.
اأنَّ  ـ  الدوام  على  ـ  ا�صت�صعرَت  اإْن   .. ال   : �صويد 

قدميك ال تخطوان اإال على �صعرة تلك الليلة .
الفنان : كيف ؟ مل اأفهم .

�صويد : اأْن تنتبه خلطواتك اأينما ذهبت ، ويف اأي 
وقت . عليك اأْن تعلم اأنَّ اأمامك ليلتني ؛ ليلٌة جمل 
، وليلٌة حجاب ، اإما اأْن تفر من احل�صني ... اأو تفر 

اإىل احل�صني .
الكلم  هذا  مثل  قلُت  لقد  )متذكرًا(:  الفنان 
تعال   .. اأنظر   ، لوحاتي  اإحدى  يف  منه  قريبًا  اأو 
معي اإىل تلك اللوحة .. تعال!)يخطو خطوتني ، 

ويتوقف حني يرى عدم ا�صتجابة �صويد له(
اآبٍه بدعوة الفنان( :  �صويد )يوا�صل كلمه غري 
كنُت يف ما م�صى من عمري اأحر�ض يف كل ليلة على 
خماطبة نف�صي بهذه العبارة قبل اأن اأغم�ض عيني 
.. والبارحة مل اأمنح قلبي حلظة اإغفاءة واحدة 
، كنت اأعدُّ خيوَط الليل خيطًا خيطًا ، حتى اآخر 
خيط له قبيل الفجر .. كان ِوردي ـ بدل الت�صبيح 
ر به احل�صني  والدعاء ـ التفّكَر يف الفتح الذي ب�صَّ
، ت�صاءلُت : هل �صاأدرُكه .. اأم ال ؟ .. اأنا ، وحبيب 
، و برير، و زهري، و ب�صري، وبكر، و �صوذب ، و بقية 

�صدورنا  باأن  الليلة  تلك  يف  �صعرنا   .. االأ�صحاب 
وقد  الندية،  الزرقة  من  �صماوات  على  تنفتح   ..
غمرْت قلوَبنا طماأنينة عجيبة .. و مع اأول �صهم 
الفتح  معنى  اأدركنا   ... �صوبنا  االأعداء  اأطلقه 

الذي �صغلنا التفكُر فيه طوال الليل ..
اأنت   .. خا�صة  حالة  عن  تتحدث  اأنت   : الفنان 
جتيد تقم�ض الدور برباعة يا حاج ! اأزداد �صوقًا 
توؤدي  واأنت   ، )الت�صابيه(  �صاحة  يف  روؤيتك  اإىل 

دورك يف التمثيل.
�صويد: ال اأدري متى تدرك اأنَّ ما جرى يف الطف 
لي�ض جمرد مادة ل�صناعة لوحة اأو تاأدية دور .. 
التقم�ض والتمثيل واللون  اإىل  بُكلِّك  اأنت متوجٌه 
.. وتن�صى احلدث   ، االإقناع  وقدرة كل ذلك على 

نف�صه !
! .. اللوحة تبعث الروح من  الفنان : ال يا حاج 
جديد يف ما جرى ، اإنها .. اإنها تعيد خلق احلدث 
هذا  يعي�ض  اأن  للفنان  وميكن   .. اللون  بوا�صطة 
احلدث بتفا�صيله على اللوحة ، مفيدًا من دالالت 

توزيع اللون على �صطحها ، وِمن ...
ال   ... ؟  اإحياء  خلق؟  اإعادة  )مقاطعًا(:  �صويد 

حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم ! ..
الفنان : هذا ما يفعله الفن ، و هذا �صحره ، و �صره 

... مِلَ العجب ؟
اأين  اإىل  �صديد(:  بحزن  نف�صه  �صويد)خماطبًا 
اإىل   .. ؟!  اهلل  عبد  اأبا  يا  عنك  الطني  اأبعدين 
 ! ويلي  عنك..  بعيدًا  نف�صي  قذَفْتني  احلد  هذا 
ويلي ! هل معنى هذا اأنني ال اأدرك الفتح .. اأنني 
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حاك امل�صرقي ؟ ؛ مع احل�صني ..  اأ�صبحت مثل ال�صَّ
اإلهي  يا  اأ�صتطيع احتمال ذلك  ! كيف  ولي�ض معه 
.. اآه .. ليتني �صبقُت جميع اأ�صحابي يف الدخول 
مل  تاأخري  اأن  اهلل  يعلم  )ِبَيقني(   .. امليدان  اإىل 
اأو تردٍد ..مل تعرف هذه  اأو جنٍب  يكن عن خوٍف 
 .. رب  يا  اإىل �صدري مذ عرفتك  االأوبئة طريقًا 
اإمنا كان البد من اأن يكون هناك اأخري من اجلند 

..)مبرارة(  ليتني كنت االأول .. ليتني
ن عليك يا حاج ، ال توؤِذ نف�صك ، هون  الفنان: هوِّ
اأكرث من ثلثة ع�صر  الطف  بيننا وبني   .. عليك 
ن عليك .. اأخربين َمِن ال�صحاك هذا؟ قرنًا .. هوِّ

�صويد )مذهواًل(: ثلثة ع�صر قرنًا ..؟!! ويحي ! 
حاك .. اأكرث من األف  .. �صنعُت ما مل ي�صنعه ال�صَّ
وثلثمائة حجاٍب .. يف�صل بيني .. وبني م�صباح 

الفتح !!
الفنان )بلهجة واثقة(: اأنت مع احل�صني يا حاج 
اإن  ، ال تخف �صتنال �صفاعته وجواره يف االآخرة 
�صاء اهلل ، ال حتزن .. مل تقل يل من هو ال�صحاك؟

هذا  ق�صري(:  �صمت  بعد   ، نف�صه  )يتمالك  �صويد 
رجل اتخذ من ظهرية اليوم العا�صر فر�صًا ليفر من 

القتل!
الفنان : فرَّ اإىل احل�صني ؟

�صويد: بل .. منه ، مل يكن يعي ليلَتيه . مل ُيح�صن 
التقى  قد  كان   .. عا�صوراء  ليلة  �صراط  اجتياز 
يف  منه  واعتذر  كربلء،  اإىل  الطريق  يف  االإمام 
وخلوفه   ، عليه  َديٍن  ب�صبب   ، الن�صرة  عن  البدء 
عاهده  اأن  بعد  االإمام  �صحب  ثم  عياله،  على 

مادام هناك مقاتل يف  والقتال معه  ن�صرته  على 
جي�صه..

الفنان: اأهو �صرط؟
�صويد: هو كذلك .. ما يبعث على ال�صعور باملرارة 
واحل�صرة اأنه كان معنا البارحة حني نادانا حبيٌب 
مع  بالثبات  وطماأنتهن   ، الفاطميات  على  لل�صلم 
اليوم  ظهر  وبعد   ... دونه  واال�صت�صهاد  احل�صني 
بن  وب�صري  �صواي  االأ�صحاب  من  يبق  مل  حني   ،..
من  احِللَّ  اهلل  عبد  اأبي  من  حاك  ال�صَّ طلب  عمر، 

االن�صراف .
الفنان: و جنا ؟!

اأن�صى  لن   .. الفتح  يدرك  مل   .. هلك  بل  �صويد: 
واختفى   ، احل�صني  اأمام  من  قدميه  �صحب  كيف 
كاأن مل يكن يف اجلند ..!، العجيب ، والذي يبعث 
اأن  �صعفها  من  واحلذر  النف�ض  من  اخلوف  على 
حاك قد قاتل بني يدي احل�صني ، وقتل نفرًا  ال�صَّ
من االأعداء ... )با�صتغراب كبري( رباه ، ال اأعرف 
ترَك  كيف   ..!! ذلك  على  نف�ُصه  طاوعته  كيف 
احل�صني ، و اأهل بيته وحيدين بل نا�صٍر و ال معني!

الفنان: حالة التدد والتذبذب عجيبٌة ، ع�صيَّة 
وجت�صيدها  بها  االإم�صاك  اأحيانًا  عليَّ  ي�صعُب   ..
على اللوحة ، على الرغم من اأنني قد ع�صت هذه 

احلالة يف اأكرث من موقف يف حياتي.
عن  فبعيدًا   .. �صهًل  االأمر  تت�صور  ال   : �صويد 
 ، االأعداء  وح�صود   ، والعط�ض   ، ال�صيوف  قعقعة 
واملوت املتب�ض .. ال ميكن اأْن تقَف على �صرِّ هذا 
ال�صعور ، ولن تفهم مثَل هذا املوقف على حقيقته.

96



الفنان: لنفت�ض اأنَّه ...
�صويد )مقاطعًا( : ُبني ! ال جمال للفتا�ض هنا 
.. اإما اأن تعي احلقيقة ومتتلكها .. اأو ال .. ال ميكن 
عدُّ احلالتني متكافئتني، اأو قابلتني للنقا�ض معًا .. 

يف اآٍن واحد .
الفنان )بتودد(: يبدو اأنك يا حاج �صتتفوق عليَّ 
جئتك  لو  تقول  ما   .. اللوحة  على  ذلك  ر�صم  يف 

بفر�صاة واألوان ؟
على  املعلقة  اللوحات  �صوب  وجهه  �صويد)يدير 
 ، االألوان  لغة  اأجيد  ال  اأنا   : املعر�ض(  جدران 
الفنان  عن  قليل  )يبتعد  بها  التعبري  اأتقن  وال 
عدم  من  متوج�صًا  كنت  لقد  بطيئة(  بخطوات 
 ، كلِّه  الوجود  يف  اأحد  ال  و   .. لوحتي  اإكمايل 
ي�صتطيع اإمتامها غريي .. )ينظر اإىل الفنان( كما 

ال ميكنني اأن اأحل حملك اأيها الفنان .
ر�صم  ت�صاركني  اأن  يف  راأيك  ما   .. ح�صنًا  الفنان: 
لوحة ت�صجد �صخ�صية �صويد .. اأعني �صخ�صيتك 

يف التمثيل ؟
�صويد : ما راأيك اأنت .. يف اأن ت�صحبني اإىل اأر�ض 

الطف لتكمل معي ما بداأُت به ؟
الفنان: اأنا جاد يف طلبي هذا يا حاج .

�صويد : واأنا كذلك .

)�صمت ق�صري(
الفنان : �صوؤالك .. جعلني يف مواجهة خطرية مع 

نف�صي ..)متفكرًا( ماذا لو كان ذلك ممكنًا ..
 .. عا�صوراء  ليل  الجتياز  �صتحتاج  كنت   : �صويد 
اأْن  اإىل احل�صني .. بدال عن �صورته .. ال بدَّ لك 

تبحث عن هذا يا ُبني ..
الفنان : اأتظن .. اأتظنني �صاأ�صل ؟؟

 .. احل�صني  ُقتل   : جديد  من  االأ�صوات  )تعلو 
قتلنا احل�صني .. ي�صمعها �صويد فقط ، في�صطرب 
يرجع   ، اجتاه  كل  يف  يلتفت   ، �صديدًا  ا�صطرابًا 
يَنه  اإىل مكانه الذي كان �صاقطًا فيه ، يلتقط �صكِّ
يتجه  اهلل،   عبد  اأبا  يا   .. واح�صيناه   : ي�صيح  و 
 ، املعر�ض  مرتادو  منها  خرج  التي  اجلهة  �صوب 
الفنان  يقف  بينما   .... ذاته  الباب  من  ويخرج 
 ، بعد �صمت ق�صري   ، �صويدًا وهو منده�ض  يراقب 
يخطو مطرقًا نحو لوحاته ، يقف عند اإحداها ، 
ويلتفت اإىل اأخرى واأخرى . يعود فيطرق ، ي�صمع 

�صوت �صويد بنربة هادئة(
�صوت �صويد: حتتاج الجتياز ليل عا�صوراء .. اإىل 
احل�صني .. بدال عن �صورته .. ال بدَّ لك اأْن تبحث 

عن هذا ..
)يحث اخلطى خارجًا، وت�صدل ال�صتارة(
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رسالُة المسرح الكربالئي

فرا�ض اال�صدي



تقيم  بابل  وريا�صة  �صباب  مديريُة 
مهرجان م�صرح الطفل مب�صاركة حمافظات 

الو�صط واجلنوب

اأقامت  والفنون  الثقافة  دائرة  باإ�صراِف 
بابل  حمافظة  وريا�صة  �صباب  مديرية 
فيه  �صاركت  الذي  الطفل  م�صرح  مهرجان 
ملحافظات  والريا�صة  ال�صباب  مديريات 
الو�صط واجلنوب.وت�صمن املهرجان الذي 
ون�صاطات  فعاليات  ايام  اربعة  ا�صتمر 
يف  املوؤلفون  حتدث  خمتلفة  م�صرحية 
للمواطن  االجتماعية  احلياة  عن  بع�صها 
االآخر عن اجلوانب  البع�ض  ويف  العراقي 
يف  يعانونه  وما  والطلبية  ال�صبابية 

حياتهم اليومية.
و�صباب  ريا�صة  مديرية  �صاركت  وقد 
كربلء املقد�صة يف املهرجان يف م�صرحية 
)غابة الطيبني( الذي كان له وقع جميل 
امل�صرحية  االعمال  جمموعة  بني  ومميز 

التي قدمت يف املهرجان.
******************

اطفال  م�صرح  مهرجان  فعاليات  اختتاُم 
العراق يف كربلء املقد�صة

مهرجان  كربلء  حمافظة  يف  اخُتتَم 
على  ا�صتمر  الذي  العراق  اأطفال  م�صرح 
دار  عام  مدير  وذكر  ايام،  خم�صة  مدى 

ثقافة االطفال يف وزارة الثقافة حممود 
ت�صمن  املهرجان  ان  غويل،  القره  ا�صود 
يف  �صاركت  للأطفال  م�صرحية   14 عر�ض 
تقدميها دور ثقافة االطفال يف حمافظات 
ودياىل  ووا�صط  وكركوك  ونينوى  بغداد 
والنجف وبابل وذي قار واملثنى والب�صرة 
و�صلح الدين واربيل ا�صافة اىل كربلء، 
التنظيم  ان   : وا�صاف  عرو�ض.  بثلثة 
يف  املحلية  احلكومة  به  تكفلت  الذي 
اإدارة امل�صرح  كربلء كان جيدًا من حيُث 
على  ف�صل ً  ال�صيوف  ا�صتقبال  وبرنامج 
كان  الذي  الكبري  اجلماهريي  احل�صور 
ا�صتمتعوا  الذين  العراق  اأطفال  من  جّله 
حيُث  من  مميزة  م�صرحية  بعرو�ض 

اأهدافها ور�صانة ن�صو�صها. 
عن  ا�صفرت  املهرجان  نتائج  ان  واو�صح 
الغ�صن"  عودة   " م�صرحية  ح�صول 
ملحافظة وا�صط على جائزة اأف�صل عر�ض 
"اأ�صحاب  منا�صفًة مع م�صرحية  م�صرحي 
ح�صل  فيما  املثنى،  ملحافظة  اخللية" 
املخرج ايثار الف�صلي من حمافظة النجف 
مع  منا�صفًة  خمرج  اأف�صل  جائزة  على 

املخرج يو�صف عبد الرحمن من اربيَل.
من  العوادي  م�صطفى  املمثل  وح�صَل 
كبري  ممثل  اأف�صل  جائزة  على  النجف 
منا�صفًة مع املمثل قائد عبا�ض من بغداد، 
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بغداد  من  حممود  �صارة  املمثلة  وح�صلت 
منا�صفة  اف�صل ممثلة كبرية  على جائزة 
مع املمثلة �صادية حممد من اربيل، وح�صل 
ريزان من�صور من املثنى على جائزة اف�صل 
جائزة  على  ح�صل  فيما  ازياء،  م�صمم 
رحيم  الفنان  ت�صويرية  مو�صيقى  اف�صل 

رباط من كربلء.
اف�صل  جائزة  ان   : غويل  القره  وذكر 
ممثلة طفلة ذهبت اىل حوراء حممد من 
بابل،  من  �صامل  روان  مع  منا�صفة  دياىل 
ح�صن  اىل  �صغري  ممثل  اف�صل  وجائزة 
�صباح منا�صفًة مع حيدر علي من كربلء، 
فيما ح�صل ن�ض م�صرحية " عودة الغ�صن" 
من  الرزاق  عبد  ح�صني  حممد  للموؤلف 
م�صرحي،  ن�ض  اف�صل  جائزة  على  وا�صط 
وجائزة اف�صل ن�ض م�صرحي ح�صل عليها 
�صامل ح�صني من بابل عن م�صرحية لعبة 

العاب �صارة.
  ******************
م�صرحية  تقدم  امل�صرحية  كربلَء  فرقُة 

)افتا�ض ما حدث فعل ً (
للكاتب/ علي عبد النبي الزيدي واخراج 

/الفنان حيدر عطا اهلل
املحافظة  فناين  من  ُنخبة  فيها  ومّثَل 
االأمري  وقحطان  الُعبيدي  امري   – منهم 
التم�صك  حالة  َج�صدت  وامل�صرحية 

باملوقع وا�صتعمال اال�صاليب اللاخلقية 
غري  رغباتٍ   ا�صباع  الأجل  والرخي�صة 
التي  اجلماهري  ح�صاب  على  م�صروعة 
العذاب  الوان  من  تعاين  زالت  وما  عانت 

وانواع احلرمان.
فيها  �صالة  يف  تدور  امل�صرحية  احداث 
الديكور  ج�ّصد  حيث  املجانني  من  عدد 
مو�صيقية  موؤ�صرات  مع  العمل  روحية 
فناين  من  نخبة  العمل  ُمنا�صبة.ح�صر 
امل�صرحي،  بال�صاأن  املهتمني  املحافظة ومن 
عام  ب�صكل  بالعمل  اإعجابهم  ابدوا  حيث 
الذي  الفني  باالأ�صلوب  اعجبوا  وكذلك 
عطا  حيدر  ال�صاب  الفنان  املخرج  مه  قدَّ
امل�صرح  باأن  العمل  هذا  اكّد  وقد  اهلل، 
الكربلئي ما زال بخري وعافية واّنه قادر 
على مواكبة جميع امل�صتجّدات موؤكدًا باأّن 
االبداع يولُد من رحم املعاناة، وان امل�صرح 
ا�صاليب   تقدمي  على  قادر  الكربلئي 
اجلدير  ومن  ومبتكرة  حديثة  م�صرحية 
بتمويلٍ   تنفيذُه  مّت  العمل  اّن  بالذكر 

ذاتي.

كربلء  قناة  يف  التلفزيونيُة  الدراما 
الف�صائية

امل�صرحي احل�صيني  والكاتب  ال�صاعُر  اكَد 
كربلء  ف�صائية  باأن  اخلفاجي  ر�صا 
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�صوف تقوم بت�صجيل عدد من م�صرحياته 
احل�صيني  امل�صرح  اىل  املنتمية  ال�صعرية 
الف�صائية  من  وبثها  تلفزيونيًا  ت�صجيل ً 
القادمني  املباركة يف �صهري حمّرم و�صفر 
وتاأتي  الدينية..  املنا�صبات  جميع  ويف 
كربلء  ف�صائية  ِقبل  من  اخلطوة  هذه 
ت�صعى  والتي  )الدراما(  لِق�صم  دعمًا 
االعمال  تكثيف  خلل  من  تطويره  اىل 
اىل  به  ت�صل  حتى  ونوعًا  كّمًا  الدرامية 
العربية  االعمال  مع  التناف�ض  مرحلة 
االو�صاط  ا�صتب�صرت  وقد  واال�صلمية، 
املبادرة  بهذه  خريًا  والفنية  االدبية 
التي  كربلء  ف�صائية  قبل  من  املهمة 
)للدراما  جديدًا  ق�صمًا  موؤخرًا  احدثت 
واملخرج  الفنان  باإ�صراف  التلفزيونية( 

التلفزيوين على االن�صاري..
اخلفاجي  باأن  نذكر  ان  هنا  املنا�صب  ومن 
الدرامية  االعمال  من  الكثري  على  يتوفر 
م�صل�صل  منها  وامل�صرحية  التلفزيونية 
ي�صتغرق  احل�صني  االمام  عن  تلفزيوين 
اخر  وم�صل�صل  تلفزيونية  �صاعة  ثلثني 
وثالث  عقيل  بن  م�صلم  النور  �صفري  عن 
من  عدد  اىل  ا�صافة  الرياحي،  احلر  عن 
على  منها  العديد  ُنفّذ  والتي  امل�صرحيات، 
االخرى  واملحافظات  كربلء  م�صارح 
ُكّل  قامت  التي  االذاعية  وامل�صل�صلت 
واذاعة  احل�صينية  الرو�صة  اذاعة  من 
ببث  العبا�صية  للعتبة  التابعة  الكفيل 

عدٍد من هذه امل�صل�صلت.
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املرا�صلت على الربيد االلكتوين التايل: 
Tatr909@gmail.com /Taleb1900t@yahoo.com   

  

انطالقًا من محاولة الفهم األوسع لمديات النهضة الحسينية المباركة، 

محدداتها  على  والمتسامية  الخالقة،  واألدبية  الفنية  اإلشغتاالت  عبر 

الزمانية والمكانية؛ تدعو هيئة تحرير مجلة )المسرح الحسيني( األدباء 

والفنانين وجميع المهتمين بالشأن المسرحي ، للتواصل معها، من 

أجل بناء صرح ثقافي واعد، نحسبه رائدًا في مجاله، واالستمرار بإصدار 

والمسرح  عمومًا،  الملتزم  المسرحي  باإلبداع  ُتعنى  متخصصة  مجلة 

اإلسالمي الحسيني خصوصًا.

وأملنا كبير في اإلستجابة الواعية من قبل جميع مبدعينا الكرام.

هيئة التحرير

اإعلن

تنويه هام
حرصًا مّنا على إظهار المجلة بالش������كل الالئق بها .. نتمنى على كّتاب المجلة 
الكرام الصبر علينا في إعطاء أولويات النشر .. دعاؤنا للجميع بدوام الموفقية..  


