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املوُت حقٌّ والحياُة عطاُء – 
                          واملانحوَن جميعهم أحياُء

باألمِس القريب رحَل َعّنا الصديق العزيز، 
ناظم  املبدع  والناقد  القدير  االعالمي 
ذاكرة  يف  حارضاً  سيظل  لكنه  السعود 
املهتمني يف مجال الفكر واالدب.. فإنجازات 
الكثرية  كتاباته  خالل  من  السعود  ناظم 
والعربية  العراقية  واملجالت  الصحف  يف 
ومؤلفاته العديدة التي تطرّق فيها بالنقد 
والجريء  والصادق  املوضوعي  والتحليل 
واملبدعني  االدباء  انجازات  من  كبري  لعدٍد 

العراقيني.
لقد كان ناظم السعود من اوائل املساهمني 
معنا يف مرشوعنا الحضاري الخالّق الرائد 
مرشوع املرسح الحسيني بشكل عام ومن 
خالل مساهامته القيّمة يف مجلة »املرسح 
الحسيني«   الفصلية التي ما تزال تصدر 

ناظمُ السعود  
الغائب الحاضر    

 رئي�س التحرير

تقدمه  الذي  املتواصل  الدعم  خالل  من 
وسامحة  املقدسة  الحسينية  العتبة  لنا 
املتويل الرشعي للعتبة الشيخ عبد املهدي 
الداعم  كان  الذي  عزه-  دام   – الكرباليئ 
تكن  مل  الرائد،  الحسيني  ملرشوعنا  الكبري 
مساهمة الراحل ناظم السعود االوىل معي 
عندما  1994م  عام  التقينا  بالذات..فقد 
صحفياً  لقاء  مني  وطلب  املحل  اىل  جاء 
شعرية  مرسحية  كتبت  بأين  سمع  عندما 
عن الحر الرياحي رّداً عىل مرسحية الشاعر 
قد  كان  الذي  الواحد  عبد  الرزاق  عبد 
الرياحي مرسحية وجدت  الحر  كتب عن 
واملغالطات  االشكاليات  من  العديد  فيها 
التاريخية.. فقمت بالرّد من خالل )صوت 
الشعرية  املرسحية  تلك  الرياحي(  الحر 
كرّد  كتابتها  عىل  وحثني  شجعني  التي 
الذكر  خالد  وتصحيحي..  اصيل  ابداعي 

االإفتتاحية



الشيخ  سامحة  االسالمي  الكاتب  الراحل 
تربطني  كانت  الذي  القريش  باقر رشيف 
به معرفة شخصية حيث كنت يف املتابعني 
املهمة  القرييش  بإنجازات  واملهتمني 
وبالغة التأثري حيث كان القريش رحمه الله 
الحسيني  الخط  املدافعني عن  اشجع  من 

املحمدي االصيل.
)ابو  نرشُه  الذي  الصحفي  اللقاء  ذلك 
اسعد( رحمُه الله يف جريدة املصور العريب 
يؤكد  مام  للنظر  الفٍت  بشكل  االسبوعية 
انحياز ناظم السعود واميانه املطلق بالفكر 

املحمدي االصيل..
منه  الطلب  اىل  دعاين  الذي  هو  وهذا 

للمشاركة يف مجلة »املرسح الحسيني«..
وقد لبّى النداء مرسعاً.. وظل يساهم معنا 
فيه من خالل مادته املعنونة )قرأت العدد 
كان  اخرى  مواضيع  اىل  اضافة  السابق( 

يساهم بها ويدفعها للمجلة..
الكثريين  عن  السعود  ناظم  مييز  ما  ان 
الطرح  يف  وموضوعيته  وصدقيته  جرأته 
عندما يتصدى نقدياً اىل أي منجز ابداعي.. 
فالراحل السعود مل يكن مجامال  ورمبا كان 
قاسياً يف احيان كثرية عىل بعض الكتاب.. 
انحيازاً  منحازاً  او  مخادعاً  يكن  مل  لكنه 

عاطفياً غري مربر..

للعدد..  ملف  إعداد  تم  لذكراه  وإكراماً 
باب  تأجيل  وتم  العزيز،  بالراحل  خاص 
شاء  ان  القادم  العدد  اىل  العدد  مرسحية 

الله تعاىل..
رحم الله ناظم السعود الذي سوف يبقى 
حارضاً معنا ومع اجيال اخرى سوف تأيت 
وتتذكره من خالل انجازاته االدبية املهمة.. 
الذي  الخالّق  االبدي  الحضور  هو  وهذا 
نذر  اصيل  حقيقي  مبدع  كل  اليه  يتطلع 
نفسه لقضايا امته وشعبه بصدق واخالص..
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)) شهداُء السالم((
 عماد ال�صايف
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إشاراٌت هامة
=======

يجُب اظهار جوهر هذا النص الذي يرتكز 
عىل ان الحسني هو الكل والعكس صحيح. 
اسلوب التمثيل يعتمد عىل اساس التقديم 
هو  االحتفايل  املرسح  اسلوب  والتمثيل. 
واملضمون  الشكل  إلظهار  األمثل  األسلوب 
ارشاك  محاولة  النص.  يف  املرسحية  للصورة 
هام  امر  املرسحية,  احداث  يف  املشاهد 
اطراف  من  طرف  املشاهد  ألن  جدا, 
مقسمة  املرسح  خشبة  الحسينية.  القضية 
بشخص  خاصة  اليمني  مقدمة  منطقة  اىل 
رض(( ومعسكره))  الحسني))ع((  اإلمام 

منطقة  الحكاية.  لنا  وهم))يقدمون(( 
يزيد))  مبعسكر  خاصة  اليسار.  مقدمة 
منطقة  الحكاية.  لنا  لعن((وهم)يقدمون( 
الوسط. خاصة ب))التمثيل(( حيث  وسط 
وسط  منطقة  أّما  وصحبه.  يحاجج))ع(( 
اليسار. خاصة ب))التمثيل(( حيث يحاجج 
أي  ان  والضاللة.  الكفر  معسكر  ))ع(( 
شخصية من الشخصيات تكون تحت بقعة 

الضوء.

الطف/1
/====

انشودة   – معا  والصالة  الخشبة  ))اظالم 
من  الحسني  شخص  دخول  الفن-  سقط 
صالة املشاهدين يرتدي كفنا صاعدا باتجاه 
أبيض  بلباس  وفتيات  فتيان  معه  الخشبة 
الشموع  يحمل  قسم  الصالة.  جانبي  من 
املشاهدين  عىل  الورد  ماء  يرش  وقسم 
وقسم آخر يحمل مبخرة. الجميع يتجهون 
نحو الخشبة. مثلهم ينزلون من الخشبة اىل 

الصالة.
تهب رياح قوية تطفئ الشموع - ظالم تام 
- صمت- مؤثر ناي حزين- يختفي الجميع 

مع انتهاء النشيد االفتتاحي((.
))نشيد- يا رمال الطفوف قيص علينا((

اىل  ينقسمون  األطفال  مجموعة  ))تدخل 
قسمني. قسم يف اليمني وقسم يف اليسار((

رمال  نحن  عليكم..  السالم  األول/  القسم 
الطف، جئنا لنقص عليكم ما جرى.

القسم الثاين/ نقسم بالله العيل العظيم أن 
نقول الحق.

الجميع/ هذا ما جرى أليب الشهداء, الحسني 
الله  صلوات  وأصحابه,  وأهله  عيل,  بن 

وسالمه عليهم أجمعني.
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مؤثر  املرسح-  خشبة   عىل  تام  ))اظالم 
طبول الحرب وصليل السيوف((

الطف/2
/====

الصوت/ كفر القوم وقدما رغبوا              
                       عن ثواب الله رب الثقلني

قتلوا قدما عليا   وابنه              
                       حسن الخري كريم الطرفني

حنقا منهم وقالوا اجمعوا            
                        نفتك االن جميعا بالحسني

يا لقوم  من أناس رذل               
                    جمعوا الجمع ألهل الحرمني

ثم صاروا وتواصوا كلهم             
                             باختيار لرضاء امللحدين

))ظهور الحسني يف وسط الخشبة عىل علو 
تحت بقعة الضوء((

الحسني/ مل يخافوا الله يف سفك دمي           
                         لعبيد الله نسل الكافرين

وابن سعد قد رماين عنوة             
                           بجنود كوكوف الهاطلني

ال ليشء كان مني قبل ذا              
                       غري فخري بضياء الفرقدين

وأصحاب  أهل  الخشبة ظهور  ))عىل  ميني 

الحسني((
الجميع/  بعيل الخري من بعد النبي             
                             والنبي القريش الوالدين

خرية الله من الخلق ايب              
                           ثم أمي فأنا ابن الخريتني

فضة قد خلقت من ذهب               
                         فأنا الفضة وابن الذهبني
الحسني/ من له جد كجدي يف الورى           
                    أو كشيخي فأنا ابن القمرين
زينب/ فاطم الزهراء أمي وأيب                  
                           قاسم الكفر ببدر وحنني

عيل االكرب/عروة الدين عيل املرتىض       
                      هادم الجيش مصيّل القبلتني

العباس/ ثم باألحزاب والفتح معا                
                      كان فيه حتف اهل القبلتني

الجميع/ ))ينشدون برتنيمة حسينية((
يف سبيل الله ماذا صنعت                

                            أمة السوء معا بالعرتتني
عرتة الرب التقي املصطفى              

                         وعيل القرم يوم الجحفلني
عبَد الله غالما يافعا                      

                           وقريش يعبدون الوثنني
وقال األوثان مل يسجد لها              

                        مع قريش ال وال طرفة عني
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طعن االبطال ملا برزوا                  
                              يوم بدر وتبوك وحنني
)) اظالم - صمت- ناي حزين- رياح عاتية((

الطف/3
/====

منطقة  يف  الضوء-  بقعة  ))تحت  الحسني/ 
اإلمام  أنا  للمشاهدين((  يحيك  التقديم  
صلوات  النبوة,  بيت  أهل  أمئة  من  الثالث 
الله علينا أجمني, واسمي, الحسني بن عيل 
بن أيب طالب. هذه األرض التي نحن عليها 
الساعة, هي أرض كرب وبالء. ملّا كانت ليلة 
قرب  أصحايب  جمعت   محرم  من  العارش 

املساء وقلت لهم:
واهله  الوسط  وسط  اىل  ينتقل  ))الحسني 

يجتمعون حوله وهو عىل علو((
الحسني/ أما بعد. فإين ال أعلم أصحابا أوىف 
خريا منكم ،وال أهل بيت أبر وال أوصل من 
أهل بيتي ،فجزاكم الله عني خريا. أال واين 

ال أظن يوما لنا من هؤالء القوم.
الفداء  لك  أرواحنا  الله.  أبا عبد  الجميع/يا 
أصحاب  يكونوا  ان  اختاروا  لقوم  وتعسا 

جاهلية.
الحسني/ إين قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا 
ذمام  وال  حرج  مني  عليكم  ليس  حل  يف 

جمال  فاتخذوه  غشيكم،  قد  الليل  وهذا 
،وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من اهل 

بيتي
وتفرقوا  يف سواد هذا الليل وذروين وهؤالء 

القوم فانهم ال يريدون غريي.
تكلم يا قمر بني هاشم. يا أخي ولوايئ يا أبا 

الفضل العباس....
فعلت  إن  ..أنا  وموالي  سيدي  يا  العباس/ 
ما تأمرين به، فام عساي اقول أليب، عيل بن 
أيب طالب ،حينام القاه وسألني عنك؟ أأقول 
تركتك وحيدا تواجه القوم الفاسقني  ألبقى 
يا  ابدا...تكلمي  ذلك  الله  أرانا  ال  بعدك؟ 

اختاه زينب..
زينب/ ال والله يا أخي. لن نرتكك وحيدا يا 

حسني. ارواحنا لك الفداء يا بن أمي وأيب.
الجميع/ لن نرتكك وحيدا يا حسني...

ابا بكر  الحسني/ وانتم يا اخويت األحبة...يا 
ويا عمر ويا عثامن وجعفر. أبناء عيل؟.

االربعة/ نحن معكم.. معكم ال مع عدوكم، 
أو  العمر  بنا  الفداء مهام طال  لك  أرواحنا 

قرص.
الحسني/ وأنتم يا بني عقيل؟ حسبكم من 
القتال بصاحبكم مسلم. اذهبوا. قد اذنت 
لكم يا عبد الله ومحمد بن مسلم و جعفر 

وعبد الرحمن وعبد الله بن عقيل.
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بنت  بن  يا  الفداء  لك  الخمسة/أرواحنا 
رسول الله))ص((.سبحان الله, لو فعلنا فام 

يقول الناس لنا وماذا نقول لهم؟!.
وبني  وسيدنا  شيخنا  تركنا  انا  الله/  عبد 
عمومتنا خري األعامم ومل نرم معهم بسهم؟!.

ومل نرضب  برمح  معهم  نطعن  ومل  جعفر/ 
معهم بسيف ومل  ندِر ما صنعوا ؟!.

عبد الرحمن/ ال والله ما نفعل ذلك ولكن 
ونقاتل  وأهلينا  وأموالنا  بأنفسنا  نفديك 

معك.
الحسني/ وأنتام يا محمد وعون بن عبد الله 

بن جعفر بن ايب طالب؟.
الله  بعدك...قبح  العيش  الله  قبح  االثنان/ 

العيش بعدك يا أبا عبد الله...
الحسني/ فام قولكام يا عيل األكرب و يا عيل 

السجاد؟.
االثنان/ أما والله لو علمنا بأنا نقتل ثم نحيا 
ثم نحرق ثم نذرى ،يفعل ذلك بنا سبعون 

الف مرة, ما فارقناك يا أبتاه و يا حبيباه...
يا  بكر.  وأبو  الله  وعبد  القاسم  الحسني/ 

أبناء اخي املجتبى. ما انتم قائلون؟.
الثالثة/وكيف ال نفعل ذلك وامنا هي قتلة 
التي ال انقضاء لها  واحدة ثم هي الكرامة 

أبدا.
الجميع/ أنفسنا لك الفداء يا أبا عبد الله. 

نقيك بأرواحنا. نحن الحسني والحسني نحن.
األصحاب.  واصدق  اوىف  يا  وانتم  الحسني/ 

حبيب بن مظاهر األسدي وزهري بن القني
عبدالله  بن  وسعيد  الصيداوي  مثامة  وابا 

واألخرون؟ تكلم يا حبيب الحبيب.
قتلنا  نحن  إن  وموالنا.  سيدنا  يا  حبيب/ 
بني يديك, نكون قد وفينا لربنا, وقضينا ما 

علينا.
الله  رسول  عن  خريا  الله  جزاكم  الحسني/ 

صىل الله عليه وأله, وعني وأهل بيتي.
برشياين- بدمي  قطرة  كل  نشيد  ))اظالم- 

الحسني مع اهله واصحابه يتحادثون((

الطف/4
====

الكفر((                                           ))عرض سيناميئ عن زحف جيش 
يوم  كان  ملّا  العرض((  الحسني/))يصاحب 

عاشوراء, زحف علينا جيش االمويني
القوم  بإزاء  وقفت  لقتالنا.  الفجرة  الكفرة 

فجعلت أنظر اليهم وهم يتجمعون
حينها  االخرى.  تلو  اللحظة  ويتزايدون 

أعترص روحي األمل والحزن عىل قوم
يرصون عىل  ان يردوا أنفسهم يف  التهلكة. 

ناديتهم بأعىل صويت :
الحسني/ ))تحت الضوء يف منطقة التمثيل(( 
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يا قوم، حتى تأتونا بهذه  الذي اصابكم  ما 
قوم  يا  والعدد!  العدة  من  املهولة  األعداد 
يحق  وال  جميعا  مسلمون  بأننا   تذكروا 
عىل  .ألستم  املسلم  اخاه  يقاتل  ان  ملسلم 

دين محمد؟! إين والله أخىش عليكم
غضب العيل األعىل. أقسم بالله عليكم أن 

تتفكروا مبا اقول لكم،فال تتعجلوا وال
يا  اىل رشدكم  الغرور. عودوا  بالله  يغرنكم 

قوم.
يحّدث  التقديم  منطقة  يف  شمر/)) 
الجوشن. ذي  بن  الشمر  أنا  الجمهور(( 

كنت حارضا يف يوم العارش من املحرم,وكم 
نصحت حسني بن عيل وقلت له:

اىل  التمثيل((عد  ملنطقة  ))ينتقل  شمر/ 
صفوف  شق  تريد  من  يا  انت  رشدك 

املسلمني!.
التي  هذه  عظيمة  أكذوبة  أية  الحسني/ 
قاتلكم  القوم؟!  جهال  بها  وخادعتم  فتنتم 

الله!.
فارس  التقديم((أنا  منطقة  سعد/))يف  ابن 
العرب عمر بن سعد بن أيب وقاص. سأحيك  
لكم كل ما جرى يف العارش من املحرم, مام 
لحسني  النصح  بذلت  وأنا  وسمعته,  رأيته 
بن عيل, لعله يستمع يل ويرجع عام وطّن 

النفس عىل القيام به.

))ينتقل ملنطقة التمثيل(( يا حسني؟ استمع 
لحديثي وخذ به, فأن فيه خالصك

تفعل,  مل  وإن  وصحبك,  أهلك  وخالص 
فتذكر جيدا بأنك السبب يف كل ما سيجري

ستتفجر,  التي  الدم  وبحور  سوء  من  لكم 
فتغرقكم فيها رش مغرق. دعك من كل من

راسلك بكتبه الواهية ووعوده الكاذبة, فها 
هو يف معسكرنا الساعة. حسني؟ إن

بعنادك,  أوصالها  تقطع  فال  قرابة,  إليك  يل 
وال ترص عىل مخالفتك إلجامع صفوف

املسلمني, فال جدوى مام تفعل, ما دمت يف 
النهاية ستنصاع ألمر أمري املؤمنني.

الغرور  الدنيا  أهي  سعد.  بن  يا  الحسني/ 
التي فتنتك حتى دعتك لهذا القول؟! أعيل 
بن أيب طالب، عليه السالم، أمريا للمؤمنني، 
معاوية  بن  يزيد  الزنديق،  ابن  والزنديق 
امريا للمؤمنني؟! ما الذي دهاك وأصابك يا 

بن عم؟!.
ابن سعد/ دعنا من هذا الحديث الذي ال 

طائل منه يا أبا عبد الله.
الحسني/ بل هي الحجة عليك، والله العيل 
العظيم يا عمر. أعلم بأنك مواجه غدا، من 
ال يغفر السوء ولو كان مثقال ذرة، فاسمع 
قبل  الكفر  معسكر  وغادر  النصح،  مني 

فوات األوان.
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شمر/ال تدعه يسحرك بحديثه يا بن سعد، 
اىل  بنا  وهلم  ينتظرك  الذي  باملجد  وفّكر 
لنا  فاتحا  أراه  السامء،  وأيم  فأين  السعد 
وأرسعوا.)ينادي  ايل  :هلموا  ينادينا  ذراعيه 

بقوة(
اىل  رجال..  يا  القتال  اىل  الحرب...الحرب... 

املجد... اىل النرص.
)) مؤثر صهيل الجياد- رياح عاتية- صليل 

السيوف- رضبات الطبول((
حني افخر الجميع/

 أنا ابن عيل الطهر من آل هاشم          
                                    كفاين بهذا مفخر

وجدي رسول الله أكرم من مىش         
                 ونحن رساج الله يف الخلق نزهر

النساء/ 
وفاطم أمي من ساللة أحمد                              
               وعمي يدعى ذا الجناحني جعفر

وفينا كتاب الله أنزل صادقا                
               وفينا الهدى والوحي بالخري تذكر

العباس/ 
ونحن أمان الله للناس كلهم                

                       نطول بهذا يف األنام ونجهر
األكرب/ 

ونحن حامة الحوض نسقي والتنا          
                  بكأس رسول الله ما ليس ينكر

زينب/ 
وشيعتنا يف الحرش أكرم شيعة              

                       ومبغضنا يوم القيامة يخرس
اشباح   الضوئية  والبقع  الظالم  ))وسط 

تتخاطف- رضبات الطبول((

الطف/5
/====

الدنيا  خلق  الذي  لله  الحمد  الحسني/ 
فجعلها دار فناء وزوال مترصفة بأهلها حال 

بعد حال يا بن سعد ..
القوة  منحنا  الذي  لله  سعد/الحمد  ابن 
عىل  الطاعة  عصا  شق  من  لصد  واملنعة 
خليفة املسلمني يزيد بن معاوية. أعزه الله 

وأبقاه.
غرته  من  املغرور  االفعى.  رأس  القاسم/يا 
تغرنكم هذه  فتنته فال  دنياه والشقي من 

الدنيا.
شمر/ أتسمعني يا حسني بن عيل؟ أنتم من 
غرتكم دنياكم. فكفاكم ما نلتم منا يف أحد 
بني  يا  ايادينا  عىل  ستنالون  ما  ويكفيكم 

هاشم)يضحك(.
زينب/ قبحت من رجل, يريد السوء بأهل 
نبي الله محمد بن عبد الله, صىل الله عليه 

وآله أخزاك ريب يف دنياك وأخزاك .
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األمري  التمثيل((أنا  منطقة  زياد/))يف  ابن 
وعامل  الكوفة  وايل  زياد,  بن  الله  عبيد 
ايب  بن  معاوية  بن  يزيد  املسلمني,  خليفة 
لحسني  ونصحت  الواقعة,  حرضت  سفيان. 
معه  من  ودماء  دمه  تجنيبه سفك  واردت 

وقلت له:))ينتقل ملنطقة التمثيل((
يا حسني. لكم هو قاس فؤادك. اتريد هالك 

نسائك وأطفالك والشيب والشبان؟!.
أبو بكر/يا بن زياد. أنا أبو بكر بن عيل عليه 
السالم. اما والله انا نراكم قد اجتمعتم عىل 

أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم....
ابن سعد/))متهكام((عجبا! وايم السامء ما 

عدت اعرف من منكم حسني بن عيل؟!.
..أخزاكم  الحسني  ..أنا  الحسني  الجميع/أنا 
الله يف دنياكم وآخرتكم! ويلكم اال تعون ما 
انتم مقبلون عليه من عظيم اإلثم؟ تقاتلون 

ابن بنت نبيكم؟ اللهم احلل بهم
نقمتك وجّنبهم رحمتك..

القدر  هذا  عىل  دمتم  ما  شمر/))ساخرا(( 
كهذا  جلل  ألمر  اختياركم  فام  الخوف  من 

الذي أنتم فيه األن؟!)) يضحك بقوة((.
حبيب/))يف منطقة التقديم((انا حبيب بن 
مظاهر االسدي. موال للنبي األمني محمد, 
سبطه  أصحاب  ومن  وآله,  عليه  الله  صىل 
اإلمام الحسني))ع((. كنت حارضا يف واقعة 

امللعون  جند  حارصنا  حني  بنينوى,  الطف 
الكافر:  لشمرهم  وقلت  فحاججتهم  يزيد, 
الله  غضب  يامن  الجوشن؟  ذي  بن  شمر 
فلتعلم  اال  الشيطان.  عليه فسخطه شقيق 
انت ومن معك, بأن نعم الرب ربنا وبئس 

العبيد أنتم .
وال  اجبني  حسني؟!  يجيبني  اال  زياد/  ابن 

تتواَر خلف هؤالء.
الجميع/ تكلم يا بن مرجانة؟ تحدث يا بن 
يا بن  األمويني؟  يا مطية  األكباد؟ قل  آكلة 

زياد؟.
ابن زياد/ بل اريد الحسني بن عيل، أم تراه 

يندب حظه العاثر يف خيمته؟))يضحك((.
طالب.  ايب  بن  عيل  بن  عثامن  عثامن/أنا 
اعلم يا عبيد الله بن زياد بأنك ومن معك 
أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد ،ثم 
تريدون  وعرتته  ذريته  عىل  زحفتم  أنكم 

قتلهم.
للعجب  انه  السامء  شمر/)متهكام(وايم 
العجاب يف ما أرى واسمع! أو نحن الذين 
خرجنا لقتالكم ام انتم من تريدون اشعال 

الفتنة والفرقة بني صفوف املسلمني ؟!.
يامن  مالعني!  واخزاكم  الله  قبّحكم  عمر/ 
بن  يزيد  األكرب  شيطانكم  عليكم  أستحوذ 
أكاذيبه  فصدقتم  سفيان  ايب  بن  معاوية 
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املصري.  وبئس  النار  وسريدكم  فخدعكم 
جزاء  فهذا  الدين,  يوم  اىل  فيها  داخرين 
املارقني الظاملني الذين اختاروا دنياهم عىل 

آخرتهم.
تكون  فمن  ساخرا((  سعد/))ضاحكا  ابن 

أنت من القوم أيها الغر؟!.
عمر/أنا عمر بن عيل بن ايب طالب, الحسام 
الذي جندل اصنام رشككم وضاللتكم وأذاق 
املّر  االوىل،  جاهليتكم  يف  قريش  صناديد 
والهوان, وهذا والله سبب حقدكم ومقتكم 
عهد  من  ولكن  اآلن,  ليس  لنا،  وكرهكم 
رسول الله، صىل الله عليه وأله وسلم ايضا.

بنات  نحن  التقديم((  منطقة  النساء/))يف 
رسول الله صىل الله عليه وعىل اهل بيته, 
وصفية  وعاتكة  ورقية  وسكينة  كلثوم  أم 
وفاطمة. كنا ممن حرضن الواقعة, وملا أراد 
جند الكفر والضاللة االعتداء علينا قلنا لهم 

بصوت الحق. صوت الرسول األعظم:
فاعلموا  التمثيل((اال  منطقة  النساء/))يف 
وملا  لكم  تبا  اال  واردين.  جهنم  اىل  بانكم 
اللهم  راجعون.  اليه  وانا  لله  وانا  تريدون 
اميانهم،  اشهد عىل هؤالء قوم  كفروا بعد 

فبعدا للقوم الظاملني الضالني.
!كلموا  غاضبا((ويلكم  سعد/))يرصخ  ابن 
حسينا، فانه ابن ابيه, والله لو وقف فيكم 

له  تسمحوا  ال   ! انقطع  ملا  يوما  هكذا 
بالحديث واال قلب املجن ظهره علينا!.

شمر/ يا حسني! ما الذي تريد قوله قبل ان 
تقع الواقعة ؟.

وال  وربكم  ريب  الله  اتقوا  أقول  الحسني/ 
انتهاك  تقتلوين، فإنه ال يحل لكم قتيل وال 

حرمتي.
وجديت  نبيكم  بنت  ابن  فاين  الجميع/ 
خديجة زوج نبيكم وقد بلغكم قوله صىل 

الله عليه وعىل اله, حينام قال :
الصوت/الحسن والحسني سيدا شباب اهل 
الجنة.. حسني مني وانا من حسني.. أحب 
من  سبط  حسني  حسينا..  أحب  من  الله 

االسباط...ال خري يف امه تقتل ولدي ...
ولكن  ...سمعنا,  سمعنا...سمعنا  زياد/  ابن 

ال بد مام ال بد منه. اسمعتني يا حسني ؟.
ابن سعد/ أجل ...أجل...ال بد منه شئت أم 

أبيت! هذا أمر خليفة املسلمني.
اسمع  عيل؟  بن  يا  االن  قولك  فام  شمر/ 

النصح وأقر واستسلم, وال تهدر دمك.
ثم  انا  وانظروا من  انسبوين  اقول  الحسني/ 
وعاتبوها  فانصفوها  انفسكم  اىل  ارجعوا 
وانتهاك  قتالنا  لكم  يصلح  هل  فانظروا 

حرماتنا ؟.
منكم  بقتيل  تطلبوين  ا  ويحكم!  القاسم/ 
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قتلته؟.
بقصاص  أو  استملكته  لكم  مال  أو  األكرب/ 

جراحة؟.
زينب/ تكلموا؟ امل تكتبوا ايل: أن قد اينعت 
عىل  تقدم  وامنا  الجناب  واخرّضت  الثامر 

جند لك مجندة؟!.
))ابن زياد- شمر- ابن سعد بصوت واحد((

الثالثة/ انزل عىل حكم بني عمك ،فإنهم لن 
يروك اال ما تحب...ما قولك؟.

اعطاء  بيدي  اعطيكم  ،ال  والله  ال  الجميع/ 
الذليل, وال اقر لكم اقرار العبيد ...

الثالثة/ تذكّر يا حسني، بانك من بغى وأراد 
الحرب لخروجك عىل امر األمة!.

تكون,  ارادها هكذا  أنتم من  بل  الحسني/ 
يا اعداء الله, ورسوله, واهل بيته, واالسالم 
ستفضحون  انكم  ريب  وال  واملسلمني, 

وتنكشف اكاذيبكم ولو بعد حني.
املعركة  استعدادات  عن  سيناميئ  ))عرض 

يصاحبه نشيد وين تروح يا ظامل((
الذلة.... الجميع/)) ينشدون(( هيهات منا 

هيهات منا الذلة....
السامء  قطر  عنهم  أحبس  الصوت/اللهم 
وابعث عليهم سنينا كسني يوسف وسلط 
مصرّبة،  كأسا  يسقيهم  ثقيف  غالم  عليهم 
بقتلة  قتلة  قتله  اال  أحدا  فيهم  يدع  وال 

واهل  وألوليايئ,  يل  ينتقم  برضبة,  ورضبة 
بيتي, واشياعي, منهم فانهم غرونا وكذبونا 
وخذلونا وانت ربنا عليك توكلنا واليك انبنا 

واليك املصري...
انت  وقاص..  ايب  بن  سعد  بن  يا  الحسني/ 
تبغي قتيل يك يوليك الدعي ابن الدعي بالد 
الري وجرجان .يا بن سعد اعلم وتذكر بانك 
والله ال تهنأ مبا منيّت نفسك به ابدا عهد 
معهود, فأصنع ما أنت صانع, فأنك ال تفرح 
عىل  برأسك  وكأين  آخرة,  وال  بدنيا  بعدي 
قصبٍة قد نُصبت بالكوفِة يرتاماها الصبيان 

ويتخذونها غرضا بينهم.
الجميع/ تذكّر قويل هذا يا عمر بن سعد...

تذكّرُه...تذكّره..
))الكلامت ترتدد بقوة الصدى((
))ابن سعد- شمر- ابن زياد ((

هذا  أسكتوا  خوفاً((  ))يرصخون   / الثالثة 
ينبثُق  الذي  الصوت  هذا  الصوت...أسكتوا 
والسهام  السيوف  كانبثاق  روحي  اىل  

والرماح يف الليل املظلم فتُمزق أستارُه. آه.
))إظالم - نشيد وين تروح يا ظامل((
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الطف/6
/====

بقعة  تحت   – التقديم  منطقة  ))يف  الحر/ 
ممن  وكنُت  يزيد,  بن  الحُر  أنا  ضوء(( 
حرضوا  وشاركوا يف امللحمة. أحيك لكم ما 
شاهدته وسمعته والله عىل ما اقوله شهيد.

منطقة  يف   – سعد  بن  عمر  من  ))يقرتب 
التمثيل((

ابن سعد / تكلم يا فارس العرب.
يا عمر بن سعد. أمقاتٌل أنت هذا  الحر / 

الرجل؟!.
أتراين  بسخرية((  /))ضاحكاً  سعد  ابن 
قتاالً  مقاتلُه  انا  والله  أي  للهو؟  خرجُت 

أيرسُه أن تسقط الرؤوس وتطيح االيدي.
عليكم  عرضُه  فيام  فاملكم  ؟!  عجباً  الحر/ 

الحسني بن عيل, رضا ؟.
ابن سعد/ ))بهمس وحذر(( الحُق اقول لك 
لفعلت.  إيل  االمُر  كان  لو  أما  صاحبي..  يا 
خليفة  بعدِه  ومن  زياد  ابن  امريك  ولكن 

املسلمني يزيد بن معاوية يأبيان.
التمثيل((اعتزلُت  ملنطقة  ))يعود  الحر/ 

املكان وأخذُت أفكّر ورسعان ما اقتحمني
أخمص  حتى  رأيس  قمة  من  هزين  صوت 

قدمي وقال يل :
الصوت / يا حر بن يزيد.. آن األوان .. نعم 

آن األوان أن تُخرّي نفسك بني الجنة
والنار.. خرّي نفسك بني الجنة والنار.

الحر / ))يرصخ(( والله ال أختار عىل الجنة 
شيئاً ولو قُطّعت وأُحرقت. اللهم اليك انيب  
فتُب عيل, فقد أرعبُت قُلوب اوليائك وأوالد 
بنت نبيك. ))يتحرك نحو الحسني((  إين لك 
يا ابا عبد الله ...إين لك يا بن بنت نبي الله.

الجميع / ))يرددون(( اين لك يا ابا عبد الله 
.. اين لك يا بن بنت نبي الله.

))شمر – ابن سعد – ابن زياد((
الثالثة / أَو ترون؟ اَو تسمعون؟ وايم السامء 

ُجّن الرجل! ُجن الرجل! أم تراُه مسحوراً؟.
اىل أين انت راحل يا فارس العرب ؟ ُعد يا 

حر وإالّ خرست كُل يشء!.
يا  الخارسون األخرسون  أنتم  بل   / الجميع 

أرواح الظلمة وخفافيش الظالم والظلم...
الحر/  ))تحت بقعة الضوء(( يا قوم ألمكم 

الهبل, دعوتم هذا العبد الصالح
أنكم  وزعمتم  أسلمتموه  اتاكم  أذا  حتى 
قاتلو انفسكم دونه! ويحكم لقد منعتموه

وأهله عن ماء الفرات ! ويلكم لبئس القوم 
أنتم, أما تخافون غضب الله ورسوله

ال سقاكم الله يوم الظأم. كدتم تردوين النار 
وغضب الله ورسوله األمني. قاتلكم الله.

))عرض سيناميئ لقتال الحر واستشهاده((
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الجميع/ أستشهد الُحر بن يزيد التميمي.. 
استشهد الحر الرياحي....

ريــــاح                 بن  حر  الُحر  لَنِعم  الحسني/ 
صبور عند مختلف الرمــــــاح

لَنِعم الُحر يف وهج املنايا                
أذ االبطال تخطر يف الصفاح

لَنِعم الُحر إذ نادى حسيناً                 
فجاد بنفسه عند الصبــــــــــاح

فيا ريب أضفه يف الجنان                 
وزّوجه مع الحور املـالح

))إظالم – نشيد مناسب((

الطف/7
/====

تحت   – التقديم  منطقة  ))يف  زينب/ 
الضوء(( انا زينب بنت عيل بن ايب طالب. 
حاملة هموم جدي وامي وايب واخي واهيل 
عىل  وضعت  لو  التي  الهموم  تلك  جميعا. 
ولكني  ثقلها,  من  لناخت  الجبال,  ظهور 
وقلبي.   روحي  ووسدتها  وتحملتها  حملتها 
تعاىل  الله  غضب  أشتد  لكم.  اقول  الحق 
عىل اليهود اذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه  
عىل النصارى إذ جعلوه ثالث ثالثة، واشتد 
الشمس   عبدوا  إذ  املجوس  عىل  غضبه 

والقمر دونه..

تحت  التقديم-  منطقة  القاسم/))يف 
الحسن بن عيل بن  القاسم بن  الضوء((أنا 
قوم,  عىل  غضبه  أشتد  ولقد  طالب   أيب 
نبيهم,  بنت  ابن  قتل  كلمتهم عىل  اتفقت 
أما والله ال اجيبهم عىل يشء مام يريدون 
حتى ألقى الله تعاىل وانا   مخضب بدمي, 

مغصوب عىل حقي.
تحت  التقديم-  منطقة  العباس/))يف 
وظهره  عيل,  بن  الحسني  لواء  انا  الضوء(( 
الذي ما  انحنى لداهية من دواهي الدهر. 
انا العباس بن عيل بن ايب طالب. صربنا عىل  
جيش الكفر والضاللة, وسألناهم ان يكفوا 
عنا حتى نصيّل, فرفضوا بل وراحوا  يرموننا 
بنبالهم املسمومة, التي والله ما صدتنا عن 

صالتنا. الله اكرب.
وهم  خلفه  يصلون  والجميع  ))الحسني 

يرددون الله اكرب((
جريح  بني  ما  يتساقطون  يحامون  ))الذين 

وشهيد- نشيد كل قطرة بدمي برشياين((
تحت   – التقديم  منطقة  السجاد/))يف 
الضوء(( انا عليل الهاشميني. وعليل الحسني 
بن عيل. انا السجاد عيل وزين العابدين. ملا 

فرغ اصحاب ايب  من صالتهم
صار يأيت الرجل منهم  بعد الرجل, يطلب 

الرخصة للقتال فيأذن له الحسني, عليه
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السالم, فيقاتل قتاال شديدا ويستشهد.
حبيب يقرتب من الحسني(( 

عبد  ابا  يا  للقتال  الرخصة  اطلب  حبيب/ 
الله.

الحسني/ حبيب أنت يا حبيب بن مظاهر 
بيت  أهل  عن  ذدت  أنك  ،أشهد  االسدي 

النبوة بكل ما أوتيت من قوة
حبيب/أحمد الله ريب عىل شهادة ابن بنت 

نبيه املختار صىل الله عليه واله وسلم.
األسدي  مظاهر  بن  يا  درك  الحسني/لله   .

..لله درك
. حبيب/ روحي لكم الفداء يا ابا عبد الله 

الحسني.. وايّن لها بإذن الله تعاىل
وقاتلهم  حبيب  يا  انطلق  اذن  الحسني/ 
الساعة، محتسبا، صابرا، مؤمنا، مقبال, غري 
مدبر لتنال الجنة, فهذه والله بشارة جدي, 

صىل عليه واله وسلم, ألصحابه يوم بدر.
)) عرض سيناميئ لقتال حبيب واستشهاده((

مظاهر  بن  حبيب  استشهد  الجميع/ 
األسدي. انا لله وانا اليه راجعون.

ومنهم  نحبه  قىض  من  فمنهم  الحسني/ 
يا  الله  من ينتظر وما بدلوا تبديال. رحمك 

حبيب.
حبيبي انت يا بن مظاهر األسدي. قتل الله 

قوما قتلوك ومن معك.

))إظالم – نشيد مناسب((

الطف/8
/====

يحيك   - التقديم  منطقة  الحسني/))يف 
للجمهور(( مل يبق معي اال اهل بيتي, وهم 
اخويت وولد جعفر وولد عقيل وولد الحسن 

وولدي.
األكرب/ )) تحت بقعة الضوء((

انا عيل بن الحسني بن عيل                  
                      نحن وبيت الله اوىل بالنبي
والله ال يحكم فينا ابن الدعي                    
                      اطعنكم بالرمح حتى ينثني
ارضبكم بالسيف احمي عن ايب                
                         رضب غالم هاشمي علوي
))عرض داتا شو عن قتال االكرب واستشهاده((

الجميع/استشهد عيل االكرب...الله اكرب..
الله قوما قتلوك يا بني ! ما  الحسني/ قتل 

أجرأهم عىل الرحمن وعىل رسوله وعىل
بعدك  الدنيا  عىل  الرسول..  حرمة  انتهاك 

العفا..
زينب/يا حبيباه وابن اخاه , يا فلذة اكبادنا 
األمني رشبة  ربك وجدك  , سقاك  وارواحنا 
قاتليك  وسقا  ابداً,  بعدها  تعطش  ال  ماء 

الظأم االكرب واألعظم.
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النساء/ ))ينحنب(( وا ويلتاه! وا مصيبتاه!.
يقص   - التقديم  منطقة  يف   (( السجاد/ 
للجمهور(( واشتد القتال بيننا وبينهم فربز 
فارتجز  عقيل  بن  مسلم  بن  الله  عبد  لهم 
منطقة  العباس/))يف  قتل..   حتى  وقاتل 
التقديم((ثم برز من بعده محمد بن مسلم 

بن عقيل فقاتل ثم قتل.
فارتجز  عقيل,  بن  جعفر  برز  ثم  القاسم/ 

ثم قتل.
األكرب/ ثم برز من بعده اخوه عبد الرحمن, 

فقاتل حتى قتل.
زينب/ ثم برز من بعده عبد الله بن عقيل 

فقاتل حتى قتل.
السجاد/ ثم برز من بعده محمد بن عبد 
فقاتل حتى  ايب طالب,  بن  بن جعفر  الله 

قتل.
بن  اخوه عون  بعده  برز من  ثم  الحسني/ 
انا  قتل.  حتى  فقاتل  جعفر,  بن  الله  عبد 
النساء/  اكرب.  الله  راجعون..  اليه  وانا  لله 
الله اكرب. الله اكرب. وال تحسنب الذين قتلوا 
ربهم  عند  احياء  بل   , امواتاً  الله  سبيل  يف 
القاسم يقرتب من  الله اكرب.. ))   .. يرزقون 

الحسني((
اطلب   .. عيل  بن  الحسني  عمي  القاسم/ 

منك الرخصة للقتال ..

الحسني/ يا قاسم، يا بن اخي الحسن , كيف 
تجد املوت؟

القاسم/ ما دام معك، فهو احىل من العسل 
يا عامه.

بن  الحسن  اباك  فيك  ارى  لكأين  الحسني/ 
عيل واقفا امامي يحدثني. لله درك يا بن

أخي وحبيبي.
القاسم/ روحي لك الفداء سيدي وموالي...

الله اكرب..
إن تنكروين فأنا نجل الحسن             

                   سبط النبي املصطفى واملؤمتن
هذا حسني كاألسري املرتهن              

                 بني اناس ال سقوا صوب املزن
))الحسني يحتضن القاسم وينحبان((

القاسم  قتال  عن  سيناميئ  ))عرض 
واستشهاده((

تتحدث  الضوء-  بقعة  تحت   (( زينب/ 
الله  عبد  اخوته  بعده  من  برز  للجمهور(( 
وابو بكر وقاتال قتاال شديدا ثم استشهدوا...

الله اكرب .استشهد ابناء الحسن املجتبى.
السجاد/ )) يحيك للجمهور(( وبرز من تبقى 
من اهل الحسني, عليه السالم واستشهدوا. 
الحسني  اهل  قتال  عن  سيناميئ  ))عرض 

واستشهادهم - إظالم((
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الطف/9
/====

)) نشيد مناسب - العباس يلتقي الحسني يف 
الوسط, تحت بقعة الضوء((

العباس/ يا اخي هل من رخصة؟.
اخي  العباس,يا  الفضل  ابا  يا  الحسني/اواه 
التي  يا روحي  و  ولوايئ وسيفي ومهجتي  

بني جنبي ..هل آن أوان الفراق؟.
الذي  االبدي  اللقاء  اوان  هو  بل  العباس/ 
الله  بأمر  وموالي،  اخي  يا  بعده  فراق  ال 
ايب  بن  عيل  ابانا،  ،فنلتقي  الجنة  موعدنا 

طالب, صلوات عليه, بوجوه مستبرشة.
))يتعانقان بقوة-انشودة يا عباس((

الحسني/ ياأخي ال طاقة يل عىل الفراق. انت 
صاحب لوايئ فان مضيت تفرّق عسكري.

الحياة  وسئمت  صدري  ضاق  العباس/قد 
املنافقني  هؤالء  من  ثأري  اطلب  ان  واريد 
بهم  وغرروا  الناس  جهال  خادعوا  الذين 
كل  لهم  فالويل  قتالنا،  عىل  وحرضوهم 
الويل والثبور من هول يوم الحساب االكرب..

))يتحرك مبتعدا((.
الحسني/ يا سقاء بني هاشم  أتطلب قليال 

من املاء ألطفال الهاشميني العطىش؟.
العباس/ سمعا وطاعة يا موالي...

يأخذ  وهو  العباس  عن  سيناميئ  ))عرض 
املاء((

العرض((ذهب  يرافق  السجاد/))  ص. 
والقربة  رمحه  ومعه  فرسه  عىل  العباس 
من  الكثري  به  فأحاط  الفرات،  نهر  قاصدا 

جند عمر بن سعد، ممن كانوا موكلني
بالفرات ورموه بالنبل فكشفهم عن املرشعة 

وهو يرتجز:
ص. العباس/ 

ال ارهب املوت اذا املوت رقا                   
                       حتى اوارى يف املصاليت لقا
نفيس لسبط املصطفى الطهر وقا            
                        اين انا العباس اغدو بالسقا

وال اخاف الرش يوم امللتقى
العباس  قتل  العرض((  ))يرافق  ص.زينب/ 
بن عيل فرسان الرش حتى دخل املاء. فلام 
واهله  الحسني  ان يرشب، ذكر عطش  اراد 
والشبان   والشيب  والنساء  االطفال  من 
وحملها  القربة  ومأل  كفيه  من  املاء  فرمى 
الطريق  عليه  فقطعوا  االمين،  كتفه  عىل 
واحاطوا به من كل جانب ،فحاربهم محاربة 

األبطال واطاح بالكثري منهم..
ص.السجاد/))يرافق العرض(( كمن له يزيد 
نخلة واعانه حكيم بن  بن ورقاء من وراء 
الطفيل السنبيس، فرضبه عىل ميينه فرباها، 
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فاخذ العباس السيف بشامله وصاح: 
ص. العباس/ 

والله ان قطعتموا مييني                  
                          اين احامي ابدا عن ديني

وعن امام صادق اليقني                  
                         نجل النبي الطاهر األمني

النساء/)) يحكني للجمهور(( قاتل قمر بني 
هاشم حتى ضعف عن القتال، فكمن له

نخلة  وراء  من  الطايئ  طفيل  بن  حكيم 
فرضبه عىل شامله فرباها...

العباس/ 
يا نفيس ال تخيش من الكفار                 

                           واستبرشي برحمة الجبار
مع النبي السيد املختار                       

                          قد قطعوا ببغيهم يساري
فأصلهم يا رب حر النار

عيل  بن  العباس  وحمل  السجاد/  زينب- 
القربة بأسنانه، فجاءه سهم فأصاب القربة

فأصاب  اخر  سهم  جاءه  ثم  ماؤها،  وأريق 
صدره فانقلب عن فرسه.

العباس/))العباس عىل األرض ينادي(( يا ابا 
عبد الله ....يا ابا عبد الله...

الحسني/ لبيك يا قمر بني هاشم وسقاءها..
)) األثنان تحت بقعة الضوء((

العباس/))ينازع(( إين أرى أيب...عيل بن أيب 

طالب...
الحسني/ ابلغه عني السالم ...أبلغه ما فعل 

القوم بنا من بعده...
العباس/ لكم امتنى األن.. لو أن ريب مينحني...

ألف روح وروح .يك ابذلها .جميعا يف الذود 
عنك...يا سيدي وموالي...فهي أرخص. بكثري 

من قطرة...دم تسيل من
دمائك الزكية الطاهرة...عىل ارض الطف...

ايب .أ تراين. .وفيت بعهدي واديت
إن  سامحني  عني؟  راض  أأنت  األمانة؟ 

قرصت يا امري املؤمنني..))يشهق(( اه..
العباس... الفضل  ابو  استشهد  الجميع/ 

اكرب....الله  هاشم....الله  بني  قمر  استشهد 
اكرب...

من  ومنهم  نحبه  من قىض  منهم  الحسني/ 
ينتظر وما بدلوا تبديال .الله اكرب ..الله اكرب..

انا لله وانا اليه راجعون. وال تحسنب الذين 
قتلوا يف سبيل الله امواتا بل احياء

عند ربهم يرزقون, وال حول وال قوة اال بالله 
العيل العظيم. اللهم خذ لنا بثأرنا

من هؤالء القوم الكافرين الضالني املضلني, 
الذي استحلوا حرماتنا واستباحوا

بألسنتهم  وخادعونا  واروحنا,  دماءنا 
ورسائلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

))إظالم – نشيد عباس يا حامي الرشيعة((
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الطف/10
/=====

التقديم(( ملا جاءتني  الحسني/))يف منطقة 
البشارة بأن األوان حان, وأين ال بد مالق ريب 
املستشهدين  وكل  وإخويت  وإمامي  ونبيي 

من الصالحني. ناديت أختي فأجابتني.
))زينب والحسني يف منطقة التمثيل((

زينب/ لبيك يا ابا عبد الله؟.
الحسني/ ناوليني ولدي عبدالله الصغري..

زينب/ آن األوان حسني؟.
الحسني/ آن يا أختاه .أين الصغري اليتيم؟.

باكيات(( اال من  النساء/ )) يتحلقن حوله 
سبيل يا ابا عبد الله؟.

الحسني/ هيهات.... لو ترك القطا لنام...
يا  وليدك  هذا  الرضيع((  تقدم  زينب/)) 

اخي...
بني  يحتضنه- يشمه((  يأخذه-  الحسني/)) 
البد  .ولكن  اودعك  ان  عيل  يعز  الله.  عبد 
مام ال بد منه... ))نحيب النسوة يتصاعد- 

يتامزج مع نشيد اخاف من اعوفك((
بن  ،حرملة  امللعون  ابن  امللعون  الصوت/ 
كاهل األسدي ،يرمي بسهم يصيب الرضيع 

يف نحره فيذبحه...
)) رصاخ وعويل النسوة يتصاعد((

الحسني/أختاه زينب. خذي الذبيح)تأخذه(
الدماء  بكفي.)يرمي  دمه  أتلق  دعوين 
للسامء( اللهم هون عيل ما نزل يب .انه بعني 
رسول  عن حرم  ذاب  من  )ينادي(هل  الله 
الله فينا؟ هل  الله؟ هل من موحد يخاف 

من مغيث يرجو الله يف إغاثتنا؟.
)) ارتفاع اصوات النساء بالعويل((

بعون  لهم  إين  عليال((  ))يقرتب-  السجاد/ 
الله ورسوله يا ابتاه...

طاقة  وال  عليل  ..انت  بني  ارجع  الحسني/ 
لك عىل القتال...

السجاد/ ذرين اقاتل بني يديك يا بن رسول 
الله. روحي لك الفداء...

الحسني/ يا ام كلثوم. خذي السجاد وامنعي 
عنه القوم والسوء ،لئال تبقى األرض خالية

من امام يتبعونه..
))نشيد مناسب((

فاعال  تراك  ما  بسخرية((  ضاحكا  شمر/)) 
األن يا حسني بن عيل ،وقد خال معسكرك 
يهوي  يكاد  عليل،  فتى  سوى  الرجال،  من 
ارضا لو المسته نسمة هواء؟ اليس كذلك يا 

عمر بن سعد؟.
ابن سعد/ ))مع نفسه(( هاجس يطوف يب 

فيهز اشاليئ كأنه االعصار! كأنه اإلعصار!.
ما  سعد؟!  ابن  سعد؟  ابن  عجبا!  شمر/ 
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اصابك يا اخي؟!.
ابن سعد/ شمر بن ذي الجوشن؟ اال تحمل 
عىل حسني وتخلصني من هذا العذاب الذي 
يعرصين من قمة رأيس حتى أخمص قدمي؟ 
والله لكأنه ملك املوت يستل روحي ببطء 

شديد!.
بن  يا  تقوله  الذي  ))ضاحكا((ما  شمر/ 
اال وقد شارفنا  ارانا  ما  السامء  وايم  سعد؟ 
ابن  األمري  امام  واقف  لكأين  النهاية.  عىل 

زياد، ورأس الحسني بني كفي هاتني...
ابن سعد/ اذن عّجل وأرحه وأرحنا مام نحن 
فؤادي  يفطر  بات  الذي  االنتظار  من  فيه 
يا  و يخلب لبي وينخرين نخرا! هلم. هلم 

رجل وعّجل، فلم يبق معه سوى النساء..
يا رشييك يف  تبغي  وما  تريد  ما  لك  شمر/ 

املجد والنرص الكبري.))يضحك((.
ابن سعد/ ))مع نفسه(( اي مجد واي نرص 

هذا الذي تحدثني عنه يا شقي؟!
مني  تسمع  مل  حسني؟  ينادي((  شمر/)) 
النصح فيام مىض، وها انت ترى حصادك بأم 
عينيك...أشالء ورؤوس مقطّعة هنا وهناك 
بك  حل  ما  ترى  اال   رجل؟  يا  ترعوى  .اال 
وبأصحابك وأهل بيتك؟ اال يحزنك ويفطر 

فؤادك نحيب النساء وبكاء األطفال؟ 
حسني؟ اما آن لك ان تقر بخطئك وتعرتف 

بذنبك؟ حسبك ان تتقدم الينا وانت نادم
عليك.  ونرصنا  الله  اخزاك  .لقد  ومعتذر 
اعدك إن فعلت ما امرتك به، ان يعفو عنك

خليفة املسلمني، يزيد بن معاوية، اعزه الله 
وأيده...

ابن سعد/ ))مع شمر(( وان فعلها يا شمر؟.
شمر/ وأيم السامء لو فعلها الف مرة، فلن 

اتنازل عن حز رأسه. إنه قدري.) يضحك(
يا  قدره  من  الفرار  منا  اي  مبقدور  وهل 

رجل؟!
)) رياح عاتية- رضبات طبول- اصوات ابن 

آوى((
فيه  يرغب  ال  عتيق  بثوب  آتيني  الحسني/ 

أحد يا زينب..
زينب/ فام حاجتك به، روحي لك الفداء؟.

الكافرين  ثيايب،ألن  تحت  أجعله  الحسني/ 
منه،  ،اال  ثيايب  من  قتيل  بعد  سيجردونني 

واين سأخرقه وأجعله تحت ثيايب..
واألطفال(( النسوة  تشاركها  زينب/))باكية 

انت  أم.اللهم  بن  يا  الفداء  لك  ارواحنا 
الشاهد والشهيد عىل ما جرى ويجري علينا، 

نحن اهل بيت نبيك وصفيك وحبيبك....
الوكيل...حسبنا  ونعم  الله  الجميع/ حسبنا 

ونعم الوكيل.....
،أم  صفية   ، عاتكة  رقية،  سكينة،  الحسني/ 
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كلثوم ، فاطمة..
بن  يا  لبيك  باكيات((  ))يدخلن  الجميع/ 

رسول الله .لبيك يا حبيب رسول الله..
.اال  األحزان  بيت  اهل  يا  صربا  الحسني/ 

فاعلمن نحن املنترصون يف الدنيا واآلخرة.
فال حزن وال جزع.عليكن مني السالم ،فهذا 

آخر اجتامع  لنا، وقد قربت منكن
العيل  بالله  اال  قوة  وال  الحول  الفجيعة. 

العظيم، وإنا لله وإنا اليه راجعون...
))تصاعد البكاء والنحيب والعويل ((

سكينة/ ابتاه...استسلمت للموت؟.
ال  من  للموت  يستسلم  ال  كيف  الحسني/ 

نارص له وال معني يا سكينة؟.
الله نارصنا...الله معيننا...الله منتقم  رقية/ 

لنا يا أبتاه..
يا  بعد  ومن  قبل  من  األمر  لله  الحسني/ 

رقية..
عاتكة/ أال نراك بعد اليوم يا ابتاه؟.

الحسني/ كيف وأنا موجود يف روح كل طري 
يف  صارخة  ستظل  التي  القطا  طيور  من 
الرمال  .حبات  القوم مبا كان  ،تذكّر  السامء 
هذه، ستحيك للناس كلهم، ما جرى لنا عىل 

ايادي القوم الظاملني ،فال تحزين يا عاتكة..
صفية/ يا ابتاه .ردنا اىل حرم جدنا ،صلوات 

ريب عليه وعىل اهل بيته الطيبني..

الحسني/ هيهات يا ابنتي صفية. هيهات .لو 
ترك القطا لنام...

رسول  بن  يا  معك  ذاهبة  إين  كلثوم/  أم 
الله...

الحسني/ القوم يطلبونني انا يا كلثوم...أبقي 
معهم...

للوحوش  وترتكنا  عنا  ترحل  أو  فاطمة/ 
تفرتسنا؟.

بعني  محروسات  .اننت  فاطمة  يا  الحسني/ 
الله التي ال تنام. سكينة .تعايل يا ابنتي..

لصدره  ويضمها  األرض  عىل  ))يجلس 
والنساء حوله يبكني((

الحسني/ 
سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي           

                     منك البكاء اذا الحامم دهاين
ال تحرقي قلبي بدمعك حرسة              

                     ما دام مني الروح يف جثامين
فاذا قتلت فأنت اوىل بالذي                    
                             تأتينه يا خرية النسوان

)) بكاء ونحيب ميتزج بنشيد- هذا الغريب 
منني((

))الحسني ينهض والنساء يتعلقن به ويقبلن 
يديه وجسده ورجليه((

الحسني/  احبسيهن عني يا زينب فام عدت 
مبحتمل فراقهن. اللهم كن عوين
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وامنحني قوتك وصربك وعونك...ال حول وال 
قوة اال بالله العيل العظيم..

))عرض سيناميئ عن قتال الحسني((
الضوء   – الوسط  يف  علو  عىل  ))الحسني 

يغمره-الذين يهجمون عليه يتساقطون((
الحسني/ أنا الحسني بن عيل                   
                                    اليت أن ال أنثني

أحمي عياالت أيب                   
                               أميض عىل دين النبي

الصوت/ والله ما رأيت مثله من قبل وال من 
بعد، وإن كانت الرجال لتشد عليه فيشتد 
وعن  ميينه  عن  فتنكشف  بسيفه  عليها 
شامله انكشاف املعزى اذا شد فيها الذئب. 
كان))ع((يحمل عليهم وهم كرث فينهزمون 
وان  املنترش  الجراد  كأنهم  يديه  بني  من 
الله سبحانه أرسل املالئكة املسومني تقاتل 
معه ،ومن حينها وحتى االن وما سيأيت من 

قادمات األعوام يبقى الحسني يجلجل:
ص.الحسني/

القتال أوىل من ركوب العار               
                       والعار اوىل من دخول النار

والله ما هذا وهذا جاري
ويلكم يا آل أيب سفيان ،إن مل يكن لكم دين 

وكنتم ال تخافون يوم املعاد فكونوا
أحرارا يف دنياكم هذه وارجعوا اىل احسابكم 

ان كنتم عربا كام تزعمون..
العراق  يف  التفجريات  عن  سيناميئ  ))عرض 

واستشهاد العرشات((
إن كان دين محمد ال يستقم    إال بقتيل يا 

سيوف خذيني.
املشاهدين  قاعة  اىل  الحشود  ))دخول 
يرددون.ابد والله يا زهراء ما ننسه حسينا((
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))تاجُ التحدي(( 

 علي ح�صني اخلباز
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املرتكز  اقىص  ويف   املرسح  عىل  تظهُر   (
نصف  تعطي  محجبة   امرأة   ، الوسطي 
قامتها للجمهور  ، وهي ترفع يدها للدعاء ، 
ويف وسط املرسح تطلع  امرأة اخرى بنفس 
املواصفات ، وتدخل امرأة ثالثة ورابعة  ، (

صحفية :ـ يا ترى من منهن زينب ؟
مجموعة النساء :ـ انا

الشيخ :ـ هي زينب بأمر رب العاملني ،
هكذا شاء الله أن يسميها زينب

صحفية :ـ  من منكن هي مواليت  زينب ؟
زينب 1:ـ ) املرأة التي هي يف اقىص املرتكز 

الوسطي (
انا زينب كل األزمان ..
يف كل جيل سرتيني  ،

صابرة الجراح
وصاليت بذرة الدين والحياة ،

و صمت صربي عاصفة
تهّز  مرابع  الدهور ... ،

نعم سأطلع يف كل زمان  ،
اتحدى بهذا الصرب  كل الطغاة ،

اجز ّالخوف من قواميس  الناهضني ،
وكل مفردة عاجزة ،

زينب 2:ـ عقيلة بني هاشم
صوت :ـ البكاء ؟

الشيخ :ـ هذا بكاء نبي اخربنا

املصائب  عليها   تصّب  سوف  :ـ  صوت 
والرزايا

زينب :ـ مواساة لجرحه الغائر
يف التواريخ ....
اليعني انكسارا

وال مذلة بل هو
الزهو زهو اليقني

) تدخل امرأة زينبية ،(
:ـ زينب 2:ـ  ) تحمل قربة ماء يف يدها (

سبيل يا عطشان
الصحفية :ـ يا للحرية ..
اين ابحث عن زينب !

زينب :ـ كلنا زينب
صحفية :ـ اريد ان اعرف

كيف استقبلت خرب الرحيل ؟
بها  تحيط   ، املرسح  وسط  تقف  زينب   (
تقف  والصحفية  جانب  كل  من  النساء 
املشهد...  جانب  وعىل   ، الزينبيات  خلف 
بن  الله  عبد  فيه  يجلس  مهيب   مضيف  

جعفر الطيار (
زينب3 :ـ  قلب تستنهضه  الجمرات ...

حني ادركت عليها السالم
عزم  االخ الالهب

يف امياءات الرحيل ،
خافت
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الصحفية :ـ خافت ؟
أزينب تخاف؟

زينب 2:ـ  نعم هي خافت
ان مينعها الزوج  من الرحيل

زينب 1:ـ ) تقف امام  زوجها عبد الله (
يا بن عم  ...

هو شقيق الحسني عليه السالم
وقد عزم عىل املسري
عبد الله :ـ اىل اين ؟

زينب 1:ـ اىل العراق ..
وانت تعلم سطوة املعزّة

التي التطيق يب الصرب دونه  ،
) برهة صمت (

واليحق يل املسري  بال استئذان
جئت إليك..

طالبة  االذن ..
وإال فامتثال مطيع ،

وثق ستكون حينها الحياة دونه
واليشء يسكت

هذا االنني من بعده سوى
املوت يا بن العم

عبد الله :ـ اال يقدر هذا الدمع
ان يجيبك يا زينب ) بكاء (

زينب 2:ـ هو يدري
ان رفضه يعني املوت

الشيخ:ـ  يف ضمن الرشط الوارد
يف عقد الزواج ،

وصية امري املؤمنني عليه السالم
صوت عيل )ع( :ـ

المتنع مشوار الرحيل
اذا جاءتك

ويف نواحها شجو كربالء
، فأنها قد اعّدت من رب العرش

لنرصة  الحسني
عبد الله بن جعفر :ـ  يا بنت املرتىض ،

عقيلة بني هاشم املجد ،
هّوين عليك

فاين الاجهل ما ترومني اليه
) مع اوالده (

قم ياعون
ويا محمد مع امكام للمسري

لنرصة سيدي الحسني عليه السالم
عىس ان تحظيا بشهادة

نرصة عجز عنها الكثريون ،
واوصيكام بالجهاد

دون  سيد هذا البيت
زينب 2:ـ البرشى بالرحيل

اىل عوامل كربالء ،
والشكر لرب قّدر فوهب /

زينب 3:ـ مسري يصنع التاريخ
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زينب 2 :ـ وعناق دمع يرحب
مبوقف سيلد

من رحم الصرب
زينبيا بكل ما ميتلك

من وقار املبجلني
الصحفية :ـ يروي احد الرواة
عن لحظات الخروج االوىل ..

الشيخ  :ـ اربعون محمال
مزينة بأرقى الستور

أعدت للنساء
من بني هاشم

اركبوا  :ـ  السالم  عليه  الحسني  صوت 
محارمكم

من النساء
الصحفية :ـ يقول الراوي

الشيخ :ـ ، واذا يب أرى شابا
يخرج من دار اإلمام الحسني )عليه السالم( 

يلفت جامله األنظار،
ويبهت نوره األبصار،

وسيم رشيد،
قد اقبل نحو املحامل،

العباس عليه السالم :ـ   يا بني هاشم
طأطئوا رؤوسكم

وابتعدوا عن املحامل.
الشيخ  :ـ واذا بامرأتني موقّرتني

من خلفه تخرجان من الدار،
وتجران ذيولهام

عفة وحياء،
قّدم ذلك الشاب

واحدا من تلك املحامل
وثّنى رجله لتلك
املرأتني الجليلتني

واخذ بيديهام
اإلمام الحسني)عليه السالم(

واركبهام يف محملهام.
الصحفية :ـ من منكن زينب ؟

النساء مجموعة :ـ انا
زينب 2:ـ  منذ املشوار االول

مللتقى  املسري
زينب 3:ـ عارشت املصائب

لوعة لوعة ،
وهي ابنة عيل

قائد الصرب يف العاملني ،
الصحفية :ـ جميل ان نعرش

عىل سفوح  الحزن
آهة اهة يك نلم جراح

الفاجعة يف بوتقة الضمري
زينب 2:ـ  من هذا الذي يجرب اخي الحسني

عىل النزول
الصحفية :ـ الحر  بن يزيد الرياحي  ،
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زينب 3:ـ  يف  دفرت الحزن
ستربق لتلك النهايات

بدايات جديدة
تحمل مخاضات التواريخ
زينب 3:ـ وهذا الصمت

الذي سيهدر يوما
بأعظم حكمة .

زينب 1:ـ هي نبوءة جدي رسول الله
صىل الله عليه  واله وسلم ،
وما يحدث اليوم هو الدليل

بان َحَدقات  االمامة ظل نبي ،
الزينبيات :ـ حدقات االمامة ظل نبي

زينب 2:ـ هي كربالء اذن
زينب :ـ ويلتاه  هذي كربالء

الصحفية  :ـ  الخوف يدور
زينب 2:ـ يدور بني البرص

زينب :ـ 3:ـ لكنه اليحجب البصرية
الصحفية :ـ العطش

زينب 3:ـ هي عتمة بني  امية
تريد ان متنع ،الرواء

 ... العطش  يرصخون  )اطفال  :ـ  صوت 
العطش (

الصحفية :ـ  الصمت
زينب 2:ـ  زيت قنديل

اليقدر ان ينري

ما تنريه التضحيات
زينب 3:ـ  حذار ..

يك النزيد الجرح
عىل سيدة املصاب ...

زينب 1:ـ ياحسيناه
زينب 3:ـ منُذ قُروٍن

وهي تحمل  وجع املصاب
دفاتر  يف

،  مصحف يحمل
يف َجْفَنيْه  الضوء البعيد ،

زينب 2:ـ هناك يا كربالء ـ
ستتشابه مالمح الجرح

يف كل جيل
وهناك من سيلد ليمحو

ما يكتبه الضوء ،
ويكتب الضوء

رغام عنه يف كل جيل
زينب1:ـ  يا حسيناه

الصحفية :ـ يقول احد الرواة
الشيخ:ـ ورد الحسني )عليه السالم(

كربالء يف اليوم الثاين
من املحرم

الحسني )ع( :ـ ما اسم هذه األرض ؟.
صوت:ـ  كربالء.

الحسني )عليه السالم(: ـ
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اللهم اين أعوذ بك
من الكرب والبالء.

الزينبيات :ـ ) سوية (
اللهم أين اعوذ بك
من الكرب والبالء

الحسني )ع(:ـ هذا موضع كرب وبالء انزلوا،
ـ  هاهنا محط ركابنا

الزينبيات ـ  هاهنا محط ركابنا
الحسني ) ع( :ـ  وسفك دمائنا

الزينبيات :ـ  وسفك دمائنا
الحسني )ع(  وهنا محل قبورنا،
الزينبيات :ـ  وهنا محل قبورنا

الحسني )ع(  بهذا حدثني جدي رسول الله 
)صىل الله عليه وآله وسلم(.

الصحفية :ـ هو الدليل ،
ملن يحمل

قنديل  الجهات ،
وتسري بنوره  هوادج اليقني

) برهة صمت ـ آهات حزينة (
الحسني عليه السالم :ـ ) يصلح سيفه (

يا دهــــر اٍف لك من خليل
كم لك باإلرشاق واألصيل

من صاحـــب او طالب قتيل
والدهر ال يقــــنع بالبديــل
وكــــل حـــي سالك سبييل

ما اقرب الوعد من الرحيل
وامنا األمر اىل الجليل
زينب2:ـ  يا حسيناه

زينب3:ـ  سمعته ابنة فاطمة )عليها السالم(
زينب 2:ـ مخيفة هي الحياة

دون صحوك يا حسني
زينب 3:ـ تسمع ايحاء

يخرض  عند هسيس  الدم ،
يحمل اليقظة  نبوءة رحيل

زينب 1:ـ :ـ هذا كالم من أيقن بالقتل.
الحسني :ـ  أختاه

ايّل  الحسني  ينعى   ..... واثكاله  ـ  زينب3: 
نفسه.

زينب 2:ـ  ) تندب (  وامحمداه.
زينب3:ـ. واعلياه..
زينب 1:ـوا أماه..

زينب2:ـ  وا أخاه..
زينب3:ـ  وا حسيناه..

زينب:ـ واضيعتنا بعدك ابا عبد الله.
الصحفية :ـ يف بهاءات التعليل

جاء ـ تأويل  بقامة  الرشوق
الشيخ :ـ ) شيخ  جليل يجلس عىل منصة 

الروي (
نزلت الجيوش

مع امريهم عمر بن سعد
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يف كربالء
ليضيّقوا عىل الحسني )عليه السالم(

حتى نال منه العطش
ومن أصحابه،

وينادى  قائم سيفه  )يتكئ عىل  الحسني:ـ  
هل  بالله  أنشدكم  (:ـ   صوته  بأعىل 

تعرفونني ؟
زينب 2:ـ من اليعرف

اعامق االميان
ووهج العلو  السارح

يف كل فجر  يتأهب للصالة
زينب 3:ـ من اليعرف

ابن الرسول وسبطه
زينب 2:ـ  ومن اليعرف ..

بهجة االميان
وابن اإلمامة

زينب 3:ـ ابن الضلع املكسور
من اجل بصمة الرفض

الشيخ :ـ حقا من اليعرف
األم

واالب
والجدة

التي اعانت الدين للنهوض ،
وصالة  الشهداء يف محيا عم

مزقته آكلة الكبود

فام فارقته الجراح،
يف قلب

كل حر ينبض بالغرية
زينب 2ـ ياشيخ

الشيخ :ـ دعيني اكمل الشهقة يا بنيتي
فبني الوجد والوجد

جرح غليظ  .
. يف قلب
الجنة عم

ينبض جدائل
بهجة من يقني

الحسني عليه السالم :ـ  جعفر عمي
الشيح :ـ يف عرص تخّفى بجحوده

الصحفية:ـ كان الدليل اليه
زينب:ـ ياحسني

الشيخ :ـ  العمة) العاممة ( شموخ نبي ... 
والسيف قلب

رسول ثابت اليقني
الصحفية :ـ انهم يذبحون ذاكرة الجواب

الحسني:ـ أتعلمون ان ايب؟
الشيخ :ـ النسيان املرعوب

اليحتاج اىل ذاكرة
الجواب يا سيدي

الحسني :ـ أتعلمون ان ايب؟
الشيخ :ـ النسيان املرعوب
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اليحتاج اىل ذاكرة ...
تغسل درن الفعل

الحسني :ـ أنشدكم الله هل تعلمون
ان هذا سيف رسول الله

انا متقلده؟
مجموعة جيش ابن سعد :ـ اللهم نعم....

وانا نشهد مبا نعلم  ونعرف
... لكننا النعمل به ..
..عاطلة هي اليقظة

يا بن عيل
جندي :ـ نعلم ان الرواء

يف آخرة الله ،
يصيل بني يدي ابيك

مجموعة :ـ نعلم كل يشء
لكننا النفارق ظامك

اال قتيال
عىل  ويتحركن  يندبن(   ( :ـ  الزينبيات 

املرسح(
الشيخ :ـ ) يتجه صوب الجمهور(.....

الحسني  يقظة الفجر ....
يحمل الظأم  املنسوج

ليغزل  الندى
تواريخا   مرتعة  بالوفاء ...

المتزقوا سرت النور ،
اذا عانق الظهرية موردا للرحيل

الحسني ع :ـ  لو ترك القطا لنام
زينب :ـ يا وليتاه

الشيخ :ـ   هي الدنيا عناوين الرحيل /
رحل االطهر

واالصفى
واالنبل ...

وسريحل بعده االطهر
واالصفى

واالنبل
هي دورة حياة تواكب ..

ارشاقة النضوج
الصحفية :ـ يف اعامق التخمني

يطلع فجر معلوم القسامت
الشيخ :ـ كيف ؟

الصحفية :ـ قوم يتعجلون الحرب ـ لتطبق 
البصرية عىل كل وعي

ولذلك تراهم
الشيخ :ـ  التنفع الحكمة مع عقول العتامت

الصحفية :ـ الحكمة ضوء
مقتولني   رحلوا  الله  انبياء  اغلب  :ـ  الشيخ 

لكونهم يحملون رؤى متوقدة  التنام
الصحفية :ـ والليل ؟

الحسني ع :ـ يا ابا الفضل ارصفهم
عنا هذه الليلة لنصيل

ونتلو كتاب الله االعظم
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عمر بن سعد :ـ
) يطلع عىل املرسح  بشكل مباغت

وهو يرصخ(
ال.. لن امنحهم اكرث

من هذا الصمت
ونشعل قلب هذا الليل نارا

يك نبرص مثوى السيف..
ها انا كيل يتلهف للقتل

يف   المتكث  :ـ   سعد  ابن  قادة  من  صوت 
الغيظ طويال  فتتيه

هي الوثبة ان طالت
او قرصت ستكون

بني يديك فال تعجل .../
والله لو كانوا

من اغراب االرض
ومن نزوات الريح
ملنحناهم الليل ...

وهي فكرة ان نداهن الوقت
اىل ان يزف اللقاء

املحسوم بهذي السيوف
ابن  سعد :ـ هي سيوف عمياء

عمرو بن الحجاج :ـ وهل ينفعنا
غري العمي سيوفا يا بن سعد  ،

دعهم يتمتعوا  بهذا الليل
ودعنا نَر  ما يفعلون ،

بنشوة  الصاحني .
) يترسب الليل اىل املرسح (

جوقة اصوات :ـ  الينا ياحسني  يا حبيب
انك راجع  الينا عن قريب

زينبيات :ـ  ) يرصخن بالعويل (
الحسني ع :ـ مهال  التشمنت القوم بنا

الشيخ :ـ ) يقف امام  الزينبيات (
سيديت  زينب كلام اتسلل  اىل الغد ارتعب ،

اذ ارى  فيك ألفة  الصحارى ،
واالرس  ،

والوجد  املعتيل
صهوة  الثكل

والنحيب  ،
عىل قراب  املاء

اشم ظأم االطفال الصغار
والنسوة يا سيديت

زينب 2:ـ بعد ظأم الحسني
ستظأم  الدنيا  كلها ،

زينب 3:ـ واليرويها بعده ماء
الشيخ :ـ كأين اراك يا سيديت  ...

متشني مع قوافل  االرس ،
وقناديل  رؤوس  بني هاشم  ،

اقامرا  من الحزن تلهب  الطريق  ،
وسيكون  يل الرشف  ...

ان يكون  رايس
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بني تلك  الرؤوس  ...
بالصرب  سيديت  زينب
زينب 1:ـ يا حسيناه

زينب 2:ـ  هي تدري  ،
فاملشهد املرسوم

بني يديها  حضورا  .
.. يأيت  بأفق الوعي

الصحفية :ـ هي تدري
زينب 3:ـ  نعم بل هي  ..

اعدت  لتكون رساج ضوء  ،
ينور صحراء الله
ويطفئ الظلامت

الشيخ :ـ سيديت  كل قامة
من قامات  اهلك

ستصري  هنا مئذنة
الصحفية :ـ  سار هودج االحداث

اىل الحرب  ..
التي متخض عنها
الجرح والتأريخ

الشيخ :ـ هي التأريخ  ..
اللحظات  التي رسمت  عنفوان  االشياء ،

والله ألشعر  ان الدنيا
وقفت لحظتها
واالكوان كلها

تنظر اىل  زينب  ،

وهي ترى  مشهد قتل
سيدي األكرب

زينب 1:ـ يا حسني
الشيخ :ـ كنت ارى

ما يجري  حتى بعد مرصعي .. ،
تخط عىل املواسم

كل الفصول  لتنهل
من تأريخها هذا السطوع ...

مع كل آهة شهيد
زينبيات :ـ واماماه واسيداه

) برهة صمت ...
ثم صوت قعقعة الحرب ـ صمت (

صوت الحسني :ـ  هل من موحد
يخاف الله  فينا

الزينبيات :ـ يا حسني
) تحمل كل زينبية  رضيعا ـ

صوت حزين للدلول  (
زينب 2:ـ الرضيع يرصخ ظامئا ....

زينب 3:ـ هم ذبحوه ...
ألنهم رأوا  فيه غدا  يتوهج

بالوعي  ورفض الجور
زينب :ـ  ذبحوه

زينب 2:ـ خافوا  منه
زينب 3:ـ  يك يبقى  الجرح

ينزف فراتا  يف كل جيل
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الشيخ :ـ  سيظهر  حبيب
يف كل جيل وسيظهر

عابس يف كل جيل وسيظهر
.. وسيظهر

الصحفية :ـ والدم ؟
زينب :ـ عانق  السامء

الحسني ع:ـ هّون عيل ما نزل
بعني  الله تعاىل

الشيخ:ـ  رضيع توضأ  بدمه ...
وصىلّ   الشهادة ...

قربة لله ...
رضيع بقامة مقاتل

يرعب  الشتات
الصحفية :ـ والدم

الشيخ :ـ  مل تسقط
من ذلك الدم  قطرة عىل  االرض

) صوت وقع سنابك الجواد ... صهيل (
زينب :ـ 2:ـ جواد يطوي

الدرب بشارته  الرواء
طفلة :ـ  املاء
طفل :ـ  املاء

اصوات اطفال :ـ  املاء ... املاء
زينب 2:ـ  الصهيل نحيب

يشكو جور الظاملني ،
وينعى  الدين ،

والناس  ..
والضمري

الصحفية:ـ هذا الصمت الصحراوي
يشهد ان عري الجواد
لفت انظار الكون  ،

والرسج الخايل
يخربنا بان جسد النور

قطعته السيوف
الشيخ :ـ  صقلت السيوف

أزمنة السقائف ...
الجنب ..

واملكيدة ...
والخداع ...

. لتهوي  اليوم  اذرعا
من بطش  لئيم

زينب 1:ـ  يا حسني
زينب 2:ـ  عطش تنامى

يف ذرى  املجد
فيك ياحسني

زينب 2:ـ  يامن غيبته السيوف  ..
. فصار  صحوة دين ..

الشيخ :ـ يف تجاعيد  الوعي خذالن  ...
يكرب  ..

عند  جيش اليكفيه
القتل
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والفتك
والدمار

الصحفية  :ـ  ما الذي تبقى يك نخاف
الشيخ :ـ حامل ارث

هذا الحضور  ..
الزهو  به ميتد

نسل االمامة  ...
والطهر الغيور ..
فيه يبقى السالم

ومنه  نورد  احداق  الخري
يف كل العصور  ،

زينب :ـ  ال
الزينبيات :ـ ال

زينب :ـ ) وهي تحامي عن عيل بن الحسني 
زينب العابدين ( اليقتل  حتى اقتل دونه  

واموت
زينب 3:ـ  كل الفصول

التي ستمر  عىل عطيش  ..
ستدرك  خصوبة  املعني

زينب :ـ  هذا ارث  االمامة  الوحيد
.. الميكن ان ميسه سيف
.. وانا  اتنفس  هواء الله

زينب 3:ـ  ولرتتعش عروشكم
من خوف

الصحفية :ـ  تخاف ؟

 .. سبيال   الكون  يرعى  عليل   2:ـ   زينب 
ويسقيها عافية  الرواء ،
الشيخ :ـ  اشباح ملعونة

تحمل الجدب
يف  كل  جيل

الصحفية :ـ  واالرسى
الشيخ :ـ ميرون  قرسا
عىل اجساد  الضحايا

ليتمتعوا بأذى  االنسان
زينب :ـ يا محمداه ..

هذا حسني  يف العراء  ..
. مرمل بالدماء
مقطّع االعضاء
وبناتك السبايا

الزينبيات :ـ وبناتك السبايا
زينب 2:ـ جرح يلتف
عىل عنق  الصحراء  ..

عويل الضحايا
  اي لقاء سيجري
هناك بني زينب
وجسد الحسني

زينب 
3:ـ  لو كان

بيدي لقايضت
موتك بروحي
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الشيخ :ـ  لتبصم يف عني التواريخ
صوتا  من ربيع

التضحيات ايقظت الصرب
والتصابر

هدى ويقني
زينب :ـ 2:ـ  ) تقف بشموخ ...

ترفع يدها اىل السامء  (
اللهم تقبّل

منا هذا القربان ،
الزينبيات:ـ اللهم تقبّل

منا هذا القربان
صحفية :ـ كل دمعة حوار

زينب :ـ ستنهض يا بن أخي
رايات الحسني عليه السالم

والرتاب ازىك  الشهود ،
يشهد بان كل ذرة

فيه ارتجفت
عند همس اللقاء

زينب 2:ـ  هذه الجراح
شهادة دم يصيل

زينب 3:ـ  عهد اليغادر
النحور ..

جاء يف نبوءة النبي )ص(
الطهر محمد  ..

ان دم املنحور

يف كربالء
هو عهد  يرسي

يف قافلة  اليقني ،
ويزيّك  الدين  ،

ويبعد  عن اهل البيت
معاقل  الخمول

زينب 3:ـ عهد نبي
، وتوقيع

ويص  نبيل
زينب2 :ـ  يا بن أخي

يا زين  عباد الله  ،
منذ تفتحت  جفون الشهادة

كان هودج االميان
ينعم يف قوافل

الزهو باسم ابيك ....
وسترسي  بأهداب التواريخ

نورا يطل بكربالء
رايات امة ترفع  بكفوف الوالء

ستولد امة
ترفع الرايات  حسني
زينب :ـ  ذلك لعهد

من رسول الله )صىل الله عليه وآله(
إىل جّدك

وأبيك
وعّمك،
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الزينبيات :ـ هو عهد معهود
زينب :ـ  ولقد أخذ الله

ميثاق أُناس من هذه األمة
ال تعرفهم فراعنة

هذه األّمة
زينبيات :، شاهد وشهود
زينب :ـ  وهم معروفون

يف أهل الّساموات
الزينبيات :ـ يا حسني

زينب :ـ  أنّهم يجمعون
هذه األعضاء

املتفرّقة فيوارونها
الزينبيات :ـ  ياحسني

زينب :ـ  وهذه الجسوم املرضّجة،
) مشاهد تعرض

عىل شاشة يف عمق املرسح /
املرقد الحسيني املبارك /

ومن ثم صورة موكب حسيني
تجتزأ مقاطع من هتافاته (

زينب )ع( :ـ  وينصبون لهذا الطّف
علامً لقرب أبيك
سيّد الشهداء

) فلم املرقد لقطات (
زينب :ـ ال يدرس أثره

وال يعفو رسمه عىل

كرور الليايل
واأليّام،

) فيلم موكب عزاء طويريج (
زينب )ع( :ـ وليجتهّدن أمئة الكفر

وأشياع الّضاللة
يف محوه وتطميسه

فال يزداد أثره
إال ظهوراً

وأمره إالّ علّواً،
زينب :ـ  مالك يا زين العباد .

... اراك ترتقي
شعابا صعبة يف الهم

زينب:3:ـ وكأنك تجود بالنفس
صوت :ـ كيف ال أجزع

الشيخ :ـ وهو يرى
كيف تذبح  شمس االلفة ،

ليقتل ضوء اليقني
صوت :ـ كيف ال أهلع

الشيخ :ـ  هو الذي
رأى  االهل يذبحون

ويرملون بالعري دون كفن
او تراب  يواري الدم

املتهدج يف االعناق
زينب:ـ حدثني ايب امري املؤمنني

عيل عليه السالم
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 ... سبايا  اهلك  وبباقي  بك  وكأين  :ـ  صوت 
خاشعني .. صربا صربا

الزينبيات :ـ صربا صربا
االمام  عيل :ـ فو الذي  فلق  الحبة  ...

ما لكم عىل ظهر  االرض
يومئذ ويل غريكم

وغري محبيكم
وشيعتكم

زينب2:ـ دم وثاب  هذا الجرح
... يا بن سعد

زينب3:ـ فبأي احساس
ستحمل  هذا الوزر

الشيخ :ـ  غباوة  املنال  ...
ان ينال االنسان

حظوة هالكه بفرح
زينب :ـ  يا عمر  بن سعد

زينب 2 :ـ أيقتل ابو عبد الله  وانت تنظر 
؟!!!

الصحفية  :ـ ويقال  ان دموعا
رست  من مقلتيه

الشيخ :ـ  هو كالذي يتوهم الننت عطرا  ،
وحني يفتقد  الشذى

يحتضن الذبول  يك
اليصحو اللوم عليه

وحني تعرت

الدروب امام هذا االنني
الصحفية :ـ يقال  ان جمهورا

غفريا من الناس
تجمع يف الكوفة

يك يتفرج
عىل موكب االسارى

الشيخ :ـ ليس كل صوت حيوان
تغريدة ، وكذلك ليس كل

صوت هو نداء
زينب :ـ  يا اهل  الكوفة

الزينبيات :ـ يا اهل الغدر  واملكر
زينب :ـ أتبكون ؟!!

الزينبيات :ـ فال رقأت الدمعة  ..
وال هدأت  الرنة

زينب :ـ امنا مثلكم
كمثل التي نقضت

غزلها  من بعد قوة انكاثا  ...
الزينبيات :ـ  تتخذون  أميانكم

دخال  بينكم ،
زينب :ـ اال وهل  فيكم

اال الصلف  النطف
الشيخ :ـ  الصلف بفتحتني

ويعني الذي ميتدح
مبا ليس عنده

والنطف ؟
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القذف  بالفجور
زينب :ـ إنا اهل بيت  ابتالنا  الله بكم

الشيخ :ـ  نزاهة الجراح  ...
تقطر  أملا ....

يسمو  عىل فرات  الوجع  ..
وتزف  العويل  ..

زينب :ـ تبا لكم يا اهل  الكوفة
الصحفية :ـ  صور من مديات  الوثبة

.. تأخذنا اىل غصة
هذا النشيج

الشيخ :ـ وصالفة االوباش
مهام نعمتهم العروش  ..

. كوارس التعرف
مهبط  االشعاع

الصحفية :ـ لذلك كان اللقاء
بني زينب  والطغاة

بصرية  نبرص بها  اآلن
حيثيات التواريخ

ابن زياد :ـ  من حقي اليوم
ان  اطوف باسم
البهجة  نرصا  ..

واحمد  الله الذي  فضحكم ،
وكّذب  احدوثتكم

زينب :ـ  الحمد لله
الذي أكرم نبيه

الزينبيات :ـ الحمد  لله الذي
أكرم نبينا

زينب :ـ  وطّهرنا
من الرجس  تطهريا

الشيخ :ـ  اشهد ان الوجد  ضمري ....
وهذا النوال  كفاح االولياء ...

الذين  انطق الله
بهم الحق  تضحيات

زينب :ـ  امنا يفضح الفاسق
ويكذب الفاجر

الزينبيات:ـ   وهذا غرينا
الشيخ :ـ  بليغ هو  منطق

املظلومني  يدحر
لغو كل حطام

ابن زياد:ـ
) محرج يحاول تتغري املوضوع (

كيف رأيت  صنع الله بك ....
وباهل بيتك

زينب :ـ  ما رأيت اال جميال
الزينبيات :ـ ما رأينا اال جميال

زينب :ـ هؤالء قوم
برزوا اىل مضاجعهم

الزينبيات :ـ الحمد  لله رب العاملني
زينب :ـ وسيجمع  الله بينك

وبينهم  فتحاّج
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وتخاصم
الزينبيات :ـ  الحول وال قوة اال بالله

زينب :ـ فانظر ملن الفلج  يومئذ
... ثكلتك  أمك

يا بن مرجانة
الشيخ :ـ  غضب  يف ابن زياد
... يحايك  الخيبة والخذالن  .

. ليعلو  الكرسان
تيجانا  للمخذولني

صوت :ـ  انها امرأة  ..
موالي االمري

الشيخ :ـ خرساء  ثرثرة
الظاملني

ابن زياد :ـ  هذه سجاعة ...
ولعمري  لقد كان

ابوك سجاعا
زينب :ـ ان يل عن السجاعة  لشغال  ..

لكن ألعجب  ممن يسعى
لقتل امئة  ويعلم

انهم منتقمون يف آخرته !!!
ال والد يل .. وال عم الوذ به ....

وال آخ بقي  ارجو  وال رحم
أخي ذبيح ورحيل  قد أبيح  ويب

ضاق الفسيح  واطفايل  بغري حمي
) مقطع اصوات هادئة (

الشيخ :ـ  امثر  الصرب
مواقف خالدة

الصحفية :ـ تنبع
من ورد الصالبة

الشيخ  وعىل بعد جرح
.. كانت الشام

الصحفية :ـ مهد كل وزر
اموي الهوية

الشيخ :ـ كانت الشام تجهل
اال مايرّوج لها

يف عروش الباغني
الصحفية :ـ

ماذا حدث هناك
عىل العرش املخذول

يزيد :ـ ) وهو مخمور (
ليت اشياخي ببدر  شهدوا

جزع الخزرج  من وقع االسل
الشيخ :ـ هذا صيد الرشك

ولعنة الذوات املريضة
والجهل املكني

يزيد :ـ لعبت هاشم بامللك  فال
خرب جاء وال وحي نزل

الشيخ :ـ  امتشق الحق زينب
سيفا  يصول بها

يف ربوات التحدي
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الصحفية :ـ وعىل مديات االزمنة
، االمكنة

الشيخ :ـ  يربق الصوت
مدويا

زينب :ـ  أظننت يا يزيد ؟
الزينبيات :ـ اظننت يا يزيد؟

الشيخ :ـ حني أخذت
علينا اقطار األرض  ..

وآفاق السامء
الزينبيات :ـ فاصبحنا

نساق كام  تساق
االسارى

زينب :ـ ان بنا عىل  الله هوانا  .
وبك عليه كرامة

الشيخ :ـ بني الرش والخري
قلب يدرك

مواقع االنني
الصحفية :ـ واليقني  نرص

التدركه  الجيوش
وال العروش

الشيخ :ـ بل تخاف
من سطوة دعواته
السالطني وفراعنة

كل جيل
زينب :ـ اللهم خذ بحقنا

الزينبيات :ـ اللهم خذ بحقنا
الجمهور :ـ آمني

زينب :ـ وانتقم مّمن ظلمنا
الزينبيات :ـ وانتقم  ممن ظلمنا

الجمهور :ـ آمني
زينب :ـ اىل الله املشتىك

الزينبيات :ـ اىل الله املشتىك
زينب :ـ وعليه املعّول

يف الشدة والرخاء
الشيخ :ـ زينب  ...

تاج التحدي ..
عنفوان الصرب  والتصابر ..

) مع الجمهور(
فلرنفع

الصوت مع فصول
تحديها

الزينبيات والصحفية
والشيخ :ـ فكد كيدك

واسع سعيك
فوالله المتحو  ذكرنا

الجمهور :ـ فوالله المتحو ذكرنا
موكب عزاء :ـ  ابد والله يا زهراء ما ننىس 

حسيناه
ابد والله يازهراء ما ننىس حسيناه

حسني ـ حسني ـ حسني



مواسمُ العطِش
�صحر ال�صامي
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شخوص املسرحية
رحيم  شاب يافع

األم
فتاة صغيرة

خادم الحسين  رجل كبير السن
ما  وهذا  الحسين  اإلمام  صوت  افتراض  

يدور حوله محور المسرحية

املشهد األول

يرفع الستار . ظالم ثم ضوء خافت يظهر 
بالتدريج  ، رحيم نائم عىل رسيره وصوت 

األذان يعلو
الله اكرب.. الله اكرب
الله اكرب.. الله اكرب

أشهد أن ال اله إال الله
أشهد أن ال اله إال الله

رحيم  ـ  سأقوم اآلن . اآلن...
أشهد أن محمدا رسول الله

أشهد ...
يخفت صوت األذان تدريجيا 

أكرث  موسيقى  تعلو  فيام  الضوء  ويختفي 
فشيئا  ثم شيئا  تصبح صاخبة  فأكرث حتى 

ويسمع صوت  هادئة  موسيقى  إىل  تتغري 
جهوري .. يجب أن يكون الصوت متميزا 

من حيث القوة والوضوح والجامل
الصوت ... » يا أوالدي، أال من احد يسقيني 

رشبة  ماء «
تكرار : »يا اوالدي ، اال من احد يسقيني 

رشبة ماء «
تعود املوسيقى لالرتفاع من جديد وتظهر 

إضاءة داللة عىل   انقشاع الظالم
ينهض رحيم من نومه يجلس عىل رسيره 
يديه   بني  فيضمه  جسده  بارتجاف  يشعر 

وتتوقف املوسيقى
رحيم ..   يا لها من رؤيا ! أشعر أن جسدي 

بدأ بربد ويسخن مرة واحدة
صمت  قصري ...

عبد  أبا  سيدي   .. رأيته  نعم   ، رأيته  لقد 
الله وقد طلب رشبة ماء ، ولكني ملا رأيته 
مل يكن مغرّبا  وال حزينا  ومل تكن مالبسه 

بالية ومل تتشقق  شفتاه ظأم
إذن ملَ يطلب رشبة ماء؟

رشبة ماء !؟
رشبة ماء !؟

الحسني  يطلب  عام  وأربعامئة  ألف  أبعد 

م�صرحية يف ف�صل واحد



العدد 11/ السنة الخامسة/ نيسان 2018م

48

النصوص

رشبة ماء . مني ! أنا!
مل ار سيوفا تنهال عىل سيوف

وال سيوفا تقطع كفوف
مل اسمع صليل السيوف

والصيحات فرسان
مل ار خيوال ترسم مشهد الحرب بحوافرها

إذا ، ملَ سيدي ظامئ ؟
تكن  ومل  الرماح  تتوسده  رصيعا  يكن  مل 

لحيته مخّضبة بالدماء
أشعر  كم  اه  ؟  ماء  رشبة  يطلب  فلامذا 

باضطراب أفكاري .
)يذرع الغرفة جيئة وذهابا (..

حسنا .. حسنا عيّل أن أهدأ ، عيّل أن أهدأ 
.. كان حلام بدأ وانتهى

)يتوقف ( .. كال مل يكن حلام ، بل كانت 
بوجودي  شعرت   ، متاما  غشيتني   .. رؤيا 
جسدي  اثلجت  حتى  فيها  الحقيقي 
زلت  ما  الساحر  العطر  وذلك   ، بالكامل 
، وقد احسست بخطوايت وأنا أسري  اشّمه 

نحوه نعم احسست بها متاما .
) يسمع صوت األم من خارج املرسح(

األم ..  رحيم ، طعام اإلفطار
جاهز

رحيم .. ليس اآلن .. دعيني بل
دعوين جميعا .. )بصوت منخفض ( تظهر 

اإلجابة  باإلمكان  ليس  تساؤالت  هناك 
األخرية  عبارته  يردد  رحيم  )بينام  عليها 
تدخل األم .. امرأة متوسطة العمر ترتدي 
ثوبا فضفاضا وتلف رأسها بوشاح )شيلة( 
مع  كالمه  تسمع  ولدها  خطوات  تراقب 

نفسه (
األم ..  ولدي ما بك ؟ وماهي

تلك التساؤالت التي
مل  تجد لها إجابة

رحيم.... )يفاجأ بوجود أمه (
اه.. سمعتني اقول ذلك ؟   حسنا ، ال يشء 
، أو كأن هناك    شيئا ، لكن ..  ، كال ، كال 

، مل يحصل يشء.
 ، ) تضع يدها عىل جبينه( رحيم   ... األم 
لله  الحمد  ولكن   ، بالحمى  مصاب  كأنك 

حرارتك جيدة ، هيا ليك تفطر
، أشعر  ... أمي، دعيني من فضلك  رحيم 

برغبة البقاء لوحدي
األم ... ملاذا ؟ ما الذي حدث ؟

لرغبة  رشط  هو  ما   أمر   حدوث  وهل 
اإلنسان يف الجلوس لوحده ؟
األم ... يف وضعك اآلن ، نعم

رحيم ... كيف ؟
األم ... ) نحو الجمهور( تستيقظ يف الصباح 
، ترفض تناول اإلفطار ، ثم تطلب أن ترتك 
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لوحدك ، أمر ال بد ان يبعث عىل التساؤل
تكون  الوحدة  ان  فأقول  أنا  أما   ... رحيم 
 ، أحاورها   .. النفس  ملناجاة  فرصة  أحيانا 
اشكو إليها ، اعاتبها ، وأحيانا أخرى تكون 
لها  سلمت  التي  النفس  ملقاضاة  فرصة 

ارشعتي قبل أن أحرص عىل معرفتي بها
األم ... وأحيانا يا ولدي تكون الوحدة هي 

الوجه اآلخر للشقاء
رحيم...  ها أنت ترصين عىل أن مثة أمرا 

اخفيه عنك
أرى ذلك   ، .ولن تستطيع إخفاءه   ... األم 

يف عينيك
رحيم... وان قلت لك ان األمر الذي راودين 

لن تستطيعي تفسريه
األم ... تكلّم ، فإن كنت اعلم اخربك وإن 
كنت ال اعلم فسوف أقف إىل جانبك عىل 

األقل
رحيم ... هو ذا يا أمي

األم: هيا ،أنا أسمعك
رحيم : سؤال
األم : جواب

رحيم : أ مازال اإلمام الحسني ظآمناً؟
األم: سالم الله عليه، ان سؤالك هذا فاجأين

الحسني  سيدي  رأيت  إين  تخييل  رحيم: 
وهو يطلب رشبة ماء

اإلمام  اإلنسان  يرى  األم:)تدور متحرية(أن 
الحسني يف منامه فتلك كرامة ال يحظى بها 

كل إنسان
الحسني  االمام  يشكو  ان  ولكن  رحيم: 
فهو  عام  واربعامئة  الف  بعد  الظأم   من 

العجب العجاب
األم :أنا اقول ............

رحيم : قبل ان تقويل اي يشء يا امي ،ثم 
لن  كأسا  االكرم  النبي  يسقه  ،امل  آخر  امر 

يظأم بعدها ابدا؟
االم : ولذلك اريد ان اقول ان تفسري هذه 

الرؤيا يحتاج اىل  قليل من التأين
رحيم: بل هو واضح يا امي

)بتأكيد( التفسري واضح
 ، ظآمنا  يزال  ما  الحسني  عال(  )بصوت 
اىل  يؤّول  ال  األحالم  يف  املوىت  كالم  اليس 

عكس  ؟
ويشهد له بالصدق يف عامل الرؤيا ؟فكيف 

الحال بقول سيد شباب اهل الجنة؟!
االم: الصرب ،علينا بالصرب حتى تأتينا الفكرة  

،او التفسري الصحيح
رحيم: ليس باستطاعتي التفكري االن ،اشعر 

بأين مشحون باالنفعاالت
قد  متاهات  يف  نفسك  تُدخل  ملاذا  االم: 

تفيض بك اىل طريق مسدود ؟
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رحيم: بالضبط، ماذا تقصدين
منامك  يف  الله  عبد  ابا  رأيت  :انت  االم 

وهذا يكفي
رحيم:)بصوت عال( كال.. هذا غري كاف

انك االن تزجينني يف متاهات اخرى بقولك 
هذا

االم: اريد ان اريّحك
رحيم: وانا ال اريد ان ارتاح ، مل اتكلم عن 

الراحة ابدا
)موسيقى حزينة دائرة الضوء عىل رحيم(

ما الراحة يا امي؟ امل نتعلم ان ال راحة يف 
الحياة؟

هل ارتاح االمام الحسني يا امي؟
هل ارتاح ابوه االمام عيل ؟؟

هل ارتاح جده سيد الكائنات جميعا؟
هل ارتاحت سيديت الزهراء

هل ارتاح اخوه  الحسن
هل ارتاح  اخوته ، ابناؤه  وبناته؟

جميعا  وماتوا  وظلام  حرمانا  يعيشوا  امل 
شهداء؟

راحة  كلمة  من  ونجعل  نحن  نأيت  ملاذا 
هدفا ساميا اساسيا ال يسبقه هدف؟

نطبّق عىل الحياة قوانني الخلود
نشعر دامئا ان املوت فكرة قدمية

فلن  لغرينا  حدثت  وان  تتالىش  بدأت 

تحدث لنا
اصبحنا مجانني بهوس الرثاء

مع  الحوار  نحسن  ليك  الصدق  من  نفّر 
االخر

نستمع للوشاية ، امر تعّودنا عليه .
استبدلت  صدقة   كانت  الطيبة  الكلمة 

بالكربياء و التعايل
نستسلم لغضب النفس

نلبي حاجاتها مثل طفل صغري  نخاف ان 
لنثبت  الرذيلة  عىل  نتنافس  فينا  يرصخ 
نقيض  الرجولة  ان  مع  رجال  اننا  للجميع 

ذلك
اهذه هي الراحة يا امي؟

أهذا ما تتمنينه يل؟
)تتوقف املوسيقى ،تختفي دائرة الضوء(

معك  اكون  ان  ولدي  يا  وعدتك  انا  االم: 
فقط اخربين ماذا تريد؟

رحيم: اريد اجالء الغموض
اريد رفع ستار الشكوك

اىل  اصل  ليك  الشكوك  استفز  ان  اريد 
الحقيقة.

االم : اذهب اىل كبار املفرسين ، اتصل بهم 
، اعرض رؤياك عليهم

رحيم : بل اين سأذهب اليه وحدي
االم: من تقصد؟
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اذهب  عبدالله سوف  ابو  : سيدي  رحيم 
اليه سائرا ، عطشا ، جائعا

هذا  فليس  وحيدا  ستكون  ولكنك  االم: 
وقت املسري

رحيم : بالضبط ماذا تقصدين ؟
االم: اخىش عليك من رش االرشار وطوارق 
فال  تظأم  ان  عليك  اخىش  والنهار  الليل 

تجد احدا يسقيك
من  تجد  فال  السقوط  من  عليك  اخىش 

يعينك عىل الوقوف
رحيم : ملاذا تريدين القبض عيل مبخالب 

من حديد؟
االم :كيف تنطق هذا الكالم وانا امك؟

تخمديه،  فال  حامس  لدي  امي  رحيم: 
صدقيني ان فعلت ذلك فلست امي التي 

اريد
يا امي حتى اروي ظأم  )بهمس( سأخرج 

سيدي ،هذا ما اؤمن به
االم: سأذهب معك اذن

رحيم: كال سوف اذهب اليه وحدي
اريد ان اخاطب كل املوجودات

ان اخاطب حقيقة زماين
ان اخرج روحي من سباتها
انتشلها من فراغات االيام

احاورها بسالم

اقسم عليها ان تطيعني
فإن أبت ،اكون جالدها..نعم.. جالدها

)بهمس(وملا ادنو من قرب سيدي سأبيك
حتى تحفر دموعي اخاديد عىل وجنتي

ال اريد ان يسمعني احد
قرب  بدموعي  وسأمسح  لوحدي  سأبيك 

سيدي
هناك يا امي قد يرتوي سيدي من ظمئه

الرجال  سنن  عىل  تسري  اراك  اين  االم: 
الشجعان يا ولدي

رحيم: ما اطلبه منك هو ان ال تخيش عيّل
وامر اخر يا امي

االم: ماذا ياولدي؟
رحيم: ان تأخرت ويئست من مجيئي

فأبحثي عني
فإن وجدتيني ميتا

احميل جثتي اىل قرب سيدي
تحديث له عن غايتي يف الوصول اليه

وابيك يا امي بكاء طويال
نحو  مسرييت  اكملت  قد  تكونني  حينها 

سيدي
شاء  ان  ستصل   ، يابني  كال  )بحزن(  االم: 

الله
رحيم: التحزين منذ اآلن يا امي

الشعور  هذا  اخفي  ان  سأحاول  االم: 
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الله  وليباركك  يابني  )بحامس(اذهب 
الحسني  من  يل  واطلب  زمانك  فالزمان 
منه  اطلب  سفرك  عارضت  ألين  االعتذار 

ذلك بإسم األمومة
ثم اطلب من الله ومن الحسني النجاة.....

رحيم : بل اين لن اطلب شيئا ابدا سأذهب 
اليه منتزعا كل الرغبات إال رغبتي يف ارواء 

ظمئه
)ظالم(

املشهد الثاين

عىل  تدريجيا  االضاءة  تعلو  بكاء  )صوت 
مكان مقفر يف نهاية املرسح فتاة جالسة 
ترتدي رداء اسود وهي تبيك يدخل رحيم 
بهيئة زائر يرتدي قميصا اسود ويلف رأسه 
بيشامغ ، يسري كالتائه يسمع بكاء فتاة ، 

يقرتب منها و يجلس قبالتها(
رحيم: يافتاة ماذا تفعلني هنا وملَ  بكاؤك؟

الفتاة:)متسح دموعها(ايب
رحيم : مابه؟

هالّ   ، ،ارجوك  اليه  الوصول  اريد   : الفتاة 
اخذتني اليه؟

رحيم: انا !؟ كيف !؟.وقد اضعت طريقي
أيب  اخربين  كيف؟وقد   ! تائه  انت  الفتاة: 

بأنك ستأخذين إليه

اليه..هو  آخذك  انا  !؟  رحيم:ماذا 
اخربك؟وأين هو؟إمنا من..

الفتاة:)تقاطعه(لقد تركني ورحل
)موسيقى حزينة دائرة الضوء عىل الفتاة(

مل  وداعه  يف  انه  حتى  سريجع  انه  قال 
منه  التمست  سيطول  سفره  ان  يشعرين 

الوعود ولكنه مل يعد فبقيت انتظره،
عشت عىل هاجس االنتظار

يتحرك  الباب  صوت  سمعت  كلام  رصت 
اركض بلهفة والفرح من قلبي يتدفق

قائلة ها هو ذا ايب
من  هي  الريح  ،كانت  اجده  ال  ولكني 
ذلك  يتحول  ان  ارسع  فام  الباب  يحرك 

الفرح اىل انكسار
انكسار يشعرين بالخوف

ينذرين ان الذي انتظره قد ال يأيت
)تتوقف املوسيقى وتختفي دائرة الضوء(

ارجوك خذين اليه
رحيم:ولكني ال اعرف الطريق

الفتاة  :  بل إنك تعرفه ، بالتأكيد
)يقف رحيم ويرتاجع خطوة (

، كيف وصلت  )بغتة(ولكن مهال   : رحيم 
اىل هنا؟

انت وحيدة وبال متاع
ردائها(  تحت  من  جرابا  )تخرج   : الفتاة 
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ومن قال لك بأين بال متاع؟
وانا احمل هذا الجراب الذي اثقل كاهيل

يذهل  مشّعبا  سهام  الجراب  من  )تخرج 
رحيم وميسكه بيده (

رحيم : ما هذا الذي اراه؟!!
ما هذا السهم املشّعب؟

أهذا متاعك؟
أهذا ما اثقل كاهلك؟

)بهمس( : اذن من انت؟ومن ابوك؟
من  الفتاة(اذن  نحو  يلتفت  عال  )بصوت 

انت؟
)كانت الفتاة قد اختفت (

)رحيم يتحرك ميينا ويسارا باحثا عنها(
ايتها الفتاة ، اين انت ؟ ارجوك ال تزيدي 

حرييت ما عدت قادرا عىل تحمل املزيد
)يجلس منهارا(

مل اعد قادرا عىل تحمل املزيد..
)يحدق يف السهم املشّعب(

ألي االمور استعد االن
ألفتش عن الطريق الذي ما زلت اجهله ام 
ابحث عن الفتاة و اوصلها ألبيها... ها قد 

ضعت مرة اخرى
أو كأين ارى كل يشء انفصل عني، استقوى 
عيل صار له ذات غري ذايت ويحكم بقوانني 

غري قوانيني لقد فقدت توازين

مل اعد قادرا عىل التواصل مع اي يشء
داخل  السهم  يدخل  حزينة  موسيقى 
ببطء  ويسري  ظهره  عىل  ويحمله  الجراب 
تعاقب  االضاءة داللة عىل  تتغري  وانحناء، 
االيام، تبطئ مشيته اكرث حتى يخرج من 

املرسح
)ظالم(

املشهد الثالث
)االضاءة خافتة،مكان مقفر،نباتات شوكية  
تسمع  ذئاب  اصوات   ، هناك  و  هنا  تكرث 

من بعيد(
قد  ها  الله  عبد  ابا  رحيم:)بحزن(سيدي 
تالىش النهار وحلّت عتمة الليل ولكن هل 

هناك عتمة مثل عتمة روحي؟
أتدرى كم احبك؟

وانا مقبل عليك..هل تنتظر قدومي؟؟
هل سأروي ظأمك؟

يرشق يقيني؟
تتبدد عتمة روحي؟

خوفا  يرتعد  رحيم  الذئاب  اصوات  )تعلو 
صوت  فريتفع  معينة  جهة  نحو  يتحرك 
الذئاب اكرث فاكرث ثم يتحرك اىل جهة اخرى 

فيسمع صدى صوت امه مرددا عبارتها(
صوت امه: اخىش عليك يا ولدي من رش 
االرشار وطوارق الليل والنهار اخىش عليك 
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من الظأم فال تجد من يسقيك
من  تجد  فال  السقوط  من  عليك  اخىش 

يعينك عىل الوقوف
ضّج  ؟هل  اآلن  يب  أتشعرين  رحيم:امي، 

قلبك بالفزع عيّل يا امي؟
الوحوش تقرتب مني ياأمي

انها تحيط يب من كل جانب
هل تسمعينني رغم املسافات..

هل تسمعي صدى آالمي
هل سأفارق الحياة

،فرمبا  امي  يا  ال  منخفض(ولكن  )بصوت 
صوت  سمعت  ورمبا  بخويف  احسست 

استغاثتي
لكنك ال ترينني

وحده فقط يراين ويرى كل كياين
امهلني يا الهي حتى اروي ظأم سيدي

)يعلو صوت الذئاب اكرث(
رحيم : )بحامس( اسمعي يا هاجس الهالك

يا ايها املد الجارف
يا من مألت العامل باملخاوف

ابت  فإن  سائرا  سيدي  اىل  اصل  سوف 
االقدار  أن اصل اليه شهيدا ايتها الوحوش 

الغادرة
انا اعلم اين االن فريستك

ترسعني نحوي مغمورة باألمل

وانا افر منك مغمورا بالخوف
تجّدين باللحاق يب

اجد بالفرار منك
تداهمينني من كل صوب

حينها لن اشك يف هاليك إال لحظة واحدة
ارصخ فيها :

به  اتطلع  وجها  اعطيتني  يامن  إلهي  يا 
اليك

ويدين ارفعهام مستنجدا بك
يخفي  ما  ويعلم  االشياء  كل  صاغ  يامن 

صدري من غايات
خلصني  يا كيّل الرحمة من الوحوش التي 

ال ردع بها وال رشائع
اتوجه اليك بسيدي الشهيد الظامئ

ان ال تجعل الوحوش تعيق سريي اليه
)صمت(

لكن ماذا لو حلت ساعتي
تطوقني الذئاب

تزرع انيابها يف كل جسدي
تنزع لحمي عن عظمي

متزقني
كل  معها  وتسحق  ايامي  ذاكرة  تسحق 

آمايل واحالمي
ستبقي عظام وبعضا من لحمي وقمييص 

املمزق ستعرفه امي
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ستلتقط امي كل اشاليئ،تجمعها
تعفرها بالكافور واوراق السدر

تقرا عليها سورة ياسني
تلفها بقامش ابيض

ثم تكمل مسرييت نحو سيدي
بكايئ  تبيك  وتظل  قربه  امام  اشاليئ  تضع 

الذي متنيته
وادي  يف  االخري  مثواي  نحو  تشيعني  ثم 

السالم
فتحفر يل حفرة تضع فيها اشاليئ املكفنة

ويهيلون عيل الرتاب
كالم بليغ سيقال بحق الخالق،الفناء،االزل، 

عن شبايب ورحلتي اىل دار اآلخرة
الرخام  من  شاهدا  قربي  عىل  يبنون 
الورد،يشعلون  مباء  ويغسلونه 
البخور،يوضع عليه سعف النخيل واغصان 

اآلس وباقات الورود وتتجدد الزيارة
ويف كل مرة يغسلون قربي مباء الورد واشم 

عطر اآلس والورد والقرآن
اما انت يا وحوش الغدر

يا مبعث الذعر
يا آرسة السالمة ومرتع الندامة

سوف تفقد انيابك صالبتها
ثم تضعف وتضعف

حتى تغرقني يف الهاوية

وسوف لن يخفف الله عنك العذاب
ولن يقف احد يف محنتك

حتى الشيطان نفسه سيتخىل عنك
وستظل اشالؤك عىل االرض يغطيها الدود

تتفسخ وتنترش رائحة عفنك
البصاق  سوى  سعيك  جزيل  يكون  ولن 

والسب
وستظل مناذج االنسانية يف تألقها الرسمدي

مشاعل فوق منابر
رحيم  يضعف  الذئاب،  اصوات  )تبتعد 

ويتمدد عىل االرض(
مشاعل..فوق..املنابر..مشاعل

....
)ظالم(

املشهد الرابع
ان  إال  املكان  نفس  جدا  خافتة  االضاءة 
قليلة  شجريات  وتظهر  تختفي  االشواك 
عىل  ممددا  يزال  ما  رحيم   ، املرسح  يف  
خادم  يظهر   ، قوية  رياح  ، صوت  االرض 
الحسني وهو رجل كبري السن يرتدي رداء 
من  وجهه  يرى  ال  ماء  قدح  وبيده  ابيض 

قبل الجمهور
خادم الحسني:)وهو يناوله قدح املاء( بني 

ارِو عطشك
ويشعر  املاء  قدح  وميسك  رحيم:)ينهض 
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بربودته(...
عجبا!ماء بارد يف هذا املكان!

خادم الحسني: ارِو عطشك
رحيم:ولكن من انت؟

خادم الحسني:خادم الحسني اقيض حوائج 
السائرين اليه

رحيم : يا لها من كرامة إلهية!
خادم الحسني : ارِو ظأمك

املاء يف جوفه  قدح  رحيم سكب  )يحاول 
رشبة  ويرشب  ينتبه  ولكنه  واحدة  مرة 

صغرية(
رحيم : اشكرك يا سيدي

امامك   ، قدحك  أكمل   : الحسني  خادم 
طريق طويل

رحيم : )محدثا نفسه(...
امامي طريق وعرة قد ال تحقق مناي
خادم الحسني : ستهلك نفسك هكذا

و  ظامئ  وانا  اليه  اصل  ان  اريد   : رحيم 
جائع

مغرب وحزين
لعيل اروي ظأمه

منا  بل  مني  ماء  رشبة  يطلب  رأيته  لقد 
جميعا طلبها مرتني

الرؤيا  ان  الواضح  من   : الحسني  خادم 
اثقلت كيانك

رحيم: حينام تكررت تلك العبارة
فال بد أنها اثقلت كل جوارحي

لقد خرجت من كل مسارات الحياة
من اجل رؤية فجر جديد

بعد  ترسّك  رؤيا  ترى  قد   : الحسني  خادم 
زيارة الحسني

رحيم : )بحرسة(اه ، كم آمل ذلك
الضوء عىل رحيم  دائرة  )موسيقى هادئة 
الذي ينىس ما به من تعب فيقف ويسري 

خطوات : ولكن ما يحريين.. مايحريين
اين رأيته بتلك الهيئة املهيبة

كان طويال مهيبا
قوامه ، وجهه وشكل ردائه

يف  الجامل  كل  يخترص  مشهد  امام  كأنك 
العامل

كانت تعلو محياه هالة من النور
ووجهه اجمل من كل صورة التي نراها

وصوته،صوته مل اسمع له مثيال
مزيد من االضداد فيشق السامء بعظمته

ويتدفق منه الحنان  مثل ينبوع ماء صاف
فيبعث يف النفس الراحة والطأمنينة

وكان يبتسم..نعم..يبتسم ويقول:يا اوالدي 
اما من احد يسقيني رشبة ماء

ويعود ليكررها بصوت اكرث رقة من السابق
يا اوالدي اما من احد يسقيني رشبة ماء
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خادم الحسني: كان يخاطب الجميع
يديه  يطوي  االرض  عىل  )يتمدد   : رحيم 

الواحدة مع االخرى(
منذ تلك الرؤيا اشعر اين غارق داخل نفيس

ترى هل تعتقد ان زياريت للحسني سرتوي 
ظأمه؟

خادم الحسني : قد يكون ذلك ان شاء الله
رحيم:)يغمض عينيه(

قد،قد،قد هذه القد تثري شكويك
)يرتفع صوت االذان(

الله اكرب الله اكرب
الله اكرب الله اكرب

اشهد ان ال اله اال الله
،الصالة  العينني(الصالة  رحيم:)مغمض 

،سأقوم االن.....
اشهد ان ال اله اال الله

العينني( رحيم:)مغمض 
الصالة،الصالة،سأقوم اآلن .....

اشهد ان ال اله إال الله
أشهد........

فيام  موسيقى  مع  قوية  ريح  )صوت 
يخفض صوت األذان(

رحيم:)مع ارتفاع املوسيقى يكون لصوت 
رحيم صدى(

ايتها الكرامة اإللهية

اخرجيني من وحشة الغروب
اريد ان اعلم الحقيقة

خادم الحسني:اية حقيقة؟
رحيم:ملَ ال يزال الحسني ظآمنا

خادم الحسني : ستدرك الجواب من خالل 
نفسك

رحيم : نفيس !!؟عدوي الذي اتحاشاه ويف 
نفس الوقت عيّل ان اتبعه

نفيس التي تزداد غروبا عند كل رشوق
وتزداد غرقا كلام توهمت اإلبحار

انتشل   ، باملحاولة  عليك   : الحسني  خادم 
نفسك من دهاليز الظالم

رحيم : هل استطيع حقا ان انتشلها؟
)ضحك(من اين؟؟ومن ماذا؟

من آفات االقدار؟
ام من ترّسع االفكار

ام،ام،ام
)بصوت منخفض(ارجوك ساعدين

فسوف  ذلك  فعلت  الحسني:ان  خادم 
يسهل هبوطها اىل القاع ثانية

رحيم : آه من حرييت
اىل  يخفت  ثم  املوسيقى  صوت  )يعلو 
موسيقى هادئة جدا كام يف املشهد االول 
هيئة  تظهر  ولكن  يسمع  نفسه  والصوت 
رجل خلف ستار يف عمق  املرسح ، الهيئة 
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القامة  طول  خالل  من  الهيبة  عىل  تدل 
وشكل الرداء(

الصوت :  » يا اوالدي اما من احد يسقيني 
رشبة ماء؟ «

احد  من  اما  اوالدي  يا   «  : الصوت  تكرار 
يسقيني رشبة ماء؟ «

املاء من  )رحيم ينهض مرسعا يأخذ قدح 
خلف  الظل  نحو  ويرسع  الحسني  خادم 
الظل  يختفي  اليه  يصل  ان  وقبل  الستار 
تتوقف  ثم  الصاخبة  املوسيقى  وتعود 
ويظهر  الحسني  وخادم  الظل  ويختفي 

رحيم نامئا ثم ينقشع الظالم
داللة عىل طلوع الصباح(

مكان  نحو  ينظر  مذعورا  )ينهض   : رحيم 
الظل(

مل اصل اليه ، مل اصل اليه
لقد ارسعت ومل اصل

كنت متشوقا اليه
كنت متلهفا الروائه

ال  يدي  من  القدح  سيأخذ  انه  حسبت 
محالة

متنيت ان احظى بلمسة من يديه الكرميتني
تنتعش لها روحي

فأفوز بكرامة مل يحظ بها احد قبيل
وحينها. وحينها فقط سأفخر بروايئ

سأرويها لجميع الناس
االقرباء ، األصدقاء ، وحتى الغرباء

سأقول اين رأيت الحسني واين سقيته كأس 
ماء

واين المست دفء  يديه
)بحزن(ولكني مل اصل اليك

ومل يصلك املاء
ومل املس يديك

ملاذا يا سيدي يا حسني
ملاذا يا سيدي يا حسني

ملاذا تجافيني
اتيت اليك ظامئا ،جائعا ، سائرا ، حزينا

انتفخت قدماي وبلت ثيايب
كادت الوحوش تنهش لحمي

رفضت أن يصاحبني احد يك ال اسلو عن 
غايتي

اكل ذلك ال يرويك ؟
وكأين ما زلت يف ضياعي

وما زال ذلك املتاع يثقل كاهيل
)صمت ، ينتبه اىل طلوع الشمس(

، ها قد طلع  الله  )بأىس(استغفر   : رحيم 
الصباح

وها انا كالعادة اقيض صاليت..
اىل متى اللوم

واىل متى االستغفار
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والذنب هو ، هو
يوم  كل  حكاية  يوم  كل  حكاية  انها  اوه 

)ينهض واقفا ، يرفع كّمه ، ويسري بحزن(
اصّل  ومل  الحسني  سيدي  اىل  اصل  مل 

لله)بحرسة(
مل اصل اىل سيدي الحسني ومل اصّل لله

)صمت كأنه انتبه اىل امر ما(
)بهمس( :  مل اصل اىل سيدي الحسني ومل 

اصّل لله
مل اصل اىل سيدي الحسني ومل اصّل لله

مل اصل اىل.....ومل اصّل لله
االتية  العبارة  عند  تعلو  املوسيقى  )تبدا 

اكرث فاكرث(
مل اصل ومل اصّل
مل اصل ومل اصّل

الصالة..الصالة هي..رشبة املاء التي طلبها 
منا سيدي ابو عبد الله

يأتيني عند غفلتي عند وقت  كان صوته 
الصالة

عمود  هي  الصالة  اليست   ، نعم   ، نعم 
الدين؟

اليست الصالة هي خري العمل االن عرفت 
سبب  ظمئك سيدي

لهيب  رغم  اوقاتها  يف  صالته  يؤدي  كان 
تلك املعركة

بل انه خرج إلصالح الدين
وماكان  اال صلة العبد بخالقه

اليست الصالة هي ما تُشعر املرء بضآلته 
امام معبوده فريكع ويسجد ويركع ويسجد

مهام عال شأنه
اليست الصالة منقذ الروح من اليأس

فكرة  تقبّل  عن  القلب  يتوقف  وعندها 
اإلغراء

اذا ايتها الروح ها قد خرجت من وحشة 
الغياب

ها انا ارى يقيني امام عيني
الحمدلله..الحمدلله

)ظالم مع استمرار املوسيقى(
املؤمنني  الصالة كانت عىل  إن   «..: صوت 

كتابا موقوتا«



َمقاالٌت 
َو درا�صاٌت
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منذ  التعبريية  والفنون  الفنوُن  ارتبطِت 
أبدعها  الذي  اإلنسان  بحاجات  القدم 
دون أن تتخىل عن وظائفها األيديولوجية 
يحيا  الذي  املجتمع  داخل  واألخالقية 
مع  حتى  املبدع  اإلنسان  ذلك  ضمنه 
إغراقها يف أشد الحاالت الفطرية والعفوية 
هذه  ارتباط  أصبح  وبذلك   ، التعبري  يف 
ارتباطا رضوريا والزما  الفنون مبجتمعاتها 
حتى وإن كانت بواعثها الفنية ناجمة عن 
رغبة مبدعيها يف االنفصال عن مجتمعاتهم 
والتمرد عىل قيم هذه املجتمعات كام هو 

الحال يف فنون الحداثة وما بعدها.
األول  ظهوره  الحوار  فن  عن  عرف  وقد 
الرافدين  وادي  بالد  ويف  القدمية  مرص  يف 
الفرعونية  الدينية  بالطقوس  مرتبطا 
الفن   هذا  أن  غري  والبابلية،  والسومرية 
ازدهر يف بالد اإلغريق لعوامل عديدة يقف 
يف مقدمتها متتع بالد اليونان بجو سيايس 
يف  ويتسبب  املرسح  ينعش  دميقراطي 
استمراره، وهو ما افتقده الرشق املعروف 
عىل  الحاكم  ميارسها  استبدادية  بطبيعة 
املحكوم وألسباب ثقافية وعرقية ودينية ال 

نحوَ تأصيل جاد للمسرح الحسيني

حازم حممد
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مجال للخوض فيها.
أما فن املرسح والتمثيل فلم تعرفه العرب 
الالحقة  وال  لإلسالم  السابقة  عصورها  يف 
للشعر  الغريزي  ميلهم  بسبب  وذلك  له، 
لفن  يخلصوا  ومل  فنا غريه  يتقنوا  مل  الذي 
قتيبة  ابن  يقول  وبذلك  له،  أخلصوا  كام 
)الشعر  املشهور  كتابه  يف  القديم  الناقد 
العنرص  وهم  العرب  ))ان   : والشعراء( 
التعصب  حد  متعصبني  كانوا  الحاكم 
أو  بابتكار  فيه  يسمحون  ال  لشعرهم، 
وبحر  البيت.  فنظم  األساس،  يف  تحوير 
الشعر، وقافية القصيدة، ونحو ذلك أشياء 
فضال  بسوء((  متس  أن  يصح  ال  مقدسة 
عن ارتباط فن التمثيل بعوامل اجتامعية 
العرص  يف  العرب  لبيئة  تتهيّأ  مل  وثقافية 
الجاهيل وال بعد ظهور اإلسالم إالّ بقرون 
طويلة امتزجت من خاللها الثقافة العربية 
املجاورة  األخرى  األمم  بثقافة  اإلسالمية 

كالروم والفرس والرتك وغريهم.
الثقافات  من  واألخذ  االمتزاج  هذا  ومع 
بالثقافة  يستعينوا  مل  العرب  فإن  األخرى 
اليونانية بشكل عشوايئ، بل بشكل مخطّط 
اإلسالمية،  التعاليم  فيه  راعوا  ومنظّم، 
ينظر  كان  من  فهناك  العربية؛  والثقافة 
–كام يقول أحمد أمني يف ضحى اإلسالم- 
اليونانية،  الثقافة  إىل  عينيه  )بإحدى 
اإلسالمية  التعاليم  إىل  األخرى  وبالعني 
ما  األوىل  من  فيختار  العربية،  والثقافة 

يتفق والثانية( لذا فقد تعامل العرب مع 
النصوص اليونانية بحذر شديد، ومن هنا 
هي  الوثنية  أن  عىل  اآلراء  اتفقت  فقد 
العامل األول يف عدم تعرف العرب إىل هذا 
اليوناين  فاألدب  الفنون؛  ألوان  من  اللون 
هو أدب وثني، تعددت فيه اآللهة وُعبدت 
عن  املرتجمون  امتنع  فقد  لهذا  األبطال؛ 
األدب، ذلك  أنواع  النوع من  ترجمة هذا 
أن الدين اإلسالمي دين توحيد وتنزيه للّه 
تعاىل، وهو ما تسبب بتأخر الفن املرسحي 
عند العرب إىل ما يقرب من نهايات القرن 
التاسع عرش وبدايات القرن العرشين، أي 
النهضة  لتشّكل عرص  األوىل  البدايات  مع 
القوية  والصدمة  االحتكاك  بعد  العريب 
التي أحدثها احتالل نابليون بونابرت ملرص 

سنة ) 1798م- 1810م(.
العريب  املرسح  لفن   الدارسني  ولعل 
أجمعوا عىل أن)خيال الظل( هي الظاهرة 
العريب  التاريخ  يف  الحقيقية  املرسحية 
 ، الهجري(  السابع  القرن  يف  )تحديدا 
يونس  يقول  كام   – الظل  خيال  وملرسح 
عبد الحميد- منطان يختلف أحدهام عن 
اآلخر اختالفاً يسرياً، فأما أولهام، فهو عبارة 
عن منصة توضع قبالة رحبة من الرحبات، 
النظارة  مكان  مبثابة  الرحبة  هذه  وتكون 
واملنصة مبثابة املرسح. ولكنه ليس مرسحاً 
وإمنا  حجرات،  من  ورائه  ما  إىل  يؤدي 
مصباح  وراءها  بيضاء  شاشة  تستعرضه 
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املصباح  وبني  الزيت،  مصابيح  من  كبري 
عىل  تتحرك  الجلد  من  رسوم  والشاشة، 
عىل  الرسوم  هذه  ظالل  فتظهر  قضبان، 

الشاشة أمام الناس.
أما النمط الثاين: فهو أكرث مرونة من األول 
ويستبدله  املصباح،  عن  يستغني  ألنه 
بنار توقد من القطن والزيت، أما الرسوم 
الخشب  من  عودان  منها  كالً  فيحرك 
بأسامئها  املرسحية  أشخاص  هي  والرسوم 
بذاتها،  تقوم  ال  ولكنها  وأزيائها،  وأخالقها 
ويسبغون  الفرقة،  أفراد  يحركها  وإمنا 
ألسنتها،  عىل  ويتحدثون  األوصاف،  عليها 
واألحداث  العالقات  من  ويستخلصون 
سياق  يف  يتدخلون  وقد  املطلوبة،  العظة 

املرسحية سائلني أو مجيبني أو شارحني.
تأصيل  عن  الحديث  يستدعي  ورمبا 
يتعلق  مقاربا  حديثا  العريب  املرسح 
باملرسح  الحسيني ، وهو لون من املرسح 
جرت  التي  كربالء  لواقعة  املستوحي 
بني  61هجرية  سنة  يف  املأساوية  أحداثها 
واإلرادة   الخري  خندق  متضادين  خندقني 
الحرة والسمو اإلنساين بأفراده قلييل العدد 
كثريي اإلميان بعدالة قضيتهم بإزاء خندق 
بأفراده  املنحطة  والقيم  والعبودية  الرش 

كثريي العدد قلييل اإلميان بقضيتهم.
وملا كان املعنى املعجمي للفظة )تأصيل( 
وإّن معنى األصل  باألصل،  االرتباط  يعني 
أسفل كل يشء، أو أقدم صورة ليشء تبّدل، 

فإن مصطلح التأصيل واألصالة كام يحدده 
بقاء  ))ليست   : محمد غنيمي هالل هي 
إباء  هي  وليست  ذاته،  حدود  يف  املرء 
يبقى  ليك  الخارجي،  العامل  مع  التجاوب 
املرء كام هو دون تغيري أو تحوير، ولكن 
األصالة الحق هي القدرة عىل اإلفادة من 
الذات،  نطاق  الخارجة عن  اإلفادة  مظان 
طريق  عن  بالذات  االرتقاء  يتسنى  حتى 
تنمية إمكاناتها( وعليه فهل يلتقي املعنى 
املعجمي مع مصطلح التأصيل الذي نحاول 
نعرث  أن  املوجزة  املقالة  هذه  خالل  من 
واألدبية  والفنية  التاريخية  املربرات  عىل 
الدرامي  النشاط  تأصيل  لنا  تسوغ  التي 
املستوحي لحادثة كربالء من حيثها كونها 
تقاليد فنية وأشكاال أدبية مرسحية خاصة 
تنبثق عن مضامني تحيل عىل تلك الواقعة 
ترميزا  رمزّتها  أو  تجاوزتها  وإن  بالرضورة 

أدبيا خفيّا .
تأصيل  بأّن  القول  إىل  نخلص  تقدم  ومام 
طبيعة  يف  يشرتك  الذي  الحسيني  املرسح 
درجة  ال  نوعا  الدرامية  وحبكته  أصوله 
ولكنه  األخرى  العاملي  املرسح  ألوان  مع 
خاصة  لهوية  امتالكه  يف  عنها  يختلف 
متيّزه عنها وتفرّده مبيزات وخصائص تنبع 
وإيحاءاتها  كربالء  واقعة  خصوصية  من 
واملرسحيني  الباحثني  وعىل  الالمتناهية، 
عىل  الوقوف  أجل  من  دراساتهم  تكثيف 

تلك امليزات وتحديد تلك الخصائص.
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امللحمُة الحسينيّة املقدسة متثل يف املخيّال 
حصل  ملا  املوجع  األمل  تراجيديا  اإلنسايّن 
لإلمام الحسني سيد الشهداء وآل البيت و 
الصحابة األبرار ومن نارص سبط املصطفى 
وآله ؛ لذلك يتجدد الحزن السنوّي بطقوسه 
وسائل  أحد  ،ويُعد  املُختلفة  الوالئيّة 
الخطاب )السوسيوثقايف – إجتامعي ( هو 
إلقاء القصائد ، واملرايث ،والعروض املرسحية  
الطلق  بالهواء  املقدسة  امللحمة  لتمثيل 
ويف معظم مدن العامل –الحظنا- السنوات 
بها  تُقام  األوربية   املدن  حتى  األخرية 
،واملسريات  الحسينية  املرسحية  العروض 
رسادق  ،وتُنصب  بالساحات   ، ،والتشابيه 
أمام  املقدسة  امللحمة  وتُقدم  العزاء  

تتساءل  التي  األوربيّة  املجتمعات  مرأى 
األفالم  ..وتظهر  الشهداء  سيد  عظمة  عن 
من  أو  الفضائية  القنوات  تُبثها  التي 
املجتمعات  تفاعل  اليوتيوب  مدى  خالل 
باملسريات  أو  محرم  من  بالعارش  األوربيّة 
–لندن-  الكربى  بالعواصم  باألربعينية 
باريس- واشنطن –ستكهومل  وغريها فضالً 
عن مناطق بآسيا ،وأفريقيا ، إيران – تركيا 
..واملنطقة العربية بلبنان- سوريا- البحرين 
–اليمن ... ومايقّدمه الشعب العراقي من 
سيد  لشهادة  ذكرى  كل  مع  يتجدد  والٍء 

الشهداء ..
كتابه  يف  الحيدري1-   د-إبراهيم  يؤكد 
سوسيولوجيا  كربالء  تراجيديا   ( املهم 

نفحاتٌ من 
املسرح الحسيني )ج6(

�صباح حم�صن كاظم
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–ط2  الساقي  –دار   ) الشيعي  الخطاب 
الدامية فجرت  أن مأساة كربالء  ) غري   :-
ناحت  الهاشميني،فقد  مقتل  البدء،  منذ   ،
عىل  ،ورملة  الحسني  أخيها  عىل  زينب 
ابنها القاسم ، وليىل عىل ابنها عيل األكرب 
عىل  العراق  يحمل  األيام  هذه  وحتى   ،
أكتافه هامً وغامً ووجعاً ثقيالً ،ويعاين من 
واليجد   ، الحارض  وسحق  املايض  عذابات 
له منفذاً والمخرجاً، سوى التعبري عن حالة 
يف  ،ليس  وعفوية  بصدق  واستالبه  عجزه 
يف  بل   ، فحسب  ومراثيه  وأغانيه  شعره 
باألمل  املشحون  وسلوكه  وحواره  كالمه 
تسكن  واألمل  الوجع  حرارة  .(..إن  واملرارة 
صدور جميع محبي وعشاق الحسني من 
بالتضحية  الحرية فهو املثل األعىل  طالب 
املخيال  يف  حضوره  الطف  أبطال  ولكل   ،
الشعبوي وله حصته يف تراجيديا الفاجعة 
منهم  ،فكل  األرشار  األمويني  من  الدموية 
األوغاد  بني  الرصاع   بثنائية  جزيئة  ميثل 
بني  والباطل  الحق  فسطاط  بني  واألبطال 

القيم والبذاءة ..
تأريخ  برجكاين 2-يف  فاطمة  املؤلفة  تذكر 
...التقترص   (  :  250 ص  إيران  يف  املرسح 
 ، عاشوراء  يوم  عىل  التعزية  موضوعات 
بل هناك أحداٌث  قبل وبعد ذلك  اليوم 

ومرتبطة بها نوعاً ما تؤخذ  بعني االعتبار  
يف مرسح التعزية وتدخل فيها. .ومن أهم 
موضوعات التعزية ميكن اإلشارة إىل : قّصة 
مسلم بن عقيل ، أطفال مسلم بن عقيل ، 

الحر الرياحي .............(
صناعة الحدث الدرامي املأساوي ساهمت 
بصنعه ثلة مؤمنة بسيدها وقائدها ومن 
عنه  الدفاع  تفانت يف  لذلك  ركابها  يحدو 
ألنه ميثل املسارات الصحيحة باإلسالم بعد 
االنحراف واالنقالب األموي عىل تراث نبينا 
تحوالت  وهناك  املجيد..  وقرآننا  العظيم 
الحر  انتقال  يف  كام  الطف  يف  دراماتيكية 
إىل  والرذيلة  والقبح  الرش  معسكر  من 
يف  خلد  ،لذلك  والبطولة  اإلميان  معسكر 
ذكر  وعند  االجتامعية   االنرثوبولوجيا  
العبودية..  قيد  من  واالنعتاق  الحرية 
عروض  بعدة  العراقي  املرسح  تناول  وقد 
ومنها  الطف  شخصيات  معظم  مرسحية 
الرزاق  عبد  كالشاعر   ) الرياحي  )الحر 
،عيل  الخفاجي  عيل  ،محمد  الواحد  عبد 
الخباز ،شوقي كريم ، أديب األطفال حسن 
العراقيني   املبدعني  من  وكثري  السلامن  
 .. املاضية   باألعداد  عروضهم  درست 
الحر  الشهيد  املرسحيني   من  كثري  تناول 
الرياحي بطريقة إبداعية والسيام  الشاعر 
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مبرسحيته   ) الخفاجي  رضا   ( واملرسحي 
للتمثيل  كربالء  فرقة مرسح  قدمتها  التي 
عام 1998 ،بعد أن أجازتها  لجنة املرسح 
العراقي يف بغداد ،والقت املرسحية نجاحاً 
منقطع النظري ملدة أسبوعني ثم منعها رغم 
حصولها عىل إجازة رسمية من قبل لجنة 
وقد   .. آنذاك  بغداد  يف  العراقي  املرسح 
نرشت املرسحية بالعدد العارش من مجلة 
ص101-74..   من  الحسيني«  »املرسح 
تناولت املرسحية التحوالت العقائدية عند 
حليف بني أمية »الحر بن يزيد الرياحي 
»  من فسطاط وجبهة الكفر إىل فسطاط 
صىل   – الله  رسول  بنت  ابن  مع   الحق 
الله عليه وآله ( .. ُعرف الخفاجي بالكتابة 
الشعر  فروح   ، املرسحي  لنصه  الشعرية 
،واملوسيقى  املُدهشة  ،وصوره  طاغية 
النصوص  معظم  أن  تجد  لذلك   ، الخفية 
التي يكتبها تتسم بجاملية الحوار الدرامّي 
املعنى  خالل  من   ، ،وتوتره  ،وفعاليته 
للقدرة  تُشري  التي  والدالالت  واالنزياح 

الخياليّة والخصبة بكتابة النص..
مجتزءات من النص )) التتقدم يابن رسول 

الله ..
التتقدم ..

قتلوا مسلام قتلوا مسلام

قتلوا مسلام قتلوا مسلام
قتلوا الكلمة ..

جاء سفريا للنور إىل هذي الظلمة ..
لكن االحقاد استعرت ..

وابتهجت أدران األرض ..
تنفث سم الحقد السود..
يك تدرك أحالماً ماولت ..
وتَُنّمي الَنفس بعاهاتها ..

ناشدتك ريب..
يامن تتقدم صوب املحنة .......((

بشاعريته   « الخفاجي  »رضا  صّور  لقد 
الحر  سايكولوجية   ، ،واملتوهجة  املتوقدة 
اليسار  إىل  اليمني  من  ،ومواقفه  الرياحي 
،من جبهة يزيد ،إىل جبهة الحسني بن عيل 
سيد شباب أهل الجنة  مجتزأ آخر بعد أن 
أخربه أحد الجنود مبقدم الركب الحسينّي 

وأنصاره  ص 77 :
)) - الحر باندهاش :

أكرث من سبعني قليال ؟!
ليحارب  أىت  الله  عبد  أبا  أن  يعقل  هل 

جيش يزيد
بهذي القلة ..!!!

وهو ابن عيل ؟؟!
من يأيت بجميع عياله

البد له هدف آخر غري الحرب
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مثل ايب عبد الله يعرف فعل يزيد
يعرف كيف يفكر وكذلك يعرف سريته !

يزداد املوقف تعقيدا
النص  املرسحي يبحر و يغرق بالتفاصيل 
،وكيفية  النفسية  الحر  نزعات  لِيصف 
التأمل ،والتحول ،والرصاع ،منذ أن جعجع 
فلذات  ،عن  املياه  ،وقطع  املُطهر  بالركب 
األمل  ،ومخاضات  الطهر  ،آل  النبي  كبد 
،وعنجهية  باملرارة  أُشبعت  ..حوارات 
يف  الظامئ   الفسطاط  ،و  الرش  فسطاط 
آتون ولهيب املعركة غري املتكافئ  ص88 
وبصوت  نفسه  مع  يتكلم  الحر   «((  :

مسموع » :
َعَجٌب أمرك يابَن عيل

جئنا مننع عنك املاء
جند  من  العطىش  بإسعاف  تقوم  فرناك 

الحر
هذا فعل قّل نظريه

هذا فعل يستوقفني
يسلب مّني تربيرايت ملحاربته
لكني ال أستغرب هذا الفعل

من ابن عيل )صفني( هنا تتكَرر يف شكل 
آخر لكن الجوهر يبقى مؤتلقا(

يف ص100  ) صوت الحر من داخل املرقد 
يخاطب زواره (

يامن  تغبطني يف مسعاي
يامن تأيت لتؤكد صدق أناشيد الخلد

التسألني فالعاشق اليُسأل أجره
وتأمل من أي إناء تنهل

يف ظلامت النفس
حنَي مضيت بلحظة صحوي
أدركت بأن الدنيا حقل بغاة

والناهض من رحم اآلثام يداري سوأتها
أدركت بأن تجارتها باءت بالخرسان

فشحذت النفس عىل أمٍل
أن تحيا يف ظل التطهري

فتجلَت نفيس يف كنف النور القديس
إشعاع غمر صهيل النفس

فعربت الوهم
كان الحَد الفاصل بني الضَدين

صوت أيب عبد الله
نور أيب عبد الله

الجوهر يبقى يف كل األزمان
والحر من انتفض لقيمه !!

الحسينّي  املرسحّي  العرض  لنجاح  بالطبع 
بالتعامل  جامليّة  إشرتاطات  من  البد 
 .. العرض  سينوغرافيا  من  اإلخراجّي 
،واملوسيقى  ،واألزياء  اإلكسسوارات  حيث 
،والطبول ، وحركة وإمياءة املمثل ،واألداء 
كاظم  جواد  د-حيدر  ..يؤكد  الناجح 
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العميدي3-  يف كتابه األزياء السومرية   :
عنرصين  عىل  فني  عمل  كل  )يحتوي 
واملضمون  الشكل  مرتابطني هام  أساسيني 
من  حيزاً  القضية  هذه  شغلت  ،وقد 
هذان  يظهر  إذ   ، املختلفة  الدراسات 
غري  تالحم  حالة  يف  الزي  يف  العنرصان 
معاً  تجمعهام  فنية  وحدة  ويف  منفصل 
،فاملتفرج حني تلقيه العمل الفني ، ليس 
أو  فقط  شكالً  له  مايقدم  جعل  بإمكانه 
العمل  ميوت  ذلك  ،عند  مبفرده  مضموناً 

ويفقد قيمته الفنية ،.....( ..
تقول الدكتورة روعة بهنام شعاوي  4- يف 

تصميم الزي للمرسحيات التعبريية    :
)إن اإلخراج عملية تجسيد النص املرسحي 
والسمعية  البرصية  العنارص  بواسطة 

والحركية عىل خشبة املرسح (
منذ  األزيل   األبدّي  الرصاع  قضية  إن 
طفولة الوجود الكويّن والبرشّي تقوم عىل 
قامئاً  الرصاع  ،والزال  والرش  الخرّي  أساس 
بني  املعارصة  عواملنا  يف  ذلك  رأينا  بينهام 
املؤمنني األتقياء وبني األرشار من القاعدة 
تراهم  والبعثيني  والنقشبنديني  وداعش 
بالقتل والعنف  يزيد  يفعلون نفس فعلة 
املئذنة  مرسحية  ..يف  والتفجري  والتفخيخ 
للقاص والروايئ العراقي املبدع »عيل لفته  

املرسحية   الحبكة  يف  أفلح  قد  السعيد«  
بتصوير  األفعال   واستدعاء   باستدراج  
ينتمون  الذين  القتلة   عند  الرش  نزعات 
لنفس جينات جيش يزيد  بقطع الرؤوس  
رصاع  تتناسخ،  ،كربالءات  األجساد  ،حرق 
رصاع   ، ،واألصنام  الطواغيت  مع  األنبياء 
اآلباء مع األبناء ،بني االنحراف واالستقامة 
،بني من يفّخخ الوجود بفكره السام وبني 
الكرامة  ينتهك  من  ،بني   الورد  يزرع  من 
،وبني العالقات اإلنسانية يف  ثنائية البحث 
نجح  لقد  الضغينة   وبني  املحبة،   عن 
السعيد يف دراما الرصاع مبرسحيته املئذنة   

....
األب:

أنا  .. اقرا مثال  اقرأ يل نشيدا عن البطولة 
جندي عريب بندقيتي يف يدي احمي فيها 

بلدي من رشور املعتدي
الشاب :

أي معتد يا أبتي .. مل تعد البنادق تكفي 
ومل تعد موجهة إىل األعداء.. أنت ال تعرف 
مل  وأنا  البالد  هذه  يف  اآلن  يحدث  ماذا 
عدوي  أحارب  حتى  عربيا  جنديا  أعد 
مكان  كل  يف  واملوت  الخلف  من  الطعنة 
مفخخة  بسيارات  استبدل  والرصاص   ..
صار  الرصاص   .. ناسفة  وعبوات  وأحزمة 
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اآلن لالغتيال وليس لألعداء ، إذا أردت أن 
تصفّي حساب من قتل احد أبناء عمومتك 
قبل خمسني عاما فهذا هو الوقت املالئم..

األب : اكتب هذا يف قصصك
الشاب :

مثل  الكتابة  وفعل  رواية  أو  قصة  أية 
ضباب غطى حتى املرايا

األب :
أتذكر..   .. حني كتبت أول حرف شجعتك 
إذن اكتب عليك أن تكتب ال أن تتوقف.. 
ال  الذي  الحارض  ..عن  املوت  عن  اكتب 
أمتنى أن أعود إليه رغم ما كنت يف حيايت 
متشبثا بهذه الحياة.اكتب عن املعنى عن 

خوفك املهم أن تستمر يف الكتابة.
الشاب :

حويل  من  التي  األشياء  وكل  اكتب  كيف 
املعنى  لفعل  ومغالطة  ضياعا  تهديني 
قتلت  رصاصة  عن  اكتب  هل  الصحيح.. 
شاعرا مساملا كان يبيع الكتب عىل رصيف 

املدينة ألنه مل يكن ميلك رصاصة ..
بني  الرصاعات  خضم  يف  اليوم  واقعنا  إن 
من يريد زرع االبتسامة وبني من يريد أن 
يطفئ جذوة الحياة يتجسد مبرسح الحياة 
،واملرسح  وسيلة للتعبري عن قيم الجامل 
وسلوكهم  األرشار  دناءة  وبني  وأبطالها 

املنحرف بكل عرص ومرص ويوم .
النفيس  التحليل  يف كتابها املهم )نظريات 
األكادميية   الناقدة  تذكر   ) واملرسح 

الدكتورة »برشى سعيدي »
النفيس  التحليل  دور  يكمن  ص34:))  
فرويد   عقدها  التي   ، املشابهة  يف  لألدب 
منهام  كال  ألن   . والحلم  الفني  األثر  بني 
يتحدد موقعه تحت تأثري الرغبة ،فالشاعر 
يستقي من الالشعور الجامعي .ويستخدم 

األساطري والقصص الشعبية ......((
تراجيديا  الحيدري1-    د-إبراهيم   -1
الشيعي  – الخطاب  كربالء سوسيولوجيا 

دار الساقي –ط2 -2015 ص 409
املرسح  تأريخ   - برجكاين  فاطمة   -2
مركز   – اليوم  إىل  البداية  منذ  إيران   يف 

الحضارة –ط1-  2008       ص 250
3- د-حيدر جواد كاظم العميدي  -  األزياء 
السومرية   املضمون والداللة  يف العرض 
املرسحي التاريخي -2012 –دار متوز  ط1 

-ص85
4- د- روعة بهنام شعاوي  - تصميم الزي 
الفراهيدي  –دار  التعبريية  للمرسحيات 
-2014- ط1 -  ص 32   5- د-برشى سعيدي 
–نظريات التحليل النفيس واملرسح -  دار 

غيداء عامن – ط1 -2016 - ص 34.
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 التأليف املسرحي املبكر وتوظيف النماذج 
والشخصيات التاريخية 

لكل  ثرّا  ينبوعا  الرتاث  يشكُل  ما  غالباً 
املبدعني يف كل األمم والشعوب، ألن هذا 
الشعوب  هذه  ذاكرة  مخزن  هو  الرتاث 
التي تعود إليه كلام نضب حارضها وأصابه 
املرسحي  التأليف  بدايات  وكانت  الوهن، 
التاريخ  مناذج  من  منطلقة  العرب  عند 
وشخصياته  رموزه  ومن  واإلسالمي  العريب 
املشهورة، وقبل أن نعرض ألهم املرسحيات 
مرسحنا  رأى  أن  بعد  ألفت  التي  العربية 
املقصود  ما  نحدد  أن  علينا  النور؛  العريب 
املؤلف  رشوط  وما  املرسحي،  بالتأليف 

املرسحي الناجح؟

رضورة  عىل  املرسحيون  الباحثون  يتفق  
عىل  الواسع  واطالعه  املؤلف  موهبة 
الثقافات  ملختلف  املرسحية  النامذج 
من  جوا  يخلق  أن  له  ليتحقق  اإلنسانية 
الجدة والطرافة واملوازنة بني شكل العمل 
هذا  العمل،  هذا  ومضمون  يكتبه  الذي 
املرسحي  املؤلف  اطالع  فضال عن رضورة 
عىل كل رضوب الثقافة املمكنة  ملا يرتكه 
ذلك من أثر عىل التأليف يف إنجاح العرض 
املرسحي الذي يتوّجه عمل املخرج ومهارة 
بشؤون  اآلخرين  واملختصني  املمثلني 
أمور  إىل ذلك من  والديكور، وما  اإلضاءة 

أخرى رئيسية أو ثانوية.

املسرحُ العربيُّ ، تاريخ موجز لرحلة طويلة

نا�صر اخلزاعي
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التي زخر  الرتاثية  الشخصيات  كانت  وقد 
أهم  هي  اإلسالمي  العريب  تاريخنا  بها 
بها  فرحا  املؤلف  إليها  ارتد  التي  املناهل 
منها  وموجوعا  ومتأملا  مرة،  بها  ومرسورا 
ثالثة  مرة  ينظر  كان  حني  يف  أخرى،  مرة 
ال  عادلة  نظرة  التاريخية  النامذج  لهذه 
أن  يحاول  وإمنا  ينتقدها،  وال  تستهويه 
النامذج  هذه  طبعته  ما  للمشاهد  ينقل 
عىل صفحات وجدانه وما جادت به رؤيته 

لنقل هذا االنطباع الحيادي.
ورمبا كان توظيف الشخصية التاريخية يف 
الحديث  العريب  للمرسح  األوىل  البدايات 
مرتبطا إىل حد كبري بشاغل النهضة العربية 
التي رافق ظهور املرسح – خاللها زمنيا- 
العربية بإحياء  النهضة  انشغال أهم رواد 
وسنشهد  التليد،  اإلسالمي  العرب  تاريخ 
إبداعية  فنون  يف  التوظيف  هذا  تجليات 
اآلخر  هو  حاول  الذي  كالشعر  أخرى 
الرتاثية  الشعرية  األصوات  بريق  استعادة 
وبعث الحياة بها من جديد يف هذا العرص.

الشخصيات  إىل  العودة  فإن  ولذلك 
يف  املرسح  خالل  من  التاريخية  والنامذج 
تعرّب  فيام  تعرّب  األوىل  انطالقته  بدايات 
عن حالة الرتدي واالنحطاط الذي وصلت 
االحتالل  أيام  العربية  املجتمعات  إليه 
العثامين قبل قرنني من الزمان ، كام متثّل 

هذه العودة  للمؤلف املرسحي نوعا من 
هذه  إكساب  طريق  عن  الفنية  األصالة 
التاريخي  البعد  هذا  املوظفة   النامذج 
الحضاري الذي مينحها –يف الوقت نفسه- 
وكرسه  القديم  زمنها  تخطي  عىل  قدرة 
لتحمل صفة املعارصة من خالل تجسيدها 
حقيقية  حياة  تعيش  حية  كشخصيات 
نظر  لكن من وجهة  املرسح،  عىل خشبة 

املؤلف املرسحي.
ألفت  التي  العربية  املرسحيات  أهم  أما 
مجموعة  منها  نختار  أن  فيمكن  آنذاك 
معينة بغرض الحديث عنها بشكل موجز 

ومركّز ومناسب لهذا املقام ، كاآليت:
لخليل  والحياء  املروءة  مرسحية  أوال- 

اليازجي )1876م(
حياة  من  جانبا  تستوحي  مرسحية  وهي 
يف  حاكام  كان  الذي  املنذر  بن  النعامن 
أواخر القرن السادس امليالدي وقبل مجيء 
من  يتخذ  الذي  امللك  هذا  وكان  اإلسالم، 
الحرية عاصمة له يخرج للصيد يف الرباري، 
يكرم  سعد  يوم  يومني  له  أن  عنه  وعرف 
فيه من يقابله ويوم نحس يقتل فيه من 
ابتعد  الصيد  رحالت  احدى  ويف  يقابله، 
الصحراء  يف  فضّل  ووزرائه  حاشيته  عن 
التي لقيه فيها اعرايب اسمه حنظلة أكرمه 
الذي  امللك  انه  يعرف  أن  دون  ووقرّه 
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الحاشية  وصول  بعد  نفسه  عن  كشف 
والوزراء، ثم وعد حنظلة بأن يجازيه خريا 

إن هو دخل الحرية يوما.
وشاءت الصدف أن يدخل حنظلة يف يوم 
أي  يقتل  أن  النعامن  اعتاد  الذي  النحس 
ميهله  أن  حنظلة  فيطلب  يقابله،  شخص 
أوالده  ويويص  شؤونه  ليتدبر  عاما  امللك 
ويودع أهله ونساءه ويضطر امللك لتأجيل 
أكرمه  الذي  لحنظلة  إكراما  اإلعدام  حكم 
الحرية  من  وأن شخصا  فيام سبق، السيام 
بدال  رأسه  يقدم  بأن  تعهد  قرّاد  اسمه 
بعهده،  إيفائه  عدم  حالة  يف  حنظلة  من 
أن  دون  قرّاد  عىل  الحول  حال  ان  وبعد 
للقتل  النعامن  استدعاه  مكفوله  يحرض 
قبل غروب الشمس بعد أن جّهز له نطعه 
الذي  الضخم  وسيافه  عليه  سيذبح  الذي 
سيحتز رأس املسكني الذي أخذته النخوة 
والغرية لكفالة رجل ما سمع عنه إال خريا.

ومن بعيد شهد القوم قبل إعدام حنظلة 
فارسا يجري بفرسه املطهم نحوهم، وما أن 
وصل حتى عرفوا أنه حنظلة الذي استدعى 
مبن  الجميع  استغراب  املفاجئ  حضوره 
فيهم امللك الذي بادره بالسؤال: ما الذي 
جاء بك وقد أفلت من القتل؟ فرّد اإلعرايب: 
الذي  وما  النعامن  يسأله  ثم   ، الوفاء  إنه 
ديني  إنه  حنظلة:  فيجيب  للوفاء؟  دعاك 

ثم  اإلسالم(  قبل  ذلك  )وكان  النرصانية 
يعرض اإلعرايب دينه عىل امللك وعىل أهل 
منذ  النعامن  ويقرر   ، به  فيقبلون  الحرية 
القبيحة  عادته  العدول عن  اللحظة  هذه 
عىل  والنحس  للسعد  الله  أيام  واتخاذه 

وفق مزاجه.
ومن الواضح عىل هذه املرسحية احتفاؤها 
باألبعاد الرتبوية واألخالقية التي تدعو إليها 
من خالل توظيف شخصية امللك الغشوم 
عن  يتخىل  الذي  املنذر(  بن  )النعامن 
عادته السيئة بعد أن يتنرّص، لكون األديان 

تردع أصحابها عن الظلم واالستبداد
ثانيا – مرسحية املعتمد بن عباد إلبراهيم 

رمزي )1892م(
حياة  من  جانبا  املرسحية  هذه  تتناول 
باتخاذ  األندلس  بالد  يف  الطوائف  ملوك 
شخصية صاحب بن عباد مثاال ملن تتقلب 
إىل  وعزها  السلطة  من  الحياتية  أحواله 
البؤس والحرمان يف ظل قدر ال يرحم أبدا.

)الفونسو  غزو  بخرب  تبدأ  واملرسحية 
الصاحب  كان  عندما  إلشبيلية  السادس( 
حاكام لبالد األندلس، مام دعاه لالستنجاد 
بجيوش أخوته )املرابطني( يف بالد املغرب 
الغزاة  ويطردون  لنجدته  يهبّون  الذين 
األوربيني، ولكن أمراء هذا الجيش يأخذهم 
فيقررون  الجميلة،  البالد  هذه  يف  الطمع 
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الغدر بالصاحب بن عباد ويلقونه بالسجن 
ليصفو لهم أمر هذه البالد!

الحكم  مسألة  تعالج  مل  املرسحية  وهذه 
تاريخية  معالجة  إال  بالصاحب  والغدر 
الفني،  اإلنجاز  مستوى  إىل  ترق  مل  بحتة 
حياة  ال  باهتة  فصولها  كل  يف  فجاءت 
موارة تشد القارئ، فضال عن كون تراكيبها 
او  يقرأ  من  ميلّه  ثقيل  بسجع  محشّوة 

يشاهد هذه املرسحية.
ثالثا – اللقاء يف املأنوس يف حرب البسوس 

لجرجس مرقس  )1897م(
يستوحي املؤلف يف مرسحيته هذه أخبار 
قبيلتي  بني  جرت  التي  البسوس  حرب 
شخص  مقتل  بسبب  )بكر(  و  )تغلب( 
اسمه )كليب( وأقام من األخبار املتعددة 
ملرسحيته  إطارا  الرضوس  الحرب  لهذه 
التي فقدت حبكتها الجانب الفني بسبب 
طغيان الجانب التاريخي، وقد بنى املؤلف 
مرسحيته عىل خمسة فصول تبدأ بانطالق 
الرشارة األوىل لهذه الحرب التي استمرت 
هذه  أوار  باشتداد  مرورا  طويلة  عقودا 
الرشارة  هذه  بخفوت  وانتهاء  الحرب 
والتصالح بني القبيلتني بعد ما سالت بينهام 
قرصت  املرسحية  لكن  الدم،  من  أنهار 
تناوال دراميا  التاريخي  الحدث  تناول  عن 
يخرجها من حدود التاريخ اىل حدود الفن 

الدرامي املرسحي.
الكبري(  بيك  )رواية عيل  رابعا – مرسحية 
أو )دولة املامليك( ألحمد شوقي )1893م(

تعد سنة 1893 سنة تحّول يف شعر الشاعر 
مرسحية  ألّف  حيث  شوقي  أحمد  الكبري 
عيل بيك الكبري ، فحني بويع أمريا للشعراء 
عمله  به  بدأ  ما  إلمتام  له  دافعا  وجدها 
مرسحيته  كتب  ما  ورسعان  املرسحي 
من  احداثها  يختار  التي  هذه  الشعرية 
فيه  تسلط  الذي  املرصي  التاريخ  وحي 
يف  فعاثوا  االمور  مقاليد  عىل  املامليك 
املرسحية  تصور  كام  وخرابا  فسادا  االرض 

ذلك .
تاريخي  جانبني  عىل  فصوال  شوقي  يقيم 
انقالب  وميثل  واقعي،  غري  وخيايل  واقعي 
نعمته  ويل  عىل  الذهب  أبو  بك  محمد 
األخري  واضطرار  الكبري،  بك  عيل  األمري 
العمر  ظاهر  آنذاك  عكا  أمري  إىل  للجوء 
ليستقوي به عىل خصمه أيب الذهب الذي 
مبن  الكبري  بك  عيل  جيش  قادة  استامل 
أقرب  بك(  )مراد  اململوك  الرشكيس  فيهم 
الناس إليه والذي رأى يف القضاء عىل عيل 
بك منفعة شخصية له ليستطيع الزواج من 
الرشكسية اململوكة )إقبال( حرم عيل بك، 
والتي يكتشف فيام بعد أنها أخته، وهو ما 
ميثل الجانب التخييل يف هذه املرسحية....
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ان  املتابع  أو  القارئ  عىل  يخفى  ال  ماّم 
والدينية  واالجتامعية  الفكرية  املنظومة 
مجتمع  الي  الثقافية  وحتى  والحضارية 
واالحداث  الوقائع  خالل  من  تُبنى  ما 
االمة  هذه  برتاث  تعصف  التي  التاريخية 
وتستطيع أن تغرّي مجرى حياتها بشكل أو 
الطف  ملحمة  يتجّسد يف  ما  وهذا  بآخر. 
وحقائق  احداث  من  حملته  وما  الخالدة 
شّكلت انعطافا واضحا يف مسرية التاريخ؛ 
متد  خالدة عىل صفحاته  بصامت  وتركت 
املواقف والبطوالت  ثّر من  االجيال مبعني 
إىل  وأنواعها.  أشكالها  بكل  والتضحيات 
جانب ما حملته من مواقف انسانية الزال 
صداها يقرع آذان البرشية إىل يومنا هذا.

لقد حملت واقعة الطف خصوصية ميّزتها 

التاريخية يف معظم  األحداث  عىل جميع 
تاريخ البرشية _ وستبقى _ وهذا ما ميكن 
واملتنوعة  املختلفة  املجاالت  يف  تلّمسه 
التي تحاول أن تنهل من معينها وأن تقرتب 
منها بشكل أو بآخر لتستمد منها عنارص 
نجاحها وتفوقها وبقائها سواء عىل الصعيد 

الفكري أو الثقايف أو االجتامعي .....الخ.
الحسيني يلحظ اهتامم  واملتتبع للمرسح 
من  وذلك  له  واملتابعني  عليه  القامئني 
وبقائه  تفعيله  رضورة  عىل  الحث  خالل 
ودميومته؛ وهذا ما اثبتته األيام واألحداث؛ 
ومن خالل تزايد اعداد النصوص املرسحية 
وفق  عىل  الحسينية  بالنهضة  تُعنى  التي 
الحداثة  رؤية تُعنى باألصالة وتبحث عن 
يف الوقت ذاته؛ فضال عن كونها اصبحت فنا 

قـرأتُ 
العـدد العاشــــر 

اأنوار �صعيد جواد
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اثبت وجوده ومتيّزه وحضوره  بذاته  قامئا 
مام  املعرفية؛  الثقافية  الساحة  يف  الفاعل 
حدا بتوجيه األنظار إليه من ِقبل الباحثني 
واألكادمييني. ولعل يف اقبالهم عليه دراسة 

وبحثا وتأليفا وتقوميا ما يشري إىل ذلك.
العدد  افتتاحية  أكدته  ما  أيضا  وهذا 
الفاعل(  والحضور  الحسيني  )املرسح 
ملا  الخفاجي  رضا  االستاذ  التحرير  لرئيس 
هذا  ملستقبل  تفاؤلية  رؤية  من  حملته 
النصوص  صعيد  عىل  سواء  األديب  الجنس 
االبداعية أم عىل مستوى البحوث واملقاالت 
التي تخصصت مبوضوعة املرسح الحسيني 
)وهذا ما يفرح القلب ويثلج الصدر( عىل 

•النصوص :حدِّ تعبري صاحب االفتتاحية.
_ الرواق األخري / نعيم آل مسافر

الحسينية  النهضة  من  مؤلفها  افاد 
وإمنا  وحسب  التاريخي  الحدث  ليس 
والحياة؛  املوت  والباطل؛  الحق  ثنائية 
األحداث  ربط  خالل  من  واألسود  األبيض 
الراهن؛  بالواقع  التاريخية  واملجريات 
الحسني  االمام  التي حاربت  الظالم  فقوى 
تحارب  اليوم  إىل  مازالت  بيته  وأهل  )ع( 
نهجه؛  عىل  والسائرين  ومحبيه  انصاره 
هي  مازالت  والنور  والعدل  الخري  وقوى 

أيضا تنهل من تضحية اإلمام الحسني )ع( 
ما  وهذا  الظلم.  لقوى  وتصديه  وعطائه 
حاول مؤلف املرسحية أن يقف عنده لكنه 
تناول من خالل مواكبته لتطورات العنارص 
الفنية يف العمل اإلبداعي، وهذا ما ميثله 
التي  النص  )شكل سيامي( فضال عن لغة 
إىل  والتجأ  الرسد  عن  املؤلف  فيها  ابتعد 
وهذا  العبارات  يف  التكثيف  وإىل  الرتميز 
ما ظهر يف الحوارات املقتضبة التي تحمل 
بني طياتها الكثري من الدالالت العميقة يف 
محاولة منه لربط املايض بالحارض؛ متخذا 
من شخصية عمرو بن جنادة ذلك الفتى 
الذي مل يتجاوز عمره الحادية عرشة وقد 
استشهد مع أبيه يف واقعة الطف بعد أن 
يتجاوز  مل  بعد  وهو  الحرب  غامر  خاض 
الشخصية  هذه  والصبا.  الطفولة  مرحلة 
وامتداد عىل وضعنا  انعكاس  لها  املركزية 
جنادة  بن  عمرو  مثل  من  فكم  الراهن؛ 
والتكفري  والضاللة  الكفر  يد  طالتهم 
ومعتقداتهم  ارضهم  عن  يدافعون  وهم 

ووطنهم؟!
لقد حاول املؤلف وبأسلوبه الفني التقني 
أن يشري إىل ان كربالء مل تقف عند حدث 
محددة  مكانية  بقعة  يف  معنّي  تاريخي 
ابعادها  بكل  الزالت حارضة  كربالء  وإمنا 
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ودالالتها وان اختلفت املسميات. كل ذلك 
حاول مؤلف النص )نعيم آل مسافر( أن 
فيها  ابتعد  فنية  رؤى  خالل  من  يوضحه 
عن النص املكتوب أو لنقل الحوار والرسد 
واملؤثرات  الصوتية  املؤثرات  استعامل  إىل 
مدوٍّ  انفجاٍر  )صوت  فكان  الحركية 
مقابل  يف  االسعاف(  سيارات  وصفارات 
)اصوات صهيل الخيل وجعجعة السالح(، 
عن  فضال  السيامي  الشخص  جانب  إىل 
وما  واألسود(  )األبيض  اللونني  استعامل 
الحياة  والرش؛  الخري  داللة  من  يحمالنه 
ابعادهام  بكل  واملنع،  العطاء  واملوت؛ 
وهام  املرسح  داخل  حركتهام  عن  فضال 
يحاوالن سحب الصبي) عمرو بن جنادة، 
حسون( كال إىل جانبه، وما رافق ذلك من 
اإلنسانية  املعاناة  مؤلفه  فيه  يرسم  حوار 
النص  املختلفة.ليرتك  التاريخ  مراحل  عرب 
هل  )صوت:  باستمرار  مفتوحا  ذلك  بعد 
الصبي  فيه  ليختار  ينرصنا؟(  نارص  من 

رواقه األخري.
_ هذا رأس أيب / عيل حسني الخباز

الثأر  حول  فكرته  تدور  مرسحي  نص 
واالنتقام من الطغاة وإن طال الزمان بهم؛ 
العادل  القصاص  يوم  يأيت  أن  من  فالبد 
وإحقاق الحق واالنصاف؛ وهذا ما حاول 

)عيل حسني الخباز( أن يرسمه من خالل 
بها  تاريخية مستعينا  توظيفه لشخصيات 
يف بناء نصه املرسحي. ففي بداية املشهد 
معسكر  وهو  الحدث  مكان  لنا  يحدد 
مصعب بن الزبري حيث هناك )خيمة قائد 
حرس  خاصة/  امنية  ورعاية  حراسة  لها 
وهناك  ورماح(.  سيوف  املسري/  يتناوبون 
الحكمة(  يتحرك شيخا  املرسح  )جهة  من 
أن  استطاع  الذي  الفتى  ذلك  جانب  إىل 
رأسه.  وحزَّ  والده  قتل  ممن  بثأره  يأخذ 
لقد استطاع مؤلف النص أن يوظف الزمان 
لصالحه فجاء نصه مختزال ألزمان متقطعة 
حيث  الزمني  االسرتجاع  بتقنية  مستعينا 
املرسح  جوانب  احدى  يف  )االنارة(  كانت 
ليرسد  بالزمن؛  الرجوع  أو  الذاكرة  متثل 
لنا من خالل هذه التقنية _االستحضار أو 
ادى  الذي  التاريخي  الحدث  االسرتجاع_ 
بالفتى ألخذ ثأره من )آبر التميمي( قاتل 
حبيب بن مظاهر االسدي يف واقعة الطف 
بحوار  املرسحي  النص  بدأ  لقد  الخالدة. 
ميتلك لغة شعرية )ُعرِف بها الخباز_ متثل 
رصاعا فكريا بني الصرب وبني القصاص؛ بني 
األخذ  أو  واالستسالم  الرضوخ  إىل  الدعوة 
بالثأر واحقاق الحق؛ وهذا ما جاء به حوار 
الشيخني )شيخ1: انبالج الفجر اليحتاج إىل 
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من  يشء  إىل  يحتاج  وذبيح  وذابح  سيف 
الصرب.

البد  وقتيل  قاتل  الكون  يف  مادام  شيخ2: 
أن نبحث بني عيون العامل عن فجر فسيح 

الضوء وإال...
شيخ1: ستكون دماؤنا مباحة لكل رحيل، 

فلَم ال نلج الضوء عىل هدأة صرب حكيم.
رعشة  من  القادم  نثور...  ال  وملَ  شيخ2: 
ويحلم  سيفا  القلب  يحمل  ويتم،  جرح 
للتأريخ  وليكتب  إليه،  ليقوم  بالقصاص، 

نرص قصاص قويم
....شيخ1: ليس الرش هو الحل الوحيد.

هل  رشا؟  القصاص  كان  ومتى  شيخ2: 
بدم  يعبث  القاتل  يرتك  أن  اإلنصاف  من 
املقتولني، ونحن المنلك سوى وعود الصرب؛ 

ومفاتيح صرب مؤجل..؟(.
هذا  املرسحي  النص  مؤلف  استطاع  لقد 
خالل  من  الحديثة  التقنيات  يوظف  أن 
الغرض  خدمة  يف  وتوظيفها  الحوار  لغة 
املطلوب فضال عن تقنية االسرتجاع وجعلها 

بديال عن الرسد يف نقل الحدث.
جرب  يوسف  يعقوب   / مرتان  الشهادة   _

الرفاعي
ويكسبه  الحسيني  املرسح  مييز  ما  لعل 
الفنية  للتقنيات  استعامله  يف  ال  جامال 

التي  الكيفية  يف  وإمنا  فحسب؛  الحديثة 
يبني من خاللها مبدع النص لحظة متفردة 
مرشوعيتها  ودرجة  صدقها  تكتسب 
بوصفها كال متكامال داخل النص. وهذا ما 
جاء عليه النص املرسحي )الشهادة مرتان( 
من  مؤلفه  حاول  مشهدين  يف  يقع  الذي 
خالله أن يوظف الحدث التاريخي ولكن 
عليه،  جديدة  ابعاد  اضفاء  خالل  من 
امتزج  التي  النص  لغة  ماتوضحه  وهذا 
تحمله  ما  جانب  إىل  بالرسد؛  الحوار  فيها 
هذه اللغة من دالالت خرجت من خاللها 
عن االطار التاريخي لتمتد إىل التعبري عن 
الواقع االنساين يف مختلف مراحله. وهذا ما 
نقرؤه يف قول )سويد بن عمرو الخثعمي( 
الحرضمي(  عمرو  بن  )برش  يحاور  وهو 
الحسني  اإلمام  مبعسكر  يلتحقان  وهام 
حيث  يديه؛  بني  الشهادة  أجل  من  )ع( 
يقول: ) ال عليك فالنرص يف هذه املعركة 
تنترص  املعنوي  النرص  إنه  له طعم جديد 
آخر:  موقف  ويف  والكرامة(،  اإلرادة  فيه 
واإلرادة(  الكرامة  بعنوان  سيغلبه  )نعم 
الحسني  االمام  غلبة  وذلك يف حديثه عن 
يزيد  جيش  عىل  السبعني  واتباعه  )ع( 
حاول  لقد  رجل.  ألف  ثالثني  من  املؤلف 
النص أن يقف عند حدود مفهوم االنتصار 
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حدث  وفق  عىل  يحدد  أن  الميكن  الذي 
تاريخي مرشوط بزمان محدد متخذا شكال 
أن  املرسحي  النص  اراد  ما  وهذا  مّوحدا. 
)سويد  شخصية  من  متخذا  عنده  يقف 
حوله  لتدور  محورا  الخثعمي(  عمرو  بن 
الرجل  عىل  ينترص  مرة  فرناه  األحداث، 
أو  املرتددة  النفس  إىل  يرمز  الذي  امللثم 
قد  الشيطان  هو  بل   ( سويد  وصفه  كام 
اللحاق  عن  نحجم  ليغوينا حتى  لنا  متثل 
بالركب الحسيني( ومرة اخرى ينترص عىل 
قاتليه من جيش عمر بن سعد عندما مل 
استشهاد  املعركة؛ وبعد  أول مرة يف  ميت 
من  نهض  بيته  واهل  )ع(  الحسني  اإلمام 
جديد وقاتل من جديد حتى قُِتَل وبذلك 

نال الخلود مرتني باستشهاده مرتني.
الرياحي  الحر  صوت  العدد:  مرسحية   _

)ريض الله عنه( / رضا الخفاجي
من األعامل املرسحية التي حظيت باهتامم 
الباحثني والنقاد منذ تأليفها وظهورها عىل 
خشبة املرسح الكرباليئ عام 1998م وإىل 
يومنا هذا مرسحية )صوت الحر الرياحي( 
ملا متتلكه من رؤى فنية ابداعية فضال عاّم 
صداها  مازال  فكرية  قضايا  من  طرحته 
الغيارى  نفوس  يف  هذا  يومنا  إىل  مدويا 
والعدالة؛  والفضيلة  الحق  عن  والباحثني 

بني  موضوعيا  معادال  ميثل  الحر  زال  فام 
النفس التي تبحث عن الخلود وبني النفس 
التي تخضع إىل مغريات الحياة؛ رصاع بني 
الفناء يف دنيا زائلة أو  الهوى والقيم، بني 
الخلود فيها عرب االجيال من خالل موقف 
يدخله ساحة الخلود عرب التاريخ. وهذا ما 
الرياحي يف واقعة كربالء  حصل مع الحر 

الخالدة.
لقد مثلت شخصية الحر هذا املعادل فكان 
أن انترصت نفسه األبية عىل كل املغريات 
املادية الزائلة لتلحق بركب الخالدين من 
شهداء واقعة الطف. وهذا ما حملته فكرة 
االمكانات  مؤلفها  لها  وظف  التي  النص 
العرض  مشاهد  تعدد  خالل  من  الفنية 
ابتداًء من خروج االمام الحسني)ع( مرورا 
الرشيف؛  مرقده  إىل  وصوال  باستشهاده 
إىل  ديكور،  وبدون  مظلم  مرسح   ( من 
الرياحي، غرفة  يزيد  بن  الحر  قيادة  مقر 
الوقت  مضاءة  نصف  وهي  الحر  نوم 
ليال، توجه موكب الحر مع فرسانه ملالقاة 
الكوفة،  صوب  التقدم  من  ملنعهم  االمام 
كربالء،  صحراء  الكوفة،  يف  االمارة  قرص 
يرافقه  هذا  املكان  تعدد  ان  الحر(  مرقد 
أيضا توسع دائرة الزمن وتنوعها من الليل 
ومن  )ع(  الحسني  باإلمام  ولقائه  والنهار 
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واستشهاده  معسكره  إىل  انضاممه  ثم 
وجعل مرقده رمزا لكل االحرار الذين تأىب 
نفوسهم الذل والهوان. ان هذا التنوع يف 
مشاهد العرض وسعة الرقعة الزمانية التي 
امتد بها الحدث إمنا يكشف لنا عن موهبة 
مضمون  ثراء  عن  فضال  املتميزة  املؤلف 
العمل الفني يف لغة حوارية حملت رؤى 
تستحق  بحق  فكانت  مبدعها.  وتأمالت 
ان متنح لقب أفضل نص مرسحي بامتياز؛ 
والقت نجاحا كبريا عند عرضها الذي نأمل 

• مقاالت:أن يعاد.
جميل  عند  اإلسالمي  املرسح  نظرية   _
حمداوي قراءٌة يف كتابه )خصائص املرسح 

اإلسالمي(/ عيل ياسني
تحت هذا العنوان عرض الدكتور عيل ياسني 
قراءة جادة لكتاب صغري وسمه )بالجدير 
بالقراءة( تناول فيه موقف مؤلفه )جميل 
اإلسالمي  املرسح  نظرية  من  حمداوي( 
النوع  هذا  لخصائص  عرضه  خالل  من 
املقال  صاحب  تناول  لقد  املرسح.  من 
ترجمة وافية ملؤلف الكتاب وابرز نتاجاته 
النقدية  بقراءته  ذلك  واصال  االبداعية 
فيه  مبينا  الكتاب.  لهذا  واالستعراضية 
رضورة أن يرجع املرسح العريب إىل جذوره 

)مضمونا  منها  انبثق  التي  واصوله  األوىل 
االنفتاح عىل كل  وبناء ورؤية مع  وشكال 
أجل  من  العاملية(  املرسحية  التجارب 
وبذلك  وحوارا(  )تفاعال  منها  االستفادة 

نستطيع تأسيس مرسح اسالمي صحيح.
مرسحية  يف  وتوظيفه  الكريوكراف   _

الوارثون / مهدي هندو الوزين
مقال وقف فيه كاتبه عند قدرة املشتغلني 
مع  التعاطي  عىل  املرسحي  الفن  يف 
واملتباينة  املختلفة  التاريخية  األحداث 
خشبة  عىل  واخراجها  انتاجها  وإعادة 
املرسح عىل وفق نظريات اخراجية مغايرة 
للأملوف كام يف مرسحية )الوارثون( التي 
وهي  مرسحيون(  )جامعة  فرقة  قدمتها 
من تأليف الشاعر والكاتب املرسحي )رضا 
الوزين(  )مهدي هندو  الخفاجي( وإخراج 
الفيحان(.  )حمزة  وكريوكراف  سينوغرافيا 
عرفتها  التي  الكريوكراف  تقنية  فيه  تناول 
)سوزان النجر( بانها )حركة أو نسق حريك 
فصل نفسه عن الحركة يف عمومها بحكم 
داخل  الفنية  هويته  يكتسب  إذ  تكوينه؛ 
الحركة  عن  بذلك  ليتميز  العرض  سياق 
املعجم  يف  يعرف  ما  هو  أو  العادية(. 
فن  أو  الرقصات  تصميم  فن  املرسحي 
تطبيقاته  موضحا  الرقص.  حركات  تدوين 
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وما حمله من دالالت  املرسحي  النص  يف 
بأثرها عىل  القت  ومعاٍن فكرية وجاملية 
اطار  عن  خرج  أن  فكان  املرسحي  النص 
الحكايئ  املبنى  عىل  االعتامد  من  املألوف 
الجديدة  األساليب  لتوظيف  فكان  للنص، 
يدل  وهذا  فيه،  فاعل  حضور  االخراج  يف 
يف  تحوالت  يشهد  اليوم  )املرسح  ان  عىل 
اعتامده وتبنيه  املعرفية( من خالل  بنيته 
لعدد من االساليب والطروحات للمدارس 
املرسحية الفنية الجديدة مام يساعد عىل 
فتح )الباب عىل مرصاعيه للقراءة التأويلية 
التي  املشاهدة  متعة  وكذلك  والجاملية 
ما  وهذا  آخر(،  إىل  أسلوب  من  تتنوع 
عملت عليه جامعة مرسحيون وهي تقّدم 

مرسحية الوارثون.
لرحلة  موجز  تاريخ  العريب،  املرسح   _
التثاقف عرب الرتجمة/ نارص  ثانيا:  طويلة. 

الخزاعي
ما  الخزاعي(  )نارص  يكمل  املقال  هذا  يف 
تاريخي  رسد  من  األوىل  حلقته  يف  بدأه 
اثر  عند  ليقف  العريب  املرسح  لنشأة 
عىل  املرسح  وجود  يف  ودورها  الرتجمة 
العربية. مستعرضا يف مقاله هذا  الساحة 
ألنواع الرتجمة واساليبها وطرقها يف النقل 
االنكليزية  ثم  ومن  الفرنسية  اللغة  من 

لذلك  ذاكرا  وغريها؛  والرتكية  وااليطالية 
مناذج مرسحية مرتجمة من القرن التاسع 
يف  وهو  العرشين.  القرن  وبدايات  عرش 
املختصة  الذاكرة  إىل  يعيد  إمنا  عمله هذا 
القدمية ويفتح  بالفنون املرسحية األعامل 
يف الوقت نفسه اآلفاق ملعرفة املرسحيات 

املرتجمة واثرها يف نشأة املرسح العريب.
الخالدة كملحمة / عامد  الطف  _ واقعة 

الصايف
املقال  صاحب  حاول  العنوان  هذا  تحت 
أن يكمل )تقرير ان الطف الحسيني هو 
تم  كام  واقعة  أو  معركة  وليس  ملحمة 
التعارف عليه( كام بنيَّ ذلك يف املقالة االوىل 
_حسب قوله_ وإن مل نطلع عليها يف العدد 
بدأه  ما  يكمل  أن  حاول  انه  إال  السابق. 
من الوقوف حول نقاط التباين واالختالف 
نظر  وجهة  من  والرتاجيديا  امللحمة  بني 
أرسطية؛ مستعرضا ميزات كل من امللحمة 
عن  امللحمة  به  متتاز  وما  والرتاجيديا 
الرتاجيديا. وهو يف كل ذلك يكمل ما أخذه 
أو اقتبسه من مقالة تحت عنوان )ملحمة 
كربالء والفن امللحمي( للباحثة بتول نارص 
املتمدن/  الحوار  قاسم؛ منشورة يف موقع 
محور:   2014/10/24 يف   4613 العدد 
املقال  صاحب  كان  وإن  والفن.  األدب 
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العبارات  بعض  حذف  قد  الصايف(  )عامد 
واآلراء؛ كام يف قوله: )لقد اعتمدت دراسة 
ارسطو اساسا لصياغة نظرية امللحمة لكل 
عنها(  تأخرت  التي  والبحوث  الدراسات 
)وتأيت  املأخوذ  النص  تكملة  ويحذف 
لألنواع  هيجل  األملاين  الفيلسوف  دراسة 
األدبية يف قمة الدرس النظري لهذه األنواع 
وذلك لخطر هذا الفيلسوف الكبري ولعمق 
ما كتبه من بحث نظري والتساعه وغزارة 
األنواع  هذه  يف  كتب  ما  بكل  معرفته 
وبالنسبة   . تاريخها  امتداد  وعىل  األدبية 
من  امللحمي  الشعر  ان  بنّي  امللحمة  إىل 
قسمة الشعوب....( ويف موضع آخر كتبت 
بتول قاسم نارص قول  هيجل: )ويقول ان 
شئنا العثور...( نجد عامد الصايف قد حذف 
هذا وذكر: ) كام ذكروا إن شئنا العثور...( 
هناك  وإمنا  فحسب  جهده  هذا  يكن  ومل 
مواطن اخرى تم الحذف منها تتعلق برأي 
وغريه  امللحمي  الفن  من  وموقفه  هيجل 
من الباحثني. والنعلم ان كان ختام اقتباسه 
هذا )للحديث تتمة( سيتم تناول ذلك أم 
أنه سيطبّق ماذكره أو ما أخذه عىل واقعة 

الطف الخالدة؟!!
املفهوم  معطيات  يف  النخبويُّ  البحُث   _
التداويل _ تأويل الزي يف العرض املرسحي/ 

عيل حسني الخباز
مجلة  يف  بها  املسلّم  االمور  من  بات  لقد 
ما  بكل  االهتامم   « الحسيني  »املرسح 
عام  بشكل  املرسح  متّس  بقضايا  يتعلق 
ما  الخصوص؛ وهذا  والحسيني عىل وجه 
ميكن ان يلمسه القارئ للمجلة بشكل أو 
واملقاالت  البحوث  خالل  من  وذلك  بآخر 
التي تعنى بهذا الجانب. وتأيت مقالة )عيل 
وذلك  امليدان؛  هذا  تحت  الخباز(  حسني 
يف  الزي  )تأويل  لكتاب  قراءته  خالل  من 
)حيدر  الدكتور  ملؤلفه  املرسحي(  العرض 
ما  أهم  فيه  مستعرضا  العميدي(  جواد 
وغربية  عربية  ورؤى  أفكار  من  فيه  جاء 
ملفهومة التأويل يف الفكر الفلسفي وأهم 
وهي  التأويل  لفنية  األساسية  املرتكزات 
التفسري(  أو  )التأويل  أن  ومعلوم  الوعي، 
تعد  الظاهرية  األمور  أو  املادية  للقضايا 
اهتامم  مثار  كانت  التي  املوضوعات  من 
إىل  الوصول  أجل  من  والجامعة  الفرد 
املرجعيات  مع  متاشيا  املؤول  اليشء  فهم 
الفكرية والثقافية للوسط الذي تنشأ فيه؛ 
ضمن  الزي(  )تأويل  الكتاب  تناول  وقد 
أحد  يعد  كونه  املرسحي  العرض  نطاق 
مرتكزات العرض املرسحي؛ فهو يعد مبثابة 
نص مفتوح من الدالالت والرموز التعبريية 
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واملشاهدة  الحركة  شأن  ذلك  يف  شأنه 
والحوار داخل النص املرسحي.

لقد ركز )عيل حسني الخباز( عىل مفهومة 
يف  الكتاب  مؤلف  جهد  مثمنا  التأويل 
مدارس  تبنتها  مناهج  لعرض  )سعيه 
لعرض  جهده  يقف  ومل  فنية(  وموجهات 
التأويل  مبعنى  يتعلق  فيام  فردية  آراء 
األنصع  الوجه   ( انه  يرى  الذي  الحقيقي 
للمجاز، أي انه اجتياز داليل ميهد لتعددية 
املعنى( ومبا بذله من جهد قويم )مبا اكتنز 
املرسحي  الزي  وعوامل  دالالت  من  بحثه 

التأويلية(.
 / كربالء  يف  العراقي  املرسح  موسوعة   _

عقيل أبو غريب
الشأن  يف  الباحث  بجهد  إشادة  وفيه 
املرسحي االستاذ )عبد الرزاق عبد الكريم( 
يف  العراقي  املرسح  ملوسوعة  وضعه  يف 
مجلدات  سبعة  يف  تقع  والتي  كربالء 
حاول فيها مؤلفها )تثبيت كافة النشاطات 
املرسحية لجميع املؤسسات والفرق الفنية 
املرسحية منذ أكرث من أربعني عاما(، وهذا 
ماّم يسهم يف اثراء املكتبة الثقافية بشكل 
عام واملرسحية عىل وجه الخصوص كونه 
يف  باحث  لكل  املهمة  )املصادر  من  يعد 
الشأن املرسحي العراقي( عىل حسب قول 

صاحب املقال.
_ سعد الله ونوس كاتب مرسحي بامتياز 

/ شمم صادق زاير
عربية  أدبية  بشخصية  تعريف  وفيه 
معارصة من خالل تسليط الضوء عىل حياته 
واملرسحية  عام  بشكل  األدبية  وانجازاته 
كانت  وإن  الخصوص؛  وجه  عىل  منها 
االستعانة  متت  التي  املصادر  إىل  تفتقر 
الذي  املقال  كتابة  يف  إليها  والرجوع  بها 
هو اقرب إىل روح البحث منه إىل املقال. 
لكن ما يحسب للكاتبة وللمجلة أيضا انها 
بالشخصيات  التعريف  أمام  الباب  فتحت 
عراقية  أم  عربية  أكانت  سواء  املرسحية 
مام يتيح للقارئ واملتخصص التعرف عليها 
جانبا  يكسبه  ماّم  نتاجاتها  عند  والوقوف 

• بحوثمعرفيا وثقافيا يرفد بها خزينه املعريف .
_ نفحات من املرسح الحسيني ج5/صباح 

محسن كاظم
النصوص  بعض  عند  الباحث  يقف  وفيه 
وجدت  التي  والشعرية  املرسحية  األدبية 
ثرا  معينا  الخالدة  الطف  ملحمة  يف 
والفداء  التضحية  بكل معاين  ورافدا عذبا 
ورفع  والعدل  الحق  احقاق  اجل  من 
هنا  ومن  ومكان.  زمان  كل  يف  الظلم 
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عند  التقف  الخالدة  امللحمة  هذه  كانت 
زمن  يحّدها  وال  واحدة  مكانية  بقعة 
املكان  حدود  كل  تجاوزت  فقد  مقيّد؛ 
يوم  كل  ملقولة  مصداقا  لتصبح  والزمان 
عاشوراء وكل أرض كربالء. ومن هنا عرض 
الباحث آلراء )املفكرين والكتّاب من غري 
املسلمني ممن تأثروا بالواقعة فاستلهموها 
ومرسحهم  وبشعرهم...  مبؤلفاتهم.... 
عند  وقف  أن  فكان  األخرى(.  والفنون 
كتاب )الحسني يف الفكر املسيحي( ملؤلفه 
الذي يتحدث  بارا( مقتبسا نصه  )أنطوان 
التي  الحسني)ع(  االمام  معجزة  عن  فيه 
تؤكد مكانته املقدسة. أّما األديب )شوقي 
كريم حسن( فقد استوحى يف )مرسحياته 
الروح السامية لإلمام الحسني)ع( بحواراته 
لرفض  مناشدته  يف  وأعدائه  اصحابه  مع 
من  لشواهد  بذلك  مستشهدا  الباطل( 
تلك الحوارات ليؤكد حقيقة ان )امللحمة 
املقدسة مادة خصبة ملن أراد أن يستخرج 
منها الآللئ والدرر بالقيم واملثل االنسانية 
وهذا  القادمة(  لألجيال  دروسا  ويقّدمها 
ما عمل عليه نعيم آل مسافر يف مرسحية 
ثنائية الحق  )الرواق األخري( عندما تناول 
والباطل، األبيض واألسود، املوت والحياة...

النص  حدود  عند  الباحث  يقف  ومل 

املرسحي وإمنا ذكر ان )للملحمة الحسينية 
األدبية  األجناس  كل  يف  الساحر  تأثريها 
الفكرية  التيارات  عن  فضال  والفنية( 
فهذا  ملبدعيها؛  واملذهبية  والعقدية 
الشاعر الكردي )صالح جالل( يضع ديوان 
)خطى  فيه  متلمسا  الحسني(  )سدرة 
الرفض للظلم، وحركة ونهضة االمام الكوين 
املوت  ان  ليؤكد  الشهداء  سيد  واالنساين 
بنص  مستشهدا  منه(  الجدوى  قضية  بال 
شعري وظفه الشاعر للحديث عن شهداء 
الثورة الفلسطينية التي هي استلهام لنهج 
املرسح  نفحات  ومن  الحسني)ع(؛  االمام 
كنت  لو  )آه  مرسحية  كانت  الحسيني 
حسني  )عيل  املرسحي  للكاتب  هناك( 
الخباز( الذي تناول فيها جزًءا من تفاصيل 
أم  تلقي  كيفية  وهو  الحسينية  امللحمة 
البنني لنعي االمام من قبل برش بن حذمل 
ولكن بأسوب الخباز الشعري ولغته الفنية 
املتميزة والتي تحمل الكثري من الدالالت.
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مجلة  يف  مجددا  للكتابة  اعود  ذا  أنا  ها 
من  سنوات  بعد  الحسيني(  )املرسح 
حالتي  نكوص  أثر  مضطرا  لها  )هجراين( 
الصحية , وارجو من الله تعاىل أن يسعفني 

مبظلة الرحمة حتى اكمل كتابتي هذه !.
*النصوص:

أ- )الرواق االخري(
نص قبل املتاهة !

اختيارا حني وضعت نص  املجلة  احسنت 
نصوص  مستهل  يف   – االخري  الرواق   –
املتذوق(  )القلم  كتبه  النص  , هذا  العدد 
قادرا عىل شد  كان  آل مسافر وكم  نعيم 
)ع(  الحسينية  باملأساة  والتذكري  االنتباه 
وال  منطية   وغري  اعادة  هي  فاملرسحية   ,
)والقارئ  االحداث  زمنية  عىل  حريصة 

الطريقة  مجزأة  لهذه  ينتبه  ان  يجب 
 – تسببها  حتى  وال  التدوين(  يف  الذكية 
ما  بعض  وتفجيع  الطف  واقعة  اعادة  يف 
حصل من شخصيات واحداث قبل اكرث من 
14 قرنا لكن مؤلف النص نعيم آل مسافر 
استخدم لعبة مزدوجة : جانب معارص ) 
سيارات / مفخخات / ادوات قتل وتشويه 
من  املاضوية  بالواقعة  تذكري  ثم  ...الخ( 
الخيل  اصوات   ( وشخوص  ومأساة  صور 
 ) املايض  ورصخة  السيوف  وجعجعة 
بني  ويناقل  الكاتب  يعمم  االمل  ولتضخيم 
االصوات املاضوية وبني تلك املعارصة حتى 
لتبدو احداث اليوم وكأنها تكملة ملا حدث 

باألمس والعكس صحيح ومقصود !.
يقينا  ازددت  النص  هذا  قرأت  وكلام 

) مجلُة املسرح الحسيني يف عددها العاشر ( 

والدة )النص النفسي(!

ناظم ال�صعود
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النص  لفكرة  مستوعبا  كان  الكاتب  ان 
وتحويلها اىل ذاكرة ساخنة ألكرث من14قرنا 
 , اليها املستجدات االخرية  انه يضيف  بل 
إن   ( معهود  )السيامي(غري  مثل  فشخص 
يف شكله او متثيله للمستجّد الزمني ( ألنه 
يتلبّس  شخص واحد وان كان  يف مظهره 
ما  وهذا  ومتضادين  بل  متخالفني  شكلني 
جعله قادرا عىل تجسيم وحشية ما جرى 

ان كان يف التاريخ ام يف الراهن ! .
املستمرة منذ قرون الزالت  لكن الرصخة 
موجودة حولنا يف الراهن وتعطي انطباعا 
من  )هل  تكررها  برغم  قوي  اثرها  بأن 
نارص ينرصنا( واظن ان داللة الرصخة هي 
,كام  مزيتها  او  نعيد فحواها  ان  اكرب من 
ان )الرواق االخري( تعني ان الحدث وصل 
مكانه املتاح – لألسف الشديد – والميكن 
ان اغرّي الفجيعة من ان تختنق يف الرواق 

االخري او املتاهة ! .
ب – )هذا رأس ايب(

بالضد ماّم خطط له الكاتب آل مسافر يف 
اغرتف    ) االخري  الرواق   ( املرسحي  نصه 
حسني  عيل   « املرسحي  والكاتب  الشاعر 
لواقعة  وتعود  متداولة  حادثة   « الخباز 
واعطاه  اعاله   نصه  منها  وبنى  الطف 
 ،  « ايب  رأس  هذا   « هو  موحيا  عنوانا 

منتقاة  امام رشيحة  انه  القارئ  وسيفطن 
الخباز يف  تاريخية ومل يترصف  من واقعة 
ما قرأه او سمعه إال بشكل طفيف يحتّمه 
الفحوى  وتحويل  للمرسح  الكتابة  شكل 
ليعّد من ضمن  »تاريخا« حتى  من كونه 
مل  التي  واملشكلة   ,  ) املرئية  الفنون   (
اىل  تعود  نصه  الخباز يف  لوجودها  يفطن 
مفردة واحدة اسمها » املَُخيِّلة : وقد ذكر 
هي  املُخيّلة  أن  معاجمهم  يف  اللغة  اهل 
القوة التي تخيِّل األشياَء وتصوِّرها ، وهي 
مرآة العقل , هذه القوة مل تكن موجودة 
الكتابة  تعيد  الذي يجعلها  بالقدر  لكاتبنا 
بقي  وبالتايل  منها  االهم  وترتصد  وتوثقها 
وهو  مخيّلة   بدون  هذا  املرسحي  النص 

ضعف كبري لو يعلم !.
التعبري  جموح  يف  السقوط  عدم  ولوال 
 ( لغلبة  مثال  هو  النص  هذا  ان  لقلت 
الوثيقة التاريخية ( عىل ) الصورة الفنية( 

وبالقاضية !.
الذي اعتمد عليه االديب عيل  النص  كان 
وجذور  مجريات  اىل  اصال  يعود  الخباز 
معركة كربالء : الصحايب الجليل حبيب بن 
الرسول  صحابة  من  كان  االسدي  مظاهر 
الخلص  املحبني  مجموعة  ومن  )ص(  
لإلمام عيل ) ع ( ومن بعده االمام الشهيد 
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الحسني ) ع ( فكان من البديهي ان ينضم 
اىل معسكر الحق واهل البيت الكرام بل 
انه تجاوز  ان يسقط حبيب شهيدا برغم 
)بيد  الرشيف  عمره  من  سنة    «  75  «
قاتله ابر التميمي ( ، وتذكر بعض املصادر 
 – حبيب  اوالد  احد  ان  للمعركة  املوثقة 
واسمه محمد- كان مبعيته واستشهد معه 
ولكن االبن االخر لحبيب )واسمه القاسم( 
تتبع  ان  بعد  ابيه  ملقتل  انتقم  الذي  هو 
القاتل اين ذهب  وحل- بل انه يقول يف 
عيني  تغفل  )مل  املرسحية  مقاطع  احدى 
القاسم  يظل  اي  هو..(  انه  عنه..  لحظة 
اخريا  به  يظفر  حتى  ابيه  قاتل  يطارد  
فيقتله يف احد املعسكرات وسط جنده !.

لعل فكرة هذا العمل املركزية تقوم  عىل 
ان »القصاص« آت بال ريب _ ولو بعد حني 
طال ام قرص _ ما دام هناك من يطالب 
بحقه من مرياث الدم ، هذه الفكرة ) التي 
مل   ) التاريخ  املؤلف من سجالت  اقتنصها 
 « كونها  من  لتحويلها  كافية  دربة  تجد 
حكاية تاريخية » لتصبح فنا مرسحيا ضمن 
النص  كاتب  ان  مبعنى   ، مناسبة  معالجة 
كان امينا للتاريخ ولكنه مل يكن كذلك مع 
الفن فهو مل يستطع رفع قدراته او توجيه 
املخيّلة لتكون قادرة عىل اقناعنا فهو حني 

صّمم عىل القصاص من القاتل جهارا ويف 
النهار بل يف فسطاط القيادة وهذا ييش ان 
الفكرة املركزية قد اصبحت هاجسا ملحا 
ولو اننا بحثنا عن القصد الذي  »الحقه« 
املؤلف لسنوات حتى انزله العقاب الذي 
باحث  امام  اننا   « فورا   لقلنا  يستحقه 

تاريخي نفذ اىل قصده !«.
متداولة(  ثيمة  )كونه  يدعوننا  النص  هذا 
القصاص  بفكرة   يربز«  ان  كاتبنا  وشاء  
من القاتل ال بد وان تأيت » فكون شخصية 
القاسم مرصة عىل الثأر من قاتل ابيه وهذا 
ماّم يحمد الكاتب عليه لكن املشكلة )كام 
امام  (اننا  املجلة  قلت يف عدد سابق من 
عدد هائل من البطوالت وتحتاج اىل النفاذ 
الفن االختياري ويحدث  ليبدأ عمل  بينها 
مل  وهذا  التأريخ  نجّمد  حني  فقط  هذا 
يحصل لألسف فالكاتب ظل أمينا للوثيقة 
بطريقة  التفكري  من  أكرث  )والبطوالت( 
تستحرض الواقعة بشكل جديد : وهذا ما 

نأخذه عليه!.
ج – الشهادة مرتان !

الكاتب )يعقوب يوسف  ال أدري ان كان 
كتب  حني  هازال  ام  جادا   ) الرفاعي  جرب 
مرتان(  )الشهادة  املعنونة  مرسحيته 
مرسحية  بانها  املجلة  إلدارة  وسلمها 
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كذلك  تكن  مل  انها  نيس  ولكنه  حوارية 
ذات   ( املونودراما   صنف  من  هي   بل 
الشخصية الواحدة (فنحن إزاء نص يعتمد 
عىل حدث واحد وقد وزعت مقوالته بني 
الشخصيتني بشكل آيل , ولهذا نستغرب ان 
يتم تصنيفها يف الظاهر عىل انها حوارية بني 
تقول   ) الفنية  )الحقيقة  شخصيتني ولكن 
يطلق  شخصية   ذات  مرسحية  أمام  اننا 

عليها نقاد الفن توصيف )املونودراما( !.
الكاتب  بها  جاء  امللثم)التي  شخصية  أما 
ظانا أنها شخصية ثالثة للنص ( فقد كانت 
لها  حقيقيا  وجود  ال  موهومة  شخصية 
الشيطان  انها متثل  الكاتب  مع  أتفق  وانا 
ووجوده املفرتض ولغرض االعاقة فقط أو 
الشخصية  مثلته  الذي  الهدف  عن  البعد 
الرئيسية  االم) سويد بن عمرو الخثعمي 
الواقعة  تبدأ  أن  قبل  اختفى  انه  بدليل   )

فأين ذهب وملاذا كان ملثام ؟!
ان الكاتب )الرفاعي( كان يريد االفادة من 
واملسموعة  املروية  الحكايات  مجموعة 
واملسجلة ولكنه مل يعرف الطريق الصائب 
الفني وهذا بسبب عدم امتالكه  للتوثيق 
أو  الناضجة  الكتابة  يف  الرضورية  الخربة 
التي تحظى مبصداقية من القارئ والناقد 
معا  , ولألسف امتأل النص بعدد غري قليل 

من االغالط يف كتابته للوصول الرسيع اىل 
الهدف والفحوى ولهذا نجد عبارات هي 
قرأناه  مبا  تذكرنا  التي  للمعلومات  اقرب 
عن  واملنقولة  الجاهزة  والجمل  وسمعناه 
توصيف  ميكن  ولذا  التأريخية  الواقعة 
النص بأنه اقرب اىل ترديد الشعارات منها 
اىل ابداع نص يضيف شيئا جديدا ملا قلناه 
بعبارة  اعجايب  اسجل  ولكنني   , وسمعناه 
قالها الرفاعي وهي : )من ال ميلك القوة ال 
خالفة له!( وقد اثبت التأريخ هذا يف كل 

مراحله !.
د – الصوت الداخيل  للرياحي

الشاعر  كتبه  ما  قراءة  من  يومني  بعد 
الحر  )صوت  مرسحية  يف  الخفاجي  رضا 
الرياحي(  ادركت ملاذا انتخب هذا النص 
ليكون مرسحية العدد فاالحرتافية والدربة 
الذي  الكتايب  اللون   هذا  يف  واضحتان 
الشعراء  من  الخفاجي  رضا  كاتبنا  جعل 
وعربيا  محليا  املعروفني  واملرسحيني 
واملدخل يوحي ملن يقرؤه اننا مقبلون عىل 
ما نادى به  احد املرسحيني الغربيني )لعله 
بيكيت أو االملاين برخت( من رضورة ادماج 
الجمهور مع العرض املرسحي او املتفرجني 
يف ما يحدث عىل املرسح وما اطلق عليه 
)سقوط الحائط الرابع( ,وسيالحظ القارئ 
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)املرسح  اسّميه  مبا  تعنى  املرسحية  ان 
النفيس( فوجود الصوت املزامن لشخصية 
الحر هو الذي دفع هذه الشخصية لتتبع 
مبعنى  الداخل  من  اليها  القادم  الصوت 
ان الكاتب قد انسحب )مخريا ال مجربا ( 
ال  عامل  يف  وعاش  الداخل  اىل  الخارج  من 
نسمعه نحن ألنه)داخيل( ولكن التقنيات 
مبا  ينطق  الصوت  جعلت  املرسحية 
يجيش به الداخل فنحن إزاء داخل ميوج 
بأوتار صوت يتفاعل يف الداخل بهواجس 
يطلق  حني  الصوت  فيفضحها  ومكبوتات 

من محابسه ! .
قّسم  الخفاجي  الكاتب  ان  هنا  ويالحظ 
من  مكونة   , متوالية  مشاهد  عىل   نّصه 
سبعة مشاهد ان القارئ سيكون مبواجهة 
مشهدية  تقسيامت  عىل  ينهض  نص 
أو عناوين  بلغت سبعة وال فصول هناك 
فرعية تجمع أجزاء الحدث وأكيد أن هذا 
التقسيم يعود لطول التجربة التي مّر بها 
الكاتب , وهنا يدخل )الصوت( كشخصية 
رئيسية للتوضيح  أو التعريف أو االستفزاز 
ولكن  للعيان  تظهر  ال  داخلية  كانت  وان 
فعلها واضح لنا الن الكاتب أبرزها للقارئ 
وساعده يف ذلك وجود التقنيات الحديثة 
)الحر(ما  وانتقال   , املرسح  عىل  واملؤثرة 

بني خارجه والصوت يف داخله وحوارهام 
الكتابة  لصاحب  يسجل  مخرج  هو  معا 
كام  الرئيس  الحدث  تكملة  اىل  اضافة 
نحو  الحر  من  امليل  بدأ  وأن  وقتها  جري 
موقف ايب عبد الله الحسني )ع( وهذا من 
خالل حوار )الداخيل/الخارجي( وليس من 

التأريخ املعروف .
فالكاتب  النص  عىل  التحول  بدأ  وهنا 
االمام  بني  جري  الذي  الحوار  يستغل 
الحسني )ع( والقادة املفرتضني وهام عمر 
بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وتضمن 
املوقف العام ملا ذكرت ولكن املوقف االبرز 
الحر وتحوله من  بدأ يظهر عىل شخصية 
موقف التأييد اىل موقف ملواجهة الباطل 
الظاهرة(   وخصوصا  خسائره  كرثت  )وان 
فهو كان يف البدء من قادة االمويني ولكنه 
اشاعه  الذي  املنطق  حني  الحسم  لحظة 
القادة أولئك أمامه , ويصل اىل استيعاب 
الخارجي واجه جيش االمام اخذ مييل اليه 
علني  وبشكل  نفسها  الفحوى  يردد  بل 
الداخل   ونرصة  بتشجيع  بسبب  وهذا 
وألننا قد ذكرنا من قبل أننا أمام نص نفيس 
مبعنى أن ما يجرى من هواجس وقرارات 
يف الداخل هي اكرب واوضح مام يجري عىل 
الجوانية  اآلراء  يستبطن  فالداخل  االلسن 
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حتى وان مل تقل بشكل مبارش فالحر يقول 
يف داخله :

اآلن أزيلت كُلُّ شكويك
هم ال يبغون سوى قتل أيب عبد الله ..(

وهذا يثبت أن التحول يبدأ – يف املرسحية 
النفسية –

يف  الخارج  به  يجهر  ان  قبل  الداخل  يف 
عملية مقلوبة ال ميكن أن تكون منطقية 
, فالتحريض هنا يكون من خالل الصوت 
الداخل وكأنه ينطق بقرار الداخل والخارج 
فال  الداخيل  من  القرار  يخرج  وحني  معا 
املستند  االقتناع  من  قادم  ألنه  له  راّد 
عىل براهني من االصوات الخارجية وحني 
يصل الحر اىل قرار التحول ونشدان الحق 
فأنه يتخذ القرار الصحيح مع أنه يضحي 

مبنصبه أوالً .
وهنا العجب نفسه يجب أن نالحظه وذلك 
أّن الحر من الشخصيات املعروفة يف والئها 
يف  ألوامره  منّفذا  وكان  معاوية  للطاغية 
الكوفة فكيف ينقلب فجأة عليها ويكون 
ضدها بل يكون معارضا  ملخططاته لنقرأ 

هذا القول :
عن اّي حقوق تتكلم ؟؟؟

وحسني ابن رسول الله
َمن مّنا ينكر أن معاوية بن أيب سفيان

اغتصب الحكم..؟
بالحيلة والغدر...؟

املوقفني  بني  تقاطعا  ان هناك  املؤكد  من 
ولكنه سيزول حتام لو عرفنا اننا أمام نص 
ال  الداخيل  الصوت  عليه  يغلب  نفيس 
الخارجي فحني يكون الحر قد ذكر للشمر 
ينقل  فإمنا  وليزيد  له  املناهض  موقفه 
صوت الداخل الذي اعلن والءه لإلمام )ع( 
وهذا ما يجعله يف موقف املدافع عنه وهو 
يجيل موقفه الحقيقي من دون النظر اىل 
انجىل  فقد  املتحالفة  الخارجية  االصوات 
االموية  املخططات  ضد  الثائر  املوقف 

فينترص للصوت الداخيل الحقيقي .
لكن املالحظة االجدر حصلت حني انتهى 
االمويني  لجيش  املناهض  اىل موقفه  الحر 
فهوال يرتدع عن سامع االصوات يف الخارج 
مبعنى  املضاد   , املقابل  املوقف  ويجّسد 
انه ينترص ملبدئه يف الداخل وهذا جوهر 
غري  فهي  املزايدة  أو  الزيادة  أّما   النص 
هو  الداخل  من  القادم  فصوت  مسّوغة 
الذي حسم الرصاع وجعل الحر يف موقف 
الحر  ولكن  به  املحيطة  لألصواّت  املضاد 
بخصاله  يجهر  ما  وهو  بداخله  ينترص 
واالضافة  واالجتامعية  والعقيدية  املبدئية 
موقف  ثبوت  بعد  النص  يف  حصل  )كام 
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الحر الجديد( هي زيادة يف القول اليربرها 
مبا  جهر  فهو  الحر  من  املعلن  املوقف 
توّصل اليه فلامذا الرشح واالضافة ؟! أرى 
 : الزيادة قد جاءت يف موضعني  ان هذه 
له  داعي  فال  للشمر  الحر  حديث  أولهام 
بعد ان جاهر الحر بصوت الداخل وقراره 
ورشحه  لولده  حديثه  وثانيهام   , املناوئ 
للموقف الجديد ضد بني اميه فال أجد فيه 
أضافة ملا جهر به الحر من قبل , بل هو 
تقليل من حجم القوة النابعة من الداخل 
فـ)الصوت الداخيل قد تم تربيره من قبل 
وهذا جوهر النص الذي كتبه البارع رضا 
الخفاجي , فهذا النص اجده والدة للنص 
تقاطع  لو  حتى  للداخل  وانتصارا  النفيس 
ليس  وهذا  املعلن  املوقف  مع  تضاّد   او 

بالقليل من مؤلفنا !.
* املّحصلة

اربعة  سبق   ما  يف  وحاججنا  قرأنا  لنئ 
نصوص مرسحية واكتفينا  بهذه القراءات 
بها  منر  التي  الحرجة  الظروف  بسبب 
حاليا فهذا مدعاة ألسف شديد فقد برتنا   
مجربين – للسبب اعاله- قراءاتنا  للمقاالت 
والدراسات » مع ان  بعضها مهم ويغري 
بالقراءة » وكنا نأمل ان نفيها حقها كام كنا 
نفعل من قبل ولكن هذه القدرة تضاءلت  

املفرح  .. ولكن  بسب ما ذكرناه من قبل 
هنا ظهور« املرسح النفيس« كرديف ناجع 
او  تغنيه  ان  االخرى  ميكن  االلوان  لبقية 
اىل  بحاجة  االمر  فقط   ، منه  هي  تغتني 
مزيد من الحّث  والجهد والكتابة للوصول 

اىل النوع املطلوب!.



ملفُّ العدد

وداعًا ناظم ال�سعود
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األديب  العزيز  الزميل  يل  كتب  عندما 
حيدر عاشور العبيدي عارضاً عيلَّ املشاركة 
»املرسح  مجلة  تصدره  خاص  ملف  يف 
الراحل  واألديب  الصحفي  الحسيني« عن 
، شعرُت باإلحراج  السعود  الصديق ناظم 
فقد   ، عنه  االعتذار  أو  الطلب  تلبية  بني 
ودبجت   ، ناظم  عن  كتبت  أن  يل  سبق 
مقدمة لكتابه » ال صحافة أدبية يف العراق 
رثاء  كلامت  وسطرت   ، لطلبه  تلبية   «  !
بعد  عنه  أقول  فامذا   ، وفاته  يوم  نرشتها 
تضيف  ال  التي  اإلنشاء  كلامت  غري  ذلك 
الُكتاب  واستذكارات  كلامت  اىل  شيئاً 

اآلخرين ؟
ومن  التكليف  هذا  من  أيام  ثالثة  بعد 
الَحرية ، خطرت يل صباحاً هذه الفكرة .. 
ملاذا ال أعود اىل دردشايت مع ناظم الُسعود 
لعل فيها ما يصلح ليكون حواراً قصرياً معه 

ينرش ألول مرة ؟!  أجريت بحثاً ، فلم أجد 
وعجبت   ، منقطعة  صغرية  دردشة  سوى 
أكرث  محادثاتنا  ان  جيداً  أتذكر  ألين  لذلك 
من ذلك ، ففطنت اىل انه رحمه الله قام 
هو  الفيسبوك  عىل  آخر  حساب  بإنشاء 
الذي سجل تلك املحادثات قبل أن ينقطع 
التواصل وهو يرقد عىل فراش املرض رقدته 

األخرية قبل أن يودّع الحياة .
يف  هي  كام  الدردشات  أنقل  أن  سأتعمد 
دون  من  أحياناً  العامية  وبكلامتها  أصلها 
حذف أو تصويب ، ومام يالحظ أن ناظام 
قبل  طويالً  يغيب  أو  ينقطع  أو  يسهو 
اىل  السبب  يعزو  ما  وعادة   ، يجيبني  أن 

انقطاع الكهرباء !
هذه  متعة  منكم  تضيع  أن  أريد  ال 
مبعلومات  أستبقها  لن  لذلك  الدردشات 

أخرى .

أريُد إسناداً شعبياً للكاتب وال يُترك وحده أثناء العاصفة
دردشات مع ناظم الُسعود تُنشر ألول مرة !

 طه جزاع
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- مرحباً دكتور طه
متكيل  وثالثة  مرحبتني  ناظم  يامعود   -
 . وضعك   . صحتك   . أخبارك  ؟  وينك 

مشتاقون .
 . بينكم  أعيش  زلت  ما  لله  الحمد   -
اكتشفت حكمة تقول إن الكتابة هي نوع 

من العالج .
- ال ناظم . الكتابة نوع من املرض مو من 

العالج ! بعدك بكربالء . رجعت ؟
- نعم أنا يف كربالء يف قضاء الهندية

- زين أنت تكتب ؟ تنرش ؟ وين ؟ أنت 
الصحافة  يف  ثقايف  عمود  أجمل  تكتب 

العراقية وحرام أن تتوقف
- أنا أكتب حتى اآلن . ولو قرأت جريدة 
الدستور لهذا اليوم ستجد عموداً منشوراً . 
لكنني أشغل وقتي اآلن بالكتابة أو جمع 
كتابايت السابقة ألصدرها يف كتب يك تبقى 

بعدنا
إن  املهم   . جميل  مرشوع  هذا   . جيد   -

جئت لبغداد خلينه نشوفك باملتنبي
املسؤولية  بتسلمك  أبارك  أن  نسيُت   -
زيد  الزميل  يصدرها  تشكيلية  جريدة  يف 

الحيل
- تسلم أشكرك جداً . هي مجلة وليست 
 . تشكيلية  فنون  اسم  تحمل   ، جريدة 

إذا رشفتنا  أما   ، عليها  تطلع  أن  ورضوري 
بالكتابة فيها فهذا عز الطلب

- اشكرك ولكنني مل أطلع عليها فهل عندك 
بريدي  أتريد  ؟  النت  عىل  منها  نسخة 

nadomsaoud@gmail.com الجديد ؟
- أرسلها لك ليالً ألنها موجودة عىل الالب 

توب يف البيت وحالياً أنا خارج البيت
له  أرسلُت   (  . غايل  يا  وأشكرك  ممتاز   -

نسخة إلكرتونية من املجلة ليالً ( .
- صباح الخري دكتور

- صباح الخريات والرسور أهالً ومرحباً
- أنا يف البداية أود أن أبارك صدور مجلة 
املجلة  قرأُت   . قبلكم  تشكيلية من  فنون 
وأنها  بعناية  مختارة  موادها  أن  وعرفُت 
أنت  أناملكام  ان  طاملا  للجميع  تروق 

واألستاذ زيد الحيل وراءها
- شكراً جزيالً أستاذ ناظم الله يبارك فيك 

. رأيك يهمنا جداً ونترشف به
 ( أعاله  املواد  ان  كأصدقاء  لك  وأقول   -
يقصد مواد مجلة فنون تشكيلية ( بحاجة 
ملادة منوعة تقوم بتحريك املجلة . مبعنى 
وغريهم  تشكيليني  من  الباقني  ستجر  أنها 
أكرث اىل املجلة ألن هذه املادة ستخاطبهم 
 . بأخبارهم وتعلق عىل جديدهم  وتعنى 
سابقة  تجربة  فعندي  به  أتعهد  ما  وهذا 
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مواد   5 أكتب  عدد  كل  باباً  فتحَت  إذ 
ستكون  متنوعة  وألسامء  ومصورة  منوعة 
. كنت أكتب يف مجلة  تأكيد  جاذبة بكل 
اسمه محطات  اسبوعياً  باباً   ) الرافدين   (
وقتها عام  واهتامماً  السبت والقى نجاحاً 
باب  عنكم  كتبُت  لو  رأيك  فام   1991

محطات كتابية ؟
يرسنا  هذا   . بشوق  تكتب  ما  بانتظار   -
جداً وهو كسب لنا وللمجلة . وأمتنى أن 
تكون بعض املحطات قريبة من اهتاممات 
املجلة بالفنون التشكيلية . ابعث ما تكتب 
هنا عىل الفيسبوك بصيغة الوورد أو عىل 

اإلمييل مع الصورة التي تفضل نرشها
عن  طويلة  مدة  ناظم  يغيب  هنا   ....(

الدردشة ( .
وقد  مقطوعة  الكهرباء  ألن  آسف  أنا   -

شغلنا مولدة البيت . متى أبعثه ؟
- متى تشاء . عىل راحتك فد أسبوعني مثالً

املواد  لجمع  كافية  املدة  هذه  طبعاً   -
املقصودة وسالمي للجميع
)  ........  يف اليوم التايل (

- مساء الخري دكتور
- مساء الخري استاذ ناظم . وصلت املادة 
وستنرش يف العدد املقبل . ممنون .         ) 
لألسف الشديد فإن املجلة قد توقفت بعد 

إرادتنا  هذه املحادثة ألسباب خارجة عن 
، ومل تُنرش فيها محطات ناظم الكتابية (

- أنا أشكرك
- شكراً الستجابتك الكرمية . أنت املتفضل

- بوركت نحن أخوة . أراك بخري
- سلمت . نراك بخري وصحة وأمان إن شاء 

الله . تحيايت

) ....... يف صباح يوم آخر (

- صباح الخري دكتور
يسعد   . العزيز  ناظم  الخريات  صباح   -

صباحك
- قرأُت البارحة ما كتبته حرضتك يف جريدة 
الغد عن الدولة الجديدة التي تبحث عن 
منها  أفدت  كام  بها  فرحُت  وقد  الشعب 
)يقصد مقال هل فكرَت بالهجرة إىل ليرب 

الند ؟ ( .
ال  بس   . اإلفادة  نوعية  شلون   . تسلم   -

قدمت أوراقك لدولة ليرب الند ؟ !!!!
اسلوبك  أفدت من جامل  أنا  - ال الالالال 
وطريقة توصيلك للفكرة . ثق أنك جئت 
أنك  فتذكرت  السياق  يف  الحرية  مبفردة 
 5000 تتوفر  أن  اشرتطَت  سنوات  قبل 
حر  أنني  يقول  أن  قبل  واحد  لكل  دوالر 
هنياله  نفيس  يف  قلُت   . ههههههههههه 
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أنه حصل أخرياً 5000 دوالر  للدكتور طه 
واملوت للفقراء

- هههههههههههههه . من فقراء بال حدود 
اىل فقراء حتى اللحود !!

- هههههههههههههه بل املرض بال قيود
- هههههههههههههه

- باملناسبة هل صدرت فنون تشكيلية ؟
- ال بعد . تصدر بحسب توفر فلوس الطبع 

عند زيد الحيل !!!!
) ..... وهنا أيضاً ينقطع ناظم عن املحادثة 

طويالً (
- آسف فقد انقطعت الكهرباء عندنا

- وال يهمك . زين إذا صارت فرصة ممكن 
تكتب عمود صحفي مرة باألسبوع إلحدى 

الصحف . بس عمود عام مو ثقايف
- عندي عمود ثقايف بجريدة الدستور . يف 
يوم الثالثاء من كل اسبوع أرسل املواد اىل 
املحرر  فهو  الحر  عبد  منذر  الشاعر  بريد 
الثقايف للجريدة . طبعاً ممكن فقد كنت 
أن  قبل  الغد  ومنها  كثرية  لصحف  أكتب 

اختلف مع املحرر السابق
- هااااااا  . هو قصدي افاتح الغد باملوضوع 

. خو ماكو اشكاالت سابقة
- ال ماكو اآلن إشكال وأبلغ سالمي للعزيز 

فيصل املحمداوي

يش  صار  إذا  الله  شاء  ان   . جيد  هاااا   -
أرجعلك خرب خالل يومني

- مشكور عىل تعبك دكتور . أشوفك بخري
 ، لك  أقرأ  أن  أمتنى   . ناظم  بالعكس   -
فقلمك يندر أن يجود بحالوته زمان مثل 

زماننا هذا . نراك بخري وصحة وعطاء
- مع السالمة

- مع ألف سالمة
- ) وتوقفت الغد أيضاً بعد هذه املحادثة 

فلم يعاود ناظم النرش فيها ( !
- صباح الخري دكتور

- صباح الخري استاذ ناظم . أهالً ومرحباً
- مرحباً بك يا صديقي األمني . أحمل لك 

خرباً سعيداً
- نعم خري ان شاء الله . وجودك هو الخرب 

السعيد
مدينة  يف  الرشارة  بدار  مسؤول  أخربين   -
النجف ان كتايب ال صحافة .. سيطبع من 
املقدمة كتبتها أنت  ان  علامً  قبلهم قريباً 
وزها الكتاب بها ..... نعم أنا معك لكنني 

أكتب ببطء اآلن
الله  شاء  وان  فعالً  سعيد  خرب  ممتاز   -

يصدر قريباً
أكرث  القادم عىل  الشهر  الله يف  شاء  ان   -
تقدير . ) هذه املحادثة كانت بتاريخ 29 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

97

ملف العـدد

الدكتور  الناقد  االستاذ  وكان   .  2015/  5/
قال  مقاالً  كتب  قد  حسن  رسمك  حسني 
فيه : والغريب أنّني قرأُت مقالة للدكتور 
 /  4  /  3  « املرشق  صحيفة  يف  جزاع  طه 
الحديث عن  مناسبة   « فيها  يقول   2016
ناظم السعود ، هي صدور كتابه الجديد 
الذي يحمل عنواناً مثرياً ) ال صحافة أدبية 
مات   ، علمي  . وحسب   «  )  ! العراق  يف 
ناظم السعود ومل يصدر الكتاب . ( . ) وقد 
ناظم  مع  محادثتي  تاريخ  نرش  يف  يكون 
السعود التي أكد يل فيها ان كتابه سيصدر 
أي   . تقدير  أكرث  عىل  القادم  الشهر   ( يف 
يف متوز 2015 ( توضيحاً لهذا اللبس الذي 

أشار اليه الناقد املوقر (
- هل صدرت ) فنون تشكيلية ( ؟

- ال مل تصدر بعد
 . الكهرباء  - اعذرين دكتور فقد انقطعت 
بعون الله يزول سبب التوقف . أراك بخري 

. إىل اللقاء

 2015  /6/14 يوم  مساء  لناظم  كتبُت   (
كتبتها  التي  املقدمة  لخصت  أنّني  أخربه 
لكتابه ونرشتها يف جريدة بغداد اإلخبارية 
استباقاً لصدور الكتاب وتعريفاً به ومتهيداً 
، وأرفقُت له نسخة مصورة من املقال بعد 

نرشه يف الجريدة .... لكنه مل يجبني حتى 
صباح اليوم التايل ( .

- صباح الخري أخي دكتور
- صباح الخري

- أهالً بك دكتور . آسف كنُت أكتب حني 
دخلت

- شلونك أستاذ ناظم ؟
املوضوع  نرش  وأشكرك عىل  الله  أحمد   -
مل  ولكني  هذا  موقفك  عىل  ممنون  أنا   .
جيداً  أقرأ  أعد  مل  ؟  النرش  مكان  أعرف 

ولهذا مل أعرف املكان
- نرش يف جريدة بغداد اإلخبارية . وسأرسل 

لك الرابط اآلن
- اشكرك وأنا ممنون منك . قرأُت اآلن نص 
وال  عنقي  به  كتبته وطوقت  الذي  املقال 
 . بها  اعتزازاً  الكتابة  هذه  أنىس  أن  ميكن 
هناك مقال كتبه الصديق رباح آل جعفر 
فيه  املتمدن وقد ذكرك  الحوار  ونرشه يف 

باالسم فهل ارسله اليك اآلن ؟
- نعم ان أمكن ) أرسل يل ناظم رابط مقال 
 : بعنوان  وكان  جعفر  آل  رباح  الصديق 
العراق  فقراء  ويا   .. السعود  ناظم  سالماً 

اتحدوا !! ( .
- صباح الخري دكتور . كيف حالك ؟

أنت   . يسلمك  الله  عيوين  الخري  صباح   -
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شلونك إن شاء الله بخري
أنت يف  ابتسم  كتابك  مقايل عن  كتبت   -
الثالثاء يف الدستور  بغداد ! وسيظهر غداً 

بعون الله
أعتقد  كنت   . والله  رشفتني   . تسلم   -

الخميس زين خربتني
- ال .  ان عمودي األسبوعي ينرش كل ثالثاء
- نعم . ان شاء الله غداً أحصل عىل نسخة

- ان شاء الله أكون مبستوى الكتاب
- ال ال ال ال العفو استاذ ناظم . يا معود آين 
ماكنت أحلم كاتب بوزنك وقلمك يكتب 
أستاذ  يا  منك  الكبار  تواضع  هذا   . عني 

ناظم . ريب يحفظك
يف  فعلت  كام  وأحييك  فعالً  كبري  أنت   -

الكتابة
- الله محييك أخوية العزيز وان شاء الله 
غداً أقرأ ما سطرت أناملك املبدعة . شكري 

وامتناين .
- اشكرك وإىل اللقاء

) محادثة بتاريخ 10/1/ 2015 (

- تحيايت دكتور طه
- صباح الخريات . أهالً حبيبي أستاذ ناظم 
. طمني كيفك وكيف صحتك . ان شاء الله 

بخري

أكتب  زلت  فام  بخري  انني  لله  الحمد   -
وذاكريت مل ميسها املرض بعد . أنت كيف 

حالك ؟
دامئة  صحة  الله  شاء  إن   . لله  الحمد   -

وذاكرة متوقدة بال حدود !
تصدر  أمل  هنا  اسألك  لكنني  أشكرك   -
الحيل  االستاذ زيد  التي أصدرها  الجريدة 

مع حرضتك ؟
- ال مل تصدر بعد ألسباب مالية !  تقصد 

مجلة فنون تشكيلية
- وهل أغلقت ؟ كنت أرجو املشاركة بها 

ألنكام صديقان عزيزان
كام  لكن   . ترشفنا  أنت   . يسلمك  الله   -
قلت لك مل تصدر لحد اآلن ألسباب مالية 
. وزيد ال يتمكن من الرصف عىل طباعتها 

باستمرار فتوقفت مؤقتاً
- وهل هناك أمل بإعادة اصدارها ؟

- أكيد طبعاً مبجرد أن يتوفر مبلغ الطبع . 
وتقريباً لدينا عدد جاهز

بقاء هذه  إىل  وأدعو  مريح  هذا  ممتاز   -
النافذة الرصينة

) محادثة بتاريخ 18 /2 / 2016 (

- صباح الخري دكتور طه
أستاذ  حبيبي  آسف   . الخريات  صباح   -
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لله  الحمد   . الفيسبوك  ناظم مل أكن عىل 
عىل سالمتك . آين كان جيتك لكربالء بس 
نهاية  اىل  زلت  وما  العراق  خارج  لألسف 

هذا الشهر
- أهال وسهالً يا دكتور طه

لله  الحمد   . ناظم  أستاذ  وسهالً  أهالً   -
عىل سالمتك . هاي حلوة الصورة نارشها 
البارحة د . إبراهيم العالف . ما شاء الله 
صورة  له  أرفقت   ( وشباب  صحة  عليك 
كيساً  ويحمل  عكازه  عىل  يتمىش  وهو 

بالستيكياً يف أحد أسواق كربالء ( .

) محادثة أخرى بتاريخ 2016/3/5 (

- صباح الخري دكتور . هل أنت يف العراق 
اآلن ؟

يف  أنا  نعم   . ناظم  أستاذ  الخري  صباح   -
العراق . كيف األحوال . أخبارك . صحتك ؟

أريد  ولكنني  حال  كل  عىل  لله  الحمد   -
طبع كتايب الذي كتبَت أنت مقدمته ولكنه 
مل يطبع لحد اآلن ألمور كثرية . فهل متلك 
نسخة من املقدمة فقد ضاعت مني وسط 
اإلرباك الذي أنا فيه وانا أرص عىل طباعة 
اآلن  تساعدين  هل   . مبقدمتك  الكتاب 
فرتسلها فأنا أعتز بها . ) أرسلت له نسخة 
وقد  الكالم  هذا  بيننا  فدار  املقدمة  من 

مزحُت معه ( !
- ال أستطيع القراءة هكذا إال بعد التكبري
- يعني ما تقره إال تصيح ... تكبيييييري ؟ !!

- عيوين تعبانة باملرض فانتظرين شوية
- سالمة عيونك

- اآلن أحسن لكن وين مقالك مبجلة روز 
اليوسف ؟

الشارقة  مبعرض  خاصة  البارحة  مقالة   -
الدويل للكتاب

- ليش هي طلعت ؟
- نعم البارحة

- راح أحاول قراءتها هسه وشكراً
- أشكر اهتاممك أخي الغايل أستاذ ناظم ، 
وان شاء الله صحة وسالمة وعطاء وابداع 

دائم
- اىل للقاء بعون الله

) الرسالة األخرية عىل الربيد اإللكرتوين (

رسالة بتاريخ 29 /1 / 2017
تحية مشتاقة

مضت أسابيع , انا مل أكلمك لظروف الصحة 
التي أعيش فيها صاغراً ، لكني أبتهج والله 
أصيل  كاتب  أتابع لك جديدك ألنك  حني 
ويعرف الجميع قيمتك ، وقد أنهيت منذ 
املرشق  يف  الجديد  مقالك  قراءة  قليل 
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وقبلها جديدك يف روز اليوسف وكلها تؤكد 
أنك تهدر بآالمنا وتوقنا للخروج من أزماتنا 
ودومنا ضغوط  ذاتياً  وقررت    ، املتساندة 
أمامي  يتساقط  ما  بعض  اليك  أرسل  أن 
محتدماً  يبقيه  مبا  الهادر  املوج  لتغذية 
شعبياً  إسناداً  أريد   . للجديد  وحامالً 
للكاتب وال يرُتك وحده أثناء العاصفة كام 
اآلن .. واليوم أجد رغبة هائجة للكتابة – 
لعلها الوصايا والتنبيهات - وتدوين بعض 
الكلامت اعتامداً عىل الذاكرة وما أستحلبه 
من العقود السابقات وال يصح أن أجر كل 
لهذا   . الله  يأذن  حني  للمقربة  معي  هذا 
أريد أن يكون يل عمود اسبوعي وياريت 
ان يكون هذا يف جريدة املرشق بتوسطك 

أنت . تحيايت  .
أخي الكريم ناظم السعود

تحية واشتياق
فيها  يكتب  أن  صحيفة  ألي  كبري  رشف 
وقد   . الكبري  وقلمكم  شخصكم  مثل 
القادر  عبد  شامل  الزميل  اليوم  كلمُت 
نائب رئيس تحرير جريدة املرشق ورحب 
بكتابتك لعمود اسبوعي فيها . وقد أوضح 
يل أيضاً ان الجريدة وبسبب الظروف التي 
متر بها الصحافة الورقية عموماً ال تتمكن 
من اإليفاء بالتزاماتها املالية لكتابها بصورة 

تدفع  وانها   ، شهر  كل  نهاية  يف  منتظمة 
لديها  توفرت  كلام  استحقاقاتهم  لهم 
ال  كنت  فإن   . دفعها  عىل  املالية  القدرة 
متانع يف ذلك فأبدأ بإرسال عمودك اليهم 
املبدع  العطاء  مبواصلة  لك  أمنيايت  مع   .

وبالصحة والعافية وطول العمر .
املرشق  يكتب يف  السعود ومل  ناظم  رحل 

مجدداً .
رحل ومل نسمع وصاياه وتنبيهاته األخرية .

رحل وقد جّر معه اىل املقربة ما مل يستحلبه 
من الذاكرة عن العقود السابقات !
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قبل  العراقي  الثقايف،  املشهد  عن  غاَب 
الثقافية  الصحافة  وجوه  ابرز  أحد  مدة، 
املرض  مع  مرير  رصاع  بعد  العراق،  يف 
املناشدات  رغم  حكومي،  صمت  وسط 
و)التوسالت( النتشال غول املرض والفاقة 
والتجاهل، لكن أصوات املناشدة مل تنفع، 
ومبوته  السعود«.  »ناظم  املوت  فغيّب 
وّدعنا صوت، بّحت اوتاره من نداء العون. 
دنيا  اىل  سبقتنا  لقد  ناظم،  الله  رحمك 

الخلود، حيث الرحمة االلهية.
إن حياة ناظم السعود، تصلح فكرة لعمل 
شاب  نظريها.  قّل  عصامية  يؤرش  درامي، 
عرشيني، من طبقة معدمة، يغادر وطنه 
حامالً معه شهادته الثانوية املصّدقة، وما 
متوجها  بسيط،  مال  من  عائلته  ادخرته 
)ليايل  أسمهان  غنت  حيث  النمسا،  اىل 

الشهرية  بجامعتها  ملتحقا  فينا(  األنس يف 
سنته  ويكمل  األملاين«  »األدب  لدراسة 
األوىل بنجاح، لكنه يفشل يف الحصول عىل 
معني مايل الستكامل دراسته، فيعود خائباً 
اىل بلده متلؤه الحرسة، فالعوز املادي كان 

غوال مل يستطع مجاراته.
الذي  النمر  يعاود  الزمن  من  مدة  وبعد 
الكرّة  مبعاودة  مناديا  الرصاخ،  بداخله 
املرة؟  وأين، هذه  العراق،  للدراسة خارج 
اىل القاهرة بعد ان جمع له األهل والخالن 
مبلغاً من املال توقّع ان يكون كافيا لدراسته 
عىل  الحصول  كان  األثري  هدفه  مرص.  يف 
شهادة عالية من خارج الوطن، ويف املعهد 
وما  الدراسة،  خطوات  اوىل  بدأ  االزهري، 
برضورة  أهله  يخربه  حتى  أشهر  إالّ  هي 
العودة اليهم، فلم يبق عندهم ما يبعثون 

حكايٌة ظلت غائبة 
عن حياة ناظم السعود

زيد احللي
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اليه من مال شحيح.
دراسته  بإكامل  األمل  لكن  ويعود مرغام، 
اىل  التقديم  فقرر  يراوده،  ظل  الجامعية 
جامعة عراقية، مبعداً عن نفسه طموحه 
من  شهادة  عىل  بالحصول  الشخيص 
جامعة عربية أو أجنبية، اليست الدراسة 
وشهادتها  مجانية  العراقية،  الجامعات  يف 

محط اعجاب العامل؟
أوليات  وبضمنها  أوراقه  بتهيئة  ويبدأ 
دراسته يف النمسا ومرص وشهادته الثانوية، 
العراقية  الحرب  كانت  التقديم،  اثناء  ويف 
مثانينيات  يف  لتوها،  بدأت  قد  االيرانية  ــ 
ضمن  كان  عمره  وألن  املنرصم،  القرن 
األعامر املطلوبة للخدمة العسكرية، فقد 
وطالت  اإللزامية،  الخدمة  ألداء  سيق 
الخدمة مثاين سنوات، ومعها توقف الزمن 
الدراسة، وخبت  آماله يف  عنده، وضاعت 
وثقل  النفيس  بالوهن  فشعر  طموحاته، 
حبه  اىل  فالتفت  العائلية،  املسؤولية 
املخبوء يف دهاليز نفسه.. األدب والصحافة 
سابقة،  قليلة  لسنوات  مارسها  كان  التي 
دلت  وهوامش  صغرية  ومقاالت  بخواطر 
تحت  حس  ورهافة  وذكاء  موهبة  عىل 
أجراه  بحوار  بدأها  العريب«  »أسعد  اسم 
نرشته  الطاهر،  جواد  عيل  الدكتور  مع 

كان  النرش  لكن  العامل«  »وعي  مجلة 
نرش  املجلة  وغفلت  ومشّوهاً،  »مبتوراً« 
اإلغفال  الناشئ، وكان هذا  الصحفي  اسم 

يف صالحه.
وتتداعى اآلن صورته أمامي، حني تعرفُت 
عليه أول مرة، يف موقف غريب، فام هو؟

تصوير  انتهى  التسعينيات،  بدايات  يف 
هيأت  وبانتهائه،  غازي«  »امللك  فيلم 
دائرة السينام واملرسح عرضا فخامً حرضه 
العراق ونخبة من  املعتمدون يف  السفراء 
حينها  كنُت  بالسينام،  واملهتمني  املثقفني 
جريدة  يف  األخرية  الصفحة  عىل  مرشفاً 
الزميالت  إحدى  من  فطلبُت  »الثورة« 
وكتابة  العرض،  حضور   )...( الصفحة  يف 

مشاهدتها ألصدائه.
الزميلة  تلك  جاءت  التايل  اليوم  ويف 
وطريقة  فحواه  يف  جداً،  جميل  مبوضوع 
أدفع  ان  وقبل  عرضه،  وأسلوب  كتابته 
كبري.  مهني  فرح  اعرتاين  النرش،  اىل  به 
فأمامي صحفية كبرية مل أكن انتبهُت اليها، 
سارعُت  اآلن،  عليها  نفيس  ألوم  وبرسعة، 
اىل رئيس التحرير طه البرصي، رحمه الله، 
كتاب  توجيه  فيها  أطلب  مذكرة،  وبيدي 
ونرشُت  املبدعة.  للزميلة  ومكافأة  شكر 
الحقيقي  كاتبه  ان  الكتشف  املوضوع، 
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مصححي  أحد  هو  بل   )...( الزميلة  ليس 
املحررة اصطحبته  الجدد، كانت  الجريدة 
لها  فكتب  غازي«  »امللك  ملشاهدة  معها 

املوضوع الذي أثار انتباهي.
مل  السعود«.  »ناظم  املصحح  هذا  كان 
باسم  ونرشه  املوضوع  كتابة  عىل  أعاتبه 
ذات  املوهبة  لهذه  رسرُت  لكني  غريه، 
األسلوبية الجميلة يف الكتابة، وهذا عندي 
االستمرار  منه  فطلبُت  العتاب..  من  أهم 

يف رفد الجريدة مبوضوعاته، وقد فعل.
الصحافة،  يف  السعود  ناظم  رحلة  وبدأت 
ثقافيا  ناقداً  ثقافية،  صفحات  يف  كاتبا 
من  أقوى  كان  عنده  فالحرف  متمكنا، 
الخدمة  يف  لعلعته  شهد  الذي  الرصاص 
من  أقوى  النقدية  والرؤية  العسكرية، 
بارود املدافع وهاونات جبهة املعارك التي 
شارك فيها. قلمه كان مرحباً به يف الصحف 

واملجالت .

كنُت  يّب. ومع دورانه  الهواء  ودار دوالب 
وأتتبع  مبحبة،  السعود  ناظم  نشاط  اتابع 
يوما  ُصدمت  حتى  األصدقاء،  من  أخباره 
الحد  اىل  الدنيا  به  ضاقت  »السعود«  ان 
احد  يف  »الحراسة«  فيه  أمتهن  الذي 
يف  العراق  لشباب  العام  االتحاد  مقرات 

الحصول  اجل  من  ببغداد،  الكفاح  شارع 
وعياله  تأويه  املذكور  املقر  يف  غرفة  عىل 

مجاناً ...!
يا لنكد الحظ الذي رافق »السعود« منذ 
بداية مشواره الحيايت، حتى انتهى به االمر 
كربالء،  مدينة  ضواحي  احدى  يف  السكن 
تكررت  ثم  الشلل،  اليه  زحف  ان  بعد 
عنده )جلطات( قلبه الواهن، حتى تعب 

... فودّع الدنيا.
لقب  به  ارتبط  كيف  أسأل:  وأنني 
»السعود«، وهو مل يعرث يوماً عىل السعادة؟

وداعا ناظم .. لقد اديت ما عليك يف دنيا 
.. فرمبا  العني  قرير  نم   .. الوفاء  تعرف  مل 

املوت راحة لك!.
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عىل  بها  تعرفت  التي  االوىل  االيام  منُذ 
الراحل الكبري الكاتب والصحفي واالديب 
ازاء شخصية  بانني  السعود شعرت  ناظم 
ادبية  وطاقة  مكتنز  وعقل  استثنائية 
خصائصه  اهم  من  ولعل  لها  حدود  ال 
الشخصية املهمة هي قدرته العجيبة عىل 
اجلهم  من  الذات  ونكران  اآلخرين  حب 
بأيدي  لألخذ  دامئاً  املستميتة  ومحاولته 
االدباء الشباب ونرش ثقافة االحتفاء دون 
ان ينتظر شيئاً او شكراً جراء تلك السامحة 

الغريبة..
كان يسري ويترصف ويقهقه عالياً وهو ينرث 
عشقه لألدب والكلمة والصحافة واملرسح 
والرواية دون ان يلتفت اىل التفاصيل التي 

ينشغل بها غريه..
كان مثل مبرّش ال تهمه غري بشارة االبداع 

والحواريون  املريدون  يتحلّق  وحوله 
كان  االبداع،  حقول  كل  ويف  واملبدعون 
متمرساً ومحرتفاً يف الكتابة التعددية يكتب 
ولعل  والشعر  والنقد  والرواية  املرسح  يف 
الكثري ال يدرك ان ناظم السعود هو رائد 
ومؤسس الصحافة االدبية املتخصصة واول 
الثقايف  او  االديب  املقال  كتابة  امتهن  من 
وبهذا فهو من اوائل الذين اسسوا ملرشوع 
الصحافة الثقافية ولألسف برحيله انقطع 
هذا املرشوع واصابه االفول فالفراغ الذي 
تركه ناظم السعود ال ميكن ان يشغله أي 
والثقافة  العراقي  قلم يف زمن كان االدب 
من  مساحة  اىل  بحاجة  عموماً  العراقية 
التنوير واالحتفاء والتبشري والتأشري النقدي 
الكثري  ان  ودوراً  فخراً  السعود  ويكفي 
خرجت  مختلفة  اجيال  ومن  االسامء  من 

ناظمُ السعود.. 
ايقونة االبداع وعرّاب الكلمة

عبا�س لطيف
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للكثري وهو يقود  من معطفه وكان راعياً 
الفقراء واملهمشني من املثقفني ايام الحصار 
القمع االستبدادي وخنق  التسعيني وايام 
الحريات و... كان يكتب يف امور ليس من 
اذنه  يف  نهمس  بها وحني  الخوض  السهل 
قبعته  ميسك  وهو  الينا  ينظر  محذرين.. 
الحرة  والكلمة  الحرية  هي  الكتابة  بأن 
عالياً..  يحلّق  ان  البد  متمرد  طائر  مثل 
القاهرة  او  النمسا  يف  وكأنه  يترصف  كان 
ومحاولته  عمره  سني  يف  زارهام  اللتني 
الدراسية.. لكنه مصاب )هوْم ِسْك(  اسمه 
ينزف  كان  الذي  العراق  اىل  عاد  العراق.. 
وجعاً وعوزاً وخراباً يف تسعينيات الحصار 
العوملة  وحصار  النظام  حصار  املزدوج 
كاملارد  انطلق  الذي  االمرييك  والنظام 
السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  املتوحش 
وشهد  االشرتاكية  املنظومة  عقد  وانخراط 
وكان  الواحد  القطب  ديكتاتورية  العامل 

العراق ساحة لتنفيذ السادية االمريكية.
والجوع  االمالك  وسط  السعود  ناظم 
التشجيعية  واملكافآت  والرواتب  والعوز 
يقبّل  وهو  الرب  مخلوقات  اسعد  كان 
ويبرّش  ابداعهم  وينرش  الشباب  االدباء 
والصحف  املؤسسات  مع  ويصطدم  بهم 
الرسمية.. مل يسع اىل تعيني ومل يكتب من 

اجل  من  املسؤولني  يتملق  ومل  املال  اجل 
والنقدية  االدبية  انه وبقدرته  منصب مع 
يعتيل  ان  املتميز مؤهل  الصحفي  وحسه 

اجمل املناصب.
هل كان ناظم السعود ظاهرة انبثقت او 
ومل  زمكانها  وخارج  اوانها  غري  يف  ولدت 
انه يحمل  املؤسسات  االوساط وال  تعرف 
الصعب  من  وقدرة  وروحاً  متميزاً  عقال 
الغريية  يعيش  كان  السعود  تتكرر..  ان 
مرة  زرته  ذاته  نوازع  وخارج  االنا  فاقداً 
سكنه  يف  درويش  محمود  الشاعر  ومعي 
اتخذ من  الفضل  الغريب يف مركز شباب 
ذلك املكان سكناً له وألرسته الكرمية كان 
فرحاً وسعيداً وقد وجد سقفاً يأويه ويأوي 

مكتبته الجميلة، قال يل ضاحكاً :
انا ال استطيع مفارقة بغداد.. هنا االبداع 
لقد  صدقني   .. االدباء  واتحاد  واملرسح 
رائحة  تحمل  ال  لكنها  كثرية  مدناً  زرت 

وسحر بغداد..
املرسح  باتجاه  راكضاً  اوراقه  يحزم  وتراه 
وهو يربت عىل كتفي : هيا ايها املرسحي... 
يف  العرض  سيبدأ  ساعة  فبعد  لنذهب 

منتدى املرسح.
نقدي  وعقل  ادبية  طاقة  السعود  ناظم 
لغوي  ومدقق  والرؤى  باألمثلة  مكتظ 
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شخصيته  اشكالية  ولعل  نظريه  قل 
االخرين  وايثاره  الذات  ونكرانه  الجميلة 
بالثقافة  يهتم  جعلته  التي  االسباب  هي 
فلم  بنفسه  يهتم  مام  اكرث  وباآلخرين 
الذايت وكأنه مسؤول  يتمركز حول منجزه 
مرشوع  نقطة  تأسيس  هو  آخر  هم  عن 
ولذا مل  كبري  ثقايف  ومساحة ضوء ملرشوع 
املهم  ومن  ومؤلفاته  كتبه  طبع  اىل  يسع 
عىل االجيال واملؤسسات الثقافية ان تهتم 
وترعى وتجمع وتعيد طبع مئات املقاالت 
والدراسات النقدية التي كتبها الراحل وهو 
ورواية ومرسحاً  االويل شعراً  النتاج  يرصد 
وتعد كتاباته من اهم املصادر التي وثقت 
نتاج تلك املرحلة املهمة من تاريخ االدب 

والثقافة العراقية.
وليس بعيداً ان اعامل وكتابات السعود اىل 
تنطوي  فأنها  توثيقية  ذاكرة  كونها  جانب 
طبيعة  يف  اسلوبية  وخصائص  مهارة  عىل 
الكتابة الصحفية ذات النزعة االدبية ولعل 
منوذجاً  يشهد  مل  االدبية  املقالة  تاريخ 
متوهجاً وراقياً مثلام شهدت تجربة حسني 
املزج  حيث  من  السعود  وناظم  مردان 
االويل  واالسلوب  الصحفي  االسلوب  بني 
واضفاء نوع من التشويق والعمق يف رصد 
عىل  والقدرة  والثقافية  االدبية  الظواهر 

االلتقاط والتأسيس والتنظري.
مرشوع  معه  ورحل  السعود  رحل  لقد 
كبري ننتظر بفارغ الصرب من يوصل سباق 
املشاعل املضيئة ويعيد متثيل تجربة كتابة 

كبرية وكان مرشوعا ثقافيا وانسانيا كبريا.
اتحاد االدباء يف كربالء طبع  ونتمنى عىل 
اعامله الكاملة لتكون مرجعاً لكل االجيال 
السعود  ذكرى  ولتبقى  واملبدعني  االدباء 
وابداعية  انسانية  قيمة  تحمل  ذكرى 
متنح  الكبرية  النفوس  ان  عىل  وبرهانا 

االخرين عطاًء بال حدود..
السعود وتحية إلبداعه  ناظم  لروح  تحية 

الخالد..
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نعِت االوساط االدبية والثقافية يف العراق 
الصحافة  عراب  السعود،  ناظم  الناقد 
الثقافية واألدبية، الذي رحل عن الدنيا عن 
عمر 61 عاما بعد رصاع مرير مع املرض يف 
احدى قرى محافظة كربالء التي لجأ اليها 
هروبا من الطائفية التي انشبت اظفارها 
املؤسسات  إهامل  قتله  وقد   ،2006 عام 

الثقافية الجاحدة .
الناقد االديب والثقايف ناظم السعود  ويعد 
والثقافة  العراقي  االدب  رموز  من  رمزا 
العراقية ملسريته الطويلة املميزة خاصة يف 
عقد التسعينيات حيث كان داينمو للحركة 
فيها  مشاكسة  واالكرث  العراق  يف  الثقافية 
واالكرث موضوعية يف الطرح والتعبري السيام 
يف رصده ألحوال الحركة الثقافية وتوجيه 
النقد البناء يف قراءة نتاج االدباء وما يدور 
اليه  ويشار  ظواهر  من  االديب  الوسط  يف 
االدباء  الناشئني من  بيد  بالبنان حني اخذ 
نتاجاتهم  فنرش   ، والصحافيني  والكتاب 
بهم  الثقايف  الوسط  تعريف  يف  اسهم  و 

العراق  مثقفي  بني  االشهر  صار  حتى   ،
لعالقاته الواسعة مع ادباء ومثقفي العراق 
الذين كانوا يتفاعلون مع كتاباتهم لثقتهم 

العالية به .
من  العامري(  سعود  ناظم   ( والراحل 
مواليد محافظة بابل 1956 ، اكمل دراسته 
االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف بغداد 
النمسا  اىل  السبعينيات  نهاية  ،سافر 
من  يراسل  وكان  سنتني  نحو  فيها  وعاش 
ومن  والتلفزيون(  )االذاعة  مجلة  هناك 
ومنها  العريب(،  )اسعد  باسم  )فنون(  ثم 
بالفلسفة  الجامعية  دراسته  إكامل  حاول 
يف القاهرة عام 1981 اال ان وزارة الرتبية 
بشهادة  تأييدا  اعطاءه  رفضت  العراقية 
االعدادية اال بحضوره شخصيا فلام حرض 
الدويل  بغداد  السلطات يف مطار  اعتقلته 
وطلبت منه ان يؤدي الخدمة العسكرية 
العراقية  الحرب  قيام  بسبب  االحتياط   /

اإليرانية عام 1980 .
الكتب  لقراءة  عاشقا  االدبية  حياته  بدأ 

اطلقَ عليه عراب أدباء الهامش
رحيل سادن الثقافة العراقية .. ناظم السعود

عبد اجلبار العتابي
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وحسب قوله ) بدأت اول االمر مع االدب 
والشعر  الرواية  يف  مسودات  فكتبت 
كتبت  ما  عىل  مليا  اطلعت  حني  لكنني 
فمزقت  لألدب  اصلح  ال  نفيس  ووجدت 
وقتها  من  واتجهت  السابقة  مخطوطايت 
اتجاها معاكسا )من الذاتية اىل املوضوعية 
وابراز  االخرين  عن  اكتب  ان  وقررت   )
جهودهم والدفاع عنهم وهكذا اكتشفت 
ان حقل ) الصحافة االدبية ( هو القريب 
ادخرته  ما  اخراج  عىل  والقادر  نفيس  اىل 
من لغة وسلوك وثقافة وجدل مع نصوص 
وحيوات االخرين، عام 1978 حدث تحول 
يف حيايت ولكنه اثبت جدواه وصحته بعد 
حوايل اربعة عقود زمنية جلبت يل الشهرة 
وثالث جلطات يف القلب والدماغ ورابعة 

برتبة فقر دائم( .
الصحافة  يف  العمل  السعود  احرتف 
واألدبية  الثقافية  )الصحافة   1978 عام 
، وقد عمل يف مختلف  يزل  تحديدا( ومل 
عدد  ويف  واملهنية  الصحفية  املسؤوليات 
العراقية:  واملجالت  الصحف  من  كبري 
وأقسام  صفحات  عىل  مسؤوال  محررا- 
مديرا  مالحق-  عىل  مرشفا   – ثقافية 
للتحرير ثم رئيسا للتحرير ، كام انه كتب 
الصحف  من  قليل  غري  لعدد  واستكتب 
العريب  القدس  مثل  العربية  واملجالت 

الظبيانية  االتحاد   ، اللندنيتني  والعرب 
 ، األردنية  الدستور   ، اإلماراتية  ،الصدى 
اآلداب البريوتية، نزوى العامنية، الصحافة 
التونسية ،ضفاف النمساوية ..وسوى ذلك 
السيناريو  كتابة  وله مساهامت يف   ، كثري 
بإعداد  قام  انه  كام  والتلفزيوين  اإلذاعي 
برنامج ثقايف يومي وتم بثه من قبل قناة 
استقبل  وقد   2006 عام  الفضائية  الديار 
كبادرة أوىل من نوعها يف التلفزة الفضائية، 
ويف شهر فرباير / شباط عام 2000 تعرض 
نيسان   / ابريل  ،ويف  قلبية خطرية  لجلطة 
خالل  دماغية  بجلطة  أصيب   2000 عام 

عملية فاشلة لقسطرة القلب .
الثقافية  األوساط  مختلف  به  احتفت 
وأقيمت  الجامهريية  واملنظامت  الرسمية 
الثقافية  بسريته  احتفاء  ندوات  عدة  له 
األلقاب  من  مجموعة  عليه  أطلقت  ،كام 
املحرر   / الثقافية  الصحافة  رائد   : منها 
شيخ  املشاكس/  /الكاتب  األول  الثقايف 
املثقفني  نقابة  ورئيس  العراقية  الصحافة 
اطلق  كام  الهامش  أدباء  وعراب  الفقراء 
عليه الشاعر الدكتور حسني القاصد سادن 
الثقافة العراقية كام سامه الشاعر الدكتور 

خزعل املاجدي .
عىل  هن  اآلن  حتى  كتب  مثانية  اصدر 
التوايل : مدارات األسئلة / الريادة الزرقاء / 
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سحر األيقونة / الرايئ / اآلخرون أوال/ ج1 
/ اآلخرون أوال / ج2 / جاسم املطري .. قاصا 
قيد  ثامن  ، ولديه كتاب  املغيّب  الوجه   /
تحت  النجف  مدينة  يف  سيصدر  الطباعة 

عنوان ) ال صحافة ادبية يف العراق( .
قال عن نفسه : عشت طوال حيايت املهنية 
) وقد اقرتبت من األربعني سنة ( وأنا انشد 
هدفا واحدا : أن اكتشف اصواتا جديدة يف 
للساحة  وارفدها  والصحافة  والفن  األدب 
الثقافية املناسبة لها بعد أن أهيئ األسباب 
ما   – بشكل رسيع   – أراجع  لذلك، وحني 
التي  املعاناة  برغم  املسرية  هذه  خلفته 
صادفتهم  الذين  من  وكثري  انا  ملستها 
اطمئنانا  استشعر  فواجعهم  واوضحت 
الذي اختططته  النهج  داخليا عىل صواب 
منذ البدء وحتى الهزيع ، وانني ماض يف 
الطريق ذاته ملا تبقى من عمري للكشف 
التي تضمها هذه الرتبة ويتم  عن الكنوز 
مشرية  ايديها  رفعت  كلام  لها  التجاهل 
هنا  بإشارة  اديل  ان  ،واحب  امكنتها  اىل 
غري  والطاقات  باملواهب  موار  بلدنا  ان 
لنيات بيض وايد  املكتشفة ونحن بحاجة 
نبيلة الستالل اسامء جديدة ظلت طويال 
يف العتمة ، واذا اراد السؤال الكشف عن 
عدد من االسامء التي كنت وراء ظهورها 
وتدهور  املرض  بسبب  بعضها  فسأذكر 

الذاكرة لكنني اقول اجامال ان استمرارها 
انا  اكن  ومل  مواهبها هي  من  بوحي  كان 
البدء  لطاقاتها يف  املكتشف  او  املفجر  اال 
ومنها : ضياء الخالدي / ناظم العبيدي / 
الحيدري  الحمراين /عدنان  الراحل محمد 
/ عبد الكريم حسن مراد / داود الكعبي / 
كاظم امليزري / حنني عيل … وغريهم كثري 
ممن ال تحرضين اسامؤهم يف هذه اللحظة

كيف.. كيف
الشبيب  طه  الروايئ  رحيله  عن  قال  فقد 
ومل  أعاتبك  ومل  أيب  سلبتني  املوت  أيها   :
ومل  أعاتبك  ومل  أمي  وسلبتني  أجادلك 
أجادلك ثم سلبتني أحباباً يل ومل أكن لك 
يف  أنظْر  لك  أقول  فقط  اليوم   .. ُمعاتباً 
عيني وأنا أتحدث إليك : كيف تأىّت ليدك 
علينا  وناثرِها  املحبة  ُمغِدق  اىل  متتد  أن 
،ناظم السعود،منقطع النظري هذا ؟! كيف 
ستكون  كيف  ببالك  يخطر  ..أمل  ؟؟  كيف 
أرضنا من بعده ؟.. ال لن تجدين اليوم إال 
ُمعاتباً ومجادالً بكل ما أمور به من َحَنق .

صوت حر
اما الشاعر عيىس حسن اليارسي فقال عنه 
: ان هذا االنسان الذي طاملا وقف مواقف 
مرشفة مدافعا فيها عن الكثري من االدباء 
الذين تعرضوا للتهميش من قبل السلطة 
يعانون  ظلوا  او   .. الالحقة  أو  السابقة 
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املرض دون ان يلتفت اليهم أحد .. وهناك 
بغداد  ارصفة  من  فوق رصيف  ماتوا  من 
من  جثثهم  ليخرج  عنهم  يبحث  وظل   ..
عنرب ” الجثث املجهولة ” يف الطب العديل 
.. لقد ظل ناظم السعود صوتا حرا .. غري 
رفعه  نتيجة  يدفعه  الذي  بالثمن  مبال 
بحثا  نجري  وعندما   .. هذا  الحر  لصوته 
 .. اجلنا  من  الرجل  هذا  كتبه  ملا  ارشيفيا 
لوجدنا انه كتب عن معاناة أدباء العراق 
املرىض واملهمشني اكرث مام كتبه عن نفسه 

.. بل واكرث مام خص به ابداعه الذايت .
واضاف : كان ناظم السعود يحمل عكازته 
ضعف  خذله  الذي  جسده  تسند  التي 
ثقل  يحتمل  مل  الذي  القلب  هذا   .. قلبه 
املحبة التي كان ناظم السعود يكّنها لكل 
االدباء ..دون ان يلتفت اىل انتامئهم .. او 
مواقفهم املتضادة مع موقفه .. كان يرى 
ان علينا ان ندع االنسان حرا وان االخوة 
االنسانية هي فوق كل انتامء سياسيا كان 

ام دينيا 
تختنق مببدعينا  العراق  ان مقابر   : وتابع 
وعدم   .. االهامل  ضحية  ذهبوا  الذين 
تقديم الرعاية الصحية الالزمة لهم من قبل 
السلطة التي التعني لها الثقافة وال االبداع 
اهتامماتها  من  هام  يشكل  ..وال  شيئا 
التي يعرفها كل العراقيني .. السيام املبدع 

العراقي .
زعيم الفقراء

اما الكاتب الدكتور طه جزاع فقال عنه : 
مذ عرفته منتصف التسعينيات من القرن 
املايض ، مل أجد ناظام يوما إال فقرياً زاهداً، 
خجوالً متواضعاً ، ال يحصد إال الخيبات تلو 
الخيبات ، بعد أن فشلت جميع األنظمة 
ومؤسساتها  وزاراتها  بكل   ، والحكومات 
ودنانريها  ومواردها  وخزائنها  وثرواتها 
ودوالراتها يف أن متنحه سقفاً يف العاصمة 
الزمان  نائبات  يحمي أطفاله ويقيهم من 
بجلطة قلبية تلو  ، بل مل أجده إال مصاباً 
متشبثاً   ، واملوت  املرض  مقاوماً   ، الجلطة 
من  مستعرياً   ، عجيبة  بكربياء  بالحياة 
 ، الشهرية  االنجليزية  قبعته  ولسن  كولن 
ومن توفيق الحكيم عصاه ، ورمبا حامره، 
 ، املريرة  وعذاباته   ، حزنه  السياب  ومن 
واستطالة البالء ، وعطاء الرزايا ، واستبداد 
األمل ، لذلك فهو مريض بال حدود ، وفقري 
بال حدود ، بل هو زعيم الفقراء املظاليم 
فجأة  عليه  هبطت  ولو  منازع،  دون  من 
ثروة من السامء ، وسكن القصور ، ولبس 
الحرير ، وأكل لحم الغزال املطبوخ بالهيل 
بقبعته  الناس  إىل  لخرج   ، والزعفران 
املزمنة  وعذاباته  ومرضه  وحامره  وعصاه 
، صارخاً بوجههم : فقري بال حدود ، وأنا 
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زعيم الفقراء
  واضاف : الفقر عند ناظم السعود موقف 
 . وفلسفة   ، ومنهج   ، وطريقة   ، ورأي   ،
وقلمه قلم مبدع ال يشبه قلامً آخر ، هو 
 ، العراقية  الصحافة  يف  األديب  املقال  سيد 
لغته سليمة راقية ، عباراته رشيقة جميلة 
من  سمة  وهي   – استدراكاته   ، ممتعة 
التقاطاته   ، سامت مقاالته – قوية مؤثرة 
ذكية عميقة معربة ، وأفكاره – لو طبقت 
بال  والثقافية  األدبية  الحياة  النتعشت   –
كتب  وال   ، مؤسسات  وال   ، للثقافة  وزارة 
واردة وكتب صادرة ، وال محسوبيات وال 
تهميشات  وال   ، اخوانيات  وال  منسوبيات 
رصفيات  وال  توجيهات  وال  تعليامت  وال 
فهي  الكتابة  يف  روحه  أما  نرثيات،  وال 
روح ناقدة ساخرة رصيحة ، تذكّرنا مبنهج 
سقراط يف التهكم والسخرية من خصومه 
يف  وهم   ، واملعرفة  العلم  يدعون  الذين 
جهلهم غارقون ،ولوال لوم الالمئني ، وعيون 
وألسنة املتطفلني ، ونزعة الكربياء يف نفسه 
دليالً  الصوف  ناظم  للبس   ، املتواضعة 
الدراويش  مثل  ، ومىش حافياً  عىل زهده 
مقهى  بني  طوافاً   ، املجانني  والعشاق   ،
، يحاجج  الشابندر ومقهى حسن عجمي 
املثقفني ، ويجادل األدباء ، ويحاور العقالء 
السخرية  ويوزع   ، املجانني  ويالطف   ،

املارة  بني  واإلحزان  الثقيلة  والدعابات 
بالعدل والقسطاس !

الكتابة  مثل  موهبة  عنده  الفقر   :  وتابع 
وقد   ، املواهب  أندر  من  إنه  قل  بل   ،
يكون الشاعر والروايئ والقاص واملوسيقار 
والرسام والناقد ، غنياً يف حسابات املاديات 
وانتفاخ الجيوب ، لكنه يف لحظة التوهج 
واإلبداع يتجرد من غناه املادي ، ليستثري 
يف نفسه طاقة الشعور بالفقر من أجل أن 
تتجىل موهبته يف أنقى وأطهر صورة ، متاماً 
األدران  من  وتتطهر  النفس  تتجىل  مثلام 
والخطايا ، حني يصوم الجسد فرتتقي من 
دناءة املادة إىل سمو الروح ، عىل طريقة 
املتصوفة يف أحوالهم ومقاماتهم وخلواتهم 

وعباداتهم وصلواتهم.
 واضاف ايضا : مل يكن ناظم السعود يخىش 
عىل قلبه املتعب قدر خشيته عىل وطنه 
، لقد بقي حتى آخر لحظة  من االحرتاق 
من حياته وآخر خيبة من خيباته متمسكاً 
يحمينا  عظيم  سقف   ... الجميل  بحلمه 
ونائبات  اإلنسان  ولؤم  الطبيعة  غدر  من 
الزمان ، ووطن واحد ينجينا من الغرق ، 

والتشتت والضياع ، اسمه العراق
السعود  ناظم  النبيل  الراحل  لروح 

السالم والطمأنينة
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توطئة

رغَم كتبه) األحد عرش( والدراسات العديدة 
الذي  االبداعي  منجزه  عن  نرشت  التي 
واألدب(،وهن  والثقافة  )الصحافة  جمع 
اركان مهمة يف نشاطاته، مل تصدر دراسة 
يلقي  كان  خاللها  من  ألنه  عنها.  شاملة 
ضوءا كاشفا عن سريته الشخصية ونضاله 
واألدب  الصحافة  طريقي  يف  االبداعي 
عرب  العراقي  الواقع  نقل  عىل  ،وقدرته 
كتاباته املتنوعة، وقد اطلق عليه  كم هائل 
الثقافيني  الصحفيني  شيخ  األلقاب)  من 
 / النزيه  /الكاتب  األقدم  الثقايف  املحرر   /
والثقايف/  االديب  الناقد  الثقايف/  املشاكس 
العراقية/ والثقافة  العراقي  االدب  رمز 

رائد  واألدبية/  الثقافية  الصحافة  محرتف 
الصحافة الثقافية / املحرر الثقايف األول /

الكاتب املشاكس/ شيخ الصحافة العراقية/ 

رئيس نقابة املثقفني الفقراء وعراب أدباء 
سيد  العراقية/  الثقافة  سادن  الهامش/ 
املقال األديب يف الصحافة العراقية/  شهيد 
الثقافة العراقية/..وقد سبقت هذه االلقاب 
الغزيرة أنه كان ميثل نقابة الصحفيني لربع 
الصحفيني  اتحاد  يف  منتخب  وعضو  قرن، 
العراقي  الثقايف  املجلس  العراقيني، وعضو 
 ، حدود  بال  فقراء  رابطة  ورئيس   ، الحر 
العراق،  يف  والكتاب  األدباء  اتحاد  وعضو 
الصحفية  املسؤوليات  مختلف  يف  وعمل 
الصحف  من  كبري  عدد  ويف  واملهنية 
عىل  مسؤوال  محررا-  العراقية:  واملجالت 
عىل  مرشفا   – ثقافية  وأقسام  صفحات 
مالحق- مديرا للتحرير ثم رئيسا للتحرير 
، كام انه كتب واستكتب لعدد غري قليل 
مثل  العربية  واملجالت  الصحف  من 
القدس العريب والعرب اللندنيتني ، االتحاد 

)ناظمُ السعود( 
االديب والصحفي العصامي الذي رحل بصمت...!؟

حيدر عا�صور
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الدستور  اإلماراتية،  الظبيانية،الصدى 
األردنية، اآلداب البريوتية، نزوى العامنية، 

الصحافة التونسية ،ضفاف النمساوية.

اللقاء االول...

بعد  العامري(  سعود  التقيت)ناظم 
بجلطة   2000 عام  شباط  شهر  يف  اصابته 
دماغية  جلطة  وأعقبتها  خطرية،  قلبية 
كان  القلب،  لقسطرة  فاشلة  خالل عملية 
آنذاك احد اعمدة الصحافة العصاميني يف 
جريدة )الثورة( ذهبت مع مجموعة من 
االدباء والصحفيني )عباس لطيف ومحمد 
درويش عيل وجالل حسن وكامل لطيف 
وستار البغدادي( اىل مكان سكنه املتواضع 
يف غرفة منزوية بائسة مع عائلته يف مقر 
الكفاح  شارع  يف  والشباب  الطلبة  اتحاد 
مبنطقة الفضل بصفة حارسا ليليا، وعرفنا 
املصور  فيها  السكن  عىل  ساعده  من  ان 
املصورين  جمعية  رئيس  شعبان(  )اديب 
العراقيني يف وقتها، النه كان يعرف املهنية 
وقد  السعود(  )ناظم  ميلكها  التي  العالية 
ألي  يخضع  مل  الن  متاما  هِمش)السعود( 
قانون بعثي ومل يكن تحت مظلة أي من 
فيام  السلطة..  يف  املتنفذين  املتخلفني 
يرتدد عليه اصدقاؤه الخلص منهم )الشاعر 

سلامن داود محمد والصحفي زيد الحيل 
عمر  التشكييل  والفنان  مطرش  ورعد 

مصلح..(
فأخذ يحدثنا عن املايض واملستقبل ، فقال 
: عشت طوال حيايت املهنية ) وقد اقرتبت 
من األربعني سنة ( وأنا انشد هدفا واحدا 
األدب  يف  جديدة  أصواتا  اكتشف  أن   :
والفن والصحافة ورفدها للساحة الثقافية 
املناسبة لها بعد أن أهيئ األسباب لذلك، 
وحني أراجع – بشكل رسيع – ما خلفته 
ملستها  التي  املعاناة  برغم  املسرية  هذه 
وأوضحت  صادفتهم  الذين  من  وكثري  انا 
عىل  داخليا  اطمئنانا  استشعر  فواجعهم 
البدء  منذ  اختطته  الذي  النهج  صواب 
وحتى الهزيع ، وأنني ماض يف الطريق ذاته 
الكنوز  عن  للكشف  عمري  من  تبقى  ملا 
التجاهل  ويتم  الرتبة،  هذه  تضمها  التي 
امكنتها  اىل  ايديها مشرية  لها كلام رفعت 
،وأحب ان اديل بإشارة هنا ان بلدنا موار 
ونحن  املكتشفة  غري  والطاقات  باملواهب 
الستالل  نبيلة  وأيد  بيض  لنيات  بحاجة 
العتمة،  يف  طويال  ظلت  جديدة  اسامء 
وافتخر ان يّل الفضل عىل شعراء وقّصاصني 
شابة  أصواتاً  كانوا  ومرسحيني،  وروائيني 

وأصبحوا اآلن ممن يُشار إليهم بالبنان.



العدد 11/ السنة الخامسة/ نيسان 2018م

114

ملف العـدد

به،  لقاءايت  تكررت  اللقاء  هذا  وبعد 
التي  االماكن  يف  معه  يصطحبني  واخذ 
ساقه  معاناة  رغم  منظم  بشكل  يرتادها 
ثالثة  ساقا  تكون  يك  بعصا  استعان  التي 
تساعده عىل املسري. فكان لقاؤنا بالشاعر) 
)غيوم  مكتب  يف  محمد(  داود  سلامن 
للدعاية والنرش واإلعالن( يف مدخل شارع 
تسجيالت  فوق  الباججي،  عامرة  الرشيد 
بوظيفة  ليقوم  املعروفة،  الجقمقجي 
عىل  الثقايف  والتحرير  اللغوي  التصحيح 
روايات،  وحتى  وقصص  وقصائد  مقاالت 
مصححا  فيها  بدأ  التي  املهنة  ذات  وهي 
بدايات  يف  )الثورة(  جريدة  يف  لغويا 
األدب  يف  قلمه  جانب  اىل  التسعينيات 
لسنوات،  ميارسهام  كان  التي  والصحافة 
تحت اسم )أسعد العريب( يف مجلة )وعي 

العامل( والصحف العراقية يف حينها.!



متابعاتٌ

فرا�س االأ�صدي
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قّدم الكاتب لؤي زهرة مرسحية )لو كنت 
غياب  عن  تتحدث  التي  سيدي(  بيننا 
العدالة والحنني اىل زمن رمز العدالة االول 

االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم(..
ويف  مرات  اربع  عرضت  التي  واملرسحية 
اقباال  القت  مختلفة  ومحافظات  اماكن 
جامهرييا كبريا حيث قارنت بني مايعيشه 
اليوم من ظلم ومأساة واضطهاد  الشعب 
وقايض  العدالة  رمز  اىل  حاجته  وبني 
املساواة االمام عيل بن ايب طالب ) عليه 
املهتمني  من  كبري  عدد  وبحضور  السالم( 

بالشأن الثقايف .

لؤي  تأليف  من  هو  املرسحي  والعمل 
والصوتيات  شهاب  عباس  واخراج  زهرة 
جالل سعد الزبيدي واالضاءة سعد سلامن 
وتنفيذ  فاضل ضمد  والديكور  السعيدي  
الديكور اسيل خضري النجار والداتو حسني 
الكبري  الفنان  التمثيل  يف  واشرتك  فالح  
وحسن  املؤلف  بدور  فياض  ابو  جاسم 
شهاب  وعباس  املخرج  بدور  النرصاوي 
بدور املتسول العارف ووداد هاشم بدور 

البنت.
نوارة  مرسح  عىل  املرسحية  قدمت  وقد 
ومرسح  املعلمني  نقابة  ومرسح  االمالك 

املركز االسرتاتيجي العراقي لإلعالم..

مسرحية )لو كنت بيننا سيدي(.. 
غياب العدالة والحنني اىل علي بن ابي طالب)عليه السالم(
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لتأسيس  الثالثة  الشمعة  ايقاد  مبناسبة 
فرقة  قّدمت  باملكفوفني  الخاصة  الجمعية 
الرساج للمكفوفني العرض املرسحي )نحن 

هنا(.
اوجها  احداثها  يف  املرسحية  وتناولت 
متعددة للحياة منها السياسية واالجتامعية 
تحدوا  الذين  املكفوفني  بأبطالها  والثقافية 
االعاقة الجسدية وقدموا مشاهد مرسحية 

نالت قبول الحارضين.
ان  شهاب،  عباس  املرسحية  مخرج  ويقول 
ان  السيام  ذاته  بحد  تحد  هي  »املرسحية 
واجهتنا  اذ  املكفوفني،  من  املمثلني  اغلب 
صعوبة يف كيفية تحسسه باألشياء كاللون 
سياق  وفق  املرسح  عىل  ومكانه  والضوء 
وكثرية  كبرية  تطلبت جهودا  العمل، حيث 

لضامن نجاح العمل«.
وأضاف أن رؤيتنا املرسحية دارت بان فئة 

املكفوفني يجب ان يكون لها دور يف الحياة«. 
مشريا اىل ان »املرسحية حدث فيها استذكار 
ألبرز املبدعني من فاقدي البرص حول العامل 
يف  جليلة  مساهامت  لهم  كانت  والتي 

خدمة االنسانية مبختلف املجاالت.
الكاتب املرسحي ومؤلف العمل لؤي زهرة 
 ) هنا  )نحن  »مرسحية  ان  قائال:  تحدث 
وهموم  باألخص  املكفوفني  هموم  تحايك 
املجتمع ككل، حيث يعكس النص املرسحي 
املشاكل والهموم التي يتعرضون لها«. وبني 
زهرة، ان »فاقد البرص يجتمع مع املبرصين 
الهموم واملشاكل ومنها آالم الوطن  بنفس 
واوجاعه والتي يشرتك الجميع دون استثناء.

وشارك يف بطولة املرسحية اىل جانب فرقة 
نوفل  والصحفي  الشاعر  من  كل  الرساج 

الصايف والفنانة واالعالمية وداد هاشم.

فرقُة مسرح السراج للمكفوفني 
تقدم مسرحية ) نحن هنا (
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ُعرضت عىل خشبة مرسح نقابة املعلمني 
يف كربالء املقدسة املرسحية الواقعية ) أنا 
املثقفني  قبل  من  واسع  بحضور  ورايس( 

واملرسحيني وجمع كبري من الجمهور ..
واملرسحية التي هي عبارة عن مونودراما 
ذات طابع فلسفي ثيمتها الرصاع بني الراس 
واخراج  زهرة  لؤي  تأليف  من  والجسد 
اداء  يف  واشرتك  شهاب  عباس  ومتثيل 
البانتومايم الفنانة واالعالمية وداد هاشم  
والصوتيات وهاج الرشويف والديكور اسيل 

خضري الوزين واالضاءة سعد سلامن.
وقد ابدع املؤلف لؤي زهره بتبديل رأسه 
مونودراما  بعمل  مسؤول  برأس  البائس 
من  عالج  وقد   ، البائس  واقعنا  فيه  حاىك 
خالل النص ذلك الرصاع بني الراس والجسد 

بعد ان وصل بنا الحال اىل استعدادنا لبيع 
ان  بعد  رمقنا  لنسد  اجسادنا  من  اجزاء 

افرغوا الخزينة من محتواها .
الدفينة  الحوارات  كل  املؤلف  وأخترص 
التي  االرض  رقعة  يف  البرش  تؤرق  التي 
نضع اقدامنا عليها وزرع من خالل النص 
كان  افكار  امام  االستفهام  عالمات  االف 
تناولها يُعد رضباً من رضوب الفلسفة يف 
مجتمع أتهم االخري بالكفر وااللحاد وترك 
اعامق  يف  للغوص  مفتوحا  الباب  املؤلف 
التغلفها  التي  الحقائق  عن  بحثا  الذات 
الروحانيات أمال يف سعادة حقيقية يشعر 
وهو  أال  الوجود  يف  الكائنات  أقدس  بها 

االنسان ..

مسرحيُة 
) أنا ورأسي (  
عمل مونودراما 
بطابع فلسفي
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)عليه  الحسني  اإلمام  أربعينية  مبناسبة 
الرتبوي  الحسيني  املهرجان  اقيم  السالم( 
االول يف محافظة بابل مبشاركة عرش فرق 
مرسحية من مختلف محافظات العراق ..

كربالء  فرع  الفنانني  نقابة  شاركت  وقد 
لغة  )الحسني  املرسحي  بالعمل  املقدسة 
ثانية(  والذي اخرجه الفنان عباس شهاب 

ومثلت اىل جانبه الفنانة وداد هاشم.
شعرية  لغة  عن  عبارة  املرسحية  وأن 
السالم(  )عليه  الحسني  قضية  تناولت 
وكيفية  والظالم  الرش  لقوى  وتصديه 

من خالل  واالضطهاد  الظلم  من  التخلص 
السيف  الزيك عىل  الدم  التضحية وانتصار 

املتجرب.
الحضور  اعجاب  املرسحية  نالت  وقد 
واملثقفني  املرسحي  بالعمل  املهتمني  من 
املرسحية  الفرق  من  والحضور  واالدباء 

املشاركة.

مسرحيُة 
)الحسني لغة ثانية( 

على خشبة 
محافظة بابل
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  نزار ال�صدخان 
       برعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية 
املقدسة شعبة رعاية الطفولة اقيم وللفرتة 
من مهرجان املرسح الحسيني الصغري الرابع 
بعروض  متيزت  ومحلية  عربية  مبشاركة 
الدمى التي حرضت الول مرة يف املهرجان 
حيث قدمت كل من سوريا وتونس والعراق 
الدمى  ملرسح  وابداعية  استثنائية  عروضا 
الذي غاب عن مرسح الطفلة لفرتة طويلة 
حيث اكد السيد سعد الدين البناء املرشف 
العام عىل املهرجان عىل دأب االمانة العامة 

العتبة الحسينية املقدسة يف سعيها اىل نرش 
االطفال  الرتبوي يف نفوس  والوعي  الثقافة 
عرب دعم رشيحة االطفال وزجها يف انشطة 
السلبية  الرتسبات  ألزالة  تربوية  وبرامج 
خاضها  التي  الحرب  سنني  خلفتها  التي 
العراق خالل مواجهة التنظيامت االرهابية 
قتل  اىل  سعت  التي  الظالمية  وافكارها 
العراقي. وقد كرم  الطفل  الرباءة يف داخل 
العراقي  الفنان  افتتاحه  املهرجان يف حفل 
الذي  عبدالحميد  سامي  الدكتور  الكبري 

تألق كبري لعروض الدمى 
يف مهرجان الحسيني الصغري الدولي الرابع 

وتكريم الرائد المسرحي الكبير الدكتور سامي عبد الحميد   
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بدوره اشاد بأهمية اقامة مهرجانات ملرسح 
واضحة  ايجابية  اهمية  من  لها  ملا  الطفل 
يف بناء شخصية الطفل العراقي الذي عاىن 
الكثري يف ظل ظروف الحرب واالرهاب التي 
االفتتاح   حفل  يف  وقدم   . العراق  بها  مر 
للمؤلف  فطرس  وامللك  بطرس  مرسحية 
وسام القريني واملخرج ميثم البطران والذي 
قال عنها  مخرجها البطران : تسعىاملرسحية  
اىل الدمج بني رؤية رسيالية تعكس الرصاع 
متزج  حيث  والباطل،  الحق  بني  الرسمدي 
املؤمل  الراهن  الواقع  طرحها  خالل  من 
السنوات  خالل  العراق  بسكان  أملّ  الذي 
القليلة املاضية، مقتبسة من شخصية االمام 
لنهاية  مرشقة  صورة  السالم  عليه  الحسني 

الظلم الذي يكتنف العامل .  
وضمن الفرتة املسائية لليوم االول عرضت 
من  العنيدة  الشجرة  مرسحية  كذلك 
محافظة النجف االرشف حيث اكد مخرج 
رؤيته  توظيف  ؛ عىل  الفضيل  ايثار  العمل 
من خالل شخصية الجد الذي يشخذ همم 
يف  شجرة  عن  حكاية  قص  عربة  احفادة 
قوى  عىل  التغلب  استطاعت  الغابة  عمق 
ببسالة وعزم  منها  النيل  ارادت  التي  الرش 
الطفل  همة  شحذ  اىل  يدعو  الذي  االمر 
عليها  التغلب  وكيفية  الشدائد  مواجهة  يف 

مبساندته معنويا ونفسيا . 
محمد  املهرجان  رئيس  أكد  جانبه  من 
ونحن  االمل  يحذونا  انه  عىل  ؛  الحسناوي 
نحث الخطى صوب ترسيخ عمل فني اديب 
يعنى بشؤون الطفل قادر عىل اشاعة ثقافة 
مجتمعية تنترش يف مختلف الدول العربية 
، انطالقا من مدينة كربالء املقدسة وعراق 
الحضارات. واثبتت محافظة بابل حضورها 
من خالل مرسحية من يسقي البالبل الذي 
بالنسبة  الحياة  املاء يف  اهمية  عولت عىل 
تعني  ماء  قطرة  كل  وأن  الحية  للكائنات 
الكبري  العامل  ذلك  الحياة   ، حياة  هناك  أن 
الله  قدرة  تجلت  حيث  نعيشه  الذي 
ماء صغرية  قطرة  يف  الكبرية  وارادته  تعاىل 
الحياة  ميحو  أن  يحاول  من  هناك  حيث   ،
بالفزع  ميلء  آخر  عنوان  إىل  ويحولها 
والخوف وإن التاريخ قد أرسد لنا األحداث 
القبيحة  الرش  رموز  والقصص يف محاوالت 
لتشويه الحياة ووقوف رموز الخري الطيبني 
زال  التاريخ وما  لها  ببطولة شهد  بوجههم 
يشهد بأن الحياة ال بد أن تستمر . وفرقة 
الدمى  ملرسح  عمل  الطيبة  الحيوانات 
السوري ويتحدث العمل عن مجموعة من 
تشكيل  وتقرر  باملرسح  تهتم  الحيوانات 
مستودعا  فتقتحم صدفة  املرسحية  فرقتها 
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للدمى لصاحب املزرعة التي يعيشون فيها 
والذي كان يعمل بتصنيع الدمى ولكنه ترك  
االمر  به  املت  خاصة  لظروف  فيها  العمل 
الذي حدى بالحيوانات اىل أعادت الروح يف 
الدمى من خالل تقديم بعض املشاهد من 
مرسحيات سابقة ومبراقبة صاحب املزرعة 
يعمل  ان  ويقرر  مبوهبتهم  يقتنع  الذي 

معهم عىل مرسحيتهم الخاصة . 
واىل ذلك صورعضو اللجنة العليا للمهرجان 
منظومة  بأنه  املرسح  رشيد  حسن  االستاذ 
تربوية متكاملة لها تأثري كبري عىل شخصية 
قادرة  هوية  بناء  خاللها  من  ميكن  الطفل 
وسط  ومتميزا  فاعال  موقعا  تحتل  ان  عىل 
العتبة  ارتأت  لذا  املستقبل،  يف  املجتمع 
املضامر  هذا  ولوج  املقدسة  الحسينة 
املتمثل  املعارص  الفني  االديب  الرتبوي 
عليه  البيت  اهل  برتاث  املؤطر  باملرسح 

السالم( . 

كربالء  للمهرجان  املضيفة  للمدينة  وكان 
بني  له  متميزا  صدى  حقق  عمال  املقدسة 
جمهورالحارضين حيث حمل العمل عنوان 
ملخرجه   ) الهارب  اللص  و  الحامل  )الثور 
من  الجمهور  الذي دعى  النرصاوي  صادق 
دعى  العرض  بداية  يف  القاها  كلمة  خالل 
فيها الجمهور ملتابعة املرسحية جاء فيها ؛ 
إن األحالم أشياء جميلة وفيها نرى أنفسنا 
كيف  ولكن   ، نعيش  وكيف   ، نكرب  عندما 
الخطأ  طريق  يف  سنسري  ؟،  األحالم  نحقق 
ألنه أسهل .... سرنكب سفينة نرى فيها كل 
ما نحب دون تعب ، هل تريدون ذلك ؟ 

هل تأتون معنا ؟ 
مميزة  مشاركة  الحبيبة  لتونس  وكان  
هذا  يف  العليا  كلمته  قال  الدمى  ملرسح 
تتمحور  العجوز   وهي مرسحية  املهرجان 
يف  فيغرق  زوجته  يفقد  عجوز  رجل  حول 
حزن شديد ليعاين الوحدة ومصاعب الحياة 
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اليومية مبفرده ويف يوم من االيام يكتشف 
قبل  اشرتتها زوجته  قد  كانت  وجود زهرة 
موتها تكاد أن متوت من العطش فيسقيها 
له  لتعيد  بها  يعتني  وبعدها  ويرعاها 
رئيس  تحدث  جانبه  من  الحياة   يف  األمل 
الحسينية  بالعتبة  العامة  النشاطات  قسم 
عن  سلطان  كاظم  عيل  السيد  املقدسة 
عىل  مؤكدا  الطفل  مبجال  العمل  صعوبة 
انه من اصعب االعامل، كون من يتعاطى 
بعني  االفكار  يرى  ان  عليه  امللف  مع هذا 
عقول  اىل  بحاجة  االمر  ذاته،وهذا  الطفل 
وادوات خاصة قادرة عىل سرب اغوار مخيله 

االطفال ومالمسة قلوبهم لصنع التاثري.
املهرجان  جوائز  وزعت  الختام  حفل  ويف 
عىل االعامل االفضل وحسب الرتتيب التايل 
1/ أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية / جالل 
الزبيدي )الثور الحامل واللص الهارب( كربالء 
2/ أفضل ممثل واعد / مناصفة بني حسن 

و  بابل   البالبل(  )يسقي  من  جواد  عيل 
حسن محمد )الشجرة العنيدة( النجف

 3 / أفضل ممثل / حسني مدوحي )الشجرة 
العنيدة( النجف 

فرقة  عمر  اميان   / دمى  محرك  أفضل   /4
الحيوانات الطيبة / سوريا 

5/ أفضل سونغرافيا - مرسحية العجوز من 
تونس 

6/ أفضل إخراج مرسحي - مناصفة بني وليد 
صادق   . تونس  )العجوز(  عبدالسالم  بن 
الهارب(  واللص  الحامل  )الثور  النرصاوي 

كربالء 
الحيوانات   - دمى  عرض مرسح  أفضل   /7

الطيبة - سوريا 
حكاية   - للطفل  مرسحي  عرض  افضل   /8
النجف  محافظة  من  العنيدة  الشجرة 

االرشف
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وعن اعامل الدمى يف املهرجان كان للدكتورة 
عنوان  تحت  نقدية  ورقة  عبداالمري  زينب 
يف  اإلخراجية  الرؤية  وحضور  النص  غياب 

الصغري  الحسيني  )املهرجان  دمى  عروض 
الدويل الرابع ملرسح الطفل( . وجاء يف هذه 

الورقة النقدية ماييل :- 

ه            ما انفك الخطاب املرسحي املوجَّ
أساليبه  يطور  وعاملياً(  )عربياً  للطفل 
واتجاهاته يف صياغة وتشكيل كل من النص 
وخلق  ومعرفياً،  جاملياً  واملريئ  املقروء 
لروحية  محايثة  حداثوية  مبعايري  مغايرة 
والتطويرية عرب  اإلبداعية  العرص وحاجاته 
االبتكار  تنشد  خطابات مرسحية تجديدية 
التي  الطفل  منو  وخصائص  ينسجم  مبا 
وفقاً  تجديدية  ملعايري  بدورها  خضعت 
هذا  يف  أُجريت  التي  الحديثة  للدراسات 

الصدد إبان القرن الحايل.
م يف العراق من عروض  وباستعراض ما قُدِّ
مرسحية )عربية ومحلية( تسنَّت يل فرصة 
الصغري  الحسيني  املهرجان  يف  مشاهدتها 
أُقيم  –الذي  الطفل  ملرسح  الرابع  الدويل 
كرمية  برعاية  سة  املقدَّ كربالء  محافظة  يف 

 د . زينب عبد االمري
العامة  األمانة  لدن  من  حقيقي  ودعم 
بقسم  متمثلة  سة  املقدَّ الحسينية  للعتبة 
واستقصائها  الطفولة-  وتنمية  رعاية 
تقمصت  عروضاً  وجدنا  نقدياً،  استقصاًء 
درامياً  العالية  الجاملية  املشاكسة  روح 
لها،  السينوغرايف  التوظيف  عرب  وتقنياً 
وفكرياً عرب املنظومة القيمية التي تضمنتها، 
املألوف  رهن  قابعة  بقيت  أخرى  وعروضاً 
التقليدي، ومن بني هذه العروض املرسحية 
مت، ثالثة عروض مرسحية للدمى  التي قُدِّ
القامئون  خاضها  وواعية  جادة  محاولة  يف 
عىل هذا املهرجان يف هذه الدورة تحديداً 
األدايئ  التعبري  لالنفتاح عىل مجمل أشكال 
هذه  وكانت  للطفل،  ه  املوجَّ املرسحي 
العروض مبشاركة فرق مرسحية من داخل 

العراق وخارجه، وهي وفقاً للرتتيب اآليت:

غياب النص وحضور الرؤية االخراجية 
»ورقة نقدية العمال مهرجان الحسيني الصغري الدولي الرابع«
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• عرض )البيت املشرتك( – عراقي
• عرض )فرقة الحيوانات الطيبة( – سوري

• عرض )العجوز( - تونيس
م عرض )البيت املشرتك( يف اليوم الثاين  قُدِّ
معهد  فرقة  باسم  املهرجان  منهاج  ضمن 
تأليف  من  وكان  بغداد،  الجميلة/  الفنون 
الشاطي(،  )جامل  وإعداد  هاشم(،  )فالح 
املخرجة  استطاعت  جواد(،  )هند  وإخراج 
الواعدة )هند( أن تقدم عرضاً مرسحياً جيداً 
يف بعض معالجاته الدرامية، ومثرياً لتساؤل 
اآلخر،  بعضها  يف  )الطفل(  املتلقي  وحرية 
فقد نجحت يف خلق توليفة درامية جاملية 
معرفية رسخت القيم الرتبوية التي تخللتها 

الحكاية كقيم التعاون، والتسامح، والتأكيد 
عن  باالبتعاد  الجامعي  العمل  أهمية  عىل 
الُفرقة بني األصدقاء، وقد ساعدها يف ذلك 
قريب  مرسحي  لوسيط  اختيارها  ُحسن 
العقلية،  لروحية ومخيلة الطفل ومدركاته 
من  مجموعة  عرب  الدمى،  مرسح  وهو  أال 
وتنفيذها  بتصميمها  قام  حيوانية  دمى 
أن  إالّ  الركايب(،  جواد  )عيل  املبدع  الفنان 
املخرجة أخفقت يف تحقيق وخلق جانبني 
طابع  تكريس  يف  إخفاقها  األول  أساسيني، 
ما  لبعض  الدرامية  معالجتها  يف  املنطقية 
ميكن أن نقول عنُه مشاهد العرض رغم عدم 
وتصاعدها،  األحداث  سري  ضمن  وجودها 
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وهو مشهد بناء البيت املشرتك الذي أجده 
تكويناً مشهدياً صورياً مهامً جداً للطفل يف 
تعزيز فكرة العمل، فقد ظهر البيت فجأة 
افتقار  متثَّل يف  الثاين  والجانب  إظالم،  بعد 
الذي  املرح والكوميديا  العرض لطابع  بنية 
)الطفل(،  املتلقي  قلب  إىل  الرسور  يُدخل 
واملتعة.  والتشويق  اإلثارة  لديه  ويخلق 
أما من الناحية التقنية فقد افتقرت أغلب 
األدايئ  للبُعد  الحيوانية  الدمى  شخوص 
الذي يعزز السامت التي متيزها، وأعني هنا 
ته، وإيقاعه مبا  اختيار طبقة الصوت، وشدَّ
ينسجم مع البُعد املادي والفكري لشخصية 

الدمية الحيوانية.

أما العرض املرسحي الثاين )فرقة الحيوانات 
من  الثالث  اليوم  يف  م  قُدِّ والذي  الطيبة( 
املهرجان باسم مديرية املسارح واملوسيقى/ 
وهو  سوريا،  يف  والعرائس  الطفل  مرسح 
فقد  نارص(،  )بسام  وإخراج  تأليف  من 
الدمى،  متحورت فكرته حول إحياء مرسح 
وتفعيل روحيته الصورية يف ذاكرة املتلقي 
)الطفل( من خالل مجموعة من الحيوانات 
بعد  مرسحية  فرقة  تشكيل  تقرر  التي 
يعود  دمى  مستودع  إىل  صدفة  دخولها 
سابقاً  يعمل  كان  الذي  املزرعة  لصاحب 
يقتنع صاحب  النهاية  الدمى، ويف  بتصنيع 
املزرعة بفكرتهم ويقرر أن يعمل معهم يف 
تقديم مرسحيتهم التي تألفت من مشاهد 
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أنها  إالّ  موضوعاتها،  يف  اختلفت  مرسحية 
اجتمعت عىل فكرة واحدة، إذ اتكأ مخرجها 
عىل  رؤيته  يف  )بسام(  املبدع  ومؤلفها 
مشاهد  فجاءت  الربشتي،  املنهج  أسلوب 
كام  استقالليته،  منها  لكل  صغرية  العرض 
أنه مل يركن إىل األسلوب التقليدي يف الرتكيز 
منح  بل  معينة،  محورية  شخصية  عىل 
جميع شخوص العمل ذات االهتامم. وعىل 
للعرض،  السينوغرايف  التوظيف  مستوى 
فقد أبدع املخرج يف تقدميه لفضاء مرسحي 
خاضتها  مفرحة  تعددية  بجاملية  يعج 
ودمى  املغايرة،  بألوانها  الراقصة  اإلضاءة 
أقل ما يقال عنها أنها نابضة بالحيوية عرب 
تراكيبها الشكلية الزاخرة باأللوان املتضادة 
والجريئة، وعرب التكنيك الحريك للدمى الذي 
املسجل  الحوار  مع  وتلقائياً  منسجامً  جاء 
واملوسيقى املصاحبة يف األغاين، وهنا البد أن 
نشري إىل االشتغال الحداثوي الذي اعتمده 
الدمى من خالل ظهور  املخرج يف تحريك 
تحريكهم  أثناء  يف  الجمهور  أمام  املحركني 
عالية  وبِحرَفية  استطاعوا  إذ  الدمى،  لهذه 
لتبدو  أجسادها  يف  السحرية  الطاقة  بث 
هذا  إن  وبالتأكيد  حية.  كائنات  وكأنها 
األداء الحريك املحرتف مل يتشكل أو يتأسس 
الدربة  لوال  والخالَّق  الرفيع  املستوى  بهذا 

واملسؤولة  واملستمرة  الباحثة  الجسدية 
التي تعي متاماً كيف تخلق الطاقة الفاعلة 
الطبقات  أن  كام  الدمى،  هذه  أجساد  يف 
الصوتية للدمى الحيوانية جاءت منسجمة 
حد التامهي يف الشدة واإليقاع. أما األغاين، 
فقد استعان املخرج وفقاً لرؤيته التجديدية 
التي تسيدت العرض بقالب غنايئ حداثوي 
)الراب(  وهو  أال  العرض،  مشاهد  أحد  يف 
من  النوع  هذا  وأصول  مبدأ  إىل  مستنداً 
ترديد  عىل  ينشط  الذي  الغنائية  القوالب 
باأللفاظ  والتالعب  معينة،  بقافية  األغنية 
من خالله  ناقالً  بلحن معني،  االلتزام  دون 
مصحوبة  القيمية  ورسالته  املشهد  فكرة 

باملتعة واإلثارة.
لقد استحق هذا العمل حقاً أن ينال جائزتني 
يف هذا املهرجان وهام جائزة أفضل عرض 
التي  دمى  محرك  أفضل  وجائزة  مرسحي، 
نالتها مصممة الدمى املبدعة )إميان عمر(.

مت  وأخرياً، ويف اليوم الرابع من املهرجان قدَّ
تونس،  الفني/  لإلنتاج  أودونيس  رشكة 
عرضاً مرسحياً بعنوان )العجوز( الذي كان 
من تأليف وإخراج )وليد بن عبد السالم(، 
والتي  حميدة(،  بالحاج  )حاتم  وإعداد 

فازت بجائزة أفضل سينوغرافيا عرض. 
قام نص هذا العمل عىل حبكة بسيطة يف 
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ثناياها  يف  حاملة  قيمية  وفكرة  صياغتها، 
بعث  حول  متحور  عميقاً  فلسفياً  بُعداً 
األمل يف حياة رجل عجوز فََقَد زوجته التي 
ً، فسقط أسرياً للُحزن واليأس  أحبَّها ُحبَّاً َجامَّ
اليومية  الحياة  ومصاعب  الوحدة  ليعاين 
قد  كانت  زهرة  يكتشف  وفجأة  مبفرده، 
متوت  أن  تكاد  موتها  قبل  زوجته  اشرتتها 
ويعتني  ويرعاها  فيسقيها  العطش،  من 
أن  إالَّ  الحياة.  يف  األمل  إليه  لتُعيد  بها 
دهاء املخرج عرب رؤيته اإلخراجية املميزة، 
هذه  تعقيد  وتحويل  تبسيط  عىل  ساعد 
الفكرة الفلسفية، إىل منظومة قيمية سهلة 
هذا  لها  َه  َوجَّ التي  الفئة  قبل  من  اإلدراك 
اللعب  أسلوب  اعتامده  خالل  من  العرض 
الدمية،  خالل  من  األطفال  مع  التفاعيل 
آن  املخرج هنا بني وظيفتني يف  زاوج  فقد 
املمثل(، فكان  )املحرك  بأداء  ليخرج  واحد 
مشاركني  ثالثة(،  )وعددهم  الدمى  محركو 
يف العرض بوصفهم ممثلني أيضاً يف الوقت 
ذاته، إذ كانت الدمية وهي من نوع الدمى 
املنضدية تتحاور مع املحركني ومُتيل عليهم 
مع  تفاعلها  عن  فضالً  جهة،  من  طلباتها 
وبهذا  أخرى.  جهة  من  األطفال  جمهور 
رائعة  صورية  تركيبية  بصورة  النص  جاء 
التقليدي  املألوف  عن  انزياحها  حققت 
واملتداول يف عروض مرسح الدمى، كام برع 

املخرج )وليد( عىل املستوى السينوغرايف يف 
التي  الفنية  التقنيات  من  للعديد  توظيفه 
تقنية  منها  والحداثة،  األصالة  بني  جمعت 
مرسح خيال الظل يف مشهد الحاّمم، فضالً 
خالل  من  الرقمية  للتقنية  توظيفه  عن 
استخدام جهاز )الداتا شو( الذي ُعرِض عىل 
جمع  جميل  حلم  عن  يعربِّ  فيلم  شاشته 
نومه،  أثناء  يف  زوجته  مع  العجوز  الرجل 
واإلثارة  التنويع  لخلق  متفردة  محاولة  يف 
األطفال،  من  املتلقني  نفوس  يف  واملتعة 
فقط،  واحد  مشهد  عىل  العرض  قام  وقد 
التقني  التنويع  أثَّثها  التي  جامليته  ورغم 
والسينوغرايف من ديكور وإضاءة مدروسة، 
جاءت  املشهد  هذا  مفاصل  بعض  أن  إالَّ 
مبعالجات درامية كرَّست أنساقاً داللية غري 
تربوية يف مدركات املتلقي )الطفل(، وذلك 
من خالل تعزيزها للسلوك العدواين، فضالً 
عن بعض املفردات النابية التي تفوهت بها 

دمية العجوز.
وبشكل عام، نجد أن هذا العرض قد أفرز 
نوعاً تغريبياً حداثوياً تفاعلياً رائعاً يف عروض 
الفتحة  وصغر  ضيق  ورغم  الدمى،  مرسح 
يف  شهدت  أنها  إالَّ  العرض،  منها  بُثَّ  التي 
حينها ترقباً شديداً وانجذاباً كبرياً من لدن 

الجمهور املتلقي من الكبار واألطفال. 






