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بعدا�ست�س���هاد االم���ام احل�س���ن )عله ال�س���ام( يف 
ط���ف كرباء عام 61ه� يوم الثالث ع�س���ر من �س���هر 
حم���رم احلرام ق���ام االمام علي بن احل�س���ن )عليه 
ال�س���ام( مع بني اأ�س���د بدفن اجل�سد الطاهر لاإمام 
احل�س���ن )عليه ال�سام( واأج�ساد ال�سهداء من اأهله 

واأن�سارهم.
والثاب���ت يف الرواي���ة واالخبار ب���اأن اول زائر زار 
القربال�سري���ف يف ع���ام 61للهج���رة ي���وم االربعن 
االول ه���و ال�سحاب���ي جاب���ر االأن�س���اري الذي قال 
: اأمل�س���وين القرب...وكان معه عطي���ة العويف ,فقد 
َف���ٍر َكاَن ُرُجوُع  ���ُه يِف َي���ْوِم الِْع�ْسِريَن ِمْن �سَ ُرِوَي اأََنّ
اِم اإَِل َمِديَنِة  ام ( ِمَن ال�َسّ �َسْنِ ) عليه ال�َسّ َح���َرِم احْلُ
�ُسولِ ) �سلى الله عليه و اآله (, َو ُهَو الَْيْوُم اَلِّذي  الَرّ
�َسْنِ )  َوَرَد ِفي���ِه َجاِب���ُر ْبُن َعْبِد الَلّ���ِه اإَِل ِزَي���اَرِة احْلُ

ا�ِس. ُل َمْن َزاَرُه ِمَن الَنّ ام (, َو ُهَو اأََوّ عليه ال�َسّ
ويف تاريخج���ة كرب���اء كان بن���ي اأ�سد ق���د حددوا 
للق���رب م�سج���دًا وبن���وا �سقيفة على ق���ربه ال�سريف 

وو�سعوا على القبور الر�سوم التي ال تبلى.
وي�س���ر اب���ن قولوي���ه ال ذل���ك قائ���ا : ان الذي���ن 
دفنوا احل�سن )عليه ال�س���ام( اقاموا لقربه ر�سمًا 

ون�سبوا له عامة وبناء الين�در�س اثره.
و ماب���ن عامي 61 - 63ه  بن���وا م�سجدًا عند راأ�س 

االمام احل�سن )عليه ال�سام(.
وع���ام 64ه���  ق���ام بن���و ن�سر وبن���و قنيق���اع ببناء 

�سندوق ال�سريح.
و �سنة 66ه � عّمر املختار بن اأبي عبيدة الثقفي على 
مرقده ال�سريف قبة من اجل�س واالآجر, وقد تول 
ذل���ك حممد ب���ن اإبراهيم ب���ن مالك االأ�س���ر, واتخذ 
قرية من حول���ه, وكان للمرقد بابان �سرقي وغربي 

وبقي على ما قيل حتى عهد هارون العبا�سي.
وع���ام 132 ه���� يف عه���د موؤ�س�س الدول���ة العبا�سية 
اأبو العبا����س عبدالله ال�سفاح ُف�س���ح املجال لزيارة 
ق���رب احل�سن عليه ال�ّس���ام وابتداأ عمران القرب من 

جديد.
وع���ام 158 ه���� يف عه���د امله���دي العبا�س���ي - اأُعيد 

ت�سييد ال�سقيف���ة,وان ام املهدي كانت ت�سلم الهبات 
اخلري���ة ال خ���دم امل�سه���د احل�سيني.وت�س���رف 

املرتبات لهم.
الطربي حوادث عام 193ه�.

وعام 193 قام املوالن بتعمر القرب وقد ا�ستغلوا 
ال�سراع بن االأمن واملاأموَن.

ويف عام 198ه���� ارد املاأمون بن هارون ك�سب ثقة 
املوال���ن اله���ل البيت وتاأييده بع���د حربه مع اخيه 
االم���ن , فف�سح املجال لزيارة ق���رب االمام احل�سن 
)ع( وتعم���ره, فُبن���َي علي���ه قب���ة �ساخم���ة لغر�س 

�سيا�سي.
وع���ام 248 ه� اأم���ر املنت�سر العبا�س���ي ببناء مرقد 
االإمام احل�س���ن )عليه ال�ّسام (واإعادته اإل ما كان 

عليه..
وق���ام الداعي ال�سغر حممد ب���ن زيد اأمر جرجان 
بزي���ارة احلائ���ر واأم���ر بعم���ارة املرق���د ال�سري���ف.

فانتهى م���ن بنائه عام 280 ه� , فو�سع قبة �ساخمة 
عل���ى املرقد وبابن وبنى للمرق���د اإيوانن كما بنى 
�سورًا حول احلائر ومنازل للزائرين واملجاورين.

وُيذك���ر اأّن الداع���ي ال�سغر بال���غ يف فخامة البناء 
وُح�سن الريازة ودّقة ال�سنعة يف عمارة احلائر .

وعام 248ه  وملا ا�ستق���ر احلكم للمنت�سر يف نف�س 
ال�سن���ة وبل���غ م�سام���ع االأ�سناين توجه م���ن �ساعته 
اإل كرب���اء ومع���ه جماعة من الطالبي���ن وال�سيعة 
- وذك���ر اأن���ه كان برفق���ة اإبراهيم بن حمم���د العابد 
ابن االإم���ام الكاظم )عليه ال�س���ام( املعروف ب�سيد 
اإبراهيم املجاب )عليه ال�سام( فلما و�سلوا كرباء 

اأعادوا للقرب معامله القدمية.
وورد يف دائرة املعارف احل�سينّية وتاريخ املراقد 

:
ع���ام 352 ه���� اأم���ر مع���ز الدول���ة البويه���ي باإقام���ة 
العزاء على االإم���ام احل�سن عليه ال�ّسام يف بغداد 
وذل���ك يف ي���وم عا�س���وراء, وكان لهذا االأم���ر اآثاره 
االإيجابي���ة يف تطوير واإعمار مرقد االإمام احل�سن 
عليه ال�ّسام واإنعا����س موا�سم الزيارة, بل و�ساَهَم 

يف عمارة املرقد.
و ع���ام 368ه���� بنى عم���ران بن �ساه���ن اخلفاجي 
امل�سج���د املعروف با�سم���ه اإل االآن والذي يقع اإل 
���ّم فيما بعد اإل  جهة ال�سم���ال من الرو�سة, وقد �سُ
احل���رم, اأّم���ا الرواق ال���ذي �سّي���ده فيق���ع اإل جهة 

الغرب من قرب احل�سن عليه ال�ّسام, وهو اأول من 
ربط حزام احلائر بال���رواق. ان رواق ابن �ساهن 
يف اجلان���ب الغربي من احلائ���ر ال�سريف املعروف 
اليوم برواق ال�سي���د ابراهيم املجاب وبني بجنبه 
م�سج���دًا �سم���ي با�سمه ذكره اب���ن بطوطة الطبخي 
يف رحلت���ه وكان ه���ذا امل�سج���د موج���ودًا اإل اأيام 
ال�سفوي���ن فا�ستثن���وا بدمج امل�سج���د يف ال�سحن 
فاأدم���ج يف ال�سحن وبق���ي من امل�سج���د اأثره حتى 
الرو�س���ة  مفرو�س���ات  خ���زن  حم���ل  وه���و  الي���وم 
باالي���وان  املع���روف  االإي���وان  خل���ف  احل�سيني���ة 
النا�سري ومت ذلك البناء اأي بناء الرواق وامل�سجد 

املعروف برواق م�سجد ابن �ساهن.
ويف عام 369 ه� قام ع�سد الدولة بزيارته التقليدية 
للمرق���د املطه���ر لاإمام احل�س���ن عليه ال�ّس���ام اأمر 
بتجديد بناء القبة احل�سيني���ة ورو�ستها املباركة, 
و�سّي���د �سريح االإمام احل�سن عليه ال�ّسام بالعاج, 
وزّين���ه باحُللل والديب���اج, وبن���ى االأروقة حواَل 

مرقده املقّد�س وعّمر املدينة.
و�سنة 371ه� وا�سل ع�سد الدولة زيارته ال�سنوية 
للحائ���ر املقد����س, ويب���دو لن���ا اأنه اأ�س���رف يف هذه 
ال�سن���ة عل���ى مرا�س���م االنته���اء م���ن اإعم���ار وبن���اء 
املرق���د احل�سيني املطه���ر, فاهتم بتزي���ن الرو�سة 
واالأروق���ة, حي���ث جل���ب مع���ه القنادي���ل والرثيات 
امل�س���اءة بال�سم���ع الإن���ارة الرو�س���ة املقد�س���ة, كما 
زّي���ن ال�سريح بال�ساج والديب���اج وغّلفه باخل�سب, 
واأم���ر ببناء ال�سحن ال�سغر وبن���اء مدر�سة ثانية 
اإل ج���وار ال�سح���ن ال�سري���ف وما�سقة ل���ه, وقد 
احت���ّل ال�سحن ال�سغر موقعه يف اجلهة ال�سمالية 
ال�سرقية للمرقد املطهر فيما كانت املدر�سة قد ُبنيت 
اإل الغ���رب م���ن ال�سحن ال�سغ���ر اأي �سمال املرقد 
املطهر, ويحتوي ال�سح���ن ال�سغر على ِمئذنتن, 
وكان من���ه يذه���ب اإل مرقد اأبي الف�س���ل العبا�س. 
ي�س���ف الكليدار هذا ال�سح���ن الذي ُعِرف بال�سحن 

ال�سغر.
وكذل���ك اأم���ر قبل وفات���ه �سن���ة 372ه� ببن���اء مرقد 
العبا�س )ع( الأول مرة و�سيد اول �سور للحائر وقد 

قدرت م�ساحته 2400 م2.
و ع���ام 407ه � اأ�ساب ح���رم االإم���ام احل�سن )عليه 
ال�س���ام( حري���ق اثر �سقوط �سمعت���ن كبرتن يف 
احل���رم, فق���ام احل�س���ن ب���ن الف�س���ل وزي���ر الدولة 

البويي���ة باإع���ادة البناء نف�س���ه مع ت�سيي���د ال�سور, 
..)17(

يف �سن���ة 479 ه���� زار احلائ���ر ال�سري���ف ال�سلطان 
ملك�س���اه ال�سلجوق���ي م���ع وزيره نظام املل���ك واأمر 

بتعمر �سور احلائر.
وع���ام 767 ه� اكم���ل ال�سلطان اأولي����س االيلخاين 
اجلائ���ري جتديد بن���اء احلرم احل�سين���ي , واأمتة 

واكمله ولده ال�سلطان ح�سن.
و �سن���ة 914 ه���� اأم���ر ال�س���اه ا�سماعي���ل ال�سف���وي 
بتذهي���ب حوا�س���ي ال�سري���ح احل�سين���ي, واأهدى 
اثن���ي ع�سر قندي���ًا من الذه���ب, كما اه���دى ال�ساه 
نف�س���ه �سبك���ة ف�سي���ة اأي �سندوق���ًا بدي���ع ال�سن���ع 
للحائ���ر املقد����س وفر����س رواق احل�س���رة باأن���واع 

املفرو�سات القيمة.
و �سن���ة 984 ه� بام���ر ا�سماعيل م���رزا �سيد �سريح 
�سي���د �سباب اهل اجلنة ,و امل�سجد والرواق والقبة 

وعمر اي�سًا قباب �سهداء كرباء.
وقي���ل بامر مراد الثالث حيث كلف واليه علي با�سا 

الوندزادة بتعمر املرقد.
 . وق���د اأم���رت زوجة ن���ادر �س���اه كرمي���ة ال�سلطان 
ح�سن ال�سفوي بتعمر امل�سجد املطهر عام 1153 

ه�, واأنفقت لذلك امواًل طائلة.
علي���ه  احل�س���ن  قب���ة  تذهي���ب  مت  و�سنة1207ه���� 
ال�س���ام عل���ى عه���د القاجاري���ن ثاث م���رات ويف 
زم���ن ال�سلط���ان اآغا حمم���د خ���ان )23(.,و يف عهد 

ال�سلطان فتح علي �ساه القاجاري.
و عام 1232 ه� جرت ا�ساحات كثرة للحائر بعد 
غ���ارة الوهابي���ن على ي���د ال�سلطان املذك���ور بهمة 
املرح���وم ال�سي���خ جعف���ر اآل كا�سف الغط���اء. وقام 
جنل���ه حممدعلي م���رز القاج���اري بتعم���ر احلائر 
اأي�س���ًا وتزي���ن احل���رم وم���ا يحتاجه م���ن تعمر. 
ومت التذهي���ب الثالث للقبة من قبل ال�سلطان نا�سر 
الدي���ن �س���اه القاج���اري حفيد فتح عل���ي �ساه حيث 
جدد بناءها وق�سمًا من تذهيبها يف �سنة 1273 ه�.

وق���د و�س���ع ال�سلط���ان نا�س���ر الدين �س���اه اجلانب 
الغرب���ي م���ن ال�سح���ن وج���دد بن���اءه حي���ث وج���ه 
كب���ر علم���اء ايران املرح���وم ال�سيخ عب���د احل�سن 
الطهراين �سنة 1276ه� م���ن اأجل ا�ساح وجتديد 

وتعمر ال�سحن ال�سريف.
. وق���د مت جتديد �سندوق اخل���امت للقرب املطهر يف 
هذا العهد بالذات, فقد جدده خان جان القاجار يف 
�سن���ة 1225 الأن الوهابي���ن كانوا ق���د ك�سروا هذا 

ال�سندوق واأحرقوه يف �سنة 1216 ه�.
 و �سن���ة 1355 ه� اأمر ال�سلط���ان طاهر �سيف الدين 
ال�سري���ح  �سب���اك  بتجدي���د  ال�سماعيل���ي  الداعي���ة 
احل�سين���ي املقد�س من الف�سة اخلال�سة, وقد �سنع 
يف الهن���د �سنة 1358 ه� كما وتربع بع�س الوجوه 
بالهم���ة التي بذلها ال�سيد عب���د احل�سن ال�سيد علي 
اآل طعم���ة �سادن الرو�سة احل�سينية مببلغ من املال 
لتجديد هيكل ال�سريح, فتم ذلك يف �سنة 1360 ه�.

اأما امل�سجد الكائ���ن يف الق�سم ال�سرقي من ال�سحن 
ال�سري���ف فقد قام بتجديده ال�سي���د كاظم بن ال�سيد 

قا�سم الر�ستي املتويف �سنة 1259ه�.
 و �سن���ة 1282 ه� اأمرت والدة ال�سلطان عبد املجيد 
العثم���اين بت�سيي���د خ���زان الإرواء امل���اء يف اجلهة 

اجلنوبية ال�سرقية من ال�سحن ال�سريف.
ويف عام 1354 ه� اأر�سدت مديرية االأوقاف العامة 
مبلغًا من املال لت�سوير اأ�س�س جدار الرواق الغربي 
لل�سح���ن احل�سيني كم���ا خ�س�ست املبال���غ الازمة 

لدفن اجلهة الغربية من ال�سحن.
وقد بقيت اأر�س �سحن الرو�سة مفرو�سة بالرخام 
ال���ذي كان قد ت���ربع به ال�سلطان نا�س���ر الدين �ساه 
القاج���اري, اإل اأن ت���ربع ال�سيد اأحم���د م�سطفوي 
اح���د جت���ار اإي���ران بالكمي���ة الكافي���ة م���ن الرخ���ام 
االي���راين ذي احلجم الكبر لتجديد فر�س ال�سحن 

والرو�سة احل�سينية.

مجاهد منعثر منشد

عمارة المرقد الحسيني الشريف



3

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )5265( 
السنة العشرون

الخميس )15( أيلول 
2022

زكي الميالد

ق���ّدم العقاد يف كتابه )اأب���و ال�سهداء.. احل�سن بن 
علي( عمًا ميكن و�سفه بالرائع والبديع والبليغ, 
وجاء �سافًيا ووافًيا يف حكمته ومو�سوعه, امتزج 
في���ه االأدب الرفي���ع بالفكر احلّر و�سف���اء ال�سمر, 
ومتى م���ا التقت هذه العنا�س���ر وامتزجت اأنتجت 
عادة عمًا ممّيًزا كالذي جتلَّى يف هذا العمل وبات 

يعّد من روائع موؤّلفات العقاد.
واأظ���ن اأن َم���ْن يّطلع على هذا الكت���اب يتمّلكه حب 
العق���اد, ويكف���ي ه���ذا الكت���اب لوح���ده الأن يتمّل���ك 
االإن�س���ان حب العقاد, وال اأخف���ي اأنني بهذا الكتاب 
حتديًدا اأحببت العقاد, اأحببت فيه �سدق م�ساعره 
النبيل���ة جت���اه احل�سن )علي���ه ال�س���ام(, امل�ساعر 
الت���ي ع���رّب عنها العق���اد ب���اأدب جمي���ل, جعلت من 
كتاب���ه يحت���وي عل���ى ن�سو����س بديع���ة ت�ستح���ق 
احلف���ظ والتدوي���ن والتداول, وترتق���ي الأن تكون 

يف م�سافِّ الن�سو�س االإن�سانية اخلالدة.
ويف �سرت���ه, يذكر العقاد عن���د حديثه عن منهجه 
يف التاألي���ف كي���ف اأن العاطف���ة لها �سل���ة باأ�سلوب 
التعب���ر عن املعن���ى, في�ستّد �سع���وره بها على قدر 
اإ�سباعها وق���ّوة اأدائها, ورمبا حتّول القلم معه من 
اأ�سل���وب االنفعال اإل اأ�سل���وب ال�سخرية والتهّكم, 
اأو من اأ�سلوب النقد اإل اأ�سلوب التنديد والتفنيد, 
اإذا ارتفع���ت عن���ده نغم���ة املعنى وارتفع���ت طبقته 
اأثن���اء االأداء, فح���دث له اأن كتب ف�س���واًل من كتابه 

)اأبو ال�سهداء( وعيناه مغرورقتان.
وم���ن يتعّرف اإل هذا الكت���اب يجد اأنه ال غنى عنه 
يف مو�سوع���ه, يحت���اج اإليه كل من يري���د التعّرف 
اإل حرك���ة احل�سن ونه�سته؛ وذل���ك الأدبه الرفيع 
م���ن جه���ة, وطريقت���ه يف التحليل من جه���ة ثانية, 
و�سمولي���ة املعاجل���ة م���ن جه���ة ثالث���ة, ومتا�س���ك 
املو�س���وع من جهة رابعة, اإل جانب منزلة العقاد 

ا واأدبيًّا. االعتبارية فكريًّ
ولع���ل العقاد قد تف���ّرد يف منهجية البحث وطريقة 
املعاجلة, م�ستنًدا اإل منهج متعّدد االأبعاد, جامًعا 
ما بن التحليل النف�سي واالجتماعي والتاريخي, 
مبتدًئ���ا م���ن التحلي���ل النف�س���ي, ناظ���ًرا اإل جانب 
ال�سخ�سية, كا�سًفا عن اأن هناك مزاجن تاريخين 
متقابل���ن يتناوب���ان طبائع النا����س, ومتحّواًل من 
َث���مَّ اإل التحلي���ل االجتماع���ي وناظ���ًرا م���ن جه���ة 
اإل جان���ب العائل���ة, ومن جه���ة اأخرى ناظ���ًرا اإل 
جان���ب اجلماع���ة, يف جان���ب العائل���ة كا�سًف���ا ع���ن 
اأ�سباب التناف�س واخل�سوم���ة, وما يوجب النفرة 
ب���ن فئتن تختل���ف من جه���ات اخلليق���ة والن�ساأة 
والتفكر, ويف جان���ب اجلماعة كا�سًفا عن املقابلة 

واملوازنة بن اأعوان الفريقن.
ويف املنه���ج التاريخي, تتّب���ع العّقاد حمّطات �سر 
احل�س���ن وحركت���ه م���ن املدين���ة اإل مك���ة ث���م اإل 
الع���راق, ومتوّقًف���ا عن���د كرب���اء امل���كان واملعركة 
وامل�سيب���ة واحل���رم املقّد�س, ومت�سائ���ًا يف نهاية 
العم���ل بخامت���ة  م���ن الظاف���ر؟ ومنهًي���ا  املط���اف: 
تلف���ت االنتب���اه يف مو�سوعه���ا و�سياقه���ا وحت���ى 
يف عنوانه���ا, فق���د عنونه���ا العّق���اد بعن���وان: )يف 
علم اجلم���ال(, ناقًا احلديث في���ه اإل عامل االأدب, 
متطًرًق���ا اإل جمالي���ة ال�سع���ر وال�سع���راء يف رثاء 

احل�سن )عليه ال�سام(.
االآراء  ع���ن  اأّم���ا  وتطبيقات���ه,  املنه���ج  ع���ن  ه���ذا 
واملواق���ف, فعن���د احلدي���ث عن جان���ب ال�سخ�سية 
وحتليل���ه النف�سي ملا �سّم���اه املزاجن التاريخين, 
يرى العّق���اد اأن هناك مزاج���ن متقابلن يتناوبان 
طبائ���ع النا����س, م���زاج يعم���ل اأعمال���ه لاأريحي���ة 

والنخوة, ومزاج يعمل اأعماله للمنفعة والغنيمة, 
ويف ما�س���ي ال�س���رق وحا�س���ره هن���اك كث���ر من 
احل���ركات التاريخي���ة التي وقع ال�س���دام فيها بن 

االأريحية واملنفعة على اأكرث من غر�س واحد.
وال يح�س���ب العق���اد اأن���ه مهت���ٍد اإل من���وذج له���ذا 
ال�سدام اأو�سح يف املب���ادئ, واأهدى اإل النتائج, 
واأبن ع���ن خ�سائ�س املزاجن مًع���ا, من النموذج 
الذي عر�سه لن���ا التاريخ يف النزاع بن الطالبين 
واالأموي���ن, وال �سيم���ا الن���زاع بينهم���ا عل���ى عهد 
احل�س���ن ب���ن عل���ي ويزي���د ب���ن معاوية, فق���د بلغ 
كاهم���ا من موقف���ه -ح�سب ق���ول العق���اد- اأق�سى 
طرفي���ه, واأبعد غايتيه, فانت�س���ر احل�سن باأ�سرف 
م���ا يف النف����س االإن�ساني���ة م���ن غرة عل���ى احلق, 
وكراه���ة للنف���اق, وانت�س���ر يزي���د ب���اأرذل م���ا يف 
النف����س االإن�ساني���ة م���ن ج�س���ع وم���راء وخن���وع 
ل�سغار املت���ع واالأه���واء... واإل االأفق االأعلى من 
االأريحي���ة والنخوة ارتفع���ت بالنف����س االإن�سانية 
ن�سرة احل�سن, واإل االأغوار املرذولة من اخل�ّسة 

واالأثرة هبطت بالنف�س االإن�سانية ن�سرة يزيد.
وخت���م العّق���اد احلدي���ث عن ه���ذا اجلان���ب بقوله: 
اإن حي���اة احل�س���ن �سفحة, ال متاثله���ا �سفحة يف 
تو�سي���ح الفارق ب���ن خ�سائ�س هذي���ن املزاجن, 
وبي���ان ما ل���كل منهم���ا من ع���ّدة للنج���اح يف كفاح 
احلي���اة, �سواء نظرنا اإل االأم���د البعيد اأو ق�سرنا 

النظر على املدى القريب.
وعن���د حديث���ه ع���ن جان���ب ال�سخ�سي���ة م���ن جه���ة 
تاأث���رات االأ�سرة وحتليله النف�س���ي واالجتماعي, 
ي���رى العق���اد اأنه اأم���ام خ�سم���ن املوازن���ة بينهما 
هي يف بع����س وجوهه���ا موازنة ب���ن الها�سمين 
االأخ���اق  يف  يختلف���ان  اللذي���ن  واالأموي���ن, 
واالأمزج���ة, فبن���و ها�س���م –كما يق���ول العقاد- يف 
االأغل���ب مثاليون اأريحي���ون وال �سيما اأبناء فاطمة 
الزه���راء )عليها ال�س���ام(, وبنو اأمي���ة يف االأغلب 
االأعم عمليون نفعيون وال �سيما االأُ�ساء منهم يف 

عبد�سم�س من االآباء واالأمهات.
النف�س���ي  التحليل���ي  االإط���ار  له���ذا  وا�ستن���اًدا 
االجتماع���ي, ي���رى العّق���اد اأن تقاب���ل احل�سن بن 
عل���ي ويزي���د ب���ن معاوي���ة في���ه متثي���ل االأ�سرتن, 
واملزّي���ة االأول الت���ي ينبغ���ي للح�سن ه���ي مزّية 
ن�سب���ه ال�سري���ف ومكانه م���ن حمبة النب���ي )�سلى 
الله عليه واآله و�سل���م(, وبهذه املزّية كان احل�سن 
يف نظر العّقاد, اأحب اإن�س���ان اإل قلوب امل�سلمن, 
واأجدر اإن�سان اأن تنعطف اإليه القلوب, وقد ا�ستهر 
عل���ى اجلود ب�سفتن من اأك���رب ال�سفات االإن�سانية 

واأليقهما ببيته و�سرفه وهما الوفاء وال�سجاعة.

وي�سي���ف العّق���اد ولي�س يف بن���ي االإن�سان من هو 
اأ�سجع قلًب���ا مّمن اأقدم على ما اأق���دم عليه احل�سن 
يف ي���وم كرباء, اأم���ا خ�سمه فيق���ف اأمامه موقف 

املقابلة واملناق�سة, ال موقف املقارنة واملعادلة.
وحن حت���ّدث ع���ن اأع���وان الفريقن, خت���م العقاد 
حديثه مبا ن�سه: »وهكذا كان ليزيد اأعوان اإذا بلغ 
اأحدهم ح���ّده يف معونته فهو جّاد مبذول ال�سيف 
وال�سوط يف �سبيل املال, وكان للح�سن اأعوان اإذا 
بلغ اأحدهم حّده يف معونته فهو �سهيد يبذل الدنيا 
كله���ا يف �سبي���ل ال���روح, وهي اإذن ح���رب جّادين 

و�سهداء«.
وت�ساءل العقاد: هل اأ�ساب احل�سن؟

واأج���اب يف مفتت���ح احلدي���ث بقول���ه: اإن خ���روج 
احل�سن من مكة اإل العراق حركة ال ي�سهل احلكم 
عليه���ا مبقيا����س احل���وادث اليومية؛ الأنه���ا حركة 
م���ن اأنذر حركات التاري���خ يف باب الدعوة الدينية 
اأو الدع���وة ال�سيا�سي���ة, ال تتك���ّرر كل يوم, ال يقوم 
به���ا كل رج���ل... هي حرك���ة ال ياأتي به���ا اإالَّ رجال 
خلقوا الأمثاله���ا, فا تخطر لغرهم على بال؛ الأنها 
تعلو على حك���م الواقع القريب ال���ذي يتوّخاه يف 
مقا�سده �سالك الطريق الاحب والدرب املطروق, 
هي حركة فّذة يقدم عليها رجال اأفذاذ... وجملة ما 
يقال: اإن خروج احل�سن م���ن احلجاز اإل العراق 
كان حركة قوي���ة لها بواعثها النف�سية التي تنه�س 
مبثل���ه, وال ي�سه���ل عليه���ا اأن يكبته���ا اأو يحيد عن 
جمراه���ا, واإنها قد و�سلت اإل نتائجها الفّعالة من 
حيث هي ق�سية عامة تتجاوز االأفراد اإل االأعقاب 

واالأجيال.
وال خ���اف عند العّق���اد وال ج���دال اأن احل�سن يف 
حركت���ه ق���د اأ�س���اب, ب���ل واأ�سب���ح ينب���وع �سهادة 
متعاقب���ة ال يق���رن به���ا ينب���وع يف تاري���خ الب�س���ر 
اأجمع���ن... وي���رى العق���اد اأن ماأ�س���اة كرباء كلها 
ختمت بع���د اأيام معدودات, ولكنه���ا اأيام بقيت لها 
جريرة مل يخمدها طالب منفعة, وال طالب مروءة, 
وم�س���ت مئ���ات ال�سن���ن وه���ي ال متحو اآث���ار تلك 

االأيام يف تاريخ ال�سرق واالإ�سام.
اأم���ا كرباء وكيف حتّولت �س���ورة املكان من عامل 
���ر, فق���د �سّور  الن�سي���ان اإل ع���امل الذك���رى والتذكُّ
العّقاد ذل���ك بقوله: كرباء التي مل يكن لها ما تذكر 
به... ولي�س لها من موقعها وال من تربتها, وال من 
حوادثها ما ُيغ���ري اأحًدا بروؤيته���ا... ولعل الزمن 
كان خليًق���ا اأن يع���رب به���ا �سنة بعد �سن���ة, وع�سًرا 
بع���د ع�س���ر, دون اأن ُي�سمع لها ا�س���م اأو ُيح�سَّ لها 
بوج���ود... و�س���اءت م�سادف���ة من امل�سادف���ات اأن 
ُي�س���اق اإليه���ا رك���ب احل�س���ن... فاق���رن تاريخها 

من���ذ ذلك اليوم بتاريخ االإ�س���ام كّله, ومن حّقه اأن 
يقرن بتاريخ بني االإن�سان.

ه���ذا ع���ن كرب���اء االأم����س, اأما ع���ن كرب���اء اليوم 
فه���ي ح�سب ق���ول العّقاد: »حرم ي���زوره امل�سلمون 
للع���ربة والذكرى, وي���زوره غر امل�سلم���ن للنظر 
وامل�ساه���دة, ولكنه���ا لو اأعطيت حّقه���ا من التنويه 
والتخلي���د, حلّق له���ا اأن ت�سب���ح مزاًرا ل���كل اآدمي 
ا من  يعرف لبني نوعه ن�سيًبا م���ن القدا�سة, وحظًّ
الف�سيل���ة؛ الأننا ال نذكر بقعة من بقاع هذه االأر�س 
يق���رن ا�سمها بجملة من الف�سائل واملناقب اأ�سمى 
واأل���زم لن���وع االإن�سان من تلك الت���ي اقرنت با�سم 
كرب���اء بعد م�س���رع احل�سن فيها, ف���كل �سفة من 
تلك ال�سفات العلوية التي به���ا االإن�سان اإن�سان... 
فه���ي مقرون���ة يف الذاك���رة باأيام احل�س���ن يف تلك 

البقعة اجلرداء«.
واأراد العق���اد اأن يختم كتاب���ه برثاء احل�سن ناعًيا 
ل���ه باأجم���ل ما قي���ل يف حّق���ه �سع���ًرا, وم���ن اأجزل 
���ا للح�سن )علي���ه ال�سام( فقد  ال�سع���راء نبًا وحبًّ
متّثلت -كم���ا يقول العقاد- �سجي���ة عا�سق اجلمال 
يف كل �سع���ر نظمه �سعراء احل�سن وذويه تعظيًما 
له���م وثن���اء عليهم, فل���م يّتجهوا اإليه���م ممدوحن, 
واإمن���ا اجّتهوا اإليهم �س���وًرا ُمثلى يهيمون بها كما 
يهي���م املح���ّب ب�س���ورة حبيب���ة, وي�ستعذب���ون من 

اأجلها ما ي�سيبهم من مام واإيام.
وم���ن ه���وؤالء ال�سع���راء الذي���ن اأ�س���ار له���م العّق���اد 
مقتب�ًس���ا اأبياًت���ا م���ن �سعره���م يف رث���اء احل�س���ن, 
ج���اء يف مقّدمتهم الكميت ب���ن زيد االأ�سدي )تويف 
126( وا�سًفا اإياه ب�ساعر اأهل البيت, ومنهم دعبل 
اخلزاع���ي )148 - 246ه�( وا�سًفا اإي���اه بال�ساعر 
العجي���ب, ومنه���م عل���ي ب���ن العبا�س ب���ن الرومي 

وا�سًفا اإياه بال�ساعر الفحل.
واأ�س���ار العق���اد اإل اأب���ي الع���اء املع���ري )363 - 

449ه�( ناقًا عنه هذه االأبيات:
وعلى الدهر من دماء ال�سهي�

�دين علّي وجنله �ساهدان
فهما يف اأواخر الليل فجرا

ن ويف اأولياته �سفقان
ثبتا يف قمي�سه ليجيء ال�

�ح�سر م�ستعدًيا اإل الرحمن
ويف االأ�سطر االأخرة من كتابه ختم العقاد بقوله: 
اإن وح���ي ال�سعر من �سرائر النفو�س الأ�سدق حكًما 
من ل�سان التاريخ اإذا اختلف احلكمان, ولكنهما قد 
توافي���ا مًعا على مقال واح���د, فجّلوا لنا من �سرة 
احل�س���ن �س���ورة اجلم���ال يف عامل املث���ال, وكذلك 

يعي�س ما عا�س يف اأخاد النا�س.

العقاد.. وأبو الشهداء
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علي حسين

أيام الشباب كانت بعض المؤلفات المصرية 
أشبه بالسحر، أما مؤلفيها فكانوا نوعا آخر 
من البشر، لم احلم أو أفكر إنني ذات يوم 
سأكتب عن طه حسين، واستشهد بتوفيق 
الحكيم، واستمد طراوة العبارة من أسلوب 

العقاد، هؤالء كانوا كائنات من الخيال بالنسبة 
لي، وكان هناك أيضا صاحب رواية األرض 

ومسرحية الفتى مهران، وملحمة الحسين 
شهيدا، والكتاب الوثيقة علي أمام المتقين.

عن �ساحب ال�س���وارع اخللفية, قراأت كتابا �سغر 
احلجم بعنوان »اأولياء الكتابة ال�ساحلون« يروي 
موؤلف���ه حممد توفيق كيف قراأ ه���وؤالء الكبار, نقراأ 
ع���ن عبد الرحم���ن ال�سرقاوي ومعركت���ه ال�سحفية 

حول كتاب علي اإمام املتقن.
يق���ول ال�سرقاوي: »كنت اأن�س���ر ف�سول الكتاب يف 
جري���دة االأه���رام وعندما و�سل���ت اإل موقف علي 
واأب���ي ذر م���ن امل���ال, كت���ب ال�سديق ث���روت اأباظة 
معلنا خافه معي حول هذا املوقف من املال وزعم 
اأن���ه موق���ف ال�سيوعي���ة ال موقف االإ�س���ام فرددت 
علي���ه ولكن ال�سديق ثروت مل يكد يعلن راأيه حتى 
انفج���رت �سدي ث���ورة ظاملة. حن اأث���رت احلديث 
ع���ن املوقف م���ن الرثوة وكي���ف اأن االإم���ام مل يجد 
يف اخلاف���ة حق���ا ا�ستثنائي���ا يف امل���ال واالأر����س, 
ف�س���اوى نف�سه مع اجلمي���ع, رف�س اأن ي�سكن ق�سر 
االإمارة ونزل م�ستاأجرا يف منزل ميلكه اأفقر فقراء 

الكوفة«.
كان عب���د الرحم���ن ال�سرق���اوي عامة م���ن عامات 
الثقاف���ة العربي���ة املعا�سرة, الت���ي نفتقد ماحمها 
ه���ذه االأي���ام, انتمى للي�س���ار امل�سري من���ذ �سبابه, 
وتوّلع بكتاب راأ�س املال ونهج الباغة واعرافات 
ج���ان ج���اك رو�س���و, واأُغ���رم بكت���اب فولت���ر يف 
الت�سامح ومقدمة اب���ن خلدون ولزوميات املعّري, 
فاأ�سبح ي�سرحه���ا لقّراء مقاله االأُ�سبوعي يف جملة 
روز اليو�س���ف, يكت���ب يف اإح���دى ه���ذه املق���االت 
املمتع���ة اأن���ه » يف قريت���ه ال�سغ���رة يف حمافظ���ة 
املنوفي���ة, كانت اأُمه حتّدثه ع���ن �سابة عمر وعدل 
علّي, وكان حديثها عن ت�سحية احل�سن ي�سحره, 
فيج���د يف كلماتها تعب���رًا حقيقيًا ع���ن اآالم النا�س 
ومعاناته���م ».وي�سي���ف » بعد اأن �ساق���ت بنا �ُسبل 
التق���دم والرفاهي���ة واال�ستق���رار, ويفت���ك بع�سنا 
باالآخ���ر, والنا�س, ارتاأيت اأن اأكت���ب �سيئًا عن ذلك 
وطبع���ًا كنت قد ق���راأت نهج الباغ���ة وع�ست حمنة 

علي بن اأبي طالب وتاأثرت به فوجدته
ومراح���ل  حمط���ات  اأه���م  ال�سرق���اوي  ويلخ����س 
تكوين���ه الفكرى واالأدب���ى فيقول :« ق���راأت القراآن 
وتفا�سره وراأي���ت فيه ا�ستجابة الأ�سواق االإن�سان 
اإل الع���دل ولعن���ة �سديدة عل���ى الظل���م.. واأول ما 
اأحببت���ه م���ن الق���راءة �سع���ر ال�سع���راء ال�سعالي���ك 
الع���رب وعندم���ا در�س���ت اللغات االأجنبي���ة اأحببت 
ال�سع���راء ال�سعاليك االأجان���ب الأن اأدب ال�سعاليك 

ميث���ل �سرخ���ة احتجاج عل���ى الظلم ومت���ردًا على 
االأو�ساع اجلائرة. كما ا�ستهواين الفكر االإن�ساين 
ال���ذي يتحدث عن ق�سايا حق االإن�سان يف ممار�سة 
الع���دل واأن يحي���ا �سعادت���ه واأن يحق���ق بعمل���ه كل 
اأحام���ه واأن مينح���ه املجتم���ع احل���ب والف�سائل. 
وف���ى الفكر العربى ا�ستهوانى الثوار من اأيام على 
بن اأبى طال���ب اأولئك الذين كان لديهم الطموح يف 
اأن يحول���وا الدني���ا اإل جن���ة للحب واالإخ���اء واأن 
يجعل���وا �سرف االإن�س���ان اأقوى م���ن كل �سيء واأن 
يرتفعوا فوق الطمع واخل���وف.. وفى هذا االإطار 
اأي�س���ا بهرنى فكر املعتزل���ة واملت�سوفة و�سخ�سية 
احل�س���ن و�سع���ر املع���رى واملتنب���ي - وثوري���ات 
ط���ه ح�س���ن واقتحام���ات توفي���ق احلكي���م وتفتح 
اإ�سماعيل اأده���م واإ�سماعيل مظهر وكتابات �سامة 
مو�سى ع���ن اال�سراكي���ة واالأدب ونظريات حممد 
من���دور املتط���ورة يف نق���د ال�سع���ر. اأم���ا يف الفكر 
االأجنب���ي فق���د ا�ستهوانى مارك����س وكتابات لينن 
ومت���رد فران�سوا في���ون و�سابة فيكت���ور هوجو 
ومت���رد �سك�سب���ر واأح���ام الرومانتيكين برون 
- �سيلل���ى - بلزاك - ديكن���ز - �سو - توما�س مان.. 
كم���ا بهرتن���ى كتاب���ات بو�سك���ن - دو�ستوفي�سكي 
اأراغ���ون  - تول�ست���وي- ت�سيك���وف - غورك���ي - 
- هيمنج���واى - ل���وركا.. وهن���اك م���ن املفكري���ن 

واالأدب���اء م���ن يدفع���ك اإل اتخاذ موق���ف اآخر مثل 
جوي����س - اإليوت - �سارتر – كاموظلت مو�سوعة 
العدال���ة ت�سغ���ل تفك���ر عب���د الرحم���ن ال�سرقاوي 
ورغ���م تنقل���ه م���ن املارك�سي���ة يف بداي���ات �سباب���ه 
ون�سجه الفكري, ال ال�سوفية يف اأواخر حياته, 
اال ان التب�سر بفكرة العدالة االجتماعية ظل ميثل 
االأ�سا����س يف معظ���م كتابات���ه �س���واء يف ال�سعر او 
الرواي���ة او الدرا�سات النقدي���ة او كتب ال�سرة اأو 
امل�سرحيات فاإنها جميع���ا يغلب عليها طابع الدفاع 
عن حق االإن�س���ان يف العي�س بكرامة, انه يعرب من 
خال كتاباته عن هم���وم االإن�سان, ولعل جمموعة 
كتبة الت���ي اأ�سدرها خال حيات���ه التي مل تتجاوز 
ال����67 عام���ا اإمن���ا ه���ي من���وذج رائ���ع للم�سارك���ة 
الفعال���ة يف التعبر عن الت�سامن االن�ساين, بل ان 
م�سرحيات���ه ت���وؤرخ لكثر من االأح���داث يف حياتنا 

االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية
ول���د ال�سرق���اوي يف العا�س���ر م���ن ت�سري���ن الثاين 
ع���ام 1920 يف احدى قرى حمافظة املنوفية, وقد 
اأمت تعليم���ه االأول يف مدر�س���ة القري���ة ث���م انتقل 
اإل القاه���رة ليلتحق باملدر�س���ة االبتدائية, بعدها 
انتق���ل اإل مدر�سة اخلديوي���ة الثانوية, دخل كلية 
احلقوق ليتخرج منها ع���ام 1943 ليعمل حماميا, 
لكنه �سرعان ما يتف���رغ لل�سحافة حيث ا�سبح عام 

1945 رئي�سا لتحرير املجلة التي ت�سدرها رابطة 
اخلريج���ن, ع���ام 1952 �سي�س���در بالتع���اون م���ع 
الفن���ان والكاتب ح�سن فوؤاد جملة الغد وهي جملة 
تقدمية يغلب عليها الطاب���ع املارك�سي, عام 1945 
�سي�س���در اول اعمال���ه الروائي���ة » االر�س » وكان 
قبلها ق���د ا�سدر جمموعة ق�س�سي���ة بعنوان ار�س 
املعرك���ة عام 1952, واحلقه عام 1954 مبجموعة 
ثانية بعنوان » اأحام �سغرة », عام 1957 ا�سدر 
ديوان���ه » م���ن اأب م�س���ري ال الرئي����س تروم���ان 
» ويعده���ا النق���اد م���ن اأوائ���ل الق�سائ���د يف حركة 
ا�سعر احلر العربي, ع���ام 1959 ي�سدر م�سرحيته 
ال�سه���رة » ماأ�ساة جميلة » ويف نف�س العام ي�سدر 
كتاب���ه حمم���د ر�س���ول احلري���ة, يف اخلم�سينيات 
ينتم���ي ال احل���زب ال�سيوع���ي امل�س���ري, لكنه مل 
ي�ستمر طويا حيث تعر�س ال االعتقال والف�سل 

من وظيفته
وبع���د هزمي���ة 1967 كت���ب ال�سرق���اوي م�سرحية 
بعن���وان » متثال احلري���ة« يندد فيه���ا باال�ستعمار 
ب�سع���ارات  النامي���ة  لل���دول  وخداع���ه  االأمريك���ى 

احلرية.
بعدها �سيقدم عام 1963 م�سرحيته » الفتى مهران 
» والت���ي ق���دم م���ن خاله���ا ماأ�س���اة بط���ل يري���د اأن 
ميار�س حق���ه يف االختيار وماأ�س���اة ب�سر يريدون 

عبد الرحمن الشرقاوي ومعركة الحسين ثائرًا
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اأن يعي�س���وا جمتمعا ع���ادال. وقد �س���رح بان هذه 
امل�سرحي���ة تق���دم منوذج���ا للبط���ل الوج���ودي :« 
كن���ت حينه���ا متاث���را ب�سدة مب���ا يكتبه ج���ان بول 
�سارتر من م�سرحيات تله���ب حما�س اجلماهر », 
ووا�س���ل ال�سرقاوي �سرته م���ع امل�سرح ال�سعري 
فيكت���ب م�سرحية وطني عكا ع���ن ماأ�ساة فل�سطن, 
ثم يت���وج اأعماله امل�سرحي���ة مب�سرحية » احل�سن 
وف���ى   1968 ع���ام  �سهي���دا«  احل�س���ن  و«  ثائ���رًا« 
هات���ن امل�سرحيت���ن يوؤك���د ال�سرق���اوي على قيمة 
اال�ست�سه���اد دفاعا ع���ن القيم االإن�ساني���ة واحلرية 
والعدال���ة االجتماعي���ة حيث كان االإم���ام احل�سن 
يوؤم���ن باأن امل���وت دفاعا عن احلق خ���ر من حياة 
الرك���ون للباط���ل, ويق���ول ال�سرقاوي عل���ى ل�سان 
احل�س���ن :« طوبى مل���ن يعطى احلي���اة قيمة اأغلى 
عليه م���ن احلياة«.. اأم���ا م�سرحيات���ه االأخرة فقد 
كت���ب م�سرحية الن�سر االأحم���ر واأخرا م�سرحية » 
احم���د عرابي » عن احد ق���ادة الن�سال الثوري يف 
م�س���ر, ومت اختي���اره ليكتب حوار فيل���م الر�سالة 

الذي اأخرجه م�سطفى العقاد.
تويف ال�سرقاوي يف الرابع والع�سرين من �سباط 
ع���ام 1987, وقد ع�س حياته يوؤم���ن باال�سراكية 

التي يت�ساوى فيها جميع الب�سر.
عندم���ا كتب عب���د الرحم���ن ال�سرق���اوي م�سرحية 
احل�س���ن ثائ���را – �سهيدا, كان يري���د ان يعرب عن 
عواط���ف وطني���ة واأي�س���ا اإن�سانية جت���اه مواقف 
الت�سحي���ة يف �سبي���ل اإع���اء كلم���ة احل���ق, وينبه 
الع���رب ال اجل���رح الغائ���ر ب�سب نك�س���ة حزيران 
ع���ام 1967, وق���د اتفق م���ع املخرج ك���رم مطاوع 
على حتوي���ل امل�سرحيت���ن اإل م�سرحي���ة واحدة 
تقدم على امل�سرح, وبالفعل بداأت الربوفات بداية 
ال�سبعينيات, لكن كان الزمًا على االأزهر اأن يراجع 
امل�سرحية حتى يبدي راأيه فيها ملا مت�سه من اأمور 

دينية وعقائدية,
مت���وز   8 بتاري���خ  االأزه���ر  م���ع  التوا�س���ل  فت���م 
عام 1970 م ومتت املوافقة على عر�س امل�سرحية 
بتاري���خ 4 اأب عام 1970 م بع���د تعديل اأجزاء من 
ن�سو����س يف امل�سرحي���ة والتعه���د بع���دم جت�سيم 
االإم���ام احل�سن وبعد االإنتهاء م���ن الت�سويب يتم 

ح�سور وفد من االأزهر للتاأكد من التنفيذ.
ومل تق���دم امل�سرحي���ة يف مو�س���م 71/70 الأ�سباب 
جمهول���ة, لكن ويف 21 ت�سري���ن االأول عام 1971 
م ن�س���رت جريدة االأه���رام خربًا مف���اده اأنه �سيتم 
تقدمي م�سرحية ثاأر الله على اأن ي�سارك يف بطولة 
االإم���ام  امل�سرحي���ة عبدالل���ه غي���ث يف �سخ�سي���ة 

احل�سن.
فتلق���ى عبدالرحم���ن ال�سرقاوي خطاب���ًا من مدير 
الن�سر مبجم���ع البحوث االإ�سامي���ة يذكره بتعهد 
ال�سرق���اوي ل���ه بع���دم جت�سيد �سخ�سي���ة احل�سن 
عل���ى اأن يك���ون بداًل من���ه تعليق �سوت���ي م�سموع 

وقائله غر ظاهر للجمهور.
وح�س���ر االأزه���ر الربوف���ة اجل���رال ي���وم 9 اذار 
�سن���ة 1972 م يف امل�س���رح القوم���ي وارت���اأى ذلك 
التقرير ب�سرورة منع امل�سرحية, ومل يكن االأزهر 
ال�سرق���اوى,  لعبدالرحم���ن  عم���ل  الأى  متحم�س���ًا 
خ�سو�س���ًا بعد معركته ال�سه���رة مع �سيخ االأزهر 
الدكت���ور عبداحللي���م حممود, وه���ى املعركة التى 
ب���داأت ح���ن كت���ب �سي���خ االأزه���ر مق���ال ف���ى اآخر 
�ساع���ة قال فيه » ومما ي�ستلف���ت النظر اأن الع�سرة 
املب�سري���ن باجلن���ة كلهم م���ن االأغنياء«. ف���رد عليه 
ال�سرقاوى مبقال���ة �سهرة عنوانها » ال يا �ساحب 
الف�سيل���ة » م�سمونه���ا اأن االأغني���اء ال ي�س���رون 
اجلن���ة باأموالهم واأن تاريخ االإ�سام زاخر بفقراء 

مل مينعهم فقرهم من العمل والتقرب اإل الله.
املقط���ع االأخر م���ن م�سرحية » احل�سن ث���اأر الله« 

لعبد الرحمن ال�سرقاوي :
فلتذكروين عندما تغدو احلقيقة وحدها

حرى حزينة
فاإذا باأ�سوار املدينة ال ت�سون حمى املدينة

لكنها حتمي االأمر واأهله والتابعن
فلتذكروين عندما جتد الف�سائل نف�سها

اأ�سحت غريبة

واإذا الرذائل اأ�سبحت هي وحدها الف�سلى
احلبيبة

واإذا حكمتم من ق�سور الغانيات
ومن مقا�سر اجلواري

فاذكروين
فلتذكروين حن تختلط ال�سجاعة باحلماقة

واإذا املنافع واملكا�سب �سارت ميزان ال�سداقة
واإذا غدا النبل االأبي هو الباهة

وباغة الف�سحاء تقهرها الفكاهة
واحلق يف االأ�سمال م�سلول اخلطى حذر

ال�سيوف!
فلتذكروين حن يختلط املزيف بال�سريف
فلتذكروين حن ت�ستبه احلقيقة باخليال

واإذا غدا البهتان والتزييف والكذب
املجلجل هن اآيات النجاح

فلتذكروين يف الدموع
فلتذكروين حن ي�ستقوي الو�سيع

فلتذكروين حن تغ�سى الدين �سيحات البطون
واإذا حتكم فا�سقوكم يف م�سر املوؤمنن

واإذا اختفى �سدح البابل يف حياتكم
لرتفع النباح

واإذا طغى قرع الكئو�س على النواح
وجتلج احلق ال�سراح

فلتذكروين
واإذا النفر الرائع ال�سراف اأطلق

يف املراعي اخل�سر�سيحات العداء
واإذا اختفى نغم االإخاء

واإذا �سكا الفقراء واكتظت جيوب االأغنياء
فلتذكروين

فلتذكروين عندما يفتي اجلهول
وحن ي�ستخزي العليم

وعندما ي�ستحلي الذليل
واإذا تبقى فوق مائدة اإمرء ما ال يريد

من الطعام
واإذا الل�سان اأذاع ما ياأبى ال�سمر من الكام

فلتذكروين
فلتذكروين اإن راأيتم حاكميكم يكذبون

ويغدرون ويفتكون
واالأقوياء ينافقون

والقائمن على م�ساحلكم يهابون القوي
وال يراعون ال�سعيف

وال�سامدين من الرجال غدوا كاأ�سباه الرجال
واإذا انحنى الرجل االأبي

واإذا راأيتم فا�سا منكم يوؤاخذ عند حاكمكم بقوله
واإذا خ�سيتم اأن يقول احلق منكم واحد

يف �سحبه اأ و بن اأهله
فلتذكروين

واإذا غزيتم يف بادكم وانتم تنظرون
واإذا اطماأن الغا�سبون باأر�سكم و�سبابكم

يتماجنون
فلتذكروين

فلتذكروين عند هذا كله ولتنه�سوا با�سم احلياة
كي ترفعوا علم احلقيقة والعدالة

فلتذكروا ثاأري العظيم لتاأخذوه من الطغاة
وبذاك تنت�سر احلياة

فاإذا �سكتم بعد ذلك على اخلديعة
وارت�سى االإن�سان ذله
فانا �ساأذبح من جديد
واأظل اقتل من جديد

واأظل اقتل كل يوم األف قتلة
�ساأظل اأقتل كلما �سكت الغيور وكلما اأغفا

ال�سبور
�ساأظل اقتل كلما رغمت اأنوففي املذلة

ويظل يحكمكم يزيدها... ويفعل ما يريد
ووالته ي�ستعبدونكم وهم �سر العبيد

ويظل يلقنكم واإن طال املدى جرح
الشهيد

ألنكم لم تدركوا ثار الشهيد

يحف���ُل ديوان اجلواه���ري العامر )1921-1994( بع�سرات االبي���ات, يف اأكرث من ق�سيدة, 
وط���وال عق���ود, بتمجي���د للمي���زات ال�سخ�سي���ة واآف���اق التنوي���ر والتثوي���ر, هن���ا, وللماآثر 
والبط���والت هناك, لنب���ي امل�سلمن املعظم, حممد بن عب���د الله, و�سه����ره, واأبن عمه, امام 
املتق���ن كما يو�سف, علي بن اب���ي طالب, وجلمع من االآل واالأبن���اء واال�سباط, ومنهم, مع 
حف���ظ االلقاب واملكان���ات )ال جانب زوجة الر�س���ول االول, خديج���ة, وابنتهما فاطمة – 
زوج���ة علي(: بح�سب الت�سل�سل الزمني للق�سائ���د اجلواهرية,: مو�سى اآبن جعفر, العبا�س 
ب���ن عبد املطلب, احل�سن بن علي, جعف�ر ابن احل�س���ن, م�سل��م اأبن عقي��ل, وجعفر ابن ابي 

طالب..)1(
واأذا م���ا ج���اء ذكر ال�سخ�سيات الكرمي���ة ال�سابقة يف ابيات متفرق���ة, �سمن ق�سائد خمتلفة, 
ُي���ربز الدي���وان العام���ر ق�سيدت���ن متميزتن للجواه���ري عن واقع���ة الطف, وماآث���ر االإمام 
احل�سي����ن, هم���ا فريدتا : )عا�سوراء( و)اآمن���ت باحل�سن( اللتان فا�ست���ا مبكنونات ال�ساعر 
اخلال���د, ودواخل���ه, يف م���ا اأراد التاأ�سر اليه والتعب���ر حوله, من مغاٍز جل���ى, وا�ستنباط, 

وا�ساعة, عانية مع �سبق اال�سرار..
والق�سي���دة االول “عا�س���وراء” املنظوم���ة واملن�سورة ع���ام 1935 كان���ت بثمانية و�ستن 
بيت���ًا, ا�ستعر����س يف اجلواه���ري, ووثق خالها العدي���د من االحداث التاريخي���ة, الثورية 
واملا�ساوي���ة يف ان واح���د, وباال�سم���اء املقرون���ة باالو�س���اف التي تلي���ق – بح�سب روؤاه- 
بامل�سحن من اجل املبادئ, من جهة, والتي األت�سقت مبعار�سيهم, بل وحماربيهم وقتلتهم, 

من جهة ثانية…
هَي النف�ُس تاأبى اأن ُتَذّل وُتقَهرا…تَرى املوَت من �سرٍب على ال�سيم اأي�َسرا
وتخ�تاُر حممودًا من الِذكِر خالدًا…على العي�س مذموَم املََغ�ّب�ة ُمنَكرا…

رة  واذ ج���اءت “عا�سوراء” يف زمانها, واجلواه���ري انذاك يف عقده الثالث وح�سب, مبا�سِ
يف املع���اين والت�سريح, واقرب للتوثيق التاريخي, هدَر ال�ساعر بعد ذلك باثني ع�سر عامًا, 
بع�سم���اء “امن���ت باحل�سن” التى فا�ست بالتعبر عن املواق���ف واملفاهيم الطافحة باالإباء 
وال�سموخ, واملمجدة للفداء والت�سحيات, كما هي احلال يف اخلوالد اجلواهرية العديدة, 

وان اختلفت يف ال�سور واال�ستعارة, كما يف الزمان واملكان:
ف����داء ملث�واك م���ن م�س�ج�ِع … ت�ن�ّور ب�االبل��ج االأروِع ورعي���ًا ليوم�ك يوم “الطف�وف” … 

و�س�قيًا الأر�سك من م�سرع تع�اليت من ُمف�زع للحت�وف … وب�ورك قب�رك م�ن َمفزع
* ومن بن ابيات تلكم العينية ال�سهرة,اي�سا:

متثل�ُت يوم�ك يف خاط�ري … ورددُت “�س�وتك” يف م�س�معي
وحم�س�ُت اأم�رك مل “اأرتهب” … بنق�ل “الرواة” ول�م اأخ��دعِ 

وملا ازح�ُت ط�اء “القرون” … و�س�ر اخل�داع عن املخ�دعِ 
وجدت�ك يف �س�ورة ل�م اأُرْع … ب�اأع�ظ��َم منه�ا وال اأروعِ 

لق���د �سبق ان اأرخنا للق�سيدتن يف كتابة �سابق���ة, ن�سرناها يف فرات زمنية متفاوتة, ويف 
و�سائ���ل اعام عديدة )2(.. ث���م, ويف م�سارات بحثنا يف ا�س���دارات ونرثيات اجلواهري, 
و�سحف���ه, راحت امامنا مادة اأخرى تعنى بذات املو�سوع, ونعني به ماآثر االمام احل�سن, 
وا�ستلهام���ات اجلواه���ري العظي���م منه���ا وعنه���ا… وه���ا ه���ي جري���دة اجله���اد تن�سر يف 
عدده���ا 128 بتاري���خ 30/ اأيل���ول/1952 مقاال افتتاحيا بتوقي���ع اجلواهري حمل عنوان: 

“ت�سحياُت احل�سن �سورة مل يخلْق اإطارها بعد”… ومما جاء فيه:
” … وم���ع ه���ذا كله ف�ستظل ت�سحية البطل احل�س���ن بن علي, �سيدة الت�سحيات, و�سيظل 
ه���و بح���ق وجدارة �سيد ال�سه���داء. نقول ذلك غر مغال���ن. ونقول – وال نغ���ال اأي�سًا- اأن 

ت�سحية احل�سن دوت بذكراها يف كل بقاع الدنيا اأيًا كان جن�سها
ودينه���ا… واإنه���ا لكانت اليوم كذلك, لو اأردنا لها نحن امل�سلم���ن اأن تتحرر من هذا االإطار 
الديني ال�سيق, الذي يراد ح�سرها فيه, بل لو كتب لهذا الدين اال�سامي نف�سه على االأقل اأن 
يتحرر هو من بدعه و�سوائبه ومن زيغ فئة غر قليلة من املتظاهرين باحت�سانه, واملتزين 

بزي النافحن عنه, واأن نتخل�س من �سو�س التفرقة
والتع�سب والت�سليل مما اأ�ساع له كل رونق وكل اأثر, ومما اأفقد ما ي�سطبغ به

من الت�سحيات اجل�سام رونقها…”
اخ���را, ويف �سي���اق توثيقاتنا لق�سائ���د اجلواهري, وعنها, نربُز ان ماآث���ر االمام احل�سن, 

وجال مواقفه ومبادئه, تكرر يف عديد اخر من ق�سائد ال�ساعر العظيم ومنها:
– يف ق�سيدة “حتي�ة الوزير” عام 1927 وجاء فيها:

حّب “احل�سن” الذي القاه مغربًا, من ال�ساآم, وما القاه حمربا
– يف ق�سي���دة “ناغي���ت لبنانا” عام 1947 وكذلك ق�سيدة “يا اآب���ن الهوا�سم” حتية للملك 

منت ب�سعة ابيات مكررة, ومن بينها: ح�سن,عام 1992 التي قد �سُ
�سدت عروقك من كرائم ها�سمٍ , بي�ٌس منّنَ “خديجة” وبتوال

وحنت عليك من اجلدود ذوؤابٌة, رعت “احل�سن” و” جعفرًا” و “عقيا”..

الجواهري وقصيدة 
الحسين
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حسين الهاللي

ماأ�س���اة  عل���ي اخلفاج���ي  ال�ساع���ر حمم���د  اخت���ار 
احل�س���ن)ع( مو�سوع���ًا درامي���ًا �سم���ن مع���ا جلة 
يق���ول:يف  ي  كم���ا  اختياري���ن  ب���ن  مو�سوعي���ة 
مقدم���ة امل�سرحي���ة )اما القبول بواق���ع العجز امام 
�سخامة االأح���داث والت�سديق على احكام الوقائع 
اخلاطئة,ك�ساهد ميتنع عن ال�سهادة, واما احتواء 
عذاب���ات االأن�س���ان وهموم���ه وتطلعات���ه املغب�س���ة 
لغر�س حتويله���ا ال �سيف مب�س���ر يوؤكد وجوده 

االآتي وب�سكل الناوو�س يف �سيغة اخرى:
وامام ي�سمع بالظلم

 وير�سى ان يغمد �سيفه
ولكاأين يغمده يف اعناق املظلومن

وه���ي لعمري معادلة �سعب���ة حتتاج ال جهد كبر 
ان لغ���ة امل�سرحية لغة �سعرية,  من املوؤلف وخا�سًةً
ولكن كيف قدم لن���ا ال�ساعر هذه الدراما التي كتب 
عنها الكث���ر من ال�سعراء وتناوله���ا الكتاب,امثال 
عب���د الرحم���ن ال�سرقاوي يف م�سرحيت���ه ال�سعرية 
بجزاأيها »احل�س���ن ثائرًاُ واحل�سن �سهيدًا« والتي 
�سب���ق وان كتبن���ا عنهاعل���ى هذه ال�سفح���ة وكذلك 
ال�ساع���ر حممد العفيفي مط���ر يف م�سرحيته«هكذا 
تكلم احل�سن)ع ’(«هل كان ظهور هذه امل�سرحيات 
للقه���ر االأجتماع���ي واالأ�ست���اب  ج���اءت كنتيج���ة 
العربي���ة  جمتمعاتن���ا  يف  وال���ردي  وال�سي���اع 
واالأ�سامية اقول:نع���م فماوجد ال�سعراء والكتاب 
�سخ�سًا اعظم قدرًا واأجل �ساأنا وثائراأً يرفع م�سعل 
ثورت���ه يف كل الع�سور, ااّل احل�س���ن فاأ�ستنجدوا 
به, انهم يريدون ح�سن الع�سر بكل املبادىء التي 

حملها, ان ظرف نك�سة حزيران هو
الذي دفع ه���وؤالء الكتاب لكتابة م�سرحياتهم,وهي 
جميعها كتبت بعد النك�سة مبا�سرة وحتى متقاربة 
يف ال�سن���ن لقد ت�سفح���وا التاري���خ و�سخ�سياته, 
فكان احل�سن »ع«من���اراأً ومفتاح تاريخ اأالأن�سانية 

يف ن�سالها �سد طغاتها.
ويقول حممد عل���ى اخلفاجي:)ت�سفح���ت املرحلة 
التاريخي���ة بال���ذات مرحل���ة »60« هجري���ة كان���ت 
ت�س���كل لدى مع���اداًل تاريخيًا لف���رة مابعد احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة حت���ى ع���ام1967 وال���ذي جتلت 
احداث���ه باخلام����س م���ن حزي���ران وذل���ك مل���ا ب���ن 
املرحلت���ن م���ن و�س���ال مو�سوع���ي(. ويق���ول يف 
مو�س���ع اآخ���ر: )ان وج���ود الرابط ب���ن الفرتن 
فرة 62هجرية وفرة 1967 كانت مبثابة احلافز 
لكتابة هذه امل�سرحية يف هذه ال�سنة, �سنة 1967.
اذن كي���ف عالج هذا املو�سوع؟ وكيف ربط احداث 

ذلك الزمن الطويل؟
هذه الت�ساوؤالت الميكن االأجابة عليها االمن خال 
تتابع �س���ر امل�سرحية و�س���رب اغوارهاوالت�سل�سل 
الزمن���ي املنطق���ي يف تناول هذه االأح���داث مروراأً 
ره���ا  م�س���ا  وامل�ستقب���ل يف  باملا�س���ي واحلا�س���ر 
�سعي���ًا للو�س���ول ال الفك���رة املكثفةلتقدميه���ا ال 
الق���اري ء او امل�ساه���د ب�سكل منطق���ي ومقنع,وقد 
كث���ف ال�ساعر حممد عل���ي اخلفاجي هذا املو�سوع 
حن قدم احل�س���ن«ع« حامًاًم�سعل ثورته يخرق 
احلج���ب والظ���ام و�س���واًل ال ا�ست���ار الرببري���ة 
والزيف واخل���داع لتمزيقها وتهدمي جدران الظلم 
وردم اقبيت���ه, وهن���اك االألتفات���ة الواعي���ة ب�سحب 
امل�ساه���د واجا�س���ه ام���ام ناف���ذة حيات���ه وحي���اة 
االآخرين لي�ساهد واقعه امل���ر الذي يعي�سه,ثم يبث 

فيه روح االأقدام والوث���وب ال تغير هذا الواقع 
والتفتي�س عن)ح�س���ن الع�سر(ثانية والغائب عن 

ج�سامة االأحداث.
ان االأ�سل���وب اأمللحم���ي الذي تن���اول فيه اخلفاجي 
م�سرحيت���ه قد اعان���ه كثرًا يف التح���رك يف خ�سم 
االأح���داث الكث���رة وتداخل االأزمنة,وكم���ا ا�سلفنا 
�سابقًا من ان الكّتاب حفزهم هذا املو�سوع وكتبوا 
م�سرحياته���م ردًا عل���ى النك�س���ة وبحث���ًا ع���ن بطل 
ليعد ال ال�سخ�سي���ة العربية االأ�سامية بع�سًا من 
نوره���ا وبهائها الذى انطفاأ,فذه���ب البع�س نازحًا 
الاملقاومة ع�س���ىان يجد فيها البدي���ل عن البطل 
اويج���د ال���رد عل���ى النك�س���ة وا�ستخ���دام املجاميع 
واملن�سدي���ن يف م�سرحي���ة الن���ار والزيت���ون لفريد 
ف���رج الذي اخت���ار امل�س���رح ال�سيا�س���ي ليتائم مع 
مو�سوعه ان عمل اجلوقة واملن�سدين جاء لتاأجيج 

االأحداث:
ادفن مليون لغم

ي�سقط االأ�ستعمار وال�سهيونية
�سدد كاتيو�ستك لرباجهم

ولت�سقط اعمدة النازية
وامان ارفع جهز اطلق

ولتحيا بادي حره يابادي
ا�ستخ���دم اجلوق���ة يف  وحمم���د عل���ي اخلفاج���ي 
التعليق على االأحداث وروايتها, وكا امل�سرحيتن 
اعتمدتا على االأ�سلوب احلديث)امل�سرح ال�سيا�سي 
وامل�س���رح امللحم���ي(.. اذًا كي���ف ق���دم حمم���د علي 
ا�ستق���راء  م���ن  لن���ا  ؟الب���د  م�سرحيت���ه  اخلفاج���ي 
االأح���داث مت�سفح���ن امل�سرحي���ة بدءًا م���ن امل�سهد 

االأ�ستهال.
 ال���ذي يقودن���ا معه ال االأحداث م���ن خال �سوت 
االأعراب���ي م���ن خلفيةامل�سرح الذي مي���اأ بالديكور 

املكمل مل�سهد حممد بن احلنفية.
 �سوت االأعرابي / يافقراء االأمة

ياع�ساق الكلمة
 ان ابا عبدالله يرحل يف غٍد
ان ابا عبد الله يرحل يف غٍد

يردد ال�سوت ثم يبتعد
يا ع�ساق الكلمة ان ابا عبدالله

وجه ر�سول الله الباقي فيكم
يرحل يف غد
يرحل يف غد

ويف م�سه���د اآخ���ر يقف حممد ب���ن احلنفية بجانب 
احل�سن«ع« )ب�سحة اف�سل( ي�سدي الن�سح الأخيه 

باأن يعدل عن هذا الذهاب ال الكوفة ويف العبارات 
االأخرة من كلماته ال احل�سن)م�ستدركًا(:

والأن �سافرت
من املعدل امام غرك

ايظل العا مل دون امام يهديه
فالكوفة ادمنت القتل

احل�سن »مقاطعًا«
ح�سبي ذلك ياابن ابي

 ح�سبي ذلك
»يطرق راأ�سه قليًا ثم يوا�سل«

 ماكان الكون يوؤاخي طرق التغير
لوال االأ�ست�سهاد

 ولوان يتعمد هذا العامل بالدم
ولواليطعم جوعان حلم ذراعه

 اويب�سق نذل يف وجه نبي
 وامام ير�سى بالظلم ويغمد �سيفه
 لكاأين يغمده يف اعناق املظلومن

 الترجح كفة ميزان العدل اال بالقتل
قتلي

اويفهم هذا العامل ان يزيد ال�سفاك
 يقتل ب�سمة �سياطن ال�سمت النف�س املحرمة

)بهدوء(
العامل ملتاث باالأدران

 وانا ما�س الأطهره بدمي
 ولقتلي وانا اختار

خرللعدل من املحيا
ق���راره  م���ن  روؤي���ا احل�سن ال�س���ادرة  ه���ي  ه���ذه 
ال�س���ادق, وهذه الكلمات التي �سورها حممد علي 
اخلفاج���ي �سع���رًا هي جزء من بيان���ه الت�سحيحي 
االأول لام���ة الذي طرح���ه كمعاجل���ة ملع�سكر يزيد 
وف�سقه واملوقف الت�سليلي لامة اخلائفة املنحنية 
لل�سي���ف واملال.ثم يرك م�سه���د الرحيل با خلفية 
ت�س���د ف���راغ غي���اب االأم���ام ف���ربزت اجلوق���ة التي 
ت���روي االأح���داث وتعلق عليه���ا واحيان���ًا تتجول 
يف املدين���ة وتقرب من ح�سيها,ه���ذه املدينة التي 
خل���ت م���ن احل�سن,وه���ذه التفات���ة ذكيةوجميل���ة 
ت�س���د الثغرات التي حتدث م���ن جراء غياب الفاعل 

وتبقى باف�سل.
فا جلوقة بعد الر حيل:

غابت ال�سم�س عن افقك فالليل مدينة
ينحب البحار فيها وال�سفينة

وعلى ابوابك العا�سق رملي املرايا
غائب يف ال�سمت رثاء احلوار

وجهه مرثيةغائمة
 تفتح املرحلة يف تل الرماد

يامدينة
راح عا�سقك االآتي على جنح �سحابه

حتته ميتد �سجاد النهار
وميتد�سوت اجلوقة يتابع �سر احل�سن »ع«

 ويطرح كلمات ال�سدق ويو�سح الهدف
لق���د �س���اغ ال�ساع���ر حمم���د عل���ي اخلفاج���ي ه���ذه 
الكلم���ات م���ن بي���ان احل�س���ن »ع« وار�ساه���ا على 
ج���رف احلقيقة بكلمات���ه ال�سعري���ة املعربة,وكيف 

اليقول ذلك وهوميتلك لغة التعبر الر�سينة:
يطر يف مفارق الدروب

 مورفًا جواده
ياأخذ من يد ال�سرورة الرياده

ي�سر عا�سقًا ال حمطة ال�سهاده
ميتد جيدًا وا�سًا ان�ساره القاده

وق���د ا�ستخدم يف هذه اللوحة منت الف�سل الك�سف 
واملعاجل���ة باأخت���اف ال�سخ�سيتن)اب���ن حديت ( 
)واب���ن معا�س���ر( واراد يف هذا ا�س���راك اجلمهور 
وحتفي���زه وجعله ن�سي���ج امل�سرحي���ة ال�سيما وان 
ا�ستخدام القاعة جاء مكمًا للم�سرح وخروج )ابن 
حدي���ث( منها ومن ب���ن اجلمهور,ودم���ج املمثلن 
باجلمه���ور,كان ا�ستخدام���ًا م���ربرًا, الن���ه اليري���د 
للم�سرحي���ة ان ت�س���ر �سم���ن �سرده���ا التاريخ���ي 
التقليدي,ارادها ق�سية متقدة م�ستمرة بن النا�س 
على مر الع�سور,وه���ي واقعيًا عا�ست يف وجدان 

النا�س.
ان���ه تكني���ك يث���ر اجلدل الثق���ايف بط���رح ع�سري 
ي�سر باأجت���اه الت�سحي���ح برمت���ه ال االأف�سل ان 
دخول���ه يف اعماق نفو�س اهل الكوف���ة كان دخواًل 
تاريخي���ًا وتكويني���ًا ب���دءًا م���ن ه���ذه املدينة وال 
عم���وم اه���ل الع���راق والع���امل االأ�سام���ي,اراد ان 
ي�ستمر اجل���دل للو�سول ال احلركة الت�سحيحية 
يف ه���ذه امل���دن امل�سطرب���ة واللح���اق مب���ا قدمت���ه 

ال�سعوب من ح�سارة وتقدم.
 ويف م�سه���د) الفجبعة( عمر ابن �سعد ياأمر ال�سمر 
باأن يحتز راأ�س احل�سن«ع« فيردد ال�سمر في�سيح 

به عمر ابن �سعد: هيا يا�سمر اجننت؟!
ال�سمر :)وهويعود ال ناحيةاحل�سن(

ابدًا ابدًا
فاأنام���ن تل���ك ال�سج���رة التطل���ع غ�سن���ًا االهو غمد 

يحمل �سيفًا
)للح�سن وهو ي�سرف على ال�سهادة (

ايه ياابن علي
ما اوج ذكرى ابيك على نف�سي

مل���ّا كان يه����س ال�سيف باأج���دادي.. يف بدر وحنن 
)يجل�س على�سدره(

واالآن را�سك عندي ملك �سليمان
يفنى الدهر واليفنى

اعرف انك �سبط ر�سول الله
وعندم���ا يحتز الراأ�س وينه�س تبداأ لوعة و�سراخ 
وبكاء, وينبعث �سوت يردد ثانية :يجيءاحل�سن 

ويرد عليه ال�سمرثانية :
يجيء ال�سمر

احل�سن )�سوت(
يتثلم �سيفك يا�سمر وي�سداأ

ولكن لن ت�سداأمني الكلمات
لن يتوقف هذا الدم

ااّل ان يغ�سل من هذا العام ادرانه
 �ساأجيء ولن تاأتي.. لن تاأتي لن تاأتي
�ساأجيء ولن ت�سداأ مني الكلماتثانية

�ساجيء)يتكرر ال�سوت وبتعد الظام (..

مسرحية ) ثانية يجيء الحسين ( 
لحمد علي الخفاجي
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إعداد : عراقيون

كارل بروكلمان ــ مستشرق ألماني:
ق���ال ه���ذا الكاتب يف كتاب ل���ه ا�سمه )تاري���خ ال�سعوب 
اأن ميت���ة ال�سه���داء الت���ي ماته���ا  االإ�سامي���ة(: اأحل���ق 
احل�س���ن بن علي ق���د عجلت يف التط���ور الديي حلزب 
عل���ي, وجعلت م���ن �سريح احل�سن يف كرب���اء اأقد�س 

حمجة.

الشيخ عبدالحميد كشك:
ال اأج���د تعب���رًا ي�سعفن���ي االآن عن زين���ب, ولكن يكفي 
اأن اأق���ول اإنه���ا جبل م���ن جبال ال�سرب. جب���ل من جبال 
ال�سرب يا زينب. اإنني عما قليل �ساأكون عند ر�سول الله 
وعلمت زينب باأن احل�سن �سي�سبقها اإل الدار االآخرة

عبا�س حممود العقاد, الكاتب واالأديب امل�سري:
 ث���ورة احل�س���ن, واح���دة م���ن الث���ورات الفري���دة يف 
التاريخ مل يظهر نظر لها حتى االآن يف جمال الدعوات 
الدينية اأو الثورات ال�سيا�سية. فلم تدم الدولة االأموية 
بعده���ا حتى بق���در عمر االإن�س���ان الطبيعي, ومل مي�ِس 
من تاريخ ثورة احل�سن حتى �سقوطها اأكرث من �ستن 

�سنة ونّيف.

عبــد الحميد جودة الســحار – أديــب وروائي 
وكاتب قصة مصري :

:)مل يك���ن بو�س���ع احل�س���ن اأن يباي���ع ليزي���د وير�سخ 
حلكم���ه؛ الأن مث���ل ه���ذا العم���ل يعن���ي ت�سوي���غ الف�سق 
والفج���ور وتعزي���ز اأركان الظل���م والطغي���ان واإعان���ة 
عل���ى  را�سي���ًا  يك���ن احل�س���ن  الباطل���ة, مل  احلكوم���ة 
ه���ذه االأعم���ال حتى واأن �سب���ي اأهله وعيال���ه وقتل هو 

واأن�ساره..(.

طه حسين – عميد االدب العربي:
الفر�س���ة  الغتن���ام  �سوق���ًا  يتح���رق  احل�س���ن  )كان 
وا�ستئناف اجله���اد واالنطاق من املو�س���ع الذي كان 
اأب���وه ي�س���ر عليه؛ فق���د اأطل���ق احلرية ب�س���اأن معاوية 
ووالته, اإل حد جعل معاوي���ة يتهدده, اإال اأن احل�سن 

األزم اأن�ساره بالتم�سك باحلق..(.
اإنطون بارا,من كتابه )احل�سن يف الفكر امل�سيحي( :

1- واقع���ة كرب���اء مل تك���ن موقع���ه ع�سكري���ة انته���ت 
بانت�س���ار وانك�س���ار ب���ل كانت رم���زًا ملوق���ف اأ�سمى ال 

دخل له بال�سراع بن الق���وة وال�سعف, بن الع�سات 
والرماح بقدر ما كانت �سراعًا بن ال�سك واالإميان بن 
احل���ق والظلم. 2- اآثر احل�س���ن )عليه ال�سام( �ساح 
اأم���ة ج���ده االإن�ساني���ة الهادية باحل���ق العادل���ة به على 
حياته, ف���كان يف عا�سوراء رمزًا ل�سم���ر االأديان على 
م���ر الع�سور. 3- لو كان احل�سن منا لن�سرنا له يف كل 
اأر����س راية, والأقمن���ا له يف كل اأر�س من���رب, ولدعونا 

النا�س اإل امل�سيحية باإ�سم احل�سن.
ال�سي���خ حممد مه���دي �سم�س الدي���ن م���ن كتابه,)ثورة 

احل�سن: ظروفها االجتماعية واآثارها االإن�سانية(:
1- كان���ت ث���ورة احل�س���ن )علي���ه ال�س���ام( ال�سبب يف 
انبعاث الروح الن�سالي���ة يف االإن�سان امل�سلم من جديد 

بعد فرة طويلة من الهمود والت�سليم.
2- ثورة احل�سن قدمت لاإن�سان امل�سلم اأخاقًا جديدة 
تق���ول له: ال ت�ست�سلم, ال ت�ساوم على اإن�سانيتك, نا�سل 
قوى ال�سر ما و�سعك, �سح بكل �سيء يف �سبيل مبدئك.

األديب المسيحي جورج جرداق:
حينم���ا جّند يزيد النا�س لقت���ل احل�سن واإراقة الدماء, 
وكان���وا يقول���ون: كم تدف���ع لنا من امل���ال؟ اأم���ا اأن�سار 
احل�س���ن فكان���وا يقول���ون لو اأنن���ا نقت���ل �سبعن مرة, 
فاإنن���ا عل���ى ا�ستع���داد الأن نقاتل بن يدي���ك ونقتل مرة 

اأخرى اأي�سًا.

المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون:
اأخ���ذ احل�س���ن عل���ى عاتقه م�س���ر ال���روح االإ�سامية, 

وقتل يف �سبيل العدل بكرباء.
االآثاري االإنكليزي وليم لوفت�س:

لق���د ق���دم احل�س���ن ب���ن عل���ي اأبل���غ �سه���ادة يف تاريخ 
االإن�ساني���ة وارتف���ع مباأ�سات���ه اإل م�ست���وى البطول���ة 

الفذة.

مستشرق األميركي غوستاف غرونييام:
الكت���ب املوؤلف���ة يف مقت���ل احل�س���ن تعرب ع���ن عواطف 
وانفع���االت طامل���ا خربته���ا بنف����س العن���ف اأجي���ال من 
النا����س قب���ل ذل���ك بق���رون عدي���دة. ان واقع���ة كرب���اء 
ذات اأهمي���ة كونية, فلقد اأثرت ال�س���ورة املحزنة ملقتل 
احل�س���ن الرجل النبيل ال�سجاع يف امل�سلمن تاأثرًا مل 

تبلغه اأّية �سخ�سية م�سلمة اأخرى.

عبد الرحمن الشــرقاوي، من مقدمة اإلهداء 
لمسرحيته )الحسين ثائرا وشهيدا(:

1- اإل ذك���رى اأمي التي علمتني منذ طفولتي اأن اأحب 
احل�سن)علي���ه ال�س���ام(, ذل���ك احل���ب احلزي���ن ال���ذي 

يخالطه االإعجاب واالإكبار وال�سجن, ويثر يف النف�س 
اأ�سى غام�سًا, وحنينًا خارق���ًا للعدل واحلرية واالإخاء 
واأح���ام اخلا�س(.ان)يوم عا�س���وراء( هو يوم جتدد 
املواق���ف بن احل���ق والباط���ل انت�سر الل���ه فيه باحلق 
على الباطل مبو�سى على فرعون وباحل�سن على يزيد 

وهو فرعون هذه االأمة.

 مستشرق اإلنجليزي ادوار دبروان:
وه���ل ثمة قل���ب ال يغ�س���اه احل���زن واالأمل ح���ن ي�سمع 
حديثًا عن كرباء؟ وحتى غر امل�سلمن ال ي�سعهم اإنكار 

طهارة الروح التي وقعت هذه املعركة يف ظله
جارل�س ديكنز �� الكاتب واملوؤرخ االجنليزي املعروف:

قال: )اإن كان االإمام احل�سن قد حارب من اأجل اأهداف 
دنيوي���ة, فاإنن���ي ال اأدرك مل���اذا ا�سطح���ب مع���ه الن�ساء 
وال�سبي���ة واالأطفال؟ اإذن فالعقل يحكم اأنه �سحى فقط 

الأجل االإ�سام(.
توما����س كارلي���ل, الفيل�س���وف وامل���وؤرخ االإجنلي���زي: 
اأ�سمى در����س نتعلمه من ماأ�ساة كرباء هو اأن احل�سن 
واأن�س���اره كان له���م اإمي���ان را�س���خ بالله, وق���د اأثبتوا 
بعمله���م ذاك اأن التف���وق الع���ددي ال اأهمي���ة ل���ه ح���ن 
املواجه���ة بن احلّق والباطل وال���ذي اأثار ده�ستي هو 

انت�سار احل�سن رغم قّلة الفئة التي كانت معه.
الدكتورة �سابرينا ليون مرفن( �� م�ست�سرقة فرن�سية

اإن احل�س���ن ب���ن عل���ي لع���ب دورًا له �س���داه يف تاريخ 
اأ�س���ول الت�سيع ومنح با�ست�سه���اده كل املعاين للحركة 
الدينية لقد اأ�سبح رم���زًا مقد�سًا, بخا�سة عند ال�سيعة, 
وهذا وا�سح من خ���ال ال�سعائر احل�سينية واملجال�س 

واملواكب والزيارات.

فيليب حتي ــ مستشرق أمريكي:
 )اأ�سب���ح الي���وم الذي قت���ل فيه احل�سن ب���ن علي وهو 
العا�س���ر من حمرم يوم ح���داد ونواح عن���د امل�سلمن.. 
فف���ي مثل هذا اليوم م���ن كل عام متّث���ل ماأ�ساة الن�سال 
البا�س���ل واحل���دث املفجع ال���ذي وق���ع لاإم���ام ال�سهيد 
وغ���دت كرباء من االأماكن املقد�سة يف العامل, واأ�سبح 
ي���وم كرب���اء وث���اأر احل�س���ن �سيح���ة االإ�ستنف���ار يف 

مناه�سة الظلم..(.

* السيد موسى الصدر:
1( احل�س���ن �سهي���د كل موؤم���ن وكلم���ا ازداد االإن�س���ان 

اإميانا يزداد اخت�سا�س احل�سن به.
2( عندما قمنا بتطبيق اأهداف احل�سن, نفذنا وجعلنا 
احل�س���ن منت�سرا اكرث الأنه قت���ل من اأجل الدين, فكلما 

زاد الدين ينت�سر احل�سن اأكرث.

قالوا في اإلمام الحسين
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رشدي العامل

ها اأنا االآن ن�سفان
ن�سف يعانق برد الرثى

ون�سف يرف على �سرفات الرماح
ها اأنا والرياح

ج�سدي حتت حلدي
وراأ�سي جناح

ها اأنا بن رمل ال�سحارى
ولون ال�سماء

ها اأنا يف العراء
اأنكرتني �سفاف الفرات

فلم الق قطرة ماء
فاقطع االآن من ج�سدي ما ت�ساء

�سيفل احلديد الوريد
جرب االآن يف ج�سدي ما تريد

ذاك راأ�سي
على طبق بارد يا يزيد

جرب االآن ما ت�ستهي هل تعيد
يوم بدر

اإذا �سهلت يف الفيايف اخليول
اأم تعمم �سفيان

تر�سي معاوية والوليد
جلناحي ترف الغ�سون

وترنو اإل البتول
يقبل ثغري املدى وال�سحابة

يبكي علي الر�سول
فا�سرب االآن يف ج�سدي يا يزيد

وزع االآن ما ي�سرى
وزع االآن من ج�سدي دمه

حلمه
ثغره

حلم عينيه, فاليوم عيد
غر ان ال�سماوات تبكي

وثغر النبي يقبل ثغر ال�سهيد
* * *
زينب

وحدها يف الرباري
حتمل الراأ�س

راأ�سي اإل ال�سام
حتى الرمال

اأخرجت ما ت�سم من املاء
وان�سل من جوفها النهر

يدعو تعال
اأيها الراأ�س اأ�سقيك ماًء زالل

* * *
وحدها يف الرباري

زينٌب تلثم الراأ�س
كي ت�ستفيق ال�سحاري

زينب وحدها
بن راأ�سي خم�سبة والرجال

ذاك ابني
تناو�سه يف ال�سحاري اخليول

فا�ستفيقي اإذن يا بتول
اأيقظي ال�سيف يف كف حيدر
�سلي من النوم عن الر�سول

* * *
ذاك راأ�سي تبعرث بن الروؤو�س

بن برد ال�سفوح ورمل ال�سحاري
�سارخا بن نوم احلمام و�سرب الفوؤو�س

ويزيد متطى بح�سن اجلواري
عاريا مثل �سبارة يف القفار

واأنا ارتدي الدم احمر كاجللنار
واأغطي جبيني املخ�سب باالأرجوان

تلك عيني مفتحة
وعيونك مغم�سة يا يزيد

هيئ االآن غر�سك , فاليوم عيد
* * *

يف اأعال الفرات
�سعدت لل�سفوح الظهرة

مرت بها زينب حتمل الراأ�س
�سامتة يف الفاة

فانحنى النخل
وا�ستيقظ املاء يف ال�سعف

اأنت �سخور الفرات
وخطت على دربها القربات

* * *
زينب يف الفاة

زينب يف اأعال الفرات
مرحبا يا فرات

خانك املاء يف ال�سيف
وا�ستل منك املياه

اأرواحن���ا  ال�سف���ر  �ساع���ة  يف  اأغرق���ت  اأن���ت 
املزهرات

و�سطوت علينا
�سرقت نواعرنا املثقات

مرحبا يا فرات
اأيها العا�سق ال�سيخ , خان العهود

حجبت حماماتنا
ثم اأطلقت فينا الفهود

فالنجوم م�سورة
وال�سباحات �سود

جرب االآن ما ت�ستهي يا يزيد
ج�سدي يف ثرى كرباء

وراأ�سي بعيد
عانقتني ال�سيوف ال�سفاح

وغزتني الرماح
وم�ست فوق ما بعرثتني اخليول

غر ان ال�سيول
حن تاأتي

�ستجفل من �سوتها �سهوات اخليول
* * *

تتوهج يف ج�سدي جمرتان
تتفتح يف حمجري زهرتان

تتمايل فوق اجلبن املخ�سب
تقفو خيوط الدم

يف وجنتي
خ�سلتان

ها هنا عاملان
بن روح تفر من اجل�سد املطمئن

وجراح تنز
هنا عاملان

عامل خانه نا�سه
وثاٍن �سياأتي على مهل مل يخنيجرب االآن يف 

ج�سدي ما تريد

ف�ساأبقى احل�سن
وتبقى

اإذا ذكر النا�س
هذا يزيد

* * *
غادرت نزهة العيد
هذا اأوان احل�ساب

اأوقدي اجلمر يف موقدي يا رباب
ودعي قطرة من دمي تتم�سى مع املاء

يف قهوة ال�سبح
عل الفناجن ت�سقي ال�سفاه

ولعل الوجوه التي اأنكرتني
تغ�سل اأهدابها باملياه

ولعلي اأعود
على غيمة من وعود

بن برق تاأالأ يف اأفقكم والرعود
�سيهز اجلزيرة �سوتي

ويوقظ حتى اللحود
* * *

منذ األف تقمطني االأمهات
وير�سعنني من حليب ال�سدور

منذ األف تكفنني الثاكات
ويغر�سن حول النذور
منذ األف يح�س اجلذور

دمي امل�ستباح
اإل نخلة يف اأعال الفرات

منذ األف اأدور.. اأدور... اأدور
واأبقى اأدور

مرحبا يا فرات
مرحبا يا فرات

الحسين يكتب قصيدته األخيرة


