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يوم��ًا بعد ي��وم، يؤك��د املرسح احلس��يني 
املع��ارص أصالت��ه وجدارت��ه وأحقيت��ه يف 
واملضطه��دة  املحروم��ة  اجلامه��ر  قي��ادة 
واملتطلعة اىل حياٍة ُح��رٍة كريمٍة، وازدهاٍر 
حقيق��ي ، من خالل ما يطرقه من مفاهيم 
ورؤى فكري��ة انس��انية س��امية نابع��ة من 
واق��ع اجلامهر، والذي تأك��دت فاعليتها 
من خالل االنتش��ار الواس��ع هلذا املرسح 
وع��دد  ُعش��اقة  ع��دد  وازدي��اد  املب��ارك 
الكتاب والباحثني املتخصصني يف الشأن 
املرسح��ي وعدد الدراس��ات والرس��ائل 

واألطاريح الكبرة التي تناولته !!
فاملرسح احلس��يني، كام اكدنا ِمرارًا ونؤكد 
االن.. ه��و امل��رسح اجلامه��ري، م��رسح 
الغالبية العظمى من الش��عب التي عانت 
ومازال��ت تع��اين حت��ت وط��أِة االنظم��ة 

مجلة املسرح الحسيني
 رئي�س التحرير

القمعي��ة الديكتاتوري��ة املرتبط��ة بعجل��ة 
االمربيالية العاملية .والتي اس��ترشى فيها 
الفس��اد الش��امل ال��ذي أوصل ش��عوهبا 
اىل هناي��ة نف��ٍق مظلم، ال أم��ل يف اخلروج 
املوضوعي��ة  الظ��روف  بتوف��ر  اال  من��ة، 
التي يس��تحيل حتققه��ا يف املرحلة الراهنة 
بل��دان  عم��وم  ويف  العربي��ة  منطقتن��ا  يف 
الع��امل ، نتيجة عدم االس��تقرار الس��يايس 
واالقتصادي، نتيجة السياسات العدوانية 
املمنهجة لدول االس��تكبار العاملي- التي 
تنته��ج سياس��ة القرصن��ة الدولية - ضد 
ح باإلعالن  الشعوب املناضلة والتي تتبجَّ

عنها جهارًا وبدون خجل.
إن ردَّ الفعل احلاس��م واملناسب والفاعل 
ضد اهلجمة االمربيالية عىل شعوب العامل 
الثالث هو بانتهاج برنامج عميل قائم عىل 

االإفتتاحية



قة قادرة عىل  منظومة فكرية انس��انية خالَّ
املواجه��ة واملقاوم��ة وليس هن��اك اجدر 
م��ن الفكر احلس��يني املحم��دي االصيل 
الق��ادر عىل ذل��ك . ألن اعداء االنس��انية 
ال حيرتمون الش��عوب اخلانعة واخلاضعة 
الضعيفة.. وإن علم السياسة يؤكد القول 

العلمي والواقعي املأثور:
ة (.. وإن  ة إال القوَّ )) ال يبطل مفعول القوَّ
عراقنا احلبيب وأمتنا العربية واالس��المية 
متتلك الكثر من عنارص القوة القادرة عىل 
ي والتصدي وحتقيق االس��تقالل  التح��دَّ
والس��يادة اذا توّحدت إرادهت��ا، وتناخى 
املخلص��ون الغيارى إلنقاذ ش��عوهبم من 
حم��اوالت االع��داء الت��ي ل��ن تنته��ي إاّل 

بمواجهته��ا واالنتص��ار عليه��ا . من هذا 
املنطلق وهذه الرؤية الواقعية نقول :

إنَّ امل��رسح احلس��يني الرس��ايل االصي��ل 
املق��اوم س��وف يبق��ى من أه��م األدوات 
الفاعل��ة يف توعي��ة اجلامهر ون��رش الفكر 
االسالمي االنس��اين، كي يتم حتقيق مجيع 
االهداف التي جاءت هبا رس��الة الس��امء 

اخلالدة .
بسم اهلل الرمحن الرحيم

َعَمَلُك��ْم   ُ اهللَّ ى  َفَس��َرَ اْعَمُل��وا  »َوُق��ِل 
إىَِل  وَن  دُّ َوَس��رُتَ َوامْلُْؤِمُن��وَن  َوَرُس��وُلُه 
ُئُكْم بِ��اَم ُكْنُتْم  ��َهاَدِة َفُيَنبِّ َعامِلِ اْلَغْي��ِب َوالشَّ

َتْعَمُلوَن«)التوبة – 105(.





تاأليف: اأ . د . عقيل مهدي يو�صف

مسرحية 
الحسني كما نراه
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النصوص

م/ 1
) ترضب أجراس الكنائس .. موسيقى دينية 
تعبدية .. احلس��ن يقف عىل قم��ة عالية .. يف 

بقعة خرضاء .. (
احلس��ني : لك��م الس��الُم ، يا أه��َل الكتاِب ، 
وأنت��ْم يف صوامِعُك��م وبيوتُِك��م وأراضيكم 
.. أحبْبُتُك��م ، ألنّك��ُم ال حتّرف��وَن كلاميت عن 
مواِضِعه��ا، جْئُت��م لتبارك��وين .. ونحُن عىل 

عهِد نبيِنا ، ونبيِكُم .
) قْل يا أهَل الكتاِب تعالَوا إىل كلمٍة سواء..(
َملعوٌن م��ن آذى طفاًل، أو امرأًة، أو رجاًل .. 
أعملوا بام علْمُتم من س��الٍم ، وحمّبة ، ساحموا 
الضاّلنَي وارشدوهم إىل س��واِء الّسبِيِل .. ما 
أرشَف نزاهَتُكم وقد وْفدُتم عيًل لتباِركوا ابَن 
بنِت نبّي اإلسالِم ، َكام ْقلُتم ! قلُتْم : سأحاكي 
اِء ، سأكوُن  مثَلُكم ، رسَل السالِم ، َمن اإلنبيَّ
عند حسِن ظنُِّكم يَب ، ال أحَد غري، سيحفُظ 
ذّمة مؤمٍن ويمّهد أرًضا سالَكًة لبني اإلنساِن 
، أهذا ما أعلْنُتموُه ؟ أسأٌل اهلَل الرضًا عُنُكم، 
ك��ام أرضيُتم��وين .. ِعيش��وا بس��الم آمننَي يف 
زم��ِن اإلس��الِم .. ممّجِديَن القدي��َر األعىل يف 

صواِمِعُكم ، وكنائِِسُكم آمنْي اللهمَّ آمنْي .
) رضبًة موسيقية (

م / 2
- القرص يف الشام –

تظه��ر هند نائحة ع��ىل الرسي��ر ، ويف مقدمة 
امل��رسح يضطج��ع يزي��د ف��وق )صن��دوق( 
مغل��ق ، ثم ينه��ض ليفتح الصن��دوق ، وهو 
يق��ف مواجه��ا للجمه��ور ، فتش��ع أض��واء 
ح��ادة متحرك��ة ، مع س��امع أص��وات مغّربة 
وحش��ية ، تس��لط عىل يزي��د ، وهو يضحك 
ببشاعة ش��يطانية .. تنتبه هند، تنهض حماولة 
االق��رتاب من الصن��دوق، يس��ارع يزيد إىل 
غلق الصندوق، قافزًا، ليس��تقر فوقه، ببالهة 

مرذولة، بشعة ..
يزيد : هنا، رصيدَي احلقيقيُّ ، وكنزَي النادُر!
هن��د : أتتباه��ى برقائ��ِق الذَه��ِب ، وأكداِس 

الدراهِم ، ورزِم الدنانر !؟
َا ، وبام ال َيقاُس  يزي��د : بل هو أثمُن مَنها كلهَّ
.. آه .. ل��و علم��ِت .. م��ا يكم��ن م��ن ٌدٍر يف 

أحشاِء هذا الصندوِق !
م / 3

- القرص يف الشام -
يزي��د : ) يض��ع ع��ىل ص��دره صف��نّي م��ن 
الرص��اص، حام��اًل بندقي��ة يتنق��ل ب��ني بقع 
ويق��وم   .. امل��رسح  ع��ىل  املتناث��رة  الض��وء 

بحركات تعبرية ممرسحة.. (.
انتبهي يا هنُد !

هند : ماذا تفعُل .. أحّترُس نفَسَك ؟
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يزيد : وما ُيدريَني ، أْن يدخَل قاتيل من فلقَتي 
شباكي ، أو هيجَع يف فرايش !! أمل حيذْرين ابُن 

زياٍد منِك ! أنِت .
هند : أنا ؟؟

، أو تغدرينّنِي خنقًا! يزيد : قد تدّسنَي يل السمَّ
هند : أيبهُتني ؟ وأنا ال أعِرُفه ؟!

يزيد : م��ا ينطُق بالبهتاِن، ب��ل حيمي دولتي، 
ويفتديني!

هند : وهل تقتُل مثيل؟
يزي��د : َم��ْن ي��دري .. ق��د َيدفُعك ح��بُّ آِل 

احلسنِي لقتيِل !
هن��د : أوهاٌم ، وظنوٌن وأنا زوجُتَك ، ماذا لو 

كْنُت من سباياِك ؟
يزي��د : جلعلُت��ِك قربان��ًا، وطْف��ُت ب��ِك بني 

العسكِر !
هن��د : تتالعُب ب��َك األهواُء ! أخ��ربين ماذا 

حَيوي هذا الصندوُق ؟
يزي��د : ِقفي بعي��دًا ، ال تقرِتيب من جوِف هذا 

الربكاِن !
هند : أعوُذ باهلل من رّشِ شيطانَِك !

يزيد : رّسي ، مدفوٌن يف هذا الصندوِق ! ولْن 
لع عليه واحٍد يف هذا العاملِ من بعدي. يطَّ

م / 4
- القرص يف الشام –

هند : إبَق هنا وال تتبْعُه إىل الكوفِة .. أنصُحَك 
ما شاُنَك واحلسنْي ؟

يزيد : ألس��ِت من َحس��بِي وَنس��بِي وَدِمي ؟ 
كي��َف جتَحديَن الوقوَف حت��َت رايتي، وأنِت 

من ُصلبي وساللتي؟!
هن��د : ألّنُه يمي��ُل إىل اإلنص��اِف ، وينفُر من 

اجْلُوِر .
يزي��د : بإم��كايَن أن أك��وَن إمام��ًا مَثل��ُه ! لو 

أعنتيني عليه !
هن��د : إّياَك، ي��ا زوجَي العزي��َز ، والتلّوَن يف 
دي��ِن اهللِ .. احل��ُق خ��ٌر لَك م��ن الباطِل وال 

تعادي أبَن بنِت نبِّيَك !
يزيد : إال تؤازرينني ؟

هن��د : وماذا عن الس��امء؟! ان فعل��َت، فلن 
يكون معك نصر، وال عاذر هناك )تشر إىل 

السامء( .
يزي��د : ترينني جائَرًا َمطحون��ًا يف قعر جهنَم 
وأنا س��ّيُدِك  ؟ وَمْن َأْسَعَدَك ورَفَع من شأنِك 

لتسُكني فردوَس هذا الزماِن ؟
هند : مل خترْبين عن هذا الصندوق، التابوت !

يزي��د : َعهٌد قطْعُت��ه عىل نفيس، س��يرّسَك ما 
حيتوي��ه بع��د ح��نٍي ، ّجّه��زي اآلن نفَس��ِك ، 
س��آخُذِك معي يف نزه��ٍة للط��راِد ، والصيِد ، 

وامللذاْت ..
هند : )ولْتجَز كلُّ نفٍس ، بام َكَسَبْت (
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النصوص

م / 5
) املنظر صحراء .. هياكل خيام .. ومش��اعل 
مقدم��ة  يف  متقاطع��ة  وبس��ط  وحط��ب   ..

املرسح.. (
هند : إىل أيَن تريُد يب ؟

يزي��د : إىل نزه��ِة قنٍص ن��ادرٍة ، ال جي��وُد هبا 
الٌتاريُخ مّرتنْي !

هند : َمَلْلُت منها ..
يزيد : أال يس��عُدِك، أّنِك األم��رُة من بينِِهُن، 

وهنَّ حيسْدَنِك عىل خلوتِِك يْب ؟
هند : َأرتاٌع من القنص .

يزي��د : هنا اإلثارُة ، واجل��امُل .. اليشء َيْبُهُت 
ان مل يكن مرعبًا ! أنلتذُّ به ؟

هند : أيلُذ لَك الرعُب ؟
يزي��د : ) يعطيه��ا ناظ��ورًا ( اجل��يس هن��ا .. 
وراقب��ي مهاَريت يف القنِص .. ) يزحف باجتاه 
احليوان��ات املفرتضة .. ثم ي��راوغ ِطريدته .. 

ويصّوب مسدسه باجتاهها(.
ج��اءْت   ! تصويب��ي  باَلّدَق��ِة   ..  ) فرح��ًا   (
رصاَصتي متامًا يف الّنْحِر ، ليتفّجَر ينبوُع الّدِم 

، الرابِض فيِه .. اهلْل .. ما أسَعدين !.
م / 6

هيكل فارغ للش��واء .. وحتته ن��ار .. ) ترمتي 
عىل البساط .. وهي تلهث، مصدومة ..( .

هند : ماٌء .. أريد ماًء .. سُيغمى عيلَّ !
يزي��د : ) يأتيه��ا بع��رشات القناين م��ن املاء، 
ويدل��ُق امل��اء منه��ا ع��ىل يدهي��ا، ووجهها .. 
ها،  وبالقرب منها .. ( سآتيك ببحاِر العاملِ كلِّ

لرِتتوي لو شْئِت .
هن��د : غ��ُرك، حينو ع��ىل احلي��وان .. وأَنت 

تتَصّيدٌه .. وتُرديه ؟
يزيد : وهْل يف الّصيِد جنايُة ؟

هند : أال ُتشفُق عليها ؟
يزيد : إهنا غزالْة !

هند : و َدُمها ؟
يزيد : ِمسكا، َمسفوحا، يسيُل باملّجان تتحَت 

قدمَي .
هند : ورضيُعها ؟ الذي ترْكتِه لليتِم وَحيدًا !

يزي��د : احلي��واُن ال يعرف اليتَم ، ي��ا َزوَجتي 
األمرَة !

هن��د : لكّنا نعرُفُه، أنظْر إليه، َيتملوى بالرمِل 
، و َيمُضُغ احلىص ..

يزيد : ياَلرّقتِِك ، أيُتها الغزالُة البرشيُة الرؤوْم 
ُه ،  ! )يضح��ك( ال عليِك ، س��يكوُن هو و أمُّ
شواًء شهّيًا لنا، متّباًل بأزكى الروائِح الَعِطَرِة!

هن��د : ُكْلُه أن��َت، وأعفنِ��ي من��ُه !. أُيفرتُس 
اجلامُل الوديُع ؟

م / 7
- القرص يف الكوفة -

) س��تائر مس��دلة محر، ورشاش��ف محر، يرفع 
غطاءه األمحر ويلقيه عىل هند .. (

يزي��د : ) مرتب��كًا .. يق��ف يف بقع��ة مح��راء، 
ث��م ينهار ق��رب رسير هن��د وه��و يغطيها .. 
أغ��َرُق  أكاُد   .. وأنٍَصحينٍ��ي   .. اِعينينٍ��ي   )

بٍكوابييِس !
هن��د : ي��ا هَل��وَل فاجَعَت��َك .. م��ْذ عارشُتَك 
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وجدت أط��واْرَك تتقلُب ، طورًا حتتمي بتاج 
املل��وك ، وتنهدُّ إىل ف��رِق امل��وِت ، لتغتِصَب 
َق جثَث األبرياِء و  كريّس ويلِّ أمِرَك ، ث��م تعلِّ

تسحَلها ، وَتَقطَعها .
يزي��د : دْع��ِك م��ن ه��ذا .. ) يق��رتب م��ن 
الصن��دوق فيفتحه ، وخيرج منه ثيابًا ، ُتش��به 
ثياَب احلس��ني ، لرتدهيا ، وكأنه يقوم برقصة 

شيطانية مع املالبس ..(.
ها بش��ارِب  هن��د : كنَت تطيُل ش��ارَبك تش��بُّ
زعيمَك الس��ابِق ، ث��م وجدُت��َك رسعان ما 
ُب عليه وتطمُره و ترديه مع حليته ، وحتلق  تنلَّ
كلَّ أثر ل��ه ! لكن أن تتج��رأ ، وَتتقّمُص زيَّ 
احلسنِي فهذا اجراٌم فاضٌح .. انظْر إىل الثياِب 
أهّنا تزدِريَك ، كحرب��اء ملعونة خمتالة تدّنس 

خمملها .. الطاهر الرشيف .
يزيد : أنا ِحرباُء يا زوَجتي ؟

هن��د : لو بْذلَت وَس��عَك ، لن تكوِن قدس��ّيًا 
مثُلُه .

يزيد : ما َبَغَضْت نفيس واحدًا يناُفس��ني مُثلُه 
��ه أه��ٌل الكت��اِب ، ويكِرُمُه أه��ُل اهلنِد  .. حيبُّ
نِج ، وبالُد الصنِي  والّسنِِد ، وتِعّظُمُه قبائُل الزُّ

!.. ومرُص و اليمُن و العراق!
م / 8

) يقف احلس��ن عىل تل مرتف��ع ، تظهر رماح 
من اجلانبن ٌمَثبّتة عموديًا .. ومن حفرة رملية 

يظهر النصف األعىل ليزيد .. (
يزي��د : أَعَج��ْزَت أن ترس��َل واح��دًا غ��َرك 

يقاتلُني ؟ .. اسَلْم بنفِسَك .

َمنَّ م��ا س��لْمُت أموُر  احلس��ني : واهلل ألْس��لَ
الناس ولن أعطَيَك من نفيس أعطاَء الذليِل !

يزيد : وسلطاين ؟
احلسني : ال أطمُع يف هذا ، بل خرْجُت ليأَمَن 

املظلوموَن من طغيانك !
يزيد : أتعاديني، وحُلمتي قريبًة منَك ؟

احلسني :  َمن آذى الناَس .. فهو يؤذيني !..
يزي��د : أنظ��ر إىل دياناهِت��م ؟ واىل أعراقه��م 

الَنِجسة !
احلس��ني : قل .. ه��م َأخواُنن��ا .. ) ونزْعَنا ما 
ٍر  يف صدوِره��م م��ن غ��لٍّ ، إخوانًا ع��ىل رُسُ

متقابلنَي (
يزيد : لكنَّ الغلَّ نابٌت يف صدورِهم ؟

ِة ..  احلس��ني : باحلبِّ نقرتُب من رائَح��ةَ اجلنَّ
ُه هو من ُدخاِن جهنَم . والِغلُّ الذي تتوَهُ

يزيد: إيُن ألرى عجاَجُه ال يطفُئها إال س��عُر 
جهنَم ودخاهُنا الذي َتزُعْم .. مالك وُهؤالء 

الزنادقِة؟
ر كباَرُهم،  احلسني : توّقْف عن الشتائِم .. َوقِّ
وآرْح��م صغاَرهم، س��أكوُن هل��م عونًا حني 

تظلُمهم .. أو حِتّقُرهم وتتعاىل عليهم !
يزيد : أحتاُربني من أجلهم ؟

احلس��ني : أنا مع اهلدى ، أين��ام دار ! والعدُل 
أقرُب للتقوى !
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م / 9
) يرفع احلس��ن رزم الرماح ، ويرميها متفرقة 
ع��ىل األرض .. ويتخذ موقف��ًا مواجهًا ليزيد 

وهو راكع .. (
احلس��ني : طّهروا أنفَسكم من الَبغِض والِغلِّ 

وازدراِء اآلخرين .
يزيد : أتِقِرُنني هبم ؟

احلس��ني : قصوٌر من ذهٍب وِفضٍة ، والناُس 
يف فقر مدقٍع ، أُتْبِطُل رشعَة اهللِ ، بإرهاهِبم ؟

يزيد : بْل أقمَت العدَل ، وسأصِلُح لك أمَرَك 
معهُم، فهم لن يبايعوَك ، وستس��مُع منهم ما 

ال حتبُّ .
احلس��ني : س��أصرُب عليك ، حتى يقيَض بيننا 

احلق .
يزيد : وس��أريك كي��َف يرُقُصون عىل نغامِت 
مزم��اري، وقرِع طب��ويل، ويتداع��ون إيلَّ من 

إطراِف األرِض .
ة َنبّي اهللِ  احلس��ني : حتيي البدعَة ، ومُتيُت ُس��نّ

،وتشرتي ذمَم البائسنَي بالِدْرَهِم ؟!
يزي��د : وق��د أك��ون حّج��ة اهلل ع��ىل خلِقِه و 
وَديَعتِِه يف أرِضه ! سينسوَنك .. ويتذكروَنني 
.. أحذْر هذٍه اخلالئَق التي تَنعُق مع كل ناعق 
.. أنس��يَت ما فعلوا ..؟!  لنفتْح بيننا صفحًة 
رّسيًة .. لن يِّطلَع عليه��ا حتى ضِوء الصباِح 

.. وُتقرُّ يل بالواليِة .. ولَك منّي األمان ..
) رضبة موسيقية هادرة (

م / 10
) يمك��ن األس��تعانة ب��� ) داتاش��و (، لتظه��ر 
جمامي��ع برشية متنوعة األع��راق ، مهاجرة .. 

ومالحقة(
هن��د: َهِلل��وا .. وافَرح��وا بمجيء احلس��ني 
إليُكم .. استبرشوا بمقَدِمه ، واحذروا الفتنَة 
. بكم س��تكوُن الكوفُة دولًة راش��دًة ومن ال 
ينرْصُه ، س��يورث الذْلّة يف نفِسِه ، ويف نسِلِه. 
) تظهر عىل الشاش��ة جماميع من جنود روما، 

والنازية (
احلس��ني : يا جنَد يزيَد ، أخلعوا عنكم أقنعَة 
ّل والتعّصَب والكراهيَة .. ابُنوا احلياَة وال  الذُّ
هتّدموها، كونوا أحرارًا، وانضموا إلينا، بنبِل 
أمالِك��م ُس��تهزمون الرشَّ ، س��روا مع احلق، 

وال ُتساقوا قطيعًا إىل املَجزرة .
يزي��د : من تع��ّداين منكم، ال أم��اَن له عندي 
وال كرامْة .. ولن جيَد مواثيَق مؤكدًة ، ُأِقس��مُ 

عىل هذا بأيامٍن مّغلطٍة !
احلس��ني : إحقْن ِدماَء الن��اِس ، ترْصدتني يف 
لْتَك  املدينِة ، وما زلَت تكيُد يَل الغوائَل وش��غٌ
مالهي الدنيا، وإِطامِعها وأباطيلٍها عن احلِق 

، حتى اقتفيَتني إىل الكوفِة .) خيرج (
يزيد : سالحي عىل َمْن خالَف أمري .

) يرف��ع يدي��ه حمّيي��ًا ، م��ع خلفي��ة موس��يقى 
مارش��ات عس��كرية .. مع��ارصة وهتاف��ات 

وصعادات نارية احتفالية (.
يزيد : ) ينظر من رشفة بناظور مراقبًا حشود 
الن��اس .. ( إْن ُكنُت��م َق��د ّمنيتموه أش��ياَء .. 
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هلمّوا، اخلعوه أماَم الناس .. وأمامي !.. إين 
سآخُذه أخذًا ش��ديدًا، ليس فيه رخصْة حتى 
يبايعني .. هيا تفرقوا، وارجعوا إىل بيوتكم .

احلس��ني : َأتنتظ��ُرون القتل، وأنُت��م مقيمون 
يف بيوتك��م صاغري��َن ومتفرق��نْي ؟.. أمجعوا 

الشمَل ، واسحقوا الطاغيَة ..!
يزي��د : مت��ّردوا علي��ه ، ال تصّدق��وْه ، وم��ن 
أب��ى منك��م س��أعرُضه ع��ىل س��يفي القاطِع 
.. ليحتم��ي كلُّ واح��ٍد منك��م يف داِرِه إّياكْم 

واخلروَج عىل طاعتي .
احلس��ني : كي��ف ترتض��وَن وأنتُم مَج��ٌع ، بأن 
يتج��رَأ عليكم واحدًا آث��َر أْن يرسَقكم قوَت 
يوِمِكم ؟ .. ويؤلبُّ الفق��َر عىل أخيِه واملرأة 
عىل الرج��ِل ويتالعَب بأس��امِء الطوائِف !؟ 
وجيّدُف عىل امللكوِت األعىل باسم الطاغوِت 

!. ويَوّزُع اليتَم عىل األطفاِل !..
م / 11

) احلس��ن م��ع نفس��ه .. غ��ر منتب��ه لوجود 
يزيد..(

احلس��ني : ال ُيْدِخُل الب��كاُء أحَدكم إىل اجلنة 
.. إْن مل حيم��لِ التق��وى يف روِحِه ، وال يبتغي 
من احلّق رشوًة ، وال نفاقًا ..وال جيُحد أخوه 
اإلنس��اُن ، ويراعي حرمَة الديِن .. وال جينُح 
للقتِل ، ُخلق اإلنس��اُن ليعي��َش كرياًم، حاميًا 

جلاره.
يزي��د : َأمل ينَه��َك حمم��ٌد عن إلقاء نفس��ِك يف 

التهلكِة ؟
احلس��ني : ًمن ي��رتِك األرام��َل ، واليتامى بال 

ح��اٍم حيمُيه��م ، لوقوفهم مع احل��ق، هَلَو من 
اهلالكني.

يزيد : أنا لك ياحسنُي .. سأوِقُد ناري َضّدَك.
احلس��ني : س��يطفُئ فتنَتها اهلُل ، وتك��وُن بردًا 

وسالما عىل الناس .
يزيد : س��معتك ختاطب نفس��ك ؟! هل ختىّل 
عن��ك اخِللُّ والصدي��ُق والقري��ُب ؟! َأم هل 
تراك ما زل��َت تراهُن، عىل هذا النفر املذعوِر 
من س��يفِي ، و املتهالِك عىل قدمّي مستجديًا 
دراهي أو يطلُب شفاعتي يف دنيانا الفانية ؟

احلس��ني : دْع موازينِ��َك لنفِس��َك، فالن��اُس 
أدري بمس��الِك اخلِر س��يصفو النفوُس بعد 
لت ، وسيندُم األُخ  الفتنِة اهلوجاِء التي ُأَش��عِّ

عىل ظلم أخيِه ، وتوَقُف لعبُة غدِرَك.
م / 12

) تق��رب الراي��ة احلم��راء م��ن اخل��رضاء .. 
وحياول يزيد أن يصعد إىل رابية احلسن (

 ، والرمح��ِة   ، بالرأف��ِة  أوصيك��م   : احلس��ني 
وإحق��اِق احّل��ِق وال تنقم��وا.. هاه��م اوالء 
أنت��ُم  لك��م،  انت��رصُت  أليْن  حيارصوَنن��ي، 
الفقراُء ، واليتامى واملقطوعوَن ، واملترّشدوَن 
.. واألطفاُل مالئكُة األرِض .. الويُل للبغاِة 

، السارقنَي قوَت الناِس ..
يزي��د : ما ال��ذي يغريَك فيهم، أهت��وى الفقَر 

والزغبَة ؟
احلس��ني : يلهُمني الفقراُء باخلِر ، يف سفينتي 
 ، يلوُذ الضعف��اُء ، وتبارزنًا مع��ًا ُيمحُق الرّشَّ
وَتعمُّ الشفقُة .. عذاباُتكم هي َعذابايت أنا ..
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) تع��رض عىل الشاش��ة صورة تش��كيلية مع 
املوس��يقى مناس��بة، مللحم��ة الش��هيد للفنان 
كاظ��م حيدر، مع لقطات م��ن فلم ) القربان 
( وفلم ) الرس��الة ( لتعميق الروح امللحمية، 

للواقعة احلربية بني املعسكرين .. (.
م /13

احلس��ني : لن تنَجو من البالِء ،فقد ش��هرَت 
س��الَحَك بالباط��ِل وس��يتلقُفه األرشاُر من 
بع��ِدَك ، ولن يكوَن هناك بردًا وس��المًا لَك، 

أو خرابًا لسواك .. بل ستعّم الفتنُة دهرًا ..
) يتدحرج يزيد إىل األرض، ويزحف حاماًل 

ناظوره يراقب املعركة .. (
يزي��د : ) خياطب ابن س��عد ( أس��معَتُه يا ابن 
س��عٍد ؟ ارِم س��هَمَك ، لتك��ْن أولَّ من رمى 
س��هاًم بأجتاِهِه .. ولن ترج��َع مذمومًا بقتلِه ، 

بل أمرًا حاكاًم يف مملكتي ؟
احلس��ني : وه��ْل حَيِ��لُّ لكام قت��يل ؟ أال يكوُن 

اإلسالُم حاجزًا لكام عن سفك دمي ؟
) كل واحد منهام يف أجتاه خمالف لألخر، وال 

يريان بعضهام بعضًا (
يزي��د : ب��ل قتاٌل أْي��رسه أْن تس��ُقَط الرؤوُس 
وتطيَح األيادي ! أنت وَمّن مَعَك ! ما تقولنَي 

يا هنُد ؟
احلسني : جتوُر ، وتِظلُم وتنُكُث العهَد ، واهللِ 

لن أدخَل ُمْدخَلَك يف الدنيا و اآلخرة .
يزي��د : أه��ذِه بطول��ٌة ال يراه��ا القادمون من 

أتباِعَك ؟
هن��د : أصمْت يا يزيُد ، وهل تس��أُل الزهور 

عن دليٍل لشذاها ، أال تراُه من نسِل األحراِر 
، ال العبيِد ؟ أو تظنُّ مثُلُه خياُف مثَلَك ؟!

يزيد : سُأمِخُد ثورَتك، وأكُتمها يف نفوِس من 
واالك! ) ينظر ضاحكًا بأجتاه هند ، وهو يمّد 
يدُه هلا ، وخيرجان بطريقة رس��مية .. مفتعلة 
من جانب يزيد ، ومتمّنعه من جانب هند ..(

م/14
احلس��ني : اعل��م يا يزي��ُد ، إن اجله��َل وباٌء ، 
والظل��َم ب��الٌء .. وم��ن روٍح زاه��دٍة تقي��ٍة ، 
س��يأيت الن��وُر .. أو من صيح��اِت املظلومني 
 ، باآلث��اِم  مفضوح��ًا  القات��ُل  س��يتهاوى   ،
َدر حق��وُق املقت��وِل ، فالعمُر قصٌر ،  ول��ن هُتْ

وستدوُر قريبًا دائرُة املوِت عىل االنساِن .
) يظهر يف اجلانب البعيد يزيد مع هند (

هند : يامَلجِدَك موالَي ، ما تواكلَت يومًا عن 
نجدِة مظلوٍم ثائٍر ، يف وجه سلطاٍن جائْر.

أم   ، الس��وِء  ام��رأَة  ي��ا  أَتعصينن��ي   : يزي��د 
تطاوعينني ؟!

هن��د : ال أريد ذهاَب دين��ي ودنياَي مَعَك .. 
فأين ال أعني س��واه إمامًا ، وأنت مثيل ، لو ال 
املكابرُة ، تعرُف س��رته ، ما أعتدى عىل أحد 
وال أغت��اَب ، ما َعَرَف الطمَع ، أو الباطَل ومل 
خيرْج  جلاٍه أو ماٍل ، أو سلطاٍن .. لكٌنَك ختدُع 
نفسك ، وهُتَرُع إىل الوهِم ، عساه أن ُيسعَفك 
، فلس��َت يف ُمق��اٍم راج��ِح لنافَس��ه يف َميزاِن 

النزاهِة والعدِل .
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م / 15
يزي��د : ) يقيدُّ هند بسلس��لة تصل بن عمودين 
وترك��ع أمام ناف��ذة علوية ، تطٌل عرب س��تائرها 
احلم��ر، عىل خيام احلس��ن ..( انظ��ري إليه من 
رشفتِ��ِك ، ومتّتع��ي هب��ذا الطق��ِس الدم��وّي .. 
س��تحتفلنَي مع��ي بضي��اِع حلِمِك ع��ن عدالِة 
الس��امِء ، وإنِصافها ملن عىل األرض !.. سرتيَن 
يف ُعالِك وأنِت صاغرٍة ، كيَف تتطايُر األش��الُء 
حَتت��َك ، أو تتفجُر ينابيُع الدم��اِء من حولِِك .. 

حتى َتشهقي هبا خمنوقة !
هن��د : س��يخّبُئ ل��َك الده��ُر ، أحتف��ااًل َيلي��ُق 

بفعالِِك !
ك  يزي��د : أتعلمنَي أيُة مفاجأٍة تنتظُرِك ؟ س��أزفُّ
إىل ُعّش��ِك احلدي��دّي ، ال��ذي مل َتَر مَثل��ُه زبانيُة 

جهنم !
هند : وهل )...( مثيل زوجة عىل األرض إال ما 

بمثل ما فعلت ؟!
يزي��د : أِعُدك يا زوجتي، س��أغر م��ن طباعي 

ومزاجي منذ الساعة !
م / 16

) هند مركونة يف جانب من جوانب القفص أما 
القضبان ..(

هن��د : اخرجني من حب��يس .. واصطلح معه، 
قبل ضياع دينك !

يزيد : ساناجزه إىل يوم الدين .. الذي لن يضيع 
!لسُت مأخوذًا مثلك بخدعة السالم ! او طلب 

اإلصالح !! املساملون االيغّرون احلياة .
هند : أنرتكها للطغ��اة ؟ ونجعلها حياة راكدة، 

خاضعة جامدة ؟!
يزيد : سأريِك مصرِك الذي ترغبني! وسيكون 

عاصفًا ؟؟
هن��د : الس��ت أب��ا وزوج��ا ؟ ما لذي س��ترتكه 

ألطفالنا ؟
يزيد : سأحرضهم عىل االنتقام !

هند : وتفنيهم من الوجود ؟
يزيد : بل يكونون من الناجني ..

هن��د : ولك��ن .. تفرتس��هم ضغائ��ن املايض .. 
الذي صنعت .. بل ستصبح البذور املسمومة، 
بغرائ��ز  امللعون��ة  ثامره��ا  وتتناس��ل  غاب��ات، 

الشيطان .. القاتلة ؟؟
أتري��د ان تك��ون يا يزي��د عّراب ال��رّش ؟.. هل 

أحصيت ما زرعت من محاقات ؟!
م / 17

) يزي��د يقتاد هند وهي مقيدة، ويس��مع صوت 
نفر ممتزج مع كورال إنشادي، متقطع .. (

يزيد : انظري إىل هذه املناظر التي تس��اوي فيها 
الصغر مع الكبر، واملرأة مع الرجل!

هند : َمْن يزّيف الفواجع سواك ؟.. أراك جذاًل 
بم��رأى خنادق يتكدس امل��وت فيها، أمحدك يا 
رب، فاين اس��مع تراتيل صافي��ة تصيل منهم .. 

لتصّد عنّي صخبك واضطرابك .
ارتس��م  س��وف  وعطش��ه،  بارتوائ��ي   : يزي��د 
حدودي، أنا بحصوين املنيعة، وهو يف صحرائه 

اجلرداء.
هن��د : يف  عينيك، أرى جنائز تعرب وديان قلبك 
النح��ايس، لتحرق��ه وتردي��ه رم��ادًا .. ذهٌب و 
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رخام .. هل تراين احلم ؟!
يزيد : حتلمني بمويت ! لكنّي من املخّلدين.

هند : بل س��أراك مدفونًا يف قبو من الرصاص، 
وس��اري عامئره عالي��ة حيّفها الذه��ب وتتحلق 
بن��وره،  لتهت��دي  الصاحل��ني،  قل��وب  حوهل��ا 
وس��تبني الطي��ور أوكاره��ا يف مقام��ه، لتنش��د 
صادح��ة بمجده الس��اموي .. وه��ي تدبُّ عىل 

األرض .
يزي��د : متت��امت جاح��دة، وهذيان��ات خّدرها 
الس��هاد، وانضحته��ا مج��رات االنتق��ام! االن 
علم��ُت ان مثيل من الس��ادة، النجب، اليوجد 
مودة يف نفس واحدة من الطغام العبيد أمثالك، 

يا ابنة كريز !!
م / 18

يزيد : ) خياطب حراس��ه ( اذهبوا بحراس��اتكم 
بعي��دًا عّن��ي .. ) يق��رب م��ن هند( حس��بتيِك 
زوجتي ، وكن��ِت عدّويت، تّصدقين��ه وتتآمرين 

عيل .
هند : أية مؤامرة ؟؟

يزيد : قد مات اليوم َمْن تلوذين به !!
هند : كيف يموت احلسني، وهو ما زال ّحيا؟

يزي��د : ) يركع خلف قضب��ان احلديد يف زاوية 
م��ن املرسح، وإمام��ه كدس م��ن التبن، هيرش 
ش��عره، يمس��ك بقضته فارغة، ينف��خ فيها بال 
ص��وت .. ث��م يرميه��ا جانبا ويدلق لس��انه ..( 
أكاد اختن��ق من هذه الرائحة .. أي ش��واء هذا 
؟؟ مل تس��لطني الديدان عىل وجهي ؟.. أجد ان 
أحش��ائي تضطرب، تشتعل و جتّف .. ثم تندى 

وتربد، و تتجم��د القضبان واملوت��ى يتطاولون 
عيّل !!

هند : اخرجني من هذا السجن ؟
يزي��د : ان أخرجتك،  س��يموت نصف كياين، 
احلقيقي يا زوجتي!س��يموت ابن زياد، سندي 

يف دنياي وآخريت !
هند : شيطان ماكر .. نصف كيانك هذا ؟

يزي��د : هل ألنه دخل الكوف��ة من بوابة البرصة 
بمالبس احلس��ني كان يقل��ّدين ،وأنا     خدعت 
الن��اس من أتباع احلس��ني، واقتحم��ت الكوفة 

قبله باملالبس نفسها .. من بوابة الشام ؟!
هن��د : لن تنطيل اللعبة بع��د اليوم .. افتضحت 
عتمت��ك بس��طوع ن��وره، ول��ن خيتل��ط اجلوهًر 

احلقيقيُّ ، باملظهِر الزائْف ..
يزي��د : ) خيرج .. وكأنه يع��اين من مرض مميت 

يف أحشائه ..(
م / 19

احلسن : ) يقرب من القفص احلديدي ، الذي 
ت��دور يف داخله هند ، ويدور هب��ا .. يظهر يزيد 
من العمق ي��دّب عىل عكازين ، وبمظهر مزر ، 
يدور حول القفص بأجتاه معاكس لدوران هند 
.. ثم يش��عل مشعله الناري ، وتلهب النران يف 
اخللفي��ة ، يتقدم بأجتاه هن��د إلحراقها لكن قوة 
غامضة تس��حبه مرتاجعًا إىل اخلل��ف بأجتاه نار 
اخللفية املش��تعلة التي خيتفي فيها ، حّد التاليش 
، وتتغر ألوان اإلضاءة ، بأجتاه احلس��ني ، وهند 
واجلمهور .. لتكون مرشقة ، هبّية ، تنرش األمل 

والتفاؤل باحلياة ، مع املوسيقى ..(.
- اخلتام –
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مسرحية 
بقعة النور

تاأليف: عماد نافع
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الشخصيات: 
- اجلنرال ..الشخصية الرئيسية والوحيدة يف 

املرسحية
- بقع��ة النور - رأس االمام احلس��ن » عليه 

السالم«
- ممثلو جسد

املشهد االول -
بيئ��ة الع��رض - هيكل حديدي كبر وس��ط 
امل��رسح » الغراض متع��ددة » وهو باالصل 

قرص اجلنرال » يزيد »
املؤثرات الصوتية - ص��وت قواقع متداخل 

مع موسيقى ليلية
االض��اءة - خيوط اضاءة مح��ر وزرق خترج 

من قرص اجلنرال
اجلن��رال نائم وس��ط املرسح وه��و يضع قمه 
عىل ركبة الرجل االخرى ...يدخن  » سيكار 
» وتتوال��د يف خميلت��ه ص��ور متداخلة توضح 

رعبه الالمتناهي .
جمموعة من ممث��يل اجلس��د..يؤدون حركات 
أرضي��ة هادئة تب��دأ برفع ذراع الي��د بصورة 
بطيئة ومكررة ثم تعود اليد اىل جانب اجلسد 
..« اجلن��رال » يرفع ذراعه بنف��س الطريقة » 
...وهك��ذا تتصاعد احل��ركات ...وهو ممدد 

عىل رسيره وسط الغرفة ...يفز رسيعا.
اجلن��رال معلق باح��د زوايا الغرفة » بش��كل 
مقل��وب » وه��و ي��ردد عب��ارات مقطع��ة : 
ضجي��ج  ....أس��ميني  ...ين  أس.....م��ي 

الصم��ت ...ومركب��ي ب��ني الصخ��ر يرتنح 
..ضجيج ي��كاد يطيح بعق��يل .....وصمت 
هي��ز كي��ان العب��ث ....واجلمع ب��ني االثنني 

..جنون الفواجع والعويل ...
» يس��تدرك » : العويل ...العوي��ل ..العويل 
...ال أح��ب العوي��ل واملراث��ي ...ال اح��ب 
العويل ....يا حراس ....اوقفوهم ...اوقفوا 
هذا الصوت ..انه يقطع احشائي ...اقتلوهم 
.....اقتل��وا كل م��ن حيدث ه��ذه االصوات 
....اك��ره ه��ذه االص��وات ...اكرهه��ا ....

ال اح��ب العوي��ل واملراثي ....اقس��م بعزيت 
وج��اليل ألصلبنكم مجيعا  واقطع الس��نتكم 
وأرجلك��م .....« بص��وت ع��ال » ال أحب 

هذه االصوات ......
...اجلن��رال  قلي��ال  االص��وات  ختتف��ي 
...يضح��ك ....وهو مرتبك ومرعوب ....

ويستمر بالضحك ليخفي رعبه ......
اجلنرال : احتف��ي باخلوف من اخلوف اجلاثم 
يف خالي��ا ال��روح ...ي��أكل اجلم��ر جذوري 
...نعم يأكلها السعر .... وينهال عىل رأيس 
هدير الفواج��ع  بدماء الن��ور ...دماء قربت 
ش��مويس .. وذبحت هنارايت ... سأحفر نفقا 
بحجم ه��ذا التاري��خ ...ألعثر عىل ش��مس 
ب��ال دم��اء ... وقرب كب��ر أطمر في��ه الذاكرة 
....الذاك��رة ...الذاك��رة ....الت��ي تصفعني 

بعويلها ....كلام مر طيفك فيها ...
يع��ود اىل غ��روره : ال .. ال عويل وال مراثي 

....ال عويل
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فوي��ز ....يعلو ص��وت عويل وب��كاء ولطم 
مجاعي ...يقرتب من ج��دران القرص ......

يصاب برعب شديد ...
اجلنرال وهو خيرج مسدسا : اهنا تطلبني ....

نعم اهن��ا تطلب ناصيت��ي ....وتطلب رأيس 
.....رأيس ....فال��رأس عاصمة اجلس��د .« 

يتلمس رأسه »
تدخل جمموعة من الش��باب يرتدون مالبس 
س��وداء ...ي��ؤدون طقوس��ا حزين��ة بطريقة 
حزينة ومستفزة للجنرال ....اجلنرال برعب 
ش��ديد يردد : ال عوي��ل وال مراثي بعد اليوم 

....ال .....ال عويل ...
من ش��دة رعبه حياول االنتحار ...وهو يضع 
فوهة املس��دس بفم��ه ..صارخ��ا : ال ....ال 

عويل .....ال عويل
جمموعة اجلسد تؤدي رقصة ال طمة ....عىل 

انغام حزينة .

املشهد الثاين :
اجلن��رال يدخل م��ن احد زواي��ا املرسح وهو 
حيم��ل هنر الفرات عىل ظهره ...و » طاس��ة » 

ماء نحاسية .
اجلن��رال : امح��ل هن��را عىل ظه��ري وأجوب 
االرض باحث��ا ع��ن ظمأن أس��قيه من مائك 
الع��ذب ... .. ال أح��د ي��رشب ... ال أح��د 

يرشب
اجلنرال بصوت » سقا »  بائع املاء : ماء ...ماء 
...م��اء ...ع��ذب ...ع��ذب ع��ذب ع��ذب 
......اع��ذب ما بالكون .... من يرشب املاء 
العذب .... من يرشب ....انه ماء زالل ....

اجلن��رال  حي��دث النه��ر : أرأيت ي��ا صاحبي  
ال اح��د يري��د ان  يرشب من مائ��ك العذب 
...رغ��م الظمأ املحفور يف االكباد و الش��فاه 
والعيون ....ماء...م��اء .... من يرشب املاء 
... م��اء ع��ذب  .....أرأيت ال احد ش��ارب 
ملائ��ك غ��ري ....وال محال ألثمك س��واي 

........
اجلنرال بأس��لوب حتقيقي : أتراين ظلمتك اذ 
أمرتك باخليانة .....نع��م اخليانة .....خيانة 
الزهور التي أدميتها ظمأ قبل ان اجهز عليها 

انا ؟
» يس��تدرك » :  اذا .....كالنا  قاتل .....نعم 
قات��ل ... » يكرر ».. قاتل قاتل ....انا وانت 
قتلة ...انا قاتل وانت ايضا قاتل .....ولكن 

انت ضحية ...ضحية نعم ضحية ......
» يضح��ك طوي��ال  ث��م يع��ود اىل حدت��ه » : 
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وانا أمل أكن ضحي��ة ؟ ......ها قل يل امل اكن 
ضحية ...........يضحك عاليا  .....

يس��أل النهر بطريقة ساخرة : هل حقا فقدت 
عذوبت��ك ؟ » ههههه« ...هل حقا ان  » بقعة 
النور »  س��حبت أوكس��جينك لتصبح خانقا 
... ... ف��ال  » اوكس��جني وال هايدروجني » 

ههههه ..« يضحك طويال » ....
» .يس��تدرك » : دماء النور أفقدتك عذوبتك 

....وفككت معادالتك الكيميائية ...
هل غضبت مني ؟ ها ...هل غضبت ؟  ....

ماذا تريدين ان أفعل ...
ق��ل يل م��اذا ع��يل ان افع��ل ....محلت��ك عىل 
ظه��ري تكف��را لذنب��ك وذنبي ...متوس��ال 
بالصغر  والكب��ر ان يرشب من مائك .. ال 
أحد ي��رىض ...ال احد يرشب ..... حولتني 
اىل بائع س��قا ...ماذا تريدين ان افعل اكثر من 

ذلك  ؟
يق��ف بتأم��ل قائ��ال : س��أرشبك بنوبة رصع 
ألطفئ ه��ذا الظم��أ النابت بأح��داق الروح  
...... نع��م س��أرشبك بنوب��ة رصع ألطفئ 
حرائق العقل و الروح  . ....خيرج هو والنهر 

من احد زوايا املرسح .

املشهد الثالث:
تدخل جمموعة اجلسد لتؤدي رقصة » العبث 
» ...ص��ور تعبري��ة توض��ح حالة التش��ظي 
والضي��اع الت��ي تعانيه��ا الش��عوب يف ظ��ل 

االنظمة القمعية والشمولية .
تفت��ح عىل اجس��اد الش��باب س��ينام تب��ث لنا 
خطاب اجلن��رال ..وهو يرت��دي بدلة بيضاء 
وب��ني اصابع��ه » الس��يكار » الك��ويب ...يبدأ 

خطابه بالنص التايل :
) ح��ني يم��وت امل��وت داخ��يل ....ترف��رف 
االنتص��ار  ...راي��ات  روح��ي  اع��امق  يف 
...االنتص��ار ....ع��ىل جيوش الس��امء ....

وعىل املبعوثني اىل االرض سهوا ...االرض 
ارضن��ا ..والس��امء لن��ا ....لننفخ  هب��ذا االنا 
...لننفخ فيه بكل قوة .وانتم اخويت واحبتي 
الفع��ل احلقيقي هلذه الق��وة..الن فيه عزتكم 
ورشفك��م ...س��أغذيه بال��دم .. نع��م ال��دم 

..فبالدم وحده اكون اكرب من السامء .
» ينتهي اخلطاب – وتغلق الشاشة »

اجلنرال وس��ط املرسح ي��امرس لعبته املفضلة 
..ع��ىل  الصغ��رة  الس��كاكني  رم��ي  وه��و 
ش��واخص ....وهو يردد مف��ردات اخلطاب 
بطريقة ساخرة ومتحدية ...ليعلن الربوبية..

اجلنرال : الدم وحده جيعلني اكرب من الس��امء 
....وال بق��اء اال  يل .« تتصاع��د حدت��ه »...

وحدي ....وحدي ..من يشكل هذا الكون 
..أش��الء مبعث��رة وأش��الء ب��ال رؤوس ....

يك��رر .. . وس��من يمتلك االرض والس��امء 
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....وحدي ...وحدي ...
يدخل اىل غرفته ....يطالع الصحف بطريقة 

ساخرة ومستفزة وبشكل رسيع ..
- جمل��س االمن يفرض عقوبات جديدة عىل 

اجلنرال   » يرمي اجلريدة »-
-  س��قف جمنون يلتهم عائلة بأكملها ألنه ال 

يقوى عىل املطر !
- » يرمي اجلريدة االخرى »

-  طف��ل جائ��ع يبتل��ع ظل��ه !! ...« يرم��ي 
اجلريدة االخرى »

- لقد انترصت عليهم هنا ....وهنا ....وهنا 
.....وهن��ا ...« يرمي الصح��ف واحدة بعد 

االخرى وهو يكرر : هنا ....وهنا ...
- ت��أيت قوة من خ��ارج القرص لته��ز جدران 
الق��رص » جمموع��ة اجلس��د » حت��رك اهلي��كل 
....واجلن��رال  دائري��ة  بطريق��ة  احلدي��دي 

مرعوب داخل غرفته ...
- اجلن��رال نائم ع��ىل رسي��ره يف الغرفة وهو 

مغطى برششف طويل ..
- يفز ع��ىل حركة كف خت��رتق ارض الغرفة 
وه��ي تتحرك بتم��وج ...بعده��ا تظهر كف 
ثانية وثالث��ة ورابعة وخامس��ة  ...من داخل 
وخ��ارج الغرف��ة ...متتلئ الغرف��ة بالكفوف 

البيض كالثلج ....واجلنرال يزداد رعبا.
- اجلن��رال يفز من رسيره وهو يردد : ذاكريت 
ال تش��تهي موتى ...بل كواك��ب تتفجر نورا 

.....
- اجلن��رال بح��زن  ش��ديد :  صباح��ايت مثل 

روحي ...طام��ورة س��وداء ....اجهز الليل 
ع��ىل ش��مويس يف حلظة س��جد النور لرأس��ه 

وباتت هنارايت ذبيحة ............
- .ينه��ض .. يتحرك وس��ط املرسح ويردد : 
اخلالص ..اخلالص ..اخلالص ......كيف 
يل اخل��الص ...من عيون الناس ...والس��نة 
عق��ارب  اوق��ف  ان  يل  ...كي��ف  التاري��خ 

الزمن...
- موسيقى :-  اهات طويلة

- تظهر يف السامء شمس ثانية ..او » بقعة نور 
» ....وهي » رأس االمام احلسني » ع »

- اجلنرال : رأس حيمل ارسار الكون ...نوره 
يفض��ح نور الش��مس ..ويفض��ح كل ما فينا 
..... »يزحف نحو بقع��ة النور« :  العامل كله 
بشمس واحدة ودمك بشمسني يا .. ..سيفي 
بحد واحد ...ودم��ك بحدين ..يا ....يا اهلل 
ه��ذا رأس م��ن ؟ ي��ا اهلل ...رأس تش��ع من��ه 
حروف تسبح باس��مك   يا هلل.... يا اهلل ....

يا اهلل ..وهذه الش��فاه اس��معها تردد صوت 
االذان ...ي��ا اهلل ي��ا اهلل ....أس��معها تردد : 
خ��ذوا من رأيس ما ش��ئتم دما ومس��اجد...

والتنس��وا تق��وى اهلل ....ي��ا اهلل ....ي��ا اهلل 
...ه��ذا رأس م��ن ال أعرف��ه .... أقس��م ال 
أعرف حقيقته ... واجزم ال يعرفها غرك ...

- » يتق��دم نح��و اجلمهور ..ويس��أهلم : هل 
منكم احد يعرف حقيقة هذا الرأس ؟ ...ها 
...ه��ل تعرف��ون حقيقت��ه ...اجيب��وا .....« 
يعود اىل حوار الس��امء » : امل أقل لك  ال أحد 
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يع��رف حقيق��ة ه��ذا ال��رأس .......ال أحد 
يعرفها سواك ...قل يل ....كيف يل ان أعرفه 

انا .....ها ...كيف ؟
- ذبحته فحس��ب ومل أك��ن أدري اين قطعت 

أوشاج السامء !!.
- قطعت أوشاج السامء . » يكرر«

-  » يش��عر بقش��عريرة بجس��ده » .. يش��عر 
برعب ش��ديد ممزوج بندم ورغب��ة اىل التوبة 
.... يذه��ب اىل الضوء ...يرمي عىل جس��ده 

املاء ...
- وه��و يردد : مج��ر ...مجر ...يكرب يتناس��ل 
...ف��وق جفوين ...وف��وق  جروحي ...مجر 

....مجر
- ولك��ن رسعان ما يتحول امل��اء اىل دم ....

دم عبيط ....
- ي��رصخ : دم ...دم ...مل��اذا ...مل��اذا ه��ذا 

الرفض ها ملاذا.. ملاذا ؟
-  حي��اول الصع��ود اىل اع��ىل قم��ة يف ال��دار 

ليقرتب من السامء  ..
- اجلن��رال بص��وت عال : ملاذا ه��ذا الرفض 
.. ق��ل يل مل��اذا ..مل��اذا ...ماذا ع��يل ان أفعل 
...ماذا تريدين ان أفع��ل ..أفقأ عيوين ....أو 
افص��ل رأيس ع��ن جس��دي ....ال ..ال ....

مل تعد ترهبن��ي بدمائ��ك ال .. مل تعد ترهبني 
...س��أبدأ يب أنا ...انا وحدي ...من يش��كل 
ه��ذا الك��ون  ...وحدي ...وح��دي ال احد 

غري .. أتسمعني ؟
- »ا ص��وات  متداخل��ة ...دوي انفجارات 

... رصاخ اطفال ....وسيارات اسعاف »
- اجلنرال حيمل رحما كبرا ...وهو يقف امام 
» بقعة النور » ...يتحدث اىل الرأس : ها انذا 
وحيد ورأسك ..اس��معني جيدا مل تعد تلك 
األحجي��ات الغيبية وأس��ئلة م��ا وراء الكون  
ترهبن��ي ال ...ال مل تعد تفزعن��ي ...مادامت 
مزرع��ة املوت.. تكرب تك��رب تكرب .. وتطلب 
املزي��د ... ومادامت احلق��ول اخلرض ترتدي 
ثي��اب ال��دم لتثر ش��هوايت .....« حي��اول ان 
يس��تعرض قوته بحركاته الرشيقة مع الرمح 
...مرددا : اسمعني اهيا الرأس جيدا .. تنتظر 
قيامة مل ولن تقوم .لن تقوم ..ال قيامة لك اهيا 
ال��رأس .. .... ال قيامة ل��ك ..... ها ...اين 
قيامت��ك املزعومة ه��ل أخرس��تها صواعقي 

البتارة ؟ ها ....
- تدخل جمموعة اجلسد لتشكل عرش امللك 
املتج��رب بأجس��ادهم ...جيلس اجلن��رال عىل 

الكريس البرشي وهو حيمل رحمه الطويل .
- اجلن��رال : واالن اخربين اهيا الرأس ...من 
منا املنترص ؟ الرأس والعرش يل ... واجلسد 
لك ......الس��يف يل والدم ل��ك .....ذا من 
منا املنترص قل يل ...قيل يل ...... اينا املنترص

- تقف��ز » بقع��ة الن��ور » عىل ع��رش اجلنرال  
...لتحدث به زل��زاال ...تبدأ اجزاء الكريس 
بالتس��اقط ...ويس��قط اجلنرال عىل االرض 
.....حياول عبثا مجع أجزاء الكريس ...ولكن 
دون جدوى ...تبدأ اجزاء الكريس بالزحف 
اىل زواي��ا امل��رسح املختلف��ة .....واجلن��رال 
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ينادهيا بتوس��ل : اىل اي��ن تذهبون ....توقفوا 
...توقف��وا ...ال يليق بكم اح��د غري ....

ارجوك��م توقفوا ....ختتفي اج��زاء الكريس 
متاما ....ويبق��ى اجلنرال وحي��دا ......امام 
» بقع��ة النور » .....«اهن��ا املواجهة االخرة« 
....اجلنرال حياول اهلج��وم عىل » بقعة النور 
» وي��رضب ب��رأس رحمه بق��وة , ولك��ن بقعة 
النور تتحرك برسع��ة كبرة ...ويتغر مكاهنا 
بلم��ح الب��رص ..اكث��ر من م��رة ....يس��تمر 
الرصاع ...حتى يس��قط اجلن��رال من االعياء 
..لرتتقي » بقعة النور » عىل صدره ..وتس��د 

عليه اهلواء متاما .... يسقط الرمح من يده اىل 
قاعة اجلمهور » ....ويسقط جسده يف مزبلة 

التأريخ .
- وبع��د انتصار » بقعة الن��ور » ..تبدأ بتحية 
اجلمهور ...وهي تصعد عىل اجلدار االمامي 
للمرسح ...لتصل اىل س��قف املرسح ....ثم 
خت��رج من خش��بة املرسح اىل قاع��ة اجلمهور 
لتحييه ...يق��ف اجلمهور لتحية » بقعة النور 

» ...حتى ختتفي خارج قاعة املرسح .
»انتهت«                     
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عماد ال�صايف

g مسرحية الشهيد

)ن��زول احلجة)عج��ل( م��ن فض��اء امل��رسح 
ووقوف��ه ع��ىل مرتفع وه��و مغم��ور بالضوء 

االخرض ال تظهر منه اية معامل(.
احلج��ة/ قال رس��ول اهلل ص��ل اهلل عليه واله 
لإلمام ايب الش��هداء عليه السالم: مرحبًا بك 
ي��ا أبا عبد اهلل يا زين الس��اموات واألرضني، 
فق��ال الصحابة، رض��وان اهلل عليهم وكيف 
يكون يا رس��ول اهلل زين الساموات واألرض 
أحد غرك؟ فقال صىل اهلل عليه واله. والّذي 
بعثني باحلق نبيًا إن احلس��ني بن عيل يف السامء 
أكرب من��ه يف األرض فإّنه ملكت��وب عن يمني 

عرش اهلل، مصباح
هدى وس��فينة نج��اة وإمام خ��ر ويمن وعّز 

وفخر وذخر.
) اضاءة ع��ىل جملس عبيد اهلل بن زياد جالس 

عىل عرشه واىل اسفل منه كاتب – مجود(
احلج��ة/ )يق��رتب م��ن اب��ن زياد( ه��ذا هو 
امللع��ون اب��ن امللعون عبيد اهلل ب��ن زياد، ثاين 
قتلة االمام ايب عبد اهلل، س��يد الش��هداء عليه 
الس��الم، بعد امللع��ون ابن امللع��ون يزيد بن 

معاوية )احلجة يعود ملكانه(.
ابن زياد/ )بغضب( اكتب يا هذا... من امر 
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الكوف��ة والبرصة بأمر ام��ر املؤمنني يزيد بن 
معاوي��ة بن ايب س��فيان، اع��زه اهلل وابقاه، اىل 
عامل��ه عىل جيش املس��لمني، عمر بن س��عد 
ب��ن ايب وق��اص.. ام��ا بعد ف��اين مل ابعثك اىل 
امام الفتنة واخلارج عن امجاع املس��لمني، ايب 
عبد اهلل، لتمنيه الس��المة والبقاء, و ال تكن له 
عندي شفيعا فاذا وصلك كتايب هذا فاعرض 
عليه واصحابه النزول عىل حكمي فان قبلوا 
فابعث ايل هبم س��لام وان أب��وا فازحف اليهم 
وقاتله��م واذا قتل��ت اب��ا عب��د اهلل، فاوط��ئ 
اخلي��ل صدره وظهره, فان أنت مضيت بأمرنا 
جازين��اك ج��زاء الس��امع املطي��ع وان ابيت 
فاعت��زل امرنا وجندنا واترك ذلك بني ش��مر 
بن ذي اجلوش��ن وبني العسكر فانا قد أمرناه 
بأمرنا.. وال س��الم علي��ك وال رمحة اهلل وال 

بركاته.
)اظالم(

احلج��ة/ فجاء الش��مر لعن��ه اهلل بكتاب ابن 
زي��اد ودخ��ل أرض كربالء يوم التاس��ع من 
املحرم عرصا, فقدم الكتاب اىل عمر بن سعد 

لعنه اهلل فلام قرأه.
)اض��اءة عىل خيمة يف اقىص مقدمة اليس��ار، 

خيرج منها ابن سعد ومعه شمر(
ابن سعد/ يا شمر لعنك اهلل ولعن ما قدمت 
ب��ه, أين واهلل ألظن أنك أنت الذي حثثت ابن 
زياد عىل هذا ال واهلل ان س��بط رسول اهلل لن 
يستسلم ابدا وان نفس ابيه عيل، لبني جنبيه.

ش��مر/ يا بن س��عد أقرص وال تطل حديثك 

ه��ذا الذي ال طائ��ل منه وافص��ح بام عزمت 
علي��ه.. أمتيض بأم��ر أمرك ام تعت��زل وختيل 

بيني وبني حسني؟.
ابن س��عد/ لكم انت مكروه لدي بل ولكل 
البرش يا بن ذي اجلوشن فو اهلل ال اعلم كيف 
تطيقانك نفس��ك وروحك وال اعلم اي قدر 
نحس ذاك الذي جعل��ك مرافقا يل. اف لك 

ولوجهك الذميم هذا.
ش��مر/ )غاضبا( وحيك يا عمر بن سعد وال 
تتحام��ق ع��يل فان��ت يف حقيقت��ك اقبح مني 
روحا ونفس��ا ولبا فال تغرتن بام انت عليه من 

مجال وجهك الكالح.
)يمسك برقبته ويس��تل خنجره ويضعه عىل 

رقبة شمر(
اب��ن س��عد/ واي��ن ان��ت من��ي ومن نس��بي 
وحس��بي يا قبيح النف��س والوجه.. وحيك.. 
واهلل ل��وال ما نحن فيه من خط��ر ايب عبد اهلل 

وصحبه ألهرقت دمك الساعة.
ش��مر/ )يبعد خنج��ر عمر هب��دوء( متهل يا 
رج��ل وال ت��دع الش��يطان يله��و بن��ا ونحن 
صنيعت��ه. أنا مل أتك اال بأم��ر االمر عبيد اهلل 
بن زياد بعدما علم من س��مرك وس��هرك مع 

اخلارج عن امجاع املسلمني واخلليفة.
ابن سعد/ حسنا.. حسنا.

شمر/ فام قولك فيام عرضه عليك االمر ابن 
زي��اد يف كتاب��ه؟ هل ختيل بيني وب��ني ايب عبد 

اهلل؟.
ابن س��عد/ ال وال كرامة أنا اتوىل قتال وقتل 
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بن عيل دونك، فكن انت عىل الرجالة.
)مجود – احلجة يقرتب منهام(

احلجة/ اس��تعجل ابن س��عد يف نف��س اليوم 
التاس��ع م��ن املحرم, قبي��ل غروب الش��مس, 

فنادى املنادي.. يا خيل اهلل اركبي.
)نزول شاش��تي العرض ع��ىل جانبي املرسح 
االيم��ن واالي��رس ويع��رض عليه��ام حت��رك 
جيوش عبي��د اهلل ابن زياد – ظهور املنش��ور 

االيت(.
فركب��وا خيوهلم وزحف��وا نحو معس��كر ايب 
عبد اهلل عليه الس��الم, وكان االمام جالسا يف 
خيمت��ه واضعا رأس��ه بني ركبتي��ه وقد غفت 
عيناه فلام س��معت اخته العقيلة زينب عليها 
السالم، اصوات اخليل والرجال دخلت عىل 

اخيها احلسني عليه السالم.
)العقيلة عليها السالم تدخل خيمة يف مقدمة 
اليم��ني مغمورة بالضوء االخرض- احلس��ني 
مغم��ور بالض��وء االخ��رض يضع راس��ه بني 
ركبتيه – سيدنا العباس عليه السالم، جالس 
امام��ه مغم��ور بالضوء االخ��رض- مؤثرات 
الطبول واصوات الرجال وصليل الس��يوف 

وصهيل اخليل.
العقيل��ة/ اخ��ي وامام��ي ابا عب��د اهلل، فداك 

روحي.
احلسني/ ) يفتح عينيه( نعم اختاه.

العقيلة/ أخي لقد اقرتب عدو اهلل منا.
احلس��ني/ اعل��م واس��مع.أخيه ارجع��ي اىل 

خيمتك وال يذهبن بحلمك الشيطان.

العقيل��ة/ ام��رك مط��اع ي��ا امامي وس��يدي 
وموالي)خترج من اخليمة(.

احلس��ني/ )ألخي��ه العباس( اخ��ي وجمني يا 
اب��ا الفضل، بنف��يس أنت، اركب واس��تخرب 
الق��وم وانظر ماذا يريدون وما بدا هلم يف هذا 

الليل؟.
العباس/ )ينهض( امر موالي وامامي مطاع 

)خيرج(.
)نزول شاشة العرض عىل اعىل وسط املرسح 

ويعرض عليها املشهد االيت(
احلجة/ ركب س��يدنا قمر بني هاش��م، عليه 
الس��الم يف عرشين فارس��ا م��ن اصحابه فلام 

لقوا اجليش صاح هبم.
العباس/ ما تريدون وما بدا لكم؟.

احده��م/ جاءنا أمر من األم��ر ابن زياد أن 
نعرض عليكم النزول عىل حكمه أو احلرب. 
فام ردك��م عىل ما عرضه االمر عليكم لنبلغه 

الساعة به؟.
العب��اس/ قف��وا مكانكم حتى اخرب س��يدي 
وامام��ي  بأمركم )لرجاله( قفوا بوجه هؤالء 

حتى ارجع اليكم.
احلج��ة/ رج��ع قم��ر بن��ي هاش��م، اىل اخيه 
االم��ام ايب عب��د اهلل عليه��ام الس��الم وأخربه 

بقوهلم, فقال ابو عبد اهلل عليه السالم.
)احلس��ني يقف عىل مرتقع حتت بقعة الضوء 
االخرض يف وسط وسط املرسح وينادي بقوة 

ومن حوله رجاله(.
احلس��ني/ )ينادي بق��وة( ابلغوا اع��داء اهلل، 
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يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد وابن سعد 
وم��ن تبعهم إن االمام الثائر، ابن رس��ول اهلل 
ورحيانت��ه واب��ن وصي��ه صل��وات اهلل عليهام 
واهلام يقول لكم... ال و اهلل ال اعطيكم بيدي 
اعط��اء الذلي��ل وال اف��ر فرار العبي��د, واهلل ال 

اعطيكم شيئا مما تريدون.
اجلمي��ع/ )مع��ا( ال واهلل ال اعطيك��م بيدي 
اعط��اء الذلي��ل وال افر ف��رار العبيد، واهلل ال 

اعطيكم مما تريدون.
احلسني/ ابا الفضل.. ادُن مني.

العباس/ )يقرتب( امرك سيدي؟.
احلس��ني/يا أخي ان استطعت ان تردهم عنا 
س��واد هذه الليلة اىل غداة غد لكي نصيل فان 

اهلل يعلم أين أحب الصالة وتالوة القرآن.
العب��اس/ ) يذه��ب لرجال ابن س��عد( اهيا 
الرجال. ابلغوا ابن س��عد إن االم��ام ابا عبد 

اهلل يطلب منه مهلة ليلة واحدة لكي يصيل.
)اظالم(

)اضاءة- ابن س��عد ومعه عمرو بن احلجاج 
يقفان خارج اخليمة يف اقىص مقدمة اليسار- 

يقرتب منه احدهم(.
ابن س��عد/ ابلغ ابا عبد اهلل، بان األمر عمر 
بن س��عد ال يوافق عىل ما طلبته من مهلة, هيا 

ارسع وبلغ رسالتي.
وانتظ��ر  ه��ذا  ي��ا  مته��ل  احلج��اج/  اب��ن 

هناك)الرجل يبتعد قليال(.
ابن س��عد/ ما االمر يا عمرو بن احلجاج؟ مل 

قلت لرسويل أن ينتظر؟.

اب��ن احلج��اج/ اه��دأ ي��ا عمر بن س��عد وال 
تتعجل االمر.

ابن سعد/ ما الذي تريد قوله؟.
ابن احلجاج/ يا سبحان اهلل, واهلل لو كانوا من 
ال��روم او الديلم وطلبوا منا مهلة س��واد ليلة 
ألمهلناه��م كيف ال نمهله��م وهم اهل بيت 

نبينا حممد؟.
ابن سعد/ لو كان االمر بيدي لفعلت ولكن 
عبيد اهلل بن زياد ارسل عيل جواسيس وعيونا 

تنظر ما انا فاعل.
ابن احلجاج/ يا عمر. األمر االن بيني وبينك 
وال يعلم��ه احد غرنا. أوتش��ك يب ام تظنني 

عني ابن زياد عليك؟.
ابن سعد/ حاشى هلل يا بن احلجاج.

اب��ن احلج��اج/ واذن ال رضر ل��و انك لبيت 
طلب اب��ن بنت نبي��ك فمن ي��دري ما الذي 
س��يجري عندم��ا ترشق الش��مس غ��دا؟ قد 
يكون هذا ه��و الطلب االول واالخر، اذ ال 

طلب بعده.
ابن سعد/ )يرتكه ويتمشى ويفكر ثم يلتفت 

اليه( ترى إن امهله هذه الليلة اذا؟.
اب��ن احلجاج/ )يقرتب منه( هذا ما اش��ر به 
عليك يا ام��ر اجليش واجعلها منة منك عىل 
ايب عب��د اهلل فيذكرك بخر فاين ال ارى يف يوم 

غد اال قتاال رضوسا وبحرات من الدماء.
اب��ن س��عد/)للرجل( تعال)الرجل يقرتب( 
ابل��غ ابا عبد اهلل بانا وافقنا عىل امهاله س��واد 

هذه الليلة )الرجل خيرج(.
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)مجود – احلجة يقرتب ويتجول بينهام(
احلج��ة/ ص��ار ال��رأي ه��و أن يمهلوا س��يد 
الش��هداء علي��ه الس��الم، س��واد ه��ذه الليلة, 
فأضطر عمر بن سعد ان ينزل عند هذا الراي, 
فنادى منادهيم  ي��ا ابا عبد اهلل ويا اصحابه انا 
ق��د امهلناكم س��واد هذه الليل��ة اىل غداة غد 
فأم��ا أن تستس��لموا وتنزلوا ع��ىل أمر األمر 
ابن زياد  أو نناجزكم احلرب و القتال ثم عاد 

اجليش اىل معسكره.
)هب��وط شاش��ة الع��رض ع��ىل اعىل وس��ط 

املرسح ونزول املنشور االيت(
كانت ليلة عاش��وراء اخر ليلة يف حياة االمام 
الثائ��ر، عليه الس��الم واصحاب��ه رضوان اهلل 
عليهم ولكن كيف قضوا تلك الليلة؟ وماذا 
كان��ت حالتهم فيه��ا؟ روي اهن��م باتوا تلك 
الليلة وهلم دوي ك��دوي النحل من العبادة. 
يف نف��س ليل��ة الع��ارش من حمرم احل��رام مجع 
حبيب بن مظاهر االس��دي رضوان اهلل عليه 

اصحابه.
)اظ��الم- اضاءة عىل االس��دي وم��ن حوله 

الرجال – لغط وههمة الرجال(.
حبيب/انصت��وا يل ي��ا أخ��ويت.. أترضون ان 
يتقدم علينا بنو هاشم يف ساحة القتال ونحن 

ننظر اليهم وهم ُيقتلون؟.
الرج��ال/ )معا( ال و اهلل يا حبيب بن مظاهر 
االسدي، ما جئنا اىل كربالء اال لكي ال نرى 

هاشميا مرضجا بدمه.
حبي��ب/ بارك اهلل فيك��م ويف مجعكم املبارك 

ه��ذا وابرشوا باننا مالق��و ربنا ونبيه صىل اهلل 
عليه واله، بوجوه مستبرشة مبرشة باخللود يف 

جناته التي وعد
هبا عباده املؤمنني الذين ال خوف عليهم وال 

هم حيزنون.
)اظالم – اضاءة ع��ىل العباس)ع( يقف عىل 

مرتفع ومن حوله رجال(
العب��اس/ ي��ا  بن��ي هاش��م هذا ه��و يومكم 
املوع��ود الذي جتددون فيه البيعة لرس��ولكم 
االك��رم، ووصي��ه واب��ن بنته، صل��وات اهلل 
واملس��لمني  ولإلس��الم  وس��المه  عليه��م 
تع��اىل  اهلل  ع��ىل  يتوكل��ون  الذي��ن  املؤمن��ني 
وي��ذودون عن حرم اهل بي��ت النبوة عليهم 
الس��الم، وال يبخلون بأرواحهم وانفس��هم 

واهليهم وذرارهيم وما ملكوا. 
فام قولكم؟

الرجال/)معا(معك��م معكم ال مع عدوكم، 
ان��ا بك��م م��ن املؤمن��ني وبم��ن خالفكم من 

الكافرين يا قمر بني هاشم.
العباس/ يا بني هاشم احلمل الثقيل ال يقوم 
ب��ه اال اهله, نح��ن املطلوبون, ام��ا االصحاب 
فق��د ج��اءوا اىل مس��اعدتنا ونرصتن��ا فنحن 
الذين ينبغي ان نتق��دم للقتال أوال  فاذا ُقتلنا 

أخذوا بثأرنا.
– احلج��ة )عج��ل( يق��رتب منه��م  )مج��ود 

ويتجول بينهم(.
احلجه/ جاء بنو هاش��م واالنصار اىل خيمة 
احلس��ني عليه الس��الم وعرضوا ه��ذا األمر 
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عدوك��م.. حي عىل الف��الح.. حي عىل خر 
العمل.

اب��ن س��عد/ يقف ع��ىل مرتف��ع ورجاله من 
حوله- يضع سهام يف القوس وينادي(.

اش��هدوا يل عند األمر ابن زي��اد أين اول من 
رمى معسكر العدو بسهم )يرمى بسهم نحو 

خميم ايب عبد اهلل عليه السالم(.
)ن��زول شاش��ة العرض يف الوس��ط وعرض 

فيلم عن املعركة(.
احلج��ة/ تبع س��هم امللع��ون عمر بن س��عد 
س��هام جيش��ه نحو خميم احلس��ني كأهنا املطر 
حت��ى مل يبق اح��د من اصحاب احلس��ني إال 
واصابه من سهامهم عند ذلك التفت االمام 

احلسني عليه السالم اىل اصحابه قائال.
احلس��ني/ )وهو ع��ل مرتفع ين��ادي( قوموا 
ي��ا ك��رام اىل املوت ال��ذي البد من��ه فإن هذه 

السهام رسل القوم إليكم.
احلج��ة/ قام اصح��اب االم��ام الثائ��ر عليه 
الس��الم،, وبدأت احلملة االوىل حيث التحم 
االصح��اب، رض��وان اهلل عليهم، مع جيش 
الع��دو ف��ام انجل��ت الغ��ربة اال عن مخس��ني 
رصيعا من اصحاب ايب عبد اهلل عليه السالم 
بع��د ذلك  تقدم عليه الس��الم وقد افرغ عىل 
نفس��ه مواريث جده رسول اهلل صل اهلل عليه 
واله وسلم فوقف بإزائهم وجعل ينظر اليهم 

كأهنم السيل.
احلس��ني/)ينادي( أهيا الناس ناش��دتكم اهلل 
هل تعلمون أن هذه عاممة رس��ول اهلل؟ وأن 

عليه, كٌل يريد ان يسبق االخر اىل القتال, فقال 
عليه الس��الم تتقدم االنصار عىل بني هاش��م 

وجزاهم مجيعا عن اهلل خرا.
)اظالم(

)بزوغ الشمس – نزول شاشتي العرض عىل 
يمني ويس��ار امل��رسح وعرض املش��هد االيت 

عليهام(.
احلج��ة/ يف يوم الع��ارش من ش��هر حمرم اي 
يوم امل��رصع أمر االم��ام الثائر عليه الس��الم 
اوال بحف��ر خندق حول ظه��ر املخيم ومأله 
باحلطب وام��ر بإحراقه لئال يأتي��ه العدو من 
اخللف, حتى ان الش��مر بن ذي اجلوشن لعنه 
اهلل عندما أقبل ورأى النار يف اخلندق, تعجب, 
فص��اح ش��مر/ )يف اق��ىص مقدمة اليس��ار- 
ينادي( يا ابا عبد اهلل، تعجلت بنار الدنيا قبل 

نار االخرة.
احلس��ني/)يف مقدمة اليمني- ينادي( يا شمر 
بن ذي اجلوش��ن.. يا بن راعي��ة املعزى أنت 

اوىل هبا مني صليا.
برير/ )يقرتب( س��يدي إاذن يل ان ارمي هذا 

الفاسق بسهم.
احلس��ني/ ال ي��ا اخ��ي بري��ر.. إين اك��ره أن 
أبدأه��م بقتال)الرجال يتجمعون حوله عليه 

السالم  يا
اخ��ويت.. اال فلتعلم��وا إن اهلل ق��د أذن بقتيل 
وقتلك��م يف ه��ذا الي��وم فاس��تعدوا للص��رب 

واجلهاد.
م��ع  ال  معك��م  معك��م..  )مع��ا(  اجلمي��ع/ 
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هذا سيف رسول اهلل؟ هذا فرس رسول اهلل؟ 
هذا رداء رسول اهلل؟.

رجال ابن سعد/ اللهم نشهد ونقر.
احلس��ني/ ناشدتكم اهلل هل تعلمون أين بنت 
رس��ول اهلل؟ هل تعلمون ان��ه ليس يف رشق 
االرض وغرهب��ا اب��ن بنت نبي غ��ري فيكم 

وال يف غركم؟
رجال ابن سعد/ اللهم نعم.

احلسني/ )ينادي( إذن بم تستحلون دمي؟.
اب��ن س��عد//)ينادي(ابا عب��د اهلل.. نح��ن 
نقاتلك ألنك تأبى النزول عىل حكم األمر.

ش��مر/ )ينادي(ولس��نا تاركي��ك حتى تنزل 
عىل حك��م ام��ر املؤمنني وخليفة املس��لمني 

يزيد بن معاوية.
احلسن/ شمر بن ذي اجلوشن.. أعيل الكرار 
وويص الرس��ول، ام��ر املؤمن��ني والفاس��ق 
الفاج��ر ش��ارب اخلم��ر وصاح��ب القرود، 
امر املؤمنني؟! اركس��ك اهلل يف جهنم وبئس 

املهاد..
رجال ابن سعد/ انزل عىل حكم االمر.

رج��ال احلس��ني/ ال واهلل ال اعطيك��م بيدي 
اعط��اء الذلي��ل وال افر ف��رار العبيد، واهلل ال 

اعطيكم مما تريدون.
احلسني/ احلمد هلل الذي خلق الدنيا فجعلها 
دار فن��اء وزوال مترصف��ه باهله��ا حاال بعد 
ح��ال فاملغرور من غرته والش��قي م��ن فتنته 
فال تغرنكم ه��ذه الدنيا فإهنا تقطع رجاء من 
رك��ن اليها وختيب طمع م��ن طمع فيها وإين 

أراكم قد اجتمعتم عىل امر قد اس��خطتم اهلل 
فيه عليك��م واعرض بوجه��ه الكريم عنكم 
وجنبكم رمحته واحل بكم نقمته فنعم الرب 
ربنا وبئس العبيد انتم أقررتم بالطاعة وامنتم 
بالرس��ول حممد صل اهلل عليه واله وسلم ثم 
عدوتم عىل عرتته وذريته تريدون قتلهم فتبا 

لكم وملا تريدون وانا هلل وانا اليه راجعون.
ابن س��عد/)ينادي بقوة( ويلكم كلموه فإنه 
ابن ابيه واهلل لو وقف فيكم يوما كامال ملا كل 

وملا حرص.
ش��مر/)ينادي بقوة( ابا عبد اهلل.. قد اطلت 
املحاججة وها انت ترى وتسمع بان ال حياة 
ملن تنادي فال تعان��د امجاع االمة فتكون انت 
واهلك واصحابك م��ن اخلارسين ولكي ال 
تتقول علينا االعراب بان اخلليفة يزيد وامره 
عبيد اهلل بن زياد وقادة جيش��ه عمر بن سعد 
وش��مر بن ذي اجلوش��ن وغرهم، مل يمهلوا 
ابن بنت رس��ول اهلل، واالن... ما تقول يا بن 

فاطمة؟.
احلس��ني/ أقول اتقوا اهلل وال تقتلوين فإنه ال 
حيل لكم قت��يل وانتهاك حرمتي فإين ابن بنت 
رسول اهلل وجديت خدجية الكربى وقد بلغكم 
ق��ول نبيكم يل وألخ��ي املجتبى املس��موم.. 
احلسن واحلسني س��يدا شباب اهل اجلنة فإن 
صدقتم��وين فيام اق��ول وهو احلق ف��اهلل اوىل 
باحل��ق واهلل م��ا تعمدت كذبا م��ذ علمت أن 
اهلل يمقت عليه اهله وان كذبتموين فإن فيكم 
من اذا سألتموه عن ذلك اخربكم سلوا جابر 
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ب��ن عب��د اهلل االنصاري وابا س��عيد اخلدري 
وسهل بن سعد الساعدي والرباء بن عازب 
وانس بن مالك وزيد بن ارقم خيربونكم اهنم 
س��معوا هذه املقالة من رسول اهلل يل وألخي, 

اما يف هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟.
الرج��ال/ )معا( قد ش��هدنا وعلمنا واقررنا 

ولكن ال مناص من امر اخلليفة اعزه اهلل.
احلس��ني/ ويلكم اتطلبوين بقتيل لكم قتلته؟ 
ام بامل اس��تهلكته؟ أم بقصاص من جراحة؟ 
)حلظات من الصمت( يا ش��بث بن ربعي يا 
حج��ار بن ابج��ر ويا قيس بن االش��عث ويا 
يزيد ب��ن احلارث ويا عمرو ب��ن احلجاج ويا 
ف��الن ويا ف��الن أمل تكتب��وا يل ان ق��د أينعت 
الثامر وأخ��رض اجلناب وانام تق��دُم عىل جند 

لك جمندة؟.
شمر/ اجبه يا قيس بن االشعث.

ابن االشعث/ ابا عبد اهلل.. واهلل ال ندري ما 
تقول ولكن انزل عىل حكم بني عمك فإهنم 

لن يروك اال ما حتُب.
احلس��ني/ ال و اهلل ال اعطيكم بي��دي اعطاء 

الذليل وال افر فرار العبيد.
)طب��ول احل��ر وصلي��ل الس��يوف وصهي��ل 

اخليول يتصاعد(.
احلس��ني/ ه��ل من ن��ارص ينرصن��ا؟ هل من 

ذاب يذب عنا؟ هل من معني يعيننا؟.
احل��ر/ )يق��رتب من ابن س��عد( ي��ا عمر بن 

سعد.

بن سعد/ ماذا يا حر بن يزيد التميمي؟.
احلر/ أمقاتل أنت ابن بنت الرسول حقا؟.

ابن سعد/ أي واهلل.
احلر/ اما لكم فيام عرضه عليكم من رأي؟.

ابن سعد/ قد كتبت اىل أمرك ولكنه أبى.
) احلر يبتعد قليال وقد اخذته الرعدة يلتفت 

اليه املهاجر بن اوس(
املهاج��ر/ باهلل علي��ك، ما ال��ذي اصابك يا 
أبا يزيد م��ا هذه الرعدة؟ اه��و اخلوف؟ كال 
والف كال.. و اهلل لو ُس��ئلت من اشجع اهل 

الكوفة ما عدوتك.
احل��ر/ وحيك مهاج��ر ب��ن اوس.. إين ُأخر 
نف��يس بني اجلنة و الن��ار, ال واهلل ال اختار عىل 
اجلنة ش��يئا) يلتفت اىل ول��ده وهو اىل جانبه( 

بني يزيد.
يزيد/ بىل ايب.

احلر/بن��ي ال طاق��ة يل ع��ىل الع��ار وال ع��ىل 
غضب اجلبار.

يزيد/ وما ذاك يا أبه؟.
احلر/ أوما تسمع صوت ابن بنت رسول اهلل 
يطلب النارص؟ )يتوجه نحو احلس��ني يميش 
روي��دا رويدا ش��ابكا عرشة عىل رأس��ه وهو 
ين��ادي ربه( اهلي إين اليك انيب فلقد ارعبت 
قل��وب اوليائ��ك وأوالد بن��ت نبي��ك )يدنو 
من احلس��ني مطأط��ئ برأس��ه اىل االرض ثم  

يصيح( السالم عليك يا ابا عبد اهلل.
احلس��ني/ وعليك الس��الم, ارفع رأسك من 

انت اهيا الفارس؟.
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احلر/ سيدي انا صاحبك الذي حبستك عن 
الرجوع وجعجعت ب��ك اىل هذا املكان, واهلل 
يا س��يدي ما كنت اظ��ن ان االمر يصل اىل ما 

ترى وانا االن تائب فهل يل من توبة؟.
احلس��ني/ نعم ان ُتبت ت��اب اهلل عليك, انزل 

من عىل ظهر فرسك.
احلر/ س��يدي أن��ا لك راكب خ��ر لك مني 

راجل, فهل تأذن يل بقتال القوم الظاملني؟.
احلسني/ قد اذنا لك يا حر بن يزيد الرياحي.

االصحاب/ )معا( حر بن يزيد الرياحي.
)عرض مشاهد قتال احلر جليش ابن سعد(

احلجة/ مح��ل احُلُر عىل القوم بعد ان خطبهم 
ووعظه��م, فقاتلهم قتاال ش��ديدا حت��ى ُقتل 
رض��وان اهلل علي��ه, وهكذا مل ي��زل اصحاب 
احلس��ني عليه السالم يربز الواحد بعد االخر 
حتى صار الوقت بعد الظهر بس��اعة فلم يبق 
م��ن االصحاب مع احلس��ني اح��د, فصارت 
النوبة عىل بني هاش��م, بدأ ع��يل االكرب القتال, 
وما زال بنو هاشم يربزون الواحد تلو االخر 

حتى نظر احلسني عليه السالم اىل
خميم اصحاب��ه واهل بيته فلم ير فيه احدا من 

الرجال.
احلس��ني/ )ينادي بقوة( ال حول وال قوة اال 

باهلل.
احلج��ة/ اقب��ل االم��ام الثائ��ر الش��هيد عليه 
الس��الم، اىل املخي��م ودع��ا بفرس��ه وهو ذو 
اجلن��اح ف��رس رس��ول اهلل ص��ل اهلل علي��ه 
واله وس��لم ه��ذا الفرس ركبه احلس��ني يوم 

عاش��وراء, اقتحم به املرشعة فلام ولج املاء مد 
الفرس رأس��ه ليرشب, فقال له عليه السالم، 
أنت عطش��ان وانا عطش��ان فال ارشب حتى 
ترشب فرفع الفرس رأسه عن املاء وكأنه فهم 
كالم فارسه االشم, فلام مد عليه السالم، يده 
اىل امل��اء ليرشب ناداه رج��ل لعني : يا ابا عبد 
اهلل، اتلت��ذ ب��رشب املاء وق��د هتكت حرمك 
وخيامك��م؟ فرم��ى املاء من ي��ده وخرج من 
املرشعة, وتوج��ه نحو اخليام فوجدها س��املة, 

فعلم أهنا مكيدة, فجعل يستسقي االعداء.
احلس��ني/)ينادي( يا قوم أس��قوين رشبة من 

املاء.
احده��م/ لن تذوق امل��اء حتى ت��رد احلامية 

فترشب من محيمها.
احلس��ن/أأنا ارد احلامية يا عدو اهلل؟ ال و اهلل 
وانام ارد عىل جدي رسول اهلل واشكو اليه ما 
ارتكبتم من��ي وانتهكتم من حرمتي فيغضب 

عليكم ويغضب اهلل لغضب رسوله.
احلجة/االمام الش��هيد عليه الس��الم، حيزن 
عىل اصحابه بعد ان رآهم جثثا مطرحني عىل 

الرمضاء أقبل اىل خيمته.
احلس��ني/ )يق��ف خ��ارج اخليم��ة يف مقدمة 
اليم��ني وينادي( ي��ا زينب وي��ا ام كلثوم ويا 
ُس��كينة ويا رقية ويا بنات رس��ول اهلل، صىل 
اهلل علي��ه واله، هلم��ن عليكن مني الس��الم 

فهذا اخر العهد واللقاء يف اجلنة.
)اجلمي��ع خيرج��ن ويتحلقن حول��ه فيجلس 

وجيلسن معه(
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النس��اء/)معا( اىل اين يا محان��ا ويا حامينا، يا 
بن رس��ول اهلل، صىل اهلل عيل��ه واله؟ اىل اين 

يا رجانا؟.
استس��لمت  ق��د  كأن��ك  أخ��ي  العقيل��ة/  

للموت؟.
احلسني/ اخية يا عقيلة اهلاشميني، وكيف ال 
يستس��لم للموت من ال نارص له وال معني؟ 
ولك��ن اخي��ه اذا ان��ا قتلت ف��ال ختميش عيل 
وجها وال ترضيب عيل صدرا وال تش��قي عيل 

جيبا وال تدعي بالويل والثبور.
العقيل��ة/ اخ��ي فدت��ك روح��ي. أفأش��هد 
مرصع��ك وأبتيل هبذه املذاعر من النس��اء و 
االطفال؟ ليت امل��وت اعدمني احلياة يا ُثاملة 

الباقني ويا بقية املاضني.
احلس��ني/ اخي��ه تع��زي بع��زاء اهلل، إن أهل 
االرض يموتون واهل الس��امء ال يبقون لقد 
مات جدي مس��موما ش��هيدا وهو خر مني 
وقد مات ايب ش��هيدا مطعون��ا وهو خر مني 
وقد م��ات اخي ش��هيدا مس��موما وهو خر 

مني.
)نياح ونحيب النساء(

العقيل��ة/ )تن��ادي( واثكاله.. ه��ذا ابو عبد 
اهلل، ينعى نفسه)تنوح وتنحب(.

احلس��ني/ ) يأخذ برأس��ها ويضعه يف حجره 
وجعل يمس��ح ع��ىل قلبها( الله��م اربط عىل 
قلبه��ا بالص��رب) ينظر يف صفوف النس��اء( ام 

كلثوم اخية مايل ال ارى ابنتي ُسكينة؟.
ام كلثوم/اخ��ي  وامامي وروح��ي التي بني 

جنبي.. ُسكينة جالسة يف اخليمة تبكي.
احلس��ني/ )ينه��ض ويدخ��ل اخليم��ة ف��رى 
سكينة واضعة رأسها بني ركبتيها حزينة باكية 

فيجلس عندها, ويمسح عىل رأسها بيده( 
س��يطول بعدي يا ُس��كينُة فاعلمي___ منك 

البكاء إذا احلامُم دهاين
ال حُترق��ي قلبي بدمعك ح��رسة ___  ما دام 

مني الروح يف جثامين
فإذا ُقتلُت فأن��ت اوىل بالذي ____  تأتينه يا 

خرة النسوان
س��كينة/ )ترف��ع رأس��ها الي��ه(/ أب��ه كأن��ك 

استسلمت للموت؟
احلس��ني/ ُبنية وكيف ال يستسلم للموت من 

ال نارص له وال معني؟.
سكينه/ أبه إذن ُردنا إىل حرم جدنا.

احلسني/ بنية هيهات لو ُترك القطا لغفى ونام 
)ينهض ليخرج- سكينة متسك بثوبه(

سكينة/ أبة إن يل اليك حاجة.
احلسني/ وما حاجتك يا بنتاه؟.

سكينة/ )تدنو منه وتأخذ يده ومتسح هبا عىل 
رأس��ها( أبة بعد ساعة س��أكون يتيمة ال اجد 

من يمسح عىل رأيس.
احلج��ة/ )يعل��ق عىل حرك��ة مش��هد التوديع 
الذي يع��رض ام��ام اجلمه��ور( بعدها ركب 
االمام احلسني عليه الس��الم جواده فأحاطت 
النس��اء به كاحللقة هذه تقبل ي��ده وهذه تقبل 
رجله فجعل يودعهن وهو يقول. اهلل خليفتي 
عليك��ن ثم توج��ه اىل امليدان س��ار قليال وإذا 
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بالنداء من خلفه فالتفت فاذا بالعقيلة تقرتب 
منه:

العقيلة/ أخي قف ُهنيئة.
احلسني/ ُأخية ما تريدين؟.

نح��رك  ع��ن  يل  اكش��ف  أخ��ي  العقيل��ة/ 
وصدرك.

)احلس��ني عليه السالم يكش��ف هلا عن نحره 
وصدره, فقبلته يف صدره وش��مته يف نحره ثم 

حولت وجهها اىل جهة املدينة وصاحت(.
العقيل��ة/ ُأم��اه ي��ا زه��راء لقد اس��رُتجعت 

الوديعة وُأديت االمانة.
احلسني/ ُأخيه أيُة وديعة وأمانة؟.

العقيل��ة/ أخي اعل��م انه ملا دن��ت الوفاة من 
ُامنا الزهراء دعتن��ي اليها فقبلتني يف صدري 

وشمتني يف نحري ثم قالت يل.
ص. الزه��راء/ )ص��دى( ُبني��ة زين��ب هذه 
وديعت��ي عن��دك إذا رأيت اخاك اب��ا عبد اهلل 
بأرض كربالء وحيدا فريدا فش��ميه يف نحره 
فانه موضع الس��يوف وقبلي��ه يف صدره فانه 

موضع حوافر اخليول.
احلس��ني/ أنا احلس��ني ب��ن ع��يل ______  

آليت أن ال انثني
امحي عياالت أيب ___________   اميض 

عىل دين النبي
)نزول شاشتي العرض يمني ويسار املرسح-

عرض مشاهد من قتال احلسني-ع-(
احلجة/االمام الثائر الش��هيد عليه الس��الم، 
حيم��ل ع��ىل ميرسة جي��ش الكف��ر والضاللة 

وهو يقول :
احلس��ني/ امل��وت اوىل م��ن رك��وب الع��ار 

النار _______ والعار اوىل من دخول 

احلجة/ أخذ حيمل عليهم فينكشفون من بني 
يدي��ه فصاح عمر بن س��عد لعن��ه اهلل واخزاه 

باجليش.
ابن س��عد/ )واقف يف اقىص مقدمة اليس��ار 
يرصخ( ويلك��م أتدرون م��ن تقاتلون؟ هذا 
ابن األن��زع البطني, هذا ابن قتال العرب, واهلل 
ان فرغ لكم ال متتاز ميمنتكم عن ميرستكم.

الرجال/ إذن ما نصنع يا امر؟.
ابن س��عد/ وحيك��م امحلوا علي��ه محلة رجل 

واحد.
احلج��ة/ فحمل��وا ع��ىل ايب عب��د اهلل علي��ه 
الس��الم، محلة رجل واحد, فكان يشد عليهم 
ويبعدهم عن خميمه ثم يع��ود اىل موقفه أمام 
البيوت وهو يكث��ر من قول ال حول وال قوة 
اال ب��اهلل الع��يل العظيم وإّنا هلل وإّن��ا اليه .قال 
بع��ض االع��داء لعنه��م اهلل واهلل م��ا رأي��ت 
مكسورا قُط قد ُقتل ولُده واهل بيته واخوته 
واصحابه اربط  جأش��ا م��ن االمام الثائر وال 
ام��ى جنانا منه ولق��د كانت الرجال تش��د 
عليه فيش��د عليهم وقد تكامل��وا ثالثني الفا 
وهو رجل واحد فيشد عليهم فينهزمون بني 

يديه اهنزام املعزى إذا شد هبا االسد.
ابن س��عد/ )يرصخ(م��ا تنتظ��رون بالرجل 

ثكلتكم امهاتكم امحلوا عليه.
احلج��ة/ فأحاط��وا باإلمام  م��ن كل جانب 
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وافرتق��وا علي��ه أرب��ع ف��رق, فرقة بالس��يوف 
وفرق��ة  بالس��هام  وفرق��ة  بالرم��اح  وفرق��ة 
باحلج��ارة. فكث��رت جراحاته واعي��اه نزف 
ال��دم, فوق��ف ليس��رتيح وقد اعي��اه الضعف 
فأخ��ذ أبو احلت��وف اجلعفي لعن��ه اهلل حجرا 
ورمى به ابا عبد اهلل، فصك به جبهته فسالت 
الدماء عىل وجهه الرشيف فرفع احلسني ثوبه 
ليمس��ح الدم ع��ن وجهه وعينيه فأتاه س��هم 
حمدد مس��موم له ثالث ُش��عب وقع عىل قلبه 

فصاح االمام عليه السالم
احلسن/ بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل.

احلج��ة/ فكل��ام اراد عليه الس��الم، أن ينتزع 
ذلك الس��هم م��ن موضعه مل يتمك��ن, انحنى 
عىل قربوس رسج فرسه ثم استخرج السهم 
من قفاه, فانبعث ال��دم كامليزاب فوضع كفيه 
حت��ت ذلك اجل��رح فلام امتألت دم��ا رمى به 

نحو السامء.
احلسني/ اللهم هون عيل ما نزل يب أنه بعينك 

يا رب العاملني.
احلج��ة/ ثم وضع كفيه ثانية فلام امتألت دما 

خضب به عاممته ووجهه وحليته املباركة.
احلس��ني/ هكذا اكون حتى القى جدي وأنا 

خمضوب بدمي مغصوب عيل حقي.
احلجة/ بعد هذا اهنارت قوى س��يد الشهداء 
بس��بب ذل��ك الس��هم املثل��ث املس��موم, م��ا 
استطاع البقاء عىل فرسه, مال ليسقط من عىل 
ظهر اجلواد اىل اجلهة اليمنى, فامل اجلواد معه 
لكي ال يس��قط فامل عليه السالم، ليسقط اىل 

اجلهة اليرسى فامل اجلواد معه لكي ال يسقط, 
فالتفت االمام عليه السالم.

احلس��ني/ يا ج��واد ال طاق��ة يل عىل اجللوس 
عىل ظهرك, دعني اسقط عىل وجه االرض.

احلج��ة/ فكأن اجل��واد قد فه��م كالم االمام 
الش��هيد عليه السالم،, حينها مد الفرس يديه 
ورجلي��ه حتى الص��ق بطنه ع��ىل االرض ثم 
انزله عليه الس��الم، برف��ق ولني, وجعل حيوم 

حول فارسه الشهيد.
يف  ط��را  اخلل��ق  ترك��ت  اهل��ي  احلس��ني/ 

هواكا______ وأيتمُت العيال لكي أراكا
فل��و قطعتن��ي يف احلب ارب��ا_________    

ملا مال الفؤاد إىل سواكا
إهلي وفيُت بعهدي، اهلي اهلي هذي رجايل يف 

رضاك ذبائح.
)االمام احلسني يف وسط وسط املرسح شهيد 
ومن حوله يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد 
وعمر بن س��عد وش��مر بن ذي اجلوش��ن – 
مجود – اقرتاب احلجة منهم والتجول بينهم(

احلج��ة/ يزيد بن معاوية وعبي��د اهلل بن زياد 
وعمر بن سعد وشمر بن ذي اجلوشن هؤالء 
هم القتلة واالمام الثائر الشهيد عليه السالم، 
هو املقت��ول، فالس��الم عليه يوم ول��د و يوم 

استشهد و يوم يبعث حيا.
)عرض فيلم عن زيارة الناس لرضيح االمام 

احلسن عليه السالم(
)اظالم(   
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الشخوص 
احلسن )عليه السالم( 

جون بن حوي 
شيخ العشرة 

شخص 1
الشمر بن ذي اجلوشن 

حبيب بن مظاهر 
                     

                            املشهد األول 
 )  مضارب قبيلة جون يظهر رئيس عشرة جون 

جالسا مع عدد من وجهاء العشرة ( 
ج��ون بن ح��وي : )  يقبل ع��ىل اخليمة يدخلها( 
الس��الم عليكم ي��ا أبن��اء عمومتي وعش��ريت ، 

وجناحي الذي أطر به  يف حيل ورحلتي .

يعشق الحرية
أبناء العشرة : وعليك السالم يا جون 

شيخ العش��رة : ماذا وراءك يا جون وما اخلرب ، 
يقال ان حربا إعالمية تس��تعر ، بني احلس��ني بن 
عيل ويزيد بن معاوية األرش ، يف رصاع مستمر ، 
موضوعه خالفة املس��لمني ، فمن هو األحق هبا 

؟ ومن سوف ينترص ؟ 
ج��ون بن حوي :  إهنا ح��رب بني احلق والباطل 
، م��ن يبايع فيها احلس��ني للس��عادة اخلالدة  نائل 
، وم��ن يبايع يزي��دا نصيبه احلطام الزائل ش��يخ 
العشرة : من أين لك هذه األخبار ؟ فحدثنا عام 

سيجري وما جرى وما دار ؟ 
ج��ون بن ح��وي : كن��ت الي��وم يف مك��ة أعتمر 
، فلقي��ت قافل��ة احلس��ني كأهنا الس��يل املنهمر ، 
ووجدت احلس��ني بأصله يفتخ��ر ، يدعو الناس 

يعقوب يو�صف الرفاعي
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إىل بيعته ، حياججهم باآليات والسور.
شيخ العش��رة : ما ذا سيصنع احلس��ني لو بايعه 
املس��لمون ؟ ه��ل س��يحكم بالع��دل وللحقوق 

سيصون ؟ 
ج��ون بن ح��وي : نعم نع��م احلاكم ل��و حكم ، 

سيعدل بني املظلوم ومن ظلم .
ش��خص 1 : لك��ن اخلالف��ة موىص هب��ا ليزيد ، 

فبايعه كرباء األمة فنال  ما يريد .
جون بن حوي : ال يستحقها يزيد ، ألنه شيطان 

مريد ، سيجعل أخيار األمة كالعبيد .
شخص 1 : لكنه بن معاوية كاتب الوحي املنزل 

، واخلليفة السادس املبجل . 
جون بن حوي : لكن احلس��ني أح��ق باخلالفة ، 
ألنه حيمل احلكمة والثقافة ، يشبه جده حممدا يف 

أوصافه .
ص��وت جمهول : قدر احلس��ني أن يقات��ل ، ويثأر  

للحق ويناضل .
جون بن حوي :  )  خياطب نفس��ه فقط (  أسمع 
صوت الضمر ، خياطبن��ي كأنني باتباع احلكمة 

جدير . 
ش��يخ العش��رة : ما بك يا جون ؟ مع من تتكلم 

كأنك جمنون . 
ج��ون بن حوي : نعم جمنون بحب احلس��ني ، ما 
أروعني يش��دين إلي��ه احلنني ، أفك��ر أن أعتصم 

بحبله املتني .
ش��يخ العش��رة :  لكنن��ي ال أتصور أن احلس��ني 
يقبل يف جيش��ه العبيد ، بل يقب��ل األحرار وكل 

فارس صنديد .
جون بن حوي : س��ألتحق باحلس��ني سأتوس��ل 
بابن الزهراء ، ليقبلني يف جيشه جنديا أقاتل مع 

أصحابه سواء بسواء . 
ش��خص 1 : ) يضحك ( لكنك عبد أسود ذليل 

، ال تناسبك احلرية وظلها الظليل .
ج��ون بن حوي : أنا أبحث ع��ن احلرية احلمراء 
، يف االستش��هاد ب��ني ي��دي احلس��ني وصحب��ه 
األصفي��اء ، س��أنال الش��هادة ألك��ون رم��زا ملن 

رفض ظلم األدعياء .
ش��خص 1  :  ك��م أنت مضحك ي��ا جون العبد 
األس��ود ، تري��د أن تتح��رر م��ن ق��درك املؤبد ،  

فالعبد عبد ولو حترر أو لألحرار قلد .
ج��ون ح��وي :  كال  كال  أهي��ا اجلاه��ل فاحلرية 

استحقاق  لكل من طلب العىل وناضل .
ش��خص 1:  يا ج��ون أنت عبد بنس��به وصفاته 
الذميم��ة ، فكي��ف تطل��ب الصف��ات العظيمة ، 
كيف تريد أن تتخلق بالفضائل وترجو رمحة اهلل 

ونعيمه ؟
جون بن حوي :  ال عليك فقافلة احلس��ني تضم 

كل  إنسان مستكني ، وليس بالتضحية ضنني .
صوت صهيل خيول 

جون بن حوي : أس��مع صوت قافلة احلسني  ، 
مت��ر بمكة قبلة املس��لمني ، س��ألتحق معها ألبلغ 

اليقني .
)  يتجه جون نحو قافلة احلسني التي متر بمكة( 

                            املشهد الثاين 
احلس��ني بن عيل : س��ائر أنا ال أخشى األدعياء ، 
أمنيتي أن أزرع البس��مة يف ش��فاه الفقراء ، أمحل 
بيدي قنديل اإليامن املضاء ، أرفع راية األوصياء 

، خفاقة مثل شمس السامء .
حبيب بن مظاهر : ما أروعك يا سيدي  يا رحيانة 
العرتة العلوية  ، ما أمجلك وأنت ترس��م للتاريخ 
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طريق احلرية ، بعد أن ش��عرت أن العامل س��يفقد 
اهلوية ، لك��ن هيهات هيه��ات أن يتهاوى العامل  

وأنت فيه مثال وصدق وإباء وعنوان وقضية .
احلس��ني بن عيل : حب��اك اهلل وغم��رك باليمن يا 
حبي��ب ب��ن مظاهر ، ي��ا مثاال ذهبي��ا ألصحاب 
البصائر ، ماذا تقول يف قوم ماتت فيهم املش��اعر  
، دع��وين للبيع��ة يوما ثم جف��ت ضامئرهم مثلام 
جت��ف الدم��وع يف املحاج��ر ،ه��م أه��ل الكوفة 
خيش��ون بري��ق الس��يوف واخلناج��ر .حبيب بن 
مظاه��ر : أعلم س��يدي أنك تأس��ف مل��ن أضاع 
آخرت��ه بدنياه ، ومأل ركابه من ماهلا الزائل فضل 
طري��ق هداه ، أعلم أن��ك نبيل ال حتمل غيظا ملن 
ناوءك يف مس��عاه ، ألن قلبك من ذهب وقلوهبم 

حجارة صامء .
احلس��ني بن عيل :  أنا  صوت اهلل وثأره أسمو كام 
يسمو السحاب ، ألمطر أرض اليباب ، وأروي 
الظامئ��ني ماء عذب ال��رشاب ، أمتت��م باحلكمة 
وفصل اخلطاب ، سأنرش احلرية وأقرع كل باب 
، ألهنا هبة اهلل لكل مضطهد ذاق ذل العذاب . 

ج��ون بن ح��وي : الس��الم عليك أب��ا عبد اهلل ، 
ي��ا من س��دد اهلل خط��اه ، من أحبك بل��غ مداه ، 
اهلل بالرمح��ة حباه .اهلل  كم أنت عظيم يا س��يدي 
احلسني ، انا مغرم بعشقك املبني ، أنت إيثار أنت 
دواء لكل مس��تكني ، ه��ده الداء وجت��ذرت فيه 
آهات السنني ، فأرجوك أن ترشح قلبي بكلامت 

مغمسة باحلنني .
احلس��ني ب��ن عيل : م��اذا تبتغ��ي مني ي��ا جون ؟ 
إن طريق��ي ميلء باألش��واك واملن��ون ، يبذل فيه 
العاش��قون مهجه��م دون اهلل يضح��ون ، فام هو 

شأنك يا جون ؟

جون بن حوي :  يا س��يدي أرغب يف نرصتك ، 
والقتال يف حرضتك ، أريد أن أملس احلرية برفع 

رايتك .
احلس��ني ب��ن ع��يل :  ال ألفين��ك يا ج��ون تطلب 
احلري��ة ، واحلي��اة األبدية ، فام عدى مم��ا بدا هل 

أيقنت أن الدنيا فانية  مقضية ؟ 
جون بن حوي : نداء اهلل انبثق يف أعامقي ، ينادي 
ويش��عل نران أش��واقي ، يش��دين إلي��ك ويزيد 
اش��تياقي ، حيررين من فق��ري وإمالقي ، لقيتك 
اليوم فام أحىل التالقي ، لس��ت طامعا بالدنيا بل 

أطمح لالنعتاق . 
الرس��ول :  )  صوت صهيل فرس الرس��ول ( يا 

أبا عبد  اهلل يا أبا عبد اهلل 
احلسني :  ما ذا وراءك ماذا وراءك ؟

الرسول : أرسلتني لتقيص أخبار  كوفان ، أهلها 
ينتظرون��ك ي��ا س��يد اإلحس��ان ، بف��ارغ الصرب 
واإليامن، فأنت من حقت له الوالية والسلطان .

احلس��ني : أخش��ى أن يغرهم الزمان ، فينقلبون 
عىل واليتي ويشهرون بوجهي السنان .

ج��ون بن حوي :  نحن رهن إش��ارتك يا س��يد 
اإلنس واجلان ، رفضنا الذل ورفضنا اهلوان.

احلس��ني : جرب اهلل خاطرك يا جون ، وأس��عدك 
باحلرية وكفاك رش أهل الكفر واملجون 

جون بن حوي : ) يستل سيفه من غمده ويلوح 
ب��ه مه��روال يف امل��كان ( هب��ذا الس��يف الثاقب 
س��أحارب س��أحارب ، طلبا للحرية سأقتل كل 
ع��دو ناص��ب ، وأقهر اصح��اب  الرش وطالب 

املناصب .
احلس��ني : بورك��ت ي��ا ج��ون وبورك س��عيك ، 
وس��مت روحك وعال جمدك ) حيل الظالم شيئا 
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فش��يئا ( هذا الظ��الم حيل يا أصحايب فمن ش��اء 
منكم فراقي فهو خمر بني البقاء والغياب 

ج��ون بن حوي :  الالال واهلل الذي رفع الس��امء 
بغ��ر عمد ، لن أتراجع عن جماهدة كل طاغوت 

وغد .
احلسني : لكنك  يا جون أنت تبعتنا طلبا للعافية 
اخلرضاء ، فام هو شأنك ؟ هل قررت أن تشاركنا 

البالء ؟ 
ج��ون ب��ن ح��وي : نع��م يا س��يدي يا حس��ني ، 
س��أقارع معك كل عدو هجني ، أقسم بحبل اهلل 

املتني .
احلس��ني : حس��نا حس��نا امض معنا لنيل مناك ، 

وسدد اهلل خطاك ) صوت صهيل اخليول ( 
                        املشهد الثالث 

) أرض كرب��الء .... يتقابل اجلمعان .... جيش 
احلس��ني وجي��ش أعدائ��ه.... احلس��ني خياطب 

أعداءه ( 
احلسني : اهلل أكرب اهلل أكرب يا عبيد الدنيا ، أنا ابن 
خ��ر الناس أما وأبا ، فلم تقاتلونني وأنا خامس 

أصحاب اهلدى . 
الشمر بن ذي اجلوش��ن : كف عن هذا احلديث 
ي��ا بن عيل قتال الع��رب  ، وانزل عىل حكم يزيد 
خليفة العجم والعرب ، فإن مل تطع ومل تستجب 

، فابرش منا بنكال وغضب .
احلس��ني : ما أوقحك يا عديم اإليامن واألدب ، 
أتنك��ر خصايل وقرابتي والنس��ب ، أمل تقاتل مع 
ع��يل ايب فالعج��ب العج��ب ، فلم تبي��ع أخراك 

بالدراهم والذهب .
الش��مر :  ) يضحك ( أش��ك يف اآلخرة  واملعاد 
، وأحبب��ت الدني��ا فل��م العت��ب ؟ ف��ال تنص��ح 

فنصيحتك ال جتدي وال هتب .
جون ب��ن حوي : إئذن يل يا س��يدي ك��ي اقاتل 
الش��مر اهلجني ، الذي مل يتمسك بحبل اهلل املتني 

، واتبع هواه وسجد للشيطان اللعني .
احلسني : أذنت لك ياجون بالقتال واجلهاد ، كي 

تنال الشهادة وتظفر بالسداد .
ج��ون ب��ن ح��وي : ) ي��ربز  لك��ي يكل��م القوم 
وينصحهم ( ياعبيد املطامع ،التزجركم الروادع 
، آثرت��م احلياة الرخيصة وعصيتم ربكم الرائع ، 
فحل عليكم القتل والقصاص ، فنحن هلا فنحن 

هلا فمرحبا باملصارع . 
الش��مر بن ذي اجلوش��ن : تبا ل��ك ياجون العبد 
املس��تعبد ، هل غرر بك احلسني ووعدك بالنعيم 
املؤبد ، ارجع عن موقفك وسارع إىل نرصة يزيد 

املؤيد .
ج��ون بن ح��وي : ) حيمل عىل الش��مر ليقاتله ( 
لعن��ك اهلل اهي��ا الذميم ، والق��اك يف نار احلميم ، 
ألقاتلن��ك رش قتال يام��ن خرجت عىل الرصاط 
املس��تقيم ) يقتتالن معا يرتاجع الشمر ، فينتدب 

مجاعة ملساعدته عىل مقاتلة جون ( .
الشمر بن ذي اجلوشن : وحيكم يا رجايل انقضوا 
عىل هذا العب��د اآلبق ، وقاتلوه ب��كل الطرائق ، 
فهو البد للموت ذائق ، ) يقاتلهم جون ببس��الة 
منقطعة النظ��ر ثم جيهزون علي��ه ويقتلونه .... 

يأتيه احلسني يقرتب منه ليمجده ( 
احلس��ني بن عيل :  ما أعظمك ياجون وما أعظم 
ش��خصك ، عش��قت احلرية وذدت عنها بدمك 
وحلمك ، وأرشقت كالش��مس ورسمت دربك 
، لتنال الفوز عند ربك ، طاب مثواك وسعيك ، 

ورفع اهلل شأنك .



َمقاالٌت 
َو درا�صاٌت
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لعل م��ن نافل الق��ول إن املرصي��ني كان هلم 
قصب الس��بق يف الفن املرسح��ي بني الدول 
العربي��ة األخ��رى، عىل الرغم م��ن أن هناك 
تباداًل ثقافيًا كان قد نشأ بني أقطار بالد الشام 

ومرص مع بواكر القرن العرشين امليالدي.
ومن الطريف أن نش��ر إىل أن لبنان وسوريا 
مفهوم��ه  امل��رسح يف  إىل  م��رص  ق��د س��بقتا 
احلديث وتكوين الفرق التمثيلية )املرسحية( 

يف قالب أوريب، إال أن مرص كانت س��باقة يف 
بناء املسارح لذلك أخذت الفرق الفنية التي 
تكونت يف لبنان وسوريا تفد إىل مرص لعرض 
أعامهل��ا ع��ىل تلك املس��ارح متفادي��ة ظروف 
الضغ��ط يف بلداهنا طالبة جل��و أرحب حيث 
جمال العمل أوس��ع وطرائ��ق العمل أيرس يف 
مرص وهو ما أخصب املرسح املرصي وأغنى 

نشاطه مع بدايات القرن العرشين)1(.

ما كتبته األقالم املصرية خالل القرن العشرين..

 g ثورة اإلمام الحسني
يف املسرح املصري انموذجًا

بقلم الدكتور هادي عبد النبي التميمي
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وق��د س��عى الباح��ث إىل أن يتق��ىص تل��ك 
اإلم��ام  ث��ورة  تناول��ت  الت��ي  املرسحي��ات 
احلس��ني)عليه الس��الم( وم��ا كتبت��ه األقالم 
املرصي��ة خالل ذلك الق��رن، إال أن الباحث 
اصط��دم بحقيقة مهمة وه��ي أن ثورة اإلمام 
احلس��ني)عليه الس��الم( القت إهااًل شديدًا 
يف ه��ذا اجلانب بالذات، ب��ل تعدى األمر إىل 
إهال جمال إبداعي آخر عىل صلة وثيقة بالفن 
املرسح��ي أال وه��و جم��ال األدب القص��يص 
والرواي��ة ال��ذي كان من املمك��ن حتويله إىل 

مرسحية أو فيلم روائي.
فم��ن متابع��ة الباحث لالص��دارات املرصية 
عن طريق هي��أة التأليف والن��رش يف القاهرة 
الت��ي تضم االص��دارات املرصية منذ دخول 
املطاب��ع إىل مرص وإىل يومنا احل��ايل، وجولته 
ملدة ش��هر يف دور الن��رش واملكتبات املرصية، 
مل جيد قص��ة أو رواي��ة معنية باحلس��ني)عليه 

السالم( حلقبة البحث عدا روايتني ها:
غادة كربالء: جلرجي زيدان وتصنف ضمن 
الرواية التارخيية التي تتخذ مادهتا األساس��ية 
من التاري��خ بقصد تعليم��ه، وصبه يف قالب 

روائي الساغته وحتسني عرضه)2(.
ص��وت احلس��ني: ل�محمد أمحد عي��ش التي 
جاءت يف إطار تقويم الش��خصيات التارخيية 
ومنها شخصية احلسني)عليه السالم(، ويزيد 

بن معاوية، ورّصح كاتبها يف مقدمته قائاًل :
)إنه ما كان للحسني أن يبايع )يزيد( إطالقًا،.. 
الذي مثل الفساد والطغيان وامللكية الغاشمة 

أص��دق متثيل يف القرن األول من اإلس��الم. 
وال غ��رو إذا ما كتبت كت��ايب… هذا ألجلو 

هذه الظاهرة اخلطرة…()3(.
وقد ان��درج ه��ذا العم��ل ضم��ن حماوالت 
للوق��وف  التارخي��ي  الرم��ز  اجي��اد  الكات��ب 
ث��ورة  ليجع��ل  والطغي��ان  امللكي��ة  بوج��ه 
1372ه���/1952م يف مرص إمت��دادًا لثورة 

اإلمام احلسني)عليه السالم()4(.
وم��ع أن الباح��ث ال يطمئن متام��ًا من غفلة 
أو س��هو قد يقع هنا أو هن��اك، بدليل إغفال 
هي��أة التألي��ف والن��رش يف القاه��رة لرواي��ة 
)صوت احلسني( التي مل تدرجها اهليأة ضمن 
اإلصدارات املرصية، فإن الباحث عثر عليها 
أثن��اء حم��اوالت احلصول ع��ىل اإلصدارات 
املرصي��ة إاّل أن��ه يس��تطيع الق��ول إن اإلنتاج 
املرصي يف هذا امليدان كان ش��حيحًا جدًا لو 
ق��ورن بام اجتهت األق��الم األدبية املرصية إىل 

التعبر عنه)5(.
لذل��ك مل يع��د غريب��ًا أن ال يص��در يف م��رص 
كله��ا للم��دة م��ن )1265ه���/ 1848م – 
1395ه�/ 1975م( سوى مرسحية واحدة 
بجزئ��ني وهي مرسحية ش��عرية لعبد الرمحن 
الرشقاوي )احلس��ني ثائرًا – احلسني شهيدًا( 
والت��ي طبع��ت يف م��رص ع��ام )1389 ه�/ 
1969م(، فل��م يك��ن بني الع��دد الكبر من 
املرسحي��ات التارخيية، واألدبي��ة، والتهذيبية 
والتمثيلي��ة س��وى ه��ذه املرسحية ع��ن ثورة 
وأرب��ع  الس��الم(،  احلس��ني)عليه  اإلم��ام 
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مرسحي��ات أخ��رى اختص��ت ب��آل البي��ت 
)النبي)صىل اهلل عليه وآله( واالمام عيل)عليه 

السالم(()6(.
وال جي��د الباحث تفس��رًا لذلك االبتعاد عن 
ش��خصية ب��ارزة مث��ل احلس��ني والس��يام أن 
)مأس��اة احلس��ني منبًع ال ينضب لعرشات.. 
واملرسحي��ات  الرتاجيدي��ات  وملئ��ات  ب��ل 
امللحمية.. وكل ش��خصية ]فيها[ تصلح ألن 
تك��ون حم��ورًا ملرسحي��ة، وكل موقف واحد 

يصلح ألن يكون مرسحية بأرسها…
وهذه الوقائع مجيع��ًا أضافت عليها األحزان 
الشعبية جياًل بعد جيل روعة خارقة وملهمة 
فواقعة االستش��هاد واملش��اهد التمثيلية التي 
ت��دور حوهلا ث��روة فني��ة مل يتناوهل��ا الفنانون 
بعد وهي أس��اس امل��رسح امللحم��ي العريب 

والرتاجيديا اإلسالمية()7(.
ويغدو هذا االبتع��اد أكثر إهبامًا إذا ما طالعنا 
أس��امء الش��خصيات التارخيية األخرى التي 
كان بعضها أقل جاذبية من ش��خصية اإلمام 
احلس��ني)عليه الس��الم(، وم��ع ذل��ك كانت 
حم��ورًا ملرسحيات أدبي��ة وتارخيي��ة، ومتثيلية 

وهتذيبية)8(.
فق��د  الرشق��اوي  مرسحي��ة  إىل  ع��ودة  ويف 
ش��هد عه��د الس��ادات حماولة لع��رض تلك 
املرسحي��ة، وذلك عندما طلب مؤلفها س��نة 
1390ه���/1970م م��ن اجله��ات املعنية يف 
االزه��ر الرشيف فح��ص املرسحي��ة وابداء 
للم��رسح  اخراجه��ا  ليتس��نى  فيه��ا  ال��رأي 

القوم��ي، وق��د حصل��ت موافق��ة األزهر يف 
نفس السنة مرشوطة بعدم جتسيد شخصيتي 
زينب)عليه��ام  والس��يدة  احلس��ني  اإلم��ام 
السالم( ويظهر بداًل عنهام راٍو وراوية ينقالن 
حديثهام، فواف��ق املؤلف واملخرج وحصلت 
موافق��ة الرقاب��ة ع��ىل املصنف��ات الفنية عىل 

النص املرسحي سنة 1391ه�/1971م
بن��اًء ع��ىل موافقة األزه��ر الرشي��ف فبدأت 
الصح��ف  وأخ��ذت  املرسحي��ة،  بروف��ات 
املرصي��ة تن��رش أنباء تتاب��ع العم��ل واكتامله، 
وظهرت الصحف واملج��الت واإلعالنات 
عىل جوان��ب الطرق��ات تقول إن )ث��أر اهلل( 
س��تعرض بعد أس��بوع عىل املرسح القومي، 
وفج��أة وقب��ل أس��بوع م��ن املوع��د املق��رر 
لعرضه��ا أوق��ف العمل لغ��رض التدقيق يف 

النصوص)9(.

وتس��اءل أح��د الكّت��اب املرصي��ني من عىل 
صفحات جري��دة اجلمهوري��ة املرصية: ماذا 
حدث؟ وأجاب: )يبدو أن مأس��اة احلس��ني 
الت��ي وقعت يف الع��راق منذ أكث��ر من ثالثة 
عرش قرنًا تتكرر هنا مرة أخرى رغم اختالف 
الظ��روف وبعد القرون، فمرسحية احلس��ني 
تتعرض اآلن مثلام تعرض احلس��ني نفس��ه يف 
امل��ايض للتنك��ر واإلنكار! وهي توش��ك أن 
تلقى مص��ره الدامي، خمتنقة وس��ط حصار 
قوى غريبة تس��لك س��لوكًا غ��ر مربر وغر 

مفهوم()10(.
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ويمكن للباحث من تتب��ع نصوص املرسحية 
أن يتع��ّرف ع��ىل الق��وى الغريبة الت��ي حالت 
دون أن ي��رى ه��ذا العم��ل االبداع��ي النور، 
ف��إذا ما أدركن��ا درجة التمكن للتيار الس��لفي 
الس��ائر يف ركاب احلركة الوهابية يف الوس��ط 
الثق��ايف امل��رصي ال يغ��دو غريبًا علي��ه من أن 
تلغ��ى مرسحي��ة تدين من��ذ املش��هد األول ما 
أري��ق ألجل الدفاع عنه مداد كثر من األقالم 

السلفية والوهابية،
إن املرسحية التي كتبت بقدٍر عال من احلرفية 
واملوضوعي��ة واإلملام الواس��ع بس��رة اإلمام 
احلس��ني)عليه الس��الم( واألس��باب احلقيقية 
لثورت��ه، كانت تنع��ت معاوية بن أيب س��فيان 
بالطاغية، املتكرب، الدجال، الفرعون املتجرب، 
وهتزأ م��ن دعوى بش��ارة النبي)صىل اهلل عليه 
وآل��ه( ل��ه باجلن��ة، وتصف��ه – أي معاوي��ة – 

بمخالفة الكتاب والسنة)11(
معاوي��ة)12(  ب��ن  يزي��د  تدي��ن  واملرسحي��ة 
)61–64ه�/ 680–683م(، وهند بنت أيب 
سفيان، وغرهم من شخصيات أموية)13(، 
وتصف الدول��ة األموية بدول��ة قطاع الطرق 
التي تقتل من يعاملها بالصدق والتقوى)14( 
وُتذّكر بسرة االمام عيل)عليه السالم( احلاكم 

العادل)15(،
وتعدُّ اإلمام احلس��ني)عليه الس��الم( االمتداد 
الس��امي لس��نة النبي)ص��ىل اهلل علي��ه وآله(، 
وس��رة االمام عيل)عليه السالم()16(، وترد 
– بلباقة – عىل دعوى ان اإلمام احلسني)عليه 

الس��الم( قتل بس��يف جده بدليل قول رسول 
اهلل)ص��ىل اهلل علي��ه وآل��ه( فيم��ن خ��رج عىل 
االمج��اع كام يّدع��ون)17( أو عىل َمن وصف 
خروج��ه بالفتنة)18( أو بكون��ه القاًء للنفس 
يف التهلكة إذ تعرض ذلك عرضًا ش��فافًا عىل 
لس��ان الس��يدة زينب واإلمام احلس��ني)عليه 

السالم(:
)احلسني :… ولكن خرجت أرد املظامل

خرجت ألقيض هلل دينًا تعلق للعدل يف ذمتي
طريقي مبني

فالبد يل من سلوكي الطريق إىل غايتي
زينب : يقول ابن عمك مستغربًا

أتلقي بنفسك للتهلكة؟
احلس��ني : ولكنه ق��دري ان اذود ع��ن العدل 
مهام يقف يف سبييل هو احلق.. أخرج من أجله

فإن كان البد من معركة
وإن كان البد من مستشهدين

فيا أماًل عّز من أدركه
أنا ذا خرجت بسيف الرسول

ودرع النبي إىل املعركة()19(.
وتلق��ي املرسحي��ة ضوءًا عىل أس��باب خروج 
اإلمام احلسني)عليه السالم()20( وغر ذلك 
مم��ا ال يريض أصح��اب املنه��ج التربيري ممن 
ساروا يف ركاب التيارات السلفية والقومية أو 

املؤسسة احلاكمة)21(
والس��يام أن املرسحي��ة توجه رس��الة للناس � 
املس��تضعفني منهم خاص��ة � وتدفعهم للثورة 
ضد الظلم والطغيان وحتمل األمة مس��ؤولية 
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الس��كوت عىل احلاك��م الظامل)22( وترس��ل 
رسائل واضحة للحاكم ان يعدل يف توزيع املال 
بني الن��اس)23(، وأن ال ترتف��ع الدولة فوق 
الك��ذب والبهتان والتزوي��ر والظلم فتفرتس 
من ينقدها، وتنتهك من يس��ندها)24( وغر 
ذل��ك مما ال يبدو يف مصلحة الس��لطة � آنذاك � 

ان تسمح بتناقله وانتشاره،
وإذا م��ا قرأن��ا ه��ذه النص��وص بروي��ة عرفنا 
الكّت��اب  إبتع��د  أجل��ه  م��ن  ال��ذي  الس��بب 
املرسحي��ون املرصيون يف الكتاب��ة يف موضوٍع 
يغضب الس��لطة احلاكمة عليهم بل لّعل ذلك 
يميط اللثام عن السب الرئيس الذي من أجله 

ُمنعت املرسحية من العرض.
�����������������������������������

)1( يوسف، أسعد داغر، معجم املرسحيات 
العربي��ة واملعرب��ة 1848-1975، ص 96-

.97
)2( هيكل، أمحد، األدب القصيص واملرسحي 
يف م��رص م��ن أعق��اب ث��ورة 1919 إىل قيام 

احلرب الكربى الثانية، ص242.
)3( عي��ش، حمم��د أمح��د، ص��وت احلس��ني، 

ص7.
)4( املصدر نفسه، ص7، ص22.

)5( ينظ��ر عىل س��بيل املثال : هي��كل، األدب 
القصيص، ص243، هامش )1(.

املرسحي��ات،  معج��م  داغ��ر،   : ينظ��ر   )6(
ص415، ص515، ص567، ص605.

)7( الرشق��اوي، عبد الرمحن، لقاء معه أجراه 

نبي��ل زكي بعن��وان : عبد الرمح��ن الرشقاوي 
وملحمة احلسني، جملة الكاتب، العدد 101، 

مرص، 1379ه�/1969م، ص139.
)8( عىل س��بيل املث��ال ال احل��رص : كتب عن 
خال��د ب��ن الولي��د أرب��ع مرسحي��ات، وع��ن 
عمرو بن الع��اص مرسحيتني، وعن احلجاج 
بن يوس��ف الثقفي مرسحيت��ني، وعن صالح 
الدي��ن األي��ويب أربع فضاًل عن أس��امء أخرى 
 : مث��ل  املرسحي��ات  ع��رشات  عنه��ا  كت��ب 
هارون الرش��يد، وح��كام بن أمي��ة وغرهم، 
وطبعت م��رات متكررة. ينظر : داغر، معجم 
املرسحيات، ص250، ص271، ص276، 
ص398،  ص369،  ص368،  ص340، 

ص418، ص419، ص431.
)9( اس��كندر، أم��ر، ثأر اهلل، مقالة منش��ورة 
يف ملحق كتاب احلس��ني وبطلة كربالء ملحمد 
جواد مغني��ة، ط بروت، )بال.ت(، ص251 

.256 –

)10( اس��كندر، ثار اهلل، ص253، ومما يشار 
إلي��ه ان االس��تاذ الدكت��ور حمم��ود إس��امعيل 
عب��د ال��رازق ق��د أش��ار إىل ه��ذه املرسحي��ة 
وذك��ر ان األزهر اعرتض بحج��ة عدم جواز 
والغي��ت  العظيم��ة  الش��خصيات  جتس��يد 
املرسحية. مقابلة ش��خصية، مرص، 7 مايس، 

1426ه�/2005م.
)11( الرشق��اوي، عب��د الرمح��ن، ث��أر اهلل – 
احلس��ني ثائرًا، احلس��ني ش��هيدًا، ط القاهرة، 

1389ه�/1969م، ص7 – 8.
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)12( املصدر نفسه، ص9، ص11.
 ،35 – نفس��ه، ص15، 34  املص��در   )13(

ص87.
)14( املصدر نفسه، ص124.

)15( املصدر نفسه، ص12، ص80 – 81.
ص26،  ص19،  نفس��ه،  املص��در   )16(

ص31، ص32، ص33، ص38، ص72.
 – ص160  ص40،  نفس��ه،  املص��در   )17(

.161
)18( املصدر نفسه، ص60.

)19( الرشقاوي، ثأر اهلل، ص138 – 139.
ص108،  ص60،  نفس��ه،  املص��در   )20(

ص141.
)21( للتدليل ع��ىل ذلك ينظر يف النص اآليت 
: )ان الش��واهد كله��ا، ت��دل ع��ىل ان موقف 

يزي��د اخلليف��ة من احلس��ني اخل��ارج عليه كان 
طبيعي��ًا بمقت��ى املعاير الطبيعي��ة، وبالرغبة 
املرك��وزة يف طبيعة البرش للحف��اظ عىل امللك 
والس��لطان.. وربام الصالح العام..( شعوط، 
إبراهي��م، أباطيل جيب ان متح��ى من التاريخ، 

ص225.
 ،59 – ث��أر اهلل، ص58  )22( الرشق��اوي، 
ص66 – 67، ص69، ص112، ص226. 
ويمك��ن اإلش��ارة إىل ان خم��رج املرسحية هو 
الفن��ان كرم مط��اوع الذي ع��رف بمعارضته 
للس��لطة، إذ ع��اش الجئًا سياس��يًا يف العراق 

مدة من الزمن.
)23( املصدر نفسه، ص33.

 ،،92  – ص91  نفس��ه،  املص��در   )24(
ص170 – 171، ص186.
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الطفوف 
الحسينية 

)الرسالة األوىل( 

عماد ال�صايف

امل��رسح  موضوع��ة  يف  البح��ث  أهي��ة  إن 
احلسيني متأتية من كوهنا نقطة انطالق هامة 
جلوهر الدين اإلسالمي واملسلمني والتي ال 
تقل أهية م��ن كفاح نبي األم��ة ومصطفاها 
األم��ني حممد بن عبد اهلل ص��ىل اهلل عليه وآله 
وس��لم وال��ذي اخ��رج  الناس م��ن الظلمة 
والظل��م والباط��ل إىل الن��ور والعدل واحلق 
وما قيام اإلمام الشهيد الثائر احلسني بن عيل 
وأهله صل��وات ريب وس��المه عليه وعليهم 

وصحب��ه املنتجب��ني رض��وان اهلل عليهم اال 
مس��ارات  أج��ل تصحي��ح وإص��الح  م��ن 
اإلس��الم واملس��لمني التي تباينت واختلفت 
هبا الس��بل فكادت تتيه تعاليم ووصايا العيل 
األعىل وحبيبه املصطفى والتي تضمنتها كل 
الصحائ��ف والكتب الس��اموية ويف مقدمتها 
الفرقان العظيم تلك الرسائل التي ارسل منها 
وهبا رب العزة كل رس��له وانبيائه واوصيائه  
وعباده الصاحلني وجاء قيام اإلمام احلس��ني 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

49

مقاالت ودراسات

وصحبه املنتخبني عن موعدة وميقات خمتار 
وحمدد من العلي��م العظيم واهلدف يقينا كان 
تصحيح وإصالح املسرة اإلسالمية فكانت 
ردا حاس��ام ل��كل التداخالت الت��ي انصبت 
جل أهدافها وغاياهتا عىل طمر معامل  املسرة 
املحمدي��ة وغاياهت��ا وج��اء القيام احلس��يني 
بالف��الح والنج��اح والص��الح واإلص��الح 
الذي رسمه وكتبه القادر املقتدر حينام ادخر 
عبدا من عباده الصاحلني واوصيائه املوكلني  

باحلفاظ عىل رساالته واوامره..
 هو احلس��ني إم��ام القيام واإلص��الح وأهله 
وصحب��ه الذين وطن��وا أنفس��هم واروحهم 
وعقوهل��م وم��ا يملك��ون م��ن ق��وة واح��دة 
وعزيم��ة واح��دة م��ن أج��ل خدم��ة وانقاذ 
التعاليم الربانية والرس��ل أمجعني من خالل 
قي��ام ق��ل نظ��ره يف تاري��خ البرشي��ة مجع��اء 
بإرصار ن��ادر وإي��امن عظيم ص��ار مثال عرب 

املسرة البرشية..
كان امام الثوار وصحبه يعلمون بأهنم مقبلني 
عىل مواجهة العسر العسر من قوى الظلمة 
والظالم والظلم تلك القوى الغاش��مة التي 
احدثت رشخا كبرا يف مسار دين اهلل وامينه 
األم��ني ووصي��ه املرتى وما كان��ت لتتوقع 
ان ينه��ض من يكرس ش��وكتها ويعيد االمور 
لنصاهبا األول فيعود اإلسالم واملسلمني إىل 
سابق عهدهم الذي كانوا عليه ايام االنتصار 

العظيم ع��ىل اجلاهلية والرشك. ثل��ة متميزة 
اخت��ارت لتك��ون أنصار اهلل ع��ىل الرغم من 
كل التحذيرات واالغراءات عىل املستويات 
املعنوية والنفسية والروحية واجلسدية ويقينا 
ان كافة هذه املعطي��ات كان هلا اآلثار البالغة 
والعميق��ة يف تغي��ر الكث��ر م��ن مس��ارات 
الرصاع الفكري وااليدولوجي ما بني قطبي 
الن��زاع الديني منذ األزيل واىل ما س��يأيت من 
قادم��ات االي��ام. ان��ه رصاع االموي��ني م��ع 
اهلاشميني وما اشبهه برصاع الظلمة والنور. 
إن إمام الطفوف ورجاله كان يس��رون قدما 
إىل مصائرهم املعلومة وما نقضوا ما عاهدوا 
اهلل علي��ه وما تراجعوا فاي ايامن وقوة ويقني 
وعزيم��ة وإرصار ذلك ال��ذي متلكهم؟ لقد 
كانوا حيب��ون اهلل ورس��وله وإمامهم وهلذا مل 
تؤثر فيهم كل أس��اليب اإلعالم االموي بل 
زادهت��م ق��وة وإرصارا عىل امل��يض يف طريق 
احلق أصحاب احلس��ني الثائر الش��هيد كانوا 
بحق حواري��ه الذين ما خذل��وه وال تنصلوا 
عام أوجب عليه��م خالقهم عز وجل. كانوا 
جس��دا حس��ينيا واحدا عقال وقلب��ا وروحا 
ونفسا واحدا وهم جزء من احلسد املحمدي 

وبالتايل فهم جزء من الذات االهلية.
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دور املرأة يف املسرح الحسيني
مسرحية )ليلة ضياع الشمر( انموذجا

الدكتور زيد سالم سليمان * 
ارتبط المس�رح ايض�ا بالطقوس الدينية ومن بينها طقوس العاش�ر م�ن محرم الحرام 
عام 61 هجري والمرتبطة بمعركة )الطف( الخالدة التي قادها االمام الحسين )عليه 
الس�الم( وكوكبة من ال بيته وانصاره لتصحيح مسيرة االس�الم . وتعد واقعة )الطف 
( وم�ا ش�هدتها من احداث تم تجس�يدها فيما بعد بمش�اهد حقيقي�ة وعفوية ومؤثرة 
حدثت على ارض كربالء المقدسة، وكان هذا التجسيد هو البداية الحقيقية للمسرح 

الحسيني في العراق، 
��������������������������������������������������������������������

* استاذ في جامعة بغداد/ كلية العلوم
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واخ��ذت ه��ذه الطقوس تتطور ش��يئا فش��يئا 
بم��رور الس��نني واالع��وام بفع��ل التطورات 
االجتامعية وحب ثورة االمام احلس��ني )عليه 
الس��الم( ومعها تطورت ه��ذه الطقوس عند 
اقامة الش��عائر احلس��ينية يف كل عام وال س��يام 
يف االيام العرشة االوىل منها. وقد كان للسيدة 
زينب )سالم اهلل عليها( دور أساسيا رئييس يف 
فصول هذه الثورة العظيمة،فكانت الشخصية 
الثانية عىل مرسح الثورة بعد ش��خصية أخيها 
اإلمام احلس��ني ) عليه الس��الم( ،فكانت معه 
يف اغل��ب الفصول واملواقف، ب��ل أهنا قادت 
الثورة بعد استش��هاد اإلمام احلسني وأكملت 
حلقاهتا، فضال عن الشخصيات النسائية التي 

شاركت يف احداث هذه الثورة اخلالدة.
فل��وال كربالء ملا بلغت املرأة ش��خصيتها هذه 
القمة والتألق واخللود ولوال ادوار النس��اء ملا 
حقق��ت كرب��الء أهدافها ومعطياهت��ا وآثارها 
جتس��دت  وق��د  والتاري��خ،  األم��ة  واق��ع  يف 
الش��خصيات النس��ائية العظمي��ة يف االع��امل 
التي قدمها املرسح احلس��يني واعطت صورة 
عظيم��ة للدور ال��ذي كانت تقوم ب��ه املرأة يف 
ه��ذه االحداث وانعكاس��ه عىل ص��ورة املراة 
العراقية ومكانتها يف املجتمع ولتتخذ النس��اء 
ق��دوة هلن بعد ان يش��اهدن هذا التجس��يد يف 

االدوار التي يقدمها املرسح احلسيني .
ل��ذا يعد املرسح احد اهم الفن��ون التي يمكن 
والث��ورات  واالس��اطر  املالح��م  جيس��د  ان 
الت��ي يمك��ن ان تس��اهم يف من��ح املجتمعات 

واالف��راد اخل��ربة والثقافة والرتبي��ة واالقتداء 
بالش��خصيات االس��المية العظيم��ة نس��ائية 
كان��ت ام رجالية، من خالل ط��رح املضامني 
الكبرة فضال عن ما يمتلكه من قوة تأثرية يف 
املجتمع��ات. واملرسح احلس��يني هو احد اهم 
املرتكزات االساسية العظيمة يف جتسيد الثورة 
الت��ي قاده��ا االمام احلس��ني )عليه الس��الم( 
وجتس��دت فيه��ا ادوار قادهت��ا امل��رأة يف ه��ذه 
الثورة عرب نقلها دراميا عىل املرسح واسهمت 
يف تعزي��ز دوره��ا يف املجتمع واالقت��داء هبذه 
الش��خصيات النس��ائية االس��المية العظمي��ة 
الت��ي محلته��ا رم��وز الث��ورة احلس��ينية. وق��د 
ش��اركت امل��رأة احلس��ينية يف نج��اح الث��ورة 
ونرصهت��ا وتغلب��ت عىل عاطفته��ا يف املواقف 
الت��ي حتتاج إىل التجرد م��ن العاطفة وتنكرت 
لرقته��ا يف املواقف الت��ي ال تنفع فيه��ا الرقة، 
وتلّبس��ت عنوان التضحي��ة وتدّرعت بالصرب 
واالس��تقامة ورصخت يف وج��ه الباطل ملبية 
نداء اإلم��ام القائد )عليه الس��الم(. وبالرغم 
الت��ي  النص��وص  م��ن  الكث��ر  وج��ود  م��ن 
حاول��ت ان تكت��ب عن ثورة االمام احلس��ني 
)علي��ه الس��الم( يف داخل الع��راق وخارجه، 
حيث تناولت تلك الش��خصية الفذة املقدسة 
والش��خصيات النسائية التي جسدهتا احداث 
الثورة العظيمة اال اننا مل نجد فيها ما يؤكد عىل 
خصوصية متميزة للمراة يف املرسح احلس��يني 
الذي ندعو اليه من خالل س��امت التفرد التي 
نحاول البحث فيها والغوص يف اعامقها جهد 
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املس��تطاع وهذا ما س��نحاول بحثه وتس��ليط 
الض��وء علي��ه من خالل ه��ذا البح��ث الذي 
نقف فيه عىل املالحم االسطورية التي قدمتها 
املرأة يف الثورة احلس��ينية والتي تم جتسيدها يف 
املرسح احلس��يني ، اذ كان البد لنا من تسليط 
ه��ذا الضوء ع��ىل دورها يف ه��ذا املرسح عرب 
طرح س��ؤال اش��كالية البحث يف م��دى ابراز 

هذا الدور وتاثره يف املجتمع .
حماول��ة التع��رف ع��ىل دور امل��راة يف امل��رسح 

احلسيني
تكم��ن أهية البح��ث يف حماول��ة التعرف عىل 
دور امل��راة يف امل��رسح احلس��يني، إذ إن إلق��اء 
الضوء عىل دور املرأة يف قضية اإلمام احلس��ني 
الع��روض  يف  املطروح��ة  الس��الم(  )علي��ه 
املرسحي��ة يمكن أن يوضح دورها يف املجتمع 
اإلنس��اين ايضا، والس��يام يف احلركة السياسية 
دور  هل��ا  كان  فامل��رأة  العام��ة،  واالجتامعي��ة 
كب��ر ومهم يف النهض��ة احلس��ينية ال يقل عن 
دورالرج��ل فيه��ا، والس��يام إذا أخذن��ا بنظر 
االعتب��ار اخلصوصيات الت��ي يتميز هبا اإلمام 
احلسني )عليه السالم( كإمام مفروض الطاعة 
وله مواصفات خاصة ال يمكن أن يشبهه فيها 
أحد ، فضال عن فائدت��ه للكتاب واملخرجني 
املرسحيني املعنيني بنصوص املرسح احلسيني 
.. هيدف البح��ث اىل التعرف ع��ىل دور املرأة 
يف النصوص اخلاصة باملأس��اة احلس��ينية التي 

يقدمها العر ض املرسحي العراقي.
املرسح احلسيني النشأة واجلذور

يمك��ن ان نع��د واقع��ة الط��ف يف كربالء هي 
اجل��ذور االوىل لنش��أة امل��رسح احلس��يني يف 
العراق والوطن العريب من خالل مأساة االمام 
احلسني )عليه السالم( وال سيام منذ أن بدأت 
السيدة زينب )عليها السالم( مع نساء الوحي 
يروين قصة استش��هاد اإلم��ام وأصحابه. إن 
أول مأتم حس��يني أقي��م يف بغداد كان يف حمرم 
س��نة 352 ه / 866 م حي��ث أقيم��ت املأت��م 
وتط��ورت إىل م��رسح أقيم يف وس��ط س��احة 
بغ��داد ألعامة لع��رض قصة احلس��ني وواقعة 
كربالء حت��ى قيل ان أول م��رسح عريب متثييل 
هو املرسح احلس��يني يف العهد البوهيي، وعند 
س��قوط البوهيي��ني تالش��ت املأت��م يف بغ��داد 
خشية من األمراء واحلكام وحاشياهتم . وبعد 
ذلك بدأت سلس��لة اخرى من العروض شبه 
املرسحية بام تس��مى باحلكواتية  اذ قس��م منها 
كانت حياكي قصة مقتل س��يدنا احلسني )عليه 
الس��الم( يف عاش��وراء املصاح��ب بالب��كاء ، 
املقط��وع بالرواية كذلك يف ع��روض العارش 
من شهر حمرم )عاشوراء( وما يتخلل العرض 
من مواكب متثل نكبة احلس��ني)عليه السالم( 
وه��ي تس��تعرض يف املدين��ة تق��دم عروضها 
. وفيه��ا كل عن��ارص الع��رض املرسحي من: 
الن��ص ، املمث��ل، اجلمه��ور، اخلش��بة . تل��ت 
ذلك بداية جديدة لتجس��يد املأس��اة احلسينية 
يف التش��ابيه )الطقس الدرامي( ويتم جتسيدها 
بقافلة احلس��ني )عليه السالم( وعائلته ومعها 
اجلمه��ور الذي سيش��اهد ه��ذا الطقس وهم 
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داللة عىل قتله.وبالتأكي��د فان هذا يدعونا إىل 
التفك��ر بالبعد الرشطي للح��دث واألدوات 
يف  املس��تخدمة  واالش��ياء  واإلكسس��وارات 
الطقس. وعند موت مجيع جنود احلسني يودع 
عائلت��ه و حيارب وحيدا حت��ى يقتل، ومن ثم 
يب��دأ اجلي��ش بحرق خيم��ة احلس��ني. وتعلق 
رأس��ه ورؤوس جنوده عىل الرماح ويأخذون 
عائلته لألرس، فتسيطر اهلستريا عىل اجلمهور 
الذي يبدأ مس��رة كبرة مع املمثلني تتجه نحو 
املس��جد الرئييس واحيانا حيرقون خيم اجليش 
االم��وي داللة ع��ىل الغض��ب والتضامن مع 
االم��ام. وخ��الل ه��ذا يظهر »موك��ب رجال 
التطبر« باكفاهنم البيض، وعىل ايقاع هتافاهتم 
وإ يق��اع الطبول واملوس��يقى العنيفة يرضبون 
رؤوس��هم بالسيوف بش��كل خفيف يف بادئ 
االمر، اال ان املوقف يتس��ارع فيصبح االيقاع 
اكثر حدة وتتسارع حركاهتم ويعلو رصاخهم 
ويمسكون السيف باليدين وتشتد رضباهتم به 
وحني يدنو املوكب من املسجد تكون االكفان 
والوجوه ق��د تلطخت بال��دم( )18( وينتهي 
الطقس الدرامي التشابيه بالدعوات اهلسترية 

الغاضبة ضد الطغيان والرش يف احلياة.
انطالقة جديدة للمرسح احلسيني يف العراق

وبع��د ه��ذا الع��رص ب��دأت انطالق��ة جديدة 
بداي��ة  م��ع  الع��راق  يف  احلس��يني  للم��رسح 
ثامنين��ات القرن امل��ايض عىل الرغ��م من هنج 
النظام الدكتاتوري السابق يف السامح لتاسيس 
مرسح حس��يني حقيق��ي، ومع ذل��ك جاءت 

يتجهون اىل املكان الذي س��يقام فيه » التشبيه 
» للتعب��ر عن مس��رة احلس��ني م��ن املدينة اىل 
كرب��الء ».عنده��ا يقف اجلمه��ور عىل جانبي 
م��كان التمثيل عىل ش��كل مس��تطيل او دائرة 
ويف الوس��ط يق��ام الطق��س الدرام��ي ب��دون 
االعت��امد ع��ىل خش��بة م��رسح ك��ام يف التعزية 
الفارس��ية. وينقس��م املمثلون)او املشاركون( 
اىل جمموعتني، جيش احلس��ني ق��رب خيامهم 
الت��ي متيزه��ا الراي��ات اخلرض والس��وداء ويف 
اجلانب االخر جيش اخلليفة االموي براياهتم 

احلمراء ورايات اخر خمتلفة .
وتبدأ املبارزات الفردي��ة عىل اخليول احلقيقية 
و اخلطب احلامس��ية ب��ني املمثل��ني فيؤكد كل 
واحد منه��م عىل عدال��ة القضية الت��ي يدافع 
عنها والتي س��يموت من أجله��ا ويبدأ حوار 
متب��ادل ب��ني احد املمثل��ني وممثل م��ن الفريق 
االخ��ر، وكل منهم يذكر صفات الش��خصية 

التي يمثلها ويعدد فضائلها التارخيية
ويمك��ن أن نالح��ظ وج��ود تط��ور يف داخل 
الش��خصيات ذاهتا كتحول أح��د قواد اجليش 
األم��وي بعد قل��ق وتردد،إىل جانب احلس��ني 
بع��ض  ويموت.وهنال��ك  مع��ه  ليح��ارب 
املش��اهد املؤثرة كأن يمس��ك ممثل دور االمام 
احلس��ني طفال وخيربه��م بأنه يموت عطش��ا، 
ويطل��ب منهم املاء ) الن اجليش األموي قطع 
الطريق إىل النهر أمام أنصار احلسني( ، وبدال 
من هذا فاهن��م يصوبون س��هامهم ورماحهم 
لقت��ل الطف��ل، فتصبغ رقبت��ه بالل��ون األمحر 
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نص��وص مرسحية للعدد م��ن الكّتاب يف هذا 
املجال ومن ابرزهم ش��يخ الُكّتاب يف املرسح 
احلس��يني االس��تاذ االديب )رض��ا اخلفاجي( 
ومن املرسحي��ات التي انطلقت بإس��مه أوهلا 
مرسحية صوت احلس��ني » وبعدها مرسحية ، 

»قمر بني هاشم العباس بن عيل«.
حي��ث تواصل اخلفاج��ي يف كتابة مرسحيات 
ُاخرى منها املرسحية التي جسدت ثورة »ِسفر 
التوبة« ، ومرسحية »ِسفر احلوراء زينب« سالم 
اهلل عليها » ومرسحية ،« عليه السالم التوابني 
وحرك��ة املختار الثق يف آيات اليقني يف » وبعد 
سقوط النظام الديكتاتوري الظامل يف العراق، 
أنجزت مرسحيات حسينية أخرى، هي « ِسفر 
احلس��ن املجتبى » ، ومرسحية ،« هبجة الدماء 
يف ِس��فر كرب��الء » وكذل��ك مرسحية « ِس��فر 
أم البنني ومرسحية )احلس��ني ثائرا وش��هيدا(  
للكات��ب واملخ��رج املرسح��ي املرصي جالل 
الرشقاوي وق��ام باخراجها املخ��رج العراقي 
جواد احلسب بعد سقوط النظام البائد يف عام 
2003 وقدمت عىل مس��ارح بغداد ولكنها مل 
تعرض سوى ايام قالئل السباب كثرة ولعل 
يف مقدمتها املادية ومل تس��جل هل��ذه املرسحية 
اختيار ملمثالت عراقيات معروفات يف جتسيد 
شخصايتها حيث تم الرتكيز عىل الشخصيات 
الرجالية فقط .،« هنر الدم » وقد قامت بعض 
املؤسس��ات الديني��ة احلوزوي��ة بتنفي��ذ بعض 
االع��امل املرسحي��ة مثل مرسحيةالت��ي نفذهتا 
وحدة املرسح احلسيني التابعة للعتبة احلسينية 

املقدس��ة .. ك��ام قدم��ت ،) صوت احلس��ني ( 
للكت��اب رض��ا اخلفاج��ي ومرسحي��ة )آيات 
اليقني (، و مرسحي��ة ) صوت احلر الرياحي( 
ايض��ا للخفاجي وعرض��ت يف مرسح جامعة 
باب��ل كلية اللغ��ات قس��م اللغ��ة االنكليزية، 
املرسحية عرضت باللغة االنكليزية من خالل 
فرقتها املرسحية وعىل قاعة الشهيد الصدر يف 
جامعة بابل ،« يف ِسفر أم البنني عام 2012م .

مرسحي��ة )ليلة ضياع الش��مر( ن��ص وحتليل 
ونتائج

وتع��د مرسحي��ة ) ليل��ة ضياع الش��مر(*** 
املرسحي��ات  املختار(م��ن  )ع��دي  لكاتبه��ا 
احلداثية حس��ب م��ا يصنفه��ا كاتبه��ا )عدي 
املختار(ه��ي من ضمن مرسحي��ات ) املرسح 
احلس��يني( , هل��ا جان��ب فك��ري مرتب��ط بقيم 
النه��وض احلضاري االنس��اين ، وهلا رس��الة 
فك��ر س��امية ، حتظ��ى بالش��عور اجلمع��ي ومل 
يت��م متثيله��ا وعرضه��ا اىل االن . تتكون هذه 
املرسحي��ة م��ن فصلني س��تة عرش ش��خصية، 
ست منها شخصيات نس��ائية، تناول الكاتب 
فيه��ا احداثا م��ن واقعة الطف بص��ورة رمزية 
حداثية واعتامدا عىل احلدث التارخيي ، مركزا 
ع��ىل دور الس��يدة زينب)عليها الس��الم( عىل 
الرغم م��ن ظهورها البس��يط يف بداية الفصل 
االول وهناي��ة اح��داث الفصل الث��اين، اال ان 
وقعه��ا كان مؤثرا وكبرا يف القيم التي حتملها 
هذه الش��خصية العظيم��ة ومضامني حوارهتا 
يف الن��ص املرسحي، فضال عن الش��خصيات 
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النسائية االخرى التي تضمنها النص ايضا.
يب��دأ الكات��ب مرسحيته وهو هيدهي��ا بمقولته 
ل��كل   ( بداي��ة املرسحي��ة:  الت��ي ضمنه��ا يف 
االمه��ات الل��وايت تقطعت ني��اط قلوهبن من 
اج��ل قضي��ة عادل��ة ....) 26( وه��ي دالل��ة 
رمزية عىل اي��الء املرأة يف هذا النص املرسحي 
الدور الكبر وامله��م واملؤثر والذي يرتك اثرا 
لدى قارئيها ومش��اهدهيا عند عرضها جمسدة 
عىل خشبة املرسح .بداية املرسحية يف حوارها 
)دلل��وُل  تنش��د  وه��ي  االم  لص��وت  االول 
...دلل��وُل ....دلل��وُل عدوَك عليُل وس��اكُن 
اجل��ول يالولد يبن��ي يايمه ( صوُت سالس��ٍل 
) دللوُل ...دلل��وُل ....دللوُل ع��دوَك عليُل 

وساكٌن اجلول يالولد يبني يايمه(.
نالحظ يف هذا احلوار اعاله الذي جاء باللهجة 
الشعبية الدارجة متخذا من انشودة )اهلدهدة(

التي تتغن��ى هبا االمهات الطفاهل��ن الصغار، 
وق��د وظفه��ا الكات��ب للدالل��ة بالتنب��ؤ عىل 
هزيمة اعداء االمام احلس��ني )عليها السالم( 
وهنا يتبني املضام��ني الفكرية والرتبوية املهمة 
يف امجل املعاين االنس��انية حلظة والدة االنسان 
وم��ا حتس ب��ه االم جت��اه وليدها وه��ي ولودة 
للش��اعة والبطول��ة املتمثلة باالمام احلس��ني (

عليه السالم) وال بيته، وبذلك حقق الكاتب 
هدفه يف اعطاء املرأة صفة بداية اخللق االنساين 

والوالدة وهذا ما دل عليه هذا احلوار.
ويف احلوار التايل :

صوُت الش��مر : ) يرصُخ بصوٍت عا ل ( الل

االالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
صوُت اال م: ) تنش��ُد ( دللوُل ...دللوُل ....
دللوُل ع��دوَك عليُل وس��اكن اجل��ول يالولد 
يبني يايمه ) صوُت سالسٍل (دللوُل ...دللوُل 
....دللوُل عدوَك عليُل وساكن اجلول يالولد 

يبني يايمه .
ُه  الش��مُر : ) خي��رُج وه��و مقيٌد بسالس��ٍل جترُّ
لعم��ق املرسح ويرصُخ بص��وٍت عا ل( الالل
االالالالالالالالالالالالالالالالالالالل
اال.....) صم��ٌت وم��ن ثم هبم��ٍس ( ال.....

ال.....ال ) بصوٍت عا ل وهو حياوُل التخلَص 
من السالسل ( الالالالالالالالالالالالالالل

االالال) صمت ( .
يف هذي��ن احلواري��ن نجد الرصاع بني انش��اد 
ش��خصية )االم( وش��خصية )الش��مر( املقيد 
بالسالس��ل وهو حياول االنتصار عىل االرادة 
االهلية واالرادة احلس��ينية املجس��دة بانش��ودة 

حوار شخصية )االم( .
ص��وُت االما م احلس��ني ) ع(  : ) من بعيد(  مل 

اخرْج ارشا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا .
الالالالالالالالالالالالالالالالالل الشمٌر: 

االالالالالال.....) صم��تٌ وم��ن ثم هبمٍس 
( ال.....ال.....ال) بص��وٍت عاٍل وهو حياوُل 
التخلَص من السالسِل ( الالالالالالالالالل

االالالالالالالال) صمت (
بع��د ذلك يأيت صوت الس��يدة زين��ب )عليها 

السالم( :
صوُت الس��يدَة زين��َب )ع( : الظليمُة الظليمُة 
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... اال لعنُة اهللِ عىل القوِم الظاملني .
الشمر : الالالالالالالالالالالالالالالالالل
االالالالالال.....) صم��تٌ وم��ن ثم هبمٍس 
( ال.....ال.....ال ) بص��وٍت عاٍل وهو حياوُل 
التخلَص من السالسِل ( الالالالالالالالالل

االالالالالالالال) صمت (
صوُت س��يوٍف وخيوٍل ومعرك��ة خيتلُط فيها 
صوُت س��يدنا العباِس عليه الس��الم وصوُت 
االطفاِل العطشى والشمُر حياوُل ان يسد اذنيه 

ويتلوى صارخًا .
صوُت الشمِر : الالالالالالالالالالالالالالل
االالالالالالالالال.....) صم��ت وم��ن ث��م 
هبم��س( ال.....ال.....ال ) بصوٍت عال وهو 
حياوُل التخلَص من السالسِل ( الالالالالالل

االالالالالالالالالالال) صمت (
ص��وُت االم��اِم احلس��نِي) ع( : االن انك��رَس 
ظهري ...االن قّل��ْت حيلتي ...اما من نارٍص  

ينرُصنا.
) يضح��ُك  هبس��رتيا   (  : الش��مر 

ههههههههههههههه��ه.....) صمٌت ومن ثمَّ 
هبمٍس ( ال.....ال.....ال ) بصوت عال وهو 
يبكي حياول التخلص من السالسل ( الالالل

االالالالالالالالالالالالالال ) صمت (
يظهُر عمُر بُن سعد وقيس بن االشعث وشبث 
بن ربعي وهم مقيدوَن ايضا ويبتلعوَن الشمَر 

لعمِق املرسِح املظلِم وهَو يرصُخ
الشمر : ) هبسرتيا ( الالالالالالالالالالال....

) صم��ٌت ومن ثم هبم��ٍس ( ال.....ال.....ال 

)خيتفي صوُتُه تدرجييا ( الالالالالالالالالالل
االالالالالالال) صمت (

صوُت االِم: ) تنش��ُد ( دلل��وُل ...دللوُل ....
دللوُل ع��دوَك عليُل وس��اكُن اجل��ول يالولد 
يبني يايمه ) صوُت سالسٍل (دللوُل ...دللوُل 
....دللوُل عدوَك عليُل وساكُن اجلوِل يالولُد 

يبني يايمه.
والشمر مقيد بسالسل جيلس يف احد االبواب 
كالقرفصاء وهو ينوح كالثكىل ,اصوات حرب 
وس��يوف ون��واح ع��دد كب��ر م��ن االمهات 
يزعجه نشيد املرأة فيتلوى حياول ان يسد اذنيه 

من صوهتا الذي يضج يف املكان .
ويف وصف اخر ملش��هد )الش��مر( وتاثره من 
انش��اد) االم( يصف الكاتب ه��ذا املوقف: (

يزعُج��ُه نش��يُد امل��رأة فيتلوى حياوُل ان يس��د 
اذني��ه م��ن صوهت��ا ال��ذي يض��ج يف امل��كان . 
جانب اخر ويف وق��ع االثر الكبر الذي يرتكه 
حوار ش��خصية السيدة زينب )عليها السالم( 
عىل ش��خصية )الش��مر ( ال��ذي يك��ون اكثر 
اي��ذاء يعطي دالالت��ه الرمزية لل��رد عىل هذه 

الشخصية الظاملة كام يصفه (
الش��مر : ) كالثكىل ينوح ( آه ....أعش��ُق حزَّ 
الرؤو س...ألين أكره تلَك العقول( اصواُت 
اطف��اٍل ين��ادون العطَش العط��َش مع صوت 
نعي االمهات ينتفُض مفزوعا جيوُل يف املرسح 
مرعوبا من االصوا ت التي باَن منها صوُت .. 
واه حس��يناه ....) فضال ع��ن ذلك فان حوار 
السيدة يبني مدى الظلم الكبر الذي وقع عىل 
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االمام وال بيته االطهار وهي بذلك قوة دافعة 
يف اط��ار اح��داث املرسحية اىل جان��ب الغناء 
االنش��ادي لش��خصية االم مع وقع السالسل 

املعروف يف ايقاع القراءات احلسينية .
ويف املش��هد الثاين م��ن الفص��ل االول حيث 
يص��ف الكات��ب باملنظ��ر املرسح��ي ) ثالث��ة 
اط��ارات كأهنا ابواب ب��ال مغاليق موزعة عىل 
امل��رسح يت��دىل من اع��ىل املرسح حتى وس��ط 
املرسح قامش اسو د يغطي االبوا ب مع ناعور 
وس��ط املرسح)، مع وصفه لشخصية االم (يف 
مقتب��ل العمر جتل��س يف مقدمة يس��ار املرسح 
بمالب��س تتش��ابك معها التارخيي��ة والعرصية 
وه��ي جتلس امام مهد وهتز ه)، وهي تنش��د (

دلل��ول ...دلل��ول ....دلل��ول ع��دوك عليل 
وس��اكن اجلول يالول��د يبني يايم��ه(. وداللة 
الناعور هنا عىل ان )احل��ر( منصور وان عقله 
نرصه، واس��لوبية احلوار الشعري يف شخصية 
االم وحواره��ا يف النص املرسح��ي فتح افاقا 
رحبة للمتلقي لتكوين ومضات ابداعية تؤثر 
يف وجدان املتلقي وعقله ورؤاه، وهو اسلوب 
م��ن االس��اليب املهم��ة للمواق��ف الدرامي��ة 
التي تس��مو يف املوقف الدرام��ي ليثر التعبر 
االحس��ايس والش��عوري والتلوي��ن االدائ��ي 
للش��خيصة النس��ائية يف حال��ة جتس��يدها عىل 
خش��بة املرسح، يض��اف معها ش��عرية النص 
الت��ي تكش��ف ع��ن الرغب��ات وال��رصاع من 
اجل خلخل��ة القناعات ومن اجل خلق فكرة 
مقنع��ة، إذ ان انش��اد االم م��ع ش��عرية النص 

املرسح��ي وضع��ت لتخل��ق ثيم��ة فكري��ة يف 
عقلية املتلقي خللق حلظة او مشهد أو موقف . 
ومتيض احداث املرسحية بصوت الشمر وهو 

يردد:
الصوت الش��مر س��اعة املعركة م��رة اخرى : 
اعش��ق دمع الثكاىل.... واتل��ذُذ بتقطيع نياط 
قل��وب االمهات...ههههههههههههه . وهنا 
نج��د تركيز الكاتب عرب ش��خصية )الش��مر( 
ع��ىل االمه��ات مما حي��دوه اىل وصف املش��هد 

والرتكيز عىل شخصيات االمهات ايضا :
) يس��تعيُد كربي��اَءُه ويق��ُف مزهوًا م��ع نزو ل 
دروٍع وحب��اٍل ورماٍح وعامئم وخ��وٍذ حربيٍة , 
فيظلم املرسح اال من ثالث بقع عىل االبواب 
مع موس��يقى ختيُف الش��مَر وجتعُل منه جوااًل 
يف امل��رسح مرعوب��ا فتظهُر م��ن خلفك الباب 
أمرأًة مغطاًة بقامٍش فالباب االول يف املنتصف 
امرأت��ا ن ويف اليس��ار امرأت��ا ن ويف اليم��ني 
امرأت��ان حيمْل��َن مجيعا مالبَس ملطخ��ًة بالدم 
وكفنا حت��ى يقْفَن بالقرب منه فيحاوُل اهلرَب 
يمينا فيصدنُه وحياوُل اهلروَب يس��ارا فيصدْنُه 
اىل ان جيرباُه عىل اجللو س يف املنتصف وكأهنا 
اشارٌة لسجنه يف الربزخ (. ينتهي ذلك الوصغ 

لتبدأ معه النساء بحوارهن مع )الشمر( :
النساء مجيعا : ملاذا .....

الشمر : لست وحدي من خان ..
النساء مجيعا: ملاذا ...

الشمر : لست وحدي من قتل ودمر وسب ا
النساء مجيعا: ملاذا ....
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هم خانوا مواثيَقهم وعهوَدهم وانا  الشمر : كلُّ
مل اُخنُه ..

امرأة 1: انَت قاتٌل دعي
الشمر : انا مل ارسّلْ له ايَّ كتاٍب...
امرأة 2 : سفكَت دَم اطَهر البرش .

امرأة 3 : واستبحَت حرمَة اهلل ..
الشمر : لكني ماغررُت به وقلت له اقبل . .
امرأة 4: بأّي حقٍّ اردَت اْن ُتطفئ نوَر اهلل ؟

امرأة 1 : فحززَت رأَس الكون...
امرأة 2: وقطعَت نياَط قلو ب االمهات ؟

النس��اء مجيعا: كيَف جترأَت ع��ىل نياط قلو ب 
االمها ت ؟؟...

الش��مر : ) وهو ي��دوُر يف الناعور( يف احلرب 
ثم��َة رابٌح وخ��ارٌس وانا تع��ودُت ان ال اخرس 
حربا ..ما هيمني هو س��طوة سيفي ال غر ... 
فانا من قوٍم يؤمنوَن بس��طوٍة الس��يف اكثَر من 

ايامن هم بحكمة العقل ونزاهة
الروح ..فضال عن اين اعش��قُ دم��وَع الثكاىل 
ههههههههههههه..ف��ال  بفجعته��ن  واتل��ذُذ 
تس��تغربنَّ ما حدث فهو جائٌز ووارٌد احلدوث 
يف اّي زم��ٍن كان وس��يكون ... ) للجمهور ( 
لو جاَء احلس��نيُ اليوَم وطل��َب نرصتكم فهل 
س��تنرصوَنُه ؟... هههههههههه��ه وبعد ك ّل 
هذا الوجع هل س��تدفْعَن بأبنائكَن واخوتكن 

اىل حرٍب خارس ة مع احلسني واهل بيته ؟ ؟
النساء مجيعا: ارواُحنا ملقدمه الفداء...

الش��مر : ) يضح��ُك بس��خريٍة وهو ي��دوُر يف 
الناعور بشكٍل معاكس ( قاهلا غركن.. فعلها 

قبلكن .. وحين��ام تعلَق االمُر باحلياة او املوت 
كانت كلُّ االلس��ن هتتُف ( بص��وٍت عا ل ) يا 
حس��نُي ارج��ْع فقلوُبنا معك وس��يوُفنا عليك 
ههههههههههههه ما من مفر اماَم معادلٍة كربى 
ام��ا حياتك او ممات��ك... كلُّ جدرا ن الكوف 
ة اس��الوها س��تدلكن اي��ن يكمُن اخل��ذالُن ؟ 
ههههههههههه ف��ال تراهن عىل مافيكن .....

الن مافيكن ليس س��وى عاطف��ٍة ووجٍع فقٍد 
ودمع غياب وحتام س��تخذهُلا الش��جاعُة يوما 
ههههههههه ) حيرُك الناعوَر ( كلُّ زماٍن خيذُل 
فحولته ...كلُّ مكاٍن يضجُّ بدماء ضجيجه .. 
والناعور يف كّل الدهور يدوُر.... ويدوُر .... 

ويدوُر هههههههههههههه . .
النس��اء مجيعا: ) حيرْكَن الناعور عكس دوران 
الشمر ( عكس كل الدهور كان ناعوُر الفرات 

يدوُر .. .
ام��رأة 1 : ف��ال بطولة فيه او نرص س��وى نرص 

النحور ....
ام��رأة 2 : وزه��و الدم��اء الت��ي انترصت عىل 

السيف .......
امرأة 3 : وما انت اال معنا اخر للتيه ....

امرأة 4 :مل خيذل س��فر او يطعن ظهر الرسالة 
بل خذلك الراي..

النس��اء مجيعا: فكنت بطال من ورٍق مهزوٍم يف 
كل ما فيك ...

االم: ) تنش��ُد ( دلل��ول ...دلل��ول ....دللول 
عدوك عليل وساكن اجلول يالولد يبني يايمه.

يزعجه نشيد املرأة فيتلوى حياول ان يُسدَّ اذنيه 
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من صوهتا الذي يضُج يف املكان .
الشمر : ) يرصخ وهو يدخل وخيرج من االبواب 
....الالالالالال.. ال   ... ...ال  ال   ) الثالث��ة 
) يس��تعيد كربي��اءه ( ههههههههههه كان....

النح��ور  تل��ك  ي��دور عك��س  كان كل يشء 
..وكل��ام كانت تقرتب النح��ور كانت االقدار 
تبور.. فالوع��د كان غدرا .....وهذا بالضبط 
م��ا كان ههههههههههه....) ين��ادي يف عمق 
..هل��مَّ  االش��عث  ب��ن  املرسح(....ياقي��سُ 
واس��تعَد الوثبَة ..هلمَّ يا ش��بث بن ربعي فقد 
اينعت النحور وح��اَن قطاَفها ..تعال يامالك 
.... وي��ا س��هيل .....ن��ادوا بالن��اس ان هنار 
بني هاش��م ق��د ازَف ...تعال يا ح��ر بن يزيد 
الرياحي كي تس��تعيد حلم��ك بتغير التاريخ 
م��رة اخ��رى ... تعال يا عمر بن س��عد فملك 
ال��ري الزال بال امر ... هلم��وا يا رجاال ت 
الكوفة وفرساهنا فابُن بنت رسول اهلل قد اقبَل 
فال تدبروا.. يا نس��اَء الكوفة استعدن للندب 
والنحيب فال زالت تدوُر ذات املحنة يف فلك 
النحور ... تعالوا يافرس��ان امر املؤمنني فأن 
ليل الطف قد ارسج ...هيا تعالوا..تعالوا ...

مشهد حواري متكامل جتسد فيه الشخصيات 
النس��ائية م��ع انش��اد االم يف رصاع دائ��ر ب��ني 
الش��مر وبينهن وهي داللة واضحة عىل ابراز 
دور امل��راة وقوهت��ن وحتدهي��ن ل ) الش��مر( 
واضعافه وهزيمته مما يعطي القوة لقدرة املرأة 
ع��ىل هزيمة الرش والظلم بداي��ة الفصل الثاين 
للمرسحية ايضا للم��رأة دور كبر ومؤثر فيها 

وكا يرد يف النص املرسحي:
تتح��وُل االط��اراُت الثالثَة اىل اب��واٍب كأهنن 
اب��واب بيوتات الكوف��ة ...تظهُر من خالهلن 
نسوٌة هبالهل وهن يرمني ورودا عىل مجاعات 
من الكوفيني تدخل املرسح وكأن االمَر جيري 
يف ش��وارع الكوفة مع تداخل االصوات لدى 

الطرفني حول بشارٍة ما .
قيس بن االشعث: هالهٌل تتبعها مشاعل ..

ش��بث ب��ن ربع��ي : مش��اعُل النو ر ق��د الَح 
فجُرها...

ك��ويف 1 : امألن الدنيا زغاريد فليُل الظلم قد 
حاَن احتضاَره ..

ك��ويف 2 : ورم��اُل الصح��راء تطاي��رت فرحا 
وهي حتمُل البرشى

كوفي��ة 1 : اياكم والرتاج��ع فمن ركَب معهم 
نجا ومن ختلَف هلَك ..

كوفي��ة 2 : ال م��كاَن لك��م يف القل��ب اال ان 
تكونوا له نارصا ومعينا .

كوفية 3 : كونوا للثورة رجاهُلا وصناع زهوها 
وال يكن احدكم اسَر رغبا ت االمر ...

الكوفي��ني : ق��د اينع��ت الث��امُر ...فأقبل عىل 
جنوٍد لَك جمندة ....) هالهل النس��وة (. وها 
هي املرأة تاخذ دورها يف دفع هذا املعركة نحو 
االنتص��ار، دافعية كب��رة يف املعنويات العالية 

برمزية
)اهلاله��ل( الت��ي تدح��ض الظلم عىل لس��ان 
الل��وايت  )الكوفي��ة(  النس��ائية  الش��خصيات 
ن��رصن االم��ام وال بيت��ه االطه��ار يف واقع��ة 
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الطف وصنعوا زهو انتصار احلق عىل الظلم .
النس��اء باهن��ن عن��وان  نج��د هن��ا يف ح��وار 
لالنتص��ار وهي مكانة كب��رة اخرى النتصار 
املرأة الش��جاعة عىل ظلم وجربوت الظاملني . 
وما زالت )االم( تنشد منترصة عىل )الشمر(:

االم: ) تنش��د ( دلل��ول ...دلل��ول ....دللول 
عدوك عليل وساكن اجلول يالولد يبني يايمه 
) يزعج��ه نش��يد املرأة فيتلوى حياول ان يس��د 
اذنيه من صوهتا الذي يضج يف املكان (وجييبها 

)الشمر(بحواره :
الش��مر : هههههههههههههه ه��و لك يا عمر 
ال خت��فْ فليُل كرب��الَء يدوُر ومع��ه الف نحٍر 
يدور...فاألمه��ات ه��ن من وهب��ن ابناءهن 
للح��رب ويف احل��رب ال مكان للقل��وب ابدا 
ب��ل للس��يف ال غر ...م��ن جترأ ع��ىل قلوب 
االمه��ات ه��و من خ��رج ارشا وبط��را لرمَي 
بقلوهبن يف اتو ن الوجع كي يراهن س��بايا...

من جت��رأ عىل قلوب االمهات ه��و من اينعت 
ث��امره عن��وة لقطاف س��يوفنا راضي��ة مرضية 
...وتأت��نْيَ لتس��ألن م��ن جت��رأ وم��ن مل يتجرأ 
..س��ل النحور علها جتيب ... فس��يوفنا صامء 
ال ترد الس��ائل ...) تتكلُم النسوُة وضحكاته 
تتصاع��د( نتب��ني من دالل��ة حوار ش��خصية 
)الشمر( دور االمهات يف هذه امللحمة اللوايت 
كانوا خر ع��ون لرجاهلن واخواهنن وابنائهن 
يف االنتصار هب��ذه الواقعة العظيمة، اذ اليكاد 
خيلو اي حوار لش��خصية )الش��مر( اال وذكر 
االمهات يف حواره . وحتى يف وصف (احلر) 

بح��واره فان��ه يذكر ش��خصية االم��ام بقوله (
اب��ن بن��ت رس��ول اهلل ))ص((  زه��راء العفة 
وخر نس��اء العاملني و ما يرتدد من رسول اهلل 
))ص((  ) فاطم��ة الزه��راء بضع��ة مني فمن 
اذاها اذاين( : احل��ر: ( بصوت عال ) العار ان 
نطلَب شفاعَة جد ه يوَم القيام ة ونحُن نسفُك 
دَم اه��َل بيت��ه ..الع��ار ان متيَض مطي��ة للرغبة 
وترتك من بيده اجلن��ة واخللود وحيدا ..اليس 
هذا س��يَد شبا ب اهل اجلنة يا بن امي وايب ؟؟ 
اليس هذا من كان رس��وَل اهلل ))ص((  يقبُلُه 
بنح��ره ؟؟!! الي��س هذا ابُن بنت رس��و ل اهلل 
))ص((  زهراء العفة وخر نساء العاملني التي 
كان ي��ردد فيها رس��ول اهلل ) فاطم��ُة الزهراء 
بضع��ة مني فم��ن اذاها فق��د اذاين) فكيف لنا 
ان نؤذَي قلَب من هي بضعُة رسول اهلل ؟؟!! 
عن اّي ملٍك وجاٍه نقاتل يا مصعب ؟؟ امللُك 

هلل وهؤال ء ابناُء رسو ل اهلل ..
داللة هذا احل��وار ايضا يعطي املكانة العظيمة 
للم��راة جمس��دة بش��خصية فاطم��ة الزه��راء 
)عليها السالم( س��واء  بحوار )احلر(او اعادة 
ما ذكره رسول اهلل )ص(  عنا وعن من حياول 
ايذائها . ويف حوار اخر من ذات الفصل يركز 
)احل��ر( يف حواره عىل فاطم��ة الزهراء )عليها 
الس��الم( بالق��ول: ال اري��د ان اق��َف وتقفون 
ي��وم ال ظ��َل اال ظل��ه ورؤوس��نا يف الرم��ال 
كالنعام اماَم رس��ول اهلل وفاطمَة وعيّل عليهم 
الصالة والسالم ..ال اريُد ان اقف كاخلائن او 
املتخاذل يوم تسألني س��يدة نساء العاملني عن 
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احلس��ني واهل بيته عليهم الس��الم ,ال اريد ان 
اواجه ابا احلسن عليا عليه السالم وانا التمس 
صفحه ألين ش��اركت بقتل س��يد شباب اهل 
اجلن��ة ...ماذا اقول لرس��ول اهلل ؟؟ ماذا اقول 
لفاطم��ة او لعيل عليهم الصالة والس��الم ؟؟ 
ماذا اقول هلل عز وجل وهو يس��ألني ملاذا حينام 
وج��دت دين اهلل ال يعمل ب��ه مل تنترص اليه ؟؟ 
ما عساي ان اجيَب يا مصعب حينام ُاسأُل ملاذا 
تركت دعيا مثل الش��مر وفاسقا كعمر يقتلون 
ابناَء الرس��الة ويسبون نساَء النبو ة ؟؟... ماذا 
عس��اي ان اجيَب يا مصعب؟ ويف حوار اخر 
يفصح )الشمر(عن انزعاجه بانشودة )هدهة 

االم( ويبني اسباب هذا االنزعاج :
االم: ) تنش��د ( دلل��ول ...دلل��ول ....دللول 
عدوك عليل وساكن اجلول يالولد يبني يايمه.
يزعجه نشيد املرأة فيتلوى حياول ان يسد اذنيه 

من صوهتا الذي يضُج يف املكان .
امرأة 1 : تتلوى وجعا من صوت ياشمر...؟؟

الش��مر :هده��دة اكرهه��ا ألهن��ا تل��ُد ال��َف 
عباٍس...

اذن هبذا احلوار واالفصاح تنترص )االم( املرأة 
مرة اخرى عىل شخصية )الشمر( نتبني فلسفة 

االنشودة
واجابته��ا عىل لس��ان )الش��مر( وه��و ما يدله 

حوار )االم( و )الشمر(:
االم: االرحام تلد االبطال واجلبناء طاملا هناك 
حرب تدور..( تنش��د ) دللول ...دللول ....

دللول ع��دوك عليل وس��اكن اجل��ول يالولد 

يبني يايمه .
الش��مر يزعجه نش��يد املرأة فيتلوى حياول ان 

يسد اذنيه من صوهتا الذي يضج يف املكان .
الشمر : ) يرصخ بصوت عال ( كنا نلمح تلك 
العيون الباكيات من داخل اخليام لزوجة تودع 
زوجه��ا ..وام تلف��ظ اخر انفاس ني��اط قلبها 
وجعا وهي ترى ولدها يف ساحة املنون وحيدا 
..كنت امل��ح كل يشء االنني والدموع واتلذذ 
فيه��ام وحين��ام هت��اوى ع��ىل االرض رصيعا ) 
بتوجس ( احسست بأن السامء اخذت بحزن 
نفس��ا عميق��ا م��ن االرض) يس��تعيد كربياءه 
( كان ممتع��ا حل��د الثامل��ة ان ت��رى وج��ع االم 
الت��ي رمت بولده��ا لنصال الس��يوف لتقطعه 
هههههههه دفاعا عن احلسني واهل بيته وممتع 
ج��دا لزوجة وه��ي ترى زوجها يقت��ل امامها 
وتتلذذ الس��يوف بجس��ده ههههههههههه .. 
وانتص��ار امل��راة هنا هو م��ا ورد عىل لس��ان (

االم) باالرحام التي تلد االبطال وزفاف املراة 
البنها وزوجها واخيها دفاعا عن قضية االمام 

)احلسني( واهل بيته.
امرأة 4: ) تبتس��م( بىل واهلل م��ذ انجبتك وانا 
اناجي اهلل ليال بأن افخر بك يوما وانت شهيد 
من اجل احلق ومل خييل يل بأين سأقدمك كهدية 
ابتس��امة لفاطمة بنت خاتم االنبياء ..فأميض 
لن ارىض عنك طاملا احلس��ني وحيد بال نارص 
او معني حتى متوت دونه. وتنترص ارادة املرأة 

مرة اخرى يف هذا احلوار ايضا :
وهيزم )الش��مر( م��ن املرأة ويع��رتف هبزيمته 
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املرة بحواره مع النساء :
االم: )تض��اء زاوي��ة امل��رسح االخ��رى وفيه 
النس��وة تنش��د ( دلل��ول ... دلل��ول .دلل��ول 
عدوك عليل وس��اكن -اجلول يا لولد يبني يا 

يمه .
خيرج الش��مر من عم��ق املرسح وه��و يتلوى 
ويزعجه نش��يد املرأة حياول ان يس��د اذنيه من 

صوهتا الذي يضج يف املكان .
الش��مر : ) بعصبية ( اعش��ق دمع الثكاىل.... 
واتل��ذذ بتقطي��ع نياط قل��وب االمه��ات...) 
يدور يف الناعور وهبمس وهو يلهث ( اعش��ق 
دمع الث��كاىل.... واتلذذ بتقطي��ع نياط قلوب 

االمهات...) حتوم حوله النساء(
امرأة 1: هزمتك قلوب االمهات  ...
الشمر : ) باستسالم ( اعرتف بذلك .

امرأة2: اذّلتَك قلوُب نساِء الطِف  .
الشمر :) بانكسار ( هي ذا سخرية القدر  .

قل��وب  انت��رصت ع��ىل رجولت��ك  ام��رأة3: 
حواء...

الشمر :)بوجع ( ما من مهرٍب منها او مفر...
االم : ان��نيُ اخلي��اِم حت��ول ع��ىل م��ر العص��ور 
ارجتازات مظلوم ..) تنش��ُد ( اال لعنة اهلل عىل 

الظاملني ..
الش��مر : ) وه��و يتلوى ويزعجه نش��يد املرأة 
حياول ان يسد اذنيه من صوهتا الذي يضج يف 
املكان (  ال...ال....الالالالال ال اللعن اال يف 

قلوب االمهات .
النس��اء مجيع��ا : ب��ل يف كل العص��ور ملع��ون 

مرجوم . .
وتنترص االم بانشودهتا كذلك ويعلن )الشمر( 

هذا االنتصار :
االم: ) هتُز املهَد وهي تنشُد ( دللول ...دللول 
....دللول عدوك عليل وساكن اجلول يالولد 

يبني يايمه .
الش��مر يتلوى ويزعجه نش��يد املرأة حياول ان 

يسد اذنيه من صوهتا الذي يضج يف املكان .
الش��مر : ) ي��رصخ ب��األم ( كفيييييييييييييييى 
اال تكف��ني من ال��والدة واهلده��دة ) جير املهد 
وخيرج مافيه س��يف ومالب��س حرب عرصية 
كمالب��س املقاتلني عن مرقد الس��يدة زينب( 
هههههههه س��يف ومالبس حرب ههههههه 

هل ثمة متسع حلرب جديدة هههههههه .
وتنتهي احداث املرسحية بحوار السيدة زينب 

)عليها السالم( :
الس��يدة زينب )عليها السالم(: مل اَر اال مجيال 
.....) يبق��ى يرتدد صوهتا يف املرسح ( مل اَر اال 
مجي��ال ...... مل اَر اال مجي��ال .....( م��ع تعايل 
صوت الش��مر تأخذ كلُّ امرأٍة طرَف القام ش 
املتديل من اعىل السقف عند كل باب ويذهبن 
ب��ه اىل عم��ق وس��ط امل��رسح فيحْطَن النس��اء 
بالشمر الذي يضيع بينهن وُهنَّ يرفْعَن طرَف 
الق��ام ش اىل االعىل ويف اع��ىل املرسح تظهر يف 
شاش��ة العر ض قبُة االما م احلسني حتى خييل 
للمتلق��ي ب��أن النس��اء بالقامش ش��كلن مرقد 
االمام والشاش��ة ش��كلت قبته ومن ثم يظهر 
يف شاشة العرض صور للزحف املليوين مشيا 
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ش��خصيات املرسحي��ة عن طري��ق احلوارات 
وااليامءات واملناظر واالفعال .

3 - قدمت املرأة يف هذه املرسحية قيام ومبادئ 
ومثال عليا .

4 - اعطت ش��خصية الس��يدة زين��ب )عليها 
الس��الم( يف هذه املرسحية درس��ا بليغا جلميع 
النس��اء بالقدوة احلس��نة وال س��يام يف اجلانب 
والدين��ي  وال��داليل  والفلس��في  الفك��ري 

واملعنوي والبطويل والتحفيزي .
5-س��عى الس��تخدام العديد من االس��اليب 
جتس��يد  يف  االبداعي��ة  قدرت��ه  تظه��ر  الت��ي 
الش��خصيات النس��ائية ب��األداء واحل��وارات 

والدالالت .
)االم(  ش��خصية  يف  الكات��ب  6-عم��ل 
وحواره��ا يف الن��ص املرسحي اىل فت��ح افاق 
رحبة للمتلقي لتكوين ومضات ابداعية تؤثر 
يف وجدان املتلقي وعقله ورؤاه، وهو اسلوب 
م��ن االس��اليب املهم��ة للمواق��ف الدرامي��ة 
التي تس��مو يف املوقف الدرام��ي ليثر التعبر 
االحس��ايس والش��عوري والتلوي��ن االدائ��ي 
للش��خيصة النس��ائية يف حال��ة جتس��يدها عىل 

خشبة املرسح .

لإلمام احلسني )عليه السالم( مع تردد صوت 
الس��يدة زينب )عليه��ا الس��الم(...) مْل اَر اال 
مجي��ال ...... مْل اَر اال مجيال ..... مْل اَر اال مجيال 

...... مْل اَر اال مجيال.
وهذا احلوار للس��يدة زينب )عليها الس��الم( 
وه��ي تنه��ي اح��داث املرسحي��ة هل��و دالل��ة 
واضح��ة عىل مدى ال��دور الكبر ال��ذي ادته 
امل��راة يف ه��ذه املرسحي��ة س��واء يف اجلان��ب 
والدين��ي  وال��داليل  والفلس��في  الفك��ري 
واملعنوي والبطويل والتحفيزي الذي اسهمت 
ب��ه يف اح��داث واقعة الطف او م��ن خالل ما 
جتس��ده يف احداث ه��ذه املرسحية.. وحققت 

بذلك نتائج:
1 - جتس��دت اعىل معاين البطولة واالنس��انية 
والشجاعة والصرب والتضحية يف صورة املرأة 

عرب شخصياهتا يف هذه املرسحية .
2 - ب��ني الكات��ب مدى اهلزيم��ة النكراء التي 
تع��رض هل��ا )الش��مر( م��ن امل��رأة جمس��دة يف 
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يف إهدائ��ه مرسحي��ة )احلس��ني ثائ��رًا( ألم��ه، 
قال عبد الرمحن الرشق��اوي: )إىل ذكرى أمي 
أهدي مرسحيتي )احلس��ني ثائرا( و )احلس��ني 
ش��هيدا( لق��د حاولت م��ن خالهل��ام أن أقدم 
للقارئ واملش��اهد املرسحي في��ه أروع بطولة 
عرفها التاريخ اإلنس��اين كل��ه دون أن أتورط 
يف تس��جيل التاريخ بشخوصه وتفاصيله التي 
ال أمل��ك أن أقط��ع فيها بيق��ني إىل ذكرى أمي 
الت��ي علمتني من��ذ طفولتي أن أح��ب اإلمام 
احلس��ني)عليه الس��الم( ذلك احل��ب احلزين 
ال��ذي خيالط��ه أغل��ب اإلعج��اب واإلكب��ار 
أس��ى غامض��ا  النف��س  ويث��ر يف  والش��جن 

وحنين��ا إىل العدل واحلري��ة واإلخاء وأحالم 
اإلخالص((. وعبد الرمحن الرشقاوي اقتفى 
أثر أمه منذ الطفولة وس��مع دعاءها وتوسلها 
عن��د مس��جد اإلمام احلس��ني)عليه الس��الم( 
ومس��جد الس��يدة زين��ب )عليها الس��الم( يف 
القاهرة فنمت مش��اعره هبذا االجتاه وبدأ بحثا 
مضني��ا عندما ش��ب وترعرع وبوعي��ه الثقايف 
تتبع ش��خصية اإلمام احلس��ني )عليه السالم( 
فاستجمع تارخيه عىل يدي سنني حياته فعاش 
اإلم��ام احلس��ني)عليه الس��الم( يف وجدان��ه 
وكيان��ه وأصبح عنده رمزا عالي��ا ال متاثله أي 

شخصية نضالية يف العامل.

ح�صني الهاليل

بعد ان شكلت ثورة اإلمام الحسني g يف املسرح العاملي...

قراءة يف عمق مسرحيتي 
)الحسني ثائرا( و )الحسني شهيدا( 

للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي
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هذا الشاعر الكبر جاءت كتابته للمرسحيتني 
ممزوجة بالصدق والدم��وع والنضال والثورة 
العارم��ة عىل الطغ��اة وأصبح��ت ملحمة من 
املالحم التارخيية اخلالدة وعّمق خطا مرسحيا 
اس��الميا ختطى األطر املحلية إىل العاملية، لقد 
أثارت املرسحيتان ضجة يف األوساط الثقافية 
عند نزوهلا إىل األس��واق يف أواخر الستينيات 
وهي من أبرز املرسحيات الش��عرية وأضافت 
قيمة كبرة إىل املرسح الش��عري وعمقته، هذا 
امل��رسح الذي بدأه ش��وقي وم��ن رواده نعامن 
عاش��ور وص��الح عب��د الصب��ور والعفيف��ي 
مط��ر والش��اعر حمم��د ع��يل اخلفاج��ي وعبد 
الرزاق عبد الواحد. وقد اس��تهوت املرسحية 
بأجزائه��ا الكثر من املخرج��ني بأن تقدم عىل 
امل��رسح املرصي وكان أب��رز هؤالء املخرجني 
املخرج املرحوم كرم مطاوع الذي جند نفس��ه 
إلخراجه��ا م��ع نخبة م��ن أملع نج��وم املرسح 
امل��رصي آن��ذاك مثل عبد اهلل غيث وس��ميحة 
أي��وب. وتب��دأ قص��ة إخ��راج املرسحي��ة من 
الع��راق، عندم��ا جاء كرم مط��اوع مع زوجته 
س��هر املرش��دي لزي��ارة الع��راق وإىل مدينة 
كرب��الء املقدس��ة لزي��ارة ق��رب احلس��ني )عليه 
الس��الم( ليطل��ع بنفس��ه ع��ىل أرض املعركة، 
ورافقه مجع من املمثلني واملخرجني والكّتاب 
العراقي��ني أمث��ال يوس��ف الع��اين، وروى يل 
األس��تاذ عزي��ز عب��د الصاح��ب )ال��ذي كان 
ضم��ن الوفد املراف��ق( بعد عودته م��ن مدينة 
كربالء املقدس��ة، قال: كنا قد وصلنا إىل مدينة 

كرب��الء املقدس��ة وف��ور وصولنا قمن��ا بزيارة 
رضيح اإلمام احلسني )عليه السالم( وتفقدنا 
أرض املعرك��ة، بع��د ذل��ك ذهبن��ا إىل بي��ت 
املرح��وم الفنان ع��زي الوه��اب وكان البيت 
من الطراز القدي��م، وهيأ لنا مكانا يف )اريس( 

البيت، كان ذلك سنة 1970م.
لق��د زي��ن ال��دار بالبس��ط والس��جاد العريب، 
وأش��ار علي��ه األس��تاذ يوس��ف الع��اين ب��أن 
يدع��و لنا ش��خصا يق��رأ املقت��ل جي��دا ففعل 
وأتى بشخص متوس��ط العمر من قراء املقتل 
اجليدين، وبعد اسرتاحة قصرة اعتىل الكريس 
وب��دأ يقرأ املقت��ل بصوت حنني رقي��ق ترافقه 
احل��ركات التي كان هلا وق��ع عندنا، كام تعمد 
الرتكيز عىل املقاطع احلية من الكلامت وأقنعنا 
بأنه من املتمرسني هبذا اليشء، وكانت نقالته 
يف احلدي��ث تتح��دد إىل أن وصل إىل منتصف 
املقتل فانتزع البكاء بس��خاء، أول الباكني كان 
يوس��ف العاين وتبعته س��هر املرشدي زوجة 
ك��رم مطاوع ثم ك��رم مطاوع والبقي��ة الباقية، 
وعندم��ا انتهى هذا الش��يخ من ق��راءة املقتل، 

قال له كرم مطاوع:
)واهلل مل يب��ق يل ه��ذا الرج��ل ش��يئا أخرجه(، 
وأخ��ذ الكاس��يت الذي س��جل هلذا الش��يخ 

وسافر إىل القاهرة بعد أن زار بغداد.
ويف القاه��رة ب��دأ بالتدري��ب ع��ىل املرسحي��ة 
م��ن  األخ��ر  الي��وم  يف  مالبس��ها  بكام��ل 
للمثقف��ني والش��عراء والكّتاب،  التدريب��ات 
ونقل ع��ن الدكتور املرحوم الس��يد مصطفى 
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فهم��ه الثق��ايف وثروته اللفظية م��ن اللغة التي 
يمتلكها، أنه عالج موضوعا تارخييا شغل بال 
كل اإلس��الميني األحرار الذين اختذوه طريقا 
للخالص عىل مر األجيال، كذلك تأثر به غر 
املسلمني من طالبي احلرية يف العامل، لقد رسم 
اخلصوصيات من خالل تش��ابك واضطراب 
حارضن��ا ال��ذي س��اده الظل��م واالضطه��اد 
والقمع. وتارخينا اإلس��المي معني ال ينضب 
يس��تطيع كتابن��ا املرسحي��ون أن ينهل��وا من��ه 
الكثر خلصوبته ولدالالته احليوية التي تعيش 
متج��ددة ما دام اإلس��الم ين��رش فكره املرشق 
املتج��دد يف كثر م��ن مناطق العامل. ويس��تمر 
الكات��ب عبد الرمحن الرشقاوي يف هناية اجلزء 
األول بح��واره املتامس��ك وبس��مو الكل��امت 
ويع��رض لن��ا يف املش��هد األخر ه��ذا احلوار 

الشعري الرائع من )احلسني ثائرا(:
)زينب تتأمل املرسح اخلايل حزينة(

زين��ب: أس��فاه قد ذه��ب اجلمي��ع ومل يعد إال 
القليل الصابرون.

احلس��ني )ع(: )يأيت إىل اخليم��ة ويتأمل املكان 
الذي خال من الرجال(

أين الرجال؟ إين س��معت جلاجهم من خلف 
أستار اخليام.

)س��عيد ال��ذي خ��رج مع آخ��ر جمموع��ة من 
الرجال يأيت فزعا(

سعيد: يا للحسني.
زينب: أسفاه هرب الرجال.

سعيد: هربوا بام أخذوه من مال وأنعام وفرة.

مج��ال الدين، الذي كان ح��ارضا هذه الدعوة 
وكان مرافق��ا لصديقه الش��اعر حممود حس��ن 
إس��امعيل، قال الدكتور مصطفى مجال الدين: 
)كن��ت ق��د تلقيت دع��وة من الش��اعر حممود 
حس��ن إس��امعيل حلضور مرسحية )احلس��ني 
ثائرا( و )احلسني ش��هيدا( وكنت متواجدا يف 
القاهرة، لقد ش��اهدت املرسحية يف أيام شهر 
رمض��ان وبكي��ت حت��ى ابتلت منادي��يل التي 
امحلها ورصت امس��ح دموعي بكم صايتي(، 
ث��م أردف يقول: )لقد قدر هل��ذه املرسحية أن 
تع��رض يف العامل اإلس��المي ألعط��ت ثامرها 
أكثر مم��ا عملناه نحن الش��يعة طيل��ة حياتنا(. 
بع��د ه��ذا الع��رض مل تع��رض املرسحي��ة إال 
بعد مخس عرشة س��نة من املن��ع وقد قرأت يف 
إح��دى املجالت اإلس��المية يف التس��عينيات 
أن املرسحي��ة ع��ادت إىل املرسح بع��د أن حل 
اإلشكال بني األزهر واملخرج عىل أن ال تظهر 
ش��خصية اإلم��ام احلس��ني عليه الس��الم وال 

العقيلة زينب عليها السالم.
• لغة املرسحية

لقد اكتس��بت املرسحي��ة ش��خصيتها اللغوية 
والبيئي��ة وميزهتا عن أل��وان األدب املرسحي 
املتأث��ر بتي��ارات الغ��رب والش��عر امللحم��ي 
الرمح��ن  عب��د  الش��اعر  ومتك��ن  اإلغريق��ي 
الرشق��اوي أن ينطلق وحيلق بالكلمة البالغية 
نح��و اإلب��داع والس��مو املش��حون بالعاطفة 
ألنه يمتل��ك القدرة ع��ىل التصوي��ر وبتفاعل 
باندم��اج كيل يعين��ه بذل��ك  م��ع األح��داث 
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برير: أين الرجال القائمون عىل العهود؟
زين��ب: فس��د الزم��ان ومل يع��د إال الرج��ال 
اخلائ��رون، أي��ن الرج��ال الصام��دون؟ ذوو 
الضامئ��ر، أه��ل  البصائ��ر مخ��ص البطون من 

الصيام، صفر الوجوه من القيام.
محر العيون من البكاء

زرق الشفاه من الدعاء
أسفاه قد ذهبوا مجيعا.

)احلسني حزينا ثم منفجرا(:
ما عاد يف هذا الزمان س��وى رجال كاملس��وخ 

الشائهات
يمشون يف حلل النعيم وحتتها نتن القبور
يتشاخمون عىل العباد كأهنم ملكوا العباد

وهم إذا ال قوا األمر تضاءلوا مثل العبيد
صاروا عىل أمر البالد فأكثروا فيها الفساد

أعالمهم رفعت عىل قمم احلياة
خ��رق مرقع��ة ترف��رف بالق��ذارة يف الس��امء 

الصافية
راياهتم مزق املحيض البالية

يا أهيا العرص الرزي النت غاشية العصور
قد آل أمر املتقني إىل سالطني الفجور

قل أي أنواع الرجال جعلتهم يف الواجهات؟
قل أي أعالم رفعت عىل الربوج الشاهقات؟

وتس��تمر املرسحية بدفقاهتا وإيقاعها الشعري 
تلفت نظر اجلميع قارئني ومشاهدين. إن هذه 
الدراما الشعرية املأساوية جتسدت يف مشهدها 
األخ��ر الذي لقت نظ��ر الغافلني والالمبالني 
من جهة والثائرين املطالبني بالعدالة من جهة 

أخرى أن يس��روا ع��ىل منهج ج��ده صىل اهلل 
عليه وآله وس��لم وأبيه عليه الس��الم ومنهجه 
عليه الس��الم ويذك��روا ثأره ألن��ه ضحى من 
أجلهم وم��ن أجل األجيال الت��ي تلتهم ومن 

أجل قضية أزلية ختص البرشية مجعاء.
يف هذا املش��هد ألغى الكات��ب احلاجز الزمني 
بني امل��ايض واملس��تقبل عندما جس��د صوت 
احلس��ني حارضا يف جملس املخت��ار طالبا الثأر 
بدمه ونبهه إىل مصره ومصر األمة اإلسالمية 
وامتد هذا النداء إىل احلارض واملستقبل ليكون 
احلجة إىل ي��وم الدين. لقد نبه األمة إىل وجود 
احل��كام املس��تبدين واملنحرف��ني فيه��ا الذي��ن 

هيدمون كياهنا ليسهل ابتالعها.
وهذا املشهد األخر )يبدأ بسقوط يزيد خلف 
إح��دى الصخ��ور بين��ام ترتف��ع ن��داءات من 
بعيد.. ويدخ��ل رجال يم��ألون املكان وعىل 
رأس��هم املختار، واحلس��ني عليه السالم يقف 
عىل الربوة مرشفا عليهم يف جالل وسط هالة 

الضوء الغريب.
الرج��ال: ي��ا لث��ارات احلس��ني... ي��ا لثارات 

احلسني بن عيل...
املختار: قد أخذنا في��ه ثار اهلل من كل الطغاة، 

نحن لن ننسى احلسني بن عيل.
الرجال: يا لثارات احلسني... يا لثأر اهلل... يا 

لثأر احلسني...
املختار: )للرجال( اذكروا اهلل كثرا، واذكروا 

ثأر احلسني فهو ثأر اهلل فينا..
احلس��ني )ع(: فلتذك��روين ال بس��فككم دماء 
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اآلخرين..
بل اذكروين بانتشال احلق من ظفر الضالل..

بل اذكروين بالنضال عىل الطريق، لكي يسود 
العدل فيام بينكم..

فلتذكروين بالنضال..
فلتذكروين عندما تغدو احلقيقة وحدها

حرى حزينة
فإذا بأسوار املدينة ال تصون محى

املدينة
لكنها حتمي األمر وأهله والتابعني

فلتذكروين عندما جتد الفصائل نفسها
أضحت غريبة

وإذا الرذائل أصبحت هي وحدها الفضىل
احلبيبة

وإذا حكمتم من قصور الغانيات
ومن مقاصر اجلواري

فاذكروين
فلتذكروين حني ختتلط الشجاعة

باحلامقة
وإذا املنافع واملكاسب صارت ميزان

الصداقة
وإذا غدا النبل األيب هو البالهة

وبالغة الفصحاء تقهرها الفكاهة
واحلق يف األسامل مشلول اخلطى حذر

السيوف!
فلتذكروين حني خيتلط املزيف بالرشيف

فلتذكروين حني تشتبه احلقيقة باخليال
وإذا غدا البهتان والتزييف والكذب

املجلجل هن آيات النجاح
فلتذكروين يف الدموع

فلتذكروين حني يستقوي الوضيع
فلتذكروين حني تغشى الدين صيحات

البطون
وإذا حتكم فاسقوكم يف مصر املؤمنني
وإذا اختفى صدح البالبل يف حياتكم

لرتفع النباح
وإذا طغى قرع الكنوس عىل النواح

وجتلج احلق الرصاح
فلتذكروين

وإذا النفر الرائع الرضاف أطلق يف
يف املراعي اخلرض صيحات العداء

وإذا اختفى نغم اإلخاء
وإذا شكا الفقراء واكتظت جيوب

األغنياء
فلتذكروين

فلتذكروين عندما يفتي اجلهول
وحني يستخزي العليم
وعندما يستحيل الذليل

وإذا تبقى فوق مائدة إمرئ ما ال يريد
من الطعام

وإذا اللسان أذاع ما يأبى الضمر من
الكالم

فلتذكروين
فلتذكروين إن رأيتم حاكميكم يكذبون

ويغدرون ويفتكون
واألقوياء ينافقون
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والقائمني عىل مصاحلكم هيابون القوي
وال يراعون الضعيف

والصامدين من الرجال غدوا كأشباه
الرجال

وإذا انحنى الرجل األيب
وإذا رأيتم فاضال منكم يؤاخذ عند

حاكمكم بقوله
وإذا خشيتم أن يقول احلق منكم واحد يف

صحبه
أو بني أهله
فلتذكروين

وإذا غزيتم يف بالدكم وانتم تنظرون
وإذا اطمأن الغاصبون بأرضكم وشبابكم

يتامجنون
فلتذكروين

فلتذكروين عند هذا كله ولتنهضوا باسم
احلياة

كي ترفعوا علم احلقيقة والعدالة
فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذوه من

الطغاة
وبذاك تنترص احلياة

فإذا سكتم بعد ذلك عىل اخلديعة
وارتى اإلنسان ذله

فانا سأذبح من جديد
وأظل اقتل من جديد

وأظل اقتل كل يوم ألف قتلة
سأظل أقتل كلام سكت الغيور وكلام أغفا

الصبور
سأظل اقتل كلام رغمت أنوف يف املذلة

ويظل حيكمكم يزيدها... ويفعل ما يريد
ووالته يستعبدونكم وهم رش العبيد
ويظل يلقنكم وإن طال املدى جرح

الشهيد
ألنكم مل تدركوا ثار الشهيد

فاذكروا ثار الشهيد
وهك��ذا كان��ت هناي��ة ه��ذا املش��هد الدرامي 
عن لس��ان أيب عبد اهلل احلس��ني عليه الس��الم 
واملش��حون بالعاطفة والتذك��ر، وهو تصوير 
دقي��ق لن��داء احل��ق والع��دل وصيح��ة تبق��ى 

لألجيال القادمة.
ويبقى أن نقول ان التمثيل بشكل عام واملرسح 
بش��كل خاص من أروع الوس��ائل اإلعالمية 
التي توصل األحداث باجلمهور... وقد أجاز 
علامؤنا هذه الناحية اإلعالمية وأصبحت متثل 
خطا إسالميا يف املرسح والسينام والتلفزيون، 

ويقول الشيخ عيل الكوراين:
)أما التمثيل فهو وس��يلة كمختلف الوس��ائل 
اإلعالمي��ة، حيدد جوازه وحرمت��ه اهلدف منه 
وع��دم منافاته لألحكام الرشعي��ة، وقد أجاز 
علامء النجف األرشف التمثيليات اإلسالمية 
وه��ي فع��ال تس��تعمل يف مناط��ق  كاحتف��ال 
دين��ي يدعى إليه الناس وي��رشف عىل بعضها 

العلامء(.
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قرأت العدد 
السابق
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عن�د الدخ�ول ال�ى جنائ�ن العل�م والمعرف�ة 
للتزود بكل ما يجّمل العق�ل والروح فيرتقيان 
ويعرج�ان ال�ى عوال�م س�امية تنم�ي قدراتن�ا 
وحواس�نا وامكاناتنا في حقول االب�داع وبناء 
االنس�ان بن�اء روحيا يلي�ق بانس�انيته ووجوده 

على مسرح الحياة .
وعن�د تجوالي في حدائق المس�رح الحس�يني 
المتوهجة بالوان وانواع من الزهور التي تغري 
القارئ بعبقها الش�افي والمنع�ش انها من عبق 
االمام الحس�ين  عليه الس�الم  الطه�ر والمحبة 
والف�داء االم�ام ال�ذي اعط�ى درس�ا عظيم�ا 
للثائرين وكذل�ك للظالمين بثبات�ه وتضحياته 

التي أذهلت العصور.

املجل��ة  الع��دد 13م��ن  م��ا يوقفن��ا يف  واول 
االفتتاحي��ة  التي كتبها رئيس التحرير الكاتب 
املرسح��ي والش��اعر املثاب��ر رض��ا اخلفاج��ي 
املنتمي األصي��ل حيث أحالن��ا بافتتاحيته  اىل 
حيث الفكر  واالنت��امء االصيل وقد اكد فيها 
بوع��ي ودراية وخربة  عىل قوة ورصانة الفكر 
احلس��يني واصالته داعي��ا اىل تناوله  وتوظيفه 
يف فن��ون امل��رسح تن��اوال وتوظيف��ا مع��ارصا 
بخطاب عرصي ينس��جم مع الواقع والتلقي 
وس��ط مناخ االخت��الف يف االف��كار والرؤى 
والتطلعات وقد حذر الكاتب رضا اخلفاجي 
من الذين حياولون باسم املعارصة ان يشوهوا 
الفكر االصيل ويزوروا التاريخ ليلوثوا عقول 
االجيال الالحقة  وأراه حمقا اىل حد ما يف هذه 
النقطة احلساس��ة يف عامل تتص��ارع فيه االفكار 
املغرض��ون  وحي��اول  االضط��راب  وهييم��ن 
التدلي��س واث��ارة الش��بهات لتش��ويه الفك��ر 
االسالمي االصيل والذي حافظ  عليه االمام 

مجلةاملسرح الحسيني العدد 13...
صفحات تعطرت 

بعبري الفكر األصيل واالنتماء والفداء

كفاح وتوت
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احلس��ني  علي��ه الس��الم بتضحياته اجلس��يمة 
اخلالدة عىل مدى األزمان  .

وق��د اقرتح يف هناي��ة االفتتاحي��ة اضافة كلمة 
)املع��ارص (  ليصب��ح عنوان املجل��ة )املرسح 
احلس��يني املعارص ( ملا تعنيه الكلمة من انفتاح 
وحداثة  بخطاب مالئم ومنسجم ومستقطب

لكل االطراف  واالفكار والتوجهات .
وبعد هذه االفتتاحية  قرأت ثالث مرسحيات  
لثالثة كتاب قد تنوعت أساليب كتابتها وهي 
املرسحيات الت��ي فازت يف مس��ابقة )ملّبون(  
الكربى التي أقامتها العتبة احلس��ينية املقدس��ة 

ورأيتها
كاآليت :

) أوركسرا الرصاص (
املرسحية الفائزة  باملركز األول  للكاتب عدي 

املختار
وقد تن��اول الكاتب عدي املختار يف نصه هذا 
موضوع الف��داء والتضحي��ات والثبات وهو 
يوث��ق تضحية امل��رأة األم وصربها وارصارها  
وتضحياهت��ا ويش��ر اىل فاجعة س��بايكر التي 
أدمت القل��وب واالرهاب الق��ادم من الفكر 

الظالمي البهيم .
والكات��ب  يمي��ل اىل اجلان��ب التس��جييل يف 
أس��لوب بناء احلدث الواقع��ي ولكنه يفاجئنا 
ببن��اء درامي مش��وق وبلغة ترتقي اىل الش��عر 
احيان��ا رغ��م واقعيتها ففي احل��وار الكثر من 
التأويل  والتأم��ل يف  عمق الواقع املرير الذي 
يفور باألحداث الغريبة ذات املس��توى العايل 
من املأس��اة ولكنه يتناوهلا بفك��ر ووعي وهو 

يمس��ك بنس��يجها متمكنا وواثقا م��ن بلوغه 
اهل��دف .وقد جعل م��كان احل��دث  يف مقربة 
خترتقه��ا س��كة قطار امل��كان ال��ذي يرم��ز له 
الكاتب لطبيعة احلياة والتاريخ  والعمر الذي 
يم��يض والبد من دفع الرضيبة   فالخنوع وال 

استسالم للظالم والتكفر
)اوركس��رتا الرص��اص( ه��ي ع��زف متي��ز به 
واقعنا ,ع��زف يبدو أنه لن يتوقف تطرب عليه 

جهات خمتلفة ..!
َتْي املرسحي��ة  املتحاورة  فم��ن خالل ش��خِصيَّ
الرج��ل الكبر  وامل��رأة تتوض��ح كل االفكار 

واملفاهيم
والرؤى التي رس��مها الكاتب بكثافة عباراته 
وصياغته��ا صياغ��ة  عميقة املعن��ى وأن املرأة 
كالرجل هل��ا دور كبر أيضا حني تنزل امللاّمت 
عىل الوط��ن , ويؤكد لنا قيمة الش��هادة وأهية 
املواق��ف املرشف��ة التي جيب اختاذه��ا أمام كل 
التحديات بش��جاعة وثبات م��ن خالل املرأة 
التي قررت أن متيض يف طريق الش��هادة دفاعا 

عن الوطن .
)  زفاف سومري(

املرسحية  الفائزة  باملركز الثاين للكاتب حسن 
النواب

وهذا النص  هو نص واقعي مأخوذ عن قصة 
واقعي��ة ق��د حدث��ت فع��ال بعد اع��الن فتوى 
اجلهاد املقدس , حي��ث قرر رجل كبر التطوع 
يف صفوف احلشد الشعبي  وترك زوجته  وابنه 
الوحيد الطالب اجلامعي املقرر أن يتزوج عن 

قريب من فتاة معه يف الدراسة
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ولك��ن بعد التح��اق األب يف جبه��ات القتال 
قرر ابنه ايضا  التطوع دون علم أبيه وقد اتفق 
م��ع والدت��ه أن ال خترب أب��اه اذا ج��اء بأجازته 
الدورية أو اتصل وقد ظلت األم تعمل حيث 
تق��وم ببيع اخل��رضوات يف عربة  وبمس��اعدة 
احد املعّوقني هلا حيث كان يتس��وق هلا املواد. 
اإلب��ن التح��ق وكان التحاقه يف نف��س املكان 
الذي التحق له والده وهناك اتفق مع الضابط  
بنقل��ه اىل م��كان آخ��ر ولك��ن مل حي��دث ذلك 
ألس��باب الوضع يف اجلبهة ولك��ن طلب من 
الضاب��ط واملجاهدين اآلخري��ن  بالتكتم عىل 
وجوده خش��ية معرف��ة وال��ده ويف هناية االمر 
ينال الشهادة وهو يواجه سيارة مفخخة قادمة 
برسعة نحو امللجأ . وقد أزاح األب عن وجه 
ابنه الرتاب وهو ال يعلم به لكنه قال يف حواره 

املؤثرجدا ..
أبو سومر:  كم يشبه ولدي سومر !

تن��اول الكاتب حس��ن الن��واب ه��ذه القصة 
الواقعية بتقس��يم النص اىل عدد من اللوحات 
أو املش��اهد التي اقرتبت اىل حد ما اىل املشاهد 
التلفزيوني��ة لواقعيته��ا  وتلقائيته��ا , وبح��وار 
س��لس مب��ارش ق��اد االح��داث نح��و النهاية 
بشكل أبرزفيه قوة وصرب العراقيني عىل حتمل 
املصاعب وبذهلم ب��كل غال ونفيس من أجل 
الدفاع ع��ن الدين والعرض واملقدس��ات كام 

أظهر وقوفهم ومساعدهتم  لآلخرين.

)قوارير ال تنكرس(
املرسحية الفائ��زة باملركز الثالث للكاتب أمحد 

حسن الساعدي .
للمرسحية ش��خوص حديثة املتمثلة بالشاب 
واألم والطفل��ة رقية وجّدهتا وش��باب آخرين 
يف احلش��د الشعبي وشخوص تأرخيية كاإلمام 
احلس��ني  وأم البنني عليهام السالم .. والشمر 

عليه اللعنة.
وقد وظ��ف الكاتب امحد حس��ن الس��اعدي 
التاريخ حيث ربط احلارض باملايض بمش��اهد 
مؤثرة كس��قوط الش��هداء  واس��تخدام القربة 
للسقي وتوزيع اكسسوارات خمتلفة عىل خشبة 
امل��رسح كالرمح والدرع  والبندقية والس��يف 
واخلوذة تأكيدا هلذا الربط مع التاريخ وكذلك  
موقف الس��يدة ام البنني بالس��ؤال عن االمام 
احلس��ني عليه الس��الم عند وصول السبايا اىل 
يثرب كذلك مش��هد الطفل��ة رقية وربطها من 
خالل احلوار بقصة الس��يدة رقية بنت احلسني 
عليهام السالم حني ارمتت عىل رأس أبيها سيد 
الشهداء  عليه السالم , كذلك فعلت شخصية 
الطفلة رقية حني جلب هلا الش��اب يف احلش��د 
الشعبي رأس والدها الشهيد يف علبة كارتونية 
ف��كأن االحداث تتك��رر دائام والظل��م يتكرر 
مادام��ت األرض ت��دور وقد أظه��ر الكاتب 
أيضا احلي��اة االجتامعي��ة واالقتصادية للمرأة 
العج��وز حيث تق��وم باقتناء العل��ب الفارغة 
م��ن النفاي��ات للعي��ش ورغ��م ذل��ك ترفض 
الصدقة وقد استش��هد ابنها دفاعا عن الوطن 
, وأراد الكات��ب أن يوص��ل م��ن خ��الل نصه 
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املرسح��ي فك��رة أن كل أرض كربالء وكل 
يوم عاشوراء .

*******

مقاالت ودراسات
املرسح احلسيني املعارص

اكد االديب رضا اخلفاجي يف مقاله املعنون) 
املرسح احلس��يني املعارص.. عقدا من الزمن 

احلضور الفاعل بني اجلامهر (
ع��ىل موض��وع االخت��الف بني الب��رش وبني 
االفكار واالنتامءات وهذه هي س��نة الكون 
وان كل شعب او جمموعة او شخص خيتلف 
عقائدي��ا وثقافيا واجتامعيا عن االخر لذلك 
فالكل له مرجعياته واهدافه وطموحاته وان 
امل��دارس املرسحية املتعددة تاسس��ت نتيجة 
لالختالفات والرغبة يف التعبر عن افكارها 
ومعتقداهتا باساليب حديثة ختاطب االنسان 
املع��ارص وان االخت��الف  ام��ر صحي حيفز 
ع��ىل التج��دد واالب��داع ب��رشط ان اليكون 

الغاء جلهة او مدرسة او عقيدة
وقد أكد الكاتب عىل مسألة األنتامء واالصالة 
مهام تنوع��ت املدارس واالجتاهات للحفاظ 
عىل القيم واملبادئ الرس��الية األصيلة لذلك 
فإن املرسح احلس��يني املعارص حيمل رس��الة 

فكرية خالدة
نابعة من السامء وحتمل من االفكار واملعاين 
والع��رب ل��كل الب��رش ملواجه��ة التحدي��ات 
احل��ق  وإلحق��اق  والتزوي��ر  والتحري��ف 

ومقارعة الظلم يف كل زمان ومكان
وق��د أكد عىل أن الكات��ب املرسحي البد أن 

يكون حامال للقيم والفكر احلس��يني األصيل 
ليك��ون ق��ادرا ع��ىل جتس��يد املع��اين الس��امية 
وتوظيف احلوادث واملواقف املرشفة بالشكل 
الذي يكون له تأثر كبر عىل املتلقي من خالل 

طرحه  املوضوع بمصداقية وايامن عميق .
أراد الكاتب يف مقاله هذا أن يؤكد عىل اجلانب 
الفكري العقائدي ومل يلِغ اجلوانب اإلبداعية

احلديث��ة الت��ي جتس��د الفك��ر بش��كل معارص 
ومؤثر بل البد من اساليب حديثة تتامشى مع 
االخر والبد من االب��داع والتوهج واالرتقاء 
مثل��ام توهج��ت وارتقت قضية احلس��ني عليه 

السالم بأهدافها العظيمة .

املرتك��زات الثقافي��ة يف كت��اب الرمز واملرسح 
لصباح حمسن

الدكتور خالد حوير الشمس
ناق��ش  الدكت��ور خالد حوير الش��مس كتاب 
الرم��ز وامل��رسح للباحث صباح حمس��ن) بناء 
ع��ىل القناع��ة املعرفي��ة  الق��ارئ مؤل��ف اخر 

يساوي الكاتب (.
وابدى وجهة نظره يف ان الذين يريدون ايصال 

فكر احلسني  عليه السالم وقضيته العظيمة
اهن��م حياول��ون ايصال��ه اىل املتلق��ي القري��ب 
والبعي��د املتلق��ي البس��يط واملتلق��ي املضاف 

املختلف
مس��تندا اىل مايس��عى الي��ه الكات��ب صب��اح 
حمس��ن يف كتاب��ه الرمز واملرسح حني اس��تدل 
في��ه بمرسحي��ة الكاتب املرصي عب��د الرمحن 
الرشقاوي وايضا بمرسحيات الش��اعر حممد 
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عيل اخلفاجي.
وب��ني الدكتور خال��د حوير الش��مس ماذكره 
الكاتب صباح حمس��ن يف كتابه بان هناك عددا 
م��ن املرتك��زات  منها   االي��امن باملرسح  كونه 
احلام��ل للرس��الة االس��المية وهو الوس��يلة 
املؤثرة يف الف��رد وان املقتل احلس��يني وواقعة 
والقي��م   الفكروالوع��ي  م��ن  حتم��ل  الط��ف 
ودروس يف التضحي��ة والص��رب والثب��ات كل 
ذل��ك يش��كل  موضوع��ات دس��مة  وي��ربز 
العالقة الوثيق��ة بينها وبني امل��رسح الذي هو 
يف اصوله وجذوره كان دينيا. واملرتكز اآلخر 
ال��ذي تم ذكره  هو االيامن بالقضية احلس��ينية 
ب��كل ماحتمل من ابع��اد ايامن املؤلف وس��عة 
افاق��ه لكتابة القضية احلس��ينية ب��رؤى حديثة 
وطرق حتمل م��ن اجلامل واالب��داع مايواكب 
تط��ور الف��رد املع��ارص املختل��ف ع��ن اجيال 

سابقة مضت.
واملرتك��ز االخ��ر ه��و النق��د الدين��ي وابعاد 
املامرس��ات التي التليق بقضية االمام احلسني 
حيث البد ان يك��ون املرسح املعارص مرسحا 
راقيا ومؤثرا وموجها لكل الرشائح يف الداخل 
واخل��ارج واعادة بناء وعيه��ا وفقا ملعاين ثورة 
االمام عليه الس��الم عند ذل��ك يكون املرسح 
ق��د ادى دوره يف نرش الثقاف��ة والفكر واجلامل 
والوع��ي العميق ون��رشه للمبادئ االنس��انية 

واملظلومية يف كافة ارجاء العامل .

أثر التوثيق يف حفظ النشاط املرسحي
الكاتبة  م.م  زينب لعيوس األسدي

يف مقاهل��ا ه��ذا تناول��ت الكاتب��ة  م.م زين��ب 
لعيوس االس��دي موض��وع التوثي��ق واهيته  
فهو متعلق بتاريخ االنس��ان والش��عوب وهو 
املحاف��ظ عىل ثقافتها وعلومها وانجازاهتا عرب 
االجيال  وان عدم االهتامم بالتوثيق يؤدي اىل 
ح��دوث فجوات كبرة ب��ني املايض واحلارض 
فيضي��ع الكثر م��ن الطموح��ات املس��تقبلية 
او يتاخ��ر حتقيقه��ا  فتتاخر الش��عوب وتضيع 
هوية االنس��ان ووجوده  لذلك سببت الكثر 
احل��روب يف اوطاننا العربية عىل حرق الرتاث 
والكت��ب القيم��ة املتنوعة لكي تك��ون املنطقة 
جاهل��ة ومتاخ��رة  ليس��هل الس��يطرة عليه��ا 
.كذلك عدم االهتامم بالتوثيق يؤدي اىل تزوير 
او حم��و الكثر م��ن احلقائ��ق التارخيي��ة املهمة 
. وم��ن االمور املهم��ة التي البد م��ن توثيقها 
املنجز الثقايف  ومن ضمنها النش��اط املرسحي 
ال��ذي يمثل  الواجهة الثقافية واالبداعية التي 

تؤثر باآلخر,
وقد قامت جامعة البرصة بالعمل عىل تاسيس 
وحدة التوثيق املرسح��ي لغرض احلفاظ عىل 
اعامل شباب احلركة املرسحية يف البرصة وعىل 

تاريخ املدينة العريقة .

صميمي��ة عالق��ة امل��رسح بكرب��الء.. عالق��ة 
تارخيية

الكاتب طالب عباس الظاهر
يف مق��ال للكات��ب والق��اص طال��ب عب��اس 
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الظاه��ر تط��رق بوع��ي وتش��خيص دقيق اىل 
عالق��ة امل��رسح بكرب��الء كوهن��ا املدين��ة التي 
ش��هدت واقعة الطف العظيم��ة وما نتج عنها 
عرب الس��نني من افرازات وطق��وس تعرّب عن 
احلزن واملاس��اة وقد ذكر يف البداية عن توهج 
االعامل املرسحية يف الس��بعينات حيث ش��هد 
هلا القايص والداين وانحس��ارها او انحدارها 
والضغوط��ات  احل��روب  نتيج��ة  بع��د  في��ام 
السياس��ية والقم��ع االيديولوج��ي  فأدى اىل 
ظه��ور أع��امل جتاري��ة رديئة غر ج��ادة اعامل 
قصدها افس��اد الذوق الع��ام وختدم تطلعات 
النظ��ام اجلائ��ر والظرف القائم آن��ذاك مما نتج 
عن ذل��ك عزوف العديد م��ن املرسحيني عن 
التواصل وقس��م منهم قد سلك طريق اهلجرة 
ألس��باب  سياس��ية أو اقتصادي��ة ولك��ن بعد 
التغير اصبح هن��اك متنفس وحرية تعبر عن 
األف��كار واملفاهي��م الت��ي كان يكبله��ا القمع 
فتأسس��ت الفرق املرسحية الش��بابية وقدمت 
اع��امال خمتلفة بكل حري��ة اضافة االعامل التي 
تق��دم يف مناس��بات حم��رم وصفرالتي تنوعت 
يف معاجلاهت��ا للموض��وع احلس��يني  وقدمت 
باش��كال خمتلف��ة ويف امكنة متنوع��ة  .كذلك  
مبادرة العتبة احلس��ينية املقدس��ة التي اسست 
وحدة امل��رسح املعارص لتحقي��ق ذات اهلدف 
االنساين ونرش القضية احلسينية بوعي وابداع.

يؤكد الكات��ب عىل أن مدينة كربالء املقدس��ة 
هي الس��باقة  النبثاق املرسح ورعايته واألخذ 
به ليتطور الس��اليب طروحاته ومجالياته كون 
املدينة م��رسح واقعة الطف اخلالدة واحلاضنة 

لكل الوافدين من ش��تى االجناس والثقافات 
ماجيعله��ا مرسحا كبرا يرن��و اليها العامل وهي 
النب��ع  الذي ل��ن ينض��ب يبقى متدفق��ا عذبا 

يسقي العشاق  دائام وأبدا .
******

بحوث
فاعلية الرصاع يف مرسحية ثانية جييء احلس��ن 

)عليه السالم( للشاعر حممد عيل اخلفاجي
يف ق��راءة لبحثه ه��ذا ركز الباح��ث حممد عبد 
الرسول السعدي عىل اهية الرصاع يف العمل 
املرسحي بوصفه عنرصا اساسيا فيه والرصاع 
يف حقيقت��ه قائم منذ الب��دء يف احلياة بني اخلر 
والرش بني ش��خص وش��خص او بني جمموعة 
واخرى او بني فكر وفكر ويؤكد الباحث عىل 
ان هناك  رصاعا داخليا بني االنس��ان ونفس��ه  
ورصاع��ا خارجي��ا بينه وبني االخ��ر واملحيط 
وال��رصاع املرسحي��ة الب��د ان يك��ون متوقدا 
ومتط��ورا وي��ؤدي اىل نتائج وتط��ورات حتى 
هنايتها  وقد تناول الباحث وركز عىل الرصاع 
الداخ��يل يف مرسحي��ة )ثاني��ة جييء احلس��ني( 
كون ال��رصاع الداخيل هو اس��اس كل رصاع 
خارجي وقد اورد لنا مقاطعا حوارية ش��عرية 
من مرسحي��ة اخلفاجي كن��امذج تؤيد ماذهب 
اليه الباحث كاملش��هد بني االمام احلسني عليه 
الس��الم واخي��ه حممدا ب��ن احلنفي��ة ريض اهلل 
عنه حيث جتس��د احلوار الشعري ببيان طبيعة 
قلوب جنود الشام عىل لسان حممدا بن احلنفية 
حني وصفها : )  جلنود الش��ام قلوب النساء( 

وباملقابل اجابه االمام احلسني عليه السالم:
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)ولألنصار قلوب الشهداء(
وايض��ا يش��ر الباح��ث اىل زي��ادة ووض��وح 
الرصاع الداخيل بشكل اكثر بالرؤى التي رآها 
االمام احلس��ني عليه الس��الم حيث انعكست 
تل��ك ال��رؤى يف ذات االم��ام وكاهن��ا رصخة 

ذاتية تصدم العقل فيتوهج ::
انظر مظلومي االمة

وكأن جلدي يتوزع بني سياط اجلالدين
ها أنا ذا أهبط فوق صعودي

أين ابغي الكوفة
ويرص��د الباح��ث رصاع��ا داخليا قد رس��مه 
الش��اعر اخلفاجي يف نص��ه يف اكثر من موضع  
وعندما تقابل املعس��كران احلق والباطل صار 
يتوهج ال��رصاع يف نفس االمام عليه الس��الم 
حيث انه كان يرى بوجوب ورضورة اصالح 
الواق��ع الفاس��د ويف ذات الوق��ت يفكر حتى 
باعدائه  س��يكون استشهاده س��ببا يف دخوهلم 

النار.
الباحث اس��تطاع املس��ك هبذا ال��رصاع الذي 
قاد تطوره شعريا ومرسحيا ببناء درامي راقي 
الش��اعر حممد ع��يل اخلفاج��ي يف ثاني��ة جييء 

احلسني .
حوارات

حوار ش��يق وعميق أداره الق��اص املبدع عيل 
حسن عبيد مع علم من أعالم املرسح العراقي 
الكات��ب واملخ��رج والتدري��ي يف اكاديمي��ة 
الفنون اجلميلة / بغداد الدكتور عقيل مهدي 
الذي اثرى املش��هد الثق��ايف واملرسح بكتابات 
وع��روض مرسحي��ة عدي��دة ومهم��ة  , وبعد 

مقدمة املحاور الذي س��لط فيه��ا الضوء عىل 
اهي��ة املرسح وعىل بعض انج��ازات الدكتور 
عقيل مه��دي ذاكرا ثالثة نص��وص مرسحية 
مهم��ة كتبه��ا يف قضي��ة االمام احلس��ني  وهي 
)احلس��ني اآلن ( و)احلس��ني يف غربت��ه ( و) 
احلس��ني كام نراه ( وهي قسم من مؤلفاته التي 

بلغت السبعني مؤلفا .
لقد طرح املحاور مجلة من االسئلة املهمة  عن 
املمثل واملخرج واحتياجهام للنظرية والتطبيق 
وعن امكانية اعادة املرسح اجلاد وعن امكانية  
امل��رسح يف صنع الثقافة الت��ي ترتقي باملجتمع 
وس��ؤال اخر عن التجربة املرسحية يف كربالء 
املقدسة وس��ؤال عن اعامل الشاعر حممد عيل 
اخلفاج��ي وعبد ال��رزاق عب��د الواحد ورضا 

اخلفاجي ومدى نجاح جتارهبم ابداعيا
وعن جيل الش��باب ومكانتهم وأسئلة اخرى 
هتم الش��ان املرسح��ي اجلاد واخلط��ط الكفيلة 
باعادته وتطويره من خالل التخطيط الس��ليم  
وع��ن مؤلف��ات الدكتور واهيته��ا  وعالقتها 
ودرها عىل الصعيد العميل وقد كانت اجابات 
الدكتورعقيل -  وهو املتخصص واملتمكن - 
اجاب��ات دقيقة وعميقة تطرح احللول املنطقية 
ل��كل املش��اكل واملعوقات الت��ي وقف حائال 
امام حتقي��ق االفضل واالرق��ى وباخلصوص 
فيام خيص املرسح امللت��زم واجلاد ومن ضمنها 
املرسح احلس��يني املعارصال��ذي البد بذل كل 
اجلهود يف ترس��يخه وجتدي��د خطابه يف عرصه 
احل��ايل   وعن نصوصه الت��ي قدمها عن قضية 
االمام احلس��ني املذكورة اعاله يقول الدكتور 
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عقيل :
) حرص��ت يف س��عيي الدرام��ي واالخراجي 
هلذه النص��وص يف التاكيد عىل منظور معارص 
وبتجري��ب مرسحي لس��رة افرتاضي��ة تثمن 
دروس ه��ذا احلدث اجللل وأبع��اده التداولية 
ماب��ني املوازن��ة لش��عرية الن��ص م��ع ش��عرية 

االخراج (.
******

قرأت العدد املايض
قراءة يف جملة املرسح احلسيني العدد 12

هلذه املجلة رسالة وهدف
قراءة القاص والصحفي املبدع حيدر عاشور 
الب��واب املجل��ة الثابت��ة اضاف��ة للنص��وص 
املرسحي��ة واملتابعات وقد كان��ت قراءة واعية 
وعميق��ة اوصلت  لنا االف��كار واملوضوعات 
بش��كل س��لس ومؤثر ومفيد وهو املتمكن يف 
تس��ليط الضوء عىل املرتكزات والنقاط املهمة  
باس��لوب ينم عن خربة ودراي��ة وهو القاص 
الس��ارد واملثقف ال��ذي له باع كب��ر يف حقل 

الكتابة االبداعية املؤثرة
وقد ب��ني ان للمجلة هدفا ورس��الة عظيمة ال 
تقترص  فقط عىل خدمة املرسح وقضية االمام 
احلس��ني عليه الس��الم بل تتع��دى ذلك نحو 
التجدي��د واملعارصة  يف اخلط��اب املوجه نحو 

االنسانية كافة .
لقد كان حيدر عاشور موفقا ومواكبا وصبورا 

لكي يوصل لنا مامل نقرأه يف العدد 12.
*******

مرسحية العدد
مرسحية )قمر بني هاشم ( الشعرية

للكاتب والشاعر رضا اخلفاجي
مرسحي��ة )قمر بني هاش��م ( ه��ي واحدة من 
جمموعة النص��وص املرسحية املتعلقة بالقضية 
احلس��ينية وبأهل البي��ت األطهار صلوات اهلل 
عليهم أمجعني  التي جاهد يف كتابتها الش��اعر 
رضا اخلفاجي الذي جيس��د م��ن خالهلا انتامئه  
وأصالته ويظهر املناقب والش��جاعة والثبات 
والك��رم والتضحي��ات  التي اتص��ف هبا أهل 
البي��ت عليهم الس��الم لغرض هتذي��ب العامل 
والتمجيد ملبادئ الرس��الة االسالمية التي من 
أجله��ا قدم اإلمام احلس��ني عليه الس��الم كل 
م��ا يملك لكي يبقى االس��الم احلقيقي خالدا 
فتبع��ه ع��ىل ه��ذا النه��ج األئمة األطه��ار كل 

بأسلوبه والظرف الذي يكمن يف زماهنم
فكان االمام احلس��ني عليه الس��الم نرباسا يف 

ظالم الدهور.
ومرسحية )قمر بني هاش��م ( قد جسدت كل 
معاين الشجاعة والتضحيات والوفاء واإليثار

من خالل الش��خصية الرئيسية وهي شخصية 
أيب الفضل العباس عليه الس��الم .  فقد قّس��َم 
الكات��ب رض��ا اخلفاجي نص��ه املرسحي هذا 
اىل أربعة مش��اهد اختذ كل مش��هد منها مكانا 
وزمانا وموقفا ورصاعا جيس��د املعاين السامية 
واالس��تعداد للتضحية ورفض اخلنوع بحوار 
ولغ��ة ش��عرية راقي��ة    فقد بدأ املش��هد األول 
بدخول ث��الث جوقات  تتوزع  وكل جمموعة 

تلقي  حوارها بشكل مرتل   :
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قرأت العدد السابق

حني سموت بوادي الطف
ومنحت دماءك  كل ماثرها

ومضيت تصعد من ايات االيامن
كنت تناشد روحك ان تدرك هبجتها

ففتحت هلا الف طريق .......
هنا جيسد الش��اعر هبذا املقطع اثر التضحيات 
التي قدمها  ش��وقا لبلوغ اهلدف  وايامنا خللود 

الفكر عىل امتداد الزمن
وبع��د انته��اء اجلوق��ات  يظهر ال��راوي وهو 
شيخ كبر  ليمهد بالقائه الشعري ملا سيحدث 

الحقا لنرصة االمام احلسني حيث يقول :
وقف الفجر املقتول عىل هنر دمائه

صاح باعىل صوت القديسني :أال ...
هل من نارص ؟

ويف بي��ان ش��هامة واصالة وش��جاعة العباس 
عليه الس��الم انتقل بن��ا الن��ص اىل دار االمام 
عيل بن ايب طالب وقد اخذت السيدة ام البنني 
باس��تذكار يوم خطبه��ا  عقيل ب��ن ايب طالب 
حي��ث يظهر عىل املرسح وه��و راض بام حتقق 
حي��ث كان من قبل قلقا عىل من التي س��تحل 

مكان الزهراء عليها
حي��ث كانت ام البنني  خر من أوفت  و رّبت 
لنرصة االمام احلسني عليه السالم والتضحية 

يف سبيله :
وهلذا اخرتتك يابنت حزام

فأنا اعرف جمد اآلباء وجمد األجداد .....
ث��م اس��تذكرت والدة العب��اس عليه الس��الم  

فتسمع صوت االمام عيل وهو خياطبها :
ولدي هذا سيكون له ذكر خالد

هو من حيمل كل وفاء االرض
ويتواص��ل الكاتب  يف تدفقه الش��عري عندما 
تص��دح ام البن��ني عليه��ا الس��الم يف حتفي��ز 

اوالدها وهي تطلب نرصة اخيهم :
يااحباب القلب ونور العني

لن تبخل ام مثيل بسخاء يمنع عنها ظمأ االيام
اعطوا موالكم مايذهل حقد االعداء

ولتقتحموا ظلامت النفس ..
ويف املش��هد الث��اين يتحاور العب��اس مع اخته 
احلوراء زينب عليهام الس��الم  فيظهر الرفض 
واالس��تعداد ورفع��ة اهل بيت النب��وة عليهم 
السالم وسطوع مواقفهم الكبرة املرشفة ويف 
مقط��ع من احلوارتق��ول العقيل��ة زينب عليها 

السالم :
زين��ب احل��وراء :  رف��ض ايب عب��د اهلل مبايعة 

الفاجر يف الشام
جيعلهم يف قلق دائم

هل يسكت طاغية الشام
العباس/ بشموخ وكربياء :

يبقى هذا البيت السامي
اكرب من خوف او قهر او جالد

ورسالتنا ارفع من احالم التجار
هي ليست بيعا ورشاء

سفر علوي رسخ مرساه رسول اهلل
مذ زق العلم هلذا البيت

وصغائرهم ال تعنينا  !!  لكن ماذا نفعل
حني وضعنا يف هذا املوقف

يف هذا الزمن الصعب ؟
ويف املش��هد الثال��ث  جعله الش��اعر اخلفاجي 
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خمصص��ا لعزيمة وقرار االم��ا م للرحيل نحو 
الكوفة.

وق��د خطب يف الكعبة ب��ني الناس ليتم عليهم 
احلج��ة وق��د تب��ني بعد اخلطب��ة ان هن��اك من 
اجلم��وع ممن أيد قرار االم��ام ومنهم من تردد 
وشكك وكان من االنتهازيني من العالقني يف 

اوهام الدنيا الفانية  :
شخص 2:   هذا سيف عيل ينهض ..   سنكون 

معه
شخص 3 من االنتهازيني  : ال بل نمكث

نمكث من اجل مصاحلنا
ال نخرج يف شوط خارس

فابن عيل اليعطي غر الكلامت .
ويف املش��هد الرابع قد أوصل الكاتب اىل اوج 
ال��رصاع واملجاهبة الت��ي بدات م��ن جعجعة 
احل��ر الرياح��ي بقافلة احلس��ني عليه الس��الم  
وندم��ه فيام بعد وحتوله اىل معس��كر احلس��ني 
تائبا فضل االستشهاد عىل كل مغريات الدنيا 
الفانية مما اثار خوف قادة املعسكر املعادي من 
اث��ارة اجليش فيحذون حذو احلر وقد خاطب 
ايب الفضل العباس احلر ببيتني رائعني صاغها 
الشاعر رضا اخلفاجي وهو الصائغ يف الذهب 

والشعر
العباس :

خّلدَت نفسك اذ جتود هبا
, يا حرُّ هذا اختيار احُلرِّ

أذهلَت َمن الذوا بفانية
وتوّسدوا األوهام فانغّروا

وهكذا قاد الش��اعر االحداث بلغته الش��عرية 

والص��ور املتوهجة حيث ذه��اب ايب الفضل 
جلل��ب املاء وقط��ع كفي��ه ثم مرصعه جمس��دا 
بذلك  الوفاء والشهامة واالستعداد للتضحية 
بكل يشء من اجل املبادئ وهذا ما متيز به أهل 
بي��ت النبوة  وقد اس��تطاع الش��اعر أن يوصل 

رسالته بكل صدق وايامن وابداع .
******

متابعات
وأخرا كانت الوقفة مع االستاذ حيدر عاشور 
وه��و يوثق لن��ا بمتابعاته وانتقاءات��ه لعدد من  
االنش��طة املرسحي��ة  من مؤمت��رات وعروض 

مرسحية وغرها
واوىل ه��ذه االنش��طة وال��ذي اقامت��ه العتب��ة 
احلس��ينية املقدس��ة  املؤمتر التاس��ييس ملرشوع  
1000  كات��ب مرسح��ي للطف��ل يف كرب��الء  
وهو يستهدف فئة الشباب  اجلامعيني املعنيني 
بامل��رسح  م��ن خ��الل فت��ح ورش يف مجي��ع 

املحافظات .
وايضا متابعة واعية كتبها حيدر عاشور حول 
مرسحي��ة  اوفر بروف��ة  ملخرجها الدكتور عيل 
الش��يباين  وهي كوميديا سوداء تدين السياسة 
واحلرب قدمه��ا ثالثة عرش ممثال مكفوفا فرقة 
ال��رساج للمكفوفني  وقد تم اخذ اراء املعنيني  

القيمة بالعمل  وانجازه .
ومتابع��ة ثالث��ة ح��ول مهرج��ان اي��ام كربالء 
ال��دويل للمرسح الذي اقامته وبنجاح  ش��عبة 
امل��رسح املعارص يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة 
حتت ش��عار ) كرب��الء مرسح متج��دد وثقافة 

مستديمة (.



مسرحية
العدد
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مسرحية شعريةونـَراهُ قريبًا

مسرحية العدد

تاأليف ر�صا اخلفاجي
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مسرحية العدد

                                                                    

اإلهداء
1- اىل منقذ البرشية، من مّصايص دماِء

الشعوب ...
من طغاة العامل الذين ملؤوها

إرهابًا ودمارًا وكفرًا ..
ترّج��ل ع��ن ُبراقك فامل��دى قِل��ُق ... وداوي 

النْفَس فاآلمال حترّتُق
وَأيقظ يف الفص��وِل وميَض هبجتها... لتزهو، 

فالفصوُل بغيثها تثُق
ترّجْل فالقلوُب تفّجرْت فرحًا... إذ اجتازت 

ِصعابًا وهي تستبُق
فأنَّ الِعش��َق من أحيا َعزيمتها ..لتأتِلَق الرؤى 

فالعشُق ُمنَعَتُق
ْت زهَوها  وَأيَنَعِت احلقيق��ُة يف ضامئرنا،، َوَمدَّ

َد القلُق !! َفَتبدَّ
فو اهلّلِ ال��ذي ال َغرُه َأمٌل.. بأّنك، حارِضٌ فينا 

وملَتِصُق
إىل َأْن ُيظه��َر الرمحن َأيَت��ُة -، عىل ُكلَّ الوجوِد 

َفُيزِهُر االلُق !!

- املقدمة -
��ُد رؤية ش��اعٍر َع��ن الوعد  ه��ذه املرسحية جُتّ
االهلي الصادق املتعلق��ة بظهور منقذ البرشية 
–امله��دي املنتظر- ارواحنا ل��رتاب مقدِمِة له 

الفدا...

كتب��ت بأس��لوٍب ش��عري ُمع��ارص، ربط��ت 
املايض باحلارض...

لتؤكّد استمرارية جهاد وكفاح أنصار مذهب 
ال البي��ت النب��وي االطه��ار وايامهن��م املطلق 
بعرص الظه��ور، ومواصلة الرِصاع ِضّد أعداِء 

اهلّلِ ورُسِلِة وُكتبه الساموية...
حيث أس��تعملنا ج��زًء من الوثيق��ة التأرخيية، 
ووظفناه��ا لرؤيتن��ا املع��ارصة يف الكتاب��ة..، 

واالسلوب، واللغة...،
يف   / املت��دارك  بحر/خب��ب  اعتمدن��ا  فق��د 

الشعر...،
هذا االنجاز: هو آخر أعاملنا املرسحية...

وس��نواصل الطريق الذي بدأناه ُمنذ أكثر من 
نصف قرن لُنرصِة مبادئ االس��الم امُلحمدي 
اأَلصي��ل، ما ُدمن��ا َأحي��اًء راج��ني قبوله عند 
اخلال��ق، جلت قدرت��ه، وان حُيتس��ب، يوم ال 
ينفُع م��اٌل وال بنون... إاّل من َأت��ى اهلّل بقلٍب 

سليم.
واحلمُد هلّل رّب العاملني

- املشهد ااَلوُل-
ط إنارٌة  ُترفع الس��تارة... املرسُح ُمظلْم.. ُتسلَّ
محراء مركّزه عىل شخٍص قبيح املنظر، ُمرعب 

أشعث ُيمثُل شخصية- الشيطان -.
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ُل يف أرجاء املرسِح، تالحقه االنارُة  ن��راُه يتجوَّ
احلمراء...

ن��راُه ونس��معه يضحُك ُمنتش��يًا، مغ��رورًا... 
يتقدم إىل واجهة املرسح ليخاطب اجلمهور.. 
وأثناء خطابِة اىل اجلمهور نشاهد فيلام وثائقيا 
يعرض فيه، جانب من احل��روب القذرة التي 

َشّنتها االمربيالية االمريكية واذناهبا،
) داعش ( و )القاع��دة ( وإرسائيل، وغرهم 
م��ن العمالء من امري��كا الالتيني��ة ويف فيتنام 

وكوريا والعراق وسوريا واليمن ولبنان...
م��ن  يمنت��ج(   ( وثائق��ي  فيل��م  ُيع��رض  اي 
خ��الل لقطات خُمترصة ومؤثرة جُتس��د جرائم 

االمربيالية يف مجيع بقاع العامل .
- نش��اهد الش��يطان ونس��تمع اىل خطاب��ه اىل 

اجلمهوِر قائاَل :
- ما زلُت أنا: َسيُد هذا العامل!

- ما زلُت أنا سيُد هذا الطني البائس!
هذا الفّضلُه اهلُل َعيّل!

فَأنا: َمن َأغواُه، وَمن يغويه، أَليّن األقوى!
ه��ذا العب��ُد اجلاِح��د... ه��ذا الظ��امل!، ه��ذا 

القائِل...
هذا الناكْر، َأفضال اهلّلِ عليِه !!!

ُكن��ُت  ب��ْل  امُلخل��ص،  العب��د  ُكن��ُت   .. فَأن��ا 
األخلَص، يف طاعته ...

لِك��ْن.. ح��ني أراد اخلالِ��ُق أن َأس��ُجَد للعب��ِد 
الفاجر....

مل َأحتمُل املوقف !

وحتّملُت عواقبه !!
فلقد كان، ومازال غروري،

ال يقبُل إاّل أْن أسُجَد هلّلْ .
لكْن.. شاء اخلالُق، أن َأسُجَد للغر .
دُت، بلحظِة َغضٍب، وغرور... فتَمرَّ

والِقّصة يعرُفها العامل.
ما يقلُقني االن، وما ُيرعبني....

موقف تلك القّلِة، من اصحاب املبدأ !!
من أهل االيامن !!

تِلك النذرت انُفسها للرمحن !!
يف كّل زماٍن، ومكان !

وهلذا لن تتوّقف ُكّل حرويب،
يف االرض!

وإذن.. سوَف ُأديُم رِصاعاٍت دموية!
كي اقهر هذي املِّلة!

والقتُل هَو: الفِعُل احلاِسُم،
يف حتقيِق النرص!

َسأَسّخُر كلَّ  الطاقات... !
وكلَّ املكِر... وُكّل الغدِر.. وُكّل القسوة .....

كي ُأرِهَب كّل االعداِء!
فأنا االن، اعيُش بعرص النشوة....

ه��ذي إنج��ازايت             ) ي��ؤرُش ع��ىل الفيل��م 
الوثائقي (

فأنا : القوة والسلطان هبذا العامل .
مجي��ع  ف��ُت  !حرَّ الرمح��ن  دس��اتر  ف��ُت  َحرَّ

االديان!!
وباألط��امع،  وباألح��الم،   ، باألوه��ام 
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وباملرتزقة!!
حت��ى اصبحِت األدي��ان جُمّرد الف��اٍظ خاويٍة، 

عند الكثرِة، واجلهالء !!
وعملُت عىل اش��عاِل ح��روٍب، ال حرص هلا، 

بني االديان وبني االجناِس !!
فاإليامُن احلق بأدياِن الَربَّ ...

فعٌل، يعكس صدق  وإخالص الفاعْل !
فعٌل، يدعو حلياٍة ينترُش اخلُر هبا...

هذا ما اخشاُه، وما يرعبني !!
َفسعيُت اىل اجلهالِء، الّطامعني، املرّتزقة !!

أصطاُد املهووسني، بأفعاٍل َنِزَقة!!
ُهْم: اضعُف مّما كنُت أظّن !

وهلذا سيطرُت عليهم، بجهوٍد حمدودة !..
دون عناٍء ُيذكر !!

طاقايت اكرب من ، هذا املسخ، البائس !!
لِكْن...//خيف��ُض رأس��ه وعالم��اُت احُلزن 
تظه��ُر فجأًة عليِه ..وكأنه تذكّر عواِقَب افعاله 

... يصمُت قلياًل، ثم يواصل كالمُة :
خامت��ة  يف  اخل��ارُس،  اين  اعل��م   !! آٍه  لك��ن.. 

الشوط!
أعلُم إين، لن أفلُح، مهام كان االغواُء قوّيًا !

فأنا: اخشى من يومي املعلوم !...
، عيلَّ !! من ُحكِم اهللَّ

ماذا افعل ؟ ..
يبدو ان رهاين خارس !

سأظلُّ اكابر، مغرورًا !! عيلَّ أفلْح !!
يظلم امل��رسح لفرتٍة قصرٍة، ثم يظهر رجْل يف 

اخلمسني من عمره، يرتدي مالبس معارصة، 
مألوف��ة ........ وعندما يراه الش��يطان خياُف 
من��ة، فبتع��د عن��ه، ويق��ف يف اح��دى زواي��ا 
امل��رسح.. بين��ام الرج��ل الصال��ح، ينظ��ر اىل 
الش��يطان، نظرة احتق��اٍر، ثّم يتّق��دم ملخاطبة 

اجلمهور قائاًل:
ب��كلَّ  االنس��اِن،  مش��كلُة  الس��ادة...  أهُي��ا 

االزمان......  هي االيامن.
فه��و: الفع��ُل الق��ادُر، ذو التأث��ر، عىل حتقيق 

النرِص، عىل االعداْء !
االيامن: هو احِلصُن الواقي من مكِر الشيطان

) يؤرش عىل الشيطان (
تعالي��م  تنفي��ذ  ع��ىل  وب��اإلرصار  باإلي��امن،  

الرمحن..... نقهر هذا الشيطان وأذنابه .
ال تبتئس��وا، يا اهل االيامن بام جيري االن، هبذا 

العامل .
فرصاُع االنسان، مع الشيطان طويْل.......

يأخُذ اشكااًل خمتلفة... يف كّل زماٍن ومكان !
لكن اجلوهر، ثابت !

، اراَد لنا ه��ذا الدور،  وهذا التدبر.......  اهللَّ
كي نسعى للتغير .....
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ْيَس لإِْلِنَس��اِن إاِلَّ َما َسَعى ﴿39﴾ َوَأنَّ  )َوَأن لَّ
َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى( )سورة النجم(

صدق اهلل العيل العظيم
وإذن... كٌل ينهل من موِرِدِه !

من رام العّزة، جمتهدًا... نال ُمراده !
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اهلُل  اراد لنا، اْن نعبده
ثمُن اجلنة، إخالٌص لتعاليم الرّبْ

هذا الش��يطاُن القاب��ُع، يف احش��اِء الطامعني، 
املنحرفني...، يقوُد العامل لدماٍر شامل !

هذا الشيطان: يقود الناس اىل حمرقٍة كربى !
حقد الشيطان رهيب!!!

وهلذا البّد لنا، نتحصن ضدة .
اْن نؤمن بتعاليم الرب القادر

فانتبهوا،
قبل فوات الوقت!

اّياُم الدنيا مرسعة، كسحابة صيف !
اّياُم الدنيا حمدودة !

الُبد لنا ان سنرع يف فعل اخلر، ونرشه
اْن نرسع يف نرصة مظلوٍم، مضطهٍد.

اْن تتصّدى!
ان نتح��دى هذا الطاع��ون الق��ادم من ارض 

الظلامت
ان نتسامى يف ساحات احلق،... ضد الباطْل !

كي يفهم هذا الشيطان، املختلَّ املغرور...
ان االيامن هو االقوى !

رغم كوارث هذا العرص!
رغم املأساة الكربى.........

لكنَّ العامل، يقرب من يوم احلسم.
الع��امل..... ينتظ��ر املوع��ود، ليمأله��ا، عداًل 

وسالمًا !
) ___ الساعُة اتية ال ريب ___ (

هذا وعد اهلل الصادق

من جيحُده.. إنسان بائس :.
يعبد أصنامه !
يعبُد أوهامه!

االنسان: ضعيف..
مهام حاول ان يغرّت وان يتجرب

العامل يغيل كاملرجل! وعبيد الش��يطان، بحالِة 
رعٍب، واستفسار ... وتقهقر

رغم مظاهر قوهتم!!
فلقد ملؤوها ظلاًم، وخرابًا...، وحرائْق!

لن ختمد ابدًا!!....إال باملنقذ!
املنقذ آٍت يا سادة.....

املنقذ آْت....
الرجل املؤمن يردد اجلمل االخرة..،

ّع��دة م��راٍت وهو خي��رج من امل��رسح ويكون 
ختام املشهد

_ املشهد الثاين _
يف قرص اخلليفة العبايّس

قاع��ٌة كبرة يتواجد فيها ع��دٌد من كبار رجال 
احلك��م يف س��امراء ، وه��م ينتظ��رون ق��دوم 
اخلليف��ة نراه��م يف ح��وارات جانبي��ة متعددة 

صامتة...
نس��تمع اىل ص��وت املنادي من خ��ارج القلعة 

يقول :
_ _ موالي أمر املؤمنني 

اجلمي��ع يقف احرتامًا للخليف��ة، الذي يتوجه 
فورًا اىل كريس احلكم، وجيلس ..، ُثمَّ بإش��ارة 
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منة يطل��ب م��ن احلارضين اجلل��وس... بعد 
حلظات رئيس احلرس، يدخل ويؤدي التحية 

قائاًل:
رئيس احلرس: موالي أمري املؤمنني..

قائد الرشطة، يستأذن باملثول بني يديكم !
اخلليفة، بلهفٍة : أدخله يف احلال !

خيرج رئيس احلرس، ث��م يدخل قائد الرشطة  
ومع��ه رج��ل اع��رايّب، يب��دو ان��ه غري��ب... 
واالع��رايب ه��ذا هو الش��يطان- متنك��رًا هبذا 

الزّي.
قائد الرشطة واالعرايب يس��لامن عىل اخلليفة، 

باالنحناء.. ثم يقول قائد الرشطة...
قائد الرشطة : مازلنا نبحث يا موالي !

اخلليفة متسائاًل باستغراب : من هذا االعرايّب 
القادم معَك؟

قائد الرشطة: ه��ذا االعرايّب غريب... قابلني 
وألّح عيّل بأْن حيرض، بني يدي موالي .....

اخلليف��ة خياطب االعرايّب :م��ا حاجتك يا أخا 
العرب ؟

الش��يطان املتنّكر: ال حاج��ة يل اال ان اعرض 
خدمايت..، خَلليفتِنا !

اخلليفة : من انت ؟ ومن اين اتيت ؟... وملاذا 
انت هنا ؟؟ ُقّلْ ما عندك .

الشيطان : ال تقلق يا موالي .
اخلليفة : ومّمْن أقلق ؟؟

الشيطان: ما ترجوه، قد يتحّقق يف حلظاٍت !
انا: اعرايبٌّ يعمل يف علم التنجيم !

جئت ال خ��دم موالي...اخدم هذا العرش.. 
ُأدافع عنُه، ِضّد االعداء!؟

اخلليفة.. عن ماذا تتكلم ؟..أفصح !
الش��يطان.. ّقَرَب املوعد...املولود س��يأيت...

بالتأكيد
ينهض اخلليفة من مكان��ة غاضبًا ويقول: من 

أخربك بذلك
وملاذا هذا التأكد؟

الشيطان: ِعلمي اخربين ..ولذلك اقرتُح احللَّ 
االمثل ...

اْن تقتل أّم املولود..، قبل ابيه !!
االب��راج.. تنب��ئ عن امٍر جلٍل .. س��وف يغر 

جمرى االحداث هبذا العامل!!
يزداد غضب اخلليفة وقلقة،

فيقول: هيا ارسع وضح اكثر !!
احل��ارض،  خط��ر  ع��ن  اتكل��م  الش��يطان: 

واملستقبل!!
ع��ن مول��وٍد يقه��ر ح��كام االرض..... يثأر 

للمظلومني
اخلليفة: لكّن.. كيف لنا أْن نقتل من تعني؟

ر؟؟ دون ُمرّبّ
انت تريد قيام الفتنة..، بني الناس وبني الدولة 

!

الُبّد وانك ال جتهُل ...عن ماذا تتكلم ؟
هذا بيٌت.. تتبعه االف يف كّل االمصار !!

الش��يطان: اعرف ذلك بالتأكيد... لكن .. ال 
خمرج إال بالقتْل
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الُبّد لكم من اجياد االس��باب... م��ن اعذاٍر! 
من هُتٍم!!

فالتهم اجلاهزة كثرة !..
ال ترّتدد يا موالي !

َأسالفك قد فعلوا ذلك !!
فلامذا ختشى، ) ابن اهلادي ( ؟

اخلليفة بنوٍع من الغرور... ال نخشى احدًا !
امن الدولة يسبق كل االشياء

لن نرتدد يف حس��م االمر ...، من اجل سالمة 
دولتِنا .

الش��يطان: يظهر ع��ىل وجهة الف��رح، بعد ان 
أّثرت كلامته يف نف��س اخلليفة، حياول اخلروج 

فيستأذن قائاًل:
إئ��ذن يل يا موالي:- ) ينحني للتحية، وخيرج 
من املكان ( ينظر اخلليفة اىل احلارضين الذين 
خيَّم عليهم الصمت املطلق واخلوف الش��ديد 

فيبادر اخلليفة اىل خماطبة قائد الرشطة قائاًل .
اخلليفة: ماذا نفعل يا قائد رشطتنا؟

انَت اتيت هبذا االعرايّب إلينا !
قائد الرشط��ة : افراد الرشطة منترشون يف كل 
االحي��اء... وكذلك ارس��لنا اكثر م��ن امرأٍة، 
دخل��ت قل��ب ال��دار ...، كي تتأك��د من أمر 

احلمْل... فذلك ال يمكن اخفاؤه !!
اخلليفة: ه��ل يعني ان االم��ر طبيعي ال يدعو 

للخوْف!
قائ��د الرشطة: ه��ذا ما قالته نس��اء الرشطة .. 

وكذلك كّل عيون الرشطة...

فهي ُترابط، حول البيت، صباْح مساْء ..
ترُصْد كلَّ االشخاص!

اخلليف��ة: الُبدَّ لن��ا ان نتأك��د باس��تمرار ..أن 
نقتحم الدار، بُِكلَّ االوقاْت!

ال ب��د وان نعرف م��اذا جي��ري يف داخل تِلك 
الدار !!

)فاب��ن اهل��ادي ( اكرُب خط��ٍر يته��ّدد ُملَك بني 
الّعباس !

ف��إذا ج��اء املولود اىل الدني��ا...، الُب��ّد لنا من 
قتلْه!

وكذلك قد نقتل من يف الدار مجيعًا .
ْق من هذا االمر !! اذهب حااًل ... وحتقَّ

ظالم ______ختام املشهد

املشهد الثالث
يف بيت االمام احلسن العسكري عليه السالم.

نشاهد االمام يف غرفته – نائاًم وهو يرى حلاًم.. 
ويمكن جتس��يد هذا احللم م��ن خالل عرض 
فيلم، يرى فيه االمام العس��كري وهو يتمشى 
وس��ط روضٍة عامرٍة باألش��جار واالوراد... 
بع��د حلظ��ات يس��تمع اىل اص��وات تراتي��ل، 
يقرتب منها...فرى جمموعة من االش��خاص 
يرتدون مالبس بيض��ا ناصعة وهم حييطون ) 
بمه��ٍد( فيه طفٌل حديث الوالدة، وينبعث من 
املهد نوٌر ساطع-وهذه النخبة... مُتثل جمموعًة 
م��ن املالئكة.. تتش��كل عىل عّدة تش��كيالت 
وح��ركات وهي تقوم بإنش��اد ه��ذه املقطوعة 
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من الشعر عىل شكل ترتيٍل.. واملولود اجلديد 
ُيمث��ل- املهدي املنتظر- تتخل��ل هذه الفعالية 
موسيقى مناس��بة/  من السمفونيات العاملية، 
ممتزج��ة بصوٍت ل��آلذان.. وصوت ألجراس 
الكنائس، املجموعة يف قمة س��عادهتا ترتل ما 

ييل :
- مبارك فجرك السعيد !

- مبارك اهيا الوليد املجيد...
- انت: نوُر اهلل، يف االرض ويف السامء

- انت وعد اهلْل .. متأل االرَض عداًل ورخاْء !
- انت: ثأر اهللِ...، متحُق املفسدين !

يا حفيد احلسني...
فجُرك االن، زها يف العاملني !

ُبرشاُكم، ُبرشاُكم، يا مؤمنون !!
يستيقظ االمام.. الوقت مازال لياًل..

ويف هزيع��ة االخ��ر، نراه يق��وم ويتوضُأ- ثمُّ 
يب��دأ بص��الة النواف��ل.. بع��د حلظ��اٍت وبعد 
ُة،  االنته��اء م��ن الصالة.. نس��معه يناج��ي ربَّ
بصوٍت مسموع، بعد ان رأى تلك البشارة يف 

احللم عن ولده - )املهدي املنظر(
االمام احلسن العسكري عليه السالم

يا ربَّ الِعّزِة، يا ق��ادر!... يبدو ان املوِعَد، قد 
حاَن... وعُدك صادْق

والرؤيا صادقة !!!
بارك هذا املولود!.. عّجْل بوالدتِه

فَأنا.. اخشى من اعدائك، ان ينتبهوا!
هّم يسعون لقتلْة .. حلظة مولده.

انرص امل االمة، يف االصالح!
اخذل كّل االعداء القتلة.

ام��ل  الفادي...حق��ق  املول��ود،  ه��ذا  ب��ارك 
املضطهدي��ن، املحروم��ني، االح��رار، هب��ذي 

االرض.
ثم يبدأ بالتس��بيح.. بعد حلظ��ات تدخل عليه  

احدى النساء وهي يف حالة من الفرح تقول:
املرأة.. ابرِش، ابرِش.. يا موالي ...، ابا املهدي 

جاء املوعود !
جاء املوعود!

م��ا اْن يس��مع االم��ام كالم امل��رأة يس��جد هلل 
شاكرًا.. ثم يقوم ويقول هلا:-

االمام احلسن العس��كري )ع( يا امة اهلل.. ايّن 
اعتقك لوجه اهلل !

واالن، .. الُب��دّ لن��ا ان نخفي ه��ذا االمر عن 
العباسيني وكّل الناس ! اال القلة من انصاري 

املوثوق هبْم .
اليقظ��ة مطلوب��ة! فالعباس��يون القتلة يرعبهم 

امر املهدي،
وهل��ذا س��وف يقوم��ون بتفتي��ش ال��دار.. كام 
فعلوه��ا م��ن قب��ل فلق��د اكرمن��ا اهلل، بإخفاء 
عالم��ات احلمل...ه��ذا وع��د اهلل الصادق.. 

برشاكم يا احباب اهلل، هبذا املولود..
املضطهدي��ن  املس��حوقني  كل  ي��ا  برشاك��م 

االخيار!
يامن دافعتم عن هنج رسول اهلل وعرتته..

وصربتْم.. ونذرُتم انفسكم، عرب االجيال..
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واستشهدتم من اجل  املبدأ...
يامن جاهدتم يف اهلل، حقَّ جهادة !!

ثمَّ خياطب املرأة قائاًل
واالن علين��ا ان ن��رسع يف تدب��ر يضم��ن امر 

املهدي... وسالمته
املرأة : سمعًا وطاعة.. ولكْن يا موالي..

لن اخرج عن خدمتكم
انت��م ن��ور اهلل الباق��ي يف ه��ذي االرض بكم 

ُعرف اهلل .
ه��ذا جمٌد، يتمناه كل االخيار لن اترككم.. اي 

واهلل!
- ظالم وختام املشد

املشهد الرابع
مؤمتر يعقده / الش��يطان/ يف الزمن احلارض، 
حيث جيتم��ع بأعوان��ه واخلاضعني ل��ه، وهم 

يرتدون مالبس معارصة وبأزياء خمتلفة..
فيه��م االعالمي- والعس��كري- والباحث- 

واملحلل السيايس..
كالذي نش��اهدهم  هذه االي��ام يف الفضائيات 
الصفرا، الذين يبثون س��مومهم إلبقاء الوطن 
يف حال��ة م��ن الف��وىض والتناحر لك��ي يبقى 
متخلف��ا، مقس��اًم، لكي خي��دم اه��داف العدو 
املحت��ل الذي جاء لنهب ث��روات هذا الوطن 
وكل االقط��ار الرافض��ة للتبعية واالس��تعامر 

بجميع أشكاله .
يف بداي��ة /املؤمت��ر/ يعرض فيل��ام وثائقيا عن 

جريم��ة/ س��بايكر/ كنم��وذج عىل وحش��ية 
وهجي��ة اعوان الش��يطان وأذنابه – )داعش( 
واملأجوري��ن  العم��الء  وكل  و)القاع��دة( 
ويتضم��ن الفيل��م الوثائقي.. م��ا تعرضت له 

االيزيديات وماحل باملوصل احلدباْء.
- نش��اهد احلارضين يف س��عادٍة غامرة بعد ان 
ينته��ي عرض الفيل��م  الذي يس��تغرق دقائق 

قليلة.. ثم يبدأ احلوار التايل يف املؤمتر ..
- اح��د احلارضين وبنوع من التملق ومبارشة 

بعد انتهاء الفيلم يقول:
هذا ماكنا نسعى من أجله، ادركنا غايتنا اآلن

- الث��اين.. بتطّرف وحق��د واضح يقول: هذا 
ل��ن يكفي.. الُب��ّد لنا من تدمٍر ش��امْل.. قتٍل 

جلميع االعداءْ .
- الثالث ايضًا: ) يبدو انه صهيوين من خالل 

كالمه (
يبدو ان النرص احلاسم يقرتب االن فلقد اعلنا 

دولتنا العظمى، يف ) اشور(...
وستزحف كي تس��حق ) بابل(  وتدمرها كي 

نثأر للسبي االّول
______________________

1- تعمدن��ا ذكر اس��م )اش��ور( وباب��ل / كام 
جاء يف كت��ب الصهاين��ة االرسائيليني، الذين 
يزعمون ان الرب س��وف ينزل بعد ان يعيدوا 
بناء اهليكل ويدمروا أش��ور وبابل لكي يثأروا 
من الس��بي الباب��يل االول لليهود.. كام جاء يف 

كتب التأريخ .
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الشيطان هنا.. يمثل امريكا عدّوة الشعوب
أخ��واين... ش��كرًا  ي��ا  مه��اًل  مه��اًل  يق��ول! 

ملشاعركم !
لكْن.. ال يكفينا هذا االنجاز ..

االنجاُز االعظم، قادم!
الُبّد لنا من تدمر عقيدهتم!...

من تفتيت متاسكهم!!
ووحدهتم، تقلقنا..

بْل، تفِشُل، كلَّ مساعينا!
َأما انتم.. يا اهل الرأي،

واهل الكلمة...
وس��ائلنا  ب��كل  االمكان��ات،  كل  اغتنم��وا 

االعالمية
وأشيعوا احلرب النفسية،  ضد االعداْء

فعل احلرب النفسية اقوى من فعل املدفع
وشعاركم االوحد، سيكون...) َكّذب َكّذب، 

حتى يصدقك الناس (
ال تعط��وا الفرص��ة لألع��داء، لك��ي يلتقطوا 

االنفاس !!
أحدهم : يا سّيدنا .. مل تأُل جهدًا، ليل هنار...

فلقد حشدنا اعوانًا، من كل االجناس...
ونثرنا االموال عليهم.

كي تبقى الفوىض، سيدة املوقف!
مازلنا نسعى..

ب��ني   ، الك��ربى  الفت��ن  واش��عال  للتقس��يم، 
طوائفهم

كلَّ وسائلنا املرئية، واملسموعة.. واملقروءة...

يف خدمة سّيدنا االعظم
الشيطان: هذا ال يكفي..

ولدينا امثلة يف التأريخ، تؤكد ما نخشاُه...
هذا بلٌد يملُك شعبًا يعتّز بأجماِده!
بعقيدته... وبقادته الروحانيني!!

نحن االقوى يف هذا العرص !
أحدهم: من تقصد يا سّيدنا؟

الشيطان: الطائفة االكرب.. واالكثر إيامنًا..
تلك التؤمن بالرجل املنقذ، حسب عقيدهتْم!

رغ��م تعاقب اجي��ال عدة!... رغ��م النكبات 
الكربى واحلرب عليهم مل ينقطعوا عن حتقيق 

االمل املنشود...
بظهور املوعود

ه��م : ينترشون بكّل البلدان. .ويزدادون يقينًا 
هذا االيامن يعذبنا.. بل يشقينا

وهلذا قمنا بالغزو.. لنعرف جوهر هذا االمر !
ُهم! يستندون اىل آيات القرآن...

وهل��ذا كان الغ��زو رضوري��ًا.. ك��ي نقتل هذا 
احلُلم، وهذي اآلمال !!

وهلذا أيضًا ُقمنا بالتفجرات،
بمراقدهم!!

سنقاتلهم دون هواده !!
نس��تمع اىل ص��وت مس��جٍل وهو يب��ّث اآلية 

الكريمة:
ِذي��َن  ق��ال تع��اىل: ﴿َوُنِري��ُد َأن نَُّم��نَّ َع��ىَل الَّ
��ًة  َأئِمَّ َوَنْجَعَلُه��ْم  ْرِض  اأْلَ يِف  اْس��ُتْضِعُفوا 

َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي﴾ 
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)سورة القصص اآلية 5 (
// اثن��اء ق��راءة هذه اآلي��ة الكريمة نش��اهد 

عالمات احلزن واخلوف واضحة
عىل وجوه املرتزقة... وبعد قرأه اآلية الكريمة 

يعود الشيطان ملواصلة احلديث
قائاًل: هذا ما جاء بكتاب املسلمني...

لكننا ال نؤمن إال بامللموس..
ة من حتكم هذا العامل القوَّ

نحن االقوى يف هذا العرص !
وسنحرص ان يبقى هذا الوضع عىل حالة !

أّم��ا انت��م.. فعليك��م بالتصعيد، بالتش��كيك 
وزرع الفتَّن واالحقاد ... بني طوائفهم !

نرُش الفوىض امٌر حيّوي، قد يوصلنا، ملآربنا ..
البَّد لن��ا من خوض رصاع ال ري��ب فيه، وال 

ُهدنة !!
ُكّل وسائلنا مرشوعة!

الغاية: هي من تعطي هذا التربير!!
وتؤكده !!

وحتّبذه
االرهاب: هو االسلوب االمثل..

ال يمكن ان نحكم هذا العامل إال باإلرهاب !
سنقاتل انصار )املوعود( ونقتله !!

مع انصاره!!
هذا هو سبب الغزو االّول !

وهنالَك اسباٌب اخرى!!
س��ّنقاتل كّل االع��داء... يف كّل زماٍن ومكان 

والنرص لنا بالتأكيد...

ال تيأس��وا !... ل��ن نرتّدد، يف اس��تخدام مجيع 
وسائلنا التدمرية!!

حتى يذعن كل العامل ... إنا ال نقهر ابدُا أبدًا
ظالم

املشهد اخلامس
ُترفع الستارة.. نشاهد الشيطان،

بصورته البشعة، يقف يف احدى زوايا املرسح، 
وهو يس��تمع اىل نداء املرجعية العليا الرشيدة، 
ال��ذي يدعو اىل الدفاع ع��ن الوطن ومقاتلة- 
داع��ش – حيث نش��اهد يف الفيل��م الوثائقي 
التح��اق االالف م��ن ابناء الش��عب بصفوف 

احلشد الشعبي...
ونش��اهد الش��يطان/ وقد بدا حزين��ًا منكرسًا 
يائس��ًا ملا يش��اهد ويس��مع.. بعد انتهاء الفيلم 
الذي يس��تغرق عّدة دقائق، تظهر جمموعة من 
املتطوعني يف/ احلشد الشعبي/ وهم يتأهبون 
الش��يطان  حي��اول/  بإخواهن��م..  لاللتح��اق 
ولكنه��م  االش��خاص  ببع��ض  االمس��اك   /

يرفضون االصغاء اليه..
يف بداية املش��هد يتكلم/ الش��يطان/ مع نفسه 

بصوٍت مسموع
قائاًل: عجبًا ما تشهده عيناي، وما اسمع!!

م��ن ايقظه��م؟ م��ن حّفزه��م؟ ك��ي يلتحقوا 
افواجًا .. مْن ؟؟

يبدو ان جهودي وغوايايت مل تفلح!!
فلقد حّشدُت االالف من املرتزقة !

يبدو..،
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اّن، جنودي، جمموعات من جبناء ...
ال ه��ّم هل��ْم، ااّل تكدي��س االموال، وإش��باع 

اللذات النتنة!!
فلقد باءت كل جهودي باخلرسان!!

ها ُهْم، انصار الرمحن...،
ينتفضون، بأمٍر من مرجعهم!

من سادهتم
وإذن...كنا نزرع اوهاما!!

فلق��د اهدرنا الوق��ت، عىل ام��اٍل، لن تتحقق  
ابدًا!!

وخرسنا اموااًل مّجة.
حشدنا اعوانًا، من كل االقطار...
حشدنا كّل ُحثاالِت االرض...،

م��ن مأجوري��ن، ومس��ٍخ، ال دي��ن هل��م!  إال 
الدوالر!!!

كاجلرذان اهنزموا يف ساحات احلرب!
مل يصم��د اح��ٌد منه��م، ليقاتل افواج احلش��د 

الشعبي
هذا احلشد املخلص لعقيدته !

وإذن.. مل يب��ّق إال اس��لوب الك��ذِب، لع��يل 
افلْح!!!

قد افلح يف استقطاب البعض لتقليل خسائرنا
ال يمكن ان نرتك ارضًا ُملئت باخلراْت!!

// ث��م يتوجه اىل س��احات القت��ال يف حماولة 
بائسة لكي يثنيهم عن هدفهم...

الشيطان: اهيا االفواج، املرسعة اىل املوْت.
استمعوا إيّل !

كيف ُتضّحوَن بأنفسكم ؟
من اغراكم ؟ من ؟

وملاذا هذا االرصار عىل قتل النفْس؟
أنتم: يا فقراء الوطِن، األثري، يف العامل!

من ابقاكم فقراء ؟
غر اُلرّساق املهووسني،

بنهب اخلرات!!
هذي الفرصة ال تأيت أكثر من مْرة
فحذاري من هذا الفّخ القاتْل...،

فدماؤكم تذهب هدرًا، دون مقابل!
ال��رساق  ض��د  تنتفض��وا  ان  االفض��ل  كان 

الكذابني
//ثم حياول االمس��اك بشدة بأحد املتطوعني 

ليتحاور معه//
لكن املتطوع يقول له:

املتطوع: اتركني يا ماكر!
ك��ي ال أتأخر عن أخواين! ل��ن جتدي كلامتك 

يا مرتْد!
بدمانا نفدي ارض االطهار ..

انتم دنستم هذا الُطهر !!
وقضيتنا االن... اكرب من مفسد او سارق !!

نحن نقاتُل، من اجل املبدأ، يا حاقد!
يبدو انك جاسوٌس...

جئت لتثنينا عن هذا االمر !
الش��يطان: ) بنوٍع م��ن اللط��ف والتملق(  ال 
ي��ا ولدي ... فأنا اكرب من��ك واكثر جتربة .. ال 

تذهب
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فاملوت سيحصد كلَّ االفواج!
إنك جتهل حجم املأس��اة!، وكيد االعداء...، 

وقّوهتْم...
فهم اجلربوت االعظم، يف هذي االرض!

لن تنترصوا بالكلامت.
املتطوع: االن تأكدت بأنك جاسوس خائْن!

او مرتزق خائب..
َصه، يا مأجور!!

الفعل احلاسم يف امليدان!!
ال بالكلامت !

كي��ف س��نرتك، غوغ��اًء، وحث��االٍت، تغزونا 
وتقتلنا؟

كي��ف س��نرتك من ينته��ك احلرمات ويس��بي 
االعراض ؟

كيف...؟
ى ! الُبّد لنا ان نتصدَّ

ى !! أن نتحدَّ
دد، يف البذل، ويف االيثار!! ان ال نرتَّ

هذا ما أهلمنا به، سادتنا االطهار!!
وكذلك كل مراجعنا الروحانيني!!

فهم: احلصن الواقي، من غدر االعداْء!!
)الش��يطان يس��تمر يف كل حماوالته البائس��ة( 

قائاٌل: فكر، قبل االقدام عىل املوْت!
الُبد وان تأخذ حّصتَك، من الدنيا..

املتطوع: مْن خاف املوت فقد مات!!
أّي��اُم الُدني��ا معدودة!!..ومباهجه��ا، فاني��ة، 

بالتأكيد نحن نقاتل.. من اجل عقيدتنا!

من اجل اماٍم يلهمنا !!
الشيطان: بنوع من االس��تهزاء يقول: عْن اّي 

امام تتكلم؟
املتطوع: عن كل أئّمتنا االطهار..

فهم: القدوة !
وهم الصفوة

اتكلم عن.. سّيدنا – املهدّي- املوعود
املرتدي��ن،   م��ن  منق��ذ ه��ذي االرض،  ع��ن 

اخلونة..!!
من امثالك!!

اتكل��م عن، م��ن يث��أر للفق��راء، املظلومني ، 
املضطهدي��ن ب��كل الدني��ا ه��ذا: وَع��ُد: اهللِ، 

الصادق!
اتكلم عن حتقيق النرص، او االستشهاد!

كي نحيا سعداء يف َجّناِت اخُللد.
مثلك، ال يفقه ما اتكلم عنُة..

بّل، ال يؤمن!!.. يبدو انك مأجور طارئ !!
هل تعلم؟.. موالنا- املهدّي حيرضنا االن، يف 

ساحات احلرب ويبارك مسعانا
الش��يطان:) يضحك بمكٍر( ويق��ول: لكْن.. 

اين هو االن؟
املتطوع: اضحك، اضحك يا بائس !!

حربك لن جتدي!
سيطول بكاؤك بعد الْنرص!

قلُت: بأّنك ال تفقه، ما نعنيه، ما نؤِمُن به
إنك: اعمى القلب، واعمى االدراك!!

انَّ قلوب االخيار، االحرار، تراه يتفقدنا!!
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احساس املؤمن ال يكذب!
هذا وعد مصدره الوحْي!

مصدره: القران لكنْي اعلم، انك ال تؤمن !!
انك كافر..

اتركني، االن ، وعّد...
كي خترب اسيادك، عن صولتنا ضد الطغيان

ختسأ انت وكّل املأجورين !
لن ينفع معنا...

ه��ذا املكر وهذا احلقد، وه��ذا االرهاب، هذا 
عهد صّممناه بدمانا، عرب االجيال!

ودمانا، لن تنضب أبدًا
أقس��منا، ان ننتظ��ر املوع��ود، لينقذنا، من كل 

طغاة االرض
الفجُر قريب ان شاء اهلل

الش��يطان: ال تغضب يا ولدي، ال تغضب ،ال 
أبغي إال اخلر!

املتطوع: بل إّنك، كّل الرّش، وكل االرهاب... 
يا كّذاب!

يبدو انك: شيطان امحق
مغرور، متغطرس!!
ال يوقفه اال املوت .

//املتط��وع يدفع الش��يطان بق��وة ويتخلص 
منُه، ويذهب لاللتحاق بإخوانه...

بينام يبقى الش��يطان، مذهواًل يائسا، ال يعرف 
ماذا يترصف وقد فقد توازنة .. خياطب نفس��ه 

قائاًل
الش��يطان: ه��ل يعق��ل ان نخ��رج م��ن هذي 

االرض مدحورين... بعد خسائرنا اجلّمة؟؟
الُبّد لنا، من اجياد، اساليب اخرى..

اكثر تأثرًا
اكثر فتكًا

مازلت اقول: باّنا االقوى يف هذا الكوكب...
وسأثبت بالربهان!!
ظالم/ ختام املشهد

املشهد االخر
يف قاع��ٍة مغلق��ٍة، يف احدى االماك��ن الرسية، 
خارج املدين��ة وبعد االنتصارات الكبرة التي 
حققها اجليش العراقي واحلش��د الشعبي عىل 
داعش العمي��ل، والقضاء عىل دولته املزعومة 

التي اقامها يف املوصل احلدباء....
أش��اهد قائدًا عس��كريًا من جي��ش االحتالل 
جيتم��ع مع جمموع��ة م��ن أعوان��ه املرتزقة من 
الذي��ن اجتم��ع معهم س��ابقًا اثن��اء دخول / 

داعش/ اىل الوطن واحتالل اجزاء منه !
نش��اهد احلارضي��ن وق��د خيم عليه��م احلزن 
واالنكسار وعالمات اليأس، واحلقد واضحة 
عىل وجوههم من خالل احلوار الذي س��وف 
جيريه القائد العس��كري- او /الش��يطان/ يف 

املؤمتر:
مالحظ��ة: من االفض��ل ان يدي��ر املؤمتر هو/

الشيطان/ وهو يرتدي زيًا عسكريًا
الش��يطان: نعرتف بأن احلشد انترص!.. حيث 

اشرتكت معه كل صنوف اجليش االخرى.
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الش��خص: لك��ن التطبي��ع هن��ٌج ُف��ِرض عىل 
احلّكام!!

وُهم، ّقلة !!
اما الكث��رة.. فلقد قاتلت االرهاب، وحققت 

النرص عليه !
الش��يطان: لك��ن احل��كام القلة ه��م اصحاب 

القوة والسلطان
نفس الش��خص: يا سّيدنا هل تضمن ان يبقى 

الوضع عىل حالة
الشيطان: ماذا تقصد؟

الش��خص: اقص��د ان تبق��ى الفوىض س��ّيدة 
املوقف؟

الشيطان: هذا األمُر منوط بالكّل!!
اقصد: نحن وانتم!!

واذن.. البّد لكّل وسائلنا املرئية، واملسموعة، 
واملقروءة ان تتأهب للشوط القادم!!

وكذلك البّد لنا من نرش الفوىض والتخوين، 
احل��رب  الش��ارع!!تركيز  يف  والتخوي��ف.. 

االعالمية ضد احلشد الشعبي...
بشكٍل علنّي... ما يبتغيه !!!

تأليب الرأّي العام عليه!
التنكيل به،، للنيل من هيبته...

من إنجازاته...
التشكيك بإخالصه !!

إلصاق التهم الباطلة ضده!!
احلشد الشعبي، هو اخلطر االعظم

افشل كل مساعينا!!

لكْن، هذا ال يعني ان نستسلم!
فاجلوالت القادمة... اخطر من كل اس��اليب 

احلرب!
مازلنا نملك كل مفاتيح اللعبة!

ال تيأسوا مازلنا االعظم يف العامل !
لن نرتك هذي االرض دون مقابل...

اح��د احلارضي��ن يرف��ع ي��ده ليطل��ب الكالم 
باإلشارة يسمح له الشيطان بذلك

املتح��دث االول: ع��ن اي��ة ج��والٍت قادمة ، 
تتكلم يا سّيدنا ؟

من��ذ الغزو وانتم تس��عون بكل وس��ائلكم..، 
لك��ن .. يبدو... ان ال ج��دوى !مل يتغر يشء 

يدعو للبهجة!!
هذا الواقع ال يمكن نكرانه!!

لكْن...
الشيطان يقاطعه قائاًل: لكن ماذا؟

من��ذ الغزو وحت��ى هذي اللحظ��ة ... حققنا، 
انجازات مجة!

لكن الدرب طويل...
ليس من السهل حتقيق االنجاز احلاسم !

انظر ما جيري االن عىل ارض الواقع...
وستدرك صّحة اقوايل!

فلق��د جندنا أالفًا يدعون لن��ا.. لبقاء قواعدنا 
!اصب��ح ام��ر التطبي��ع حقيقة حي��ث تغرت 

النظرة لألعداء!!
الكثرُة معنا.. وهُم قّلة !!

شخص اخر يرفع يده للحديث قائال:
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الُبد لنا، من كرس أرادته!!
ش��خص اخ��ر: لك��ّن احلش��د الش��عبي ليس 

وحيدًا يف امليدان!
هناك قاعدًة ش��عبية...وله حلف��اء يف اكثر من 

بلٍد...
هذا املحوُر، تتصاعد قوته...

اما نحن... فلقد اصبحنا مكشوفني..
ُكنا، نأمل ان تبقى داعش عرشات االعوام!

لكْن كل فئات الش��عب انتفضت ضدة نرصة 
قوات احلشد!

لبّت امر مراجعها
وإذن.. البّد لنا من تدبر لنا، اخر...

من اسلوٍب اخر، اكثر تأثرًا
االخ��رى،  اجلي��ش  صن��وف  وكلُّ  فاحلش��د 
مازالت تتعق��ب داعش وتدم��ر أوكاره حتى 

كادت تنهيه متامًا !!
الش��يطان: ليس لدينا االن.. ااّل االس��تمرار، 
بشن احلرب النفسية وكذلك زرع الفتن.. بني 

هذا الشعب.
الب��ّد، وان نحش��د، م��ن هُتَم ال ح��رص هلا!.. 

ارباك الدولة يف ازمات ال حرص هلا !!
شخص اخر: ما تذكره اآلن، واكثر... نّفذناه، 
باحلرف الواحد.. يف عدة قنواٍت، حتى س��ئم 

العامل مّنا!!
فاإلرصار عىل هذا املسلك..

يفقدنا، املصداقية!!
اثناء حدي��ث هذا الش��خص.. يمكن عرض 

لقطات مصورة من لق��اءات اجرهتا القنوات 
الصف��ر املعروف��ة، م��ع بع��ض املأجوري��ن.. 
اللقط��ات تظهر الصورة فقط، وبدون كالم.. 

فالناس تعرف من هي هذه القنوات !!
الش��يطان يب��ادر يف حماولة لبث الش��جاعة يف 
أع��وان قائ��اًل: من قال ب��أن االره��اب اهنزم 

متامًا؟
نحن خلقنا هذا التنظيم..

وسنبقيه ...كي تتحقق كل االهداف!!
اصبحت احلرب االن مبارشة، بني الطرفني!

نسعى للحسم العاجل!
او سوف نغادر مهزومني!!

منكرسين.
وسينعكس االمر عليكم ايضًا !!

وهذا ماال نقبله ابدًا !
إين ابلغكم امر السلطات العليا!

//يصمت الش��يطان قلياًل، ث��م يتأوه ويقول 
للحارضين:

الش��يطان املنكرس: لك��نَّ عقيدهت��ْم... تبدو، 
اكثر تأثرًا، من كّل وسائلنا!!

هي من هزمت داعش !!
االيام القادمة .. س��تكون احل��د الفاصل، بني 
االس��تمرار عىل ه��ذي االرض، وبني رحيٍل، 

اكثُر اذالاًل!!
دولتن��ا العظم��ى.. ب��دأت تفقد هيبته��ا تفقد 

سطوهتا !
حلظة صمت ختيم عىل اجلميع وهم يستمعون 
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اىل اآلية الكريمة :
ِذيَن َظَلُموا  قال سبحانه وتعاىل ﴿َوَس��َيْعَلُم الَّ

َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي ﴾
)سورة الشعراء 277(

بع��د ذلك مب��ارشًة يواص��ل الش��يطان كالمه 
قائاًل:

الشيطان: احلرب سجال ما بني احلزبني
ه��ذي  يف  الق��ادم،  التغي��ر  ب��أن  ادرك  ايّن 

االرض... ينبئ عن كارثٍة كربى..
قد تسحقنا!!؟

وينظر غاضبًا: لكّن.. مازلنا االقوى واالعظم 
يف ه��ذا العامل!!نملك ما ال يملكه االعداء لن 

نستسلم او نتقهقر!!
ال نؤم��ن إال بالق��وة.. مازلن��ا االكث��ر يف هذا 

العامل!
نمتلك العلم ونمتلك االموال!!

ونمتلك القدرة، يف التطوير.. ويف االبداع..
ويف االنجاز املذهل ..

لن نرحل عن هذي االرض ابدًا ابدًا !!
ثم نستمع اىل اية كريمة اخرى مسجلة..

قال تعاىل
ِذي��َن اْس��ُتْضِعُفوا يِف  )َوُنِري��ُد َأن نَُّم��نَّ َع��ىَل الَّ
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي  ( ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ اأْلَ

) سورة القصص(
الش��يطان يرتف��ع صوت��ه غاضب��ًا وه��و يكرر 

عباراته السابقة !
نحن االقوى..

نحن االعظم!!
لن نستسلم..

لن نتقهقر ابدًا..
مازلنا اسياد العامل!!

//فجأة نس��تمع اىل صوت انفج��ار كبر مع 
تبادل اطالق نار كثيف متبادل، بعدها تدخل 
جمموعة مشرتكة من فصائل اجليش والرشطة 
االحتادي��ة وق��وات احلش��د الش��عبي عىل هذا 
املكان- الرسّي-الذي كان يعقد فيه االجتامع 
وتش��هر الس��الح عليه��م ويف نف��س الوق��ت 

نستمع اىل مقطع من نشيد...
نحُن الهنزم.. وفينا عطاء الدم،

سقى شجرة الصرِب
نرى املجتمعني يرفعون ايدهيم لالستسالم

- ون��رى املجموعة التي قام��ت باقتحام هذا 
امل��كان تعتق��ل املجتمع��ني وتض��ع القيود يف 
ايدهيم وخيرج هبم من املكان .. يف حني يستمر 

النشيد، ويكون اخلتام
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ابتهال بليبل
ضم��ن فعاليات بيت امل��رسح يف االحتاد العام 
لألدباء والكتاب يف العراق أقيمت جلسة عن 
)املقرتب��ات اجلاملية للفكر احلس��يني يف احلياة 
العراقي��ة فنًا وفكرًا، الفن املرسحي انموذجا(، 
ح��ارض فيه��ا الدكت��ور حس��ني التكم��ه جي.  
وحتدث الدكتور حممد عمر الذي ادار اجللس��ة 
عن ثورة احلسني بوصفها ثورة إنسانية كربى، 
ابعاده��ا أهنا حدثت يف عرص معني ش��عاراهتا، 
قيمته��ا، حمتواها يش��ع ع��ىل كل اس��م، ما دام 

الظلم والطغيان قائمني يف هذا العامل.
وقال انه: ال بد من استحضار قيم تلك الثورة 
اخلال��دة يف كل حلظ��ة من حلظات ه��ذا الزمن 
ال��ذي جت��رب في��ه الطواغي��ت وازداد يف ظل��م 

البرش، كام حتدث الدكتور عن عملية اش��تغال 
تلك القيم واملبادئ التي كانت بش��كل فطري 
شعبوي واشتغال املرسح هلا، والذي كان بقيم 

أخرى، قيم الروامز واالحياءات.
واملحتفى به حس��ني التكمه ج��ي، من مواليد 
1951، حاص��ل ع��ىل دبل��وم معه��د الفن��ون 
اجلميلة عام 1977 وبكلوريوس كلية الفنون 
اخ��راج  وماجس��تر   ،1982 ع��ام  اجلميل��ة 
مرسحي/ كلية فنون مجيل��ة 1990 ودكتوراه 

اخراج مرسح عام 2000.
ارشف ع��ىل العدي��د م��ن رس��ائل املاجس��تر 
اكاديمي��ا  ومؤلف��ا  باحث��ا  وكان  والدكت��وراه 
واإلخ��راج  والتمثي��ل  املرسحي��ة  العل��وم  يف 

املقرتبات الجمالية للفكر الحسيني 
يف الحياة العراقية يف اتحاد األدباء
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واالض��اءة واخ��رج العدي��د م��ن املرسحيات 
واالع��امل الدرامية والس��ينامئية وغ��ر ذلك، 
صدر له العديد من  الكتب منها“ االس��تجابة 
والص��دى يف اإلخ��راج املرسح��ي ، دراس��ة 

املالحم انتاج العالقة يف الفن، وغرها“.
واس��تعرض الدكت��ور حس��ني التكم��ه ج��ي 
بداية حديثه عن املقارب��ات اجلاملية يف املرسح 
يس��مى  م��ا  او  الط��ف  م��رسح  أو  احلس��يني 
بالدراما الدينية األساس الفلسفية للفيلسوف 
”ارس��طو“ وحديثه عن الدرام��ا وفعل النبل 
التام، أي ان الشخصيات التي تقوم هبذا الفعل 
هي م��ن نبالء الق��وم أو م��ن النبالء أساس��ا، 
وحدد ”ارسطو“ يف أن يقوم هذا الفعل خالل 

أربع وعرشين ساعة.
وع��ىل ضوء ه��ذا املفه��وم تن��اول التكمه جي 
الفلس��فة الواقعية التي تقوم ع��ىل عدم تقديم 
الواق��ع كام ه��و انام يشء يس��مو ع��ىل الواقع، 
وهذه هي فلس��فة ”ارس��طو“ الواقعي��ة، وأن 
هناك مقاربات عديدة بني ”ارس��طو“ وحتليله 
لرتاجيدي��ا الدرام��ا، وما يقابله م��ن مقاربات 
مجالية يف موضوع الطف احلس��يني، من حيث 
الش��خصيات ومواصفاهت��ا اخلاص��ة وأيض��ا 
متتل��ك فع��ال يق��وم عىل وج��ود م��ا يمكن أن 

نسميه فعل خارج عن ارادهتا.
اجلانب الثاين، حس��ب املحتفى به، هو وجود 
حدث وقضي��ة، بحي��ث تكون ه��ذه االفعال 
متصادم��ة في��ام بعضه��ا، والدراما تق��وم عىل 
احداث متسلسلة متناس��قة من فعل بسيط إىل 

معقد جدا.
أم��ا اجلانب الثال��ث فقد توق��ف الدكتور عند 
احل��وار، وهذا يكون بني ط��ريف النزاع واألهم 
من كل ذلك هو يف وجود رصاع. وحتدث عن 
احلقيقة والدراما بأهنا ليس��ت رسدا وانام حوار 
مبني عىل ح��وار مجلة مبنية ع��ىل مجلة أخرى، 
وهك��ذا تق��وم الدرام��ا ع��ىل وج��ود رصاع، 
والرصاع إما أن يك��ون فرديا أو ذاتيا، والذايت 
هو رصاع اإلنسان مع ذاته ” أي رصاع داخيل“ 
يتحول بعدها إىل دراما الرصاع، أما الثاين فهو 
رصاع اإلنس��ان مع أخيه اإلنسان، وهذا يقوم 
عىل خمتلفات عديدة أساس��ها يقوم عىل وجود 
فع��ل غر مرغ��وب من ط��رف ومرغوب من 
طرف آخر فيحدث ه��ذا التصادم. وهلذا يرى 
الدكت��ور أن الدراما تقوم ع��ىل وجود رصاع، 
والرسد ال يق��وم عىل وج��ود رصاع، وأنه من 
املمك��ن أن نح��ول الرواي��ة لدرام��ا رشط أن 
يك��ون هن��اك رصاع، وهذا ال��رصاع قائم عىل 

وجود شخصيات تقوم عىل فعله.
األف��كار  رصاع  ه��و  الثال��ث  ال��رصاع 
وااليدليوجيا، وهي رصاعات  كبرة قد تقوم 
عليه��ا ح��روب ب��ني دول، ورصاع األف��كار 
عن��د  والفك��رة  األس��ايس،  املوق��ف  يش��كل 
”ارس��طو“ اآلن ه��و رصاع ب��ني ق��وى غيبية 
ميتافيزقي��ة وواقعية. كام توق��ف الدكتور عند 
القواعد األساسية للدراما اإلغريقية واملرسح 
والتيارات العديدة حتى ظهور املس��ارح التي 
س��بقت املرسح احلس��يني؟ وكذل��ك العصور 
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الوسطى وتبني الكنيس��ة لفرتة تقريبا )400( 
ع��ام عروض ديني��ة تقدم عىل مذبح الكنيس��ة 
وتعت��رب كق��داس أو صالة، أيض��ا حتدث عن 
م��رسح التعزي��ة يف اي��ران، وعن اش��تغاالت 
العامليني مثل املانيا ومرسح الوعظ واإلرشاد، 
أيضا، تن��اول اجتاهات املرسح الديني ومرسح 
التعزية، والتشابيه ومرسح الشارع وأصله عند 
االغريق القدماء وش��ارع املواك��ب ببابل. كام 
اس��تعرض القيم اجلاملية يف الطف ومقاربات 
بني م��ا قدمه ”ارس��طو“ وما قامت به مأس��اة 
الطف، ومأساة الش��خصيات التي تقابلت يف 
هذا الرصاع. وحتدث الدكتور سعد عزيز عبد  
الصاح��ب يف مداخل��ة عن )طقس التش��ابيه( 
والعرض املرسحي الذي كان عىل شكل حلقة 
وتدار االحداث داخلها، وعن مستوى التلقي 
من البكاء احلار والدامي ملسائل عديدة داخل 
التشابيه، وعن التطهر االرسطي، حيث يوجد 
هناك خوف وش��فقة، وها عنرصان اساسيان 

يف التطه��ر األرس��طي، )عن��د أرس��طو تنقية 
نفوس املش��اهدين بإث��ارة خوفه��م مما حيدث 
للبطل وحتريك كوامن شفقتهم ورمحتهم(  كام 
توقف الدكتور س��عد يف مداخلته عند التشابيه 
احلس��ينية بوصفه��ا حالة من املخيال الش��عبي 
الطريف، وأن عىل املنطقة  الش��عبية اال تتنازل 
عنه��ا، النتاج هذا املب��دأ التطهري العالجي. 
وحتدث أيضا عن الرتاجيديا احلس��ينية واملبدأ 
الرتاجي��دي، وأن ش��خصية احلس��ني )علي��ه 
الس��الم( غر تدراجيدية، ألهنا اعتمدت  مبدا 
الفداء إىل النهاية م��ن دون العودة، أي ذهاب 
الفعل الدرامي للنهاية بش��كل مبارش ويعرف 
ما س��ينتهي إليه ه��ذا الفع��ل. وأن الرتاجيديا 
املحيط��ة  األخ��رى  بالش��خصيات  موج��ودة 
باحلس��ني، الهنا ش��خصيات مراجع��ة لذاهتا، 
وكذلك توقف عند املرسح العراقي والعرض 

احلسيني وغر ذلك.
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للتنمي��ة  واالزده��ار  امل��ودة  مجعي��ة  أقام��ْت 
النس��وية دورة الكرتوني��ة يف ف��ن كتابة النص 
املرسح��ي احلس��يني وبواقع أرب��ع حمارضات 
مقس��مة عىل أربعة أس��ابيع، ح��ارضْت فيها 
م��ن دول��ة الكوي��ت الكاتبة تس��نيم احلبيب، 
ش��اركْت يف الدورة جمموعة من الناش��طات 
يف اخلدمة احلس��ينية قسم املرسح أو ما ُيعرف 
ب)التش��ابيه(. حيث قدمْت احلبيب للدورة 
قائل��ة: ال ش��ك أن املرسح منذ الق��دم كان له 
دور كب��ر وري��ادي يف اإلع��الم، مث��ال لدى 

اإلغري��ق كانت متث��ل املالحم ع��ىل املرسح، 
املالحم التي تعد إرثا ثقافيا للش��عب وس��رة 

حكائية وتارخيية وتقسم عىل:
- الرتاجيديا: وهي حاليا ما يعرف بالسيناريو 

احلزين أو الواقعي.
- الكوميديا: وهي حاليا ما يعرف بالسيناريو 

اهلزيل.
وق��د اختلفت معاين املصطلحات عن بدايتها 
لليوم، وال نريد اخل��وض بتاريخ املرسح وما 
أشبه ألن غايتنا )استثامر الوقت( بام يفيد ومن 

جمعية املودة تقيم دورة 
يف فن كتابة النص املسرحي الحسيني
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أحبت الت��زود يمكنها االطالع عىل املصادر، 
لكن من امله��م معرفة بع��ض املعلومات عن 
أن��واع املرسح مث��ل: )التارخي��ي واالجتامعي 
والش��عري وامليلودراما واملدريس( .. ونحن 
س��نحاول أن نشتغل عرب املرسح التارخيي من 
املهم أيضا معرف��ة أن املرسح يندرج حتت فن 
الس��يناريو ومن أمثلته: األفالم واملسلسالت 
واملش��اهد املرئي��ة )مرسحي��ة وتلفازي��ة(، يف 
البداي��ة نحتاج أن نع��رف مكونات املرسحية 
التارخيية: كي نصنع نصا مرسحيا نحتاج إىل:

1- القصة )أو ما يسمى باحلبكة( وهي املادة 
التي سنحوهلا إىل عرض مرئي.

2- اس��تخراج الش��خصيات: ه��ذه النقط��ة 
مهمة ج��دا، يف املرسح نحت��اج لتحديد حتى 
الش��خصيات اهلامش��ية ورس��م مالم��ح هل��ا 
وحتديد هويته��ا ومزاجها ولو كان حضورها 
عاب��را . )مل��اذا؟( ألنن��ا هن��ا ال )ن��رسد( إن��ام 

)نشكل ونجّسد(
أه��م(  و  )أه��م  احل��وار، واحل��وار ه��و   -3
العن��ارص يف بن��اء النص املرسح��ي يف القصة 
مثال قد أقول لك: أحس سامل باحلزن لكن يف 
امل��رسح البد أن أبني ذلك عرب )احلوار( وعرب 

حركة املمثل.
4- الديك��ور واألزياء وهذا يرجع لدراس��ة 

احلقبة التارخيية.
5- املؤث��رات الصوتي��ة والبرصية حتى ختلع 
املشاهد من كرسيه وحتمله إىل اخلشبة ليعايش 

األحداث.

فبع��ض املش��اهد التارخيي��ة حتت��اج ملؤث��رات 
)عليه��م  األئم��ة  معج��زات  مث��ال  برصي��ة 
الس��الم( وما أش��به، والبد لن��ا أن نفرق بني 
كلم��ة ع��رض واملرسحي��ة، املرسحي��ة الب��د 
أن تك��ون ذات قص��ة ممت��دة فيه��ا تط��ورات 
وأح��داث وفص��ول وتراب��ط، والعرض من 
املمكن أن يكون مش��هدا واحدا أو مشهدين 
لع��رض قصة واح��دة. فعندم��ا نريد تضمني 
كرام��ة من كرامات الزهراء )عليها الس��الم( 
يف ع��رض مرسحي، هذا يس��مى عرضا، أما 
إذا أردن��ا الكتابة حول س��رة اإلم��ام اهلادي 
)عليه الس��الم(، ه��ذا يس��مى مرسحية، بعد 
ذل��ك قّدمْت احلبيب انموذجا لنص مرسحي 
وطلبت من املش��اركات كتابة نص مستوحى 

من رواية رمانة الزهراء )عليها السالم(.
ثم أخذْت احلبيب إحدى النصوص املشاركة 
الق��وة  مواط��ن  وبي��ان  بتحليله��ا  وقام��ت 
والضع��ف، وحتدثْت عن ال��راوي ودوره يف 
النص املرسحي التارخي��ي ووضعْت رشطني 

مهمني إلضافته:
1-  يك��ون م��ن ضمن احلقب��ة التارخيية ومن 

صميم السيناريو.
2- خيلق إضافة للمش��هد وال يشعر املشاهد 
أن��ه مقحم إقحاما بال داع��ي. وبينت احلبيب 
كيفي��ة توظيف حديث النفس لدى املعصوم، 
وه��ي  لذل��ك  الثالث��ة  املقوم��ات  وكذل��ك 
التجس��يد، ومن خالل املؤث��رات والذي يعد 
فنيا، ومن خ��الل اخليال، بعد ذلك وضحْت 
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كيفية االنتقال من مش��هد آلخر يفضل أنتقل 
من مشهد إىل مشهد:

1. تغير اللوحة: أي أن احلدث الدائر يف هذه 
اللوحة )املقرونة يف املكان( ينتهي متاما.

2. تغير زم��اين/ حكائي: مثال احلدث يدور 
يف مدينة معينة وأغلق الستار.

عندم��ا يفتح الس��تار وتك��ون نف��س اللوحة 
اخللفي��ة البد أن يك��ون هنالك )حتول( زماين 

مثال عهد آخر.
3. حكائي موت شخصية أو تغرها من فقر 

إىل أمر، من سليم إىل معاق.
ثم ناقشْت جمموعة من النصوص، واألسئلة، 
امل��رسح،  م��ن حيثي��ات  بعض��ا  ووضح��ْت 
والعب��ارات التي ُيفتتح هب��ا النص املرسحي، 
واحلركات، ويف اخلتام خلصْت احلبيب النقاط 

املهمة التي جيب أن يركز عليها الكاتب:
-  لنجاح العمل حيب أن يكون العمل املقدم 

مرتمجا حلوار وحركة.

- هنالك طرائق عدة إلظهار الشعور الداخيل 
للشخصية املقدمة.

- تتوج��ب الدق��ة يف كتاب��ة وص��ف اللوحة 
واملكان.

- حني تفتح الستارة نحاول أال تكون هنالك 
فرتات صمت عىل املرسح.

والبد من االش��ارة أن اهلدف من هذه الدورة 
هو تطوي��ر العرض احلس��يني ال��ذي ُيقام يف 
املجالس احلس��ينية بصيغة عرصية واحرتافية 
أكث��ر، وتنظيمي��ة من أج��ل إيصال الرس��الة 
احلس��ينية، ونقل مصائب أهل البيت )عليهم 

السالم( إىل املجتمع.
ومن اجلدير بالذكر أّن مجعية املودة واالزدهار 
للتنمية النسوية تسعى لدعم املرأة فكريا ورفع 
مستواها الثقايف لتكون هلا بصمة يف املجتمع، 
تستطيع من خالهلا أن تنهض بواقعها املعنوي 

واملادي.
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تزاح��م املثقفون واألدب��اء واالكاديميون عىل 
معرض اصدارات ش��عبة النرش التابعة لقسم 
إع��الم العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة وتالقف��ت 
االي��دي االص��دارات بغي��ة االط��الع ع��ىل 
الت��ي  والثقاف��ة  املقدس��ة  العتب��ة  انج��ازات 
تنش��دها من خالل أقالم مبدعيها من االدباء 
والصحفيني، وكان ذلك قبل عرض مرسحية 
)احلس��ني كام نراه( الذي ق��دم يف كلية الفنون 

اجلميلة بالعاصمة العراقية بغداد. 
ه��ذا وقد ح��رض الع��رض وفد إع��الم العتبة 
مش��اهدة  يف  للمش��اركة  املقدس��ة  احلس��ينية 
 – بأس��لوب  عرضه��ا  ت��م  الت��ي  املرسحي��ة 
Recital-  لتجس��د رؤي��ة عميق��ة وق��راءة 

لواقعة الطف وشخصية اإلمام احلسني)عليه 
السالم(، يف 6/ 10/ 2021م – عىل حدائق 
الكلي��ة، وه��ي م��ن تألي��ف وإخ��راج الفنان 
املرسح��ي الدكت��ور )عقيل مهدي يوس��ف(، 
ومتثي��ل نخب��ة من تدريس��يي الكلي��ة الدكتور 
)جب��ار مخ��اط( و) الدكتور كاظ��م عمران(، 

و)الدكتورة عبلة عباس خضر(.
هذا وكان يف اس��تقبال الوف��د الدكتور مضاد 
عجي��ل عميد الكلي��ة، وقال )حيدر عاش��ور 
العبي��دي( رئي��س الوفد: "ان الزي��ارة جاءت 
تلبي��ة لدعوة موجه��ة من قبل الكلي��ة الفنون 
بش��كل شخيص اىل شعبة النرش يف قسم إعالم 
العتبة املقدس��ة"، مبينا ان "شعبة النرش قامت 

( توزع أثناء عرض  مسرحية  مجّلُة )املسرِح الحسينيِّ

)الحسني كما نراه( يف كلية الفنون الجميلة
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بواجبها املع��ريف يف توزي��ع إصداراهتا األدبية 
والصحفي��ة قب��ل ع��رض املرسحي��ة"، وأكد 
العبي��دي ان النخب األكاديمي��ة من خمرجني 
ومؤلف��ني ونق��اد وممثل��ني ومثقف��ني تواكب��وا 
بش��كل كبر ع��ىل اإلص��دارات"، مش��را اىل 
ان "أغلبه��م يطال��ب إع��الم العتبة احلس��ينية 
املقدسة بتنظيم معارض لكتبها وإصداراهتا يف 
املؤسسات الثقافية ملعرفة اجلهود الكبرة التي 
حيققها اإلع��الم يف العتبات وما ل��ه من أهية 
يف زيادة العل��م املجهول عن الطف وأحداثها 

الدامية". 
وم��ن جهت��ه حدثنا الدكت��ور )عقي��ل مهدي 
يوس��ف( ع��ن مرسحيت��ه قائ��ال: ان "اإلم��ام 
احلسني )عليه السالم( البطل األمثولة، الذي 
مرسحي��ة  يف  الفصاح��ة،  رسدي��ات  يتص��در 
)احلس��ني كام نراه(، بإيقاع خطاهبا املتناغم مع 
طبيعة الش��خصيات الذين يمث��ل فيها اإلمام 
)عليه الس��الم( مركبًا أعىل برؤيته اإلنس��انية، 

وم��ا تكتنزه م��ن إحي��اءات مجالي��ة )متفردة(، 
اخل��اص  )احل��ديس(،  االف��رتايض  بنس��قها 
بواقع��ة الط��ف وأبع��اده الروحي��ة املقدس��ة، 
والش��مولية املقرتنة بمواقف بطولية، وفكرية 
مّتيز؛ )الصالح( من )الطالح(، بداللة تعبرية 
)تواصلي��ة م��ع مجه��ور اليوم(، حي��ث تتجىل 
)فرضي��ة( الع��رض، بزه��د احلس��ني )علي��ه 
الس��الم( وطهره، وروحه احلرة، وبسالته، يف 
مقارع��ة الظل��م واالنحط��اط، وعدالته، ضد 

رموز الرش واجلهل".
واجلدير بالذك��ر، ان جملة ) املرسح احلس��يني 
( ه��ي جمل��ة فصلي��ة تعن��ى بالش��أن املرسحي 
النخب��وي التي ترشف ع��ىل إصدارها األمانة 
العام��ة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة. وذلك من 
أجل إيص��ال الصوت احلس��يني بلغة املرسح 
بحرفي��ة نحات الكلمة احلس��ينية من أس��اتذة 

املرسح األكاديمي.
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حص��د الن��ص املرسح��ي )صوت احلس��ني( 
للكات��ب الكربالئ��ي رض��ا اخلفاج��ي املرتبة 
املرسح��ي  احلس��ني  )ال��ق  بمهرج��ان  األوىل 
بنس��خته الرابعة( الذي نظمه قس��م النش��اط 
الري��ايض واملدريس يف املديري��ة العامة للرتبية 
يف حمافظ��ة بابل بالتع��اون مع املديري��ة العامة 
للرتبية الرياضية والنش��اط املدريس يف وزارة 
الرتبي��ة واقي��م حتت ش��عار )احلس��ني.. ثورة 
الفك��ر واملوق��ف والتضحية( بمش��اركة ثامين 
حمافظات عراقية )الب��رصة، كركوك، النجف 
األرشف، ميس��ان، بغ��داد، واس��ط، نين��وى، 

بابل(.
وقال االس��تاذ رضا اخلفاج��ي مؤلف العمل: 
اب��دع  مرسح��ي  ن��ص  احلس��ني(  »)ص��وت 
بتوظيف��ه املخرج البرصي عبد احلس��ن نوري 
وكادر العمل وذلك م��ن خالل تفعيل النص 
وتقريبه اىل ذهنية اجلمهور وهذا ما نسعى اليه 
دائاًم هبدف إيصال املنظومة احلسينية املحمدية 
األصيلة اىل العامل بأس��لوب بعيد عن التشّنج 

والطائفية والعنرصية«.
ه��ذا  يف  »حرص��ت  اخلفاج��ي:  واض��اف 
الن��ص ان أجتزئ جانبا م��ن الوثيقة التارخيية 

نص مسرحي لكاتب كربالئي 
يحصد املرتبة األوىل يف مهرجان ألق الحسني

تقرير: �صياء االأ�صدي- ت�صوير: ح�صنني ال�صر�صاحي
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وتوظيفه��ا بلغ��ة ش��عرية وبأس��لوب معارص 
وه��ذا االس��لوب الع��ام ع��ىل مجي��ع اعاملن��ا 
ومنها مرسحية )صوت احلس��ني( وما يفرحنا 
حصول��ه عىل جائزة افض��ل نص مرسحي مع 
بقي��ة النص��وص املش��اركة وهذا ل��ن يأيت اال 
بجه��ود وتضاف��ر اجلمي��ع مم��ن احرصوا عىل 
تقديمه بالصورة االمجل فنيًا وتوظيفه بالشكل 

الصحيح«. 
يف سياق متصل اوضح عبد احلسن نوري خمرج 
العمل من حمافظة البرصة يف ترصيح خص به 
جملة )املرسح احلس��يني(: » االس��تعدادات له 
مل تكن س��هلة وواجهتن��ا الكثر من املصاعب  
لكنن��ا  كان لدين��ا ه��دف واحد وه��و القضية 
احلسينية وحب االمام احلسني )عليه السالم( 
وانجزن��ا ه��ذا العمل خالل ف��رتة قصرة وهلل 
احلمد اننا تلقينا كلامت رائعة من قبل احلضور 
والنقاد الذي انصفوا العمل ووصفوه بالرائع 
وح��از ع��ىل افض��ل ن��ص ضم��ن النصوص 

املش��اركة يف املهرج��ان، فض��اًل ع��ن تلقين��ا 
دعوات حمب��ة ليعرض يف خمتل��ف املحافظات 
العراقية ، مضيفًا بالقول اننا حرصنا ان يكون 
العرض املرسحي متكاماًل وال تش��وبه اي من 
الثغ��رات وتوظيفه بالطريقة األمثل بحيث ان 

كل شخصية كانت حتمل بطولة«.
جدير بالذكر ان العرض املرسحي ُاقيم ضمن 
فعاليات اليوم الثاين ملهرجان )ألق احلس��ني(، 
وشهد بعد انتهائه إقامة جلسة نقدية حرضها  
خم��رج العم��ل والكات��ب للنص فض��ال ً عن 
العديد م��ن املهتمني باحلركة الفني��ة والنقدية 
باملرسح، وقد ش��هدت ايضًا مداخالت مهمة 
من ش��أهنا زيادة االهتامم بالعروض املرسحية 
التي ختص القضية احلس��ينية وعرضها يف اكثر 

من حمافظة عراقية. 




