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قراءة في ثنائية (ثأر هللا) لعبد الرحمن الشرقاوي
د .حسين علي محمد

 1ـ البطل والق�ضية:
ُتعال���ج ثنائية «ث�أر الله”لعبد الرحمن ال�ش���رقاوي”حرية
الكلم���ة م�ستخل�ص���ة م���ن واقع���ة رف����ض احل�س�ي�ن �إعطاء
البيع���ة ليزي���د ب���ن معاوية �سن���ة 60ه���ـ ،وا�ست�شهاده يف
كرب�ل�اء ،وهو متج���ه �إىل الكوفة تلبي���ة ملكاتبات و�صلت
�إلي���ه م���ن �أهلها تدع���وه لإنقاذهم م���ن يزيد وم���ن عماله،
وت�ؤيِّد مبايعتهم له».
وبطل هذه الثنائية («احل�سني ثائر ًا”و»احل�سني �شهيد ًا»)
هو �سيد ال�شهداء احل�سني بن علي ،وتبد�أ امل�سرحية حني
م���ات معاوية ”tبعد �أن �أخذ البنه يزيد البيعة من �أقطاب
امل�سلمني� ،أخذها بال�سيف �أو بالذهب �أو بهما مع ًا ،ووجد
احل�سني �أن���ه �أمام اختيارين ال ثالث لهما� ،إما �أن ي�شرتي
حيات���ه وحياة �أهل���ه ،ويخ�ضع ملا يُطلب �إلي���ه من مبايعة
يزي���د ،و إ�م���ا �أن يُعر�ض ع���ن هذا كله ،وي�ت�رك لل�سيف �أن
يحكم بينه وبني هذا ال�شر امل�ستطري».
ويخت���ار احل�سني �أن يُقاوم هذا ال�شر امل�ستطري ،وينطلق
�إىل م�ص�ي�ره الذي ينتظره ،وه���و اال�ست�شهاد بعد �صراع
طويل مع النف�س:
الغي
احل�سني :بان الر�ش ُد من ّْ
وهداين جدِّي لل ّر أْ�يْ

غفوتُ قلي ًال فحلُ ْمتْ
ْ
حلمتُ بجدِّي ي�أم ُرين �أ ّال �أقع َد عنْ باطِ لْ
ور أ� ْيتُ �أبي يبت�س ُم �إ َّ
يل ويدْعوين
و�أُمِّي ت ْنتظ ُر قدومي
وحل ْمتُ بع ِّم �أبي حمز ْة
ُ
تتما�سك لك ْيال تبكي):
زينبُ (:تقاطعه ،وهي
ال توج ْع قلبي نحنُ فدا� ْؤك
احل�سني( :م�ستمرا) يُناديني ب�أبي ُّ
ال�شهدا ْء
َّ
رب مكانِه
وب�شرين جدِّي
مبكان يف اجل ّنةِ ُق َ
ٍ
ْ
ا�ست�شهدْتُ دفاع ًا عمّا جا َء ل ِت ْبيا ِن ْه
�إذا �أنا ما
وي���رى �أن الظل���م ا�ست�ش���رى يف الدني���ا ،فانت�شر اخلوف
والطغيان ،وم���ن ثم وجب على الرجال �أ�صحاب املواقف
�أن يقفوا موقفهم املبدئي مع احلق:
أعناق الرجا ْل
�إنني � ُ
كي ُ أ�نق َذ � ِ
أخرج ْ
كي �أ�صرخَ يف �أهلِ احلقيق ْة
�إنني � ُ
أخرج ْ
�أنقذوا العا َمل� ،إن العا َمل املجنونَ ق ْد َ�ض َّل طري َق ْه
�أنقذوا الدُّنيا من الفو�ضى ُ
ْ
املخاوف
غيان
وط ِ
�أنقذوا الأمة منْ هذا اجلحي ْم
�إن احل�سني  tمنذ البداية”ميلك النقاء يف الروح والقول
والعم���ل ال���ذي ال ي�ستطيع مع���ه �صاحبه �أن ُيه���ادن ال�شر
أ�ب���د ًا ،كل ما ي�ستطيعه هو �أن يدخ���ل مع ال�شر يف معركة
حامي���ة ،يعرف �سلف ًا �أنه فيها ه���و اخلا�سر ،ولكنه يعرف
�أي�ض��� ًا �أن مث���ل ه���ذه املعركة غ�ي�ر املتكافئة ه���ي ال�سبيل
الوحيد لإنقاذ الإن�سان و�شرف الإن�سان».
ويب���د�أ احل�سني  tيف ا�ستنها�ض همم النا�س الذين ركنوا
�إىل حي���اة الدع���ة وال�ت�رف ،م�ستث�ي�ر ًا نخوته���م لن�صرة
احلق ،مبثل ه���ذا الأ�سلوب امل�ؤثر حينما دعاه ابن جعفر
(ابن عمه ،وزوج �شقيقته زينب �إىل املهادنة):
احل�سني� :آهِ ما �أهونَ دُنياك ْم على ط ْفلِ احلقيق ْه
أ�صبح ُّ
احلق طريد ًا يتوارى يف اخلِ َر ْق
هكذا � َ
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وغدا ُّ
احلق �شريدا
يدّريه الب ْغ ُي منْ أُ� ْف ٍق لأُ ْف ْق
والدّنايا ت ْزدهي ّ
بالط ْيل�سانْ
ف�إذا الباط ُل َ
وح َد ْه
فوق
العر�ش ْ
ِ
ال�ص ْوجلانْ
يف يديْهِ َّ
ُم ْل ُك ُه ال َّز ْي ُف ،و� ْأ�سرا ُه الدُّموعْ
ت ْنحني منْ دونِهِ ك ُّل الف�ضائ ْل
يتلم ّْ�سنَ لديْهِ الربكاتْ !
أ�سراب احلما ْم
عندما تقتح ُم احل ْد أ� ُة � َ
عندما ي ْغ�شى ركا ُم ال َّرمْلِ � َ
أكناف الربي ْع
بح دنياك ْم نفاق ًا وريا ًء ونعيم ًا من جنونْ
عندما ُت ْ�ص ُ
اخلو ِف ُ�سلطانَ
القلوب
عندما ي ُْ�ص ُ
بح ذ ُّل ْ
ْ
ي�س ْ
تخفي بدُنيا ُه بعيد ًا
ف�إذا الإن�سانُ ْ
بالذنوب
ويُباهي
ْ
ُ�صبح طو ُل الع ْم ِر نار ًا وعذاب ًا
عندما ي ُ
ني
ال�صاحل ْ
للرجالِ ّ
عند هذا
ما ا ْنتفاعي بالبقا ْء؟
لق���د خذله امل�سلمون الأوائل ـ الذي���ن ميثلهم �أ�سد ـ و�أبناء
امل�سلم�ي�ن الأوائ���ل (مثل عمر ب���ن �سعد ين أ�ب���ي و ّقا�ص)
حت���ت دعاوى واهي���ة ،مثل قوله���م� :إنهم يرتك���ون الأمر
لأهله� ،أو� :إنهم يدعون حلقن دماء امل�سلمني.
���وه لبيعت���ه ون�ص���ره ،مم���ا
ويتخ���اذل عن���ه م���نْ دع ْ
ع�صره
يجعله”حزين ًا ثم منفجر ًا”يبكي ع�صره ،ورجا َل ِ
يف مثل هذا ال�شجن امل�ؤمل امل ؤ� ِّثر:
كامل�سوخ
احل�س�ي�ن :ما عا َد يف ه���ذا
الزمان �سوى رج���الٍ
ِ
ِ
ال�شائهاتْ
النعيم وحتتها نَ ُ
مي�شونَ
يف
نت القبو ْر
للِ
حُ
ِ
يت�شاخمونَ على العبا ِد ك أ� ّنه ْم م َلكوا العِ با ْد
ري ت�ضاءلوا م ْث َل العبي ْد
و�إذا همو القوا الأم َ

الف�سا ْد
�صاروا على أ� ْم ِر البال ِد ف�أكْرثوا فيها َ
أ�عْال ُم ُه ْم ُرفِعتْ على ِق َم ِم احليا ْة
ِخ َر ٌق مُر ّقع ٌة ٌتر ْف ُ
ال�صا ِف َي ْه
ال�سماءِ ّ
رف بالقذارةِ يف ّ
املحي�ض البا ِل َي ْه
رايا ُت ُه ْم مِ َز ُق
ِ
الع�ص ُر ال َّزريُّ لأنتَ غا�شي ُة الع�صو ْر
يا أ� ُّيها ْ
ق ْد آ� ُل �أ ْم ُر املتق َ
�سالطني الفجو ْر
ني �إىل
ِ
الواجهاتْ ؟
أنواع الرجالِ جع ْل َته ْم يف
ِ
ق ْل �أيَّ � ِ
الربوج ّ
َ
ال�شاهِ قاتْ ؟
على
ع
ف
ر
ْالم
ْتَ
ِ
ق ْل �أيَّ أ�ع ٍ
ْ
العري�ض
ال�سلطانَ واملُ ْل َك
�أيَّ
الذئاب منح َت ُه ُّ
ِ
ْ
البغي�ض؟
يا أ� ُّيها الع�ص ُر
الع�ص ُر الزريُّ و�أنتَ غا�شي ُة الع�صو ْر
يا �أيها ْ
الع�ص ُر ُ
حولنا الغثيانَ مما �أحدث ْت ُه به �أُم ِّي ْه
ينفث ْ
ْ
النف�س الأبي ْة
ري تق ُّز َز
ع�ص ٌر يُث ُ
ْ
ِ
وي�ستنف���ر همم النا����س ال�شرفاء ليُقاوم���وا ـ معه ـ الف�ساد
الذي ا�ست�شرى:
ئاب..
يا �أيها ال�شرفا ُء ال ِتهنوا �إذا طغت ال ِّذ ْ
الفو�ضى
كي ُننقذ ال ُّد ْنيا من ْ
�سريوا بنا ْ
اخلراب
ومنْ هذا
ْ
مي
�سريوا ُنع ْد ْ
للع�ص ِر رون َق ُه القد ْ
ونن�صر َّ
احلق اله�ضي ْم
ال ترهبوا َ
طرق الهدايةِ �إنْ خلتْ منْ عابريها
ال ت�أمنوا َ
طرق الف�سا ِد و�إنْ تزاح َم �سالكوها..
فنحنُ بنو �أبيها
ا�س ِم اللهِ ال ِتهنوا ْ
�سريوا على ْ
العذاب
�سريوا بنا ن�ستخل�ص الإن�سانَ منْ هذا
ْ
ومي�ض���ي احل�سني �إىل ق���دره رغم انف�ضا����ض الأ�صحاب
�أو قتله���م ،ويُثخ���ن ج�س���ده باجل���راح ،وي�سق���ط قتي ً
�ل�ا،
ويُح ُّز ر�أ�س���ه ،ويُ�سار به �إىل يزيد ،ومازالت بقايا �صوت
احل�س�ي�ن ـ يف الن����ص امل�سرح���ي ـ ت�ت�ردّد يف الأفق ،وهو
يرثي �أ�صحابه:
ْ
احل�سني� :أينَ �أنت ْم أ� ُّيها الفتيانُ  ..فتيانُ
الطريق
ْ
كاحلريق
حزن
ْمل ي ُع ْد منه ْم �سوى لفحةِ ٍ
امل�سكوب َ
ال�ص َحرا ْء
ْمل ي ُع ْد �إ ّال ال َّد ُم
فوق َّ
ُ
بالعلم واحلكمةِ والتقوى
ؤو�س ُع ِّم َرتْ
ور� ٌ
ِ
أحالم العدالهْ..
و� ِ
تتهاوى يف العرا ْء
…
(منهك ًا ،خافتا جدا) كلُّه ْم ق ْد غاله ْم غو ُل ال ّردى
و�أنا وحدي هنا (يتهاوى باكيا)
ل ْيتَ هذا ال ّد َم �إ ْذ �سا َل على هذا الدُّجى
فج َر ْه!
لي َت ُه ي�صن ُع للعا ِمل ْ
(منتف�ض ًا)
ما لهذا الد ِّم ال ي�صن ُع للعا ِمل فجرا
وهو ًال و�ضراما
ليته يغدو على الأعْداءِ طوفان ًا ْ
ل ْي َت ُه ي�صن ُع للدُّنيا ال�سالما
…
ْمل يع ْد منْ بعدك ْم غيرْ ي على هذا ال�سبي ْل
ْمل يع ْد منْ بعدك ْم �إ ّال الرحي ْل
و أ�ظ���ن �أن الأبي���ات ال�سابق���ة تنتم���ي �إىل عب���د الرحم���ن
ال�شرق���اوي الثائ���ر �أكرث مم���ا تنتمي �إىل احل�س�ي�ن  tفقد
ر�سم���ه �شخ�صي���ة ثوري���ة �أق���رب �إىل �شخ�صي���ة الث���وري
املتمرد”جيفارا”ال���ذي �صن���ع الثوري���ون م���ن موت���ه
�أ�سط���ورة ،ولع���ل موته يف نهاي���ة ال�ستيني���ات هو الذي
جعل ال�شرقاوي يكتب هذه امل�سرحية!
 2ـ املقاومة عبء فادح ،لكنها قدره:
رمب���ا ُيق���ال”�إن �شخ�صي���ة احل�س�ي�ن وق���دره املحت���وم ال
منتف،
ي�صنع���ان دراما جي���دة ،لأن ال�ص���راع احلق هن���ا ٍ
���و مبد�أ،
وعلو همة ،و�سم َّ
احل�سني ه���و منْ نعرف نق���اءًَّ ،
فلي����س ث��� َّم جما ٌل عل���ى الإط�ل�اق لأن يق���وم يف روحه �أي
انق�س���ام �أو تناق����ض ،ه���و من���ذ البداي���ة �إىل النهاية على
موق���ف واحد ال يتغيرّ  :الرف����ض التام والواثق والواعي
مل���ا تعر�ضه ق���وى ال�شر ،وهذه الق���وى ذاتها تقف املوقف
الثابت الرا�سخ ذات���ه ،يف جانب باطلها .واملعركة املادية
التي تقوم بني الطرفني قليلة الأحداث ،معروفة النتائج».
�إن احل�س�ي�ن  tقد ُدفِع دفع ًا له���ذا القدر وذلك امل�صري ،وكم
كان يتم ّن���ى ل���و جت ّنب اخلروج من املدين���ة ،لو �أن اخلري
يُق َّرر له الن�صر� ،أو لو �أن �أن�صار ال�شر يرجعون عن غيِّهم:
ن�شد فتن ْه
احل�سني :ق�سم ًا باللهِ ما �أُ ِ
�أنا ال �أن�ش ُد ملك ًا ب ْينك ْم
أر�ض يف هذا
ف�أنا أ� ْزه ُد �أهْ لِ ال ِ
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ـ و�إنْ كان يل ُّ
احلق عل ْيك ْم ـ
ا�ستطعْتْ
�إمنا �أن�ش ُد �أن �أُ َ
�صلح يف �أمة جدِّي ما ْ
احلاكم الظا ِمل ع ْنك ْم
جو َر
�إمنا �أُن�ش ُد ْ
ِ
إ�صالح فيما بينك ْم
ل
ا
�سوى
�أنا ال �أبغي
ِ
وه���و يع���رف �أن الأنبي���اء وامل�صلحني يتع ّر�ض���ون لفنت،
لي����س لهم يد يف �صنعه���ا ،وكم كان احل�س�ي�ن  tيتمنى لو
جُ ِّنب هذه الفتن���ة ،ولكن كيف؟ يقول خماطب ًا ر�سول الله
 rقبل مغادرته املدينة:
احل�سني :ب�أبي �أنتَ و أُ�مي يا ر�سو َل اللهِ �إ ْذ �أب ُع ُد ع ْن ْك
و�أنا ُق ّر ُة ع ْين ِْك
ْ
ْ
�إنني �أ ْرح ُل عنْ أ�زكى بال ِد اللهِ عندي
غم م ِّني
خارج ًا بال َّر ِ
غيرْ َ �أن
�أنا ال � ُ
أعرف ما �أ�صن ُع يف أ�مْريَ هذا ،ف أَ�عِ ِّني
�أنا �إنْ باي ْعتُ
ت�س َل َم ر ْ أ��سي
كي ْ
ِ
للفاج ِر ْ
ي�س َل َم ر�أ�سي ..ل َك َف ْرتْ
لكي ْ
� ْأو ْ
للنا�س بهِ منْ عند رب ِّْك
وخلال ْف ُت َك فيما جئتَ
ِ
و�إذا ْمل �أُعْطِ هِ الب ْيع َة عن ُك ْرهٍ ُق ِت ْلتْ »
إ�ن���ه كان يتم ّنى ل���و جُ ِّنب هذا االختي���ار القا�سي ،و”مثل
ذلك التمني ب�أن يج ّد يف الأمر ما يدعو �إىل تفادي امل�أ�ساة
جنده دائم ًا عند �أبطال امل�آ�سي العظام .يقول عطيل وهو
مُقدم على قتل ديدمونة ملحر�ضه”�إياجو»:
«ولكن يا للأ�سى يف ذلك الأمر يا �إياجو يا للأ�سى!»
ويقول”هاملت وهو يتململ من فداحة العبء الذي أُ�لقي
عليه:
كي �أن�صر العد َل
يالها من خ�صومة لعينة ،ليتني ما ولدت ْ
فيها».
ه���ذا ال�شعور بفداحة العبء وع���دم �ضرورته ،ومتني �أن
يكون يف الإمكان التخفف منه مل�صلحة اخلري والإن�سان،
ولي����س مل�صلحة الفرد ،هو جانب وا�ضح يف احل�سني من
خالل ثنائية”احل�سني ثائر ًا”و”احل�سني �شهيد ًا».
 3ـ فكرة الت�ضحية بني الغناء والدراما:
نح�س يف �أحي���ان كثرية �أثناء قراءة ه���ذا العمل”طغيان
ال���روح الغنائي���ة عل���ى روح الدرام���ا ،فكثري م���ن املقاطع
�أط���ول مم���ا ينبغ���ي … وال�شرق���اوي ط���وال العمل�ي�ن
(“احل�سني ثائر ًا”و”احل�سني �شهيد ًا”) ال ين�سى �أبد ًا �أنه
�شاعر ،وكان من الأوفق �أن يذكر دائم ًا �أنه كاتب م�سرحي
يكتب �أعماله بال�شعر».
وت ّت�ض���ح الغنائي���ة يف كث�ي�ر م���ن مقاط���ع ه���ذا العم���ل،
وبخا�ص���ة تلك الت���ي يتحدّث فيه���ا احل�سني ع���ن �أ�شواق
روح���ه ،وحنين���ه ،وعذابات���ه .ومنه���ا تلك القطع���ة التي
ُ�سجل فيها رحيله عن املدينة املنورة:
ي ِّ
أر�ض املدين ْة
�أنا ذا �أرح ُل مقهور ًا ـ وال حيل َة ـ عنْ � ِ
ملعبي عن َد الطفول ْة
ال�شباب
و َمراحي يف
ْ
ِّين ومه َد الغزواتْ
ومنار الع ْل ِم والد ِ
ِ
وح ْ�ص ِن الذكرياتْ
حرم اللهِ ِ
ِ
ومثابات اخليا ْل
ِ
�آهِ يا ن ْب َع الأما ِّ
ين ال�شريف ْة.
كم���ا �أننا ن���رى ال�شخ�صي���ات تتح���دّث �أكرث مم���ا تتح ّرك
وتعم���ل ،ويطول احلدي���ث طو ًال فاح�ش��� ًا �أحيان ًا ،ويكون
م�ب�رر فني���ا ،كه���ذا احلديث ال���ذي ي�ستغ���رق خم�س
غ�ي�ر َّ
�صفحات على ل�س���ان احل�سني يف بداية املنظر الرابع من
م�سرحية”احل�سني �شهيد ًا”والذي يبد�أ بقوله:
احل�سني� :أنا وحدي هاهنا
والهو َل
�أنا وحدي وظال َم الليلِ
ْ
أعماق مازال �شعاعٌ منْ رجا ْء
ويف ال ِ
امل�سكوب َ
ال�ص َحرا ْء
ري الدم
ْمل ي ُع ْد غ ُ
فوق َّ
ِ
ري الأفاعي
ْمل ي ُع ْد غ ُ
ُ
رح والويْلِ الثقيلِ املُدله ّْم
جل
ِ
وفحيح ا ِ
رياح الليلِ تعوي يف العرا ْء
ْمل يعد �إال ُ
املجنون يف التيهِ الأ�ص ّْم
ري الظم�أِ
و�سع ُ
ِ
�أين �أنت ْم يا �أحبائي جميع ًا �أينَ �أنت ْم؟
ومث���ل ذلك الرث���اء الذي يُ�س���اق على ل�سان زين���ب �شقيقة
احل�س�ي�ن بع���د ا�ست�شه���اده يف �أرب���ع �صفح���ات ،وال���ذي
مطلعه:
زينب :يا قاتلي بطلِ احلقيقةِ وال ُّتقى
اخلال�ص املُ ْرجتى
يا خانقي �أم َل
ِ
ج�س َد ال�شهي ْد
يا و ْيلكم� ..أوط أْ�متو �أفرا�سك ْم َ
ا ْب ِن ال�شهيدِ املُ ْر َت�ضى
ج�س َد الر�سولْ
ده�ست ْم ويحك ْم َ
�أنتم ْ
و�سف ْك ُت ُم د َم ُه َّ
الطهو ْر
َد َم الر�سولِ امل�صطفى
لكن هذا ال�شع���ر يف �سياقه يخدم فكرة الت�ضحية وتقدمي
النف�س قربان ًا ملا ت�ؤمن به وتعتقده ،حتى نرى يف النهاية

�أن”احل�سني”لي�س منوذج ًا رائع ًا للبطولة �أو مثا ًال باهر ًا
يحت���ذي ب���ه �أ�صحاب املب���ادئ فح�س���ب ،بل ه���و قبل ذلك
كل���ه الت�ضحي���ة ذاته���ا التي دفع���ت حياتها ثمن ًا مل���ا ت�ؤمن
به ،والت���ي تطالب الآخري���ن املتعاي�شني معه���ا ،املت�أملني
لنهايتها املعجبني بها �أن ي�أخذوا بث�أرها ،مقاومة للطغاة،
وكفاح ًا �ضد اال�ستغالل والقيود».
يقول احل�سني قبل �أن يُ�س���دل �ستار النهاية يف”احل�سني
�شهيد ًا»:
احل�سني :فلتذكروين ال ب�س ْفكِ ك ُم دما َء الآخرينْ
ِّ
احلق منْ ُظ ْف ِر ال�ضالل
ب ْل فا ْذكروين بانت�شالِ
ب ْل فاذكروين بالن�ضالِ على الطريقْ
لكي ي�سو َد العد ُل فيما ب ْينك ْم
ْ
فلتذكروين بالن�ضا ْل
فلتذكروين عندما تغدو احلقيق ُة وحدَها
حيرْ ى حزين ْه
أ�سوار املدينةِ ال ت�صونُ حمى املدين ْه
ف�إذا ب� ِ
ري و�أهله وال َّتابعي َن ْه
لكنها حتمي الأم َ
نف�سها
فلتذكروين عندما جت ُد الف�ضائ ُل َ
�أ�ضحتْ غريب ْه
هي وحدها ال ُف�ضلى احلبيب ْه
و�إذا الرذائ ُل �أ�صبحتْ َ
و�إذا حُ كمت ْم منْ
الغانيات
ق�صور
ِ
ِ
ومنْ
مقا�صري اجلواري
ِ
و�إذا غدا �أمرا�ؤك ْم كاملحظياتْ
ال�سراري..
و�إذا حتك ِ
ْمت ّ
فلتذكروين..
ُ
تختلط ال�شجاع ُة باحلماقهْ..
فلتذكروين حني
ال�صداق ْه
و�إذا املناف ُع
واملكا�سب �صرنَ ميزانَ َّ
ُ
أبي هو الباله ْه
و�إذا غدا ال ُّنب ُل ال ُّ
وبالغ ُة الف�صحاء تقه ُرها الفهاه ْه
ْ
ُّ
ال�سيوف!
واحلق يف الأ�سمالِ م�شلو َل اخلطى حذ َر
ُ
ْ
بال�شريف
املزيف
فلتذكروين حني يختلط
ولتذكروين حني ت�شتب ُه احلقيق ُة باخليا ْل
ْ
و�إذا غدا ج ُ
احل�صيف
نب
اخلنوع عالم َة الرجلِ
ِ
ُ
و�إذا غدا البهتانُ
والكذب املُجلج ُل
والتزييف
ُ
آيات النجاح
هنَّ � ِ
فلتذكروين يف الدموعْ
فلتذكروين حني ي�ستقوي الو�ضي ْع
فلتذكروين حني تغ�شى الدينَ �صيحاتُ البطونْ
ني
و�إذا حت ّكم فا�سقوك ْم يف م�صري امل�ؤمن ْ
النباح
و�إذا اختفى �صد ُْح البالبلِ يف حياتك ُم لريتف َع
ْ
النواح
الكئو�س على
و�إذا طغى ق ْرعُ
ِ
ْ
وتلجلج ُّ
راح
احلق ُّ
َ
ال�ص ْ
فلتذكروين
لكي
وه���ذا الن���داء دعوة مُبا�شرة م���ن امل�ؤلف للجمه���ورْ ،
ي�أخ���ذ الع�ب�رة م���ن جه���اد احل�س�ي�ن  eل ُيق���اوم الطغي���ان
حينم���ا ي�ست�ش���ري الف�ساد يف الأر����ض ،وتختلط ال�صور
ف�ل�ا ت�ستطي���ع �أن ت���رى �صور الزي���ف من �ص���ور ال�شرف
والكرامة .فحينما يرتفع �صوتُ النفاق والنباح ،وحينما
تنت�ش���ر �ص���ور الزيف والبهت���ان يف كل أ�ف���ق لت�سد علينا
مناف���ذ الطري���ق ،وحينم���ا ينت�ص���ر �أرب���اب الباط���ل على
�أ�صح���اب احل���ق .حينم���ا ُنب�ص���ر ه���ذا ..على كل من���ا �أن
يتح�س�س ر�أ�سه ،وي�س�أل عقله مع �أي فريق يقف.
لق���د كتب عب���د الرحم���ن ال�شرقاوي ه���ذه امل�سرحية عقب
هزمي���ة 1967م ،وبطله���ا تت�س���ع داللت���ه م���ن ال�شخ�صية
التاريخي���ة احلقيقي���ة التي نعرفه���ا� ،إىل �شخ�صية البطل
���اوم ،الذي يقول م���ا يعتقده ،ويُكافح عمّ���ا يراه حقا،
املق ِ
حتى لو تبينّ له �أن املوت هو ما ينتظره يف النهاية.
و�ستظ���ل تذكرنا هذه امل�سرحية باحل�سني «منوذج البطل
العظي���م ،ورم���ز الت�ضحي���ة الذي دف���ع حياته ع���ن ر�ضى
ملُقاومة الطغيان ،ورفع راية احلق» ،و�سيظل الأفق يردد
�صوت احل�سني:
ف�إذا �سكتم بعد ذاك على اخلديعةِ وارت�ضى الإن�سانُ ذ َّل ْه
ذبح منْ جدي ْد
ف�أنا � أُس� ُ
و�أظ ُّل �أُقت ُل منْ جدي ْد
و�أظ ُّل أُ�قت ُل �ألف قتل ْة
� ..س�أظ ُّل �أُقت ُل كلما �سكتَ الغيو ُر
وكلما أ� ْغفى ال�صبو ْر
�س�أظ ُّل أُ�قت ُل كلما رغِ متْ � ٌ
أنوف يف املذ َّل ْة
ولع���ل ه���ذه امل�سرحي���ة كان���ت �صرخ���ة جماعي���ة ملحاولة
حت���دِّي عوام���ل الي�أ����س والهزمية ،بع���د �أن ق���ال فال�سفة
الهزمية �إن ما �أدر َكنا من هزمية من �إ�سرائيل من ال�صعب
جتاوزه يف وقت قريب.
وك�أن هذه امل�سرحية ـ يف خطابها التاريخي ـ كانت تطلب
م ّن���ا املقاومة واال�ستب�سال وال�صم���ود ،حتى لو كانت كل
ت�س ُّد منافذ الأمل عل ْينا.
الظروف الواقفة يف طريقنا ُ
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محمد عبدهللا فضل هللا
ال�شي����خ عبدالل����ه العاليل����ي عل ٌم من أ�ع��ل�ام العرب
الكب����ار يف ه����ذا الع�ص����ر م����ن ا ّلذين تناول����وا ّ
بكل
مو�ضوعيّ����ة وعم����ق �س��ي�رة الإم����ام احل�س��ي�ن(ع)
و�شخ�ص ّيت����ه وم����ا يتف ّرع ع����ن ذلك ،فكتاب����ه الإمام
احل�س��ي�ن(ع) كان �إ�ضاف���� ًة �إىل ثالث����ة كتب �أخرى،
ه����ي”يف �سم����وّ ال���� ّذات” ،و”تاري����خ احل�س��ي�ن”،
و” أ�يّام احل�سني».
ت�ضج يف قل����ب ال�شيخ
ظ ّل����ت حمبّ����ة احل�س��ي�ن(ع) ّ
العاليل����ي وعقل����ه ،فكت����ب املق����االت ،و�ش����ارك يف
ال ّندوات ،و أ�ق����ام املحا�ضرات ،وكان����ت عا�شوراء
هي قطب ال ّرحى لذلك ك ّله.
تن����اول يف كتاب����ه م�سائ����ل تع ّلق����ت بال ّتاري����خ
مو�ضوعي،
����ي يف عهوده الأوىل ب�ش����كل
ّ
الإ�سالم ّ
بعي����د ًا عن �أيّ����ة �أفكار م�سبقة ،فع ّل����ل وح ّلل وقارن
م�ستخل�ص���� ًا احلقائ����ق ،وق����د الق����ت تعليقات����ه
ا�ستن����كار ًا م����ن البع�����ض ،كم����ا ي�ص���� ّرح يف كتابه.
فه����و ي����رى �أنّ املرحلة الأوىل م����ن تاريخ الإ�سالم
يكتنفه����ا الغمو�����ض ،و�أنّ جمه����رة امل�ؤ ّرخ��ي�ن
إ�سالمي على
املحدثني مل تو ّف����ق لإقامة ال ّتاريخ ال
ّ
قواعد نقديّة من �ش�أنها تبيان حقيقته لل ّنا�س.
ودرا�س����ة الإم����ام احل�س��ي�ن(ع) ال ب���� ّد م����ن �أن مت ّر
عرب درا�سة ّ
كل عنا�ص����ر التاريخ الإ�سالمي ،وفهم
خلفيّاته����ا ،وك�ش����ف جذوره����ا وت�ش ّكالته����ا ،لفه����م
ظروف ع�ص����ر الإم����ام احل�سني(ع) .وق����د تعاطى
ال�شي����خ العاليلي م����ع ق�ضيّة الإم����ام احل�سني(ع)
ب ّ
����كل �شفافيّ����ة ومو�ضوعيّ����ة وجت���� ّرد ع����ن امليول
امل�سبقة ،وك�شف املغالطات حولها.
لق����د ف ّرق ال�شي����خ العاليل����ي بني اخلالف����ة وامللك،
فالأمويّ����ون ،يف ر�أيه ،هم مل����وك ولي�سوا خلفاء،
ال�ص����راع ب��ي�ن علي ومعاوي����ة لي�س
يق����ول”:كان ّ
�شخ�صيّ���� ًا ،ب����ل �ص����راع ب��ي�ن مبد�أي����ن يف مواقف
حا�سم����ة� ،صراع بني اخلالفة ا ّلتي معناها النيابة
ع����ن الأمّة ،وهي تت�ضمّن معنى الرعاية واالنتفاء
م����ن االحت����كام ،وب��ي�ن املُل����ك ال����ذي معن����اه الغلبة
وال�سيط����رة وجم����ع احلري����ات بالي����د الواح����دة،
ّ
و�ضغطها �إىل درجة االنحناء �أو الإجهاز».
و�أظه����ر ال�شي����خ العاليل����ي م�س����اوئ الأمويّ��ي�ن،
وو�ص����ف يزي����د ومعاوي����ة وغريهم����ا بكث��ي�ر م����ن
املف����ردات التي ت ّ
����دل على ما مت ّتعوا ب����ه من الظلم
واحلق����د والكي����د واملج����ون ،والعب����ث بحي����اة
امل�سلم��ي�ن و�أمواله����م و�أعرا�ضه����م ،واال�ستهت����ار
ب�أمور ّ
ال�شريعة.
و�أ�ش����اد يف املقاب����ل بف�ضائ����ل �آل البي����ت
والإم����ام احل�س��ي�ن(ع) و�أخالقه����م وتقواه����م،
يقول”:احل�س��ي�ن �إن�سانيّة ارتق����ت �إىل نبوّ ة�”،أنا

من ح�سني” ،ونب����وّ ة هبطت �إىل �إن�سانيّة”ح�سني
م ّني” ،ف�سالم عليه يوم ولد.»...
جت�س����دت ب�أب����ي
وبع����د �أن ع����دّد الف�ضائ����ل ا ّلت����ي ّ
عبدالل����ه احل�سني ،خل�����ص �إىل الق����ول�”:إذا كانت
الع�صم����ة ه����ي ه����ذه املزاي����ا ،ف�أن����ا أ�ق����ول بع�صمة
احل�سني».
«ولنفه����م م�ص����رع احل�سني(ع) ،يلزمن����ا �أن نعرف
يزي����د!” ،يقول ال�شيخ العاليلي ،فيزيد ن�ش�أ ن�ش�أ ًة
م�سيحيّ����ة ،وكان����ت عقل ّيت����ه بعي����دة ع����ن الواقعيّة
العمليّة ا ّلتي تقي�س احلقائق مبا يالب�سها».
�أمّ����ا احل�سني(ع) ،فيقول العاليل����ي(ره) إ� ّنه تربّى
يف كن����ف النبوّ ة ،وقد”تولىّ
النبي(�ص) ح�سين ًا،
ّ
وكان يف فطرت����ه ّ
الغ�ضة كالعد�سة الالقطة ،حتيل
م����ا تق����ع علي����ه �إىل حقيقت����ه الأخ����رى يف وجوده
الآخر...وم ّث����ل احل�س��ي�ن(ع) متثي��ل� ًا عمليّ���� ًا ّ
كل
قي����م الق����ر�آن ومفاهيم����ه الإميانيّ����ة وال ّروحيّ����ة
والإن�سانيّة ،فكان امل�ؤمن القر�آين الكامل.»...
ويُكم����ل ّ
ال�شي����خ حديثه ع����ن �شخ�صيّ����ة الإمام(ع)
العظيم����ة ،فيقول�”:أر�أيت����م �إىل ال ّرجل يقوم على
ا�سم الله ومي�ضي على ا�سم الله وميوت على ا�سم
الله ،كيف ت�سمو به الغاية ويعلو به الهدف؟!».
لق����د ق�ض����ى احل�س��ي�ن(ع) �شهي����د ًا دون العقي����دة،
�شريف���� ًا جماه����د ًا ،لق����د كان عظيم���� ًا يف مبدئ����ه
و�صراحته وعزمه وت�صميمه على بلوغ هدفه يف
�إ�صالح الأمّة.
فاحل�س��ي�ن(ع) ،كم����ا يق����ول العاليلي�”:أعطانا يف
هذا املَ ْ�ش َرع در�س ًا هذه كلماته :الدّفاع عن الق�ضيّة
املق ّد�س����ة ال يك����ون �إال بع����د �أن ت�ستحي����ل الق�ضيّ����ة
روح ًا يحيا بها املحامي واملدافع.»...
غني مبباحثه املتع ّلق����ة ب�شخ�صيّة �إ�سالميّة
كت����اب ّ
و�إن�سانيّ����ة عظيم����ة كالإم����ام احل�س��ي�ن(ع) ،متيّز ـ
الكت����اب ـ ب����روح علميّ����ة نقديّة عر�ض����ت لكثري من
املالب�س����ات ال ّتاريخيّ����ة واالجتماعيّ����ة وعنا�ص����ر
البيئ����ة ا ّلت����ي كانت موج����ودة قبل الإم����ام وخالل
وج����وده ،وامل ؤ� ّث����رات ا ّلتي �ساهم����ت يف ح�صول
كرب��ل�اء ،وال يخف����ى �أهميّ����ة الكت����اب بال ّنظ����ر �إىل
�صاحب����ه ّ
ال�شي����خ العاليل����ي ،الفقي����ه وال ّلغ����ويّ
واملد ّق����ق وامل�����ؤ ّرخ الكب��ي�ر ..وه����و م����ن الكت����ب
القليل����ة العميق����ة ا ّلتي تناول����ت �شخ�صيّ����ة الإمام
احل�س��ي�ن(ع) ،ويُن�ص����ح ب����ه للباحث��ي�ن واملث ّقفني
وق���� ّراء املجال�����س وال ّنا�����س بوج����ه ع����ام ،لعظي����م
فائدته ود ّقته.
كتاب”الإم����ام احل�س��ي�ن(ع)” ،للمرح����وم العالمة
ال�صادرة عام
ال�شيخ عبدالله العاليلي ،يف طبعته ّ
 ،1986عدد �صفحاته � 590صفحة.
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الحسين يكتب قصيدته األخيرة...
رشدي العامل

عاريا مثل �صبارة يف القفار
و�أنا ارتدي الدم احمر كاجللنار
و�أغطي جبيني املخ�ضب بالأرجوان
تلك عيني مفتحة
وعيونك مغم�ضة يا يزيد
هيئ الآن غر�سك  ,فاليوم عيد
***

ها �أنا الآن ن�صفان
ن�صف يعانق برد الرثى
ون�صف يرف على �شرفات الرماح
ها �أنا والرياح
ج�سدي حتت حلدي
ور�أ�سي جناح
ها �أنا بني رمل ال�صحارى
ولون ال�سماء
ها �أنا يف العراء
�أنكرتني �ضفاف الفرات
فلم الق قطرة ماء
فاقطع الآن من ج�سدي ما ت�شاء
�سيفل احلديد الوريد
جرب الآن يف ج�سدي ما تريد
ذاك ر�أ�سي
على طبق بارد يا يزيد
جرب الآن ما ت�شتهي هل تعيد
يوم بدر
�إذا �صهلت يف الفيايف اخليول
�أم تعمم �سفيان
تر�ضي معاوية والوليد
جلناحي ترف الغ�صون
وترنو �إيل البتول
يقبل ثغري املدى ال�صحابة
يبكي علي الر�سول
فا�ضرب الآن يف ج�سدي يا يزيد
وزع الآن ما ي�شرتى
وزع الآن من ج�سدي دمه
حلمه
ثغره
حلم عينيه  ,فاليوم عيد
غري ان ال�سماوات تبكي
وثغر النبي يقبل ثغر ال�شهيد
***
زينب
وحدها يف الرباري
حتمل الر�أ�س
ر�أ�سي �إىل ال�شام
حتى الرمال
�أخرجت ما ت�ضم من املاء
وان�سل من جوفها النهر
يدعو تعال
�أيها الر�أ�س �أ�سقيك ما ًء زالل
***
وحدها يف الرباري
زينب تلثم الر�أ�س
ٌ
كي ت�ستفيق ال�صحاري
زينب وحدها
بني ر�أ�سي خم�ضبة والرجال
ذاك ابني
تناو�شه يف ال�صحاري اخليول
فا�ستفيقي �إذن يا بتول
�أيقظي ال�سيف يف كف حيدر
�سلي من النوم عني الر�سول
***
ذاك ر�أ�سي تبعرث بني الر�ؤو�س
بني برد ال�سفوح ورمل ال�صحاري
�صارخا بني نوم احلمام و�ضرب الف�ؤو�س
ويزيد متطى بح�ضن اجلواري
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يف �أعايل الفرات
�صعدت لل�سفوح الظهرية
مرت بها زينب حتمل الر�أ�س
�صامتة يف الفالة
فانحنى النخل
وا�ستيقظ املاء يف ال�سعف
�أنت �صخور الفرات

وخطت على دربها القربات
***
زينب يف الفالة
زينب يف �أعايل الفرات
مرحبا يا فرات
خانك املاء يف ال�صيف
وا�ستل منك املياه
�أنت �أغرقت يف �ساعة ال�صفر �أرواحنا املزهرات
و�سطوت علينا
�سرقت نواعرينا املثقالت
مرحبا يا فرات
�أيها العا�شق ال�شيخ  ,خان العهود
حجبت حماماتنا
ثم �أطلقت فينا الفهود
فالنجوم م�سورة
وال�صباحات �سود
جرب الآن ما ت�شتهي يا يزيد
ج�سدي يف ثرى كربالء
ور�أ�سي بعيد
عانقتني ال�سيوف ال�صفاح
وغزتني الرماح
وم�شت فوق ما بعرثتني اخليول
غري ان ال�سيول
حني ت�أتي
�ستجفل من �صوتها �صهوات اخليول
***
تتوهج يف ج�سدي جمرتان
تتفتح يف حمجري زهرتان
تتمايل فوق اجلبني املخ�ضب
تقفو خيوط الدم
يف وجنتي
خ�صلتان
ها هنا عاملان
بني روح تفر من اجل�سد املطمئن
وجراح تنز
هنا عاملان
عامل خانه نا�سه
وثاين �سي�أتي على مهل مل يخني
جرب الآن يف ج�سدي ما تريد
ف�س�أبقى احل�سني
وتبقى
�إذا ذكر النا�س
هذا يزيد
***
غادرت نزهة العيد
هذا �أوان احل�ساب
�أوقدي اجلمر يف موقدي يا رباب
ودعي قطرة من دمي تتم�شى مع املاء
يف قهوة ال�صبح
عل الفناجني ت�سقي ال�شفاه
ولعل الوجوه التي �أنكرتني
تغ�سل �أهدابها باملياه
ولعلي �أعود
على غيمة من وعود
بني برق تلألأ يف �أفقكم والرعود
�سيهز اجلزيرة �صوتي
ويوقظ حتى اللحود
***
منذ �ألف تقمطني الأمهات
وير�ضعنني من حليب ال�صدور
منذ �ألف تكفنني الثاكالت
ويغر�سن حويل النذور
منذ �ألف يح�س اجلذور
دمي امل�ستباح
�إىل نخلة يف �أعايل الفرات
منذ �ألف �أدور� ..أدور� ...أدور
و�أبقى �أدور
مرحبا يا فرات
مرحبا يا فرات
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«الحسين» في األدب العربي..
رمز الثورة في وجه كل «يزيد»
محمد فايز جاد

يف الأنرثوبوجليا ت�سمى “الأ�سط���رة”� ،أن يبني املخيال
ال�شعب���ي ،كم���ا ي�سمي���ه العلم احلدي���ث بن���اء �ضخمًا فوق
�شخ�ص �أو حادثة ،ومع مرور ال�سنوات يتحول ال�شخ�ص
�أو احل���ادث �إىل �أ�سط���ورة ،و�أ�سط���ورة با�ستخ���دام العلم
احلدي���ث ال تعني الك���ذب �أو كونه خياليً���ا ،و�إمنا تعني ما
�أ�ضيف له من ت�صورات وتف�سريات.
ويف الأدب ت�سمى ال�صورة �أو الرمز� ،أن نتجاوز ال�شخ�ص
�أو احل���ادث نف�سهما ،في�صبحا مثالني منف�صلني تقريبًا عن
ال�شخ����ص واحلادث نف�سيهما ،تذكر الكلم���ة فيذكر املثل ال
ال�شخ�ص.
رج���ل يف قل���ة م���ن الأن�ص���ار ،مي�ض���ي –بثب���ات -نح���و
ه�ل�اك حمت���وم� ،صاب ًرا مقدمً���ا يف عزم ،ن�سبه م���ن �أ�شرف
الأن�س���اب� ،سبط النبي ،علي���ه ال�سالم ،وابن علي وفاطمة،
ر�ضي الل���ه عنهما .هكذا كان احل�سني مادة �صاحلة وبقوة
ل���كال الأمرين ،الأ�سط���رة والرمز ،فكما بن���ي فوق ج�سده،
ال���ذي حتوم ال�شكوك حول مكان وج���وده� ،أو حول ما �إذا
كان جي����ش يزيد ق���د تركه يف الأ�سا����س ،م�سجدان كبريان
يف بلدي���ن خمتلف�ي�ن ،كان���ت روح���ه مادة عظيم���ة �صاحلة
ال�ستلهامها يف �صور خمتلفة يف الأدب العربي.
يف حرب ال�شاعر امل�صري الراحل �أمل دنقل �ضد اال�ستبداد
ي�ستح�ض���ر كرب�ل�اء ،ويبح���ث ع���ن �سب���ب �ضي���اع الكلمة،
وانت�ص���ار الطغي���ان الدائ���م ،فيق���ول يف “م���ن �أوراق �أبو
نوا�س»:
كنت يف كربالء
قال يل ال�شيخ �إن احل�سني
مات من �أجل �شربة ماء
وت�ساءلت :كيف ال�سيوف ا�ستباحت
بني الأكرمني؟

ف�أجاب الذي ب�صرته ال�سماء:
�إنه الذهب املتلألئ يف كل عني
�إن تكن كلمات احل�سني
و�سيوف احل�سني
وجالل احل�سني
�سقطت دون �أن تنقذ احلق
من ذهب الأمراء
�أفتقدر �أن تنقذ احلق ثرثرة ال�شعراء؟
�أما ال�شاعر ال�سوري الراحل نزار قباين ،فقد كان احل�سني
وكربال�ؤه حا�ضرين مع���ه دائمًا ،وهو ال�شاعر الذي كر�س
جزءًا �ضخمًا من �شعره ملواجهة الطغيان ،ويظهر احل�سني
يف �شعر قباين يف ع���دة �صور� ،صورة الثائر الذي ال ي�أبه
بق���وة الطغي���ان ،و�ص���ورة الطغي���ان نف�سه ،ال���ذي ال ي�أبه
بقدا�س���ة الث���ورة ،حتى ولو قادها �سب���ط النبي وابن علي
وفاطم���ة ،و�صورة ال�شعوب التي تخذل �أبطالها ،وترتكهم
ً
نه�ش���ا جلبن���اء ا�ستم���دوا �شجاعته���م م���ن خ���ذالن اجلنود
للثائرين.
فيقول يف “�آخر جندي يخرج من غرناطة»:
ظلي معي
ً
حمتفظا بزرقته
حتى يظل البحر
ظلي معي فلرمبا ي�أتي احل�سني
ويف عباءته احلمائم واملباخر والطيوب
ووراءه مت�شي امل�آذن والربا
وجميع ثوار اجلنوب
ويقول يف “من قتل مدر�س التاريخ»:
من �أين ي�أتينا الفرح
وكل طفل عندنا
جتري على ثيابه
دماء كربالء
وبالطب���ع مل يغب احل�س�ي�ن عن �شعراء الع���راق ،هذا البلد
اً
احتفال بكائيًا مهيبًا ،يجلد فيه ال�شيعة
الذي ي�شهد �سنويًا
�أنف�سهم حت���ى ت�سيل دما�ؤهم ،حز ًنا عل���ى خذالن احل�سني
ثائ��� ًرا ،وال�سكوت عنه �شهيدًا ،فيقول ال�سياب يف ق�صيدته
“انت�صر احل�سني” التي يخاطب فيها يزيدًا بن معاوية:
ارم ال�سماء بنظرة ا�ستهزاء

واجعل �شرابك من دم الأ�شالء
وا�سحق بظلك كل عر�ض نا�صع
و�أبح لنعلك �أعظم ال�ضعفاء
...
وا�سدر بغيك يا يزيد فقد ثوى
عنك احل�سني ممزق الأ�شالء
ولكنه ،مع هذه الظلمة يرى �أن احل�سني انت�صر ،فيخاطب
يزيدًا:
قم فا�سمع ا�سمك وهو يغدو �سبة
وانظر ملجدك وهو حم�ض هباء
وانظر �إىل الأجيال ي�أخذ مقبل
عن ذاهب ذكرى �أبي ال�شهداء
كامل�شعل الوهاج �إال �أنها
نور الإله يجل عن �إطفاء
وحت�ض���ر �صورة احل�سني الثائر الذي ال يردعه خوف ،وال
يرتاجع لنبوءة م�ش�ؤومة:
غري احل�سني ت�صده عما انتوى
ر�ؤيا فكفي يا ابنة الزهراء
من لل�ضعاف �إذا ا�ستفاقوا والتظت
عينا يزيد �سوى فتى الهيجاء
ويف العامية امل�صري���ة يح�ضر احل�سني بقوة ،بخا�صة مع
الث���ورة امل�صري���ة التي �شه���دت تقدمًا وارت���دادًا دارميني،
خ�ل�ال �سنوات قليلة ،فف���ي “�إين ر�أيت اليوم” ،من ديوان
“املانيفي�ستو” لل�شاعر امل�صري ال�شاب م�صطفى �إبراهيم،
التي ت�صور �إحدى املواجهات التالية على ثورة  25يناير،
واملعروفة �إعالميًا ب�أحداث �شارع “حممد حممود” ،يقول
�إبراهيم:
�إين ر�أيت اليوم ..ال�صورة من برة
وقلت احل�سني ل�سة ..حيموت كمان مرة
�إين ر�أيت اليوم ..فيما يرى الثائر
�إن احل�سني ملموم ..فوق جثته ع�ساكر
بيدغدغوه بال�شوم
كل �أما ييجي يقوم
و�إن الب�شر واقفة
تبكي بدال ما حتو�ش

وعن خذالن الأن�صار يقول:
يا ح�سني هتيجى متوت ملني؟
ارجع..
كل اللي جاي ع�شانهم تِفدي وتنا�ضل
را�ضيني يعي�شوا عبيد
وامل�شهد الفا�ضل هتموت ف �آخره وحيد
مات احل�س�ي�ن ،نالت منه ال�سهام والرم���اح ،دا�ست ج�سده
اخلي���ول فمزقت���ه بحوافره���ا ،لي����س كراهية له���ذا اجل�سد
ال���ذي فارقته احلياة ،و�إمنا خو ًفا م���ن ثورة �أطلقها� ،سعيًا
لقتله���ا ،ولك���ن الروح الت���ي فارقت ذل���ك اجل�س���د امل�ضرج
بالدم���اء حمل���ت الثورة التي ل���ن متوت ،والت���ي يخ�شاها
كل يزي���د ،وي�صور الكات���ب امل�صري الراح���ل عبدالرحمن
ال�شرق���اوي ،الذي خ�ص�ص م�سرحيت�ي�ن للح�سني ،بعنوان
“احل�س�ي�ن ثائ��� ًرا” ،و”احل�س�ي�ن �شهي���دًا” ،ي�ص���ور هذه
الثورة التي ال تنطفئ ،فيقول يف “احل�سني �شهيدًا»:
احل�سني :فلتذكروين ،ال ب�سفككم دماء الآخرين
بل فاذكروين بانت�شال احلق من ظفر ال�ضالل
بل فاذكروين بالن�ضال على الطريق
لكي ي�سود العدل فيما بينكم
فلتذكروين بالن�ضال
...
ف�إذا �سكتم بعد ذاك على اخلديعة
وارت�ضى الإن�سان ذله
ف�أنا �س�أذبح من جديد
و�أظل �أقتل من جديد
و�أظل �أقتل كل يوم
�ألف قتلة
�س�أظل �أقتل كلما �سكت الغيور
وكلما �أغفا ال�صبور
�س�أظل �أقتل كلما
رغمت �أنوف يف املذلة
ويظل يحكمكم يزيد ما
ويفعل ما يريد
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بطلة كربالء ..السيدة زينب
د.عائشةعبدالرحمن(بنتالشاط)
باحثة وكاتبة راحلة

نادى عمر بن سعد في جيشه ثم زحف نحو (الحسين
عليه السالم) قبل الغروب و(الحسين) جالس
حينذاك أمام خيمته ،محتبا بسيفه وقد اخذته
إغفاءة قصيرة من أثر اإلجهاد واخته (زينب) الى
جانبه ترعاه يقظى ال تنام عليهم أفضل السالم .

و�سمعت (زينب) �ضجة اجلي�ش الزاحف عن كثب ،فدنت
يف رفق من اخيها فقالت:
 يا �أخى� ،أما ت�سمع الأ�صوات قد اقرتبت؟ فرقع (احل�سني) ر�أ�سه فقال: �إين ر�أيت ر�س���ول الله �صلى الله عليه و�سلم يف املنامن فقال ىل� :إنك تروح �إلينا
 فلطمت الأخت وجهها و�صاحبـ يا ويلتاه
ـ فقال لها احل�سني
ـ لي�س لك الويل يا �أخية! ا�سكني يرحمك الله
و�أجت���ه اىل �أخي���ه (العبا����س) فطل���ب الي���ه �أن مي�ض���ى
في�ستطل���ع خ�ب�ر الزاحفني ،فلم���ا عرف أ�ن���ه القتال ،بعث
ثاني���ة ي�س�أله���م �أن ين�صرفوا هذه الع�شي���ة (لعلنا ن�صلى
لربن���ا الليلة زندع���وه ون�ستغفره ،ف����إذا �أ�صبحنا التقينا
�إذا �شاء الله ،ف�إما الت�سليم و�إما القتال *
وا�ست�شار (عم���ر) ا�صحابه يف �أمر الت�أجيل ن فقال منهم
قائل:
ـ �سبح���ان الل���ه ،والله لو كانوا من الديلم ثم �س�ألوك هذه
املنزلة لكان ينبغى لك �أن جتيبهم اليها.
ـ واجلوا �إىل غد......
واثن���ى (احل�س�ي�ن) �إىل �أ�صحاب���ه ،فق���ال بع���د �أن �أح�سن
الثناء على ربه:
�أم���ا بع���د ف����إين ال �أعل���م �أ�صحاب���ا �أوف���ى وال خ�ي�را م���ن
�أ�صحاب���ى ،وال أ�ه���ل بيت �أبر وال �أو�صل م���ن �أهل بيتى،
فجزاكم الله جميعا عنى خريا....
(�أال وان���ى ق���د �أذنت لك���م جميعا فانطلق���وا يف حل لي�س
عليك���م منى ذمام .ه���ذا الليل قد غ�شيك���م فاتخذوه جمال
– �أى مركب���ا – ولي�أخ���ذ كل رج���ل منكم برجل من �أهل
بيت���ى ،ثم تفرق���وا يف البالد حتى يفرج الل���ه ،ف�إن القوم
يطلبوننى ،ولو �أ�صابونى لهوا عن طلب غريى).
فهتفوا جميعا:
مع���اذ الله وال�شهر احلرام! فماذا نقول للنا�س �إذا رجعنا
�إليهم؟ �أن���ا تركنا �سيدنا وابن �سيدن���ا وعمادنا ن تركناه
غر�ضا للنبل وذريعة للرماح وجزرا لل�سباع ،وفررنا عنه
رغب���ة يف احلياة؟ مغ���اذ الله ،بل نحي���ا بحياتك ومنوت
معك).
ثم �س�أله �سائلهم:
�أنح���ن نتخل���ى عن���ك ومل نع���ذر �إىل الل���ه يف اداء حق���ك؟

�أم���ا والل���ه ال �أفارقك حت���ى لأك�س���ر يف �صدورهم رحمى
و�أ�ضربه���م ب�سيفي ما ثب���ت قائمه بيدى ،والله لو مل يكن
معى �سالحى لقذفتهم باحلجارة دونك حتى �أموت معك .
فبكى الإمام ت�أثرا ،وبكوا عليه!
وجاوبته���م دم���وع �أخ���رى م���ن اخلي���ام ،حي���ث ال�سيدة
(زينب) ومن معهم م���ن ن�ساء البيت الكرمي ،ي�صغني يف
هم وقلق
ثم �أوى اجلميع �إىل امل�ضاجع............
واطب���ق على (كربالء) �صمت ثقي���ل مرقه ،مزقته �صيحة
تنبع���ث م���ن ق�سطاط (احل�س�ي�ن) و�إذا أ�م���ر�أة ت�صرخ من
�أعماق قلب مت�صدع:
(واث���كاله! واحزن���اه! لي���ت امل���وت �أعدمنى احلي���اة! يا
ح�سين���اه! ي���ا �سي���داه! ي���ا بقي���ة أ�ه���ل بيت���اه! ا�ستقتلت
ويئ�س���ت من احلياة؟ الي���وم مات ر�سول الل���ه �صلى الله
علي���ه و�سل���م و�أمى فاطمة الزه���راء ،و�أبي عل���ى ،و�أخى
احل�سن! يا بقية املا�ضني وثمال الباقني....
�إنها (زينب) ال �سواها! زينب عقيلة بني ها�شم!
ون���دع (علي بن احل�سني) ذاك الذى �أنقذته عمته (زينب)
من املذبحة ي�صف لنا ذلك امل�شهد فيقول:
و�أن���ى والل���ه جلال����س يف ذل���ك الع�شي���ة الت���ي قت���ل �أبي
�صبيحته���ا ،وعمت���ى (زين���ب) متر�ضن���ى �إذ �أعت���زل �أبي
�أ�صحاب���ه يف خب���اء ل���ه وعنده م���وىل �أب���ي ذر الغفارى
يعالج �سيفه وي�صلحه و�أبي يقول:
كم لك باال�شراف
ي���ا ده���ر �أق ل���ك م���ن خليـ ـ ـ ـ ـ���ل!
والأ�صيـ ـ ــل
والدهر ال يقنع
م���ن �صاح���ب �أو طال���ب قتيـ ـ ـ ـ���ل
بالبديـ ـ ـ ـ ـ ــل
وكل حى� ،سالك
و إ�من���ا الأم���ر �إىل اجللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ل
ال�سبي ـ ـ ـ ــل
و�أعاده���ا مرت�ي�ن �أو ثالثا حت���ى فهمتها فعرفت م���ا �أراد،
فخنقتنى عربتى ف���رددت دمعى ....ف�أم���ا عمتى (زينب)
ف�إنه���ا �سمع���ت ما �سمع���ت ....فلم متلك نف�سه���ا �أن وثبت
جت���ر ثوبها حا�س���رة الر�أ�س حتى انته���ت اليه ف�صاحت:
واثكاله ...ليت املوت �أعدمنى احلياة
فنظر �إليها احل�سني عليه ال�سالم ملي�أ ثم قال لها:
يا �أخية ال يذهنب بحلمك ال�شيطان.
قالت:
ب�أبي �أنت و�أمى يا �أبا عبد الله ،نف�سى فداك!
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فرد غ�صته وترقرقت عيناه ومتتم:
لو ترك القطا ليال لنام....
قال���ت يا ويلت���ا� ،أفتغ�صب���ك نف�سك اغت�صاب���ا؟ فذلك �أقرح
لقلبى و�أ�شد على نف�سى
ولطم���ت وجهه���ا و�أه���وت �إىل جيبها ف�شقت���ه ،وخرجت
مغ�شيا عليها فق���ام اليها احل�سني ف�صب على وجهها املاء
وقال لها:
ي���ا �أخية� ،أتقى الل���ه وتعزى بعزاء الل���ه واعلمى �أن �أهل
الأر����ض ميوت���ون و�أن �أه���ل ال�سماء ال يبق���ون ،و�أن كل
�ش���ىء هال���ك �إال وجه���ه� ،أبي خ�ي�ر منى و�أم���ى خري منى
و أ�خ���ى خري من���ى ،وىل ولهم ول���كل م�سلم بر�س���ول الله
�أ�سوة .
فلما �أفاقت من غ�شيتها قال لها:
ي���ا �أخي���ة� ،إين �أق�سم عليك ف�أبرى ق�سم���ى :ال ت�شقي على
جيب���ا ،وال تخم�شى عل���ى وجها ،وال تدع���ى على بالويل
والثبور �إذا �أنا هلكت.
قال (علي بن احل�سني) :ثمم جاء بها حتى �أجل�سها عندى
وخرج �إىل �أ�صحابه.
ولو علمت (زينب) م���اذا كان ينتظرها وقومها غداة تلك
الع�شية ،ال دخرت دموعها �إىل غد!
وكانت ليلة ليالء� ....أم�ضاها �أكرثهم م�سهدين يحدقون
يف �شبح املوت ال���ذى كان جاثما لهم بالو�صيد ،يرتب�ص
به���م مطلع النه���ار ...وراحت (زين���ب) تر�سل عينيها يف
جمود �شارد �إىل الظ�ل�ام املخيم على ال�صحراء ف�إذا ارتد
اليه���ا وعيه���ا قام���ت فطافت مب�ضاج���ع بنيه���ا واخوتها،
تتزود لفراق طويل.
وتنف�س ال�صبح ،وتالقى اجلي�شان!
ولكن �أى جي�شني؟!
(عم���ر بن �سعد) يف �أربعة �آالف م���ن جي�ش �أمري الكوفة،
كامل العدة �شاكى ال�سالح
ومن ورائهم الدولة وال�سلطان.
واحل�س�ي�ن يف اثنني وثالث�ي�ن فار�سا ،واربعني رجال من
�أهله و�صحبه! ومن ورائهم ،ال�صبية والن�ساء!
أ�خ���ذ احل�سني علي���ه ال�سالم يرق���ب هاني���ك الآالف وهى
تزح���ف نح���و �أ�صحاب���ه ال�سبع�ي�ن ،فلم���ا دنوا من���ه دعا
براحلت���ه فركبها ،ث���م نادى ب�أعل���ى �صوت���ه� :أن ا�سمعوا
ق���وىل وال تعجلون���ى ثم اق�ض���وا �إىل وال تنظ���رون�( ،إن
وليي الله الذى نزل الكتاب وهو يتوىل ال�صاحلني).

وتناه���ى �صوته �إىل زوجاته واخوات���ه وبناته ،ف�صحن
وبك�ي�ن ،وارتفعت �أ�صواتهن حتى بلغت���ه ،ف�أر�سل اليهن
ابن���ه عليا و�أخاه العبا�س وقال لهما :ا�سكتاهن ،فلعمرى
ليكرثن بكاءهن.
وذك���ر �إذ ذاك ابن عم���ه (عبد الله بن عبا����س) وخيل �إليه
�أن���ه ي�سم���ع �ص���دى �صوته �آتي���ا من بعي���د يلح علي���ه �أال
يخ���رج عن احلج���از �إىل الكوفة ف�إن كن���ا �سائرا فال ت�سر
بن�سائك و�صبينك ،ف�إين خلائف �أن تقتل كما قتل عثمان،
ون�سا�ؤه وولده ينظرون اليه.
ومل ينقطع ال�صدى حتى �سكتت ال�صاحلات الباكيات.
فم���ا �سكنت ،عاد فالتفت �إىل جي����ش الكوفة ،وقال بعد �أن
حمد الله:
أ�م���ا بع���د – ف�أن�سبون���ى فانظ���روا م���ن �أن���ا ث���م راجعوا
�أنف�سك���م فعاتبوها وانظروا ،هل ب�صلح ويحل لكم قتلى
وانته���اك حرمت���ى؟ ال�ست ابن بنت نبيك���م ،وابن و�صيه
واب���ن عمه و�أوىل امل�ؤمني�سن بالل���ه؟ �أولي�س حمزة �سيد
ال�شهداء عم ابى؟ �أولي�س جعفر ال�شهيد الطيار يف اجلنة
عمى؟ �أو مل يبلغك���م قول م�ستفي�ض �أن ر�سول الله �صلى
الل���ه عليه و�سلم ق���ال ىل ولأخى �أنتما �سي���دا �شباب �أهل
اجلنة وقرة عني �أهل ال�سنة؟ �أما يف هذا حاجز يحجزكم
عن �سفك دمى؟
فلما مل يلق القوم اليه �سماعهم قال:
ف����إن كنت���م يف �شك مم���ا اق���ول� ،أو ت�شك���ون يف انى ابن
بنت نبيكم ،فوالله ما بني امل�شرق واملغرب ابن بنت نبى
غريى.
فلم يجبه منهم جميب.
وا�ستطرد ي�س�أل
�أتطلب���ون بقتي���ل منك���م قتلت���ه ،او مب���ال ا�ستعلكت���ه ،او
بق�صا�ص من جراحة؟
ف�سكتوا ال يحريون جوابا.
هنال���ك راح احل�س�ي�ن يتفر�س يف ر�ؤو����س جي�ش الكوفة
وين���ادى :يا فالن ويا ف�ل�ان ويافالن �أمل تكتب���وا اىل �أن
قد �أينعت الثم���ار واخ�ضر اجلناب وطمت احلمام و�إمنا
تقدم على جند لك بجند ف�أقبل؟
فتمزقت كلماته بددا ،مل يكد ي�صغى اليها من القوم �سوى
احلر بن يزيد ف�إنه قام اىل قائده عرم بن �سهد ي�س�أله:
�أ�صلحك الله� ،أمقاتل �أنت هذا الرجل؟
�أجابه (عمر)� :أى والله ،قتاال �أي�سره �أن ت�سقط الر�ؤو�س
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وال يطيح الأيدى
قال احلر:
�أفم����ا لكم يف واح����دة من اخل�صال الث��ل�اث التي عر�ض
عليكم ر�ضى؟
ق����ال عمر :والل����ه لو كان الأمر �إىل لفعل����ت ولكن �أمريك
قد �أبي ذلك.
فلم يرد احلر – وانثنى يدنو نحو احل�سني قليال ،قليال
وقد �أخذته رعدة وملحة رجل من قومه فقال:
والل����ه �أن أ�م����رك غريب! والله ما ر�أي����ت منك يف موقف
ق����ط مث����ل م����ا �أراه الآن ،ولو قي����ل ىل :م����ن �أ�شجع �أهل
الكوفة؟ ملا عدوتك!
فقال له احلر� :إين والله �أخري نف�سى بني اجلنة والنار،
وال �أختار على اجلنة �شيئا ولو قطعت وحرقت!
ثم �ضرب فر�سه فلحق باحل�سني وقال له:
جعلن����ى الل����ه ف����داك أ�ن����ا �صاحب����ك ال����ذى حب�ست����ك عن
الرج����وع و�سايرتك يف الطري����ق وجعجعت بك يف هذا
املكان والله ما ظننت �أن القوم يردون عليك ما عر�ضت
علي����ه �أبدا والل����ه لو ظننت �أنه����م ال يقبل����ون منك الذى
�سالته����م ما ركبته����ا منك و�إين قد جئت����ك تائبا �إىل ربى
مما كان منى موا�سيا لك بنف�سى حتى �أموت بني يديك.
ثم التفت اىل مع�سكر �أ�صحابه فقال:
ي����ا �أهل الكوفة لأمك����م الهبل والع��ب�ر! �أدعومتوه حتى
�إذا �أتاك����م �أ�سلمتم����وه؟ وزعمت����م �أنك����م قاتل����وا �أنف�سكم
دونه ثم عدومت عليه لتقتل����وه ،واحطتم به ومنعتموه
م����ن التوجه يف بالد الله العري�ضة ،ف�أ�صبح كالأ�سري ال
ميلك لنف�س����ه نفعا وال يدفع عنها �ض����را ومعتموه ومن
مع����ه من ماء الف����رات اجل����ارى الذى ي�شرب����ه اليهودى
والن�صرانى واملجو�سى وتتم����رخ فيه خنازير ال�سواد
وكالب����ه وه����و و�أهله ق����د �صرعه����م العط�����ش!! بئ�س ما
خلفت����م حمم����دا يف ذريته ،ال �سقاكم الله ي����وم الظم�أ �إن
مل تتوبوا .
ف����كان جوابه����م �أن رموه بالنبل ورج����ع هو حتى وقف
�أمام احل�سني فنا�ضل عنه حتى ا�ست�شهد.
ودارت املعركة بني الآالف والع�شرات!
 وجع����ل �أ�صحاب (احل�سني) يتقدمون رجال بعد رجلفقاتلوهم حت����ى �أنت�صف النهار� ،أ�شد قتال خلقه الله –
وق����ام – ر�ضى الله عنه – ف�صل����ى مبن بقى معه �صالة
اخلوف ظه����را – وعادوا اىل القتال ثم مل����ا علموا �أنهم
ال يق����درون �أن مينعوا �إمامهم تناف�س����وا �أن يقتلوا بني
يدي����ه حتى فنوا جميعا ومل يبق غري�أهل بيته فتقدموا
م�ستب�سلني.
ـ وكان اول قتل منهم على الأكرب بن احل�سني �أخذ ي�شد
على النا�س وهو يرجتز
ـ أ�ن����ا عل����ي ب����ن احل�س��ي�ن بن عل����ى نح����ن ،وبيت الله
�أوىل بالنبى
�أ�ضربك����م بال�سي����ف حت����ى يلت����وى � -ض����رب غ��ل�ام
ها�شمى علوى
وال �أزل الي����وم �أحم����ى عن أ�ب����ى  -تالله ال يحكم فينا
(ابن الدعي)!
وكان يكر على الكوفيني ،ثم يرجع �إىل �أبيه يقول:
ـ يا �أباه ،العط�ش!
فيقول له احل�سني:
 ا�ص��ب�ر بني ،ف�إنك ال مت�سي حت����ى ي�سقيك ر�سول الله�صلى الله عليه و�سلم و�آله بك�أ�سه! – فعاد ال�شاب ي�شد
عل����ى الع�سك����ر ،وظل يكر الك����رة بعد الك����رة حتى رمي
ب�سه����م فوقع يف حلق����ه فخرقه ،و�أقب����ل يتقلب يف دمه،
فتلقاه �أبوه وهو يقول ب�صوت ثاكل:
ـ قت����ل الل����ه قوما قتل����وك يا بنى ،م����ا �أجر�أه����م على الله
وعلى انتهاك حرمة ر�سول الله على الدنيا بعدك العفاء
ـ قال����وا :ومل يك����د يتم عبارت����ه حتى اندفع����ت من خيام
الن�ساء امر�أة ك�أنها ال�شم�س طالعة ،تنادي يف جزع:
ـ (يا حبيباه ن يا ابن �أخاه)..
ف�س�����أل عنها من ال يعرفها ،فقيل :هذه زينب ابنة فاطمة
بنت ر�سول الله �صل����ى الله عليه و�سلم و�آله� -.أندفعت
خ����ذ بيدها فردها �إىل الف�سطاط ،ث����م عاد �إىل ولده وقد
�أقبل فتيانه �إليه ،فقال مفجوعا:
 �أحملوا �أخـ ــاك ـ ــم فحملوه من م�صرعهواح����اط القوم باحل�سني ف�أقب����ل القا�سم بن احل�سن بن
عل����ى وه����و يومئذ غ��ل�ام – يج����رى نحو عم����ه ،فجرت
زين����ب �إلي����ه تريد �أن متنعه لكن الغ��ل�ام �أفلت منها حني
ر�أى جمرم����ا يهوى بال�سي����ف �إىل احل�سني ومد القا�سم
يده ليتقى �ضربة ال�سيف وهو ي�صيح باملجرم
ـ يا ابن اخلبيثة �أتقتل عمى؟
فقطع ال�سيف يده وبقيت معلقة بخيط من اجللد.

�صرخ الغالم ال�شهيد وهو يفح�ص برجليه:
ـ يا �أماه!
ـ لبيك يا فتاى!
ـ وهرعت �إليه ،ف�إذا احل�سني واقف عند ر�أ�سه يقول:
ـ ع���ز الله على عمك �أن تدعوه فال يجيبك� ،أو يجيبك فال
ينفعك �صوته.
ـ ثم احتمله حتى �ألقاه مع ابنه على ،بني عينى (زينب)
.
ـ واخ���ذت (زين���ب) تلقى هذا املحت�ضر م���ن �آلها �أو ذاك،
فال يكاد يلفظ النف�س الأخري حتى حتت�ضن �أ�شالء �آخر
 وكان فيم���ن حم���ل �إليه���ا ولده���ا ع���ون ب���ن عب���د اللهو�أخواه حممد وعبد الله و�إخواتها :العبا�س ،وجعفر،
وعبد الله ،وعثمان ،وحمم���د ،و�أبو بكر ،وابناء اخيها
احل�س�ي�ن :على ،عبد الله ،وابنا �أخيها احل�سن� :أبو بكر
والقا�س���م ،وبن���و عمها عقي���ل :جعفر ،وعب���د الرحمن،
وعبد الله و .....و ......و!.....
ـ والرح���ى دائ���رة يف جن���ون ،ال تري���د �أن تك���ف وعلى
ار�ض كربالء من بني طالب حى يتنف�س!
وح�ي�ن قاربت املعرك���ة نهايتها اندفع ع�ش���رة رجال من
جي����ش ابن زي���اد �إىل ف�سطاط احل�سني ال���ذى فيه عياله
ومتاعه لينهبوه ،فردتهم �صيحة الإمام الذى كان يقاتل
وح���ده :ويلكم! �إن مل يكن لكم دي���ن فكونوا �أحرارا يف
الدنيا ،فرحلى لكم عن �ساعة مباح!
ـ و�أبيح الرحل بعد �ساعة
ويالها من �ساعة رهيبة جعل احل�سني يقاتل وحده بعد
�أن قتل عن���ه ولده و�أهل بيته و�أ�صحاب���ه فلم يبق منهم
�أحدا.
ق���ال م���ن ر�آه يقات���ل اجلمع راب���ط اجلا����ش :فوالله �إنه
لكذل���ك �إذ خرج���ت زينب ابن���ة فاطمة وك�أن���ى �أنظر �إيل
قرطها يحول بني �أذنيها وعاتقها وهى تقول:
ـ ليت ال�سماء انطبقت على الأر�ض
فلم���ا دنا عمر بن �سعد من ح�س�ي�ن قالت يا عمر بن �سعد
�أيقت���ل �أبو عبد الله وانت تنظر؟ فك�أنى �أنظر اىل دموع
ع���رم وهى ت�سي���ل على خديه وحليته ث���م �أ�شاح بوجهه
عنها...
ـ �أجل (زينب) حتى اللحظة الأخرية ويف كل حلظة
(زينب) دون �سواها من الزوجات والأمهات والأخوات
اللواتى �شهدن (كربالء) .
وبق���ى احل�س�ي�ن وح���ده (فم���ا ر�أى مك�سور ق���ط قد قتل
ول���ده واه���ل بيت���ه و�أ�صحاب���ه� ،أرب���ط ج�أ�ش���ا منه وال
�أم�ضى جنانا وال �أجرا مقدما)
وقف���ت �أخت���ه زينب غري بعي���د مت أل عينيها من���ه قبل �أن
مت�ض���ي حت���ى �إذا �أثخنته اجل���راح و�أو�ش���ك �أن يهوى،
خانه���ا جلدها فلم تعد تقوى عل���ى النظر �إليه ف�أغم�ضت
عينيها و�أ�صغت مب���لء جوارحها �إىل �صيحته الأخرية
يف الألوف املجتمعة عليه:
ـ (�أعلى قتلى جتتمعون؟ �أما والله ال تقتلون بعدى عبدا
من عب���اد الله ،الله �أ�سخط عليك���م لقتله منى ،و�أمي الله
�إين لأرجو �أن يكرمن���ى الله بهوانكم ثم ينتقم ىل منكم
من حيث ال ت�شعرون� ،أما والله لو قتلتمونى لألفي الله
ب�أ�سك���م بينك���م و�سف���ك دماءكم ثم ال ير�ض���ى بذلك منكم
حتى ي�ضاعف لكم العذاب الأليم).
ـ فك�أمنا زلزل الأر�ض حتت �أقدام املن�صرين
 ومكث رحمه الله طويال من النهار ولو �شاء النا�س �أن�سقتلوه لقتلوه لكنهم م�ضوا عنه واحدا يف �أثر واح ،ال
يكاد بهم به الرجل منهم حتى ي�ضعف ويرعد
 ثم ق�ضى الله امره ،وكانت النهاية املحتومة! قتل احل�سني عليه ال�سالم �سيدا �شباب �أهل اجلنة --قتل الإمام احل�سني عليه ال�سالم وكان بجثته حنيقتل ،ثالث وثالثون طعنة و�أربع وثالثون �ضربة.
 �ضربت كتفه الي�سرى بال�سيف فقطعت.... و�أجهزت �ضربة �أخرى على ال�شهيد...... وتقدم ثالث فاحتز ر�أ�سه! وكف���ت الرجى املجنونة بع���د �أن مل يبق من �آل البيتمن تطحمه!
 وردت ال�سي���وف �إىل �أغماده���ا حني مل يع���د هناك منتذبحه
 وتركت جثث ال�شهداء بالعراء...... وم���ال النا�س على اخلل���ل والإبل فانتهب���وا ،ومالواعلى ن�س���اء (احل�سني) وثقله ومتاعه ،ف����إن كانت املر�أة
لتن���ازع ثوبه���ا عن ظهره���ا حتى تغلب علي���ه فيذهب به
منها كما يف عبارة الطربى....
 وجعلت اخليل تط أ� جثث ال�شهداءوغرب���ت �شم�س العا�شر من املح���رم �سنة �إحدى و�ستني
و�أر����ض (كرب�ل�اء) غارق���ة يف الدماء ،ق���د تبعرثت فيها

أ�ك���رم الأ�ش�ل�اء والح القم���ر م���ن وراء الغي���وم خاب���ي
ال�ضوء �شاحبة.
 وعل���ى ال�ض���وء ال�شاح���ب ب���دت (زين���ب) يف نفر منال�صبية وجمع م���ن الأرامل والثواكل عاكفات على تلك
الأ�ش�ل�اء يلتم�س���ن فيها ذراع ولد حبي���ب� ،أو كتف زوج
عزيز �أو قدم �أخ غال.
 وغ�ي�ر بعي���د منه���ن كان ع�سك���ر اب���ن زي���اد ي�سمرونوي�شربون ويح�صون على �ضوء امل�شاعل ما قطعوا من
ر�ؤو�س وما انتهوا من �أ�سالب.
و�سمع���ت �أ�ص���وات من هناك ،تق���ول للذى احت���ز ر�أ�س
الإم���ام احل�سني ال�شهيد :قتل���ت احل�سني بن على ،وابن
فاطم���ة بن���ت ر�سول الل���ه �صلى الل���ه عليه و�سل���م و�آله،
قتل���ت �أعظم الع���رب خط���را ...اراد �أن يزيل ملك ه�ؤالء
ف����أت �أم���راءك واطل���ب جزاءك منه���م ف�إنهم ل���و �أعطوك
بيوت �أموالهم يف قتله كان قليال ،فكان جوابه ان وقف
بباب ف�سطاط عمر بن �سعد ثم نادى ب�أعلى �صوته:
�أوقر ركابى ف�ضة وذهبا �إين قتلت ال�سيد املحجبا
قتلت خري الن�سا �أما و�أبا وخريهم� ،إذ ين�سبون ،ن�سبا
وقيل �أنتهت الق�صة...
ق�صة ثالث و�سبعني �شهيدا ثبتوا �ساعات ذات عدد �أمام
�أربعة االف حتى قتلوا عن �آخرهم!
و�سيم���ر حني قبل �أن تكون لهم قبور جتمع ما تناثر من
�أ�شالئهم ،ويقف بها الر�أئى من�شدا:
احل�شى ينف�ض
وقفت على �أجدائهم وجمالهم فكاد
والعني �ساجمه
لعم���رى لق���د كان���وا م�صاليت يف الوغ���ى �سراعا �إىل
الهيجاء ،حماة خ�ضارمة
ب�أ�سيافهم
 ت�أ�س���وا عل���ى ن�ص���ر ابن بن���ت نبيه���م�آ�سـ ـ ـ ــاد غيل �ضراغمه
 وم���ا �أن ر�أى الرام���ون �أف�ض���ل منه���م ل���دى املوت�سادات وزهرا قم ــاقمه
 ومل يب���ق م���ن �أ�شخا����ص الق�ص���ة الذين ظه���روا علىامل�س���رح الدامى �س���وى (زينب) (وزين���ب) التي مل تكد
تغي���ب عن���ا حلظة ط���ول امل�شه���د الفاجع والت���ي ذهبت
وحده���ا يف التاريخ بالدور اخلالد( :بطلة كربالء) هى
الت���ي �سمعت ال�صيح���ة الأوىل وكانت اىل جانب �أخيها
وقد �أغفى ،وهى يقظى ال تنام!!
وكان���ت اىل جانب املري�ض متر�ضه واملحت�ضر توا�سيه
وال�شهيد تبكيه.
وهى التي ر�ؤي���ت اىل جانب (احل�سني) ر�ضى الله عنه
منذ بد�أ القتال حت���ى �أنتهى وكر نفر من اجلي�ش راجعا
�إىل الكوفة موقرا بحمل���ه الرهيب من ر�ؤو�س ال�شهداء
وكان الليل قد �أوغل وق�صر ابن زياد قد �أغلق.
ـ قال���وا :فذهب حامل ر�أ�س احل�س�ي�ن الإمام ال�شهيد �إىل
منزل���ه فو�ضع الر�أ�س يف مكان من���ه ودخل فرا�شه فقال
المر�أته :جئتك بغنى الدهر ،هذا ر�أ�س احل�سني معك يف
الدار!
ف�صاحت مرتاعة:
ـ ويلك! جاء النا�س بالذهب والف�ضة وجئت بر�أ�س ابن
بن���ت ر�سول الله �صلى الل���ه عليه و�سلم و�آل���ه؟ والله ال
يجمعنى و�إياك بيت �أبدا!!
وانطلقت من الدار خارجة تعدو يف ذعر..
و�سي���ق موك���ب الأ�س���رى وال�سبايا ف���كان �أب�شع موكب
�شهده التاريخ منذ كان.......كان فيهم �صبيان للح�سن
بن على ،ا�ست�صغ���را فرتكا بال ذبح و�أخ لهم ثالث ارتث
جريح���ا فحم���ل مع الرك���ب  ،وغ�ل�ام مري�ض م���ن �أبناء
احل�سي�ي�ن هو على الأ�صغر ،زين العابدين �أنقذته عمته
زينب ب�شق النف�س فكان كل من بقى من �ساللة �شهيدها
الغاىل.
وم���ع زينب العقيلة �سيقت �أخته���ا فاطمة و�سكينة بنت
احل�سني وبقية ن�ساء بني ها�شم �سبايا �أ�سريات.
وج���از الركب ب�ساحة املعركة حيث الأ�شالء مبعرثة يف
الدماء ف�صاحت زينب:
ي���ا حممداه �صلى علي���ك مالئكة ال�سماء!ه���ذا احل�سيني
بالع���راء مزم���ل بالدم���اء متقط���ع الأع�ض���اء ن ي���ا
حممداه!هذه بناتك �سبايا وذريت���ك مقتلة ت�سفي عليها
ال�صبا.
ف�ضج���ت الن�سوة م���ن ورائها بالن���واح ،وبكى كل عدو
و�صديق.
وبكى اجلميع ..و�أبكى يا �أبن �أدم على ما حلق ب�آل بيت
نبين���ا �صلى الله عليه و�سلم و�صلى الله عليهم �أجمعني،
ب���كاء بكى كل �ش���يء حتى ال�سم���اء والأر�ض بكت ملوت
�سيد �شباب �أهل اجلنة.
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قصيدة “آمنت بالحسين” للجواهري

“قصيدة “آمنت بالحسين” للشاعر العراقي الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري ،ألقاها في الحفل الذي أقيم في كربالء يوم  26تشرين الثاني
 ،1947لذكرى استشهاد اإلمام الحسين(ع) ُ .نشرت القصيدة في جريدة “الرأي العام” العدد  229في  30تشرين الثاني . 1947
وكتب خمسة عشر ً
ُ
بيتا منها بالذهب على الباب الرئيسي الذي يؤدي إلى الرواق الحسيني في مرقد اإلمام الحسين في كربالء .
َ
�����ع
فِ������������������������دَا ًء مل�����������ث
�����������واك م���������ن َم������ ْ�����ض�����ـ�����ـ َ
�����ج ِ

َت����������� َن�����������ـ�����������وَّ َر

الأروَ ِع

�����������������س����ِّي��رِرِّ ُ َر ْك
�������������������ب اخل������ل������ـ������و ِد
َ
و أ�ن�������������������تَ ُت َ

�������ع
م�������ـ�������ا َت�������� ْ�������س������� َت ِ
�������ج�������ـ������� ُّد ل��������ـ�������� ُه يَ������� ْت������� َب�������ـ ِ

���������ع��������ب َ
�������ان
ب أ
��������ق م���������ن َن��������ف��������ح ِ
اجل�������ن�������ـ ِ
��������ات ِ

�����������س�����كِ �����ه�����ا �أَ� ْ��������ض��������ـ��������و َِع
ُر ْو َح��������������������� ًا وم����������ن مِ ْ

تمَ َ ����������� َّث����������� ْل�����������تُ ي�����������و َم َ
�������ري
�����������ك يف خ�������اط�������ـ ِ

و َر َّد ْدتُ

��������ص�������و َت َ
���������س����مَ����عِ ����ـ����ي
�������ك يف َم ْ

وَ َرعْ�����������يَ����������� ًا ل������ي������ومِ َ
ُّ
“الطفوف”
����������وم
������ك ي ِ

و� َ�������س������� ْق�������يَ������� ًا لأر� ِ�����������ض َ
�����������ك مِ ����������ن َم������� ْ������ص������ـ������ َر ِع

��������ب
��������ه��������ـ ْ
وَ محَ َّ ���������� ْ���������ص���������تُ �أ ْم���������������������� َر َك مل �أ ْر َت ِ

ِب������� َن������� ْق�������لِ ” ال��������������������� ُّروَ اةِ ” ومل ُ�أ ْخ����������ـ����������د َِع

وحُ ���������� ْزن���������� ًا ع�����ل�����ي َ
�������������س ال����ن����ف����و�����س
�����ك ِب َ
������ح������ ْب ِ

ْ��������ج َ
������ع
��������ك ال������� َّن������� ِّي�������ـ ِ
ع������ل������ى َن��������ه ِ
�������ر املَ������هْ������ َي������ـ ِ

و ُق�������������� ْل��������������تُ  :ل������ع������ـ������ َّل د َِويَّ ال���������س����ن��ي�ن

ب���������أ���������ص��������ـ��������داءِ ح���������اد ِث���������ـ َ
�������ع
���������ك املُ������� ْف ِ
�������ج�������ـ ِ

و���������ص�������� ْو َن�������� ًا مل��������ج��������دِ َك مِ �����������نْ َ أ�نْ يُ����������� َذال
َ

مب��������ا �أن����������������تَ ت���������أب��������ـ��������ا ُه مِ ��������������نْ مُ������� ْب�������ـ�������د َِع

وَ َم�������������ا َر َّت��������������� َل املُ ْ
ِ�������������ص������ونَ ال��������� ُّدعَ���������ا ُة
������خ������ل ُ

م������ن ” مُ������ ْر� ِ������س������لِ���ي�� َ
“�س َّج ِـع”
ن ” وم����������نْ ُ

�����������و ْت����������� ُر يف اخل�������ال�������دِ ي�������نَ
ف�����ي�����ا �أ ُّي���������ه���������ا ال ِ

َف�����������ـ����������� َّذ ًا � ،إىل الآنَ مل ي ْ
�����ع
ُ�����������ش����� َف�����ـ ِ

�������������رات” ع�����ل�����ي َ
�����ك امل�����������س�����ا َء
ومِ ���������������نْ “ن�������������اث
ٍ

������������ع
وال�������� ُّ�������ص������� ْب َ
�������ح ب�����ال������ َّ�����ش����� ْع�����ـ ِ
�����ر والأ ْد ُم������������ـ ِ

وي������������ا عِ َ
����������ظ���������� َة ال��������ط��������احم����ي��� َ
�������ام
ن ال�������عِ �������ظ ِ

ل�����ل�����اه َ
�������ع
�����ي�����ن ع�����������ن َغ������������ـ������������دِ هِ ������������ ْم ُق������� َّن�������ـ ِ

ل��������ع�������� َّل ال�������������س������ي������ا�������س������ َة ف�����ي�����م�����ا َج������ َن������ـ������تْ

َ
��������ق ِب
���������������ك �أو مُ�������دَّعِ �������ـ�������ي
ع������ل������ى ال� ِ��������ص��������ـ ٍ

�����وف
�������������ز ٍع ل�����ل�����حُ �����ت ِ
ت������ع������ال������ي������تَ م���������ن مُ������������� ْف ِ

���������������ور َك ق��������ب��������ـ�������� ُر َك م���������ن َم�������� ْف��������ـ�������� َز ِع
و ُب���������������ـ
ِ

وت�����������������ش��������ري��������دَهَ ��������ا ُك���������������� َّل َم����������������نْ يَ����������������دَّل

��������ل لأهْ ��������لِ��������ي��������ـ َ
��������ك �أو َم������ ْق َ
������ع
��������ح�������� ْب ٍ
ِب َ
������ط������ـ ِ

������ج������دٍ
ت���������ل���������و ُذ ال�������������� ُّده��������������و ُر َف�����������مِ �����������نْ ُ
�������س َّ

�����������ع
ع��������ل��������ى ج������ان������ب������ي������ـ������ه وم����������ـ����������ن ُر َّك�����������ـ ِ

ِ�����������������ذاك و” َك������������������������و ِْن” ال َّ
َ
�����ي
ل������ع������ َّل ل
�����������ش ِ
�����ج ّ

وَ لُ��������������وعَ�������������� ًا ب������� ُك�������ـ ِّ
�������ع
�������ل � َ�������ش�������ـ ٍ
�������ج مُ������� ْول�������ـ ِ

َ
�������ش������ َم������ ْم������تُ َث������������������� َر َ
َ��������ب ال����� َّن������ ِ�����س�����ي����� ُم
اك َف��������ه َّ

�����ع
َن ِ
�����������س�����ي�����ـ����� ُم ال�������� َك�������� َرا َم��������ـ��������ةِ مِ ������������نْ بَ����� ْل����� َق�����ـ ِ

������ث ا ُ
�����������س��ْي��ن
�����اغ ح������دي ِ
حل َ
ي����������د ًا يف ا������ص�����ط�����ب ِ

��������ع
ب����������ل
ٍ
����������ون أُ� ِري����������������ـ���������������� َد َل����������ـ���������� ُه ممُ ْ �������� ِت��������ـ ِ

وعَ������������ َّف������������ ْرتُ َخ���������������دِّي ب�����ح�����ي ُ
ا���������س����ت���راح
�����ث
َ

َخ�����������ـ����������� ٌّد َت�������������� َف�������������� َّرى ومل يَ��������� ْ��������ض��������ـ�������� َر ِع

وك����������ان����������تْ وَ لمَ ّ��������������������ا َت�������������������� َز ْل َب�������ـ�������ـ�������ـ������� ْر َز ًة

���������ج����������أ الأمل������ع������ـ������ي
���������ق املُ��������� ْل َ
ي����������� ُد ال���������وا ِث���������ـ ِ

��������ث �������س������ن������ا ِب ُ
وح��������ي ُ
������ك خ�������ي�������لِ ال ُّ
�������ط������� َغ�������اةِ

َ������خ َ
ج����������ال����������تْ ع������ل������ي������ـ������هِ ومل ي ْ
������ع
�������������ش������ـ ِ

��������������������ر ْد ُخ َّ
�������ط������� ًة
��������ص�������ن�������اعَ������� ًا م������ت������ى م���������ا ُت
َ
ِ

وك���������ي َ
�����ع
�����������ر ْد َت ْ
���������ف وم������ه������م������ا ُت�����������ـ ِ
�����������ص����� َن�����ـ ِ

����������������ارت ال�������ذك�������ري�������اتُ
وَ ِخ������������ ْل������������تُ وق�����������د ط
ِ

������������ع
���������م �أ ْر َف������������ـ ِ
ِب�����������روح�����������ي �إىل عَ���������ا َل���������ـ ٍ

ون
ومل������������ا �أَ َز ْح�����������������������������تُ طِ ���������ل��������ا َء ال������������ ُق������������ ُر ِ

َ�������������ن امل ْ
�������خ�������ـ�������د َِع
َاع ع ِ
و� ِ�����������س�����ْت�����رْ َ اخلِ �����������������������د ِ

ُ
���������ق����ب����ر َك َط�����������������و َ
ْف ا َ
وط���������� ْف����������تُ ب
خل���������يَ���������الِ
ِ

��������م املُ��������� ْب���������ـ���������دِ ِع
ب�����������ص�����وم�����ع�����ـ�����ةِ املُ�������� ْل�������� َه��������ـ ِ

ذاتِ������� َه�������ـ�������ا

���������غ����ي����ر ال������ط������ب������ي������ع������ـ������ةِ مل ُت ْ
�������ع
ب
ِ
�������ط������� َب�������ـ ِ

�����ح
ك��������������أنَّ يَ���������������� َد ًا مِ �����������نْ وَ َراءِ ال������ َّ�����ض ِ
�����ري ِ

ح��������م��������را َء ”

َم������� ْب������� ُت�������ـ�������و َر َة ال ْإ�صب َِـع”

وج������������� ْد ُت َ
�������������ك يف �����������ص����������ورةٍ ل������ـ������م أُ� َرعْ
َ

���������م ب�������ا ُ
�������وع
خل������� ُن�������ـ ِ
تمَ ُ ������������������ ُّد �إىل عَ���������ا َل���������ـ ٍ

�������م ذي � َ����������ش���������� َر ٍق مُ������� ْت�������ـ������� َر ِع
وَ ال�������� َّ�������ض������� ْي�������ـ ِ

وم����������������اذا! �أ�أ ْروَ عُ

يَ������ ُك������ون

لحَ ْ �����������م َ
������ع
ُ�����������ك وَ ْق������������ َف������������ ًا ع������ل������ى املِ������ ْب������� َ������ض������ـ ِ

َت َ
���������خ��������� َّب َ
���������ط يف غ�������اب�������ـ�������ةٍ � ْأط��������بَ�������� َق��������ـ��������تْ

�����ع
ِ������������ب م�����ن�����ـ�����ه �أو م ْ
ع�����ل�����ى مُ������������ ْذئ ٍ
ُ�����������س����� ِب�����ـ ِ

و�أنْ َت������ َّت������قِ������ي – دونَ م������ا َت����� ْر َت�����ئ�����ـِ�����ي-

���������ض��������م����ي���ر ََك ب���������الأُ� َّ���������س���������ـ���������لِ ال�������� ُّ�������ش�������ـ������� َّر ِع

��ي��ر
لِ��������� ُت���������بْ���������دِ َل م������ن������ ُه َج�������دِ ي�������ـ َ
�������ب ال������ َّ�����ض�����مِ ِ

ب��������� َآخ��������ـ�������� َر مُ������ع َ
���������ر ِع
ْ�������������ش������و ِ
������ب ممُ ْ ���������ـ ِ
ْ�������ش������ـ ٍ

و�أن ُت ْ
�����ي����ر ال����ب����ن��ي� َ
ن
��������ط��������عِ �������� َم امل���������������وتَ خ َ

مِ ����������نَ

������و�������س ال�����������ص�����غ�����ا َر
وت���������دف��������� َع ه����������ذي ال������ن������ف
َ

����������ع
خ��������وف��������ـ�������� ًا �إىل َح�������������ـ������������� َر ٍم �أَ ْم���������� َن����������ـ ِ

������م
َ
وخ������ي������ر ب������ن������ي “الأمِّ” مِ �����������ن ه������ا� ِ������ش ٍ

وخ
�����ع
َ
������ي�����ر ب�����ن�����ي ” الأب ” مِ ������������نْ ُت����� َّب�����ـ ِ

���������ق ي����ل����ت����ظ����ي
ت�������ع�������ال�������ي�������تَ م����������ن ����������ص���������اعِ ٍ

������ع
َف��������������������إنْ َت�����������ـ�����������دْجُ ِ
داج��������� َي���������ـ��������� ٌة يَ������ ْل������ َم������ـ ِ

��������خ����ي���ر
�������������اب ب
وخ������������ي������������ر ال�������������� ِّ�������������ص�������������ح
َ
ِ
ِ

ُور َك����ا ُن����ـ����وا ِو َق��������ـ��������اء َُك  ،والأ ْذ َر ِع
ال ُّ
�����������ص�����د ِ

�����ات
ت�����������������������أ ّر ُم ِح����������ق����������د ًا ع������ل������ى ال�����������ص�����اع�����ق ِ

������ع
مل ُت��������������������نْ ءِ � َ�������ض������� ْي�������ـ�������ر ًا ومل َت������ ْن������ َف������ـ ِ

َ
�����ح�����ـ����� ْل
و َق����������� َّد� ْ�����������س�����������تُ ِذك
�����������������������راك مل ان�����ت ِ

����������اب ال��������� ُّت��������� َق���������ـ���������اةِ
ثِ���������� َي����������ـ َ

ومل أَ�د َِّع

ومل َت����������� ْب����������� ُذ ِر ا َ
��������������ب إ�ث�������������� َر ال����ه���������ش����ي ِ����م
حل
َّ

وق��������ـ��������د َح���������� َّر َق���������� ْت����������ـ���������� ُه ومل َت�������������ـ������������� ْز َر ِع

�������������ب ال ُّ
�����ح����� ْم�����تَ � َ��������ص��������د ِْري و َر ْي
���������ش���� ُك����وكِ
ُ
َت����� َق َّ

�������������ع
ِي������� ِ������ض������ـ ُّ
������ج ِب����������جُ ���������� ْد َرا ِن����������ـ����������هِ الأَ ْر َب�������������ـ ِ

ومل ُت ْ
��������راج��������ه��������ا يف ال���������س����م����اء
���������خ���������لِ �أب
َ

��������ع
ومل ت������������������ ِأت �أر����������ض���������ـ��������� ًا ومل ُت�������� ْد ِق��������ـ ِ

������ص�����فِ�����ي ُ
�������ج�������اب
�������اب َ
�����ق احلِ َ
وَ َرانَ � َ�������س َ
�������ح ٌ

���������ز ِع
��������ق املُ��������� ْف���������ـ ِ
����������ي مِ ���������������نَ ال�������� َق�������� َل��������ـ ِ
عَ���������� َل َّ

ومل َت�������� ْق َ
��������ع ال�������� َّ�������ش������� َّر م��������ن ِج������� ْذمِ �������ـ�������هِ
��������ط ِ

��������زع
وغِ �����������ـ����������� َّل ال�������������ض������م������ائ������ـ ِ
������ر مل َت�������� ْن��������ـ ِ

�������������������اح م��������ن ال َّ
وَ هَ ������������بَّ������������تْ ِري
������ات
������ط������يِّ������ َب������ـ ِ
ٌ

������ط������يِّ������ ِب������ي������ـ������نَ ” ومل يُ����� ْق َ
و” ال َّ
�����ع
�����������ش�����ـ ِ

�������ا��������س ف�����ي�����م�����ا هُ �����ـ����� ُم
ومل َت���������� ْ���������ص���������دِ ِم ال�������ن
َ

ع������ل������ي������هِ مِ ��������������نَ ا ُ
���������ع
خل��������لُ��������ـ ِ
��������ق الأ ْو� َ���������ض���������ـ ِ

�������ع
�إذا م��������ا َت�������������� َز ْح�������������� َز َح عَ�������������نْ َم������� ْو� ِ�������ض ٍ

�������ع
َت��������������أَبَّ�������������ى وع�����������ـ�����������ا َد �إىل َم������� ْو� ِ�������ض�������ـ ِ

ُق ْ
��������ط��������ـ�������� ُر ُه

��������ع
يَ������������������دُو ُر ع�����ل�����ى امل ْ
ِ���������ح���������ـ���������و َِر الأ ْو� َ��������س��������ـ ِ

������ي ال َّ
�������ش���ـ��� ُّك ف��ي��م��ا َم������ َع ” اجل��������دو ِد ”
َ
وج��������ا َز ِب َ

��������������ش ِّ
�إىل ال��������������� َّ
��������������ك ف���������ي���������م���������ا م�����ع�����ي

وح�������� ْ�������س������� ِب�������ي ِب�����هَ�����ا
ف������ي������اب������نَ ال������ب������ت������ـ������ولِ َ

� َ�������ض������� َم�������ان������� ًا ع������ل������ى ُك ِّ
��������������ل م���������ا �أَدَّعِ �����������ـ�����������ي

�إىل �أن �أَ َق����������� ْم�����������تُ عَ������� َل�������يْ�������هِ ال����� َّدلِ�����ي�����ـ����� َل

مِ �������������نْ ” م���������ب���������د�أٍ ” ِب������������������د ٍَم م ْ
�����ع
ُ�����������ش����� َب�����ـ ِ

وي����������اب����������نَ ال�������ت�������ي مل يَ�������� َ�������ض������� ْع مِ ����� ْث�����لُ�����ه�����ا

�������ع
ك�������مِ ������� ْث�������لِ�������كِ َح�������� ْم��������ـ����ل��� ًا ومل ُت������� ْر� ِ�������ض�������ـ ِ

ف��������أ� ْ�������س������� َل������� َم َط���������� ْوعَ����������ا إ�ل���������ي َ
���������ك ال������قِ������ َي������ـ������ا َد

َ
َ
������ع
ْ����������������ط
وَ �أَع
����������������اك �إ ْذعَ�����������ا َن�����������ـ����������� َة املُ������هْ������طِ ������ـ ِ

�������ن ب����ل����ا ِب ْ
������ط������ َن������ـ������ةٍ
وي����������اب����������نَ ال�������بَ�������طِ �������ي�������ـ ِ

�����ر الأ ْن����������ـ���������� َز ِع
وي��������اب��������نَ ال�����ف�����ت�����ى احل�����ا������س�����ـ ِ

َف������������ َن������������وَّ ْرتَ م�������ا ْ
اظ��������� َل��������� َّم مِ �����������نْ فِ������ ْك������ َرتِ������ي

و َق����������وَّ ْم����������تَ م������ا اعْ���������������� َو َّج م������ن �أ� ْ����ض����لُ����عِ ����ـ����ي

وي��������ا ُغ������� ْ������ص������نَ
ِ�����ح
ِ
“ها�شـ َم” مل يَ����� ْن����� َف�����ت ْ

ب�������������أزْهَ ������������ـ������������ َر م�������ن�������ـ َ
���������ر ِع
�������ك ومل يُ��������� ْف���������ـ ِ

و آ� َم��������� ْن���������تُ �إمي������������انَ َم���������نْ ال َي������ـ������ َرى � ِ�����س�����وَى

ال�������عَ������� ْق�������ل يف ال�������� َّ�������ش ِّ
���������ع
�������ك مِ �������������نْ َم��������� ْر َج ِ

وا�ص ًال من ن�شيدِ ا ُ
خللود
ويا ِ

ِخ��������� َت���������ـ���������ا َم ال�����ق�����������ص�����ي�����ـ�����دةِ ب������املَ ْ
������ع
������ط������ َل������ـ ِ

ب���������������أنَّ (الإب�����������������������اءَ) ووح
��������������ي ال������� َّ������س������مَ������اءِ
َ

�����ع
و َف������� ْي�������� َ�������ض ال�������� ُّن��������بُ��������وَّ ةِ  ،مِ �������ـ�������نْ َم����� ْن����� َب�����ـ ِ

��������ان
يَ�������� ِ�������س ُ
���������اب ال��������زم ِ
���ي���ر ال�������������������� َو َرى ب���������رك ِ

��������ع
������م وم�����������ن � ْأظ�������� َل��������ـ ِ
مِ ��������������نْ مُ������� ْ������س������ َت������قِ������ي������ـ ٍ

ِ���������������ص
�������������ر) خ�������ال ٍ
تجَ َ ������������� َّم������������� ُع يف (ج�������������وه ٍ

َت����������� َن����������� َّز َه ع�������ن ( عَ��������� َر� ِ���������ض ) املَ ْ
������ع
������ط������ َم������ـ ِ

ت������ع������ال������ي������تَ م���������ن “ َف َلـكٍ ”

���������ج
ب���������الأب��������� َل���������ـ ِ

�أري��������������������� ُد

“احلقيق َة”

مِ ������������نْ

يف

�أنْ

ب���������اع َ
ْ���������ظ���������ـ��������� َم

م�����ن�����ه�����ـ�����ا

“الأَ ْك َه ِليـنَ ”

�إىل

وال

أ� ْروَ ِع

�����ع
ال����� ُّر� َّ�����ض�����ـ ِ

