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بداية نقول: يُخطيُء َمن يظُن ان املرسح 
الحسيني هو : مرسح مناسبة!

هذا  عكس  عىل  باستمرار  أكّدنا  لقد 
زال  ما  البعض  اّن  يبدو  ولكن  االعتقاد، 

يرَصُّ عىل خطأِِه!!
اّن رسالة املرسح الحسيني ذات االهداف 
رسالة  تجعلها  السامية،  النبيلة  االنسانية 

الحياة..
راية  لحمل  ومكان  زمان  كُّل  يف  واملؤهلة 
كُّل  ضّد  واملقاومة،  واالزدهار  التقّدم 

اشكال القهر االجتامعي والفكري.
 – يحمل  االصيل  املرسح  هذا  فإن  وعليه 
والتالقح  والنمّو  للتطّور  قابلٍة  جيناٍت- 
الفاعل مع أّي حدٍث يواجهه ويف أيِة بقعٍة 

يف العامل.
خالّقة  فكرية  منظومة  عىل  يتوفر  كونَُه 
قادرة عىل التجاوز واالكتشاف واالبتكار!!

املسرح الحسيني   
      ومفهوم املعاصرة

 رئي�س التحرير

وهذا ما كُنا ننادي به منذ اجرتحنا مصطلح 
تأسيس مجلة  الحسيني- ومنذ  املرسح   –
كتابنا  اصدرنا  ان  ومنُذ  الحسيني  املرسح 
الذي  الحسيني(  املرسح  )نظرية  الرائد 
طبعته واصدرته وسّوقته – العتبة العباسية 
املقدسة مع عدٍد من مرسحياتنا الشعرية 

املنتمية اىل املرسح الحسيني.
 – خطأ  يف  الكتاب  من  عدد  وقع  لقد 
الطارئ(!  )التقليد  او  املستورد(-  )التقليد 
هو  مغاير،  طرٍح  اّي  بأّن  اعتقدوا  عندما 
طرح حداثوي! واّن ايّة حداثٍة هي اسلوٌب 
يتوفُر عىل املعارصة واّن ايّة معارصة هي : 
ابتكار او اسلوب قادٌر عىل النمّو والبقاْء!!

وهذا هو الخطأ الفادح والُقصور يف الرؤية 
البارِصة!.... ملاذا؟

فكرية  رؤية  أليّة  املعارصة  مفهوم  ألن 
ومرتكزات  اسس  من  تنطلق  ان  لها  البد 

االإفتتاحية



منظومتها  عىل  تتوفر  التي  مدرستها 
راسخ  واقع  ِمن  واملنطلقة  بها..  الخاصة 

االسس واملبادئ واالهداف.
فال ميكن أبداً اسقاط رؤًى خارجية، اسقاطاً 
او أي  الحداثة  او  املغايرة  قرسياً، بدعوى 

تربير ساذٍج آخر!!
وقيرصية  متعرسة  رؤية  هكذا  والدة  ألن 

وغري قابلة عىل البقاء طويالً!!
وهذا ما يحاول بعض الكتاب االرصار عليه، 
استطاعوا  وما  ذريعاً!   ً فشال  فشلوا  لذلك 
)كُتّاب  اىل  االنتامء  هوية  عىل  الحصول 

املرسح الحسيني املعارص( االُصالء!!

ومحبة   ٍ بإخالص  دامئاً  ندعو  نحن  لذلك 
اىل ان يبذل كُتّابنا االعزاز جهوداً استثنائية 
الحسيني  املرسحي  النص   – كتابة  عند 
اطالقاً  الكتابة  املعارص- وان ال يستسهلوا 
هدفُه  انقاليب  عمٌل  االبداعية:  فالكتابة 
التغيري نحو مستقبل اكرث ازدهاراً وارشاقاً..
ان يكتب عندما  الواعي،  الكاتب  ان عىل 
يجد هناك رضورة للكتابة.. وان ال يكتب 

ملجرّد الكتابة أو لدواعي اخرى؟!
اىل  ومحبة  بإخالص  الجميع  ندعو  اذن 
االضافة  عىل  القادر  النوعي  النّص  كتابة 

واالبتكار والقادر عىل البقاء..





العدد 12/ السنة السادسة/ أيلول 2019م

8

)) فصوٌل من الدمِع((

عدي املختار
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النصوص

)املشهد االول(

املنظُر العام : 

وكل  ظالم  واملرسح  املرسح  ستار  تفتُح 
الحريك  االستهاليل  املشهد  يف  تقدميه  مايتم 
املرسح  نظرية  وفق  سيكون  الصامت 
ووسط  يسار  موزعون  واملمثلون  االسود... 

وميني املرسح  حسب التايل :
وامرأة  ثالثة رجال  فيها   : املرسح  يسار   -1

ويرمز لهم ب)س(
ويرمز  واحد  فيها رجل   : املرسح  2- وسط 

له ب)و(
3- ميني املرسح : فيها ثالثة رجال ويرمز لهم 

ب)ش(

يفتُح الستار 

يسار املرسح حيث املمثلون )س( متوحدون 
فقط  ورؤوسهم  منتصب  واحد  بجسد 
متقاطعة ينظرون للرجل )و( وسط املرسح 
الذي ال وجود له اال من كريس يخيل للمتلقي 
فارغا, فيام املمثلون )ش( ميني املرسح يجثو 
احدهم عىل ركبتيه بجسد ووجهه للجمهور 

وراسه عىل وسط املرسح ويقف اعىل منه 
االخر  منه  واعىل  االخر  الطريقة  بنفس 
شيئا  يتابعون  بانهم  للمتلقي  يخيل  حتى 
بعيدا بوقوف نصفي وبعضهم جلوس كيل 
مختلف وجميعهم يرقبون منتصف املرسح 

حيث كريس الرجل )و(.
موسيقى طلق املرأة الحامل يرافقها صوت 
مضطربة  موسيقى  ,صوت  مسخ  لطفل 
وسط  الفارغ  الكريس  من  يسار  يد  ,تخرج 
املرسح تنطلق بحيوية واملمثلون يف اليمني 
ساق  تخرج  االمر,  يتابعون  الزالوا  واليسار 
ميني الكريس وتتحرك بحيوية ايضا وتليها يد 
يسار الكريس بحركة نشطة ويد ميني الكريس 
االجزاء عىل جانبي  تتحرك كل  نشاطا  اكرث 
معهام  ويتحرك  بحيوية  راس  دون  الكريس 
املمثلون يف اليسار عىل شكل جمهور يهتف 
ميينا  ,واملمثلون  نفسه  حول  يدور  وهو 
واملارش  املسري  بطريقة  خاللها  يتحركون 
تنكمش  موسيقية  ,برضبة  العسكري 
ويعود املنظر االول كأن الكريس فارغ متاما 

واملمثلون ميينا ويسارا بتشكيالتهم االوىل.
)صمت(

ببطء  يتلّوى  الكريس  اعىل  من  راس  يظهر 
فيسقط  ميينا  ويلتفت  ينتصب  حتى 
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يسجدون  كأنهم  ارضا  اليمني  يف  املمثلون 
الذين  املمثلون  فيهتف  يسارا  ,يلتفت  له 
برأسه  ,يطرق  اميائية  له بطريقة  اليسار  يف 
,يحاول  جسده  اجزاء  فتنطلق  االرض  اىل 
النهوض لكن ال يستطيع يجثو عىل ركبتيه 
يصل اىل املمثلني يف جهة اليسار يتحسسهم 
له  شمهم  امياءات  فتتصاعد  يشمونه  وهم 
فيهرب ميينا وهو يضع يده عىل راسه فزعا 
فيتوجه يسار املرسح يتحسس املمثلني وهم 
عىل  بأياديهم  فيقبضون  تحسسه  يشمون 
ويتصارع  منهم  االفالت  يحاول  وهو  عنقه 
معهم يك يستطيع االفالت والعودة لكرسيه 
والتعب  الخوف  شدة  من  يلهث  مفزوعا 
االمساك  يحاولون  اليمني  يف  واملمثلون 
االميائية  بحركاتهم  الجدار  خلف  من  به 
واملمثلون يف اليسار يطوفون حول انفسهم 
يهتفون تعبرييا ,يجلس عىل الكريس يلهث 
يلتفت  وهو  والتعب  الخوف  شدة  من 
لحركاتهم ميينا ويسارا وهو يتحسس الكريس 
ويسحبها  قامش  قطعة  فيمسك  تحته  من 
ويبقى يسحب بها دون نهاية لها فيذهب 
ومن  بها  يسحب  وهو  املرسح  مقدمة  اىل 
ثم اىل ميني مقدمة املرسح فيتذكر اياديهم 
التي متتد له من خلف الجدار ويسحبها اىل 
مقدمة املرسح من ناحية اليسار فتضطرب 

بشكل  اليسار  جهة  يف  املمثلني  حركة 
فوضوي ومن ثم يلفها عىل راسه يك  يصنع 
منها عاممة كبرية عىل راسه وعند اكتاملها 
عىل راسه كعاممة يتقدم املمثلون يف جهة 
اليسار بالقرب منه  وهم يؤدون صالة حائط 
فانهم  اليمني  جهة  يف  املمثلون  واما  املبىك 
يعتلون اماكن مرتفعة بوقوف مختلف عن 
يضعون  االتجاهات وهم  االخر ويف جميع 
ايديهم عىل جباههم وكأنهم ينظرون ليشء 

بعيد .
)اظالم .........صمت(

يضاء املرسح والكريس تعلوه العاممة براس 
املمثل )و( وميني  املرسح الزال ممثلوه عىل 
يسار  واملمثلون  االظالم  قبل  ذاته  وقوفهم 
,يتضح  صالة  يف  كأنهم  يجلسون  املرسح 
ضوء من خلف الكريس ويعلو حتى يشّكل 
صورة منرب واملمثل )و( عىل الكريس يتلوها 
ويعلو صوت يثري حركة املمثل )و( ويجعله 
مير بهستريية يجوب املرسح وهو يذود عن 

كريس من هول اتساع صدى الصوت .
ارشا  اخرج  مل   : )ع(  الحسني  االمام  صوت 
وال بطرا .. )املمثل يحمل سيفا من االرض 
بغضب(... وال ظاملا وال  االعىل  اىل  ويرفعه 
طول  عىل  وميزقها  كتبا  ...)يحمل  مفسدا 
اليسار  جهة  يف  واملمثلون  مكانه  اتساع 
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النصوص

يعتلون اماكن مرتفعة يتتبعون الطريق من 
يدورون  اليمني  يف  واملمثلون  الجهات  كل 
يقتنص  يريد  احدهم  كأن  انفسهم  حول 
بأجساد مقوسة( بل خرجت  بالرمح  االخر 
 .... الله  رسول  جدي  امة  دين  يف  لإلصالح 
)و(  املمثل  اوراق  من  مامزق  كل  )يحمل 
يف جوف الكريس وهو ينتقل به من مكان 
بخوف  الصوت  مبارزة  يحاول  وهو  االخر 
 .... املنكر  عن  وانهى   .. باملعروف  (...آمر 
ليحمي  ركبتيه  عىل  )و(  املمثل  )يجثو 
بصدره الكريس مفزوعا مرعوبا  يف مقدمة 
..وانهى عن  باملعروف  (...آمر  املرسح  ميني 

املنكر...
املمثلني  نحو  )و(  املمثل  مفزوعا  )يهرول 
بالدخول  يأمرهم   بسيفه  اليمني  جهة  يف 
يقف  وهو  كالكالب  يسريون  وهم  لباحته 
اىل  اليمنى  بيده  ويرفع سيفه  الكريس  عىل 
االعىل ورمحه بيده اليرسى ويشري اىل ذاك 
املمثلون  فيتطاير  املرسح  عمق  يف  الوهج 
حول  يحتفلون  كالب  كأنهم  فرحا  حوله 
فيام  متصاعدة  حرب  مبوسيقى  ما  فريسة 
يحاول املمثلون يف الجهة اليرسى اقتحامهم 
لكن مثة يشء مينعهم فيحاولون ويسقطون 
اىل  تدريجيا  يعلو  والوهج  مرة  من  اكرث 
سامء املرسح وتحته املمثلون )ش( يلهثون 

واملمثل )و( يقف اعىل الكريس يرفع سيفه 
اكرث  الوهج  ارتفع  كلام  االعىل  اىل  تدريجيا 
بشكل  جميعا  املمثلني  حركات  وتعالت 
برضبة  سيفه  ينزل  حتى  متصاعد  هارموين 

واحدة. 
) صمت وظالم تام (

كل  يف  يطوفون  واملمثلون  املرسح  يضاء 
حرائق  املرسح  وعمق  وفزعا  هوال  املرسح 
للخيام وبكاء وعويل أطفال وصليل سيوف 
ومن  متقطعة  وأصوت  خيل  وصهيل 
زينب  السيدة  صوت  نشيج  يعلو  بعيد 
مبوسيقى  والقتال  املشهد  ويتصاعد  )ع( 
املرسح وظهور  إظالم  مع  تنتهي  هارمونية 
رماح يف عمق املرسح تعلوها رؤوس تضج 
يسار  يف  املمثلون  الرماح  وخلف  بالنور 
املرسح )س( , واملمثلون ميني املرسح )ش( 
هم من يقودون عملية الحرق والقتل خالل 
املشهد وميشون عىل أرجلهم وأيديهم وهم 
حينام  أفواههم  خارج  وألسنتهم  يلهثون 
تنتصب الرؤوس عىل الرماح , فيام ينتصب 
كرسيّه  عىل  املشهد  هذا  طيلة  )و(  املمثل 
هستريي  تصاعدي  بصوت  يضحك  وهو 
حينام  ويسعل  الضحك  من  يختنق  حتى 
من  ويسقط  الرماح  عىل  الرؤوس  تعلو 

الكريس مع ختام املشهد .
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)صمت اظالم تام (

يضاء املرسح ومثة نور يضج وسط الكريس 
ومن ثم يتضح واملمثل )و( يف يسار مقدمة 
يف  واملمثلون  خوف  موسيقى  مع  املرسح 
يهتزون  كالقرفصاء  جالسون  املرسح  يسار 
املرسح  ميني  واملمثلون  والبكاء  األنني  من 
عىل  دائري  بشكل  ويجولون  يصولون 
يتهيؤون  كأنهم  الرماح  وبيدهم  املرسح 
املمثل)و(  بحذر  ,يقرتب  فريسة  الصطياد 
من الوهج الذي يضج من الكريس واصوات 
فيمسكه  يقرتب  وتراتيل  وتسابيح  متتامت 
بكلتا يديه ويرفعه ببطء اىل االعىل ويختلط 
صوت الحسني )ع( وصوت يزيد )لعن( وهو 

يرتدد يف املكان بشكل هارموين متصاعد :
دين  كان  إن   : )ع(  الحسني  االمام  صوت 
سيوف  يا  بقتيل  إال  يستقم    ال  محمد  

خذيني .....
رفع  مع  تصاعديا  يتعاىل   ( يزيد:  صوت 
الرأس( يوم بيوم بدر.....يوم بيوم بدر.....يوم 
بيوم بدر..........)يرصخ بقهقهة هستريية ( 
عليه  يتقدم  نزل  وحي  وال  جاء  دين  ال   ...
املمثلون ميني املرسح واحدهم يوّجه الرمح 
صوب الراس واملمثل )و( يركّز النحر بالرمح 
باملكان  تضّج  ورصخة  موسيقية  رضبة  مع 
والخدود  الرؤوس  عىل  ولطم  ونواح  وبكاء 

من قبل املمثلني يف يسار املرسح ويطوفون 
حول الراس ويقف املمثل )و( عىل الكريس 
املمثلون  يتقدم  فيام  باميائية  يضحك  وهو 
يف  املمثلون  وخلفهم  راس  اليسار  جهة 
واملشهد  واسواطهم  بسيوفهم  اليمني  جهة 
هنا يرسم لوحة مسري السبايا صوب كربالء 
يطوفون مبيش متعب وانني وبكاء ,وبنهاية 
زينب  السيدة  صوت  يعلو  املسري  مشهد 

)ع( يسبقه نشيجها وهي تقول .
منا  تقبّل  اللهم  )ع(:  زينب  السيدة  صوت 

هذا القرآن  ييييييييييارب .
سقوطا  الكريس  من  )و(  املمثل  فيسقط 
مفاجئا مع رضبة موسيقية فيسقط ينتهي 

املشهد بظالم تام  
)إظالم تام (

من  ساقيه  ميّد  )و(  واملمثل  املرسح  يضاء 
للجمهور  راسه  يظهر  ان  دون  الكريس 
واملمثلون يسار املرسح يجلسون كالقرفصاء 
املرسح  ميني  واملمثلون  ويبكون  يئنون 
وبأيديهم  االتجاهات  كل  يرقبون  يقفون 
ونشيج  انني  يعلو  ومسدسات,  بنادق 
جلوسهم  عىل  وهم  املرسح  يسار  املمثلني 
املمثل  ونشيجهم  انينهم  ,يفّزز  كالقرفصاء 
)و( يفّز مرعوبا ويدور يف كل ارجاء املرسح 
حتى  دائري  وبشكل  االصوات  اثر  يقتفي 
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اليه  ينظر  بصمت  يقف  كرسيّه  عند  يعود 
ويسقط  منتصبا  عليه  يقف  ان  يحاول   ,
ثالث مرات يكررها ويف املرة الرابعة يقف 
ويعتليه واقفا وهو يومئ بيديه مرّحبا عىل 
يف  املمثلون  حسني,  صدام  املقبور  طريقة 
اليسار يتقدمون نحوه وهم يحملون رايات 
معلقة عىل رماح ويقف بوجههم املمثلون 
فيام  ويتدافعون  اليمني  جهة  يف  الذين 
بينهم بعنف ويربز يف عمق املرسح خلف 
 , رمح  عىل  لراس  وهج  )و(  املمثل  اعىل 
ويقتادون املمثلني يف جهة اليسار كمعتقلني 
ويوزعونهم يف مقدمة املرسح وهم يضعون 
اىل  مقيدة  وايديهم  صدورهم  يف  رؤوسهم 
الوراء ويقوم املمثلون بجهة اليمني بإطالق 
)و(  واملمثل  عليهم  الرحمة  رصاصات 
صوت  يرافقه  الحركة  بذات  منتصبا  يقف 
مع  ويعلو  املعهودة  الدكتاتور  ضحكات 
)ع(  زينب  السيدة  صوت  املمثلني  تصفية 
ورؤوس عىل رماح يف عمق املرسح يعلوها 
عاليا  الرمح  عىل  )ع(  الحسني  راس  وهج 
وتضطرب  يده  حركة  تخّف  )و(  واملمثل 
حركته وينزل هاربا يطوف وحوله يركضون 
املمثلون وكلام يحاول اعتالء  اللعن  بهتاف 
منهم  هربه  فيكمل  عليه  يجهزون  الكريس 
بحركة  ويقف  الكريس  يعتيل  حتى  طوافا 

حركة  وتتصاعد  الدكتاتور  حركة  ذاتها  يده 
يده وتشتد تصاعديا حتى تنتهي مع نهاية 

صوت العقيلة اىل ان يسقط من الكريس.

بكاء  يرافقه   ( زينب)ع(  السيدة  صوت 
ودخان  السيوف  وصليل  والنسوة  االطفال 
لحرق  يوحي  املرسح  اطراف  من  ينبعث 
لتجدّن  مغنامً  اتخذتنا  ولنئ    :  ) الخيام 
قدمت  ما  إال  تجد  ال  حني  مغرماً،  وشيكاً 
يداك، وما ربك بظالم للعبيد، ..., يوم ينادي 
املنادي أال لعنة الله عىل الظاملني.... أال لعنة 

الله عىل الظاملني...
للعقيلة  كلمة  اخر  مع  )و(  املمثل  يسقط 
)ع( ويتمسك بستار املرسح الثاين فيسقط 
عىل طول املرسح ستار احمر فالكل يختفي 
تتشكل  األعىل  الستار  تحته ويشّكل وقوع 
كومة كبرية عىل املرسح يعلوها من تحت 
جانبه  واىل  رؤوس  وحوله  راس  الستار 
رؤوس  بأنها  للمتلقي  يخيل  مام  أشخاص 
تتقدم سبيا لكن بال مالمح عىل شكل كومة 
قامش تعلن عن هذا اإليحاء التشكل العام 

للمشهد .

)يرافق   : زينب)ع(  السيدة  صوت  نشيج 
لهذا  سينصبون  هذا(  املشهدي  التشكل 



العدد 12/ السنة السادسة/ أيلول 2019م

14

الطف علامً ال يُدرس أثره وال مُيحى عىل مرور 
الليايل واأليام وليجتهدن أمئة الكفر وأشياع 
)صمت  وتطميسه  محوه  عىل  الضاللة 
وبنشيج عال وبكاء ( فال يزداد أمره إال علواً 
تقبّل  اللهم   .............. ارتفاعاً  إال  شأنه  وال 
منا هذا القربان .... يييييييييييييييييييييارب.

اشخاص  بني  الستار  طرف  يف  )رصاع 
للخروج  منهم  االفالت  يحاول  واحدهم 
خارج الستار وبعد لحظات من الرصاع وهو 
يبتلعونه  يحاول خروج اجزاء جسده وهم 
يخرج وهو يسحب جسده بقوة ويسقط يف 
مقدمة املرسح ويحمل قربة سيدنا العباس 
وبأنفاس  الجمهور  صوب  ويرفعها  )ع( 
الحزين  صوته  يعلو  حزن  وحرشجة  تلهث 

بانني (
الرجل : قتل الحسني فادمعي مدرار..)يبيك 
مبرارة(..قتل الحسني فادمعي مدرار)يزحف 
اىل مقدمة املرسح  وبكالم وجع ( الجسم 
بال  ...والقربة  القنا  عىل  ...والرأس  بكربالء 

كفني )يشري للستار( ال حاديا ...)يبيك(....
واألصوات  النشيج  خالله  يخفت  )صمت 

تدريجيا (    

)املشهد الثاني(

املكان : سوق 

الوقت : عرصا 

وهم  الناس  من  مجموعة   : العام  املنظر 
اصحاب الحرف والباعة يف السوق يتجمعون 
ودربكة  خرخشة  صوت  مثة   , بقال  حول 
البقال  ابن  ودخول  تتنقل  احامل  كأنها 
فيها مالبس  كبرية  اكياسا  معه  يحمل  وهو 
وكل  ودروعها  وسيوفها  وخوذها  الحروب 

متطلبات واقعة الطف ويستقبله البعض.

ابتي كان  التعب(  : )وهو يلهث من  االبن 
االمر شاقا جدا .

املشقة  قدر  عىل  االجر   ) )لولده   : البقال 
يابني .

بتارة  بسيوف  اوصيتموين  انتم   : االبن 
,ودروع قهارة ,ومالبس فتانة ,واالمر  حني 

تم اعداده اخذ مني الوقت الكثري .
النجار: املهم ان االمور سارت عىل خري. 

القهوجي: وانك مل تنس شيئا .
موعد  قبل  وبسالمة  مبكرا  املرأة: ووصلت 

التجمع بكثري.
االبن : اه .... الحمد الله عىل كل يشء .
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البقال : )يسحب سيفا ودرعا وقوسا وسهاما 
أنت.....  النجار(  عىل  ويرميهم  الكيس  من 
وهو  القربة  ومعه  الرجل  دخول  )يقاطعه 
يلتفتون  وهم  البهلول  طريقة  عىل  ينادي 
عليه مستغربني وضعه وجاهلني لشخصيته 
وحركاتهم التي يشريون فيها لبعضهم ترتجم 

سؤاال إيحائيا ...من هذا ؟(.
الرجل : عربة بال عربة متاما كطف بال حسني 
يده  ...)يقف عىل مكان مرتفع وهو يضع 
عىل جبينه وكانه ينظر ليشء بعيد او احد 
ينتظر قدومه من بعيد (..عربة بال عربة متاما 

كطف بال حسني ...
: )للناس( ال عليكم منه فهو يهذي  البقال 
منذ أن ولدتني أمي )يعود ويسحب سيفا 
ويرميهم  الكيس  ودرعا وقوسا وسهاما من 
العباس  دور  ستلعب  أنت  النجار(  عىل 
بن عيل بن ايب طالب )ع(, )يسحب سيفا 
ابنه(  عىل  ويرميهم  الكيس  من  ودرعا 
القاسم بن الحسن بن  وانت ستلعب دور 
مالبس   )يسحب  )ع(,  طالب  ايب  بن  عيل 
املرآة(  عىل  ويرميهم  الكيس  من  نسائية 
وأنت ستلعبني دور الرباب ,)يسحب سيفا 
ودرعا من الكيس ويرميهم عىل القهوجي( 
ايب  بن  سعد  بن  عمر  دور  ستلعب  وأنت 
الكيس(  من  ودرعا  سيفا  )يسحب  وقاص, 

الجوشن  ذي  بن  الشمر  دور  سألعب  وأنا 
للتباهي  االعىل  اىل  سيوفهم  ....)يرفعون   .
بدأوا  واالخرون  السيوف  استل  وبعضهم 

يلبسون مالبس الحرب(...
الرجل : )يصيح من مكانه وجميعهم ينصتون 
املراق ال  الدم  له ( ال احد يستوعب نبض 
الرأس.... ال  لفكر  الرسد سعيا  احد يخترص 

احد يستوعب نبض الدم املراق...
البقال : ال عليكم منه فثمة احد يعيش يف 
راسه )يقهقه وهو يقف عىل مكان مرتفع 
الصفر  ساعة  وبدأت   ... العّد  انتهى  هيا   )
وكل  املعركة  من  حركات  بأداء  ...)يبدؤون 
الطف  ابطال  قاله  مبا  وسيفه  صوته  يعلو 
...) بالسيوف  قتال  ذلك  ويرافق  وقتها 

)يصيح ( كونوا كهم ابطاال ...
)اظالم خاطف تام يظلم فيه املرسح ويضاء 
بضوء خافت بعدما تضاء بقعتا ضوء يسار 
اعىل  ميني  واخرى  الجمهور  مدرجات  اعىل 
سيف  سحب  يسبقهام  الجمهور  مدرجات 
من غمده فيظهر سيدنا  العباس )ع( يسارا 
سيدنا  ,يسحب  ميينا  )ع(  الحسني  واالمام 
العباس )ع( سيفه فيومئ له االمام الحسني 
)ع( بالرفض ,يصعد خاللها املخرج لخشبة 
االرض  عىل  املمثلون  خاللها  ويخّر  املرسح 

وهم جاثون عىل ركبهم.
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البقال : )بخوف( انها احياء لذكراك .
العباس  وسيدنا  يده  الحسني  االمام  )يهز 
متاما  املدرجات  وتظلم  )ع(  راسيهام 

ويختفيان (
الرجل :وذكراه سيف ودرع ...سواد وسالسل 
انني  يرافقه  )صمت   .. فهمتموه  ...أهكذا 
الرجل  وينزل  بالهمس  وبكاؤهم  املمثلني 
للفعل...ال  رؤوسهم(..الخلود  ويتحسس 
سلطة للقوة دون عمق... السلطة للعاطفة 
مجامع  اىل  املمثلون  )يتحول  فكر...  بال 
تتحرك عىل وقع كلامت الرجل ( باإلحساس 
ويشّكل  خيام   وحرق  بكاء  )صوت  وحده 
 ) وتنوح  تهتز  خياما  بتشكيالتهم  املمثلون 
تعمق املأساة ويستوعب الدرس ..)املجاميع 
منهم  واحد  وكل  مرتفعة  امان  عىل  تقف 
لفهم  سبيلنا  الوعي  االخر(  بوجه  يقف 
)تجلس   ... الكره   عىل  انترص  الذي  الدم 
اإلنسان  االرض(  تتحسس  وهي  املجاميع 
توحي  تشكيالت  )يشّكلون  إنسانية  رسائل 
بالوالدة( ونطفة مبدأ ) ويقفون منتصبني ( 
وروح موقف )يتجمعون حوله( هكذا علينا 

أن نبوح ونّجسد ....
ذاك  كل  نحتوي  وهل  )بحزن(   : البقال 

الجرح ام يحتوينا ...ملَ غاب النرص؟  
مظلوما  كن   .... النرص  يغب  مل    : الرجل 

فتنترص خالدا...
واكره   ... ظامل  أي  امقت  )مبرارة(   : البقال 

الظلم....
الرجل: اذن ملَ  دور الشمر؟.... سالح الكره 

كله ؟؟..
البقال : استحرض كرههم ... يك أنال ما أريد 

....لعنة دامئة.
الرجل : جرّب احساسا اخر فيعتدل ميزان 

نقائك . 
؟...وان  رحمة  القتل  هل  )للرجل(  النجار: 
كانت عكس ذلك امل تكن سهام حرملة تضع 

حدا للمثخنني باألنني والجراح فرتيحهم .
الرجل : صوب سهام فكرك للظامل بدال من 
سهام جهلك عىل املظلوم ...هل جربت أن 
بعد  فيام  وتطري   .... كفني  بال  حاديا  تكون 
...إن استطعت ستعرف أن القتل  بجناحني 
عادة  كان  بل  لهم  بالنسبة  رحمة  يكن  مل 

وكرامة...
النجار: من يجرؤ عىل ذلك ؟...من يستطيع 

؟
املظلوم  أحساس  .....عشت  أنت   : الرجل 
برصك  ال  ببصريتك  الظليمة  وتتحسس   ...
لتتخلص  املظلوم  أحساس  اليوم  ..وعش 
روحك من أدرانها ... )مييش يتفحص الوجوه 
صيحات  عند  كثريا  توقف   ) القربة  وبيده 
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املاء  ...وسمع هدير  العطش  الحرب وبكاء 
 .. بالظليمة  الطام  خريره  يعلو  كان  الذي 
لوجه   وجها  شاب  امام  ...)يقف  الظليمة 
ويحزن ويتمتم وهو يهز براسه يك اليصدق 
الفكرة (... شبيه الرسول .... شبيه الرسول ...

وريعان  )لعن(  يزيد  مابني  شتان   : االبن 
الشجاعة واإليثار .

بالركوع  مسكونا  تكون  أن  جرّب   : الرجل 
 ... األجساد  اعتالل  ساعة  فكر  وصحوة   ..
يعظم  طريقها..ودمعا  للثورة  يعبّد  وعقال 

شعائر كبش العراق .
ظامل  ؟...من  ذلك  عىل  يجرؤ  من   : االبن 
سينىس  هل  وضحاها؟  ليلة  بني  ملظلوم 
الناس ماكنت اجّسد من دور كانت تتعاىل 

صيحات لعناتهم يل يف كل مكان ؟.
الرجل : ملَ ال طاملا إن ليل املظلوم أطول من 
ليل الظامل ...ملَ ال طاملا إن الشعوب ال ذاكرة 
لها ... إال ذاكرة الظليمة التي بقيت تتجدد 
يف كل يوم وآن ... )مييش متفحصا بالوجوه 
أن ال  الضري  األدوار  تغري  لعبة  ( ال ضري يف 
تفاصيل  بكل  ونعيشها  لعبة  مجرد  تكون 
املرآة  أمام  )يقف  نشعر  أن  دون  حياتنا 
الظليمة   ) ويتمتم  ومرارة  بهمس  فيبيك 

...الظليمة.
املرأة : ال ظليمة يف  ترف القصور وصباحات 

اللوم ومساءات التقريع .
الرجل : ستكونني أكرث شعورا باآله ....والحزن 
... بل ستنتمني له ...جريب أن تكوين سيدة 

املواجع ...وبطلة الطف وكفيلة السبي.
املرأة : كنت والزلت أتحاىش الوجع .

ذاك  ...وعيشوا  الوجع  تحسسوا   : الرجل 
الجرح املمتد من كربالء إىل كربالء...)وهو 
لآلتني  رتلوا   ) املرتفع  مكانه  نحو  يسري 
واآلذان  العيون  وافتحوا  الظليمة  تسابيح 
همس  تستوعبون  علكم  الرؤوس  ووهج 

النحور...  
بقعة ضوء تتنقل مابني املمثلني كل حسب 
املكان  يف  وتضّج  املرسح  زوايا  يف   .. كالمه 
وبكاء  السيوف  وصليل  خافتة  أصوات 
األطفال والنسوة تتصاعد تارة وتخفت تارة 
يف  يعلو  )ع(  الحسني  االمام  أخرى وصوت 

املكان .
صوت االمام الحسني )ع( : مل اخرج ارشا.... 

وال بطرا .. وال ظاملا وال مفسدا...
ان   : املكان(  يف  )يعلو  )لعن(  يزيد  صوت 
واعمته  الرماح  قطعته  السيوف  تقتله  مل 
ويقتله  العطش  منه  سينال  او   .... السهام 

)قهقهة( 
يقف  وهو  عليه  ضوء  )بقعة   : البقال 
صوت  راسه  يف  ويضّج  مرتفع  مكان  عىل 
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بروز  يرقب  وهو  والعطاىش  االطفال  بكاء 
العباس)ع( فقط صوتهم واصوات السيوف 

والقتال ( 
صوت الشمر )لعن( : امنعوه ...امنعوه ... ال 
تدعوه يصل املاء ..فان وصل وارتوى الحسني 
 ... اليوم  بعد  قامئة  لنا  تقوم  فلن  وصحبه 
امنعوه .. امنعوه ...)تتعاىل موسيقى القتال 
هرمونيا( ان مل تستطيعوا فبالنبال والرماح 
..امنعوه ...امنعوه .. )صمت والبقال الزال 
يبيك وتعلو صيحات بكائه ورفضه ملا يجري(

صوت سيدنا العباس )ع( : يا نفس من بعد 
الحسني هوين     

وبعده ال كنت أن تكوين 
هذا الحسيـن وارد املنـون

وترشبيـن بارد املعني 
تالله ما هذا فعال ديني

صوت الشمر )لعن( : امنعوه ...امنعوه ... 
ال تدعوا املاء يصل لخيام الحسني... امنعوه 

.... امنعوه ....
)صمت والبقال الزال يبيك وتعلو صيحات 
تبيك  املرأة  وتظهر  ملايجري  ورفضه  بكائه 
)ع(  زينب  السيدة  نشيج  واصوات  وتطلم 
كلام  يعلو  خاف  بشكل  املكان  يف  يضج 
تصاعدت موسيقى القتال هارمونيا ويظهر 

كل املمثلني بشكل متواٍل عىل اماكنهم وهم 
يبكون (

صوت سيدنا العباس )ع( : ال أرهـب املوت 
اذا املـوت زقا   

حتى أوارى يف املصاليت لقى 
نفيس لسبط املصطفى الطهر وقا

إين أنا العبـاس أغـدو بالسقا 
وال أخاف الرّش يــوم امللتقى

مضطربة  انارة  مع  سيوف  قتال  )اصوات 
والبقال  ماء  وقربة  كفوف  خاللها  تتطاير 
يف  راسه  ويضع  املرتفع  املكان  عىل  يجلس 
حجره وهو يبيك بكاء شديدا وتظهر املرأة 
رأسها  عىل  تلطم  مرتفع  مكان  عىل  ايضا 
املمثلني  كل  ويظهر  ساقها  عىل  وترضب 

بشكل متواٍل عىل اماكنهم وهم يبكون(
صوت االمام الحسني )ع( : »واضيعتنا بعدك 

يا أبا الفضل...«....
البقال : واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل ...

املرأة: )بنشيج ( الظليمة .... الظليمة ... أال 
لعنة الله عىل القوم الظاملني .

االبن: ليل املظلوم ...... أطول من ليل الظامل 
عىل املظلوم....

املرتفعة  أماكنهم  عىل  وجميعهم  )صمت 
فيها  يجسدوا  أن  املفرتض  من  كان  التي 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

19

النصوص

يف  ورؤوسهم  يجلسون  وهم  شخصياتهم 
ونشيج  بهمس  يبكون  وهم  حجورهم 
وبيده  املرسح  عمق  من  الرجل  ويظهر 
ويتحسس  األرض  يتحسس  وهو  القربة 

األكف القطيعة وهو يبيك ويتمتم (
عطش  ....واألجوبة  نهر  األسئلة   : الرجل 
يفيض إىل عطش... نشيج ال يحرض إال وقد 
حرض معه التاريخ كله ,نشيج ناطق باآلهات 
, رددها املرتلون نشيجهم تسابيح عشق يف 
ينشدها  ألرجوزة  الظلم....فتحولت  وغى 
يتحسس  ...)وهو  الظامل  املظلوم يف حرضة 
يجرؤ؟؟.... ؟؟....من  يجرؤ  من  القربة( 

افق  يحتوي  ان  يجرؤ  من  بهم(  )يرصخ 
)يقف  ها   ... تفاصيلها  ويستوعب  املأساة 
الرجل امام كل واحد من املمثلني فيعطونه 

ظهورهم(.... من)للبقال( يجرؤ؟...
الله  شاء  مبا  االميان  ذاك  احمل  ال   : البقال 

فعل )يعطيه ظهره(.
الرجل : )للنجار( من يجرؤ؟

اختار  الذي  االميان  ذاك  احمل  ال  النجار: 
املوت حياة )يعطيه ظهره(.
الرجل : )لالبن( من يجرؤ؟

يف  رأى  الذي  االميان  ذاك  احمل  ال  االبن: 
الطف يقظة )يعطيه ظهره(.
الرجل : )للمرأة( من يجرؤ؟

يف  يرى  الذي  االميان  ذاك  احمل  ال  املرأة: 
صلب الشمس صالة )تعطيه ظهرها(.

احد  ال   ) مبرارة  يضحك   (  : الرجل 
يجرؤ؟)يبيك  احد  ال  اكرث(  يجرؤ؟)يضحك 
وهو يشري لعمق املرسح بحزن ( فلم تروا 
مارايت ...لذلك ال احد يجرؤ ... مل تعيشوا 
الظلم  وال  باإليثار  املمزوج  الدم  تفاصيل 
احد  ال  لذلك   .... والكره  بالقسوة  املمزوج 
يجرؤ ....ال نجرؤ النه مل يعش فينا اال عربة... 
مل نستوعب فكره ... كل ذاك العمر ونحن 
اما شمر او سعد او حرملة ... مل نكن يوما 
حسينا او عباسا او سجادا املسكون بالبسملة 
.. ال احد يجرؤ؟.... ال احد يجرؤ؟... إال أنا 
تتبعها  التي  الصوائح  أنجبتني  .......فمذ 
النوائح وانا احمل القربة عىل طول الطريق 
مابني جبل املقاطعة وكربالء النازلة ...)يهّم 

بالخروج ويصيحون خلفه جميعهم (
الجميع : اىل اين ؟

فعلينا  نكون  أن  نجرؤ  ال  كنا  إن   : الرجل 
أن ال نكون ...لذلك سأقتفي اثرهم  عّل يف 

ركابهم اكون )يهّم بالخروج(
تضل  انك   ) خلفه  )يصيحون   : الجميع 
لنتوءات  إال  يفيض  ال  فطريقك   , الطريق 

الصمت ... هو النخيب يا هذا .
طريقي  اعرف  مبتسام(  )يلتفت   : الرجل 
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جيدا فاين ال زلت أشم رائحة الطف واقتفي 
أثرها مرغام )يخرج( ............

الجميع : )يصيحون خلفه ( خذنا معك .....
) يخرجون خلفه( .

إطفاء اإلنارة متام

)املشهد الثالث(

املكان : صحراء النخيب

الوقت : مساء

ودم  رؤوس  بال  متناثرة  اجساد  املنظر: 
التي  الريح  هبوب  ومع  باألرض  ورصاص 
الذي يدخل ومعه  الرجل  يحاول مقاومتها 
املمثلون ويتنقلون يف املرسح حتى يتمكنوا 
بعد انتهاء العاصفة الرتابية التي تحارصهم 
من كل مكان ويتطاير حولهم بقايا سعف 
والرجل  الجو  يف  يتطاير  محرتق  ونخيل 
تسقط  ال  يك  ويحضنها  القربة  عن  يذود 
منه ويخفت صوت العاصفة تدريجيا وهو 
جلوسه  ومع  االرض  عىل  الجلوس  يحاول 

تنتهي العاصفة وتختفي فجأة.
الرجل : ) وهو يتحسس االرض ( تدحرجني 
االرض  من  )يقبض   ... عام  الف  من  الريح 
بال  املواجع  وتكبلني   ) ويذرها  رماال 

استفهام , )يهرول يف كل اتجاهات املرسح 
الدمع  فارسج  االقتفاء  لهاث  ويحتضنني   )
الندم  ارسج   ) املرسح  ملقدمة   (  ..... دعاء 
)يركن ملقدمة زاوية  للتاريخ آهات عتب.. 
من  التواريخ  كل  واندب  اليرسى(  املرسح 
املرسح  يتفحص  وغرور....)  جنب  فرط 
مروا  هنا  أمن   ... بطيئة(  وحركات  بحزن 
ذاته  ...والدرب  الجرح  نفس  الجرح  ؟.... 
الكره ... امن هنا مروا؟.....)يتحول املمثلون 
 ..) يتاميلون  قافلة  اىل  مرسحية  بتشكيلة 

امن هنا مروا؟....
اال وهو  اموي  امري  يلبس مالبس  )احدهم 
يزيد )لعن( وشعره منكوش ولحيته ال قرار 
وله  صخرة  عىل  ظهره  عىل  نائم  وهو  لها 
مع  ينسجم  ال  بشكل مخيف  منتفخ  كرش 
اربعة  وحوله  يشخر  وهو  جسده  تفاصيل 
ملثمون وبيدهم اسلحة واحزمة ناسفة عىل 

بطونهم (
يفاجأ  املرسح  يتفحص  وهو   (  : الرجل 
 , للبطر  العنان  ايطلقون   ) الشخري  بصوت 
القيامة...  من  ادىن  او  قوسني  قاب  والدم 
كالقرفصاء  االرض  عىل  املمثلون  )يجلس 
حجورهم   يف  رؤوسهم  يضعون  وهم 
ويتاميلون ( من يجرؤ عىل الراحة والسامء 
 ... ....)يتوجه صوب يزيد (  اعلنت الحداد 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

21

النصوص

هل مروا من هنا ؟؟.... كل الحوافر تختفي 
اال حوافر الدم تدّل عىل الطريق ...

وامللثمون  يتمغط  )وهو   : )لعن(  يزيد 
اال  الحافر  يفيض  ال   .... ميروا  مل   ) ينرشون 
لن   ... ميروا  لن   ) بوجهه  للتاليش...)يرصخ 
منعتهم  مرة  اخر  ...)يرتجل(  ميرون  ادعهم 
صفحاته  عىل  ونحرت  التاريخ  اوقفت 
او  مقدسة  النصوص  كل  املعنى...شّوهت 
 .. الرماح  بنصال  واستبدلتها  مقدسة  غري 
نص يطوي الفلوات بالوعيد ...)صوت ليايل 
اتوق  كنت  بغرور  استبدلتها   ) يزيد  مالح 
الكره  ....وارسجت  ينتهي  ال  بلهث   .. اليه 
..)صوت قهقهات شمر وسط بكاء االطفال 
واصوات حرق الخيام ورصاخ النسوة ( كل 
الكره رماح لنحر رؤوس ال تعرف غري الرتتيل 
والتسابيح ... ال تعرف ان ذاك الزمن كان يل 
احد  ال  )يرصخ(   ... عليه  ينازعني  احد  وال 
ينازعني عليه ... فكانت كل رمال الصحراء 
ومنعوهم  الصحراء  طووا  وشمرا  حرملة 
عن املرور ... فلم ميروا ومل اعد للقرص مذ 
ذاك الوقت ...اقف اراقب كل املارين يك ال 

ينبض عرق جديد ....
الصحراء  رمال  تسامرك  تقف   : الرجل 
ينتصبون  ...فيام  ريحها  مجونك  وتهدهد 
خلف  ويشري  مرتفع   مكان  عىل  يقف   (

الجمهور ( صالة عشق للماليني... )يشري له 
( وانت يايزيد ...

تقلها  ال   ) مقاطعا  )يرصخ  )لعن(:  يزيد 
ان ترددها  اياك   ) اذنيه  ..)يضع يديه عىل 
يف  خوفا  )يركض  ارجوزة  هي   .... اياك   ...
الطويلة  لحيته  معه  يسحب  وهو  املرسح 
تركض  الدم  يرافقها   ) كرشه  من  ويلهث 

خلفي  لتبتلعني ...اياك ... اياك ...
صوت السيدة زينب )ع( : )يرتدد يف املكان 
وهو يرصخ ( ....وهل رأيك إال فند، وأيامك 

إال عدد، وجمعك إال بدد......
كفى   ... ال   .... ال   .... ال  )لعن(:  يزيد 
...)يجثو عىل ركبتيه( كفى ... ذبحتهم مرة 
.... مرة  الف  االصوات  تلك  فذبحتني   .....
عىل  )يقف  ميروا  ...لن  ميروا  مل  )ينتفض( 
يغني  وهو  امللثمون  وحوله  مرتفع  مكان 
تلك  بدت  ...................ملا   ) عاٍل  بصوت 
رىب  عىل  الشموس  تلك  وارشقت  الرؤوس 

جريون
صاح الغراب فقلت صح او ال تصح

فلقد قضيت من النبي ديوين
......فلقد قضيت من النبي ديوين....)قهقهة(
)يتحسس املمثلون الجثث التي بال رؤوس 

املتناثرة عىل املرسح (
النحر  مابني  فالطريق   .... ميروا  مل   : الرجل 
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الصلب  يعلن  قيامة  جوف  الظليمة  وتلة 
لكل السائرين خلف الدم او النداءات ...

القهقهات  مع  الكالم  فيها  يختلط  )اصوات 
اباء وامهات كبار  الندية يف سيارة ألصوات 
بان  االصوات  توحي  ومتزوجني  وشباب 

سيارة ما تسري تنبض بالحياة (
يزيد )لعن( : )يقهقه بسخرية ويشري لتلك 
االصوات ( ... ارادوا املرور لتل الظليمة ... 

فأعدناهم لنحر العطش.... 
... الزال صداها فعال  الرجل : لن تستطيع 
يرتدد كل عام ..) فكد كيدك، واسع سعيك، 
وال  ذكرنا،  متحو  ال  فوالله  جهدك،  وناصب 
اتذكرها  أمدنا(  تدرك  وال  وحينا،  متيت 

يايزيد ...
 يزيد )لعن(: ال ..... اياك ان ترددها ... اياك 

.......اياك ... اياك ...
... كيف طاوعت  الدم فم وخلود   : الرجل 
نفسك لتعيد الكرة مرة اخرى؟ ... كيف تنام 

وتصحو بطف جديد ؟..
اصوات  نفس  )ترافقه   : )لعن(  يزيد 
السيارة ( كانت الضحكات خطى للعابرين 
املارة  نرقب  فكنا   .. الحزن  تنشد  والدموع 
يجمعون  وامللثمون  مخيفة  )اصوات 
املمثلني ويفصلون النساء ويأخذون الرجال 
يهددون  اميائية  وبحركات  ويقيدونهم 

قرآنية  آيات  يرتلون  واملمثلون  ويتوعدون 
التاريخ  وصل  نقطع   ) وهمهمة  بهمس 
ونحيلها  بدر  ثارات  ونحشد   ... بالنبض 
ويبدأ  تبيك  النساء   ( يشء  كل  تحرق  لنار 
اصواتهم  وتختلط  بالرصاص  املمثلني  رمي 
الطف  يوم  النساء  وبكاء  رصاخ  بأصوات 
هذا  منا  بتقبْل  يختم  الذي  زينب  ونشيج 
وعيد  عناوين  الدم  لوحات  القربان( نرشنا 
,هي نفس البطوالت طف بطف .. الزمن ال 
يعيد نفسه اال ملن يسلّمون نحرهم للشمر 
...وهم سلموا نحورهم لشمر الصحراء ...ال 
 ... الدم  غري  وزينب  الحسني  مابني  طريق 
)تنهض االجساد التي بال رؤوس تطوف يف 
املرسح دون ان ينتبه يزيد ( الدم جعلناه 
ليس   ... لالتني  وتعويذة  العاشقني  حناء 
سوى القرابني غد... وليس سوى غد من منع 
.... ننتصب هنا ونناصبهم املرور ..فلن ميروا 
....)يعود للتلة( لن ميروا ...فصحراء العطش 
عنوان ... اال ان ميروا اال ان شبعت الصحراء 
الدم  طعم  تغري  ان  اال   .... الدم  من رشب 

باملاء ...لن ميروا ....)يقهقه( لن ميروا ... 
االمام  راس  يربز  املظلم  املرسح  عمق  )يف 
الحسني)ع( ال يُرى منه اال الوهج وتطوف 

تحته االجساد بال رؤوس (
الرجل : القتل لهم عادة وكرامتهم من الله 
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عادة  لكم  والفتنة  الدم  .. وسفك  الشهادة 
ولعنتكم من الله ناره....فلن متر .... فتنتكم 

... لن متر ... 
يزيد )لعن( : )ينتفض بهسترييا ينتقل من 
نحر لنحر اخر للجثث املوجودة عىل الراس 
وميثّل بحركات اميائية حز الرؤوس وتتقدم 
للرجل  يهرول  وهو  يزيد  حول  االجساد 
ويقف امامه وجها لوجه وهو(.لن ميروا .... 
النها   ... ستمر  وحدها  والفتنة  ميروا...  لن 

متيش بال راس.
الرجل : بل سيمرون ودليل طريقهم النحر 
وترتيلهم نداء الظليمة ... ولن متّر صيحات 
فتنتكم ... فهو راس وّحد الدنيا فلن تفرقها 

اجساد عشاق بال رؤوس ... لن متّر....  
يزيد )لعن( : لن ميروا ....

االجساد  )تحيط   ... سيمرون  بل   : الرجل   
مقطوعة الرؤوس حول يزيد ويفتح الرجل 
الصحراء  تراب  عىل  املاء  ويسقط  قربته 

فيجّن يزيد (

يزيد )لعن( : ) وهو يحاول عبثا جمع املاء 
من عىل وجه الرتاب ( ال ....ال ... ال تستبدلوا 

لغة االرض ... لغته دماء ...دماء ...
السنني  االف   .... اديتها  امانة  : هي  الرجل 
طلبتها  ماء  قربة   .. كوديعة  احملها  وانا 
سيدة الحزن من اخيها قبل االف السنني ... 

غرّيت لغة االرض ...
يزيد )لعن( : ) وهو يحاول عبثا جمع املاء 
من عىل وجه الرتاب ( ال ....ال ... ال تستبدلوا 
لغة االرض ... لغتها الدم وليس سوى الدم.....
مقطوعة  االجساد  به  )تحيط  ...الدم  الدم 
الرؤوس حتى يختفي بينهام فيام يرتكز راس 
الحسني )ع( اعىل االجساد فيشكلون بذلك 
تجمع اجساد متعددة براس واحد اال وهو 
تخفت  يزيد  )ع(...واصوات  الحسني  راس 
وتختنق تدريجيا حتى تنتهي ويعلو صوت 

االمام الحسني )ع( يف املكان( .
صوت االمام الحسني )ع( : إين ال أرى املوت 

إال سعادة. والحياة مع الظاملني إال برما .
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))منْ رآنا فقدْ رأى(( 

 ناه�س اخلياط
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    املنظر :ـ      

) غرفٌة ذاُت جدران بيض  / ميثل ) السايك 
املشاهد  تصوير  عىل  ليساعدنا  خلفيتها   )
عىل   / املرسح  عىل  تجسيدها  يتعّذر  التي 
جانب السايك مكتبة ،قربها منضدة للكتابة 
، فوقها مزهرية ورساحية ماء وكأس / عىل 
أللوان  تجريديتان  لوحتان  الغرفة  جداري 
مزهرة / موسيقى شهرزاد / الكاتب يسحب 
كتابا من املكتبة ، ثم يجلس خلف املنضدة 
ليقرأه / تظهر عىل الكاتب عالئم النعاس / 
يضع رأسه عىل املنضدة ويغفو / إنارة زرقاء 

/ موسيقى حاملة ( .
املمثل :ـ ) وهو يستيقظ من غفوته / إنارة( 
الله ّ كم جميل هو الحسني ، وبهّي كالبدر 
الزيك  عطره  هو  وها   ! صافية  سامء  يف  
بألف  اآلن  ترفرف  إن روحي   ! ميأل غرفتي 
جناح ، لقد رأيته ميّر من هنا وعيناه صوب 
أفق بعيد ، مل يكلمني ، ولكنه ابتسم يل ، 
فأحسست بسمو روحه ، وعلمه ، وشجاعته 
، فنالني من سخائه يشء كثري ، وها أنا اشعر 
بأنني اخرتق الزمان ، فتجيبني أحداثه عن 
عيني  فتح  لقد  ألسئلة   وحرية   ، الحقيقة 
بأقنعة  ثانية  يعودون  وهم  أعدائه  عىل 
وأردية تخفي تحتها الجرمية والغش والزور 

واالحتيال        

         ) ينهض الكاتب من بني الحضور يف 
القاعة ويصعد إىل خشبة املرسح (

لقد   ! ! ماذا تقول  :ـ ما هذا  الكاتب       
ما  وتقول   ! صاحبي  يا  النص  عن  خرجت 
يعرّضنا إىل الخطر ، فأنت تقول : لقد فتح 
 ، ثانية  يعودون  وهم  أعدائه  عىل  عيني 
وكذا وكذا وكذا ، إنه خط احمر ، وما أكرث 

الخطوط الحمر اآلن !
      املمثل :ـ وما معنى قولك ، وتجيبني 

احداثه عن الحقيقة ، وحرية األسئلة ؟
      الكاتب :ـ كالم عام ، وال تخصيص فيه ، 

فال يتخذوه دليالً ضدنا 
:ـ ومعنى هذا سنتوقف عند        املمثل 
مديح الحسني ، وأحداث مقتله ، ثم البكاء 
يطلب  أمل   . قاتليه  ولعنة   ، عليه  واللطم 
االّ   ، مبقتله  عامل  وهو   ، أهله  من  الحسني 
يخدشوا عليه الخدود ، ويشقوا الجيوب 0 
من  عليهم  أقىس  فليست  قاتليه  لعنة  أما 
لقد   0 فيها  خالدون  وقودها  وهم   ، النار 
أعراس  إىل  النبوة  أبناء  يزّف  الحسني  كان 
شهادتهم مهللني مكربين مستبرشين ، حتى 
تساقطوا واحداً واحدا كام تتساقط الشهب 
يف ليلة حالكة ، ثم صال بعدهم وهو يصيح 
يريدون  مام  شيئا  أجيبهم  ال   ، والله  )أما 
 ) بدمي  أنا مخضب  و   ، الله  ألقى  ، حتى 
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وصار له ما اراد ، حتى قال فيه احد مقاتليه 
) والله ما رأيت أحدا مكسورا قط ، قد قتل 
وال  جأشا  اربط  وأصحابه  بيته  وأهل  ولده 

أمىض َجنانا ، وال أجرأ مقدماً ( .
ال  فاملؤمنون  ذلك  اعرف  :ـ  الكاتب       
ضياء  رأيَت  فهل  يستعطفون،  وال  يبكون 
يبيك؟ والحسني قمر الليل  الحالك، وأصحابه 
  ، الساكنني  املستضعفني  نحن  أما   ، النجوم 
فدموعنا تطّهر نفوسنا ، وتطيّب جراحنا من 
وصمة  قاتليه  أن  وأعرف   ، الظاملني  سياط 
خزي وعار يف جبني الحياة ، وهم يف جهنم 
خالدون . أما الحقيقة فليست صورة معلقة 
يف إطارها عىل الجدار ، بل هي رؤيا العقول 
الزمن  يرسمها  التي  الصورة  وهي   ، النرية 
والخري  الحب  لتشيع    ، املبهجة  بألوانه 
والسالم ، إنها أبدا انتصار املظلوم عىل الظامل 
ويهدر   ، دمه  ميّص  من  عىل  املستََغل  و   ،

كرامته ، وهي من يجيبنا عىل األسئلة .
     املمثل :ـ فلامذا ال نكشف عن رؤيانا ، 

ونطلق األسئلة !
     الكاتب :ـ رشيطة أن نعرف متى وكيف 
، كام نعرف الرفيق قبل الخطوة األوىل عىل 

الطريق .
     املمثل :ـ أَو مل نعرف متى وكيف ، ومن 

هو الرفيق ؟

     الكاتب :ـ نعم ! و ال نعرف ايضاً كيف 
نحدد الطريق . فام زالت عيوننا معصوبة 
 ، بغواياتنا  مرهونة  وأسامعنا    ، بأوهامنا 
ضامئرنا  يف  بعُد  ينتِه  ملّا  النفس  جهاد  ألن 
فتح  بعد  الكريم  الرسول  بيّنه  ما  وهذا   ،
نقله  أن  فام    ، أصنامها  وسقوط   ، مكة 
تعاىل وصحبَه إىل جواره ، حتى تنادى رغاُء 
 ، وتجارها    ، حداتها  وأصوات   ، القوافل 
وكّهان أصنامها ، ) موسيقى شهرزاد ( ليغدو 
عىل  وتكالباً   ، السلطة  عىل  تقاتال  الجهاد 
املؤمنني  نخبة من  ،  سوى  والنفوذ   ، املال 
 ، الرسالة  بنهج  متمسكة  ظلت  الصادقني 
يرددون قول  ، وهم  لها  املخلصني  ودعاتها 
الرسالة : ) الناس سواسية كأسنان املشط ( 
، ويصيح مسؤولها :    لو غرق جمل يف نهر 
يوم  عنه  يسألني  أن  الله  لخفت   ، الفرات 
القيامة ( ثم يقول صوتها : ) والله لنئ أبينّت 
عىل حَسك الَسعدان مصّفدا , أحب إيل من 
ظاملا   ِ القيامة  يوَم   ُ ورسوله  الله  ألقى  أن 
لبعض العباد , وغاصبا ليشء من الُحطام (  
و قوله : ) يابني ! اجعل نفسك ميزانا يف ما 
بينك وبني غريك ، فاحبب ألخيك ما تحّب 
لنفسك ، واكره له ما تكره لها ، وال تظلْم ، 
موسيقى شهرزاد  تُظلم..()  أن  كام التحب 
( ثم جاء من مسح بالرسالة كريس عرشه ، 
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وأبواب خزائنه صارخا ) ال خرب جاء والوحٌي 
نزل ( لتغدو الرسالة حكام موروثا ألبنائه ، 
 ، الظاملني  بعدهم  من  الحكم  وملن سلب 

والفاتحني 0
         ) موسيقى شهرزاد (

     املمثل :ـ  ليقع ميزان العدالة بيد الطغاة 
العتاة ، وتنتصب ) الالت ( ثانية بهيئة حاكم 
أحمق غدار جهول ، أشاع الفرقة واإلرهاب 
السايك  عىل  يعرض   ( والحروب  واملوت 

مشهد لإلعدامات واملقابر الجامعية ( 
    الكاتب : ـ حتى بات الرجل يخىش من 
من  والطفل   ، جارتها  من  واملرأة   ، أخيه 
دميته ، و ال يجد املرء  قوت يومه ، ليسرت 
به عرضه ، وجسده ! ) موسيقى شهرزاد ( 
ثم يصبح اسم الله تكبرية عىل فم املجرمني!

لإلرهابيني  مشاهد  السايك  عىل  )تعرض    
 \ العبادة  ودور  املنازل  تفجري   \ الذباحني 
طفل  صورة   \ املجففة  واألنهار  الحقول 
يرافقه   ، معطلة  حنفية  من  املاء  يرشب 
 \  ) حرملة  يا  القوم  ْنزاع  اقطع   ( صوت 
تتالىش الصورة بانفجار \ جامهري متظاهرة 

يف فضاء أحمر مجرد من عالمات املكان (
  املمثل :  

أمعلَم الثوار إن نضالهم             
بك يقتدي والثائرون كثار                   

من كل بيت فيه يرصخ جائع     
ديار                 تستباح  أرض  وبكل    

وبكل حقل فيه يزرع آِمٌل      
           أمال فريزح يف الحقول بوار                                                

وتبيده أىّن تفتَّح غرزُها         
نار ويستويف الوجود دمار                      

حتى غدت فينا النفوس مريضة    
        شوها يدفع  خطوها الدينار 

 ، سعد  يابن   ، تنتظر  ماذا    -  : صوت    
عىل  وعلقها   ، رؤوسهم  جّز  ثم   ، إسحقهم 

الرماح !
                 ) إضاءة (

    الكاتب : ـ ونجهل ما سيأيت به غدنا !  
لقد كان عيّل حني رأيت الحسني يف حلمي 
أن أسأله ، لكن ابتسامته وهيبته أوقفتني ، 
وهو يشري بيده مبتورة األصبع إىل أفق بدا 

يل حينها ملبدا  بالغيوم  والضباب   . 
     املمثل : ـ    أما يتجىل لك اآلن يشء  من 
رؤياك ، عام تجيء به أيامنا القادمة  ؟ ومن 

رآهم فقد رأى !
     الكاتب :ـ     نعم ، أرى وأسمع ! ولكنني 
أخىش أن أشيع اليأس والخوف يف النفوس 
من  سمعت  وما   ، بروق  من  رأيت  مبا   ،
 ، رعود ،كام يتناهى لسمعي رغاء القوافل 
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وأصوات حداتها  وأوامر تجارها ، كام هي 
أصنامها  ملكة  يحملون  وهم    ، قرون  قبل 

التي حطمها املؤمنون .
    املمثل : لتنتفخ الحقائب ، وتعلو زرائب 
يدّوي  حيث  والقبور،  الحزن  بني  الجياع 
أين لك هذا!(  الهادر) من  الحقيقة  صوت 
، وما يحتشد  فتصّده ) الالت ( بأحفادها 
والقتلة   ، واملنافقني  الفاسدين  من  معهم 
املأجورين ،  واملزايدين عىل  أعراضهم ، وما 
توارثوه من جهاالتهم ، ليسقطوا الراية التي 
انطلقت مرفرفة بدمائها منذ يوم الطفوف !
     الكاتب : - وهي متيض خفاقة إىل أفقها !

     املمثل : - ومتى تصل ؟
     الكاتب : - ذلك يف الغيب ، يا صاحبي 
! لكنها سوف تصل ! ألنها راية املستضعفني 
ولو  وسالما  عدال  األرض  سيملؤون  الذين 

بعد حني !
تسأل  أن  عليك  كان  أما   -  : املمثل       
الحسني حني رأيته يف  حلمك عن لون أيامنا 

القادمة !
     الكاتب : - ولكن كام قلت لك ، بهرتني  
هيبته ، وجامل طلعته ، وتلك اليد الدامية 

، وهو يشري بها نحو أفق بعيد !
     املمثل : - وذلك ما أحسست به ، وأنا 
أمثل ما رأيته يف حلمك ، عىس أن تراه ثانية 

لتسأله !
     الكاتب : - نعم ، ال بد أن أراه ! 

) يطرق مفكرا ، ثم يلتفت إىل املكتبة ( هناك 
الكتاب  يف    ، العظيم  الفكر  عامل  يف  رأيته 
الذي خطه مالك ضمري جاهَد النفس صابرا 

ومحتسبا ، فصّحت رؤياه ورؤيته !
  ) تعتيم \ إنارة زرقاء \ املمثل غاف وراء 

منضدته \ موسيقى مناسبة ( .

   صوت : - )  الأعطيهم بيدي إعطاء العبيد 
، وال أقر إقرار الذليل ( .

       ) ينهض املمثل وهو يف غفوته (

، فنفوز  ليتنا كنا معكم  يا   -  :      املمثل 
فوزا عظيام !

     صوت : - أتريد أن تكون معنا حقا ؟
    املمثل : - نعم ، يا سيدي ! 
             ) موسيقى شهرزاد (

      صوت : - وهل فزَْت بجهاد نفسك ؟
     املمثل : - ما زلت أجاهد يا سيدي !

     الصوت :- وهل رصت حاكام ؟ ووضعت 
العدالة بني يديك ، فجنح للباطل ميزانها ؟

     املمثل :- ال..يا سيدي !
     الصوت :- وهل رصت وزيرا ؟ وخنت 
يا  ال  :ـ  املمثل  ؟    عليه  الناس  ائتمنك  ما 

سيدي !
     الصوت :ـ هل أنت مدين ألحد ؟
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     املمثل :ـ ال ياسيدي ! إن مل أكن  دائناً !
      الصوت :ـ وهل سّخرت فكرك وقلمك 
لغري الحقيقة وأنصارها ، أو أسكتْه خوفاً من 
الجوع واملوت والسجون ، فأعطيتهم بيدك 

إعطاء العبيد ، وأقررت إقرار الذليل ؟
، وحق  أبدا  ما فعلت ذلك  :ـ  املمثل       

إميانك وإعجاز صربك  وشجاعتك !
     الصوت :ـ إذن .. كن معنا !

      املمثل :ـ كيف يا سيدي ! ؟ 
            ) إنارة \ يستيقظ املمثل من غفوتِه 

\  موسيقى مناسبة ( 

 ، معكم  سأكون   ، نعم   ! سيدي  يا   ، نعم 
ولكن قد بُعد ما بيننا وبني يوم الطفوف !

     ) ينهض الكاتب من القاعة ، ويصعد 
إىل املرسح (

عنا يوم  .. ليس بعيداً  :ـ ال  الكاتب         
 ، هذه  أيامنا  يف  ماثل  هو  وها   ! الطفوف 
حيث يسفح املجرمون دماءنا ،  ويفجرون 
بيوتنا ومعابدنا ، ويجففون حقولنا وأنهارنا 
الشيطان  بأمر  شعبنا  أوصال  وميزقون   ،
مبالني  غري   ، العتاة  الطغاة  من  وإتباعه 
بعويل نسائنا ورصاخ أطفالنا ، ويردون عىل 

أصواتنا بالرصاص !
     املمثل :ـ او ما نقدر عليهم ؟ 

     الكاتب :ـ بىل .. نقدُر ! 
   ألن الحسني بأعامقنا شعلة ٌ

   وأغنية ٌ حرة ٌ 
   يرددها الثائرون 

   إىل إن تصري الحياة سالماً وحباً 
   يوطد أركانها العادلون 

     املمثل :ـ          
حتى إذا دار الزمان وأقلعت أمم ٌ 

ودالت بعدها أقطاُر  
وروى الرواة وكل مجٍد ماثٍل

يف األرض تكشف رسه األخبار
فإذا الحسني يشّع ضوء جبينِه 

وسناُه ما دار الزمان نهاُر
السايك  إىل  يشري  وهو   ( :ـ  الكاتب       

املضاء باألخرض\ موسيقى مناسبة  ( 

الحياة  ربيع   ، األخرض  األفق  هو  ذلك     
األبدي  للفقراء ، واملستضعفني ، واملؤمنني 

الصادقني!
     املمثل :ـ نعم ! إنه األفق الذي رأيت 
 ، أفقنا  إنه   ، مبتسامً  إليه  يشري  الحسني 

فدعنا إليه نرس !  
     الكاتب : ـ دعنا نرس ! 

       ) يلتفتان اىل الجمهور يف القاعة  (
      املمثل والكاتب :ـ من يسري معنا ! 

      أصوات : - نحن نسري !
     )يتجهان اىل السايك األخرض ويختفيان 
يف داخله (                                          

         ) انتهى (
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يُربز  مشهد  عىل  املرسح  ستارة  تنفتح   (

متتد  بينام  األطراف  مرتامية  تبدو  صحراء 

شبح  عىل  ترتكز  ساطع  ضوء  من  دائرة 

تسري يف هذه  وهي  التعب  أنهكها  امرأة 

قاطعة  وئيدة  بخطى  املرتامية  الصحراء 

رفيق  أو  أنيس  دون  املوحشة  الفيايف 

يؤنس وحدتها، بينام ملالبسها الرثة هيأة 

تتوقف  أصابها،  جنون  من  مبس  توحي 

حينا،  تجلس  ثم  حينا،  امليش  عن  املرأة 

ثم تعود أدراجها ماشية لكنها ال تتوقف 

وعن  خافتة،  لكنها  مسموعة  متتمة  عن 

مونولوج بصوت مبحوح.( 

نفس  من  آه  وألف  أنا!  يا  آه    : جعدة 
أعالجها وهي بالسوء أّمارة، تحيا ما حيت 

الفتنة وتروق ما راق لها الرّش املستطري!
جعدة :   آه من يد ليتها – وهي يدي - 
شلّت قبل أن متتد إليَك بسوء، ومن لسان 
ليته تقطّع قبل أن يتحدث إىل سواك عنك 

مبكروه، آه من بروق الطمع، ومن أوهام 
البهيم،  الليل  ذلك  يف  ساورتني  كالجبال 
فزيّنت يل قبح ما صنعتُه بيدي لخري من 

ميىش عىل هذه األرض.
وأين عسالن  الفالة؟  جعدة :  أين وحوش 
الذي عشعش  الرأس  هذا  لتنهش  البادية 
فيه الشيطان وباض؟ بل أين تلك األسود 
إليك  ذراعاته  تبسط  كانت  التي  الضارية 
كلام رأتك مهيبا جليال يف حّجك وأسفارك؟ 
مني  لتنتقم  املتوحشة  األسود  تلك  أين 
إليك، ولتحمل عني ثقل هذا الرأس وعناء 
الندم  تطواف  أنهكه  الذي  الجسد  هذا 

والحرسة.
واستبد  مني،  الدمع  نشف  جعدة :  إلهي 
يب العطش! فيا رباه إىل كم أسري؟ وإىل أين 
بعقرب  يليق  بحتف  أظفر  ومتى  أسري؟ 
عزاًء  أجد  مل  التي  البيداء  هذه  يف  بغيض 
الالسعة  ارمتايئ يف رمالها  لجرمي خريا من 

فصل من سرية العقرب
   مونودراما

اإ�صراء  عزيز
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طاوية  أفعى  أو  جائعا  ذئبا  أصادف  عيّل 
لتكون  وأوصايل  بدين  يف  سمومها  تنفث 

عقوبتي من جنس أعاميل.
جعدة :  أنا بوم الخرائب، وغراب الكوفة، 
سليلة  أنا  آدمي،  بهيأة  مجسد  الغدر  أنا 
رضْعُت  زائف،  وحسٍب  كاذب،  مجد 
الخسَة ونكران الجميل من أثداء أم باغية 

ومن دم أب ديدنه حّب الرياسة والفنت.
جعدة :   بل أنا عقربان ممتلئ ساّم ناقعا، 
وموتا زؤاما ال أتردد يف غرز شوكتي الخبيثة 
حتى بيد من أحسن إيل اإلحسان كلّه، أنا 
يا أنا! أيتها البيد ابلعيني! أنا جعدة سليلة 
كثبان  يا  الزائف،  والنسب  الكاذب  املجد 
رملها  ويا  املنهك!  جسدي  ابلعي  البيد 
غطِّ عارا طار يف كّل سهل وواد، هو عار 
وزعيم  وسيدي،  أيب  قيس،  بن  األشعث 

كِندة بأرسها قضها وقضيضها.
أي  وإىل  اآلن؟  وجهي  أويل  جعدة :  أين 
شطر أتوجه؟؟ وقد عافتني املدن ونبذتني 
األمصار، وها أنا أخيب يف دمشق كام خبت 
وكرهوين،  الناس  مقتني  أن  بعد  بالكوفة 
فوددت – حينها- لو أن الخناجر والسيوف 
نيئا  لحام  الناس  رمتني  ثم  إربا  قطعتني 
يف طرقات الكوفة للكالب السائبة! وليتهم 
فخيبتي  وأراحوين،  قتلوين  ليتهم  فعلوا 

الكوفة  يف  خيبتي  من  أشد  دمشق  يف 
وانكساري بني الغرباء أقىس عىل قلبي من 

انكساري بني أهيل ونايس وعشرييت..
تأنيبي  من  وآه   ، خيبتي  من  جعدة :  آه 
الصحراء  لنفيس، وإىل كم سأسري يف هذه 
بدين  ووهن  قدماي  كلّت  فقد  املوحشة؟ 
وأنا أتوكأ وحيدة عىل عصا غليظة بعد أن 
باردة  ليلة  تركت دمشق ذليلة منسلة يف 
بعد  متزقت  التي  وآمايل  لكربيايئ  انتقاما 
أن رفض يزيد مقابلتي، وهو الذي وعدين 
معاوية أبوه أن يزوجني إياه إن كفيتهام 
شأن زوجي الحسن بن عيل، مهدد ملكهم 
سلطانهم  القبائل عىل  ومؤلب  العضوض، 

الغاشم!
أي  يارباه؟  بنفيس  فعلت  ذا  جعدة :  ما 
شيطان استفزين؟ ال ال ال ، ال شيطان سوى 
ابن سفيان وال غدار مثله، فحني أخرجت 
بختمه  املختومة  الرسية  رسائله  له 
ووعوده يل بأن أكون أمرية األمصار وزوجة 
ابنه يزيد؛ مل ينكر ومل يرتدد يف أنه كاتب 
الرسائل ومانح الوعود، لكنه ما أقساه وما 
التي  وعوده  من  تنصله  أشد  وما  أدهاه! 
قال  حني  اإلميان  بأغلظ  ممزوجة  قطعها 
يل: كيف أزوجك يزيد وقد بعت زوجك؟؟ 
كيف تطاوعني نفيس فأستئمنك عىل فلذة 
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كبدي؟ وال أمان للعقرب!
يدي  بني  أنكره يل حني رمى  جعدة :  وما 
سبيل  عىل  ال  لك  هذا  يقول:  وهو  رصة! 
األجر، فأنا –كام تعلمني- ال أثيب القتلة. 
وفادة  أكرم  أيضا-  تعلمني  وكام   – ولكني 
لكل  بعيدة، وأحسن  أمصار  القادمني من 

املسلمني، وما أنت إال واحدة من رعيتي.
جعدة :  أستعيد الصور وأقلبها يف مخيلتي 
طول  من  املخدرة  أوصايل  يف  ترتك  فال 
والضعة!  باإلثم  طاغيا  إحساسا  إال  املسري 
موقفا  أعرف  فلم  كلها  املواقف  واسرتجع 

داىن موقفي خسة ونذالة واستصغارا.
املرتامية  الصحراء  هي  جعدة :  وها 
وحيدة  مشفق  بال  تبتلعني  األطراف 
والكوفة  بظهري  دمشق  غريبة،  كئيبة 
كل  يف  يالحقني  املدينتني  وعار  أمامي، 

وخيبايت،  بحرسايت  متعرثة  أمشيها  خطوة 
فمتى يتوقف نزيف األمل بصدري ورأيس؟ 
تأيت  ومتى  املنهكة،  أوصايل  يريح  ومن 
نفس  يل  سّولت  أن  بعد  أنتظرتها  لحظة 
ضمري  طاوعني  أن  وبعد  بالسوء،  أّمارة 
مجبول عىل الفتنة والرش؟؟ متى ؟ متى ؟ 

متـــــــــــــــى؟
) وقبل أن تنسدل ستارة املرسح، توظّف 

املذكرة  واملوسيقية  الصوتية  املؤثرات 

تخفت  ثم  بالرحيل،  واملوحية  باملوت 

اإلضاءة قليال، وترتكز حول املرأة املتكّورة 

بعباءتها الرثة ، بعد أن سقطت عىل األرض 

إثر رضبة عصاها الغليظة التي هوت بها 

حيث  الرأس،  مقدمة  عىل  كالهام  يداها 

عباءتها  تحت  تنساب من  الدماء  أخذت 

حمراء غزيرة ، ثم تنغلق الستارة.( 

) اظالم (
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الجهة  وعىل  بالرمل  مغطى  املرسح      
بالقرب  اليرسى من املرسح نخلة منحنية 

عليه  العباس  الفضل  ابو  لجسد  رمز  منها 

السالم وعىل جهة اليمني من املرسح خيمة 

يجلس امامها صبية صغار ونسوة وعليهن 

برقع ابيض ، كام يتوسط املرسح رمز ميثل 

وفيه  السالم  عليه  الحسني  االمام  جسد 

منترشة  اجساد  وبضع   ، السهام  من  عدد 

متثل اثار املعركة املنتهية.

للهجرة  وستني  احدى  سنة  يف    :1 الراوي 
واقعة  كربالء  يف  اإلسالمي  التاريخ  شهد 

مروعة ،
 الراوي 2: تعد من أكرب الوقائع واألحداث 
اال  اإلسالمي،  العامل  شهدها  التي  املؤملة 
وهي حادثة الطف .. التي وقعت بني قوى 
الخري والرشعية املتمثلة باإلمام الحسني بن 
عيل بن ايب طالب عليه السالم وأهل بيته 

واصحابه املعدودين، 
أيب  بن  معاوية  بن  يزيد  وبني    :2 الراوي 

سفيان وجيشه الكبري يف شهر محرم الحرام 
عليه  الحسني  باستشهاد  املعركة  فأنتهت   ،

السالم.
االجساد  عند  مندهشا  يقف   ( رجل1:  
(  ماهذا ؟؟ من هؤالء ؟؟ ومن  املذبوحة 

فعل بهم هذا ؟؟
يالهي من فعل كل هذا بهؤالء  رجل2:    

القوم؟
رؤوسهم  تحز  حتى  فعلوا  وماذا  رجل1:  

بهذا الشكل؟
رجل2:  ) يقرتب اىل جسد  الشهيد جون ( 
لله ما ازىك هذه الرائحة املنبعثة من هذه 

الجثة 
يوم  يف  القتال  نشب  عندما  1:ـ   الراوي 
العارش من محرم وقف جون موىل أيب ذر 
أمام االمام الحسني عليه السالم يستأذنه يف 

القتال ..
صوت الحسني :ـ   ياجون انت يف إذن مني

جون :ـ   ) يقع  عىل قدمي أيب عبد الله 

)املاء يا قمر العشرية(
ال�صهيد حمزة الالمي
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الحسني يقبلهام (  يا ابن رسول الله انا يف 
الرخاء الحس قصاعكم , ويف الشدة أخذلكم  
) برهة صمت ( إن ريحي لننت وان حسبي 
للئيم وان لوين ألسود فتنفس عيلَّ يف الجنة 
ليطيب ريحي ويرشف حسبي ويبيض لوين 
. ال والله ال أفارقكم حتى يختلط هذا الدم 

األسود مع دمائكم ) ثم يرتجز ( . 
كيف يرى الفجار رضب األسود    

                         باملرشيف القطاع املهند
احمي الخيار من بني مـــــــحمد    

                       اذب عنهم باللسان واليد
ارجو بذاك الفوز عند املــــورد    

                        من االله الواحد املوحد

الرواي 1:ـ قـَتل خمسة وعرشين وقُـتل ،
 فوقف عىل مرصعه الحسني عليه السالم ، 
اللهم بيض وجهه  :ـ   صوت الحسني )ع(  
وطيب ريحه واحرشه مع محمد صىل الله 

عليه واله وعرف بينه وبني آل محمد
عىل  امللقى  هذا  من  نرى  تعال  رجل1:ـ  

جانب الفرات
رجل2:ـ  واه عجباه انه مقطع اليدين

رجل1: ـ انظر اىل السهم يف عينه
رجل2:ـ  كم قساة الذين فعلوا هذه الفعال 

، كم قساة

عن  املاء  القوم  حبس  بعدما  2:ـ  الراوي 
الحسني وصحبه اشتد العطش

 بهم وضج األطفال بالعويل والبكاء لشدة 
العطش

االطفال :ـ -) يرصخون ( املاء .. املاء .. أين 
عمنا  أين   .. املاء  أين  زينب  عمه   .. املاء 

العباس ؟
موالتنا  اىل  سكينه  فجاءت  :ـ  اوي1  الر   
زينب وقالت لها عمتي لقد أدركنا العطش 

أين عمي العباس ؟
فسمع ابو الفضل العباس نداء سكينه 

صوت سكينة :- يا عامه .. يا عامه اين املاء 
لنا  , فهل  العطش  .. لقد قتلنا  املاء  اين   ..

برشبة ماء نروي به عطشنا ؟
العباس )ع(  :ـ  .. ادخيل خيمتك وسأجلب 
ياعمر   ) ابن  سعد غاضبا  ) مع  املاء  لكم 
بن سعد هذا الحسني ابن بنت رسول الله 
يقول لكم انكم قتلتم أصحابه وأخوته وبني 
وهم  وعياله  أوالده  مع  فريدا  وبقي  عمه 
عطاىش قد أحرق الظأم قلوبهم فاسقوهم 
رشبة من املاء الن أوالده وعياله قد وصلوا 

اىل الهالك
 الشمر  : ـ يا ابن ايب تراب قل ألخيك لو 
تحت  وهو  ماء  كله  األرض  وجه  يف  كان 
أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا 
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يف بيعة يزيد .
 الراوي 2:ـ   سار العباس نحو الفرات ومأل 
القربة وعند العودة للخيام اشتبك مع جيش 
الفرات  فدخل  املاء  يحارص  الذي  األعداء 
املاء  وكان يف غاية العطش لكنه مل يرشب 
ال  ان  واقسم  الحسني  اخيه  بسبب عطش 
يذق املاء وحمل القربة عىل عاتقه وتوجه 
اىل الخيمة فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا 
به من كل جانب فكمن له األعداء من وراء 
القربة  نخلة وقطعوا ميينه ويساره فحمل 
وأريق  القربة  وأصاب  جاء سهم  ثم  بفمه 
ماؤها فرضبه رجل بعمود من الحديد عىل 
مني  عليك  :ـ    العباس  الرشيفة  هامته 

السالم يا اخي يا ابا عبدالله
العباس  نحو  الحسني  توجه  1:ـ   الراوي 

منحني الظهر قائال :
صوت الحسني :ـ اآلن انكرس ظهري، وقلت 

حيلتي، وشمت يب عدوي
الشيخ  : السالم عىل الحسني وعىل عيل بن 
الحسني وعىل اوالد الحسني وعىل اصحاب 
الحسني ، السالم عىل هذه االجساد الطاهرة 
السالم عىل االجساد املعفرة عليهم جميعا 
الليل  وبقي  بقيت  ما  ابدا  الله  سالم  من 
الرمضاء  عىل  تركوكم  لقد  ساديت   ، والنهار 

تحت لهيب هذه الشمس )يبيك( 

رجل1: انظر انظر .. انظر لهذا الشيخ البد 
انه يعرف ماذا جرى يف هذه املعركة

رجل2: اذن وجدناه ضالتنا عىل هذه االرض 
فلعل هذا الشيخ يعلم بكل ماجرى ، هيا 

نسأله ؟
رجل1+2: )ينادونه( ايها الشيخ ايها الشيخ

اخربتنا عام حصل  الشيخ هال  ايها  رجل2: 
هام؟

الشيخ: )يبيك( وامصيبتاه وامصيبتاه ، ماذا 
اقول لكام ومباذا احدثكام والتاريخ الينىس 

هذه الحادثة العظيمة
رجل1: ماهي تلك املصيبة ؟ 

رجل2: حدثنا ارجوك
التي  االرض  هذه  يف  حدثت  ـ   الشيخ: 

تسمى كربالء، معركة عظيمة 
 الرواي 1:ـ رُفعت فيها رايتان احداهام راية 
حق ٍ وصدق ٍ إمامها الحسني بن عيل عليه 
العباس  الفضل  ابو  اخوه  وقائدها  السالم 
بن امري املؤمنني عليه السالم وعدد اصحابه 
نيف وسبعون رجال ً ، ما عىل وجه االرض 

افضل منهم .. 
باطل  راية  االخرى  والراية  2:ـ  الرواي   
اللعنة  قائدها عمر بن سعد عليه  وضالل 
والراية بيدي عبيد الله بن زياد عليه اللعنة 
لفارس  وفارسا  لرجل  رجال  القتال  بدأ   ..
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صىل  ثم  الجانبني  من  يتساقطون  وكانوا 
االمام الحسني بأصحابه فام فرغ من صالته 
ساعة  اال  وماهي  جيشه  ضعف  وقد  اال 
حتى قتل جميع احبته واصحابه كام ترون 
)ويشري اىل الجثث( ومل يبقى له اال جندي 

صغري اسمه عبدالله
رجل1: عبدالله ؟؟ 

الشيخ: نعم انه طفله الرضيع .. الذي تقدم 
به الحسني ليسقيه ، فأختلف القوم فيه ، 
فبعضهم قال اسقوه وبعضهم قال ال تسقوه 

والتبقوا الهل هذا البيت من باقية .. 
عمر بن سعد :ـ انهي نزاع القوم يا حرملة 
) يسلط الضوء عىل حرملة وهو يرفع قوسه 
من  فذبحه  بسهم  الرضيع  الطفل  رمى   ،
من  يديه  اخرج  حتى   ، الوريد  اىل  الوريد 

القامط وتثبث برقبة والده(
رجل2: يالفضاعة هذا الفعل

رجل1: وما اقىس هذه االنفس والقلوب ، 
قتلوا حتى الطفل الرضيع

الشيخ : وامصيبتاه وامصيبتاه واسيداه
رجل1: )يقرتب من جسد ايب عبدالله( اشم 

رائحة زكية تنبعث من هذا الجسد
هذه  صاحب  فمن   ، الشيخ  ايها  رجل2: 
الجثة .. ذات االوصال املوزعة يف امليدان!؟
الشيخ : واحسيناه .. واحسيناه .. واسيداه 

رجل1: ما بال الشيخ اجهش بالبكاء هكذا 
؟؟

الشيخ : هذا من مطرت الجله السامء دما 
يف  عليه  جربائيل  صاح  الذي  هذا  عبيطا 

السامء .. واحسيناه واسيداه
رجل2: ماذا جرى عليه ايها الشيخ ،، اخربين 

ماذا جرى عليه ؟؟
اصحاب  قتل  ما  بعد  )يبيك(  ـ   : الشيخ 
الحسني عليه السالم ظل بأيب وامي وحيدا 
بنفسه  القوم  مواجهة  عىل  فعزم   .. فريدا 
، فلم يرى احدا يقدم له جواده ، فجاءته 
وبيدها  اذيالها  تسحب  زينب  موالتنا 
احدا  رأيت  هل   ، اخاها  وتخاطب  الجواد 
املنية  جواد  الخيها  تقدم   ً اختا  من  اقىس 
وقاتل  برجليه  املوت  اىل  الحسني  ؟ فمىش 
يف  وسقط  استشهد  ان  اىل  االبطال  قتال 

امليدان رصيعا كام ترون.
رجل1 + رجل2: كفى.. كفى !!

رجل1: كفى يا شيخ ال تكمل
هؤالء  قساوة  سمع  ان  نحتمل  ال  رجل2: 

القوم
لها  يندى  بشعة  جرمية  من  لها  يا  رجل1: 

الجبني
 صوت زينب )ع( : ـ اللهم تقبل منا هذا 

القربان.. اللهم تقبل هذا القربان..



َمقاالٌت 
َو درا�صاٌت
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العمق  يف  ضاربة  جذور  االيراين  للمرسح 
تعود اىل التإثري والتأثّر املتبادلني بني الفرس 
السابقة مليالد  القرون االوىل  واالغريق يف 
وجود  عدم  من  وبالرغم  املسيح،  السيد 
وعائدة  مكتوبة  فارسية  نصوص مرسحية 
الشواهد  وجود  أن  إال  املذكورة؛  للفرتة 
الدالة عىل إنشاء املسارح عىل  الحضارية 
الطريقة الرومانية واإلغريقية يؤكد معرفة 
الفرس لفن املرسح قبل أكرث من ألفي عام.

معرفة  فتعود  الحديثة  العصور  يف  أما 
عىل  يزيد  ما  إىل  املرسح  لفن  اإليرانيني 
)مريزا  كتب  حيث  الزمان  من  القرنني 
عام  املولود  زادة(  آخوند  عيل  فتح 
1849م  عام  األصل  األذربيجاين  1812م 
القواعد األرسطية  أول نص مرسحي يتبع 
االوريب  املرسح  قواعد  عىل  اطالعه  بعد 

)حكاية  مرسحيته  عنوان  وكان  الحديث، 
مال إبراهيم الكيميايئ( وقد تال املريزا فتح 
تلميذه )مريزا آقاي التربيزي( الذي عمق 
املرسح الفاريس من خالل كتابة املرسحيات 
املتناولة للقضايا الشعبية باللغة الفارسية 
أرشف  حكاية   ( مرسحياته  أهم  ومن 
)حكاية  ومرسحية  عربستان(  حاكم  خان 
رحلة شاه قيل مريزا إىل كربالء وتوقفه يف 
كرمنشاه( وغريها من املرسحيات األخرى.

تأسيس  بعد  االيراين  املرسح  تطور  وقد 
دائرة  من  وسع  الذي  الوطني  املرسح 
مرسحيات  لتشمل  املرسحي  االشتغال 
تراجيدية  واخرى  انتقادية   كوميدية 
برتجمة  قيامه  وتاريخية فضال عن  عائلية 
وعرضها  االوربية  املرسحيات  من  العديد 
والذوق  يتوافق  مبا  االيرانية  املدن  داخل 

مالمح مسرح 
التعزية 

يف ايران                          
د. علي حممد يا�صني
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الفاريس الشعبي.
عطائه  اوج  االيراين  املرسح  بلغ  حني  يف 
مع ظهور ما يعرف ب )املرسح املنظوم( 
إيران  عرفتها  التي  الدستورية  الثورة  أيام 
الشاه، وهو لون من املرسح املوظف لفن 
الشعر يف األداء املرسحي ومستوحيا ذلك 
واملبجل  الكالسييك  الفاريس  األدب  من 
الشاهنامة  كملحمة  اإليرانيني  نفوس  يف 
كنجوي،  لنظامي  و)خمسه(  للفردويس 
يف  الخالدة  األخرى  األعامل  من  وغريها 

األدب الفاريس.
وقد كان للمرسح الديني ظهور واضح يف 
وال  الطويل  تاريخه  عرب  اإليراين  املرسح 
ولعل  األخرية،  الخمسة  القرون  يف  سيام 
مرسح )التعزية ( أو )الشبيه( كام يطلق 
عليه يف الدارجة الفارسية هو أقدم ألوان 
املرسح الديني وأكرثها حضورا يف الشارع 

اإليراين.
قصة  التعزية  مرسحيات  وتستلهم 
61هجري  سنة  الحسني  اإلمام  استشهاد 
)680ميالدي( يف كربالء مدافعا عن موقفه 
وعدم  األموية  الحكومة  فساد  يف  الصارم 
صالحية قائدها يزيد بن معاوية –آنذاك- 
لتويل أمور املسلمني بعدما عرف بفجوره 
ورشب  باملعايص  ومجاهرته  وفسقه 

الخمور.
وتعود جذور مشاهد التعزية يف إيران إىل 
أيام )معز الدولة الديلمي( يف القرن الرابع 

من  يعرتف  حكام  أصدر  الذي  الهجري 
خالله باملراسم التعزوية مبناسبة استشهاد 
الواقعة  املناطق  كل  يف  الحسني  اإلمام 
وإن  والعراق،  إيران  يف  سيطرته  تحت 
الناس أحرار فيام يقومون به من مشاهد 
املؤملة  الحادثة  من  ألوانا  تجسد  متثيلية 
وتذكر الناس مبا حّل ببقية الرسول وأهل 
بيته من أهوال ومصائب وسبي وإذالل ال 
يرضاها أي مسلم بغض النظر عن مذهبه 

وقوميته!
املعروفون  الصفويون  الحكام  دعم  وقد 
اللون  هذا  البيت  ألهل  الشديد  بوالئهم 
التجار  شجعوا  كام  الشعبي،  املرسح  من 
دعم  عىل  الصناعات  وأصحاب  واملالك 
هذه الطقوس املرسحية التي تحولت أيام 
تقصدها  شعبية  مهرجانات  إىل  الصفويني 
اآلالف من ربوع إيران حينام كانت تقام 
الرسمية  العاصمة  أصفهان  مدينة  يف 
الطقوس  هذه  وكانت  آنذاك،  للصفويني 
لها  املرافقة  املنظومة  واألشعار  واألناشيد 
الذي  التعزية  ملرسح  األوىل  النواة  مبثابة 

عرف الحقا.
)خاوران  أشعار  كانت  األشعار  ومن هذه 
نامه( التي نظمها )ابن حسام( أحد شعراء 
حول  واملتمحورة  الهجري  التاسع  القرن 
أسفار اإلمام عيل وحروبه الجهادية، فضال 
)كامل  و  كاشاين(  )محتشم  أشعار  عن 
غياث الشريازي( و)واعظ كاشفي( املتوىف 
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يديه  عيل  تبلور  والذي  910هجري  سنة 
من  التعزية  ملرسح  األول  الفني  الشكل 

خالل عمله املوسوم )روضة الشهداء(.
عىل  يقرا  الشهداء  روضة  كتاب  ظل  وقد 
اهل  مأساة  مصورا  طويلة  لعقود  املنابر 
البيت ابتداء من حياة رسول الله االعظم 
حمزة  باستشهاد  مرورا  له  قريش  وجفاء 
الزهراء  السيدة  واحوال  الطيار  وجعفر 
حتى  والدتهام  من  عيل  االمام  وزوجها 
االمام  اخبار  بذكر  وانتهاء  استشهادهام 
وما  الشهداء  الحسني سيد  واخيه  الحسن 
جرى له وألهل بيته من االهوال واملصائب 

العظيمة واملؤملة.
تصاحب  الرتاجيدية  املوسيقى  وكانت 
الدور  لها  كان  التي  التعزية  اشعار  قراءة 
النغامت  الوان  الكثري من  االكرب يف حفظ 
االيرانية الشعبية التي كانت تؤدى برفقة 
وبأصوات  شعرا  ألدوارهم  املمثلني  قراءة 

عذبة رقيقة .
وينقل لنا كثري من املسترشقني الذين زاروا 
إيران قبل قرون مشاهد عديدة من مرسح 
التعزية الذي يتخذ من الهواء الطلق فضاء 
)غاسبار  فهذا  واألحداث،  األدوار  لتأدية 
مرسح  عن  مشاهداته  يسجل  دروفيل( 
تعزية أقيم يف طهران سنة 1812م فيقول 
ما  ايران  تاريخ املرسح يف  نقال عن كتاب 
)10محرم-1812م(  اليوم  هذا  )يف  نصه: 

أكرث  يضم  متثييل  مشهد  طهران  يف  عرض 
وفرعي.... رئييس  ممثل  آالف  أربعة  من 
وقد جاء أحد رجال البالط الذي وقع عىل 
عاتقه متثيل دور اإلمام الحسني مع جنود 
بن عيل حينام  الحسني  كان مع  ما  بعدد 
بن  الله  عبيد  وصل  وفجأة  كربالء،  دخل 
زياد عىل رأس آالف الجنود، لكن الحسني 
يف  واستمر  والبيعة،  االستسالم  يقبل  مل 
ثم  منارصيه...  قلة  رغم  بشجاعة  الحرب 
هذا  رؤية  عند  أستغرب  إنني  يضيف: 
املشهد الواقعي الذي اليقل عن الحقيقة! 
انتهاء  بعد  رأيت  عندما  استغرايب  وزاد 
املرسحية أنه مل يجرح أحد من أربعة آالف 
النظام  مراعاة  دون  من  اشتبكوا  شخص 

واالحتياط...(.
وقد حاول املرسح اإليراين الحديث استثامر 
إيران  ثورة  نجاح  بعد  التعزية  مشاهد 
أهداف  يخدم  مبا  1978م  عام  اإلسالمية 
واحياء  التعزية  كانت  إذ  الثورة،  هذه 
ساعدت  التي  االمور  من  عاشوراء  ذكرى 
االسالمية  الثورية  املبادئ  تعزيز  عىل 
املتمثلة مبجابهة الظلم واالستكبار والصرب 
املستوى  عىل  تنجم  قد  التي  املكاره  عىل 
الفردي واالجتامعي نتيجة لهذه املواجهة.

املسرح الحسيني وتمظهراته..
الحضور التثقيفي ودوره يف تعميق قيم 

ومبادئ النهضة الحسينية



املسرح الحسيني وتمظهراته..
الحضور التثقيفي ودوره يف تعميق قيم 

ومبادئ النهضة الحسينية

اآالء احلجامي
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متنّفساً  بعّدها  عنها  يبحث  بنَي من       
الكامنة للضحك  تلبّي فيِه حاجته  إمتاعياً 
من  وبنَي  املعيشية،  املرارات  أنف  رغم 
القيم  تلك  منها  يستنطَق  أن  يحاول 
سطّرتها  التي  السامية  واملُثل  العظيمة 
الرموز اإلنسانية عىل مدى التاريخ البرشي، 
أو  الدّوارة  املرسحية  األعامل  تبدو  هكذا 
الذي  الشارع(  )مرسح  بـ  عليها  يُطلق  ما 
أصبح  ورمّبا  وموضوعاته  أعامله  توّسعت 
وحاجاتهم  وهمومهم  الناس  من  قريباً 
األّول  النوع  أّن  ومبا  والروحية،  املادية 
السنة  أيام  مدى  عىل  ُرواجاً  األكرث  هو 
وله متلّقوه وهناك من سلّط الضوء عليه 
عند  نقَف  أن  ارتأينا  فقد  كبرية،  بصورة 
ونسلّط  الشارع  مرسحة  من  الثاين  النوع 
إصالح  من  إليه  يدعو  ملا  الضوء  عليه 
النفوس والتذكري كام قلنا بالقيم اإلنسانية 
العظيمة، والتي نجدها حارضًة وبقّوة يف 
الحسينية  واملرسحيات  التشابيه  أعامل 
بها،  خاّصاً  لوناً  لوحدها  شّكلت  التي 
فقط محصورة يف شهري  اآلن  ولرمبا هي 
البسيطة  العروض  محرّم وصفر مع بعض 

املتزامنة ملناسبات إسالمية.
إليها  سبقني  قد  الُحسينية،  التشابيه 

عىل  التأكيد  لكّن  عنها؛  الكتابة  يف  الكثري 
يدفعنا  ما  هو  وتاريخها  وأسسها  أهميتها 
فهي  عندها،  ونقف  نستحرضها  أن  دامئاً 
األول  التاريخي  الجذر  متثّل  وأخرياً  أوالً 
الحسيني(،  )املرسح  بـ  اليوم  نسّميه  ملا 
خالل  من  تاريخياً  لتتبعها  نسعى  وبذلك 
والفارسية  )العربية  هي  ثقافات  ثالث 
فيام  متظهراتها  أبرز  ونستقرأ  والرتكية(، 
يؤيّد  من  لكلِّ  مفتوحة  املفاتشات  تبقى 
أو يرفض مفهوم )املرسح الحسيني(، عىل 
أنني أؤكّد عامليّته يف الوقت الحارض؛ إْذ مل 
يعد يقترص عىل العروض املحليّة، وبالتايل 
هو اآلن يف مرحلة ما بعد الوالدة والنشأة 
إىل الفعل املتواصل والتشيؤ املقرون بإتّباع 

أسس ثابتة للمرسح بشكل عام.
قادتني الصدفة قبل عامني ملشاهدة رمبا 
حسينية(  )تشابيه  مرسحي  عرض  أضخم 
كان  املنظر  بالنارصية،  الشيوخ  سوق  يف 
جعلني  حتّى  وصفه  ميكن  وال  مذهالً 
نشهد  اآلن  وكأنّنا  الحارضين  من  وكثرياً 
األليمة  الطّف  واقعة  من  حقيقياً  جزءاً 
)عليهم  األطهار  البيت  آل  وما جرى عىل 
جّمة،  ومصائب  ويالت  من  السالم( 
والتلّقي  الرهيب  اإلنساين  الشعور  هذا 
التي  ورسالته  الرسالة  مع صاحب  املبارش 
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عام 61  إلينا عام جرى يف كربالء  أوصلها 
القضية  هذه  بخلود  رأينا  يؤكّد  هجرية، 
الهنّي،  باألمر  ليس  جرى  ما  وأّن  الكونية 
لّب  الذي سحر  الكبري  تأثريها  ناهيَك عن 
الحارضين الذين مل يجدوا غري الدموع من 
للتعبري بها عن فجيعتهم وتأثرهم  وسيلة 
الوجداين مبصيبة أيب األحرار )عليه السالم(، 
من  األوىل  النقطة  إىل  ستأخذنا  وبالتايل 
كالِمنا ورأينا بعظمة مثل هذه املامرسات 
أسس  عىل  واملتشيّئة  الواعية  التمثيلية 
مرسحية متكاملة، سواء من النص أو أدوار 
يف  ينجحون  وكيف  أزيائهم،  أو  املمثلني 
الذي  املتلّقي  إىل  الُعليا  القيم  رسالة  نقل 
وتعميقها  لرتسيخها  الحاجة  بأمس  هو 
الناشئة،  لألجيال  وخصوصاً  بداخلهم 
لتكون عىل ترابط دائم بالنهضة الحسينية 
وقيمها اإلنسانية الداعية للحب والتسامح 
والسالم والوقوف بوجه الظلم مهام كانت 

قّوته وعدده.
ويف إحدى الحوارات مع أحد فضالء الحوزة 
العلمية بالنجف األرشف، أكّد عىل أهمية 
وكذلك  عام،  بشكل  الحسيني  املرسح 
التشابيه الحسينية عىل أن يكون للمثقف 
حسيني  مرسحي  لتأسيس  املائز  حضوره 
القصدية  عن  االبتعاد  دون  متكامل، 

ترك  وكذلك  املرسح  هذا  من  الرئيسية 
املشاهد،  بعض  تجسيد  يف  املفرط  الغلو 
املتلقي وجذبه  والتأكيد أيضاً عىل تحفيز 
بها  نتوّخى  عظمى  ورسالة  عظيم  لنّص 
الحقيقية  الحسينية  الثورة  إيصال  جميعاً 
أجلها  من  التي  السامية  والقيم  ومبادئها 

ضّحى سيد الشهداء )عليه السالم(.
أو  التمثييل  األدَب  تتبّعنا  لو  وتاريخياً 
يشابهها  ما  أن  سنجد  املرسحية،  التشابيه 
الطّف  )واقعة  واملوضوع  القضية  لنفس 
الفارسية  الثقافتني  يف  حارضاً  األليمة( 
والرتكية، أما من سبق اآلخر يف إيجاد هذا 
فال  املدن  شوارع  وطاف  املرسحي  اللون 
ميكن إثبات ذلك، سوى أّن مرسح الشارع 
ثقافات  مختلف  يف  موجود  عامة  بصورة 
واليونانيون  اإلغريقيون  وعرفه  الشعوب 
وكذلك العرب والفرس واألتراك، وبالتأكيد 
هكذا  مثل  يولّد  وأخرى  ثقافة  تالقح  أن 
مامرسات متنّقلة مكانياً وزمانياً بني شعب 

وآخر وثقافة وأخرى.
عىل  املقصود  الشعبي  التمثييل  واألدب 
الباحث املرصي الدكتور  التحديد كام بني 
حسني مجيب يف كتابه )يف األدب الشعبي 
اإلسالمي املقارن( فهو ما يعرف عند الفرس 
أي  عزّاُه  من  لغة  والتعزية  )التعزية(،  بـ 
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ساله وصرّبه، وقال له: أحسن الله عزاَءك، 
منه  الحسن، واألسم  الصرب  الله  رزقَك  أي 

العزاء.
املآتم  إقامة  فهي  اصطالحاً  التعزية  أما 
لشهداء أهل البيت )عليهم السالم( الذين 
 61 سنة  كربالء  أرض  سقطوا رصعى عىل 
للهجرة، ويتم عىل نحو متثييل شعبي يعرض 
فيه ما حاق بهم عىل يِد أعدائهم من باليا 
ورزايا، ويبدو منه كيف استشهدوا، وذلك 
العرض التمثييل مستوٍف لكل ما يتوافر له 
من رشوط قد ال يجتمع كلها معاً يف فّن 
وقرع  واإلنشاد  الرتجيع  فيه  ألن  التمثيل؛ 
الطبول )الدمامات(، والحوار فيه منظوم.

هذه  مثل  أن  كتابه  يف  مجيب  وينقل 
فيها  يتىل  كان  فقد  التمثيلية  املشاهد 
الشهداء(  )روضة  كتاب  من  فقرات 
للشيخ حسني واعظ الكاشفي املتوىف سنة 
هذا  كتابه  أخرج  والذي  للهجرة،   910
أن  إال  والشهداء،  األنبياء  من  املبتلني  يف 
التعريف  كان  تأليفه  من  األساس  الغرض 
من  السالم(  )عليهم  البيت  بأهل  حّل  مبا 
استشهاد  قصة  وخاصة  وويالت  نكبات 
اإلمام الحسني )عليه السالم(، ويسمى من 
يتلو سطوراً من الكتاب يف الحفل )روضه 

خوان( مبعنى قارئ الروضة، أي القارئ من 
كتاب روضة الشهداء«.

ومع أنني مل أؤيّد كل ما طرحه مجيب يف 
كتابه، إذ حاول إرجاع مثل هذه املشاهد 
التمثيلية )التشابيه( إىل فعل متثييل مشابه 
اإلسالم  قبل  املجوس  الفرس  ميارسه  كان 
من مشاهد التعزية، ولكن ال ضري أن مثل 
هذه العملية الثقافية التي يحدثها التالقح 
للتعريف  استثامرها  يتم  الشعبي  الثقايف 
املعّزين  أن  املهم  اآلليمة،  كربالء  مبصيبة 
توصيل  يف  نجحوا  التشابيه  وأصحاب 
من  يسهم  مبا  للمتلّقي  العظيمة  الحادثة 
دميومة التذكري باملصاب الكرباليئ املفِجع.

نقل مجيب أحداث جرت يف إيران كانت 
بأّن  القصة  تقول  حيث  بالتعزية،  تعرف 
من  ملك  وهو  كيكاوس  بن  )سياووش 
الفارسية  )الدولة  الكيانيني  دولة  ملوك 
رضعاً  ضاق  قد  331ق.م(   –٥38 الثانية 
وهام  هارباً،  عنه  فوىل  أبيه  عند  باملقام 
عىل وجهه ضارباً يف األرض حتى عرب نهر 
الرتيك ملك  أفراسياب  بلغ  أن  إىل  جيحون 
توران الذي أكرم وفادته وبذلك له القرى 
سياووش  وابتنى  البنته،  زوجاً  وأصطفاه 
العيش،  له  فيه وطاب  أقام  لنفسه حصناً 
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عيشه  صفو  عليه  تكّدر  ما  رسعان  ولكن 
الذين  الناممني  وسعي  الحاسدين  بكيد 
أمر  حتى  أفراسياب  صدر  عليه  أوغروا 
به فُقتل، وكان ذلك منذ قرابة 3000 من 
األعوام، وقد حزن املجوس ملا آل إليه أمر 
بخارى  أهل  نفس  يف  له  وكان  سياووش، 
ونظموا  له  املآتم  فأقاموا  األثر،  موحش 
مبناقبه  واإلشادة  وبكائه  لرثائه  أشعاراً 
غري  يف  ظلم  من  عليه  وقع  مام  والتشيّك 
كل  يف  ملراثيهم  األصداء  وترددت  ذنب، 
األرجاء، وقد أبقى الدهر عىل صورة ملأمته 
عليه  جازعني  والنساء  الرجال  فيها  يبدو 
عادة  وجرت  والصدور،  الخدود  يلطمون 
القوم يف طول البالد وعرضها بإحياء ذكرى 
له  النحو، فكان ينربي  سياووش عىل هذا 
من يقص قصة ويفصل القول يف فجيعته 
السامعني إال من بىك بعني  فال يكون بني 
غزيرة، وتداول شعراء الشعب نظم قّصته 
بني  واشتهرت  املرايث،  من  منطاً  فأمست 
هنا  إىل  سياووش(،  بحقد  وعرفت  الناس 
تنتهي القصة وحديث مجيب، الذي مثلام 
يبدو للقارئ أراد أن يسحب فعل التشابيه 
أغفل حقيقة  لكنه  إىل مامرسة مجوسية، 
هامة وهي اختالف القضيتني، مع تباعدها 

ومكانته،  سياووش  يكن  فمهام  الزمني، 
فهو ليس كمكانة سبط النبي األكرم )صىل 
الله عليه وآله( وما حّل من مصيبة كبرية 
عليه وعىل أهل بيته، حتّى مل يقّدم نفسه 
فحسب وإمنا سائر أصحابه وأهل بيته، من 
الحق  كلمة  إعالء  وهو  عظيم  يشء  أجل 
مل  الشهيد  والحسني  الظاملني،  أنف  رغم 
يضق ذرعاً لدنيا أرادها وإمنا إلصالح دين 
والفرق  السامية،  الله  كلمة  وإعالء  جّده 
كبري جداً بل ال مقارنة بني األمرين إطالقاً، 
ال  الفن  رسالة  فهي  ومامرسة،  كفعل  أما 
أكرث وماذا تريد إيصاله إىل املتلّقي، وهنا 
الحسيني  املرسح  أن  آنفاً  قلناه  ملا  نعود 
عظيامً  دوراً  تؤّدي  الحسينية  التشابيه  أو 
النهضة  واستقراء  الهمم  استنهاض  يف 
يهّمنا  وما  األّمة،  صالح  فيه  ملا  الحسينية 
كيانه  له  أدباً  أصبحت تشكل  التعزية  أن 
الفرس  استثمر  ومثلام  أهميته،  وعظيم 
فعالً تاريخياً ملوضوع آخر وبرسالة عظيمة 
فهذا يشء مهم جداً ويحسب لهم، أما عند 
األتراك العثامنيني فإن إحياء ذكر الحسني 
عىل  قامئًة  حركتها  كانت  السالم(  )عليه 
قدم وساق، ففي اليوم العارش من املحرم 
ما  إال  التشابيه  عن  شيئاً  تاريخياً  يُذكر  مل 
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ندر، ولكن كان املعزون يكّفون عن رشب 
املاء يف أقداح الزجاج وينحونها جانباً حتى 
أو  بجرار  عنها  ويستعيضون  يقربوها،  ال 
طاسات من الفخار، وإذا رشبوا ال يرشبون 
للحزن عىل الحسني  حتى يرتووا، وإظهاراً 
الذي استشهد وهو عىل ظأم، ومثل هذه 
املامرسات هي إلظهار الحزن واألىس، لكن 
ثقافياً أو حضور املثّقف هنا سيكون غائباً، 
واألخري هو األهم من أجل تقريب النهضة 

الحسينية من نفوس ليس أتباع أهل البيت 
معتنقي  لجميع  وإمنا  السالم(  )عليهم 
الديانات األخرى، وهي مسؤولية تقع عىل 
عاتقنا جميعاً، ورمبا عىل عاتق القامئني عىل 
املرسح ومجلة )املرسح الحسيني(، وحبّذا 
لو تُرجمت املجلة أو بعض موضوعاتها إىل 
العاملي،  املتلّقي  لغات أخرى وإيصالها إىل 
عاملياً  املرسحية  العروض  إقامة  عن  فضالً 

لتحقيق ما نصبو إليه.

املكونات الخطابية 
والتنظريية 

للمسرح الحسيني
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املرسح  ألفتقار  الباحثني  بعض  اشار 
تسعى  فكرية  هويات  اىل  الحسيني 
يف  املتخصص  املرسحي  الفن  هذا  لتنقية 
الغرب  سطوة  من  الحسيني  الرتاث  احياء 
يف  بالبقاء  تتمحور  ومشكلتهم  الفكرية، 
بتنظريات  املكبل  الببغايئ  التأثري  منطقة 
تراثنا  نستلهم  ان  وكأننا النستطيع  قارصة، 
االجنبي  الفكري  املستورد  خالل  من  إال 
ألسبقية هذا الفن زمانيا كأي طابور ينتظم 
مسألة  يف  النقاش  وحتى  االقدمية،  حسب 
نشأة هذا املرسح أخذ الطابع التبعي لعدة 
الباحثني  من  القلة  نجد  حال  يف  هويات 
عن  الجاد  البحث  اىل  سعوا  ممن  والنقاد 
تراثه  عىل  املرتكز  العريب  املرسح  هوية 

وموروثه، ليكون وجها حضاريا ميتلك هوية 
برز  املبدعة  الثلة  تلك  ومن  به.  خاصة 
واضحا اسم الناقد العراقي األستاذ )سعدي 
عبد الكريم( والذي تبنى نرش إحدى لبنات 
هذا  الحسيني،  باملرسح  الخاص  التنظري 
ماجعلنا نتأمل يف ماهية ماعرضه يف املواقع 
التعقيبات  ملخص  ومتابعة  االلكرتونية، 
يرى  لكونه  عام،  رأي  الستخالص  الواردة 
الحسيني  املرسح  يف  االشتغال  فاعلية  ان 
ترتكز عىل مرجعية تاريخية، شهدت رصاعا 
جذريا بني تيارين )الخري ـ الرش( تيار ميثل 
الوعي النهضوي وآخر ميثل الرجعية القبلية 
املتسلطة، واملتمثالن بنهضة اإلمام الحسني 
عليه السالم وطغيان االمويني، وهذا يعني 

املكونات الخطابية 
والتنظريية 

للمسرح الحسيني
علي ح�صني اخلباز
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املرتبط  التاريخي  الجوهر  ابراز  يف  العجز 
بالتعاليم الرسالية، وميثل النهوض الوعيوي 
التاريخية حسب  الذاكرة  الفاعل يف جسد 
والذي  الكريم(،  عبد  )سعدي  الناقد  تعبري 
يسعى لتتويج هذا الفن مبسؤولية االحياء 
االرشادي  التوضيحي  والتشخيص  والرتصني 
تنفيذ  وسائل  عرب  االحداث  لحقيقة 
حداثوية، ورؤى تفاعل املسعى )الفرجوي( 
يدل  تواصلية مثىل... وهذا  استجابة  لتنال 
هو  الحسيني  املرسح  ان جذر  كناتج عىل 
جذر امياين واعي، ولد عقب الفرتة النهضوية 
كفعل ادرايك يعترب نافذة فكرية لها مميزات 
كثرية معروفة؛ كالتأثري التوصييل التواصيل، 
والتأسيس االخالقي الرتبوي املؤثر، واملسعى 
الجاميل الرحب، ومنصة من ارقى منصات 
الجامهري انفتاحا للبوح العام ... ومثل هذا 
جذر  اسطرة  لنا  يفند  التأميل  التشخيص 
ويفند  بابليا،  أو  الحسيني سومريا  املرسح 
ايضا مرجعية التوابني التي شاء بعض النقاد 
مرسحا  اعتباره  أو  مثيولوجيا  يعاملها  ان 
السعي  مغالطات  من  كمغالطة  تطهرييا 
الذي  األسمى  املعنى  لغلغلة  القصدي، 
الكريم  عبد  سعدي  القدير  الباحث  يرى 
املضيئة  املالمح  نرش  مهامه  أوىل  من  ان 
مبنهجية  السالم  عليه  الحسني  نهضة  يف 

الذهنية  تسخري  خالل  من  مبهر  واستقراء 
العاملة،  العلمية  التخصصية  االكادميية 
انسانيا  بها  لالحاطة  الفنية  اجوائها  داخل 
ووظيفة  تقنية،  ومهام  كنص  وفنيا  ودينيا 
عىل  يشتمل  خطاب  وتخيلية،  تفسريية 
)فرجة(  اىل  تحيله  التي  الدرامية  الرشائط 
عرب املتخيل الصوري املرن للعرض املرسحي 
ملوضوع  عديدة  تعقيبات  وردت  وقد   .
املمكن  من  الكريم(  عبد  )سعدي  األستاذ 
ان تتبلور لتكون مساعي تنظريية ينظر لها 

ضمن التكوينات البحثية املستقبلية:

القاص واالعالمي عامر رمزي/ مسيحي:

 توظيف قضية الحسني يف الجهد املرسحي، 
بصورته  االرتقاء  رضوريات  احدى  تعترب 
ويقدم  العراقي  املرسح  يخدم  مام  البهية، 

رؤى حديثة لفهم القضية الحسينية. 

 - اسالمي  باحث  القطبي/  عيل  السيد 

السويد:

يف  مرسحية  مامرسة  مدة  قبل  جرت  لقد 
ص  األعظم  الرسول  حسينية  يف  الكويت 
واملالحظ  االنوار،  فضائية  قبل  من  ونقلت 
ان االداء كان جميال لكنه يفتقد وبوضوح 

اىل ملسات اخراجية متخصصة. 
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القاص زمن عبد زيد: 

نظر  وجهة  من  الحسيني  املرسح  تناول 
ابداعية ومهنية وفكرية، غاية من األهمية 

ملا ينتج من عمق مرسحي. 

د. اياد رضا الخفاجي: 

من  هي  امللحمة  كتابة  ان  املؤكد  من   
حني  ولكننا  للمرسح،  الكتابات  أصعب 
نقف عىل االطروحات الراقية بلغة شعرية 
محلقة من منت الخطاب يجعلنا نهم انفسنا 
الحسيني،  للمرسح  الكتابة  تجربة  لخوض 
ينبع من صلب معاناتنا كبرش  ألنه مرسح 

اوال، وكمعنيني ثانيا، وكمثقفني ثالثا. 

هشام الجاف: 

الحسيني  باملرسح  النهوض  اهمية  تأيت 
التاريخية يف التأسيس ألفكار جديدة المعة 
تتىكء عىل مفاتن التاريخ وعبقه، وتتمعن 
يف الرؤيا السامية النبيلة لثورة االمام الحسني 
)ع( أحالم تؤطر بذاك العبق الجميل الذي 

يسري مع الدم منذ أكرث من الف عام. 
األستاذ حمودي الكناين:

البد من تعميم هذه القضية لكونها ليست 
لطائفة دون سواها، وامنا هي قضية  ملكا 

انسانية. 

د . خالد يونس خالد: السويد 

النتاجات  جمع  الفكر  اهل  من  امتنى   
لتكوين  التنظريية،  واملساهامت  املرسحية 

منهج فكري لغوي يضاف اىل قامئة الفكر.

 الشاعرة رسمية محيبس: 

 حني تأيت قضية الحسني عليه السالم ضمن 
رؤيا  وفق  يكون  أن  يجب  مرسحي  عمل 
تنظريي  وبحث  جوهرها،  يف  دراية  خاصة 
بالتأمل  جديرة  فكرة  الحسيني  للمرسح 

بالبحث العميق. 

الدكتورة ناهدة التميمي: 

الثقايف  موروثنا  عن  نكتب  أن  عظيم 
والحضاري واالنساين والثوري ليبقى توثيقا 
املوروث  هذا  تكتب  أن  واألعظم  لألجيال 
بلغة ثرة، وتعبريات رصينة، ومفردات رائعة 

وفن جميل. 

خلود املطلبي: 

جميل جداً أن نكتب عن ثورة االمام الحسني 
تخليدها  بطرق  االرتقاء  السالم وعن  عليه 
وأنبل  أرقى وأجمل  بها، واملرسح  يليق  مبا 

الطرق لتخليد تلك الثورة العظيمة. 



العدد 12/ السنة السادسة/ أيلول 2019م

52

صباح محسن كاظم: 

واالشتغال  االبداع  فضاء  الطف يف  مرسحة 
لإلنسانية،  جاملياً  الواقعة  نقل  يف  املعريف 
وقد بدأت بواكري تلك األعامل منذ عروض 
الرشقاوي  مرسح  اىل  األوىل  التشابيه 
املدن  فرق  واشتغاالت  والرباك  والخفاجي 

العديدة.

سالم محمد البناي: 

غاية  يف  الحسيني  املرسح  موضوع 
يف  أهمية  من  الطقوس  لتلك  ملا  األهمية، 
ومازلنا  السامية،  واملبادئ  املفاهيم  ترسيخ 
والذي  املرسح،  لهذا  التنظري  منطقة  يف 
الحايل املرسح  مفهوم  عن  يختلف   قد 

 بكل مقوماته وأسسه ألنه سيختص بقضية 
املدرسة الحسينية بأسلوب مبتكر حضاري 
واملبادئ العلم  به  ويزرع  التلقي   يحفز 

)عليه  الحسني  أجلها  من  استشهد  التي   
السالم(.

سامي العامري: شاعر مغرتب 

األساسية  النوافذ  كأحد  املرسح  يجيء 
متوسلة  للشهادة  الكبرية  املعاين  السرتجاع 
واملرسح  وسموه،  وامتداداته  الحي  بالفن 
الحسيني هو الباحة األكرث تأثرياً يف الذاكرة 
يخاطب  باعتباره  والجمعية  الفردية 
املدركات السمع برصية، واملدركات العقلية 

والحسية.
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توصلنا يف املقالة السابقة إىل مجموعة من 
يف  العريب  املرسح  بنشأة  املتعلقة  األمور 
العصور الحديثة، ومن هذه األمور ما ييل:

لكل  ثرّا  ينبوعا  يشكل  ما  غالبا  الرتاث  إن 
والشعوب، ألن هذا  األمم  املبدعني يف كل 
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؟  

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

أخرى رئيسية أو ثانوية. 
زخر  التي  الرتاثية  الشخصيات  كانت  وقد 
أهم  هي  اإلسالمي  العريب  تاريخنا  بها 
بها  فرحا  املؤلف  إليها  ارتد  التي  املناهل 

املسرح العربي، تاريخ موجز لرحلة طويلة 

التأليف املسرحي املبكر 
وتوظيف الشخصيات والنماذج املعاصرة

نا�صر اخلزاعي
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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 
أوجزنا  وقد  الحيادي،  االنطباع  هذا  لنقل 
وظفت  التي  املرسحيات  من  مجموعة 
الرموز والشخصيات والنامذج التي يعتز بها 
املوروث العريب اإلسالمي وميجدها املخيال 
بالعديد  يحتفظ  زال  ما  الذي  الشعبي 
املرسودة عن هذه  والحكايات  الصور  من 
الحياة  يف  ألهميتها  بالنظر  الشخصيات 

الثقافية العامة للمجتمع العريب املسلم.
ويف هذا املقال سنحاول الوقوف عند اهم 
مناذج  وظفت  التي  العربية  املرسحيات 
بارزا يف  لها دورا  تاريخية كان  وشخصيات 
صياغة التاريخ العريب الحديث وهو يقاوم 
الهوية  طمس  ومحاوالت  التعبية  اشكال 
الفرنيس  االستعامر  سعى  التي  املسلمة 
واالنجليزي خاصة لتحقيقها تكريسا لفرض 
هيمنته املطلقة عىل مقدرات هذه االمة ، 

ومن اهم هذه املرسحيات ما يايت:

اوال- مرسحية )مقاتل مرص.. احمد عرايب( 

لالستاذ محمد العبادي عام 1897م

من  عصيبة  فرتة  املرسحية  هذه  تتناول 
تاريخ اهم اقطار املرشق العريب وهي البالد 
االنجليزي  االحتالل  فرتة  خالل  املرصية 
االحتالل  لهذا  املرصي  الشعب  وتصدي 
كاتب  حاول  وقد  له،   الرشسة  ومقاومته 
هذه املرسحية تسليط األضواء عىل موقف 
االنجليزي  املقاوم لالحتالل  الزعيم املرصي 
بالطبقة  كثريا  عرض  فيام  عرايب(  )احمد 
قوات  مع  واملتعاونة  –آنذاك-  الحاكمة 
الخديوي  املرصي  بامللك  ممثلة  االحتالل 

باشا..
التمهيدي  فصلها  يف  املرسحية  وتظهر 
)مرص( جالسة يف قرص من القصور وحولها 
أناشيد  تنشد  التي  الناس  من  مجموعة 
فيام  )مرص(  املصون  السيدة  هذه  متجد 
تلقي هذه السيدة بعد أن يكمل املنشدون 
عن  تعرب  قصيدة  ومريديها  عشاقها  من 
ومجدها  الحياة  صنع  يف  الحارض  دورها 
التليد الذي أمضته يف خدمة البرشية، وقبل 
نهاية القصيدة الطويلة تبدأ محاورة امللك 
ويأخذ هو يف الدفاع عن مواقفه ومامرسته 
إىل أن يظهر شخص اسمه )إهامل( واالسم 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

55

مقاالت ودراسات

ذو داللة أدبية واضحة حيث يخاطب مرص 
أخطاء  تصحيح  عىل  مستعد  إنه  بالقول 
التي  األخطاء  بعض  عن  والتكفري  املايض 
غري  وعن  قصد  عن  البالد  ارتكبت يف حق 

قصد...

أمني   : بونابرت  )نابليون  مرسحية  ثانيا- 

الخوري(

وتتحدث املرسحية عن حالة البالد املرصية 
الثامن  القرن  نهاية  الفرنيس يف  الغزو  بعد 
عرش وأوائل القرن التاسع عرش وما أصاب 

هذه البالد من أفراح وأتراح
مستوى  اىل  ذلك  رغم  املرسحية  تصل  ومل 
اىل  الفتقارها  الفنية  الناحية  من  ناضج 
املتلقي  يشد  الذي  الدرامي  الجانب 
املرسحيات  من  ظلت  لكنها  لألاحداث، 
التي وظفت شخصيات معارصة من خالل 
الذي  بونابرت  نابليون  لشخصية  توظيفها 
العثامين  الدستور  باعالن  له صلة  توجد  ال 
الدرامية لهذه  البنية  وهو ما يؤكد ضعف 

املرسحية وتفكك فصولها وأجزائها.

)انطوان  الحرية  أبطال  مرسحية  ثالثا- 

جميل 1908م(

تاريخية  انعطافة  املرسحية  هذه  تتناول 
وهي  االسالمية  املنطقة  انعطافات  من 
تقدم  مع  استفحلت  تاريخية  أزمة  تواجه 
متثلت  وقد  املسلمني،  وتخلف  األوربيني 
هذه االنعطافة بإعالن الدستور العثامين يف 

العام 1908م.
واملرسحية عبارة عن خمسة مشاهد ترسد 
قبل  االسالمية  البلدان  حالة  منها  األوىل 
هذه  شاب  وما  الدستور  اعالن  مرحلة  
مبآس  متيزت  دامية  حوادث  من  املرحلة 
وغياب للعدالة واملواساة عن طريق حديث 
أحد املمثلني اىل الجمهور باسرتجاعه هذه 
عذب  تاريخي  رسد  خالل  من  الحوادث 
العثامنية  السياسات  عن  يتحدث  وجميل 
األرمن  من  كاملوقف  واملستبدة  الخاطئة 
لحياة  التطلع  إىل  وتنتهي  واضطهادهم، 
الجديد  الدستور  إعالن  خالل  من  أفضل 
والحقوق  الكرامات  يحفظ  قد  الذي 
البرشية لكل سكان مجتمع من املجتمعات 

املدنية الحديثة.
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رابعا: مرسحية أنباء الزمان يف حرب الدولة 

توفيق  ومحمد  فهمي  ملحمود  واليونان 

األزهري سنة 1905م

املرير  للرصاع  مستوحية  مرسحية  وهي 
السيطرة  أجل  من  واليونان  العثامنيني  بني 
عىل جزيرة )كريت( االسرتاتيجية يف البحر 
املتوسط وقد عرب الكاتبان من خالل هذه 
املؤيدة  الدينية  عواطفهام  عن  املرسحية 
الخالفة  دولة  باعتبارها  العثامنية  للدولة 
خمسة  عىل  املرسحية  بنيت  وقد  انذاك، 
فصول حيث خصص املؤلفان الفصل االول 
يدبرها  التي  املؤامرات  لتصوير  والثاين 
دولة  اقوى  يدير  الذي  االنجليزي  الربملان 
ويظهر  الزمان،  من  قرنني  قبل  استعامرية 
يف الفصل الثالث السلطان عبد الحميد مع 

يوجههم  وهو  وضباطه  وزرائه  مجموعة 
يف  يظهر  بينام   ، كريت  جزيرة  لدخول 
الفصل التايل ملك اليونان وهو يعد العدة 
باالنجليز،  مستعينا  العثامنيني  ملواجهة 
بينام كرس الكاتبان الفصل االخري الحتفال 
السلطان عبد الحميد عىل فلول اليونانيني 
التابعة  الجيوش  من  الجزيرة  تطهري  بعد 

مللك اليونان...
العريب  املرسح  أن  كيف  لنا  يبدو  وهكذا 
استعان  قد  املبكرة  بداياته  يف  الحديث 
محاوال  املعارصة  االنسانية  بالنامذج 
املرسحيات  أحداث  بناء  يف  توظيفها 
ممثلة  املأل  عىل  عرضها  أجل  من  املكتوبة 
وجهة نظر املؤلف وطريقة فهمه وتعامله 

مع األحداث التي تجري من حوله.  
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تراجيديا مســـرحية 
) الحســــــــني ( 

للكاتب السوري وليــد فاضــل
عبداحل�صني خلف الدعمي 
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بني  املقروء  األدب  أسواق  تطالعك    
الحني واآلخر بعناوين تلفت اإلنتباه إليها 
ذلك  طيات  بني  رحلتك  يف  أياماً  لتعيش 
النتاج املقروء ، ولرمبا أنك يف آخر املطاف 
من  تبغيه  كنت  مام  الوفاض  خايل  تخرج 
ذلك املطبوع ) شعراً ، رواية ، مرسحية أو 
أدبياً ( ولكنك حني تجد ضالتك يف  مبحثاً 
ثنايا ذلك النتاج تشعر بالتسامق وكأنه من 
قد متت صناعته يف مشغلك  أو  عندياتك 
األديب ويف مقالتي املنشورة عىل صفحات 
عنوان  تحت  العدد/٥8   ) كربالء  )جريدة 
القاريء(  ونتاج   .. املؤلف  فن  الكتابة   (
واملدونة يف كتايب )للحديث صلة( الصادر 
عن دار الفرات للثقافة والنرش ما يغنيني 
كان  فقد  إليه  ذهبت  ملا  هنا  الدالة  عن 
املهتمون بشأن املرسح قبل أكرث من ثالثة 
مرسحية  تجسيد  بعد  وتحديداً  عقود 
الواحد  عبد  عبدالرزاق  لـ  الرياحي  الحر 

يكون  يوم  اىل  يتطلعون  الخشبة  عىل 
منطلٌق  حضوٌر  الحسيني  للمرسح  فيه 
امللحمة  موطن  فهي  بالذات  كربالء  من 
الفنون  من  رضب  أي  يف  اإلبداع  وملهمة 
وباألخص  بصلة  الطف  لواقعة  مَتُت  التي 
تجسيد  يف  أطنابه  رضب  الذي  املرسح 
 ( الفرجة  مرسح  خالل  من  الشعائر 
اإلداء  بعفوية  تتسم  والتي   ) التشابيه 
والتقنيات  املريئ  اإلعالم  يرى  ان  قبل  من 
ديني  موروث  إذن  فهو  النور  الحديثة 
وتحديثه  به  األهتامم  علينا  يجب  شعبي 
وعرصنته ملا له من تأثري بالغ يف معطيات 
 .. الالحقة  األجيال  عىل  الثقايف  املشهد 
وحني إنربت العتبة الحسينية اىل إستحداث 
إن  أدركنا   ) الحسيني  املرسح  وحدة   (
الطريق اىل بلوغ املأرب أصبح قاب قوسني 
أو أدىن ولكن توقف عمل وحدة املرسح 
مجلة  إصدار  عىل  الحسينية  العتبة  يف 
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مختصة بالشأن املرسحي فقط وهي الشك 
رضورة حتمية ألنها وثائقية معرفية تعنى 
باآلداب املرسحية ولكن يجب أن يرافقها 
تجسيد عىل أرض الواقع من خالل إقامة 
املهرجانات املرسحية ذات اإلنتامء الواضح 
للثورة الحسينية الخالدة وذلك ال يتحقق 
دون تفعيل وحدة املرسح بتوفري القدرات 
املادية والبرشية املتخصصة فنياً وتقنياً لها 
والتنفيذ  واإلختيار  الحركة  حرية  ومنحها 
إسالمي  مرسح  إقامة  بغية  اإلنتاج  يف 
حسيني معارص يحرص العامة عىل حضور 
عروضه املنتمية اليهم واملجسدة لآلالمهم 
ثورة  الحسينية  فالثورة  وطموحاتهم 
الزمكانية مل تزل قامئة حتى يومنا وستبقى 
ما بقي يف الحياة عرق نابض .. ومن أخطائنا 
الشائعة والتي يجب علينا معالجتها هي 
إننا نبحث دامئاً عن الكتابات والدراسات 
الحسيني  اإلسالمي  باملرسح  تعنى  التي 
متناسني إن األهم من ذلك هو البحث عن 
وتفعيل  وتعضيدها  املرسحية  النصوص 
الصامت  النص  لغة  من  تحويلها  سبل 
ونقولها   .. متحرك  مرسحي  فعل  اىل 
األدبية  الرثوة  من  بالرغم  للحقيقة  تثبيتاً 
الهائلة وعىل كافة صعد املسار الشعائري 
عن  املرسحية  النصوص  الزالت  الحسيني 

مل  أغلبها  وإن  جداً  قليلة  الطف  ملحمة 
يَر النور بعد ، ومن تلك املرسحيات التي 
للكاتب   ) الحسني   ( النور مرسحية  تَر  مل 
والتي مىض عىل  ـ  فاضل  وليد  ـ  السوري 
نرى  والتي  ثالثة عقود  أكرث من  صدورها 
خاصة  ألهميتها  طبعها  إعادة  رضورة 
بعد رحيل مؤلفها وندرة وجودها وأكرثنا 
تبقى  منطها  كان  أياً  املرسحية  بأن  يعي 
صامتة عىل الورق ال تتكلم إال حني ترتجم 
ومن  املرسح  خشبة  عىل  حريك  فعل  اىل 
الجدير باإلشارة إليه إن مرسحية الحسني 
خالل  من  الفكرية  اإلشتغاالت  تعتمد 
مام  السابت  وإيقاظ  التأريخ  إستحضار 
باإلعتامد  حتم علينا قراءتها قراءة متأنية 
ال  الداللية  النص  معطيات  اىل  واإلشارة 
اىل عرضها الحكايئ فذلك ال يتم وال يكون 
جاذباً إال بتفعيل أدوات النص من كورال 
ضوئية  ـ  صوتية  ومؤثرات  وإكسسوارات 
فإستقراء   ، للممثلني  مستمرة  وحركة 
النص إضاءة ملا فيه من إشتغاالت فكرية 
النقد  نظريات  وفق  نقده  ال  ومعطيات 
العرض  بعد  إال  يصح  ال  فذلك  املرسحي 
املرسحي لذلك نقول إن مخرج النص هو 
اإلستقراء  بني  فالفرق   .. له  اآلخر  املؤلف 
أو  إشارة  اىل  يحتاج  ال  واضح  هنا  والنقد 
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بأدب  كمهتم  ضالتي  وجدت  فقد   ، بيان 
)الحسني(  مرسحية  يف  العريب  املرسح 
)وليد  السوري  العريب  الكاتب  ملؤلفها 
فاضل( الذي مل يكن قريباً من دماء الطف 
كربالء  أديم  ضمها  التي  األجداث  ومن 
ولعله مل يزرها من قبل ولكنه يف مرسحيته 
عن واقعتها إستطاع أن يصل بنا اىل ذروة 
لجنس  األديب  خلقه  يف  واإلمتاع  اإلبداع 
كم  بني  من  إطاللتها  ننتظر  كنا  مرسحية 
هائل لكتابات منسوخة عن ملحمة كربالء 
فـ ) مرسحية الحسني ( تتوافق يف معطيات 
الحارض  أحداث  مع  متناغمة  نتائجها 
الزمن دون  القابل من  مع  لتعيش طويالً 
أن تفرض علينا مقصاً لرقيب أو ترقيعاً آنياً 

إستوجبته املعالجة الفنية قرساً .
          أطل علينا )وليد فاضل( يف مرسحيته 
 .. ثائراً  الحسني   ( مع  متواصالً  )الحسني( 
الحسني شهيداً ( لـ عبدالرحمن الرشقاوي 
عيل  محمد  لـ  الحسني(  يجيء  )ثانية  و 
الخفاجي .. ولعيل مل أرش هنا اىل مرسحيات 
اىل  مبستواها  ترتِق  مل  انها  حيث  كثرية 
)ع(  الحسني  اإلمام  ثورة  نتائج  عظمة 
وفكره الوضاء يف عدم خروجها عن دائرة 
)األدب املنربي( يف تناول أحداث امللحمة 
ومل نتطرق لذكر مرسحيات رائدة يف هذا 

الشأن ألنها قد ولدت )خدجاء( من رحم 
ولوج  كتابها  إلستسهال  العقائدي(  )املنرب 
األخطاء  جب  يف  فوقعوا  الصعب  الفن 
القاتلة للنص حيث مل يرتق اىل  املرسحية 

فضاء املرسح وعلميته . 
أألسوار  )الحسني(  إخرتقت مرسحية       
يف  نجده  مامل  فيها  لنجد  إلينا  ووصلت 
البدء  ومنذ  مؤلفها  حاول  إذ  شقيقاتها 
مرصاعيه  عىل  املرسحي  نصه  يفتح  أن 
متجاوزاً عقبات التحجيم بلباقة الحصيف 
يبغي  وألنه  الصنعة،  مبسالك  العارف 
يف  إنسلخ  فقد  بقيت  ما  الحياة  لكتاباته 
الواقع  عن  كمؤلف  )الحسني(  مرسحية 
بكل تعقيداته ومقارباته ليعود أدراجه اىل 
سنة خمٍس وأربعني )4٥( هجرية ليعيش 
لتجليات  القاريء  الرايئ  ببصرية  األحداث 
مبعطف  املخبوء  عن  الغبار  نافضاً  الذات 
الرتاث دون تأثري واضح عىل حركة الزمن...
زياد بن أبيه : أرأيت شاة تسعى يف بهيم 

الليل نحو إبنها املفقود 
ال   : زياد  رشطة  قائد  حصن  بن  عبدالله 

ياموالي 
يف  تعوي  ريح  همسة  أسمعت   : زيــــاد 
بحظر  األمري  أوامر  تتحدى   ، األزقة  أحد 

التجوال ؟
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عبدالله : مل أسمع شيئاً أيها األمري .
يشعر  وال  مفتوحاً  باباً  أرأيت   : زيــــاد 

أهله باألمان ؟
عبدالله : جميع البيوت آمنة .

زيــاد  : إنه أمان زياد بن أيب سفيان . 
عبدالله : أرى أيها األمري أن عصاك شديدة 

عىل أهل البرصة 
زيـــاد : بل إنها لينة . 

عبدالله : أخىش أيها األمري أن يثوروا ذات 
يوم . 

زيــــاد : )يضحك( جامعة مغرمة بالصيد 
 ، الثياب  من  الفاخر  وأقتناء  والجواري 
ميكن أن تثور فقط من أجل شهوتها ويف 
املألوف  اىل  مألوف  الال  عن  يخرج  ذلك 
املسكونة  التأريخ  لحقب  المتناهي  بفعل 
مبرجعيات املبدع يف قراءته املتأنية الدقيقة 
للتأريخ عرب مجساته يف تجسيد األحداث 
يف  الشخصيات  عىل  تأثريها  وإنعكاس 
إحدى وستني  منوها وضمورها حتى سنة 
األوىل ضد  اإلنسانية  الثورة  عام  )61هج( 
راصداً  الشيطاين  والجربوت  الرش  قوى 
السلوكات لشخصيات مرسحيته )الحسني( 
يف  )املتلقي(  القارئ  يثقل  أن  دون 
نابض  التي عرصنها بضمري حر  تراجيديته 
اىل  )امللحمة(  مرسحيته  فقسم  بالحياة 

ثالثة فصول )الحسني والشمر( و)كربالء( 
مرسحه  يف  متنقالً  والهاشميات(  و)الرأس 
 .. ودمشق  والكوفة  والبرصة  مكة  بني 
الرصاع  حسم  يف  القائد  دور  عىل  متكئاً 
الفكر  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  فكان 
تدوين  يف  املؤلف  مداد  به  إستنار  الذي 
العرص  ذلك  أضافر  مقلامً  الرصاع  سفر 
ومسقطاً عن الوجوه الكالحة تلك األقنعة 
نحو  التغيري  محدثاً  األلوان  الفسفورية 
عبثياً  إسرتجاعاً  فيه  يكن  مل  تصاعدي  منو 
ألحداٍث مضت مجرتاً منها مابان عىل إنه 
ماٍض عفا عليه الدهر ، بل جعل من عمله 
ناطقاً بإسم الهم البرشي عابراً فيه األزمنة 
نحو األفق املستقبيل بعيد املدى ويف ذلك 
كل  يف  فهو  الدميومة  قوة  ملرسحه  أعطى 
فصول مرسحيته قد ألغى )أمس ، اليوم ، 
غداً( فقد حدثت )الحسني( باألمس وهي 
مادامت   !!.. غداً  وستحدث  اآلن  تحدث 
هناك  ومادام  متصارعتان  قوتان  هناك 

إستالب لحقوق اآلخرين .
مادام  الحكم  لك  يستقر  لن   : رسجـــون 

رأس الحسني مركباً عىل جسده .
برأيه  الحسني  يعدل  قد   : يـــزيـــــــد 

للخروج اىل الكوفة . 
أيب  بن  لعــيل  إبناً  كان  من   : ســرجــون 
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طالب ال يعرف النكوص اىل الخلف . 
يـــزيـــــــد : ولو عرض الصلح ؟ 

فالقتل   ، القتل  عليه  تعرض   : ســرجون 
رصاطنا املفيض ألستقرار الحكم .

من  الرجــوع  حاول  ولو   : يـــــزيـــد 
حيث أىت . 

وليالقي  الطريق  عليه  إقطع   : ســرجـون 
حتفه . 

يـــــزيـــد : والعامة ..ظ ووصية أيب ..؟ 
وأبوك  أنا  كثرياً  تعبنا  لقد   : ســـرجــون 
العامة  أما   ، الدولة  هذه  لَك  هيأنا  حتى 
، ألننا منلك  العامة وعقلها  .. فنحن قلب 
السيوف  حتى  ومنلك   ، وأقواتها  أرزاقها 
.. ففي كل بيت رقيب  التي يف  أغامدها 
ويف كل مدينة واٍل وحيثام همست زوجة 
برس يف هجيع الليل لزوجها ، ترسب الينا 

الرس يف صبيحة اليوم التايل .
جدران  فاضل(  )وليد  إخرتَق  لقد         
الصمت من خالل تثوير لغة الحوار الهادئ 
الذي بلغ فيه مامل يبلغه )الهتاف( بعد أن 
املثقف  دور  تهميش  رافضاً  اللثام  أماط 
من  بالرغم  صوته  يخمد  مل  الذي  الواعي 
التأريخ  صفحات  وطالء  الكلم  تحريف 
بالقار ، فالكتابة نشاط فكري دؤوب لديه 
فهي  واملغيبة  الغاربة  الحقائق  عن  بحثاً 

ليست رغبة مزاجية طارئة إرتبطت بحدث 
عمر  وإهدار  مصري  تقرير  هي  بل   ، ما 
املحدود  أفقه  غادر  قد  فهو   !!... بكامله 
حيادية  يف  منتهي  الال  نحو  )الحسني(  يف 
التصوير  يف  الحسية  قنواته  عرب  مقدسة 
عىل  فيه  إعتمد  فني  أديٍب  بجهد  والتعبري 
)القرآن الكريم والرتاث والقصص الشعبي 
بالشعر فعمد  الديني ( مروراً  ، والطقس 
هذا  يف  متفردة  تكون  أن  تكاد  لغة  اىل 
الثاقب  اإلستقراء  ولدت من رحم  املنحى 
لفكر شخصياته والغور يف أعامق أرواحهم 
عن  للكشف  ذاكرتهم  صفحات  وتقليب 
عواملهم املخبأة بني ثنايا النسيان واإلهامل 

التأريخي . 
؟  يحدث  الذي  ما   : الحسن  بن  القاسم 

إنني ال أرى شيئاً يف هذا الغبار . 
زينب بنت اإلمام عيل : يا قاسم إبَق داخل 

الخباء وإال مســك مكروه . 
القاســــم : مل ال تدخلني ياعمتاه . 

إتقاء  الخباء  أدخل  كيف   : زينــــــــب 
عارياً   ، قلبي مكشوفاً  املوت وقد خلفت 
علينا  تهوي  النبال  وآالف  امليدان  وسط 
لقد   .. تتبعرث  والفرسان  تتعرث  فالخيول 
جبنوا عن مواجهة فرساننا فقصوا سيقان 

خيلنا . 
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القاســـم : واآلن ؟ 
 ، الحائطة  بنا  تحوط  اآلن   : زينـــــب 

وتدور علينا الدائرة .
مرسحية  يف  فاضل  وليد  لنا  أعاد      
)الحسني( الواقعة بشكل مختلف عن من 
لرضورات  قصدي  تهميش  دون  سبقوه 
قبل  مخرجاً(   ، )مؤلفاً  عالجها  فقد  فنية 
أن تظهر للمأل )مطبوعة( بإشارات تعمد 
الحدث  إستثامر  مواطن  عىل  داالً  ذكرها 
لتفجري الطاقات الجاملية كارساً التوقعات 
التنامي  يف  إليه  ذهب  فيام  الكالسيكية 
النص( كاشفاً عن خفايا  لـ )دراما  الحديث 
النفس وآرائها القدسية والعدوانية يف ذات 
اإلنسان فتتجىل روح الله يف ريحانة رسوله 
مع  حواراته  يف  )ع(  الحسني  اإلمام  )ص( 
ألمـره  والتسليم  لله  ومناجاته  اآلخرين 
ورجساً  غواية  اآلخر  الجانب  يف  لرناها   ..
 .. والشمر  زياد  إبن  يف  متجسداً  شيطانياً 
وهكذا مع عبدالله بن عباس وسليامن بن 
رصد وحبيب بن مظهر األسدي والطرماح 
بن عدي الطايئ يقابلهم يزيد بن معاوية 
قيس  بن  والضحاك  زياد  بن  الله  وعبيد 
والشاعر  الرومي  منصور  بن  ورسجون 
الذي  الغيداين  بدر  بن  الحارثة  املداح 

يصف بن زياد صاغراً بني يديه : 

فلــام قـــام سيف الله فيهـــم      
                   زيــاٌد قـــاَم أبلــَج مستنيـــُر 

أال َمــن مبلــــغٍ عني زيـاداً       
                فنعـــَم أخو الخليفَة واألميـُر        

فأنَت إمـاُم معدلـــٍة وقصـــٍد      
                  وحزٍم حنَي تحرضك األمـوُر 

الخصبة دورها  املؤلف  لقد لعبت مخيلة 
وإنعاشها  مرسحه  شخصيات  تفعيل  يف 
ليتمكن من تحريكها عىل رؤآه وفقاً ملنهج 
)يوتوبيا(  بـ  إلنتاجه  خطط  مدروس  واٍع 
عىل  واضحة  تجدها  التي  فاضل  وليد 
تنتمي  التي  املرسحية  مشاهد  إمتداد 
يرتك  فلم  امللحمي  األدب  اىل  مدارها  يف 
املؤلف نهايات سائبة بل أحكم الصنعة يف 
)الحسني(  مرسحية  فجاءت  األديب  منجزه 
إضطلَع  الذي  الريادي  ملساره  تتويجاً 
واإلخالص  النبل  معاين  فيه  وتجلت  به 
املرسحيات  من  مجموعة  عرب  ملجتمعه 
مؤلف  هكذا  عىل  غريباً  وليس   ، املُنِتَجة 
قىض ُجلَّ حياته يف أروقة املرسح أن يرفد 
املكتبة العربية بالجواهر واملاس من بناة 
أفكاره .. فلقد حقق )وليد فاضل( طموح 
القارئ عرب ملحمته )الحسني( فاصحاً عن 
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يف  متمرس  كاتب  ذات  يف  متأصلة  خربة 
دراسة مجسات مرسحه وثيامت إشتغاالته 
يف الخلق واإلبداع مستوعباً لكٍم هائٍل من 
من   ( زمناً  بينهم  عاش  الذين  الشخوص 
سنة خمٍس وأربعني حتى عام واحٍد وستني 
هجرية ( فعرفهم عن كثب ليعود لنا من 
تلك الحقبة التأريخية متسامقاً مبرسحيته 
الحاجة  أمس  يف  نحن  زمٍن  يف  )الحسني( 
لواقع القنوط  فيه إلستنهاض الهمم رفضاً 
اإلمام  ثورة  مع  تواصالً  والرتهل  والرتدي 
البرشي  الهم  بإسم  الناطقة  )ع(  الحسني 
أختتم  ما  خري  ولعل   . الُحَقب  مر  عىل 
لـ )وليد  به رؤآي عن مرسحية )الحسني( 

فاضل( مشهدها األخري : 
يزيد : اىل أين تسري خطواتك يا يزيد ؟ أهذا 
هو العرش الذي بنيته أللٍف من السنني ، 
لقد سلبت مني يا حسني كل يشء ، مليك 
وإبني وبأيس .. ومل تبَق يل حتى نفيس .  

أربعني  بعد  ليالً  )الوقت  كربالء  يف  القرب 
يوماً من واقعة كربالء ، النسوة الهاشميات 
تحيط بالقرب .. رساٌج ينري الرأس املوضوع 
العابدين(  )زين  يخرج   ، القرب  حافة  عىل 

من القرب .. 
زين العابدين : اآلن الجسد جاهز إلستقبال 
الرأس .. نظرة أخرية يا آل محمد ولتودعن 

الرأس والجسد .. 
زينب : السالم عليك يا أخي ، وطب مقاماً 

يف روضتك . 
وأهنأ   ، أبِت  يا  عليك  السالم   : سكينــه 

بجنتك . 
ويا  سيدي  يا  أوصني   : العابدين  زين 

رصاطي املستقيم . 
الرأس : ال تدمع أعينكن أيتها الهاشميات .. 
فنحن الروح التي ترسي يف خامئل الجنان 
، فال تكونوا ناراً للفتنة وال سيفاً للطغيان 
ال  الذي  عرشكم  الناس  قلوب  ولتكن   ..
يزول فإن قطاف املحبة خرٌي وأجدى .. ال 
تعتقدوا إنني محجوب عنكم حني يوارى 
.. أنا أرد املكاره عمن أبرصين  رأيس الرثى 
يف  محبتي  الله  غرس  لقد   ، فؤآده  بعني 
القلوب . السالُم عليكم ياآل هاشم  السالم 
 . التي تحتوين جسدي  الرتبة  أيتها  عليك 
َث بخربي  السالُم عىل كل من زارين أو َحدَّ
عني  تنحنّيَ   ... الناس  بني  صدٍق  حديث 
 ( بالسـر  عيٍل  ألبني  أللقي  النسوة  أيتها 

تبتعد النسوة وهن يبكني( 
أكون  فحيث   ، الرساج  أطفيء  يابُني 
الحاجة لرساج يك ترى .. نور الله هو النور 

، وما عداه الظالم .. 
) يُطفيء زين العابدين الرساج( وأنا أودع 
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آخر مشهد من املرسحية أقول ، لقد وجدُت 
.. فإن  فيها ضالتي .. ويقيناً ضالتنا جميعاً 

ماكان لله ميكُث يف األرض . 
...........

مؤلف املسرحية يف سطور 

- املؤلف املرسحي وليد فاضل من مواليد 
مدينة حمص سنة 194٥ . 

- عضو إتحاد الكتاب العرب 
- من رواد الحركة املرسحية يف سورية .

- كتب العديد من املرسحيات التي صدرت 

عن وزارة الثقافة وإتحاد الكتاب العرب : 
جلجامش / حلم يف محطة قطار / العشاء 
الثقافة عام 1981  .. إصدار وزارة  املقدس 
/ إيـــفا ـ وزارة الثقافة 1983 / السمفونية 
 /  1986 والقطط  مليس   /  198٥ الهادئة  
أوروبه أمرية صور 1986 / الخفاش 1992 
الدمية / سوناتا الخريف 1990 / زنوبيا   /
املرسحيات  هذه  من  والعديد   /  199٥
السوري  العريب  القطر  مسارح  عىل  مثلت 

ويف الوطن العريب . 
- تويف  مبدينة حمص السورية مسقط رأسه 

يف شباط سنة 2010.
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مسرحية العدد

ُفزْتُ ورب الكعبة
مسرحية العدد

ر�صا اخلفاجي
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املرسح  أن  يظن  من  يخطئ   
الحسيني هو مرسح مناسبة خاصة مبلحمة 
هو  الحسيني  فاملرسح  فقط!!  عاشوراء 
الجامهريي  فعله  يتعاظم  رسايل  مرسح 
املؤثر مادام هناك رصاع بني الظامل واملظلوم؛ 

فهذا املرسح متجدد ومعارص بامتياز.
إنه مرسح املقاومة الباسلة ضد كل أشكال 
العنرصية والطائفية واإلرهاب املنظم الذي 
العاملي  االستكبار  ومازال  وقاده  أوجده 
الرجعية  الصهيونية وعمالءها من  وربيبته 
الوهابية الجاهلية املتخلفة. وبهذه املناسبة 
نود التأكيد عىل ما ييل: علينا إذا أردنا أن 
الحسني  اإلمام  منظومة  إىل  حقا  ننتمي 

املحمدية.. أن نعرف من هو الحسني؟
إنه برٌش.. ولكن استثناء!! نعم, استنادا إىل 
وأحاديث  )املباهلة(  وآية  )التطهري(  آية 
لذلك  والحسني  الحسن  عن  األعظم  النبي 
وليس  حقا,  املبدع  الحسيني  للكاتب  البد 

الحسني  اإلمام  منزلة  يعرف  إن  املدعي- 
إليه  يهدف  كان  عام  ويكتب  الحقيقية 
ما  يكتب  وال  اإلصالحية  نهضته  يف  اإلمام 
الحسيني  الفكر  إىل  وينسبه  له-  يحلو 
املبادئ  يتوفر عىل  الذي  الخاّلق  الحضاري 
صعوبة  تكمن  هنا  ومن  السامية!!  النبيلة 
لسنا ضد  املدرسة!! نحن  الكتابة إىل هذه 
التحريف  ضد  لكننا  والتجريب..  الحداثة 
يصح  ال  سوف  وبالتايل  واالدعاء  والتشويه 

إال الصحيح..
بسم الله الرحمن الرحيم.. 

ينفع  ما  وأما  جفاءا  فيذهب  الَزبَد  ))وأما 
الناس فيمكث يف األرض((
صدق الله العيل العظيم

هذه دعوة مخلصة من محب يريد التوفيق 
والنجاح لكل املبدعني األصالء الذين يسريون 
البيت  وأهل  الحسني  اإلمام  درب  عىل 

النبوي األطهار بعقيدة راسخة. 
من سلسلة املرسح الحسيني املعارص .

املقدمة
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رضا الخفاجي

الشخصيات
1-اإلمام عيل )عليه السالم(

الم( 2- اإلمام الحسن )عليه السَّ
الم( 3- اإلمام الحسني )عليه السَّ

4-مالك األشرت- من اشهر القادة مع اإلمام 
الم( عيل )عليه السَّ

٥- معاوية بن أيب سفيان
6-عمرو بن العاص

7- )يزيد(
8-الشيخ أو الراوي

9- مجاميع من الكومبارس لتنفيذ فعاليات 
مختلفة كام يراها املخرج     

املشهد األول
اآلية  تُقرأ  مظلم-  املرسح  الستارة-  ترفع 
الكرمية/ مسجلة/ حيث ينطلق الصوت من 
عمق املرسح واآلية هي: بسم الله الرحمن 

الرحيم
وملّا  أسلمنا,  قولوا  بل  آمنا,  تقولوا  ))ال 
يدخل اإلميان يف قلوبكم(( صدق الله العيل 

العظيم
تُسلط  )شيخ(  املرسح  قلب  من  يتقدم 

أثناء تجواله يف  عليه إضاءة مركزة تالحقه 
املرسح, أما باقي املرسح فيبقى مظلام.

- الشيخ يخاطب الجمهور قائال: أيها السادة- 
الناس صنفان إما أٌخ لك يف الدين, أو شبيه 
جلت  الباري  كرّم  فلقد   .) الخلق)  يف  لك 
تقويم..  أحسن  يف  وخلقه  اإلنساَن  قدرته 
الخالقني,  الله أحسن  فتبارك  تعاىل  قال  إذ 
وَضَمَن له الجنة, إن أحَسَن يف دنياه, وأطاع 
تعاليم خالقه, ولكن.. هل التزم البعض منا 
الكثرية  النعم  شكر  وهل  السامء؟  بتعاليم 

التي منحها الخالق العظيم لعباده؟؟..
مل يطلب الباري جلت قدرته إال أن نكون 
واألخّوة  املحبة  تسودها  بحياة  مؤمنني 
كنا  فلو  والسالم..  االجتامعي  والعدل 
بعث  ملا  املباركة,  التعاليم  بهذه  ملتزمني 
واألولياء  األنبياء  آالف  الحكيم  العزيز 
بقيم  البرش  بتذكري  ليقوموا  الصالحني, 
ويحذرونهم  وينذرونهم  السمحاء,  السامء 
من عقاب الجبار املتكرب!! فالكائن البرشي 
يكون مسخا عندما يفقد مروءته وينسلخ 
وحٍش  إىل  فيتحول  اإلنسانية  صفاته  عن 

قاتل.
ستكون  كيف  أتسائل:  إنني  السادة,  أيها 
التي  السامء  بتعاليم  التزمنا  لو  حياتنا 
الذي  العاملني  آله  أنزلت عىل قلب حبيب 
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البرشية جمعاء,  إىل  الساموية  راسلته  بلّغ 
والزمهم بوجوب األخذ بها ونرشها؟ كيف 
ستكون حياتنا, يف عامل خال من الظلم والقتل 
واإلرهاب؟ هذا اإلرهاب الذي مارسه طغاة 
العصور لتثبيت عروشهم املتهرءة وملكهم 
املؤمنني  أمري  ولكن صدق  الزائل!!  العقيم 

عندما قال: ))كيفام تكونوا يوىّل عليكم((
تقاعسوا عن  الذين  فينا, يف  املشكلة  إذن, 
نرصة الحق والعدالة ورمزها املقدس, اإلمام 
إمام  املتمرد عىل  الطاغية  قاتل  الذي  عيل 
السلطة  واغتصب  الرشعي  وخليفته  زمانه 
باملكر والخدعة وبالسيف الغاشم.. هاهم 
األرض  يف  يعيثون  مازالوا  معاوية  أحفاد 
باسم  والدمار  اإلرهاب  وينرشون  فسادا 

الدين والدين منهم براء.
ظــــــــــــالم

املشهد الثاين
قلب  يف  عرض-  شاشة  عىل  فيلم  يُعرض 
املرسح- نشاهد فيه معاوية بن أيب سفيان 
وهو نائم يف غرفته بقرص الحكم يف الشام, 
حيث يرى يف الحلم مجموعة من املقاتلني 
يهرب  وهو  ويالحقونه,  سيوفهم  يشهرون 
كأن  األشجار..  فيها  تكتظ  ارض  يف  مرسعا 

تكون- غابة- عىل سبيل املثال.

نشاهده يلهث مذعورا وقد أدركه التعب, 
الوراء..  إىل  يلتفت  واألخرى  الفينة  وبني 
وجهه,  عىل  صغرية  حفرة  يف  يقع  فجأة 
مجموعة  فريى  مرسعا  النهوض  يحاول 
سيوفها  وشهرت  به  أحاطت  وقد  املقاتلني 
وجوههم,  عىل  واضحة  الغضب  وعالمات 
فيرصخ  واحد-  رجل  رضبة  يرضبونه  ثم 
رصخة مرعبة وينهض من فراشه- يف الهزيع 
األخري من الليل حيث يقرتب آذان الفجر...( 
أثاثا  املؤثثة  الغرفة  أركان  احد  إىل  فيتجه 
بالخمر  مملوءا  إبريقا  يرفع  حيث  فاخرا 
الرعب  وعالمات  مبارشة  منه  ويرشب 
مازالت مسيطرة عليه فينسكب الخمر عىل 
وجهه ولحيته, فيكرث من الرشاب, ثم يعود 
فريمي نفسه يف الفراش ثانية ويغمض قليال 

ثم يفتح عينيه برسعة وهو يقول: 
النوم  إىل  أعود  أن  ميكن  ال  ال,  معاوية:   -
يعاقرين  مازال  اللعني  الكابوس  ثانية وهذا 
منذ عدة أيام!// ينهض يتجول يف الغرفة ثم 
يجلس عىل أريكة موجودة يف الغرفة وقد 
بدأ تأثري الخمرة عليه واضحا.. حيث يشعر 
بنشوة وبيشء من الهدوء فيخاطب نفسه 

بصوت مسموع قائال:
- معاوية: نعم, الخمرة وحدها هي املنقذ 
مخاويف  من  تخلصني  التي  فهي  الويف!.. 
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يل  تجلب  وكذلك  السعادة  يل  وتجلب 
القوة.. بعد ذلك الكابوس املرعب الذي بدا 
يالزمني كل ليلة منذ انتخاب ابن أيب طالب 
خليفة للمسلمني.. لقد ذهبْت كل مكائدنا 
أدراج الرياح! لقد أردنا أن نلقي تهمة قتل- 
ولكن  وأصحابه,  عيل  عاتق  عىل  عثامن- 

مكرنا مل يفلح!!
يعلمون  أال  عليا؟  انتخبوا  كيف  ادري  ال 
بأنه نفس محمد؟!! وانه من قتل صناديد 

قريش يف بدٍر وأحَد واألحزاب؟؟!!
تلك  الوثيقة-   - عىل  املوقعون  ذهب  أين 
ووقع  محمد  زمن  يف  كتبت  التي  الوثيقة 
يف  تنفيذها  بدأ  حيث  رسا  الجميع  عليها 

-السقيفة-!!
وان  البد  عيل؟  من  ثأرهم  عن  تخلّوا  هل 
املشؤوم  اليوم  ذلك  يف  حصل  قد  ما  خلال 
انتخبوا فيه- أيب تراب.. ماذا سأفعل  الذي 

اآلن إىل أن ترشق الشمس؟ 
// بعد لحظات يُسمع آذان الفجر//

يقول:  عاٍل  بصوت  يقهقه  وهو  ينهض   //
آذان الفجر؟ هذا يعني محمد! يعني عيل, 
انهام يحارصانني وأنا يف قرصي.. أنا معاوية 
ابن أيب سفيان سليل العظامء, وحاكم الشام 

وأمري املؤمنني القادم لجميع املسلمني..
- نعم, أنا أحق بالخالفة من أيب تراب! نعم, 

إثبات  من  البد  القادم..  املؤمنني  أمري  أنا 
ذلك بجدارة!! واال ملا دخلنا يف اإلسالم؟

املوجودة يف  املرآة  أمام  ثم يذهب ويقف 
الغرفة فيخاطب نفسه وهو يف قمة نشوته 

قائال:
 / املؤمنني؟  أمري  أنا  حقا  هل  معاوية:   -
يقهقه بقوة ويقول: كيف يل أن اصيل اآلن 
وسعاديت؟!!  نشويت  قمة  ويف  مخمور  وأنا 
ها؟ إذن لنؤجل الصالة اآلن!! فهناك ما هو 

أهم منها.
// يرتنح يف الغرفة ثم يجلس عىل األريكة 
لحظة  بعد  األرض..  إىل  برأسه  يطرق  وهو 

ويرفع رأسه ويستطرد قائال:
- معاوية: ولكن منذ متى كنا من املؤمنني 
اإلسالم  دخل  أيب  إن  باإلسالم؟  امللتزمني 
محمد  وسيطرة  مكة  فتح  بعد  مكرها 
أصنامنا  بتحطيم  عيل  قام  أن  وبعد  عليها 
العظام ورميها من فوق الكعبة!! نعم, لقد 
الحفاظ  اجل  من  أيب  مع  الكثريون  اسلم 
الفرصة  وانتهاز  ومكاسبهم  مواقعهم  عىل 
الجديدة  الدولة  عىل  والسيطرة  السانحة 
اتفقنا عليه  ما  أقامها )محمد(.. هذا  التي 
وتعاهدنا به وكتبناه يف -الوثيقة- الرسية.. 
وما قمنا بتنفيذه يوم- السقيفة- واليوم يأيت 
الحمراء..  الخطوط  ليخرتق  طالب  أيب  ابن 
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ويهدم كل ما بنيناه مذ كنا وال شان لنا بأية 
مصالحنا!!  تخدم  التي  إال  كانت..  عقيدة 
كنا  تجارها..  وكبّار  القوم  سادة  نحن  نعم 
جاء  أن  إىل  والنصارى  اليهود  مع  نعمل 
موازين  تغيري  وأراد  الجديد  بدينه  محمد 

القوة وحياة املجتمع القديم.
 نعم, جاء محمد ليسلبنا سلطاننا ووجاهتنا 
مكة  داخل  يف  القبائل  بني  ونفوذنا  وقوتنا 
مع  يساوينا  أن  محمد  أراد  وخارجها.. 

عبيدنا الذين اشرتيناهم بأموالنا!!
محمد..  مات  عندما  الصعداء  تنفسنا  لقد 

وانترصنا عىل عيلٍّ ورهطه يف -السقيفة-..
واآلن يأيت عيل ليقض مضاجعنا مرة أخرى 
ويحاول إرجاعنا إىل زمن ابن عمه..!! هذا 

لن يكون.. لن يكون أبدا!!
عىل  نفسه  ويلقي  مرتنحا  يذهب  ثم   //

فراشه//
ظــــــــالم

املشهد الثالث
يف  الحكم  قرص  يف  كبرية  قاعة  املكان-   //
مسيطٌر  والقلق  معاوية  نشاهد  الشام- 
العاص  بن  عمر  قدوم  ينتظر  وهو  عليه 

بفارغ الصرب.
أمري  موالي  قائال:  الحراس  احد  يدخل   -

املؤمنني
- معاوية: ماذا وراءك.. هل جاء ابن العاص؟
- الحارس: نعم يا موالي, وهو يطلب اإلذن 

بالدخول.
- معاوية: ماذا تنتظر؟! ادخله فورا.

للسالم عىل  العاص وينحني  ابن  // يدخل 
معاوية قائال:

أمري  موالي  عىل  السالم  العاص:  ابن   -
املؤمنني.

املؤمنني وعيل  أمري  أكون  - معاوية وكيف 
هو الخليفة املنتخب؟

- ابن العاص: لقد حانت اللحظة الحاسمة.. 
اللحظة التي كنا ننتظرها!

- معاوية: ماذا تقصد؟
- ابن العاص: لقد أمر ابن أيب طالب بعزلك 

عن والية الشام.
- معاوية: ماذا؟؟؟

- ابن العاص: هذا ما حصل.. وما جاءت به 
أخبار املدينة باألمس!

- معاوية: ماذا سنفعل؟
التمرد  بإعالن  سنقوم  العاص:  ابن   -
لدينا  ليس  عثامن  بدم  مطالبني  والعصيان 

اآلن إال هذه الحجة.
- معاوية: وكلنها حجة واهية.

- ابن العاص: علينا أن نجعلها حجة قوية, 
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وان نستمر بالكذب حتى يدقنا القوم؛ البد 
أن نستمر باتهام عيل بأنه هو من تسبب 

يف مقتل عثامن.
- معاوية: وهل سيصدق الناس؟

ونرش  األموال  بنرث  نعم,  العاص:  ابن   -
الرعب وتخويف الناس وخاصة التجار من 
حكم عيل الذي يريد تطبيق مبادئ اإلسالم 
التي نعرفها جيدا والتي تريد القضاء علينا 

جميعا!!
- معاوية: إذن هي املواجهة الحاسمة!! إنها 

الحرب إذن.
ذلك  تتوقع غري  كنت  العاص: وهل  ابن   -
املعرفة,  حق  يعرفنا  الذي  وهو  عيل؟  من 
فنحن نعرف عليا أيضا كام يعرفنا,.. ولكن..

- معاوية: ولكن ماذا يابن العاص؟ ال تزدين 
رعبا.

هل  تتكلم؟  رعب  أي  عن  العاص:  ابن   -
تخىش مواجهة عيل؟

- معاوية: وَمن ِمّنا ال يخىش مواجهة عيل.. 
علينا  اآلن  بأبطالنا,  ماذا فعل  يعرف  وكلنا 
لقد  نعيشها..  التي  املحنة  هذه  نجتاز  أن 

جاء اآلن دورك يف هذه املعركة الحاسمة.
- ابن العاص: أنا خادمكم املطيع يا موالي 

وتلميذ1كم املخلص.
- معاوية: اعلم ذلك جيدا.. ولهذا أرسلت 

لنا..  الكبرية  خدماتك  اقدر  فانا  عليك.. 
وأنت تعلم ذلك.

ومصرينا  واحدة  مصلحتنا  العاص:  ابن   -
واحد.. علينا التحرك برسعة قبل أن يكون 

عيل هو البادئ.
- معاوية: ومتى ستبدأ؟

أن  علينا  اللحظة  هذه  من  العاص:  ابن   -
نبادر بالهجوم حتى يعلم عيل وكافة الناس 
بأننا لسنا ضعفاء.. ويف نفس الوقت نقوم 
بنرش اإلشاعات يف جميع األمصار عن مقتل 

عثامن ومواصلة اتهام عيل بذلك املقتل.
- معاوية: هذا ما كنت ارجوه منك... لقد 

أدخلت الرسور إىل قلبي.
يف  مرشوعة-  األساليب  كل  العاص:  ابن   -
زمن الحرب- من اجل أن نحقق النرص عىل 
العدو, والحفاظ عىل مجد وسلطان )أمية( 

سأبذل كل جهودي وسوف ترى النتائج
صديقي  فأنت  مؤكد..  هذا  معاوية:   -

املخلص.
// ثم يلتفت إىل الجمهور ويخاطبهم بعيدا 

عن ابن العاص//
املاكر,  أيها  اعرفها  هدافك  كلُّ  معاوية:   -
أنت أدهى مني ولكنني سأكون دامئا أكرث 
حذرا, إن هدفك هو االستيالء عىل العرش 
غر  وتراه  )يزيد(  تكره  وانك  مويت,  بعد 
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مؤهل للحكم!
قائال:  معاوية  من  يقرتب  العاص  ابن   //
كأنك تخاطب نفسك ا موالي؟ ماذا يُقلقك 

وأنت داهية العرب وفخر )أمية(؟!!
أن  البد  مثيل  رسا..  أخفيك  ال  معاوية:   -

يقلق, ألنك تعرف من هو أبو الحسن!!
- ابن العاص: وَمْن مّنا ال يعرفه؟ ومن منا 
بوجودنا..  متعلق  األمر  ولكن  يخشاه؟؟  ال 
فإما أن نكون أو ال نكون!! وان مل نجازف 

تذهب كل أحالمنا وآمالنا.
- معاوية: وعيل أيضا يدرك ذلك!

مباديء  صاحب  عليا  لكن  العاص:  ابن   -
سلطان  فأصحاب  نحن  أما  وقيم..  ورسالة 
حتى  الوسائل..  بكافة  تثبيته  عىل  نعمل 
وان كانت غري مرشوعة.. وهذا هو الفرق 

الجوهري بني الضدين.
- معاوية: لقد أحسنت القول وحان وقت 
تراه  ما  افعل  أفعال!  إىل  األقوال  ترجمة 
والوصوليني  املرتزقة  كل  اجمع  مناسبا.. 
الدنيوية  املنافع  أصحاب  وكل  والتجار 

واعمل عىل وقوفهم معنا.
- ابن العاص: بالتأكيد يا موالي.. هذا هو 
أما  متبادلة,  ومنافع  مصالح  الدنيا..  واقع 
القيم السامية واملبادئ النبيلة التي ال تغني 
وأنصاره..  تراب  أيب  إىل  فنرتكها  تسمن  وال 

هذا هو مصدر قوتنا الذي يحقق لنا النرص 
الحاسم عىل العدو!!

ستكون الحرب مفتوحة وعىل كل الجبهات, 
وبجميع أشكالها وليس بالسيف فقط.

- معاوية: هذا صحيح, ربُّ قول أكرث تأثريا 
من أفعال كثرية؛ عليك بنرش الرعب أوال يف 
بان  الجميع  يعلم  القريبة منا ليك  البلدان 
بالنيابة  تكلم  عنفوانها,  يف  مازالت  قوتنا 
عني فأنا أعطيك هذا الحق!! سوف أتركك 

اآلن.. فأبدا بتنفيذ ما اتفقنا عليه.
// يخرج معاوية, يبقى ابن العاص وحيدا 
بصوت  الجمهور  يخاطب  املرسح,  عىل 

مسموع وكأنه يخاطب نفسه.
- ابن العاص: معاوية.. هذا الداهية املاكر 
وهذا  وقدرايت..  إمكانيايت  استغالل  يحاول 
اعرتاف رصيح منه بقوة فعيل ودهايئ, وهو 
يعلم أيضا بأنني أحق من ولده يزيد, ذلك 
ملاذا  والقردة,  الخمرة  يعاقر  الذي  الفاسق 
يريد معاوية حرص السلطة يف )أمية(؟ ملاذا 
هذا  أعطته  السامء  هل  وراثية؟  يريدها 
كابوس  من  نتخلص  أن  علينا  إذن,  الحق؟ 
لتحقيق حلمي حتى  أتفرغ  بعدها  )عيل( 

لو اضطررت إىل قتل يزيد!!
اظـــــــــالم
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املشهد الرابع
مُيِثل  وثائقي  فيلم  يُعرض  مظلم,  املرسح 
هذا  يستمر  )صفني(,  معركة  من  جانبا 
واختياره  املخرج  رؤية  حسب  الفيلم)) 

وكيفية تنفيذه((
ثم ننتقل إىل املرسح- يف احد جوانبه نشاهد 
لجيش  ميدانية  قيادة  مقر  ميثل  )رسادقا( 
بن  وعمر  معاوية  نشاهد  حيث  معاوية.. 
فيبدأ  األموي  الجيش  قادة  وبعض  العاص 

الحوار التايل:
حديثه  يكمل  وكأنه   // العاص  بن  عمر   -
عىل  واضحة  الغرور  وعالمات  ضاحكا, 
معاوية  موالي  اطأمن  هل  قائال:  وجهه// 

اآلن؟
والقلق  الخوف  مازال  الذي  معاوية//   -

واضح عىل وجهه يقول:
- أراك سعيدا ومنتشيا يابن العاص؟, وكأنك 

حققت نرصا حاسام عىل جيش عيل؟!
موالي  يا  قليال  تريث  العاص:  بن  عمر   -
باملكر  حققنا  لقد  النتائج!!  ترى  وسوف 

والخديعة نرصا عجزت عنه سيوفنا!
قادة  وأمام  اآلن,  لك  اعرتف  معاوية:   -
العرب!! كيف  أدهى  بأنك  األموي  الجيش 

خطرت لك فكرة رفع املصاحف؟!

- ابن العاص//بنشوة وغرور//: حريص عىل 
ألهمني ذلك! وكذلك شعوري  ُملِْك )أمية( 
حاسم  نرص  تحقيق  امكان  وعدم  بالعجز 
يف الحرب بل أن الكفة كانت متيل لصالح 
العددي عليهم..  جيش )عيل( رغم تفوقنا 
يؤكد صدق واليئ ملوالي..  به  ما قمت  أن 

فانا خادمكم املطيع وتلميذكم املخلص.
// يضحك الجميع.. ثم يطرق معاوية لفرتة 
قصرية حيث يسود بعض الصمت ونظرات 
التساؤل.. فمعاوية غري مصدق ملا حصل.. 

يرفع رأسه قائال:
- معاوية: مازلت قلقا! ومازلت أتذكر تلك 
جيش  أوشك  عندما  الحرجة,  اللحظات 
الكوفة عىل هزميتنا.. فقد شعرت بان سبل 
)عيل(  دعاين  عندما  أمامي,  تنغلق  النجاة 

إىل املبارزة..!
// تسود لحظة صمت حيث يطرق الجميع 
غري  بشكل  يضحك  منهم  البعض  ونشاهد 
يعرف  لكونه  شعوره  يكتم  انه  أي  واضح 
نهاية املبارزة أن حصلت! فيلتفت معاوية 

إىل ابن العاص معاتبا:
التي  الحرجة  اللحظة  تلك  يف  معاوية:   -
دعاين فيها عيل إىل املبارزة.. كيف تقول يل.. 

لقد أنصفك الرجل! اخرج وبارزه؟!
- ابن العاص/ بنوع من االرتباك: لقد كانت 
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مزحة يا موالي!
- معاوية: أنا اعرف ملاذا قلت ذلك الكالم..!!

موالي..  يا  اإلساءة  اقصد  مل  العاص:  ابن   -
فكلنا يعرف من هو عيل!

- معاوية: وخصوصا أنت يابن العاص.. وان 
ما فعله بك سيظل مدونا يف كتب التاريخ.

- ابن العاص: هل تنتقص مني يا موالي.. 
من  والتفاين  الجهد  هذا  كل  بذلت  لقد 

أجلكم.
- معاوية: أنا ال انتقص منك ولكنني اذكّرك 

فقط.
- ابن العاص: الهروب من مواجهة )عيل( يف 
الحرب ليس عارا!! والذي يقول عكس ذلك 
عليه أن يفعل العكس.. لقد اعتادت العرب 

عىل ذلك يف حروبها مع )عيل(!!
- معاوية: دعك من هذا اآلن.. فانك ساعدي 
األمين ومستشار الدولة األموية األول, فامذا 

تريد أكرث من ذلك؟
الحياء  من  بنوع  يطرق  العاص  ابن   -

املصطنع ويقول:
- ال أريد شيئا محددا. ولكنني أخىش عىل 
له  يتوفر  مل  ان  التمزق,  من  الدولة  كيان 
بنا..  يرتبصون  فاألعداء  مقتدرون,  قادة 
ال  اليوم  حققناه  الذي  النرص  هذا  وحتى 
ميكن أن يكون حاسام.. والبد لنا من عمل 

الكثري لرتسيخ هذه النتائج املتحققة.
- معاوية: هذا ما أردت قوله.. تبقى الكوفة 
أليب  املوالون  زال  فام  لنا..  قلق  مصدر 
األشرت  مالك  من  أخىش  إنني  كرث..  الحسن 
يف  والجسور  املحنك  القائد  ذلك  النخعي, 
جيش عيل والذي وقف ضد التحكيم فقد 
حاول إنهاء النزاع بالقتال.. وكاد أن يحقق 

ما أراد!!
وقبل  توقف..  القتال  املهم؛  العاص:  ابن   -
يلتزم  انه  تعلم  وأنت  بالتحكيم,  عيل 
ذلك..  عىل  موافقته  عدم  رغم  بوعده, 
الرشخ  ذلك  نحدث  أن  استطعنا  ولكننا 

وذلك االنشقاق بني صفوف جيشه.
إكامل  يف  اإلرساع  عليك  إذن  معاوية:   -
فاألخطار  الواقع  األمر  وترسيخ  بدأت,  ما 
مازالت محدقة بنا! إن عرش )أمية( مازال 

يتأرجح يابن العاص وعلينا تثبيت أركانه. 
اظــــــــــالم

املشهد الخامس
- يف الطرف اآلخر- مقر قيادة جيش اإلمام 
مالك  مع  عيل  اإلمام  امليداين..  )ع(  عيل 

األشرت وبعض القادة
أمري  يا  ريب  ناشدتك  لقد  األشرت:  مالك   -
قبل  قليلة  ساعات  متهلني  أن  املؤمنني 
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إيقاف القتال.. فقد كان النرص قاب قوسني 
أو أدىن.

- اإلمام عيل: لقد كنت من الرافضني إيقاف 
القتال, ولكن خدعة- رفع املصاحف- التي 
عىل  انطلت  املاكر,  العاص  ابن  ابتكرها 
و  قادة جيشنا,  أفراد وبعض  الكثريين من 

فأحدثت انشقاقا خطريا.
الذي  هؤالء  ترصف  من  أعجب  إنني 
الفاسَقني  ومعاوية  العاص-  ابن  يصدقون 
ضعيفي  مع  اعمل  ماذا  عليا!!  ويخالفون 
الجاهلية  طباع  تغلب  ومازالت  اإلميان؟ 
قلبي  ملئوا  لقد  والله   (( سلوكهم!  عىل 

قيحا(( )مقولة لإلمام عيل )ع((
- مالك األشرت: لقد استطاع الفاسقان أن يدسا 
بني صفوف جيشنا بعضا من مرتزقتهم, ليك 

ينفذوا هذا املخطط الخبيث.
- اإلمام عيل: لقد أحدث ذلك النفر الضال 
انشقاقا بني صفوف جيشنا وصدقوا أكاذيب 

ابن العاص, ومالوا إىل التحكيم!
- مالك األشرت: اولسَت أمري املؤمنني املنتخب 
من قبل الرعية؟ اولسَت ويص نبي الرحمة 
محمد )ص(؟ اولسَت زوج فاطمة الزهراء, 
فهل  والحسني؟  الحسن  السبطني  وأبو 
الله  أحكام  يعرفون  املفسدين  هؤالء  مثل 

ويطبقونها أفضل منك يا أمري املؤمنني؟؟

الحق..  يكون  من  مع  يعرفون  هم  إذن.. 
ولكنهم ال يؤمنون!!

- اإلمام عيل: لقد زيّن لهم الشيطان سوء 
قول!  مجرد  وليس  فعٌل  اإلميان  عملهم.. 
بالسوء,  األّمارة  النفس  مجاهدة  اإلميان 
ولكن هذه هي حال الدنيا.. إنهم يبيعون 
مثن  إن  بخس,  بثمن  بدنياهم,  آخرتهم 
يبيع  فلامذا  الجنة!!  هو  املؤمن  اإلنسان 
بأقل من ذلك؟! هذا هو الجهل.. والجاهل 

عدو نفسه.
- مالك األشرت: واآلن يا موالي, مباذا تأمرنا؟

- اإلمام عيل: لقد تركت أمر التحكيم أليب 
موىس األشعري.

األشعري  أخىش عىل  ولكن  األشرت:  مالك   -
من مكر ابن العاص.

- اإلمام عيل: أدرك ذلك.. الجاهلية مازالت 
تعرف  وأنت  الكثريين  نفوس  يف  تعشعش 
منذ  املاضية,  األعوام  طيلة  لنا  حصل  ماذا 
وفاة النبي األكرم واىل هذا الوقت.. الحروب 
مازالت مستمرة والتآمر متواصل والناكثون 

واملارقون يعيثون يف األرض فسادا.
أسالكم  ال  الكريم:  الرسول  لهم  قال  لقد 
أمره  القريب- كام  املودة يف  إال  أجرا..  عليه 
فتح  يوم  عنهم  عفا  كذلك  الكريم,  القرآن 
فبامذا  الطلقاء؛  فانتم  اذهبوا  وقال:  مكة, 
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والحقد  املتواصلة  العداوة  غري  أجابوه, 
املتوارث, إنهم والله هم الخارسون!! الدنيا 
ظلموا  الذين  وسيعلم  مقر..  واآلخرة  ممر 
للمتقني.  والعاقبة  ينقلبون..  منقلب  أي 

ظـــــــــالم

املشهد السادس
- يف قرص معاوية يف الشام.. معاوية مع ابن 
القادة  وبعض  معاوية  ابن  ويزيد  العاص 
تدور  صامتة  جانبية  أحاديث  والوجهاء 
يخاطب  معاوية  قليل  بعد  الحضور..  بني 

الحارضين.
الذي  نرصه  عىل  الله  نحمد  معاوية:   -
الشجعان  األوفياء  الرجال  بوجود  تحقق 
مقدمتهم  ويف  الفتية..  لدولتنا  وإخالصهم 
عىل  يؤرش  الذي//  املحنك  القائد  هذا 
أن  وذكاءه  بحكمته  استطاع  العاص//  ابن 
عىل  الخروج  أراد  الذي  عدونا  ينترص عىل 
حكم الجامعة وشق وحدة املسلمني واترك 
عن  ليعرب  العاص,  بن  عمرو  إىل  الحديث 
النرص  هذا  تحقيق  بعد  ومعاناته  مشاعره 
الكبري.// يؤرش عىل ابن العاص// فيقوم ابن 

العاص قائال:
موىس  أبو  أعلن  أن  بعد  العاص:  ابن   -
اتفقنا,  كام  صاحبه,  خلع  عن  األشعري 

واخلع  اليشء  نفس  فعل  مني  وانتظر 
موالي معاوية ابن أيب سفيان لكنني فعلت 
ما ميليه عيلَّ واجبي وحبي ملوالي وحريص 
عىل دولة- أمية- فقمُت وقلُت: )وأنا اثبت 

صاحبي كام اثبت هذا الخاتم(..
//تتصاعد نداءات االستحسان من الحارضين 
مثل  االشادات  بعض  ترافقها  مع ضحكات 
داهية  يا  أحسنت  العاص..  يابن  أحسنت 

العرب؟؟ بورك فيك.. الفض فوك!!
بيديه  ملوحا  عليهم  العاص  ابن  يرد   -
بالتحية.. وعالمات الفرح العارم قد وصلت 

إىل ذروتها عند ابن العاص.
- ثم يكمل ابن العاص حديثه قائال: ستظل 
حيث  العصور  مدى  خالدة  اللحظة  تلك 
أكدنا بأننا األقوى واألجدر عىل قيادة األمة 
وأهنئ  نرصه,  عىل  لله  حمدا  اإلسالمية.. 
بهذا  سفيان  أيب  بن  معاوية  املؤمنني  أمري 
فيقوم  العاص  ابن  يجلس  الكبري.  االنتصار 

معاوية ليقول:
الحق  إلرجاع  الوقت  حان  لقد  معاوية:   -
إىل أصحابه.. ونحن أصحابه منذ كنا.. قبل 
أمية(  )بني  عيون  فلتقر  وبعده!  اإلسالم 
ولن  دائم,  ملكنا هذا  بان  الجميع  وليعلم 
أعداءنا  قتال  يف  نتهاون  لن  وسوف  يزول, 
وسوف يكون الحكم وراثيا.. فال شورى بعد 
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اليوم.
االمتعاض  وعالمات  العاص  ابن  نشاهد   //
والغضب واضحة عىل مالمحه إال انه يحاول 
انفعاالته,  عىل  والسيطرة  إخفاءها  جاهدا 

فيقوم ويقول:
املؤمنني..  أمري  الله  بارك  العاص:  ابن   -
بارك الله بك يا أبا يزيد. قرار حكم شجاع 
نعم,  اآلن؛  عنه  أعلنت  الذي  هذا  وحاسم 
الجميع  ينهض  القوية..  الدول  تُبنى  هكذا 
ذلك..//  عىل  أيضا  وليزيد  ملعاوية  ليبارك 
من  والخروج  باالنرصاف  املهنون  يبدأ  ثم 
املكان حيث يبدأ الظالم التدريجي وينتهي 

املشهد.

املشهد السابع
مالك  مع  عيل  اإلمام  الكوفة-  قرص  يف   -
األشرت وأبو موىس األشعري وبعض الحضور.

سمحت  كيف  األشعري:  يعاتب  اإلمام   -
البن العاص أن يخدعك يا أبا موىس؟

الذي  االتفاق  نكث  لقد  نادما:  األشعري   -
كان بيننا والذي يقيض بخلع صاحبينا ونرتك 
طلبت  لقد  املسلمني..  عامة  إىل  الخيار 
شيخي  أنت  يل:  فقال  قبيل  يقوم  أن  منه 
واكرب سنا مني, فكيف أقوم قبلك والبقية 

تعرفونها يا أمري املؤمنني.

- مالك األشرت: كيف استطاع ابن العاص أن 
يقنعك باقرتاحه؟ وأنت تعرف من هو ابن 
العاص, ومن هو معاوية, وما هي أهدافهم 
بني  تساوي  أن  ارتضيت  كيف  الحقيقية, 
خليفة رشعي وبني مغتِصٍب للسلطة وحاقد 

عىل اإلسالم.
النفوس  أصحاب  اعتقد  لقد  اإلمام عيل:   -
بأننا  املريضة والجبناء من ضعيفي اإلميان 
األضعف, الن االنشقاق حصل بني صفوف 
بالتحكيم  قبلوا  الذين  وهاهم  جيشنا. 
معاوية/  جيش  يف  املصاحف/  رفع  -بعد/ 
عن  يخرجون  وقد  الفتنة,  ينرشون  أراهم 

طاعتنا يف أية ساعة!!
أقاتلهم  سوف  هو,  إال  اله  ال  الذي  فوالله 
دين  عن  وخارج  مرتد  كل  ارحم  ولن 
محمد.. أن هؤالء هم سبب هذا االنشقاق 
وأهل الفتنة,, فامزالت الجاهلية تعشعش 
يف عقولهم املتخلفة, فسوف نقاتلهم حتى 

ال تكون فتنة!
اظــالم

املشهد الثامن
نشاهد  فيلم  املشهد  بداية  يف  يُعرض 
عيل  اإلمام  جيش  بني  قتل  من  جانبا  فيه 
عمرو  نشاهد  القتال  وأثناء  ومعارضيه 
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جوانب  احد  عىل  يقف  وهو  العاص  بن 
معلنا  عاٍل  بصوت  يضحك  نراه  املرسح.. 

فرحته وحقده عىل اإلمام عيل قائال:
- ابن العاص: والله يا أبا تراب, سوف لن 
منهلك أبدا.. سوف لن ندعك تسرتيح.. كل 
كنا  هكذا  الحروب,  يف  مرشوعة  األساليب 
بيننا وبينكم.. سوف  دائم  انه رصاع  دامئا, 
إلينا  تعود  ال  حتى  الداخل  بقتال  نشغلك 
ثانية الخوارج يف النهروان) ( والجمل) ( يف 
البرصة.. وغريها من املكائد. لقد دخلنا إىل 
عدونا  يا عيل  أنت  وكنت  مكرهني  اإلسالم 
وقوته  محمد  سيف  كنت  ألنك  األول, 
) وُحَنني)   ) )بدرا()  ننىس  هل  الضاربة.. 

سوف لن نشعر باألمان إال بقتلك.

املشهد التاسع
نشاهد  فجرا-  الوقت  الكوفة-  جامع  يف 
من  عدد  مع  الفجر  يصيل  عيل  اإلمام 
السجود  حالة  إىل  يصل  وعندما  أصحابه 
ينهض احد الخوارج وهو عبد الرحمن بن 
ملجم ويتجه صوب اإلمام عيل مرسعا رافعا 
الرشيف  رأسه  عىل  اإلمام  ويرضب  سيفه 
مؤثرات  مع   / اإلمام  صوت  نسمع  حيث 

مناسبة/ يقول:
))فزت ورب الكعبة- فزت ورب الكعبة(

- ينهض الحارضون ويلقون القبض عىل ابن 
بواسطة  الفعل  هذا  تنفيذ  مبكن  ملجم.. 
االنتهاء  وبعد  الشاشة(  عىل  يعرض  فيلم 
من هذا الفيلم ترفع الستارة حيث نشاهد 
ويف  فراشه  عىل  وهو  داره  يف  عيل  اإلمام 
الحسن  السبطني  ونشاهد  األخرية  لحظاته 
عدد  مع  بجانبه  يجلسان  وهام  والحسني 

من بني هاشم ومن أصحابه املقربني.
ولدي  يا  قائال:  الحسن  يخاطب  اإلمام   -
ابن  لقد فعل  أسريكم,  ابقوا عىل  يا حسن 
الله  عىل  حقدا  فعلته  الخارجي  ملجم 
سأكون  جراحي,  شفيْت  فان  ورسوله.. 
الحياة..  فارقت  وان  أمره!  يتكفل  من  أنا 
هي  هذه  محمد(  أبا  )يا  برضبة  فرضبة 
وصيتي, كام أوصيك بتجهيز جيش ملقاتلة 
الله,  ضعفا..  بنا  أن  يظن  ال  حتى  معاوية 
الله يف دينكم فهو رمز عزتكم ونجاتكم من 
عذاب الله, نحن أهل بيت النبوة, ومعِدن 
الله  أكرمنا  املالئكة,  ومختلَف  الرسالة, 
العظيمة..  املنزلة  بهذه  وميزنا  بالشهادة 
ودماؤنا  به  ارتضينا  الذي  قدرنا  هو  هذا 
سوف تكون حصن األمة لحفظ دين محمد 
ضد الناكثني واملارقني فمن سار معنا نجا.!! 
ومن تخلف عنا خرس كرامة الدنيا وسعادة 
منقلب  أي  ظلموا  الذين  وسيعلم  اآلخرة, 
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مسرحية العدد

ينقلبون والعافية للمتقني.
- الحارضون نشاهدهم يف حالة حزن وبكاء 

أثناء وصية أمري املؤمنني.
- ثم نستمع إىل اإلمام الحسن وهو يقول: 
القوم  عىل  استحوذ  قد  الشيطان  أن  يبدو 
تكون  ال  حتى  قتالهم  من  لنا  البد  لذلك 
سوف  جهادنا  أن  املؤمنني  أمري  يا  فتنة.. 
يستمر إىل ما شاء الله والبد للحق أن يعلو 
مهام كانت التضحيات.. فان الله ينرص من 

نرصه.
الرحمن  الله  )بسم  به  الله  وعدنا  ما  هذا 
الرحيم, وما محمد إال رسول قد خلت من 
قبله الرسل, افنئ مات أو قتل انقلبتم عىل 
أعقابكم, ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض 
الله  صدق  املحسنني(  وسيجزي  شيئا  الله 

العيل العظيم.
نشاهد-  حيث  املرسح  يف  الظالم  يسود 
املشهد  يف  ظهر  الذي  الشيخ  أو  الراوي- 
األول يتقدم إىل قلب املرسح وبقعة الضوء 
ترتكز عليه ثم ثقف إىل احد جوانب املرسح 
حيث يبدأ مبخاطبة الجمهور وأثناء خطابه 
مع  الشعبي  الحشد  قتال  فيلم  يعرض 
الدواعش وانتصار الحشد الشعبي املقدس.

- الشيخ: وهكذا استمر القتلة الناكثون من 
عهد أيب سفيان واىل الوقت الحارض مرورا 

بالعهدين األموي والعبايس وما جرى ألنصار 
أهل البيت النبوي األطهار, حتى وصلت إىل 
زمن الوهابية الكافرة التي أنتجت الدواعش 
إىل  تهدف  ومازالت  كانت  التي  الصهاينة 
قتل جميع مبادئ اإلسالم السامية وتسخري 
بتشويه  يقوموا  ليك  والعمالء  املرتزقة 
ولكنهم  املرشقة  الحقيقية  اإلسالم  صورة 
يخسئون فنحن ال نُهزَم.. ومازال فينا عرق 
ينبض,, وتبقى الشهادة رمزا لعزتنا وكرامتنا 
حتى  املبارك  الطريق  هذا  عىل  وسنميض 
مُتأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلام 

وجورا.
ومنا  نهزم  ال  نحن  نشيد  إىل  نستمع  ثم   -

عطاء الدم.
هذا النشيد معروف ومشهور وموجود عىل 
األقراص, يستمر النشيد مع استمرار عرض 
الدقائق  لبعض  الدواعش  القتال ضد  فيلم 

ثم يكون ختام املرسحية.



متابعاتٌ

فرا�س االأ�صدي
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متارين   الستكامل  االستعدادات  تجري 
من  وهي  كلب(  )عضة  املرسحي  العرض 
الكاتب لؤي زهره واخراج  عباس  تأليف 
املؤلف  بني  الرابع  العمل  وهو  شهاب 
واملخرج بعد النجاح الذي حققاه مبرسحية 
هنا  ونحن  ورأيس  وانا  بيننا  كنت  لو 
ويشكل الكاتب واملخرج ثنايئ رائع حققا 
يف  املرسحية  الحركة  إىل  اضافت  إنجازات 
أعاملهام  زالت  وال  وحيوية  روحا  كربالء 
عالقة يف ذهن الجمهور من خالل ما تركوا 
وامتدت  الكرباليئ  املرسح  يف  بصمة  من 

عروضهم لتشمل بقية املحافظات. 

قال املخرج عباس شهاب  ان هذا العمل 
لؤي  الكاتب  مع  الرابعة  التجربة  يعد 
تضاف  جديدة  شابة  وجوه  بوجود  زهرة 
الطاقات  من  وهم  املرسحية  الحركة  إىل 

الحيوية الرائعة.
وبني شهاب ان املرسحية جسدها طاقات 
العكييل  ابراهيم  ب  متثلت  إبداعية 
وأحمد  االمري  وجعفر  املنصوري  وهناء 
العبادي  عيل  ويساعدهم  وآخرين  جواد 
ويف  اإلضاءة  يف  سلامن  وسعد  اإلخراج  يف 

املونتاج سعد حسني.

)عضة كلب( .. 
عمل جديد تجسده مجموعة مسرحية يف كربالء 
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فن 84 من  االستفادة  لغرض  أن  مضيفاً   
والعملية  االكادميية  الناحية  من  املرسح 
الشيباين  عيل  الدكتور  استضافة  متت 
الخربات  لتقديم  الفيحان  محمد  والدكتور 
لفريق العمل املرسحي من أجل ان يكون 
العمل بالصورة الرائعة إضافة إىل الرياضة 
املرسحية ومتارين الصوت واإللقاء ليتحول 
العمل إىل ورشة مرسحية الغاية منها فائدة 

املمثلني.
تزامنت  املرسحية   األعامل  هذه  ان  مبيناً 
والتي  املحافظة  يف  املرسحية  النهضة  مع 
من  العراق   يف  للمرسح  رافداً  كانت 
املقدستني   للعتبتني  الكبري  االهتامم  خالل 

الحسينية والعباسية .
ان  لؤي   الكاتب  قال  النص   فكرة  وحول 
املرسحية تعالج جملة من االوضاع اإلنسانية 
التي مر بها العراق وتتخذ من قضية عضة 
كلب محورا  لذلك  الرصاع الذين يعاين منه 

اإلنسان.
هو  املرسحية  من  الغاية  أن  زهره  وبني 
تشجيع الطاقات الشبابية يف كربالء والذي 
إىل  تضاف  جديدة  ممثلة  والدة  سيشهد 
اال  الكرباليئ  املرسح  يف  الالمعة  األسامء 

وهي الفنانة هناء املنصوري.
العمل نفس  ان يالقي هذا  الكاتب  ومتنى 

النجاح الذي القته األعامل السابقة .
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مهرجان  فعاليات  كربالء  يف  اقيمت  
ملرسح  الخامس  الدويل  الصغري  الحسيني 
وتنمية  رعاية  قسم  أقامه  الذي  الطفل 
املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  الطفولة 
رئيس  وقال  التوايل.  عىل  الخامس  وللعام 
محمد  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم 
الحسناوي  ان هذه الدورة جاءت بعنوان 
الرشيحة  هذه  لدعم  الرسطان(  )محاربو 

من االطفال املصابني.
املهرجان  أنه شارك يف  الحسناوي  واوضح 

اكرث من تسعة عروض  مرسحية من العراق 
وسوريا وتونس وبلجيكا إستهدفت الفئات 
العمرية من ٥ سنوات فام دون ومن )6 
– 10( الفتا اىل ان املهرجان ال يقترص عىل 
العروض املرسحية بل هنالك فقرات أخرى 
مرسح  مثل  املرسحية  الورش  اقامة  مثل 
الطاولة  وتحريك  الدمى  وصناعة  االشياء 

والدمى املكشوف وورشة املهرج. 
ويف السياق ذاته قال املمثل واملخرج مازن 
مصطفى، ان اقامة مثل هكذا مهرجانات 

مهرجان الحسيني الصغري بدورته الخامسة 

..مشاركة عربية وأعمال رائعة
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لألخرين  واضح  ثقايف  اعالمي  متثل خطاب 
للرد عىل الهجامت الرشسة التي تنتقص من 

املرسح العراقي واملمثل العراقي.
واضاف هنالك رسائل عدة يحملها املهرجان 
للطفل  الوطني  الحس  تنمية  اهمها 
واالهتامم  بتنمية ذائقته وكيفية إحساسه 
بالجامل واكد عىل ان العتبة الحسينية هي 
سباقة إلقامة املهرجانات الثقافية املختلفة 
الدولية مثل مهرجان املرسح الدويل والنهج 

السيناميئ العاملي. 

العتبة  اىل  مقرتح  هنالك  ان  اىل  ولفت 
هذا  نقل  اىل  الثقايف  والقسم  الحسينية 
العراقية  املحافظات  بقية  اىل  املهرجان 
العراقية  املحافظات  يف  للطفل  ليتسنى 
للعروض  واملشاهدة  االستمتاع  االخرى 
أقيم يف  الذي  املهرجان  املرسحية. وإستمر 
قاعتي  وعىل  ايام  أربعة  املقدسة  كربالء 

القرص الثقايف ونقابة املعلمني 
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قدمت فرقة الرساج للمكفوفني )وهي أول 
بعنوان  مرسحياً  عرضاً   ) نوعها  من  فرقة 
قبل  من  كبرياً  إعجاباً  القى  بروفه(  )أوفر 

املختصني واملتابعني .
وقال مؤلف املرسحية لؤي زهرة  أنه شارك 
الشيباين  عيل  الدكتور  املرسحية  تأليف  يف 
وهي من إخراجه أيضاً وتحدثت املرسحية  

عن رصاع اإلنسان مع السلطة.
وأضاف أن املرسحية داخل مرسحية وهي 
عبارة عن مراحل إجراء الربوفات ملرسحية 

أخرى عنوانها عاش امللك.
 وأشار اىل أنَّ امللك يف املرسحية هو مجرد 
بقية  تنتفض  حجر يف رقعة شطرنج حيث 
األحجار ضد امللك الشطرنجي مثلام ترفض 

فكرة أْن تكون مجرد لعبة بأياٍد خفيَّة.
بعض  أنَّ  اىل  يؤدي  الرفض  هذا  بأنَّ  وأفاد 
باملرسحيَّة  أدوارهم  أداء  يرفضون  املمثلني 
عىل اعتبار أنهم برٌش وليسوا قطع شطرنج.

وبني أنَّ املرسحية ُعرضت عىل قاعة البيت 
الثقايف يف مدينة كربالء ويف مدينة القادسية 
وبغداد وكان ابطالها مجموعة من املمثلني 
قدموه  مبا  الحضور  ابهروا  الذي  املكفوفني 
من دور فعال يف إصال فكرة املرسحية إىل 

الجمهور.
يذكر أنَّ هذه الفرقة قدمت مرسحية )نحن 
وإخراج  زهرة  لؤي  تأليف  من  وهي  هنا( 
عباس شهاب والتي عرضت يف كربالء وعىل 

خشبة املرسح الوطني.

مكفوفون من كربالء 
يقدِّمون مسرحيَّة ) أوفر بروفه (
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بمناسبة يوم الطفل العراقية 

دار ثقافة االطفال 
تقدم عروضًا مسرحية يف بغداد 

تشكيالت  أحدى  األطفال  ثقافة  دار  أقام 
مهرجانه  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة 

السنوي مبناسبة يوم الطفل العراقي
الدكتور  االطفال  ثقافة  عام  مدير  وقال 
نوفل ابو رغيف ان عىل جميع املؤسسات 
الحكومية يف محافظاتنا العزيزة أن تحتفي 
اطفالنا  لذكرى  أحياًء  العراقي  الطفل  بيوم 
التفجريات  خالل  استشهدوا  الذين  االعزاء 
االعوام  خالل  البلد  طالت  التي  االرهابية 

السابقة. 
لألطفال  مرسحية  عروضاً  املهرجان  وتخلل 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  االيتام  من 
بالطفولة  املتعلقة  العناوين  ومختلف 

العراقية .

وتحدثت األعامل املرسحية عن دور الطفل 
العراقي ودعمه من أجل تحقيق طموحاته 
املستقبلية لصناعة الفرح ومواصلة الجامل 

لتحقيق مايليق بالطفولة العراقية.
وتخلل الحفل عدداً من العروض والفعاليات 

التي تهم الطفل العراقي..
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إختتام مسابقة النص املسرحي 

يف مهرجان السفري الدولي الثقايف
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املعظم  الكوفة  مسجد  أمانة  اقامت 
التاسع  الثقايف  الدويل  السفري  مهرجان 
والذي تخلل العديد من النشاطات األدبية 
بن  مسلم  دخول  ذكرى  مبناسبة  والثقافية 

عقيل )عليه السالم( إىل الكوفة
وقال رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
األدبية  الفعاليات  بني  من  أن  املسجد  يف 
مهرجان  ضمن  أقيمت  التي  والثقافية 
النص  مسابقة  فعالية  هي  الثقايف  السفري 
 11 العام  هذا  فيها  شارك  والتي  املرسحي 
نصاً مرسحياً وقد أختلفت مواضيعها مابني 
دخول مسلم بن عقيل اىل الكوفة وتطبيق 

تلك املنارصة عىل القيم اإلجتامعية 
كانت  املرسحية  املشاركات  أن  مضيفاً 

جميلة ورائعة ومتيزت عن األعوام السابقة 
بصدقها وحسن تأليفها وصياغتها فضالً عن 

أهم املواضيع التي تطرق لها املشاركون
من  كانت  االوىل  الجائزة  أن  إىل  منوهاً 
 ) ألوان  للكذب   ( املرسحي  النص  حصة 
للكاتبة جميلة الخزاعي فيام حصل الكاتب 
لنصه  الثاين  املركز  عىل  الساعدي  أحمد 
األرض( فيام ذهبت  املوسوم )سامء تحت 
الجائزة الثالثة للكاتب عدي املختار ولنصه 

)خارصة(
من  تألفت  التحكيمية  اللجنة  أن  يذكر 
رحمن  والدكتور  مهدي  عقيل  الدكتور 

التميمي والدكتورة بتول فاروق.



السيدة رقية )عليها السالم(
    الشاهدة على قيامة  كربالء .... مسرحيا

تقيــم هيئة الحوراء زينب )عليها الســالم(  حيدر عا�صور
مدينة كربالء املقدســة كل عــام مرسحية 
ملحميــة عن مجــزرة طف كربــالء وصرب 
واحتساب اهل بيت الرسول صل الله عليه 
واله بذلك الجامل االلهي الذي اصبح درسا 
خالدا لكل االجيال .. فقيامة كربالء  بكل ما 
فيها من املشــاهد واملواقف واملآيس وبكل 
جزئياتهــا وزواياها متثل دروســا عظيمة ال 

يتوقف نبضها.
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 تناولــت الهيئة  يف عامها املنرصم مرسحية 92
استشــهاد السيدة رقية بنت اإلمام الحسني 
)عليهام السالم( جسدت من خاللها مأساة 
هــذه الطفلة املفجوعة منــذ قيامة كربالء 
إىل استشــهادها يف خربة الشــام وموقفها 
املرشف الذي أدى اىل شــهادتها ســالم الله 
عليهــا. حيــث كان دورها األبــرز يف خربة 
دمشــق جوار عروش الظاملني من بني أمية 
كانت رصختها -ســالم الله عليها- هزت بها 
أركان السلطان األموي فكانت بحق )كلمة 
حق عنــد ســلطان جائر( رصخــات تتلوا 
رصخــات قائلة )أين أيب ...أين أيب( لله درك 
يــا مواليت وأنت مل تتجاوز الربيع الرابع من 

عمرك.
وكان صوتها نباال متــزق اصداغ العني يزيد 
مــام رصخ بجنون  ان صوت بنت االوصياء 
كأنــه صوت ابيهــا وان الحــرب بني الحق 
والباطل قامئة.. فأمر بإســكاتها ولو بالقوة 
فلم يتمكنوا منها ، وعاد باألمر الظامل بوضع 
راس ابيهــا امامها هو اخــر صوت لها عند 

الراس الرشيف. 
املتلقــي واملشــاهد  للمرسحية التي عرض 
يف فضاء مفتوح بحي الغدير مبدينة كربالء 
املقدســة سرتتســم يف ذهنــه ســنوغرافيا 
املشــاهد الداميــة واملواقف التــي بينت 
معركة الطف الخالدة بقيادة سيد الشهداء 
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االمام الحسني عليه السالم وما صاحبها من 
احداث مل تســتطع اقالم وأفالم ومرسحيات 
العــامل ان تصل اىل عرش حقيقة ذلك الظلم 

يف رمضاء كربالء.
رغم ذلك كانت املرسحية بأبطالها املنتخبني 
تنقل بأسلوب محبب للنفس مبظهر الحزن 
واألمل والجــزع من فئة االطفال والشــباب 
كشفت عن الوعي بقيمة الفنون وأهميتها 
يف توصيل الرســالة ايام عاشــوراء الدم من 
أجــل إيصال قيم قيامة النهضة الحســينية 

إىل نفوس األطفال..

ابطال مرسحية السيدة رقية عليها السالم

تضمــن العمل املرسحي الذي قدمه الفنان 
)حيدر شعبان( معدا ومخرجا لرحلة االرس 
اىل دخول السبايا واألرسى عىل الطاغية أبن 
زياد والحوار الــذي دار بينه وبني العقيلة 
االســرية املظلومة زينب عليها السالم وبني 
االمــام زيــن العابديــن عيل بن الحســني 
عليهام السالم, ثم اىل قرص الطاغية يزيد بن 
معاوية وخطبــة االمام زين العابدين عليه 
الســالم, اىل إستشــهاد املظلومة املفجوعة 
السيدة رقية عليها الســالم أمام رأس ابيها 

الحسني عليه السالم...
املجســدين لألدوار املرسحية كانوا يف قمة 
التفاعل مــع الشــخصية وكأنهــم فنانون 
اصحــاب خــربة ودارية وحافظون بشــكل 
كبري مام يجعل حركاتهم مع صوتهم صدمة 
ودهشــة لكل مــن تجمهر لرؤيــة مصيبة 
السيدة رقية.. ففي كواليس املرسحية ابطال 
يحركــون املمثلــني بأصواتهــم فالصوت يف 
املرسح مــن اهم عنارص التعبري عن املمثل 
اضافــه اىل كونه اهم وســيله من وســائل 
االتصال باملشاهدين اثناء عرض املرسحية.. 
فكانــت براعة اســتخدام الصوت والتحكم 
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فيــه من قبــل  الســيد )عيل مشــحوف( 
وهو ينتقــل بطبقاته الصوتيه الجيده ذات 
النربات والنغــامت املميزة  بالحزن املرافق 
للمظلوميات عىل مرسح الواقع الحســيني 

يف تحريك املشهد برمته.
الفرقة بكل مبدعيها تستحق كل التشجيع 
والشــكر. واملــرسح الحســيني وجمهوره 
النوعــي ينتظــر منهم املزيد مــن االعامل 
الفنية التي تجســد التاريخ االســالمي بكل 

امانه وشفافية.
ويذكر ان هئية الحوراء زينب )عليها السالم( 
تســتعد يف موســم االحــزان العاشــورائية 

ملرسحية جديدة عن اوالد مسلم بن عقيل 
عليهام الســالم. بنفس الكادر ولكن الهئية 
اعــدد لهذا العمــل املرسحــي ضخامة يف 
عدد املجســدين لالدوار اضافة اىل تقريب 
املشهد املرسحي اىل واقع الحدث التاريخي 
بكل تفاصيله الدقيقة ..نحن بانتظار طفرة 
نوعيــة يف توهج املرسح الحســيني ليكون 
امنوذجــا حيا يســري مــع مســرية النهضة 
الحســينية حتى ارســاء قواعد الحق التي 
اسســها االمام الحسني )عليه السالم( بدمه 

الطاهر.



)محاربو السرطان( 
عنوان مهرجان الحسيني الصغري الدولي الخامس 

ملسرح الطفل

متابعة : نزار ال�صدخان 
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       من كربالء .. حملوا األمل والدعاء من 
تحت قبة سيد الشهداء متجهني إىل البرصة 
الفيحاء، لرسم ابتسامة عىل شفاه وجوه من 
صربوا يف البالء وتحملوا أمل ومعاناة وشقاء. 
فأقــام املتجهون اىل اقىص الجنوب ورشــة 
كتابــة القصــة لألطفــال بأياٍد من تســلل 
إىل أجســادهم مــرض الرسطــان. وأقاموا 
أعــامالً مرسحيــة كوميديــة لــيك تخفف 
وتنســـــــــــيــــهــــم  دائهم،  آالم  عنهم 
أوجــــــاعهــم ومتدهــم باألمــل، ووزعوا 
الهدايا عليهم بعد أن أنهوا ما جاؤوا به من 

أعامل. 
ولكنهم؛ أخــذوا من اولئك األطفال األبطال 
قصصاً واقعية جمعت بني الحقيقة والخيال 
عن طريق لســان الحال والذي يردد صداه 
)اللهم نســألك الشفاء( بشــفاه بريئة عىل 
وجوه اتســمت بــأمل الدواء وأمــل البقاء، 
وأخذوا من اولئك األبطال الصغار جوائز ال 
تقدر بثمن إنها الِعربة يف صربهم وتحديهم.

وقد شاهدوا معاناة بني حنني أم وأب رسموا 
مســتقبالً ألبنائهم الذين يرونهم يعانون أمل 
الجرعــات ، أملاً امتــزج بتحدي املرض أمالً. 
فرجعوا حاملني دروســاً مــن أطفال أبطال 

تحــدوا األمل، وارتووا من ماء صربهم يف إناء 
األمل. 

إنهم منتسبو قســم رعاية وتنمية الطفولة 
الحســينية التابع للعتبة الحسينية املقدسة 
/ شــعبة الفنون ، والذين أحبــوا أن تكون 
هذه الدورة الخامســة باسم اولئك األبطال 
الذين يعيشــون املعاناة فأصبح اسم دورة 
هذا املهرجان الخامس  )محاربو الرسطان( 
ولسان حالهم القائل: نحن املحاربني الصغار 
نصارع العدو األرشس يف ســاحة أجســادنا 

الصغرية بسالح األمل وسننترص.
وقد تــم عمــل فلم )ملســة أمــل( يحيك 
مرشوع ابتدأ به القسم والذي كانت بدايته 
يف محافظة البرصة وسينطلق اىل محافظات 
العراق التي تحتوي مستشــفيات الرسطان 
لألطفــال، ألن العامــل النفيس له دور كبري 
يف عالج هذا املرض كجرعة نفســية برفقة 

الجرعات العالجية.
فكانت الدورة الخامســة للمهرجان تحت 
عنــوان )محاربــو الرسطان( حيــث افتتح 
املهرجان بآيــات من الذكــر الحكيم تلتها 
كلمــة األمانــة العامــة للعتبة الحســينية 
املقدسة التي ألقاها املرشف العام عىل قسم 
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رعاية الطفولة الســيد سعد الدين البناء يف 
كلمة االفتتاح للمهرجان وبني خالل الكلمة 
بأن مدينة الحســني عليه السالم هي بوابة 
للثقافــة و االبداع و املبادئ الســامية، كام 
أوضح من خالل كلمته الســعي الحثيث يف 
دورات املهرجان يف السنوات االربع املاضية 
لــيك نصل ملســتوى العروض هذه الســنة 
التي اتســمت بتعددها و تنوعها سواء من 
حيث النوع أو التامزج الثقايف والفكري من 
خالل زج العروض الدولية  كام أشار إىل أن 
يكون هذا املهرجــان قبلة لكل العاملني يف 
مجال الطفولة من خالل متيزه، وأضاف بأنه 
سنستمر نحو األفضل ، وسينطلق املهرجان 

ليتعــدى كافــة املديات ، بــدءاً من مدينة 
كربــالء املقدســة ليطوف صــداه يف أرجاء 

العامل كافة.
كــام تقــدم الفنــان القدير مــازن محمد 
مصطفى بدرع تكريم إلدارة املهرجان باسم 
دائرة السينام واملرسح وقد أشار إىل أن هذا  
املهرجان هو خطوة باالتجاه الصحيح لبث 

الروح الوطنية والرتبوية للطفل.
وتقــدم مديــر املهرجــان ورئيــس قســم 
الطفولة محمد الحســناوي بكلمة ترحيبية 
للفرق املشــاركة واللجان املشاركة يف هذا 
املهرجان، ولــكل الجمهــور والوافدين اىل 
محافظــة كربــالء، وأوضــح دعــم العتبة 
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الحســينية املقدســة ملرسح الطفل وتبنيها 
له، مبيناً بأن املهرجان يف تطور مستمر مع 

متنيه التوفيق لكل الفرق املشاركة.
وكانــت البدايــة مــن خالل عــرض فلم و 
اوبريــت )عندي أمل( حيث تحدث مخرج 
الفيلم واألوبريت ميثــم البطران قائالً: تم 
إنتاج وعرض فيلم يحــيك ما يعانيه مرىض 
الرسطان وأملهم بالشفاء والذي كان باسم 
ملســة أمل، كام تم عرض األوبريت والذي 
يحمل نفس الهدف املنشود املتمثل بالدعم 
النفيس لهؤالء األطفــال املرىض ودعوة إىل 
أهاليهــم وكل النــاس إىل بــث روح األمل 
واملواساة لهم ولهذا كان الرأي مستقراً عىل 

اختيار اســم دورة هذا املهرجــان بدورته 
الخامسة باسم )محاربو الرسطان(.

أمــا املمثلة رفيــف ثائر فقــد حدثتنا عن 
شعورها وهي تؤدي دور إحدى املريضات 
بهــذا املرض: مــن خالل مشــاركتي وأدايئ 
دور املريضة فقد عشت هذه املعاناة فرتة 
متثييل وشــعرت بهــذا األمل الكبري ولكن ما 
هون عــيل مصابهم هو وجــود الله تعاىل 
األمل الكبري يف شــفاء هــؤالء املرىض، ومن 
هنــا أقدم تضامني مع أخــويت الصغار من 
املصابني وســأكون خري عون لهــم بتقديم 

الدعم النفيس واملواساة.
ومن اجل اســتثامر املهرجــان عىل جميع 
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االصعدة وخلــق جيل مرسحي جديد اقيم 
عىل هامش املهرجان ورشــة مرسح ألعاب 
الدمى يف منتدى شــباب الوحدة مبحافظة 
كربالء املقدســة وقد حدثنا مدرب الدورة 
الفنان العرائــيس واملصمم ومصنع ومخرج 
لعــروض مــرسح العرائس محمــد فوزي 
بكار من دولة مرص عن هذه الورشــة قائالً 
يف مشــاركتي يف املهرجــان قدمت ورشــة 
عرائس اليد من تصميم العروسة وتصنيعها 
والتحريك الهدف منها تخريج كوادر عراقية 

مختصة
مبــرسح الدمى وخاصة دمــى اليد، وهناك 
ورشــات متنوعة يف فنــون مرسح العرائس 
كعرائــس الخيط وعرائــس العيص وغريها 
والتي ستقام بعد املهرجان أما يف املهرجان 

فستقترص عىل مرسح دمى اليد.
من جانبهــا ذكرت الدكتــورة عامرة خليل 
التدريســية يف كليــة الرتبية األساســية يف 
جامعة املســتنرصية قســم الرتبيــة الفنية 
ان مرسح الدمــى احد أنواع مرسح الطفل 
املوجه للمتلقني األطفال ويســتخدم للكبار 
أيضــاً وهو من املســارح املهمــة املوجهة 
للطفل كونه يحايك نفسية الطفل ألن بطبع 
الطفــل يحب الدمية مــن أول تعرفه عىل 
األشياء فيتعلق بالدمى ويتقمص شخصيتها 

فمن هنا تم استخدام مرسح الدمى .
ومــن اجــل تطوير كــوادر جديــدة متثل 
شخصية املهرج الذي يعد أقدم الشخصيات 
الدراميــة التي قدمت يف املرسح والســريك  
بنمطيها الكوميــدي والرتاجيدي فتارة كان 
يســمى بطــل العــرض وتارة كان يســمى 
الضاحك وحتــى يف ملصقات تلك العروض 
كانت صورتــه تتقدم باقي النجوم باعتباره 

سوبر ستار العرض .
رغم تعــدد وتصور الشــخصيات الدرامية 
بقيــت هــذه الشــخصية محافظــة عىل 
حضورهــا وســحرها وتأثريهــا الفعال عىل 

األطفال.
والعتبة الحســينية املقدسة كانت السباقة 
يف تبني وتقديم هذه الورشــة عىل هامش 
مهرجانها الســنوي ملرسح الطفل مع بقية 

الورش التخصصية.
تتضمن هذه الورشة برنامج نظري وتطبيقي 
ملدة ثالثة أيام ألعامر مختلفة من الشــباب 

الهواة واملحبني لهذه الشخصية.
وإن الغرض األساس من تقديم هذه الورشة 
التــي تعد األوىل من نوعهــا يف العراق هو 
اعتامد ممثيل هذه الشخصية عىل خرباتهم 
املرتاكمة والفطرية بينام بعد هذه الورشــة 
سيتمكنون من أداء هذه الشخصية بطريقة 
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أكادميية وفق آليــات ومنها قواعد املخرج 
واملمثــل الربيطاين )ميس فيكر( املختص يف 

هذا املجال  .
ومن الركائز االساسية للمهرجان الجلسات 
النقدية التي كانت تقام بعد انتهاء العروض 
املرسحيــة وعن اهميــة هذه الجلســات 
تحدث الدكتور حســني عيل هــارف فنان 
واكادميــي رئيس املركــز الثقــايف العراقي 
للطفولة واســتاذ يف كليــة الفنون الجميلة 
بجامعــة بغداد ورئيــس اللجنة النقدية يف 
مهرجان الحسيني الصغري بدورته الخامسة 
لهــذا العام، حدثنا عن دور النقد يف تقويم 

االعامل املرسحية قائالً :
من املهم جــدا ان تصاحب نشــاطات أي 
مهرجانات مرسحي ســواء للطفل او الكبار 
اللجــان النقديــة ألنهــا مبنزلــة التدريب 
الحقيقي للفنانني الذيــن يقدمون العرض 
بــأن يهــدي لهم النقــاد مكامــن ضعفهم 
لريتقوا ، والجلســات النقدية التي تعقد يف 
هذا املهرجان هي إضافة نوعية لنشاطات 
املهرجان ألنها تغني العروض وتكون بحضور 
أصحــاب العــروض والضيــوف العراقيــني 
والعرب فضالً عن الجمهور بل أن يف بعضها 
حرضها أطفال أســهموا مبالحظاتهم بشكل 
عفوي وعــربوا عــن انطباعاتهــم النقدية 

وآرائهم، كام حصل اليوم عندما جاءين طفل 
مع أبيه وطلب مني األب أن اســتمع لرأي 

ابنه يف أحد العروض املرسحية .
فالنقــد هــو عملية بنــاءة وليــس عملية 
انتقــاص املــراد منهــا التهذيــب واالرتقاء 
باملنجــز الفني واالرتقــاء بذائقة الجمهور 
وبخربات ومهارات صانعي العرض املرسحي 

.
وليس هناك مدرســة نقديــة محددة فمن 
حــق الناقد أن يختار أي منهج نقدي ميكن 
ان يطبق عليه أي عرض مرسحي وهو شأن 
يتبع الناقد ومهارته ورؤيته ولكن يف قراءة 
عرض مــرسح الطفــل دامئا يكــون املنهج 
الســيميايئ هو األقــرب أي منهج العالمات 
ألن مرسح الطفل يعتمد عىل مجموعة من 
العالمات وكل يشء يف املرسح هو عالمة من 
املمثل والزي واللون واملوسيقى والحركات 
للممثلــني ، فاملرسح يعتمــد نظام عالمايت 
بشــكل عام ومبرسح الطفل أيضــا يعتمد 
عــىل منظومة العــرض العالماتيــة ، واآلن 
هناك ميل أجده يف قراءة العرض ســيميائياً 
يكون هو األقــرب يف تحقيق أهداف النقد 

املرسحي.
وأنا ســعيد بالعمل مع لجنة نقدية بأسامء 
المعــة جدا قدمت تعقيبــات نقدية راقية 
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متابـعات

جــدا نالت ثنــاء إدارة املهرجان والجمهور 
واملشــاركني يف  العــرض منهــم الدكتــور 
جبار خامط وذو الفقــار البلداوي وحيدر 
الشــطري وصادق مرزوق والدكتورة إميان 
الكبييس والدكتورة فاتــن الطايئ والدكتور 
حسن النخيلة وقد كان يل الرشف أن أكون 

عىل رأس هذه اللجنة.
وعن معايري اختيار العروض املرسحية عند 
لجنــة املشــاهدة تحدثت عضــوة اللجنة 
الدكتورة زينب عبد األمري احمد تدريســية 
يف جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة قسم 
الفنون املرسحية ومختصة يف مجال مرسح 

الطفل ومرسح الطفل.
حدثتنــا عن اآلليــة التــي اعتمدتها لجنة 

املشاهدة يف اختيار العروض املرسحية .
عقدنــا اجتــامع مبــديئ بني أعضــاء لجنة 
املشــاهدة ووضعنا بعض املعايري التي عىل 
أساســها تم اختيار العروض املرسحية التي 
دخلت املنافســة يف هــذا املهرجان معايري 
تســهم يف تنمية الذائقــة الجاملية للطفل 
وتؤكــد عــىل القيــم الرتبوية التــي تنمي 
شــخصية الطفل فــكان اختيارنــا لألعامل 
املرسحية مبنيــاً عىل هذه األســس وهذه 
املقومــات ووضعنــا يف اعتبارنا جانب آخر 
إذ اعطينا املجال لدول أخرى مل تشــارك يف 

الدورات الســابقة ليك تطلــع عىل طبيعة 
هــذا املهرجان مهرجان الحســيني الصغري 

بدورته الخامسة
واحــب أن انوه بــأن الكثري مــن الجهات 
املحلية والدولية عندما يسمعون ويعلمون 
مبهرجــان باســم االمام الحســني يتوقعون 
بأنه عبارة عن طقوس حسينية فقط ولكن 
باســتقطابهم اىل مهرجان الحســني الصغري 
سيجدون بأن هذا املهرجان يستمد رسائله 
من اإلمام الحســني كمجموعة من الرسائل 
الرتبويــة ومنظومة قيم ال تنفد، ال عىل أنه 

طقوس فقط.
إضافة لذلــك راعينا جانــب التنوع ما بني 
عروض مرسح الدمــى وبني عروض مرسح 
الطفــل وفعال كانت الكفــة األعىل ملرسح 
الدمى ألن هنــاك عروضاً مرسحية صنفت 
عىل أنها مــرسح الطفل ولكنها يف الحقيقة 
مرسح دمى ألن املمثلني فيها يرتدون دمى 
كاملــة وال يوجــد ممثل ببعــده الطبيعي 

املتعارف عليه وبالتايل يعد مرسح دمى.
نتمنــى أن نكون قــد وفقنــا يف اختيار ما 
يصلح يف هذا املهرجان من عروض مرسحية 
محلية وعربية وعاملية ألن هناك عرضاً من 

بلجيكا مشارك ايضاً.
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وهذا مؤرش جميل ومؤرش اجده تجديدي يف 
طبيعة العروض املشــاركة يف هذا املهرجان 
كونهــا تراعي التنويع وتراعي كلام يســهم 
يف بناء شــخصية الطفل من خالل وســيط 
مرسحــي جــاميل وفضــاءات جاملية عىل 

املستوى املريئ والسمعي بالنسبة للطفل.
ويف ما يتعلــق باللجنة التحكيمية تحدثت 
والناقــدة  والشــاعرة  املرسحيــة  الكاتبــة 
واإلعالميــة يف مجــال الصحافــة املرسحية 

املرصية الدكتورة صفاء البييل .
قائلــه : دوري يف املهرجان كان عضو لجنة 
تحكيمية املقيمة للعــروض املرسحية عىل 

خلفية معايري وضعتها اللجنة .
والعمل املرسحي عندما مير باللجان الثالث 
)لجنة املشــاهدة واللجنــة النقدية ولجنة 

التحكيم( ســوف يكون عملــه بجودة أكرث 
بــكل تأكيد وســتكون األعــامل املرسحية 
املشــاركة يف املهرجان باملســتوى املطلوب 
وتكــون يف مرحلــة تطوير مســتمر عندما 
تركز عىل النقــاط اإليجابية وتعالج النقاط 
الضعيفــة، ومن هنا فــإن أي عمل إبداعي 
يعرض عىل خشــبة املرسح تراه قد مّر من 

خالل هذه اللجان التقوميية والتقييمية.
لجنة التحكيم هي اللجنة التي تقيم العمل 
وتعطي املبدع منهــا الجوائز فتحتاج هذه 
اللجنــة إىل الضمــري الــذي يــرى العروض 
عندما تقف اللجنة عىل مسافة واحدة منها 
وتحتاج اىل الدقــة فنياً.وهذا مــا تعلمناه 
يف مدرســة املرسح، أطفالنــا دميومة حياة 

ودستور سالم.






