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في هذا العدد



المسرُح الحسينيُّ .. 
والطموُح المشروُع

االفتتاحية

رئيس التحرير

ي��ن��ط��ل��ُق ا����ض���راُرن���ا امل�����ض��ت��ّم��ر ع��ل��ى ����ض���رورة االل���ت���زام مب��ب��ادئ 
ن�ّص  اّي  كتابة  عند  اال�ضيلة  املحمدية  احل�ضينية  امل��در���ض��ة 
من   ...  � احل�ضيني  امل�ضرح  اىل   ينتمي  ان��ه  – يزعم  م�ضرحي 
اآل��ي��ات  امل��ب��ادئ ع��ر  ال��ه��ادف اىل ن�ضر ه��ذه  امل�����ض��روع  طموحنا 
ر�ضايل  م�ضرح  ه��ك��ذا  ان   ، ال��را���ض��خ  الع��ت��ق��ادن��ا  امل�ضرحي  ال��ف��ن 
ُبنية  يف  امل��ن�����ض��ودة  اجل��ذري��ة  ال��ت��غ��ي��رات  اإح����داث  با�ضتطاعته 
االزده���ار  نحو  بها  وال��ت��ق��ّدم  واال�ضالمية  العربية  املجتمعات 
اأ�ضا�ص مبادئ  على  والرفاه  واال�ضتقرار  والطماأنينة  احلقيقي 
العدل. اال اننا جند عدداً من الكتاب ال يلتزمون مبوا�ضفات 
وخ�ضو�ضية امل�ضرح احل�ضيني من الناحية الفكرية وامل�ضتوفية 
�ضروط الكتابة الدرامية وبداًل عن ذلك ُيعّولون على جوانب 
اخرى- يجرتحونها ح�ضب اجتهاداتهم ال�ضخ�ضية حتت ذرائع 
– من  خمتلفة ال ت�ضمد امام النقا�ص املو�ضوعي، مّما ي��وؤدي 
مق�ضود-  غ��ر  او  مق�ضود  ان��ح��راف  اىل  الفعلية-  ال��ن��اح��ي��ة 
وكاأّن امل�ضرح احل�ضيني هو عبارة عن هتافات و�ضعارات هدفها 
ا�ضتجداء عواطف اجلمهور، دون التطّرق اىل جوهر ال�ضراع 
الر�ضالة  فجر  منذ  االأ�ضيل  احلقيقي  اال���ض��الم  خا�ضه  ال��ذي 
)عليهم  البيت  اه��ل  ائ��م��ة  جميع  بجهاد  وم����روراً  اال�ضالمية 
الهجمة  ت�ضتد  حيث  احلا�ضر،  الزمن  اىل  وو���ض��واًل  ال�ضالم( 
االر���ص..  يف  اهلل  ن��ور  باطفاء  حتلم  التي  ال�ضفيانية  الوهابية 
– وت�ضليط  اذن – البد لنا من جت�ضيد هذا ال�ضراع م�ضرحياً 

ال�ضوء على ا�ضبابه- واهدافه !..
يف  ذل��ك  قلنا  كما   .. ال�����ض��رورة  م�ضرح  ه��و  احل�ضيني  فامل�ضرُح 
الإح���داث  امل��وؤه��ل  اجل��م��اه��ري  امل�����ض��رح  وه��و  �ضابقة،  منا�ضبات 
ّر على هذه الروؤية  املتغرات املن�ضودة... واننا عندما نوؤكد ون�ضُ
ف��ه��ذا ال يعني ان��ن��ا ن��ري��د ف��ر���ص وج��ه��ة نظرنا اخل��ا���ض��ة على 
اال�ضيلة  احل�ضيني  امل�ضرح  مبادئ  من  ننطلق  لكننا  االخرين 

– نظرية  كتابنا  اأعلّنا عنها يف  والتي  والتي متيزه عن غره 
امل�ضرح احل�ضيني- عندما ا�ض�ضنا ودعونا اىل تبّني هذا االجتاه 
احل�ضينية  العتبة  ورع��ت��ه  احت�ضنته  ال���ذي  امل��ب��ارك  امل�ضرحي 
احل�ضينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم���ن  ب�ضماحة  ُمتمثلة  امل��ق��د���ض��ة 
املقد�ضة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي – دام ِعّزُه- الذي اآمن 
االطهار-  البيت  اه��ل  ملذهب  – خدمة  امل�ضروعة  بطموحاتنا 
القادم �ضوف ي�ضهد حت��ّواًل نوعياً يف عمل  وان الزمن القريب 
فرقة  ت�ضكيل   – الغيث  اول  واّن  احل�ضيني-  امل�ضرح  –وحدة 
للعتبة  تابعة  احل�ضيني-  امل�ضرح  فرقة  ا�ضم-  حتمل  م�ضرحية 
احل�ضينية املقد�ضة باأمر عاجل من �ضماحة االمن العام -دام 
عّزه- ... وتاأتي هذه النه�ضة احل�ضارية الفكرية ان�ضجاماً مع 
النه�ضة العمرانية واالقت�ضادية وال�ضحية وال�ضيا�ضية ال�ضاملة 
التي تقودها كّل من العتبتن احل�ضينية والعبا�ضية املقد�ضتن 
ع�ضرها  احلا�ضر،  الزمن  يف  احل�ضن  كربالء  تعي�ص  حيث   ..
املخل�ضون يف  التي حققها  الباهرة  نتيجة االجن��ازات  الذهبي 
من  احل�ضن  مدينة  تعهدها  مل  وال��ت��ي  املقد�ضتن  العتبتن 
ق��ب��ل، رغ��م امل���وؤام���رات ال��ت��ي ينفذها اع���داء ال��وط��ن وال��دي��ن.. 
اذن.. مطلوب من اخواننا الكتاب امل�ضرحين الذين ي�ضاهمون 
مبدعن  ي��ك��ون��وا  ان  اخل��اّلق��ة،  التجربة  ه��ذه  اغ��ن��اء  يف  معنا 
امل��دار���ص  على  متكئن  غ��ر  اُ���ض��الء،  ومبتكرين  حقيقين.. 
الغربية الطارئة! وغر مقتب�ضن من مواقع االنرتنت مواداً 
جاهزة.. اّي اّن على الكاتب الذي يريد ان يكون مبدعاً حقيقياً 
.. الُبد ان ينه�ص بروؤية ا�ضيلة منطلقة من واقعِه وان يتوفر 
ي�ضيف  وان  الكتابة..  حلظة  والتخليق  اخللق  عمليات  على 
وُيغني هذه التجربة اال�ضيلة حتى يكون عمله مميزاً .. وهذه 
مهمة لي�ضت �ضهلة ولكنها تفرز الكاتب املبدع احلقيقي الذي 

يوؤمن بقدراته وبفاعلية الفكر الذي ينتمي اليه..
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 باتجاِه الشمِس 

تاأليف:عقيل ابو غريب 



م/1 
�صوُت حركة قوافل احلجيج يف ال�صحراء .. �صوت 

االإبل واملاعز و�صهيل خيل و�صجيج وغريها 
زهري : ملن هذه القافلة التي حتاذينا يف امل�صري..   

اأظنها   .. يا�صيدي   اعرف  ال   : هلل  بن  نافع 
جلماعة من احلجيج  

زهري : اأر�صل على الفور من يتحقق من هوية هذه 
القافلة واىل اأين هي وجهتها

نافع : �صاأذهب بنف�صي يا�صيدي الأحترى االأمر 
زهري : ح�صنًا .. اذهب  .. والتعد اال وانت حممل 

باالأخبار .. ا�صمع توقف حلظة 
نافع : اأمرك يا�صيدي 

زهري : اإذا كانوا من قومنا  وم�صريهم اىل الكوفة 
فادعهم للن�صمام اىل قافلتنا واذا كانوا من غري 
املتاع  او  املاء  بع�ض  ينق�صهم  رمبا  فا�صلهم  قومنا 
فنحن على ا�صتعداد مل�صاعدتهم والتتواَن ابدًا يف 
اإبداء امل�صاعدة لهم حتى لو تطلب ذلك عدم اخذ 

راأيي .  
)) �صوت انطلق نافع بن هلل البجلي .. يبتعد 
يف  وحده  الفار�ض  �صوت  ثم  ومن  القافلة  �صوت 
�صيئًا  القافلة  �صوت  يقرتب  ثم  ومن  ال�صحراء 
ف�صيئًا حتى ي�صل الفار�ض �صوت �صهيل مع توقف 

حلركة الفار�ض (( 
يقف الفار�ض 

نافع  : ال�صلم عليكم 
ال�صلم  وعليكم   : احل�صني   اأ�صحاب  من  فار�ض 

ورحمة اهلل وبركاته 
نافع  : اأرى على قافلتكم وعثاء ال�صفر الطويل هل 

انتم من حجاج بيت اهلل احلرام 

فار�ض: �صمت 
نافع : التوجد يف هذه ال�صحراء ويف هذه ال�صاعة 
هي  وما  انتم  اين  من   .. احلجيج  قوافل  غري 

وجهتكم ؟
فلَم  احلجيج   من  اإننا  تعرف  كنت  اذا   : فار�ض 
النية   ح�صن  على  �صاأحملك  هذا  ومع   .. �صوؤالك 
واأجيبك عليه فل �صري من ذلك .. اما وجهتنا فهي 

الكوفة ونحن من مكة   
نافع : وال نعرفكم ؟!

الفار�ض : من يعرف ر�صول اهلل واآل بيته االأطهار 
يعرفنا

نافع : �صلى اهلل عليه واآله.. عذرًا ايها الفار�ض لقد 
اختلطت علي الروؤى. ومل يعد بو�صعي التمييز. 

العرب  اأخا  يا  الطريق  �صاأخت�صر عليك   : الفار�ض 
.. نحن قافلة احل�صني بن علي واأهل بيته وثلة من 
اأ�صحابه غادرنا مكة اىل الكوفة  يف طلب من اأهلها    
نافع : احل�صني بن علي .. ) يقول العبارة التالية 
يطلب  من  ..؟!  اأهلها  من  طلب  يف   :  ) با�صتفهام 

احل�صني بن علي يف الكوفة .. ؟
قد  علي  بن  احل�صني  ا�صم  وقع  ان  اأرى   : الفار�ض  

نزل عليك مثل نزول ال�صاعقة .. ما االأمر  
من  خروجكم  وما   .. �صيء  ال   .. ء  ال�صي   : نافع  

مكة. 
الفار�ض : قلت لك من قبل خرجنا اىل الكوفة يف 

طلب من اأهلها .. 
نافع : الكوفة ؟! واحل�صني بن علي؟.. ح�صنًا 

الفار�ض : هل من خطب؟ ايها الفار�ض اأراك تتمتم 
وتغمغم ومل افهم من كلمك �صيئًا 

نافع : ها .. ال .. ال .. العليك . 
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يلكز فر�صه 
نافع  : ا�صتودعك اهلل 

نحن  من  اأخربتك   .. يارجل؟  اين  اىل   : الفار�ض 
ومل تخربين من انتم  

نافع  :   نحن من فزارة وبجيلة.. وقد عدنا لتونا 
من مو�صم احلج

الفار�ض : هل انت مبعوث �صيدك .. 
نافع : ي�صمت 

الفار�ض : �صوؤالك يدل على انك ماأمور 
ل�صيدي زهري بن  ماأمورًا  اأكون  ان  نافع : �صرف يل 

القني هو من اأعيان بجيلة والكوفة 
الفار�ض : اإذن زهري بن القني البجلي هو من بعثك  

الينا لتعرف من نحن  
نافع  : اجل ..    

الفار�ض : وها قد اأخذت مق�صدك .. اذهب واخرب 
�صيدك بذلك 

نافع : نعم عرفت و�صاأذهب الأخربه   
املاء  من  لدينا  يوجد  اي�صًا  له  وقل   : الفار�ض 
املاء  نفد  ان   .. قوافل  لع�صر  مايكفي  واملوؤونة 
 .. الينا  بالقدوم  تتوانوا  فل  والطعام  عندكم 

�صحبتك ال�صلمة  
يلكز فر�صه ويذهب 

ي�صل الفار�ض القافلة 
�صوت قافلة ولهاث الفر�ض 

نافع  : ال�صلم عليك يا�صيدي يازهري بن القني 
زهري : وعليك �صلم اهلل .. 

نافع  : لي�ض يف االأخبار ماي�صرك يا�صيدي . 
االأخبار  عني  ودع   .. اهلل  عافاك  ا�صرتح   : زهري 
ال�صيئة واملفرحة االن والتقط اأنفا�صك اواًل نافع  

: ولكنها الحتتمل التقاط االأنفا�ض . 
زهري : عجبًا يارجل .. األهذا احلد ؟

نافع  : اعرف انك عثماين الهوى يا�صيدي والقافلة 
التي ت�صايرنا يقودها �صبط ر�صول اهلل احل�صني بن 

علي يف رهط من اأ�صحابه وجمع من اأهل بيته 
زهري : من ؟ احل�صني بن علي ..؟!

نافع : هو ذاك يا موالي 
زهري : ا�صمع يانافع  الاريد ان اأ�صاير هذا الرجل 
اأاأمر القافلة بالتوقف .. حتى يبتعدوا عنا .. او 

ن�صرع لنبتعد عنهم .. هيا .. هيا ب�صرعة 
نافع  : اأمرك يا�صيدي .. ولكن 

زهري : وماذا بعد؟ هل هنالك �صيء اآخر؟ 
نافع : نعم .. قال يل احد اأ�صحابه ان لديهم من 
ان  اأف�صل  وانا  قوافل  لع�صر  مايكفي  واملوؤونة  املاء 
والغذاء  املاء  منا  ينفد  ان  خوف  ب�صحبتهم  ن�صري 

ونحن مل نقطع بعُد ن�صف امل�صافة . 
زهري : الحاجة لنا مبائهم وزادهم حتى لو متنا 

عط�صًا يف هذه ال�صحراء . 
نافع  : األهذا احلد يا�صيدي؟ 

زهري : واأكرث  .. ولكن قل يل : اأين هي وجهتهم ؟
نافع  :   الكوفة   

زهري : الكوفة ؟ . وماذا يفعل ابن علي يف الكوفة؟ 
.. ويف هذا الوقت بالذات 

نافع  : قال يل احد اأ�صحابه ان الكوفة اأر�صلت يف 
طلبه  

احل�صني  طلب  يف  تر�صل  الكوفة  ؟  ماذا   : زهري 
عجبًا!!!!!

نافع  : الحظت من خلل حديثي معه انه يخفي 
عني اأمرا ما واليريدين ان اعرفه  
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زهري : وهل ا�صتنتجت ما هو االأمر يانافع ؟
نافع  : ال ادري .. يا�صيدي .. رمبا ب�صبب املبايعة 

ليزيد 
زهري : هذا هو كل االأمر معنى خروجه من مكة يف 

هذا الوقت هو رف�صه مبايعة يزيد 
نافع : ال اعرف .. رمبا      

االن  هذا  من  دعك    .. موؤكد   هو  بل   : زهري 
والت�صغل بالك .. اأ�صرع اىل ذلك النبع حتى ن�صل 
اليه لت�صرتيح القافلة  وترتوي منه اإبلنا .  واحذر 
ان ت�صاير قافلة احل�صني.ان تقدموا تخلف عنهم 

وان تخلفوا تقدم عنهم .  هيا ..   
اأدير ظهري   .. ا�صنع  ما  حقًا  : هل  لوحده   زهري 
هل  ..؟  اليوم  الكوفة  وملاذا  ..؟  احل�صني  لقافلة 
معنى هذا ان احل�صني بن علي يف حمنة .. ومايل 
واإياه .. ايه دع عنك يازهري هذا االأمر ولت�صغلك 

القافلة باأكرث مما ي�صغلك هاج�ض احل�صني . 
قطع 

م / 2 
ت�صل قافلة احل�صني اىل مكان النبع لتحط رحالها 

وت�صرتيح 
 �صوت احل�صني :  من هذا الفار�ض الذي وقفت معه 

يف الطريق قبل قليل 
فار�ض : انه من بجيلة    

�صوت احل�صني : ومن معه من بجيلة يف القافلة؟ .. 
فار�ض : زهري بن القني 

�صوت احل�صني : زهري .. اجل .. انه �صحابي جليل 
ولكنه عثماين الهوى .. اأين وقفت قافلتهم؟ . 

قافلتنا  من  االأخر  اجلانب  يف  وقفت   : فار�ض 
لتكون قريبة من النبع .. ولكنني اأح�ص�صت باأنهم 

يتجنبون م�صايرتنا يا�صيدي . 
�صوت احل�صني : اعرف ذلك .. ا�صمع ابعث بر�صول 
يطلبك  علي  بن  احل�صني  له  وقل  القني  بن  لزهري 
مللقاته هنا بالقرب من النبع .. يطلبك لوحدك . 

فار�ض : �صاأكون انا ر�صولك اليه يا اأبا عبد اهلل 
يلكز فر�صه ويذهب باجتاه قافلة زهري بن القني . 

قطع �صوت الفار�ض وهو يقطع الطريق 
وهم  اخليمة  يف  رجال  حلديث  عام  جو  ثم  ومن 

ياأكلون طعام الغداء  
الدخول  يطلب  بالباب  رجل  زهري  �صيدي   : رجل 

اليك 
زهري : ومن هو هذا الرجل 

رجل : يقول انه ر�صول احل�صني بن علي اإليك . 
زهري : احل�صني بن علي .. وماذا يريد؟  

نافع بن هلل : دعه يدخل يا�صيدي لن�صتفهم منه 
االأمر رمبا يحتاج اىل معونة ما 

زهري : وهل تعتقد يانافع انني ا�صتطيع م�صاعدته 
اإذا اقت�صى االأمر؟ 

نافع : رمبا ت�صتطيع اإذا خالفت هواك 
زهري :  ماذا ؟

نافع : ال.. لي�ض حيث ذهبت.. يا �صيدي.. ولكني 
اأعرفك اليثنيك عن ن�صرة احلق �صيء 

زهري : وهل كنت يف يوم مع الباطل يانافع؟ 
نافع : اأخاف ان تاأخذك العزة يف االإثم يا�صيدي 

زهري : ماذا تقول يانافع .. معنى هذا اإنني اعرف 
احلق واأخالفه؟

قليل  قبل  احل�صني  قافلة  مع  فعلت  مثلما   : نافع 
.. هو يقرتب   وانت تبتعد  .. دع الر�صول يدخل 

لن�صتفهم اأمر احل�صني .
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زهري : دعوا الر�صول يدخل    
الر�صول : ال�صلم عليكم 

زهري ونافع : وعليكم ال�صلم ورحمة اهلل وبركاته 
�صوت  من  اعلى  ال�صلم  رد  يف  نافع  �صوت  لكن   (

زهري( 
زهري : تف�صل هات ما عندك     

اهلل  عبد  اأبا  ان   .. القني  بن  يازهري   (  : الر�صول 
احل�صني بعثني اليك لتاأتيه (

�صربة مو�صيقية . 
زهري : ماذا ؟ 

يازهري  الر�صول  على  الرد  يف  الت�صتعجل   : نافع 
وانتظر لت�صاور نف�صك يف اأمر ابن علي وما يريده 
ايها  اذهب   ) للر�صول  خطابه  يوجه   (  .. منك 
الر�صول وقل ملن اأر�صلك ان زهريًا قد بلغته دعوتك 

و�صريى فيها مايرى . 
الر�صول : ا�صتودعكم اهلل 

زهري : ما هذا يانافع .. هل جننت ؟.. اأتريدين ان 
اذهب اىل احل�صني؟ 

دلهم بنت عمرو : �صبحان اهلل ! اأيبعث اإليك ابن 
تاأتيه  ( ثم ال  واله  ) �صلى اهلل عليه  ر�صول اهلل 
 .. ان�صرفت  ثم  كلمه  من  ف�صمعت  اأتيته  فلو   ،

فل�صري يف ذلك وال�صرار . 
امراأتك  �صوت  هذا   .. العقل  عني  هو  هذا   : نافع 
تقابل  ان  اىل  يدعوك  اخلباء  وراء  من  دلهم 

احل�صني وترى مايريده منك ؟ 
زهري : ولكن يانافع 

اذهب   .. احلق  عني  اأ�صابت  دلهم  امراأتك   : نافع 
فل  منك  يريده  ما  واعرف  علي  بن  احل�صني  اىل 
�صيد  اهلل  ر�صول  بنت  ابن  دعوة  ترف�ض  اأعهدك 

�صباب اآل حممد 
اآل  �صباب  �صيد  هو  تقول  ما  نافع  يا  حقًا   : زهري 
بفر�صي  اإيل  اجلنة  اأهل  �صباب  و�صيد  حقًا  حممد 

يانافع . 
يلكز فر�صه ويذهب 

م�صافة  قطع  �صوت  ثم  ومن  اخليل  �صهيل  �صوت 
اخليل يف ال�صحراء ومن ثم يدخل زهري بن القني 

خميم احل�صني ويدخل اىل خيمة احل�صني . 
زهري : ال�صلم عليك يا �صيد �صباب ال حممد 

وبركاته  اهلل  ورحمة  ال�صلم  وعليك   : احل�صني 
يازهري 

زهري : طلبت ان اآتيك وها انا بني يديك .. واإنني 
الأرى �صورة ر�صول اهلل وعظمته فيك  

للحق ..ويزيد يطلب  الكوفة تطلبني   :  احل�صني 
خريت  اإذا  تختار  فاأيهما   .. للباطل  ار�صخ  ان 

بهاذين االأمرين يابن القني ؟ 
زهري : ال اختار �صوى ما خريين اهلل به ، وخري اهلل 

هو احلق ، وانتم يا اآل حممد عني احلق ..
�صوت احل�صني : اأال واإّن الدعيَّ ابن الدعّي قد ركز 
بني اثنتني ؛ بني ال�صّلة والذّلة ، وهيهات مّنا الذّلة 
وحجور   ، واملوؤمنون  ور�صوله  ذلك  لنا  اهلل  ياأبي   .
طابت وطهرت ، وُانوف حمّية ، ونفو�ض اأبّية من اأن 
واإيّن  اأال   . الكرام  م�صارع  على  اللئام  طاعة  نوؤثر 
وخذالن   ، العدد  قّلة  على  ااُل�صرة  بهذه  زاحف 

النا�صر
قومي  الأودع  اذهب  بان  ياموالي  ائذن    : زهري 
بهذا  ُب�صرت  فاأين  يديك  بني  ال�صُت�صهد  واأعود 

املوقف من قبل . 
على  احدًا  والجترب   .. يازهري  اذهب   : احل�صني   
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القدوم معك وخريهم بني اجلنة والنار فانك قد 
عن  االأذى  له  التريد  من  �صراح  واطلق  اخرتت.. 

ع�صمتك .. وتوكل على اهلل . 
)) يلكز زهري بن القني فر�صه ويتجه اىل قومه (( 
))  ي�صل اىل اخليمة في�صتقبله نافع بن هلل (( 

نافع : اأراك م�صتب�صرًا فرحًا بلقائك احل�صني  
بنت  ،ابن  نافع  يا  اهلل  ر�صول  بنت  ابن  هو   : زهري 

ر�صول اهلل وابن علي اأال يكفي هذا  ؟
نافع : يكفي هذا  يكفي هذا  لكن .. 

زهري : ال لكن يف االأمر .. اذهب واح�صر من يرغب 
انقل  ان  ال�صاعة  هذي  من  ملزم  فانا  توديعي  يف 

ثقلي اىل ثقل �صبط حممد �صلى اهلل عليه واآله 
نافع : �صمعًا يابن القني .. لكن 

اللكن  اأدمنت  انك قد  يبدو   )) : )) يحتد  زهري 
امراأتي   (( باملعروف  �صاأ�صرح  وانا  اذهب   .. هذه 
ب�صببي  مكروه  ي�صيبها  ان  ارغب  ال  فانا   )) دلهم 
.. او اأي احد منكم اذهب يانافع ا�صتحلفك باهلل 

واجمع قومي الأودعهم . 
)) يدخل زهري اخليمة (( 

)) ومن ثم ن�صمع �صوت نافع بن هلل يجمع بجيلة  
ب�صوت عاٍل (( 

يااهل فزارة  التقوى  االإميان واهل  اأهل  يا   : نافع 
فار�ض  القني  بن  ان زهري   .. اأهل احلق  يا  وبجيلة 

فر�صان بجيلة يطلبكم ليودعكم . 
رجل : ماذا .. ؟ 

رجل 1 : يودعنا 
رجل اآخر : اىل اأين . 

الرجال  من  الكثري  جتمع  وقد   .. زهري  يظهر   ((
حوله .. لغط وا�صح (( 

مع  عرفتموين  يامن   .. واأ�صحابي  يااأهلي   : زهري 
احلق فاأنه يناديني الأكون مع ال�صهداء وال�صادقني 
حممد  اهلل  نبي  �صبط  علي  بن  احل�صني  مع  الأكون 

�صلى اهلل عليه واآله .. 
رجل : من .. احل�صني بن علي .. ؟! 

رجل اآخر : نعرف انك عثماين الهوى يازهري 
زهري : ان هواي مع احلق .. و�صيد �صباب اآل حممد 
هو احلق .. واإذن فانا التحق ال�صاعة يف ركب ابن 
بنت ر�صول اهلل .. من اأحب منكم ان يتبعني واإال 
فاأنه اآخر العهد .. و�صاأحدثكم حديثًا ورجائي ان 
واأ�صبنا  علينا  ففتح  بلنجر  غزونا   . اليه  تن�صتوا 
اإذا   : لنا  �صلمان  فقال  غنائم ففرحنا وكان معنا 
اأ�صد فرحا  اأدركتم �صيد �صباب اأهل حممد فكونوا 
بقتالكم معه مبا اأ�صبتم اليوم من الغنائم ، فاأما اأنا 

فاأ�صتودعكم اهلل .    
)) يقف اجلميع مذهولني من هذا اخلرب ويلتحق 
بع�ض من الفر�صان يقودهم نافع بن هلل مع زهري 

 )) ..
نافع : اأتريد فراقًا يف هذي ال�صاعة يابن القني 

زهري : انت �صجاع وقوي يا نافع .. احزم اأمرك . 
بهذه  لنا  حاجة  ال  القني  بن  يا  واإذن   : نافع 

املحاججة خوف تاأخرنا عن �صبط ر�صول اهلل . 
زهري : معنا يانافع .؟ 

هم   .. بجيلة  يا�صيد  فر�صانك  ديدن  هذا  نافع: 
اهلل  عبد  اأبي  �صوب  فقدنا   .. االن  احلق  �صهداء 
بني  ُن�صت�صهد  حتى   .. املوقف  هذا  يف  معه  لنكون 

يديه . 
زهري : فلنم�ِض يانافع نحو ال�صم�ض .. هيا .. هيا 

ياقوم .                                    قطع اجلزء الثاين 
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م / 3
) مت�صي قافلة احل�صني باجتاه الكوفة  ( 

�صوت �صهيل خيل وتقدم القافلة 
الفار�ض :  اهلل اكرب .. اهلل اكرب 

ت يا اأخي .. هل راأيت �صيئًا  �صوت احل�صني : ممَّ كربَّ
ما يدعو اىل تكبريتك هذه ؟ 

مرمى  على  النخيل  من  غابة  اأنها  انظروا   : زهري 
الب�صر هناك انظروا 

الفار�ض : ما بهذه االأر�ض نخلة قط ..  انا ال اأرى 
اال اخليل

اأما  طيب   .. ذلك  اأرى  اأي�صا  واأنا   : احل�صني  �صوت 
ون�صتقبل  ظهورنا  يف  جنعله  اإليه  نلجاأ  ملجاأ  لنا 
القوم من وجه واحد .. حتى ال ياأخذونا ِغيلة من 

اخللف .؟   
متيل  جنبك  اإىل  ح�صم  ذو  جبل  هذا  بلى   : زهري 
كما  فهو  اإليه  القوم  �صبقت  فان  ي�صارك  عن  اإليه 

تريد .
ذلك  اىل  القافلة  قودوا  واإذن   : احل�صني  �صوت 
املكان هيا ب�صرعة كيل ي�صبقنا الفر�صان اليه هيا 

.. هيا . 
كل  من  االأ�صوات  وتداخل  فر�صان  �صهيل  �صوت   (

�صوب مع هبوب رياح ( 
اأرى  يازهري  الفر�صان  هوؤالء  من   : احل�صني  �صوت 
ا�صقهم   .. واللهاث  والتعب  العط�ض  اإمارات  عليهم 

وخيلهم املاء . 
زهري : ولكن يا�صيدي نخاف ان ينفد ماوؤنا هم األف 

فار�ض واأكرث 
خيلهم  وا�صِق   .. يازهري  ا�صقهم   : احل�صني  �صوت 
وهم  ال�صحراء  هذه  هجري  يف  هكذا  تبقهم  ال 

عط�صى.. 
زهري : ولكن يحتاج الن�صاء واالأطفال اىل املاء .. 

وهل ن�صقي جي�صًا جاء لقتالنا . 
اأمر اهلل يازهري ان  �صوت احل�صني : ا�صقهم .. هو 
املاء  العطاء حتى الأعدائنا فهذا  باذلني يف  نكون 
هذي  قائد  من  يازهري  اأنبئني    .. للجميع  مباح 

االألف من الفر�صان  
زهري : هو احلر بن يزيد الرياحي .. ها قد اقبل 

و�صنعرف من طي ل�صانه اأ�صباب اإغارته علينا . 
احلر : ال�صلم على احل�صني بن علي 

�صوت احل�صني : وعليك ال�صلم .. يف �صوتك ريبة 
من غلب عليه االأمر لينفذه جمبورًا .. من اأر�صلك 

ياحر؟ .  
احلق  عني  ..هو  خلدي  يف  ما  تقراأ  واإذن   : احلر 
امتثااًل   .. التميمي  منري  بن  احل�صني  ..اأمرين 

الأوامر عبيد اهلل بن زياد وايل الكوفة 
 )) �صوت االأذان (( 

الباطل  فعل  على  ياحر  جُترب   : احل�صني  �صوت 
وانت احلر .. هذا �صوت اأذان �صلة الظهر اأتريد 

اأن ت�صلى باأ�صحابك؟
احلر :  ال بل ت�صلى اأنت ون�صلي ب�صلتك

) �صوت �صلة جماعة ( 
�صوت احل�صني : ال�صلم عليكم ورحمة اهلل ..  

�صوت احل�صني: اأيها النا�ض اإنها معذرة اإىل اهلل عز 
اأتتني كتبكم  اآتكم حتى  اإين مل    .. واإليكم  وجل 
.. وقدمت على ر�صلكم ،  اأن اأقدم علينا فانه لي�ض 
فان  الهدى  على  بك  يجمعنا  اهلل  لعل   ، اإمام  لنا 
كنتم على ذلك فقد جئتكم ،  اأما بعد اأيها النا�ض 
اأر�صى  يكن  الأهله  احلق  وتعرفوا  تتقوا  ان  فاأنكم 
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االأمر  اأوىل بوالية هذا  البيت  اأهل  ..  ونحن  هلل 
عليكم من هوؤالء املدعني ، ال�صائرين فيكم باجلور 

والعدوان  .
التي  الكتب  هذه  ما  ندري   ما  واهلل  اإنا   : احلر 

تذكر؟
�صوت احل�صني : يا عبا�ض اأخرج اخلرجني اللذين 

فيهما كتبهم 
 ))  فاأخرج خرجني مملوءين �صحفا فنرثها بني 

اأيديهم (( .
الفار�ض : هذه هي كتبكم .. 

احلر : فانا ل�صنا من هوؤالء الذين كتبوا اإليك وقد 
نقدمك  حتى  نفارقك  اأال  لقيناك  نحن  اإذا  اأمرنا 

على عبيد اهلل بن زياد
�صوت احل�صني : ا�صمع يا حر .. املوت اأدنى اإيل من 

ذلك .. يازهري  اأاأمر القافلة بالركوب وامل�صري ..   
زهري : هيا .. فلتتحرك القافلة

)) �صوت ركوب الفر�صان وحترك القافلة .. ومن 
اعرتا�ض  ب�صبب  واأطفال  ن�صاء  �صراخ  �صوت  ثم 

جي�ض احلر للقافلة (
�صوت احل�صني : فما تريد يابن يزيد؟

احلر : اأريد اأن انطلق بك اإىل عبيد اهلل بن زياد
�صوت احل�صني : اإذن واهلل ال اتبعك

احلر : اإذن واهلل ال ادعك
�صوت احل�صني : اإذن واهلل ال اتبعك 

ال  ان  اأمرت  واإمنا  بقتلك  اأوؤمر  مل  اإين   : احلر 
فخذ  اأبيت  فاإذا  الكوفة  اأقدمك  حتى  اأفارقك 
اإىل املدينة  الكوفة وال تردك  طريقا ال تدخلك 
ابن  اإىل  اكتب  حتى   .. ن�صفا  وبينك  بيني  تكون 
اأردت  ان  معاوية  بن  يزيد  اإىل  اأنت  وتكتب  زياد 

اأو اإىل عبيد اهلل بن زياد ان �صئت  اإليه  ان تكتب 
فيه  يرزقني  باأمر  ياأتي  اأن  ذاك  اإىل  اهلل  فلعل 
فخذ    .. اأمرك   من  ب�صيء  اأبتلي  ان  من  العافية 
وجي�صي  و�صابقي   .. والقاد�صية   العذيب  طريق 

م�صاحبيكما على طول الطريق 
) �صوت نزول الفر�صان يف منطقة ( 

�صلى  اهلل  ر�صول  ان  النا�ض  اأيها   : احل�صني  �صوت 
اهلل عليه واآله و�صلم  قال من راأى �صلطانا جائرا 
ل�ُصنة  ناكثا لعهد اهلل خمالفا  م�صتحل حلرم اهلل 
يف  يعمل  و�صلم   واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
بفعل  عليه  يغري  فلم  والعدوان  باالإثم  اهلل  عباد 
مدخله  يدخله  ان  اهلل  على  حقا  كان  قول  وال 
ال�صيطان وتركوا  واإن هوؤالء قد لزموا طاعة  اأال 
الف�صاد وعطلوا احلدود  طاعة الرحمن واأظهروا 
وحرموا  اهلل  حرام  واأحلوا  بالفيء  وا�صتاأثروا 
كتبكم  اأتتني  وقد  غريي  من  اأحق  واأنا  حلله 
وقدمت على ر�صلكم ببيعتكم اإنكم ال ت�صلموين وال 
تخذلوين فان اأمتمتم علي بيعتكم ت�صيبوا ر�صدكم 
فاأنا احل�صني بن علي وابن فاطمة بنت ر�صول اهلل 
) �صلى اهلل عليه واآله ( نف�صي مع اأنف�صكم واأهلي 
ونق�صتم  تفعلوا  مل  وان  اأ�صوة  يف  فلكم  اهليكم  مع 
عهدكم وخلعتم بيعتي من اأعناقكم فلعمري ما هي 
عمي  وابن  واأخي  باأبي  فعلتموها  لقد   ، بنكر  لكم 
اأخطاأمت  فحظكم  بكم  اغرت  من  واملغرور  م�صلم 
ون�صيبكم �صيعتم ومن نكث فاإمنا ينكث على نف�صه 
و�صيغني اهلل عنكم  اأما بعد  انه قد نزل من االأمر 
ما قد ترون وان الدنيا قد تغريت وتنكرت واأدبر 
معروفها فلم يبق منها اال �صبابة ك�صبابة االإناء 
وخ�صي�ض عي�ض كاملرعى الوبيل اأال ترون ان احلق 
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لريغب  عنه  ُيتناهى  ال  الباطل  وان  به  ُيعمل  ال 
اإال  املوت  اأرى  ال  فاين  حمقا  اهلل  لقاء  يف  املوؤمن 

�صعادة وال اأرى  احلياة مع الظاملني اإال برما .
 زهري : ما بكم ياقوم  تتكلمون اأم اأتكلم ؟

منا  ادرى  انت  يازهري  انت  تكلم  بل  ال   : اجلميع 
بهوؤالء القوم .  

اهلل  ر�صول  بن  يا  اهلل  هداك  �صمعنا  قد   : زهري 
وكنا  باقية  لنا  الدنيا  كانت  لو  واهلل   ، مقالتك 
فيها خملدين اال ان فراقها يف ن�صرك وموا�صاتك 

، الأثرنا اخلروج معك على االإقامة فيها 
برعايته  وحفك  يازهري  اهلل  عافاك    : احل�صني 

وحفظه ون�صرك على القوم الظاملني  
احلر :  يا ح�صني اإين اأذكرك اهلل يف نف�صك فاين 
ا�صهد لئن قاتلت لُتقتلن ولئن قوتلت لتهلكن فيما 

اأرى   
يعدو  وهل   .. تخوفني؟   اأباملوت   : احل�صني  �صوت 
لك  اأقول  ما  اأدري  ما   ، تقتلوين  اإن  اخلطب  بكم 
ولكن اأقول كما قال اخو االأو�ض البن عمه ولقيه 
وهو يريد ن�صرة ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه واآله 

( فقال له : اأين تذهب فانك مقتول ! فقال :
نوى  ما  اإذا   * الفتى  على  عار  باملوت  وما  �صاأم�صي 

حقا وجاهد م�صلما 
 اأما واهلل اإين الأرجو ان يكون خريا ما اأراد اهلل بنا 

ُقتلنا اأم ظفرنا .
احلر : ياح�صني .. اإن هوؤالء النفر الذين من اأهل 
الكوفة ومن بينهم الطرماح بن عدي  لي�صوا ممن 

اقبل معك وانا حاب�صهم اأو رادهم 
 �صوت احل�صني : اإمنا هوؤالء اأن�صاري واأعواين وقد 
كنت وعدتني اأن ال تعر�ض يل ب�صيء حتى ياأتيك 

كتاب من ابن زياد 
احلر : اجل لكن مل ياأتوا معك ؟

من  مبنزلة  وهم  اأ�صحابي  هم   : احل�صني   �صوت 
جاء معي فان اأمتمت على ما كان بيني وبينك واإال 

ناجزتك  .......  
احلر : دعوهم ميروا 

خرب  اأخربوين  قوم  يا  واالآن   : احل�صني  �صوت 
النا�ض ما وراءكم ؟

فقد  النا�ض  اأ�صراف  اما   : عدى  بن  الطرماح   
اأعظمت ر�صوتهم وملئت غرائزهم ، ي�صتميل ودهم 
، وي�صتخل�ض به ن�صيحتهم ، فهم األب واحد عليك 
اإليك  اأفئدتهم تهوي  فان  بعد  النا�ض  �صائر  واما   ،

و�صيوفهم غدا م�صهورة عليك  
بر�صويل  لكم  فهل  اأخربوين   : احل�صني  �صوت 

اإليكم؟  
الطرماح بن عدى: من هو ؟

�صوت احل�صني : قي�ض بن م�صهر ال�صيداوي  
منري  بن  احل�صني  اأخذه  نعم  عدى:  بن  الطرماح 
يلعنك  ان  زياد  ابن  فاأمره  زياد  ابن  اإىل  فبعث به 
ابن  ولعن  اأبيك  وعلى  عليك  ف�صلى  اأباك  ويلعن 
زياد واأباه ودعا اإىل ن�صرتك ، واأخربهم بقدومك 

، فاأمر به ابن زياد فاألقي من طمار الق�صر  
:  منهم من ق�صى نحبه ومنهم من  �صوت احل�صني 
ولهم  لنا  اجعل  اللهم   ، تبديل  بدلوا  وما  ينتظر 
م�صتقر  يف  وبينهم  بيننا  واجمع   ، نزال  اجلنة 

رحمتك ورغائب مذخور ثوابك .
اأرى  فما  الأنظر  اإين  واهلل   : عدي  بن  الطرماح   
ال  ان  على  قدرت  اإن  اهلل  فاأن�صدك  اأحدا..   معك 
تقدم عليهم �صربا اإال فعلت .. فان اأردت اأن تنزل 
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بلدا مينعك اهلل به حتى ترى من راأيك وي�صتبني 
جبلنا  مناع  اأنزلك  حتى  ف�صر   ، �صانع  اأنت  ما  لك 
ملوك  من  به  واهلل  امتنعنا  اأجاأ  يدعى  الذي 
غ�صان وحمري ومن النعمان بن املنذر ومن االأ�صود 
ثم  القرية  اأنزلك  حتى  معك  فاأ�صري    ، واالأحمر 
نبعث اإىل الرجال ممن باأجاأ و�صلمى من طي  فواهلل 
ال ياأتي عليك ع�صرة اأيام حتى ياأتيك طي رجاال 
وركبانا ..ثم اأقم فينا ما بدا لك فان هاجك هيج 
بني  ي�صربون  طائي  األف  بع�صرين  لك  زعيم  فاأنا 
يديك باأ�صيافهم واهلل ال يو�صل اإليك اأبدا ومنهم 

عني تطرف .
�صوت احل�صني :  جزاك اهلل وقومك خري اجلزاء  ،  

فلتاأمر يااخي ياعبا�ض القافلة بامل�صري 
)) �صوت �صري القافلة (( 

قطع 
م / 4

�صوت من داخل خميم االإمام احل�صني عليه ال�صلم 
يف الليل 

فار�ض : من .. من هناك من املتخفي يف هذا الليل؟ 
حبيب : انا حبيب بن مظاهر اال�صدي ..   

فار�ض : ومَل ت�صري وانت متخٍف هكذا؟ 
م�صلم : جند ابن زياد مل يرتكوا اأحدا من حمبي 
او  ال�صجن  يف  وزجوه  اإال  احل�صني  اهلل  عبد  ابي 
قاموا بقتله اأمام النا�ض  . وهم يبحثون عن اأن�صار 
جئتكم  كنت  ولو   .. مكان  كل  يف  اهلل  عبد  ابي 

مك�صوف  الوجه لهلكت من دون �صك . 
فار�ض : ح�صنًا .. ح�صنًا . فلتمهلني كي اخرب �صبط 

ر�صول اهلل .. وانه واهلل ليفرح بلقائك 
اجلنة  اأهل  �صباب  �صيد  واخرب   .. اذهب   : حبيب 

اإين معه لن اتركه حتى ا�صُت�صهد بني يديه 
قطع 

م / 5
�صوت �صري قافلة يف ال�صحراء 
 ومن ثم �صهيل خيل متوا�صل 

�صوت احل�صني : يا قوم !ياقوم .. باهلل عليكم اال 
تخربوين ما يقال لهذه االأر�ض؟    فان فر�صي تاأبى 

التحرك عنها       
زهري :اإنها اأر�ض الغا�صرية .

�صوت احل�صني : وهل لها ا�صم غري هذا  
حبيب : وت�صمى نينوى 

�صوت احل�صني : وهل لها ا�صم غري هذا 
زهري :   وت�صمى اي�صًا  ب�صاطئ الفرات .

�صوت احل�صني : ال ال 
زهري : وت�صمى كربلء

وال  قفوا   .. وبلء  كرب  اأر�ض   : احل�صني  �صوت 
ترحلوا ، فهاهنا واهلل ! مناخ ركابنا ،وبهذه الرتبة 
وعدين جدي ر�صول اهلل   . ان�صبوا اخليام للن�صاء 
واالأوالد والرحيل لنا عن هذه االأر�ض . هذه واهلل 
! هي االأر�ض التي اأخرب بها جربائيل جدي ر�صول 

اهلل اأنني اأقتل فيها.  
) �صوت نزول القافلة و�صوت طرق ال�صيوف ووقع 

احلديد ( 
زهري : يا�صيدي يا اأبا عبد اهلل احل�صني هذا احلر 

بن يزيد الرياحي يريد مقابلتك 
�صوت احل�صني : دعه يدخل يازهري لرنى مايريد 
قد  �صيئًا  يفعل  لن  جي�صه  ان  من  حذرين  وكونوا 

يروع الن�صاء واالأوالد مرة اخرى .. 
حول  انت�صروا  قد  وفر�صاننا  كذلك   نحن   : زهري 
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اخليام حلرا�صتها . 
�صوت احل�صني : ما وراءك ياحر 

احلر : هذا كتاب عبيد اهلل بن زياد اليك يقول اأما 
بعد ، يا ح�صني ! فقد بلغني نزولك بكربلء ، وقد 
كتبت اإىل اأمري املوؤمنني يزيد اأن ال اأتو�صد الوثري 
، وال اأ�صبع من اخلبز ، اأو اأحلقك باللطيف اخلبري 
 ، معاوية  بن  يزيد  وحكم  حكمي  اإىل  ترجع  اأو   ،

وال�صلم .
�صوت احل�صني : ال اأفلح قوم اآثروا مر�صاة اأنف�صهم 
على مر�صاة اخلالق . اأر�صل ل�صيدك ابن زياد وقل 
له .. ما له عندي جواب الأنه قد حقت عليه كلمة 

العذاب . اذهب 
هنا  واجل�ض  مظاهر  يابن  تعال  ياحبيب  تعال 

بقربي مل وقوفك بعيدًا هناك ؟
حبيب : اإين اأرى وا�صمع يا�صيدي يا ابا عبد اهلل 
وارى ان جي�ض عمر بن �صعد يطوقنا من كل �صوب 

ويقطع علينا �صاطئ الفرات . واين اأرى . 
�صوت احل�صني : ماذا ترى يا حبيب ..؟   

حبيب : يا بن ر�صول اهلل ! هاهنا حي من بني اأ�صد 
فاأدعوهم  اإليهم  امل�صري  يف  يل  اأتاأذن   ، منا  بالقرب 

اإىل ن�صرتك ، فع�صى اهلل اأن يدفع بهم عنك ؟ 
�صوت احل�صني : قد اأذنت لك يا حبيب  افعل ذلك  

واحذر جي�ض عمر بن �صعد  
حبيب : �صوف اخرج اليهم  يف جوف الليل متنكرا 

اهلل  بعناية  م�صحوبًا  اذهب   : احل�صني  �صوت 
وبركاته 

قطع 

م / 6
يف م�صارب بني اأ�صد 

عبد اهلل بن ب�صر   : من هناك وماذا تريد يارجل؟ 
حبيب : انا حبيب بن مظاهر اال�صدي .. كنت مع 

ابن بنت ر�صول اهلل 
ما   .. علينا  وماوفودك   : ب�صر    بن  اهلل  عبد 

حاجتك ؟
حبيب : اإين قد اأتيتكم بخري ما اأتى به وافد اإىل 
 ، اإىل ن�صر ابن بنت نبيكم  اأدعوكم  اأتيتكم   ، قوم 
خري  منهم  الرجل   ، املوؤمنني  من  جماعة  يف  فاإنه 
 ، اأبدا  ي�صلموه  ولن  يخذلوه  لن   ، رجل  األف  من 
قومي  واأنتم   ، به  اأحاط  قد  �صعد  بن  عمر  وهذا 
وع�صريتي وقد اأتيتكم بهذه الن�صيحة ، فاأطيعوين 
اليوم يف ن�صرته تنالوا بها �صرف الدنيا واالآخرة 
اأق�صم باهلل ! ال يقتل اأحد منكم يف �صبيل  ، فاإين 
اهلل مع ابن بنت ر�صول اهلل �صابرا حمت�صبا اإال كان 

رفيقا ملحمد  يف عليني .. 
هذه  اإىل  يجيب  من  اأول  اأنا   : ب�صر  بن  اهلل  عبد   

الدعوة  
ثم تتعاىل اأ�صوات الرجال وانا .. وانا ،، وانا ،انا 

..
احد اخلونة : حبيب بن مظاهر اال�صدي  يدعو 
�صاأذهب   .. علي  بن  احل�صني  لن�صرة  ع�صريته 
 .. هيا   .. باالأمر  �صعد  بن  عمر  الأخرب  فوري  من 
ب�صرعة حتى تنال جائزتك منه هيا ب�صرعة واإال 

ف�صيذهب الرجال لللتحاق باحل�صني .. هيا .
حبيب : هيا يارجال .. هيا لن�صرة احلق .. هيا 

) �صوت �صهيل وتقدم اخليل ( 
حبيب : من هوؤالء الفر�صان؟ 
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عبد اهلل بن ب�صر : ظنهم من جي�ض عمر بن �صعد 
جاءوا مينعونا من التقدم �صوب احل�صني 

حبيب : ومن اخربهم باأمرنا؟ 
عبد اهلل بن ب�صر : ال تخلو الع�صرية من املنافقني 
بيت  الآل  والعداوة  احلقد  ن  يكِّ ومن  واملنتفعني 

الر�صول .�صنقاتلهم ياحبيب . 
حبيب : انتظروا .. انتظروا .. 

) �صوت قتال ( 
يقودهم  الفر�صان  هوؤالء   : ب�صر  بن  اهلل  عبد 
معه  وحتدث  حبيب  يا  اذهب   .. حرب  بن  االأزرق 
 .. ياحبيب  اأ�صرع  هيا  لعله يرتكنا منر دون قتال 
قبل ان ينف�ضَّ الفر�صان عنا ويرجعوا اأدراجهم .. 

من حيث اأتوا هيا اأ�صرع . 
حبيب : ويلك يا ازرق مالك ومالنا ان�صرف عنا ، 

ودعنا ي�صقى بنا غريك !
االأزرق : الاترككم حتى ترجع هذي الفر�صان من 

حيث اأتت . 
  قطع

م / 7
حبيب : هذا ما�صار اليه م�صري الفر�صان .. يا بن 
ر�صول اهلل  تفرقوا .. ومل ا�صتطع بعدها جمعهم   

العلي  باهلل  اإال  قوة  وال  حول  ال   : احل�صني  �صوت 
من  القوم  وبلغ  فورك  من  ياحبيب  قم   .. العظيم 
اأ�صحابي واأهل بيتي ان يقدموا علي هذه ال�صاعة 

الأحدثهم . 
) �صوت اأقدام تتحرك ( 

به  ما  ما  على  احلمد  لك  اللهم   : احل�صني  �صوت 
ف�صلتنا ، وعلمتنا من القراآن ، وفهمتنا يف الدين ، 
لنا  وجعلت   ، اهلل   ر�صول  كرامة  من  به  واأكرمتنا 

اأ�صماعا واأب�صارا واأفئدة وجعلتنا من ال�صاكرين . 
اللهم اإين ال اأعرف اأهل بيت اأبر وال اأزكى وال اأطهر 
من اأهل بيتي ، وال اأ�صحابا هم خري من اأ�صحابي ، 
وقد نزل بي ما قد ترون واأنتم يف حل من بيعتي ، 
لي�صت يل يف اأعناقكم بيعة ، وال يل عليكم ذمة ، 
وتفرقوا  جمل  فاتخذوه  غ�صيكم  قد  الليل  وهذا 
يف �صواده فاإن القوم اإمنا يطلبونني ،  ثم لياأخذ كل 
وتفرقوا يف  بيتي    اأهل  من  رجل  بيد  منكم  رجل 
فاإنهم ال   ، القوم  الليل وذروين وهوؤالء  �صواد هذا 
يطلبون غريي ، ولو اأ�صابوين وقدروا على قتلي ملا 

طلبوكم . 
زهري : ال واهلل اليكون هذا ابدًا 

يف  اأمانة  فاأنك  هذا  يكون  لن  واهلل  ال   : الفار�ض 
اأعناقنا . 

�صوت احل�صني : اإنكم تقتلون غدًا .. اليفلت منكم 
رجل .

حبيب : احلمد هلل الذي �صرفنا بالقتل معك 
 ، يحزنك  ما  ويحزننا  نفارقك  ال   : زهري  �صوت  
وي�صيبنا ما ي�صيبك ، واإنا اأقرب ما نكون اإىل اهلل 

اإذا كنا معك . 
 قطع 

م / 8
   �صمر بن ذي اجلو�صن : )  ينادي باأعلى �صوته  (  
اأين بنو اأختنا عبد اهلل وجعفر والعبا�ض وعثمان 

! بنو علي بن اأبي طالب  ؟  
العبا�ض بن علي : هذا �صمر بن ذي اجلو�صن ينادي 

علينا 
كان  وان  حتى  ياعبا�ض  اأجيبوه   : احل�صني  �صوت 

فا�صقا  .
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العبا�ض بن علي  : ما �صاأنك يا�صمر وما تريد ؟  
�صمر بن ذي اجلو�صن : يا بني اأختي ! اأنتم اآمنون 
واألزموا   ، احل�صني  اأخيكم  مع  اأنف�صكم  تقتلوا  فل 

طاعة اأمري املوؤمنني يزيد بن معاوية !  
اهلل  ولعنك   ! �صمر  يا  لك  تبا   : علي  بن  العبا�ض   
 ! اهلل  عدو  يا   ، هذا  اأمانك  من  به  جئت  ما  ولعن 
اللعناء ونرتك ن�صرة  اأن ندخل يف طاعة  اأتاأمرنا 

اأخينا احل�صني !  
يف  النريان  ا�صرموا  ياعبا�ض   : احل�صني  �صوت 

اخلندق 
العبا�ض بن علي : اأمرك يا�صيدي يا ابا عبد اهلل 

.. لت�صرم النريان يف اخلندق 
) �صوت ا�صطرام النريان ( 

يا   ) بعيد  من  ي�صرخ   (  : اجلو�صن  ذي  بن  �صمر 
ح�صني ا�صتعجلت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة ،

العبا�ض بن علي : يابن راعية املعزى انت اأوىل بها 
�صليا

ارميه  اأال  فداك  جعلت  اهلل  ر�صول  يابن   : حبيب 
ب�صهم فانه قد اأمكنني من نف�صه  

اأبداأهم   اأن  اكره  فاين   ، ترمه  ال   : احل�صني  �صوت 
بقتال 

ا�صمعوا قويل وال تعجلوا  النا�ض  ايها   :   احل�صني 
حتى اأعظكم مبا هو حق لكم علي ، وحتى اأعتذر 
عذري  قبلتم  فان   ، عليكم  مقدمي  من  اليكم 
و�صدقتم قويل واأعطيتموين الن�صف كنتم بذلك 
ا�صعد ومل يكن لكم علي �صبيل ، وان مل تقبلوا مني 
فاجمعوا  اأنف�صكم  من  الن�صف  تعطوا  ومل  العذر 
امركم عليكم غمة  يكن  و�صركاءكم ثم ال  اأمركم 
الذي  اهلل  وليي  ان   ، تنظرون  وال  ايل  اق�صوا  ثم 

�صل  اللهم   .. ال�صاحلني  يتوىل  وهو  الكتاب  نزل 
فان�صبوين  بعد  اما    .. حممد  واآل  حممد  على 
اأنف�صكم  اإىل  ارجعوا  ثم  ؟  انا  من  فانظروا 
وانتهاك  لكم قتلي  فانظروا هل يحل   ، وعاتبوها 
عليه  اهلل  �صلى  نبيكم  بنت  ابن  ال�صت  ؟  حرمتي 
باهلل  املوؤمنني  واأول  عمه  وابن  و�صيه  وابن  واآله 
او  ؟  ربه  عند  من  به  جاء  مبا  لر�صوله  وامل�صدق 
لي�ض حمزة �صيد ال�صهداء عم ابي ؟ او لي�ض جعفر 
ال�صهيد الطيار ذو اجلناحني عمي ؟ او مل يبلغكم 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ان   : فيكم  م�صتفي�ض  قول 
هذان   : والأخي  يل  قال  و�صلم  واآله  عليه  تعاىل 
مبا  �صدقتموين  فان  ؟  اجلنة  اأهل  �صباب  �صيدا 
علمت  مذ  كذبا  تعمدت  ما  واهلل  احلق  وهو  اأقول 
، وان  اأهله وي�صر من اختلقه  ان اهلل ميقت عليه 
ذلك  عن  �صاألتموه  ان  من   فيكم  فان  كذبتموين 
اأخربكم ، �صلوا جابر بن عبد اهلل االأن�صاري اأو اأبا 
�صعيد اخلدري ، اأو �صهل بن �صعد ال�صاعدي ، اأو زيد 
بن اأرقم اأو ان�ض بن مالك ، يخربوكم اأنهم �صمعوا 
هذا  من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله يل والأخي 

اأما يف هذا حاجز لكم عن �صفك دمي ؟  
  �صمر بن ذي اجلو�صن : وهو يعبد اهلل على حرف 

ان كان يدري ما تقول ، 
اإين الأراك تعبد اهلل    حبيب بن مظاهر : واهلل 
على �صبعني حرفا ، واأنا اأ�صهد انك �صادق ما تدري 

ما يقول ، قد طبع اهلل على قلبك .
 �صوت احل�صني : واهلل لي�ض ما بني امل�صرق واملغرب 
ابن  اأنا   ، نبي غريي فيكم وال يف غريكم  ابن بنت 
بقتيل  اأتطلبونني  اخربوين   ، خا�صة  نبيكم  بنت 
اأو بق�صا�ض  منكم قتلته ! اأو مال لكم ا�صتهلكته ؟ 
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جراحة ؟  يا �صبث بن ربعى ، ويا حجار بن اأبجر 
، ويا قي�ض بن االأ�صعث ، ويا يزيد بن احلارث ، امل 
تكتبوا اإىل اأن قد اأينعت الثمار ، واخ�صر اجلناب ،  
واإمنا تقدم على جند لك جمندة فاقبل ،  �صبحان 
اأعطيهم  ال  واهلل  ال   . فعلتم  لقد  واهلل  بلى  اهلل 
بيدي اإعطاء الذليل ، وال اقر اإقرار العبيد . عباد 
اهلل اإين عذت بربي وربكم من كل متكرب ال يوؤمن 

بيوم احل�صاب 
  زهري بن القني : يا اأهل الكوفة نذار لكم من عذاب 
اهلل نذار ان حقا على امل�صلم ن�صيحة اأخيه امل�صلم 
وملة  واحد  دين  وعلى  اإخوة  االن  حتى  ونحن   ،
وانتم   ، ال�صيف  وبينكم  بيننا  يقع  مل  ما  واحدة 
انقطعت  ال�صيف  وقع  فاإذا   ، اأهل  منا  للن�صيحة 
الع�صمة . وكنا امة وانتم اأمة ، ان اهلل قد ابتلنا 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  حممد  نبيه  بذرية  واإياكم 
اإىل  ندعوكم  انا   ، عاملون  وانتم  نحن  ما  لينظر 
 . زياد  بن  اهلل  عبيد  الطاغية  وخذالن  ن�صرهم 
�صلطانهما  عمر  ب�صوء  اال  منهما  تدركون  ال  فاأنكم 
واهلل لي�صملن اأعينكم ويقطعان اأيديكم واأرجلكم 
النخل  جذوع  على  ويرفعانكم  بكم  وميثلن 
عدي  بن  حجر  اأمثال  وقراءكم  اأماثلكم  ويقتلن 

واأ�صحابه وهاين بن عروة واأ�صباهه .
 ال�صمر بن ذي اجلو�صن : واهلل ال نربح حتى نقتل 
اإىل  وباأ�صحابه  به  نبعث  اأو  معه  ومن  �صاحبك 

االأمري عبيد اهلل   
زهري بن القني  : عباد اهلل وان ولد فاطمة ر�صوان 

اهلل عليها اأحق بالود والن�صر من ابن �صمية  :
ال�صمر بن ذي اجلو�صن : ) يرميه ب�صهم (  ا�صكت 
ا�صكت اهلل ناأمتك ابرمتنا بكرثة كلمك ،   زهري بن 

القني : يابن البوال على عقبيه ما اإياك اأخاطب 
كتاب  من  حتكم  اأظنك  ما  واهلل  بهيمة  انت  امنا   ،
والعذاب  القيامة  يوم  باخلزي  فاب�صر  اآيتني  اهلل 

االأليم . 
ال�صمر بن ذي اجلو�صن  : ان اهلل قاتلك و�صاحبك 

عن �صاعة 
زهري بن القني  : اأباملوت تخوفني ؟ فواهلل للموت 
معه اأحب ايل من اخللد معكم  عباد اهلل ال يغرنكم 
فواهلل   ، واأ�صباهه  اجلايف  اجللف   هذا  دينكم  من 
ال تنال �صفاعة حممد �صلى اهلل عليه واآله قوما 

اأراقوا دماء ذريته واأهل بيته   .   
يقول  اهلل  عبد  اأبا  ان  يازهري   : علي  بن  العبا�ض 
اآل فرعون ن�صح  لك اقبل فلعمري لئن كان موؤمن 
لقومه وابلغ يف الدعاء لقد ن�صحت لهوؤالء واأبلغت 

لو نفع الن�صح واالإبلغ .
   قطع 

م / 9
يف خميم عمر بن �صعد 

       احلر بن يزيد  :�صاحلك اهلل اأمقاتل انت هذا 
الرجل؟ 

ت�صقط  اأن  اأي�صره  اي واهلل قتاال   : �صعد  بن  عمر 
فيه الروؤو�ض وتطيح االأيدي ، 

اأفما لكم يف واحدة من اخل�صال  احلر بن يزيد : 
التي عر�صها عليكم ر�صا ؟  

 عمر بن �صعد : اآما واهلل لو كان االأمر اإيل لفعلت 
ولكن اأمريك ابن زياد قد اأبى ذلك                          

  احلر بن يزيد : ) ي�صرخ (  يا قرة .. ياقرة بن 
قي�ض ..هل �صقيت فر�صك اليوم ؟ 

قرة بن قي�ض  : ال .. مل ا�صقه بعد  
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احلر بن يزيد : اإمنا تريد اأن ت�صقيه ؟  
قرة بن قي�ض: ) بينه وبني نف�صه (   ما الذي جرى 
للحر .. هل يريد ان يتنحى فل ي�صهد القتال وكره 
اأن اأراه حني ي�صنع ذلك ، فيخاف ان ارفعه عليه ، 
فلتنحَّ قليل عنه واَر ما �صيفعله احلر حني ابتعد 
.. ها .. اجل .. اجل ياحر مل ا�صقه وانا منطلق 

ف�صاأ�صقيه .
    قرة بن قي�ض : انظر اىل احلر .. انظر لقد اخذ 
يدنو من احل�صني قليل قليل فواهلل لو انه اأطلعني 

على الذي يريد خلرجت معه اإىل احل�صني .
ان  اأتريد  ؟  يزيد  يابن  تريد  ما   : قي�ض  بن  قرة 
اأمرك  ان  واهلل  يزيد  يابن  ؟  احل�صني  على  حتمل 
ملريب ، واهلل ما راأيت منك يف موقف قط مثل �صيء 
اأراه االن ، ولو قيل يل من اأ�صجع اأهل الكوفة رجل 

ما عدوتك ، فما هذا الذي اأرى منك؟   
احلر بن يزيد : اإين واهلل اأخريِّ نف�صي بني اجلنة 
ولو  �صيئا  اجلنة  على  اختار  ال  وواهلل   ، والنار 

قطعت وحرقت . 
) ثم يلكز فر�صه ليلتحق باحل�صني (

قرة بن قي�ض : ) بينه وبني نف�صه ( لقد �صنحت 
لك الفر�صة كي تتحول من مع�صكر ال�صيطان اىل 
مع�صكر االإميان .. بعدما كنت تتمناها .. اىل اين 
انت ذاهب ياحر؟ .. ارجع باهلل عليك .. واإال لن 
تنجو من عقاب اأمريك يزيد ..ارجع ياحر .. انت 
النف�ض  مُتني  وانت  اختار  فاحلر   .. ياقرة  جبان 

بر�صا موالك يزيد لتبقى عبدا.
قطع 

م / 10
احلر يتقدم اىل خيمة احل�صني 

 احلر بن يزيد : جعلني اهلل فداك يابن ر�صول اهلل 
انا �صاحبك الذي حب�صتك عن الرجوع و�صايرتك 
واهلل   ، املكان  هذا  يف  بك  وجعجعت   ، الطريق  يف 
يردون  القوم  ان  ظننت  ما  هو  اال  اله  ال  الذي 
عليك ما عر�صت عليهم ابدا ، وال يبلغون منك هذه 
املنزلة ، فقلت يف نف�صي ال اأبايل ان اأطيع  القوم يف 
بع�ض اأمرهم وال يرون اين خرجت من طاعتهم ، 
التي  اخل�صال  ح�صني هذه  من  ف�صيقبلون  واما هم 
انهم ال يقبلونها  ، وواهلل لو ظننت  يعر�ض عليهم 
قد  واين   ، فعلت   ما  وعيالك  بك  فعلت  ما  منك 
لك  وموا�صيا  ربي  اىل  مني  كان  مما  تائبا  جئتك 
يل  ذلك  افرتى   ، يديك  بني  اأموت  حتى  بنف�صي 

توبة ؟ هل من توبة يابن ر�صول اهلل ؟   
�صوت احل�صني : نعم يتوب اهلل عليك ويغفر لك .. 
انت احلر كما �صمتك اأمك ، انت احلر ان �صاء اهلل 

يف الدنيا واالآخرة انزل .. انزل ياحر . 
 ، راجل  مني  خري  فار�صا  لك  انا   : يزيد  بن  احلر 
ما ي�صري  النزول  �صاعة واىل  اأقاتلهم على فر�صي 

اآخر اأمري . 
�صوت احل�صني : فا�صنع يرحمك اهلل ما بدا لك .  

احلر بن يزيد : ايها القوم اأال تقبلون من ح�صني 
عليكم  عر�صها  التي  اخل�صال  هذه  من  خ�صلة 

فيعافيكم اهلل من حربه وقتاله ؟
    عمر بن �صعد  : قد حر�صت على ذلك ياحر ولو 

وجدت اإىل ذلك �صبيل لفعلت . 
الهبل  الأمكم  الكوفة  اأهل  يا   : يزيد  بن  احلر 
اأ�صلمتموه  اأتاكم  اإذا  حتى  دعومتوه  اإذ  والعرب 
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عدومت  ثم  دونه  اأنف�صكم  قاتلوا  اإنكم  وزعمتم 
بكظمه  واأخذمت  بنف�صه  اأم�صكتم   ، لتقتلوه  عليه 
ون�صاءه  ومنعتموه    ، جانب  كل  من  به  واأحطتم   ،
اجلاري  الفرات  ماء  عن  واأ�صحابه  بيته  واأهل 
والن�صراين  واملجو�صي  اليهودي  ي�صربه  الذي 
قد  وهاهم  وكلبه    ال�صواد  خنازير  فيه  وتتمرغ 
�صرعهم العط�ض ، بئ�ض ما خلفتم حممدا يف ذريته 

، ال اأ�صقاكم اهلل يوم  الظماأ
)  فاأقبل حتى وقف اأمام احل�صني .(

   عمر بن �صعد : ) ي�صع �صهمه يف كبد قو�صه ثم 
ذي  بن  يا�صمر  وانت   .. ياقوم   .. ياقوم   ) رمى 
اأين  زياد  ابن  االأمري  عند  يل  ا�صهدوا   : اجلو�صن  

اأول من رمى .
فهذه  الأقاتلهم  يا�صيدي  فائذن   : يزيد  بن  احلر 

اإ�صارة منهم لبدء القتال ؟ 
�صوت احل�صني : اذهب ياحر وقاتل فانت احلر يف 

الدنيا و�صعيد يف االآخرة 
االأمر  بهذا  يا�صيدي  ُب�صرت  لقد   : يزيد  بن  احلر 
وانا قادم لقتالك .. اذ �صمعت �صوتا يدعوين اب�صر 
ياحر باجلنة .. وها انا بني يديك األبي نداء ربي 

ال�صت�صهد يف ن�صرتك   ؟ 
) احلر يرجتز وهو يتقدم اىل القتال ( 

اين انا احلر وهذي املحنة 
اأقحمها يف زحمة االأعنة 
واهلل الاختار غري اجلنة  

) �صوت قتال  .. ومن ثم م�صرع احلر (
منهم من ق�صى نحبه ومنهم من   :  �صوت احل�صني 

ينتظر وما بدلوا تبديل
يف  و�صعيد  الدنيا  يف  احلر  فهو  احلر  اهلل  رحم 

االآخرة 
نافع بن هلل : يابن ر�صول اهلل يابن ر�صول اهلل 

ما  قل  حتدث  اجل  يانافع  اجل   : احل�صني  �صوت 
تريد ايها البجلي ال�صريف  

نافع بن هلل : لقد راأيت ما �صنعه احلر بن يزيد 
الرياحي يف �صاحة القتال ليكفر عن ذنب ارتكبه  
بحقكم .. حني جعجع بكم اىل كربلء وهو االن 
ينام قرير العينني اىل جوار رب غفور رحيم انت 
�صلى  اهلل  ر�صول  جدك  ان  اهلل  عبد  ابا  يا  تعلم 
اأن ي�صرب النا�ض حمبته  اهلل عليه واآله مل يقدر 
، وال اأن يرجعوا اإىل اأمره ما اأحب ، وقد كان منهم 
الغدر  له  وي�صمرون   ، بالن�صر  يعدونه  منافقون 
من  باأمر  ويخلفونه   ، الع�صل  من  باأحلى  يلقونه    ،
اأباك عليا  ، وان  اإليه  ، حتى قب�صه اهلل  احلنظل 
قد كان يف مثل ذلك ، فقوم قد اأجمعوا على ن�صره ، 
وقاتلوا معه الناكثني والقا�صطني واملارقني ، وقوم 
اإىل رحمة اهلل  وم�صى   ، اأجله  اأتاه  خالفوه حتى 
ور�صوانه . وانت اليوم عندنا يف مثل تلك احلالة 
، فمن نكث عهده   وخلع نيته ، فلن ي�صر اإال نف�صه 
، واهلل مغن عنه  .. فواهلل ما اأ�صفقنا من قدر اهلل 
، وال كرهنا لقاء ربنا ، فانا على نياتنا وب�صائرنا 
.فائذن  عاداك  من  ونعادي   ، واالك  من  نواىل 
ياموالي  كي ا�صُت�صهد بني يديك وانا نافع بن هلل 

البجلي .
 ) ي�صيح ب�صوت عال ( انا على دين حممد وعلى 

دين اأهل بيته االأطهار  
 وانتم يامع�صر بني اأمية على دين ال�صيطان .

) �صوت قتال .. ومن ثم ا�صر نافع بن هلل واأخذه 
اىل عمر بن �صعد (
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�صمر بن ذي اجلو�صن : هيا تقدم .. تقدم لرياك 
هلل  بن  نافع  يا�صيدي  هو  ها   .. �صعد  بن  عمر 

البجلي جاء من الكوفة للقتال مع احل�صني .
ما  على  حملك  ما  نافع  يا  ويحك   : �صعد  بن  عمر 

�صنعت بنف�صك ؟ 
نافع بن هلل  : ان ربي يعلم ما اأردت ، واهلل لقد 
 ، ما قتلت و جرحت منكم ما جرحت  قتلت منكم 
�صبيل  يف  بذلته  الذي  اجلهد  على  نف�صي  األوم  وما 
ابن بنت ر�صول اهلل .. ولو بقيت يل ع�صد و�صاعد 

ما اأ�صرمتوين . 
  �صمر بن ذي اجلو�صن  : اأاأقتله اأ�صلحك اهلل؟ . 

عمر بن �صعد  : انت جئت به فان �صئت فاقتله .  
) فاخرج �صمر �صيفه ( 

من  يا�صمر  كنت  لو  واهلل   اما    : هلل  بن  نافع 
 ، بدمائنا  اهلل  تلقى  ان  عليك  لعظم  امل�صلمني 
�صرار  يدي  على  منايانا  جعل  الذي  هلل  فاحلمد 

خلقه . 
) �صوت �صربة �صيف وا�صت�صهاد نافع ( 

من  ومنهم  نحبه  ق�صى  من  منهم   : احل�صني  �صوت 
ينتظر وما بدلوا تبديل 

�صوت جمموعة : اهلل اكرب .. اهلل اكرب 
زهري : اإنه واهلل لبئ�ض القوم عند اهلل غدًا ، قوم 
وعرتته  نبيه  ذرية  قتلوا  وقد  اهلل  على  يقدمون 
املجتهدين  امل�صر  هذا  اأهل  اد  وعبَّ  ، بيته  واأهل 

باالأ�صحار والذاكرين اهلل كثريًا .  
ي  َلُتَزكِّ اإنك  القني  بن  يا   : اجلو�صن  ذي  بن  �صمر   

نف�صك ما ا�صتطعت .  
ِق اهلَل ، فاإين   زهري : اإن اهلل قد زكاها وهداها ، فاتَّ

لك من النا�صحني .  

�صمر بن ذي اجلو�صن : يا زهري ما كنت عندنا من 
�صيعة هذا البيت ، اإمنا كنت عثمانيًا !  

منهم  اأين  على  هذا  مبوقفي  ت�صتدل  اأفل   : زهري 
؟ ، اأما واهلل ما كتبت اإليه كتابًا قط ، وال اأر�صلت 
اإليه ر�صواًل قط ، وال وعدته ن�صرتي قط ، ولكن 
راأيته ذكرت به  الطريق جمع بيني وبينه . فلما 
ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه واآله ( ومكانه منه . 
 ، اأن اأجعل نف�صي دون نف�صه  ، و  اأن�صره  اأن  فراأيت 
يَّعُتم من حق اهلل وحق ر�صوله . واهلل  حفظًا ملا �صَ
لوددت اأين قتلت ثم ن�صرت ثم قتلت ، حتى اأُقتل  
، واأن اهلل يدفع بذلك القتل عن نف�ض �صبط ر�صول 
يا  بيته.  اأهل  من  الفتية  اأنف�ض هوؤالء  اهلل  وعن 
ابا عبداهلل نف�صي لك الفداء . اإين اأرى هوؤالء قد 
اقرتبوا منك وال واهلل ال ُتقتل حتى ُاقتل دونك 

ان �صاء اهلل .   
يلكز فر�صه ويذهب للقتال .

على  كن   .. مظاهر   يابن  هيا   : القني  بن  زهري 
هذا  لنك�صف  ميمنته    على  وانا  اجلي�ض  مي�صرة 

اجلي�ض اجلرار عن البيوت .. هيا ياحبيب .
حبيب :  انا حبيب وابى مظاهر * فار�ض هيجاء 

وحرب ت�صعر
انتم اعد عدة واأكرث * ونحن اأوفى منكم وا�صرب

منكم  واتقى  حقا   * واظهر  حجة  اأعلى  ونحن 
واعذر  

) �صوت ا�صتباك ال�صيوف ( 
زهري : اأنا زهري واأنا ابن القني * اأذودهم بال�صيف 

عن ح�صني 
كلمة  تعاد   .. عنيف  وقتال  ا�صتباك  �صوت   (
احل�صني منهم من ق�صى نحبه .. بعد كل جولة من 
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جولة الفر�صان  ( 
العبا�ض : ياجعفر وياعبد اهلل وياعثمان تقدموا 
الحت�صبكم عند اهلل تعاىل .. فائذن يا�صيدي ان 

اأذود عنك انا واإخوتي يف هذه ال�صاعة 
�صوت احل�صني : اأنت حامل لوائي ياابا الف�صل .

العبا�ض : لقد �صاق �صدري و�صئمت احلياة 
 �صوت احل�صني : ان عزمت فا�صت�صق لنا ماء.

واآتيك على  امل�صرعة  القربة من  �صاأملأ   : العبا�ض 
الفور باملاء يا�صيدي 

) يذهب ( �صوت ملء القربة باملاء 
الت�صرب  مَل  يديك  بني  مباح  املاء  هذا   : العبا�ض 
ا�صرب وارِو ظماأك حتى ت�صتطيع موا�صلة  .. هيا 
القتال .. هل ا�صرب املاء واأخي احل�صني عط�صان؟ .

يا نف�ض من بعد احل�صني هوين * وبعده ال كنت ان 
تكوين 

هذا احل�صني وارد املنون * وت�صربني بارد املعني 
) �صوت حركة الفر�ض .. وقتال ( 

اإين انا العبا�ض اأغدو بال�صقا * وال اأهاب املوت يوم 
امللتقى

) يقاتل حتى يقتل وي�صقط على االأر�ض ( 
العبا�ض : اأدركني يا اأخي .. اأدركني يا�صيدي يا ابا 

عبد اهلل ..  
احل�صني : االآن انك�صر ظهري وقّلت حيلتي و�صمت 

بي عدّوي 
عياالت  احمي   * علي  بن  احل�صني  انا    : احل�صني 

اأبي 
اآليت ان ال انثني * ام�صي على دين النبي

اأتدرون من تبارزون   ، لكم  الويل    : �صعد  عمر بن 
؟ هذا ابن االنزع البطني ، هذا ابن قتال العرب ، 

فاحملوا عليه من كل جانب 
�صوت احل�صني : اأعلى قتلى حتاثون ؟ اأما واهلل ال 
عليكم  اأ�صخط  اهلل  عباد  من  عبدا  بعدي  تقتلون 
لقتله مني ، واأمي اهلل اإين الأرجو اأن يكرمني اهلل 
بهوانكم ثم ينتقم يل منكم من حيث ال ت�صعرون .  
�صمر بن ذي اجلو�صن : ما وقوفكم؟ وما تنتظرون؟ 
عليه  احملوا   ، ال�صهام  اأثخنته  وقد  بالرجل 

ثكلتكم اأمهاتكم .
اإال  قوة  وال  حول  وال  اهلل  ب�صم   : احل�صني  �صوت 

باهلل ،  
 .. راأ�صه  جزوا   .. راأ�صه  جزوا   : �صعد  بن  عمر 

يا�صمر انزل اليه واف�صل راأ�صه عن ج�صده . 
�صمر بن ذي اجلو�صن : ماذا .. انا؟ 

عمر بن �صعد : ترجتف خوفًا يا�صمر .  
حتى  �صعد  بن  يا  انتظر   : اجلو�صن  ذي  بن  �صمر 
من  اذبحه  كي  فار�ض  األف  وجنب  جبني  ا�صتجمع 

القفا .. ها ها ) ي�صحك به�صرتيا ( 
�صوت احل�صني : ا�صهد ان الاله اإال اهلل وا�صهد ان 

جدي حممدًا ر�صول اهلل  
                              

                                       النهاية
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فصوٌل من الدمع

عدي املختار



الف�صل االول
امل�صهد االول

املنظر العام : 
تفتُح �صتار امل�صرح على  وامل�صرح ظلم وكل ما يتم 
ال�صامت  احلركي  اال�صتهليل  امل�صهد  يف  تقدميه 
واملمثلون  اال�صود...  امل�صرح  نظرية  وفق  �صيكون 
موزعون ي�صار وو�صط وميني امل�صرح  ح�صب التايل: 
1-  ي�صار امل�صرح : فيها ثلثة رجال وامراأة ويرمز 

لهم ب)�ض( 
له  ويرمز  واحد  رجل  فيه   : امل�صرح  و�صط    -2

ب)و( 
لهم  ويرمز  رجال  ثلثة  فيها   : امل�صرح  ميني    -3

ب)�ض( 
يفتح ال�صتار

 ي�صار امل�صرح حيث املمثلون )�ض( متوحدون بج�صد 
واحد منت�صب وروؤو�صهم فقط متقاطعة ينظرون 
للرجل )و( و�صط امل�صرح الذي ال وجود له اال من 
)�ض(  املمثلون  فيما  فارغا،  للمتلقي  يخيل  كر�صي 
بج�صد  ركبيتيه  على  احدهم  يجثو  امل�صرح  ميني 
امل�صرح ويقف  ووجهه للجمهور ورا�صه على و�صط 
منه  واعلى  االخر  الطريقة  بنف�ض  منه  اعلى 
�صيئا  يتابعون  بانهم  للمتلقي  يخيل  حتى  االخر 
بعيدا بوقوف ن�صفي وبع�صهم جلو�ض كلي خمتلف 
كر�صي  حيث  امل�صرح  منت�صف  يراقبون  وجميعهم 

الرجل )و(. 
مو�صيقى ت�صور املراأة احلامل  وقت الطلق يرافقها 
م�صطربة  مو�صيقى  ،�صوت  م�صخ  لطفل  �صوت 
امل�صرح  الفارغ و�صط  الكر�صي  ي�صار من  ،تخرج يد 
والي�صار  اليمني  يف  واملمثلون  بحيوية  تنطلق 

الكر�صي  الزالوا يتابعون االمر، تخرج �صاق ميني 
الكر�صي  ي�صار  يد  وتليها  اي�صا  وتتحرك بحيوية 
ن�صاطا  اكرث  الكر�صي  ميني  ويد  ن�صطة  بحركة 
دون  الكر�صي  جانبي  على  االجزاء  كل  تتحرك 
الي�صار  املمثلون يف  را�ض بحيوية ويتحرك معهما 
نف�صه  حول  يدور  وهو  يهتف  جمهور  �صكل  على 
،واملمثلون ميينا يتحركون خللها بطريقة امل�صري 
تنكم�ض  مو�صيقية  ،ب�صربة  الع�صكري  واملار�ض 
متاما  فارغ  الكر�صي  كاأن  االول  املنظر  ويعود 

واملمثلني ميينا وي�صارا بت�صكيلتهم االوىل. 
)�صمت(

حتى  ببطء  يتلوى  الكر�صي  اعلى  من  را�ض  يظهر 
ينت�صب ويلتفت ميينا في�صقط املمثلون يف اليمني 
فيهتف  ي�صارا  ،يلتفت  له  ي�صجدون  كانهم  ار�صا 
اميائية  بطريقة  له  الي�صار  يف  الذين  املمثلون 
اجزاء  فتنطلق  االر�ض  اىل  برا�صه  ،يطرق 
ج�صده ،يحاول النهو�ض لكن ال ي�صتطيع ان يجثو 
الي�صار  جهة  يف  املمثلني  اىل  ي�صل  ركبتيه  على 
امياءات  فتت�صاعد  ي�صمونه  وهم  يتح�ص�صهم 
را�صه  على  يده  ي�صع  وهو  ميينا  فيهرب  له  �صمهم 
املمثلون  يتح�ص�ض  امل�صرح  ي�صار  فيتوجه  فزعا 
على  باأيديهم  فيقب�صون  حت�ص�صه  ي�صمون  وهم 
معهم  ويت�صارع  منهم  االفلت  يحاول  وهو  عنقه 
حتى ي�صتطيع االفلت والعودة لكر�صيه مفزوعا 
يف  واملمثلون  والتعب  اخلوف  �صدة  من  يلهث 
اجلدار  خلف  من  به  االم�صاك  يحاولون  اليمني 
بحركاتهم االميائية واملمثلون يف الي�صار يطوفون 
على  ،يجل�ض  تعبرييا  يهتفون  انف�صهم  حول 
الكر�صي يلهث من �صدة اخلوف والتعب وهو يلتفت 
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الكر�صي  يتح�ص�ض  وهو  وي�صارا  ميينا  حلركاتهم 
من حتته فيم�صك قطعة قما�ض وي�صحبها ويبقى 
مقدمة  اىل  فيذهب  لها  نهاية  دون  بها  ي�صحب 
امل�صرح وهو ي�صحب بها ومن ثم اىل ميني مقدمة 
خلف  من  له  متتد  التي  اياديهم  فيتذكر  امل�صرح 
ناحية  من  امل�صرح  مقدمة  اىل  وي�صحبها  اجلدار 
الي�صار  جهة  يف  املمثلني  حركة  فت�صطرب  الي�صار 
حتى  را�صه  على  يلفها  ثم  ومن  فو�صوي  ب�صكل 
ي�صنع منها عمامة كبرية على را�صه وعند اكتمالها 
على را�صه كعمامة يتقدم املمثلون يف جهة الي�صار 
املبكى  حائط  �صلة  يوؤدون  وهم  منه   بالقرب 
واما املمثلون يف جهة اليمني فانهم يعتلون اماكن 
جميع  ويف  االخر  عن  خمتلف  بوقوف  مرتفعة 
جباههم  على  ايديهم  ي�صعون  وهم  االجتاهات 

وكاأنهم ينظرون ل�صيء بعيد.
)اظلم .........�صمت(

ي�صاء امل�صرح والكر�صي تعلوه العمامة برا�ض املمثل 
)و( وميني  امل�صرح الزال ممثلوه على وقوفهم ذاته 
قبل الظلم واملمثلون ي�صار امل�صرح يجل�صون كاأنهم 
ويعلو  الكر�صي  خلف  من  �صوء  ،يت�صح  �صلة  يف 
حتى ي�صكل �صورة منرب واملمثل )و( على الكر�صي 
يتلوها ويعلو �صوت يثري حركة املمثل )و( ويجعله 
مير به�صتريية يجوب امل�صرح وهو يذود عن كر�صي 

من هول ات�صاع �صدى ال�صوت . 
وال  ا�صرا  اخرج  مل   : )ع(  احل�صني  االمام  �صوت 
�صيفا من االر�ض ويرفعه  .. )املمثل يحمل  بطرا 
مف�صدا  وال  ظاملا  وال  بغ�صب(...  االعلى  اىل 
مكانه  ات�صاع  طول  على  وميزقها  كتبا  ...)يحمل 
مرتفعة  اماكن  يعتلون  الي�صار  جهة  يف  واملمثلون 

يف  واملمثلون  اجلهات  كل  من  الطريق  يتتبعون 
يريد   احدهم  كان  انف�صهم  حول  يدورون  اليمني 
بل  مقو�صة(  باأج�صاد  بالرمح  االخر  يقتن�ض  ان 
اهلل  ر�صول  جدي  امة  دين  يف  للإ�صلح  خرجت 
املمثل )و( يف  اوراق  ما مزق من  .... )يحمل كل 
جوف الكر�صي وهو ينتقل به من مكان الخر وهو 
باملعروف  (...اآمر  بخوف  ال�صوت  مبارزة  يحاول 
على  )و(  املمثل  )يجثو   .... املنكر  عن  وانهى   ..
مرعوبا   مفزوعا  الكر�صي  ب�صدره  ليحمي  ركبتيه 
يف مقدمة ميني امل�صرح (...اآمر باملعروف ..وانهى 

عن املنكر... 
يف  املمثلني  نحو  )و(  املمثل  مفزوعا  )يهرول 
لباحته  بالدخول  ياأمرهم   ب�صيفه  اليمني  جهة 
الكر�صي  على  يقف  وهو  كالكلب  ي�صريون  وهم 
ورحما  االعلى  اىل  اليمنى  بيده  �صيفه  ويرفع 
عمق  يف  الوهج  ذالك  اىل  وي�صري  الي�صرى  بيده 
كاأنهم  فرحا  حوله  املمثلون  فيتطاير  امل�صرح 
حرب  مبو�صيقى  ما  فري�صه  حول  يحتفلون  كلب 
مت�صاعدة فيما يحاول املمثلون يف اجلهة الي�صرى 
فيحاولون  مينعهم  �صيء  ثمة  لكن  اقتحامهم 
وي�صقطون اكرث من مرة والوهج يعلو تدريجيا اىل 
�صماء امل�صرح وحتته املمثلون )�ض( يلهثون واملمثل 
)و( يقف اعلى الكر�صي يرفع �صيفه تدريجيا اىل 
حركات  وتعالت  اكرث  الوهج  ارتفع  كلما  االعلى 
حتى  مت�صاعد  هارموين  ب�صكل  جميعا  املمثلني 

ينزل �صيفه ب�صربة واحدة.
) �صمت وظلم تام (

امل�صرح  كل  يف  يطوفون  واملمثلون  امل�صرح  ي�صاء 
وبكاء  للخيام  حرائق  امل�صرح  وعمق  وفزعا  هوال 
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وعويل اأطفال و�صليل �صيوف و�صهيل خيل واأ�صوت 
متقطعة ومن بعيد يعلو ن�صيج �صوت ال�صيدة زينب 
)ع( ويت�صاعد امل�صهد والقتال مبو�صيقى هارمونية 
تنتهي مع اإظلم امل�صرح وظهور رماح يف عمق امل�صرح 
تعلوها روؤو�ض ت�صج بالنور وخلف الرماح املمثلون 
امل�صرح  ميني  واملمثلون   ، )�ض(  امل�صرح  ي�صار  يف 
)�ض( هم من يقودون عملية احلرق والقتل خلل 
امل�صهد ومي�صون على اأرجلهم واأيديهم وهم يلهثون 
واأل�صنتهم خارج اأفواههم حينما تنت�صب الروؤو�ض 
، فيما ينت�صب املمثل )و( طيلة هذا  على الرماح 
امل�صهد على كر�صيه وهو ي�صحك ب�صوت ت�صاعدي 
ه�صتريي حتى يختنق من ال�صحك وي�صعل حينما 
تعلو الروؤو�ض على الرماح وي�صقط من الكر�صي مع 

ختام امل�صهد . 
 )�صمت اظلم تام (

الكر�صي ومن  و�صط  ي�صج  نور  امل�صرح وثمة  ي�صاء 
ثم يت�صح واملمثل )و( يف ي�صار مقدمة امل�صرح مع 
مو�صيقى خوف واملمثلون يف ي�صار امل�صرح جال�صون 
واملمثلون  والبكاء  االأنني  من  يهتزون  القرف�صاء 
ميني امل�صرح ي�صولون ويجولون ب�صكل دائري على 
ال�صطياد  يتهياأون  كاأنهم  الرماح  وبيدهم  امل�صرح 
الذي  الوهج  املمثل)و( من  فري�صة ،يقرتب بحذر 
وت�صابيح  متتمات  وا�صوات  الكر�صي  من  ي�صج 
ويرفعه  يديه  بكلتا  فيم�صكه  يقرتب  وتراتيل 
)ع(  احل�صني  �صوت  ويختلط  االعلى  اىل  ببطء 
ب�صكل  املكاين  يف  يرتدد  وهو  )لعن(  يزيد  و�صوت 

هارموين مت�صاعد : 
�صوت االمام احل�صني )ع( : اإن كان دين حممد  مل 

ي�صتقم اإال بقتلي يا �صيوف خذيني ..... 

�صوت يزيد: ) يتعاىل ت�صاعديا مع رفع الراأ�ض( 
بيوم  بدر.....يوم  بيوم  بدر.....يوم  بيوم  يوم 
 ...  ) ه�صتريية  بقهقة  بدر..........)ي�صرخ 
املمثلون  عليه  يتقدم  نزل  وحي  وال  جاء  خرب  ال 
الرا�ض  امل�صرح واحدهم يوجه الرمح �صوب  ميني 
�صربة  مع  بالرمح  النحر  يركز  )و(  واملمثل 
ونواح  وبكاء  باملكان  ت�صج  و�صرخة  مو�صيقية 
ولطم على الروؤو�ض واخلدود من قبل املمثلني يف 
ي�صار امل�صرح ويطوفون حول الرا�ض ويقف املمثل 
فيما  باميائية  ي�صحك  وهو  الكر�صي   على  )و( 
يتقدم املمثلون جهة الي�صار را�ض وخلفهم املمثلون 
يف جهة اليمني ب�صيوفهم وا�صواطهم وامل�صهد هنا 
ير�صم لوحة م�صري ال�صبايا �صوب كربلء يطوفون 
امل�صري  م�صهد  ،وبنهاية  وبكاء  وانني  متعب  مب�صي 
يعلو �صوت ال�صيدة زينب )ع( ي�صبقه ن�صيجها وهي 

تقول . 
هذا  منا  تقبل  اللهم  )ع(:  زينب  ال�صيدة  �صوت 

القربان  ييييييييييارب . 
في�صقط املمثل )و( من الكر�صي �صقوطا مفاجئا مع 
�صربة مو�صيقية في�صقط تنهي امل�صهد بظلم تام 

)اإظلم تام (
ي�صاء امل�صرح واملمثل )و( ميد �صاقيه من الكر�صي 
دون ان يظهر را�صه للجمهور واملمثلون ي�صار امل�صرح 
يجل�صون القرف�صاء يئنون ويبكون واملمثلون ميني 
وباأيديهم  االجتاهات  كل  يرقبون  يقفون  امل�صرح 
املمثلون  ون�صيج  انني  يعلو  وم�صد�صات،  بنادق 
انينهم  ،يفزز  جلو�صهم   على  وهم  امل�صرح  ي�صار 
كل  يف  ويدور  مرعوبا  يفز  )و(  املمثل  ون�صيجهم 
ارجاء امل�صرح يقتفي اثر اال�صوات وب�صكل دائري 
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حتى يعود عند كر�صيه يقف ب�صمت ينظر اليه ، 
يحاول ان يقف عليه منت�صبا وي�صقط ثلث مرات 
يكررها ويف املرة الرابعة يقف ويعتليه واقفا وهو 
�صدام  )املقبور  طريقة  على  مرحبا  بيديه  يومئ 
وهم  نحوه  يتقدمون  الي�صار  يف  ح�صني(،املمثلون 
بوجههم  ويقف  رماح  على  معلقة  رايات  يحملون 
فيما  ويتدافعون  اليمني  جهة  يف  الذين  املمثلون 
اعلى  خلف  امل�صرح  عمق  يف  وتربز  بعنف   بينهم 
ويقتادون   ، رمح  على  لرا�ض  وهج  )و(  املمثل 
يف  ويوزعونهم  كمعتقلني  الي�صار  جهة  يف  املمثلني 
مقدمة امل�صرح وهم ي�صعون روؤو�صهم يف �صدورهم 
وايديهم مقيدة اىل الوراء ويقوم املمثلون بجهة 
واملمثل  عليهم  الرحمة  ر�صا�صات  باإطلق  اليمني 
�صوت  يرافقه  احلركة  بذات  منت�صبا  يقف  )و( 
ت�صفية  مع  ويعلو  املعهودة  الدكتاتور  �صحكات 
على  وروؤو�ض  )ع(  زينب  ال�صيدة  �صوت  املمثلني 
رماح يف عمق امل�صرح يعلوها وهج را�ض احل�صني )ع( 
يده  حركة  تخف  )و(  واملمثل  عاليا  الرمح  على 
وحوله  يطوف  هاربا  وينزل  حركته  وت�صطرب 
يحاول  وكلما  املمثلون  اللعن  بهتاف  يرك�صون 
اعتلء الكر�صي يجهزون عليه فيكمل هربه منهم 
يده  بحركة  ويقف  الكر�صي  يعتلي  حتى  طوافا 
يده  حركة  وتت�صاعد  الدكتاتور  حركة  ذاتها 
�صوت  نهاية  مع  تنتهي  حتى  ت�صاعديا  وت�صتد 

العقيلة اىل ان ي�صقط من الكر�صي. 
  �صوت ال�صيدة زينب)ع( ) يرافقها بكاء االطفال 
من  ينبعث  ودخان  ال�صيوف  و�صليل  والن�صوة 
ولئن    :  ) اخليام  حلرق  يوحي  امل�صرح  اطراف 
اتخذتنا مغنمًا لتجدّن و�صيكًا مغرمًا، حني ال جتد 

اإال ما قدمت يداك، وما ربك بظلم للعبيد، ...، 
يوم ينادي املنادي اأال لعنة اهلل على الظاملني.... 

اأال لعنة اهلل على الظاملني... 
)ع(  للعقيلة  كلمة  اخر  مع  )و(  املمثل  ي�صقط 
ويتم�صك ب�صتار امل�صرح الثاين في�صقط على طول 
وي�صكل  حتته  يختفي  فالكل  احمر  �صتار  امل�صرح 
امل�صرح  على  كبرية  كومة  االأعلى  ال�صتار  وقوع 
يعلوها من حتت ال�صتار را�ض وحوله روؤو�ض واىل 
روؤو�ض  باأنها  للمتلقي  يخيل  مما  اأ�صخا�ض  جانبه 
تتقدم �صبيا لكن بل ملمح على �صكل كومة قما�ض 

تعلن عن هذا االإيحاء الت�صكل العام للم�صهد . 
  ن�صيج �صوت ال�صيدة زينب)ع( : )يرافق الت�صكل 
ال  علمًا  الطف  لهذا  �صين�صبون  هذا(  امل�صهدي 
اأثره وال ميحى على مرور الليايل واالأيام  يدر�ض 
على  ال�صللة  واأ�صياع  الكفر  اأئمة  وليجتهدن 
وبكاء(  عال  وبن�صيج  )�صمت  وتطمي�صه  حموه 
ارتفاعًا  اإال  �صاأنه  وال  علوًا  اإال  اأمره  يزداد  فل 
.... القربان  هذا  منا  تقبل  ..............اللهم 

يييييييييييييييييييييارب. 
ا�صخا�ض واحدهم  ال�صتار بني    )�صراع يف طرف 
يحاول االفلت منهم للخروج خارج ال�صتار وبعد 
اجزاء  خروج  يحاول  وهو  ال�صراع  من  حلظات 
ج�صده  ي�صحب  وهو  يخرج  يبتلعونه  وهم  ج�صده 
قربة  ويحمل  امل�صرح  مقدمة  يف  وي�صقط  بقوة 
وباأنفا�ض  اجلمهور  �صوب  ويرفعها  )ع(  العبا�ض 
تلهث وح�صرجة حزن يعلو �صوته احلزين بانني ( 
مدرار..)يبكي  فادمعي  احل�صني  قتل   : الرجل 
مدرار)يزحف  فادمعي  احل�صني  مبرارة(..قتل 
اجل�صم   ) موجع  وبكلم  امل�صرح   مقدمة  اىل 
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بل  ...والقربة  القنا  على  ...والراأ�ض  بكربلء 
كفني )ي�صري لل�صتار( ال حاديا ...)يبكي(.... 

  )�صمت يخفت خلله الن�صيج واالأ�صوات 
تدريجيا (امل�صهد الثاين

املكان : �صوق
 الوقت : ع�صرا 

املنظر العام :
 جمموعة من النا�ض وهم ا�صحاب احلرف والباعة 
�صوت  ثمة   ، بقال  حول  يتجمعون  ال�صوق  يف 
خرخ�صة ودربكة كانها احمال تتنقل ودخول ابن 
البقال وهو يحمل معه اكيا�صا كبرية فيها ملب�ض 
احلروب وخوذها و�صيوفها ودروعها وكل متطلبات 

واقعة الطف وي�صتقبله البع�ض. 
التعب( ابتي كان االمر    االبن : )وهو يلهث من 

�صاقا جدا . 
البقال : )لولده ( االجر على قدر امل�صقة يا بني . 
،ودروع  بتارة  ب�صيوف  او�صيتموين  انتم   : االبن 
اعداده  مت  حتى  ،واالمر  فتانة  ،وملب�ض  قهارة 

اخذ مني الوقت الكثري . 
النجار: املهم ان االمور �صارت على خري. القهوجي: 

وانك مل تن�ض �صيئا . 
املراأة: وو�صلت مبكرا وب�صلمة قبل موعد التجمع 

بكثري. 
االبن : اه .... احلمد اهلل على كل �صيء . 

البقال : )ي�صحب �صيفا ودرعا وقو�صا و�صهاما من 
الكي�ض ويرميهم على النجار( اأنت..... )يقاطعه 
على  ينادي  وهو  القربة  ومعه  الرجل  دخول 
م�صتغربني  عليه  يلتفتون  وهم  البهلول  طريقة 

التي  وحركاتهم  ل�صخ�صيته  وجاهلني  و�صعه 
اإيحائيا  �صوؤاال  ترتجم  لبع�صهم  فيها  ي�صريون 

...من هذا (. 
الرجل : عربة بل عربة متاما كطف بل ح�صني 
على  يده  ي�صع  وهو  مرتفع  مكان  على  ...)يقف 
ينتظر  احد  او  بعيد  ل�صيء  ينظر  وكانه  جبينه 
كطف  متاما  عربة  بل  (..عربة  بعيد  من  قدومه 

بل ح�صني ... 
البقال : )للنا�ض( ال عليكم منه فهو يهذي مذ اأن 
وقو�صا  ودرعا  �صيفا  وي�صحب  )يعود  اأمي  ولدتني 
اأنت  النجار(  على  ويرميهم  الكي�ض  من  و�صهاما 
)ع(،  طالب  ابي  بن  علي  بن  العبا�ض  دور  �صتلعب 
على  ويرميهم  الكي�ض  من  ودرعا  �صيفا  )ي�صحب 
ابنه( وانت �صتلعب دور القا�صم بن احل�صن بن علي 
ن�صائية من  بن ابي طالب )ع(، )ي�صحب ملب�ض  
دور  �صتلعبني  واأنت  املراأة(  على  ويرميهم  الكي�ض 
الرباب ،)ي�صحب �صيفا ودرعا من الكي�ض ويرميهم 
�صعد  بن  عمر  دور  �صتلعب  واأنت  القهوجي(  على 
بن ابي وقا�ض، )ي�صحب �صيفا ودرعا من الكي�ض( 
....  . اجلو�صن  ذي  بن  ال�صمر  دور  �صاألعب  واأنا 
وبع�صهم  للتباهي  االعلى  اىل  �صيوفهم  )يرفعون 
ملب�ض  يلب�صون  بداأوا  واالخرون  ال�صيوف  ا�صتل 

احلرب(... 
ين�صتون  وجميعهم  مكانه  من  )ي�صيح   : الرجل 
احد  ال  املراق  الدم  نب�ض  ي�صتوعب  احد  ال   ) له 
احد  ال  الراأ�ض....  لفكر  �صعيا  ال�صرد  يخت�صر 

ي�صتوعب نب�ض الدم املراق... 
البقال : ال عليكم منه فثمة احد يعي�ض يف را�صه 
انتهى  )يقهقه وهو يقف على مكان مرتفع ( هيا 
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العد ... وبداأت �صاعة ال�صفر ...)يبداأون باأداء 
مبا  و�صيفه  �صوته  يعلو  وكل  املعركة  من  حركات 
قتال  ذلك  ويرافق  وقتها  الطف  ابطال  قاله 

بال�صيوف (...)ي�صيح ( كونوا كهم ابطاال ... 
وي�صاء  امل�صرح  فيه  يظلم  تام  خاطف  اظلم 
ب�صوء خافت بعدما ت�صاء بقعتا �صوء ي�صار اعلى 
مدرجات  اعلى  ميني  واخرى  اجلمهور  مدرجات 
فيظهر  غمده  من  �صيف  �صحب  ي�صبقهما  اجلمهور 
ميينا  )ع(  احل�صني  واالمام  ي�صارا  )ع(  العبا�ض 
االمام  له  فيومئ  �صيفه  )ع(  العبا�ض  ،ي�صحب 
املخرج  خللها  ،ي�صعد  بالرف�ض  )ع(  احل�صني 
خل�صبة امل�صرح ويخر خللها املمثلون على االر�ض 

وهم جاثون على ركبهم. 
البقال : )بخوف( انها احياء لذكراك . 

)ع(  را�صه  العبا�ض  و  يده  احل�صني  االمام  )يهز 
وتظلم املدرجات متاما ويختفيان(

و�صل�صل  ...�صواد  ودرع  �صيف  :وذكراه  الرجل 
...اأهكذا فهمتموه .. )�صمت يرافقه انني املمثلني 
ويتح�ص�ض  الرجل  وينزل  بالهم�ض  وبكاوؤهم 
دون  للقوة  �صلطة  للفعل...ال  روؤو�صهم(..اخللود 
)يتحول  فكر...  بل  للعاطفة  �صلطة  ال  عمق... 
كلمات  وقع  على  تتحرك  جماميع  اىل  املمثلون 
وحرق  بكاء  )�صوت  وحده  باالإح�صا�ض   ) الرجل 
خياما  بت�صكيلتهم  املمثلون  وي�صكل  خيام  
الدر�ض  وي�صتوعب  املاأ�صاة  تعمق   ) وتنوح  تهتز 
واحد  وكل  مرتفعة  امان  على  تقف  ..)املجاميع 
لفهم  �صبيلنا  الوعي  االخر(  بوجه  يقف  منهم 
الدم الذي انت�صر على الكره  ... )جتل�ض املجاميع 
اإن�صانية  ر�صائل  االإن�صان  االر�ض(  تتح�ص�ض  وهي 

)ي�صكلون ت�صكيلت توحي بالوالدة( ونطفة مبداأ 
)يتجمعون  موقف  وروح   ) منت�صبني  ويقفون   (

حوله( هكذا علينا اأن نبوح وجن�صد.... 
البقال : )بحزن( وهل نحتوي كل ذاك اجلرح ام 
يحتوينا ...مَل غاب الن�صر؟   الرجل :  مل يغب 

الن�صر .... كن مظلوما فتنت�صر خالدا... 
واكره   ... ظامل  اأي  امقت  )مبرارة(   : البقال 

الظلم.... 
الكره  �صلح  ال�صمر؟....  دور  مَل   اذن  الرجل: 

كله؟؟.. 
اأريد  ما  اأنال  كي   ... كرههم  اأ�صتح�صر   : البقال 

....لعنة دائمة. 
ميزان  فيعتدل  اخر  اح�صا�صا  جرب   : الرجل 

نقائك .
؟...وان  رحمة  القتل  هل  )للرجل(  النجار:   
كان عك�ض ذلك امل تكن �صهام حرملة ت�صع حدا 

للمثخنني باالأنني واجلراح فرتيحهم . 
من  بدال  للظامل  فكرك  �صهام  �صّوب   : الرجل 
اأن تكون  ...هل جربت  املظلوم  �صهام جهلك على 
بجناحني  بعد  فيما  وتطري   .... كفني  بل  حاديا 
رحمة  يكن  مل  القتل  اأن  �صتعرف  ا�صتطعت  ...اإن 

بالن�صبة لهم بل كان عادة وكرامة... 
النجار: من يجروؤ على ذلك ؟...من ي�صتطيع ؟ 

 ... املظلوم  اح�صا�ض  .....ع�صت  اأنت   : الرجل 
..وع�ض  ب�صرك  ال  بب�صريتك  الظليمة  وحت�ّص�ض 
اليوم اح�صا�ض املظلوم لتتخل�ض روحك من اأدرانها 
القربة(  وبيده  الوجوه  يتفح�ض  )مي�صي   ...
توقف كثريا عند �صيحات احلرب وبكاء العط�ض 
...و�صمع هدير املاء الذي كان يعلو خريره الطما 
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وجها  �صاب  امام  ...)يقف  الظليمة   .. بالظليمة 
ال  كي  برا�صه  يهز  وهو  ويتمتم  ويحزن  لوجه  
�صبيه   .... الر�صول  �صبيه   ...) الفكرة  ي�صدق 

الر�صول ... 
االبن : �صتان ما بني يزيد )لعن( وريعان ال�صجاعة 

واالإيثار . 
 .. بالركوع  م�صكونا  تكون  اأن  جرب   : الرجل 
وعقل   ... االأج�صاد  اعتلل  �صاعة  فكر  و�صحوة 
كب�ض  �صعائر  يعظم  ودمع  طريقها..  للثورة  يعيد 

العراق . 
االبن : من يجروؤ على ذلك ؟...من ظامل ملظلوم 
ماكنت  النا�ض  �صين�صى  هل  و�صحاها؟  ليلة  بني 
اج�صد من دور كانت تتعاىل �صيحات لعناتهم يل 

يف كل مكان ؟. 
الرجل : مَل ال طاملا اإن ليل املظلوم اأطول من ليل 
لها  ذاكرة  ال  ال�صعوب  اإن  طاملا  ال  ...مَل  الظامل 
اإال ذاكرة الظليمة التي بقيت تتجدد يف كل   ...
( ال �صري  بالوجوه  ... )مي�صي متفح�صا  واآن  يوم 
جمرد  تكون  ال  اأن  ال�صري  االأدوار  تغري  لعبة  يف 
لعبة ونعي�صها بكل تفا�صيل حياتنا دون اأن ن�صعر 
املراأة فيبكي بهم�ض ومرارة( ويتمتم   اأمام  )يقف 

الظليمة ...الظليمة. 
و�صباحات  الق�صور  ترف  يف   ظليمة  ال   : املراأة 

اللوم وم�صاءات التقريع .  
الرجل : �صتكونني اأكرث �صعورا بااله ....واحلزن 
�صيدة  تكوين  اأن  ...جربي  له  �صتنتمني  بل   ...

املواجع ...وبطلة األطف وكفيلة ال�صبي. 
املراأة : كنت والزلت اأحتا�صى الوجع . 

الرجل : حت�ص�صوا الوجع ...وعي�صوا ذاك اجلرح 

املمتد من كربلء اإىل كربلء...)وهو ي�صري نحو 
الظليمة  ت�صابيح  للآتني  رتلوا   ) املرتفع  مكانه 
علكم  الروؤو�ض  ووهج  واالآذان  العيون  وافتحوا 

ت�صتوعبون هم�ض النحور...  
بقعة �صوء تتنقل ما بني املمثلني كل ح�صب كلمه 
.. يف زوايا امل�صرح وت�صج يف املكان اأ�صوات خافتة 
و�صليل ال�صيوف وبكاء االأطفال والن�صوة تت�صاعد 
احل�صني  االمام  و�صوت  اأخرى  تارة  وتخفت  تارة 

)ع( يعلو يف املكان . 
ا�صرا....  اخرج  مل   : )ع(  احل�صني  االمام  �صوت 

وال بطرا .. وال ظاملا وال مف�صدا... 
�صوت يزيد )لعن( )يعلو يف املكان( : ان مل تقتله 
او   .... ال�صهام  واعمته  الرماح  قطعته  ال�صيوف 

�صينال منه العط�ض ويقتله )قهقهة( .
البقال : )بقعة �صوء عليه وهو يقف على مكان 
االطفال  بكاء  �صوت  را�صه  يف  وي�صج  مرتفع 
فقط  العبا�ض)ع(  بروز  يرقب  وهو  والعطا�صى 

�صوتهم وا�صوات ال�صيوف والقتال ( 
ال   ... ...امنعوه  امنعوه   : )لعن(  ال�صمر  �صوت 
احل�صني  وارتوى  و�صل  ..فان  املاء  ي�صل  تدعوه 
و�صحبه فلن تقوم لنا قائمة بعد اليوم ... امنعوه 
.. امنعوه ...)تتعاىل مو�صيقى القتال هرمونيا( 
..امنعوه  والرماح  فبالنبال  ت�صتطيعوا  مل  ان 

...امنعوه .. 
)�صمت والبقال الزال يبكي وتعلو �صيحات بكائه 

ورف�صه ملا يجري(
احل�صني  بعد  من  نف�ض  يا   : )ع(  العبا�ض  �صوت    

هوين      
وبعده ال كنت اأن تكوين
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هذا احل�صيـن وارد املنـون
وت�صربيـن بارد املعني

تاهلل ما هذا فعال ديني
ال   ... ...امنعوه  امنعوه   : )لعن(  ال�صمر  �صوت 
 .... امنعوه  احل�صني...  خليام  ي�صل  املاء  تدعو 

امنعوه .... 
)�صمت والبقال الزال يبكي وتعلو �صيحات بكائه 
وتلطم  تبكي  املراأة  وتظهر  يجري  ملا  ورف�صه 
املكان  يف  ي�صج  )ع(  زينب  ال�صيدة  ن�صيج  واأ�صوات 
القتال  مو�صيقى  ت�صاعدت  كلما  يعلو  خاف  ب�صكل 
على  متوال  ب�صكل  املمثلني  كل  ويظهر  هارمونيا 

اماكنهم وهم يبكون ( 
  �صوت العبا�ض )ع( : ال اأرهـب املوت اذ املـوت زقا    

حتى اأوارى يف امل�صاليت لقى
نف�صي ل�صبط امل�صطفى الطهر وقا

اإين اأنا العبـا�ض اأغـدو بال�صقا
وال اأخاف ال�صّر يــوم امللتقى

)ا�صوات قتال �صيوف مع انارة م�صطربة تتطاير 
على  يجل�ض  والبقال  ماء  وقربة  كفوف  خللها 
يبكي  وهو  حجره  يف  را�صه  وي�صع  املرتفع  املكان 
بكاء �صديدا وتظهر املراأة اي�صا على مكان مرتفع 
كل  ويظهر  �صاقها  على  وت�صرب  راأ�صها  على  تلطم 

املمثلني ب�صكل متوال على اماكنهم وهم يبكون( 
�صوت االمام احل�صني )ع( : »وا �صيعتنا من بعدك 

يا اأبا الف�صل...«.... 
البقال : وا �صيعتنا من بعدك يا اأبا الف�صل ... 

اأال   ... الظليمة   .... الظليمة   ) )بن�صيج  املراأة: 
لعنة اهلل على القوم الظاملني . 

الظامل  ليل  من  اأطول   ...... املظلوم  ليل  االبن: 

على املظلوم.... 
التي  املرتفعة  اأماكنهم  على  وجميعهم  )�صمت 
�صخ�صياتهم  فيها  يج�صدوا  اأن  املفرت�ض  من  كان 
وهم يجل�صون وروؤو�صهم يف حجورهم وهم يبكون 
امل�صرح  عمق  من  الرجل  ويظهر  ون�صيج  بهم�ض 
ويتح�ص�ض  االأر�ض  يتح�ص�ض  وهو  القربة  وبيده 

االأكف القطيعة وهو يبكي ويتمتم ( 
عط�ض  ....واالأجوبة  نهر  االأ�صئلة   : الرجل 
وقد  اإال  يح�صر  ال  ن�صيج  عط�ض...  اإىل  يف�صي 
 ، باالآهات  ناطق  ،ن�صيج  كله  التاريخ  معه  ح�صر 
وغى  يف  ع�صق  ت�صابيح  ن�صيجهم  املرتلون  رددها 
يف  املظلوم  ين�صدها  الرجوزة  الظلم....فتحولت 
من  القربة(  يتح�ص�ض  ...)وهو  الظامل  ح�صرة 
من  بهم(  يجروؤ؟؟....)ي�صرخ  ؟؟....من  يجروؤ 
يجروؤ ان يحتوي افق املاأ�صاة وي�صتوعب تفا�صيلها 
املمثلني  من  واحد  كل  امام  الرجل  )يقف  ها   ...

فيعطونه ظهورهم(.... من)للبقال( يجروؤ؟... 
البقال : ال احمل ذاك االميان مبا �صاء اهلل فعل 

)يعطيه ظهره(. 
الرجل : )للنجار( من يجروؤ؟ 

النجار: ال احمل ذاك االميان الذي اختار املوت 
حياة )يعطيه ظهره(. 

الرجل : )للبن( من يجروؤ؟ 
االبن: ال احمل ذاك االميان الذي راى يف الطف 

يقظة )يعطيه ظهره(. 
الرجل : )للمراأة( من يجروؤ؟ 

املراأة: ال احمل ذاك االميان الذي يرى يف �صلب 
ال�صم�ض �صلة )تعطيه ظهرها(. 

احد  ال   ) مبرارة  ي�صحك   (  : الرجل 
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يجروؤ؟)يبكي  احد  ال  اكرث(  يجروؤ؟)ي�صحك 
وهو ي�صري لعمق امل�صرح بحزن ( فلم تروا ما رايت 
تفا�صيل  تعي�صوا  مل   ... يجروؤ  احد  ال  ...لذلك 
الدم املمزوج باالإيثار وال الظلم املمزوج بالق�صوة 
والكره .... لذلك ال احد يجروؤ ....ال جنروؤ الأنه 
 ... ن�صتوعب فكره  فينا اال عربه... مل  مل يع�ض 
كل ذاك العمر ونحن اما �صمر او �صعد او حرملة 
�صجادا  او  عبا�صا  او  ح�صينا  يوما  نكن  مل   ...
امل�صكون بالب�صملة .. ال احد يجروؤ؟.... ال احد 
ال�صوائح  اأجنبتني  .......فمذ  اأنا  اإال  يجروؤ؟... 
التي تتبعها النوائح وانا احمل القربة على طول 
النازلة  وكربلء  املقاطعة  جبل  بني  ما  الطريق 

...)يهم باخلروج وي�صيحون خلفه جميعهم ( 
اجلميع : اىل اين ؟ 

ال  اأن  فعلينا  نكون  اأن  جنروؤ  ال  كنا  اإن   : الرجل 
ركابهم  يف  عل  اثرهم   �صاأقتفي  ...لذلك  نكون 

اكون )يهم باخلروج( 
الطريق  ت�صل  انك   ) خلفه  )ي�صيحون   : اجلميع 
اإال لنتوءات ال�صمت ... هو  ، فطريقك ال يف�صي 

النخيب يا هذا . 
جيدا  طريقي  اعرف  مبت�صما(  )يلتفت   : الرجل 
اأثرها  واقتفي  األطف  رائحة  اأ�صم  زلت  ال  فاين 

مرغما )يخرج( ............ 
 (..... معك  خذنا   ) خلفه  )ي�صيحون   : اجلميع 

يخرجون خلفه( . 

اإطفاء االإنارة متام

امل�صهد الثالث
املكان : �صحراء النخيب 

الوقت : م�صاء 
املنظر:

 اج�صاد متناثرة بل روؤو�ض ودم ور�صا�ض باالأر�ض 
الرجل  مقاومتها  يحاول  التي  الريح  هبوب  ومع 
امل�صرح  يف  ويتنقلون  املمثلون  ومعه  يدخل  الذي 
حتى يتمكنوا بعد انتهاء العا�صفة الرتابية التي 
بقايا  حولهم  ويتطاير  مكان  كل  من  حتا�صرهم 
والرجل  اجلو  يف  يتطاير  حمرتق  ونخيل  �صعف 
منه  ت�صقط  ال  كي  ويحت�صنها  القربة  عن  يذود 
يحاول  وهو  تدريجيا  العا�صفة  �صوت  ويخفت 
اجللو�ض على االر�ض ومع جلو�صه تنتهي العا�صفة 

وتختفي فجاأة. 
تدحرجني   ) االر�ض  يتح�ص�ض  وهو   (  : الرجل 
الريح من الف عام ... )يقب�ض من االر�ض رماال 
ويذرها ( وتكبلني املواجع بل ا�صتفهام ، )يهرول 
لهاث  ويحت�صنني   ) امل�صرح  اجتاهات  كل   يف 
ملقدمة   (  ..... دعاء  الدمع  فا�صرج  االقتفاء 
امل�صرح ( ا�صرج الندم للتاريخ اآهات عتب.. )يركن 
ملقدمة زاوية امل�صرح الي�صرى( واندب كل التواريخ 
من فرط جنب وغرور....) يتفح�ض امل�صرح بحزن 
وحركات بطيئة( ... اأمن هنا مروا ؟.... اجلرح 
هنا  امن   ... الكره  ذاته  ...والدرب  اجلرح  نف�ض 
م�صرحية  بت�صكيلة  املمثلون  مروا؟.....)يتحول 

اىل قافلة يتمايلون (.. امن هنا مروا؟.... 
)احدهم يلب�ض ملب�ض امري اموي اال وهو يزيد 
وهو  لها  قرار  ال  وحليته  منكو�ض  و�صعره  )لعن( 
منتفخ  كر�ض  وله  �صخرة  على  ظهره  على  نائم 
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ج�صده  تفا�صيل  مع  ين�صجم  ال  خميف  ب�صكل 
اربعة ملثمني وعليهم بيدهم  وهو ي�صخر وحوله 

ا�صلحة واحزمة نا�صفة على بطونهم ( 
ب�صوت  يفاجاأ  امل�صرح  يتفح�ض  وهو   (  : الرجل 
قاب  والدم   ، للبطر  العنان  اأيطلقون   ) ال�صخري 
املمثلون  )يجل�ض  القيامة...  من  ادنى  او  قو�صني 
يف  روؤو�صهم  ي�صعون  وهم  القرف�صاء  االر�ض  على 
الراحة  على  يجروؤ  من   ) ويتمايلون  حجورهم  
�صوب  ....)يتوجه  احلداد  اعلنت  وال�صماء 
احلوافر  كل  ؟؟....  هنا  من  مروا  هل   ... يزيد( 

تختفي اال حوافر الدم تدل على الطريق ... 
ينت�صرون  وامللثمون  يتمغط  )وهو   : )لعن(  يزيد 
( مل ميروا .... ال يف�صي احلافر اال للتل�صي...

)ي�صرخ بوجهه ( لن ميروا ... لن ادعهم ميرون 
التاريخ  اوقفت  منعتهم  مرة  اخر  ...)يرتجل( 
كل  املعنى...�صوهت  �صفحاته  على  ونحرت 
وا�صتبدلتها  مقد�صة  غري  او  مقد�صة  الن�صو�ض 
بالوعيد  الفلوات  يطوي  ن�ض   .. الرماح  بن�صال 
بغرور  ا�صتبدلتها   ) يزيد  ملح  ليايل  ...)�صوت 
....وا�صرجت  ينتهي  ال  بلهث   .. اليه  اتوق  كنت 
الكره ..)�صوت قهقهات �صمر و�صط بكاء االطفال 
كل   ) الن�صوة  و�صراخ  اخليام  حرق  وا�صوات 
الرتتيل  غري  تعرف  ال  روؤو�ض  لنحر  رماح  الكره 
والت�صابيح ... ال تعرف ان ذاك الزمن كان يل وال 
احد ينازعني عليه ... )ي�صرخ( ال احد ينازعني 
عليه ... فكانت كل رمال ال�صحراء حرملة و�صمر 
اطووا ال�صحراء ومنعوهم عن املرور ... فلم ميروا 
ومل اعد للق�صر مذ ذاك الوقت ...اقف ارقب كل 

املارين كي ال ينب�ض عرق جديد .... 

الرجل : تقف ت�صامرك رمال ال�صحراء وتهدهد 
على  يقف   ( ينت�صبون  ...فيما  ريحها  جمونك 
مكان مرتفع  وي�صري خلف اجلمهور ( �صلة ع�صق 

للمليني... )ي�صري له ( وانت يا يزيد ... 
يزيد )لعن(: )ي�صرخ مقاطعا ( ال تقلها ..)ي�صع 
اياك   ... ترددها  ان  اياك   ) اذنيه  على  يديه 
وهو  امل�صرح  يف  خوفا  )يرك�ض  ارجوزة  هي   ....
 ) كر�صه  من  ويلهث  الطويلة  حليته  معه  ي�صحب 
...اياك  لتبتلعني  خلفي   ترك�ض  الدم  يرافقها 

... اياك... 
�صوت ال�صيدة زينب )ع( : )يرتدد يف املكان وهو 
ي�صرخ ( ....وهل راأيك اإال فند، واأيامك اإال عدد، 

وجمعك اإال بدد...... 
يزيد )لعن(: ال .... ال .... ال ... كفى ...)يجثو 
 ..... مرة  ذبحتهم   ... كفى  ركبتيه(  على 
فذبحتني تلك اال�صوات الف مرة ....)ينتف�ض( 
مرتفع  مكان  على  )يقف  ميروا  ...لن  ميروا  مل 

وحوله امللثمون وهو يغني ب�صوت عال ( 
 ملا بدت تلك الروؤو�ض وا�صرقت 
تلك ال�صمو�ض على ربى جريون

�صاح الغراب فقلت �صح او ال ت�صح
فلقد ق�صيت من النبي ديوين

...فلقد ق�صيت من النبي ديوين....)قهقهة(
روؤو�ض  بل  التي  اجلثث  املمثلون  )يتح�ص�ض 

املتناثرة على امل�صرح ( 
النحر  بني  ما  فالطريق   .... ميروا  مل   : الرجل 
لكل  ال�صلب  يعلن  قيامة  جوف  الظليمة  وتلة 

ال�صائرين خلف الدم او النداءات ... 
)ا�صوات يختلط فيها الكلم مع القهقهات الندية 
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و�صباب  كبار  وامهات  اباء  الأ�صوات  �صيارة  يف 
ت�صري  ما  �صيارة  بان  اال�صوات  توحي  ومتزوجني 

تنب�ض باحلياة ( 
لتلك  وي�صري  ب�صخرية  )يقهقه   : )لعن(  يزيد 
 ... الظليمة  لتل  املرور  ارادوا   ...  ) اال�صوات 

فاأعدناهم لنحر العط�ض.... 
الرجل : لن ت�صتطيع ... الزال �صداها فعل يرتدد 
ونا�صب  �صعيك،  وا�صع  كيدك،  فكد   (.. عام  كل 
جهدك، فو اهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت وحينا، 

وال تدرك اأمدنا( اتذكرها يا يزيد ... 
 يزيد )لعن(: ال ..... اياك ان ترددها ... اياك 

.......اياك ... اياك ... 
الرجل : الدم فم وخلود ... كيف طاوعت نف�صك 
وت�صحو  تنام  كيف   ... اخرى؟  مرة  الكرة  لتعيد 

بطف جديد ؟.. 
تلك  اال�صوات  ذات  )ترافقه   : )لعن(  يزيد 
للعابرين  خطى  ال�صحكات  كانت   ) ال�صيارة  يف 
املارة  نرقب  فكنا   .. احلزن  تن�صد  والدموع 
املمثلني  يجمعون  وامللثمون  خميفة  )ا�صوات 
ويقيدونهم  الرجال  وياأخذون  الن�صاء  ويف�صلون 
واملمثلون  ويتوعدون  يهددون  اميائية  وبحركات 
نقطع   ) وهمهمة  بهم�ض  قراآنية  اآيات  يرتلون 
بدر  ثارات  ونح�صد   ... بالنب�ض  التاريخ  و�صل 
تبكي  الن�صاء   ( �صيء  كل  حترق  لنار  ونحيلها 
ويبداأ رمي املمثلني بالر�صا�ض وتختلط ا�صواتهم 
ون�صيج  الطف  يوم  الن�صاء  وبكاء  �صراخ  باأ�صوات 
زينب الذي يختم بتقبل منا هذا القربان( ف�صلنا 
االه عن الروح ون�صرنا لوحات الدم عناوين وعيدا 
،هي نف�ض البطوالت طف بطف .. الزمن ال يعيد 

نف�صه اال ملن ي�صلمون نحرهم لل�صمر ...وهم �صلموا 
نحورهم ل�صمر ال�صحراء ...)يتنقل ي�صف القتلى 
يف امل�صرح ( ... هنا �صلة علي  مل تتم  .... وهنا 
طموحات ح�صن اعدمت .... وهناك را�ض ح�صني 
عليه  يتطاير  �صيء  ثمة  )كان  بالر�صا�ض  فجر 
فت�صظى  فجر  اللعنة  بهم�ض(  نف�صه  يكلم  وهو 
)يحاول  ...اللعنة  اها   ... �صوء  م�صاقط  دمه 
ا�صتعادة كربيائه املزعوم ( كلهم هنا على  منفى 
باالأم�ض  احل�صني  بدم  ارتوت  التي  الرمال  ذرات 
...�صلوا  بالنخيب  تلوذ  كربلء  من  هاربة  وولت 
الف  من  ي�صتغيث  ...وال�صوت  االخرية  �صلتهم 
عام ..وعام ...)ين�صت الن �صوت العقيلة يختلط 

ب�صوت وبكاء الن�صاء يف �صيارة النخيب (. 
من  اأما   : عال  بن�صيج  )ع(  زينب  ال�صيدة  �صوت 

مغيث يغيثنا ... اأما من مغيث يغيثنا.. 
)يعلو �صوت بكاء الن�صوة واالطفال يرافقها �صوت 
معه  ومن  ويزيد  العراقية  الطريقة  على  نعي 
اذانهم يخيفهم  امل�صرح وايديهم على  يتنقلون يف 

ويوؤملهم النعي ( 
يزيد )لعن( : )ينتف�ض بحقد يجدده مرة اخرى 
 ... الدم  غري  وزينب  احل�صني  بني  ما  طريق  ال   )
ال طريق ما بني احل�صني وزينب غري الدم ... لن 
العبا�ض اىل خيام زينب ... لن مير ماء  مير ماء 
االج�صاد  )تنه�ض   ... زينب  خيام  اىل  العبا�ض 
ينتبه  ان  دون  امل�صرح  يف  تطوف  روؤو�ض  بل  التي 
وتعويذة  العا�صقني  حناء  جعلناه  الدم   ) يزيد 
للتني ... لي�ض �صوى القرابني غد... ولي�ض �صوى 
املرور  وننا�صبهم  هنا  ننت�صب   .... منع  من  غد 
..فلن ميروا ....)يعود ملكانه املرتفع ( لن ميروا 
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ان  اال  ميروا  لن   ... عنوان  العط�ض  ...ف�صحراء 
ان تغري  اال   .... الدم  �صرب  ال�صحراء من  �صبعت 
طعم الدم باملاء ...لن ميروا ....)بقهقهة عالية 

( لن ميروا ... 
االمام  را�ض  يربز  املظلم  امل�صرح  عمق  )يف 
احل�صني)ع( ال يرى منه اال الوهج وتطوف حتته 

االج�صاد بل روؤو�ض ( 
اهلل  من  وكرامتهم  عادة  لهم  القتل   : الرجل 
عادة  لكم  والفتنة  الدم  و�صفك   .. ال�صهادة 
لن   ... ناره....فلن متر فتنتكم  ولعنتكم من اهلل 

متر ... 
يزيد )لعن( : )ينتف�ض به�صترييا ينتقل من نحر 
وميثل  الرا�ض  على  املوجودة  للجثث  اخر  لنحر 
االج�صاد  وتتقدم  الروؤو�ض  حز  اميائية  بحركات 
حول يزيد وهو يهرول للرجل ويقف امامه وجها 
والفتنة  ميروا...  لن   .... ميروا  وهو(.لن  لوجه 

وحدها �صتمر ... الأنها مت�صي بل را�ض. 
النحر  طريقهم  ودليل  �صيمرون  بل   : الرجل 
�صيحات  متر  ولن   ... الظليمة  نداء  وترتيلهم 
تفرقها  فلن  الدنيا  وحد  را�ض  فهو   ... فتنتكم 

اج�صاد ع�صاق بل روؤو�ض ... لن متر....  
يزيد )لعن( : لن ميروا .... 

االج�صاد  )حتيط   ... �صيمرون  بل   : الرجل   
الرجل  ويفتح  يزيد  حول  الروؤو�ض  مقطوعة 
فيجن  ال�صحراء  تراب  على  املاء  وي�صقط  قربته 

يزيد ( 
املاء من  ) وهو يحاول عبثا جمع   : يزيد )لعن( 
على وجه الرتاب ( ال ....ال ... ال ت�صتبدلوا لغة 

االر�ض ... لغتها دماء ...دماء ... 

الرجل : هي امانة اديتها .... االف ال�صنني مرت 
�صيدة  طلبتها  ماء  قربة   .. كوديعة  احملها  وانا 

احلزن من اخيها... غريت لغة االر�ض ... 
املاء من  يزيد )لعن( : ) وهو يحاول عبثا جمع 
على وجه الرتاب ( ال ....ال ... ال ت�صتبدلوا لغة 
االر�ض ... لغتها الدم ولي�ض �صوى الدم.....الدم 
الروؤو�ض  به االج�صاد مقطوعة  ...الدم )حتيط 
احل�صني  را�ض  يرتكز  فيما  بينهما  يختفي  حتى 
)ع( اعلى االج�صاد في�صكلون بذلك جتمع اج�صاد 
احل�صني  را�ض  وهو  اال  واحد  برا�ض  متعددة 
تدريجيا  وتختنق  تخفت  يزيد  )ع(...وا�صوات 
يف  )ع(  احل�صني  االمام  �صوت  ويعلو  تنتهي  حتى 
املكان وخلله يدخل احد االرهابيني وهو حم�صو 
وحركات  بكره  امل�صرح  يف  يتحرك  نا�صف  بحزام 
قاتل ماجور حتى ي�صتدل ملكان االج�صاد والرا�ض 

ويظل يحوم حولهم ...( . 
اإال  املوت  اأرى  اإين ال   : �صوت االمام احل�صني )ع( 

�صعادة... واحلياة مع الظاملني اإال برما .
االمام  يكمل  ان  بعد  نف�صه  االرهابي  يفجر   (
امل�صرح  فيظلم  ال�صهرية  كلمته  )ع(  احل�صني 
�صغرية  ح�صينية  رايات  اجلمهور  على  وتتطاير 
اجلمهور  على  امل�صرح  من  الرمي  بطريقة  ترمى 
ي�صاء  رميها  وبعد  املكان  على  يخيم  والظلم 
وحولها  ذهبية  قباب  العمق  يف  فتظهر  امل�صرح 
كامل�صاية  ي�صريون  املمثلني  وجميع  النا�ض  مليني 
ال�صود  احل�صينية  الرايات  يحملون  وهم  نحوها 

واحلمر( 
النهاية
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الصعوُد إلى ُشرفة المجد

 نا�صر اخلزاعي

م�صرحيٌة بثلثة ف�صول



ال�صخ�صّيات
1-م�صلم بن عقيل )�صفري االإمام احل�صني وابن 

عمه(.
كوفة  من  وطيبة  كرمية  )امراأة  2-طوعة 

القرن االأول الهجري(.
3-بلل بن طوعة ) فتى نزق اأعماه حب املال 

عن معرفة احلق والف�صائل(.
4-عبيد اهلل بن زياد) ممثل ال�صلطة االأموية 

الغا�صمة يف الكوفة اآنذاك(.
الـ)كومبار�ض(  من  متنوعة  5-جمموعة 

وال�صخ�صيات التي توؤدي اأدوارا ثانوية.

الف�صل االأول

بوقت  �صبيهة  باأجواء  توحي  خافتة  باأ�صواء 
غروب ال�صم�ض تنفتح �صتارة امل�صرح على م�صهد 
املتناثرة  والق�صب  الطني  بيوت  من  ملجموعة 
فيما  القدمية،  الكوفة  مدينة  اأطراف  اأحد  يف 
التعب،  اأنهكه  عقيل(  بن  )م�صلم  رجل  يظهر 
يتحرك  ال  واجما  فبدا  احلرية،  به  وا�صتبدت 
القرف�صاء  جال�ض  وهو  يفعل،  ماذا  يدري  وال 
الطينية  البيوت  اأبواب  اأحد  من  بالقرب 
املتباعدة، ويف هذه االأثناء تخرج من باب بيتها 
القامة  منت�صبة  لكنها  )طوعة(  عجوز  امراأة 
دارها  عتبة  عند  لي�صدمها  نف�صها،  من  واثقة 
اأم�صت  الذي  احلي  عن  الغريب  الرجل  منظر 

عمرها تعرف اأهله فردا فردا.
تبتغي  وما  الغريب،  اأيها  اأنت  من  -طوعة: 

بجلو�صك قرب داري؟
اأ�صللت  غريب  رجل  اأنا  اأماه  عقيل:  بن  -م�صلم 
اأعلم،  وال  املوح�صة،  املدينة  هذه  يف  الطريق 
دون  املكان  هذا  اإىل  قادين  الذي  قلبي  اأهو 

غريه، اأم هما قدماي؟ 
-طوعة: لي�ض من عادتنا اأن ن�صاأل الغريب عن 
اأ�صاألك  يل  هل  لكن  وقبيلته،  ن�صبه  وعن  ا�صمه 
عن حاجتك يا بني؟ فلرمبا اأعينك ولو بالي�صري 

مّما تبتغي.
فقد  ماء  ب�صربة  يل  هل  اأماه  عقيل:  بن  م�صلم 
احلّر  هذا  يف  ماأخذ  كّل  مني  العط�ض  اأخذ 
اللهب، وتهالكت قواي حتى �صرت ال اأ�صتطيع 

الوقوف على قدمي.
تكلم  وهي  م�صرعة  دارها  اإىل  طوعة  تدلف 
نف�صها: غريب اأمر هذا الرجل، ليتني اأعرف من 
هو وماذا يبتغي؟ بل ليتني اأقف على �صر انفتاح 
قلبي له اأكرث مّما ينفتح البني اأو الأخي، هل هو 
اأم  النوراين اجلميل،  اأم وجهه  حياوؤه الظاهر، 
ل�صانه احلجازي الف�صيح، اأم ماذا؟ ثم تخرج من 
خباء دارها حاملة جرة �صغرية لت�صقي الرجل 

الغريب.
فما  نف�صا،  وطب  مريئا  هنيئا  ولدي  يا  -ا�صرب 
ثم  ال�صيف.  يف  البارد  املاء  كنعمة  نعمة  من 
باب  عن  وابتعد  وع�صريتك،  اأهلك  اإىل  ارحل 
دارنا، فل ي�صح لرجل مثلك  اأن يتخذ من اأبواب 

النا�ض مو�صعا جللو�صه.
اأذق طعما للماء منذ  اأماه، فاأنا مل  -اأ�صكرك يا 
اأبرح  لن  لكني  حّقا  ارتويت  ولقد  البارحة، 

38



قليل،  عما  �صيدلهم  البهيم  فالليل  املكان  هذا 
و�صيوؤوب كل رجل اإىل داره، واأنا غريب منقطع 
فهل  ياأويني،  اأحدا  اأعرف  ال  املدينة!  هذه  يف 
ينبلج  حتى  مقاما  الركن  هذا  من  اتخذ  اأن  يل 

ال�صباح، ثّم يق�صي  اهلل اأمرا كان مفعوال؟
-طوعة: اأيها املطاأطئ راأ�صه خجل وحياء، اأنا 
مبنزلة اأّمك، وال اأدري مَل اأرّق لك واأ�صدقك يا 
لعّلي  اأمرك  حقيقة  عن  اأخربتني  فهّل  ولدي! 
اأعينك على ق�صاء حاجتك مر�صاة هلل وتقربا 

اإليه.
اأمانا  اأمتنحينني  اأيتها املراأة الكرمية،  -م�صلم: 
مل مينحني اإياه غريك يف هذه املدينة الغادرة؛ 
ولو  تخفيني  اأن  لك  وهل  اأمري؟  اأخربتك  اإن 
لليلة واحدة عن اأنظار ذئاب جْرد تت�صهي �صفك 
دمي دون جرم فعلته، و�صاأجزيك عطاء جزيل 
اإن اأحياين اهلل؟ اأماه اأنا م�صلم بن عقيل ال حول 
الكوفة  رجال  باع  اأن  بعد  قوة  وال  االآن-   - يل 
وبعد  بعد،  يقب�صوه  مل  بخ�ض  بثمن  �صمائرهم 
اأن نكثوا عهودهم معي ومواثيقهم الغليظة، اأنا 
ر�صول احل�صني اإليهم مل اآت اأ�صرا وال بطرا، ومل 
ور�صائلهم  الرجال  هوؤالء  فُكتب  عبثا،  ير�صلني 
اأثنت اأعجاز االإبل لكرثتها، اأنا م�صلم بن عقيل 
الطالبي الها�صمي، ال نا�صر يل -اليوم- وال معني 
ولقد  اإليه،  اآوي  اأن  اأ�صتطيع  موؤمتنا  رجل  وال 
ب�صوء  وتنّباأت  القوم،  اإيل  ي�صمر  مبا  اأح�ص�صت 
ان�صرافهم عني يف �صلة  راأيت  اأن  م�صريي بعد 
االأم�ض اجلامعة، ول�صت بخائف من موت حمتوم 
اأحيا  اأن  اأريد  لكّني  نف�ض،  ذي  كّل  على  ومقّدر 

اإىل  القدوم  عن  عمي  ابن  ثني  اأ�صتطيع  لعّلي 
هوؤالء الذين ال يحفظون اإاّل، وال يرعون عهدا 

قطعوه كما بان يل بعد فوات االأوان.
ولدي،  يا  اأ�صمع  ما  اأ�صدق  ال  رّباه  يا  -طوعة: 
اأنت م�صلم حقا؟ لقد اأثلج خرب قدومك الكوفة 
الطواغيت  بزوال  خريا  وا�صتب�صرت  قلبي، 
فيها  التي  املدينة  هذه  عن  اجلبابرة  ورحيل 
من حمّبيكم اأكرث مما فيها من مبغ�صيكم، لكنها 
والريا�صة....  املال  وحب  الغا�صمة،  ال�صلطة 
اأحد،  يراك  لئل  بني  يا  �صريعا  داري  ادخل 
رجل  داري  يدخل  اأن  �صرف  بعده  ما  ف�صرٌف 

مثلك، و�صاأواريك عن اأقرب النا�ض يل.
يف  ق�صية  غرفة  اإىل  م�صلم  بيد  طوعة  تاأخذ 
دعوت  لطاملا  نف�صها:  اإىل  تتحدث  وهي  دارها، 
اهلل يف �صري ويف علني اأن يوحد اهلل قلوب اأهل 
واحد،  موقف  وعلى  واحد  راأي  على  الكوفة 
م�صلم  حول  النا�ض  يلتف  اأن  متنيت  ولطاملا 
ويوؤازره حتى ي�صل احل�صني لي�صّوي هذا االأمر، 
لهذه  ما  رباه   ... والذل  والظلم  اجلور  ويرفع 
القلوب ال�صدئة من حب املال؟ وما لهذه ال�صيوف 
املغمدة خ�صية من رجل غادر ماكر ي�صكن اأق�صى 
االأر�ض؟ اأين النخوة؟ بل اأين اأمري املوؤمنني علي 
ليفرك ال�صداأ عن هذه القلوب التي ران عليها 
الذل والهوان وحب الدنيا، واأينه ليعيد ل�صيوف 
اأهل الكوفة بريقها الذي خطفه معاوية مبكره 

ودهائه و�صرائه لل�صمائر؟ 
عن  �صيوفكم  تغمدون  الكوفة  اأهل  يا  ويلكم 
�صكري  اأي  تعلمون  واأنتم  وزبانيته  يزيد  اأعوان 
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وزنديق وفاجر هو!        
                              )�صتــــــــــــــــار( 

الف�صل الثاين 

على باحة الدار امل�صاءة بفانو�ض اأو مبجموعة 
من ال�صموع والقناديل تنفتح �صتارة امل�صرح من 
تهّم  الدار  باحة  يف  )طوعة(  وتظهر  جديد، 
بالغدو والرواح، وبالذهاب واملجيء من الغرفة 
تقوم  وهي  عقيل،  بن  م�صلم  فيها  اأدخلت  التي 
ولدها منبطحا  يبدو بلل  بينما  على خدمته، 
النوم  التي اعتادت  اأّمه  الدار يراقب  يف باحة 
تاأتي  اأن  وما  الليل،  من  االأوىل  ال�صاعات  يف 
بيدها  حاملة  الق�صية  الغرفة  من  )طوعة( 
اآنية للطعام ينت�صب بلل من جل�صته ويتوجه 

بكلمه للأم.
الذهاب  تكرثين  اأراك  مايل  اأماه  بلل:   -
لي�صت  اإنها  الق�صّية،  الغرفة  تلك  من  واملجيء 
�صوى غرفة مهملة نخزن فيها ما فا�ض من موؤن 

وفرا�ض، فماذا دهاك يا اأّماه؟
اآنية  اأجلب  اإين  ولدي،  يا  �صيء  ال  -طوعة: 
حاجات  من  ما  حلاجة  اأم�صي  اأو  اأخرى،  واأودع 

البيت الكثرية التي ال تنتهي!
الغرفة  تدخلني  اأرك  مل  اأ�صهر  منذ  -بلل: 
وتذهبني،  تاأتني  تنفكني  ال  واليوم  الق�صية 

�صاأذهب بنف�صي وا�صتطلع االأمر!
�صكوك  له  ازدادت  ب�صوت  �صارخة  -طوعة 

تذهنَب،  ال  تاهلل  ولدي  يا  ال   . ال  ال  ال  بلل: 
جلل،  اأمرا  لك  الأحكي  اجل�ض  اأو  ارجوك، 
االآن،  لك  به  �صاأبوح  �صرًا  تذيع  ااّل  وا�صتحلفك 
لكن اق�صم يل اأن ال تخرب اأحدا مبا �صاأقوله لك 

) ال يرتدد بلل يف الق�صم مرات ومرات( .
-طوعة: يا ولدي اأتعرف م�صلم بن عقيل؟

-بلل: كيف ال اأعرفه يا اأم، والكوفة منقلبة يف 
البحث عنه مل ترتك �صرطة ابن زياد م�صجدا 
اأو ب�صتانا اأو خربة اأو نهرا من اأنهار الكوفة اإاّل 
يا  لل�صلطان  مطلوب  اإنه  عنه،  بحثا  ودخلته 
اأماه، وهناك جائزة ثمينة خ�ص�صها االأمري ملن 

ياأتي به حيا اأو ميتا! 
هذا  �صمعت  اأن  بعد  مرتددة  تبدو  -طوعة 
الكلم لكنها مل جتد بدا من اأن تقول لولدها: 
االآن،  بن عقيل هو �صيفنا  م�صلم  اإّن  ُبني بلل، 
جلوزة  حتاو�صته  اأن  بعد  ياأويه  من  يجد  مل 
اأعطوه  الذين  اأ�صحابه  عنه  ونفَر  ال�صلطان 
�صاعات  عنه  يتخلوا  ااّل  على  وعاهدوه  االأمان 
ا�صتجار  وقد  االآن،  و�صيفك  �صيفي  هو  ال�صدة، 
بي فاأجرته، ولو كانت حياتي ثمنا لهذا االأمر، 
واأن  االإح�صان  كّل  له  نح�صن  اأن  الواجب  ومن 
والن�صب،  احل�صب  ابن  فهو  �صيافته،  على  نقوم 
ومن الفخر لنا اأن يكون بيننا اآمنا ال يجوع وال 
ثم  كربته  تفرج  اأو  غمته  تنجلي  حتى  يظماأ 

�صيكون لكل حادث حديث!
اإناء  اأمه  حملت  اأن  بعد  نف�صه  حماورا  -بلل، 
باحة  يف  وحيدا  وتركته  م�صلم  اإىل  لنب  من 
بن  م�صلم  تخفي  املراأة  هذه  اأجمنونة  الدار: 
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عقيل يف دارها والقوم ما تركوا اأكمة اأو جدارا 
اإاّل ونقبوه بحثا عن هذا الرجل،، ال ال يا بلل 
تاأخذ عقلك وقلبك،  ال�صيطان  و�صاو�ض  ال تدع 
نرعى  اأن  الواجب  ومن  بنا،  م�صتجرٌي  �صيف  هو 
�صيافته على اأح�صن وجه، وعند الغد �صياأخذه 
حق  اأمتمنا  ونكون  يريد،  حيث  اإىل  غب�ض  اأول 
ال�صيافة وراعينا حق االإجارة التي اأو�صانا بها 

ديننا احلنيف!
لكن يا بلل، اأترتك اجلائزة واأنت ال ناقة لك 
عقيل  ابن  بني  م�صت�صرة  عداوات  يف  جمل  وال 
لعاب  لها  ي�صيل  التي  اجلائزة  اإنها  زياد،  وابن 
ومن  القوم  اأغنياء  من  كان  لو  حتى  كويف  اأي 
اأعيانهم، وواهلل ما تركها اأحد من اأهل الكوفة 

اإن �صنحت له!
اأين �صيمتك التي  ماذا دهاك يا بلل، يا فتى،  
وال  له  حول  ال  الجئ  اإال  م�صلٌم  ما  بها،  تباهي 
فكن  واخلونة،  الظاملني  زمان  قهره  قد  قوة... 
نا�صرا له يف �صّدته واحجْبه عن كل ذي عينني، 
اإىل  الرّباق  وذهبها  الدنيا  اأموال  ولتذهب 

اجلحيم! 
واهلل ال اأدري ماذا اأفعل؟ حائر اأنا بني جائزة 
يل  يريح  موقف  وبني  الدهر  اأبد  تغنيني 
زلفى،  اهلل  اإىل  يقربني  بل  حييت،  ما  �صمريي 
وال  الكوفة  دهاقنة  من  دهقانا  لي�ض  فم�صلم 
ويكفي  النبوة،  بيت  من  هو  بقاقيلها،  من  بقاال 
اأّنه تربى بحجر عليٍّ اأمري املوؤمنني عّمه وتخّلق 
قلبي  وال�صك  واحلرية  القلق  �صياأكل  باأخلقه. 
اأ�صلك: نهج ابن  النهجني  اأي  اأدري  ال�صغري، وال 

زياد و�صيده، اأم نهج م�صلم بن عقيل و�صيده؟
تاأفل  لن  واإحن  متاهات  يف  وغائ�ض  اأنا  حائر   
فاأ�صرتيح  يزورين   نوم  ثّمة  ولي�ض  تزول،  ولن 
الغرفة  يف  عقيل  بن  فم�صلم  فيه،  اأنا  مّما 
الدنانري  اآالف  قيمته  كنزا  اأن  اأي  املجاورة، 
الذهبّية يف الغرفة املجاورة، ويف الغرفة ذاتها 
قطعته  وميينا  لديني  وحفظا  ل�صمريي  راحة 
الأمي اأبّر به... كّل عذابي وهمومي يف الغرفة 
املجاورة، بل كّل �صعادتي وجمدي فيها! لكن ها 
هو النوم ياأتيني رويدا رويدا، �صاأغفو هنيهة كي 
اأ�صرتيح، والغب�ض االأول من �صباح اليوم الباكر 
راأ�صي،  يف  يدور  الذي  النزاع  هذا  كل  �صيح�صم 
من  ال�صم�ض  �صيقّرر، وحدها  من  ال�صباح  وحده 
طوّيتي  وعن  نف�صي  حقيقة  عن  القناع  تك�صف 

املخبوءة.
                                   ) �صـــــــــــتــــــار (

الف�صل الثالث

تن�صدل �صتارة امل�صرح ) وهي هنا �صتكون كبرية 
اأ�صوات جلبة حلوافر اخليل مع  نوعا ما ( عن 
الغب�ض االأول لل�صباح قريبة من باب دار طوعة 
االأ�صوات،  هذه  على  مذعورة  ت�صتيقظ  التي 
اأن  تتفقد ولدها فلم جتده يف فرا�صه، فتتيقن 
القوم ما اجتمعوا يف هذا املكان اإال لو�صاية مل 
يطقها �صدر بلل الذي تعرفه جيدا، ثم تهرول 
�صوب غرفة م�صلم املنعزلة فيطمئن قلبها حني 
جتده قائما ي�صلي، لكن االأ�صوات تزداد تتبعها 
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ثم  �صلته  م�صلم  ينهي  الباب،  على  طرقات 
ملواجهة  باخلروج  ويهّم  ودرعه،  �صيفه  ميت�صق 
القوم الذين جاوؤوا لطلبه، بينما ت�صعد طوعة 
اإىل اأعلى �صرفات دارها تراقب املوقف ول�صانها 

يلهج بالدعاء مل�صلم باحلفظ وال�صون...
على  �صيفه  م�صلتا  الدار  باب  من  خارجا  م�صلم 
وراجل  فار�صا  ال�صتني  جتاوزوا  الذين  القوم 

وهم يفرون اأمامه ، وهو يرجتز:
  اأق�صمُت ال اأُقتل اإاّل حّرا    

واإْن راأيُت املوَت �صيئًا ُنكرا   
 اأخاُف اأن اأُكَذَب اأو اأَُغّرا  

    اأو يخلط البارد �ُصــــخنًا ُمّرا 
 ُردَّ �ُصعاُع ال�صم�ِض فا�صـتقّرا 

   كلُّ امرئ يومــًا ملق �صّرا 

منهم  قتل  اأن  بعد  احلملة  قائد  �صوت  ياأتيه 
نفرا وجرح اآخرين: يا بن عقيل اإنك ال تكذب 
وال تغّر، الق �صلحك ولك االأمان عهدا نقطعه 

لك وميينا نق�صمه.
م�صلم  يا  لك  ونق�صم  نعاهدك  القوم  )يردد 
�صرط اأن تلقي �صلحك، وطوعة ترقب امل�صهد 
الدموع  تذرفان  وعيناها  العالية  �صرفتها  من 
ي�صند ظهره  الذي  مل�صلم  بالدعاء  يلهج  ول�صانها 
و�صال  اجلراح،  اأثخنته  اأن  بعد  دارها  حلائط 

الدم من وجهه كّل م�صيل(.
الذي  وميينكم  اأمانكم،  لوال  واهلل  -م�صلم: 
�صمعته لن األقي �صيفي من يدي، واإين ملن قوم ال 

يهابون املوت اأبدا!

�صلحه  فينتزعون  م�صلم  على  القوم  يتجمع 
فتدمع  والغدر  النكث  اأول  اأنه  فيعلم  باالإكراه، 

عيناه، فياأتيه �صوت من اأحد الرجال:
-�صوت: اإن مثلك ومثل الذي طلبت اإذا نزل به 

مثل الذي نزل بك مل يبِك.
لنف�صي واهلل،  اأبكي  يا هذا، ال  -م�صلم: ويحك 
القادمني،  الأهلي  اأبكي  ولكن  اأرثي،  لها  وال 
لي�صول  �صياأتي  من  اأبكي  واأهله،  احل�صني  اأبكي 

باأمثالكم على اجلبابرة والظاملني.
يديه،  فيقيدون  م�صلم  على  القوم  يتكالب   (
اهلل  عبيد  الطاغية  جمل�ض  اإىل  به  وياأتون 
عمر  ميينه  عن  االإمارة،  دار  يف  وهو  زياد،  بن 
بن �صعد )قائد جي�صه( واإىل �صماله حممد بن 
بالرغم  �صاخما  عزيزا  م�صلم  يدخل  االأ�صعث، 
اأو  �صلما  يلقي  اأن  بدون  النازفة  جراحه  من 

يوؤدي حتية(
على  ت�صلم  اأال  اجلال�صني:  اأحد  من  -�صوت 

االأمري؟
يريد  من  على  اأ�صلم  ولن  باأمري،  لي�ض  -م�صلم: 

قتلي!
بها  قتلت  ما  قتلة  الأقتلنك  واهلل  زياد:  -ابن 

اأحدا من العاملني.
يا عمر بن  اإيّل  �صاأو�صي و�صيتي،  اإذن  - م�صلم: 
القوم،  هوؤالء  دون  قرابة  وبينك  فبيني  �صعد 
تبعث  واأن  فتدفنها،  جثتي  تطلب  اأن  و�صيتي: 

اإىل احل�صني من يرّده عن الكوفة!
�صاأتركها  جثتك،  يف  �صفاعة  ال  زياد:  -ابن 
معّلقة يف االأ�صواق كجثة هانئ بن عروة الأنك 
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طلبت هلكنا، واأما احل�صني فلن نكف عنه اأبدا 
قدم الكوفة اأم مل يقدم.

-م�صلم: اأما واهلل لقد اأحدثتم يف االإ�صلم بدعا 
ولوؤم  املُْثلة،  وقبح  الَقْتلة،  ك�صوء  فيه،  لي�صت 
الغيلة، ول�صت مّمن يبايل باأي ميتة تريدها يل!
الق�صر،  �صاهق  اإىل  به  ا�صعدوا  زياد:  -ابن 
والقوا به من اأعلى نقطة فيه، وليفعل ذلك من 

ُجرح ب�صيفه منكم!
التوليف  املمكن  من   ( الق�صر  ي�صعد  -م�صلم 
اأعلى  من  امل�صهد  ترقب  وهي  طوعة  م�صهد  بني 
نقطة يف دارها وم�صهد م�صلم مرتقيا ق�صر ابن 
زياد( وهو يتمتم باآيات من القراآن م�صليا على 
حممد وعلى اآله وعلى النبيني وامللئكة، موّجها 
الق�صر،  اأ�صفل  جتّمعوا  الذين  كّل  اإىل  ب�صره 
احكم  اللهم  مرّددا:  عليه  ويثني  اهلل  فيحمد 
بيننا وبني قوم غّرونا وكادونا وخذلونا، يهوي 
بعدها ج�صده الناحل اإىل االأر�ض، بينما ت�صعد 
روحه الطاهرة اإىل اأعلى ِعليني، يف حني تظل 
باكيتني  ال�صماء  اإىل  متطلعتني  طوعة  عينا 

حزينتني...
                                 ) �صــــتــــــار (  
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مسرُح التعزية 
من منظور النقد 

الغربي 

 علي يا�صني

أندريه فيرث أنموذجا



تكت�صب  اأن  احل�صيني  امل�صرح  ن�صو�ض  حتاوُل 
االأدبّية  الفنون  بني  وخ�صو�صيتها  �صرعيتها 
العديدة  واملوانع  العوائق  من  بالرغم  املختلفة 
التي تقف يف وجه هذه املحاولة، وقد ظّلت اأخطر 
واملغلقة  النهائّية  بالنظرة  متمّثلة  العوائق  هذه 
التي حتملها قناعات بع�ض قارئي االأدب وحملليه 
االأدبّية  للأجنا�ض  مكتملة  نظرية  بوجود 
حددت  التي  املعروفة  دائرتها  على  ومنغلقة 
منهجّية  تق�صيمات  وفق  على  االأدبّية  االأنواع 
عبورها.  اأو  جتاوزها  ميكن  ال  نوعّية  وجتني�صات 
وعلى وفق نظرة هوؤالء القّراء واملحللني �صتتحّجر 
ملبداأ  للن�صياع  الراف�صة  االأدبية  االأنواع  بع�ض 
اأطر  عن  بعيدا  وتنزوي  والت�صنيف،  التجني�ض 
تلك الدائرة دون اأن تقوى على ت�صكيل كينونتها 
واأدبيتها اخلا�صة بها، وتاأتي طريقة التعامل مع 
ال�صردية  والتمثيلت  احل�صني  امل�صرح  ن�صو�ض 
على  واملحيلة  عنها  املنبثقة  االأخرى  وامل�صرحية 
التي  الطف  واقعة  هي  معروفة  تاريخية  واقعة 
اإنتاجها وتوظيفها توظيفا فنّيا يرتكز على  يعاد 
التخييل مثاال ملئما على الطريقة التي تتعامل 
ال�صيقة. النقدّية  القناعات  تلك  بع�ض  معها 
مغايرة  خربة  من  تنطلق  اأخرى  روؤية  اأن  غري 
ومن موقف نقدي ي�صتبعد وجود خطوة منهجّية 
اأخرية �صتكون كفيلة بالقدرة على منح بعد معريف 
وللن�صو�ض  الثقافّية  واملمار�صات  للظواهر  جديد 

االإبداعّية املنتمية لدائرة امل�صرح احل�صيني.
 ( االأ�صل  البولندي  درا�صة  تاأتي  الباب  هذا  ومن 

املقارن  واالأدب  امل�صرح  فن  اأ�صتاذ  فريث،  اأندريه 
االإيرانّية  التعزية  مللمح   ) نيويورك  بجامعة 
�صبعينّيات  يف  قرب  عن  الناقد  عاي�صها  التي 
بالكتاب  ورد  ما  �صمن  وذلك  املا�صي،  القرن 
له  وقدمت  ن�صو�صه  واختارت  ترجمته  الذي 
نهاد  الدكتورة  امل�صري  القومي  امل�صرح  رئي�صة 
والتف�صري  التفكيك   ( بالعنوان  وو�صمته  �صليحة 
�صدر  وقد  اأخرى(  ودرا�صات  واالإيديولوجية 
الكتاب عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب يف �صنة 
2000م. وقد تو�ّصل فريث يف درا�صته هذه مبنهج 
�صيميولوجي يحلل العلمات التي تعّج بها طقو�ض 
احلياة  من  جزءا  العلمات  هذه  بو�صف  التعزية 
عدم  من  بالرغم  ال�صيعي  للمجتمع  االجتماعّية 
حتى  االأكادميي  للو�صط  العلمات(  )علم  دخول 
به  معرتف  معريف  نظام  اأنه  على  اللحظة  هذه 
يحددها  كما   - العلمة  اأن  ومبا  ر�صمّية.  ب�صورة 
معجم امل�صطلحات االأ�صا�صّية يف علم العلمات �ض 
على  تف�صريها  يتّم  معنى  ذات  وحدة  هي:   -197
غريها،  اآخر  �صيء  عن  تنوب  اأو  حمل  حتّل  اأنها 
مثل  فيزياوي  مادي  و�صط  يف  العلمة  وتوجد 
و�صاق  اأوراق  له  معروف  نبات  )�صجرة=  الكلمات 
علمة  الدخان=  �صورة   ( ال�صور  ومثل  وجذور، 
الرعد=  )�صوت  االأ�صوات  ومثل  نار(  وجود  على 
واالأ�صياء  االأفعال  ومثل  املطر(  هطول  قرب 
يرتدي  ل�صخ�ض  الدار  نافذة  من  اأحدنا  كروؤية 

ملب�ض ثقيلة= �صدة الربد يف اخلارج، وهكذا.
اأو  بداخلها  كامن  اأ�صلي  معنى  للعلمة  ولي�ض 
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عندما  علمات  العلمات  ت�صبح  واإمنا  ملزم، 
اخلا�ض  ومعناها  طابعها  م�صتخدموها  مينحها 
معروفة،  معينة  �صفرة  اإىل  اإحالتها  خلل  من 
يف  يعي�ض  رجل  ي�صعه  الذي  االأخ�صر  فاللبا�ض 
على  علمة  هو  مثل،  العراقي  كاملجتمع  جمتمع 
انتماء هذا الرجل للأ�صرة العلوية ال�صريفة، لكن 
هذا الفعل قد ال يكون علمة على هذا االنتماء 
التي  ال�صلوكيات  اإىل  يفتقر  اآخر  جمتمع  يف 
املجتمع  اأو  املوريتاين  املعنى كاملجتمع  ت�صنع هذا 
فيتم  العلمات  هذه  درا�صة  اأما  مثل،  االأندنو�صي 

من خلل )علم العلمات( .
املرجعّية  ال�صوابط  مبثابة  العلم  هذا  كان  وقد 
من  ومكنته  بريث(  )اأندريه  ا�صتغال  رافقت  التي 
لطقو�ض  املرافقة  العلمة  عمق  اإىل  الو�صول 
اجلاهزة  االأحكام  عن  به  ناأى  مّما  التعزية، 
واأحكام القيمة واملعيارية اجلاهزة التي يقع فيها 
املتعاملون مع ممار�صات ثقافّية دالة اأو مع ن�صو�ض 
اإبداعّية مل ياألفوها من ذي قبل.  ينطلق )بريث( 
موافقا بع�ض امل�صت�صرقني يف عّد طقو�ض التعزية 
الذي  املتكامل  الوحيد  امل�صرحي  ال�صكل  ال�صيعية 
اأفرزته احل�صارة االإ�صلمية، وقد ن�صاأت التعزية 
من  نوعني  امتزاج  من  احتفايل  م�صرحي  ك�صكل 
الطقو�ض ال�صعبية هما: املواكب وم�صريات الندب 
والرثاء التي ابتداأت منذ القرن ال�صابع امليلدي، 
ومن قراءة مقتل االإمام احل�صني يف حمافل �صعبية 
طقو�ض  ظهرت  وقد  ع�صر،  ال�صاد�ض  القرن  مع 
التعزية ب�صكلها امل�صرحي من خلل امتزاج هذين 

النوعني من االحتفاالت الدينّية مع القرن الثامن 
ع�صر ) ينظر، �ض 269(. ويجد )بريث( يف م�صرح 
فاإذا  االأر�صطّية،  الدراما  ملفاهيم  خرقا  التعزية 
للحبكة  حامل  االأر�صطي  امل�صرح  يف  احلوار  كان 
من  اأكرث  لي�ض  التعزية  م�صرح  يف  فاإّنه  امل�صرحّية 
مونولوج يعرب فيه متحدث عن خواطره وخلجات 
نف�صه ب�صوت م�صموع، كما عامل م�صرح التعازي ال 
هذه  يتخطى  بل  امل�صرح،  خ�صبة  بحدود  يتقّيد 
احلدود لي�صمل قاعة العر�ض واملتفرجني ) ظ: 
امل�صرح  عنا�صر  اإىل  بالن�صبة  وهكذا   ،)  274 �ض 
خطابا  كونه  اإىل  و�صوال  االأخرى  احل�صيني 
ال�صيعية،  العقيدة  هو  فل�صفي  اأ�صا�ض  على  يرتكز 
ال�صعبي  الفن  جماليات  هو  جمايل  اأ�صا�ض  وعلى 
الفطري، وعلى اأ�صا�ض م�صرحي هو �صفرة العر�ض 
حتليل  )بريث(  ويعتمد   . املتلقي  عند  املاألوفة 
مل�صرح  قراءته  يف  )علماتيا(  �صيميوطيقيا 
�صفرة  يحمل  ات�صال  نظام  باعتباره  التعزية 
العر�ض  منط  حتدد  وب�صرية  �صمعية  )اإر�صال( 
والتمثيل و�صفرة اأخرى هي �صفرة )تلقي( حتدد 
منط الروؤية واالإدراك، مما يدعو من خلل هذا 
فعل  يف  املتفرج  اإ�صراك  اإىل  امل�صرحي  النظام 
للرتاث  جديدة  اإ�صافة  ذاته  بحّد  وهذا  ال�صرد، 

امل�صرحي الغربي كما يذهب الناقد يف �ض 275.
يف توزيع اأدوار م�صرح التعازي تتم العملية بح�صب 
�صفرة  يف  يوؤثر  ما  وهو  وطبقته،  ال�صوت  طبيعة 
اأخلقية  داللة  �صوت  كل  �صيحمل  اإذ  التلقي، 
متّثل  العالية  الطبقة  ذات  العذبة  فاالأ�صوات 
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ذات  القبيحة  واالأ�صوات  اخلرّية،  ال�صخ�صيات 
الطبقات املنخف�صة متّثل ال�صخ�صّيات ال�صريرة.

يحمل  ال  التعازي  م�صرح  يف  احلبكة  دور  اأن  كما 
 ( فاحلبكة  ت�صكيلّية،  قيمة  بل  �صردّية،  قيمة 
اأو تعر�ض ق�صة ب�صورة حتليلّية ت�صرح  ال ت�صرد 
اأحداَثها، بل تقيم ن�صقا من العلقات بني عنا�صر 
والدالالت  املعاين  من  عددا  ي�صتثري  العر�ض، 
ويّت�صح  املتفرج،  وعقيدة  خربة  يف  الكامنة 
يف  وب�صريا  �صمعيا  وداللته  هذا،  العلقات  ن�صق 
املقابلة  ويف  ناحية،  من  املوؤدّية  االأ�صوات  تنوع 
واالأخ�صر  االأحمر  اللونني  بني  الدائمة  الرمزية 
يف  التمثيل  فن  اإن   .)275 �ض  اأخرى،  ناحية  من 
م�صرح التعازي - كما يرى بريث- يجعل من املمثل 
حامل للدور املناط به ال حامل ل�صخ�صّية درامية 
اأي  تتحقق يف �صفرة العر�ض املرئية وامل�صموعة، 
اأن دور ال�صخ�صية يف م�صرح التعازي يتمثل يف اأن 
حتيا هذه ال�صخ�صّية يف ذاكرة املتلقي وعقيدته، 
وهو ما �صيجعل املتلقي م�صتوعبا لدور ال�صخ�صية 
ولذا،  اإىل دور درامي بحت.  الدور  ومرتجما هذا 
متعدّد  م�صرحا  التعزية  م�صرح  )بريث(  يعّد 
فيما  تتفاعل  حينما  التي  والعلمات  ال�صفرات 
بينها ُتنتج خطابا ناب�صا باحلياة) �ض 278(، ومن 

هذه العلمات ياأتي الناقد على:

وامليتالغة  الطبيعّية  اللغة  بني  التقابل   -1
)اللغة الوا�صفة( من خلل التقابل بني اخليمة 
التي فيها العر�ض، واخليمة املوجودة على من�صة 

فاخليمة  احل�صني)ع(،  خليمة  واملمّثلة  العر�ض 
ميكن  امل�صرحي  العر�ض  بن�ض  املحيطة  االأوىل 
ا�صطلح  على  قيا�صا  )ميتاخيمة(  ت�صميتها 
متّثل  الثانية  بينما  الوا�صفة،  اللغة  اأو  امليتالغة 
ما  وهو  رمزية(.  اأو  )اإ�صارية  طبيعية  خيمة 
جمرد  تظل  ال  العر�ض)االأوىل(  خيمة  اأن  يعني 
خيمة واقعية حتوي اجلمهور واملوؤدين، ف�صرعان 
خ�صبة  على  املوجودة  اخليمة  دالالت  تبلور  ما 
)خيمة  اأو  )ميتاخيمة(  اإىل  فتتحول  امل�صرح 

وا�صفة(. )�ض279(

�صاربا  امل�صرح  خ�صبة  على  املخرج  ظهور    -2
داخل  من  م�صرحي  توجيه  مبثابة  هو  �صدره 
ميتالغويا  رمزا  يجعله  مّما  للممّثلني  العر�ض 
ما  �صرعان  الرمز  فهذا  م�صرحية(  ميتا  )علمة 
امل�صتوى االإ�صاري للغة )اأي  اإىل رمز على  يتحول 
ب�صرب  املمثلون  ي�صرع  عندما  م�صرحية(  علمة 
�صدورهم  على  اجلمهور  �صرب  اأما  �صدورهم! 
ميتالغويا  رمزا  فيمّثل  واملمثلني  املخرج  با�صتثارة 
باملمثلني، وما يق�صده )بريث( بذلك،  يف علقته 
من  متتد  والداللة  العلمة  اإنتاج  عملية  اأن  هو: 
– العر�ض  فيتحول  اجلمهور،  اإىل  امل�صرح  خ�صبة 

بذلك- اإىل فعل علمي كامل و�صامل.
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كذلك يوجد التقابل بني اللغة الوا�صفة   -3
على  الطعام  توزيع  فعل  يف  االإ�صارية  واللغة 
املتفرجني، فهو هنا يوؤدي وظيفة الرمز الوا�صف، 
به  تقوتت  الذي  الطعام  اإىل  ي�صري  ناحية  من  اإذ 
عائلة احل�صني اأثناء التح�صيد للطف، ومن ناحية 
اأخرى يوّحد بني املمثلني واجلمهور يف طق�ض ديني 

حا�صر )�ض280(.

كما ا�صتمل عر�ض التعزية على علمات   -4
اأخرى عديدة، منها علمات رمزية متثلت بالتقابل 
بني اللونني االأخ�صر )لون اخلري= لبا�ض احل�صني 
واأ�صحابه( وبني اللون االأحمر )لون ال�صر= يزيد 
اإ�صارية منطية كوجود  واأتباعه(، ومنها علمات 
توفر  وعدم  العط�ض  عن  كناية  الفارغة  القربة 
امل�صرح  �صطح  على  احلمراء  البقع  وكوجود  املاء، 
و�صوى  الدم،  و�صيلن  اجلروح  كرثة  عن  كاإ�صارة 

ذلك من علمات اأخرى كثرية... 
وينتهي )بريث( اإىل اأن م�صرح التعزية لي�ض عر�صا 
م�صرح  يف  فاملمثل  دراميا،  عر�صا  ولي�ض  ملحميا 
التعزية ال يخاطب الب�صر جميعا كما يفعل املمثل 
يف امل�صرح الربيختي مثل، واإمنا يخاطب جمموعة 
خا�صة من الب�صر ي�صاركها عقيدتها وهي اجلمهور 
بل  يقول،  مبا  ينفعل  ال  اأنه  كم  باملكان،  املحيط 
واأقنعة  واإمياءات  حركات  جمموعة  ي�صتخدم 
الناقد  العرو�ض  هذه  تبهر  ولذا  ماألوفة،  منطّية 
�ض289-  بريث  يقول  –كما  احل�صا�ض  امل�صرحي 

الأنه يلم�ض فيها ظاهرة م�صرحّية حقيقّية .

م�صرح  تناول  )بريث(  اأن  كيف  نلمح  واأخريا، 
عملية  يف  للتفاعل  منوذجا  باعتباره  التعزية 
مقدرته  موظفا  الرمز  طريق  عن  الداللة  خلق 
النقدية الفذة للربط بني العلمات القادرة على 
الرتميز يف م�صرح التعزية بلغة �صفافة بعيدة عن 

اال�صطلحّية املعقدة
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فعاليُة التنوير في المسرح 
الُحسيني

 ر�صا اخلفاجي 



مبادئ  من  احُل�صيني(  )امل�صرح  ر�صالة  تنطلُق    
بالفكر  املرتبطة   ، املحمدية  احُل�صينية  املدر�صة 
ال�صماوي اخلالد الذي يوؤكد على ن�صر مبادئ اخلري 
والف�صيلة واملحبة بني الب�صر من اجل توفري حياٍة 
اإجحاف  وال  ُظلم  وال  فيها  متييز  ال  اآمنٍة  كرمية 
!..هذا امل�صرح ، من خلل ر�صالته ال�صامية يهدف 
مرافئ  نحو  قيادته  و  الب�صري  العقل  تنوير  اىل 
واالآخرة  الُدنيا  الدارين  يف  احلقيقية   ال�صعادة 
هذه  بجوهر  موؤمنني  مب�صرين،  من  لُه  البدَّ   ..
عامليا  ن�صرها  اىل  �صاعني  لها!  خمل�صني  الر�صالة 
جتاوز  على  قادرة  حياتية  �صرورة  باعتبارها 
امللئمة  البدائل  ،واإيجاد  الع�صور  ُكّل  م�صاكل 
ّدي و املطاولة !..ولكي  القادرة على الثبات والت�صَ
توؤدي حركة التنوير يف امل�صرح احُل�صيني، ر�صالتها 
موؤهّلة  عنا�صر  من  لها  ُبّد  ال   ، واإخل�ض  بفاعليٍة 
مقاومة  على  عمليًا  وقادرة   ، فكريا  نه  وحم�صّ
وغوايات  واملتزايدة،  الكثرية  الدنيا  اإغراءات 
النف�ض الب�صرية االأمارة بال�صوء وكبح جماحها!!

تطّهرت  قد  تكون  اأْن  العنا�صر  لهذه  الُبدَّ  اي 
قادر   ، خّلق  ِفعل  لهكذا  يوؤهلها  حقيقيًا،  تطهرًا 
ال�صيء  فاقد  واخللود...،الأن  اال�صتمرارية   على 

ال ُيعطيه.
هذا ما نطمح اليه من موا�صفات للكاتب امل�صرحي 
احُل�صيني ، بالدرجة االأوىل وجلميع امل�صاهمني  يف 
الواقع؟  اأر�ض  هكذا م�صرح، فهل حتقق ذلك على 
امل�صرح احل�صيني  ان جتربة   : البع�ض  يقول  رمبا 
ب�صكل  امل�صرح   كّتاب  وان  العهد  حديثة  مازالت 

عام هم قلة فما بالك بهذا الكائن حديث الوالدة 
رغم  اأعظم..نقول:  اال�صكالية  تبدو  لذلك  ؟! 
ب�صعوبة  علمنا  ورغم  احلقيقة.  لهذه  اإدراكنا 
نوؤكد  ان  الُبّد  اننا  اآال   ، م�صرح  لهكذا  الكتابة 
املدار�ض  بقية  عن  مُتّيّزُه  التي  خ�صو�صيته  على 
امل�صرحية ، وااّل �صوف ينتفي وجودُه اذا اأ�صتن�صخ 
يحاول  كما   !! املعروفة  ال�صابقة  التجارب  من 
بدون  او  ق�صٍد  عن   ، ال�صديد  اال�صف  مع  البع�ض 
اأن  ي�صتطع  مل  اللحظة  هذه  اىل   ، لكونه  َق�صد 

ي�صتوعب ر�صالة امل�صرح احُل�صيني..!!
البحث لذلك  اأن  نخرج عن مو�صوع  نريد  اننا ال 
ال  الذاتي  التطهري  عملية  اأن  على  وُن�صّر  نوؤّكد 
االوىل  بالدرجة  الكاتب  عند  تتحقق  ان  لها  ُبّد 
حتقق  حتى  العمل  كادر  و  املخرج  عند  وبعدها 
ر�صالة التنوير اأ�صالتها من خلل �صدقيتها وبهذا 
فقط ي�صتطيع العر�ض امل�صرحي ان يحقق ر�صالته، 
ويو�صل اأهدافه اىل اجلمهور الذي �صوف يتفاعل 

معه!! بالتاأكيد..
نوعية  روؤيتنا ق�صرا على  نفر�ض  اأن  ُنريد  اننا ال 
..لكْن  احل�صيني  امل�صرحي  الن�ّض  وجوهر  واآلية 
اىل  نادى  من  اأّول  ولكوننا   ، احلقيقة  هي  هذه 
ن�صو�صا  فيه  كتب  من  واأول  امل�صرح  هذا  تاأ�صي�ض 
اي  التنظريي..  اجلانب  اىل  اإ�صافًة  م�صرحية 
واإننا رغم احرتامنا   ، َع�صوائيا  ان عملنا مل يكن 
الق�صية  عن  كتبوا  الذين  بالكّتاب  اعتزازنا  و 
احل�صينية.. اأال اإنَّ اأعمالهم مل تكْن �صمن م�صروع 
املدر�صة  بر�صالة  اميان حقيقي  من  ُمنظم منطلق 
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من  العظمى  الغالبية  وان   ، املحمدية  احل�صينية 
منُذ  احل�صينية  الق�صية  تناولوا  الذين  الكتاب 
يكتبوا  مل  احلا�صر  الوقت  واىل  ال�صنني  ع�صرات 
فالكثري  بها..  نوؤمُن  التي  الروؤية  هذه  �صمن 
والبع�ض  الكتابة  وَترك  اكرث  اأو  ن�صًا  َكَتَب  منهم  
التجارب  بع�ض  ا�صتن�صاخ  على  َي�صرُّ  مازال  االآخر 
امل�صرحية االأوربية و ي�صقطها ق�صرا على امل�صرح 
احل�صيني بدعوى احلداثة والتجريب وغريها من 
اإميان  عدم  على  يدل  وهذا   .. الواهية  املربرات 

هوؤالء بر�صالة امل�صرح احل�صيني احلقيقية.
نرف�ض  ولكننا  امل�صرح  ُيكتب يف  ما  اننا نحرتم كل 
التحريف  اىل  يوؤدي  ذلك  الأن  ال�صكلي  االنتماء 
والكاتب  ال�صاعر  ن�صًا  قاله  ما  اأذكر  زلت  ما  اإنني 
اخلفاجي  علي  حممد  الراحل  الكبري  امل�صرحي 
يوجد  ))ال  �صنوات  ِعدة  قبل  تلفزيوين  لقاء  يف 
كاتٍب  من  االعرتاف  هذا  واإن  ح�صيني((!  م�صرح 
احل�صني  االمام  بحق  رثائية  م�صرحيه  َكَتب 
الق�صية  اىل  فيها  تطرق  اخرى  وم�صرحيات 
ح�صيني  م�صرح  وجود  عدم  يوؤكّد  احل�صينية 
حقيقي يتوفر على اآليته الفنية والفكرية �صمن 
املتوا�صعة  جتربتنا  قبل   ، وعلمي  �صامل  م�صروع 
باب  من  لي�ض  ذلك  نقول  احل�صيني..  امل�صرح  يف 
اأ�صدرنا  ان  بعد  خا�صة  احلقيقة  ولكنها  املباهاة 
جملة )امل�صرح احل�صيني( الف�صلية الرائدة والتي 
ال يوجد غريها يف العامل االإ�صلمي . من ُكلَّ هذا 
ُنريد اأن نقول : ان امل�صرح احل�صيني الذي ُحورب 
والذي   .. الديكتاتورية  االأزمنة  ُكّل  يف  كثريا 

حماوالت  من  احلا�صر  الوقت  اىل  يعاين  زال  ما 
اأثبت  قتله..  حماوالت  ف�صلت  ان  بعد  التحريف 
من  انطلق  م�صرحا  كونه   ، و�صرورته  اأ�صالته 
املعرّب  فكان  اليه  وحاجتها  اجلماهري  معاناة 
احلقيقي عن اآمالها واآالمها .. فهو باإخل�صه اىل 
املوا�صلة  على  ،قادر  اليها  ينتمي  التي  املدر�صة 
امل�صرحية  ن�صو�صنا  واإن   .. والتحّدي  واملطاولة 
من  ابتداء  احُل�صيني  امل�صرح  على  ُقدمت  التي 
عام 1998م واىل الوقت احلا�صر يف كربلء ويف 
العربية  وباللغتني  االأخرى  املحافظات  من  عدٍد 
اليه..  ذهبنا  ما  على  �صاطع  ُبرهان  واالإنكليزية 
الذين  ببع�ض  االعتزاز  باب  ومن  هنا  ونحن 
لهم  نقول  امل�صرحي  بال�صاأن  تخ�ص�صهم  يزعمون 
عليكم ان تواكبوا التطورات التي ي�صهدها العراق 
والعامل من خلل املتابعة امل�صتمرة لُكلَّ  ما يكتب 
ويقّدم من عرو�ٍض م�صرحية ،واأن ال تعتمدوا على 
معلوماتكم القدمية التي اأكل عليها الدهر و�صِرب  
معرتفني  من�صفني  مو�صوعيني  تكونوا  ان  وعليكم 
مبا حققه  امل�صرح احُل�صيني حلدَّ االن حتت رعاية 
وان   . والعبا�صية  احُل�صينية  املقد�صتني  العتبتني 
املُقد�صتان  العتبتان  ُتقّدمُه  الذي  املطلق  الدعم 
اىل جُممل الن�صاط الثقايف والفكري االأ�صيل ويف 
املقدمة النـــــــ�صاط امل�صرحي  كان لُه االأثر البالغ 

يف تقّدِمِه ونه�صته...
يف  نوعيَّة  نقلة  ت�صهد  �صوف  القادمة  االأ�صهر  اإن 
عيدين الداخلي  فعاليات امل�صرح احُل�صيني على ال�صَ
و اخلارجي ، و�صوف ت�صتمر م�صريتنا لن�صر ر�صالتها 
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االإن�صانية الناه�صة من مبادئ املدر�صة احل�صينية 
..نوؤّكُد  العامل  �صعوب  ُكّل  االأ�صيلة اىل  املحمدية 
اعتزازنا جلميع الكتاب امل�صرحيني وب�صكل خا�ض 
ويتوا�صلون  احل�صيني  امل�صرح  عن  يكتبون  الذين 
معنا يف جمّلة )امل�صرح احل�صيني( راجني التوا�صل 

معنا بعطائهم احل�صاري اخللق.
ملحظة: من املنا�صب هنا ان نذكر نبذة خُمت�صرة 
عن اأعمالنا امل�صرحية التي ُقّدمت خلل ال�صنوات 

ال�صابقة:-

الرياحي:  احُلّر  –�صوت  ال�صعرية  1-امل�صرحية 
)الذي  بغداد  يف  العراقي  امل�صرح  جلنة  انتاج 
التي  امل�صرحية  الن�صو�ض  اف�صل  من  اعتربها 
ُقّدمت له( اخراج: ُكل من الفنانني علي ال�صيباين 
كربلء  م�صرح  فرقة  متثيل:  غريب  ابو  وعقيل 
املحلية- االإدارة  قاعة  على  1998م  عام  الفني 

كربلء

انتاج:  2006م  عام   – الدم  نهر  م�صرحية   -2
املحراب  �صهيد  منظمة  االإ�صلمي  االأعلى  املجل�ض 
البيت  قاعة  االأزرق  حم�صن  الفنان  اخراج: 

الثقايف – كربلء

مكتب  انتاج  2007م   احل�صني  راية  م�صرحية   -3
علء  الفنان  اخرج:  كربلء  يف  الدعوة  حزب 

العبيدي    قاعة :البيت الثقايف – كربلء

4- امل�صرحية ال�صعرية �صفري النور م�صلم بن عقيل 
اخراج:  كربلء  يف  بدر  منظمة  انتاج  2007م  
– الثقايف  البيت  قاعة  ال�صيباين  علي  الفنان 

كربلء

احل�صني)عليه  �صوت  ال�صعرية  امل�صرحية   -5
امل�صرح  وحدة  اعمال  باكورة  2010م  ال�صلم( 
اخراج  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  احل�صيني 
 – املدر�صي  الن�صاط  قاعة  هندو  مهدي  الفنان   :

كربلء

باللغة  الرياحي  احلر  �صوت  6-م�صرحية 
االإنكليزية 2011م جامعة بابل ترجمة الدكتور 

حيدر املو�صوي ومن اخراج : د اياد ال�صلمي

7- اآيات اليقني يف �صفر ام البنني )عليها ال�صلم( 
قاعة  بابل  2012م:جامعة  االإنكليزية  باللغة 
ال�صهيد ال�صدر برعاية العتبة العبا�صية املقد�صة 
اأياد  د.   : اخراج  املو�صوي  حيدر  د.    : ترجمة 

ال�صلمي

8-امل�صرحية ال�صعرية �صفر احلوراء زينب )عليها 
حيث  بغداد  يف  اأوما  فرقة  2013م   ال�صلم( 
احل�صني  االمام  اربعينية  يف  كربلء  يف  قدمتها 

)عليه ال�صلم( اخراج :الفنان اركان العتابي 
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9- م�صرحية �صفر احلوراء زينب قدمتها موؤ�ص�صة 
االمام احل�صني )عليه ال�صلم( يف اململكة العربية 
ا�صم  حتت  �صيهات\القطيف  مدينة  ال�صعودية 
)كعبة الرزايا( وهي م�صورة وموجودة يف مواقع 

االأنرتنت.

  ومن هذا يت�صح باأننا من اكرث الكتاب امل�صرحيني 
احل�صينيني الذين ُقّدمت اعمالهم على امل�صارح كمًا 
ونوعًا .. والقادم ان �صاء اهلل �صيكون اأكرث عطاًء 
فقط  جتربتنا  ت�صدير  اىل  ن�صعى  ال  نحن  ..اذن 
بل ان جناح جتربة امل�صرح احل�صيني ، تعتمد على 
التنويع وكرثة الكّتاب واختلف روؤاهم االإبداعية 
، ولكن ب�صرط ان يكون جوهر الق�صية احل�صينية 
وان  االأ�صا�ض  هو  اخلّلقة  مدر�صتها  من  املنطلق 

يوؤمن الكاتب باأهمية و�صرورة ما يقدمه للنا�ض 
 واعتقد بذلك نكون قد اّكدنا اكرث من مّرة على 
هذا اجلانب وهذه امليزة املنفردة اآملني ان يتفاعل 
االأخوة الّكتاب مع نداِئنا املُخل�ض واأن ال يتح�ص�ض 
البع�ض من اآرائنا الأن اختلف الراأي ال ُيف�صد للود 
االأخري  ..واحلكم  منهله(  من  ينهل  )وُكّل  ق�صية 

هو اجلمهور يف احلا�صر وامل�صتقب
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---اأعتقُد جازمًا اإن جماليات اللغة امل�صرحية 
يف)الن�ض احل�صيني( اإذا ا�صتخدمت يف توظيف 
دالالتها التعبريية ب�صكل موؤثر تعرب عن دراما 
التاأثري  فعل  وتفعل  وتراجيديتها  املاأ�صاة 
العر�ض  اأو  القراءة  يف  �صواء  باملتلقي  املده�ض 
اجللل  للحدث  التو�صيلية  ؛فاللغة  امل�صرحي 
،وكناية  ا�صتعارة  من  البلغية  بجمالياتها 
،وت�صبيه وو�صف، وتف�صيل.... وكل االأ�صاليب 
وعقل  املخيلة  اإىل  النفاذ  ت�صتطيع  البلغية، 
تاأثريات اخلطاب بجماليات  املتلقي من خلل 
يف  والقدا�صة  الطهر  اإىل  ،فتحيلك  الن�ض 

-الثورة احل�صينية-
يذكر د- �صلح ف�صل: 1-

))�صو�صري((يف  نظرية  اإىل  عدنا  ).....اإذا 
اخلطاب  لبلغة  منطلقًا  باعتبارها  اللغة، 
ن�صق  اأنها  على  يت�صورها  وجدناه  اجلديدة، 
فيه  �صيء  ،كل  ال�صببية  ،غري  العلمات  من 
اأي دال  اأن  علقة وتخالف .وهو يعني بذلك 
له  يوؤدي وظيفة بو�صفه �صوتًا  الدوال ال  من 
بل  ما.  معنى  اأو  �صيء  على  املبا�صرة  داللته 
بو�صفه يف جوهره خمتلفًا عن غريه من الدوال 
الكلمات تتوقف على مواقعها يف  اأن  .ومعناها 
اجلمل واختلفها عن غريها .وهذا يوؤدي اإىل 
طرح الفكرة ال�صائعة منذ اأر�صطو القائلة باأن 

لكل كلمة معنى جعلت له....(.
فقد ح�صل بكربلء اأفجع احلاالت االإن�صانية 

الطف  اأدمي  ،فعلى  وماأ�صاتها  تراجيديتها  يف 
�صيد  جنيع  �صال  املقد�صة  البقعة  وبتلك 
بيته  واآل  اجلنة  اأهل  �صباب  �صيد  ال�صهداء 
ارتكبت  جمزرة  اأب�صع  ،يف  االأبرار  و�صحبه 
بظلم وعدوان على �صفوة اأبناء الر�صالة، وقد 
ال�صلم-  –عليه  ال�صهيد  احل�صني  �صدر  تلقى 
�صيوف ورماح الغدر بقلب مطمئن ،وروح متتلئ 
..والتطرف  ..واجلهل  الظلم  �صد  بالثورة 
..والعدوان ..والرذيلة ،لت�صبح ثورته الدر�ض 
التاأريخ االأ�صمى واالأروع يف بطوالت الت�صحية 
باأنف�ض ما يقدم ويجود به امل�صحي وهو روحه 
ال�صامية،  والقيم  املثل  اأجل  من  كبده  وفلذات 
–عليه  ال�صهيد  اإمامنا–احل�صني  اأعاد  وقد 
القيم  منظومة  التاأريخي  بفعله  ال�صلم-  
و�صناعة فعل احلرية بعد انحراف االأمة عن 
جادتها و�صوابها منذ �صيطر معاوية ونزواته 
بجرائمه  ،امل�صهور  ال�صلطة  على  يزيد  بتولية 
وقتل  املدينة  وا�صتباحة  احلرة  بواقعه 
�صحابة النبي –�صلى اهلل عليه واآله - و�صرب 
اأهل  �صباب  �صيد  ،واأمره بقتل  امل�صرفة  الكعبة 
االأجنا�ض  بكل  .فحري  كربلء  بطف  اجلنة 
امللحمة  تلك  عن  التعبري  والفنية  االأدبية 
تبقى  لكي  واملثل  القيم  وا�صتلهام  املقد�صة 
تتحرك يف اجلموع الثائرة بكل اأر�ض وم�صر، 
الطغاة  على  والثورة  للباطل  الرف�ض  جموع 

،فكل اأر�ض كربلء وكل يوم عا�صوراء. 
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يف  املاأ�صاة  االإغريقي  امل�صرح  قدم  تاأريخيًا 
مادتها  ا�صتمدت  التي  الرتاجيدية  عرو�صه 
طريق  عن  الن�صاأة  منذ  اليونانية  املاأ�صاة  من 
اليونان  ورثها  التي  واخلرافات  االأ�صاطري 
يكتفوا  مل  املاأ�صاة  �صعراء  ،ولكن  اأ�صلفهم  عن 
بل  وحدها  ني�صيو�ض((  ))ديو  باأ�صطورة 
االأ�صاطري  من  كثريا  م�صرحياتهم  يف  تناولوا 
..فيما م�صرحنا االإ�صلمي ي�صتمد تراجيديته 
ف�صطاطني  بني  دامية  حقيقية  واقعة  من 
املدجج  البطل  واالآخر:  احلق  ميثل  االأول: 

بعدة احلرب والفناء .
يذكر الباحث "عبا�ض علي عبد الغني" بكتابه 
)....قد  االغريقي(2-  امل�صرح  يف  :)املوجز 
عّرف اأر�صطو املاأ�صاة فقال اإنها : تقليد حلدث 
بكل  منمقة  لغة  يف   ، جلله  له  كامل  جدي 
توجد  االأنواع  وهذه   ، الفنية  املح�صنات  اأنواع 
النف�ض  تطهر   ، املاأ�صاة  من  متفرقة  اأجزاء  يف 
كامًل  تطهريًا  وال�صفقة  اخلوف  طريق  عن 

)....
املقدمة  هذه  على  االإجرائية  والتطبيقات 
نار  من  ..ل�صهم  الدموية  م�صرحية))ال�صرية 
اهلل  عبد  حيدر  املبدع  واملخرج  ((للكاتب 
باأ�صلوبه  يدونها  اأن  له  راق  3-التي  ال�صطري 
ال�صعري املوؤثر ،يف م�صاهد اأربعة تعرب دالالتها 
اأر�ض  بها  طفحت  التي  الرتاجيديا  ُعمق  عن 
املعركة ال�صر�صة بني احلق والباطل ،واقتن�ض 

من امللحمة املقد�صة جزئيات من اأحداثها كـ  - 
�صهادة الر�صيع- يف حجر االإمام، ب�صهم الغدر 
من  تخلو  وروح  مفقود  و�صمري  قا�ض  قلب  من 
وم�صرب  الكوين  ال�صر  رموز  واأحد  االإن�صانية 
يف  ))حرملة((  التاأريخ  ق�صاة  الأحد  االأمثال 
ودناءة  فعلته  وُقبح  ووح�صيته  وخ�صته  غدره 
ب�صخط  املخلوق  ر�صا  عن  الباحثة  نف�صه 
اإىل الوريد  اخلالق بذبح الطفولة من الوريد 
داع�ض  من  الع�صر  خوارج  من  �صار  من  ،وكل 
واأ�صلفهم هو قدوتهم بال�صر واملكر ،لكن تلك 
ال�صهداء  �صيد  رماها  التي  الربيئة  الدماء 
االأر�ض  على  ت�صقط  مل  الر�صيع  نحر  من 
من  االأول  امل�صهد  يبداأ  لل�صماء.  ارتفعت  بل 

م�صرحية ال�صطري:
اجلوقة /اأيها ...

الغارق بانت�صاء الدم ...
املر�صل حيث اخت�صار الوجع..

العائم فوق الن�صيج راحل �صوب رقبة ال�صوء..
هل التمهل لغة تفهمها ....؟

هل تعي االخرتاق....؟
يف  االن�صهار  و�صهوة  القلب  خيام  بني  ما  	•

حب ال�صماء.
ما بني الفرات وخناجر العط�ض....

ما بني الغفران املثقوب وخوايف التوجع....
ما بينك وبني اهلل ..

تلك هي �صريتك الدموية احلافلة بال�صروح..
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يف هذا الوجع الذي يهدر يف ثنايا الن�ض ي�صج 
باالأنني واالأ�صى يف تناول جزئيات الطف التي 
دامية-  ال�صطري-كملحمة  املبدع  معها  تعامل 
ب�صهم  املوءودة    الطفولة  ذبح  عن  عرّب  ،وقد 
)حرملة(..لتت�صاوق كما اأرى مبا يجري لذبح 
الطفولة وواأدها يف كل ع�صر وم�صر من الطغاة 
اليوم  بذلك  داع�ض  يقوم  كما  الذباحني  و 
من  وغريها  اآمريل  يف  كما  احلق  اأهل  و�صمود 
حينما  �صبق  ،وكما  للظلم  الراف�صة  االأمكنة 
قاوم �صعبنا بكل �صرائحه الطاغوت و جرائم 
البعث املقيت ،فاالأحداث تتكرر زمانيًا ومكانيًا 
بكل عهد وتتخذ �صورا �صتى .وحركة التاأريخ 
بت�صحياتهم  وتقتدي  الرموز  بفعل  تتاأثر 
احل�صني  االإمام  وت�صحيات  احلرية  �صبيل  يف 
هي  االأبرار  و�صحبه  بيته  واآل  ال�صهيد 
الِعرّب  وُي�صتلهم منه  ُي�صتقى منه  الذي  الدر�ض 

واالعتبار.
وي�صتمر الن�ض بو�صف تلك الرتاجيديا املوؤملة:
مل يبق من اجتاهك �صوى حيز يكفي ل�صهقة....

ومن م�صافتك اإىل األف جيل ..
�صت�صل اأالن حتما..
تتلقفك العيون...
وتر�صو بك املنايا ..

على راحة االأكف النبوية...
هناك حيث احل�صني يقف مبوازاة املوت لينتج 

احلياة ....

وتتدفق امل�صاهد ال�صعرية يف تلك "امل�صرحية" 
معطيات  ومزايا  وف�صائل  مبناقب  ِلت�صيء 
والعلوية  النبوية  وال�صرية  الر�صالة 
الوجود  قيمة  للحياة  ِلري�صم  واحل�صينية 
من  واملنلفت  باالأ�صفاد  املكبل  غري  االإن�صاين 

عقال التبعية للظامل وامل�صتبد ،وير�صم
ياأنف  التي  الكرمّية  احلّرة  احلياة  م�صارات 
والطغاة  للجبابرة  فيها  الركوع  من  االأحرار 

وكل مارق يف كل ع�صر وم�صر.
احلياة التي...

ر�صمها علي
واأ�صار اإليها حممد

و�صاءها اهلل ..
ياأكل �صهام اخلوف..

كم حرملة وراء نبلتك اليزيدية...؟
ها اأنت....

�صت�صل االآن..
نحر  من  ال�صبع  ال�صماوات  �صكب  على  ت�صارف 

عبد اهلل..
بها  جادت  زينب  كل  من  مقربة  على  اأنت  ها 

فاطمة من قلب علي...
ها اأنت على �صفا دمعة ت�صرب حزن االأر�ض...

ويتوا�صل الن�ض مبعاجلاته املم�صرحة لواقعة 
احلق �صد طوفان الباطل يف ال�صفحات 129-
خلل  من  املوؤثرة  احلوارات  تلك  يف   ،156
الدماء  نزفت  التي  الربيئة  القرابني  تقدمي 
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احلرية  �صم�ض  واإ�صراقة  العقيدة  اأجل  من 
 - والهلع   – الظماأ  من   باالأمل  تعج  ،م�صاهد 
واالأ�صاحي  اللئام-  و�صيطرة  اخليام-  وحرق 
الر�صيع  اجلنة  وطائر   – بالبيداء  املجزرة 
ال�صمري  معها  يتفاعل  مروعة  .......وم�صاهد 
.وكذلك  املوؤملة  الرتاجيديا  تلك  يف  االإن�صاين 
ق�صريزيد  يف  الن�ض  من  الثاين  امل�صهد  يف 
االإمام  قتل  على  وتاأليبه  �صرجون  وحوارات 

احل�صني –عليه ال�صلم-.
اأخبار  من  ..هل  �صيفي  اأخبار  يزيد//وما 

و�صلت عما يجري هناك مع احل�صني.......
...فجنته  موالي  يا  فقط  �صرجون//ملثله 

موعودة وجنتك حا�صرة
...وهل جنتي  �صرجون  يا  يزيد//اأهو كذلك 

اأجمل من جنته 
�صرجون//وقطوفها �صادقة....

امل�صّورة  وهذه  املّزورة  امل�صورة  هذه  مبثل 
واجلحيم  الهلك  اإىل  تقود  التي  الباطلة 
العهر  بطانة  ال�صوء  بطانة  ...من  وال�صعري 
فتاوى  ،ومن  احلماقات  ُترتكب  والرذيلة 

ال�صللة ت�صفك احلرمات ....
اأر�ض  )يف  الن�ض  من  الثالث  امل�صهد  ويتدفق 

املعركة(
على  وجراأته  واإجرامه  "حرملة"  بق�صوة 
والطفولة  االأقدا�ض  بيته  واآل  ور�صوله  اهلل 

الربيئة....

حرملة // يا الهي ...ماذا قد �صنعت
)يرمي القو�ض من بني يديه(

يهز  الذي  الرعد  ب�صهم تخلف كل هذا  اأرميه 
ادخرته  الذي  املثلث  ال�صهم  بهذا   .... كياين 

لراأ�ض االأفعى ....
القيم  كل  تاأباها  التي  املقرفة  اجلرمية  تلك 
وروح  القوم  وح�صية  على  داللة  االإن�صانية 
واإمداداتها  اأمية  بني  من  املتاأ�صلة  اجلرمية 
اإىل داع�ض اليوم ،فم�صرح احلياة ي�صتمر ويعج 
والقيم  احلق  على  واخلوارج  املف�صدين  بكل 
بني  اخلليقة  بدء  منذ  ثنائية  يف  االإن�صانية 
..واحلق  والقبح  واجلمال  وال�صر..  اخلري 

والباطل..
يقولها  كما  كربلء  ي�صبه  �صيء  ال  بالطبع 

العلمة ال�صيد "هادي املدر�صي" 4-
واملتخم  باالأ�صى  املفرط  ال�صعري  ن�صه  يف 
جرمية  اأق�صى  عن  بال�صجن  واملرتع  باحلزن 
اإبادة للبيت النبوي املطهر، والذي قدم بثنايا 
الغدير  فرقة  قبل  من  –ع-  زينب  م�صرحية 
امل�صرحية يف االأربعينية املا�صية و�صط ح�صود 
احل�صني  االإمام  �صارع  يف  امل�صرح  اأمام  واقفة 
تفاعل   ، املقد�صة  بكربلء  ال�صلم-  –عليه 

اجلمهور مع مقتطفات الن�ض التي بثت بثنايا 
الرعب  منظر  هالها  وقد  امل�صرحي،  العر�ض 
،فاأجه�صت  معاناة  من  البيت   الآل  جرى  وما   ،
املعرّبة  املفردة  جمالية  فيه  ،والن�ض  بالبكاء 
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بتاأريخ  لها  نظري  ال  التي  الواقعة  قد�صية  عن 
الب�صرية ..

ال �صيء ي�صبه كربلء !
ال من رجاٍل، كاحل�صني عليه ال�صلم

وال ن�صاء مثل زينب، يف الن�صاء
ال �صيء ي�صبه كربلء

من مثله ؟
اإبراهيم )عليه ال�صلم( الذي مل يحرقوه؟

اإ�صماعيل عليه ال�صلم الذي ما مات من عط�ض،
وال قد حز من اأوداجه �صيئًا اأبوه؟

مو�صى عليه ال�صلم الذي مل يقتلوه
عي�صى عليه ال�صلم الذي مل ي�صلبوه

ت�صحيات  ،بعظمة  ،ومده�صة  موؤملة  مقارنة  يف 
.... وظماأ  واإحراق  ذبح  من  ال�صهداء  �صيد 

وجميع  والر�صل  االأنبياء  بتاريخ  يح�صل  مل 
ومعطياتها  كفاجعته  وامل�صلحني  الثائرين 
بالغة التاأثري لكل من يرى م�صرحيًا ،اأو يقراأ اأو 
ي�صمع حليثيات الظلم الذي تعر�ض له الركب 

احل�صيني ..
ال �صحب قد قتلوا كمثل �صاحبه

ال خيمة ُحرقت كمثل خيامه
ال ن�صوة �صبيت كمثل ن�صائه
ال رحلة نهبت كمثل رحاله

ال من دم �صكن جنان اخللد مثل دمائه
احل�صني  �صوى  ال�صلم(  )عليه  كاحل�صني  ال 

)عليه ال�صلم(

وخاب كل االأدعياء 
ال �صيء ي�صبه كربلء

،وحروب  وح�صية  جمازر  عن  التاأريخ  حدثنا 
وا�صتبيحت  املحرمات  بها  انتهكت  قد  اإبادة، 
ال�صتينيات  من  حروبًا  ،وع�صنا  الكرامات 
جرى  ما  ...لكن  الغرباء  البعث  داع�ض  اإىل 
و�صفها  كما  وفجيعًة  اإيلمًا  اأكرث  بكربلء 

العلمة املدر�صي بن�صه املده�ض.
من  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  بالطبع   
مكملت  وكل  امل�صرحي  العر�ض  �صينوغرافيا 
اإن متكن  واأزياء  اإ�صاءة ومو�صيقى  العر�ض من 
كما  العمل  جناح  فيتم  توظيفها  من  املخرج 
فعل املخرج املبدع "علي ال�صيباين" مب�صرحية 
حممد"  مهدي  "بارعة  ال�صورية  الكاتبة 
ون�صها املوؤثر اإىل كربلء، وهو �صمن الن�صو�ض 
الثاين  احل�صيني  امل�صرح  مب�صابقة  الفائزة 
،ليقدمه على م�صرح البيت الثقايف على ظلل 
الطف ،فقد ا�صتلهم املعطى التاأريخي للواقعة 
بكل حيثياتها ،مع روؤيته املعا�صرة با�صتخدام 
ا�صتثمرها  التي  احلديثة  التقنيات  كل 
اأده�ض  رائعًا  عر�صًا  ليقدم  االأمثل  اال�صتثمار 
هذه  راأى  من  لكل  بالذاكرة  ،و�صيعلق  احل�صور 
من  العر�ض  كادر  جميع  بها  برع  التي  امل�صاهد 
–من  بتفوق  اأدوارهم  اأدوا  رئي�صيني  ممثلني  
اجلن�صني- وكومبار�ض حا�صد وظفه مبهارة يف 
حيثيات العر�ض �صواء باحلوارات اأو باملعركة 
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،والهجوم ،وال�صولة ،فيما كانت املراأة متلب�صة 
مثل  ،ومن  متناهية  بكفاءة  الزينبي  للدور 
باقتدار  ال�صلم-  احل�صني-عليه  االإمام  دور 
اإىل  بال�صعود  ورمزيتها  واحلركة  االإلقاء  يف 
ال�صم�ض وحجتها وبرهانها على ع�صمة  �صياء 
من  ثارت  التي  احلقة  احلرية   وراية  الفعل 
اإ�صهامة  واملخرج  املوؤلف  لدور  ،كما  اأجلها 
املده�ض  احلوار  ،وجماليات  بالعر�ض  فاعلة 
بني املوؤدّين مع مل�صة املخرج الكبرية التي بثت 
الكاتبة  ن�ض  يف  احلوارات  من  بالن�ض   الروح 

"باهرة" :5-
ابن زياد :من يهبني وهج الن�صر الأهبه بريق 

جائزة ينع�ض كل �صمري   
املوؤلف :م�صهد مثري

املخرج :اأين هي االإثارة ؟اأمري احلرب ي�صتدرج 
القادة اإىل الطاعة العمياء

لقتل  احلرب  يقود  اجلائزة  بريق  املوؤلف: 
مقاتليه  ي�صجع  اأنه  ترى  ..اأال  الرباءة 
عقيمة  احلرب  اأن  يدرك  لكونه  باملال؟.. 

تقودها النزوات
اجلوائز  تنع�صه  ب�صمري  خري  فل  املخرج: 

التافهة
لك  العربة  دع  املوؤلف(  )مع   : �صعد  بن  عمر 
والأمثالك ودع يل حلمي الذي مازال ي�صاحبني 

عند حزة كل راأ�ض
خربت  اأنك  تت�صور  تراك  اأم  تعرفني  هل 

من  �صلع  كل  يف  حتمل  التي  نف�صي  خبايا  كل 
ال  اأنا  ال  �صعد  بن  عمر  ..اأنا  عر�صًا  اأ�صلعي 

اأتنازل عن حلمي..
املخرج : ماذا تريد اأنت االآخر

اأريد ملك الري حتى لو تعلق  عمر بن �صعد : 
بهامات النا�ض..

اأجنح  االأداء  وجودة  االخراجية  احلنكة 
العر�ض  ملتطلبات  املخرج  ولفه  الذي  الن�ض 
،حتكم "ال�صيباين "بعر�صه فاأجنحه مبا توفر 
،فللإ�صاءة  واالإ�صاءة  باملو�صيقى  تقنيات  من 
"اأمني  يذكر   . اأي�صًا  العمل  بنجاح  دورها 
اإن    ( بال�صوء..!؟  الب�صري  االإمتاع  بكري"6- 
بجناحيه  طائر  يرفرف  اأن  هي  االإ�صاءة 
من  تتحرك  ال�ُصحب  ونرى  ال�صماء،  وي�صق 
الطيور  ورحلة   ، ي�صاره  اإىل  امل�صرح  ميني 
،ويتعاون  املطر  يهطل  ثم   ، تتج�صد  بال�صوء 
ال�صوت مع ال�صوء لكي يحدث االإبهار الب�صري 
دون  العر�ض  �صالة  يف  يجل�ض  الذي  للمتفرج 
اأن يعرف اأهمية املفردات امل�صرحية التي قام 
االإخراج بتوظيفها من اأجل اكتمال منظومته 

االإخراجية (
كاأن  �صاخنة  دموعًا  يذرف  املتلقي  وجعلت   

الواقعة اأمام مراآه وب�صره .
م�صرحية  ملتقيات  خم�صة  بعد  اأقول: 
مميزة  ون�صو�ض  جادة  وعرو�ض  ح�صينية 
– عليه  ال�صهيد  احل�صني  االإمام  نقدم  ال  ،ملاذا 
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له  يعد  روائي  وبعمل  �صينمائيًا  ال�صلم- 
االإعداد الهائل من جميع الو�صائل االإنتاجية 
للعامل  اللغات  وبكل  الطف  واقعة  لي�صّوق 
االأ�صوة  ال�صلم-  –عليه  احل�صني  ،الأن  باأ�صره 
والقدوة واملنار لكل الثائرين ولكل حّر، وهذا 
لي�ض ب�صعب م�صت�صعب فقد طال انتظار الفلم 
منذ اأكرث من عقدين �صمعنا عن تقدمي املخرج 

قا�صم حول لذلك ومل يّر النور اإىل االآن .
فنيًا  منه  االنتفاع  ميكننا  الكبري  فرتاثنا 

وت�صويقه عامليًا ، يذكر حممد عّزام 7-
القيم،  باأن�صع  التفجر  دائم  ينبوع  الرتاث   (  
االأديب  عليها  يقف  التي  ال�صلبة  االأر�ض  وهو 
توظيف  ظاهرة  �صاعت  .وقد  اأدبه  ي�صنع 
يعرفه  مل  نحو  على  احلديث  اأدبنا  يف  الرتاث 
عن  اأدبيًا  عزله  يعني  ال  .وهذا  القدمي  اأدبنا 
التيارات العاملية يف االأدب والفن ،وال يعني نبذ 
الثقافات العاملية التي تخ�صب فكره ووجدانه 

).........
امل�صرح  بدرا�صة   :-8 �صيف  حممد  د-  يقول 

وال�صينما )اأوبرا كارمن( لبيرت بروك.
اإىل  الرواية  اإعداد  باالإمكان  كان  ))اإذا 
الظاهرة  اأو  الق�صرية  الق�صة  اأو  ال�صينما 
االجتماعية، فباالإمكان اأي�صًا اإعداد وتكييف 
جلاأت  وقد   . ال�صينما  اإىل  امل�صرحي  العمل 
االأدبي  االإرث  اإىل  بداياتها  يف  ال�صينما 
امل�صرحي ، حيث لعب هذا االأخري دورًا  اأ�صا�صيًا 

يف تطوير وبلورة االإنتاج ال�صينمائي ......((

اخلطاب  بلغة  ف�صل-  د-�صلح   -1
– املعرفة  -ط-الكويت–عامل  الن�ض  وعلم 

عدد164�ض20

يف  املوجز   – الغني  عبد  علي  عبا�ض   -2
– –القاهرة  –روافد  االغريقي-ط  امل�صرح 

�ض18

وجه  ال  ال�صطري-  اهلل  عبد  حيدر   -3
لل�صجر-دار متوز -2012-�ض155-123

–ال �صيء ي�صبه كربلء  4-  هادي املدر�صي 
 2014 ال�صلم-  عليهم  البيت  اأهل  -ط–دار 

�ض7

الن�صو�ض  البديري-   حممد  مهدي  5-بارعة 
احل�صيني  الن�ض  م�صابقة  يف  الفائزة 
ال�صوؤون  –ق�صم   2012- الثاين  العاملي 
العبا�صية  العتبة  يف  الفكريةوالثقافية 

املقد�صة-�ض467

العرو�ض  يف  ال�صوئي  –االإبداع  بكري  6-اأمني 
للكتاب-  العامة  امل�صرية  – الهيئة  امل�صرحية 

2009- �ض40
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ونو�ض  اهلل  �صعد  –م�صرح  عّزام  حممد   -7
احلداثي-  والتجريب  الرتاثي  التوظيف  بني 

�صوريا- دار علء الدين-ط2 -2008-�ض37

 – ال�صينما  يف  امل�صرح   – �صيف  حممد  د-   -8
جملة اخل�صبة -  2013-عدد1 – �ض118
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  المسرُح الحسيني..
بين قطبية الفكر 
ومدارات الوعي 

�صعيد حميد كاظم/ باحث واأكادميي



    لقْد اأخذت االأمناط املعرفية يف تنوٍع ومتدٍد 

باالت�صاع  واأخذْت  بل  احل�صيني،  امل�صرح  يف 

حتقُق  ثقافيًة  ظاهرًة  بو�صفها  وال�صمولية 

ثريًة  درو�صًا  ذاته  يف  وتبعُث  املتلقي  مطامح 

اأبعاٍد  من  االمتداد  لهذا  ملا  والعطاء،  الفكر  من 

التقني  اجلانب  ن�صج  عن  ف�صًل  وفنيٍة  نظريٍة 

اأ�صكااًل  اأنتهج  فقد  ولذا  امل�صرحية،  املنظومة  يف 

متعددًة واأفرز روؤًى متنوعًة ماثلًة بالوعي الذي 

وثبات  املواجهة  ح�صانة  النفو�ض  يف  يغر�ض 

الطارئة،  احلياتية  االأحداث  باإزاء  املوقف 

بالثقافة  ماثلة  يحددها  التي  امل�صاحة  اأن  كما 

ومنها  االإن�صانية،  املجاالت  �صتى  ويف  واملعرفة 

ر�صد  على  يرّكز  الذي  النبيل  الهدف  �صيت�صح 

الظاهرة االإن�صانية وتطويرها وتوثيقها، وبهذا 

ليكونا  املعريف  باحلقل  الهدف  هذا  �صيت�صاكل 

حتققت  وكلما  االإن�صاين،  امل�صمون  خدمة  يف 

غايتهما تنّورت احلياة واأ�صرقت مبّدهما. 

    اإن ثمة منظومة من املفاهيم املعرفية يحتوي 

من  مزيد  على  ت�صتمل  امل�صرحي  العر�ض  عليها 

املتحكمة  النظر  زاوية  يف  واال�صتب�صار  التاأمل 

 – �صك  دون  من  الذي-  االإن�صاين،  الوعي  يف 

ي�صتمل على الوعي املعريف بو�صفه اأداًة فعالًة يف 

اال�صتب�صار  تعزيز  اإىل  تهدف  ممار�صات  حتقيق 

والهداية، وتر�صيخ اأطرهما كداٍل وموؤ�صٍر يطمح 

ي�صتجيب  خّلق  فعٍل  عرب  االتزان  من  ملزيد 

للقيم النبيلة، وينبذ القيم االأخرى التي تفكك 

فاإذا  تل�صيها،  على  وتعمل  االإن�صانية  املنظومة 

يركز  الذي  البديل  تعزيز  اإىل  الركون  مّت  ما 

تفعيلها،  اإىل  وي�صعى  اخلاطئة  املفاهيم  على 

ويتزعزع  االإن�صاين  االتزان  �صيتخلخل  عندها 

ورفده  الفكر  حت�صني  من  البّد  ولذا  ا�صتقراره، 

باأدّلة حياتية اأنتجتها جتربة الع�صر وعززتها 

للنقا�ض  علينا  نف�صها  وعر�صت  الزمن،  �صواهد 

واحلوار، من هذا فقد رّكز الكاتب امل�صرحي ر�صا 

اخلفاجي على ذكر حالتني تعطي للمتلقي وعيًا 

يف  قّدمه  الذي  العر�ض  خلل  من  اأمده  يطول 

م�صرحيته عرب حواٍر دار بني ال�صيطان والرجل 

ال�صالح، هذا العر�ض �صيك�صف عن حقيقٍة البّد 

من تبيانها والركون اإليها عند احلاجة:  

- ال�صيطان: اإىل اأن ياأتي ذلك اليوم �صوف اأقود 

�صوف  املعلوم،  هديف  اإىل  الع�صور  كل  يف  اأتباعي 

وابتكر  واالإغواء  االإغراء  و�صائل  من  اأكرث 

على  �صيطرتي  اأحكم  لكي  الفجور  و�صائل 

اأتباعي واآمرهم بن�صر الرعب واخلراب والدمار 

وحماربة كل ر�صاالت ال�صماء)1(.

اأيها اللعني البائ�ض،   - الرجل ال�صالح: ا�صحك 

وعد  اإّن  اأتباعك،  وم�صري  م�صريك  على  ا�صحك 

وعداًل  ق�صطًا  االأر�ض  ميلأ  و�صوف  حق،  اهلل 

فاإّن اهلل ميهل وال  الظاملني،  اأمد  واإْن طال  حتى 

منقلب  اأّي  ظلموا  الذين  �صيعلم  وعندها  يهمل، 

ينقلبون)2(.

    هذا العر�ض ير�ّصخ فكرة وجود احلق، ولي�ض 
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اأن  للباطل اأن ياأخَذ م�صاره بل ردٍع؛ بل البّد له 

الباطل  ويزهق  يعلو  الذي  احلق  مبجيء  يتيّقَن 

متتد  بل  الزوال،  وللآخر  البقاء  فـــــللأول 

دميومة احلق لتكون منهاجًا للخلق و�صرعا.   

�صوت احلر يعود ليحاور احلر مرة اأخرى: 

هذا دورك جاء االآن ...

هذي حلظات احل�صم ...

للخلد نوافذ موؤتلقة ...

لن ميرق منها غري احلر ...

املوقف فعل خلق ...

ودماء اأم�صى من حد ال�صيف ...

و�صخاء ي�صت�صرف عمق املحنة ...)3(

ثم يرد احلر على �صوته فيقول:

ال اأ�صعى االآن .. 

اإال ..

ل�صيانة نف�صي من اآفات الن�صيان ...

من اآفات فناء االإن�صان ...

اأ�صعى خلل�صي ...

من كل �صل�صل هذه الدنيا ...)4(  

التفكري  فاإّن  امل�صرحي  العر�ض  هذا  خلل  ومن   

مفا�صل  يعاين  وهو  بالتدرج،  ياأخذ  للمتلقي 

االأدوار،  التي جت�ّصد  امل�صاهد  احلوار، وينظر يف 

االأوىل  متنوعة،  م�صاهد  ذاكرته  يف  فتنعك�ض 

عر�ض  واالأخرى  تاريخيًا  الواقعة  عر�ض 

امل�صاهد االإن�صانية التي حفلت بها تلك الواقعة 

يك�صف  درامي  ت�صاعد  عرب  احلبكة  اإىل  و�صواًل 

ال�صراع بني كفتي احلق والباطل وكيف تعامل، 

اأما االأحداث امل�صرحية التي ُتعر�ض على املتلقي 

اأكرث تاأثريًا فيه  فاإّن حجم املوعظة فيها تكون 

مما يقروؤه يف كتب املواعظ؛ ذلك اأن تلك احلكم 

يجد  ال  الكتب  متون  يف  يجدها  التي  واملواعظ 

يف  �صاخ�صًة  يجدها  مثلما  حقيقيًا  تطبيقًا  لها 

حقائق  ينقل  احل�صيني  امل�صرح  اأّن  كما  امل�صرح، 

لل�صواب  طريقها  وجدت  �صخ�صيات  عن  واقعيًة 

على  االطلع  مع  اخلطاأ  انتهجت  واأخرى 

العواقب. 

مكلٌل  تاأريٌخ  –بحق-  احل�صيني  امل�صرَح  اإّن      

اأن ياأخذ  بالفكر والوعي فتارة يراد للفكر فيه 

دورًا ح�صوريًا ليدفع الكثري من االأهواء ويدعو 

يراد  وتارة  االتزان،  من  املزيد  اإىل  النف�ض 

اأن  املاثل الذي ي�صتمد وجوده من الفكر  للوعي 

�صديد  حذٍر  يف  املرء  يكون  حتى  حا�صرًا  يكون 

من الوقوع يف اخلطاأ والزلل، فاإذا ح�صر الوعي 

املواجهُة  وا�صتمد وجوده من فكٍر خال�ض تكون 

ناجعًة كما تفرز وجودًا ايجابيًا: 

�صوته  باأعلى  ي�صيح  ال�صلم(  )عليه  )العبا�ض 

بعد و�صول احلر اإليهم(

هل من اآخر ي�صلخ جلد العبد ...

هل من حر اآخر ...

هذا احلر �صيد نف�صه ...

جاء يعانق نور االإميان ...

هذا زمن ال�صحوة ...
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فانتبهوا ...

وانحازوا للإميان ...

هل من حر اآخر ...

هل من حر ....................)5( 

اإّن الوعَي �صرورٌة حياتيٌة وكذلك �صرورٌة دينيٌة، 

بل وتتمدد تلك ال�صرورة لتكون اجتماعية و..، 

للمعرفة؛  مرتكزًا  ال�صرورة  تلك  وجود  لي�صّكل 

الذي  االإن�صاين  االإلهام  م�صدر  الوعي  اأن  ذلك 

يتخطى به الدروب ال�صائكة:

ال�صاعر:-

ح�صرت النف�ض يف جوهر معنى ال ي�صيح/ تهرم 

تت�صعب  فتية  الطف  وجراح  وتفنى/  الدنيا 

مواجعها عند كل جيل )6( 

اإطار      فالتوجه امل�صرحي ال يوؤطر فعله حتت 

االهتمامات  من  كثري  على  ينفتح  بل  حمدد، 

ويعر�ض القيم االإن�صانية والدينية واالأخلقية 

احلياتي  الواقع  مناق�صته  عن  ف�صًل  والثقافية 

م�صامني  من  بال�صواهد-    – مثيلته  وعر�ض 

مغايرًة  روؤيًة  يطرح  وبذلك  ال�صالفة،  االأزمنة 

باأخرى  ال�صيقة  البنية  م�صتبدال  معاجلته  يف 

االأطر  عن  البعد  كل  بعيدة  االأفق  مت�صعة 

التدافع  اإىل  توؤدي  كانت  –طاملا-  التي  ال�صيقة 

وال�صراع.

احل�صيني  امل�صرَح  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن      

من  ويرفع  االإن�صانية  القيم  يخاطب  ووعيٌّ  فكٌر 

وجودها باإظهار العلة وال�صاهد عرب حوار يدور 

فتظهر  االأ�صخا�ض،  من  متنوعة  طبقات  بني 

من  الطبقات  تلك  بني  ملا  �صاخ�صًة  احلقيقُة 

تلك  يكونوا-اأي  اأن  ميكن  ال  اإذ  وتبايٍن،  تفاوٍت 

الكذب،  على  متواطئني  جميعهم  الطبقات- 

يتبنى  فامل�صرح  ولذا  احلقائق،  يحجبوا  اأن  اأو 

عن  ف�صًل  الفاعل  واحلوار  املهذبة  الديباجة 

االرتقاء  ت�صهد  التي  االإن�صانية  املواقف  اإظهار 

يوؤ�ص�ض  فهو  وبهذا  النكو�ض  واأخرى  تارًة، 

خلله  من  يطمح  جديد  اإن�صاين  ثقايف  خلطاب 

اإىل االأف�صل:

حميد بن م�صلم:- 

    نحن متنا/ ويف كل يوم منوت/ راأينا عنفوان 

الثبور/  حد  اللعنة  ق�صاوة  وع�صنا  املوت 

اأنتم االأحياء/ كي ال ت�صيعوا من بني  فاحذروا 

ايديكم ح�صني)7( 

�صيء  ثمة  ولي�ض  للهداية  يقود  الوعي  اإن      

حمّرك  هو  بل  وعي،  دون  من  يهتدي  اأو  ي�صري 

احلياة ملزيد من الرقي والتطور، وميكن االرتكاز 

احلياة  يح�ض  وهو  االأمثل  املعياَر  بو�صفه  عليه 

االنعطافات،  بوجه  الثبات  من  ملزيد  االإن�صانية 

ال�صادق الذي يتقدُّ عظًة وهدايًة  وهو ال�صمري 

وطاقًة حيويًة وثقافًة دائمًة، وقد عزَز القراآن 

يذكُر  وكان  عديدًة،  �صواهَد  للب�صرية  الكرمي 

الوعي فقال جل  الكرمية مفردات  يف مفرداته 

الب�صر  يف  فالوعي  واِعَيٌة(  اأُُذٌن  )َوَتِعْيها  وعل 

تلك  وتدور  وفكره،  وب�صره  �صمعه  بني  موّزع 
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تقود  نتيجًة  لتفرز  الفكر  خما�ض  يف  املعادلة 

الوعي  ينتج  وحتى  الر�صد،  واىل  االأمثل  للحل 

م�صداقه البّد للمرء من اإ�صراك حوا�صه يف متّثل 

عليها  احلكم  يف  البت  قبل  ومعاينتها  الظاهرة 

حتى ال يعرتيه الندم كخطوٍة تاليٍة للفعل الذي 

القراآن  رّكز  كما  ا�صت�صداره،  يف  �صريعا  اندفع 

اثبت  الذي  واملوؤجل  االآين  الوعي  على  الكرمي 

الوعي  له  عاد  ممن  هناك  اأن  القطعي  بدليله 

فيما بعد فاأ�صابه الندم على حكٍم قدمٍي قد قال 

به، فيذّكر القراآن الكرمي ما قالته النا�ض قبل 

االأمور)َفَخَرَج  اإليه  �صتوؤول  ما  بعاقبة  الوعي 

َعَلى َقوِمِه يف ِزيَنِتِه َقَال الَِّذيَن ُيِريُدوَن احَلَيوَة 

ٍظ  نَيا َياَليَت َلَنا ِمثَل َمااأُوِتَي َقاُروُن اإِنَُّه َلُذوَحّ الدُّ

الوعي  عاود  احلق  ات�صاح  بعد  َعِظيٍم(ولكن 

ُخ�ِصَف  بعدما  قولهم  ليكون  افتقدوه  الذي 

بقارون وبداره االأر�ض، وانتهت العاقبة بغري ما 

ابتدئت به فقال العزيز اجلبار) واأ�صَبَح الِذْيَن 

َيْب�ِصُط  َوَيكاأََن اهلل  َيُقوُلوَن  َمَكاَنُه باالأَْم�ْض  َنوا  مَتَ

َمنَّ  اأَْن  َوَلْوال  َوَيْقِدر  ِعباِدِه  ِمْن  َي�صاُء  مِلَْن  الّرْزَق 

�َصَف ِبنا َوَيَكاأّنُه ال يْفِلُح الكاِفُروَن( اهلُل َعَلْينا خَلَ

ئفقد ح�صل الندم بعد تبيان النتائج التي البد 

من متحي�صها قبل القول بها، من هذا فاإن الوعَي 

يقود اإىل الهدف اأينما ح�صل، لهذا البد للإن�صان 

من توخي الدقة من قبُل ومن بعُد حتى ال يتكرر 

اخلطاأ والتيه.

احل�صيني  امل�صرح  فاإّن  نف�صه  املنهاج  وعلى     

يعزز دواعي الوعي، فهو يزود الفكر بالدالئل، 

�صواهد االأحداث  املتلقي يلحظ بب�صره  ويجعل 

اأخرى  �صواهد  تاريخه  يف  ويقراأ  امل�صرحية 

ماثلة، ومما يبدو فاإّن اأوجه ال�صراع ت�صتد بني 

اأو  ما  عاطفٍة  عن  ت�صدر  التي  واالأهواء  الفكر 

رادع  �صراع  يف  الفكر  فاإّن  هذا  من  به،  غرر  اأمر 

قد يتغلب اأو قد ُيغلب، وهنا يتجلى معيار الفكر 

كو�صيلة اأ�صمى لتجاوز املرحلة بنتائج اأف�صل. 

العقل  تفعيل  عرب  الفكر  يت�صّكل  ومثلما      

يكون  ما  فمنه  الوعي  يكون  كذلك  ومداركه، 

اإ�صراق روحي  االإن�صانية عرب  الذات  مت�صكل يف 

)الوعي  اأ�صميناه  له  دافعة  عوامل  بتاأثري  ال 

الذاتي( ومنه ما ينولد نتيجة موازنة حت�صل يف 

الفكر واالحتكام  االإن�صانية وتكون كفة  الذات 

اإىل العقل اأعلى من اللجوء يف التعامل مع الهوى 

اإىل  اخلاطئة  اخلطوة  من  متجهًا  امل�صار  فيكون 

اخلطوة ال�صائبة، واإّن ما ح�صل ب�صبب املعاينة 

اإىل  اأر�صدته  الفاح�صة ف�صًل عن الهداية التي 

ووعي  االآين،  الوعي  وهو  اأال  االأمثل  االختيار 

اآخر وهو الوعي الذي ال يتحقق حلظة ح�صول 

الفعل فقد ي�صدر وراء الفعل مبدة معينة، وقد 

يتاأجل ملدة طويلة لكن ح�صوله �صيغرّي –اأي�صًا- 

التعويل  ميكن  جيدًة  نتائَج  و�صيحقق  امل�صار،  يف 

عليها، فح�صوله واإن كان متاأخرًا اأف�صل من عدم 

قد  الذي  املوؤجل،  بالوعي  اأ�صميناه  احل�صول 

يح�صل نتيجة لفعل اأو نتيجة الأفعال متلحقة 
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مو�صوعة  ال�صخ�ض  يف  تخّلف  اأن  ا�صتطاعت 

على  فيكون  العدول،  اأجل  من  واللوم  التاأنيب 

املطاف  نهاية  يف  تدفع  متكررة  ارتدادات  وفق 

ح�صانًة  فتنتج  ال�صحيح،  الطريق  اإىل  الرجوع 

للفرد ملواجهة املاأزوم وقوًة ملواجهة االنعطافات 

فريتكز على دينه ولن يفرط به يومًا.

وجدنا  فاإننا  ذكره  مّت  ما  اإي�صاح  اأجل  ومن      

م�صاهد  يف  تكرر  قد  واأنواعه  الوعي  هذا  اأّن 

الذي  الذاتي  الوعي  فمثال  متنوعة،  م�صرحية 

مل يح�صل نتيجة ظروف اأو حمفزات اأو رهانات 

فيه  وجتلى  تبّلور  وفكر  وعي  هو  بل  �صاغطة، 

نتيجة  فهو  االآين  الوعي  اأما  واالإقدام،  الثبات 

والباطل  احلق  جبهة  وتبيان  االأحداث  معاينة 

لديه فيعزز الوعي لديه يف اختيار له بني اجلنة 

يزيد  بن  للحر  ارتعاٍد  من  ح�صل  مثلما  والنار 

الرياحي وهو ُيخرّي نف�صه بني اجلنة والنار .

    اأما الوعي املوؤجل فقد برز وجوده يف عدد غري 

قليل عند جمموعة من االأفراد اأو عند اأ�صخا�ض 

بعد  بعد-  –فيما  الهداية  بهم  حلقت  معينني 

فعل  اإّن  اإذ  االإن�صانية،  الذات  يف  التغيري  حتقق 

التغيري كان �صببًا يف ح�صول الهداية التي دفعت 

به اإىل االختيار االأمثل. 

    ولي�ض من بديٍل ميكن تكري�صه عن الوعي حتى 

واالنحطاط،  الرتدي  مراحل  االإن�صان  يتخطى 

اإذ بتحققه ال ميكن للفرد اأن ي�صنع لذاته هويًة 

الباطل  وميّجد  الطغيان  يوؤّله  وهو  �صاحقًة 

الباطل  متجيد  اإّن  اإذ  الدكتاتورية،  وينا�صر 

ت�صمر  االإن�صانية  احلياة  �صيجعل  به  وال�صري 

ما كان هلل  باأّن  وتتل�صى، بل البّد من االقتناع 

ينمو وهو من يت�صّيد ب�صموٍخ وبقاء وغريه �صائٌر 

ومن  خلقنا  منها  التي  االأر�ض  اأن  كما  فناء،  اإىل 

�صنكون  منها،  طيبا  رغيفا  واأكلنا  رزقنا  ثمراتها 

نتعامل  كنا  مثلما  و�صتعاملنا  رغيفها  بعد  فيما 

�صت�صغط   ٍ ِبَتَكربُّ عليها  م�صينا  كان  فاإذا  معها 

القبول  من  البّد  ولذا  مّنا،  و�صتقت�ُض  جترّبنا 

بنتيجة بقية اهلل خري واأبقى.

    اإّن ما يقّدمه امل�صرح احل�صيني هي التعددية يف 

مكتنزة  منظومًة  بو�صفِه  املعرفية  النظر  زوايا 

باالإبداع، كما ال يّدخر جهدًا يف االرتقاء الفني 

واالأدبي، ف�صًل عن القيم االإن�صانية التي يغر�صها 

كما  وجودها،  ويظهر  جذورها  وير�ّصخ  الوعي 

حقيقية  رغبة  وجود  تتطلب  الوعي  دعوة  اأّن 

عند  الوعي  ويتحدد  اخلري،  طرق  اإىل  للنتباه 

يف  الرغبة  وجود  وعند  باحل�صور  مطالبته 

ال�صحيحة  للقيم  املثول  خلل  من  ا�صتح�صاره 

املبادئ  وتر�صيخ  والنبل  لل�صتقامة  تدعو  التي 

االإن�صانية كقيمة عليا ال ميكن امل�صاومة عليها اأو 

اأن يحيد عنها يف اأي ظرف طارئ، وهو اإمنا ميثل 

لتكون  احلي  االأول  لل�صمري  ي�صاف  اآخر  �صمريًا 

الذخرية احلية اأكرب من النوايا ال�صيئة:

اأم البنني )عليها ال�صلم( قائلة:

وهيمن  اخلبيث  ها  �صرِّ عن  الُدنيا  ك�ّصرت  لقد 
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ليعيثوا  اهلل  اأعداء  يقوُد  وهو  اإبلي�ض،  عليها 

فيه  ماتت  ظامٌل  زمٌن  هذا   .. ف�صادًا  االأر�ض  يف 

على  واخلنازيُر  القردُة  فيه  ونَز   .. الرحمة 

واليوم   ... واآمالُه  اأحلمُه  و�صادروا  مقدراتِه، 

م�صتقبله  لقتل  متهيدًا  حا�صرِه  تدمري  يحاولون 

)8( ...

 كما ال يخفى اأن التوجهات امل�صرحية ت�صعى اإىل 

مب�صامني  تخطو  وهي  الدينية،  املبادئ  اإظهار 

الروؤى  مت�صع  فكريٍّ  وبــف�صاٍء  االأبعاد  متنوعة 

ويدعو للمزيد من اال�صتب�صار، فـــالوعي الناه�ض 

يفيُق العدل ويحقُق االإن�صاف ويحوُل دون حتقق 

اال�صتدالل  من  ق�صطا  ويوفر  املفرت�ض  الزلل 

اخلطاأ  وعورة  لتجنب  احلكمة  اإىل  للجوء 

وتفنيد مواطن ال�صبهة وال�صللة لتكون الدعوة 

اإىل كلمٍة �صواء كفي�صل يفرز بني احلق والباطل 

من خلل العمل على تفعيل دائرة الوعي؛ وذلك 

تكون  ولن  دميومته  يهيئ  منا�صب  مناخ  باإيجاد 

الوقوع  لتجنب  التقريع  هذا  عن  مبعزٍل  الذات 

الوعي  نب�ض  ويبقى  االإن�صاين،  باالنحراف 

للقيم  حتتكم  وهي  االإن�صانية  الذات  يف  ي�صري 

ال  اإن�صاف  نزعة  الوعي  يف  ولعل  االإ�صلمية، 

اإال العامل بها، وبتحققه ميكن احل�صول  يفقهها 

على عطاءات فكرية متنوعة وميكن عّده نقطة 

واالإن�صاين؛  املعريف  اخلطاب  بلورة  يف  ال�صروع 

العا�صي  يرد  وفيه  وعيًا  يخلق  الوعي  اأّن  ذلك 

اإىل حرم االإنابة ليتوب خمل�صا، وتعود للنف�ض 

عفتها حني تتزكى.

يعي�ض  وهو  حا�صره  من  االإن�صان  ينعتق  وقد      

ي�صتذكر  عندما  تاريخه  يف  �صاخ�صًة  حلظاٍت 

به  يقود  فكرًا  بذاكرته  تعيد  فذًة  مواقَف 

البعد  كل  مبتعدة  �صحيحة  م�صارات  نحو 

يف  هزات  حُتدث  وهي  واخلطاأ،  ال�صبهات  عن 

�صدر  خلًل  اأ�صابها  ما  بعد  االإن�صانية  منظومته 

من وح�صة اال�صتبداد وغطر�صته، لذا كان البّد 

التغيري عرب  اأن جتد طريقها نحو  الهزات  لتلك 

الفكرية  الغاية  اإىل  وو�صواًل  الوعي  و�صيلة 

مزيٍد  اإىل  االإن�صاين  االنك�صار  حلظات  لتجاوز 

من اال�صتقرار، ولعل ما ذكره االأديب اخلباز يف 

قولنا  يو�صح  ما  هناك(  كنت  لو  )اآه  م�صرحيته 

ب�صوٍت  املعا�صر  ال�صاعر  ا�صتعانة  خلل  من  هذا 

)عليه  احل�صني  با�صم  عاليًا  ونادى  هلل  كرّب 

تتجلى  اإذ  حذمل،  بن  ب�صر  �صوت  اإنه  ال�صلم( 

القرن  يف  يعي�ض  �صاعر  عند  الوعي  مو�صوعة 

على  نوحًا  وعيه  وي�صتد  والع�صرين  احلادي 

ذلك الزمن لينتقل اإىل الزمن املا�صي ويعرّب عن 

اإىل  للعودة  بازاء رغبة حقيقية  ت�صامنه، وهو 

اأنا رجل من  اإدراكها:   يتمنى  م�صارات �صحيحة 

اأبناء القرن الواحد والع�صرين ... رمبا اأنا االآن 

ظل اإن�صان جاء من حوا�صي احلروب ..

جاء  النازفة  القرون  وانني  التواريخ  نزف  اأنا 

يبحث عن �صفر احل�صور، عن يقني ي�صتدل به،

�صوت ب�صر بن حذمل:- )من بعيد(
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)يا اهل يرثب ال مقام لكم بها ...(

ال�صاعر:- اعرب القرون اليك، ابحث عنك، علك 

تزودين باطللة نور

ال�صاعر:- ترقد بني عينيك م�صاهد ال ت�صداأ،

على  اأ�صحو  اجلراح،  تنزفني  كلما   -: ال�صاعر 

جربوت الزمان ... عنفوان املكان واجري خلف 

هيبة الذكرى التي ال ت�صيخ وكاأين اأكت�صف االآن 

ال�صوؤال هوية الولع ال�صغوف فا�صاأل

ال�صاعر:- اأنى لك هذا ال�صوت الناعي يا ب�صر؟

يت�صجر فينا هذا ال�صوت �صمائر �صحوة ال متوت

جنائن ورد تعطر االأجواء .... بيا ح�صني)9( 

       اإن الروؤية امل�صرحية لها القدرة على تقدمي 

اإن  كما  متنوعًة،  اأبعاًد  تر�ّصخ  ممكنة   اأ�صئلة 

ويحّثها  االإن�صانية  ينقذ  اأن  �صاأنِه  من  الوعي  

ويحرك  االإن�صانية  قيم  وير�ّصخ  الف�صائل  على 

الطاقات املعطلة لت�صري يف الطريق القومي:

  ال�صوت الثالث: 

عندما ي�صرئب الغ�صب ومتوت الب�صرية ..

ويهب   .. ال�صدور(   يف  التي  القلوب  )تعمى   

الغرور ميتطي �صهوة اللذة الزائفة.

ي�صتبيح ال�صوارع، اأنفا�صها، طهرها، عله ي�صتطيع 

اإقتلع اجلذور

بائ�ض اأيها الوهم، اإذ يلهث احلقد بني �صرايينك 

النازفة

حلظة  �صوى  الزمان،  ح�صاب  يف  تكن  مل 

قامتة)10(. 

    ويبقى امل�صرح طاقًة من املزاوجة بني حّدي 

كبريا  بينهما  التعالق  ويبقى  والفكر  الوعي 

ويبقى الوعي مدارًا يف فلك الفكر وثيمًة كربى 

اجلادة  املحاوالت  من  ب�صل�صلة  يح�صل  واإمنا  له 

ويبقى  تطبيقية،  اإجرائية  بفاعلية  الطاحمة 

امل�صرح احل�صيني حمتفظًا بهويته وراأيه وذوقه 

وهو يف �صعي دائم ُيقّدم روؤيًة للمتلقي:

نحو  بكلمها  �صتتوجه  ال�صلم(  )عليها  زينب     

ال�صجاد)عليه ال�صلم( يف ذاكرة اجلود �صتنه�ض 

من هذي االأر�ض رايات خري وبركة ونور و�صريفع 

ال�صهداء  �صيد  اأبيك  لرثى  بريغًا  هامته  الطف 

.)11(

    هذا الوعي املتكرر �صيدفع بالذات اإىل تاأثيث 

معطياته  متّثل  من  ميّكنها  ناجز  ثقايف  وعي 

للح�صول على روؤية مغايرة تكون عامًل حمّفزًا 

نحو احلركة والتغيري، ويعتمد ذلك على قيمة 

العر�ض امل�صرحي الذي له القدرة على التاأثري، 

وهو يلّوح بالفعل الناه�ض الذي يبثُّ يف النفو�ض 

جذوة التحدي ويتبنى فكرة املواجهة امل�صروعة 

الثقافية  املدركات  حتفيز  على  ت�صاعد  التي 

املنزوية التي تزرع يف النف�ض الثبات على احلق 

واالحتكام اإىل نهجه:

اإبن عفيف : لي�ض هناك موقف لل�صكوت، 

واآخر للكلم

كيف تريدين اأن ارت�صي ال�صمت وموالي احل�صني 

ي�صتم على م�صامعنا؟
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ويكفي  للكفر  ال  نقول  اأن  وقت  بعد  يحن  اأمل 

نف�صه  حجم  زياد  ابن  ليعرف  ر�صوخا، 

وهواه)12(.

القلب  هذا  ي�صعلها  كثرية  حرائق  معاوية: 

الها�صمي،

التوازن  ت�صتحكم  �صجرًا  تثبت  موازنة  فل 

والتماثل

ولي�ض لديكم يا اأهل ال�صمت فهذا الفتى ابن مكة 

ومنى وابن زمزم

وال�صفا جده الر�صول وعلي خليفة امل�صلمني

فاأي روح عجفاء ميتلك هذا العر�ض، 

وباأي خواء يا اأبي تريدين اأن اهيم)13(. 

    لقد مّثل الوعي منظومًة معرفيًة ترفد الذات 

باال�صتب�صار والنظر يف مواقع اخلطى ال�صحيحة 

ويكون ذلك بتحريك الوعي االإدراكي للإن�صان، 

وبهذا التحريك امل�صتمر �صينه�ض الواقع اجلامد 

املاثل بالبوؤ�ض والظلم اإىل واقٍع جديٍد يتج�ّصد 

والثقايف  االإن�صاين واالجتماعي  فيه االإح�صا�ض 

من  الكثري  ت�صحيح  على  القدرة  له  اأّن  كما  و..، 

االجتاه  يف  خطوة  ليكون  اخلاطئة  امل�صارات 

ال�صحيح، فيقّدم الداللة الفكرية على االأهواء، 

اأ�صار  �صيعمل على فك  الدوؤوب  ومن خلل عمله 

املعقل االإن�صاين.

هند: ومن اأكون يا يزيد اأنا يف حمل وقفت فيه 

زينب ابنة اخلريين اأ�صرية...

اأنى ل�صجركم اأن يهب عطرًا 

واأنتم تذبلون غ�صون اآل النبي �صعيًا الخ�صرار

غ�صونكم امليتة يف جذور عاقرة يا يزيد)14(.

طريق  طريقني،  افراز  اإىل  االأمر  و�صيتجه      

واالأمان،  الطماأنينة  يجلب  الذي  والهدى  احلق 

وهو  باخلوف  وال�صعور  التهلكة  اإىل  يقود  واآخر 

احلياة  يف  يتخبط  زال  ما  الذي  الباطل  طريق 

برذيلته وغطر�صته.

هند: اإنني اأ�صعُر بخوٍف �صديد.

يزيد: اأما اأنا فاأ�صعر باأمان �صديد...

هند: اأنا واأنت يا يزيد لن نتفق اأبدا...

ونحُن  ال�صنني  مئات  فمنذ  واأنِت  اأنا  اأما  يزيد: 

نتخا�صم.

اأن  قبل  ذلك  اأدرك  اأن  املفرو�ض  من  كان  هند: 

كل  على  قادر  اأنك  تزعم  اإنك  يزيد،  يا  اأعرفك 

�صيء ومل تِع اأّن راأيَك فند ونهايتك خمزية اأمام 

االأديب  فاإن  وهكذا  وعد...)15(.    وما  اهلل 

ينزع يف م�صمونه اإىل اكت�صاف �صبل جديدة متنح 

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 

احل�صية، فتتعزز امل�صاهد بالتحوالت الفكرية.

اإذ  التاأثري،  يف  االأكرث  امل�صرحي  العمل  ويبقى     

لي�ض "من فن تتعدد مكوناته كامل�صرح، ولي�ض من 

املتلقني  يف  معانيها  واأبعاد  تاأثرياته  تتنوع  فن 

تعدد  يقع  ولهذا  اأي�صًا،  كامل�صرح  امل�صاهدين 

املكونات وثراء عنا�صرها من الن�ض اإىل ما بعد 
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كثرية  معان  من  مواقع  امل�صاهدين  يف  العر�ض 

ومنها  والتاأويل  والتفكري  كاخليال  املعريف  منها 

والتطهري  واالإعجاب  كالتعاطف  االجتماعي 

واخلوف،  والقلق  كاحلب  الوجداين  ومنها 

واالإقناع  االإدها�ض،  يف  كاجلمال  الفني  ومنها 

التعبري وغري  واال�صتيعاب يف  التمثيل،  يف �صدق 

من�صابا  الوعي  جرى  فقد  هذا  من  ذلك")16(. 

عرب خطوات متتابعة من التلحم بني م�صامني 

بني  املزاوجة  من  هائلة  بــ)طاقات(  الن�ض 

�صتدعم  التي  التاأملية  واملقاربات  الوعي  حدود 

امل�صار  �صتن�صج  والتي  الن�ض،  م�صمار  يف  الروؤية 

لتحقيق  املبا�صرة  الدالئل  يبلور  الذي  املعريف 

تلك  اإّن  امل�صرحي.  الن�ض  يف  الدرامية  املقا�صد 

التوازن  اإعادة  يف  �صت�صهم  املعرفية  احلوا�صن 

ويبقى  الفاح�ض،  الوعي  وتر�ّصخ  االإن�صاين 

امل�صرح احل�صيني م�صروعًا ي�صطلع مبهمة معرفية 

تدفع نحو اال�صتقراء واال�صتنتاج ويدعو للتاأمل 

الفكري.

الهوام�ض:

املجتبى،ر�صا  احل�صن  �صفر  م�صرحية   -1

اخلفاجي،�ض47.

2- امل�صدر نف�صه،�ض47.

الرياحي،ر�صا  احلر  �صوت  م�صرحية   -3

اخلفاجي، �ض92.

4- امل�صدر نف�صه،�ض92.

5- امل�صدر نف�صه،�ض110.

علي  م�صلم،  بن  حميد  حماكمة  م�صرحية   -6

ح�صني اخلباز، �ض31.

7- امل�صدر نف�صه ،�ض47.

8- م�صرحية اآيات اليقني يف �صفر اأم البنني، ر�صا 

اخلفاجي، �ض53.  

ح�صني  علي  هناك،  كنت  لو  ..اآه  م�صرحية   -9

WWW.ALNOOR. موقع   /  ، اخلباز 

.SE

 10- م�صرحية م�صلم بن عقيل، ر�صا اخلفاجي، 

�ض45.

اخلباز،  ح�صني  اخلدعة،علي  11-م�صرحية 

�ض10.

12-امل�صدر نف�صه، �ض30.

13- امل�صدر نف�صه،، �ض48.

14- امل�صدر نف�صه، �ض53.

حممد  واأج�صاد،اأركان  روؤو�ض  م�صرحية   -15

العتابي،�ض41.

 ، االإجراء  اإىل  الروؤية  من  التكويني  16-املنهج 

د. رحمن غركان ،�ض206.
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من االأحداِث التاريخية والوقائع التي عرفها 
تلك  اخلالدة؛  الطف  واقعة  الب�صرية  تاريخ 
الواقعة التي خطت اأحداثها بعمق يف �صفحات 
التاريخ حتى انه ال ميكن ن�صيانها اأو جتاهلها اأو 
حتى طم�ض معاملها ؛ ملا حملته بني طياتها من 
اإىل  وما  دينية  وابعاد  واخلقية  فكرية  قيم 
ذلك؛ مما جعل هذه الواقعة مادة خ�صبة لكل 
َمْن يحاول اأن ينهل منها �صواء يف جمال العقيدة 
اأو الفكر اأو الفن. وعلى وجه اخل�صو�ض امل�صرح 
على  قدرة  من  الفن  هذا  ميتلكه  ملا  اأدق  ب�صكل 
من  ميتلكه  ومبا  املتلقي  يف  والتاأثري  التفاعل 
والروؤى  واالهداف  القيم  تو�صيل  يف  منظومة 
اإىل  يتبادر  الذي  ال�صوؤال  لكن  جوانبها؛  بكل 
امل�صرحية  الن�صو�ض  ا�صتطاعت  هل  الذهن 
تقرتب  اأن  احل�صيني  امل�صرح  اإىل  تنتمي  التي 
من جوهر الق�صية احل�صينية ؟ اأو هل ا�صتطاع 
بالدور  يقوموا  اأن  وفنانيني  كّتاب  من  املعنيون 
على  احلادثة  هذه  ا�صتثمار  يف  منهم  املطلوب 

الوجه االأمثل ؟ 
العدد  افتتاحية  تقدمه  ما  اجلواب  ولعل 
امل�صرحية  الن�صو�ض  ق�صور  اإىل  ا�صارت  التي 
ابراز  يف  اإليها  املوكل  الدور  عن  وتراجعها 
بامل�صرح  واالرتقاء  احل�صينية  النه�صة 
املعنوية  اجلهود  من  الرغم  على  احل�صيني 
ان  اإال  العبا�صية  العتبة  تقدمها  التي  واملادية 
الن�صو�ض املقدمة الزالت ال ترقى اإىل م�صتوى 

عزا  وقد  املن�صود.  الهدف  حتقق  وال  الطموح 
 ) اخلفاجي  ر�صا   ( اال�صتاذ  التحرير  رئي�ض 
الرتاجع  هذا  يف  ال�صبب  االفتتاحية  �صاحب 
تفتقر   (( كانت  ُقِدمْت  التي  االعمال  ان  اإىل 
....  ) االإميان   ( هو  جوهري  عن�صر  اإىل 

عندما يكون الكاتب موؤمنا مبا يكتب ....فانه 
�صوف يكتب ب�صدق واخل�ض و�صفاء يوؤدي به 
غري   _ ابداعية   _ مناطق  اإىل  التقدم  اإىل 
مكت�صفة توؤدي به اإىل مناطق اخللق والتخليق 
ويجعله  الفكري  العمل  يرثي  الذي  واالبتكار 
مما  احل�صينية  الق�صية  بجوهر  الت�صاقا  اكرث 
يجعله اأكرث تاأثريا يف املتلقي (( هذا من جانب. 
ومن جانب اآخر ا�صارت االفتتاحية اإىل خطوات 
اخرى يجب على الكاتب امل�صرحي اأن يراعيها 
االهتمام  هي  امل�صرحي؛  نتاجه  يف  ويفعلها 
على  االعتماد  خلل  من  الفني  باجلانب 
الرتابة؛  عن  تبتعد  حديثة  واأ�صكال  اأ�صاليب 
اأن  امل�صمون  جانب  ومن  بال�صكل؛  يتعلق  فيما 
جديدة  اأبعادا  احل�صينية  الق�صية  من  ي�صتلهم 
ال�صوء على اغلب  ي�صتطيع من خللها ت�صليط 
االن�صانية  بها  متر  التي  وامل�صاكل  املو�صوعات 
اليوم من خلل الدرو�ض واالبعاد التي حملتها 
ربط  خلل  من  وذلك  احل�صينية؛  الق�صية 

املا�صي باحلا�صر .

78



الن�صو�ض :
منها  اثنان  ن�صو�ض؛  ثلثة  الباب  هذا  �صم 
بانوراما  للم�صرح احل�صيني والثالث )  ينتميان 
 _ م�صرحية  �صينمائية_   _ �صعرية 
مو�صيقية _ ( على حد تو�صيف موؤلفها عماد 

ال�صايف .
يعقوب   ( ملوؤلفه   ) اهلل  قربان   ( االأول  الن�ض 
االمام  موقف  عن  يتحدث  (الذي  جرب  يو�صف 
واحلرية  احلق  لقيم  وجت�صيده  )ع(  احل�صني 
والعدالة وتقدمي روحه الطاهرة قربانا لهذه 
القيم ال�صماوية ليبقى خالدا خلود الدهر؛ يف 
مقابل القوى التي اختارت الدنيا الفانية على 
االآخرة الباقية متمثلة بعمر بن �صعد وال�صمر 
والطغيان  والظلم  ال�صر  قوى  ميثلن  اللذين 
وهو  الن�ض  ثيمة  هو  الدهر.وهذا  مدى  على 
تقدميه  االآخرين  على  يعز  مبا  الت�صحية 
والفكر  واملبداأ  الق�صية  اأجل  من  النف�ض  وهو 
وقيمه  الدين  اأجل  من  اأدق  ومبعنى  والعقيدة 
االيجابي  عائدها  يعزز  ما  وهذا   ، وتعاليمه 
وذلك من خلل ال�صياق الذي انبعثت من خلله 

خلدمته .
بني  املبا�صر  احلوار  ا�صلوب  الن�ض  اعتمد 
ال�صخ�صيات يف تو�صيل احلدث وبع�ض املوؤثرات 
ال�صلح  قعقعة   _ اخليل  �صهيل   ( ال�صوتية 
_ دوي الرياح ( ؛ والن�ض ال يخرج عن اطار 

احلدث  من  تتخذ  التي  املاأ�صاوية  الدراما 
الن�ض  يقوم  وفكرة  لها  مو�صوعا  التاريخي 
بني  ال�صراع  مو�صوعة  وهي  ؛  عليها  امل�صرحي 
قوى اخلري واحلق متمثلة باحل�صني)ع( واأخيه 
قوى  مقابل  نهجهم  على  �صار  وَمْن  العبا�ض)ع( 
�صعد  بن  بعمر  متمثلة  والظلم  واحلقد  ال�صر 

و�صمر ومْن �صار على دربهم واإىل يومنا هذا .
ا�صلوب  اإىل  يعمد  اأن  الن�ض  موؤلف  حاول  وقد 
ابعاد  اإعطاء  خلل  من  احلوار  يف  جديد 
جديدة للعبارات وااللفاظ التقف عند حدود 
الزمن املا�صي واإمنا متتد حتى الع�صر احلا�صر؛ 
كما يف حوار العبا�ض مع اأخيه احل�صني: ) اأفهم 
وَمْن  اأنت  اهلل  ُتري  اأن  تريد  اأنك  حديثك  من 
الت�صحية ومدى  لنداء  ا�صتجابتكم  معك مدى 
اأن  تريد  انك  كما  الت�صحية  ب�صرورة  اميانكم 
تبعث ر�صالة لكل النا�ض ولكل التاريخ والعامل 
مثاال  كنتم  و�صحبك  بيتك  واآل  اأنك  م�صمونها 
اأو  تردد  دون  قرابني  النفو�ض  لتقدمي  حيا 
حوار  وكذلك  (؛  فان  مادي  ثمن  ودون  خوف 
احل�صني مع ابن �صعد: ) اأنا لن ا�صت�صلم ولن اأ�صع 
�صيفي حتى األقى اهلل واأنا م�صرج بدمي الأكون 
اللعنة  عليك  ف�صتحل  اأنت  اأما  للن�صانية  رمزا 

الدائمة ولن تهناأ بعدي بدنيا وال باآخرة (.
املنظم  التتابع  مراعاة  اإىل  عمد  والكاتب 
واملن�صق للفعال واالحداث وهو يعالج م�صكلة 
الثبات على املبداأ مهما كلف ذلك ومهما عظمت 
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الت�صحية .
ان�صودة الفائزين ) عماد ال�صايف ( :

م�صرحية   _ �صينمائية   _ �صعرية  بانوراما 
يوظف  اأن  موؤلفها  فيها  حاول  مو�صيقية؛   _
اأكرث من فن يف عر�ض واقعة الطف؛ وقد جمع 
خللها  من  حاول  واملعا�صرة  التاريخ  بني  فيها 
التي  وتداعياتها  املاأ�صاة  حجم  يك�صف  اأن 
واأوالده  بيته  واأهل  )ع(  احل�صني  لها  تعر�ض 
من بعده ومن �صار على نهجهم على مر التاريخ؛ 
ال�صراع  جوهر  عن  لنا  تك�صف  والبانوراما 
ال�صماء  قيم  بني  واالآيديولوجي  الفكري 
خطوات  واتباع  الباطل  وبني  واحلق  اخلالدة 
هو  تاريخي  حدث  من  الن�ض  يبداأ  ال�صيطان. 
يعود  بعدها  �صدام  الطاغية  متثال  �صقوط 
اىل  الطفوف؛  ار�ض  اىل  بالذكريات  ال�صاعر 
االطهار؛  بيته  واهل  احل�صني  حيث  كربلء 
اىل  يعمد  والكاتب  الزاكيات؛  الدماء  حيث 
تداخل االزمنة بني املا�صي واحلا�صر. والن�ض 

من عنوانه بعيد عن الن�ض احل�صيني .
�صمو�ض مظلمة: 

 حتت هذا العنوان كتب ) اأحمد ح�صن جا�صم 
ال�صاعدي ( ن�صا عَد �صكل دراميا من جهة ومن 
يعرف  ما  وهذا  للعامل  روؤية  هو  ثانية  جهة 
حيث  ؛  امل�صرح  داخل  امل�صرح  اأو  بامليتام�صرح 
يحوي  ب�صكل  الن�ض  توظيف  املوؤلف  حاول 
وحلول  ومناق�صات  معاجلات  فيها  التي  الفكرة 

احلدث  عن  احلديث  يف  الرتابة  عن  بعيدة 
الرمز  ا�صتخدام  اإىل  عمد  اأن  فكان  التاريخي 
ملا   ) مظلمة  �صمو�ض   ( العنوان  من  ابتداء 
يحمله من دالالت؛ وكذلك قناة ) اجلريرة اأو 
االأجرية ( ال�صيخ اال�صتاذ) فاهم الفطن( الذي 
هو بعيد عن هذه ال�صفات؛ فقد ا�صتطاع كاتب 
االأغاليط  بع�ض  عن  القناع  يك�صف  اأن  الن�ض 
�صاعت  التي  الزائفة  والن�صو�ض  واالأحاديث 
ويلت  من  العامل  على  جرته  وما  ما؛  بطرق 
وحمن راح �صحيتها الكثري من العامة وب�صطاء 
النا�ض على يد هوؤالء ممن يدعون العلم والفهم 
والفطنة ويرتدون لبا�ض الدين ؛ فكان اأن رف�ض 
هذه االحاديث حتى من قيلت يف حقهم فرنى 
اإىل  زادتني عط�صا  يزيد يردد ) فتواكم هذه 
م�صاهد  بخم�صة  جاءت  امل�صرحية   .) عط�صي 
من  الن�ض  الكاتب  بنى  التي  الفكرة  لتوؤكد 
اجلها وهي ال�صبابية يف الوقوف عند احلقيقة 
امل�صعة كال�صم�ض ؛ فكانت بع�ض االأقوال والُفتيا 
واملواقف التي تبناها البع�ض اأ�صبه بال�صمو�ض 
التي يتوهم النا�ض انها قادرة على هدايتهم يف 
الي�صتطيعون  حتى  انهم  يعلمون  ال  انهم  حني 
. من هنا  بالظلمة  لتلبدها  اأنف�صهم  اأن يهدئوا 
انطلق الكاتب يف الوقوف عند احدى االأكاذيب 
احل�صني  االإمام  ا�صت�صهاد  حول  �صاعت  التي 
)ع( وان يزيد اجتهد فاأخطاأ وراح ي�صبع هذه 
املعاك�ض  الراأي  خلل  من  حتليل  الق�صية 
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احلوار  خلل  من  وذلك  ال�صمري؛  ج�صده  الذي 
بني ال�صيخ )فاهم الفطن ( الذي هو بعيد عن 
وبني  احلقيقة  ادراك  يف  الفطنة  وعن  الفهم 
ال�صمري الذي كان مغيبا حتى اأيقظه واح�صره 
عن  االجتاه(  )عك�ض  الربنامج  مقدم  �صوؤال 
االمام  ا�صت�صهاد  من  وموقفه  ال�صيخ  فتوى 
ال�صيخ  يرد  حيث  يزيد  يد  على  احل�صني)ع( 
: فتواي هي ) ان �صيدنا يزيد قد قتل �صيدنا 
احتجاج  االحتجاج  يبداأ  وهنا   !!) احل�صني 
يزيد على فتوى ال�صيخ واحتجاج ال�صمري الذي 
ياأخذ ال�صيخ عرب اآلة الزمن لرييه ما فعل يزيد 
واأعوانه باالمام احل�صني واهل بيته وا�صحابه 
ومن قتل معهم ؛ وكيف انه اأ�صلَّ قوما بفتاويه 
عرب الزمن واإىل يومنا هذا . والن�ض من خلل 
اجلريئة  مواقفه  خلل  من  اأو  اإبداعاته 
الديني  الو�صع  فيها  يتداخل  التي  واملخاطرة 
مع ال�صيا�صي ، ويتفاعل فيها الفكري مع الفني ؛ 
متجاوزا فيها اال�صلوب التقليدي . ومن هنا كان 
الن�ض �صكل دراميا حاول فيه موؤلفه اأن يرتجم 
روؤية للعامل تقوم على نقد واإعادة بناء القيم 
ال�صخ�صية  االن�صان وفق م�صاحله  ي�صعها  التي 
من  به  يحيط  وما  الع�صر  يتطلبه  ما  وفق  اأو 

ظروف �صيا�صية اأو اجتماعية اأو فكرية .
املقاالت :

 من اللفت للنظر ان العدد ال�صابع متيز بكرثة 
امل�صرحية  الن�صو�ض  ح�صاب  على  املقاالت 

على  يدل  فاإمنا  �صيء  على  دلَّ  اإن  وهذا  ؛ 
عند  للوقوف  والباحثني  الكتَّاب  اأقلم  توجه 
ونقدا  ودرا�صة  قراءة  امل�صرحية  الن�صو�ض 
قد  احل�صيني  امل�صرح  يكون  وبذلك  ؛  وحتليل 
اإليه وا�صبح كيانا قائما  اأنظار الباحثني  وّجه 
بذاته ومو�صع نظر واهتمام الباحثني واملعنيني 
اأربع مقاالت عنيت  به ؛ فقد حمل هذا العدد 
بالن�ض احل�صيني من ناحية ال�صكل ومن ناحية 

امل�صمون ومن ناحية ال�صكل واحلوار .
مقال  امل�صمون  تناولت  التي  املقاالت  فمن 
)املاأ�صاوية  ( عن  يا�صني  الكاتب ) علي حممد 
للتوظيف  مقرتح   _ احل�صيني  امل�صرح  يف 
وعي  عن  املقال  هذا  يك�صف  حيث   )_ الفني 
الن�صو�ض  معظم  على  الوا�صع  واطلعه  كاتبه 
وقدرته  احل�صيني؛  امل�صرح  اإىل  تنتمي  التي 
الذي  اخللل  اأو  ال�صعف  موطن  اكت�صاف  على 
تنتمي  التي  الن�صو�ض  معظم  منه  تعاين 
ينظروا  مل  ا�صحابها  اأن  ذلك  ؛  الفن  لهذا 
واإمنا  فني  منظار  من  احل�صينية  الق�صية  اإىل 
 ( اأوقع  مما  تاريخي  منظار  من  اإليها  نظروا 
التي  التاريخية  امل�صنفات  رتابة  يف  اعمالهم 
وت�صرب  للحادثة  الواقعي  البعد  ت�صتعري 
الرمزي  البعد  وهو  االأهم؛  بعدها  عن  �صفحا 
االن�صاين  وبعدها  احلادثة  روح  ميثل  الذي 
كّتاب  من  املقال يطلب  كاتب  جند  ومن هنا   .)
امل�صرح احل�صيني الوعي بعن�صر املاأ�صاة الذي ) 
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يحرك االأحا�صي�ض ويثري امل�صاعر ويغري الروؤى 
املقومات  املقال  كاتب  ذكر  وقد   ،  ) والقناعات 
ال�صراع،   : وهي  املاأ�صاة  عليها  تقوم  التي 
وحرية  القدر  الف�صيلة،  انت�صار  التخا�صم، 
االختيار. حماوال ت�صليط ال�صوء عليها، داعيا 
هذا  مراعاة  �صرورة  اإىل  واملبدعني  الكّتاب 
املاأ�صاوية   ( امل�صرحي  العمل  يف  الفني  البعد 
 ( احل�صيني  للم�صرح  رئي�صية  ثيمة  وجعله   )
من   ) تاريخية  واقعة   ا�صتلهام  على  القائم 
امل�صرح  هذا  بواقع  واالرتقاء  النهو�ض  اأجل 
احل�صيني اإىل م�صتوى الطموح والتحديات التي 

تواجه الع�صر .
وكاأن الباحث يف مقالته هذا يوؤكد ما ذهب اإليه 
اخلفاجي  ر�صا   ( اال�صتاذ  االفتتاحية  كاتب 
التي  والرتابة  ال�صعف  مواطن  عند  واقفا  (؛ 
امل�صرحية  الن�صو�ض  بع�ض  بها  تت�صم  اخذت 
احلدث  عند  الوقوف  خلل  من  وذلك 
هذا  اعماق  على  الغو�ض  دون  من  التاريخي 
ابعادها  على  للوقوف  الواقعة  هذه  اأو  احلدث 
هذه  حتت  املن�صوية  ودالالتها  االن�صانية 
االأبعاد وا�صتلهامها للتعبري عن الواقع احلياتي 
�صعاب  من  اليوم  االن�صانية  تعانيه  وما  املعا�ض 
اال�صعدة  خمتلف  على  وحتديات  وم�صاكل 
وال�صيا�صية  واالجتماعية  الفكرية  وامليادين 

والعقائدية وغريها . 
امل�صرح احل�صيني اإ�صكالية تعدد الروؤى ووحدة 

اال�صلوب ) حيدر عا�صور العبيدي ( : 
اأ�صار كاتب املقال اإىل اأهمية امل�صرح احل�صيني 
اأزلية  �صرخة   ( يعده  فهو  ؛  واأزليته  وخلوده 
كانت تطلقها ال�صيدة زينب )ع( بعد ا�صت�صهاد 
ا�صتباحت  التي  الع�صبة  لتعرية  االأحرار  اأبي 
حتولت  ذلك  بعد  ثم   ) الزكية  عائلتها  دماء 
هذه ال�صرخة اإىل تقليد �صنوي يقام ا�صتذكارا 
لواقعة الطف اخلالدة حتى و�صل اإىل ما و�صل 
الكاتب  جند  لذا  وتاألق.  ن�صج  من  اليوم  اليه 
التي  امل�صرحية  االأعمال  على  ال�صوء  ي�صلط 
1435هـ  عام  �صفر  من  الع�صرين  يف  ُقِدمت 
وفرقة  كربلء(  اأحزان  )م�صرح  اأعمال  منها 
اأنا  ح�صيني  )هيئة  امل�صرحية،  الغدير  رابطة 
م�صرح  هيئة  وفرقة  احل�صيني(  امل�صرح   _
االأحزان، فرقة م�صرح الب�صرة ، فرقة اأحزان 
؛  النا�صرية  �صباب  موكب  وفرقة  كربلء 
واالأعمال التي مت عر�صها يف كربلء مبنا�صبة 
اأن  يلحظ  ومما   ، االأليمة  الطف  فاجعة 
ترزح  كانت  اإمنا  املقدمة  االعمال  هذه  جميع 
مرهونة  وانها  التاريخي  احلدث  وطاأة  حتت 
فعلى  املكان.  وكذلك  فيه  قدمت  الذي  بالزمن 
الرغم من ان هذه الفرق جاءت من حمافظات 
متعددة اإىل انها اتخذت من مو�صم عا�صوراء اأو 
الع�صرين من �صفر موعدا لعر�ض اعمالها ومن 
وهذا  ؛  االعمال  لهذه  م�صرحا  كربلء  ار�ض 
هذه  خ�صوع  على  يدل  فاإمنا  �صيء  على  دل  اإن 
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االعمال اىل عن�صر املنا�صبة . 
بقعة   ( م�صرحية  بطل  احل�صني  االإمام  راأ�ض 
النور ( لعماد نافع ) اأحمد املطلبي / هولندا(:

اأم  املكان من داللة معينة   ) الاأعلم هل لذكر 
ماذا ؟!(

نافع  لعماد   ) النور  اأن م�صرحية ) بقعة  يبدو 
والنقاد  الباحثني  من  عدد  اعجاب  اثارت  قد 
فتناولتها اقلمهم بالقراءة والتحليل وذلك يف 
الد�صتور)   ( منها  وال�صحف  املجلت  �صفحات 
�صبكة   ،  )2014 يناير  كانون2_   19 االأحد 
 ، البينة   ،  )2014  ، يونيو4   ( العراق  اأخبار 
من  وغريها   ) اجلديدة  البينة   ، نيوز  املواطن 
�صبتمرب8،   ( الفرجة   ( جملة  اأما   . ال�صحف 
مقاال  تناولت  ودرا�صات  نقد  باب  يف   )  )2015
املطلبي / هولندا ؛حتت عنوان  اأحمد  للكاتب 
امل�صت�صكيل  ف�صاء  يف  يحلق  نافع  عماد   :
اللمتناهية تناول فيه بايجاز معظم ما ذكره يف 
املقال ، ويبدو ان اعجابه بهذا العمل امل�صرحي 
دعاه اىل قراءته قراءة مف�صلة يف هذا العدد؛ 
ذلك انه يرى يف العمل امل�صرحي ) بقعة النور 
( جتربة م�صرحية جريئة حد االغراق عازيا 
�صبب هذا االعجاب اإىل ان امل�صرحية ) ك�صرت 
تقدم  كانت  التي  ال�صابقة  التقليدية  االطر 
والتي  احل�صينية  الثورة  اأو  الطف  واقعة  بها 
اأو  كانت تعتمد كليا على املوروثات اال�صلمية 
الكاتب  ينطلق  ذلك  بعد   ) ال�صعبية  احلكايا 

نقدية  قراءة  يف  هولندا(   / املطلبي  احمد   (
االأبطال  حيث  من  امل�صرحية  لهذه  مو�صعة 
التي  واللغة  امل�صتخدمة  واملوؤثرات  واالأحداث 
التقليدية  اللغة  بني  نافع(  عماد   ( فيها  زاوج 
اأو احلوار التقليدي وبني لغة اجل�صد اأو احلوار 
مهارة  عن  تك�صف  بقراءة  ذلك  كل  ؛  اجل�صدي 
ووعي وقدرة يف متابعة االأعمال الفنية .كما 
ال يفوته اأن يذكر ا�صماء كل من �صاهم يف هذا 
املخرج،  وم�صاعد  وراق�صني  ممثلني  من  العمل 

واالدارة امل�صرحية واال�صراف العام. 
علء   ( احل�صيني  امل�صرحي  الن�ض  تداولية 

حامت ( :
التي  النقدية  امل�صطلحات  اأو  املفاهيم  من   
احلديثة  االأدبية  ال�صاحة  يف  حيزا  اأخذت 
بدرا�صة  يخت�ض  الذي   ) التداولية   ( م�صطلح 
املعنى ) كما يو�صله املتكلم اأو الكاتب ويف�صره 
ال  امل�صطلح  هذا  ان  كما  القارئ(  اأو  امل�صتمع 
اإىل  واإمنا  مفردة  اللفظة  داللة  اإىل  ينظر 
الن�صق  اأو  ائتلفها مع نظرياتها داخل اجلملة 
الن�ض  اأو  اجلملة  فهم  فان  وعليه   ، اللغوي 
؛ ومن هنا فان  القارئ وثقافته  مرتبط بوعي 
التداولية ترتبط بعدة علوم منها علم النف�ض 
ومنها  التوا�صل  علم  ؛  التحليلية  والفل�صفة   (
الل�صانيات؛نظرية املحادثة ( كما ان للتداولية 
الن�صو�ض  اآلية عمل يتم اال�صتغال عليها على 
لغوية،  دالالت  يحمل  ملفوظا  ن�صا  بو�صفها 
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هذا  عند  الوقوف  املقال  كاتب  حاول  وقد 
املو�صوع بنوع من التف�صيل، ومل يقت�صر جهده 
على اجلانب التنظريي واإمنا عمد اإىل اجلانب 
الن�صو�ض  بع�ض  قراءة  خلل  من  التطبيقي 
احل�صيني  امل�صرح  اإىل  تنتمي  التي  وال�صواهد 
حتمله  ملا  التداولية  مفهوم  اإىل  تنتمي  كونها 
من دالالت ومن ابعاد معرفية ترتبط ب�صاحب 

الن�ض ومتلقيه .
واملو�صوع اقرب اإىل البحث من املقالة وال نعلم 

ال�صبب يف ادراجه يف باب املقاالت !
حتت عنوان بحوث كتب ) �صعيد حميد كاظم( 
امل�صرحية  الن�صو�ض   ( عنوان  حمل  بحثا 
من  متكامل  م�صهد  اخلباز  ح�صني  علي  للأديب 
( حاول  الفني  املو�صوعية واالن�صجام  الروؤية 
يف  االأدبية  اخلباز  لغة  يتناول  اأن  خلله  من 
تناوله للم�صامني والقيم املعرفية التي حملتها 
واقعة الطف اخلالدة والتي يحاول اأن يو�صلها 
اإىل املتلقي وال�صيما وان)االأديب ميتلك ثقافة 
الثقايف  املخزون  يعتمل  اإذ  ؛  خا�صة  معرفية 
يف وعيه( فهو اإىل جانب كونه كاتبا م�صرحيا 
ما  وهذا  مميز  ح�صور  له  �صاعر  اأي�صا  فانه 
يف  دائما  يفكر  فهو   ( االأدبية  لغته  يف  يت�صح 
التقليدية رغبة منه يف  اأن يتخطى االأ�صاليب 
والبناء  االأداء  م�صتوى  على  التجاوز  حتقيق 
الفني ( وبذلك فانه ي�صعى دائما اإىل التجديد 
اللغة وح�صب واإمنا على م�صار  لي�ض على م�صار 

جديدة  وروؤى  افكار  من  يطرحه  مبا  امل�صمون 
على ال�صاحة املعرفية .

تت�صم  االأكادميي  البحث  لغة  ان  واملعروف 
جوانب  تناول  يف  واملو�صوعية  بالو�صوح 
ي�صهد  املتلقي  اأو  القارئ  ان  غري  ؛  املو�صوع 
الباحث ال يكاد يقف على  غمو�صا يف عبارات 
مبتغاها اإال بعد جهد وال�صيما يف مقدمة البحث 
التي يقول فيها ) ....منظومة معرفية تنفتح 
التي  الفنية  اال�صرتاطات  من  جمموعة  على 
تكتنز بالروؤية املو�صوعية للم�صاهد املزدحمة 
تلك  تتوزع  كما  املتداخلة،  العلقات  بتما�صك 
من  امل�صرحية  امل�صاهد  تراكيب  بني  الروؤية 
ح�صورا  متار�ض  وهي  واآلياتها  اأ�صاليبها  خلل 
فتقوم  االبداعية،  القيم  فيه  تتحقق  �صاغطا 
على حتريك الثوابت الراكزة لتوؤكد ا�صراقات 
وتبقى  ان�صانية،  ملمح  ترت�صم  وهي  معرفية 
لت�صكل  امل�صرحية  ف�صاء  توؤطر  امللمح  تلك 
املنحى  �صوب  تتجه  وهي  العام  املعريف  االطار 
وعدم  ال�صبابية  هذه  فنلحظ   )..... املعريف 
الو�صوح والت�صظي يف مق�صود الباحث غري انه 
ما ان يتناول ن�صو�ض اخلباز االدبية ن�صتطيع 

ان نتوا�صل معه ومعرفة مراده من البحث .
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عليها  يتكئ  التي  املهمة  االأداة  ال�صرد  يعُد 
م�صمون  اإي�صال  اجل  من  امل�صرحي  الكاتب 
بني  ال�صلة  ان  ويلحظ   ، القارئ   اىل  الن�ض 
تاريخ  وذات  جدًا  وثيقة  والدراما  ال�صرد 
تت�صح  اذ   ، ال�صنني  اآالف  اىل  ميتد  طويل 
مظاهر ال�صرد يف عدد من الن�صو�ض امل�صرحية 
مهما  عن�صرًا  ال�صرد  ويعترب   ، االغريقية 
وفعاال  ي�صهم يف تنظم الن�ض ليعطي دالالت 
او  حقيقية  احداث  عن  للقراء  وا�صارات 
خيالية وقعت ام مل تقع يف وقت ما ، وتتجلى 
بالن�ض  ويتاأثر  يوؤثر  بو�صفه  ال�صرد  اهمية 
الولوج  بوا�صطته  املوؤلف  يتمكن  مدخًل  ويعد 
ملنجزه امل�صرحي ، وي�صتغل ال�صرد �صمن ف�صاء 
كاالأزمنة  حماور  عدة  من  ينطلق  اأذ  الن�ض 
التي تخ�ض الزمان- االحداث -ال�صخ�صيات  ، 
ال�صرد  ، ويرتكز  – م�صتقبل  – حا�صر  ما�صي 
ق�صة  وجود  اأولهما  رئي�صيتني  دعامتني  على 
فيها  يتم  التي  الطريقة  وثانيهما   ، املروي 
املر�صل   " او   الراوي  قبل  من  املو�صوع  طرح 
اىل   ) احلكاية   ( الرواية  بنقل  يقوم  الذي 
�صخ�صية  امل�صتقبل وهو  القارئ-  او  له  املروي 
و�صيلة  او   ،  ... بارت  تعبري  حد  على  ورقية 
عامل  عن  الراوي  لها  يك�صف  تقنية  اداة  او 
من  نوعني  ال�صرد  ويت�صمن   ،  )1(" حكايته 
العلمات اولهما " العلمات التعبريية ويدرك 
ت�صري  التي  ال�صخ�صية  التعبريات  خللها  من 

وقناعاته  ومعتقداته  ال�صارد  ثقافة  اىل 
ال�صيا�صية  وتوجهاته  وقيمه  واهتماماته 
واالحداث  النا�ض  من  وموقفه  والفكرية 
واال�صياء، والعلمة الثانية تدعى االمياءات 
اىل  ت�صري  تعبريات  مبثابة  وهي  التداولية 
وعي ال�صارد باملتلقي ودرجة توجهه اليه ،اذ 
املر�صل  با�صتمرار  ال�صارد يخاطب  ان  يلحظ 

اليه با�صتخدام �صمري املخاطب انت ")2( . 
 ولعل �صردية الن�ض امل�صرحي تتجلى يف الية 
اأ�صتغال بع�ض نظريات ال�صرد وا�صتعداد الن�ض 
التي  لقبولها ومنها نظرية التجلي واالخفاء 
متيز حديث ال�صارد " وميكن ان يكون ال�صارد 
متواريا او ظاهرا بدرجات متفاوتة ، فال�صارد 
 ، وجلي  وا�صح  غري  يكون  ان  ينبغي  املتواري 
اي ال�صارد الذي يتوارى يف اخللفية ويتجنب 

احلديث عن نف�صه ")3(  . 
كذلك طرح جريار جنيت نظرية اخرى ت�صعى 
للتمييز بني ال�صارد االول الذي يكون ال�صخ�ض 
على  اطلق   ، املتخفي  الثالث  وال�صارد  االول 
حيث  الداخلي  احلكي  عامل  �صرد   " االول 
احلكي  عامل  �صارد  بوا�صطة  الق�صة  حتكى 
الق�صة  �صخ�صيات  احد  هو  الذي  الداخلي 
الفاعلة وت�صري )homo ( يف بداية الكلمة 
اىل حقيقة ان الفرد الذي يفعل فعل ال�صرد 
�صرد   ( احلدث  م�صتوى  يف  �صخ�صية  اي�صًا  هو 
")4(    ، يف حني �صمى الثاين ب"  متجان�ض ( 
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الق�صة  حتكى  اذ  اخلارجي  احلكي  عامل  �صرد 
بوا�صطة �صارد عامل احلكي اخلارجي ، والذي 
ال يح�صر بو�صفه �صخ�صية يف الق�صة ، وت�صري  
لل�صارد  املختلفة  الطبيعة  )hetero(اىل 
مقارنة باأي من �صخ�صيات الق�صة ) �صرد غري 
وظيفة  يف  يتمثل  ما  وهذا   ،  )5(") متجان�ض 
الراوي الذي يروي اأحداثًا الأ�صخا�ض اآخرين 
اإذا كانت ال�صخ�صية غري م�صرتكة يف  ، مبعنى 
الغري  االأحداث فيطلق عليها ت�صمية )ال�صرد 
ت�صرتك  التي  ال�صخ�صية  اما   ،  ) متجان�ض 
 ) املتجان�ض  ال�صرد  ب)  ت�صمى  باالحداث 
خلل  من  اكرث  والتو�صيح  البيان  وميكن   ،

املخطط االتي :
 - �صرد عامل احلكي الداخلي                 

- �صرد عامل احلكي اخلارجي
 - �صرد متجان�ض                           

 - �صرد غري متجان�ض
 - ال�صخ�ض االول �صمائر املتكلم             

- ال�صخ�ض الثالث                                                    
 - يحكي عن ق�صة جتربة �صخ�صية        

- يحكي ق�صة ا�صخا�ض اخرين                                                        
-   �صرد ح�صور                         

- �صرد غياب
ويقدم جريار جينيت مظهرًا اخر من مظاهر 
به  يعني  الذي  التبئري  عليه  واطلق  ال�صرد 
امل�صطلح  جينيت  وق�صم   ، نظر  وجهات  وجود 

اىل ثلثة انواع  :
  ، املبوؤرة  غري  احلكاية  ال�صفري  التبئري    
االول   ، اخلارجي  التبئري   ، الداخلي  التبئري 
يف  ال�صخ�صيات  تكون  عندما  ال�صرد  يعني 
يكون  فهنا  نظر،  وجهة  ت�صرد  وال  فعل  حالة 
التبئري �صفريا اأي الوجود لبوؤرة ، اما التبئري 
وجهة  من  �صيء  عر�ض  يعني  فاأنه  الداخلي 
نظر �صخ�صية داخلية يف الق�صة او امل�صرحية 
، وال�صخ�صية التي تعر�ض او ت�صرد االحداث 
نظر  وجهة  خلل  من  التعليقات  تقول  او 
التبئري  يخ�ض  وفيما   ، الداخلي  املوؤبر  ت�صمى 
يف  كما  خارجيًا  �صردًا  يكون  الذي  اخلارجي 
 ، م�صرحيته  �صخ�صيات  من  املوؤلف  موقف 

ويق�صم التبئري اخلارجي اىل عدة اق�صام :
حوادث  عر�ض  ويعني   : املغاير  التبئري  اأ - 
روؤية  خلل  من  الق�صة  يف  خمتلفة  عر�صية 

موؤبرين متعددين .
عر�ض  تقنية  :وهو  املتعدد  التبئري  ب - 
روؤية  خلل  من  بتكرار  العر�صي  احلدث 

موؤبرين متعددين .
من  التبئري  هو   : اجلمعي  التبئري  ت - 
خلل  جمموعة �صاردين ) نحن �صاردون( او 
جمموعة �صخ�صيات ) العاك�صون اجلمعيون (

.)6(
لكل  وظائف  جمموعة  لل�صرد   ان  ويلحظ 
الت�صل�صل  وفق  وترتب  معني  دور  منها  واحدة 
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التايل:
على  ال�صارد  ياأخذ  اذ   : تن�صيقية  وظيفة   -1
كالتذكري  للخطاب  الداخلي  التنظيم  عاتقه 

باالحداث .
2-وظيفة انتباهية : يقوم بها ال�صارد وتتمثل 
املر�صل  وبني  بينه  االت�صال  وجود  اختيار  يف 

اليه .
يثبت  حني  وتظهر   : ا�صت�صهادية  3-وظيفة 
منه  ا�صتمد  الذي  امل�صدر  خطابه  يف  ال�صارد 

معلوماته او درجة دقة ذكرياته .
4-وظيفة ايدلوجية او تعليقية ، ويق�صد بها 
اخلطاب  وهذا   ، للراوي  التف�صريي  الن�صاط 
الروايات  يف  ذروته  يبلغ  التاأويلي  التف�صريي 

املعتمدة على التحليل النف�صي .
يف  وتتمثل   : تاأثريية  او  افهامية  5-وظيفة 
وحماولة  حكايته    عامل  يف  القارئ  ادماج 
االدب  يف  الوظيفة  هذه  وتربز   ، اقناعه 

امللتزم.
واملق�صود   : تعبريية  او  انطباعية  6-وظيفة 
الن�ض  يف  املركزية  املكانة  ال�صارد  تبووؤ  بها 
وتعبريه عن افكاره وم�صاعره اخلا�صة ، ويتخذ 
ال�صرد يف احلدث و�صيلة الأنتاج جملة حتوالت 

تخ�ض ال�صخ�صية او عموم احلدث)7( .  
ومن خلل ماتقدم فاأن الن�ض امل�صرحي يعتمد 
ان  حيث   ، ال�صردية  العنا�صر  من  الكثري  على 
وله   ، الن�ض  مفا�صل  مبختلف  متغلغل  ال�صرد 

الدور االبرز يف التنظيم والرتتيب والتاأثري ، 
ف�صًل عن دوره الفعال يف الك�صف عن االحداث 
الق�صايا  ... الخ، ولكي يتم الك�صف عن املظاهر 
ال�صردية يف الن�ض امل�صرحي ارتاأى الباحث ان 
على   ( م�صرحية  ن�ض  الدرا�صة  منوذج  يكون 
حافة ن�صل ( للكاتب د. علي جميد البديري 
ال�صردية    العنا�صر  من  عددًا  يحمل  بو�صفه   ،
.تقع اأحداث الن�ض يف ثلثة م�صاهد مرتكزة 
�صخ�صية   : اأهمها  �صخ�صيات  جمموعة  على 
االمام احل�صني )ع( ، زهري بن القني ، دلهم بنت 
عمرو  ) زوجة زهري ( ، �صعيد بن عمر ، عبد 
اهلل بن احلر اجلحفي ، احلجاج بن م�صروق ، 

�صخ�صيات ثانوية اخرى .
يتحدث الن�ض عن ق�صة خروج االمام احل�صني 
الكوفة  قا�صدًا  الرتوية  يوم  مكة  من   ) ع   (
بن  �صعيد  بن  عمرو  بقدوم  اح�ض  عندما 
القب�ض  يحاول  كبري  جي�ض  راأ�ض  على  العا�ض 
على االمام )ع( باأمر من الطاغية يزيد ، علمًا 
العدة وعزم  منذ  االمام )ع( كان قد عد  اأن 
 ، يزيد  املتجرب  الطاغية  مقاتلة  على  البدء 
فقد اأحرم االمام )ع( لعمرة منفردة ال لعمرة 

التمتع .
تخ�ض  تفا�صيل  امل�صرحي  الن�ض  ويك�صف 
 ( مقدمتهم  ويف  )ع(  احل�صني  االمام  ا�صحاب 
زهري بن القني ( الذي كان غري راغب بالذهاب 
االمر  بادئ  يف  )ع(  االمام  بن�صرة  و  للحرب  
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يلتحق  ال  كي  املربرات  لنف�صه  يعطي  واأخذ   ،
للمام  يعط وعدا  اأنه مل  اأكد  فقد  االمام  مع 
زوجته  منا�صدات  من  الرغم  على   ، بالن�صرة 
له التي دعته اىل �صرورة االلتحاق مبع�صكر 
يواجهها  كان  ما  دائمًا  اأنه  اال  )ع(  احل�صني 
بالرف�ض وعدم القبول ، يف املقابل فاأن االمام 
)ع( بعث اىل ) زهري ( ر�صواًل اأبلغه اأن االمام 
 ، مقابلته  لغر�ض  األيه  ياأتي  اأن  منه  يطلب 
مع  ويلتقي  الدعوة   زهري(   ( يلبي  وعندها 
يحدث  املنزل  اىل  عودته  وعند  )ع(   االمام 
عازم  باأنه  لزوجته  ويوؤكد  موقفه  يف  حتول 
 ، املعركة  اىل  )ع(  االمام  ركب  م�صايرة  على 
اأخر اىل ) عبيد  بعدها يبعث االمام بر�صول 
معه  للوقوف  يدعوه   ) اجلحفي  احلر  بن 
االمام  طلب  يرف�ض  االخري  لكن   ، ولن�صرته 
م�صتعد  غري  اأنه  على  الر�صول  ويبلغ  )ع( 
مل�صاركة االمام يف ثورته ، بعد رجوع الر�صول 
اىل  اأ�صحابه  من  جمموعة  مع  االمام  يتوجه 
) ابن احلر (  ليحاول اقناعة ، اال اأن ) ابن 
، ويك�صف  احلر ( يرف�ض جمددًا طلب االمام 
 ، احلياة  ويحب  املوت  يخاف  باأنه  )ع(  للمام 
وعر�ض بداًل من ذهابه للحرب فر�صه و�صيفه 
، لكن االمام )ع( اأكد له باأنه مل ياأت من اجل 

الق�صايا املادية التافهة بل طلبًا للن�صرة . 
الع�صور  اىل  االأخري  جزئه  يف  الن�ض  وانتقل 
اللحقة التي تلت الثورة احل�صينية ،اأذ بني اأن 

افواجًا من النا�ض تاأتي لزيارة االمام وتهتف 
) لبيك يا ح�صني ( ، ويبدو اأن انتقال الكاتب 
جاء  اآخر  ع�صر  اىل  املعركة  ن�صوء  ع�صر  من 
)ع(  احل�صني  االأمام  ثورة  انت�صار  فيه  ليوؤكد 
لتبقى منارًا ي�صيء طريق الثائرين و�صرخة 
مدوية ت�صدح بوجه الطغاة على مر التاريخ .
فيه  لوجدنا  امل�صرحي  الن�ض  يف  دققنا  واذا 
�صمن  فقد   ، ال�صردية  املظاهر  من  جمموعة 
املوؤلف الن�ض عددا من عنا�صر ال�صرد ليعطي 
وميكن   ، االأدبي  للمنجز  ومعنى  �صكل  بها 
يف  ال�صرد  عنا�صر  من  عن�صر  اأول  ملحظة 

حديث االمام حينما قال :
! ومن مل  اأ�صت�صهد  فاأن من حلق بي  " اأما بعد 
الدنيا  فكاأن   ..  ! الفتح  يدرك  مل  بي  يلحق 
 " وال�صلم   ، تزل  مل  االخرة  وكاأن   ! تكن  مل 

. )8(
يلحظ الباحث ان حديث االمام كان يحتوي 
بني  طياته على روؤية تنبئية تخ�ض املعركة 
العلمات  �صمن  االنف  الكلم  وين�صوي    ،
وقناعة  موقف  عن  ك�صف  فقد  التعبريية 
يف  ال�صائد  للواقع  رف�صه  عن  ف�صًل   ، االمام 
وانحراف  ومعاناة  ظلم  من  يحمل  ملا  ع�صره 
املوقف  عليه  يحتم  لذا   ، الهاوية  نحو  الدين 
وتو�صيح  بيان  مع  ومعاجلته  للأمر  الت�صدي 
النتائج الأ�صحابه فعندما قال ) من حلق بي 
اأ�صت�صهد ( فهو على يقني اأن جميع من �صيلحق 
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االمام  موقف  فاأن  لذا   ، ال�صهادة  �صيواجه  به 
احل�صول  يبغي  ال  فهو  و�صريحًا  وا�صحًا  كان 
االأ�صمى  هدفه  كان  بل   ، واملال  ال�صلطة  على 
اله  ال  كلمة  واعلء  الدين  م�صار  ت�صحيح 
موقف  ويتما�صى   ، اهلل  ر�صول  حممد  اهلل  اال 
االمام �صد الظلم واال�صتبداد مع قول الر�صول 
منكم  راأى  من   ( قال  عندما  )�ض(  االكرم 
منكرًا فليغريه بيده ، فاأن مل ي�صتطع فبل�صانه 
، فاأن مل ي�صتطع فبقلبه وذلك ا�صعف االميان 
( �صدق ر�صول اهلل )�ض(، فاالإمام قدم كل ما 
للدين  ن�صرًة  الف�صاد  ويبعد  يوقف  كي  ميلك 
ما ورد من  ، ويندرج كل  امل�صت�صعفني  وان�صاف 
�صمن  االأحداث  من  للإمام  وتوجهات  موقف 

العلمات التعبريية .
ال�صرد  اأنواع  من  اآخر  نوع  اأي�صًا  ويلحظ 
الك�صف  وميكن  متجان�ض  �صرد  عليه  ويطلق 

عنه يف احلوار االآتي :
هذه  جدًا  �صاقًا  احلج  مو�صم  كان   : �صعيد   "

ال�صنة .
 ، ال�صنة  هذه  جدًا  �صديد  احلر  نعم   :1 رجل 

وكاأن االأر�ض مرجل ت�صب فيه ال�صم�ض ! 
فقط  احلر  على  يقت�صي  االأمر  ليت   :  2 رجل 

 .  )9( "

اأحداث  اىل  تطرقت  الثلث  فال�صخ�صيات   
ويطلق   ، �صابق  وقت  يف  �صخ�صيًا  بها  مرت 
الأن  املتجان�ض  ال�صرد  ت�صمية  كلم  هكذا  على 

امل�صائل  هذه  على  �صاهدة  كانت  ال�صخ�صيات 
لها  حدثت  وق�صايا  اأمورا  تنقل  اأنها  مبعنى   ،
الداخلي  احلكي  عامل  �صرد  �صمن  وتن�صوي 
ومتهد  واحلدث  الفعل  داخل  ت�صرد  الأنها   ،

للقارئ �صرد ق�صة امل�صرحية .
وك�صف احد حوارات امل�صرحية نوعا اآخر من 

ال�صرد :
عمرو  اأوفد  قد  يزيد  اأن  �صمعت   : �صعيد   "

، وواله  جي�ض عظيم  يف  العا�ض  بن  �صعيد  بن 
على  بالقب�ض  اأو�صاه  قد  وكان   ، املو�صم  اأمر 

احل�صني �صرًا ")10( .  
ويقع قول �صعيد يف اأطار ال�صرد غري متجان�ض 
حدثا  ويروي  ثالث  �صخ�ض  عن  يتحدث  فهو 

ل�صخ�ض اآخر .
عنا�صر  من  اآخر   نوعا  الن�ض  وت�صمن 
احد  بني  فقد   ، التبئري  عليه  ويطلق  ال�صرد 
ال�صخ�صيات وجهة نظره حول مو�صوع ن�صرة 

االمام فقال: 
" �صوت زهري : ما اأ�صعب مواجهة املرء نف�صه 

اأين  لل�صاة ..  اأنها تراوغني مراوغة الذئب   !
تفر  املوت  اأمن  ؟  هذا  بفعلي  ا�صل  اأن  اأريد 
يف  احل�صني  �صبهه  لقد  ؟  ماذا  اأمن   .. يازهري 

مكة بالقلدة على جيد الفتاة ")11( .  
فهو  زهري  معاناة  مدى  ال�صابق  احلوار  وو�صح 
داخلي،  حديث  يف  نف�صه  حماكمة  اىل  يعمد 
يعد  الذي  باملنولوج  كلم  هكذا  على  ويطلق 
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نوعا من اأنواع التبئري الداخلي .
ت�صمى  �صردية  وظيفة  على  الن�ض  واأ�صتمل 
عنا�صر  وجود  عن  ف�صًل  التاأثريية  الوظيفة 

�صردية اخرى هذا ما يوؤكده احلوار التايل :
بلنجر  غزونا   : حديثًا  �صاأحدثكم   : زهري   "

فقال   ، غنائم  واأ�صبنا   ، علينا  اهلل  ففتح 
اهلل  فتح  مبا  اأفرحتم   : الفار�صي  �صلمان  لنا 

عليكم واأ�صبتم من الغنائم.
اأدركتم �صيد �صباب ال حممد  اذا  فقلنا نعم : 
اأ�صبتم  مبا  معهم  بقتالكم  فرحًا  ا�صد  فكونوا 

من الغنائم .
زهري : لقد ذكرت به ر�صول اهلل )�ض( مكانته 
 ، حزبه  يف  اكون  وان   ، اأن�صره  اأن  راأيت   ، منه 
�صيعه  ملا  حفظًا  نف�صه  دون  نف�صي  اجعل  وان 
اعداوؤه ، فمن اأحب منكم ال�صهادة فليقم ، ومن 

كرهها فليتقدم ")12( .  
مليئا  جنده  االنف  احلوار  عند  توقفنا  فاإذا 
بال�صرد بدءًا من كلم زهري عندما قال :   ) 
�صاأحدثكم حديثًا ( وبعدها ا�صرت�صل يف �صرد 
ال�صرد  اإطار  يف  كلمه  يندرج  اذ   ، احلكاية  
املتجان�ض الأن ال�صخ�صية موجودة �صمن ن�صيج 
حتولت  حني  يف  نف�صها،  عن  وتتحدث  الن�ض 
عندما  متجان�ض  غري  �صرد  اىل  ال�صخ�صية  
وهذا  موجود  غري  اخر  ل�صخ�ض  كلما  نقلت 
ما يلحظ يف احلوار االنف ) فقال لنا �صلمان 
الفار�صي ( ، ف�صًل عن  تناول احلوار للوظيفة 

التاأثريية فقد ركز على �صيء مف�صلي عندما 
قال ) اذا ادركتم �صيد �صباب ال حممد فكونوا 
من  ا�صبتم  مبا  معهم  بقتالكم  فرحًا  اأ�صد 
الغنائم ( ، ويبدو  اأن املوؤلف عمد اىل زج هذه 
التفا�صيل يف الن�ض امل�صرحي من اجل  التاأثري 

بالقارئ  ودجمه  يف احداث امل�صرحية .
انذاك  املجتمع  ونفاق  زيف  الن�ض  وك�صف 
الذي كتب للمام احل�صني )ع( الر�صائل التي 
خلفوا  لكنهم  العراق  اىل  القدوم  على  حتثه 

وعدهم :
فاأن  احلر  بن  يا  بعد  اما   : احل�صني  " االمام 
اأنهم  واخربوين  اأيل  كتبوا  هذه  م�صركم 
دوين  يقيموا  وان   ، ن�صرتي  على  جمتمعون 
القدوم  �صاألوين  واأنهم   ، عدوي  ويقاتلوا 
ما  على  القوم  اأدري  ول�صت   ، فقدمت  عليهم 
اأبن عمي  اأعانوا على قتل  فاأنهم قد  زعموا ؟ 
م�صلم بن عقيل رحمه اهلل و�صيعته! واجمعوا 
على ابن مرجانة عبيد اهلل بن زياد مبايعني 

ليزيد بن معاوية ")13( . 
    ويعد حديث االمام مبثابة �صرد متجان�ض 
بها  مر  �صخ�صية  جتربة  عن  حتدث  الأنه 
وكذلك   ، الداخلي  احلكي  عامل  �صرد  ويعترب 
فقد  التن�صيقية  الوظيفة  �صمن  الكلم  يقع 
والق�صايا  باالأحداث  احلر  ابن  االمام  ذكر 

التي ح�صلت يف وقت �صابق .
ويبدو ان معاناة االمام  كانت بوترية متزايدة 
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ال�صوء  الن�ض  ي�صلط  حيث  اخر  بعد  يوما 
احلر  بن  اهلل  عبد  يدعى  معرف  �صخ�ض  على 
فرف�ض  للن�صرة  االمام  دعاه  الذي   ، اجلحفي 
الذهاب  بدل  واعطى  االمام  دعوت  تلبية 
كان  االمام  موقف  لكن  و�صيفه  فر�صه  للقتال 

�صريحًا عندما قال  :
جئناك  ما  احلر  بن  يا   : احل�صني  االمام   "

لن�صاألك  اتيناك  اأمنا   : و�صيفك  لفر�صك 
بنف�صك  علينا  بخلت  قد  كنت  فاأن   . الن�صرة 

فل حاجة لنا يف �صيء")14( .  
ويعد قول االإمام مبثابة وجهة نظر وا�صحة 
فهو ال يبغي املال وال�صلح بقدر ما يحتاج اىل 
اأفراد ين�صرونه يف ثورته ، وبالتايل فاأن راأي 

االمام ي�صمى تبئريا داخليا .
دائمًا  كان  االمام  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
مايذكر ويحث االفراد على �صرورة    حماربة 
النا�ض  خ�صران  اىل  وي�صري   ، جانب  من  الظلم 
الذين يدركون او يعا�صرون ثورته ومل يعينوه 

حيث ب�صرهم بعذاب األيم من جانب اخر:
)�ض(  اهلل  ر�صول  �صمعت   : احل�صني  " االمام 
يقول من �صمع داعية اهل بيتي ومل ين�صرهم 
يف  وجهه  على  اهلل  اكبه  اال  حقهم  على 

النار")15( .   
�صمن  يقع  االنف  احلوار  ان  القول  وميكن 

الوظيفة اال�ص�صهادية لل�صرد.
قائمة امل�صادر :

بني  ال�صرد  تقنيات   ، يو�صف  اآمنة   -1
احلوار  دار  )�صوريا:  والتطبيق،  النظرية 

للن�صر والتوزيع ، 1997( ، �ض 27.
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طلبة  على  القاها  حما�صرة   ، والدراما 
الدرا�صات العليا الدكتوراه ، جامعة الب�صرة: 

كلية الفنون اجلميلة .

يان مانفريد ، علم ال�صرد : مدخل اىل   -3
نظرية ال�صرد ، ت : اأماين ابو رحمة ، ط1) 
دم�صق : دار نينوى للدرا�صات والن�صر والتوزيع 

، 2001( ، �ض 19.

امل�صدر نف�صه ، �ض20.  -4
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رماُد الخلود

تاأليف :ر�صا اخلفاجي 



امل�صهُد االول
م�صهُد التخطيط واالأعداد للثورة

يف احد البيوت يف الكوفة، حيث ن�صاهد   
زيد بن علي بن احل�صني بن ابي طالب ع مع بع�ض 
ر  يكو د ( من ا�صحابه، يدور احلوار التايل: 

منا�صب للمكان يف تلك الفرتة(
- �صخ�ض )1( وكاأنه يكمل حديثا قائل: البد ان 
ندر�ض اخطاء املا�صي، ان جُنِهد انف�صنا كي يبقى 

االمر يف طي الكتمان!
- �صخ�ض )2(: البد لنا ان نرتيث اي�صا يف هذي 
الثورة، ان ال ي�صدر منا فعل يف غري اوانه، يعطي 
ال  ان  لنا  البد  علينا،  باالإجهاز  للوايل  تربيرا 

نن�صاق وراء عواطفنا.
- �صخ�ض )1(: ماذا تق�صد؟

ال  ان  الوايل،  مكر  من  نحذر  ان   :)2( �صخ�ض   -
عمر  بن  يو�صف  الوايل  فعيون  للمند�صني،  ن�صمح 

مبثوثة يف كل طرقات الكوفة ومنتدياتها.
تتكرر  ال  ان  اآمل  معك،  احلق  علي:  بن  زيد   -

جتربة م�صلم بن عقيل.
- �صخ�ض )2(: هذا هو ما كنت اريد التاأكيد عليه 

يا �صيدي.
- زيد: اذن البد من الرتكيز على اخيار الكوفة 
ان�صار  من  )امية(،  مكر  خربوا  ممن  واأحرارها 

ائمة اهل البيت عليهم ال�صلم.
- اجلميع: �صلم اهلل عليهم اجمعني.

- زيد بن علي: كنا قبل ر�صول اهلل )�ض(.
- اجلميع: �صلى اهلل عليه واآله.

- زيد: امة جهل، ا�صباب واهية جتعلنا نتقاتل! 
كنا ال نعرف اإال الع�صبية القبلية فت�صرذمنا!

النف�ض  ظلمات  فجل  اال�صلم،  نور  تلأالأ  ثم 
وعاهاتها.. فعرفنا قيمة انف�صنا، هّذَبنا اال�صلم 

لنعرف كيف نعي�ض، لنك�صب مر�صاة الرب.
ولذا وجب علينا ان نتحمل اعباء الدعوة    
نحن  اجلنة  نبتاع  ان  للإميان...  للإ�صلم.. 

العرتة اوالد واأحفاد ر�صول اهلل )�ض(..
فاالإن�صان  واآله..  عليه  اهلل  �صلى  اجلميع:   -
يعرف  ان  لزاما  كان  اخلالق،  خملوقات  ارقى 
االعمى..  كما  ينقاد  ال  كي  تكوينه،  جوهر 
فاجلهل يورث العمى، وال�صيطان الراب�ض يف قلب 
النف�ض االأمارة بال�صوء.. يغويها كي يدفعها اىل 

جهنم دفعا.
االر�ض،  يف  الباقي  اهلل  نور  انتم  احدهم:   -

بجهادكم ُعِرف اهلل.
- زيد: واإذن، البد لنا ان من�صي يف هذا امل�صرى 
تطفئ  ان  كادت  فالردة   ، الت�صحيح  اجل  من 
نور اهلل.. "َوَياأَْبى اهلّلُ اإِالَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه 

اْلَكاِفُروَن".
- اجلميع: �صدق اهلل العلي العظيم.

- زيد: واالآن علينا ان نبداأ با�صم اهلل!
- احدهم: البد لنا ان نخرب كل االن�صار عن يوم 

الثورة.
ماأ�صاة  تتكرر  لن  التدبري  اأح�صّنا  ان  زيد:   -
الطف، واأنا االن انتظر ولدي يحيى كي ياأتيني 

باالأنباء، فلقد ذهب لي�صتطلع اآراء االن�صار... 
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ينه�ض زيد.. فينه�ض اجلميع
قريبا  قريبا،  و�صنجتمع  االن  �صنفرتق  زيد:   -

جدا.. باذن اهلل.
يبداأ احلا�صرون باالن�صراف حيث يظلم امل�صرح.

امل�صهد الثاين
يف ق�صر وايل الكوفة- يو�صف بن عمر يدور حوار 

مع زيد بن علي بح�صور عدد من احلا�صرين.
اال�صلم!..  خلفاء  ت�صتم  انك  بلغنا  الوايل:   -

ولهذا ا�صتدعيناك لن�صتجلي االمر.
- زيد بن علي: االن�صان اخو االن�صان، فهو �صبيه 
قول  هذا  االن�صانية،  يف  نظريه  او  اخللق  يف  له 

و�صي نبي الرحمة، طه.
ما كنا يوما �صامتني، مل ا�صتمع من ابائي عنهم اإال 
خريا، هذا هو نهج اال�صلم، نهج ر�صول اهلل ونهج 

و�صّيه..! ما كنا نطمع يف ملك او جاه او مال.
ِمن  اأ  والعدل،  احلرية  نهج  فينا  اذكى  اال�صلم 
اإال  جئنا  ما  االزمان؟!  كل  يف  ُنَقَتل  ان  العدل 
دين  اال�صلم  املظلومني،  املحرومني  اجل  من 
كرامتنا  لكن  ت�صامح،  دين  حمبة،  دين  �صلم، 
التقتيل،  ونهج  التهمي�ض  ظل  يف  م�صتلبة  تبقى 
القتل على ال�صبهة والظن، اآفة هذا الع�صر وكل 

االزمان، �صلب حقوق االن�صان!! 
علي،  بن  زيد  يا  الثورة  فلماذا  الكوفة:  وايل   -
االأجدى ان نتحاور معكم حتى ننهي كل م�صاكلنا.
من�صف،  حل  عن  تنبئ  ال  مواقفكم  لكن  زيد:   -
منهجكم ال يعرف اإال القوة!! اإال ا�صتعمال ال�صيف 

احلاقد والغادر! 
هذه  ت�صكت  ان  ميكن  ال  تنتبهوا،  ان  وعليكم 
ن�صت�صهد احرارا وبوا�صل  االمة، ولهذا قررنا ان 
من اجل احلق، ومقولة جدي �صبط ر�صول اهلل يف 
عا�صوراء.. مازالت تزهر يف كل قلوب االحرار.. 
"هيهات منا الذلة... هيهات منا الذلة".لو كنتم 

وهذا  احلال،  هذا  على  كنا  ما  باالإ�صلم  اآمنتم 
الظلم وهذا التمييز، لن ن�صكت بعد االن.

- الوايل: دعني اكتب الأمري املوؤمنني لرنى امره.
هذا  تو�صيح،  اىل  يحتاج  ال  وا�صح،  امر  زيد-   -

نهج )اأمية( منذ اليوم االول لظهور اال�صلم.
- الوايل: ماذا تق�صد يا بن علي؟ 

اعوان  من  احلا�صرين  على  خّيم  الوجوم  نرى 
البع�ض االخر  بع�صهم اىل  ينظر  حيث  ال�صلطة 

بعدم الر�صا عن كلم زيد.
اىل  �صئت  ان  فاأكتب  جليا.  االمر  بات  زيد:   -
يف  حمال  املطلوب  التغيري  ان  ادرك  لكني  ال�صام 

عهد ه�صام.
يغادر القاعة.

رئي�ض  �صعد  بن  العبا�ض  ينه�ض  يخرج  ان  بعد 
ال�صرطة ليخاطب الوايل.

عليه،  القب�ض  نلقي  ان  االجدى  كان  العبا�ض:   -
فهو اهان الوايل واأهان امية.

رئي�ض  انت  �صعد..  بن  يا عبا�ض  اهداأ  الوايل:   -
احلكمة  تلتزم  باأن  وعليك  الكوفة،  يف  ال�صرطة 

واملكر، الأنك تعرف منزلة ابن علي عند النا�ض!
- رئي�ض ال�صرطة: لكن احلكمة ال جتدي نفعا.. 
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ولنا فيمن �صبقونا عرب ونتائج.
- الوايل: اطلب منك االن باأن ترت�صدهم.. كي 

اعرف ماذا ينوي ابن علي؟!
حاول  الطرقات!!  يف  عيونك  كل  ان�صر   
ان تخرتق التنظيم ال�صري لزيد ورهطه!! البد 
اىل  االمن  ونعيد  الثورة..!!  هذه  جنه�ض  وان 
لزم  اإن  النجدة  لطلب  لل�صام  و�صاأكتب  الكوفة، 

االمر.

 امل�صهد الثالث
حيث  عمر.  بن  يو�صف  الكوفة  وايل  ق�صر  يف 
قلق  وهو  الق�صر  قاعة  يف  وحده  الوايل  ن�صاهد 
يخاطب  وهو  القاعة  يف  يتجول  م�صتقر  وغري 

نف�صه.
- الوايل مع نف�صه: لقد فعلها زيد بن علي، لقد 
اعلن الثورة يف الكوفة وها هي روح الثورة تنت�صر 

كالربق.
يدخل العبا�ض بن �صعد �صاحب الوايل م�صرعا.

- �صاحب ال�صرطة: موالي الوايل.
- الوايل بقلق: ماذا فعلتم؟ اخربين هل اقرتب 

الثوار من الق�صر؟
القتال  موالي..  يا  كل  ال�صرطة:  �صاحب   -
بب�صالة  يقاتلون  انهم  م�صتمرا،  مازال  العنيف 

اأذهلت اجلند، رغم قلتهم.
- الوايل: تقول رغم قلتهم؟

- �صاحب ال�صرطة: نعم يا موالي.
-الوايل:  اأو مل تلحق كل الكوفة بهم.

عيوننا  لكن  ذلك،  نظن  كنا  ال�صرطة:  �صاحب   -
وتاأخر  �صفوفهم  بني  عم  اال�صطراب  باأن  اكدت 

عنهم خلق كثري.
واىل  قلوبنا  اىل  ال�صرور  يدخل  هذا  الوايل:   -

قلب موالي امري املوؤمنني ه�صام بن عبد امللك..
حلظة �صمت ق�صرية ثم ي�صتطرد قائل:

موالي  اىل  ر�صالتي  يف  ا�صتعجلت  انني  يبدو   -
اخلليفة.

- �صاحب ال�صرطة: وما كان فحواها يا موالي؟
املوؤمنني  امري  موالي  اخربت  لقد  الوايل:   -
وطلبت  علي  بن  زيد  حتركات  من  بخ�صيتي 
امل�صورة وامل�صاعدة على اخماد اية حركة مترد 
�صد الدولة، الأن معلوماتنا كانت توؤكد نوايا زيد 

التي ات�صحت اخريا.
القادة  من  وهو  الوايل  م�صاعدي  احد  يدخل 
واأ�صحابه،  علي  بن  زيد  ملقاتلة  ذهبوا  الذين 
م�صرعا  يدخل  القا�صم،  بن  احلجاج  وا�صمه 
بفرح  ي�صيح  وهو  مبا�صرة  الوايل  اىل  ويتجه 

وا�صح.
- احلجاج: موالي الوايل، موالي الوايل.

يا حجاج؟  ماذا وراءك  بلهفة:  ي�صاأله  الوايل   -
كيف ترتك ار�ض املعركة، ما هي اخبارها؟

- احلجاج: الب�صرى ايها االمري، الب�صرى.
- الوايل: مباذا جئت تب�صرين ايها احلجاج؟

- احلجاج: لقد قتل زيد بن علي، نعم، لقد قتل 
زيد.

- الوايل وقد بدت الفرحة على وجهه، هل حقا 
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ما تقول؟ هل راأيته مقتوال؟!
- احلجاج: ان عيوننا اكدت ذلك.. حيث ا�صيب 
ا�صتمرار  اثناء  امل�صاء  حل  عندما  طائ�ض  ب�صهم 

املعارك.
- الوايل: وَمْن اكد لك مقتله؟

- احلجاج: لقد حمله ا�صحابه وعند حماولتهم 
اخراج ال�صهم فارق احلياة.

- الوايل: وكيف تاأكدمت؟
- احلجاج: لقد تبعرث ان�صار زيد وتفرقوا حتت 

جنح الظلم وانتهت املعركة.
- الوايل: اذن علينا االن ان نتعقبهم حتى نعرث 
موالي  اىل  ونر�صله  راأ�صه  ونقطع  زيد  جثة  على 
امري املوؤمنني ه�صام يف ال�صام، اما جثمانه ف�صوف 
نعلقه يف احد مداخل الكوفة... هيا، ا�صرعوا يف 
بفرح  يقولها  علي.  بن  زيد  براأ�ض  علّي  احلال.. 

وحقد وا�صحني
ظــــــــــلم

 امل�صهد الرابع
ترفع ال�صتارة... املكان، احدى �صاحات   
االموي،  امللك،  عبد  بن  ه�صام  زمن  يف  الكوفة 
راأ�ض،  بدون  م�صلوبة  جثة  ال�صاحة  يف  ن�صاهد 
وهي جثة زيد ابن علي ابن احل�صني ع الذي ثار 
احلق  دولة  باإقامة  مطالبا  االموي  احلكم  �صد 
والعدل امل�صتندة اىل احكام اهلل وكتابه العزيز، 
علي  بن  زيد  وال�صهيد  حممد)�ض(.  نبيه  و�صّنة 
االربعني  على  يزيد  يكن  مل  ثورته  اعلن  عندما 

على  الغبار  يلحظ  عاما اإال قليل... 
)ع�ض  وجود  يلحظ  كذلك  امل�صلوبة،  اجلثة 
حمام( يف اعلى اجلثة، اي مكان الراأ�ض املقطوع 
حيث تقول الروايات التاريخية اإن جثة ال�صهيد 
زيد بن علي بن احل�صني ع بقيت م�صلوبة لفرتة 
يف  احلركة  ت�صاهد  زادت على اربع �صنوات!  
مير  حيث  تقريبا،  اعتيادية  حركة  ال�صاحة، 
ال  وكاأنهم  امل�صلوبة  اجلثة  اأمام  من  النا�ض 
يكرتثون بها.. حيث ا�صبح املنظر ماألوفا عندهم 
عندما  منهم  القلة  ن�صاهد  الوقت  نف�ض  يف  ولكن 
يقرتب من جثة ال�صهيد زيد، يحاول اأن ال  ينظر 
يف  والغ�صب  احلزن  علمات  تت�صح  حيث  اليها، 
نف�ض الوقت على وجوههم، حيث ميرون ب�صمت 
ذلك  اثناء  وانفعاالتهم!...  احزانهم  عن  يعرِب 
الكوالي�ض،  خلف  من  جوقة  �صوت  اىل  ن�صتمع 

ترتل هذا املقطع!
اجلوقة املن�صدة:

هذا زمان االنبياء املخل�صني اال�صفياء
من  تنزف  اليومي،  همها  فجر،  كل  تبداأ  االر�ض 

جديد
 االر�ض حتتاج املزيد من الدماء، ِمن الفداء

زمن الغواية ما يزال فحيحه يغري العبيد
البد للقربان ان ي�صمو على �صيف االماء

البد ان ينمو ويكتمل البهاء
وتعود للأيام بهجتها وياأتلق الن�صيد
وتعود للأيام بهجتها وياأتلق الن�صيد
وتعود للأيام بهجتها وياأتلق الن�صيد
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اداء  من  االخري  املقطع  اعادة  اثناء   
اجلوقة، تخرج اجلوقة من وراء الكوالي�ض اىل 
مقدمة امل�صرح، ثم تنت�صر يف كل ارجاء امل�صرح..

)ال�صاحة(  اىل  ي�صل  الوقت  نف�ض  يف   
ي�صل  ان  وما  خطوات  عدة  يتقدم  غريب،  رجل 
مكانه  يف  يت�صمر  حتى  اجلثة،  �صلب  مكان  اىل 
يفعل  ماذا  يدري  ال  املنظر،  هول  من  مذهوال 
ينظر  ثم  ق�صرية،  فرتة  بعد  حالته  اىل  فينتبه 
اىل حركة ال�صارع االعتيادية فيزداد ا�صتنكاره 
ذلك  بعد  وا�صمئزازه ملا يرى من عدم اكرتاث. 
يحاول االقرتاب اكرث فاأكرث من اجلثة امل�صلوبة، 
فجاأة ي�صتمع اىل حتذير من اجلوقة التي ت�صرخ 

جمتمعة يف ت�صكيل معني
- اجلوقة: ال يا ان�صان، احذر ان تتقدم اكرث!!

ال تنظر للج�صد امل�صلوب
فامل�صهد يدعو للأحزان

ان كنت غريبا عن هذا امل�صر
او كنت بعيدا عن هذا الع�صر 

اجلوهر ال يتغري ابدا
مهما امتزجت فيه االلوان
مهما امتزجت فيه االلوان
مهما امتزجت فيه االلوان

ثم تنت�صر اجلوقة يف ارجاء امل�صرح، حيث يدور 
حوار بينها وبني الرجل الغريب على �صكل افراد 

عاديني من ابناء الكوفة.
واحد،  اجلوهر  الغريب:  يخاطب   )1( رجل   -
ال  ما  تعرف  ال  كي  وارحل  �صدقني  �صدقني... 

ُين�صى !! ما ال ُيحكى!!
- الرجل الغريب وبعد ان يحاول ال�صيطرة على 
م�صاعره، ويتخل�ض من �صروده، يرد على الرجل 
لكن  يقول:  حيث  وا�صحة،  غ�صب  ونربة   )1(
اتقدم  اأن  �صيئا...؟!  افعل  ان  يدعوين،  امل�صهد 
اأن ا�صرخ، اأن ابكي، ا�صحك، اخلع فروة راأ�صي من 

ج�صدي!!
ال ادري، ال ادري ام انوي ان افعل يف هذي   
حلم،  حالة  يف  اين  هل  اأتاأكد،  كي  ال�صاعة؟! 

كابو�ض، ام يف حالة وعي كامل؟! 
ادري  ال  املحنة،  هذه  يف  اللحظة،  هذه  يف   

اين اكون االن؟!
اين  قدمي،  موطئ  اعرف  كي  �صاعدين   
تغو�صان االن؟! هذا امل�صهد، ، يقتلني، مينعني من 

ان ا�صت�صلم، ان اتوقف.. البد واأن اعمل �صيئا.
- �صخ�ض )2(: هذا رمز طاهر، يف زمن غادر!.. 
هذا قدي�ض اآخر، َقَتلته الزمر امللعونة، كي تقتل 

احلم الفقراء بهذا العامل.
- الرجل الغريب: لكني امتزق يف هذه اللحظة، 
انزف من قلبي، من كل �صراييني!! اذ ال ُيْعَقل ما 

تر�صده عيناي االن!!
يل  قل  حقا  راأ�ض؟!!  يف  راأ�ض..  يف  حمام  ُع�ُض 
ال�صكل  بهذا  املرتوك  امل�صلوب،  الرجل  هذا  من 
يبني  باأن  للطري  �صمحتم  كيف  اللان�صاين... 
طاهرًا!!!؟  رمزًا  تزعم  كما  كان  اإن  فيه؟!  ع�صًا 
انا ال اعرف  اإن�صانيتنا؟..  اأاىل هذا احلد تدنت 
لكني  الهمجي..  ال�صكل  بهذا  امل�صلوب  هذا  من 
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غري  تقتل  ال  بال�صوء  االمارة  النف�ض  ان  اعرف 
نبي، وتقي، واإمام من ن�صل االطهار كي يتمادى يف 

منهجها العار!!
- �صخ�ض )3(: لك كل احلق باأن حتزن، تغ�صب، 
ت�صتنكر، ُتذَهل! لكن ماذا نفعل، واحلاكم مهوو�ض 

بالقتل؟! هذا زمن احلكام القتلة، ماذا نفعل؟!
الغريب يكرر ت�صاوؤله ب�صيغة تعجب:  - الرجل 

ُع�ُض حمام يف راأ�ض تقّي؟!!!
مل  اذ  بغّي!!  ن�صل  او  جلد  اإما  حتما،  القاتل 
ال�صيطان،  ابناء  اإال  االزمان..  كل  يف  يفعلها، 

ارجوكم ان ننزل هذا اجل�صد الطاهر!
هذي  يف  فليرتك  ارجوكم  ال،  ال،   :)1( رقم   -
ال�صحوة  ت�صتيقظ!ّعلَّ  �صمائرنا  َعلَّ  احلالة..، 
اخلوف  غول  تقتل  و�صاو�صنا،  كل  تقتل  فينا، 
بكل  املزروع  الرعب  هذا  من  وحتررنا  بداخلنا، 

الطرقات!
فلُيرَتك )زيد بن علي( حتى تعلم كل االأجيال.. 
ميار�ض  ال�صيطان  زال  ما  غواية!  دار  الدنيا  ان 
االول،  اليوم  منذ  تتغري،  مل  فماآ�صيها  حقده، 

فلُيرتك هذا الرمز الطاهر!
امل�صهد  لكن  قائل:  يقاطعه  الغريب  الرجل   -
يو�صف  ان  من  ابلغ  ماأ�صاة!  اية  من  ارهب 
بهذي  اجل�صد،  هذا  م�صلوب  متى  منذ  بالكلمات! 
هل  علي؟  بن  زيد  تذكر..  و�َصمعُتك  ال�صاحة؟ 

تق�صد: ذاك القراآن احلي؟
- احد اال�صخا�ض: هو بالتاأكيد..، �صنوات مت�صي 

واجل�صد امل�صلوب على هذه احلالة.

ا�صمع  �صنوات؟!  باندها�ض:  الغريب  الرجل   -
عجبا، وارى االعجب!

اين  ال�صجعان؟  اين  احلق،  رجاالت  اين  لكن.. 
الفر�صان؟ اين الكوفة؟ اين االن�صانية؟

االعوام؟  تلك  طيلة  العامل  �صمري  اين   
ماذا  تنتظرون؟  ماذا  للن؟  ي�صتيقظ  مل  وملاذا 

تنتظرون؟
الغريب  الرجل  ا�صئلة  يتجاهل  اآخر  �صخ�ض   -
قائل: فليرتك هذا اجل�صد الطاهر..، كي تبقى 
قد  يوميا،  قلقا  ابديا،  نزفا  احلريى،  اال�صئلة 

يتفجر يف داخلنا يوما.. غ�صب ثوري!
حتى  علي،  بن  زيد  فليرتك  اآخر:  �صخ�ض   -
ن�صتوعب  حتى  القا�صي،  الدر�ض  هذا  ن�صتوعب 
احلقد  يكون  حني  احلاكم  يف  الوح�صية،  فعل 
لنف�صه  فيبيح  العظمة!!  اوهام  تتلب�صه  رداءه.. 
اعمى  كعبد  يقاد  حني  يت�صور!  ال  ما  يفعل  ان 

ل�صياطينه!! للأحقاد املوروثة!
دون  ق�صية،  دون  راآكم  حني  الغريب:  الرجل   -
واأحلم  النهم،  نزوات  فيكم  تت�صارع  هوية! 
حلظات  يف  امواتا  راآكم  حني  اجل�صعني!  التجار 
حني راأى املوقف فيكم منهزما، او  احل�صم!  

اأعمل فيكم َحّد ال�صيف. منعدما..! 
يدرك  ان  تفكريي  يعجز  اذن؟  تنتظرون  ماذا 
غايتكم!! ال افهمكم! فانا مرعوب من �صورة هذا 

ال�صارع..! من حالة هذا الع�صر.
- رجل اآخر: ال تياأ�ض من هذا ال�صمت. من هذا 
الواقع!  نقي�ض  االن  ت�صهده  ما  الظاهر؛  الوهن 
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واحلاكم يعرف ذلك.
انت غريب يا بن العم.. ال تعرف ا�صرار الكوفة 
الطاهر،  الرمز  هذا  جوهر  تعرف  ال  وكذلك 
الثوار  قلوب  بني  ومكانته  اجلثة(،  على  )يوؤ�صر 

االحرار.
�صتظل الكوفة تتح�صن برموز االطهار..   
�صدقني..  الباهر..  النور  هذا  تعانق  وتظل 
هذا  �صيانة  اجل  من  نتهاون  لن  تغلي،  الكوفة 

النهج.
اىل  يحتاج  ال  امل�صهد  هذا  الغريب:  الرجل   -
العجز  املوت..  هو  والعجز  عجزة،  انتم  تربير، 

هو املوت!
واأنا ا�صعى لبديل ينهي هذي املاأ�صاة!

نهج حممد )�صلى اهلل  لكن هذا  اآخر:  �صخ�ض   -
عليه واآله( هو اكرب من قهر املوت!.. هو نهج ال 

يفنى!
تنه�ض  واآالمي  يزداد  عجبي  الغريب:  الرجل   -

روحي، واأنا ال ا�صمع اإال اقواال فقدت مغزاها!
و�صغائرها..  الدنيا  �صهوات  غلبتكم   
املحنة  هذي  اما  احلاكم..  ظلم  فا�صتمراأمت 
قمة  يف  الواقع  اجلثة(..فهي  على  )يوؤ�صر 
ماأ�صاته! انا ال ادري، كيف يعي�ض االن�صان بدون 

احلرية!
العزة،  غري  نف�صي  الفت  ما  اعرابي،  انا   
هذا  فلماذا  حرام.  الظلم  ان  ادرك  م�صلم،  واأنا 

ال�صمت؟
قمة  يف  الواقع  يكرر:  املتحاورين  من  رجل   -

هذي  العم!  يابن  الكوفة  حال  هذا  ماأ�صاته، 
عليا  قبل،  من  خذلت  قد  كانت  الكوفة، 
نياأ�ض.. فالقلة  ان  وال�صبطني، لكن هذا ال يعني 
َمْن تطلب خلدا يف اال�صت�صهاد، هذا حال الدنيا، 
يف كل زمان ومكان!! فالكرثة تن�صاق اىل اهواء 

احلكام.. وق�صاوة جلديهم!
- الرجل الغريب: م�صكلة االن�صان، هي االميان! 
فهو الفعل احلا�صم يف املوقف، اين �صعاع النخوة 

فيكم؟ اين مروءتكم يا �صادة؟!
فلننزل هذا اجل�صد االن.. اكرام امليت دفنه.

- احدهم: ان انزلنا هذا اجل�صد االن...ف�صياأتي 
احلرا�ض الينا، ويقولون باأنا من اتباع علي!

للأن�صار؟  يو�صع  كمني  اهو  الغريب:  الرجل   -
بئ�ض االن�صار اذن انتم! اخلوف ا�صت�صرى فيكم.. 
معنى  يعرف  ال  حقا  املوؤمن  الرجل  مزقكم، 

اخلوف، املاأزق يكمن يف االميان، كما قلت.
علي  كان  هل  علي؟!  اتباع  باأنا  تقولون  كيف 
علي  كان  هل  احلاكم،  يخ�صى  الظامل؟  يخ�صى 
يرتدد يف حلظة ح�صم وهو يدافع عن دين اهلل؟! 
مع  القول  ينطبق  حتى  تنت�صبوا  ال  ان  االجدر 

الفعل.
ماأ�صاة  زالت  ما  نع�صقهم،  نبقى  لكنا  احدهم:   -
ذكرى  متحى  لن  النا�ض،  باأفئدة  متور  الطف 
ا�صت�صهاد االطهار، واحلاكم يف ال�صام يدرك هذا 

احلب.
انا  ُحب،  عن  اتكلم  ال  انا  الغريب:  الرجل   -
وينهي  احلب،  هذا  فيه  يتج�صد  فعل  عن  ابحث 
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هذي املاأ�صاة )يوؤ�صر على اجلثة(، الفعل هو احلد 
الفا�صل!

ولهذا  الواقع،  يف  اال�صعف،  لكنا  احدهم:   -
دولتهم  ال�صام،  يف  القابع  الظامل،  بط�ض  نخ�صى 
االن�صار  وبكل  حممد  باآل  بالتنكيل  اإال  قامت  ما 
كان  لو  حتى  �صريعتهم،  القتل  ملذهبهم،  الع�صاق 

جمرد ظن.
يبطل  ال  احلالة  هذي  يف  الغريب:  الرجل   -
مفعول القوة اإال القوة وقدميا قالوا: )ويف ال�صر 

جناة حني ال ينجيك اح�صان(.
وان  البد  اأموات،  حالة  هذي،  حالتكم  اما 
تنتف�صوا، فمقارعة الظامل مكرمة عند اهلل، ال 

يعطيها اإال للأخيار االحرار.
- احدهم: هذا ما كان يقول لنا، زيد بن علي.. 
كان ينادي بالثورة �صد الطغيان، �صد املغت�صبني 

املنحرفني عن اال�صلم.
- الرجل الغريب: اي واهلل، الثورة حق وكفاح، 
ودماء تبذل دون تردد والكلمات �صلح ال�صعفاء، 
املتباكني رياًء واحلاكم اعمى، حني ي�صر على ان 
اإال يف املراآة والظلم عقيم ال ينتج غري  ال ينظر 
هذي  بقيت  اذا  تنتظرون،  ماذا  وعذابات،  دمار 

احلالة؟ هل تر�صون حياة الذل االبدي؟
يدور  ما  اىل  ينتبه  اال�صخا�ض  احد  فجاأة   *
به  ال�صك  في�صاوره  الغريب  الرجل  مع  حوار  من 
كي  وحتر�صنا  توبخنا،  واأنت  اتيت  منذ  فيقول: 

ننتف�ض �صد الوايل!
َمن  الكوفة؟  اىل  اليوم  ار�صلك  ومن  انت؟  َمن 

ي�صمن انك ل�صت من املند�صني؟ فعيون الوايل يف 
كل مكان ترت�صد اية ناأمه!.. هل ار�صلك الوايل 
ا�صدقنا  تتغري،  ال  واحدة  امية  فاأ�صاليب  الينا؟ 

القول باهلل عليك!
قبل  من  �صك  ونظرات  وترقب  �صمت  حلظة   *
احلرية  نرى  بينما  الغريب،  للرجل  اال�صخا�ض 
حدثت  التي  ال�صدمة  بعد  وجهه،  على  وا�صحة 
تتهمه  والتي  املتوقعة  غري  اال�صئلة  �صيل  من  له 

�صراحة.
بعد فرتة منا�صبة يحاول الرجل الغريب الدفاع 

عن نف�صه قائل
التربيرات،  كل  تعرت  حني  الغريب:  الرجل   -
حاولتم  فيكم  امل�صت�صري  ال�صعف  وك�صفت 
هذا  دليل؛  دون  التهمة  تلقوا  ان  املكر  باأ�صاليب 

هو حال املنهزمني ال�صعفاء!.
املوقف  والكرثة،  بالقلة  يتج�صد  ال  املوقف 
يتج�صد باالإميان، هذا ما ينق�صكم؛ وعليه �صوف 
ابادر وحدي االن وانزل هذا اجل�صد امل�صلوب كي 

ادفنه.
* االغلبية من احلا�صرين ت�صرخ جمتمعة: كل، 
كل، ال ترم نف�صك يف املجهول، ال تقتل نف�صك، ال 

تدخلنا يف هذا النفق املظلم.
كان  الذي  اال�صخا�ض  احد  اىل  ن�صتمع  ثم   *
�صامتا ومل ي�صارك معهم، وهو من ان�صار زيد بن 
علي ومن الذين قاتلوا معه، قائل: نحن القلة. 
من  حياة  املوت  ان  نوؤمن  ثورته،  يف  زيد  مع  كنا 
�صيف  �صيك�صر  االإقدام  ان  نوؤمن  احلق،  اجل 
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اهلل  ب�صم  امية؛  �صيف  الظلم،  �صيف  اجللد، 
فئة  غلبت  قليلة  فئة  من  كم  الرحيم  الرحمن 

كثرية باذن اهلل  �صدق اهلل العلي العظيم
ي�صبه  ال  ا�صيل  �صوت  هذا  الغريب:  الرجل   -

ا�صوات ال�صعفاء.
مني  ادن  قائل:  االخري  املتكلم  يخاطب  ثم 
نحن  كم  االميان،  اخا  يا  مني  ادن  العم،  يابن 
البد  املعادلة؛  كفة  لنقلب  امثالك  اىل  بحاجة 
من تغيريها، البد من الثورة، البد واأن ننزل هذا 

اجل�صد امل�صلوب كي نكرمه بالدفن.
- الرجل يرد عليه: لكن يا اخا االميان ال يغري 

اهلل ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�صهم.
قلت  اخي،  يا  اجلوهر  قلت  الغريب:  الرجل   -
فعل  اىل  القول  هذا  نّحول  كيف  لكن  اجلوهر، 
خّلق، البد وان ن�صعى، ن�صمد، نتحدى، نوؤمن ان 
العدل ا�صا�ض امللك، واأن املكر ال�صيئ ال يحيق اإال 

باأهله.
ان  مكان..  كل  يف  امل  نزرع  واأن  البد   
يدرك  حتى  فينا  امل�صت�صري  اخلوف  هذا  نقتل 
الدنيا ال تبقى على حال  ان  القتلة،  كل احلكام 
هذه  الدوائر،  تدور  �صوف  الظامل  وعلى  واحد، 

�ُصّنة احلياة.
- املتكلم االخري او الرجل املوؤمن يرد قائل: هذا 
الطف،  باأر�ض  اهلل  ر�صول  �صبط  عليه  �صار  نهج 
للأجيال  درو�صا  عا�صوراء  من  ناأخذ  ان  وعلينا 
وللإن�صان  امل�صلوبة  �صعادتها  للأر�ض  ُنرجع  كي 
الثمن  كان  مهما  املغت�صبة  وحقوقه  اإن�صانيته 

ن�صيد،  بدون  فاالإن�صان  ندفعه،  ان  علينا  الذي 
بدون ق�صية م�صخ بائ�ض.

عيون  لكن  املتخاذلني:  من  اال�صوات  احد   -
ب�صطوا  ولقد  ترت�صدنا  مكان،  كل  يف  الوايل 
ومواجهة  الهمجي،  وبالقتل  باالإرهاب  �صلطتهم 

ال�صلطة يف هذا الوقت امر ال حتمد عقباه.
اذن!  املوت  تخ�صون  انتم  الغريب:  الرجل   -
ان  يهدف  احلاكم  منه؟  يفلت  ان  يقدر  منا  َمن 
الداين  فلي�صمعني  هدفه،  حقق  ولقد  يرعبكم، 
والقا�صي، يا اهل الكوفة، بل يا اهل االر�ض بكل 

االزمان وكل البلدان..
َمن خاف املوت فقد مات
َمن خاف املوت فقد مات
َمن خاف املوت فقد مات

ظــــــــــــلم
 

امل�صهد اخلام�ض
* املكان غرفة نوم اخلليفة ه�صام بن عبد امللك، 
وكاأنه  يتقلب  نراه  نائم،  اخلليفة  قليلة،  ا�صاءة 
يرى حلما مزعجا او كابو�صا، بعد حلظات ي�صرخ 
من  ينه�ض  ثم  ال،ال،  يقول:  وهو  مفاجئ  ب�صكل 
ثم  ج�صمه،  اجزاء  يتفح�ض  مذعورا  فرا�صه 
يذهب اىل )املراآة( داخل الغرفة ويقف امامها 
حلظة  يف  نف�صه  يكلم  ثم  وجهه،  ليتفح�ض 
كابو�ض  اآخر،  ليل  هذا  قائل:  وخوف  غ�صب 
اآخر ينه�صني، يقتل كل �صعاداتي، اأو ال ترحمني 
يتجول  )وهو  ترتكني!  ال  اأو  علي؟!  بن  زيد  يا 
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هذي  من  اتخل�ض  واأن  البد  الغرفة(  ارجاء  يف 
املحنة، هذا كابو�ض يجثم فوق ال�صدر.

يف  مازالت  واجلثة  مت�صي،  �صنوات   
القاتل،  الكابو�ض  هذا  وكذلك  م�صلوبة،  الكوفة 

البد واأن اتخل�ض من هذي احلالة.
كر�صي  يف  نتجذر  كي  نفعل  ماذا  لكن   
ال�صامن ملك  القتل هو  احلكم، البط�ض و�صيلتنا، 
�صتقول  ماذا  اما  االمثل،  اال�صلوب  فهو  )اأمية(، 
بالتاريخ  اآبه  ال  فاأنا  اآخر،  امر  ذلك  االجيال، 
منليه  ما  نحن،  نكتبه  ما  فالتاريخ  وبامل�صتقبل، 
اأِلَفْت  منهم  جمهرة  وهنالك  الكتبة،  على  نحن 
زمان  كل  يف  فهنالك  التحريف،  فن  التزوير،  فن 

ومكان ارتال من جي�ض املرتزقة.
ال�صهداء  بلبا�ض  علي  بن  زيد  يظهر  فجاأة   *

االبي�ض، حيث يدور هذا احلوار مع ه�صام.
- زيد: ماذا �صت�صنع بجثتي يابن عبد امللك اكرث 

مما �صنعت؟!
- ه�صام يت�صمر يف مكانه مذهوال مما يرى وي�صمع.

اجبني  االموات؟!  مثل  هكذا  تقف  ملاذا  زيد:   -
ايها اخلليفة اجلبار، اجبني ايها القاتل؟!

بعدة  م�صاعره  على  ي�صيطر  ان  ه�صام  يحاول   -
حركات ونظرات اىل زيد واىل اركان الغرفة ثم 
يقول: �صوف احرقها، واآمر بذر رمادها على نهر 

الفرات حتى ال يكون لك قرب معلوم.
ام  زيد؟  انك  حقا  هل  قائل:  ي�صتدرك  ثم   *
اين يف حالة حلم، كابو�ض؟ او حلظات جنون،ال 
ادري، ال ادري، هذا لي�ض حقيقيا! لي�ض حقيقيا!

وَمن  احلق،  يكون  اين  تعرف  لكنك  زيد:   -
�صياء  اي  وِمن  نحن  من  تعرف  انك  ا�صحابه؟ 

نّورنا هذا العامل.
املثل  كل  تتقدم  �صرورات  للُحْكِم  لكن  ه�صام:   -
العليا، ومعاوية ا�ص�ض دولة وعلينا االن �صيانتها 

وامللك عقيم كما تعلم.
* ثم يعود ثانية اىل حالة ال�صك حيث يقول: 
حقيقيا!  لي�ض  هذا  االن،  اهذي  واين  البد  كل، 
لي�ض حقيقيا، البد واأن اتخل�ض من كابو�صك يا 

زيد.
- زيد: هل ت�صعر بالذنب االن، ام الرهبة؟

- ه�صام بانفعال وا�صح: كل، ال ا�صعر بالذنب وال 
بالرهبة، هذا هو ثمن امللك، ثمن ال�صلطان.

فلماذا  االن،  قلَت  كما  عقيم  امللك  لكن  زيد:   -
تتم�صك بق�صور الدنيا، والدنيا فانية ال ريب؟!

وبريق  مغرية،  ال�صلطة  وهام  لكن  ه�صام:   -
ال�صلطة يعمي االعني.

فهناك  بال�صلطان،  تتج�صد  ال�صلطة  لكن  زيد:   -
الظامل،  ال�صلطان  وهناك  العادل،  ال�صلطان 

ال�صلطان اجلاحد واملتنكر ملبادئ دين اال�صلم.
من  مينعني  ال  يبهرين،  ال  املنطق  هذا  ه�صام:   -

حفظ امللك، البد وان نحفظ ارث االآباء.
- زيد: من ي�صمع هذا القول، يت�صور ان الوحي، 
األهذا احلد جتذر فيكم  نزل يف بيوت )امية(!   

نهج التحريف؟!
األهذا احلد ا�صتاأ�صد فيكم هو�ض ال�صلطة؟.

- ه�صام: هذا لن يجدي االن.. فلقد ق�صي االمر، 
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والزمن كفيل بالن�صيان، كل الكوفة تعرف انك- 
جتدي  لن  االم�صار،  كل  وكذلك  فيها-  م�صلوب 

االن مواعظكم!
- زيد: فلماذا هذا اخلوف اذن؟ وملاذا هذا الرعب 

من االموات، ان كنا حقا امواتا؟
الذين  حت�صنب  وال  الرحيم   الرحمن  اهلل  ب�صم 
قتلوا يف �صبيل اهلل امواتا، بل احياء عند ربهم 

يرزقون    �صدق اهلل العلي العظيم.
الكل  القتلة،  حال  هذا  االر�ض،  طغاة  حال  هذا 
ترتعبون  بل  واأ�صحابه،  احلق  تخ�صون  بها،  مير 
نف�ض  اىل  وتعودون  حق،  �صاحب  واجهكم،  اذا 
روؤو�ض  ورفع  اجلثمان!!  و�صلب  القتل  امل�صلك، 
ال�صعفاء  نهج  هذا  الغدر،  رماح  فوق  الربرة 

اجلبناء.
- ه�صام، يحاول تغطيه انك�صاره الداخلي ب�صحكة 
ثم  منا�صبة  لفرتة  ي�صتمر  حيث  مدوية،  عالية 
يقول: لكنك يابن علي ميت، منذ �صنني على باب 
الكوفة- م�صلوب فاأنا اجزم، اين اهذي االن، هذا 
الهذيان اتى من فعل اخلمرة بالتاأكيد، البد واأن 

اخلد للنوم االن!!
املنك�صرة!!  النف�ض  حال  لتغطي  ا�صحك  زيد:   -
يل:  قل  لكن  الكفرة،  جميع  حال  هذا  ا�صحك 
ا�صئلتي  مغزى  تدرك  هل  ابوه؟  واأين  يزيد،  اين 
لكن ال باأ�ض عليك االن، افعل ما يحلو لك، وقل 
ما �صئت، فلنا موعد اآخر يابن امية، ال ميكن ان 
تتجاهله او تن�صاه ولنا موقف اآخر؛ اخلد للنوم 
ان ا�صتطعت، اخلد للنوم وحاول ان ت�صرتجع ما 

قلت لك االن.
يحل  حيث  زيد،  ال�صهيد  �صخ�صية  تختفي   *
التام على كل امل�صرح وتبقى بقعة �صوء  الظلم 
الذي يقف مذهوال ال يدري  م�صلطة على ه�صام 
ماذا يفعل لفرتة ق�صرية ثم ي�صقط مغ�صيا عليه، 

حيث ختام امل�صهد.
ظــــــــــلم

 
امل�صهد ال�صاد�ض

امل�صهد خارجيا، حيث يكون  * ميكن تنفيذ هذا 
من  جمموعة  تواجد  ن�صاهد  �صامتا،  التمثيل 
الرجال امللثمني ياأتون ليل اىل مكان �صلب جثة 
مكانها  باإنزال اجلثة من  بن علي، ويقومون  زيد 

وحملها واأخذها اىل مكان ما حيث يتم دفنها.
امل�صهد  هذا  متثيل  ميكن  كذلك  خافتة(  )انارة 

على خ�صبة امل�صرح اي�صا
ظــــــــــلم

امل�صهد ال�صابع
عمر(  بن  )يو�صف  الكوفة  وايل  ق�صر  يف   *
رئي�ض  وبح�صور  القادة  من  عدد  وبح�صور 
القا�صم  بن  احلجاج  ح�صور  وكذلك  ال�صرطة 
)وهو الذي ب�صر الوايل مبقتل زيد وخرا�ض بن 
دفنه  بعد  زيد  قرب  مكان  عرف  )الذي  حو�صب 
ِمن ِقَبل ان�صاره( حيث قام بنب�ض القرب واإخراج 

جثة زيد واإعادتها اىل مكانها ال�صابق.
اعادة  من  مكننا  الذي  هلل  الوايل:احلمد   -
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بن  خرا�ض  يا  بك  اهلل  بارك  ثانية،  جثمانه 
حو�صب.

- خرا�ض: مل اقم اإال بواجبي يا موالي.
الأن�صار  قا�ٍض  در�ض  هذا  القا�صم:  بن  احلجاج   -

)زيد( ولكل اعداء بني امية.
- الوايل: اح�صنت يا حجاج بن القا�صم فاأنت اول 

من ب�صرين مبقتل زيد عندما نه�ض �صدنا.
- احلجاج: هذا الفعل الذي قام به ابن حو�صب 
اليوم زرع يف قلوب ان�صار )زيد( الياأ�ض، فاأدركوا 

ان �صلطان بني امية مازال قويا.
- الوايل: هذا �صحيح، البد ان اكتب اىل موالي 
بعد  زيد  بجثمان  نفعل  ماذا  لريى  املوؤمنني  امري 
االمر  هذا  انهي  ان  اريد  الطويلة،  الفرتة  هذه 
فطاملا كانت اجلثة م�صلوبة يف الكوفة، فاإن قلوب 
هذا  الأن  ما  امر  بفعل  القيام  اىل  حتن  ان�صاره 

امل�صهد ي�صتفزهم.
اىل  تكتب  ال  ان  ارى  لكني  ال�صرطة:  رئي�ض   -

موالي امري املوؤمنني يا �صيدي الوايل.
- الوايل: وملاذا يا رئي�ض �صرطة الكوفة.

املوؤمنني  امري  يظن  ال  حتى  ال�صرطة:  رئي�ض   -  
باأننا غري قادرين على تنفيذ اوامره او اأّنا نخ�صى 
يف  االن  يحدث  امرا  ان  او  علي،  بن  زيد  ان�صار 

الكوفة تدعو اىل التخل�ض من هذا الو�صع.
ثم  الزمن  من  ق�صرية  لفرتة  الوايل  يطرق   *

يقول:
كل  معك  �صعد،  يابن  احلق  كل  معك  الوايل:   -
املوؤمنني  امري  موالي  عن  نكتم  ان  علينا  احلق، 

حماولة ان�صار زيد وخطف اجلثمان.
الوايل  اىل  يدخل  احلر�ض  كبري  ن�صاهد  ثم   *
وهو يحمل خطابا ي�صلمه اياه بعد اداء التحية 
وينه�ض  اخلطاب  بفتح  الوايل  فيقوم  وين�صرف، 
ب�صوت  الر�صالة  حمتوى  اىل  ون�صتمع  اجلميع 

)ه�صام بن عبد امللك( التي تقول:
اىل  امللك  عبد  بن  ه�صام  املوؤمنني  امري  ِمن   
وايل الكوفة يو�صف بن عمر، اما بعد..يبدو ان 
الداء ا�صتفحل يف افئدة الكوفيني وال�صر ا�صتاأ�صد 
فلم  االمن  زعزعة  اىل  ي�صعون  فم�صوا  فيهم، 
يتعظوا من فعلتنا يف )زيد( ومل يرتدعوا، فلقد 
و�صلتنا اخبار عن او�صاع الكوفة، ولهذا اآمرك ان 
اثر  يبقى  ال  حتى  علي،  بن  زيد  )جثة(  حُتَرق 
للمرتد اخلارج عن اإجماع االمة، فنكون بهذا قد 
انهينا االزمة ورددنا املكر اىل نحر املاكر، واأمتنا 

احلم البوؤ�صاء....
ال تن�َض نرث رماد اجلثة بعد احلرق..

انرثه فوق الفرات
نفذ هذا االمر ب�صرعة

ظــــــــلم

امل�صهد الثــــــامن
خارجيا  ت�صويرا  ي�صور  ان  ميكن  امل�صهد  )هذا 
حيث ن�صاهد وايل الكوفة وجمموعة من القادة 
حترق  ال�صاحة،  يف  واقفا  جمهورا  وكذلك  معه 
اجلثة، وبعدها )اي بعد ان تخمد النار( يجمع 
رماد ال�صهيد زيد بن علي ويذهب به اىل �صاطئ 
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رماد  بنرث  اجلند  بع�ض  يقوم  حيث  الفرات، 
ال�صهيد زيد بن علي على �صاطئ الفرات، ن�صاهد 
املدينة  وايل  وراء  اي�صا  الكوفة  جماهري  زحف 

وبطانته عندما يذهبون اىل الفرات..
اىل  ن�صتمع  والفعاليات  احلركات  هذه  كل  اثناء 
قائل:  العامل  يخاطب  وهو  زيد  ال�صهيد  �صوت 

هذا رماد �صبابتي .... اىل اآخر امل�صهد.
* حلظة يذر رماد جثة ال�صهيد زيد بن علي على 
نهر الفرات بعد حرقها، ن�صتمع اىل �صوت ال�صهيد 

زيد وهو يخاطب االن�صان يف كل زمان ومكان.
- ال�صوت )مع موؤثرات منا�صبة، ومع ت�صوير نرث 
الرماد فوق نهر الفرات ح�صب روؤية املخرج او ما 

يراه منا�صبا(:
دمي،  نداء  هذا  الفرات،  فوق  �صبابتي  رماد  هذا 

وبحر من اماين املعدمني!
هذا ح�صاد الروح، يبداأ �صفره نحو اخللود

املوا�صم،  غر�ض  على  احلمي،  كل  تنرث  االن 
وهج  كل  ال�صنابل،  تبتهل  الواحات،  ترتوي 

االر�ض يهتف، للذي ياأتي ومي�صي يف الن�صيد.
يقتحم  اجلدب،  �صني  يف  ُيزهر  اخللد  رماد  هذا 

احل�صون املانعة، هذي القلوب اليانعة.
االن تبداأ دورة اخرى، من النزف املبجل، ت�صلخ 

االمال من اوهانها.
الكل  وجدانها،  يف  اهلل  نور  ا�صاع  النداء  هذا 
نورك  اإال  �صناء..الكل  بقاء..وال  ال  ياأفل.. 

االزيل يا رب ال�صماء.
�صهيد،  يا  تهتف  اال�صجار  ظلت  رمادي،  نرثوا 

الفجر  يعتلي  بذلك  نور  هذا  اخل�صب،  اوان  هذا 
اجلديد.

رماد  يغمرها  واالأنهار،  اال�صجار،  زالت  ما   
مل  الع�صور،  اآفات  رغم  فتزهو،  يرثيها  اخللد..، 
دمهم،  يف  الوهم  فا�صتبد  الر�صالة،  كنه  يدركوا 

تنميه الغواية والعبيد.
عادوا اىل اوثانهم، فالكفر َجّمل �صواأة ال�صيطان 

يف اعماقهم، فتدثروا بعمى )يزيد(.
واالآن ام�صي حيث �صاء يل اخللود

االن ام�صي حيث �صاء يل اخللود
االن ام�صي حيث �صاء يل اخللود

ظـــــــــلم
ميثل  ابي�ض  بلبا�ض  �صخ�ض  امل�صرح  على  يظهر   

ملكا.
�ِصفر  للقتلة، هذا  للجبارين، ويل  - امللك: ويل 
قّد�صه  نور  هذا  بذله،  يوا�صل  االطهار  االحرار 
للمرتدين  ويل  الرج�ض،  عنه  اذهب  اذ  الباري، 
اإال  تنتج  ال  امللعونة  فال�صجرة  ملكائدهم،  وتبا 
قطرانا، فلقد اعماها احلقد واأغواها ال�صيطان، 
جمدا  وتبني  اال�صلم،  ج�صد  يف  تنه�ض  فراحت 
زائفا جّمله وّعاظ �صلطني ودجالون ومرتزقة 
حتى ظن الظامل ان �صعاع اال�صلم تخافت وانثلم 
ال�صيف الناطق بالقران، لكن هيهات، هيهات منا 
بدماء  ورعاها  بعا�صوراء  ال�صبط  اطلقها  الذلة، 
كل  من  الرحمن  د�صتور  يحفظ  حتى  االطهار 

عبيد ال�صيطان.
االلوان،  فيها  تتغري  زمان  كل  يف  الردة  لكن 
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الزور  باأ�صاليب  جوهرها  تخفي  ان  فتحاول 
وبالبهتان.

وتظل النف�ض االمارة بال�صوء تكابر
ويظل احلظ العاثر

يك�صوها باخلزي االبدي
من  جوقة  تظهر  امللك  يختفي  ان  بعد   *
وهي  االبي�ض  بلبا�صهم  امل�صرح  على  ال�صهداء 

تخاطب ال�صهيد زيدا قائلة:
- اجلوقة: اب�صر يا زيد بن علي ال�صجاد، اب�صر يا 
من دافعت عن اهلل ود�صتوره، حتى �صرت القران 
كل  االطهار،  مع  االن  انت  احلق؛  با�صم  الناطق، 

ال�صهداء بجنان اخللد.
اما اعداء اهلل... اعوان ال�صيطان... فلقد باوؤوا 

باخلذالن
مت�صي االيام ك�صحابة �صيف، ال يبقى اإال الفعل 

اخللق.
الثانية  اجلهة  من  اخرى  جوقة  تظهر  ثم   *
ميثلون  وهم  اي�صا  ال�صهداء  بلبا�ض  للم�صرح 
معه  ا�صت�صهدوا  الذين  ع  االمام احل�صني  ا�صحاب 

يف يوم عا�صوراء عام )61هـ(.
بايعنا  ال�صعداء،  االن�صار  نحن  اجلوقة:   -
باالإيثار  و�َصمونا  البذل  على  اهلل  ر�صول  �صبط 
بجوار  الكربى  باملنزلة  ننعم  كي  الطف..  بيوم 
العليني، وكل القدي�صني وحور العني... هذا اكرم 

عنوان... هذا اعظم برهان.
فلتحذر انف�صكم يا ابناء الدنيا، فالدنيا   
اآفلة ال ريب، والواهم من بايع ظاملا... والظامل 

اعمى... فاغتنموا اللحظة يا �صادة، وتعالوا كي 
نحيا بجنان اخللد االبدي
اغتنموا اللحظة يا �صادة .
اغتنموا اللحظة يا �صادة .
اغتنموا اللحظة يا �صادة .

ختـــــــــــــــام

 امل�صهد االخري
البيت  الأهل  املوالني  االن�صار  احد  دار  يف   
االطهار يف الكوفة، بعد حرق جثمان ال�صهيد زيد 
بن علي ع ونرث رماد جثمانه فوق الفرات ن�صاهد 
جمموعة من الكوفيني، حيث يدور احلوار التايل 
بينهم لل�صتمرار يف جهادهم �صد احلكم االموي 

بعد ا�صت�صهاد زيد بن علي.
- الرجل االول: اآن لنا ان نثبت للدنيا ان الكوفة 

�صتظل تنا�صر اهل البيت النبوي االطهار.
- الرجل الثاين: اأي واهلل، �صتظل الكوفة معقل 
يرددون  اجلميع   ، �ض  اهلل  ر�صول  و�صي  علي  اآل 

ال�صلوات.
جثمان  الكافر  حرق  واأخريا،  الثالث:  الرجل   -
خوف  يظهر  �صاطع،  برهان  هذا  الطاهر،  الرمز 

احلكام القتلة.
نقهرهم  ان  لنا  البد  واإذن  الرابع:  الرجل   -
بالفعل، وباالإ�صرار على ال�صري على نهج ال�صهداء 
ال�صهداء  دماء  ان  االر�ض  طغاة  كل  يعلم  حتى 

االحرار اقوى من �صيف اجللدين.
البد واأن يعلم وايل الكوفة وزبانيته اأن دم ابن 
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علي بركان �صوف يزلزل عر�ض )امية(!
- الرجل اخلام�ض: واإذن يا احباب اهلل، واأن�صار 
دين احلق، حانت حلظات احل�صم؛ ال وقت لدينا 
نهدره، حان الوقت لكي نذهلهم باالأفعال، فاملوت 
ال�صهداء  درب  على  �صار  من  واحلر  حق،  علينا 
اال�صلم.البد  �صهداء  الطف،  �صهداء  االحرار، 
النكراء  جرميته  ثمن  يدفع  ان  الكوفة  لوايل 

وكذلك ذلك املرتد القابع يف ال�صام.
ينه�ض اجلميع حني يهتف احدهم قائل: هيا يا 
ال�صبط،  ابي عبد اهلل  ان�صار  يا  ان�صار اهلل، هيا 
بني  �صجاال  احلرب  �صتظل  الباطل،  ملقارعة  هيا 

ال�صدين، بني احلق وبني الباطل.
- اجلميع يقول: بني احلق وبني الباطل

ختــــــــــــــام
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111

رسالة املسرح احلسيني
فرا�ض االأ�صدي



جماعة م�صرحيون تقدم م�صرحية هم�ض الر�صيف 

مبنا�صبة �صدور كتاب الناقد ب�صار عليوي) م�صرح 
والنتاج  والوظيفة  املفهوم  ..حفريات  ال�صارع 
امل�صرحي)  العمل  م�صرحيون  جماعة  قدمت   )
هم�ض الر�صيف ( الذي اأخرجه الفنان جا�صم ابو 
فيا�ض وامل�صارك يف مهرجان م�صرح ال�صارع العاملي 
يف دورته الثالثة الذي اأقامته وزارة الثقافة يف 
التي  النماذج  �صمن  من  العراق  كرد�صتان  اإقليم 
ويعد   .. عليوي  ب�صار  الناقد  ال�صديق  اعتمدها 
تدور  التي  الواقعية  االأعمال  �صمن  العمل  هذا 
وحالته  العراقي  ال�صاب  و�صع  حول  اأحداثه 
االجتماعية وهو منوذج  على الغو�ض يف حتليل 

النماذج امل�صرحية ب�صكل علمي ..
 

فرقة م�صرح كربلء تعود للعمل امل�صرحي 
وتقدم م�صرحية تراتيل �صجادية

عودة  الفني  كربلء  م�صرح  فرقة  رئي�ض  اأعلن 
بعمل  الفنية  ال�صاحة  اإىل  امل�صرحية  فرقته 
تراتيل �صجادية بالتعاون مع العتبة احل�صينية 

املقد�صة بعد 12 عاما من التوقف 
ان  الكرمي  عبد  الرزاق  عبد  الباحث  وقال 
العمل  قدمت  الفني  كربلء  م�صرح  فرقة 
 12 دام  انقطاع  بعد  �صجادية  تراتيل  امل�صرحي 
يف  عر�صها  مت  التي  امل�صرحية  ان  مو�صحا  عاما 
بن  علي  العابدين  زين  باالإمام  خا�ض  مهرجان 
�صحن  يف  اقيم   والذي  ال�صلم  عليه  احل�صني 
م�صريا  املقد�صة  كربلء  و�صط  زينب  العقيلة 
تاأليف  من  �صجادية  تراتيل  م�صرحية  ان  اىل  
واخراج جا�صم ابو فيا�ض وا�صراف عبد الرزاق 
ان  واأ�صاف  ممثل   32 ومب�صاركة  الكرمي  عبد 
فرقة م�صرح كربلء عر�صت اآخر م�صرحية وهي 
امللياردير منذ 12 عاما، مبينا ان الفرقة تاأ�ص�صت 

يف 1970/4/24 
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 فـــرقـــة م�صـــرح كـــربــلء الفنــي ...تقــدم 
م�صــرحيــة تــراتيـــــل �صجــاديــة ..�صمن 

فعاليات مهرجان االأمام ال�صجاد )ع(
------------------------------------

الوحدة  �صباب  ..مركــز  م�صرح  قــاعــة  حتت�صن 
وعلى مــدى اأكرث من ع�صرين

....تــــراتيل  م�صرحية  كــادر  تدريبات  يومًا 
�صجاديـة ....لفرقة م�صرح كربلء الفني 

هذه الفرقة الرائدة واملعروفة بتاأريخها العتيــد 
يف امل�صرح الكربلئي الذي ميثل 

واحدة من دعائم الثقافة الكربلئية احل�صينية 
التي ت�صكل ركنًا اأ�صا�صيًا لثقـــافـة 

اأجيالها  وبتعاقب  العريق  وم�صرحه  العراق 
.تقف هذه الفرقة اليوم بكادرها ال�صبابي 

توا�صًل  يعد  �صفـــرًا  لتقدم  واملبدع  الرائع 
طبيعيـــًا لثورة االأمام احل�صني ) ع( وهي 

ثورة االأمام ال�صجاد )ع( حامل الر�صالة ومبلغها 
اىل امللأ بكل العطاء واالإباء والزهد 

اأهم  من  واحدة  تعد  التي  احلقوق  يف  ور�صالته 
الر�صائل الكونية املعتمدة �صمــن 

الفرقة  كادر  يقدم  .واذ  املتحدة  االأمم  برامج 
هذا املنجز الفكري العقائدي االإن�صاين 

ع( على   ( االأمام احل�صني  يعاهدون  فاإمنا  الكبري 
موا�صلة م�صريته التي اأختطها يـوم

العا�صر من حمرم احلرام عام 61 للهجرة بتقدمي 
اأزكى واطهر وانقى القرابني على 

درب االإباء وال�صهادة احلقة لتبقى راية االإ�صلم 

بنهجه املحمدي العلوي خفــاقــة
على مر االأزمان والع�صور ..حتية حمبة واجلل 

لكل من �صاهم و�صارك ودعم وا�صند 
للق�صية  خدمة  الرائع  االإمياين  املنجز  هذا 

احل�صينية اخلالدة يف زمن تكالبت فيــه 
كل قوى ال�صر والبغي والتكفري لتك�صر عن اأنيابها 

ولتنه�ض اأو�صال هذا الوطن الذي 
ي�صم مراقد اآل البيت االأطهار وليت�صرف بنورهم 

املت�صل بال�صماء عرب تاريخه الطويل 
-----------------------------------

تــراتيــل �صجــاديــة ...تــــاأليــف واإخراج 
جا�صم اأبــو فيا�ض 

اأ�صــراف االأ�صتـــاذ عبد الرزاق عبد الكرمي 
الباحث امل�صرحي ومدير الفرقة 
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الفرقة احلرة للتمثيل تقدم م�صرحية راية على 
اأطلل الدماء

قدمت  كربلء  يف  املحلية  احلكومة  برعاية 
على  راية  م�صرحية  للتمثيل  احلرة  الفرقة 
اأطلل الدماء وحتاكي امل�صرحية الواقع الطفي 
ال�صهداء  �صيد  لق�صية الطف اخلالدة وما قدمه 
اأحياء  اأجل  من  الطاهرون  الطيبون  بيته  واأهل 
العدل وحماكمة الظلم والظاملني . وقد ا�صرتك 
الفرقة  اأع�صاء  من  مميز  �صبابي  كادر  العمل  يف 
احلرة للتمثيل ومن اأ�صراف الفنان �صعد ال�صلمي 
ال�صلطان  وزيدون  البطران  ميثم  من  كل  وهم 
واأزهر  الن�صراوي  و�صادق  املاجدي  وعبا�ض 
اال�صدي وح�صني العبادي وو�صام القريني واحمد 

ال�صفار ..
============================

فرقة كربلء امل�صرحية تقدم 
م�صرحية احلقائب ال�صود 

ق�صر  وعلى  امل�صرحية  كربلء  فرقة  قدمت 
احلقائب  م�صرحية  كربلء  يف  والفنون  الثقافة 
ال�صود عن ق�صيدة احلقائب ال�صود لل�صاعر اأديب 

كمال الدين ..
من  جمع  ح�صرها  التي  امل�صرحية  وحتدثت 
للعراق  الزمنية  املراحل  عن  واالأدباء  املثقفني 
من  به  مر  وما  االآن  وحلد  النظام  �صقوط  منذ 
واجتماعية  واأمنية  �صيا�صية  واأحداث  ظروف 

وفق املنظور احلديث .
�صفاء  من  كل  امل�صرحي  العمل  يف  �صارك  وقد 

وحيدر  العبادي  وعلي  العبيدي  وامري  ا�صماعيل 
الت�صويرية  واملو�صيقى  الت�صميم  وكان  الهليل 
ال�صعيدي  غزوان  للفنان  ال�صوتية  واملوؤثرات 
ومن  كرمي  ح�صن  الديكور  وتنفيذ  وت�صميم 

اخراج علي العبادي.
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املرا�صلت على الربيد االلكرتوين 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..  


