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اإن يف ه���ذه امل���ادة م���ن املوؤام���رات والق�سوة 
والتع�س���ف وال�س���ر م���ا ال يقل عم���ا كانت عليه 
يف موا�سي���ع ع�سر حروب ال���وردة احلمراء 
وال���وردة البي�س���اء , لك���ن رغ���م ع���دم توف���ر 
االأ�سا����س االأدب���ي املت���ن , فق���د اأدى م�س���ر 
كرب���اء  معرك���ة  واأدت  املاأ�س���اوي  احل�س���ن 
اإىل والدة )التعزي���ة( الت���ي تعت���ر م���ن اأق���دم 

العرو�س امل�سرحية يف العامل االإ�سامي."
لكن على الرغم مما تقدم يف راأي الك�ساندروفنا 
وطموحه���ا يف ظهور ن�س م�سرحي عربي عن 
واقع���ة األط���ف, ياأخ���ذ �سهرته الدرامي���ة مثلما 
اأخ���ذت ن�سو����س �سك�سبر مكانته���ا االأدبية , 
فقد ظه���رت ن�سو�س م�سرحي���ة عربية عديدة 
ا�ستثم���رت اأح���داث واقع���ة األط���ف يف بنيتها 
الدرامية ومتنها احلكائي , منها ما اخذ �سهرة 
معقول���ة يف ال�ساح���ة االأدبي���ة وامل�سرحي���ة , 
ومنه���ا ما بقي حمدودا ل�سي���ق م�ساحة الن�سر 
ال���ذي ا�سع���ف ت���داول املطب���وع ب���ن البلدان 
العربية الأنه اقت�سر عل���ى ن�سره ملرة واحدة , 
ف�سا عن ذلك املحاذير التي كانت مهيمنة على 
عي���ون الرقاب���ة وال�سلط���ة ال�سيا�سية يف اأكرث 
م���ن بلد عربي اإزاء مو�س���وع كهذا وما ي�سكله 

من ح�سا�سية خا�سة بن هذا الطرف وذاك.
وعلي���ه , فق���د حاولن���ا تتب���ع ع���دد م���ن ه���ذه 
الن�سو����س امل�سرحية العربية التي ا�ستثمرت 
الواقع���ة , من خ���ال امل�سح ال�سام���ل و بالقدر 

املمكن , وكانت على النحو االآتي:
1- ن����س م�سرحية )احل�س���ن( ملوؤلفها )حممد 

الر�سا �سرف الدين( وهو اأول من
كت���ب امل�سرحي���ة ال�سعرية يف الع�����راق. كتب 

هذه امل�س�رحية يف بغداد , ف��ي
1352 ه� / 1931 م.

2- ن�س م�سرحي���ة )م�سرع احل�سن( لل�ساعر 

ال�سوري )عدنان مردم بك( من�سور
يف جملة العرفان , جملد 26.

3-ن����س )ن�سي���د ال�سهي���د( فار�س���ي االأ�س���ل , 
اإعداد )حممد عزيزة( بعنوان )اآالم

احل�س���ن اأو ماأ�س���اة كرب���اء( ترجم���ة: رفيق 
ال�سبان , والن�س معد عن عدد من

ن�سو�س التعزية.
4- م�سرحي���ة )هك���ذا تكلم احل�س���ن( لل�ساعر 

امل�سري )حممد العفيفي( وهي م�سرحية
�سعرية يف خم�سة ف�سول , ن�سرت عام 1969 

م.
5- م�سرحي���ة )ث���ار الل���ه( بجزاأي���ن )احل�سن 

ثائرا( و)احل�سن �سهيدا( لل�ساعر )عبد
الرحمن ال�سرقاوي( 1969 / 1970 م.

6- ن����س )مقتل يف كرب���اء( لل�ساعر امل�سري 
)فتحي �سعيد( يف ديوانه ال�سعري

م�س���ر مل تنم , ال�سادر ع���ام 1973 م والن�س 
عبارة عن ق�سيدة طويلة.

-7 م�سرحية )م�ساء التاأمل( اإعداد قا�سم حممد 
, عام 1974 وهو عبارة عن �سيناريو

م�سرح���ي اعتمد في���ه املعد على �ست���ة م�سادر 
م�سرحية.

-8 م�سرحي���ة )احل�سن ميوت مرتن( للكاتب 
املغربي )عبد الكرمي بر�سيد( وهو

كتابة جديدة معدة عن ن�سو�س التعزية.
-9 ن�س )تع���ازي فاطمية( للكات���ب التون�سي 

)عز الدين املدين(.
-10م�سرحية )احل�سن – تراجيديا يف ثاثة 

ف�سول( للموؤلف امل�سرحي ال�سوري
وليد فا�سل , عام 1998 م.

-11 م�سرحي���ة ثانية يج���يء احل�سن لل�ساعر 
العراق���ي حمم���د عل���ي اخلفاج���ي , 1972 م 
,  ه���ذا باالإ�ساف���ة اإىل �س���دور ن����س م�سرحي 

جدي���د لل�ساعر العراقي باق���ر �ساحب بعنوان 
احل�سن / م�سرحية �سعرية , عن دار ال�سوؤون 
الثقافي���ة موؤخرا , كذلك فع���ل ال�ساعر العراقي 
عاوي كاظم ك�سي�س وكتب م�سرحية بعنوان 
/ يزيد , اطلعنا عليها موؤخرا من�سورة يف احد 

املواقع االلكرتونية على �سبكة االنرتنت.
كما ننوه عن وجود ن�سو�س م�سرحية اأخرى 
اتخ���ذت م���ن واقعة الط���ف خلفي���ة الأحداثها , 
اأو مت���ر على ذك���ر الواقعة هام�سي���ا على وفق 
املوق���ف الدرام���ي وحاجت���ه اإىل ذل���ك , بل اإن 
هن���اك م���ن الن�سو����س حاول���ت الرتمي���ز اإىل 
الواقع���ة واأبطاله���ا مب�سمي���ات مبا�س���رة مرة 

وغر مبا�سرة مرة اأخرى. 
1- ن����س م�سرحي���ة )هك���ذا تكل���م احل�س���ن( 

لل�ساعر امل�سري حممد العفيفي:
ما يلفت االنتب����اه اأوال ف��ي هذه امل�سرحية هو 

النق������د والدرا�س���ة الت���ي ج���اءت يف مقدمتها 
لاأ�ست���اذ العام���ة عل���ي الك���وراين , تعر����س 
فيها للم�س���كات االأ�سا�سية التي تواجه �ساعر 
امل�سرح املعا�سر , مو�سًحا االأ�ساليب املنا�سبة 
ال�سخ�سي���ات  لتق���دمي  امل�سرح���ي  للت�سوي���ر 
وخا�سة التاريخي���ة منها , اإىل جانب تعر�سه 
مل�سكل���ة االإيقاع يف ال�سعر امل�سرحي والوحدة 
واحليوي���ة يف العم���ل امل�سرح���ي, ف�س���ا عن 
ذل���ك اإعط���اء حكم���ه ع���ن �سرعي���ة التمثيل يف 
قوله:"اأم���ا التمثي���ل فه���و و�سيل���ة كمختل���ف 
الو�سائ���ل االإعامية , يحدد ج���وازه وحرمته 
الهدف منه وعدم منافاته لاأحكام ال�سرعية."

تتك���ون امل�سرحي���ة م���ن خم�سة ف�س���ول , يبداأ 
امل�سه���د االأول منه���ا من الف�س���ل االأول بظهور 
معاوي���ة على فرا�س امل���وت معلنا عن ارتياحه 
الن يزيدا �سيورثه احلكم من بعده , ليت�ساعد 
املوق���ف بينه وبن جمموع���ة الزبانية , الذين 
يخالفون���ه ال���راأي وهو يخو����س يف هلو�سته 
يف الدفاع عن راأيه وعن ابنه يزيد. كما يك�سف 
ه���ذا امل�سهد ع���ن موقف يزيد م���ن طلب البيعة 
اإليه من احل�س���ن بن علي )ع( واالإ�سرار على 
ذلك حن يخاطب جوا�سي�سه فرناه يقول:"اأما 
اأن���ت واأن���ت واأنت / فلتنت�س���روا حول ح�سن 
حتى ال ي�سرب جرعة ماء كانت اأعينكم �سابحة 
فيها / واروين فعل �سياطن اأمية / فانا اأرجو 
اأن تتلط���خ اأيديك���م بدمه / وخطاك���م قد بلغت 

ار�س ال�سام بتلك الب�سرى".
اإىل  الف�س���ل  ه���ذا  يف  املوؤل���ف  تعر����س  كم���ا 
�سخ�سي���ة )جعدة( زوجة االإم���ام احل�سن )ع( 
يف فعلته���ا الدنيئة حينم���ا قامت بتقدمي ال�سم 
اإىل زوجه���ا طمع���ا يف الوع���د ال���ذي قدمه لها 
معاوي���ة بتزويجه���ا ول���ده يزيد اإذا م���ا قامت 

بذلك.
لك���ن العفيفي ح���اول التدخ���ل درامي���ا حينما 
ت�س���رف ب���ان جع���ل جع���دة تعل���ن ع���ن ندمها 
الوا�سح يف الن�س اإزاء فعلتها ال�سنيعة تلك.

يف الف�س���ل الث���اين ويف امل�سه���د االأول من���ه 
يك�س���ف الن����س ظه���ور �ساح���ة بي���ت احل�سن 
وحول���ه فئات م���ن اأهل املدينة يت�س���اور معهم 

يف ما يجب عمل���ه للخا�س من تخطيط يزيد 
واأعوان���ه , موؤكدين على ثباته���م مع احل�سن 
)ع( ال���ذي يقول:"ل���ن نرج���ع حت���ى تنه�سن���ا 
ذوؤب���ان الفل���وات / ومتزقنا اأظف���ار اجلادين 
/ فلي�س���رع ُبُعُد ال�سقة خل���ف خطانا / حتى ال 
تهوي جذوتنا يف ظلمات احلرة / وباأنف�سنا 
نور يجري جم���رى الدم / ولننق����س بالدم ما 
يق���راه اللي���ل بعن نه���اره / وتعانق���ه خفقات 
قل���وب ما خفقت بعد / اأو ُنرجع لاأمة حريتها 

/ فتعود اإىل الله وال ت�سجد للطاغوت".
لق���د ا�ستن���د العفيفي على ا�ستخ���دام املو�سيقا 
ال�سعري���ة بباغ���ة حمكم���ة ومث���رة للم�ساعر 
والعواطف االإن�ساني���ة اجليا�سة بلغة �سعرية 
يتجل���ى فيها ا�ستخدام ال�س���ورة ال�سعرية يف 
اجلمل احلوارية املتبادلة ما بن ال�سخ�سيات 
وخا�س���ة تل���ك الت���ي نتلم�سه���ا يف ح���وارات 
احل�سن )ع( وزين���ب وم�سلم وهاينء واحلر 
الرياحي , بل جند ذل���ك اال�ستخدام ال�سوري 
ال�سخ�سي���ات  ح���وارات  يف  حت���ى  ال�سع���ري 
التي تقع يف كف���ة ال�سراع االأخرى, كفة ال�سر 
واملتمثل���ة هنا يف �سخ�سي���ات اأمثال: معاوية 
ويزي���د وعم���ر بن �سع���د و�سمر ب���ن ذي اجلو 

�سن.
كذل���ك ميك���ن تلم����س الدق���ة التاريخي���ة الت���ي 
ا�ستند املوؤل���ف اإليه���ا يف التفا�سيل ال�سغرة 
الأحداث الواقعة وت�سل�س���ل اأحداثها الرتاتبي 
ال�سحيح���ة  باأ�سمائه���م  اأ�سخا�سه���ا  ويف 
ومواقفه���م احلقيقي���ة , لدرج���ة اأن ت�سل هذه 
الدقة التاريخية لدى العفيفي اإىل الك�سف عن 
عي���وب النطق ل��دى ابن زي��اد , فهو مث���ا كان 
يلف���ظ احل��اء هاًء , مبعنى انه يق���ول )ه�سن( 

بدال من )ح�سن(.
كم���ا جن���د التعام���ل م���ع الدق���ة التاريخية يف 
ا الأ�سخا�سها  اأقوال م�سهورة من�سوبة تاريخيًّ
فيعم���ل العفيف���ي عل���ى الك�س���ف ع���ن االأقوال 
نف�سها ولكن بحوار �سعري يتاءم ومو�سيقاه 
ال�سعرية املن�سجم���ة مع لغة الن�س , مثال ذلك 
حوار احل�سن:"اأفبامل���وت تخوفني / وحياة 
املوتى اأكرم من م���وت االأحياء …", كذلك ما 
هو مب���ن يف حوار اب���ن زياد:"م���ا خانك قط 
اأمن لكن ق���د يوؤمتن اخلائن / اأخزاك الله لقد 

اأخفرت اأمانته(". خماطبا ابن �سعد.
كذل���ك فقد عم���د العفيف���ي اإىل احل���وار الذاتي 
م���ع اأن���ا ال�سخ�سي���ة لل�ساعري���ة املوؤث���رة التي 
تك�س���ف عنه���ا مث���ل ه���ذه املناج���اة الذاتي���ة , 
فنج���د احل�سن يقول:"لو كان االأمر اإيل نبذت 
ال�سي���ف / ولزم���ت القران / وراأي���ت يزيد فلم 
اأب�س���ره / لك���ن النا����س ن�س���وا الل���ه فاأن�ساهم 
اأنف�سه���م / وغ���دا االإن�س���ان ح���ذاء يف قدم���ي 
حاجات���ه / اللقم���ة عن �ساهرة ترق���ب اأ�سراب 
لهاث���ه / وامل���اء اأف���اع تتل���وى ف���وق ل�سان���ه / 
واخل���وف ذراع���اه و�ساقاه وعين���اه / ورفاق 
ال���درب وخ���ان اخلل���وات/ و�سري���ر الب���اب 

ومل�سة ثوب الطفل".
كما جعل العفيفي عمل املجموعة اأو الكور�س 
واملتمثل���ة هنا ب� )الزبانية( و )اجلابيب( كما 

د مناضل داود

ه���و دورها يف املا�س���ي اليونانية والرومانية 
فهي تدخ���ل يف احلدث الدرام���ي وتعلق عليه 
وتعطي به راأيا وتتخذ موقفا وا�سحا من ذلك 

احلدث.
وبع���د �س���ر االأح���داث بت�سل�سله���ا التاريخ���ي 
نف�سه وانتقال احلدث من مكان اإىل اآخر ي�سل 
بنا الن����س اإىل موقف احلر بن يزيد الرياحي 
وخياره ب���ن اأن يكون مع احل�س���ن اأم عليه , 
حماوال الو�سول اإىل عن احلقيقة , ويف هذه 

احلوارية دليل على ذلك:
"احل���ر: يا لتنازع اأهوائ���ي / �سليت وراءك 

يا �سبط ر�سول الله / وو�سعت ال�سيف
ف�سل���ى خلفك / بو�سوء الوهج الدامي / … 

فباأي �سمر ارفع �سيفي يف
وجه���ك / لكن مل ال احتال على عي�سي / فاأطيع 

ابن زياد يف بع�س االأمر/
ث���م يثوب يزي���د اإىل ر�س���ده / ويع���ود ح�سن 
م���ن حي���ث اأت���ى / … اأفدي���ك اأب���ا عب���د الل���ه 

بنف�سي…".
كم���ا ك�س���ف الكاتب ع���ن موقف خا����س يتعلق 
ب�سخ�سي���ة احل���ر الرياح���ي حينم���ا تيقن من 
وج���ود عيون تراقب���ه وت�س���ر وراءه متابعة 
تنفيذات���ه الأوام���ر ابن زياد, وه���ذا ما ا�ستفزه 
ل�سعوره باأنه اإهانة ل�سخ�سه اأوال والعتباريته 
كقائد ح���رب ثاني���ا , االأمر الذي مه���د لو�سعه 
النف�سي ����� وبح�سب الن�س �� بان يف�سح لنف�سه 
زمنا كافي���ا للتفكر مبا يج���ري حوله , بهدف 

اتخاذ القرار احلا�سم واملنا�سب.
ولقد ت�سرف الكات���ب بزمن االأحداث اجلارية 
يف ن�س���ه, فلج���اأ اإىل طريق���ة الفا����س ب���اك , 
حم���اوال دمج املا�سي باحلا�سر , وا�ستح�سار 
ال�سخ�سيات امليتة لي�سعها يف م�ساهد تتداخل 
و�سر االأحداث التاريخية لواقع الن�س نف�سه 

, فنج���د )معاوية وهند واأبا �سفيان( يظهرون 
بن ثنايا احل���دث االأ�سلي للن�س يف اأكرث من 
ف�سل وم�سهد , كا�سفا بذلك عن عامل اآخر يكابد 
اأ�سخا�سه امل الندم واحل�سرة على ما اأورثوه 
الإخافه���م م���ن خطاي���ا واآث���ام, وكاأنه���م بذلك 
يتابع���ون ما يق���وم به اإخافه���م فيزيد هم ذلك 

عذابا وتاأنيبا لل�سمر م�ستمرين.
كم���ا ويلجاأ العفيف���ي يف بع����س م�ساهده اإىل 
طريق���ة التمثي���ل ال�سام���ت لتنفي���ذ بع�سا من 
ال���ذي يحيلن���ا  , االأم���ر  اأوام���ر ال�سخ�سي���ات 
مبا�س���رة �� بع���د اأن ك�س���ف الكاتب ع���ن طريقة 
تعامل���ه مع اجلوقة وا�ستخدام���ه الفا�س باك 
والتمثيل ال�سامت ����� اإىل تاأثر الكاتب بالن�س 
امللحم���ي الر�ستي يف بع�س من ا�ستخداماته 
املتنوعة يف بنية الن�س. اإىل جانب اأن الكاتب 
متاأث���ر اأي�سا بامل�سرحيات الدينية التي ظهرت 
يف الع�سور الو�سطي حينما اظهر م�ساهد عن 
العامل االآخر , مثلما حدث مع امل�سهد ال�ساد�س 
م���ن الف�سل اخلام����س حينما جع���ل جمموعة 
الزباني���ة يف ظ���ام دام����س يحيط���ون بدائرة 
زرق���اء قامتة , كما �سمت هذه الدائرة الزرقاء 
نف�سه���ا يف امل�سهد الذي يليه �سخ�سيات القتلة 
جميعه���م: معاوية وهند ويزي���د و�سمر, وهم 
حما�س���رون بال�سي���اع والن���دم والع���ذاب يف 
هال���ة من الظ���ام الدام����س واالآالم امل�ستمرة , 
وكاأنه���م يعي�سون فعا يف الع���امل االآخر, عامل 
العق���اب م���ا بع���د امل���وت اأو الث���واب والعقاب 
م���ا بعد امل���وت بح�سب موق���ف ال�سخ�سية من 

احلدث الرئي�سي يف امل�سرحية.
ومما جتدر االإ�سارة اإليه اإىل اأن اللغة ال�سعرية 
الت���ي اعتمده���ا العفيفي , ويف اأغل���ب م�ساهد 
امل�سرحي���ة وخا�س���ة املتعلقة مبواق���ف االإمام 
احل�س���ن )ع( واملواقف التي اأعقبت ا�ست�سهاد 

اأه���ل بيت���ه واأ�سحاب���ه امليام���ن , جندها لغة 
�سعرية عالي���ة التاأثر عند قراءتها وا�ستنباط 
امل�ساع���ر  دغدغ���ة  عل���ى  قابليته���ا  و  معانيه���ا 
م���ن  يتح���اور جمموع���ة  فمث���ا   , االإن�ساني���ة 
الزعم���اء بعدما خا احل�س���ن اإىل وداع ولده 
علي االأكر وهو ي�سلم الروح بن يديه:"زعيم 
1: دوحة قد �سقطت اأوراقها اخل�سر جميعا / 
وعليها طائر الغيم يغني نغما يبكي ال�سماء / 
فه���ي حمراء كجذوة / منذ �سّوى معول املوت 
برم���ل الطف / ج���دران ذويه. زعي���م 2: انه ال 
ي�سل���م ال���روح ولكن ينب���ت االأر�س غن���اًء / يا 

الأحلان ال�سماء..”.

2-م�سرحي���ة )ث���اأر الل���ه( بجزاأيه���ا )احل�سن 
ثائرًا( و )احل�سن �سهيدًا(:

تاأليف: عبد الرحمن ال�سرقاوي

يف  ال�سرق���اوي  اعتم���اد  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
م�سرحيته هذه على مرجعية تاريخية الأحداث 
تفا�سي���ل  ت�سل�س���ل  وح�س���ب  الط���ف  واقع���ة 
اأحداثه���ا وعاقة ذلك مب���كان وزمان احلدث , 
وتاأثر ذل���ك احلدث على اأفع���ال ال�سخ�سيات 
بح�سب موقعه���ا يف طريف ال�س���راع , اإال انه 
بدا من زم���ن بعيد من زمن الواقعة , فالكاتب 
ق���د بدا يف االإ�سهار عن ندم )وح�سي( يف قتله 
)حم���زة بن عب���د املطلب( , فيك���ون الكاتب قد 
بداأ م���ن الندم ال���ذي انتهى اإلي���ه العفيفي يف 
نهاي���ة م�سرحيت���ه , اإىل جان���ب اأن ال�سرقاوي 
اأراد التلمي���ح اإىل اأفعال ال�سر املمتدة يف اأكرث 
من مكان وزمان وهي حتارب اأ�سحاب احلق 

واحلقيقة.
بعد ذل���ك يتوقف الن�س عن���د موقف تاريخي 

مهم ل���ه مكانته اخلا�س���ة يف نفو�س امل�سلمن 
, وه���و حلظ���ة وداع الر�س���ول الك���رمي حممد 
)����س( , وبذلك يكون ال�سرق���اوي قد اأملح اإىل 
االنطاق���ة االأوىل والقاع���دة االأ�سا�س للثورة 
احل�سينية املبارك���ة التي ر�سنت بنيان الدين 

االإ�سامي واأ�سهمت يف بقائه االأزيل.
لق���د اهت���م ال�سرق���اوي يف بداي���ة م�سرحيت���ه 
مب�سهد اأ�سا�س يجمع بن )حممد بن احلنفية 
واالإم���ام احل�س���ن عليهم���ا ال�س���ام( , الأهمية 
م���ا يتميز به هذا املوق���ف التاريخي من اأبعاد 
اإمياني���ة ومب���ادئ ثابت���ة ك�سف���ت ع���ن معاين 
االأخوة وتقدمي الن�سيح���ة واالأخذ بامل�سورة 
على وفق املبادئ االإ�سامية نف�سها. ف�سا عن 
ذل���ك اأن ه���ذا املوقف هو البداي���ة التي انطلق 

منها احل�سن )ع( متوجها نحو الواقعة.
اأم���ا م���ا يتعل���ق باأ�سم���اء ال�سخ�سي���ات , فلقد 
اعتمد الكاتب االأ�سم���اء التاريخية ال�سريحة 
واألقابه���ا املعروف���ة فنج���د ال�سخ�سيات مثل: 
)حبي���ب بن مظاهر , وزهر بن القن , ونافع 
, واب���ن عو�سجة , و�سكين���ة , وزين العابدين 
, واملخت���ار الثقفي( وغره���م , باالإ�سافة اإىل 
اهتم���ام الكاتب باملكان والزمان يف كل م�سهد 
من م�ساهد امل�سرحي���ة , ففي املنظر االأول من 
الف�سل االأول نراه يثبت االأتي:"بادية بجنوب 
الع���راق عل���ى مقربة م���ن كرباء تتناث���ر فيها 
الت���ال.. احل�سن ورجال���ه وفتيانه يتفرقون 
يف امل���كان عل���ى املرتفع���ات واملنخف�س���ات.. 
�سعي���د يقف على اأعل���ى املرتفعات وهو يتاأمل 
االأف���ق البعيد حت���ت ال�سم����س املتوهجة التي 

تغمر املكان كله".
كما وجدن���ا, تاأكيد ال�سرقاوي على و�سف كل 
منظ���ر من مناظ���ر امل�سرحية , لك���ي يعزز من 
دقت���ه التاريخي���ة اأوال , ويف�سح املج���ال اأمام 

القارىء لتخيل احلدث , بل انه يذهب اأحيانا 
اإىل تق�سيم���ات امل�سرح اإخراجيا , فمثا يثبت 
يف ماحظ���ة ل���ه يف بداية املنظ���ر الثاين من 

الف�سل االأول كما يلي: 
"امل�سرح م�ستويان: امل�ستوى االأول منخف�س 
م���ن ناحي���ة مقدم���ة امل�س���رح وب���ه اأ�سج���ار.. 
ه���و مع�سك���ر اأع���داء احل�س���ن م���ن ورائه���م 
عل���ى جان���ب يب���دو نه���ر الف���رات م���ن بعيد.. 
حيث يقف احل���ر �سامتا اأمام ب���اب اخليمة.. 
وامل�ستوى الث���اين مرتفع فيه �سخور ورمال 
حيث يقف احل�سن و�سحبه , وهذا امل�ستوي 

الثاين يحتل الن�سف االأبعد من امل�سرح
حتى عمقه على ي�ساره باب خيمة الن�ساء."

اأم����ا لغ����ة الن�س فه����ي اللغة ال�سعري����ة بتنوع 
مو�سيقاه����ا واأوزانه����ا ال�سعري����ة , تنقل فيها 
ال�ساع����ر م����ن بح����ر اإىل اآخ����ر ولك����ن باعتماد 
ق�سي����دة التفعيلة اأو ما ي�سمى بال�سعر احلر , 
اإىل جانب االهتمام بر�سم ال�سورة ال�سعرية 
الت����ي تتنا�سب وحج����م الفاجعة , فمثا يقول 
احل�س����ن )ع( يف املنظ����ر الرابع م����ن الف�سل 
االأول حينم����ا بقي وحده وعيال����ه من الن�ساء 

واالأطفال:
هنا ها  وحدي  اأنا  "احل�سن: 

ويف  واله����ول  اللي����ل  وظ����ام  وح����دي  اأن����ا 
االأعماق

م����ازال �سع����اع م����ن رج����اء مل يع����د غ����ر الدم 
امل�سكوب فوق ال�سحراء

مل يعد غر االأفاعي
وفحيح اجلرح والويل الثقيل املدلهم

مل يعد اإال رياح املوت تعوي يف العراء
و�سعر ال�سما املجنون يف التيه االأ�سم

اأين انتم يا اأحبائي جميعا اأين انتم؟
اأين فتياين.. اأما عاد هنا غر ال�سياع؟"

تقول املس��ترشقة الس��وفيتية متارا  الكساندروفنا يف 

كتابه��ا )ألف عام وع��ام عىل املرسح الع��ريب( وبعد 

إطالعها عىل  األحداث 

لقضي��ة  املالزم��ة 

الحس��ن )ع( � م��ا قبل 

وم��ا بع��د ���� بوصفها 

مادة مش��بعة  بالدراما 

 , والرتاجيديا  الحقيقية 

تق��ول:"وال يتبق��ى لنا يف النتيجة إال أن  نأس��ف لعدم 

والدة شكسبري عريب كان باستطاعته تجسيد طباع أبطاله 

وسلوكهم يف  الشكل الفني للرتاجيديا الدموية.

واقعة الطف في المسرحية العربية
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د. عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( 

و�سمعت )زينب( �سجة اجلي����س الزاحف عن كثب, فدنت 
يف رفق من اخيها فقالت: 

- يا اأخى, اأما ت�سمع االأ�سوات قد اقرتبت؟
- فرقع )احل�سن( راأ�سه فقال:

- اإين راأيت ر�س���ول الله �سلى الله عليه و�سلم يف املنام ن 
فقال ىل: اإنك تروح اإلينا 

- فلطمت االأخت وجهها و�ساحب 
- يا ويلتاه 

- فقال لها احل�سن 
- لي�س لك الويل يا اأخية! ا�سكني يرحمك الله 

واأجته اىل اأخيه )العبا�س( فطلب اليه اأن مي�سى في�ستطلع 
خ���ر الزاحفن, فلما عرف اأنه القت���ال, بعث ثانية ي�ساألهم 
اأن ين�سرف���وا ه���ذه الع�سي���ة )لعلن���ا ن�سل���ى لربن���ا الليل���ة 
زندع���وه ون�ستغفره, ف���اإذا اأ�سبحنا التقين���ا اإذا �ساء الله, 

فاإما الت�سليم واإما القتال *
وا�ست�س���ار )عم���ر( ا�سحابه يف اأمر التاأجي���ل ن فقال منهم 

قائل:
- �سبح���ان الل���ه, والله لو كانوا من الديل���م ثم �ساألوك هذه 

املنزلة لكان ينبغى لك اأن جتيبهم اليها.
- واجلوا اإىل غد......

واثنى )احل�سن( اإىل اأ�سحابه, فقال بعد اأن اأح�سن الثناء 
على ربه:

اأما بعد فاإين ال اأعلم اأ�سحابا اأويف وال خرا من اأ�سحابى, 
وال اأه���ل بيت اب���ر وال اأو�سل من اأهل بيت���ى, فجزاكم الله 

جميعا عنى خرا....
)اأال وان���ى ق���د اأذن���ت لك���م جميع���ا فانطلقوا يف ح���ل لي�س 
عليك���م منى ذمام. هذا الليل قد غ�سيك���م فاتخذوه جما – 
اأى مركبا – ولياأخذ كل رجل منكم برجل من اأهل بيتى, ثم 
تفرق���وا يف الباد حتى يفرج الله, ف���اإن القوم يطلبوننى, 

ولو اأ�سابونى لهوا عن طلب غرى( 
فهتفوا جميعا:

مع���اذ الل���ه وال�سهر احلرام! فماذا نق���ول للنا�س اإذا رجعنا 
اإليه���م؟ اأن���ا تركنا �سيدنا واب���ن �سيدنا وعمادن���ا ن تركناه 
غر�سا للنبل وذريعة للرم���اح وجزرا لل�سباع, وفررنا عنه 
رغب���ة يف احلي���اة؟ مغ���اذ الله, ب���ل نحيا بحيات���ك ومنوت 

معك( 
ثم �ساأله �سائلهم:

اأنح���ن نتخل���ى عنك ومل نع���ذر اإىل الل���ه يف اداء حقك؟ اأما 
والله ال اأفارقك حتى الأك�سر يف �سدورهم رحمى واأ�سربهم 
ب�سيفي ما ثبت قائمه بيدى, والله لو مل يكن معى �ساحى 

لقذفتهم باحلجارة دونك حتى اأموت معك * 
فبكى االإمام تاأثرا, وبكوا عليه!

وجاوبتهم دموع اأخرى من اخليام, حيث ال�سيدة )زينب( 
ومن معهم من ن�ساء البيت الكرمي, ي�سغن يف هم وقلق 

ثم اأوى اجلميع اإىل امل�ساجع............
واطب���ق عل���ى )كرباء( �سم���ت ثقيل مرق���ه, مزقته �سيحة 
تنبع���ث م���ن ق�سط���اط )احل�س���ن( واإذا اأم���راأة ت�سرخ من 

اأعماق قلب مت�سدع:
)واث���كاه! واحزن���اه! لي���ت امل���وت اأعدمن���ى احلي���اة! ي���ا 

ح�سين���اه! يا �سيداه! يا بقية اأهل بيتاه! ا�ستقتلت ويئ�ست 
م���ن احلياة؟ اليوم مات ر�سول الله �سل���ى الله عليه و�سلم 
واأم���ى فاطمة الزهراء, واأبي على, واأخى احل�سن! يا بقية 

املا�سن وثمال الباقن....
اإنها )زينب( ال �سواها! زينب عقيلة بني ها�سم!

ون���دع )علي بن  احل�سن( ذاك ال���ذى اأنقذته عمته )زينب( 
من املذبحة ي�سف لنا ذلك امل�سهد فيقول:

واأن���ى والل���ه جلال����س يف ذل���ك الع�سي���ة الت���ي قت���ل اأب���ي 
�سبيحته���ا, وعمت���ى )زين���ب( متر�سن���ى اإذ اأعت���زل اأب���ي 
اأ�سحاب���ه يف خباء له وعنده موىل اأبي ذر الغفارى يعالج 

�سيفه وي�سلحه واأبي يقول:
يا دهر اأق لك من خلي���������ل!

كم لك باال�سراف واالأ�سي������ل
من �ساحب اأو طالب قتي�������ل
والدهر ال يقنع بالبدي������������ل
واإمنا االأمر اإىل اجللي������������ل
وكل حى, �سالك ال�سبي���������ل

واأعاده���ا مرت���ن اأو ثاث���ا حت���ى فهمته���ا فعرفت م���ا اأراد, 
فخنقتن���ى عرتى ف���رددت دمع���ى.... فاأما عمت���ى )زينب( 
فاإنه���ا �سمعت م���ا �سمع���ت.... فلم متل���ك نف�سه���ا اأن وثبت 
جت���ر ثوبها حا�س���رة الراأ�س حت���ى انتهت الي���ه ف�ساحت: 

واثكاه... ليت املوت اأعدمنى احلياة 
فنظر اإليها احل�سن عليه ال�سام ملياأ ثم قال لها:

يا اأخية ال يذهنب بحلمك ال�سيطان 
قالت 

باأبي اأنت واأمى يا اأبا عبد الله, نف�سى فداك!
فرد غ�سته وترقرقت عيناه ومتتم:

لو ترك القطا ليا لنام....
قال���ت يا ويلت���ا, اأفتغ�سب���ك نف�س���ك اغت�سابا؟ فذل���ك اأقرح 

لقلبى واأ�سد على نف�سى 
ولطم���ت وجهه���ا واأه���وت اإىل جيبه���ا ف�سقت���ه, وخرج���ت 

مغ�سي���ا عليها فق���ام اليها احل�سن ف�سب عل���ى وجهها املاء 
وقال لها:

ي���ا اأخية, اأتقى الل���ه وتعزى بع���زاء الله واعلم���ى اأن اأهل 
االأر�س ميوتون واأن اأهل ال�سماء ال يبقون, واأن كل �سىء 
هالك اإال وجهه, اأبي خر منى واأمى خر منى واأخى خر 

منى, وىل ولهم ولكل م�سلم بر�سول الله اأ�سوة *
فلما اأفاقت من غ�سيتها قال لها:

ي���ا اأخي���ة, اإين اأق�س���م عليك فاأب���رى ق�سم���ى: ال ت�سقي على 
جيب���ا, وال تخم�س���ى عل���ى وجه���ا, وال تدعى عل���ى بالويل 

والثبور اإذا اأنا هلكت.
ق���ال )علي بن  احل�سن(: ثمم جاء بها حتى اأجل�سها عندى 

وخرج اإىل اأ�سحابه 
ول���و علمت )زينب( م���اذا كان ينتظره���ا وقومها غداة تلك 

الع�سية, ال دخرت دموعها اإىل غد! 
وكان���ت ليلة لياء.... اأم�ساه���ا اأكرثهم م�سهدين يحدقون 
يف �سب���ح املوت ال���ذى كان جاثما له���م بالو�سيد, يرتب�س 
به���م مطلع النه���ار... وراح���ت )زينب( تر�س���ل عينيها يف 
جم���ود �سارد اإىل الظ���ام املخيم على ال�سج���راء فاإذا ارتد 
اليها وعيها قامت فطافت مب�ساجع بنيها واخوتها, تتزود 

لفراق طويل 
وتنف�س ال�سبح, وتاقى اجلي�سان!

ولكن اأى جي�سن؟! 
)عم���ر ب���ن �سعد( يف اأربع���ة اآالف من جي�س اأم���ر الكوفة, 

كامل العدة �ساكى ال�ساح 
ومن ورائهم الدولة وال�سلطان 

واحل�س���ن يف اثنن وثاث���ن فار�سا, واربع���ن رجا من 
اأهله و�سحبه! ومن ورائهم, ال�سبية والن�ساء!

اأخذ احل�سن عليه ال�سام يرقب هانيك االآالف وهى تزحف 
نحو اأ�سحابه ال�سبعن, فلما دنوا منه دعا براحلته فركبها, 
ثم نادى باأعلى �سوته: اأن ا�سمعوا قوىل وال تعجلونى ثم 
اق�س���وا اإىل وال تنظرون, )اإن وليي الله الذى نزل الكتاب 

وهو يتوىل ال�ساحلن( 
وتناه���ى �سوت���ه اإىل زوجات���ه واخواته وبنات���ه, ف�سحن 
وبك���ن, وارتفع���ت اأ�سواتهن حت���ى بلغت���ه, فاأر�سل اليهن 
ابنه علي���ا واأخاه العبا�س وقال لهم���ا: ا�سكتاهن, فلعمرى 

ليكرثن بكاءهن( 
وذك���ر اإذ ذاك اب���ن عم���ه )عبد الل���ه بن عبا����س( وخيل اإليه 
اأن���ه ي�سمع �سدى �سوته اآتي���ا من بعيد يلح عليه اأال يخرج 
ع���ن احلجاز اإىل الكوفة ف���اإن كنا �سائرا ف���ا ت�سر بن�سائك 
و�سبين���ك, فاإين خلائف اأن تقتل كما قتل عثمان, ون�ساوؤه 

وولده ينظرون اليه( 
ومل ينقطع ال�سدى حتى �سكتت ال�ساحلات الباكيات 

فم���ا �سكنت, ع���اد فالتف���ت اإىل جي�س الكوفة, وق���ال بعد اأن 
حمد الله 

اأم���ا بعد – فاأن�سبونى فانظروا من اأنا ثم راجعوا اأنف�سكم 
فعاتبوه���ا وانظروا, هل ب�سلح ويح���ل لكم قتلى وانتهاك 
حرمت���ى؟ ال�ست ابن بن���ت نبيكم, وابن و�سي���ه وابن عمه 
واأوىل املوؤمني�س���ن بالله؟ اأولي����س حمزة �سيد ال�سهداء عم 
اب���ى؟ اأولي�س جعفر ال�سهي���د الطيار يف اجلنة عمى؟ اأو مل 

يبلغكم قول م�ستفي�س اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
قال ىل والأخى اأنتما �سيدا �سباب اأهل اجلنة وقرة عن اأهل 

ال�سنة؟ اأما يف هذا حاجز يحجزكم عن �سفك دمى؟ 
فلما مل يلق القوم اليه �سماعهم قال: 

ف���اإن كنت���م يف �س���ك مم���ا اق���ول, اأو ت�سك���ون يف ان���ى ابن 
بن���ت نبيكم, فوالله ما بن امل�س���رق واملغرب ابن بنت نبى 

غرى.
فلم يجبه منهم جميب 

وا�ستطرد ي�ساأل 
اأتطلب���ون بقتي���ل منك���م قتلت���ه, او مب���ال ا�ستعلكت���ه, او 

بق�سا�س من جراحة؟ 
ف�سكتوا ال يحرون جوابا 

هنال���ك راح احل�س���ن يتفر����س يف روؤو�س جي����س الكوفة 
وين���ادى: يا فان ويا فان وياف���ان اأمل تكتبوا اىل اأن قد 
اأينعت الثمار واخ�سر اجلناب وطمت احلمام واإمنا تقدم 

على جند لك بجند فاأقبل؟ 
فتمزق���ت كلماته بددا, مل يكد ي�سغى اليها من القوم �سوى 

احلر بن يزيد فاإنه قام اىل قائده عرم بن �سهد ي�ساأله:
اأ�سحلك الله, اأمقاتل اأنت هذا الرجل؟ 

اأجابه )عمر(: اأى والل���ه, قتاال اأي�سره اأن ت�سقط الروؤو�س 
وال يطيح االأيدى 

قال احلر:
اأفما لكم يف واحدة من اخل�سال الثاث التي عر�س عليكم 

ر�سى؟ 
ق���ال عمر: والله ل���و كان االأمر اإىل لفعل���ت ولكن اأمرك قد 

اأبي ذلك 
فل���م يرد احل���ر – وانثنى يدنو نحو احل�س���ن قليا, قليا 

وقد اأخذته رعدة وملحة رجل من قومه فقال:
والل���ه اأن اأم���رك غريب! والله ما راأي���ت منك يف موقف قط 
مث���ل م���ا اأراه االآن, ولو قي���ل ىل: من اأ�سج���ع اأهل الكوفة؟ 

ملا عدوتك!
فق���ال له احل���ر: اإين والله اأخر نف�سى ب���ن اجلنة والنار, 

وال اأختار على اجلنة �سيئا ولو قطعت وحرقت!
ثم �سرب فر�سه فلحق باحل�سن وقال له 

جعلنى الل���ه فداك اأنا �ساحبك ال���ذى حب�ستك عن الرجوع 
و�سايرت���ك يف الطريق وجعجعت ب���ك يف هذا املكان والله 
ما ظننت اأن القوم يردون عليك ما عر�ست عليه اأبدا والله 
لو ظنن���ت اأنهم ال يقبلون منك الذى �سالتهم ما ركبتها منك 
واإين ق���د جئت���ك تائبا اإىل رب���ى مما كان من���ى موا�سيا لك 

بنف�سى حتى اأموت بن يديك 
ثم التفت اىل مع�سكر اأ�سحابه فقال 

ي����ا اأهل الكوف����ة الأمكم الهبل والع����ر! اأدعومتوه حتى اإذا 
اأتاك����م اأ�سلمتم����وه؟ وزعمتم اأنكم قاتل����وا اأنف�سكم دونه ثم 
عدومت علي����ه لتقتلوه, واحطتم به ومنعتموه من التوجه 
يف ب����اد الله العري�س����ة, فاأ�سبح كاالأ�س����ر ال ميلك لنف�سه 
نفع����ا وال يدف����ع عنها �س����را ومعتم����وه ومن مع����ه من ماء 
الف����رات اجل����ارى ال����ذى ي�سرب����ه اليه����ودى والن�سران����ى 
واملجو�س����ى وتتم����رخ فيه خنازي����ر ال�س����واد وكابه وهو 
واأهل����ه قد �سرعه����م العط�س!! بئ�س م����ا خلفتم حممدا يف 

ذريته, ال �سقاكم الله يوم الظماأ اإن مل تتوبوا *
ف����كان جوابهم اأن رموه بالنبل ورجع هو حتى وقف اأمام 

احل�سن فنا�سل عنه حتى ا�ست�سهد 
ودارت املعركة بن االآالف والع�سرات!

- وجع����ل اأ�سحاب )احل�س����ن( يتقدمون رج����ا بعد رجل 
فقاتلوه����م حت����ى اأنت�سف النه����ار, اأ�سد قت����ال خلقه الله – 
وق����ام – ر�س����ى الل����ه عنه – ف�سل����ى مبن بق����ى معه �ساة 
اخل����وف ظه����را – وع����ادوا اىل القتال ث����م ملا علم����وا اأنهم 
ال يق����درون اأن مينع����وا اإمامه����م تناف�س����وا اأن يقتل����وا بن 
يدي����ه حت����ى فنوا جميع����ا ومل يبق غراأهل بيت����ه فتقدموا 

م�ستب�سلن.
- وكان اول قت����ل منهم على االأكر ب����ن احل�سن اأخذ ي�سد 

على النا�س وهو يرجتز 
- اأنا علي بن  احل�سن بن على 

- نحن, وبيت الله اأوىل بالنبى 
- اأ�سربكم بال�سيف حتى يلتوى

- �سرب غام ها�سمى علوى
- وال اأزل اليوم اأحمى عن اأبى

- تالله ال يحكم فينا )ابن الدعي(!
- وكان يكر على الكوفين, ثم يرجع اإىل اأبيه يقول:

- يا اأباه, العط�س!
- فيقول له احل�سن:

-  ا�س����ر بن����ي, فاإنك ال مت�س����ي حتى ي�سقي����ك ر�سول الله 
�سل����ى الله عليه و�سل����م واآله بكاأ�سه! – فع����اد ال�ساب ي�سد 
عل����ى الع�سكر, وظل يكر الكرة بعد الكرة حتى رمي ب�سهم 
فوقع يف حلقه فخرقه, واأقبل يتقلب يف دمه, فتلقاه اأبوه 

وهو يقول ب�سوت ثاكل: 
- قت����ل الله قوما قتلوك يا بنى, ما اأجراأهم على الله وعلى 

انتهاك حرمة ر�سول الله على الدنيا بعدك العفاء
- قال����وا: ومل يك����د يت����م عبارت����ه حت����ى اندفعت م����ن خيام 

الن�ساء امراأة كاأنها ال�سم�س طالعة, تنادي يف جزع:
- )يا حبيباه ن يا ابن اأخاه..( 

- ف�س����األ عنها من ال يعرفه����ا, فقيل: هذه زينب ابنة فاطمة 
بنت ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم واآله 

- اأندفع����ت خ����ذ بيده����ا فرده����ا اإىل الف�سطاط, ث����م عاد اإىل 
ولده وقد اأقبل فتيانه اإليه, فقال مفجوعا 

- اأحملوا اأخ����اك�����م
- فحملوه من م�سرعه 

- واح����اط القوم باحل�س����ن فاأقبل القا�سم ب����ن احل�سن بن 
عل����ى وهو يومئذ غام – يج����رى نحو عمه, فجرت زينب 
اإليه تريد اأن متنعه لكن الغام اأفلت منها حن راأى جمرما 
يهوى بال�سيف اإىل احل�سن ومد القا�سم يده ليتقى �سربة 

ال�سيف وهو ي�سيح باملجرم 
-  يا ابن اخلبيثة اأتقتل عمى؟

- فقطع ال�سيف يده وبقيت معلقة بخيط من اجللد 
- �سرخ الغام ال�سهيد وهو يفح�س برجليه 

- يا اأماه! 
- لبيك يا فتاى!

- وهرعت اإليه, فاإذا احل�سن واقف عند راأ�سه يقول:
- ع����ز الله على عمك اأن تدعوه ف����ا يجيبك, اأو يجيبك فا 

ينفعك �سوته
- ثم احتمله حتى األقاه مع ابنه على, بن عينى )زينب( 

- واخذت )زينب( تلقى هذا املحت�سر من اآلها اأو ذاك, فا 
يكاد يلفظ النف�س االأخر حتى حتت�سن اأ�ساء اآخر 

- وكان فيم����ن حمل اإليها ولدها عون بن عبد الله واأخواه 
حممد وعبد الله واإخواتها: العبا�س, وجعفر, وعبد الله, 
وعثم����ان, وحمم����د, واأب����و بك����ر, وابناء اخيه����ا احل�سن: 
عل����ى, عبد الل����ه, وابنا اأخيها احل�سن: اأب����و بكر والقا�سم, 
وبنو عمها عقيل: جعفر, وعبد الرحمن, وعبد الله و..... 

و...... و.......!
- والرح����ى دائرة يف جنون, ال تريد اأن تكف وعلى ار�س 

كرباء من بني طالب حى يتنف�س! 
- وح����ن قارب����ت املعرك����ة نهايتها اندفع ع�س����رة رجال من 
جي�����س اب����ن زي����اد اإىل ف�سطاط احل�س����ن الذى في����ه عياله 
ومتاع����ه لينهبوه, فردتهم �سيحة االإم����ام الذى كان يقاتل 
وح����ده: ويلك����م! اإن مل يكن لك����م دين فكون����وا اأحرارا يف 

الدنيا, فرحلى لكم عن �ساعة مباح!
- واأبيح الرحل بعد �ساعة 

- وياله����ا من �ساعة رهيبة جعل احل�سن يقاتل وحده بعد 
اأن قت����ل عن����ه ول����ده واأهل بيت����ه واأ�سحابه فل����م يبق منهم 

اأحدا 
- ق����ال م����ن راآه يقات����ل اجلمع راب����ط اجلا�����س: فوالله اإنه 
لكذلك اإذ خرجت زينب ابنة فاطمة وكاأنى اأنظر اإيل قرطها 

يحول بن اأذنيها وعاتقها وهى تقول: 
- ليت ال�سماء انطبقت على االأر�س 

- فلم����ا دنا عمر بن �سعد من ح�س����ن قالت يا عمر بن �سعد 
اأيقت����ل اأبو عبد الل����ه وانت تنظر؟ فكاأن����ى اأنظر اىل دموع 
ع����رم وه����ى ت�سيل عل����ى خديه وحليت����ه ثم اأ�س����اح بوجهه 

عنها...
- اأجل )زينب( حتى اللحظة االأخرة ويف كل حلظة 

- )زينب( دون �سواها من الزوجات واالأمهات واالأخوات 
اللواتى �سهدن )كرباء(

- وبقى احل�سن وحده )فما راأى مك�سور قط قد قتل ولده 
واه����ل بيته واأ�سحابه, اأربط جاأ�سا منه وال اأم�سى جنانا 

وال اأجرا مقدما(
- وقف����ت اأخت����ه زينب غر بعي����د متاأ عينيها من����ه قبل اأن 
مت�سي حتى اإذا اأثخنته اجلراح واأو�سك اأن يهوى, خانها 
جلده����ا فلم تعد تقوى عل����ى النظر اإلي����ه فاأغم�ست عينيها 
واأ�سغت مبلء جوارحها اإىل �سيحته االأخرة يف االألوف 

املجتمعة عليه: 
- )اأعل����ى قتلى جتتمعون؟ اأما والله ال تقتلون بعدى عبدا 
م����ن عباد الله, الل����ه اأ�سخط عليك����م لقتله من����ى, واأمي الله 
اإين الأرج����و اأن يكرمن����ى الل����ه بهوانكم ث����م ينتقم ىل منكم 
م����ن حي����ث ال ت�سعرون, اأما والله ل����و قتلتمونى الألفي الله 
باأ�سك����م بينكم و�سفك دماءكم ثم ال ير�سى بذلك منكم حتى 

ي�ساعف لكم العذاب االأليم( 
- فكاأمنا زلزل االأر�س حتت اأقدام املن�سرين 

- ومك����ث رحمه الله طويا م����ن النهار ولو �ساء النا�س اأن 
�سقتل����وه لقتلوه لكنهم م�سوا عن����ه واحدا يف اأثر واح, ال 

يكاد بهم به الرجل منهم حتى ي�سعف ويرعد 
- ثم ق�سى الله امره, وكانت النهاية املحتومة!

- قتل احل�سن عليه ال�سام �سيدا �سباب اأهل اجلنة 
--- قت����ل االإم����ام احل�سن عليه ال�س����ام وكان بجثته حن 

قتل, ثاث وثاثون طعنة واأربع وثاثون �سربة.
- �سربت كتفه الي�سرى بال�سيف فقطعت....
- واأجهزت �سربة اأخرى على ال�سهيد......

- وتقدم ثالث فاحتز راأ�سه!
- وكف����ت الرجى املجنونة بعد اأن مل يبق من اآل البيت من 

تطحمه!
- وردت ال�سي����وف اإىل اأغماده����ا ح����ن مل يع����د هن����اك من 

تذبحه
- وتركت جثث ال�سهداء بالعراء......

- ))ومال النا�س على اخللل واالإبل فانتهبوا, ومالوا على 
ن�ساء )احل�س����ن( وثقله ومتاعه, فاإن كان����ت املراأة لتنازع 
ثوبه����ا عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها كما يف 

عبارة الطرى....
- وجعلت اخليل تطاأ جثث ال�سهداء 

- وغرب����ت �سم�س العا�سر من املح����رم �سنة اإحدى و�ستن 
واأر�����س )كرب����اء( غارق����ة يف الدم����اء, ق����د تبع����رثت فيها 
اأك����رم االأ�ساء والح القمر م����ن وراء الغيوم خابي ال�سوء 

�ساحبة.
- وعلى ال�سوء ال�ساحب بدت )زينب( يف نفر من ال�سبية 
وجمع م����ن االأرامل والث����واكل عاكفات على تل����ك االأ�ساء 
يلتم�سن فيها ذراع ولد حبيب, اأو كتف زوج عزيز اأو قدم 

اأخ غال.
- وغ����ر بعي����د منه����ن كان ع�سك����ر اب����ن زي����اد ي�سم����رون 
وي�سرب����ون ويح�سون على �سوء امل�ساع����ل ما قطعوا من 

روؤو�س وما انتهوا من اأ�ساب.
- و�سمع����ت اأ�س����وات م����ن هناك, تق����ول للذى احت����ز راأ�س 
االإم����ام احل�س����ن ال�سهيد: قتل����ت احل�سن ب����ن على, وابن 
فاطم����ة بنت ر�سول الله �سل����ى الله عليه و�سلم واآله, قتلت 
اأعظ����م الع����رب خط����را... اراد اأن يزي����ل مل����ك ه����وؤالء فاأت 
اأم����راءك واطل����ب ج����زاءك منهم فاإنه����م لو اأعط����وك بيوت 
اأمواله����م يف قتل����ه كان قليا, فكان جواب����ه ان وقف بباب 

ف�سطاط عمر بن �سعد ثم نادى باأعلى �سوته: 
- اأوقر ركابى ف�سة وذهبا 
- اإين قتلت ال�سيد املحجبا

- قتلت خر الن�سا اأما واأبا 
- وخرهم, اإذ ين�سبون, ن�سبا

- وقيل اأنتهت الق�سة...
- ق�سة ثاث و�سبعن �سهيدا ثبتوا �ساعات ذات عدد اأمام 

اأربعة االف حتى قتلوا عن اآخرهم!
- و�سيم����ر حن قبل اأن تكون لهم قبور جتمع ما تناثر من 

اأ�سائهم, ويقف بها الراأئى من�سدا:
- وقف����ت عل����ى اأجدائه����م وجمالهم ف����كاد احل�س����ى ينف�س 

والعن �ساجمه 

- لعم����رى لق����د كان����وا م�سالي����ت يف الوغ����ى �سراع����ا اإىل 
الهيجاء, حماة خ�سارمة 

- تاأ�س����وا على ن�س����ر ابن بنت نبيه����م باأ�سيافهم اآ�ساد غيل 
�سراغمه

- وم����ا اأن راأى الرام����ون اأف�س����ل منهم ل����دى املوت �سادات 
وزهرا قماقمه 

- ومل يبق من اأ�سخا�س الق�سة الذين ظهروا على امل�سرح 
الدام����ى �سوى )زين����ب( )وزينب( التي مل تك����د تغيب عنا 
حلظ����ة ط����ول امل�سه����د الفاج����ع والت����ي ذهب����ت وحدها يف 
التاري����خ بالدور اخلالد: )بطلة كرب����اء( هى التي �سمعت 
ال�سيحة االأوىل وكانت اىل جانب اأخيها وقد اأغفى, وهى 

يقظى ال تنام!!
- وكانت اىل جان����ب املري�س متر�سه واملحت�سر توا�سيه 

وال�سهيد تبكيه 
- وه����ى التي روؤيت اىل جان����ب )احل�سن( ر�سى الله عنه 
منذ بداأ القتال حتى اأنتهى وكر نفر من اجلي�س راجعا اإىل 
الكوف����ة موقرا بحمله الرهيب م����ن روؤو�س ال�سهداء وكان 

الليل قد اأوغل وق�سر ابن زياد قد اأغلق 
- قال����وا: فذهب حام����ل راأ�س احل�سن االإم����ام ال�سهيد اإىل 
منزل����ه فو�س����ع الراأ�س يف م����كان منه ودخ����ل فرا�سه فقال 
المراأت����ه: جئتك بغنى الدهر, ه����ذا راأ�س احل�سن معك يف 

الدار!
- ف�ساحت مرتاعة 

- - ويل����ك! ج����اء النا�س بالذه����ب والف�سة وجئ����ت براأ�س 
اب����ن بنت ر�سول الله �سل����ى الله عليه و�سلم واآله؟ والله ال 

يجمعنى واإياك بيت اأبدا!!
- وانطلقت من الدار خارجة تعدو يف ذعر..

- و�سي����ق موكب االأ�س����رى وال�سباي����ا ف����كان اأب�سع موكب 
�سه����ده التاريخ من����ذ كان.......كان فيه����م �سبيان للح�سن 
بن عل����ى, ا�ست�سغرا ف����رتكا با ذبح واأخ له����م ثالث ارتث 

جريحا فحمل مع الركب 
- وغ����ام مري�����س من اأبن����اء احل�سين هو عل����ى االأ�سغر, 
زي����ن العابدي����ن اأنقذته عمته زينب ب�س����ق النف�س فكان كل 

من بقى من �سالة �سهيدها الغاىل 
- وم����ع زين����ب العقيلة �سيقت اأختها فاطم����ة و�سكينة بنت 

احل�سن وبقية ن�ساء بني ها�سم �سبايا اأ�سرات 
- وجاز الرك����ب ب�ساحة املعركة حيث االأ�ساء مبعرثة يف 

الدماء ف�ساحت زينب:
- ي����ا حممداه �سلى علي����ك مائكة ال�سماء!ه����ذا احل�سين 
بالعراء مزمل بالدماء متقطع االأع�ساء ن يا حممداه!هذه 

بناتك �سبايا وذريتك مقتلة ت�سفي عليها ال�سبا 
- ف�سج����ت الن�س����وة من ورائه����ا بالنواح, وبك����ى كل عدو 

و�سديق 
- وبكى اجلميع.. واأبكى يا اأبن اأدم على ما حلق باآل بيت 
نبين����ا �سلى الل����ه عليه و�سلم و�سلى الل����ه عليهم اأجمعن, 
بكاء بكى كل �سيء حتى ال�سماء واالأر�س بكت ملوت �سيد 

�سباب اأهل اجلنة

عن كتاب )�سيدات بيت النبوة(

بطلة كربالء.. السيدة زينب

باحثة وكاتبة راحلة

 قالت الدكتور عائش��ة عبد الرحمن الشهرية )ببنت الشاطئ( يف تراجم 

س��يدات بيت النبوة وصف��ت املعركة )معركة كرب��الء واالحاديث التي 

دارت مع السيدة زينب عليها السالم وأخيها موالنا أيب عبد الله الحسن 

عليهم السالم وصفا دقيقا أردت أن أنقله لكم:

نادى عمر بن س��عد يف جيش��ه ثم زحف نحو )الحس��ن عليه السالم( 

قبل الغروب و)الحسن( جالس حينذاك أمام خيمته، محتبا بسيفه وقد 

اخذت��ه إغفاءة قصرية من أث��ر اإلجهاد واخته )زين��ب( اىل جانبه ترعاه 

يقظى ال تنام عليهم أفضل السالم *
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

محمد عبدهللا فضل هللارشدي العامل

كتاب"االإمام احل�سن)ع(", للمرحوم العامة 
ادرة  ال�سيخ عبدالله العايلي, يف طبعته ال�سّ

عام 1986, عدد �سفحاته 590 �سفحة.
ال�سيخ عبدالله العايلي علٌم من اأعام العرب 
الكب���ار يف هذا الع�سر من اّلذين تناولوا بكّل 
مو�سوعّية وعمق �س���رة االإمام احل�سن)ع( 
و�سخ�سّيت���ه وم���ا يتف���ّرع ع���ن ذل���ك, فكتاب���ه 
االإم���ام احل�س���ن)ع( كان اإ�ساف���ًة اإىل ثاث���ة 
كت���ب اأخرى, هي"يف �سمّو الّذات", و"تاريخ 

احل�سن", و"اأّيام احل�سن".
ظّلت حمّبة احل�سن)ع( ت�سّج يف قلب ال�سيخ 
العايل���ي وعقل���ه, فكت���ب املق���االت, و�س���ارك 
الّن���دوات, واأق���ام املحا�س���رات, وكان���ت  يف 

عا�سوراء هي قطب الّرحى لذلك كّله.
تن���اول يف كتاب���ه م�سائ���ل تعّلق���ت بالّتاري���خ 
ب�س���كل  االأوىل  عه���وده  يف  االإ�سام���ّي 
مو�سوعّي, بعيدًا عن اأّية اأفكار م�سبقة, فعّلل 
وحّل���ل وقارن م�ستخل�سًا احلقائق, وقد القت 
تعليقات���ه ا�ستنكارًا من البع����س, كما ي�سّرح 
يف كتاب���ه. فه���و ي���رى اأّن املرحل���ة االأوىل من 
واأّن  الغمو����س,  يكتنفه���ا  االإ�س���ام  تاري���خ 
جمه���رة املوؤّرخ���ن املحدثن مل توّف���ق الإقامة 
الّتاري���خ االإ�سام���ّي عل���ى قواع���د نقدّي���ة من 

�ساأنها تبيان حقيقته للّنا�س.
ودرا�سة االإمام احل�س���ن)ع( ال بّد من اأن متّر 
ع���ر درا�س���ة كّل عنا�سر التاري���خ االإ�سامي, 
وفهم خلفّياتها, وك�سف جذورها وت�سّكاتها, 
لفهم ظ���روف ع�سر االإم���ام احل�سن)ع(. وقد 
تعاط���ى ال�سي���خ العايل���ي م���ع ق�سّي���ة االإمام 
ومو�سوعّي���ة  �سفافّي���ة  ب���كّل  احل�س���ن)ع( 
وجتّرد عن امليول امل�سبقة, وك�سف املغالطات 

حولها.
لقد فّرق ال�سيخ العايلي بن اخلافة وامللك, 
فاالأموّي���ون, يف راأي���ه, ه���م مل���وك ولي�س���وا 
راع بن علي ومعاوية  خلفاء, يقول:"كان ال�سّ
لي����س �سخ�سّي���ًا, بل �س���راع ب���ن مبداأين يف 
مواق���ف حا�سم���ة, �س���راع بن اخلاف���ة اّلتي 
معناه���ا النياب���ة ع���ن االأّم���ة, وه���ي تت�سّم���ن 
معنى الرعاية واالنتف���اء من االحتكام, وبن 

املُل���ك الذي معن���اه الغلب���ة وال�ّسيطرة وجمع 
احلريات باليد الواحدة, و�سغطها اإىل درجة 

االنحناء اأو االإجهاز".
واأظهر ال�سي���خ العايلي م�س���اوئ االأموّين, 
وو�س���ف يزيد ومعاوي���ة وغرهما بكثر من 
املف���ردات الت���ي ت���دّل على م���ا متّتع���وا به من 
الظل���م واحلق���د والكي���د واملج���ون, والعب���ث 
واأعرا�سه���م,  واأمواله���م  امل�سلم���ن  بحي���اة 

واال�ستهتار باأمور ال�ّسريعة.
البي���ت  اآل  بف�سائ���ل  املقاب���ل  يف  واأ�س���اد 
واالإم���ام احل�س���ن)ع( واأخاقه���م وتقواهم, 
اإىل  ارتق���ت  اإن�سانّي���ة  يقول:"احل�س���ن 
نبّوة,"اأن���ا م���ن ح�س���ن", ونب���ّوة هبطت اإىل 
اإن�سانّية"ح�س���ن مّن���ي", ف�س���ام علي���ه ي���وم 

ولد...".
وبع���د اأن ع���ّدد الف�سائل اّلت���ي جت�ّسدت باأبي 
الق���ول:"اإذا  اإىل  عبدالل���ه احل�س���ن, خل����س 
كان���ت الع�سمة ه���ي ه���ذه املزايا, فاأن���ا اأقول 

بع�سمة احل�سن".
اأن  يلزمن���ا  احل�س���ن)ع(,  م�س���رع  "ولنفه���م 
العايل���ي,  ال�سي���خ  يق���ول  يزي���د!",  نع���رف 
فيزي���د ن�س���اأ ن�س���اأًة م�سيحّية, وكان���ت عقلّيته 

بعي���دة ع���ن الواقعّي���ة العملّي���ة اّلت���ي تقي�س 
احلقائق مبا ياب�سها".

العايل���ي)ره(  فيق���ول  احل�س���ن)ع(,  اأّم���ا 
وقد"ت���وىّل  النب���ّوة,  كن���ف  يف  ترّب���ى  اإّن���ه 
ة  النبّي)�س( ح�سين���ًا, وكان يف فطرته الغ�سّ
كالعد�س���ة الاقط���ة, حتيل م���ا تق���ع عليه اإىل 
حقيقته االأخ���رى يف وج���وده االآخر...ومّثل 
احل�س���ن)ع( متثي���ًا عملّي���ًا كّل قي���م الق���راآن 
ومفاهيمه االإميانّي���ة والّروحّية واالإن�سانّية, 

فكان املوؤمن القراآين الكامل...".
وُيكمل ال�ّسيخ حديثه عن �سخ�سّية االإمام)ع( 
العظيم���ة, فيقول:"اأراأيت���م اإىل الّرج���ل يقوم 
على ا�سم الله ومي�سي على ا�سم الله وميوت 
على ا�س���م الله, كيف ت�سمو ب���ه الغاية ويعلو 

به الهدف؟!".
لق���د ق�سى احل�سن)ع( �سهي���دًا دون العقيدة, 
�سريف���ًا جماه���دًا, لق���د كان عظيم���ًا يف مبدئه 
و�سراحته وعزمه وت�سميمه على بلوغ هدفه 

يف اإ�ساح االأّمة.
فاحل�سن)ع(, كم���ا يق���ول العايلي:"اأعطانا 
يف ه���ذا املَ�ْس���َرع در�سًا ه���ذه كلمات���ه: الّدفاع 
ع���ن الق�سّي���ة املقّد�س���ة ال يك���ون اإال بع���د اأن 
ت�ستحي���ل الق�سّي���ة روح���ًا يحيا به���ا املحامي 

واملدافع...".
كتاب غنّي مبباحثه املتعّلقة ب�سخ�سّية اإ�سامّية 
واإن�سانّية عظيمة كاالإمام احل�سن)ع(, متّيز � 
الكتاب � بروح علمّية نقدّية عر�ست لكثر من 
املاب�س���ات الّتاريخّية واالجتماعّية وعنا�سر 
االإم���ام  قب���ل  اّلت���ي كان���ت موج���ودة  البيئ���ة 
وخال وجوده, واملوؤّثرات اّلتي �ساهمت يف 

ح�س���ول كرباء, وال يخف���ى اأهمّية 
الكتاب بالّنظ���ر اإىل �ساحبه ال�ّسيخ 
العايلي, الفقيه والّلغوّي واملدّقق 
واملوؤّرخ الكب���ر.. وهو من الكتب 
تناول���ت  اّلت���ي  العميق���ة  القليل���ة 
احل�س���ن)ع(,  االإم���ام  �سخ�سّي���ة 
وُين�سح ب���ه للباحث���ن واملثّقفن 
وق���ّراء املجال����س والّنا�س بوجه 

عام, لعظيم فائدته ودّقته

ها اأنا الآن ن�شفان
ن�شف يعانق برد الثرى 

ون�شف يرف على �شرفات 
الرماح 

ها اأنا والرياح 
ج�شدي تحت لحدي

وراأ�شي جناح 
ها اأنا بين رمل ال�شحارى 

ول�ن ال�شماء
ها اأنا في العراء

اأنكرتني �شفاف الفرات
فلم الق قطرة ماء

فاقطع الآن من ج�شدي ما 
ت�شاء

�شيفل الحديد ال�ريد
جرب الآن في ج�شدي ما تريد

ذاك راأ�شي
على طبق بارد يا يزيد

جرب الآن ما ت�شتهي هل تعيد
ي�م بدر

اإذا �شهلت في الفيافي الخي�ل
اأم تعمم �شفيان

تر�شي معاوية وال�ليد
لجناحي ترف الغ�ش�ن

وترن� اإلي البت�ل
يقبل ثغري المدى ال�شحابة

يبكي علي الر�ش�ل
فا�شرب الآن في ج�شدي يا 

يزيد
وزع الآن ما ي�شترى

وزع الآن من ج�شدي دمه
لحمه
ثغره

حلم عينيه , فالي�م عيد
غير ان ال�شماوات تبكي

وثغر النبي يقبل ثغر ال�شهيد
* * *

زينب
وحدها في البراري

تحمل الراأ�س
راأ�شي اإلى ال�شام

حتى الرمال
اأخرجت ما ت�شم 

من الماء
وان�شل من ج�فها 

النهر
يدع� تعال

اأيها الراأ�س اأ�شقيك 

ماًء زلل
* * *

وحدها في البراري
زينٌب تلثم الراأ�س

كي ت�شتفيق ال�شحاري
زينب وحدها

بين راأ�شي مخ�شبة والرجال
ذاك ابني

تناو�شه في ال�شحاري الخي�ل
فا�شتفيقي اإذن يا بت�ل

اأيقظي ال�شيف في كف حيدر
�شلي من الن�م عين الر�ش�ل

* * *

ذاك راأ�شي تبعثر بين الروؤو�س
بين برد ال�شف�ح ورمل 

ال�شحاري
�شارخا بين ن�م الحمام 

و�شرب 
الف�ؤو�س

ويزيد تمطى 
بح�شن 

الج�اري
عاريا مثل 

�شبارة في القفار
واأنا ارتدي الدم احمر 

كالجلنار
واأغطي جبيني 

المخ�شب 

بالأرج�ان
تلك عيني مفتحة

وعي�نك مغم�شة يا يزيد
هيئ الآن غر�شك , فالي�م 

عيد
* * *

في اأعالي الفرات
�شعدت لل�شف�ح الظهيرة

مرت بها زينب تحمل الراأ�س
�شامتة في الفالة

فانحنى النخل
وا�شتيقظ الماء في ال�شعف

اأنت �شخ�ر الفرات
وخطت على دربها القبرات

 * **

زينب في 
الفالة

زينب في 
اأعالي الفرات

مرحبا يا 
فرات

خانك الماء 
في ال�شيف

وا�شتل منك المياه
اأنت اأغرقت في �شاعة ال�شفر 

اأرواحنا المزهرات
و�شط�ت علينا

�شرقت ن�اعيرنا المثقالت
مرحبا يا فرات

اأيها العا�شق ال�شيخ , خان 
العه�د

حجبت حماماتنا
ثم اأطلقت فينا الفه�د

فالنج�م م�ش�رة
وال�شباحات �ش�د

جرب الآن ما ت�شتهي يا يزيد
ج�شدي في ثرى كربالء

وراأ�شي بعيد
عانقتني ال�شي�ف ال�شفاح

وغزتني الرماح
وم�شت ف�ق ما بعثرتني 

الخي�ل
غير ان ال�شي�ل

حين تاأتي
�شتجفل من �ش�تها �شه�ات 

الخي�ل
* * *

تت�هج في ج�شدي جمرتان
تتفتح في محجري زهرتان

تتمايل ف�ق الجبين 
المخ�شب

تقف� خي�ط الدم
في وجنتي

خ�شلتان
ها 

هنا عالمان
بين روح تفر من الج�شد 

المطمئن
وجراح تنز
هنا عالمان

عالم خانه نا�شه
وثاني �شياأتي على مهل لم 

يخني
جرب الآن في ج�شدي ما تريد

ف�شاأبقى الح�شين
وتبقى

اإذا ذكر النا�س
هذا يزيد

* * *

غادرت نزهة العيد
هذا اأوان الح�شاب

اأوقدي الجمر في م�قدي يا 
رباب

ودعي قطرة من دمي تتم�شى 
مع الماء

في قه�ة ال�شبح
عل الفناجين ت�شقي ال�شفاه
ولعل ال�ج�ه التي اأنكرتني

تغ�شل اأهدابها بالمياه
ولعلي اأع�د

على غيمة من وع�د
بين برق تالألأ في اأفقكم 

والرع�د
�شيهز الجزيرة �ش�تي

وي�قظ حتى اللح�د

* * *

منذ األف تقمطني الأمهات
وير�شعنني من حليب ال�شدور

منذ األف تكفنني الثاكالت
ويغر�شن ح�لي النذور

منذ األف يح�س الجذور
دمي الم�شتباح

اإلى نخلة في اأعالي 
الفرات

منذ األف اأدور.. 
اأدور... اأدور

واأبقى اأدور
مرحبا يا فرات
مرحبا يا فرات

العاليلي وثورة الحسينالحسين يكتب قصيدته األخيرة...



فلتذكروني عندما تغدو الحقيقة 
وحدها

حيرى حزينة
فاإذا باأ�ش�ارالمدينة ل ت�ش�ن 

حمى المدينة
لكنها تحمي الأمير واأهله 

والتابعين
فلتذكروني عندما تجد الف�شائل 

نف�شها
اأ�شحت غريبة

واإذاالرذائل اأ�شبحت هي وحدها 
الف�شلى

الحبيبة
واإذا حكمتم من ق�ش�ر الغانيات

ومن مقا�شيرالج�اري
فاذكروني

فلتذكروني حين تختلط 
ال�شجاعة بالحماقة

واإذا المنافع والمكا�شب �شارت 
ميزان ال�شداقة

واإذا غدا النبل الأبي ه�البالهة
وبالغة الف�شحاء تقهرها الفكاهة
والحق في الأ�شمال م�شل�ل الخطى 

حذر
ال�شي�ف!

فلتذكروني حين يختلط المزيف 
بال�شريف

فلتذكروني حين ت�شتبه الحقيقة 
بالخيال

واإذا غدا البهتان والتزييف 
والكذب

المجلجل هن اآيات النجاح
فلتذكروني في الدم�ع

فلتذكروني حين ي�شتق�ي 
ال��شيع

فلتذكروني حين تغ�شى الدين 
�شيحات البط�ن

واإذا تحكم فا�شق�كم في م�شير 
الم�ؤمنين

واإذا اختفى �شدح البالبل في 
حياتكم

ليرتفع النباح
واإذا طغى قرع الكن��س على 

الن�اح
وتجلج الحق ال�شراح

فلتذكروني
واإذا النفير الرائع ال�شراف اأطلق

في المراعي الخ�شر�شيحات 
العداء

واإذا اختفى نغم الإخاء
واإذا �شكا الفقراء واكتظت جي�ب 

الأغنياء
فلتذكروني

فلتذكروني عندما يفتي الجه�ل

وحين ي�شتخزي العليم
وعندما ي�شتحلي الذليل

واإذا تبقى ف�ق مائدة اإمرء ما ل 
يريد

من الطعام
واإذا الل�شان اأذاع ما ياأبى ال�شمير 

من الكالم
فلتذكروني

فلتذكروني اإن راأيتم حاكميكم 
يكذب�ن

ويغدرون ويفتك�ن
والأق�ياء ينافق�ن

والقائمين على م�شالحكم يهاب�ن 
الق�ي

ول يراع�ن ال�شعيف
وال�شامدين من الرجال غدوا 

كاأ�شباه الرجال
واإذا انحنى الرجل الأبي

واإذا راأيتم فا�شال منكم ي�ؤاخذ 
عند حاكمكم بق�له

واإذا خ�شيتم اأن يق�ل الحق منكم 
واحد

في �شحبه اأ و بين اأهله
فلتذكروني

واإذا غزيتم في بالدكم وانتم 
تنظرون

واإذا اطماأن الغا�شب�ن باأر�شكم 

و�شبابكم
يتماجن�ن

فلتذكروني
فلتذكروني عند هذا كله 

ولتنه�ش�ا با�شم الحياة
كي ترفع�ا علم الحقيقة والعدالة
فلتذكروا ثاأري العظيم لتاأخذوه 

من الطغاة
وبذاك تنت�شر الحياة

فاإذا �شكتم بعد ذلك على الخديعة
وارت�شى الإن�شان ذله
فانا �شاأذبح من جديد
واأظل اقتل من جديد

واأظل اقتل كل ي�م األف قتلة
�شاأظل اأقتل كلما �شكت الغي�ر 

وكلما اأغفا
ال�شب�ر

�شاأظل اقتل كلما رغمت اأن�ففي 
المذلة

ويظل يحكمكم يزيدها... ويفعل 
ما يريد

وولته ي�شتعبدونكم وهم �شر 
العبيد

ويظل يلقنكم واإن طال المدى 
جرح

ال�شهيد
لأنكم لم تدرك�ا ثار ال�شهيد

فلتذكروني بالنضال..
المقطع األخير من مسرحية )الحسين ثأر هللا( لعبد الرحمن الشرقاوي


