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7 ال�صنة الثانية / العدد
االشراف العام: السيد سعد الدين البّناء    رئيس التحرير: رضا الخفاجي

سكرتير التحرير: عقيل ابوغريب مدير التحرير: طالب عباس الظاهر   

الهيئة األستشارية : د.محسن القزويني/أ.د.عبودجودي الحلي/أ.د.محمد الخطيب

التنضيد الطباعي: حيدر عدنان المراجعة اللغوية : عباس عبد الرزاق الصباغ  

التصميم واالخراج الفني : منتظر التميمي التصوير: رسول العوادي    

المشاركون في هذا العدد:
عماد الصافي- علي حسين الخباز - يعقوب يوسف جبر الرفاعي - علي ياسين - صباح محسن كاظم -  علي 

حسين عبيد - علي إسكندر/ ناقد ـ بابل - ناصر الخزاعي - د. أنوار سعيد جواد - فراس األسدي

قطرُة الماء

) مسرحيُة النورس (

رحلُة الخلود

»غزٌل في خيوط الشمس«

الثامن العـــــــــدد  قـــــــــــــــرأُت 

 مسرحية الوارثوَن 

في هذا العدد



مجلة )المسرح الحسيني( 
توقد شمعتها الخامسة

االفتتاحية

رئيس التحرير

باندفاع اإمياين را�سخ تتوا�سل جملة امل�سرح احل�سيني الرائدة 
العراقية،  الثقافية  ال�ساحة  يف  املتميز،  االب��داع��ّي  بعطائها 
عند  تنه�ض  م��ا  غ��ال��ب��اً  ال��ت��ي  ال�سعاب  م��ن  الكثري  م��ت��ج��اوزة 
معني  من  تنهل  !..وه���ي  رائ��د  ح�ساري  م�سروع  اأي  تاأ�سي�ض 
املدر�سة احل�سينية املحمدية الذي لن ين�سب ابداً ..، متحدية 
ُكّل الذين راهنوا على عدم مقدرتها على التوا�سل، وتقدمي 
على  م�سريتها  يف  م�ستندة  اال����س���ي���ل..،  ال��ر���س��ايل  ع��ط��ائ��ه��ا 
احل�سيني  امل�سرح  بر�سالة  اآمنوا  الذين  املبدعني  ُكّتابها  ِهّمة 
و�سرورة ا�ستمراره يف االو�ساط اجلماهريية من اجل احداث 
التغيري املجتمعي النوعي القادر على جت�سيد اخلّط الر�سايل 
تاأ�سي�ض وحدة امل�سرح احل�سيني وا�سدار  اال�سيل .. لقد كان 
جملة امل�سرح احل�سيني من اهم االجنازات الثقافية يف الع�سر 
االهمية لوال  بالغ  اجن��از  ليتم مثل هكذا  ك��ان  وم��ا  اجل��دي��د 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  ال�سرعي  املتويل  �سماحة  مباركة 
امل�سروع  لهذا  املطلق  ودعمه  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ 
تر�سخ  ان  ال��رائ��دة  املجّلة  ه��ذه  ا�ستطاعت  حيث  احل�ساري.. 
امل��ت��ج��دد،  ال��ث��ق��اف��ي��ة بعطائها اجل��دي��د  ال�����س��اح��ة  اق��دام��ه��ا يف 
امل��خ��ت��ل��ف ع���ن ال��ك��ث��ري م���ن امل���دار����ض واال����س���ك���ال واال���س��ال��ي��ب 
امل�سرحية ال�سائدة حماولة تقدمي – املختلف النوعي- �سكال 
مع  ايجابياً  تفاعال ً  متفاعلة  ذل���ك،  امكنها  م��ا  وم�سموناً 
اال�ستفادة من جتاربها  االخ��رى، حماولة  امل�سرحية  املدار�ض 

القادرة على اغناء هذه التجربة الفتّية !
�سوف  ثقايف  م�سروع  هكذا  مثل  اّن  البع�ض-   – اعتقد  لقد 
يتعّث يف م�سريته وقد يتوقف عن العطاء، ب�سبب نوعية املادة  
فقط  ذل��ك  عك�ض  اثبت  الواقع  لكّن   .. يقّدمها  التي  ال��ن��ادرة 

ازداد عدد املهتمني باملدر�سة امل�سرحية احل�سينية احلديثة..
– احلديثة- واحلداثة هنا يف مفهوم  نوؤكد على كلمة  وهنا 

مبادئ  جت�سيد  تعني   ! اال���س��ال��ة   : تعني  احل�سيني  امل�����س��رح 
جمتمع  اأي  قيادة  على  القادرة  املحمدية  احل�سينية  املدر�سة 
يف ك��ل زم����ان وم��ك��ان وان���ق���اذه م��ن ك��اف��ة م�ساكله امل��ع��ا���س��رة 
ال��ت��ي اوج��دت��ه��ا االن��ظ��م��ة ال��و���س��ع��ي��ة ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ك��ذل��ك 
وعدد  املبارك  امل�سرح  هذا  اىل  املنتمية  امل�سرحيات  عدد  ازداد 
اال���س��ات��ذة  مقدمتهم  ويف  امل��ج��ل��ة-   – يف  امل�ساهمني  ال��ك��ت��اب 
م��ن االك��ادمي��ي��ني وم��ن اغ��ل��ب امل��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة ا�سافة 
مغرتبني  ع��راق��ي��ني  ك��ت��اب  م��ن  متخ�س�سة  م�����س��اه��م��ات  اىل 
على  امل�سرحي  بال�ساأن  املهتمني  جميع  ندعو  املنا�سبة  وبهذه 
امتداد ال�ساحات الثقافية يف الوطن العربي اىل ان يتفاعلوا 
ويدعموا هذا امل�سرح الر�سايل اجلماهريي، الذي وّفر فر�سة 
حقيقية للن�ساط امل�سرحي العراقي للخروج من )نخبويته( 
وتاأثريه ال�سّيق نتيجة اعتماده ا�ساليب طارئة على جمتمعنا 

!! ا�ساليب جاهزة وم�ستن�سخة ب�سكل م�سّوه !! 
م�سرح   : احل�سيني  امل�سرح  ان   – اخ��ال���ض  بكل  نقولها  نعم 
ر����س���ايل ج���م���اه���ريي.. ف��ه��ّل��م��وا م��ع��ن��ا ل��ن��ن��ط��ل��ق ج��م��ي��ع��اً مع 
امل�����س��روع��ة،  ك��اف��ة اح��الم��ن��ا  ال��ع��ري�����س��ة لتحقيق  ج��م��اه��رين��ا 
الزاد الثقايف اال�سيل الذي ُيثي االن�سان ح�سارياً  وتقدمي 
االفكار  كل  �سد  ُيح�سنه  ال��ذي  ال��زاد  وجمالياً..هذا  وخلقياً 
وامل��م��ار���س��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��ن�����س��ري��ة واجل��اه��ل��ي��ة ال��ق��دمي��ة 
احلديثة ، التي اججت نريانها ال�سهيونية العاملية وعمالئها 
يف  وي�ساهم  �ساهم  م��ن  ل��ك��ّل  ُم��ب��ارك  وال��دول��ي��ني..  املحليني 

دميومة هذا االجناز احل�ساري الرائد..

رئي�ض التحرير
 االثنني 2015/12/21م 
 9/ربيع االول/1437ه�
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قطرُة الماء 

تاأليف:عماد ال�صايف



الظماأُ االأول
-----------------

يزيد،  وجه  على  اللون،  �صفراُء  �صوء،  ))بقعُة 
الغايف على كر�صي العر�ش،

ون�صاء  اأطفال  امل�صرح.اأ�صوات  بف�صاء  املعلق    
ورجال ي�صرخون من االأمل. 

على  معاوية  اأبيه  وجه  يظهر  مبا�صرة  خلفه     
�صا�صة العر�ش..دات�صو((.

معاوية/ يزيد. يزيد.اأت�صمعني يا �صقي؟ اأو مل 
تقراأ كتابي الذي اأمرتك فيه اأن 

قدرت  اإن  علي،  بن  احل�صني  عن  ت�صفح            
عليه،فان له رحما عظيما؟

         مَل مْل تعمل باأمري وبن�صحي يا �صقي؟ اأواه 
لو ترى ما اأنا فيه ال�صاعة   

اأن  كثريا،قبل  عظيم،لرتددت  عذاب  من           
تقبل على ما اأقبلت عليه يا 

         �صقي االأ�صقياء، يا من بفعلتك،ق�صيت على 
اآخر اأمل لنا، يف مغفرة من

�صيطان  اأي  يل  حبله.قل  فقطعت  اهلل،           
مريد، ذياك الذي اأغراك اأن متطي

اأمية  وباآل  بك،وبي،  فكبا  جوداه  �صهوة           
قاطبة اإىل هوة �صحيقة،ما 

النريان  اأفاعي  منها  تت�صاعد  فتئت           
امل�صتعرة؟))ي�صرخ((اآه.اأواه.يا 

         ويلي.يا ويلي.يا من يغيثني.اللعنة عليك.
الظماأ يقتلني.

ال�صوء. بقعة  ات�صاع  معاوية.  وجه  ))اختفاء 
ا�صتيقاظ يزيد مفزوعا. �صارخا..

    مرتعدا. مرجتفا((
هو.هو. اأنا.انه  ل�صت  يزيد/))�صارخا(( 

هو.الغوث! الغوث! اأين اأنت اأيها الكلب 
حتر�صني،  لكي  بك،  اأتيت  من  يا  الرومي؟!        

وحتميني، من كل من يحلو
يا  رومي؟  يا  اأوقاتي!  علي  ينغ�ش،  اأن  له،         

�صرجون؟.
�صرجون/))يدخل حتت بقعة ال�صوء احلمراء((

�صيدي موالي �صلطاين  مليكي.
            خادمك طوع ميينك و�صمالك،وكل ما فيك،من 

ذرات بل كلبك االأمني 
            الذي ما ا�صطنعه خالقه،اإال ليكون كيفما 

تقول له اأن يكون.درعك 
             املحامي، املمزق،املزدري ملن يريد اإزعاجك.

منه  خري  ال  كلم،  من  م�صنوع  كلب  يزيد/ 
وفيه،�صوى الكلم،ولو مل يكن االأمر 

على  االأفعى  الكابو�ش  اأ�صر  كذلك،ملا         
االلتفاف،من حويل يف كل يوم، اأغرقه

        يف مي من اخلمر،لعله ي�صكر وا�صغله برق�ش 
القرود،ولكن دون فائدة. 

        ماذا افعل بعد هذا كله؟ماذا افعل؟ كيف افر 
من بني خمالبه املتوح�صة؟!

اللذة  انتزاع  تريد  من  يا  لك  تع�صا  �صرجون/ 
واالنتعا�ش ومنابع ال�صعادة، من

            روح �صلطان املتعة والبهجة واالنطلقات 
وال�صرور واحلبور.تع�صا

يبغي  والكدر،الذي  احلزن  يا�صيطان  لك             
تعكري �صفو نهر اخلمر الذي 
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           يعوم فيه اأمريه. من اأنت كي جتروؤ على فعل 
كهذا؟! اأو مل تنبئك 

           �صحائف االأيام، مبا فعل مبن اأراد اأن يكدر 
�صفوه؟ اأو ال تعلم مبا 

           كان من اأمره ومن معه، واىل اأية غيابة جب 
�صحيق، �صار اإليه؟ 

           اأو  مل؟..
بائع  يا  كلما  ب�صدة((كفاك  يزيد/))يقاطعه 

الكلم! كفاك كلما يا من كله ل�صان! 
مبياه  رويتني  بعدما  ازدريتني  قد  كنت         

خمدرة،هي ا�صد قوة من االأفيون 
       فاأحلتني اأ�صريك يا اأمري الكلب!.

�صرجون/))يتحرك ككلب ويلح�ش قدمي يزيد(( 
ما اأحلى وال اأجمل. ما اأروع 

          وال اأكمل. ما اأغلى وال امثل، من كلماتك التي 
ت�صري يف ج�صدي 

يف  النور  �صريان  وعقلي،  ونف�صي  وفوؤادي            
الظلم، فت�صيع يف مدين

          االأفراح واملتعة واالن�صراح وال�صرور. مرين 
�صلطاين.

مع  ورجال،متداخلة  ون�صاء  اأطفال  ))اأ�صوات 
بع�صها والكل ي�صرخ مرددا حوار

   احل�صني((
معني  من  يغيثنا؟اأما  مغيث  من  احل�صني/اأما  �ش. 

يعيننا؟ اأما من طالب للجنة 
                ب�صفاعتنا، نحن اآل بيت النبي �صلى اهلل 

عليه واله؟. الظماأ. 
                الظماأ. قطرة ماء. قطرة ماء. من ي�صقينا. 

قطرة ماء.العط�ش
                يفتك بنا. العط�ش جفف الدماء يف 

عروقنا.
من  خل�صني.اأنقذين.ا�صتلني  اأغثني.  يزيد/ 

تلك احلفرة ال�صحيقة،التي ت�صدين 
اإيقافها  عن  اعجز  بقوة  اأعماقها  اإىل          

وتعطيلها و�صدها. اإنها تروم
        �صدي اإليها وخنق اأنفا�صي))يلهث بقوة((

اإنها تلتف حويل. الغوث. اإنها 
اإنها تبتلعني. الغوث.          تعت�صرين. الغوث. 

الغوث. الغوث.
كاملجنون((الويل.  حوله  �صرجون/))يلتف 

الويل. اجندونا يا نا�ش. �صلطان الدنيا 
            يغرق.

يزيد/ ))ي�صرخ((اخر�ش يا كلب الف�صائح! اأو 
تريد اأن ت�صنع مني مزحة بني

ب�صعوبة.  ريقه  ها؟))يبلع  االآخرين؟!          
يتنف�ش بقوة(( ما الذي اأ�صاب

ال�صخر  كاأنه  ياب�صا  �صار جافا         روحي؟انه 
اجللمود الذي مل يعرف له 

        املاء �صبيل،منذ قرون وقرون.....ها؟رومي 
يا �صرجون. اروين بال..

يا  حا�صر  اخلمر؟  بدنان  �صرجون/))يكمل(( 
�صيدي.

يزيد/))غا�صبا(( ال خمر. ال خمر. ال خمر يا 
معتوه وجمنون اخلمر. اأريد

      ماء. ماء. ماء.
تراه  اأم  علما  �صمعت  اأتراين  ماء؟!  �صرجون/ 
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حلما؟!.
يف  معا  والعمى  والبكم  ال�صم  اأ�صابك  يزيد/ 

حلظة واحدة. اأريد ماء يا هذا.
�صرجون/ اأمرك مطاع يا خليفة امل�صلمني ولكن..

عليك،وعلى  اهلل  ))يقاطعه((غ�صب  يزيد/ 
امل�صلمني،الذين اتخذوين لهم خليفة. 

      دعك من هذا كله و�صارع اإىل اإروائي، بيم ماء، 
بارد،عذب،وزالل،الأزيل 

هذه  يف  روحي،  ار�ش  اأ�صاب  الذي  التيب�ش        
ال�صحراء الرم�صاء.

موالي!  رم�صاء؟!  �صحراء؟!  �صرجون/ 
و�صلطاين! نحن يف بلد ال�صام، حيث

           الدوحات اخل�صر واجلنات التي ال مثيل،وال 
�صبيه لها، على ار�ش

            الدنيا كلها. هي ملكك و�صلطانك يا �صيد 
اجلنات، بل �صريك و..

ال�صبب  اأنت  بقوة((اخر�ش.  يزيد/))يقاطعه 
يف كل ما اأنا فيه.اأنت ال�صبب. اأنت.

�صرجون/ اأنا؟! كيف؟!.
ذياك  بانتخاب  علي،  اأ�صار  من  ال�صَت  يزيد/ 

اخلنزير؟.
�صرجون/ مْن منهم؟ فاخلنازير من حولنا كرث؟.

يزيد/))ي�صرخ(( عبيد اهلل بن زياد وبطانته 
االأ�صد منه خنزرة. عبيد اهلل. قاتل

        ح�صني بن علي.
))اإظلم((

الظماأ الثاين
-----------------

بالهلمية،وعدم  مغلف  العام  اجلو   ((
الو�صوح،ب�صبب خطوط االإ�صاءة الباهتة

   القليلة. جمموعة من االأ�صباح تلف وتدور حول 
عر�ش يزيد،الذي ياأخذ 

 ، ي�صقط  ما  ف�صيئا.و�صرعان  باالهتزاز،�صيئا      
االأ�صباح متزقه بقوة.))موؤثر

     مو�صيقي منا�صب، ممتزج باآهات قوية((
))اإظلم((

الظماأ الثالث
          -----------

يديه  يزيد.ي�صبك  ال�صوء.يدخل  بقعة  ))حتت 
اىل خلفه.�صوته الداخلي يرافقه((

العرب.ما  دهاة  وبَن  داهية  يا  يزيد/ح�صنا  �ش. 
املتوجب عليك فعله،للتخل�ش 

            كليا،من كابو�صك الذي،�صار كظلك،يلحقك 
يف يقظتك ومنامك؟

          �صبيل اخلمر؟كل.مل ينفع.الفرار اإىل مكان 
اآخر؟جربته وف�صل.جمال�ش 

          االأن�ش والطرب والن�صاء؟حقا اإنها تن�صيني 
اإياه ،لكنها ما اإن تنف�ش، حتى 

          يعاود زيارتي،ويق�ش م�صجعي.ما العمل اإذن 
يا بن معاوية؟ اآه.

ونف�صي  وروحي  حلقومي  يف  اجلفاف            
وفوؤادي،يزداد قوة ووح�صية

           ويزحف علي كال�صيل العرم، من اأعلى التلة، 
فينق�ش انق�صا�ش
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           الن�صور على فري�صتها، فيمزقها �صر مُمزق! 
)) تزداد حركته

           الدورانية،حول نف�صه،كاأنه الثور الهائج.
ي�صقط اأر�صا(( 

،خافتة  بطيئة  �صاخرة،تبداأ  جماعية  )�صحكات 
،و�صرعان ما تت�صارع وتت�صاعد(

دهاة  داهية  بن  يا  دهاك  الذي  معاوية/ما  �ش. 
العرب؟!كاأنك الثور الهائج، الذي

               يدور يف حلبة ال�صراع،مع اأوهامه،التي ال 
تنقطع،عن توجيه 

             ال�صفعات له،في�صقط اأر�صا،مرتنحا في�صري 
مزحة نف�صه واالآخرين. 

             ما لك انه�ش، يا و�صيع، يا اأ�صواأ خلف، خلري 
�صلف.. ويحك قم

             ال اأم لك.
يا  تكون  ع�صاك  من  ب�صعوبة((  يزيد/))ينه�ش   

�صاحب ال�صوت، الذي ُذكر يف
        القراآن؟!.

ولد  كنت  لو  عاق!  ابن  من  ُحقرت  �ش.معاوية/ 
�صفاح، ملا قلت ما قلت!.

وحق  اإي  �صوته!....�صوته!  انه  لعمري  يزيد/ 
اخلمر والن�صاء، انه �صوته.

       معاوية؟!.
مفخمة((واأخريا  �صفقات  �ش.معاوية/))ي�صفق 

عرفتني اأيها ال�صقي البائ�ش؟!.
ت�صفيقك،  عن  كفَّ  متاأملا((  اأذنيه  يزيد/))ي�صم 

فهو يخرتق م�صامعي، فيمزق
        كل ما فيها!.

هذا  فيك،كل  ادري  كنت  لو  �ش.معاوية/ 
ال�صعف،خلنقتك يف مهدك،وما منحتك

              كل هذه ال�صنني.
يزيد/ ولو كنت ادري، باأنك من �صتكون اأبي، ملا 

خرجت اإىل هذه االأيام التي 
       اأ�صنتني بهذا الظماأ القاتل يا من اأورثتني 

احل�صرة العظمى، بعد فوات 
       االأوان.

فيها  اأنت  التي  �صانك  علة  ما  معاوية/  �ش. 
ال�صاعة، اإال اأنت ونف�صك الدنيئة يا  بن عمري.

يزيد/اأنا؟!اأنا؟! ومن اأنا �صوى اأنت، يا من �صقيت 
دمائي، من مر�صمك الزعاف؟!

       لوال معاوية، ملا كان يزيد. اأم انك تنكر هذا 
اأي�صا؟!.

�صارة  رب  باإعجاب((  معاوية/))�صاحكا  �ش. 
نافعة.

يزيد/ ما تعنيه يا �صانع املكر والدهاء؟.
�ش.معاوية/ لوال كابو�ش الظماأ الذي كر على 

ملذاتك ولياليك احلمر ودنان
              اخلمر،ملا �صرت تفكر وتفكر، وتغادر مدن 

اأوهامك و�صياعك
              وترفك، اإىل احلقيقة املرة.

 ، والتوهان  والدوران،  اللف،  من  دعنا  يزيد/ 
الذي اأعملته، يف اأعدائك،فق�صيت 

       عليهم، واأ�ص�صت دولة، ما كان الأمية نف�صه، اأن 
يحلم بها وبتحقيقها.

اإدارة  من  متكنت  ليتك  ويا  �ش.يزيد/ 
دولتي،وحافظت عليها،وو�صعتها.اأنت يا 
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            من انت�صلتك من طوفان اخلمر الذي كنت 
غارقا فيه، ور�صمت لك

            خطة حمكمة،واأنا يف النزع االأخري لتكون 
خليفة امل�صلمني. حلم متناه

            ويتمناه، كل خلق اهلل، فما الذي جدت به 
على اآل اأمية و�صلطانهم

            ومملكتهم؟! خالفت ر�صمي وتدبريي، وها 
اأنت اليوم وكل يوم تنوء

             بجبال من الهم والغم وال... الظماأ الذي 
لن يفارقك، حتى يق�صي

             عليك وعلى �صلطانك.
االأمور.  اإليه  اآلت  عما  حتدثني  ال  يزيد/ 

معاوية. حدثني عما علي فعله.
))�صحكات معاوية، ال�صاخرة، تتكابر وتت�صاعد 

ثم تخبو ب�صكل �صريع((
ال�صوء  بقعة  انحبا�ش  مع  يزيد/))�صارخا 

عليه(( معاوية؟! ال تغادرين! ال
       ترتكني وحيدا!

))اإظلم((

الظماأ الرابع
-----------------

احل�صني))عليه  بنت  رقية  هي  طفلة  ))بكاء 
ال�صلم(( ممتزج باأ�صوات ت�صتغيث من

   العط�ش((
�صوء  بقعة  حتت  يتلوى  عر�صه  يزيد))على 

ا�صفر((العط�ش.العط�ش.اجلفاف
      يزحف على ار�ش روحي، فيحيلها اإىل �صحراء 

قاحلة.
رقية /))تدخل حاملة راأ�ش احل�صني حتت بقعة 

ال�صوء احلمراء(( ملعون يا 
        يزيد؟.

يزيُد  الظماأ؟انه  من  يغيثني  الظماأ.من  يزيد/ 
ح�صاره علي.انه يزحف على 

        اأنفا�صي، في�صتلها من روحي املعذب. انه يحيل 
كل ب�صاتني اخل�صرة 

        يف قلبي، اىل بيداء قاحلة.اأيا من يغيثني؟ من 
يفعل فامنحه كل ما 

        املك،مقابل قطرة ماء؟.
الغ�صب  �صحب  اأول  هذه  ملعون؟  يا  يزيد  رقية/ 

التي �صتمطرك مطر ال�صوء.
يزيد/))ي�صتيقظ مفزوعا(( َمْن؟!

رقية/ ذنبك العظيم الذي �صُيدخلك نار جهنم.
�صاحبة  يا  اأنت  من  بردا((  يزيد/))يرجتف 

ال�صوت الطفويل املرعب، وكاأنه          ال�صقيع؟!.
رقية / امل تتذكرين يا زاهق االأرواح؟.

يزيد/ واأنى يل تذكُرك واأنا ال اأعرفك؟!.
ال�صجان  ر،  تذكَّ متى  واإال  معك،  احلق  رقية/ 
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�صجناءه؟ اأنى للقاتل، اأن يتذكر
        قتله؟.

كنت  وان  قبل؟  من  �صجنتك  وهل  تع�صا!  يزيد/ 
قتلتك، فكيف عدِت؟!.

رقية / اأنت �صجنتني وعذبتني وقتلتني، و�صفحت 
دمي يا اأب�صع �صفاح. 

يزيد/))�صاحكا(( ال ريب انك واهمة يا..
معذب.  م�صجون.  توهم  عن  �صمعت  وهل  رقية/ 

مقتول. عن كل من فعل له
       ال�صوء االأعظم؟.

يزيد/ من تكونني يا من اأورثتني العذاب واالأرق؟.
بن  يا  ب�صوتي  اأعذبك  اأن  بعد  �صتعرفني  رقية/ 

معاوية،لتعلم مبكابدات معذبيك.
يزيد/ وهل عذبتك اأنا، واأنت الطفلة؟!

رقية/ ا�صد واأق�صى واأندر األوان العذاب.
يزيد/ ما زلت اأقول لك.. اإين اأجهلك.

رقية/ بل تعلمني كما تعلم نف�صك يا رمز العذاب 
واملعذبني.

عن  يل  تك�صفني  ال  مل  كذلك.  دمت  ما  يزيد/ 
ا�صمك. اآه..الظماأ عاد.

دمت  ما  عنك  يناأى  ولن  وال  مل  باأنه  تاأكد  رقية/ 
حيا اأو ميتا.

يزيد/ يا الهي!انه يخنقني باأذرعه االأخطبوطية 
التي تلتف حوايل عنقي

تلو  قطرة  ي�صتلها  بل  اأنفا�صي  مني  في�صتلب          
القطرة. ماذا افعل؟))ي�صرخ 

        بقوة(( اأين اأنت يا كلبي الرومي؟!.
رقية/ لن يجيبك، فل تاأمل.

يزيد/ اأنت...اأنت..اأنت ان�ش اأم من اجلن؟.
رقية/ ما تقول اأنت؟.

يزيد/ ما اأرك اإال نوعا من اجلن.مَل تركت كل 
النا�ش وجئتني اأنا  دون غريي؟.

رقية/ الأنك قاتلي.
يزيد/ ها نحن عدنا اإىل ما ابتداأنا به احلديث. 

مَل جئتني؟.
رقية/ لكي اأحا�صبك.

يزيد/ وهل للقتلى اأن يحا�صبوا قاتليهم؟!.
رقية، اإن مل يكن هذا حقهم، فمن غرُيهم اأوىل 

به؟ باأمر اهلل كل �صيء يكون.
يزيد/ اهلل وحده هو �صاحب احلق يف فعل هذا.

رقية/ واأنا ابنة حبيبه وحبيب اهلل.
الذي  ما  اهلل؟!.  وحبيب  حبيبه  ابنة  يزيد/ 

تعنينه؟.
رقية/ ال اأعجب جهلك، واإال اأنى لغريق اخلمر 

ومدعي االإ�صلم واالإميان، اأن
       ال يكون جاهل!.

يا  انتم  الغوث.الغوث.اأين  ))ي�صرخ((  يزيد/ 
من اأعددتكم ملثل هذا من االأيام؟.

رقية/ قلت لك ال تاأمل مبجيب. فهم ممنوعون 
من الو�صول اإليك قبل اأن انهي

       حديثي معك.
واأنا  يعت�صرين،  �صغرية  يا  منك  هلعي  يزيد/ 

الذي تهتز االأر�ش من حتتي
        واجلبال ترتعد من �صوتي،فكيف احلال مع 

الرجال؟ اأو بعد هذا كله
         ترعبني طفلة؟!))ي�صحك به�صترييا((.
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باهلل  غره  من  اأرعبك،يا  ال  ومَل  رقية/ 
الغرور؟�صاقتك نف�صك والغرور،اإىل حب

       الدنيا وما فيها من املباهج الزائلة، فاأوردتك 
يف دنياك و�صرتدك يف 

خالدا  جهنم  نار  و�صمان  املهالك  اآخرتك،         
فيها.

�صيفه  الويل..الويل...))ي�صحب  يزيد/ 
وي�صربها(( الأمزقنك �صر ممزق.

كما  �صيفه((  ي�صقط  يلهث-  ))ي�صتمر-          
ظننتك. اأنت من اجلن. من اجلن.

         من اجلن. من بعثك اإيل؟!.
رقية/ اأنا من االإن�ش وخاب ظنك يا بن معاوية، 

يا من جتاوزت كل حدود
       الب�صر، بتعديك على اآل ر�صول اهلل، وعرتته 

الطاهرة.
ح�ش...كل... اإذن...ابنة.....  اأنت  يزيد/ 

كل...كل.....هذا حمال...حمال...خيال
هو  بلى  اخلمر...  مي  يف  املغرق  عقلي  من         

اخليال.. اغربي عن وجهي. 
       اأما يكفيك واأباك وعمتك وما فعلتم بنا يف 

احلياة الدنيا، حتى تطاردونا 
        بعد رحيلكم عنا؟!.

العرتة  قتلة  نغادركم،يا  اأن  رقية/هيهات 
الطاهرة،يا من خيلت لكم �صياطينكم

       اإنكم بقتلنا يكون الفراق بيننا وبينكم...
هيهات يا من ا�صرتيتم ب�صاعة

       الدنيا وتاجرمت بها، وظننتم اخلل�ش منا..
هيهات...فهذا هو حلم اإبلي�ش

         امللعون باجلنة،وانتم يا اآل امية خري جنده 
ومن يعمل مثقال ذرة 

         خريا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة �صرا يره.
))على ال�صايك االعلى م�صهد نريان تت�صاعد((

يزيد/))ي�صرخ متاأملا(( اأواه. اأراين يف جهنم.من 
ذا الذي ينت�صلني من هذه 

املتزايدة  املت�صاعدة  النريان  من  اجلبال         
امل�صتعرة املحرقة؟! من 

        يطمع مبلك ما كان الأحد من قبلي،فاأهبه له 
دون تردد؟ مْن ي�صقيني 

التي  الظماأ  ماء، تطفئ نريان جبال          قطرة 
غ�صيتني ؟! 

رقية/ اطمئن. فل بحر من بحور الدنيا، ولو كان 
ماوؤه، عذبا زالال، لريوي

        ظماأك الذي �صقيتنا منه ونحن ن�صتغيث : 
�ش. احل�صني/ يا قوم؟ اأطفالنا ون�صاوؤنا عطا�صى.

اأال ت�صقونهم من ماء الفرات 
                جرعة تدفع عنهم الهلك، يف رم�صاء 

كرب وبلء؟.
علي؟  بن  اأح�صني  النداء؟  �صاحب  من  يزيد/ 

اأعبا�ش بن علي؟ اأزينب بنت
      علي؟ اأم غريهم ممن كانوا يف ركب الها�صميني؟ 

لقد اختلطت االأ�صوات
       علي؟.

�صيء،يف  كل  اأن  تنتبه،اىل  مل  اأو  رقية/ 
حياتك،اختلط ،بع�صه ببع�ش،بعدما 

       فعلت فعلتك النكراء بنا، وباأمة من النا�ش، يا 
بَن االأمويني اجلهلة

12



اأرادوا، حمو وم�صخ ر�صالة         اجلاهليني، الذين 
جدي خامت النبيني

       والر�صل االأكرمني، �صلى اهلل عليه واله؟.
به�صرتيا  الهواء  ب�صيفه  يزيد/ ))ي�صرخ وي�صرب 

وجنون(( او بعدما اأزهقت
وموعظة  وعظة  در�صا  وجعلتكم  اأرواحكم           

للنا�ش اأجمعني،ما زلتم
         تتحدثون بتباٍه وغرور عما فعلتموه لدين اهلل 

وكاأنه ما كان لغريكم
للعجب  اأ�صياخي،انه  وحق  العاملني؟!  من          

العجاب! كذبتمونا يف
        حياتكم وما دمتم تكذبوننا يف مماتكم. لقد 

جرعتمونا نغب التهمام 
        واحلتم ن�صرنا عليكم خل�صارة لنا! اأال ت�صبعون 

من الكذب والبهتان؟!
        العقل زينة.اأو مل تنتبهوا اىل ان اهلل لو كان 

معكم كما تدعون، ملا 
        خ�صرمت احلرب معنا، ولكنتم الغالبني؟!.

مل  او  االأكرب.  واحمقها  الدنيا  معتوه  يا  رقية/ 
ينبئك كلب من كلبك، ممن 

       ح�صروا. بان اأبي كان ي�صرخ يف امليدان: 
�ش. احل�صني/))ي�صرخ(( يا قوم. اإذا كرهتموين.

دعوين ان�صرف اىل ما �صئت 
ون�صاء  اأطفاال  معي  فان  االأر�ش  من                   

و�صيوخا،وما جئت لقتال.
                 اإنا ما جئت لقتال. اأت�صمعون؟.

الذي  فما  تدعني،  كما  اأبوك  دام  وما  يزيد/ 
اأخرجه من اأر�صه، وجاء بكم اإىل

       ار�ش كربلء؟.
يا  انت  هو  اأر�صه،  من  اأخرجه  الذي  رقية/ 

مدعي. انت يا من اأر�صل له
       ع�صابة من اأ�صرارك كي ياأخذوا منه البيعة 

عنوة واالإقرار لك باأنك
      خليفة امل�صلمني.

يزيد/ انا مل افعل هذا يا ابنة الها�صميني.
عليها  تعلو  ال  التي  قدرتك  بحق  اللهم  رقية/ 

قدرة. اللهم بحق حبيبك 
       امل�صطفى، حممد بن عبد اهلل..اللهم بحق 

قولك الكرمي، يا من يقول:
لل�صيء كن فيكون. �صلِّ على خامت ر�صلك،         

واله الطيبني الطاهرين. 
      انطق ل�صانه. 

))ل�صان كبري ا�صفر فاقع لونه يتدىل من ف�صاء 
امل�صرح((

ل�صان  انا  الداخلي((  ))�صوته  يزيد/  ل�صان 
يزيد بن معاوية بن اأبي �صفيان.

             ا�صهد انه كتب اإىل الوليد بن عتبة بن اأبي 
�صفيان، وايل املدينة

             من قبل معاوية، ياأمره فيه ان ياأخذ 
البيعة على اأهلها، وخا�صة

             على احل�صني بن علي بن اأبي طالب،وال 
يرخ�ش له يف التاأخر

             عن ذلك ويقول له: اإن اأبى عليك، فا�صرب 
عنقه.

ما...الذي... هاه؟!  يزيد/))جمنون(( 
ام..  جرى...حلم.  حدث...ويحدث؟!ما 
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علم؟!.
رقية/ او ما زلت ناكرا يا يزيد؟.

يزيد/ من ذاك الذي حتدث قبل هنيهة؟!.
رقية/ هو ل�صانك.

يزيد/ ومن اأذن له بالنطق؟!
رقية/ العلي االأعلى باأمره الذي ال يرد.

يزيد/ ما اأدريه ان امرا كهذا يكون يوم احل�صاب!
رقية/ وهذا هو ما قلت يا بن اأمية.

كيف؟!  كيف؟!  ولكن  يزيد/ 
كيف؟!كيف؟!))ي�صرخ ويدور بقوة((كيف؟! 

        كيف؟!.
رقية/ اأراك تت�صاءل وتعجب. فلَم ال�صوؤال ومَل 

العجب؟.
بعد  اإال  يكون  ان  ميكن  ال  يل  جرى  ما  يزيد/ 

موتي. فكيف يحدث وانا ما زلت 
       حيا؟!.

مغفل؟!  يا  حيا  زلت  ما  نف�صك  تظن  او  رقية/ 
ومع هذا فتلك هي نعمة اهلل على

بيت  اآل  بدعوة  فكيف  ال�صاحلني  عباده         
النبوة املظلومني املع�صومني؟.

يزيد/ بل هو وهٌم من تلك االأوهام التي يخيلها 
يل دماغي املخدر.

رقية/ ذلك هو ل�صان الكافرين ال�صالني امل�صلني. 
ل�صان ال�صيطان الرجيم

       واأتباعه املرجومني.بقوتك يا قوي وباإرادتك 
يا علي وبنبي االأنبياء 

       واملر�صلني. انطق ل�صان هذا ال�صقي.
يزيد،  اأنفذ  الداخلي((  يزيد/))�صوته  ل�صان 

عمرو بن �صعيد بن العا�ش، من 
              املدينة اىل مكة يف ع�صكر عظيم وواله اأمر 

املو�صم، واأمره 
             على احلاج كلهم،واأو�صاه بقب�ش احل�صني بن 

علي بن اأبي طالب
              �صرا، وان مل يتمكن منه،قتله غيلة،ود�ش 

مع احلاج يف تلك
بني  �صياطني  حاجا،من  ال�صنة،ثلثني              

اأمية،واأمرهم بقتل احل�صني     
            اأينما وجدوه مبكة ولو كان متعلقا باأ�صتار 

الكعبة.
زاين!لكم  يا  ويحك  �صديد((  /))بغ�صب  يزيد 

اأمتنى لو مل تكن ل�صاين! القطعنك 
الفلة،  وحو�ش  اىل  بك  واألقي  جذورك  من        

تخل�صني منك يا قبيح!.
بفاعلها،الزدرْته  انت  فعلتها،وما  ولو  رقية/ 

وحو�ش االأر�ش وطيور ال�صماء،فهم
        يعلمون ما فيه من ال�صم الزعاف،الذي يكفي ال 

لت�صميمها فقط،واإمنا 
        لت�صميم كل �صيء يف الدنيا.

والهيئة، كبرية  ال�صوت  يا �صغرية  انت  يزيد/ من 
الهمة واجلراأة والبلغة،التي 

علمتهم  ممن  الرجال،  الرجال  لها  يفتقر        
وخربتهم يف حياتي كلها!.

م�صجعك،  ق�ش  التي  ال�صغرية  تلك  انا  رقية/ 
بكاوؤها، ففجعتها براأ�ش اأبيها 

       ال�صهيد، فبقيت تبكيه حتى وافاها االأجل. هل 
علمتني اأم ما زلت جتهلني 
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       يا جاهل بني اأمية؟.
ا�صمك  علي....اأظن  بن  ح�صني  ابنة  يزيد/ 

كان.....كان.....كا....رقية؟!ال�صت
اين تواريت؟!))يبحث  ان....اين ذهبت؟!          

عنها كمجنون(( اأين؟ مَل 
       رحلت عني؟ الظماأ يقتلني! يخنقني!.

مرة  مرتني.  فجعتها  التي  الطفلة  انا  �ش.رقية/ 
حينما قتلت اأباها وقطعت 

             راأ�صه ومثلت به وطفت به يف اأرجاء البلدان، 
ومرة حينما اأتيت

              بالراأ�ش مو�صوعا بط�صت وقدمته لها اإمعانا 
يف حقدك وكرهك

اآل بيت النبوة، �صلوات اهلل عليهم               على 
اأجمعني.فبقيت ابكي حتى 

االإمام  بنت  رقية  انا  االأجل.  وفاين              
احل�صني،عليه وعلى اله ال�صلم. 

             يزيد؟ انا ظموؤك االأزيل الذي مل ولن وال 
ينته، يف حياتك الدنيا 

             وحياتك االآخرة.
يزيد/))ي�صرخ(( يا ويلي! يا ويحي! من يغثني؟ 

من يرويني بقطرة ماء؟! 
       من؟ من؟.

))اإظلم((

الظماأ اخلام�ش
-----------------

متثل  �صامتة  لوحة  االعلى  ال�صايك  ))على 
عذابا جماعيا لرجال ون�صاء

       ي�صرخون عط�صا((
ماًء.  مملوء  امل�صرح.ط�صت  خ�صبة  ))و�صط 

يجل�ش فيه يزيد((
املاء.  من  الكثري  �صرجون؟  يزيد/))ي�صرخ(( 

الكثري من املاء. العط�ش يكاد
       يفتك بي. اآه.

))�صكينة بنت احل�صني))عليه ال�صلم((تدخل 
من   كاأ�صان  االأحمر.معها  ال�صوء  بقعة  حتت 

ماء((
�صكينة/ تريد ماء؟.

يزيد/ �صرجون؟! هل �صخطك �صيطانك فتاة؟!.
�صكينة/ انا ل�صت من تظن يا �صقي.

يزيد/ يا �صقي؟! انا خليفة امل�صلمني. يزيد بن 
معاوية بن اأبي �صفيان. 

       �صقيّ؟!.
�صكينة/ بل واأ�صقى من خلق اهلل تعاىل من بني 

اآدم.
يزيد/ من ع�صاك تكونني يا فتاة؟!ومن اأذن لك 

بالدخول علي؟! كيف اخرتقت
       جدار حرا�صي؟!.

�صكينة/ مثلي ال توقفها جدران من جبال.
يزيد/ ماذا؟! ومن تكونني يف النا�ش؟!.

�صكينة/ انا بنت خري الربية، جدا واأما واأبا.
الغوث.  العط�ش.  العط�ش.  الهي.  يا  يزيد/ 
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الغوث.
هذين  يف  لدي  مما  اأ�صقيك  ان  اأتريد  �صكينة/ 

الكاأ�صني؟.
يزيد/ ا�صقيني. ارويني. اأتو�صل اليك.

�صكينة/ اأتريد هذا ام هذا؟.
يزيد/ ال وقت يل للخيار. اعطيني هذا. 

�صكينة/ اأو مل تعلم بعد كل ما جرى لك، انك لو 
�صقيت ماء كل انهار الدنيا

          فاإنها لن تروي ظماأك الوح�ش الذي لن 
يرتوي اأبدا؟.

يزيد/ مَل؟! مَل؟! مَل؟! مَل؟!.
اقرب  فهو  تعلمه،  انت  �صوؤالك  جواب  �صكينة/ 

اليك من ا�صمك،ولكن العلي 
         االأعلى،اأعمى ب�صرك وب�صريتك، لكي يزيد 

من عذابك يف دنياك
         ولعذاب االآخرة ا�صد واكرب واأعظم، لو كنت 

من العارفنَي الداريَن.
يزيد/ حديثك يزيدين �صكا وتواهانا وعذابا، 

فوق �صكي وتوهاين وعذابي يا 
       فتاة.

اأوان  وهذا  اأوانه،  يف  زرعته  ما  هذا  �صكينة/ 
ح�صاد ما زرعت يا �صقي

         االأ�صقياء.
يزيد/ يا ل�صدة وكرب ويلي وويحي مما انا فيه! اأ 

مثلي ي�صار به هذا؟!.
ما  وعذابها،  جهنم  نريان  اإن  فلتعلم  �صكينة/ 

خلقها القادر املقتدر، اإال الأمثالك 
         يا يزيد.

يزيد/ وهل اأنا اأول خمطئ اأم اآخرهم، لكي اأكون 
على هذه احلال املزرية؟!.

فما  واأمريهم،  زعيمهم  انت  ولكن  كل  �صكينة/ 
خطاياك اال اخلطيئة االأعظم 

        واالأفدح واالحقر.
الكاأ�صني،  هذين  يف  مما  ا�صقيني  ويحك  يزيد/ 

فلعله ي�صفي غليلي.اأتو�صل اإليك 
         ال تزيدي عذابي.

من  ا�صد  العط�ش  االآن،بان  اأعلمت  �صكينة/ 
الوحو�ش ال�صارية على االإن�صان؟.

يزيد/ علمت ولكن ارويني اأرجوك. اأهبك كل ما 
املك. �صلطاين وجاهي 

       و�صطوتي و�صلطاين.
امتلك  الذي  وانا  كله  لهذا  حاجتي  ما  �صكينة/ 

اكرب واأعظم منه؟.
يزيد/ ))يبكي(( ان كنت كما قلتي، فارحميني. 

ارحميني، ارحميني.
فاأجبته،  �صالك  من  رحمت  وهل  �صكينة/ 

وا�صتجارك فاأجرته؟.
اال  جئتني  ما  اإذن  يزيد/))بع�صبية((انت 

للإيغال يف تعذيبي؟!ويلك مني.
اأمية؟  انتم يا فر�صان  اأين         ))ينادي بقوة(( 

اأقدموا ومزقوا هذه الفتاة �صر
        ممزق، لتكون عربة لكل خلق االأر�ش هلموا 

وافعلوا بها ما ياأمركم به
         �صلطان الدنيا.

اإال  جميب  نداءاتك  يجيب  لن  لك  قلت  �صكينة/ 
باأمر اهلل تعاىل، وهو ال ولن ومل
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         يجب مثلك.
يزيد/ ا�صقيني اأتو�صل اليك. قطرة ماء تكفيني. 

تروي غليلي. عط�صي. عذابي.
       اآه.

�صكينة/ اأي كا�ش تختار؟.
يزيد/ تلك التي يف �صمالك.

�صكينة/ اأ واثق انت؟.
يزيد/ انا ما عدت واثقا حتى من يزيد بن معاوية 

بن اأبي �صفيان. هلمي يا 
       فتاة.

�صكينة/ انت من اختار. تذكر ذلك جيدا.
وي�صربه  بي�صارها.ياأخذه  الذي  الكاأ�ش  ))تعطيه 

ب�صرعة.ي�صرخ من االأمل 
       كمجنون((

�صكينة/ مَل ت�صرخ؟.
اأمعائي!  متزق  نريان  هو  بل  مباء.  هو  ما  يزيد/ 

الغوث. الغوث!.
�صكينة/ انت من اختاره.
يزيد/ واأنت تعرفينه !.

يوم  اياه  �صت�صقى  الذي  املاء  هو  هذا  �صكينة/ 
احل�صاب. ماء كاملهل. ي�صوي جوف

         �صاربه.
يزيد/ ))ي�صرخ(( من انت؟!.

ملا اح�صرها جندك  التي  الفتاة  تلك  انا  �صكينة/ 
جمل�صك قالت لك: 

))اإظلم((

الظماأ ال�صاد�ش
-----------------

على  االأ�صفر.يزيد  ال�صوء  بقعة  حتت   ((
العر�ش. �صكينة واقفة حتت بقعة

   �صوء اخ�صر((
بني  البارحة  كنت  اين  يزيد  يا  اعلم  �صكينة/ 

النوم واليقظة اذ راأيت ق�صرا من 
          نور �صرفاته من الياقوت واإذا بباب قد فتح 

فخرج منه خم�صة م�صايخ 
          يقدمهم و�صيف فتقدمت اليه وقلت له:يا 

فتى ملن هذا الق�صر؟ فقال:
          الأبيك احل�صني،عليه ال�صلم. فقلت له: 

ومن هوؤالء
        امل�صايخ؟ فقال:هوؤالء هم ادم ونوح واإبراهيم 

ومو�صى وعي�صى عليهم
         ال�صلم، فبينا هو يخاطبني.اإذ اقبل رجل 

قمري الوجه كاأنه قد اجتمع 
         عليه همُّ الدنيا وهو قاب�ش على حليته. 

فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
واله  �صلى اهلل عليه  ر�صول اهلل            جدك 

و�صلم. فدنوت منه وقلت باكية
          ناحبة: يا جداه قد قتلت واهلِل رجالنا 

وذبحت اأطفالنا وهتكت حرمينا. 
           فانحنى علي و�صمني اىل �صدره وبكى بكاء 

عاليا فاقبل عليه
          االأنبياء والر�صل جميعا فقالوا يل:اخف�صي 

من �صوتك يا بنت ال�صفوة 
          فقد اأوجعت قلب �صيدنا ر�صول اهلل، �صلى 
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اهلل عليه واله ثم اخذ
         الو�صيف بيدي واأدخلني الق�صر واإذا بخم�ش 

ن�صوة وبينهن امراأة
         باكية ناحبة قد �صبغت ثوبها بال�صواد وبني 

يديها قمي�ش م�صمخ 
         بالدماء. اإن قامت قمن وان جل�صت جل�صن. 

قلت: مْن هوؤالء الن�صوة.
مو�صى  واأم  واآ�صية  ومرمي  حواء  قال:            

وخديجة و�صاحبة القمي�ش 
        امل�صمخ بالدم هي جدتك فاطمة. فدنوت 

منها وقلت لها: يا جدتاه. قتل
         اأبي وُيتمت  على �صغر �صني. ف�صمتني اىل 

�صدرها وقالت: يعز واهلِل
         علي ذلك. يا �صكينة من غ�صل ولدي احل�صني؟ 

من كفنه؟ من �صلى 
          عليه؟ من جهزه؟ من حمل نع�صه؟ من حفر 

قربه؟ من اأ�صرج عليه
اأهال عليه الرتاب؟ من كفل  اللنب؟ من             

اأيتامكم بعده؟من تكفل اأرامله
فوؤاداه.  ثمرة  وا  ولداه  نادت:وا  ثم              

فتناوحت الن�صاء من حولها ثم
           ودعتني وهي تقول:وب�صر القاتل بالقتل، 

فكيف بالذي قتل �صبط 
           ر�صول اهلل؟...بعدها انتبهت من غفوتي 

وجلة حزينة.
يا  احلديث  عن  توقفت  مَل  يزيد/))�صاخرا(( 

ابنة ح�صني بن علي؟ ال ريب انك
))ينفجر  به  حلمت  مما  بع�صا  ن�صيت         

�صاحكا(( تع�صا لكم بني ها�صم.لَكم
        فتنتم امة من النا�ش،بلغِو اأحاديثكم تلك. تبا 

لكم واألف تب ملا فعلتم 
        وتفعلون))ينادي((اأيها النا�ش يا من حت�صرون 

جمل�صي فلريتِق املنرب 
        منكم رجل، لريد على هذه املخبولة ويفند 

اأحلمها واأوهامها وكذبها 
وبنيه  واأهله  واأباه  ح�صينا  وي�صب          

اأجمعني))ي�صحك((.
))اإظلم((

الظماأ ال�صابع
-----------------

يا  عرفَتني؟  هل  تذكرَتني؟  هل  واالآن؟  �صكينة/ 
اأ�صقى اأ�صقياء الب�صر؟.

بالتذكر،  يل  ي�صمح  حال  يف  تظنيني  اأو  يزيد/ 
والعط�ش القاتل، الكافر، الظامل،

       يحا�صرين من كل جانب ويجتاح اأنفا�صي التي 
جفت اأرا�صيها ويب�صت

        كل الواحات اخل�صر  فيها؟!.
�صكينة/ هذا احلال الذي انت عليه ال�صاعة، لهو 

اأهون مما �صتكون عليه يوم
         اجلزاء.

يزيد/ اعلم ذلك يا ابنة ح�صني، وادري اكرث منه، 
ولكنه ال يهمني. االآن انا ال 

       اأفكر اإال يف اأمر واحد. الظماأ وكيف اأجنو منه.
�صكينة/ ال جناة لك وال ملن هم على �صاكلتك.انتم 
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ما خلقتم اال لكي تذوقوا مر 
ما  ومر  االآخرة  احلياة  ومر  الدنيا  احلياة         

بعدهما يا يزيد الكفر وال�صللة 
        والذل وال�صقاء.

يزيد/ قويل ما �صئت من احلديث، فما كان كاَن وما 
�صيكون �صيكوُن. تلك هي 

لكي  اإال  الدنيا  هذه  يف  كنا  ما  التي  اأقدارنا         
نعي�صها. ا�صمعيني يا بنت

        ح�صني. انا اإن كنت بخيل معكم ومل اأ�صقكم 
جرعة ماء، فكوين انت

        اأكرم مني وا�صقيني قطرة ماء.
�صكينة/ او مل اأ�صقك يا بخيل؟.

يزيد/ اأريد ماء ماء. ال ماء نريان.
اليه  الكاأ�ش ما تريد وما ت�صتاق  �صكينة/ يف هذه 

نف�صك االأمارة بال�صوء دوما.
يزيد/ اإذن هلمي يا فتاة وا�صقيني اياه، فانت ابنة 

الكرم واالأكرمني. هلمي.
       هلمي. وكوين اأح�صن  واأكرم مني يا بنت اجلود 

يف العاملني.ال 
ماء  ماء.قطرة  قطرة  اإال  هي  ترتددي.اإن          

واحدة.
�صكينة/ هي قطرة ماء واحدة ولكنها تعدل الدنيا 

كلها األي�ش كذلك؟.
يزيد/ تعدل الدنيا كلها؟ مَل؟.

�صكينة/ قطرة ماء من يد ابنة �صبط ر�صول اهلل، 
�صلى اهلل عليه واله، تعدل 

        انهارا وبحارا وحميطات. األي�ش كذلك يا يزيد 
بن معاوية؟.

يزيد/ ها؟ �صواب ما قلتيه ولكنها مع ذلك تبقى 
قطرة ماء. األي�ش كذلك؟.

�صكينة/ هذا هو ما مل تعرفوه ومل تفهموه، يف 
حياتكم الدنيا.

نحن  معك.  احلق  وربي  اأي  معك.  احلق  يزيد/ 
اأنا�ش من �صدة جهلنا ظلمناكم،

       ولكن اأعدك باين �صاأفعل كل ما تاأمرينني 
بفعله. فقط ا�صقيني قطرة ماء 

        مما يف هذا الكاأ�ش.
�صكينة/ ح�صنا يا بن ا�صد خلق اهلل �صعة ان..

يزيد/))يقاطع(( كنت ادري باأنك كرمية ابنة 
الرجال االكارم. واأالن ا�صقيني

والتوق  ال�صوق  ا�صد  يف  فانا  املاء  قطرة          
للقائها.

�صكينة/ اأراك متعجل على هذا اللقاء.
يزيد/ واأنى ملثلي التاأين يا �صيدتي؟!.... قطرة 

املاء.
�صكينة/ اأراك وقد اأقررت باحلقيقة التي اأبيت 

اإال اأن ترف�صها وحتاربها انت
          ومن �صبقك من اهلك  بكل ما اأوتيتم من 

قوة.
هم  اهلل  اىل  النا�ش  اقرب  هذا؟  يف  وما  يزيد/ 

التوابون اخلطاوؤون، وانا واحد 
       منهم.... قطرة املاء.

ما  كل  مَل  اإذن  اي�صا.  هذا  تعلم  اأراك  �صكينة/ 
فعلت ب�صبط نبي اهلل وعرتته

         الطاهرة؟.
يزيد/ خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى 
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م�صاها..... قطرة املاء.
اآل  عنكم  ا�صمع  االأيام  ما�صي  يف  كنت  �صكينة/ 

اأمية ولكني االن ا�صمع وارى.
         االآن علمت مَل النا�ش كانوا يتبعونك وهم 

م�صلوبو االإرادة. انه �صحر
         الكلمات التي حتتوي ب�صحرها �صعاف اللباب 

واالأفئدة واالأنف�ش، ممن
         ع�صقوا الدنيا وزهدوا باالآخرة.

يزيد/ اإال انت يا ابنة البيان والبلغة واملنطق 
امل�صتقيم...... قطرة املاء.

�صكينة/ انا ابنة كل ما قلت؟.
جدتك؟  مْن  جدك؟  مْن  تاأكيد...  بكل  يزيد/ 

مْن اأبوك ومْن اأمك؟..... قطرة املاء.
�صكينة/ فما دمت ال تنكر علينا الف�صل والتقدم 

على العاملني، فلَم تنكرت له؟.
اأقول  ما  مغرور.  جاهل.  غافل.  اأحمق.  يزيد/ 

بعد هذا؟...... قطرة املاء.
وجدي  اهلل  ر�صول  جلدي  اأقول  فما  �صكينة/ 

علي؟ الأبي احل�صني؟ ما اأقول 
         جلدتي فاطمة والمي الرباب؟ الأهل بيت 

النبوة جميعا،اإن انا فعلتها؟.
على  م�صتغيث،  قويل...قويل...حمتاج،  يزيد/ 

�صفار الهلك..املوت.... قطرة 
        املاء.

�صفاح  يا  قلت،  كما  حقا  انت  وهل  �صكينة/ 
و�صفاك الدماء وزاهق االأرواح؟.

الكرام؟.....  بنت  يا  ذلك  غري  انا  وهل  يزيد/ 
قطرة املاء.

�صكينة/ حلم اإبلي�ش باجلنة.
يزيد/حلم اإبلي�ش باجلنة؟اأو بعد كل هذا العذاب 

والعناء والذل والهوان
       واالنتظار،تقولني يل هذا يا ابنة ما كرهت وما 

مقتُّ اأحدا يف حياتي 
ت�صخرين  الغرة  الفتاة  اأيتها  �صواه.انت         

مني؟مني انا؟ او  ن�صيت من
       اأكون؟ انا يزيد بن معاوية بن اأبي �صفيان. نحن 

دهاة العرب يف
       ما�صيهم وحا�صرهم وم�صتقبلهم. اأت�صمعني؟ مَل 

ت�صكتني؟ اأين رحلت؟ اأين 
       اختفيت؟من انت؟

بن  احل�صني  االإمام  ابنة  �صكينة  انا  �صكينة/  �ش. 
علي بن اأبي طالب. هل

               تذكرتني؟.
فاعلمي     �صكينة  يا  بعدي  �صيطول  �ش.احل�صني/ 

منك البكاء اإذا احلمام دهاين
               ال حترقي قلبي بدمعة ح�صرة      ما دام 

مني الروح يف جثماين
               فاإذا قتلت فاأنت اأوىل بالذي        تاأتينه يا 

خرية الن�صوان
يزيد/))ي�صرخ(( مْن خمل�صي من اآل ح�صني؟ من 

منقذي منه؟ اآه.
العر�ش  �صا�صة  اىل  ويتجه  الط�صت  من  ))يخرج 

ال�صينمائي وكاأنه يدخلها((
قطرة  املاء.  قطرة  �ش.يزيد/))�صارخا(( 

املاء،انا من �صياأتي بها ولو كانت 
              يف اأعماق اأعماق االأر�ش.انا يزيد القوة 
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واالإ�صرار والدهاء. انا 
             اآت اليك يا قطرة املاء التي �صتعيد جمد اآل 

اأمية. انا ات اليك يا
             منقذتي. اآت اإليك يا مع�صوقتي.. يا حلمي..

يا حلمي..يا حتى لو
        كنت وهما من اأوهامي.ها انا ذا اأ�صعى اليك ولو 

كنت طائرا يف اأعايل
       ال�صماوات العلى فانا لن وال ومل ا�صت�صلم اىل 

اإحياء ذكر ح�صني بن
لكي  اإال  الدنيا،         علي، الأين ما خلقت يف هذه 

اأ�صارعه. اأعذبه. اأظمئه. 
       فاقتله. هذا قدري،وهذا قدره.تلك هي اإرادة 

اهلل.انا القاتل وهو املقتول.
وهو  املنت�صر  انا  املظلوم.  وهو  الظامل.  انا         

املغلوب. هذه اأقدارنا التي 
        من اجلها خلقنا.

))اإظلم((

الظماأ االأخري
-----------------

على  ويظهر  ينفذ  ال�صوت  �صيقوله  ما  كل   ((
�صا�صة الدات�صو مب�صاحبة 

        املو�صيقى املنا�صبة((
بقي  عليه،  اهلل  لعنة  يزيد،  ان  قيل  ال�صوت/ 

بعد �صيد ال�صهداء، عليه ال�صلم،
         اأياما قليلة، وانه خرج ذات يوم اىل ال�صيد 

يف ع�صكره، فلحت له
         ظبية،فطلبها،وقال الأ�صحابه ال يتبعني 

منكم احد، فرك�ش رك�صا �صديدا
        حتى و�صل اىل مكان، ال يهتدي فيه طريقا، 

فعط�ش عط�صا �صديدا،
فجن  يجده،  وال  املاء،  يطلب  واخذ          

جنونه،وهام يف الفلوات  ،حتى لقيه 
           اأعرابي وقال له: 

جائع  ام  فاأر�صدك؟  انت  �صال  اأ  اأعرابي/ 
فاأطعمك؟ ام عط�صان فاأ�صقيك؟.

ولو  فا�صقني  ظماآن،  بل  ))متو�صل((  يزيد/ 
بقطرة ماء.

اأ�صقيك  ماء؟بل  قطرة  اأعرابي/))منده�صا((  
قربة ماء زالل.

كان  ولو  تريد  ما  مني  فعلتها.فلَك  لئن  يزيد/   
جبل من ذهب.

حتى  انت؟  فمن  الذهب؟!  من  جبل  اأعرابي/   
تدفع عن قربة ماء، جبل من 

            ذهب؟.
املوؤمنني  امري  انا  تعرفني؟  مل  اأو  ويلك  يزيد/   

21



وخليفة امل�صلمني  يزيد بن
        معاوية. 

اعرابي/ ال مرحبا بك وال اأهل. ما اأقبح طلعتك 
وما اأ�صنع �صمعتك، واهلل

          القتلنك كما قتلت �صبط  النبي وعياله.
 ال�صوت/ وجذب �صيفه ،وهم ان يعلوه، فذعرت 

فر�ش يزيد، لعنة اهلل عليه
            من بريق ال�صيف فطرحته حتتها وبقيت 

ت�صربه وهو ي�صرخ:
ح�صينا..  اقتل  مل  ليتني  ))ي�صرخ((  يزيد/ 

قطرة ماء. ليتني مل اقتل ح�صينا...
        قطرة ماء.

يف  جزاوؤه  اأمعاوؤه.هذا  قطعت  حتى  ال�صوت/ 
الدنيا،وله يف االآخرة جهنم،فاإنها

          مقره ولعنة اهلل عليه يوم ولد ويوم مات 
ويوم يبعث حيا.

))انتهت بعون اهلل تعاىل((
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) مسرحيُة النورس (

علي ح�صني اخلباز 



 ال�صخو�ش 
 .............

ابُن زياد 
زيُن العابدين )عليه ال�صلم ( 

زيد بن اأرقم 
يزيد بن معاوية  
�صرجون امل�صت�صار 

قي�ش بن م�صهر ال�صيداوي 
اإبراهيم بن اال�صرت 

جمموعة / 4 اأ�صخا�ش
جمهور          

) ينق�صم امل�صرح اىل جزءين(
الزاوية   ، زياد  ابن  عر�ش  الي�صرى   الزاوية  يف 
الف�صحة  املتحركة،  للم�صاهد  ُترتك  املقابلة 
يرتقبون  وهم  للنا�ش  ُترتك  للم�صرح  االأمامية 

النور�ش طوال املَ�صاهد(  
وهم  النا�ش  من  جمموعة  على  االإ�صاءة  ت�صلط 
ينظرون اىل ال�صماء ينظرون اىل النور�ش  وهو 
يتح�ص�صون  والنا�ش   ، الروؤو�ش  على  الدم  ينرث 
 ، الده�صة  عبارات  ويلفظون  باأيديهم  الدم 
املجموعة  حماورة  عند  امل�صرح  زوايا  وتتابع 

وابن زياد(
خناقه   من  زياد  ابن  ا�صتفاق  بعدما  :ـ   �صوت 

وجد ال�صماء كن�صيج العنكبوت 
ابن زياد :ـ ) بغ�صب( اأ ملثلي يقال هذا الكلم ؟ 
واهلل ما ندمت على قتل احل�صني قط  رجل خرج 

عن طوع االأمة فقتلناه .
)ت�صلط االإ�صاءة على النا�ش وهم ينظرون اىل 

ال�صماء وعلى وجوههم ملمح اال�صتغراب من اأمر 
هذا الدم املنثور على الروؤو�ش 

)ثم تعود االإنارة على عر�ش ابن زياد (
ملن  اأوؤمن مبا يقولون وال اعرف  انا ال  :ـ  زياد  ابن 
الذي  لكن   ، يقولون  ما  �صح  ان  املنثور  الدم  هذا 
اعرفه اأيّن مل اأكن �صاحب اأمر يف واقعة كربلء.

املجموعة :ـ مل يكن �صاحب اأمر ؟!!
)ت�صلط االإ�صاءة على منطقة الو�صط  حيث عر�ش 

ابن زياد نف�صه وهو ي�صتقبل اأ�صرى الطف (
ابن زياد : من انت ؟ 

زين العابدين :ـ انا علي بن احل�صني 
 ابن زياد :ـ اأ لي�ش قد قتل اهلل علي بن احل�صني ؟
زين العابدين  :ـ  قد كان يل اخ ي�صمى عليا قتله

اجلند 
  ابن زياد  : ـ  بل اهلل قتله 

 زين العابدين :ـ اهلل يتوفى االأنف�ش
)تنتقل االإنارة ( 

ت�صرب  ان  وهممت  غ�صبت  وحينها،  :ـ  �صخ�ش1 
�صيد ال�صاجدين 

ابن زياد :ـ هيبة العرو�ش غواية لكنني اأحدثك 
عن االأمر برمته 

النا�ش وهم  امل�صرح،  االإنارة على مقدمة  ) ت�صلط 
يرتقبون ال�صماء والدم املنثور على روؤو�صهم (

�صخ�ش2 :ـ ونحن نحدثك عن مواقفك انت 
)م�صهد عر�ش ابن زياد(

كبري  م�صباح  ثنايا  بق�صيب  ينكت   (: زياد  ابن 
م�صيء ( ان احل�صني كان حل�صَن الثغر.

 زيد بن اأرقم :ـ  ارفع ق�صيبك، فطاملا راأيت ر�صول 
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اهلل )�صلى اهلل عليه و اآله( يلثم مو�صعه.
ابن زياد :ـ  اإنك �صيخ قد خرفت.
�صخ�ش3:ـ  فقام زيد يجر ثيابه

ابن زياد :ـ مع املجموعة:ـ انا اأحدثكم عن االأمر 
ال على تفا�صيل جمرياته. 

) تنتقل االإ�صاءة اىل  و�صط امل�صرح /عر�ش يزيد
من  وردتنا  التي  الكتب   ) �صرجون  )مع  يزيد:ـ 
الكوفة  اإىل  نفذ  قد  احل�صني  اإن   ، تقول  الكوفة 
النعمان  عن  بلغني  وقد  له  يبايع  عقيل  بن  م�صلم 
على  اأ�صتعمل  اأن  ترى  فمن  �صيئ  وقول  �صعف 

الكوفة ؟
�صرجون :ـ اأخ�صى ان اأعطيك ا�صما انت عاتب عليه 

يزيد :ـ تق�صد ابن زياد؟
 �صرجون: اأراأيت؟ لو ُن�صر لك معاوية حيا ما كنت 

اآخذا براأيه. 
 يزيد:ـ  بلى. 

معاوية اىل  اأعطاه  :ـ )يخرج عهدا قد  �صرجون   
ان  قبل  معاوية  راأي  هذا  الكوفة(  على  زياد  ابن 

ميوت
 يزيد: اأفعل، ابعث بعهد عبيد اهلل بن زياد اإليه.

) ينادي (  م�صلم بن عمرو الباهلي اأكتب اإىل عبيد 
اهلل وخذ انت الكتاب اليه 

اإيل  كتب  فانه  بعد  اأما    ) لهم  )يقراأ  :ـ  زياد  ابن 
اأن ابن عقيل  اأهل الكوفة ويخربونني  �صيعتي من 
فيها يجمع اجلموع لي�صق ع�صا امل�صلمني، ف�صر حني 
ابن  فتطلب  الكوفة،  تاأتي  حتى  هذا  كتابي  تقراأ 
عقيل طلب اخلرزة حتى تثقفه فتوثقه اأو تقتله 

اأو تنفيه 

/النا�ش  امل�صرح  مقدمة  على  االإنارة  )ت�صلط 
النور�ش  حركة  ويتابعون  ال�صماء  يرتقبون 

ويتقون باأيديهم الدم املنثور على روؤو�صهم (
)تنتقل االإنارة اىل عر�ش ابن زياد(

ابن زياد :ـ  من اأنت 
قي�ش :ـ  رجل من �صيعة اأمري املوؤمنني )ع(

بن زياد :ـ  ملاذا مزقت الكتاب 
قي�ش :ـ  لئل تعلم ما فيه

ابن زياد:ـ  ممن الكتاب و اإىل من؟ 
اأهل  من  قوم  اإىل  )ع(  احل�صني  من  :ـ   قي�ش   

الكوفة ال اأعرف اأ�صماءهم.
 ابن زياد :ـ ) بغ�صب ( ا�صعد ف�صبَّ الكذاب ابن 

الكذاب احل�صني بن علي بن اأبي طالب.
قي�ش :ـ ) ي�صعد الق�صر ( 

خلق  خري  علي  بن  احل�صني  هذا  اإن  النا�ش  اأيها 
اهلل ابن فاطمة بنت ر�صول اهلل ) �ش ( 

و اأنا ر�صوله اإليكم و قد فارقته احلاجز فاأجيبوه
اللهم العن ابن زياد و اأباه

 وا�صتغفر اهلل لك موالي  علي بن اأبي طالب
فوق  من  األقوه    ) بغ�صب  ي�صيح   ( :ـ  زياد  ابن 

الق�صر 
) فُيلقى (

 املجموعة :ـ رحم اهلل قي�ش بن م�صهر ال�صيداوي 
النا�ش  مع   ... ال�صماء  اىل  تنظر  ثم  )ومن 

ترتقب النور�ش(
ابن زياد :ـ ) مع م�صلم(

قتلني اهلل اإن مل اأقتلك قتلة مل يقتلها احد من 
النا�ش يف االإ�صلم يا م�صلم بن عقيل 
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يف  احدث  من  اأحق  اإنك  اما  عقيل:ـ  بن  م�صلم 
االإ�صلم ما لي�ش فيه اأما اإنك مل تدع �صوء القتلة 
هو  ملن  الغيلة  ولوؤم  ال�صرية  وخبث  املثلة  وقبح 

احق به منك.
الق�صر  فوق  به  ا�صعدوا   ) بغ�صب   ( زياد:ـ  ابن 

فا�صربوا عنقه.
املجموعة :ـ رحم اهلل م�صلم بن عقيل 

�صخ�ش1 :ـ  وتقول باأنك ل�صت �صاحب قرار ؟
االأمنيات  ا�صتلت  حني  الذي  انا  :ـ  زياد  ابن 

جراأتها وقفت �صارخا  بوجه الكوفة،
املجموعة :ـ ) ب�صخرية وا�صتفهام ( انت ؟

ابن زياد :ـ  انا من يطرد اخلوف من الغفوات
لي�صقي ال�صمت رحيق احلناجر 

لذلك ازدهت فلذات هذا امللكوت 
)النا�ش يف مقدمة امل�صرح وهي تراقب  النور�ش 

والدم املتناثر على الروؤو�ش ( 
�صخ�ش4:ـ وهل تزدهي العوامل بالبط�ش والقتل 

والدمار ؟
تخ�صون  �صرمت  احلد  هذا  اىل  �صخ�ش1.:ـ 

ال�صلم ومنطق احلب والعقل واالإميان ؟ 
ابن زياد :ـ انتم ال تعرفون مثلي اأبجديات نب�ش 

احلياة ..
اأن  النباح  كي يقدر  العقل على  انا الذي علمت 

يتعاي�ش مع ال�صلب اأينما كان 
�صخ�ش2 :ـ اأ كل هذا من اجل ان ال ين�صر ال�صلم 

والعدل والنور ؟
اأخرت  التي  هي  امل�صطلحات  هذه  :ـ  زياد  ابن 

العامل قرونا

املجموعة :ـ راأيك 
ابن زياد :ـ  كيف ت�صعونها مقابل عر�ش و�صلطان ؟ ، 
يا ربي كيف ت�صري الدولة دون عزم و�صدة وبط�ش؟ 
، هذا هو الوهن الذي البد ان ي�صلب على وتد ليل 
ابله ، الكلم الناعم ال يوؤ�ص�ش دولة ، وغزل الدين 

ال يحمي امة    
املجموعة  :ـ ال�صمري؟ ؟

ال  ملاذا   ، تريدون  مثلما  تفل�صفونها  :ـ  زياد  ابن 
تقولون باين اأرتل �صرا�صة اجلذور ؟

املجموعة :ـ ماذا لو اأعدنا احلكاية ؟
ابن زياد :ـ اأ تريدون مني ان اأكون غري انا ؟

املجموعة :ـ مَل ال ؟
ابن زياد :ـ  م�صتحيل 

وبدر ؟
 والهامات التي ما زالت على االأكف 

مف�صل  القلب   هذا  ان  تن�صوا   اأال  ب�صرط  طيب   
للإمارة 

) ت�صلط االإنارة على النا�ش وهم ينظرون بروؤو�ش 
ثم  النور�ش  عن  يبحثون  ال�صماء  اىل  مرفوعة 

يتقون الدم املنثور على الروؤو�ش ( 
اىل  ال�صغف  هذا  بكل  تنظرون  كيف  :ـ  زياد  ابن 

وهم ،
وانا الذي خ�صت رحى الغفلة

 يف تلك الطفوف التي دارت لت�صحق
 األ�صنة املنطق والعقل؟

املجموعة :ـ اللعنة!! 
 ابن زياد :ـ  انا الذي جلبت العراء �صاهدا و�صهيدا 

..
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جمموعة :ـ اللعنة!! 
 ابن زياد :ـ انا الذي علقت

 راأ�ش احل�صني على ليله  
 لت�صهد كل االطلل 

التي تتنامى االآن امامي ..
 لي�صهد التيه 

 واحل�صى واحلجارة 
 األف غدير قد اأعميت  

�صخ�ش1:ـ اأعمى ب�صرية 
ابن زياد :ـ فماذا تريدون من اإعادة احلكاية ؟ 

وعناوينها تعر�صت خلف نوافذ
 ذاكرة كل يوم حقيقة 

ال تقبل ال�صك والظن والتف�صري .. 
لقد هر�صتم راأ�صي بال�صلم ، ال�صلم   

وال�صلم هو ملك ال�صعفاء
 الذين ال يجيدون ال�صعود

على �صلمل العرو�ش...
 �صخ�ش 2:ـ مر�ش نف�صي خطري!!

ابن زياد :ـ ولذلك تراهم با�صم ال�صلم ياأمترون 
لبث اخل�صوف على وجود ماأجور 

جمموعة :،) با�صتغراب ( ماأجور؟!! 
النا�ش   ، امل�صرح  مقدمة  على  االإنارة  ت�صلط   (
على  املنثور  الدم  ويتقون  النور�ش  يرتقبون  وهم 

الروؤو�ش (
ابن زياد :ـ ال يهم فانا ال فرق

 عندي ان اأكون موؤجرا او اأجريا 
 ما دام العر�ش حتتي 

 وال يهم عندي

 ان يكون االآخر ظاملا او مظلوما 
املهم ان تكونوا انتم جميعكم

  حتت رعايتي انا  
وحتت �صلطاين انا 

املهم ان اأكون اأمريكم 
واأمري النا�ش 

  وانتم بدل ان تعيدوا احلكاية 
على م�صهد  خمذول انظروا لهوؤالء املجانني  

الدم  ويتقون  النور�ش   يرتقبون  وهم  )النا�ش 
املنثور ( 

ابن زياد :ـ  باالأم�ش كنت 
انا عري�ش احلروب  

واليوم رملني اله�صيم 
 كيف تقبلون  

  ان يخذلني من كان يجوب
 خلفي بحثا عن تلويحة ؟ ،

 اليوم يهددين نور�ش اأبله 
ال يعرف معنى ان يبط�ش ابن زياد باالأمر 

املجموعة  :ـ النور�ش ؟
ابن زياد :ـ  �صاأفت�ش عنه الليل ـ النهار / ال�صماء 

ـ االأر�ش /  ال�صجرـ  القبور
 الأرى اأين يرقد هذا النور�ش املوؤذي 

 الذي �صار يعبث بروؤو�ش القوم  
حتى بدت الكوفة غري الكوفة التي اعرفها 

املجموعة  :ـ �صيفلت
 ابن زياد :ـ اآه لو فلت 

�صيعود نثار الوجع من جديد
  لي�صد منافذ الروؤى 

27



املجموعة  :ـ �صريجع النور�ش ثانية
 وثالثة  واألف مادام  

هناك امة ونا�ش
 يحلمون باملحبة  وال�صلم 

 وها هي احل�صود تبحث عنه 
عن �صوء يدلها اليه 

ابن زياد :ـ ال تغرّنكم  تلك احل�صود 
 التي كلما اوؤمتنت خانت .

�صخ�ش1 :ـ نظرة الطواغيت  اىل ال�صعوب 
 �صخ�ش2:ـ ال ميلكون �صوى االإرهاب والوعيد

�صخ�ش3:ـ  وحرب معلنة �صد  النا�ش واجلمال 
واملحبة اأينما تكون 

يهتف  ملكا   راأيتم  هل   ) ي�صحك   ( :ـ  زياد  ابن 
ل�صعب، دائما انتم تهتفون. 

�صخ�ش 1:ـ  انتم اأهل العرو�ش 
ال تنظرون  اإال لفئة قليلة من اأهل اخلذالن. 

�صخ�ش 2:ـ وجتار الدم واأهل اخلديعة والزيف.
�صخ�ش 3 :ـ  الرجال عندكم هم فقط من يحنون 

الروؤو�ش لعرو�صكم الهزيلة 
لل�صياف  ترمى  رقاب  والباقي...  �صخ�ش4:ـ  

وكلب العرو�ش 
املجموعة :ـ .. �صريجع  النور�ش ثانية. 

امل�صرح رافعي  النا�ش يتجمهرون عند مقدمة   (
الروؤو�ش اىل ال�صماء (

�صخ�ش1 :ـ �صريجع النور�ش ثانية. 
ابن زياد :ـ  مباذا يرجع باأيادي كبلها عنادها

 عن العمران والتقدم والبناء ؟
املجموعة :ـ �صريجع النور�ش ثانية .

يوا�صي  اإقرار  باألف  يرجع  مباذا  :ـ  زياد  ابن 
ال�صدى؟

انا ال �صغل يل باحلاملني 
 ب�صلم  ال�صعوب

واألفة النا�ش ويقني احلق
  ومثل هذه ال�صعارات  الثخينة 

انا ا�صاأل ال�صماء
 عن �صغف يلوذ بنور�ش

 وليعلم اجلميع .....اجلميع بل ا�صتثناء  
...) مع اجلمهور ( وانتم اي�صا  

اأين �صاأقتل من  ياأوي النور�ش يف حلم او حقيقة 
)يقف لينظر اىل اجلمهور وهو ينظر اىل ال�صماء 
املجموعة  اىل  ينظر  ثم   / النور�ش  مرتقبا 

املواجهة له (
انتظروا وترقبوا مثلما تريدون ....

 منا ال�صيف والذباح 
ومنكم الدم وال�صحية  

نحن من يذبح ويقتل وينفي ويهجر
 ولكم اللفتات ومدونات االحتجاج 

واال�صتنكار  
افعلوا  مثلما تريدون  ....
 ا�صتنكروا.... احتجوا ...

اعرت�صوا 
 تظاهروا 

 لنا منطق ال�صيف  ولكم العويل. 
املجموعة:ـ ما اأغبى القتلة 

�صخ�ش1:ـ  يت�صللون عرب منافذ التواريخ.
�صخ�ش2:ـ  ي�صطرون الوهم معار�ش بهجة كاذبة. 
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�صخ�ش3:ـ  �صنعري لك هذا الوهم  اللعني
 والدجل املقيت .

ابن زياد :ـ ) ي�صحك ( كيف يعني تعرون  حقيقتي 
وانا بل حقيقة ؟

 �صت�صورونني للنا�ش
 اعور ،اأبله،  اأو جبانا،

 رعديدا، اأخاف من ظلي
 هناك حقيقة تعرفونها

لكنكم ال تريدون ان ت�صدقوها
 عليكم ان تدركوا 

 ان كل من يذبح �صمريه 
بيديه اليخاف 

 لي�ش لديه ما يخ�صره  
 وكلنا ذبح ال�صمري 

 نحن ال�صيف وال�صياف
 ونحن الغدر واخلديعة

 ونحن من يكتب التواريخ 
وانتم تقروؤون فقط

 تقروؤون ما نكتب نحن ،
 نحن قوم ال نذوي ،

 يف بطن كل جيل �صرتى ابن زياد 
 وعر�ش يزيد، 

على �صفة الفرات، 
�صتجد ج�صد احل�صني بل راأ�ش ،
  نحن من قتلنا ذاكرة االأر�ش. 

املجموعة  :ـ ) يرفعون روؤو�صهم  اىل ال�صماء( ذاك 
هو النور�ش. 

 ) اي�صا  هو  النور�ش  اىل  راأ�صه  :ـ)يرفع  زياد   ابن 

ال تفرحوا 
يف  احلتوف  زالت    وما   ، ندية  خ�صور  للتمني 

االآتي من الدنان ،
 وما زالت البهجة تطرق �صداأ االأ�صئلة. 

ما زال قمي�ش اخلليفة من�صورا يف  :ـ  جمموعة 
االأ�صواق. 

ما  قدمية   لعبة   ..انها  وربكم   ال  :ـ  زياد  ابن 
عادت  تنطلي حتى على اجلهلة

 و االأغبياء. 
�صخ�ش 1 :ـ وما زال اخلتل بني ت�صاري�ش القمع 

املهلكة. 
بل  مذبوحا  يزال  ما  ال�صلم  ونبع  :ـ  املجموعة 

وريد. 
جاء  الذي  اللعني  النور�ش  وهذا  :ـ  زياد  ابن 

يهددين ، يهدد عر�صي ،
 لريميني يف فلوات هالكة تطوي الغدران ،

) املجموعة وهم يهمون بالقول  ( 
ـ التقولوا �صيئا ، فانا الذي �صاأوثق بق�صوة مدى 

كثيف االأمنيات 
 �صخ�ش4:ـ كم مرعوبا انت من النور�ش ؟
ابن زياد :ـ الذبح هو �صيا�صة بث الرعب، 

والقلق واخلوف، 
واإذا مل تكن انت نف�صك ..

 مرعوبا ال تقدر ان ترعب اأحدا ،
احل�صني  مقتل  بعد  بن�صرّي  احتفل  انا  ها   
والكوفة  حتظى يف ظل عر�صي بالنعمة واالأمان 
كتفه  على  يحمل  ل�صحى  انا  افعل  ما  ولكن،   ،

هامة جمبولة باملكر؟ 
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املجموعة :ـ النور�ش ؟
ابن زياد :ـ ال ادري ما ا�صمه ومن اأي جنيع جاء 

هذا النور�ش املغامر. 
املجموعة :ـ النور�ش ؟ 

ابن زياد :ـ اأراكم تلفظون  ا�صمه بفرح  وكاأنكم 
عرثمت على كنز ن�صر ال يطال 

�صخ�ش1 :ـ ملاذا اأرعبكم لهذا احلد ؟
ابن زياد :ـ نور�ش �صقي يتفنن يف عر�ش اأ�صحاره،

 تارة ير�ش الدم، 
وتارة يرفع هالة من نور ت�صيء ال�صماء ، و�صعب 

الكوفة يرتب�ش الهم�صة.. 
كي يخذلنا هو �صعب حطام ال يوؤمتن 

املجموعة :ـ هذه هي نظرة الطغاة اىل �صعوبها 
ابن زياد :ـ عندما تخون ال�صعوب ،

 حتدث الكارثة ..
 اأتدرون  ان اأهل الكوفة ، ما ان يروا النور�ش يف 
ظن   ، بال�صلوات  مهللني  يجتمعوا  حتى  ال�صماء، 
البع�ش ان هذا النور�ش يحكم ال�صماء ، يومئ لها 

فت�صتع�صي النجوى. 
املجموعة  :ـ ما الذي قدمتموه للنا�ش ؟
ابن زياد :ـ قل ماذا قدمته الكوفة لنا ،

 هل تعرف انت ماذا تعني الكوفة ؟
 جميع حروب علي وغزواته �صدنا 

انطلقت من الكوفة ،
 جي�ش يحفل ب�صبعة وثمانني بدريا. 

�صخ�ش 2:ـ ومقاتلون من املهاجرين،
 واالأن�صار  ممن مت�ّصك بوالية اأمري املوؤمنني .

 �صخ�ش1:ـ  يعني ان الق�صية كانت كلها ت�صفية 

ح�صابات وم�صاألة ثارات .
اأراهم   وانا  ا�صكت،   ان  تريدونني   اأو  :ـ  زياد  ابن 
يجتمعون يف بيت  �صليمان بن �صرد  للثورة ، وثوب 
الن�صر يف كربلء بعد مل ين�صر  على غ�صن �صجرة 

؟ 
اأو  ) ينظر �صوب النا�ش وهم يرتقبون النور�ش ( 
تريدونني  ان ا�صدق ان اأهل  الكوفة وهم يروون 

الق�ص�ش عن م�صاهدتهم للنور�ش؟ 
ال�صماء   يفرت�ش  بعيني،   راأيته  انا  :ـ  �صخ�ش4 
على   احل�صني  دم  لري�ش  ينف�صها   ثم   ، بجناحيه 

اأهل  الكوفة.  
ابن زياد :ـ هذه اأ�صمال لغو . 

�صخ�ش3 :ـ حقيقة روتها اأكرث من عني . 
ابن زياد :ـ عليكم ان تدركوا  مدى  هذا االنك�صار  
اىل  ينظرون   جمتمعون   النا�ش    .. املوح�ش  

ال�صماء ، وكاأنهم جمتمعون  لروؤية  الهلل. 
�صخ�ش2 :ـ هو ذاك  انظروا  اليه، انه قادم .

جمموعة :ـ اأربك العتاة، وهد  لهم عرو�صهم. 
كلما  يرجتفون،  االن،  خائفون  هم  �صخ�ش1:ـ  

�صمعوا با�صم النور�ش 
�صرمت   اليوم    (: بالنا�ش  )يخطب  :ـ   زياد  ابن 

تنظرون  اىل الف�صاءات  الهالكة.. 
وكاأن النور�ش  �صين�صر على القلوب  بل�صم  عافية ، 
اطمئنوا، مل ولن يغرّي �صيئا،  ما دمتم تتكئون على 

ال�صرب بانتظار فرج جامح. 
 املجموعة:ـ املوت لكل الطغاة. 

ابن زياد :ـ قدمية ابحثوا عن غريها. 
املجموعة :ـ �صنبحث،  و�صنبتكر، ما يهدمكم.
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كاحلات  على  االنتظار   �صيطول  :ـ   زياد  ابن 
الدروب.  

املجموعة  :ـ �صينبلج  الفجر قريبا.
ا�صتهانوا  انهم   الطغاة   ليدرك   :ـ   �صخ�ش1 

ب�صعوبهم فيا بن زياد.. 
ابن زياد :ـ  ) يقاطعه ( 

ال تناديني.. 
اإال بلقبي،  االأمري. 

 ـ واعلم  انا من �صيقف بوجه الكوفة ،
 �صاأغلق كل النوافذ، 

 واحرق اليا�صمني ،
 وال�صذى والعطر واملطر ،  
حتى ي�صيق بهم ال�صمت.  

اأيها النا�ش ، 
 امل ت�صبعوا  بعد من ولعي؟  

وقد ملأمت الفيايف  اأ�صلعا  وارفة ،
 األ�صتم  ممن كان  لعني  عر�صي  ال�صوء و النهار؟  

 األ�صتم  انتم  كنتم  �صوتي
  و�صرختي؟  

و�صيفي  الذي به اأحز الروؤو�ش ...
 اليوم، وبعدما انتهى كل �صيء اأتيتم نادمني.

املجموعة :ـ  هي الكوفة  نف�ش الكوفة.  
كل  مثلي   الكوفة   يعرف   احد  ال  :ـ   زياد  ابن   
يوم بلون  ، هي  مع احل�صني  وهي مع يزيد ، معي 

وتقاتلني ب�صيف  املختار.  
املجموعة  :ـ تبحث عن االأمان. 

هي  دامت  ما   ، �صراب  عن  تبحث  بل  :ـ   زياد  ابن 
نف�صها بل يقني. 

يرتقبون  زالوا  ما  امل�صرح  مقدمة  يف  اجلمهور   (
النور�ش بده�صة ( 

والكوفة   ، الليل   عنق   �صي�صرب  :ـ  املجموعة  
تخلع  اآخر �صكوى  حني تنام.  

ابن زياد :ـ  حينها  �صاأت�صبث  بخيل النتيجة. 
�صخ�ش 1:ـ   حني يرتقي  نور�ش التقاومي.  

 ابن زياد :ـ  �صيبقى جمرد حدث يرمقه  النا�ش 
باالأ�صئلة،  وبح�صد من اأقاويل..  

وبعدها  تطلع املدي  التي ي�صننها اخلذالن  
وكل ي�صرب الروح  باأكمامه. 

�صخ�ش2 :ـ  هذا هو لهاث  العرو�ش ، وانا  الذي 
اأراك تهوي  االآن من  اخلوف،  ت�صحو  مرعوبا 

كلما ت�صمع با�صم  النور�ش.  
والعدل،   ، ال�صلم  ر�صول  الأنه  اأ  :ـ  املجموعة 

والنور؟.
�صخ�ش4:ـ  الأنه يذكركم  بدم  املظلوم ، احل�صني.  
النا�ش   اىل  ال�صماء  ر�صالة   احلامل   �صخ�ش3:ـ 

اأجمعني . 
املجموعة :ـ ر�صول املحبة وال�صلم...

�صلم اهلل  اىل العاملني، 
انت مرعوب يا بن زياد مرعوب. 

ابن زياد :ـ  �صيف كله ن�صل ، يجرح يد حامله  ، 
حقا  اأرعبني  هذا النور�ش  امل�صوؤوم ؛ 

الأين اأجيد  الت�صلي، 
ا�صتطيع  ان ا�صلب من الطرقات  خوامت الكرب، 

لكن اأية انعطافة ت�صيخ،  
ال  حيث  املدى   اأ�صلع  واك�صر   ، ال�صماء  الأم�صك 

نور�ش �صقي 
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يحلق ، عاليا  ترتبك  العرو�ش ، 
) جمموعة من النا�ش  ينظرون  اىل ال�صماء  و 

توؤمي اأ�صابعهم اإليه (
منادي:ـ  يا اأهل الكوفة لقد مات اليوم يزيد بن 

معاوية. 
املجموعة :ـ لعنه اهلل .

ال  �صاب  وهو  معاوية،  ابنه  وورثه  :ـ   املنادي 
زياد  وابن   ، الوبيل  وجرمها  ال�صيا�صة،  يجيد 

اأمريكم واأمري الب�صرة .
املجموعة  :ـ لعنه اهلل.

  املنادي :ـ  يريد ان يتوىل العر�ش.
ابن زياد :ـ ومن هو اأوىل يا كوفة،

الب�صرة بايعتني لوالك. 
لقد �صعى االزديون اىل ن�صرتي،  

لوال �صلفكم ملا تخليت عن امل�صرين،
 وملا هربت اإىل ال�صام تاركًا 

زوجتي وعائلتي، 
حامل غيظي، 

الذي ال ينطفئ ، وثورتي، 
 وجدت ال�صام تريد ان ت�صلم حليتها

 لعبد اهلل بن الزبري. 
) م�صهد ابن زيادـ دار مروان ( 

اطلبها  مناف  عبد  بني  �صيخ  انك  زياد:ـ  ابن 
لنف�صك  تفلح يا مروان. 

املجموعة :ـ نور�ش  مبارك ، ت�صحو عليه �صمائر 
ال�صعوب.  

 ، ال�صلم   ن�صر  م�صوؤولية   يحّملهم  1:ـ  �صخ�ش   
بعدما تطاول  ال�صيف  يف اأدمغة  ال�صا�صة . 

قم�صان  على  الدم   بر�ش  يقوم  )وهو  :ـ  زياد  ابن 
النا�ش( 

املجموعة :ـ  دم احل�صني عليه ال�صلم .
�صخ�ش4:ـ  رمز املذبوحني  يف كل اأزمنة، واأمكنة  

اهلل. 
 ابن زياد :ـ  اجلرح  تلكزه  الف�صول ، وهذا النور�ش 

، يحث  الياأ�ش واجلنون. 
) جمهور  النا�ش ينظرون  اىل النور�ش (  

املجموعة  :ـ  حلم النا�ش .... النور�ش  وطن 
املفتون  هذا   ، كالكون  ابي�ش  انه  :ـ  زياد  ابن   

بالهذيان،  
ير�ش عليهم دم احل�صني كما يّدعون، وهم تغمرهم 

البهجة لهذا االأمر. 
املجموعة :ـ  يطل باأفق املواجع.

�صخ�ش1:ـ  ي�صافر بني جراح املظلومني . 
 �صخ�ش2:ـ يقبل وجه ال�صماء .

�صخ�ش3:ـ  يقيم النور ظل يف كل روح، 
ليوؤذن للعطر بالثورة. 

ابن زياد :ـ يقولون اإن احلرمان ي�صنع ال�صعراء، 
وهذا �صقاء روؤى لتوهم القبول، 

والكوفة مرمدة ال�صوء. 
املجموعة :ـ  ماذا فعلتم انتم ؟

�صخ�ش4:ـ  قادة ال�صا�صة. 
 �صخ�ش3:ـ كبار اأهل العرو�ش. 

 ابن  زياد :ـ بل فخر، 
بعثت فجرا ماردا يه�صم الظلم، 

انا الذي جعلت خيل اأمزجتهم،
ورغباتهم املقيتة، 
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عند مرمى �صهامي، 
حتى ر�صت الكوفة، 
يف هدوء ابت�صامة، 
على �صفة خر�صاء. 

املجموعة  :ـ نريدك ان ترى نف�صك على حقيقتها. 
�صخ�ش 1:ـ اأمل تكن الكوفة قبلك مر�صى االأمان ؟

واليوم  ال�صكون،  رغم  ماأمتا   كانت  اأما  :ـ  زياد  ابن 
ها قد عاد الهدوء، واالأمن حيث الح�صني، وال ابن 

عقيل. 
املجموعة  :ـ النور�ش. 

ابن زياد :ـ  ملأمت راأ�صي بهذه اخلرافة، 
كيف يخطر ببال العتمة يوما، 

 اأن وهما ميلأ عني الرتاب، 
يوغل يف الفرات ليحيله �صرابا، بل دثارا من ظنون 

النور�ش، 
النور�ش ،هو من يخاف ال�صهام، 

حيث ملأنا ال�صماء رعبا، 
رمبا دمه  هذا املنثور على النا�ش. 

املجموعة :ـ ي�صخر من خوفكم. 
�صخ�ش1 :ـ رعاياكم جياع،

 ومدنكم هالكة، 
فما نفع عرو�صكم؟ 

ابن زياد :ـ قبل ان اأجيئها، كانت الكوفة تت�صكع، 
حتلم باخلبز، وتنام بذاكرة عمياء، 

او لي�ش �صجاعة مني، حني ابتكرت ذاكرة ما كرة 
احل�صور؟ 

) ت�صلط االإ�صاءة اىل مدخل من مداخل الكوفة  (
اأيها النا�ش، يا اأهل الكوفة، 

جاء احل�صني ابن بنت ر�صول اهلل اإليكم. 
�صخ�ش :ـ اأهل بك يا بن ر�صول اهلل .

اهلل،  ر�صول  بنت  ابن  احل�صني  جاء  :ـ  �صوت 
فلتخرج الكوفة ال�صتقباله. 

�صوت /ـ اأهل بك يا بن ر�صول اهلل، 
اأهل بك �صيدي يا ح�صني. 

ول�صت  انا  فكنت  اللثام،  ك�صفت  :ـ  زياد  ابن 
ح�صينا. 

عليه  احل�صني  با�صم  الكوفة  دخلت  :ـ  �صخ�ش4 
ال�صلم. 

ابن زياد :ـ انا الذي كنت اإمت�صاقة عند ال�صهيل.

املجموعة  :ـ  ثمة حقيقة يتجاهلها الطواغيت.
 �صخ�ش3:ـ اإمنا البط�ش جنب. 

�صخ�ش2 :ـ فعل اخلري قوة .
�صخ�ش4:ـ جواد ال�صخاء،

ي�صهل لينذركم بالرحيل. 
ابن زياد :ـ االأر�ش ال يرثها �صواي ، 

انتم تنادمون  عرب �صخب االأحلم، هذا النور�ش 
الذي يحبون يف ال�صراب، 

ثم تفتعلون ندما موؤطرا باالأنني. 
املجموعة :ـ من وجه النا�ش �صيظهر؛

ليخرج من اأنفا�ش االأر�ش ح�صني. 
ابن زياد :ـ تفاحة  اأخرى اأفزعها امل�صري، 

بني  �صيتيه  فانه   يريد،   كما  احل�صني  ليعود  
ح�صد من ذئاب 

على ذمة  التاأريخ، 
نور�ش بليد  ، ي�صحذ  ال�صمت

باأع�صاب يقظة  م�صتفزة. 
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املجموعة :ـ من هم�ش  هذي النا�ش يطلع. 
 �صخ�ش 1:ـ من جنازات  اأفراحنا  �صيطلع. 

 �صخ�ش2:ـ من �صلة  اأخرى  �صيطلع .
، �صيطلع    �صخ�ش3:ـ وعندما يهز  اجلوع  يديه 

نور�ش. 
 املجموعة :ـ  ير�ش اليقظة،  

ليقدح زند  ال�صلم ،
�صلما  على القلوب. 

�صخ�ش 4 :ـ عليك يا بن زياد اأن تقر. 
ابن زياد :، مباذا ؟

املجموعة :ـ  النور�ش  ر�صول ال�صلم، 
يتاأبط  النهارات ، وميتطي �صهوات  الرحيق. 

ابن زياد :ـ تتحدثون  عن ال�صلم  
   ، وانتم ت�صعون دائما  اىل احلروب، 

 لو كنتم  اأبناء  ال�صلم ، ملا ملكتكم  الطغاة، 
جلاهدمت  العرو�ش، 

تقاتلون  الطواغيت التي انتم كربمتوها، 
انتم من �صنع  الطواغيت،

واليوم ين�صون  اجلراح بنور�ش  �صقي .. 
يريد  ان يدمر  ال�صلم  الذي �صنعناه، 

يطلع  يل من كل مكان.
املجموعة :ـ  نور�ش. 

ابن زياد :ـ  يطلع يف ال�صماء.
 جمموعة :ـ   نور�ش. 

  ابن زياد :ـ هنا.
 املجموعة :ـ نور�ش.  

ابن زياد :ـ  هناك .
املجموعة :، نور�ش. 

ابن زياد :ـ   اأخ�صى ان انزلق يف بلهة  املريب، 
اأعدمت  احلكاية؛

لتعرفوا املعنى  الذي  اأن�صجته  الدهور 
على روؤو�ش  النادمني. 

لهاث  غفلت  اأزمنة،  طفت  ان  :ـ   املجموعة 
املحرومني. 

م�صاجبها   على  راأيت  اإن  غرابة  ال  :ـ  �صخ�ش1 
ح�صينا.  

 ابن زياد :ـ ابعد نور�صك ال�صقي  عني، 
 ودعني...  

 اأعلن  االآن ظمئي ملاء  الن�صيان.  
املجموعة :ـ ماء الن�صيان ؟ 

 ابن زياد :ـ  �صجل، 
اعرتف، ان احلروب خائنة. 

املجموعة :ـ  احلروب خائنة، 
 وكل ن�صر �صراب اإن مل يرن طريق  

كل ن�صر �صراب،  اإذا مل يخدم االإن�صان. 
  ابن زياد :ـ ا�صرب علقم ال�صوؤال... 

 هل فعل.. 
قتلنا ..

ح�صينا ؟
املجموعة :ـ هل قتلوا ح�صينا ؟

يوم  احل�صني  بكانا  من  نحن  ل�صنا  اأ  :ـ  زياد  ابن    
الطف؟ 

 املجموعة :ـ ) ابكي قوما �صيدخلون النار ب�صببي 
 )

�صخ�ش 1 :ـ مت يا بن زياد فللدم حوبة. 
ابن زياد :ـ خرج اإبراهيم ابن االأ�صرت النخعي. 
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والثكلى  االأمهات،  دعاء  معه  حامل  :ـ    4 �صخ�ش 
،ليتوج م�صعاه بالن�صر.

اإبراهيم ابن اال�صرت :ـ �صت�صهد املو�صل كيف نقت�ش 
اليوم با�صم اهلل، والدين واالإن�صان و الوطن من ابن 

زياد و اأنذاله. 
�صخ�ش 3:ـ فعل ابن زياد ما مل يفعله فرعون. 

�صخ�ش 2:ـ هذا ابن زياد قاتل احل�صني الذي حال 
بينه وبني ماء الفرات. 

لن  واهلل  ابد   .. اهجموا  :ـ  اال�صرت  ابن  اإبراهيم 
نن�صى ح�صينا.

املجموعة :ـ ابد واهلل لن نن�صى ح�صينا. 
اإبراهيم  اأين   ، انا ابحث عنه ال قتله  :ـ  ابن زياد 

ابن اال�صرت؟ 
)ي�صرخ وهو يتلوى ( قتلتني اإبراهيم. 

) مع اجلمهور (

اأ�صاألكم  انتم ..
هل حقا مات ح�صني؟ 

    ) انتهت بعون اهلل ( 
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�صخو�ُش امل�صرحية 
االإماُم احل�صني 

حبيُب بن مظاهر 
ال�صمر بن ذي اجلو�صن 

ر�صتم غلم ال�صمر 
وهب بن حباب الكلبي 

اأم وهب 
هانية زوجة وهب  

امل�صهد االأول 

الريح  فيها  تعول  �صحراء  امل�صرحية  ا�صتهلل 
الياب�صة  النخيل  اأ�صجار  من  جمموعة  ثمة 
تنت�صب حتتها خيمة مرقعة بجنبها جمموعة 

من االأغنام الهزيلة 
تخاطب   .... اخليمة  من  )تخرج   : وهب  اأم 
 ) ت�صعل  وهي  املتثاقلة  خطاها  جتر  وهي  وهبا 
بني وهب ال طاقة لنا اليوم على البقاء يف هذا 
املكان ال�صحراوي البائ�ش حيث ال ماء وال ع�صب 

لذا يتوجب علينا الرحيل اإىل مكان اآخر 
اأماه مبرمي بنت عمران  يا  اأق�صم عليك  وهب : 
وابنها عي�صى امل�صيح اأن ت�صربي لعل اهلل ي�صفق 

علينا ويفتح علينا باب رزقه 
الباب  هذا  علينا  اهلل  يفتح  وكيف   : وهب  اأم 
ونحن يف �صحراء  قاحلة كيف كيف ؟ ) تبكي 

وجته�ش بالبكاء  حتى تقع اأر�صا ( 
وهب : اأماه اأماه ما بك يا اأماه هل اأنت بخري ؟ 

الذي  ما  عمتي  يا  لك  جرى  الذي  ما   : هانية 

جرى اأخربيني بحق ي�صوع ومرمي العذراء ؟
الدهر  علينا  جار  لقد  بي�صوع  اأق�صم   : وهب  اأم 
اأغنامنا  هزلت  لقد  عطا�صى  ومن�صي  ن�صبح  فرتانا 
وذبلت اأج�صادنا .... اأين جند املاء .... اأين جند 

املاء لرنوي غليلنا اأين ؟ ) تبكي ( 
اأنا  �صاأذهب  عليك  ال  اأماه  يا  عليك  ال   : وهب 
وزوجتي هانية للبحث عن املاء �صاأحمل معي هذا 
ال�صليب �صليب ي�صوع روح اهلل الأحظى باملاء ولن 

اأعود حتى اأجده 
اذهب  امل�صيح  رافقك  بني  يا  اذهب   : وهب  اأم 
�صنلقي  فاإننا  ماء  بل  بقينا  فلو  املاء  عن  وابحث 

حتفنا املحتوم 
زوجتي  وبرفقتي  �صاأذهب  اأمي  يا  ح�صنا   : وهب  
على  �صريا  البحث  رحلة  وهب  يبداأ   ( �صاأذهب 

االأقدام ( 
هانية : يا وهب 

وهب  : نعم يا هانية يا زوجتي املخل�صة تف�صلي 
ال�صحراء  هذه  يف  باملاء  �صنحظى  اأترانا   : هانية 

اخلاوية 
وهب : ويحك اأ�صعف اإميانك بي�صوع ... اإنه معنا 

�صري�صدنا اإىل املاء 
 هانية : لكن يا وهب من ي�صدق اأن تراب ال�صحراء 

�صيلد ماء واأن ي�صوع �صري�صدنا ؟ 
وهب : ال عليك يا هانية  ال تقلقي في�صوع مع من 

يوؤمن به اأال تثقي به ؟ 
متى  ي�صوع  كرامة  تظهر  متى  متى  ومتى   : هانية 
؟ لقد ذبلت �صفتاي ونحل ج�صمي من العط�ش اأين 

اأنت ياي�صوع اأين اأنت ؟ 

38



وهب :  ) ينظر بعيدا يلمح ما ي�صبه املاء ( انظري 
انظري هناك اإنني اأرى �صيئا ما 

هانية : ماذا راأيت ياوهب ماذا راأيت ؟ 
نحن  الكرامة  حدثت  لقد  املاء  اأنه  اأظن   : وهب   

نقرتب من املاء 
هانية : ماذا ؟ املاء  ! هل ملحت املاء ؟ اأين هو املاء ؟ 
) تنظر بعيدا ؟( نعم اأظن اأنه املاء اإنني اأرى بحرا 

هائجا من املاء يا لكرامة ي�صوع يا لكرامة ي�صوع !
 ( املاء  لنبلغ  اأ�صرعي  هيا  ياهانية  هيا   : وهب 

ي�صرعان يف م�صيهما ويوا�صلن امل�صري ( 
هانية : ما هذا ؟  ما هذا ياوهب ؟ 

وهب : مابك ياهانية ما بك ؟ 
هانية : املاء الذي ن�صري باجتاهه بعيد جدا بعيد 

جدا كلما م�صينا يبتعد اأكرث يبتعد اأكرث 
اإننا   ... متوهمة  اأنت  ياهانية  كل  كل   : وهب 
لن�صرب  و�صنبلغه  رويدا  رويدا  املاء   من  نقرتب 
تنتظرنا  التي  اأمي  اإىل  املاء  بقربة  نعود  ثم  منه 
من  لتكون  قربتك  مبلء  فعليك  اأنت  اأما  لرتتوي 

ح�صة االأغنام 
هانية : ) ت�صعف عن امل�صي ( ت�صقط اأر�صا 

وهب : انه�صي يا هانية انه�صي كدنا نقرتب من املاء 
لقد �صعف بدين  امل�صري  هانية : ال قدرة يل على 
ويبدو اأننا ن�صري باجتاه ال�صراب ولي�ش املاء ويخيل 

لنا اأنه بحر من املاء اأو خيال من املاء 
وهب : ها ! ها ! نعم �صدقت ياهانية اإنه ال�صراب ) 
يبكي ( �صنموت هنا عطا�صى �صنموت اإن مل يدركنا 
يحمل   ( اجلائعة  للذئاب  لقمة  نكون  وقد  ي�صوع 
ال�صليب اإىل االأعلى (  يا ي�صوع كن معنا ياي�صوع كن 

معنا لقد �صاقت بنا ال�صحراء مبا رحبت ب�صبب 
�صوت   ( ؟  اأنت  اأين  ي�صوع  يا  اأنت  اأين  العط�ش 

ذئاب وهدير ريح ( 

امل�صهد الثاين 

)تظهر خيمة ام وهب وهي تنظر اإىل البعيد (
اأم وهب : يا اإلهي لقد تاأخر وهب وزوجته هانية 
ومل يعودا باملاء اأخ�صى اأن جرى لهما املحذور ) 
اأرى  اأرى �صيئا ال  اإلهي ال  تنظر اإىل البعيد ( يا 
وهب  على  اأخ�صى  القاحلة  ال�صحراء  �صوى 
تاأكلهما  اأو  عط�صا  ميوتا  اأن  اأخ�صى  وزوجته 
ال  القاحلة  املوح�صة  ال�صحراء  فهذه   ، الذئاب 
ترحم يا اإلهي بحق ي�صوع اأعدهما اإيل �صريعا ) 
ثمة رغاء اإبل و�صهيل خيول ثمة قافلة تقرتب 
اأم وهب اإىل البعيد (  هي قافلة احل�صني تنظر 
ما هذا ال�صوت ما هذا ؟ هل هو جي�ش من الغزاة 
يغزو ال�صحراء ؟ اأم قافلة للتجارة ؟ اأم ماذا ؟ 
 ( ؟  لل�صحراء  عابرة  م�صافرين  قافلة  هي  هل 

تقرتب القافلة �صيئا ف�صيئا ( 
اأرى نورا ي�صع من القافلة ما  اأم وهب :  ما هذا 
القمر  هو  هل  ؟  دري  كوكب  هو  هل  النور  هذا 
�صقط على االأر�ش ؟ يا اإلهي ما هذا ؟ اأرى قافلة 
اأ�صعر باخلوف من  اإنني   من الفر�صان والراجلة 
ال�صحراء  ؟ وماذا يعملون يف هذه  يكون هوؤالء 
هم  هل  ؟  نبحث  مثلما  املاء  عن  يبحثون  هل   .
تائهون ؟ ) تقرتب القافلة حتى تكون مل�صقة 

خليمة اأم وهب ( 
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حبيب بن مظاهر : ال�صلم عليك يا اأمة اهلل 
الذي  الفار�ش  اأيها  ال�صلم  وعليك   : وهب  اأم 
عليه من ملمح  املهابة ما يده�ش ويذهل من اأنت 

ومن اأين قدومك ؟ 
حبيب بن مظاهر : اأنا حبيب بن مظاهر فار�ش 
احل�صني  االإمام  ال�صيد  اأرافق  العرب  فر�صان  من 
واآله  عليه   �صلى  حممد  النبي  حفيد  علي  بن 

و�صلم .
: وماذا يفعل احل�صني بن علي يف هذه  اأم وهب 

ال�صحراء هل يبحث عن املاء 
بل  املاء  عن  يبحث  ال  كل   : مظاهر  بن  حبيب 
يعطيه  لكي  الكوفة  قا�صدا  احلجاز  من  جاء 
اأهلها البيعة على اخللفة هكذا جاء يف ر�صائلهم 

احل�صني : ال�صلم عليك يا اأمة اهلل 
ما  ترى  النبي  بن  يا  ال�صلم  وعليك   : وهب  اأم 

خطبك وماذا تريد 
هذا  قرب  هنا  من  منر  اأن  اهلل  �صاء   : احل�صني 

املكان اأظنكم فقراء 
يا�صيدي فقراء جدا ومنذ فرتة  نعم   : اأم وهب 
ولدي  ذهب  وقد  املاء  جند  ال  عطا�صى  ونحن 
للبحث  هانية  وزوجته  الكلبي   حباب  بن  وهب 

عن املاء 
احل�صني : ومن اأي ملة اأنتم ؟

اأم وهب : نحن من الن�صارى يا �صيدي 
على  احل�صول  يف  �صاأ�صاعدك  ح�صنا   : احل�صني 
املاء )يقلع االإمام احل�صني عليه ال�صلم �صخرة 
املاء الزالل  يف مكانه فيخرج من حتتها نبع من 
واروي  منه  فا�صربي  اأقدامنا  حتت  املاء  هذا   )

اأغنامك ونخيلك 
لكرامة  يا  اهلل  �صبحان  اهلل  �صبحان   : وهب  اأم 
يا�صيدي  حل�صرتك  ال�صكر  النبي  ابن  احل�صني 

وال�صكر هلل 
اأمة اهلل فولدك وزوجتك  احل�صني : ال تقلقي يا 
معك  و�صيفرحان  واأمان  بخري  اإليك  �صيعودان 

بنعمة املاء 
اأم وهب : يا �صيدي هل ت�صمح يل ب�صوؤال 

احل�صني : تف�صلي 
حني  غايتك  هي  ما  �صيدي  يا  يل  قل   : وهب  اأم 

و�صولك الكوفة ؟
اآمر  اأن  جدي  امة  يف  االإ�صلح  غايتي   : احل�صني 

باملعروف واأنهى عن املنكر 
هل  ؟  االإ�صلح  لطلب  خرجت  ومَل   : وهب  اأم 

انحرفت االأمة ؟ 
من  يخاتل  من  ثمة  وهب  اأم  يا  نعم   : احل�صني 
كربائها لكي ي�صتمر يف تغيري م�صار االأمة وت�صويه 

دينها 
اأم وهب : من هم هوؤالء الكرباء 

احل�صني : يزيد بن معاوية يطلب مني البيعة .... 
يزيد الذي يعاقر اخلمور ويلعب مع القرود ومثلي 

ال يبايع مثله 
اأم وهب : يزيد حاكم بلد ال�صام ؟ 

احل�صني : نعم هو بعينه 
اأم وهب : ما اأجراأ يزيد عليك يابن النبي ! وماذا 
�صيرتكك  يزيد  اأن  تعتقد  هل  ؟  �صيدي  يا  تعتقد 

و�صاأنك ؟
�صاأقتحم  لكنني  احل�صني : كل لن يرتكني و�صاأين 
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االأمر  تطلب  لو  حتى  اأ�صاوم  ولن  اجلهاد  ميدان 
من  واأ�صحابي  بيتي  واأهل  اأنا  بدمي  اأ�صمخ  اأن  
�صتكون هنالك  الباطل  واإزهاق  اإحقاق احلق  اأجل 
واأتباع  اأتباعي  بني  التاريخ  عرب  فا�صلة  معركة 
فوا  يزيد ، هيهات لن اأ�صمح ليزيد واأ�صباهه اأن يحرِّ
التاريخ �صيكون ل�صاأين وثورتي ونهجي دوي خالد 
االأجيال  تعيها  مبهجة  و�صرخة  ال�صنني  مر  على 

جيل بعد جيل 
اأم وهب : ن�صرك اهلل يا �صيدي على اأعدائك 

اأن يهديك  اأ�صاأل اهلل  اأم وهب  يا  احل�صني : وداعا 
�صواء ال�صبيل 

القافلة   ( �صيدي  يا  ال�صلمة  رافقتك   : وهب  اأم   
الثانية �صبح  تختفي �صيئا ف�صيئا ويلوح يف اجلهة 
وهب وزوجته (  احلمد هلل اأرى وهبا وزوجته من 

بعيد عادا بال�صلمة 
اأمي  يا  عليك  ال�صلم   ) اأمه  من  يقرتب   (  : وهب 

اأظنك كنت يف حرية وقلق 
اأم وهب : ال عليك يا ولدي وهب 

ما هذا  ؟  امل�صيح  ما هذا بحق   ) بتعجب   (  : وهب 
املاء ؟ 

النبي  حفيد  احل�صني  بركات  من  اإنه   : وهب  اأم 
حممد )�ش( 

وهب : من ؟ احل�صني ؟ 
اأم وهب : نعم كانت قافلته هنا فراأى حايل ال�صيئة 

فاقتلع �صخرة فخرج املاء 
وهب : واأين ذهب احل�صني ؟ 

اأهلها  ليعطيه  الكوفة  قا�صدا  ذهب   : وهب  اأم 
كبريا  حدثا  اأن  كلمه  من  فهمت  لكنني  البيعة 

بني  ال�صدام  �صيجري  االأر�ش  هذه  يف  �صيحدث 
يريد  الذي  ال�صام  حاكم  يزيد  واأتباع  اأتباعه 
من احل�صني اأن يبايعه وهذا هو امل�صتحيل فكيف 
يزيد  ويبايع  ير�صخ  اأن  النبي  حفيد  باحل�صني 
مب�صري  ليعبث  اخللفة  اغت�صاب  يحاول  الذي 
املكان  على  عا�صفة  تهب   ( ي�صاء  كيفما  االأمة 
االختباء  اإىل  وزوجته  واأم وهب  في�صطر وهب 

يف اخليمة ( 
العا�صفة    ... العا�صفة  اإنها  اأماه  يا   : وهب 

قادمة ...علينا االختباء يف اخليمة 
يف  راقد  وهو  وهب  فيظهر  العا�صفة  تتوقف   (
اخليمة فريى روؤيا ي�صاهد فيها احل�صني يناديه ( 
�صوت احل�صني : يا وهب بن حباب ... يا وهب 
بن حباب ... التحق بنا الأنك على خري التحق 
هلم  اإلينا  هلم  اهلل   �صبيل  يف  معنا  لتجاهد  بنا 
فرا�صه  يف  وهب  يتقلب   ( بانتظارك  نحن  اإلينا 

من الفزع ثم ينه�ش من فرا�صه ( 
وهب : اآه اآه ما هذه الروؤيا التي راأيتها ما هذه ؟ 

) ت�صحو اأم وهب وهانية زوجة وهب ( 
هانية : ما بك يا وهب ما بك ؟ 
وهب : راأيت ما مل اأره من قبل 

هانية : وماذا راأيت ؟
وهب : راأيت احل�صني بن علي عليه ال�صلم وهو 

يناديني بااللتحاق بقافلته فماذا اأنا �صانع 
اأم وهب : اإنها روؤيا خري يا ولدي 

وهب : نعم روؤيا خري و�صاألتحق بقافلة احل�صني 
عليه ال�صلم الأعلن اإ�صلمي واأ�صهره واأن�صم اإىل 
على  احل�صني  حق  على  فاحل�صني  احلق   جي�ش 
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هانية  وزوجته  وهب  اأم  مع  وهب  ينطلق   ( حق 
للرحيل ( 

امل�صهد الثالث 

اأمامه  احل�صني  يقف  احل�صني  جي�ش  يظهر   (  
يقرتب وهب واأم وهب وهانية من احل�صني ( 

جئنا  اإنا  هلل  عبد  اأبا  يا  عليك  ال�صلم   : وهب 
لن�صهر اإ�صلمنا بني يديك ون�صت�صهد معك اأ�صهد 

اأن ال اإله اإال اهلل واأ�صهد اأن حممدا ر�صول اهلل 
اهلل  بارك  وهب  يا  فيك  اهلل  بارك   : احل�صني 

فيك 
ال�صمر بن ذي اجلو�صن : ) ي�صرخ من بعيد ( يا 

ح�صني يا ح�صني 
احل�صني : ما ذا تريد يا �صمر وما �صاأنك 

ال�صمر بن ذي اجلو�صن : انزل على حكم االأمري 
معاوية  بن  يزيد  واخلليفة  زياد  بن  اهلل  عبيد 

ودعك من اإ�صلل النا�ش 
احل�صني : اأنا ال اأ�صل اأحدا بل اأنا �صبب لهداية 

النا�ش 
جي�ش  برمي  معه  وجماعة  ال�صمر  يقوم   (

احل�صني بال�صهام كاملطر ( 
ارموا  ال�صمر بن ذي اجلو�صن : ويحكم يارجال 
حتى  لتخيفوهم  بال�صهام  واأتباعه  احل�صني 
ينزلوا على حكم االأمري ) يرد اأ�صحاب احل�صني 

برمي ال�صهام فت�صتد املعركة ( 
احل�صني : اأال من نا�صر ين�صرنا اأال من ذاب يذب 

عنا 

اأم وهب : ) جته�ش بالبكاء (  
وهب : ما بك يا اأماه ما بك ؟

اأم وهب : يابني وهب اإن ا�صتغاثة احل�صني ك�صرت 
ذرية  الطيبني  دون  وقاتل  وهب  يا  فابرز  قلبي 

حممد )�ش( 
وهب : اأتاأذن يل يا �صيدي يا ح�صني بالرباز 

احل�صني : ابرز يا بني جزاك اهلل خري اجلزاء 
) يربز وهب بن حباب   وهو يرجتز ويقول  (

تروين  �صوف    ... الكـلبي   ابن  فانا  تنـكروين  ان 
وترون �صربي

اأدرك    ... احلرب   يف  و�صولتي  وحملتي    
ثاأري بعد ثار �صحبي

جهادي  لي�ش    ... الكــرب   اأمام  الكــرب  وادفـــع 
بالوغى باللعب

جماعة  قتل  حتى  يقاتل  يزل   فلم  حمل  ثم   (
منهم. فرجع اىل اأمه وامراأته فوقف عليهما ( 

وهب :  يا اأماه اأر�صيت عني ؟ 
هانية : باهلل عليك ال تفجعني بنف�صك .

اأعزب عن قولها وارجع فقاتل  اأم وهب  : يا بني 
جده  من  ال�صفاعة  تنل  اهلل  ر�صول  ابن  يدي  بني 

يوم القيامة 
وهب :

تارًة  فيهم  بالطعن    ... وهـب   اأم  لك  زعيم  اإين 
وال�صرب 

القوم  يذيق  حتى    ... بالرب   موؤمن  غلم  �صرب 
مر احلرب

اإين امروؤ ذو مرة وع�صب  ...  ول�صت باخلوار عـند 
النكـب
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              ح�صبي الهي من عليم ح�صبي  
فار�صًا  ع�صر  ت�صعة  قتل  حتى  يقاتل  يزل  فلم   (  
واثني ع�صر راجًل ، فقطعت يداه فاأخذت امراأته 

عمودًا واأقبلت نحوه ( 
دون  قاتل   ، واأمي  اأبي  فداك  وهب    : وهب  اأم 
الطيبني حرم ر�صول اهلل لقد راأيت احل�صني بباب 

اخليمة وهو ينادي : واقلة نا�صراه !. 
الن�صاء  اىل  ارجعي   ) كثريًا  بكاء  يبكي   (  : وهب 
 ، تطاوعه  ومل  الرجوع  )تاأبى  اهلل  رحمك 

فتجاذبه من  ثوبه ( 
اأم وهب : لن اأدعك اأو اأموت معك 

وهب : �صيدي يا اأبا عبد هلل  ردها اىل اخليمة 
 احل�صني: جزيتم من اأهل بيت خريًا ! ارجعي اىل 

الن�صاء رحمك اهلل 
اأم وهب :  اللهم ال تقطع رجائي 

 احل�صني: ال يقطع اهلل رجاك 
امراأته   فتذهب  عليه  اهلل  ر�صوان  وهب  يقتل   (

هانية مت�صح الدم عن وجهه فيب�صر بها ال�صمر (
ال�صمر بن ذي اجلو�صن : ويحك يا ر�صتم يا غلمي 

ر�صتم : نعم يا �صيدي ال�صمر ماذا تريد ؟
التي  املراأة  تلك  اأترى   : اجلو�صن  ذي  بن  ال�صمر 

مت�صح الدم عن وهب بن حباب 
تريد  وماذا  �صيدي  يا  ما�صاأنك  اأراها  نعم   : ر�صتم 

منها وماذا تريد مني ؟ 
راأ�صها  وا�صدخ  اإذهب   : اجلو�صن  ذي  بن  ال�صمر 

بالعمود مادامت من�صغلة مع جثة زوجها وهب 
هانية :  ) حتنو على وهب باكية  ( يالهوان الدنيا 

بعدك يا وهب  يا لهوانها 

ر�صتم : ) يقرتب منها خل�صة في�صربها بالعمود 
اىل  ويرميه  وهب  راأ�ش  يقطع  ثم  فت�صت�صهد  
فتاأخذ  ال�صلم(  )عليه  احل�صني  االإمام  ع�صكر 
اأم وهب الراأ�ش فتقبله ثم ترمي به اىل ع�صاكر 
بن �صعد فت�صيب به رجل فتقتله ثم ت�صد بعمود 

الف�صطاط فتقتل رجلني 
وهب  وابنك  فاأنت  وهب  اأم  يا  ارجعي  احل�صني: 

مع ر�صول اهلل فاإن اجلهاد مرفوع عن الن�صاء .
اأم وهب : اإلهي ال تقطع رجائي ، اإلهي ال تقطع 

رجائي 
اهلل  يقطع  ال  رجاءِك  اهلل  يقطع  ال  احل�صني: 
رجاءِك ) ت�صتد املعركة ويثار لها الغبار و�صهيل 
اخليول و�صجيج الرجال مع عويل ريح وعا�صفة 
اأحمر  االأفق  يبدو  املعركة  مكان  على  تهب 
خمتلطا باللون االأ�صود تتداخل اخليول فخيول 
متجهة من اليمني اإىل الي�صار وخيول متجهة من 
البع�ش  بع�صها  مع  تت�صادم  اليمني  اإىل  الي�صار 
بع�صها  تبقى  فيما  بع�ش  فوق  بع�صها  فيت�صاقط 
يرك�صون  واآخرون  ي�صقطون  رجال   ، منت�صبة 
ويتقاتلون مع بع�صهم البع�ش ، ثمة �صوت طبول 

مقرعة . 
�صوت : احل�صني منت�صر احل�صني منت�صر و�صيظل 
مدى  طول  منهزم  ويزيد  التاريخ  طول  منت�صرا 

االأزمان ، لك اهلل يا ح�صني لك اهلل ياح�صني.
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الشخصيُة الشريرُة في 
المسرح الحسيني       

 علي يا�صني



اإىل  يرتكز  خلقا  فعل  امل�صرحي  االإبداُع  ظلَّ 
اإىل  بالنتيجة  وهادفا  اإّياه  متجاوزا  الواقع 
هذا  كون  توؤكد  نبيلة  ومقا�صد  غايات  حتقيق 
االإبداع ن�صاطا اإن�صانيا يتطلع اإىل تغيري املواقف 
والروؤى والقناعات اإىل ما هو خري وحّق وكمال 

اإن�صاين.
ومبا اأن امل�صرحية جن�ش اأدبي يعتمد فيما يعتمد 
قد  �صخ�صيات  جمموعة  على  فنية  عنا�صر  من 
وتتحاور  تت�صارع   ) �صريرة  اأو  خرّية   ( تكون 

لتعرب عن موقف ما؛ لذا  
توظيف  يف  النجاح  اأ�صا�ش  اأن  املعروف  من 
اإن  هو  عموما  امل�صرح  يف  ال�صريرة  ال�صخ�صية 
كونها  جانب  اىل  املذكورة  ال�صخ�صية  جتمع 
عاملية  �صريرة  �صخ�صية  عن  موفقا  تعبريا 
م�صكلتنا  من  مل�صكلة  معاجلة  )اأمنوذجية( 
املعا�صرة اأو تعبريا عن موقف ثقايف خا�ش جتاه 

م�صكلة اإن�صانية.
اإحدى  هي  )ال�صيطان(  �صخ�صية  كانت  ورمبا 
امل�صرح  عرفها  التي  النموذجية  ال�صخ�صيات 
ازدهار  زمن  ويف  االأوىل  بواكريه  يف  االإن�صاين 
ع�صر  يف  باأوربا  اأدبيا  مذهبا  الكل�صيكية 
يف  وا�صح  وجود  لل�صيطان  كان  وقد  النه�صة، 
ال�صماوي،  وغري  ال�صماوي  الديني  الرتاث 
على  للإن�صان  واملحّر�ش  املغوي  هو  فال�صيطان 
واالإ�صلم،  وامل�صيحية  اليهودية  يف  ال�صر  فعل 
ال�صعبي  الرتاث  اإىل  الوجود  هذا  ت�صرب  وقد 
كتابها  يف  اإبراهيم  نبيلة  الدكتورة  ترى  – كما 

خلل  من  ال�صعبي-  االأدب  يف  التعبري  اأ�صكال 

مبداأي  تتناول  التي  االأ�صطورية  احلكايات  بع�ش 
واالأولياء  كالقدي�صني  فاالأخيار  وال�صر،  اخلري 
واملال  للزيف  ونبذهم  والكمال  للخري  ب�صعيهم 
وكلمة  اهلل  كلمة  الإعلء  وجهادهم  واجلاه، 
اأو  حياتهم  يف  )بركة(  النا�ش  لهم  �صتجد  الوطن 
عند قبورهم، اأما االأ�صرار الذين يبيعون اأرواحهم 
زائلة  دنيوية  متع  لقاء  لل�صيطان  واأج�صادهم 
ب�صعة  �صورا  لهم  �صيرتك  االأ�صطوري  التاريخ  فاإن 
ب�صاعة مع مرور  النا�ش وتزداد  اأذهان  ترت�صخ يف 

الزمن.
وميثل )فاو�صت( الذي باع نف�صه لل�صيطان اأمنوذجا 
الكل�صيكي،  امل�صرح  يف  ال�صرير  ل�صخ�صية  اإن�صانيا 
وكان فاو�صت طالب علم متفوقا يف اللهوت، لكنه 
نبذ اللهوت وعكف على درا�صة ال�صحر وال�صعوذة 
اإحدى تعزمياته  ال�صيطان يف  ا�صتدعاء  فا�صتطاع 
ماآربه  ولتحقيق  خلدمته  اإياه  م�صخرا  اخلا�صة 
فاو�صت  �صخ�صية  وظفت  وقد  واخلبيثة،  الدنيئة 
يف امل�صرح من قبل االأديب االأملاين )ل�صنج 1729- 
ال�صخ�صية هو  1781( وكان توظيف جوته لهذه 
على  اأثرها  تركت  فقد  العاملي،  امل�صرح  يف  االأروع 

امل�صرح االأوربي طويل.
وقد كانت ال�صخ�صيات ال�صريرة التي عج بها امل�صرح 
�صخ�صيات  هي  املثال-  �صبيل  –على  ال�صك�صبريي 
من  وال�صر  للقتل  اندفاعه  يف  كمكبث  تاريخية 
ال�صخ�صيات  وجدت  كما  العر�ش،  اغت�صاب  اأجل 
ال�صريرة طريقها فيما بعد اإىل امل�صرح الربيختي 
ذي الطابع امللحمي من خلل جت�صيده لل�صخ�صيات 
امل�صتغلِّة )الراأ�صمالية( التي يهيمن على تفكريها 
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اجل�صع وحب املال وا�صتغلل ال�صعفاء.
فيما عرفت ال�صخ�صية ال�صريرة يف امل�صرح العربي 
احلديث ابتداء من م�صرح النقا�ش 1847م وحتى 
يومنا هذا بتقليدها للنموذج الغربي وباإعادة بعث 
ال�صعبية  احلكايات  يف  املعروفة  ال�صر  �صخ�صيات 

العربية ويف ق�ص�ش األف ليلة وليلة و�صوى ذلك.
اإن  املعروف  فمن  احل�صيني  للم�صرح  بالن�صبة  اأما 
وقعت  تاريخية  حادثة  اإىل  يرتكن  امل�صرح  هذا 
يف  االأول  الهجري  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف 
، قطب اخلري  اأر�ش كربلء بني قطبني مت�صادين 
وقطب  واأ�صحابه(  ال�صلم-  )احل�صني-عليه 
ال�صخ�صّيات   طبيعة  واإن  واأعوانه(   )يزيد  ال�صر 
طبيعة  هي  اإليها  امل�صار  احلادثة  يف  ترد  التي 
تراعي قواعد املنطق والتاريخ ، اأي اأّن �صخ�صّيات 
احلادثة هي �صخ�صيات معلومة  لها وجود واقعي 
زمن  يف  واأحداث  اأفعال  مبجموعة  قيامها  عند 
احل�صني  االإمام  �صخ�صّية  ولعّل  اأي�صا،  معلوم  ما�ش 
حوله  تتمحور  مرتكزا  كانت  الفّذة  وبطولته 
الناحية  من  احلادثة  هذه  يف  والفكرة  احلركة 
التاريخّية واالأدبّية، دون اأن نن�صى اأي�صا، ا�صتمال 
احلادثة على وجود جمموعة �صخ�صّيات اأخرى ) 
االإمام، ولها  رئي�صية وثانوّية( خمل�صة يف ع�صكر 
وجود  وعلى  الواقعي،  الكون  يف  مطابق  معادل 
�صخ�صّية )انقلبّية( هي �صخ�صية احلّر الرياحي، 
ف�صل عن وجود �صخ�صّيات �صريرة يف مع�صكر يزيد 
بح�صب  وثانوّية  رئي�صية  �صخ�صّيات  -كذلك-  هي 
التاريخّية،  الناحية  من  بها  املناط  الدور  طبيعة 
وبح�صب قيمة الفعل والدور الذي قامت به اأثناء 

الواقعة.
ومبا اأن ال�صخ�صّية عند النّقاد واملهتّمني بال�صاأن 
االأدبي هي معياٌر اأ�صا�صي يف حتديد منط الن�ش 
فالتفريق  والتخييل،  الواقع  حيث  من  ال�صردي 
اإىل  ي�صتند  والتخييلي  الواقعي  الن�ش  بني 
متثيل  طريقة  اأي  ال�صخ�صية،  تفريد  م�صاألة 
اأن  يحاول  ما  وهو  فنّية،  بطريقة  ما  �صخ�صية 
خلل  من  تنفيذه  اىل  احل�صيني   امل�صرح  ي�صعى 

عديد الن�صو�ش املكتوبة يف الع�صر احلديث.
ورمّبا كانت �صخ�صية )ال�صمر بن ذي اجلو�صن( 
على  امل�صرح  هذا  يف  ال�صر  �صخ�صّيات  اأبرز  هي 
التاريخي  الدور  قذارة  على  اعتمادا  االإطلق 
نزول  من  ابتداء  احلادثة  هذه  يف  لعبه  الذي 
االإمام احل�صني يف اأر�ش كربلء وانتهاء برفقته 
املوؤملة والقا�صية الآل البيت �صوب ال�صام يف رحلة 

ال�صبي املعروفة.
وامل�صرح  )ال�صعبي(  التعزية  م�صرح  حاول  وقد 
ما  كّل  على  الرتكيز  االأدبية  ب�صيغته  املكتوب 
هو منفر وقبيح وال اإن�صاين )�صيطاين( يف ر�صم 
هذه ال�صخ�صية بدءا بامللب�ش ذي االألوان احلمر 
اخللقة  الب�صعة  الوجه  بهياأة  مرورا  الفاقعة، 
منفو�صة ال�صعر، وبال�صوت اخل�صن االأج�ش الذي 
وانتهاء  واجلربوت،  التكرب  طابع  عليه  يغلب 
اأر�ش  يف  فار�ش  بني  متيز  ال  التي  القلب  بق�صوة 
به  اأ�صّر  طفل  اأو  اأ�صرية  امراأة  وبني  املعركة 
حتت  �صوا�صية  فالكّل   ، الهب  �صيف  يف  الظماأ 

�صيفه و�صوطه الذي ال يعرف الرحمة.
اإن �صخ�صية ال�صمر يف امل�صرح احل�صيني جتاوزت 
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تاأكيد، ودخلت  بكل  والواقعي  التاريخي  بعدها 
جماال اآخر �صبيها باملجال الذي دخلته �صخ�صّية 
باعت  حني  الكل�صيكي  امل�صرح  يف  )فاو�صت( 
اأجل غاية  من  لل�صيطان  نف�صها  ال�صخ�صية  هذه 
روابطها  متنا�صية  خبيث  دنيوي  وهدف  زائفة 
االإن�صانية فتحولت بذلك اإىل رمز من رموز ال�صّر 
على  ال�صعبي  املخيال  ويف  الثقافية  الذاكرة  يف 

حّد �صواء.
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نفحاٌت من المسرح الحسيني 
ج4 

�صباح حم�صن كاظم



ال�صجن،  عن  تعرب  التي  الرتاجيديُة  امللحمُة 
واالأ�صى ،وعمق االأمل، يف امل�صرح احل�صيني اخلالد 
– الواقعة لليوم املوعود- تثري احلزن لدى  من 
امل�صهد  لهذا  والناظر  والقارئ  واملتلقي  ال�صامع 
امليلودرامي املوؤثر ،املعباأ برتاجيديا احلزن على 
املُ�صيع  واحلق  املقطع  ،للج�صد  املقد�ش  الفقد 
،رمبا يت�صاءل اأحد ملاذا هذا احلزن الرتاجيدي 
املدمي للقلب واملقّرح للجفون واملاآقي من الواقعة 
ف�صطاط  باأن  الت�صاوؤل  هذا  على  واأجيب  لليوم؟ 
القدا�صة واحلق والبطولة و�صهقة احلرية ورمز 
االإ�صلم –�صيد ال�صهداء- اأم�صى �صريعا لل�صغينة 
واالأحقاد االأموية واالإجرام الب�صري من قابيل 
اإىل نهاية التاريخ ..ثمة �صراع ،ُيكر�ش بني احلق 
ورواده ورموزه ودعاته ؛وبني ال�صذوذ وال�صاذّين 
والنفاق واملنافقنّي ،واالأفك  واالأفاكنّي .لذا ُيعد 
اإمامنا ورمزنا وقدوتنا( وبالتايل  )ح�صيننا( ) 
االإن�صانية-   يف  الثائرين  – لكل  الب�صري  الرمز 
امل�صرحية  االأعمال  معظم  ملاذا  اآخر  و�صوؤال 
تقدم يزيد باأنه التافه النزغ املتهور ومعروف ان 
معاوية كان من دهاة ال�صا�صة واأمكرهم بالتاريخ 

؟ واجلواب :اأجيبهم من القراآن الكرمي :1-
ُموؤِْمًنا  َيْقُتْل  )َوَمن  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 
َب  َوَغ�صِ ِفيَها  َخاِلًدا  ُم  َجَهنَّ َفَجَزاآوؤُُه  ًدا  َتَعمِّ مُّ
َعِظيًما  َعَذاًبا  َلُه  َواأََعدَّ  َوَلَعَنُه  َعَلْيِه  اهلّلُ 
احلكيم  الكتاب  و�صح  وقد  }الن�صاء/93{ 
العزيز يف ن�صو�ش اخرى من اآمن باهلل ور�صوله 
ال�صالح  ،والعمل  املوؤمنني   من  هو  االآخر  واليوم 
،ولو كان مثقال ذرة ،ومن اتقى اهلل ،ومن اأ�صلح، 

ومن  ال�صاهدّين  ،ومن  وامللئكة  بالر�صل  اآمن  ومن 
ال�صادقنّي ،اذًا قمة االإميان يتمثل ب�صيد ال�صهداء 
من  ،فيما  القراآنية  املعايري  تلك  عليه  تنطبق  ملا 
كفر ومن اأ�صرك ومن ظلم وقتل  هو من اخلا�صرين 
من املنافقني من اجلاحدين من االأ�صرار وكل ذلك 
اليتجاوز  امل�صرحي  الن�ش  لذا  بيزيد-   – يتمثل 
ترجمة  هو  بل  التاريخي  بح�صورها  ال�صخ�صية 

ل�صريته ال�صاذة .
،بالفكر  بطقو�صها  احل�صني  عا�صوراء  نحيي  لذا 
–االأداء  هو  التعبري  واأجمل  ،بال�صعر،  ،بالت�صكيل 
..يقول  التاريخية  الرتاجيديا  لتلك  امل�صرحي- 

الباحث  اإبراهيم احليدري :2-
ويف   ، احل�صينية  املواكب  يف  نلحظه  )...ما 
الرئي�صي   الهدف  يكون  حيث  عا�صوراء،  م�صرح 
مباأ�صاة  يرتبط  بها،  خا�ش  مبحور  االحتفاظ  هو 
وعك�صها  ومبادئها  واأهدافها  وب�صخو�صها  كربلء 
مايدعوننا  ب�صيطة.وهذا  لي�صت  ح�صية  لقابليات 
االأكرث  �صكلها  يف  ال�صعبية  الفنون  هذه  نفهم  الأن 
"فكل  ريد  هربرت  تعبري  اأ�صا�ش  وعلى  اأولية 
دائمًا"،  وجوهرية  اأهمية  االأكرث  هو  اأويل  ماهو 
منظمًا  اأو  ممثًل  كان  اإذا   ، التقليدي  الفنان  اإن 
)خمرجًا( مل�صرح �صعبي اأو ر�صامًا اأو خياطًا للأزياء 
اأو �صاعرًا اأو رادودًا ومعلقًا ،الذي يقدم خدمات اأو 
 ، معني  �صخ�صي  هدف  له  لي�ش  "واجبات" دينية، 

ويف الوقت نف�صه ، لي�ش له هدف جمايل .اإن هدفه 
بالدرجة االأوىل ، هو الو�صول اإىل غاية حمددة 
له  " وتقدمي خدمة  �صعائر احل�صني  " اإعلء  هي 
اجلماعة  وخدمة  اأواًل  ال�صفاعة  على  للح�صول 
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نف�صه  الوقت  ،يف  ،وهو  اإليها  ينتمي  التي  الطائفة 
، هدف ي�صبع طموحاته الفردية واالجتماعية .(

املهمة  –ال�صو�صيولوجيا-  تلك  متثل  بالطبع 
واالجتماعي  اجلمعي  الوعي  تفكيك  يف  حماولة 
ويف   . احل�صينية  ال�صعائر  تفا�صيل  يف  واخلو�ش 
بعد  له  والتاأ�صيل  احل�صيني-  –امل�صرح  ق�صيتنا 
اإن  اأقول :  التاأ�صي�ش يف واقعة الطف عام 61 هـ  
احلادثة  من  �صنة  االألف  جتاوز  احل�صيني  امل�صرح 
لليوم وباإمكاننا تقدميه لكل ال�صعوب وبكل اللغات 
اأفواجًا  احلق  والت�صيع  باالإ�صلم  العامل  الإدخال 
وتاريخ  الكفاح  تاريخ  من  ُي�صتخل�ش  ،فاجلمال 
علمّية  بربجمة  يتم  االأفكار  وت�صويق  الرموز 
وفكرّية وجمالّية ،وامل�صرح اأحد اأهم ركائز التعبري 
اجلمايل املده�ش واملبهر –ال�صورة وال�صوت – هما 
عبد  د-  ..يقول   اجلمايل  التلقي  بوعي  املوؤثران 

الكرمي بر�صيد :3-
على  مفتوحة  عني  باالأ�صا�ش  هو  االإبداع،  )اإن  
واإن   ، ذاكرة  العني  لهذه  اإن   حقًا  واالآتي،  االآين 
يف  تبقى  ولكنها   ، باملا�صي  مو�صولة  الذاكرة  هذه 
ومتحركة  حية  ذاكرة  واملقامات  احلاالت  جميع 
،وتظل فاعلة ومنفعلة ومتفاعلة، وتكون مبدعة 
متلك  االأعرا�ش،الأنها  يف  ومتبعة  اجلوهر  يف 
التناق�ش،  حد  خمتلفتني  نقطتني  بني  ت�صري  اأن 
املعروف  ياأتي،وبني  ما�صوف  ماكان،وبني  بني  اأي 
الروؤية  هذه  واملحال،(اإن  املمكن  واملجهول،وبني 
العرب  امل�صرحيني  اأهم  من  ومنظر  وكاتب  ملخرج 
ع�صرات  وقدم  املوؤلفات  ع�صرات  له  املغرب  من 
من  اال�صتفادة  يوؤكد  اأن  ،اأراد  امل�صرحية  العرو�ش 

القادمة  االأجيال  اىل  لنقدمه  وواقعه  التاريخ 
االأعظم  هو  احل�صيني  والدر�ش   . واالآنية 
احلرية  طلب  يف  التاريخية  الدرو�ش  بني 
قلت  كما  ال�صراع  وذروة  االإن�صانية  والكرامة 
التعامل  .اإن  واخلري  ال�صر  ف�صطاطني-  بني   –

–م�صرحة  يف  احل�صيني  واجللل  اجلمال  مع 
للتعامل  ال�صعائر- و-امل�صرح احل�صيني- يدعونا 
احل�صاري احلديث وفق كل املدار�ش احلداثوية 
االأنبل  الهدف  الإي�صال  امل�صرحي  التعاطي  يف 
،وفق  املقد�صة  احل�صينية  للت�صحية  واال�صمي 
واأحا�صي�صه  باملتلقي  املوؤثر  اجلمال  معطيات 
ومداركه و�صعوره ، وبهذا ال�صدد يطرح د-عامر 
اآراء حول التعاطي اجلمايل  �صباح املرزوك 4- 

بامل�صرح :
بل  ب�صينما  اأ�صبه  هو  االآن  ال�صورة  م�صرح  اإن   (
اأي�صا  خا�ش  �صرد  بدون  ،ورمبا  بي�صاء  �صا�صة 
اإال ال�صرد اخلا�ش بال�صورة التي تدفع احلركة 
واحلركة التي تدفع ال�صورة . لقد تراجع دور 
الكلمة اإىل حد كبري يف م�صرح ال�صورة ،وتقدم 
اكرب  بدرجة  وال�صورة  باحلركة  اخلا�ش  الدور 
امل�صرح  بني  االآن   متزج  امل�صرحيات  ،واأ�صبحت 
،واأ�صبحت  والتلفزيون  وال�صينما  واملو�صيقى 
اأو  ال�صور  مب�صهدية  اأكرب  بدرجة  تهتم  امل�صارح 
الر�صم  بني  احلدود  وتداخلت   ، ال�صينوغرافيا 

والت�صوير وامل�صرح اي�صا .( ..
امل�صرح  بر�صالة  املبثوثة  اجلمالية  فالقيم 
ومدار�صه  التعبريّية  امل�صرح  اأ�صكال  بكافة 
الروحي  للرتباط  املتلقي  تدعو  االإخراجّية  
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والذهني والتفاعل مع احلدث و�صريورته ،ومبا 
اجلمال  قّيم  اأرقى  متثل  احل�صينّية  امللحمة  ان 
بجوهر  للباطل  احلق  ت�صدي  يف  االأخلقي 
ال�صراع الوجودي ،نتلم�ش مدى تفاعل املو�صوع 
مع املتلقي واإن�صداده وتاأثره بجذوة –ال�صراع- 
بني اخلري املتمثل ب�صيد ال�صهداء واأن�صاره وبني 
ف�صاط املكر والدناءة وخبث والقبح الذي افرز 
واجلفون  املاآقي  يقرح  الذي  الدامي  الفعل  قيح 
والكاتب  ال�صاعر  له  ويوؤ�صل  مايتبناه  ..وهذا 

امل�صرحي "ر�صا اخلفاجي" 5-
احل�صيني،  امل�صرح  جلماليات  تنظريه  يف 
الن�ش  يف  واخللقي  اجلمايل  بني  والعلقة 
رافد  كان  فلما   ...  (( بالقول:  االإبداعي، 
)امل�صرح احل�صيني( هو الفكر االإ�صلمي اخلّلق 
ود�صتوره املقد�ش القراآن الكرمي ..فان جماليات  
اأدبنا واإبداعنا تنهل من االإ�صلم العظيم .الذي 
اأ�صالته ونقائه ، يف حني  ا�صتطاع احلفاظ على 
كالتوراة  االأخرى  ال�صماوية  الكتب  تعر�صت 
لذلك   . والت�صويه  التحريف  اإىل  واالإجنيل 
املفكر  اأو  الكاتب  لدى  االأدبي  االإبداع  ارتبط 
هام�ش  توفر  ،مع  االإ�صلم  ،بجوهر  االإ�صلمي 
اجلوهر  مع  املن�صجم  والتجديد  للإ�صافة  كبري 
املجتمع  ي�صهدها  الذي  التطور  حركة  .ليواكب 
امل�صرح  مع  جماليًا  والتعامل  با�صتمرار.((  
احل�صيني يف كتابة الن�ش وتقدميه على خ�صبة 
امل�صرح يوؤكد الكاتب امل�صرحي اأحمد العبيدي6- 
الرابع  باملركز  الفائزة  م�صرحيته  مقدمة  يف   :
مب�صابقة الن�صو�ش امل�صرحية يف- 2012- وقدم 

يف  الفائز  امل�صرحي  للن�ش  اخلام�ش  باملهرجان 
م�صرح كربلء :

 جتريد احلدث من زمانه ومكانه التاريخي واإعادة 
باالأدوار  والتلعب  جديد  زمكان  يف  �صياغته 
امل�صرحية  ال�صور  من  مبجموعة  اخل�صبة  و�صحن 
الرمزية مع االبتعاد عن اللغة ال�صعرية الفخمة 
الذي  احلل  هو  بالدراما  الذائبة  الفكرة  ل�صالح 
التي  اخل�صو�صية  مع  للتعامل  الن�ش  هذا  وجده 
يتمتع بها امل�صرح احل�صيني والذي يكون يف الغالب 
مبا  ال�صعبي  العا�صورائي  امل�صرح  ب�صور  م�صبعًا 
يحمله من التزام حريف باحلدث يف ذهنية املتلقي.

بتعريف  اال�صتمرار  حتاول  التي  التقليدية  عن 
تقنيات  ي�صتعمل  �صغريا  ف�صاء  بكونه  امل�صرح 
متعددة الخت�صار ف�صاء احلياة الكبري، من خلل 
العادي  الوعي  حتاكي  جتريب  ملرحلة  التاأ�صي�ش 
والنخبوي معًا ياأخذ على عاتقه مهمة عك�ش هذا 
التعريف بجعل العر�ش امل�صرحي ميتد اإىل املتلقي 
بوابه  اإىل  امل�صرح  حتول  بانوراما  معه  لي�صكل 
االأعماق  يف  ال�صاكن  الوعي  تغذي  للحياة  كبرية 
مبعامل البعد الكوين الذي يبحث عن ك�صف اآفاق 

جديدة للملحمة احل�صينية .
خللق  كبريا  جهدا  بالذات  املرحلة  هذه  تتطلب 
التي  التقليدية  عن  يبتعد  خا�ش  ح�صيني  م�صرح 
ف�صاء  بكونه  امل�صرح  بتعريف  اال�صتمرار  حتاول 
ف�صاء  الخت�صار  متعددة  تقنيات  ي�صتعمل  �صغريا 
احلياة الكبري، من خلل التاأ�صي�ش ملرحلة جتريب 
على  ياأخذ  معًا  والنخبوي  العادي  الوعي  حتاكي 
العر�ش  بجعل  التعريف  هذا  عك�ش  مهمة  عاتقه 
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بانوراما  معه  لي�صكل  املتلقي  اإىل  ميتد  امل�صرحي 
تغذي  للحياة  كبرية  بوابه  اإىل  امل�صرح  حتول 
الكوين  البعد  مبعامل  االأعماق  يف  ال�صاكن  الوعي 
للملحمة  جديدة  اآفاق  ك�صف  عن  يبحث  الذي 

احل�صينية .
، ن�ش ال يزعم لنف�صه الو�صول  الكون كله �صجرة 
عدم  جاهدًا  حاول  لكنه   ، التجريب  تخوم  اإىل 
واحل�صي  الذهني  الواقع  عن  بالفكرة  االبتعاد 
ال�صيميائية  امل�صرحية  ال�صورة  من  متخذًا 
العر�ش  ل�صينوغرافيا  مكمًل  عن�صرًا  والب�صرية 
الن�ش  هذا  يف  قو�صني  بني  جاء  ما  فكل  لذلك   ،
من  متعددة  حزمة  من  واحد  احتمال  جمرد  هو 

االحتماالت املفتوحة للتطوير .
على  الفكرة  حداثوي  بن�ش  الكاتب  تعامل  وقد 
يف  النقال  الهاتف  با�صتخدام  التاريخ  اإ�صقاطات 
،واأراد  االت�صال  فيه  اليوجد  زمن  يف  االت�صال 
والعنف  والقتل  ال�صر  وتكرار  االأحداث  توالد 
من  والرذيلة  الفتنة  برموز  اإبلي�ش  وات�صال 
القتلة وهو مايح�صل بع�صرنا الراهن وع�صر يزيد 

ال�صالف املنقر�ش ...
)يظهر اإبلي�ش يف منطقة بعيدة من امل�صرح يرتدي 
..ووجهه  طويلة  قبعة  مع  �صودا  �صاحر  ملب�ش 
مطلي ب�صبغ ابي�ش ..مي�صك الهاتف ويحاور يزيد، 
عدا  ظلم  يف  يعود  ..امل�صرح  اآخر  مكان  يف  وكاأنه 

بقع ال�صوء فوق يزيد واإبلي�ش وال�صجرة (
اإبلي�ش : يزيد..

يزيد : نعم ...نعم ..يا موالي
اإبلي�ش : ماهذه االأخبار التي اأ�صمعها عنك ..

اإىل االآن مل تنجز املهمة !!
يزيد: )ينقل الهاتف من اأذن الأخرى بارتباك 
اأكرث من   : �صيء قريبًا.اإبلي�ش  ..�صينتهي كل   )
ال�صجرة مثمرة ..ماذا تريد  األف عام والزالت 

؟ األف عام اأخرى!
يزيد :لقد فعلت كل �صيء.

؟  احل�صود  ..وهذه  يايزيد  فا�صل  اأنت   : اإبلي�ش 
ال�صجرة يزدادون  اأتباع هذه  ؟  الطقو�ش  وهذه 

قوة.
فاأبلغ  تلك  م�صرحيته  يف  "الكاتب"  جنح  وقد 
خطف  يف  يفلح  مل  الطاغوت  فعل  اإن  املتلقي 
ال�صجرة  تلك  اأتباع  ح�صود  وحتجيم   االأ�صواء 
وحيهم  مييت  لن  البيت-   اأهل   – املباركة 
و�صوتهم وامتدادهم وقد جنح املخرج من خلل 
مهرجان  يف  قدم  الذي  العر�ش  �صينوغرافيا 
االأداء  كادر  ،وجميع  املنتقاة  الفائزة  العرو�ش 

التمثيلي ،الذي اأثر باملتلقي ..
"علي  امل�صرحي  للكاتب  املده�ش  الن�ش  ويف 
املا�صي  ا�صتدعاء  وهو  الزيدي"7-  النبي  عبد 
التي ذهبت  االأم ومو�صى ((  اأي�صا يف ))ثنائية 
النبي  من  وترجو  لتلتم�ش  املقد�ش  الوادي  اإىل 
ال�صلة  اأف�صل  نبينا  وعلى  –عليه  "مو�صى 

وال�صلم" اأن يبتهل معها الإيقاف القتل والعنف 
البعث  عاث  اأن  بعد  النهرين  مابني  بلد  يف 
وداع�ش فيهما تفجريًا وتنكيًل وقطعًا للروؤو�ش 
تلك  جراء  االأبناء  بفقد  االأمهات  ،وماأ�صاة 
جمزرة  يف  كما  الدماء  انهار  وجريان  احلروب 
والكربلءات  الفواجع  من  وغريها  �صبايكر 
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العراقية ...
)اأم : هذا هو احلل ..تكلم مع اهلل اأرجوك ،هو 

ي�صمع من اأنبيائه .
مو�صى: مل يرف�ش يل طلبًا اأبدا .

وعن  عنا  له  قل  ؟  تنتظر  ،ماذا  تف�صل  اأم: 
التي  وقطاراتنا  وحمطاتنا  انتظاراتنا 

التتوقف...
اأنا   .. ربي   ) راأ�صه  �صاأفعل ذلك )يرفع   : مو�صى 
مو�صى النبي الذي كلمته بهذا الوادي، وجعلتني 
من  وجعلت   ، االأر�ش  يف  واآيتك  ونبيك  كليمك 
جئتك   ، اأعداءك  بها  قهرت  معجزة  ع�صاي 
اليوم متو�صًل بك اأن توقف نهر الدماء يف وطن 
االأمهات ، اأنزل مطرك على ال�صوارع لكي تتو�صاأ 
،ال  اإياها  علمتنا  التي  احلب  ل�صلة  وت�صتعد 
 ، اأجل تلك القلوب املتعبات  اإال بك ،من  خل�ش 
اأو  اإ�صارة  اأعطني   ، النزيف  هذا  ..اأوقف  يارب 

كلمني بكلمة واحدة...(
يف  ال�صينما  ا�صتخدام  يف  احلديثة  التقانات  اإن 
املخرج  قبل  من  ا�صتخدامها  اأُح�صن  اإذا  امل�صرح 
ب�صكل  امل�صرحي  العر�ش  اإجناح  توؤدي دورها يف 
االإ�صلمي  بامل�صرح  االإ�صتغايل  ،ومايخ�ش  عام 
امل�صرحي  قدمها  التي  العرو�ش  ،وبع�ش  خا�صة 
اأركان العتابي يف عر�صه عن امللحمة احل�صينية 
يف �صالة غري م�صرحية –بل يف باحة فندق مل 
يكتمل- غ�ش باجلمهور املتفاعل مع هذا العر�ش 
اإخراجية  روؤية  وا�صتخدامه  والهادف   اجلاد 
جميلة باالإنارة وال�صتارة وال�صا�صة ال�صينمائية 
لغر�ش   ) )ب�صتوكة  يف  االإرتكا�ش  وطريقة 

ارتهن  اخلمر  عاقر  من  اإن  مفادها  ر�صالة  اإي�صال 
بظلمة وحلكة و�صرنقة تفاهته ،فيما اأبرز �صم�ش 
ب�صا�صته  ال�صلم-  –عليهما  زينب  و�صم�ش  احل�صني 
عتبات  على  ليقفا  الروحي  ب�صموهما  البي�صاء 
به  وُيحتفى  ُيقتدى  ومنهج  واأ�صوة  كقدوة  التاريخ 
اأحد  االإخراجية  ..فالتقنية  اأوان  وكل  عام  كل 

عوامل جناح تلك امل�صرحية ..
 فا�صتخدام ال�صينما بروؤية اإخراجية ذات منظور 
امل�صرحي  للعر�ش  النجاح  تتمم  تخ�ص�صي  علمي 

يذكر د- حممد �صيف 8-:
يف  كامًل  يكون  اأن  ميكن  الب�صري  ...فالوهم   (  
ال�صينما ،وهو الي�صمح للم�صاهدين با�صتن�صاق نف�ش 
اأن  ال�صخ�صيات،والميكن  ت�صتن�صقه  الذي  الهواء 
يعطي اأي فر�صة للتفاعل املبا�صر .يف حني ،يحدث 
التفاعل  على  يعتمد  اإنه  اإذ   ، امل�صرح  يف  العك�ش 
،والتوازن بني اجلانبني ،ويرتبط بال�صمت وردود 
عن  ال�صادرة  الراف�صة  اأو  املوافقة  ،�صواء  الفعل 
امل�صاهدين اأمام الكلمات امللفوظة من قبل املمثلني، 
اإن اإ�صاءة اخل�صبة ،وظلمة و�صمت ال�صالة ي�صحذ 
االإ�صارات  يفهمون  ويجعلهم  امل�صاهدين  ت�صور 
الب�صرية ،وال�صوتية، ب�صكل عميق وغام�ش جدًا، 
العر�ش  والواقع.ولذلك،فاإن  اخليال  بني  يجمع 
لي�ش باحللقة االختيارية التي ميكن اإ�صافتها اإىل 

العمل املكتوب ،واإمنا هو جوهر امل�صرح .....(
والوعّي  والفكر  باجلودة  اجلمال  ارتبط  لقد 
قّيم  وفق  باالآخر  املوؤثر  واخللق  املثمر  والنتاج 
الر�صالة  ا�صتلم  بعد  املتلقي  يتذوقها  معرفّية 
الت�صكيل-  امل�صرح-ال�صينما-  يف  �صواء  االإبداعية 
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،املعريف  الفكري  البحثي،  االإبداعي  الن�ش 
،ال�صعري، اأو اأي من االأجنا�ش االإبداعّية الكتابّية 
،واجلمال ..يف درا�صة نقدية ل"علياء الداية "9- 

مل�صرح وليد اإخل�صي  تقول :
الفن  اأن  يف  �صك  فل  الفني،  اجلمال  ).....اأما 
ي�صتند اإىل اأ�ص�ش معرفية موجودة لدى املبدع ،لكّن 
هدفه االأ�صا�صي يكمن يف فكرة التوا�صل مع االآخر، 
ملو�صوع  املح�صو�ش  التج�صيد  خلل  من  املتلقي 
يخدم املثل االأعلى اجلمايل لدى الفنان ، وبذلك 
يعرب عن واقع ع�صره وزمنه اخلا�ش .ومن خلل 
الفني  العمل  تقومي  ميكن  العلقات  هذه  درا�صة 
العمل  هذا  جتعل  التي  ال�صمات  ،بتتبعنا  جماليا 

جميل،......(
اأهمية  ما  القارئ  ذهن  اإىل  �صوؤال  يتبادر  رمبا 
وباالأخ�ش  والتن�صئة  الرتبية  يف  والدراما  امل�صرح 
لدى اأتباع اأهل البيت وهم يتوزعون يف كل العامل 
امل�صرح احل�صيني ت�صل  ،بالطبع ر�صالة  وال�صعوب؟ 
مع  والذاتي  اجلمعي  الوجدان  لتفاعل  للجميع 
والذاتية  اجلمعية  الذاكرة  يف  " اخلالد  "البطل 
،وكافح من  بها  ،ملا حمله من قّيم اجلمال ،وجاهر 
،وقدم  لها  ثمنًا  مهجته  ،ودفع  عنها  اجلها،ونافح 
اآمن  �صائبة  لعقيدة  فداًء  اأبنائه  من  عليه  مايعز 
بها ،اإذن هي ر�صالة عاملية كونية للحرية ،تربوية 

،تعليمية،توعوية ..
امل�صرح  عن   -10 هارف  علي  ح�صني  د-  كتاب  يف 

التعليمي :
الدرا�صات  من  الكثري  )توؤكد  والتعليم  الدراما 
دورا  تلعب  اأن  على  الدراما  قدرة  على  واالأبحاث 

ف�صل  املتلقي  لدى  )الذهنية(  تنمية  يف  فاعل 
جانب  اىل  تفكريه  وحتريك  خماطبة  عن 
العامة  املدركات  تو�صيع  ويف  االإن�صاين  وجدانه 

واخلا�صة لديه (..
فعنا�صر الت�صويق للحدث فنيًا يف امل�صرح الهادف 
اخلالد  البطل  ر�صالة  اإي�صال  ت�صتطيع  واجلاد 
– احل�صني  االإمام  ال�صهداء  �صيد  التاريخ  يف 

ف�صاء  يف  احلرية  �صرخة  فهو  ال�صلم-  عليه 
االإن�صانية .

القراآن الكرمي   -1
د- اإبراهيم احليدري –تراجيديا كربلء   -2
– ال�صاقي  دار  ال�صيعي-  �صو�صيولوجيا اخلطاب 

ط392-2015-2
يف  التاأ�صي�ش   – بر�صيد  الكرمي  عبد  د-   -3
عن  ال�صادر   – احلديث  العربي  امل�صرح  تيارات 

جملة دبي 2014-�ش263
د- عامر �صباح املرزوك –اخلطاب اجلمايل   -4
–�ش   2014 عدنان  –دار  والفن  الفكر  جدلية 

316
احل�صيني  امل�صرح  نظرية  اخلفاجي-  ر�صا   -5
العتبة  والثقافية  الفكرية  ال�صوؤون  –ق�صم 

العبا�صية املقد�صة-�ش31
يف  الفائزة  الن�صو�ش  العبيدي-  اأحمد   -6
العاملي  احل�صيني  امل�صرحي  الن�ش  م�صابقة 
الثاين- 2012-العتبة العبا�صية املقد�صة-ق�صم 

ال�صوؤون الفكرية �ش404
–دار  االإلهيات  الزيدي-  النبي  عبد  علي   -7

متوز �صوريا -2014 –�ش31
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وتطبيقات  اأفكار   – �صيف  حممد  د-   -8
الثقافة  –دائرة  التقاليد  تعار�ش  م�صرحية 

واالإعلم ال�صارقة -2013�ش43
زينب-ر�صا  احلوراء  �صفري  م�صرحية    -9
العبا�صية  العتبة  ا�صدارات  من  اخلفاجي- 

املقد�صة 2012م
علياء الداية – الرموز االأ�صطورية يف   -10
– م�صرح وليد اإخل�صي درا�صة جمالية مقارنة 

دار احلوار دم�صق - ط1-2010 –�ش18
د- ح�صني علي هارف- امل�صرح التعليمي   -11
–ط1  الثقافية  ال�صوؤون  دار  ون�صو�ش-  درا�صة 

2008-�ش17
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"غزٌل في خيوط الشمس"
E مسلم بن عقيل     في الكوفة

طالب عبا�ش الظاهر



ع�صرة اآالف م�صلِّ خلفه الأول وهلة... 
�صيء يبهج النف�ش.. 

بني  العدل  نامو�ش  الإقامة  الظامئة  النف�ش 
النا�ش، 

ويطلق لروح الن�صر ب�صارتها. 
لكنه االآن يدور.. ويدور.

وحيدًا يف طرقات الكوفة املوح�صة، 
يلّفه �صكون اأزقتها ال�صامتة، 

اإاّل من هم�ش الريح. 
ويغ�صاه رداء الليل املظلم، 

اإال من نور يقينه .. 
اإذ ال رفيق اأو نا�صر، 

وال وطن .. ال بيت.. وال ماأوى.
ال ركن ح�صني يع�صمه من طوفان غدر النا�ش. 

غريبًا يتلفت ميينًا و�صماال.. 
ابن  دعاية  تهزمه  مل  اإن�صان  ظل  يلمح  عّله 

مرجانة، 
ودهاء مكره ال�صيطاين املت�صرت.. 

ترغيبا مبلك يف الرّي عري�ش كاأنه ال ينفد، 
وترهيبًا بتهديٍد بالقتل حرقًا اأو �صلبًا 
اأو رميًا من �صطح �صاهق يف ق�صر اإمارة؛ 

اإن اأحدا منهم خالف اأمر احلاكم، 
وحاول حتدي �صلطته الغا�صمة، 

فنا�صر اأو اآوى.. 
اأو حتى تكلَّم مع خارج على �صرعيتها  �صاعد  اأو 

املزعومة..
املاأخوذة من فتوى م�صّرٍع ماأجور.. 

باع دينه بدنيا غريه،

و�صرى اآخرته بالثمن االأوك�ش!.
اإال بطلة منهم... من اأهل الكوفة، 

معدنها من معدن االأفذاذ .. 
�صيقف لها التاريخ اإجلاًل، 

رجال  خذالن  كل  �صجاعتها  اظفر  عادل  فقد 
الكوفة، 

وك�صف �صواأة خيبتهم، 
فلم يعد ينفعهم بعد االآن واىل االأبد، 

اأي تبجٍح ب�صوارب خّلب!.
ومهما كان لونها، 

وكانت درجة كثافتها، 
وقد فّرت عنها للخنوثة رجولتها.

)منلوج داخلي مل�صلم بن عقيل( : 
�صيدي..  يا  "ُعد 

يا اأبا عبد اهلل. 
وال.. ال تقِدم األيهم، 

فاإن لك يف االأر�ش مت�صع رحب.. 
ف�صيح..

ال ميكن اأن ي�صيق باإن�صان..
 اأي اإن�صان، 

فكيف بابن بنت ر�صول اهلل، 
واأبن و�صي ر�صوله االأمني، 

وحجته على العاملني؟ 
واإن هنالك البد يف النا�ش بقية رجال .. رجال، 

لي�ش من طينة هوؤالء املوجودون يف الكوفة ". 
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ع�صرة اآالف م�صلٍّ يف حلظة �صلم، 
وحينما تقرع للحرب طبول؛ 

يت�صتتوا كالعهن املبثوث. 
ويتوارون عن االأنظار كاجلراد املنت�صر، 

واإذا بلحظة فا�صلة من التاريخ ..
ال اأحد هناك. 

وم�صجد الكوفة خاٍو على عرو�صه من امل�صّلني، 
اإال من رجع �صدى لتهجد عابد.. 
وحيد ..غريب عن هذي الديار. 
خذله النا�ش ... ي�صّلي منفردا.

واإمام همام قد جاء �صفريا ل�صيده، 
واإذا بهم فجاأة يتنكروا لعهودهم.

بيعة  اأعناقهم  يف  علي  بن  للح�صني  اإن  وينكروا 
�صحيحة..

عقدوها على يد �صفريه ابن عقيل،
بل يكذبوا اإنهم قد اأر�صلوا له ع�صرات من ر�صائلهم: 

اإن اقدم.. فقد اأينعت الثمار، 
واإّن لك يف الكوفة جنٌد جمندة.. 

يرجون مر�صاة اهلل، 
واإذا بهم بلحظة ح�صم قد ال تتكرر كثريًا؛

يرجون دنانري ال�صلطان، 
ويرهبون كيده، 

رغم اإن كيد ال�صيطان وال�صلطان �صعيف! 

)منلوج داخلي ثاين مل�صلم بن 
عقيل(: 

موالي..  يا  "ُعد 

يا اأبا عبد اهلل وال.. ال تقدم،
فاإن الكوفة عادت ل�صجيتها االأوىل، 

ومثلما غدرت باأبيك يف ذات فجيعة..
مل ولن يندمل جرحها يف قلب االإ�صلم .. 

ها هي تعاود الغدر بي،
وحتا�صرين مب�صاعل النريان، 

وقذف احلجارة ار�صاًء للحّكام، 
وتتوثب للغدر بك ال حقًا يف عر�صات كربلء!".

-----------------
ع�صرة اآالف م�صلٍّ من اأ�صباه رجال، 

اأو رجال هزٍل  ال غري .. 
عندما يجد اجلد ؛ 

فحولته  قدمي  على  يقف  منهم  اأحد  ترى  ال  
املك�صورة باآلة دعاية.. 

يبثها بني النا�ش مكر ابن مرجانة امللعون، 
م�صارف  اىل  اجلرار  ال�صام  جي�ش  بو�صول 

الكوفة.. 
الإبادة احلرث والن�صل يف ربوعها، 

ولت�صّلم هذه يف االأخري �صفري احل�صني وابن عمه 
اىل الطاغية..

ابن اآكلة االأكباد.. 
لي�صفي فيه غليله االأموي .. 

فيم�صي �صهيدًا اىل ال�صم�ش..
يغزل ذهب خيوط اأ�صعتها �صفرًا خالدًا.. 
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ولتبقى الكوفة غافية باأح�صان هزميتها. 
)منلوج ثالث مل�صلم بن عقيل(: 

بثمن بخ�ش باعت الكوفة وعودها، 
ومتادت تلهث خلف وعود اجلاه وال�صلطان.. 

دالقة الل�صان، 
وماأخوذة بجبنها وطمعها، 

ومل تكتف بهذا... 
بل قاتلت احل�صني بن علي 

واأهل بيته واأ�صحابه ، 
اإذ اإن طريق االنحدار كما النجاح، 

ولكن بخطوة اىل اخللف..
ثم تبداأ رحلة ال�صقوط اىل الهاوية..

وبئ�ش امل�صري. 
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النصُّ المسرحيُّ 
وتعميُق اإليمان 

بالعدالة
قراءٌة في مسرحية 

رماد الخلود للشاعر رضا 
الخفاجي

علي ح�صني عبيد



اجلملة  هذه  العدالة،  فقدان  من  ي�صكُو  عامٌل 
دخلت  عندما  �صدمتني  التي  االأفكار  اأوائل  من 
داعية  او  مفكرا  وجدت  فقلما  القراءة،  عامل 
اأو فيل�صوفا را�صيا عّما يحدث بني بني االإن�صان، 
من  ي�صكو  كلهما  واملحكوم،  احلاكم  ب�صّقيهم 
خلفها  جتر  واملحكوم  احلاكم  وثنائية  االآخر، 
القوي  قبيل،  من  وكبرية،  كثرية  ثنائيات 
والظامل  العادل  والفقري،  الغني  وال�صعيف، 
قبل  فمثل  املت�صادة،  الثنائيات  من  و�صواها 
اأحداثها  وحفرت  الطف  واقعة  انبثقت   1400

)االأبدية( يف ذاكرة الزمن.
بني  امل�صتمر  ال�صراع  ذلك  االنبثاق  هذا  مبعث 
والظلم،  االإن�صاف  عدم  وهو  ونقي�صه  العدل 
والتفاعل  باحل�صور  احل�صيني  املنهج  وا�صتمر 
والتاأثري على نحو مت�صاعد، حتى يف املفا�صل اأو 
العهود ال�صلطوية التي يخبو فيها هذا ال�صراع، 
ولي�ش  املوؤقتة  الهدنة  باب  من  يحدث  ذلك  فاإن 
الباطل، ورمبا ي�صمت  املهادنة، فاحلق ال يهادن 
احلق فرتة معينة الأ�صباب قهرية، ولكن �صرعان 
ما تتقد جذوة العدالة، وتبداأ جوالت جديدة 

من ال�صراع بني طريف املعادلة.
مت  الذي  الفني  املحور  يف  اجلانب  هذا  يت�صح 
)رماد  امل�صرحي  الن�ش  هيكل  ت�صييد  وفقه، 
احل�صيني/  )امل�صرح  جملة  يف  املن�صور  اخللود( 
لل�صاعر  اأيار2015م(  1436هـ/  �صعبان  عدد 
�صاعر  )وهو  اخلفاجي،  ر�صا  امل�صرحي  والكاتب 
خم�صرم، م�صت على ح�صوره يف امل�صهدين االأدبي 
متتابعة،  عقود  والعربي،  العراقي  والفكري 

متّخ�صت عن ع�صرات الكتب واملقاالت النقدية يف 
ال�صعر وامل�صرح، مع كتابات يف الق�صيدة احل�صينية 
م�صتمدا  العزاء،  مواكب  يف  ال�صعبية  واالأهازيج 
ذلك من جذوره العميقة، يف املكان واخللق(، وقد 
العدالة  بني  ال�صراع  توظيف  اىل  ال�صاعر  �صعى 
البطولية  )الوقفة  على  معتمدا  ونقي�صها، 
والتي مل  ال�صلم(،  لزيد بن علي عليهما  اخلالدة 
واالأدباء،  الكتاب  من  حتققها  التي  العناية  جتد 
على الرغم من اأن وقائعها تطاول اأعظم الوقفات 

االإن�صانية البطولية عرب التاريخ االإن�صاين كله.
زيد  اإ�صرار  نلحظ  �صوف  امل�صرحية  هذه  يف  اإننا 
)ع( على خو�ش املنازلة الكفاحية ال�صر�صة التي 
على  اخلارجة  ال�صلطة  �صد  بها  اال�صتمرار  قرر 
واالأخلق  والقيم  واالأعراف  االإ�صلمي  الد�صتور 
اإ�صرار  ويجيء  االأزمان،  عرب  عليها  املتعارف 
الرغم  على  ر�صوخا،  يزداد  بل  علي(،  بن  )زيد 
اأمر واقع يف  اأن اال�صت�صهاد واملوت هو  من معرفته 
نهاية املطاف، ولي�ش هناك اأمل بعودة الطغاة عن 
ال�صلطة  اإدارة  يف  القمعية  واأ�صاليبهم  قراراتهم 
حدود  ال  وا�صتخفاف  بجحود  االأمة  مع  والتعامل 
لهما، وقد ات�صحت تفا�صيل هذا ال�صراع من خلل 
ت�صدت  التي  والثانوية  الرئي�صية  ال�صخ�صيات 
املجاميع  عن  ف�صل  امل�صرحي،  العمل  هذا  مل�صامني 
امللحظات  اىل  اإ�صافة  بنجاح،  توظيفها  مت  التي 
على  املوؤلف  يقرتحها  التي  الدقيقة  الفنية 
االإخراج، فيما يخ�ش االإنارة واملوؤثرات ال�صوتية 

والديكور و�صينوغرافيا العر�ش امل�صرحي.
قيد  على  يزال  ال  وهو  )ع(  زيد  �صخ�صية  فلدينا 
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ملدة  نخلة  جذع  على  وم�صلوبا  �صهيدا  ثم  احلياة 
االأموية  ال�صلطة  وايل  و�صخ�صية  �صنوات!،  اأربع 
لدينا  كذلك  عمر(،  بن  )يو�صف  الكوفة  يف 
وكاتبه،  للن�ش  حتديا  �صّكلت  التي  ال�صخ�صية 
اخلوف  جعلهم  الذين  للنا�ش  حتديا  �صكلت  مثلما 
تام،  �صبه  نحو  على  االإن�صاين  �صعورهم  يفقدون 
اإنهم كما ي�صفهم هذا الن�ش امل�صرحي املوؤثر، باتوا 
)زيد(  جثة  من  بالقرب  يومي،  نحو  على  ميرون 
اليها  ينظرون  وهم  النخلة،  جذع  على  امل�صلوبة 
بل اكرتاث وال اأمل وال ا�صتغراب وال �صعور بالندم 
بفقدان  تتمثل  الزمتهم  حالة  مع  اخلذالن،  او 
امل�صاعر االإن�صانية كافة، ف�صل عن فقدانهم االأمل 

بالوقوف �صد الظلم االأموي.
اىل اأن يزج لنا املوؤلف ب�صخ�صية الرجل الغريب، 
واخلوف  اخلنوع  حالة  او  م�صهد  على  دخل  الذي 
املكرتث  غري  النا�ش  موقف  م�صتهجنا  والرتدد، 
مب�صهد �صلب جثة ال�صهيد لعدة �صنوات، من دون اأن 
يثري فيهم هذا امل�صهد تفكريا بالثورة، مع حتريك 
اجلانب االإن�صاين لديهم، والعمل على تكرمي امليت 
ولكن  دفنه،  خلل  من  بذلك  تعاىل  اهلل  اأمر  كما 
اأ�صاليبها يف  ال�صلطة االأموية وب�صاعة  اخلوف من 
القتل والتعذيب وما �صابه، جعل من حالة اخلنوع 
الرجل  يظل  فيما  للأمة،  حياة  منهج  والرتدد 
الغريب م�صابا ب�صدمة روؤية اجلثة امل�صلوبة وهو 
كلمها  توا�صل  جوقة  مبعثه  حتذير  اىل  ي�صتمع 

ب�صوت عال:

)ال يا اإن�صان، احذر اأن تتقدم اأكرث!!
ال تنظر للج�صد امل�صلوب

فامل�صهد يدعو للأحزان
اإن كنت غريبا عن هذا امل�صر
او كنت بعيدا عن هذا الع�صر

اجلوهر ال يتغري اأبدا
مهما امتزجت فيه االألوان(.

جذوة  تبداأ  الغريب  �صخ�صية  ح�صور  مع  لكن 
ملاذا  يت�صاءلون  النا�ش  ويبداأ  تتعاظم،  العدالة 
اإزاء )زيد بن علي(،  مل نقم بواجبنا االإن�صاين 
ونكرمه على االأقل بالدفن، وحتدي ال�صلطة من 
بالفعل،  اجلثة، ويحدث هذا  �صلب  اإنهاء  خلل 
خلله  من  جنح  موؤثر،  دراماتيكي  تغيري  يف 
والرف�ش  الثورة  حالة  تعميق  يف  اخلفاجي 
لل�صلطة االأموية، مع اإظهار بع�ش حاالت الرتدد 
واخلوف التي مل ت�صمد اأمام اندفاع النا�ش نحو 

مقارعة ال�صلطة.
وكان م�صهد الدفن موؤثرا كونه اأنهى اأربع �صنوات 
وا�صمئزازا،  اإثارة  االأكرث  ولكن  ال�صلب،  من 
على  حو�صب(  بن  خرا�ش  )اأحدهم/  اإ�صرار 
من  جثته  واإخراج  علي(  بن  )زيد  قرب  نب�ش 
القرب، و�صلبها مرة اخرى على جذع النخل، يف 
للغرابة واالزدراء، ف�صل عن الهدف  حتد مثري 
االأ�صا�ش الذي يقف وراءه، والذي اأعلنه الفاعل 
معلنا  اجلثة  �صلب  اأعاد  عندما  نهارا،  جهارا 
ر�صالتنا  ت�صل  لكي  الفعل،  بهذا  قام  انه  للوايل 
بو�صوح اىل ال�صعب، وهي ان م�صري كل من يقف 
�صد ال�صلطة االأموية ال يقل عما ح�صل لزيد بن 
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علي من تعذيب و�صلب.
امل�صرحي  الن�ش  هذا  ح�صنات  اأهم  من  ولعله 
ل�صالح  ال�صراع  هذا  نتيجة  اأنهى  اأنه  املوؤثر، 
كفة الثورة العادلة، ول�صالح املبادئ االإن�صانية 
ال�صامية، اأي انه قدم روؤية اإن�صانية فنية تقف 
االأزيل  �صراعه  يف  االإن�صاين  الكفاح  جانب  اىل 
اأن هذه  الباغية، واالأهم من ذلك  ال�صلطة  �صد 
الروؤية جاءت متناغمة مع االأحداث التاريخية 

لهذه الواقعة.
اأن ن�صل اىل بع�ش  كذلك يف اخلل�صة ن�صتطيع 
عن  انعك�صت  التي  والفكرية  الفنية  النتائج 
اإطار  يف  يدخل  الذي  امل�صرحي،  الن�ش  هذا 
احل�صيني(،  )امل�صرح  مع  اخلفاجي  ر�صا  جتربة 
والدة  يف  بالنجاح  تكللت  التي  الرحلة  هذه 
املت�صل�صلة،  امل�صرحية  االإ�صدارات  من  مهم  عدد 
ف�صل عن تقدمي االآراء النقدية املهمة يف هذا 
املجال، عرب كتب مت ترجمتها اىل لغات عاملية 
للإعجاب  يدعو  االأهمية  بالغ  اأمر  وهو  حية، 
الفكر  تو�صيل  على  واالإ�صرار  الكاتب  �صعي  يف 
احل�صيني عرب اال�صتخدام الفني واالأدبي، فقد 
مزج بني ال�صعر وامل�صرح والتمثيل، حتى يعر�ش 
مبادئ الفكر احل�صيني، وامللحم املتفرعة عنه، 
كملحمة )زيد بن علي( ووقفته الكفاحية التي 
اخلفاجي  ر�صا  اإن  واالإعجاب،  للرهبة  تدعو 
امل�صرح  جمال  يف  اأمام  اىل  اخلطى  يحث  وهو 
احل�صيني منذ �صنوات طويلة، يجعلنا ننظر بعني 
الغبطة اىل اأعماله املو�صومة بالتميز والتاأكيد 
هذا  يف  واالأدبية  الفنية  جهوده  م�صاعفة  على 

امل�صمار.
كتب  اإ�صدار  يف  متيزه  ذلك  على  دليل  وخري 
كما  را�صخا،  جناحا  حققت  م�صرحية  ون�صو�ش 
نلحظ ذلك يف جناحه فنيا وفكريا يف هذا الن�ش 
امل�صرحي )رماد اخللود(، ملقيا ال�صوء على واقعة 
رمبا مل حت�صل على ما يوازيها من بطولة وتفرد، 
م�صتخدما طرائق فنية تعتمد تاأجيج ال�صراع بني 
الثبات على املبداأ، واخلنوع من جهة، وبني موا�صلة 
الكفاح االإن�صاين �صد ال�صلطة الغا�صمة، والر�صوخ 

لها خوفا او رغبة باملنافع املادية الزائلة.
مزج  م�صرحي،  ن�ش  اأمام  نقف  نحن  العموم  ويف 
فنيا  هيكل  وقدم  املم�صرح،  وال�صعر  النرث  بني 
ومعمارا مت�صافرا، ت�صارعت فيه اجتاهات فكرية 
االإن�صان  اأن  منها،  الهدف  كان  عديدة،  ومبدئية 
�صيبقى  عزميته،  و�صعفت  اإرادته  ت�صاءلت  مهما 
بانتظار الفر�صة امللئمة للعودة اىل جادة احلق 
ال�صلطة  �صد  الكفاح  جذوة  وتاأجيج  وال�صواب، 
الظاملة، �صريطة اأن يكون االإميان بالعدالة حمركا 

ووقودا للكفاح االإن�صاين على نحو دائم. 
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كينونُة المسرِح الحسينيِّ 
وارتكاُزه على التراث

علي اإ�صكندر/ ناقد ـ بابل



�صراع  يف  طويًل  زمنًا  احل�صيني  امل�صرُح  دخَل 
هل  احلديث:  القدمي  ال�صوؤال  على  االإجابة 
يف  ممتدة  جذور  ذو  ح�صيني  م�صرح  يوجد 

الِقِدم؟
اأجوبة  عنه  متخ�صت  املطروح  ال�صوؤال  وهذا 
متعددة ولكنها متاأرجحة بني النفي والتاأكيد، 
لهذا  اإىل وجود جذور  ت�صري  االأغلبية  اأن  اإال 
امل�صرح القائم اليوم فل ميكن اأن يكون عائمًا 
اآخر  وراأي  را�صخة،  جذور  له  تكون  اأن  دون 
تنطلق  احل�صيني  امل�صرح  جذور  اإن  يقول: 
)الت�صابيه  وهي  م�صرحية  قبل  ما  اأعمال  من 

احل�صينية(.
به  واأق�صد  ال�صارع  م�صرح  من  بداأنا  فلو 
خلل  تنطلق  التي  احل�صينية(  )الت�صابيه 
القول  ن�صتطيع  و�صفر(  )حمرم  �صهري 
احل�صيني  للم�صرح  حية  جذورا  متثل  اإنها 
حّد  اإىل  التطور  من  مراحل  اإىل  و�صل  الذي 
االعرتاف بوجوده وكينونته.. فما دام هنالك 
احل�صينية  الت�صابيه  بني  طقائ�صي  ترابط 
وامل�صرح احل�صيني يف الوقت احلا�صر وما دام 
نحن  فبالتايل  عدميته  ينفي  ال�صيء  وجود 
فعًل اأمام م�صرح طقائ�صي يحمل ثيمة امل�صرح 
يعرت�ش  وقد  وو�صائله..  واأدواته  و�صفاته 
احل�صينية  الت�صابيه  م�صرحة  على  البع�ش 
ومدى امتلكها احل�ش امل�صرحي اإال اأن التطور 
اأ�صبح  للت�صابيه احل�صينية حيث  الذي حدث 
وال�صخو�ش  والزمان  باملكان  االهتمام  عندها 
واحلركات  لها  تكتب  التي  والن�صو�ش 

املليء  ال�صارع  وغدا  املمار�صة،  والفعاليات 
ذلك  على  ونزيد  مفتوحًا  م�صرحًا  باملتفرجني 
عاملية هذا احلدث عرب التنوع العاملي والديني 
كربلء  يف  يجتمعون  الذين  ملتلقيه  والطوائفي 

ويتفاعلون مع هذا احلدث احل�صيني.
احلا�صر  الوقت  يف  احل�صيني  امل�صرح  اأن  ثّم 
اأمثال  وكتاب  الأدباء  م�صرحية  جتارب  وعرب 
والكاتب  اخلفاجي  ر�صا  امل�صرحي  الكتاب 
عقيل  وال�صاعر  الظاهر  عبا�ش  طالب  واالأديب 
واآخرين  النا�صري  ربيع  وال�صاعر  غريب  اأبو 
اأّنهم  بالتاأكيد  احل�صيني  امل�صرح  �صاحة  دخلوا 
احل�صينية  الت�صابيه  من  الكثري  ال�صيء  اأخذوا 
الفعل  هذا  يع�صرنون  وبداأوا  ال�صارع  م�صرح  اأو 
ترتقي  م�صرحيات  اإنتاج  على  والعمل  املم�صرح 
للم�صرح العاملي ولها ح�صورها املُلّح على ال�صاحة 
الفكرية  احلا�صنة  وجود  مع  خ�صو�صًا  الفنية 
فّن  ال�صتقبال  الفطري  والتهيوؤ  والثقافية 

امل�صرح احل�صيني والتناغم معه.
احل�صينية(  )الت�صابيه  اأهمية  من  يزيد  ومما 
اأنها  احل�صيني  امل�صرح  بجذور  ن�صميها  التي 
وطّفها  لكربلء  الغني  الرتاث  على  اعتمدت 
حيث  اخلالدة،  احل�صينية  بالثورة  يت�صل  وما 
اأ�صا�صية يرتكز عليها  اأ�صبح هذا الرتاث ركيزة 
الرتاثية  املادة  كانت  وهنا  امل�صرحي،  الفعل 
الكربلئية حا�صرة يف املمار�صة امل�صرحية، وال 
اأبالغ لو قلت ان امل�صرح احل�صيني كان قد تاأخر 
احل�صينية،  الت�صابيه  لوال  والن�صوج  بالظهور 
امل�صرحية  املمار�صة  �صمات  اأن  عن  ف�صًل 
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م�صرحًا  وّلدت  التي  هي  )الت�صابيه(  البدائية 
م�صرحًا  احلا�صر  الوقت  يف  اأ�صبح  تقليديًا 
فقد  بالبنان..  اإليه  ي�صار  ومتميزا  ع�صريا 
بطابٍع  م�صرح  تر�صيخ  على  ال�صارع  م�صرح  عمل 
التي  االأعمال  من  العديد  قّدم  تراثي  فطري 
تعاملت فطريًا مع احلدث احل�صيني والتي كانت 
املتلقي تثري فيه  اإىل وجدان  وال تزال االأقرب 
بكربلء  دائمًا  وتذكره  واأحا�صي�صه  م�صاعره 
ويف  ال�صيف،  على  القيمي  واالنت�صار  احل�صني 
احل�صينية  للت�صابيه  اأ�صبح  احلا�صر  الوقت 
فر�صة  املتلقي  يفوت  وال  وكينونتها  ح�صورها 
الُفرجة للأعمال امل�صرحية املتجولة ويتفاعل 
معها خ�صو�صًا مع اهتمام اأكرث املواكب احل�صينية 
باأعمال  الت�صابيه  ممار�صات  على  والقائمني 
التاأكيد  مع  وال�صخو�ش  الن�ش  وبنية  االأزياء 
تلك  وحتى  اأعمالهم  اإي�صال  يف  الفطرة  على 
العرو�ش الب�صيطة التي تقام يف كل مكان يلهج 
اإبداعية ومن اخلطر  اأعمال  با�صم احل�صني هي 
دامت  فما  باملبتذلة  لها  البع�ش  و�صف  واجلرم 
الت�صابيهي  فاحلدث  التطور  وترية  يف  احلياة 

احل�صيني ينحى منحى التطور.
اأن  ميكن  ال  احل�صيني  امل�صرح  اإن  نقوُل  واأخريًا 
واجلذور،  الرتاث  اإىل  يعود  اأن  دون  ينطلَق 
واأعتقد اأن ا�صتغاالت الكاتب امل�صرحي االأ�صتاذ 
الرتاث  على  بالفعل  ترتكز  اخلفاجي  ر�صا 
واأنه  خ�صو�صًا  ال�صارع  م�صرح  وعلى  الكربلئي 
املبدعني،  تنتج  التي  البيئة  هذه  يف  يعي�ش 
واأجد اأن اأغلب اأعماله امل�صرحية قد ا�صتنطقت 
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الدائم  االهتمام  اإىل  و�صواًل  الرتاثية  املادة 
والعمل  احل�صيني  امل�صرح  اأ�صاليب  بتطوير 
الذات ووا�صح  اإبرام م�صرح جديد قائم  على 
ال�صمات وامللمح والدفاع عنه بكل ما اأوتي من 
متهيد  حتى  الكتابة  يف  اإبداعي  و�صحر  قوٍة 
امل�صرحيني  املبدعني  من  جيل  اأمام  الطريق 
مل�صرح  والتاأ�صي�ش  امل�صتورد  امل�صرح  ورف�ش 

ح�صيني حقيقي.
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المسرُح العربيُّ .. تاريٌخ 
موجٌز لرحلة طويلة       
أوال: مؤثرات التثاقف في مصر والشام 

نا�صر اخلزاعي



ارتباطا  يرتبط  امل�صرح  فن  اأن  البياِن  عن  غنٌي 
قويا بالتمدن واال�صتقرار، وهذا ما يف�صر ظهوره 
والرومان  اليونان  قدامى  عند  متكامل  فّنا 
عليها  كان  التي  والتنقل  البداوة  حياة  وافتقار 
العرب قبل ظهور االإ�صلم اإىل معرفة هذا اللون 

من الن�صاط احليوي واالإبداعي .
اإذا  مقنعا  يبدو  ال  قد  وحده  ال�صبب  هذا  لكن 
قد  ح�صارتهم  ازدهار  اأيام  العرب  اأن  عرفنا  ما 
مرتجمني  والرومان  اليونان  تراث  على  اأتوا 
و�صارحني من دون اأن يتاأثروا مبو�صوعة امل�صرح 
الباحث  اأو يحاكوها يف واقعهم االأدبي، ويعلل  
غياب  )اإن  قائل:  ذلك  عزيزة  حممد  التون�صي 
االآداب  يف  ووجـوده  العربي،  االأدب  يف  امل�صرح 
حيث  اليوناين  كاالأدب  عا�صرته  التي  االأخرى 
ولد امل�صرح، يعـود باالأ�صا�ش اإىل اأن اإرادة امل�صلم 
اأن   ميكـن  ال  لذلك   ، اهلل  اإرادة  من  جزء  هـي 
اليونانـي  امل�صـرح  اأبطال  تواجههـا كما هي حال 
املطلق  االنتمـاء  اإن  ثم  للآلهة،  مواجهتهم  يف 
ومفهوم  جمموعته،  اإىل  امل�صلم  االإن�صان  من 
هـذا  وجـود  مينعان  ال  عنده  الدرامـي  التاريخ 
ال�صراع على م�صتوييه الثنائيني، اأي اأن الفردية 
لديه،  م�صتحيلـة  تبدو  داخلي  �صراع  كل  م�صدر 
والفرديـة  النف�صيـة  ال�صراعات  فاإن  وبالتايل 
الت�صرفات  بوتقـة  يف  الذوبان  نحو  تتجـه 
اجلماعية....( وهو ما اأدى اإىل تل�صي االإبداع 
وعليه،  العربي.  الثقايف  موروثنا  يف  امل�صرحي 
فالفن امل�صرحي، مبوا�صفاتـه، و�صروطه الفنّية 
م�صر  يف  اإال  العربّية  الثقافة  تعرفه  مل  فن  هو 

احلديثة التي غزاها نابليون يف الربع االأخري من 
القرن التا�صع ع�صر وجلب معه اإليها مع ما جلب من 
اأن�صطة وثقافات فنا جديدا ا�صمه )فن  امل�صرح (.

)تاريخ  �صفره  يف  زيدان  جرجي  ين�ّش  ولذلك 
اأما التمثيل كما هو  االآداب العربية ( بالقول: ) 
جملة  يف  جاءنا  فقد  العهد،  لهذا  االإفرجن  عند 
اأ�صباب املدنية احلديثة، حمل بونابرت معه عند 
بذور  من  حمله  ما  جملة  يف  م�صر،  اإىل  قدومه 
بني  وكان  وال�صحافة،  كالطباعة  املدنية  هذه 
الفنون  اأ�صحاب  العلمّية رجلن من  رجال حملته 
بع�ش  مثلوا  وقد  املو�صيقيني،  وكبار   اجلميلة 

الروايات الفرن�صاوية مب�صر لت�صلية ال�صباط( .
اأيام  م�صر  على  االأوربيني  توافد  �صاعد  ورمبا 
حممد علي با�صا الذي ا�صتقدمهم للعمل والعمران 
م�صر  مدن  يف  الكربى  امل�صارح  بع�ش  اإن�صاء  على 
و�صواهما،  واالإ�صكندرية  كالقاهرة  الرئي�صة 
جمموعة  امل�صارح  هذه  جدران  على  ُعّلقت  وقد 
العمل  ب�صروط  املتعلقة  والقوانني  اللوائح  من 
على  يرتتب  وما  امل�صارح  دخول  وبطرق  امل�صرحي 
ذلك من �صرورة املحافظة على االأمن العام وعدم 
االإخلل به، واالمتناع عن التدخني، وعدم اإ�صدار 
االأ�صوات املزعجة كال�صفري وال�صراخ العايل، وقد 
كانت قاعة امل�صرح تعّج بثمانية جنود )�صاوي�ش( 
بها  يلتزم  ال  التي  القوانني  هذه  تطبيق  يتولون 

كّلها من يح�صر اإىل هذه امل�صارح اآنذاك.
امل�صرح  حالة  االأجانب  الرحالة  بع�ش  �صّور  وقد 
يف م�صر ت�صويرا دقيقا، وهو ت�صوير يعك�ش مدى 
الذي  االأوربي  قرينه  عن  امل�صرح  هذا  تخّلف 
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دخل  الذي  )رينو(  الرحالة  يقول  اإذ  عنه،  جنم 
م�صارح  اأحد  وا�صفا  1854م  العام  بحدود  م�صر 
االإ�صكندرية  يف  اأعجبني   ( بالقول:  االإ�صكندرية 
فيه  راأيت  النجوم،  حتت  الطلق  الهواء  يف  م�صرح 
دراما اإيطالية بطلتها ممثلة م�صرية... وي�صيف: 
منظر  اأثار  ما  بقدر  اهتمامي  التمثيل  يرث  ومل 
كانت  حيث  امل�صرح،  �صالة  يف  اجلال�صني  املدخنني 
خلل  من  وتت�صلل  الدخان،  �صحب  منهم  تت�صاعد 
ثم  الهواء،  يحركها  كان  التي  املفتوحة  ال�صرت 
نغمات  مع  بالنجوم  املتلألئة  ال�صماء  نحو  ترتفع 

املو�صيقى (
املولود  النقا�ش  ال�صام فقد كان مارون  اأما يف بلد 
اجلهود  �صاحب  1817م  عام  بلبنان  �صيدا  يف 
الريادية يف فن امل�صرح العربي احلديث، وقد كان 
النقا�ش متعلما تعليما جيدا ومتقنا لبع�ش اللغات 
الدائم ومعرفته  ومولعا بالفنون ف�صل عن �صفره 
للتجارة وفنونها حيث كانت �صيدا من اأهم املرافئ 

البحرية يف ال�صرق اآنذاك.
الفرن�صي  االأدب  من  امل�صتوحاة  )البخيل(  وكانت 
هي اأوىل م�صرحيات النقا�ش التي كتبها مقدما لها 
املجتمع  بناء  امل�صرح يف  اأثر  مبقدمة طويلة تبني 
مثلت  وقد  واالإن�صانية،  الفكرية  نه�صته  ويف 
بح�صور  1847م  العام  اأواخر  بيته  يف  امل�صرحية 
القن�صليات  ممثلي  ومن  البلدة  وجهاء  من  نخبة 
وبع�ش املهتمني بال�صاأن الثقايف وامل�صرحي، يف حني 
املكان  ويف  نف�صه  العام  يف  الثانية  م�صرحيته  قدم 
التي  املغفل(  احل�صن  )اأبو  م�صرحية  وهي  نف�صه 
ا�صتوحاها من ق�ص�ش الرتاث العربي القدمي، وقد 

قدمت امل�صرحية باإمكانات متوا�صعة يف التمثيل 
االأو�صاط  يف  ممتاز  بقبول  ولكن  االإخراج  ويف 
)فرمان(  على  للح�صول  �صجعه  مما  الثقافية، 
احلاكمة  الرتكية  احلكومة  من  موافقة  اأي 
اأقامه  الذي  اخلا�ش  م�صرحه  باإن�صاء  اآنذاك 
الذي  امل�صرح  لهذا  قي�ش  وقد  بيته،  من  قريبا 
حتول اإىل كني�صة فيما بعد اأن تقام بني اأ�صواره 
ال�صليط(  احل�صود   ( الثالثة  النقا�ش  م�صرحية 
عام 1853م وهي م�صرحية ذات بعد اجتماعي 

ع�صري
وُوجـدت  )التمثيلية(  ولدت  وهكذا 
)الرتاجيديا( واأن�صئ )امل�صرح ال�صعري( واأ�صبح 
اأدبية  حركـة  العربية  الثقافية  احليـاة  يف 
دائرة  تو�ّصعت  وقد  بـ)امل�صرح(،  عرفت  مميزة 
العمل فيهـا جيل بعد جيل حتى و�صلت اإىل ما 
تتفوق  رمبا  ومنزلة  اأهمية  من  اليوم  عليه  هي 
بطبيعة  ل�صيقة  اإبداعية  فنون  منزلة  على 

الثقافة العربية كفن ال�صعر مثل... 
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قــرأُت العـــدَد

د. اأنوار �صعيد جواد

الثامَن



ت�صري  املجلة  ومازالت  الثامن  العدِد  اإىل  و�صْلنا 
تلك  ا�صتذكار  يف  وا�صحة  وروؤى  واثقة؛  بخطى 
جمعاء  االإن�صانية  بتاريخ  ت  اأملَّ التي  الفاجعة 
ملئكة  اأبكت  التي  اخلالدة(  الطف  )فاجعة 
واإىل  وقوعها  منذ  االأر�ش  �صكان  قبل  ال�صماء 
لكثري  ا�صتلهامها  جانب  اإىل  و�صتظل   هذا  يومنا 
خلل  من  وذلك  واملواقف؛  والِعرب  الدرو�ش  من 
التي  والبحوث  واملقاالت  امل�صرحية  الن�صو�ش 
من  رافدا  بذلك  لتكون  امل�صرح  ب�صورة  تعنى 
ما  عرب  والعربية  العراقية  الثقافة  روافد 
املعطاء،  احل�صيني  الفكر  ن�صر  من  اإليه  ت�صعى 
ثقايف  ومقال  م�صرحي؛  ن�ش  بني  ما  �صتى  ب�صور 
هذا  مع  متا�ش  له  بحث  اأو  الق�صية،  بهذه  ُيعنى 
الدرو�ش  ا�صتخل�ش  جانب  اإىل  اخلّلق؛  الفكر 
معاجلة  يتم  خللها  من  التي  والنتائج  والعرب 
ال�صاحة  على  تطراأ  التي  واالأحداث  الق�صايا 
اأم  االإن�صاين  باجلانب  منها  يتعلق  ما  �صواء 
والعقائدي؛  والقيمي  الفكري  اأو  االأخلقي 
وغري ذلك من االأحداث واملتغريات التي ي�صهدها 
ت�صعى  اإمنا  احل�صيني(  )امل�صرح  وجملة  الواقع؛ 
اخلالدة  الواقعة  لهذه  مبا  منها  اإميانا  لذلك 
وامليادين  االأ�صعدة  خمتلف  على  ثّر  عطاء  من 
اإىل جانب  واالإن�صانية واالجتماعية؛  الفكرية 
امل�صرح احل�صيني  امل�صرح _  النوع من  كون هذا 
النهو�ش  اإىل  ي�صعى  ر�صاليا،  م�صرحا  ميثل   _
االأمنوذج  تقدمي  خلل  من  االإن�صانية  بواقع 
احل�صاري الذي ميثل قيم ال�صماء وعر�صها اإىل 
ح�صاري  اأ�صلوب  خلل  من  كافة  االأر�ش  �صعوب 

ومعا�صر ي�صعى اإىل تو�صيل هذه امللحمة اخلالدة 
اإن�صانيا عرب مراحل التاريخ املختلفة .

اخلفاجي(  )ر�صا  االأ�صتاذ  اإ�صرار  جاء  هنا  ومن 
املدر�صة  مببادئ  االلتزام  ))�صرورة  على  امل�صتمر 
احل�صينية املحمدية االأ�صيلة عند كتابة اأي ن�ش 
م�صرحي(( ينتمي اإىل هذا النوع من امل�صرح؛ وذلك 
عنوان  حتمل  جاءت  التي  العدد  افتتاحية  يف 
منه  اإميانا  امل�صروع(  والطموح  احل�صيني  )امل�صرح 
التغيريات  ))اإحداث  على  امل�صرح  هذا  بقدرة 
العربية  املجتمعات  بنية  يف  املن�صودة  اجلذرية 
احلقيقي  االزدهار  نحو  بها  والتقدم  واالإ�صلمية 
العدل((  مبادئ  اأ�صا�ش  على  والرفاه  والطماأنينة 
غري اأن االأعمال التي تقدم لهذا النوع من امل�صرح ال 
اخلالدة،  االإن�صانية  امللحمة  تواكب وعظمة هذه 
ي�صتطع  مل  فكرية  وتطلعات  روؤى  من  حتمله  وما 
كّتاب هذا النوع اأن يقفوا عند جوهرها، فما زالت 
دم تقف عند احلدث التاريخي  الن�صو�ش التي تقَّ
اإثارة  اإىل  ي�صعى  عاطفي  منظار  من  اإليه  وتنظر 
امل�صاعر وذرف الدموع دومنا التنبه اإىل اإن هناك 
اأبعادا اأعمق وروؤى اأو�صع من ذلك؛ ي�صتطيع الكاتب 
ايجابي  اأثر  من  لها  ملا  عندها  الوقوف  امل�صرحي 
خا�صه  الذي  احلقيقي  ال�صراع  اأبعاد  ك�صف  يف 
االأطهار  بيته  واآل  )�ش(  بالنبي  متمثل  االإ�صلم 
�صد قوى الكفر والظلم واال�صتبداد على مِرّ االأيام 
االأ�صتاذ  دعوة  جاءت  هنا  ومن  الزمان.  ومدار 
اإىل  واملبدعني  الكتَّاب  كل  اخلفاجي(  )ر�صا 
�صرورة االإميان مببادئ النه�صة احل�صينية والفكر 
احل�صيني وا�صتلهامهما من اأجل النهو�ش بهذا الفن 
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واالرتقاء به اإىل امل�صتوى املطلوب؛ الذي يرى فيه 
ال�صرورة.... ))م�صرح  هو  احل�صيني  امل�صرح  ان 

املتغريات  املوؤهل الإحداث  امل�صرح اجلماهريي  وهو 
يف  داعيا  امل�صرحي،  الفن  اآليات  عرب  املن�صودة(( 
االتكاء  عدم  اإىل  والكّتاب  املبدعني  ذاته  الوقت 
على االآخرين واعتماد املدار�ش الغربية الطارئة؛ 
اإبداعهم  بقيمة  االإميان  على  االعتماد  ا  واإمنَّ
تت�صم  كي  االأ�صيلة؛  جتربتهم  وُيغني  ي�صيف  مبا 
�صهلة  لي�صت  مهمة  ))وهذه  بالتّميز  اأعمالهم 
يوؤمن  الذي  احلقيقي  املبدع  الكاتب  تفرز  ولكنها 
بقدراته وبفاعلية الفكر الذي ينتمي اإليه(( على 

حد قول �صاحب االفتتاحية .

الن�صو�ش : 
م�صرحية؛  ن�صو�ش  اأربعة  العدد على  احتوى هذا 

حمل االأول عنوان 
_ باجتاه ال�صم�ش ملوؤلفه عقيل اأبو غريب 

املمتدة  الزمنية  احلقبة  على  ال�صوء  فيه  �صلط 
القني  بن  بزهري  )ع(  احل�صني  االإمام  لقاء  من 
اإىل  كربلء  طريق  اإىل  املمتدة  ال�صحراء  يف 
ذي  بن  �صمر  اللعني  يد  على  )ع(  ا�صت�صهاده  حني 
اجلو�صن، وامل�صرحية تقع يف ع�صرة م�صاهد؛ حاول 
تعرتي  التي  ال�صبابية  عند  يقف  اأن  املوؤلف  فيها 
ي�صتطيع  ال�صم�ش  �صياء  ان  وكيف  النفو�ش  بع�ش 
وا�صحة  احلقيقة  لتكون  ال�صبابية  هذه  يلبد  اأن 
بن  زهري  موقف  يف  ذلك  ويتجلى  للعيان.  نا�صعة 
القني من االإمام احل�صني )ع( ون�صرته له فيما بعد 
وا�صت�صهاده بني يديه )ع(، وكذلك موقف احلر بن 

)ع(  االإمام  حلرب  خرج  الذي  الرياحي  يزيد 
خطاب  وبعد  الكوفة؛  اإىل  التوجه  من  ومنعه 
االإمام )ع( يف واقعة الطف زالت ال�صبابية عن 
له �صم�ش احلقيقة؛ فاجته مع  نف�صه وانك�صفت 
اأي�صا بني يديه  اأن ا�صت�صهد  فر�صه نحوها وكان 
اأن  مفادها  روؤية  من  تنطلق  وامل�صرحية  )ع(، 
وان  ال�صم�ش  كنور  نا�صعة  واحدة  احلقيقة 
اإاّل  والهوى،  وال�صك  ال�صللة  �صحب  حجبتها 
اأنها تبقى هي م�صدر النور واالإ�صعاع لكل العامل، 
كذلك اأهل البيت )ع( ومنهم االإمام احل�صني )ع( 
اإليهم  وتوجهه  الكوفة  الأهل  با�صتجابته  الذي 
النفو�ش  بع�ش  عن  ال�صبابية  يزيل  اأن  ا�صتطاع 
النقية كنف�ش زهري بن القني الذي كان عثماين 
الهوى؛ ونف�ش احلر بن يزيد الرياحي الذي كان 
قائدا جلي�ش عمر بن �صعد؛ فكان اأن تركا ماهم 
االإمام احل�صني )ع(  عليه واجتها �صوب مع�صكر 
والتحقا به وا�صت�صهدا بني يديه؛ مدركني اأن هذا 
املع�صكر هو مع�صكر االإ�صلم احلق واالإميان وان 
الطريق  اأنارت  التي  ال�صم�ش  هي  الطف  واقعة 
ملن ي�صعى اإىل طريق احلرية والعدالة واالإميان، 
وك�صفت احلجب عن الظلم وال�صبابية. والن�ش 
اليخرج عن اإطار الدراما املاأ�صاوية التي تعتمد 
الن�ش  يقوم  وفكرة  لها  مادة  التاريخي  احلدث 
امل�صرحي عليها. وقد اعتمد الن�ش على اأ�صلوب 
جانب  اإىل  ال�صخ�صيات  بني  املبا�صر  احلوار 
)حركة  ال�صوتية  املوؤثرات  بع�ش  ا�صتخدام 
االإبل  ال�صحراء_�صوت  يف  احلجيج  قوافل 
فر�صان  �صهيل  اخليل_�صوت  و�صهيل  واملاعز 
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واأطفال_ ن�صاء  االأ�صوات_�صراخ  وتداخل 
اإىل  احلديد....(  ووقع  ال�صيوف  طرق  �صوت 
غري ذلك من املوؤثرات ال�صوتية التي ا�صتخدمها 
ذلك  جانب  اإىل  احلدث،  �صورة  لرت�صم  املوؤلف 
واملن�صق  املنظم  التتابع  اإىل  املوؤلف  عمد  فقد 
الن�ش  مو�صوع  يعالج  وهو  واالأفعال  للأحداث 
ثيمة  واأبعاد  دالالت  حملت  لغة  خلل  من 
فار�ش  مع  هلل  بن  نافع  حديث  يف  كما  الن�ش؛ 
يقول:  حيث  )ع(؛  احل�صني  االإمام  مع�صكر  من 
عليَّ  اختلطت  لقد  الفار�ش  ها  اأيًّ ))....عذرا 
وحديث  التمييز((،  بو�صعي  يعد  ومل  الروؤى، 
حقا  ))هل  لوحده:  كان  عندما  لنف�صه  زهري 
احل�صني..؟  لقافلة  ظهري  اأ�صنع....اأُدير  ما 
وملاذا الكوفة اليوم..؟ هل معنى هذا اأن احل�صني 
ثمَّ  ومن  واإياه((  حمنة...ومايل  يف  علي  بن 
حماولته التهرب من ملقاة االإمام احل�صني )ع( 
عن  ال�صبابية  تزول  عندها  ي�صتدعيه؛  حتى 
نحوها؛  فيتجه  احلقيقة  �صم�ش  وت�صطع  نف�صه 
بن  احلر  مع  قي�ش  بن  قرة  حوار  اأي�صا  وكذلك 
اإن  واهلل  يزيد  يابن   ...(( الرياحي:  يزيد 
اأمرك ملريب، واهلل ماراأيت منك يف موقف قط 
مثل �صيء اأراه االآن. ولو قيل يل َمْن اأ�صجع اأهل 
الكوفة رجل ما عدوتك، فما الذي اأراه منك؟(( 
بني  نف�صي  اأخرّي  واهلل  ))اإينِّ  احلر:  فيجيبه 
اجلنة والنار، وواهلل ال اختار على اجلنة �صيئا 

ولو قطعت وحرقت(( ثم يتجه نحوها.
_اأما الن�ش الثاين فكان : ف�صول من الدمع :

لعل من االأمور امل�صّلم بها يف املجاالت االإبداعية 

على  وامل�صرحية  الدرامية  واالأعمال  عام  ب�صكل 
عن  املعربة  لل�صورة  عك�صها  هو  اخل�صو�ش  وجه 
واقع احلياة وطبيعة الع�صر الذي يعي�صه املبدع، 
لذا فامللحظ اإن الن�ش امل�صرحي اإذ يحاول تقدمي 
من  م�صتمدة  هي  اإمنا  خا�صة  اأو  معينة  جتربة 
ثقافة املبدع وع�صره الذي يعي�ش فيه والتجارب 
الع�صر  كان  اإذا  وال�صيما  حياته؛  يف  بها  مرَّ  التي 
على  ومتغريات  �صراعات  ي�صهد  يعي�صه  الذي 
واحلياتية  الفكرية  وامليادين  االأ�صعدة  جميع 
والتاريخية واالجتماعية وحتى ال�صيا�صية. ومن 
هنا ونتيجة لهذه املتغريات جند انعكا�صها و�صداها 
جاهدة  حتاول  التي  امل�صرحية  التجارب  على 
بغية  ال�صامية  واأهدافها  الفكرية  روؤاها  طرح 
الكاتب  عند  ماجنده  وهذا  املتلقي،  اإىل  اإي�صالها 
امل�صرح  )نظرية  ا�صتخدم  الذي  املختار(  )عدي 
والظلم  االأ�صود  اللون  على  تعتمد  التي  االأ�صود( 
وال�صتائر،  املمثلني،  ملب�ش  من  �صيء  كل  يف  متاما 
املمثلني_  وجوه  با�صتثناء  العر�ش_  وقاعة 
بحيث ال ي�صمح باأي م�صدر لل�صوء اإاّل االأ�صعة فوق 
البنف�صجية الن هذا من �صاأنه ك�صف العمل واإف�صاد 
متعة امل�صاهدة، كما اإن هذا النوع من امل�صرح ُيتيح 
يف  يجدها  اأن  ي�صتطيع  ال  ت�صكيلية  روؤى  للمخرج 
االأنواع االأخرى من امل�صرح، ملا ميتلكه هذا النوع من 
حاول  خمتلفة  وتعبريية  وجمالية  داللية  اأبعاد 
من خللها توظيف الف�صاء امل�صرحي مبا يحويه من 
اإ�صاءة ومو�صيقى واأ�صوات وحركات وديكور ب�صكل 
ملا  امل�صرحي،  العمل  وم�صمون  الن�ش  فكرة  يحوي 
الواقع  ت�صوير  على  قدرة  من  امل�صرحي  للف�صاء 
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وما يحمله من اأحداث و�صراعات ممتدة على مدى 
الن�ش  كاتب  اأدركه  ما  يبدو  فيما  وهذا  التاريخ؛ 
جانب  اإىل  عمله  يف  النظرية  هذه  وظف  عندما 
يف  واالإمياءات  االإ�صارة  ولغة  الرمز  ا�صتخدامه 
التعبري عن م�صمون العمل وهو يج�صد ت�صارع قوى 
املتمثلة  ال�صر  وقوى  )�ش(  بالرمز  املتمثلة  اخلري 
�صلطة  )و(  الرمز  ميثل  حني  يف  )�ش(،  بالرمز 
احلاكم امل�صتبدة بكر�صي احلكم عرب حقب التاريخ 
حيث  اخلالدة  الطف  واقعة  ومنها  املختلفة 
ا�صت�صهاد االإمام احل�صني )ع( واأهل بيته واأ�صحابه 
وامتداد  خيامهم،  وحرق  عائلته  و�صبي  الكرام 
مازالت  حيث  احلا�صر؛  الزمن  اىل  الفاجعة  هذه 
على  م�صتمرة  واال�صطهاد  وال�صبي  القتل  عمليات 
يد الطاغية املقبور �صدام ومبباركة منه، فالن�ش 
ينت�صر  الذي  هو  احلق  اأن  كيف  ي�صور  امل�صرحي 
الباطل ومهما عل �صوته وتنوعت  مهما طال ليل 
اأ�صاليبه يف الظلم واجلور والقتل وغري ذلك؛ وان 
ن�صرة احلق حتتاج اإىل قوة و�صرب وعزمية واإميان؛ 
فلي�ش احلب وحده كفيل بن�صرة احلق الذي متثل 
باالإمام احل�صني )ع( واأهل بيته االأطهار. فنه�صته 
)ع( وثورته ال ميكن عّدها حدثا تاريخيا عابرا 
اإمنا  يقف عندها املوالون واملحبون له با�صتذكار؛ 
د  ج�صَّ )ع(  فاحل�صني  ككل؛  للإ�صلم  جت�صيد  هم 
الر�صالة  بها  جاءت  التي  واملعاين  االأهداف  كل 
اإمنا هو  لهذا كان قتله )ع(  ال�صمحاء،  االإ�صلمية 
االأهداف،  وهذه  املبادئ  وهذه  القيم  لهذه  قتل 
وان احل�صني )ع( لي�ش هو َعربة بقدر ما هو ِعربة 
وهذا ماحاول الف�صل الثاين اأن يو�صحه من خلل 

والذي  التاريخ  من  القادم  الرجل  �صخ�صية 
واخل�صب  للحياة  رمزا  )القربة(  بيده  يحمل 
عندما ي�صرخ باأولئك الذين ي�صتح�صرون ذكرى 
احل�صني )ع( َعربة؛ فيقول م�صتغربا: ))وذكراه 
�صيف ودرع...�صواد و�صل�صل اأهكذا فهمتموه...

اخللود للفعل...ال �صلطة للقوة دون عمق...ال 
�صلطة للعاطفة بل فكر.....الوعي �صبيلنا لفهم 
الن�ش  فثيمة  الكره((.  على  انت�صر  الذي  الدم 
بالفكر  والتم�صك  والعقيدة  باملبداأ  االإميان  هو 
ال�صليم من خلل االبتعاد عن االأمور العر�صية 
بجوهر  واالهتمام  ال�صطحية  اأو  وال�صكلية 
بني  الف�صل  يعني  ال  هذا  اأن  على  االأ�صياء؛ 
موجودين  يكونا  اأن  البد  بل  والعمل،  العاطفة 
تدرك  اأن  ت�صتطيع  حتى  الب�صرية  النف�ش  يف 
عظمة ت�صحية االإمام احل�صني )ع( و�صر خلوده 
الليايل واالأزمان؛ ففي كل يوم كربلء  على مر 
ميثل  )ع(  فاحل�صني  جديدة  طف  مكان  كل  ويف 
الطاغوت، كما  اأ�صكال  الطغيان ولكل  ثورة �صد 
الر�صايل؛  واحلما�ش  الثوري  التحرر  ملهم  انه 
فمن �صموخه وت�صحياته تتعباأ النف�ش بالرف�ش 
لكل اأ�صكال الظلم والطاغوت التي عرفها تاريخ 
هذا  يومنا  واإىل  الطف  واقعة  منذ  الب�صرية 
من  الثالث  الف�صل  ج�صده  ما  وهذا  وي�صتمر؛ 
جرى  وما  النخيب(  )�صحراء  امل�صرحي  الن�ش 

فيها على يد الظاملني من جمازر بحق االأبرياء.
يف  الرتابة  عن  يبتعد  اأن  املوؤلف  حاول  لقد 
االأزمنة،  تداخل  فنلحظ  التاريخي؛  احلدث 
مدويا  )ع(  احل�صني  �صوت  كان  مرحلة  كل  ففي 
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اإىل جانب �صوت ال�صيدة زينب )ع( والذي ميثل 
�صوت املظلومني وامل�صطهدين يف مقابل الطاغية 
يزيد الذي ميثل �صورة الطغيان على مر الع�صور 
ا�صتخدام  يف  موفقا  الكاتب  كان  لقد  واالأزمان؛ 
اإ�صعارا  _امل�صاء(  الع�صر  وقت  )حيث  االأزمنة 
والعدالة  احلرية  من  جديد  فجر  ببزوغ 
االإمام  �صحى  اجلها  من  التي  االأهداف  وحتقيق 
احل�صني )ع( بنف�صه وعائلته واأهل بيته؛ وهذا 
))تتطاير  عندما  امل�صرحية  نهاية  تر�صمه  ما 
ترمى  �صغرية  ح�صينية  رايات  اجلمهور  على 
اجلمهور((  على  امل�صرح  من  الرمي  بطريقة 
النا�ش  مليني  وحولها  ذهبية  ))قباب  وتظهر 
وهم  نحوها  كامل�صاية  ي�صريون  املمثلني  وجميع 

يحملون الرايات ال�صود واحلمر((.
لقد ات�صم البناء الدرامي عند الكاتب بان بداأ 
وما  االأ�صود  امل�صرح  نظرية  معتمدا  عام  مبنظر 
واإيحاءات  رموز  من  املمثلني  حركات  ت�صفيه 
ب�صمت؛  لينتهي  ال�صوتية  املوؤثرات  عن  ف�صل 
احلوار  اإىل  الثاين  امل�صهد  يف  العر�ش  لينتقل 
الذي حمل اأبعادا ودالالت عميقة ومكثفة، ثم 
ينتقل اإىل امل�صهد الثالث الذي ميزج احلوار مع 
املوؤثرات ال�صوتية؛ حيث تتداخل االأزمنة واإذا 
بل�صان  جديدة  طف  واقعة  النخيب  ب�صحراء 

جديد.
ومن اجلدير بالذكر اإن هذا الن�ش امل�صرحي قد 
ن�صر على موقع مركز النور بتاريخ 2013/4/4  
م�صابقة  يف  اخلام�ش  املركز  على  ح�صل  وقد 
العتبة  اأقامتها  التي  العاملية  احل�صيني  الن�ش 

العبا�صية املطهرة يف كربلء عام 2014  م .
املجد/  �صرفة  اإىل  ال�صعود  الثالث:  الن�ش   _

م�صرحية بثلثة ف�صول 
اخلزاعي(  )نا�صر  تناول  العنوان  هذا  حتت 
�صخ�صية م�صلم بن عقيل )ع( �صفري االإمام احل�صني 
ُتِرك وحيدا يف الكوفة من دون معني  )ع( وكيف 
حماولتها  من  طوعة  ال�صيدة  فعلته  وما  نا�صر؛  اأو 
حمايته وتوفري االأمن له غري اأن ابنها كان ال�صبب 
زياد وت�صليمه  الو�صاية به لدى عبيد اهلل بن  يف 
لهم؛ مما اأدى به اإىل ارتقاء �صلم ال�صهادة و�صعود 

ال�صيدة طوعة �صرفة املجد مبا قدمته.
لغة  على  احلدث  بناء  يف  الكاتب  اعتمد  لقد 
احلوار واملنلوج الداخلي؛ وهذا ماميكن ملحظته 
يف حديث طوعة حني تكلم نف�صها، وحماورة ابنها 
بلل نف�صه بني احل�صول على اجلائزة التي تغنيه 
اأبد الدهر وبني موقف يريح �صمريه ما بقي حيا، 

وير�صي ربه.
والن�ش ال يخرج عن اإطار الدراما املاأ�صاوية التي 
تعتمد احلدث التاريخي وتوظيفه مو�صوعا لها يف 
اأدى  وان  وال�صليم  احلق  املبداأ  على  االإن�صان  ثبات 
الذي قدم  ذلك بحياته كما فعل م�صلم بن عقيل 

نف�صه قربانا للمبداأ والعقيدة.
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_ م�صرحية العدد: رماد اخللود:
والتي تتحدث عن ا�صت�صهاد زيد بن علي يف الكوفة 
)ر�صا  الكاتب  حاول  جديدة  روؤى  خلل  من 
اخلفاجي( من خللها ت�صليط ال�صوء على �صرورة 
والدفاع  والعقيدة  باملبداأ  االإميان  بقوة  الت�صلح 
عنهما؛ يف مواجهة قوى الكفر وال�صلل والطغيان، 
ب�صتى الو�صائل املمكنة وعدم الركون اإىل اخلوف 
عن  وال�صكوت  فالعاطفة  الظلم.  لقوى  واالإذعان 
املظلوم؛  ون�صرة  الظامل  ردع  يف  التكفي  احلق 
وم�صتبد  طاغية  كل  �صد  وفعل  ثورة  من  فلبد 
ال�صهيد  مافعله  وهذا  االأمور؛  ومقاليد  باحلكم 
زيد بن علي عندما قام بثورة �صد ه�صام بن عبد 
التاريخي  اأفاد الكاتب من هذا احلدث  امللك. لقد 
معا�صرة؛  وروؤية  جديد  باأ�صلوب  تناوله  لكنه 
وهذا ما يت�صح من خلل لغة الن�ش التي اعتمدها 
الكاتب، فقد كانت لغة �صاعرية حتمل الكثري من 
حدود  عند  تقف  ال  فهي  واالإيحاءات،  الدالالت 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  متتد  واإمنا  التاريخي  احلدث 
اإىل  لت�صل  املا�صي  الزمن  تخرتق  لغة  فهي  بكثري 
بجمالية  املتلقي  اأو  القارئ  ي�صعر  ب�صكل  احلا�صر 
م�صاعر  اإثارة  على  وقدرته  و�صاعريته  االأداء 
الرجل  قول  يف  كما  النفو�ش؛  يف  والقوة  احلما�ش 
ملدة  با  مغيَّ كان  الذي  لل�صمري  يرمز  الذي  الغريب 
النفو�ش  تلك  اإىل  يعود  بداأ  وهاهو  الزمن  من 
احلائرة واخلائفة من مواجهة قوى الكفر وال�صر 
راآه  ملا  باندها�ش  يقول  حيث  والظلم؛  والطغيان 
ال�صهيد  ج�صد  ملنظر  واألفتهم  النا�ش  ا�صت�صلم  من 
اأ�صواق  اأعمدة  اأحد  على  معلق  وهو  علي  بن  زيد 

الكوفة لرياه القا�صي والداين وليكون ِعربة ملن 
يحاول الثورة �صد النظام احلاكم؛))�صنوات ؟! 
ا�صمع عجبا واأرى االأعجب! لكن...اأين رجاالت 
اأين  الفر�صان؟  اأين  ال�صجعان؟  اأين  احلق؛ 
الكوفة؟ اأين االإن�صانية؟ اأين �صمري العامل طيلة 
ماذا  للآن؟  ي�صتيقظ  مل  وملاذا  االأعوام؟  تلك 
اآخر  موقف  ويف  تنتظرون؟((  ماذا  تنتظرون؟ 
هوية!  دون  ق�صية  دون  راآكم  ))حني  يقول: 
التجار  واأحلم  النهم،  نزوات  فيكم  تت�صارع 
اجل�صعني! حني راآكم اأمواتا يف حلظات احل�صم! 
منعدما..!  اأو  منهزما،  فيكم  املوقف  راأى  حني 

اأعمل فيكم َحدَّ ال�صيف.
يدرك  اأن  تفكريي  يعجز  اإذن؟  تنتظرون  ماذا 
غايتكم!! ال اأفهمكم! فاأنا مرعوب من �صورة هذا 

ال�صارع..! من حالة هذا الع�صر.
من  ال�صمت.  هذا  من  تياأ�ش  اآخر:ال  رجل   _
نقي�ش  االآن  ت�صهده  ما  الظاهر،  الوهن  هذا 
يابن  غريب  اأنت  ذلك.  يعرف  واحلاكم  الواقع 
العم..ال تعرف اأ�صرار الكوفة وكذلك ال تعرف 
جوهر هذا الرمز الطاهر....ومكانته بني قلوب 
الثوار واالأحرار. �صتظل الكوفة تتح�صن برموز 
الباهر.. النور  هذا  تعانق  االأطهار...وتظل 

اأجل  من  نتهاون  لن  تغلي،  �صدقني...الكوفة 
التي  اللغة  هذه  ومبثل  النهج((.  هذا  �صيانة 
يف  الكاتب  ي�صتمر  اإليها  القارئ  اأو  املتلقي  ت�صد 
لق�صية  يعر�ش  وهو  التاريخي  احلدث  متابعة 
يعي�ش  اأن  و�صرورة  والباطل  احلق  بني  ال�صراع 
به  جاء  ما  وهذا  وكرامة؛  بحرية  االإن�صان 
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احلرب  جتربة  ا�صتعادة  خلل  من  االإ�صلم 
على  حركيا  و�صياغتها  الباطل  �صد  والكفاح 
بعد زمني يكفل قدرا من املو�صوعية ال�صعورية؛ 
بني  جدلية  عن  يك�صف  اأن  يحاول  اإمنا  فالن�ش 
عنا�صرها  بكل  االإن�صان  يعي�صها  اآنية  حلظة 
اجلديدة وحلظة ما�صية يف ح�صورها امل�صتعاد .

املقاالت 
متيزوا  لباحثني  مقاالت  ثلث  العدد  هذا  �صم 
بعمق مقاالتهم التي ُتعنى بالفن امل�صرحي ب�صكل 
اخل�صو�ش؛  وجه  على  احل�صيني  وبامل�صرح  عام 

فقد كتب:
)د. علي يا�صني( مقاال عن )م�صرح التعزية من 

منظور النقد الغربي اندريه بريث اأمنوذجا(: 
جمال  يف  يعمل  غربي  كاتب  روؤية  فيه  تناول 
نيويورك  يف  املقارن  واالأدب  امل�صرحي  الفن 
عليه  يطلق  والذي  امل�صرح  من  النوع  لهذا 
االأر�صطي  امل�صرح  عن  يختلف  الذي  بالتعزية؛ 
الفنية  وبنيته  عمله  واآليات  مب�صطلحاته 
والفكرية املعروفة؛ معتمدا يف ذلك على املنهج 
اأو )ال�صيميولوجي(الذي من خلله  ال�صيميائي 
التعزية؛  طقو�ش  بها  تعج  التي  العلمات  يحلل 
ه الكاتب د.علي حممد يا�صني )مبثابة  وقد عدَّ
ال�صوابط املرجعية التي رافقت ا�صتغال اندريه 
العلمة  عمق  اإىل  الو�صول  من  ومكنته  بريث 
من  حاول  والتي  التعزية(  لطقو�ش  املرافقة 
ينتمي  م�صرحي  بناء  كل  عند  يقف  اأن  خللها 
ويحلل  )التعزية(  امل�صرح  من  النوع  لهذا 

حوار  وكل  حدث  كل  اإن  منه  اإميانا  �صفراته؛ 
�صفرة  يحمل  ات�صال  ))نظام  هو  اإمنا  وعر�ش 
العر�ش  منط  حتدد  وب�صرية  �صمعية  )اإر�صال( 
والتمثيل و�صفرة اأخرى هي �صفرة )تلقي( حتدد 
انريه  يدرك  وبذلك  واالإدراك((  الروؤية  منط 
بريث اإن هذا النظام امل�صرحي يعد اإ�صافة جديدة 

للرتاث امل�صرحي الغربي.
ثم بعد ذلك يعر�ش لنا كاتب املقال د.علي حممد 
والتي  بريث  اندريه  عندها  وقف  التي  العلمات 
اأو  طبيعية  لغة  كونها  حيث  من  باللغة  تتعلق 
على  املخرج  وظهور  الوا�صفة(،  )اللغة  امليتالغة 
من  ذلك  يتبع  وما  �صدره؛  �صاربا  امل�صرح  خ�صبة 
علمات واإ�صارات رمزية اإىل جانب علمات رمزية 
اأخرى ذكرها �صاحب املقال والتي ي�صعى من خللها 
اإىل االإ�صارة اإىل اإن هذا الطق�ش )طق�ش التعزية( 
قد حتول مبرور الزمن اإىل ن�ش �صعبي ا�صتطاع اأن 
يخاطب اجلمهور الذي يوؤمن به حامل يف الوقت 
ذاته وظيفة اجتماعية و�صيا�صية وفنية، وبذلك 
تاريخنا  عرفه  م�صرحي  ن�ش  اأول  التعزية  عد 
العربي ب�صكل عام والعراقي ب�صكل خا�ش؛ وبذلك 
ا�صتطاع هذا اجلن�ش االأدبي اأن يفر�ش وجوده بني 
�صرعيته  يك�صب  وان  االأخرى  االأدبية  االأجنا�ش 

وخ�صو�صيته بني الفنون االأدبية املختلفة.
_ فاعلية التنوير يف امل�صرح احل�صيني 

اخلفاجي(  )ر�صا  االأ�صتاذ  يوؤكد  وكعادته 
)امل�صرح  ر�صالة  منها  تنطلق  التي  املبادئ  على 
احل�صيني( املرتبطة بالر�صالة املحمدية اخلالدة 
وبالفكر ال�صماوي اخلالد الذي ))يوؤثر على ن�صر 
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من  الب�صر((  بني  واملحبة  والف�صيلة  اخلري  مبادئ 
عام  ب�صكل  احل�صيني  الفكر  على  الرتكيز  خلل 
والعا�صورائي ب�صكل خا�ش ملا يحمله من روؤى �صامية 
و�صمات نبيلة خالدة خلود الدهر لذا كان البد من 
))مب�صرين، موؤمنني بجوهر هذه الر�صالة(( وهذه 
الر�صالة تعد ال�صمة االأبرز وال�صفة التي يجب ان 
يتمتع بها كل من يخو�ش غمار الكتابة يف امل�صرح 
احل�صيني اأو هذا النوع من امل�صرح، وهذا ما يفتقده 
الذين  الكّتاب  عند  اخلفاجي(  )ر�صا  االأ�صتاذ 
�صبقوه يف هذا املجال اىل جانب اأن ي�صعى الكاتب 
ويف  املجتمع  يف  احلا�صلة  التطورات  مواكبة  اىل 
العامل ب�صكل عام اىل جانب االطلع على احدث 
واالأدبية  والفنية  الفكرية  واملدار�ش  التقنيات 
ي�صتن�صخ  اأن  ال  االأدبي  اجلن�ش  بهذا  تعنى  التي 
على  ق�صرا  ))وي�صقطها  االآخرين  جتارب  بع�ش 
والتجريب((،  احلداثة  بدعوى  احل�صيني  امل�صرح 
وان هذا التطهري الذاتي ال ي�صمل الكاتب ح�صرا 
واإمنا ي�صمل كل من يعمل يف هذا املجال من خمرج 
ر�صالة  ))حتقيق  اجل   من  عمل  وكادر  وممثل 
وبذلك  �صدقيتها((  خلل  من  اأ�صالتها  التنوير 
ت�صتطيع اأن حتفز اجلماهري وتوؤثر فيهم؛ ذلك اأن 
من  البد  لذا  احلياة،  م�صرح  هو  احل�صيني  امل�صرح 
ما  وهذا  امل�صروع  لهذا  النهو�ش  يف  واملثابرة  اجلد 
عمله  وا�صتمر عليه االأ�صتاذ )ر�صا اخلفاجي( من 
خلل اإ�صداره جملة "امل�صرح احل�صيني" وكتاباته 
امل�صتمرة فيها اىل جانب ن�صو�صه امل�صرحية التي 
واىل   2013 عام  اىل   1998 عام  منذ  ا�صتعر�صها 
يومنا هذا باإذن اهلل ملا تتمتع به من اأ�صالة فنية 

الناجت  املتلقي  التاأثري يف  الطرح وقدرة على  يف 
وفعله  احل�صيني  الفكر  بجوهر  االإميان  عن 

التنويري اخللق.
�صباح  ج3/  احل�صيني  امل�صرح  من  نفحات   -

حم�صن كاظم
اأن  مفادها  روؤية  من  املقال  هذا  �صاحب  ينطلق 
الفكرية  املقومات  من  ميتلك  احل�صيني  الن�ش 
والفنية واالإبداعية ماالمتتلكه بع�ش الن�صو�ش 
الرتاث  بهذا  حلري  وانه  االأخرى؛  االآداب  يف 
اخل�صب ان يخرج من اإطار امل�صرح احل�صيني اإىل 
مديات اأبعد كالرواية؛ والفلم ال�صينمائي؛ وان 
مقومات  من  ي�صمه  ملا  العاملية؛  اىل  به  يرتقى 
اللغة  جمال  ففي  االنطلقة،  لهذه  توؤهله 
امل�صرحية  اللغة  جماليات  ))اإن  جازما  يعتقد 
يف )الن�ش احل�صيني( اإذا ا�صتخدمت يف توظيف 
موؤثر....ت�صتطيع  ب�صكل  التعبريية  دالالتها 
خلل  من  املتلقي  وعقل  املخيلة  اإىل  النفاذ 
وحتيله  الن�ش((  بجماليات  اخلطاب  تاأثريات 
اإىل ))الطهر والقدا�صة يف الثورة احل�صينية((؛ 
وهذا ما مل�صه كاتب املقال يف م�صرحية ))ال�صرية 
واملخرج  للكاتب  النار((  من  الدموية....ل�صهم 
باأ�صلوب  دّونها  الذي  ال�صطري  اهلل  عبد  حيدر 
�صعري موؤثر؛ وكذلك الن�ش ال�صعري ))ال�صيء 
املدر�صي  هادي  ال�صيد  للعلمة  كربلء((  ي�صبه 
املعربة  املفردة  ))جمالية  ن�صه  حمل  الذي 
بتاريخ  لها  نظري  ال  التي  الواقعة  قد�صية  عن 
التقنيات  ا�صتخدام  جمال  ويف  الب�صرية((. 
احلديثة من �صينوغرافيا العر�ش امل�صرحي وكل 
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واأزياء  ومو�صيقى  اإ�صاءة  من  العر�ش  مكملت 
علي  املخرج  بجهود  املقال  كاتب  اأ�صاد  فقد 
ال�صيباين يف م�صرحية الكاتبة ال�صورية بارعة 
مهدي حممد ون�صها اإىل كربلء؛ حيث عمد اإىل 
خلل  من  للواقعة  التاريخي  املعطى  ا�صتلهام 
روؤية معا�صرة م�صتعينا بالتقنيات احلديثة من 
وكذلك  اجلمهور؛  اأده�ش  عر�ش  تقدمي  اأجل 
حتّكمه باالإ�صاءة اإميانا منه باأهميتها يف اإجناح 
وكاأنه  بالعمل  يتاأثر  املتلقي  جعل  مما  العمل 
كاتب  لينتهي  وي�صهدها؛  الفاجعة  تلك  يعي�ش 
اجلادة  العرو�ش  بتوفر  االإ�صارة  اإىل  املقال 
والن�صو�ش املميزة؛ م�صتفهما ملاذا النقّدم االإمام 
�صينمائيا  ال�صلم_  ال�صهيد_عليه  احل�صني 
وبعمل روائي يعد له االإعداد الهائل من جميع 
اإىل  �صوؤال ي�صعى اجلميع  الو�صائل االإنتاجية؟! 
بهذه  واملخت�صني  الكتَّاب  عند  �صداه  ياأخذ  اأن 

الفنون .

بحوث
واالأكادميي  الباحث  كتب  الباب  هذا  حتت 
قطبية  بني  احل�صيني  )امل�صرح  كاظم  حميد 
امل�صرح  فيه  تناول  الوعي(  ومدارات  الفكر 
ثراء  من  ثناياه  يف  يحمله  وما  احل�صيني 
حتمله  ملا  ووجداين؛  اجتماعي  وتاأثري  معريف 
الن�صو�ش املنتمية اإىل هذا امل�صرح من منظومة 
التاأمل  على  ت�صتمل  املعرفية  املفاهيم  من 
واال�صتب�صار يف زاوية النظر املتحكمة يف الوعي 
يعزز  اإمنا  االإبداعي  العمل  اإن  ذلك  االإن�صاين؛ 

االإن�صان  يف  التاأثري  يف  وقيمته  ومعناه  قوانينه 
واأفكار  روؤى  من  يحمله  ومبا  ككل  املجتمع  ويف 
وبني  بينه  العلقة  طبيعة  تعك�ش  وايديلوجيات 
احل�صيني  امل�صرحي  الن�ش  كان  هنا  ومن  املجتمع؛ 
العمل  يف  ال�صكل  بني  التوازن  اأهمية  على  يوؤكد 
نتاج  هي  التي  اجلمالية  التجربة  وعلى  االأدبي 
ال�صكل وماحتمله من دالالت ترتبط مبا يطرحه 
الفكر احل�صيني وبني امل�صمون ملايحمله من اأمناط 
معرفية متعددة ومتنوعة؛ منها ))الوعي املعريف 
بو�صفه اأداة فّعالة يف حتقيق ممار�صات تهدف اإىل 
تعزيز اال�صتب�صار والهداية(( وقد كان للن�صو�ش 
مثال  احل�صينية  امل�صرحية  وال�صواهد  االإبداعية 
حي ملا ذهب اإليه الباحث من اأثر امل�صرح احل�صيني 
يف ))حت�صني الفكر ورفده باأدلة حياتية اأنتجتها 
لتكون  الزمن((  �صواهد  وعززتها  الع�صر  جتربة 
مادة للحوار والنقا�ش عرب االأعمال االأدبية التي 
اإثارة الفكر وتر�صيخ الوعي من خلل  اإىل  تهدف 
اال�صتقراء واال�صتنتاج والتاأمل الفكري؛ وهذا ما 
ينب�ش به امل�صرح احل�صيني ملا يحويه من فكر ووعي 
االإن�صاين من  الفهم واالتزان  املتلقي على  ي�صاعد 
خلل تبنيه للمفاهيم والقيم االإن�صانية وعر�صه 
وتعددت  واملواقف  الروؤى  تباينت  وان  للحقائق 

زوايا النظر املعرفية .
_ �صردية الدراما يف م�صرحية على حافة ن�صل :

وفيه عر�ش الباحث )علء حامت حم�صن( الأهمية 
ال�صرد كونه يعد ))االأداة املهمة التي يتكئ عليها 
الن�ش  م�صمون  اإي�صال  اجل  من  امل�صرحي  الكاتب 
يف  طريقة  بجوهره  ميثل  فهو  القارئ((  اإىل 
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اأو  )املوؤلف(  ال�صارد  خاطر  يف  يجول  ا  عمَّ التعبري 
متحدثا  املوؤلف؛  خيال  يفرت�صها  التي  ال�صخ�صية 
ذاكرا  العلمات؛  من  واأنواعه  ال�صرد  دعامتّي  عن 
نظرية  منها  النظريات  بع�ش  على  ا�صتغاله  اآلية 
يف  جنيت  جريار  ونظرية  واخلفاء(  )التجلي 
وال�صرد  املتجان�ش  وال�صرد  والثاين،  االأول  ال�صارد 
اأطلق عليه  ما  ال�صرد  املتجان�ش؛ ومن مظاهر  غري 
اأق�صامه  عن  متحدثا  )التبئري(  جنيت  جريار 
الثلثة؛ ثم يختم الباحث مهاده النظري هذا عن 
بعد  لينتقل  ال�صت؛  وظائفه  عن  باحلديث  ال�صرد 
التطبيقي  امل�صرحي مدار اجلانب  الن�ش  ذلك اىل 
اأو  العمل  هذا  اإن  يلحظ  القارئ  اأن  غري  والعملي؛ 
الدعامات  جميع  على  الي�صتمل  امل�صرحي  الن�ش 
يف  الباحث  ذكرها  التي  وامل�صطلحات  والعلمات 
الن�ش ي�صم بع�صا منها  واإمنا كان  البحث؛  مقدمة 
الن�ش على  الباحث؛ فمثل احتوى  اليه  اأ�صار  مما 
)العلمة  هي  ال�صرد  اأنواع  من  واحدة  علمة 
التبئريية(، كما مل يحِو �صيئا من نظرية التجلي 
واالإخفاء، مو�صوعة التبئري التي ق�صمها الباحث 
ق�صم  عند  اإال  الن�ش  يقف  مل  اأق�صام  ثلثة  اإىل 
وظائف  اأما  الداخلي(؛  )التبئري  منها  واحد 
ال�صرد ال�صت فان الباحث تناول منها ثلثا فقط 
اأو  التن�صيقية_اال�صت�صهادية_ االفهامية  هي: 
اإىل  اإىل جانب ان الباحث مل يتطرق  التاأثريية. 
االأبعاد اجلمالية التي عمد كاتب الن�ش امل�صرحي 
من  االآلية  هذه  اأو  النوع  بهذا  اال�صتعانة  اإىل 
ال�صرد يف حني اأن ا�صتخدام ال�صرد اإمنا يف�صح عن 
طريقة اأو اآلية تك�صف عن روعة ال�صبك وجمالية 

ال�صياغة وح�صن االأداء؛ وهذا ما مل يقف عنده 
الباحث؛ اىل جانب ان املهاد النظري كان اأو�صع 
من اجلانب التطبيقي. لذا كان حريا بالباحث 
اأن ي�صلط جهده على مو�صوعات ال�صرد واأنواعه 
التي تقع �صمن حدود الن�ش امل�صرحي كا�صفا يف 
اأ�صفاه  وما  اجلمالية  اأبعادها  عن  ذاته  الوقت 
ا�صتخدام تقنية ال�صرد اىل الن�ش امل�صرحي من 
قيمة فنية واأدبية اإىل جانب االأبعاد الداللية 

التي كان موؤلف الن�ش ي�صعى اإليها.

ر�صالة امل�صرح احل�صيني 
االأ�صدي(  )فرا�ش  عر�ش  العنوان  هذا  حتت 
جماعة  منها  امل�صرحية؛  الفرق  نتاجات 
قدمت  التي  كربلء  م�صرح  وفرقة  م�صرحيون؛ 
احلرة  والفرقة  �صجادية،  تراتيل  م�صرحية 
الدماء،  اأطلل  على  راية  قدمت  التي  للتمثيل 
وفرقة كربلء امل�صرحية التي قدمت م�صرحية 

احلقائب ال�صود.
اإىل  الر�صالة  هذه  افتقار  من  الرغم  وعلى 
يذكر  ما  اأن  اإاّل  االأعمال  هذه  تقدمي  تاريخ 
والو�صط  الكربلئي  ال�صارع  احت�صان  هو  هنا 
الثقايف فيها اإىل الفن امل�صرحي؛ حيث اإن جميع 
م�صرحيون  جماعة  عمل  با�صتثناء  االأعمال 
االأعمال  اأما  كرد�صتان؛  اإقليم  ار�ش  على  اأُقيم 
اأح�صان  ويف  كربلء  اأر�ش  على  فكانت  االأخرى 

ق�صر الثقافة والفنون فيها . 

83





مسرحيُة

تاأليف :ر�صا اخلفاجي 

الوارثوَن



كلمُة املوؤلف
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

احلمُد هلِل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال 
اأن هدانا اهلل- يتوا�صل عطاء امل�صرح احل�صيني 
املبارك..، فبعد االتكال على اهلل وبتكليف من 
تراتيل  مهرجان-  على  امل�صرفة  العليا  اللجنة 
با�صرنا  الثانية؛  �صنته  يف  العاملي   - �صجادية 
رم�صان  �صهر  يف  الوارثون-  م�صرحية-  بكتابة 
من  جانبا  متثل  والتي  1436هـ  عام  من  املبارك 
اأبي  بن  علي  بن  احل�صني  بن  علي  االإمام  جهاد 
العابدين-  بزين  وامللقب  ال�صلم،  عليهم  طالب 
بروؤية  امل�صرحية  هذه  كتبت  حيث  ال�صجاد-، 
من  باملا�صي  احلا�صر  ربط  فيها  مت  معا�صرة 
مذهب  اأن�صار  جهاد  على  ال�صوء  ت�صليط  خلل 
الع�صور  مر  على  االأطهار،  النبوي  البيت  اآل 
وب�صكل  العليا،  مرجعيتهم  الأوامر  وامتثالهم 
وطننا  فيها  يتعر�ش  التي  االأيام  هذه  يف  خا�ش 
العزيز واالأمة االإ�صلمية اإىل هجمة امربيالية 
�صهيونية ما�صونية غري م�صبوقة، هدفها الق�صاء 

على تعاليم الدين االإ�صلمي العظيم، ولكن
ِباأَْفَواِهِهْم  اهلّلِ  ُنوَر  وْا  ُيْطِفوؤُ اأَن  ُيِريُدوَن   (
اْلَكاِفُروَن  َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيِتمَّ  اأَن  اإاِلَّ  اهلّلُ  َوَياأَْبى 
التاأكيد  من  لنا  البد  وهنا   ) }التوبة/32{ 
الذي  الثابت  النهج  بهذا  اال�صتمرار  على 
احل�صينية  املدر�صة  مبادئ  تقدمي  اإىل  يهدف 
العامل  اإىل  احل�صيني-  امل�صرح  عرب-  املحمدية 
م�صرح  باأنه-  املبارك  امل�صرح  هذا  اثبت  ان  بعد 
ال�صرورة- وم�صرح احلا�صر وامل�صتقبل املعرب عن 

اإىل  قيادتها  على  والقادر  اجلماهري  واآالم  اآمال 
احلقيقي.موؤمنني  واالزدهار  الطماأنينة  مرافئ 
�صوف  الذي  ال�صادق،  االإلهي  بالوعد  مطلقا  اإميانا 
ظلما  ملئت  بعدما  وعدال  ق�صطا  االأر�ش  ميلأ 
اأي  ظلموا  الذين  ))�صيعلم  وعندها  وجورا... 
اهلل  �صدق  للمتقني((  والعاقبة  ينقلبون،  منقلب 

العلي العظيم.
املوافق  27/�صوال/1436هـ  يف  املقد�صة  كربلء 

14/اآب/2015م
خادم اأهل البيت عليهم ال�صلم ر�صا اخلفاجي

واآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
�صخ�صياُت امل�صرحية

1- االإمام علي بن احل�صني- ال�صجاد- )ع(.
ب�صم  قام  اأموي  خليفة  امللك-  عبد  بن  الوليد   -2

االإمام ال�صجاد )ع(.
3- احلوراء زينب عليها ال�صلم.

احد  اأو  )ع(  احل�صني  االإمام  يج�صد  �صوت   -4
املمثلني يقوم بتج�صيد ال�صخ�صية.

ر�صول  م�صجد  يف  يتحاورون  اأ�صخا�ش  ثلثة   -5
اإحدى حما�صرات  اإىل  ا�صتماعهم  اهلل )�ش( بعد 

االإمام ال�صجاد )ع( يف امل�صجد
االأموية-  ال�صلطة  جوا�صي�ش  من  �صخ�صان-   -6

وهما من الكومبار�ش.
اإىل  ي�صتمعون  االأ�صخا�ش  من  جمموعة   -7
حما�صرة االإمام ال�صجاد )ع( يف م�صجد ر�صول اهلل 

)�ش(.
8- �صخ�صية الراوي
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امل�صهد االأول
ال�صلم-  عليهما  احل�صني  بن  علي  االإمام  دار  يف 
امللقب بزين العابدين- ال�صجاد- يف املدينة املنورة

االإ�صاءة  الفجر-  �صلة  ي�صلي  وهو  ن�صاهده 
خافتة- ينطلق �صوت من عمق امل�صرح حيث ن�صتمع 

اإىل االآية الكرمية )م�صجلة( 
اهلل  يريد  اإمنا  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ))ب�صم 
ويطهركم  البيت  اأهل  الرج�ش  عنكم  ليذهب 

تطهريا(( �صدق اهلل العلي العظيم
اأثناء �صلة االإمام ال�صجاد )ع(يتقدم �صخ�ش من 
احد جوانب امل�صرح اإىل االإمام ليخاطب اجلمهور، 
حيث ت�صلط عليه بقعة �صوء، حيث يبداأ حديثه 

موؤ�صرا على االإمام ال�صجاد قائل:
- الراوي: هكذا هم اأولياء اهلل، املتقون.. قائمون 
القيادة  ا�صتحقوا  النهار،  يف  �صائمون  الليل،  يف 
والتقدي�ش كونهم ))رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل 
عليه، فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم من ينتظر، وما 

بدلوا تبديل(( �صدق اهلل العلي العظيم.
منذ هابيل وقابيل كان الظامل واملظلوم   

وكان القاتل واملقتول..
احلق  اإىل  مال  من  حمظوظ  �صراع..،  دار  الدنيا 
اآالم  اأدرك  من  حمظوظ  اجله!  من  وجاهد 

الفقراء، وحث ال�صعي اإىل نـجدتهم.!!
منت�صرا  الظامل،  من  احلق  اخذ  من  حمظوظ 
مت�صي  اأيام  غرور..،  دار  الدنيا  هذي  للمظلوّم 
م�صرعة.. ،ما االإن�صان �صوى اأيام معدودات!!.. مل 

يبَق �صوى الفعل اخللق... 
مل يبق �صوى االأثر النافع

واالأثر النافع يخلد عرب االأزمان
على  )يوؤ�صر  الطاهر  الرمز  هذا  مع  فلنم�ِش 

االإمام ال�صجاد( ولن�صتلهم منه العربة!
االإمام  ينتهي  حديثه،  الراوي  يكمل  عندما 
ال�صجاد من �صلته، حيث ن�صمعه يقول: ال�صلم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
اإحدى الغرف من داره  ثم يقوم االإمام ويدخل 
وهو  منها  يخرج  نراه  حلظات  وبعد  املتوا�صعة، 
اإىل  الكي�ش  ينزل  ثم  مملوءا،  كي�صا  يحمل 
اأن  قبل  ال�صريف  وجهه  بتغطية  ويبداأ  االأر�ش 
يخرج من الدار، كي ال يعرفه احد، عندما يقوم 
على  الكي�ش  يف  املوجودة  امل�صاعدات  بتوزيع 
العوائل الفقرية يف املدينة، يحمل الكي�ش ثانية 

ويهم باخلروج
ظــــــــــــــــلم

امل�صهد الثاين
ال�صجاد  االإمام  قيام  عن  فيلم  عر�ش  ميكن 
بتوزيع امل�صاعدات على العوائل الفقرية، بينما 
ن�صاهد- الراوي- واقفا يف احد جوانب امل�صرح 
ي�صاهد مع اجلمهور فعل االإمام ال�صجاد )ع( ثم 

ينطلق �صوت من قلب امل�صرح قائل:
- ال�صوت: من هذا الذي يرعى فقراء وم�صاكني 
املدينة، يف مثل هذه ال�صاعة؟ وملاذا تراه ي�صع 

نقابا كي ال يعرفه احد؟؟
اأجيب  اأنا  قائل:  اجلمهور  خماطبا  الراوي   -

على هذه االأ�صئلة!
اأنا اأقول لكم من هذا، وا�صت�صهد باأبيات لل�صاعر 
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الفرزدق )يف مو�صم احلج( عندما قال اخلليفة 
االأموي: من هذا؟ وهو يرى تعظيم النا�ش له:

هذا ابن خري عباد اهلل كلهم 
                  هذا التقي النقي الطاهر العلم

ما قال :ال، قط اإال يف ت�صهده
                                      لوال الت�صهد كانت الوؤه نعم

ولي�ش قولك من هذا بناكره
            الُعرب تعرف من اأنكرت والعجم

واالآن اأيها ال�صادة.. هل عرفتم من هذا؟
اأبي  بن  علي  بن  احل�صني  بن  علي  االإمام  انه 
ال�صخي وبكل  انه بفعله  ال�صلم..  طالب عليهم 
ال  خال�صة  ِبِنية  اهلل  اإىل  التقرب  اأراد  اأفعاله 
راهب  ال�صجاد-  العابدين  زين  انه  فيها..  رياء 
اآل البيت النبوي االأطهار وهو من بيت نزل فيه 

الوحي والذكر احلكيم.
حيث  داره  اإىل  ال�صجاد  يعود  ثم   
ن�صاهده يدخل الدار بعد انتهاء الفيلم الوثائقي 
وكلم الراوي، يرفع الغطاء عن وجهه ال�صريف. 
اإىل  العاملني- ثم يتقدم  ويقول: احلمد هلل رب 
كربلء..  �صوب  متوجه  وكاأنه  امل�صرح  مقدمة 
فيقوم  عينيه  من  تنهمل  الدموع  فن�صاهد  يقف 

مبخاطبة والده االإمام احل�صني )ع( قائل:
عليك  ال�صلم  اهلل-  عبد  اأبا  يا  عليك  ال�صلم 
مظلوما،  ُقتلَت  انك  ا�صهد  اهلل..  ر�صول  بن  يا 
ما  منجز  اهلل  وان  حمت�صبا،  �صابرا،  عط�صانا، 

وعدكم به.
البكاء،  مينعه  حيث  قليل،  يطرق  ثم   
ال  قائل:  احلديث  يوا�صل  ثم  الدموع،  فيم�صح 

يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل.. �صتظل واقعة الطف 
والأجيالنا  لنا  ميكن  كيف  االأبدية..  ماأ�صاتنا 
النبوي  البيت  باآل  حل  ما  تن�صى  اأن  القادمة 
االأطهار واأن�صارهم يف كربلء.. عرتة ر�صول اهلل 
روؤو�صهم  وُتعّلق  ن�صاوؤهم  وُت�صبى  خيامهم  حُترق 

على الرماح ويطاف بها يف البلدان!!
اأي فعل همجي ذاك الذي قامت به الفئة الباغية 
�صد  اأبتاه-  يا  اخلالدة  وقفتك  اأن�صى  لن  وكذلك 

الطغاة االأمويني الناكثني واأنت تقول لهم:
ظــــــــــــــــلم

امل�صهد الثالث
)ع( احل�صني  االإمام  خطاب  اإىل  ن�صتمع   

احد  يقوم  اأو  القر�ش-   – بال�صيدي  م�صجل  اإما 
وحيث  االأف�صل-  وهو-  ذلك  بتج�صيد  املمثلني 
يقول خماطبا اجلي�ش االأموي: )واهلل ال اأعطيكم 
بيدي اإعطاء الذليل وال اقر لكم اإقرار العبيد( و 

)هيهات منا الذلة- هيهات منا الذلة(.
وبعد حلظة �صمت ق�صرية يبداأ بالتجوال   
يف اأرجاء امل�صرح وهو يخاطب اجلمهور قائل: حني 
اآيات  َمنحُت دمائي كل ماآثرها وم�صيت ا�صعد من 
العامل  هذا  نبوءة  الرمح  على  وحملت  االإميان.. 
وتوجهت بنوري عرب االأزمان.. كنت اأنا�صد روحي 
األف طريق! هذا  لها  بهجتها.. ففتحت  ُتدرك  اأن 
العامل مازال ميار�ش همه!.. واإذن من قاد النف�ش 
اإىل �صعي تتك�صف فيه اأنوار الروؤيا.. ُيدرك مغزى 
�صفري ُيدرك اأبعاد ندائي، �صعي مقرون بالقربان! 
�صجاال  احلرب  و�صتبقى  االإن�صان..  هذا  ب�صعادة 
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و�صاآتيكم يف كل زمان حتى لو مل يتوفر َمن يحمل 
را�صي فوق الرمح!!!

االإن�صان  اإن  ))والع�صر،  طويل..  الدرب   
هذا  النف�ش!  اأدران  من  فلتنتبهوا  خ�صر((  لفي 
جتذر  ثم  اهلل..  ملكوت  يف  ن�صيدا  كان  امل�صرى، 
يوم  العا�صر،  اليوم  كان  ولهذا،  االأر�ش!!  رحم  يف 

ح�صاد
كان اليوم العا�صر، يوم ح�صاد
كان اليوم العا�صر، يوم ح�صاد

ظــــــــــــــــلم

امل�صهد الرابع
حيث  )ع(  ال�صجاد  االإمام  اإىل  العودة   
ن�صاهده وهو يبكي.. ثم ن�صتمع اليه وكاأنه يخاطب 

نف�صه ويريد اإ�صماع خطابه اإىل اجلمهور فيقول:
تلك  مازالت  اهلّل  عبد  اأبا  موالي  ال�صجاد:   -

الكلمات تهز كياين، عندما قلَت:
من  بالت�صجيل:  جم�صم  احل�صني  االإمام  �صوت   -

حلق بنا ا�صت�صهد ومن تخلف مل يبلغ الفتح
من  اأبتاه،  يا  قائل:  حديثه  يوا�صل  ال�صجاد   -
العا�صر  اليوم  ؛ ولهذا كان  الفتح  تخلف مل يدرك 
اأن�صى  لن  وكذلك  املبني،  الفتح  كان  ح�صاد..  يوم 

ليلة احلادي ع�صر من عا�صوراء الدماء
ظــــــــــــــــلم

 

امل�صهد اخلام�ش
- الوقت منت�صف الليل- الديكور خيام حمروقة 
واأ�صلء قتلى.. بقايا معركة انتهت قبل �صاعات، 
ن�صاهد احلوراء زينب عليها ال�صلم وهي جال�صة 
ال�صجاد  االإمام  منها  يقرتب  عندما  )وحيدة( 
فتنه�ش  امل�صري،  على  يقوى  ال  مري�ش  وهو 

مل�صاعدته.. فيخاطبها قائل وموا�صيا:
بني  عقيلة  يا  احلوراء!  عمتي  يا  ال�صجاد:   -
نا�صدتك  لقد  االأر�ش..  ن�صاء  �صفوة  يا  ها�صم 
ربي اأن اخرج لقتال الفئة الباغية حتى التحق 
اأبقيت  لكنك  �صبقوين..  الذين  ال�صهداء  مع كل 

علي! املوت اأهون من هذا املوقف!
العابدين؟  َمن للأمة بعدك يا زين  - احلوراء: 
اأن تقتل  يا قرة عيني ال جتزع دورك اكرب من 

هذا اليوم!
هذا  يف  اأراك  وانا  دما،  ينزف  قلبي  ال�صجاد:   -

املوقف!! 
 اأين الن�صوة واالأطفال؟

يف  واالأطفال  الن�صوة  هامت  لقد  احلوراء:   -
هذا الليل املرعب، بعد اأن احرق الطغاة مع�صكر 
ال�صحراء  هذه  يف  فتفرقوا  احل�صني،  االإمام 
يف  منهمكة  االآن  وانا  املجهول..  نحو  متجهني 
طريق  هذا  اأخي..  يابن  جتزع  فل  ال�صتات!  مل 
اأكرمنا اهلل به، فارت�صيناه عن اإميان مطلق! نعم 
يف  اهلل  دين  نحمي  �صوف  وت�صحياتنا  بجهادنا 

االأر�ش! هذا �صرف عظيم لن نتنازل عنه..
الأوا�صيك  عمتي  يا  اليك  جئت  ال�صجاد:   -
من  انهل  بي  فاإذا  املحنة..  هذه  على  واأعينك 
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نورك واأتعلم من جهادك و�صهامتك.
- احلوراء: )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم،ُيِريُدوَن 
َبى اهلّلُ اإاِلَّ اأَن  وْا ُنوَر اهلّلِ ِباأَْفَواِهِهْم َوَياأْ اأَن ُيْطِفوؤُ
 -) }التوبة/32{  اْلَكاِفُروَن  َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيِتمَّ 

ال�صجاد: �صدق اهلل العلي العظيم
- احلوراء تكرر: �صدق اهلل العلي العظيم، كلما 
اهلل  دين  على  واملارقني  الناكثني  حقد  ازداد 
وانت�صروا  ور�صوله،  اهلل  اأن�صار  ازداد  ور�صوله 
يف جميع بقاع االأر�ش.. هذه هي حكمة الباري 
جلت قدرته ولن ينال االأعداء اإال اخلزي والعار 

يف الدنيا.. ونار جهنم يف االآخرة
َتْعَمى  اَل  َفاإِنََّها  الرحيم..  الرحمن  اهلل  ))ب�صم 
ُدوِر  ال�صُّ يِف  الَِّتي  اْلُقُلوُب  َتْعَمى  َوَلِكن  اُر  ااْلأَْب�صَ

}احلج/46{ 
ظــــــــــــــــلم

امل�صهد ال�صاد�ش
املنورة،  املدينة  يف  )�ش(  اهلل  ر�صول  م�صجد  يف 
ن�صاهد  امل�صجد  يف  املتواجدين  من  عدد  وو�صط 
حما�صراته  اإحدى  يلقي  )ع(  ال�صجاد  االإمام 

االعتيادية.. قائل:
- ال�صجاد: عندما يقل العمل باالأمر باملعروف، 
والنهي عن املنكر وعندما يقل الديانون، ي�صبح 
احلكام  يتمادى  النا�ش  األ�صنة  على  لعقا  الدين 
الظلم  فينت�صر  بالرعية،  التنكيل  يف  الطغاة 
بدون  ماآربه  لتحقيق  يلهث  كٌل  النا�ش،  ويتفرق 
و�ُصنة  اهلل  كتاب  هجروا  لكونهم  اأخلقي،  وازع 
نبيه، فماذا �صتكون النتيجة غري اإ�صاعة الف�صاد 

يف االأر�ش.
اأيها النا�ش.. هكذا ا�صتطاع عبيد ال�صيطان   
اأن يب�صطوا �صلطانهم وان يغت�صبوا احلق ال�صرعي 
االأطهار..  بيته  الأهل  ور�صوله  اهلل  منحه  الذي 
وانتم تعلمون علم اليقني.. اإن ر�صول اهلل ال ينطق 

عن الهوى، اإن هو اإال وحي يوحى.
اإن الواجب املقد�ش يدعوننا اإىل اجلهاد يف   
َ َلَقِويٌّ  ُرُه اإِنَّ اهللَّ ُ َمن َين�صُ َرنَّ اهللَّ �صبيل اهلل َوَلَين�صُ
َعِزيٌز }احلج/40{ وان دماء �صيد ال�صهداء االإمام 
للب�صرية  نربا�صا  تكون  �صوف  كربلء  يف  احل�صني 
بها،  اهلل  اخت�صنا  كرامة  هذه  ع�صورها..  كل  يف 
و�صنم�صي قدما حتى يتحقق الوعد االإلهي، عندما 
مُتلأ االأر�ش ق�صطا وعدال بعدما ُمِلئت ظلما وجورا
منه  جانب  على  االإنارة  وت�صلط  امل�صرح  يظلم  ثم 
حيث ن�صاهد يف احد اأركان امل�صجد ثلثة اأ�صخا�ش 
جال�صني وهم ي�صتمعون اإىل خطبة االإمام ال�صجاد 

من بعيد.. فيدور احلوار التايل بينهم:
تاأثر  حيث  بحما�صة  يتكلم  االأول:  ال�صخ�ش   -

بخطاب االإمام ال�صجاد، قائل:
لبيك يابن ر�صول اهلل، نحن من �صيعتكم املخل�صني 
تذهب  لن  و�صوف  لعدوكم،  واملعادين  لكم  املوالني 
كربلء-  يف  احل�صني  االإمام  ال�صهداء  �صيد  دماء 

هدرا- ال واهلل!
- ال�صخ�ش الثاين: هذا هو ابن االإمام احل�صني بن 
اأبي طالب، لقد اعَتَقَدْت )اأمية( ان قتل  علي بن 
احل�صني �صوف يحقق لها الطماأنينة.. لقد اأيقظت 
دماء احل�صني الزكية، كل العقول احلرة، وف�صحت 

زيف املزاعم االأموية
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ان  اإىل  الثورات  الثالث: �صوف ت�صتمر  ال�صخ�ش   -
يتهدم عر�ش )اأمية( وكل عرو�ش الطغاة

الع�صور  وكل  الع�صر  هذا  اآفة  االأول:  ال�صخ�ش   -
احلقائق  يحرفون  الذين  ال�صلطني  وّعاظ  هم! 
جوائزه  على  يح�صلوا  لكي  جائر  ل�صلطان  خدمة 

ال�صخية وياأمنوا �صره!!
اإن خرجت  االأمة  لهذه  الويل  الثاين:  ال�صخ�ش   -
اليه  ي�صعى  ما  هذا  االأ�صيل..  االإ�صلم  خط  عن 
اأعداوؤها.. ولكن، احلمد هلل الذي انعم علينا باأهل 
احل�صني  احل�صن  فهم  االأطهار..  النبوي  البيت 

للإ�صلم وهم امل�صحون دوما من اأجله!
- ال�صخ�ش الثالث: لكن عندما يت�صلط اأعداء اهلل 
والذين يف قلوبهم مر�ش على رقاب امل�صلمني- كما 
تفعل اأمية االآن- يفقد االإ�صلم دوره املوؤثر فتعود 

اجلاهلية مرة اأخرى.
ظــــــــــــــــلم

امل�صهد ال�صابع
الوليد  االأموي  اخلليفة  ق�صر  يف  ال�صام  املكان:   -
الوليد يف حوار غري م�صموع  ن�صاهد  امللك  بن عبد 
مع احد قادة جي�صه.. حلظات قليلة ويدخل عليه 
ر�صالة  يحمل  وهو  للتحية  ينحني  حر�صه،  قائد 

معه قائل :
- قائد احلر�ش: ال�صلم على موالي اأمري املوؤمنني 

الوليد
- الوليد: وعليكم ال�صلم.. اأراك حتمل ر�صالة؟

اإىل  - قائد احلر�ش: هذه ر�صالة وايل )املدينة( 
لنا  قال  عمره..  يف  اهلل   اأطال  اخلليفة  موالي 

اأمري  اإىل  ت�صل  ان  والبد  مهمة  باأنها  حاملها 
املوؤمنني باأق�صى �صرعة.

الر�صالة  وي�صتلم  مكانه  من  الوليد  ينه�ش   //
باهتمام وقلق وا�صحني.. يفتحها ليقراأها//

املنورة-  املدينة  وايل  ب�صوت  الر�صالة  ُتقراأ   -
م�صجلة على قر�ش.

الغ�صب  ملمح  تت�صح  الر�صالة،  قراءة  اأثناء 
�صيئا ف�صيئا على وجه الوليد

عبد  بن  الوليد  املوؤمنني  اأمري  اإىل  الر�صالة:   -
امللك.. من خادمكم املطيع وايل املدينة

ال�صلم عليكم ورحمة اهلل.. اأما بعد...
بن  علي  اأن�صار  يتكاثر  يوم  بعد  يوما   
تزايد  فقد  طالب..  اأبي  بن  علي  بن  احل�صني 
ن�صاطه يف م�صجد ر�صول اهلل وتزايدت اإ�صاراته 
حتى  )اأمية(  عر�ش  من  للنيل  حتري�صه  وتاأكد 
اأ�صبح االأمر خطرا يف نظرنا، حيث بداأت اأ�صئلة 
وتتجمع  تتزايد  واأعدادهم  تتكاثر،  النا�ش 
ذلك  بدا  حيث  بكلماته،  مبهورة  وهي  حوله 

يوؤثر على ا�صتتباب االأمن.
م�صموع  ب�صوت  نف�صه  يكلم  )بغ�صب(  الوليد   -

وينظر اإىل �صيفه.. قائل:
يتعظ  مل  احل�صني،  بن  علي  اأن  يبدو  الوليد:   -
ملا جرى الأبيه واأخوته واأهل بيته واأن�صارهم يف 

كربلء؟!
// ثم يلتفت اإىل ال�صخ�ش الذي كان يتحادث 

معه قائل:
يف  �صمعت  مبا  راأيك  ما  القائد،  اأيها  الوليد:   -

هذه الر�صالة؟

91



اهلل-  اأعزكم  املوؤمنني  اأمري  موالي  القائد:   -
والطاعة  ال�صمع  وعلينا  اإليكم  يعود  االأمر 

وتنفيذ ما ترونه منا�صبا.
من  نهائيا  للتخل�ش  االأوان  اآن  لقد  الوليد:   -
باأ�صاليبنا  نعمل  اأن  لنا  والبد  احل�صني  بن  علي 

املعتادة.
- القائد: هل نقوم بقتله يا موالي؟

االأ�صلوب..  لكن  القتل  هي  النتيجة  الوليد:   -
فهناك اأكرث من اأ�صلوب.

- القائد: باأي اأ�صلوب يريد موالي اأمري املوؤمنني 
اأن ننفذ االأمر.

- الوليد: اإن مقتل احل�صني بكربلء مازال يوؤلب 
اأن يقوم بهذا  للمكر  النا�ش �صدنا.. لذلك البد 
اأبي  بن  معاوية  اأ�صلوب  اأف�صل  اإنني  االأمر!.. 

�صفيان �صد احل�صن بن علي!!
 – املوؤمنني  اأمري  موالي  يق�صد  هل  القائد:   -

ال�صم-؟!
و�صيلتنا  اإنها  غريه..  هناك  وهل  الوليد:   -
اأعدائنا  على  الق�صاء  على  القادرة  الفعالة 

بهدوء و�صرعة.
- القائد: الراأي ما يراه اأمري املوؤمنني.

بن  فعلي  حذرين..  نكون  اأن  علينا  الوليد   -
يزيد  وان  �صدنا..  الثورة  يعلن  مل  احل�صني 
املدينة  با�صتباحة  اأمر  قد  كان  معاوية  بن 
احلادثة  تذكر  النا�ش  ومازالت  حكمه..  اأيام 

با�صتياء وغ�صب.
- القائد: اإن علي بن احل�صني تخذ اأ�صلوبا اآخر 
على  يوؤثر  االأ�صلوب  وهذا  ال�صراع  اإدامة  يف 

القلوب والعقول.. وهو االأخطر يا موالي.
اأن  يبدو  قائل:  اجلمهور  باجتاه  يتقدم  الوليد   -
علي..  اآل  ومعاداة  القوة  على  اعتمد  قد  بقاءنا 
عر�ش  على  للحفاظ  االأمثل  االأ�صلوب  هو  هذا 
بهم..  ال�صك  ملجرد  باأعدائنا  البط�ش  )اأمية(.. 
اأكرث من ذلك فمنذ مقتل  ولكن )اآٍه(.. ماذا نفعل 
واأن�صارهم  العلويني  وثورات  علي..  بن  احل�صني 
اأن  وال�صلطان..  امللك  تهداأ.. هذه هي �صريبة  مل 
نعي�ش يف قلق دائم.. ف�صعادتنا �صرب من الوهم! 
ال�صراع  هذا  اأن  يبدو  بط�صنا!!  قوة  كانت  مهما 

�صوف ي�صتمر اإىل فرتة طويلة.
// ثم يلتفت اإىل القائد قائل: اأيها القائد   

- القائد: موالي
- الوليد: هيا اإىل العمل.. هيا

ظــــــــــــــــلم

امل�صهد الثامن
ن�صاهد االإمام ال�صجاد يلقي اإحدى ُخطبه   
النا�ش  من  عدد  بح�صور  اهلل  ر�صول  م�صجد  يف 
دعائه  )من  املقتب�صة  اخُلطبة  هذه  اإلقاء  اأثناء 
ميكن  ال�صجادية  ال�صحيفة  من  الثغور(  الأهل 
تق�صيم امل�صرح اإىل ق�صمني ق�صم ن�صاهد فيه االإمام 
ال�صجاد على منرب ر�صول اهلل يلقي ُخطبته.. ويف 
نف�ش الوقت يف الق�صم الثاين ن�صاهد فيلما وثائقيا 
لقتال اأبطال احل�صد ال�صعبي وقواتنا امل�صلحة �صد 

)داع�ش( وحتقيق الن�صر عليهم.
ُخطبة االإمام زين العابدين

ْن  َوَح�صِّ َواآِلِه،  د  مَّ حُمَ َعَلى  لِّ  �صَ ))اللَُّهمَّ   
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 ْ ِتَك، َوَكرثِّ ْد ُحَماَتَها ِبُقوَّ ِتَك، َواأَيِّ ُثُغوَر امْلُ�ْصِلِمنَي ِبِعزَّ
َحْوَزَتُهْم،  َواْحُر�ْش  اأَ�ْصِلَحَتُهْم،  َوا�ْصَحْذ  َتُهْم،  ِعدَّ
اأَْمَرُهْم،  ْر  َوَدبِّ َجْمَعُهْم،  َواأَلِّْف  َحْوَمَتُهْم،  َواْمَنْع 
ْن�ِصِهْم ِعْنَد  ، َواأَ رْبِ ْعِنُهْم ِبال�صَّ ِر، َواأَ �صْ ْدُهْم ِبالنَّ َواْع�صُ
اَعِة اْلَغُروِر،َواْجَعِل  دَّ ِلَقاآِئِهُم اْلَعُدوَّ ِذْكَر ُدْنَياُهُم اخْلَ
َما  اِرِهْم  الأِْب�صَ ِمْنَها  ْح  َوَلوِّ اأَْعُيِنِهْم  َب  َن�صْ َة  نَّ اجْلَ
اْلَكَراَمِة.  َوَمَناِزِل  ْلِد  اخْلُ َم�َصاِكِن  ِمْن  ِفيَها  اأَْعَدْدَت 
ا ُم�ْصِلم  َ األلَُّهمَّ ا�ْصَغِل امْلُ�ْصِرِكنَي ِباملُ�ْصِرِكنَي، األلَُّهمَّ َواأمَيُّ
ْرِك  األ�صِّ اأَْهِل  ُب  زُّ حَتَ ْحَزَنُه  َواأَ االإِ�ْصَلِم  اأَْمُر  ُه  اأََهمَّ
ْعٌف  �صَ ِبـِه  َفَقَعَد  ِبجَهـاد  َهمَّ  اأَْو  َغْزوًا  َفَنَوى  َعَلْيِهْم 
َفاْكُتِب  َحاِدٌث،  َعْنُه  َرُه  خَّ اأَ ْو  اأَ َفاَقٌة،  ِبِه  اأَبَطاأَْت  اأَْو 
امْلَُجاِهِديَن  َثَواَب  َلُه  َواأْوجْب  اْلَعاِبِديَن  يِف  ا�ْصَمـُه 

نَي(( . احِلِ َهَداِء َوال�صَّ َواْجَعْلُه يِف ِنَظاِم ال�صُّ
خطابه  ال�صجاد  االإمام  اإلقاء  اأثناء   
البطلة  قواتنا  معارك  عن  وثائقي  فيلم  يعر�ش 
وخا�صة  داع�ش  �صد  ال�صعبي  احل�صد  وقوات 
وبيجي  تكريت  حترير  معارك  عن  الفيلم  ذلك 

و�صامراء..
روائي  فيلم  من  اأكرث  عر�ش  وي�صتمر   
الدعم  عن  ال�صجاد..  االإمام  ُخطبة  انتهاء  بعد 
اإىل  املقد�صتان  العتبتان  تقدمه  الذي  اللوج�صتي 

املقاتلني.
وكذلك مقاطع من اأمر املرجعية باجلهاد الكفائي 
واملوؤثرة  املنا�صبة  الوثائقية  االأفلم  من  وغريها 
للمراقد  وتدمريهم  داع�ش  همجية  اإظهار  وفيها 
 / والتدمري  القتل  واأعمال  احل�صارية  واالآثار 

ح�صب روؤية املخرج.
ظــــــــــــــــلم
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فرا�ش االأ�صدي

ضمَن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية.. 
جماعة مسرحيون تقدم 

مسرحية ) الوارثون(



مبنا�صبِة ا�صت�صهاد االإمام ال�صجاد )عليه ال�صلم( و�صمن فعاليات مهرجان تراتيل �صجادية العاملي 
الثاين وبرعاية االأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة قدمت ) جماعة م�صرحيون ( العر�ش 

امل�صرحي ) الوارثون (.
وقال الفنان مهدي هندو الوزين خمرج العمل اإن العمل من تاأليف ال�صاعر والكاتب امل�صرحي ر�صا 
اخلفاجي ومتثيل الفنان حم�صن االأزرق والفنان جواد كاظم العبيدي والفنان علء املو�صوي والفنان 

حمزة حممد الفيحان والفنانة اأ�صيل ح�صني وجمموعة من ال�صباب لفرقة اأوروك .. 
واأ�صاف اأن العمل امل�صرحي الوارثون يتحدث عن مظلومية اأهل البيت )عليهم ال�صلم( وا�صت�صهاد 
منوهًا  بها  والعمل  ال�صلم(  )عليهم  البيت  اأهل  و�صفات  باأخلق  التحلي  وكيفية  ال�صجاد  االإمام 
اأما  الن�ش  امتداد حتى يومنا هذا ممثل" بالدواع�ش من ناحية  له  ال�صر  باأن  للعمل  الكاتب  ربط 
العر�ش فكان للتجريب واحلداثة ح�صورهما يف اخلطة االإخراجية حيث املزج وا�صح بني العر�ش 

الكل�صيكي والعر�ش احلديث يف العمل امل�صرحي.
يذكر اأن عمل الوارثون من االأعمال املهمة التي القت ا�صتح�صان املتلقني والذي ح�صره جمموعة 
من  كبري  جمع  عن  ف�صًل  واالأجنبية   العربية  الدول  اأغلب  من  واالأكادمييني  املثقفني  من  كبرية 

اجلمهور ال�صعبي من داخل املحافظة وخارجها .
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االأول  ال�صنوي  املهرجان  ال�صباب  عطاء  منظمة  اأقامْت 
ح�صره  والذي  كربلء(  اأجل  )من  �صعار   حمل  والذي 
نخبة كبرية من املثقفني واالأكادمييني واالأدباء وجمهور 

االأدب ال�صعبي
�صهاب  عبا�ش  الفنان  له  قدم  الذي  املهرجان  وبدئ 
بكلمات كانت االفتتاحية لرئي�ش املنظمة حممد كرمي 
عبدالكرمي  نعمة  األقاها  التي  املحافظ  وكلمة  الكعبي 
والكتاب  االأدباء  احتاد  وكلمة  كربلء  �صحفيي  نقيب 
رئي�ش  امل�صعودي  عمار  الدكتور  األقاها  التي  كربلء  يف 

االإحتاد.

ق�صر  قاعة  على  اأقيم  الذي  املهرجان  يف  و�صارك 
الثقافة والفنون كل من ال�صاعر علي االأمارة وال�صاعر 
التميمي  �صاحي  عودة  وال�صاعر  ال�صاعدي  عارف 
والقا�ش جا�صم عا�صي وال�صاعر علوي كاظم ك�صي�ش 
وقد تغنت اأغلب الق�صائد بحب الوطن واأهل البيت ) 
والعمل من  والطائفية  الفرقة  ونبذ  ال�صلم(  عليهم 

اأجل كربلء لتكون منوذجًا ملحافظات العراق .
واأن�صودة  وثائقي  فلم  عر�ش  املهرجان  تخلل  وقد 
املو�صوي  علي  كلمات  من  كانت  التي  العراق  نخيل 

واحلان واأداء علي اخلفاف .

ال�صباب  للفنانني  عراقية  مل�صة  جماعة  اأقامْت 
فعالية حتت عنوان )نحن النهزم( والتي تنوعت 
عنيت  والتي  الفنية  للوحات  احلرة  الر�صوم  بني 
وبطوالت  ال�صعبي  احل�صد  انت�صارات  بني  بربطها 
اأن�صار احل�صني ) عليه ال�صلم( يوم عا�صوراء وقال 
حممد احل�صناوي رئي�ش موؤ�ص�صة احل�صيني ال�صغري 
جمموعة  اإن  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  التابعة 
من �صباب مل�صة عراقية ومبنا�صبة ذكرى عا�صوراء 
املقد�صة  كربلء  مدينة  على  الزائرين  وتوافد 
الت�صحية  ودرو�ش  مبادئ  جت�صيد  على  عملنا 
ال�صعبي  احل�صد  اأبطال  ا�صتلهمها  التي  والب�صالة 
ومواقف  ال�صلم  عليه  احل�صني  االإمام  نه�صة  من 

واحلا�صر  املا�صي  بني  لريبط  اخلالدة  اأن�صاره 
باأ�صلوب فني وع�صري مميز م�صيفًا اأن الفعالية 
احل�صينية  للعتبة  العامة  االأمانة  رعتها  التي 
خمتلف  من  �صباب  ر�صامني  ع�صرة  فيها  �صارك 
هذه  اإهداء  �صيتم  والتي  العراقية  املحافظات 
اللوحة الفنية التي نتجت عن الفعالية للأمانة 
العامة ومن املوؤمل عر�صها اأمام اأنظار الزائرين 

يف ال�صحن ال�صريف .
يذكر اأن جماعة مل�صة عراقية للفنانني ال�صباب 
الفنية  واملعار�ش  املهرجانات  باأغلب  �صاركوا 

التي اأقيمت يف املحافظات العراقية .
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برعاية محافظ كربالء
منظمُة عطاء الشباب للثقافة واإلعالم تقيم مهرجانها األول 

نهزمالنحنجماعُة لمسة عراقية تقدم فعالية



االإن�صان  حقوق  مراقبة  دائرة  برعايِة 
والر�صالة  للفنون  �صومريون  فرقة  العراقية 
قدمت  عر�صها امل�صرحي )�صم�ش لن تغيب( على 
حوار  م�صروع  )تكاتف(و�صمن  مهرجان  هام�ش 
ال�صلمي يف حمافظة  التعاي�ش  اأجل  العدالة من 
عقيل  امل�صرحية  خمرج  وقال  املقد�صة  كربلء 
قاعة  على  اأقيمت  التي  امل�صرحية  اإن  املو�صوي 
من  غفري  جمع  وح�صرها  احلر  �صباب  منتدى 
قبل احلكومة املحلية ومنظمات املجتمع املدين 
جامعات  وطلبة  واأدبية  ثقافية  و�صخ�صيات 
حتدثت عن وحدة العراق و�صيادته واجلمع بني 

طوائفه ونبذ الفرقة والقتل الطائفي يف الفرتة 
ال�صداقة  خلل  من  العراق  عا�صها  التي  املظلمة 

احلميمية بني اجلبل والهور ..
واأ�صاف اأن م�صرحية )�صم�ش لن تغيب( التي نالت 
تاأليف  من  هي  الكربلئي  اجلمهور  ا�صتح�صان 
املو�صوي و�صارك يف متثيلها كل من  واإخراج عقيل 
ال�صيلوي  وجعفر  العلي  واحمد  العبيدي  اأمري 

وح�صني هادي وعامر الطائي..

فرقُة �صومريون تقدم م�صرحية
�صم�ش لن تغيب

98



اأقامْت موؤ�ص�صة �صدى القيثارة االإعلمية / فرقة 
�صدى القيثارة عر�صًا م�صرحيًا بعنوان ) العا�صق( 

لدعم اجلي�ش العراقي واحل�صد ال�صعبي.
اإن  الوائلي(  زينب  )ابو  امل�صرحية  خمرج  وقال 
ال�صباب  من  جمموعة  عن  تتحدث  امل�صرحية 
خلل  من  ف�صادًا  بالبلد  يعيث  الذي  املنحرف 
حلظة  يف  ينقلب  ولكنه  االجتماعية  ت�صرفاته 
ال�صباب  من  مبجموعة  متاأثرا  اللحظات  من 
تراب  عن  املدافعني  �صفوف  اإىل  لين�صم  الواعي 

الوطن الغايل ومقد�صاته . 
على  اأقيم  الذي  العمل  اأن  اىل  الوائلي  واأ�صار 
من  كربلء  يف  والفنون  الثقافة  ق�صر  قاعة 
فرقة  كادر  ومتثيل  اخلفاجي  حمزة  تاأليف 
من  كبري  جمع  ح�صره  والذي  القيثارة  �صدى 
حظي  ،قد  ال�صعبي  واجلمهور  واالأدباء  املثقفني 

با�صتح�صان اجلمهور الكربلئي .

مسرحيُة ) العاشق ( 
عمل مسرحي يدعم

الجيش و
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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 بالشــــــكل الالئق بها .. نتمنى على كّتاب المجلة 
الكرام الصبر علينا في إعطاء أولويات النشر .. دعاؤنا للجميع بدوام الموفقية..  


