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املرسح احلس��يني: ثم��رة مباركة جتذرت يف 
تربته��ا الصاحل��ة وعمرت القل��وب املؤمنة 
والعقول املتنورة بفكرها الرس��ايل االصيل 

املتدفق من ينابيع عذبة
- اصلها ثابت وفرعها يف السامء....

احتضنه��ا ورع��ى نبته��ا مؤمن��ون ومتقون 
اخي��ار... هنضوا يف الع��ر اجلديد، هنضة 
باس��لة ش��املة متطلعة اىل حارض، يستطيع 
بإخالص��ه وتفانيه وابتكاراته ان يس��ترشف 
املستقبل القادر عىل حتقيق التقدم احلضاري 
املنشود... الواثق بالنر االكرب عىل اعداء 

االنسانية!
ه��ذا م��ا ح��دث وحي��دث الي��وم يف كربالء 
احلسني... ويف هذا العر الباهر بإنجازاته 
الش��املة املنطلقة م��ن ارضه املقدس��ة ومن 
رصحها اخلالد-رصح ايب عبد اهلل احلسني-
ال��ذي ت��وج س��فر كرب��الء باألن��وار البهية 

الساطعة.

 رئي�س التحريررسالة حضارية شاملة

الرعاي��ة  ل��وال  يك��ن حي��دث  مل  ذل��ك  كل 
املخلصة الواعية املؤمنة بجدوى مرشوعها 
احلضاري الرس��ايل الشامل واجلديرة بقيادة 
هذه املرحل��ة البالغة االمهية واحلساس��ية.. 
ه��ذه القي��ادة املتمثل��ة بالراع��ي االكرب هلذا 
املرشوع احلضاري الرائد ولكل االنجازات 

الشاملة التي تشهدها كربالء احلسني...
س��امحة املت��ويل الرشع��ي للعتب��ة احلس��ينية 
امله��دي  عب��د  الش��يخ  س��امحة  املقدس��ة  
الكربالئ��ي مع نخبة من املخلصني االوفياء 

للفكر الساموي العظيم.
ال نقول ذلك جزافا.. فاألحداث والرباهني 
واالرقام تؤكد االنجازات الشاملة الباهرة! 
املع��ارص�  احلس��يني  وبالنس��بة-للمرسح 
ال��ذي محلت رايت��ه � جملة املرسح احلس��يني 
الرائ��دة � فق��د اثبت ب��ام قدم��ة املتواصلون 
مع املجلة م��ن انجازات فكرية وادبية وفنية 
متمثل��ة بالنصوص املرسحية والدراس��ات 

االإفتتاحية



املتخصص��ة املتنوع��ة الت��ي ج��ذرت ه��ذا 
الواقع احلض��اري اجلديد واك��دت جدواه 
ورضورت��ه لقي��ادة اجلامهري واالخ��ذ بيدها 

نحو واقع اكثر ارشاقا ومستقبل مزدهر.
ان م��ا ق��دم ون��رش م��ن نص��وص مرسحية 
منتمي��ة اىل ه��ذا الفكر االصيل ودراس��ات 
متخصصة واكاديمية م��ن خالل عدد مهم 
من الرس��ائل واألطاريح اجلامعية يف داخل 

العراق وخارجة..
وم��ا ترجم م��ن انش��طة انج��ازات املرسح 
احلس��يني اىل عدد من اللغات العاملية احلية� 

يؤكد ما ذهبنا اليه 
كل ذل��ك ح��دث وحي��دث ألول م��رة يف 
العراق ويف العاملني العريب واالسالمي بفرتة 

مناسبة غري مسبوقة�
لذلك سوف يس��جل التاريخ االنساين هذه 
القف��زة احلضاري��ة النوعي��ة ل��كل من رعى 
وس��اهم م��ن املخلص��ني املؤمن��ني بأصالة 
ه��ذه الفعالي��ات احلضاري��ة اخلالق��ة الت��ي 
س��وف تس��تمر ش��علتها االزلية املباركة اىل 
ما شاء اهلل لكي تنري سرية االجيال احلارضة 

والقادمة انه سميع جميب.

رئيس التحرير





مئذنة..... 
وأجراس

جا�صم حممد املن�صوري 
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النصوص

االهداء ...
/==========

من عمق اجل��رح خيرج الوجع االنس��اين ... 
يكتب ف��وق وج��وه الراكضني اىل الش��هادة 
قص��ة ملؤها العذابات اللذي��ذة ، ما زلت اىل 
االن يا حس��ني ت��وزع من ش��بابيك عطاؤك 
تذكرة للداخلني اىل اجلنة ... حمبتي لفرقة ايب 
اخلصي��ب ... امنيايت هلم بالتوفيق والنجاح ، 

ألهنم عنوان النجاح.

شخصيات املرسحية
/ ========

• ش��معون ... رئيس الدير ... رجل طاعن 
يف السن .

• عبد يش��وع ..... ش��اب ي��درس يف الدير 
... مسيحي .

• هيالنه أخت شمعون امرأة شابة.
• هاين ابن عروة ... شيخ كبري .

• السجان .

املشهد االول
/========

استهالل... ) املرسح مقسوم لنصفني بجدار 
.. جانب من كنيس��ة فناءها مفتوح وجمموعة 
من املس��اطب وألواح كبرية للش��موع  وهي 
ع��ى جان��ب عظي��م م��ن النفاس��ة و تعلوها 
رس��وم  لقباب وق��ورة تلوح باألهب��ة واهليبة 
واجل��الل من بعي��د وقريب . ويزينه��ا البهاء 
وال��رواء م��ن الداخ��ل فه��ي مزوق��ة بأنواع 
الفص��وص وأش��كال النق��وش واإلبداع يف 
األصب��اغ يف��رش أرضيته��ا بالرخ��ام وكأن 
القنادي��ل  فيه��ا  مرم��ر، وعلق��ت  بالطاهت��ا 
والصلبان من ذهب وقد رس��م عى جدراهنا 
وحيطاهن��ا صور احلور امللونة بأزهى األلوان 
تتقدم تلك الصور صورة السيد املسيح وعى 
رأس��ه إكليل الش��وك وصورة الس��يدة مريم 
عليه��ا الس��الم  بحيث ت��رى تل��ك الصورة 
حيثام اجتهت ...والنصف اآلخر سجن قديم 
، بحيطانه القبيح��ة الداكنة األلوان وقضبان 
كنائ��س  أص��وات ألج��راس   .... س��وداء  
... يتداخ��ل معها ص��وت م��ؤذن ... ألوان 
متداخلة يطغي عليها اللون األزرق واألمحر 
بطريق��ة متموجة ومتصاعدة .... يف وس��طه 

* النص احلائز عى اجلائزة االوىل يف مهرجان السفري الدويل السابع 2017
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رجل طاعن يف الس��ن ، هاين اب��ن عروة  ... 
األص��وات ترتف��ع ... بموس��يقى حزينة ... 
يقف هاين يمسك بالقضبان ... حليته الكثيفة 
ملطخة بال��دم ... أثار التعذي��ب عى وجهه 

والدماء عى مالبسه واضحة ايضًا ...(
هاين : الويل هلم ... بأي وجه قبيح سيالقون 
اهلل ؟ وأنا اجزم بكل القيم الساموية ان اهلل ال 

ينظر إليهم أبدا بسم اهلل الرمحن 
 ِ وَن بَِعْهِد اهللهَّ ِذي��َن َيْش��َ�ُ        الرحي��م ))إِنهَّ الهَّ
ْم يِف  َوَأْياَمهِنِ��مْ َثَمًنا َقِلياًل ُأْوَلئِ��َك ال َخالَق هَلُ
ُ َوال َيْنُظُر إَِلْيِهْم َيْوَم  ُمُهُم اهللهَّ اآلِخَرِة َوال ُيَكلِّ

��ْم َع��َذاٌب َألِيٌم  يِه��ْم َوهَلُ        اْلِقَياَم��ِة َوال ُيَزكِّ
))ص��دق اهلل الع��ي العظي��م.. آه من وجعي 

وخويف وقلقي عليك يا مسلم اه ... احلزن 
األسود يطاردين يا ولدي مذ استشهاد عمك 
عي عليه السالم وانا يطاردين حزين كظي ...
) جيلس بثق��ل ..يئن ... يدخ��ل اىل النصف 
بمالب��س  يش��وع  وعب��د  هيالن��ة  اآلخ��ر 

املسيح.... (
هيالنة : يا عبد يشوع ...

عبد يشوع : نعم يا هيالنة ... ما بالك ؟
هيالن��ة : أخ��ي إنن��ي ومنذ ليايل ق��د هجرين 

النوم ...
عبد يشوع : ومل ؟ 

هيالنة : ال تستغرب مني ... 
عبد يشوع : ماذا ؟ ما بالك ؟

هيالنة : إين اس��مع خلف هذا اجلدار صوت 
أنني ... أنني وحزن وموت .

عب��د يش��وع : عجي��ب أم��رك ي��ا أخت��اه ... 
وللموت صوت يسمع ؟

هيالن��ة : نع��م ... املظلومون يس��مع ملوهتم 
صوت .. املقهورون يسمع حلزهنم صوت .

عبد يشوع : ال ادري ... بدأت اشعر انك ال 
تنتمني لنا ..

هيالنة : ال تستخف يب ... صوت أاله الذي 
اس��معه يم��زق أحش��ائي ... يع��ر عواطفي 

يكرس زجاجة العطر الطفويل يف داخي 
          يا عبد يشوع أال تسمع انت مثي لذلك 
األنني ؟ ي��ا اهلل ... يا اهلل )تتلو من اإلنجيل : 
ائِيَل:  وُس إِْسَ بُّ ُقدُّ ُد الرهَّ يِّ ُه َهَكَذا َقاَل السهَّ أَلنهَّ
ُدوِء  بِاهْلُ ُلُص��وَن.  َتْ ��ُكوِن  َوالسُّ ُج��وِع  ))بِالرُّ

ُتُكْم((  ....  َمْأنِيَنِة َتُكوُن ُقوهَّ َوالطُّ
) يتصاعد ص��وت األنني ... اإلضاءة تتكور 
شيئا فش��يئا ... خيرج نور امحر من بني دخان 

كثيف .. (
هيالنة تنادي :  اسمع ... اسمع يا عبد يشوع 

... اسمع ) متسك رأسها ( اه ... رأيس 
) يقف اىل جانبها عبد يشوع ... (

عبد يشوع : ما بال أختي يا رب ... 
هيالنة : الصوت ... الصوت ... خي�ق أذين 

... صوت املظلومني ... واملجروحني 
عبد يش��وع : أصبح األمر ال يطاق .. عن أي 

أصوات تتكلمني ؟
هيالنة : صوت اخلوف والقهر ... خلف هذا 
اجلدار ... اس��مع .. أنصت ... هسسسسس 

... اسمع ...
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عبد يشوع : هذا ألنك حتبني الناس .... 
هيالن��ة )تق�ب م��ن اجلدار الفاص��ل ( : ما 
ال��ذي جيري خلفك أهيا اجل��دار القبيح ؟؟؟ 
أي عشق يموت بك وبني أحجارك اخلرساء 
اهيا اجلدار ... ) بصوت عال ( اهيا اجلدار؟؟ 
عبد يشوع : ما بالك ؟ أتكلمني احلجر ؟ ... 
هيالن��ة ... يا هيالنة ... ه��ذا حجر يا أختاه 

... حجر .
هيالن��ة : اه ... اه ل��و تعل��م ما خلف��ه يا عبد 

يشوع  ... اه لو تعلم .... 
) ظالم .... يظه��ر اجلزء اآلخر وهاين يصي 
بخش��وع ... ( ... يتقاذفن��ي ح��زين ..) تقرأ 
بهَّ  من اإلنجي��ل : َفَقاَل َلُه َيُس��وُع: »حُتِبُّ الرهَّ
إهَِلََك ِمْن ُكلِّ َقْلبَِك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ 
ُة اأُلوىَل َواْلُعْظَمى.  ِفْكِرَك.. َهِذِه ِه��َي اْلَوِصيهَّ
اَتنْيِ  . هِبَ انَِيُة ِمْثُلَها: حُتِبُّ َقِريَبَك َكَنْفِس��كَ َوالثهَّ
ُه َواأَلْنبَِياُء((... ُق النهَّاُموُس ُكلُّ َتنْيِ َيَتَعلهَّ اْلَوِصيهَّ

صالتك أهيا امل��زروع بني عيني حكاية ... يا 
عبد يشوع ان اهلل خيريين بني املوت وبني تلك 
الصالة ... من يكرس هذا اجلدار امللعون من 
؟ هسسسس��س دعه يصي يا عبد يش��وع ... 

دعه ... ال تفسد خلوته مع ربه .... 
هاين ) بصوت حزين ( : يا رب ... يا رب ... 
اللهم ان الظامل مهام كان سلطانه ال يمتنع منك 
فس��بحانك أن��ت مدركه أينام س��لك، وقادر 
علي��ه أينام جل��أ، فمعاذ املظلوم ب��ك، وتوّكل 
املقهور عليك، اللهم أنى أستغيث بك بعدما 
خذلني كل مغيث من البرش، وأس��ترصخك 

إذا قع��د عنى كل نصري م��ن عبادك، وأطرق 
بابك بعد ما أغلقت األبواب املرجوة، اللهم 
ان��ك تعلم م��ا حّل يب قبل أن أش��كوه إليك، 
فل��ك احلمد س��ميعًا بصريًا لطيف��ًا قديرًا ..يا 
رب إنني ال استجدي من احد غريك يف عوين 

ونرصيت عى الظاملني...
)يدخل الس��جان وبيده كوم��ة مفاتيح وأناء 

ماء (
الس��جان : يا ه��اين ... قم ... ق��م ... الدنيا 
خ��ارج ه��ذه األس��وار حت���ق ... صوت��ك 
أصبح نش��يدا تردده الث��كى واليتامى ... من 
أين لك كل هذا السحر ... يا هاين ... اهنض 
... الزمن الغابر ينش��دك النهوض .. انت .. 
ان��ت ي��ا أهيا املقتول مرتني            واملس��جون 

مرتني واملخذول مرتني .
هاين ) ينه��ض ( : وما تبق من الزمن اجلميل 
أهيا السجان ؟ ما تبق ؟ اليوم أنا هنا وقبل ان 
اقتل أس��جل للتاريخ وصيتي ولوعتي وقلة 
حيلت��ي ..  ) يمس��ك إناء امل��اء ... ينظر إليه 
خياطبه ( أهيا املاء م��ن حقك ان تفتخر فأنت  
رشيان للحي��اة ... أهيا املاء نعم انت انت ... 
لكن ان ساومني عليك احد وأراد ان خيدش 
كرامتي بك لن                     أرشبك طول حيايت 
... أهيا الس��جان ... أما ان للجرح ان يندمل 

؟؟ ما هي أخبار الكوفة ؟ فأنشد :
)) أال ليت ش��عري هل ابيتن ليلة  ... وبيني 

وبني الكوفة النهران ((
السجان : الكوفة يا هاين تشتعل ... من زمن 
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التتوي��ج االول تش��تعل ... من زم��ن القهر 
االول تشتعل ..

هاين : وما أخبار مسلم ابن عقيل ؟
الس��جان : الن��اس خيذهل��ا احل��ظ ... وناس 
الكوفة خيذلون أنفسهم ... اهنض يا هاين ... 
هاين : عجيب أمرك يا هذا اولست السجان؟ 
الس��جان : رشبت من نفس ال��كأس يا هاين 

... من نفس الكأس ... أريد ان أكون حرًا 
هاين : انت حر يا هذا ... انت خارج أس��وار 

هذا السجن .
الس��جان : وما قيمة اهلواء الذي أتنفسه وأنا 
مسجون يف روحي ويف جسدي ... احلرية يا 
هاين ال حتتس��ب يف اهلواء الطلق احلرية عطاء 

اهلل ... وأنا حمروم من هذا العطاء 
ه��اين : اق���ب مني أهي��ا الس��جان ) يق�ب 

السجان ( ما هي أخبار احلسني ابن عي ؟ 
السجان : قلوهبم معه وسيوفهم عليه .

هاين : الويل كل الويل ألمة س��تقتل ابن بنت 
نبيها ... الويل ... الويل ....

) ظالم ..النصف اآلخر من املرسح يضاء ... 
هيالنة وعبد يشوع منش��غالن بخياطة ثوب 
ابيض يبدو وكأنه كفن .... يدخل ش��معون 
يتوكأ عى عصا ... يقف وس��ط املرسح ينظر 

إليهام ... (
شمعون : ولداي ... ما الذي تصنعانه ؟

هيالن��ة ) بح��زن ( : رداء املوت ي��ا أبتي ... 
رداء احل��زن ... آخر ش��ئ من حط��ام الدنيا 

نرتدي ... 

ش��معون : يا عبد يش��وع ... م��ا الذي جيري 
؟؟؟ اخرين ؟

هيالن��ة : دعه يا أبتي .. دعه ... فعبد يش��وع 
سمع األصوات مثي ...

ش��معون : س��بحان اهلل ... يا هيالن��ة  ... يا 
هيالنة ...

) أص��وات األج��راس ترتف��ع ... وص��وت 
املؤذن يتداخالن..... (

اظالم

*****
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املشهد الثاين
/========

) امل��رسح مظل��م إال م��ن ن��ور ازرق داخ��ل 
زنزانة هاين ... هيالنة وعبد يشوع ... بيدهم 
الكفن األبي��ض ... هاين مرمي عى األرض 
... ينه��ض متكًأ عى عبد يش��وع  ... هيالنة 
تلبس��ه الكفن ... يتنفس بصعوب��ة ... يقف 

أمام القضبان ..(
ه��اين : ع��ى الرمل يتوض��أ وجه احل��زن ... 

ويغتسل ببقايا املوت ... 
هيالن��ة : ان��ت احل��زن ... ع��ن أي وض��وء 
تتح��دث ؟ انت بقايا امل��وت ... عن أي ماء 

تتكلم ؟
هاين : امليتون مثي ينكرسون كزجاجة العطر 

يف جامع أو مسجد لونه ابيض ...
هيالن��ة : يا أهيا املي��ت احلي ... أما ان لك ان 

تس�يح ؟
هاين : وكيف يس���يح من عاش كي يموت 
واقف��ًا .... يف ض��ل ه��ذا الس��يف املعلق يف 
خ��ارصيت والفائز يف رهان��ه معي كتبت ممايت 
وحيايت وأنا اعلم بأن ال احد سينسى هاين...
عبد يش��وع : انت يا ه��اين اكر من جراحاتنا 
... موتك س��يكون لنا حياة ... ال تس��تعجل 

يف رحيلك يا أهيا اإلنسان ... ال تستعجل 
) يشتد الظالم إال ضوء خافت عى هاين (

هاين :يا أهيا الليل ... إين اعلم انك س���حل 
مثي ... النهار اكر منك ... وأمجل منك ... 
أهيا الليل احلزن يتجسد فينا كالطني واملاء ...

عبد يش��وع : الس��جن م��ا قيدك يا ه��اين ... 
السجن رس��م يف دربك قصيدة ... لوهنا بامء 

املجد. 
هيالنة : هنيئًا لألوالد وهم يرددوهنا اليوم يف 

الشوارع ...
هاين : م��ن يقرع األج��راس يف أديرة الكوفة 

؟ من ؟ 
هيالنة : يقرعها من صى فيها .
عبد يشوع : من رفض هدمها .

هيالنة : من نام فيها مطمئنًا .
عبد يشوع : من قال هنا )لطاملا عبد اهلل ( .

هيالنة : من وزع حبه فوق جباه الناس .
عبد يشوع : من مات ويف فمه طعم الفقر .

هاين : أس��وار السجن حتارصين ) يتكور عى 
نفسه (

هيالنة : جرحك اكر من كل السجانني .
عبد يشوع : دمك أنقى من كل دماء الكون.

ه��اين ) ينه��ض يمس��ك بالقضب��ان ( : أيتها 
األج��راس احلب��ى بالصي��ف والقه��ر ... ال 

توقظي األطفال واملساكني .
هيالنة : ال ... ال هذه أجراس ال تس��مع إال 

منك ومني فقط   .
هاين: أيتها املآذن ... يا صوت اهلل يف األرض 
... أس��تميحك عذرا سأس��افر نحو اآلخرة 
بث��وب ح��زين وانكس��اري ... ي��ا ... يا .... 

حسني ..... 
هيالنة : هذا االس��م اكر منا ... هذا االس��م 

أعمق من جراحاتنا .
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هاين : ينتابن��ي اخلوف ان أموت وال أراه ... 
يا سجان ...)بصوت أعى ( يا سجان ...

عبد يش��وع : ال سجان هنا يا هاين ... غادرنا 
السجانون ..

هاين : م��اذا ؟ غادرنا الس��جانون ؟ وأين قد 
ذهبوا ؟

عب��د يش��وع : يرشب��ون من عطش احلس��ني 
ماء...

هيالنة: يغتس��لون م��ن جباه أصحاب��ه كرمًا 
وبسالة .

عبد يشوع: يتركون من ظالل سيفه شجاعة 
ونبال.

هيالنة: يتنفسون من أرجيه عطر اآلخرة .

 هاين: لكنهم قتله ... قتله ...قتله 
عبد يش��وع : إهنا أهيا الش��يخ امل��رة األوىل يف 
تأريخ الكون ينترص الدم املقتول عى السيف 

القاتل .
هاين : لكنهم جبناء وخاذليه .

هيالن��ة : أو ال تعل��م أهيا الش��يخ ان األبطال 
خيذلون لكنهم ينترصون ؟.

هاين : اعلم ... اعلم ...
) جيلس عى األرض وهو يمسك بالقضبان(.

) ظالم دامس ... يتفتح الضوء ش��يئًا فش��يئًا 
عى ص��ورة قب��اب ذهبي��ة للحس��ني وأخيه 

العباس (.
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تضحية األحرار

تاأليف : يعقوب يو�صف جرب
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الشخصيات : 
االمام احلسني 

العباس بن عي 
برير بن خضري 

احلر بن يزيد 
عمر بن سعد 

عمرو بن احلجاج 

املشهد األول/ 
جي��ش االم��ام احلس��ني مراب��ط يف كرب��الء 

ويستعد خلوض معركة الكرامة واإلباء .
االمام احلسني : يا اصحايب ويا آل بيتي شاء 
اهلل عز وجل لنا ان نجتمع عى احلق وجيتمع 
عدونا عى الباطل، ان احلق واضح والباطل 
واضح لكن اصحاب الباطل يتحايلون عى 

الناس إلظهار الباطل بثوب احلق .
العب��اس ب��ن عي : نع��م يا أخ��ي هكذا هم 
أصح��اب الباطل خيف��ون نواياهم الس��يئة، 
فيزي��د الفاس��ق يدع��ي ان��ه خليف��ة اهلل وإن 

طاعته واجبة بأمر اهلل عز وجل .
عمر بن س��عد : )يصيح من بعيد ( يا حسني 
بن ع��ي بايع اخلليفة يزيد لتنجو من بطش��ه 
بايع��ه فإن يف بيعته نجاة لكم من عذاب اهلل، 

وإن بيعته طاعة هلل عز وجل .
االمام احلسني : وكيف ابايع من حلل حرام 
اهلل وح��رم حالله ؟ ) ضجي��ج حيدثه بعض 
اف��راد جيش عم��ر بن س��عد لك��ي حيجبوا 
كل��امت احلس��ني حت��ى ال تصل اىل اس��امع 

اآلخرين من جيش عمر بن سعد (
العب��اس بن ع��ي : ما أخبثكم اهي��ا التافهون 
! وأنت��م تثريون الضوض��اء لتحجبوا صوت 
ابن بنت رس��ول اهلل حتى ال يصل اىل اس��امع 
معس��كركم، ألنكم تعرفون جي��دا ان كلامته 

ونصائحه هي وسائل هداية للناس .
) يقوم بعض افراد جيش عمر بن سعد برمي 
النبال باجت��اه جيش االمام احلس��ني فتصيب 

بعضهم بجراحات ( 
االمام احلس��ني : اح�س��وا من نبال عدوكم 
وال ت��ردوا باملثل حت��ى أأمركم فنحن النزال 
مع هؤالء املغرر هبم أمة واحدة، حتى يش��اء 
اهلل ان نش��تبك معه��م متى ما صم��وا آذاهنم 
عن س��امع صوت احل��ق ومتس��كوا بباطلهم 

وعدوانيتهم .
بري��ر بن خضري : س��يدي ابا عب��د اهلل يا نور 
عين��ي يف ظل��امت احلي��اة، لق��د علمتنا كيف 
نحي��ا نعش��ق احلق ونم��وت متمس��كني به، 
فنح��ن طوع ام��رك، لق��د م��ن اهلل علينا بك 
اماما مقداما ونراس��ا ييضء دروب الثائرين 
املؤمن��ني فق��ط ، بينام فقد خمالف��وك بصريهتم 

فعموا عن رؤية طريقك.
االمام احلسني : بارك اهلل فيك يا برير انت من 
اخيار اصحايب لقد نطقت صدقا وعدال. نعم 
مثل��ام تفضلت فإن ه��ؤالء عميانا بال بصرية 
ويتعم��دون حجب احلقيقة عن س��واهم ممن 
ت��م التغرير هب��م ، أرأيت كي��ف يتصارخون 
وحيدث��ون الضوض��اء ليحجب��وا ندائ��ي هلم 
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عندم��ا انادهي��م أللق��ي احلج��ة عليه��م . ) 
ينادهيم االمام احلسني بأعى صوته فيحدثون 
ضوضاء حلجب ندائه ( اهيا املغرر هبم افيقوا 
من غف��وة الباط��ل وانتبه��وا فوال��ذي خلق 
النس��مة انا لكم ناصح امني انش��د سعادتكم 
يف الدنيا واآلخرة ) حيدثون ضوضاء حلجب 

ندائه ( 
عم��رو بن احلج��اج : ماذا تقول يا حس��ني؟ 
ال نفق��ه ما تقول فال داع��ي إلطالق كلامتك 
ألهنا جم��رد زوبعة يف فنجان، االفضل لك ان 
تصمت وال تتحدث ، وانزل عى حكم يزيد 
فإن��ك لن ت��رى يف بيعته اال خ��ريا وخذ هذا 

السهم مني لعله يسكتك ) يرمي السهم ( 
االمام احلس��ني : ما أجهلك وما أتفه عقلك 

لقد سلكت طريق الشيطان وأطعته .
بري��ر بن خض��ري : هل تأذن يل ي��ا موالي يف 
قت��ال ه��ؤالء املنافق��ني امل��ردة، هل ت��أذن يل 
بقتاهل��م فص��دري ين��رشح بقتاهل��م وأحس 
بالفرح الغامر الن غايت��ي الدفاع عن رشعة 

اهلل التي انتهكها هؤالء الفسدة .
عم��رو ب��ن احلجاج : يا حس��ني.. يا حس��ني 
هال ارس��لت لنا فرسانك لنقاتلهم ام انك يف 
ريب من أمرك ، ارسل لنا العباس او برير او 

حبيب او عي االكر او سواهم .
االمام احلسني : انا لن ابدأكم بقتال فأنا جئت 
اىل هذا املكان ألداء رس��التي التي امحلها عى 
عاتق��ي وهي رس��الة جدي الت��ي فرطتم هبا 
ووضعتموها وراء ظهوركم ، وانا لس��ت يف 

ريب مما ادعيت .
بري��ر ب��ن خضري : لعن��ك اهلل ياعم��رو وهل 
يعقل العقالء ان احلس��ني بن عي يف ريب مما 
جاء به اليكم ، ما اس��فهك وما اصغر عقلك 

، وكأنك مل تفقه من دين اهلل شيئا .
عمرو بن احلجاج : الويل لك مني يابرير لن 
تفل��ت اليوم من ردة فع��ي ) يتقدم عمرو بن 
احلجاج من برير ليقاتله فيقتتالن ( عمرو بن 

احلجاج امام صولة برير بن خضري ( 
بري��ر ب��ن خض��ري : الويل ل��ك يا عم��رو بن 
احلجاج انت عار وش��نار وجب��ان ، لو كنت 
صاح��ب عقل وحكمة ملا وقف��ت اىل جانب 
النفاق وجيشه ، وانت تعلم جيدا ان احلسني 
ب��ن عي صاحب ح��ق وهو االح��ق بخالفة 
املس��لمني ، واهلل ل��وال هروبك م��ن املبارزة 

لقضيت عليك اهيا الشقي .
اهلل اكر اهلل اكر اهلل اكر .

املشهد الثاين 
) هرج ومرج بني افراد جيش يزيد ( 

احلر بن يزيد الرياحي : يا أهل الكوفة ألمكم 
العر ملاذا تريدون قتال احلسني بن عي وانتم 

تعلمون نسبه وصلته برسول اهلل .
عمر بن احلج��اج : ماذا تقول اهيا احلر؟ إنك 
حترض الناس عى االمتناع عن قتال احلسني 

وهذا سيكلفك حياتك .
احلر بن يزيد : لقد عرض عليكم احلسني من 
اخلصال احلميدة ما لو متس��كتم هبن لسموتم 

بأخالقكم وفعالكم .
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عمرو ب��ن احلجاج : مالك وهذا املقوالت يا 
ح��ر ؟ اتريد ان توقع الفتنة يف صفوف جيش 

عمر بن سعد ؟
احل��ر بن يزي��د : ويل لك لو ش��ئت لرضبت 
عنقك بس��يفي اهيا التافه املنافق ، اغرب عني 

وإال افنيتك بسيفي .
عمرو بن احلجاج : اعلم انك من اشجع اهل 
الكوفة لذلك ل��ن اكثر معك اجلدل فانني لو 
اكثرت اجلدل معك فإنك س��تطالني بسيفك 

الذي اليرحم .
احلر بن يزيد : ) يشهر سيفه ويصيح ( يا افراد 
جي��ش عمر بن س��عد ملاذا تقاتلون احلس��ني 

مكرهني كونوا احرارا يف مساعيكم .
عمر بن س��عد : ماهذا ياح��ر ؟ ماهذا الرأي 
ال��ذي س��معته من��ك ؟ الس��ت ان��ت الذي 
ارغمت جيش احلس��ني عى الذه��اب باجتاه 
هذا املكان الذي نحن فيه االن وهو مايسمى 
ارض الغارضي��ة ؟ فكي��ف تدع��و الناس اىل 

ال�اجع عن قتال احلسني ؟ 
احل��ر بن يزي��د : نعم انا ارغمت��ه لكنني كنت 
يف غفل��ة من امري فصح��وت وقررت ان ال 
اقاتل احلس��ني حتى ل��و ملكني ام��ريك يزيد 

ممالك الرشق والغرب .
عمر بن س��عد : اذن س��تدفع الثم��ن الغايل ، 
س��أأمر الناس ان يقاتلونك فرادى ومجاعات 

، ) يسلت سيفه ويبدأ بقتال احلر ( 
احلر ب��ن يزيد : الويل لك ياعم��ر اهيا املنافق 
يام��ن بعت آخرت��ك بدنياك ، خذه��ا مني ) 

هيوي عليه ليرضبه فينهزم منه (
بري��ر ب��ن خض��ري : دعه ياح��ر فه��و جبان . 
وس��لمت يداك وعاش وجودك ، لقد هداك 
اهلل بع��د ان حاول ه��ؤالء الفس��اق املنافقني 

التغرير بك لكن أبت فطرتك ان تنع هلم .
احلر بن يزيد : ش��كرا ل��ك يابرير بن خضري 
، واين عازم عى مالقاة احلتوف بقلب س��ليم 
، لكنني اود ان التقي االمام احلس��ني بن عي 
عليه السالم ألبني له عوديت اىل طريق اهلدى 

) ترتعد فرائص احلر ( .
املهاج��ر ب��ن اوس : ماه��ذا ال��ذي اراه منك 
ان��ك ترتع��د ! واهلل لو قيل يل م��ن هو فارس 
فرس��ان الكوفة لقلت انه احلر ب��ن يزيد ، فام 
الذي جرى لك ؟ ه��ل تريد ان تقاتل جيش 

احلسني بن عي ؟ 
احلر ب��ن يزي��د : كال كال كي��ف اقاتل رجال 
هو م��ن افضل اهل االرض عن��د اهلل ؟ انني 
ارتع��د النني م�دد بني طريقني االول طريق 
الضالل��ة الف��اين وهو مقاتلة االمام احلس��ني 
والثاين طريق القتال معه ضد جيش الضالني 
ممن غرهتم الدنيا وملذاهتا ) يق�ب من االمام 

احلسني فيسلم عليه خجال منه ( 
احل��ر بن يزيد : الس��الم عليك ي��ا ابا عبد اهلل 
انن��ي يف حرضتك تائ��ب اىل اهلل ، ونادم عى 

فعلتي ، فهل ستساحمني ؟ 
االمام احلسني: عليك السالم ياحر ساحمتك 

واسال اهلل عز وجل ان يتوب عليك .
احل��ر ب��ن يزي��د : هل ت��أذن يل بقت��ال هؤالء 
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املردة؟ 
االمام احلس��ني : نعم أذنت ل��ك فتوكل عى 

اهلل ) ينطلق احلر لقتال اجليش اخلصم (. 
احل��ر بن يزيد : ويل لكم ي��ا اهل النفاق ويل 
لك��م وانتم تقاتلون ابن بنت نبيكم ، س��وف 
اقاتلك��م حتى اضمخ بدم��ي والقى ريب وانا 
ش��هيد عى نفاقكم وفوضويتكم واجرامكم 

) يبارزهم ويستميت يف املبارزة ( 
عمر ب��ن س��عد : ماذا ده��اك ياح��ر ؟ كيف 
اقتنعت ان احلسني بن عي عى حق وان يزيد 
ب��ن معاوية عى باطل ؟ اال تعلم ان يزيد عى 
احل��ق مادام هو اخلليفة ومادام يملك س��لطة 

اخلالفة .
احل��ر ب��ن يزي��د : وه��ل يع��رف احل��ق هبذه 
الطريق��ة؟ ان احل��ق واضح جدا ف��ال تزيفوا 

احلقائق .
عم��ر بن س��عد : اهيا الرج��ال اضمخوا احلر 
باحلج��ارة ليضع��ف ع��ن قتالن��ا ) يضمخوه 

باحلجارة فيقاتلهم ويقتل منهم رجاال ( .
احلر ب��ن يزي��د : ويلكم ه��ل اصابك��م التيه 
ففرطتم باحلق انكم اذا لضالون ) يبارز عمر 
بن سعد وتس��تمر املبارزة فتثور غرة حتجب 
الرجلني ثم تنجي الغرة عن احلر وهو يقاتل 

وقد اهنزم عمر من امامه ( 
عمر بن س��عد : ) خماطبا عمرو بن احلجاج ( 

ماذا نصنع هلزيمة احلر ياعمرو ؟ 
عمر بن احلجاج : السبيل امامنا اال االحاطة 
به ثم نثخنه باجلراحات فيشتد نزيفه ثم يسقط 

) حييط به االعداء فيصمد مقاتال ثم تكثر فيه 
اجلراحات ويأخذه النزيف فيضعف ويسقط 
وهو ي��ردد عب��ارة ال حول وال ق��وة اال باهلل 

العي العظيم ( 
برير بن خضري : سقط احلر سقط احلر ) يقوم 
عدد من انصار احلس��ني باهلجوم عى اجليش 
املعادي فيكش��فوهم عن احل��ر ، فيق�ب منه 
االمام احلسني ع ويضع خده عى خده ويقول 
" ما اروعك ياحر وانت تسطر اروع مالحم 
البطولة والثبات عى احلق واالستش��هاد من 

اجل احقاقه .
.احلر بن يزيد : اش��هد انك يا ابا عبد اهلل عى 

احلق ال اله اال اهلل ) تفيض روحه ( .
االمام احلس��ني : ) يرفع يديه اىل السامء داعيا 
( الله��م ادخله يف كل خري ادخلت فيه حممدا 

وآل حممد.

*****
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شهداء 
أطفال الطف   

تاأليف :حممد عبد اخل�صر احل�صيناوي
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املكان/ أمام خيمة عى رصيف الشارع 
الزمان/ عرصا وقت غروب الشمس

)خيم��ة صغرية وس��ط املرسح ع��ى رصيف 
وسط بيوت متهالكة، أمام اخليمة ميز صغري 
وض��ع فوق��ه جمموعة قن��اين مي��اه وصحون 
ممتلئ��ة بالتم��ر وقن��اين لبن وقطع م��ن اخلبز، 
أص��وات تس��مع من بعي��د لص��وت األذان 

وأخرى ألشخاص( 
أصوات: أهال بزوار أب��ا عبد اهلل، رشفتمونا 
زوار، الليل��ة تبات��ون عدنا بعد م��ا كو ميش، 
باجر من الصبح أرجعكم لنفس املكان زائر. 
)تتف��ي تدرجييا تلك األصوات مع حمركات 

الدراجات والعجالت( 
اهلدوء يعم املرسح

)يدخل محيد مع نرجس(
محي��د: )طفل بعم��ر العرش س��نوات يرتدي 
مالبس املدرس��ة حيمل س��لة متر صغرية غري 
ممتلئ��ة يضع بقي��ة التم��ر عى الس��لة الكبرية 

ويقف أمام امليز(
وزع��ت الكثري وم��ا بقي س��وى القليل، ربام 

نحتاج مترا للغد
نرجس: )طفلة تبلغ من العمر تس��ع سنوات 
مالب��س املدرس��ة حتم��ل بقاي��ا خ��ر وقطع 

صغرية مقسمة، تضعها عى امليز( 
          بعضه��م يأخذ مني هذا الثواب ويتلذذ 
ب��ه وآخرون يدفعوين وكأهنم يقولون إن هذا 
اخلبز خال ال حشو فيه، ال يعجبهم، يذهبون 

للخيمة األخرى ويأكلون هناك.
محيد: نرجس، ال هتتمي هلذا األمر البس��يط، 
كل م��ا نفعل��ه لوج��ه اهلل، وه��و ث��واب اليب 
عب��د اهلل احلس��ني ع وألطفال الط��ف الذين 
استشهدوا يف كربالء، ش��هداء احلرية، منهم 
من استش��هد م��ن ش��دة العط��ش وآخرون 
قاتلوا رغم طفولته��م، أه.. لو كنا نملك من 
املال الكثري ملا بخلنا به، نجعل من هذه املكان 

موائد طعام ملن جاء لنرصة اإلمام.
نرجس: ال تقل هذا يا محيد، وال تلوم نفسك 
ومن مع��ك، نحن اتفقنا منذ ع��ام أن نجمع 
مرصوفنا املدريس واألعياد وكل ما يعطى لنا 
ألجل هذا املوكب الصغري الذي اتفقنا عليه، 
وه��ا هو رغم قلة ما فيه ولو كنا نملك الكثري 

من املال ومورد أخر..
محيد: س��يكون إن ش��اء اهلل ما دام��ت قلوبنا 
وعقولن��ا مع س��يد الش��هداء، نرجس بدأت 
األعداد تقل ولدينا من الطعام ما يكفي ليوم 

اخر. 
واملس��ري  األربعيني��ة  م��ن  اق�بن��ا  نرج��س: 
لكربالء مس��تمر منذ اليوم الع��رش رغم بعد 

املسافة.
محيد: كلام انظر ألقدام الزائرين ينتابني شعور 
التقص��ري والعج��ز، بعضهم حف��اة وآخرون 
متزقت أحذيتهم، يتس��ابقون وكأن املعركة ما 

زلت مستمرة وحياولون اللحاق هبا.
نرجس: اج��ل أخي محيد هي باقية، ال تنتهي 
مادام الظل��م موجود، اإلمام م��ازال يبحث 
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عن منارص وأعداءه مازالوا يتكاثرون. 
محيد: كيف؟ وطريق احلق واضح، نحن وان 

كنا صغار ولكننا نميز بني اخلري والرش.
نرج��س: وهم يا أخي يميزون أيضا ولكنهم 
يتغاض��ون عن��ه ك��ام كان م��ن قات��ل اإلم��ام 
احلس��ني ع كان��وا يدع��ون األي��امن ويقولون 
قلوبن��ا معك يا س��يدي ولك��ن مطامع الدنيا 
جعلت س��يوفهم تقتل وتنتهك حرمة رسول 

اهلل.
محي��د: ق��رأت ذات مرة كت��اب صغري يروي 
قصة قتل الرضيع مل أكمله، مل أس��تطع إكامله 
وبكيت عى الفاجعة التي قتل هبا، ال حيملون 

عقول وال قلوب.
نرجس: الفاجعة كبرية 

بن��ني: )تدخ��ل طفل��ة بعمر العرش س��نوات 
ترت��دي مالب��س بالي��ة رث��ة ال حتم��ل يشء، 
مطرق��ة ال��رأس وتب��دو حزين��ة، الدمع��ة يف 

أطراف عيوهنا(
نرجس: ما ب��ك يا أختاه، كل��ام عدت كانت 

دمعتك معك؟
بنني: ال املك س��واها، هي كل ما املك، كام 
تعلمون أنا لست مش�كة معكم يف رشاء تلك 
املواد ألين ال املك املال، تركت املدرسة الن 
عائلتي ال متلك شيئا وال تستطيع أن تعطيني 
ماال ادخاره ألكون معكم، ال نملك ش��يئا يف 
هذه الدنيا وال معيل لنا لذا اذهب مع إخويت 
كل صباح للمزابل، امجع منها ما يمكن مجعه 
وأبيع ما يمك��ن بيعه ال طعم به إخويت وأمي 

املريضة.
محيد: نعرف ه��ذا، وقلنا ل��ك باننا ال نملك 
ش��يئا من هذا امل��ال الذي معن��ا، ألنه ثواب، 

خذي منه ما شئت ووزع عى الزائرين 
نرج��س: بنني قلنا ل��ك خذي من��ه لعائلتك 
فه��م أحباب اهلل، خ��ذي لعائلت��ك ما حتتاج 

ولكنك عنيدة.
بن��ني: لس��ت عنيدة ولكن��ي أق��دم للزائرين 
ما املك أنا، أواس��يهم هب��ا وهي الدمعة هي 
الوحي��دة الت��ي املكها للقادم��ني املنارصين 
لس��يد الش��هداء والت��ي تذكره��م ب��ان يزيد 
م��ا زال موج��ود وأعداءه م��ا زال��وا َيقتلون 

األطفال والكبار.
محيد: بنني الظلم ال ينتهي نس��مع ونقرأ دائام 

بانه رصاع منذ أن خلق اهلل سيدنا ادم 
نرجس: أال يتعظ البرش بان هناية الرش جهنم 
محيد: ل��و اتعظ ملا نصبوا أنفس��هم محاة الدار 

وهم ساقها.
بنني: سيايت مصريهم قريبا ولن جيدوا خمرجا

محيد: أين البقية م��ن رفاقنا، ملاذا تأخروا كل 
هذا الوقت

نرج��س: كعادهتم يتأخ��رون دوما حتى أخر 
زائر 

)يدخ��ل س��يف يف الثالث��ة ع��رش م��ن العمر 
وسى يف الثاني��ة عرش وس��مية يف العارشة، 

حيمل كل منهم ما تبقى ويضعونه عى امليز(
سيف: لقد أهنينا هذا اليوم، لنستعد لغد وال 
تنس��وا غدا س��يكون الزوار أكث��ر، اجل كلام 
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تق�ب الزيارة يزداد العدد، 
سى: احلمد هلل زيارة أربعينية اإلمام احلسني 

)ع( تزداد يف كل عام
س��مية: يكفنا اليوم ونذه��ب إىل بيوتنا لنعود 

فجر الغد ونجلب معنا ما نحتاجه للتوزيع
محيد: تأخرتم، 

س��يف: مل نتأخر كل ما يف األمر ابتعدنا قليال 
باملسري مع الزائرين وعدنا.

سى: وتأخرنا عى العودة لبيوتنا
نرجس: اق�ح عليكم أن نقيم العزاء هنا، كام 

يفعل إبائنا وأمهاتنا 
محيد: وماذا نفعل، اقصد كيف نقوم هبذا 

سى: فكرة مجيلة ولن نتأخر كثريا
سيف: كل منا يروي ما يعرفه كلنا سمعنا يف 

العزاء ما يذكر
بنني: ولكن موكبنا الصغري حيمل اسم أطفال 

شهداء الطف والبد أن نستذكر هؤالء.
سى: دعون��ا نجلس أوال وكل منا يروي ما 

يعرف
محيد: اجلسوا 

)جتل��س البن��ات يف جه��ة واألوالد يف اجلهة 
املقابلة هلم(

نرجس: اعرف من شهداء الطفولة يف الطف 
عب��د اهلل الرضيع، ع��ي األصغ��ر كان طفال 
رضيعا جف حليب ام��ه من العطش بعد أن 
منعوا أعداء اإلسالم عنهم املاء وجاء اإلمام 
احلس��ني ع فجلس أم��ام خميمه يقبل��ه فجاءه 

سهم وهو يف حجر أبيه.

)يبكي اجلميع(
سيف: قتله حرملة بسهم لعنة اهلل عليه 
سى: من يعرف غري عبد اهلل الرضيع 

نرجس: ال نعرف، ولكنن��ا نقيم العزاء لكل 
الشهداء

)خي��رج من داخل اخليمة ض��وء مع انتباه من 
اجلميع، ت�ق الض��وء جمموعة من األطفال 
يرتدون املالبس اخلرضاء والبيضاء وأجنحة 
ف��وق أكتافه��م يعلوه��م طفل رضي��ع جمنح 

وكأنه طائر فوقهم(
عم��رو: أن��ا عم��رو ش��بل كرب��الء وحمارهبا 
الصغ��ري أيب جن��ادة ب��ن كع��ب األنص��اري 
اخلزرج��ي من ش��يعة أم��ري املؤمن��ني عي بن 
أيب طال��ب علي��ه الس��الم، استش��هد أيب يف 
الصول��ة األوىل كان عم��ري إح��دى ع��رشة 
س��نة فلم اصر هلول ما رأيت البس��تني أمي 
درع حرب وقلنس��وة وذهب��ت خليمة إمامي 
وس��يدي اس��تأذنه القتال، وكان سيفي خيط 
ب��األرض كانه طري��ق افعى، دخل��ت خيمة 
م��والي فقل��ت له أري��د القت��ال، ضمني إىل 
صدره والتفت ملن حول��ه وقال: هذا الطفل 
قتل أبوه يف املعركة واخشى أن ال ترغب امه 
يف القتال ومل يعطن��ي األذن عدت ألمي وانا 
مكس��ور اخلاطر فقلت هلا قالت ال حتزن هنار 
املعركة طويل عد وقل أعطتني األذن فعدت 
وسألني ملا العودة قلت له سيدي إن أمي هي 
التي قلدتني محائل س��يفي وألبس��تني الالمة 
وقلدتن��ي الس��يف، ك��م فرحت هب��ذا األذن 
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حت��ى اين مل اعد ألمي وابلغها دخلت املعركة 
وانشدت ما حفظت من أمي 

       أمريي حس��ني ونعم األمري/ سور فؤاد 
البشري النذير

       ل��ه طلع��ة مثل ش��مس الضحى/ له غرة 
مثل بدر منري

       فرقته��م وقاتل��ت قت��ال الرجال ولكنهم 
قطعوا رايس ورم��وه إىل أمي الواقفة يف باب 

اخليمة.
سى: وهي من قالت 

بالية  النس��اء ضعيف��ة خاوية  "إين عجوز يف 
نحيف��ة/ أرضبك��م برضب��ة عنيف��ة دون بني 

فاطمة الرشيفة" وأعادها اإلمام خلدرها
عمرو: هي أمي
)نحيب وبكاء(

س��يف: )م��ا زال غارق��ا يف اخلي��ال ورؤي��ة 
األشخاص( 

         من أنتم وما هذه األجنحة
الرضيع: نحن أطفال شهداء كربالء، نصبتم 

عزائنا وجئنا نشارككم العزاء
محيد: وكيف تتكلم وأنت الرضيع

الرضيع: تكلم املسيح قبي يف الدنيا وباآلخرة 
يرفع احلجاب. نذكركم عندما حتيون ذكرانا.

محي��د: هل أنت��م حقيقي��ون أم ه��ي خميالت 
متعبون

عمرو: ماذا ترى
سيف: أراكم وأحدثكم وكأين يف حلم يقظ

عم��رو: يقظ��ة احلقيقة ه��ي التي ت��رج من 

املايض إىل احلارض
سى: هل نس��تطيع ملس��كم، نق���ب منكم 

أكثر
عمرو: اجليس، األجساد بالية ال ملمس هلا، 

األرواح باقية ال تفنى
نرجس: ملاذا نحن

الرضي��ع: نحن وآبائن��ا يف كل املجالس التي 
نصبت لنا بال رياء حارضون.

نرجس: رياء؟
الرضيع: بال، رياء، ليست كل املجالس التي 

تشاهدوهنا نراها.
محيد: الشوارع ممتلئة؟

الرضيع: قليلة تلك التي نراها
عم��رو: القضي��ة، تل��ك املنعطف ب��ني اخلري 

والرش
الرضيع: مل يك��ن أيب أرشا أبو بطرا يف معركة 
يعرف هناياهتا احلربية، ويعي هناياهتا األزلية، 
ه��ل تعرف��ون مل��اذا ضحى أيب احلس��ني بكل 
غ��ال ونفيس وكانت أمامه احلياة واس��عة لو 

بايع الرش.
سى: تعلمنا احلق حق، والرش رش

بنني: تعلمنا اإلسالم سالم
سيف: تعلمنا أن نرفض الظلم

محيد: تعلمنا قول احلقيقة
نرجس: تعلمنا الدنيا دار فناء زائلة، واآلخرة 

دار البقاء.
س��مية: تعلمنا الب��كاء بمص��اب أيب عبد اهلل 

احلسني ع
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الرضيع: مصيبتنا مل تكن الش��هادة، الش��هادة 
آلل بي��ت الرس��ول ع��ادة، البكاء ب��ال عرة 

كالنهر بال سدة، يأيت ويرحل
سمية: العرة؟

الرضيع: نعم العرة يا سمية، العرة من تلك 
امللحمة منذ بدايتها إىل مالقاة الرب الرحيم 

بن��ني: يري��دون أن جيعلوا من اإلنس��ان عبدا 
ملصاحلهم

الرضي��ع: كونوا أح��رارا بدنياكم هذا ما قاله 
سيد األحرار أيب احلسني بن عي

عاتك��ة: أن��ا عاتك��ة بنت مس��لم ب��ن عقيل، 
س��حقتني خي��ول األع��داد يوم الط��ف بعد 
ش��هادة سيدي احلس��ني عليه الس��الم عندما 
هاج��م الق��وم ع��ى املخيم للس��لب واحلرق 

والقتل وكان عمري سبع سنني 
سيف: احرقوا اخليام عليكم

عاتك��ة: ب��ال رمح��ة احرقوها فوق رؤوس��نا 
وهجموا بخيوهلم مزقت أجسادنا.

نرجس: يال املصيبة
حممد1: وانا اخوها حممد بن مسلم بن عقيل 
ب��ن أيب طالب عليه الس��الم. وعم��ري اثنتا 
عرشة س��نة قتل��وين أعداء اهلل وه��م أبو رهم 
األزدي ولقي��ط بن إي��اس اجلهني ألين كنت 

مع سيدي وموالي احلسني
سى: أال توجد رمحة يف قلوهبم

حممد: انتزع��ت من قلوهبم الرمحة، اش���وا 
الدنيا الزائلة وباعوا اخرهتم ولقاء الرب.

حممد وإبراهيم: أما نحن أخوة حممد وعاتكة 

إبناء مسلم بن عقيل أسنا وسجنا عند عبيد 
اهللهَّ ب��ن زي��اد وهربنا من س��جنه، وعثر علينا 
رج��ل فظ غلي��ظ قطع رأس��ينا، وأتى هبام إىل 

ابن زياد.
محي��د: يال اجلريمة الك��رى، لعنهم اهلل، لقد 
س��معنا بمصيبتك��م وكي��ف خبأتك��م املرأة 

العجوز  
حمم��د2: وانا حممد ب��ن أيب س��عيد بن عقيل 
ب��ن أيب طال��ب عمري س��بع س��نني ملا رصع 
احلس��ني علي��ه الس��الم وهج��م الق��وم عى 
املخيم للسلب، خرجت مذعورًا ملتفتًا يمينًا 
وش��اماًل، وحسبت الس��امء متطر دما وخيول 
بني أمي��ة ت�اقص عى جراحن��ا وقلة حيلتنا 
مل أحتم��ل ما تراه عيناي س��قطت بني اخليول 
النحي��ف  وجس��مي  رايس  ع��ى  وداس��ت 
وش��كوت هلل ورس��وله وإمامي بان قاتي هو 

هاين بن ثبيت احلرضمي. 
بنني: واه من مصيبة 

س��عد: أنا س��عد عب��د الرمحن ب��ن عقيل بن 
أيب طال��ب، وه��ذا أخي عقيل متنا من ش��دة 
العط��ش ومن الدهش��ة والذع��ر أمنا خدجية 
بنت عي بن أيب طالب الذت ولذنا هبا ولكن 

الصدمة كانت اقوى.
نرج��س: ال نع��رف كل هذا املصائ��ب التي 

جرت عى أطفال بعمرنا، أي حقد هذا
عبد اهلل بن احلس��ن: أنا عبد اهللهَّ بن احلسن بن 
ع��ي وكان عمري إحدى عرشة س��نة عندما 
رأي��ت عمي احلس��ني وحيدا والدماء تس��يل 
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منه، مل تنجح حماوالت عمتي زينب من منعي 
عن اخلروج حاولت اللحاق يب لكنها كانت 
ه��ي األخرى قد أهنكها دهش��ة م��ا ترى من 
مناظر القتل. إحبسيه يا أخية.. هكذا خاطب 
موالي وعمي احلسني أخته زينب ورصخت 
بم��ن س��مع واهلل ال أف��ارق عمي احلس��ني، 
هرولت نحوه دون وع��ي احتضنته، ورأيت 
عب��دت الدني��ا أبجر بن كعب يرفع الس��يف 
ليرضب عمي احلس��ني رصخت به: "ويلك 
يا ابن اخلبيثة أتقت��ل عمي"؟ فرضبني اللعني 
بالس��يف فاتقيته��ا بي��دي فاطنه��ا إىل اجللد، 
فإذا ه��ي معلقة، فضمني أمامي احلس��ني إىل 
ص��دره. فرم��اين حرملة بن كاهل األس��دي 
وذبحني وانا يف حجر عمي احلسني، سمعت 
عمي يقول يا بن أخي اصر عى ما نزل بك، 
واحتس��ب يف ذل��ك اخلري، ف��إن اهلل يلحقك 

بآبائك الصاحلني وصدق.
)نحيب وبكاء األطفال بني احلني واألخر(

أمح��د: وان��ا اخوه أمح��د بن احلس��ن املجتبى 
عليه السالم قتلت مع سيدي وعمي احلسني 
وعمري س��ت س��نني. ويل أختان استشهادا 
مع��ي أم احلس��ن وأم احلس��ني س��حقتا ي��وم 
الطف بعد ش��هادة اإلمام احلس��ني، وأمنا أم 

شر بنت مسعود اخلزرجي 
أب��و بكر: وانا اخومها األوس��ط أب��و بكر بن 
احلس��ن بن أيب طالب خرج��ت لقتال أعداء 
احل��ق رغم صغر س��ني، اس��تأذنت س��يدي 
وموالي عمي احلس��ني طوقن��ي األعداء من 

كل اجتاه وقتلت.
القاسم: بعد مقتل أخي األكر أبا بكر طلبت 
اإلذن من عمي احلس��ني بالقتال، أنا القاسم 
بن احلسن بن عي بن أيب طالب عمي احلسني 

وجدي رسول اهلل 
سيف: قرئنا وسمعنا الكثري عنك يا سيدي 

القاس��م: كان عمري ثالثة عرش س��نة مل أرى 
أيب احلس��ن بن ع��ي ولكني عش��ت بوجوده 
ثالث س��نوات وأكمل تربيتي عمي احلسني 
لعرش س��نوات وبع��د إرصار وتوس��ل وافق 
عم��ي احلس��ني ع��ى طلب��ي يف قت��ال أعداء 
اإلس��الم، نزلت بلهفة للوغى قميص وأزار 

وحامال سيفي، فقلت فيهم 
ِسبِط النبيِّ املصط�فى واملؤمَتْن  

                           إْن ُتْنِكُروين فأنا نجُل احلَسْن
بنَي أناٍس ال ُسُقوا َصوَب امُلُزنْ  

                             هذا حسنٌي كاألسرِي املرهَتْن 
        ومن كثر هلفتي للقاء أيب احلس��ن وعمي 
وجدي، قطع شس��ع نعي األيرس، انش��غلت 
بإصالحه، س��معت اللعني عمر بن سعد بن 
نفي��ل األزدي يقول "واهلل ألش��دن عليه" فام 
وىّل وجهه حتى رضبني عى رايس بالسيف، 
فوقعت وناديت يا عامه. فجى احلس��ني عليه 
ثم ش��د ش��دة فرضب عمرا بالس��يف فاتقاه 
بس��اعده فأطنها م��ن لدن املرف��ق، ثم تنحى 
عن��ه، فحمل��ت خيل عمر بن س��عد األزدي 
ليس��تنقذوه م��ن عمي احلس��ني، فل��ام جتلت 
الغ��رة إذا بعم��ي احلس��ني واقف��ا عى رأيس 
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وه��و يفحص برج��ي، ويقول: "بع��دا لقوم 
قتل��وك، وخصمهم فيك يوم القيامة رس��ول 
اهلل، عز عى عم��ك أن تدعوه فال جييبك، أو 
جييبك فال تنفعك إجابته، يوم كثر واتره وقل 
ن��ارصه". ثم محلن��ي عى ص��دره، ورجالي 
تط��ان يف األرض، حتى ألقاين مع ابن عمي 

عي بن احلسني.
)كثر البكاء بني األطفال(

عبد اهلل: ها نحن معكم، نشارككم ما حدث، 
لتكونوا أصحاب رسالة تتناقلها األجيال.

القاسم: اذهبوا اىل بيوتكم آمنني، رحلتنا لن 
تنتهي، ما دامت قلوبكم معنا، 

)جيتم��ع الش��هداء حت��ت اخليم��ة وخيتف��ون 
تدرجييا، مع بكاء ووداع االخرين(

النهاية
................................

املصادر 
)1( أنص��ار احلس��ني: الش��يخ حمم��د مهدي 

شمس الدين، ص 43.
)2( مقت��ل املق��رم، ص 212، ع��ن الطري، 

ج 6، ص 226.
)3( مقت��ل املق��رم، ص 216 ع��ن الطري، 

ج 6، ص 226.
)4( أنص��ار احلس��ني: الش��يخ حمم��د مهدي 

شمس الدين، ص 40 41.
أنص��ار احلس��ني،  الداري��ن يف  )5( وس��يلة 

ص 417.
)6( أنصار احلس��ني: الش��يخ مهدي شمس 

الدين، ص 101. مناقب ابن ش��هر أشوب، 
4 104. مقتل اخلوارزم��ي: 2 21. البحار: 

.28 45
)7( وسيلة الدارين، ص 74، رقم 109.

)8( مقتل املقرم، ص 210.
)9( معايل السبطني.

)10( تنقي��ح املق��ال: 3 187، م��ن أب��واب 
امليم، رقم 11374.

)11( وسيلة الدارين، ص 233.
)12( تنقي��ح املق��ال، 3 ب��اب حمم��د، رق��م 

10252، ص 60.
)13( معايل السبطني، 2 89.

)14( وسيلة الدارين يف أنصار احلسني عليه 
السالم، ص 297.

التنبي��ه  ص 226،  دمش��ق،  تاري��خ   )15(
واإلرشاف، املسعودي، ط. مرص، ص 263، 
مقات��ل الطالب��ني ص 93 96، تواريخ النبي 

وآله، التس�ي، ط. طهران.
)16( أب��و خمنف، 89، اإلرش��اد، ص 239 
مقت��ل  ص 253،  الداري��ن،  وس��يلة   ،240
املق��رم، ص 230، تاريخ دمش��ق، ص 228 

.229
)17( أمايل الص��دوق، ص 99، جملس 31، 

س أعالم النبالء: 2022.
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نصرة اإلمام الحسني)عليه السالم (

شخصيات املرسحية/
- الشيخ الكبري 

- صديق الشيخ 
- ضابط األمن 

- مدير األمن 
- قوات أمن 

)تدور األحداث قبل ع��ام 2003 يف العر 
احلديث يف العراق (

)تفتح الستارة  توجه اضاءة فيضية عى املكان 
تظهر عى امل��رسح صالة مجيلة الطراز حتتوي 
عى اثاث بس��يط جدا مفروشة بسجادة ذات 
طراز اس��المي مع وجود تلف��ون مع رفوف 
مكتب��ة متوس��طة احلج��م حتتوي ع��ى كتب 
خمتلف��ة العناوي��ن ديني��ة وفلس��فيةمع وجود 
مدخ��ل داخ��ي ومدخل خارجي عى يس��ار 

ويمني املرسح 
تس��مع اصوات وضج��ه يف اخلارج الش��يخ 
الكب��ري جالس��ا م��ع جمموع��ة م��ن العامة يف 
الصالة يبني أضواء من قبس األمام احلس��ني 
علية السالم تقتحم فجأة قوات األمن املكان 
وتقوم باعتقال جمموعة من الناس املوجدين 

يف املكان 
ينهض الشيخ الكبري  وهو يف حالة استياء (

الشيخ الكبري : يا حسني  يا حسني ...
رجل من العامة : قوات األمن  حتتل املكان0

ضابط األمن : )برصاخ(
قوات األمن حتارص املكان 

)يقهقه(
ومنترشة يف كل مكان حولكم ويف كل أنحاء 

املدينة 0
الشيخ الكبري : )بانفعال وتوتر(

ملاذا تلطخون أيديكم بدماء االبرياء ؟
ضابط االمن : أصم��ت أهنا األوامر حتركت 

نحوكم أعداد كبرية ... 
الشيخ الكبري : )يقاطعة بقوة وأنفعال ( 

ملاذا تقتحموا بيتي؟ ملاذا تعتقلون األبرياء ؟
ضابط االم��ن : )يتصل باجلهاز الالس��لكي 

الذي بيده  ثم يتحدث
بصوت غري مسموع ثم بعد ذلك يرفع صوته 

عاليا (
نعم  نعم، س��يدي  ماذا؟ أرس��لتم تعزيزات 

كبرية

حم�صن الن�صار
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ستصل يف الساعات القادمة 
الشيخ الكبري : )بتحدي وشجاعة(

ملاذا ت��أيت قواتكم األمنية اىل هن��ا ؟ أمل يكفي 
ما سفكتم 

من دماءنا؟
ضابط األمن : )يذهب وينظر من الشباك ثم 

يق�ب من الشيخ (
ان متطلب��ات الوض��ع الداخ��ي هت��دف اىل 
جعلك��م خائف��ني م�ددي��ن  مش��مئزين من 

احلياة! 
)بغضب مع نوع من اخلوف وال�دد(

ص��درت يل األوام��ر بمنعك��م م��ن القي��ام 
باملراثي والشعائر احلسينية .

الش��يخ الكبري : ملاذا حتقدون علٌينا  وقلوبكم 
سود وقاسية وبغيضة ,

هدفكم فقط القتل وسفك الدماء!!!
ضابط االمن : عذرا يا شيخ ال حول وال قوة 

يل فقط أنفذ األوامر ...
الشيخ الكبري : )بشجاعة وقوة(

هذه افعال اجلبناء ,
هذه اساليب العصابات االجرامية 0

س��تعصف الرياح بالرش  حتى يقع ويس��قط 
مثلام سقط 

ملوك بأجمادهم  هذا هو املصري املحتوم لكل 
من حيارب ذكر احلسني علية السالم ...

نعم ! والزمن كفيل بذلك ! 
ضاب��ط األمن : نفذو ما تري��ده منكم القيادة 

العليا ؟

الش��يخ : ال حتاول��وا أذاليل  موقف��ي واضح 
ورصيح ...

ضاب��ط االم��ن: وبالنس��بة ل��ك كون��ك عامل 
وجمتهد ايضًا ولك تأثري كبري يف 

املجتم��ع اإلنس��اين  هل��ذا اصدرت��م الفتاوى 
وقمت��م بتنظيم التجمع��ات الديني��ة املعادية 

لسياسة الدولة ....
الشيخ الكبري : )بشجاعة وحتدي(

ان��ا رج��ل دي��ن  ويل احل��ق ان اق��ف ام��ام 
املعصوم��ني  األئم��ة  بش��جاعة  الصعوب��ات 

عليهم السالم واألولياء الصاحلني . 
نحن من تاريخ جميد  رس��م البسمة والشهادة  
وانترص عى الظالم. نحن س��ائرون عى هنج 

األمام احلسني علية السالم 
ضابط االمن : انك خطر علينا ؟

الش��يخ الكبري : ألنني  اؤمن باللة والرسول 
)ص(  وأحيي ذكر استش��هاد احلس��ني علية 

السالم؟
ضابط االمن : )بعصبية زائدة عن احلد(

رب��ام، لكن القيادة اكثر ما حتبه يف علامء الدين 
هو قتلهم والتنكيل هبم بل ! وحتى النساء ال 

تتهاون يف قتلهن.
الشيخ الكبري )بقوة وشجاعة(

جرائمك��م   يش��هد  والع��امل  ديدنك��م   ه��ذا 
االالف من الش��هداء خري مثال لوحش��يتكم  
فانتم سفاكون للدماء  حتملون تارخيا  اسودا 

مظلام. 
قضم باس��نانه كل ش��ئ مجيل  س��جل حقال 
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اسودا للتاريخ ,
الظل��م  وينته��ي  وتنته��ون  س��تهزمون 

واألستبداد. 
ضابط االم��ن : )بغضب  ي��دور حول العامل 

املجتهد  وهو يف حالة توتر ,
ويومئ اىل قوات االمن باألنتش��ار يف املكان 

ألثارة الرعب (
انا فقط انف��ذ األوامر  فنصحيتي لك احلفاط 

عى حياتك 
مس��ايرة القي��ادة  والقي��ام بوق��ف الش��عائر 

احلسينية
كوهنا تزرع اخلوف يف قلوبنا ؟

الش��يخ الكبري: نحن نس��ري عى هن��ج األئمة 
عليهم السالم يف أحياء أمرهم  

فنحيي الش��عائر احلس��ينية حبا آلل الرسول 
صلوات اهلل عليهم 

أمجعي فنحن نحبها من كل قلوبنا  فهي التي 
زرعت األيامن يف قلوبن��ا... روي عن أمامنا 

الرضا عليه السالم: إن يوم 
احلس��ني عليه الس��الم أق��رح قلوبنا وأس��بل 

دموعنا وأذل عزيزنا
بأرض كرب وبالء

ضابط االمن : ) يتوتر زائد عن احلد (
الرئيس أكد لنا بأن نرضب بيد من حديد كل 

من تسول له نفسه 
القيام باملراثي احلسينية 0

الشيخ الكبري: ) بشده(
فاجعة كربالء تتجدد عام��ًا فعامًا وتزيدنا يف 

كل مّرة أملًا وحزنًا عى ما جرى
عى ع�ة النبي املصطفى)صى اهلل عليه وآله( 

بأرض الطفوف فقد ورد عن 
الصادق)علي��ه الس��الم( إن جلدي احلس��ني 

حرارة يف قلوب املؤمنني ال ترد أبدا 
»كام أن حماربة الظاملني واملشككني يف الشعائر 

احلسينية عى مدى السنني 
املاضي��ة تزيدنا بصرية وهدى وثباتًا عى مبدأ 

إحياء أمر أهل بيت النبوة)عليهم 
الس��الم( فقد ورد احلث عى إحياء أمرهم يف 

كثري من النصوص منها ما ورد 
الس��الم( وه��و خياط��ب  الباقر)علي��ه  ع��ن 
الفضي��ل بن يس��ار- أجتلس��ون وتتحدثون؟ 
قلت بى سيدي قال: إين أحب تلك املجالس 
فأحيوا فيها أمرنا- من جلس جملس��ًا حييا فيه 

أمرنا مل يمت قلبه يوم متوت القلوب«.
ورئيسكم يأمركم بالقتل وسفك دمائنا ألننا 
نحيي ش��عرية من ش��عائرنا التي متث��ل قيمنا 

واخالقنا االسالمية
)بقوة وشجاعة(

ماذا تريدون منا فنحن مل نسيئ اىل أحد 000
ضاب��ط االمن : امل��كان حم��ارص  وانك رهن 

االعتقال هل تفهم ؟
الشيخ الكبري : )بشدة وشجاعة(

االسالم ديننا  والدعوة اليه من واجبنا يمكننا 
حتمل واملعاناة اىل ما الهناية

)بقوة وشجاعة(
ماذا هتدفون من وراء ذلك ؟
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حتش��دون علين��ا قواتك��م  وتقوم��ون بالقتل 
وسفك الدماء وأعتقال األبرياء  ابتعدوا عنا 
فانتم تتحدثون عن احلرية وحقوق االنس��ان 
وانتم تقومون بأنته��اك احلرمات اين حريتنا 

نحن ؟
ضاب��ط االم��ن : امل��كان حم��ارص  بأم��ر م��ن 
الرئيس أصدر أوامره بإعدام كل من يامرس 

الشعائر احلسينية ؟
)يق�ب من الشيخ (

هذه األوامر؟
الش��يخ الكبري : نحن عى حب احلسني علية 

السالم سائرون وستكون دماءنا 
وأجسادنا خلدمة للحسني الشهيد املظلوم 

ضاب��ط االم��ن : )يتصل بجهاز الالس��لكي 
املوجود لديه(

س��يدي  نعم  متت حم��ارصة البيت  نعم 000 
نعم كام تأمر سيدي

)يغلق جهاز الالس��لكي ,وينظ��ر بغضب اىل 
العامل املجتهد(

هل تتتعاون معنا ؟
امامك س��اعة واحدة  للتفك��ري جديا باألمر 
البي��ت حم��ارص وقواتنا األمني��ة تنترش يف كل 

أنحاء املدينة 
أفهم ذلك ؟

)خيرج ضابط االمن ويتبعه عدد من قواتة(
الش��يخ الكب��ري: ) يذه��ب ينظر من الش��باك 

يسمع أصوات أطالق نار ويتحدث مع 
نفسه(

الش��باب  يعتقل��ون  ,وب��دؤ  حم��ارص  البي��ت 
واالطفال والشيوخ اهنم غادرون ؟

) يدخل صديق الش��يخ وهو من املقربني اليه 
من الباب اخلارجي(

الصديق : السالم عليكم ورمحة اللة وبركاته 
اس��تغفلت ق��وات االم��ن ودخل��ت البي��ت 
بصعوبه  فنحن ندافع عن ديننا وقضيتنا وهم 
يطلق��ون الرص��اص ألي��س من حقن��ا أحياء 
املش��اعر احلس��ينية حب��ا آلل بي��ت الرس��ول 

صلوات اهلل عليهم أمجعني ؟
الشيخ الكبري : انه حق مرشوع لنا لقد ارسلوا 

قواهتم تالحقنا يف كل مكان
فج��اة حيك��ت اخليوط  مثل خي��وط االردية 

القديمة بعد اعداد مسبق ,
حللم بغي��ض  بني يوم وليلة يش��نون عدوان 

جديد  ويعم القتل وسفك الدماء
الصدي��ق : اهن��م اوغ��اد  عم��الء حيرك��ون 

مؤمراهتم بريح صفراء0
الشيخ الكبري : )ف�ة صمت(

فاملطل��وب من املؤمنني وخصوصًا الش��باب 
الغيور عى املذهب والدين، بذل 

اجلهود الكبرية يف س��بيل إحياء ذكر احلس��ني 
سيد الشهداء يف هذا املوسم وغريه،

وذلك ب�ويج مآتم احلس��ني)عليه الس��الم( 
وتعظيمها وإحيائها باملشاركة الفّعالة، 

واملس��امهة يف مواك��ب الع��زاء وتصيص ما 
يقال فيها من نظم ونثر بذكر أهل 

البيت)عليهم الس��الم( وترس��يخ شعائرهم 
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قال تعاىل - )ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا 
من تقوى القلوب (.
)يق�ب من صديقه (

كام أرجوا أن تر أبناءنا خطباء املنر احلسيني 
استغالل هذا املوسم يف

تثقيف املؤمنني بالعقائد احلقة للطائفة املحقة 
ووعظ الشباب وهدايتهم باألساليب

احلس��نة ملا فيه مرضاة رهبم وتقريبهم للتدين 
واإللتزام باحلكمة واملوعظة 

احلسنة وإبعاد املنابر واملجالس واملواكب عن 
القضايا املادية والسياسية

وجعلها وس��يلة إلعالء مذه��ب أهل البيت 
وترسيخه.

الصدي��ق : نع��م اىل ضوء ش��مس يس��طع يف 
الدنيا فنحن من تاريخ اسالمي  رجاله ابطال  

تغطي صدور هم دروع
جباههم تش��ع نور بقبضاهتم س��يوف  رجال 

اباة  قوهتم من اعامق الروح 
هذا تارخينا االسالمي

علينا ان النخاف000
)ينظر من الشباك(

اجلبناء حيارصون املكان  قوات كبرية يبدو ان 
التعزيزيات تصل

تباعا  ياهلم من اوغاد0
الشيخ الكبري : اس��البيهم فاشلة فنحن قلب 

واحد  ودم واحد  لن نلقي بأنفسنا حتت
اق��دام احد  ذل��ك ان احلر نفس��ه اليمكن ان 

يكون اال من جذور حرة

الصديق : حياولون االس��اءة اىل مذهب أهل 
البي��ت علي��ه الس��الم  يف كل م��كان  وبكل 

وسائلهم  الدنيئة 
الش��يخ الكب��ري : علين��ا ان النخ��اف  فنحن 

مؤمنون موثوق هبم  نكن االح�ام 
لشبابنا وشيوخنا ونسائنا وأطفالنا ...

مهومنا  مهومهم  ماحي��دث قضيتنا وقضيتهم  
و نس��أل اهلل تب��ارك وتع��اىل أن جيعلن��ا مجيعًا 
من خدام احلس��ني)عليه السالم( وأن يرزقنا 

شفاعة 
احلسني عليه السالم .

الصديق : )بفرح(
حكمتك ش��يخنا العزيز وخاصة يف التمسك 

يف أحياء أمر آل 
بيت النبوة والتنزيل عليهم السالم 

جعلتنا نسموا مثل مالئكة السامء
)يرفع يديه اىل االعى(

شكرا هلل والرسوله )ص(
الشيخ الكبري : )بشجاعة(

ملاضينا دروسا وعر
وقد استشهد اجدادنا

م��ن قبل عندم��ا احيوا آمر آل بيت الرس��ول 
صلوات اهلل عليهم

أمجعني 
فيج��ب ان ناخ��ذ االمر بش��جاعة ونقاومهم 

بجدية اجدادنا
الصدي��ق : نح��ن ناخذ هذا ماخ��ذ اجلد حبا 

لألمام احلسني علية السالم 
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الشيخ الكبري: )بكرياء(
األمام احلسني علية السالم كان بطال شجاعا  

استقام بدمه االسالم
) ف�ه صمت(

ه��ا أن��ذا أرى نفيس وس��ط الش��هداء بكفن 
ابيض 

)ف�ة صمت(
جيب علينا أحياء املراسم احلسينية  فمزيد من 

األيامن يدخل القلب 
ينمو برسعة يف النفس والروح

و تاركا وهجا من نور ...
الصديق : ونقيا يشع منه نور االيامن

) تس��ع اصوات وحرك��ة س��يارات  يتحرك 
الصديق وينظر من

الشباك(
اهنم مدججون بالسالح  بكل انواع االسلحة

ينترشون هنا وهناك---
لعنة قد حلت عليه��م لن تغريهم ابدا  القتل 

وسفك دماء 
األبرياء شعارهم !!!

الش��يخ الكب��ري : وأحياء الش��عائر احلس��ينية 
واأليامن باهلل ورسوله صى عليه وآله

الطيبني الطاهرين شعارنا .
الصديق : فكل الشيعة واقفون معنا بقلوهبم 

واصواهتم
الش��يخ الكبري : نعم ! ش��يعتنا لن يتخلوا عنا 
مقابل اي ش��ىء يف العامل فشيعتنا اول منارص 

لنا  نحبهم من القلب اىل القلب

) يتح��رك الع��امل املجتهد نحو جه��از اهلاتف  
ويرفع السامعة ويتصل

ألو 000ألو000 )السالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته( حسنا أفعلوا كل

مايف وس��عكم يف قيام املراثي احلس��ينية 000 
نعم 000نحن 

عى بينة بام يقومون به
من قت��ل وارهاب نعم  نع��م  اهنم حيارصون 

املكان,
اهنم يمنعونني من الذهاب اىل اي مكان ؟

) يتح��رك وينظر من الش��باك اخلارجي وهو 
يتكلم بالتلفون

ب��دأت بعض ق��وات االمن بتس��لق اجلدران 
املجاورة  عددهم كبري,نعم

مدججني بالسالح,
هذا ارهاهبم  بدالمن ايقاف قتلهم وأرهاهبم  

يقومون بأستفزار
جديد 00 ألو000ألو000
)يغلق سامعة جهاز اهلاتف(
لقد قطعوا خط األتصاالت
حياولون قتلنا بكل الوسائل

)يتحرك نحو الشيخ الكبري(
الصدي��ق : نضحي بكل ما نمل��ك من اجل 

احلسني الشهيد 
الش��يخ الكبري : نعم  هذا ديدننا  بالنس��بة لنا 

ينبوع احلياة
) تس��مع أصوات ووقع أق��دام  ودفع للباب 

اخلارجي  خيتفي الصديق
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م��ن الب��اب الداخ��ي للصال��ة  ص��وت وقع 
االق��دام ي��زداد  يدخل مدير األم��ن  وينترش 

عدد من قوات األمن مدججني بالسالح(
)مدي��ر االمن يذه��ب يمينا ويس��ارا وهو يف 

حالة توتر زائدة عن احلد(
مدير االمن : )اىل الشيخ (

مرحبا أهيا الشيخ ؟ 
الشيخ الكبري : )هبدوء وعدم أهتامم(

هل جئتم ألعتقايل ؟ 
مدير األمن : )يق�ب من الشيخ الكبري (

ماذا دهاك ؟ قبلك منقبض اجتاهي  فالرئيس 
منزعج منك  وخاصة 

بع��د قيامك��م ودعمك��م للط��م والزنجي��ل 
والتطبري من خالل زيارتك 

اىل املحافظات واملدن البعيدة !
الشيخ الكبري : ) بشجاعة (

الشعائر احلسينية حق مرشوع لنا ؟
مدير االمن : التتامدى يف األمر أكثر من ذلك 

؟ فاهلدف لن تصل أليه ,
وأما متاديك الزائد ع��ن احلد  فيؤدي بك اىل 

اهلالك .
)يق�ب من الشيخ الكبري(

خيب��ت ظ��ن الرئي��س  عليك التفك��ري جديا 
بترصفاتك وأسليبك امللتوية

)بعصبية(
شيخ عنيد !!

الشيخ الكبري : )بقوة وشدة(
كل م��ا ينبعث من داخ��ل أنفس��نا يعر عنها 

بأيامن وص��دق حقيقي يكون هذا مرآة احلياة 
عندن��ا  انن��ا لس��نا وحيدين كام تتومه��ون أننا 

نمثل العراقيني .
مدير االمن : )بتوتر شديد(

انكم طائفيون وليس لكم احلق بام تقومون به
العامل املجتهد : ) بشجاعة(

الطائفيون واألرهابيون أنتم ورئيسكم !!!
الس��الح  م��ن  األع��زل  الش��عب  تقتل��ون 
وتسفكون دماء الشباب واألطفال والشيوخ 

وحتى النساء وتسموننا طائفيون ؟
مدي��ر االم��ن : أصب��ح وجودك��م خطر عى 
بأبس��ط  من��ك  التخل��ص  ويري��د  الرئي��س 

الوسائل ؟
فتل��ك الش��عائر الت��ي تقوم��ون هب��ا جعلت 

الرئيس والقيادة عى حافة اهلاوية .
العامل املتهد: )بشجاعة(

نعم ! فهذا هو توجة الشعب العراقي .
مدير االمن : )حياول ابداء بعض الود(

أننا مس��تعدون منذ األن أن نعدك صديقا لنا 
اذا تليت عن الشعائر واللطميات وما شابه 
ذل��ك  لق��د أبلغن��ي الرئي��س ان وقوفك اىل 

جانبنا جيعلنا ننسى كل االهانات .
الشيخ الكبري : )بشجاعة وكرياء(

أصغوا لنداء احلق ولو ملرة واحدة ؟
مدي��ر االم��ن : مامعنى احلق ل��ك ؟ ان تقوم 
بمهرجان للسب وللعن عى الرئيس والقيادة 
الشيخ الكبري : نحن لن نقوم بسب أحد  اننا 

نامرس طقوسنا الدينية يف أحياء 
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الش��عائر احلس��ينية وه��ي م��ن صمي��م ديننا 
وقضيتنا ومصرينا .

سياس��تك  ع��ى  أس��في   : األم��ن  مدي��ر 
ومقاومتك!

) تقدح عيناه غضبا (
ان قواتن��ا األمنية قوة كب��رية وضاربة فخالل 
اي��ام بأمر من الرئيس س��فكنا دمائكم يف كل 

مكان .
الشيخ الكبري : أن رئيسكم اليرى واليسمع 

سوى سفك الدماء بقتل األبرياء !!!
)يدخل ضابط أمن ( 

ضابط األمن : سيدي أمر هام ؟
)خيرج ورقة بيضاء من جيبة ويقوم بتسليمها 

اىل مدير االمن(

مدي��ر االم��ن : )يق��را الورق��ة وتظه��ر عليه 
عالمات اخلوف واحلذر والتعجب(

)ينظ��ر اىل الش��يخ بحقد ثم يض��ع الورقة يف 
جبية وبغضب وتوتر(

ويق���ب م��ن الش��يخ وه��و يف حال��ة رعب 
وخوف وتوتر زائد عن احلد 

ويؤمى لقوات األمن بتوجيه اسلحتهم نحو 
الشيخ الكبري (

الرئي��س خيص��ك بالس��الم ويطل��ب من��ك 
احلضور أليه !!!

الشيخ الكبري : ) بشجاعة وقوة وكرياء(
المانع من ذلك تفضل كرامتنا الشهادة ...

) خيرج الش��يخ الكبري ام��ام مدير األمن بقوة 
وكرياء وشجاعة (



َمقاالٌت 
َو درا�صاٌت



التعزية الحسينية

واملسـرح
كاظم ن�صار

خمرج م�صرحي يف ال�صينما وامل�صرح/
كان يمكن للتعزية احلسينية ان تتحول وتتطور إىل مرسح حميل عراقي، شبيهة بالطقوس اليونانية 
ألهن��ا متتلك عنارص الدراما)الراوي واملؤلف واملمثل��ون واملتفرج واملنتج وعامل املرسح ومكان 
الع��رض واجلوقات والتش��ابيه(، بل يمكنه��ا أن تكون ظاه��رة مرسحية عربي��ة وعاملية، فرجة 

مرسحية تراجيدية.



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

39

مقاالت ودراسات

ولدت هذه الطقوس يف القرن الرابع اهلجري 
ومنع��ت رس��ميًا عام 1002م، ك��ام منعت يف 
الس��بعينات م��ن الق��رن امل��ايض بالدبابات، 
وأس��باب ع��دم حتوهل��ا وتطوره��ا إىل مرسح 

عراقي هي: 
اوال: حتف��ظ وت��وف احلكوم��ات م��ن ه��ذه 
الطق��وس لئ��ال تتح��ول إىل معارض��ة علني��ة 

م�اكمة. 
ثاني��ا: أغل��ب م��ن درس يف اورب��ا وامري��كا 
وروس��يا كان��وا يري��دون نق��ل جتارهب��م التي 

تعلموها هناك.
ثالث��ا: بالرغ��م م��ن وج��ود ح��ركات فكرية 
كالتصوف واملعتزلة واخوان الصفا والقرامطة 
اال ان اغلب املثقفني يتحاشون هذه الطقوس 
ويتفادوهنا ويعتروهنا ممارسة شعبوية ال صلة 

هلم هبا.
إن التعزي��ة واملناح��ة العراقي��ة مس��تمرة من��ذ 
ع��زاء كلكامش ع��ى صديقه انكي��دو مرورا 
باستش��هاد اإلم��ام احلس��ني عليه الس��الم من 
أج��ل اصالح أم��ة جده وص��وال اىل ما جيري 
اليوم، وباستطاعتنا انتاج فلم سينامئي حم�ف 
بالتع��اون مع خرات إقليمي��ة وانتاج معقول 
بتقدي��م رؤية هلذا احل��دث التارخي��ي الفاجع 
والع��ر املس��تقاة من��ه، فالع��زاء ه��و عزاؤن��ا 
واجلغرافي��ا ه��ي ذاهتا كرب��الء والف��رات هو 
ه��و، والت��الل واهلض��اب والعم��ق التارخيي 
واالحس��اس امل�اكم للوع��ي اجلمعي وكأن 

احلادثة ج��رت أمس وكذلك س��اللة القبائل 
التي دفنت جثة احلس��ني ورأس��ه الرشيف ما 
زال��ت تتمث��ل احلادث��ة كل عام، ث��م األرض 
وخارط��ة الطري��ق التي س��ار عليها احلس��ني 

واصحابه واستشهد هناك. 
ثم��ة طيف ينتقل بني العراقي��ني كل عام وكل 
ذكرى فتس��يل دموعهم حرى عى استش��هاد 
احلس��ني وفاجعت��ه، يس��مع العراقي��ون مقتل 
احلس��ني بصوت عب��د الزه��رة الكعبي ومحزة 
الصغري منذ عرشات السنني وسيظلون كذلك 
كل عام واألهم أن نتذكر أهدافه يف اإلصالح 

والنهضة. 
أتذكر أن إحدى اإلذاعات الدولية ويف بعض 
براجمها قدمت سؤاال ملستمعيها هو: من أغنى 

رجل يف العامل؟
وبع��د ذكر أس��امء عديدة جاء ص��وت إحدى 

املستمعات وقد قالت:
إن أغنى رجل يف العامل عر التاريخ هو اإلمام 
احلسني عليه السالم ألنه منذ آلف سنة وأكثر 
ما زال العامل ي��ؤكل من كرمه وجوده وقدوره 

املتناثرة يف الطرقات واألزقة والبيوت. 
كان��ت لفتة نادرة يقش��عر هلا البدن.. الس��الم 
عى احلسني وعى  عي بن احلسني وعى أوالد 

احلسني وعى أصحاب احلسني. 
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مهرجان.. 
خطوة لصناعة مسرح وطني حسيني تربوي

علي ح�صني اخلباز

ما مشكلة بعض االساتذة االكاديميني من 
انشاء وترسيخ دعائم مرسح حسيني؟ من 
الطبيع��ي ان يمتلك هذا البعض الكثري من 
احلجج يف جعبة االعذار، وهذا ما نالحظه 
وما نسمع به وما نراه، وال نعده جتاوزا عى 
رأي، لكننا ايضا لنا حق الس��ؤال. اجلميع 
يدرك ويعلم ان يف الع��راق طاقات مبدعة 
خالقة قدمت وخاصة يف سبعينيات القرن 
املنرصم ح��راكا فنيا كبريا اتس��ع للس��احة 
العربي��ة، وحص��د الكث��ري م��ن اجلوائز يف 
املهرجان��ات املتقدم��ة فني��ا. لدين��ا مرسح 
عراق��ي وح��راك مرسح��ي غ��ري طبيعي، 
كتاب عراقيون وخمرجون عراقيون بظهور 
مرسح بغ��داد وحركت��ه املبدع��ة واملرسح 
الشعبي والس��تني كرسيا.. املرسح الوطني 
والكث��ري م��ن الف��رق املهمة وبروز أس��امء 
عراقي��ة كب��رية ومؤلفني عراقي��ني وعرب 
ومل حي��رض امل��رسح العامل��ي بق��در حضور 
التجرب��ة العراقية اخلاص��ة إال يف صاالت 

الدرس االكاديم��ي..! ولو وجلنا إىل قلب 
كل مناظرة أكاديمية او حمارضة ألكاديمي 
عراقي ملرسحنا اليوم نجده ما زال متمسكا 
يف االستش��هاد بم��رسح أوريب يف جت��ارب 
غربية وكأننا ما زلنا ال نمتلك اجلاملية التي 
جتع��ل ه��ذا األكاديمي يستش��هد بمخرج 
عراقي واح��د أو مؤلف عراق��ي واحد أو 
جترب��ة عراقية او عربي��ة او مرسحية عراقية 
واح��دة..! ب��ل تراه م��ازال يتح��دث عن 

مرسح شكسبري وبرخيت و و و.. الخ. 
فتجاه��ل التجارب العراقية التي مل يتوقف 
واس��توثق  األكاديم��ي  اإلع��الم  عنده��ا 
هب��ا لالستش��هاد كم��رسح يوس��ف العاين 
وجت��ارب قاس��م حمم��د والدكتور س��امي 
عب��د احلمي��د وابراهي��م ج��الل وجعف��ر 
الس��عدي وعوين كرومي كتجرب��ة عراقية 
عاملية. وه��ذا يعني أن الثقاف��ة األكاديمية 
يف  وحت��ى  العراق��ي،  امل��رسح  أمهل��ت 
للمرسح  األكاديميني واملرسحي��ني  نظ��رة 
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احلس��يني بقيت ال تتحدث إال عن جتارب 
عبد الرمحن الرشق��اوي وعبد الرزاق عبد 
الواح��د وحممد ع��ي اخلفاج��ي يف الكتابة 
للم��رسح احلس��يني دون أن يقف احدهم 
لالستش��هاد بتج��ارب فني��ة اخ��رى، هل��ا 
حداثوي��ة يف الط��رح انتجتها جترب��ة العتبة 
العباس��ية املقدس��ة، يف التأس��يس ملس��ابقة 
النص احلس��يني خلمس دورات وبحضور 
طاقم اكاديمي س��اهم يف عملية التأس��يس 
ج��اد  ل�س��يخ  س��عت  فعلي��ة  بمش��اركة 
النبثاق املرسح احلسيني حتت خيمة العمل 
التخصيص. اليوم يبدو ان املش��كلة اجتهت 
نحو كيفية تكوين املرسح احلسيني للطفل, 
وكي��ف خيصص ه��ذا الك��د الكبري ملرسح 
الطفولة.. وهنا يتجدد الس��ؤال ثانية: أين 
م��رسح الطفول��ة العراقي؟ فم��ن يريد أن 
يع�ض عى املرسح احلس��يني للطفل عليه 
أن يثب��ت خطوات��ه يف إجياد م��رسح طفولة 
عراق��ي ناجح, او مل يك��ن االجدى هلم من 
احتواء وترسيخ جتارب عوين كرومي بعد 
عودت��ه من أملاني��ا إذ كان بحوزته توثيقات 
مهم��ة عن مرسح الطف��ل، وزراعة مرسح 
الطفول��ة يف ذهني��ة ال�بوي��ني م��ن اج��ل 
ان تترع��م ف��رق مرسحي��ة مهم��ة خمتصة 
للطفولة، وقدم عدة حمارضات عن مرسح 

الطف��ل يف جامعة الب��رصة... لكن الرجل 
س��كت عندم��ا رأى أن م��رسح الطفول��ة 
يعي��ش س��جنا أبدي��ًا... تل��ك التوثيقات 
حاول��ت ان تعل��م املس��ؤولني العراقي��ني 
زراع��ة االهت��امم املرسح��ي يف الطف��ل من 
خالل مرحلة االبتدائي��ة وملخصها زيارة 
االطف��ال اىل الفرق املرسحية وانتش��ارهم 
خل��ف الكوالي��س لتبدأ املش��اهدة الفعلية 
حلرك��ة األزي��اء واملكي��اج وحت��رك الفنيني 
لتقوية ركائز العرض وترك جماالت واسعة 
للطفل كي يس��أل ويناقش وحي��اور. اليوم 
ال ب��د م��ن صناعة عقل مرسح��ي يزرع يف 
طفولة األبناء مرسحا وطنيا حسينيا تربويا 
فتأيت اخلطوة عقائدية ملناقش��ة أمور ألطف 
عر براءة الطفولة، وعر هذا الصفاء اجلاد 
ملحبة اإلنس��ان. طفلنا العراقي يفكر كيف 
خي��دم احلس��ني )علي��ه الس��الم( فلنجعله 
يفك��ر يف تنام��ي فكر الواقعة في��ه عر ارق 
األحاسيس وعر الفن املرسحي الراقي..؟ 
إذن نح��ن بحاجة إىل إمه��ال كل من هيمل 
ه��ذه املقوم��ات الفكري��ة ويضعها ضمن 
اعتبارات إسقاطاته اخلاصة, وعليه لنميض 
ونتامسك مع هذا املرسح الطفويل العمالق 
اال وهو مهرجان احلس��يني الصغري ملرسح 

الطفل.
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املـ�رسح احل�سيني
بني الواقعة والتج�سيد

رجاء الشجيري 
تث��ري جمم��ل األع��امل اإلبداعي��ة التي جتس��د 
القضاي��ا ذات املنح��ى التارخي��ي امله��م جداًل 
كبريًا عقب تقديمها أو عرضها عى املشاهدين 

أو القراء.
فه��ل وجدت واقعة الط��ف بكل ما حتمل من 
مضامني ومعاٍن ورسائل إنسانية وقيم عليا يف 
الع��راق من يعر عنها مرسحيًا بأس��لوب فني 

مجايل واٍع بموازاة األعامل املرسحية العربية؟
أم أن األم��ر اقت��رص ع��ى العروض الش��عبية 

”التش��ابيه“ التي عرضها البسطاء من الناس 
وحافظ��وا عليه��ا؟ الش��بكة اس��تطلعت آراء 
املعنيني باملرسح ممن خاضوا غامر هذه التجربة 

املرسحية املهمة.
احلسني ثائرًا.. والرشقاوي

كتب الصحف��ي والكاتب والش��اعر املرصي 
”ث��أر  مرسحي��ة  الرشق��اوي  الرمح��ن  عب��د 
احلس��ني“ بجزأهيا ”احلسني ثائرًا “ و“احلسني 
ش��هيدًا“عام 1969، وق��د كان متأث��رًا من��ذ 
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طفولته بش��خصية االمام احلسني عليه السالم 
”إىل  اه��داء مرسحيت��ه ألم��ه بقول��ه:  فج��اء 
ذكرى أمي أهدي مرسحيتيهَّ )احلس��ني ثائرًا( 
و)احلسني شهيدًا( لقد حاولت من خالهلام أن 
أقدم للقارئ واملش��اهد املرسحي أروع بطولة 

عرفها التاريخ اإلنساين كله“.
وبعد س��نوات من كتابة مرسحي��ة الرشقاوي 
كان م��ن املمثل��ني واملخرجني الذي��ن جندوا 
أنفس��هم لتجس��يدها عى امل��رسح الفنان كرم 
مط��اوع .. وم��ن اجلدير بالذك��ر أن املرسحية 
بدأت قصتها من الع��راق، إذ جاء الفنان كرم 
مطاوع مع زوجته سهري املرشدي إىل العراق، 
حتديدًا إىل كرب��الء لزيارة قر اإلمام احلس��ني 
علي��ه الس��الم ومعاينة أرض معرك��ة الطف، 
وقد رافقه الفنان القدير يوسف العاين والفنان 
عزي��ز عبد الصاحب إذ صحب��اه بعد ذلك إىل 
بي��ت املرحوم عزي الوهاب وهو بيت تراثي، 
ودع��ا الفن��ان يوس��ف الع��اين الق��ارئ لكي 
يق��رأ عليهم املقتل بصوت��ه وأدائه الذي أبكى 
اجلمي��ع فقال كرم مط��اوع: واهلل مل يبِق يل هذا 
الرج��ل ش��يئًا أخرجه. وأخذ معه الكاس��يت 
الذي س��جل فيه صوت الق��ارئ ثم أخرجت 
املرسحية بع��د ذلك وعرضت يف مرص عرضًا 

يتياًم مل ُيسمح له باالستمرار.
املرسح العراقي والطف

استطالعنا كان بحثًا عن إجابة لسؤال مفاده؛ 
ت��رى هل ق��دم املرسح العراق��ي واقعة الطف 
بوعي مرسح��ي فني؟ وإن مل تقدم إىل اآلن فام 

األسباب؟

الفن��ان املرسحي فالح ابراهي��م أجابنا بقوله: 
واقعة الطف واقعة إنس��انية عظيمة، لألسف 
إىل اآلن مل يتناول املرسح العراقي هذه الواقعة 
م��ن حي��ث ه��ي أس��طورة إنس��انية يف القي��م 
واملعاين واإليثار، وظلت أس��رية ”التش��ابيه“ 
التي يقيمه��ا الناس البس��طاء الذين ليس هلم 
عالق��ة بالفن م��ع مالحظة أن ه��ؤالء الناس 
هلم تأثري مهم وكب��ري يف تقديم واقعة الطف.. 
أما يف املرسح، فإن كانت هناك حماوالت فهي 
حماوالت عاطفية بس��يطة مل تصل إىل مستوى 

التناول الفكري العميق..
الفن��ان ميمون اخلالدي أكد غياب هذه الثورة 

العظيمة عن املرسح العراقي بقوله:
باعتقادي الش��خيص أن الطف مل حتظ بفرصة 
واعية حقيقي��ة عى املرسح، أتذكر مرة واحدة 
ح��اول الش��باب تقديمها عى م��رسح النرص 
ومل حتقق االنتش��ار اجلامه��ريي املأمول، نحن 
حاولنا يف مبادرة من��ي أنا واملخرج غانم محيد 
م��ع العتب��ة احلس��ينية أن نق��دم احلس��ني ثائرًا 
لعبد الرمحن الرشق��اوي ولكنهم مل جييبونا إىل 

اآلن…
ام��ا الفنان��ة آالء نج��م ف��كان رأهيا خمالف��ًا إذ 
أش��ادت بمهرجانات وأعامل مرسحية قدمت 
امل��رسح احلس��يني أو مرسح التعزي��ة فقالت: 
أع��د املهرج��ان احلس��يني أو م��رسح التعزية 
ال��ذي كان يقام كل عام عدا س��نوات كورونا 
وعي��ًا مه��اًم وعمق��ًا وج��رأة يف جتس��يد واقعة 
الط��ف، واملرسحيات والعروض التي قدمت 
يف املهرج��ان مل تق��دم ك��ام هي ب��ل بمعاجلات 
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ويتابع قائ��اًل: إن املضامني الفكرية يف املرسح 
احلس��يني املع��ارص هي ب��ال ش��ك ذات أبعاد 
مجالي��ة جت��رّس العالق��ة ب��ني املتلق��ي واملنجز 
الفن��ي املرسحي املتمثل بواقع��ة الطف، ولقد 
كنا الس��باقني يف تقديم ه��ذه الواقعة يف عمل 
مرسحي كبري أس��ميناه )واقع��ة الطف( ُأنجز 
بعد السقوط مبارشة، وُقّدم عى خشبة املرسح 
الوطني وباق��ي حمافظات العراق ودام عرضه 
بضع س��نوات، ث��م ُقّدم خ��ارج العراق يف قم 
وطهران واألحواز ويف املركز الثقايف العراقي 
يف النروي��ج، وبع��د ذلك قدمن��ا أكثر من 20 
عماًل مرسحيًا حتت اس��م املرسح احلسيني أو 
م��رسح التعزية وم��ا زلنا حت��ى اآلن نعمل يف 

هذا اللون املرسحي.
س��ألنا ع��ن مهرجان س��ينام وم��رسح التعزية 

الذي كان من مؤسسيه فأجابنا العبودي:
انطلق مهرجان مرسح وس��ينام التعزية الدويل 
قبل 7 سنوات وكنت صاحب فكرة التأسيس 
حظ��ي  وق��د  أزال،  وم��ا  املهرج��ان  ومدي��ر 
املهرج��ان برعاي��ة حمافظ��ة بغ��داد من��ذ مخس 
سنوات حتى اآلن، وهو ُيعنى بمفهوم املرسح 
احلس��يني بكل تفاصيله التارخيي��ة واملعارصة 
وقد قدمت فيه عدة أعامل مرسحية وسينامئية، 
ناهيك عن مس��ابقة الن��ص املرسحي وكذلك 
السيناريو السينامئي، إذ ُيكرم الفائزون الثالثة 
األوائل بدرع املهرج��ان ومكافأة مالية أيضًا، 
وهناك فق��رة تكريم الرواد املش��تغلني يف هذا 
الل��ون املرسح��ي ويق��ام س��نويًا عى خش��بة 

املرسح الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وطرح مرسحي.. برأيي واقعة الطف كاملة.. 
ال نس��تطيع أن نحذف منها أو نضيف إليها.. 
ولكن مرسحيًا يمكننا أن نبث ونجسد رسائل 
ومضامني إنس��انية عالية.. وتضيف نجم: كام 
أن الع��روض الت��ي يقيمه��ا عامة الن��اس أيام 
حم��رم من كل عام يف الش��ارع التي تنس��ب إىل 
مرسح الشارع وهو املرسح الذي يقام يف بيئته 
ويقدمه الناس البسطاء ال الفنانون املح�فون، 
هلا دورها املهم أيضًا ورس��ائلها ولكن بشكل 

أبسط.
الطف بني التاريخ واملعارصة

م��ن الكتاب واملخرجني الذي��ن كتبوا وقدموا 
واقعة الطف مرسحي��ا الكاتب واملخرج منري 
رايض الذي حتدث للشبكة عن جممل اشتغاله 

يف املرسح احلسيني قائاًل:
يع��د الن��ص املرسح��ي احلس��يني أو م��رسح 
التعزية إرث��ًا معرفي��ًا وفكري��ًا وأخالقيًا وهو 
يش��كل يف جنبات��ه كل أن��واع رشارات الثورة 
اإلنس��انية وصورها التي تواجه الطواغيت يف 
كل زمن وعرص، فهو حيتوي عى كل مقومات 
الدراما، وهو شكل مرسحي درامي نبيل وله 
روح خاصة هبا يمكن مناقش��ة قضايا تارخيية 

وربطها باملفهوم املعارص.
نص��وص  ظه��ور  يف  طموحن��ا  حتق��ق  وق��د 
مرسحية عراقية وعربية عن واقعة الطف التي 
أخذت ش��هرهتا الدرامي��ة ومكانتها املرسحية 
والت��ي اس��تثمرت أحداث الواقعة بأس��لوب 
تلقائي يس��هل اس��تالمه من املتلقي، ملا حتمله 

هذه امللحمة من قيم إنسانية.



املسرح الحسيني

يف البحرين
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ه��ذا املرسح آخ��ذ يف النمو كام تنم��و البذرة 
من��ذ وضعها حتت ال���اب وحتى حتوهلا إىل 
ش��جرة متينة صلبة هل��ا جذورها يف األرض 
وفروعها تسمو يف السامء، فاملرسح احلسيني 
اليوم أخذ يف التوس��ع الكبري جدا يف خمتلف 
التواج��د  ذات  اإلس��المي  الع��امل  مناط��ق 
الش��يعي، بل حتى تلك املناطق التي يقطنها 
املغ�بون الش��يعة فإهنم أخ��ذوا أيضا نصيبا 

من التمثيل ومرسحة العزاء احلسيني.
البحرين هي إح��دى تلك الدول التي تقدم 
أفض��ل مالدهي��ا م��ن إبداعات، واإلنس��ان 
البح��راين عرف بقدراته الكب��رية يف اإلبداع 
والتجدي��د وه��ذا يمك��ن معرفت��ه حتى من 
العهود واألزمنة السابقة عند هذا اإلنسان، 
واإلس��الم احلني��ف ق��د حث ع��ى اإلبداع 
والتجدي��د يف املتغريات مما أث��ر تأثريا إجيابيا 

نحو التطوير والعمل املبدع.
ب��دأ امل��رسح احلس��يني منذ وق��ت طويل يف 
البحري��ن والزال قائ��ام حتى الي��وم بتطوره 
الكبري، وس��تجد اإلعالنات متأل مساحات 

شاس��عة ع��ى لوح��ات اإلعالن��ات وع��ى 
اجل��دران يف كل م��كان تتح��دث ع��ن هذه 
املرسحية احلسينية أو تلك يف مناطق متعددة 
يف البحري��ن، كام س��تجد أن احلض��ور هلذه 

املرسحيات حضور منقطع النظري.
ويمكنن��ا أن نقس��م امل��رسح يف البحرين إىل 

عدة أقسام أمهها:
1.املرسح الثابت: ويندرج حتت هذا القسم 

قسامن فرعيان ومها:
 - املرسح اخلشبي.
 - املرسح األريض.

ه��ذان النوع��ان أخ��ذا يف التوس��ع بع��د أن 
كانت مناط��ق قليلة جدا تقي��م املرسحيات 
ع��ى ه��ذه املس��ارح، فل��و رجعن��ا بالذاكرة 
قديام لوجدنا أن الس��نابس مثال كانت تقيم 
مرسحية " عزاء بني أسد " والتي شارك فيها 
عدد من اخلطباء املش��هورين وعى رأس��هم 
س��امحة الش��يخ عبدالوهاب الكايش وغريه 
م��ن اخلطباء الالمع��ني، ويف اآلونة األخرية 
قام��ت ع��ى س��بيل املث��ال مجعي��ة التوعي��ة 

ح�صني �صهوان
خمرج م�صرحي يف ال�صينما وامل�صرح/

ما كان املرسح احلس��يني من يف إبداعاته وتطورات��ه من تصميم القرن العرشين أو الواحد 
والعرشي��ن، أو الق��رن الرابع عرش اهلجري، ولكن��ه كان قديام جدا حتى ل��و مل يتحدد لنا 

وقت إقامة هذا املرسح العريق والذي يشاهده اآلالف ولربام املاليني من الناس.
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اإلس��المية بالتع��اون م��ع بع��ض املؤلفني، 
وبع��ض املخرج��ني بعم��ل مرسحي ضخم 
ن��ال إعج��اب اجلمهور مجيع��ا خصوصا يف 
مرسحي��ة " امللحمة احلس��ينية " التي أقيمت 
عى مرسح الن��ادي األهي، وقد قامت عدد 
م��ن اجلمعي��ات واللج��ان احلس��ينية بعمل 
مرسحي��ات متنوع��ة ويف قاع��ات متع��ددة 
سواء كانت قاعات املآتم خصوصا الواسعة 
منه��ا أو القاعات التي يتم اس��تئجارها، كام 
أنن��ا نش��اهد اليوم كث��رة األع��امل املرسحية 
عى األرض وقد أقيمت عدد كبري من تلك 
املرسحي��ات يف خمتل��ف مناط��ق البحري��ن، 
وقد حرض آالف املش��اهدين ملش��اهدة ذلك 
النوع من املرسحي��ات والتي غالبا ماحتتوي 
عى وجود اخلي��ول، واألطفال، واملخيامت 

وغريها يف تصوير ملأساة كربالء.
2. املرسح املتحرك:

وهذا النوع من املرسح أخذ أيضا يف التنويع 
واإلبداع باجلديد حيث أن عددا من املناطق 
الت��ي تقيم مواك��ب الع��زاء هن��ارا حاولت 
إضاف��ة ه��ذا النوع م��ن املرسح ال��ذي تؤثر 
مشاهده يف املشاهدين أيام تأثري، وستجد أن 
" السبايا " هي السمة الغالبة عى هذا النوع 
من املرسح، وقد كان قديام صغريا جدا حيث 
كان حيتوي يف األغل��ب األعم عى جمموعة 
م��ن األطفال الصغار يلبس��ون ثيابا خرضاء 

حماط��ني بحبل وه��م يرددون عب��ارات مثل 
" " هذا الوداع  " العطش العط��ش ياعمتاه 
ياحس��ني " وغريها من العبارات، كام كانت 
اجل��امل واخلي��ول تتق��دم املوكب يف إش��ارة 
واضح��ة ملوكب س��بايا أه��ل البي��ت )ع(، 
ولكن��ه اليوم توس��ع ليصبح متثي��ال ألجزاء 
من واقعة الطف حيث اجلامل وعليها بعض 
األطفال، بل لعلك تش��اهد " يزيد " جالسا 
ع��ى ك��ريس احلكم وم��ن حول��ه جالوزته 
وه��م يرضبون األطف��ال والنس��اء واأليتام 
الذين يعرون عن حالة أطفال وأيتام ونساء 
احلسني )عليه الس��الم(، وستجد بينهم من 
يمثل صورة اإلمام الس��جاد )ع( وهو مقيد 
بالسالس��ل واحلديد ومع ذلك فإنه يرضب 
بس��وط عى بدنه، وهكذا تتسع صورة تلك 
املشاهد الكربالئية املأساوية، وستسمع من 
هن��ا وهناك ول��والت وب��كاء خصوصا من 
األمهات والنس��اء اجلالس��ات ع��ى جانب 

الطريق.
3.املوكب املمرسح:

كعادهت��ا يف اإلب��داع ف��إن منطقة الس��نابس 
طرحت فك��رة جديدة يف املرسح احلس��يني 
وحتديدا ليلة الع��ارش حيث العزاء املمرسح 
ك��ام يعر عن��ه القائم��ون عليه، وس��تالحظ 
آالف��ا عديدة حت��رض ليل��ة العارش لتش��اهد 
مش��هدا اليتجاوز عرشين دقيقة يف األغلب 
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األعم، إال أن��ه وألمهية املرسح ولتأثريه عى 
املس��تمعني فإهن��م حيرص��ون ع��ى احلضور 
ملش��اهدة ذلك املش��هد الذي غالبا مايكون 
مفجع��ا، وتتلخ��ص الفك��رة يف أن فق��رات 
موكب العزاء تنصب عى اجلانب املأساوي 
املوك��ب  مس��رية  أثن��اء  ويف  كرب��الء،  يف 
ووصوله إىل موقع املرسح فإن فقرة املوكب 
تك��ون ح��ول اجلزء الق��ادم م��ن املرسحية، 
وحلظات بعد توق��ف املوكب تبدأ املرسحية 
التي يتفاعل معها الكبار والصغار، ولس��ت 
أدري ه��ل أن ه��ذه الطريقة متبع��ة حاليا يف 
مناطق أخرى يف البحرين أم مازالت تتص 

هبا قرية السنابس.
يف  احلس��يني  امل��رسح  ع��ى  مالحظ��ات 

البحرين:
تقام املرسحيات يف عدد من مناطق البحرين 
املتقاربة أحيانا مما حيري املشاهدين ألي مكان 

يذهب وأي مرسحية يشاهد!
ما يزال اجلانب الفن��ي بكل حمتوياته ضعيفا 
يف تلك املرسحيات احلسينية ومل جيد تطويرا 
حقيقي��ا حت��ى اآلن، وذل��ك عى مس��توى 
الصوتي��ات، أو األض��واء، أو حت��ى ع��ى 
مس��توى تصوير املرسحية بكامريات فيديو 

غري مناسبة وغري ذلك من األمور.
هناك ضعف عام يف أرش��فة أعاملنا احلسينية 
عى كافة املستويات، وأحد تلك األمور هو 

ضعف أرشفة املرسحيات احلسينية.
االقتصار عى اإلعالم الداخي للمرسحيات 
دون إخراجه��ا إىل الع��امل اآلخ��ر واملناط��ق 
األخرى يف العامل الشيعي، وسنجد أن هناك 
العدي��د من اإلنتاج��ات اللبنانية التي تصلنا 
إىل البحرين، ولكن تنعدم إنتاجاتنا يف لبنان 

مثال.
كام اليزال ع��رض املرسحيات مقترصا عى 
البحري��ن دون أن يمت��د ه��ذا الع��رض إىل 

خارجها يف دول اخلليج أو غريها.
ال يوج��د اهت��امم حقيق��ي لكتاب��ة نصوص 
املرسحيات تل��ك وإخراجه��ا يف كتب ليتم 
االط��الع عليها ونقدها م��ن قبل اآلخرين، 
فهي تبقى حبيسة املنطقة دون أن جتد هلا أفق 

آخر.
خامتة:

كي أمني��ة أن يت��م اإلهتامم الكب��ري باملرسح 
احلس��يني كم��رسح مس��تقل مل��ا حيتويه من 
إنتاج كبري جدا، وإنتاج مبدع متجدد دائام ال 
تنطفئ عطاءاته، كام أمتنى أن تنش��ئ رابطة، 
أو مجعي��ة هتت��م هبذا الن��وع من الف��ن وهتتم 

بالفنون التمثيلية والسينامئية األخرى.
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رسائل الطفوف الحسينية..
عماد الصافي

)الرسالة األوىل( 
امل��رسح  موضوع��ة  يف  البح��ث  أمهي��ة  إن 
احلس��يني متأتية من كوهن��ا نقطة انطالق هامة 
جلوهر الدين اإلس��المي واملسلمني والتي ال 
تقل أمهي��ة من كف��اح نبي األم��ة ومصطفاها 
األم��ني حممد ب��ن عبد اهلل ص��ى اهلل عليه وآله 
وس��لم وال��ذي اخ��رج  الن��اس م��ن الظلمة 
والظل��م والباط��ل إىل الن��ور والع��دل واحلق 
وما قيام اإلمام الش��هيد الثائر احلسني بن عي 
وأهل��ه صلوات ريب وس��المه علي��ه وعليهم 
وصحبه املنتجبني رض��وان اهلل عليهم اال من 
أج��ل تصحيح وإصالح مس��ارات اإلس��الم 
واملس��لمني التي تباينت واختلفت هبا الس��بل 
ف��كادت ان تتيه تعاليم ووصاي��ا العي األعى 
كل  تضمنته��ا  والت��ي  املصطف��ى  وحبيب��ه 

الصحائ��ف والكت��ب الس��اموية ويف مقدمتها 
الفرقان العظيم تلك الرسائل التي ارسل منها 
وهب��ا رب العزة كل رس��له وانبيائه واوصيائه  
وعب��اده الصاحلني وجاء قيام اإلمام احلس��ني 
وصحبه املنتخبني عن موع��دة وميقات خمتار 
وحمدد م��ن العليم العظيم واهل��دف يقينا كان 
تصيحيح وإصالح املسرية اإلسالمية فكانت 
ردا حاس��ام ل��كل التداخ��الت الت��ي انصبت 
جل أهدافها وغاياهتا عى طمر معامل  املس��رية 
املحمدي��ة وغاياهت��ا وج��اء القي��ام احلس��يني 
واإلص��الح  والص��الح  والنج��اح  بالف��الح 
الذي رس��مه وكتبه القادر املقتدر حينام ادخر 
عبدا من عباده الصاحل��ني واوصيائه املوكلني  

باحلفاظ عى رساالته واوامره..
 ه��و احلس��ني إمام القي��ام واإلص��الح وأهله 
وصحب��ه الذي��ن وطن��وا أنفس��هم واروحهم 
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وعقوهلم وما يملكون من قوة واحدة وعزيمة 
واحدة من أجل خدمة وانقاذ التعاليم الربانية 
والرس��ل أمجع��ني من خ��الل قيام ق��ل نظريه 
يف تاري��خ البرشية مجعاء بارصار ن��ادر وإيامن 

عظيم صار مثال عر املسرية البرشية..
كان امام الثوار وصحبه يعلمون بإهنم مقبلني 
عى مواجهة العس��ري العسري من قوى الظلمة 
والظالم والظل��م تلك القوى الغاش��مة التي 
احدث��ت رشخا كبريا يف مس��ار دين اهلل وامينه 
األم��ني ووصي��ه املرت��ى وما كان��ت لتتوقع 
ان ينه��ض م��ن يكرس ش��وكتها ويعيد االمور 
لنصاهبا األول فيعود اإلس��الم واملسلمني إىل 
س��ابق عهدهم الذي كانوا عليه ايام االنتصار 

العظيم عى اجلاهلية والرشك.
ثلة متمي��زة اخت��ارت لتكون أنص��ار اهلل عى 
واالغ��راءات  التحذي��رات  كل  م��ن  الرغ��م 
عى املس��تويات املعنوية والنفس��ية والروحية 
واجلس��دية ويقينا ان كافة ه��ذه املعطيات كان 
هلا اآلث��ار البالغة والعميقة يف تغيري الكثري من 
مس��ارات الرصاع الفكري وااليدولوجي ما 
بني قطب��ي الن��زاع الديني من��ذ األزيل واىل ما 
س��يأيت من قادمات االيام. انه رصاع االمويني 
م��ع اهلاش��ميني وم��ا اش��بهه ب��رصاع الظلمة 

والنور.
إن أم��ام الطفوف ورجاله كان يس��ريون قدما 
إىل مصائرهم املعلوم��ة وما نقضوا ما عاهدوا 
اهلل علي��ه وما تراجعوا ف��اي ايامن وقوة ويقني 
وعزيم��ة وإرصار ذل��ك الذي متلكه��م؟ لقد 
كانوا حيبون اهلل ورسوله وامامهم وهلذا مل تؤثر 

فيهم كل أس��اليب اإلعالم االموي بل زادهتم 
قوة وإرصار عى امليض يف طريق احلق

أصحاب احلس��ني الثائ��ر الش��هيد كانوا بحق 
حواري��ه الذي��ن م��ا خذل��وه والتنصل��وا عام 

أوجب عليهم خالقهم عز وجل.
كانوا جسدا حسينيا واحدا عقال وقلبا وروحا 
ونفس��ا واحدا وهم جزء من احلسد املحمدي 

وبالتايل فهم جزء من الذات االهلي.
الطفوف احلسينية

)الرساله الثانيه(
مم��ا ال ري��ب فيه ان لن��ا يف تارخين��ا العريب قبل 
اإلس��الم وم��ن بع��ده مدخر كب��ري وهائل كام 
ونوع��ا يؤل��ف بمجموع��ه وقائ��ع عظيمة يف 
أفكارها الدرامية بام اش��تملته واحتملته تلك 
الوقائ��ع من قي��م فلس��فية وانس��انية ودرامية 
وموضوعي��ة ع��ر احداثه��ا التي س��جلها لنا 
تارخين��ا ع��ى صحائف��ه البيض والت��ي كانت 
وس��تبقى حزمة من االس��فار وكأهن��ا الينبوع 

الذي سيظل ساريا مهام طال الزمان...
من هذه الصحاف البيض هو ما كان من انباء 
ملحمة الطفوف اخلالدة بس��بب ما جرى فيها 
من أح��داث درامية محلت افع��اال تنوعت ما 
بني الس��لب واإلحي��اب فكان الص��دام الذي 
تولدت من��ه الرشارات الناري��ة املتوهجة منذ 
زم��ان وقوعه��ا وحتى هناي��ة الزم��ان إىل يوم 
احلس��اب وعلة تل��ك االس��تمرارية واخللود 
يكم��ن يف دوام وازلي��ة الرصاع م��ا بني اخلري 
وال��رش واحلق والباطل والن��ور والظلمة مهام 
تغ��ريت وتلون��ت االزمنة وه��ي تتمثل جلية 
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يف ال��رصاع الالمنته��ي م��ا بني الش��خصيات 
االجيابية والس��لبية عى اكر وأوس��ع خش��بة 
م��رسح يف احلي��اة اال وه��ي األرض امل�امي��ة 

األطراف
أن مبتغيات وأهداف كال شخصيات الرصاع 
املرسحي امللحمي ترتكز عى حتقيق األهداف 
املتباين��ة والتي متثل جممع معتق��دات كال منها 
وجممل ايامهنا فكام للش��خصية االجيابية ايامهنا 
ومعتقداهتا فللش��خصية السلبية كذلك ايامهنا 
ومعتقداهت��ا وه��ذا التكوين املعق��د املتداخل 
يس��ري وف��ق منظوم��ة م��ن االفع��ال الدرامية 
املتناقض��ة في��ام بينه��ا ففع��ل يبغ��ي اإلصالح 
الش��امل واخر هيدف للدمار الش��امل عى أن 
اهلي��كل الدرامي التي قامت عى تاسيس��ه كل 
قوى اخل��ري الربانية املتمثلة بالرس��ل واألنبياء 
واالوصي��اء وم��ا محل��وه معهم م��ن صحف 
وكت��ب س��اموية توح��د اهلل تع��اىل الواحد بال 
رشي��ك واملل��ك بال متلي��ك وتام��ر باملعروف 
وتنه��ى عن املنك��ر فه��ذه األس��باب والعلل 
واأله��داف وغريها كان��ت الس��بب والفعل 
الرئييس لنهض��ة اإلمام الثالث م��ن ائمة اهل 
بي��ت النب��وة صل��وات اهلل وس��المه عليه��م 
أمجع��ني ومعه الصح��ب اجلليل رض��وان اهلل 
وبركاته عليهم وكانت تل��ك النهضة الربانية 
تبغي حتقيق هدفها يف إعادة مس��رية اإلس��الم 
واملس��لمني إىل نصاهبا ومس��ارها األول وهذا 
كل��ه تكور يف ش��كل م��ن أش��كال الدراما اال 
وهو امللحمة وآية ملحمة كانت.. هي ملحمة 
الطفوف احلس��ينية الت��ي ال ومل ولن تش��بهها 

او تظاهبه��ا ملحم��ة أخ��رى وذل��ك بس��بب 
تفردها يف سامت التميز واالشكال واملضامني 
والتجس��يد الدرامي عى أرض املرسح الذي 
نصب��ت اعمدت��ه عى اع��ز واغ��ى أرض من 

أرض اهلل...
الت��ي  املبارك��ة  امليمون��ة  اهن��ا أرض كرب��الء 
تضمخ��ت ذرات تراهب��ا بان��در واغ��ى واعز 

ارواح ودماء سالت عى وجهها.
س��جلت لن��ا صحائ��ف التاريخ وقائ��ع تلك 
امللحم��ة ب��أدق تفاصيلها الدرامية ورس��مت 
أمامنا ابعاد الشخصيات الرئيسة وباخلصوص 
البع��د النف��يس ال��ذي يع��د م��ن أه��م أبع��اد 
الش��خصية فهو نات��ج مجع البعدي��ن الطبيعي 
واالجتامع��ي والن��ادر ج��دا يف الش��خصيات 
املش��اركة يف ملحم��ة الطف��وف أن كافة تلك 
الشخصيات ريئس��ية بجدارة وهذا بسبب ما 
محلته كل شخصية حس��ينية من أفعال بسيطة 
ومعقدة ادت بالت��ايل إىل منحها صفة البطولة 
املطلقة بجدارة وهذه امليزة من جمموعة ميزات 
ومواصف��ات  تف��ردت هب��ا ملحم��ة الطفوف 
احلس��ينية عن كافة مالحم التاريخ س��واء من 

سبقها او من تالها.
السؤال االقوى واالهم والذي يتبادر ألذهاننا 

هو:
ع��ى اية ص��ورة حفظها لن��ا تارخين��ا احلديث 
تفاصي��ل تل��ك امللحمة م��ن ناحيت��ي اجلنس 

األديب والشكل واملضمون؟
ه��ذا  ج��واب  وام��ره  وبمش��يئته  اهلل  انش��اء 

االستفهام يأيت يف الرسالة الثالثة.
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من اجل الوصول اىل ركائز مسرحية قوية 
لعرض القيم الحسينية على خشبة املسرح

 علي حسين عبيد
لواقعة الطف اخلال��دة خصوصية واضحة 
وعميق��ة يف صفح��ات التاري��خ س��واء ما 
خيص القيم الدينية او الفكرية او االخالقية 
وغريه��ا، لذلك تنعكس ه��ذه اخلصوصية 
يف مجيع املج��االت التي حت��اول أن تق�ب 
من هذه الواقعة املتجددة وجتس��د احداثها 

وقيمها فنيا او ادبيا او فكريا .
ومن هذه املج��االت املرسح، فهو كام نتفق 
عن��رص تثقيف مه��م يف منظوم��ة التوصيل 
للقيم ب��كل اجتاهاهتا، وكلن��ا نتذكر املقولة 

الش��هرية الت��ي تذه��ب اىل املعن��ى الت��ايل 
)إعطن��ي خب��زا ومرسح��ا، أعطيك ش��عبا 
مثقف��ا( ولكن ُترى هل ركز املعنيون كتاب 
وفنانون وفرق ومؤسس��ات فنية جهودهم 
يف ه��ذا املج��ال كام ه��و مطل��وب منهم ؟ 
ولع��ل اجل��واب واض��ح، صحي��ح هن��اك 
خط��وات معينة هبذا االجتاه بيد ان االمر ال 
يزال قيد القصور وال�اجع، ألن املطلوب 
ه��و جه��ود اكثر بكث��ري مما بذل��ت يف جمال 

املرسح احلسيني.
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وكت��اب  ادب��اء  كرب��الء  هنال��ك يف  مث��ال 
معروف��ون يف كتابته��م للمرسح احلس��يني 
وق��د تناولوا واقع��ة الطف ب��رؤى جديدة 
حتاول أن تركز عى القيم احلسينية ورضورة 
تفعيله��ا لالف��ادة منها اىل اق��ى حد ممكن 
خاص��ة وانن��ا نعي��ش ازم��ة قيم ك��ام يقول 
املتابعون، بمعنى ان تصحيح الواقع ونرش 
القي��م احلس��ينية كرفض الظل��م وتصحيح 
املس��ارات اخلاطئة وما ش��ابه أمر مطلوب 

شعبيا وربام يف العامل االسالمي امجع. 
م��ن هن��ا ت��أيت امهي��ة تفعي��ل دور الكتاب 
واالدب��اء يف هذا املجال، وقد كانت خلطوة 
عق��د  املؤمت��ر التاس��ييس االول للم��رسح 
احلس��يني يف كرب��الء أمهي��ة بالغ��ة يف ه��ذا 
املجال حيث توافد عدد مهم من املختصني 
بفن املرسح وعقدوا مهرجاهنم التأسييس يف 
العتبة احلسينية املطهرة، وهي خطوة مهمة 
يف هذا املجال حي��ث انطوت عى عدد من 
البحوث والدراس��ات املتخصصة باملرسح 
احلسيني، وقد أرشت بعض البحوث نقاطا 
مهم��ة كام ورد يف بحث الدكتور عي كاطع 
خلف قس��م اللغة العربية � كلي��ة االداب � 

جامعة الكوفة، الذي جاء فيه:
جذور امل��رسح تعود اىل أص��ول دينية ويف 

العصور الوسطى
)تع��ود ج��ذور امل��رسح اىل اص��ول ديني��ة 

ويف العص��ور الوس��طى نش��أت املرسحية 
بموضوع��ات مأخ��وذة م��ن األنجي��ل ... 
وعدم امتالك االس��الم هل��ذا الفن كان وما 
زال مثار استغراب ولذلك يرى البعض انه 
موجود والقس��م اآلخر يتنكر لوجوده بينام 
هن��اك ظواه��ر مرسحية كث��رية مثل مرسح 
احلك��وايت وخي��ال الظ��ل ومرسح الس��امر 
وامل��رسح االحتف��ايل وغري ذلك وتناس��وا 
الش��عائر احلس��ينية التي مل يكتب هلا التطور 

لتتحول اىل فن مرسحي متكامل (..
وهك��ذا يك��ون تأش��ري ه��ذه النقط��ة ه��م 
والف��ت للنظر، فلي��س من املعق��ول ان ال 
تتضافر اجلهود الفنية واالجرائية والكتابية 
واملالي��ة لكي نعضد كل م��ا يمت للمرسح 
احلس��يني بصلة، خاصة اننا نمتلك عنارص 
هذا املرسح من كتاب هلم كتابات مرسحية 
التمثي��ل  ش��طري  يف  وفنان��ني  متكامل��ة 
واالخ��راج وغريمه��ا، وع��ى س��بيل املثال 
نذك��ر الش��اعر والكات��ب املرسح��ي رضا 
اخلفاجي ال��ذي كتب سلس��لة مرسحيات 
حس��يني مهمة منها مرسحية احلس��ني )ع( 
ومرسحية سفري النور وعددا متواصال من 
املرسحي��ات التي تتعلق باملرسح احلس��يني 
كمرسحي��ة احل��ر الرياح��ي التي ق��ال فيها 
الناقد الراحل لواء الفواز يف دراس��ة مهمة 
عنه��ا ُن��رشت يف حينه��ا بعدد من وس��ائل 
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االعالم الصحفية وغريها:
اخلفاج��ي(  الش��اعر))رضا  )يف مرسحي��ة 
الرياح��ي((  احل��ر  ))ص��وت  الش��عرية 
سنحاول معرفة ما اذا كان الشاعر قد حقق 
ه��ذه املعادل��ة الصعبة ام ال، عى املس��توى 
الفن��ي، ك��ام س��نتعرف ع��ى قيم��ة العمل 
الفكرية، حتى نمس��ك بط��ريف املعادلة عى 

نحو اكثر اكتامال يف املنظور النقدي( .
ث��م يتناول الف��واز اجلان��ب القيمي يف هذه 

املرسحية فيقول:
)اذا كان االمام احلسني )عليه السالم( ثورة 
ع��ى الواقع، فأن ش��خصية احل��ر الرياحي 
مث��ال ممتاز للث��ورة عى النف��س ومغريات 
الظرف الذي تعيش��ه والث��ورة تلك كانت 
))فع��ال(( باملعنى الفلس��في للكلمه حيث 
تناه��ي الش��خصية وحمدوديته��ا ودخ��ول 
حي��ز البق��اء التارخيي بس��بب من انتش��اره 
واس��تمراريته عر االجيال فأصبح فعله)) 
رس��اله(( اس��تقرأها املؤلف الش��اعر رضا 
اخلفاجي جيدا وحاكاه��ا بتأمالته اخلاصة 
والنابع��ة اص��ال م��ن اي��امن واع بمفردات 

عقيدته االسالمية(.
وهكذا يبدو اننا ق��ادرون عى الوصول اىل 
نص��وص املرسح احلس��يني بي��رس طاملا اننا 
نتوف��ر عى مواهب يف املكتب��ة هبذا املجال، 
بي��د أن االم��ر ال يتعل��ق ح��رصا يف جم��ال 

االبداع الكتايب للم��رسح وانام ثمة عنارص 
أخ��رى م��ؤازة لذلك، ومنه��ا توفري الفرق 
الفني��ة وعنارصها كاف��ة )ممثلني وخمرجني 
واضاءة ومؤثرات صوتية وقاعات عرض 
وما ش��ابه( ودعمها ماديا ومعنويا من اجل 
الوصول اىل ركائز مرسحية قوية تتخصص 
بعرض القيم احلس��ينية عى خش��بة املرسح 
وحمبب��ة  سيع��ة  توصي��ل  وس��يلة  كوهن��ا 

للمتلقي.
واذا م��ا تضاف��رت اجلهود يف ه��ذا املجال، 
ف��إن النج��اح س��يكون حليفنا حت��ام، لكن 
الس��عي وال�كيز ع��ى الدع��م والتواصل 
واملتابعة والتشجيع أمور مهمة بإمكاهنا أن 
تفّعل املرسح احلسيني بالطريقة التي ترقى 

اىل امللحمة احلسينية اخلالدة.

*****
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ملَحــَاٌت من تاريخ امل�سـرح 
ـُ�سيني يف كربالء احل

 سالم محمد البناي
ُتع��ُد واقع��ة الطف م��ن احلقائ��ق واألحداث 
املهمة الت��ي غرّيت جم��رى التاري��خ، ملا محلته 
م��ن مضام��ني ودالالت ودروس يف اإلي��امن 
الراس��خ والصر املهيب والبطولة التي جتّلت 
يف الثبات عى املوقف، بطولة قلهَّ نظريها حتى 
أهبرت مدلوالهتا أعظم الفالس��فة والباحثني 
واألدب��اء والكّت��اب يف الع��امل، مثلام أصبحت 
مدرس��ة متف��ردة ينهل منه��ا الباحث��ون عمق 
املوعظ��ة ونقاء الفكر اإلنس��اين الث��ر، وأضاء 
رشوقها كل غروب مرهَّ عى األمة اإلسالمية.

وقد ب��رز دور املرسح يف جتس��يد واقعة الطف 
جتس��يدًا يواك��ب تط��ورات الع��رص وذائق��ة 
األجي��ال القادم��ة من أج��ل أن تبقى أحداث 
ي أو  ه��ذه امللحمة متالصق��ة مع ذهني��ة املتلقِّ
املش��اهد. و كام هو مع��روف أنهَّ مهمة املرسح 
حتوي��ل الن��ص املكت��وب إىل صور ومش��اهد 
يتصاع��د فيه��ا الفع��ل الدرام��ي لت��ؤرش عى 
املعان��اة اإلنس��انية ع��ر اللغة املس��تخدمة يف 
الن��ص املرسحي، وم��ا يرافقها م��ن مؤثرات 

ي. وأجواء تسهم يف التأثري عى ذهنية املتلقِّ
 وق��د أصب��ح لدين��ا ممثل��ون وكت��اب مرسح 

وخمرج��ون يمتلك��ون وعي��ًا واس��عا يف طرح 
اخلط��اب املرسح��ي اإلصالحي وفت��ح منافذ 
الض��وء عى كلِّ ما يتواف��ق مع البناء املرسحي 
وإبراز الصور اجلاملية اإلرشادية واإلصالحية 
الداللية املتناغمة مع ثقافتنا، وبأدواٍت تق�ب 

كثريًا من الواقع.
وُيع��د امل��رسح احلس��يني أح��د )العنوانات( 
التي اس��تندت إىل النهضة احلس��ينية وبالذات 
واقع��ة الط��ف، فأصبح ه��ذا امل��رسح منهجًا 
النهض��ة  ه��ذه  وتأث��ريات  تداعي��ات  لن��رش 
العظيمة عى اإلنسانية مجعاء من خالل تقديم 
عروض مرسحية ملتزمة بالرسد التارخيي غري 
البعيد عن احلقيقة كام يراه الس��يد فضل اهلل إذ 
يقول » إنهَّ املرسح احلس��يني ه��و أحد جتليات 
الرس��الة، ويش���ط فيه ضامن العن��ارص التي 
حتق��ق للحدث التارخي��ي الص��دق واحليوية، 
فيدعو إىل توظيف الق��درات الفنية اإلبداعية 
يف امل��رسح من حيث الكتاب��ة واإلخراج وإىل 
اختي��ار املمث��ل بعناية وإىل الرقاب��ة عى طبيعة 

األداء«.
ويق��ول الش��اعر والكات��ب املرسح��ي رض��ا 
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الع��روض التي كان لبنائها الدرامي تأثري كبري 
ي . عى املتلقِّ

ولو عدنا إىل بدايات ظهور املرسح احلس��يني 
يف كرب��الء نج��د أن��ه كان موج��ودًا من��ذ عام 
1917م بحس��ب الباح��ث  املرسح��ي عب��د 
ال��رزاق عبد الكريم، إذ يش��ري إىل وجود قاعة 
ع��رض وم��رسح متكام��ل كان يق��ع خل��ف 
املخّيم احلس��يني. ويف ثالثينيات القرن املايض 
كانت هناك قاعة م��رسح متكاملة يف خاٍن هو 
اآلن  مقهى الزوراء املعروف يف شارع العباس 

-عليه السالم-.
وق��د توس��عت )خاصة بع��د الع��ام 2003( 
بحوٌث ودراساٌت، كام متت طباعة مرسحيات 
تناول��ت القضية احلس��ينية بأس��لوب عرصي 
واس��تخدمت فيها كل تقنيات املرسح وأسسه 

اخلفاج��ي) يف امل��رسح احلس��يني – حتديدًا – 
م  تنا، ونس��تطيع أْن نقدِّ نس��تطيع أْن نجَد ضالهَّ
إىل جانب امللحمة احلس��ينية اخلالدة ومعانيها 
ودالالهت��ا اإلنس��انية والفكري��ة بعي��دًا ع��ن 
العواطف الساذجة واالنفعاالت واملامرسات 

ة بالرسالة احلسينية ( .. املتخلفة، املرضهَّ
 ولق��د كان لكربالء ومازال دوٌر كبرٌي يف إغناء 
تاريخ املرسح العراقي منذ أن كانت العروض 
ل��ق  الطهَّ اهل��واء  يف  بعفوي��ة  م  ُتق��دهَّ املرسحي��ة 
بمش��اركة ممثلني متيزوا ب��األداء الفطري لعدم 
دراس��تهم للفن املرسح��ي دراس��ة أكاديمية، 
لك��ون  مضامينه��ا  جتس��يد  أج��ادوا  لكنه��م 
ح��ّب العمل وش��دة العاطفة واإلي��امن العايل 
بالنهض��ة احلس��ينية وقائده��ا اإلمام احلس��ني 
-عليه الس��الم- جعلهم أكث��ر صدقًا يف تأدية 
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املعروفة، وأصبح هن��اك اهتامٌم واضٌح بقضية 
امل��رسح احلس��يني خاّص��ة يف كرب��الء، حيث 
تبّنت األمانت��ان العامتان للعتبتني املقّدس��تني 
احلس��ينية والعباس��ية ج��زًءا كب��ريًا م��ن ه��ذا 
امل��رشوع الريادي. وقد أث��ارت نظرية املرسح 
احلس��يني التي طرحها الشاعر رضا اخلفاجي 
الكث��ري من االهت��امم، وكان هن��اك جدل كبري 
ح��ول توصيف املرسح احلس��يني، وتم تناول 
ذل��ك يف املهرجان التأس��ييس ملس��ابقة النهَّص 
املرسحي احلس��يني التي ش��ارك فيها نخبة من 
املختصني يف املرسح من كلِّ حمافظات العراق.

 وهن��ا ال أري��د الدخول يف هذا اجل��دل الذي 
هو من اختص��اص األكاديمي��ني واملختصني 
يف امل��رسح بص��ورة عامة لكن��ي حاولت تتبع 
النص��وص املرسحي��ة -الص��ادرة يف كرب��الء 
حتدي��دا- والت��ي تناول��ت النهضة احلس��ينية 
لك��وين ال أمتلك ع��ددًا معلومًا هل��ا، فالكثري 
منه��ا طبع��ت وأخ��رى مت��ت مرسحته��ا عى 
اخلش��بة، مثلام هناك املئات الزالت كنصوص 

قيد الطبع.
 وم��ن ه��ذه املرسحي��ات: مرسحي��ة )ثاني��ة 
جييء احلس��ني( ومرسحية )اجلائزة( للش��اعر 
الّراح��ل حممد عي اخلفاج��ي، وأكثر من ثامين 
مرسحيات للش��اعر رضا اخلفاجي منها سفري 
الن��ور – مس��لم ب��ن عقي��ل »عليه الس��الم«، 
صوت احُلر الرياحي، صوت احلس��ني-عليه 
الس��الم- ، قمر بني هاش��م العباس بن عي، 
ِس��ْفُر احل��وراء زينب س��الم اهلل عليها، ِس��ْفر 
ابني وثورهت��م ضد احلكم  التوب��ة، هنض��ة التوهَّ

األم��وي، آي��ات اليق��ني يف ِس��ْفر أم البن��ني، 
الثائر الشهيد زيد بن عي بن احلسني -عليهم 
الس��الم- مرسحية ش��عرية عن س��رية اإلمام 
زي��ن العابدين -علي��ه الس��الم-، ومرسحية 
شعرية عن أنصار احلسني -عليهم السالم- .

أم��ا الش��اعر والكات��ب عي اخلب��از فقد كتب 
)ال��رصاع( ومرسحي��ة )اخلدع��ة(  مرسحي��ة 
ومرسحية )حماكمة محيد بن مسلم( ومرسحية 

)عتبات الندم(.
ومرسحي��ة )جواز س��فر( للش��اعر والكاتب 
عقيل أبو غريب، ومرسحية )الطريق( ملؤلفها 
جاس��م أبو فياض، ومرسحية)يزيد( للشاعر 
ع��الوي كاظم كش��يش، وغريه��ا الكثري من 
النصوص التي أجد أنه من الرضوري أن يتم 
حتويلها إىل خشبة املرسح واطالقها للجمهور 
ويقام هلا مهرجان مرسحي عى غرار مهرجان 
الن��ص املرسح��ي احلس��يني، أو يت��م اختي��ار 
إح��دى املناس��بات الدينية لتقدي��م العروض 
من أج��ل تكوين تفاعل مش���ك بني الكاتب 
واملتلق��ي للوصول إىل ماهي��ة وأهداف النص 
املرسحي احلس��يني ومدى وصول��ه إىل ذهنية 
املتلقي ، وعند ذلك يمكن أن نرى ونستش��عر 
حج��م التأثري ومس��احة التغيري الت��ي أحدثها 
الن��ص املرسحي، وبالتايل نس��تطيع أن نجعل 
للم��رسح دورًا كب��ريًا يف نرش الوع��ي الكامل 
بأه��داف القضي��ة احلس��ينية بطريق��ة تفاعلية 

تتضمن كل مقومات املرسح املعروفة. 

*****
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م�رسح )الت�سبيه احل�سينّي( �رسدّيات 
وطقو�س امللحمة الرتاجيدّية

الدكتور عّباس آل مسافر
يف ب��اِب النق��اش العلم��ّي واحل��وار املع��ريّف 
املنفتح أيام الدراس��ة األكاديّمية مع أس��تاذنا 
الكب��ري الدكتور عب��د اإلله أمح��د »رمحه اهلل« 
النش��أة  الع��ريّب ومرجعّي��ات  امل��رسح  ع��ن 
والتأس��يس، كان م��رًصا عى أن��ه ليس هناك 
مرسٌح عريّب باملعنى احلديث للمرسح كام هو 

احلال عند اإلغريق والّرومان.
 وأّن التش��ابيه احلس��ينّية ليس��ت من املرسح 
ومل متت بصل��ة له بتاًتا، ومرتكزات أس��تاذنا 
مس��تندة إىل املقارنة مع املسارح التي سبقته، 
م��ن خ��الل أن عن��ارص املرسحي��ة مل تك��ن 
متحققة فيه، ال من ناحي��ة الزمان؛ ألّنه يعيد 
قص��ة واح��دة معروف��ة س��لًفا ل��دى املتلقي 
ويك��رر األح��داث ك��ام ج��رت يف الواق��ع، 
وأيًض��ا لع��دم وج��ود خي��ال أديّب في��ه يزيد 
حمت��واه م��ن دافعية التش��ويق وأف��ق التوقع، 
وكانت حجتنا � نحُن طلبته � يف املناقش��ة بأنهَّ 
العرَب ق��د عرف��وا التمثيل مبك��ًرا وإن كان 
بمظاهر س��اذجة وبس��يطة، ثّم تطورت تلك 
املظاهر ش��يًئا فشيًئا ووصلت إىل قمة النضج 
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كلِّ أط��راف املعمورة حتم��ُل يف ثنايا وفادهتا 
مظاه��ر امل��رسح ال��ذي يتجّس��د ع��ن طريق 
تقديم األش��عار بمناس��بة معّينة أو غري معّينة 
والت��ي تعد من ضمن بروتوك��والت الزيارة 
واستمرت حتى بعد اإلسالم، وتتخّلل هذه 
املراس��يم األبعاد الوثنّية التي تصل يف أحيان 
كث��رية إىل إرشاك املل��ك باإلهلية، واألش��عار 
يف ذلك كثرية كام نجده عند األعش��ى ، حني 
يس��اوي ش��اعر الب��الط امللك��ّي مع الس��امء 
وإرادهت��ا، وهذا هو قمة ال��رصاع العمودّي، 
وغريه��ا من األح��داث التي تره��ن عى إّن 
مقوالت عدم وجود مظاهر للمرسح العريّب 
غ��ري واقعّية وتضع تل��ك املقوالت عى حمك 

النقد والتمحيص.
أّما مع الدعوة املحمدّي��ة فكان الرصاع أفقًيا 
ا باحلقيقة  بالظاه��ر لكنه كان رصاًع��ا عموديًّ
مع املبادئ الس��امّية التي دعت إليها الس��امء، 
وكان��ت حج��ة املرشك��ني ليس��ت بصدقي��ة 
الرسول والّدعوة، بل يف اخلوف من اختالل 
البني��ة االجتامعّي��ة واالقتصادّي��ة هلم، لذلك 
دعوا الرس��ول إىل االع���اف بآهلتهم مقابل 
دخوهل��م يف اإلس��الم، وهن��اك الكث��ري م��ن 
األفعال الدرامّية ال س��يام يف احل��رب، فمثاًل 
قام��ت هند بن عتبة بعد قت��ل احلمزة بن عبد 
املطل��ب وتقطي��ع أعضائ��ه وجعله��ا ق��الدًة 
لبس��تها ودخلت هبا مكة وهي ترتدهيا، فهذا 
مظه��ر غ��ري مأل��وف س��ابًقا كام تذك��ر كتب 
التاريخ وهي بذلك تبتكر دراما جديدة للثأر. 

حين��ام تالقحت مع احلضارة األوروبّية بفعل 
ال�مج��ة ودخ��ول املس��تعمر لبالدن��ا العربّية 
يف وق��ت مبكر م��ن القرن العرشين ال س��يام 
الفرنيّس يف بالد الش��ام ومرَص وبعض أقطار 
املغرب العريّب، وما جتارب مارون النّقاش يف 
سوريا ويعقوب صّنوع يف مرص إاّل دليل عى 

ما نقول. 
بين��ام كان الدكت��ور مجي��ل نصي��ف التكريتي 
ومن خالل ما ذكره يف مقدمة كتابه » املرسح 
العريب.. ريادة وتأس��يس« يعتقد بأنهَّ املرسح 
ظه��ر عن��د اإلغري��ق والروم��ان واختفى يف 
ممال��ك العرب، ألهن��م � اإلغري��ق والرومان 
كان��وا يصارع��ون اآلهلة املوجودة يف الس��امء 
وخيلق��ون األس��اطري عّنه��ا وهي م��ادة أدبّية 
رجوًعا إىل تعريف األساطري نفسها بوصفها 
حكاي��ة سدّي��ة ع��ن األزم��ان الغاب��رة، أّما 
الع��رب فق��د كان رصاعه��م م��ع بعضه��م 
البعض، وال��رصاع العم��ودي أي مع اآلهلة 
يوّل��د دراما، بينام الرصاع أفقًيا يوّلد أش��عاًرا 
، سواء يف احلامس��ة أو الرثاء واهلجاء؛ لذلك 
انكفأ امل��رسح عندنا، وازده��ر عندهم، ولو 
طرحنا التس��اؤل اآليت، ه��ل أنهَّ الرصاع عند 
الع��رب كان أفقًيا دائاًم أم إّنه يمكن أن يكون 
عمودًي��ا لكن بصورة غري مبارشة، إننا يمكن 
وضع اليد عى بعض مالمح الرصاع يف تراث 
العرب قبل اإلسالم وبعد ظهور اإلسالم، أمل 
تكن الوفود التي تدخل قصور ملوك العرب 
مثل النعامن بن املنذر أو ملوك الغساس��نة من 
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كذل��ك الفعل الدرامّي املتجّس��د باس��تقبال 
النب��ّي )ص��لهَّ اهلل عليه وآله وس��ّلم( من قبل 
األنصار باألش��عار واألهازي��ج وال�حيب، 
وأيًضا الفعل الدرامّي لليهود حني أخرجهم 
اخلليفة عمر بن اخلط��اب )رض( من املدينة 
فخرج��وا بطريق��ة تراجيدّي��ة � ك��ام يذكره��ا 
صاحب األغ��اين � بجوقات يصحبها رضب 
الطبول وترافقها األشعار احلزينة، ولو فتشنا 
مع تقدم الزمن نجد مالمح من تلَك املظاهر 
املرسحّية تأخذ أش��كااًل جدي��دة يف العصور 
الالحق��ة األموّي��ة والعباس��ّية واملتأخرة، كام 
هو احلال يف أش��عار النقائض التي أصبحت 
مرسًح��ا ش��عريًا يتبارى به الف��رزدق وجرير 
واألخط��ل أمام اجلمه��ور الذي ه��و احَلَكم 
للش��اعر األقوى م��ن خالل التصفي��ق له أو 
التهليل واملي��ل جلانبه، وقد دف��ع هذا الفعل 
الدرام��ّي هبذا النوع لالس��تمرار م��ّدة زمنية 
وصلت إىل مخس��ة وعرشين عاًما عند بعض 
املحقق��ني وأدام��ت ال��رصاع ب��ني األف��كار 
والتوجهات وجرت بسببها منازعات قبلّية. 
ويذكر الدكتور حممد حسني األعرجي »رمحه 
اهلل« يف كتاب��ه »فن التمثيل عن��د العرب« بأنهَّ 
الع��رب قد عرف��وا التمثيل ب��دًءا من العرص 
اجلاه��ي إىل العص��ور املتأخ��رة، ومن خالل 
متابع��ة األعرجي لبعض الظواه��ر التي تعد 
بحس��ب رأيه بأهّنا متثيل ودراما، مثل الَكرج 
وحفالت البهلوانيني واحلكواتيني يف قصور 
اخللفاء العباس��يني، وكذل��ك القرقوز الذي 

تطور يف ما بعد إىل »خيال الظل«. 
مة بش��أن بع��ض املقوالت  أس��وق هذه املقدِّ
النقدّي��ة الت��ي تتن��اول أوليات نش��أة املرسح 
الثقافي��ة،  ومرجعيات��ه  وأصول��ه  الع��ريّب 
للدخ��ول للموضوع ال��ذي أري��ده، والذي 
أقّدم��ه بالس��ؤال الت��ايل، هل يوج��د مرسح 
)حسينّي( أو ما يس��ّمى بمرسح )التشابيه أو 
التعزي��ة( عند البعض اآلخر، وهل يمكن أن 
نعد نش��أة هذا املرسح مرتبطة بظهور املرسح 
الع��ريّب، أو إّن مرسح )التش��ابيه( يعّد واحًدا 

من أصول املرسح
الع��ريّب. لق��د كان مل��رسح )التش��بيه( ف��رادة 
تتل��ف عن مظاه��ر أوليات امل��رسح العريّب 
اأُلخر، من ناحية أّنه منذ نش��أته كان مرسًحا 
تراجيدًيا جيّس��د مأس��اة اإلمام احلسني )عليه 
الّس��الم( وأصحابه، واهلدف هو نرش الوعي 
وإظه��ار املظلومّي��ة، وإّن��ه من��ذ بدايته كانت 
جت��ري علي��ه اإلضاف��ات من خالل تقس��يم 
املناظر املرسحّية بحس��ب الش��خصّيات التي 
اش���كت يف واقعة كربالء لذلك تم تقس��يم 
الي��وم الواح��د وهو )يوم العارش( من ش��هر 
حمّرم إىل عرشة أيام، لكل شخصّية يوم معنّي.
 وم��ن خالل املقاربة التي أقامتها املس��ترشقة 
»متارا الكساندروفنا« يف مؤلفها املعنون »ألف 
ع��ام وع��ام عى امل��رسح العريب« ب��ني والدة 
»امل��رسح احلس��ينّي« و«امل��رسح اإلنكليزّي« 
نستش��ف بأّن س��بب ع��دم إتاح��ة الظروف 
للمأس��اة  لنش��وء م��رسح خال��ص  األدبّي��ة 
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احلس��ينّية الضارب��ة جذوره��ا يف الوج��دان 
اإلنس��ايّن هو عدم وجود كّتاب دراما أخذوا 
عى عاتقهم هنضة املرسح احلسينّي مبكًرا؛ إذ 
تقول »وال يتبقى لنا يف النتيجة إال أن نأس��ف 
لعدم والدة شكس��بري عريب كان باس��تطاعته 
جتس��يد طباع أبطاله وس��لوكهم يف الش��كل 
الفن��ي لل�اجيديا الدموي��ة، ان يف هذه املادة 
م��ن املؤامرات والقس��وة والتعس��ف والرش 
م��ا ال يقل عام كانت علي��ه يف مواضيع عرص 
حروب الوردة احلمراء والوردة البيضاء لكن 
رغم ع��دم توفر األس��اس األديب املتني، فقد 
أدى مصري احلس��ني املأس��اوي وأدت معركة 
كربالء إىل والدة )التعزية( التي تعد من أقدم 

العروض املرسحية يف العامل ص:34«. 
وم��ن خصائص امل��رسح )احلس��ينّي( اأُلخر 
أّن��ه موس��مّي ونش��أته دينّي��ة بحتة وليس��ت 
أدبّي��ة، أي إّن��ه يتم عرضُه يف أي��اٍم معلومات 
م��ن كلِّ ع��ام حي��لُّ فيه ش��هر حم��ّرم. ونقول 
ب��أّن ه��ذه املوس��مّية ال تتناق��ض م��ع الفعل 
الدرام��ي للم��رسح ال�اثّي املمت��د منذ زمن 
البابلي��ني والس��ومريني واآلش��وريني وه��م 
الس��كان األصليون للمنطقة الت��ي ظهَر فيها 
املرسح )احلس��ينّي( نفسه، فتذكر املكتشفات 
اآلثارّية هلذه احلضارات أنهَّ هناك اس��تعراًضا 
ا لكلِّ حضارة وينطلق أحياًنا  ا س��نويًّ مرسحيًّ
من املعابد، فمثاًل يقام اس��تعراٌض سنويٌّ يف 
بابل مترُّ فيه املواكب من بوابة عشتار الشهرية 
وه��ذه تعّد من أوضح الس��لوكيات الدرامّية 

املنّظمة. ويمكننا أن نس��تند إىل رأي الدكتور 
»عمر الدس��وقي« يف مؤلفه »املرسحية نشأهتا 
وتأرخيها وأصوهلا« فهو يرى أّن التمثيل كان 
يف أول األم��ر يف الكنيس��ة، ثم ص��ار الناس 
يقتبس��ون هذه املرسحيات الدينية ويمثلوهنا 
خ��ارج الكنيس��ة يف عي��د املي��الد، أو يف عيد 
الفصح أو غريها من األعي��اد الدينية، وكان 
امل��رسح يف لن��دن متحركا ع��ى عربات، كل 
عرب��ة متثل منظرًا، ومتر أمام الناس )كام يفعل 
أصح��اب احل��رف عندن��ا الي��وم يف األعياد 
الدينية بالريف( أم��ا يف القرى حيث الفضاء 
والس��عة فكان املرسح يقام ويقس��م عى عدة 
مناظر والناس يرون أمامهم ص:7« ويمكننا 
أن نعد املرسح »احلسينّي« هو جتسيد امللحمة 
املأس��اوية من جانب أهنا تلتق��ي مع امللحمة 
بش��كل عام، بغياب كاتبها احلقيق��ي، بل إّن 
كاتبه��ا جمهول ك��ام يف امللحمة األس��طورّية، 
واّن الش��عب هو الذي يقوم بكتابتها استنادًا 
إىل بع��ض الروايات التارخيّية فيضيف هلا من 

خياله الشعبّي 
واملحّي أو حيذف منه��ا أحياًنا تبًعا للظروف 
السياس��ّية واالجتامعّية أو بس��بب البيئة التي 

تنطلق فيها إقامة تلك الطقوس.

*****
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من اأجل مـ�رسح ح�سيني عاملي 
خالد مهدي الشمري

كان اإلغريق هم أول من ابتدع املرسح حسب 
بع��ض الروايات وحس��ب ما ذك��ره الباحثني 
واملهتم��ني بالش��أن املرسحي وب��ذات املرسح 
الديني يف ف�ة انتشار املرسح وهناك من يعتقد 
ب��ان بدايات املرسح الديني ه��ي عند الفراعنة 

يف مرص .
ح��ول النش��أة االوىل للم��رسح يعتق��د ع��ى 
األغل��ب بداي��ة امل��رسح كان��ت ديني��ه بحت��ة 
ت��ص يف تلك الف���ة املعبد واإلل��ه  والكهنة 
حي��ث كانت عبارة عن طق��وس دينية هلا تأثري 
كبري ع��ى املتلق��ي ،فالبد من وج��ود فكرة او 
حدث يكون أس��اس العمل  و الفكرة أساس 
املرسحي��ة ،تنتهي اىل األش��خاص وحركاهتم 
التمثيلي��ة التي تعني احل��دث األصي والفكرة 

للموضوع .
امل��رسح الدين��ي ... يمك��ن ان يك��ون املرسح 
ج��اذب الن املتلق��ي املحور األس��اس وكيف 
يمكن إقناع املقابل بفك��رة العمل وموضوعة 
واملضم��ون ، نح��ن اليوم يف أم��س احلاجة اىل 
مرسح وخاصة يف كرب��الء واوكد عى املرسح 
الديني احلسيني بذات وذلك كون هذا املرسح 
خمتف��ي او غري موجود وما يعرض هنا او هناك 
م��ا ه��ي اال جمالس ع��زاء او جتمع��ات للبكاء 
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مش��اهد ب��كاء ولطم مما حي��ول املرسحي��ة  اىل 
جمال��س عزاء بعيدا عن املضم��ون اهلادف دائام 
م��ا يريد البعض ان نتصور الدين هبذه الطريقة 
، ما نحتاج هو مواقف جتس��يد املناهج الربانية 
والتعاليم الس��اموية وتوظيفها يف ما قال وفعل 
احلس��ني وما ارش��د الناس الي��ه وحتويل  تلك 
مظلومية احلسينية  اىل رسالة وعمل يطبق عر 
حتوي��ل الفكرة اىل م��رسح بني ج��اد وفكاهي 
ومرسح أص��ويل ذات قيم حقيقية لنرش تعاليم 
الساموية  واالس��تفادة من احلسني كفكر ديني 
واه��ب ومزج بني اإلس��الم واحلس��ني ليكون 
الداللة اىل اهلل س��بحانه وتعاىل وتذويب الف�ة 
الزمنية بحيث يكون احلس��ني ل��كل ف�ة وكل 
زمان ليكون املش��هد الثقايف احلس��يني الديني 
اهل��ادف أف��كارا تتحول اىل مرسحي��ات عاملية 

عراقية بحته .
ال ننسى أبدا إعامل شكسبري التي حوت فكرة 
وحلول ومعاجل��ات وكانت ناجحة بحيث ال 
تنس��ى عى م��ر األزمان ، لذا نحت��اج توظيف 
النص بشكل حيوي الفكرة التي فيها معاجلات 
تل��ك  تك��ون  بحي��ث  وحل��ول  وإرش��ادات 
املرسحيات بعيدة عن الرتابة يف املنهاج الديني 
او التقي��د باحل��دث التارخي��ي املم��ل او نم��ط 
جمالس العزاء املتب��ع قديام ، نحتاج اىل تضمني 
امل��رسح احلس��يني إح��كام رشعي��ة والدع��وة 
اىل تأس��يس حي��اة اجتامعي��ة تدع��و اىل احلرية 
واح���ام ومواق��ف إنس��انية رشعي��ة وعلمية 

حينها جتد مرسح عاملي حسيني عراقي .

واحل��زن وتأثري اإلحداث احلزين��ة  عى احلالة 
الش��عورية بعيدا ع��ن حمتوى فن��ي منطقي كام 
ليس املرسح احلس��يني وح��دة املختفي بل كل 
أن��واع املرسح وما جت��د اليوم م��ن مرسحيات 
تنتهي فكرهتا ومضموهنا عند باب اخلروج  ،,.

هي ليس��ت عم��ل فني بل تبي��ص وفكاهة ال 
يتعدى اسم هتريج . وهذا ما سمعته من الكثري 
من الفنانني الذين عروا عن مش��اعرهم اجتاه 

فقدان املرسح العراقي يف الوقت احلايل
اعتق��د نحت��اج اىل قبول الفكرة كوهنا ليس��ت 
موج��ودة واقص��د بالفك��رة املضم��ون الفني 
احلقيق��ي اهل��ادف وطبع��ا يف امل��رسح بش��كل 
ع��ام . كام نس��تثني منها اإلعامل الت��ي تقدمها 
العتبة احلس��ينية ووحدة النرش يف قسم املرسح 
احلس��يني ال��ذي اصدر جمل��ة اس��امها املرسح 
احلس��يني ونش��يد بام يق��دم من هن��ج صحيح 
حمك��م لكن اعتق��د انه حكر عى م��كان معني 
نريد تعميم وتوس��يع . وكام أش��يد واثني عى 
األديب الش��اعر رض��ا اخلفاجي ال��ذي أبحر 
يف جم��ال املرسح احلس��يني ع��ر نظرية املرسح 
احلس��يني التي أطلقها عام 2009والتي تعني 

الكثري لو عملنا هبا.
علين��ا ان نح��دد توظي��ف الن��ص يف العم��ل 
املرسح��ي اهلادف وتكريس فك��رة كي حيصل 
املتلقي ع��ى معلومات ترج مع��ه وال  تنتهي 
عن��د الب��اب اخلارج��ي وحتصل ع��ى القبول 
واحلض��ور يف أنفس��هم  ،  ولي��س ك��ام عودن��ا 
البعض وخاصة املرسح الديني احلس��يني عى 
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تعد النهضة احلس��ينية وم��ا حتمله من مضامني 
تربوي��ة وأخالقي��ة أث��رت موضوع��ة املرسح 
احلس��يني، وم��ن خالل الكثري م��ن النصوص 
املرسحي��ة التي جس��دت تل��ك الواقعة، وعر 
جتارب ش��بابية مس��توحاة من واقع��ة الطف، 
يالح��ظ أن معظم تل��ك النصوص قد أخذت 
منح��ى تارخيي��ا لع��رض الواقع��ة ب��داًل م��ن 
ن��ص مرسح��ي حيمل ب��ني طيات��ه اخلصائص 
البني��ة الدرامية التي جي��ب ان تتوافر يف النص 

املرسحي.
م��ن  أنس��اق  الديني��ة  والش��عائر  فالطق��وس 
الدالالت وجمموعة م��ن احلوارات متمخضة 
ع��ن اخلط��اب الدين��ي نش��أت م��ن التقالي��د 
والش��عائر  املامرس��ات  وتل��ك  الروحي��ة، 
والطقوس��ية الت��ي عرفته��ا املجتمع��ات التي 
كانت تقوم هبا، تعر عن فعل أخالقي وشكل 
م��ن أش��كال عالق��ة اإلنس��ان واملق��دس أو 

املخّلص الذي يترضع له ويبكي لفقده.
لذا فالطقوس احلس��ينية تبقى طقوس��ًا حتاول 
جتس��يد واقع��ة الطف، وه��ي قابل��ة لإلضافة 
واحلذف حسب الزمان واملكان، اما النصوص 

الت��ي تق��دم يف املرسح احلس��يني فه��ي عملية 
فكري��ة فنية تعتمد األس��لوب الفن��ي العلمي 

وتتالقح مع مجيع التجارب املرسحية.
اذ تسعى نصوص املرسح احلسيني نحو إثبات 
ال��ذات اإلنس��انية واحل��رص ع��ى التأس��يس 
املعريف هلام مع التطلع الراس��خ نحو املس��تقبل 
ورف��ض الظل��م الس��عي اىل العي��ش الكريم، 
اذ يق��دم الكات��ب نص��وص املرسح احلس��يني 
وخصائص الفكر احلس��يني، ومعاجلة القضايا 
الت��ي هلا مت��اس مب��ارش بالفكر واس��تخالص 
الدروس والعر بالتأثريات الفاعلة واإلجيابية 
بلغ��ة عرصي��ة م��ع اح���ام الوثيق��ة التارخيية 
لرب��ط املايض باحلارض بأس��لوب انتقائي خيدم 
الرؤي��ة اإلبداعية، وه��ذا يتطلب منه ان يكون 
عى درج��ة عالية م��ن الثقاف��ة واالطالع عى 
الوثيق��ة التارخيي��ة وان يس��تعني ب��ذي اخل��رة 
والفن لالس��تفادة م��ن مالحظاهتم ، فالكاتب 
املرسح��ي لي��س مؤرخ��ا وليس برج��ل دين، 
فطريقة عرضه للواقعة مغايرة متامًا، فهو يأخذ 
صورة من ص��ور تلك الواقعة مثل الوفاء عند 
االمام العباس او الصر وااليثار عند احلسني، 

البنية الدرامية يف نصوص املسرح الحسيني

والحرص على التأسيس املعريف 
للشعائر الحسينية

 زينب لعيو�س االأ�صدي
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ويقوم بتوظيفها عر حبكة منظمة .
ولتفعيل الطقس بش��كل يتزامن مع املتغريات 
اجلدي��دة س��واء عى مس��توى الفك��ر والثقافة 
وجب توظيفه واالشتغال عى تطويره بام خيدم 
األنفتاح الثقايف، من خالل استخالص الزخم 
الكبري الذي متلكه مأس��اة كربالء من أحداث 
وبطوالت وشخصيات ارتبطت باملأساة، ويف 
انتاج نصوص ترتكز عى القيم احلسينية النبيلة 

التي هلا عالقة مبارشة يف احياة واملجتمع .
أن طق��س عاش��وراء،  نس��تخلص  م��ن هن��ا 
م��رسح بمقايي��س العل��م املرسح��ي احلديث 
والكالس��كي ، حيث يمتلك نس��قا دراميا يف 

األحداث وذروة درامية ال يمكن اغفاهلا.
وطقس عاشوراء يمتلك استمراريته ونجاحه، 
وحيتاج إىل توظيفه خللق مرسح عريب أصيل.. 
مأس��اوي  ش��كل  ه��و  عاش��وراء  فطق��س 
)تراجيدي( يف اس��تعادته حلادثة كربالء، وقد 

خرج هذا الطقس إىل النور بعفوية، متتلك كل 
مقومات املرسح.

وهن��اك م��ن الكتاب م��ن أب��دع يف تقديم هذا 
الطقس بوصفه مرسح��ًا، فهذا الطقس يملك 
فكرة وق��وة درامية ومرسحية، تتضمن العديد 
م��ن اخلصائ��ص والعن��ارص الدرامي��ة، فيه��ا 
الكثري من التشخيص الديني املقدس، إذ أخذ 
ش��كله االس��المي يف إنعاش طقوس التعازي 
احلس��ينية، بع��د ان ترس��خ يف عم��ق الوجدان 
اجلمع��ي وازدادت رقعته بم��رور االعوام اىل 
مرسح ينبض باحلي��اة ويعتر من اجلذور احلية 

ملرسحنا العراقي املعارص .
ل��ذا الب��د ع��ى كت��اب النص��وص املرسحي��ة 
احلس��ينية أن يس��توفوا ال��رشوط؛ ك��ي يصلوا 
أو يق�ب��وا إىل اهل��دف العام للن��ص املرسحي 
احلس��يني، وم��ن ه��ذه ال��رشوط ه��ي اإليامن 
املطلق ب��ام يكتب وع��ى الكات��ب أن يتقمص 
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بحس��ية عالي��ة أو يعيش األج��واء والطقوس 
الواجب توفرها يف حلظة الكتابة، وهي تعد من 
روحانية النص لك��ي تكون مؤهلة يف انتامئها، 
لتناول الفكر احلس��يني يف األس��باب والنتائج 
ومعاجلة القضايا الت��ي هلا متاس مبارش بالفكر 
واس��تخالص ال��دروس والع��ر بالتأث��ريات 
الفاعلة للدخ��ول اىل روح النص؛ ألن اإليامن 
والصدق مها الوس��يلتان يف سهولة الطريق إىل 

قلوب اآلخرين.
اما ال��رشط االخر فهو معرف��ة اهم خصائص 
البني��ة الدرامي��ة للنص وتتبع اه��م التطورات 
واالس��اليب اجلديدة املتبع��ة يف الكتابة ، فمنذ 
ظهور املرسح عن��د اإلغريق وصوال اىل وقت 
احل��ارض وخصائص البني��ة املرسحية يف تطور 
وجت��دد تبع��ًا لتط��ور احلي��اة وظهور أس��اليب 
جدي��دة وطرق جديدة يف بن��اء املرسحية ومن 
أمهه��ا ظه��ور العلوم الت��ي عم��د الكتاب اىل 
أدخله��ا يف بناء املرسحية الفنية وجعلها عنرص 
أس��ايس وص��واًل اىل تطور يف فك��رة وعرض 
ش��خصيات وس��ري األفعال كل هذا التغريات 
أدى اىل اتاذ البنية املرسحية شكاًل مغاير متامًا 

ملا عرفته البنية املرسحية للمرسحية التقليدية.
ومن معرف��ة أه��م اخلصائص البني��ة الدرامية 
الفنية التي يعتمدها الكاتب يف النص املرسحي 

هي:
الفكرة :

ل��كل مرسحي��ة فك��رة تنطل��ق منه��ا، وحياول 
املؤل��ف نس��ج مرسحيت��ه حوهل��ا، وال يمكن 
للم��رء أن يتخي��ل مرسحي��ة دون فك��رة م��ا، 

فالفك��رة هي الت��ي تنم وجه��ة املؤلف وحتدد 
له معامل الطري��ق نحو حتقيق اهلدف الذي يريد 

الوصول إليه .
الثيمة:

ويقص��د بالفك��رة أو م��ا تع��رف اصطالح��ًا 
)الثيمة( بأهنا تلك )الفكرة الرئيسة التي تسود 
العمل الفني � إهنا موضوعه � والثيمة الدرامية 
هي املفهوم املجرد الذي حياول املؤلف جتسيده 
من خالل متثيله يف شخصيات وأحداث()1(.

الشخصية:
عرفه��ا )ابراهي��م مح��ادة( بأهن��ا: )الواحد من 
الن��اس الذين ي��ؤدون األح��داث الدرامية يف 
املرسحي��ة املكتوب��ة، او عى امل��رسح يف صورة 
ممثل��ني وق��د تك��ون هن��اك ش��خصية معنوية 
تتح��رك مع األحداث، وال تظهر فوق خش��بة 

التمثيل()2(.
والكاتب الدرامي يرج��ع إىل املايض البعيد – 
التاريخ – ويزيح القشور اخلارجية؛ ليكون يف 
لب الزمن، وجياهد يف س��بيل العثور عى إطار 
معارص للش��خصيات واألح��داث، وال يقوم 
هبذه اخلط��وات، إال من أجل غايات وأهداف 
يع��ر م��ن خالهلا عن احل��ارض بطريق��ة مؤثرة 

وأسلوب عميق وفعال)3(. 
الفعل الدرامي :

الفع��ل الدرام��ي يع��رف ع��ى أنه )حت��رك أو 
تط��ور احلادثة داخل احلبك��ة أو التكوين العام 

للمرسحية)4(.
فالفع��ل الدرامي مهام كان حم��دودًا، فإنه يمثل 
جمموع��ة م��ن العالق��ات التي هي أوس��ع من 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

69

بحـوث

أفعال فرد أو ش��خصية ما، ب��ل أنه يضم مجيع 
أفع��ال وترصف��ات الش��خصيات ال��واردة يف 
املرسحي��ة ك��ام أن��ه يف الوقت نفس��ه يقرر - يف 

الغالب - مصائر تلك الشخصيات)5(.
والدرام��ا عموم��ًا تع��د عرض��ًا عياني��ًا يتميز 
بحضور آين يرينا الفعل الدرامي وقت حدوثه 
يتضمن العدي��د من العنارص منها التعقيدات، 
األفع��ال  وردود  واملقارن��ات  واملفارق��ات، 
وه��ذه العنارص إذا اجتمعت م��ع بعضها فإهنا 
تولد سلس��ة من املتغريات يف التوازن، ويمثل 
أي تغي��ري يف ت��وازن تط��ورًا يف نم��و الفع��ل، 
وق��د يكون هذا التطور عى ش��كل حدث، أو 
موقف أو رد فع��ل ومن جمموع هذه التغريات 
يف الت��وازن يمكن أن تتش��كل حبكة املرسحية 

بأكملها)6(.
الزمان واملكان:

يعد الزمان واملكان من العنارص الفنية املهمة يف 
تطور الدراما بوجه عام وتطور ونمو املرسحية 
التقليدية بوجه خاص، فالدراما - عى العموم 
- تع��د من الفنون املكاني��ة التي تتحرك داخل 
الزم��ن)7(، فللزم��ان أث��ر يف تفس��ري املواقف 
الدرامية ومصائر الش��خصيات، بل إن عنرص 
الزم��ن يمثل ركي��زة مهمة من ركائ��ز الدراما 

التي من خصائصها التكيف واالختزال.
احلبكة:

ال متث��ل احلبك��ة عن��رصًا درامي��ًا داخ��ل البناء 
الدرامي للمرسحية فحس��ب، بل هي النسيج 
وبني��ة متكاملة داخل ذل��ك البناء)8(، إذ يرى 

أرسطو بأهنا روح املأساة وجوهرها)9(.

وهبذا فإن أرس��طو يضعها يف موق��ع الصدارة 
م��ن بني مجي��ع مكون��ات الدراما، ف��ال يمكن 
تصور حماكاة إال بوجود حبكة تعمل عى ربط 
احلوادث واملواقف الدرامي��ة معًا ربطًا حمكاًم(

.)10(
الراع :

الرصاع يف الدراما ع��ى أنواع عديدة، فهنالك 
رصاع ب��ني ش��خص وش��خص آخ��ر أو ب��ني 
ش��خص وأش��خاص آخرين أو بني ش��خص 
وحمي��ط أو بني قوى اجتامعي��ة وقوى اجتامعية 
أخ��رى أو بني ق��وى اجتامعية وق��وى طبيعية 
أو يكون رصاعًا يتولد داخل الش��خص نفسه 
بني إرادته وعواطفه واألخري يعرف - عادة - 
بالرصاع الداخي أما م��ا تقدم فتعد رصاعات 

خارجية .
متى ما راعى الكاتب املرسحي الرشوط أعاله 
بذلك يكون املرسح احلسيني جاهزًا لالنطالقة 
وإبع��اد كل م��ا ه��و ال ينتم��ي ملنطقت��ه خاصة 
الطارئني عى املرسح احلسيني، وجعل املرسح 
احلس��يني من أوائل اهتامماهتم؛ لكون املرسح 
مؤه��اًل وق��ادرًا ع��ى تقدي��م الفكر احلس��يني 
السليم إىل العامل بأس��لوب حيقق التواصل مع 

الشعوب.
وعلين��ا أن نجته��د يف كيفي��ة تس��ويقها؛ لكي 
تكون مطلوب��ة ومؤثره دائ��اًم، وبنفس الوقت 
تنري عقول اجلاهلني ويع��ري النهج التكفريي 
املعادي للعقائد األئمة. فهناك الكثري من أبناء 
ش��عبنا أنفس��هم ال يعرف��ون جوهر ش��خصية 
احلس��ني لذلك البد من تس��ليط الضوء وبيان 
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أمهية ورضورة املرسح احلس��يني، م��ع انفتاح 
الع��امل وجود الفضائيات واالن�نت والس��ينام 
والتلفزي��ون فرص��ة لن��رش الفك��ر الرس��ائي 

والتوجيهي يف فكر احلسني عليه السالم .
ديمومة املرسح بكل جهاديته وتارخيه ومسريته
دارت الدني��ا … وجلس��نا خ��الل س��ويعات 
نتأم��ل ما ظل يف الذاكرة وما اس��تقر يف القلب 
.. لنقل��ب صفح��ة بيض��اء جدي��دة .. كان��ت 
احلياة مرسحًا كعادهت��ا فلنتأمل املرسح إذن .. 
ولنرج��ئ أحداثه��ا األخرى آلخري��ن حتدثوا 
عنه��ا وس��وف يتحدث��ون فاألحادي��ث ذات 
شجون والكلامت ستظل تؤرخها سطورًا عى 

ورق احلقيقة التي لن متوت.
إن��ه تأكيد ع��ى ديمومة املرسح ب��كل جهاديته 
وتارخي��ه ومس��ريته املتألقة التي ل��ن تقف عند 

حد …
اذ أرتبط الفن ارتباطًا وثقيًا ومبارش باإلنس��ان 
اذا ال يمكن ان نفصل او نتخيل حياة اإلنسان 
دون الف��ن ، اذا يعتر الوس��يلة الت��ي يعر من 
خالهل��ا لطرحه  للجامل اواًل وما حييطه به ثانية 
من حاالت نفسية وقضايا اجتامعية واقتصادية 

وغريها.  
فاإلنس��ان هو صان��ع الفن كاملرسح والرس��م 
وغريه��ا م��ن الفن��ون، وه��و منتج��ه ومبدعه 
وه��و متلقيه يف الوقت ذات��ه فإن الفن هو جزء 
م��ن الثقافة بش��كل عام ، وخال��ق لتوجهاهتم 
يف ش��تى جماالت احلي��اة، وأضح��ى صعبا أن 
يتخ��ى إنس��ان الع��رص احلدي��ث ع��ن متابعة 
الفن ب��رصف النظر عن حمل س��كناه أو إقامته 

بفضل منتج��ات العرص احلديث ومكتس��باته 
االلك�وني��ة والفضائية، ويف ضوء ذلك يصح 
القول ان الفن يصنع شخصية الفرد ويمنحها 
انامط��ا س��لوكية خمتلف��ة، وللف��ن الق��درة عى 
توجيه الناس ألي اجتاه وألي منظومة فكرية.

ويكم��ن م��دى تقب��ل العم��ل او رفض��ه عى 
الت��ذوق الفن��ي واجل��اميل للف��رد ، فالت��ذوق 
للج��امل س��مة فطري��ة ل��دى اإلنس��ان ورغبة 
حس��ية تثري لديه الفضول والبحث عن اجلامل 
املكنون يف الفنون ، ويش�ك يف عملية التذوق 
الفن��ي طرفني مهمني يف اثارة القيم اجلاملية مها 
الفن��ان الصانع للجامل واملتلق��ي للوصول اىل 

معادلة النسبية للجامل .
اذا متثل الذائقة االداة الرئيس��ة يف انتقاء العمل 
الفني وهي تفصح عن مدى ثقافة الفرد واهم 
االجتاه��ات الفكري��ة واجلاملي��ة واالجتامعي��ة 
، اذا تت��م م��ن خالهل��ا تصعي��د العم��ل اهلابط 
والعم��ل ع��ى تروجي��ه يع��ود اىل قل��ة وعيه يف 
كل االم��ور التي تم ذكرها اضاف��ة اىل العامل 
النف��يس والعنف الذي يتعرض ل��ه الفرد ادى 
اىل ضي��اع الكث��ري من القي��م االخالقي��ة التي 
هي اس��اس العمل الفني ل��ذا حياول التخلص 
من كل تل��ك االمور التي حتيط به عر اللجوء 
اىل الف��ن اهلزيل اهلابط الغري اخالقي ، والناتج 
م��ن الثقافة املس��تبدلة والدخيل��ة عى املجتمع 
االصي��ل ، واصبح املتلقي غ��ري متذوق للقيم 
الثقافي��ة االصيل��ة فالف��ن س��امي وراقي النه 
ذو حمتوى هادف ومتزن ورس��الة ذات ش��كل 
ومضمون ، اما ما يقدم االن من الفن اهلابط ال 
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يعتر فن وال يرتبط للفن بصلة بأي ش��كل من 
االشكال أ انه عبارة عن حمتوى مبتذل وهازل 
ال ه��دف له س��وى اثارة الس��خرية واضحاك 
املتلقي .، وهذا الينفي وجود كثري من احلاالت 
املش��عه    التي تألقت يف مرسحنا هنا وهناك .. 
يف أماك��ن قد الخيطر عى ب��ال أحد أهنا تعطي 
هذا العطاء كل هذا احلاالت تشكل صفحات 
س��اخنة ضد التيار العابث الالجمدي املتشبث 
بحج��ج تبدو للوهلة األوىل صائبة ولكنها من 
حيث اجلوهر واحلقيقة وسائل تفي العجز يف 
أن ترتف��ع إىل املس��توى الذي جي��ب أن يكون، 
املس��ألة يف تقديري التق��ع يف حالة التعجيز يف 
أن املشاهدين يريدون نوعًا خاصًا من الفن .. 
أبدًا، املشاهدون هم متلقون أنقياء يمكن بكل 
بس��اطة أال يغرق املرسح بالزب��د وحده .. أال 
ت�اكم الالفنية في��ه إىل االبتذال، آنذاك تكون 
املعادلة مقبولة ومتناس��بة، م��ا يريده اجلمهور 
وف��ق تصوراتن��ا نحن ح��ني نك��ون أمينني له 

وحريصني عليه ..
إذن لنس��جل دع��وة خملص��ة ل��كل من عش��ق 
الف��ن وأحبه وآمن به فن��ًا وثقافة ومتعة رشيفة 
.. دع��وة لكل هؤالء ك��ي يعمق��وا يف العيون 
والقلوب والنف��وس الفكر املتوهج يف املرسح 
والش��فافية  الفنية فيه والعمق اإلنس��اين الذي 
لن خيب��و والس��عادة النابعة من أع��امق النفس 
ضحكة أو ابتس��امة أو قهقهة عالية رشيطة أال 

يضيع صداها كفقاعة صابون ..
عذرًا إن كنت قد قسوت، وشكرًا إن كنت قد 
أفدت واعتزازًا بكل من رس��م لوحة إنس��انية 

مؤث��رة ومفي��دة وممتعة يف مس��رية الفن العريب 
كي نصعد إيل اعي ال صعودا مزيفا إيل اسفل
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مسرحية العدد

تاأليف: ر�صا اخلفاجي
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شخصيات املرسحية /
1 / س��ليامن أب��ن رصد اخلزاع��ي : من زعامء 
الكوف��ة وقائ��د التواب��ني الذين قاتل��وا جيش 
عبيد اهلل أبن زياد ، حيث أستش��هد مع الكثري 

من التوابني .  
2 / املختار الثقفي : أحد زعامء الكوفة وقائد 
اإلنتفاض��ة فيها والذي أقت��ص من قتلة اإلمام 
احلس��ني )ع( وأهل بيت��ه وأصحاب��ه يف واقعة 
الط��فِّ التي حدث��ت يف العارش م��ن حمرم عام 

61 ه� .  
3 / رفاعه بن شداد البجيل : من زعامء الكوفة 

ومن قادة التوابني . 
4 / املس��يب أب��ن نجبة الف��زاري : من زعامء 

الكوفة ومن قادة التوابني . 
5 / عب��د اهلل ابن يزي��د : وايل الكوفة عام 64 
ه� م��ن قبل عب��د اهلل أبن الزبري بع��د أن دانت 
الكوفة والبرة حلكم عبد اهلل ومصعب أبناء 
الزبري أبن العوام . حيث أعلنت الثورة أواًل يف 

احلجاز ومن ثم امتدت إىل العراق . 
6 / طوعه أم بالل : املرأة التي آوت مسلم أبن 
عقي��ل عندما بقي وحيدًا يف طرقات الكوفة .. 
وبالل أبنها الذي أخرب عن مكان مسلم وغدر 

به . 
 : األس��دي  مظاه��ر  أب��ن  7 / روح حبي��ب 
الصحايب اجلليل ومن شيوخ الكوفة  وزعامئها 
والذي قاتل مع اإلمام احلس��ني )ع( يف كربالء 

وأستشهد بني يديه . 
8 / روح احلر أبن يزيد الرياحي : أحد زعامء 
قبيلة متيم يف منطقة غرب الكوفة وأحد حلفاء 
بن��ي أمّيه والذي قاد جيش��ًا ملنع موكب اإلمام 
احلس��ني )ع( من التقدم باجتاه الكوفة وكذلك 
منعه من العودة يف بادئ األمر ..ومن ثم انحاز 
إىل أنصار اإلمام احلس��ني )ع( وقاتل معه ضد 

اجليش األموي وأسنشهد . 
9 / جمموع��ة من األنص��ار واملقاتل��ني الذين 

ثاروا مع املختار أبن عبيد الثقفي يف الكوفة .
تقديم

جتس��د مرحلة ما بعد م��وت الطاغية يزيد أبن 
معاوية الذي حكم فيها مدة ثالث س��نوات ، 
قتل اإلمام احلسني )ع( وأستباح املدينة املنورة 
وأحرق الكعبة حيث رضهبا باملنجنيق .. وبعد 
موته ضعفت الدولة األموية مؤقتًا ، فنجحت 
ثورة عب��د اهلل أبن الزب��ري يف احلجاز وأمتدت 
إىل الع��راق حيث أرس��ل إليه��ا أخاه مصعب 
اب��ن الزبري الذي بقي يف البرصة وأرس��ل عبد 

اهلل أبن يزيد واليًا عى الكوفة .. 
ويف زمن الوايل الزبريي ق��ام التوابون بحركة 
ثورية حيث مجعوا جيشًا ملقاتلة جيش عبيد اهلل 
ابن زياد الذي هرب من الكوفة وأستقر مؤقتًا 
يف ش��امل غرب العراق عند احلدود الس��ورية 
العراقية .. كذلك جتس��د ه��ذه املرسحية ثورة 
املخت��ار أب��ن عبيد الثقف��ي يف الكوف��ة وعزل 
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واليه��ا الزبريي ومن ث��م االقتصاص من قتلة 
اإلمام احلس��ني وأهل بيت��ه وصحبه األبرار .. 
، حي��ث قبض عى القتلة وقط�ع رؤوس�����هم 
وأرس��لها إىل املدينة املنورة إىل اإلمام عي أبن 
احلس��ني ) السجاد ( عليه السالم حيث أدخل 

الفرحة يف قلوب مجيع اهلاشميني . 
تقع احداث هذه املرسحية يف األعوام  64 – 

65 – 66 ه�  .
     - املشهد األول -

بع��د رف��ع الس��تارة ، يض��اء امل��رسح ، حيث 
نش��اهد ع��ددًا من اللوح��ات الكب��رية تغطي 
أرج��اء امل��رسح وهي مس��توحاة م��ن ملحمة 
كرب��الء اخلالدة ، تتوس��ط اللوح��ات ، لوحة 
كب��رية تواج��ه اجلمهور – يف قل��ب املرسح – 
حي��ث ن��رى فيه��ا رأس اإلمام احلس��ني )ع( 
معلقًا عى رمح وهو يبثُّ أش��عاعه املبارك ... 
بعد قليل يتقدم رجٌل من عمق املرسح ويتجه 
إىل واجهة املرسح ليخاط��ب اجلمهور .. هذا 
الرجل يمثل فلس��فة وجودنا يف هذه احلياة .. 

وهذا الرجل قد جتاوز اخلمسني من العمر  : 
الرجل قائ��اًل :- )) تل��َك األي��اُم ُنداوهلا بنَي 

الناس ((. 
)1(  َقس��ٌم م��ن اآلي��ة ) 140( من س��ورة آل 

عمران 
  فلع��لهَّ الالئ��َذ بالتق��وى ُي��درُك دوره ولكي 
تكِش��ُف َعن جوَهِره��ا ، أفع��اُل الصفوِة ، يف 
حلظات احَلس��م، ... البدهَّ هلا أْن تس��تلِهَم نوَر 

ال��َرَره فالعامُل مفتوٌن بغوايتِِه ، حدهَّ العاهه .... 
وإذا أس��تفحَل أم��ُر ال��داْء ...، فقدت رونقها 
األض��واْء إْذ َحل��ْت يف ُعمِق رؤاه��ا ،، اللعنه 
وإذْن ... كي ُندرَك ُحلاًم غادرنا ...، وش��عاعًا 
كان س��مرَي  القلب البدهَّ وأْن يبزَغ وهُج الوثبِة 
ُدُه  بأريج البذل ولنكُتَب تارخيًا  فين��ا ...، لنعمِّ
أهب��ى، تصنُعُه آي��اُت املحنه...، ك��ي َتفرَز من 
بنِي األش��ناْت ...، دفقًا رقراقًا يزخُر يف ُعمِق 
ِر ، يف رِح��ِم  ِد واملتج��ذِّ وج��وده …، باملتج��دِّ
النور  ذا البوُح َس��ليُل الَقَب��ِس املتعامِد ِمن نار 
ُقدس��ّيه   يف أرِض َتع��رُف أساَر طهارهِت��ا ُمْذ 
أعط��ى – ) جري��ُل ( )2( – ِمنه��ا حْفنه …، 
��ُد م��ن آياِت  حلبي��ِب اهللِ ، حمم��د  وه��ي تصعِّ

هواها …، وُتسبُِّح هللِ الواحْد  
 )2( جري��ل امل��الك املوكل باألنبي��اء والذي 

انزل القرآن عى سيدنا حممد )ص( .
ه��ا وحُش الطغيان …،  وأستأَس��َد  وإذا دامَهَ
فيه��ا يف غفله.. تتوظ��ُأ يف دمها .. تس��تنهُض 

…   لتداوي سوءاِت الزمِن اجلائر  َتها  ِعفهَّ
الُدني��ا : ش��وٌط تكِش��ُف في��ه س��جايانا ، عن 

َجوَهِرها ! 
َمْن صاَن ثاِمَر س��جاياُه، وتوزَعه��ا بنَي قلوِب 
الن��اس، بن��ور اإليثار…              صارْت أهنارًا 

ِمْن َعَسٍل!. 
وإذا َخ��رِسَ الواحُد مّنا رشط والئْه …، خرِسَ 

املأوى !! 
وإذْن … ك��ي َتعُرَ ذاَك احل��دِّ الفاصِل  ما بنَي 



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

75

مسرحية العدد

الضدي��ن …، الب��دهَّ لعش��ِقَك أْن يع��ُر …، 
بواليتِهم!

بسفيَنتِهْم … 
بالثقلنْي 

فاجته��دوا يف الش��وط األّوِل … ع��لهَّ الفوز 
ِة هبَجتِِه يف الشوط الثاين  يكوُن بقمهَّ

ِة هبجتِِه ، يف الشوط الثاين  علهَّ الفوز يكوُن بقمهَّ
        ظالم …..ستار

      - املشهد الثاين -
يف دار س��ليامن أبن رصد اخلزاعي .. وهو من 
كب��ار زع��امء الش��يعة يف الكوفة ، ع��ام 64 ه� 
ُيعقد اجتامع للتوابني من أنصار اإلمام احلسني 
للبح��ث يف أمور ثورهتم ض��د احلكم األموي 
.. بحض��ور بع��ض زع��امء  الكوف��ة .. ووايل 
الكوف��ة الزب��ريي ، عب��د اهلل أبن يزي��د . ومن 
الزعامء التوابني املعروفني .. رفاعة ابن ش��داد 
البجي واملسيب أبن نجبة الفزاري وحشٌد من 

األنصار . 
ينهض س��ليامن ليتكلم وحيث احلارضين عى 
مواصلة الثورة والقتال ضد األمويني قائاًل : 

س��ليامن : - يا أنصاَر أيب عبد اهلل َقُرَب املوعدُ  
للقاِء اهلْل ، هذا انسُب وقٍت ننهُض فيه ، بقلٍب 
َيغُمُرُه اإلي��امن فلقد ماَت الطاغي��ُة الفاجُر يف 

الشام ..، وبدْت دولتهم تتآكل   
  ... خطايان��ا  ُكلهَّ  وَنمح��و  اآلَن  فلننتف��ُض 
ولن��درَك بؤَس تاذلنا باإليثار نحُن تقاعس��نا 
َعْن نرصِة س��بِط حمم��د ) ص��ى اهلل عليه وآله 

( يف حلظ��ة ضع��ٍف وه��وان وكبون��ا ، ننحُب 
كالضعف��اء ...  يا أح��راَر الكوف��ة : آَن لنا أْن 

ر ِمْن دَنِس الوسواْس  نتطههَّ
ال تري��رَ خلذالِن األم��سْ ،  إْن هو إاّل رجٌس 
م��ن عم��ِل الش��يطاْن فلنجم��ع ُكلهَّ األنص��ار 
وُكلهَّ األح��رار...، ولن��رصُخ بصوٍت واحْد ، 

كالزلزال : 
لبيَك أبا عبد اهلل ... لبيَك أبا عبد اهلل 

اجلميع يرصخون وراءه لعدة مّرات : 
لبيَك أبا عبد اهلل 

ثم يستمر سليامن قائاًل : - 
ك��ي َنرفَع عْن كاهلنا َوهنًا الزمنا، البدهَّ لنا ِمْن 
ش��وٍط يف اإليثار ويف اإلخ��الِص ويف اإليامن 
...،  حتى نتأكد ِم��ْن صدِق مزاعِمنا، ونعانُق 

نوَر أيب عبد اهلل 
هّيا يا أنصار اهلل .. ستقرُّ عيوُن بني هاشم ...،  

وسيشملنا اهلل بلطفْه 
ينه��ض – املس��يب الفزاري ، ويش��هر س��يفه 

قائاًل :  
يت��رُأ س��يفي ِم��ْن ِغم��ِدِه ، ُمنُذ اللحظ��ه ، لْن 
أخفضُه إاّل بالنرْص ... أو ألقى اهلُل بوهج دمي 
! الب��دهَّ لنا أْن نذهَب جمتمع��نيَ إىل قِر أيب عبد 

اهلل لكي ، ُنعلُن توبتنا 
ليكوَن علينا الش��اهَد ، حتى نتخلهَّص مْن وزر 

اخُلذالن 
سليامن اخلزاعي : -

يا أحرار الكوف��ة، فليعلم حارضكم ، غائبُكم  
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.. من��ُذ اللحظه ما أملُكُه ِمْن م��اٍل ومؤونه .. 
ُع بني األنصار الثوار.    سيوزهَّ

َنب��ذُل أع��ى م��ا نملك ِم��ْن اج��ِل أيب عبد اهلل 
السبط، وِمْن أجِل مقارعِة الطغيان األموي 

وإذْن.. الب��دهَّ لن��ا أْن ُنكم��ل ُعدتن��ا يف أسع 
وقْت ونس��رُي إىل وكر الظلم ووكر الطغيان .. 

كي هندمُه ! 
وايل الكوف��ة الزب��ريي ، عب��د اهلل أب��ن يزي��د 

خياطب سليامن : - 
يا ش��يَخ الكوفِة ال تعجل .. البدهَّ لنا ِمْن تدبري 
األمر ... باحلكمة ، واالس��تعداِد الكاملْ  ... 
مِلَ ال َنخ��رُج ُمتحدين بجيش واحدْ  ؟  س��َنعدُّ 
َة كامل��ًة ، حت��ى ُنره��َب ح��كاَم الش��اِم  الُع��دهَّ
وجي��ش الباطْل... إْن قاتلت��م جيش أبن زياد 
هبذي القله .. س��يكوُن النرُص هلم! فس���جُح 
كّفَتُه��م .. فل��امذا نخرسك��م يف ه��ذا الوق��ِت 

امُلحرج؟ 
األج��دى أْن ننه��َض هنضَة رُج��ٍل واحد، كي 
هُنزَم – مروان – وجنده! احلكمُة تستدعي أْن  

نستنفَر ُكلهَّ الطاقاْت. 
سليامن : - 

لكّنا يا وايل الكوفه ... أقسمنا اْن نذهَب لقتال 
التحريفيني القتله ! 

أقسمنا أْن نقُر سلطان البغي ... أْقَتُل خطأ أن 
د  أو نتقاعَس ، يف حلظة َحسم  ن�دهَّ

أَو م��ا كان أبو عب��د اهلل ، مع القله !  لكْن فعًل 
، أحدَث رشخ��ًا يف ُج��دران الظلامْت  الط��فِّ

من��ا كيف نناج��ز حلظات  فع��ُل الط��فِّ .. علهَّ
الوه��ن .. هنضُتنا تتبُعها هنضه ، حتى آخَر يوٍم 

ِمْن أيام الباطلْ .
فع��ُل الطفِّ س��يخلُد َعَر األزمان، س��يكوُن 
للمحروم��نَي  أم��اًل  للمظلوم��نَي...  ش��عاعًا 
املضطهدينْ ! فعُل الطفهَّ سيدمُغُ وجه الباطِل 

.. بدماٍء ال تنضب أبدًا !! 
املسيب الفزاري : -

َد بع��د اآلن .. ع��ْن ن��رصِة آل البيت  ل��ْن ن�دهَّ
األطه��ار .. هذي الث��ورُة خالص��ٌة هلل، بدوِن 
مآرب الب��دهَّ وأْن نقتحَم الباطل يف داره، حتى 

يدرك عاقبِة الظلم وعاقبة ِ الطغياْن 
رفاعة البجي : - 

ب ُكلهَّ األذن��اب... أّما انتم يف  آَن لن��ا أْن نتعقهَّ
الكوف��ِة ، ي��ا وايل الكوف��ة ... فعليُكم تطهري 
الداخ��ل ِمْن أرجاِس أمّي��ه... الكوفُة البدهَّ هلا 
��ر ِمْن أع��وان التحريفيني أعظم خطٍر  أْن تتطههَّ
سيواجهُكم، إْن ظلهَّ الدجالوَن املرتزقه .. دوَن 

عقاب .. قد تقوى شوكَتُهُم ، ويعودوَن؟! 
وايل الكوفة ببعض من اخلوف : -

معُكم ُكلهَّ احلقِّ ... البدهَّ وأْن نجتثهَّ الباطَل يف 
أقى سعه .

سليامن خياطب رفاعة البجي : - 
.. أكتب ألحبتن��ا، يف ُكلِّ األمصار..   ي��ا بجيِّ
َعْن ع��زم ِ التواب��نَي عى إعالن الث��ورِة ، ضد 
طغاِة الش��ام البدهَّ وأْن يعلَم أنصاُر أيب عبد اهلل 

.. عن خطتنا بالتفصيل! 
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عن موعِدن��ا القادم ، وم��كان جتّمعنا / وابن 
فزارة / س��يقوم بتجهيز الثّوار .. ) يؤرش عى 

أبن فزارة املسيب(. 
وايل الكوف��ة ، بنوع من املجاملة لكونه زبريي 

اهلوى ويدع��و لعبد اهلل أبن الزبري: 
قلب��ي معُك��م .. يب��دو أْن ال رجع��َة ع��ن هذا 

اإلرصار. 
سليامن : -

ج للطفِّ ..  ال رجع��َة يا وايل الكوفة .. س��ُنَعرِّ
لزيارة موالنا س��بط رسول اهلل، وُكلِّ الشهداء 
ْ! وس��ُنعلُن يف حرضت��ِه .. إّن��ا  ماض��وَن عى 
اإلخ��الص ... ماضون لتطه��ري النفس، من 

دَنس الوهِن وَدَنِس الوسواس. 
بس��م اهلل نقوم اآلَن، كي ُنُنجَز ش��وَط الُعمر.. 

هذا قدٌر رشفنا اهلُل بِه.
ثم ينهُض اجلميع ويرصخ��ون بصوٍت واحد 

وهم يشهرون سيوفهم : 
لبيك أبا عبد اهلل 
لبيَك أبا عبد اهلل 

ظالم ...........ستار  
- املشهد الثالث -

املكان: س��جن الكوفة يف زمن الوايل الزبريي 
عب��د اهلل أبن يزي��د، حيث اعتق��ل املختار أبن 
يوسف الثقفي خوفًا من حتركه ضد – احلركة 
الزبريية والس��يطرة عى الكوفة والدعوة آلل 
البي��ت النبوي األطه��ار واألخذ بث��أر اإلمام 
احلس��ني )ع( ال��ذي استش��هد يف 61 ه��� يف 

كرب��الء ... ُنش��اهد املختار ابن عبي��د الثقفي 
م��ن وراء القضب��ان وهو م��ن زع��امء الكوفة 
حيث كان يدعو للقيام بثورة لنرصة آل البيت 
األطهار ... ُنش�����اهد ونس�����مع املختار وهو 

يكلم نفس����ه بص��وت مسموع قائاًل : - 
م��ا أْن خ��رَج التواب��وَن لقت��ال ِ أب��ن زي��اد ، 
��ف.. فإذا يب  حت��ى بدأت أحق��اُد الوايل تتكشهَّ
ألق��ى يف الس��جن! فأنا أعرف أه��داف الوايل 
وسياسته .. هم ال يدعون إىل نرصة آل البيت 
األطهار )عبد اهلل ( و) مصعب ( )3( يدعوَن 

ألنفسهم..
)3( عب��د اهلل ومصع��ب م��ن ابن��اء الزبري أبن 
الع��وام . حي��ث قام عبد اهلل بث��ورة يف احلجاز 
وس��يطر عليها وانترش نفوذه بع��د موت يزيد 
أبن معاوية وأرس��ل اخاه مصع��ب واليًا عى 
العراق، حيث بقي يف البرصة وارسل عبد اهلل 

أبن يزيد إىل الكوفة .
والكوفُة تضُع لألخوي��نِ اآلَن ولذلك ألقى  
يب  وايل  الكوف��ةِ ، يف الس��جن أّي��اٌم تنه��ش 
خارصيت ، بقس��اوهتا .. إنقطعت عنيهَّ  أخباُر 
الكوف��ة .. وأنا ال اعلُم م��ا حلهَّ بتلَك الصفوِة 
ِم��ْن أنصار أيب عبد اهلل الس��بط  َخرجوا لقتاِل 
أبن زياد ... وس��ليامُن، أس��تعجَل أمَر احلرب 
ر عن ذنب األمس .. والوايل عبد اهلل  ... ليكفِّ
َص  أبن يزيد  ف��رَح لذاك األم��ر .. حتى يتخلهَّ
ِم��ْن ُثقِل التوابني حتى تلو الكوفَة من أنصار 
إب��ن الزهراء، حفيد رس��وِل اهلل !  آٍه لو أخرُج 
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َن أرشار الكوفِة وحثاالِت   من هذا الفّخ ، أللقِّ
إبن زياد ..  درس��ًا حتى يع��رَف ُكلُّ الناس .. 
َم��ْن هو هذا املختار س��أُردُّ ع��ى مصعِب ، يف 
إعالن الثورِة يف الكوفه حتى يعرف َردهَّ الفعِل 
، حني يزجُّ املخت��اُر وراَء القضبان يتقدم أحد 
احلراس ليس��لم إىل – املختار – رسالة، ما أْن 
يقرأ األس��طر األوىل فيها بصمت حتى يسيطر 
علي��ه احلزن .. فيك��رر هذه اجلملة مع نفس��ه 

وبصوت مسموع. 
املختار : -  

َرِحَم اهلل التوابني .. َرِحَم اهلل التوابني. 
) ثم يقرأ بقية الرسالة بصمت مع نفسه، حيث 
نرى تساقط بعض الدموع من عينيه .. بعدها 

يستمر يف احلديث (. 
املختار : - 

 فلقد ابلوا واهلل ، بالًء حسنًا ....  وسيذكرُهم 
تاريُخ املجِد هبذا املوق��ف، بَذلوا األنُفَس ، يف 
حلظ��ِة ص��دْق ..  كوكبٌة من أحب��اِب اهللِ وِمْن 
أنص��اِر أيب عب��د اهلل ...                        س��بَقتنا 
يف هذا الفوِز األعظم النرُص أو اإلستش��هاد .. 

كان شعار التوابني : 
                        َرِحَمً اهلُل سليامَن ورهطه ... 

                        َرِحَم  اهلُل مجيَع الشهداء 
ثمهَّ ينتفُض لنفس��ه وكرامته وهو يقول بصوٍت 

ُمرتفع : -
ال ، لْن أمكَث أكثَر يف هذا السجْن ! 

البدهَّ وأْن اخرَج ِمنه ! 

إينهَّ ق��ادْم ... ي��ا أع��داَء اهلل ...... ه��ذا ق��دٌر 
مكتوب ! 

س��أقرُّ عيوَن بني هاشم  وس��أثأُر  للمظلومنَي 
املقتولنَي  بأرِض الطْف !

 إيّن أقسْم !  هذا قسُم األحرار... 
 إينِّ قادم ..... إيّن قادم 
ظالم ............ستار

- املشهد الرابع -
بع��د مرور أي��اٍم ع��ى هزيمة ِ جي��ش التوابني 
، يف قتال��ه م��ع جي��ش أبن زي��اد – األموي يف 
ش��امل غرب الف��رات .. ورج��وع البقية فيهم 
إىل الكوف��ة ... وبعد أْن أفلحت وس��اطة عبد 
اهلل إب��ن عمر ، عند عبد اهلل اب��ن الزبري حاكم 
احلج��از والع��راق  - أم��ر عبد اهلل اب��ن الزبري 
بإخ��راج املختار ب��ن عبيد الثقفي من س��جن 
الكوف��ة ، .. وف��ور خ��روج – املخت��ار – من 
الس��جن إجتمع م��ع بقايا التواب��ني يف الكوفة 
وقرر القيام بثورة فيها للسيطرة عليها وإقصاء 
ال��وايل الزب��ريي – عبد اهلل أب��ن يزيد ... لكي 
يس��تطيع االقتصاص من قتلة اإلمام احلسني ، 

وأهل بيته وأصحابه امليامني . 
- يمك��ن هنا أس��تعامل فيلم س��ينامئي وثائقي 
يص��ور يق��ام إنتفاض��ة ، حيث يظه��ر أنصار 
املخت��ار الثقفي بس��يوفهم وه��م ينترشون يف 
ش��وارع الكوف��ة .. وبعضه��م يرف��ع بع��ض 
الرايات وقد ُكتب عليها ) يالثارات احلسني ( 
.. وبعد إنتهاء الفيلم التسجيي القصري حيث 
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يس��ود الظالم التام املس����رح لف���ة قص���رية 
، بعده��ا ُيض��اء امل��رسح ون��رى جمموع��ة من 
األش��خاص يتجمهرون يف إحدى الساحات 
ثم نس��مع ص��وت أحدهم ون��راه وهو هيتف 

بإنفعاٍل وفرحة : 
شخص رقم )1( : -

ُبرشاُك��م يا أه��َل الكوف��ه .. ُبرشاُكم ي��ا أهَل 
الكوفه .. 

ه��ذا ي��وٌم ِم��ْن أي��ام اهلل،  هذا ي��وم الث��أِر ِمْن 
الغداريَن القتله، إنتفضوا ِمْن أجل الشهداء 

املظلومنَي املقتولنَي بأرض الطّف.
ِة حممد وآل  إنتفض��وا ِمْن أجِل كتاب اهللِ وُس��نهَّ

ّمد.  حُمَ
إنتفضوا ضدهَّ التحريفينَي وأعداَء اإلسالم .

وإقتصوا ِمْن قتلِة آل البيت النبوي األطهار... 
ص��وُت أيب عب��د اهللِ ، ُيناديُك��م : ) ه��ل ِم��ْن 

نارٍص( ؟ 
 شخص رقم )2( هيتف : - 

فلُتعل��ن موقفه��ا الكوفه ، ولتكش��َف للناِس 
هواها... 

الكوفُة ، يف هذي الس��اعة ...،  تت��ّرُأ ِمْن ُكلِّ 
املأجوريَن األرجاس. 

الكوف��ُة تنحاُز إىل ن��وِر الرمحن ... ال أرجاَس 
وال أوثان! 

تبقى الكوف��ة تنهُل ِمْن ن��وِر حممد – صى اهلُل 
عليِه وآله. 

تنهُل من نوِر عيٍّ والزهراء. 

آَن ألغاللِك أْن تُكرس ... يا معقل أحباِب أيب 
عبد اهلل السبط  

هذا يوُم التوبِة والتطهري. 
شخص رقم ) 3( هيتف : - 

 ِمْن أجِل املذبوحنَي بأرِض الطّف. 
ِمْن أجِل كرامتنا ، نثأُر ِمْن أوغاِد ) يزيد ( 

فلنحصدُهم، ولنتخلَص ِم��ْن آثاِم املايض ..، 
ِمْن عاهاتْه ! ِمْن إذاللْه !! 

إْن مْل نغس��ل عاَر اآلث��ام ..، َفس��تبقى الكوفُة 
َينهُشها داُء الوسواس 

داُء التبكيْت !  داُء الوهِن القاتْل. 
إنتفضوا كي ندفَع عنها هذا العار ... 

ه��ذا املختاُر الثقفيُّ ...، ينه��ُض فينا ِمْن أجل 
احلق ...، 

ِمْن أجل املظلومنيَ  
املضطهديَن األحراْر !

ُه ..، ولنن��رُصَ أنفس��نا يف ه��ذا اليوم  فِلنن��رُصَ
اخلالد ....، 

ولُنحيي رؤانا اخلالقة !، ولنبني لغٍد َيسمو فيه 
ِ اإليثار ...، 

ينمو فيه ِ احلبُّ بُكلِّ مكان.
لغٍد خاٍل ِمْن أنواِع الَقهر... 

خاٍل ِمْن تفرقٍة أو مَتييز.. 
ه��ذا هو ديُن اإلس��الم ! ، هذا ه��و قانون اهللِ 

اخلالد 
) الن��اُس سواس��يٌة ( .. ال طبق��اَت وال أحقاَد 

وال حتريف 
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هّيا يا أحراَر الكوفِة ، هّيا ! 
مش��هد جانب��ي، نش��اهد في��ه املخت��ار الثقفي 
بش��أن  يتحادث��ان  واقف��ان  البج��ي  ورفاع��ه 

اإلنتفاضة : - 
رفاعه : - 

ه��ل َتس��مع أص��واُت الُعّش��اق؟ ه��ذا قلُب 
الكوف��ِة ُيعِلُن للن��اس ه��واُه ... حلظُة صدٍق 
تكش��ُف زيَف الباطْل ، زيَف درامهِه املوبوءه 

! هذا هو عهدي يف الكوفِة يا خُمتار 
امُلختار : - 

ي��ا بج��ّي ...، الرسع��ُة واحلس��ْم ُهن��ا مفتاُح 
الَنرص، فلنعمل يف أقى طاقة ، ولنحش��د ُكلهَّ 

األنصار. 
البدهَّ لنا أْن نكس��بَ سيَف ) إبَن األش� ( )4( 
)4( ه��و إبراهي��م اب��ن مالك األش��� .. قائد 
معروف وش��جاع وأبوه كان الس��اعد األيمن 

لإلمام عي يف معركة صفني .
 ، وه��و املعروف بأخالص��ِه ، للِع���ِة ِمْن آل 
حممد ...،  فبُثقِل أبن األش� نكسب وبحكمتِه 
وشجاعتِه ، هذي الثورُة خالصٌة ِمْن أجِل أيب 
عبد اهلل السبط ، فليعلم أحراُر الكوفِة ذلك .

مل تنهض إاّل ِمْن أجِل مقارعِة الُظلم ... 
ليعوَد احلّق إىل أهلْه. 

مازالت مأس��اُة الطفِّ ، ُتدمي القلب ...، هّيا 
يا بجّي إىل الفع�����������ِل األكر ..

لنطّهر ُكلهَّ األرض ِمْن األرجاس القتله. 
يبدأ الظالم التدرجي��ي خييم عى املرسح ، بينام 

خي��رج املخت��ار ورفاعه البجي ِم��ن املرسح .. 
وبعد ف�ة قصرية، ُتسلط بقعُة ضوٍء عى امرأة 
م��ن أهل الكوف��ة حيث تالحقه��ا بقعة ضوء 
أثناء حتركها عى املرسح بينام يبقى باقي املرسح 
ُمظل��اًم .. وهذه املرأة هي : طوعه ، أّم بالل .. 
امراٌة كوفية .. كانت قد آوت مسلم أبن عقيل 
عندما بقي وحيدًا ومطاردًا يف طرقات الكوفة 
دون ن��ارص .. لك��ن أبنه��ا ) ب��الل ( الش��اب 
الطائ��ش – هو ِم��ْن أخر عنه ووش��ى به عند 
عبي��د اهلل أبن زي��اد وايل الكوفة األموي وعند 
قائد رشطته حممد أبن األش��عث، الذي جلب 
الرشطة وقاتل مس��لم أبن عقيل وقبض عليه 

غدرًا. 
طوعة حترض هنا .. لتثبت موقفها للناس وهي 

تاط�بهم ق�ائلًة : - 
يا عشاق النوِر األهبى! يا أحراَر الكوفه !  

ما زاَل القتلُة أحي��اًء .. وكأنهَّ دماَء املظلومنَي، 
ِمْن آل البيِت األطهاِر ... ُنِزَفت دوَن عقاب !  
بل أكثر ِمْن هذا، يبدو أنهَّ الكوفَة ُتؤوي القتله، 

ياللعار !! 
ه��ذا وع��ُد اهللِ احلْق .. ق��د ظه��َر اآلَن .. كاَن 

لزامًا أْن َيبَزَغ فجٌر آخَر يف هذي األرض 
ج��اَء الي��وُم، لنحف��َظ فيِه م��اَء الوج��ْه ! وَنُردُّ 
الصفع��َة للظ��املِ يف أذناب��ْه ! أعوان أب��ن زياد 

املجرم!. 
إس��مي طوعه ! ... أنا َمْن آوت ) ُمس��لم ( يف 

حمَنتِه، 
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أنا أمُّ بالل  .. ذاك الولُد العاق. 
قد أبدو يف نظِر البعِض ، ِمْن املحس��وبنَي عى 

أعواِن أبن زياد .. ذاك الفاجُر !!
 أبدًا ... ال واهللِ. 

م��ا كنُت س��وى ام��رأٍة َعش��قت أه��ل البيت 
األطهار .. بيُت حممد  .. صى اهلل عليه وآله ..  

فهداها  نوُرُهُم الباهْر ! 
جئُت أليُكم .. ألكوَن مع املنتفضني،  

جئُت أُلعِلن إيّن َأتّرأ ِمْن ولدي العاق، 
ُة إبن األش��عث ِ وأبن زياد ... ذاك الوايش  إَمعهَّ
ذاَك امله��ووُس بج��اه الُدنيا ولذائذه��ا .. ولٌد 
أمحْق ، مل يعرف ، يف حلظِة ضعٍف وغرور، أين 

يكوُن احلقُّ ! 
فأنس��اَق وراَء الش��يطان، أق��ى ما أمتن��اُه ِمْن 

اخلالق، أْن أستشهد ِمْن أجِل احلقِّ 
بأيب أنَت وأمّي يابَن رسوَل اهلل .. 

       ) ف�ة صمت قصرية ، ثم تستطرد ( ..
لْن أنس��ى، يف حلظِة ضعٍف ، فرطُت بأمر أبن 
عقي��ل، حني كش��فُت األمر لول��دي العاق !! 

كنُت أظنُّ بأنهَّ – بالل – لن خيذلني.. 
لكْن وقَع املحذور ... فأعينوين ، 

كي أنسى فعلة ولدي العاق، 
كي آُخَذ دوري يف هذي الوثبه .. 
ر ِمْن تكبيت النفس ...  كي أتطههَّ

أس��تحلفُكم ب��دِم املظل��وم ! ب��دم العطش��ان 
بأرض الطّف ..

د ُحلاًم كي يرقى  أن أحمو آثام ) بالل (.. وُأصعِّ

لنبوءتِه ،
حتى أستثمر ذاك الدرس القايس ! 

ر ...  درَس الغفله ... فانتبهوا كي ال يتكرهَّ
فالغفلُة داٌء .. الغفلُة داٌء .. الغفلُة داْء 

ث��م تتذكر مس��لم أبن عقيل وكأهن��ا تاطبه – 
بلوعة ٍ قائلًة : - 

آٍه يا بَن عقيل ..  الُدنيا ال تبقى ملكًا ألحدْ  .
َك األرشاُر. باألمِس ُهنا ُكنَت وحيدًا ... يَتعقبُّ

بُِكلِّ الُطرقاتْ  ...
لَت البذل ،  لَت اإليثار .. فضهَّ لكنهََّك فضهَّ

وتصديَت ألعواِن الظامل. 
فوقفَت ك��ام الطوِد الش��امخ، كامل��ارِد يف قمِة 

زهوه !! 
ش��اهدُت جه��اِدَك يا م��والي .. لك��نهَّ الغدَر 

سجيتهم، 
فانتبِهوا ِم��ْن هنج الغيله ...، وإنتبِهوا ِمْن مكر 

الدينار. 
تكرر مجلته��ا األخرية وهي حترج من املرسح، 
حي��ث يع��ود امل��رسح مظل��اًم ثانية بع��د حلظة 
قصرية، تسلط بقعة ضوء عى روح حبيب أبن 
مظاهر، حيث حترض لتش��ارك يف ثورة املختار 

حيث تاطب اجلامهري قائلة : - 
روح حبيب : -

ُم��ْذ عاهدُت أب��ا عبد اهللِ ع��ى اإلخالص ، مل 
َأخذلُه ... 

كيَف أخوُن يقيني؟ كيَف أخوُن هواَي ؟ 
كيَف ُأفارُق نورًا ، َأنقذين ِمْن ظلامِت النفْس ، 



82

العدد 16/ السنة العاشرة/ تشرين األول 2022 م

فأنا أبُن مظاهر .. َأحيا اآلَن مع األبرار ... ، 
يف عليني ...، َيروي ظمأي، ِعطُر الكوَثر !! 

حلظاٌت حاسمٌة يف رمضاء الطّفْ ..، 
أجَلْت عن عينيهَّ الَوهم. 

كش��فت يل أساَر اخُلل��د، وأعان��ت ش��وقي 
ر يف أحش��ائي ...،  كي يرق��ى ...، ك��ي يتجذهَّ

فتوظأُت بنور دمائي، 
ة ،  ُل ربهَّ العزهَّ وهي ُتبجِّ
إْذ أهلمها هذا املرسى !! 

 فلامذا َأرعبُكم ِعبُء املوقف؟ 
وملاذا أرسلُتم آالف الدعواِت لسبط األمُة؟ 

ُثمهَّ تنصلُتم يف حلظِة عاٍر وهوان !! 
متضوَن اآلَن إىل شوٍط ...، كاَن األجدى، 

أْن ُينجَز يف ظلِّ أيب عبد اهلل السبط ،
لكْن ، ال بأس ... للنفِس سجايا ال ُتعرف...، 

واللحظُة تفتُح آفاَق الزمِن األرحب ...، 
فلتغتنموا هذي الصحوه ، 

كي َنسَعْد ثانيًة يف صحبتُكم ! 
حتقيُق النرِص : هو اإلستشهاُد ، من أجل احلّق! 

الكوكبُة األوىل وصلْت.. 
فسليامُن ، اآلَن وصحبهْ .. َمَعنا ! 

ما هي إاّل ) حلبُة شاٍة ( ونعانقُكم ! ثوروا ِمْن 
أجل املظلومني 

كي َتعِرُف ُكلُّ األجياِل ، هذا املوقْف ... 
حتى يصبح هنجًا للثواِر بُِكلِّ األزمان ! . 

َمْن مّنا ال يعرُف سبط حممد ..؟ 
َمْن ِمّنا ال يعرُف َأيَن يكوُن العدُل وأيَن يكوُن 

احلقُّ ..؟ 
لكنهَّ التحريَف األموي ، وسيوَف الغدِر ... 

وجدت َمْن ينساُق إليها .. 
ِمْن منبوذيَن ودجالنَي ، ومرتزقه هذي احلفنُة،

هي ِمْن أعواِن الباطْل ..، 
ظنهَّْت  أنهَّ القوَة والسلطان تقتُل نوَر اإليامن !! 

ولذلك .. َخرِسْت يف الدارين.
ه !  فحذاري ِمْن اإلصغاِء إىل أهل الردهَّ

وحذاري ِمْن اإلس�خاءْ ، 
إنتفضوا بِسِم اهللِ األعظم  ضدهَّ القتله ... 

كي ترجَع للمظلوم حقوقه، 
وَتعوُد الُدنيا َتزهو باإليامْن ...، 

كي تنعَم بالسعِد األبدي.   
ث��م تتف��ي روح حبي��ب أب��ن مظاه��ر ويعود 
امل��رسح مظلاًم لف�ة قص��رية .. ثم تظهر روح 
احل��ر الرياحي، عى هيئة م��الك أيضًا.. حيث 
تس��لط اإلض��اءة املرك��زة ع��ى روح��ه وهي 
تاط��ب اجلمهور وتتج��ول يف أرجاء املرسح 

قائلًة : 
روح احلّر : - 

ح��نَي منعُت أب��ا عبد اهلل ، ِم��ْن الع��ودِة ، ِمْن 
حيث أتى .. 

مني ُحبُّ األنصار ، وتفانيهم ِمْن أجِل أبن  َعلهَّ
الزهراء 

.. درسًا لن ُينسى يف اإليثار ... 
سلبوا منيِّ تريرايت .. دحضوا ُكلهَّ األوهام..! 
فتمس��كُت بخي��ِط الض��وِء الفاص��ِل م��ا بنَي 
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الباطِل واحلْق، .... ما بنَي اجلنِة والنار ... 
وعرُت ، بلحظِة كشٍف ، ُقدسيه ...

ألكوَن مع األحرار  ... 
وألكرَس أغالَل األوثاِن القبيله ! ...
كي أمحي رشيف ِمْن  ُحكم التاريخ !

��ُر ُصلب��ي ِم��ْن رج��ٍس راودين يف حلظِة  وأطهِّ
بؤس، 

إْذ أنهَّ أبا عبد اهلل ، كشَف غطاَء عقوقي ....
وَأزاَح الظلم��َة ع��ن قلبي .. فتمس��كُت بنوِر 

ندائْه، 
فأعينوا َأنُفس��ُكم يا أحباَب اهلل ... وأبنوا جمدًا 

لذراريكم،
فاإلنساُن يساوي املوقْف! 

ْت ُكلُّ األش��ياِء  ح��نَي ُغم��رُت بن��وِر اهلل ، جَتلهَّ
َأمامي، 

إنبهرْت روحي ، يف تلَك اللحظِة.! 
) َبرصي صاَر حديدًا (، 

حنَي رأيُت اجلنَة تفتُح أذُرعها ... 
ويناديني ، صوٌت عذٌب : 

أقدم يا حرُّ ! أبرش يا حرُّ !   
أقدم يا حرُّ ! أبرش يا حرُّ ! 

تَك احلرُّ ، ما خابْت أُمَك إْذ سمهَّ
ُح يل  ورأيُت مجوَع الش��هداِء ، حُتييني ... وُتلوِّ

بال�حيْب ! 
يف تلَك اللحظِة ، حررُت الَنفَس ِمْن األوهام! 

وكبحُت مِجاَح ِغوايتها!
كاَن نداُء أيب عبد اهلل ، هو املنِقْذ ! 

فعرُت إليِه ، كي اهنَل ِمْن نورِه ...
فهو املدخُل جلناِن اخُللد ! 
فهو املدخُل جلناِن اخُللد!  

تتف��ي روح احلّر ، حيث يع��ود املرسح مظلاًم 
بشكٍل تام .. بعد حلظات ُيضاء املرسح، حيث 
ن��رى املخت��ار الثقف��ي ، يف قرص اإلم��ارة ، يف 
الكوفة .. وحيدًا يتمشى داخل القرص، ذهابًا 
وإياب��ًا وكأنه ينتظر تطور األح��داث، وينتظر 

َمْن يأيت ليخره بذلك! 
مش��اعره خمتلفة ومتضاربة بني القلق والفرح 
.. مصحوب��ة ببع��ض التوت��رات، لكون��ه م��ا 
يزال مل يظفر بقتلة اإلمام احلس��ني )ع(، وبعد 
ف���ة من الصم��ت وال�قب .. نراه ونس��معه 
خياطب نفس��ه ، ليعّر عام جيي��ش بخاطره من 

اإلنفعاالت . 
املختار الثقفي : - 

َمْن ُيدِرُك َنشوَة روحي اآلَن ... 
ُد يف صدِق ُهتايف ...  وأنا أتوحهَّ

ه��ذا ص��وٌت .. ه��اَم ب��ه القل��ْب ! .. صوُت 
خاليص !! 

ُن أفعاله  ذُر يف حلظة حسٍم ويدوِّ إْذ يتجهَّ
وعذاب��اُت   ، الش��وط  عاقب��ُة  كان��ت  مه��ام 

الدرب... 
فأنا أنحاُز إىل قلبي ويقيني 

هذا مرسوٌم يف ُكلِّ كياِن الكوفه ! .. 
َتعِرُفُه َأساُر ِدمائي ...، 

َل يف حمنِة ِسِفري ..،  ونشيٌد كاَن َتوغهَّ
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كي ُأدِرَك ثأَر أيب عبد اهلل ... 
َح تأريخ التحريف األموي ،  وُأصحِّ

كي ُأعدَل ميزان احلقِّ ، وأثبُِّت ما تصبو الروح 
إليه 

مهام قالوا : ويقولوَن ... فأنا أمتشُق اآلَن ، 
ُحساَم املظلوم .. ألقاتلهم، 

 وُأثبَِّت ِسِفر دمي فيه،
فلينكرين ، َبعَد والئي ، َمْن يستطيُع ! 
وليمحو تاريخ جهادي ، أو يمسخُه ، 

فلقد ف��زَت بتتويج دمي ، وه��و يوايس قرباَن 
أيب عبد اهلل، 

البدهَّ وأْن َأثأر ِمْن أعداِء اهلل ... هذا نوُر اإليامن  
يقوُد خطاي، 

وُحسامي لْن ُيغمد أبدًا ، 
إاّل برجوع احلقِّ إىل أهله ! 

البدهَّ وأْن َنمحو هذا األثم عن الكوفه ، 
حتى َتعرَف ُكلهَّ الُدنيا... 

إنهَّ دماَء أبن الزهراء ... ، لْن تذهَب هدرًا ! 
ُأقسُم باهلل .. لْن أهدَأ حتى أنتقَم ليوم الطّف.. 
لتعيَش الفرحَة يف قلِب املظلومني املقهورين.. 
حت��ى يعِرَف موالي ) الس��جاد ()5( )5( هو 
اإلمام عي أبن احلس��ني زين العابدين امللقب 

بالسجاد لكثرة تعبده 
 ، َمْن هو هذا املختار .. ومدى صدقِه،

  وتفانيِه ..
ولينرُصين اهلل عى إحقاق احلقِّ وحمِق الباطْل ! 

مهام قالوا : ويقولوَن ..، 

التأريُخ سينصُف هذا املوقف..
وكذلَك َأحراُر العامل ، 

ِ األزمان  ومجيع املضطهدين بُِكلِّ
حنَي يعربُد شبُق الطاغوْت ..، 

وُيعيُث فسادًا يف األرض..
البدهَّ لفعٍل يدمغُه ...، حتى يزهْق ! ... 

وِدماُء األحراِر ، هي القرباُن األزيل ! 
اللحظُة عندي أسمى ِمْن ُكلِّ وجودي ... 

بل هي ُكلُّ وجودي ....!! 
والنرص الراسُخ ، يكمُن يف اإلستشهاد ، 

وصدِق الفعِل ! 
النرُص الراسُخ ، يف فعِل املؤمِن برسالتِه ...، 

حنَي يقارُع ُظلَم الُدنيا لقيم العدل   
َعدُل اهلل وهنجِه ! .... وأنا أطمُح أْن أستشهَد، 

حتى أحلَق بأعّزائي األبراْر ! 
هبجُة روحي تتحقُق ، إْن حالفني احلظُّ ، 

وَأدخلُت البهجَة يف ُكلِّ قلوب املظلومني. 
ظالم ............ستار

   - املشهد اخلامس -
امل��كان – أمام جام��ع الكوفة ، حي��ث حُياكم 
عدد من قتلة اإلمام احلسني )ع( أمام اجلامهري 

املحتشدة .. 
املخت��ار الثقف��ي وإبراهيم أبن مالك األش��� 
جيلسان وراء منصة ، حيث نسمع لغط ومهس 
غري مفهوم من احلارضين ، بعد حلظات يؤتى 
بعدد من املجرمني من القادة الذين سامهوا يف 
قتال اإلمام احلس��ني وأهل بيت��ه وأصحابه يف 
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كرب��الء عام 61 ه� وهم : - عمر بن س��عد – 
قائد اجليش األموي الذي قاتل اإلمام احلسني 
، وحكيم أبن طفيل ، الذي قطع يمني العباس 
– وحرمل��ة التميمي  – عليه الس��الم غ��درًا 

ال��ذي رم��ى عب��د اهلل الرضيع بالس��هم وقتله 
وهو يف حضن أبيه اإلمام احلس��ني ، حني جاء 
ب��ه إىل القوم ليطلب ل��ه جرعة من املاء لريوي 

عطشه . 
نس��مع عدة أصوات تتعاىل م��ن بني اجلمهور 
ورضب  القتل��ة  م��ن  باالقتص��اص  تطال��ب 

أعناقهم فورًا : 
صوت رقم )1( ألحد احلارضين : - 

املوُت ألعداِء اهلل ... فلنرمجهم حتى املوْت 
صوت رقم )2( : -

بل نقتلهم بسيوف احلقِّ 
صوت رقم )3( : - 

القتُل هلم رمحه ... سنقطعهم إربًا ، إربا .. 
فالرسعُة ُتنهي نشوتنا 
صوت رقم )4( : -   

بل ن��دُع األمَر لقادتن��ا ... وامل��وُت جزاؤُهُم 
العادل 

املختار خياطب املجرمني الثالثة قائاًل : - 
هل تسمُع يا سعد ؟ هل تسمُع يا ابن طفيل ؟ 

هل تسمُع يا حرملة ؟ 
هذا رأُي الكوفِة فيُكم ... لكّنا ال نظِلُم أحدًا.. 

فليتكلم َمْن كاَن يريد البوَح بيشٍء ، 
قد ينفعُه قبل صدور احلكم العادل 

أحد األصوات من بعيد يرصخ :    
ال رمحَة للغدارين .. قتلُة أهل البيت ِ األطهار 

فالسبُط إماُم األمِة وأبُن رسوِل اهلل ... 
ذ هذا الفعِل اآلثم ،  َمْن يتجرُأ وُينفِّ

غري املوِغل يف اإلجرام ؟ 
َمْن قتل ابُن الزهراء .. ال يمكُن أْن يبق حّيًا 

ن��رى عالمات اخلوف واخلذالن واضحة عى 
وج��وه املجرمني فيح��اول حكيم اب��ن طفيل 
أْن يتش��بث بأي يشٍء ليبعد ش��بح املوت عنه ، 

فيقول : - 
حكيم أبن طفيل : - 

املسؤول األّوُل هيرُب .. وُنحاكُم نحُن بأوزاِر 
الغري! .... 

َنّفذنا أمرًا للقادِة ، يف ساحة حرب ! 
هل جيرؤ مثي أْن َيعيَص أمرًا 

ألبَن زياد أو للشمر ؟!   
إبراهيم أبن مالك األش� : - 

ال تس��تعجل ي��ا بَن ُطفي��ل .. الُكلُّ سيش��ملُه 
اإلنصاف ، 

س��نالحُق ُكلهَّ األوغاِد ، ونقي��ُم عليهم حكم 
اهلل.. 

لكْن ُقل يل .. َمْن قطع يمني أيب الفضل 
غدرًا قرَب الَنهر ..؟ 

حنَي إنتفض يسقي عطشى آل حممد ..؟! 
َد  أَو مل ُتعلنه��ا ، حني غ��درَت العباس ، لتصعِّ
حقدَك يف نشوه ، حنَي رصخَت : أدركنا غايتنا 

اآلَن ! 
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هل كانْت حرٌب متكافئة ؟ 
هل جتهُل حقًا منزلَة أيب عبد اهلل السبط ؟ 

أي��َن ش��هامتكم ؟ ... أي��َن مروَءتُِك��م ؟ أي��َن 
شجاعتُكم ؟ 

حني أردتم قتل النسوة ِ واألطفاِل ، عطشًا !!! 
ما أنَت سوى وغٍد قاتْل ! 
ال ديَن لُه ... ال رشَف لُه 

أب��ُن طفيل يطرق صامت��ًا مكس��ورًا خائفًا ثم 
حياول أب��ن س��عد أن يتكلم قائ��اًل وبنوع من 

ال�دد والرهبة ولكن بحقد واضح : 
يف مقتِلنا ..، تبقى ناُر الفتنِة ، تأُكلُّ ُكلهَّ 

األط��راف .. وأبن زياد ، يعدُّ العدة كي يرجع 
ثانية للكوفه. 

إبراهيم األش� :- 
مل تتغ��ريّ يا ب��َن أيب وق��اص .. ما زلَت أس��ريًا 
لألوه��ام .. خوُف��َك ِم��ْن آل ُأمي��ه ، م��ا زاَل 

ُيعشعُش يف الرأس  
يبدو أّنَك مل تستوعْب هذا التغيري وكأنهَّ الدنيا 

باقية ألبن أيب سفيان 
ما زالت َأصناُم الكفِر ُتعشِعش فيكم .. 
البدهَّ وأْن نقطع رأسَك حتى تصحو .. 

كن��َت مُتن��ّي الَنف��َس بُملِك – ال��ري )6( )6( 
الري : إحدى املدن اإليرانية الغنية بالثروات.

 .. أيَن األحالُم املوبوءة ؟ ..
وملاذا تاجرَت بدينك ؟ ماذا أعطاك يزيد ؟ 

كم تتمنى أْن متُكَث يف هذي الُدنيا ؟ 
وبامذا ستجيُب رسول اهلل ُهنا ...

لست سوى مأجوٍر قاتْل !! 
يطرق عمر ابن س��عد صامتًا وعالمات احُلزن 

واإلنكسار واضحة عليه 
يتكلم املختار ليضيف: -

ُس��ْقُتم آالَف الن��اِس إىل إثٍم أكر ، ومتس��كتم 
بأكاذيب 

ر هنُج التحريف وهنُج األحقاد ...،  كي يترهَّ
فإنساقت آلف البسطاِء إىل املأزق .. 
وهي غبيه – جتهُل أسار مآربُكم .. 

والبعض قد إسترشى فيه ُحبُّ الدينار 
أّما أنُتم قادَة جيش الُكفِر .. 

أمعنُتم يف التشويِه ويف التزييف ..  
وسائرُكم ، تعرف أين يكون العدل .. 

لكْن صنُم الش��ام إستنفَر فيكم شبق السلطان 
 ... !

شبُق الشهوات الفتاكه فتدافعتم كالغربان 
ع��ى مزبل��ِة الش��هوه .... وأستأس��دُتم ض��دهَّ 

الصفوه 
ضدهَّ رسوِل اهلل وأهلْه ! وقبضُتم أجرًا باآلجِل 

أنت متنيَت خراج ) الري ( 
) يؤرش عى عمر أبن سعد ( 

والشمُر متنى أن ُيدرك ُحلمه ! 
خاب املسعى .. وخذلُتم يف حلظة صدٍق ، 

ت ُكلُّ األوهاْم. حنَي تعرهَّ
يف ه���ذه األثناء يأيت أح��د املقاتلني ُمس����رعًا 
وه��و حيمل رأس ) ش��مر أبن ذي اجلوش��ن ( 
ويقدم��ه إىل املختار .. وقبل أن يصل نس��معه 
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وهو يصيح ويتقدم بفرح : 
املقاتل : -

الُبرشى يا أهل الكوفه .. 
الُبرشى يا أحباَب أيب عبد اهلل .. 

هذا رأُس الشمر امللعون .. رأس القاتل .. 
هذا املجرم .. ِمْن وَثَب عى صدِر إمام األمِة ، 
ليحزهَّ الرأَس الطاهر .. ويعلقُه فوق الُرمح .. 

لُيطاف به بنَي األمصار 
ينهض املخت��ار وإبراهيم األش��� للق��اء هذا 
املقات��ل الش��جاع ، يف حني ينظ��ر اجلميع إليه 

بفرح وبشامتٍة إىل رأس الشمر املقطوع . 
املختار يُردُّ عى املقاتل ويسمع اجلميع : -

محدًا هللِ عى فضلْه ..، إْذ َمنهَّ علينا 
هذا اليوم ، ورأينا رأس القاتل مقطوعًا 

ثم يسأل املقاتل : -
أيَن وجدُتم هذا املأجور املشؤوم ؟ 

املقاتل : - 
كاَن ت��وارى ع��ن أنظ��ار األنص��ار املنترشين 
َن خُمتبئًا يف – عني التمر  بأرجاء الكوفِة ، وحَتَصهَّ
– )7( )7( عني التمر : قضاء تابع إىل حمافظة 
كرب��الء حاليًا ويبعد مس��افة 80 كم عنها من 

ناحية الغرب .
 عند أناٍس من جلدتِه 

لكْن .. أخر عنُه أحد األخيار .. 
كي يتقرب ِفيِه إىل اهلل 

ولقد أرسلنا قائدنا – أبن األش� ، 
أْن نتأكد ِمْن صدِق الزعم .. 

فتأكدنا ، حني رأيناه ... فانقض عليه 
ُعشاق أيب عبد اهلل .. 

قطعوا رأسُه : كي تبقى البهجُة مؤتلقه .. 
وتُعمُّ الفرحُة ُكلهَّ الناس 

أبن األش� : -
بورَك فيُكم يا أنصار أيب عبد اهلل .. 

ال ُشلهَّت أيٍد تعمل ِمْن أجِل احلق 
فلتتصاع��ُد أف��راُح الن��اِس ولُتعل��َن فرحته��ا 

الكوفُة ! 
) ثم يلتفت إبراهيم إىل املختار قائاًل ( 

 كي تص��َل البهجُة ذروهَت��ا .. وُت�جُم أفراُح 
األنصار 

إىل أفعال ... 
البدهَّ وأْن نبدأ يف تعبئة ِ األخيار .. 

ونؤسس جيشًا يملؤُه اإليامن 
لنقاتَل أع��داَء اهلْل ... البدهَّ وأْن نبدَأُهم هبجوٍم 

ماحق .. 
حتى تتزلزَل جدراُن الطغيان 

املختار / بحامس شديد / : - 
هذا هو َجوَهُر ما يلزُمنا  ... تعبئُة الناس ... 

��ِة فيه��م .. حت��ى تع��رَف ُكلهَّ  وإس��تنفار اهلمهَّ
الكوفِة ، 

هدُف الثورة ومآرهِبا ! 
أِسع يا أبن األش� ، 
يف تصعيد املوقف .. 

لنؤس��س جي��ش اإلي��امن .. لنؤس��س جيش 
الرمحن 
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أب��ن األش��� / يكمل حديثه خماطب��ًا اجلامهري 
الكوفية / : -

ّمد ( فليتقدم ،  َمْن كاَن عى ديِن ) حُمَ
لُيساهم يف َقر الطغيان 

َفهلموا يا أنص��اَر أيب عبد اهلل ..، لن�جمَ  هذا 
احلبهَّ 

إىل فعٍل خالد تذكرُه ُكلهَّ األجيال .. 
هّي��ا ، ِم��ْن أج��ل املظلومني املقتول��نَي بأرض 

 .. الطفِّ
هذا يوٌم ِمْن أياِم اإلسالم املشهوده 
ِة والتحريف ،  سنقاتُل أقطاَب الِردهَّ

برجاٍل يملُؤها اإليامن  
تبدأ جماميع م��ن احلارضين بالتقدم إىل واجهة 
املرسح لتشكل كراديس منتظمة ، تتكاثر شيئًا 
فشيئًا ، يف حني يس��اهم املختار أيضًا يف حتفيز 

اجلامهري قائاًل : - 
املختار : - 

ي��ا أنص��ار أيب عبد اهلل .. ي��ا أنصار أب��ن عي ٍّ 
والزهراء 

َمْن خاَف املوَت ، فقد ماتْ  ! ... 
َة ، يف عرص الظلامْت .. أحيا  وَمْن أقتحَم الشدهَّ

دستورًا للعدِل هبذي األرض 
ل هنَج اهللِ وهنَج نبيه .. َضِمَن  وِمْن أنتفَض ُيبجِّ

اخُللد 
فليعل��م ُكلُّ األح��رار األخي��ار .. إّنا ماضون 
هب��ذا الدرب .. كي يعرفَ  أرجاَس الباِطل .. 
إّنا هلم باملرصاد .... ، هذا عدُل اهللِ وحكمه ،  

وإذن ... باسِم اهللِ ، ُنعلُن عن تنفيذ 
احلكم العادل باألذناب 

فلُترضُب َأعناُق الَكفره .. ولت�ك عدة 
أيام ُقرَب اجلامع 

حتى تعرف ُكلهَّ األمصار .. صدق األفعال ! 
ونؤكُد : إّنا ال نحمي أحدًا ِمْن أعداِء اهللِ ..

مهام كان كياُنه ... 
س��تالحُق ُكلهَّ األذن��اب وكلهَّ القتل��ه .. لننفَذ 

فيهم حكَم اهلل 
ّمْن ي��أيت برؤس املرتدي��ن القتلة .. س��نكافئُه 

بالتكريم .. 
ديّدُنن��ا يف ه��ذي النهضة  .. إرج��اُع احلقِّ إىل 

أهلْه ..، 
ولقاُء اهللِ  بقلٍب يغمرُه اإليامن 

ة كاملًة  فتعال��وا يف هذي الس��اعه ، لُنعدهَّ الُع��دهَّ
للقاء اهلل 

دْ   ولننَقضهَّ عى أعداِء اهلل بدون تردُّ
هّيا يا أحرار الكوفه ... 

هذا جيش أبن األش� .. جيش الرمحن 
َأقسَم أْن ال يرجَع إاّل بالنرِص أو اإلستشهاد... 
هّي��ا يا أحرار الكوفة .. هّيا يا عش��اَق أيب عبد 

اهلل .. 
ظالم ...........ستار

- املشهد السادس -  
بعد مرور أكثر من شهر عى الثورة التي قادها 
املخت��ار أب��ن عبيد الثقف��ي وس��يطر فيها عى 
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الكوفة ، نشاهد املختار جالسًا يف قرص اإلمارة 
مع عدد م��ن زع��امء الكوفة وه��م يتحادثون 
بصم��ت حمادثات جانبي��ة .. ث��م يدخل أحد 
احل��راس ليعلن للحارضين عن مقدم إبراهيم 
أبن مالك األش��� الذي قاد جيشًا لقتال عبيد 
اهلل أبن زياد يف منطقة الشامل الغريب من العراق 
بني الع��راق وس��وريا .. بعد حلظ��ات يدخل 
إبراهيم األش��� وهو حيمل رأس عبيد اهلل أبن 
زياد ، ما أن يرى احلارضون هذا املش��هد حتى 
ينهض اجلميع إح�امًا ألبن األش� وعالمات 
الف��رح واضح��ة عليه��م .. يتق��دم إبراهي��م 
األش��� ويص��ل إىل املختار ويض��ع رأس أبن 
زياد ب��ني قدميه ثم يتعان��ق الرجالن ويف هذه 
األثناء تنطل�ق بعض اهلتافات واألصوات من 

احلارضين قائلًة : - 
حّياك اهلل .. حّياك اهلل.

ب��ورَك في��َك يا ب��ن األش��� .. أثلجت قلوب 
الثكاىل. 

ثم يقول املختار : - 
يا بَن األش��� .. حّياَك اهلل ، هذا ي��وٌم ِمْن أياِم 

املظلومني، 
فلُيحمل رأس ) أبن زي��اد ( وليوضع يف باب 

اجلامع ، حتى تعرف ُكلهَّ الكوفِة ، 
إّنا ماضوَن هبذا النهج، 

يأيت احد اجلنود ويأخذ رأس أبن زياد وخيرجه 
من القرص ليوضع عند باب جامع الكوفة كام 

أَمر املختار..

يف حني يتكلم أبن األش� .. 
إبراهيم قائاًل : -

نح��ُن أخذن��ا بث��أِر أيب عب��د اهللِ الس��بط وثأر 
التوابني .. َرِحَم اهلُل – سليامن – وُكلهَّ األبرار.. 

وهبوا أنفسهم دوَن رياء ، ودوَن مآرب ....
صنعوا جمدًا بمآثرهم ، 

ال يمك��ُن أْن يمحى أب��دًا ... ال أرثي أحدًا يف 
هذي الساعة ، بل أغبطهم ! 

فلقد سبقونا يف هذا املضامر... 
طوبى هُلُم ، يف جناِت اخُللد .. 

ِة إاّل االستشهاد،  ال َنرجو ِمْن ربِّ العزهَّ
لنحيا قرَب رسوِل اهلل وآل البيت األطهار 

             // حلظة صمت // 
املختار يسال : - 

كيَف ظفرُتم بابَن زياد ، هذا امللعون املاكر؟ 
إبراهيم : - 

حنَي أشتدهَّ لظاها ، هامجنا ُفسطاط الباطْل ... 
نبغي رأس الفتنِة  حتى ُننهي األمَر برسعه !!  

فتقهقَر جيُش الشام ، وتعقّبناهم،
حتى ُندرَك غايتنا ... 

قناهم رشهَّ مُمزق !  ِة ، مزهَّ وبفضٍل من ربِّ العزهَّ
م��ع  ن��راه  بامللع��ون  وإذا   .. انكش��فت  ث��م 

املقتولني!!
َب حتى ال نعرفُه !  كاَن تَنقهَّ

كانوا أكثَر مّنا عددًا، 
لكّنا قاتلناُهم  بسيوف اإليامن .. 

فاهنزَم الرشُك بأصناِمه .. 
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وقطعنا رأس عبيد اهلل أبن زياد،
ورجعنا ُمنترصين بفضِل اهللِ وُقدرتِه 

محدًا هللِ عى نَِعِمهْ  .. محدًا هلل 
املختار : - 

بورَك فيكم .. ليس جديدًا يا بَن األش� ، 
أْن تنترَص آلل حممد صى اهلل عليه وآله .. 

) فأبوك ()8( 
)8( يقص��د مالك األش��� أب��و إبراهيم الذي 
كان الس��اعد األيم��ن لإلم��ام ع��ي يف معركة 
صفني وكان يلق��ب ب�)كبش العراق( .املغوار 

الفذُّ .. 
كاَن ِشهابَا يف جيش )عّي ( .. َتعرف صوالته 

) صفني ( )9(. 
)9( صف��ني : املعرك��ة املعروف��ة الت��ي وقعت 
ب��ني جيش اإلم��ام ع��ي وجيش معاوي��ة أبن 
أيب س��فيان ولوال خديعة رفع املصاحف كان 

النرص جليش اإلمام عي . 
إبراهيم : - 

هذا فضٌل ِمْن عند اهلل .. إذ َمنهَّ علينا باإليامن 
وبِحبِّ عيٍّ وبنيه .. 

َفُهُم شفعاء األمِة يف يوم املحرش .. 
وهِبم نسَعُد بلقاء اهلل 

املختار : - 
بع��َد النرص الس��احِق ه��ذا  ... ح��اَن الوقُت 

لُنرِسَل 
ُكلهَّ رؤوس القتلة  ...

ألمام األمِة موالي ) السجاد ( 

سَتَقرُّ عيوُن بني هاشم .. 
وَتِعمُّ الفرحُة يف ) يثرب ()10( 

املن��ورة حي��ث  املدين��ة  : ه��ي  يث��رب   )10(
كان يعي��ش اإلم��ام الس��جاد زي��ن العابدي��ن 
وبن��ي هاش��م . وهي مدينة الرس��ول األعظم 

حممد)ص( 
إبراهيم أبن مالك األش� : -

هذا ما يتمناُه مجيُع املظلومني .. 
ومجيُع العشاق ألهل البيت النبوي .... 

س��تِعمُّ الفرح��ُة بالتأكي��د .. ُكّل بي��وت بن��ي 
هاشم.. 

حتى تعلَم ُكلهَّ األمصار ، إّنا حقًا ، 
أنصار أيب عبد اهلل ...، أنصار احلق .. 

ال هَندَأ حتى نأُخَذ بالثأِر ... 
سنقاتُل ُكلهَّ التحريفيني القتله ...  
ليعوَد اإلسالَم ، كام كاَن نقيًا ...، 

حييا الناُس بنوِر هبائهْ  
ظ��الم تام لف�ة قص��رية ، حيث نبقى يف نفس 
امل��كان ، بعده��ا يض��اء امل��رسح حي��ث نرى 
املختار وحي��دًا يف باحة الق��رص بعد أن خرج 

اجلميع .. فنسمعه 
يتكلم مع نفسه .. بعد أن حقق ما كانت تصبو 
النفس إليه .. فتتزاحم عنده رؤًى وإنفعاالت 
خمتلف��ة .. فيحاول البوح هب��ا وإخراجها حتى 

تس���معه ُكلُّ الُدنيا ... 
املختار : - 

احلرُب سجال .. والُدنيا جوالت رصاع !!...



مجلة فصلية تعنى بالشأن املسرحي الحسيني

91

مسرحية العدد

وهلذا مْل يبق لدهيم إاّل زرُع الشكِّ 
وبذَر الفتنِة بني البسطاء ِمْن الناس 

حتى يسهَل حتريف النهج ، 
وحتقيق األهداِف اهلّدامه .. ويصرُي اإلس��الم 

جُمّرد إسٍم 
خاٍل ِمْن معناه السامي 

وإذن  .. ننه��ُض نحُن كوجٍه آخَر .. فعٍل آخر 
 ..

ننهُض يف ُكلِّ األزمان 
د آياِت البذل  ك��ي نذكي ذاكرَة التاريخ ، وُنَعمِّ

، بمآثرنا  
بدمانا املنذورِة للحقِّ ... ننهُض ، كي ال ينسى 

أعوان الشيطان 
إنهَّ النوَر الباهر ، يمحُق ُكلهَّ ظالم الباطلْ  

القاب��ل ِمْن ُعم��ر الُدنيا ، س��يحلُّ اإلش��كال 
بِسعيه .. 

بكراماتِه  - بِسخاِء الصفوة فيه 
َع فينا  هذا عش��ٌق خالَط وه��ج دمانا .. وت��وزهَّ

أهنارًا ! 
باإلستشهاِد نؤكد جدوى املسعى .. 

وبِه نبحُث عن خمرجنا 
نتخلُص ِمْن أوزاِر الظنِّ وُذلِّ وُثقِل املحنِة ... 

وإْذن 
ننه��ُض يف زمِن اجلدِب وزم��ِن اخلوِف .. كي 

ندمغُه بنشيِد هوانا 
ال تأيت احلكمُة ، أو يصلب عوُد املوقِف ، 

إاّل بالزهد وبالبذْل ! 

ُكلٌّ يسعى ملآربِه 
منُذ اللحظة .. ال أحُرص يف الُدنيا 

إاّل أْن أستشهد فيها ... 
وأنا ال أخش��ى إْن وقع املوُت عيهَّ !! ... فلقد 

حققنا 
غايتنا يف ُنرصِة آل البيت النبوي األطهار ... 

وردعنا الباغني وقاتلنا املرتدين ! 
هَنُج أيب عبد اهلل ، ترعَم يف دِمنا ... 

نا ، إنهَّ املوَت حياٌة  فتيقهَّ
وبدأنا نحصُد أثامره ! 

كوكبٌة تتبُع كوكبٍة ... باملوِت نؤكُد جدوانا 
يف هذا الدرب  ...

وبِه ُندِرُك صدَق رؤانا  .. 
حنَي خرجنا ِمْن عرص الظلامت ، بنوِر اإلسالم 

إشتعلت أركان الباطْل غضبًا 
فلقد عّرى هذا النوُر الباهُر ، زيَف اجلهِل .. 

فاهندمت ُكلُّ مواقعهم ! 
ُة يف أثواٍب شتى ..  عت الِردهَّ َفَتجمهَّ

وإتذت أكثر ِمْن صنم 
ك��ي ُترِج��َع ما خرست��ُه .. وتع��وُد – الرايات 
احلم��ُر )11( )11( صاحبات الرايات احلمر 
يف الزم��ن اجلاه��ي من الل��وايت كنهَّ يامرس��ن 
البغ��اء العل��ن وبأرشاف أبو س��فيان ومن هم 

عى شاكلته من أرشاف مكة وجتارها .
– ترفرُف برذائلها !

 .. اإلي��امن  مزقه��ا  ِة  ال��ِردهَّ ُقمص��اُن   .. لك��ْن 
وإنكَشَف األمُر لُكلِّ الناس 
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فلقد كانت ُكلُّ األبواِب أمامي مفتوحه ! 
كاَن اجلاهُ  وكان السلطان ... 

كانت شهواُت الُدنيا ُمبتذله ! ... 
لكن��يِّ اخ�ُت نداَء العقِل ، ن��داَء النوِر ، نداء 

اإليامن 
َفرصخُت بأعى صوت العشاق 

) ياُدنيا غّري غريي()1( 
)1( إقتباس من إحدى خطب اإلمام عي )ع( 

املشهورة .
 فهياُم دمي إختار طريَق التطهري ! .. 

وهياُم دمي أختار طريَق التوابني 
روُح ) احلرِّ ( تعانُق روحي .... هذي اللحظه! 

ُد يف عزمي اإلرصار  روُح ) حبيب ( تصعِّ
اآلَن وق��د ُقيَض األم��ُر ... ال أرج��و ِمْن ربِّ 

ِة  العزهَّ
إاّل أْن يغفَر زاليت ، يف حلظات الضعف ! ...

ويبارُك مسعايَ  لعي ، ألقى وجه رسوِل اهللِ ، 
بوجه ناصعْ  ! .. ألقى وجه رسول اهللِ 

بقلٍب يغمُرُه  اإليامن ! ... 
ألجيَب نداء أيب عبد اهلل السبط  

يوَم الطف .. ) هل ِمْن نارٍص ( ؟ 
لبيَك أبا عبد اهلل .. لبيَك حسني أمام األّمه 
هذي الرصخه .. ستظلُّ عى مرِّ األزمان ، 

وستلقى ِمْن ينهُض فيها 
حني يكوُن هناك – يزيٌد – يف ُكلِّ زمان ...، 

فسينتفُض األحراُر بنور أيب عبد اهلل السبط ... 
وسينهُض أكثر ِمْن خمتاٍر لقتاِل ) يزيد ( 

احلرُب سجال .. والُدنيا جوالت رصاع .. 
ُكٌل يسعى ملآِربه ِ 

فاختاروا نبعًا يروي عطش اإلمام ! ... 
إخت��اروا نبعًا ُيلِهُم جدَب رؤاُكم ..، لو كانت 

ُتدرْك !
إغتنموا اللحظة كي ترقى .. 

إغتنموا اللحظة آهلًة بعطاياها 
بسجاياها  ! 

هذا وهُج رسوِل اهلل الباهر يف األرض .. 
ه��ذا وهُج أبن الزه��راء .. يتألق ِمْن أجِل بني 

اإلنسان يف ُكلِّ زماٍن ومكان ... 
فتعالوا نتألهََّق يف حرضِة هذا العشق ! يف حرضِة 

هذا املعشوق ... 
وتعالوا ننهُل َمْن ِسِفر دمائِِه ... 

كي تبقى البهجُة مؤتلقه ! ... 
كي تبقى البهجُة مؤتلقه ! ... 

 ظالم .........  س�تار
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إذا ص��دق القائل��ون ف��إن امل��رسح يع��ود إىل 
أص��ول دينية كام يف أثينا وروما.. ويف العصور 
املرسحيات بموضوعاٍت  الوس��طى، ظهرت 

مستلٍة من اإلنجيل.. 
يف اإلسالم، ظّل غياُب املرسح مثاَر استغراب 
ونقاش، فمنهم من ق��ال بوجوده، ومنهم من  
أنكره، رغم نشوء ظواهر مرسحية كثرية مثل: 
مرسح احلكوايت وخيال الظل ومرسح السامر 

واملرسح االحتفايل وغريها.. 
أما الش��عائر الدينية وبخاصة احلسينية، فكان 
نصيبه��ا اإلمه��ال والتجاه��ل، ومل تتحول إىل 
ف��ن مرسحي متكام��ل، مع وج��ود حماوالت 
ج��ادة وجهود كبرية ملرسحته��ا، بدأت مبكرة 
العتب��ات  بدخ��ول   2003 بع��د  وتط��ورت 
املقدس��ة يف كربالء ع��ى اخلط، لتش��جع بعد 
حني، الشاعر رضا اخلفاجي، عى طرح نظرية 

»املرسح احلسيني« التي أثارت جداًل كبريًا يف 
األوس��اط الفنية والثقافية، ما تزال أصداؤها 

ت�دد إىل اليوم.
البح��وث والدراس��ات  توال��ت بع��د ذل��ك 
العتب��ة  وأسس��ت  املرسحي��ات،  وطبع��ت 
احلس��ينية وحدة املرسح احلس��يني وأصدرت 
جملة املرسح احلسيني، وانطلقت للمرة األوىل، 
مس��ابقة الن��ص املرسحي احلس��يني، يف مؤمتر 
تأسييس، رعته العتبتان احلس��ينية والعباسية، 
وخاض قس��م رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة 
احلس��ينية، جتربته األوىل م��ن نوعها يف العراق 
والوطن العريب »مهرجان احلس��يني الصغري« 

ملرسح الطفل.
ع��ن إرهاص��ات امل��رسح احلس��يني وجتربت��ه 
وحم��اوالت جتنيس��ه رغ��م عاصف��ة اجل��دال 
الت��ي أثارهتا نظريته، التقين��ا الناقد واملرسحي 

امل�صرح احل�صيني 
تاريخه طـويل 

ون�صاأته حـديثة
 حوار / حيدر ال�صالمي

امل�صرحي الدكتور فقدان طاهر: 
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وخالص��ة ملا تق��دم إن املرسح احلس��يني يعد 
قالب��ًا مجالي��ًا حاله ح��ال القوال��ب األخرى، 
مث��ل: امل��رسح الواقعي، الرم��زي، التعبريي، 
العبثي… التي اشتغلت عى مقومات املرسح 
األرس��طي والرش��تي، لكن ل��كل قالب من 
هذه القوالب مقومات��ه وخصائصه وصفاته، 
فض��اًل ع��ن أن امل��رسح احلس��يني مل تكتم��ل 
صورته اجلاملي��ة والفنية إىل يومنا هذا، فهو يف 

طور النشأة والتطور. 

* طرُح مفهوم املرسح احلس��يني، عّده البعض 
خروجًا ال مربرًا عن القواعد الفنية؟

ال أعتق��د ذل��ك.. كل م��ا يف األمر أن تس��مية 
ه��ذا النوع من املرسح ب�)احلس��يني( الرتباطه 
الوثي��ق بمضمون األح��داث املأس��اوية التي 
جرت عى اإلمام احلس��ني عليه السالم وأهل 
بيت��ه األطه��ار وأصحاب��ه النجب��اء يف واقع��ة 
الط��ف، فهو مل خي��رج عن القواع��د املرسحية 
س��واء أكان��ت مرتبط��ة بالن��ص ك�)احلبك��ة، 
املرتبط��ة  أو  الفك��رة(  اللغ��ة،  الش��خوص، 
بالع��رض ك�)املمثل، الديك��ور، اإلضاءة...( 
وإنام يس��تخدمها اس��تخدامًا  تاما، فلو أخذنا 
عينة من مهرجانات حس��ينية كمهرجان)ألق 
احلس��ني( أو)ينابيع الش��هادة( الت��ي تقام كل 
سنة يف حمافظة بابل يف مناطق أخرى، لوجدنا 
العروض املرسحية احلسينية ملتزمة بالقواعد 
املرسحية الفنية واجلاملية ومتنوعة االجتاهات 
املرسحي��ة م��ن كالس��يكية وتعبريي��ة ورمزية 

وتغريبية...الخ.

الدكت��ور فقدان طاهر عب��اس، ودار بيننا هذا 
احلديث: 

* أثارت نظرية املرسح احلسيني جداًل واسعًا 
يف األوس��اط الفنية والثقافية.. هل يس��اعدها 

ذلك عىل االنتشار أم سيحّد من حركيتها؟
إش��كالية املصطل��ح مل ُتع��د ش��يئًا جدي��دًا يف 
الس��احة النقدية، بل يف كل املجاالت املعرفية 
الس��يام )املرسح احلس��يني( وهذه اإلشكالية 
جاءت لس��ببني حس��ب وجهة نظري، األول 
دين��ي ألن��ه حياكي موض��وع يث��ري االختالف 
العقائ��دي، فض��اًل ع��ن أنه أس��ُتغل سياس��يًا 
واجتامعي��ًا واقتصادي��ًا م��ن قب��ل احلكومات 
املتعاقب��ة يف أغلب البقاع العربي��ة، وأما الثاين  
فهو فني، فاملرسح احلس��يني وحس��ب أغلب 
اآلراء املطروح��ة يف الس��احة النقدي��ة مل ُيع��ّد 
قالبًا مجاليًا قائاًم بذاته كام املرسح)األرس��طي( 
ومرسح)برشت(،  ومرسح)ستانسالفسكي( 
وإن��ام ج��اء مزجي��ًا من ه��ذا وذاك م��ن حيث 

العنارص واملقومات. 
احلس��يني(  )امل��رسح  أن  آخ��ر  بمعن��ى 
األدوات  نف��س  يس��تخدم  أن  باس��تطاعته 
والعنارص)الدراماتيكي��ة( هل��ذه األن��واع من 
املرسح وال يستطيع مغادرهتا من حيث اخلشبة 
واملمثل��ني واإلض��اءة، وكرس اجل��دار الرابع، 
والتغري��ب، وهكذا دوالي��ك... باإلضافة إىل 
االخت��الف ما ب��ني املنظرين ح��ول املصطلح 
فتارة يظهر لنا بم��رسح التعزية، وتارة أخرى 
بمرسح التشابيه، وتارة ثالثة بمرسح الواقعة، 

وتارة رابعة باملرسح احلسيني.. 
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*  هل يمك��ن تعريف املرسح احلس��يني، بأنه 
نوع من اإلسقاَط الفكري عىل املرسح؟

نعم، ليس ذلك وحس��ب، وإن��ام يكّون الفكر 
احلس��يني ب��كل م��ا حيتوي��ه م��ن قي��م تربوية 
وأخالقية واجتامعية ونفسية، مرتكزًا أساسيًا 
يف بيان ما تعانيه املجتمعات من ظلم واظطهاد، 
باإلضافة إىل أنه يبني الذات اإلنسانية ويقومها 
وجيعله��ا يف صريورة تطهريي��ة دائمة ومتغرية 
حس��ب الظروف املعطاة ل��كل زمان ومكان، 
ويت��م ذلك من خالل إس��قاط هذا الفكر عى 
الفك��ر املجتمعي اآلين واخل��روج بنتائج بناءة 
رصين��ة، أي بمعن��ى تناول)امل��ايض( املتمثل 
بالفكر احلسيني ومزجه ب�)احلارض( للوصول 
إىل)مستقبل( زاخر وحافل بالسالم والعدالة. 

* التشابيه تنقل جانبًا من الواقعة التأرخيية كام 
هي.. املرسح ماذا يتوقع منه؟ 

أس��تطيع الق��ول أن)التش��ابيه( ه��ي الركي��زة 
األس��اس التي ارتك��ز عليه��ا مفهوم)املرسح 
احلس��يني( والت��ي يامرس��ها عام��ة الناس عى 
العك��س من املرسح احلس��يني الذي يامرس��ه 
نخبة م��ن الفنان��ني املرسحي��ني املعتقدين به، 
فهذا الن��وع من امل��رسح يستخدم)التش��ابيه( 
ليس كام هي، وإنام يضفي عليها شكاًل دراميًا 
ومج��ااًل فني��ًا ويدخله��ا يف معاجل��ات درامية 
خاضع��ة للعقل واملنط��ق واخلي��ال واإلبداع 
الفن��ي والتحليل والتفس��ري واملزج ويبثها عر 
خشبته بشكل حداثوي معارص متأثرًا بأدوات 
امل��رسح العامة م��ن تقنيات وغريه��ا وكل ما 
يمت للمرسح بصل��ة، فهو يعمل أي)املرسح 

احلس��يني( عى هتذي��ب وتشذيب)التش��ابيه( 
من اإلس��فاف واالبت��ذال والعاطف��ة املفرطة 
التي ربام ُتيسء يف بعض األحيان لشخصيات 

الطف. 
يقول حممد عزيزة: إن التعازي الشيعية أعطت 
اإلس��الم ابت��داًء من القرن الس��ابع، الش��كل 

الدرامي الوحيد الذي يعرفه..
ال أعتق��د ذل��ك؛ بس��بب وجود مالمح ش��به 
درامي��ة قبل اإلس��الم متثلت بأش��عار العرب 
الت��ي كان يتبارون هبا يف س��وق عكاظ وسد 
الرواي��ات والقصص واحلكايات وغريها من 
هذه املالمح، وأما م��ا بعده وباخلصوص بعد 
واقع��ة الطف ظه��رت التعزية وخي��ال الظل 
والقرقوز واملقامات والس��امر وغريها. وربام 
ه��ذه املالمح كانت بعضه��ا أيضا متارس قبل 
االس��الم فكلها تعد أش��كاال ليس��ت درامية، 
وإن��ام ش��به درامي��ة ُع��دت عن��ارص مهمة يف 
تأسيس أو نشوء الظاهرة الدرامية يف اإلسالم، 
نعم للتعزية احلس��ينية رونقها اخلاص تتلف 
عن باقي األشكال شبه الدرامية، كوهنا تتوفر 
فيها عن��ارص ومقوم��ات اخلط��اب املرسحي 
س��واء أكان عرضًا أم نصًا، ومن هنا أس��تطيع 
القول إن التعزية احلس��ينية س��امهت بش��كل 
فعال يف بن��اء الذات العربي��ة املتمثلة باملرسح 

مع مثيالهتا من األشكال شبه الدرامية.
ُيرج��ع بع��ض الكتاب امل��رسح احلس��يني يف 
العامل اإلس��المي إىل القرن الرابع ويف كربالء 

باخلصوص إىل عام1917م.. 
إن وض��ع تاري��خ حم��دد للم��رسح احلس��يني 
ليس باألمر الس��هل؛ وذلك بس��بب اختالف 
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املنظرين يف نش��أته، فاملرسح احلس��يني تارخيه 
طويل ونش��أته حديثة، وأما ما ذكر من تاريخ 
يثب��ت؛ بدلي��ل أن مدين��ة  يف س��ؤالكم فل��م 
الكاظمية املقدس��ة وحس��ب ما ذكر الباحث 
العراقي)إبراهي��م احلي��دري( كان��ت س��باقة 
يف أداء التش��ابيه احلس��ينية الت��ي ه��ي مقدمة  
لإلرهاصات األوىل للمرسح احلسيني يف هذه 
املدينة قب��ل التاريخ املذكور وهذا مما يدل عى 
أن ذلك التاريخ يش��وبه يشء من الريبة وعدم 

الثبوت. 

* هل حق��ا نحن ال نجيد اكتش��اف ذاتنا، ومل 
نؤسس مرسحنا إال بعد أن حتدث املخرج بيرت 

بروك عن مرسح التعزية؟ 
إن الس��عي يف اكتش��اف امل��رسح احلس��يني يف 
تثبي��ت هويتن��ا أو ذاتن��ا العربي��ة كان مرهونا 
بالظروف السياس��ية القاه��رة، والكل يعرف 
أن الش��عائر احلس��ينية برمتها كانت وما زالت 
حماربة من قبل السلطات واحلكومات اجلائرة 
يف أغلب بلدان الوطن العريب، وهذا بحد ذاته 
س��بب كاٍف لتأخر التأس��يس ملثل ه��ذا النوع 
من املرسح، فضال عن أن مس��اراته ومقوماته 
وش��كله اجلاميل مل يتضح بعد. وأما بخصوص 
املخ��رج  بع��د حدي��ث  التأس��يس إال  تأخ��ر 
صحيح��ا  يك��ن  مل  ب��روك(  اإلنكليزي)بي��� 
ألن بي� ب��روك حتدث عن م��رسح التعزية يف 
إيران ع��ام 1970 وهناك مق��االت ومصادر 
كث��رية أسس��ت للم��رسح احلس��يني ال س��يام 
كتاب)تاريخ امل��رسح يف إيران( ملؤلفته فاطمة 
برج��كاين، وذلك قب��ل حديث)بي��� بروك( 

بس��نوات ط��وال وحتدي��دًا يف بداي��ات القرن 
التاسع عرش للميالد.

* قرأن��ا نصوص��ًا، ولك��ن مل نج��د عروض��ًا 
متكاملة عىل اخلشبة إال نادرًا.. هل النصوص 

غري قابلة للعرض مثال؟
ال، بل عى العكس من ذلك أغلب النصوص 
املرسحي��ة احلس��ينية الت��ي كتب��ت يف منتصف 
الق��رن العرشي��ن وبداي��ات الق��رن الواح��د 
والعرشي��ن قد مثلت عى خش��بات املس��ارح 
الس��يام مرسحية)احلسني ش��هيدا( و)احلسني 
م��رص  يف  الرشق��اوي  الرمح��ن  لعب��د  ثائ��را( 
ومرسحيات رضا اخلفاجي يف العراق ال سيام 
مرسحية)رماد اخللود( ومرسحية )الوارثون( 
وغريه��ا الكث��ري، وأم��ا م��ن ادع��ى أن النص 
املرسحي احلس��يني قابل للقراءة دون العرض 
فهذا رأي غري معتر ربام يكمن اخللل يف ذلك 
ببع��ض املخرجني الذي��ن ال يمتلكون أدوات 

العمل ومفاتيح هذا اللون من املرسح. 
ربام اهتم النص املرسحي احلس��يني والتارخيي 
عمومًا باملبارشة واالستدعاء الساذج للحدث 

ومل يذهب إىل أبعد من ذلك إال القليل.. 
كوننا نتعامل مع حادثة تأرخيية مقدس��ة فليس 
من السهوله توظيفها وإذا أردنا أن نخرج من 
ه��ذا االهتام فنحتاج إىل كات��ب حاذق وخمرج 
فط��ن يس��تطيعان أن يعاجلا الن��ص املرسحي 
معاجل��ة درامي��ة حمض��ة يدخ��ل فيه��ا اخلي��ال 
اجلامح واالب��داع اجلاميل الفن��ي وكل أدوات 
التش��ويق ب��رشط احلفاظ ع��ى روح املأس��اة 

وعدم حتويرها. 
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* يش��تغل امل��رسح ع��ىل القيمت��ني: الفكري��ة 
واحلس��ية، ه��ل ينجح امل��رسح احلس��يني هبذا 

االشتغال؟
نعم ينجح وبجدارة وإضافة إىل القيمة الفكرية 
واحلس��ية التي يش��تغل عليها املرسح احلسيني 
هناك القيم��ة العاطفية الوجداني��ة التي يكون 
عملها بمصاف هاتني القيمتني وربام تفوقهام، 
ول��ذا س��يصبح لدينا ث��الث ركائز م��ن القيم 
يشتغل عليها املرسح احلسيني)فكرية، حسية، 
عاطفي��ة( وباقي القيم س��واء أكانت تربوية أم 
أخالقية ستنطوي حتت هذه القيم األساسية. 

يف املفهوم األرس��طي للمأس��اة أهنا تبدأ بخطأ 
تراجيدي يس��قط فيه البطل إىل التهلكة، لكن 

احلسني انطلق من قرار كوين وخطة إهلية..
نع��م هن��اك فرق كب��ري جدًا ب��ني املأس��اة التي 
علي��ه  ومأساة)احلس��ني  طرحها)أرس��طو( 
الس��الم( يف املرسح. فمأساة أرس��طو صادرة 
من س��لطة عليا كاآلهل��ة التي كان��وا يعبدوهنا 
آن��ذاك أو م��ن الكهن��ة، فاهل��دف من املأس��اة 
األرس��طية هو خلق مش��اعر اخلوف والشفقة 
وخل��ق التنفيس لدى املتفرجني لتطهريهم من 

هذه املشاعر. 
وأم��ا مأس��اة احلس��ني فقد ص��درت بمخطط 
إهلي، غايتها األساس هو اإلصالح املجتمعي 
وبث روح اإلنسانية يف املجتمعات كافة وإقامة 
العدل واملس��اواة ب��ني ال��ذوات وإقامة العدل 
ودح��ض الظلم واجلور، ورغم هذا الفارق ما 
بني املأس��اتني إال أن مأس��اة احلسني أو املرسح 
احلسيني بش��كل عام قد تأثر من الناحية الفنية 
واجلاملية باملأس��اة األرس��طية وباخلصوص يف 

موضوع)التطهريوالتحول واالع�اف(.

* يقال إن مرسح الواقعة مل خيرج حتى اآلن من 
مرحلة التجريب، فكيف بالتجنيس؟

جتنيس املرسح احلس��يني يتوقف عى ركيزتني 
أساس��يتني، مه��ا: الركي��زة اإلبداعية املتس��مة 
باالنفت��اح والتحرر موضوعي��ا وفنيا ومجاليا. 
التح��رر  بع��دم  املتس��مة  النقدي��ة  والركي��زة 
ب��ني  وم��ا  واملنط��ق.  الفك��ر  ع��ى  واملتوقف��ة 
الركيزت��ني تتج��ى إش��كالية جتني��س امل��رسح 
احلس��يني، كون التجنيس يمثل عم��اًل مقوليا 
وقاب��اًل للوص��ف والتحلي��ل، وم��ن خالل��ه 
نس��تطيع أن نص��ف عم��ال إبداعي��ا كاملرسح 
احلس��يني بوصف معني، وبالت��ايل يندرج هذا 
العم��ل االبداعي)امل��رسح احلس��يني( يف اجتاه 
تش��كالته عى املس��توى الكتايب والتي تتوافق 
معه عى املستوى القرائي، فال جتنيس للمرسح 
احلس��يني من دون غ��زارة يف الكتابة اإلبداعية 
س��واء أكانت نصوصًا أم عروضًا أم بحوثًا أم 
مص��ادر ومراج��ع ، وال مرسح حس��يني وافر 
اإلنت��اج م��ن دون جتني��س، وال جتني��س م��ن 
دون نق��د، وب��ه يصب��ح املرسح احلس��يني تامًا 

ومتكاماًل. 

* البح��وث واملقاالت التي عنيت هبذا املرسح 
مل خترج من دائرة التنظري ومل تدفع باجتاه اإلنتاج 

الفني االحرتايف؟
فالبح��وث  اجلانب��ني،  يف  قص��ور  هن��اك 
والدراس��ات الت��ي نظرت للمرسح احلس��يني 
غري كافية ويش��وهبا الكثري من االستفهامات، 
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لك��ن لي��س ع��ى مس��توى التقلي��د األعمى، 
ب��ل يكون هذا التقلي��د تقليدًا علمي��ا ومنطقيًا 
وعقالني��ًا خاضعًا للتحليل وللتفس��ري وعامده 

الثقافة العربية األصيلة. 

* م��ا أه��م التحدي��ات الت��ي تواج��ه امل��رسح 
احلسيني اليوم؟

تقف ام��ام امل��رسح احلس��يني الي��وم حتديات 
وعقبات كثرية حتاول تقزيم مرشوعه اإلنساين 
وتقدمه وتطوره،  يرز من بينها: أن الدارسني 
والباحثني س��واء أكان��وا عراقي��ني أم عرب مل 
يس��عوا جاهدين يف تأصيل)املرسح احلسيني( 
وبناء املرسحية احلس��ينية، ألس��باب سياس��ية  
دينية، ع��ى الرغم من أن التأصي��ل هلذا اللون 
املرسحي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل هلم، 
كون��ه ُينمي لدهي��م الثقافة العربي��ة فضال عن 
أنه ُيع��د اللبنة األوىل لوضع احلجر األس��اس 

لتأرخة املرسح العريب بشكل عام. 
العن��ارص  تكاملي��ة  إىل  الس��عي  كذل��ك 
الفنية)املرسحي��ة( الت��ي جي��ب توفره��ا، حتى 
تؤدي إىل بناء مرسح حس��يني حقيقي ال سيام: 
النص، اإلخراج، التمثيل، املوسيقى، األزياء، 
االكسس��وارت، اإلض��اءة، فضاًل عن حضور 
الس��ينوغرافيا التي تش��مل كل ما هو س��معي 

وبرصي والتي جتمع أغلب تلك العنارص. 
كام نحتاج إىل إجياد خطط اس���اتيجية ش��املة 
للم��رسح احلس��يني ورضورة دف��ع املختصني 
بالشأن املرسحي إىل هذا اللون املرسحي املميز 
والعمل ع��ى كيفية االس��تفادة م��ن الطاقات 

الشبابية املعطلة يف مواجهة هذه التحديات.

فض��اًل ع��ن أهن��ا  مل تس��لط الض��وء بش��كل 
علم��ي ومنطقي عى إب��راز أو إجياد خصائص 
خاص��ة  دراماتيكي��ة  وعن��ارص  ومقوم��ات 
باملرسح احلسيني، وأما اجلانب العمي فيستمد 
قصوره من قصور اجلان��ب النظري باإلضافة 
إىل توف بعض الفنانني من العمل هبذا النوع 
من املرسح ألسباب ربام تكون بعضها سياسية 

وبعضها األخرعقدية كالقداسة وغريها. 
وواض��ح  ج��دًا  كب��ري  قص��ور  هن��اك  أيض��ا 
م��ن قب��ل املؤسسس��ات الفني��ة لع��دم إقام��ة 
خاص��ة  ولق��اءات  ومهرجان��ات  ورش��ات 
بامل��رسح احلس��يني حتدي��دًا ، ولإلنصاف فقط 
العتب��ة احلس��ينية مهتمة هب��ذا اجلانب وبعض 
املؤسس��ات كمؤسسة النشاط املدريس، وهذه 
معطيات جلها سامهت يف سكونية التنظريات 

للمرسح احلسيني. 
يق��ال: إن أغلب املثقف��ني العراقي��ني ينظرون 
إىل اإلسالم بفوقية، وحيس��بون الشعائر رضبًا 
م��ن التخلف، بينام يتغَن��ون باملرسح اإلغريقي 

القائم عى طقوس وثنية..
نع��م وحس��ب املثل)مغني��ة احل��ي ال تطرب( 
فه��والء ال أس��تيطع أن أس��ميهم مثقف��ني بل 
الش��عائر  أن  يعلم��وا  أمل  مثقف��ني،  أنص��اف 
احلس��ينية واملبادئ اإلس��المية والشخصيات 
والرموز والقادة اإلس��الميني والثورات، تعد 
مادة دسمة لكثري من املواضيع التي يتناولوهنا 
يف كتابة نصوصهم املرسحية؟! أمل يكن ال�اث 
اخلصب واحلضارة العريقة التي نمتلكها كافية 
لنتغنى هبا؟! نعم ممكن أن نس��تفيد من جتارب 
الغ��رب يف امل��رسح وربام يف أغل��ب املجاالت 
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متابعاتٌ



مسرحية 
)األخيلة املتهالكة( 
ضمن مهرجان أيام 

كربالء الدولي
اخلاص��ة  املرسحي��ة  الع��روض  تتواص��ل 
بمهرجان أي��ام كربالء الدويل الرابع، الذي 
تنظمه األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
من خالل شعبة املرسح املعارص، فيام تضمن 
ع��رض مرسحي��ة )األخيل��ة املتهالكة( من 
إخراج ربيع يوسف من مجهورية السودان، 
إذ ش��هد تفاع��ال ممي��زا م��ن قب��ل اجلمهور 

احلارض.
وقال املخرج املرسحي ربيع يوسف احلسن 
لقن��اة كرب��الء الفضائية "ع��رض مرسحية 
األخيل��ة املتهالكة ه��و مرابطة قضية الوطن 
من موق��ع الفرد واألرسة واملجتمع، وكيف 
ع��ىل  وتأثرياهت��ا  بظالهل��ا  السياس��ة  ترم��ي 

الشعب السوداين".
وبني احلس��ن أن "مش��اركتهم يف املهرجان 
مل تك��ن األوىل بل ش��اركوا للم��رة الثالثة، 



102

العدد 16/ السنة العاشرة/ تشرين األول 2022 م

وقدم��وا أع��امال مرسحي��ة تعر ع��ن ثقافة 
وأفكار الشعب الس��وداين، الفتا إىل جهود 
مهرجان��ات  تنظي��م  يف  احلس��ينية  العتب��ة 
كه��ذه تعر ع��ن حض��ارة وتط��ور املرسح 

الكربالئي".

وأكد احلس��ن عى أمهي��ة املرسح فه��و أداة 
للتنفيذ والتعبري الصادق للممثل واجلمهور 
املتلق��ي، إذ يعطي فرص��ا لتقديم النتاجات 
املرسحي��ة اهلادف��ة، باإلضاف��ة إىل التالق��ح 
الفكري والثقايف بني خمتلف الدول العربية.
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ش��اركت كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة بجامع��ة 
املوص��ل يف فعالي��ات مهرج��ان احلس��يني 
الصغ��ري ال��دويل مل��رسح الطف��ل بنس��خته 
السادس��ة والذي يقيمه قس��م رعاية وتنمية 
بحض��ور  احلس��ينية  العتب��ة  يف  الطفول��ة 
مجاه��ريي وفن��ي كبري م��ن داخ��ل العراق 
وخارجه.حيث حرضت نخبة من اس��اتذة 
وطلب��ة الكلي��ة حفل االفتت��اح ، فضال عى 
مش��اركة الكلي��ة بتقدي��م ع��رض مرسحي 
بعن��وان )هدايا العيد( تألي��ف الكاتب عي 

جابر الطائي و اخ��راج الطالب مؤيد حممد 
اسامعيل.

وهذه املش��اركة تأيت ضمن ع��روض حملية 
ودولي��ة قدم��ت يف املهرج��ان من س��وريا 

ومرص وتونس .
وقال رئيس قس��م رعاي��ة وتنمية الطف���ولة 
احلس��ناوي يف  احلس��ينية حمم��د  العتب��ة  يف 
ترصيح إن )املهرجان ت�������ضمن مش��اركة 
عدد من الع��روض املرسحية املتنوعة، التي 
ت��������هدف إىل خلق بيئ��ة مالئمة لألطفال 

فنون املوصل تقدّم هدايا العيد 
على خشبة كربالئية



104

العدد 16/ السنة العاشرة/ تشرين األول 2022 م

وإيصال رسائل تربوية وأخالقية من خالل 
امل��رسح( ،مضيف��ا أن )املهرج��ان تس��تمر 
فعاليات��ه مخس��ة أي��ام وتتضم��ن عروض����ا 
مرسحي��ة صباحي��ة ومس��ائية وورش��ا فنية 
إضافة إىل فقرة احل��كوايت والتي من ش��أهنا 

أن ترفع مستوى الوعي لدى األطفال(.
اىل ذل��ك اق��ام قس��م ال�بية الفني��ة يف كلية 
الفنون اجلميلة بجامعة بابل معرضا مش�كا 
لطلب��ة الدراس��ة املس��ائية  بعنوان) ش��ذر( 
افتتحه معاون العميد للشؤون االدارية رعد 
مط��ر الطائي الذي اكد ع��ى )رضورة دعم 
املواهب وتش��جيعها عى االبداع عر اقامة 
املعارض واالنش��طة االخرى( ومن جانبه 
بني رئيس قسم ال�بية الفنية طالب سلطان 

احلمريي وفقا لصفحة الكلية يف )فيسبوك( 
ان)القسم دأب عى اقامة االنشطة املختلفة 
التي من شأهنا اظهار املواهب وصقلها ويف 
هذا الس��ياق اتى هذا املعرض العامل طلبة 
الدراس��ة املس��ائية ب��ارشاف اس��اتذة ماديت 
التخطي��ط  واالل��وان اث��ري صب��اح وجالل 
رحي��م حي��ث كان للتوج��ي��ه االكاديم��ي 
من قبل االس��اتذة االثر االب��رز يف االعامل 
املعروضة وهذا دليل عى سعة اس��تيعاب 

الطلبة وسعة تطور مهاراهتم.
وكان��ت مواضي��ع املعرض ح��ول )طبيعة 
ال��دروس  يف  مامعتم��د  وه��و  صامت��ة( 
االكاديمي��ة لتدريب الطلبة ع��ى التخطيط 

والتلوين.
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إختتام فعاليات مهرجان 
ايام كربالء الدولي للمسرح 

بعرض من تونس
بعد ان اس��تمرت عروضه املرسحية ألكثر من اسبوع وبمش��اركة دولية اختتم مهرجان ايام 
كربالء الدويل الثالث للمرسح فعاليته بعرض مرسحي من دولة تونس الشقيقة حتت عنوان 
اهلوارب بحضور دويل عريب وحميل، لتكون بعدها جلس��ة نقدية للعمل ثم حفل اخلتام الذي 
جرى عىل خش��بة مرسح البيت الثقايف يف مدينة كربالء برعاية االمانة العامة للعتبة احلس��ينية 

املقدسة.
ع��ن العم��ل املرسحي اهلوارب حدثنا األس��تاذ )حاف��ظ خليفة( احد املش��اركني من تونس 
يف لق��اء خ��اص ملوقعن��ا قائاًل: سرنا كث��ريًا من تونس للمش��اركة يف مهرج��ان أيام كربالء 
الس��نوي للمرسح بدورته الثالثة، وهذا املهرجان الذي ولد كبريًا وانا س��عيد جدًا ملشاركتي 
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مش��ريًا: وكانت اجللس��ة النقدية ايض��ًا فيها 
اراء مهم��ة واراء حتليلي��ة وتفس��ريية كث��رية 
ج��دًا لعرض اهل��وارب وش��ارك فيه��ا نقاد 
ومرسحي��ون اكف��اء م��ن الع��راق وال��دول 

العربية.
وكان لن��ا لق��اء آخر مع الدكتور ش��اكر عبد 
العظي��م جعف��ر الذي حت��دث قائاًل: ش��كرًا 
امل��رسح  املقدس��ة ش��عبة  احلس��ينية  للعتب��ة 
املعارص ألتاح��ت اللق��اءات اجلاملية املهمة 
التي تع��ر عن وهج ه��ذه املدين��ة واتصاهلا 

بالعامل.
موضحًا: احلقيق��ة ان عرض هذه الليلية هو 
ع��رض اخلت��ام كان م��ع مرسحي��ة اهلوارب 
لتونس وكان من العروض املميزة والعروض 
اجلميلة التي قدمت لنا االنسان يف هذا العامل 
املتالط��م ال��ذي حيم��ل الكث��ري م��ن اهلموم 
والكثري م��ن االمل عر ش��خصيات مرسحية 
كان االداء فيه��ا رائعًا وكب��ريًا ملجموعة من 
املمثل��ني وايضًا كانت رؤي��ا اخراجيه رائعة 
ومجيلة من املخرج العرض نال رضا اجلميع 
واتفاق اجلميع، م��ع بعض اآلراء التي رأت 
انه الب��د ان يكون بع��ض التعديالت وهذا 
اليشء وارد يف كل الع��روض املرسحية الن 
املخرجني املرسحني ال يقدمون كل ما لدهيم 
وحت��ى ان قدموا كل ما لدهي��م فهي عرضًة 

لآلراء وعرضًة للمق�حات.

في��ه للمرة الثانية وملش��اركة الف��رق الدولية 
ومش��اركات مهمة جدًا، ومش��اركتنا كانت 
بمرسحي��ة اهلوارب وهي ن��ص )حمرز غايل( 

وسينوغرافيا واخراج حافظ خليفة.
مضيف��ا: قدمن��ا ه��ذا العم��ل وكان جتاوب 
مجه��ور كربالء جت��اوب كبري ج��دًا، وكانت 
اجللس��ة النقدية مفيدة جدًا وس��اخنة وكان 
احس��اس ان هنالك تلقي وفه��م ملعاين هذا 
العرض. مش��ريًا انا اشيد فعاًل هبذا املستوى 
الراقي حلضور النقاد واجلانب النقدي ومن 
جانب الش��خصيات النقدية املهمة يف حتليل 
هذه العروض وهي اعتقد حمطة مضيئة جدا 

من حمطات و فقرات املهرجان.
عب��د  عزي��ز  س��عد  الدكت��ور  ترصي��ح  ويف 
الصاح��ب اح��د ضيوف املهرج��ات حتدث 
ملوقعن��ا موضح��ًا: كان الع��رض التون��يس 
اهلوارب من الع��روض التي اثارت يفهَّ كثريًا 
وكان عرضًا يتحدث عن مشكلة اجتامعية يف 
تونس ويف العامل العريب، هي عملية الثورات 
السياس��ية الت��ي اقيم��ت والت��ي متظه��رت 
بأش��كال خمتلفة يف عاملنا الع��ريب ويف تونس 
بالذات ايضًا اس��تطاع املمثلون ان يش��كلوا 
عرض��ًا مرسحي��ًا مؤث��رًا ويقدم��ون وجب��ة 
مرسح��ة ادائية مثرية ومدهش��ة، واس��تطاع 
املخرج ان يتحك��م بإيقاع العرض ويتحكم 

بمشهديه برصية التي جاء عليها العرض.
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ويف حديث��ه ع��ن اجللس��ة النقدي��ة اض��اف 
جعف��ر: بالنس��بة للجلس��ة النقدي��ة كان��ت 
حافل��ة ب��اآلراء العلمي��ة املتمي��زة ملجموعة 
من األس��اتذة منهم )الدكتور عي الشيباين � 
الفن��ان ماجد درندش � الدكتور ش��اكر عبد 
العظي��م � الدكت��ور باس��م األعس��م ( وه��و 
رئيس جلنة النق��د كان هو أيضًا املعقب هلذه 
اجللس��ة حيث كانت جلس��ة علمية ورصينة 
اخذنا منها اليشء الكثري وتعلمنا منها اليشء 
الكث��ري وكان��ت هي حيوية و مهمه بالنس��بة 

هلكذا مهرجانات.
الس��نوي  كرب��الء  اي��ام  ملهرج��ان  بالنس��بة 
للمرسح هو فرصة للتالقي ما بني الشعوب 
والتالقي ما بني االفكار وما بني املرسحيات 
املختلفة، وبالتأكي��د يعكس ثقافات كل بلد 

جاءت منه هذه املرسحيات يف مهرجان ايام 
كربالء يف ه��ذا العام ويف دورته الثالثة الذي 
نج��ح نج��اح كب��ريًا يف ادارته ويف جلس��اته 
النقدية والبحثية ويف كل العروض وش��كرًا 
امل��رسح  املقدس��ة ش��عبة  احلس��ينية  للعتب��ة 

املعارص.
ه��ذا وتم يف حفل اخلتام بع��د القاء الكلامت 
اخلتامية توزي��ع اجلوائز وش��هادات التقدير 
لل��دول املش��اركة والعامل��ني ع��ى انج��از 
وانج��اح ه��ذا العم��ل مم��ن عمل��وا خل��ف 
الكواليس بجه��ود مميزة، وستس��تمر العتبة 
احلس��ينية دائاًم يف اقامة مثل هذه املهرجانات 
الثقافي��ة واالدبية ضمن مش��اريعها الدائمة 

ألقامة وتشجيع تلك املحافل.
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تدريسي من كلية الفنون الجميلة يـُشارك 
يف مهرجان ايام كربالء الدولي للمسرح

حتت شعار" مرسح كربالء رسالة فكر 
وبناء" اقامت ش��عبة املرسح املعارص يف 
االمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة 
مهرج��ان ايام كربالء ال��دويل للمرسح 
الدورة الثالثة للف��رتة من 30-22 /3 
/ 2022 وع��ىل قاعة البي��ت الثقايف يف 

حمافظ��ة كرب��الء املقدس��ة، وش��ارك يف 
املهرجان أكثر مخس��ة دول عربية اضافة 
اىل مجهورية املانيا االحتادية ، وقد شارك 
بعرض��ني ترشيف��ني  الع��راق  م��ن  كل 

وعرض��ني داخ��ل املنافس��ة فض��ال عن 
مشاركة سلطنة ُعامن والسودان وتونس 
الس��عودية  العربي��ة  واململك��ة  وم��ر 

ومملكة البحرين .
وتش��كلت جلن��ة مش��اهدة وف��رز العروض 
املرسحي��ة وجلنة النقد وجلن��ة التحكيم 
فضاًل عن ال��ورش املرسحية امُلصاحبة 
الس��ينوغرافيا  جم��ال  يف  للمهرج��ان 
وورشة خاصة للجسد وآليات صناعته 

يف العرض املرسحي .
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وقد صاحب املهرجان جلس��ات بحثية 
وفكري��ة ش��ارك فيها اس��اتذة خمتصني 
حي��ث  والتاري��خ  وامل��رسح  النق��د  يف 
قاع��ة  البحثي��ة ع��ى  قدم��ت االوراق 
س��يد االوصياء بحض��ور عدد كبري من 
املهتمني والباحثني يف الش��أن املرسحي 

والبحثي .
وشارك االستاذ املساعد الدكتور عقيل 
ماج��د حامد التدري��يس يف كلية الفنون 
اجلميلة / جامع��ة املوصل ورقة بحثية 
ضمن املح��ور البحثي والفكري فضاًل 
ع��ن املداخ��الت النقدي��ة واجللس��ات 

الفكرية التي رافقت ايام املهرجان .
ويف س��بيل حتقي��ق مب��دأ التع��اون ب��ني 
كلية الفنون اجلميل��ة / جامعة املوصل 
والف��رق املرسحية واملؤسس��ات الفنية 
يف الوط��ن الع��ريب ج��رت جمموعة من 
احلوارات واللقاءات بني الدكتور عقيل 
ماج��د حامد وبني تلك املؤسس��ات يف 
فتح اف��اق التعاون يف اقامة املهرجانات 
والن��دوات الفكري��ة واحلواري��ة داخل 
تعزي��ز  اج��ل  م��ن  الع��راق وخارج��ه 

اجلوانب الفنية وحتى العلمية .
ويف هناية املهرجان ت��م تكريم الدكتور 
عقيل ماجد حامد بش��هادة مشاركة من 

قبل اجلهة امُلنظمة للمهرجان.
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جماعة املسرح الحسيني تقدم 
مسرحية جواد األئمة يف ميسان

قدم��ت مجاعة املرسح احلس��يني، عى س��احة 
ع��زاء املواك��ب احلس��ينية يف قض��اء امليمون��ة 
،  مرسحي��ة »ج��واد األئم��ة« ، ت��روي قص��ة 
استشهاد اإلمام حممد اجلواد )عليه السالم( .

 ح��رض العرض مج��ع غفري من أه��ايل حمافظة 
ميس��ان ، ومسؤولون وش��خصيات اجتامعية 

و ثقافية.
قال كاتب املرسحية واملخرج  باسم الشيخ عي 
، »ان ه��ذا العمل يأيت ضمن نش��اطات مجاعة 
املرسح احلس��يني يف ميس��ان ، و ق��دم العديد 
من املرسحي��ات واألنش��طة الفني��ة والثقافية 
منذ تاسيس��ه  حتى الوقت احلارض ،  وأشار ، 
شارك يف العمل شباب موهوبون ومعروفون 
عى الصعيد املحي يف املحافظة وكنت انا أحد 

املشاركني يف هذا العمل التارخيي .
 وتاب��ع ،كان أول عمل للمرسح احلس��يني يف 

قضاء امليمونة هو »واقعة الطف« 
وبعدها قّدم عمل »الراءة  املذبوحة« عن قصة 
استش��هاد املظلوم��ني أوالد مس��لم ابن عقيل 
)ع( ، و بعدها بدأ النمو والتطور والتوسعة يف 
هذه اهليئ��ة ،  حيث فتح باب اإلنضامم  إليها ، 
وانضم  الكثري من الذين كان هدفهم وحبهم 

للمرسح احلسيني .

وأض��اف ، بعده��ا ازدادت األعامل املرسحية 
هل��ذه املجموع��ة تباع��ًا ، منها »ال��ويص« عن 
استش��هاد اإلمام ع��ي )ع( و »غريب الديار« 
عن استش��هاد القاسم ابن االمام الكاظم )ع( 
،  »مأس��اة عزيزة احلسني )ع(« ،  »راهب بني 
هاش��م« ، »وافاطمتاه » عن قص��ة ومظلومية 
الس��يدة فاطم��ة الزه��راء )ع ( ، »س��عيد أهل 
البي��ت« ، »ه��ادي األم��م« ، »امله��دي قادم« 
،  كل ه��ذه االع��امل املرسحي��ة ، ُعرض��ت يف 
املزارات املقدس��ة و املراقد الشيعية يف العراق 
، و منه��ا يف منطق��ة مابني احلرم��ني الرشيفني 

،كربالء املقدسة .
وأك��د املخرج باس��م الش��يخ ، »إن  مرشوعنا 
هو م��رشوع نرش مظلومية أهل البيت )عليهم 
الس��الم( و مس��تمرون اىل ظه��ور صاح��ب 
الع��رص و الزمان )ع( ليمأل األرض قس��طًا و 

عداًل  كام ملئت ظلاًم و جورا .






