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عندم��ا تنم��و االف��كار االصيل��ة يف تربته��ا 
الصاحلة فاهنا تتط��اول حّد الذروة وتتألق يف 
رؤاها ومكتشفاهتا االبداعية، اىل ما ال هناية.

م��رح  ه��و:  احلس��يني  امل��رح  كان  وملّ��ا 
الرضورة وم��رح املقاومة، وم��رح احلياة 
االنسانية.. كام اثبتت الدراسات والنصوص 
املرحية من خالل ابداع��ات ُكّتابِه املؤمنني 
برس��الته االنس��انية النبيل��ة الس��امية لذل��ك 
حي��ق لن��ا ان ُنضيف كلمة املع��ارصة عىل هذا 
املرح الرسايل.. وعندما نثبُت هذه االضافة 
فإننا نع��ي ونؤمن بام نقول ونكتب ونس��عى 
خملص��ني اىل تنفي��ذ نصوصن��ا املرحية عىل 

خشبة العرض املرحي.
وعندم��ا نؤك��د هنا ع��ىل –مع��ارصة املرح 
احلس��يني فإننا نريد س��حب البس��اط من اّية 
حماول��ة للتش��ويه او االنح��راف ع��ن املنهج 
الرس��ايل احلس��يني املحمدي الذي يس��تلهم 
العط��اء  دائم��ة  مناب��ع  م��ن  اخلاّلق��ة  رؤاه 

أصـالـةُ  املسرح الحسيني
 رئي�س التحرير

فاملعارصة احلقيقية تنهض من دائرة املنظومة 
الفكري��ة التي يعتمدها ذل��ك املرح ومدى 
قدرته وأحقيته يف احلض��ور والقيادة وحتقيق 

االهداف..
لقد ح��اول – البع��ض- بدع��وى املعارصة 
تش��ويه الكثري من الفعالي��ات االدبية والفنية 
ب��اءت  املح��اوالت  تل��ك  ان  ااّل  االصيل��ة 
مجيعها بالفشل! لكوهنا اعتمدت عىل التقليد 
االعمى الطارئ، ال��ذي ال يمتلك مقومات 
تل��ك  ظل��ت  لذل��ك  والبق��اء..  الصم��ود 
املحاوالت واالس��اليب واملدارس حمصورة 

ضمن حّيز نخبوي قليل التأثري والفاعلية..
ان رسالة – املرح احلسيني املعارص- رسالة 
انسانية اصالحية هنضوية ذات فعل ديناميكي 
ق��ادر ع��ىل التالق��ح اجيابيًا مع حاج��ات كّل 
ع��ر كون��ه يمتلك قاع��دة مجاهريي��ة كبرية 
ج��دًا.. وان ما وصلنا ويصلنا باس��تمرار من 
نصوص مرحية ودراس��ة اكاديمية لكتاب 

االإفتتاحية



مؤمنني برس��الة املرح احلسيني جتعلنا ننظر 
اليها بفخر واعجاب وسعادة كبرية..

لذل��ك نق��رح عىل س��امحة املت��ويل الرشعي 
للعتبة احلس��ينية املقدسة س��امحة الشيخ عبد 

املهدي الكربالئي دام عّزه..
ان يس��مح لنا بإضافة كلمة - املعارصة- عىل 
جملتن��ا الرائدة ليكون اس��مها – جملة املرح 
احلسيني املعارص- والتي كان الفضل الكبري 
لصدورها هو الدعم املطلق من لدن سامحته 
هلا وجلميع العاملني يف هذه املجلة الرس��الية 

املباركة.





)) النصوص الفائزة بمسابقة ) ملبـّون( األدبية((

عدي املختار

املسرحية الفائزة باملركز األول 

)اوركيسرتا الرصاص(
))مرسحية ديوراما بفصل ومشهد واحد((
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النصوص

إهداء:
» إىل شهيدة العراق أميه جبارة اجلبوري 

إىل كل االمهات الثكىل
إىل كل نساء الوجع والغياب 
إىل الوجع املستدام يف بلدي«

املنظر: سكة قطار متالشية وسط مقربة 
الوقت: بعد منتصف الليل 

االس��تهالل الص��ويت: صم��ت لث��وان ومن 
ث��م يعل��و ص��وت ري��ح خيتلط م��ع اصوات 
احلرشات التي يعلو صفريها يف صمت الليل 
احيان��ًا ومن ثم لث��وان تعلو اص��وات اقدام 
تركض م��ن بعيد وتقرب مع هل��اث انفاس 
تتصاع��د يرافقهام نب��اح كالب وعواء ذئاب 
واالق��دام تقرب ش��يئًا فش��يئا حت��ى تدخل 
س��يدة حتمل حقيبة س��فر كبرية وهي تركض 
وكأن احده��م يطارده��ا وص��وت الكالب 
يعلو اكثر حتى ختتب��ئ خلف قرب وهي متعبة 
اهنكه��ا اللهاث ترفع راس��ها تنظر من خلف 
الق��رب بخوف للمكان ال��ذي دخلت له ومن 
ثم تعاود االختباء كي تلتفت وتس��ند ظهرها 
عىل الق��رب وهي تلتقط انفاس��ها لثوان تعاود 
نفس االصوات اقدام تركض وصوت هلاث 
ترافقها اصوات كالب واصوات برشية غري 
معروف��ة عىل ش��كل تراتيل غ��ري مفهومة اي 

لغط صويت , تراقب خالهلا السيدة من خلف 
القرب املكان وهي ترتعد من اخلوف .

يدخل رجل عس��كري حيمل بندقية وخيتفي 
وراء ق��رب وه��و يص��وب بندقيت��ه نحو نفس 
تتالش��ى  من��ه حت��ى  دخ��ل  ال��ذي  امل��كان 

االصوات كليًا.
تقع حقيبة السيدة جانبا فتصدر صوتًا ترخ 
خالهل��ا الس��يدة وتض��ع راس��ها يف صدرها 

والرجل يوجه سالحه هلا بذات الرخة.
السيدة : ) تضع يدهيا عىل راسها الذي تضمه 
يف صدرها خوفا ممن اكتشف وجودها ووجه 
البندقي��ة هلا وت��رخ وهي مغمض��ة العينني 
وتصوره للوهلة االوىل رجال وليس فتاة (ال 
ال ال ال ال.. أقس��م علي��ك بأنني االمهات ال 

تقتلني )صمت(
خمن��وق(  بص��وت  )يضح��ك   : الرج��ل 

ههههههههههه
السيدة : ) وهي عىل نفس الوضع ( ال تسخر 
من ضحاياك ..فسيلقون ربك بقلب مفجوع 

حال قتلك هلم ..
خمن��وق(  بص��وت  )يضح��ك   : الرج��ل 

ههههههههههه
السيدة : ) وهي عىل نفس الوضع ( اضحك. 
.. اضح��ك ... فلل��ذة القت��ل نش��وة بطع��م 

الضحكات.. فضحك.
الرجل: افتحي عينيك.
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الس��يدة: )تفتح عينيها وتنهض بشكل رسيع 
جدا( أنت!

الرجل: ) بحيوي��ة ( نعم، انا... انا من حيمل 
كل حدي��د الكون وجعا ع��ىل ذراعيه فيبيت 
يف س��واتر املكابرة ينتظ��ر دوره يف القتل كأي 
حمارب روم��اين )يضحك بطريقة س��اخرة( 

وانت؟
السيدة: ) ترتبك( وانا ماذا؟

الرجل: ما الذي جاء بك هنا ببزة عسكرية؟
الس��يدة: ) تصي��ح ( وه��ل احل��رب للرجال 

فقط.
الرجل: ) يصيح ( للرجل بال.

السيدة: ) بحزن وهتكم ( خدعونا من قبل.
الرجل: خدعونا!

الس��يدة: نع��م... خدعون��ا حين��ام قال��وا ان 
احلرب وقودها الرجال )ترخ( انام احلرب 
وقوده��ا نياط قل��وب االمهات وه��ن يزفن 
ارحامه��ن قربان��ًا لوط��ن ادم��ن احل��روب ) 
تضحك بسخرية ( وحرارة دموع العاشقات 
اللوايت يتحسس��ن قبالت العاش��قني ذكرى 
ع��ىل وجن��ات الغي��اب )بح��زن( وأجي��ال 
اجربت عىل اليتم مبكرًا ) تضحك بس��خرية 
موجه��ة( ههه��ه ونس��اء ترك��ن انوثته��ن يف 
حمطات الغياب ورحن يامرسن ادوارا خشنة 

) بحزم(  احلروب ال تدر اال الفجيعة.
الرج��ل: ) بقب��ول ( ه��ي دنيا الي��وم... فيها 

الغالب واملغلوب. 
الس��يدة: )تقاطعه��ا بصوت ع��ال كرفض( 

ومن الغالب واملغلوب؟ كالمها خارس... ما 
م��ن غالب يف هذه الدني��ا اال بمن ظفر بقطع 
الرؤوس. وما من مغلوب فيها اال بمن ودع 

كل يشء حتى احساسه بمعنى الوجود.
الرجل: )بحزم( وان يكن ...علينا ان نميض 
بام قدر لنا ان نكون ) يس��تدرك هبمس ( قبل 

ان حيدث ما حدث ذات صباح. 
الس��يدة: وما الذي ح��دث ليجربنا ان نعتمر 
اخلوذة ونلتحف النطاق ونس��امر الرصاص 

كي ال حيصل مرة اخرى؟
الرج��ل: ) بح��زن مع نفس��ه ( دخلوا يف دين 

الذبح افواجا.
السيدة: افواجا!

الرج��ل: ) يعت��ي اح��د القب��ور ويض��ع يده 
عىل جبينه وكأنه يتابع ش��يئا م��ن بعيد ( عيد 
أضح��ى ....., قب��ور مجاعي��ة... واألضحية 

دفان قديم مصاب بشيزوفرينيا البعث 
الس��يدة: ) تتاب��ع ايض��ا لكن من عىل س��كة 
القط��ار ( زف��ة عرس, طب��ول جنائزية, تش��ق 
الطريق )هاله��ل( يف مزارع املفتي قابيل...., 
) تطوف يف املرح بخوف ( وجوف األرض 

خذهلا املوتى.
الرجل: راحوا حيلق��ون بأجنحة الغدر بعيدا, 

والقرب هنر مجاعي.
الس��يدة: ) تش��ري اىل خلف اجلمهور ( جياع 
....عرب��ة من نار......, الس��امء متط��ر أوراقا 
ملون��ة مط��رزة باللعن��ة ) يس��قط من س��امء 
امل��رح ورق مل��ون حياول��ن مجع��ه ( تطارد 
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النصوص

الليل بلهاث االقتفاء.
الرج��ل: أش��باح تراق��ص أملا ع��ىل أرصفة 

الرحيل. 
السيدة: أش��باح هارب... خملوع ... مهزوم 

... مكابر ...!
الرج��ل: ) يرمي ما مجعه من ورق للس��امء ( 

والبقية تأيت تباعا.
الس��يدة: ) تركض نحو مقدمة سكة القطار( 
س��احات للهت��اف ) تطوف امل��رح بحركة 

هتاف ( يكرم املرء فيها أو هيان. 
الرجل: ) خيتبئ خل��ف القرب( عيون تنصت, 

آذان ترى.
الس��يدة: ) تضحك بس��خرية وحزن ( عيون 
الرئي��س من زج��اج ... نظ��رات الفقراء من 

حجر.
الرج��ل: )يش��ري اىل عمق املرح( شاش��ات 
محر... أصوات معلق��ني صفر....األحداث 

تتسارع.
الس��يدة: ) ختتبئ خلف ق��رب ( األنباء طوفان 
امحر ... كلام غفل أو غط الشعب يف سبات.

الرجل: ) يقاطعها وخيرج بحركة عس��كرية( 
اللي��ل غنى ) الح��ت.. رؤوس احلراب .... 

تلمع بني الروايب(.
) تعاود نفس االصوات اقدام تركض ترافقها 
اصوات كالب واصوات برشية غري معروفة 
عىل شكل تراتيل غري مفهومة اي لغط صويت 
مع اص��وات رص��اص فيتح��ول املرح اىل 
معركة صوتية ختتبئ السيدة خلف قرب خائفة 

والرجل خيتبئ وراء قرب ويقاتل ببندقيته(.
ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال   ) ت��رخ   (  : الس��يدة 
ال ) والرص��اص مس��تمر وتصي��ح بلهج��ة 
ش��عبية ( كايف ..كايف .. م��ا ش��بعتوا من الدم 

..كافييييييييييييي يا ناس مو واهلل تعبنه.
الرج��ل: ) وهو يقاتل ( مل يتبق من القطار اال 
هذه املحطة والبد ان نواصل العش��ق كي ال 

يستبيحوا ما تبقى منه.
الس��يدة: ما الذي يريدوه ؟ ) بلهجة ش��عبية 

تصيح عليهم ( )ما كفتهم هالكبور؟(.
الرج��ل: ) وهو يقاتل ( هم يريدون كل يشء 
.. فهل تقبلني ان يكون كل يشء يف طاعة من 

ال يرون االسالم اال قتال واستباحة؟ 
السيدة: ) من خلف القبور بخوف ( اذن هو 

دين ال يعرف العروج للسامء؟
) صمت يعم املكان وتسند الفتاة ظهرها لقرب 

لتلتقط انفاسها (.
الرج��ل: ) بصوت خمنوق م��ن اللهاث ( هل 
تقبلني ان تكوين جارية مستباحة الثغور عند 
ام��ري ال يفتي ابدا بزرع وردة .. بل كل فتاويه 
قطع للرؤوس وتنديس االرحام باملشوهني.

الس��يدة: ) بضجر( وانا م��ن جئت هاربة من 
مظامل دنيا مل تفرق ما بني فجيعة ووجع.

الرج��ل: العم��ر يا س��يديت ما ه��و اال حرب 
كبرية نكابد فيها ظل��م االخرين ونقاتل فيها 

هواجس القضاء والقدر .. لكن اهلل شاء.
السيدة: ) بقبول وحزن ( ال احد يعرف هذه 
احلروب سواي .. عشتها منذ صباي والزلت 
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اعي��ش معه��ا رصاع كر وف��ر, وأتذوقها كأي 
موسيقى هارموين يف اوركيسرا الوجع.

الرجل: )يرفع بندقيته وحياول تغيري املوضوع 
( اهه ...اهه...ما الذي جاء بك اىل هنا ؟

الس��يدة: ) ترتب��ك( ه��ا ....ان��ا ...انا جئت 
هاربة م��ن... ه��دين القضاء والق��در وأخذ 
دون  اجلمي��ع  عن��ي  من��ي... خت��ىل  مأخ��ذه 
اس��تثناء... وب��ت كاملزهري��ة الت��ي خنق��ت 
انف��اس امل��ارة ازهاره��ا التي ذبل��ت وماتت 
وحتول��ت اىل انتيكة ت��ر الناظرين ش��كلها 
دون ان يبروا ح��زن خوائها عىل من ذبلوا 
قبل االوان... فهم��ت يف الفلوات بحثا عن 

صمت اعيش به ما تبقى من عمري .
الرجل: حتملني حقيبة! ) يضحك بس��خرية 
حزينة ( ه��ذا القطار ال يف��يض اىل املحطات 

... غري التاليش يف صمت الغياب االبدي.
الس��يدة: ) حتتضن حقيبتها بخوف وترجل 
حزن��ا ( ه��ي رصة مواجع��ي... فيها اختر 
س��نني ذبل��ت م��ن االنتظ��ار... وهب��ا بقاي��ا 
ذكري��ات الزالت مرارهت��ا تفرس هواجيس 

وتنهش صمتي كلام اقتطعت ثواين للراحة.
اال  الذكري��ات  قيم��ة  يع��رف  ال  الرج��ل: 

املسكونون بالسواتر .
الس��يدة: وه��ل للذكري��ات م��ن قيم��ة غري 

اعتصار القلب والكثري من الوجع املؤجل؟
الرج��ل: ع��ىل س��واتر احل��رب تك��ون حتى 
ه��ذه الذكري��ات الت��ي تتحدثني عنها ش��يئا 
من الراح��ة يقتطعوهنا من وق��ت الرصاص 

كي يس��تذكر أوج��اع ذكرياهت��م ويربوزوهنا 
بابتس��امات ال رج��وع فيه��ا احيان��ًا ) حياول 
االقراب من احلقيبة فتبادر الس��يدة بالرفض 

حركيا(.
الس��يدة: دع وجعي يس��تر يف تابوت س��فره 
نحو الت��اليش, ال تفرع ذل��ك الوجع فبياضه 

نصاُل من احزان متوالية.
الرج��ل: عمرك يش��ري إىل إنك عش��ت زمنًا 

ذهبيًا قبل ان يقتحم املدينة اجلراد؟
الس��يدة: ) تضحك بوج��ع ( اي عمُر ذهبي 
وان��ا ال اع��رف يف قام��وس هذه املس��امة دنيا 
كلم��ة احلب والف��رح والطمأنينة, وما عمري 
اال ركض بركض خلف رساب اس��مه احلب 

والفرح.
 ) ختط��ف منه احلقيبة وس��ط رصاعهام عليها 

حتى تفتح احلقيبة فيسقط ما فيها (
الس��يدة: ) جتلس عن��د حاجياهتا وهي تبكي 
( ال ...ال .. قل��ت ل��ك ال تنكئ اجلرح .. فام 
ان��ا اال جروح تعاقب��ت عليها س��ياط احلزن 
فاحالتن��ي هل��وس جمن��ون اقتف��ي اث��ر الدمع 

واالنني علني بالبكاء واالنني اسريح.
) يتنقلن من قرب اىل قرب (

الرجل: ومل كل هذا االنكسار .. ضحي.
السيدة: ضحيت باحلب الذي مل اهنأ به. 

الرجل: ناضي.
بدأت��ه  ال��ذي  بعم��ري  ناضل��ت  الس��يدة: 

باألحزان.  
الرجل : جاهدي. 
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السيدة: جاهدت بوجعي يف خذالن اجلميع 
يل  

الرجل: قاومي.
السيدة: قاومت بحزين عىل ولدي. 

الرجل: اذن مويت. 
الس��يدة: مُت مذ دامهني احل��زن وانا الزلت 
زه��رة تفت��ح ذراعيه��ا ت��وًا للش��مس وندى 
الربيع ... فمن مثي عاش��ت الدنيا فيها بكل 
احزاهنا وتعاس��تها وش��قائها والزالت تقف 
ها هنا تتنفس ما تبقى من افقها املمتد راضية 

مرضيه ؟
 ) ع��ال  بص��وت  يضح��ك   ( الرج��ل: 

هههههههههههه.
السيدة: وهل يف احلزن يشء للضحك؟

الرج��ل:  هي ذاهت��ا متاما ... ف��كل اوجاعنا 
تشبه بعضها .

الس��يدة: ) تضحك بتهكم ( اوجاعنا تتشابه 
؟! هل عش��ت وطن��ًا م��ن اآلالم وعمرًا من 

اآلهات, وصمتًا من آه.
الرجل: كل ذلك عش��ته بش��جاعة الفرسان 

والزلت.
الس��يدة: ه��ل تاهت خط��اك ما بني ش��باب 
دامهت��ه رجولة مبكرة احرق��ت اخرض العمر 
وياب��س الس��نني وقلب��ا يكاب��د ظم��أ احل��ب 
وحديث العش��اق وحلظة العاش��قني, وامومة 
مل تكتمل بعد, اجهضته��ا خمالب موت اصفر 
بق��ي ينه��ش فيه��ا حت��ى احاهلا لش��اهد قرب 
وصورة ُتتىل عليها اآليات وتغس��لها الدموع 

التي ال تريد ان تنشف.
الرج��ل: اوجاعن��ا ي��ا س��يديت ه��ي حم��ض 
اختب��ارات .. خيت��رب فين��ا الزم��ن قدرتنا عىل 
الوالدة اكثر رغم توايل احلزن, فهل جربتي ان 
تك��وين زوجة مثالية جتاه��د يف زوجها جهاد 

احلياة االمنة املطمئنة؟
الس��يدة: ) تضح��ك بوجع ( جرب��ت وانا مل 
اكمل احالم سنينه العرشين ... ومل اجن من 
ذل��ك اال حفن��ة ذكريات ادمن��ت عىل غرس 
خنجره��ا يف ص��دري كلام تناها اىل مس��امي 
قصة من هنا وهناك عن زوج حيب زوجته او 
زوج��ة ) بلهجة ش��عبية دارجة ( )تدلع( عىل 

زوجها .
س��نينه  اكم��ل  ..مل  مثل��ك  وان��ا  الرج��ل: 
العرشي��ن ووضعوا يف عنقي قالدة االنتامء .. 
وبمعصمي خاتم من فضة بدعوى اهنا س��نة 
احلياة ... بإراديت قبلت كل ذلك فاحلب دنيا 

من الطمأنينة و........!
الس��يدة: ) تقاطعه��ا ( واحيان��ا دني��ا اخلوف 
الذي يرضب اطناب��ه يف كل تفاصيل حياتك 
..الكالم ..االبتس��امة ..وحتى اهلمس وفتح 
الب��اب جيتاحها احليطة واحلذر ) تس��تدرك ( 
اش...اش ...ال يس��معك وهييل عليه اطنانا 
من االس��ئلة ) تس��تحرض امل��ايض وهي متثل 
اجابته��ا ع��ىل اس��تجواب زوجها هل��ا ومتثل 
الفت��اة بحركاهتا ال��زوج ...الس��يدة بخوف 
ترج��ع اىل الوراء ( و...و...اهلل ..واهلل مل اكن 
احتدث مع رجل ...واهلل ...) بلهجة شعبية( 
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صدكن��ي ماكو احد ..مل ال حت��اول ان تثق يب 
يوما ...اعرف ..اعرف اهنا ال تعني عدم ثقة 
اعرف اهنا الغ��رية العمياء ..لكنك تعرف ان 
مش��اعري فطمت عليك .انت الرجل االول 
ال��ذي دخل انوثتي فاحتًا وملكت كل يشء.. 
ارج��وك ...ارم��ي ..ارم��ي كل وساوس��ك 
خل��ف حب��ك يل ..ودعنا نعش حي��اة مثالية 
لي��س فيه��ا ح��ذر حت��ى م��ن اجل��دران ..) 
بحزن( فحت��ى جدران البي��ت طوعتها انت 
لبوليس��يتك فراحت تتجس��س ع��ىل انفايس 
..نع��م ...نعم بوليس��يتك ) يمس��ك الرجل 
الس��يدة ( الت��ي بات��ت تضيق علي��ه اخلناق ) 
حياول الرجل خنق الس��يدة ( ..اكثر ...اكثر 
...اكث��ر ...) بص��وت عال وه��ي تنفك منه 
( فتخنقن��ي.....) تلتق��ط انفاس��ها ( واكث��ر 
مايؤملن��ي ..ال ...ال ..لي��س احل��ب الذي مل 
أهن��أ ب��ه معك لف��رط غريتك التي اش��علت 
حت��ى الفراش نارا من عراك ..بل ..مايؤملني 
ان ينته��ي كل يشء ويعي��ش ولدنا بال منطقة 
وس��طى بيننا لنحضنه عن قرب بذراعينا ..) 
يتصارعان عىل احلقيبة( ال لن اعطيك ولدي 
فانا اح��ق ب��ه ...ال...لن ادعه يعي��ش بعيدا 
عن��ي او تربيه ام غريي ...لن افارق انفاس��ه 
يف ص��دري مادام فيه ع��رق ينبض ..ارجوك 
..ال تاخ��ذه ..ارج��وك ...) تصي��ح بصوت 
ع��ال جدا( خذ اي يشء واتركه يل ...) ياخذ 
الرج��ل احلقيب��ة ويتوقف ال��راع صمت ( 

نعم ..خذ كل يشء واتركه يل .

الرجل: ) يضحك بصوت عال( هههههههه 
...واخذ كل يشء ؟

الس��يدة : مل يبق يل سوى ولدي كي اكمل يف 
انفاسه ما تبقى من العمر ...عىل الرغم ...من 
ان الطريق كان مازال طوووووووووويل, اال 
اين كنت ق��د صممت عىل مواصل��ة الطريق 
وحدي اال من ولدي معي ) خترج صورة من 
احلقيبة مربوز عليها رشيط اسود وتعلقها (.

الرجل : هناية هذا الذي عشتيه حييل من كانوا 
فيه اىل غرباء خارج وطن صنعوه بأيدهيم .

الس��يدة : االوط��ان ال تصن��ع ....االوطان 
تول��د بمحبة س��اكنيها ,لذا مل يك��ن وطنًا من 

راحة بل كان سجنًا من حذر وغرية .
 ) ع��ال  بص��وت  يضح��ك   ( الرج��ل: 

هههههههههههه
الس��يدة : ان��ك تتقص��د الضح��كات لتنكئ 

جرحي .
الرجل : اضحك الن جرحنا واحدة ال اكثر 
...) يستدرك ( وهل كان ولدك وطنا جديدا.

الس��يدة : ) بفرح وهي تستحرض( كان وطنًا 
اخر اختلطت فيه الدموع مع الفرح ..الدموع 
كل��ام التفتن��ا كالنا ان��ا وهو للنص��ف الفارغ 
م��ن احلي��اة اال وه��و االب الذي كن��ا بأمس 
احلاجة ل��ه يف اوق��ات عدة والف��رح جيتاحنا 
ونحن نس��ري س��وية يف كل تفاصيلنا اليومية, 
بالتأكيد كان طريقا موحش��ًا لكنه كان حمفوفًا 
ب��اإلرصار ع��ىل مواصلة الطري��ق حتى ارى 
ولدي يكرب ...ويكرب ...ويكرب ما بني ذراعيه 
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ويف ص��دري ليق��ف مع��ي يف كل يشء حينام 
يصبح ش��ابا تعاكسه الفتيات , وسط كل تلك 
االحزان ابتس��م واشعر بدقات قلبي تتسارع 
حين��ام اداعب��ه ويضح��ك بصوت��ه املالئك��ي  
وخترج مني الضحكات عالية صافية خالصة 
حينام كنت العب مع��ه ويبادلني بلكامت هنا 
وهن��اك ارمتي بعده معه ع��ىل الفراش ونحن 
نضح��ك وجيتاحن��ا التعب وتلهث انفاس��نا 
من التعب ,فينام وانا العب بش��عره ويمر ليي 
ب��كاًء عىل ول��دي الذي تيت��م من ابي��ه وابيه 
ح��ي ي��رزق , لكن��ي كنت اش��عر ب��اين املك 
الدنيا كلها ونحن نتس��امر معا ملشاهدة افالم 
الكارت��ون ,طاملا كان حب احلي��اة يمأل عينيه 
وروحه فيمده هذا احلب باحليوية واالجتهاد 
واملثابرة ,كنت املحه للحظات يطيل الصمت 
وذهنه ش��ارد واعرف س��ببهام وابكي خلسة 
الن الولد يشتاق ألنفاس رجل معه يف الدار 
,ول��دي كان حيبن��ي اىل درجة انه كان يعش��ق 
كل أمراة تش��بهني او حتمل ذات اسمي ,كنت 
فرحة به جدا ) صمت لثوان ومن ثم حتتضن 

احلقيبة وتبكي ( .
الرجل : ابكي ..ابكي ..كل هذا مر يب ولكن 
...رجولتن��ا حترمنا من نعمة البكاء احيانًا...

بدع��وى ان الدم��وع مل ختل��ق للرج��ال اب��دا 
)يرخ بأمل( كذبوااااا فالدموع تراتيل الروح 

للطمأنينة .
السيدة : ) تبكي بوجع اكثر ( جفت دموعي 

وانا انثرها عىل خطى العابرون اىل الغياب .

الرج��ل : ابكي ...ابكي فام انت اال وطن من 
مواجع ,عله��ا هذه الدموع متنحك ش��يئا من 

الراحة .
الس��يدة : ) خترج صورة اخ��رى ذات االوىل 
وه��ي تول��ول عليها ( ولدي ال��ذي اخرجته 
من بح��ر ظل��امت احلاجة واالحت��اج لالب 
... للحي��اة ... لل��امل, وع��ربت ب��ه حرب��ني 
وقودها الش��عب وانني االمه��ات ,وضممته 
ب��ني جناحي من مالحق��ات امنية هنا وهناك 
)تبك��ي ( هان عليه كل ه��ذا وتركني ومىض 

بال وداع .
الرج��ل: احب غريك فدب��ت يف نبض قلبك 

الغرية .
الس��يدة : نع��م ..احب ..وبجن��ون ...وهي 
كذل��ك احبته واخلص��ت لذكراها حتى بعد 
رحيل��ه ..لك��ن كنت امتن��ى ان اش��هد زفافه 

واكون جدة مجيلة .
الرج��ل: بالتأكيد تزوج وهي س��نة احلياة فال 
تعي��ي دور االمه��ات الغيورات م��ن حياة 

ابنائهن الزوجية و..
السيدة : يا ليته تزوج.  

الرجل: اذن اتركيه يكمل دراس��ة يف اخلارج 
وال تقفي حجر عثرة امام مستقبله و..

السيدة : يا ليته سافر.
الرج��ل: ال تك��وين واحدة من نس��اء النبالء 
اللوايت يدف��ع رجاهلن وابناءن��ا نحن الفقراء 
للحروب ويبقني عىل ابنائهن للنزهة والراحة 
.. واتركيه يلبي ن��داء الوطن ويتحنى براب 
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السواتر.
الس��يدة : متنيت ان اراه حيمل بندقيته ويقف 
ب��كل بس��الة وارم��ي خلف��ه امل��اء املحفوف 
بالدع��وات وه��و ذاه��ب اىل جان��ب الذين 
باعوا الدنيا واش��روا مرضاة الوطن بالدفاع 
عن��ه فانا ال اقل وطنية وش��جاعة عن اللوايت 
يزفن ابناءهن باهلالهل لس��واتر الرشف لكن 
اكث��ر وجعا منهن  ه��ن ج��اءوا بأبنائهن هلن 
ام��وات فكتفن بتغس��لهم وتكفينهم ودفنهم 

,انا ...عشت كل حلظة رصاعه مع املوت ..
الرج��ل: ) حيدثه��ا بحزن ( يا س��يدة املواجع 
قبل��ة  ش��فتيك  ع��ىل  احل��زن  طب��ع  ..يام��ن 
ابدي��ة  فب��ت فصوال من االه ال��ذي ال ينتهي 
..مدي ذراعك واقتلع��ي الذكريات بالصرب 
مل  الل��وايت  االمه��ات  ان��ني  ..واستنش��قي 
حيالفه��ن احلظ ك��ام حالفك ودفنتي��ه بكامل 
قيافت��ه الرباني��ة ..واعلم��ي ان ثم��ة امهات 
يبكني عند ش��واهد خاوية ال ليء اال الهنن 
مل حيالفه��ن احلظ بجثث كامل��ة البنائهن ومل 
يودعن ابناءهن لس��اعات واي��ام كام ودعت 
انت ..ترمي عليه وستجدينه عريسا ينتظرك 
يف اجلنة لتكمي معه الزفة باهلالهل ..التحفي 
بالصرب ,فقد كنتام عىل س��اتر واحد من الوجع 

والغياب ؟ .
الس��يدة : كن��ت مع��ه يف وجع واح��د ..كان 
يكاب��د االمل فيتقط��ع قلبي وم��ع كل رصخة 
وجع خترج منه اشعر بأن ثمة احدهم خنقني 
ودفع يب اىل س��ابع ارض واع��ادين جمددا ,مع 

كل حلظ��ة كان هيجع فيه��ا للراحة من وجعه 
كن��ت اذرف دجل��ة والف��رات دموع��ًا ومع 
كل نب��ض لدق��ات قلبه التي كنت احتسس��ها 
حين��ام كن��ت امس��ك يدي��ه اتوس��ل هلل تعاىل 
بكل قواميس الدعاء والتوس��ل ان ال يأخذه 
مني ..كي��ف اواصل احلياة م��ن دون صوته 
وضحكات��ه  صباح��ا  يوقظن��ي  كان  ال��ذي 
التي كانت تض��ج يف ال��دار ومرافقته يل اينام 
اذهب خوف��ا ع��ي ..او كلامت��ه ومداعبته يل 
التي كانت ترجعني عرشين س��نة اىل اخللف 
...) تس��تدرك( ها ...ها ..ماذا اقول حلبيبته 
ان عدت من دون��ه ...وهي من اخلصت له 
بالدموع ..هل س��يفعل الق��در فعلته لتكون 
لغريه يومًا, ماذا عليه ان افعل وانا ارى س��نني 
افراحي املؤقتة قد ازفت ) تصيح ( ايضا انت 
ي��ا اهلي خ��ذ اي يشء وال تأخذه مني... نعم 
خ��ذ روحي واترك��ه يكمل حيات��ه فالزالت 
لديه احالم مؤجلة ..ي��ا اهلي مل خلقت اجلنة 
حتت اقدام االمهات ومل متنحهن قداسة البقاء 
م��ع من تتقطع نياط قلوهب��ن لغياهبم ...اهلي 
اين اس��تودعك جس��دا دللت��ه ب��كل ما ملك 
من ترف واحس��اس وروحًا داعبتها بكل ما 
فيه من فرح وقلب��ا ينبض بحب من وضعت 
اجلن��ة حتت قدمهن فالتكن ل��ه ربا بل كن له 
اب��ا واما حت��ى التحق ب��ه ) مع نفس��ها وهي 
تعل��ق الص��ورة اىل جانب الص��ورة االوىل ( 
ت��رك اهلل كل يشء واخذه مني ..تركني اكابد 
الذكري��ات الت��ي تش��عل فيه ح��رارة تري 
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كالنار يف هشيم روحي .
الرج��ل : ) يس��تنهضها ( الزال ثم��ة متس��ع 

ملواصلة املسري 
الس��يدة : ) تس��تدرك وتس��تعيد صالبته��ا ( 
ومن قال غري ذل��ك, فام هذه االوجاع اال افق 
حتث له خطانا كي يكتمل العقد الذي انفرط 

بأوجاع هنا وحزن هناك .
الرجل : اين انت من هذا الوطن ؟

الس��يدة : اما ان تكون مصاب بعمى بر او 
بصرية .

الرج��ل : مل ار اال انث��ى جرحي��ة , وام مصاب��ة 
بالوجع املستدام .

الس��يدة : انا وطن ابتي بأن ال هينأ براحة قط 
, ان��ا وطن اودع ابناءه للم��وت راضيًا مرضيا 
س��واء كانوا رصع��ى الرص��اص او املرض , 
واالم��راض الصف��ر يف بلدي اش��د فتكًا من 

الرصاص املجهول .
) تعاود نفس االصوات اقدام تركض ترافقها 
اصوات كالب واصوات برشية غري معروفة 
عىل شكل تراتيل غري مفهومة اي لغط صويت 
مع اص��وات رص��اص فيتح��ول املرح اىل 
معركة صوتية ختتبئ السيدة خلف قرب خائفة 

والرجل خيتبئ وراء قرب وقاتل ببندقيته (
الس��يدة : ) ترخ ( كفى فلم يتبق لدي يشء 
لتأخذوه ) والرصاص مستمر ومن م تصيح 
بلهجة شعبية ( كايف ..كايف ..كافييييييييييييي.

الرجل : ) وهو يقاتل ( بل لديك الكثري  .
السيدة : وماذا عندي غري جسد مبتىل بالوجع 

وذاكرة تزدحم بااللف من االحزان؟
الرج��ل : ) وهو يقات��ل ( وهم ال يريدون اال 
ان يس��تبيحوا رمح��ك لتلدي هل��م ماينقصهم 

عىل سواتر احلرب من اجيال مشوهة ؟ .
السيدة : )من خلف القبور بخوف تضحك ( 
مستحيل... العمر تقدم .. وماعاد يف الرحم 

متسع للوالدة؟
الرج��ل : ) وه��و يقاتل ( يكف��ي ان متنحيهم 
اللذة ... وان ينتش��وا يف استباحتك يف حفل 

مجاعي؟ 
)صمت يعم املكان وتسند الفتاة ظهرها لقرب 

لتلتقط انفاسها(
الس��يدة : وهل اجرؤ ان ادع هؤالء ينتش��ون 
ويتلذذون بلحمي حتى وان كان قد مات من 

ويل السنني؟ بالتأكيد ال .
الرج��ل : وهذا بالضبط ما دفعني اىل س��واتر 

الرشف .
الس��يدة : رجل بعمرك ..اخذ الشيب منه ما 
أخ��ذه وامري يف عش��ريته وس��يد يف حكومته 
ه��ذا ويعاق��ر  ي��رك كل  ان  يدع��ه  مال��ذي 

الرصاص ؟
الرجل :  ) يضحك ( تركت كل ما تتحدثني 
عن��ه ..البيت واملش��يخة واملس��ؤولية وحتى 
كرب الس��ن ومحلت بندقيت��ي دفاعا عن ارض 
عش��ت سنني طوال اهيم هبا حبًا , ويف احلرب 
ال يوج��د ام��ري وفق��ري فالكل يف س��اتر دفاع 

واحد .
السيدة : وزوجتك.. وابناؤك ؟ .
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الرج��ل :  ال حي��اة يل وهل��م ان اس��تبيح كل 
يشء ...) بحزن مس��تر( وانا ودعتهم مثلك 

الواحد تلو االخر ملحطات الوداع االبدي.
السيدة : طيب ... االهل ؟

الرجل : سريفعون راسهم يب يوما  
السيدة : واملسؤولية ؟

الرج��ل : كلك��م راع وكلك��م مس��ؤول عن 
رعيت��ه ..والرعي��ة الي��وم يف خط��ر والبد ان 

اكون راعيا مسؤوال عن رعيته بحق .
السيدة : املوت وليس سوى املوت . 

الرج��ل : نعم ...فامل��وت احيانا خطوة نحو 
النر .

السيدة : اجيال ماتت و..
الرجل : وبقي الوطن حيا هبم .

الس��يدة :  متى هنت��ف ... نعيش نعيش وحييا 
الوطن... ب��داًل من ان نم��وت نموت وحييا 

الوطن .
الرجل : قدرنا هو ان نموت لتحيا اوطاننا .

السيدة : حتول كل شرب من هذا الوطن العنيد 
مذبحا البنائه .

الرج��ل: نع��م ...) يرج��ل بح��زن ( رايتهم 
كيف ساقوهم اىل املذبح افواجا افواجا .

السيدة : افواجًا! 
الرجل : ) يستحرض بحزن ويمثل مع السيدة 
حلظة اقتياد جنود سابيكر واعدامهم ( كانت 
الش��مس ق��د ابتلع��ت الفجر وس��طع هليبها 
عىل فتي��ة غش��يهم النعاس ال��ذي كان اخره 
نكات وضح��كات قبل ان يودعوا لليل اخر 

احالمه��م ب��أن حين حلظ��ة نزوهل��م اجلامعي 
لعوائله��م فتية كان��وا يس��عون اىل ان يكونوا 
جن��ودا يف معركة ال جنود يف رقعة ش��طرنج 
من هرب��وا وتركوهم فريس��ة للج��راد الذي 

اقتحم املدينة صباح ذلك اليوم .
الس��يدة : ) تستحرض وكاهنا تتخيل ماحدث 
( كان��ت كل احالمهم تتدحرج امامهم وهي 
تلطم عىل راسها من هول ماسيلحق هبم من 
موت حمت��وم ,حتى اين خيي��ل يل اعينهم وهي 
متت��د اىل االفق مس��تنجدة بمنقذ م��ا , او لربام 
عيوهنم س��افرت للحظتها المهاهتم وابائهم 
الذي ذرفوا دموعًا اكثر من ذرات الصحراء 

التي غيب فيها ابناؤهم ..
الرجل : رأيت كي��ف كانت احالمهم تغتال 
هباله��ل الرص��اص ال��ذي تس��اقط عليه��م 
كاملطر ) يرمي السيدة متثال لإلعدام فتسقط ( 
الس��يدة : ) وهي مددة عىل االرض( اذن هو 

املوت ؟ 
الرجل : املوت يف زمن الظلم يعني خلودا .

السيدة : انتبذ لك مثي مكانًا رشقيا 
الرج��ل : وها انت انتبذت مكانًا رشقيا ومن 
دون ان تشعري انت االن يف مذبح سبايكر.. 

من وجع لوجع .
الس��يدة : ) بخ��وف وهي تط��وف املرح ( 

كيف ؟من قال هذا ؟
الرج��ل : جئ��ت هاربة من الوجع فس��اقتك 
االقدار اىل ارض كل ما فيها من ذرات ترتل 

ظليمة 1700 وجع عراقي.
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الس��يدة : الفراق ش��عور مر ال يشعر بمرارته 
اال االمهات. 

) جتل��س حتتضن احلقيب��ة وتنع��ى كأهنا احد 
امهات شهداء سبايكر بصوت حزين جدا (

 دللول الولد ما تسمع الصوت
يمه حظني وحشة ورايح احليل

خذاك املوت غفلة بيوم ردناك
يوم الطاح محي وردتك تشيل

يمة البيت وحشة وليش ماجيت
يايمة أعله بختك ترحل شلون

وليدي دموعي ثكيله الصبت أعليك
اطلبنك رباي وهز كواريك

واطلبنك شبايب الصار منعاب
جا كي شيصرب دمعتي اعليك

ياحزين وفرحتي واغىل االحباب
كله البيت ينطر صاير عيون

وألن ماجيت سالت دمعة الباب؟؟؟؟؟
الرج��ل: كل يشء قاب��ل للتضحي��ة يف ه��ذا 
الكون  اال ان نذبح ونساق كام يساق اخلراف 
ونكابر وتقول االمه��ات ..فدوه يروح ابني 

للوطن.
السيدة : ) بحزن ( وماهي اال مكابرة نحاول 
ان نتس��امى فيها ع��ىل جراحن��ا وقلوبنا التي 
تقطعه��ا اآله , وليالينا التي تس��امرها الدموع 
)للجمه��ور( من منكم جرب ان يكون ابا او 
اما لش��هيد من منكم دفن عزيزا بال رأس او 

ابا بال جسد يا ولياتاه.. يا ويلتاه .
الرجل: ) حي��اول خالل كالمه نبش االرض 

وال جي��د فيه��ا ش��يئًا وكلام نبش تط��ري محامة 
بيض��اء يف فضاء املرح ويردد( ش��واهد بال 
قبور .. شواهد بال قبور .. شواهد بال قبور..

الس��يدة: ) تستدرك ( امحدك يا رب ..امحدك 
ي��ا رب ألنك جعلتن��ي ادفن ول��دي بكامل 
قيافته وجس��ده العليل دون نقص هنا او هنا 
..امحدك يا رب وادعوك من قلب ام تشققت 
ج��دران قلبها من انني تنكث��ه بالصمت...يا 

اهلي الطف بانني االمهات ..
الرجل : ) باستس��الم ( انن��ا يف زمن الغياب 

وعلينا ان نمتثل ألوامر الوداع 
السيدة : تعال نركب القطار .

الرجل : القطار ال يفيض اىل املحطات .
السيدة : مستحيل 

الرجل: ) يس��تدرك وبإرصار( ال مناص من 
االختي��ار اما ان اموت بكامل قيافتي او ابقى 

شاهدة بال قرب .. وهذا ماال يكون ..... 
السيدة : وانا ..بأي مكان سألوذ؟

الرجل : ان��ت يف مرمى هدف ذاتك وعليك 
االختي��ار اما ان متويت بكام��ل قيافة عذريتك 
او ان تعي��ي لوق��ت قصري لتم��ويت فيام بعد 
حتت هلاث نش��وة املش��وهني حينام تعلن النار 

ابواهبا ألعراس النكاح.
الس��يدة : ) مع نفس��ها تردد ( ام��ا ان اموت 
بكام��ل قياف��ة عذريت��ك او ان  اعيش لوقت 
قص��ري ال م��وت فيام بع��د حتت هلاث نش��وة 
املشوهني حينام تعلن اعراس النكاح ..وهذا 
ماال يك��ون ) حتدث الرجل ( كل الذي قلتيه 
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ال اذكر اين قلته ) تتذكر( اين ..اين ..
الرجل : قلته يف رسك ..ورتلته روحك ..

الس��يدة : نعم ..اتذكر ان كل م��ا قلته رددته 
سابقًا يف .....يف ..

) تع��اود نف��س االص��وات اق��دام ترك��ض 
ترافقها اصوات كالب واصوات برشية غري 
معروف��ة عىل ش��كل تراتيل غ��ري مفهومة اي 
لغ��ط صويت م��ع اصوات رص��اص فيتحول 
امل��رح اىل معرك��ة صوتي��ة خيتف��ي الرج��ل 
وجتد السيدة البندقية بيدها فتختبئ وراء قرب 

وتقاتل ببندقيتها (
الس��يدة : ) تردد وهي تقات��ل ( اتذكر ان كل 
ما قلته رددته س��ابقًا.. اتذك��ر ان كل ما قلته 

رددته سابقًا
) صمت يعم املكان وتس��ند الس��يدة ظهرها 

لقرب لتلتقط انفاسها (
الرج��ل : ) يظهر وراء اط��ار مرآة كبرية اطار 
فقط دون زجاج وتقف امامها السيدة وبنفس 
احلركات كالمها يلعب بالشعر ويتحسسون 
القالئ��د ذاهتا التي هي قالئد املقاتلني ( قلتها 

يف رسك وروحك ...
السيدة : )تقف السيدة امام املرآة االخرى فال 
ترى غري ذاهتا يف الزجاج , فيخيل للمتلقي ان 
الس��يدة  كانت يف حلظة انش��طار عن نفس��ها 
ف��ردد ( قلتها يف روح��ي ..قلتها يف رسي.. 
قلتها يف روح��ي ..قلتها يف رسي..ال مناص 
م��ن االختيار ... ال مناص م��ن االختيار ... 
ام��ا ان ام��وت بكامل قياف��ة عذريت��ي اوان 

اعيش ال موت حتت هلاث نش��وة املش��وهني 
حين��ام تعل��ن النار ابواهب��ا الع��راس النكاح 
وه��ذا ماال يك��ون . ..وهذا م��اال يكون ... 
وه��ذا ماال يكون ) تقوم بفتح احلقيبة وترمي 
كل مافيها وخت��رج منه صورة وعلام  الصورة 
ه��ي صورهتا برشيط اس��ود تعلقه��ا بجانب 
الص��ور فتتطاير عدد من احلاممات البيض يف 
املرح , اما العلم تل��م فيه كل اوجاعها التي 
يف احلقيب��ة كي جتعل من��ه رصة وحتملها عىل 
ظهرها وبيدها بندقيتها منحنية الظهر وخترج 
من ب��ني اجلمهور وتبدا الس��تار تغلق خلفها 
ويظهر ضوء كانه الش��مس م��ن باب خلف 
اجلمه��ور وهي خارج��ة وهي ت��ردد( وهذا 
م��اال يكون . ..وه��ذا ماال يك��ون ... وهذا 
ماال يكون .. وهذا ماال يكون . ..وهذا ماال 

يكون ... وهذا ماال يكون.

انتهت
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ح�صن النّواب

املسرحية الفائزة باملركز الثاني

زفافٌ سومري

تنويهات: 
*الفكرُة مأخوذٌة من قصٍة واقعيٍة ألٍب وابنِه 

عا يف احلشد الشعبي. تطوَّ
* جلأُت إىل كتابة احلوار باللهجة الش��عبية يف 

بعض اللوحات انسجامًا مع احلدث. 
* املقاطع الش��عرية الت��ي تضمنتها املرحية 

لكاتب النص.

اللوحة األوىل
ج اإلن��ارة عىل غرف��ة متواضعة يف بيت  تتوهَّ
أحد الكادحني، أبو سومر الذي جتاوز عمره 
اخلمس��ني، وزوجته يف عقدها الرابع وابنهم 
الوحي��د بربي��ع عم��ره العرشي��ن يتطلع��ون 
باهتامم إىل تلفاز قديم، ويف ذات الوقت تنقل 
شاشة خلفية وس��ط املرح ما جيري؛ حيث 
ُيلقي الش��يخ مهدي الكربالئي فتوى اجلهاد 
الكفائي..« يمكن اختيار هذا املقطع اهلام يف 

خطبته حني يقول: 

»وأنَّ من يضحي منكم يف س��بيل الدفاع عن 
بلده وأهله وأعراضهم فأنه يكون شهيدا« 

هتتف العائلة بح��امس: لبيك يا عراق؛ لبيك 
يا عراق؛ لبيك يا عراق.

أبو س��ومر: هذه الس��اعة التي كنُت أنتظرها 
منذ وق��ت طويل، كأنَّ فتوى الس��يد أعادت 

دماء الشباب إىل عروقي.
أم سومر: ماذا تعني بكالمك يا أبا سومر؟

أبو س��ومر: هذه الفتوى املقدس��ة س��رهب 
أعداءنا وتقضُّ مضاجعهم.

أم سومر: النر حليفنا إْن شاء اهلل.
أبو س��ومر: س��أذهب اآلن؛ ألسجل اسمي 

كأول املتطوعني يف احلشد الشعبي. 
ل  أم س��ومر: رويدك؛ أمل تفكر بنا؛ ومن يتكفَّ

يف معيشتنا إذا غبت عّنا؟
أبو سومر: سينوب سومر عنّي يف العمل.

أم سومر: وهل يرك دراسته؟
أب��و س��ومر: مل أقل ذل��ك.. بع��د عودته من 
الكلي��ة يأخذ عربة اخلضار إىل الس��وق حتى 
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غروب الشمس واهلل هو الرّزاق.
أم س��ومر: ونِعم باهلل؛ لكنَّ غيابك س��ريبك 

حياتنا.  
أبو سومر: أس��في عليِك يا أم سومر؛ مل أكْن 
أتوّقع س��امع ه��ذا الكالم من��ِك، كنُت أنتظر 
أْن تش��ّدي من عزيمتي لقتال هؤالء األرشار 

الظالميني.
أم س��ومر: كأنََّك نس��يت الشظايا التي مل تزل 
يف رأس��ك من حروب الطاغي��ة، ومل أصدق 

أنَك عدت ساملًا منها. 
أبو س��ومر: وهل ن��رك الدواعش يعيثون يف 
بالدنا ويس��تبيحون أعراضنا؟ ماذا تقولني يا 

امرأة؟
أم س��ومر: أن��ت بخري��ف العم��ر اآلن وم��ا 
عدت تقوى عىل القتال، أس��تحلفك باهلل أْن 

تعدل عن قرارك هذا؛ الربكة يف الشّبان. 
أبو س��ومر: م��اذا تقول��ني يا أم س��ومر؛ هل 
أجتاهل فتوى السيد التي هي اختباٌر لشجاعة 

املرء وإيامنه باهلل وحبه لوطنه؟
»يتحرك أبو س��ومر نحو مش��جب عبارة عن 
مسامري مثبتة عىل اجلدار ومعلقة عليها بعض 
املالب��س، ينتش��ل س��رته من أحد املس��امري 
ويرتدهي��ا فوق دشداش��ة حائل��ة اللون وهيمُّ 

بمغادرة املنزل ...«
أم سومر: إىل أين؟

س��جل  يف  اس��مي  ألس��جل  س��ومر:  أب��و 
املتطوعني.

يستوقفه ولده سومر:

س��ومر: أبت��ي قب��ل أْن تذه��ب ... أرجو أْن 
تسمع بيت الشعر الذي كتبته اآلن.

أبو سومر: يا اهلل... 
س��ومر: من فتوى آيتنا العظم��ى راياٍت جئنا 
للحرِب شيبًا وشبابًا فتيانًا أف��واجًا لل����حشد 

الشع�بي.
أبو سومر: لقد اقش��عر جلدي حني سمعت 
شعرك الذي جيعل الغرية والنخوة تشتعل يف 
قلوب املؤمنني؛ يا اهلل انر وطن األنبياء عىل 

األرشار؛ أنا ذاهب إىل مكتب التطّوع.
» ختفت اإلنارة تدرجييًا.«

اللوحة الثانية
تشتعل اإلنارة عىل مكتب يستقبل املتطوعني 
باحلشد الش��عبي، نرى ازدحام الناس أمامه، 
بين��ام تعرض شاش��ة خلفي��ة مش��هدًا قصريًا 
لرب محام احلرضة يطري بسامء صافية حول 
منائر وقب��اب الذهب للمرقدين املقدس��ني؛ 
ث��م تتح��رك بقعة اإلن��ارة خطفًا ع��ىل وجوه 
املتطوع��ني كي تس��تقر عىل وجه أيب س��ومر 
الذي وقف بني الناس وقد انتهى من تدوين 
اسمه يف س��جل املتطوعني.. يدور حوار بني 

املتطوعني ...
متط��وع 1: وروح أمي العزي��زة ... أمتنى أْن 

يأخذوين للقتال اآلن.
متطوع 2: وأنا أيضًا أنش��ُد ذلك واهلل، حتى 

أثأر ألخي الشهيد.  
متطوع 3: أين استشهد أخوك؟
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متطوع 2: يف قاعدة »س��بايكر« املش��ؤومة.. 
ومل نعرف مكان جثته حتى اآلن.

 أبو سومر: كان اهلل بعونك يا بني...  
متطوع 4: يا عم أرى الش��يب يغزو رأس��ك 
ويبدو عىل وجهك تعب السنني؛ فهل متتلك 

قوة للقتال؟  
أبو س��ومر: فتوى الس��يد أعادتني إىل شبايب، 
عّم��َك الذي ت��راه عجوزًا؛ أم��ىض عمره يف 
ح��روب دامي��ة، مل يك��ن لنا فيه��ا ال ناقة وال 

مجل.
متط��وع 1: ه��ذا يعن��ي ان��َك ال حتت��اج إىل 

التدريب؟
أبو سومر: حمتاج إىل بندقية فقط.

متطوع 3: س��ددَّ اهلل خطاَك يا عم؛ لقد اهنمر 
الدمع م��ن عيني حني رأيتك تش��ق صفوف 

الزحام كي تسجل اسمك مع املتطوعني. 
أبو سومر: الوطن عزيز يا بني ... ليس هناك 

أعز من الوطن.
تتع��اىل هتاف��ات املتطوعني.. لبي��ك يا عراق 
... لبيك يا عراق ... لبيك يا حس��ني ... بينام 
تعرض الشاشة اخللفية لقطات رسيعة لبغداد 
من األعىل ولنهر دجلة وبساتني النخيل عىل 
ضفاف الفرات وجبال كردس��تان وصحراء 
الرمادي ث��م للمرقدين املقدس��ني والرايات 

التي ترفرف يف السامء... كي ختتفي اإلنارة.

اللوحة الثالثة
أمام باب قاعة حمارضات تقف فتاة حمجبة مع 
سومر؛ تس��لط اإلنارة عليهام بسطوع.. نرى 

خلفهام قطعة تشري إىل كلية اآلداب..
ل  مالك: هذا يعني أنَّ م��رشوع اخلطوبة تأجَّ

إىل إشعار آخر؟
س��ومر: أجل يا مالك ويؤس��فني ذلك، لقد 

التحق والدي إىل جبهة احلرب. 
مالك: يا حلظنا التعيس. 

سومر: » كل تأخريه وفيها خريه« 
مالك: لقد تأخرْت، والبد من وداعك اآلن.

س��ومر: م��الك انتظ��ري لدقائ��ق ... كتب��ُت 
قصي��دة جديدة، وأمتنى أْن تس��معي مقطعها 

األول؟ 
مالك: أشعر أنَّ قلبي يغزوه الظالم وروحي 

خائفة وتلوب فكيف استمع إىل الشعر؟
س��ومر: حس��نًا يف وق��ت آخ��ر س��أقرأ ل��ك 

القصيدة كاملة.
مالك: إرسلها إىل هاتفي وسأقرؤها يف املنزل 

عىل مهل وأعطيك رأيي فيها. 
سومر: مالك؟ كنُت أريد أقول لك..

مالك: ما بَك؟ وجهك متلؤه ُس��حب احلزن! 
كأنك تضمر شيئًا يف قلبك.

سومر: أجل يا مالك؛ دعيني أصارحك...
م��الك: ب��امذا تصارحن��ي؟ أخش��ى أْن تنهي 

عالقاتنا النبيلة.
سومر: لست أنا من يفعل ذلك.



العدد 13/ السنة السابعة/ نيسان 2021 م

24

مالك: هل تسمع خفقان قلبي؟ إين أرتعش، 
قل ماذا وراءك؟

سومر: اسمعيني جيدًا ...
مالك: أنا صاغية يا سومر..

س��ومر: متاس��كي قلياًل.. مل��اذا ترجتفني؟ إذا 
بقيت ع��ىل هذا احل��ال لن أس��تطع البوح بام 

جيول يف رأيس.
مالك: تكلم يا عزيزي؛ الوقت تأخر ...

س��ومر: م��الك ... أن��ا تطّوع��ت يف احلش��د 
الشعبي.

م��الك: » ترضب عىل صدره��ا هلعا » ماذا؟ 
ودراستَك ... وأنا؟

س��ومر: حصلت ع��ىل إجازة م��ن الكلية ... 
أما أنِت تبقنَي قنديي ال��ذي ينري قلبي عندما 

أذهب إىل القتال.
مالك: أما يكفي أنَّ أباك هناك؟

س��ومر: الوطن يف حمن��ة حرج��ة؛ إذا مل نقف 
مجيع��اً للدف��اع عنه س��نفقدُه ونضي��ع معه يا 

مالك.
»يمأل فضاء امل��رح أذان الظهر ... اهلل أكرب 

... اهلل أكرب وختفت اإلنارة تدرجييًا.«

اللوحة الرابعة
الوقت ع��رًا... تتوهج اإلن��ارة عىل موقع 
يف جبه��ة احلرب ... س��اتر ت��رايب ومقاتلون 
ينترشون عليه يف حال��ة تأهب ورصد ملواقع 
اإلرهابي��ني، يظه��ر بينهم أبو س��ومر حامال 

بندقيته، يقرب منه أحد املقاتلني...

املقاتل: يا عم.. حان الوقت لتأخذ قسطًا من 
الراحة وترشب الشاي الذي تعشقه. 

أبو سومر: ذات يوم سمعُت من أحد املثقفني 
وصفًا مجياًل عن الشاي.

املقاتل: وما هو هذا الوصف؟
أبو س��ومر: لقد قال الشاي أنيس املقاتلني يف 

احلرب.
املقات��ل: لقد أج��اد الوصف يا ع��م ... وهو 

كذلك يف جبهات القتال.
ينس��حب أب��و س��ومر ليجلس ع��ىل دكة من 
أكياس الرمل قرب باب امللجأ.. يضع قوري 
الش��اي عىل موقد من احلطب حتى يسخن، 
ثم خي��رج هاتف��ه من جيب��ه ليج��ري اتصااًل 

بولده سومر...
تتوه��ج اإلنارة عىل جهة أخ��رى من املرح 
حيث الس��وق الشعبي... سومر يقف خلف 
عربة اخلرضاوات، هناك امرأة تقّلب وتنتقي 
ع��ىل مهل بع��ض اخليار م��ن عربت��ه، ينادي 

بصوت مرتفع..
س��ومر: خي��ار بأل��ف؛ خي��ار بأل��ف؛ ت��ازة 

ورخيص ...
 »م��ن هاتف��ه النق��ال تنطلق أنش��ودة » نحُن 
الهنزم » التي وضعها نغمة هلاتفه.. للحظات 
تبق��ى األنش��ودة يف فض��اء املرح يس��معها 

اجلمهور ثم يضغط عىل زر اإلجابة ...
س��ومر: وعليك الس��الم يا أبت��ي احلنون... 

كان اهلل بعونك؛ متى تأيت بإجازة؟ 
تبق��ى اإلن��ارة تنتق��ل ب��ني أيب س��ومر وابن��ه 
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سومر...
أبو سومر: إن شاء اهلل اخلميس القادم؛ كيف 

حال أمك؟
سومر: »يبتسم »: مشتاقة لَك كثريًا...

أبو س��ومر: » هيز رأسه بس��عادة » حتيايت هلا.. 
وكيف هو رزقك؟

سومر: خري من اهلل.
أبو س��ومر: ال أوصيَك عىل أمك ... ال تنس 

موعدها مع الطبيب.
سومر: أنت تأمرين... حفظك اهلل يا أبتي من 

كل سوء؟
أبو سومر: األعامر بيد اهلل يا ولدي.
سومر: وماهي أخبار »الدواعش«؟

أبو س��ومر: ليلة أمس هجموا علينا، وخاب 
مسعاهم ومألت جثثهم العراء. 

سومر: اهلل حيفظكم وينركم.
أبو سومر: يف أمان اهلل.

سومر: يف أمان اهلل.
ينتبه إىل املرأة املتسوقة ويعاتبها:

سومر: يا خالة.. ألف رمحة عىل والديك ... 
لقد مىض وقت وأنت تقلبني وتنتقني باخليار؛ 

أما انتهيت من ذلك؟ 
املرأة: »خّلصت يا بعد خالتك ... بس جنت 
أنتظر ختّلص حجيك ويه أبوك.. عمت عيني 

... الوالد بجبهة احلرب؟«
سومر: نعم يا خالة ... يف قاطع تكريت. 

املرأة: »آنه عندي ول��د اثنني بعمرك تطوعوا 
باحلشد الشعبي.«

س��ومر: حتى أنا يا خاله؛ س��ألتحق إىل جبهة 
احلرب يوم غد ...

امل��رأة: »حيفظك��م اهلل ... وخيلصنه من هاي 
الغّمه« 

تناوله كيس اخليار.. 
سومر: كم كيلو؟ 
املرأة: كيلو واحد

ينظر إىل الكيس مستغربًا..
ّك��رار: لكن��ك وضع��ت يف الكي��س مخس��ة 

كيالت؟ 
املرأة: »اعذرين وليدي ما اعرف بالوزن«

س��ومر: »وال ديرين بال ... وهذا اخليار عله 
حسايب« 

املرأة: »ال خاله ما يصري أنته هم عىل باب اهلل 
...  عندي خري من اهلل«

لولدي��ك  إكرام��ًا   ... من��ي  هدي��ٌة  س��ومر: 
البطلني.

تنطفئ اإلنارة برعة...

اللوحة الخامسة
 »تسلَّط اإلنارة عىل بيت أيب سومر ...«

األم: ُبن��ي س��ومر ... تع��ّوذ من الش��يطان.. 
كيف ترك أمَك لوحدها؟

س��ومر: إذا مل التحق للجبهة س��ينفجر قلبي 
من القهر.

األم: سالمة قلبك يا ولدي...
س��ومر: إذًا دعين��ي أذه��ب لقت��ال ه��ؤالء 

الظالميني األوغاد. 
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األم: وعربة اخلضار؟
سومر: أنِت تتولني أمرها؟

األم: وم��اذا أق��ول ألبي��ك إذا ع��اد بإج��ازة 
وسأل عنك؟

س��ومر: اخربيه أين س��افرت لرؤية عمتي يف 
البرة. 

األم: ربام يتصل بعمتك؟
سومر: سأوصيها كي ختربه أين معها. 
األم: ال أعرف ماذا أقول لك يا بني؟ 

س��ومر: لق��د أوصي��ت صديق��ي م��ازن كي 
يتسّوق لك اخلرضة. 

األم: مازن املعّوق؟
سومر: نعم ... املسكني ذهب يتطّوع لكنهم 

اعتذروا منه.
 » يطلق سومر حرة طويلة ... »

األم: أراَك تتحر؟
سومر: ال يشء يا أمي

األم: س��ومر أنت ابني وأعرفك كأنك ختفي 
عني شيئًا..

سومر: ال يشء س��وى أين سأشتاق لوجهك 
امليضء يا أمي.

األم: وجهي أم وجه مالك؟ 
سومر: أوصيَك خريًا هبا يا أمي إذا حدث يل 

مكروه.
»تشهق األم هلعًا«

األم: روحي فداك يا ولدي.
تنحر اإلنارة برعة.

اللوحة السادسة
» تتوهج اإلنارة عىل خن��دق يف اجلبهة، نرى 
أبا سومر يدخن وقد حتلَّق حوله جمموعة من 

املقاتلني يستمعون إليه..«
أبو س��ومر: وعندما ح��ان دورهم باإلجازة، 
اس��تعدادًا  وتأنق��وا  حقائبه��م  اجلن��ود  رزم 
ملغ��ادرة جبهة احلرب إىل منازهلم، لكنَّ برقيًة 
عاجلة وصلْت من القيادة العسكرية مفادها 
الريث بمنح اإلجازات أفس��دْت فرحتهم، 
رسع��ان ما دخل��ت كتيبته��م املدرعة هبجوم 
مقابل ع��ىل قطعات العدو الت��ي متكنت قبل 
ليل��ٍة من الس��يطرة عىل بع��ض مواضع ألوية 
املش��اة الرابض��ة عىل الس��اتر املتق��دم، وبعد 
ليلتني مش��بعتني بالرعب واجل��وع والعطش 
م��ع  الكتيب��ة  العني��ف نجح��ت  والقص��ف 
قوات مس��اندة من اس��تعادة تل��ك املواضع، 
وصدرت األوام��ر للكتيبة املدرع��ة بالعودة 
إىل مقرها اخللفي بغية إعادة التنظيم وتوزيع 
اإلج��ازات عىل مئات اجلن��ود الذين تأخروا 
بالن��زول إىل عوائله��م، ومل��ا ح��رض ضاب��ط 
اخلفر إىل ساحة العرض حاماًل بيده تصاريح 
اإلجازة، جتّم��ع حوله عرشات اجلنود الذين 
بي��ده  تبّق��ت  اس��تلموا إجازاهت��م فرح��ني، 
جمموع��ة كبرية من تصاري��ح اإلجازة مل يأت 
أصحاهبا الستالمها، وملا يئس من قدومهم، 
نثر تصاريح اإلجازة يف الفضاء وجثم غارقا 
بالبكاء، بينام تطايرت اإلجازات بفعل الريح 
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مثل محامات مرتبكة إىل سامء مثقلة بالدخان.
مقاتل: يا هلا من قصة مؤملة

مقاتل آخر: لقد أبكيتنا يا عم..
»ختفت اإلنارة حتى تتالشى..«

اللوحة السابعة
تتوه��ج اإلن��ارة ع��ىل خن��دق آخ��ر يف جبهة 
احلرب، أنش��ودة حربي��ة تنبعث م��ن مذياع 
صغ��ري.. ثم ختف��ت تدرجييا ... ي��دور حوار 

بني سومر ومقاتل إىل جواره ...
س��ومر: ُجلَّ ما أخش��اه يف هذه احل��رب، أنَّ 
وال��دي سيكتش��فّ وج��ودي مع��ه يف ه��ذا 

القاطع. 
املقاتل: وكيف ال يع��رف؟ وهو ال يبعد عن 

خندقنا إال مئات األمتار.
سومر: لقد رجوت اآلمر أن ينقلني إىل مكان 

آخر.
املقاتل: وماذا قال لك؟

سومر: وعدين خريًا وما زلت أنتظر.
املقاتل: كان اهلل بعونك وحيفظك.

سومر: حيفظ اجلميع إن شاء اهلل.
يدخل أحد املقاتلني..

املقاتل: كرار.. اآلمر يطلب حضورك اآلن.
» تنطف��ئ اإلنارة برعة ث��م تتوهج يف ملجأ 
اآلم��ر.. حي��ث وق��ف س��ومر يس��تمع إىل 

حديثه... 
اآلمر: ولدي س��ومر... لق��د حاولت نقلك 
إىل فوج آخر لكن ظروفنا احلرجة لن تسمح 

بذلك.
سومر: واحلل سيدي.

إىل  الع��ودة  أمام��ك س��وى  لي��س  اآلم��ر:   
منزلك...

سومر: لن أرجع إىل منزيل. 
اآلم��ر: إذًا س��أويص املقاتل��ني بالتكت��م عىل 

وجودك معنا كي ال يعرف والدك بذلك. 
سومر: أشكرك سيدي

اآلم��ر: ك��ام أنَّ أب��اك س��ينزل يف إج��ازة يوم 
اخلميس وهذا يبعد عنك الضغوط.

س��ومر: أعرف ذلك؛ لقد اتصل يب وأخربين 
عن موعد إجازتِه قبل التحاقي إىل هنا. 

اآلم��ر: طيب أما فك��رت بوالدك حني يصل 
املنزل وال جيدك؟

س��ومر: لق��د احتطت م��ن ذلك يا س��يدي، 
واتفق��ت مع وال��ديت عىل عذر مقنع لس��بب 

غيايب عن املنزل. 
اآلمر: أكيد

سومر: أكيد يا سيدي 
وخ��ذ  اآلن  االن��راف  بوس��عك  اآلم��ر: 

حذرك.
سومر: نعم سيدي.

اللوحة الثامنة
تتوه��ج اإلن��ارة ع��ىل ب��اب بيت أيب س��ومر 
... يظه��ر م��ازن املع��وق بقربه عرب��ة مملوءة 
باخل��رضاوات، يط��رق الب��اب ... حلظ��ات 

خترج أم سومر...
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مازن املعوق: صباح اخلري خالتي أم سومر 
أم س��ومر: صباح اخل��ريات يا بن��ي؛ أتعبتَك 

كثريا 
مازن املعوق: تعبك راح��ة، أنت تأمرين ... 

اعتربيني ولدك سومر
أم سومر: والنعم من مروءتك... ابن حالل 

ألف رمحة عىل والدك الطيب 
م��ازن املعوق: يرح��م اجلميع إن ش��اء اهلل.. 
واهلل العظيم لوال عمي بمحل احلالقة، كنت 
أخذت عرب��ة اخلرضاوات إىل الس��وق بدال 

عنك.
أم سومر: مل تقّر يا بني 

مازن املعوق: هل عندك هاتف نقال؟
تبتسم..

كي��ف  أع��رف  وال  واهلل..  ال  س��ومر:  أم 
يتحدث��ون به؟! وقلبي يغي عىل س��ومر وأيب 

سومر.. 
مازن املعوق: س��أتصل بس��ومر م��ن هاتفي 

النّقال كي تسمعني صوته وتفرحني.
» خي��رج هاتف��ه ويتص��ل بس��ومر... نس��مع 
أنش��ودة »نحن ال هن��زم« تنبعث م��ن هاتف 
نقال س��ومر وه��و جيلس يف رك��ن امللجأ مع 
جن��ود آخرين.. اإلنارة تنتقل بينه وبني مازن 

املعوق وأمه...
سومر: كنُت عىل وشك االتصال بك واهلل..

مازن املعوق: القلوب سواقي ُأخيَّ سومر.. 
معك الوالدة تريد ان تسمع صوتك..

يناوهلا النقال.. متسكه بوجل..
مازن املعوق: قريب اهلاتف من أذنك..

أم سومر: ألو 
س��ومر: » يتاملك س��قوط الدمع م��ن عينيه » 

صباح اخلري يا أماه
أم س��ومر: صباح اخلري يا فلذة كبدي.. كيف 

هي أحوالك؟
سومر: بخري واحلمد هلل.. بحاجة إىل دعائك 

للنر. 
أم س��ومر: اب��ن احل��الل أخوك م��ازن أناب 
عنك بالعمل، اش��رى يل اخلرضة وبعد قليل 

سأذهب بالعربة إىل السوق. 
س��ومر: أن��ت كادح��ة عظيمة يا أم��ي.. ريب 

حيفظك خيمه عله رؤوسنا
أم س��ومر: ه��ل عل��م وال��دك بذهاب��ك إىل 

اجلبهة؟
س��ومر: ال.. إن ش��اء ه��ذا اخلميس س��ينزل 
بإجازة، كام أوصيتك، إذا سأل عني، اخربيه 

أين ذهبت لزيارة عمتي املريضة. 
أم س��ومر: إن ش��اء اهلل.. إن ش��اء اهلل.. اهلل 

حيفظكم 
سومر: » هتطل دمعة من عينيه » يف أمان اهلل.

أم سومر: يف أمان اهلل » تبدأ بالبكاء »
م��ازن املعّوق: ملاذا البكاء ي��ا خالتي؟ عليك 
أْن تفرح��ي وتتباه��ي هب��ام، ليتن��ي كنت مع 
سومر اآلن، لقد وعودين أين سأذهب للقتال 

يف الوجبة القادمة.
أم س��ومر: الوط��ن بخري إن ش��اء اهلل، مادام 
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هناك رجال شجعان مثلكم. 
ق: تأمريني بْي يا خاله؟ مازن املعوَّ

أم سومر: سالمتك يا بني.. ريب حيفظك
مازن املعوق: س��أذهب لزيارة مرقد الش��يخ 
عب��د الق��ادر وأبته��ل للوط��ن وللمقاتل��ني 

باخلري.. مع السالمة خالتي العزيزة.
أم س��ومر: بارك اهلل بك كل خطوة ختطوها.. 

مع السالمة. 
تتالشى اإلنارة.. 

اللوحة التاسعة
تتوهج اإلنارة عىل س��احة يف كلية اآلداب.. 
مالك جتل��س قانط��ة وحيدة ع��ىل مصطبة.. 

تقرب منها صديقتها..
الصديق��ة: كي��ف كانت إجابت��ك يف امتحان 

البالغة؟
مالك: » بمزاج متكدر » ال بأس..

ع��ت عىل  الصديق��ة: كأنَّ غي��وم الس��امء جتمَّ
وجهك، ملاذا كل هذا احلزن؟ 

مالك: ال يشء.. أشعر بصداع خفيف..
الصديقة: كنت أريد أسألك عن سومر؟

مالك: ما به؟
الصديق��ة: من��ذ يوم��ني مل حي��رض إىل قاع��ة 

املحارضات؟
مالك » ترفع رأسها بحزن واضح » كأنك ال 

تعرفني؟
الصديقة: أعرف ماذا؟ هل حدث له مكروه؟

مالك: » م��ن دون وعيها » ال تقويل ذلك.. » 

تشعر بخجل »
الصديقة: أنا آس��فة، مل أكن أعرف أنك قلقة 

عليه إىل هذا احلد. 
مالك: أجل قلقة عليه..

الصديقة: ملاذا؟
مالك: س��ومر تطّوع يف احلشد الشعبي، وهو 

يف جبهة القتال اآلن.
الصديقة: ش��اعر ومقاتل.. هنيئًا للمرأة التي 

تقرن به.
مالك: حيرسه اهلل من كل مكروه

الصديقة: وحيمي العراق.
ختفت اإلنارة تدرجييًا..

اللوحة العاشرة
م��ازن  اإلن��ارة ع��ىل حم��ل حالق��ة  تتوه��ج 
املع��ّوق.. يظهر عكازه مس��نودًا عىل اجلدار، 
وهو منش��غل بحالقة أحد الشبان ويتحدث 

يف آن واحد:
مازن املعّوق: واهلل يا أخي.. قلت هلم حتى لو 

تأخذوين معكم حالقا إىل أخواين املقاتلني. 
الشاب: أخي أنت معذور..

م��ازن املعّوق: وع��دوين يف الوجب��ة القادمة 
سيأخذونني معهم..

الشاب: كأنك عازم عىل الذهاب..
مازن املعوق: نعم وأترقَّب ذلك عىل أحر من 
اجلمر، كهول يف الثامنني من العمر تطوعوا يف 

احلشد الشعبي. 
الش��اب: لقد زرع��ت احل��امس يف قلبي كي 
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أتطوع أيضا. 
مازن املعوق: ما هو عملك؟

الشاب: ما زلت طالبا يف اإلعدادية 
مازن املعّوق: يمكن خالل العطلة أْن تتطّوع 

الشاب: فكرة رائعة.. إن شاء اهلل..
مازن املعّوق: وهل س��تذهب هبذه الترحية 

إىل احلرب؟
الش��اب: ال بالطب��ع س��أحلق ش��عري نمرة 

أربعة. 
مازن املعّوق: أحسنت.

ع��ت، فكيف ال  الش��اب: أن��ت معّوق وتطوَّ
أحذو حذوك؟ 

مازن املعّوق: احلمد هلل 
الشاب: لكن دعني أصارحك؟

مازن املعوق: خري إن شاء اهلل.
الش��اب: هل سمعت ابن مس��ؤول أو وزير 

تطّوع باحلشد الشعبي؟ 
مازن املعّوق: نعم

الشاب: ال أصّدق.. 
م��ازن املع��ّوق: كل أبن��اء املس��ؤولني الكبار 

تطوعوا
الش��اب: » مندهشا » معقولة! متى تطوعوا؟ 

ويف أي مكان من اجلبهة هم اآلن؟
مازن املعّوق: يف مكان خطر جدا؟
الشاب: صحيح؟ أين هذا املكان؟
مازن املعّوق: يف منتجعات أوربا..

الشاب: » يضحك بقوة » واهلل صحيح..
تنطفئ اإلنارة.

اللوحة الحادية عشرة
تس��لَّط اإلن��ارة عىل ملج��أ أيب س��ومر، يرى 
اجلمهور جتمع بعض مقاتي احلش��د الشعبي 

حوله وهم يستمعون حلديثه..
أبو سومر: اسمعوا هاي النكتة..

املقاتل: نكاتك كله قوّيه أبو سومر..
أبو سومر: اهلل خيليك.. يكلك واحد من ولد 
امللحة طاح بداعي، شّده باحلبال وجّره مثل 
اجلريذي حش��اكم، بالطريق سمع الداعي 
يتوس��ل بيه حته يكتل��ه، كله اب��ن امللحة أنته 
ليش مستعجل عىل موّتك؟ الداعي كله مو 
جوعان وأريد احلك عىل الغده باجلنة، صفن 
اب��ن امللحة وكل��ه.. راح أكتلك بعد س��اعة، 
كل��ه الداعي ليش تعطلني، ج��ان يكله ابن 
امللحة حته أحرمك من الغده وخليك تروح 

تغسل املواعني. 
يضح��ك املقاتل��ون بقوة.. بين��ام يدخل أحد 

اجلنود إىل امللجأ فيسأله أبو سومر.
أبو سومر: أخبار الدواعش بعد أخوك؟

املقاتل: خانسني.. ال حس وال نفس
أبو سومر: تدري ليش؟
املقاتل: ليش أبو سومر 

أبو سومر: مشغولني بجهاد النكاح.
يضحكون بصوت مرتفع وتتالشى اإلنارة.
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اللوحة الثانية عشرة
تيضء إنارة خافتة جدًا عىل بيت أبو سومر.. 
تظهر أم س��ومر جالس��ة لوحدها عىل فراش 
بس��يط.. وثمة فانوس ييضء املكان النقطاع 
الكهرباء.. تستمع إىل أنشودة حسينية لباسم 

الكربالئي تنبعث من آلة تسجيل صغرية..
» تركنا اخللق طّرا وأتيناْك وُذبنا فيك حبًا مْذ 

ا ونبعًا كوثريَّا.. رأيناْك.. مجااًل يوسفيَّ
أم س��ومر: ه��م ظلمه وه��م وحش��ه.. إهلي 
وظليم��ْه  وحش��ْه  إفراكه��م،  عل��ه  ص��رّبين 
الداْر م��ن بعد األحب��اْب، ال ط��ارْش يفْرح 
ال��روْح، وال خّط��ار.. دْك الب��اْب. لعن��ة اهلل 
عىل الش��يطان.. خي أكوم أصي.. حته يربد 

كلبي..
تفرش س��جادة الصالة مع موس��يقى حزينة 

مناسبة..
تنتق��ل اإلن��ارة إىل ملج��أ س��ومر ويظهر مع 
بعض املقاتل��ني.. بينام يدخل أح��د املقاتلني 

حزينًا:
املقاتل: آمر الفصيل الثاين استشهد
اجلميع: ال حول وال قوة إاّل باهلل..

سومر: إىل جنات النعيم إْن شاء اهلل.
مقاتل ثالث: كيف استشهد؟

املقاتل: بطلقة قناص..
مقاتل آخر: هنيئًا له الشهادة.. 

مقات��ل ثال��ث: حمظ��وظ الذي يستش��هد من 
أجل الوطن.

أجدادن��ا  أنَّ  تعلم��ون  ال  رب��ام  س��ومر: 
يبته��ل  منه��م  املح��ارب  كان  الس��ومريني، 
لربَِّه ويتمنى الش��هادة باملع��ارك، كي يربهن 
ش��جاعته للن��اس وألهل��ه وحلبيبت��ه، وكان 
موك��ب تش��ييعه، تتقدم��ه راي��ات ترف��رف، 
وحول نعش��ه تتوهج أواين الش��موع وتعبق 
رائحة البخ��ور وعطر اآلس مع قرع الطبول 

واألهازيج، كأنَّ الشهيد يف ليلة عرسه..
مقاتل ثالث: زفاف سومري

مقاتل آخر: هذا يعني أصلها سومري
سومر: بالضبط.. 

أحد املقاتلني: الليلة باردة جدا..
مقاتل آخ��ر: إذا تريد أْن تتدف��أ.. اطلب من 

سومر أن يسمعنا من شعره..
أحد املقاتلني: هيا يا شاعرنا.. اسمعنا إحدى 

قصائدك فهذا وقتها واهلل. 
سومر: أنتم تأمرون..

» يبدأ بإلقاء قصيدته..«
 م��ن ق��ب��اٍب وج��ب��اٍل وس��ي��وٍف م��ن جُل��نِي

ال�����راف���ديِن بضفاِف  ونخ�يٍل   وسه�وٍل 

 ش���عَّ جم���ٌد يف ال���ع���راِق ل��س��امِء امل��رشق��نِي

ال��س��ن��نِي آالف  م��ن��ذ  جت���ىّل   ب���ح���ض���اراٍت 
 س��وم��رٌي خ��ّط��ُه ن����ورًا ع��ىل أل����واح ط��نِي

 م�����ن ب�������الٍد أرض�����ه�����ا زي�������ٌت وت�����رُب

وأن����������اٍس روح�����ه�����ُم ح������بٌّ وك�����رُب
لُِنناِد  تركامٌن صابئيٌّ  وكوْرٌد  ومسيحيٌّ   عريبٌّ 

ال��ع��ب��اِد أط��ي��اف  ك���لُّ  سكنتها  رب��وع��ًا   ي��ا 
ال��س��واِد أرُض  إهن���ا  خ���رٍي  م��وط��ُن   إن����هُّ 
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مقاتل: يا هلا من قصيدة مجيلة..
أحد اجلنود: بل رائعة.. أنت ش��اعر سومري 

أصيل حقًا.
سومر: شكرا لكم مجيعا.

املقاتل: ه��ل تؤيدين يا س��ومر، إنَّ هناك من 
عون كتابة الشعر؟  يدَّ

سومر: ماذا تعني؟
املقات��ل: أعني قمصاهنم املزركش��ة أحىل من 

قصائدهم بكثري.
» يضحك اجلميع..«

أح��د املقاتلني يدخ��ل إىل امللجأ برعة منبهًا 
سومر..

املقاتل: هيا اخرج من امللجأ واختبئ برعة 
يف داخل املدرعة.

سومر: ماذا جرى؟
املقاتل: أبوك سيزورنا بعد قليل.

تتالشى اإلنارة.

اللوحة الثالثة عشرة
تتوهج اإلنارة عىل قاعة درس يف كلية اآلداب 
وتظهر مالك جالسة لوحدها.. خترج هاتفها 

النقال وتتصل بسومر..
مالك: كيف حالك؟ 

تيضء إنارة أخرى عىل ملجأ سومر..
سومر: بخري واحلمد هلل.

مالك: ملاذا مل ترسل القصيدة؟
س��ومر: ما زلت أكتب فيها، حاملا أنتهي منها 

سأرسلها لك.

م��الك: كن��ت أمتن��ى أن أس��معها بصوت��ك 
أمامي.. متى تأيت؟

س��ومر: مل يم��ض يل يف اجلبهة س��وى أيام.. 
وإجازيت مل حين دورها بعد، الصرب طيب...

مالك: لكن ليس أطيب من قلبك.
سومر: أنت تقولني الشعر أيضا.  

مالك: اهتم بنفسك أهيا الغايل.
سومر: احلافظ اهلل.

مالك: مع السالمة.
سومر: مع السالمة.

��ة األس��تاذ..   تنظ��ر م��الك س��امهة إىل منصَّ
وتتخي��ل س��ومر يق��ف خلفها يق��رأ إحدى 

قصائده أمام ناظرهيا:
سومر: يف مداري ُتصبحني امللكْة

        قلبِك املايسُّ ضوٌء للعيون املطفأْة 
َوْينا فوق تاج السنبلة         حني متشني اهْلُ

        يصبُح الورُد خجواًل 
        ثم هيمي من جناحيِك الرحيْق

        فيصرُي احلقُل شهدًا
        وتكوين املعجزْة..

تنتقل اإلنارة إىل ساتر ترايب، سومر يتطلع إىل 
األفق وبجواره أحد املقاتلني..

سومر: هل ترى ذاك الورد األمحر؟ 
املقاتل: أجل.. يا لُه من منظر مجيل

س��ومر: كأن��ه يف روضة م��ن ري��اض اجلنة، 
س��أقرب منه ك��ي أراه عن كثب وأستنش��ق 

عطره.
املقاتل: خذ حذرك من القناص
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س��ومر: ه��ل أنا حمظ��وظ إىل ه��ذا احلد، كي 
استشهد بني الورد؟ 

تتح��رك اإلن��ارة مع خط��وات س��ومر وهو 
يرك املرح نحو أرضية القاعة وعند ركنها 
األمامي من اليمني يقف أمام شجريات ورد 
أمحر، وفجأة تتس��ع عيناُه دهشة، حني تسلَّط 
اإلن��ارة ع��ىل ذراع متهرئ��ة ومججمة وس��اق 
مبتورة مل تدفن جيدًا وس��ط األزهار احلمر.. 
بين��ام تع��رض شاش��ة كب��رية وس��ط املرح 
مش��هد جريمة إعدام جماميع الشبان من قبل 
الدواعش يف موقع س��بايكر، ثم تعود اإلنارة 
إىل وجه س��ومر وقد امتألت عين��اُه بالدمع، 

يرخ بحرقه..
س��ومر: يا إهلي.. كأهنا مقربه مجاعية لشهداء 

سبايكر
ختفت اإلنارة برعة.

اللوحة األخرية
ه��ذه اللوحة حتت��اج إىل مهارة وتقني��ة عالية 
بحرك��ة اإلن��ارة ورسع��ة انتقاهلا م��ن مكان 
إىل آخ��ر، تظهر مالك يف منزهل��ا تقرأ يف دعاء 

كميل.. وإىل جنبها هاتفها النقال..
م��الك: الله��م إين أس��ألك برمحت��ك الت��ي 
وس��عت كل يشء، وبقوت��ك التي قهرت هبا 
كل يشء، وخض��ع هل��ا كل يشء وذل هلا كل 
يشء، وبجربوتك الت��ي غلبت هبا كل يشء، 
وبعزتك التي ال يقوم هل��ا يشء، وبعصمتك 
الت��ي م��ألت كل يشء، وبس��لطانك ال��ذي 

ع��ال كل يشء، وبوجه��ك الباق��ي بع��د فناء 
كل يشء، وبأس��امئك الت��ي مألت كل يشء، 
وبعلم��ك ال��ذي أح��اط ب��كل يشء، وبنور 
وجه��ك الذي أض��اء له كل يشء. ي��ا نور يا 

قدوس يا أول األولني ويا آخر اآلخرين...
ث��م تنتق��ل اإلن��ارة إىل أم س��ومر وهي تقف 
خلف عربة اخلرضاوات وهناك امرأة تتسوق 

منها..
أم سومر: خاله اعذرين إذا اخلرضة ذابله.

املتس��ّوقة: ال بالعك��س حجي��ه أم س��ومر.. 
اخلرضة رّيانه.. وجّنه ورد.

أم س��ومر: كلب��ي مقب��وض.. وروح��ي من 
الصبح تلوب

املتسوقة: خاف مريضة حجية؟
أم سومر: عندي موعد ويه الطبيب باجر..

املتسّوقة: ما كو يش إن شاء اهلل. 
أم سومر: اهلل يسمع من حلكج.

فجأة يس��قط كيٌس مملوء باخلض��ار من يدها 
قبل أْن تعطيه إىل املتسّوقة ويغشى عليها.. 

املتس��ّوقة: يمعودي��ن ماي.. أم س��ومر غمه 
عليه..

تنتقل اإلنارة إىل أيب س��ومر يتطلع من خلف 
ساتر بحذر مع جمموعة من املقاتلني.. 

أبو سومر: يا ش��باب انتبهوا.. هناك مفخخة 
تقرب برعة نحو امللجأ الذي بجوارنا.

مش��هد خاطف ملفخخ��ة عىل شاش��ة خلفية 
تقرب من مواضعهم.. 

أب��و س��ومر: من ه��ذا املقات��ل ال��ذي يتقدم 
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بشجاعة نحو املفخخة؟
املقاتل��ون الذي��ن حول��ه ينظ��رون إىل وج��ه 
أيب س��ومر بقلق واضح.. ثمَّ نس��مع صوت 
انفجار املفخخ��ة يمأل املرح.. تطفأ اإلنارة 
ث��م تش��تعل بعد حلظ��ات، ن��رى أبا س��ومر 
هيبط من امل��رح إىل أرضي��ة القاعة ويلحق 
ب��ه جمموعة من املقاتلني.. حيث نرى جس��د 
س��ومر خمضبا بالدماء مس��جى ع��ىل أرضية 

القاعة..
أب��و س��ومر: كان اهلل بع��ون عائلت��ك ح��ني 

يصلهم النبأ.
» يزيح أبو سومر الراب عن وجه املقاتل«

أبو سومر: كم يشبه ولدي سومر؟
حيمل جثة املقاتل بمعونة املقاتلني ويصعدون 
هبا إىل املرح.. تنتقل اإلنارة إىل منزل مالك 

وهي تنظر إىل هاتفها النّقال..
م��الك: ي��ا إهل��ي مل أنتب��ه إىل القصي��دة الت��ي 

أرسلها سومر.... زفاٌف سومري..
صوت سومر:

                   إذا خب��ْت نجم��ٌة وغ��ّرَد العندليُب
 

                فقْل شهيدًا هوى وغاب عّنا حبيُب
صوت مالك تكمل القراءة:

             جس��دي تش��ّظى أنج��اًم ذا مغنم��ي
تتأمل��ي تنحب��ي  ال  مالك��ي..  ي��ا         
وتبّس��مي زغ��ردي  أم روح��ي  ي��ا             
                صدحْت تس��ابيح الش��هادة من دمي

صوت سومر:
                  أقس��مُت بالوط��ن اجلري��ح ملرت��نِي

الع��نِي ق��ّرة  ي��ا  دم��ي  روح��ي        
                قرباَن عش��ٍق للعراٍق وتربة احلس��نِي

م��الك: ال ب��د من هتنئت��ه عىل ه��ذه القصيدة 
املؤثرة، سأتصل به..

تتصل به من هاتفه��ا النقال.. وتنتقل اإلنارة 
إىل حيث جس��د سومر املس��جى عىل املرح 
إىل  جل��س  وق��د  الع��راق،  بعل��م  موش��حًا 
لق حول��ه املقاتلون..  ج��واره أبو س��ومر وحتَّ
خييم س��كون مهيب عىل املكان كي يس��معوا 
أنش��ودة نحن ال هنزم تنبث��ق من هاتفه النقال 
الذي مازال يف جيبه.. تبقى األنشودة تصدح 
يف فضاء القاعة لنصف دقيقة حتى ختفت مع 
اإلن��ارة التي تنتقل إىل مالك وقد يئس��ت من 

تلقي رد عىل ندائها..
م��الك: ملاذا ال يرد س��ومر ع��ىل ندائي؟ أظنه 

منشغال بصالته اآلن.
 بينام هيدر صوت سومر يف أرجاء القاعة:

                   إذا خب��ْت نجم��ٌة وغ��ّرَد العندليُب  
 

                فقْل شهيدًا هوى وغاب عّنا حبيُب
                     ظــــــــــــالم
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اأحمد ح�صن ال�صاعدي

املسرحية الفائزة باملركز الثالث

قوارير ال تنكسر 

الشخصيات :
1. الش��اب:- وه��و بطل من أبطال احلش��د 

الشعبي املقدس .
2. األم :- هي أم أحد الشهداء الذين ُغِدروا 

يف فاجعة سبايكر .
3. السيدة أم البنني :-  عليها السالم .

4. امل��رأة العج��وز : وه��ي إح��دى أمه��ات 
��َدى إليه��ا رأُس ولِده��ا  هُيْ الت��ي  الش��هداء 

الشهيد.
5. الطفلة رقية :- وهي حفيدة املرأة العجوز 

وبنت الشهيد طفلة يف اخلامسة من عمرها .
6. احلسني ع :- وما أدراك ما احلسني ؟

7. الشمر :- عليه لعائُن اهلل .
8. شاب آخر من أبطال احلشد الشعبي .

مشهد إفرتاضي 
مكان مبهم ...

مجي��ع املمثلني .... يدخل��ون إىل املرح عىل 
ش��كل طابور .. وهم يمشون مش��يًا جنائزيًا 
.. حي��ُث حيمل��ون ) العل��م العراق��ي ( فوق 
رؤوسهم ... وبني الفينة والفينِة يعلو صوت 
إنفجاٍر .. فيسقطون شهداء واحد تلو آخر .. 
لكن العلم ال يسقط ... حيُث يَلتِقُطُه آِخُرُهم 
وه��و ش��ابٌّ يرت��دي زيَّ احلش��د املقدس .. 
فيتشُح بِه عىل رأسه .... ثمَّ يميض خارجا... 
بعده��ا ترمتي أغصاُن الزيتون عىل األجس��اد 
التي طرزت أرَض الوطن اجلميل .. فيدخل 
ذلك الش��اب .. وهو حيمُل قربة املاء فيسقي 

تلك األجساد باحلياة
الش��اب :- ) خماطب��ًا تل��ك األجس��اد وه��و 
ُق يف السامِء ..  لِّ يس��قيها ( .. هاهَي األرض حُتّ

ْت جناحيها الكسرية .. بعد أْن ُجرِبَ
 فلنقم نبني عىل تلك الس��امء .. رصح احلشد 
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يف الوط��ن اجللي��ل ... هي��ا قوم��وا ... هي��ا 
نبني...

) فيقومون كأهنم أش��جاٌر َتْنُب��ُت يف األرِض 
شاخمًة شموخ النخيل (

           نهاية املشهد

املشهدُ األول 
املرح عبارٌة عن خليٍط من األزمنة ... 

رماٌح ...
سيوف ...

بنادق ...
خوذٌة ُمعلقٌة بحبِل املشنقِة ...

درٌع تأرخي��ي من الزمن امل��ايض ... تتدىل من 
فوق رمٍح طويل وآخُر من الطراِز احلديث...  

رمٌح طويل ُطِعَن به قلب املرح ...
      بعدها يدخل ش��اب من احلش��د الش��عبي 
ًا عسكريًا ... مناديًا بنداء ) برِش  ... يرتدي زيَّ

بِن حذمل ( ... 
الش��اب :- يا أهَل يثرب .. يا أهَل يثرب  ال 

مقاَم لكم هبا .. ال ُمقاَم
           لكم هبا... ال مقام لكم هبا ...

))  فتدخ��ل إمرأت��ان م��ن جانب��ي املرح .. 
إحدامه��ا أمُّ البن��ني ع واألخ��رى ُاٌم ألح��د 

الشهداء  ((
ُأم الش��هيد :- ولدي حس��ني ... أين أنت يا 

ولدي ؟
أم البنني :- )) تتجه نحو الش��اب (( اخربين 

عن ولدي احلسني .
الش��اب :- ) يلتف��ُت اىل األم متس��ائاًل ( من 

هذِه املرأُة ؟!
األم :- أمل تعرفه��ا ؟! ...  إهن��ا أم العب��اس 

وأخوته .
الش��اب :- ) يتجه نحو أم البنني ع ( س��يديت 

... عظم اهلل لِك األجُر  بولدك جعفر .
ُأُم البنني :- وهل سألُتك عنه ؟! 

الش��اب :- عظ��م اهلل لِك األج��ُر ... بولِدِك 
عون .

ُأُم البنني :- وهل كاَن عونًا ألخيِه احلسني ؟!
الش��اب :- عب��ُد اهلل ... راح ف��داء أليب عبِد 

اهلل.
ُاُم البن��ني :- وماذا عن احلس��ني ؟! هل بقَي 

ساملًا ؟!
َم اهلل لِك األجُر ...  الشاب :- سيديت ... عظَّ

بولِد العباس .
البن��ني :- واحس��يناه .. واحس��يناه ....  ُأم 

واعباساه ... واعباساه ..  
)) فيعل��و ص��وُت الناع��ي ... بمرثي��ات و 

نواعي وآهات ...(( .
اأُلم :-  أهي��ا الش��اب ... هل لديك خرٌب عن 

ولدي ؟! ..
        أال تع��رف مكان��ه ؟!  أهَو يف األرِض أم 

يف السامِء ؟!
        أه��َو مي��ٌت اْم ح��ي ؟! هل ل��ه جثٌة .. أم 

رأس ؟! ... ها
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       أخربين يا ولدي .. أرجوك .
الشاب :- و أين ذهب ؟!

األم :- يف إحدى الكربالءات.
الش��اب :- عجب��ًا ... وه��ل هن��اك كرب��الء 

ثانية؟!
األم :- بل كربالءات .

الشاب :- ويف أي كربالٍء هو ؟!
الع��ِر  س��قيفُة   ... س��بايكر  إهن��ا   -: األم 

وكربالء الزمان .
الشاب :- سبايكر ؟! 

إح��دى  ه��َي   ... س��بايكر  أج��ل   -: األم 
كربالءات الزمان ... بْل لنا يف
       كِل يوٍم كربالءاٌت كثرية .

الش��اب :- أيتها األم .. لِك ُأس��وٌة بإمِّ البنني 
... فهاهي كالطوِد

           الش��امخ ... ال تنثن��ي وال تنك��ر ... 
وكل ذلَك من أجل احلسني .

أم البنني :- فدوة ... ماداَم احلسنُي شاخما....
األم :- أج��ل ... ف��دوة ... م��ا دام الوط��ن 

ساملا... 
 )) ف��رددان تلك الكلامت حت��ى خترجا من 

املرح ((
            نهاية املشهد 

                           

املشهد الثاني  
عىل قارعة الطريق ... 

إذ يمر ش��اب احلشد الش��عبي  .. وهو حيمل 
ُعلب��ًة م��ن الكارتون كب��رية ... فيج��ُد إمرأًة 
عج��وزا ق��رب مزبل��ة جتم��ُع منه��ا عب��وات 

املرشوب الغازي الفارغة ....
فيق��ف عنده��ا ُمَتأم��اًل ومتأمل��ًا .. ث��م هي��رُع 

بإعطائها بعض النقود 
املرأة :- )) ترفُع رأس��ها لَِتجد الشاب أمامها 

(( َشكَر اهلُل سعيَك .. 
           يا ُبني ... ولكن ال حتلُّ لنا الصدقة .

الش��اب :- )) مذه��واًل (( وه��ل حي��ُل َلَكم 
البح��ث يف احش��اء تل��ك املزبل��ة ؟! ال حتُل 

عليكم الصداقة ؟! يف زمٍن ُأحلْت فيه
          الرقة !! لو كاَن األمر بيدي .. لنصبُت 

لِك متثااًل عىل أعتاب تلك القصور .
                                  )) فيميض خارجًا (( 

                  نهاية املشهد

املشهد الثالث 
قرب إحدى املنازل ...

يأيت الشاب وهو حيمُل تلك العبوة الكارتونية 
ب��ني يديه ... فيقف مرددًا هل يطرق أْم يظل 

أم يعوُد أدراجه ؟!
الشاب :- يا حَلرييت ... ماذا أقوُل ؟! بل كيف 
ستخرج الكلامُت من فمي ؟! ... ولكن ليس 

يل بدٌّ من ذلك .. حسنًأ .. سأطرُق الباب ..
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)) فيطرقه��ا .. لُيفَت��َح عىل طفل��ٍة صغريٍة .. 
بعمر الزهور ... ُتدعى ُرقية (( .

ُرقيَّة :- من عىل الباب ؟! 
الشاب :- أنا يا ُرقيَّة ... أمْل تعرفيني ؟! .. أنا 

صديُق أبيِك .
��ة :- ه��اااا .. تذكرُت ... كي��ف حاُلَك  ُرقيَّ

ياعم ؟
الش��اب :- )) جيث��و ع��ىل ركبتيه .. بع��َد أْن 
َيض��َع العلبة الكارتونية جانبا .. فاحتًا للطفلِة 

ذراعيه (( .. أنا بخري يا بنتي ..
ه .. ألُش��مَّ فيِك رائحَة  ��ي إيلَّ ي��ا عامَّ          َهُلمِّ

أبيك .
ه ..  ُرقيَّة :- )) ترمتي بني أحضانه ((  ...  عامَّ

أمل يأِت معك والدي ؟!
الش��اب :- )) ينزوي بعيدًا عنها .. ويرُكها 
حزينَا يكفك��ُف دموعه ... فتعلو موس��يقى 

فيها من احلزِن ما فيها (( .
��ة :- )) تتبُع��ُه (( اىل أين يا عم ؟! .. مِلَ ال  ُرقيَّ

جُتبني ؟!
الش��اب :- )) حيبُس دموعه (( .. أبوِك بطٌل 

ٍة . مغوار .. فلذا سافر يف َمَهمَّ
ُرقيَّة :- سافر ؟! ... ولكن اىل أين ؟! .

الش��اب :- )) جيل��ُس قرهب��ا .. وُيش��رُي نحو 
السامء (( أجل بنيتي ..

            س��افر بعي��دًا نح��و الس��امء .. حي��ُث 
النجوم .

  ُرقيَّة :- )) تنبته اىل وجود العلبة الكارتونية 
(( ما هذا اليء؟!

           هل هو طعاٌم َبَعَثُه ايلَّ والدي ؟!
الش��اب :- )) مس��تدركًا األمر فيقُف حائاًل 
ب��ني العلبة وبينها (( ... وه��ل أنِت جائعٌة يا 

رقية ؟!
ُرقيَّة:- أجل ياعم ... فُمُنُذ رحيِل والدي .. 

مل يشِر يل أحٌد شيئًا .
الش��اب:- ولكن .. ه��ذه العلب��ُة ليس فيها 

طعام .
ُرقيَّة :- إذن هَي ألع��اب ... دعني أفتحها يا 

عم ... أرجوك .
الش��اب :- )) متحريًا (( وليس��ْت ألعابا ... 

يا رقية .
��ة :- )) ُتداعُب��ه (( كال ... كال .. إنَّ��ك  ُرقيَّ
متزُح معي .. بل هي ألعاب .. أيب أرسلها إيل 

.. فهو يعلُم كم ُأحُبها.. هيا ياعُم أرجوك .
) ويف األثن��اء تدخ��ُل تل��ك امل��رأة العج��وز 

صاحبُة العبوات الفارغة (
��ة ... م��ا ال��ذي أخرَج��ِك ي��ا  امل��رأة :- ُرقيَّ

حبيبتي؟!
��ُه صديق وال��دي ...  يت ... إنَّ ُرقي��ة :- ج��دَّ

جاءين باهلدايا من ِقَبِله .
       )) فيقُف الشاب إجالاًل لتلك املرأة التي 
بقل��ب رجل .. حيُث يغف��ُل عن الطفلِة رقية 
الت��ي تبدأ باإلق��راب من العلب��ِة الكارتونية 

شيئًا فشيئًا ... ((
امل��رأة:- أه��ذا أنت يا ول��دي ؟! أه��اًل بك 

وسهال .
ُة  الش��اب :- عجبًا س��يديت !! وهل أنِت جدَّ
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رقيَّة ؟!
امل��رأة :- أجل ي��ا بني .. اخ��ربين كيف حاُل 

ولدي ؟؟ أهَو بخري ؟!
)) في��أيت اجلواُب من ِقَبِل ُرقيَّة بعَد أْن فتحْت 

تلَك العلبة ((
��ة :- )) صارخًة باكي��ًة مولولة (( جديت  ُرقيَّ

..هاهو رأُس أيب ....
         إنَُّه يف هذه العلبة .

امل��رأة :- )) مرع��ًة نحوه��ا (( أحق��ًا م��ا 
تقولني؟!

رقيَّة :- أبت��اه .. الناُس تأيت باهلدايا إىل أهلها 
.. وأنَت تبعُث إيلَّ برأسك ؟!

املرأة:- )) جتلُس عنَد رأس ولدها (( ولدي 
... عندم��ا عج��زوا عن تعليِب أف��كاِرك ... 

وضعوا رأسَك يف تلك العلبة ..
         ولك��ن عبث��ًا ل��ن يس��تطيعوا أْن جيعل��وا 

رأسَك كالعلبة الفارغة
��ة :- أبتاه .. كنُت أظنُّ أنَّ يف الُعلبِة ألعابا  ُرقيَّ
وطعام��ا ... مل أدِر أهن��ا اآلالم !! ... أبتاه ... 

أيب ..أيب .. أيب..) حتى متوت (.
��ة (( رقية ...  امل��رأة :- )) وه��ي حتتِضُن ُرقيَّ
كلميني .. قبل أن خترَج روحي من جس��دي 
... آٍه آه .. كن��ُت أظنُّ أنَّ يف كل زمٍن ُحس��ينا 

... لسُت أدري .. أنَّ لكل يتٍم ُرقيَّة ؟! .
               نهاية املشهد

املشهد األخري  
بل مشهُد اإلنتصار .... 
املكان ... هو األرض .

الزمان .... حياٌة عمرها مليارا سنة ....
)) يقُف الشاب يف جانب من جوانب املرح 
.. وهو يتصفح كتابًا بني يديه ... ومن خلفه 
يف ُعم��ِق امل��رح .. اإلم��ام احلس��ني ع وهو 
يتوس��ُد األرض .. حي��ُث الش��ْمُر جيث��و عىل 
ص��دره الرشي��ف ... وكأن الش��اب يرى يف 

كتابه كل ما حيدُث عىل املرح (( ..
الش��مر :- يا حس��ني ... ها أنت بنَي يدي .. 

جائزة بكرب األرض .
احلس��ني :- يا هذا لقد إرتقيت ُمرتقى عظيام 

... فَمن أنت ؟!
أال   ... حس��ني  ي��ا  الش��مر  أن��ا   -: الش��مر 

تعرفني؟!
احلس��ني :- بىل واهلل ... صدق جدي رسول 
اهلل .. حي��ثُ قال: يا حس��ني .. ال يقتلك إال 

وحٌش .. لُه بوُز كلب ... ووجه خنزير .
الشمر:- )) بغضب (( أإيلَّ تقول مثَل هذا .. 

واهلل ألقتلنك رشَّ قتلة.
احلسني :- يا شمر .. مِلَ تقتلني ؟! ... هل لك 

عيَّ ذنٌب ؟!
الش��مر :- ال واهلل .. لكن��ه احلس��د .. إنن��ي 

أحُسدك يا حسني .. يابن عي وفاطمة .
احلسني :- ألسَت تطمُع يف اجلائزة ؟!

الش��مر :- اج��ل واهلل .. جائ��زيت .. ه��و أْن 
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ُاريض غ��روري قبل إرضاء أم��ريي ... وإن 
خالفُت ضم��ريي ... حس��دي ال يزال يغي 

... ال يربد إال بدمك يا حسني .
احلس��ني : يا ه��ذا ... دعني وش��أين ... وانا 

أضمن لك من رسول اهلل اجلائزة .
الش��مر :« يضح��ك ضح��كًا هيس��ترييًا »إن 

جائزة األمري ... خرٌي يل منك ومن جدك .
احلس��ني : إذن ... تعجل��َت باخل��ران قب��ل 

القيامة .
الش��مر : »بغض��ب« أنا خارس ؟! يا حس��ني 

؟!.. إذن ما ُدْمُت كذلك.. 
         سأس��ُلُب منك كل يشء حتى ثيابك ... 

حتى ثيابك يا حسني
         ... سأسلب ثيابك ... أجل ... سأرسق 

قميصك يا حسني

        ... ال��ذي ه��و قمي��ص اهلل .. )) فيب��دأ 
بسلب ثياب اإلمام ((

 )) رافض��ًا  ي��رخ غاضب��ًا   ((  -: الش��اب 
كال..... 

     )) فتنطفئ األضواء .. وتشتعل .. بصورة 
متس��ارعة ... حيث ال يظهُر من الش��خوص 
غرُي الظ��ل والضوء ... معها تعلو موس��يقى 
يش��وهبا الرق��ب و اإلضط��راب .. ورُصاُخ 

الشاب الزال مستمرًا رافضًا ... فجأة (( ..
الش��مر :- ) فزع��ًا ( ي��ا وي��ي ... إن��ه ليس 

احلسني .
)) فُيضاء املرح عىل بطل من أبطال احلش��د 
الشعبي الذي هيجم عىل الشمر وُيرديه  قتيال 

... وهو ُينادي :----- 
      لبيك يا حسني ............! 



َمقاالٌت 
َو درا�صاٌت
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احل��وار املرح��ي، قديم��ه وحديث��ه ح��واٌر 
حض��اري يس��تند اىل منظومة اف��كار حياول 
الكات��ب املرح��ي جتس��يدها ع��ىل خش��بة 

املرح بمواجهة مبارشة مع اجلمهور!
والفعل الدرامي س��واء كاَن رصاعًا خارجيًا 
– م��ع اآلخ��ر- أو داخلي��ًا – م��ع النفس- 
يس��تقي رؤاُه اخلاّلق��ة من منظومت��ه الفكرية 

اخلاص بكّل كاتب مرحي.

وملّ��ا كان��ت الطبيع��ة البرشي��ة قائم��ة عىل –
االختالف- فكريًا، حسب بيئاهتا املختلفة.. 
ايض��ًا وكذل��ك  االس��اليب خمتلف��ة  كان��ت 
ال��رؤى الفنية.. إاّل ان جوه��ر االختالف او 
الراع يبقى واحدًا، وان اختلفت االشكال 
واالس��اليب وحتى املدارس- العبثية تنطلق 
من رؤى حتددها مستويات الوعي املختلفة.

اذْن.. مجيع امل��دارس املرحية هي: مدارس 

املسرح الحسيني املعاصر 
عقدٌ من الزمن الحضور الفاعل بني الجماهري 

ر�صا اخلفاجي
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فكرية تعتمد عىل مرجعياهتا لتحقيق اهدافها 
وغاياهت��ا وطموحاهتا من خ��الل الفعاليات 
املرحية وفعلها الدرامي الذي جتّس��ده عىل 

خشبة املرح.
ورغم ح��دوث متغ��ريات كث��رية وكبرية يف 
تقدي��م الع��رض املرحي وظه��ور مدارس 
واساليب متعددة.. ااّل ان اجلانب- الفكري، 
كان وم��ا زال ه��و اهل��دف االول للكات��ب 

املرحي.
ومهام حاول��ت بعض التيارات املغاليه فكريًا 
ان تقّدم نفسها عىل اهنا االجدر- يف استقطاب 
اجلمهور املتلقي- ااّل اهنا ما استطاعت إلغاء 
او هتميش املدارس االخرى! فلكل مدرس��ة 
واس��لوب مرحي مجهوره وهذه هي ُس��ّنة 
احلي��اة ومي��زة الكائ��ن الب��رشي، يف التطور 

واالرتقاء! 
فال��راع او االخت��الف: عامل اجي��ايبٌّ حُيّفز 
ال��ذات البرشي��ة ع��ىل التح��ّدي، واملطاولة، 
وخلق االساليب املبتكرة القادرة عىل البقاء..

من هذا املنطلق دعونا اىل تأس��يس- املرح 
احلس��يني املعارص-، كونه باعتقادنا رضورة 
حياتي��ة ملالي��ني الب��رش املتطلع��ني اىل حي��اة 
واالس��تقرار  االنس��انية  االخ��وة  تس��ودها 
واالزده��ار.. وعليه فإن )املرح احلس��يني 
ينته��ي  مناس��بة  م��رح  لي��س  املع��ارص( 
بانتهائه��ا.. وكذلك لي��س مرح��ًا ارجتاليًا 
عفوي��ًا، خاضع��ًا لالضاف��ة واحل��ذف ان��ُه: 
مرح خ��اّلٌق يعتمد التنظيم اس��لوبًا فكريًا 

رس��اليًا ينطلق من اهداف املنظومة احلسينية 
امل��دارس  م��ع  اجيابي��ًا  ويتالق��ح  املحمدي��ة 
الراقي��ة  االنس��انية  املب��ادئ  ذات  الرس��الية 
ويؤم��ن بمتغ��ريات االس��اليب واالش��كال 
الفني��ة القادرة عىل التأث��ري واالمتاع واالهبار 

يف اجلمهور املتلقي!
وملّا كان االمام احلس��ني )عليه السالم( هو : 
أح��د اكثر رموز االص��الح فاعلية وتأثريًا يف 
احلياة البرشية اس��تنادًا اىل ما اكّده الكثري من 
فالس��فة العامل ومفكريه ومن خمتلف االديان 

واملذاهب..
اذن حي��ق لن��ا ان نتب��ارك هب��ذا الرم��ز اخلالد 

ونؤسس مرحًا باسمه..
انن��ا نق��ول هذا بع��د ُم��يض عقٍد م��ن الزمن 
عىل تأسيس املرح احلس��يني املعارص وبعد 
ان اثب��ت فاعليت��ه وحضوره داخ��ل العراق 
وخارج��ه وبع��د ان كتب��ت عنه الدراس��ات 
االكاديمية واملتخصصة يف الش��أن املرحي 
وص��درت ل��ُه جمل��ة حتم��ل اس��م – املرح 
احلس��يني- الت��ي انطلقت م��ن ُتربته اخلصبة 
كرب��الء املقدس��ة وم��ن العتبتني املقدس��تني 

حتديدًا احلسينية والعباسية..
اذن.. طامل��ا كان ال��راع قائ��اًم ب��ني القي��م 
الس��اموية اخلالدة وبني املناهض��ني هلا وطاملا 
كان ال��راع قائاًم بني قوى اخلري وقوى الرش 
وقوى الظالم والنور.. فإن املرح احلسيني 
الرسايل، احلضاري، اخلاّلق سيبقى رضورة 
حياتي��ة، وه��و االج��در باعتقادن��ا لتحقي��ق 
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املضطه��دة  الش��عوب  وأم��اين  طموح��ات 
الت��ي عان��ت وما زال��ت تعاين م��ن احلرمان 
واالضطه��اد والتهمي��ش والقت��ل واالخ��ذ 
بيدها نحو مرافئ احلرية والكرامة االنس��انية 
واالزدهار احلقيقي لكل ش��عوب العامل بعد 
توعيتها وحتذيرها من اس��اليب الطغاة القتلة 
م��ن مصايص دماء الش��عوب وهنب ثرواهتم 
وخرياهتم وبقائهم يف عجلة التخلف والفقر 

والتبعية املقيتة.
وه��ذا لن يتحقق ااّل بوجود ُكّتاب مرحيني 
يؤمن��ون هب��ذه املدرس��ة واهدافه��ا ووجود 
كوادر مرحية فنية تؤمن هبذا االجتاه ايضًا.

وه��ذا ما توفرت عليه اليوم كربالء املقدس��ة 
وباق��ي املحافظ��ات العراقي��ة وبعض الدول 

العربية واالسالمية..
ان رصخة االمام احلس��ني )عليه السالم( يف 
يوم العارش من حمّرم عام 61هجرية: هل من 

نارص ينرنا؟
كانت رصخة موجهة اىل االجيال الالحقة.. 
ومل تكن رصخ��ة ملوقف آينٍّ مؤق��ت.. ملاذا؟ 
ألن االم��ام احلس��ني )عليه الس��الم( يف ليلة 
الع��ارش اجتمع م��ع اصحابه وق��ال هلم)هذا 

اللي��ل، اخت��ذوه مجاًل، ف��إن الق��وم يريدونني 
وحدي(.

اذن احلس��ني مل يك��ن بحاج��ة اىل مزي��د م��ن 
الرج��ال يف ذل��ك الي��وم اخلالد.. ان��ام كانت 
رصخته حتفيزًا لالجي��ال القادمة وحتذيرًا هلا 
لكي تكون عىل مستوى عاٍل من الوعي لكي 
تقف ضد غدر الطغاة ومكرهم يف كّل زمان 

ومكان.. 
لذلك رّد الش��اعر الرس��ايل عىل ن��داء االمام 

احلسني :
صاَح: هل من نارص ينرنا...

ت االجيال: لبيك ُحسني                              َردَّ
انن��ا يف ه��ذا املق��ال املقتضب مل نتكل��م كثريًا 
ع��ن هذا املرح ويمكن للق��ارئ املهتم هبذا 
الشأن ان يتعّرف عىل الكثري من جوانبه التي 
متيزه عن املسارح االخرى من خالل ما كتبه 
الكت��اب املبدع��ون م��ن نص��وٍص مرحية 
ورسائل جامعية وكتابات ُمتخصصة وكتب 

ة باملرح احلسيني.. )نظرية( خاصَّ
َبُد َفَيْذَهُب  ا الزَّ بس��م اهلل الرمحن الرحيم )َفَأمَّ
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث يِف اأَلْرِض(  ُجَفاًء َوَأمَّ

صدق اهلل العي العظيم.



املرتكزات الثقافية 
يف كتاب الرمز واملسرح لصباح محسن

الدكتور خالد حوير ال�صم�س
 يع��د املب��دأ الفلس��في مبدأ العلة ه��و املحرك 
األس��اس ألفع��ال الف��رد، وه��ذه األفعال يف 
طورهي��ا الع��ادي، واإلبداع��ي، فحينام يؤرش 
املبدع أو الكاتب فعال يبغي من ورائه التأثري، 
واإلقناع يف املتلقي، الذي يش��رك مع الكاتب 
يف الفرض نفس��ه أو القابلية املعرفية نفس��ها، 
فيك��ون الكاتب ملزم��ا برد املحي��ط الثقايف 

لذلك املتلقي.
       وبع��ض الكت��اب يطم��ح إىل متلق يضاف 
إىل املتلقي السابق، هو املتلقي املختلف، مثلام 
يفعل الطاحمون، واملكافحون لقضية احلس��ني 
)ع(؛  إذ حاولوا إيصال رس��الة احلس��ني )ع( 
عرب األفعال إىل املؤال��ف واملخالف، وهذا ما 
سعى إليه الكاتب صباح حمسن يف كتابه الرمز 

وامل��رح ، مس��تدال بمرحي��ة عب��د الرمحن 
الرشقاوي، ومرحي��ات حممد عي اخلفاجي 
باحلم��والت  متوازي��ني  بوصفه��ام  كتاب��ه  يف 

واملعطيات احلسينية.
       يرتكز صباح حمس��ن يف ه��ذا الكتاب عىل 
قبليات ع��دة، حاول أن يفص��ح عن بعضها، 
وخيفي بعضها، سُأرصح أنا بدال عنه مما ذكره 
أو مل يذك��ره حت��ى وإْن دخ��ل يف نط��اق عتبة 
ص، بناء  التأوي��ل م��ن قب��ي، ومرحلة التخ��رُّ
ع��ىل األدلة التي أقدمه��ا أو بناء ع��ىل القناعة 
املعرفي��ة، ب��أن يك��ون الق��ارئ مؤل��ف آخر، 

يساوي الكاتب.
      وم��ن تلك البواع��ث أو املرتكزات القبلية 
اإلي��امن بامل��رح، بوصف��ه حام��ال للرس��الة 
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اإلنس��انية، وطريق��ا مؤث��را يف الف��رد، كونه 
املت��امس احلقيق��ي بحي��اة الف��رد، واملفات��ش 
احلقيق��ي هلموم��ه، وحماورهت��ا، وتصويرها، 
وتصوير املشكالت، وتوجيه النقد إليها، كي 
هت��ب احللول جتاهها، فهو يرى كام يرى غريه 
أن املرح اجلاد حيقق املراد، ويش��يع السالم، 
وقيم اجلامل، واحلرية، ويرفع منسوب الوعي 

بحسب تعبريه .
       وق��د ح��اول أن يرب��ط القضية احلس��ينية 
بامل��رح؛ بس��بب تش��عب تلك��م القضي��ة، 
وانفتاحها عىل مفاصل الكون كلها والس��يام 
مفاصل اإلبداع يف الشعر والقصة، واخلطابة، 
واحلدي��ث، وم��ن ضم��ن ذلك امل��رح، ثم 
قناعته بان جذور املرح دينية يف احلضارات 
القديمة مثل حضارة وادي الرافدين، ووادي 
الني��ل، وعليه ينبغي احياؤه، وهذا ما راهنت 
علي��ه العتبات املقدس��ة يف الع��راق فعقدت 
الن��دوات واملؤمترات ، الن املقتل احلس��يني 

مادة جاهزة للمرح ومتناسقة معه متاما.
       ومن أهم القبليات املحركة عىل التأليف، 
واملحف��زة ع��ىل االنتش��ار للقضية احلس��ينية 
إيامن��ه بالقضي��ة احلس��ينية نفس��ها، وبقيم��ة 
احلس��ني عليه الس��الم، ومكانت��ه اخلالدة يف 
ضامئر اإلنس��ان يف بقاع املعمورة كلها، كون 
اإلمام )ع( سجل درس��ا تارخييا يف التضحية 
بدم��ه ودم عياله، مدع��اة إىل الفخر، فخّلف 
ابة ضد الطغاة، فصار سيد األحرار  هنضة وثَّ
وأباهم، فحملت ثورته بعدا سوس��يو ثقافيا 

حيرك الشارع املس��لم وغري املسلم ، ويكفينا 
املقولة املش��هورة ألحد زعامء العامل: غاندي 
تعلمت من احلسني أن أكون مظلوما فانتر.

       ث��م ذل��ك اإلي��امن باحلس��ني وح��ده ال 
يكفي، مامل يقّدم احلسني بثوب جديد، يطالع 
احلي��اة وقيمها اجلديدة، واحلديثة، فيأيت ذلك 
التجديد مس��اويا ملعطيات احلياة، وس��بلها، 
وم��ا ع��اد الناس يف ه��ذي األيام م��ن القرن 
احلادي والعرشين يستقبلون الطرائق البالية، 
والقديم��ة يف اس��تذكار احلس��ني، ب��ل جيب 
أن يق��دم بطرائ��ق أخرى، ومنه��ا: العروض 
املرحية، ولغة اجلامل عن الدراما املأس��اوية 
يف الطف، مع اعرافه باحتياج هذه املهمة اىل 
وقت وجهد ))تتطل��ب هذه املرحلة بالذات 
]جه��دا كبريا[  خللق مرح حس��يني خاص 
يبتعد ع��ن التقليدية التي حتاول االس��تمرار 
بتعريف املرح بكونه فضاء صغريا يستعمل 
تقني��ات متع��ددة الختص��ار فض��اء احلي��اة 
الكب��ري، من خالل التأس��يس ملرحلة جتريب 
حتاك��ي الوعي العادي والنخب��وي معا يأخذ 
ع��ىل عاتقه مهمة عكس هذا التعريف بجعل 
العرض املرح��ي يمتد اىل املتلقي ليش��كل 
مع��ه بانوراما حت��ول امل��رح اىل بوابة كبرية 
للحي��اة تغ��ذي الوع��ي الس��اكن يف األعامق 
بمعامل البعد الكوين الذي يبحث عن كش��ف 

افاق جديدة للملحمة احلسينية((  .
      وم��ن املرتكزات األخ��ر التي دعته مؤلفا 
يف الرم��ز وامل��رح احلس��يني ذل��ك اإلحياء 
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الثق��ايف، بتعب��ري توضيح��ي حماولت��ه لتكريم 
الكت��اب الذين كتب��وا يف املرح احلس��يني، 
املدون��ة  وإحي��اء حماوالهت��م، وختليده��ا يف 
العربية عرب احلديث عنها، ودراس��تها، وبيان 
غزارة اإلنتاج العراقي يف املرح احلس��يني، 
وتأس��يس اجلامعات املعنية هب��ذا األمر أمثال 
رابط��ة الغدير املرحي��ة يف بغ��داد، ومجاعة 
النارصية للتمثيل، ومجاعة املرح يف البرة، 
وبع��ض كت��اب املرحي��ة الش��عرية العرب 

أمثال عبد الرمحن الرشقاوي، والعراقيني.
        وآخ��ر املرتك��زات ه��و النق��د الدين��ي، 
الوع��ي  يف  املحم��ودة  غ��ري  للمامرس��ات 
التعب��ريي جت��اه القضي��ة احلس��ينية، وجت��اوز 
البدائي��ة يف  التقليدي��ة، واألس��اليب  بوتق��ة 
تقدي��م النهض��ة احلس��ينية، ومس��ايرة رؤى 
متقدم��ة يف عزائها عىل احلس��ني، اذ يعد رمز 
االمام احلس��ني مادة جاهزة للمرح فيطرح 
الكات��ب س��ؤاال: ))لذا يبدر الس��ؤال األهم 
كي��ف نؤص��ل مرحي��ا هلوي��ة ه��ذا املرح 
اجل��اد واس��تخدام الرمز – اإلمام احلس��ني- 
يف تس��ويق فكر ]ومبادئ[ وقي��م آل البيت، 
وكي��ف نتعاطى مع املوروث الش��عبي الذي 

ختتزنه الذاكرة اجلمعية مللحمة الطف؟(( .
        يس��تعمل الكات��ب صب��اح برأي��ي تقنية 
اإلضامر يف ه��ذه النقطة، فهو مل يرح بنص 
جتاه رف��ض األس��اليب املتأخرة الش��عبية يف 
الع��زاء احلس��يني، وان��ام أمل��س من��ه التوجيه 
الش��عبية،  املامرس��ات  تل��ك  م��ن  باإلف��ادة 

البس��يطة  واألزي��اء  الش��عبية،  والطق��وس 
))وكي��ف نتعاطى مع املوروث الش��عبي... 
املروع��ة  لألح��داث  ]املتق��ن[  بالتوظي��ف 
واملؤملة والراجيدية، مع املش��اهد الشعبية يف 
قرع الطبول، واس��تخدام السيوف، واالزياء 
التارخيي��ة...((. فيس��تمر يف طي��ات كتابه يف 
التشويق للمرح احلس��يني ))بالطبع يمكن 
للمرحي املع��ارص التعامل مع عدة تقنيات 
اخراجية معارصة يف تقدي��م مرح التعزية، 
وق��د ش��اهدت عروض��ا مهم��ة يف مهرجان 
احلسني األول....تعامل املخرج منري رايض 
بتقنية معارصة يف إخراجه للعمل الذي نجح 

بشد احلضور من بداية العرض للخامتة(( .
       يرغب الكاتب القارئ، واملعني بالش��أن 
احلس��ينية،  الرؤي��ة  عرن��ة  إىل  احلس��يني 
واخراجه��ا بحل��ة مرحية مؤث��رة عىل وفق 
صالحيتها للمرح، وه��ذا الرغيب أفره 
ان��ا ع��ىل األقل بان��ه رغب��ة يف االنفت��اح عىل 
األس��اليب احلديث��ة يف التعبري عن احلس��ني، 
ف��كان الكات��ب حام��ال لش��حنة التحديث، 
ثقاف��ة  وتعزي��ز  الثق��ايف  اإلحي��اء  وش��حنة 
االنتامء، ونرة اهلوية احلس��ينية عند الكتاب 
أمثال حممد ع��ي اخلفاجي ورض��ا اخلفاجي 
والرشق��اوي وغريهم، مؤطرا ذلك بش��حنة 
أحقية احلس��ني )ع( باإلمام��ة، وإنكاس راية 
ال��ذل، فيكون ذل��ك كله مع محول��ة املرح 
املؤث��رة يف الوع��ي العريب والعامل��ي لو ُألفت 

النظر إليها.
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م .م . زينب لعيو�س اال�صدي 

أثر التوثيق 
يف حفظ النشاط املسرحي
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 يع��د التوثيق من الوس��ائل املهمة يف اي جمال 
معريف بام يوفره من فرص بني ايدي الباحثني، 
ان للوثائ��ق بمختلف اش��كاهلا الدور البناء يف 
اكتش��اف األفكار والتعرف ع��ىل التأريخ من 
خالل التوثيق والذي يعد جزءًا من كيان كبري 
ناق��ل لثقافة األمة وجه��ود ابنائه��ا، والوثيقة 
هي الوس��يلة األفضل للمحافظ��ة عىل تأريخ 
األمم وحضاراهتا ومنجزاهت��ا احلقيقية. ومن 
اجل احلفاظ عىل تلك الوثائق البد ان تتضافر 
تلفه��ا  او  ضياعه��ا  دون  للحيلول��ة  اجله��ود 
ف��اذا ماضاعت الوثائ��ق اخلاصة بف��رة ما او 
املتعلقة بش��خصية تأرخيي��ة او بحدث تأرخيي 
وأختف��ت ه��ذه الوثائق  ألي س��بب كان فأنه 
يضيع بالتايل تأري��خ تلك الفرة والوثائق هي 
ذاكرة الش��عوب ولس��ان  حال التأريخ ومتثل 
اح��د اهم الش��واهد ع��ىل تأريخ م��ا او حقبة 
زمني��ة معينة وقد ش��هدت األنس��انية عىل مر 
عصورها ف��رات مظلمة ات��ت فيها احلروب 
ع��ىل جمموع��ة كب��رية م��ن الوثائ��ق التأرخيية 
الت��ي حتمل الكث��ري من علوم تلك الش��عوب 
ومعارفه��ا يف ش��تى املجاالت وكان��ت األمة 
العربي��ة يف مقدمة األمم الت��ي عانت االمرين 
من اه��وال تلك احل��روب وتكال��ب األعداء 
من كل حدب وصوب فقد عملت اجلامعات 
والفرق والتيارات السياسية والفكرية املعادية 
للروح العربية عملها وأس��تخدمت معاوهلا،  
يف القض��اء ع��ىل تاريخ تلك البل��دان وهذا ما 

يفرض ان يش��خص ويميز حني نب��دأ بكتابة 
التأريخ مستندين اىل الوثائق .

ويعد الع��راق يف مقدمة ال��دول العربية الذي 
فقدت منه الكثري من الوثائق من جراء احلروب 
املتوالي��ة وم��ا رافقها من أح��داث، من اعامل 
حرق وهنب للمؤسس��ات الوطنية واملكتبات 
العامة ومراكز البحوث والدراسات والدوائر 

التابعة للنشاط املرحي . 
    ومل تكن الب��رة بمنأى من تلك األحداث 
فقد نالت نصيبها من فق��دان الوثائق اخلاصة 
بعروض املرح ولس��وء احل��ظ ضياع جهود 
جمموع��ة كبرية م��ن الش��باب الذين س��امهوا 
يف ارس��اء دعائم احلركة املرحي��ة يف البرة 
س��واء عىل صعيد األعامل او املهرجانات التي 
كان��ت تقام يف تل��ك الفرة والت��ي جيمع اكثر 
العاملني يف هذا احلقل اهنا متثل الفرة الذهبية 

هلذا املرح . 
    إذن وم��ن خالل ماتقدم حري بنا ان نجمع 
هذه الوثائق ونحاول ان نؤسس ارشيفًا خاصًا 
هبا ونستلهم منه العرب لتأسيس مرح  ناهض 
يس��اهم يف بن��اء احلرك��ة املرحي��ة يف البرة 
ومن هذا املنطلق اعلن املركز الثقايف يف جامعة 
البرة عن تأسيس ادارة للتوثيق املرحي يف 
مدينة البرة وذل��ك ضمن فعاليات وخطط 
م��رشوع امل��رح واملدين��ة ال��ذي اعل��ن عن 

انطالقه قبل عدة اشهر . 
ويف مع��رض حديثه ع��ن أمهية ه��ذا املرشوع 
حت��دث الدكتور )عب��د الكريم عب��ود(  مدير 
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املرك��ز الثق��ايف ورئي��س اهليئ��ة االستش��ارية 
،خ��الل احلفل الذي اقيم ع��ىل قاعة املركز يف 
جمم��ع كليات ب��اب )القب��ة الفلكية( وحرضه 
نخبة من االكاديمي��ني والفنانني  » ان املرح 
ثقافة والثقافة تأريخ والتاريخ انس��ان من هذه 
املق��والت الثالث, نكتش��ف ال��دور احلقيقي 
يف  ونعم��ل   , التوثي��ق  يف  االداري��ة  لقدراتن��ا 
م��رشوع املرح واملدينة عىل االحتفاظ براثنا 
املرحي لنس��جله درس��ا تارخييا ونوثقه  عرب 

مراحل النشأة والتطور واالستمرارية .
 واضاف عبود » ح��رص هذا املرشوع الثقايف 
الذي يؤمن بحقيقة تثبيت املنجز عرب مسارات 
ش��املة تب��دأ بالتأهي��ل والتدري��ب واالعداد 
لكافة الكوادر املتخصصة يف املجال املرحي 
بالب��رة من مؤلفني وممثلني وخمرجني وفنيني 
ونق��اد وباحث��ني ومجه��ور ايضا كي ينس��جوا 
بالروح اجلامعي��ة ويكتبوا معا مرحهم املعرب 

عن روح العر فكريًا ومجاليًا .
 وعىل وفق ماتقدم هيدف املرشوع اىل االهتامم 
بال��راث املرح��ي يف مدين��ة الب��رة ع��رب 
توثيق املس��ارات التارخيية للمرح يف  املدينة 

باالضاف��ة اىل بن��اء قاعدة معرفي��ة ثقافية تطل 
من خالهل��ا اجلامعة لتأكي��د حضورها الثقايف 

املرحي  .
وم��ن جانب��ة ذك��ران انط��الق الب��ذرة االوىل 
أمهيت��ه  تكم��ن  املرح��ي  التوثي��ق  لوح��دة 
بوصف��ه توثيقا ألع��امل وأنش��طة جمموعة من 
ش��باب املرح يف البرة وبالتعاون مع كافة 
املؤسس��ات واملنظامت والف��رق املرحية من 
اجل توثيق منجزها املرحي فضاًل عن عمل 
قاع��دة بيان��ات رصين��ة وحماول��ة حفظها من 
الضياع وجعله��ا مرجعًا للطلبة والدارس��ني 
والباحث��ني، من خالل التع��رف عىل عروض 
املرح يف البرة والعمل عىل توثيقه ،بوصفه 
راف��دًا من روافد امل��رح العراقي ،وللوقوف 
املرح��ي  الف��ن  ع��ىل جتارهب��م يف جم��االت 

وجعلها نرباسًا هتتدي به االجيال القادمة .  
ويف اخلتام نش��د عىل أيديكم يف املس��امهة هبذه 
اخلط��وة اجلب��ارة الت��ي تع��زز دور امل��رح يف 
مدينة البرة والتي من شأهنا إن تنمي احلركة 

املرحية فيها.
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ال مناص من االعراف ب��أن الفعل املرحي 
قد بدأ انحس��اره من��ذ ثامنينيات وتس��عينيات 
القرن املنرم ، ليس يف مدينة كربالء املقدسة 
فق��ط .. ب��ل يف عم��وم م��دن الع��راق، بعدما 
عاش عره الذهبي ابان الس��بعينيات، حتى 
وص��ل مل��ا وصل إلي��ه يف اآلون��ة األخرية من 
قبل الس��قوط م��ن ترد واضح، س��وى بعض 
التج��ارب اجل��ادة هن��ا وهناك، ش��أن املرح 
يف ذل��ك ش��أن مجي��ع رضوب الف��ن واألدب 
بص��ورة عامة، نتيجة عس��كرة الواقع الثقايف، 
أو حم��اوالت تس��ييس الف��ن واألدب آنذاك، 
خدمة ألغراض مش��بوهة، أو متجي��دًا للبطل 

الكارتوين األوحد.
والش��ك فإن مث��ل هذا التوج��ه املريب وهذا 
التزيي��ف املتعم��د ق��د ع��اث خراب��ًا وختريبًا 
وتش��وهيًا لرسالة املرح الس��امية، حتى صار 
املرح كأنه مكان للتهريج واإلبتذال، يقصده 
البعض للتس��لية والضح��ك، او قتل الفائض 
من الوقت، أو إلش��باع غرائز رخيصة، إن هو 
ابتعد عن التعبوية  والتسييس والتمجيد بالقائد 
وبمعرك��ة البواب��ة الرشقية، رغم إن الرس��الة 
اجلوهرية للمرح هي يف حماولته صناعة حياة 
أفض��ل للناس، وك��ام قيل:) اعطن��ي مرحًا 
أعطك ش��عبًا مثقفًا(، أو كام  قال الفيلس��وف 

طالب عبا�س الظاهر

صميمية عالقة املسرح بكربالء.. 
عالقة تاريخية
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واملرحي الفرنيس فولتري:)يف املرح وحده 
جتتمع األمة؛ ويتكون فكر الشباب وذوقه(.

وم��ن ثم م��ا أضيفت ع��ىل مثل ذل��ك الواقع 
م��ن صعوبات وتضييق وحمارب��ة بعد أحداث 
االنتفاضة الش��عبانية املبارك��ة، وما تالها من 
تداعيات خطرية، بطغيان طابع الفن التعبوي 
أو امل��رح التج��اري، وم��رح م��ا يس��مى 
باملناس��بات الوطني��ة – اذا ج��از التعب��ري- ، 
وم��ن ثم ما رافق هذا من صعوبات التحصيل 
املع��ايش يف ظل احلصار االقتص��ادي اخلانق، 
ومن الطبيعي أن ينسحب كل ذلك عىل الفعل 
املرح��ي يف مدينة كربالء املقدس��ة، رغم ما 
عرفت ب��ه من تاريخ حافل باإلنجاز، كتجربة 
متميزة ورائدة من بني مس��ارح م��دن العراق 
قاطبة، قد شهد هلا هبذا وبعلو الكعب الفني.. 

القايص قبل والداين.
لك��ن ويف خضم ه��ذا االنحس��ار أطل ويطل 
علينا املرح احلس��يني بفعاليته النش��طة التي 
تدع��و إىل التف��اؤل، وفت��ح أب��واب األمل يف 
مرح جاد يؤدي رسالته الفنية السامية،  وهو 
ما ش��هده ويش��هده مرحنا الي��وم من خالل 
مالحظة ب��وادر انتعاش ملحوظ يف العروض 
املرحي��ة، خاص��ة ما ش��هدناه ونش��هده من 
تع��دد إقامة املهرجانات وامللتقيات املرحية، 
وم��ن فعاليات ونش��اطات وع��روض عديدة 
خاصة أثناء موسم عاش��وراء وصفر، ناهيك 
عن الفعالي��ات املمرحة من خ��الل اإللقاء 
التمثي��ي لبع��ض ش��خوص الواقع��ة خاصة 

األطف��ال منهم يف عزاءات كرب��الء ومواكبها 
أثن��اء مواك��ب التعزية احلس��ينية، أو بطقوس 
التعزية أو مرح الش��ارع.. الضارب بتارخيه 
يف رب��وع املدين��ة املقدس��ة من��ذ الق��دم، حتى 
عد الباحث��ون واملهتمون يف الش��أن املرحي 
)التش��ابيه( من جتارب امل��رح الرائدة، ليس 
عىل مستوى العراق والوطن العريب فحسب، 

بل عىل مستوى العامل.
وال غراب��ة أن يب��دأ املرح عموم��ًا واملرح 
احلس��يني خاصة، حراك��ه الفن��ي، وانطالقته 
اجلديدة، وانتعاشته اجلديدة املباركة من مدينة 
كربالء املقدس��ة واليها.. فهي املدينة املش��بعة 
أصال بالراجيديا امللحمية ملقتل احلسني عليه 
الس��الم.. حيث إن املرح ارتبط منذ نش��أته 
األوىل عند اليون��ان واإلغريق بأماكن العبادة 
مصاحبًا للطقوس الدينية والعبادية، وال شك 
فإن ارتباط  الديني باملرحي يف مدينة كربالء 
املقدس��ة له ما ي��ربره ع��ىل أرض الواقع، فقد 
كانت مدينة كربالء املقدس��ة وما تزال مرعة 
بالراجيدي��ا والدراما احلس��ينية بقصة كربالء 
) واقع��ة الطف اخلال��دة(، وأجوائها مش��بعة 
بعب��ق الش��هادة والتضحي��ة والف��داء، نتيجة 
احتضاهن��ا لألح��داث الدامي��ة لفاجع��ة أهل 
بيت النبي صىل اهلل عليه وآله، ومتثل مأساهتا، 
وتكرار االحتفاء السنوي خالل شهري حمرم 
وصفر.. وجتدد مأس��اهتا، وهو ما يمثل شحن 
شعوريا مهام، وإدامة للحس الراجيدي اجتاه 
الراع األزيل املستمر ما بني احلق والباطل.    





فاعلية الصراع يف مسرحية 
ثانية يجيء الحسني )عليه السالم( 

للشاعر محمد علي الخفاجي
حممد عبد الر�صول ال�صعدي
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بحـوث

يعن��ى البح��ث بدراس��ة فاعلي��ة ال��راع يف 
مرحية )ثانية جييء احلس��ني( عليه الس��الم  
للش��اعر حممد ع��ي اخلفاجي. وق��د انصب 
االهت��امم ع��ىل موضوع��ة البح��ث لتضاف��ر 
عوامل عدي��دة، منها ما ه��و منبثق من امهية 
الراع يف االدب املرح��ي ؛بام يمتلكه من 
قيمة وظيفية ومجالي��ة وتعبريية وفنية. ومنها 
ما هو متعل��ق بموضوع املرحي��ة ملا يكتنزه 
م��ن مرتك��زات فكرية ومث��ل وقي��م، تنفتح 
عىل فضاءات واقعي��ة المتناهية.وفضال عن 
م��ا تقدم ذكره، فان البحث قد س��لط الضوء 
عىل مب��دع عراقي، ش��ارك يف اث��راء املرح 

العراقي، بعطائه االديب الكبري.
حيتل االدب املرحي مكانة مهمة يف حياتنا، 
مل��ا يضطل��ع به م��ن فاعلي��ة كبرية يف جتس��يد 
اجتاه��ات بالغة االمهي��ة يف واقعنا املعيش، و 
خصوصا عندم��ا يكون هذا الف��ن يف حيازة 
املتلقي س��واء كان  عىل صعيد القراءة ام عىل 

صعيد املشاهدة احلية له.

لق��د مثل��ت النص��وص الش��عرية املرحية 
و  احلدي��ث،  الع��ريب  االدب  يف  مهم��ة  اداة 
ذل��ك لثرائه��ا ع��ىل الصعيدي��ن، الفكري و 
الفني. فعىل الصعي��د الفكري اضحت تلك 
النصوص ذات قيمة تعبريية و وظيفية، وعىل 
الصعي��د الفن��ي هي تن��مُّ عن ص��ور متعددة 
تفص��ح ع��ن مق��درة أدبي��ة س��امية. واختري 
عنر)ال��راع( موضوع��ة للبحث، لكونه 
يمث��ل مرتكزا ال يمكن جت��اوزه يف اي منحى 
من مناحي احلياة، و كونه يشكل عنرا قارا 
يف االدب املرح��ي، باالضاف��ة اىل قابليت��ه 
الكبرية يف التفس��ري و التأويل و طرح الرؤى 

من خالله.
لقد عم��د البحث اىل دراس��ة عنر الراع 
علي��ه  جييءاحلس��ني(  )ثاني��ة  مرحي��ة  يف 
الس��الم بوصفها قيمة أدبية غنية، و مستوى 
فكري��ا عالي��ا، أثبت��ت كفاءهت��ا، و فاعليتها. 
وتتجىل مكانة الش��اعر )حممد عي اخلفاجي( 
عاليةويظهردوره ع��ىل صعيد االدب العريب 
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ُيض��اف  اخ��ر  س��ببا  الع��راق،  يف  احلدي��ث 
لالس��باب التي ح��دت بالباحث اىل دراس��ة 
هذا املوض��وع. وقد اقتض��ت طبيعة البحث 
أن يقس��م عىل مبحثني سبقهام متهيد وأعقبهام 
خامت��ة ج��اءت حمملة باه��م نتائ��ج البحث. 
اشتمل التمهيد عىل جانبني، خصص اجلانب 

االول اللقاء ضوء عىل مفهوم الراع.
ام��ا اجلانب الثاين فكان اض��اءة موجزة حلياة 
املب��دع الش��اعر )حممد ع��ي اخلفاجي(. وقد 
خص��ص املبح��ث االول لدراس��ة ال��راع 
الداخ��ي يف مرحي��ة )ثانية جييء احلس��ني( 
عليه الس��الم وج��اء املبحث الثاين لدراس��ة 
ال��راع اخلارج��ي يف مرحي��ة )ثانية جييء 
احلسني( عليه السالم  واخريا ال ادعي الكامل 
يف ه��ذا البحث، فاالنس��ان حليفه النقص ما 
حيا، وانام حسبي بذل اجلهد املستطاع ليكون 
البح��ث قبس��ا من ن��ور الدراس��ات االدبية، 
ي��يضء ب��دوره جانب��ا م��ن جوان��ب مكتبتنا 

اخلالدة.
اضاءة عىل مفهوم الرصاع.

يمث��ل ال��راع حم��ور العم��ل املرح��ي، ملا 
يمتلكه  من دافع الثبات النفس، سواء للفرد 

امام ذاته او امام االخرين.
واذا بحثن��ا ع��ن معن��ى )ال��راع( يف كتب 
اللغ��ة، وجدن��ا اّن ابن فارس يذه��ب اىل ان 
معن��ى )رصع( هو رصع��ت الرجل رصعا.

ومص��ارع الن��اس مس��اقطهم، واىل النف��س 
ُع  املعنى ذهب اب��ن منظور عندما قال:«الرَّ

َعه يرعه  رح ب��االرض، صاَرَع��ه فَرَ الطَّ
رصعا«

اما عىل صعيد املعنى االصطالحي، فالراع 
يدل عىل »عالقة ضدية بني ش��يئني متحركني 
يقربان س��وية من نقط��ة واح��دة أو يبعدان 

عنها ».
العم��ل  يف  مهم��ة  مكان��ة  ال��راع  حيت��ل 
املرحي، فقد ذهب االردس نيكول اىل عّده 
»أهم اج��زاء املرحية«، م��ن اجل ذلك عد 
الراع جوهر البناء املرحي ، ف_«الرواية 
التمثيلي��ة إذا خلت من ال��راع، فلن تكون 
ثمة مرحية » من هنا يمكننا القول انَّ اصل 
تكوي��ن العم��ل املرحي ه��و »تتابع لراع 
مش��تعل وقائم، و هذه التتابعات تتصاعد اىل 

ذروات من بداية مرشوع مرابط اىل هنايته«
فالكات��ب املرحي الناجح ه��و الذي جيعل 
املرحي��ة  رصاع  اج��واء  يعي��ش  املتلق��ي 

ويتفاعل معه.
و مم��ا أضف��ى أمهية لل��راع وعناية ب��ه ؛انَّ 
ال��راع ال ينته��ي يف الواق��ع، م��ا دام هناك 
خ��ري يتص��ادم م��ع ال��رش، م��ن اج��ل ذلك 
اصبح ال��راع يف العمل املرحي »س��احة 
يصطخ��ب فيها اجل��دل بني عن��ارص الثبات 
و عنارص احلركة، س��احة تفن��ى فيها عنارص 
وتتخل��ق عن��ارص غريه��ا، و تتخ��ذ فاعلي��ة 
العن��ارص املتول��دة م��ا تقتن��ص م��ن رؤى و 
مق��دار م��ا حتتوي م��ن امكانات الكش��ف و 

طاقات التغيري«
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بي��د اّن البحث يمي��ل اىل اختزال االش��كال 
الثالثة اىل شكلني، إذ يمكن ان نصطلح عىل 
الن��وع االول و الثاين )بال��راع اخلارجي(، 
و الن��وع الثال��ث )بالراع الداخ��ي(، الّن 
ال��راع يف الن��وع االول و الث��اين يتمح��ور 
خ��ارج ذات االنس��ان، وال��راع يف الن��وع 
الثالث يكون داخل ذات االنس��ان وال خيرج 

عنها.
من هنا ن��ود االش��ارة اىل اّن البحث قد تبنى 
ال��راع الداخ��ي واخلارجي كاس��اس ملادة 
–يف  ال��راع  ان��واع  اغل��ب  الّن  البح��ث 
االدب املرح��ي –يرتد بالرضورة اىل هذين 

النوعني.
حياته، سريته، دراسته، وفاته 

ثاني��ا/ حمم��د عي اخلفاج��ي )موج��ز حياة، 
سرية وابداع( اسمه، والدته، نشأته.

ول��د حممد ع��ي اخلفاج��ي يف مدين��ة كربالء 
املقدسة سنة 1944، نشأيف كنف ابيه، وهنل 

من اخالقه.
ترع��رع الش��اعر يف احض��ان مدين��ة كربالء 
العل��وم،  خمتل��ف  منه��ا  يغ��رف  املقدس��ة، 

وخاصة االدب العريب.
وينبغ��ي االش��ارة اىل ان احلرك��ة االدبي��ة و 
العلمي��ة يف مدين��ة كربالء املقدس��ة، كان هلا 
ال��دور االك��رب يف املنج��ز االديب و الفك��ري 
الدباء كربالء املقدسة و باقي املدن العراقية. 
ومما اسهم يف نضوج الشاعر وبلورة امكاناته 
األدبية وجود اجلمعي��ات العلمية و األدبية، 

الت��ي ش��اركت يف إغن��اء احلرك��ة األدبية يف 
هذه املدينة املقدس��ة  ولعل من اهم العوامل 
الت��ي كان هلا األث��ر األهم يف ثقافة الش��اعر، 
املجال��س احلس��ينية، التي حفلت هب��ا مدينة 
االمام احلس��ني  علي��ه الس��الم ، اذ كان ُيقرأ 

فيها افضل الشعر وأعذبه و أحسنه.
اكمل الشاعر دراس��ته االبتدائية و املتوسطة 
و االعدادي��ة يف مدينة كربالء املقدس��ة، ويف 
ع��ام 1962 انتظم الش��اعر يف كلية املعلمني 

العالية، وخترج منها 1965م
ظه��رت ب��وادر موهبة الش��اعر وه��و ملّا يزل 
طفال صغ��ريا، إذ نظم اول قصيدة له وهو يف 
س��ن التاس��عة )يف املرحلة االبتدائية( ، و مما 
س��اعد يف هذا االمر موهبته الشعرية، فضال 
عن قراءته الش��عر الع��ريب )العر اجلاهي و 
العص��ور الالحقة( وملا اش��تد ع��وده أصبح 
من الشعراء املعروفني عىل مستوى املحافظة 
املقدس��ة، إذ كان ش��اعرنا الش��اعر االول يف 
مرحل��ة الدراس��ة املتوس��طة و االعدادية بدأ 
الش��اعر ينظم القصيدة العمودية فابدع فيها، 
ااّل أّن��ه كان مياال نحو الش��عر احلر فنظم فيه 
ايضا.ع��رف عن الش��اعر التواضع و االمانة 
و الصدق م��ع ذاته، ومع االخرين، ومع كل 
مف��ردة يكتبها، فه��و مثال حيتذى ب��ه يف عامل 
الفك��ر و االدب. حصد الش��اعر العديد من 
اجلوائ��ز، ففي ع��ام )1972م( فاز الش��اعر 
ب_ )جائزة الدول��ة لالبداع( عن مرحيته 
النثرية )وادرك ش��هرزاد الصب��اح( ويف عام 
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)منظم��ة  بجائ��زة  الش��اعر  ف��از  )1981م( 
ال��دول  جامع��ة  م��ع  بالتع��اون  اليونس��كو 
العربية( جائزة )أفضل نص مرحي عريب( 
عن مرحيته )أبو ذر يصعد معراج الرفض( 
ويف ع��ام )2000م( حص��ل الش��اعر ايض��ا 
عىل جائزة )الش��ارقة لالبداع( عن مرحيته 

الشعرية )ذهب ليقود احللم( .
يف ع��ام )2012م(، ُاطف��يء ذل��ك املصباح 
النريِّ ع��ن عم��ر ناه��ز ال_)68(  إثر مرض 
عضال امّل به، ت��اركا وراءه تراثا أدبيا ضخام، 
نمَّ عن جتذر يف املوهبة، و رحلة طويلة يف افق 

املرح و الشعر.
آثاره االبداعية 

املرسحيات الشعرية
1- مرحي��ة )ثاني��ة جي��يء احلس��ني( بدأ يف 
كتابته��ا ع��ام )1967م( و انته��ى منه��ا عام 
)1968م(، اال اّن الطبع��ة االوىل مل ت��رَ النور 

اال يف عام )1972م(
مع��راج  يصع��د  ذر  مرحية)اب��و   -2

الرفض(1981م
3 – مرحية )ذهب ليقود حلام(2000م

4 – مرحية )حرية بكف صغري(2000م
5 – مرحية )الديك النشيط( 2002م

الس��فينة(  – مرحي��ة )ن��وح ال يصع��د   6
2003م

ثانيا /املرسحيات النثرية
ش��هرزاد  ادرك  )و  مرحي��ة   –  1

الصباح(1972م
– مرحي��ة )عندم��ا يتع��ب الراقص��ون   2

ترقص القاعة(1973م
3 – مرحي��ة )احده��م يس��لم القدس هذه 

الليلة( 2002
ثالثا/الدواوين الشعرية

1 – ديوان )انا وهواك خلف الباب(1972م
2 – دي��وان )مل ي��أت ام��س س��أقابله الليلة( 

1975
املبح��ث االول: الراع الداخي يف مرحية 

ثانية جييء احلسني  عليه السالم
ال��راع الداخي:ه��و الراع ال��ذي يتمثل 
يف ضوء املعاناة الش��خصية، يف داخل الذات 
االنسانية مثل رصاع الفرد مع نفسه، ورصاع 
العق��ل م��ع العاطف��ة، اي م��ا »كان متّثل��ه يف 
ع��امل الش��خصية ».، فضال ع��ن الراع بني 
فكرت��ني، أو ال��راع ب��ني العق��ل الباطن و 

العقل الواعي.
و يذهب د. امحد أمل اىل ان الراع الداخي 
»ه��و ال��راع األويل ال��ذي خل��ق لن��ا كل 
الراع��ات املوالي��ة، هلذا نق��ول انَّ الراع 
الداخ��ي ه��و أس��اس كل رصاع خارجي ». 
باإلضافة اىل الراع ما ب��ني منفعة الذات و 
الواجب جتاه اجلامعة ، اما )األردس نيكول( 
فانه يذهب اىل اّن الراع الداخي هو »ليس 
رصاع��ا بني فكرتني او ب��ني انفعالني، بل هو 
رصاع بني ومهني )ختيليني( ». ويبدا الش��اعر 
يف تصوير ال��راع الداخ��ي يف حوار جرى 
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بني االمام احلسني  عليه السالم و أخيه حممد 
ابن احلنفية  ريض اهلل عنه :

حممد »بيأس عصبي » 
َوِجنود الّشام...

احُلَسني
َماَذا..........؟!

ّمد حُمَ
جِلِنوِد الّشاِم ِقلوب الّنساء

احلسني
َولأِلْنصاِر ِقلوِب الّشهداء

     »حلظة صمت«
آه..........

أي ُرؤى تِلك
َتَتعّمد ِفيَها الّصحوة

َفُتضيف َعىل رَشِف املَْسعى
َيْرخ يِف َذايِت َصوٌت

َفيُكون َله َصويِت َكَصَداه.
يف ضوء ه��ذا النص نلحظ الراع الداخي، 
ف_)حممد ابن احلنفية(  ريض اهلل عنه  أش��ار 
اىل مس��ألة ذاتي��ة يف داخ��ل ش��خصية جنود 
الش��ام، و قابله االمام احلس��ني  عليه السالم 
، عىل االجتاه نفس��ه مش��ريا اىل قلوب انصاره 
)ريض اهلل عنهم( استطاع الشاعر عن طريق 
»الش��خصيات و تنويعه��ا و انطاقها بام يليق 
بسري احلركة يف املرحية و املطابقة بني طبيعة 
الش��خصيات و االحداث و حبك العقدة و 
التمهيد للراع ». ويتضح الراع الداخي 
اكث��ر بالرؤى التي رآها االمام احلس��ني  عليه 

الس��الم ، فانعكس��ت تلك الرؤى اىل رصاخ 
يف ذات��ه، فه��ذا الص��وت ح��وار داخ��ي مع 
االم��ام احلس��ني  علي��ه الس��الم  »فالعاطف��ة 
كثريا ماتص��دم بالعقل اي الفكر الذي هيدي 
الرشاد و ذلك يف موقف الواجب و الضمري 
والتضحي��ة ».ول��كل صوت ص��دى ولكن 

صداه انعكس يف عقله:
اْنُظر َمْظلوِمي األمة

َوكأّن ِجْلدي َيَتوَزُع َبنَي ِسياِط اجَلالِدين
َها أَنا َذا أهبُط َفَوق ُصعوِدي

ايّن أْبِغي الُكوَفة .
لقد عجت هذه)املرحية(، بمواقف ضمنية 
كث��رية، كان��ت كفيل��ة باالرتق��اء بالراع و 
توش��يحه بيء من التوتر، الذي يساعد عىل 
من��ح ال��راع فاعلي��ة نامية متجددة مُتس��ك 
باهت��امم الق��ارئ«. فاالم��ام احلس��ني علي��ه 
الس��الم )الش��خصية املرحية( َيم��ور حزنًا 
و غضب��ًا و قلقًا و توترًا يف داخل نفس��ه، بعد 
مغادرته مدينة جده رسول اهلل  صىل اهلل عليه 
وآله فجلده يتوزع بني س��ياط الظلمة، هابطا 
بع��د ارتق��اء، الّنه يبغ��ي الكوف��ة، وكل هذه 
املح��اور نابعة م��ن رؤاه الداخلية و احللمية.

ونتلم��س موقفا آخر يصب يف هذا االجتاه، و 
حيكي عن رصاع()ش��خصية( االمام احلسني  

عليه السالم املرحية:
حممد »بيأس عصبي«

أَنا ال أْنَصح بِالّسري اىل الُكوَفة
...........................
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احُلَسني
َوأَنا أْخَتار الّسري اليَها

 فالوعدااليت منها
.....................

أْقرُع يِف الرأِس الباَب
اطلق عقال يعقله و يعذب رؤياه

          الصمت
اغسُل عْن َلوثتِهم َصدأ اخَلوف

افتح يف َرمَضاء امانيهم
فالوْعُد االيت من غبِش الُكوَفة

يرشُق شمسًا ويد يف االرِض سيوفًا .
ان الشخصية »تتصارع مع دوافعها ومع ذاهتا 
حتى تص��ري اىل حل ترىض ه��ي عنه او تظل 
متوت��رة......و يف كل االح��وال يظ��ل هناك 
لتح��ايش العق��ل و املنط��ق و ه��ذا اجلهد هو 
ال��راع النفيس الوجداين وهو يف االس��اس 

داخي«.
 ان ال��راع يف »مرحيات كتابنا قد اختذت 
الثوري��ة من��ربا هلا.........لغ��رض تع��رض 
نوع��ا م��ن الفه��م الطبق��ي لواقعن��ا، و ذلك 
ادى اىل ان يصاح��ب ه��ذا الط��رح ملش��اكلنا 
تعري��ة فكرية لس��لوكنا و عاداتن��ا و تقاليدنا 
». و يعرض الش��اعر ش��كال اخر من اشكال 
ال��راع الداخي، اذ يعتم��ل يف نفس االمام 
احلس��ني  عليه الس��الم رصاع ب��ني الصمت 
املطبق عن فع��ل الثورة، وجلوس��ه ناطقا يف 
املسجد واعظا الناس، فان جلس يف املسجد 
متحدث��ا للناس فهو صام��ت عن فعل احلق، 

وان فعل احلق فهو ناطق بالفعل وان مل ينطق 
بالكالم:

العائد الثاين
او جتلُس يف مسجِد جدك

َتدُعو احباَب اهلل اىل الّتقوى
..........................

احلسني«بقرف«
َسّدوا طرَق احللِم عليُكم
كيَف أذكرُهم بعذاِب اهلل
وهم خَيْشون ِسياط العبد

.................

أختاُر الصمت ؟:
وضمري األمة تعمُل فيه الّنخرة.

نستشف مالمح الراع الداخي يف طبيعة بناء 
احلدث الدرامي، فهم خيش��ون سياط العبد، 
واخلش��ية ماه��ي اال رصاع داخ��ي يتجذر يف 
داخل االنس��ان جتاه امر ما، فشخصية االمام 
احلس��ني  عليه السالم -املرحية- أفصحت 
عن التصادم الداخ��ي عند هؤالء الناس، ان 
هذا »االس��لوب االديب...... حيمل يف طياته 
الراع الدرامي و املوازي للراع االنساين 
م��ن اجل الوجود«. وكام اس��لفنا س��ابقا هو 
يرفض اجللوس يف املس��جد ملج��رد النصح، 
ألن��ه عمل غري جم��د، فكيف خيت��ار الصمت 
عىل احلقيقة، و األمة تعمل فيها النخرة، فهو 
»تعبري عن التناقضات احلادثة يف حياة الناس 
وهو ش��كل يعرض الصدام احلاد.....)ل_( 

االمال و العواطف املتصارعة«.
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رس��مه  داخلي��ا  رصاع��ا  البح��ث  ويرص��د 
الش��اعر، يف ضوء ارتدادات نفسية عىل ذات 
البط��ل، فهي ت��أيت يف ضوء اص��داء اصوات 
من عم��ق الذاك��رة الجتي��اح دوام��ة التوتر 
والرق��ب، والتي س��عت اىل منع��ه - االمام 
احلس��ني علي��ه الس��الم  -  م��ن الرحي��ل اىل 

الكوفة:
»يواص��ل احلس��ني واصحابه الدهش��ة حلظة 
صم��ت و ال��كل يف حالة س��كون قاطع بينام 

تسرجع يف رأس احلسني أصداء سابقة«
صوت حممد ابن احلنفية »عىل شكل صدى«

أحسُب أّن الكوفَة خّوانه
فالكوفة ال عهد هلا                     )يتكرر(

صوت احلسني
ليكن ذلك

فأنا اخرُت االمَر بنفيس
حلمي أن انزَع نحو الكوفة

صوت حممد
هال رسَت لغرِي الكوفة

صوت احلسني
أنا اكرُم نصحك يا بن أيب
لكني أرسُل هلا ابن عقيل

صوت الرسول
قتلوا مسلم...........

صوت حممد
انا ال انصُح بالسرِي اىل الكوفة

صوت احلسني
و أنا اختاُر السرَي اليها

صوت الرجل
لكّني اتوجُس خيفة

فالراع الداخ��ي والتوتر النف��يس الذايت و 
اجلمعي افىض اىل رس��م ابعاد النص املذكور 
آنفا، فصاغ الش��اعر ذلك يف »حلظة صمت و 
الكل يف حالة س��كون قاطع بينام تسرجع يف 
رأس احلس��ني أصداء س��ابقة«  إذ كانت هي 
حلظة الصمت و الكل يف حالة س��كون، هي 
حلظة اس��ترشاف الواقع يف داخل نفوس��هم، 
ام��ا االم��ام احلس��ني  علي��ه الس��الم فانطلق 
م��ن اس��ترشاف الواق��ع الداخ��ي اىل اصداء 

الذكريات السابقة.
إذ اّن مم��ا ول��د ال��راع الداخ��ي يف )نفس( 
–ش��خصية االم��ام احلس��ني  عليه الس��الم  

املرحي��ة– ال��ذي ينت��اب الش��خص عندما 
يريد أن حيس��م اي االمرين يصطفي، فتكون 
طاقته النفس��ية قابلة لإلزاحة، بمعنى ان من 
املس��تطاع انعطافها من اح��دى العمليات يف 
مسار معني اىل عملية أخرى يف املسار نفسه.

وعندم��ا التق��ى املعس��كران، معس��كر احلق 
واخلري )معسكر االمام احلسني  عليه السالم 
(، و معس��كر الباطل و الرش )معسكر جيش 
يزيد وابن زياد( اعتمل رصاع داخي يف نفس 
االمام احلس��ني  عليه السالم متمثال بأمرين، 
األمر االول يرى وجوب اصالح هذا الواقع 
الفاس��د الذي يعري الن��اس، واالمر اآلخر 
ان استش��هاده  عليه الس��الم سيكون سببا يف 
ادخال هذا اجليش النار وهو كاره هلذا االمر.
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الش��عوب احلية تتميز بمبدعيها، واستمرارية 
اإلبداع ال��ذي يرفد املجتمع ب��رؤى متطورة، 
تواكب ما يس��تجد يف س��احة اإلبداع العاملية، 
وتع��ّد الفن��ون املرحية م��ن أخصب حقول 
األفكار املبتَكرة، لدرجة أن كثريا من املهتمني 
بامل��رح وبعضهم قام��ات عاملي��ة ال ُتبارى، 
أك��ّدوا بأن امل��رح يمتل��ك مقوم��ات كبرية 

لتطوير املجتمعات واألمم.
القام��ة املرحي��ة العراقية الش��اهقة، املتمثلة 
بالدكت��ور عقيل مهدي الذي ش��غل مناصب 
عديدة ُتعنى بالفنون املرحية، وآخرها عميد 
كلية الفن��ون اجلميلة يف بغداد، يمتلك ِس��ْفرًا 
مرحيا أّخاذا، بل وال نبالغ إذا وصفنا مسريته 
مع املرح )تأليفا، وإخراجا، وتدريسًا( بأهنا 
م��ن أه��م املنج��زات املرحية الت��ي منحت 
املرح العراقي تذاكر سفر عديدة حتّلق به إىل 
مراتب وقم��م عالية بني املرح العريب، كيف 
ال وقد ناهزت مؤّلفاته السبعني مؤلَّفا، بحث 

يف شؤون ومناحي الفنون املرحية كافة.
وقد أب��دع الدكتور عقيل مهدي يف اس��تلهام 

س��رية اإلمام احلس��ني )عليه السالم(، وكتب 
ثالثة نصوص مرحية فيها، هي: ) احلس��ني 
اآلن ( و ) احلس��ني يف غربت��ه ( و ) احلس��ني 
ك��ام نراه (، ق��ّدم فيها رؤي��ة مرحية معارصة 
للموق��ف املبدئ��ي الراس��خ الذي ثب��ت عليه 
س��ليل الدوح��ة املحّمدية املبارك��ة، عن هذه 
النص��وص املرحي��ة الثالث��ة وعن مس��ريته 
املرحي��ة املتف��ردة، وع��ن خفاي��ا وظواه��ر 
املع��ارص.. كان��ت ملجل��ة  العراق��ي  امل��رح 
)امل��رح احلس��يني املع��ارص( ه��ذا اللقاء مع 
القامة املرحية الكبرية الدكتور عقيل مهدي 

يوسف:  
• ه��ل حيت��اج املمث��ل أو املخ��رج للنظرية أم 

للتطبيق العمي لصقل موهبته؟ 
- بالتأكي��د حيت��اج املمث��ل أو املخ��رج ل��كال 
العمليت��ني يف التنظ��ري والتطبي��ق، ليس��تكمل 
فيه��ام صق��ل موهبت��ه وحض��وره احلاس��م يف 
العرض املرحي، لالرتقاء باحلاسة التذوقية 
واجلاملية للع��رض، والتدري��ب املنهجي عىل 
امت��الك أرسار ه��ذا التقدي��م وخصوصيات��ه 

الدكتور عقيل مهدي يوسف:
امل�صرح جامعة مفتوحة 

مة لل�صعوب احل�صارية املتقدِّ
حاوره : علي ح�صني عبيد
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ومتطلبات��ه. ولكل خم��رج نظري��ة عرض عن 
وحمفزاهت��ا  الدرامي��ة  واألجن��اس  األن��واع 
واجتاهاهت��ا الت��ي ُيعنى هبا املخرج يف أس��لوبه 
املرحي، بطريقة تداولية ملموس��ة، وكذلك 
هن��اك فرق  ب��ني البعد النظ��ري ملمثل عارف 
وفاهم وبني أداء ملمث��ل جيهل جتليات النظرية 
املطلوب حتققه��ا عمليًا، وهذه العالقة تش��به 
الُبعد النظري )للحق( يف عالقته العضوية مع 

)الواجب( العمي. 
قطع��ًا ال يمك��ن للممث��ل أن يفص��ل اجلانب 
التطبيق��ي امله��اري م��ن اجلان��ب النظ��ري يف 
عملية ) اتصالية (  بني اجلانبني، حماواًل استثامر 
النظرية يف تفاعلها مع أدائه الفعي املادي، تبعًا 
ل�لموجهات اإلخراجية األسلوبية للمخرج، 
وبالت��ايل يك��ون عمل املمثل ) متوس��طًا ( بني 
التأم��ل الذهني واجلانب التقني الس��لوكي يف 

األداء. 
حي��ث يتع��ني عليه م��ن خالل ه��ذا الربط أن 
يقدم صورًة ) للدور ( بطابع فني ممّيز وخمتلف 

عن أدواره الس��ابقة يف احلرص أيضًا عىل عدم 
تك��رار صورة ه��ذا األداء يف أدواره الالحقة، 
فل��كل دور مرحي أبع��اد خمتلف��ة يف املظهر 

واملخرَب. 
• ما اخلط��وات املطلوبة إلعادة املرح اجلاد 

اىل طريق الصواب؟ 
- ينبغي أن يضع اخل��رباء املرحيون خططًا، 
تق��وم ع��ىل مب��ادئ، وأه��داف، وإج��راءات 
عملي��ة مرابط��ة ودقيق��ة لتش��كيل الظاه��رة 
املرحي��ة املنش��ودة، ب��أدوات مادي��ة برشية، 
للف��رق  حكوم��ي  ودع��م  مالي��ة،  وإنتاجي��ة 
الوطنية الرسمية، والفرق األهلية، تضم أيضًا 
عروض املرح اجلامعي األكاديمي واملعاهد 
الفني��ة واملس��ارح اخلاصة باألطف��ال والكبار 

لرعايتها بشكل جاد ومعّمق.
• ه��ل يمكن للمرح أن يصنع ثقافة ترتقي 

باملجتمع؟ 
- غالبًا ما تراهن الشعوب احلضارية املتقدمة، 
عىل اعتبار املرح، جامعة مفتوحة للش��عب، 
لكي يرتق��ي املرح لثقافة اجلمه��ور الوطنية 

واإلنسانية.
•كيف تنظ��رون للتجربة املرحية يف كربالء 

املقدسة؟ 
-  ين��امز الوس��ط الكربالئي بخربت��ه وريادته 
يف امل��رح بش��كل ع��ام، فض��اًل ع��ام يدخره 
مثقفو املدينة املقدس��ة وأدباؤه��ا وفنانوها من 
قدرات إبداعي��ة ملواصلة املنج��ز الذي حققه 
هؤالء الكبار الذين س��بقوهم إلقامة أنش��طة 
وفعالي��ات وع��روض مرحية ومس��ابقات 
ألفضل ن��ص وأفضل إخ��راج، وكذلك عقد 

د. عقيل مهدي يو�صف
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جلس��ات نقدي��ة وإداري��ة تس��تعرض طبيعة 
النشاط املرحي وآفاقه.

• ه��ل )حمم��د ع��ي اخلفاجي وعب��د الرمحن 
الرشق��اوي وعبد الرزاق عب��د الواحد ورضا 
اخلفاج��ي(، نجح��ت جتارهبم عىل املس��توى 

اإلبداعي؟ 
 - ه��ؤالء هم الرواد يف تأس��يس وعي متقدم 
دراميًا يف تناول س��رية اإلمام احلس��ني ) عليه 
الس��الم ( واجته��دوا ما اقتضاهم الوس��ع يف 
طروحاهتم الدرامية املتفوق��ة يف لغتها األدبية 
بشكل واضح وبدت منحازة للنص يف سياقه 
األديب، لكنه��ا تركت ) الفض��اء اإلخراجي ( 
مفتوح��ًا غري مقّنن، وحرّي ملن س��يتعنّي عليه 
القي��ام بإخ��راج نصوصه��م األدبي��ة املتمّيزة 
املتفّوق��ة، بجامل حواراهتا ومتاس��كها املنطقي 
اللغوي يف بعده اإلنساين والفقهي – العقائدي 

، امللتزم بالطابع املقدس . 
غالب��ًا ما يذكر الباحث��ون، ومنهم )األجانب( 
بمأس��اة  اخلاص��ة  الظاه��رة  يتناول��ون  ح��ني 
احلس��ني، وم��ن وجه��ة نظ��ر أكاديمي��ة، بأهنا 
مظاهر ش��به درامية وممهدة لقيام نمط درامي 
وفرجوي ممّيز بطابعه الفولكلوري وش��عائره 
وطقوس��ه ولغت��ه التي جتمع ب��ني ) الراوي (، 
وإعادة متثيل احلدث بلغة فصيحة يف الغالب، 
مشوبة بلهجات حملية، وتقدم هذه ) الفرجة( 
يف س��احات عامة مفتوحة، وع��ىل خلفية من 
مناظ��ر ديكوري��ة، ب��أدوات ترميزية بس��يطة، 
كاخليمة والبريغ والس��يف وس��واها، لتقريب 
) تراجيدي��ا ( الواقع��ة التارخيية هب��ذه األبعاد 
اإلش��ارية واحلوارية، متنقلة من موقع اإلمام 

احلس��ني، ومعس��كر ابن زياد العدو األموي، 
ول��كل م��ن هذي��ن املعس��كرين، ش��خوصه 
الت��ي تقوم بوظيفة أدائية، لتتش��كل منها ومن 
تناقضاهتا ) بنية ( جدي��دة ترتفع فيها ) هيبة ( 
و ) كاريزما ( ترتفع فيها هيبة احلس��ني، وأهل 
بيته وأتباعه مقابلًة مع دنس سلطة قبلية نفعية 
لتخل��ص إىل انتص��ار رس��الة احلس��ني )عليه 
السالم( اإلنسانية السمحاء املنفتحة بتكاملها 
جتاه األعراق واألديان والعقائد األخرى، جتاه 
قوة يزيد وأتباعه، املركسة يف قبليتها وأعرافها 
اجلاهلية، وهنا يتم االشتباك  بني طرائق ثقافية 
يف التفكري والشعور املتقاطعة واملتناحرة، بني 

معسكر حر وآخر مستبد.
تقديم��ي  يف  حتقيق��ه  اىل  س��عيت  م��ا  وه��ذا 
ملرحيات عن اإلمام احلس��ني )عليه السالم( 

يف نصوص هي: 
1 – ) احلسني اآلن ( 

2- ) احلسني يف غربته ( 
3- ) احلسني كام نراه ( 

حرص��ُت يف س��عيي الدرام��ي واإلخراج��ي 
هلذه النص��وص يف التأكيد عىل منظور معارص 
وبتجري��ب مرحي لس��رية افراضي��ة تثمن 
دروس ه��ذا احلدث اجللل وأبع��اده التداولية 
م��ا ب��ني املوازن��ة لش��عرية النص مع ش��عرية 

اإلخراج. 
امتدادًا  الش��بايب احل��ايل  • هل يش��ّكل اجليل 

جليلكم الريادي املمّيز؟ 
لف��رز  رص��ني   ) معي��ار   ( وض��ع  جي��ب   -  
املوهوبني، وأصحاب الق��درات الفنية البّينة، 
م��ن س��واهم بخصوص ه��ذا اجليل الش��بايب 
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اجلدي��د، وبالتأكي��د نج��د منهم من س��يكون 
امت��دادًا أصياًل وواعيًا ملآثر من س��بقوهم من 
الرواد يف جتارهبم املرحية الراكزة يف الذاكرة 

اإلبداعية العراقية والعربية. 
• هل ينجح املمثل املرحي غري املثقف، من 

غري اإلطالع عىل مدارس املرح؟ 
تندث��ر ) موهبت��ه  بالتأكي��د، س��وف   -  كال 
( وتضي��ع يف ظل��امت، وخط��وات مرتبك��ة، 
وال ت��ؤدي إىل ه��دف إبداعي خ��الق يقتيض 

الوصول إليه بدراية وتركيز ووعي خالق. 
يص��ح  الراهن��ة  ظروفن��ا  م��دى يف  أي  • إىل 
الق��ول: ) اعطن��ي خب��زًا ومرح��ًا، أعطيك 

شعبًا مثقفًا (؟ 
  -  يمكنن��ا يف املرح، أن نخلق ) انطولوجيا 
متخّيل��ة ( راس��خة، فيه��ا دالالت مفتوح��ة 
مضاعف��ة، وه��و األم��ر الذي يتطلب��ه املرح 
اجل��اد، وبخ��الف ذل��ك، س��يفتقد إىل ه��ذه 
اجلدي��ة ومقرن��ًا ب������ ) انطولوجي��ا خامدة ( 
يف حضوره��ا الباه��ت وديكوره��ا املصطن��ع 
وإضاءهت��ا الس��طحية، وجّوها الع��ام البارد، 
وأصواهت��ا اخلافت��ة أو الزاعق��ة، حيث يصبح 
فيها املوضوع فاق��دًا ملعن��اه ولرضورته الفنية 

واحلياتية.
املهم جيب ان يكون العرض متوفرًا عىل خميلة 
إخراجية يف بعد وجودي مبهر حيرك دافعيتنا، 
وينقلن��ا من الرتاب��ة اليومية اىل ع��وامل املرح 

الساحرة يف حدوسها الشعرية.
 فاملرح اجل��اد يقتيض من الكاتب املرحي، 
أن حي��ول ) الواق��ع ( إىل ) نص ( درامي حيمل 
يف طيات��ه مفهوم��ًا خاصًا مرئي��ًا، من خالل ) 

صور ( مش��هدية مراكم��ة، يبتكرها املخرج، 
ب��ري  م��ادي  بحض��ور  أيض��ًا  ويؤطره��ا 
وس��معي، حمّمل ب��دالالت روحية، تتأس��ى 
يف ) الراجيدي��ا (، وت��ّر يف ) الكوميدي��ا (، 
فضاًل عن البع��د االجتامعي الذي يتحول إىل 
) طي��ف ( مجايل مثري للدهش��ة، داخل عنارص 
التجربة الفنية، املكون��ة من النص والعرض، 
ومها يبتعدان عن التقلي��د اخلارجي الواقعي، 
وبالتايل ي��امرس املتفرج، تأّمله الذايت للعرض 

بشكل آين ومبارش.
فاملخ��رج قد نق��ل النص من خطيت��ه الكتابية 
إىل صورة فنية حس��ّية، وكأنه يسمع يف النص 
ألفاظًا ويش��اهد تش��كيالت حركية بأنس��اق 
فيه��ا  يتكام��ل  معنوي��ة  وإحي��اءات  إيقاعي��ة 
النظري والتطبيق��ي يف العرض، ليكون مؤثرًا 
يف اجتاهات تلق��ي اجلمهور، وتأمالته لداللته 
ومعاني��ه وهو ) يعّلق ( كل الرس��بات القبلية 
الت��ي كان حيمله��ا قبل فت��ح س��تارة العرض 
اجلديد وحني يس��دل الس��تار، خيرج بنتائج ما 
كانت ختطر له عىل ب��ال، وبالتايل يتغرّي اجتاهه 
اجلديد وموقفه الفني والفكري إزاء موضوعة 

العرض. 
إن املخ��رج يف عمل��ه يقدم رؤية فني��ة منزاحة 
عن احتذاء ش��كل عش��وائي وقائعي مكدس 
من غ��ري نس��ق وال ترتي��ب ُيذك��ر، باتفاقات 
عرضية يف حني العرض الرصني الذي يراهن 
عليه املخرج، يعتمد خمّيلة متوفرة عىل قدرات 
واضحة يف خماطبة اآلخر الذي ُتش��حن أيضًا 
خمّيلت��ه اخلاص��ة وإهلامات��ه، وقدرات��ه النقدية 
وكأنه يعيد صياغة م��ادة العرض بطابع بنائي 
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وشكي وفهم جديد. 
وكأن املخ��رج خياط��ب يف فن��ه الع��امل ب��أرسه 
وكّل جيد روح��ًا وطنية أيضًا تعكس س��امهتم 
وأصالته��م، ب��ام يرون��ه ويتفاعل��ون معه من 
أبع��اد مجالية وفكرية مش��ركة، تضم الكاتب 
الدرامي واملخرج وتقنيات العرض واملتفرج 
يف فض��اء هن��ديس مع��امري للم��رح، ه��ذا 
ال��ذايت يف  ي��امرس دوره  املتف��رج  م��ا جيع��ل 
التحليل والركيب بندّية جتاه ش��كل العرض 
وموضوع��ه، ويس��تنبط منه الدالل��ة اخلاصة 

بعالمات العرض الفنية. 
• كيف احلفاظ عىل جدية املرح، ومنجزاته؟ 
  - ينبغي عىل املرح اجلاد، مغادرة ما يس��مى 
ب�مرجعي��ة املنطق احليايت – الس��ببي، ألن هذا 
األم��ر جيّرن��ا إىل فع��ل ) حم��اكاة ( تقليدي��ة يف 
التعامل م��ع الواقع اليوم��ي، يف حني يتطلب 
امل��رح الفني صورًا متخيلة ح��رة حتررنا من 
قيود الواق��ع اليومي املقفلة ومتطلباته النثرية، 
وبالت��ايل تنتقل ش��خصية الدور م��ن وضعها 
البايولوجي العض��وي، إىل صور فنية مجوحة 
متوهج��ة وخيالي��ة، لكنه��ا أعم��ق وأثرى يف 
داخل هذه الشخصية وطموحاهتا وأحالمها، 
ومن ه��ذا الُبع��د، تنفت��ح أمام املتف��رج، هذه 
الش��خصية ب��كّل فكره��ا وبعده��ا الروح��ي 

بشكل جّي. 
هن��ا إذن تتض��ح العالقة النظرية م��ع التطبيق 
بوصفه��ا متارس نف��وذًا حاس��اًم ومرابطًا بني 
فه��م املمثل ل��دوره وخطة اإلخ��راج النظرية 
التي تتحول هبذا الرابط والتضايف ما بينهام، 
حيث يتداخل تصّور املخرج مع تصّور املمثل 

ليتحّول من بعده التجريدي الفكري التأمي إىل 
بعد عينّي ملموس بشكل تكامي وتعبريي يف 
منظومة م��ن مواقف درامية وأحداث ختاطب 
اجلمهور عرب وسيط العرض املرحي الرابط 
م��ا بينهام وما يثريه لدى اجلمهور من حتفيزات 

ومعاٍن وتأويالت. 
• ما مرشوعك إلحياء املرح العراقي اجلاد 
يف دراس��ة تقرحه��ا وخط��وات م��ن وجه��ة 

نظرك؟ 
- نخت��زل اإلجابة بأنن��ا أواًل بحاجة لبناء بنية 
أساس��ية من مع��امر امل��رح ومن ث��م األخذ 
بطبيعة الواقع املوضوعي واجتاهات اجلمهور 
اجلدي��دة بع��د ظه��ور الكث��ري م��ن املتغريات 

املجتمعية والسياسية املاثلة يف العراق اليوم.
علين��ا األخ��ذ بتفعي��ل ال��دور ) املؤس��يس ( 
للم��رح، وكذلك ) هيكل��ة ( اخلطة اخلاصة 
بأن��امط العروض املحلي��ة والعربي��ة والعاملية 
وم��ن مصادرها الدرامي��ة ) النصّية (، وتبنيها 
من قبل خمرجني من األساتذة والفنانني الكبار 
و التعام��ل م��ع جي��ل الش��باب م��ن املبدعني 
املتميزين فيه، مع األخذ بنظر االعتبار وسائل 
الرويج اإلعالمي واإلع��الين، جلذب فئات 
اجلمه��ور الع��ام، واجلمهور اخل��اص، ابتداًء 
من الطفل إىل الش��يخ ومن املرأة إىل الش��اب، 
واملنهج��ي  العلم��ي  التخطي��ط  ه��ذا  بمث��ل 
واملؤسس��ايت، يمكنن��ا حتقي��ق حيوي��ة تنموية 
إبداعي��ة مبتكرة يف املرح ومتجاوزة للش��قة 
ما بني املرح واملثقف��ني واألدباء واجلمهور، 
وحتويلها إىل تفاع��ل إجيايب بينهام آخذين بنظر 
االعتبار رضورة قب��ول التعددية واالختالف 
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م��ع ثقافات مرحي��ة عاملية وكذل��ك احرام 
العراقي��ة  الوطني��ة  املكون��ات  خصوصي��ات 
وتقاليدها الدينية والفكرية ونمط معيش��تها، 
وه��ذا ما جرى عليه امل��رح منذ اإلغريق إىل 
يومن��ا املعارص، وهذا م��ا يتطلب من اجلهات 
املس��ؤولة ختصي��ص اجلانب امل��ايل واإلداري 
عىل مس��توى ح��ريف وإنتاج��ي نزيه وتنس��يق 
خطط مدروسة متجاوزة لالرجتال العشوائي 
باعت��امد بعد استش��اري رص��ني، مقرونًا ببعد 
تنفي��ذي إبداعي للمرح، وك��ام ذكرنا، دعم 

صاالت املرح، وجتهيزها بتقنيات حديثة. 
   • كتابكم ) أسس نظريات التمثيل ( ما مدى 

استفادة املمثل منها، ومن بحوثها النظرية؟ 
 - ُطب��ع ه��ذا الكت��اب من��ذ أكثر م��ن ) ثالثة 
عق��ود ( وهو من أوائل الكت��ب املنهجية التي 
مازال��ت ُتدّرس يف قس��م امل��رح، وقد باتت 
حمّف��زة وملهم��ة لطلب��ة الدراس��ات األولي��ة 
والعليا واهتامم النقاد وسواهم بقضايا املرح 
وش��ؤونه، بام توف��ر عليه من بس��ط لتجارب 
املرح ونظرياته وتقنياته عرب تارخيه وامتداده 

العاملي، إىل حداثة مرحنا املعارص.
• ما الذي يضيفه عقيل مهدي يوسف، وهو 
عالمة فارق��ة يف التجربة واملنجز ل�� 70 كتابًا، 
ه��ل هناك من جديد يض��اف إىل هذه التجربة 

اخلصبة؟ 
 - يف كل ي��وم، تظه��ر لدينا حمف��زات إبداعية 
مرحي��ة وهي تس��تدعي الفن��ان وباألخص 
األكاديم��ي، ألن يواك��ب املعطيات املرحية 
العاملي��ة، والعربي��ة واملحلية، ك��ي يقوى عىل 
انج��از م��ا يف وس��عه من أع��امل ع��ىل صعيد 

التأليف واإلخراج والتدريس والنقد وسواها 
من وظائف إبداعية مطلوبة مرحيًا.

التنظريية عىل  • م��ا عالق��ة ودور مؤلفات��ك 
الصعيد العمي؟ 

- م��ا زالت مؤلف��ايت وكتبي ه��ذه، تدّرس يف 
جامعات العراق، يف كليات الفنون ومعاهده 
ويفي��د منها طلبة الدراس��ات األولية والعليا، 
بوصفها مص��ادر ومراجع مهم��ة يف الظاهرة 
بل��دان  يف  أو  الع��راق  يف  س��واء  املرحي��ة، 
املغرب العريب واملرشق، ألن ثقافتنا املرحية 
العربي��ة، متكامل��ة يف عنارصه��ا، ومتفاعل��ة 
مع طروحات املرحيني الع��رب األكاديمية 
القائمة عىل ) منهجية ( متامس��كة، يف دراس��ة 
أسس��ها  يف  والبح��ث  املرحي��ة،  الظاه��رة 
وفرضياهت��ا وإجراءاهتا وأهدافه��ا ونتائجها، 
وهذا ما تؤكده األطاريح والرس��ائل والكتب 
الت��ي ختّصص��ت يف تناول منج��زي ألكثر من 
رسالة وأطروحة، فضاًل عن اختيار نامذج من 
نصويص وعرويض املرحية بوصفها تدخل 

يف عّينة بحوثهم ومنجزهم األكاديمي.
اإلخراج��ي،  التطبيق��ي  الصعي��د  ع��ىل  أم��ا 
ف��إين نقل��ُت املتف��رج يف متابع��ة بطل الس��رية 
االفراضية، من تاريخ س��الف أو قبي جاهز، 
إىل متف��رٍج واٍع يتخ��ذ موقفًا جدي��دًا من هذا 
البطل الذي قمُت بصياغت��ه بطريقة معارصة 
جديدة تس��عى نحو مس��تقبل واعد وس��عيد، 
وقابل لالنفتاح عىل املس��تقبل بال أدنى ترّدد، 
حيث أجعل هذا البط��ل يعيش أمام اجلمهور 
يف بي��ت وج��ودي متخّيل، ليعرّب بش��كل أكثر 
إث��ارة م��ن خ��الل الص��ورة الفني��ة إلضف��اء 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

69

حـوارات

ديمومة جدي��دة يف حض��ور دراماتيكي مؤثر 
بس��مّوه الروحي ومواقفه الرش��يدة واملحّفزة 
عىل اجتذاب قوى اخلري يف رصاعها البرشي، 
ض��د ق��وى ال��رّش لفض��ح كل تل��ك األفعال 
غري املرشوع��ة والعدوانية م��ن خالل صورة 

مرحية جديدة مفارقة للمألوف.
ك��ام أنن��ي يف جتربت��ي اإلخراجي��ة مل أتأّخر يف 
تقديم نصوص ملؤلف��ني أجانب، عرب مراحل 
تاريخ تطور املرح العاملي، لكني يف الس��رية 
االفراضي��ة، قم��ُت ب��� ) تبئري ( س��رية البطل 
نفس��ه وما كابده وناضل م��ن أجله وما حققه 
م��ن منج��زات خاصة به ح��ني نقْلت��ه إىل عامل 
جدي��د مبتك��ر مع��اش ت��وًا، يف تركيب صور 
الذاك��رة ونقله��ا إىل وظائ��ف بنائي��ة ومجالية 
لصورة مرحية اس��تنطقها ب��أدوات حوارية 
وهي ختوض نقاش��ات جدلية مبتكرة، لكنها 
تدلن��ا عىل ما يمّث��ل ) ُكْنه ( ش��خصية البطل، 
أو جوه��ره املمث��ل لكينون��ة تلك الش��خصية 
وجيّسم وجودها يف عامل الفن املرحي اجلاد، 
من زاوي��ة رصيد ومنظور كاش��ف ملضمراهتا 

الداخلية.
أردُت من املتفرج أن ينغمس مع بطل السرية، 
متخ��ذًا موقفًا حاس��اًم من��ه، وم��ن غرمائه يف 
الع��رض، س��واء كان من بينه��م املتعاضدون 
أو املعادين ملرشوعه، آماًل بأن يتحّول املتفرج 
من تلقٍّ س��لبي إىل تلقٍّ إجيايب فّعال، مش��اركًا 
منط��ق البط��ل ومواقفه التي بات��ت معرّبة عن 
الت��ي  األح��داث  وتط��ورات  اآلين  وج��وده 
خيوضها البطل وكأنَّ املتلقي يقوم أيضًا بدوره 
يف املش��اركة مع البطل يف حتوالت��ه الوجودية 

والفكرية معًا. 
• ما الذي تقرحه من أماين ختصك؟ 

- أمتن��ى أن ُتن��رَش مؤلفايت، وتص��در من قبل 
جه��ة رس��مية ثقافي��ة داعم��ة ع��ىل ش��كل ) 
جمل��دات (، تضم عنوانات بحوثي األكاديمية 
ع��ىل م��دى أكثر من ) مخس��ة عق��ود ( متنوعة 
ختّص جتربتي؛ يف التأليف واإلخراج والتمثيل 
والنق��د والرمجة وعلم اجلامل والفلس��فة وما 
كتبته عن ش��خصيات وأع��الم عراقية وعربية 
وعاملي��ة، وما أجريت��ه من ح��وارات صحفية 
مرئية ومقروءة وكذلك م��ا اقتضته جتربتي يف 
) الس��رية االفراضي��ة( من حم��اوالت جتريبية 
واملق��والت  املصطلح��ات  خت��ّص  مقرح��ة 
واملفاهي��م النظري��ة وآليات اإلب��داع النظري 
والتطبيقي، وكل م��ا يتعلق بمكونات املرح 
حتوي��ل  وطرائ��ق  وتطبيق��ًا  فك��رًا  اخلاّلق��ة، 
م��ن  االفراضي��ة  الس��رية  أبط��ال  رسدي��ات 
واقعه��م احليايت والتارخيي، املمتد والواس��ع، 
إىل رسديات صغ��رى، حافلة بمعاٍن مضاعفة 
ومكثف��ة، وبركيز اس��تثنائي ع��اٍل، عىل هيأة 
البط��ل وما أضفيت��ه عليه من ع��وامل )ختييلية( 
توّس��ع م��ن آفاق��ه يف ف��ن الكتاب��ة الدرامي��ة 
والع��رض اإلخراجي اجلامع بني الش��خصية 

الواقعية ودورها االفرايض يف املرح.
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قرأت العدد 
املاضي
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هلذا الع��دد )12( من جملة املرح احلس��يني، 
التي تصدر عن ش��عبة النرش وح��دة التدوين 
االديب يف العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة، رس��الة 
ال تقت��ر ع��ىل املس��امهة يف خدم��ة امل��رح 
امللت��زم والنصوص املرحي��ة، وقضية االمام 
احلسني)عليه السالم( كمنهج وهدف انساين 
س��ام، بل تتعدى ذلك اىل حماول��ة التجديد يف 
ه��ذا الع��امل الذي جيمع ب��ني املخيل��ة والواقع 
والق��راء  النخ��ب  م��ن  للمتذوق��ني  ليقدم��ه 
الك��رام بام تقدم��ه من مرح ح��ي ومقاالت 
رصين��ة وبحوث عميقة ودراس��ات تنظريية، 
ومتابعات تواكب احلركة املرحية احلس��ينية 
يف التحدي��د. كذل��ك حت��رص جمل��ة "املرح 
احلس��يني" عىل تقديم لون م��ن الوان املرح 
ي��ريض مجي��ع الطبق��ات واالذواق الس��ليمة، 
وذلك بفضل م��ؤازرة ومعاونة فريق نخبوي 

من ابرز الكتاب واقدر املرحيني .

وغالب��ًا ما تتم قراءة املجلة عىل مس��توى حيقق 
فعاليته��ا، ك��ي ال تك��رر أو ت��دور يف فل��ك 
اإلس��تنامة والتقليد املتطاب��ق، اململ والثقيل. 
فمجل��ة امل��رح احلس��يني يف مجي��ع اعدادها 
وجدت بني صفحاهتا قضايا تستحق االهتامم 
م��ن ل��دن النخ��ب املرحية بش��كل خاص. 
وم��ن بني ال��دروس الرصين��ة افتتاحية العدد 
لش��يخ املرح الكربالئي احلس��يني االس��تاذ 
)رضا اخلفاجي( رئيس حتريرها ومؤسس��ها. 
فكان الدرس )12( بعنوان )املرح احلسيني 
ومفه��وم املع��ارصة( ه��و ذلك البع��د اجلاميل 
احلصيف يف ترس��يخ املب��ادئ والقيم بمفهوم 
معارص بأخالقيات حس��ينيه وتدوين شذراته 
ملا خيص القضية احلسينية مرحيًا، فهو يقول 
بكتابات��ه: ان امل��رح احلس��يني لي��س مرح 
مناس��بة، ثم يع��رج عىل فهمه لرس��الة املرح 
احلس��يني ذات االهداف االنس��انية الس��امية 

قراءة يف مجلة 
املسرح الحسيني العدد 12...

لهذه املجلة رسالة وهدف 

حيدر عا�صور
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بأنه مرح رس��الة احلي��اة املؤهلة يف كل زمان 
ومكان. وأهنا حياة النفس االنس��انية املترشبة 
وامل��زودة  الس��الم(  احلس��ني)عليه  باإلم��ام 
باحلقيقة التي ستكش��ف ليس انس��انًا ش��هيدًا 
فري��دًا فقط ب��ل هو حقيق��ة كوني��ة. ومن بني 
الكث��ري نذكر م��ا ي��روم قوله يف ه��ذا الدرس 

االفتتاحي بأمور منها:
- وقوع ع��دد من كتاب املرح احلس��يني يف 
خطأ )التقليد املستورد ( او )التقليد الطارئ( 
ل��ذا س��قطت منه��م هوي��ة االنت��امء اىل كتاب 

املرح احلسيني املعارص.. كاألصالء.
- الذي��ن استس��هلوا الكتاب��ة يف ه��ذا املجال 
عليه��م ان ال يكتب��وا ملجرد الكتاب��ة او لدواع 

أخرى.. 
وخيتم درسه بالدعوة اىل كتابة نص نوعي قادر 

عىل االضافة واالبتكار والقادر عىل البقاء. 
نصوص مرسحية

ويف حمطة نصوص مرحي��ة قد انتخب مدير 
حتري��ر املجلة )طال��ب عباس الظاه��ر( اربعة 
نصوص مميزة يف متنها الكتايب االوىل مرحية 
)فص��ول من الدمع( للكات��ب عدي املختار- 
م��ن ثالثة مش��اهد. تب��دأ بدراما ح��ادة حول 
حتطي��م النفس وف��ق نظرية املرح االس��ود، 
والتغ��ريات  الن��امذج  تظه��ر  الت��ي  النظري��ة 
العميق��ة يف فكرهت��ا العام��ة ع��ن احلقيقة عىل 
أوض��ح وارسع. فاملخت��ار ط��رح يف -فصوٌل 
م��ن الدمع- موض��وع مأس��اة قضي��ة االمام 
احلس��ني)عليه الس��الم( يف عامل االس��تغالل، 

ع��امل صارخ اخليانة عامل خائن ينصب الفخاخ 
ألع��ز خمل��وق يف الكون. املرحي��ة حتاول ان 
تعالج عمومًا أزمة االنس��ان املعارص وفقدان 
كل أم��ل يف تأكيد ش��خصيته او حريته، أو يف 
التواص��ل مع الزم��ن فكل االزمن��ة فيها يزيد 
ولك��ن ليس فيه��ا حس��ينيون اال ما ن��در، يف 
حي��اة ضاعت هبا كل املعايري وامُلثل. املرحية 
ملحدودي��ة  االضطه��اد  ض��د  رصاع  برمته��ا 
امكانات الفرد) االمام احلس��ني( وهو يواجه 
وحده ال انس��انية ع��امل ال مكان فيه للخالص 
من ش��يطانية جمتمع)الكوفة( يس��عى اىل هدم 
الش��خصية بتجريده��ا م��ن مس��اندهتا، ومن 
ث��م قتلها حت��ى بعد ان تكون ق��د حرمت من 
مقوم��ات املطاول��ة. وكل ذلك جيري باس��م 
)الدي��ن( و)االس��الم( و) حق��وق االئم��ة ( 
املتمثلة يف انقاذ البرشية م��ن الكفر والضاللة 
وحثه��م ع��ىل معرفة خالق الك��ون من خالل 

االئمة عليهم السالم.
رغم مجاهل��ا وفكرهتا وغ��زارة مفرداهتا لكنها 
كالس��يكية، لكنه��ا غ��ري تقليدية م��ن الناحية 
الفني��ة حني عم��د اىل عدم تزويد ش��خصياته 
باألس��امء، واس��تخدم ب��داًل منه��ا –احرف- 
)س، و، ش( وننده��ش عندم��ا نكتش��ف ان 
هذا التكتيك حيّس��ن مواكبة افعال وتطورات 
كل ش��خصية. ولعل��ه يرم��ي من ه��ذا النوع 
ايض��ا اىل تعميم الس��مة النموذجية وليس��ت 
اخلصوصية لش��خصياته التي هي االنعكاس 
املبارش للش��خصية االجتامعية واخالقيتها يف 
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الراع بني اخلري  والرش.
بعد ان تغادر الظلم يف الدهشة واالحتجاج ال 
بد ان تشعر بحالة من التطهر احلسيني العميق 
املمزوج باخلل��ود واالعجاب بام كتب )عدي 

املختار( هبذا النص اجلميل.
مْن رآنا فقْد رأى

أم��ا املرحي��ة الثاني��ة )م��ْن رآن��ا فق��ْد رأى( 
للكات��ب ناهض اخلي��اط فيها حرف��ة املرح 
فق��د وظف وهْم ما بني احللم والرؤيا وما بني 
احلقيقة والواق��ع مرادفات قريب��ة من بعضها 
البع��ض باختالف الص��دق وتصديق الوهْم. 
ح��اول الكات��ب من خ��الل طغيان االنس��ان 
يف زمن��ني، زمن الطف واالمام احلس��ني عليه 
الس��الم، وزمن احلارض وع��ودة اعداء االمام 
يف ط��ف مع��ارص.. ش��عب يقهر واالنس��انية 
تتع��رض للفن��اء، والق��وي ي��أكل الضعيف، 
والكب��ري يس��تعبد الصغ��ري م��ن أج��ول غول 
التس��لط واملادة . ومل يتوق��ف اليزيدون اجلدد 
ع��ىل تدمري قيمة االنس��ان وحس��ب بل تعدته 
اىل تدمري املش��اعر والقيم العليا التي ارس��اها 
االمام احلسني عليه السالم يف النفس البرشية. 
فالوالء مثاًل وهو اس��مى املش��اعر االنس��انية 
قيمة، يف  اتباع  منهج وعقيدة أهل بيت النبوة 
عليهم الس��الم عىل االطالق، بات سلعة تباع 
وتش��رى فال��ذي يدفع أكثر ه��و بمقدوره ان 

يتمكن عىل قدر أكرب من الوالء.
فالن��ص مبن��ي ع��ىل رؤي��ة باخ��راق الزمن، 
وق��راءة احلارض واملس��تقبل، وع��ودة االقنعة 

الوردي��ة الت��ي ختفي حتته��ا اجلريم��ة والغش 
والزور واالحتيال، وتفج��ري البيوت واملعابد 
وغريها لكنه��ا متت بقوة املادة ال بقوة الوالء. 
فاملرحية برمتها اس��تراخ من اجل العودة 
اىل معرفة طريق االمام احلس��ني عليه السالم، 
وهو االفق االخرض من اجل العقيدة، وتؤكد 
معنى الواجب دون ان تنسى ان هلذا الواجب 
تضحي��ات وتفس��ريات عقائدي��ة متباينة وفق 
قدرة االنسان احلسيني ان يبقى انسانًا حسينيًا 

دون ان يشرى ويباع.
فصل من سرية العقرب- مرحية مونودراما

ه��ذه املرحي��ة الثالث��ة بعن��وان )فص��ل من 
س��رية العق��رب( للكاتب��ة )ارساء عزيز( نص 
مونودام��ي فن��ي ومجي��ل، ولكن يرث��ي قاتلة 
فاج��رة )جعدة( تريد ان تربر لنفس��ها خطئها 
يف  تصط��رع   ، العظم��ى  وخيانته��ا  الف��ادح 
داخله��ا ازم��ة ضم��ري ح��ادة، وق��د اختارت 
الكاتبة م��ربرات وجيهة احيان��ًا وغري وجيهة 
احيان��ًا اخ��رى، وأي��ا كان احل��ال فق��د كانت 
امرأة خائنة وقاتلة مع سبق االرصار واالماين 
-املعاوية اليزيدية – لعنها ولعنهم اهلل يف الدنيا 
واالخرة، لإلمام اطلق عليه الرسول)صىل اهلل 

عليه واله وسلم( بسيد شباب اجلنة.
ان ما نس��ميه تفتحًا واقعي��ًا عقالنيًا يمكن ان 
يك��ون ثغرة منها كثري م��ن االوهام واالخطاء 
فقاتل��ة مثل)جع��دة( ال يمك��ن ان تتندم ضد 
تل��ك اجلريم��ة البغيضة التي ق��ادت ابن بنت 
رسول اهلل ووصيه اىل حتفه. وبشكل شخيص 
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كن��ت امتنى مثل هكذا ن��ص مونودرامي  راق 
ان يس��فه هذه الش��خصية ال ان يربر هلا . مثال 
اظهاره��ا ش��خصية كاريكاتورية مضحكة ال 
تتورع عن القيام بأي يشء يف س��بيل مصاحلها 
الشخصية. وقبل ان تسدل الستارة عىل رضب 
نفس��ها بعىص وفاض دمها مؤك��دًا غري طاهر 
..كان االج��در بالكاتب��ة ان تس��دل الس��تارة 
عىل حيوان برشي ممس��وخ بالعقرب كي يبقى 

شاهدا عىل اجلريمة لألجيال معارصة. 
املاء يا قمر العشرية

وآخ��ر املرحي��ات يف حمط��ة النص��وص هي 
مرحي��ة )امل��اء ي��ا قم��ر العش��رية ( للكاتب 
الراحل ش��هيد -فتوى نداء اجلهاد الكفائي- 
)محزة الالمي(. نقل من خالل نصه املرحي 
ملحم��ة قمر بني هاش��م ايب الفض��ل العباس 
علي��ه الس��الم بأهبى ص��ور اجله��اد، وأعمق 
ص��ور االخ��اء وقت الش��دة، وأعظ��م صور 
الغ��رية والرش واجل��ود والك��رم واالخالص 
املحمدي، ف��ارس وازن بني الرغب��ة يف البقاء 
وبني الواجب ف��رأى طريق الواجب ببصريته 
افس��ح الطريقني وارضامها عن��د اهلل والناس 

لذلك بقي العباس عليه السالم خملدًا.
نص مرحي من فصل واحد، رغم بس��اطته 
الدرامية اال ان��ه مل ينقطع الكاتب عن البحث 
عن تعبري آخر غري التعبري الذي عرفناه واعتاد 
عليه متذوقو املرح احلس��يني. كان الشهيد " 
الالم��ي" يبحث عن صيغة يعل��ن فيها قدراته 
الكتابي��ة حيرض هبا روح��ه اواًل، لذلك خلق 

نص��ًا فنيًا ومن��ح معركة الط��ف اخلالدة روحًا 
ه��ي يف احلقيق��ة روح االم��ام احلس��ني)عليه 

السالم( اخلالدة ..
والنص املرحي املعتمد عىل فصل واحد كام 
يف نص)امل��اء يا قم��ر العش��رية(، نمط متطور 
ومتكام��ل م��ن عم��وم م��ا يس��مى باملرحية 
القص��رية من ميزاهتا ترس��م ش��كلها وقيمتها 
الفني��ة من اختي��ار املوضوع واظه��ار عنارص 
درامي��ة ووضعه��ا يف بؤرة التعب��ري عن املعنى 
املرك��زي للمرحية. هذا النمط م��ن الكتابة 
أمث��ال  مبدع��ون  كت��اب  ل��ه  كان  املرحي��ة 
-تشيخوف وس��نج وبيكيت- عامليًا، وقاسم 
حمم��د، وعب��د اخلال��ق ال��ركايب، والدكت��ورة 

عواطف نعيم حمليًا. 
وهذه املرحية القصرية ذات الفصل الواحد 
ش��أهنا يف ذلك ش��أن املرحيات االخر وهي 
جتس��د يف مضموهن��ا املرحي نظري��ة اخللود 
للقيم واملبادئ والبق��اء للثابت يف ميزان احلق 
وه��ي عملية الصرب الروح��ي او معركة دائمة 
بني العقول عىل خمتل��ف تفكريها. ويمكن ان 
توص��ف باهنا مونولوج درامي بني راويني )1 
و2( فهم��وا الدرس احلس��يني رغم ان احلوار 
يف جوانب معينة مل نلمح س��هولة يف استيعاهبا 
عىل وج��ه الدقة، قد تكون م��ن خميلة الكاتب 
وم��ن ثم تنكش��ف لن��ا جوان��ب م��ن احلوار 
كان��ت خفي��ة وادق من يردها كات��ب اذا ما 
قرأن��ا تاريخ الطف املوج��ع فأهنا نقطة يف بحر 
االوج��اع. ويف مقدم��ة الن��ص وض��ع تعريفا 
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للثورة احلس��ينية وس��احة احلرب حيث تتخذ 
ش��كاًل عنيفًا داميًا وابو الفض��ل العباس عليه 
السالم يتحرك كهدف معني ويدور عىل فكرة 

املرحية.
املرحية ع��ىل قرها متث��ل نصًا فني��ًا جيدا، 
ولكنه��ا فك��رة مب��ارشة ق��د يألفه��ا املت��ذوق 

للمرح من الوهلة االوىل.
مقاالت ودراسات

ويف حمط��ة مق��االت ودراس��ات ق��د وض��ع 
الدكت��ور ع��ي حمم��د ياس��ني مالم��ح مرح 
التعزية يف دولة ايران يؤكد من خالل الدراسة 
ان ال وجود ش��واهد دالة للمرح االيراين يف 
العه��ود القديمة وانام املرح ظهر بكل عطائه 
مع ظهور ما يعرف )بامل��رح املنظوم( وجاء 
م��ن بعده املرح الدين��ي ويعده اكثر حضورا 
يف الش��ارع االي��راين.. ما يش��ري اىل ان املرح 
االي��راين احلدي��ث اس��تثمر مش��اهد التعزي��ة 
احلس��ينية يف نجاح الثورة االس��المية يف ايران 

عام 1978م .
اما م��ا جاءت به الكاتب��ة)آالء احلجامي( عرب 
مقاالهتا )املرح احلسيني ومتظهراته( معرجة 
اىل ثيم��ة م��رح الش��ارع مس��تندة يف مقاهل��ا 
البحث��ي ع��ىل احد ح��وارات فض��الء احلوزة 
العلمية التي يؤكد عىل امهية املرح احلس��يني 

بشكل عام التشابيه احلسينية خاصة .
ولكن ما طرحه الكاتب)عي حس��ني اخلباز( 
والتنظريي��ة  اخلطابي��ة  )املكون��ات  مقال��ه  يف 
للم��رح احلس��يني(  من اجل احي��اء الراث 

احلسيني من سطوة الغرب الفكرية واخلروج 
م��ن منطق��ة الببغائي��ة الت��ي تكبل التط��ور .. 
مس��تندًا بش��واهد اس��اتذة اختص��اص ما بني 
-باح��ث وناق��د وكات��ب وفن��ان وصحف��ي 
وشاعر وقاص-  كتعقيبات عىل هذه املنهجية 
وكي��ف ينظرون اىل مس��اعي التنظ��ري احلديثة 
للنه��وض بتكوينات مس��تقبلية تفيد الباحثني 

واملرحيني..   
 اما الكاتب ) نارص اخلزاعي( قدم دراسة حول 
امل��رح العريب كتاريخ موج��ز لرحلة طويلة.  
حم��دد من خالهلا املقص��ود بالتأليف املرحي 
وم��ا  رشوط املؤلف املرحي الناجح، فضاًل 
عن اتف��اق الباحثني املرحي��ني عىل رضورة 
موهب��ة املؤلف واطالعه الواس��ع عىل النامذج 
املرحي��ة. مستش��هدًا عند اه��م املرحيات 
العربي��ة الت��ي وظف��ت ن��امذج وش��خصيات 
التاريخ العريب احلديث التي س��عى االستعامر 
الفرنيس واإلنكليزي اىل طمس اهلوية املسلمة 
من هذه املرحي��ات: مرحية ) مقاتل مر 
..امحد عرايب( للكاتب حممد العبادي.. س��نة 
 ) بوناب��رت  نابلي��ون  ومرحي��ة)  م   1897
للكاتب أمح��د اخل��وري، ومرحي��ة )أبطال 
احلري��ة( للكاتب أنطوان مجيل س��نة 1908م 
، ومرحي��ة ) أنب��اء الزمان يف ح��رب الدولة 
واليونان( للكاتب حممود فهمي وحممد توفيق 
األزه��ري س��نة 1905م. مجي��ع املرحيات 
تارخيي��ة مس��توحاة م��ن ال��راع املري��ر ب��ني 

االحتالل والشعب واحلكومة.
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بحوث مرسحية
اس��تهلت حمطتها بقلم الكاتب )عبد احلس��ني 
خل��ف الدعمي(، ح��ول تراجيدي��ا مرحية 
)احلس��ني( للكاتب الس��وري )وليد فاضل(، 
أش��ار إىل أمهيتها ورضورة إع��ادة كتابتها بعد 
فرة صدورها ألكثر م��ن ثالثة عقود دون ان 
ترى النور بش��كلها الفن��ي والعقائدي خاصة 
بع��د رحيل مؤلفه��ا وندرة وجوده��ا وأكثرنا 
يع��ي بأن املرحية أيًا كان نمطها تبقى صامتة 
عىل الورق ال تتكل��م اال حني ترجم اىل فعل 

حركي عىل خشبة املرح..
الفكري��ة  " الدعم��ي" إالش��تغاالت  تن��اول 
للمرحية التي صاغها كاتبها عرب استحضار 
التاريخ وايقاظ الس��بات مما حتم علينا قراءهتا 
ق��راءة متأني��ة باعت��امد اإلش��ارة إىل معطيات 
النص الداللية ال عرضها احلكائي.. متناغمة 
مع أحداث احلارض لتعيش طوياًل مع قابل من 
الزم��ن دون ان تفرض عليها مقصًا لرقيب أو 
ترقيعًا آنيًا . فمؤلف مرحية)احلسني( عاش 
األح��داث ببص��رية الرائي الق��ارئ لتجليات 
ال��ذات نافض��ا الغبار ع��ن املخب��وء بمعطف 

الراث.
نقول بعد قراءة املرحي��ة إهنا مرحية حترك 
الوج��دان اإلنس��اين ونقوهلا للتأكي��د إهنا من 
الثروة األدبية اهلائلة عىل كافة مس��ار الش��عائر 
احلسينية ندعو إىل طباعتها وحتريك املخرجني 
إىل أخراجه��ا فهي نموذج مرح��ي ذو قيمة 

حسينية عالية.

مرسحية العدد )فزُت ورب الكعبة(
عىل مدار األعداد الس��ابقة هل��ذا العدد )12( 
من املرح احلسيني يس��تمر الرائد املرحي) 
األستاذ رضا اخلفاجي( بتنوير العدد بمرحية 
قيمة هلا اس��تدالالهتا التارخيية والفنية وثيمها 
العميق��ة.. فهو يعّد قام��ة من القامات املرح 
احلس��يني الش��اهقة عراقيًا وعربي��ا، صاحب 
جت��ارب عديدة ورؤى هادفة فنيا، كل ما قّدمه 
وما يسعى لبذله لصالح مرح احلسيني أصيل 
وواٍع . ويف هذا العدد قال اخلفاجي يف مقدمة 
املرحية" البد للكاتب احلس��يني املبدع حقًا 
وليس املدعي- ان يعرف منزلة اإلمام احلسني 
عليه الس��الم احلقيقة ويكت��ب عام كان هيدف 
اليه اإلم��ام يف هنضته اإلصالحي��ة وال يكتب 
م��ا حيلو له" ه��ذه التوهجات مي��زت األديب 
"رضا اخلفاجي" بسعة األفق الدرامي اجلديل 

املتمحور فلسفيا، وهو ينارص النهضة احلسينية 
بكل تفاصيل��ه أينام كان، مس��تحرضا الواقعة 
باستثامر امليثولوجيا ومتعلقاهتا، ناقرا جدارها 
بمثق��ب البح��ث والكش��ف لكل مس��تعص 
ش��ائك، مهامجا بمعول االمام احلس��ني )عليه 
الس��الم( الع��ادات والتقالي��د البالي��ة املوغلة 
يف أعامق النف��س البرشية وس��لوكياهتا، باعثا 
رس��ائله العميق��ة يف املنهج والعقي��دة من بني 
طي��ات س��طوره املرحي��ة بطريق��ة التحليل 
الريري لكل ش��خصية ع��ارصة االمام، من 
خالل بوحها وتنامي وجودها املعريف الفاعل 
من ناحيته��ا، املنفعل من ناحي��ة اآلخر، وفقا 
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لنظرية الفع��ل ورد الفعل، وب��كل مرجعياته 
بطريقة الكش��ف عن املس��كوت عنه واقتحام 
املمنوع، وذلك بخلق نصوص تنبض باحلركة 
الداخلي��ة الدافقة اخلالصة نحو الس��ريورات 
والظواهر النفسجس��امنية، مع توثيقه للحقيقة 
التي ال يريد البعض هلا ان تكون حقيقة. لذلك 
نرى اخلفاج��ي مع كل نص يعيش إرهاصات 
الكاتب الواع��ي بمحيطه االجتامعي واملعريف 
بوصف��ه رائد املرح احلس��يني بامتي��از. ولو 
ألقينا نظ��رة مقتضبة عىل عن��وان النص الذي 
نح��ن بص��دد حتليل��ه )ُف��زت ورب الكعب��ة( 
لوجدنا ما يعضد هذه القراءة بخصوص كلية 
التحلي��ل العميق لش��خصية أمري املؤمنني عي 
)علي��ه الس��الم(. أي أن هناك مش��اهد كثرية 
س��بقت هذا املش��هد املع��روض يف بنية النص 
أفرزت حيوات أخرى يف مكان آخر، هي من 
خلقت هذا املشاهد -التسعة- بدءا من خماطبة 
الشيخ للجمهور يف املشهد األول وهو يعرف 
قضي��ة قات��ل إمام زمان��ه واغتصاب الس��لطة 
باملكر واخلديعة.. دراما حسينية خالصة تصل 
بحواراهتا اىل املش��هد التاسع وهو من املشاهد 
القاس��ية يف ثيمته��ا وواقعيته��ا ح��ني يرضب 
اإلمام عىل راس��ه الرشيف ..يزاوج اخلفاجي 
يف رب��ط احلارض باملايض حني يس��دل الس��تار 

عىل نشيد نحن ال هنزم ومنا عطاء الدم.
املتابعات

حمط��ة متابع��ات كانت من نصي��ب اإلعالمي 
)ف��راس األس��دي( ال��ذي يواك��ب املش��هد 

املرح��ي احلس��يني يف كرب��الء واملحافظات 
العراقية األخر ليزيد من املجلة مش��هد متابعة 
قي��ام. فق��د رص��د يف ه��ذا الع��دد )مرحي��ة 
عضة كل��ب( وه��ي تتهيأ للع��رض وهي من 
إخ��راج )عب��اس ش��هاب( وتألي��ف) ل��ؤي 
زه��رة(. يف صفحة أخرى غطى "األس��دي" 
ميداني��ًا مهرج��ان احلس��يني الصغ��ري بدورته 
اخلامس��ة بمش��اركات عاملي��ة وعربي��ة. في��ام 
ش��ارك يف مش��اهدة ع��رض مرحي��ة) أوفر 
بروف��ة( ملكفوف��ني م��ن كرب��الء.. اضافة اىل 
تغطية نش��اطات دار ثقاف��ة الطفل وهي تقدم 
نش��اطها املرحي يف بغ��داد.. ونقل أحداث 
اختتام مس��ابقة النص املرح��ي يف مهرجان 
السفري الدويل الثقايف التاسع الذي تقيمه أمانة 
مس��جد الكوفة املعظم يف ذكرى دخول مسلم 

بن عقيل )عليه السالم( اىل الكوفة.
وع��ىل صعي��د امل��رح العاش��ورائي تن��اول 
الصحفي )حيدر عاش��ور( مرحية الس��يدة 
رقية بعنوان) الشاهدة عىل قيامة كربالء (  التي 
عرضتها هيأة احلوراء زينب عليها الس��الم يف 
مدين��ة كربالء ..كانت مرحي��ة ملحمية عن 

جمزرة طف كربالء.
ويف ختام جولة حمطة )متابعات( كانت بقلم- 
نزار الس��دخان- مقالة اس��تعراضية ملهرجان 
احلس��يني الصغ��ري ال��دويل اخلام��س مل��رح 
الطف��ل.. الذي اطل��ق حتت عن��وان)  حماربو 
الرطان( موضحا دور ودعم العتبة احلسينية 

املقدسة ملرح الطفل وتبنيها له بامتياز.
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قمر بني هاشم الشعرية 
مسرحية العدد

ر�صا اخلفاجي
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الشخصيات
1 / العب��اس بن عي ب��ن أيب طالب – حامل 

لواء احلسني يف واقعة كربالء . 
2/ ص��وت اإلم��ام احلس��ني عليه الس��الم .. 
ويتمث��ل يف أداء راو يتكل��م نياب��ة ع��ن اإلمام 
احلس��ني ، حي��ث يقول أنَّ أبا عب��د اهلل يقول : 

..................ألخ 
3 / السيدة زينب بنت عي عقيلة بني هاشم ، 
أخت اإلمام احلسني )ع( وأخيه العباس )ع(. 
4 / الس��يدة أم البن��ني : وال��دة العب��اس )ع( 

وأخوته .
5 / أخ��وة العباس )ع( الذي��ن قاتلوا معه يف 

كربالء – وأستشهدوا معه وهم : 
  أ – عثامن  ب – جعفر  ج – عبد اهلل 

6 / عقي��ل بن أيب طالب : أخو اإلمام عي بن 
أيب طال��ب )ع( وهو رجل كب��ري فاقد البر ، 
ولكنه كان من شخصيات بني هاشم املرموقة 

واملتخصصة بأنساب القبائل العربية . . 
7 / جمموعة من اهلاشميات ومعهنَّ – ُسكينة 
بن��ت اإلم��ام احلس��ني – وهي طفل��ة بحدود 

العارشة من العمر أو أقل بقليل . 
8 / عم��ر بن س��عد .. قائد اجليش األموي يف 

واقعة كربالء . 
9 / ش��مر بن ذي اجلوش��ن : أحد أبرز القادة 
يف اجلي��ش األم��وي والذي صع��د عىل صدر 

اجلس��د الطاهر لإلمام احلس��ني وذبح رأس��ه 
الرشيف وعلقه عىل الرمح . 

10/ احُل��ّر بن يزي��د الرياح��ي : القائد الذي 
منع موكب اإلمام احلس��ني من التقدم صوب 
الكوف��ة ، يف بداي��ة األم��ر ، ث��م أدرك خط��أه 
وأنضم إىل معس��كر اإلمام احلسني وأستشهد 
معه .. واحُلّر من قادة بني متيم يف منطقة غرب 
الكوف��ة .. وه��و من حلف��اء بني أمّية وش��يخ 

قبيلته . 
11 / صوت يمثل اإلمام عي )ع( . 

12 / حبي��ب بن مظاهر األس��دي : من كبار 
أنصار احلس��ني )ع( ومن أهل الكوفة .. شيخ 

كبري وصحايبٌ  جليل .
13 / جماميع ثالث عىل ش��كل جوقات تنشد  

.

14 / ع��دد من أفراد اجلي��ش إضافة إىل عدد 
من الكومبارس. 

15 / راوي : يق��دم للواقع��ة ورب��ام يظهر يف 
أكثر من مشهد وحسب رؤية املخرج .   

16 / حكي��م ب��ن طفي��ل : أحد ق��ادة اجليش 
األموي .. والذي أس��هم يف قتل العباس )ع( 

يف منطقة الفرات غدرًا . 
17 / اثنان من زعامء الكوفة . 
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- املشهد األول – 
 امل��رح مظل��م .. بع��د رفع الس��تار ، خترق 
املرح من اجتاه��ات متعددة ثالث جماميع يف 
وقت واحد ، وهي حتمل الش��موع وتنش���د ، 

يكون الدخول بالتتابع ..
املجموعة األوىل ، ويكون إنشادها عىل شكل 

ترتيل : 
حني سموَت بِوادي الطفِّ ...، 

وَمَنحَت دماَءَك ، كلَّ مآثِرها ....، 
ُد من آياِت اإليامن .  ومضيَت ُتصعِّ

كنَت ُتناشُد روحَك أْن ُتدرَك هبجَتها ! 
                              َفَفَتحَت هلا ألَف طريق  

فأتلقت  بحناِن اخللِد ، حُملقًة ، بنَي احلوِر ، 
                                              وبنَي األبرار ! 

َنش��هُد أنََّك ُصنَت الَعه��َد ، .... وُصنَت نقاَء 
الَنسِل، وأصالتُه 

           يا كافَل أحفاد حممد ....   
                       يا كافَل أحفاد حممد ....   

                                         يا كافَل أحفاد حممد ....   
املجموع��ة الثانية تتقدم وه��ي تتمركز يف احد 
جوانب املس��رح ، ثم تبدأ بالرتيل واإلنشاد: 

يا ساقي العطشى ، ال حتَزن .. 
                      يا ساقي العطشى ، ال حتَزن .. ! 

                     قد وفيَت وُصنَت العهد ...! 
                           س�����عُيَك يشهد ....!

–   َيشهد !                  - َزنُدَك 
                  كلُّ ِدمائَك تشهُد إيثارك  

ُكنَت كبريًا .. أكرب من آفاِت األزمان !
أكرب من أحقاِد الشيطان 

       يا ساقي العطشى ال حتَزن ....
               يا ساقي العطشى ال حتَزن ....

املجموع��ة الثالث��ة ، تدخل إىل قلب املس���رح 
وهي ترتل  أو تنشد : -

ِسِفُرَك حمفوٌظ يف اللوح األول 
         ودماؤَك تعرف غايتها 

ويقيُنَك ما هنض اللحظة ......
                  كاَن جديرًا أْن حيمل إرَث األطهار 

آياُتَك ُتعطي أضعافًا – يا هنَر  اجلود 
��َك س��ام وه��ٌج .. ُيدرك��ُه كلُّ           وع��ىل كفيَّ

العشاِق ! 
هو نوُر اهلل ! .....

َت بِه                                       إْذ أبرَت ، وبرَّ
                         فابرش  يا قمَر األزمان ....

                                 ابرِش  يا قمَر األزمان ! 
بع��د أن خت��رج املجموع��ة الثالثة م��ن املرح 
، حي��ث تنس��حب املجامي��ع ... يعود املرح 
مظلاًم ... ثم يظهر بعد فرة قصرية شيخ ُتركز 
علي��ه اإلضاءة ... هذا الش��يخ هو الراوي ... 
حيث نراه ونسمعه وهو خياطب اجلمهور : - 

وقَف  الفجُر املقتول عىل هنِر دماِءه  ! 
صاَح بأعىل صوِت القديسنَي : إيلَّ ....

هل ِمن  نارص   ؟ 
         هل ِمْن رُجٍل ُيوِقُف هذا الَزَمن الغادر ؟  

َمْن أحباُب  اهلل ، إىل  ُملٍك ال يفنى  ؟
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 َمْن يبدُل حلظَة صدٍق  ، هِبناٍء غامر ؟ 
كاَن – البريُق – خيِفُق يف قلب، العباس ! 

الَنهُر ، فراٌت عذٌب ...، يتدفُق من َجنِة عدن 
لكْن ...

ما بنَي املاِء وبنَي العطشى ، بحُر دماْء ! 
                    وقَف العباُس وأهُل البيِت النبوي ! 

تتوسُطهم فئٌة بررة ! 
ألقى للعامل ُبرهانْه 

صاَح ، بأعىل صوِت القديسني : - إيلَّ  
هْل ِمْن وهٍج  ،  يوِقُف هذا الزمن الغادر؟ 

َمْن أحباب اهلل  ،  إىل ُملٍك ال يفنى  ؟
 َمْن يبدُل حلظة صدٍق  ،  هِبناٍء غامر  ؟ 

خيتف��ي ال��راوي تدرجيي��ًا ، وهو ي��ردد اجلملة 
األخرية ، فيس��ود املرح الظالم التام ... بعد 

حلظات يضاء املرح إضاءة خافتة .
حي��ث نعود إىل س��نة ) 60 ( ه��ج / املكان يف 
دار اإلمام عي ب��ن أيب طالب يف املدينة املنورة 
، نشاهُد أمُّ البنني ) السيدة فاطمة بنت ُحزام( 
وال��دة العب��اس )ع( ، وهي يف باح��ة الدار – 

قلقة ! تروح وجتيء ، وكأهنا تنتظر أحدًا .. 
يف ذل��ك الوق��ت ، حيث كان اإلمام احلس��ني 
)ع( وأهل بيته األطهار يتأهبون للخروج من 
املدينة ، بعد أن وصلت مضايقات وايل املدينة 
لإلمام احلس��ني ، حدًا ال يط��اق ، وبدأ التآمر 
واضح��ًا – إما أخُذ البيعة من اإلمام احلس��ني 
)ع( لصالح الطاغية – يزيد بن معاوية بن أيب 

سفيان .. أو املوت .. 

ويف تل��ك الليلة وبعد االنتظار  والقلق البادئ 
ع��ىل مالمح الس��يدة أم العب��اس أي ام البنني 
تق��ُف لف��رة قليل��ة يف اح��د جوان��ب املرح 
، وتتنه��د بحرق��ة وتتأم��ل ...، حي��ث ترجع 
بذاكرهت��ا إىل الوراء ، فيظلم املرح وتس��لط 
بقع��ة ض��وء عليها بش��كل منفرد ، ثم نس��مع 
وق��ع أقدام تق��رب ، ثم تس��لط إض��اءة عىل 
ذل��ك القادم ، فن��رى رجاًل أعم��ى يتوكأ عىل 
عصاه وهو يتقدم إىل وس��ط املرح قادمًا من 
عمق املرح .. وهذا الرجل هو عقيل بن أيب 
طالب ، أخو اإلمام عي )ع( .. حيث تالحقه 

اإلضاءة أثناء حديثه إىل نفسه وإىل الناس  . 
وعندم��ا يتقدم عقيال وهو يتكلم تس��لط بقعة 
ض��وء يف الوقت نفس��ه ع��ىل أم البن��ني حيث 
نراها تش��اهد عقيال وكأهنا تستمع إىل خطابه 
.. // مؤثرات مناس��بة تدل عىل عودة الزمن 
إىل ال��وراء – حيث نج��ح عقيل بن أيب طالب 
يف ) خطب��ة ( امرأة صاحل��ة ناضجة ، أصيلة ، 
تناس��ب مقام اإلمام عي ب��ن أيب طالب ، بعد 
وفاة السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا 
)حمم��د ( )ص( حبي��ب اهلل وخات��م النبي��ني 

ووالدة احلسن واحلسني . 
عقي��ل يطلق آهة داللة ع��ىل الرضا وكأنه كان 

متعبًا وحان اآلن وقت الراحة ثم يقول : - 
محدًا هلِل ! هدأْت نفيس اآلن  ! ... 

                           قلقًا ، ُكنُت ! 
َمْن يقدُر أْن يشغل قلب عيٍّ ، بعد الزهراء ! 
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          بنت حممد ... صىل اهلل عليه وآله ..
          ُأم احلسنني ! 

َمْن يقدر أْن حيتلَّ مكاَن الزهراِء ، ببيِت عيٍّ ؟ 
                                 َمْن يملُؤه    ؟ 
فني أْن اختار له زوجه !  فلقد كلَّ

وأخي َيعلم ، إين أحفُظ كلَّ األنساب ... 
                                   كلَّ األصالب 

َمن يمأُل بيَت عَيٍ ، بعد الزهراء ؟ 
ُقني ؟                             هذا ما كان يؤرِّ

                     وهلذا اخرُتِك يا بنَت ُحزام !!! 
فأنا اعرُف جمَد اآلباِء وجمَد األجداد ... 

     ي��ا بنت ُحزام ... س��تكونني حلي��درة ، نِعَم 
الزوج 

 محدًا هلل ، إْذ مكنني أْن أضمُن ُأمًا  صاحلة ....
                   للحسنني 

ُقري عينًا يا بنت األجماد ! 
                     إْذ باركِك اهلل ، هبذا الطالع 

تعود اإلضاءة وتس��لط عىل – أم البنني – بعد 
أن ينه��ي عقي��ل ب��ن أيب طال��ب حديثه حيث 
نراه��ا وهي تتنهد وتنظر إىل اجله��ة الثانية من 
امل��رح / وتس��تمر يف ذكرياهت��ا وتداعياهتا ، 
وهي تستذكر أيام زواجها يف زمن اإلمام عي 
)ع( وبش��كل خ��اص ليل��ة والدة العباس بن 
عي )ع( حيث ينطلق ه��ذا الصوت من قلب 

املرح . 
صوت اإلمام عي )ع( : - 

باركِك اهلل وحّياك .. يا بنت  األصالْء  ! 

هذا قمٌر بزغ الليلَة ...،       
ِة، فيه                 أرجو أْن ُيكرُمني َربُّ العزَّ

                 سأسميِه ، ... العباس ... 
فلتنتبهي يا ُأم العباس إيلَّ ! 

                    منُذ اللحظة .. ُأوصيِك هبذا املولود 
       ولدي هذا ..، سيكوُن لُه ذكٌر خالد ! 

       هَو َمْن حيمُل كلَّ وفاِء األرض ! 
       هَو َمْن يسمو بمروءتِه ! 

       هَو َمْن يروي ُكلَّ العطشى ، يف عاشوراء 
                  هذا صنُو حسني السبط ! 

                 هذا فخُر بني هاشم ، يف يوم الطفِّ 
يستشهُد مثل أخي – جعفر .....)*( 

                                 ويطرُي معْه – بِِجناِن اخُللد 
َيَسطُع دوِرك منُذ اآلَن ...، يمأُل ُكلَّ اآلفاق ! 

              فأنا ُأؤِمن ، َأنَِّك أهٌل لإليثار ! 
                         َأعرُف حبَِّك حلسني ابن الزهراء 

وكذلك َأِعرُف معدُنِك الطاهر ! 
 ) * ( جعفر بن أيب طالب – امللقب ب�) جعفر 

الطيار ( .
خيتف��ي ص��وت اإلم��ام ع��ي )ع( – فتعود أم 
البنني لتنتبه إىل نفس��ها .. وإىل وضعها الراهن 

.. حيث تنتظر قدوم أوالدها ...
بف��ارغ الصرب ، فتع��ود إىل قلقه��ا وتتجول يف 

املكان وهي ختاطب نفسها .....  
ُأم البنني  : - 

هَنٌِم هذا الليُل اآلثِْم !
جَيثُِم كالكابوِس عىل أغصاِن الُعمر .... 
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ُد َأنفاَس اللحظِة ! ....  يرصَّ
                   حتّى النأمة ، َيتصيَّدها !!

خوفًا ِمْن جمهوٍل قاِدم ! 
خوفًا ِمْن أحزاِن الناس .... 

                  حتى األحالم ، ُيصاِدرها !!؟! 
يدخ��ل العب��اس ب��ن ع��ي وقد س��مع اجلملة 

األخرية .. 
والعباس بن عي كام تصفه الروايات التارخيية 
يف واقع��ة الط��ف .. رج��ٌل م��ا ب��ني الثالثني 
واألربع��ني من العمر .. طويُل القامة ، ضخم 
اجلس��م ، مجي��ل الوج��ه ويكف��ي ب��أنَّ أحدى 
صفاته ه��ي – قمر بني هاش��م – ألقابه كثرية 

.. ومآثره كبرية ومعروفة . 
العباس يردُّ عىل والدتِه ُأم البنني : -  

ِة َأحالٍم َأسمُع ، يا ُأّماه ؟  َعْن أيَّ
ُأم البنني : - 

آٍه ِمْن أوثاِن الُدنيا ، ومآِرهبا ، يا عباس ! 
يا نوَر الُعمِر ، وليَلكة األيام احُلبىل باألشجان! 
ي��ا بَن أبيَك ، الس��اعَة ينهُض م��والَك أبو عبد 

اهلل ...
            إنََّك َتعرُف ماذا جيري ، يف هذا العر ! 

العباس : - 
وأنا ِجئُت اليِك ، هلذا األمر ! 

                  أشحُذ عزمي من بركاتِك 
                  فاعيني العباَس عىل تتويج هواُه .... 

                          يا ُأمَّ األبناِء الربرة !
يف هذه األثناء يدخل أخوة العباس  وهم أبناء 

ُأمَّ البن��ني – جعف��ر - عثامن – عب��د اهلل  وهم 
بكامل قيافتهم احُلّربية اس��تعدادًا للذهاب مع 

اإلمام احلسني ...
تن��ظ��ر ُأّم البن��ني إىل أبناءئها األربع��ة ، بفخٍر 

وحٍب غامر وختاطبهم .... 
ُأّم البنني : - 

يا أحباَب القلِب ، ونوَر العني ... 
لن تبخَل ُأمٌّ مثي ، بس��خاٍء ، َيمَن��ُع عنها ظمَأ 

األياْم !
أعطوا موالكم ، ما ُيذِهُل ِحقَد األعداء ! 

       ولتقتحموا ُظلامِت النفس 
��ُل بالصرِب ،  د ، يش��قى ! يتجمَّ هذا س��بُط حُممَّ

وباإليامن 
َث يُده ...، بأحابيِل الشيطان !          كي ال تتلوَّ

جعفر : - 
َيغُمرين نوُرِك يا ُأّماه ! 

                  حتضنني دقاُت فؤاُدِك ..، 
                                    فأهيُم هبا ! 

ُأّم البنني : - 
ولدي جعفر ....، 

            حقق ُحلمي ..، وأحفظ لندائي هيبتُه! 
عثامن : 

ال تنتفيض هلواِجسنا ، يا ُأّماه ! ...    
                 فلقد هاَم الواحُد ِمّنا بسعاَدهِتا ! 

ُأّم البنني : - 
ُأدرُك ذلك يا عثامن ! 

                 لكنّي أفرُضُه اآلَن ... 
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                          هذي ساعُة حسٍم .. 
               واملوِقُف ال يقبُل ، غري خياٍر واحد ! 

ْه !                  كونوا البن رسوِل اهللِ ، كِظلِّ
عبد اهلل : - 

لْن َنخِذلُه يا ُأّماه ! ...
                هَو نوٌر ، ُندِرُك فيِه بؤَس الُظلامت ! 

                                       قّري عينًا ! 
إنَّ أبا عبد اهلل ، إمام األمة ! 

ُأم البن��ني تنظ��ر إىل أبناِءها متت��زج فيها عاطفة 
األمومة مع رضورة أداء الواجب املقدس ... 
حلظات صمت قصرية ، لكنها كبرية بتعابريها 

ومعانيها .. 
العباس يكُر الصمت قائاًل : - 

العباس  : - 
يميض الليُل رسيعًا ، يا أخوتنا .. 

             وهناَك أموٌر ، ُتطلُب إنجازًا ... 
يا ُأّماه ... إين أستأِذُنِك اآلَن .... 

            ) فاحلوراء ( ُتريُد لقائي 
ر عن س��يديت ، يف هذا  وأنا ال يمكنني أْن أتأخَّ

الظرف 
ُأّم البنني .. وهي يف حالتها القلقة السابقة : - 

 أمُر الكوفِة يقلقني يا عباس !  
ْل ، حتى أعرف منكم ُلبَّ األمر  فتَمهَّ

فلقد َغدرت بأبيكم ِمْن قبل !! ... 
        فلامذا يميض سيدنا اآلَن أليها ؟ 

العباس : - 
مْل يتَّضح املوِقُف بعد .. لكّنا نسمُع ، 

                    إنَّ الكوفَة أعلنت التوبة 
وإذا طلبت أْن ُنسعفها .... 

                فسنعرُف ِمْن موالي أيب عبد اهلل .. 
عبد اهلل : -

وهنا ، يف ) يثرب ( نخشى ِمْن غدِر الوايل ! 
فلق��د حاوَل أخ��ذ البيعَة ِمْن م��والي أيب عبد 

اهلل... 
فأبى موالَي ، اإلذعاَن إليِه ...! 

جعفر : - 
تبقى للناٍس مواِقفهم .. ُكلٌّ ينهُل ِمْن منهله .. 

وايل يثرب .. ُيدِرُك إنَّ ) يزيد ( يف الشام .. 
         ال هيدأ إاّل أْن يأخَذ ِمْن 

         موالَي البيعة ! 
         فهو خياف عىل كريسِّ احلكم  
         ُملٌك قاَم عىل أركان الباطل ! 

العباس : - 
وإذن.. البدَّ لنا أْن نأخذ بزمام األمر ! ...

إْن هبَّ إلينا املظلوموَن ... 
َمْن ينتفُض لصوِت املظلوم ؟ 

                 َمْن يقهُر دستور التحريف ؟ 
ُأمُّ البنني : - 

حيرضين صوُت أبيَك اآلَن .. صوُت عيٍّ 
كاَن يمنيِّ النفَس بِشبٍل ِمْن أشباِل )طفيل(... 

َك عامر ....                      جدُّ
تِه           ُكلُّ الُدنيا ، تعِرُف صوالَت َأسنَّ

 كاَن أبوَك يريُدَك عونًا حلسني ...  
                               إبن الزهراْء ! 
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العباس : - 
ُمْذ أدركُت الُدنيا ، وأنا ... 

                        َيغُمرين نوُر أيب عبد اهلل 
َش يف القلب!                   فلقد عرَّ

سأكوُن كام كاَن يريُد ، أيب ، الكّرار 
إي واهلل ... لن خيذلُه ِمثُل العباس ! 

ما عشُت أنا ، إاّل كي َأفدي موالَي ُحسني  
                َأدفُع عنُه ُظلَم الباِطل ....

ُع شوقًا ، لنداِء اليوِم املوعود         وَأنا أتطلَّ
                ظالم 

 - املشهد الثاين –
ديكور املش��هد األول نفس��ه – لي��ل داخي – 
يف دار الس��يدة زين��ب احل��وراء ، ُأخت اإلمام 
احلس��ني )ع( واحلوراء ، هي عقيلة بني هاشم 
وِمْن ابرز ش��خصياهتا النسائية وأرفعها منزلة 
فهي بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني . 
توج��د معها بعض النس��وة من اهلاش��ميات ، 
وه��نَّ ينتظرنَّ العباس بن عي )ع( مع احلوراء 
بفارغ الص��رب .. لكوهن��ا الليل��ة األخرية قبل 
رحي��ل اإلمام احلس��ني وأهل بيته م��ن املدينة 

بأجتاه – مكة – املكرمة .... 
نالح��ظ وج��ود ُس��كينة بنت اإلمام احلس��ني 
– مع النس��اء – وهي بنت صغرية الس��ن ال 

تتجاوز العارشة من عمرها يف مجيع الروايات 
التارخيية ... 

ُس��كينة تالحظ قل��ق عمتها احل��وراء زينب ، 
حيث تسلط اإلنارة أواًل عىل ) ُسكينة ( وهي 

تالحظ ذلك القلق .. في��زداد قلقها هي ايضًا 
وتنهض أسئلة عدة حتارصها فتتوجه بالسؤال 

، حيث ختاطب عمتها احلوراء قائلة : 
سُ��كينة : - 

سيديت احلوراء ..نظراُتِك َيغُمرها اهلمُّ !؟ 
ه ..؟                    صمتِك ُيقلقني ... يا عمَّ

فلامذا هذا احلزُن ؟ ... ما اخلطب؟ 
احلوراء زينب : - 

يا ُقّرة عينيَّ ، ُسكينة .. 
                    أنتظُر العباَس اآلَن ! 

                    وَأنا أخشى غدَر الليِل ، و 
ُسكينة برباءة األطفال وصدقهم : 

                                  َعمّي رُضغاُم بني هاشم ...
                              هل ختشنَي عليه ؟ 

                               مِمَّْن ختشني ؟ 
يدخل العباس ، ُمسلاًم عىل اجلميع ... تركض 
نح��وه – ُس��كينة – تقبله .. بينام تبدأ النس��وة 
احل��ارضات باإلن��راف ويبق��ى العباُس مع 

احلوراء زينب فقط . 
احل��وراء زين��ب / تس��تقبل العب��اس بلهفة / 

 !....
 أهاًل ، أهاًل يا عباس ... 

آمُل أْن أسمَع ما يبهُج قلبي ..، 
                     إْن كاَن هنالَك ما ُيبهُج حقًا ؟ 

العباس : - 
ال تغيرَي بواِقِع – يثرب – 

                 احلالة ما زالْت ...، 
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                 وخماوفنا ما زالْت قائمًة ... 
                 وكذلك َيقَظُتنا ، حذرة !! 

احلوراء / يزداد قلقها / : - 
         ُيرهبني ما أسمع ، يا عباس ...، 
                فدسائسُهم مل تتوقَّف حلظة ! 

                هذا هو حاُل مدينتنا ! 
العباس : - 

إحتطنا جلميع احلاالت 
احلوراء : - 

تتناَجُز يف عقي ، َأفكاٌر ُتشقيني !؟ 
       ماذا نصنُع يف هذا اجلوِّ املوبوء ؟ 

العباس : - 
هذا اهلاجُس ، يتشظّى يف عقي أيضًا 

لكّنا مل نأُل جهدًا ، يف حسِم األمر ! 
ورسالتنا ، البدَّ لنا أْن ُننجُزها 

زينب احلوراء : 
لكنََّك تعرُف ُكنه القوم ! 

                   جوهرهم ال يوحي بالبرِش 
            حتى لو بعثوا ُكلَّ قراطيس الُدنيا .. 

العباس : - 
املرحلُة األوىل اآلَن ... نحو – الكعبة – 

املوقُف ليس بام ُيكتب ..
املوقُف : تفرُضُه األحداث ..، 

                   والواِجُب يفرُض أحكامه 
          ه��ذا م��ا كاَن يؤكدُه ، م��والّي ، أبو عبد 

اهلل ! 
ر أْن يأخَذ ُكلَّ عياله ...  ولِذلَك ، قرَّ

لْن نرَكُكم يف – يثرب - ، يف ُكلِّ األحوال 
احلوراء زينب : - 

مهام س��يؤوُل إليه األمر ...، ال تنسوا أفعاَل – 
أمّية

            ومكائَدهم ! ..، ابقوا حذرين .. 
العباس : - 

ال تبتئيس يا مواليت ..أخربين موالَي، أبو عبد 
اهلل 

سنغادُر يف قلِب الليِل ، إن شاء اهلل ... 
وجهتنا – الكعبُة – بالتأكيد .. سنباِغتهم ! .. 
فالكعبُة ، أأمُن من – يثرب – يف هذا الظرف ! 

إذ ال ندري ، ما سيكوُن الفعل القادم ...، 
                      بعَد لقاِء أيب عبد اهلل 

     مع الوايل 
زينب احلوراء : - 

رفُض أيب عبد اهلل ، مبايعَة الفاجر ، يف الشام.. 
              جيعُلُهم يف قلٍق دائم !! 

هْل يسكْت طاغيُة الشاِم ؟ 
العباس / بشموخ وكربياء / : -

يبقى هذا البيُت السامي ، 
أكرب ِمْن خوٍف ، أو قهٍر ، أو جاّلٍد 

ورسالتنا أرفُع ِمن أحالِم التّجار ... 
         هي ليسْت بيعا ورشاْء ...

ِسِفٌر علوٌي ، رسخَّ مراه ، رسوُل اهلل ! 
              ُمْذ زقَّ العلَم هلذا البيت ! 

وصغائَِرُهم ، ال تعنينا !! .. لكن ماذا نفعل ، 
حنَي وِضعنا يف هذا املوقِف ، 
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                 يف هذا الزمن الصعب  ؟  
زينب : - 

فنا اهلل بِه ..  هذا املوقُف ، رشَّ
ه��ذا املوقُف .. ُيدِركُه أه��ُل اإليامِن ..أحباب 

اهلل ، 
أحباُب رسول اهلل ِمْن املنتجبني ... 

مِمَّْن َنبذوا أوثاَن الُدنيا ... 
واقربوا من ُصلِب رسالتنا !   

          وهلذا ..، ستكوُن احُلّرُب رهيبة ...، 
ين                               بنَي الضدَّ

العباس : - 
الُكلُّ يعاين ِمْن هول التحريف ... ونتائجه !! 
فق��د إستاس��َد ،ُغ��وُل التحري��ف...يف أركان 

الدولة .. 
             حتى أصبحنا فيها ُغرباْء !       

وإذن .. البدَّ لنا من فعٍل ،ُيذَهُل منه أعداُء اهلل 
 !

فرسالتنا ، جاءت جلميع الناس .. 
               منُذ النور األول ، يف غار )حّراء (

فنا اهلل بِه ..  هو نوٌر أزيٌل رشَّ
              يتوهُج يف ُكلِّ األزمان ....، 

                  من أجِل سعادِة ُكلِّ األجيال 
ُقيَض األمُر ، اآلَن .. 

                    وعلينا إنجاز اآلمال ! 
َق فينا وهُج رسوِل اهلل ...  ُمْذ حلَّ

      َهبَّْت أدراُن احلقِد عىل هذا البيِت النبوي   
وستسعى يف ُكلِّ زمان! 

وستلبُس ، أرديًة شتى ! وسُتْمِعُن يف التحريف 
 !!.....

 لكن جوهرنا ال يتغري ! 
سنقابلهم بصفاء القلِب ، وآيات اإليامن .. 

                   سنقابلهم ، بالربهان ..
الُدنيا : شوٌط ، يعربُه ُكلُّ الناس 

لكن .. َمْن يدرُك جوهرها ، حمظوٌظ !! 
         َمْن يعرُف أرسار وجوده ... 

ُم آيات الرمحن ..                        َيتفهَّ
                                 ويعانقنا ...

                    فهي املنقُذ ، ِمْن ُكلِّ ِغواية !
تنا، لرس��وِل  وإذن.. الب��دَّ لنا من جني ثامِر حمبَّ

اهلل.
بأقلِّ ِمن اجلنِة ، لن نقبل يا حوراْء ! 

نوُر شهادتنا ، يفتح أرسار الُظلامت !! 
زينب احلوراء : - 

البدَّ إذن ، ِمْن هذا الشوط .. 
       وسنميض معكم يا عباس ! 

       لْن نرَكُكم، هلواِجِسنا ...
       وستغُمُرنا ألطاُف اهلل ، 

                          ورمحته ! 
       ظالم    

- املشهد الثالث -  
يف إح��دى الس��احات الكب��رية ، املج��اورة – 
للكعبة - ، حيث يقف اإلمام احلسني بن عي 
، خطيب��ًا يف الناس .. بع��ض البيوت املتباعدة 
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عن الساحة .. 
الن��اس ح��ول اإلم��ام احلس��ني ..  يتجمه��ر 
ليس��معوا من��ه آخر التط��ورات .. وم��اذا قرر 
اإلمام .. الزمن // بعد مرور عدة أش��هر من 
خروجه من املدينة ومكوثه يف الكعبة وبعد أن 
أحس ب��أن يزيد بن معاوية يدب��ر حماولة لقتله 
، حت��ى وان كان يف داخ��ل الكعب��ة وبع��د أن 
جاءته رسائل أهل الكوفة .. تطالبه بالذهاب 
إليه��م وإقام��ة دولة احلق والعدل .. يتجس��د 
هذا املش��هد م��ن خالل – ص��وت ينطلق من 
وس��ط اجلامهري وهو يمثل صوت أيب عبد اهلل 
احلس�ني ، ويبدأ بجملته الشهرية املأخوذة من 

خطبة له .. 
صوت اإلمام احلسني )ع( : - 

أهي��ا الناس .. ) م��ا خرج��ُت َأرشًا وال َبطرًا ، 
ولكْن 

خرجُت طلبًا لإلصالِح يف أمِة جدي ( 
ثم يستطرد ....

ما بايعنا ليزيد – ولْن ننساَق إىل أهوائه ! 
الواجُب يفرُض أحكامه ! 

مل أخرْج يف بيٍع ورشاْء ! 
جاه الُدنيا لْن ُيغريني ...، 

                      ماُل الُدنيا ، لْن يغويني !! 
       لكنَّ الكوفَة تطلُبني ! ... 

                     لْن أتقاعَس َعن نرهِتا 
مْل ُنعَرْف إاّل يف عدٍل ومروءة ...، 

وهلذا صار قيامي أمرًا مقضّيا !! 

جيث��م الصمت ب��ني اجلامهري املحتش��دة لفرة 
قصرية ، ث��م يبدأ اللغ��ط بالتصاعد التدرجيي 
، حيث نس��مع أصواتا عدة جيس��دها عدد من 

احلض��ور بني مؤيد للحسني ومعارض له .. 
شخص رقم ) 1 ( .. يردد مجلة اإلمام احلسني 

 - :
الواجُب يفرُض أحكامْه ! 

د .. ،  لكأين أسمُع صوَت عيِّ يردَّ
يمأُل ُكلَّ اآلفاِق 

شخص رقم ) 2 ( : - 
هذا سيُف عيٍّ ينَهُض ...، سنكوُن معْه ! 

شخص رقم ) 3 ( من اإلنتهازيني : - 
ال ، بْل نمُكث ... 

          نمُكُث ِمْن أجِل مصاحلنا ... 
                 ال نخرُج يف شوٍط خارس ! 

فابُن عيٍّ ، ال يعطي غري الكلامْت ! 
                 ال ُتغريُِكم هذي الكثرة ! 

                 بعد قليٍل ، ينفضُّ اجَلمع ! 
هذي الكثرُة ، َخرجت من أجٍل مآِرهبا  ! 

قَّب ، ما ُتِسِفر عنه األحداث  األفضُل أْن َنَرَ
ال تنسوا بطَش ) أمّية ( 

                     َمْن ِمنكم جيَهُل سطوهتا ؟؟ 
األس��لُم أْن نصطفَّ مع الغال��ِب منهم ....!! 

َئُه  وهننِّ
ش��خص من أنصار اإلمام احلسني / يردُّ عليه 

بعنف : - 
هذي حلظاٌت لْن ُيدركها َأمثاُلَك ! 
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َمعَدُنُكم ، أفصَح عن دائِه !! 
ال ط��بَّ لك��م !! .... ال نجن��ي ِمنك��م ، غري 

الُسوْء !
هذي حلظاٌت ، ال حُتَسُب بالدينار ! 

                  األفضُل أْن تنرفوا اآلَن ... 
للروِح نداٌء ال يفقُهُه التّجار !! 

جولُتكم باءت باخُلذالن .. 
         فإمام األمِة ال خيرُج من أجِل السلطان !    

ال تنتِظروا منُه إاّل حكم العدْل !! 
ُحكَم العدل وإنصاَف املظلومنَي املضطهديْن! 

              هّيا إنرفوا ... هّيا !! 
تب��دأ الغالبي��ة م��ن احلارضي��ن باإلن��راف 
تدرجيي��ًا ، ثم تس��لط اإلض��اءة ع��ىل العباس 
بن ع��ي وهو يق��ف جانبًا حيث ن��راه يتحرك 

ليتصدى هلم ويوّبخهم قائاًل : 
العباس : - 

أظهرُتم جوهَر معدنكم ، يف حلظِة حسْم 
                      لْن نستغِرَب منكم هذا 

لكْن ال بأس ... هذا أفضل ...، 
                              إذ ُكِشَف األمُر ، اآلَن ..

وإذْن .. قد آثرتم ، طعَم الِذلة ! 
ُة يعقبها عاٌر !!                               والِذلَّ

                             عاٌر لْن يمحى باآلهات 
يا مسَخ األرِض ... أيَن تفروَن بعاهتِكم ؟ 

أو تتَّخذوَن رسالتنا ، َسَببًا لبلوِغ مآِربكم ؟؟ 
حتى أْن أمكنُكم ذلك ..، أمعنتم بالتنكيل بنا! 

لُتم عن أيِّ رباط !! َتعسًا لُكم !!  وَتَنصَّ

َمْن منكم جيهُل َمْن نحُن ؟ .... 
                    شجرُتنا َتَنَهُل من نوِر الرمحن 

           ال حتريَف وال ُخذالن ! 
ُخ نوَر رسالتِنا ، بدٍم طاهر                     سُنضمِّ

                   يا أذناَب الزمِن العاقر!! 
                   آثرُتم درَب اخلزيِّ ، إذن ! 

صوُت احلسني وهو خياطب العباس .. حيث 
ينطلق الصوت من أعامق املرح :  

 صوت احلسني )ع( : - 
ا ،  يف يوم  فلنرُكُهم يا عباس ! ...  ما كانوا ِمنَّ

ما..                 
لك��نَّ البعض رأى فينا َأمرًا ... س��اقتُه َأحالُم 

املِهنة ..  
َم، إنَّا يف ضعٍف ... وأرادوا َجني األرباح  فتَوهَّ

العباس : - 
الِع��رَبُة ليس��ْت بالكث��رِة ي��ا م��والي ...، ب��ل 

باملوقْف 
صوت اإلمام احلسني :- 
وإذنْ  ، نبدُأ بسم اهللِ ... 

ولتحمَل رايتنا يا وهَج بني هاشم 
ل َأمر عيايل !            ولتتكفَّ

العباس / يقوهلا بقوة ومحاس / : - 
لبّيَك ، أبا عبد اهلل ! 

هذا رشٌف ، َأذكيُت الروح ، ألدركُه 
َأعِرُف ما يمليِه الواِجُب  .........، وُأبّجلُه 

ودم��ي من��ذوٌر لعيال��َك ...، للن��وِر األهبى ، 
لإلسالم ! 
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قبٌس ِمْن نورَك ، ُيعي شأن األيام ... 
                            ُيدِرُك روعتها  ، إذ تسمو 

سأقرُّ عيوَن الزهراء ، وحيدرَة الكرار !! 
ّمد (  ..                         بْل ساقرُّ عيون ) حُمَ

                               خاتم رُسِل األّمة 
                               صىل اهلل عليه ، وآلِِه

              لبّيَك أبا عبد اهلل ... 
             لبّيَك أبا عبد اهلل ...  

                       ظالم 

  - املشهد الرابع –
امل��كان – صحراء كرب��الء .. الوق��ت هنارًا ، 
نشاهد أصحاب احلسني ومعسكره يف جانب 
من صحراء قاحلة ال زرع فيها وال ظل ، وهو 
اجلان��ب الغ��ريب من كرب��الء ... حي��ث نرى 
أن أصح��اب احلس��ني حمارصون ب��ني مفرق 
ط��رق .. وأنَّ هن��اك جيش��ا بقي��ادة – احُلّر بن 
يزي��د الرياح��ي حيارصه��م ، ويمن��ع عنه��م 
احُلّرك��ة باجت��اه الكوف��ة ..، وبرغ��م أن جيش 
احُلّر الرياحي املؤل��ف من ألفني من اجُلند بني 
ف��ارس وراجل ، كانوا قد طلبوا من أصحاب 
اإلمام احلس��ني – ماًء – بعد أن نفد ما عندهم 
من ماء .. وبرغم أهنم كانوا قد صّلوا مجيعهم 
خلف اإلمام احلس������ني .. إاّل أنَّ احُلّر ما زال 

حُيارص أصحاب اإلمام احلسني ... 
نرى العباس بن عي حامل لواء احلسني يتقدم 
بفرس��ه صوب جيش احُلّر .. ثم يصُل إىل احُلّر 

قائ��د اجليش األموي يف منطق��ة غرب الكوفة 
فيخاطبه قائاًل ...

العباس : - 
يا حرُّ ... هل تسمُعني يا بن يزيد الرياحي ؟ 

احُلّر : - 
ما خطُبَك يا بَن عي ! 

العباس : - 
ُكنتم قد صليتم ، خلف أيب عبد اهلل .. 

                                خلف ابن رسول اهلل  ..
ثم سقيناُكم ، َنَفَد املاُء لدينا ... لكْن .. 

احُلّر : - 
          لكْن ماذا يا عباس ؟    

العباس : - 
َترفُض أْن نذهَب للكوفة .. 

وكذل��ك ترفُض أْن    نذه��َب ، صوَب الَنهِر ، 
وصوَب الزرِع ... حيث األفياُء تظّلُلنا  

وكذلك نتزوُد باملاء ! 
احُلّر : - 

مطلوٌب مني أْن َأحجرُكم يف هذا املوقع .. 
                                   حتى يأيت أمٌر آخر 

                             إين أمنعكم يا بن عّي ! 
العب��اس / يس��تدير بفرس��ه صوب معس��كر 
احلس��ني ويلكزه��ا ليعود .. ث��م يظلم املرح 
تدرجييًا ... حتى اإلظالم التام ، حيث ُيعرض 
فيل��م تس��جيي عن وص��ول قطع��ات أخرى 
مس��اندة إىل جي��ش احُلّر يف هنار الي��وم التايل ، 
حيث نرى يف هذا الفيلم اجليوش وهي تتوافد 
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إىل أرض كرب��الء حت��ت قيادة عمر بن س��عد 
والش��مر ، ثم نش��اهد إجتامعًا ُيعق��د بني احُلّر 
وقادة اجليش ، ونشاهد حدة النقاش وخالفه 
دون أن نسمع منه شيئًا .. ثم يقوم احُلّر غاضبًا 
فريكب فرس��ه ويتجه صوب معس��كر اإلمام 
احلس��ني )ع( ، ث��م ينته��ي الفيل��م التس��جيي 
ويع��ود املرح مظلاًم وتس��لط بقعة ضوء عىل 
احُلّر بن يزيد الرياحي ، حيث نراه يكلم نفسه: 

احُلّر : - 
جعجعُت هبم ! .. أرهبُت النسوة واألطفال ! 

.. ماذا أصنع ؟ 
أُأقاَتُلُهم ؟ أُتِدنس نفسك يا حّر ؟ 

كي تدُرَك هَنم الُدنيا ؟! 
هل تسلُخ جلدَك عن تارخيَك يا حّر ؟ 

                     هْل تفقُأ ُحلَمك ؟ 
أم َنقُتل حلظات صفائْك .. 

م،  البدَّ لصمتي أْن يكر هذا اخلوف .. فألتقدَّ
                                وألعدل َكفَةَ ميزان 

األحداث ! وأُلهَلُبها ، بنشيٍد ال خيبو أبدًا 
بعد خطاب أيب عبد اهلل .. ُعرَف اجلوهر .. 

خَدَعتن��ا َأحق��اُد ) أمّي��ة ( ... فتحّملن��ا أوزاَر 
الشوط 

ينطلق صوت من عمق املرح يردُّ عىل احُلّر: 
الصوت : - 

َك يا حرُّ ! إذ سمتَك هبذا األسْم!  ما خاَبت ُأمُّ
احُلّر يردُّ عىل الصوت : -  

اعلم يا َمْن ُتدرُك شقوة روحي ....

                         إين انحاُز إىل قَدري 
                        ساناجُز أضغاَث رؤاَي 
قُتِك ، ال عودَة ، يا نشوَة ُدنياي ..  طلَّ

           يا ُكلَّ لذائِذها املمزوجِة باآلثام ...
يع��ود الظ��الم التام م��رة أخرى إىل املس����رح 
لف��رة قص��رية ،مع مؤث��رات صوتية مناس��بة 
ث��م يضاء املرح بعد ف��رة قص���رية تدرجييًا ، 
حيث نرى احُلّر الرياح��ي وهو راجٌل وخالٌع 
س��يفه وهو حيمله عىل يديه ويرتعد حياًء وهو 
يتق��دم ، ليخاط��ب اإلم��ام احلس��ني ، بعد أن 
وصل إىل معس��كره ... الدموع تتس����اقط من 

عيني احُلّر قائاًل : - 
هْل ِمْنْ توبه ؟ 

         هذا سيفي بنَي يديك ... 
لْن خَيُرَج من غمدِه ..، إاّل من أجل احلّق 

يتقدم أكث��ر ، فيتقدم إليه العباس ويتعانقان / 
حيث يش��دُّ العباس عىل س��اعد احُل��ّر ويبارك 

خطوتُه هبذين البيتني من عمود الشعر : 
العباس : -

دَت نفَسَك إذ جتوُد هبا   خلَّ
                         هذا اختياُر احُلّر ، يا حرُّ 

          َأذهلَت َمْن الذوا بفانيٍة 
                                   وتوس������������ّدوا األوهاَم 

فأنَغّروا
احُلّر خياطب اإلمام احلس��ني )ع( وهو يف حالة 

من اخلشوع والشعور بالذنب : -   
ال أملُك َغرَي دمي ... وهو فداؤَك يا موالي ! 
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الثاين : - 
لك��نَّ دنان��رَي )  اب��ن زي��اد ( .. َحَجب��ْت ن��وَر 

الشمس ! 
األول : - / بحرة / : - 

أبدلنا املوِقَف بالدينار ....، 
حّولنا ُكلَّ رسائلنا ، لنقوٍد زاهيِة األلوان ، 

وغَدرنا ) بابن عقيل ( ...، 
                           واليوَم ُنقاتُل سبط رسول اهلل 

الثاين : - 
ال تتحر ، بعد فواِت الوقْت ... 

                            ) سبق السيُف ، العْذَل ( 
األول : - 

لكنَّ الُفرصَةَ ، سانِحٌةٌ ...، 
                      واحُلّر ، أماَمَك ، خرُي ِمثاْل  

الثاين : - 
كّم حرٍّ ، يف هذي الُدتيا ؟ 

الرقُّ لُه أشكاٌل ال حتىص .0..، هو كاألفعى..
األول : - 

لِك��ْن س��حُر الس��اِحر يبط��ل ...، إْن جاهرنا 
بمواقفنا ، 

                      وَنرنا احلقَّ 
الث��اين : - هذا يعني أْن َننَضمَّ إليهم ؟ ) يؤرش 

عىل معسكر  احلسني ( 
                هْل ُتدرك ما يعني هذا ، وُهم ِقّلة ؟ 

األول : - 
ُة ليست بالِقّلة ! ...، يف أنُفِسنا !!  الِعلَّ

إاّل  هن��وى  ال  ف�َِرن��ا     ، ال��ُذلَّ  إس��تمرأنا 

ِر عن ذنبي !!  فلتأذن يل ، أُلكفِّ
َأعامين املوقِعُ ، يف حلظِة طيش .....، 

لكنيِّ أدركُت حقيقةَ ، فعل ِ) أمّية ( ! 
ر من أدران ِِ الُدنيا ..،  فلتأذن يل ، كي أتطهَّ

                       حتى ُأدرَك حِمنةَ طيي ...
                                       وصدى االيت ! 

َهبني قبسًا ِمْن نورَك يا بَن رسول اهلل ... 
                                     َيشُدَد َأزري ...

ولتدركني يا بن الزهراء ! 
                          حتى أِضمَن خلَد األبرار !                         
ظ��الم لفرة قصرية ، حيث نعود إىل معس��كر 
أبن سعد والشمر ، لنستمع إىل اثنني من زعامء 
الكوفة ، وبعد أن شاهدا موقف احُلّر .. حيث 

يدور بينهام احلوار التايل . 
األول : - 

الكوفُة حُتيي سوَءهتا ! فاَز احُلّر ورّب الكعبة !
الثاين  : -

بل َخِر السلطة ، يف هذا ... 
             خَر الُدنيا ومباِهجها ! 

َم نفسُه ، دوَن مقابْل !               قدَّ
األول / الذي ب��دأ ضمريه يؤنبه نتيجة موقفه 

ضد اإلمام احلسني / : - 
هو مْل خَير ...، بْل َأنَقَذها ! 

الثاين : - 
ماذا تقصد ؟ أفال تنُظر ماذا جيري ؟ 

األول : - 
ْه  ال يعنيني ، هذا ُكلَّ
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أجواَءه!... 
            ُنتِقُن فنَّ التزييف ، 

ق كي تبقى َأوهام اجلالد ،  نتشدَّ
                                كابوسًا جيثُم فوَق الُكلِّ ! 

يتق��دم الش��مر اليهام فيس��كتان خوف��ًا ، نرى 
عالم��ات الغضب ظاهرة عىل مالمح الش��مر 
بع��د موق��ف احُل��ّر ال��ذي انحاز إىل معس��كر 
احلس��ني، نتيج��ة ملواقف��ه . فيتكل��م بغض��ب 

قائاًل: 
الشمر : - 

هذا املارُق ...، ما كاَن لنا أْن نركُه ! 
                   الوقُت القادُم حمسوٌم ! 

سنقاتِلُهْم ، َفُهُم ِقلة ! 
لْن يستِغرَق ِمّنا املوِقف ، إاّل ساعات 

    َم��ْن كان يري��ُد امل��وَت ... فليتب��ع خطوات 
احُلّر! 

الشخص الثاين / بتملق / : - 
ارِسع يا ش��مر .... ُكلُّ سيوِف الكوفة تنهُض 

معكم ! 
كي تقرُب أسباَب الِفتنة ! 

األول / يتكل��م م��ع نفس��ه ولك��ن بص��وت 
يسمعه اجلمهور / : - 

          هذا ما ُكّنا نفعُلُه ، يف ُكلِّ زمان ...
          ) يؤرش عىل الشخص الثاين املتملق ( 

          ُنذِعُن لقرود اجلاّلد ...! 
نقُتل َأنفسنا ، يف حلظِة خزْي ...

       وُنَمّني الَنفْ�َس بأوهاٍم ال تتحقْق !

هذا ما ُكّنا نتقُنُه ، يف ُكلِّ زمان ... 
             حتى أتَقَن جالدونا ، فنَّ اللعبة .. 

ثم يذهب الش��مر إىل عمر بن س��عد يف جانب 
آخر من املرح ليحاوره ... 

الش��مر : - 
إْن مْل نبدأُهم ، هزمونا بالتحريض ...

           كلامُت ُحسنٍي ، والسيُف سواْء ! 
عمر بن سعد : - 

احلقُّ معَك ... البدَّ لنا أن نطفَئ مَجَر الكلامْت! 
                   حتى ال نحرَق مجيعًا ! 

يق��وم عمر بن س��عد برم��ي أول س��هم باجتاه 
معسكر احلسني وهو يقول : 

ابن سعد : - 
ل راٍم ...  فليشهد مجعُكُم هذا ...، إيّن أوَّ

ل َمْن قاتلُهم !                               إيّن أوَّ
الشمر / يردُّ عليه بخبث / : - 

حت��ى َتضِم��َن ُمل��َك – ال��ري – وُمل��َك – 
الكوفة- ! 

ابن سعد : - 
فكأّن��ك يف َنف��يس ي��ا ش��مر ...، ه��ذا ُيغري 

هَنَمي...، 
ُب نفيس من ُحُلِم الُعمر                              ويقرِّ

الشمر : - 
تتقاذفني مُجلُة أفكاٍر ، يف هذي اللحظة ...، 

                     تنَصبُّ مجيعًا ، يف أمٍر واحد ! 
ُق ما بنَي ُحسنٍي وأخيه العباس ؟  كيَف أفرِّ

ُق ما بنَي اجَلذر وأغصانِه ؟!  كيف أفرِّ
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               قد ُيغريِه نداُء الُقربى ! 
               فألعزَف هذا اللحَن ، اآلَن !!! 

ابن سعد : - 
هل يقدُر ِمثلَك أْن ُيغري العباس ؟ 
                   وهو كام تعرفُه يا شمر ؟ 

                  أو هْل جتهُل جوهَر هذا البيت ؟ 
الشمر : - 

لسُت بجاهْل ! .. لكنَّ احُلّرَب ، هي اخُلدعه ! 
سيٌل من أوهاٍم نحصُدها لألعداِء ...

مها بأواٍن من ذهٍب خالص !  ونقدِّ
ابن سعد : - 

هْل ِمثُل��ك يمك��ُر للعباس ، هبذا األس��لوِب 
الساذج 

الش�مر / بخبث وبنوع من احلقد / : - 
ما زاَل فؤاُدَك هيواُهم ...! 

ُأترك عاِطفةً  ال جُتدي 
ال دمَع لدينا نذرفُه يف هذا الوقت 

نا أحجارًا َصِلدة !  األحداُث تصرّيُ
فقدْت ُكلَّ خواص األحياْء ! 

ُهّم يف قبضتنا ، يف ُكلِّ األحوال ... 
ب أكثر من   ال يشء لدين��ا نخ��رُه ..، لنج��رِّ

إسلوب  
ث��م يتقدم الش��مر ، صوب معس��كر احلس��ني 

ليخاطب العباس .. فيناديه بصوت عاٍل ... 
الش��مر : - 

هل تسمُعني يا عباس بن عّي ؟ 
)ن��رى العب��اس من اجله��ة األخ��رى يقرب 

ليستمع (  
الش��مر : - 

صوُت الُقربى ، يفعُل فعله ! ..، 
                   ال أقدُر أْن أتغاىض عنُه ! 

م إلينا يا عباس ... أخواُلك َنحْن ! ... َفهلُّ
وختّلص من عبء قاتِل ! ... ! انقذ َنَفَسَك !  

َفستحظى بنفوٍذ واسع ! عنَد يزيد ! 
ر يا بَن اأُلخت !  ال تتأخَّ

                   واترك حلسنٍي ، أخطاَءه !!؟؟ 
يس��معه  مرتف��ع  بص��وت  ي��رّد   / العب��اس 

املعسكران : - 
ذاك يقنٌي ، ألبسناُه رداَء املجِد ... 

              فغدا هنرًا ، حُييي ُكلَّ خراب الُدنيا 
أتساوُمني بِشحيٍح ، ال متُلك أْن تعطيِه إيلَّ ؟ 

ِمثُلَك ، إْن ساوَم أو باَع ... هذا شأُنك ... 
ُكلٌّ حتكمُه أحالمه !!! ُكلٌّ ينهُل ِمن منهلِهِ ..، 

                           ولكٍل مّنا موِقُفه !! .. 
الش��مر / بخذالن مع نفسه / : - 

ال فائ��دةَ  ُترج��ى ِمنكم ! ...، ص��دَق ابُن أيب 
وقاص 

صوت احلس��ني / من قل��ب املرح ، خياطب 
العباس / : - 

شاِغلُهم بحوارك يا حامَل رايتنا ..، 
                            حتى يقرَب الليُل ! 

أسئلةٌ  عطشى ، تنتظُر اإليضاح 
وهواجٌس ، هامت يف ُكلِّ النفسْ  .. 

البدَّ لنا أْن نحس��مَ أمَر األنصار ...، شاِغلُهم 
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حتى 
         ُأنجَز ما يمليِه عيَّ الوضْع ! 

                 ليَس لدينا َغرَي الليلة 
بعد أْن يسمع العباس – أوامر احلسني ، ينادي 

الشمر قائاًل: 
العباس : - 

يا شمُر ! .. واهللِ أراكم ُألبِسُتم ، 
                          َثوَب الذلِّ ، قبل أوانه  
َمْن منكم ينكُر أفضال بني الرمحة ؟ .. 

                         َأخرجكم ِمْن وهٍن وضالله .. 
                       َأخرجكم ِمْن جهٍل َأعمى !! .. 
َفرفضُت��م ُن��وَر اإلي��امن .. ورجعت��م يف ثوِب 

الردة! 
         َيغُمُرُكم َجهٌل وضغينه !!؟!

        وخذلُتم سيفًا ال يعرُف مكَر التّجار ..                       
                                              ووساوسهم 
َفخذلتم فيها َأنفسُكم ، لو تدرون ! ...، 

      فتمكنَّ سيُف اجلالِد ، ِمْن بِر فحولتِكم ، 
      فتفّرقُتم – َشَذَر ، َمَذَر –

      وبقيُتم أشباه رجاٍل ، دون ِذراع !
مٍّ ،        أجساُد تعلُف يف هَنَ

ر ، رجسًا ورذيلة        تعلُف حتى تتفجَّ
ثم يلتفت العباس إىل اجليش األموي ليخاطبه 

قائاًل : - 
خُتم عارًا ،  أما أنُتْم يا شّذاذ اآلفاق ! فلقد رسَّ

                               يف هذا املوِقف ! 
       َسيَّجُتُم ُذاًل ، حول رقابُكُم ! 

َمْن كان خياُف املوَت ، فقد ماَت اآلنَ  ! 
كونوا احرارًا واختاروا بضامئركم !

                                     لو أبقيُتم لآلَن
                عليها طاِهرًة !! 

لو مل تتَدنَّس ، بِِشنار الرشوةْ  ! 
يا جّتار الزمِن األرَدْأ ! ، يتلّبسُكم وُهٌم ، 
                              ال خيُذل إاّل أصحابه 

فلقد أدمنتم ، كسَب املاِل ، 
                             بُكلِّ الطرٍق املشبوهة ! 

        ولذلك أدمنتم فنَّ الربح !! ، 
          أدمنُتم فنَّ األخذْ  !! 
        وكأنَّ الُدنيا خالدةٌ !! 

               تنهج هذا النهج األهوج 
واحلاِكم فيها ، يبهُجُه ، َقول الزور .. ،                                                            

                  وجتميل الُقبح املتوارث ... 
ِمْن أجل ُفتاٍت ، تتمنوَن ، ِمن الظامل ! ..

                               بعُتم أنفسكم ! 
هذا احُلّر إختاَر اآلَن 
) ويؤرش عىل احُلّر ( 

          هل من حرٍّ آخَر ، يسلُخ ِجَلد العبد ؟
           هل ِمْن حرٍّ آخر ؟ 

حيدث لغطا كبريا بني صفوف اجليش األموي 
، فيح��اول الش��مر ، ت��دارك األم��ر فيقاط��ع 

العباس قائاًل : 
الشمر : - 

ل��ْن ختَدعن��ا بأراجيف��ْك !   ه��ذا ال جُي��دي يا 
عباس ! 
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             ال قوَل سوى قول السيف 
العباس / يس��تمر بتوجيه خطاب��ه إىل اجليش 

األموي .. وأهل الكوفة / : - 
بعد ، اليوم ... ستساقوَن كشاٍة َوِجلة ! 

              صٌم ، بكٌم ، عمٌي ! 
تس��لط اإلضاءة عىل عمر بن س��عد والش��مر 

حيث نستمع إىل حوارمها : 
ابن سعد خياطب الشمر : - 

بدأ الوهُن يُدبُّ بقلِب اجُلند ! 
حالُتُهم ال تسمح أن نبدأ باحُلّرب 

        الُبدَّ لنا أن نريث !! 
أخط��أَت بِِفعِلك يا ش��مُر ، إذ ْ أذكيَت محاس 

العباس ! 
الش��مر : - 

التأخرُي يرُضُّ بعرِش – يزيد - ! .. 
                                وقلوُب الكوفِة معروفة !

ما زالت أفعاُل احُلّر ، هَيَتزُّ هلا ُكلُّ اجُلند !! 
ث��م يب��دأ الظ��الم التدرجيي خييم ع��ىل املرح 
كإش����ارة الق��راب املس��اء ،.. نرى معس��كر 
احلسني وقد أشعل الفوانيس ، بعد قليل نرى 
األنصار منش��غلني بالتحض��ري لصالة املغرب 
.. قس��م منهم يتوضأ وقسم ُيسبِّح .. إهنا ليلة 
العارش من حمرم عام 61هج .. نسمع هلم دويا 
كدوي النح��ل / كام تقول الروايات التارخيية 
/ .. بع��د فرة مناس��بة يبدأ ح��وار بني اإلمام 

احلسني وأصحابه ...
صوت اإلمام احلسني : - 

ا اجلنُة تس��تقبُل أحباب  هذه آخ��ُر ليلة ...، إهنَّ
النبي ..

ُفتحْت أبواهبا اآلَن ، وهذا الليُل يميض ...! 
إنني اآلَن أرى ما سروَنه ...، بعَد حنيْ ! 

حبيب بن مظاهر األس��دي / يتكلم نيابة عن 
األنصار / : - 

إننا نستبُق اآلَن إىل نوِر الشهادة 
شاهٌد أنَت علينا سّيدي 

صوت احلسني : - 
ُكتَب الَقتُل علينا يا ) حبيب ( .. 

ُكتَب الَقتُل عىل آِل حمّمد !! 
اًل !                                     أهُل بيتي أوَّ

العباس : - 
وَلَنا الصولُة ، أهل البيِت ... 

                  فالقوُم أتوا ِمْن َأجِلنا .. 
حبيب / يؤكد / : - 

سيدي ، الُبدَّ ان حَترضنا ِعنَد الشهادة .. 
ل ، ِعنَد املصطفى ..       أْن تكوَن الشاهَد األوَّ

ُه اليوم الذي ِجئنا ألجِله !           إنَّ
َنحُن لْن نُرك هذا النوَر ، يف قلِب الظالم ! 

ُه التيه إذْن يا سيدي !  إنَّ
َنحُن مِمَّن َهبَّ يدعوَك لكي تأيت إلينا .. 

                                 لُتقيم العدل يف ُكلِّ البالد 
َقساًم ، لْن نخُذلك .. لْن هُنادن ..، ... 

         لْن ُنصافح ُزمرة البغي ، فهذا دُمنا ، 
                            يرنو إىل نور الشهادة 

لْن نبيَع اجلّنَة اآلَن ، بآالِف الكنوز ... 
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فأِعّنا يا إمام املتقني ! 
صوت اإلمام احلسني / يردد / : - 

يا مجوَع األوفياء .. 
                َجولُة الباطِل ، ال ترقى إىل نوِر اليقني 

                ولنا يف حكمِة الرمحِن ِعربة ! 
إنَّ فجَر الَغِد حاِسْم !..، وبِِه ِفعٌل كبري 

هؤالِء القوِم َضّلوا ..، ومتادوا ! ... 
ْم جاءوا لقتي  ُ                            إهنَّ

ُكْم !  فإذا شئُتم ذهبُتم ُكلَّ
ُه الليُل ، ُيغّطي اإلنسحاب !                      إنَّ

حبيب : - 
أبدًا واهلل ، هذا لْن يكون 

         بُِك��ُم َق��ْد ُع��رف اهلل ، فأنُت��م ُن��ور هذي 
األرض ، 

                                            والَفجُر َقريب ! 
سّيدي يا بن رسوِل اهلل ، هذا َدُمنا ! ... 

       يزدهي َفخرًا ، إذ إستنَشَق ِعطَر األنبياْء 
حِمَنةُ الطفِّ ، ستبقى ِمشعاًل للحقِّ وّهاجًا ، 

                                  عىل مرِّ العصور .. 
ام أخَتلَّ َضمرُي األرِض ، أحيا ،  ُكلَّ
               ِسفُرَك السامي ، الوالدة 

                                  بأناشيد الشهادة 
كيَف َنميض اآلَن والَفجُر قريب ... 

                ونداُء احُلوِر ، هَتتزُّ لُه ُكلُّ القلوب 
إنّنا نرنو بُِكلِّ الشوِق للَفجر ، 

                               لكي نبذَل ِمْن أجِل اليقني 
إنّنا ُندِرُك هَوَل الَغِد ، لِكْن 

ما الذي حيدُث َبعَد الَغِد ...، 
                 هذا ما ُنريد الَفوَز فيِه ...، 
                  وبكل اجلود ، حتاًم نفتديه

يب��دأ الظ��الم التدرجي��ي خيي��م ع��ىل امل��رح 
يصاحب��ه ترتيل مع��ني .. أو مؤثرات مناس��بة 
، ويف ه��ذه اللحظ��ات يق��وم األصحاب عىل 
الص��الة ... فاصل مناس��ب – ثم يبدأ الضياء 
يعود إىل املرح ، حيث يبزغ فجر العارش من 
حمرم عام 61هج ، فنعود إىل املش��هد الس��ابق 
– نش��اهد العباس بن عي  – س��احة املعركة 

حيم��ل لواء اإلمام احلس��ني ويق��ف يف املقدمة 
مع أصحاب��ه وأهل بيت��ه ، يف مواجهة اجليش 

األموي الكبري .... 
العباس يتكلم مع نفسه : - 

ماذا َغرُي يقنٍي ُأقتُل دوَنْه !  
فمحاٌل أْن ترقى نفٌس ...، 

بَُّسها ألُف رداء                          وسجيُتها يتلَّ
فالقوُم ُهُم ، أبناُء الَقوم ! 

ماذا يوصُف هذا اجلمع 
) ي��ؤرش عىل اهل الكوفة – أو اجليش األموي 

 ) -
َعُه إربًا ، إربا ،  ينهش ُحُلَمه ! .. وُيقطِّ

ُثمَّ يلوُذ بأشجاِن النسوِة ، يف حلظِة صحْو !! .. 
ُثمَّ َيعوُد فيس��تكلُب ِمْن أجِل  الُدنيا ، َمسعورًا 

 !
يلهُث ، كي يرىض َعنُه السيَّد ! 

لِك��نَّ احلكم��َة تأم��رين أْن اس��مَعُهم ، صوَت 
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قلوهِبُِم املقهورة 
ُد من أشجاِن الروْح !  َل الَقهَر ُيصعِّ َفَلعَّ

                                     َفَتبوُح لُه بِمآثرنا ...، 
                                    أو تدمغهم بسجايانا !! 

علَّ الطيب خيرُج من هذا الفخُّ ! 
             ويظلُّ اخلبُث يلوك دماَء الباقني 

ث��م يتق��دم العب��اس باجت��اه اجلي��ش األموي 
ليخاطبهم .... 

العباس : - 
علَّ الِذكرى تنفُع يا أرشاَف الكوفه !! 

كلُّ رسائلُكم حمفوظة ... 
                فلامذا هذا التنكيل ؟ 

عمر بن سعد / يقاطعه /  : - 
َك فينا ...،  ال جتدي أقواُلُ

             الُبدَّ لكم أْن متتثِلوا إلراَدتِنا ، 
              أو يميض السيُف لغايتِِه 

الش��مر : - 
ارج��ع َع��ْن َغيَِّك يا عب��اس ، لن جُي��دي َغري 

السيف ! 
العباس : - 

أكثُر ِمْن ِغريَك َتِعرُفنا ، يا ِشمر السُوْء ! 
فلامذا أبَدلَت َهناَء اجَلّنِة ، بِشنار الناْر ؟ 

الشمر / مع نفسه وبصوت مسموع / : - 
ُم عن ناٍر ال أفقُه فحواها    يتكلَّ

وأنا احلم أْن اقطَع رأَس أخيه ! 
ثم يلتفت الش��مر إىل عمر بن سعد وخياطبه : 

 -

احِسْم أمَر القوِم ، الساعة ! 
            أو فاترك يل هذا املشهد !! 

أرهقني صوُت العباس !! 
            بل زلَزل أحالم القادة 

                        أخشى أن يسلُبني َحزمي ، 
                       أو يثنيني عن ُحُلم الُعمر ! 

ابن سعد : - 
الغايُة أكرب من كل ِّ األسباب ! 

        ومآرُب نفيس واضحٌة ...، 
        بل إنَّ مآربنا تنحو نفَس املنحى 

  لكْن .. قد ُنثنيُهم ، َوُهُم يف هذي احلال ! 
        طوٌق حمكم ! عطٌش أرهَق ُكلَّ رؤاهم .. 

دها !!                                           بل بدَّ
قد يأتوَن إلينا ، دون ِقتال ! ... 

بضَعةُ  ساعاٍت ال تعني شيئًا 
الش�مر : - 

بل تعني أشياَء كثرية ! 
ماذا َنفعُل لو ُكِشَف األمر ؟ 

أغلبهم جاء ، ومل يعرف ُكنه األمر ... 
                   أومهناُهم بالتضليل !! 

مش��هد جانبي / يف معس��كر احلسني / داخل 
إح��دى اخلي��م ... تنطل��ق أص��وات عدد من 
النساء واألطفال ، حيث نفد املاء عندهم وبدأ 

العطش فعلته الرهيبة ... 
نحن نسمع أصوات النساء واألطفال دون أن 

نراهم ... 
األصوات : - 
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ماء! ماء ! 
َنَفَد املاء يا حوراء 

عطٌش قاتِل !! ادركنا يا بِن رسوِل اهلل 
)يمك��ن هل��ذا املش��هد أن يوظف فني��ًا ليعطي 

التأثري املناسب (   
الن��داءات  ه��ذه  زين��ب  احل��وراء  تس��مع 
واإلس��تغاثات ، فتنهض وخت��رج من خيمتها 

لتنادي العباس . 
زينب : - 

أيَن العباس ؟ أيَن أبو الفضل ؟ 
ادِركن��ا يا س��اقي العطش��ى ! ادركنا ي��ا كافِل 

زينب 
عطٌش ، وظهريُة عاشوراء ، وأشباه رجال ... 

                       تتمحوُر حول مواِجِعنا 
َف  َتقتنُِص اللحظَة ، كي َتسلبنا ، ما يسُر ، رَشَ

اإلنصاف 
َمْن ُيطفئ مَجَر املِحنِة ، يا كاِفَل زينب ؟ 

َمْن حيرق ألسنَة الزيف ، ويقتحم النهَر ؟ 
           َمْن خيرُق حصار البغي ؟ وُيس��عف آل 

حُمّمد ؟! 
م��ا كاَن ي��دور بخلدي أن أت��ُرَك داري ، لو ال 

َعهدَك يا عباس 
ي��أيت العباس عليها مرعًا فيس��مع بعضًا من 

كلامهتا ....
العباس : - 

وأنا ِعنَد الَعهِد سأبقى ...، َقّري عينًا يا سيديت 
زينب احلوراء : - 

عطٌش قاتل ...! صحراء كالوحِش الكارِس !! 
                 وقلوٌب ال تعرف معنى الرمحة 

صوت احلسني من بعيد : - 
ادِرك عياالت احلسني ..! 

ادِرك عياالت احلسني 
ينطلق العباس عىل فرسه – بأجتاه هنر الفرات 
، وبين��ام ه��و كذلك ، نس��مع صوت مس��جل 
بالكاسيت يبث – مع مؤثرات مناسبة ، حيث 
ذ هذا املشهد بعرض  يكون املرح مظلاًم وينفَّ
فيلم تس��جيي يمثل إنطالق��ة العباس صوب 
هنر الفرات يرافقه صوت العباس وهو يقول : 

احلصاُر إذن ... 
لعبُة املوت ِ، أنُتم جتيدوهنا !! 

                  إنَُّه موُتُكم ، سيكون 
بالِدماِء الزكيِة ُنطفئ مَجَر العطش ! 

ُثمَّ  يصطاُدكم ، واحدًا ، واحدًا ...!! 
ُه التيُه ، والِزيفُ ، والوهُم !!...                  إنَّ

                         البدَّ يومًا ، عليكم ، تدور 
               ُكلُّ أحالمكم وجتارتكم ، ستبور !! 

ق  عندما يأخُذ الس��يُف ، ُكلَّ امل��دى ...، وحُيلِّ
بنَي الرقاِب ، وبنَي العيون ! 

                           عندما يعتي الُذلََّ هاماتُكم ! 
يف ِحصاِر اجَلَسدْ ..... لْن متوَت الرؤى 

                             أو يطولَ  األمْد !! 
تتكرر هذه الكل��امت األخرية ، عندما يقرب 
العباس من هنر الف��رات ، حيث تدور معركة 
ب��ني العب��اس وجمموع��ة من اجلي��ش األموي 
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َأمُرَك موالي الشمر ! 
              ماذا تقرُح اآلَن علينا ؟ 

الش��مر : - 
اخلدعُة والَغدر ... ِمنهاجي األفضل يف هذي 

الُدنيا 
         فلنركه ، يدخل يف َجوِف الفخِّ ، اآلَن !! 

          فهَو سيدُخل يف ُكلِّ األحوال 
ابن طفيل : - 

ُد باملاء ؟  هل نركه يتزوَّ
الش��مر : - 

هدُف العباس هو الَنهر ! وسيدركه ! 
فلامذا يستنِزفكم ، قبل بلوغ ِالَنهر ؟ 

                  َفهو اآلَن بُِكلِّ قواُه
لكْن ِعنَد العودة ، سيكوُن املاُء هو املقتل ! 

عبُء املاِءِ ، جيعُلُه يبطُئ يف ُكلِّ األشياء 
س��يكوُن حريصًا ، يف إيص��اِل املاء ِ، إىل رِسب 

العطشى ! 
                     وهنا يبدُأ دوُرك يا بَن ُطفيل ! 

ابن طفيل : - 
آالٌف من ُجنِدك يا موالَي اآلنَ ، 

  حيم��وَن الَنه��ر ! ..، وس��نرضبُه رضبةَ رُجل 
ٍواحد 

                         هذي ُفرصتنا املنشودة 
الش��مر : - 

إْن ُفزُتم يف هذي اجلولة ! 
                    سيكاِفئُكم ، موالَي – يزيد – 
إنَّ ظلَّ العباُس َيصوُل ، بُِكلِّ سهولة ...، 

ال��ذي حي��ارص الف��رات . ث��م ينته��ي الفيل��م 
التسجيي ، حيث تسلط اإلضاءة عىل معسكر 
اب��ن س��عد ... فنرى الش��مر بن ذي جوش��ن 
خياط��ب أحد القادة امليداني��ني وهو حكيم بن 

طفيل القائد يف منطقة الفرات . 
الش��مر : - 

يا بَن ُطفيل .. 
يتقدم حكيم بن طفيل صوب الشمر قائاًل : - 

ُأمُرَك موالي 
الشمر : - 

ُفرصتن��ا الك��ربى ق��د حان��ت ! الُب��دَّ لن��ا أْن 
ندركها! 

لنحقق احالم خليفتنا ، يف الشام ! 
هذا العباُس يريُد املاء ! 

     عطش النس��وة ِ واألطف��ال ...، جيعُلُه أكثر 
إرصارًا 

ولق��د افل��ح ، قب��ل اآلَن ، يف بعث��رِة اجُلن��ِد ، 
وجلب املاء آلِل عيٍّ  

إْن أفلَح يف هذي الصولة ...، ستسوُء احلالُة ، 
يف هذا     اجليش 

                     وسنصَبُح ُسخريةً  للكلِّ ! 
إْذ ال يمِكُن أْن هَيزمكم ، يف ُكلِّ لقاء !  

يا بَن طفيل ... ، هذي الصولة ، لْن تتكرر 
                   إّما رأُسَك ، أو رأس العباس !!! 

ال ُيمِكُن َأن َيس��َخر ِمّنا أكث��ر ِمن ذلك ، يا بَن 
ُطفيل 

ابن طفيل : - 
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                             سيشلُّ حصاَر املاء 
                 ونبوُء بخذالٍن اكرب 

ابن طفيل : - 
هُتم ، تُكمن يف العباس  ُقوَّ

                  أشجُع فرساِن بني هاشم 
                  مْذ كاَن فتًى ، يف ) صفني ( ..!! 

         نعِرُف ذلك ... وهلذا خيشاُه الُكّل 
الش��مر : - 

الغدُر سالٌح فّتاك ! 
        إْن سقط العباس اآلَن ، سيظلُّ ُحسني ، 

                                   بدوِن ذراع 
تِِه ، اآلَن !          سنزجُّ اجليَش بكاِمِل ُعدَّ

                  معركُة العباَس هي الفصل !! 
يظلم امل��رح ، حيث نع��ود إىل العباس وهو 
عن��د هنر الف��رات نراه يمأل القرب��ة ، ثم حيمل 
بكلت��ا يدي��ه بعضًا من امل��اء ليرشب��ه ، فيتذكر 
عطش آل بيت النبي ومجيع األصحاب / هذه 
احلالة جيس��دها املخرج / كأن نسمع أصوات 

العطش .. املاء ... ادركنا يا أبا الفضل  ..
يعرض فيلم تس���جيي يرى في��ه العباس وهو 
يف ح��االت العطش .. ثم يرم��ي املاء من يديه 

ويقرأ ه�ذين البيتني املنس�وبني إلي���ه : - 
العباس : -  

 يا نْفُس ِمْن بعِد احلسنِيِ هوين 
                            وَبعَدُه ، ال كنِت ، أو تكوين

هذا حسنٌي وارُد املنوِنِ 
                       وتش�������������������ربنِي بارَد املع����نِيِ 

ثم ينه��ض ليغادر املكان فيح��ارصه – حكيم 
بن طفيل وجنده وعددهم أربعة آالف فارس 

التارخيية ..  الروايات  – كام تقول 

نش��اهد ابن طفيل مع جمموع��ة من اجلند وقد 
كمن��وا للعباس خل��ف النخي��ل املتكاثرة عىل 
جانبي الفرات .. نرى ونسمع حكيام خياطب 

نفسه بصوت مسموع : - 
هالٌِك يا بَن ُطفيل ال حمال ! 

     إْن نجا العباُس باملاِء ، َفقد ُشلَّ احِلصار !! 
            هالٌِك يا بَن طفيل ! ... 

          ) ثم يرّد عىل نفسه بنفس األسلوب ( 
إنَّ هذا لن يكون ! فسأرديِه قتياًل !! .. 

                     إنَّ للغدِر جنودًا َمَرَدة 
يقرب العباس من ابن طفيل وجنده ، فيرضبه 
ابن طفيل من اخللف عىل كتفه األيمن ليقطع 
ي��ده اليمن��ى .. فتس��تمر املعركة ب��ني العباس 
وب��ني اجلن��د // مؤثرات مناس��بة // .. ويف 
ه��ذه األثناء .. ُيس����مع ص���وت العباس من 

قلب املرح : - 
إذ تتكالُب ، ُكلُّ سيوِف الرّدة ...، يزداُد يقني 

َخُه وهُج الروح !  َرسَّ
��ُم يف َجَلدي  وأنا إذ ُيس��عفني َص��ربي ، أتوسَّ

أمواجًا 
ال هَتدأ ! .... ال هَتدُأ إاّل أْن َيِصَل املاَء إىل غايتِِه 

                 لُيعيَد الصرَب ، لُكلِّ العطش ! 
د ! فأنا الكاِفُل آَل حُممَّ

ماذا تتوقُع ِمنّي النسوُة ، واألطفال ؟ 
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           ماذا لو ُعّدُت بال ماْء ؟ 
                      هذا يقُتُلُهم يف احلال !! 

وإذن .. ال أرَجُع إاّل باملاء 
د   َم��ْن يمُل��ك أن يتطّلع يف رسٍب ِم��ْن آِل حُممَّ

،َوُهُم عطشى ؟ 
ِف النخوة !!  فسأرضهبم ، ألحامي عن رَشَ

                 أرضهبم ، كي أنجَز عهدي 
تس��تمر املعرك��ة يس��قط ع��دد كبري م��ن جند 
اجليش األموي بعدها يسقط العباس مرضجًا 

بدمائه .. فيقول حكيم بن طفيل : - 
أدَركنا غايَتنا اآلنَ  ...، 

          هذا َزَمٌن شقَّ ِقامط الرمحِة َعنُه .. 
َع ألِسنًة ِمْن نار                        وتوزَّ

َفلُنِرع لَنزفَّ البرشى ، يف قتِل العباس ! 
       سقطت رايُتُه ، واستفحَل غوُل املاء 

ل��ْن ُتروى أفئدُة النس��وِة والطفال .. إاّل بِِدماِء 
ُحسني 

صوت من عمق املرح يرّد عىل ابن طفيل :  
ال تفرح يا بن ُطفيل ! القاتُِل مقتوٌل .. 

                           القاتُِل مقتوٌل 
وقريبًا ستدوُر عليُكم .. ال تفرح يا بَن ُطفيل 

يبق��ى العب��اس مرضج��ًا بدمائه ، يتق��دم إليه 
اإلمام احلس��ني ويكشف عنه اجلند .. وعندما 
يعرف ان اإلمام احلس��ني عن��ده خياطبه بحياء 

وحرة ...  
العباس : - 

أرُجوَك أبا عبد اهلل ! أرُجوَك أخي ال حتملني 

             اتركني هنا ُقرَب الَنهْر ! 
             هو شاهُد فعي سيكون ! 

كيَف ُأطالِع وجه احلوراء ؟ 
كيَف أواجه لوم العطشى ؟ 

صوت احلسني : - 
عباس أخي .... 

             ماذا أخرُب زينب ، لوُعدُت وحيدًا ، يف 
                                     هذي الساعة ؟ 
ا العطشى ...، فسيسقيُهم َجدي !  أمَّ

ساِعدين كي أدرك حال النسوة   ! 
                       َفُهُم اآلَن بدوِن رجال ! 

األطف��ال هُتيُم بقلِب الصح��راء .. تبحُث عن 
ماْء! 

العباس : - 
ُحزُن حيائي ، يمنعني ِمْن هذا الشوط ! 

                 وكذلِك ، َنزيف ، أهنَك ُكلَّ ِقواي 
                  كيَف َأعوُد ؟ وأيَن َأعود ؟ 

ث��م يب��دأ الضع��ف التدرجيي يدب يف جس��د 
العب��اس من جراء النزف فيدرك إنه س��يفارق 

احلياة ، فيقول : - 
أُترُك للروح َسجيَّتها ..، َفيهيُم القلُب بآياتِْه 

                 تغُمرين َأنساٌم َعِطرة ... 
وأنا أدُخلُ  ... أمحل كلَّ نياشني الطفِّ 

َسهٌم ! ... وكفوٌف مقطوعة ! 
             ونبوءةَ ُحلٍم ال ينضب ! 

حاولُت ِمرارًا أْن أسقي ِمنُه العطشى 
ولقد َوفيَّْت ! 
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الكاِفُل ويفٌّ ...، لكنَّ الرمضاْء ! 
ال ترحُم حتى ِمْن كاَن رضيعًا يف املهد ! 

وسلوك البغي ، له غاياٌت ُندرُكها .. 
                                لكْن : هيهات ! 

سيبوءون بام خيزهيم ... 
                         فالقتُل حياةٌ أبدية 

ُة هذا البيت ...  كانت ُسنَّ
َتُهم ُمْذ محلوا – الراية - !  ُسنَّ

                      وَأناروا أفئدةً  حريى 
فتج��ىّل الن��ور ! ... آي��اٌت ت��زداُد هَب��اًء ف��وَق 

األزمان ! 
أتُرك للروح سجيتها .. 

                        حيُث هتيُم وحيُث حُتّط 
وأنا ال أبغي إاّل حتقيَق يقيني ! 

         فأعني ِّ يا موالَي عىل هذا املطلب ! 
وليغفر يل ، ُجرُح احلوراِء ، وحريهتا !! 

َفُهام ِعندي أرهُب ِمْن ألِف نِزال ... 
ث��م يس��لم ال��روح عليه الس��الم – ويس��دل 

الستار.. 

س��د ب��أن يعرض  مالحظ��ة / ه��ذا املقط��ع جُيَ
فيلم تس��جيي نرى فيه العباس عليه الس��الم 
يدخل إىل جنان اخللد حيث يس��تقبله مجع من 
الش��هداء القديس��ني واألولياء الصاحلني من 
أهل اجلنة .. حيث جيسد هذا الفيلم املضامني 
املوجودة يف املقط��ع األخري من الكالم .. بعد 
ذل��ك ن��رى يف الفيلم التس��جيي كربالء اليوم 
يف أيام عاش��وراء – حيث املواكب احلس��ينية 
والتكاي��ا والطق��وس املقام��ة ب��ني املرقدي��ن 
املطهرين .. ويركز عىل عرشات األماكن التي 
توزع الطعام واملاء بش��كل خاص .. والعبارة 
التي نس��معها ونقرؤها يف هذه األماكن .. ثم 
تظهر اللقطة األخرية من الفيلم التي تركز عىل 
قت��ال العباس مع اجلي��ش األموي وعىل حلظة 
رمي القربة بالس��هم ، حي��ث يتبدد املاء وبدل 
أن يس��قط عىل األرض ن��راه ينثر عىل األرض 

فيحيل ظالمها ضياًء . 



متابعاتٌ
حيدر عا�صور
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املرحي��ني لألطفال إلث��راء وإغن��اء املكتبة 
املرحي��ة لألطفال عقد قس��م رعاية وتنمية 
الطفول��ة يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة مؤمترا 
تأسيس��يا مل��رشوع )1000( كاتب مرحي 
للطف��ل، وذل��ك ع��ىل جممع س��يد الش��هداء 
اخلدمي يف مدينة كربالء املقدس��ة، بمشاركة 
عدد من أس��اتذة اجلامعات واالختصاصيني 
يف ه��ذا املجال، وقد وضع املؤمترون أس��س 
إقامة ورش أولية للراغبني بكتابة النصوص 
املرحية يف مجيع املحافظات العراقية، حيث 
يتم ترشيح )100( منهم يف كل عام من أجل 

الدخول يف ورش هنائية.

وقال )حممد احلس��ناوي( رئيس قس��م رعاية 
وتنمي��ة الطفولة : إن م��رشوع األلف كاتب 
مرح��ي للطف��ل هي��دف إىل خل��ق كّت��اب 
جدد يف م��رح الطفل من غ��ري العاملني يف 
هذا املجال أصال، ويس��تهدف فئة الش��باب 
اجلامعي��ني املعنيني باملرح، م��ن خالل فتح 
ورش يف مجيع املحافظ��ات العراقية، كورش 
أولي��ة. وأضاف احلس��ناوي، اآللي��ة التي تم 
وضعه��ا سرش��ح )5( م��ن املتميزي��ن م��ن 
الورش األولية يف كل حمافظة وهبذا س��يكون 
)100( مت��درب يف كل ع��ام ويس��تمر لعدة 
أعوام، واملتخرجون من )100( سوف تنتج 
من بني أيدهيم نص��وص احرافية من خالل 
ال��ورش املكثفة التي س��تعقد هلم يف كربالء. 

العتبة الحسينية املقدسة تعقد مؤتمرها التأسيسي 
ملشروع )1000( كاتب مسرحي للطفل يف كربالء
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مؤك��دًا إن  امل��رشوع ريادي، وه��و األول من 
نوعه يف الع��راق والوطن العريب، وجاء كحل 
ملا تعانيه املكتب��ة املرحية للطفل من االفتقار 
الواضح هلذه النصوص املرحية، السيام وأن 
العتبة احلسينية املقدسة سعت إىل تعزيز مرح 
الطفل، واملرح بش��كل عام والفن والسينام، 

خللق كوادر جديدة يف هذه املجاالت.
وأش��ار احلس��ناوي إىل ان املرشوع يقيض هذا 
بإقام��ة ورش يف حمافظ��ات الع��راق لعدد من 
اهل��واة الراغب��ني بالدخ��ول إىل جم��ال الكتابة 
املرحية للطفل، من خ��الل إلقاء حمارضات 
ملدّربني خمتّصني يف جمال الكتابة ملرح الطفل، 
م��ن أجل متك��ني املتدّربني يف أس��س ومبادئ 
الكتاب��ة للطفل، خللق جيل من كّتاب ُجُدد يف 

جمال مرح األطفال.
م��ن جهته ب��ني الدكتور حس��ني ع��ي هارف 

عضو اهليأة االستشارية واملحارض يف الورش 
ان اللجنة املش��كلة لبناء جي��ل مرحي كتايب 
تس��عى إلعداد منهج هل��ؤالء املدربني ليقيموا 
م��ن  وغريه��م  لله��واة  حمافظاهت��م  يف  ورش 
الكت��اب يف جم��ال م��رح الطف��ل ع��ىل مدى 
ش��هر كامل لتكون هلم ورش��ة هنائي��ة تقام يف 

كربالء...
وأش��ار ه��ارف، ان املرشوع انطلق من قس��م 
رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة يف العتب��ة احلس��ينية 
املقدس��ة ، وبالتعاون مع املؤسسات التعليمية 
واملراكز الثقافية. وتم أقامت الورش التدريبية 
هل��ذا امل��رشوع الوطن��ي يف عم��وم حمافظاتن��ا 
احلبيبة وبإرشاف وتدريب أكاديميني وأساتذة 
متخصص��ني . من مخ��س حمافظ��ات عراقية ) 
صالح الدين و كربالء والنجف واملثنى و ذي 
قار ( والتي واس��تمرت مخس��ة أيام بجلسات 
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صباحية ومس��ائية، بإدارة مش��ركة بيني وبني  
الدكتور جبار مخاط.

قراءة النص��وص املنجزة يف الورش��ة املركزية 
ملرشوع  كاتب املرح 

ويف خت��ام الورش��ة املركزي��ة الرابع��ة ملرشوع 
1000 كاتب مرحي للطفل والتي استمرت 
ملدة مخس��ة أيام يف كربالء املقدس��ة بواقع )8( 
س��اعات تدريبي��ة ل��كل يوم وبمش��اركة )5( 
حمافظ��ات ) كربالء والنج��ف وصالح الدين 
واملثنى و ذي قار (.. فيام أكد املش��ارك املخرج 
واملمثل )ش��امل فهمي( من حمافظة السليامنية، 
ان هذه الورشة قد أضافت له الكثري ويطالب 

املعنيني عىل رضورة ديمومة هذا املرشوع.
وبحس��ب متابعني، فان ادب وثقافة الطفل يف 
العراق يعاين من قلة الكتاب املختصني فيه مما 
يلق��ي بأثره عىل األعامل املرحية فيام يس��عى 

قس��م رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة التاب��ع للعتبة 
احلس��ينية املقدسة اىل رعاية النصوص املتميزة 
يف ه��ذا امل��رشوع وأخرجه��ا بأش��كاهلا الفنية 

واملرحية.
ُيذكر أّن هذا املرشوع هو ضمن املرشوع األكرب 
الذي تبناه قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة 
احلس��ينية املقدسة للنهوض بمس��توى الطفل 
ع��رب  املهرجان��ات والنش��اطات والفعاليات 
اخلاصة باألطفال ضمن اطار س��عيها العداد 
الف كات��ب مرحي خمتص بمرح األطفال 
قام��ت العتبة احلس��ينية املقدس��ة ومن خالل 
قس��م رعاية وتنمية الطفول��ة التابع هلا بتنظيم 
ورش��ة صباحي��ة ومس��ائية  إلع��داد مدربني 
أكفاء يف صناعة نص املرح احلسيني اخلاص 

بالطفولة.
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قدم��ت فرقة ال��راج للمكفوف��ني يف كربالء 
عرضا مرحيا مح��ل عنوان )اوفر بروفة( من 
تأليف وإخراج ومتثيل الدكتور عي الش��يباين 
وهي عبارة عن كوميديا س��وداء عن السياسة 
واحل��روب يف جتربة فريدة من نوعها ان يكون 

أبطاهلا مجيعًا من املكفوفني .
املرحية أظهرت قدرة املمثلني املكفوفني عىل 
اإلقن��اع الفن��ي وابداعهم املبن��ي عىل مواهب 
كبرية من خالل أدائهم املعرب اللطيف السلس 
ع��ىل م��دى س��اعة ونص��ف وه��م يدخل��ون 
مرحية داخ��ل املرحية. فه��م جمموعة من 
النظارة يعش��قون امل��رح ويصادفون خمرجا 

ع��اد م��ن الغرب��ة اىل اخلش��بة ذاهت��ا ويبدأون 
ثيم��ة  ويبتك��رون  مرحي��ة  فرق��ة  بتش��كيل 
مرحية تدور عىل رقعة ش��طرنج ويشكلون 
حكومته��م.. ومن هن��ا ينفتح املجال واس��عا 
لنقد احلكومات وكيف تس��تخف بالش��عوب 
فنق��ود احلكومة ترف ع��ىل احلروب ال عىل 
الش��عوب. األداء املرحي اتس��م بالكوميديا 
إىل  والتنبي��ه  والتن��وع  والس��خرية  الس��وداء 
رضورة امل��رح يف تثقي��ف الش��عب. وه��م 

يرددون : يف املرح نلعب نتعلم نمرح.
من يشاهد هؤالء املمثلني املكفوفني يزدد قوة 
يف الروح وإرصارا عىل ح��ب اجلامل واحلياة. 

بعدما قدمها ثالثة عشر ممثاًل مكفوفًا.. 
مسرحية »أوفر بروفة« 

كوميديا سوداء تدين السياسة والحرب 
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فه��م قد أعاق��وا اإلعاقة عن ان تس��خرهم هلا 
فس��خروها هل��م وقدم��وا لنا درس��ا يف األمل 
والقوة والفن وهم يستحقون الثناء والتقدير .

مل تك��ن مرحية )أوف��ر بروف��ة ( عادية، فقد 
ه��ذا  يف  الغرائبي��ة  األش��ياء  كل  اجتمع��ت 
الع��رض الذي قدمه ممثل��ون مكفوفون لفرقة 
ه��ي األوىل من نوعها لي��س يف حمافظة كربالء 
مكان العرض وليس يف العراق زمن احلكاية، 
وإنام يف العامل. فقد متكن 13 مكفوفا مع خمرج 
مرحي أكاديمي، ومؤل��ف انتهج يف كتاباته 
الس��خرية ليجتمع��وا يف فري��ق عم��ل واح��د 
لينتجوا عرض��ا مرحيا قدم عىل قاعة القر 
الثق��ايف وس��ط كربالء. مكفوف��ون يصمدون 
أمام فق��دان البر، حيمل��ون بصريهتم، وهو 
م��ا ج��اء ع��ىل لس��ان أحده��م يف ح��واره مع 
خم��رج املرحية، وه��م يدعون��ه اىل ان خيرج 
هل��م مرحية ه��م أبطاهلا فيس��أهلم ان املرح 
بحاج��ة اىل حرك��ة واهنم ال ي��رون من مكان 
املرح ش��يئا فيجي��ب املكف��وف ان كل يشء 
لدهيم من نعم أخرى حتى لو فقدوا كل يشء 
ليس الب��ر بل اليدي��ن والقدم��ني واألذنني 
واذا حرموا منها مجيعا فان اللس��ان هو املدافع 
احلقيق��ي عن الش��عب. ه��ذه العب��ارات تعد 
معاداًل لفكرة املرحية التي كتبها لؤي زهرة، 
وأخرجه��ا ع��ي الش��يباين تعتمد ك��ام يوضح 
عنواهن��ا ع��ىل اهن��ا مرحية داخ��ل مرحية.  
فه��ؤالء هم األق��در عىل قول احلقيق��ة والنقد 
الص��ادم الذي ال يمك��ن ان يقوله املبرون، 

تلك العب��ارات التي يرده��ا املكفوفون عىل 
إهنا حماولة حل��ث الناس عىل القول عىل األقل 
وليس القبول بالرفض الصامت ملا حيصل عىل 

اخلارطة السياسية.
رؤية عن عرض مرحية »أوفر بروفة«

جمموع��ة مكفوف��ني يقدم��ون عم��ال مرحيا 
ي��امزج بني وجود نصٍّ وعدمه، ويقوم املخرج 
بعم��ل بروف��ة هلم ع��ىل رقعة ش��طرنج، وهي 
دالل��ة عىل م��ا وصل اليه الش��عب من حتوهلم 
اىل أحجار ش��طرنجية حيركها الساسة، فيظهر 
مع حترك الض��وء ورفع األغطي��ة اهنا أحجار 
رقعة الشطرنج املصنوعة من خشب حوهلا اىل 
كراٍس جيلس عليها املمثلون ويتحركون وفق 
ما هو معروف ع��ن االحجار، فيوزع املخرج 
األدوار ع��ىل املمثل��ني فهناك املل��ك والوزير 
والفيل واحلص��ان والقلعة والبيدق/اجلندي. 
في��ام كان��ت رقعة الش��طرنج قد رس��مت عىل 
االرض وق��د أحيطت بأضوي��ٍة ملونة صغرية 
لتبدو اكثر وضوحا عىل حركة املمثلني. وحني 
يتم إطفاء االضوية كردة فعل عىل اهنم عميان 
يس��قط املخرج وهو الوحيد بني ممثي اخلش��بة 
املبر ويتم تكسري زجاج املصابيح ألنه مل يعد 

يرى شيئا. 
ل��ذا فان الفك��رة تكم��ن يف أن املخرج يطلب 
م��ن كل ممث��ل أن ي��ؤدي دوره، فيظه��ر هناك 
املتمّل��ق حيث يربز بجرأة كب��رية وانتقاد الذع 
وتأش��ري لكل الس��لبيات حت��ى الديني��ة منها 
ومن ب��ني املمثلني من هو الطفل ابن الش��هيد 
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حيث خياط��ب املخرج ان والده رجل بس��يط 
ت��م اعدام��ه ألن��ه يبي��ع وكان هناك ش��خص 
ي��أكل وال يعط��ي وح��ني طالب��ه بامل��ال رفع 
تقري��را اىل االجهزة األمنية وت��م إعدامه ألنه 
ذكر القائد بس��وء. وهناك صاحب محار الذي 
مات ألصابته بنوبة قلبي��ة فتحدث ضّجة بني 
املمثلني الذين يتساءلون عن سب النوبة، فيتم 
نق��د املجتمع نق��دا الذعا بام فيه��ا ذكر البطالة 
وع��دم وجود التعيني وهجرة الش��باب وقمع 
احلري��ات، يف حم��اورة مجي��ل .. ) مل��اذا م��ات 
احل��امر .. هل هو مهن��دس ومل جيد تعيينا، هل 
ه��و طالب ومل جيد مدرس��ة أو رحلة، هل هو 
مريض ومل جيد مستشفى( لكنه مات ألنه اكل 
من مزبلة ق��ذرة. وحني يقول احد املمثلني ان 
عىل صاحبه ان يبحث ع��ن عمل آخر للحامر 
فيقولون له ليكن وزيرا يف هذه احلكومة، وهو 
االمر ذاته حني يق��ول الوزير حني يطلب منه 
تبدي��ل دوره اىل صاحب احل��امر انه لن يعطي 
دوره ألحد مهام كانت والتضحية وهي اشارة 
اىل متس��ك السياسيني بمناصبهم. ثم يأيت ممثل 
ويقول ان��ه ال يعرف س��وى ان يلط��م ويردد 
الشعارات احلزينة. وهناك الفيل الذي ينقلب 
ع��ىل النص حني وجد نفس��ه انه ع��ىل اجلميع 
ان يكون��وا مث��ل رقع��ة الش��طرنج فيطال��ب 
باالنسحاب من هذه املرحية الهنم يرفضون 
ان يكون��وا أداة بي��د ملك او س��لطان حتى لو 
كان عىل ش��كل مرحية. في��ام يّر صاحب 
دور القلع��ة عىل الق��ول )ان��ه رأى كل يشء( 

فيس��أله املخ��رج من ه��و ال��ذي رأى؟ جييبه. 
ان��ه س��يعلم ذلك بع��د حني. ثم نكتش��ف ان 
الطفل هو الذي رأى، وهي اشارة اىل االهتامم 
بالطفولة واهنم ضوء املس��تقبل وعدم تركهم 
)عمي��ان(. لتنته��ي املرحية بتح��ول املخرج 
اىل مكفوف وهو الوحي��د الذي مل ير املجتمع 
كام رآه املكفوفون. مل تن��س املرحية الروائي 
العراقي عالء مشذوب، الذي اغتيل يف مدينة 
كربالء املقدسة. وقد تم ارسال رسالة مفادها 

ان الرصاص ال يقتل األبداع.
املخرج عي الشيباين والنص امللحمي

اما املخرج عي الش��يباين فذك��ر أنه عمل عىل 
تطوير النص واملشاركة بإعادة كتابته، وصواًل 
ملا يطلق عليه )نص العرض( وهو نص جماور 
للن��ص االص��ي وفي��ه رؤي��ة إخراجية ضمن 
ما يطل��ق عليه النص امللحمي، ويش��ري اىل ان 
هن��اك موضوعة تعد القاس��م االكرب للعرض 
حني ضمنت النص مقول��ة ان اجلميع ممثلون 
باس��تثناء بع��ض املمثل��ني وهي اش��ارة اىل ان 
املواط��ن العراق��ي بات يعرف وي��درك ما هو 
في��ه ولذا من الواجب ان تعمل مع كل الناس 
باجت��اه امل��رح بكونه ه��و احلياة. وم��ن هذه 
النقط��ة تم التعام��ل عىل اهنم ممثل��ون ولدهيم 
الرغبة باالنفج��ار بإبداعهم، وهم بحاجة اىل 
ورش وتدربت معهم اىل مدة ش��هرين واكثر. 
ولفت، حاولت قدر االمكان ان أشغل املرح 
لذا وضعت جمموع��ة ايقونات من أجل اقامة 
عرض مرحي، وتكون ادوات مرح، ولذا 
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ال مب��ر معهم للتعاون وتنظيم احلركات إال 
انا املمثل الوحيد وهو املخرج داخل املعرض. 
وم��ا ب��ني اجلدي��ة والس��خرية كان تعاط��ف 
اجلمه��ور. مل تنس املرحي��ة الروائي العراقي 
عالء مشذوب، الذي اغتيل يف مدينة كربالء. 
وقد تم ارس��ال رسالة مفادها ان الرصاص ال 
يقتل االبداع وقد اضاف املخرج مشهدا حني 
تم جل��ب الدراجة اهلوائية اخلاص��ة باملغدور 
لتكون مقلوبة ومضاءة وحتمل نتاجه الروائي 

الذي اضاء املكان.
من جانبه اوضح رئيس اجلمعية وممثل الفرقة 
عثامن الكناين ان اجلمعية تأسست عام 2016 
ومعها تأسس��ت فرقة الراج وهي تضم 52 
عضوا م��ن املكفوفني تم اختي��ار 13 مكفوفا 
للمش��اركة يف العرض املرح��ي ولدينا امرأة 
مكفوفة واحدة مل تش��ارك يف العمل النشغاهلا 
باحلصول عىل شهادة الدكتوراه. ويضيف اننا 

وجدنا أنفسنا لنتحدى العوق من جهة ونثبت 
ان الف��ن هو رس��الة احلياة وبإمكانن��ا التمثيل 
وان نرى االمر مثلام ي��راه اجلميع ولو بطرائق 
خمتلف��ة. ولفت اىل انه س��بق للفرقة ان قدمت 
العام املايض مرحي��ة )نحن هنا( وهي ايضا 
م��ن تأليف لؤي زه��رة وكانت رس��الة اىل ان 

املكفوف جزء من احلياة ويراها بجامل.
األداء املرح��ي اتس��م بالكوميديا الس��وداء 
والسخرية والتنوع والتنبيه اىل رضورة املرح 
يف تثقيف الش��عب. وهم يرددون : يف املرح 
نلع��ب نتعل��م نم��رح.  كلام ش��اهدت هؤالء 
املمثل��ني املكفوف��ني ازددت ق��وة يف ال��روح 
وإرصارا ع��ىل ح��ب اجلامل واحلي��اة. فهم قد 
أعاقوا اإلعاقة عن ان تسخرهم هلا فسخروها 
هلم وقدموا لنا درسا يف األمل والقوة والفن. 



تحت شعار
)كربالء مسرح متجدد وثقافة مستديمة(

العتبة الحسينية املقدسة تنجح برعاية  
مهرجان أيام كربالء الدويل للمرسح
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نجح��ت ش��عبة امل��رح املع��ارص يف العتب��ة 
احلس��ينية املقدس��ة يف رعاي��ة مهرج��ان أي��ام 
كربالء الدويل للمرح بنس��خته الثانية الذي 
ش��هدته مدينة كربالء املقدس��ة، حتت ش��عار 
)كرب��الء مرح متج��دد وثقافة مس��تديمة(، 
بمش��اركة )7( فرق مرحية م��ن دول عربية 
وإس��المية وأجنبية وحملية، وذل��ك عىل قاعة 
ق��ر الثقافة والفنون يف كرب��الء، وقد حرض 
االفتتاح  واالختتام نقي��ب الفنانني العراقيني 
الدكت��ور جبار ج��ودي، مكرمًا  إدارة ش��عبة 
امل��رح املع��ارص ومدي��ر املهرج��ان منتظ��ر 
الطوي��ل بكتاب ش��كر وتقدير، وق��د اثنى يف 
كلمت��ه ع��ىل اجله��ود املبذولة من قبل ش��باب 
كربالء املرحيني املنضوين حتت مظلة ش��عبة 
امل��رح املع��ارص والرعاي��ة الكريم��ة للعتبة 

احلس��ينية املقدس��ة حلرك��ة الفن��ون يف حمافظة 
كربالء املقدس��ة . فيام كرم��ت إدارة املهرجان 

السيد النقيب. 
وقال السيد )س��عد الدين البناء( املرشف عىل 
ش��عبة امل��رح املع��ارص، عضو جمل��س إدارة 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة: إن للم��رح تأثريا 
كبريا عىل املتلقي، لذا تواصل العتبة احلس��ينية 
بمواكبة امل��رح املعارص بال��ذات ومل تقتر 
عىل اجلانب احلسيني فقط بل شملت عروضا 
فعالي��ات  أن  موضح��ًا   . متنوع��ة  مرحي��ة 
مهرجان أيام كربالء للمرح بنسخته الثانية، 
انطلقت بمش��اركة فرق مرحي��ة من تونس 
ومر واي��ران، إضافة اىل الع��راق. مبينًا، أن 
مجيع العروض املشاركة من خارج العراق تم 
 )Online( عرضها للمش��اهدين الكروني��ا
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ع��رب مواق��ع التواصل االجتامعي. مش��ريا اىل 
أن مجي��ع املواضي��ع الت��ي تناولته��ا العروض 
املرحية ه��ي مواضيع ذات طاب��ع اجتامعي 
وكوميدي ساخر، وأخرى سياسية. منوها اىل 
ان مجي��ع  العروض ت��م اختيارها من قبل جلنة 
حتكي��م خمتص��ة، وذات خربة يف جم��ال املرح 
املهرج��ان  فعالي��ات  ان  مؤك��دًا  والتمثي��ل، 
افتتحت بعرض مرحي م��ن العراق بعنوان 

.)6×1(
م��ن جهته ق��ال الدكتور )هيثم عب��د الرزاق( 
رئيس اللجن��ة التحكيمية: ان ه��ذا املهرجان 
الذي تلتقي يف فضائ��ه الثقافات واإلبداعات 
واملواهب إلعادة قراءة أسئلة احلياة مع األخر, 
الن العامل اجلدي��د ادرك أمهية تبادل الثقافات 
لتحرير صوت األنس��ان واالس��تامع لتجاربه 
وحكاياته باملش��اركة اإلنسانية وحلامية عقولنا 

ومش��اعرنا وصوتنا من االستالب والتكميم 
ن��وع  , الن  والتط��رف واالنغ��الق  والعن��ف 
الثقافة واملنظومة األخالقية ألية امة متحرضة 
ت��أيت يف املقدم��ة وتعد م��ن أولوياهت��ا لتنظيم 
س��لوك الف��رد واالرتق��اء بوعي��ه يف املش��هد 
اإلنس��اين واالجتامعي. مؤك��دا ان توفر البيئة 
الثقافية لتفاعل احلياة املرحية يف هذا الظرف 
االس��تثنائي ه��ي اجلائ��زة الك��ربى للظاه��رة 

املرحية.«
وش��هد حف��ل خت��ام املهرجان جوائ��ز تكريام 
لألع��امل املرحية والفنان��ني وجلان التحكيم 
والك��وادر املقيمة عىل نج��اح املهرجان تثمينا  
جلهوده��م املميزة يف االهت��امم بالفن واملرح, 
 sos  (حيث ذهب��ت اجلائ��زة األوىل ملرحية
( للمخرج كرار امليس��اين م��ن العراق, وجائزة 
افض��ل أداء متثي��ي نس��ائي للممثل��ة )إيناس 
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امل��ري( من مر عن مرحي��ة الرجال هلم 
رؤوس كام ترشحت املمثلة )منى التلمودي( 
عن مرحي��ة الرهوط من تون��س, فيام ذهبت 
جائ��زة افض��ل متثيل رج��ايل للممث��ل )عالء 
قوقا( عن مرحية )الرجال هلم رؤوس( من 
م��ر, وناجي القيواين ع��ن مرحية الرهوط 
 6x من تونس , وازهر األس��دي عن مرحية
1  من الع��راق, وعن ايران فاز الثنائي التمثيي 
عن مرحية روبنس��ن كروس��و, وفاز بجائزة 
اإلخ��راج زي��دون ال س��لطان م��ن الع��راق , 
وجائزة افضل عمل متكامل ملرحية الرهوط 

من تونس.
 ويذك��ر ان ش��عبة امل��رح املع��ارص التابع��ة 
للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة اطلق��ت يف الع��ام 
املايض فعاليات مهرجان أي��ام كربالء الدويل 
للمرح، بنس��خته التجريبية األوىل, بمشاركة 

فرق مرحية من عدة دول عربية منها سوريا 
ولبن��ان وم��ر وع��امن وتونس والس��عودية 
فضال ع��ن العراق.، وذلك بحضور رس��مي 
واكاديمي، برئاسة الفنان عالء حسني الباشق 
حيث اس��تمر مخس��ة أيام بواقع س��تة عروض 

مرحية متنوعة ما بني عراقية وعربية.




