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االإفتتاحية

مفهومُ املعاصرة
يف املسرح الحسيني
ت��داول الكث��رون م��ن االدب��اء والكتاب
والفنان��ن مصطل��ح  -املع��ارصة – تنظر ًا
وتطبيق��ا ،عند تقديم الع��روض املرسحية،
حت��ى ألتب��س ه��ذا املصطلح ع��ى البعض
ُ
البع��ض االخ��ر – بداف��ع التقلي��د
وراح
الببغاوي ،مسايرة االخرين كي ال يوصف
والرته��ل
��ه املرسح��ي /بالرتاب��ة
نص ُ
ُّ
ّ /
والتقريري��ة وغره��ا م��ن املصطلحات...
لك��ن مل يتط��رق اح��دٌ اىل اس��تخدام ه��ذا
املصطلح اس��تخداما ابداعيا ُير املتلقي /
عى التواصل واالعج��اب الذي يؤدي اىل
االعرتاف َّ
ب��أن مثل هكذا انج��از يرقى اىل
مستوى االبداع س��وا ًء كان ذلك التواصل
عرب قراءة النص املرسحي او عند مشاهدته
عى خشبة املرسح!
وسبق وان اكدنا ،يف اكثر من مقالة ودراسة
بأن اي شكل او اس��لوب جديد البدّ له ان
النص /
يكون منسجام مع مضمون ذلك ّ /

رئي�س التحرير

فاملنجز االبداعي القادر عى التأثر والتغير
ٌ
ابداعي بامتياز
عم��ل
– يف املجتم��ع – هو
ٌّ
هدفه التس��امي والتنوير ...فهل استطاعت
ُ
الغالبية العظمى م��ن النصوص التي تزعم
بانتامئه��ا اىل  /املرسح احلس��يني  /املعارص
وه��ل اس��تطاعت – احلداث��ة املزعوم��ة –
احداث التغيرات البنيوية املطلوبة؟؟
وكم م��ن النتاج��ات املرسحية ق��د حققت
اهدافها؟
واذا مل حي��دث ذل��ك ،فلامذا االس��تمرار يف
هدر الوق��ت وتبديد الطاق��ات التي تدّ عي
االبداع؟!!؟
اننا ،يف املرسح احلس��يني نسعى اىل االبتكار
واالضاف��ة النوعي��ة بأس��اليب تنه��ض من
واقع الفكر احلس��يني ومرتكزاته االساسية
ورؤا ُه اخلالق��ة التي لن تنضب ابد ًا مؤمنن
بأن الفكر احلس��يني هو فكر انس��اين ِ
ّ
شامل
يس��تند  /يف منظومته املعرفي��ة  /اىل الفكر

الس��اموي الذي حاكى وحياكي االنسان يف
ٍ
ّ
زمان ومكان.
كل
ٍ
بإيامن مطلق بجدوى
اذن ،علينا ان نس��عى
س��عينا ..فاإليامن املخلص ه��و الذي ُحي ّق ُّق
االبت��كار االصي��ل الق��ادر ع��ى التواصل
ِ
ارض��ة احلقيقي��ة
والتح��دي والتج��ذر يف
لذلك علينا اياد االس��اليب التي تتناسب
م��ع مضام��ن /نصوصن��ا املرسحي��ة /
��ص الكات��ب ام��ا اجلانب
 ...وه��ذا م��ا ُي ُّ
الثاين وه��و اجلانب التنفي��ذي الفني الذي
النص املرسحي
يتحم ْل مسؤوليته – خمرج ّ
َّ
– عندم��ا يقدّ م��ه ع��ى خش��بة – العرض
املرسح��ي ،.فان الرؤي��ة الفني��ة االبداعية،
الت��ي من املف��رتض ان يقدّ مها املخرج البد
هل��ا ان تضيف وتنه��ض باجلان��ب النظري
الذي انجزه – كاتب النص املرسحي.
ألننا نؤمن بأن املخرج ،هو الكاتب االخر
الن��ص املرسحي،
الذي يش��رتك مع كاتب
ّ
والذي قد يتجاوز ُه – يف إبداعه يف العرض
ال��ذي يقدّ م��ه اىل اجلمه��ور ،بحي��ث حي ّقق
الدهشة واملتعة والتفاعل املطلوب.
اذن ع��ى الكات��ب امل��رسح ان يع��ي ذل��ك
ويسعى اىل االقرتاب من رؤية املخرج حتى
ل��و اضط��ر اىل االضافة واحل��ذف – الذي
ي��راه رضوري��ا م��ن اج��ل حتقي��ق اهدافهام

املش��رتكة ..وهذا م��ا طبقن��اه يف الكثر من
ٍ
لساعات
اعاملنا املرسحية عندما كنا نجلس
طويلة م��ع الذين قدّ موا نصوصنا املرسحية
اىل اجلمه��ور ..رشط ان ال حي��دث التغير،
من اضافة او حذف...
ع��ى حس��اب جوه��ر القضي��ة احلس��ينية
اخلال��دة ..ألنن��ا اكدن��ا ونؤك��د دائ��ام ان
املرسح احلس��يني هو :م��رسح ُك ّل العصور
َّ
الن جوه��ر الدرام��ا املتوف��رة يف – امللحمة
احلس��ينية – هي ارقى واهم ان��واع الدراما
االنسانية عى االطالق!!.
وهذا ه��و س��بب اس��تمراريتها وتأل ّقها يف
ّ
كل زم��ان وم��كان فالرصاع ال��ذي احتدم
بن احلق احلس��يني املحمدي االصيل ضد
مس��تمر ًا
الباط��ل الس��فياين االموي ما زال
ّ
ولو اختذ اش��كا ً
ال واس��اليب متعددة ..وما
– داعش – اال وجه من أوجه هذا الرصاع
يستمر هذا الرصاع اىل ان يأذن
 ...وسوف
ّ
اهلل وينت��رص املظل��وم ع��ى الظ��املُ ..
وت��أ
االرض قس��ط ًا وع��د ً
ال بعدما ملئ��ت ظل ًام
وجورا....عنده��ا ..س��يعلم الذين ظلموا
ٍ
منقلب ينقلبون – والعاتبة للمتقن -
اي
صدق اهلل العيل العظيم
رئيس التحرير

هو ..
و  ..بقعة الدم !

النصوص

عماد ال�صايف
املنظر املرسحي
==========/
إن أرض وس��امء خش��بة املرسح منقسمة اىل:
رسي��ر ضي��ق متحرك عى ش��كل ش��يطان .
مربوط بحبال من اطرافه يمثّل منام شمريقع
يف اعى الوس��ط .س��تار اصفر الل��ون يغطي
الس��ايك من األع��ى اىل األس��فلوهو مضاء
من اخللف بمؤثر النران املستعرة طوال فرتة
العرض.
شاش��تان للعرض الس��ينمي (( داتشو))عى
مقدمتي اليمن واليس��ار من سامء اخلشبةتتد
جمموعة م��ن اخلراطيم التي تقط��ر منها دماء
ع��ى مناطق الوس��ط م��ن اليمن اىل الش��امل
وهي دائمة طول عرض املرسحية.
هن��اك جمموعة م��ن اهلياكل العظمي��ة املعلقة
تض��ج هبا
واجلامج��م منصوب��ة ع��ى الرماح
ّ
مناطق اخلشبة.
مؤثرات رضبات الصنج واملش��ق احلس��يني
(التطب��ر) موس��يقى احل��رب .صهي��ل
خي��ول وصلي��ل الس��يوف وآه��ات اطف��ال
ونس��اءورصخات رج��ال .كل ذل��ك يرافق
األحداث بدرجات متفاوتةوكام يراه املخرج
ّ
ويوظفه لكي حيصل ع��ى اقوى تأثر درامي
وجو نفيس عام.

مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

إشارات هامة
======== /
ش��مر يعاين بن احل��ن واآلخرمن النس��يان
واهلذي��ان والبارانوي��ا والصعوب��ة يف الكالم
ك��ام انه يعاين م��ن أزمات نفس��ية حادة جتعله
يف قم��ة الذكاء والق��وة مرة واخ��رى يف قمة
ال��رتدد والضع��ف .ان��ه يبح��ث عن نفس��ه
التائه��ة بع��د امللحم��ة ويعي��د اكتش��افها من
جدي��د .إن��ه يتح��ول اىل أكثر من ش��خصية
ويلعبه��اوان عى املخ��رج واملمث��ل اقتناص
تل��ك التح��والت والش��خصيات وحتديدها
بمتابعة احلوارات اخلاصة هباولكي ينجح يف
جتس��يدهاعليه اللجوء اىل استخدام جمموعة
م��ن املاس��كات (األقنع��ة) الت��ي تث��ل كل
واحدة من تلك الش��خصياتوأن األس��لوب
االخراج��ي واألدائي األنس��ب للنص يب
أن يك��ون مزي��ا م��ن الواقعي��ة والتعبري��ة
وامللحمية والرمزية عى مس��توى األش��كال
واملضامينوشامال لكافة القيم الدرامية .تلك
التي تتضمنه��ا من أف��كار موضوعية ودينية
وفلس��فية ومجالي��ة وتارييةمم��ا يتوف��ر عليها
الن��ص عى أن ينعكس هذا كله ويتجس��د يف
كل عنرص من عنارص األداء والديكور
واإلض��اءة واملاكي��اج واألزي��اء واملؤث��رات
الصوتي��ة اآلنيةالبرشية أم املوس��يقية س��واء
املب��ارشة احلي��ة كان��ت أم التس��جيلية  ...ان
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رضورة االهت��امم بصناعة األجواء النفس��ية
تعتمد ّ
جل اعتامدها عى الطقسية يف مستوى
التقدي��م والتمثيل يعد س��ببا مب��ارشا وقويا
ي��ؤدي إىل توفر أكرب ف��رص النجاح لعرض
ه��ذا النص وحيقق أغلب األهداف التي من
أجلها كتب.
اإلشارة األوىل
========/
((رسير حمفور كالتابوت عى شكل شيطان-
متحرك ومثب��ت بحبال من اركان��ه .ينام فيه
ش��مر وهو موثق باحلبال .حي��اول ان يتقلب
ف��ال يتمك��ن -تالحق��ه رصخ��ات اطف��ال
وعويل نس��اء اينام يذه��ب بينام اجلامجم هتتز
كام انه يعاين كثرا حينام يتكلم)).
رصخة اهلي��اكل(( /مفخم وهي هتتز)) انت
نحاره.
قتاله .انت ذ ّباحه .انت ّ
ش��مر(( /بصعوب��ة صارخ��ا ب��أمل وهو عى
الرسي��ر)) كال .كال .كال .باهلل عليك اقس��م
أن تفارقيني؟ ال تطارديني كنفيس اينام حلت
حللت .غادريني .فارقيني.
رصخ��ة اهلي��اكل(( /مفخ��م )) وأنى لروح
املظلوم مفارقة من ظلمه؟! من نحره؟! من
ذبحه؟! من َّ
أحل دمه واستباح حرمته وهتك
سرته؟!.
ش��مر(( /صارخا – مرعوبا)) لس��ت انا بل
ه��و .كال انا لس��ت .ان��ا هو لس��ت .من انا؟
ها؟.
رصخ��ة اهلي��اكل ((/مفخم)) ان��ت ...انت

فال تتظاهر باجلنون او النس��يان .انت .انت.
انت((.يس��تيقظ مفزوعا .يع��اين كثرا ّ
ليفك
وثاقه .يقفز من الرسير اىل األرض .يتدحرج
ع��ى األرض فتهت��ز اهلي��اكل وال��رؤوس
وتتصاعد الرصخات)).
ش��مر (( /يش��هق ويزفر بش��كل مفخم))،
((يضطجع عى اخلش��بة .قطرات الدماء من
اخلراطيم تتساقط عليه .ينط مفزوعا يركض
رسيعا يف مناطق اخلشبة .يصطدم باهلياكل او
الرؤوس .يتوقف مضطربا الهثا مرعوبا)).
ش��مر((/صارخا)) أين ان��ا؟! ها؟((صدى
صوته يرتدد مفخام)) ((حلظات صمت))
((هامسا)) انا أين؟! أين اين؟! ((صارخا))
م��ن جميب��ي؟! ها؟((ص��دى صوت��ه ي��رتدد
مفخ��ام)) ه��ا؟ ها؟ ((ه��ا؟ ه��ا؟ تتحول اىل
ضحكة ثم ضحكات هس��ترية يبكي منهارا
ع��ى األرض -بق��ع الدم��اء تتس��اقط علي��ه
م��ن اخلراطي��م .ينهض مفزوعا .يمس��حها.
يركض)).
ش��مر /اما تفارقيني حلظة واحدة ؟! حلظة..
واحدة؟! واحدة؟!(( .يرصخ هبسرتيا)) اين
انت ي��ا؟ وانت يا؟ أف! نس��يتَ .مل تركتامين
هن��ا واىل أي م��كان فررت��م؟! وأيم الس��امء
م��ا حملكم س��وى زاوية هي جح��ر اجلرذان.
((يضح��ك هبس��رتيا)) وهي وانت��م تليقون
ببعضك��م البع��ض .ولك��ن وبع��د كل ما..
جرى .ما ..جرى؟ ما الذي جرى؟ اجيبوين
وال ترتك��وين يف هذا التيه ال��ذي ال ادري ان
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م

النصوص
كن��ت انا فيه أم هو ال��ذي يف؟! هذا الصمت
ال��ذي حييطني الس��اعة يس��حقنني وهيز كل
م��ا يف اركاين ((يتك��ور يف زاوي��ة  -ينفج��ر
ضاحكا -فجأة يبكي كطف��ل)) اين انتام من
كنتم برفقتي؟ اتوس��ل اليك��م اجيبوا ندائي.
ال ترتكوين يف هذه الظلمة وحدي .الوحش��ة
الوح��دة .الذئاب ت��روم اف��رتايس .األفاعي
تلتف من حويل راقصة كالش��ياطن (يتحرك
مرعوب��ا -يتب ولعى نفس��ه -بقع��ة الضوء
عليه تنحرس ش��يئا فشيئا) باهلل عليكم اىل اين
فررت��م؟ أإىل اجلحي��م؟ خ��ذوين معكم وال
ختذلوين وترتك��وين وحيدا هنا! ال .ترتكوين.
وحي��دا .وحي��دا .وحي��دا؟ ها؟ ان��ا .اخاف
واهاب الوحدة .ترعبني الوحش��ة ((يرتاجع
اىل اخلل��ف يتعث��ر يس��قط ع��ى األرض ث��م
يزح��ف)) أم��ي؟ اي��ن ان��ت؟ انا حمت��اج اىل
عونك اتوس��ل اليك ال ترتكين��ي .الكل هنا
يري��د ذبحي ((بقع��ة ضوء مح��راء تالحقه))
بقعة الدم هذه تالحقني اينام كنت أو ذهبت.
ه��ي تريد اقتنايص ت��روم ابتالعي يف جوفها
الذي ما اظنه غر قاع من دون قرار.
ما ه��ذه الوجوه الوافدة عيل من كل مكان؟!
اهنا تبغي حص��اري! خنقي! كال .انا ال اريد
املوت اختناقا! ال أريد املوت وحيدا! أما من
منق��ذ ينجدين؟ كل يشء ل��دي جمهول حتى
اس��مي اجهله! ((ي��رصخ باكي��ا)) الغوث!
الغوث!.
((بقعة الضوء تضيق عليه -إظالم))
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

اإلشارة الثانية
========/
(( مؤثر ري��اح وأعاصر ممت��زج برصاخات
احل��رب وب��كاء األطف��ال وعوي��ل النس��اء
وصلي��ل الس��يوف ورضب��ات الطب��ول
والضح��كات اهلس��ترية – ع��ى شاش��تي
الع��رض يت��م تقديم مقتطف��ات منتخبة من
ملحم��ة الط��ف -س��توب كادر للعرض مع
كل ظهور لرأس احلسن الرشيف(ع) املثبت
عى رمح وهو حياجج القوم الضالن)).
رأس احلس��ن(( /هيبط من سامء اخلشبة عى
جبهته بقعة دم ويش��ع الض��وء منه )) يا قوم.
اتق��وا اهلل العيل األعى يف نبيكم ورس��ولكم
األم��ن صى اهلل عليه وآله وس��لم ويف اهل
بيت��ي هو عش��رته وصحبه .أولس��ت انا ابنه
الذي اوصاكم به خرا؟ أو لس��ت وصيه من
بعده؟ أو لس��ت س��بطه الذي ما إن تس��كتم
ب��ه فل��ن تظلوا من بع��ده ابدا؟ م��ا لقلوبكم
وق��د اصاهب��ا ذاك الن��زغ الش��يطاين فأحاهلا
اىل خ��واء ما بعده خواء؟ م��ا لبصائركم وقد
تزحزحت ع��ن مواضع احلكمة والروية؟ ما
ازاغ اعينكم ع��ن رؤية تلك احلقيقة؟ هؤالء
القوم خدعوكم وخادعوكم وغروكم بمتاع
الدنيا فال يغرنكم باهلل الغرور فتصبحوا عى
ما فعلت��م نادمن .وق��ت ال ينفعكم ندم وال
انتم من املخلصن .والت حن مناص.
((عرض س��ينامئي للقطات اهلجوم الرببري
الوحيش عى خيام احلسن)).
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رأس احلس��ن /ان��ت اهي��ا العب��د اآلب��ق
املستلقي عى فراش من احلرير تظنه وهو من
النار منس��وجة خيوطه .ان��ت يا من ضاربت
بتجارتك مع الش��يطان ك��ي تربح ما حلمت
ب��ه نفس��ك وتائ��ق لتحقيقه ف��ؤادك الواهي
وروح��ك الوهلان املتيم بال��دم .كل النفوس
أم��ارة بالس��وء اال ما رحم رهبا اال نفس��ك
وانف��س من تبع��ك فهي أمارة بالس��وء عى
ال��دوم ألهنا نفس مصنوعة وجمبولة وخملوقة
من سوء ورش أنبت بذره الذي جذر
يف اع��امق األرض وقيعاهن��ا فش��ب ش��جرة
خبيث��ة س��يقاهنا من الس��نة النران املس��تعرة
امللتف��ة خي��وط هليبها ع��ى بعضه��ا البعض
وأغصاهنا األفاعي الضخام مدت اىل سبعن
ذراعا وما ثمرها اال فاكهة احلنظل تسوم من
ّ
تذوقه��ا الس��م النقيع .ق��م يا وليد الش��جرة
امللعون��ة م��ن مكانك فق��د آن أوان الس��ؤال
واحلساب العسر.
(( قوائم الرسير األمامية ترفع اىل اعى فيقف
مسمر))
منتصبا وشمر عليه ّ
شمر(( /منزعج)) أواه منك بقعة الدم التي
ما تفتأ تنهال عيل كأهنا الصواعق التي
حترمني لذي��ذ الن��وم وهنيئه .ه��ال تنبئيني َمل
تالزميني لزوم ظيل إيل؟!.
رأس احلس��ن /ألن��ك من أراقها واس��تباح
هيبتها وحرمتها وانت من هتك سرتها.
شمر /انا فعلت ذلك كله؟ انا برييء من ذلك
براءة الذئب من اخوة يوسف ((صمت))

ي��ا من حتدثن��ي ..أأنت ..مل��ك ..املوت؟ ام
تراك ..ملك احلياة؟ س��واء كنت هذا ام ذاك
انا ال ارغب باحلديث معك .أتدري َمل؟ ألين
اجهل كل يشء .كل ..يشء .اسمع نصحي.
اذهب اليهم .بى .اذهب اليهم فهم يعرفون
كل يشء .كل م��ا تبح��ث عن��ه م��ن ارسار
وارسار .دعني وشأين(( .يرجتف)).
رأس احلس��ن /م��ايل أرى طوف��ان اخل��وف
واالرجتاف وقد اغرق كل ما فيك من مدنك
الظاه��رة واملتوارية؟ أهي حلظ��ة اخلوف من
مواجهة املصر؟.
ش��مر /ها؟ ماذا قلت؟ انا ..ال  .ال لست انا
ال��ذي يقول .انه .هو  .اج��ل هو الذي يقول
هكذا.
ح��ايل وحاله معا ع��ى ال��دوام يف احلياة ويف
امل��امت .كم محلني واهبظن��ي بام ال طاقة لبرش
بتحم ّله(( .هامس��ا)) انه اب��ن ابليس األكرب.
خن��اس .ب��ل ه��و ...ه��و الش��يطان نفس��ه.
((يرصخ))الشيطان ((هامسا لنفسه)) عذرا
لك اهيا الطاغوت األكرب(( .يبكي متوسال))
التمس��ك العذر والس��امح يا س��يد التسامح.
هذا الصوت الداخيل ال ومل ولن يتوقف عن
تعذيبي وإراقة دم��ي امام ناظري وانت اهيا
ال��رأس .يا من حتدثني وانا اجهلك (هيمس)
انقذين؟ روحي تتوق للخالص منه.
رأس احلس��ن/ال خ��الص ل��ك وال م��الذ
حتى وان كنت ترابا .فام قدمت يداك اكرب
وأعظ��م ...م��ن يعم��ل مثق��ال ذرة خر يره
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م
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ومن يعمل مثقال ذرة رش يره.
شمر (( /يمس��ك برأسه ويعرصها ويرصخ
بق��وة وأمل))ال ترصخي هك��ذا لقد أورثتني
اجلن��ون! اهيا ال��رأس .هي تق��ول :اليس اهلل
غف��ور رحي��م؟ ومغفرت��ه وس��عت األرض
والس��امء؟ ي��ا وي��يل م��ن ال��كالب املجنونة
املستعرة املسعورة يف رأيس!.
رأس احلس��ن /قل لكالبك الشيطانية التي
اوردتك اجلحيم يف دنياك قبل آخرتك .ان
آماهلا وطمعها برمحة اهلل تعاىل هي ذاهتا آمال
ابليس وطمعه باجلنة.
شمر /ها؟! ال رمحة؟ ال مغفرة؟ ال جنة؟ بل
غضب وسخط ونران وعذاب واحرتاق
ينتف��ي في��ه الب��دء واالنته��اء؟! ((رصخات
املعذب��ن)) (( هبمس))ه��ا؟ أتس��معينهم؟
((صارخا)) أتس��معن؟ أهكذا سأرصخ من
ش��دة العذاب؟ يا وييل! ي��ا وحيي! أي مصر
ذي��اك ال��ذي ينتظرين؟ بل اي مص��ر انتظر؟
((خلف ستارة السايك تظهر اشباح تصطيل
بالن��ران وترصخ معذبة وش��مر ينظ��ر اليها
ويتبول عى مالبس��ه .يري مرعوبا وحياول
االختب��اء)) َمل س��كت؟ تكلم��ي! ر ّدي! أين
الس��نتك األل��ف؟ أين حجج��ك؟ عجبا! َمل
ان��ت صامتة هك��ذا؟! هل اصاب��ك اخلرس
اآلن؟! تكلمي!.
((ضح��كات ش��يطانية س��اخرة هامس��ة -
تتصاعد مفخمة -يرضب رأسه بحذائه))
((يركض)) ك ّفي ع��ن اللهو يب واهلزل فلقد
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

سأمتك يا موارد مهلكي((يتحرك))
أي��ن انتم يا رشكائ��ي؟ إىل أين رحلتم؟ ال بد
من خروجي ومهريب من هذا ال ..الس��جن.
أج��ل ال بد م��ن البحث والعث��ور عى خمرج
((هيم باخلروج مرسعا)).
ّ
رأس احلسن /توقف.
((ش��مر يتس��مر يف مكان��ه بالرغ��م حماولت��ه
باحلركة))
شمر /ها؟! ما الذي اصابكام يا رج َ
يل؟! لقد
تسمرتا يف مكاهنام؟! حتركا!.
رأس احلس��ن /لن تفعال بإذن العيل األعى
مهام حاولت.
ش��مر /أتريد مني تصديقك ي��ا ..يا ..يا من
ال أعرف من يكون؟!((يضحك ساخر ًا)).
رأس احلس��ن /س��خريتك طامتك الكربى
وهي التي أوردتك وستوردك املهالك يا..
ش��مر /أقس��م علي��ك اكم��ل حديث��ك وال
تتوقف .قلت يا ..من؟ اتوس��ل اليك اكمل.
إرمحني.
رأس احلس��ن/وأنى يل أن أرمح��ك ي��ا من مل
يرمحني وغاىل يف تعذيبي وإيالمي؟.
شمر /ها؟ أنا غاليت يف تعذيبك وإيالمك؟
من عساك تكون أهيا املجهول؟.
رأس احلس��ن /أن��ت تعرفني جي��دا ولكن
غضب اهلل عليك اعمى برصك وبصرتك.
ش��مر /ولكني مل افعل لك س��وء ًا .حلظة من
فضل��ك ((يفكر -يضحك)) الريب ظننتني
ه��و قل��ت لك انا لس��ت هو .صدقن��ي يف ما
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أقوله .هو أنا لست .أنا هو لست .هو أنا.
(( يدور يف املكان ضاحكا وهو ير ّدد الكلامت
األخر))
(( إظالم))
اإلشارة الثالثة
========/
(( شمر يتحرك يف خرطوم مظلم طويل من
البالستيك .يتكلم بصعوبة))
تب هل��ذا العذاب
وتبا ال��ف ّ
ش��مر /اللعن��ة ّ
الذي حتتويني فيه اهيا النفق .تعبت كثرا كي
اعثر عليك .لكم انت طويل وعميق وخميف
ج��دا .ولكن ال بد مما ال بد منه .فهو الس��بيل
الوحي��د خلاليص من ذلك التي��ه الذي كنت
فيه حم��ارصا .ال ادري كم مض��ت من األيام
اتزق يف جوفك وال اعلم كم
واملس��افة وانا ّ
تب ّق��ى من��ك .أرى بصيصا من الض��وء لعلها
هنايتك .قطعت انفايس قطعت انفاسك.
هيا يا ..يا ..يا ..يا أناّ .
حث اخلطى فبعد قليل
ستقطف ثامر خالصك مما أنت فيه من عذاب
((يرج رأس��ه )) يا للس��امء! أخرا خرجت
ل��ك أيتها احلري��ة .ك��دت اختنق((يرج من
اخلرطوم وينظر حوله))م��ا هذا؟! ما هذا؟!
ان��ه حبيس! ((ي��رصخ)) س��جني! زنزانتي!
أو بعد كل هذا العناء والش��قاء اعود اليك يا
نفس املكان! يا لش��قائي وعذايب! ((يرضب
ع��ى رأس��ه بقوة ويلط��م وجه��ه وينهار عى
األرض باكي��ا وهو يتدح��رج)) ال بد ان من
وضعني فيك شيطان مريد.

انه ..انه ..تعسا لك يا فكري! يا من أضنيتني
وما دمت تظنيني .مها .هو .هم .نس��يت كم
عددهم! هم بلغوين بأسامئهم .لكني نسيتها.
أف لك أهيا النس��يان لو كنت رجال ّ
ّ
لقطعتك
إرب��ا إربا .أش��عت الفوىض يف فك��ر ال يبلغ
كنهه إال من صنع ((يمس��ك رأس��ه)) وانتم
اخرس��وا ودعوين اتذكر...ان اس��م اوهلام..
هو ..هو ..اهلي��اكل(( /هتتز صارخة)) عمر
بن سعد.
ش��مر /بى .بى عمر بن ..ب��ن ..فليكن ابن
من يشاء .حتى ان كان ابن كلب وكلبة.
والثاين من عساه يكون؟ ال بد انه ابن عاهرة
فهو ش��بيه بصاحبه .ما اسمك يا اهلياكل(( /
هتتز صارخة)) عبيد اهلل بن زياد.
ش��مر/اجل .أج��ل .ان��ه عبي��د اهلل ب��ن...
آكل��ة األكب��اد ..اللع��ن عليكم مجيع��ا يا من
ادخلتم��وين يف دوام��ة دهليز الع��ذاب املعتم
ال��ذي حيتويني((ينظ��ر اىل اخلرط��وم)) م��ا
اصعب الولوج يف نفق مظلم ال بصيص أمل
يرجت��ى منه وفيه ولكن��ه اخطبوط من اآلالم
وما امجل واب��دع واروع اخلروج واخلالص
منه .ال ريب انه يش��به م��ا يف بطن امي .بطن
أمي؟ الساعة أحس وكأين ولدت من جديد.
ها؟ ما اطرفه من امر؟ ان يولد االنس��ان من
جدي��د .وكأين اآلن ولدت م��ن بطن أمي!.
(يتك��ور ويترصف كوليد ث��م يضحك) يا هلا
من لعبة ممتعة ولذيذة ولكنها والدة عسرة.
متعرسة؟ اآلن فهمت مل انا عرس الرأي صعب
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م
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تأخرا
االنقياد ش��ديد امل��راس .أذكر اهن��امّ .
عيل .أت��رتكاين هن��ا وحيدا ذلي��ال وترحالن
م��ع علمكام بأنا عى موعد م��ع ..مع ..انا ال
أذكر اس��مه ولكني أذكر انه س��لطان اخلبث
واأله��م من هذا
وال��ذكاء واملك��ر والدهاء
ّ
كل��ه مل��ك الغواي��ة والش��ياطن واإلغراء.
أظن��ه يعمل خليفة للمس��لمن .مع أين أذكر
ملّ��ا التقيته أول مرة ظننت��ه يعمل حوذيا ألنه
ذكرين بأيب س��فيان احلوذي يف قريتنا .لكنهم
يقولون انه س��ليل دهاة العرب .سأحاول ان
أتذكر اس��مه ..انه ..انه ..يزيد  ..أو ينقص.
املهم ان هذا اليزيد او الينقص وعدنا بتحقيق
مآربنا وآمالنا حامل��ا ننتهي من امر ..امر .امر
من هذا الذي انتهينا منه؟
(للهي��اكل) اجيبوين انتم! ((يضحك)) ليس
مه��م م��ن كان .املهم .انن��ا اهنين��ا املهمة عى
اكمل وجه .حتى ابليس احلبيب ما كان حيلم
به .اترامها خدعاين؟ ال ريب اهنام الساعة مع
عراهب��ام األكرب يف اخلديع��ة .يتنعامن باجلوائز
السنية بينام انا هنا يف هذا اخلواء.
((ضحكات شيطانية .يركض رسيعا ويتكور
يف زاوية يرجتف))
تس��خرون مني؟ انا ال ..ال ..تبا! اللعنة عى
النس��يان ((يمسك رأس��ه ويعرصه)) كفاك!
كفاك! اتوسل اليك كفي عن الرصاخ ! ماذا؟
حس��نا .حس��نا .ش��ياطيني هي التي فكرت
ودب��رت وخطط��ت ونف��ذت كل يشء كل
أو بعد ه��ذا ترثون ملكي
يشء .أتس��معون؟ َ
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

وانا اتنفس((يتنفس بشكل مفخم)) أأنتم يا
صيصان األرض ختدعوين وتس��خرون مني
بعدم��ا قمت��م بتس��خري لتحقي��ق اطامعكم
وغاياتك��م؟! كال .ان��ا ال...ال((بصعوبة))
ش ..م ..ر.
(( اهت��زاز اهلي��اكل املعلقة واجلامج��م املثبتة
عى أسنة الرماح ترافقها رصخات األطفال
وعويل النس��اء ونحيبهن وصيحات الرجال
مجيعه��ا تت��امزج م��ع بعضها البعض بش��كل
متصاعد ومرعب .عرض سينامئي ملقتطفات
من ملحمة الطف)).
رأس احلس��ن(( /هيبط من أع��ى)) وأخر ًا
تذكرت اسمك.
((يف��ر هاربا وهو
ش��مر /من؟! ال��رأس؟!
ّ
ير ّدد)) نسيته .نسيته .نسيته.
((ضح��كات نس��ائية ش��يطانية س��اخرة -
إظالم))
اإلشارة الرابعة
========/
(( هلاث ش��مر مفخم يسبقه قبل أن يدخل -
حلظات تر -يدخل املكان وهو يلهث))
ش��مر /لق��د ف��ررت من��ه بصعوب��ة وبش��قّ
األنفس .آه .أش��عر بأين فقدت كل ما أمتلك
من
أنف��ايس يف عملية اهلروب من ذي��اك الرأس
العجي��ب الغريب النادر! أن��ا ما زلت أجهل
م��ن ه��و؟! ما يريد من��ي أن��ا دون غري من
خل��ق اهلل؟!املصيب��ة انا أقس��م له بأين لس��ت
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من يبحث عنه وهو يأبى ا ّ
ال تكذيبي! البلوة
الثانية هي دوراين يف هذا التيه الذي ال أدري
ل��ه بداية وال هناي��ة! وهذا يعن��ي أن عذابايت
وآالم��ي وغربت��ي ال انتهاء هل��ا وال خالص
منها(( .يمسك برأسه)) ماذا تقولن؟ ألنك
ارتكبت جرما عظيام؟ ((يرصخ)) قلت لكم
ألف ألف مرة .هو املجرم ولست انا ((يلطم
عى وجهه)) لس��ت أنا((ضحكات نس��ائية
شيطانية)) أتسخرين مني؟!
((يرضب رأس��ه بحذائه)) ه��ذا هو جزاؤك
يف كل مرة تس��خرين من��ي .أف منكن .تلك
بلوة أخرى((.يعرص رأس��ه)) ما الذي تريده
أهي��ا الصوت الداخيل؟ نعم؟ أنا لس��ت أنت
وال عالق��ة يل ب��ك اب��دا .غ��ادرين مصحوبا
باللعناتّ .
أف .هذه مصيبة اخرى .ال أعرف
ك��م أصبح عددهن!((يتحرك دائريا يف نفس
النقطة ويردد)).
ماذا عس��اين ان أعمل؟ مع م��ن أحتدث؟ اىل
من أش��كو أحزاين وأبثه مهومي؟ ها (بفرح)
وجدهتا .م��ا داموا كله��م عملوا وم��ا داموا
يعمل��ون عى تدمري وجن��وين (يقرتب من
ويتحسس��ها بحذر وتردد
اهلياكل واجلامجم
ّ
وخ��وف ث��م يبتع��د عنه��ا) ال س��بيل أمامي
واختي��ار غرك��م أنت��م .فأنتم أحس��ن منهم
وأفضل بكثر أتدرون َمل؟ ألنكم غر قادرين
عى أن تسببوا يل األذى .أنتم موتى بال قبور.
أحس أن أس��ئلة جتول وتصول يف خواطركم
تبحث هلا عن أجوبة مل تعرفوها وأنتم أحياء.

ال ب��أس عليكم .ه��ا هو جميبك��م آت اليكم
((يقرتب منهم ضاحكا ساخرا)).
أي زم��ان ه��ذا ال��ذي حي��دث في��ه األحي��اء
املوت��ى؟ ولك��ن ال ب��د مم��اال ب��د من��ه .تلك
ه��ي ُس��نة احلي��اة عى ال��دوام .جم��ربون عر
خمري��ن .لك��ن كي��ف يل معرف��ة أتباعي من
أتباعه؟(يفكر)هذا أمر غر مهم وهو استثناء
ثم انا لس��نا يف حالة حرب أرأيتم كيف اين ال
أفرق بن أتباعي وأتباعه؟((حيدث هيكل))
ّ
َ
مفهوم)مل قتلتم؟
تفضل بالس��ؤال (لغط غر
ه��ذا هو قدرك��م الذي ولد معك��م يوم كنتم
يف البط��ون ولك��ي ترتاحوا من مه��وم الدنيا
وم��ا فيها((لغ��ط مجاعي غ��ر مفهوم))ومع
ه��ذا احلياة امج��ل؟ جمان��ن انت��م .بربكم اال
تش��اطروين الرأي ب��أن ما انتم عليه الس��اعة
من حال هو األفلح واألنجح واألروح لكم
ولنا؟ ها؟ الي��س كذلك؟ ((صمت)) فتلك
عالم��ة رض��ا واقتناع((.يضح��ك بجنون))
م��ن قتلك��م ق��ام بخدمتك��م وانقاذك��م من
مكاب��دات الزمان ومهال��ك التفكر فطوبى
لكم اش��قياء األرض .طوب��ى لكم يا حطب
احلروب .يامن خلقت��م لكي تكونوا تبعا لنا
او تبعا هلم .تابعون لسطاين رش وخر وباطل
وح��ق وظلمة ونور وظ��امل ومظلوم .الريب
انكم مل تكونوا م��ن املختارين املخرين .انتم
خلقتم لتكونوا تابعن فهل للتابعن رأي أو
مش��ورة؟ البأس عليك��م وال تثريب .مبارك
لكم ما انتم عليه من حال فأنا معكم ولكني
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م
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ال ((مههم��ة غضب))ارجوك��م ال تغضب��وا
مني((هبم��س)) فح��ايل وحال م��ن قادوكم
كبره��م اىل صغره��م يش��ابه حالكم .بى.
مالك��م دهش��تم وعجبت��م؟! فكلن��ا يف تلك
الس��اعة سواس��ية كأس��نان املش��ط ((وكأنه
ينص��ت لكالمه��م)) م��اذا تقول��ون؟ ه��ا؟
((رصخ��ة مجاعية))((يندف��ع اىل اخلل��ف
ويسقط))قلت لكم ال تغضبوا مني يا رجال
ألهن��ا احلقيق��ة الت��ي عملن��ا انا وم��ن معي.
انا م��ن؟ ومن مع��ي من؟ ال رضر .نس��يتني
ونسيتهم .ما أتذكره انا سوية عملنا جاهدين
((هيمس ضاح��كا)) لنوارهيا ع��ن عقولكم
وارواحك��م وافئدتك��م وانت��م صدقتموها
وصدقتمونا((.يضح��ك)) يف كل م��ا ذهبنا
بكم اليه من امل .صدقت��م كذبتنا ((.ينفجر
ضاحكا))انتم صدقتم تلك الكذبة! ال ليشء
إال ألنك��م اغبياء .أغبياء فلو مل تكونوا هكذا
ملا تك ّنا منكم.
((ينهض مقرتبا من اهلياكل وينصت اليها))
ارجوك��م تهل��وا وال تتس��ارعوا في��ام بينكم
هكذا باألسئلة .احسنتم .ماذا؟ سؤال ذكي.
كيف خدعناكم؟ .نح��ن تكنا من خداعكم
بسلوكنا لسبيل واحد هو عى الدوام السبيل
األنج��ح واألكث��ر أمان��ا واألرسع واألقوى
واألوحد .بى .انه سبيل اغراء انفسكم بكل
م��ا يبهج ف��ؤادا ويزغلل عين��ا ويم ّني الروح
باألح��الم واخليال بالس��عادة التي ال حمل هلا
ا ّ
ال عى ارض نفوس��كم احلاملة التي هرستها
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

الدنيا والبابكم التي تتعجل هناءهتا وجاهها
وقلوبكم التي ما صنعت اال لتصدق الكذب
والبهت��ان وكنتم انتم اصحاب ذلك كله فال
تثوروا وال تتفاجؤوا فتأخذكم العزة بالنفس.
انتم م��ن احببتم ان تكونوا هك��ذا وانتم من
نبش��تم ارض انفس��كم وانتم من حرثتموها
وهيأتوها هل��ذا كله وانتم من نثر البذور فيها
لكي تكون بطنا حاضنا لتلك االجنة الس��يئة
وانت��م من س��قتموها ورويتموه��ا بأيديكم.
وانت��م م��ن حصدتوه��ا فل��م بعد ه��ذا كله
غضبك��م املغرق باحل��زن؟! حق��ا انكم قوم
اغبياء ال يفقهون ..مل��اذا؟ ألنه قدركم الذي
فلم ال
ق��دّ ر لكم وعليكم واجب اإلقرار به َ
تق��رون؟! وهو ايضا حصادكم الذي به كنتم
تزرعون واىل حتقيقه تستعجلون! أو ليس من
أجله كنتم تتوافدون؟ وفيام بينكم تتزامحون؟
تتوسلون؟ تتذابحون؟ وبعد هذا كله ها أنتم
عى وجوهكم العجب والدهشة ترسمون!
ثم رحت��م تتباكون وتش��كون وتنحبون! اال
تعس��ا والف تع��س لكم وملا تري��دون! يامن
أتيتمون��ا كالق��ردة ترتاقص��ون ول��أرداف
هتزون .ي��ا كالب األرض واش��دها حقارة.
م��ا الذي الي��ه تس��عون؟ أو مل ترحلوا ونحن
ايضا بعد ردح من الزمان راحلون؟ أو لستم
الس��ابقن ونحن من بعد الالحقون أم تراكم
عى هذا احلديث انتم معرتضن؟!يا من كنتم
تظنون انفس��كم ال للحرب انت��م ذاهبون..
بل يف نزهة من نزه الليايل احلمر تش��رتكون.
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وأيم الس��امء ال ادري كيف إن��ا غنمنا القتال
مع رجال مثلكم عى املال كالدود ينس��لون
وما هم اال عى ش��اكلة أمية ب��ن حرب أمر
الفس��ق واملجون .ملّا اذكى ن��ران حرب بدر
ي��م الطامة الكربى فغرقوا
فأطمس قومه يف ّ
مجيعه��م ومازال��وا يغرق��ون .اللعن��ة علي��ه
وقوم��ه وعليكم وعلينا م��ن قبلكم وعى أي
ق��وم هلالكه��م يعمل��ون ويس��تعجلونّ .
أف
ت��ب .اقرفتمونا يف
وتب بل الف الف ّ
لك��م ّ
عيشكم ويف مماتكم .وأيم السامء ما انا فيه من
اجلحيم هلو أرحم من العيش معكم يا أسفل
خلق اهلل أمجعنّ .
أف.
(( يلط��م ع��ى وجهه وينهار ع��ى األرض-
إظالم))
اإلشارة اخلامسة
=========/
(( الرسير منتصب بشكل عمودي عليه ينام
ش��مر .هبوب رياح قوية هت��ز اهلياكل املعلقة
والرؤوس املنصوبة عى الرماح .هبوط رأس
احلس��ن الرشيف ((ع)) من س��امء اخلش��بة.
بقع الدم من اخلراطيم تنهال عى شمر النائم
والذي يتذوقها بش��كل وح��يش ويتلذذ هبا.
عى الس��ايك األعى خلف الس��تارة .النران
تبدأ بالتصاعد وأشباح فيها ترصخ من شدة
العذاب.
ش��مر النائ��م يتل��وى وه��و موث��ق باحلبال.
يس��تيقظ .حياول مس��ح بقع الدم ال يتمكن.
يتل��وى وي��زداد عذابه ش��يئا فش��يئا .يرصخ

بقوة .يبكي بشدة)).
رأس احلس��ن /أتت��أمل؟ أتع��ذب؟ تبك��ي؟
ختاف؟ م��ا دمت هكذا فأن��ت اذن مثل باقي
البرش.
ش��مر /أهيا الرأس املجه��ول؟ تتحدث عني
وكأنني لست إنسانا .بل حيوان.
رأس احلسن /بل أنت أشد وأوحش رضاوة
من أشد احليوانات رضاوة .ام أنك ال
تعلم عن حالك الذي كنت عليه؟ أم نس��يت
او تناسيت؟.
شمر /ال أدري مل انت دون كل تلك الرؤوس
تثر يف اعامق أعامقي رعبا وخوفا؟!.
رأس احلسن /ومل تعلم السبب يف هذا؟.
شمر /لو كنت أدري ملا تساءلت واندهشت
وتعجبت وحترقت شوقا ملعرفة السبب.
قلبي وعقيل وروحي وكل ما يف من جوارحي
تنبئني بأنك عى شأن كبر وهام وخطر .كلام
طاف يب طائفك هتب عيل عواصف الغضب
الكربى وتن��وء بروحي أثقال هي أعظم من
أثق��ال اجلب��ال العظ��ام وجتثو ع��ى صدري
اهلم��وم والغم��وم التي حتطم اك��رب احلصون
وأشدها .بربك اال ختربين من تكون؟!.
رأس احلس��ن /ل��ن أجيب��ك حتى أس��قيك
الع��ذاب األك��رب ك��ام س��قيتني .لن أش��في
فضولك
وغليل��ك غ��رورك حت��ى أروي��ك الظم��أ
األعظم.
ش��مر /يا هلل! أكل هذه الصحارى الشاسعة
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من ّ
الغل فيك إيل؟! أ كل هذا األمل الس��اموي
مرتام��ي األط��راف ال��ذي يف��رتش صدرك
بس��ببي؟! يا س��يدي الرأس .أح��س ان لك
كرام��ات وق��درات وق��وة خارقة .قب��ل أيام
أمرت رج َ
يل بالتوقف فتوقفتا!.
رأس احلس��ن /وأنت مل تبال بصاحب ذلك
كله وذبحته من الوريد اىل الوريد.
ش��مر /إرصارك عى هذا يعذبني .يمزقني.
ويلقي يب اىل دوامة إعصار لن ينتهي.
رأس احلس��ن /أن��ت اذن تنكر م��ا فعلت؟
وتريد خلع لباس��ك وجلدك وتروم اهلروب
جللد ولباس جديدي��ن آمال منك باخلالص
من جريرة بقعة الدم التي اهرقتها.
ش��مر(( /يرف��ع رأس��ه اىل أعى وبق��ع الدم
تلطخ وجهه)) بقعة الدم؟! وما شأنك ببقعة
الع��ذاب ه��ذه الت��ي كلام نزلت ع��ى وجهي
كأهنا قطعة من نران جهنم تلهبني!.
رأس احلسن /هذا عذاب الدنيا وإن عذاب
اآلخرة ألشد وأكرب وأعظم لو تدري.
ش��مر((/يرصخ)) عذاب اآلخ��رة؟! وهل
كتب عيل ذاك العذاب بال ذنب سويته؟.
مرصا عى اإلنكار.
رأس احلس��ن /ما دمت ّ
هلم معي لرتاك وما فعلت.
((فالش باك – إظالم))

مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

اإلشارة السادسة
=========/
((عرض س��ينمي ملا ق��ام به معس��كر الكفر
بأهل احلسن يف الطف)).
ش��مر((/يتجول بكربي��اء م��ا ب��ن اهلياكل
واجلامجم املعلقة ش��اهرا س��يفه وضاحكا))
ان��ا صيادك��م ي��ا م��ن هتت��زون راقصن عى
اس��نة الرماح .انا ذئاب احلروب ووحوشها
الضاري��ات التي س��امتكم ال��وان العذابات
واآلالم وجرعتكم كؤوس املرارة واهلزائم.
اي ن��وع من األقدار تلك التي س��اقتكم ايل؟
الريب اهنا كانت عمي��اء؟ اجل .عمياء واال
م��ا كان��ت لتحرشك��م يف ن��ران هي ش��قيقة
ن��ران جهنم احلارقة التي ال تذري وال تبقي
شيئا .انا من اوردكم اليها داخرين .انا املوت
واهل��الك الذي ه��و مالقيكم اين��ام كنتم ولو
يف ابراج مش��يدة وس��يفي هذا يشهد عى ما
دار يف تل��ك الواقعة التي ما بعدها وال قبلها
واقعة .يا للسامء!.
كم كنت اتلذذ وانا ارضب بس��يفي اتباعك.
فأرى الدم��اء تتفج��ر منهم وكأهن��ا الينابيع
الرباكيني��ة تتفج��ر تفج��را وتنت��رش ع��ى
وجهي فأتذوقها وكأين أتذوق شهد الشهد
فتضي��ف لروح��ي ارواح��ا اخ��رى تنحني
القوة والنش��وة األزلية التي ظل آدم وزوجه
واحفادمه��ا يبحثون عنها آالف الس��نن ومل
ول��ن ينالوها ولكني انا .ان��ا .انا وحدي من
ناهلا وترغ بأريها الفواح .آه .آه.
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((يمس��ك راس��ه ويع��رصه)) م��اذا فرحات
انت��ن وس��عيدات ومبتهج��ات وهانئ��ات؟!
((يضح��ك بجنون))اعل��م ذل��ك وحي��ق
لك��ن كل ما تردن فعله .م��اذا؟ مازلتن تردن
املزي��د؟! كل ه��ذه اهلي��اكل وم��ا س��فحت
م��ن الدم��اء ومازلت��ن ظامئ��ات؟ أف لك��ن
متوحش��ات كصاحبكن .اآلن دعن��ي اتلذذ
بن��رصي واحتفل بعريس واهن��أ بكايس التي
اخفيته��ا يف مكان حتى انتن جتهلنه ((يتحرك
بخف��ة اىل رسي��ره ويرج م��ن فم الش��يطان
رأس احلس��ن تقطر دما ومعه كأس كبرة))
غريبة وعجيبة رأسك يا حسن! فعى الرغم
من م��رور األيام ع��ى قطعه��ا ولكنها تبدو
اآلن يف حاهل��ا الت��ي هي عليه��ا حال الرأس
لتوها! بل وأش��د م��ن ذلك!
الت��ي قطع��ت ّ
فكل ما يف الوجه ما زال ينبض باحلياة وكأنه
ي��روم النطق والبوح والش��كوى بام جرى له
من عظيم وف��ادح األمر!((ع��رض ملقتطف
من مسلسل املختار يمثّل خويل وهو الرجل
الذي رسق رأس احلس��ن الرشيف ووضعه
يف ش��وال وهو داخل داره بينام الدماء تسيل
عى األرض وكلام مس��حت زوجته األرض
منها تظهر ثانية وهي تفور))((حديث ش��مر
يرافق العرض الس��ينامئي)) وا ّما الدماء فهي
م��ا تن ّفك جارية منها ال تنقط��ع كالنهر تقطر
حارة((يم��أ الكاس م��ن الدماء)) تلك هي
كأيس األث��رة احلبيب��ة .اهن��ا األغ��ى واألعز
واألثم��ن ..ب��ل واألندر يف ما ه��ذا الوجود

كل��ه .لقد تعب��ت كث��را وجاهدت اكث��ر ّمما
جاه��د الف ال��ف فارس ك��ي اناهلا واحظى
هبا ((حيدث اهلياكل)) أتدرون َمل؟((ضاحكا
بخبث))ل��ن انبئك��م قبل ان اعذبك��م وانتم
هياكل عظمية كام عذبتكم يف ماضيكم وانتم
اجساد برشية.
ال تعجب��وا مني وال تدهش��وا فأن��ا مصنوع
هك��ذا .خملوق من الع��ذاب وللتعذيب .من
اآلالم وهل��ا .م��ن الوحش��ية وللتوحش .من
سفك الدماء ولرشهبا .حس��نا .سأبلغكم بام
حتتوي��ه هذه الكأس .ما بن ثناياها من رحيق
روح األرض وشهدها البرشي الذي مل ولن
وال يشاهبه رحيق ال يف خلقها قديام او حديثا
و حتى يف قادماهتا ((هامسا)) أتعلمون ما يف
هذه الكأس؟ انه دم .دم ولكن ليس كأي دم
آخر .بى.
فه��و دم ال يش��اهبه دم آدم��ي يف ه��ذه الدنيا.
هو دم حس��ن((.يرصخ)) حس��ن(( .مؤثر
موس��يقي ه��و مزيج م��ن رضب��ات الطبول
والصنج ورصخات احلرب التي يرقص عى
انغامها رقصة تعبرية وحش��ية بدائية-خلف
الستار عى السايك اشباح ترقص تعبرا)).
((ينفجر ضاحكا ويرشب– إظالم))
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اإلشارة السابعة
=========/
((خش��بة امل��رسح حتول��ت اىل س��احة قت��ال
وحش��د من اهلياكل يتقاتلون فيام بينهم برفقة
كافة املؤثرات الضوئية والصوتية واملوسيقية
التي تش��يع جو احل��رب .حتت بقع��ة الضوء
احلمراء يظهر يف وس��ط اخلش��بة شمر معلق
و مكبل باألغالل من أطرافه العليا والسفى
ويبق��ى معلق��ا ما بن س��امء وأرض اخلش��بة
طول املشهد .حاملا هيبط رأس احلسن((ع))
كل يف املشهد يتوقف وجتمد فيه احلركة)).
رأس احلس��ن(( /هيبط من أع��ى)) واآلن؟
هل عرفت من تكون ومن أكون؟ ام انك
ما زلت من الناكرين املنكرين؟.
شمر /هو! هو! هو هو هو هو! نفس الرأس
الذي ظل يالحقني ويعذبني!.
رأس احلس��ن /وأخرا أق��ررت بجريمتك
التي سيطوف خربها يف كل أرجاء دنيانا
ودنيا من سيفدون من بعدنا اىل يوم الدين؟.
ش��مر /عذرا يا س��يدي ف��اين مل أقرتف تلك
اجلريمة كي أقر بارتكاهبا.
رأس احلس��ن /ما أش��بهك بإبلي��س اللعن
الذي يزيغ قلوب أمة من بني آدم وانفس��هم
وملّا يرتكبوا الذنوب واملعايص يتربأ مما فعلوا
وسيفعلون.
ش��مر /ولكني من بني آدم يا سيدي الرأس
ولست من بني ابليس اللعن.
رأس احلس��ن /ش��كلك .هيأتك .وعاؤك.
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

من بني آدم ولكن حمتواك .روحك .نفس��ك
وكل ما يف أعامق أعامقك من بني الش��يطان.
انت تابع له يف كل يشء.
شمر /س��يدي الرأس .صدقني إن قلت لك
بأين لست هو وال تزر وازرة وزر أخرى.
رأس احلس��ن /حت��ى كالم اهلل مل يس��لم من
مكرك وخبثك فرحت تستنقذ به حالك مما
ينتظ��رك من مصر هو األس��وأ مل��ا يمكن ان
يالقيه أحد من اخللق .اال ترى بأن نكرانك مل
ول��ن وال يكون فيه خالصك مما أنت فيه من
نحاري؟
مصر بائ��س؟ اال تقر بأنك ق ّتايل؟ ّ
ذ ّباحي؟ ظالمي؟.
شمر /أنّى يل أن أظلمك وأنا ال أعرفك؟ بل
اين ال اعرف حتى نفيس!.
رأس احلس��ن /اللهم انطق لس��انه باحلق يا
حق يا قوي.
ش��مر ((/تتغر نربة صوته)) أنا من فعل لك
وألهلك السوء وحز رقبتك وسفك دمك
ورشبه وارتوت منه شياطن نفسه.
رأس احلسن /ما ردك عى ما أباح به لسانك
يا شقيق الشيطان؟.
ش��مر/ولكني مل أفعل اال م��ا أمرت بفعله يا
سيدي الرأس .فام ذنبي؟ إن مل أقطع رأسك
قطع��وا رأيس وحزوا رقبتي وأس��الوا دمي
ورشبوه.
رأس احلسن /من أوالئك الذين أمروك؟.
شمر /ال أعرفهم .أجهلهم .نسيتهم.
رأس احلس��ن /اذن أنظر وأستمع لتعرفهم
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بأشكاهلم وأسامئهم.
((يف مقدم��ة اليمن يري تقديم مش��هد آدم
وح��واء يف اجلن��ة ومه��ا يقفان ع��ى علو مع
املؤثر املوس��يقي والضوئي املناس��بن والذي
يتغر حاملا يدخل ابليس الذي يقف يف مقدمة
اليسار يوسوس هلام -التمثيل صامت)).
صوت(( /هامسا)) ما هناكام ربكام عن هذه
الشجرة ا ّ
ال ان تكونا ملكن او تكونا من
اخلالدين .اقاسمكام إين لكام ملن الناصحن.
(( آدم وحواء يتهامسان مع بعضهام ))
ص��وت(( /هامس��ا)) ي��ا آدم ه��ل أدل��ك
ع��ى ش��جرة اخلل��د ومل��ك ال يب��ى......
((طه.))120/
((تغي��ر رسي��ع يف املؤثري��ن املوس��يقي
والضوئي -آدم وحواء يرجان))
صوت((/يضحك س��اخرا))آدم؟ أفلحت
يف غوايت��ك وزوج��ك .إين لذريت��ك م��ن
الغاوين.
((بخش��وع)) إهلي  .ريب وخالقي .إين بريء
منهم ومما فعلوا او سيفعلون.
شمر((/يرصخ)) هو! هو! هذا هو الصوت
الذي كان وما يزال يصيح يب صارخا:
ح��ز رقبته.
ص��وت /اقتله .اذبح��ه .انحرهّ .
تذوق دمه كي تنال اخللد الذي ال يبى.
رأس احلسن /املغرر هبام ،آدم وزوجه حواء
وأما الصوت فهو إلبليس املذموم.
( هابي��ل نائم – قابي��ل يدخل  -إبليس يظهر
عن بعد يوسوس لقابيل)

صوت/قابي��ل؟ يا ولدي احلبي��ب املهضوم
املظل��وم املح��زون .أن��ا الوحي��د من يس��مع
آالم��ك وعذابات��ك الصارخ��ات وروحك
التي تئن وتنحب وجراحاتك التي تنز دما ًء
أغرق فؤادك .اسمع نصحي لكي تنال ملكا
ال يبى أب��دا فتكون من اخلالدي��ن املخلدين
فأنا لك من الناصحن الراش��دين .إن سبب
كل ما أنت فيه هو ذاك الذي يرقد هناك هانئا
سعيدا غانام مغتصبا حلقك .اقتله هبذا احلجر
املقدس (يق��دم له احلج��ر) ان فيه خالصك
مم��ن آذاك .ارضب��ه بق��وة ع��ى رأس��ه رضبة
واحدة فينته��ي كل يشء(قابيل يتقدم هلابيل
حام��ال احلج��ر) افعل م��ا امرتك ب��ه (قابيل
يرضب أخ��اه بق��وة) (يرفع أخ��اه ويرج).
((يضح��ك س��اخرا)) قابي��ل؟ أفلح��ت يف
غوايتك .إين لذريت��ك من الغاوين(يترضع)
إهل��ي .ريب وخالق��ي .إين ب��ريء منه��م ومما
فعلوا أو سيفعلون.
شمر((/يرصخ)) هو! هو! هذا هو الصوت
الذي كان و
ما يزال يصيح يب صارخا:
ح��ز رقبته.
صوت /أقتل��ه .أذبحه .انحرهّ .
تذوق دمه كي تنال اخللد الذي ال يبى.
رأس احلس��ن /القتيل الش��هيد ه��و هابيل
املؤم��ن املظل��وم والقات��ل هو قابي��ل الكافر
س��ن القتل من
الظ��امل ألخيه وه��و أول من ّ
بني البرش والذي أسال دم أخيه عى األرض
وكان أول دم يسيل عليها .الصوت للملعون
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م
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ابليس.
((اىل مقدم��ة يس��ار اخلش��بة يدخ��ل اعراب
ويتهامسون -تثيل صامت))
صوت((/هامس��ا)) انصت��وا يل .إن كنت��م
تريدون اخلالص املؤكد من حممد والقضاء
احلاس��م عى فتنته التي جاء هبا .اس��تمعوا ملا
س��أقوله واعمل��وا ع��ى تنفيذه دون��ام إبطاء.
انتخب��وا منكم ومن حلفائك��م عرشة رجال
أش��داء وابعث��وا هبم اىل دار حمم��د ليرضبوه
رضبة رجل واحد فيتف��رق دمه بن القبائل.
هذا هو سبيلكم الذي سينقذكم منه.
((األعراب يرجون))((يضحك ساخرا))
س��ادة قري��ش؟ أفلح��ت يف غوايتك��م إين
لذرياتك��م م��ن الغاوين((..يترضع))إهلي.
ريب وخالق��ي إين ب��ريء منهم ومم��ا فعلوا أو
سيفعلون.
شمر((/يرصخ)) هو! هو! هذا هو الصوت
الذي كان وما يزال يصيح يب صارخا:
ح��ز رقبته.
ص��وت /اقتله .اذبح��ه .أنحرهّ .
تذوق دمه كي تنال اخللد الذي ال يبى.
رأس احلس��ن /األعراب .ه��م كفار قريش
ومرشكوها من الذين كانوا يأترون بجدي
النب��ي األم��ن حمم��د ب��ن عب��د اهلل صى اهلل
عليه وآله .وا ّما صاحب الصوت فهو ابليس
اللعن.
((عرض داتش��و للقطات من فيلم الرس��الة
تثّل ترصد وحيش للحمزة ((رض))
((يف مقدم��ة يس��ار اخلش��بة تظه��ر هند بنت
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

عتبة -حوارها يرافق العرض))
ص .هن��د بن��ت عتب��ة(( /بطبق��ة رجالي��ة
هامس��ة)) وحيش؟ وحيش؟ أتسمعني؟ هذا
هو
صي��دك الثم��ن .ضالت��ك املختارة ي��ا صياد
األس��ود .هو مرجتاك ومناك وجائزتك التي
س��تخرجك من العبودية اىل احلرية .ضالتك
التي ستمنحك كل ما حتلم به بل اكثر .وأكثر
وأكث��ر .غزالك هناك ينتظ��رك لرتميه برحمك
فرتحي��ه وترحين��ي وأيب وأخي وعش��ريت إن
هي إال تسديدة واحدة اىل حيث مقتله مقتله
أريد كبده.
((ع��رض لرم��ي وح��يش الرمح ع��ى محزة
وإصابته وتزيقه .هند خترج كبده))
صوت((/ضاحكا س��اخرا))هند؟ أفلحت
يف غوايت��ك .إين لذريت��ك م��ن الغاوي��ن.
((يت��رضع)) إهلي .ريب وخالق��ي .إين برييء
منهم ومما فعلوا أو سيفعلون.
شمر((/يرصخ)) هو! هو! هذا هو الصوت
الذي كان وما يزال يصيح يب صارخا:
ص��وت /اقتله .اذبح��ه .انحره .ح��ز رقبته.
تذوق دمه كي تنال اخللد الذي ال يبى.
رأس احلسن/املقتول املمثل به محزة بن عبد
املطلب ((رض)).عم رسول اهلل
ص��ى اهلل علي��ه وآل��ه .ف��ارس اإلس��الم
واملس��لمن وش��هيدهم يف معرك��ة أحد .أ ّما
القاتل��ة بيد وح��يش فهي آكل��ة األكباد هند
بن��ت عتب��ة زوج ايب س��فيان رأس ال��رشك
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والفتنة ومن خلفهم صوت ابليس الرجيم.
((يف يم��ن اخلش��بة اإلمام ع��يل(ع) وصحبه
يصلون))
صوت /يا بن ملجم .هذا هو غريمك الذي
علي��ك االقتص��اص من��ه .ارضب��ه ...رضبة
قاضية ستنال بس��ببها اخللد واخللود .واآلن
تقدم وال تتباطأ يف تنفيذ ما أمرتك به.
(( يتقدم رجل ويرضب اإلمام عى رأس��ه))
((ضحك��ة س��اخرة)) ابن ملج��م؟ أفلحت
يف غوايت��ك .إين لذريت��ك م��ن الغاوي��ن.
((يت��رضع)) إهل��ي .ريب وخالق��ي إين بريء
منهم ومما فعلوا أو سيفعلون.
شمر((/يرصخ)) هو! هو! هذا هو الصوت
الذي كان وما يزال يصيح يب صارخا:
ص��وت /اقتله .اذبح��ه .انحره .ح��ز رقبته.
تذوق دمه كي تنال اخللد الذي ال يبى.
رأس احلس��ن /املقت��ول الش��هيد ون��رباس
الدنيا واآلخرة وسفينة النجاة التي من ركبها
نجا من كل رشور األرض والسامء والعروة
الوثقى التي ما ان يتمس��ك هبا العاملون فلن
يضلوا أبدا وويص نب��ي الرمحة .أيب املرتىض
أمر املؤمنن وس��يد الوصين اإلمام عيل بن
أيب طال��ب صلوات اهلل تعاىل وس��المه عليه
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا .القاتل
هو امللعون ابن امللعون إبن ملجم .الصوت
إلبليس اللعن.
لعنة ريب عليهم أمجعن .ان ما رأيته وس��معته
م��ا هو اال قليل من كثر مما جرى علينا نحن

أه��ل البي��ت صل��وات اهلل وس��المه علين��ا
وعى عباده املخلصن من وسواس الشيطان
الرجيم.
ش��مر /س��يدي وم��والي ال��رأس .اال تتفق
معي أهنم ال ذنب هلم يف ما فعلوا؟.
رأس احلس��ن /قبحت وقبح لس��انك  .هذا
هو منطقك��م الذي به تس��ترتون وألفعالكم
الشنيعة التي ختالف أمر اهلل تعاىل دوما تربرون
وبإبليس وأتباع��ه الذين كلام نزغوا أمة منها
يت��ربؤون مم��ا فعل��وا ويفعل��ون تتحججون
ول��و أنك��م لأنبي��اء والرس��ل وصحائفهم
ورس��االهتم وكتبه��م كنت��م تنصت��ون وهب��ا
تتفك��رون وللفرق��ان تتدب��رون ويف آي��ات
الس��امء واألرض وما بينهام تتمعنون وأن اهلل
ميزكم عن كل ما خلق من
ملا منحكم العقل ّ
الدواب وأنكم به يوم القيامة سوف تسألون
وحتاس��بون لو كان لكم بكل هذا إيامن قوي
ثاب��ت وب��ه تؤمن��ون وتوقن��ون لتحصن��ت
أفئدتك��م وأروحك��م وأنفس��كم وكل م��ا
تلكون م��ن الضعف واهلوان واخلذالن وما
تأمركم به شياطينكم وما تشتهون وملا تكن
منكم ابليس وأتباعه امللعونون.
ش��مر /ال ري��ب اين لس��ت منه��م س��يدي
وم��والي الرأس فأن��ا كنت مأم��ورا .أليس
كذلك؟.
رأس احلس��ن /ب��ل أن��ت أمامه��م امللع��ون
اللع��ن ويف مقدم��ة الغاوي��ن املغوين إن مل
تك��ون ابليس��هم املرج��وم الرجي��م .ثم من
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م
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أمرك سوى نفس��ك األمارة بالسوء الغارقة
يف قاع مس��تنقعات األبالسة الشياطن واجلن
الفاس��قن واش��قياء مارقن أمثال من رأيت
وسمعت ومن قوم نوح وعاد وثمود ولوط
وبني إرسائيل وفرعون وهامان وقارون
وأيب س��فيان وزوج��ه وأيب جه��ل وأمي��ة بن
حرب وم��روان ب��ن احلكم ومعاوي��ة ويزيد
واحلج��اج والرش��يد وغرهم أمة م��ن أتباع
ابليس يساقون اىل جهنم داخرين.
ش��مر /عذرا س��يدي الرأس .أوالئك كلهم
كان هلم عقل به يدبرون .أما انا فبال عقل.
رأس احلس��ن /كذاب وخمادع! أنت فكرت
وخططت ودبرت وقمت بفعلتك الشنيعة
التي ما سبقك اليها أحد من البرش بنجم من
نجوم الثقلن عن قصد ووعي ودراية وإرادة
وإرصار أدمى قلب املصطفى وآله وأتباعهم
فأبكيته��م بدل الدم��وع دم��ا وكل هذا كان
بعقل��ك .العقل امتحان .العقل نعمة ونقمة.
نعم��ة ل��و انتدبته ملرضاة اهلل تع��اىل ونقمة لو
عملت العكس .إن العقل امتحان .من نجح
فيه نال اجلنة ومن فش��ل فيه نال النار .العقل
امتحان.

مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

ش��مر /س��يدي الراس الرشي��ف ..انا كنت
جمربا غر خمر.
راس احلسن /ال جرب وال تفويض ..بل امر
بن امرين.
ش��مر /ال ج��رب وال تفوي��ض .ب��ل ام��ر بن
امرين(..يبكي) ليتني كنت ترابا .ليتني كنت
نسيا منسيا .ليت أمي مل تلدين ألكون شقيا.
رأس احلس��ن /آن أوان اجل��زاء واحلس��اب
يا.....شمر .....بن ....ذي .....اجلوشن.
شمر(/هامسا)ش��مر؟! اب��ن؟! ذي؟!
اجلوش��ن؟! إس��مي الذي مل أعرف��ه اال حلظة
مويت؟!.
(( بينام يرتفع الرأس الرشيف ألعى هيبط
شمر مكبال باألغالل اىل جوف وسط
وسط خشبة املرسح حيث النران املستعرة
وهو يردد صارخا))
شمر /ما أقبح ان تكون شمرا ..ما أفدح أن
تكون شمرا ..ما أشنع أن تكون شمرا..
ما أكره أن تكون شمرا...شمر إبليس...
إبليس شمر(يرددها ضاحكا بجنون).
(( إظالم))
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يف غربته

تاأليف  :اأ .د عقيل مهدي يو�صف
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املشهد االول
(يف رشفة من قرص االمارة)
يزيد :سأعمل السيف يف رقاهبم
هند :لكن بقية سيفك من الناجن يف الكوفة
س��تكون انمى عددا واكثر ولدا اراك ضيقت
الرزق عليهم
يزي��د :حتى يقفل��وا افواهه��م ويمتنعوا عن
نرصته ويكون آلل امية ما ارادوا
هند :ما الذي اردتوه
يزيد :ان يوعوا ونشبع
هند :هال س��الت نفس��ك عن مصر االبرياء
اجلياع؟
يزيد :غوغاءرعاع نشتم ائمتهم عى املنابر
هند :أيفتون بأكل اموال اليتامى ؟
يزيد :احلسن من جرهم لليتم
املشهد الثاين (يف حدائق القرص)
هند :دعك من احلس��ن يا يزي��د  ..انظر اليه
كيف يميش هونا
اسمعه وهو ير ّد عى املسعور بالسالم
يزي��د :ال��دم حاج��ز ما بينن��ا يا حس��ن  .لن
تغصب واليتي غصبا
املشهد الثالث ( رشفة يف القرص )
يزيد  :ما انا باملسعور او الظامل .
هند  :لن يغفل اهلل عام تعمل
يزيد :معي جنود ومالئكة لن تروهنا
هند :ختوضها معركة عى اخلالفة وخزائنها
املشهد الرابع ( يف مسجد باملدينة)
احلس��ن :جئت حتذرين منهم ابالظنون ختترب
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

مع��ادن الرج��ال؟ ((ياط��ب هن��د متنك��رة
وكأهنا عازفة ))
هند :اعداؤك يتقمصون جلباب الدين ايضا
لكنهم قتلة
احلس��ن :ال ابغض اال من تثبت احلجة عليه
واتباعي هم السواد االعظم يف الكوفة
غيب يف السجون
هند :بعض اتباعك ّ
قرب او ّ
احلسن :واالخرون ؟
هن��د :التزم��وا الصم��ت او الذوا بالنفاق او
توزعوا يف الشتات
احلسن :ونحن كيف ترانا اهيا الكويف ؟
هن��د :اهل عل��م وفضل وم��ا خصصتم برب
اهل ملتكم حتى عممتم به االقىص من امللل
واهلل ال فاز يوم احلرش مبغضكم
املشهد اخلامس ( يف ميدان املعركة )
احلسن  :كن حرا
تسمني حر ًابل يزيد
يزيد  :أمي ميسون مل ّ
احلسن  :اجعل افعالك حرة اذن
يزيد  :س��أجعلها  00يا حفيد النبوة ووارث
حريتهاوسأصدر حكمي ..
احلسن  :احكم بالكتاب كي تكون واليتك
راشدة .
يزيد  :لكنك قيدي  ..تعيق واليتي .
احلسن  :أهذه مقالتك ؟
يزيد  :مقالة سيد حيكم كوفة آبقة .
احلسن  :تأ ّدب بأخالق القرآن .
يزيد  :سأجعلك قبلتي لو قبلت بيعتي .
احلسن  :يا للمنافقن  ..الذين يتعاشون عى
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اسمي وقلوهبم مرتعة بالغل والغش
املش��هد السادس ( يف املس��جد .شبيه بمعامره
وطرازه باملساجد يف أوربا )
يزيد  :هم شيعتك اذن؟
احلس��ن  :كذب��ت  ..وفج��رت دع��واك ...
شيعتي من صفت قلوهبم وطهرت ارواحهم
يزي��د  ( :يزيد )1أال تس��مع خطوات موتك
قادمة ..؟
(يزيد  )2أال تراهم قد ّ
انفضوا عنك ؟
احلس��ن  :عدمت يا يزيد زين��ة احللم وفزت
بصلف االستكبار .
يزيد  :ادعوك اىل جمالستي كي اتأدب
(يزيد  )3واخذ منك مروءة الوفاء
( يزيد  ) 1واجتنب ضعف السفه .
احلسن  :انظر اىل جالسك اال تراهم حيملون
يف انفسهم ريبة اهل الفسوق ؟
يزي��د  :غلبن��ا ج��دك بالكلم��ة  ( ..يزيد ) 1
وكان فقر ًايتي ًام
( يزيد  ) 3ضا ً
الوكنا جتار ًا وسادة ..
احلسن  :ومازالت فيكم رذيلة البخل وبشاعة
اجلريمةاالصول عى مغارس��هابفروعهافرع
باجلنةوفرع يف الن��ار خذ تفوقك  ..واترك يل
اليتامى واالرامل والفقراءفهم مملكتي
املشهد السابع
( حمط��ة قط��ار  ..هن��د تظهر عازف��ة كامن يف
مالبس مع��ارصة بدول��ة غربيةتعتمر قبعة..
تضعها ع��ى الرصيف  ..يزي��د يظهر بمظهر
دبلوم��ايس ثري  ..خلفه عربة مكدس��ة فيها

حقائب الس��فر  ..يلقي برزم��ة دوالرات يف
القبعة ).
هند  :مأت قبعتي بالذهب والنقود .
يزي��د  :بداف��ع الش��فقة ك��ي ال يتضاع��ف
شعورك باالضطهاد .
( يزي��د  ) 3وان��ت جتوب��ن ب��الد احلرية و
االنحالل ال فرق .
نحن االن  ..ندشن عرص ًا ذهبي ًا جديد ًا ..
قويل يل يا هند ايتها العازفة املاهرة
املتسولةما كان شعورك حن سامعك بخرب
مقتل احلسن االول ؟
هن��د  :قلت ما قال��ت عائش��ةحن وفاة عيل
 :فلتصن��ع العرب ما ش��اءت فل��م يعد احد
ينهاها ( .تذهب مبتعدة عنه )( وجتلس لتقرأ
يف كتاب )..
يزيد  :أي كتاب هذا الذي تقرئن ..
( يزيد  ) 3ما فحواه ؟
هند  :يقول الكتاب  ..لو رفعنا اهلل عن العامل
فكل عمل جماز لإلنسان .
لذلك اخرتت االنسان الذي يتجى فيه الرب
واتبعت وصاياه .
يزيد  :مستاء من هذا اجلواب,
( يزيد  ) 1يا جوابه افاق تطاردها الرشطة .
املشهد الثامن
(مكان اشبه بقضبان سجن  ..يظهر احلسن
يف بقع��ة مضيئ��ة  ..يق��رب منه يزي��د وبينهام
حاجز القضبان )..
يزيد  :عد اىل الديار انا اكفلك عند القوم
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احلسن  :ما عهدتك مهمت بصالح.
يعز ع��يل ان اراك غريبا هنا ثانية بمثل
يزيد ّ :
غربت��ك يف كرب��الء  ..وانت تتح��رق لرؤية
سكينة والرباب ..
( يزيد  ) 1ارسع قبل ان يغيبك الرتاب .
احلس��ن  :عش��ت وطوف��ت من ال��رشق اىل
الغربام صادفت من يس��عد او يش��قى س��وى
اهلل ..اهلل بين��ي وبين��ك يا يزي��د واالمر حيث
يشاء.
ّ
وجهيبذل سؤايل
يزيد  :اكرم
( يزيد  ) 2وعد اىل كربالء .
احلسن  :اي وهم يعرتيك؟
يزي��د  :اعل��م ان اهلل اعطاك��م الصباح��ة
والفصاحةالسامحةوالعلم واكرام النساء
احلسن  :والشجاعة واحللم.
يزيد(  : ) 3عد اىل الديار
احلس��ن  :قد ن��زل من االمر ي��ا يزيد ما ترى
فالدني��ا قد تغرت وتنك��رت وادبر معروفها
وبت انت االمر الناهي فيها!!
ّ
يزيد  :انا العابد املؤمن
(يزيد  ) 1س��أجعل مكانك عند املقام بمكة
لو شئت ال يف كربالء !
املشهد التاسع ( سكة حديد  ..متقاطعة )
يزيد َ :مل تبغ عداويت
(يزي��د ) اال ختاف وانا اهلج باس��مك جهارا
هنارا ان احرض الناس عليك؟
احلسن  :حولت حج بيت اهلل اىل جتارة تكثر
فيها وتستحوذ عليها.
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

يزيد  :ال والية وال امارة وال هدية
(يزي��د  ) 3وال تدعني اخرج للحج أهذا هو
العدل ؟
احلس��ن  :من ضاق عليه العدل فاجلور عليه
اضيق.
يزيد  :اس��مع من يكلم��ك االن هو إمام من
ائمة هذا العرص
(يزي��د  )1ومعي جتار واصح��اب نفوذ وقد
تأذوا من السلطات اجلائرة السابقة مثلك
(يزي��د  ) 2لعن��ة اهلل ع��ى يزي��د االمس ماذا
جنينا من اجرامه ؟
(يزيد  ) 3وغفر اهلل عن يزيد اليوم تقيا ورعا
عارفا بالرجال القابضن عى احلق.
احلس��ن  :اع��رف احل��ق تع��رف اهل��ه  ،فال
يعرف احل��ق برجالك من التج��ار واملنافقن
بل بس��واد الن��اس م��ن الفقراء وبم��ن زكوا
درامههم باحلق ال بالفرقة والفتنة والتقتيل
املشهد العارش(يف املسجد بطرازه االوريب )
بت اقدّ س اس��مك بعد فاجعة كربالء
يزيد ّ :
يا حسن
(يزيد  ) 1االجيال كلها توارثت حبك
(يزي��د  ) 2ق��د ال تك��رتث ملث��ل ه��ذا احلب
الش��عبي فخ��ذه من لس��اين ولس��ان الس��ادة
النجب
(يزي��د  ) 3كي��ف يح��دك من آم��ن بنورك
واس��تمد الش��جاعة من وقفت��ك وبطولتك
يف حال��كات الليايل وعفوك ع��ن ظلم ذوي
القربى امثايل

29

30

(يزي��د  )1كان يللن��ي الع��ار واخليب��ة وانا
اس��مع نشيج اتباعك يا موالي وهم يتلظون
من االسى ويذرفون الدمع مدرارا.
(يزي��د ) 2ل��ذا عق��دت الع��زم وتقدم��ت
صفوفهم لكي ابكي.
(يزي��د  ) 3فلي��س هن��اك من هو اح��قّ مني
بالبكاء واجود مني بالسخاء.
احلس��ن :انك��م تبكونن��ي  ..لكنك��م ال
تعرفونني يا يزيد فقد لبس��تم االس��الم لبس
الفرو مقلوبا.
يزيد :لست برشا يا حسن انت من املالئكة.
احلس��ن :بل انا ش��هيد من الناس يميش عى
قدمن قدويت جدي وايب والصحابة االطهار
ال الفج��رة واملراوغ��ون املتالعب��ون بعقول
البسطاء بالدجل والضياع والدموع الكاذبة.
يزيد  :اتوب عى يديك.
(يزيد  )1فانتم اهل العلم والفضل.
(يزيد  )2وهدايت وذخريت يف دنياي وآخريت.
املشهد احلادي عرش (يف طريق خارجي )
يزيد  :هل ترى واحد ًا مثيل يغدق عى الغرقى
من الناس مثل هذا الطعام؟
(يزيد )3هل تراه يبني مسجدا؟
(يزيد )1او ّ
يزكي ماله مثيل؟
احلسن  :مواهب ابليس قد تقمصتك.
يزيد  :ه��ل يذهب ابليس مع احلجيج اجبني
برب الكعبة؟
(يزيد )2هل يشده شوقه اىل تلقي طعنة منك
قاتله لتخلصه من رجس��ه الس��ابق (يزيد)3

ه��ذا انا اري��دك ان تنجين��ي من حي��اة الدنيا
نجني يا س��يد االس��ياد من
فانت باب نجايت ّ
هذه الدنيا الدنية.
احلس��ن  :ما ارى دنياك دنية يا يزيد بل اراها
مسورة بالعقارات وسبائك الذهب وارساب
النساء املغفالت واملغدورات.
يزيد  :انت ثأري اإلهلي يا حسن.
احلس��ن  :تدين فارغ وش��عارات منافقة هو
طف اخر تزهق فيه ارواحا بريئة.
يزيد  :اقسم باملصحف انا من اتباعك.
احلسن  :ال ترفع املصحف ضد املصحف.
يزيد  :وهذا القرآن احلسن خط مسطور بن
دفتن ال ينطق وانام يتكلم به الرجال
يزيد  :وقرآين؟
احلسن :لك منه الورق واحلرب ويل منه رشف
االنسان وكدحه وصفاء روحه.
املشهد الثاين عرش (يف املسجد )
احلس��ن  :اتري��د ان تضع قدم��ك يف موضع
قدمي.
يزيد  :لن اسكت عن حقك املهدور.
احلس��ن :صربت ويف العن قذى ويف احللق
ش��جى وان��ا اراك تق��ود قطيعا م��ن املرتزقة
تنحرون الرباءة كل يوم بتزوير اسمي.
يزيد  :اهنض يا حس��ن س��أمأ الدنيا جنودا
وحشودا.
(يزيد )1واسلحة ونقود ًا.
(يزيد )2س��أكون ثأرك الذي يزلزل االرض
حتت نعليك.
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(يزيد )3اظهر وخذ واليتي ان اردت.
احلسن  :واليتي غر واليتك يا يزيد.
يزيد  :اتربأ من سالطن اجلور.
(يزيد )1وعى رأسهم الطاغية يزيد.
(0يزيد )2وجالوزته أوغاد االمس.
(يزيد )3انظ��ر اىل مواكب��ي الزاحفة ورايايت
الراجف��ة وطق��ويس ومس��رات االم��ي فانا
اليوم ابكيك والعن جدودي وذريتي اىل يوم
الدين.
احلسن :أينك من احلق؟
يزيد :انظر اىل ثفنة يف جبهتي من اثر السجود
اال تراين الطم وجهي والس��ع ظهري بسياط
من حديد اال يكفيك كفني وخفقات بنودي
وطلبي الشفاعة.
احلسن :ابحث عن شفيع سواي.
(( املشهد الثالث عرش )) يف حمطة مهجورة
يزيد :سوء الظن من حسن الفطن.
(يزيد )3أتراهم ح��ن يلقون بدراهم كدهم
وش��قائهم يف رضحيك الطاه��ر اهنم حيبونك
كال فهم يلتمس��ون العزاء ألنفسهم من هول
ما يكابدون.
يزي��د  :ومن حص��ار الضجر وعب��ث احلياه
اترىض ب��ان ترتكهم ب��ال ٍ
وال ومع��ن قل يل
بربك كيف تراهم
احلس��ن  :اس��خى منك الهنم بذلوا مجيع ما
حر امواهلم
قدروا عليه من ّ
يزيد  :ومن اين يأتيهم املال وهم فقراء
(يزي��د )2يلجؤون الي��ك ضارعن ان تكون
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شفيعهم تتلطف هبم وتعينهم عى بلوى هذا
الزمان
احلس��ن  :ما بق��ي عندهم ما يباع ويش��رتى
اوق��ف تركاض��ك يف الظ��الل وجتوال��ك يف
الش��قاق مال��ك والن��اس دعهم يعيش��وا ال
ترسق اللقمة منهم
يزي��د  :اتري��دين ان اتس��ول مثله��م التم��ر
والرغيف حتى ترىض عيل
احلسن  :بل ادع اهلل لعله يغفر ذنوبك
يزيد  :باي لسان اخاطبه تعاىل
احلس��ن  :قل اهلي نعمتني فلم جتدين ش��اكرا
وابليتني فلم جتدين صابرا
يزيد  :اتريدين ان افضح ذنويب امام التعس��اء
هؤالء
احلس��ن  :ان وج��دت عيبا يف نفس��ك فس��د
اخللل
(يزيد : )3انا مؤمن ال عيب يف
(يزي��د )1اعب��د اهلل رغب��ة فيه وح��ده جلت
قدرته ال رغبة يف عبيده الفقراء
احلسن  :من يعبد اهلل رغبة فيه فهو تاجر
يزيد  :وعبادتك انت؟
احلسن  :اعبده شاكرا فتلك عبادة االحرار
املشهد الرابع عرش
منظر لطريق مهجور  ..تتساقط فيها التامثيل
..وتكثر فيها الوحشة  ..والغرابة ...والرياح
تذر اوراق االشجار اليابسة
يزي��د  :كيف تريد للعام��ة ان تعرفك  ،وانت
غريب ؟
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احلسن  :بدئ الدين غريب ًا  ،وسيعود غريب ًا ،
فطوبى للغرباء
يزي��د  :فوضن��ي اذن للحديث باس��مك  ،ما
دمت قد اخرتت الغربة
احلس��ن  :االحادي��ث دي��ن ولس��ت بأه��ل
حلملها يا يزيد
يزيد  :س��أقول للعامة ان حديث��ي من الدين
نفسه ..
(يزيد )2ألنه صادر منك وانت من اوكلتني
احلسن  :لكني سأخربهم امر ًا
يزيد  :ما يكون امرك ؟
احلس��ن  :انظ��روا عم��ن تأخ��ذون دينك��م
..حتى يتبينوا اختاليف عنك  ،وخاليف معك
يزيد  :وما اخلالف بيننا ؟
(يزيد )3م��ات يزيد ال��ذي قتلك  ،وحقت
عليه اللعنة وبئس املصر ،
(يزيد )1وجاء يزيد ال��ذي تريد  ،فليأخذوا
دينه��م مني  ،انا س��أقول هلم ب��اين اصبحت
انت !
احلس��ن  :مع��اذ هلل ان��ت تؤس��س لديانة ما
خط��رت عى نب��ي الرمحة من قب��ل ..فكيف
تريدين ان ارتضيها اليوم ؟
يزيد  :ديانتي حبك يا حسن ..
(يزي��د )2الن اس��مك ينجين��ي م��ن عذاب
الدنيا واالخرة
احلس��ن  :لس��ت من��ي  ،ألنك تص��ر هواك
احاديث موضوعة
يزيد  :احاديث وضعتها ال رقق قلوب العامة

يف حبك
احلس��ن  :ب��ل للرتهيب والتعص��ب  ،حبك
هذا اعامهم واصمهم ..حب تريد به افس��اد
الرشيع��ة  ،وايقاع اخللق باخلل��ط واخلبط ..
اعوذ بعفوك يا اهلل م��ن عقابك وبرضاك من
سخطك
املشهد اخلامس عرش
(تق��ف هن��د يف املحط��ة  ..ويزي��د حيتم��ي
بحقائب مرتاكمة يف الطرف الثاين )
يزي��د  :اقنعيه يا هند ..اذا كنا ق��د ترائينا رأي ًا
وجعلنا له حديث ًا فام الضر؟
هند  :حت��ى ان كان حديث��ك باط ً
ال ال اصل
له ؟
يزيد( : )1وكيف يكون حديث يزيد باطال؟
(يزيد )2وهو من تعرفينه اصال وفص ً
ال؟
هند  :مفت��ون  ،وغافل  ،وجاهل  ،انت ومن
يتبعك
يزيد  :أقويل باطل ومهمل ؟!
هند  :بل ال يقتضيه العقل  ،وال النقل
يزي��د  :لكنن��ي الي��وم ادق��ق نظ��ري يف كتب
االئمة التقاة
0يزيد )3ألختلص من موبقات اميس كلها
هند  :بجنونك تنكر الواضحات ..فتضعف
االق��وال الرشيف��ة وتقبحها بحدي��ث رواته
جماهيل مل يتفرد به سوى منتحل خمادع
يزيد  :اتبقن هنا تتسولن االغراب  ..لرموا
لك بقطعة نقود تذلك  ..وتعصف بروحك
هند  :ال يقوى عى اذالل روحي حتى قولك
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ه��ذا الناب��ع من قع��ر اجلحي��م الن جوهرها
الزمن الذي يرسي مع احلياة
يزيد  :وجوهر روحي يا هند ؟ انا الذي كنت
زوجك باألمس
تس��مر حمنط�� ًا يف اخلرائ��ب ..
هن��د  :هن��اك
ّ
وحف��ر الفجيع��ة لك��ن روحي هتف��و اىل عامل
جديد اىل مدائن ال يدنس��ها غبار العتمة وال
اخلزائن املرسوقة امللوثة بتمتامت الش��يطان ،
وحرشجاته !
يزيد  :اريد ان اخطبك ثانية لنفيس يا هند
(يزي��دَ )1مل ه��ذا العن��اد؟ ودون��ك حقائبي
احلافلة بالنقود والذهب
هن��د  :ال ارتيض صفقة رخيصة يا يزيد  ..بل
ابتغي جرعة من احلرية
املشهد السادس عرش
(يف املسجد  ..عى الطراز الغريب )
يزيد  :ي��ا هند اخاطبك انت واحلس��ن قوم ًا
اىل حقكام وال تقعدا يف بلدان املهجر والغربة
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وال تسكتا عن حقكام املقدس هذا ،
(يزيد )2مد يدك يا حسن كي ابايعك
(يزي��د )3ول��و ش��ئت ألم��أن الكوف��ة او
ال ورجا ً
مك��ة او املدينة او العامل ب��ارسه خي ً
ال
واموا ً
ال دفاع ًا عنك وعن حقك يزيد :
احلس��ن  :ط��ال ع��داؤك لإلس��الم ي��ا يزيد
ارجع حس��ر ًا مهزوما ف��ال حاجة يل بخيلك
ورجالك وطريقنا ليست واحدة
يزيد  :دلني يا حسن اي طريق تسلك أ ختتار
بيعتي ام بيعة اتباعي؟
احلس��ن  :أخترين بن قي��ارصة واكارسة هذا
الزمان ! اما علمت جوهر خياري ؟
يزيد  :نحن االن مشتبكان يف مصر واحد
احلسن  :لكننا خمتلفان
يزيد  :وانت يا هند؟
هن��د  :س��نرى اىل اي منقلب س��ينقلب فيك
هذا الزمان
 -اخلتام -
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ب�صرى مهدي بديرة
الشخصيات :
احلسن
العباس
صوت السيدة زينب
سكينة
عمر بن سعد
قاطع كف العباس 1
قاطع كف العباس 2
صوت الراوي
مؤث��رات صوتي��ة أص��وات أطف��ال ونس��اء
أصوات تعبرية

خشبة املرسح عبارة عن أربعة مشاهد
اخليام معسكر احلسن
عى مقربة من الفرات ( مشهد جانبي يوحي
بالفرات )
معسكر ابن زياد
تفاصيل أخرى
املرسح مظلم إال من بقعة ضوء يف املنتصف .
صوتي��ة ( ضجي��ج نس��اء وأطفال
مؤث��رات
ّ
أصوات معسكر )
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تفتح الستارة يظهر رجالن عى خشبة املرسح
يقرتب أحدهم
 العباس خماطب ًا احلس��ن ع  :يا أخي ,هل منرخصة ؟
العباس و ّ
يتأمل أمل ًا شديد َا «
« احلسن ياطب ّ
 احلس��ن  :يا أخي أنت صاحب لوائي وإذاتفرق عسكري .
مضيت ّ
 العباس  :قد ضاق صدري أريد أن أطلبثأري من املنافقن .
تدريي�� ًا ليظهر ع��ى الطرف
يض��اء امل��رسح
ّ
اآلخ��ر أطف��ال بجان��ب اخلي��ام ين��ادون :
العطش العطش.
 احلس��ن  :اطلب هلؤالء األطفال قلي ًال من
املاء.
 املخ��رج للمؤل��ف  :ام جت��اوزت موق��فطلب احلس��ن من العب��اس أن يذهب ليعظ
جيش ابن زياد ؟!
 املؤل��ف  :دعن��ا م��ن ه��ذا هم أحف��اد أيبس��فيان كانوا ومازالوا حت��ى اآلن من منهم
اتع��ظ أو توانى عن الرش واحلقد ؟ هو رصاع
أزيل بن احل��ق والباطل أهل الباطل اليمكن
أن يكونوا عى حق .
وبم تفرس ع��ودة احلر يف حلظاته
 املخ��رج َ :األخرة ؟
 املؤل��ف  :أمل أق��ل ل��ك ياس��يدي عن أهلاحلق ؟ احلر كان مع احلسن ع.
 املخ��رج  :وما الضر من عرض س��يناريوكامل ؟
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

 املؤل��ف  :من��ذ بدء اخلليق��ة والرصاع قائمبن اخلر وال��رش منذ أبينا آدم احتدم الرصاع
متمث�� َ
ال بقابي��ل وهابي��ل ال ,دعنا ننتق��ل بآلة
الزم��ن م��ن مرحل��ة إىل أخرى لنج��د أعداء
رس��ول اهلل قتلهم احلمزة مث ً
ال خذ عى سبيل
املث��ال أعداءنا اليوم مل يلتق��وا بعيل ع ليقتلوه
فجهدوا أن يقتلوا فينا عليا !
سيبقى الرصاع بن معسكري احلق والباطل
حتى ظهور من يملؤها قسط ًا وعد ً
ال .
صوتية (
يتحول املشهد إىل املعسكر مؤثرات
َّ
ّ
جيش ابن زياد وقع سنابك خيل)
بقعة مضاءة يف وس��ط املرسح يقرتب يدخل
العب��اس حام ً
ال قرب��ة ماء وراي��ة أيب عبد اهلل
احلسن ع .
 املخرج  :إضاءة كاملة .يمك��ن لن��ا أن نرم��ز إىل الراي��ة م��ن خ��الل
الراوي.
 املؤل��ف :ال يمكن ع��ى اإلطالق البد منوج��ود الراي��ة ط��وال الوقت يف ي��د العباس
فهذا حيمل معاين عديدة الراية جتس��د القيادة
أو ً
ال وجتس��د أن علي��ا ه��و نفس رس��ول اهلل
ّ
ً(ص) وحام��ل لوائ��ه ومانحن نح��ن إال يف
زمن واحد وختتلف األنوار فقط فهنا نور أيب
عبد اهلل وقمر بني هاشم الراية نظام عسكري
مادامت مرفوعة فهي إشارة الظفر والبد لنا
هنا من اإلشارة إىل الكثر من األمور املجردة
واملعنوية ولكن من خالل أش��ياء ماد ّية نحن
مرسحي َا ,
يا سيدي نقدم عرض ًا
ّ
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و ش��خصية العب��اس يف املرسحية ش��خصية
حمور ّية تلتقي عندها كل اخليوط
وشخصية البطل ال تس��اوم ال تقبل أنصاف
احللول ,هي شخصية تدافع عن قيمة البد من
تبيان معنى الراية فال حيمل الراية إال من كان
كفؤا حلملها .
تعود املؤثرات مع صوت الراوي
الراوي  :ركب العباس فرس��ه وأخذ رحمهوالقربة وقص��د الفرات وأحاط به جنود ابن
زياد ممن كانوا موكلن بالفرات ورموه بالنبل
فقتل منهم الكثر .
يظهر العباس عى املنصة راج ً
ال حيمل القربة
والل��واء ويدخل املاء يق��رتب ويغرتف غرفة
بيده ثم يرمي باملاء قائ ً
ال :
يا نفس من بعد احلسن هوين وبعده ال كنت
أن تكوين .
هذا احلسن وارد املنون وترشبن بارد املعن
يعود صوت ال��راوي  :إن ترك العباس للامء
هو رس من أرسار خلوده .
يمأ العباس القربة بامل��اء وحيملها عى كتفه
يتو َّقف يلتفت متوجه َا إىل اخليام .
يع��ود الصوت صوت املعس��كر ووقع اخليل
وهجوم اجليش نحوه.
العب��اس يقف يف منتصف اخلش��بة يقاتل من
كل جانب .
يظهر ابن سعد ويرصخ قائ َ
ال :
ويلكم ارشقوا القربة بالنبل فو اهلل لئن وصل
خميم احلسن ألفناكم عن آخركم
املاء إىل ّ

العباس يقاتل قتال األبطال .
يتحول املش��هد جانب آخر يضاء من املرسح
ش��جر نخيل أحدهم يتب��ئ وراء نخلة أحد
رجال ابن زياد اس��مه يوجه كالمه للمخرج
أو أقطع كف الساقي ؟!!
َ
يتدخل املؤلف قائ ً
ال :نحن نلقي الضوء عى
ما حص��ل يف كربالء املش��هد ال يتوقف عند
عاطف��ة ووالء ب��ل يتع��داه ليظه��ر للعامل أن
واقع��ة الطف تث��ل أوج مراحل رصاع اخلر
والرش وأن استهداف القيمة كقيمة يكون من
خالل الرش املطلق الذي يواجه اخلر بمطلقه
أيض ًا .
إن القراءة لفصول هذه امللحمة تبن لنا كيف
أن احلس��ن ص��وت احل��ق والعب��اس حامل
ل��واء احلق الب��د وأن يق��دم تضحي��ة مطلقة
وق��د جتلت من خ��الل قطع الك��ف األيمن
وم��ن ثم جزء ًا تلو آخر من جس��ده الرشيف
لتنتهي بالوصول إىل الكامل املطلق ليس لدى
العباس أنصاف حلول .
هو رصاع جبهة مقابل جبهة عيل وعمرو بن
عبد ود العامري « برز اإليامن كله إىل الرشك
كله»
الرجل  :وهل سيتجس��د الرش كله يف مشهد
قطع الكف؟
ّ
ستش��ف
املخ��رج  :ال��رصاع س��يتصاعد
احلوادث عام س��يقع من أهوال دون كش��ف
واض��ح مب��ارش إن��ام ه��و ت��درج وتط��ور يف
األح��داث يتح��ول إىل ت��أزم حيث تش��تبك
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النصوص
األحداث ويتضح ال��رصاع واحلركة بالعمل
املرسحي بالنس��بة للمش��اهد تتمث��ل بحركة
ذهنية .
 املخرج  :إضاءة الكل يعود إىل دورهالرجل يكمن خلف النخلة ويفاجئ العباس
ويرضب يده اليمنى فيقطعها فيحمل العباس
القربة واللواء بيده اليرسى قائ ً
ال :
واهلل إن قطعت��م يميني فإين أحام��ي أبد َا عن
ديني .
يق��رتب آخر من جيش ابن زي��اد يرضبه عى
شامله فيربهيا.
فيضم اللواء إىل صدره وحيمل القربة بأسنانه
يظل��م املرسح تام�� ًا وتبقى أص��وات ركض
العباس وس��نابك اخليل وينطلق صوت ابن
سعد  :امنعوه من الوصول .
العباس قرب املرشعة س��هم ينطلق فيصيب
القرب��ة وي��راق ماؤها إضاءة تتالش��ى ش��يئ ًا
فش��يئ ًا ينطلق س��هم آخ��ر ليس��تقر يف صدره,
وآخ��ر يف عينه يس��قط العباس أرض�� ًا يتلقى
رضب��ة العمود ,اهنكت ق��واه فنادى  :أخي أبا
عبد اهلل ادركني .
تركي��ز الضوء علي��ه مطروح ًا ع��ى األرض
لثوان مع موسيقا نعي حزينة.
يع��ود املش��هد إىل اخليام ومعس��كر احلس��ن
احلس��ن يس��ر باجت��اه املرشع��ة يص��ل لرى
العباس طري��ح األرض ينحن��ي ليحمله إىل
املخيم .
 العباس  :إىل أين تريد يا أخي ؟مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

 احلسن باكي ًا  :إىل املخيم العباس  :ال يا أخي بحق جدك رسول اهللال حتملني ودعني يف مكاين .
 احلسن  :ملاذا يا أخي ؟ وكيف أتركك هنابن األعداء ؟!!
 العب��اس  :أخي أبا عبد اهلل إين ألخجل منس��كينة وقد وعدهتا باملاء ومل آهتا به وش��هق
شهقة وفاضت روحه .
الكاتب  :إنه حارس اخليمة املحمد ّية املشهد
ضعيف إنه الكفيل ال يقيض هكذا فاحلس��ن
والعب��اس يرتفعان بقدر ما سيس��قط ش��مر ًا
مر
واب��ن زياد العباس هو نفس احلس��ن لقد َّ
بإعداد إهل��ي ليصل إىل ه��ذه اللحظة ليكون
قربان الف��داء والتضحي��ة والبطولة واإليامن
إىل اهلل احلس��ن يعلم مس��بق ًا بام س��يؤول إليه
حال أخيه لذا قال له  :بنفيس أنت يا أخي .
 املخرج  :بكاء احلسن عى أخيه يعني بكاءالكون ومالئكة السامء األرض تراب كربالء
الناس العصور كل ما يف الكون .
معاودة املشهد
احلس��ن يبك��ي عن��د رأس أخي��ه يضمه إىل
ص��دره إىل أن فاض��ت روح��ه وه��و يعتن��ق
احلسن .
يثور احلسن
حيمل عى القوم
يرضب يمين ًا وشام ً
ال
يرصخ وي��رتدد صدى صوت��ه ليمأ املرسح
رهبة :
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أين تفرون ؟
أين وقد قتلتم أخي ؟
أي��ن تفرون وقد ف ّتتم عضدي ؟ يا قتلة أوالد
النبين .
يلتفت إىل أخيه قائ ً
ال  :يعز عيل فراقك .
يتوجه نحو معس��كره  ..اليوم انكرس ظهري
عدوي .
وق ّلت حيلتي وشمت يب ّ
املؤلف للمخرج  :يف العمل املرسحي احلوار
يكش��ف جوان��ب الش��خصية ويتطل��ب أن
يكون موجز ًا رشيق ًا .
املخرج  :نعم كام أن احلركة عنرص جوهري.
لنتفق بأن احلركة واحل��وار والرصاع عنارص
ثابتة لنجاح العمل ولكونه وحدة متكاملة .
املشهد األخر :
ص��وت النس��وة حول اخلي��ام احلس��ن قادم

منك��رس ًا حزين ًا يكفكف دمعه يقول  :أما من
جمر ؟
أما من مغيث ؟
أما من خائف من النار فيذب عنا ؟
تظهر طفلة صغرة ( سكينة )
عمي العباس ؟ أراه قد
 سكينة  :أبتاه ؟ أين َّأبطأ عنا وقد وعدنا باملاء ؟!
يتج��ه احلس��ن نح��و خيمته ي��رضب عمود
اخليمة فتهوي أرض ًا.
بنية
 احلس��ن ُ ( :ي َس��م ُع ص��وت بكائ��ه ) ّ
عمك العباس قد قتل .
أصوات رصاخ النسوة ..
صوت زينب يدوي يف أرجاء املرسح  :واخاه,
واعباساه ,واقلة نارصاه واضيعتاه .
ويسدل الستار .
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املسرحُ الحسيني

التفاعل مع امللحمة املقدسة
�صباح حم�صن كاظم
ُ
يمثل املرسح احلسيني ذروة الوعي يف حتديد
أنس��اق الرصاع الدرامي بن فس��طاط احلق
والباط��ل ،بن احلرية والعبودية ،بن الرفض
واخلض��وع ب��ن الش��موخ وال��ذل ،البد من
التأكيد إن مجلة من املبدعن باملرسح العراقي
اشتغلوا بمهارة وكفاءة يف تقديم مرسحيات
تفاعل وتواصل معها اجلمهور ،هذا ماملسته
بعدة مهرجانات بمعظ��م املدن العراقية من

املرسح الوطن��ي يف بغداد إىل البرصة ،وجتربة
املخ��رج والكاتب املرسح��ي منر رايض من
التجارب التي أثرت هذا املرسح احلسيني ..
بمعظ��م أعامل��ه الت��ي ح��رضت ملش��اهدهتا
بامل��رسح الوطني أو بكربالء املقدس��ة تكن
املخ��رج وكادر مرسحيات��ه بع��رض مأس��اة
الط��ف و ذروة ال��رصاع باملقارع��ة ب��ن
السيوف واستخدام تقنيات حديثة بالتصوير
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مقاالت ودراسات
واالضاءة واملوسيقى ليكسب العمل مشاهد
فنية مدهش��ة وقدم خ��الل املهرج��ان األول
قب��ل  5أع��وام أربع��ة أع��امل مرسحي��ة م��ن
بغداد وبع��ض املحافظات .وقدمت مرسحية
(الكلم��ة) يف مهرجان م��رسح التعزية الدويل
األول والتي هي كانت اس��تحضارا ألحداث
الواقعة مع وصل له األمر الكوين اآلن من عى
خشبة املرسح الوطني وكذلك شاركت يف هذا
املهرجان ف��رق حملية من بغ��داد واملحافظات
وملدة يومن وكان احلضور كبر جدا وبتوثيق
إعالم��ي كبر م��ن قنوات فضائية وش��بكات
األخبار املحلي��ة والعاملية وأيضا كرم فيه عدد
كب��ر م��ن الفنان��ن واملفكرين واملؤسس��ات
املجتمعية أيضا ومن رواد الفن العراقي أمثال
دكتور ش��فيق املهدي .دكت��ور عقيل املهدي.
وسامي عبد احلميد مرسحية (القرابن) وهي
املرسحية امللحمية التي تناولت واقعة سبايكر
وربط أحداثه��ا بواقعية ومظلومي��ة آل البيت
عليهم الس��الم  .عى خش��بة امل��رسح الوطني
وكذلك شاركت الفرق املحلية ..
والعربي��ة هبذا املهرج��ان ومنها فرقة فرس��ان
امل��رسح املرصي��ة بمرسحية (ل��و ت��رك القطا
لن��ام تألي��ف س��عدي عب��د الكري��م وإخراج
الدكت��ور عم��رو دوارة وم��ن تثي��ل الفن��ان
الع��ريب القدي��ر خال��د الذهب��ي ..وخالد عبد
احلمي��د ..وتصميم وتنفي��ذ الديكور الدكتور
حممد س��عد .وقد ش��اركت يف ه��ذا املهرجان
ف��رق من واس��ط � والنجف � وميس��ان .ومن
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

املمثلن املش��اركن يف كل ه��ذه األعامل هم.
خالد املالكي .عالية عبود .جاسم حممد .عمر
ضياء الدين .عيل كاظم .قائد هادي .عبد عيل
طاه��ر .مازن حمم��د مصطفى .م��ازن لطيف.
حممد جاس��م .عيل منر .رعد القرييش .كاظم
القرييش .مصطفى الطيب .جاسم األعرجي.
عامد العتبي .جاسم وحيد وآخرون .مالحظة
مهم��ة مرسحي��ة واقع��ة الطف قدم��ت أيضا
يف أوس��لو بالنرويج .وأيض��ا تكريم الدكتور
ص��الح القصب وأس��عد عبد الرزاق وس��يد
حي��در جل��و خ��ان واملخ��رج حس��نن اهلاين
وأيض��ا قدمنا فيلام روائيا اس��مه (حمكمة املاء)
وهي قص��ة حماكمة يزيد يف وس��ط أمواج من
املاء وحص��ل عى جائزة أفضل عمل وكذلك
ق��دم الفيلم الروائ��ي (نف��وس مطمئنة) وهو
أيضا ربط أحداث وبطوالت احلش��د املقدس
م��ع واقعة كربالء وحصل ع��ى جائزة أفضل
س��يناريو وكل ذل��ك م��ن عى خش��بة املرسح
الوطن��ي .حق��ا ان اجله��د الكب��ر للكات��ب
واملخرج املبدع منر رايض واضح يف الساحة
العراقي��ة من خالل تلك االع��امل املهمة التي
تفاع��ل معه��ا اجلمه��ور بامل��رسح الوطني يف
بغداد او باملسارح االخرى.
كذلك ق��دّ م يف (الب��رصة) املخ��رج واملؤلف
والفن��ان هاش��م شرب(هاش��م ش��رب)  ..ليل��ة
مقتل العدالة � معادل��ة الدمع والدم � االرض
وم��ا عليها � ذاكرة ال��دم � انفاس الطف � ليايل
عاشوراء ويف .2015 � 2016
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وم��ا أنجزت��ه رابط��ة الغدي��ر اإلس��المية –
بغ��داد -خ��الل أكث��ر م��ن عق��د بتخصصها
بالع��روض املرسحي��ة احلس��ينية ق��د حرضته
بكربالء وثقت��ه بكتاب الرم��ز واملرسح اجلزء
األول يف  ، 2018كذل��ك معظ��م ما كتبه من
املبدع��ن رضا اخلفاجي -عيل حس��ن اخلباز
كانت يل وقفات معه ،وسأستمر باجلزء الثاين
والثال��ث بتتب��ع كل ما يكتب ه��ؤالء األفذاذ
من مرسحيات حس��ينية ،ورصد املهرجانات
املرسحية املتعددة بمدن خمتلفة .
ويف آخ��ر ملتقى مرسحي 2021حتت ش��عار
(امل��رسح منص��ة انس��انية يتج��ى فيه��ا النبل
البرشي والقيم اجلليلة)
برعاي��ة االس��تاذ املهندس حممد جاب��ر العطا
انطلق��ت فعالي��ات مهرج��ان العراق لس��ينام
ومرسح التعزية الدويل اخلامس وبالتعاون مع
وزارة الثقافة تتضمن فعاليات املهرجان وملدة
مخسة ايام وكام ييل:
نفتت��ح فعالي��ات املهرج��ان بفيل��م ( أناخت
برحل��ك ) س��يناريو واخ��راج ازه��ر مخي��س
خل��ص الفيلم ثم تظهر وتق��ول ا ّما االن نبقى
مع مرسحية ( قيامة الكلمة ) توليف واخراج
منر رايض مستمد بعض اشعارها من شعراء
العراق بدر شاكر السياب وأودنيس والشاعر
حس��ن القاص��د -س��أتوقف عنده��ا بآخر
البحث-
املهن��دس حمم��د جاب��ر العط��ا ق��ام بتكري��م
الش��خصيات واملؤسس��ات الت��ي س��امهت

يف تطوي��ر احلرك��ة املرسحي��ة اجل��ادة يف
املش��هد املرسح��ي العراق��ي وكذل��ك تكريم
اللج��ان الفني��ة والفائزي��ن بمس��ابقة الن��ص
املرسح��ي الطق��يس األس��تاذ مهن��د ش��اكر
محي��د امل��رشف الع��ام للمهرج��ان لتكريم��ه
ب��درع االب��داع ومن املكرمن ب��درع االبداع
اللجن��ة التحكيمية ملس��ابقة الن��ص املرسحي
الدكت��ورة الفنان��ة عواط��ف نعي��م  .ا لفنان
الع��ريب حاف��ظ خليف��ة الفن��ان حمم��ود اب��و
العب��اس الفنان فالح ابراهيم الفنان الدكتور
حي��در منعث��ر الفنان��ة القدي��رة اس��يا ك��امل
الفن��ان القدي��ر مازن حمم��د مصطف��ى الفنان
حافظ لعيبي مدير العالقات العامة للمهرجان
الدكتور حسن التكمجي ا لد كتو ر مث��ا ل
غ��ازي الفن��ان القدير حيدر الش��طري الفنان
فارس الشمري املخرج ازهر مخيس.
درع االب��داع ل��كادر مرسحية قيام��ة الكلمة
توليف واخراج منر رايض.
اسامء الفائزين بمسابقة النص املرسحي كام ييل:
املرك��ز االول مرسحي��ة ( حماكم��ة محي��د ب��ن
مسلم) االديب عيل اخلباز
املركز الثاين مرسحي��ة ( آيبوال ) الفنان كاظم
نعمة الالمي
املركز الثالث مرسحية (اريد ان احلم) الفنان
العريب اليمني الدكتور عيل اجلنفدي
ع��ى خش��بة م��رسح الرافدي��ن ،وع��دة مدن
عراقية ..وقد اس��تمرت الع��روض املرسحية
احلسينية
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مقاالت ودراسات
نقابة الفنانن صالح الدين
صباح الطائي
مرسحية ( حلقة الشمر )
سينوغرافيا  /مطيع اجلمييل
تأليف عيل عبد النبي الزيدي
تصميم املوسيقى  /وسام صالح
اخراج جواد الساعدي
تنفيذ املوسيقى  /زيدون موسى
تثيل
تنفيذ الديكور  /امحد ابراهيم
عبد حبيب اخلفاجي
امحد عكاب
جواد الساعدي
مدير مرسح  /زياد العلواين
امحد احلسني
م��كان العرض :منت��دى املرسح ي��وم اجلمعة
هناء الساعدي
202\9\10
أبا ذر ناجح عبد اجلبار
فرقة كربالء املرسحية تقدم مرسحية (حذائي)
املجموعة
تأليف وإخراج :عيل العبادي
عيل حيدر سهيل
تثيل :حمسن األزرق
امر مكي مهدي
تصميم وتنفيذ املوسيقى :حيدر اجلبوري
معرت عامد حممد
مكان العرض  :ساحة القشلة – يوم اجلمعة
الفنيون
2021 \ 9 \10
موسيقى امحد الغزايل
فرق��ة جامعة باب��ل بالتعاون مع قس��م الفنون
تنفيذ موسيقى منر كاظم الوردي
املرسحية مرسحية (اإلشارة )
سينوغرافيا
للكاتبة اطياف رشيد
لقامن فرحان عبد احلسن
سينغرافية واخراج \ حممد زكي عبد
م��كان العرض  :قاع��ة م��رسح الرافدين يوم االرشاف \ الدكتور عامر صباح املرزوك
اخلميس 2021 \9\9
تثيل
املنتدى املرسحي اجلاد يف الفلوجة
يوسف عبد احلسن  /ممثل
مرسحية ( انتهاكات )
مجا نارص حسن عساف  /ممثل
تأليف  /عكاب محدي
حممد محزة عبيد  /ممثل
إخراج  /معاذ عكاب
عيل زهر املطري  /تقني اضاءة
تثيل
عيل عادل شعابث  /تقني موسيقا
معاذ عكاب
حسن حمسن العكييل /موسيقا
عبد اهلل كريم
مكان العرض  :كلية الفنون اجلميلة \ حمافظة
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني
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بابل/يوم العرض االحد 2021 \ 9 \12
وقفة عند قيامة الكلمة :
الكات��ب واملخ��رج من��ر رايض  ..قيام��ة
الكلم��ة من هدير املاء ي��رج( صوت الطهر)
تولي��ف بعمله املرسحي ال��دؤوب تيز املبدع
من��ر رايض بتقدي��م الع��روض املرسحي��ة
املهمة خ��الل عقدين ،وقد أس��س لذلك كام
م��ر باملرسح احلس��يني األول والثاين والثالث
ّ
والرابع وهبذا امللتقى خالل األسابيع املاضية
،كام نجح بالعرض األول قبل س��نوات تفوق
هب��ذا الع��رض بتولي��ف القصائ��د الش��عرية
الودنيس والس��ياب والقاصد ..بالطبع كتب
ش��عر ًا بامللحم��ة املقدس��ة مايم��أ اخلافق��ن
..لذلك أجد رايض ب��كل مهرجان يامزج بن
الش��عر وامل��رسح احلس��يني بعروض��ه ليقدم
للمتلقي بانوراما احلزن العاش��ورائي ،وإبراز
بطولة سيد الش��هداء والعباس واحلر وأبطال
الط��ف ،برتاجيديا الطف التي يغور الش��اعر
بتفاصي��ل ال��رصاع لرب��ط املتلق��ي املع��ارص
بتواصل اخلطاب املرسح��ي املعارص بكربالء
املجد والتضحية واإلباء.
بيئة العرض:
( الفضاء العام للمرسح عبارة عن حوض من
املاء املتحرك وس��حب محر متحركة يف الس��امء
بش��كل مضط��رب تصاحبه��ا رع��ود والوان
ال��ربق اخلاطفة التي تظهر ب��ن احلن واآلخر
جمموع��ة كب��رة م��ن دالء امل��اء مفتوح��ة من
اجلهتن تطفو فوق املاء املفرتض وس��ط اعى

فضاء املرسح فوهة بلورية ذات ش��عاع ابيض
ستس��تخدم لظهور اجلس��د اللؤل��ؤي ورود
متنوعة االل��وان واالحجام تطفو عى حوض
امل��اء مؤث��رات صوتي��ة مناس��بة هل��ذه الصور
دخان وسط الفوهة مع عمق الصوت اخلارج
منها مع مؤثرات مناسبة )
الصوت (-:صوت له هيبة ووقار ) انا غصن
اخرض غرست جذوري يف الفردوس
االع��ى وأين أرى الغص��ن قد اتس��عت
شقوقه وسال قطر امحر قان
وتسلل من بن شقوقه
صوت املاء -:ش��اء الق��در ان ترتوي الزهور
من قطرك احلمر فتكون كربالء وتكون
فردوس��ا تفوح منها رياحن العش��ق
وتروي كل بيوت الفقراء العطشى
الصوت -:اخل��راب طوفان ال حتده الضفاف
وكل حلم ّ
يشذ عن هدى الرب يتيه
( بقعت��ي ض��وء حمص��ورة عى يمن ويس��ار
مقدم��ة املرسح م��ع تاليش بقي��ة االضاءة من
فضاء املرسح تدرييا)
رجل (-:1جالس��ا عى كريس صغر مذهب
وه��و يرت��دي زي��ا تاريي��ا) ش��بعنا م��ن هذه
الشعارات حد التخمة
احدهم(-:1وهو جال��س القرفصاء يف البقع
الثانية)رأس مقطوع دخل قبة جملس��كم دون
جسد وانترص عى عرش��كم اهلزيل كان ينظر
اليك��م بط��ارف عين��ه مس��تهزئا م��ن قوتكم
الذليلة
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مقاالت ودراسات
رجل -:1وم��ا زال بريق عينيه يراقبنا ليومنا
ه��ذا ( يضح��ك وكأن��ه ياط��ب جمموع��ة
مفرتض��ة حتيط ب��ه ) كيف تركت��م مثل هؤالء
اىل يومنا هذا عى قيد احلياة
احدهم -:1ما بك اراك تنظر يمينا ويسارا
رجل -:1أنت ختاطب من
احدهم -:1اخاطبك انت
رج��ل ( -:1يق��ف مدهوش��ا ) اتع��رف م��ن
ختاطب أنا امر املؤمنن
احدهم( -:1يبتسم ) وكم امر املؤمنن اليوم
عندنا لقد تعددت الواهنم وصورهم
رجل -:1وللقت��ل عناوين والوان االس��ود
واالمحر وحتى االخ��رض وكل قتل هو مأوى
حلضور السلطان
احده��م -:1تقت��ل وتنه��ب وتزرع الفس��اد
والفاحش��ة رم��ادا كل ذلك من اجل س��لطة
فاقدة الوعي اهنا رعشة حلم ال تبرص
رج��ل -:1متعة الس��لطة هي حرب وس��لب
وهتج��ر لذلك امرهتم ان يذبحوا كل رغيف
كي ال يصحو اجلياع عى دمعة ش��بع تقود اىل
التفكر حتى ولو بكلمة
الص��وت -:اتعرف ما معن��ى الكلمة ،مفتاح
اجلنة يف كلمة ،دخول النار عى كلمة....
وقض��اء اهلل هو الكلم��ة ،الكلمة نور وبعض
الكل��امت قب��ور ،الكلم��ة فرق��ان ما ب��ن نبي
وبغي ،بالكلمة تنكش��ف الغم��ة ،الكلمة نور
ودليل تتبعه االمة ،الكلمة زلزلة الظامل،
الكلمة حصن احلرية ،ان الكلمة مسؤولية ،ان
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

الرجل هو الكلمة ،رشف الرجل هو الكلمة،
رشف اهلل هو الكلمة .
( ختتف��ي بق��ع االضاءة إض��اءة بقعة ضوء
عى شخص يتوس��ط املرسح ونظره شاخص
نحو الفوهة تصاحبه معزوفة موس��يقية سيتم
من خالهلا مشهد حلركات جسد يؤدهيا الفنان
حس��ن ما لت��وس بش��كل تعبري وهل��ا ربط
درامي الغرض منها تقديم لوحة جس��دية هلا
ثيمة وقائع الطف من مجيع النواحي االنسانية
واالخالقي��ة والروحي��ة النبيل��ة وه��ي رثاء
موج��ه إىل النف��س وفضح ص��ورة املتخاذلن
ّ
اجلبن��اء الذين تركوا احلس��ن (يتقطع أش��الء
)ع��ى أمثاهلم يف الع��رص احلارض م��ن يقفون
موق��ف املتفرج حن تس��يطر عليهم مش��اعر
اخلوف من احلاكم أو السلطة فإذا ثار احلسن
عى قوى الظلم والطغيان واالس��تبداد...فإن
هن��اك أيضا قوى يف العرص احلديث ال بد من
مناهضتها ..وكذلك صورة أخرى تتمثل يف
الذين يافون من احلاكم أو السلطان وكذلك
املجتمع��ات احلديث��ة ال ختل��و م��ن متخاذلن
تس��يطر عليهم مش��اعر اخلوف واهلل��ع قبل
انتهاء املش��هد هذا ,يدخ��ل الرجل وقد ارتدى
بدلة انيقة عرصية
ث��م يدخ��ل احده��م 1ايض��ا ويراقب��ون م��ا
حيدث وكل واحد منه��م عى جانبي احلوض
ُّم َت َقابِ ِلنَ )
احدهم ( -:1وهو يش��ر اىل اللوحة اجلسدية
التي جسدت عى املرسح )
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رج��ل( -:1يضح��ك ) التواري��خ نحن من
يكتبه��ا نحن من ي��ؤرخ الفصول وس��نجعل
الع��امل ينحن��ي اجالال للس��لف رغ��م التلف
ودون ان نقف حلظة يف طوابر املحنة
احده��م -:1امل��اء ال هي��دأ يف ك��ف ش��ارب
وبعض الش��هادات ادان��ة وكل تيه ينكش��ف
مغزاه بعد الضياع
رج��ل -:1متى م��ا نريد سنش��عل الطف من
جديد فالوقت ه��و الوقت وكل عام له ربيع
فنح��ن يف اي زم��ان ويف اي م��كان وم��ع اي
حسن نشعلها مثلام نريد من جديد
احدهم -:1وما الذي تريدون االن امل تقتلوه
رج��ل -:ال مازلنا نحت��اج اىل ما يمش وجه
الكون
احده��م -:1مل ار نرصا هبذا الب��ؤس بعد كل
تلك الس��نوات احلارسات تس��تيقظ عى نرص
مهزوم يف يومنا هذا الشعب يريد تغير احلياة
( يدخل النادل وهو حيمل بعض االوراق
مع جه��از موبايل يف طبق ف��يض ويقدمها بن
يدي الرجل ونسمع نزول الصوت)
رج��ل ( -:يتن��اول االوراق ويطلع عليها مع
نزول الصوت )
الصوت( -:يظهر اجلسد اللؤلؤي يف هالة من
الضوء رويدا رويدا )
مع��اذ اهلل ان اباي��ع الطغاة الظامل��ن واهلل لو مل
يك��ن يف الدني��ا ملج��أ او مغارات مل��ا بايعت
اقر
ول��ن اعطيك��م بيدي اعط��اء الذلي��ل وال ّ
اقرار العبيد احدهم -:1أه يا ارض الطفوف

مازال��ت تس��تقبل الش��هداء أحي��اء واموات��ا
لتكشف متى تطابق ثورات الشعوب الروحية
مع ثورة الكلمة
الرجل -:ش��عوب ال حت��ب التغي��ر (,يتناول
جهاز املوبايل) واذا خرجت الناس وجتمهرت
واحتج��ت فس��وف تزه��ق االرواح وت��راق
الدماء فس��تكون العواقب وخيمة وتتحملون
املس��ؤولية ملا س��يحصل (يرن جه��از املوبايل
فيجي��ب) نع��م نعم لقد تادى كث��را يف حتديه
لنا وس��يقلب موازين االم��ور من جديد نعم
اعدوا هلذا االمر ّ
ونفذوه يب ان يقتل
( تتالش��ى االضاءة مع مؤثرات موسيقية ثم
يض��اء وس��ط حوض امل��اء مع بقع��ة ضوء يف
عمق يمن املرسح ترافق املرأة امللتحفة بلباس
ابي��ض ناصع ثم تتحرك باجتاه احلوض وهي
حتمل مبخرة يعج منها دخان البخور يف ارجاء
امل��كان ويصاحبه��ا دخ��ول ك��ورس نس��ائي
ملتحف بلباس اسود يصاحبها كورال صويت
من جهة يمن اجلمهور ويتحرك حتى يتوسط
وسط عمق املرسح ثم يكمل السر خروجا )
امل��رأة( -:تلتح��ق بالرك��ب النس��وي وعن��د
خروجه تستدير نحو حوض املاء )
من أدي��م األرض من ماء الف��رات كان حلم
فتحقق لونه الزهري س��احر بن طه وياس��ن
كان نورا يتصور وارتقى وسط عيونا فأعب
العل��م َع َبا ب��ن فهم وتطور ص��ار علام عاملا
يف كل العلوم ص��ار نرباس القضية صار رمزا
للهموم البرشية
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الش��يخ( -:وهو حيمل عصا بيده ويدخل من
وسط اجلمهور باجتاه خشبة املرسح)
فانتظرناه طويال لكن سالح اجلالد مغروس
عى ارصفة الش��ارع يتلوى ب��ن رقاب الناس
كان يقلقنا كثرا صربنا صرب ايوب حتى جاء
حيم��ل يف جعبت��ه آالف الكلامت هلل للناس
للعزة واحلب ونكران الذات
رج��ل التاريخ( -:ينزل من وس��ط الس��لم يف
عم��ق املرسح وهو ينثر االوراق يف املرسح مع
حواراته) ما أمجل سحر الكلامت وانت حتدق
يف عينيه وتس��مع طي��ب الكل��امت الكلامت
الكل��امت لك��ن احللم تالش��ى مل يم��ض فينا
كث��را ايقظن��ا س��وط اجل��الد ما ب��ن الطف
والنواوي��س قتلوه قتلوه قتلوا كل الكلامت
ولكن لن يكون هو اخلتام
املرأة -:ستس��تفيق الكلامت م��ن اجلراح ولو
بع��د حن تنف��ض جراحها بنرش احلي��اة لينعم
ه��ذا الك��ون بقداس��ة الكلم��ة وامل��اء الطهر
الش��يخ) وهو يداعب ثنايا املاء بيديه ثم حيمل
بكفه املاء وينثره يف بالفضاء فيام راح الرجل1
يف اجلان��ب الثاين يتكل��م يف املوباي��ل بعصبية
وهلع )
إرم السامء بنظرة استهزاء
واجعل رشابك م�ن دم االشالء
ناصع
واسحق بظلك ك�ل عرض
ٍ
واب�ح لنعلك أعظ�م الضعفاء
وأسدر بغيك يا يزيد فقد ثوى
عنك احلسن مقطع األحشاء
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

والليل أظلم والق�طيع ك�ام ترى
يرن�و الي�ك ب�أعي�ن بل�هاء
رجل (1نس��مع صوته وهو مازال عى حالة
اهللع ) الكلمة الكلمة الرشف واذن
الصوت( -:اجلس��د اللؤلؤي يتحرك وس��ط
هالة من الضوء ضمن م��كان الفوهة وبدأت
مالحمه تتضح ش��يئا فشيئا) ال جواب لدي ملن
ال يعرف ما معنى رشف الكلمة
رجل التاريخ -:ها هي الشمس تنهض
والناس تنهض
والكلامت القليلة تنهض
تنهض احرفها كالعامليق عمياء جمنونة
تتخبط بن حناياك
أي الطريقن أوضح
املرأة( -:وهي تتقدم باجتاه الفوهة ) البش��ارة
الوحيدة
من أين للطارد ان يرى رصاخ اهلل
بن عيني الطريدة س�� ُيقتل نعم انه
شهيد الكلمة
وسوف تبقى هذه العالمة
كل السيوف الوالغة يف دمه
كل الرمال الشاربات من دمه
قانية تبقى اىل القيامة
اجلس��د اللؤل��ؤي ( -:تضاء الفوه��ة فيتجى
اجلسد بكامله ) مل يعد غر الدم املسفوح فوق
الصحراء مل يعد غر االفاعي مل يعد اال رياح
امل��وت يف التيه االصم اين انتم احبائي مجيعا
اين انتم اما عاد هنا غر
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الضي��اع ظل��امت ظلامت اي��ن ابنائي وابناء
اخي وبنو اختي
واخواين مجيعا مل يعد منهم سوى نفحة حزن
كاحلريق آه
يا ضيعة من ع��اش لكي يبكي كل االصدقاء
آه يا وحدة من مات
حمب��وه وع��اش اين انتم كلم��وين اين انتم
حدثوين
الشيخ( -:يرمي بعصاه ثم يلع كوفية الرأس
ليمأها باملاء وحيملها كالقربة ويتقدم
اىل اجلس��د اللؤل��ؤي ال��ذي مازال نوره
ساطعا من الفوهة )
قدم��ت وعف��وك عن مقدمي � � اس��را
كسرا حسرا ظمي
قدم��ت الح��رم يف رحبتي��ك � � س��الم
ملثواك من حمرم
فمذ كنت طفال رأيت احلس��ن � � منارا
اىل ضوئه انتمي
و م��ذ كن��ت طف��ال عرف��ت احلس��ن � �
رضاعا و لآلن مل افطم
و م��ذ كن��ت طف��ال وجدت احلس��ن � �
مالذا بأسواره احتمي
سالم عليك فأنت السالم � � و ان كنت
خمتضبا بالدم
وانت الدليل اىل الكربياء � � بام ديس من
صدرك االكرم
وان��ك معتص��م اخلائف��ن � � ي��ا من من
الذبح مل يعصم

(نرى املرأة وهي مش��دوهة الروح راحت
تبحث عن مصدر صوت ا ِ ْم َر َأ ٌة
اخرى تندب هذا اجلس��د اللؤلؤي حيث
يقول الصوت باكيا ) إن كان هذا
يرضيك يا رب فخذ حتى ترىض
املرأة( -:وهي تتجه اىل اجلسد اللؤلؤي وهي
حتمل املبخرة فوق رأسها وتنوح يف
مرثية كلامهتا )
قدم��ت وعف��وك ع��ن مقدمي � �
مزيج من الدم و العلقم
ويب غضض جل ان ادريه � � و
نفس ابت ان اقول اكظم
كأن��ك ايقظ��ت ج��رح العراق � �
فتياره كله يف دمي
الس��ت ال��ذي ق��ال للبات��رات � �
خذيني وللنفس ال هتزمي
و ط��اف ب��اوالده و الس��يوف � �
عليهم سوار عى معصم
فضجت باضلعه الكربياء � � و
صاح عى موته اقدمي
كذا نحن يا س��يدي يا حس��ن � �
شداد عى القهر مل نشكم
رج��ل التاريخ( -:وهو ي��رج رزم ورقية من
حقيبة القامش ويرمي هبا
يف حوض املاء ثم يرفع عصا الشيخ
من االرض ويرفعها
اىل السامء ثم يقفز اىل حوض املاء
ويدف بعىص الشيخ وكأنه
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مقاالت ودراسات
يف مرك��ب تتالط��م به االمواج من
كل جانب مع مؤثرات مناسبة )
ك��ذا نح��ن ي��ا اهي��ا الرافدي��ن � �
س��وارتنا قط مل هتدم
الن ضج من حولك الظاملون � � فانا
وكلنا اىل االظلم
و ان خان��ك الصح��ب واالصفياء � �
فقد خاننا من له ننتمي
تدور علينا عيون الذئاب � � فنحتار
من اهيا نحتمي
هل��ذا وقعن��ا عراة اجلراح � � كبارا عى
لؤمها االالم
فيا سيدي يا سنا كربالء � � يألئ يف
احللك االعتم
تش��ع منائ��ره بالضي��اء � � و تذخ��ر
بالوج��ع امللهم
و يا عطش كل جدب العصور� � سينهل
من ورده الزمزم
س��اطبع ثغري عى موطئيك � � س��الم
الرضك من ملثم
سالم الرضك من ملثم
( نس��مع من عمق الزمن مرثية حزينة
فيخرج رجل التاريخ
ليلتح��ق برك��ب الش��يخ وامل��رأة وهم
يغادرون املكان حتت صوت
املرثي��ة يف اجلان��ب االخ��ر هنال��ك
مشهد درامي يقدم من خالل
الداتا ش��و وعند انتهاء املش��هد نلمح
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

من عمق املرسح الرجل
وه��و يتق��دم بخط��ى ثقيل��ة وذليل��ة
ومنكرسة )
الصوت ؟ قل يل  ،ما
الرج��ل -:من أين هذا
ُ
سمع ُتك !! بل سمع ُتك
وعمري
ماذا تريد ؟ وكي��ف تتبعني
َ
ماعرف ُتك
ال  ،م��ا جهل ُتك  ،أنت تفضح خيبتي  ،ولذاك
خن ُتك !
كنت خنت��ك  ،ما صحب ُتك ك��ي أخو َنك ،
ما ُ
ما فهم ُتك
والنقص
كانت يدي يدَ هم  ،وسيفي سي َفهم ،
ُ
يف ُتك !!
رأيت اهلل يف عينيك يسمو فانتهك ُتك
إين ُ
ووجدتك القرآن ُيتى
صادحا حن اخرتق ُتك
ٌ
نذل أنا ؟ ادري  ،ولك ّني أخ ّلدُ لو طعن ُتك
أن��ا كل قب��ح األرض  ،حيرجن��ي نق��اؤك
فانتحر ُتك
نقص آبائي وحيرجني اكتاملك فاقتحم ُتك
أنا ُ
س��أطارد الدني��ا إذا تبق��ى وكل
الوقت وق ُتك
ال ثأر يرضيني  ،فال أنت الفرات
وما منع ُتك !
زلت أعبث يف العراق مفخخا
ما ُ
كنت ِخف ُتك
مذ ُ
( يبدأ الرجل بثقب حوض املاء بحربته
فينساب املاء عى االرض
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يف كل االجتاهات اجلسد اللؤلؤي باحلامقة
يرج من الفوهة وينزل
وإذا املنافع واملكاسب صارت ميزان
اىل حيث مكان املاء ويطب يف الناس الصداقة
واحدهم يصعد من
وإذا غدا النبل األيب هو البالهة
اجلمهور خلشبة املرسح وهو حيمل
وبالغة الفصحاء تقهرها الفكاهة
قطعة قامش بيضاء )
واحلق يف األسامل مشلول اخلطى حذر
احدهم -:مازال الظلم والكفن يفتك فينا
السيوف !
مجيعا
فلتذكروين حن يتلط املزيف بالرشيف
اجلسد اللؤلؤي -:لتذكروين ال بسفككم دماء
فلتذكروين حن تشتبه احلقيقة باخليال
اآلخرين ..
وإذا غدا البهتان والتزييف والكذب
بل اذكروين بانتش��ال احلق من ظفر
املجلجل هن آيات النجاح
الضالل ..
فلتذكروين يف الدموع
بل اذكروين بالنضال عى الطريق ،
فلتذكروين حن يستقوي الوضيع
لك��ي يس��ود الع��دل في��ام بينك��م ..
فلتذكروين حن تغشى الدين صيحات
فلتذكروين بالنضال ..
البطون
فلتذك��روين عندم��ا تغ��دو احلقيق��ة
وإذا حتكم فاسقوكم يف مصر املؤمنن
وحدها حرى حزينة
وإذا اختفى صدح البالبل يف حياتكم
ف��إذا بأس��وار املدين��ة ال تص��ون محى
لرتفع النباح
املدينة
وإذا طغى قرع الكنوس عى النواح
لكنها حتمي األمر وأهله والتابعن
وجتلج احلق الرصاح
فلتذكروين عندما جتد الفصائل نفسها
فلتذكروين
أضحت غريبة
وإذا النفر رائع الظراف أطلق يف
وإذا الرذائ��ل أصبح��ت هي وحدها
يف املراعي اخلرض صيحات العداء
الفضى احلبيبة
وإذا اختفى نغم اإلخاء
وإذا حكمتم من قصور الغانيات
وإذا ش��كا الفق��راء واكتظ��ت جيوب
ومن مقاصر اجلواري
األغنياء
فاذكروين
فلتذكروين
فلتذك��روين ح��ن ختتل��ط الش��جاعة
فلتذكروين عندما يفتي اجلهول
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مقاالت ودراسات
وحن يستخزي العليم
وعندما يستحيل الذليل
وإذا تبقى فوق مائدة امرئ ما ال يريد
من الطعام
وإذا اللس��ان أذاع م��ا يأب��ى الضمر من
الكالم
فلتذكروين
فلتذكروين إن رأيتم حاكميكم يكذبون
ويغدرون ويفتكون
واألقوياء ينافقون
والقائمن عى مصاحلكم هيابون القوي
وال يراعون الضعيف
والصامدي��ن م��ن الرجال غدوا كأش��باه
الرجال
وإذا انحنى الرجل األيب
وإذا رأيت��م فاض��ال منك��م يؤاخ��ذ عن��د
حاكمكم بقوله
وإذا خشيتم أن يقول احلق منكم واحد
يف صحبه أو بن أهله
فلتذكروين
وإذا غزيتم يف بالدكم وانتم تنظرون
وإذا اطمأن الغاصبون بأرضكم وشبابكم
يتامجنون
فلتذكروين
فلتذكروين عند هذا كله ولتنهضوا باس��م
احلياة
كي ترفعوا علم احلقيقة والعدالة
فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذوه من الطغاة
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

وبذاك تنترص احلياة
فإذا سكتم بعد ذلك عى اخلديعة
وارتىض اإلنسان ذله
فانا سأذبح من جديد
وأظل اقتل من جديد
وأظل اقتل كل يوم ألف قتلة
س��أظل أقت��ل كلام س��كت الغيور وكلام
أغفى
الصبور
سأظل اقتل كلام رغمت أنوف يف املذلة
ويظل حيكمكم يزيدها  ...ويفعل ما يريد
ووالته يستعبدونكم وهم رش العبيد
ويظل يلعنكم وإن طال املدى جرح
الشهيد فأدركوا ثأر الشهيد
( الرج��ل حياول مج��ع املاء بيديه ولكنه مل
يتمكن من ايصاله لفمه )
ستار
اختيار بعض األبيات الش��عرية من الش��عراء
بدر شاكر السياب-أودنيس -حسن القاصد
عبد ال��رزاق  ،مع مايكتبه منر رايض ضمنالنصوص لتنسجم بالعرض الذي يستقطب
املتلق��ي ويعل��ه يتفاعل م��ع احلادث��ة وكأهنا
واقعة أمام��ه  ..جمد ًا للمرسح احلس��يني وكل
من يط يراعه من كتاب ،ومن رؤى إخراجية
مع��ارصة ،وكل املمثلن بجميع العروض من
 2003للغد..
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مسرحُ الشارع...

خـِدمة حسينية
يف
زيارة األربعني
52
علي ح�صني اخلباز
حتول��ت زي��ارة األربع��ن يف الس��نن أصي��ل من املرسح احلس��يني ،وذلك بوجود
لق��د ّ

األخ��رة اىل حمف��ل عامل��ي مليوين تتن��وع فيه شباب حس��ينين أخذوا عى عاتقهم العمل
كل أن��واع الش��عائر احلس��ينية ب��ام يعك��س واجلد وبجهود استثنائية من أجل أن يقدموا
الثقاف��ات املختلف��ة واملتنوع��ة ألتب��اع أهل أعام ً
ال تسمو وترتفع اىل مستوى زائر احلسن
البي��ت من خمتل��ف املدن والق��رى يف العامل .ال��ذي قطع مئ��ات األميال زاحف�� ًا نحو قبلة
وق��د كان للم��رسح نصيب يف ه��ذه اخلدمة األحرار.
احلس��ينية التي ُتق��دم اىل زائ��ري أيب عبد اهلل (املرسح احلس��يني) كان هلا جولة حول أهم
االمام احلس��ن (عليه السالم) ،حيث انترش الع��روض املرسحي��ة التي قدم��ت يف مدينة
ما يسمى ب�(مرسح الش��ارع) الذي هو جزء كرب��الء املقدس��ة خ��الل زي��ارة االربع��ن،
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مقاالت ودراسات
وكان��ت البداية مع مرسح (أحزان الس��امء) وب��ن :نبدأ التحضر هل��ذه األعامل يف بغداد

ال��ذي يقع قرب مرقد االمام احلس��ن (عليه قبل ثالثة أش��هر داخل إحدى احلس��ينيات،
السالم) ،حيث التقينا األستاذ امحد األسدي حي��ث نعد هل��ا إع��داد ًا كام ً
ال وم��ن مصادر

من رابطة (سليب الروح) احلسينية فتحدث موثوق��ة ،ولك��ن نضي��ف يف كل عام أش��ياء
قائ ً
جدي��دة .كام نعمل عى ترتي��ب أمور األزياء
ال:
والتجهي��زات العس��كرية للممثلن ،إضافة
اىل الصوتي��ات واإلض��اءة واألعامل ُ
األ َخر،
وكذل��ك والعم��ل والتدريب املس��تمر عى
املش��هد من أج��ل اظهاره ع��ى أكمل وجه.
وكادر العم��ل يتك��ون من ( )60ش��خص ًا،
يضم��ون خمتل��ف العامل��ن واملختص��ن
والفنين.
ويف الع��ام املايض قدمنا أربع��ة أعامل ،وهذه
الس��نة س��وف نقدم ثالثة عروض مرسحية،
وتس��تمر عروضن��ا ملدة س��تة أي��ام ،ونخرج
يف الي��وم الس��ابع للع��زاء ،ويف كل مرة نقوم
بتقديم عمل خمتلف وجديد ،ولكن يف حال
طلب الن��اس عم ً
ال معين ًا نق��وم بعرضه مرة

رابطة س��ليب الروح جاءت من مدينة بغداد
خلدمة زوار س��يد الش��هداء (عليه السالم)،
وه��ي تتك��ون م��ن جمموع��ة م��ن الش��باب
املثقف ،وأس��اتذة اجلامع��ات ،واإلعالمين
وبع��ض الكس��بة ،باإلضاف��ة اىل احلرفي��ن:
كاحل��داد ،والنج��ار ،وصاح��ب الديك��ور،
ومهن��دس الص��وت ،واختصاص��ات ُأ َخر،
فهم خليط متنوع يشكلون خلية نحل تعمل
بج��د ومثابرة خدم�� ًة لإلمام احلس��ن (عليه
السالم) .وقد أدى هذا التجمع احلسيني اىل
انشاء هذه اخلشبة املرسحية املتواضعة لتقديم
األعامل احلسينية ،وهذه الس��نة السادسة لنا
يف ه��ذا املوقع ،كام لدين��ا أعامل يف العاصمة
بغ��داد ،حي��ث نقدم عم�� ً
ال لإلم��ام الكاظم أخرى.
وأض��اف :م��ن األع��امل الت��ي نقدمه��ا هذا
(عليه السالم) ُيسمى (فجر امللتقى).

وأض��اف :هذه األع��امل هي نوع م��ن أنواع الع��ام ه��و (أنن النح��ور) وال��ذي يتحدث
اخلدمة ،ولدينا عدة خدمات ُأ َخر اىل جانبها ،عن استش��هاد االمام احلسن (عليه السالم)
حيث نق��دم املنام للزائري��ن يف نفس املرسح
وخدمات االطع��ام أيض ًا ،وكذلك نقدم من
خ��الل العمل املرسحي غ��ذاء من نوع آخر،
وذلك من أجل إيضاح مظلومية أهل البيت

(عليه السالم)لكل انسان.

مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

وس��بي عائلته وأهل بيت��ه ...والعمل اآلخر
ع��ن يزيد ولقائ��ه م��ع عائلة احلس��ن ،وفيه
مش��هد مؤثر جد ًا عن (خربة الشام) للطفلة
رقية (عليها السالم).
والغاية من كل هذه األعامل إيضاح مظلومية
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أهل البيت (سالم اهلل عليهم) ،فبعض الناس البس��طاء ورج��ال الدي��ن واألكاديمي��ن
واملتلق��ن بعد أن يش��اهدوا العمل يقولون :وغرهم.
اآلن بدأن��ا ن��درك حج��م مص��اب احلس��ن والكتاب��ة ملرسح الش��ارع فيه��ا اختالف عن
وأه��ل بيت��ه (عليهام الس��الم) ،ونس��توعب باق��ي أن��واع امل��رسح ،حيث ال تس��تطيع أن
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بش��كل أكرب م��اذا ق��ال احلس��ن ألصحابه،
وماذا حصلت من أحداث يف الطف.
وبالنس��بة مل��دة الع��رض ،فهي تص��ل إىل ما
يق��ارب الس��اعة الكاملة ،واس��تقبال الناس
كب��ر ج��د ًا من خ��الل ما ن��راه م��ن الدمعة
واحل��زن الكبر الذي يظهر ع��ى وجوههم،
وه��ذا يعطينا دافع��ا اكرب للعم��ل .وهنالك
م��ن الذين حرضوا اىل الع��رض من املثقفن

وأه��ل االختص��اص الذين يقدم��ون بعض
النق��د للعم��ل ،ونح��ن بدورنا نس��تقبل كل
مالحظاهتم م��ن أجل تطوي��ره ...ونأمل يف
املستقبل من العتبتن املقدستن أن يوفروا لنا
مكان�� ًا خاص ًا لتقديم األع��امل املرسحية عن
االمام احلسن (عليه السالم).
األس��تاذ رافد الكناين وهو كاتب ملرسحيات
الرابطة قال:
الحظنا أن هنالك حاجة اىل مرسح الشارع؛
ألن��ه ياط��ب كل فئ��ات املجتم��ع ولي��س
جمموعة معينة من الناس التي ختتار الذهاب
اىل امل��رسح املغل��ق ،فم��رسح الش��ارع يقدّ م

تكت��ب بش��كل جتري��دي واس��ع ،والرمزية
تكون أقل ،وهذا نأخذه يف نظر االعتبار عند
املوازن��ة بن مجيع املتلق��ن من أجل أن تصل
الفكرة اىل اوسع جمموعة من الناس.
وأض��اف :ومن هذه األعامل التي قدّ مت هو
مرسحية (خطى اىل اجلنة) الذي يرس��م ليلة
الع��ارش من املحرم ليل��ة الوفاء لأصحاب،
حيث حاولنا رس��م الش��اب والكهل واملرأة
كيف يعلنون الوفاء والبيعة لإلمام احلس��ن
(علي��ه الس��الم) بع��د أن َع��رض عليهم أن
يتخذوا ه��ذا الليل مج��ال ،وكذلك أوضحنا
أن ن��رصة اإلمام احلس��ن (عليه الس��الم) مل

مع��ن أو جن��س ،فالكل
تتوقف عن��د عمر
ّ
كانوا مع نرصة احلق.
وكان��ت ل�مجلة (امل��رسح احلس��يني ) وقفة
م��ع رابطة الغدير التي تع��د أول رابطة تقدم
م��رسح الش��ارع يف كرب��الء خ��الل الزيارة
االربعيني��ة بعد عامها ما بعد س��قوط الصنم
(2003م) حت��ى  ،2020والتقينا األس��تاذ

خري مزبان فقال:
الع��روض إىل زوار االم��ام احلس��ن(عليه رابطة الغدير االس��المية هي رابطة مس��تقلة
الس��الم) م��ن ع��دة أع��امر وثقاف��ات ،ومن هدفه��ا الع��ام ن��رش فك��ر حمم��د وآل حمم��د
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مقاالت ودراسات
(علي��ه الس��الم) وباخلص��وص م��ا يتعل��ق الع��ارش من املح��رم؛ ألنه ش��ارك يف معركة
باملرسح احلس��يني ،وس��نة التأس��يس كانت الطف ضد االمام احلسن (عليه السالم)ومل

عام ( )2003وهي رابطة ش��بابية رسالية ال ينرصه وحس��ب قول االمام احلس��ن (عليه
السالم)( :من س��مع واعيتنا أهل البيت ومل
تنتمي ألي جهة سياسية او قومية.

أكبه اهلل ع��ى منخريه يف نار جهنم)،
حي��ث ننقس��م يف زي��ارة األربع��ن اىل أربع ينرصنا َّ
جمامي��ع :األوىل ختت��ص باملرسح احلس��يني ،والتهمة الثالثة التي توجهت اليه انه كاذب،
واملجموع��ة الثاني��ة ختتص بمضي��ف االمام حي��ث ادعى ان��ه الذي محى س��يدنا وموالنا
زي��ن العابدي��ن (عليه الس��الم)من القتل يف
الوق��ت ال��ذي تش��هد الروايات أن الس��يدة
زينب (عليها الس��الم)هي التي محت االمام
السجاد (عليه السالم).
العم��ل اآلخ��ر وه��و (الرحل��ة املقدس��ة)
ويتح��دث عن الوقائع بعد استش��هاد االمام
احلس��ن (عليه الس��الم) ،والرحلة املقدس��ة
التي انيطت مهامها اىل السيدة زينب (عليها
السالم)بطلة كربالء.
ونحن جمموعة ليست أكاديمية ومتخصصة
بامل��رسح ،ولك��ن اهتاممن��ا بقضي��ة امل��رسح
احلس��يني أعطانا موهبة االبداع من أجل أن
نخ��رج العمل بالصورة الت��ي يتلقاها الناس
بسالس��ة ووض��وح ...وبالنس��بة للديك��ور
واألزياء وغرها فهي من عمل الرابطة ومن
اجلهد الذايت هلا من خالل احلرفين والفنين

احلس��ن(عليه الس��الم) ،واملجموعة الثالثة
ختت��ص باملضيف اخل��اص بمبي��ت الرجال،
واملجموع��ة الرابع��ة ختتص بمبيت النس��اء
بكادر نسائي.
وق��د دأب��ت رابطة الغدي��ر االس��المية عى
إحياء شعائر االمام احلس��ن (عليه السالم)
عن طريق املرسح احلس��يني انطالق ًا من قول
اإلمام الصادق (عليه السالم)( :أحيوا أمرنا
رح��م اهلل من أحي��ا أمرنا) ،وق��د قدمنا هذا
الع��ام عمل��ن :األول هو (حماكم��ة محيد بن
مسلم) لأديب والكاتب الكبر األستاذ عيل
اخلباز ،والعمل الثاين هو (الرحلة املقدسة).
أم��ا العمل األول فيتكل��م عن حماكمة راوية
الط��ف محي��د بن مس��لم برؤي��ة فني��ة ورؤية
أكاديمي��ة ،أراد منه��ا املؤل��ف أن يرك��ز عى
ثالث نقاط رئيس��ة وهي أن محيد بن مس��لم
كان خائن ًا يف موقف من املواقف ،عندما جاء فيها.
مسلم بن عقيل اىل الكوفة ومل ينرصه ووقف وحول استقبال اجلمهور للعروض قال:
صامت�� ًا .واملوقف اآلخر انه كان قات ً
ال يف يوم نرى اجلامهر تنتظ��ر اىل مدة طويلة من أجل
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني
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رؤية العمل ،ويف اجواء باردة جد ًا ،باإلضافة مس��ألة كبرة وخطرة جد ًا ،فمرسح الشارع
اىل ذل��ك ،أش��اد األس��اتذة االكاديمي��ون له مجهوره الش��مويل الذي حيتاج اىل مس��ائل
يف كلي��ات الفن��ون اجلميل��ة بالعم��ل وقالوا ُتناقش فيه��ا الظاهري��ات ،وال تذهب بعيد ًا
بأنن��ا مل نش��اهد مرسح�� ًا يف الش��ارع س��وى اىل العمق الفلسفي للقضية.

يف كرب��الء ،حي��ث س��افروا اىل دول الع��امل ولك��ن هؤالء الش��باب رأوا أن م��ن املمكن
ووجدوا مرسح الش��ارع عب��ارة عن حديقة حتري��ك النص اخراجي ًا م��ن خالل الديكور
يف وس��طها خش��بة ،وال حت��وي ع��ى ما هو واحلرك��ة الت��ي مل ت��دع اجلمه��ور يت��وه يف
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موج��ود االن م��ن العنارص الكامل��ة ،والتي
تسمى ب�(سينوغرافيا املرسح) ،ولكننا بحمد
اهلل وبربك��ة االمام احلس��ن (عليه الس��الم)
جعلنا من الش��ارع مرسح ًا ك��ام هو معروف
يف القاعات الكربى ...ونطمح يف املس��تقبل
أن نرى مرسح ًا حس��يني ًا له مقومات املرسح
العامل��ي ،وع��ى غ��رار العناوي��ن املرسحي��ة
املعروف��ة اآلن ،وله أهداف وانجازات ارقى
وأفضل إن شاء اهلل تعاىل.
الكاتب املرسحي االستاذ عيل اخلباز ،حتدث
عن جتربة مرسح الشارع التي يقوم هبا شبابنا
الي��وم ،ودوره��ا يف تفعي��ل حرك��ة امل��رسح
احلس��يني ،باإلضاف��ة اىل كوهن��ا أح��د أنواع
اخلدمة احلسينية قائ ً
ال:
أراد الش��باب يف ه��ذه التجرب��ة أن يازف��وا
ويقدّ م��وا فن�� ًا كب��ر ًا ،وذل��ك ب��أن يظه��روا

االش��تغال اخلاص للنص أو احلبكة الصعبة
في��ه .ك��ام وحاول��وا تطعي��م العم��ل ببعض
االمور الت��ي تقرهبم اىل االس��لوب املنربي،
حي��ث إن ط��رح م��رسح فك��ري للن��اس
باخت��الف أمزجته��م وثقافاهت��م حيت��اج اىل
ارت��كاز فني ع��ال ،واىل قابلي��ات عالية من
األداء ،وقد نجح الشباب يف ذلك.
وختم حديثه قائ ً
ال:
ه��ؤالء الش��باب أرادوا أن حيمل��وا رس��الة
وه��ي :أن ال يس��تهن أحد بزوار احلس��ن،
فهم ليس��وا س��ذج ًا اىل الدرجة التي تتعامل
أحيان�� ًا معه��ا بعض النص��وص املرسحية أو
ت��زج هبا
بع��ض الرتس��بات التي حت��اول أن
ّ
بع��ض الفئ��ات ،وكأن هذا الش��عب بس��يط
وفق��ر وجاهل وغر مثقف ،بل العكس هو
الصحيح ،فهو شعب مثقف وواع ،ويعرف

(مرسح العلب��ة) الذي ُيع��رض يف القاعات حتى دقائق التأريخ.
املرسحي��ة املعروف��ة ،ويعل��وا من��ه مرسح ًا
للشارع ،وهذه املسألة ليست بسيطة ،بل تعد
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مسرحية (صوت الحسني)
خطابٌ متجدد يف خارطةِ الوجدان اإلنساني
بقلم  :نبيل نعمة الجابري

مبعث إلهام مبدع ،لدى الكثير من األدباء والشعراء
لطالما ش�كّ لت القضية الحسينية
َ
والمثقفين ،حتى انبرى ُّ
كل واحد منه�م للتعبير عن مكنونات التفاعل الذي خالجه،
باألسلوب األدبي الذي يبرع فيه ...وكثيراً ما شهدت مدينة كربالء المقدسة ،اهتمام ًا
ل�ه نكهة خاصة فيم�ا يتعلق بنهضة اإلمام الحس�ين (عليه الس�الم) ،ليس ألن كربالء
ببعده�ا المكان�ي هي مدينة تحوي جس�د الحس�ين (عليه الس�الم) فحس�ب ،وإنما
بعدها مصدر إش�عاع يبعث لألمم ما تختزنه هذه المس�احة المكانية من إرث يؤجج
ّ
المشاعر ،ويتملكها في بث مضامين النهضة الوضاءة.
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني
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فصوت اإلمام احلس��ن (عليه السالم) ما زال
ُ
مدوي ًا يش��هر عن نصاعة تأريخ س��يكتب من
ه��ا هنا ،وثيم��ة الصوت أريد هل��ا يف مرسحية
(ص��وت احلس��ن) أن تك��ون منطلق ًا ش��عري ًا
يرتك��ز يف بنائ��ه بمنظوم��ة م��ن التش��كالت
واإلحاالت الس��معية والبرصي��ة لبناء مرسح
حس��يني رص��ن ،ال يتعك��ز ع��ى اخل��ربات
املرسحي��ة الس��ابقة ،وإن��ام يذهب لب��ث رؤاه
من وح��ي الواقع املعاش بطريق��ة موضوعية
يف ع��رض التجرب��ة الت��ي س��تربهن ع��ى أن
املرجعيات التاريية والعقائدية بكل تنوعاهتا
ومس��اراهتا ال يمك��ن أن تتج��اوز العن��ارص
احل��س والتوج��ه اإلنس��اين ،لذا
املش��رتكة يف ّ
فأنن��ا ال ن��امري لو قلن��ا إن ما وظ��ف يف هذه
املرسحية؛ أصبح الفن واألدب يس��تلهم منها
األبع��اد احلية يف الضمر اإلنس��اين عرب تفجر
املعطيات املتشكلة يف الذاكرة.
يش��ر املؤل��ف الش��اعر (رض��ا اخلفاجي) يف
كلمته أثناء لقائنا به يف عرض املرسحية ،إىل أن
النص حاول االنفالت من ش��عرية املفردة إىل
ش��عرية احلدث ،موضح ًا وبيشء من التحدي
واملكاش��فة ع��ى أن��ه باس��تطاعة كل مبدع يف
جمال��ه ،أن يصن��ع صوت�� ًا يقتفي أث��ر الصوت
الذي أحدثه اإلمام احلس��ن (عليه الس��الم)،
إذا م��ا ح��اول الدخ��ول يف رح��م املضمون،
واكتناز األفكار الثرة التي حتوهيا الواقعة بكل
أبعادها اإلنسانية.
وه��ذا حييلنا إىل أمر مه��م آخر ،إىل أن التعامل

م��ع الواقع��ة التاريي��ة يف امل��رسح خصوص ًا
ينبغ��ي أن يت��م وف��ق معاير وأس��س وقوانن
معرفية فنية ،حتاول أن توجه نوع ًا من التناسق
واالتس��اق بن الص��دق واملعاجل��ة الفنية من
جه��ة ،وبن أق��رب احلقائق وأدقه��ا وأكثرها
اقناع�� ًا ومصداقي��ة ،فالكات��ب يف مرسحي��ة
(ص��وت احلس��ن) ،جت��اوز دوره كم��ؤرخ
وحمق��ق ،ألن��ه تعامل م��ع خميال ش��عري كان
يمتلك في��ه الكثر من اخليارات اجلاملية؛ التي
تتجاوز الفهم املس��طح (الس��طحي) للواقعة
واحل��دث التاريي ،وكأنه هب��ذه الطريقة يعيد
آلي��ة حمدثة لصناع��ة التاريخ؛ برؤي��ة حداثوية
ش��مولية مع��ارصة ،حتاول اس��تثامر املقومات
املرئي��ة والس��معية يف توظيف احل��دث برؤية
حيتل فيها اخلطاب اجل��اميل الرأس من موضع
اجلسد ،واملخيال للولوج يف تاريخ الواقع.
مما تقدم نعي ما أضافته وحدة املرسح احلسيني
يف األمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدسة من
عمل إبداعي يعزز من فعالية املنجز اإلبداعي
املحيل وتطويره ،ليكون نافذة ورس��الة نطمح
أن نبثها للخ��ارج؛ تتعدد فيه��ا طرائق التلقي
لتسويق الفكرة ،ليكون اهلدف النهائي املتمثل
يف االنفتاح بالتجربة..
ليبق��ى املرسح خطاب�� ًا متج��دد ًا ومتجذر ًا يف
ضمر وخارط��ة الوجدان اإلنس��اين ،ودعوة
الس��تلهام املضام��ن اإلنس��انية والتصورات
التي تعزز م��ن فعالية املبدع العراقي يف تأثيث
رونق جديد لفكر وأدب حسيني املالمح.
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 60قراءة نقدية حول النص املسرحي

(هكذا تكلم الحسني  -عليه السالم)
للكاتب املصري محمد العفيفي

عالية خليل ابراهيم
تضطل��ع ه��ذه املقارب��ة بمهمت��ن حموريتن
اوهلام تقديم اضاءات مس��تفيضة وقراءة هي
االوىل ح��ول نص ظل مغمورا ه��و ومؤلفه
عقودا من الزمن مع انه من اوائل النصوص
الدرامية التي كتبت عن ثورة االمام احلس��ن
وهو نص» هكذا تكلم احلس��ن( )1للش��اعر
امل��رصي «حمم��د العفيف��ي( )2ال��ذي يرج��ع
تاريخ نرشه اىل العام 1969م ،ويعد من أهم

نص��وص املرسحية الش��عرية التي كتبت عن
واقعة الط��ف عى صعي��دي االداء الدرامي
والشعري ،وقد يكون من املستغرب للوهلة
االوىل كي��ف ان نصا هبذه القيم��ة والفنية ال
يلق��ى العناية واالهت��امم والدرس بالش��كل
الذي يس��تحقه ،مع ان املرسح العريب بشكل
ع��ام واملرسح املرصي ع��ى وجه اخلصوص
كان يف تل��ك احلقبة التاريي��ة» ما بعد هزيمة
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بحـوث
 »1967مهتام اش��د االهتامم باس��تعادة السر
الذاتي��ة لث��وار الع��امل» احلس��ن ،احل��الج،
جيف��ارا» بوصفها» أي االس��تعادة» ردة فعل
رضوري��ة إلعادة ات��زان الش��خصية التاريية
لإلنس��ان العريب بعد زل��زال اهلزيم��ة ،كام ان
مرسحي��ة» احلس��ن ثائرا واحلس��ن ش��هيدا»
للكات��ب امل��رصي عب��د الرمح��ن الرشق��اوي
وج��دت االهت��امم والرعاي��ة من قب��ل النقاد
وصن��اع امل��رسح ح��ن ص��درت يف الع��ام
،1968ومازال��ت حل��د اللحظة م��دار اهتامم
ودراس��ة وتواجد عى خشبة املرسح ،فلامذا مل
جتد» هكذا تكلم احلسن االهتامم ذاته؟ حمسن
اطيم��ش يف كتاب��ه الش��هر» الش��اعر الع��ريب
() 3
احلديث مرسحيا» جاء ع��ى ذكر املرسحية
لكنه مل يصص هلا مبحثا يف دراس��ته ،ومل يوهلا
االهتامم الذي اواله لنصوص اخرى اقل منها
ج��ودة درامية وادا ًء ش��عريا؟ 1ق��د يكون يف
االحتكاك و االقرتاب من النص واحلوار معه
فيها جواب معقول عن السؤال0
ام��ا املهم��ة الثانية هل��ذه املقارب��ة فهي رؤية
الثورة احلس��ينية بعن االخر ،االخر الذي قد
يرى احلس��ن من خالل منظور جديد ومتفرد
ألن��ه غ��ر متأث��ر بأج��واء الش��حن العاطفي
واالنفع��ايل الذي يد الكاتب العراقي نفس��ه
واقعا حتت سطوهتا ومستجيبا بشكل او بأخر
حلقيق��ة وقوعه��ا يف دائ��رة النظرة التقديس��ية
والطقس االحتفايل(.)4
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

عتبة النص:
عنوان النص» هكذا تكلم احلسن» فيه احالة
واضحة عى اولي��ة او اولوية الفكر و الكلمة
ع��ى الفعل واحلتمية التاريي��ة ،وقد تظل قوة
الكلمة «االبداع» زمنا ارحب من زمن الفعل
الذي قد تأيت عليه االعوام والدهور فينسى او
يمحى او يتعرض للهجوم والتش��ويه حسب
تقل��ب االح��وال ،واذا كان فعل احلس��ن قد
يطع��ن يف رضوريات��ه واس��بابه ونتائجه ،وقد
يفرس تفسرات متباينة بن مؤيد ومعارض اال
ان عمق كلامت��ه وثورته الفكرية الناصعة التي
جتلت يف خطبه واقواله وفهمه العميق حلقيقة
ال��دور الذي ي��ب ان يلعبه املفك��ر واملصلح
االجتامعي يف توعي��ة االمة ومحلها عى اجلادة
القويمة.
ويف العنونة دعوة للمتلقي للتأمل والتفكر
يف الكلمة ومن خالهلا بتل��ك احلقبة التاريية
ونزاعاهت��ا الدموي��ة ،واخلروج ب��رأي متجرد
وموضوع��ي ح��ول نتائ��ج تل��ك الرصاعات
وتأثرها عى الواقع العريب الراهن0
االهداء والتقديم
مما ينبغي التوقف عنده يف هذا النص هو تلك
العالقة احلميمة واجواء الود واملحبة وااللفة
بن املثق��ف ورجل الدين ،فمحم��د العفيفي
يب��دأ كالمه مادحا ومثنيا عى العالمة الش��يخ
عيل الك��وراين ،قائال» لق��د كان من عزائمك
ان زين��ت يف قلب��ي التوفر ع��ى معاناهتا فكرة
وكلم��ة بعد ان غل��ب عيل الظ��ن اين اهرقت
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فيه��ا دم القلب فال م��داد ،وطويت هبا اهاب
الصح��ف ف��ال ح��روف وال س��طور» يتب��ن
م��ن االه��داء ان ع��رى صداقة ب��ن الكاتب
والش��يخ قد توطدت وتوثقت ومن ثم كانت
س��ببا ومدع��اة لوالدة ه��ذا االث��ر االبداعي،
والعفيف��ي ب��دوره يريد ان يقتس��م هذا اجلهد
م��ع صديقه الذي ش��جعه وآزره ع��ى الكتابة
ف��كان «االه��داء» بام فيه من صدم��ة للمتلقي
وه��و ي��رى كل ه��ذه العواطف اجلياش��ة بن
املثقف املتنور ورجل الدين املحافظ اذا نظرنا
لتل��ك العالق��ة باطارها التاري��ي حيث كان
االنش��قاق عى اش��ده ب��ن خمتل��ف التيارات
الفكري��ة وااليديلوجي��ة يف العامل��ن الع��ريب
واالس��المي ،بعدها يأيت التقدي��م الذي كان
بقلم» ع��يل الك��وراين» ،وهل��ذا التقديم امهية
يعت��د هبا يف فتح مغاليق الن��ص وتبن رموزه،
كام ان التقديم يعد بمثابة دراس��ة اعدت بقلم
رجل دين حول رؤية الكاتب املعارص للثورة
احلس��ينية ،حتدث الك��وراين يف تقديمه للنص
عن ع��دة قضايا يدها اساس��ية وه��و يتناول
«املرسح الديني» بدأ باحلديث عن هذا الوافد
اجلديد ع��ى الثقافة العربي��ة» املرسح» حماوال
ان ينحت لغته واس��لوبه يف طريق وسط يمع
ب��ن معاجل��ة مس��تجدات الثقاف��ة» احلداثية «
بلغة تس��تند عى املحاججة والتحليل مع عدم
ختليه عن لغة رجل الدي��ن والتي هي وظيفية
وغائي��ة يف ذات الوقت .فيق��ول عن املرسح»
م��ن الواض��ح ان التصوي��ر املرسح��ي ل��ون

جديد من التصوير ،س��واء عى لغتنا اوبيئتنا،
فمن الطبيعي ان يم��ر بمراحل من االنتخاب
الطبيع��ي ليحم��ل يف هنايته��ا امكان��ات اللغة
وخصائ��ص البيئة ويس��تبعد عن��ه املختصات
الواردة من اللغ��ات والبيئات االخرى لتثبت
()5
له بذلك شخصيته»
من السهل تلمس لغة التوفيق يف هذا املقتبس
ففي الوقت الذي يقر فيه الكوراين بعمق تأثر
امل��رسح يف الثقافة العربية اجلدي��دة وهو اذ ال
يعارض هذا التأثر بل يؤيده ويثني عليه لكن
بال��رشوط الت��ي يرتئيه��ا رجل الدي��ن ليأخذ
امل��رسح رشعيت��ه الدينية ومن ث��م مرشوعيته
الثقافي��ة ،وهي الت��ي ذكرها بقول��ه» يب ان
تر بانتخاب طبيعي ،تستبعد عنها املختصات
ال��واردة ،حيم��ل امكانات اللغ��ة وخصائص
البيئة»0
يعرج ع��ى كيفية تن��اول املواضيع التي
ث��م ّ
هلا مس��اس مبارش بعقائد الشعوب االسالمية
وعواطفه��ا» ان التوفي��ق يف االعامل املرسحية
ذات املوضوعات االس��المية مرتبط بصعوبة
جوهري��ة وهي االنفتاح العق��يل والنفيس عى
الص��ور احلقيقي��ة لأح��داث واالش��خاص،
فالكاتب بحكم ثقافت��ه او عرصه معزول عن
ادراك الصورة احلقيقية يف تارينا فهو يرسمها
م��ن خ��الل تعقي��دات حارضن��ا وقلق��ه»0
يتط��رق الكات��ب هن��ا اىل قضي��ة جوهري��ة يف
تناول املوضوع التاري��ي ،وهي قضية التوفر
ع��ى رؤية ثاقبة بعن بصرة ق��ادرة عى غربلة
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بحـوث
الوقائع واالحداث واخل��روج بصورة صافية
ع��ن ذل��ك امل��ايض ،مس��تبعدا قل��ق احلارض
وازمات��ه ،ومع االقرار بإش��كالية زوايا الرؤيا
وحدهت��ا وامهيته��ا وجدواه��ا يف معاجل��ة
املوض��وع التاري��ي ،اال ان رجل الدين الذي
يبحث ع��ن احلقائق املطلقة يبغي ازاحة القلق
املع��ارص من رؤية التاريخ والركون اىل حقيقة
ناصعة يطلق عليها» الصورة احلقيقية» ،وهذا
غ��ر ممك��ن الن القلق س��مة مالزم��ة لعالقة
االنس��ان بالك��ون والتاري��خ ،والقل��ق ج��زء
حيوي ومكون جوه��ري من مكونات اخللق
الفني وتغذيته باإلبداع اخلالق.
تضمن التقديم الثناء عى املرسحية واس��لوهبا
ومعاجلتها ،مع اب��داء بعض التحفظات حول
مس��ألة االيقاع الذي وج��د يف بعض اخلفوت
النه يعتمد ايقاع التفعيل��ة وليس ايقاع الوزن
والقافية ،وحتفظ اخر عى ش��خصية «جعدة»
وكيفية تناوهل��ا ،اذ وجد فيه الكوراين تعريضا
هب��ا وه��ذا ال يوز رشع��ا ألهن��ا زوجة ويص
واملس��اس هبا فيه اش��كال مهام بل��غ انحرافها
ملكانتها الزوجية0
البنية الدرامية:
تتف��رع بنية الن��ص الدرامي اىل متن��ن بنائين
او قصت��ن مه��ا «قص��ة االط��ار املرسح��ي»
وقصة «ال��رصاع التاريي» ،هات��ان القصتان
ال تتعارض��ان ب��ل تتكام��الن وتنس��جامن
لتقدم��ا طاق��ة الرؤي��ة الفني��ة وابع��اد الداللة
الفكري��ة ،قص��ة االط��ار تتمث��ل بالبحث عن
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

جذر اخلصومة ب��ن تيارين فكرين ما زاال يف
س��جال وخصام وتبادل ل��أدوار يف التاريخ
الع��ريب واالس��المي ،التيار االول ه��و تيار»
دولة الس��لطة» وال��ذي يبغي بن��اء دولة قوية
من اجل الس��لطة ،يمث��ل هذا التي��ار بنو امية
ممثل��ن بزعيمهم ايب س��فيان ،الذي ظل حيمل
حق��دا مس��تعرا عى حمم��د ومن بع��ده ذريته»
عيل وبنوه» ألنه اطاح بملك بني امية ومن ثم
نفوذهم وسلطتهم ،ومع دخول ايب سفيان يف
االس��الم مكرها اال ان احلقد التاريي حاول
ان يد له متس��عا للبق��اء والتواصل من داخل
املنظومة االسالمية ،فكان ان تزعم معاوية بن
ايب س��فيان هذا التيار واسس «اسالم الدولة»
التوج��ه ال��ذي ي��ر االس��الم فك��را وايامن��ا
وعقيدة ملصلح��ة الدولة التي تقودها س��لطة
قوية وباغية تنس��ج قوهتا وجربوهتا من اذالل
الضعفاء ،يف املش��هد االول يظهر الثالثة» ابو
س��فيان ،وهند زوجته ،معاوي��ة» يلتقون بعد
موهتم يف العامل االخر ،هم يدركون اهنم ميتون
لكنه��م مع ذل��ك حيتفظون بوعيه��م الدنيوي
ومازالوا مرصين عى معادهتم املتجذرة لدين
حمم��د ،اهنم غر بعيدين عن معرتك االحداث
بعد موت معاوية ،يطلون من سامء الدنيا عى
مرسح الرصاع الذي ش��يدوه بأيدهيم ،فيقول
ابو سفيان:
«نحن جذور املجد السامق من عبد مناف
عبد مناف جد خصومتنا االبدية
فلق��د انج��ب جدين��ا متصال عق��ب االول
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بالث��اين حت��ى اذا فص��ل املبض��ع بينه��ا انبثق
الدم»0
وهند تقول لولدها معاوية
«حسن ان تم بك النرص عى ال حممد»
اما معاوية فهو مؤلف رواية «احلقد التاريي»
ومدون مجيع فصوهل��ا وبطلها يف ذات الوقت
،فهو الذي امر بدس الس��م للحس��ن بن عيل
وابتدع رشيعة القتل الل الرسول والتي ظلت
س��ارية يف عقبه وهو الذي اشاع سب عيل بن
ايب طالب «فوق منابر تبنيها كلامته» ،وقتل كل
من مل ياهر بالسب ومنهم من خرة اصحاب
رسول اهلل ،وهو الذي جعل من دين االسالم
ش��عارا للس��لطة و مغنام للكسب له وحلاشيته
اذ يقول :
«فلقد كانت اسهم دين حممد
حتمل حظي معها
انثرها يف االرض فتزداد رحابة ملكي
اودعه��ا الق��وس فتنبج��س الطاعة م��ن افواه
الناس كام ينبجس الدم»0
لقد ش��يد معاوية مرسح االنتقام «الرصاع»
وت��رك هناية املأس��اة خت��ط بأيدي يزي��د وتبلغ
غايتها بقتل احلسن ،وهو يدرك ذلك:
«مازال ضمري يوبقني
منذ محلت يزيد عى اعناق الناس
ونزع��ت احلري��ة منه��م فالتف��وا يف اكف��ان
االحياء
امست كلامت البيعة مثل قرابن االوثان
وتركت عى االرض بداية معركة بن حسن

ويزيد
فاذا استعرت بينهام احلرب
فصليل السيف انا وعويل املذبوحن انا
ه��ل يمك��ن ان تنفص��ل رشارة ن��ار ع��ن
وقدهتا»0
لق��د وض��ع معاوية بوضعية درامية رئيس��ة
ومتف��ردة وجديدة كل اجل��دة ال تضاهيها اال
موضع��ه م��ن التاريخ العريب ،فه��و بحالة بن
امل��وت واحلياة فه��و وان م��ات اال ان مجيع ما
يمهد فصول ابش��ع مذبحة
اقرتفت ي��داه باق ّ
ارتكبت يف تاريخ االسالم ،واملأساة مل تتوقف
بل تبعتها اخرى واستمرت اىل احلارض ،وهو
يف موقف بن الندم عى افعاله واالعتذار عنها
وبن االرصار والتربي��ر لتلك االفعال وذلك
موق��ف مجيع طغ��اة العص��ور ،وب��ن الرجاء
بالتوبة وب��ن اليأس والقن��وط لفداحة ما قام
ب��ه من منعطف تاريي عندما جعل من الدين
حزبا سلطويا وشعارا للكسب ،هذه الوضعية
يف الوقت الذي امدت فيه الشخصية الدرامية
بزخم حضوري وابداعي مميز ،مكنت الكاتب
يف الوقت ذاته م��ن رشح اطاره الفكري وهو
يستعيد فصول املأساة التاريية،
وال شك ان ما ذكر يف النص من ادانة رصحية
وتقري��ع ش��ديد لش��خصيات م��ن مث��ل « ابو
سفيان ومعاوية « فيه اجابة عن السؤال الذي
ط��رح بدءا حول قل��ة االحتف��اء والعناية هبذا
العمل ،الن هات��ن الش��خصيتن التارييتن
هلام مكانته��ام عند بعض املذاهب االس��المية
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بحـوث
اذ تعدان من الصحابة الذين اس��لموا وصدق
اسالمهم
بم��وازاة بني��ة االط��ار الدرام��ي واملرسح��ي
هنالك بني��ة «الرصاع التاري��ي» وفيها يظهر
التي��ار املض��اد» إلس��الم الدولة» ومؤس��س
ملفه��وم «دول��ة االس��الم» التي��ار املس��تند اىل
اس��تلهام روح االس��الم واالدي��ان الس��اموية
االخ��رى يف تأس��يس دول��ة يك��ون مبدؤه��ا
وغايته��ا االنس��ان وحريته وكرامت��ه ،وتكون
الس��لطة يف خدمة الغاية واالس��اس يف وجود
االديان «كرامة االنسان»0
يتزع��م هذا التيار يف تاريخ االس��الم االمام
احلس��ن ،فبع��د ان تن��ازل االمام احلس��ن عن
السلطة زاهدا فيها ملعاوية ،حاول مجع انصاره
وحتشيدهم للوقوف بوجه التيار االخر ،لكنه
مل يكمل الطريق واغتيل عن��وة وبطريقة دنيئة
تنبئ ع��ن حقيقة من قام بالفع��ل ،فام كان من
االمام احلسن اال ان يطلق صوته عاليا ،دافعا
باملواجه��ة التاريية ب��ن اخلصمن من االقبية
والبيوت اىل سقف التاريخ :
«لو ان االصنام صخور صم
حطمها اوهن نبض بن سواعدنا
لكن هي اشباح يف اجفان قلوب عمي
فلينظر كل منكم يف جفني قلبه
وليسأله عن اصنام الفتنة بالباطل والرغبة
واخلوف ،واصنام الذل واصنام االذعان
واصنام املوت
هربا من قدر املوت»0
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

،من هنا تبدأ احداث بنية الرصاع يف» هكذا
تكلم احلس��ن» لقد ت��م رسد» قصة الرصاع»
رسدا تاريي��ا مط��وال بحي��ث بلغ��ت فصوله
اربعة كاملة ،ذكرت فيها ادق التفاصيل ومجيع
مالبس��ات االح��داث الت��ي رافق��ت املأس��اة
التاريي��ة بص��ورة متسلس��لة وبرتابط منطقي
وزمني مما جع��ل البناء العام يميل صوب بناء
«امللحمة الشعرية»
ولي��س هنال��ك م��ن تع��ارض وتقاطع بن
الدرامي��ة وامللحمية خاص��ة اذا كان املوضوع
املط��روح يتن��اول س��رة بط��ل مأس��اوي من
ابط��ال التاري��خ» املب��دأ امللحم��ي واملب��دأ
الش��عري يمتزجان الواحد م��ع االخر تعبريا
وموضوعي��ا ،ك��ام ه��و احل��ال يف االح��داث
واملش��اكل ،هذا االمتزاج سيربر وجوده هبذه
الدرجة او تلك بالنس��بة للمشاركة الرصاعية
()6
يف الفعل لبطل معروف»
ي��ربز هذا التكامل ب��ن الدرامية ،وامللحمية
الش��عرية يف مجيع فصول املأساة ويأخذ وضعا
اكث��ر س��طوعا وتأث��را يف الفص��ل االخ��ر
حيث» قصة الش��هادة» ،فكان هنالك تالحم
ب��ن احتدام الفعل وعنف��ه «املوت» وبن دفق
الغنائي��ة وتوهجها وهي ترص��د وتقييم ذلك
الفعل :
«رفاقي أ رسول اهلل قد خلعوا ثياب رفاهتم
عربوا بحار الشوق مخصانا وظمآنن
اال فاسق العطاش فأهنم ضيفك
لقد عب الفرات دماءهم عبا
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ومل تلم��س حالوته جذور العلقم املغروس
يف االفواه
لقد سلبوهم حتى القبور فليس الريح اكفانا
وغر الدمع اجداثا
وكيف بكاء من جفت مناهله
وبات هشيمه كسفا يلوك رمادها الظمأ
اال فاسق العطاش فأهنم ضيفك»0
وبالرغ��م من االطال��ة يف النص والتي اريد
منه��ا اس��تخالص الع��ربة والنتائج م��ن ثنايا
التفاصيل هذه االطالة او» امللحمية الشعرية»
مل ختل باإليقاع الدرامي ،فقد حافظ النص عى
اتس��اق بن طول الفصول واملشاهد ،املشاهد
ايض��ا كانت متس��قة يف حجمه��ا وترتيبها من
احلدث «االطار والرصاع» ،وهنالك انسجام
هارموين شديد يف قياس وتقويم امهية ومقدار
مش��اركة الش��خصيات يف ال��رصاع ،فلي��س
هنال��ك م��ن ش��خصية حترك��ت ع��ى مرسح
الن��ص اال وكانت مهمة فاعلة ونابضة باحلياة
والفعل0
فف��ي قصة االطار جاءت ش��خصية ،جعدة
بن��ت االش��عث »،قاتل��ة احلس��ن» ويزيد بن
معاوية» قاتل احلس��ن» وقد ذكرت شخصية
جعدة يف االحداث ،وجعلت وكأهنا عش��يقة
ليزيد بعد ان دس��ت السم للحسن بإشارة من
معاوية ،تم استدعاؤها من دون استناد تاريي
ليؤك��د م��ن خالهل��ا الكات��ب حقيق��ة تاريية
مهم��ة ،وه��ي ان جريمة قتل االمام احلس��ن
هي امتداد جلريمة سبقتها وهي جريمة اغتيال

االم��ام احلس��ن وكالمه��ا مثّ��ال حقيق��ة دينية
واخالقي��ة واح��دة ،وان صوت احلس��ن باق
يف س��احة الرصاع وان تم خنقه رسيعا ،فكان
التناظر والتناسب بن شخصيتي جعدة ويزيد
ش��اهدا ع��ى اجلريمت��ن ،وموضح��ا بحوار
مكثف وبفع��ل مؤثر خوال��ج القتلة ،وحجم
التشويه يف انفسهم0
يف قص��ة ال��رصاع ذك��رت العدي��د م��ن
الش��خصيات ،وقدم��ت بش��كل متناظ��ر بن
االيابي��ة والس��لبية «فوضع��ت ش��خصية
مس��لم ب��ن عقي��ل بالتناظر م��ع عبي��د اهلل بن
زياد وكش��ف الفرق بينهام ،وش��خصية» احلر
ب��ن يزي��د الرياح��ي يف مقاب��ل عمر بن س��عد
،ووض��ع هانئ بن عروة بمقابل ابن احلجاج،
كل من هذه الش��خصيات ادى دوره الدرامي
بموازاة دوره التاريي ،وقدّ م دعواه وحججه
ومربراته وترك للمتلقي احلكم والتعاطف مع
اهيام يشاء0
ويبق��ى الس��ؤال ماه��ي هناي��ة ال��رصاع بن
التياري��ن اآلنفن ،واي منهام كان��ت له الغلبة
والبقاء
تنتهي قصة االطار ،هناية متوقعة حيث تأمر
زباني��ة الن��ار التي كانت حتيط ب»ايب س��فيان
وهن��د ومعاوية» وتش��هد ع��ى ردود افعاهلم
وهم يعتل��ون املرسح ويرقب��ون قصة الرصاع
«املأساة» ،هتجم الزبانية عى الثالثة وتطوقهم
بالنار االبدية:
«لتكن اللعنة نارا تتلظى
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بحـوث
تزداد اذا غدت االمة ظل وثن
يدعها بالكلامت وختدعه بالطاعة
ويقدمها لأعداء لقيامت
تلفحها االرضاس وتطحنها االنفاس
يف كل زمان ومكان
ينبت طينهام االوثان»0
غران قصة «الرصاع» غر واضحة النهاية،
ومل يتبن فيها عى وجه الدقة ألي من التيارين
كان ل��ه احلض��ور األوىف عى س��احة التاريخ
«اسالم الدولة ام دولة االسالم»
فبعد استش��هاد احلس��ن ،كان هنالك بعض
املش��اهد اخلتامي��ة ،آخره��ا مش��هد ي��دور يف
الكوف��ة بعد عامن من املأس��اة يظهر فيه عبيد
اهلل بن زياد وهو يتجول يف س��جون العلوين،
وهناك يرى املختار املثقفي:
ابن زياد :رجل هذا ام صندوق مغلق
احلراس :هو صندوق مغلق
لكن ليس به يشء غر هواء
اب��ن زي��اد :فانتبهوا حتى ال خت��رج منه افاع
سود تنهش باب السجن»0
االش��ارة للمخت��ار الثقف��ي يف النهاي��ة في��ه
اس��تباق ملس��تقبل االح��داث والت��ي يك��ون
املختار فيها يد االنتقام الطوىل يف االخذ بالثار
من قتلة احلس��ن ،غر ان اخلاتة التي توقفت
عند س��جون العلوين فيها داللة واضحة عى
اس��تمرار قوة تيار الس��لطة «اس��الم الدولة»،
وان حدثت ثورات وانتفاضات
ب��ن احل��ن واالخ��ر دفع��ت بتي��ار «دول��ة
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االس��الم» اىل االم��ام بتضحي��ات الثائري��ن
ونرباسهم احلسن0
البنية الشعرية:
الشك ان الفصل بن البنية الدرامية والبنية
الشعرية هو فصل افرتايض الغاية منه الفحص
والتدقيق ،فكالمها» الشعر والدراما «صاممان
لقلب واحد يطلق عليه «الدراما الشعرية» او»
املرسحية الش��عرية» 0ذلك اجلنس املتش��ابك
بجذوره وتفرعاته مع واجناس اخرى0
وتع��د املرسحي��ة الش��عرية احلديث��ة ،والتي
ظه��رت يف س��تينييات الق��رن املن��رصم
واس��تجابت بش��كل كب��ر ملتغ��رات الثقافة
والفكر يف ذلك الوق��ت ،واضحت جزءا من
مش��هد اديب وابداعي باإلم��كان ان نصفه بأنه
حمت��دم وصدام��ي وغر حماي��د ،هذا املش��هد
الذي اثثته «قصيدة التفعيلة» بش��كل اس��اس
بصعوده��ا امل��دوي اىل قم��ة اهل��رم االديب
باجرتاحاهتا االس��لوبية ومرجعياهت��ا الثقافية
وما وفرته من حرية وانسيابية يف اياد مساحة
لتالقي االجن��اس 0اذن باالمكان قراءة البناء
الشعري لنص» هكذا تكلم احلسن» يف ضوء
جتربة الش��عر الس��تيني» الش��عر احلر» والذي
وجد يف املأس��اة التاريية وس��ر الث��وار مادة
ومتنفس��ا للتعب��ر ع��ن طاقة ش��عرية وفكرية
توص��ف بأهن��ا حمتدم��ة وصدامية وس��اخطة
،خاصة يف االعوام التي تلت هزيمة 0 1967
لق��د كان��ت واقع��ة الط��ف بمثاب��ة مع��ادل
موضوع��ي لع��رص جدي��د يبحث ابن��اؤه عن
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بطل اس��طوري وجذوة ثورية حترك الس��اكن
والراكد يف جمتمعاهتم0
وهكذا جاءت بنية الشعر» حمتدمة وساخطه
ومنح��ازة بش��كل كب��ر ملفاهي��م الرف��ض
واخللخلة والتغير ،فنالحظ ش��خصيات من
مثل معاوية وايب س��فيان تدين نفس��ها بنفسها
لتبلغ غاي��ة الرفض واالدان��ة للواقع وكذلك
ش��خصية جع��دة بنت االش��عث فه��ي تقول
خماطبة معاوية
«أأنا االفعى
فأعلم اين ال ارجع عن لدغ يزيد
فهو يغوص اىل لذته يف جلة جسده
وانا منذ نزعت جذور الورد الذهبي
من طن حيايت
وانا عارية ال تسرتين غر رقاع ذبويل
انظر ها هي مأساتك تركض فوق االرض
كي تبلغ فينا غايتها»0
ي��ربز االحت��دام يف هذا املقتب��س من خالل
تدفق اسلويب تبادل املحسوسات واالستعارة،
اال ان��ه احت��دام مقص��ود لذات��ه ومل يعرف ان
كانت هذه لغة الشخصية ام لغة السارد؟
واحيانا حييلنا االحتدام مبارشة اىل الشخصية
وليس اىل تصور السارد عنها كاملثال السابق
فيزيد بن معاوية املعروف بمجاهرته بالفسق
يقول متهكام:
«فسأثمل من كأس الثغر االحوى
وانام عى غفوة من اهوى
فإذا اذن شيطان صاليت

اهرقت دم العنقود عى اشالء طهارتنا
وصببت وضوء نجاستنا»0
نلح��ظ كي��ف اس��تخدمت لغ��ة التضاد بن
الش��يطان والص��الة ودع العنق��ود والطهارة
والوض��وء والنجاس��ة ،لتش��يع اج��واء م��ن
الرفض والسخط عى هذه الشخصية من قبل
املتلقي0
وق��د يكون الس��خط والرف��ض واالحتدام
مقتبسا من النص التاريي ذاته فاحلسن يقول
ألصحابه:
«لن نرجع حتى تنهشنا ذؤبان الفلوات
وتزقنا اظفار اجلالدين
فليرسع بعد الشقة خلف خطانا
حتى ال هتوي جذوتنا يف ظلامت احلرة
وبأنفسنا نور يري جمرى الدم»
ويقول ايضا:
«انبايع مفتونا رسفا ترشبه اخلمر ليل هنار
وعبر نبوءتنا ملء االفاق
وحروف القران بأعيننا وارفة خرضاء»0
هنا لغة االقتباس او التضمن من النصوص
التاريية قد اعطت املقاطع دفقا شاعريا مكثفا
م��ن خالل حوار لغة الش��عر مع لغ��ة املأثور،
احلوار اخلصب املتنامي ال��ذي يتذوقه املتلقي
وه��و يق��ارن بن ق��ول االمام احلس��ن» يزيد
ش��ارب مخر وقات��ل النفس املحرتم��ة» وقول
العفيفي» ترشبه اخلمر ليل هنار» حيث تم نقل
العب��ارة من احلقيقة اىل املجاز ف��أزداد ايقاعها
احتداما وتأثرها عمقا0
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هذه الش��واهد تؤكد عى ان البنية الش��عرية
للنص كان��ت بمثاب��ة ملحمة ش��عرية مطولة غرمها ويبدو انه كان مقيام يف دولة الكويت،
 -3ينظ��ر الش��اعر الع��ريب احلدي��ث مرسحي��ا/
اريد هل��ا ان تكون ش��اهدة عى ع��رص مأزوم
وحمتدم وقد اختذت من مأساة احلسن معادال حمس��ن اطيم��ش /ص303دار الش��ؤون الثقافي��ة
العامة/1978
موضوعيا هلذا العرص0

الس��اخر حمم��د عفيف��ي ،واملرج��ح ان كات��ب النص

اهلوامش:

 -1هكذا تكلم احلس��ن /حمم��د العفيفي /الطبعة

االوىل /بروت/لبنان 1969

 -2مل اعث��ر يف املصادر وال الش��بكة املعلوماتية عن

ترمج��ة للمؤلف/هنال��ك ع��دة كت��اب مرصين هبذا
االس��م منهم الش��اعر حممد عفيفي مط��ر ،والكاتب

 -4ينظر مرسح حممد عيل اخلفاجي الشعري/عالية

خليل ابراهيم /مبحث الطقس واالحتفال الشعبي/

ص47

 -5التقديم للنص بقلم/عيل الكوراين /ص5

 -6نظري��ة الدرام��ا /س��ينثيا  /ترمج��ة ن��ور الدين

فارس /ص16
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اجلزء االول
املشهد االول
يظه��ر اح��د االش��خاص ع��ى امل��رسح بع��د
ليمه��د للجمهور اح��داث هذه
رفع الس��تار ّ
املرسحية او باالحرى كيف انس��حب اجليش
االموي بعد انتهاء املعركة؟
الراوي :يف صباح اليوم احلادي عرش من حمرم
احلرام عام61ه� .....
اس��تعدت القبائل العربية التي كونت اجليش
االموي الذي قاتل احلس��ن واصحابه واهله
يف واقع��ة كرب��الء ..للرحي��ل م��ن كربالء اىل
الش��ام بعد ان قطعت رؤوس الشهداء االبرار
وعلقته��ا ع��ى الرم��اح ,..ك��ي حتص��ل ع��ى
احلظ��وة واجلوائز الثمينة م��ن اخلليفة االموي
يزيد بن معاوية
يظل��م امل��رسح تدريي��ا ..وبعد الظ��الم التام
نس��مع رضبات طبول متكررة ,...حيث يضاء
امل��رسح تدريي ًا باض��اءة خافتة ت��دل عى انه
وق��ت الفجر تقريبا ث��م بعد فرتة ع��دة دقائق
من االحداث يضاء املرسح بكامله ..بعد فرتة
وجيزة يتوقف ص��وت الطبول ,ويتقدم فارس
او ش��خص ما من بعيد ويتجه اىل قائد اجليش
عمر بن سعد وقف معه:
• الشخص :سيدي عمر بن سعد.
• عمر بن سعد:
ماذا وراءك اهيا الفارس.؟ .وملاذا اوقفتم
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

قرع طبول العودة؟
الف��ارس :هلف��ة قادتن��ا املنترصي��ن!...
جعلتهم يستبقون بجمع رؤوس القتى..
• عمر بن س��عد :ما السيئ يف ذلك؟ ..يعتز
الق��ادة باالفع��ال الكربى الع��ادة مألوفة ,..ان
حتمل رأسا فوق الرمح!! هذي عادتنا ياهذا!
الف��ارس او اجلندي :لكن يا م��والي! ..احد
القادة مل يتوفق،
عمر بن سعد :مل يتوفق يف ماذا؟
اجلندي!! (يقوهلا برتدد استنكارا للحالة) ،يف
ان حيمل رأس��ا فوق الرمح! فلقد س��بقوه اىل
ذلك ..وهلذا وقف اجليش
عمر بن سعد :أهلذا وقف اجليش بأمجعه؟
اجلن��دي :ق��ال القائ��د :كيف اواج��ه موالي
(يزيد) ..وأنا ال أمحل رأسا من آل عيل؟؟.
وبامذا أتفاخر عنده!!؟؟ والقادة قد محلوا كل
رؤوس القتى!!
شمر بن ذي اجلوشن/يضحك /وهو واقف
بجانب ابن سعد
ابن سعد :أتقهقه مرسورا ياشمر؟!
الشمر :أفعل ذلك ,وانا أملس ثمرة هذا االنجاز
اجلبار زعامء الكوفة تتسابق ,من أجل املجد!
ابن سعد :بل قل :من اجل املال!
الش��مر :ال فرق ..املجد هو املال ..واملال هو
املجد..
لكن اليشء امللفت واملحسوس ..هذا املوقف
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عمر :مل افهم قصدك بالضبط
الشمر :اهل الكوفة ,وقبائلها ..بدأت بالتفكر
املجدي..
منذ االن ,س��وف تفكر بمصاحله��ا !!..تركت
عاطفة ال جتدي!! وهلذا تتسابق منذ الفجر...,
يف مح��ل رؤوس القت��ى ..ك��ي تضم��ن م��اال
ووجاهه!
عمر بن س��عد :اترك ه��ذا االن وق��ل يل ماذا
نفعل يبدو ان املوقف صعب!!!
الشمر بشامته:
قد يتنازل اح��د القادة ع��ن رأس قتيل الخيه
االخ��ر ...او ليس��وا ه��م حلف��اء يف ه��ذي
احلرب؟!
ابن س��عد :احلرب انتهت االن ...كل يس��عى
ملصاحله.
*الشمر :أحسنت!! هذا ما كنا نرجوه
ابن س��عد :اخرجن��ا من هذا املأزق ,ياش��مر..
ولنتحرك ف��ورا صوب الش��ام ,لنزف البرشى
ليزيد « يف ه��ذه االثناء يتق��دم (حرملة) ,وهو
من امهر الرماة وهو الذي رمى طفل احلس��ن
عبد اهلل بنحره وارداه قتيال..
حرملة :عندي احلل ,يا موالي!!
ابن س��عد :م��ن هذا  ...حرمل��ة؟! أرسع باهلل
عليك ارسع ,اسعفنا باحلل!
حرمل��ة :باالم��س ..ح��ن رمي��ت الطف��ل
بنحره...
شاهدت ابا عبد اهلل ...يدفن طفله!

ابن سعد :ماذا تقصد؟
*الش��مر :يضحك ...أي واهلل ...وجد احلل
 ...حرملة ..انقذنا!
*ابن سعد :مل افهم بعد..
**الشمر :هو يقصد ان نأيت  ,برأس الطفل...
ونعلقه فوق الرمح!!
*ابن س��عد باستنكار :هل تعني بذلك حقا يا
شمر؟
مل تفعله��ا الع��رب م��ن قب��ل! هل يعق��ل هذا
ياشمر؟! حتى االطفال ...حتى االطفال!!
**الش��مر :وملاذا ال؟ ..كي نخ��رج من هذا
املأزق ..نفعل ما ال يعقل!!!
*الش��مر يلتفت اىل حرملة ..:هيا ,ارشدنا اين
يكون املوقع؟ اخرجه لنا يف احلال.
*حرملة:لك��ن ياب��ن اجلوش��ن ..الاجرؤ ان
اقطع رأسه
*الش��مر بتب��اه :واذن  ..انا م��ن يفعلها..من
يقطع رأس حسن ..يفعل كل االشياء!!
أنا من يفعل ذلك ..هيا...
أرنا جثة عبد اهلل.
حتى ننطلق اىل الشام؟...
*حرمل��ة /ه��ل اعط��ى جائ��زة يف ه��ذا ي��ا
موالي...؟
**الشمر :بالطبع !..من ينقذنا يف االزمات..
يعط��ى اكثر م��ن جائزة ...وس��يعرف موالي
(يزيد) هبذا االمر ...هيا التتأخر...
*عم��ر بن س��عد :هي��ا انطلق��ا ..ولنن��ه هذا
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االشكال
« ينطل��ق حرملة والش��مر يف البحث عن جثة
الرضيع عبد اهلل..
ابن سعد مع نفسه وكأن ضمره يؤنبه!! عجبا
يا دنيا..
كل منا ,يعرف أين يكون احلق؟! لكن ال يؤمن
به!
أإىل هذي احلال وصلنا؟! « يطرق قليال وكأنه
نادم ثم يعود اىل صلفه وغروره..
لكن ,ال بأس الس��لطة واملال عن��د يزيد! ومها
أسباب سعادتنا
� ظالم �
صوت احلسني
املشهد الثاين
امل��كان :قرية حدودية بن بادية العراق وبادية
الش��ام حيث تصل القافلة الت��ي يقودها عمر
بن سعد والشمر وبعض القادة اىل هذه القرية
وعن��د دخ��ول القافل��ة وه��ي حتم��ل رؤوس
الش��هداء والس��بايا من آل حممد � حيتشد عدد
كبر م��ن ابن��اء القري��ة ,حيث يصطف��ون عى
جانب��ي املدخ��ل ليش��اهدوا ويعرف��وا حقيقة
االمر ..من ب��ن هؤالء املحتش��دين ..راهب
الدي��ر الوحيد يف القرية ،يس��كن ه��ذه القرية
خلي��ط م��ن املس��لمن واملس��يحين  ..يرتفع
بع��ض اللغ��ط ب��ن احلض��ور ب��ن متس��ائل
ومستنكر ومستغرب....الخ ,فيدور حوار بن
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

احلضور...
*ش��خص رق��م ( ..)1م��ن ه��ذا اجليش؟..
وملن حتمل ه��ذي النخب��ة؟ ..أرؤوس يف كل
صباح؟!
*شخص رقم ( :)2هذا جيش الشام اتى من
بادية الكوفة! يب��دو اهنم ,خاضوا حربا!؟ .أو
قل :قمعوا ثورة!
*ش��خص رقم (( )3بنوع من التعصب لبني
أمية):
ال ياسيد ...ليس��ت ثورة ..هذا نفر خرج عن
االمجاع خرجوا عن امر السلطان  ،...خرجوا
عن طاعته ...طلبا للامل وللملك!
*ش��خص رق��م ( ...)1ه��ل تعرفه��م حق�� ًا
ياهذا ...كي جتزم؟
*ش��خص ( )3ي��رد :من من��ا ال يعرف هذي
النخبة؟
أن��ا من يثرب كنت أتيت الجل جتاره  ...هذا
رأس حس��ن بن ع��يل حيمل ف��وق الرمح...،
وكذلك رهط من آل ايب طالب
*ش��خص(( )2بحزن ودهشة وهو من حمبي
آل البيت) :أهو ابو عبد اهلل ،اذن؟
*رقم ( )3هو بالتأكيد!
*رقم (( )2بغضب واستنكار) :عجيب امرك
اذ تتكلم عن سبط رسول اهلل ،هبذي الصورة!
انك تنرش زيفا بن الناس ،هبذي القرية! تنرش
هبتانا يرفضه  ،..كل حمبي آل حممد!
*رقم ( :)3ومل��اذا ترمجن��ي بالزيف؟ انك ال
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تعرف ماأعرف.
*رق��م ( :)2تتكل��م ع��ن س��بط رس��ول اهلل،
بأبشع صورة! تزعم ان حسن بن عيل ،يسعى
من اجل السلطان
يتقبل هذا املنطق؟ من يتصور ذلك؟
من ّ
س��يد ش��باب اهل اجلنة يفعل ذلك؟ ال ياسيد
ال بد وان االمر عظيم بل وخطر جد ًا !
*ش��خص ( )3واذن ماذا يعن��ي أمر خروجه
عن حك��م يزيد؟ ...احلاكم باس��م االس��الم
اآلن
*رق��م ( :)2يبدو أن��ك التعرف س��رة اهل
البيت الطاهر بيت حممد ،هادي االمة منقذها
من جهلٍ وظالم او انك من نس��ل (امية) ،أو
سمك
مدسوس من جند (يزيد) جئت لتنرش َّ
بن الناس!
ن��وع من اللغظ واس��تنكار احلارضي��ن الذين
يس��تمعون اىل هذا احلوار حيث يتعاطفون مع
رقم( )2ضد رقم(.. )3رقم( )2يكمل......
هذا زمن يفضح عن ادران عذابه! زمن اهنكه
الزي��ف واعي��اه التحريف! اضحى مس��عور ًا
ينهش حتى أعضاءه!
يف كل صباح نرقب مأس��اة ،بدأ الرعب يدّ ب
بي��وم القرية ...منذ تويل اب��ن معاوية االمر...
شاع البؤس وعم الرعب بكل االمصار!
*ش��خص رقم( )1ما اجلدوى من هذا القول
مزق افئ��دة الناس! ماذا
اآلن ..ه��ذا املوق��ف ّ
نفعل ؟!

*رقم( )2كوكبة م��ن آل حممد تعرض يف كل
االمصار هبذا الشكل املرعب؟!!
ه��ذا املوقف حيتاج اىل اك��رب من فعل !! حيتاج
اىل استنكار واسع! حيتاج اىل ثورة!!
رأس حيمل فوق الرمح..كان نبي الرمحة(طه)
ق��د قبل��ه أ إىل ه��ذا احل��د وصلن��ا؟! نتالعب
باأللفاظ لكي نختلق التربير االنسب؟
رقم( )3يشعر باخلوف عى نفسه وعى جتارته
فيرتاجع ظاهري ًا قائال
*رقم( :)3التغضب مني ياسيد! ارجوك بأن
تقبل عذري فأنا تاجر ،الأفقه اال يف عميل!
*رق��م( )2بنف��س احل��امس :فأن��ك تاج��ر
حتس��بها ..،وظننت إبن عيل ي��رس!؟! خاب
الظن وخاب املسعى ،اذ حتسبها صفقة بيع!
ليكن ذلك لكنك لو تنظر أبعد من انفك  ،قد
ت��درك ..،اهلل ابتاع من االب��رار مصائرهم...
ثم��ن اجلن��ة! فم��ن الفائ��ز؟ لكن يب��دو انك
التؤم��ن اال بال��يشء امللم��وس .التؤم��ن اال
بالربح العاجل «يقوهلا بسخرية»
مع احلارضين يقف راهب القرية ويستمع اىل
هذا احلوار بدهش��ه وعدم تصديق ملا يش��اهد
ويسمع
*الراهب مع نفسه:
*أصحيح ما تسمع اذين وترى عيني؟!
أحفاد نبي يس��بون هبذي الص��ورة ؟ يف وقت
ٍ
أوقات يف اليوم!
يرفع فيه نداء االسالم مخس َة
يف كل بقاع االرض!،...
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م

مسرحية العدد
اسئلة تس��تدرج عقيل وحتره! كي تفتح نافذة
للن��ور  ...وانا راهب ه��ذي القرية ال بد وان
اس��تجيل االمر !..ال ب��دَ وان اعرف قصة هذا
الرأس النبوي!
اش��عر ان مجي��ع رؤوس االب��رار الش��هداء
ترتصدين تس��توقفني !!كي ختربين عن جوهر
هذا االم��ر وعن ظلم الدني��ا!! ..وانا الحول
وال قوة يل غر شكوك تلهبني بسياط االسئلة
الظمأى اسئلة تبحث عن زمن يتحسسها عن
انس��ان يدرك ما تفرز حمنتها! ال بد وان اريض
شوقي,..وعذابايت  ..ان اعرف مايري حويل.
يتقدم *الراهب اىل قائد اجليش املرافق للقافلة
قائال :يبدو ان الس��ادة امضوا شوطا متعبا ان
الواجب يدعوين ان اسعفكم.
عم��ر بن س��عد :ب��ورك في��ك  ..م��ن رمضاء
الطف اىل رمضاء الكوفة! ومن الكوفة حلدود
الشام انا قائد هذا الركب! عمر بن سعد.
*الراه��ب :دي��ر القرية ال يبع��د اال خطوات
ويرشفن��ي ان تتبعن��ي ان��ت ورهط��ك بل كل
الركب وس��باياكم ايضا .س��تكونون ضيوف
الرمحن
عمر بن س��عد :اهلل يبارك مس��عاك تس��عفنا يف
الوق��ت املطلوب ..رغ��م وجود امل��ؤن لدينا
لكن امل��أوى َيبعث يف النفس الراحة! اس��بقنا
عافاك اهلل وسنتبعكم!
ظالم

مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

املشهد الثالث:
يف دير القرية ت��رى *الراهب وهو يقيم لقادة
القافلة مأدبة للعش��اء واثناء تلك املأدبة يدور
احلوار التايل بينهم وهم كل من:
 -1عمر بن سعد ..
 -2شمر بن ذي اجلوشن..
 -3حكيم بن طفيل..
 -4حرمله.
*الراه��ب يبدأ احل��وار لكونه متلهف��ا ملعرفة
حقيقة االمر..
*الراهب :يسعدين جد ًا يا سادة ان استقبلكم
يف ه��ذا الدير يف بيت ال��رب وانا ال ادري من
اين اتيتم بالضبط
وكذل��ك ال ادري ماقص��ة ارساك��م؟ ما قصة
ُ
حتم��ل فوق رم��اح مرتفعة
قتالك��م؟؟ وملاذا
أرؤوس قراصنة هذي ام ثوار ضد السلطان؟
عمر بن سعد :فكام أخربتك يف السوق انا قائد
هذا اجليش وهذي احلملة!
*الراه��ب :عذر ًا يام��والي ...تتكلم عن ِ
اية
محلة؟
عمر حي��اول التمويه وعدم ق��ول احلقيقة :امر
خليفتنا يف الش��ام ان نتوجه صوب الكوفة ان
نخمد نران الفتنة
*الراهب :من هم؟ هل خرقوا أمن الدولة؟
شمر بن اجلوشن حياول مساعدة عمر بن سعد
فيخاطب *الراهب :أنا من فرس��ان الكوفة..
أدعى شمرا ساعدت القائد يف إمخاد الفتنة!
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*الراه��ب :يف اي م��كان وقع��ت تل��ك
االحداث؟
*الش��مر :يف غ��رب الكوف��ة يف ٍ
واد س��مي-
وادي الطف -وله اسامء اخر غر الطف
*الراه��ب :هل كان االمر خط��ر ًا كي تقطع
كل رؤوس القوم؟
*الش��مر :بالطبع خط��ر ....بل وخطر جدا
جد ًا كان حياول زعزعة احلكم
مذ ج��اء االس��الم اىل ه��ذي االرض وهذي
النخبة تزرع فتن ًا ومشاكل الحرص هلا!
*الراهب :هل هم اعراب ام من ملل اخرى؟
*الشمر :بل هم اعراب
*الراهب :وملن ينتسبون؟
بن سعد بحرة...ها....
*الش��مر يس��اعد :لي��س مه��ام ه��ذا اآلن..
فاالنس��ان يق��اس بفعل��ه! وبجوه��ر أخالقه
..خلليفته ..ام��ا نح��ن القادة...فعلينا التنفيذ
الف��وري كام تعلم  ..الكوفة تتبع للش��ام – بل
كل االمصار كذلك – (ويزيد) موالنا احلاكم
 ..ما أن يأمر ,حتى نتسابق يف التنفيذ!
ابن س��عد بارتياح  ..ه��ذا حق  ..حفظ االمن
وحفظ السلطان هو جوهر هذا االمر!
وسنرسع يف فجر الغد  ..لر موالنا ما أنجزناه
وس��يكرمنا حت ًام !! هذا هو ما نشتاق اليه اآلن
فجر الغد س��يكون عظيام  ..فيه س��تحقق كل
االحالم!
*الراهب  :عذر ًا ياسيد  ..هل حدثت معركة

بن الطرفن؟
*ابن سعد :مل تكن الكفة تتساوى بن الطرفن
 ...نحن الكثرة بالطبع  ...وهم القلة!
ثم نسى نفسه وتكلم بنوع من الوضوح..
هم ره��ط م��ن اصحاب احلس��ن ب��ن عيل..
وكذلك ارسته،
*الراهب :ومن احلس��ن بن عيل  ..ياس��يدي
ابن سعد؟
*الشمر يس��تدرك :يف الواقع ال نعرفهم نحن
 ..اليفرق م��ن اين أتوا نحن القادة ال نس��أل
بل نرشع يف التنفيذ لك��ن ياموالي *الراهب
َمل تسأل؟
*الراه��ب :ح��ب االس��تطالع فق��ط ال يشء
سوى ذلك
*الش��مر :هم ال يصلون اىل مائ��ة  ..اكثر من
سبعن
*حرمل��ة يتدخ��ل يف احل��وار :أطفال ونس��اء
وشيوخ ...وشباب ال يتجاوزون اكربهم سن
العرشين لكن كانوا ابطا ً
ال يف احلرب
*الش��مر يقاطع��ه بغضب :م��ن أنطقك هبذه
الس��اعة يا حرمل��ه؟ الراهب يتكل��م معنا...
ليس من الالئق ان تتدخل فيام اليعنيك
*حرملة بغضب ايضا :بل يعنيني يا شمر فأنا
امهر رامي س��هم يف اجلي��ش االموي وكذلك
مثل��ك ال يمك��ن ان يهلن��ي !! يه��ل قومي
()1
ومكانتهم....
الراهب يري��د معرفة املزي��د وبخاصة يف هذه
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م

مسرحية العدد
آالف م��ن كل قبائلن��ا ..ح��ن ي��رون الطفل
العطش��ان واب�� ًا يس��تنجد كي ينق��ذه!! ..هذا
املوق��ف يصبح اكث��ر تاثر ًا من فعل الس��يف
بتلك اللحظة ..وهلذا قررت بأن احس��م هذا
االمر فرميت الطفل بنحره!! أنا من انقذ عبد
اهلل م��ن عطش��ه! ان كان كام يزع��م (ابن عيل)
()2
...

اللحظة التي بدا فيها نوع من الرصاع بن ابرز
القادة.
*الراه��ب :ال يمكن ان اتدخل بن القادة ...
لكن الس��يد (حرملة) هو من اب��رز قادتكم يا
سيد (شمر)!
*الش��مر حياول ترضية حرمل��ة :هو بالضبط
كام تصفه هو امهر رامي س��هم يف اجليش ! بل
��������������������������������������������������������������������
هو قائدهم  ...هو شجاع يف احلرب انقذنا من
اكرب حمن
 )1يقصد هنا مكان��ة قبيلة (متيم) فهو فيها لكوهنا من
يوجه الراهب سؤاله اليه القبائل املعروفة بالبطولة .....الخ
يضحك حرملة بينام ّ
ويساله عن دوره يف احلرب وفعله
()2يقصد االمام احلسني والد عبد اهلل الرضيع)
*الراهب :ماهو دورك يف احلرب يا أمهر را ٍم
يف اجليش؟!
 //حرملة يستمر يف الضحك //
*الراه��ب :ومل��اذا تضح��ك ي��ا ه��ذا؟ ه��ل
اضحكك سؤايل؟
*حرملة :ب��ل اضحكني دوري يا أبتاه !! فأنا
مل ارم غر سهام معدودة!!
الس��هم االول كنت قتلت ب��ه طف ً
ال يف حضن
أبيه
*الراهب بتعجب واس��تنكار :تقتل طفال يف
حضن ابيه!
*حرمل��ة :طف�� ً
ال عطش��ان ًا!! كان اب��وه يريد
خداع القوم كي يتغ��ر مرسى احلرب!! فأتى
يطلب جرعة ٍ
ماء للطف��ل وتصور يا ابتاه ماذا
س��يكون ش��عور اجلند؟! ..وهم ب��االالف ..
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

صوت احلسني
املشهد الثالث ()2
أو هل مات الباقون عطاشى؟!
*حرمله :صحراء يف وادي الطف  ..يف ارض
تدع��ى كربالء ..حارصناهم م��ن كل جهات
ال��وادي  ..ومنعن��ا عنه��م ماء (الف��رات) هنر
يسقي تلك االرض ..كان عى مقربة منهم
*الراهب يلتفت اىل حكيم بن الطفيل :مل يبق
ا ّ
الك  ...أفال تدلو انت بدلوك ايض ًا..
*حك��م بن الطفي��ل :دوري اقت��رص عى منع
حس��ن بن عيل من النه��ر ،فأنا اب��ن طفيل ..
حكي��م  ..كن��ت وضعت االالف م��ن اجلند،
امام النهر  ..كي نقتلهم عطش ًا ..لكن اخلطة مل
تنجح بالكامل..
*الراهب يتله��ف :وملاذا مل تنجح؟ هل يعقل
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ان يأيت احد هيزم هذا اجلمع؟!
*حكي��م ب��ن الطفي��ل :ال يفعله��ا اال بط��ل
خارق! َّ ..
قل وجوده! انك ال تعرف صوالت
العباس!! انك ال تعرف م��ن هذا الفارس !!
اخ��رتق اجلم��ع وحطمن��ا  ...وت��زود من ماء
النه��ر ..اكث��ر من مرة!! حدث ه��ذا بحضور
مجيع القادة واجلند!!
*الراه��ب :م��ن هذا الف��ارس يا ب��ن طفيل؟
اخ��ربين عن ه��ذا العباس؟! ب��اهلل عليك هل
حقا محل املاء اىل العطشى؟
*حكيم :ابن عى ب��ن ايب طالب  ..العباس..
ه��و من محل لواء حس��ن بن ع��يل يف احلرب،
لكن القائد (ش��مر بن ذي اجلوش��ن) هو من
انقذنا يف تلك املحنة.
*الراهب :كيف بربك قل يل؟
*حكي��م :ح��ن ات��ى يف ثال��ث م��رة  ..اعني
العباس أمر الش��مر بان يرتك حتى يصل النهر
(الشمر
لكن حن اراد العودة///..
هنا يقاطع حكيم)
*الشمر :لقد اس��تأت كثرا منه ،فتدفق حقد
يف قلب��ي وبدا يغ��يل ..وان��ا انظ��ر لبطولته...
يرتق صفوف اجلند ويوقع عرشات القتى ثم
يعود اىل العطشى باملاء!!
*حكي��م :لكنك يا ابت��اه – ال تعرف من هذا
العباس!!
*الشمر :اسكت يا بن طفيل – انا ال انكر هذا
الفارس وش��جاعته وكذلك ال انكر حسبه..

نسبه ..فعله  ...وهلذا قررنا ان هنجم جمتمعن
علي��ه كي نتمكن من��ه  ...ويف وقت حيمل فيه
املاء اىل العطش��ى  ..هو انس��ب وقت للقتل..
فهو سيشغل باملاء  ..وهلذا تتبدد كل قواه!!
*حكي��م :أن��ا من كمن ل��ه خل��ف النخلة ..
وقطعت يمينه لكن ظل يقاتلنا بيساره
*حرمل��ة يش��ارك :وهن��ا قم��ت ب��دور آخر
حاس��م!! حن رميت الس��هم الث��اين يف عن
ٍ
حينئذ فقد تاس��كه ..فتوالت كل
(العب��اس)
سيوف اجليش عليه ظل يقاتل حتى اخر حلظة
 ....حن قطعنا اليرسى ...حسم االمر!
*الراه��ب يتكلم مع نفس��ه »« :م��ع مؤثرات
مناسبة ورؤية فنية مناسبة»»
اية وحش��ية يف هذا العامل؟ هل يعقل ما اسمع
وارى ؟ لكن��ي مل اعرف حت��ى االن من هذي
النخب��ة املقتول��ة؟ وملن ينتس��بون ومل��اذا هذا
الفعل احلاقد؟
(ثم يعود الراهب اىل خماطبتهم)
*الراه��ب :ارجوك��م باهلل عليك��م ان اعرف
قص��ة ه��ذي احل��رب ،قلت��م ان الق��وم م��ن
االعراب من هم؟ وملن ينتسبون؟
*الش��مر :هم عرب بالطبع ،واال كيف يكون
هلم طمع يف السلطان .
*الراهب :هل هلم حق يف امللك؟
*الش��مر :كال بالطبع  ،هذي فئة خرجت عن
لب املوضوع ..ال حترجنا
امجاع االمة هذا هو ّ
اكثر يا ابتاه!
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*الراهب يع��ود اىل حرمله :قل يل يا امهر را ٍم
يف اجليش ...اومل تر ِم بسهم اخر!
*حرمله :بالطبع رميت – كان السهم الثالث
يف قلب حس��ن بن ع��يل – قائده��م  ...وهو
باق��ىص حلظات الضع��ف ،فأردت ب��ان اهني
املشهد!
الراه��ب م��ع نفس��ه (ويس��مع اجلمه��ور)
ياللهول !يا رب العزة ادركنا
*حرمل��ة بحق��د :يا ابتاه ما كن��ت هنالك كي
تشهد كيف تقاتل تلك النخبة ..رغم االالف
م��ن الطعن��ات املختلفة ..االف م��ن طعنات
س��يوف ورم��اح ..ظ��ل اب��ن ع��يل يف امليدان
يقاتلن��ا!! وكذل��ك كان العب��اس  ..ب��ل تلك
االخوة واالوالد من آل البيت ..وكذلك كل
االصحاب
*الراهب :م��ن هم آل البيت..؟ عن اي بيت
تتكلم؟
(عمر والشمر وحرملة وحكيم الكل ينظرون
اىل بعضهم بصمت)
فيقوم الراهب ويستأذن باالنرصاف ليرتكهم
كي يناموا
*الراهب :ارجو ان تغف��روا يل  ...قد اثقلت
عليكم اترككم لتناموا
التام ..
يعم الظالم ّ
يظل��م املكان تدريي ًا حتى ّ
بعد فرتة قليلة نرى الراهب يف مش��هد جانبي
يف غرفته يبكي ويتكلم مع نفسه � باقي املرسح
مظلم...
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

*الراه��ب :يااهلل م��اذا اس��مع؟ يشء اليقبله
العقل ب��ل يس��تنكره..آالف من جي��ش يزيد
تواجه مجع�� ًا ،فيهم اطفال ونس��اء وش��يوخ؟
يشء ال يقبله العق��ل! البد وان اعرف جوهر
ه��ذا االمر؟! ل��ن اتركه��م حتى اع��رف....
ل��ن اتركه��م !! هذا ام��ر أخطر مم��ا اتصور!!
خش��يتهم من��ي ان اعرف رس االم��ر تنبئ عن
ذلك  ...لن اتركهم...
الظالم التدريي ييم عى املرسح اىل ان يكون
ظالما تاما بعد فرتة قصرة حيث يكون الليل
يف هزيعه االخر تس��لط االض��اءة مرة اخرى
ع��ى الراه��ب يف مش��هد جانب��ي حي��ث نراه
يف غرفت��ه مس��تيقظا ...ثم يق��وم ويبحث عن
أدوات للرسم وريش��ة او ربام قلم معن ..كام
كان يس��تعمل يف تل��ك الف��رتة ...او كمية من
الطن ...وهو يكلم نفسه...
*الراه��ب :ال ب��د وان اق��رتب االن من ذاك
الرأس رأس ينبض باحليوية وااليامن نور اهبى
استشعره يدخل يف اعامقي سأحاول ان ارسم
او انح��ت هذا الرأس ال بد وان احتفظ هبذي
اللحظة ،حلظات قدس��ية ،تل��ك لتجمعني ..
باألبرار..
احسايس ال يطئ ..ش��هداء حق ًا ...شهداء،
انتفض��وا م��ن اجل مب��ادئ عليا!! احس��ايس
ال يط��ئ اب��د ًا ،ه��ذي النخبة هم م��ن انصار
الرب!! هم من انصار الرمحن ..احس��ايس ال
يطئ ابد ًا
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يتوجه اىل باح��ة الدير حيث تس��لط االضاءة
ع��ى قلب املرسح فنرى رأس االمام احلس��ن
وق��د وضع عى الرم��ح يف قلب املرسح يتقدم
الراه��ب اكث��ر من ال��رأس الرشي��ف ...واذا
به يس��تمع اىل صوت رأس احلس��ن(ع) وقد
انطل��ق من قل��ب امل��رسح  ..وعندما يس��مع
صوت ال��رأس تس��قط االدوات التي حيملها
الراهب معه من يده عى االرض فيقف منبهر ًا
مذهو ً
ال ملا يرى ويسمع.
*صوت رأس احلسن :سبحت بحمدك ،مذ
كانت لغة احلمد!عى انس��ام شذاك! وهلي ،..
حفزه ،نور بفؤادي! كان يش��د عى ذاكريت ان
حتي��ا فيه ...ان تنهل منه ،قبس��ا من نورك كان
وما زال ويبقى  ..فصلوا رأيس عن قلبي ،لكن
النور ...يرشد عقيل ملراميه !!....نورك يارب
الع��زة ،ال يدرك��ه اال العش��اق اال املمتحنون
بزي��ف الدني��ا!! اش��هد ان��ك كن��ت الب��دء،
وكن��ت اخللد ،وكن��ت الرمح��ة .........وأنا،
تغم��رين هبجة نف��يس ،يف ه��ذي اللحظة،....
حلظ��ة رأيس فوق الرم��ح!! آمل اين قد نفذت
مش��يئة ريب ضمخت دمي ،بص��دى اميل ،من
اجل الناس ..من اج��ل العدل!! ...من اجل
االصالح ألمة جدي!!
بسم اهلل الرمحن الرحيم
«والعرص ،ان االنس��ان لفي خ�� ٍ
رس ،اال الذين
امنوا وعمل��وا الصاحل��ات ،وتواصوا باحلق،
وتواصوا بالصرب»

صدق اهلل العيل العظيم
*الراهب وه��و يف حالة الذه��ول واالنبهار:
يااهلل ماذا اس��مع؟ هل رأس نب��ي يتلو يتهجد
يف قل��ب الليل! عيس��ى الفادي ،يرج��ع ثانية
للن��اس؟! ال يمك��ن ان حيدث ه��ذا االن؟!!
أدم��اء يف كل زم��ان؟ أمس��يح يف كل قضية؟!
أأنا االن امام رس��ول اخر؟ ..م��ن يدرك حمنة
اس��ئلتي يف ه��ذا اللي��ل؟ ويبث بقلبي انس��ام
الراحة ،من؟
*ص��وت رأس احلس��ن ير ّد عليه :أنا لس��ت
نبي ًا يا عبد اهلل انا س��بط نبي جدي (طه) خاتم
رسل الدنيا ،جدي امحد  ...مذكور يف التوراة
ويف االنجيل
*الراه��ب يرتعد مبهورا وهو يق��ول :مبهور
واهلل انا يف هذي اللحظة يعجز فكري  ..يفق
قلبي  ..تلهث روحي  ..فليدركني الرب.
*صوت ال��رأس الرشي��ف :ال حت��زن يا عبد
اهلل!! أن��ا من يدعى س��بط رس��ول اهلل حممد!
عيسى ّ
برش برسالته يف االنجيل تعرف ذلك
*الراهب :هذا حق نعرف عن دين االس��الم
كام نعرف عن كل االديان.
*ص��وت الرأس الرشيف :أنا س��بط رس��ول
اهلل ...حسن بن عيل!
*ي��رصخ الراهب عندما يعرف حقيقة االمر!
قائ�� ً
ال انت ابن الزه��راء اذن؟؟ رأس ابن نبي
حيمل فوق الرمح؟!! أأنا أحلم؟ أم أن ش��نار
اللحظة يستغفل عقيل؟؟ كيف اصدق؟ وملن
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اش��كو؟ احت��اج لبث هيام��ي أن ارصخ حتى
ين��زف ص��ويت ح��دّ امل��وت ...أو يت��ل كيان
الس��اعة حت��ى أدرك موقع قدمي! أمس��يح يف
كل زمان؟
*صوت ال��رأس الرشيف :أدرك��ت احلكمة
يا راه��ب ..فلكل زم��ان قربانه ول��كل زمان
أدرانه! ولكل زمان فرسانه!!
يلتق��ط الراه��ب انفاس��ه تدريي ًا حي��ث يريد
اج��راء املزي��د م��ن احل��وار م��ع ه��ذا الرأس
املق��دس :فيس��أل :ه��ل حارب��ك الق��وم عى
معرفة منهم؟ انك سبط رسول اهلل حممد؟
«يف هذه االثناء ينطلق صوت يف عمق املرسح
مضخم مع مؤثرات مناسبة ليقرأ هذا البيت»
منهم – انه خامس اصحاب
((قتلوه بعد علم ُ
الكساء))
ص��وت الرأس الرشيف :احلق اقول :القس��م
االكرب كان يس��اق كامش��ية ضل��ت مرساها يف
يوم عاصف!
كانوا جن��دا يف جيش (يزيد) والقس��م االخر
كان تنق��ب كي ال أعرفه!! كانوا من س��ادات
الكوفة من انصار ايب حيدرة الكرار!
*الراه��ب :التاريخ يعيد عقوقه! ...فيس��وع
ايض��ا حاربه ابناء هي��ود ..حارب��ه القوم وهم
ي��درون ب��ان اخلال��ق ارس��له عدال وس��الما
وحمبة!! أرس��له الرب لكي ينقذهم من زيف
الدنيا وغوايتها  ،..لكن هيودا صلبته!
*ص��وت رأس احلس��ن :صلبوا عيس��ى كي
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

التعل��و كلم��ة ص��دق يف ه��ذا الع��امل! حت��ى
تريض انفس��هم هنم مآرهب��ا ،...لكن احلرض
عقيم! .....ال يعقبه غر الداء
*الراه��ب :امل��ال اذن من َغره��م بل اعامهم
أطامع تتبع اطامعا!
*صوت رأس احلسن :املال وسيف اليرحم
س��يف اعمى يقتل بالظن وبالشبهة اليستثنى
احد ًا!! حتى طفيل عبد اهلل ،ذبحوه بس��هم بن
يدي!!
قدمت هلم طفال عطش��ان وسألتهم ان يسقوه
جرع��ة م��اء يف وحش��ة رمض��اء الط��ف لكن
خمال��ب غدره��م س��بقت طلب��ي فتدفق وهج
رضيعي يف اليوم العارش...
ومحلت دم��ه القدمه قربان��ا هلل الواحد  ،،كي
ينصفني م��ن ظل��م القوم،...ورجعت بطفيل
للخيم��ة ،حيث عيال (حممد) عطش��ى اطفال
ونساء وعليل!!
ابن��ي ع��يل الس��جاد ظ��ل وحي��دا دون معن
فتصور يف تلك اللحظة ...ماذا تصنع ّأم حن
تراه مذبوحا وهو رضيع!!!
*الراه��ب :يا ه��ول النفس االمارة بالس��وء
تتقات��ل يف ظل��امت ص��امء ح��ن يط��ال احلقد
رؤاها ...يتلبسها كلب مسعور
*ص��وت رأس احلس��ن :ل��ن انس��ى موقف
انص��اري يف قلب اللي��ل ...قلت هل��م ((هذا
اللي��ل ،اخت��ذوه لكم مج�� ً
ال فالق��وم يريدونني
وحدي! انتم يف حل من امري)).
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(مس��لم)و(حبيب)و(زهر) ومجي��ع االنصار
()1
رفضوا تركي!.....
قال��وا :نقت��ل دونك ك��ي نضمن خل��دا ابديا
يف اجلن��ة هل نرتك س��بط نبي يف ه��ذي املحنة
الواهلل نقت��ل دون��ك وتص��يل ان��ت علينا بعد
االستشهاد!! لتكون الشاهد عند رسول اهلل!
*الراه��ب :يا موالي انص��ارك مثل حواريي
عيسى وهبوا انفسهم للرب ..بعد الصلب
ح��ن رأوا ان الرش توزع يف كب��د العامل واملكر
اس��تنفر طاقت��ه القصوى ك��ي ال يعلو صوت
احل��ق !! ص��وت ال��رب ص��وت االي��امن..
وانت��رص الباطل يف ج��والت عدة لكن اهلل هو
االقوى يعرف كيف يكون الفعل الفصل
*صوت رأس احلس��ن :الباري يعرف كيف
يص��ون تعاليمه وهل��ذا هنض االس��الم ليعيد
احلق ويقه��ر مك��ر االرشار  ..الفعل اخلر ال
يفنى ،...ينمو يف االرض ،..كام تنمو االزهار
الربي��ة ،كي ينت��رش العدل ب��كل االرجاء قال
تعاىل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
«انا نحن ّنزلنا الذكر وانا له حلافظون»
صدق اهلل العيل العظيم
لكن الردة ما برح��ت ،تتقاتل من اجل املوقع
خرست موقعها يف االسالم وحتاول قد خمالبها
االن ،وحت��اول ارجاع املايض حتت ش��عارات
خمتلفة) !.....
وهل��ذا كان علين��ا ان نع��يل ص��وت اهلل ،،ان

نمنحه دفق��ا بدماء طاه��رة كان لزام ًا ان تعلو
آيات البذل حتى يقرب صوت الس��يف وسوط
اجلالدين
صوت احلسني
املشهد الثالث ()3
*الراه��ب :م��والي ....ناش��دتك ريب ان
تسعفني من نورك ...زدين ايض ًا ياموالي!!
*ص��وت رأس احلس��ن (ع) :هذا زمن خلط
الش��يطان تراكيبه واس��تحرض كل ضغائنه ،يف
تكوين��ه ،...حت��ى اصبح وجه��ا اخر لصدى
الرش.
مل آت لقت��ال الق��وم لكن مل��ا ادركن��ا ان الفتنة
م��دّ ت كل خمالبه��ا!! ح��اول اه��ل الباطل ان
ينتزع��وا من��ا نور ارادتن��ا!! ان يس��قونا كأس
الذل !!........
لكن هيهات-( -هيهات منا الذلة)-
كان لزام�� ًا ان يتدف��ق ه��ذا اجلود ،كي يس��قي
احالم األجيال املستلبة بمعن ال ينضب ابد ًا
*الراه��ب وه��و مبه��ور :م��ا زل��ت اصع��د
اسئلتي ،حتى تكشف يل بؤس الظلامت
*ص��وت الرأس الرشي��ف :طلبوين يف آالف
الكت��ب املخطوط��ة ورج��وين ان اظه��ر فيهم
ألقيم الع��دل وألنصفه��م من اس��ياد ظلمة،
ولن��ا أهل البيت النبوي خصال يعرفها الناس
ولذلك صار وجوب ُا أن ننهض ولقد ارس��لت
رس��وال كي يس��تجيل ام��ر الكوفة ...مس��لم
ب��ن عقيل ،اب��ن عمي  ....لكن��ي مل امكث يف
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مك��ة -ح��ن عرفت ب��أن الوايل فيه��ا يبغيقت��يل! حت��ى لوكنت بقل��ب الكعب��ة !! وهلذا
غادرت جتاه الكوفة وانا اجهل حمنة – مس��لم
– مل اع��رف ان الكوفة قد غدرت بابن عقيل
!! اال ح��ن وصل��ت اىل وادي الط��ف! ق��در
واجهنا بصرب االحرار.
«»» ي��زداد تأث��ر الراهب وتعاطف��ه مع االمام
احلسن ويزداد حزنه ويشتد وهو يقول»»»»
واجهت��م احقاد القوم بس��امحتكم ه��ذا فعل
نبي وإمام! فعل ّ
قل نظره س��يكون له تأثر يف
كل الدنيا يف كل زمان ومكان ،فعل تس��تلهمه
االجي��ال  ....اش��عر ان ش��عاعا يغمر روحي
االن ،فأهي��م بآي��ات مداه!! وم��داه ال تدركه
االبصار!! لكن قلبي يعرف اين يكون هواه،
الرؤي��ة واضحة صارت عندي هذا توفيق من
عند الرب اذ انعم يف هذي اللحظة ،...بصفاء
النور وجوهره
*ص��وت ال��رأس الرشي��ف :اخلال��ق ادرى
بعبي��ده ،يدرك س��ر رس��الته وقض��اء اخلالق
حتمي ولنا فيمن سبقونا برهان ساطع
احترق ش��وقا يا
*الراه��ب يف حلظة خش��وعّ :
موالي  ..كي احضن ه��ذا النور واقبله حتى
انفض عني رجس االيام...وضاللتها
ن��ورك يلهمني ما تصب��و النفس اليه يا موالي
اغفر شوقي وامنحني رشفا قد ال ادركه اال يف
هذي اللحظة! يا بن رسول اهلل اع ّني ساعدين
ك��ي تكتب ه��ذه اللحظ��ة يف ذاك��رة الدنيا يف
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

ذاك��رة اخللد بمداد من ن��ور اهبى ،هذا رشف
وضعت��ه األقدار امامي وان��ا اعجز عن تقديم
الشكر لرب العزة
*صوت الرأس الرشيف :لك ما تطلب يا عبد
اهلل لكن العربة ليس��ت يف ه��ذا املطلب العربة
يف اف��كار الن��اس وضامئره��م ومناهلهم....
ال بد جلم��ع االخبار ان يتمع��وا حول منابع
مصدرها اهلام س��امء ال ختطئ باإليامن ،تصان
االنفس وبه تسعد
ليقب��ل ال��رأس الرشي��ف
(( يتق��دم الراه��ب ّ
وهو ال يتاملك نفس��ه فيبكي بكا ًء ش��ديدا حدّ
النحيب مع مؤثرات مناسبة))
*فيبادره صوت الرأس الرشيف قائ ً
ال:
ال ب��أس علي��ك انك عب��د صالح ّ
ق��ل نظره
وجتمل بالصرب هذي حال الدنيا،
واهنض ّ
ينه��ض الراه��ب وبع��د ان يس��تجمع ق��واه
ويكفكف دموعه يقول:
���������������
( )1م��ن ابرز انصار االمام احلس��ني يف معركة العارش

من حمرم

املشهد الثالث ( )3واألخري
(صوت احلسني)
*الراه��ب :م��والي ....ناش��دتك ريب ان
تسعفني من نورك ...زدين ايض ًا ياموالي!!
*ص��وت رأس احلس��ن (ع( :هذا زمن خلط
الش��يطان تراكيبه واس��تحرض كل ضغائنه ،يف
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تكوين��ه ،...حت��ى اصبح وجه��ا آخر لصدى
الرش.
مل آت لقت��ال الق��وم لكن مل��ا ادركن��ا ان الفتنة
م��دّ ت كل خمالبه��ا!! ح��اول اه��ل الباطل ان
ينتزع��وا من��ا نور ارادتن��ا!! ان يس��قونا كأس
ال��ذل !!........لكن هيه��ات (-هيهات منا
الذله)-
كان لزام�� ًا ان يتدف��ق ه��ذا اجلود ،كي يس��قي
احالم االجيال املستلبة بمعن ال ينضب ابد ًا
اصع��د
*الراه��ب وه��و مبه��ور :م��ا زل��ت ّ
اسئلتي ،حتى تكشف يل بؤس الظلامت
*ص��وت الرأس الرشي��ف :طلبوين يف االف
الكت��ب املخطوط��ة ورج��وين ان اظه��ر فيهم
لم ًة،
ألقيم الع��دل وألنصفه��م من اس��ياد َظ َ
ولن��ا أهل البيت النبوي خصال يعرفها الناس
ولذلك صار وجوب ًا أن ننهض ولقد ارس��لت
رس��و ً
ال كي يس��تجيل ام��ر الكوفة ...مس��لم
ب��ن عقيل ،اب��ن عمي  ....لكن��ي مل امكث يف
مكة -حن عرفت بأن الوايل فيها يبغي قتيل!حتى لوكن��ت بقلب الكعب��ة!! وهلذا غادرت
جتاه الكوفة وانا اجهل حمنة – مسلم –
مل اع��رف ان الكوف��ة ق��د غدرت باب��ن عقيل
!! ا ّ
ال ح��ن وصل��ت اىل وادي الط��ف! ق��در
واجهناه بصرب االحرار.
((( ي��زداد تأ ّث��ر الراهب وتعاطف��ه مع االمام
احلسن ويزداد حزنه ويشتد وهو يقول)))
واجهت��م احقاد القوم بس��امحتكم ه��ذا فعل

نبي وإمام! فعل ّ
قل نظره س��يكون له تأثر يف
كل الدنيا يف كل زمان ومكان ،فعل تس��تلهمه
االجي��ال  ....اش��عر ان ش��عاعا يغمر روحي
االن ،فأهي��م بآي��ات مداه!! وم��داه ال تدركه
االبصار!! لكن قلبي يعرف اين يكون هواه،
الرؤي��ة واضحة صارت عندي هذا توفيق من
أنعم يف هذي اللحظة ،...بصفاء
عند الرب اذ ُ
النور وجوهره
*ص��وت ال��رأس الرشي��ف :اخلال��ق ادرى
بعبي��ده ،يدرك س��ر رس��الته وقض��اء اخلالق
حتمي ولنا فيمن سبقونا برهان ساطع
احت��رق ش��وقا
*الراه��ب يف حلظ��ة خش��وعّ :
واقبله كي
ياموالي  ..كي احضن ه��ذا النور ّ
انفض عني رجس االيام...وضاللتها
ن��ورك يلهمني ما تصبو النف��س اليه ياموالي
اغفر شوقي وامنحني رشفا قد ال ادركه اال يف
هذي اللحظة! يا بن رسول اهلل اع ّني ساعدين
ك��ي تكتب ه��ذي اللحظة يف ذاك��رة الدنيا يف
ذاك��رة اخللد بمداد من ن��ور اهبى ،هذا رشف
وضعت��ه األقدار امامي وان��ا اعجز عن تقديم
الشكر لرب العزة
*صوت الرأس الرشيف :لك ماتطلب ياعبد
اهلل لكن العربة ليس��ت يف ه��ذا املطلب العربة
يف اف��كار الن��اس وضامئره��م ومناهلهم....
ال بد جلم��ع االخبار ان يتمع��وا حول منابع
مصدرها اهلام س��امء ال ختطئ ،باإليامن تصان
االنفس وبه تسعد
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ليقب��ل ال��رأس الرشي��ف
(( يتق��دم الراه��ب ّ
وهو اليتاملك نفس��ه فيبكي بكا ًء ش��ديد ًا حدّ
النحيب مع مؤثرات مناسبة))
*فيبادره صوت الرأس الرشيف قائ ً
ال:
ال ب��أس علي��ك انك عب��د صالح ّ
ق��ل نظره
وجتمل بالصرب هذي حال الدنيا،
واهنض ّ
ينه��ض الراه��ب وبع��د ان يس��تجمع ق��واه
ويكفكف دموعه يقول:
تدع��ون الناس لنور ينقذهم م��ن آفات الدنيا
وضالالهت��ا وتالق��ون صن��وف التقتي��ل !!
هذا فع��ل فوق االدراك البرشي! كان يس��وع
الف��ادي ينهج نفس النه��ج ،كان يقابل احقاد
هيود وتآمرهم بمحبته!!
لب
*ص��وت ال��رأس الرشيف :ل��و ادركن��ا ّ
ٍّ
ولكل
املحنة زال الوهم ،املحنة يف دور الناس،
منه��م آفته!! اال القلة فهم القادة وهم القربان
االزيل ،آف��ة اهل الدنيا جه��ل ،جهل ومكابرة
ورياء! اهنم يس��بقه وه��م يعقبه ن��دم ،وتعود
النفس ملحنتها!! االمر الصعب ان تريض كل
الناس واالصعب ان ترقى هبم!! حيتاج االمر
اىل ادراك حيت��اج االمر اىل فطن��ة ،حيتاج االمر
اىل اجي��ال ،واىل اخ��الص يف االي��امن!! ال بد
لن��ا ان ننقذهم من اوه��ام اليقظة ،من يرتاجع
عن إيامنه يف اصالح الناس يفقد دوره!! حن
يفضل ّ
ذل املال وخديعته
*الراه��ب :جه��ل ال ي��ورث غ��ر الب��ؤس
ومكابرة خرقاء ،لكن العامل قام عى االضداد،
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

من رحم الظلمة يبزغ نور الفجر!
*ص��وت ال��رأس الرشيف :لي��س جديدا ان
ال��رب وهنجه،
يتنك��ر بع��ض الن��اس لتعاليم ّ
ولن��ا يف حمنة كل القديس��ن دروس ال تنس��ى
كان االيثار حيفزهم لنشيد تسمو فيه آيات اهلل
الكربى
*الراهب :االيامن بن��ور اهلل هنج يفيض حيث
تويل وجهك ثمة وجه اهلل ،الرب تبارك وتعاىل
عن��د اخللق صورنا يف حس��ن صوره ووهبنا
ميزات مجة كي نعبده كي نذكره بالتسبيح كي
نش��كره ونبجله بالعرفان وباالخالص ،وهنا
يكم��ن رس خلود الكائ��ن وس��عادته والعقل
اس��اس الرتجي��ح ،العق��ل املؤم��ن ال يش��قى
ابدا ،الدني��ا دار فناء واخللد هناك ،افواج تتبع
افواجا ،كل يأيت بمآثره
*ص��وت ال��رأس الرشيف :عيس��ى روح اهلل
كلمهم يف املهد قدّ م اعجاز ُا قدس��يا ،موس��ى
انقذهم من فرعون ،لكن ما ان تيض ايام بعد
معاجزه��م حت��ى ترجع تلك النف��س األ ّمارة
بالس��وء لضاللته��ا ،واذن ال يثب��ت يف ه��ذي
الدنيا اال القلة من احباب اهلل من عشاق النور
القديس ،ال ينهض حب اال بفعال مجة ،بصفاء
القلب يمتحن املرء باخالصه
*الراه��ب :يا م��والي مذ ش��اهدت املوكب
يف س��وق القرية احسس��ت بنور خالب ينرش
آياته ،من شاهدكم ادرك ذلك!
القري��ة التعرف م��ن انتم حلظتها لك��ن النور
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اس��ترشى يف قل��ب الن��اس وازداد تعاطفه��م
معكم من م ّنا يهل نور ًا مصدره الرب؟؟
((ينطلق صوت من عمق املرسح مع مؤثرات
مناس��بة وهو يقرأ هذا املقطع بأسلوب خاص
مناسب)
عندم��ا ع ّلق ال��رب قناديلهم يف الس��امء كانوا
ق��اب قوس��ن او ادن��ى ،حي ّف��ون بالع��رش
()1
ويغمرون برساجهم كل الكائنات
*ص��وت الرأس الرشيف :الدنيا اخذ وعطاء
وكتاب مفتوح اوراق بيض تلؤها انى ش��ئت
لكن احذر انك مسؤول ّ
عام تكتب
*الراهب :يف احيان يرتبك االدراك لدينا،...
حتى ان ك ّنا رهبان ًا فالعقل لدينا حمدود ورؤانا
ق��د ختضع لظ��روف قاهرة او ق��د حيجب عنا
االدراك املطلوب ماذا نصنع يا موالي؟؟
*ص��وت ال��رأس الرشي��ف :أس��ال نفس��ك
واس��توقفها حاج��ج كل ج��ذورك وأع��رف
موط��ئ قدم��ك وكذل��ك ح��اور قلب��ك
واستكش��ف ارسار هواه ثم اعرف ماذا تبغي
رس��خ بنيانك باحلب وباإليامن ال
من دنياك؟ ّ
تتعصب واعمل اعمل بيقن وثبات لن اتردد
يف حلظة حسم.
*الراه��ب بانبهار ال يوصف وق��د غمر قلبه
االي��امن بقضي��ة احلس��ن وتعاطف مع��ه حدّ
التوح��د يق��ول :اش��هد ان��ك قب��س م��ن نور
الرمحن ش��وق يلهمن��ي ملزيد م��ن منهلكم...
ه��ذي الق��دوة تبه��ر روح��ي والعامل م��ازال

يضاجع (ابليس) باشكال شتى وبأفعال يتربأ
ّ
املتحرض العق��ل املؤمن
منه��ا العقل الب��رشي
بتعاليم الرب السمحاء
(ياليتن��ا كن��ا معك��م س��يدي فنف��وز ف��وز ًا
()2
عظي ًام).....
*صوت ال��رأس الرشي��ف :اط��امع الدنيا ال
تغ��ري احب��اب اهلل واو ّداءه! وهلذا صار الفرز
رضوريا بن الضدين فهو اجلوهر
*الراه��ب بنفس احلالة يس��تمر :وله اس��عى
وجهت كي��اين لإليامن ونذرت
يا م��والي مذ ّ
العمر ب��أن احيا من اجل تعالي��م الرب لكني
واجهت صعاب ًا يف مسعاي
*صوت ال��رأس الرشيف :اخربك ان الدرب
طويل لكن اجلوهر يف النية اي س��لوك تسلكه
حتصد اثاره
بس��م اهلل الرمحن الرحيم (وليس لإلنسان ا ّ
ال
ما س��عى وإن س��عيه س��وف يرى) صدق اهلل
العيل العظيم
*الراهب :التحريف وحرص اعمى من اجل
منافع زائل��ة بليت كل االديان هب��ا فانحرفت
بع��ض نص��وص � االنجيل � ك��ام يف � التوراة �
حرفه��ا اعداء اهلل ،فتوزعنا مل ً
ال ش��تى نتقاتل
ّ
م��ن اج��ل املوق��ع وارى ه��ذا فيك��م ايض��ا!
واستشهادك خر دليل!
*صوت ال��رأس الرشيف :وهل��ذا قلت :بان
الف��رز رضوري ال وق��ت لدين��ا هن��دره بع��د
االن الوقت قصر يف الدنيا كس��حابة صيف،
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ّ
وحي��ث العقل لفعل
حمظ��وظ من يدرك هذا،،
ّ
لس��عي ق��د ينفعه يف ذاك
وحيث االهلام
اخل��ر,
ٍ
اليوم املوعود بسم اهلل الرمحن الرحيم ( َي ْو َم
��ه َو َأبِ ِ
يه }عبسَ {34/و ُأ ِّم ِ
��ن َأ ِخ ِ
يه
��ر ْاملَ ْر ُء ِم ْ
َي ِف ُّ
��ه َو َبنِ ِ
اح َبتِ ِ
}عبسَ {35/و َص ِ
يه }عبس{36/
لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِّم ْن ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َش ْ��أ ٌن ُيغْ نِ ِ
يه صدق اهلل
العيل العظيم
(رض��وان) )3(..يف ب��اب اجلن��ة يس��تقبل كل
االحب��اب وهناك احلور وهن��اك اخللد وهناك
مجيع القديس��ن!! ....ولن��ا ان نختار املرسى
ول��كل طري��ق فتنت��ه والعاش��ق ال تثني��ه كل
وتوجه هلل
الكب��وات ،........فاح��زم ام��رك
ّ
الواحد بصفاء القلب
*الراه��ب ،...بيق��ن ت��ام :ادرك��ت االن
حقيقتكم ادركت الن��ور القديس أنتم نور اهلل
الباقي يف هذي االرض بكم نجتاز الظلامت!!
من عانقكم ضمن املأوى
*صوت الرأس الرشيف :اسمع واعلم  ،..يا
من تسلك درب الرمحن ال تتوقف يف مسعاك
افضح ش��وقك حت��ى ينم��و ،حتى يثم��ر زاد
التقوى افضل زاد اهنل منه باركك اهلل
*الراه��ب يف هذه اللحظات الف��ذة :يغمرين
ن��ورك يا س��بط رس��ول اهلل حمم��د اعلنها من
قل��ب يمل��ؤه االيامن اين اس��لم يام��والي بن
يديك اش��هر اس��المي بيقن مطلق ولدي من
االسباب لكي افضح ش��وقي ولتسمعني كل
الدنيا (اش��هد ان ال اله اال اهلل  ...واش��هد ان
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

حممدا رسول اهلل  ...واشهد انكم احلق ياعرتة
رسول اهلل).....
يظل��م امل��رسح تاما يف ح��ن تبقى بقع��ة نور
مركزة ومس��لطة ع��ى ال��رأس الرشيف وهو
يتلو هذا املقطع اخلتامي
 ...ح��ن س��موت بلحظ��ة عش��ق ،ومنحت
اصع��د م��ن
دمائ��ي كل مآثره��ا ومضي��ت ِّ
آي��ات االي��امن ومحل��ت ع��ى الرم��ح نب��وءة
ه��ذا الع��امل وتوجهت بن��وري ع��رب االزمان
كنت اناش��د روحي ان تدرك هبجتها ففتحت
هلا الف طري��ق العامل يبقى مهووس�� ًا بمكائده
وغوايت��ه حل��ت من��ذ الي��وم االول يف جس��د
االرض واذا كن��ت اتي��ت اق��دّ م رأيس قربان ًا
لنش��يد يس��مو يف االف��اق ،،واذا كنت منحت
دمائ��ي بعد املطلق ف��أن البذرة م��ذ زقت ما
يلهمه��ا هامت يف كن��ف الن��ور االول ،،هذا
الع��امل ما زال يامرس ومهه ويامرس لعبه تدمر
كيان��ه ،،م��ا زال يم��زق كل االح��الم ليزه��و
بلذائذه
واذن من يغن��م االء اللحظة ويقود النفس اىل
سعي تتكشف فيه اقداس الرؤيا يدرك مغزى
سفري
ي��درك ابعاد ندائي وهو يق��دّ م اكثر من برهان
س��اطع واذا كنت هنضت االن وعدت اليكم
هل منكم من يسعف نور ندائي؟؟
ال تبتئس��وا كل��امت كلامت ...رصن��ا نخرتق
الزيف لنمعن يف تدم��ر الذات  ....ان عدت
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االن اليك��م ال اضمن حت��ى ان يوضع رأيس
ف��وق الرم��ح!!! اذ ق��د يؤكل يف زم��ن اجلوع
او قد يركل يف زمن اخلوف  ...او قد يش��رتى
ويباع يف عهد س��امرسة االنس��ان!!!! س��عيي
مقرون بالقربان بسعادة هذا االنسان وستبقى
احلرب سجاال!
وس��آتيكم يف كل زم��ان  ...حتى ل��و مل يتوفر
م��ن حيمل رأيس فوق الرم��ح!! هذا قدر خط
بآيات اللوح املحفوظ!!
ال��درب طوي��ل والس��عي ل��ه م��ا يس��عفه!!
(والعرص ان االنسان لفي خرس)
واملحن��ة اك��رب م��ن اي ره��ان ،،فلتنتبهوا من
ادران النف��س ولتنتبه��وا م��ن غايته��ا يف ظل
وساوسكم.
واالن انا ٍ
ماض يف الس��عي ،كل رس��ائلكم ما
زال��ت وكذلك يبقى نور دم��ي!! ....املرسى
يأخ��ذ بعد الكون بعد االفالك ومعجزها ....
هو اك��رب من خوف او قه��ر او جالد وكذلك

اكرب من ٍ
فئة....
هذا املرسى  ...كان نشيد ًا يف ملكوت اهلل ،ثم
ّ
جتذر يف رحم االرض ،وهلذا كان اليوم العارش
ي��وم حص��اد ،كان الديباج��ة يف الس��عي!...
ثمر قديس ،ينضج يف ش��جر أهب��ى ،يغمر كل
االفاق ،هنر دافق تأرسه االف يف ٍ
واد ،وظهرة
ٍ
قيظ ورمال فقدت اسباب مروءهتا!!

وانن هيتك س��رت مواجعك��م ،ودنانر حتجب
ض��وء الفطن��ة .....وبيادق من اش��باه رجال
ِ
لتصعد من هول املشهد
حترق فسطاطي،
((ث��م يي��م الظ��الم التدري��ي ع��ى املرسح
وتستدل الستارة))
((اخلت������������ام))

 )1مقط��ع من قصيدة � كربائيلو � للمؤلف ..وهي من

قصائد النثر املنشورة واملشهورة

 )2مقطع من زيارة االمام احلسني

 )3رضوان ملك وهو حارس اجلنة

العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م

قرأت العدد السابق
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منابع لن تنضب ..
تتدفق أدبا وفكرا وفنـّا
كفاح وتوت
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يؤك�د الش�اعر رض�ا الخفاج�ي ف�ي افتتاحيته
للمجل�ة ض�رورة المواجه�ة الفكري�ة ض�د
األفكار المس�توردة التي تسعى دائما للنيل من
إنس�اننا ومجتمعاتنا وإن المس�رح الحس�يني
وس�يلة م�ن الوس�ائل الت�ي يمك�ن ان تؤثّر في
الجماهي�ر التواق�ة الى التح�رر والخالص من
تؤخ�ر مس�يرتها وتح�ارب
كل هيمن�ة ظالم�ة ّ
القي�م والمب�ادئ بم�ا يحم�ل م�ن مواصفات
فكرية وفني�ة ملتزمة تعيد بناء الروح الرس�الية
وإيقاد جذوة المواجه�ة الفكرية واإلصالحية
جس�د معانيها االمام الحس�ين وأهل بيته
التي ّ
عليهم الس�الم بتضحياتهم الجس�يمة التي لن
ينكرها التاريخ عل�ى مدى الزمان وهي المنبع
الطاه�ر الذي يس�تمد منه المس�رح الحس�يني
موضوعات�ه المتنوع�ة بمعالج�ات عصري�ة
تنس�جم م�ع الواق�ع والتط�ورات والتطلعات
اإلنس�انية نحو الخ�الص والتحول ال�ى حياة
يت�م اال م�ن خالل الس�عي
أفض�ل وذل�ك ل�ن ّ

والعمل واإليمان بالقضية الحسينية كملحمة
داعمة لكل فعل إنساني في هذه الحياة .
وق�د احتوى الع�دد عل�ى عدد م�ن النصوص
والدراس�ات والمتابع�ات لع�دد م�ن الكتاب
واألكاديميين..
س�نلقي الض�وء عليه�ا بانطباع�ات متواضعة
وكما يلي:
مرسحية (احلسني كام نراه)
لكاتبها أ .د  .عقيل مهدي يوسف
م��ن الطبيعي ج��دا ان كل كات��ب مرسحي يف
موضوع القضية احلس��ينية يتناول كام يراه هو
حس��ب وجهة نظره والزاوية التي يميل اليها
يف بن��اء نص��ه الذي يرم��ي اىل إظه��ار حقائق
التأريخ ومواقف شخوصه .
الكات��ب الدكت��ور عقي��ل مه��دي وه��و
األكاديم��ي املتم��رس وله تاري��خ كبر وغني
بتجربته اإلبداعي��ة قد كان موفقا يف بناء نصه
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ورسم الشخصيات الثالث الوحيدة يف النص
وهي ش��خصية االمام احلس��ن عليه الس��الم
وشخصية يزيد وشخصية هند زوجة يزيد
وقد قادت هذه الش��خصيات فكرة املرسحية
اىل هدفها األس��اس فقد كان االمام احلس��ن
يمثل معس��كر احلق  ,ويزيد يمثل الباطل أما
هن��د املغل��وب عليها تثل ح��ال األمة اخلانعة
رغ��م أهن��ا رافضة لفع��ل يزيد ولك��ن مل يكن
بمقدورها فعل يشء بسبب هيمنة اليد الظاملة
سوى رفضها وتوبيخها ليزيد عى أفعاله
فشخصية االمام احلسن عليه السالم يقف يف
مكان مرتفع أما يزيد فهو يف مكان يشبه حفرة
حياول اخل��روج منها خ��الل احل��وارات التي
تدور بينه وبن احلسن عليه السالم.
ويف مش��اهد رسيعة تتنقل من مكان اىل مكان
تتكشف شخصية يزيد وأفعاله الالإنسانية
وق��د تعمد الكاتب م��ن خالل بناء النص أن
يع��ل من الش��خصيات ش��خصيات عرصية
حيث أسقط ش��خصية يزيد عى واقعنا احلايل
فجعل��ه حيم��ل البندقية والرص��اص ويتصيد
باحليوانات الربيئة مع رفض هند لذلك
يف هناي��ة الن��ص هند داخل قف��ص حديدي
ت��دور داخل��ه ويظه��ر يزيد بعكازي��ن وهبيأة
مزرية.
يق��رتب من هند فيدور عك��س دوراهنا وهذه
إش��ارة اىل أن طري��ق احلق والباط��ل لن يلتقيا
فاحلق طريقه واضح وساطع كالشمس فنرى
يزيد يتجه نحو اهلاوية تسحبه النران وتظهر
ش��خصية االمام احلس��ن عليه الس��الم وهند
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

حت��ت إنارة ملونة تبعث ع��ى التفاؤل واألمل
كام أكدها الكاتب يف نصه العميق .
مرسحية بقعة النور
لكاتبها عامد نافع
نص بشخصية رئيس��ية واحدة وهي الوحيدة
التي تتحدث ( مونو دراما ) يشاركها باحلركة
فق��ط بقع��ة ض��وء تث��ل رأس احلس��ن عليه
الس��الم واملجموعة التي ت��ؤدي دورا تعبريا
بلغ��ة اجلس��د وهي تتفاع��ل مع الش��خصية (
اجلنرال يزيد ) بكل حركاهتا  ..هذه الشخصية
وكام يبدو من خالل قراءيت هلا تبدو ش��خصية
عرصي��ة تثل كل طاغية عى م��ر العصور لذا
ف��إن احلوار ال��ذي يقوله يف الن��ص فيه بعض
هذه الس��امت العرصية حيث أنه يعيش حالة
الرع��ب فيرصخ ويطلب ان يس��كت العويل
والنواح الذي يدد عليه املأس��اة التي اقرتفها
بحق اإلمام احلسن عليه السالم ..
واجلن��رال يزي��د يف جانب م��ن النص يدخل
حامال هن��ر الف��رات وياطب��ه ويتهم��ه ايضا
بالظلم ومش��اركته ايضا بقتل االمام واوالده
واصحابه
ومن خ��الل فعل املجموع��ة وحركة اجلنرال
برحمه مع بقعة الضوء يتجس��د الرصاع حيث
حي��اول اجلنرال ان يطف��ئ بقعة الض��وء التي
تثل رأس احلسن عليه السالم ولكنها تتنقل
من مكان اىل آخر من املرسح ويس��قط الرمح
املوج��ه نحو البقع��ة الضوئية وه��ذا يدل عى
اس��تمرارية واقعة كربالء وخلودها وثباهتا يف
كل عرص ومكان وانتصارها عى مر التاريخ .
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مرسحية الشهيد عليه السالم
لكاتبها عامد الصايف
يتتب��ع الكات��ب عامد الص��ايف يف نصه مس��رة
احلسن عليه السالم ودوافع خروجه مستندا
ع��ى الروايات واملواقف التي طاملا س��معناها
وقرأناه��ا وما حدث بينه وب��ن أخيه العباس
عليه الس��الم وبينه وبن أصحاب��ه وبينه وبن
أخت��ه العقيلة زينب عليها الس��الم وبن احلر
عليه الس��الم حتى استشهاده يف يوم عاشوراء
برسد أفقي غر متصاعد ..
كل هذه األحداث تروهيا شخصية (احلجة )
عجل اهلل فرجه الرشيف بشكل تقليدي والتي
استمرت اىل النهاية بمثابة الراوية والتعريف
ببع��ض ش��خوص املرسحي��ة وال أدري ملاذا
أقح��م ه��ذه الش��خصية التي مل يك��ن هلا دور
واضح ومؤثر يف مسار النص غر الروي فقط
ول��و حذفنا هذه الش��خصية م��ن العمل فلم
يتأث��ر النص بتاتا أو كان باإلمكان أيضا وضع
أية شخصية معارصة تقوم بنفس دور الراوية
و يا ليت الكاتب قد ّ
وظف شخصية (احلجة)
بام يدم العمل
وإظه��ار دوره الكب��ر عن��د ظه��وره فض��ال
ع��ن ذل��ك أن ق��ارئ الن��ص مل يتع��رف ع��ى
هذه الش��خصية لوال ذكرها م��ن قبل الكاتب
بمفردة (احلجة) فقط وبدون هذه املفردة ليس
هناك ما يشر اىل كنه الشخصية ..
واس��تخدم الكاتب أيضا عددا من شاش��ات
العرض التي تنزل من األعى بن فرتة واخرى
حيث كان هلا دور يف رسد بعض األحداث أو

إظه��ار بع��ض املواق��ف واملع��ارك ويف رأيي
املتواض��ع ل��و اقترص الكات��ب يف روي وربط
االحداث بواسطة هذه الشاشات كان أفضل
وع��ى كل ح��ال يمك��ن الق��ول ان كل عمل
مرسحي يكتب يف موضوع القضية احلس��ينية
الب��د م��ن إظه��ار أمهيته��ا وربطه��ا باحلارض
وتأثره��ا عى م��دى التاري��خ وأن تكون كل
ش��خوصها فاعل��ة يف تثوير احل��دث الدرامي
بقوة وبجامل وإدهاش وترتقي بالفعل الكبر
الذي حققه االمام احلسن عليه السالم.
مرسحية يعشق احلرية
لكاتبها يعقوب يوسف الرفاعي
تتك��ون املرسحية من ثالثة مش��اهد فاملش��هد
األول ي��دور بن (جون بن حوي) مع ش��يخ
عش��رته ويربه��م جون عن االمام احلس��ن
علي��ه الس��الم يف مك��ة وه��و يدع��و ملبايعت��ه
وأحقيته والبد من الوقوف مع احلق واحلقيقة
مع االمام احلسن ونرصته حتى االستشهاد
ام��ا املش��هد الث��اين فكان ي��دور مع احلس��ن
عليه الس��الم وحبيب بن مظاهر ورغبة جون
باالنضامم ملعس��كر االمام والتضحية يف سبيل
اهلل واالم��ام يبارك له ذلك اما املش��هد الثالث
فه��و مواجه��ة االم��ام احلس��ن م��ع االعداء
وحماولة تذكرهم بنفسه لكي ال يدخلوا النار
بس��ببه ولكن مل يلق اال جواب��ا رافضا وطلب
جون مبارزة االعداء فأذن له وأبى بالء حسنا
حتى استشهد
وم��ا الحظت��ه يف الن��ص أن املعاجل��ة مل تك��ن
بمس��توى ال��رصاع الكب��ر وكذل��ك احلوار
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ليس حوارا عرصيا يرتقي بل كان بأسلوب
السجع الذي أراه يف هكذا نصوص يضعف
لغة احلوار فتخبو شعلة توقده املطلوب .
مقاالت ودراسات
م��ا كتبت��ه األق��الم املرصي��ة خ��الل الق��رن
العرشين
ثورة اإلمام احلس��ني عليه الس��الم يف املرسح
املرصي انموذج ًا
بقلم الدكتور هادي عبد النبي التميمي
لق��د تط��رق الكات��ب تاريي��ا ع��ن نش��وء
امل��رسح يف الوط��ن الع��ريب وكان��ت بداي��ة
تأس��يس الف��رق التمثيلية يف لبنان وس��وريا
ام��ا يف مرص فكان��ت هنضة يف بناء املس��ارح
مما ش��جعت الف��رق اللبنانية والس��ورية اىل
الذه��اب اىل مرص لتقدي��م اعامهلم املرسحية
عى مس��ارحها لتحقيق انتشار اوسع واشار
الكات��ب اىل قل��ة النص��وص الت��ي كتب��ت
من��ذ دخ��ول املطابع وقد رك��ز الكاتب عى
أهم النص��وص املرسحية الت��ي كتبت وهي
احلس��ن ثائ��را واحلس��ن ش��هيدا للراح��ل
عبد الرمح��ن الرشقاوي ال��ذي اجاد يف نقل
التاري��خ بأس��لوب ش��عري وفن��ي متمي��ز
واظهار االسباب التي دعت االمام احلسن
عليه الس��الم يف رفضه مبايع��ة يزيد الفاجر
وأيضا ذك��ر عدالة االمام عيل عليه الس��الم
أيام خالفت��ه وغرها من األس��باب جعلت
م��ن املعنين أن حيذروا من االهتامم يف هكذا
أعامل كوهنا تس أمن الدولة واحلكام الذين
يش��بهون يف حكمهم للح��كام الذين أعلنوا
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

حرهبم ضد االمام احلس��ن وضد اهل البيت
عليهم الس��الم حيث ان الكثر من السلفين
الوهابين املتنفذين يف مفاصل الدولة املرصية
يقف��ون ض��د كل املفاهيم الثوري��ة التي تؤمن
بعدم رشعية األنظمة احلاكمة .
الطفوف احلسينية ( الرسالة األوىل)
لكاتبها عامد الصايف
كت��ب عن أمهي��ة البحث يف املرسح احلس��يني
كون القضية احلس��ينية هي قضية إصالحية ال
ختتل��ف عن الدعوة النبوية يف حماربتها للباطل
واحقاق احلق
فاإلم��ام احلس��ن عليه الس��الم خ��رج هبدف
االص��الح وتصحي��ح املس��ار الدين��ي الذي
انح��رف بش��دة إبان حك��م الطاغي��ة وحكم
األموين بشكل عام
ف��كان امام الثوار وأنصاره يعلمون بحتمية ما
سيجري عليهم من قتل وسبي
وأهن��م مؤمن��ون وواثق��ون باستش��هادهم
ولكنه��م أصبحوا جس��دا واح��دا يف مواجهة
الطغمة الفاسدة
و أعط��وا درس��ا ل��كل االنس��انية ب��رضورة
النهوض والدفاع عن املبادئ
والتضحية يف س��بيل املعتقدات بع��زم وارادة
ال تقبل اخلنوع وال��ذل لكي يبقى الدين احلق
الذي أت��ى به النبي األكرم صى اهلل عليه و آله
وسلم ..
دور املرأة يف املرسح احلسيني
مرسحية (ليلة ضياع الشمر) انموذجا
الدكتور زيد سامل سليامن
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يف دراسته قدم الدكتور زيد سامل سليامن رسدا
تارييا للنصوص املقدمة التي تدخل يف اطار
املرسح احلسيني ودور املرأة وأمهيتها فالسيدة
زينب هي السيدة التي أدت دورها اإلعالمي
بع��د استش��هاد االمام احلس��ن عليه الس��الم
ولوال ه��ذا الدور ملا انت��رشت أحداث واقعة
الط��ف  -التي هي الفاصل بن احلق والباطل
 انتشارا واسعا اىل يومنا هذا فأصبحت منارالأحرار يف العامل
وق��د تن��اول إح��دى مرسحي��ات الكات��ب
املرسح��ي عدي املختار وه��ي مرسحية ( ليلة
ضياع الش��مر ) والتي ركزت بشكل كبر عى
دور الس��يدة زين��ب عليها الس��الم من خالل
القي��م الت��ي حتمله��ا ومضامن احل��وارات يف
داخ��ل الن��ص اضاف��ة لش��خصيات نس��ائية
اخ��رى تضمنه��ا الن��ص حيث جس��د معاناة
االمه��ات واهلده��دة (فحق��ق الكاتب هدفه
يف اعط��اء امل��رأة صف��ة بداية اخللق االنس��اين
والوالدة) ..رصاع يس��تمر بن االم والش��مر
مقيد بالسالسل يتلوى ويتأمل عند سامعه
صوت (دليللول) وكأهنا سياط تسلخ جسده
وهن��اك عدد من النس��اء تدخ��ل بمحاورات
ش��جاعة م��ع الش��مر اللع��ن بط��رح فكري
عمي��ق يؤك��د وعي املرأة فتجعل من الش��مر
شخصية دموية منهزمة امام املرأة التي قدمت
قيام س��امية خالل مس��ار النص وق��د اعطت
ش��خصية زين��ب عليها الس��الم درس��ا لكل
النس��اء يف البطول��ة والش��جاعة والثبات عى
املعتقد .

قراءة يف عمق مرسحيتي ( احلسني ثائرا ) و
(احلسني شهيدا )
للكاتب عبد الرمحن الرشقاوي
حسني اهلاليل
حتدث الكاتب حسن اهلاليل عن املرسحيتن
ومؤلفها وكيف كانت أم الكاتب عبد الرمحن
الرشقاوي هل��ا التأثر عى ابنها الذي أش��بعته
بحب احلس��ن وآل البيت عليهم السالم منذ
الطفولة
وتطرق لق��دوم الفنان املخرج كرم مطاوع اىل
كربالء وقد سمع املقتل احلسيني وتأثروا به
رج��ع اىل القاه��رة وأخ��رج املرسحي��ة وت��م
عرضها بحضور الشاعر السيد مصطفى مجال
الدين
وقد كانت هلا وقع وتأثر كبر عى املتفرجن .
ث��م تط��رق اىل لغ��ة املرسحي��ة حي��ث تيزت
بالكلم��ة البالغية املؤثرة من خ��الل حوارها
الذي حيمل الكثر من املواقف املؤثرة والصور
العميقة يف املعنى بلغة شعرية عالية وبإيقاع
ملف��ت للنظ��ر واتس��مت املش��اهد املرسحية
بالق��وة وخاصة يف املش��هد االخر حيث كان
مش��حونا بالعاطف��ة والتذك��ر وكان تصويرا
عميقا لنداء احلق والعدل .
***
ومن حمتويات العدد  14من املجلة
قراءيت للع��دد  13من جملة املرسح احلس��يني
استعرضت قدر املستطاع نصوصها ودراساهتا
ومتابعاهت��ا عل ّني أوصل��ت املضامن كام هو
مطلوب .
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***

مرسحية العدد
املرسحية الشعرية ( ونراه قريبا )
تأليف رضا اخلفاجي
يس��د الكات��ب الش��اعر رض��ا اخلفاج��ي يف
مرسحيت��ه اجلدي��دة أزلية ال��رصاع القائم بن
احل��ق والباط��ل ع��رب الزم��ن بن الش��يطان
واإلنس��ان الذي يظه��ر يف كل وقت ويف كل
حقبة زمنية
متخذا ش��كال معينا أو ش��خصية حمددة تقوم
بتنفي��ذ مكائ��ده بكل حق��د ولك��ن تنتهي اىل
الفشل بوجود
النخب��ة االيامنية الصامدة والثابتة عى عقيدهتا
ووالئها .
فبح��وار ش��عري ي��رج الش��يطان متك��ربا
ومتبجح��ا يتحدى اإلنس��ان كونه هو الس��يد
والقادر عى
نرش الفوىض واخلراب وزعزعة حياة االنسان
باغوائ��ه املس��تمر حقدا عليه ولكن االنس��ان
يتحداه بصموده وايامنه ..
يدون الكاتب رضا اخلفاجي حضور الشيطان
ّ
من��ذ ترق��ب والدة االم��ام املنتظر إب��ان حكم
العباس��ين مرورا باحتالل العراق وما حدث
من فتن ودخول القاعدة و داعش وما نتج عن
ذل��ك بتنفيذهم مآرب ش��يطانية لتمزيق البلد
ومل هيدأ الش��يطان رغ��م اهنزامه يف كل مرحلة
فقد تدخل يف صفوف احلشد الشعبي وحماولة
اغ��واء بع��ض الش��خصيات ولكن��ه اندح��ر
وخاب فعل��ه بصمود افراد احلش��د الش��عبي
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

الذي لبى ن��داء املرجعية الرش��يدة فدحر كل
االعداء ولكن الش��يطان األك��رب املهيمن عى
العامل املتمث��ل بأمريكا يس��تمر يف خلق الفتن
بأساليب اخرى غر التي فشلت سابقا
فعم��د اىل ن��رش االكاذي��ب والش��بهات ض��د
احلش��د الشعبي لتش��ويه س��معته وابعاد تأييد
الناس له واحلمد هذا األس��لوب فش��ل فشال
ذريعا لوجود الوعي واملحبة والوالء احلقيقي
أله��ل البي��ت مس��تمدين الق��وة والثبات من
اإلمام احلسن عليه السالم
يؤكد الشاعر رضا اخلفاجي أن كل زمان هناك
ش��يطان وهناك انس��ان مؤمن ولكن بوجوه
واح��داث خمتلفة وان الن��رص يف النهاية للخر
حي��ث ظهور االم��ام املهدي عج��ل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف الذي س��يمأ االرض قس��طا
وعدال بعد ما ملئت ظلام وجورا مستش��هدا
بآيات قرآنية
بحتمي��ة اندح��ار الظامل��ن وانتص��ار اخل��ر
والع��دل يف الع��امل  .ويف مقط��ع م��ن ح��وار
للشيطان يقول :
( احلرب سجال بن احلزبن
اين ادرك بأن التغير القادم يف هذي األرض
 ...ينبئ عن كارثة كربى..
قد تسحقنا !!؟ ) .
وبلغت��ه الش��عرية املناس��بة واملتميزة اس��تطاع
الكات��ب أن يوص��ل م��ا يري��د ايصال��ه بربطه
امل��ايض باحلارض نحو املس��تقبل وتأكيده عى
أمهي��ة اإلي��امن والعقي��دة يف حتقي��ق األهداف
واألحالم ودحر األعداء .
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متابعات
املتابع��ة األوىل كان��ت للصحافية والش��اعرة
ابتهال بليبل جلس��ة اقيم��ت يف االحتاد العام
لالدب��اء والكت��اب يف العراق وه��ي حمارضة
حت��ت عن��وان ( املقرتب��ات اجلاملي��ة للفك��ر
احلس��يني يف احلي��اة العراقية فنا وفك��را  ,الفن
املرسح��ي انموذجا)  ,للدكتور حس��ن التكمه
ج��ي وقد اس��تعرضت ابتهال بليب��ل جوانب
من املحارضة التي تركزت عن ثورة احلس��ن
بعدها ثورة انس��انية كربى ..وطبيعة االعامل
الت��ي قدمت يف هذا االط��ار وماهية الرصاع
بكل انواعه ..
ك��ام ذك��رت الكاتبة نبذة ع��ن حي��اة الدكتور
املح��ارض وانش��طته و ماكت��ب عن��ه واعامله
املرسحية
فكانت موفقة يف اإلحاطة هبذه اجللسة .
***
واملتابع��ة الثاني��ة للمجل��ة كان��ت ع��ن اقامة
مجعية املودة واالزدهار للتنمية النس��وية دورة
الكرتونية
يف فن كتاب��ة النص املرسحي احلس��يني بواقع
ارب��ع حمارضات وهي ب��ادرة مهمة ناجتة عن
أمهي��ة امل��رسح كوس��يلة اعالمية مؤث��رة منذ
نشوئه عهد اإلغريق ..
وهذه املبادرة من اجلمعية هو دعم املرأة فكريا
ورف��ع املس��توى الثق��ايف ليك��ون هل��ا حضور
حتمل
ق��وي يف املجتمع وتكون هلا القدرة عى ّ
املسؤوليات عى كل املستويات .
***

وهناك متابعة عن توزيع جملة املرسح احلسيني
اثن��اء عرض مرسحية (احلس��ن كام ن��راه) يف
كلية الفنون اجلميلة وهي من تاليف واخراج
الفنان املرسحي الدكتور عقيل مهدي يوسف
بحض��ور وفد م��ن العتبة احلس��ينية املقدس��ة
برئاس��ة االس��تاذ القاص والصحف��ي حيدر
عاش��ور العبيدي الذي استقبل من قبل عميد
الكلية الدكتور مض��اد عجيل وكان احلضور
متميزا ومتفاعال بشكل منقطع النظر .
***
واملتابع��ة األخرة هي تقرير لضياء األس��دي
وتصوير حس��نن الرشش��احي وهو يتحدث
عن مهرجان الق احلسن بنسخته الرابعة التي
اقامت��ه مديرية النش��اط الريايض واملدريس يف
تربية حمافظة بابل وع��ن فوز النص املرسحي
(ص��وت احلس��ن) للش��اعر رض��ا اخلفاجي
باملرتبة األوىل وتفاعل اجلمهور معه
ث��م اقامة جلس��ة نقدي��ة بعد العرض ملناقش��ة
العمل والتطرق اىل امهي��ة تقديم هكذا اعامل
ودعمها وتقديمها يف اماكن متعددة .
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مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

االأكادميي جبار خماط ملجلة امل�صرح احل�صيني..

خ�صو�صية االأداء
يف امل�صرح احل�صيني
انك تقراأ التاأريخ من جديد!
حاوره � :صياء االأ�صدي
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(اعطني خبز ًا ومرسح ًا ..أعطك شعب ًا مثقف ًا)
مقول��ة حتم��ل يف طياهت��ا الكث��ر م��ن املع��اين
والع��رب منه��ا ان امل��رسح يمثل قوة ب��ارزة يف
العامل ويكتس��ب امهيت��ه انه اعانن��ا ومنذ فجر
احلض��ارة ع��ى اكتش��اف انفس��نا وفهمها كام
انه س��اهم ويس��اهم يف بث (الثقافة والوعي
والفك��ر والتواصل م��ع الش��عوب) ،و يعرب
عن��ه ارس��طو «ان لدى الن��اس من��ذ الطفولة
غريزة التش��خيص ومن ه��ذه الناحية يتلف
االنس��ان ع��ن احلي��وان يف انه اكث��ر قدرة عن
املحاكاة ويتعلم دروس��ه عن طريق تشخيص
األش��ياء ،كام ان لإلنس��ان غريزة التمثيل منذ
الصغ��ر وان املتعة واللذة الت��ي نحصل عليها
حت��ول احلياة اىل مرسح
من ه��ذه العملية التي ّ
وهو بذلك ينبع من رغبة االنس��ان الفطرية»،
وكي��ف هلذا امل��رسح ان يكون اذا ت��م توظيفه

لقضية قائدها ثائر عظيم لثورة عظيمة خلدها
التاري��خ ضد جي��وش العت��اة والظلمة وهي
(واقع��ة الط��ف األليمة) تل��ك الواقعة املليئة
بالكثر من الطقوس املمرسحة والتي تعد من
اوىل املظاهر املرسحي��ة يف تاريخ املرسح ،جملة
املرسح احلسيني وضمن منهاجها الدوري من
كل ع��دد وضمن باب (ح��وارات) حرصت
ه��ذه املرة ان تلتقي التدري��يس يف كلية الفنون
اجلميلة بجامعة بغداد االس��تاذ الدكتور جبار
مخ��اط حس��ن للحديث ع��ن جتربت��ه الفنية يف
التمثي��ل واالخراج يف امل��رسح وممث ً
ال جاد ًا يف
املرسح احلسيني وكان احلوار اآليت..
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• قبل الولوج يف احلديث عن املرسح احلسيني
وتأثرياته يف الش��ارع العراقي والعريب؛ نود أن
نعرف رأيك يف جملة املرسح احلسيني؟
_ م��ن خ��الل متابعت��ي ملا تن��رشه املجلة من
نص��وص مرسحية لع��روض تتن��اول القضية
والنهضة احلس��ينية بإطار مرسحي فاعل مؤثر
يعمل بقاع��دة التصدي��ق والتفاع��ل االيايب
م��ع اجلمه��ور ،ل��ذا انا اج��د ان جمل��ة املرسح
احلس��يني هي يف طريقها الصحيح ،ويف ذات
الوق��ت اعتقد اهنا اذا انفتحت عى مجيع احلياة
املرسحية بكل اهدافه��ا واغراضها وطرائقها
واس��اليبها ،ربام تعطي اكث��ر رواج ًا من حيث
التن��اول والقراءة من قب��ل املتلقي وخصوص ًا
اهنا تق��دّ م بطريقة اخراج رائع��ة فض ً
ال عن ان
ذلك سيس��اهم بشكل كبر بحدوث توازن ما
بن اخلاص (املرسح احلسيني) والعام (املرسح
عموم�� ًا) بأغراض��ه ومفاهيم��ه وموضوعاته
ومعاجلاته.
• للم��رسح احلس��يني خصوصي��ة يف األداء
كيف يكون تأثريك بشخوصه؟
مؤث��رة مجالية عالية
_ ان التمثي��ل ه��و طاقة ّ
م��ن حي��ث الس��لوك االدائ��ي ع��ى خش��بة
يؤث��ر يف اجلمه��ور فطريق��ة
امل��رسح وكي��ف ّ
تناول الش��خصيات ه��ي طريق��ة واحدة من
حيث معرفة الدوافع وزمن هذه السلوكيات
وكي��ف يتواص��ل م��ع املمث��ل اآلخ��ر او
الش��خصيات االخرى ضمن البيئة املرسحية
الت��ي تعيش فيه��ا ،لكن خصوصي��ة االداء يف
املرسح احلس��يني انك تقرأ التأريخ من جديد
بمعنى تأيت اىل ش��خصية االمام احلسن (عليه
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

السالم) يف وقت هنضته التي ارادت االصالح
وانقاذ الدين االسالمي من الرتاجع والسلبية
والقس��وة والقمع الت��ي كان يعاين منها الناس
وبالت��ايل ه��ذا التاري��خ يعاين ب��كل حمموالته
االيابية والس��لبية االيامنية وغر االيامنية من
املؤكد ان تتصدى هلا ش��خصيات من الطرف
االي��ايب والط��رف الس��لبي ،وكممث��ل عليه
ان يق��رأ تاري��خ الش��خصيات س��لوكي ًا وهذا
يعل من��ه ان يمتلك قدرة خاصة يف فهم هذه
الشخصية ،فاذا كانت شخصية االمام احلسن
(عليه الس��الم) بقدس��يته وطهارته وصالبته
وإيث��اره وش��جاعته وب��كل املع��اين الس��امية
فينبغ��ي ان يك��ون االداء بقدر ه��ذه الصفات
والع��وامل العالية والس��امية فالبد ان يس��دها
ممث��ل له حضور وتأثر ع��ال عى اجلمهور من
حيث اجلس��د وال ِزي والصوت الذي يتفاعل
معه اجلمهور.
• برأي��ك وم��ن وجهة نظر اكاديمي��ة؛ ما هو
املطلوب للنه��وض باملرسح احلس��يني ليصل
اىل املتلق��ي بص��ورة لي��س فيها اش��كاليات او
تشكيك؟
_ش��خصي ًا عندم��ا قدم��ت ش��خصية االمام
احلس��ن (عليه الس��الم) يف العرض املرسحي
(احلس��ن اآلن) ال��ذي اخرج��ه (الدكت��ور
عقي��ل مهدي) كان للزي ان��ه يرتدي البياض
م��ن ال��رأس اىل امخص القدم��ن وذلك يمثل
انعكاس��ا للروح االيابية الت��ي حيملها االمام
احلس��ن (علي��ه الس��الم) ويف ذل��ك الوق��ت
اطلق��ت حليت��ي وقدّ م��ت الع��رض املرسحي
وتفاع��ل معه اجلمهور بطريق��ة فاعلة ومؤثرة
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وت��كاد تك��ون مبه��رة وعندم��ا انتهي��ت م��ن
الع��رض اندفع ع�� َّ
يل اجلمه��ور يتباركون هبذا
االداء وكي��ف اين قدّ مت هذه الش��خصية من
خ��الل الص��وت العمي��ق واإلي��امءة واحلركة
املنضبط��ة اهلادئ��ة الت��ي تنتق��ل من م��كان اىل
آخر وكأن الش��خصية تيش عى املاء ،هذا هو
الذي يعل من شخصية االمام احلسن (عليه
الس��الم) هو رمز التوازن واهلدوء والعمق يف
الرؤية عندما تؤدي عى العكس من شخصية
يزي��د جتده��ا مفرط��ة يف احلرك��ة واالنفع��ال
ومفرطة يف الطاقة التي تعطي رس��الة س��لبية
للجمهور ،وبالتايل هذا التوازن يعطي انطباع ًا
لدى اجلمهور بأن املخرج يريد ان يقدّ م س��رة
ذاتي��ة للتاريخ االس��المي بطريقة جديدة عى
خشبة املرسح وتكون مقنعة وصادقة.
• ه��ل نج��ح امل��رسح احلس��يني يف صياغ��ة
األح��داث احلس��ينية صياغ��ة ابداعي��ة تلي��ق
بواقعة الطف؟
_ان الطريق��ة العفوية التقليدية التي نراها يف
ش��هر حمرم احل��رام عندم��ا يندفع الن��اس فيام
يعرف بالتش��ابيه وكذل��ك يف اقامة العروض
االكاديمي��ة ذات البع��د الثق��ايف الت��ي تتناول
جزءا من واقعة الطف وتقدمه كرسالة فكرية
عالي��ة بقصد اجلمهور االي��ايب اىل اجلمهور،
وكال املعاجلت��ن رضوريتان يف تقديم رس��الة
وتأكيد واقعة الطف يف نفوس اجلمهور ،لكن
من هو اجلمهور؟ ه��ل اجلمهور الذي يتص
بالطائف��ة! اي بن مزدوجن الطائفة الش��يعية
الت��ي تتعل��ق بواقع��ة الطف واالمام احلس��ن
(عليه الس��الم) هبذه الوصلة الروحية العالية

و اجلمه��ور العام ،الن امل��رسح عندما يتحول
يقدم بش��كل مبارش
اىل رشيط فلمي او عندما ّ
الب��د ان يفك��ر باجلمهور بش��كل ع��ام ،يعني
كل الطوائف واالديان ينبغي ان تش��اهد هذا
العرض وبالتايل ينبغي ان يكون ش��كل تقديم
الع��رض املرسح��ي في��ه اش��ارات ذات بع��د
انس��اين من خ��الل عنارص التقدي��م املرسحي
س��واء عى مس��توى التمثيل او الس��ينوغرافيا
او االخ��راج او اإلكسس��وار وع��ى مس��توى
كل العن��ارص البرصي��ة والس��معية واحلركية
التي تكون عى خش��بة املرسح ،وهذه املعاجلة
االخراجية ينبغي ان تنطلق من جوهر النهضة
احلس��ينية وتندفع اىل البعد االنساين برسالتها
واش��عاعها الفك��ري والتاري��ي واحلضاري
والنفيس واالجتامعي املؤثر ايابا باجلمهور.
• هل انت مع عرصنة املرسح احلسيني ،وهل
يمكن مزاوجة التاري��خ املكتوب يف الروايات
املحققة عن الواقعة والعرص احلديث؟
_ بالتأكي��د انا مع عرصنة واقعة الطف ألهنا
امت��داد حلرك��ة وحت��والت الع��رص والعصور
واالزمن��ة هي قضية خالدة البد ان ننطلق من
ملاذا خالدة? ..ألهنا ذات بعد انس��اين ومجعت
املتناقض��ات من حيث االف��كار واملنهج ومن
حيث الس��لوكيات وجعلتها يف وحدة واحدة
اندفعت بالتأثر بالناس اىل درجات عالية فاذا
هي مع العرص لكن شكل املعاجلات ينبغي ان
تدخل بالعرصنة بمعنى ان ال نكتفي بالشكل
التقليدي  ،وذات مرة اقرتحت ان يقام عرض
مرك��زي بمعنى ان نعمل جولة يف املحافظات
العراقية ونختار من الشباب الذين يمثلون يف
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الع��ارش من حم��رم احلرام مم��ن لدهيم عروض
مرسحية يف الس��احات واالماكن العامة ومن
خالل ذل��ك نخت��ار املتميزون منه��م باألداء
ث��م نقيم عرض�� ًا مركزي�� ًا يف بغ��داد يمع كل
املمثل��ن املتميزين م��ن املحافظ��ات العراقية
وكذل��ك نعمل عرض��ا يتن��اول واقعة الطف
والقضية احلس��ينية ويق��دّ م يف ملعب كبر بعد
ان يف��رش بالرم��ل أي بمعن��ى ان نحقق بيئة
الواقع��ة بالدقة العالية ،ث��م ينقل هذا العرض
نق��ل مب��ارش ع��رب االق��امر الصناعي��ة ،وهبذا
س��يمزج الع��رض م��ا بن امل��رسح والس��ينام
بمعنى يصور بتقنيات حديثة وبأزياء مميزة من
حيث التصميم واخلامات وما ش��ابه واملكياج
واخليول وكلها بمعنى مرسح الس��ينام بمعنى
ان��ه نس��تعمل تقني��ات الس��ينام باالمت��زاج او
ليكون
ممازجة مع تقنيات الع��رض املرسحي ّ
باألخر عرض ًا مبهر ًا من حيث الشكل وامين ًا
يف نق��ل االح��داث ويكون نقل ذل��ك مبارش
ع��ربا القنوات الفضائية ليص��ل اىل كل العامل،
وبالتايل ان��ا اقول ان هذا الش��تات يف التقديم
هن��ا وهناك ال ينف��ع او ال ي��دم اال عى نحو
خ��اص بالطائف��ة (الش��يعية) لك��ن عندما ان
نق��دّ م عرض ًا بعرصن��ة وبتقني��ات جديدة فان
كل اجلمهور س��يتفاعل مع هذا العرض يعني
اجلمهور يف كل العامل سواء كان العريب وحتى
العاملي ألنه يقدّ م مبارش عرب االقامر الصناعية،
وم��ن خاللكم ه��ي دعوة جلميع املؤسس��ات
الدينية والعتبات املقدسة ان تأخذ بمثل هكذا
مق��رتح كي نخرج من االط��ار املحيل الضيق
اىل االط��ار العاملي يف تقديم القضية احلس��ينية
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

واستشهاد االمام احلسن (عليه السالم).
• كي��ف تق��رأ م��رسح التعزية ال��ذي يقام يف
ذكرى اربعني االمام احلس��ني (عليه الس��الم)
من كل عام؟
_ان ما يقدم يف الس��احات بالعارش من شهر
حمرم احلرام ذكرى استش��هاد االمام احلس��ن
(عليه الس��الم) عند اقامة التشابيه هي ظاهرة
رائع��ة ودائ ًام ما تدف��ع اجلمهور اىل اس��تذكار
ذل��ك احل��زن واالمل واالندماج مع ش��خصية
االمام احلسن (عليه الس��الم) هبذا االندماج
الرائ��ع ولكن ايض��ا عى الط��رف االخر ويف
الوق��ت نفس��ه ّ
يفض��ل ان تنت��ج املؤسس��ات
الثقافية ذات العالق��ة عروض ًا مرسحية تأخذ
م��ن النهضة احلس��ينية اف��كار ًا ايابي��ة بقصد
ارس��اهلا اىل اجلمه��ور والتأثر ب��ه ،واعتقد ان
م��ا قام��ت ب��ه اكاديمي��ة الفن��ون اجلميلة من
خالل عروض الدكتور عقيل مهدي يوس��ف
واملهرجان احلس��يني ومهرجان ربيع الشهادة
وكل ه��ذه املهرجانات يف املحافظات العراقية
هي رصيد علم��ي ثقايف مرسحي عال يضاف
اىل الرصيد العام الذي يقدّ م يف الس��احات او
ما يعرف يف التش��ابيه و ه��ذا يعطي زمخ ًا عالي ًا
للمرسح احلس��يني ان يتقدم اىل االمام ويكون
مؤثر ًا .
• مثل��ت ع��دة مرسحي��ات حس��ينية بصي��غ
متع��ددة وآخرها ( احلس��ني كام ن��راه)  ،كيف
يك��ون انطباع��ك ع��ن ادائ��ك وكي��ف تق��رأ
نفس��ك كمتذوق وليس كممثل بعد مشاهدة
عرض مرسحيتك؟
_من الفخر انني قدمت االمام احلسن (عليه
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الس��الم) بطريق��ة مقنعة مؤث��رة يف اجلمهور،
ول��و تتخي��ل ان اجلمه��ور اندف��ع يمس��حون
ايدهي��م بالق��امش االبي��ض وينظ��رون ايل
بخش��و ٍع ِ
عال واقول ملاذا هذا التفاعل؟ قالوا
ألن��ك قدّ مت املرسحية بطريقة صادقة ،حيث
انك قدّ مت الش��خصية بأمانة وانتامء وصدق،
ان ه��ذه الش��خصية مه��ام حاولن��ا ان نقرتب
اىل ج��زء بس��يط م��ن كينونته��ا حي��ث اننا ال
نس��تطيع الوصول اىل هذه الشخصية العظيمة
االمام احلس��ن (عليه الس��الم) لكن عى قدر
التص��ورات االدائية وصلنا اىل مس��توى مقنع
ٍ
وب��اق اىل حد اآلن بذاكرة
ومؤثر يف اجلمهور
اجلمه��ور ال��ذي تفاعل مع املرسح احلس��يني
وتناولته��ا الكثر من الدراس��ات املاجس��تر
والدكتوراه والبحوث ألهنا كانت عالمة بارزة
يف امل��رسح العراق��ي ،والع��رض االخر الذي
قدمناه يف س��نة (2021م) وهو (احلس��ن كام
نراه) بطريقة ادائية ختتلف عن االوىل اختالفا
ٍ
بفضاء مغلق
كليا ألننا يف العرض االول قدمنا
ٍ
فضاء
(يف العلبة) ويف العرض الثاين قدمناه يف
مفتوح (يف حدائق كلية الفنون اجلميلة) ،ويف
الع��رض االول اس��تعملنا تقني��ات الص��وت
املكي��اج ولكن يف العرض اآلخر مل نس��تعمل
تقني��ات الصوت انام اعتمدنا صوت املمثل يف
الدرجة االس��اس وايض��ا كان العرض مؤثر ًا
ومقنع�� ًا وناجح ًا ،وانا ش��خصيا س��عيد جدا
ألنه دخ��ل يف رصي��د االداء يل وألنني انتمي
واكاد اذوب ايامنن��ا وولع�� ًا هب��ذه الش��خصية
وحاولت ان اقدم ما اس��تطيع هلذه الشخصية
ول��و املمكن من خالل اجلس��د والصوت ربام

اخلق هذه الدرجة من االقناع لدى اجلمهور،
اذن انا سعيد جدا بانني قدمت هذه الشخصية
العظيمة بمستوين من االداء التمثييل (داخل
العلبة) املرسح املغلق (يف احلسن االن) واداء
يعتمد ع��ى الصوت وعى الق��درات االدائية
يف الفض��اء املفتوح من دون تقنيات مس��اعدة
لأداء التمثييل يف (احلسن كام نراه).
• كلمة مفتوحة ملن يتابع الدكتور جبار مخاط
ممث ً
ال جاد ًا للمرسح احلسيني؟
_ اق��ول التوفيق الت��ام والكبر ملجلة املرسح
احلس��يني الرائ��دة و الفاعل��ة واملؤث��رة الت��ي
عندم��ا اقرؤه��ا اج��د هن��اك وعيا وتي��زا من
حي��ث االفكار والتصميم ،وبالنس��بة يل ا ُت ُو ُق
اىل ان استمر يف املرسح احلسيني ومع شخصية
االمام احلس��ن (عليه الس��الم) ربام اطمح ان
اقدمه��ا ع��ن طري��ق االذاعة يف مسلس��ل عن
واقع��ة الط��ف او تلفزيون او م��رسح او حتى
س��ينام  ،ألنن��ي اري��د ان اقدّ م رس��الة اداء هي
عبارة عن بوح ش��خيص باإلعجاب واالنتامء
واالي��امن املطل��ق بش��خصية االمام احلس��ن
(عليه الس��الم) ونريد ان نقدّ م رس��الة ايابية
عن االداء التمثييل اننا نمتلك هذه الش��خصية
الفذة يف التاريخ وهذه الشخصية التي غرت
العامل والتاريخ ونقلته من السلبية اىل االيابية
وذلك طموحي مستقب ً
ال.
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بتقنية الفضاء املفتوح ..
فنون بغداد تشهد اقامة العرض املسرحي
(موت مزمن)
وس��ط حضور طاليب كثيف ش��هدت كلية املجتم��ع بصورة عام��ة والش��باب بصورة
الفن��ون اجلميل��ة بجامعة بغ��داد يف صباح خاصة.

ي��وم الثالث��اء إقام��ة اكرب ع��رض مرسحي ويف ترصي��ح لعميد الكلي��ة الدكتور مضاد
جامع��ي بتقنية الفضاء املفت��وح محل عنوان األسدي نرشه املوقع الرسمي لكلية الفنون

«موت مزمن» بمش��اركة طلبة قسم الفنون اجلميلة بجامعة بغداد وتابعته جملة «املرسح
ٌ
املرسحي��ة وتأليف واخ��راج الدكتور جبار احلس��يني» حتدث قائ�� ً
ال« :بالف��ن نحارب

مخ��اط حس��ن وهي��دف العم��ل اىل معاجلة كاف��ة الظواهر الس��لبية بأس��لوب توعوي
ظاه��رة تعاط��ي املخ��درات وخماطرها عى وارش��ادي ه��ادف لذلك حرصن��ا عى ان
العدد  /15السنة التاسعة /نيسان  2022م

متابـعات

تكون الدعوة عامة للجميع لنساهم ونسند

املؤسس��ات احلكومية يف ن��رش ثقافة الوعي

ضد افة املخدرات».

فيام حتدث الفنان الدكتور جبار مخاط خمرج
العمل قائ ً
ال  :إن» مرشوع العيادة املرسحية

هندف من خالله اىل التوعية والتثقيف ضد

خماطر اإلدمان الذي هيدد مستقبل الشباب
من خالل مضمون وطني وانساين ،مضيف ًا

بالقول وي��أيت هذا العرض املرسحي ضمن

اهتامم��ات الكلي��ة ع��ى انت��اج العدي��د من
املش��اريع الفنية االرش��ادية والتوعوية من

اعامل مرسحية وافالم س��ينامئية وملصقات
َ
(كرافيكية) تس��اهم يف نرش الوعي الصحي
بن الشباب اجلامعي».

مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني
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بهدف صناعة كوادر عاملة
يف مسرح الطفل..

قسم رعاية وتنمية الطفولة
يقيم
«ورشة االخراج املسرحي لعروض الطفل»
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اق��ام قس��م رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة التاب��ع
للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة عى مرسح قس��م
النش��اط الريايض وامل��دريس يف مديرية تربية
حمافظة كربالء املقدس��ة ورش��ة متخصصة يف
(االخراج املرسحي لعروض الطفل) ش��ارك
فيه��ا ثامنية متدرب��ن من خمتل��ف املحافظات
العراقي��ة اس��تمرت خلمس��ة ايام بواق��ع اربع
س��اعات يف الي��وم الواح��د وع��ى جانب��ن
(نظري ،عم��يل) ،وتأيت هذه الورش��ة ضمن
سلسلة النشاطات املتعددة التي يقيمها القسم
وهت��دف اىل صناع��ة كوادر عامل��ة يف مرسح
الطفل ،بحس��ب م��ا رصح به رئيس القس��م
االستاذ حممد احلسناوي.
وقال احلسناوي  :إن «اآللية التي اعتمدت يف
اختيار املتدربن ت��ت من خالل متخصصن
يف املرسح وثقافة الطف��ل وان اللجنة اخذت
مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

بنظر االعتبار ان قسام كبرا من املتقدمن هم
خري��و كليات الفن��ون اجلميلة واملامرس��ون
لفن املرسح ،ومن خالل هذه الورش س��وف
ختل��ق فرقا مرسحي��ة يف املحافظ��ات العراقية
وهذه الفرق سيتم دعمها من قبل القسم عى
املس��توين الفن��ي والتقني ،و املرش��حون من
متدريب الورشة سيتم اختيار عدد منهم لتقديم
عروض مرسحية يف حمافظاهتم ،وسيمنح من
اجتاز الورشة شهادات مشاركة».
واوض��ح بالق��ول« :تع��د ه��ذه الورش��ة هي
الثاني��ة خالل عام (2021م) حيث س��بقتها
واح��دة اخرى وهذه ال��ورش جاءت لتكون
جانب��ا تكاملي��ا م��ع م��رشوع ال��ف كات��ب
مرسحي ويأيت اهلدف األسمى منها للوصول
اىل اكتش��اف طاقات اخراجي��ة واعدة تصنع
عروضا مرسحية موجهة لأطفال مستقب ً
ال».
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يف س��ياق متصل حتدت املخ��رج املرسحي و
حم��ارض الورش��ة الدكتور جبار مخاط حس��ن
قائ ً
ال :ان «ما تقدمه العتبة احلس��ينية املقدس��ة
عرب قس��م رعاية وتنمية الطفولة من نشاطات
متنوع��ة وخمتلف��ة م��ا ه��ي اال جه��ود كب��رة
يش��ار هلا بالبنان ختدم رشحية الشباب ومنها:
(ورش��ة االخراج املرسحي لعروض الطفل)
ال��ذي وجدنا فيه��ا املتدرب��ن يمتلكون قدرة
واع��دة إلخ��راج عرض مرسح��ي من حيث
تواجد العنارص السمعية والبرصية واحلركية
وكيف هلم ان يس��امهوا بمعاجل��ة فكرة النص
بطريق��ة مرئية مس��موعة حركية عى خش��بة
امل��رسح ،وهذا لن ي��أيت اال اذا امتلك املخرج
ثالثة عنارص اساس��ية اوهل��ا العمل التنظيمي
للص��ورة وثانيها العم��ل التعريفي للجمهور
م��ن خ��الل االداء بالش��خصيات وثالثه��ا
اجلان��ب اجل��اميل ويتمثل ذلك بكي��ف يمكن
للمخ��رج ان يقدم رس��الة بطريق��ة مجالية من
حيث االث��ارة واجلذب عرب العن��ارص التقنية
املوج��ودة ع��ى خش��بة امل��رسح الت��ي جتعل
اجلمه��ور م��ن االطف��ال يتفاعل��ون وجانب
املنظر املرسحي واجلانب السمعي ليتحقق لنا
ما يعرف باجلذب لدى االطفال».
من جهتها حتدثت املتدربة من حمافظة النجف
االرشف فات��ن كري��م قائلة « :مش��اركتي يف
هذه الورشة جاءت لرغبتي الكبرة يف تطوير
مهارايت يف االخراج املرسحي كوين مؤسس��ة
لفرقة مرسحي��ة يف حمافظ��ة النجف االرشف

وألنني خرية الرتبية اخلاصة للطفل ووجدت
نفيس انني بحاجة اىل تع ّلم االخراج املرسحي
لعروض الطفل وذلك لندرة هذا التخصص
وامهيته ،حيث انني يف هذه الورش��ة تطورت
قدرايت بصورة كبرة واصبحت لدي امكانية
اكرب لإلخ��راج املرسحي حيث س��ابق ًا كانت
لدي مش��اكل يف تكوين ال��كادر او االخراج
وبفضل جهود االس��اتذة تط��ورت امكانايت
وقدرايت بصورة كبرة».
فيام حتدث املتدرب حس��ام حسن عباس من
حمافظ��ة املثن��ى »:حرص��ت كل احلرص عى
ان اك��ون ضمن املش��اركن يف هذه الورش��ة
خلصوصيته��ا الكب��رة ك��ون م��رسح الطفل
صعبا ول��ه مقوماته اخلاصة وبعد مش��اركتي
فيه��ا تغ��رت النظ��رة بص��ورة كب��رة حيث
اج��د ان التعام��ل مع االطف��ال يف عروضهم
سيكون اسهل واصبحت لدينا املعرفة بكيفية
ايصال الفكرة هلم  ،وهذا مل يأت لوال اجلهود
الكبرة واملحارضات العلمية والعملية بقيادة
الدكتور جبار مخاط والرعاية اخلاصة من قبل
قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة احلسينية
املقدسة».
اجلدي��ر بالذكر :ان هذه الورش��ة تع��د الثانية
حيث س��بقتها اوىل ت��ت اقامته��ا خالل عام
(2021م) شارك فيها ( )15متدرب ًا وان كلتا
الدورتن حارض فيها اس��اتذة ومتخصصون
يف املرسح بش��كل ع��ام وم��رسح الطفل عى
وجه اخلصوص.
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