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المسرح الحسيني 
والحضور الفاعل

االفتتاحية

رئيس التحرير

املدار�س  مع  مقارنة  قيا�سي  بزمن  احل�سيني  امل�سرُح  ا�ستطاَع 
والتجارب امل�سرحية التي �سبقته ان يثبت ح�سوره الفاعل يف 
ال�ساحة الثقافية، تنظرياً وتطبيقاً .. على م�ستوى الن�سو�س 
االك��ادمي��ي��ة.. وك��ذل��ك على  وال��درا���س��ات  وال��ب��ح��وث  املكتوبة 
قاعات العرو�س امل�سرحية يف داخل العراق حتديداً، ا�سافة اىل 
الن�ساط امللحوظ يف بع�س البلدان العربية اال�سالمية وهذا 
احل�سور الفاعل جت�ّسد من خالل االقبال اجلماهريي على 
الر�سائل  خالل  من  االكادميي  والتوّجه  امل�سرحية  العرو�س 
واالطاريح اجلامعية ا�سافة اىل ترجمة عدد من الن�سو�س 
االنكليزية-  اللغة   – مقدمتها  يف  لغات  ع��دة  اىل  امل�سرحية 
فعلى �سبيل املثال بالن�سبة الأعمالنا امل�سرحية والتي ُترجمت 
احل�سينية  العتبتني  قبل  من  و�سدرت  العراق  داخل  وُطبعت 
والعبا�سية املقد�ستني فان )املعهد ال�سيعي العاملي( ومقّره يف 
باإعادة  ا�سهر  عدة  قبل  قام  – لندن-،  الربيطانية  العا�سمة 
اىل  الرياحي-  احل��ر  �سوت   – ال�سعرية  م�سرحيتنا  ترجمة 
اللغة االنكليزية، وقام بطباعتها ون�سرها على �سكل كتاب من 
َي��ُدّل  فاإمنا  �سيء  على  هذا  دّل  واّن  احل�سيني،  امل�سرح  �سل�سلة 

على اهمية هذا امل�سرح الر�سايل املبارك..
لقد الحظنا يف الفرتة االخرية زيادة عدد الن�سو�س التي ترد 
الينا وهذا ما ُيفرُح القلب ويثلُج ال�سدر.. اال اّن هناك بع�س 
املالحظات لبع�س ما يرُدنا من ن�سو�س م�سرحية او مقاالت 

او بحوث ارتاأينا ت�سليط ال�سوء عليها :
1- اإن���ن���ا ن���وؤم���ن ب�����اأّن امل�����س��رح احل�����س��ي��ن��ي احل���دي���ث اال���س��ي��ل 
املحلية  امل�سرحية  التجارب  جميع  مع  التوا�سل  با�ستطاعته 

والعاملية والتي تن�سجم مع  منظومته الفكرية.. وهنا نوؤّكد 
االب���داع���ات  ن��وؤم��ن بجميع  ل��ك��ون��ن��ا  – احل���دي���ث-  ع��ل��ى كلمة 
وال�����روؤى ال��ف��ك��ري��ة وال��ف��ن��ي��ة اخل���اّلق���ة وال��ت��ي ت��رب��ط��ن��ا معها 
نقاط  بع�س  وج���دت  وان  ح��ت��ى  وع���دي���دة،  مهمة  م�����س��رتك��ات 

االختالف وهذا امر طبيعي!
امل�سرح  ملدر�سة  الفكري  باجلانب  االل��ت��زام  على  تاأكيدنا  وان 
– ال تعني م�سادرة االفكار االخرى لكن  احل�سيني احلديث 
لكل مدر�سة وجهة نظر خا�سة بها لذلك ال ميكن ان نن�سر كّل 
ما يرد الينا وخا�سة تلك الكتابات التي تتوفر على اإ�سكاالت 
امل���ع���روف لذلك  ال��ر���س��ايل  امل��ج��ّل��ة  تن�سجم وخ���ط  ف��ك��ري��ة ال 
والكتابات  التجارب  جلميع  واالح���رتام،  املحبة  منطلق  ومن 
على  احلري�سني  الكتاب  واخواننا  ا�ساتذتنا  ندعو  امل�سرحية 
مبادئ هذه املدر�سة اال�سيلة واملوؤمنني بها اإمياناً حقيقياً ان 
يبذلوا ق�سارى جهودهم البتكار ا�ساليب وروؤى خاّلقة نابعة 
الوقت  اليها ومن�سجمة يف نف�س  املعا�سر  من حاجة املجتمع 
مع اهداف وتطلعات – امل�سرح احل�سيني احلديث- وهذا لي�س 

ع�سّياً على املبدعني االأُ�سالء.

رئي�س التحرير
 االثنني 2017/5/29م 
 2/رم�سان/1438ه�
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الرواُق 
األخيُر

تاأليف:نعيم اآل م�صافر



�صخ�صاِن متل�صقاِن من الظهر على �صكل �صيامي 
 , واالأ�صود  باالأبي�ض  مقّطعة  ملب�ض  يرتدي   ..
يقف يف منت�صف امل�صرح .. يتجه كل من وجهيه 
ب�صوت  ال�صيامي  �صخ�صا  ..يتجادل  جانب  اإىل 

غري م�صموع .. 
ب�صكل  بالبيا�ض  مكّلل  �صخ�ض  امل�صرح  ميني  على 
خلله  من  يطّل  مدّور  طوق  يديه  وبني   , ظل 
على امل�صرح ..وعلى اجلانب االأي�صر �صخ�ض اآخر 
مكّلل بال�صواد ب�صكل ظل بني يديه طوق يطّل من 

خلله ..يتناق�صان ب�صوت غري م�صموع  ..
يظهر اأمام ال�صيامي كي�ض قما�ض كمرثي ال�صكل 
وردي بداخله �صبي تظهر منه قدماه .. يحاول 

اخلروج منه �صيئا ف�صيئا بوالدة ع�صرية ..
�صوت انفجار مدٍو و�صفارات �صيارات االإ�صعاف , 

يتبعه �صوت .. 
ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا .. 

 , تنبعث  ال�صلح  وجعجة  اخليل  �صهيل  اأ�صوات 
يتبعه �صوت .. 

ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا .؟. 
يتوّقف ال�صيامي والظلن عن اجلدال اإثر �صماع 
, دائرين  اإىل االأعلى  املنادي وينظرون  ال�صوت 

م�صتمعني للأ�صوات بده�صة .. 
ال�صخ�ض 1 _ هل �صمعت هذا الدوّى ؟

ال�صخ�ض 2 _ نعم راأيت ما جرى ..
ال�صخ�ض 1 _ وهل �صرت ترى االأ�صوات ؟

عندما  الب�صرية  الغيار  قطع   _  2 ال�صخ�ض 
كانت  لو   .. ُت�صمع  وال  ُترى  الهواء  يف  تتطاير 

ُت�صمع لو�صع حد لذلك ..  

ومتلأ  االأر�صفة  ت�صبغ  راأيتها  نعم   _ ال�صخ�ض1 
االأنهار 

ال�صخ�ض2 _ انك ترى الوجه االآخر للمراآة 
ال�صخ�ض1 _ وهل لل�صورة وجه اآخر غري وجهها 

الب�صع هذا ؟ 
ال�صخ�ض2 _لي�ض للحقيقة اإال وجه واحد 

يرتدي  ف�صيئا ً  �صيئا ً  الكي�ض  من  ال�صبي  يخرج 
بالدماء  ملطخة  كفن  بهيئة  بي�صا   ملب�ض 
..ويتجه نحو اجلمهور حبوا ً , ثم ينه�ض فيكت�صف 
الكمرثي  الكي�ض  حتى  اإليه  م�صدود  حبل  وجود 

عند قدمي ال�صيامي ..
ال�صخ�ض2 _ اإنه هو .. 

ال�صخ�ض1 _ ال لي�ض هو .. 
االأبي�ض _ اإنه عمرو بن جنادة 

االأ�صود –  بل ح�صون 
ال�صبي _ اأ .. ن .. اأ اأ .. اأنا ..

ال�صخ�ض1 _ انظر اإليه يفرت�ض اأن يعي�ض حياته
هذه  بني  نف�صه  ويخرّي  فليع�صها    _ ال�صخ�ض2 

وتلك , ليكن اأيهما ي�صاء 
االأبي�ض _ اإنه ي�صري مع الركب باجتاه ال�صم�ض 
االأ�صود _ اإنه ي�صري مع الركب باجتاه العط�ض 

وجود  فيكت�صف  ويتتّبعه  احلبل  ال�صبي  يتلّم�ض   
يتاأملهم   , اجلانبني  على  وال�صخ�صني  ال�صيامي 

ويت�صاءل يف نف�صه عدة مرات ..
) اأ�صوات املعركة واالنفجار ( 

ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا .. 
االأ�صود _ ال تبقوا لهم من باقية .. 

االأبي�ض _ لك العتبى حتى تر�صى .. 
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حل�صون  والنهاية  املوت  اإنه  اإيه   _  1 ال�صخ�ض 
واأمثاله من غابات النخيل

ال�صخ�ض2 _ بل الوالدة ..
ال�صخ�ض 1 _ متوالية اأزلية تبداأ من حيث تنتهي 

.. لكني اأق�صد ح�صونا ال عمرو بن جنادة ..
ال�صخ�ض 2 _ االأ�صماء تتغرّي واملواقف ثابتة ..

ال�صخ�ض 1 _ اأت�صمّي املوت املجاين مواقف ؟
االأ�صود _ املوت والوالدة وجهان لعملة واحدة , 

فل تربمنا بذلك .. 
االأبي�ض _ اأو تظن اأن كل من حتت الرتاب اأموات 

, واأن كل من فوقه اأحياء ؟ 
ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا . ؟

االأ�صود _ كفى �صخبا ً يا �صجيج املا�صي .. 
اإال حقيقته  االأبي�ض _ تاآكلت االأوهام ومل تبق 

..
االأ�صود _ اأية حقيقة هذه التي تتحّدث عنها ؟ 

تتنّقل عرب  التي ظّلت  تلك احلقيقة  االأبي�ض _ 
االنتقال  ذلك  مينع  ما  كل  رغم  واالأزمنة  الع�صور 

ال�صعب .. 
بني  من  ويخرج  يزحف  ال�صيامي  ال�صبي  يتاأّمل 
اأدراجه  يعود  ثم   , اخللف  نحو  االأربعة  اأرجله 
باجتاه اجلمهور يت�صاءل بداخله ..يحاول الظلن 
�صحب ال�صبي كل اإىل ناحيته بحبال وهمية اأثناء 

ذلك ..
ال�صبي _ �صوت , �صوت , اإنه ال�صوت ..

ال�صخ�ض2 _�صيدي ائذن يل بالعروج بني يديك 
..

يف  الرباق  اأبوه  ركب  غلم  _هذا  ال�صخ�ض2  

اأمه  على  اجمع  اأن  اأريد  وال  االأوىل  احلملة 
م�صابني يف يوم واحد ..

ال�صخ�ض 2 _ �صيدي اإن اأمي هي التي اأمرتني 
بذلك ..

ال�صخ�ض 1  _ مع ذلك ارجع لها , لعلها تاأن�ض 
بك ..

فيظهر  ال�صبي  اأمام  طوقه  وا�صعا ً   ( االأ�صود 
بداخله , خماطبا ً اجلمهور ( _ 

هل جعلت تلك الطقو�ض طائر االأمل يحّط فوق 
�صجرة ياأ�صه ..

االأبي�ض ) وا�صعا طوقه اأمام ال�صبي فيظهر يف 
تقاطع الدائرتني (_ 

حا�صر  حتّمل  على  اأعانته  فقد  ؟  يكن  مل  واإن 
اأوداجا ً على قهر قطعة �صفيح  اأعانت   .. ملّثم 

�صدئة ..
عبوة  �صظايا  ا�صتيعاب  على  ج�صدا ً  اأعانت 

عاهرة .. 
يزيح ال�صبي الدائرتني وينتف�ض قائما ... 

تريد  فلماذا   , ذلك  اأر�صعتني  لقد   _ ال�صبي 
مني الرجوع االآن ؟ 

ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا .. 
ال�صخ�ض 2 _ اأمل اقل لك اإنه جنا ..

ال�صخ�ض 1 _ لكنه مل يرجع اإىل اأمه ومازالت 
تنتظره مع باقي االأمهات ..

ال�صخ�ض 2 _ هنيئا للمنتظرين ..
اأذهب  اأم   , اإليها بذهابي عنها  اأعود  ال�صبي _ 

عنها بعودتي اإليها ؟
ال�صخ�ض 1 _ لقد رمى بنف�صه اإىل التهلكة ..
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ال�صخ�ض 2 _ اأو تظّن اأن من يتخّلف عنه ينجو 
من التهلكة ؟

امل�صّرج  براأ�صه  رموا  لكّنهم   _  1 ال�صخ�ض 
بالدماء نحوها .. 

ال�صخ�ض 2 _ راأ�صه املقطوع يف املعركة , اأ�صلوؤه 
املمّزقة يف االنفجار .. �صيان .. 

تعددت االأ�صباب والرباق واحد .. 
عليه  يعزف  كمانا  احلبل  من  ال�صبي  يتخذ 

ويدندن  
ميدان  يف   .. بفوؤادي  اأ�صمعه  �صوت   _ ال�صبي 

الع�صق ينادي .. 
ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا ؟.. 

اأي جناة هذه وقد رموا براأ�صه  ال�صخ�ض 1 _ 
نحو اأمه ؟

ال�صخ�ض 2 _ لريتفع بذلك راأ�صها اإىل االأبد ..
كيف  اأدري  ال   _  ) مبرارة  �صاحكا   ( االأ�صود 
والثكل  احلزن  هذا  بكل  حمّمل  راأ�ض  يرتفع 

واحلرمان ؟ 
لرتى   , املقاتل  احلزن  جتّرب  مل   _ االأبي�ض 
ال�صنابل املمتلئة كيف ترتفع بانحنائها النبيل 

 ..
االإم�صاك  ال�صيامي  �صخ�صي  من  كل  يحاول 

بال�صبي اأثناء حديثه دون جدوى ..
ال�صخ�ض 1 _ ميه ح�صون ..... 

ال�صخ�ض 2 _ عمرو بن جنادة ...
بني  ما  االأر�ض  على  دائرته  االأ�صود  الظل  ي�صع 
 , فيها  ركبتيه  على  ويجثو  وال�صيامي  ال�صبي 
جّر  ويحاوالن   .. ذلك  مثل  االأبي�ض  وي�صنع 

ال�صبي من احلبل امل�صدود اإليه .. 
االأ�صود _ اأمن املفرت�ض اأن يكون االإن�صان عّرابا ً 

للحزن ودروي�صا ً لل�صرب ليبلغ الفتح معه ؟ 
االأبي�ض _ فليكن اإن�صانا ً على اأية حال ليبلغ ذلك 

 ..
 , االأ�صود _ كفى موتا وبوؤ�صا وانك�صارات عقيمة 
ما نتيجة كل هذا ؟ واأية فائدة متّوخاة من كل ما 

يجري .. 
لقلبه  ويلّوح  ينتظره  من  هنالك   _ االأبي�ض 

باإ�صارة اخلل�ض  
ي�صري ال�صبي يف امل�صرح بني اجلانبني جيئة وذهابا 
, وا�صعا اإحدى يديه على كتفه كاأنه يحمل راية 

فوقه , الطما �صدره باالأخرى ..
اإثر  االأر�ض  على  وي�صقط  الهواء  يف  يطري  ثم 

انفجار يت�صّوره ..
اأدائية  حركات   .. وخزعبلت  اأوهام   _ االأ�صود 
تقوم بها جموع بغري وعي .. اأفيون على اأفيون .. 

ولكن   .. الطريق  على  �صري  هو  بل   _ االأبي�ض 
ب�صرطه و�صروطه ..

االأ�صود ) �صاحكا ً ( _ من يفهم ما تدعيه ؟ 
م�صروع  االأقل  على  فهو  يفهم  ال  من   _ االأبي�ض 

لذلك ال�صري .. 
 , بانتظاره  الزقاق  يف  _اأ�صدقاوؤه   1 ال�صخ�ض 

وامل�صتقبل بانتظاره .. و....
ال�صخ�ض 2 _الوالدان بانتظاره .. و....

ال�صخ�ض 1 _ لن يهتّم احد الأمرهما .. 
ال�صخ�ض 2  _ هل اأ�صبت بال�صمم؟ اإن لهما باأذن 

الدهر حنة ورنة ..
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االأ�صود ) خماطبا الظل االأبي�ض ( _ ما اأنت اإال 
 .. احلا�صر  مراآة  على  انعك�ض  ماأ�صاوي  ملا�ضٍ   ظل 

فاألقى على كاهله تبعات ذلك .. 
االأبي�ض _ اأزح غربيل الغفلة .. اأعد النظر اإىل 

وجه احلياة , يرتد خا�صئا وهو ح�صري .. 
يجل�ض ال�صبي م�صريا براأ�صه باالإيجاب عدة مرات 

..
 , يديه  اإىل  النظر  خلل  من  ج�صده  يكت�صف 

ويحاول م�صح الدم من على ثيابه ..
مابني  به  ويعدو  يركبه  ح�صانا  احلبل  من  يتخذ 
الظلني ذهابا واإيابا ً .. رافعا يده ب�صيف يت�صّوره 

 ..
) مو�صيقى ( 

ال�صبي ) مرّددا عدة مرات ( _ وحده القادر على 
اإنارة الرواق االأخري للمتاهة .. 

ي�صتمّر   .. مرات  عدة  نف�صه  حول  ال�صيامي  يدور 
بالدوران ..

احلبل  فّل  يحاول   , العدو  عن  ال�صبي  يتوّقف 
امل�صدود اإليه , ويتجه نحو اجلمهور بعد متّكنه من 

ذلك ..  ويرتّقب قادما ً ياأتي  ..
ن�صرات  يف  بالتنديد  �صيكتفون   _  1 ال�صخ�ض 
االأخبار .. وجلنة للتحقيق ال تعرف نتائجها اأبدا 

, و�صي�صتمر هذا النهر االأحمر باجلريان
داعي  فل  �صلفا ً  معروفة  النتائج   _  2 ال�صخ�ض 

لذلك ..
ويزدادون  جنازته  يف  �صي�صريون   _  1 ال�صخ�ض 

الت�صاقا يف الكرا�صي ..
ال�صخ�ض 2 _ بل تهتّز له عرو�ض وعرو�ض ..

ال�صخ�ض 1 _ و�صيتخذون من دمائه ودموع اأمه 
دعاية انتخابية رخي�صة ..

لثورات  جذوة  منه  ليجعلوا   _  2 ال�صخ�ض 
قادمة من حيث ال ي�صعرون

ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا ؟ 
وانتهى  نينوى  يف  �صلب  امل�صيح  لكن   _ االأ�صود  

االأمر .. فلم َ كل هذه اجللبة ؟  
االأبي�ض _ لكل نينوى جديدة م�صيح جديد .. 

وما هذه اجللبة اإال �صدى لذلك ال�صلب ..
يحاول ال�صبي اإيقاف ال�صيامي عن الدوران ..

يتوّجه نحو اجلمهور مرتّقبا القادم ..
ي�صع يده على حاجبيه ممعنا النظر .. ي�صتمّر 

بالرتّقب .. 
يتاأ�ّصف لتاأّخره عن القدوم .
ال�صبي _ ال بد اأن ياأتي .. 

ال�صخ�ض 1 _ انظر اإنها ترّتب خزانة ملب�صه 
تطعم  ال�صطح  اإىل  ت�صعد   .. رائحته  ت�صّم   ..

حمائمه ..
ال�صخ�ض 2  _ اأال ترى اإنها تلب�صه المة حربه 

.. وتتاأّمل وجهه طويل ..
ال�صبي _ اإنه قادم .. اإنه قادم ..

ال�صخ�ض 1 _ تنزل اإىل املطبخ تعّد له الغداء 
..

ال  حتى  �صيفه  حمائل  تقل�ّض   _  2 ال�صخ�ض 
يخّط االأر�ض وهو ي�صتله , في�صت�صغرون �صّنه ..

االأ�صود _ لقد كان ال�صخب �صديدا ً فلم ي�صمعه 
الكثريون  .. 

يرتّدد  �صداها  مازال  ؟  ت�صمع  اأال   _ االأبي�ض 
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ا ً  غ�صّ �صيء  كل  مازال  ؟  ترى  اأال   .. االآن  حتى 
طرّيا ً .. 

ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا ؟
) مو�صيقى ( 

االأ�صود _ .. ردتك ذخر الأيام �صيبي 
..

دمعة  وتقاوم  بنظراتها  _ت�صّيعه   2 ال�صخ�ض 
تريد النزول ..  

االأبي�ض _  ربيت وتعبيت لهذا ..
يدوران  والظلن  نف�صه  حول  ال�صيامي  يدور 

حوله ..
وجه  عنق  يف  طوقه  وا�صعا ً  االأ�صود  والظل 

ال�صيامي االأي�صر ..
بينما ي�صع الظل االأبي�ض طوقه يف عنق الوجه 

االأمين .. 
ي�صتمران بالدوران .. 

ال�صخ�ض 1 والظل االأ�صود _ ح�صون  
ال�صخ�ض 2 والظل االأبي�ض _ عمرو بن جنادة  

ال�صوت _ هل من نا�صر ين�صرنا؟ ..
ال�صبي  _ اإنه قادم 

يتوّقف الظلن عن الدوران ويقفان اإىل جانبي 
ال�صبي , كذلك يفعل �صخ�صا ال�صيامي .. 

ي�صتمّر اجلميع بالرتّقب ..
) ت�صدل ال�صتارة (
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11

هذا رأُس أبي 

علي ح�صني اخلباز 



حرا�صة  لها  قائد  خيمة  نائم/  مع�صكر  )خياُم 
ورعاية امنية خا�صة/ حر�ض يتناوبون امل�صري/ 

�صيوف/ رماح(
من جهة امل�صرح يتحّرك �صيخا احلكمة

اإياك  اأبله,  وعقل  عوراء  عني  لل�صّر    -:1 �صيخ 
وق�صوة ال�صيوف.

�صيخ 2:- احلكمة يف اأغلب اأوجهها �صيف ودم.
الفتى:- اإنه هو..

الوجدان  في�ض  من  الطالع  الفجر  1:ـ  �صيخ 
ينتظر رجًل ي�صرق على كتفي العامل �صم�صًا من 

�صمري.
�صيخ 2:ـ اليزاح الليل عن وجه الكون اإال ب�صبح 

اأبلج.
الفتى:ـ اإنه هو.. هو..

�صيخ1:ـ انبلج الفجر ال يحتاج اىل �صيف وذابح 
وذبيح يحتاج اىل �صيء من ال�صرب.

اأن  البد  وقتيل,  قاتل  الكون  يف  مادام  2:ـ  �صيخ 
ال�صوء  ف�صيح  العامل عن فجر  نبحث بني عيون 

واإال...
�صيخ1:ـ �صتكون دماوؤنا مباحة لكل رحيل, فلَم ال 

نلج ال�صوء على هداأة �صرب حكيم.
جرح  رع�صة  من  القادم  نثور...  ال  ومَل  �صيخ2:ـ 
بالق�صا�ض,  ويحلم  �صيفًا  القلب  يحمل  ويتم, 

ليقم اإليه, وليكتب للتاأريخ ن�صر ق�صا�ض قومي.
الفتى:ـ مل تغفل عيني حلظة عنه.. انه هو.

�صيخ1:ـ لي�ض ال�صر هو احلل الوحيد.
من  هل  �صرًا؟  الق�صا�ض  كان  ومتى  �صيخ2:ـ 
اأن ُيرتك القاتل يعبث بدم املقتولني,  االن�صاف 

فرج  ومفاتيح  ال�صرب,  وعود  �صوى  منلك  ال  ونحن 
موؤجل..؟

قم با�صم اهلل اليه..
)اأ�صوات عالية واأ�صواء حمر  مرتع�صة, و�صريخ(

�صوت:ـ قتل القائد
�صوت:ـ قتل اآبر التميمي

�صوت:ـ قتلوا اآبر
احلادث,  على  ليقف  ي�صرع  الزبري  بن  )م�صعب 
واحليطة  اخلوف  ويبدو  حر�صه,  به  يحيط 

والقلق(
م�صعب:ـ من جتّراأ ليفعلها.. من قتل اآبر التميمي؟

الفتى:ـ اأنا قتلت اآبر التميمي.
)يحوطه احلر�ض يكتنفونه, ي�صحبونه اىل قاعة 

العر�ض(
م�صعب بن الزبري )وهو يعتلي عر�صه(: مَل قتلته؟

الفتى:ـ الأزيح عن قلبي تلك الغمامة التي ا�صتولت 
على حياتي..الألقي على روحي اأطياف نور بهي.

ريعان  يف  واأنت  يقتلوك  اأن  تخاف  اأال  م�صعب:ـ 
�صباك؟ اأال تخ�صى اأن حتاكم؟

كيف  اأو  �صاأحاكم  كيف  االن  بعد  اليهّم  الفتى:ـ 
�صاأقتل, املهم اأين اأخذت ثاأر اأبي.

ذبحت  ومَل  تكون؟  ومن  يافتى؟  اأنت  من  م�صعب:ـ 
القائد اآبر؟

ومَل  اأكون,  ومن  اأنا  من  اأجيبك  اأن  قبل  الفتى:ـ 
اأن تعود بالذاكرة اىل  اأريدك  اللعني,  اآبر  ذبحت 
الدم  وهب  من  تاأريخ  وتقراأ  ال�صخي,  البذار  ذلك 

ي�صقي به بذارا ليثمر اال�صلم.
م�صعب )مع احلا�صية(:ـ ليخربين اأحدكم ابن من 
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هذا الفتى قبل اأن ينفد �صربي؟
الفتى:ـ كان اأبي يحمل عطر �صحبة قّد�صها النبي 

)�ض(.
م�صعب:ـ اأنت ابن �صحابي؟

الفتى:ـ ومن خوا�ض رفقة اأعادت ال�صم�ض ليقظتها 
من اأجل اأن ت�صلي.

م�صعب:ـ وابن اأحد خوا�ض �صيعة علي.
الفتى:ـ ومن ا�صحاب ذلك االفق املذبوح بكربلء.

م�صعب )مع احلا�صية(:ـ هذا ابن َمْن منهم؟
الفتى:ـ كان اأبي �صلما مباركا.

اأحد اأفراد احلا�صية:ـ اأنت ابن َمْن يا فتى, وَمْن هو 
ابوك؟

الثامن  العقد  يف  ورجل  قومه,  كبري  كان  الفتى:ـ 
والعدل  للحق  ن�صرة  ال�صيف  وحمل  عمره,  من 

والوالء.
م�صعب:ـ ان�صب نف�صك كي نعرفك؟

الفتى:ـ انا ابن قد�صية انتماء ال تطال, يف عرف 
عائلة جتل�ض لتتناول الغداء.

عائلة  على  ت�صّلط  امل�صرح  جوانب  احد  يف  )انارة 
وهي جال�صة على �صفرة الغداء, تغ�ّض االأم غ�صة 

قوية فتقلق العائلة(
االأم:ـ يا اأبا القا�صم, �صتطرق الباب االن بب�صارة, 

فقم اليها انه ر�صول خري ومثوبة وجهاد
)تتحّول االنارة اىل العر�ض(

بالباب  واإذا  قولها  من  امي  انتهت  اأن  وما  الفتى:ـ 
تقرع.

عند  تهّب  وهي  العائلة,  ملّة  على  االنارة  )تعود 
الباب, واإذا يد متتّد, وفيها ر�صالة ت�صّلم اىل االب(

حبيب,  يا  بعد  اأما  الر�صالة:  يقراأ  وهو  االب:ـ 
انت اأعرف بنا من غريك.

عليه  قدمت  اإذا  حبيب,  يا  عليك  باهلل  االأم:ـ 
قّبل يديه نيابة عني واقراأه ال�صلم.

)ترجع انارة اىل العر�ض(
يف  نتحّدث  ونحن  ال�صوق  جمر  وعلى  الفتى:ـ   
االأمر, واإذا بالباب تطرق ثانية لتدخل اإحدى 

قريباتنا
)ت�صّلط االنارة على البيت(

روؤيا  يف  ال�صلم  عليها  الزهراء  �صاألتني  املراأة:ـ 
حال  وكيف  اأ�صد؟  بني  حال  كيف  مباركة, 
حبيب بن مظاهر؟ ابلغيه عني ال�صلم, وقويل 

له: ليخ�صب حليته بر�صاد ب�صري.
)االنارة اىل العر�ض(

الفتى:ـ فكان الدم هو اخل�صاب.
م�صعب )اىل احلا�صية والبطانة(:ـ اأغلب رجال 
هذا املع�صكر ح�صروا الواقعة, وهناك منكم من 
كان قريبا جدا من قيادات اجلند, انظروا اليه 

لتعرفوه.
بن  حبيب  ابن  ل�صت  اأنت  م�صعب:ـ  قادة  اأحد 

مظاهر االأ�صدي, فمن تكون؟
الفتى:ـ اأنا ابن حبيب بن مظاهر االأ�صدي.

اأحد قادة م�صعب:ـ كان القا�صم بن حبيب وقد 
قتل مع ابيه يف كربلء.

م�صعب:ـ كم انت وقح يا فتى..!
با�صم  تقاتل  امري,  يا  اأمرك  يحرّيين  الفتى:ـ 
باإيواء قتلة احل�صني  واأنت تقّر وتعرتف  الدين 

يف جي�صك دون حرج..!
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م�صعب:ـ اإياك واجلراأة, واإال عقرت ل�صانك.
فطنة  اإن  االأمري,  اأيها  �صمت(:ـ  )برهة  الفتى   

ال�صر غواية.
نتذّكر  اأن  الغواية  اأحد قادة م�صعب:ـ وهل من 
كان  حدث  كل  تفا�صيل  ونعرف  قاتلنا  من 
على  فتى  يا  كنا  اهتماماتنا,  جّل  من  باالأم�ض 

حافتي امل�صري.
الفتى:ـ ذاكرة املظلوم اقوى من ذاكرة الظامل, 
اأنا ابن حبيب بن مظاهر االأ�صدي الرجل الذي 
دافع عن ابن بنت ر�صول اهلل )�ض( وجاد بنف�صه 

حرا كرميا )برهة �صمت اذهلت احل�صور(
قومية,  حزن  ف�صول  اليتم  حملت  كتفي  على 
اأ�صاي جرح مه�صوم ال ي�صعفه �صوى  وعلى �صفة 
االآن وب�صوت عال:ـ  لكم  �صاأقولها  اأنا  الق�صا�ض, 

اأنا القا�صم بن حبيب بن مظاهر االأ�صدي.
للحرب  ياأخذك  مل  ملاذا  م�صعب:ـ  قادة  اأحد 

واأنت اكرب اوالده؟
الفتى:ـ يل اخوان حممد وعبد اهلل, حني كرب 
العزم باأبي )رحمه اهلل( واأراد اأن ي�صّد الرحال 
اأن  يخ�صى  كان  كربلء,  يف  احل�صني  ن�صرة  اىل 
راأى  ولذلك  الع�صرية,  فتمنعه  االمر  يفت�صح 
البد اأن اأبقى لتمويه القوم, وقّرر اأن ياأخذ اأخي 
حممدًا معه, فهو �صار �صلوة الدرب وبهجة القلب 

ورفيق ن�صرة ال تذبل ابدًا.
اأحد قادة م�صعب:ـ ومن كان ثالثهما؟

اأبي  اطلق  الذي  الغلم  ثالثهما  كان  الفتى:ـ 
توّجه  تعاىل,  اهلل  لوجه  حرا  ف�صار  عبوديته, 
م�صحّيًا بروحه ن�صرة للح�صني )عليه ال�صلم(.

احل�صني  االمام  اأبي  ا�صتاأذن  �صمت(...  )برهة 
اأن ياأتي حيًا من احياء بني ا�صد  قبل املعركة يف 
احلي  اأمام  وقف  الواقعة,  ار�ض  من  القريبة 

يناديهم:
وبيوت  قريب  حي  مناظر  اىل  االنارة  )تنتقل 
بن  حبيب  حول  جمتمعني  واأ�صخا�ض  متفرقة 

مظاهر اال�صدي(
ابن  نزل  احلي  اأ�صوار  على  اأ�صد,  بني  يا  حبيب:ـ 
النور الزهراء بنت ر�صول اهلل )�ض( وابن املرت�صى 
علي )�صلم اهلل عليه(, وقد ن�صر االأعداء مرياث 

حقدهم املبني.
)تعود االنارة اىل مع�صكر م�صعب(

م�صعب:ـ وهل ا�صتجابوا؟
الفتى:ـ ا�صتجاب ت�صعون مقاتًل, لكن عمر بن �صعد 
حرب  فدارت  فار�ض  اربعمائة  من  قوة  لهم  وّجه 

كبرية على �صاطئ الفرات.
اأراك  يافتى...  تده�صني  الزبري:ـ  بن  م�صعب 
بعملتك  ملقيك  هو  الذي  املوت  التخ�صى  وكاأنك 

ال�صوداء.
بخ�صوبة  اإال  التنمو  البا�صقة  اال�صجار  الفتى:ـ 
ا�صحكته  الذي  ابن  وانا  غدران,  و�صفاء  ار�ض 
احلرب, ي�صاأله برير حني راآه ميزح غري اآبه للموت.

�صحراء  الواقعة,  �صاحة  اىل  االنارة  )تنتقل 
كربلء(

برير:ـ اأال يقف يف عينك هول املوقف هذه ال�صاعة 
لتكّف عن الفرح, لي�ض هذه ب�صاعة فرح يا حبيب.

واهلل  ال�صرور؟  هذا  من  اأحّق  مو�صع  اأي  حبيب:ـ 
ب�صيوفهم,  الطغام  هذه  علينا  متيل  اأن  اإال  هو  ما 
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فنعانق جنان اهلل مهجة ويقينا.
الفتى:ـ يقول اجلند اإن احلرب بل قلب, واحلرب 
)عليهم  احل�صني  واأ�صحاب  ال�صمري,  تعرف  ال 
تنب�ض  قلوبا  �صارت  قيما  ا�صتنه�صوا  ال�صلم( 

و�صمائر �صاحية.
بن  م�صلم  الطف/  واقعة  اىل  انارة  )تتحول 

عو�صجة جريحا(
م�صلم بن عو�صجة:ـ اأو�صيك بهذا.

حبيب بن مظاهر:ـ افعل ورب الكعبة.
)تعود االنارة اىل مع�صكر م�صعب.(

م�صعب )بهدوء(:ـ هل تتاأمل مني العفو؟
الفتى:ـ ال...

م�صعب:ـ اإذن �صتموت.
ال�صهادة,  وعندي  املوت  غري  عندك  وهل  الفتى:ـ 

وهذا يعني اين �صاأتبع هوية اأبي �صهيدا.
اأبي اأخذ راأ�ض بديل الغطفاين

)انتقلت االنارة اىل الطف... واإذا باأحد اأ�صحاب 
احل�صني, ينادي:-

نريد  يقول:  ال�صلم(  )عليه  احل�صني  ياحبيب, 
ال�صلة, ف�صلوهم اأن يكّفوا عّنا لن�صلّي,

احل�صني بن متيم:ـ انها ال ُتقبل.
اآل  من  ُتقبل  ال  انها  زعمت  مظاهر:ـ  بن  حبيب 

ر�صول اهلل, وُتقبل منك يا حمار.
)تعود االنارة اىل الفتى(

فر�صه  وجه  اأبي  ف�صرب  احل�صني,  حمل  الفتى:ـ 
بال�صيف ف�صّبت به ووقع عنه فا�صتنقذه ا�صحابه 

وحملوه.
م�صعب:ـ اإذن, اأين دور اآبر يف الق�صية؟

الرجل  اأبي  اأن  اأمري  يا  ال�صهود  يوؤكد  الفتى:ـ 
رجًل,  و�صتني  اثنني  قتل  �صنه,  كرب  على  ال�صيخ 
ب�صيفه  ف�صربه  �صرمي  بن  بديل  عليه  حمل 
ثالثهم  ودار  برحمه,  التميمي  اآبر  وطعنه 
بعدها  واحتز  بال�صيف,  ابي  لي�صرب  احل�صني 
ال�صلم(  )عليه  احل�صني  وقف  اأبي..  راأ�ض  اآبر 

على جثة ابي وقال
�صوت احل�صني:ـ هلل درك يا حبيب بن مظاهر, 

فلقد كنت فا�صًل تختم القراآن بليلة.
 الفتى:ـ هذه �صهادة اإمام بحق اأبي, يا اأمري اأبي 

الذي حز راأ�صه اآبركم اللعني.
الفتى:ـ قل يل يا اأمري, اأي نوع من الب�صر هوؤالء؟

واأنت اليوم حتاكمني؛ الأين قتلت اخلبث املتاأ�صل 
فيه؛ كي ال ين�صر نتنه بني النا�ض.

عر�صه,  حول  م�صعب  فيها  يدور  �صمت  )برهة 
وكاأنه يبحث عن �صيء(

بني  هنا  قتله  على  جتّراأت  كيف  م�صعب:ـ 
مع�صكري وحتت حمايتي, وهل تعرف من يكون 

اآبر بالن�صبة يل؟
الفتى:ـ ال, لكني اعرفه بالن�صبة يل.. انه قاتل 

اأبي.
يف  تفعلها  اأن  جتّراأت  كيف  يل  قل  م�صعب:ـ 

مع�صكري؟
جّراأين  االأمري,  اأيها  اجلرح  جّراأين  الفتى:ـ 

اجلرح..
ابي,  راأ�ض  اآبر  احتز  لو كنت مكاين..حني  ماذا 

هّم اأن ياأخذه
)تنتقل االنارة اىل واقعة الطف(
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الراأ�ض  تاأخذ  اأن  حقك  من  لي�ض  احل�صني:ـ 
وحدك.

اآبر:ـ اأنا ذبحته, فاأنا من �صيحمله اىل الكوفة.
راأ�ض  فناولني  قتله,  يف  �صاركت  اأنا  احل�صني:ـ 
اأين  النا�ض  ليعلم  جوادي,  على  اأعّلقه  حبيب 

�صاركت يف قتل حبيب بن مظاهر.
)تعود االنارة اىل مع�صكر م�صعب(

عّلق احل�صني اللعني راأ�ض اأبي على عنق جواده, 
يف  �صارك  انه  ليفخر  ال�صفوف,  بني  به  وجال 
قتل رجل �صيخ جتاوز عمره ال�صبعني عاما.. يا 

اإلهي ما ا�صعف نفو�ض هوؤالء القوم؟
)مع م�صعب(:- فحّدثني يا اأمري, كيف بك واأنت 
ترى راأ�ض ابيك يتنازعون عليه؟ كيف بك واأنت 
اأبيك على رمح خبيث وبيد �صرير ال  راأ�ض  ترى 

ميتلك ذرة من �صمري ؟.
)يظهر م�صعب علمات الده�صة(
م�صعب:ـ اأين اأخذ الدهر الراأ�ض؟

دار  اىل  متوجها  الكوفة  اآبر  دخل  الفتى:ـ 
االمارة, راأيته يا اأمري �صرت خلفه اتبعه التفت 

ايّل
)تنتقل االنارة اىل الكوفة(

اآبر:ـ ما تريد ياغلم.
يحمل  اأن  تر�صى  هل  اأبي...  راأ�ض  هذا  الفتى:ـ 

راأ�ض اأبيك احد؟ ناولني الراأ�ض حتى ادفنه.
جائزة  اآخذ  اأن  اأريد  فاأنا  بعيدًا..  اذهب  اآبر:ـ 

االمري.
الفتى:ـ ون�صيت جزاء اهلل؟

اأبي,  الفتى:ـ اأرجوك اعطني الراأ�ض فهذا راأ�ض 

انه راأ�ض اأبي يا رجل.
)تنتقل االنارة اىل مع�صكر م�صعب(

الفتى:ـ انه راأ�ض اأبي, هذا راأ�ض اأبي يا نا�ض..
واأنت  اأبيك,  راأ�ض  ُيباع  اأن  اأتقبل  م�صعب(:-  )مع 

ترى بعينك من ذبحه؟!
م�صعب:ـ انها احلرب.

الفتى:ـ اأي حرب تلك التي تنزع ان�صانية االن�صان, 
ليخرج من احلرب حامًل راأ�ض رجل �صيخ..
راأيته بعيني يا اأمري, وهو يعبث بالراأ�ض..

اإن هذا  لو قلت لك:  االمري  اأيها  راأيك  ما  الفتى:ـ 
الراأ�ض الذي بني يديك هو راأ�ض اأبي فامنحني اياه 

الأواريه الرتاب.
م�صعب:ـ احلرب ال تعرف الرحمة.

تكون,  اين  اهلل...  اإال  اله  ال  اأن  واأ�صهد  الفتى:ـ 
قادة  ملع�صكرك  ت�صّم  ان  االمري  ايها  تر�صى  كيف 

يح�صبون روؤو�ض النا�ض دنانري؟
م�صعب:ـ من اأجاز لك قتل اآبر يف مع�صكري. 

الفتى:ـ اهلل الذي �صرع الق�صا�ض �صنة و�صمريا..
ابي  اآبر  ذبح  الذي  اليوم  منذ  �صمت(:-  )برهة 
اىل اليوم, ما هنئت بزاد وال راحة والنوم, اأينما 
وجوده  اأترّقب  �صرت  لذلك  امامي,  اأراه  ذهبت 

اينما ذهب..
قاتل  راأيت  حني  ارتبكت   , ع�صكرك  دخل  وحني 

اأبي هذا ال�صقي املاأجور قائد من قّواد ع�صكرك.
م�صعب:ـ احلرب تريد رجااًل من هذا الطراز.

لفعل  تر�صدهم  �صمائر  بل  يكونوا  اأن  الفتى:ـ 
اخلري, اأن يكونوا عميان �صمائر, ما الذي �صيتغرّي 

من �صري احلرب لو اعطاين راأ�ض ابي الأدفنه؟

16



روحك  داخل  تنامى  الذي  احلقد  هو  م�صعب:ـ 
دفعك جلرمية القتل.

الفتى:ـ هو احلقد الذي زرعتموه بني النا�ض, كان 
اأمامي ينعم باحلياة التي  اأراآه  اأن  من ال�صعب علّي 

حرم ابي منها..دخلت عليه ف�صطاطه وذبحته,
م�صعب )بغ�صب(:- يف مع�صكري..!

االأحرار,  يذبح  �صيف  كل  فيه  ذبحت  الفتى:ـ 
كرامة  على  يتجاوز  رج�ض  كل  فيه  الأذبح  ذبحته 
ان  البد  الروؤو�ض,  بيع  حد  ت�صل  حقارة  االن�صان, 
تذبح يف اي مكان كان حتى لو على عر�صك يا اأمري.

م�صعب:ـ اين �صاأقتلك.
الفتى:ـ اليهم بعد اأن ذبحت اآبر...وال�صغل عندي 

براأ�صه, فهو حلل عليكم..
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�صخو�ُض امل�صرحية 
االمام احل�صني ع 

�صويد بن عمرو اخلثعمي
ب�صر بن عمرو احل�صرمي

عمر بن �صعد 
ال�صمر بن ذي اجلو�صن 

�صوت ملكوتي 
الرجل امللثم 

 
امل�صهد االول

فر�صيهما  ميتطيان  رجلن  ثمة  قاحلٌة  �صحراُء 
ويتحاوران 

�صويد بن عمرو اخلثعمي :  )  ي�صهر �صيفه ملّوحا 
به يحمل راية �صوداء مكتوب عليها جاء الوعد 
اننا  احل�صرمي   عمرو  بن  ياب�صر  اأتعلم   ) احلق 
املعركة  اأر�ض  يف  مرتني  ال�صهادة  �صننال  واإياك 
علي  بن  احل�صني  االمام  مع  فيها  �صن�صرتك  التي 

عليهما ال�صلم ؟  
عمرو  بن  يا�صويد  اأدراك  وما  ؟  وكيف   : ب�صر 

اخلثعمي اإننا �صننال ال�صهادة مرتني ؟ 
�صويد : ُيخّيل يل ذلك 

ب�صر : ماذا وهل يف اخليال نباأ يف ذلك ؟ 
�صويد : نعم بف�صل االإميان ونوره وبف�صل مودتنا 
اآل الر�صول حممد �صلى اهلل عيه  للح�صني واآله 

واآله 
ب�صر : واهلِل يا�صويد اإنك ت�صّرين مبا تقول ومتى 

تنطلق املعركة يا�صويد واأين؟  
�صويد : �صتنطلق املعركة القادمة يف اأر�ض يقال 

فاحل�صني  كربلء  او  الغا�صرية  او  الطفوف  لها 
واآله و�صحبه ينتظرون ذلك ب�صغف 

ب�صر : وماذا ينتظر احل�صني ؟ 
�صويد : ينتظر ملحمة عظيمة �صيقاتل فيها اأرذل 
خلق اهلل و�صينت�صر فيها بعد اأن ينال ال�صهادة مع 

�صحبه وبع�ض من  اآل بيته 
هذه  يف  يقتل  و�صوف  �صينت�صر  وكيف   : ب�صر 

امللحمة؟
�صويد : ال عليك فالن�صر يف هذه املعركة له طعم 
االإرادة  فيه  �صتنت�صر  املعنوي  الن�صر  اإنه  جديد 
ميتطي  ملّثم  رجل  بعيد  من  يظهر   ( والكرامة 
ملّثما  رجل  اأملح  ب�صر  يا  انظر   ) يقرتب  جوادا 

يقرتب منا قادما من جهة كربلء 
الرجل امللّثم : ال�صلم عليكما 

�صويد : وعليك ال�صلم من انت ايها امللّثم 
اأميط  ولن  هويتي  لكم  اأك�صف  لن   : امللثم  الرجل 

عن  لثامي 
اأظنك قادما من جهة كربلء هل  �صويد : ح�صنا 
اأخبار عن كربلء عن احل�صني وا�صحابه واآل  من 

بيته 
حماط  فاحل�صني  جدا  �صيئة  اأخبار   : الرجل ّ 
بجي�ض جّرار قوامه ثلثون األف رجل قدموا من 
الكوفة باأمر من عبيد اهلل بن زياد حلمل احل�صني 
على طاعة ابن زياد فاإن اأبى الطاعة اأمرهم ابن 

زياد بقتله  
ب�صر : وماذا يطمح ابن زياد من ذلك؟ 

الرجل امللّثم : يطمح اإىل اال�صتئثار بال�صلطة لكن 
قل يل يا�صويد واأنت ياب�صر اإىل اأين اأنتما ذاهبان؟
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لن�صرة  كربلء  اإىل  طريقنا  يف  نحن   : �صويد 
احل�صني ع

الرجل امللثم : ماذا تن�صران احل�صني ؟
�صويد : نعم اأيها الرجل املجهول امللّثم هل يف ذلك 

�صّك  ؟ 
لكنكما  �صّك  ذلك  يف  لي�ض  كل   : امللثم  الرجل 

�صتقتلن �صئتما اأم اأبيتما فاأمركما عجب 
ب�صر : وما ال�صري يف ذلك يارجل ؟ 

�صتخو�صان  اأنكما  ذلك  يف  ال�صري   : امللّثم  الرجل 
فيها  وينت�صر  احل�صني  �صيخ�صرها  خا�صرة  معركة 

جي�ض يزيد 
�صويد : ) ي�صحك ( 

وملاذا   ) غمده  من  �صيفه  ي�صتل   (  : امللثم  الرجل 
ت�صحك مني يا �صويد ؟ الأنني اأخربتك احلقيقة ؟

�صويد : كل كل اإنها لي�صت احلقيقة 
الرجل امللثم :  كيف انها لي�صت احلقيقة وهل ثمة 
من  ي�صدق اأن احل�صني على قلة اأفراد جي�صه الذي 
يربو على �صبعني رجل هو مع احلق وجي�ض بن زياد 
الذي يقّدر عدد اأفراده بثلثني األفا على باطل ؟ 

الرجال  بكرثة  والباطل  احلق  يعرف  :وهل  ب�صر 
باإذن  كثرية  فئة  غلبت  قليلة  فئة  فكم  ؟  وقلتهم 

اهلل 
الرجل امللّثم : ماذا تقول ياب�صر احل�صرمي ؟ اإنني 
اأن جي�صا موؤلفا من  اأعجب مما تقول ! هل تعتقد 
األف  موؤلفا من ثلثني  �صيغلب جي�صا  �صبعني رجل 

رجل ؟ 
الكرامة  انت�صار  بعنوان  �صيغلبه  نعم   : ب�صر 

واالإرادة 

الرجل امللثم :  اأنا اأن�صحكما بعدم التمادي بل 
الرجوع من حيث جئتما فموتكما حمّقق يف حال 

التحقتما باحل�صني 
بعني  تنظر  املجهول  الرجل  اأيها  وملاذا   : �صويد 
كربلء  يف  يجري  و�صوف  مايجري  اإىل  واحدة 
�صيكون  احل�صني  �صيحّققه  الذي  االنت�صار  اإن  ؟  
يوم  حتى  التاريخ  به  �صيحفل  اإلهيا  انت�صارا 
القيامة , الأن احل�صني يطلب الكرامة وال يطلب 

الدنيا الفانية 
احل�صني   ! يا�صويد  تقول  ماذا   : امللثم  الرجل 
�صينت�صر مبقتله مع �صحبه واآل بيته اإنه منطق 

عجيب منطق مقلوب ؟
هو  ومنطقك  ال�صليم  املنطق  اإنه  كل   : �صويد 

املنطق ال�صقيم 
بوجه  �صيفه  وي�صهر  يغ�صب   (  : امللثم  الرجل 
�صويد ( ماذا  ؟ انا منطقي �صقيم ومنطقك �صليم 
عربة  لتكون  ن�صفني  راأ�صك  اأقطع  �صوف  واهلل 
ملن يعترب ) يتبارزان ثمة غبار يتطاير  ب�صبب 

املبارزة  ( 
�صويد : واهلل الذي ال اإله اإال هو �صاألقنك در�صا 
الرجل  ويختفي  املبارزة  ت�صّتد   ( البطولة  يف 

امللّثم ( 
ب�صر  :  ما هذا يا �صويد ال اأثر للرجل امللثم ؟

هو  بل  �صويا  رجل  لي�ض  اأنه  واهلل   : �صويد 
لنا ليغوينا حتى نحجم عن  ال�صيطان قد متّثل 

اللحاق بالركب احل�صيني
لنلحق بجي�ض  ال�صري  اإذن علينا ان جنّد   : ب�صر 

احلق جي�ض احل�صني )عليه ال�صلم(
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�صويد: نعم  علينا اللحاق  ال اأراك اهلل مكروها  
مع  فمعركتنا  وال�صهادة  واإياك  ورزقنا  ب�صر  يا 
الباطل تعني االنت�صار للكرامة عرب اال�صت�صهاد 
ب�صر : نعم اال�صت�صهاد مع احل�صني له طعم كطعم 
الع�صل اأنه اليقني املطلق فمن ي�صّك يف ذلك فهو 

من الواهمني ) �صهيل خيول وقعقعة �صلح ( 
وقعقعة  خيول  �صهيل  ا�صمع   ؟  هذا  ما   : �صويد 
املعركة  اأر�ض  من  ب�صر  يا  اقرتبنا  اأظننا  �صلح 
واآل  و�صحبه  احل�صني  اأرى   ) بعيد  من  ينظر    (
بيته يحت�صدون للمواجهة  هيا يا ب�صر  لننطلق 
احل�صيني  للركب  نن�صّم  لكي  وب�صرعة  بخيولنا 
حركة  من  غبار  فيتطاير  ب�صرعة  ينطلقان   (
فر�صيهما ( ) ي�صرخان معا ( اهلل اأكرب  اهلل اأكرب 
ال�صللة  جي�ض  نقاوم  اأن  بعد  ال�صهادة  �صننال 

والف�صاد. 
امل�صهد االأخري           

جي�ض  جي�صان  فيها  يحت�صد  معركة  �صاحة 
�صجيج  ثمة   ( زياد  ابن  وجي�ض  ع  احل�صني 
  , ال�صيوف  قعقعة   , حتتدم   ملعركة  و�صو�صاء 
, نريان م�صتعلة يف  غبار يتطاير لونه لون الدم 

خندق فا�صل بني اجلي�صني ( 
يوم  اليوم  اكرب  اهلل  اكرب  اهلل   : ملكوتي  �صوت 
يوم   , اهلل  ايام  من  يوم  انه  التاريخ  يف  عظيم 
يوم   , القيامة  ي�صبه  يوم   , التاريخ  عرب  فا�صل 
فيه  ينت�صر  يوم   , والعقول  للنفو�ض  امتحان 
احلق واالإرادة واحلياة ويوم تنهزم فيه الرذيلة 

عندما ي�صفك اجللدون دماء االأبرار 
ـ ب�صر  : ال�صلم عليك يا اأبا عبد  �صويد بن عمروـ 

هلل اإنا جئنا لن�صت�صهد بني يديك 
احل�صني : وعليكما ال�صلم اإن لكما �صولة يف هذه 

املعركة �صتذكرها االأجيال بفخر 
على  االحتجاج  يف  يا�صيدي  ا�صتاأذنك   : �صويد 

هوؤالء القوم ال�صالني فهل تاأذن يل؟ 
احل�صني : نعم اذهب واحتّج عليهم فقولك حجة 

عليهم اأمام اهلل 
االأموي  اجلي�ض  من  بفر�صه  يقرتب   (  : �صويد 
جننتم  هل  بكم  حل  الذي  ما  الكوفة   اأهل  يا   )
اآثرمت  وهل  ؟  الباطل  كلمة  على  فاحت�صدمت  ؟ 
؟  احلرة  الكرمية  احلياة  على  الرخي�صة  احلياة 
عن  الرتاجع  اإىل  يدعوكم  ع  علي  بن  احل�صني  اإن 
احل�صني   , زياد  ابن  مبوؤازرتكم  املهزوز  موقفكم 
يدعوكم اإىل ن�صرته ون�صرة دين جده �صلى اهلل 

عليه واله 
ال�صمر بن ذي اجلو�صن : ماذا  تقول يا�صويد ؟ ما 
؟  احل�صني  خدعك  هل  ؟  الفارغة  الرثثرة  هذه 
اأن  تعلم  اأال  ؟  باطلة  فاأر�صلك حتتّج علينا بحجج 
اخللفة امر معهود ليزيد بن معاوية فهو اأوىل بها 

من احل�صني ؟ 
العارف  وكاأنك  يا�صمر تتحدث  الويل لك   : �صويد 
الفقيه باأمر دين حممد �ض , اإن اخللفة م�صتحقة 
للح�صني عليه ال�صلم اأنه حفيد النبي حممد �صلى 

اهلل عليه واله فهو اأوىل بها من يزيد 
ال�صمر  : ) ي�صحك ( اأ�صحكتني بحججك الواهية 
امل�صلمون  حوله  اللتف  بها  اأوىل  احل�صني  كان  لو 
قاطبة والنتزع اخللفة من يزيد بالقوة فمن ال 

ميلك القوة ال خلفة له 
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ملن  ي�صتحّقها  ملن  ,اخللفة  لعني  يا  اأ�صكت   : �صويد 
تتوّفر فيه خ�صالها 

ال�صمر : )  هيا يارجال اهجموا على هذا املتخاذل 
عن ن�صرة اخلليفة ( يقرتبون من �صويد فيقاتلهم 

قتال االأبطال 
اجلي�ض  من  الكوفة  جي�ض  يقرتب   ( احل�صني: 
املوت  اإىل  قوموا  اأ�صحابي  يا  هيا   ) احل�صيني 
 ( كرامتكم  عن  لتدافعوا  قوموا  منه  البد  الذي 
االعداء  �صهام  تلقوا  اإذ  احل�صني  ا�صحاب  يقتتل 
وهم �صفوف بني يدي اإمامهم ملا رماهم ع�صكر ابن 
�صعد حني رمى �صهم الفتنة �صرارة خبيثة الإيقاد 
منهم  يبق  مل  اأن  بعد  االأ�صحاب  فنه�ض  احلرب. 
نه�صوا  اللوؤماء..  �صهام  من  �صيء  اأ�صابه  اإال  اأحد 
على   - واحدة  حملة  ليحملوا  اأ�صابهم  ما  رغم 
احلملة  غربة  اجنلت  فما  �صاعة,  فاقتتلوا  قّلتهم, 
االأقل  اإال  بقي  وما  منهم.  �صهيدا ً  اإال عن خم�صني 
موؤلفة,  اآالفا ً  اأ�صطف  جي�صًا  يواجهون  القليل, 
الت�صحية, والعزة والكرامة, وفيهم  فربزوا بروح 

ذلك ال�صيخ ال�صهم �صويد بن عمرو اخلثعمّي,
ا�صمع  انني  �صويد بن عمرو : اهلل اكرب يخّيل يل 
مااأجمله  ال�صماء  عنان  ي�صّق  ملكوتيا  �صوتا 
قائل  بالدعاء  يديه  )يرفع  اأروعه   ما  واعظمه 
ال�صلم   عليه  احل�صني  مع  ال�صهادة  ارزقنا  اللهم   )
, ماا�صمعه هو اليقني هو الب�صرية احلمد هلل على 

هذه النعمة 
الذي  اي �صوت هذا   ) ) ي�صحك    : �صعد  بن  عمر 
�صوت  فل  تتوّهم  انك  عمرو  بن  يا�صويد  ت�صمعه 
 ) ي�صحك   ( وقعقعتها  ال�صيوف   �صوت  على  يعلو 

انها  �صيوفنا  ج�صدك  �صتنه�ض  يا�صويد   ا�صمع 
الفري�صة  الن�صور  تنتظر  مثلما  ب�صغف  تنتظر 

لتنق�ّض عليها .
ما  ان  �صعد  بن  ياعمر  ا�صمع   : عمرو  بن  �صويد 
احد  وال   , واليقني  االإميان  �صوت  هو  اتخّيله 
ع�صق  يف  ذابوا  الذين  املوؤمنني  �صوى  يدركه 

احل�صني ع وحبه .
عمر بن �صعد : وملاذا ال اأتخّيل ما تتخّيله هل انا 

اأ�صّم ال ا�صمع؟ 
�صويد بن عمرو: �صدقت يا عمر فاأنت اأ�صم فلو 
كنت �صامعا ل�صمعت كلمة احلق لكن قلبك ختم 
باحلقد والطمع وحّب الدنيا الفانية وال�صك يف 

االأخرى ) يرجتز ( 
  اأقِدم ح�صني اليوم تلق اأحمدا 
و�صيخك احلرب عليا ً ذا الندى 
وح�صنا ً كالبدر وافى اال�صعدا 
ك القْرم الهمام االر�صدا  وعَمّ
وحمزة ليث اهلل ُيدعى اأ�صدا 

وذا اجلناحني تبّواأ مقعدا
قاتل �صويد قتال اال�صد البا�صل. وبالغ يف ال�صرب 
على اخلطب النازل, حتى ُاثخن باجلراح ووقع 
كذلك  يزل  فلم  ال�صهداء...  بني  وجهه  على 
ي�صتطع  ومل  ُقتل.  اأنه  فُظن  حراك,  به  ولي�ض 
واآل  ها�صم  بنو  ا�صت�صهد  حتى  ينه�ض,  اأن  �صويد 
احل�صني  االإمام  ا�صت�صهد  وحتى  طالب,  اأبي 

�صلوات اهلل عليه
ابن  ع�صكر  ي�صمع  الدم  نزيف  اأعياه   (: �ُصويد 

�صعد يت�صايحون (
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انت�صرنا  ُقتل احل�صني! قتل احل�صني    : الع�صكر 
ن�صر  اأنه  ا�صطورته  تهاوت  جي�صه  وعلى  عليه 
بحياة  �صننعم  اهلل  وعبيد  وليزيد  لنا  عظيم 

ممتعة معهما اإنها حياة الرتف واللذة 
جتلله  والدماء  االأر�ض  يفرت�ض  وهو   (  : �صويد 
يجد يف نف�صه اإفاقة ( ماذا ؟ ماهذا الذي اأ�صمعه 
متفاخرين  احل�صني  قتل  يقولون  اأ�صمعهم   !
يالطي�صهم لقد جاوؤوا �صيئا عظيما ) يبكي  ثم 
غلت  وقد  الإمامه  منتقمًا  ينه�ض  اأن  يتحامل 
دماوؤه غرية ً وغ�صبا ً, وكان معه �صكني قد خّباأها 
الويل  ُخّفه, فا�صتّلها ومل يكن عنده غريها(  يف 
لكم اأيها االأوغاد قتلتم احل�صني لقد جئتم �صيئا 

ال نظري له يف التاريخ اإنكم مل تقتلوا احل�صني 

فقط بل قتلتم كرامتكم وتاريخكم وعزتكم فما 
اأقبحكم من عبيد )  الع�صكر يهربون منه ( 

غري  اأمر   اإنه  اأراه   الذي  هذا  ما   : �صعد  بن  عمر 
نقتله  اأمل  ؟  احلياة  اإىل  �صويد  عاد  كيف  معقول 
ب�صيوفنا البتارة ؟ يخّيل يل كاأن �صويدا من اجلن.

اآخرتك بدنياك  يا من بعت  �صويد : كل يا عمر  
�صاء اهلل اأن اأبقى على قيد احلياة الأنعم بال�صهادة 

مرتني 
�صويد   ( قتله  �صر  اقتلوه  ويحكم   : �صعد  بن  عمر 
فقتله  عليه  فتعّطفوا  ب�صكينه,  مرتّنحا ً  يقاتلهم 
اجُلهني,  ورقاء  بن  وزيد  التغلبّي,  بكار  بن  عروة 
وكان �صويد بن عمرو اآخر �صهيد بعد احل�صني عليه 

ال�صلم يوم الطف.
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نظريُة المسرح اإلسالمي عند 
جميل حمداوي ..

قراءٌة في كتابه "خصائص المسرح اإلسالمي ؟      

 علي يا�صني



�صمَن كتاِبه امل�صتمل على عدد قليل من ال�صفحات 
)جميل  الدكتور  اجلاد  الباحث  علينا  يطلع 
االإ�صلمي(  امل�صرح  )خ�صائ�ض  بكتابه  حمداوي( 
داعيا اإىل اإعادة النظر مبفهوم امل�صرح االإ�صلمي 
)عماد  العراقي  للباحث  �صابقة  دعوات  ومف�صرا 

الدين خليل(

والدكتور حمداوي ناقد مغربي بخربات متعّددة, 
االآداب  منها  معريف  حقل  من  اأكرث  يف  يكتب  فهو 
الرتبية  وا�ص�ض  والنف�ض  واالجتماع  والفنون 
عديدة  موؤلفات  احلقول  هذه  يف  وله  احلديثة 
جاوزت الع�صرين موؤلفا, ولعل اأهمها  مدخــل اإلــى 
علم النفــــ�ض, نظرية االأجنا�ض االأدبية, مقاربات 
البديل  وامل�صروع  جدا,  الق�صرية  الق�صة  نقد 
ال�صكلنيون  وكتاب  امليكرو�صردية(,  )املقاربة 
الرو�ض قراءة جديدة, وله حما�صرات يف ل�صانيات 
وميادين  الثقافة,  �صو�صيولوجيا  وكتاب  الن�ض, 
يف  والق�صبات  ال�صكـن  وجغـرافيا  االجتماع,  علم 
ببليوغرافيـــــا  كتاب  عن  ف�صل  الريــف,  منطقــة 
)1936-2009م(,  باملغــــــرب  االأطفـــــــال  اأدب 
�صعر للأطفال(,  ال�صلم )ديوان  وجمموعة يحيا 
املغربي,  امل�صرح  يف  ال�صوداء  الكوميديا  وكتاب 
وكتاب موت املوؤلف اأم عودته؟ وع�صرات البحوث 
والدرا�صات املتنّوعة, غري اإن ا�صتغاله النقدي يكاد 
يطغى على اال�صتغاالت االأخرى العديدة, وهو ما 

والنظريات  املفاهيم  من  الكثري  تتّبع  له  هّياأ 
اهتمامه  وكان  الفل�صفي,  الطابع  ذات  االأدبية 
هذه  من  واحدا  االإ�صلمي  امل�صرح  بنظرية 

االهتمامات اللفتة واجلديرة بالقراءة .
الباحث  يقّر  االأول  الكتاب  ف�صل  بداية  ويف 
املغربي جميل حمداوي بالفروق ال�صا�صعة بني 
امل�صرح الغربي القائم على روؤية تراجيدّية – 
القدر,  مع  االإن�صان  �صراع  على  ترتكز  وثنية 
ال�صراع  راأي  وفق  على  االإن�صان  اأخيه  مع  اأو 
فل�صفة  �صمن  نف�صه  مع  اأو  املارك�صي  اجلديل 
املوؤمن  االإ�صلمي  امل�صرح  وبني  واالإحلاد,  العبث 
بروؤية ربانية تقوم على التوحيد وعلى ن�صدان 
اأبرزته  ما  وهو  والقهر  الظلم  ورف�ض  العدالة 
االإ�صلم  لرموز  امل�صتوحية  امل�صرحيات  ع�صرات 
وقيمه خلل ما يقرب العقد من الزمان )ينظر 

�ض 10 وما بعدها(

الدين  عماد  مبوقف  مقّدما  حمداوي  وي�صيد 
م�صتجدات  على  االنفتاح  اإىل  الداعي  خليل 
اإىل  الداعي  ال�صلفي  املوقف  راف�صا  احل�صارة 
حترمي امل�صرح واإخراجه من دائرة احلياة, الأن 
اال�صتفادة  املمكن  من  فن  امل�صرحية  التجارب 
منه ما دامت ال تتعار�ض مفاهيمها وتطبيقاتها 

مع القيم اال�صلمية )�ض15(.
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يغرّي  اأن  توظيفه  مّت  ما  اإذا  ي�صتطيع  امل�صرح  اإن 
من  االإ�صلمية  البلد  يف  اإ�صلمي  الل  الواقع 
خلل الثورة على هذا الواقع ورف�صه, انطلقا 
الر�صول  قول  خّل�صها  التي  االإ�صلم  تعاليم  من 
القريب  اهلل  �صبيل  يف  جاهدوا   ( الكرمي 
باب  اجلهاد  فاإن  وال�صفر,  احل�صر  يف  والبعيد, 
الهّم  واإّنه ينجي �صاحبه من  اأبواب اجلنة,  من 

والغّم ( .
وهو ما يعني اأن وظيفة امل�صرح على وفق الروؤية 
لتدخل  الرتفيه  م�صاألة  تتجاوز  االإ�صلمية 
�صمن م�صوؤولية مت�صابكة مع كل اأطراف احلياة 
وقادرة على ا�صتعادة اإن�صانّية االإن�صان امل�صتلبة 

يف عامله املتمّثل يف اأخوته وجمتمعه وع�صره!

ولعل اأول اأهداف امل�صرح االإ�صلمي- كما يراها 
االإن�صان  لتحرير  �صعيه  يف  متمّثلة  حمداوي-  
وتخلي�صه من  اجل�صد  واأدران  املادة  �صوائب  من 
طريق  عن  والرذيلة  والغواية  الفتنة  عامل 
تطهريه اأخلقيا ودينيا وروحّيا, مع رفع مكانته 
االإن�صانية واحل�صارية ليغدو كائنا نافعا لنف�صه 

واأمته وعقيدته واإن�صانيته )ينظر �ض 18(.

اأهدافه  حدد  قد  امل�صارح  من  م�صرحا  اأن  ومبا 
وغاياته مقّدما فا�صتوجب اأن تكون له م�صامني 
اإىل  مقا�صده  ليو�صل  فلكها  يف  يدور  فكرية 

النا�ض, واأهم هذه امل�صامني �صتتمّثل بابتعاد الفنان 
امل�صرحي امل�صلم عن امل�صامني العبثية والفو�صوية 
كل  عن  الفنان  هذا  بابتعاد  وتتجّلى  واالإباحية, 
والعداء  والتطرف  واالغرتاب  االنعزال  دعوات 
الروحي  وموروثه  بتقاليده  والكفر  للمجتمع 
مع  احل�صاري  و�صراعه  ق�صاياه  وبالتزام  العريق 
قناعاتها  فر�ض  اإىل  الهادفة  االأخرى  االأفكار 

وروؤاها املغايرة.

مفهوم  جتاوز  اإىل  اأي�صا  الفنان  �صيدعو  ما  وهو 
عمقا  اأكرث  اآخر  مفهوم  اإىل  )ال�صكلي(  اجلمال 
على  يوؤكد  ال  الكرمي  فـ)القراآن  احلق  مفهوم  هو 
اجلمال بقدر ما يوؤكد على احلق �ض 22(. دون اأن 
يعني ذلك اأن موا�صيع امل�صرح االإ�صلمي �صتتحّجم 
كل  ا�صتيعاب  على  قادر  امل�صرح  فهذا  ت�صغر,  اأو 
الق�صايا  جميع  يتناول  واأن  احلياة  مفردات 

وامل�صاكل التي توؤّرق االإن�صان يف حياته اليومّية.

ومثلما ينطبق هذا الكلم على التاأليف امل�صرحي 
فاإنه من املمكن اأن ينطبق على االإخراج امل�صرحي 
برتاثه  املوؤمن  امل�صرحي  باإمكان  حيث  اأي�صا, 
الديكوري  الت�صميم  من  يتحّرر  اأن  وعقيدته 
ي�صتبدل  واأن  الغربية  الثقافة  على  املحيل 
بيئتنا  يف  املكان  طبيعة  اإىل  اأقرب  بف�صاء  ذلك 
دامت  ما  خلل  اأو  عيب  ذلك  يف  ولي�ض  اخلا�صة, 
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يف  مّتت  قد  االإن�صاين  للم�صرح  االأوىل  الوالدة 
اأربعة وهو  الطلق حيث ال مكان  بجدران  الهواء 
)الت�صميم ذو االأ�صول االإيطالية �ض 25( يخنق 

الفنان وجمهوره على حّد �صواء.
و يف هذا الكتاب ال�صغري واجلدير بالقراءة يختتم 
بالقول : )ال ميكن احلديث عن  حمداوي كلمه 
اإال بتاأ�صيل  اإ�صلمي فنيا ودراميا وجماليا  م�صرح 
مع  وروؤية  وبناء  و�صكل  م�صمونا  العربي  امل�صرح 
العاملية  امل�صرحية  التجارب  كّل  على  االنفتاح 

االأخرى ا�صتفادة وامت�صا�صا وتفاعل وحوارا( 
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 الكيروكراُف وتوظيفه في 
مسرحية الوارثون 

مهدي هندو الوزين



�صمن   ) م�صرحيون  جماعة   ( فرقُة  قّدمْت 
مهرجان تراتيل �صجادية العاملي الثاين م�صرحية 
) الوارثون ( من تاأليف ال�صاعر والكاتب امل�صرحي 
) ر�صا اخلفاجي ( واإخراج ) مهدي هندو الوزين 
الفيحان(  حمزة   ( وكريوكراف  �صينوغرافيا   )
االإمام  حياة  عن  امل�صرحية  مو�صوعة  تتحّدث 
ال�صجاد ع , واملعروف اأن معاجلة هذه املو�صوعات 
واالأ�صاليب  املدار�ض   با�صتخدام  م�صرحيا" 
يف  الفخامة  مثل  من  العر�ض  يف  الكل�صيكية 
اأو املجاميع  منط ال�صخ�صيات وا�صتخدام اجلوقة 
ف�صل"  املعارك  اأو  القتل  م�صاهد  ت�صوير  يف 
التاريخية  واالأزياء  ال�صخمة  الديكورات  عن 
اخلّط  ذات  اي  االأحادية  واملو�صيقى  التقليدية 
اليوم  امل�صرحية  العرو�ض  اأن  ومبا   , الواحد 
ب�صمنها  والتي  واملعا�صرة  التجريب  نحو  تتجه 
املمّيز  مكانها  لها  بات  التي  الكريوكراف  عرو�ض 
يف �صاحة العرو�ض امل�صرحية بو�صفه فنا اإبداعيا 
جماليا يحتوي على ن�صق داليل يتخذ من اجل�صد 
وروؤية  املوؤلف  اأفكار  لرتجمة  التعبريية  الو�صيلة 
املخرج , وما للكريوكراف من قدرة على ا�صتيعاب 
ال�صينمائي  الفيلم  مثل  االأخرى  امل�صرح  عنا�صر 
واالأزياء  واالإ�صاءة  واملو�صيقى  الداتا�صو  وتقنية 
التي  ال�صورية  العلمات  لت�صكيل   , واالإك�ص�صوار 
التي  واملعاين  املدلوالت  فهم  يف  املتلقي  ت�صاعد 
يف  الدخول  وقبل   , امل�صرحي  العر�ض  يف  تتج�ّصد 
الوارثون  م�صرحية  يف  الكريوكرايف  التوظيف 
البد لنا من معرفة �صيء عن الكريوكراف . تقول 
حركي  ن�صق  اأو  حركة  هو   (  ) الجنر  �صوزان   (

بحكم  عمومها  يف  احلركة  عن  نف�صه  ف�صل 
تكوينه , اإذ يكت�صب هويته الفنية داخل �صياق 
العادية  احلركة  عن  بذلك  ليتمّيز  العر�ض 
احلركة  غري  حركة  حتّدد  عندما  اأي   "1")
اجلمايل  ب�صكلها  مر�صومة  وتكون  العادية 
ون�صقها الداليل ملو�صوعة ّ بذاتها , �صتكون لهذه 
اخلا�صة  هويته  احلركي  االإداء  اأو  احلركة 
توظيف  يف  ح�صل  ما  وهذا   , اخلا�صة  ورموزه 
, من خلل  الكريوكراف يف م�صرحية الوارثون 
ثلث لوحات حركية / قابيل وهابيل / حرق 
اخليام / القتل اأو ال�ُصْم / ففي اللوحة االأوىل 
االإداء  جمموعة  ج�ّصدت   , وهابيل  قابيل 
بوا�صطة  الأخيه  االأخ  قتل  عملية  احلركي 
حركات اجل�صد الذي كان ي�صّكل املكان والزمان 
كما يقول )فوكو( ) اإن ..... اجل�صد هو ال�صطح 
 "2") نف�صها  االأحداث  عليه  تنق�ض  الذي 
من  الق�صة  علمات  عرب  اجل�صد  ا�صتغل  فلقد 
احلركة  تكون  وبذلك   , والفعل  االإيقاع  خلل 
الفل�صفية  الفكرة  اأظهرت  قد  الكريوكرافية 
اأما   , هذا  يومنا  اإىل  اخلليقة  بدء  منذ  للقتل 
, والتي  يف اللوحة الثانية لوحة حرق اخليام 
حيث  الداتا�صو  تقنية  مع  اجل�صد  بها  تنا�صف 
اللوحة  احلركية  املجموعة  اأفراد  اأحد  افتتح 
ببدء  اإعلن  )م�صعل(  عن  �صادر  اأحمر  ب�صوء 
للإمام  ماأوى  كانت  التي  اخليام  حرق  عملية 
يف  لغته  للج�صد  فكان  معه  احل�صني"ع"ومن 
حركات  يف  والكراهية  احلقد  عن  التعبري 
التي  الداتا�صو  تقنية  مع  جتان�صت  تعبريية 
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عر�صت مقطعا فلميا حلرق اخليام بعد اأن اأعطى 
يف  للمجموعة  االإذن  احلركية  املجموعة  قائد 
لونها  امتزج  التي  م�صاعلهم  واإ�صعال  االلتفاف 
بلون تقنية الداتا�صو ولون االإ�صاءة والوقوف 
ا�صتعدادا" حلرق اخليام اأكمل الداتا�صو  علمة 
اجل�صد يف التاأهب لعملية احلرق , فكان لت�صافر 
احلرق  لفعل  اأج�صادها  اأ�ص�صت  التي  املجموعة 
مع تقنية الداتا�صو ونغمات املو�صيقى يف جملها 
املرّكبة واأ�صواتها ذات اخلطوط املتعّددة مابني 
�صوري  ن�ّض  ت�صكيل  يف  والبوليفوين  الهارموين 
واجلمالية  الفكرية  واملعاين  بالدالالت  مفعم 
وهي  الثالثة  الكريوكرافية  اللوحة  يف  اأما   ,
ال�ُصّم واملق�صود بها قتل االإمام  اأو  القتل  لوحة 
ت�صاعد  فقد   , ال�صّم  طريق  عن  "ع"  ال�صجاد 
املجموعة  اأج�صاد  خلل  من  احلركي  االإداء 
ومن  عاملة  ثم  حتري�صية  علمات  بّثت  التي 
مع  خيوطا"حركية  ن�صجت  اأن  بعد  فاعلة  ثم 
فديوية  �صورة  عر�صت  التي  الداتا�صو  تقنية 
ل�صخ�صية )الوليد بن عبد امللك ( التي ج�ّصدها 
الفنان )حم�صن االأزرق( وهو ياأمر بقتل االإمام 
اأعطي  اأن  بعد   , ال�ُصّم  طريق  وعن  ال�صجاد"ع" 
املجموعة  لقائد  ال�ُصّم  على  يحتوي  قدحا" 
جل�صده  كان  والذي  الفيحان(  )حمزة  الفنان 
والغدر  الكره  مقدار  عن  تنّم  وعلمات  رموز" 
املجموعات  بني  ثلثية  حركات  خلل  ,من 
وي�صاره  وميينه  امل�صرح  تو�ّصطت  التي  الثلث 
اجل�صد  حركات  خلل  من  القول  ميكن  لذا   ,
املعرّبة كدالالت وعلمات احتوى �صورة احلدث 

الذي يعرفه املتلقي م�صبقا" و�صعوريا" ولكنه اأعاد 
اإنتاجه كريوكرافيا" , وبذلك كان تناغما"مابني 
املجموعة احلركية و�صورة الداتا�صو يف هارمونية 
جمالية ا�صتوعبت فكرة القتل ومن ورائها الفكرة 
الفل�صفية ملثل هذا الفعل امل�صني بحق اأهل البيت 
اأقداح  التي حملت  للأيادي  "ع" , فكانت  االأطهار 
الفعل  لهذا  باإتقان  املر�صومة  علماتها  ال�ُصّم 
واملتنافرة  القلقة  االأج�صام  وحركة  الكريوكرايف 
الر�صائل  تو�صيل  يف  اجل�صد  جمالية  توؤكد 
بدوره  الذي  املتلقي  اإىل  والفل�صفية  الفكرية 
اجل�صد  حركة  اإيقاع  يف  والتنّوع  الت�صّكل  ي�صاهد 
املعرّبة  الفكرة  وم�صمون  �صورة  لديه  تتكّون  مما 
اأن نقول  عنها هذه احلركة اجل�صدية , يبقى لنا 
الوارثون  م�صرحية  يف  الكريوكراف  توظيف  كان 
والتي تعترب من امل�صرحيات الطق�صية م�صاحة من 
التجريب يف هكذا عرو�ض حيث كان اجل�صد اأداة 
اأخرى للتعبري عن االأفكار والهواج�ض االإن�صانية , 
كذلك فتح االأفق مبدياته الوا�صعة لتفكري املتلقي 
عن طريق ا�صتلم الر�صالة من اأيقونة اأخرى غري 
االأيقونة التي اإعتاد عليها وهي اأيقونة اللغة فقد 
اجل�صد  لغة  هي  ثانية  لغة  الكريوكراف  له  اأتاح 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  املتعّددة  بعلماته  احلركي 
املبنى احلكائي للعر�ض امل�صرحي , اجلدير بالذكر 
اأن هذا التوظيف للكريوكراف هو االأول من نوعه 
"  مبغادرة  يف هذه العرو�ض الطق�صية وجاء اإميانا
التي  النمطية واالأ�صلوبية / االأدائية واملعرفية 
و�صمت هذه العرو�ض , وحماولة اإنتاج تلقي تاأويلي 
جمايل يف قراءة علمات لغة اجل�صد اجلمالية , 
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اإن امل�صرح اليوم ي�صهد حتوالت يف بنيته املعرفية 
واأخذ يجمع يف عر�ض واحد كافة االأ�صاليب ورمبا 
على  الباب  ويفتح  الفنية  امل�صرحية  املدار�ض 
كذلك   , واجلمالية  التاأويلية  للقراءة  م�صراعيه 
اآخر  اإىل  اأ�صلوب  من  تتنّوع  التي  امل�صاهدة  متعة 
وهذا ماتبّنته جماعة م�صرحيون يف هذا العر�ض 
امل�صرحي الذي جمع بني النمط التقليدي وامل�صرح 
الكل�صيكي واأ�صلوب م�صرح الكريوكراف يف وحدة 
امل�صرحية  االأ�صاليب  تطّور  مع  تن�صجم  متعا�صدة 

والتجريب واملعا�صرة .

الهام�ض
والفنون  احلداثة  كاي,نك,مابعد  االأدائية,�ض1137- 
مدحت  للممثل,  اجل�صدية  اللغة  الكا�صف,�ض225- 
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ثانيا : التثاقف عبر الترجمة 

المسرُح العربيُّ ، تاريخ 
موجز لرحلة طويلة

نا�صر اخلزاعي



�صيدا  يف  املولود  النقا�ض  مارون  ان   اىل  انتهْينا 
يف  الريادية  اجلهود  �صاحب  1817م  عام  بلبنان 
النقا�ض  كان  وقد  احلديث,  العربي  امل�صرح  فن 
متعّلما تعليما جيدا ومتقنا لبع�ض اللغات ومولعا 
بالفنون ف�صل عن �صفره الدائم ومعرفته للتجارة 
وفنونها حيث كانت �صيدا من اأهّم املرافئ البحرية 
م�صرحيته  كانت  حني  يف  اآنذاك  ال�صرق  يف 
البخيل امل�صتوحاة من موليري الفرن�صي على راأ�ض 
م�صرحياته التي �صهدتها �صاالت العر�ض امل�صرحي 

العربي اآنذاك.

امل�صرحية  للأعمال  الرتجمة  حركة  �صهدت  وقد 
الغربية الكربى ن�صاطا الفتا مطلع القرن التا�صع 
البلد  يف  االجنبية  املدار�ض  كرثة  ب�صبب  ع�صر 
�صّكل  حيث  اجلماهريي  الوعي  وازدياد  العربية 
اقباال  لقيت  التى  الرتفيه  و�صائل  احدى  امل�صرح 
نف�صه  الوقت  يف  احلركة  هذه  وعك�صت  �صديدا 
ابداعية  اعمال  من  العربي  الثقايف  امل�صهد  خلّو 
للرتجمة  اللجوء  فكان  للتمثيل  ت�صلح  م�صرحية 
الوعي  مطالب  لتلبية  �صبيل  خري  االوربيني  عن 

اجلديد املتعّط�ض لكّل ما هو جديد ومغاير.
امل�صرح  على  املرتجمني  جهود  ان�صّبت  وقد    
ترجمة  على  االعتماد  تله  ثم  اوال  الفرن�صي 
من  م�صرحيات  وترجمة  االجنليزية  امل�صرحيات 
لغات اخرى كاالإيطالية والرتكية و�صوى ذلك من 
لغات ان�صانية تعتمد اول ما تعتمد �صهرة الكاتب 
التي  االخرى  االمم  وعند  امته  يف  امل�صرحي 

ترجمت اعماله بدورها .

يف  وطرقهم  املرتجمني  ا�صاليب  تنّوعت  وقد 
النقل من اللغة االم فمنهم من حاول ان يت�صّرف 
العربي  والروح  تكييفه  بغية  اال�صلي  بالن�ض 
�صابقه  من  اكرث  ذلك  يف  ت�صاهل  من  ومنهم 
للروح  الغربي  امل�صرحي  الن�ض  تطويع  فحاول 
ا�صتدعاه  مما  الب�صيط  اجلماهريي  او  ال�صعبي 
االمر اىل التلعب بالنهايات وامل�صائر للأبطال 
وال�صخو�ض, ومن من ي�صيف مقاطع غنائية مل 
تكن موجودة يف الن�ض االأ�صلي اإر�صاء للجمهور 
ب�صبب  ينتابه  قد  الذي  وال�صجر  للملل  ودفعا 
اأحيانا  ت�صل  التي  امل�صرحي  العر�ض  مدة  طول 

اإىل اربع �صاعات.

املرتجمني  من  االكادمييون  عرف  حني  يف   
الرتجمات  يف  اخلال�صة  االدبية  مبيولهم 
ومبحافظتهم على روح الن�ض اال�صلي من خلله 
االخذ  دون  حرفيا  نقل  العربية  اىل  نقله 
العربية  ال�صعبية  الذائقة  متطّلبات  بالنظر 
التي مل تكن لتتجاوب مع مثل هذه الرتجمات 
تلتزم  التي  امل�صارح  ح�صور  عن  تعزف  وكانت 
مبعايري ادبية خال�صة مل�صرحيات مرتجمة على 

�صني يف هذا الفن. يد متخ�صّ

املرتجمة  امل�صرحيات  باأهّم  قائمة  يلي  وفيما 
القرن  وبدايات  ع�صر  التا�صع  القرن  خلل 
املراجع  به  زّودتنا  ما  على  اعتمادا  الع�صرين 

ة, وكاالتي: العربية املخت�صّ
للفرن�صي  املتطّبب  اجلاهل  م�صرحية   -1
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عام  منذ  اأعماله  ترجمت  الذي   )موليري( 
املتطّبب(  )اجلاهل  م�صرحية  ب�صدور  1889م 
املطبعة  ون�صر  م�صعود,  حممد  ترجمة 
بعد  ن�صرت  ثم  االإ�صكندرية,  يف  االإبراهيمية 
ذلك يف القاهرة عام 1911م بعنوان )الطبيب 
رغًما عن اأنفـه ( ثـم تكـّررت ترجـمـة امل�صرحيـة 
, وتدور امل�صرحية حول �صخ�ض  مـرات عديدة 
يف  زوجته  توقعه  الذي  )�صغاناريل(  ا�صمه 
الذي ال  الطب  اإىل حقل  ورطة حينما تدخله 
يفقه فيه �صيئا الأنه جمرد حّطاب ب�صيط وقع 

يف اأحابيل زوجته املاكرة.

ويجد قارئ الن�ض الذي ترجمه حممد م�صعود 
الرتجمات  وبع�ض  الرتجمة  هذه  بني  اختلفا 
االخرى التي حافظت على روح الن�ض امل�صرحي 
اأن  يدّل  مما  االأم  الفرن�صية  بن�صخته  ورد  كما 
مع  ليتلءم  الن�ض  هذا  يكّيف  كان  م�صعودا 
الذائقة العربية ومع متطلبات اجلمهور اآنذاك.

من  وهي  الطيار,  احلكيم  2-م�صرحية 
مّثلت  وقد  ملوليري  امل�صهورة  غري  امل�صرحيات 
اإىل  ترجمتها  وتعّد  1659م,  �صنة  بباري�ض 
تعرف  ال  اإذ  العجيبة,  االأمور  من  العربية 
االأ�صباب التي دعت اإبراهيم �صبحي لنقلها اإىل 
العربية بالرغم من اجلهود اجلبارة التي بذلها 
الفرن�صي  الن�ض  روح  على  املحافظة  اأجل  من 
االأ�صلي مع وجود بع�ض املاآخذ التي توؤخذ عليه 
كاالإكثار من ال�صجع وتقّعر العبارة, وهو ما اأفقد 

امل�صرحية ال�صيء الذي كانت ترجوه يف اإ�صحاك 
امل�صاهدين.

اأي�صا  الفرن�صي  لكورنيه  امللوك  حلم  3-م�صرحية 
اإىل  دعاه  بت�صّرف  حداد  جنيب  ترجمها  وقد 
تغيري الكثري من مقاطعها وجّوها الوثني القدمي 
االأحداث  ل�صرد  املتعّط�ض  ال�صرقي  الذوق  لتلئم 
املرتجم  اأن  كما  م�صّوقة,  بطريقة  التاريخية 
وغرّي  الرئي�صة  ال�صخ�صيات  ببع�ض  تلعب 
�صعرية  مقاطع  بني  مزج  كما  و�صفاتها,  اأ�صماءها 
على  رّكز  الذي  االأ�صل  خمالفا  نرثية  واأخرى 

ال�صعر دون النرث.

4-امللك )مرتيدات( لرا�صني الفرن�صي املطبوعة يف 
فرن�صا عام 1673م, وقد قام بنقلها اإىل العربية 
تغييب  مع  القباين  خليل  اأبو  اأحمد  االأ�صتاذ 
الفرن�صية,  االأ�صلية  بن�صختها  املتعّلقة  االإ�صارة 
اأكرب  على  ترجمتها  بعد  امل�صرحية  مّثلت  وقد 
حافظ  وقد  1884م,  عام  االإ�صكندرية  م�صارح 
املرتجم على اأحداث امل�صرحية وعلى �صخ�صياتها 
الرئي�صية مع اإدخال مقاطع من اأنا�صيد وحركات 

راق�صة الإمتاع اجلمهور ودفع ال�صاأم عنه.

ترجمها  وقد  اأي�صا  لرا�صني  وهي  اندروماك   -5
املرتجم  حافظ  وقد  1875م,  عام  اإ�صحق  اأديب 
بن�صخته  الن�ض  على  ا�صتطاع  ما  اأي�صا  فيها 
باإدخاله  ذلك  يف  غرّي  اأنه  اإال  االأم,  الفرن�صية 
اخلوامت الغنائية على نهايات امل�صاهد امل�صرحية 
امل�صّجع  النرث  اأ�صلوب  بني  مزجه  يف  التزم  فيما   ,
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وال�صعر.
االإجنليزية  عن  املرتجمة  امل�صرحيات  اأهم  اأما 
كـ)روميو  �صك�صبري  م�صرحيات  اأهمها  فكان 
اإىل  احلداد  جنيب  ترجمها  التي   ) وجوليت 
الكثري  امل�صرحية  هذه  �صالبا  الغرام(  )�صهداء 
قّدمها  حيث  واالأ�صلوبية  البنائية  خ�صائ�صها  من 
تقّبلها  ت�صهيل  خللها  من  حاول  م�صّوهة  بن�صخة 
بن�صختها العربية, كما ترجم عبد امللك اإبراهيم 
1900م  عام  )مكبث(  االأخرى  �صك�صبري  رائعة 
باال�صرتاك مع ا�صكندر جرج�ض وكانت ترجمتهما 
النور  )مكبث(  خلل  من  ترى  عربي  جهد  اأول 
تختلف  ال  ترجمة  وهي  العربية,  بن�صختها 
بف�صولها  العبث  ناحية  من  �صابقتها  عن  كثريا 
ما املرتجمان  قّولها  التي  املحورية   وب�صخ�صياتها 

الرتجمة  ولعل  كثرية,  موا�صع  يف  تقّول 
حممد  يد  على  لـ)مكبث(  الثانية   اأو  اللحقة 
من  بكثري  اأف�صل  كانت  1911م,  عام  عفت 
كامل  بعقد  �صبقتها  التي  االأوىل  الرتجمة 
اأخرى ل�صك�صبري  تقريبا, فيما نقلت م�صرحيات 
التي ترجمها  واأوتيللو )عطيل(  الحقا كهملت 
اإىل  قريبة  هزيلة  ترجمة  بعد  مطران  خليل 
العامية ملرتجمها )طانيو�ض عبدة( قريبة من 
ذوق اجلمهور اآنذاك, فيما تعد ترجمة )حممد 
اأكفاأ  من  قي�صر(  )يوليو�ض  مل�صرحية  حمدي( 
–اآنذاك-  �صك�صبري  اأدب  تناولت  التي  الرتاجم 
الدار�صني  معظم  عند  ح�صنا  �صدى  لقيت  وقد 

للأدب امل�صرحي ال�صك�صبريي العظيم..
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واقعة الطف 
الخالدة 
كملحمة

عماد ال�صايف



بكوا ح�صينًا �صيدًا ولقتله �صاب ال�صعر           
ولقتله زلزلتم ولقتله انك�صف القمر    

   واحمّرت اآفاق ال�صماء من الع�صية وال�صحر
  وتغرّيت �صم�ض البلد واظلّمت الكور

ذاك ابن فاطمة امل�صاب به اخللئق والب�صر 
  اورثتنا ذاًل به جدع االنوف مع الغرر

هو  احل�صيني  الطف  اإن  تقرير  ا�صتكمال   امر  يف 
التعارف   مت  كما  واقعة  او  معركة  ولي�ض  ملحمة 
نلتم�ض  فاأننا  االوىل  املقالة  يف  بّينا  وكما  عليه 
امللحمة  بني  ال�صبه  ار�صطو,اأوجه  كتاب  من  
يف  للأخيار  حماكاة   - كونهما:  يف  والرتاجيديا 

كلم موزون.
- اإنهما يحاكيان االأفعال ال�صريفة ال�صامية ب�صعر 

فيه الفخامة واجلزالة.
ذات  اأنها  يف  الرتاجيديا  من  متتاز  امللحمة  لكن   -

عرو�ض واحد.
- لقد اأثبت الوزن ال�صدا�صي ـ اأو امللحمي ـ �صلحه 
تنّظم  مل  ولذلك  امللحم  لنظم  التجربة  بحكم 
غري  وزن  يف  الطول  من  �صيء   على  ق�صيدة  قط 
النا�ض   تعلم  نف�صها  الطبيعة  فاإن  ال�صدا�صي  الوزن 

اختيار ال�صيء املنا�صب.
امللحمة تختلف كذلك عن الرتاجيديا يف الطول, 
دورة  حتت  تقع  اأن  جاهدة  حتاول  فالرتاجيديا 
اإال  �صم�صية واحدة )يوم واحد( والتتجاوز ذلك 
الزمان,  يف  حمدودة  غري  فهي  امللحمة  اأما  قليًل. 
اإنه  ومتتاز بقبولها الأن متتد اأبعادها, و�صبب ذلك 
كثرية  اأجزاء  حماكاة  الرتاجيديا  يف  الي�صتطاع 
فعلت يف وقت واحد بل يجب اأن يوقف عند اجلزء 

الذي يجري على امل�صرح وبني املمثلني. 
الروائي  اأ�صلوبها  بف�صل  ميكن  امللحمة  يف 
يف  تفعل  كثرية  باأجزاء  فيها  يوؤتى  اأن  ال�صردي 
ربطها  اأحكم  اإذا  االأجزاء  وهذه  واحد,  وقت 
امتياز  اأن  كما  بهاء,  الق�صيدة  زادت  باملو�صوع 
امتيازها  اىل  يف�صي  الناحية  هذه  يف  امللحمة 
وتخفيف  بال�صامع  والتّنقل  التاأثري  بروعة 
�صرعان  الت�صابه  فاإن  خمتلفة  بلواحق   الق�صة 
اإىل  بالرتاجيديات  ويوؤدي  ال�صاأم  يحدث  ما 
ال�صقوط. اإن اختلف  امللحمة عن الرتاجيديا 
الذي  الفعل  يف  يختلفان  جعلهما  الطول  يف 
تختاره كل منهما لت�صوره  فل باأ�ض يف امللحمة 
هنا  ومن  مديدًا  تاأريخًا  املختار  الفعل  يكون  اأن 
تن�صاأ ال�صرورة لقيد اآخر يقّيد الرتاجيديا وال 
الزمن(  فباالإ�صافة اىل )وحدة  امللحمة,  يقّيد 
التي هي يوم واحد, تلزم اأي�صًا )وحدة احلدث( 
ووحدة  الزمن  ووحدة  الفعل(.  )وحدة  اأو 
الفعل معًا تلزم عنهما وحدة ثالثة هي  )وحدة 
اأو احلدث واحدًا فل بد  املكان( فما دام الفعل 
اأن  اليعقل  فاإنه  كذلك  واحدًا,  مكانه  يكون  اأن 
خمتلفني  مكانني  يف  حمدد  حدث  اأو  فعل  يقع 
يف اآن واحد. وهذا ما تختلف به امللحمة معها, 
فهي غري مقّيدة يف زمانها وال يف طولها ويف مكان 

حوادثها كما تتقيد الرتاجيديا.
اإن من اهم ما متتاز به امللحمة عن الرتاجيديا:

ما  للعقل وهذا  املعقول واملخالف  لغري  - قبولها 
العجيب  ,واالأمر  الروعة  عن�صر  عليه  يعتمد 

يثري اللذة وي�صّر ال�صامعني.
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منهما  لكل  الداخلية  االأجزاء  حيث  من  اأما   -
ومنها  منهما  كل  يف  بعينه  يوجد  ما  هذه  فمن 
ما هو  خا�ض بالرتاجيديات, فمن عرف اجليد 
ذلك  مثل  عرف  الرتاجيديات  يف  والرديء   
يف  يوجد  امللحمة  يف  يوجد  ما  الأن  امللحم  يف 

الرتاجيديا.
كله  فلي�ض  الرتاجيديا  يف  يوجد  ما  اأما   -
موجودًا يف امللحمة فاالأجزاء هي بعينها اأجزاء 
الرتاجيديا ماخل املنظر والغناء, فالرتاجيديا 
امللحمة,  عن�صري  اىل  النغم  عن�صر  ت�صيف 

الوزن اأو االإيقاع واللفظ, وهذا فارق بينهما.
لل�صعر امللحمي مثل ما للرتاجيديات من االأنواع 
اأخلقي  اأو  معّقد  اأو  ب�صيط  هو  ما  منها  فيكون 
اأن  فينبغي  والفكر  العبارة  عن  اأما  انفعايل.  اأو 
تكون العبارة والفكر يف امللحمة ويف الرتاجيديا 

جميلني. 
لقد امتدح اأر�صطو  هومريو�ض باأن العبارة والفكر 
لديه ال يباريان,وقد امتدحه باأنه اأول من عرّب 
للملحمة  ذكرها  التي  اخل�صائ�ض  هذه  كل  عن 
ووفّاها حقها يف ال�صعر, وذكر اأنه مع ا�صتحقاقه 
ب�صورة  ي�صتحقه  اأنه  اإال  كثرية  نواح  يف  للثناء 
الذين  ال�صعراء  بني  من  الوحيد  بكونه  خا�صة 
يعرف ما ينبغي اأن يكون دوره واأن ال يتكلم كثريًا 
اأقل ما ميكن.  عن نف�صه بل يتكلم بل�صان نف�صه 
يتقنوا  اأن  االآخرين  ال�صعراء  عّلم  الذي   وهو 
فكان  يعرفوا,  مل  ما  امللحمة  �صنعة  اأ�صاليب  من 
خري �صانع لها وخري معلم ولقد اعتمدت درا�صة 
لكل  امللحمة  نظرية  ل�صياغة  اأ�صا�صًا  اأر�صطو 

الدرا�صات والبحوث التي تاأّخرت عنها. 
امللحمي من  ال�صعر  الباحثني بان  العديد من   اكد 
عن  تعرّب  امللحمة  الأن  قاطبة,  ال�صعوب  ق�صمة 
تتنّوع  القومي,وقد  للم�صمون  اجلوهرية  النواة 
وبالرغم  اآخر  اإىل  ع�صر  ومن  اآخر  اإىل  �صعب  من 
اأ�صا�صية متّيز  �صمات  ان هناك  اإال  التنّوع  من هذا 
اأخلى  اأن  اإىل  مبراحل  مر  الذي  امللحمي  النوع 

مكانه للرواية وانتهى يف االأزمنة احلديثة. 
على  االأزمنة  هذه  يف  العثور  �صئنا  ان  ذكروا  كما 
اآثار ملحمية حقًا فعلينا اأن نبحث عنها يف  دائرة 
ام  املعنى..  بح�صر  امللحمة  دائرة  غري  اأخرى 
�صعرية  رواية  هي  التي  امللحمة  �صمات  اأهم  عن 
الأحداث بطولية قومية ـ كما �صبق اأن عرفنا عنها 
العامل  ذلك  ملحميًا  ت�صويرًا  وت�صّور  تروى  اإنها  ـ 
الذي اختفى وزال باأبطاله ومغامراتهم واأفعالهم 
ومعاركهم ّ  والربية  البحرية  الباهرة وحملتهم 

بالظفر وم�صريهم.
بوقائع  االأ�صخا�ض  مغامرات  تربط  امللحمة   
عظمى تاريخية واأ�صطورية, فهي عر�ض لكربيات 
ميّيز  فما  االأمم,  من  اأمة  تخ�ّض  التي  االأحداث 
القومية  وللروح  القومي  للتاريخ  متثيلها  امللحمة 
وعلى  اجلوهري  القومي  امل�صمون  على  وحفاظها 

نغمة قومية ترّددها من اأولها اإىل اآخرها.
 ا�صهر الدار�صني يف فن امللحمة ذكروا يف موؤلفاتهم 
يظهر  اأن  يجب  وخا�ض   �صرف  قومي  هو  ما  بان 
القومي,  اجلانب  يوؤلف  اأن  ويجب  كاف  بجلء 
النواة ال�صلبة مل�صمون ال�صعر امللحمي الأن امللحمة 
فقد  ولهذا  تفعله,  ما  وكل  االأمة  ماهية  كل  متّثل 
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ال�صعر امللحمي طابعه عندما تخّلى عن االأحداث 
واأكرث  اأ�صيق  بدائرة  والذ  الكربى  القومية 

حمدودية, هي دائرة احلياة اخلا�صة. 
الكربى  االأحداث  هو  امللحم  مو�صوع  جوهر  اإن   
يف تظاهراتها التي ال تفنى وال تبيد ويف دوائرها 
التي ال تتحّول وال تتبّدل والتي فيها يغرق العامل 
جميع  تتل�صى  بحيث  االإن�صانية  للن�صاطات  احلي 
عظمة  اأمام  اخلا�صة  وغاياتهم  الب�صر  اهتمامات 
ت�صعى  التي  الكربى  والغايات  النهائية  االأهداف 

اإليها االأمم.  .
اإن الكلية وال�صمولية من اهم �صمات امللحمة, ففيها 
يذوب  الوعي الفردي يف الواحد ويف الكل, ولهذا 
اخلا�صة  ال�صعرية  االإبداعات  النوع  هذا  متّثل  ال 
لل�صخ�صيات  الفردي  اال�صتقلل  عن  تعرّب  التي 
االأنواع  يف  جنده  مما  وال�صراع  وللمنازعات 
وال�صمولية الكلية  على  احلر�ض  ولكن   االخرى, 

ينبغي اأن اليخنق فردية ال�صخ�صيات واالأهداف 
واالأحداث.

اأفعالها  عن  تعرّب  ال  امللحمة  يف  ال�صخ�صيات 
االأحداث  كذلك  واخلا�صة  املحدودة  الب�صرية 
الغايات  بل  اخلا�صة  االأحداث  هذه  لي�صت  فهي 

املطلقة.
واهم  امللحمة  عن  ذكره  تقّدم  ما  كل  بعد 
بينها  فيما  باملطابقة  قمنا  لو  فاأننا  �صماتها 
الطف  عليها  ا�صتمل  التي  واملعطيات  واملقومات 
ال  واحدة  بنتيجة  �صنخرج  احل�صيني,فاننا 
معنى  بكل  ملحمة  الطفوف  اإن  وهي  لها  ثانية 
واالحداث  املو�صوع  طبيعة  حيث  من  الكلمة 
واالزمات  والعقد  واحلوارات  وال�صخ�صيات 
تناولتها  التي  ال�صعرية  والق�صائد  والذروات 
بالو�صف الدقيق �صواء كان اخلا�ض ام العام....

للحديث تتمة.
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البحُث النخبويُّ في معطيات 
المفهوم التداولي..

علي ح�صني اخلباز

 تأويُل الزي في العرض المسرحي



اإىل  تاأخذنا  االخت�صا�صي  املنحى  يف  الكتابُة 
و�صعت  النخبوي,  ح�صورها  امتلكت  جتارب 
املفاهيم  عن  البحث  اإىل  منها  الر�صيدة 
املعرفية  الكينونة  لنا  تطرح  التي  ال�صمولية 
مدعومة,  قدرة  المتلكها  تداويل,  مبفهوم 
ماهية  تقدمي  على  قادرة  مبدعة  كخربة 
املعرو�ض, وحقيقته الفنية والقيمية املتجّددة 
يعني  فيما  وخا�صة  الروؤى,  حداثوية  عرب 
الكثري  اإىل  حتتاج  التي  امل�صرحية  باملو�صوعة 
من االإثارة للتنبيه اىل وجودها, وبّث املفاهيم 
من  ترفع  فنية  كو�صيلة  امل�صرح,  ملاهية  املكّونة 
)حيدر  الدكتور  فا�صتطاع  املعريف,  الثقايف  �صاأن 
)تاأويل  كتابه:  يف  يقّدم  اأن  العميدي(  جواد 
الزي يف العر�ض امل�صرحي( قراءة اخت�صا�صية 
يف  التاأويل  جوهر  لنا  عّرف  �صمولية,  بروح 
جتاهلت  اإذ  للم�صرح...  االت�صالية  املنظومة 
العهود ال�صلطوية العابرة الكثري من قيم البناء 

املعريف.
لهذا يرى ال�صيد الباحث اأن الفعالية التاأويلية 
واعية,  تلقي  ذهنية  بناء  على  قادرة  املوؤّثرة 
موؤّوالته  من  لتبني  التاأريخي  الواقع  ت�صتوعب 
امل�صتقبلية حكمة مدركة, قّدمت التاأويل مبعنى 
النب�ض يف امل�صمر, والبحث بني ال�صيغ الدرامية 
الديكور,  كاالإ�صاءة,  املعنى:  لدعم  املتكاثفة, 
حركة ال�صخ�صيات, االأزياء... لتوفري االأجواء 
امل�صحونة بالعاطفة, بو�صفها علمات معرفية, 
فنجده قد مّر على الكثري من امل�صتويات املعرفية 
لي�صل  اآراءها بنظم تف�صريية,  اكتنز  املتنّوعة, 

عرب كل هذه االآراء اإىل مفهومه اخلا�ض.
التاأويل يعني تخليق معنى ما وفقًا ملرجعيات 
ويرى  متعددة.  معان  على  منفتحة  معرفية 
فن  التاأويل  اأن  العميدي  حيدر  الدكتور 
جملة  على  وا�صتغل  االإ�صلمي,  العقل  اأبدعه 
املعاين  اىل  االنتقال  كحرية  الدالالت:  من 
عرب  احلد�صية  اىل  والو�صول  الروحية, 
قيم  بني  والتقريب  املعاين,  الحمدودية 
حتفيزية  عوامل  جديد,  بتاأويل  جديدة 
لتكوين  �صعيًا  العلقات  من  الكثري  دّونت 

العوامل اخلا�صة.
لعر�ض  ي�صَع  مل  العميدي  والباحث  الكاتب 
اآراء فردية بقدر �صعيه لعر�ض مناهج تبنتها 
مدار�ض ومّوجهات فنية, اقرتنت باأ�صماء فنية, 
الوجه  هو  احلقيقي  التاأويل  معنى  اأن  ترى 
ميّهد  داليل  اجتياز  اأنه  اأي  للمجاز,  االأن�صع 
املعنى,  معنى  يبلور  ما  وهذا  املعنى,  لتعّددية 
عمًل  املعا�صرة,  املوا�صيع  اأهّم  اأمام  ويجعلنا 
تغريبية  اإىل  املرحلي  التاأويل  �صلمة  على 
غري مفهومة عند الكثري من الكتاب... واأمام 
هذا الفعل التغريبي, ال يبقى اأمام املتلقي اإال 

حتميل الن�ض مبا ال يحتمل.
اأهم  العميدي  الدكتور  الباحث  �صّخ�ض  وقد 
وهو  التاأويل,  لفنية  االأ�صا�صية  املرتكزات 
التخييل,  عمليات  جتّلي  عند  حتى  الوعي, 
بالفعل  ترتقي  اإدراكية,  مقّومات  اإىل  نحتاج 
البحث,  قّدمها  اإجرائية  �صبل  امل�صرحي, 
كتلك  التاأويلية,  املفاهيم  اأعماق  يف  غا�صت 
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بروؤى  االإ�صلمي  العربي  الفكر  �صاغها  التي 
التاأويل  وقّدم  العرب,  املفكرين  جمموعة من 
وبنينَّ  املعا�صر,  العربي  الفل�صفي  الفكر  يف 
الفل�صفي  الفكر  يف  التاأويل  ماهية  كذلك 
احلراك  يف  العميدي  الدكتور  بحث  الغربي. 
املفاهيمي املتعّلق يف م�صائل التاأويل, من خلل 
عن  ك�صفت  التي  اال�صت�صهادية  التنوعات 
اإىل عمق املعنى,  مديات بعيدة الغور, للولوج 
حتى اأ�صبح التاأويل يفهم املبدع اأكرث من فهمه 
لنف�صه, ومثل هذه امل�صافة التجاوزية تعني اأن 
فهمنا الإمكانية الن�ض جتاوز الق�صدي املوؤّثث 
من قبل الكاتب, دالالت فكرية غنية )للزي 
امل�صرحي(, توّظف كل جزئية من جزئياته, 
قدرة بلغية تلج العمق االإبداعي, م�صتثمرة 
فقّدم  الفكرية...  البنية  لت�صمري  اأدواته, 
الدكتور العميدي درا�صة عن اأزياء جمموعة 
تنّوعت  عراقيني,  ملخرجني  امل�صرحيات  من 
جتاربهم ومتايزت للرتقاء بجماليات النظم 
كال�صاية,  عراقية:  مبلب�ض  اال�صارية, 
لنا  فوّثقت  و...  و...  والنطاق,  والقمي�ض, 
واخلطوط  باللون  الفنية  االأعمال  تلك 
وال�صوء, لتتجاوز معانيها املعجمية... طاقة 
العميدي,  للدكتور  قومي  وجهد  خلقة 
الزي  وعوامل  دالالت  من  بحثه  اكتنز  مبا 

امل�صرحي التاأويلية
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موسوعُة المسرِح 
العراقي في كربالء

عقيل ابو غريب 



اال�صتاذ  امل�صرحي  ال�صاأن  يف  الباحُث  ا�صتطاَع 
عبد الرزاق عبد الكرمي , بعد جهد  ا�صتمّر لعدة 
والتدقيق  واملتابعة  البحث  يف  ق�صاها  �صنوات 
املجلد  وي�صدر  جهوده  يتّوج  ان  والتمحي�ض 
كربلء  يف  العراقي  امل�صرح  مو�صوعة  من  االول 
ون�صاطات  بفعاليات  املجلد  هذا  اخت�ّض  وقد 
يف  تاأ�ص�صت  التي  الفني  كربلء  م�صرح  فرقة 
من  ابتداء  املن�صرم  القرن  من  ال�صبعينيات 
وانتهاء  العنكبوت  م�صرحية   – االول  اإنتاجها 
قاعة  على  عر�صت  التي  امللياردير  مب�صرحية 
امل�صرح الوطني يف بغداد يف اآذار من عام 2001 . 
لقد قدمت فرقة م�صرح كربلء الفني / �صبعة 
وعرب  عراقيني  لكتاب  م�صرحيا  عمل  ع�صر 
باالأداء  العرو�ض  تلك  متّيزت  وقد   – واجانب 
تتوفر  كربلء  لكون  املمّيزة  واحلرفية  الرائع 
واالآداب  الفنون  جميع  يف  حمرتف  كادر  على 
بال�صاأن  واملخت�ّض  فاملتتّبع  امل�صرح  مقدمتها  ويف 
من  كربلء  مدينة  ان  يعلم  العراقي  امل�صرحي 
وانها  العراقي  امل�صرح  حركة  يف  الرائدة  املدن 
كانت قد عرفت هذا الفن الراقي يف الثلثينيات 
تتوّفر  وانها  املن�صرم  القرن  من  واالربعينيات 
على ا�صماء المعة يف جمال الفن واالدب والفكر 
اال�صطر  هذه  ت�صتوعبهم  ال  بحيث  الكرثة  من 

القليلة .
عبد  الرزاق  عبد  االأ�صتاذ  الباحث  لنا  اكد  لقد 
الكرمي باأن املو�صوعة تتاأّلف من �صبعة جملدات 
امل�صرحية  الن�صاطات  , حاول فيها تثبيت كافة 
الفنية  والفرق  واملنظمات  املوؤ�ص�صات  جلميع 

اخلا�صة  عاما  اربعني  من  اكرث  منذ  امل�صرحية 
واملعاناة  , والظروف وامللب�صات  امل�صرحي  بال�صاأن 
التي عا�صها املخل�صون لهذا الفن الراقي , ويف هذه 
ال�صهداء  �صيد  مدينة  اخلالدة  املقد�صة  املدينة 
لذلك  العامل  يف  امل�صلمني  من  للمليني  متّثله  وما 
املجاالت  جميع  ويف  االبداعية  لن�صاطاتها  فان 
احل�صارية  ما ي�صار اليها بالبنان ويعّول عليها يف 
درا�صة واقع املجتمع العراقي كونها مدينة رائدة 

يف جماالت االبداع احل�صاري 
ان هذا اجلهد الرائد والكبري الذي قام به موؤلف 
الكرمي  عبد  الرزاق  عبد  الباحث  املو�صوعة  هذه 
ال�صاأن  يف  الباحثني  م�صاعدة  يف  ي�صاهم  �صوف 
امل�صرحي وبخا�صة ا�صحاب الر�صاالت االكادميية 
مكتبتنا  اإليه  تفتقر  كانت  ما  وهذا   ,. اجلامعية 
ت�صّلط  �صوف  القادمة  املجلدات  وان   .. الثقافية 
املمتّدة  امل�صرحية  الن�صاطات  كامل  على  ال�صوء 
املتوا�صل  اخلّلق  االبداع  من  قرن  ن�صف  قرابة 
يف  واملعنيني  الباحثني  كافة  ندعو  نحن  فلذلك   ,
ال�صاأن امل�صرحي واحلركة الثقافية اىل ان يطالعوا 
هذا االجناز املتفّرد لكي يتعّرفوا على جانب مهم 
من الثقافة العراقية اال�صيلة وان هذه املو�صوعة 
يف  امل�صرحية  احلركة  واقع  عن  حتّدثت  وان 
كربلء اال انها �صوف تكون من امل�صادر املهّمة لكل 

باحث يف ال�صاأن امل�صرحي العراقي . 

46



�صعد اهلل ونو�ض كاتب م�صرحي بامتياز 
�صمم �صادق زاير 

      
�صيء من �صريته:

ولد امل�صرحي ال�صوري �صعد اهلل ونو�ض عام 1941م 
البحر  �صوريا ت�صمى ح�صني  يف قرية �صمال غرب 
ن�صاأ يف و�صط  . وقد  بالقرب من مدينة طرطو�ض 
فقرية  اأ�صرة  من  وكان   , تزمت  بل  ديني  فلحي  
مبذكراته  ونو�ض  و�صفها  مالية  �صائقة  عا�صت 

باأنها �صنوات بوؤ�ض وجوع وحرمان .
       وقد در�ض االبتدائية يف مدر�صة القرية وقد 
من  يكرث  جعله  مما  التعبري  مادة  يف  �صعفا  اظهر 
العربية  اللغة  مدر�ض  بن�صيحة  عمل  املطالعة 
والروايات  الكتب  من  له  تي�صر  ما  يقراأ  فاأخذ   ,
دمعة   ( هو  اقتناه  كتاب  واأول  مبكرة  فرتة  يف 
اثنتي  وعمره  جربان  خليل  جلربان   ) وابت�صامة 
ع�صرة �صنة , ومن ثم ات�صعت جمموعة مطالعاته 
طه   : منهم  اآخرين  لكّتاب  يقراأ  واأخذ  وتنوعت 
وجنيب  نعيمة  وميخائيل  العقاد  وعبا�ض  ح�صني 
حمفوظ ويو�صف ال�صباعي واإح�صان عبد القدو�ض 
وغريهم . وكان يقراأ كل ما يقع حتت يديه حتى 
ع�صق القراءة , وازداد ولعه بها اىل درجة اأنه كان 

ي�صرتي كتبه م�صتدينا ثمنها . 
الثانوية  على  ونو�ض  ح�صل  1959م  عام  يف         
العامة وح�صل يف نف�ض ال�صنة على منحة درا�صية 
كلية  من  ال�صحافة  بكالوريو�ض  على  للح�صول 
 . 1963م  عام  ونالها   , القاهرة  جامعة  االآدب 
وخلل �صنوات درا�صته اطلع على االدب امل�صرحي 

عاد  وحني  مندور  حممد  حما�صرات  خلل  من 
اىل دم�صق ـ بعد تخرجه ـ ُعنّي م�صرًفا على ق�صم 
النقد مبجلة ) املعرفة ( التي ت�صدر عن وزارة 
اإجازة  على  ح�صل  1966م  عام  ويف   . الثقافة 
باري�ض  اىل  و�صافر  الثقافة  وزارة  من  درا�صية 
ويدر�ض  هناك  الثقافية  احلياة  على  ليطلع 
امل�صرحية  الدرا�صات  معهد  يف  امل�صرحي  االدب 

التابع جلامعة ال�صوربون .
 ونال منها �صهادة الدبلوم يف الدرا�صات امل�صرحية 
حيث  دم�صق  اىل  عاد  1967م  عام  نهاية  ويف   .
مهرجان  تنظيم  الثقافة  وزارة  اليه  عهدت 
دم�صق امل�صرحي , وقد ح�صل على من�صب مدير 
كان  حيث  القباين  م�صرح  يف  التجريبي  امل�صرح 
برناجمه  وي�صع  امل�صرح  هذا  يوؤ�ص�ض  اأن  عليه 
احلياة   ( جملة  حترير  وراأ�ض  اأ�ص�ض  وقد   ,
اأ�صهر  اأربعة  دم�صق  يف  ق�صى  وقد   ) امل�صرحية 
و�صفها بعبارة ) يف بوؤ�ض تام ويف �صبه غيبوبة 
( عاد بعدها اىل فرن�صا التي �صرعان ما �صدته 

احلياة الفكرية فيها واأخرجته من عزلته 
اأثناء انتفا�صة الطلب يف جامعات         �صاهم 
املنابر  اأحد  اإقامة  يف  زملئه  مع  فرن�صا 
خلل  من  الفل�صطينية  بالق�صية  للتعريف 
اخلطب واملن�صورات والكتيبات . كما كان موؤمنا 
باال�صرتاكية العلمية منهجا واأ�صلوبا يف احلياة 
, اال اأنه مل يعرف ارتباطا باأي تنظيم حزبي . 
وعاد  1969م  عام  فرن�صا  يف  درا�صته  اأنهى  وقد 
اىل دم�صق فُعنّي رئي�صا لتحرير جملة )اأ�صامة( 
�صحيفة  يف  حمررا  وعمل  باالأطفال  اخلا�صة 
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و�صديقه  �صريكه  مع  واأ�ص�ض  البريوتية  ال�صفري 
امل�صرح  فرقة  ال�صاجر(  )فواز  امل�صرحي 
التجريبي يف دم�صق والتي قدمت عدة عرو�ض 
. وكان يهدف اىل تقدمي م�صرح وثائقي و�صينما 
املجتمع  م�صاكل  اكت�صاف  يف  ت�صاهم  وثائقية 
عام  ويف  والتغيري,  االإ�صلح  اىل  وتدعو  وفهمها 
وجان  دورت  برنار  مع  حوارين  اأجرى  1970م 
يف  مرة  كتب  كما   , املعرفة  يف  ن�صرا  �صريو  ماري 
اأحد مقاالته حتت عنوان )بيانات مل�صرح عربي 
اأي   , للجماهري  م�صرحا  نريد  اإننا   "  : جديد( 
 "  : " واأ�صاف   .. ال�صعب  من  الكادحة  للطبقات 
لي�صت  املهم  الن  اجلاهزة  القوالب  نرف�ض  اإننا 
نريد  الأننا  م�صرحا  ن�صنع  اإننا   .. القوالب  هي 
جماعي  وعي  وتعميق   , عقلية  وتطوير  تغيري 
القوالن  " وهذان  جميعا  لنا  التاريخي  بامل�صري 
الوجهة  جلء  بكل  يو�صحان  ايجازهما  على 
والغاية   , كتاباته  يف  ونو�ض  اليها  يتطلع  التي 

التي ين�صدها . 
 , اخلبيث  باملر�ض  ونو�ض  اهلل  �صعد  اأ�صيب        
له  حدد  وقد  1992م  عام  يف  البلعوم  �صرطان 
ب�صتة  القاتل  املر�ض  مدة  الفرن�صيون  االأطباء 
كافح   ( نف�صه  عن  هو  عرب  كما  لكنه   , اأ�صهر 
املر�ض من خلل اإ�صراره على الكتابة والتاأليف 
يف  ال�صرطان  عاوده  1994م  ويف   ,  ) واالبداع 
الكبد ويتحدث عن �صبب ا�صابته باملر�ض قائل 
التي  1991م  اخلليج  حرب  يريد  ـ  معها  ا�صك   :
كانت  انها  يف  ـ  املوجعة  االأخرية  ال�صربة  عدها 
 , ال�صرطان  مبر�ض  الإ�صابتي  املبا�صر  ال�صبب 

اثناء  بالورم  ال�صعور  يبداأ  اأن  م�صادفة  ولي�ض 
احلرب والقـ�صف الوح�صي االأمريكي على العراق 

 .
       وتقديرا للروؤية الفنية واجلمالية احلداثية 
امل�صرح  يف  ونو�ض  اعمال  عليها  تنطوي  التي 
اعماله  من  الكثري  ترجمت   , النقد  يف  وخ�صو�صا 
واالأملانية  والرو�صية  واالإنكليزية  الفرن�صية  اىل 
والبولونية واال�صبانية , كما ر�صحه املجمع العلمي 
بحلب يف �صوريا للح�صول على جائزة نوبل للآداب 
االكادمييتان  الرت�صيح  �صحة  على  اأجمعت  ثم   ,
الفرن�صية وال�صورية , �صرقه املوت بعد اأيام قليلة 
من تلقيه اخلرب , فلم ينل اجلائزة . وهكذا رحل 
عن العامل يف 15 اأيار )اأيلول( عام 1997م , بعد 

�صراع مع املر�ض ا�صتمر خلم�ض �صنوات .
 اأدبه االإبداعي  :  

املعلن  ال�صمري  ي�صكل  ونو�ض  اهلل  �صعد  كان           
من  لكثري  ال�صمت  م�صهد  يف  اجلهر  على  والقادر 
بذلك  يقنعون  وكانوا  العرب  واملبدعني  املثقفني 
اأن  اأ�صا�ض  , على  ليت�صنى لهم النوم براحة زائفة 
ثمة من يحمل عنهم عبء املجابهات . وكان يعد 
يتقل�ض  بات  الذي  ال�صجاع  ال�صمري  علمات  اأحد 
ويندر يف زمن اخليبات العربية والطوفان الديني 
امل�صرح" كبديل  "ت�صيي�ض  لقد دعا اىل   . الزائف 
موؤمنا  كان  فونو�ض  ال�صيا�صي  العربي  امل�صرح  عن 
ال�صيا�صية  التغيريات  احداث  يف  امل�صرح  باأهمية 

واالجتماعية يف العامل العربي . 
      واثناء درا�صته يف القاهرة عام 1959م وقع 
وكانت  و�صوريا  م�صر  بني  الوحدة  يف  االنف�صال 
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له  كبرية  �صخ�صية  هزة  مبثابة  الوقعة  هذه 
حملت  التي  م�صرحياته  اأوىل  كتابة  اىل  دفعته 
وهي   , 1961م  عام  يف   ) ابدا  احلياة   (  : عنوان 
ون�صر  كما   . 2005م  عام  ن�صرت  طويلة  م�صرحية 
واالنف�صال  الوحدة  عن  مقاال  االآداب  جملة  يف 
جريدة  يف  عديدة  مقاالت  وكذلك  1962م  عام 
على  ح�صل  1963م  عام  ويف   , الدم�صقية  الن�صر 
بكالوريو�ض ال�صحافة واأعد درا�صة نقدية مطولة 
ون�صرها  مورافيا(  لـ)األبرتو  )ال�صاأم(  رواية  عن 
ن�صر م�صرحيته  املجلة  نف�ض  االآداب ويف  يف جملة 

)ميدوزا حتدق يف احلياة( .     
        ويف عام 1964م ت�صاعف ن�صاطه االدبي فن�صر 
البريوتية  االآداب  يف  ق�صرية  م�صرحيات  ثلث 
)ف�صد  م�صرحية  وهي  بدم�صق  العربي  واملوقف 
بائع  )ماأ�صاة  و  الر�صيف(  على  )جثة  و  الدم( 
الدب�ض الفقري( باالإ�صافة اىل العديد من املقاالت 
جمموعة  اول  و�صدرت   . النقدية  واملراجعات 
الثقافة  وزارة  عن  الق�صرية  امل�صرحيات  من  له 
و�صمت   ) التماثيل  جوقة  حكايا   ( عنوان  حتت 
املجموعة �صت م�صرحيات منها ) لعبة الدبابي�ض 
 ( و   ) اجلراد   ( و   ) الر�صيف  على  جثة  و)   )
الر�صول املجهول يف ماأمت  املقهى الزجاجية ( و ) 

انتيجونا ( . 
االإنتاج  بداية  املجموعة  هذه  مثلت  وقد        
لكن   , حزيران  هزمية  قبيل  لونو�ض  امل�صرحي 
للهزمية  التالية  املرحلة احلا�صمة يف عطاءه هي 
على  الهائلة  امل�صرحية  تفجرياته  تتالت  حيث 
�صمر  حفلة   ( ال�صهرية  م�صرحيته  فكتب  تفاوتها 

من اجل خم�صة حزيران ( و م�صرحية ) الفيل 
يا ملك الزمان ( و ) مغامرة راأ�ض اململوك جابر 

( و ) �صهرة مع ابي خليل القباين ( . 
        ويف �صفره اىل باري�ض عام 1966م مل يكتِف 
االآدب   ( ن�صر يف  والدرا�صة فقط بل  بامل�صاهدة 
واملعرفة ال�صورية ( عددا من الر�صائل النقدية 
عن احلياة الثقافية يف اوربا , وقد كانت نك�صة 
�صعد  ل�صخ�ض  امل�صددة  الطعنة  مبثابة  1967م 
�صديد  بحزن  ا�صابته  اإذ  ق�صد  عن  ونو�ض  اهلل 
وطنه  عن  بعيد  وهو  النباأ  تلقى  واأنه  خا�صة 
حفلة   ( م�صرحية  فكتب  باري�ض  �صوارع  وبني 
�صمر ( عام 1968م ومت ن�صرها يف املعرفة هذا 
الطليعة  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صات  من  عدد  مع 
االأ�صبوعية ال�صورية.                يف حني متنَّ تقدمي 
عملني لونو�ض يف مهرجان دم�صق امل�صرحي , هما 
م�صرحيتا )الفيل يا ملك الزمان ( التي كان قد 
انتهى من كتابتها عام 1969م من اخراج علء 
 ) الفقري  الدب�ض  بائع  )ماأ�صاة  و  كوك�ض  الدين 
1970م  عام  ن�صر  كما   . ال�صبان  رفيق  اخراج 
 ) جابر  اململوك  راأ�ض  مغامرة   ( م�صرحية 
وبعدها ب�صنتني كتب م�صرحيته ) �صهرة مع ابي 
خليل القباين ( ويف 1976م ترجم كتاب )حول 
1977م  ويف   . فيلر  جلان  امل�صرحية(  التقاليد 
عددين  على  الثقايف  الثورة  ملحق  يف  ن�صر 
اخرجها  التي   ) امللك  هو  امللك   ( م�صرحية 
فيما بعد املخرج امل�صري مراد منري وعر�صها يف 
القاهرة ودم�صق حيث ح�صر ونو�ض العر�ض وهو 
يعاين من ال�صرطان . ن�صر اأي�صا يف نف�ض امللحق 
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ابي  الرجعية �صد  ملاذا وقفت  درا�صة بعنوان ) 
خليل القباين ( , ويف امل�صرح التجريبي ُعر�صت 
له م�صرحية ) يوميات جمنون ( من اإخراج فواز 
ال�صاجر , بعدها قدم م�صرحية ) رحلة حنظلة 
تاأليف  اإعادة  وهي   ) اليقظة  اىل  الغفلة  من 
 ( م�صرحية  ترجم  ثم   , بيرتفاي�ض  مل�صرحية 

العائلة توت ( عام 1979م .
للبنان  االإ�صرائيلي  الغزو  اأعقاب  ويف           
ونو�ض  اأعت�صم  1982م  عام  بريوت  وح�صار 
منذ   , الزمن  من  عقد  من  الأكرث  الكتابة  عن 
اوائل  يف  الكتابة  اىل  ليعود  ال�صبعينات  اأواخر 
الت�صعينات مبجموعة من امل�صرحيات ال�صيا�صية 
بداأً مب�صرحية ) االغت�صاب عام 1990م ( التي 
 ( و  االإ�صرائيلي   العربي  ال�صراع  حول  تدور 
طقو�ض   ( و   ) 1994م  عام  تاريخية  منمنمات 
االإ�صارات والتحوالت عام 1994م ( و ) اأحلم 
عام  منزماننا  يوم   ( و   ) 1995م  عام  �صقية 
1995م  عام  ال�صراب  ملحمة   ( و   ) 1995م 
 ( و    ) 1996م  عام  احلب  من  ا�صيق  )بلد  و   )
 ( و   ) رحلة يف جماهل موت عابر عام 1997م 
يكون  ويكاد   .  ) 1997م  عام  املخمورة  االأيام 
العربية  الهزائم  موؤرخ  العبقري  امل�صرحي  هذا 
االإ�صارات  طقو�ض   ( اىل   ) �صمر  حفلة   ( من 
والتحوالت ( وقد عر�صت االأخرية ـ بعد وفاته 
ـ  يف لبنان وم�صر باخراج املخرج امل�صري ح�صن 
الوزير , اما م�صرحية ) الليايل املخمورة ( فقد 
من  الهناجر  م�صرح  على  القاهرة  يف  ُعر�صت 

اخراج مراد منري. 

واملثمرة  الطويلة  االإبداعية  للم�صرية  ونظرا       
التي و�صمت رحلة �صعد اهلل ونو�ض يف عامل االدب 
امل�صرحي العربي مت تكرميه يف اأكرث من مهرجان 
التجريبي  للم�صرح  القاهرة  مهرجان  اأهمها 
العوي�ض  �صلطان  جائزة  وت�صّلم  قرطاج  ومهرجان 

الثقافية عن امل�صرح يف الدورة االأوىل للجائزة .
الثقايف  ـ  الن�صاط االدبي  ان       ومما تقدم جند 
على  مقت�صرا  يكن  مل  ونو�ض  اهلل  �صعد  للم�صرحي 
جماالت  كل  اىل  تعداه  بل  امل�صرحي  االبداع 
التي  والدرا�صات  املقاالت  كتابة   : ومنها  الكتابة 
 , العربية  وال�صحف  املجلت  خمتلف  يف  ن�صرها 
ف�صل عن دخوله جمال االإخراج امل�صرحي واأي�صا 

تراأ�ض حترير �صحف وجملت مهمة . 
     وهذا ما يوؤكد كون ونو�ض قامة اإبداعية عربية 
, ا�صتجابت قريحتها للأحداث واخلطوب اجل�صام 
اثرها  يف  فرتكت  جمعاء  باالأمة  ع�صفت  التي 
اأبنائها املخل�صني  ندوبا وجروحا غائرة يف قلوب 
من املثقفني الذين حولوا باإداعهم هذا االأثر اىل 
اأعمال فنية خالدة ت�صتثري من يقراأها فترتك يف 
اعماقه كثريا من االأ�صئلة احلارقة التي لي�ض لها 

من اإجابات مقنعة ! 
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�صباح حم�صن كاظم

ج5نفحاٌت من المسرح الحسيني



اأر�ض  يف  ال�صلم-  –عليه  احل�صني  االإمام  ل�صهادِة 
العقائد  جميع  لدى  خا�صة  ُقد�صية  كربلء 
املفكرين  ع�صرات  اآراء  على  نطلع  ,لذا  واالأديان 
بالواقعة  تاأثروا  ممن  امل�صلمني   غري  من  والكتاب 
,فا�صتلهموها مبوؤلفاتهم ..وب�صعرهم ..وم�صرحهم 

والفنون االأخرى ..
1-يف   ) بارا  اإنطوان  )د-  امل�صيحي  الكاتب  يقول 
 - امل�صيحي  الفكر  يف  -احل�صني  ال�صهري  كتابه 
(:املعجزات التي تعقب ال�صهادات العظيمة , ماهي 
اإال غ�صبة اخلالق من عقوق خلقه الذي انتهى اإىل 
قتل �صهيده , و�صبحانه ُيجري هذه املعجزات ب�صكل 
�صاعق له ردة ال�صدمة الكهربائية العنيفة بهدف 
هذا  بقتلها  جرى  فيما  لتنظر  ال�صمائر  اإيقاظ 
معجزات  باأية  حياته  على  ُيوؤَت  مل  الذي  ال�صهيد 
بعد  املعجزات  ,فكانت  املحتوم  م�صريه  من  تنجيه 

مماته توكيدًا على مكانته املقد�صة ,.....(.
ومن نافلة القول : لقد اأثارت �صهادة اإمامنا احل�صني 
حدوثها  من  االإن�صانية  م�صاعر  ال�صلم-  –عليه 

اليوم .. فتلك الفاجعة الرتاجيدية بالطف  اإىل 
النف�ض  اهلل-  -حرم  على  االعتداء  خلل  من 
احلدث  ,ودموية  املُقد�ض  تدني�ض  ,و  املقد�صة 
اخليام  ,وحرق  واالأج�صاد  الروؤو�ض  ,بتقطيع 
ال�صر  ف�صطاط  ..من  واالأطفال  الن�صاء  ,و�صبي 
ال�صحراء  ,وعقول  البهائم  ,واأتباع  اللئام  ,وغدر 
الزمكانية  –الفاجعة  ت�صميتها  اأ�صتطيع   , اجُلفاة 
يوم  كل  ُيقال  لذا  والزمان  للمكان  العابرة  – اأي 
عا�صوراء وكل اأر�ض كربلء ..فما من �صهيد ي�صقط 
باالأر�ض ثائرًا �صد الباطل وُمطالبًا باالإ�صلح هو 

على خطى �صيد ال�صهداء ,فامللحمة املُقد�صة هي 
يف  قدمًا  املُ�صي  على  واالإ�صرار  للعزائم  املمّول 
املُطالبة باحلرية ,وحقوق االإن�صان ..بالعدالة 

االجتماعية ونبذ الظلم ..
ح�صن  كرمي  �صوقي   " االأديب  ا�صتوحى  لقد 
م�صرحياته  يف  املجلجلة  امللحمة  تلك   -2"

بحواراته  احل�صني  للإمام  ال�صامية  ,الروح 
لرف�ض  منا�صدته  يف  واأعدائه  اأ�صحابه  مع 
الواقعة  يوم  اإىل  مكة  من  خروجه  من  الباطل 
ال�صهداء  ت�صّرج  وحني   , ال�صراع  ذروة  ,ويف 
  " ح�صن  كرمي  "�صوقي  املبدع  متّكن   , بالدماء 
يف  ال�صراع  نبل  احلوارات  بتلك  ُيج�ّصد  اأن  من 
,فقد  االآخر  الف�صطاط  ,ودناءة  احل�صني  روؤيا 
التي  باحلياة  و�صاّجة  عابقة  بحوارات  توّجه 
ف�صول  كل  يف  واالإ�صلح  واملحبة  ال�صلم  تن�صد 
امل�صرحية املوؤثرة واملمتلئة بالرموز والدالالت 
التي حتيلنا اإىل عطاء ال�صلوك احل�صيني باأدق 
تفا�صيل االأحداث اللهبة واملوجعة ,فقد برع 
التي  امل�صرحية  وخيوط  ن�صيج  ب�صبك  املوؤلف 
اأحداث الواقعة يف حوارات االإمام  اقرتبت من 
مع اأخيه العبا�ض وزينب واأوالده واأ�صحابه ومع 
البغاة املردة ,�صّورتها امل�صرحية مب�صاهد موؤملة 
,لكنها عابقة بالفخر العلوّي املحمدّي للأهداف 
امل�صرحية  من  ف�صول  يف  امل�صروعة  احل�صينية 
يذكر املوؤلف احلر مذ حدثتني واأنا األوم نف�صي 
واذّلها كي التنتظر اىل مطامح االر�ض ورغباتها 
عم  يابن  القلب  ميلأ  ب�صيم  اأ�صعر   .. الفانية 
�صيم يتعب الفوؤاد ويحيلني اىل خراب تدوم يف 
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اأعماقه اأ�صوات االحتجاج .
ّلت اىل الدرب الذي يجب  الرجل 2 / واالن اأو�صَ

ان ت�صلك ؟
احلر /بلى ..بلى واأي واهلل وها اأنذا ذاهب اىل 

ح�صني اليرّدين عن ن�صرته واالعتذار له �صيء
احلر/))مناديا(( ياح�صني .. يا ابا عبد اهلل .
احل�صني / من مْن ذا الذي ينادي والوقت ثقيل

احلر /انا احلر بن يزيد الرياحي ,, امّنا جئت 
الذي  اأنا  ال�صفح  منك  واأطلب  يديك  الأقّبل 
كنت  ولو  الرجوع  عن  وحب�صتك  بك  جعجعت 
احلد  هذا  اىل  معك  ي�صلون  القوم  اأن  اعلم 

مافعلت فهل ترى يل من توبة؟ .
النف�ض  اأيتها  االآن   )) /))لنف�صه  احلر 
امل�صطربة الوجلة قرّي عينا فها انت بني يدي 
ابن بنت ر�صول اهلل وابن علي اأمري املوؤمنني وباب 
النف�ض  ايتها  عينا  قرّي   .. النبوة  علم  مدينة 
الروح  ماترجوه  غري  اىل  اخلوف  والياأخذنك 
اآمنة  خالقها  اإىل  تعود  اأن  توّد  التي  املطمئّنة 
مطمئنة .. هو ذا ح�صني وهي ذي حلظة الف�صل 

التي كنت حتلم بها ياحر .
يعلن  بداأ  وال�صر  تكاثروا  القوم   / العبا�ض 
 .. ح�صم  حلظة  وبينه  وبيننا   .. ابتهاجه 
وا�صح  والفرق   .. ال�صيوف  حد  عند  االإجابات 
خلل  ومن   . وم�صهد  وم�صهد  و�صيف  �صيف  بني 
ا�صتقرائي لبنية الن�ض من حبكته و�صخ�صياته 
ولغة حوارية �صامّية يف امل�صاهد احلوارية اأجد 

التناغم الروحي بني من يقراأ الن�ض وكاتبه .
اأراد  ملن  خ�صبة  مادة  املقد�صة  امللحمة  اإن 

واملُثل  بالقّيم  والدرر  اللآلئ  منها  ي�صتخرج  اأن 
االإن�صانّية ,وُيقّدمها درو�صًا للأجيال ِلتمّيز طريق 
ال�صرمدي  ال�صراع  ثنائية  يف  الباطل  من  احلق 
االأزيل بني اجلمال والقبح واحلق والباطل ميثّله 
,ومن خلل  امل�صرحية  تلك  واالأبي�ض يف  باالأ�صود 
الذي  هوؤالء  ,ومن  الظهر  من  املتل�صق  ال�صيامي 
اآل  " نعيم  والروائي  الكاتب  الواقعة  تلك  متّثلوا 
مب�صابقة  التا�صع  باملركز  الفائز  بن�صه   " م�صافر 
بكتاب  الن�صو�ض  �صدرت  وقد  احل�صيني  امل�صرح 
بالعتبة  الفكرية  ال�صوؤون  ق�صم  عن  �صدر  خا�ض 
 ) االأخري  )الرواق  ن�ض  يف   .. املقد�صة  العبا�صية 
ج�ّصد "املوؤلف " يف هذا الن�ض النداء احل�صيني : ) 
اأال من نا�صر ين�صرنا ( التي ترّتدد على ال�صفاه من 
عمق املعركة اإىل يومنا احلايل فال�صرخة املدّوية 
لي�صت لزمن املعركة بل الن�صرة الدائمة وخري من 
ترجمها اليوم رجاالت احل�صد ال�صعبي املقد�ض يف 
�صوح الوغى وهم ينت�صرون للحق على داع�ض وكل 

البغاة ..
يف حوار امل�صرحية يذكر " اآل م�صافر " :

حل�صون  والنهاية  املوت  اإنه  اإيه   :1 ال�صخ�ض 
واأمثاله من غابات النخيل
ال�صخ�ض 2: بل الوالدة ..

ال�صخ�ض 1:متوالية اأزلية تبداأ من حيث تنتهي .. 
لكني اأق�صد ح�صونا العمرو بن جنادة ..

ال�صخ�ض 2 : االأ�صماء تتغرّي واملواقف ثابتة..
ال�صخ�ض 1 : اأت�صمي املوت املجاين مواقف ؟

االأ�صود : املوت والوالدة وجهان لعملة واحدة, فل 
تربمنا بذلك ..
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االأبي�ض : اأو تظّن اأن كل من حتت الرتاب اأموات , 
واأن كل من فوقه اأحياء ؟

ال�صوت : هل من نا�صر ين�صرنا؟ .
االأ�صود : كفى �صخبًا �صجيج املا�صي ..

االأبي�ض تاآكلت االأوهام ومل تبَق اإال حقيقته ..
االأ�صود : اأية حقيقة هذه التي تتحّدث عنها ؟

عرب  تنتقل  ظّلت  التي  احلقيقة  تلك   : االأبي�ض 
االنتقال  ذلك  مامينع  كل  رغم  واالأزمنة  الع�صور 

ال�صعب ..
بني  من  ويخرج  يزحف  ال�صيامي  ال�صبي  يتاأّمل 
اأدراجه  يعود  ثم   , اخللف  نحو  االأربعة  اأرجله 
يحاول   .. بداخله  يت�صاءل  اجلمهور  باجتاه 
بحبال  ناحيته  اإىل  كل  ال�صبي  �صحب  الظلن 

وهمية اأثناء ذلك ..
وعودا على بدء فاإن امللحمة احل�صينّية لها تاأثريها 
فل   , والفنية  االأدبية  االأجنا�ض  كل  يف  ال�صاحر 
يوجد �صاعر من العرب مل يتاأثر بها ,ويتعّد ذلك 
املذاهب  كل  من  واالأديان  والعقائد  القوميات  اىل 
الكردي  لل�صاعر   ) احل�صني  )�صدرة  ديوان  ,ففي 
يف  حلم  كيقظة  روحية  " انثياالت  جلل  "�صلح 

الذي  احل�صيني  املوقف  باألق  ي�صدو  الذي  ديوانه 
الكوين  الوجود  يف  وال�صياء  والنور  القب�ض  ُيعّد 
الرف�ض  خطى  الديوان  بهذا  ال�صاعر  تلم�ّض  ,وقد 
واالإن�صاين  الكوين  االإمام  ونه�ض  ,وحركة  للظلم 
�صيد ال�صهداء ليوؤكد اأن املوت بل ق�صية الجدوى 
قنديل  هي  اجلنة  اأهل  �صباب  �صيد  ,ف�صهادة  منه 
طلب  وكل  فل�صطني  اطفال  اىل  وي�صل  ي�صيء 

احلرية بالعامل ..يوؤكد ذلك يف مطر االإهداء :

الروح اخلالد للح�صني
كاَن يرتقي مرقده يف روؤياي

مغطى باأوراق ال�صدرة
موحدا ال�صيعة وال�صنة

حتت ف�صاء رايته
تورق براعم اللغة من الللغة

مع الرياح التي تهب
ميرُّ عبق كفن والدي على اأنفي

واأحُب اأن اأر�صع ثدي والدتي
وهي يف ترابها.. كما لو كنت طفل

كما ير�صع اأطفال فل�صطينيون
�صماوات اأثداء اأمهاتهم

لكي نت�صل يف الف�صاء
�صانعني عاملنا اجلديد

احلجر.  فوق  فل�صطني  وردة  تنبت  حيث 
رابطة  مل�صرح  ال�صنوي  احل�صور  اعتدت  وقد 
امل�صرحية  اجلادة  التي تقّدم عرو�صها  الغدير 
عام  بكل  للزائرين   والر�صينة   ,والهادفة, 
مقابل املكتبة املركزية العامة بكربلء املقد�صة 
؛وقد اختارت هذا العام الن�ض الفائز مبهرجان 
امل�صرح يف بغداد  للكاتب امل�صرحي   "علي ح�صني 
لو  اآه   ... م�صرحية   ( املُده�ض  "  بن�صه  اخلباز 

كنت هناك (

االأ�صلوب ال�صعرّي الذي اإعتاد عليه "اخلباز" يف 
بوعي  اأجنزها  التي  امل�صرحية  موؤلفاته  معظم 
املقد�صة  امللحمة  بتفا�صيل  ومعريف  جمايل 
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,وهو ي�صور حالة النعي  لب�صر بن حذمل وكيف 
مقابلة اأم البنني ..

قتل  بها  لكم  المقام  يرثب  اأهل  يا   ( :ـ  ب�صر 
بكربلء  منه  اجل�صم  مدرار  فاأدمعي  احل�صني 

م�صّرج والراأ�ض منه على القناة يدار (

ا�صوات :ـ ما الذي حدث ؟ ماذا هناك ؟

ال�صاعر املعا�صر :ـ ) مع نف�صه ( هو ب�صر بن حذام 
يتو�ّصد الزفرات انينا ) ينادي خلفه ( :ـ عماه 
انا  حذمل  بن  ب�صر  يا   .... ب�صر  يا  قف   .. ب�صر 
رجل من ابناء القرن الواحد والع�صرين ...رمبا 
انا االآن ظل ان�صان جاء من حوا�صي احلروب .. 
جاء  النازفة  القرون  وانني  التواريخ  نزف  انا 

يبحث عن �صفر احل�صور , عن يقني ي�صتظل به
اهل  يا   (  ) بعيد  )من  :ـ  حذمل  بن  ب�صر  �صوت 

يرثب المقام لكم بها ... (
ال�صاعر :ـ اأعرب القرون اليك .. ابحث عنك .. 

علك تزّودين باإطللة نور
�صوت ب�صر :ـ )قتل احل�صني فاأدمعي مدرار(

 , الت�صداأ  م�صاهد  عينيك  بني  ترقد  :ـ  ال�صاعر 
ابحث عنك ب�صر .. يا عم ب�صر

يا ب�صر بن حذمل
�صوت ب�صر :ـ ) اجل�صم منه بكربلء م�صرج (

على  ,ا�صحو  اجلراح  تنزفني  كلما  :ـ  ال�صاعر 
واجري   , املكان  عنفوان   ... الزمان  جربوت 

اأكت�صف  وكاأين  الت�صيخ  التي  الذكرى  هيبة  خلف 
االآن ان ال�صوؤال هوية الولع ال�صغوف فا�صاأل

�صوت ب�صر بن حذمل :ـ ) والراأ�ض منه على القناة 
يدار (

؟  ب�صر  يا  الناعي  ال�صوت  هذا  لك  اّنى  ال�صاعر:ـ 
على �صفتيك ي�صحو نداء

المتوت  �صحوة  �صمائر  ال�صوت  هذا  فينا  يت�صّجر 
جنائن ورد

تعّطر االجواء.... بيا ح�صني
ا�صوات:ـ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟

�صوت ب�صر :ـ ) يا اأهل يرثب المقام لكم بها (
 / امل�صرح  زوايا  احدى  يف  ب�صر  )يرى  :ـ  ال�صاعر 

يوقفه ( ب�صر يا ب�صر
ترّجل عن �صهوة هذا النعي ... ع�صى هذا النزف 

ي�صتكني ولو ل�صهقة
حازمة .. هذا النعي يا �صيدي ب�صر هو الذي بقى 

يدير باأ�صابعه ايامنا
 ( امل�صري   وعنفوان  الغرية  م�صجب  هو  العابرة 

يتقّرب اليه يجل�ض عند
ركبتيه ( اأم البنني يا �صيدي )ب�صر(  يف كل االزمنة 

, التفارق ادمع ال�صوؤال
)علي  تدوينه  اأتقن  الذي  املوؤمل  املف�صل  هذا  اإن 
ح�صني اخلباز ( يوؤكد كم  هي معاناة اأم البنني يف 
–ب�صر- اأخربين  فقدها االأبناء ,لكنها توؤكد على 
تلو  الواحد  االأبناء  لها  نعى  ان  بعد  احل�صني  عن 
حتمله  حب  واأي  !؟  هذه  فاجعة  ...اأي  االآخر 

للإمام احل�صني !؟
علي  االإمام  من  للقرتان  ال�صائب  االختيار  اإنه 
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–عليه ال�صلم- بعد �صهادة فاطمة  بن ابي طالب 
الزهراء –عليها ال�صلم –

ي�صف املوؤلف امل�صرحي بهذا امل�صهد :
علي  االإمام  دار  يف  املكان  60هـ  �صنة  اىل  نعود   (
اأُم  ن�صاهُد   , املنورة  املدينة  يف   ) ال�صلم  )عليه 
البنني )عليها ال�صلم ( وهي يف باحة الدار قلقة 
تروح وجتيء وكاأنها تنتظر اأحدًا يف ذلك الوقت 
بيته  واهل   ) ال�صلم  )عليه  احل�صني  االإمام  حيث 
ان  وبعد  املدينة  من  للخروج  يتاأّهبون  االأطهار 
اإما  يطاق  ال  حدا  املدينة  وايل  م�صايقات  و�صلت 
الليلة  تلك  ويف  املوت  او  االإمام  من  البيعة  اخذ 
ال�صيدة  البادي على ملمح  وبعد االنتظار والقلق 
تقف لفرتة قليلة يف احد جوانب امل�صرح وتتنّهد 
بحرقة وتتاأمل حيث ترجع بذاكرتها اىل الوراء 
ب�صكل  عليها  �صوء  بقعة  وت�صّلط  امل�صرح  فيظلم 
وت�صلط   ثم  تقرتب  اقدام  وقع  ن�صمع  ثم  منفرد 
يتوّكاأ  اعمى  رجل  فرنى  القادم  ذلك  على  اإ�صاءة 
من  قادما  امل�صرح  و�صط  يتقّدم  وهو  ع�صاه  على 
عمق امل�صرح , وهذا الرجل هو عقيل بن ابي طالب 

ي�صمع اىل �صوت االإمام )عليه ال�صلم (
مهابة  لها  اإمراأة  يل  انظر  (:ـ  مهيوب   ... �صوت   (

التواريخ اأولدتها الفحولة
غيثا من ن�صائم الب�صر يا عقيل

)عليها  البنني  ام  يخاطب  جهة  يف  )يظهر  عقيل 
ال�صلم ( التي تقف يف اجلانب االآخر (

عقيل : حمدًا هلل ! هداأت نف�صي االآن ...
قلقًا , كنت !

من يقدر ان ي�صغل قلب علي , بعد الزهراء

بنت حممد �صلى اهلل عليه واآله ...
ُام احل�صنني !

من يقدر ان يحتّل مكاَن الزهراء ببيت علي ؟
من ميلوؤه ؟

قّطعت  لقد  ويحك  :ـ   ال�صلم  عليها  البنني  اأم 
انياط قلبي فاأجبني كيف حال

ولدي احل�صني ؟
) ب�صر بن حذمل  يدور حول نف�صه بارتباك ( ) 

مع ال�صاعر ( :ـ
ب�صر بن حذمل :  هل راأيت من قبل وهج امراأة 

اكرب من معنى الكون ..
يذوب فيها الوفاء مواقف حب ور�صاد ويقني ؟

اأم البنني عليها ال�صلم :ـ  يا بن حذمل اعلم ان 
اوالدي وجميع من حتت

بن  يا   .. احل�صني  اهلل  عبد  الأبي  فداء  ال�صماء 
حذمل

اأخربين عن احل�صني
( دم يقطر من  ال�صاعر  :ـ ) مع  ب�صر بن حذمل 

القلب
اياك فاجلرح  لها والدنيا ت�صرخ بي  ماذا اقول 
 ) �صمت  برهة   (.. ب�صر   يا  تظن  مما   اعمق 
موال  كل  يف  اليقظ  الناطور  هذا  وال�صمري 
لها  البد   .. باالأمر  اخرِبها  ب�صر   .. ينه�صني 
 (  ....  ) البنني  مع   ( ولود  فاحلرمان  تعلم  ان 
برتّدد( �صيدتي ام البنني عّظم اهلل لك االجر 
فلقد   ..  ) عال  بكاء  �صوت   ( احل�صني  مبوالي 
 (  .. را�ض  بل  جثة  كربلء  بار�ض  خلفناه 
تختفي ام البنني ويظهر الطفل وحده ـ مي�صك 
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بيد ب�صر بن حذمل (
ال�صاعر :ـ ) مع اجلمهور ( اأم البنني امراأة تدفع 

ابناءها م�صاريع فداء واهلل
هي در�ض لن ين�صى جاء للعامل �صم�صا التغيب

اجلمهور  اأده�ض  ,واأداء  بنجاح  االدوار  ج�ّصد 
الكبري ..طوال اأ�صبوع العر�ض يف م�صرح الغدير 

ال�صنوي باالأربعينية اخلالدة .
ذو الفقار  جا�صم حممد بدور ابي الف�صل العبا�ض

موؤيد حممد بدور ام البنني
مهند �صعيد بدور ب�صر بن حذمل

خالد جبار بدور عقيل بن ابي طالب
خريي مزبان اخلزعلي بدور ال�صاعر املعا�صر

تاأليف امل�صرحية اال�صتاذ االديب علي اخلباز
اخراج علي جا�صم حممد احلميداوي

املوؤثرات ال�صوتية ح�صني �صليمان ال�صمري
 – بارا  اإنطوان   – امل�صيحي  الفكر  يف  -احل�صني 

ط5 –�ض 111.
�صوقي   – اأخر  وم�صرحيات  املفازات  ظماأ   -2

كرمي ح�صن –ط1 -2015 �ض128
 – العاملي  احل�صيني  امل�صرحي  مهرجان   -3
امل�صرحي  الن�ض  م�صابقة  يف  الفائزة  الن�صو�ض 

احل�صيني العاملي الثاين – 2012
– ط4  جلل  –�صلح  املنتهى  �صدرة  ديوان   -4

-2012– �ض3

58



59

قــــرأُت العــدَد التــاســع 

د. اأنوار �صعيد جواد



وما زالْت جملُة "امل�صرح احل�صيني" حتّث اخلطى 
الواثقة يف ال�صري على النهج االبداعي والثقايف 
كل  بذلك  للنه�صة احل�صينية اخلالدة متخطية 
يف  ال�صروع  دون  حتول  التي  واملعّوقات  ال�صعاب 
ن�صر الر�صالة احل�صينية املعطاء؛ باذلة من اأجل 
ذلك كل جهد وحر�ض ومثابرة وال�صيما من لدن 

القائمني عليها, وهذا مما ال ميكن انكاره. 
لقد ا�صتطاعت هذه املجلة خلل اعوامها املا�صية 
الثقايف االبداعي  لها �صرحا يف املنجز  ان تبني 
امل�صهد  يف  وا�صحا  حّيزا  ت�صغل  وان  العراقي؛ 
الثقايف العراقي؛ وهذا يت�صح من خلل االعمال 
فقد  املجلة؛  يف  ن�صرها  مّت  التي  االبداعية 
العقائدي  الديني  االطار  تخرتق  اأن  ا�صتطاعت 
يف النه�صة احل�صينية اإىل الوقوف على اجلانب 
املن�صورة  االعمال  خلل  من  والفني  االبداعي 
النطاق  من  اخلروج  اإىل  بذلك   �صاعية  فيها؛ 
والعاملي  والدويل  االقليمي  النطاق  اإىل  املحلي 
واملبدعني  الكّتاب  م�صاركة  من خلل احلّث على 
يف الوطن العربي اإىل جانب املبدعني العراقيني 
واملغرتبني؛ ذلك ان ثورة االإمام احل�صني ونه�صته 
ح�صرها  والميكن  مكان  حدود  عند  تقف  ال 
بزمان؛ فهي ثورة متجّددة معطاء مبا حتمله من 
م�صا�صها  بقدر  معينة  فئة  مت�ّض  ال  ومبادئ  قيم 

باالإن�صانية جمعاء. 
لتحمل  العدد  افتتاحية  املنطلق جاءت  من هذا 
عنوان ) جملة ) امل�صرح احل�صيني ( توقد �صمعتها 
الثقايف  املنجز  على  ال�صوء  م�صّلطة   ) اخلام�صة 
واالبداعي للمجلة؛ م�صرية اإىل التحديات التي 

واجهت عطاءها الر�صايل اال�صيل ب�صبب ) نوعية 
اإىل  بذلك  �صاعية   ) تقّدمها  التي  النادرة  املادة 
بذل اجلهود من اجل االرتقاء بهذا الفن االبداعي 
فيه  واال�صهام  به  االهتمام  دائرة  تو�ّصعت  الذي 
من  واالأكادمييني  االأ�صاتذة  اإىل  به  واالرتقاء 
العراقيني  جانب  اإىل  العراق  حمافظات  خمتلف 
رفد  يف  باآخر  اأو  ب�صكل  ا�صهموا  الذين  املغرتبني 
هذا  يف  االبداعية  بن�صاطاتهم  احل�صيني  امل�صرح 
اإىل  بالدعوة  االفتتاحية  توّجهت  كما  املجال؛ 
التفاعل مع هذا اجلن�ض االدبي ودعمه مبا يخدم 
هي  التي  مبادئها  ويج�ّصد  احل�صينية  الق�صية 

مبادئ الر�صالة ال�صماوية .
)ر�صا  اال�صتاذ  االفتتاحية  كاتب  توّجه  ثم 
َمْن  )لكل  والتربيكات  التهاين  بتقدمي  اخلفاجي( 
دميومة هذا االجناز احل�صاري  وي�صاهم يف  �صاهم 
املتمّيزة  اجلهود  بتلك  ُن�صيد  اذ  ونحن  الرائد(. 
واملبادئ  القيم  ن�صر  على  القائمني  لكل  نبارك 
والعمل  الدوؤوب  ال�صعي  خلل  من  والف�صيلة 
امل�صتمر من اجل ا�صتمرار املجلة يف ال�صدور واحلّث 
على تقدمي االف�صل واالجود من حيث الكم والنوع 

.
فهنيئا ملجلة "امل�صرح احل�صيني" وهي تفرع غ�صنها 
دوام  لها  متمنني  املعطاء  �صجرتها  يف  اخلام�ض 
التقّدم والتاأّلق وال�صري قدما نحو حتقيق اأهدافها 

املر�صومة ِقدما.
_ الن�صو�ض:

_ قطرة املاء/ عماد ال�صايف:
م�صرحية حاول فيها موؤلفها ت�صوير حالة ال�صراع 
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التي  اال�صتقرار  وعدم  والقهر  النف�صي  والعذاب 
االمكانات  توّفر  من  الرغم  على  الظامل  يعي�صها 
التي قد يت�صّورها تبعده عن حالة االحباط   _
وجوره  ظلمه  جراء  من  يعي�صها  التي  واخلذالن 
مثل  من  طريقه_  واتباعه  لل�صيطان  وانقياده 
تبقى  النف�ض  ان  اإاّل  والقوة  واالتباع  ال�صلطة 
واالمان  واال�صتقرار  باحلياة  ال�صعور  ظماأ  تعاين 
موقف  من  يت�صح  وهذا  وال�صلم؛  والطماأنينة 
يزيد وا�صطرابه النف�صي و�صعوره بالظماأ الروحي 
من  الر�صالة  بيت  اأهل  يف  ال�صنعاء  فعلته  نتيجة 
عياله  و�صبي  ال�صلم(  )عليه  احل�صني  للإمام  قتل 
يعّد  الذي  عنهم  املاء  ومنعه  وترويعهم  واطفاله 
احلياة  ا�صتمرارية  يعني  فوجوده  للحياة؛  رمزا 
وعدمه يعني الفناء وعدم ا�صتمرار احلياة؛ وهذا 
ما حاول يزيد اأن يفعله مع احل�صني )ع( واهل بيته 
اأن  اراد  التي  الكاأ�ض  من  �صرب  اأنه  غري  واطفاله؛ 

ي�صقي بها غريه .
اأطلق  اأو م�صاهد  تقع امل�صرحية يف ثمانية  ف�صول 
عنوان  مع  ان�صجاما  )ظماأ(  لفظة  موؤلفها  عليها 
وهو  يزيد  الطاغية  م�صري  اإليه  اآل  ما  ومع  الن�ض 
املادي  ظماأه  بها  لريوي  املاء(  )قطرة  عن  يبحث 
والروحي؛ لقد اعتمد الن�ض على ا�صاليب عدة يف 
املبا�صر  فاإىل جانب احلوار  ابعاد مو�صوعه؛   ر�صم 
كما بني يزيد و�صرجون؛ ويزيد ورقية, جند اأي�صا 
نف�صه؛  خماطبا  يزيد  �صوت  يف  الداخلي  املنولوج 
وال�صرد كما يف الظماأ االخري؛ اإىل جانب ا�صتخدام 
املوؤثرات ال�صوتية مثل ) �صوت معاوية _ اأ�صوات 
وال�صوئية   ) )ع(  احل�صني  �صوت  ون�صاء_  اأطفال 

ابعاد  لتحمل  اللون  �صفراء  �صوء  بقعة  مثل 
اخلوف والقلق واال�صطراب والتي تت�صع وت�صغر 
ح�صب احلالة النف�صية ليزيد؛ اىل جانب بقعة 
ال�صوء احلمراء والتي حملت داللتني يف الن�ض؛ 
داللة اخلداع والزيف وال�صيطان متمثلة بدخول 
�صرجون عند نداء يزيد عليه وخطابه ل�صيده؛ 
والداللة الثانية داللة املظلومية و�صفك الدماء 
الطاهرة وذلك عندما تدخل رقية حاملة راأ�ض 
مبافعل  يزيد  خماطبة  )ع(  احل�صني  االمام 
و�صفتها  حتى  العذاب  األوان  من  بيتها  وباآل  بها 
وبقعة  العذاب؛  األوان  واندر  واق�صى  )اأ�صد  بـ 
احللم  خلل  من  الفردو�ض  على  داللة  خ�صراء 
ي�صّلط  ان  الن�ض  حاول  كما  �صكينة.  راته  الذي 
ان  الظامل  يحاول  التي  املغالطات  على  ال�صوء 
ظلمه  ممار�صة  يف  وجلمهوره  لنف�صه  يرّبرها 
وذلك  احلقيقة؛  عن  واالبتعاد  به  والتم�ّصك 
يزيد  بني  جرى  الذي  احلوار  خلل  من  يت�صح 
وحماولته  رقية  )ع(  احل�صني  االمام  وطفلة 
ما  وان  النبوة؛  بيت  باآل  ال�صنعاء  فعلته  تربير 
ح�صل لهم كان مقّدرا من اهلل عزوجل: )اأو مل 
تدعون,  كما  معكم  كان  لو  اهلل  ان  اإىل  تنتبهوا 
الغالبني؟!(.  ولكنتم  معنا,  احلرب  خ�صرمت  ملا 
بني  تداخل  وقع  فقد  االحداث  ناحية  من  اما 
يف  كما  واحللم؛  اليقظة  بني  واملنام؛  احلقيقة 

حوار يزيد مع رقية 
)رقية/ يزيد ياملعون هذه �صحب الغ�صب التي 

�صتمطرك مطر ال�صوء.
يزيد/ )ي�صتيقظ مفزوعا( َمْن ؟!
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نار جهنم  �صيدخلك  الذي  العظيم  ذنبك  رقية/ 
....( وي�صتمّر احلوار بينهما.

  اأما من الناحية الزمانية للأحداث فقد ح�صل 
الزمن  تداخل  فقد  اأي�صا؛   فيها  وا�صح  تداخل 
احلا�صر مع الزمن املا�صي يف الن�ض؛ كما تداخل 
رقية  اوعزت  عندما  وذلك  وامل�صتقبل؛  احلا�صر 
فعلته  على  يزيد  ل�صان  ي�صهد  اأن  منها  وبدعاء 
الأمرها؛وهو  في�صتجيب  ينكرها؛  ان  حاول  التي 
توظيف للن�ض القراآين وم�صداق للآية ال�صريفة 
ْرُجُلُهْم  َواأَ َواأَْيِديِهْم  اأَْل�ِصَنُتُهْم  َعَلْيِهْم  َت�ْصَهُد  ))َيْوَم 
ت�صري  التي   )24( النور/   )) َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  ا  مِبَ
اىل يوم البعث واحل�صاب. ومل يكن ح�صور الن�ض 
القراآين وتوظيفه عند هذا املوقف واإمنا نلحظ 
اآخر  موقف  يف  مل�صامينه  وا�صتلهاما  له  ح�صورا 
من حوار �صكينة مع يزيد عندما يتو�ّصل بها ان 
يهلكه  كاد  ان  بعد  يدها  من  ماء  �صربة  ت�صقيه 
العط�ض فـ)تعطيه الكاأ�ض الذي بي�صارها ياأخذه 

ب�صرعة .ي�صرخ من االأمل كاملجنون 
�صكينة/ مَل ت�صرخ؟

اأمعائي!  متزق  نريان  هو  بل  مباء.  ماهو  يزيد/ 
الغوث! الغوث! .....

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

ا�صارة اىل قوله تعاىل ))َكامْلُْهِل َيْغِلي يِف اْلُبُطوِن 
(( الدخان)45( 

_ م�صرحيُة النور�ض / علي ح�صني اخلباز :
ال�صعرية  وبلغته  ال�صّيق  االأدبي  باأ�صلوبه  
م�صرحية  اخلباز(  ح�صني  )علي  كتب  املتميزة 

بني  االأزيل  ال�صراع  حالة  لنا  لت�صّور  النور�ض 
وطغيانه  احلاكم  ظلم  بني  و�صعوبها؛  الطغاة 
من  اخلروج  حتاول  التي  وال�صعوب  وجربوته 
الثورات  خلل  من  اجلائر  احلاكم  هذا  �صلطة 
واال�صتقرار  وال�صلم  االأمن  احلل  اإىل  ال�صاعية 
العدل فيه. وقد متّثل  يف املجتمع وحتقيق مبادئ 
الطاغي  احلاكم  مّثل  الذي  زياد  ابن  ب�صلطة  ذلك 
الذي �صفك دم ال�صهيد م�صلم بن عقيل وق�صى على 
ر�صول  ال�صيداوي  م�صهر  بن  قي�ض  وقتل  ثورته 
اأهل الكوفة؛ وموقفه من  االمام احل�صني )ع( اإىل 
يعمل  نهجه  ومازال  )�ض(,  اهلل  ر�صول  عيال  �صبي 
منا�صرة  كانت  التي  الكوفة  وال�صيما  ال�صعوب  يف 
للإمام علي )ع(؛ يف مقابل ذلك كانت)املجموعة( 
عن  وبحثها  ووجدانها  االمة  �صمري  متّثل  التي 
ال�صلم واالمن واال�صتقرار, فكانت يف حالة �صراع 
وحوار م�صتمر مع ابن زياد )رمز الطغاة واحلاكم 
اأن ير�صم حالة  اجلائر(. لقد حاول موؤلف الن�ض 
الياأ�ض واالحباط التي يعاين منها النا�ض متمثلة 
التي  واالو�صاع  الظروف  نتيجة  اجلمهور(  بـ) 
من  يعانيه  وما  اليوم  العراقي  املجتمع  يعي�صها 
ت�صّلط القوى وظهور ال�صراعات ومن هنا كان البد 
املرتقبة  النا�ض  حياة  يف  تبعث  اأمل  ف�صحة  من 
بالنور�ض  ا�صبه  فكانوا  تعانيه؛  مما  للخل�ض 
ال�صماء  نحو  وانطلقته  حياته  يف  يرمز  الذي 
هو  يكن  مل  اإن  احلرية  اإىل  التّواقة  النفو�ض  اإىل 
ان هذه احلرية التنال  نف�صها؛ غري  للحرية  رمزا 
ال�صماء  اإىل  النا�ض ينظرون  اال بالدماء؛ لذا كان 
نرث  ترافق  وقد   )) روؤو�صهم  على  املنثور  ))والدم 
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الدم من بداية امل�صرحية على النا�ض الذين ابدوا 
اندها�صهم منه مع كل حدث تاريخي �صهده الواقع 
و�صراع بني قوى احلق متمثلة باالإمام احل�صني )ع( 
واعوانه وان�صاره وبني قوى ال�صر والباطل متمثلة 

بيزيد وابن زياد ومن نا�صرهم .
ملا  موّفقا  كان  النور�ض  لطائر  املوؤلف  اختيار  ان    
يو�صل  اأن  يريد  بذلك  وكاأنه  ورمز؛  ايحاء  من  له 
فكرة ان احلياة نف�صها لي�صت اكرث من حلم يتل�صى 
مقدمات  من  البد  وعليه  الواقع؛  اأمام  ويتحّطم 
عن  البحث  خلل  من  احللم  هذا  على  للحفاظ 
ا�صباب حتقيقه؛ وهذا ما ير�صمه حوار ابن زياد مع 
املجموعة عندما يهّدد بالق�صاء على طائر النور�ض 
انه ميّثل له اخلوف والرعب )اليوم يهددين نور�ض 
اأبله ال يعرف معنى اأن يبط�ض ابن زياد باالأمر..... 
�صاأفت�ض عنه الليل _النهار/ ال�صماء_االر�ض / 
النور�ض  هذا  يرقد  اأين  الأرى  القبور  ال�صجر_ 
بدت  حنى  القوم  بروؤو�ض  يعبث  �صار  الذي  املوؤذي 

الكوفة غري الكوفة التي اعرفها.
املجموعة: �صيفلت .

اآه لو فلت �صيعود نثار الوجع من جديد  ابن زياد: 
لي�صّد منافذ الروؤى.

واألف  وثالثة  ثانية  النور�ض  �صريجع  املجموعة: 
مادامت هناك امة ونا�ض يحلمون باملحبة وال�صلم 
وهاهي احل�صود تبحث عنه عن �صوء يدّلها اإليه (.

الرمز  فكرة  يربط  اأن  الن�ض  موؤلف  حاول  لقد 
)النور�ض( بالواقع اليومي )ظلم الطغاة ل�صعوبها( 
واال�صلوب  الرمزي  اال�صلوب  بني  ربط  اأن  فكان 
من  ابتداء  الن�ض  ن�صيج  يف  حمكما  ربطا  الواقعي 

يف  تلّوح  عندما  نهايته  اإىل  وو�صوال  الن�ض  اأول 
لها:  املجموعة  فت�صري  النور�ض  طيور  ال�صماء 
)نور�ض. ابن زياد: هنا, املجموعة: نور�ض. ابن 
خروج  حتى  نور�ض(  املجموعة:  هناك.  زياد: 
دعاء  معه  حامل  النخعي  اال�صرت  بن  ابراهيم 
بالن�صر؛ وذلك يف  ليتّوج م�صعاه  الثكلى  االمهات 
اهلل  با�صم  الق�صا�ض  �صت�صهد  التي  املو�صل  ار�ض 
والدين واالن�صانية والوطن من ابن زياد وامثاله 

واتباعه على مّر الع�صور.
ماحدث  خطى  تر�صم  دالالت  احلوار  حمل  لقد 
وما يحدث اليوم على ال�صعيد املحلي من حماولة 
من  متخذة  والطغيان  الكفر  لقوى  الت�صدي 
عنوانا  ح�صينا(  نن�صى  لن  واهلل  اأبد  �صعار) 
من  الرغم  على  الباطل  على  احلق  انت�صار  اإىل 
والتزييف  الكاذب  والت�صوير  امل�صلل  االعلم 

للحقائق التي ذكرها التاريخ.
بني  املبا�صر  احلوار  ا�صلوب  الن�ض  اعتمد  لقد 
فنية  لغة  ا�صتخدام  جانب  اإىل  ال�صخ�صيات 
الن�ض  مل�صمون  ورمزية  اأدبية  دالالت  حتمل 
االزمنة  تداخل  اإىل  املوؤلف  عمد  كما  وفكرته, 
من  افاد  انه  ذلك  التاريخي؛  احلدث  عر�ض  يف 
واتباعهم  )ع(  البيت  اأهل  مع  زياد  ابن  موقف 
ي�صري  الذي  ن�صه  ابعاد  لر�صم  التاريخ  مّر  على 
اإىل ان احلرية واالمن وال�صلم والعدل لها ثمن 
اإاّل بالدماء الطواهر  وثمنها غاٍل, فهي ال تنال 

الزواكي؛ وهذا ما�صهده التاريخ ون�صهده اليوم.
_ رحلة اخللود/ يعقوب يو�صف جرب الرفاعي: 
ام  حادثة  عند  تقف  م�صاهد  بثلثة  م�صرحية 
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وهب الن�صرانية وابنها وزوجته وكيف حالفهما 
احلظ لللتحاق برحلة اخللود مع احل�صني )ع( 
واهل بيته ممن �صقطوا �صرعى يف واقعة الطف 
)ع(  االمام  بهم  التقى  عندما  وذلك  اخلالدة؛ 
اللقاء  هذا  فكان  العراق؛  اإىل  طريقه  يف  وهو 
نقطة حتّول يف حياة هذه العائلة التي كادت اأن 
لقاوؤها  لوال  اثرها  وينمحي  ال�صحراء  يف  متوت 
حياتهم  جمرى  غرّي  الذي  )ع(  احل�صني  باالإمام 
من الفناء والعدم اإىل اخللود واحلياة االبدية. 
ا�صلوب  ا�صتخدام  اإىل  الن�ض  موؤلف  عمد  لقد 
احلوار املبا�صر يف بناء احلدث؛ غري ان ما ميكن 
ال�صوء  ت�صليط  هو  املوؤلف  اأو  للكاتب  ت�صجيله 
فكريا  التنتمي  التي  وهب(  )ام  �صخ�صية  على 
ونهجه  )ع(  احل�صني  مذهب  اإىل  عقائديا  وال 
والر�صالة  بالنبوة  اإميانها  ان  غري  الر�صايل؛ 
وروؤية الربهان والدليل على اإمامة احل�صني )ع( 
عندما قلع �صخرة يف مكانه فخرج من حتتها نبع 
القاحلة؛  ال�صحراء  و�صط  يف  الزالل  املاء  من 
اقدامنا  حتت  املاء  )هذا  بقوله:  يخاطبها  ثم 
بعد  ثم  ونخيلك(  اغنامك  واروي  منه  فا�صربي 
فيه  االمام  لها  يو�صح  بينهما  حوار  يجري  ذلك 
�صبب خروجه اإىل الكوفة: )غايتي اال�صلح يف 
املنكر(,  عن  وانهى  باملعروف  اآمر  اأن  جدي  امة 
اللحاق بركب  وروؤيا ابنها وهب التي حتّثه على 
احل�صني )ع( اإميانا منهم ان )احل�صني على حق(. 
ومتتابع  منّظم  خط  يف  املوؤلف  ر�صمه  ذلك  كل 
يعالج ثيمة  التاريخية واالفعال وهو  للأحداث 
الن�ض بلغة حتمل ابعادا ودالالت ملو�صوعه؛ كما 

يف حديث االمام احل�صني )ع( الم وهب عن امل�صري 
الذي �صيوؤول اإليه )لن ا�صاوم حتى لو تطّلب االمر 
اأنا واأهل بيتي وا�صحابي من اأجل  ان ا�صمخ بدمي 
احقاق احلق وازهاق الباطل �صتكون هنالك معركة 
يزيد؛  واتباع  اتباعي  بني  التاريخ  عرب  فا�صلة 
هيهات لن ا�صمح ليزيد وا�صباهه اأن يحّرفوا التاريخ 
�صيكون ل�صاأين وثورتي ونهجي دوي خالد على مر 
ال�صنني و�صرخة مبهجة تعيها االجيال جيل بعد 
منت�صر  فـ)احل�صني  فعل  ماحدث  وهذا  جيل(. 
التاريخ ويزيد منهزم طول  و�صيظل منت�صرا طول 
مدى االزمان. لك اهلل ياح�صني لك اهلل ياح�صني(. 
التي  املاأ�صاوية  الدراما  اطار  عن  اليخرج  والن�ض 
تتخذ من احلدث التاريخي مو�صوعا لها يف عدالة 
ق�صية االمام احل�صني وان�صانيتها وانها التقف عند 
هي  وامنا  حمدد  مذهب  اأو  معينة  طائفة  حدود 
الن�صرانية  وهب  ام  مع  حدث  كما  اجلميع  ت�صمل 
وابنها وزوجته الذين �صحوا باأنف�صهم اميانا منهم 

بعدالة ق�صية االمام احل�صني )ع( و�صدقها.
_ م�صرحيُة العدد: م�صرحية "الوارثون " / ر�صا 

اخلفاجي:
تراتيل  مهرجان  يف  ُعر�صت  التي  امل�صرحية 
جوانب  على  ال�صوء  ت�صّلط  وهي  العاملي؛  �صجادية 
من حياة االمام ال�صجاد )ع( العبادية؛ واالن�صانية 
وذلك من خلل توزيعه امل�صاعدات للعوائل الفقرية 
واملحتاجة يف املدينة؛ وكذلك ال�صيا�صية ودوره يف 
واقعة الطف اخلالدة التي ابكت جفونه وقّرحت 
عيونه؛ وا�صتلهامه درو�ض القوة وال�صرب واملوا�صاة 
من عمته زينب )ع( وذلك عندما خاطبها بقوله: 
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هذه  على  واعينك  الأوا�صيك  ياعمتي  اإليك  )جئت 
من  واتعّلم  نورك  من  اأنهل  بي  املحنة....فاذا 
اخذها  التي  الدرو�ض  تلك  و�صهامتك(.  جهادك 
وذلك  الظامل  االموي  احلكم  مواجهة  يف  ومتّثلها 
عن  الدفاع  يف  جديدا  منهجا  اتخاذه  خلل  من 
التي  املجال�ض  يف  يتمّثل  )ع(  البيت  اأهل  مظلومية 
املنورة حيث االمر  املدينة  كان يعقدها يف م�صجد 
باملعروف والنهي عن املنكر وبذلك مل يعلن �صراحة 
)اتخذ  فقد  امية  اآل  �صد  الثورة  يف  منهجه  عن 
ا�صلوبا اآخر يف ادامة ال�صراع وهذا اال�صلوب يوؤثر 
قائد  تعبري  حد  على   )... والعقول  القلوب  على 

جي�ض الوليد بن يزيد.
ممّيزا؛  دالليا  بعدا  امل�صرحية  عنوان  حمل  لقد 
ذلك ان االمام زين العابدين قد ورث العلم والزهد 
عن  ابيه  عن  اخل�صال  من  وغريها  واحللم  والورع 
جده؛ كما انه اورثها لكل َمْن مي�صي يف طريق اخلري 
النف�ض؛  عن  والدفاع  الظلم  ورّد  العدل  وحتقيق 
االمام  دعاء  من  االخري  امل�صهد  ماج�ّصده  وهذا 
التاريخية  باالأحداث  ذلك  وربط  الثغور(  )الأهل 
املعا�صرة التي ت�صهدها ال�صاحة العراقية من حالة 
وَمْن  بداع�ض  متمثل  االرهابي  العدو  مع  ال�صراع 
اال�صارة  عن  ف�صل  وا�صتمراره  وجوده  اإىل  ي�صعى 
واللوج�صتي  املادي  الدعم  تقدمي  �صرورة  اإىل 
اجلهاد  يف  وامرها  الر�صيدة  املرجعية  فعلت  كما 
ال�صراع  بني  الن�ض  موؤلف  ربط  اأن  فكان  الكفائي؛ 

القدمي واحلديث �صد قوى ال�صر والظلم . 
يف  حديثة  تقنيات  على  الن�ض  كاتب  اعتمد  لقد 
احلوار  جانب  فاىل  امل�صرحية؛  احداث  تناول 

من  ال�صرد  اإىل  الكاتب  عمد  ال�صخ�صيات  بني 
�صورة  لنا  ير�صم  الذي  الراوي  �صخ�صية  خلل 
احلدث بلغة ادبية عالية حتمل دالالت وابعادا 
املا�صي باحلا�صر؛ وان  عميقة حتاول ان تربط 
وانه  حديث؛  قدمي  والباطل  احلق  بني  ال�صراع 
دار  فهي  ومظلوم  ظامل  من  الدنيا  هذه  يف  البد  
يتحّول  اآخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا  �صراع, 
عن   الراوي  اجابة  خلل  من  حوار  اإىل  ال�صرد 
ال�صوت الذي ي�صاأل )َمْن هذا الذي يرعى فقراء 
ال�صاعة؟.... هذه  مثل  يف  املدينة؛  وم�صاكني 
عن  اأجيب  اأنا  قائل:  اجلمهور  خماطبا  الراوي 
هذه اال�صئلة.(. واىل جانب تقنية ال�صرد التي 
م�صرحيته  يف  اخلفاجي(  )ر�صا  اال�صتاذ  وّظفها 
فاأننا جند اي�صا اعتماده على املوؤثرات ال�صوتية 
)�صوت _الت�صجيل ال�صوتي( وال�صوئية )ظلم 
_ عر�ض افلم وثائقية( وملا كان الن�ض ي�صّلط 
ال�صوء على جوانب من حياة االمام ال�صجاد )ع( 
الرقة  وات�صعت  املكانية  الرقعة  تعّددت  فقد 
الزمانية؛ فما بني املدينة حيث ن�صاأ فيها االمام 
�صهدها  التي  الطف  فاجعة  حيث  كربلء  اإىل 
جديدة  حركة  وبدء  املدينة  اإىل  العودة  ثم 
�صكنوا  الذين  الطغاة  �صد  والثورة  الن�صال  يف 
ال�صام؛ ومن هنا تعّددت م�صاهد العر�ض بني هذه 
الزمانية؛  الرقعة  امتداد  عن  ف�صل  ؛  االماكن 
حيث ن�صهد تداخل يف الزمن بني واقعة الطف 
ثم  وجهاده  )ع(  ال�صجاد  االمام  حياة  وبني 
االمتداد والربط يف الوقت احلا�صر؛ اإىل جانب 
وال�صعرية  القراآنية  للن�صو�ض  اجليد  التوظيف 
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واعطائه  الن�ض  اثراء  يف  ا�صهم  مما  احلوار  يف 
ابعادا جمالية وفنية.

_ مقاالت:
امل�صرح  ب�صاأن  تعنى  مقاالت  �صت  العدد  هذا  �صّم 
الأبعاده  وروؤية  وحتليل  درا�صة  احل�صيني 
فاإمنا  �صيء  على  دّل  اإن  وهذا  ب�صاأنه.  واهتماما 
اجلن�ض  هذا  نحو  االنظار  توجه  على  يدّل 
من  به  االهتمام  دائرة  تو�ّصعت  الذي  االأدبي 
حمّط  ا�صبح  وانه  واالأكادمييني؛  الباحثني  ِقبل 
توجهاتهم الفكرية وطروحاتهم االدبية. وهذا 
مايتبادر للذهن للوهلة االأوىل عندما ي�صتعر�ض 
العنوانات التي ادرجت حتت هذا الباب؛ غري ان 
بع�صها  ان  يجد  العناوين  هذه  مل�صامني  القارئ 
االآخر  والبع�ض  الت�صنيف  هذا  عليه  ي�صدق 
يكون  ان  ميكن  وامنا  الباب  هذا  حتت  اليدخل 
كونه  اىل  اأقرب  بحثا  كونه  اأو  ابداعيا  ن�صا 

مقالة؛ وهذا ما�صيتّم اال�صارة اليه يف القراءة :
عن  يا�صني  علي  للدكتور  املقاالت  هذه  واأول 

)ال�صخ�صية ال�صريرة يف امل�صرح احل�صيني(:
حيث بداأ مقالته بنظرة تاريخية عن ال�صخ�صية 
ال�صريرة النموذجية يف امل�صرح االأوربي متمثلة 
اال�صخا�ض  بع�ض  اغواء  وحماولته  بال�صيطان 
متّثل  ثم  ومن  ماآربه  تنفيذ  يف  لهم  وت�صخريه 
ال�صريرة؛  ونوازعه  لل�صيطان  ال�صخ�صية  هذه 
الكل�صيكي؛  امل�صرح  يف  )فاو�صت(  �صخ�صية  مثل 
و)مكبث( يف امل�صرح ال�صك�صبريي؛ اأما فيما يتعّلق 
�صخ�صية  الكاتب  تناول  فقد  احل�صيني  بامل�صرح 
لل�صخ�صية  منوذجا  اجلو�صن(  ذي  بن  )ال�صمر 

ال�صريرة التي التعرف معنى للرحمة واالن�صانية؛ 
الذي  التاريخي  الدور  خلل  من  يت�صح  ما  وهذا 
لعبته يف واقعة الطف اخلالدة وبعدها؛ ومن هنا 
واملنّفرة  الب�صعة  ملحمها  ال�صخ�صية  هذه  اخذت 
الق�صية  تناولت  التي  امل�صرحية  االعمال  يف 
خلل  من  عامليا  بعدا  اخذت  حتى  احل�صينية؛ 
مقارنتها بـ)فاو�صت( اإن مل تكن فاقته ملا مثّلته عرب 
واقعها التاريخي واالأدبي من �صر وخبث ودناءة من 
اأجل حتقيق اأهداف دنيوية زائلة؛ فكان ان حتّولت 
املخيال  ويف  الثقافية  الذاكرة  )يف  لل�صر  رمز  اإىل 
تراثنا  يف  )قابيل(  �صخ�صية  فاقت  ال�صعبي( 

اال�صلمي والعربي .
_ نفحات من امل�صرح احل�صيني ج4/ �صباح حم�صن 

كاظم:
والكتنَّاب  الباحثني  الآراء  الباحث  ي�صتعر�ض  وفيه 
جتاهه؛  وروؤيتهم  احل�صيني  امل�صرح  ق�صية  يف 
على  ظهر  الذي  االأدبي  اجلن�ض  هذا  من  وموقفهم 
عام  بعد  واالدبية  والرتاثية  ال�صعبية  ال�صاحة 
اىل  م�صريا  هذا.  يومنا  اإىل  م�صتمرا  ومازال  61هـ 
ان البع�ض ينطلق يف نظرته اىل امل�صرح احل�صيني 
�صعائر  )اإعلء  باب  من  فيه  تقّدم  التي  واالعمال 
احل�صني( وتقدمي خدمة للإمام املع�صوم للح�صول 
اجلماعة  وخدمة  اأوال؛  وال�صفاعة  االأجر  على 
ماذهب  ثانيا.وهذا  اإليها  ينتمي  التي  والطائفة 
يرى  حني  يف  احليدري؛  ابراهيم  الباحث  اإليه 
الباحث )�صباح حم�صن كاظم( ان الن�ض التاريخي 
واإمنا  ح�صب  دينية  تاريخية  ابعادا  اليحمل 
متّخ�صت  وفنية  وفكرية  جمالية  ابعاد  هناك 
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طرحها  التي  والق�صايا  وال�صخ�صيات  الرموز  عنها 
وا�صتلهامها  عندها  الوقوف  ميكن  التاريخي  الن�ض 
اجلمالية  االبعاد  ان  ذلك  الفنية؛  االعمال  يف 
التعبري  ركائز  اأهم  )احد  تعدان  والفكرية 
وال�صوت  ال�صورة_  املبهر_  املده�ض  اجلمايل 
؛  امل�صرح  يف  اجلمايل(  التلقي  بوعي  املوؤثران  هما 
الفني  اإىل جانب اجلمال  امل�صرحي يحوي  فالن�ض 
اإىل  الباحث  يدعو  هذا  وعلى  احل�صيني؛  اجللل 
حداثوي  منظار  من  احل�صينية  الق�صية  تناول 
العمل  يف  امكانات  ِعدة  توظيف  خلل  من  وذلك 
احلوار  عند  اليقف  اليوم  م�صرح  ان  اأي  امل�صرحي؛ 
وال�صخ�صيات ح�صب من اجل التاأثري يف املتلقي واإمنا 
يتجاوز ذلك اإىل ا�صتخدام اآليات وو�صائل جديدة 
وغريها  وال�صنيوغرافيا  وال�صور  املو�صيقى  منها 
تداخل  هناك  ان  اأي  امل�صتحدثة.  الو�صائل  من 
بني فنون الر�صم والت�صوير وامل�صرح. على ان هذا 
الينفي  واجلمالية  الفنية  باجلوانب  االهتمام 
خلل  من  والعاطفي  الروحي  التاأثري  املتلقي  عن 
هذا  اليقف  وان  احل�صينية؛  الق�صية  مع  التفاعل 
املحّدد  واملكان  املعنّي  الزمان  حدود  عند  التفاعل 
ومكانه  زمانه  من  احلدث  )حترير  من  البد  وامنا 
التاريخي واعادة �صياغته يف زمكان جديد(؛ وهذا 
العبيدي  اأحمد  امل�صرحي  الكاتب  ن�ض  مع  ماحدث 
منظار  من  التاريخي  احلدث  مع  تعامل  الذي 
الن�صو�ض  ببع�ض  الباحث  ا�صت�صهد  حداثوي, وقد 
الكاتب  بن�ض  ا�صت�صهاده  وكذلك  م�صرحيته؛  من 
)ثنائية  م�صرحيته  من  الزيدي  النبي  عبد  علي 
يف  التاريخي  احلدث  وظفت  التي  ومو�صى(  االأم 

االفادة  جانب  واإىل  املعا�صرة.  احلياة  مواجهة 
اي�صا  االفادة  من  البد  التاريخي  احلدث  من 
بالتقنيات احلديثة يف جمال العر�ض واالخراج 
ا�صار  عندما  الباحث  مامل�صه  وهذا  والديكور؛ 
)التقنية  امل�صرح  جناح  عوامل  اأحد  ان  اإىل 
االخراجية(. كما وقف الباحث اي�صا عند دور 
امل�صرح احل�صيني يف الرتبية والتن�صئة وال�صيما 
خلل  من  وذلك  املختلفة؛  العامل  بقاع  يف 
الإي�صال  والت�صويق  االثارة  ا�صلوب  ا�صتخدام 
ر�صالة )البطل اخلالد يف التاريخ �صيد ال�صهداء 

االمام احل�صني )ع( (.
احلقيقة ان قارئ املقال يجد انه اأقرب اإىل روح 
البحث منه اىل روح املقال الرتكازه على ق�صايا 
وروؤى حاول الكاتب الوقوف عندها واال�صتفادة 
توظيف  اأجل  من  والباحثني  الكّتاب  اآراء  من 

ن�صو�صهم مبا يخدم طرحه العلمي.
مع  البحث  اأو  املقالة  مبقّدمة  يتعّلق  فيما  اأما 
امل�صرح  تخ�ض  وافكار  ق�صايا  من  ماتناوله 
باملو�صوع  لها  العلقة  ان  نرى  فاإننا  احل�صيني 
الرتاجيدي  باحلزن  مو�صوعه  يبداأ  انه  ؛ذلك 
جميبا  احل�صيني؛  امل�صرح  يرافق  الذي  واال�صى 
عن هذا الت�صاوؤل بان )رمز القدا�صة والطهر.... 
االموية  واالحقاد  لل�صغينة  �صريعا  ام�صى 
�صورة  عن  يت�صاءل  ثم  الب�صري...(  واالجرام 
التفاهة والتهّور  التاريخ من  التي ير�صمها  يزيد 
يف حني ان معاوية كان من دهاة العرب! فيجيب 
املو�صوع؛  عن  بعيدة  احلكيم  الذكر  من  باآية 
ميثل  احل�صني)ع(  االمام  بان  توظيفها  حماوال 
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يف  الكرمي  القراآن  معايري  وفق  االميان  قمة 
والظلم.  والنفاق  القتل  رمز  يزيد  ميثل  حني 
ال�صخ�صية  يتجاوز  ال  امل�صرحي  )الن�ض  وان 
ل�صريته  ترجمة  هو  بل  التاريخي  بح�صورها 
ال�صاذة( ثم بعد ذلك ينتقل اإىل موقف الكّتاب 
احل�صيني  امل�صرح  اإىل  نظرتهم  يف  والباحثني 

والتي عر�صناها فيما تقدم .
عقيل  بن  م�صلم  ال�صم�ض  خيوط  يف  غزل   _

)ر�ض( يف الكوفة/ طالب عبا�ض الظاهر
  ن�ض ابداعي يتمحور حول م�صمون نف�صي ف�صل 
عن م�صمون تاريخي حيث ير�صم لنا �صردا حلالة 
م�صلم بن عقيل )ر�ض( يف الكوفة حيث )ع�صرة 
اآالف م�صٍل خلفه الأول وهلة( ثم )ع�صرة اآالف 
م�صٍل يف حلظة �صلم( واخريا )ع�صرة اآالف م�صٍل 
والهوان  بالذل  ر�صوا  ممن  الرجال(  ا�صباه  من 
عندما  وامثاله  يزيد  بدنيا  اآخرتهم  وباعوا 
تركوا ن�صرة م�صلم؛ فم�صى �صهيدا يغازل خيوط 
كتب  وت�صحية.والن�ض  واإباء  خلودا  ال�صم�ض 
يف  والعمق  التكثيف  حملت  عالية  اأدبية  بلغة 
عن  ك�صف  الذي  ال�صرد  جانب  فاإىل  الداللة؛ 
)ع(  احل�صني  االمام  جتاه  الكوفة  اأهل  موقف 
مل�صلم  الداخلي  املنولوج  هناك  م�صلم؛  و�صفريه 
الذي  �صيده  جتاه  موقفه  عن  لنا  يك�صف  الذي 
ياموالي( )بثمن  )ُعّد  يا�صيدي(  )ُعّد  يخاطبه 
بخ�ض باعت الكوفة وعودها(. وقد ن�صر الن�ض 
ت�صرين   /11 بتاريخ  ال�صباب  اأنباء  وكالة  يف 

االول/ 2016.
ادبي  ن�ض  عليه_  ملحظ  كما   _ والن�ض 

ادراجه  يف  ال�صبب  والنعلم  مبقالة  ولي�ض  ابداعي 
باب  يف  يكون  اأن  واالحرى  املقاالت  باب  حتت 
الن�صو�ض واإن كان اليعّد ن�صا م�صرحيا والق�ص�صيا.

بالعدالة/  االميان  وتعميق  امل�صرحي  الن�ض   _
ر�صا  لل�صاعر  اخللود(  )رماد  م�صرحية  يف  قراءة 

اخلفاجي/ علي ح�صني عبيد:
االأ�صا�صية  املفاهيم  من  العدالة  مفهوم  يعد 
ال�صتمرار حياة الب�صر مع بع�صهم البع�ض؛ ويرتبط 
املفهوم بالقوانني الطبيعية التي وجدت مع وجود 
الر�صاالت  ادراك  مبدى  يرتبط  وحتقيقها  الكون, 
ال�صماوية وفهمها ملا اراده اخلالق منهم؛ والعدالة 
يتّم  وعندما  والطغيان؛  واجلور  الظلم  عك�ض 
العدالة  اإىل هذه االطراف يفقد مفهوم  االنحياز 
ال�صر  قبيل  من  كثرية  ثنائيات  فتظهر  معناه؛ 
وال�صعيف..... القوي  والباطل,  احلق  واخلري؛ 

اخلليقة  بدء  مع  بداأت  التي  الثنائيات  من  الخ 
م�صاديق  من  ولعل  يبعثون.  يوم  اإىل  و�صت�صتمر 
ال�صراع امل�صتمر بني هذه القوى هي واقعة الطف 
امل�صرح  ا�صتطاع  ثنائيات  من  افرزته  وما  اخلالدة 
احل�صيني اأن يقف عندها ويج�صدها؛ وهذا ما مل�صه 
لل�صاعر  اخللود(  )رماد  م�صرحية  يف  املقال  كاتب 
وقف  اخلفاجي(الذي  )ر�صا  امل�صرحي  والكاتب 
�صد  ثار  الذي  علي  بن  زيد  ا�صت�صهاد  حادثة  عند 
خنوع  من  القاه  وما  ع�صره؛  يف  والطغيان  الظلم 
التي  مبادئه  عن  وتخّليهم  النا�ض  عند  و�صعف 
االحداث  خلل  من  وذلك  العدالة.  عن  تبحث 
اليها  وا�صار  امل�صرحي  الن�ض  موؤلف  وظفها  التي 
اإىل  و�صوال  ال�صخ�صيات  عن  ف�صل  املقال  كاتب 
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روح  النا�ض  يف  بّث  الذي  الغريب  ال�صخ�ض  ظهور 
انزلوا ج�صد  اأن  نفو�صهم فكان  قها يف  العدالة وعمنَّ
طويلة؛  احداث  يف  ودفنوه  ال�صلب  مكان  من  زيد 
املبادئ  )ل�صالح  الن�ض  خامتة  جاءت  ثم  ومن 
ان�صانية  روؤية  قّدم  انه  اأي  ال�صامية؛  االن�صانية 
فنية تقف اإىل جانب الكفاح االن�صاين يف �صراعه 
كاتب  يختتم  ثم  الباغية(.  ال�صلطة  �صد  االزيل 
)ر�صا  وال�صاعر  الكاتب  بجهود  باالإ�صادة  املقال 
اخلفاجي( يف �صعيه وا�صراره على موا�صلة الدرب 
الذي اختّطه لنف�صه و�صعى لتحقيق اهدافه؛ وهو 
االعمال  خلل  من  احل�صيني  بامل�صرح  النهو�ض 
االبداعية يف جمال ال�صعر واالدب وامل�صرح والتي 
تعنى برت�صيخ االميان بالعدالة للنه�صة احل�صينية 

وتعميقها.
_ كينونة امل�صرح احل�صيني وارتكازه على الرتاث/ 

علي ا�صكندر
االوىل  اجلذور  عن  كاتبها  فيها  يجيب  مقالة 
 _ اجلذور   _ علقتها  موؤكدا  احل�صيني  للم�صرح 
بالت�صابيه احل�صينية ونتيجة للتطور الذي ي�صهده 
ابداع فني و�صل هذا اجلن�ض  واأي  اأدبي  اأي جن�ض 
احل�صيني(؛  )امل�صرح  هي  جديدة  مرحلة  اإىل 
فامل�صرح وليد هذه الت�صابيه؛ م�صيدا يف الوقت ذاته 
احلا�صر  الوقت  يف  احل�صيني  امل�صرح  كّتاب  بجهود 
واالأديب  اخلفاجي  ر�صا  امل�صرحي  )الكاتب  منهم 
غريب  اأبو  عقيل  وال�صاعر  الظاهر  عبا�ض  طالب 
دخل  مّمن  وغريهم  النا�صري(  ربيع  وال�صاعر 
على  ذلك  يف  مرتكزين  احل�صيني  امل�صرح  �صاحة 
الرتاث القدمي )الت�صابيه احل�صينية( التي كان لها 

دور موؤثر وبارز يف والدة امل�صرح ومن ثم تطّوره 
اأدبيا له ح�صوره و�صماته  ومتّيزه وجعله جن�صا 
وخ�صائ�صه امل�صّتقة من خ�صائ�ض البيئة واملكان 
منه.  انبثق  الذي  املو�صوع  عن  ف�صل  والزمان؛ 
وعليه يوؤكد �صاحب املقال )ان امل�صرح احل�صيني 
الرتاث  اإىل  يعود  اأن  دون  ينطلق  اأن  ميكن  ال 
امل�صرحي  الكاتب  عليه  ماعمل  وهذا  واجلذور( 

ر�صا اخلفاجي.
لرحلة  موجٌز  تاريٌخ   .. العربيُّ امل�صرُح   _
م�صر  يف  التثاقف  موؤثرات  اوال:  طويلة: 

وال�صام/ نا�صر اخلزاعي:
امل�صرح  م�صرية  على  ال�صوء  الكاتب  �صّلط  وفيه 
االأخري  الربع  يف  م�صر  يف  والدته  منذ  العربي 
نابليون  حملة  اثناء  ع�صر  التا�صع  القرن  من 
ال�صام  يف  اأي�صا  وظهوره  م�صر؛  على  بونابرت 
على يد اأحد مثقفيها واأدبائها )مارون النقا�ض( 
وذلك عام 1837م. وعر�صه الأكرث من م�صرحية 
والكاتب  وقته.  يف  احلديث  للم�صرح  وان�صائه 
يف  ليولد   يكن  مل  الفن  هذا  ان  اإىل  ي�صري  اإمنا 
الفكري  التثاقف والتلقح  العربية لوال  البلد 
االمة  بني  كما  املختلفة  واحل�صارات  االمم  بني 
العربية التي مل تعرف هذا اجلن�ض االدبي من 
ا�صواطا  فيه  خّطت  التي  االوربية  واالمم  قبل 

بعيدة . 
_ متابعات : 

حتت هذا العنوان كتب :
فرا�ض االأ�صدي )�صمن فعاليات مهرجان تراتيل 
م�صرحية  تقّدم  م�صرحيون  جماعة  �صجادية 
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)الوارثون( ( اأ�صاد فيها بن�ّض امل�صرحية وبجهود 
مما  للن�ض  االبداعية  املخرج  وروؤية  املمثلني 
العر�ض  ح�صر  وقد  املتلقني(  ا�صتح�صان  )القت 
جمموعة كبرية من املثقفني واالأكادمييني العرب 

واالجانب ف�صل عن اجلمهور املحلي.
_ منظمة عطاء ال�صباب للثقافة واالعلم تقيم 
مهرجانها االأول وذلك برعاية حمافظ كربلء؛ 
حيث مت ح�صور نخبة من املثقفني واالأكادمييني 
وقفوا  الذين  ال�صعبي  االدب  وجمهور  واالدباء 
�صد  كلمتهم  توحيد  يف  جنب  اإىل  جنبا  جميعا 
)من  والعمل  والطائفية  الفرقة  ونبذ  العنف 
اأجل كربلء( لتكون منوذجا ملحافظات العراق . 
_ اأما جماعة مل�صة عراقية فقد قّدمت فعالية 
ور�صومات  فنية  اعماال  ت�صّمنت  النهزم(  )نحن 
ال�صعبي؛  احل�صد  انت�صارات  فيها  ج�صدت 
والن�صر  والفداء  الت�صحية  درو�ض  وا�صتلهامه 
رعت  وقد  )ع(  احل�صني  االإمام  بطوالت  من 
االمانة العامة للعتبة احل�صينية هذه اجلماعة 
املهرجانات  باأغلب  �صاركت  التي  العراقية 

واملعار�ض احل�صينية يف املحافظات العراقية.
قّدمته  م�صرحي  عر�ض  تغيب:  لن  �صم�ض   _
ال�صباب  منتدى  قاعة  على  �صومريون  فرقة 
احلر حتّدثت فيه عن )وحدة العراق و�صيادته 
والقتل  الفرقة  ونبذ  طوائفه  بني  واجلمع 
الطائفي يف الفرتة املظلمة التي عا�صها العراق؛ 
وذلك من خلل ال�صداقة احلميمية بني اجلبل 
عقيل  واخراج  تاأليف  من  وامل�صرحية  والهور( 

املو�صوي.

دعم  هدفها  والتي  )العا�صق(  م�صرحية  اأما   _
احل�صد ال�صعبي فقد اقامت موؤ�ص�صة �صدى القيثارة 
االعلمية /فرقة �صدى القيثارة عر�صا م�صرحيا 
كربلء؛  يف  والفنون  الثقافة  ق�صر  قاعة  على 
واجلماهريي  ال�صعبي  الوعي  �صرورة  فيه  تناولت 
عن  والدفاع  اأجله  من  والت�صحية  الوطن  بحب 
مواقف  خلل  من  وذلك  ومقد�صاته  الغايل  ترابه 

بع�ض ال�صباب.
امل�صاحة  �صعة  عن  تك�صف  اإمّنا  املتابعات  هذه  اإن 
وان  جهة؛  من  الكربلئي  املجتمع  يف  الثقافية 
للثورة احل�صينية والنه�صة اخلالدة ل�صيد ال�صهداء 
االعمال  من  الكم  هذا  يف  وملمو�صا  وا�صحا  اأثرا 
ترفد  التي  واالبداعية  والثقافية  امل�صرحية 
ال�صاحة الثقافية بهذا املنجز احل�صاري والفكري؛ 
االعمال  هذه  على  القائمني  ادراك  عن  ف�صل 
ورعايتهم لها من �صرورة تفعيلها ودعمها ملا يخدم 
الق�صية احل�صينية من جهة واحلركة الثقافية من 
جهة ثانية وتوعية اجليل ال�صاعد ملا يحدث على 

ال�صاحة ال�صيا�صية من جهة اخرى . 
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صوُت

تاأليف :ر�صا اخلفاجي 

Eالحرِّ الرياحيِّ



قاعة  1998م على  للتمثيل عام  فرقة مسرح كربالء  هذه املسرحية قدمتها 
بغداد  يف  العراقي  املسرح  جلنة  اجازتها  ان  بعد  كربالء  يف  احمللية  االدارة 

ماديًا.. ودعمتها 
االمتياز  مرتبة  واعطتها  اليها  املقدمة  النصوص  افضل  من  اعتربتها  حيث 

بكتاب ٍ رمسّي ارسلتُه اىل نقابة الفنانني يف كربالء يف وقتها..
وقد القت هذه املسرحية جناحًا منقطع النظري عندما قدمت عام  1998م 
حيث ُعرضت ملدة اسبوعني قبل ان ُتنع رغم حصوهلا على اجازة رمسية 
من قبل جلنة املسرح العراقي يف بغداد واليت كان يرأسها الفنان الكبري اخلالد 

الذكر  يوسف العاني.

تنويه



�صخ�صيات امل�صرحية
على  �ّصد  جُتَ ال�صلم  عليه  علي  بن  احل�صني   -1

�صكل �صوت لغر�ض التمثيل.
2- احلر بن يزيد الرياحي وهو ابرز قادة بني 
قبيلة  ورئي�ض  الكوفة  غرب  منطقة  يف  امية 

رياح بني متيم.
3- عمر بن �صعد )لع( قائد اجلي�ض االموي يف 

معركة الطف.
قادة  ابرز  من  )لع(  اجلو�صن  ذي  بن  �صمر   -4
عليه  احل�صني  االإمام  وقاتل  االموي  اجلي�ض 

ال�صلم.
5- ال�صيخ وميثل �صوت احلكمة.

6- ال�صاب.
7- ا�صوات وجوقات وجنود املع�صكرين.

8- �صوت يرافق احلر من بداية امل�صرحية اإىل 
نهايتها.

تلك  يف  الكوفة  وايل  زياد  بن  اهلل  عبيد   -9
الفرتة.

 امل�صهُد االول
ي�صمع  قليل  بعد  ديكور...  وبدون  مظلم  امل�صرُح 
�صوتية  موؤثرات  جت�ّصدها  تتقّدم  قافلة  �صوت 
منا�صبة, ثم يتقدم موكب احل�صني عليه ال�صلم 
اجلمهور  ويخرتق  للقاعة,  الرئي�صي  الباب  من 
وبينما  اثناء ذلك  امل�صرح,  اإىل قلب  يتجه  وهو 
امل�صرح.. املوكب يتقّدم يظهر �صاب على خ�صبة 

وعلمات التعب وا�صحة عليه..
من  احل�صني  موكب  حمّذرا  �صوته  باأعلى  ي�صرخ 

االقرتاب �صوب الكوفة..

الأنه كان يف الكوفة...
و�َصَهَد مقتل م�صلم بن عقيل وكيف غدر القوم به(.

ال�صاب:
التتقّدم يابن ر�صول اهلل..

ال تتقّدم..
قتلوا م�صلما قتلوا م�صلما

قتلوا الكلمة..
جاء �صفريا للنور اإىل هذي الظلمة..

لكن االحقاد ا�صتعرت..
وابتهجت ادران االأر�ض..

تنفث �صّم احلقب ال�صود..
كي تدرك احلما َوّلْت..
وُتَنّمي الَنْف�ض بعاهتها..

نا�صدتك ربي..
يامن تتقّدم �صوب املحنة..

الرائد ال يكذب اهله..
لكن الكوفة احيت �صواأتها..

وتوّزعها مكر اهوج..
فان�صاقت خلف ماآربها..

خذلتك الكوفة يا موالي!!
ال تتقّدم..
ال تتقّدم..

اإىل ان  )ثم يتكّلم مع نف�صه بينما يتقّدم املوكب, 
يختفي املوكب متاما خلف امل�صرح(

ال�صاب:
قلبي يتفّطر يا بن علي..

ويل للع�صر بهذا اخل�صران االأكرب..!
)يتقّدم �صيخ من قلب امل�صرح وهو يتجه اإىل مقدمة 
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امل�صرح يحمل ع�صا يتوكاأ عليها, ت�صّلط انارة عليه 
اجلمهور  يخاطب  ال�صيخ  امل�صرح  يف  جتواله  اثناء 

ويتحاور مع ال�صاب(
ال�صيخ:

)ان االن�صان لفي خ�صر(..
ُمذ َدّب الوهن باآيته..

كان عليه ان ي�صتدرك ُكنه الكلمة...
اجلوهر خلب حتى يف ده�صته..

يف احزانه...
واالأر�ض تعاود حمنتها..

قربان يدرك قربانا...
فاترك للحكمة موردها...
وَترّقب جوَهرة العربة...

الوقت كفيٌل بالعربة..
واالأر�ض تدور كما كانت..
)ال�صاب يرّد على ال�صيخ(:

ال افَقُه األغازا يا �صيْخ...
يف �صمتي بركاٌن يغلي..
وفوؤادي ادماه الغدر...

فانخَذَلْت نف�ٌض كانت َتع�صُق غايتها...
وانكفاأت يف ِتيٍه ُمرعْب...

ال�صيخ:
ال يا ولدي

ال يا ُبرُعم هذي املحنة
عا�صفٌة تاأتي ومَترُّ

ال�صاب:
بل تاأتي كي حُتِدَث �صرخا بال�صيقان

ال�صيخ:

فتجذر
كي ي�صلَب عُودْك

وجتّذر كي ُتنِقَذ نف�َصْك
فالزمن وال�صرب ونور االإميان

اآياٌت ُت�صفي ُكّل جروِح االإن�صان.....
ظــــــــــــــــــــــــلم

امل�صهد الثاين
 املكان

)مقر قيادة احلر بن يزيد الرياحي, وهو �صيخ 
قبيلة بني رياح التميمية, وال�صاكنة يف منطقة 
الكوفة, بني وادي كربلء والكوفة, وهو  غرب 
املنطقة,  هذي  يف  امية  بني  حلفاء  اأقوى  من 
مع  يجل�صون  عمومته  وابناء  القادة  من  عدد 

احلر, ديكور منا�صب يج�ّصد تلك الفرتة(
احلر يبادر بالكلم:-

مازالْت احداُث الكوفة ترتى
هل يف هذا االأمر جديد؟

- احد اجلال�صني من احل�صور )1(:
ابن زياد, وايل الكوفة قتل ابَن عقيل..

يا بن العم..!!
قتلوا م�صلما ..ورموه من اأعلى الق�صر!

احُلّر )باندها�ض( َق�صُر الكوفة؟!!
ال�صخ�ض )1(:

َتعِرُف يا بن العم..
ان ابن عقيل جاء ليدعو البي عبد اهلل احل�صني 

بن علي.
�صخ�ض اآخر من احلا�صرين)2(:

او�صاُع الكوفة م�صطربة..
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مل نتبنّي ُكْنَه االأمر
فلقد ُعِزل الوايل ال�صابق )ابن �صعيد(..

حيث ُا�صتبِدَل بابن زياد...!
فهو كما تعلم من اأرحاِم يزيد

فهو �صديُد الباأ�ض
كبري املكر

كما ي�صفونه!!
جاء ليب�صط ظّل االمن.

ال�صخ�ض )1( يرّد على )2(:
ان ابن زياد مل ياأت, لي�صيع االمن!!!

بل جاء ليبط�ض باالأحرار.. من االن�صار
من ان�صار ابن علي, والزهراء

واذْن جاء ابُن زياد لُي�صيَع اخَلوَف
لي�صيَع القتل

مْذ جاَء اإىل الكوفة �صّرا وا�صتلم احلكم,
َزّج باآالف االحرار.. ب�صجون مرعبة...!!

ِمنهم رهٌط من وجهاء الكوفة يدخل مقاتل من 
جند احُلّر الرياحي, ويوؤدي التحية...,

ويقول:
موالي احلر...

و�صلتنا للَتو ِّر�صالة
اجلندي  يقرتب  زياد...  ابن  الكوفة  وايل  من 
الر�صالة  احلر  يفتح  احلر,  اإىل  الر�صالة  لي�صّلم 
حيث تقراأ ب�صوت م�صموع, وهو �صوت عبيد اهلل 

بن زياد(
�صوت ابن زياد:

من وايل الكوفة ابن زياد
حلليف امية ابن يزيد اأما بعد

اإن َحّل خطابي بني يديك
اإعلْم اإّن ح�َصني بن علي

يتقّدُم يف رهٍط من ان�صاره
�صوب الكوفة

ل اكرث ال ترتك موكبه يتوغنَّ
او ِيرِجْع من حيث اتى!!

حا�صرهم......
حتى ياأتيك كتاٌب اآخر

َجعجع بالقوم!!
ْة! ال تن�َض اف�صال اأُمينَّ

- احلر يرّد على �صوت ابن زياد:
نعمتكم َدين يف عنقي

- �صوت ابن زياد يكمل الر�صالة:
ابعث بعيون تتق�صّى االخبار..

واذا وقعت حادثة جديدة
اخربنا يف ا�صرع وقت

- احلر يخاطب احلا�صرين:
يبدو اّنا ُاقِحمنا يف هذا االأمر!
هذا م�صمون ينبئ عن اأمر جلل

ابن عقيل يقتل...!
واأنا ُيطلب مني ان ابقي ح�صينا

يف قلب ال�صحراء..!!
لكن.. ال ادري ما راي القوم بهذا االأمر؟!

�صخ�ض رقم )1(:
االأمر ب�صيط يا موالي

وايل الكوفة يطلب عونا من حلفائه
وعلينا نـجدته يف احلال

هو مل يطلب اإال,
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منع القوم من االقدام اإىل اطراف الكوفة
جندي رقم )2( يرّد على رقم )1(:
لكن ان نفذنا اأمر ابن زياد يعني هذا

اّنا �صنواجه ان�صار ابي عبد اهلل
ونكون مبتدئني ب�صّن احلرب

حرب ال حتمد عقباها...!
رقم )2( يرّد على رقم )1(:

هل نرتّدد يف ن�صرة وايل الكوفة
يف هذي ال�صاعة؟!

هل نتن�صل عن حلف امية؟!!
- احلر: لكني ارف�ض ان اأُوؤمر يف و�صع

ال اعرف فيه ابعاده
البد وان ا�صتجلي االأمر

ايام مقبلة حبلى باالأحداث
اآه يا ا�صجان العمر

ا تراِك حمِدثة عّما تخ�صاه النف�ض؟!
- يدخل احد اجلنود ويوؤدي التحية قائل:

موالي احلر...
موكب اآل ر�صول اهلل يقرتب االآن

من وادي الطف, االخبار توؤكد ذلك
�صاهدهم بع�ض االعراب

- احلر:
هذا يعني ُهم بني م�صاربنا االآن..!

هل هم كرثة؟
- اجلندي:

بل هم قلة يا موالي
اطفال ون�صاء و�صيوخ
فتيان من احفاد علي

وكذلك بع�ض الفر�صان
اكرث من �صبعني قليل!!

- احلر باندها�ض:
اكرث من �صبعني قليل؟!

هل يعقل هذا؟؟
هل يعقل ان ابا عبد اهلل
اتى ليحارب جي�ض يزيد

بهذي الِقّلة..!!!
وهو ابن علي؟؟!

من ياأتي بجميع عياله
البد له هدف اآخر غري احلرب

مثل ابي عبد اهلل يعرف فعل يزيد
يعرف كيف يفكر وكذلك يعرف �صريته!

يزداد املوقف تعقيدا
- يقف احلر خلاطب اجلندي واأمام اجلميع:

ا�صمع يابن العم
اّكد جلميع القوم باأّنا قررنا ان نوقف

زحف ابي عبد اهلل مبئات الفر�صان....!!!
اجمع الفا من فر�صان )رياح(...

لكن ا�صمع لن ا�صمح يف ايذاء القوم
فدعوهم يف هذي ال�صاعة

و�َصنخُرُج يف الفجر باإذن اهلل.
او  اجلندي  يخرج  موالي  يا  ح�صنا  -)اجلندي 
املبّلغ, ويخرج بعده جميع احلا�صرين يف جمل�ض 
باحلوار  فيبداأ  وحيدا  احلر  يبقى  حيث  احلر, 

مع نف�صه.. ويكّرر ت�صاوؤالته(
- احلر:

االآن بقيت وحيدا يا حر!
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ماذا تفعل يف الغد؟!!
هل يعقل هذا يا ُحّر؟

اطفال و�صيوخ ون�صاء؟!
اأ َو َهل يجهل قانون احلرب

ان ابا عبد اهلل يحرّيين
�صوقي يزداد لفجر الغد

الفجر القريب و�صتطرح ا�صئلة جّمة
واأنا اطلب من ربي يف هذي ال�صاعة
ان ال يوقع نف�صي يف ذلٍّ ال مُيحى!!

ال انكر اف�صال اأمية
لكني لن اقحم نف�صي يف اأمر

ي�صلبني عدل وايثار الفر�صان
واأنا احلر..!!
امل�صهد الثالث

م�صاءة,  ن�صف  غرفة  غرفته..  يف  نائم  )احلر 
الوقت ليل اثاث منا�صب.. احلر يف حالة حلم, 
و�صوت  احلر  بني  احلوار  يكون  احللم  اثناء 
جمهول, موؤثرات منا�صبة جت�ّصد حالة احللم...

يف اثناء النوم ن�صمع ونرى احلر, وهو   
وكانه  فرحا,  يتهّلل  ووجهه  عميقا  نف�صا  ياأخذ 

ي�صم عطرا طيبا(
في�صيح احلر:

يا اهلل ما اروع هذا الطيب...!
هذي ن�صمات تذكي القلب

تنع�ض روحي
اآه لو يتوقف هذا الزمن االآن...!

الأعي�ض حياة اأبدية!!
)�صوت جمهول يحاور احلر وهو يف حالة حلم(:

الرو�صة ت�صتقبل كل االحباب
هذا عطر قد�صي

عطر مل تعهده يا حر
احلر: كيف عرفت ا�صمي؟!!
مل اَر احدا منكم من قبل..!

وكذلك ال ادري ال�صاعة اأين اأكون
لكني امتّنى ان ابقى معكم

مادمت اعي�ض
- ال�صوت: انك معنا منذ اللحظة

لن ترتكنا
حتى ان طافت روحك يف ار�ض اخرى.!

ف�صرتجع
هذا مرتعها
- احلر..!!

روحي...؟!
اأين انا االآن؟!

خرّبين باهلل عليك
ال�صوت:

�صتعي�ض هنا.. هذي دارك.. انظر!!
)احلر وكاأنه ينظر بفرح وده�صة(

يا اهلل هل حقا هذي داري؟!!
واإذن..  اأين جنودي؟

واأين م�صاربنا؟
اأبناء عمومتنا.!!!

اخربين احلق
يا من غرّيت م�صري حياتي
من ي�صمن اأن اأبقى معكم؟

ماذا ا�صنع كي ا�صمن هذا التكرمي؟
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- ال�صوت:
فعلك ي�صمن...!

وخ�صالك تنبئ عن ذلك...!
- احلر: عن اأي خ�صال تتكلم؟

عن اأي فعال
- ال�صوت:

تعرف ذلك يف فجر الغد.
- احلر: فجر الغد؟!!

يبدو انك تعرف عني اكرث مما اعرف!
- ال�صوت:

من يدري يا حر اجلنة..!!
- احلر بتعّجب:

اتقول اجلنة يا هذا..؟!
واأنا ال ادري ما ت�صمره االقدار

- ال�صوت:
اإن كنت حري�صا ان تبقى معنا

ال تتماَد يف فعل ال توؤمن فيه
مثلك ال يخ�صى جلدا

ال يرهبه �صوط جائر.!!
ال يغريه مال زائد..!!!!

- احلر:
فكاأنك يف نف�صي

ال واهلل.. لن يرهبني �صوٌط جائٌر...1
لن يغريني مال زائل

لكن عن ماذا تتكلم؟!!
- ال�صوت:

نعرف انك �صيد نف�صك, �صيد قومك
نعرف كل تفا�صيل حياتك يا حر

اب�صر يا حر
اب�صر يا حر...!!

يف  مايزال  والليل  منامه  من  احلر  )ي�صتيقظ 
منت�صفه(

- احلر مع نف�صه..!
يا اهلل اإين احلم

واالن انا ا�صتيقظ يف منت�صف الليل
كان جميل هذا احللم

نف�صه(  ؛فيكّلم  الكوفة  احاث  يتذّكر  فجاأة  ثم 
قائل:

اآه يا حر
ماذا ت�صنع يف فجر الغد؟؟

ان  علي  اآل  موكب  متنع  ان  زياد  ابن  ياأمرك 
ترهبهم

ان حَتجزهم يف ال�صحراء..!!
وال�صوت )احللم( يب�ّصرك بجنان اخللد...!

ماذا تفعل يا حر؟
ماذا تفعل يا حر؟

هل هي ا�صغاث احلم...!
اأم هي ب�صرى..؟

ال تقبل تاويل؟!!
اأ ترانا خذلتنا االأيام..؟

ف�صرنا ال نعرف كيف يكون العدل؟؟؟!!
اأم خذلتنا نف�ض وجلة..؟

)ثم ينتف�ض بكربياء الفر�صان( 
ويقول:

اإن كان ابن زياد يبغي �صيئا اآخر
�صاأكون له باملر�صاد
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واالن البد ان اخلد للنوم
اإىل  يعود  ثم  املاء  من  جرعة  لي�صرب  )يتقّدم 

فرا�صه لينام(
)موؤثرات منا�صبة- حيث يعود احلر اإىل حالة 

احللم مرة اخرى, ليكمل حواره مع ال�صوت(
- ال�صوت:

ها قد عدت الينا ثانية
قلت باأنك معنا �صتكون

حتى ان طافت روحك يف ار�ض اخرى
او اأي مكان

- احلر:
اإين يف �صّك من امري

واأنا يف هذي اللحظة ال ادري
هل احلم اأم اإين يف اليقظة؟

- ال�صوت:
املرء يكون حيث تريد له افكاره

يبحر معها
يوغل يف كل دقائقها

تتلّب�صه
يتلّب�صها

واذن ال فرق ما بني اليقظة والنوم
اجلوهر ان تعرف كيف تعي�ض باأفكارك

كيف جتّذرها يف قلب النا�ض
حتى تتخّلد يا حر
- احلر باندها�ض:
اأتقول اخللد..؟؟

من منا ال يتمّنى اخللد..!
اخللد حياة ابدية...!

ال تتحّقق اال يف فعل ال مُيحى..
فعل ي�صمو باالإن�صان.. فعل خّلق

واأنا ال املك غري كيان حمدود
تتقاذفه رياح �صتى

- ال�صوت:
الفعل اخلالد ال يعرف اأي حدود

اإن حررت النف�ض من االأفكار احلبلى باالأوهام
وعربت اخلوف اإىل ال�صفة االخرى

�صتح�ّض باأنك ت�صمو يف املطلق ابدا
وهنا يكمن �صّر اخللد

- احلر:
قدري حتم ان القاكم
واأنا م�صرور يا احباب

من  ومنده�صا,  حائرا  ثانية  احلر  )ي�صتيقظ 
تفا�صيل احللم, ي�صري يف غرفته, ثم يكّلم نف�صه(

- احلر:
يقرتب الفجر االآن

واحللم يعاود َكّرَتُه
ِحرية نف�صي ال انكرها

لكن يبدو ان االأمر عظيم جدا
وعلي االآن باأن اختار

ولكي اختار
البد وان اأتاأكد من �صدق نوايا وايل الكوفة..

فانا اعرف �صبط ر�صول اهلل
اعرف ن�صبه

اعرف منزلته يف اال�صلم
بل يف ُكلِّ الدنيا

مثلي ال يجهله ابدا
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كيف اقاتل �صبط ر�صول اهلل..!؟!
فانا مل الزم بقتاله

يف  يحاوره,  وهو  ال�صوت  ب�صماع  احلر  )ُيفاجاأ 
الفجر ويف حالة اليقظة

- ال�صوت:
االأمر يعود اليك

اأنت احلر
فاكد فعلك

هذا مفتاح اخللد اذن بني يديك
- احلر بده�صة بالغة:

يا اهلل..!
ال�صوت يعود يحاورين واأنا يف اليقظة

ال�صوُت يعوُد كما يف احللم
االجدى ان تدرك نف�صي هذا النور

هذي بركات علوية ال مُتَنح اال للربرة
ال مُتَنح يف اأي زمان

واي مكان
ال ميكنني ان اتخّبط يف الظلمات

واالن تناجزين روؤياي
بل كل دمائي تترباأ مني

اإن وافقت ابن زياد
ان كّف ح�صني عن هدفه

اخليت �صبيله
- ال�صوت: انك اكرب من هذا املوقف يا حر

فاترك للنف�ض �صجيتها
وتقّدم كي تنجز دورك

- احلر) مازال يف حالة االنبهار, مي�صي يف غرفته 
ذهابا واإيابا وهو �صامت لفرتة من الزمن, ثم يعاود 

حديثه مع نف�صه(
- احلر:

اأن ينه�ض �صوت يف الليل
يغمر قلبي

يتدّفق بني دمائي
ال يهداأ حتى يتوّغل يف ُكلِّ كياين
هذا �صوت ال اجهل مكمن ا�صراره

ال ميكن لل�صدفة ان تدرك غايات عظمى
هذا �صوت ارقبه كنت

ومازلت
مذ عرفتني ال�صحراء

لنبوءة ايامي لغة
ولها برق مثل ف�صول الع�صق

ولها غيث اوله بادرين الليلة
فلياأت ال�صيل اذن

فلياأت
ال يرهبني تيار ال�صّك اذا ا�صت�صرى

يف اح�صائي
فلأين ادمغه ال�صاعة بيقني ال يبلى ابدا

والأين احلر:
حمنة  تدرك  ال  ار�ض  يف  اإقدام  يل  ي�صفع  لن 

ع�صقي
والأين احلر

�صاأناجز �صيفي حتى يرباأ من �صمته
هذا نور يغمر كل كياين االآن

هذي حلظة ك�صف او�صلت الروح اإىل ن�صوتها
فليم�ض ال�صوت اإىل غايته

فليم�ض ال�صوت

81



فليم�ض ال�صوت
ظـــــلم

امل�صهد الرابع
)يف فجر اليوم الثاين حيث يتوّجه موكب احلر, 
ال�صلم  مع فر�صانه مللقاة االإمام احل�صني عليه 
واأ�صحابه, ملنعهم من التقّدم �صوب الكوفة اأثناء 
احلوار  يدور  حيث  رملية  عا�صفة  تهّب  امل�صري, 
التايل بني احلر, وبني ال�صوت اأي�صا, حيث اعتاد 

احلر على وجود ال�صوت(
- احلر:

اأ عوا�صف رمل يف هذا القيظ املهلك؟!!
مل نعهدها يف هذا الوقت

البد لنا من اإدراك اجلند
- ال�صوت )من بني الريح(

ال ت�صتعجل يا حر
اأمرك ال يعني اجلند

اأمرك مقرون بعطائك
�صتكون وحيدا

�ِصفرك يبداأ من اأعماقك
من روؤياك لهذا املوقف

- احلر: �صوقي يزداد ملا تعرف
يف  الراب�ض  ال�صوت  هذا  يا  تخربين  فمتى 

اأح�صائي؟
هل عزلوين..؟

يفرحني ذلك لو فعلوا..!
�صاأكون �صعيدا اإن رفعوا عني هذا الهم القاتل

اأفكار �صتى تنه�صني
بداأت تخذلني االآن قواي

- ال�صوت
البد وان تتما�صك

مل يعزلك احد
بل اأنت من اعتزل الباطل
وخيارك ما نه�ض ال�صاعة
بل كان جتذر منذ �صباك

- احلر )ب�صوق(:
منذ �صباي؟؟

ها قد عدنا من حيث جتلنَّْت كَل االأ�صياء
واأنا مل اح�صم اأمري بعد

- ال�صوت: او مل تخربك رياح اليوم؟
هذا يوم لن يتكّرر

�صاعري,  باأ�صلوب  يناجيها,  نف�صه  مع  )احلر 
وموؤثرات منا�صبة(

الريح
ورمل ال�صحراء

وترانيم اع�صُق اأ�صراَر هواج�صها
تتوّزعني

وتظّل الريح
وتظّل الروح تتناجز يف اأعماقي

واأنا ما�ٍض لطريقي
فلتذكرين ال�صحراء

وليذكرين هذا الوادي
منذ �صباي

ما كنت اأجال�ض اأهل ال�صوق
مل افقه يف بيع و�صراء

اع�صق َفر�صي
واأهيم بها يف �صحرائي
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ابغي ن�صوة روحي
مل يلجمِني الباطل عن قول احلق

عن فعل اخلري
مل يغرين اأي نداء

ال يدرك ع�صقي للحرية
للإيثار

ما كنت �صوى ُحرٍّ ي�صعى
كي ي�صتن�صق طيب ال�صحراء

ويعانقها
يتوّحد معها

اإذ يتطّهر بروؤاها اخللقة
يف الرب َيهيم الواحد ِمّنا

ي�صتجلي كنه االأ�صياء
فلقد عاقرت لهاث الغزالن

وجوع الباز
ومكر االأفعى

مل يخذلني حد�صي اأبدًا
كنت اأمّيز بني االأ�صداد
واأنا مطبوع منذ �صباي
اإقدامي ي�صبقه �صدقي
ووالئي ي�صبقه ع�صقي

فلقد كنت الفائز يف كل لقاء
حتى اإن هّبت هذي الريح بهذا اليوم

واأنا ما�ض للقاء اأبي عبد اهلل
�صيكون الفوز حليفي يف هذا اليوم

مهما كان م�صري لقائي
مل يخذلِني حد�صي اأبدا

- ال�صوت:

�َصُتزف اإلينا يف كوكبٍة 
باعت اإغراء الدنيا بنور ابهى

كوكبة مثلك تع�صق طيب احلرية
و هو نوٌر قد�صٌي اأّخاذ

ظلت ت�صعى النف�ض اإليه
تنهل منه
تاأمن فيه

وحتقق ن�صوتها املثلى
- احلر:

االآن بداأُت اأح�ُض مبا احتاج اإليه
االآن عرفت هوى نف�صي

اأدركُت جواب �صوؤال كان يلّح علي منذ �صباي
واأنا يف قلب ال�صحراء

ولعلي االآن اأنا ما�ض الأج�صّده
ظـــــــــــــلم

 امل�صهد اخلام�ض
املكان

)ق�صر االإمارة يف الكوفة حيث الوايل ابن زياد, 
القادة  ابرز  احد  اجلو�صن  ذي  بن  �صمر  ومعه 
الق�صر,  قاعة  يف  القادة  وبع�ض  االأمويني, 
القاعة,  يف  يتم�ّصى  زياد  بن  اهلل  عبيد  نلحظ 

وعلمات القلق وا�صحة يف وجهه...
واحل�صور ينظرون اإليه بتوج�ّض وحذر(

- الوايل:
الكوَفة مازالت تغلي

مذ القينا بابن عقيل من اأعلى الق�صر
واأنا ال ادري ماذا افعل يا �صمر..؟

فاالإمدادات اإىل االآن مل تاأت من ال�صام....
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واأنا اأخ�صى غ�صب الكوفة....
اأخ�صى اأن ينتقموا مني.

- ال�صمر:
موالي عبيد اهلل بن زياد..

االإرهاب هو االأ�صلوب االأمثل...
اإرهاب النا�ض..

مازلنا نن�صر اأخبارا عن جي�ض ال�صام..
وكذلك مازلنا نن�صر اأمواال

بني الوجهاء من الكوفة
بني جميع النا�ض

واخلدعة يف احلرب �صرورة
- ابن زياد:

هذا ال يكفي يا �صمر
هذا ال يكفي

فانا اعرف اأهواء القوم
البد وان ُيح�صم هذا االأمر

- ال�صمر:
ح�صم املوقف بني يديك

فاأنت الوايل
- ابن زياد:

كيف يكون احل�صم؟
موكبهم يقرتب االآن

ماذا ن�صنع اإن جاء ح�صني اإىل الكوفة..؟
من يردعهم عن حب ح�صني..؟

من يبعدهم عنه؟؟
هم ال يخفون م�صاعرهم

- ال�صمر:
موقفنا ال يدعو للخوف

وم�صاعرهم قد تتغري
لكن..

- ابن زياد:
لكن ماذا يا �صمر..؟

- ال�صمر:
يحتاج االأمر اإىل حركة
يحتاج االأمر اإىل اأفعال

اأنت الوايل
منك االأمر ومنا الطاعة

- ابن زياد:
ح اأكرث يا �صمر و�صّ

ما املطلوب..؟
- ال�صمر

كلفنا
ننه�ض يف احلال, وننفذ كل اأوامركم

- ابن زياد:
احلر ابن يزيد, يقوم بهذا االأمر االآن.. لكن.. مل 

ا�صمع منه ما يفرح قلبي
- ال�صمر )بخبث(:

وملاذا االإ�صرار على احلر؟
انك تعطيه اكرب من حجمه...

- ابن زياد )بدهاء(:
وملاذا َغرَي احلر؟

فهو االأقرب اإىل اأبي عبد اهلل منا...
وهو حليف اأمية...

و�صيد قومه
وهو املعروف باإقدامه ومئات الفر�صان لديه..

والت�صكيك  املكر  من  االأ�صلوب  )وبنف�ض  ال�صمر   -
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احلر(:
هذا �صخ�ض ي�صعب تروي�ض هواج�صه..

�صخ�ض �صعب املع�صر...
�صلب املوقف..

ال ين�صاق اإىل اأهوائه!
ال ا�صمنه!!

- ابن زياد: وقد اأدرك اأهداف ال�صمر...!
واأنا احتاج اإىل من ينجدين...

احتاج اإىل من يبعث فرحا يف قلبي..
هل حت�صده...؟

اأم تتكّلم عنه احلق؟؟
هل ما يوحي بخيانته...؟

اخربين احلق ال تدع ال�صك يعذبني...
اخربين احلق...

هل تبني ظنك بالربهان...؟
اأم هو ح�صد القادة..؟؟

- ال�صمر:
�صريته تف�صح عن ذلك..!!!

- ابن زياد:
- انك ترهبني يا �صمر..!

وحتفّزين كي ا�صتعجل اأمر ابن علي
هيا اأكمل
- ال�صمر:

قلت اجلوهر يا موالي..
نحن اإىل االآن مل ن�صمع اأخبارا عن اأفعال احلر..!!

هذا ما يقلقنا..
هذا ما يبعث هذي الريبة يف نف�صي...

ال اإنـجاز بدون ال�صرعة واحل�صم

- ابن زياد:
رُّ باأمن النا�ض واأمن احلكم اأدرك اأن التاأخري َي�صُ

الكوفة مازالت تغلي مب�صاعرها..
ال وقت لدينا نعبث به...
اإين اأتكلم با�صم يزيد...

واأنا اأدرك ما يبغي موالنا يف ال�صام...!!
قتل احل�صني!!!

هدف يزيد!!
هدٌف وا�صح!

ولهذا مطلوب منا عمل وا�صح
وعلى قدر االإنـجاز تكون مواقفنا
وعلى قدر االإنـجاز ت�صان مواقعنا

ويزيد ال يبخل يف التكرمي
- ال�صمر )بفرح عارم(:

هذا ما كنت امّني النف�ض به
اأح�صنتم موالي الوايل

قوة دولتنا تكمن يف ال�صرعة واحل�صم
ال اإنـجاز بدون البط�ض

ولنا يف م�صلم جتربة
اأذهلت الكوفة قاطبة

- ابن زياد:
واإذن يا �صمر نّفذ ما اأمليه عليك االآن..!!

اأو باالأحرى...
-"يدفع اإليه كتابا يخرجه من جيبه ويقول-

خذ هذا االأمر اإىل عمر
فهو االآن قريب من جي�ض احلر

يراأ�ض جي�صا اأكرث عددا من جي�ض احلر
هيا يا �صمر...
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نّفذ اأمر كتابي فورا...
ب�صرامتك املعهودة ولننه االأمر...

اأقراأ فحواه على مهلك فهو كتاب مفتوح
ولك احلرية يف التنفيذ..!!

اأنت متثلني
ابن  من  بفرح  املفتوح  الكتاب  ال�صمر  )ي�صتلم 
زياد, يخرج ابن زياد يبقى ال�صمر وحيدا, حيث

يتكلم مع نف�صه وهو يف حالة فرح(
- ال�صمر:

ح�صنا يا �صمر
اآن اأوان الفعل

هذا حلمك
حّققه ب�صرعة

فابن زياد يدرك هدفك
يعرف ح�صد القادة..!!

))ح�صد القادة((
عالية" ب�صحكة  ذلك  "يرّدد 

هذا ما كان يراودين فعل
اعرف اأن احلر يجهل فن اللعبة

واأنا اأ�صعى اأن يتمّيز دوري
ّعد من اأ�صلوب ال�صك �صاأُ�صَ

ُكّل يبغي حتقيق ماآربه
واحلر بعيد عن هذي االأجواء...!!!

اأجواء احلكم ود�صائ�صه...
وكذلك ترف ال�صلطان بق�صر احلكم...

احلر نقي كال�صحراء...
ي�صطع كال�صم�ض باأفعاله....

ال يتمّلق...

ال يطعن غدرا...
واإذن ال ي�صلح للأمر...

وابن زياد يعرف ذلك...
ولذلك ُي�صركني االآن بهذي اللعبة...

هم ملكوا ال�صلطة...
لكّنا نحن اأداة التنفيذ لها...

نحن اأداة البط�ض...
اأداة التنكيل...

وعلى قدر االإنـجاز تكون االأرباح..
املوقف يعني االأرباح...

عال" ب�صوت  "يقهقه 
ثم ي�صتمر يف الكلم:
هذا يومك يا �صمر...

تقرتب االأحلم من التحقيق...
فانا ال افقه اأن اأُعطى وعدا...

باجلنة بعد املوت...!!
ال اأوؤمن اإال بامللمو�ض..!!

واإذن......
�صاأقاتل من اجل املك�صب..

وابن علي ال يعطي اأ�صحابه...
اإال وعدا باجلنة!! هو يوؤمن باجلنة واأنا ال اأوؤمن 

اإال باملك�صب...
حّقق يل اأحلمي االآن...

ولياأت ال�صيل..
ابن زياد يعطي املال...

يعطي اجلاه..
يعطي املجد...

يعطي ال�صلطة والقوة....
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والقوة ميزان احلق...
اأن القوة تعني احلق...

اأنا ال افقه اإال لغة ال�صيف...
لغة القتل...

يف ظل ابن زياد ابط�ض.....
وبه ُار�صي نهم الدنيا...

وغوايتها..
وماآربها....

ومباهجها...
فالدنيا مال ولذائذ...

والدنيا �صلطان يطغى...
هذا هو نهجي يف الدنيا...

ولكل منا روؤيته...
-" ثم يختم حديثه باأ�صلوب تهّكمي �صاخرا":

فاإذا كنت اأ�صبُت فلي اجر معلوم..
واإذا اأخطاأُت فان الرحمة وا�صعة...

وجمال التوبة مفتوح ........................
عال" ب�صوت  ثانية  "يقهقه 

ظـــــــــــــــــــلم
 امل�صهد ال�صاد�ض

املكان
وادي  من  الغربي  اجلانب  يف  كربلء  )�صحراء 
املع�صكر  مع�صكرين,  ن�صاهد  رملية,  ه�صبة  الطف, 
االول هو للح�صني بن علي بن ابي طالب, والثاين 
يقف فيه احلر مع جي�صه املكّون من الف فار�ض يف 

مواجهة ابي عبد اهلل احل�صني
ملنعه من التقدم �صوب الكوفة(

قبل  و�صل  قد  كان  احلر  جي�ض  بان  نعلم  "حيث 

قليل"
منا�صبة "موؤثرات 

وحركات وفعاليات
جت�ّصد �صاحة املعركة املحتملة"

جانبا" يقف  ن�صاهده  "احلر 
بيته" واهل  احل�صني  اأ�صحاب  "يتاّمل 

- احلر )يكّلم نف�صه(:
َقَدٌر حمتوم....

ال ادري كيف اأبادرهم...
َجْعَجْعُت بهم...

مل يرهبهم فعلي اأبدا...
ّنا... حاولنا اإرهاب القوم لِكّ

مل نفلح معهم..
الفار�ض يعرف اأقرانه...

لن يثنيهم اأي �صلوك عن ن�صرته...
هذا هو ُلُب االإميان...

ما اأروعكم يا اأ�صحاب احل�صني....
تركوا الدنيا وغوايتها....

والتّفوا حول اأبي عبد اهلل بن�صوة
كاالأنـجم حول البدر

لكاأين اعرف هذا اجلمع
لكاأين اعرفهم

واهلل ال ادري اأين تقابلنا.. ال ادري اأين؟؟
احلر   فر�صان  احد  يتقّدم  االأثناء  هذه  يف 

ويخاطبه(
- الفار�ض:

موالي احلر...
نفد املاء لدينا...
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واالإرهاق اأ�صاب الفر�صان...
والعط�ض اأوهنهم...

احلر )بحرية(:
كيف و�صعنا اأنف�صنا يف هذا املاأزق؟

اأين القادة؟!!
من  الفر�صان  احد  يتقّدم  االأثناء  هذه  )يف 
احلر  �صوب  ال�صلم  عليه  احل�صني  اأ�صحاب 

وينادي باأعلى �صوته(:
- الفار�ض: موالي اأبو عبد اهلل يدرك حمنتكم

ولذلك يخرب كل العط�صى
املاء لدينا موفور

فليتقّدم ق�صم من جندك يا حر
ولياأخذ حاجتكم منه

)ت�صمع وت�صاهد حركة �صريعة من جند احلر.. 
بني فار�ض وراجل يذهبون اإىل...

مع�صكر االإمام احل�صني للتزّود باملاء(
احل�صني  موقف  من  بالغة  بده�صة  احلر  ي�صاب 

املوؤثر
م�صموع": وب�صوت  نف�صه  مع  يتكّلم  "احلر  

َعَجٌب اأمرك يابَن علي
جئنا مننع عنك املاء

فرناَك تقوم باإ�صعاف العط�صى من جند احلر
هذا فعل قّل نظريه

هذا فعل ي�صتوقفني
ي�صلب ِمّني تربيراتي ملحاربته

لكني ال ا�صتغرب هذا الفعل
اآخر  �صكل  تتكّرر يف  ابن علي  )�صفني( هنا  من 

لكن اجلوهر يبقى موؤتلقا(

)ثم ي�صتدرك فيتذّكر انه من بني اأمية(
فيقول

لكن مهما كان االأمر 
البد وان اأُظِهَر بع�ض احل�صم..

وبع�ض الق�صوة...
الأقّلل من فعل احل�صني...

حتى ال يرتبك اجلند وَتُعّم الفو�صى,!!
اإذ قد افقد �صيطرتي..,

حني تعّم االأ�صئلة العط�صى للإي�صاح
ال املك غري ال�صمت

لكن.
هذا ال مينعني اأن اأتاأّمل هذا الفعل الباهر

))ال�صوت هنا اأي�صا يرّد على احلر((:
مثلك يا حر

البد له اأن يعرف جوهر اأقرانه
من موقفهم

هذا نهج اأبي عبد اهلل
هذا ِفعُله..!!!

اأ �صحيح ال تعرف �صبط ر�صول اهلل.؟
اأوال تعرف اأين يكون احلق..!!!

اأ�صئلة ت�صتوقف اأمثالك يا حر...
- يظّل احلر منده�صا يف هذه االأثناء يتقّدم فار�ض 
حيث  احلر,  ليخاطب  احل�صني  اأ�صحاب  من  اآخر 

وجبت �صلة الظهر(
- الفار�ض:

اإن اأبا عبد اهلل يقول
هذا وقت �صلة الظهر

من كان على دين االإ�صلم فليبداأ ب�صلة الظهر
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اإن �صئتم �صّلينا جمتمعني
واإذا مل يقبل قائدكم

�صّلوا منف�صلني
-"حلظة �صمت تخّيم على املع�صكرين

بعدها ي�صرخ احلر ب�صوت مرتفع
- احلر:

ال واهلل... ال واهلل
الكل ي�صّلي خلف احل�صني

الكل ي�صّلي خلف ابن ر�صول اهلل
نف�صه": يخاطب  "ثم 

فعل اأبي عبد اهلل ي�صقط كل االأعذار
))...ثم تبداأ مرا�صيم �صلة الظهر..((...

حيث ن�صمع مقاطعا من االأذان
ثم يبداأ امل�صرح بالظلم التدريجي

وبعد فرتة من الظلم التام
رويدا  رويدا..  �صنابك اخليول تقرتب  ن�صمع وقع 

ومعها يعود امل�صرح اإىل االإ�صاءة التدريجية.."
)حيث نعود اإىل نف�ض امل�صهد ال�صابق, فرنى ح�صور 
يف  احلر  جي�ض  لتعزيز  جي�صه  مع  �صعد  بن  عمر 
ال�صلة  انتهت  حيث  احل�صني  اأ�صحاب  حما�صرة 

قبل قليل(
احلر ليخاطب  �صعد  بن  عمر  "يتقدم 

- عمر بن �صعد:
ما هذا يا حر؟

�صليتم خلف ح�صني بن علي
اأ ي�صلي اجلي�صان معا؟

كيف �َصنبَتدئ احلرب اإذن؟؟؟
احلر عن اأية حرب تتكلم؟

اأنا مل الَزْم بقتال..!!
قلتم جعجع بالقوم فقط

ولقد نفّذنا االأمر
من  �صعد  بن  عمر  قرابة  احلر  ي�صتدرك  )ثم 

االإمام احل�صني ( فيقول:
مهل.. مهل يا عمر...

اإين اعرف �صلة القربى بني ابن الزهراء وبينك
كان االأ�صلح اأن ت�صكرين...

)عمر بن �صعد, له ماآرب واأحلم للح�صول على 
ملك الري يف اإيران وغري موؤمن مببادئ االإ�صلم, 

يرّد على احلر(
عمر بن �صعد:

االآن اأنا قائد جي�ض )اأمية(
واأِمرُت بان اآتي لقتل ح�صني بن علي

فلقد خرج على ال�صلطان ال�صرعي
موالي )يزيد(...

�صلة القربى ال انكرها
لكن الواجب اأقوى من �صلة القربى

- احلر منده�صا...!!
هل حقا ما ا�صمع

- ابن �صعد:
البد وان نح�صم هذا االأمر االآن

حتى ال اتهم مبيلي حل�صني بن علي
فقرابتنا يعرفها كل النا�ض

م�صرعا  الفر�صان  احد  يتقّدم  االأثناء  هذه  )يف 
عن  الفار�ض  ينزل  ثم  �صعد,  وابن  احلر  �صوب 
باأنه  فتعرف  القائدين,  من  ويقرتب  جواده 
من  كتابا  حمل  وقد  اجلو�صن(  ذي  بن  )�صمر 
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الوايل ابن زياد اإىل القائدين(
"ال�صمر... فور و�صوله يتهم ابن �صعد بالتهاون 

يف عدم ح�صم االأمر"
- ال�صمر:

�صلة القربى بني ح�صني بن علي وبينك
يعرفها الوايل ابن زياد

ويحّذر كل الغدارين
يخاطب  وبعدها  احلر,  يخاطب  �صعد  )ابن 

ال�صمر
ا�صمع يا حر.. ماذا اأخربتك قبل قليل؟!!

حتى الوايل ابن زياد زرعوا فيه �صكا قاتل
هل تدرك ما يعني هذا..؟!!

هذي ماأ�صاتي يا حر
ثم يخاطب ال�صمر:

حتى اإن كانت تربطني �صلة القربى يا �صمر
فانا جندي يف جي�ض اأمية

لو كنت كما تزعم
ما كنت اأتيت

فعلي يثبت �صدق والئي
)ال�صمر ي�صتمّر على نف�ض االأ�صلوب(:

حّملني الوايل ابن زياد اأمرا
وعليك اإطاعته فورا

فالتاأخري يوؤّلب كل اجلند
البد وان ُيح�صم هذا االأمر االآن

�صعد,  الإبن  املفتوح  اخلطاب  ي�صلم  )ال�صمر 
فيقروؤه ب�صمت, وبعد قراءته ال�صريعة يتوّجه 

باخلطاب اإىل االإمام احل�صني قائل(
- ابن �صعد:

الِق �صلحك
وا�صرف اأ�صحابك يابن علي

وارجع من حيث اأتيت
هل ت�صمعني..؟

- ال�صمر )بغ�صب(:
ال لن يرجع من حيث اأتى

البد وان ي�صت�صلم يف احلال
وبدون �صروط

لن ير�صى موالي )يزيد( االآن
)االإمام احل�صني يرّد عليهم من بعيد(

- �صوت احل�صني:
اإن اأبا عبد اهلل يقول:

مل يذهلني موقف اأهل الكوفة
مل يذهلني موقف اأهل الغدر

لكن ر�صائلهم زرعت عندي اأمل
قلت لعل الكوفة تابت

ولهذا جئت بكل ر�صائلكم
جئت الأف�صح �صوت الباطل فيكم

�صوت الذلة والتحريف
اإن تاب العبد بقلب يغمره االإميان

فمجال التوبة مفتوح
واإذا اأعماُكم باطلكم

فدعوين
ارجع من حيث اأتيت
اأذهب لثغور االإ�صلم

اأقاتل اأعداء اهلل
- ال�صمر:

اأ تريد الهرب االآن؟!!
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ال بل تبقى يف هذا املاأزق
حتى ناأخذ منك البيعة خلليفتنا يف ال�صام

واأمام الكل
اأو توؤخذ اخذ امل�صببني

- �صوت احل�صني:
اإن اأبا عبد اهلل يقول:

مثلك معروف يا �صمر
وهم كرثة

اأما البيعة )ليزيد(
فـ )وهيهات منا الذلة ياأبى اهلل لنا ور�صوله(

لكني ا�صاأل هذا اجلمع
مِلَ هذا التنكيل بنا..؟

مِلَ هذا احلقد على اآل حممد...؟
- ال�صمر )ب�صوت م�صموع(:

حقدي يزداد عليكم يا اآل علي
مِلَ ُتقتل دونكم الفر�صان..؟!!

مِلَ هذا احلب وهذا التبجيل لهذا البيت؟!!
مِلَ يا عمر..!!

ابن �صعد يرّد على ال�صمر:
ال ت�صغل فكرك يف هذا االآن

نحن بذلك ندرك غايتنا لو تعلم
- ال�صمر:

ماذا تق�صد
- عمر بن �صعد:

لو مل ينه�ض اأمثال ح�صني بن علي
ما كنا نـجروؤ بتحقيق ماآربنا

اأما االآن فاإنا ناأمل ذلك
بل ن�صتعمل كل و�صيلة

من اجل احللم املن�صود
وح�صني مينحنا الفر�صة

وعلينا اأن ن�صكر �صعيه
هل تفهمني االآن

- ال�صمر )ي�صحك بخبث(:
اعرف هدفك

تختلق التربير لت�صمن ملك الري
- ابن �صعد:

واأعانق جمدا فارقني
واالآن اأراه على مرمى ب�صري

- ال�صمر:
كنت اأظن باين قد اأجه�ض اأحلمك

اأو ا�صرقها
لكن اأثبتنَّ باأنك امهر مني

اأنت االدهى
اعرتف االآن بخ�صراين

لكني قد اأدرك حلمي اأي�صا
- ابن �صعد:

ولهذا جئت لتبعدين عن دائرة املجد...؟
اعلم يا �صمر

امللعب يفتح اذرعه جلميع االأحلم
و�صتدرك حلمك بالتاأكيد

فاإبن زياد يعرف قدرك
ويثمـّن كل مهاراتك

- ال�صمر )بانتهازية(:
بل

اإخل�صي
اإخل�صي.. املطلق ليزيد
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= ابن �صعد:
ال تتماَد اأكرث يا �صمر

ال تتماَد ولنتكا�صف
ال اإخل�ض بدون ماآرب

ال اإخل�ض بدون مكا�صب
فلنرتك اأحلم اليقظة ولننه االأمر

- ال�صمر:
احلق معك

فلنتدّبر اأمر ح�صني االآن
-�صوت احل�صني:

اإن اأبا عبد اهلل يقول:
يا قادة هذا اجلي�ض

اإن كنتم عربا حقا او اآمنتم باالإ�صلم
فعليكم قول احلق لكل اجلند

هل يعلم هذا اجلي�ض بانا اأحفاد
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله

اأم حّرفتم قول احلق
ماذا قلتم حني جمعتم هذي االآالف..؟

هل قلتم للنا�ض باننا اأهل الردة؟
او جئنا نغت�صب املُلك؟؟

ملك يزيد الزائل
فلي�صمعني من ال يعرف هذي املاأ�صاة

اإن كنتم اآمنتم باهلل
نحن اأحباء ر�صول اهلل

وبنا )باهل( 
ومعي فر�صان �صهدوا )بدرا( و )االأحزاب(

هم اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله
اأنا احل�صني بن علي

اأمي الزهراء
بنت ر�صول اهلل )حممد(

اأخرجكم من بوؤ�ض الظلمات
بوؤ�ض اجلهل

واأبي حيدرة الكرار
من فيكم ال يعرف ف�صله

وماآثره يف االإ�صلم
)ال�صمر "يقاطع احل�صني" خلوفه من تاأثري كلمه 

على اجلي�ض االأموي(
- ال�صمر:

ال تتلعب مب�صاعرهم يابن علي
هذا �صحر ال يجدي يف هذا املوقف

�صحر باطل
اأنت َخرجَت عن االإ�صلم

جئت لت�صعل نار الفتنة
اأر�صلت ابن عقيل قبلك

لتزعزع اأركان احلكم
لت�صيع الفو�صى بني النا�ض

لكّنا اأخمدنا الفتنة
كّنا لكم باملر�صاد
حني قتلنا م�صلما

واليوم اأتى دورك
ال ميكن اأن تنجو اأبدا

لن تذهب عّنا دون قتال
قد غّررت بهذي القلة

و�صنقتلهم بالتاأكيد
فلقد جئتم من اجل امللك

- �صوت احل�صني:
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�صرف مّيزنا اهلل به
اأن ن�صت�صهد من اجل احلق

من اجل االإ�صلم
حتى ال نذعن للباطل

مثلك يا �صمر
ال يعرف معنى اال�صت�صهاد

ال يدرك نوره
الدنيا دار ممّر

واخللد هناك يف جنات الرحمن
عند الفردو�ض

حيث ال�صّديقني وكل الربرة
هذا جمد لن تدركه!

اأنتم اأعداء اهلل
اأعداء احلق

مثواكم يف قعر النار
مثواكم يف قعر النار
مثواكم يف قعر النار

)احلر يخاطب نف�صه بعد اأن راأى و�صمع كل �صيء(:
االآن اأزيلت ُكُلّ �صكوكي

هم ال يبغون �صوى قتل اأبي عبد اهلل
هدف املجتمعني هنا قتل احل�صني..!!

)ال�صوت يعود ليحاور احلر مرة اأخرى(:
هذا دورك جاء االآن
هذي حلظات احل�صم
للخلد نوافذ موؤتلقة

لن ميرق منها غري احلر
املوقف فعل خّلق

ودماء اأم�صى من َحِدّ ال�صيف

و�صخاء ي�صت�صرف عمق املحنة
عمق بهاء الكون

احلر)يرّد(:
ال اأ�صعى االآن 

اإال
ل�صيانة نف�صي من اآفات الن�صيان

من اآفات فناء االإن�صان
اأ�صعى خلل�صي

من كل �صل�صل هذي الدنيا وغوايتها
حتى اأ�صمو بني االأفلك

اأ�صعى خلل�صي من كل االأدران
من وح�صة قربي من ظلمته

فلقد اأدركت النور القد�صي
اأن اأترّدد

هذا يعني قتل الفر�صة يف اأعماقي
قتل النور

ال اكتم �صدة تعذيبي
اإغراءات احلا�صر تثنيني عن ح�صم االأمر

قبل قليل
كانت حتجب عني الروؤيا

اأما االآن
واأنا يف حلظة ك�صف

تتناجز اأ�صدادي
واأنا يف مفرتق طريق بني اخللد وبني العار

خطوات اقرب من رمية رمح
و�صروده  احلر  حالة  اإىل  ال�صمر  )ينتبه   -
فيحاول حماورته واإ�صراكه يف اأمر قتال االإمام 

احل�صني عليه ال�صلم
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- ال�صمر
ماذا ي�صغل راأ�صك يا حر

يبدو انك مبتعد عنا
ال ندري ما هو راأيك يف اأمر ح�صني

احلر:
اال�صوب اأن نرتكه

اأن نرتكه يرجع من حيث اأتى
اأر�صلت الكوفة يف طلبه

ور�صائلهم �صاهدناها
فلماذا االإ�صرار على احلرب...؟

ال�صمر:
عجبا يا حر!!

اأ َو ل�صَت البادي باحلرب؟؟!!
من حا�صرهم؟!!

من حاول منع تقّدمهم �صوب الكوفة؟!!
اأترانا جئنا نن�صاق اإىل اأهوائك؟!!

املوقف ال ي�صمح اأن نرتاجع
هذي الفر�صة لن تتكّرر

اأنا اعرفه اأكرث منك
فهو ابن علي كما تعلم

- احلر:
لكّنا مل نلزم بقتاله

كان خطاب ابن زياد وا�صحا
قال لنا باحلرف الواحد )جعجع بالقوم(

فلماذا ننغم�ض االآن بهذي الفتنة...؟
- ال�صمر:

اأح�صنت القول
هم بدوؤوا الفتنة اأ�صل..!!

حني اأتوا يبغون الكوفة
هم بدوؤوها

نحن اأتينا كي نخمدها
نحن ندافع عن حق م�صروع

- احلر:
عن اأي حقوق تتكلم؟؟؟
وح�صني ابن ر�صول اهلل

َمن مّنا ينكر اأن معاوية بن اأبي �صفيان
اغت�صب احلكم..؟

باحليلة والغدر...؟
َمن مّنا ال يعرف هذا..؟؟؟

- ال�صمر:
احذر يا حر

ا و هل جتروؤ اأن تعلن هذا الراأي..؟
هل تن�صى اأف�صال اأمية..؟؟؟

هل تن�صى اأنك من قادة جي�ض اأمية..؟
واأمية ال تبغي اإال قتل ح�صني

ُكلُّ اأمية
االأمر خطري

�صلطاُن اأمّية يتزعزع!!!
والكوفة تغلي يا حر

ال ميكن ان تتخّلى االآن
- ابن �صعد:

واهلل نقاتلهم حتى ن�صتاأ�صلهم فردا فردا
راأ�ض ح�صني بن علي

اأغلى �صيء نهديه اإىل ابن اأبي �صفيان
- احلر:

اأت�صّران على قتل القوم..!!!
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وهم قّلة..؟!
اأطفال ون�صاء و�صيوخ

من اأ�صحاب ر�صول اهلل
اأ و ال تخجل يا عمر..!!

- ال�صمر:
اأ َو َهل تخ�صاهم يا حر...؟

ما بك...؟!
مل اعهدك بهذي احلالة

ا و ال تدرك و�صعك
ومزاياك عند يزيد وابن زياد

�صتجّر الويلت على اأبناء قبيلتك
اأ وال تخ�صى بط�ض يزيد

- احلر)يرد بح�صم(:
ا�صمع يا �صمر

لن يرهبني بط�ض الباطل
اأمثالك يعرف اأمثايل!

ها اللحظة والنف�ض اأُخرّيُ
ما بني اجلنة والنار..!!
ما بني املجد والعار...!!

فاأنا اأنحاز اإىل قيمي
كل يبني جمَده بطريقته

من  بالقرب  يذهب  حيث  عنهما  احلر  )يبتعد 
�صعد  ابن  بني  احلوار  ي�صتمّر  بينما  اأتباعه, 

وال�صمر(
- ال�صمر )بتوّج�ض(:

ال ميكن اأن ُيرَتك وحده
بداأ احلر يخّوفنا 

- ابن �صعد:

البد وان يّطلع ابن زياد على االأمر
املوقف يزداد خطورة

�صرناقبه يف امليدان
- ال�صمر: ح�صنا تفعل يا عمر

�صرناقب خطواته
حتى جنده

البد وان ن�صع عيونا بني جنوده
هذا ما كان يوؤّرقني

ولقد اأخربت ابن زياد ب�صلوك احلر
د اأنا اعرف هذا املتمرنَّ

)ت�صّلط اال�صاءة على احلر وهو يخاطب ولده(
- احلر )بح�صم(:

ا�صمع يا ولدي
يبدو اأن القوم متادوا يف الطغيان

ف�صلت كل جهودي يف منع القوم
عن قتل اأبي عبد اهلل

- ابن احلر:
واإذن ماذا تبغي يا ابتاه؟

- احلر: اخرب اأبناء قبيلتنا
م اإىل جي�ض الباطل..!! اإن احلر اأبى اأن ين�صّ

جي�ض الردة والتحريف
اخربهم يا ولدي

حتى ال يتفاجاأ من ال يدري
ولقد قّررت وح�صمت االأمر

و�صاأعرب للقاء ابي عبد اهلل
�صاأقاتل بني يديه

حتى اال�صت�صهاد
- ابن احلر:
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�صاأكون معك يا فخر رياح ومتيم
هذا ما كنا ناأمل منك

هذا هو �صوت احلق ينادينا
لن نتخّلى عن �صبط ر�صول اهلل

انك تنقذنا من عاٍر ابدّي!!
- احلر:

ال ُتخرِب اأحدا يا ولدي
هذا املوقف ينبع من اإميان الفرد

واالإن�صان ي�صاوي املوقف
كل يبغي حتقيق ماآربه

كل ينظر من منظاره
َمن كان يريد لقاء اهلل

بقلب يغمره االإميان
فليعرب معنا للنور

للحرية.....................
فلقد ُب�ّصرُت بهذا املوقف من قبل

بعد خطاب اأبي عبد اهلل مع اجلند
ُك�ِصف االأمر

اأ�صِرع يا ولدي
االآن

اأ�صِرع
االإنارة  ت�صلط  ثم  ق�صرية,  لفرتة  تام..  )ظلم 
على ال�صمر وعمر بن �صعد, نف�ض امل�صهد ال�صابق(

- ال�صمر:
اأنت القائد يا عمر

وعليك خماطبة ح�صني بن علي
كي ي�صت�صلم

- عمر بن �صعد:

هذا ما �صيكون االآن
باأعلى  احل�صني  االإمام  يخاطب  �صعد  بن  )عمر 

�صوته(:
يا ح�صني

فليعلم من ي�صمع �صوتي
ال خَمَرَج اإال باال�صت�صلم

ال وقت لدينا نهدره
من قّرر ترك ح�صني فليذهب ب�صلم

- ال�صمر )يخاطب العبا�ض(:
يا عبا�ض

اأخوالك نحن
فاغتنم الفر�صة

واترك اأ�صحاب ح�صني يف احلال..!!
ال تقتل نف�صك يا عبا�ض

انتم قّلة
�صتموتون جميعا

حق القربى يدعونني اأن اأنقذ اأبناء االأخت
ال ترتّدد يا عبا�ض

مي�صي الوقت بدون نتائج
انتم مقتولون بكل و�صيلة

- العبا�ض )يرّد على ال�صمر(:
ا�صمع يا �صمر

نعرف اأمثالك يا مرتد
هذا املوقف

يك�صبنا �صرفا وبهاء
هذا ما كنت اأُمّني النف�ض به

اأن ا�صت�صهد دون ح�صني اإمامي
اأن اقتل من اجل احلق
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ورفعة دين االإ�صلم
يا �صمر ال�صوء

�صيلعنك التاريخ ويلعن اأمثالك
و�صتلب�ض ثوب العار االأبدي

تخ�صاأ 
اإذ تخدعني

مثلك
ال يخدع ابن علي

واأنا العبا�ض
)ال�صمر مع نف�صه ب�صوت م�صموع.. اأي واهلل اعرف 
ازداد  اغلي حقدا,  ما يجعلني  ابن علي, هذا  انك 

عناء و�صقاء(
- عمر بن �صعد:

هذا العبا�ض
يفدي ابن الزهراء بروحه

جاء باإخوته لي�صّحوا
بني يدي �صبط ر�صول اهلل

)ال�صمر يتوّج�ض من ابن �صعد اأي�صا(, فيقول:
من كلماتك يا عمر

ا�صعر انك ال ترغب بقتال القوم
َمن مّنا ال يعرف

اإن ح�صني بن علي هو �صبط ر�صول اهلل
َمن مّنا ال يعرف
اأين يكون احلق
نعرف هذا كله

لكّنا ال نوؤمن به
هو يقف االآن بوجه م�صاحلنا

هذا هو لّب االأمر

- ابن �صعد:
انك ما زلت ت�صّكك بي

اأ ول�صنا يف نف�ض اخلندق..؟
اأحقاد املا�صي مازالت ت�صعى

ذكرى )بدر و )حنني(
مازالت تدمي القلب

مازلنا نرهب �صيف علي
رغم مرور الوقت

)ن�صمع �صوت االإمام احل�صني من اجلهة االأخرى 
يخاطبهم جميعا(

- �صوت االإمام احل�صني:
الواجب ُيلزمني اأن اأر�صدكم لطريق احلق

لطريق اخلري
خري الدارين

ال تتمادوا بالكفر
اخلزي االأكرب ينتظر االأّفاقني

الدنيا دار غرور
انتبهوا االآن

قبل فوات الفر�صة
اأنا ادعوكم للإ�صلم

للإميان
للحرية

فلماذا تبقون عبيدا
وملاذا تر�صون الذلة..؟!!
اأنا اعرف �صوءات الكوفة

اعرف كل خطاياها
اأ�صحاب لر�صول اهلل معي )البدريون(

مثلي

97



ال ميكن اأن ياأمن ليزيد
او ير�صى عنه

ذاك الفا�صق
اإن كان ال�صمر يهّددنا بالقتل

فاال�صت�صهاد لنا عادة
من خاف املوت فقد مات

فانتبهوا
يا كل عبيد الدينار

اأنا اعرف �صوءات الكوفة
اآن لها اأن تتطّهر من هذا الرج�ض

)بعد اأن ينتهي االإمام احل�صني من خطابه, ن�صمع 
ونرى جريان خيول م�صرعة حيث ينحاز احلر 
يف هذه اللحظة مع ابنه ورمبا البع�ض من اأفراد 
التاريخية,  الروايات  بع�ض  تقول  كما  قبيلته, 
فيلم  عر�ض  طريق  عن  ذلك  ُيَنّفذ  اأن  وميكن 
انتهاء  بعد  واحدة  دقيقة  ملدة  ق�صري  �صينمائي 
الفيلم نعود اإىل مع�صكر ال�صمر وابن �صعد حيث 

ن�صمع ال�صمر ي�صيح باأعلى �صوته(
وقع املحذور
وقع املحذور

هذا ما كان يوؤّرقني
بل يرهبني

ابن �صعد )بع�صبية ياأمر الرماة(:
ارموا املارق

ارموا املرتّد
ارموا املرتدين

)تنفذ ر�صقة من النبال ح�صب روؤية املخرج(
باأعلى �صوته بعد و�صول احلر  )العبا�ض ي�صيح 

اإليهم(
هل من حر اآخر ي�صلخ جلد العبد

هل من حر اآخر
هذا احلر �صّيُد نف�صه

جاء يعانق نور االإميان
هذا زمن ال�صحوة

هذا زمن االإيثار
فانتبهوا

وانحازوا للإميان
هل من حر اآخر

هل من حر
اأن  بعد  احل�صني  االإمام  من  يقرتب  احلر  )نرى 
يرتّجل عن فر�صه, ويدنو من االإمام بخ�صوع ليعلن 

توبته بني يديه(
- احلر:

يا موالي
يا بن ر�صول اهلل

تخذلني كلمات قد ال جتدي االآن
لكني جئت اإليك

هل من توبة
اأنا اأدرك ق�صوة اأفعايل

حا�صرت الن�صوة واالأطفال
حا�صرت القوم 

ومنعتكم من جرعة ماء
واأنا اعرف ماذا يعني عط�ض االإن�صان

هل من توبة
يا بن ر�صول اهلل اأعّني

كان لزاما اأن اعرف من اأول حلظة
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اإن القوم ا�صتاأ�صد فيهم �صبُق احِلقد
فبنوا جمدا من اأوهام

االآن عرفت ملاذا كان ابن زياد يلزمني
اأن احجزكم يف قلب ال�صحراء

ال ماء
ال ن�صمة ظل

االآن عرفت... االآن عرفت
اأذهلني هول املاأ�صاة

فتوّثبت الأنقذ نف�صي
اأنقذ قومي

من عار لن متحوه كل االأعذار
االآن عرفت

تنه�صني اآالمي من اأفعال القوم
ما كنت اأظن بان حماقتهم

ت�صلب لّب الفطنة فيهم
فتلب�ّصهم حقٌد اأعمى

يا بن ر�صول اهلل اأعّني
- �صوت احل�صني:

ما خابت اأمك اإذ اأ�صمتك احلر
حر يف الدنيا و�صعيد يف دار اخللد

- احلر:
كي ت�صعد روحي يا موالي

البد لها من فعل يدرك ن�صوتها
ولكي تكتمل الن�صوة يف قلب احلر

�صاأكون البادي باالإيثار
�صيكون دمي

اإيذانا للبذل بهذا اليوم امل�صهود
يوم العا�صر من عا�صوراء

- �صوت احل�صني:
فتحت اأبواب اجلنة يف هذي ال�صاعة

- احلر:
فلتاأذن يل يابن ر�صول اهلل الأبداأ �صفري

�صفري يبداأ من بني يديك
فهبني الُفر�صة
- �صوت احل�صني

انطلق االآن اإىل اجلنة
اخرب جدي اإّنا اآتون 

اإّنا اآتون قريبا جدا, ما هي اإال حلظات
)ثم يخاطب احل�صني جي�ض ابن �صعد وال�صمر(:

هذا يوم لن يتكّرر
من ُيبدل دينارا اأجدب بلقاء اهلل

)ال�صمر مع نف�صه وب�صوت م�صموع(:
لن ن�صمح حل�صني اأن يتكّلم اأكرث

يا اأدران احلقد ا�صتعري
ولتمحق نارك طهر االأر�ض

هذا رمز اتعب اأحلم ماآربنا
البد لنا من ته�صيمه

)ابن �صعد ياأمر برمي احل�صني واأ�صحابه بالنبال 
وهو يقول(:

ارموا املرتدين
ارموا اأعداء خليفتنا

)�صوت احل�صني يخاطب احلر(:
اإن القوم اأجابونا ب�صهام الباطل

فلتبداأ يا حر املوقف
يبداأ �صفرك با�صم اهلل

)احلر قبل ذهابه اإىل املعركة يرجتز(:
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اإين اأنا احُلّر وهذي املحنة
اأقحمها يف زحمة االأِعنة
واهلل ال اختار غري اجلنة

ظــــــــــــلم
 

امل�صهد االأخري
)مرقد احلر حيث يتواجد فيه عدد من الزوار 

يوؤدون مرا�صيم الزيارة(
)�صوت احلر من داخل املرقد يخاطب زواره(:

يا من تغبطني يف م�صعاي
يا من تاأتي لتوؤكد �صدق اأنا�صيد اخللد

ال ت�صاألني فالعا�صق ال ُي�صال اأجره
وتاأمل من اأي اإناء تنهل

يف ظلمات النف�ض
حنَي م�صيت بلحظة �صحوي
اأدركت بان الدنيا حقل بغاة

والناه�ض من رحم االآثام يداري �صواأتها
اأدركت بان جتارتها باءت باخل�صران

ف�صحذت النف�ض على اأمٍل
اأن حتيا يف ظل التطهري

فتجّلت نف�صي يف كنف النور القد�صي
اإ�صعاع غمر �صهيل النف�ض

فعربت الوهم
كان احلّد الفا�صل بني ال�صّدين

�صوت اأبي عبد اهلل
نور اأبي عبد اهلل

اجلوهر يبقى يف كل االأزمان
واحُلّر َمْن انَتَف�َض ِلقَيِمه!!

يف حلظة ح�صم ونقاء
فلقد طلّقت تفاهتها

تلك اللحظات املوبوءة بالطاعون
ولقد اأدركت غوايتها منذ اليوم االأول

مذ قال ابن زياد:
يا حر

جعجع بالقوم
فعرفت بان االأمر خطري

لي�ض ح�صارا
بل هو قتل مع �صبق االإ�صرار

قتل وثني
وتدّفقت ك�صيل يف رم�صاء الطف

َقَدٌر
كان ندائي ي�صت�صرخني كي اأدركه

وتقدمت الأحيي ذكري بني االأجيال
وحملت دمي قربانا لنداء اأبي عبد اهلل

قربانا لن�صيد احلرية
ولكي اك�صر طوق الباطل

كان لزاما اأن اأحدث زلزاال يف جي�ض املرتدين!!
فتدّفق نور دمائي يف اليوم العا�صر

يعلن
اأن االإن�صان عطاء

اأن االإن�صان عطاء  
اأن االإن�صان عطاء   

كا�صيت  على  ت�صجيله  ميكن  اخلتامي//  الن�صيد 
اأو قر�ض ويقّدم مع حتية املمثلني اإىل اجلمهور يف 

ختام العر�ض امل�صرحي
حلظة االختيار حلظة حا�صمة
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كان فيها القرار لروؤى عامله
اأن نكون عبيدا وميوت الن�صيد

وح�صني وحيد من ترى يرحمه
حني هام النداء من تخوم ال�صماء

كنت فيها اأ�صاء فوهبت دمي
كان �صوت احل�صني �صائل عن معني

ي�صتحّث اليقني بزمان عمي
اإمنا كربلء وهدير الدماء وجحود االإماء

األهبت مع�صمي
رُت بني يديه ُت اإليه �صِ َفَعرَبْ

وبكيت عليه خالعا �صارمي
�صحت يا �صيدي بكم اقتدي

منكم موردي
مل يخَن فمي

اخلامتة                         

101



املرا�صلت على الربيد االلكرتوين التايل: 
Tatr909@gmail.com /Taleb1900t@yahoo.com   
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