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ال تزال كلماتها ترتدد يف �أذين "َ ...بح ُثنا عن الن�صو�ص امل�سرحية
العا�شورائ ّيةمعاناة!لوتفيدونامبادة!فقطمادةمهما
كانت �صغرية! تعيننا ولو ب�شيءٍ ب�سيط على
التح�ضري للمجال�س العا�شورائية!"...
وها نحن اليوم ،ولأننا نعلم
الكتاب:
جهدكم املبذول ،و�ضغوطات
ن�صو�ص م�رسحية عا�شورائية خمتارة من �إعدادات الأفواج
هذه املنا�سبة ،ن�ضع بني �أيديكم
�إعــــــداد :مفــــــو�ضـــــية الفنــــون واملواهب.
مقتطفات من بع�ض ال ّن�صو�ص
مديـرية الـربامـج الدينيـة 2009م.
�إ�صـــــدار:
ّ
امل�سرحية العا�شورائية ،والتي
النـا�رش :ك�شـافة الإمـام املهـدي .#
كانت نتاج بع�ض الأفواج،
العنوان :لبنان  -بريوت  -املعمورة
لتكون عون ًا م�ساعد ًا لأياديكم
تـــــــــلـــفـــــــــون009611 474949 :
اخليرّ ة ،وعطاءاتكم املميزة،
فــــــــــاكـــــــــــ�س009611 474379 :
يف هذه املنا�سبة الأليمة.
www.almahdiscouts.net
ن�أمل من اهلل تعاىل �أن يوفقنا
و�إياكم للعمل مبا ير�ضيه ،و�أن نكون
بهذا اجلهد املتوا�ضع قد �أفدناكم مباد ٍة
ج ّدب�سيطة،اعتربناهاك ُمع ٍنيطارئ،ع�سانايف
العام القادم نق ّدم لكم  -بت�أييد املوىل �صاحب الزمان
 -#عم ًال �أكرث متيز ًا وتكام ًال ،وتق ّبل اهلل �أعمالكم ّ
وعظم �أجوركم.
مفو�ضية الفنون واملواهب
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مسرحية

وردة و�شوكة

ال�شخ�صيات
 وردة �شوكة -ولد (�شكله �شرير)

ËÌiBÃÍnºA

iAËA

تدخل الوردة
وهي تقول:

الوردة� :أنا الوردة احللوة لوين حلو كتري ،كل العامل بتحبني ب�س يف �شي
م�ضايقني كتري ...عرفتوا مني؟ هاي ال�شوكة اللي بت�ضلها معي وعلقاين بني
وراقي� ..أوووف...

تدخل ال�شوكة

ال�شوكة :ال�سالم عليكم يا وردتي احللوة كيفك اليوم؟
إياك ح ّدي..
الوردة :ييي ..رجعتي حلقتيني يا �شوكة ق ّلتلك ما ب ّدي � ِ
ال�شوكة :ما �أنا جزء م ّنك وم�ش ممكن �إتخ ّلى ع ّنك �أبد ًا.
إنت �شوكة ،وكل العامل بيعرفو �إنو ال�شوكة م�ش منيحة وبت�أزي ،ما
الوردةِ � :
بدي ت�ض ّلي معي ف ّلي..
ال�شوكة :ط ّيب �أين رايحة ،ب�س ملّا حتتاجيلي ناديني دغري.
الوردة :م�ش رح �إحتاجك �أ�ص ًال..ها..ها
ال ال ...ال ال� ...أين الوردة احللوة لوين حلو كتري....ال ال ...

يدخل ولد �شكله �رشير ...
ويهجم عليها

الولد :ياي �شو هالوردة احللوة ،بدي �أقطفك و� ّأط ْفلك وراقك ...ها ها
الوردة� :آه لأ ما تقطفني ،يا �شوكة يا �شوكة �ساعديني يف ولد بدو
يقطفني..
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iAËA
الولد� :آخ�..آخ� ..شكتني ال�شوكة ب�إيدي( .ويخرج ).
الوردة� :شكر ًا يا �شوكة ما كنت عاريف �إ ّنك هلقد مهمة ،رغم �إنك �شوكة
والكل بقولو عنك خطرة ،ب�س �إنت م�ش هيك �أبد ًا .وبالعك�س اهلل خلقك
إنت ح�صن لإيل.
لتحميني من الأعداء و� ِ
ال�شوكة :ما تخجليني يا وردة هيدا واجبي .وبعدين م�ش كل �شي حتكمي
عليه من �شكله و�إ�سمه.
هاي املقاومة بلبنان عندها �سالح كل العامل بتخاف منو وبقولوا عنون
�إرهابيي.

ت�أتي ال�شوكة وتقرتب من
الوردة وت�شك الولد بيده
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الوردة� :صحيح ال�سالح بخ ّوف كتري!
ال�شوكة� :إي ب�س �شويف هيدا ال�سالح �شو عمل ملّا �إجوا الأعداء بدهن
ياخذوا الأر�ض ويدمروا البيوت ويقتلوا الأطفال.
الوردة� :شو عمل؟
ال�شوكة� :إجت املقاومة ودافعت عن الأر�ض بهيدا ال�سالح وحاربت الأعداء
وخ ّلتون يف ّلوا من الأر�ض.
إياك ت�ض ّلي ح ّدي علطول ،حتى تدافعي عني
الوردة ّ :أ
وهل يا �شوكة بدي � ِ
بكل الأوقات ،و�ضلني حلوة وما �إدبل .نحنا لبع�ض ومنك ّمل بع�ض.
ال�شوكة :والوردة :مع ًا� :شوكة ووردة ،مقاومة ولبنان..

مسرحية

مناحة ع تفاحة

ال�شخ�صيات
 نادر (الإبن) الأب ال�شيطان التفاحة الكبرية -فقراء وحمتاجني :عدد 4

اللوازم املطلوبة:
 ثياب مالئمة لكل من املمثلني كي�س خي�ش فيه تفاح لبا�س تفاحة كبرية -لبا�س لل�شيطان

ËÌiBÃÍnºA
يدور الوالد بكي�س التفاح يوزعه على
�أبواب الفقراء وامل�ساكني عن روح
الإمام احل�سني»ع» � ّأما ابنه ال�صغري
فمعه يطالبه بالتفاح لنف�سه الأب
منهمك بعمله والولد ي�شد مالب�س
�أبيه كي يعريه اهتمامه.

نادر :بابا اعطيني تفاحة ..بابا اعطيني تفاحة ..بابا اعطيني تفاحة
الأب  :ما هلق بالبيت بعدك ماكل تفاحة!!
نادر � :إيه ب�س بدي تفاحة!! تفاحة تانية حمرا وبتلمع ومدورة و�شهية!

يحرك الأب يده ب�إ�شارة ال�صرب بني
الفينة والأخرى وينظر اىل ولده
ي� ّأمله خريا.

الأب :يال �صبور �شوي
يلاّ يا بابا انطور �شوي

يبد�أ ال�شيطان بالدخول اىل املكان
والت�سلل حتى ي�صل اىل قرب الولد

نادر :بابا ه ّلق بيخل�صو التفاحات
الأب :يال يابابا هودي للفقرا عن روح �أبي عبد اهلل احل�سني ÷

يبد�أ �صوت الولد يعلو �شيئا ف�شيئا
وال�شيطان تبدو معامل الفرح عليه

نادر :بابا بدي تفاحة اعطيني تفاحة
الأب :ا�صبور يا بابا

يبد�أ ال�شيطان بالقيام بحركات
تدل على فرحه ور�ضاه ،ثم يقرتب
من نادر ويومئ اليه لريفع �صوته
�أكرث ف�أكرث ويجل�س الولد يف الأر�ض
زعالنا.
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نادر :بابا..ب ّدي تفاحة خل�صو كل التفاحات ..قلت ّلك اعطيني وحدي
ه ّلق بيخل�صوا.
الأب� :إهدا يا بابا يا حبيبي هودي التفاحات كانو للفقرا ،وم�ش �إلنا

ËÌiBÃÍnºA

iAËA

ي�ؤكد ال�شيطان بحركاته على نادر
كي يكمل بكاءه وال ي�ستمع اىل �أبيه

نادر :مابدي ..ه ّلق ب ّدك اجتبلي تفاحة ،روح لعند الفقرا وارجاع جبلي
تفاحة من عندون ..

فيلم�س على
يحاول الأب تهدئة ابنه
ّ
ر�أ�سه ومي�سح دموعه

الأب :مابي�صري هيك يا بابا

يكرث الولد من ال�صياح والبكاء وهو
يبعد �أباه عنه بيديه

نادر :هااااااااااااهئ ..هئ..

يخرج الوالد �أما ال�شيطان فيبد�أ
بالدوران حول الولد

الأب :الحول والقوة الاّ باهلل..طيب طيب �أنا رايح جبلك ا�سكوت
نادر :هئ ..هئ..ما بدي ه ّلق ه ّلق بدي تفاحة

يبد�أ ال�شيطان بالت�صفيق للولد

برافو برافو  .عجبتني كتري� ..شوف ه ّلق ب ّيك كيف بجبلك اللي بدك
ا ّياه يا �شطوووور

يبد�أ بذرف القبل من يديه اىل الولد
اي�ضا �أما الولد يتململ ويغفو
يرى ال�شيطان م�شهدا يده�شه

ياه ..

يدخل الأب حماوال ادخال تفاحة
كبرية ج ّدا معه وهو ينادي

الأب :تعي عم ّقلك تعي انت تفاحة ابني!
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ي�ستيقظ الولد وينظر اىل التفاحة
و�أبيه اما ال�شيطان فيت�ساءل

نادر :يي! �شوجابا هيدي التفاحة الكبرية؟!! هيدي من اجل ّنة!

حتاول التفاحة الإفالت من الأب
الذي ي�سد عليها طريق الرجوع
فتدخل ويبقى هو خارج امل�رسح.

التفاحة :عم ق ّلك ما بدي ..ما ب ّدي كون تفاحة ابنك

يفرح ال�شيطان بذلك ويفرك كلتا
راحتيه م�شجعا �إياها على ذلك

ال�شيطان :هاهاها ..برافو يا تفاحة!

يتقدم الولد م�ستغربا وي�س�أل

نادر :لي�ش ما ب ّدك اياين؟! ..م�ش انت تفاحتي؟!

تبد�أ التفاحة بالتوبيخ

مت�شي من مكانها حماولة الإبتعاد
عن الولد
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التفاحة� :أنا؟ �أنا كنت تفاحتك..ب�س بعد ما �سمعت و�سو�سة ال�شيطان
وكالمو ..مابقى بدي كون تفاحتك!!
نادر :لي�ش �شوعملت
التفاحة� :شوعملت؟ وم�ش ذاكر �شو عملت؟!!
نادر� :أنا ب�س قلت ّلو للبابا انو بدي تفاحة!!

iAËA

ËÌiBÃÍnºA

التفاحة :ب�س!!!؟ وكل هال�صريخ وهالبكا وبتقول ب�س..انت �شوكنت
بتعمل لوكنت بكربال مع �أطفال الإمام احل�سني ÷ �إذا عتفاحة ما عم
فيك ت�صرب ..كيف كنت �صربت عالعط�ش بال َم ّي �أبدا؟!!!
ي�سبل نادر يديه متعجبا ً

نادر� :أ�صرب على العط�ش؟!!

ترفع �سبابتها واعظة

التفاحة� :إيه عط�ش..الواحد الزم ي�شرب �أح�سن ما ميوت..ب�س �إذا ما
�أكل تفاحة ما بيموت!
نادر� :شو ق�صدك؟!

تتح ّدث بنربة حزينة

التفاحة :ق�صدي �أنا كنت تفاحتك باجل ّنة ملّا كنت عم ت�صرب وت�سمع
كلمة ب ّيك،
نادر :ب�س �أنا ا�سمعتا كلاّ حلتى خل�صو كل التفاحات!

تتتابع احلركات من م�شي وا�شارات
باليدين �أما ال�شيطان فيدور را�سه
بينهما متحريا...ثم يلحظ ان�سجام
الفتى بكالمها وقد �أحنى ر�أ�سه ندما
فريفعه له وهكذا مرارا وهو قلق من
�أن ي�ستجيب الولد للتفاحة

التفاحة� :إيه و�إذا �..سيدنا �أبو الف�ضل العبا�س ÷ بكربال عقد
ماكان عط�شان وبالرغم �إنو و�صل للمي ،ب�س ما �إقبل ي�شرب هوي ،قبل
ما ي�شربوا كل العط�شانني والوالد ال�صغار بينما انت �صار ب ّدك ترجع
التفحات من الفقرا كرمال مت ّلي بطنك �..أنا مابقى بدي كون للإلك!
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ال�شيطان يغ�ضب ويبد�أ ب�شد
التفاحة اىل اخلارج
يبد�أ الولد بالتفكري وحما�سبة نف�سه.
ي�رضب ال�شيطان على ر�أ�سه متعجبا
من �سلوك الولد و�شاغرا فاهه.

iAËA
ال�شيطان� :إيه �إيه ف ّلي ف ّلي
نادر.. :يا اهلل!! احلق معها التفاحة� ،أهئ �إهئ �أنا ما ب�ستاهل ال تفاحة
وال �شي
التفاحة :هه..لو �صربت �شوي كمان كمان بيك كان جبلك تفاح،
وكنت �أنا �ضليتني تفاحتك باجلنة وكانت طعمتي �صارت �أطيب �أطيب
بكتيييييييييييري!

يعقد الفتى العزمية ويتكلم بندم

نادر :ا�صلن حتى لو انت بدك اياين �آكلك م�شرح �آكلك �..أنا ه ّلق اعرفت
�شو يعني الواحد ي�صرب عنجد

يحاول ال�شيطان معاودة الو�سو�سة
قدر امل�ستطاع لكن الفتى يبعده
عن ر�أ�سه بيديه

ال�شيطان :ال ال ماتقول هيك� ،س ّكر دينيك عنها �..أوعى
نادر� :أنا بدي اياك تكوين تفاحة كل الفقرا وكل الوالد اللي ما عندن
تفاح و�أكل طيب ببيتون.

يجل�س ال�شيطان على ركبتيه �صاغرا
مت�أ ّوها
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ال�شيطان:ال.....ال! مابقى حتكي هاحلكي بوجعني �آه

ËÌiBÃÍnºA

يرفع �سبابتيه مولوال ثم يقف

ال�شيطان يقرتب من التفاحة
ويحاول اغراءهما

iAËA
نادر :هدوك الوالد عنجد �صابرين عالفقر وبي�ستاهلو �أطيب تفاح من
اجل ّنة� ،أما انا ما بت�ساهل �شي
ال�شيطان� :أي �أه ..ياويلي �شوعم يحكي هيدا
نادر� :أنا مابقى بدي من هلق ورايح �آخذ ح�صة غريي! وبدي حب
لغريي ،كل �شي بحبو لنف�سي!
ال�شيطان :قوليلو ياكلك ..عم يكذب عليك �شويف ا ّنو حياكلك!

التفاحة ال ت�أبه بال�شيطان وال تعريه
انتباها ً

التفاحة :طيب كلني
نادر :الء مابدي �آكلك �أنا وهبتك للفقرا عن روح الإمام احل�سني و�أبو
الف�ضل العبا�س عليهم ال�سالم ،وكل �أطفال كربال!

ي�سمع اجلميع �صوت جميل ..فيخاف
ال�شيطان ويجثو ،حماوال ا�سكات
وجع ر�أ�سه فال يقدر فيهرب من
املكان

ال�صوت :يانادر.لأ ّنك تبت من قلبك ،و�أحببت �أن تت�ص ّدق على الفقراء
..ف�إن الإمام احل�سني ÷ �سيزرع لك يف اجل ّنة �أ�شجارا كثرية من
الفواكه الطيبة والآن �أغم�ض عينيك لرتى ماذا �سيعطيك الإمام احل�سني
و�أطفال كربالء عليهم ال�سالم يف هذه الدنيا.
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يغم�ض الطفل عيناه و�إذا بالتفاحة
تغادر ويدخل �أبوه
يتل�ص�ص ال�شيطان لريى ماذا
يحدث
يعطيه تفاحة جيدة.

iAËA
الأب :فيق يا بابا فيق
نادر :بابا؟!!
الأب :تف�ضل هيدي تفاحة
ال�شيطان:هاهاهاهه تفاحة �صغرية وم�ضروبة كمان.بي�ستاهل!
نادر� :شكرا يا بابا �أنا قبالن فيها لها التفاحة و�أكيد هي كتري طيبة.
الأب :وقف ما تاكلها خود هيدي التفاحة لإلك!

ي�ضم �أباه ويقبله وينظر اىل ال�سماء
يحاول ال�شيطان الو�سو�سة من جديد
مغتاظا ولكن بال نفع
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ال�شيطان:ال ما ت�س ّمي
نادر :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..هم هم

مسرحية

قطرة املاء

ال�شخ�صيات:
 قطرة املاء /زهرة الوادي فتاة /حممد /زهراء عمو علي /عمو التاريخ قطرات ماء عدد 4 �سكينة /العبا�س÷. �سبايا عدد � 3أو �أكرث. -جنود عدد � 2أو �أكرث.

اللوازم املطلوبة:
 جم�سم لثياب متثل قطرة املاء. ثياب لقطرة الدماء. ثياب لزهرة الوادي. ثياب تالئم كل من املمثلني :عموالتاريخ�/سكينة/ال�سبايا /اجلنود.

 -كتب.
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تدخل قطرة املاء �إىل امل�رسح ،من�شدة
ٍ
بلحن حزين:

iAËA
قطرة املاء:
�أنا القطرة..
قطرة ماءٍ �أنا.
حزينة ..وحيدة ..غريب ٌة هنا..
أتيت
من قلب الغيمات � ْ
بيت
�أفت�ش لف�ؤادي عن ْ
وحيدة ..حزينة ..غريبة هنا.
�آه �آه �آه ،ما �أتع�سني اليوم ،يا ليتني مل �أكن قطرة ماء .لقد مللت مللت.
�أريد فكرة ما� ،أفيد فيها �أحد ًا من النا�س ولك ّني جم ّرد قطرة واحدة..
فكيف ميكنني �أن �أ�ساعد غريي؟

وجتل�س وا�ضعة يدها على خدها
وهي تفكّ ر:
ثم تن�شد:
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�أين �أنت يا طيور؟
�أين �أنت يا زهور؟
�إ�سمعيني� ..إ�سمعيني..
يا زهرة الوادي احلنون
�ساعديني� ..ساعديني
يا زهرة الوادي احلنون.

ËÌiBÃÍnºA
تدخل زهرة الوادي

ثم تخرج زهرة الوادي من امل�رسح
ّ
وتتكلم قطرة املاء مع نف�سها

iAËA
زهرة الوادي :ما بك يا قطرة املاء؟ هل ناديتني؟
قطرة املاء� :أجل يا زهرة الوادي� ،أنا �أ�شعر بامللل ،فال فائدة مني يف
هذه احلياة ،ف�أنا جمرد قطرة واحدة �صغري� ..صغرية جد ًا.
زهرة الوادي :و�أنا �أي�ض ًا يا قطورة ،جمرد زهر ٍة �صغرية تعي�ش يف هذا
الوادي البعيد ،ورغم �صغر حجمي� ،إال �أنه يل فائدة كبرية .ف�أنا �أزين
الطبيعة ،ورائحتي العطرة تعطر الأجواء� ،أي�ض ًا ي�ستخدمني البع�ض
كعالج لبع�ض الأمرا�ض.
ٍ
قطرة املاء :حق ًا يا زهرة الوادي؟
واحد دور يف هذه احلياة ،مهما
زهرة الوادي :بالطبع يا قطورة ،لكل ٍ
كان �صغري ًا .يجب عليه �أن يبحث عنه لي�ؤديه.
قطرة املاء :و�أنا� ..أعلم دوري يف هذه احلياة.
زهرة الوادي :جميل يا قطورة ،وما هو دورك؟
قطرة املاء� :أن �أروي عط�ش النا�س.
زهرة الوادي�.. :إذا �أطلبي من اهلل تعاىل �أن يوفقك لكي ت�ؤدي دورك
يف هذه احلياة .والآن يا عزيزتي علي �أن �أرحل� ،إىل اللقاء.
قطرة املاء� :أدعو اهلل؟ ..يا اهلل ،يا رحمان �أ�س�ألك �أن توفقني
لأداء واجبي يف هذه احلياة ،و�أعاهدك ب�أن روحي �ستكون ب�إذنك ملن
ي�ستحقها.
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ËÌiBÃÍnºA
ت�سكت قليالً والنعا�س قد بدا على
وجهها.
فتنام القطرة ،و�إذا ب�صوت فتاة من
خارج امل�رسح تنادي:
ت�ستيقظ القطرة بده�شة قائلة:

تقوم ومت�شي قليالً
تعود وال زالت منهمكة بالبحث..
ويبدو عليها التعب والإعياء.
ف�إذا بولد “حممد” يتق ّدم نحوها
حامالً طابته.

ويذهب حممد
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iAËA
�آه ..كم �أ�شعر بالنعا�س.
الفتاة :العط�ش العط�ش �أريد قطرة ماء فقط قطرة ماء واحدة،”...
القطرة� :إن �أحد ًا يناديني يا لفرحتي ،ولكن من �أنت يا من ناديتني،
�أين �أنت؟ �س�أذهب للبحث ع ّلني �أجد من ينادي ف�أ�ساعده.
حممد� :أوه كم �أنا عط�شان �أريد املاء...
قطرة املاء :يا �أنت!! يا �أنت!
حممد :نعم!
القطرة :هل ت�شعر فع ًال بالعط�ش؟
حممد :بالطبع ف�أنا متعب من لعب الكرة و�أريد املاء.
قطرة املاء� :إذا �س�أفدي بنف�سي من �أجلك لأنك ت�شعر بالعط�ش!
حممد :قطرة �صغرية فقط؟!! ال ال� ،أنا ال �أحتاجك ف�أنا بحاجة �إىل
كوب بل رمبا �أكرث! على كل حال ،بيتي قريب �س�أحت ّمل العط�ش.

ËÌiBÃÍnºA
القطرة خماطبة نف�سها:

iAËA
قطرة املاء :هذا ما كنت �أقوله عن نف�سي ف�أنا جمرد قطر ٍة واحدة
و�صغرية! وال �أحد يكرتث بي!

ويعاود ال�صوت من جديد فتنظر
القطرة حولها ،فتظهر فتاة «زهراء»
وهي ت�أكل �شوكوال.

زهراء :ما �أطيب هذه احللوى لوال �أن اجلو �شديد احلرارة! �أوه ماء..
�أنا بحاجة �إىل ماء ،كم �أحتاج �إىل املاء!
قطرة املاء� :أنا هنا!! ميكنك �أن ت�شربيني!
زهراء� :أنا �أ�شرب قطرة واحدة؟؟؟! ال فبالكاد ميكن لإبريق من املاء
�أن يروي عط�شي!
قطرة املاء� :إذ ًا ميكنك اال�ستغناء عني ،ف�أنا جمرد قطرة واحدة،
و� ّ
أنت ميكنك
أف�ضل �أن �أفدي بنف�سي ملن يحتاج �إىل قطرة واحدة ،و� ِ
احل�صول على املاء ولكن رمبا غريك ال ميكنه ذلك فناداين.
زهراء� :آ�..آ� !..أجل رمبا ..وداع ًا �إذ ًا وداع ًا.

جتل�س قطرة املاء حائرة حزينة بينما
يعاود ال�صوت بالظهور.

قطرة املاء :يا �إلهي ،بحثت يف كل مكان ومل �أجد من يحتاج �إىل قطرة
ماء �صغرية مثلي .يا �إلهي ماذا �أفعل؟ كيف �أ�ؤدي دوري؟ماذا �أفعل؟

فج�أة ترتفع نداءات :

ـ العط�ش ..العط�ش� ،أال من ي�سقينا �شربة ماء؟� ..أال من ي�سقينا قطرة
ماء؟
ـ العط�ش ..يا عماه ،فتت كبدي..
ـ واعط�شاه ..لقد يب�س ل�ساين؟

وترحل زهراء
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يدخل عم علي وهو رجل كبري يف
ال�سن

مي�شي عمو علي حائراً ،وهو يفكّ ر،
ثم ينتف�ض كمن وجد حال ًّ
ّ

تبدو القطرة حائرة يف �أمرها.
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iAËA
أراك حزينة؟
عليك �أيتها القطرة ،مايل � ِ
عمو علي :ال�سالم ِ
َ
وعليك ال�سالم يا عمو علي� ،أنا �أعي�ش بحزن فهناك من
قطرة املاء:
يناديني وهو بحاجة �إ َّ
يل ولكن ل�ست �أدري من هو ،فهل ت�ساعدين؟
يناديك!! وماذا يقول؟
عمو علي:
ِ
قطرة املاء� :أ�سمع �أ�صوات ًا متداخلة� ،صوت ينادي “العط�ش العط�ش
�أريد قطرة ماء فقط قطرة ماء واحدة ،و�آخر يقول :واعط�شاه..العط�ش
فتت كبدي”...
عمو علي :ها..ها ..وجدتها!
قطرة املاء :ماذا وجدت يا عمو؟! �أخربين باهلل عليك!
عمو علي :لن ي�ساعدك يف حل م�س�ألتك �إال هو!!
القطرة :ومن هو؟!
عمو علي� :إنه عمو التاريخ!!
القطرة :عمو التاريخ؟!! ومن هو؟ �أنا ال �أعرفه!
عمو علي� :إنه عامل متبحر يف العلوم والتاريخ! لديه الكثري الكثري من
الكتب واملعلومات ،ومن امل�ؤكد �أنك �ستجدين عنده احلل!
القطرة :و�أين �أجده؟!
عمو علي� :إنه ي�سكن يف �أعايل اجلبال ،جديه ودعيه ي�ساعدك.
القطرة� :شكر ًا لك!

ËÌiBÃÍnºA
فتتق ّدم �أمام ال�ستارة وتغلق
ال�ستارة وتن�شد بلحن حزين:

تبد�أ القطرة برحلتها ،مت�شي
ومت�شي ،تدخل وتخرج من امل�رسح،
يف زاوية امل�رسح يبدو هناك رجل
عجوز ،لبا�سه قدمي ،و�أمامه الكثري
الكثري من الكتب يقر�أ فيها...
عندما جتد القطرة عمو التاريخ،
يكون عمو التاريخ م�شغوالً برتديد
ٍ
جمل يعرب فيها عن حزنه و�أ�سفه
على زمن الإمام احل�سني ÷.

iAËA
القطرة :قطرة ماء �أنا
من يحتاج �إ َّ
يل هنا
�أفديه بروحي و�أ�سقي ِه
عذب �أروي ِه
مباءٍ ٍ
� َ
أرجوك ربي �أع ّني
�أروي من يبحثُ ع ّني...
عمو التاريخ�.. :أووف �أووف على هذا الزمن� .ساعد اهلل قلبك يا موالتي
يا زينب ..يريدون قتل ابن بنت نبيهم ،يريدون قتل الطاهر ال�شريف.
يا حبيب قلبي ..ومهجة الدنيا و�شم�سها...
القطرة :ال�سالم عليكم..
عمو التاريخ :وعليكم ال�سالم.
القطرة� :أنت عمو التاريخ؟
عمو التاريخ� :أنا هو!
القطرة :دعني �أعرفك بنف�سي ،وملاذا جئت �إليك.
بحزن كبري لأن هناك من
عمو التاريخ� :أنت قطرة املاء ،و�أنت ت�شعرين ٍ
يناديك وال تعرفني من هو!
القطرة (منده�شة) :يا �إلهي! هذا �صحيح مئة يف املئة! لكن كيف
عرفت؟!!
عمو التاريخ :ال تتعجبي يا قطورة� ،أنظري،
�أيتها القطرات لقد اكتمل عددكم ،ميكنكم اخلروج!
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iAËA

تخرج جمموعة من قطرات املاء
ال�شبيهة بالقطرة ،وقد ع�صنب
ٍ
بع�صبة كُ تب عليها لبيك
جبينهن
يا ح�سني

القطرة :ولكن من ه�ؤالء؟! وملاذا يلب�سون هذه الع�صبات؟
عمو التاريخ :ه�ؤالء مثلك يا قطورة ،قد �أتينا من بلدان بعيدة ومتفرقة،
وقد �سمعوا النداءات نف�سها التي كنت قد �سمعتها ،كانوا بانتظارك ،لكي
يذهبوا ويلبوا النداء ،لأنه دون �أن يكتمل العدد ال ي�ستطيعون الذهاب.
القطرة :يلبوا النداء؟؟ �أي نداء؟
عمو التاريخ :نداء الإمام احل�سني ÷ و�أهل بيته� ،إنهم حما�صرون
يف كربالء! وقد منع الأعداء عنهم املاء ..هم عطا�شى ،واجلو هناك
�شديد احل ّر.

القطرة :الإمام احل�سني ÷! نعم �أنا �أعرفه ،لطاملا ح ّدثتني �أمي
القطرة ت�ضع يدها على قلبها عندما وجدتي عنه وعن �أخالقه اجلميلة .يا �إلهي هل �أنا حق َا �س�أذهب �إليه؟!
ت�سمع با�سم الإمام احل�سني ÷ و�س�أفدي بنف�سي من �أجله؟! يا لفرحتي!! �إ�سمعيني يا ك ّل الدنيا! �أنا القطرة
ال�صغرية �س�أذهب �إىل موالي احل�سني!! و�س�ألبي نداءه و�أفديه بروحي!!
وتفتح ال�ستارة على م�شهد من
كربالء ..خيام فيها �سبايا ويقابلهم
العدو و «�سكينة» واقفة قرب باب
اخليمة تنتظر وتنادي.
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�سكينة :العط�ش العط�ش �أريد قطرة ماء فقط قطرة ماء واحدة...

ËÌiBÃÍnºA

iAËA

تتفرق القطرات كل يف مكان،
واحدة حتاول �أن تفدي بنف�سها
لأحد الأطفال...
�أما القطرة تنظر بده�شة وتتقدم
�إىل �سكينة وتخاطبها.

فداك!
قطرة املاء :من �أنت يا من تناديني ،روحي ِ
�سكينة� :أنا �سكينة �إبنة احل�سني بن علي ÷ ،و�أنا عط�شانة فالأعداء
عمي العبا�س ليح�ضر املاء
قد منعوا عنا املاء هنا يف كربالء .وقد ذهب َّ
ولكنه مل يعد بعد.
قطرة املاء� :أنا جئت �أ�ساعدكم وروحي فداء لكم.

يتقدم �إليها �أحد اجلنود ومي�سكها
ب�شدة.

أنت هنا ،هيا تعايل معي ال يجب �أن ي�شرب ه�ؤالء
أنت ومل � ِ
اجلندي :من � ِ
منك هيا.
�أبد ًا فنحن منعنا عنهم املاء .هيا يجب �أن نتخل�ص ِ
قطرة املاء� :أتركوين �أيها الأ�شرار� ،أنا هنا لكي �أروي ظم�أهم �أرجوكم
�أتركوين!!

ي�سحب اجلنود القطرة خارج امل�رسح
و�صوت ال�رضب وال�رصاخ يخفت
تدريجيا ً.

�سكينة :العط�ش ..واعط�شاه..

جتل�س وا�ضعة يدها على وجهها.
فت�أتي �إحدى ال�سبايا وتدخلها �إىل
اخليمة .يف نف�س الوقت يتق ّدم
العبا�س من بعيد بج�سم �أدمته
الرماح وقربة ماء �أريق ما�ؤها ويقع
و�سط امل�رسح.

العبا�س� :أخي ح�سني �أدركني...
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وينادي �صوت من خارج امل�رسح:

�أنا العبا�س �أنا العبا�س
وعدت �سكينة بجلب املاء
منعوين قطرات املاء
�ساحموين �أطفايل �ساحموين
ما عدت �أب�صر �أر�ض ًا وال �سماء
قتلوين ب�سهامهم �أراقوا قطرات املاء
�ساحموين يا �أطفايل
فقد �أح�ضرت بدل املاء دماء

وتخرج قطرة املاء وخلفها القطرات
الأربعة الأخرى وقد حت ّولت �إىل
قطرة دماء.

كنت قطرة ماء و�صرت الآن قطرة دماء،
قطرة الدماء :مع حلن حزينُ :
لعنة اهلل عليكم �أيها القاتلون الظاملون لأهل البيت .لقد نا�ضلت لكي �أ�صل
�إليهم وو�صلت .ولكن منعوهم عني منعوين �أن �أ�سقيهم و�أروي ظم�أهم.
�سلبوهم كل �شيء وح ّولوا قطرات املاء �إىل دماء ،لكنا لن ن�ست�سلم �أبد ًا..
�سنكمل الطريق ،لن�صل �إىل زمن ن�صرة الإمام املهدي ،#ونن�صره!

وترفع القطرات �أيديهن على �شكل
قب�ضات،وتغلق ال�ستارة على حلن
كربالئي حزين.

القطرات  :لبيك يا مهدي� ..إنا على العهد
ُ
آخر العمر
�سنكمل الدرب ..ل ِ
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مسرحية

عائد من كربالء

ال�شخ�صيات:
 علي الأم العبا�س÷ �سبايا الإمام احل�سني÷ فتية باللبا�س الع�سكري،عدد .4 -رملة

ËÌiBÃÍnºA

احلوار

امر�أة تقف على �سجادة ال�صالة بعد
االنتهاء من �صالتها  ,تدعو بدعاء
احلجة (عج) �إىل �أن تقول :

ال�سالم عليك يا �صاحب الزمان ،ال�سالم عليك �أيها املوعود املنتظر,متى
ترانا ونراك �سيدي ؟ �أيها الطالب بدم املقتول بكربالء

(مو�سيقى).
يف هذه الأثناء يدخل ولدها (علي )
وهي تردد
يقرتب منها قائالً

(ا�ست�شهاد
الثاين:
امل�شهد
الطفل الر�ضيع).ت�أتي زوجة الإمام

احل�سني÷ حتمل بني يديها

�أيها الطالب بدم املقتول بكربالء
علي� :أماه ماذا تقولني ,املقتول بكربالء؟حدثيني عن كربالء..
الأم :كربالء! �آه من كربالء! عن من �أحدثك ...عن عبد اهلل الر�ضيع� ,أم
عن رقية �,سكينه ,و�أوالد م�سلم..هلم معي عزيزي لأق�ص عليك ما جرى
لعبد اهلل الر�ضيع .
رملة :يا �أبا عبد اهلل ا�سقه ماء�,سيموت عط�شا �سيدي..
احل�سني ÷ :ح�سبي اهلل ونعم الوكيل ...

طفلها قائلة :يحمل الإمام ÷

الطفل الر�ضيع ناظرا ً �إىل وجهه
اجلميل النحيل قائال :يحمل ولده
خارج اخليمة متوجها نحو الأعداء
يرفعه �أمامهم على يديه قائالً(�صوت
�صهيل اخليول) :
(مو�سيقى حزينة “دموع احل�سني“)
يف هذه الأثناء يبتل الطفل الر�ضيع
بالدماء املتدفقة من رقبته و�إذا
ب�سهم قد انغرز فيها.
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ا�سقوا هذا الر�ضيع ماء,خذوه �أنتم وا�سقوه �إذا كنتم تخافون �أن ا�شرب
من املاء ,جرعة من املاء تكفيه.

ËÌiBÃÍnºA

احلوار

عندها ينظر الإمام ثم يرفع طرفه
نحو ال�سماء بعد �أن ميتلأ كفه دما
يرمي به �إىل ال�سماء قائال

"اللهم تقبل منا هذا القربان".

ت�أتي الأم وابنها علي قائلة

الأم :ا�ست�شهد عبد اهلل ذبيحا مظلوما,ا�ست�شهد عبد اهلل ر�ضيعا
�شهيدا ظامئ ًا ...
علي :ال يا �أمي �,صورته �ستظل حا�ضرة يف ذاكرتي وذاكرة جميع
الأطفال .فكلما ر�أيت طفال ر�ضيعا على �صدر �أمه �س�أتذكره وكلما �شاهدت
ولدا يطلب املاء عط�شا �س�أتذكره وكلما �شربت قدح ماء بارد لذيذ لن �أهن�أ
به لأن عبد اهلل الر�ضيع ا�ست�شهد لنحيا نحن ولن�أخذ بث�أره :الآن فهمت
“�أين الطالب بدم املقتول بكربالء “
علي� :أتكون هذه خيمة �أهل بيت احل�سني÷

“مو�سيقى الطف:

امل�شهد الثالث :
�صوت �صحراء وخيول ,دخان
يت�صاعد يقف علي على زاوية من
زوايا امل�رسح يب�رص امر�أة ملتحفة
بال�سواد تقف �أمام خيمة فيها الكثري
من الن�ساء ,يقرتب من اخليمة قائال:
تقرتب منه فتاة �صغرية قائلة :

ي�ستدير علي ويق�صد زاوية �أخرى
(�ضوء دائري على الزاوية) (�صوت
مياه)
العبا�س ميلأ القربة يقرتب علي

فتاة� :أرجوك اذهب �إىل العبا�س÷ وذكره باملاء.
علي� :سيدي يا �سيدي دع يل القربة وعد �أنت
العبا�س:ال يا علي
علي :ولكني �أريد ن�صرتكم والفوز معكم.
العبا�س� :إذا عد ولب النداء
25
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احلوار

يرك�ض علي �إىل زاوية �أخرى حيث
الإمام احل�سني»ع» ،وهو ينادي

علي :لبيك يا ثار اهلل لبيك �سيدي وموالي� ,سيدي ائذن يل بالقتال
بني يديك
احل�سني÷ :ال يا علي
علي :مل كلما �أردت �أن �أ�شارككم جهادكم رف�ضتموين!
احل�سني :لكل دوره يا علي ..عد من حيث �أتيت ف�إن لنا هناك يف زمانك
حفيدا� ,إن واليته فقد واليتنا وان ن�صرته فقد ن�صرتنا.
عليك �أن تعود حتى تقاوم وجتاهد فال ي�ضيع دم �أهل بيتي�..أنت يا علي
من زمن ي�شبه زماننا..عد وعلم �أقرانك �إيثار العبا�س ,وع�شق القا�سم,
ووالء علي الأكرب,عد وحدثهم عن �صرب زينب احلوراء ,ودموع الرباب,
�سكينه وعط�ش الر�ضيع.

يبكي علي

امل�شهد الرابع :
ي�أتي علي مع عدد من رفاقه يرتدون
الزي الع�سكري وال�سالح ,يتجولون �أنحاء
امل�رسح مب�شية ع�سكرية .
ويف هذه الأثناء ي�أتي �صوت ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل:
(�أ�صوات عمليات يا �أبا عبد اهلل – يا
زهراء – املوت لإ�رسائيل )..
ثم يخرجون حاملني �أعالم حزب اهلل على
وقع لطمية � .سيدي للحرب ها قد �أتينا,
للندا موالي نحن لبينا  ,ح�سينا واح�سينا
يا يهود الرج�س لن ترهبونا  ..نحن جمر
يف عني الغا�صبينا ,من �أنتم حزب اهلل
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�صوت ال�سيد ح�سن:

واهلل يا �أبا عبد اهلل لو �أين �أعلم �أين �أقتل ثم �أحرق ثم �أنرث ثم �أذر يف
الهواء ثم �أحيا ثم �أحرق ثم �أنرث يفعل بي ذلك �ألف مرة ما تركتك يا
ح�سني.
لبيك يا ح�سني ...

مسرحية

طري اجلنة

�شخ�صيات امل�سرحية:
 الإمام احل�سني÷ ال�سيدة زينب الرباب دمية متثل الطفل الر�ضيع. �أطفال (�سبايا) :عدد 3 فتيات �أطفال  :عدد 3 عمر ابن �سعد حرملة. -اعداء 3

اللوازم املطلوبة:
خلفية متثل ال�صحراء/كربالء،و�أج�ساد ال�شهداء...
ثياب مالئمة لكل من املمثلني.عباءات  +غطاء للوجه  +كفوفلل�سبايا والن�ساء.
قو�س و�سهم.قرب ماء.-دمية متثل الطفل الر�ضيع.
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يذب عن حرم
احل�سني � :أال من ٍ
نا�صر ين�صرنا� ,أال من مغيث يغيثنا� ,أال من طالب للج ّنة ّ
موحد يخاف اهلل فينا ,
ر�سول اهلل� ,أال من ّ

يبد�أ امل�شهد مبو�سيقى حزينة،
تتنا�سب مع اجلوُ .ي�سمع �صوت
احل�سني»ع» من داخل الكوالي�س يا �أخي يا حبيب ابن مظاهر ,ويا م�سلم ابن عو�سجة ,يا زهري ويا برير ,يا فر�سان الهيجاء
ثم يخرج احل�سني «ع» و�أبطال ال�صفاء ,مايل �أناديكم فال جتيبون ,و�أدعوكم فال ت�سمعون� ,أ�أنتم نيام؟ �أرجوكم
�شيئا ً ف�شيئاّ ،

تنتبهون� ,أم حالت مودتكم بينكم وبني �إمامكم ,هذي ن�ساء ر�سول اهلل قد عالهنّ على
خلفية فقدكم النحول ,فقوموا من نومكم �أيها الكرام ,وادفعوا عن حرم ر�سول اهلل الطغاة اللئام,
ويكمل حديثه وينظر �إىل
ُ
ّ
ال�شهداء
ّ
تق�صرون ،وال عن
ن�صرتي
عن
كنتم
ملا
ال
�
إ
و
ؤون,
�
اخل
الدهر
بكم
وغدر
املنون،
ريب
�صرعكم
أم
�
ّ
وهو يناديهم وي ّتجه �صوب القوم،
دعوتي حتتجبون ,فها نحن عليكم مفتجعون ,وبكم الحقون� ,إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون� ,أال من
ويكمل نداءه من وراء الكوالي�س
ّ
يذب عن حرم ر�سول اهلل � ,أال من
ة
ن
للج
طالب
من
أال
�
يغيثنا,
مغيث
من
أال
�
ين�صرنا,
نا�صر
ٍ
ٍ
ّ
موحد يخاف اهلل فينا.
من اجلهة املقابلة ،ت�سلط الإ�ضاءة الرباب  :ولدي عبد اهلل كم كنت �آمل �أن ي�أتيك ع ّمك العبا�س ب�شيء من املاء ,ولكن ّ
عظم
بعمك الع ّبا�س ,ا�صرب يا بني لع ّل �أباك ي�أتي ب�شيء منه.
على الرباب وهي ته ّز �رسير وليدها اهلل لك الأجر ِّ
الر�ضيع...

رباب  :عبد اهلل ولدي ,يا �إلهي ماذا �أ�صابك,
وفج�أة يغمى على عبد اهلل  ,فت�رصخ �أخ ّية زينب� ,أخ ّية زينب ...
� ّأمه  ,فت�أتي زينب ب�رسعة
زينب :نعم �أخ ّية الرباب ما الأمر ؟
رباب� :إ ّنه ولدي عبد اهلل قد �أغمي عليه من �شدّة العط�ش ,ول�ست �أدري ما �أ�صنع
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زينب �:أخي يا �أبا عبد اهلل ,يا �أبا عبد اهلل ...
فت�أخذ زينب الطفل وتنادي
احل�سني  :ما الأمر يا زينب؟
في�أتي احل�سني على عجل
زينب � :أخي انظر �إىل ولدك عبد اهلل لقد �أ�شرف على الهالك من �شدّة العط�ش� ,إن كانت
احلرب على الكبار فما ذنب ال�صغار ,خذه يا �أخي ,لع ّل القوم يرحمونه ل�صغر �س ّنه وي�سقونه
تنادي ال�سيدة زينب”ع” ،الإمام
�شربة ماء.
احل�سني “ع”.
احل�سني  :نعم واهلل يا �أخ ّية� ,أفعل ذلك
احل�سني ÷ ي�أخذ الطفل

احل�سني  :يا قوم ,لقد قتلتم �أ�صحابي و�أهل بيتي ,ومل يبق عندي �سوى هذا الطفل الر�ضيع
وهو ّ
يتلظى عط�ش ًا وظم�أً ,ارحموه ل�صغر �س ّنه ,فهو ال يدري ما الغاية ولي�س عليه جناية ,خذوه
يتجه الإمام احل�سني ÷ �إىل التلّة
ووراءه ال�سبايا ال�صغار ,ومعهم قربة وا�سقوه �شربة ماء وردوه �إيل.
ماء ,فيقف ÷ على التلّة وال�سبايا
وراءه

يف هذه الأثناء تعقيب من ال�سبايا � -أجل ال ذنب له
ال�صغار "�رشبة ماء �رشبة ماء"
 ال ال ت�سقوهفيختلف القوم فيما بينهم
 بلى ا�سقوهعمر ابن �سعد  :حرملة �أين حرملة
في�صعد حرملة على �شيء مرتفع وراء حرملة � :أمرك �أ ّيها القائد
التلّة حتى يظهر للجمهور وي�سدد
عمر ابن �سعد :اقطع نزاع القوم يا حرملة
ال�سهم باجتاه الطفل ويرميه به
حرملة � :أمرك يا موالي
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احل�سني  :واولداه  ,واعبد اهلل ...

ال�سبايا ال�صغار يرك�ضون نحو اخليام
وهم ي�رصخون ,قتل الطفل الر�ضيع,
فتخرج الن�ساء وهي تنحب وتقول :
يف هذه الأثناء احل�سني يرفع الطفل
الر�ضيع ويقول :

 ...ويعطيه ل ّأمه الرباب ويقول :
ويخرج عن امل�رسح فتحمله الأم �إىل
�أعلى وتعاونها ال�سبايا وت�أرجحه
يف العالء  ,فيعلو �صوت العزاء,
و�أن�شودة( جرى دمعي) �أو �أي ان�شودة
تتالءم وامل�شهد.
وبعد الإنتهاء حتمله الأم �إىل خيمته
وت�ضعه يف �رسيره وته ّز له
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ال�سبايا الأطفال :قتل الطفل الر�ضيع.....
الن�ساء :واعبداهلل....
علي ما نزل بي �أ ّنه بعينك ,اللهم خذ حتى تر�ضى
احل�سني  :اللهم هون ّ
خذ حتى تر�ضى ,اللهم ال يكن �أهون عليك من ف�صيل ناقة �صالح  ,اللهم
خذ حتى تر�ضى
احل�سنيّ :
عظم اهلل لك الأجر بولدنا الر�ضيع

مسرحية

الوداع

ال�شخ�صيات:

اللوازم املطلوبة:

النجمةالهالل-النخلة

�ستائر �سوداء ،معلق عليها جنوم.جم�سم جنمة.جم�سم هالل.جم�سم نخلة.-مو�سيقى مالئمة.
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امل�شهد ليلي:
الراوي ُيرحب بالأطفال ويرتكهم
لي�شاهدوا الق�صة� (.إنزال �ستائر
�سوداء معلق عليها جنوم �أو مر�سومة
وبعد قليل تظهر جنمة ويوجد على
امل�رسح نخلة) بدء مو�سيقى خمتارة
(�صوت الريح) ظهور الهالل ببطء
فتقول النجمة للهالل

النجمة� :أين كنت يا هالل ومل �أنت حزين؟
الهالل :كنت قرب نهر الفرات �أتذكر كل ما جرى يف هذه الأر�ض
الطاهرة� ,أتذكر دموع الراحلني.

هنا تهتز النخلة لتقول :

�إدخال مو�سيقى جديدة ( نينوى )
ترافق الق�صة �إىل النهاية
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النخلة � :آه..ليتني �أ�ستطيع حراك ًا لكنت ن�صرتهم ودافعت عن احل�سني
÷ ومن ظلم معه.
الهالل :ولكنك �ساعدت الإمام كثري ًا �أيتها النخلة ,وحميت �أوالده
و�إخوته من �سهام الأ�شرار.
النجمة :مه ًال مه ًال� ..إين جنمة �صغرية و�أريد �أن �أعرف كل �شيئ ..
الهالل� :س�أروي لكم هذه الق�صة� ،إنها حكاية حقيقية م َّر عليها زمن ,
لكننا ن�سمعها كل �سنة ،وك�أننا ن�سمعها لأول مرة.
الهالل:كنت هناك ر�أيت كل �شيئ كذلك النخلة والنهر والنجوم ,ر�أينا
الإمام ُيقتل على �أيدي الكفار و ُيقطع ر�أ�سهُ ,يعلق على الرماح ,ر�أيت
�أوالده و�إخوته ُيقتلون و�أهل بيته و�أ�صحابه وهم ُعطا�شى يتل ّوون من الأمل
والعذاب.
النجمة :مه ًال مه ًال  ..من هم؟ من هو الإمام وملاذا قتلوه؟ �أخربين
يا هالل!
النخلة  :دعني �أخربها �أيها الهالل!

ËÌiBÃÍnºA

تهز النخلة �أوراقها وتقول :
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النخلة  :قبل �أن �أتكلم عن الإمام �سوف �أحدثكم عن �أبيه ،وجده..جده
النبي حممد ‘ كلنا نعرف النبي حممد ‘ ولكنني �سوف �أتكلم
عنه �أكرث  ..اهلل (جل جالله) خلقنا كي نعبده وف�ضلنا عن كل خملوقاته,
و�آخر نبي �أر�سله اهلل لنا ليهدينا �إىل اخلري هو النبي حممد ‘ ,كان
ي�ساعد الفقراء و ُيعلم النا�س ال�صالة والأخالق وكان ُير�شد النا�س �إىل
عبادة اهلل دون �سواه.
كان لدى النبي ‘ بنت �إ�سمها فاطمة الزهراء ÷ وكانت فاطمة
مثل �أمها  ..مهذبة وحتب �أهلها وقد �ساعدت النبي كثري ًا وخا�صة بعدما
توفيت �أمها ال�سيدة خديجة ،وكانت فاطمة ÷ يف ذلك احلني �صغرية.
تزوجت الزهراء ÷ ابن عم النبي وخليفته الإمام علي ÷.
الهالل� :آه ما �أجمل هذا الإ�سم دعيني �أكمل عنك �أيتها النخلة :لقد
كان الإمام علي ÷كان �أول من �آمن بالإ�سالم ودافع عنه ,وكان
للإمام �أربعة �أوالد:احل�سن واحل�سني وزينب ÷ و�أم كلثوم ،وكانوا عائلة
�سعيدة يحبون النا�س وي�ساعدون الفقراء والأيتام .وبعد فرتة من الزمن
�إ�ست�شهدت ال�سيدة الزهراء ÷ والإمام علي ÷ ثم الإمام احل�سن
÷ وبقي الإمام احل�سني÷ ،وكان يف زمنه÷ رجل ي�سمى
يزيد.
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فتهتز النجمة وتقول :

النجمة  :مه ًال  ..مه ًال � ..أنا �أعرف هذا الرجل كان يعي�ش يف الكوفة
وكان �سيئ يطيع ال�شيطان يقتل وي�سرق وال ُيحب �إال نف�سه
الهالل � :أجل
النخلة  :لعنه اهلل كم كان يكره اخلري وم�ساعدة النا�س ,وكان يكره
الإمام احل�سني ÷ والإمام هو �أف�ضل النا�س يحب اخلري والعمل
ال�صالح.
النجمة  :نعم وماذا ح�صل بعد ذلك؟!
الهالل � :إن الإمام احل�سني ÷ قائد الأمة ،و�أهل بيته الذين �سلكوا
طريقه و�إنتبهوا �إىل �أن الإمام احل�سني÷ مع�صوم عن اخلط�أ �أي �أنه
ال ُيخطئ �أبد ًا �أبد ًا واحلق معه دائم ًا.كان يزيد يريد قتل الإمام احل�سني
÷ لكي ال يكون هو �أمري امل�ؤمنني ،ولأن النا�س كانوا ينتظرونه وكان
النا�س يكتبون للإمام ر�سائل كثرية ,ويطلبون منه �أن يح�ضر ب�سرعة
كبرية ,كي ُيخل�صهم من يزيد و�أ�صحابه ,وملا �صار وقت رحيل الإمام
احل�سني ÷ �إىل الكوفة جمع كل �أهله وكان عند الإمام احل�سني ÷
بنت �صغرية �إ�سمها فاطمة .
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النخلة  :عفوا يا هالل دعني �أكمل عنك� ,أنا �أعرف فاطمة لقد حكت
يل الريح ق�صتها.كانت فاطمة مري�ضة كثري ًا وقرر الإمام احل�سني ÷
�أن يرتك املدينة  ,وملا عرفت فاطمة �أن الإمام ÷ ُم�سافر �صارت تبكي
كثري ًا ,ف�أخذت �أخيها ال�صغري الطفل الر�ضيع و�صارت تبكي و�صار الإمام
يبكي� ،س�ألت الإمام احل�سني �أن يرتك لها الطفل الر�ضيع لكي ت�ست�أن�س
به ،لأنها كانت ت�شعر �أ ّنها لن تراه بعد ذلك اليوم؟!!
النجمة :وملاذا كانت ت�شعر بذلك؟! هل ح�صل للطفل الر�ضيع �أي
مكروه؟!!!
الهالل :كفى يا نخلة�..أنا عاجز عن �سماع املزيد ..دعينا نرتاح ,و�أنت
يا جنمة :ما ر�أيك �أن ت�أتي غد ًا لنكمل الق�صة ،وع�سانا نخربك �أكرث عن
الطفل الر�ضيع!
النجمة � :أنا �أ�شكرك كثري ًا يا الهالل و�أنت يا نخلة لأنك جعلتني
�أعرف الإمام احل�سني ÷ و�أ�صبحت �أعرف �أن النبي‘ جده  ,و�أن
الإمام احل�سني ÷ مع�صوم عن اخلط�أ وعرفت �أن يزيد كان من جنود
ال�شيطان ,و�أن النار تنتظره .والآن �أ�ستودعك يا هالل ويا نخلة.
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مسرحية

الإيثار

اللوازم املطلوبة:

ال�شخ�صيات:

دمية متثل هادي.دمية متثل ر�ضا.-دمية متثل املالك.

 هادي. ر�ضا. �صوت ميثل النف�س الأمارة بال�سوء -مالك.

ËÌiBÃÍnºA
يدخل ر�ضا

يدخل هادي

يقف هادي حزينا ً ويقف ر�ضا جانبا ً
ويطل من فوقه مالك �أبي�ض

iAËA
ر�ضا� :شوكوال لأ لأ بطاطا �إم م م لأ �سو�سيت ..جايي عبايل من كل �شي
ب�س ال  1500ما بتك ّفي.
هادي :ال�سالم عليكم يا ر�ضا� .شو لوين رايح؟
ر�ضا :وعليكم ال�سالم يا هادي ،رايح عالدكان ومعي  1500وم�ش عارف
�شو بدي �إ�شرتي حمتار كتري ف ّكر معي.
هادي :ت�شرتي! يا ريت �أين كمان متلك بقدر �إ�شرتي متل ما بدي.
ر�ضا :ولي�ش ما بتقدر؟!
هادي� :أهلي ما معون م�صاري كتري وخرجيتي ب�س  250لرية ،وبال�شهر
مرة لتو�صل لل  500واليوم بالذات ما قدروا يعطوين �شي.
ر�ضا :عنجد يا هادي معقول؟!
املالك :ر�ضا �إنت م�ؤمن �ساعد خ ّيك امل�ؤمن وق�سوم امل�صاري يلي معك،
خليه يفرح متلك.
ر�ضا� :صحيح ..الزم �أعطي من م�صرياتي ل�صديقي!
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يحدث ر�ضا نف�سه�/أو ي�سمع �أ�صواتا ً

�صوت :لأ لأ �أوعك يا ر�ضا هيك مع�ش بتقدر ت�شرتي متل ما ب ّدك..
ر�ضا :معك حق ..م�ش ح�ساعدو.
املالك :ر�ضا ،ما �سمعت �شو عمل العبا�س بكربالء ملّا راح يجيب املاي.
كان كتري عط�شان ،وما قبل ي�شرب قبل ما ي�شربوا الأطفال .العبا�س �آثر
غريه على نف�سه .و�إنت الزم تعمول متل العبا�س ّ
وتف�ضل �صديقك على
نف�سك وتقت�سم املبلغ اللي معك بينك وبينو.
ر�ضا� :صح الزم �ساعد هادي وما كون ط ّماع و�أناين.
ال�صوت :لأ لأ �أوعك يا ر�ضا.
ر�ضا :روحي يا نف�سي الأمارة بال�سوء! ما بدي رد عليك! �أنا رح كون متل
العبا�س �آثر غريي على نف�سي .مع �إين كنت حابب �إ�شرتي كتري �أ�شيا ،ب�س
هل �ساعد �صديقي.
من واجبي ّ أ

يتقدم ر�ضا نحو هادي
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ر�ضا :تعى يا هادي �إم�شي ن�شرتي �أنا وياك ،م�ش ّ
حف�ضل نف�سي عليك
�أبد ًا ،وحكون متل العبا�س دوم ًا.
هادي� :شكر ًا ر�ضا �شكر ًا ،عنجد �إنت �أف�ضل �صديق.

مسرحية

القا�سم

ال�شخ�صيات:

اللوازم املطلوبة:

 القا�سم :فتى يف احلادية ع�شرمن عمره.
 �سكينة :فتاة يف الرابعة ع�شر منعمرها.
 �أطفال عدد  :3ترتاوح �أعمارهمما بني .11-9
 احل�سني :ممثل الدور عمره 15�سنة.
 رملة:ممثلة الدور عمرها 15�سنة.
 �سبايا عدد �:3أعمار خمتلفة. �أعداء عدد : 5ترتاوح �أعمارهمبني .16-14

 ثياب الأطفال الثالث :عبارة عن د�شدا�شةبي�ضاء ،حزام �أخ�ضر ،عمامة �سوداء� ،سيف ،عباءة
على الكتف .
 ثياب القا�سم ، :ونف�س ثياب الأطفال .لكنالعمامة خ�ضراء
 ثياب �سكينة وال�سبايا :عباءات على الر�أ�س +رميات +كفوف.
 ثياب الإمام احل�سني "ع" :عمامة +د�شدا�شة+عباءة على الكتف� +سيف +حزام..
 ثياب الأعداء :ثياب ت�شبه ثياب احلرب �ألوانهاترتاوح ما بني الأحمر والأ�صفر ...رماح +دروع+
�سيوف.
 خيم :من القما�ش الأ�سود. رايات. -جم�سم ميثل علي َا الأكرب وهو �شهيد.
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يدخل ثالثة �أطفال ويجل�سون على
امل�رسح وهم خائفون وم�ضطربون,
وبعد قليل يخرج القا�سم على امل�رسح,
فرياهم بتلك احلالة ,فيقول لهم :

القا�سم َ :مل �أنتم م�ضطربون هكذا ؟
الطفل الأ ّول  :لقد قتلوا جميع �آبائنا و�إخواننا (ويبكي)
الطفل الثاين :مل يبق من الرجال �سوى موالنا احل�سني × يريدون
قتله!
القا�سم  :مل تفكرون بهذه الطريقة؟ ماذا لو فكرمت بطريقة �أخرى؟
ماذا لو فكرمت مبقاتلة ه�ؤالء القوم الكفرة؟!
الطفل الثالث  :يا �إلهي ! ماذا؟!نقاتلهم ؟!
القا�سم � :إ�سمعوا �أتظنون �أنّ �آبائكم قد قاتلوا ه�ؤالء القوم ،ليهزموهم
ويعودوا عليكم بالغنائم؟ كال! بل قاتلوهم لتحيا الأ ّمة من بعدهم ح ّر ًة
�أب ّية ,ولي�ستقم دين اهلل يف العباد � ,أمل ت�سمعوا ع ّمي احل�سني منذ
ال�صباح يردد :
�إن كان دين حممد مل ي�ستقم �إال بقتلي فيا �سيوف خذيني! ّثم انظروا
لأنف�سكم� ،أنتم �أبناء ال�شهداء العظام ,هل هذا املوقف الذي يليق
ب�آبائكم  ,ه ّيا �أجبوين .

رفع الأيدي قب�ضات

الأطفال  :نقاتلهم  ..نقاتلهم  ..نقاتلهم
القا�سم  :خذوا  ,هناك الكثري من ال�سالح قد �أفلته املوت من يد
�أ�صحابه  ,خذوه.
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الأطفال ي�أخذون �سهام ورماح
و�سيوف مو�ضوعة على الأر�ض .يف
هذه الأثناء تخرج �سكينة من وراء
اخليام وهي متعبة تنادي :

�سكينة :واعط�شاه ,وا عط�شاه� ,أال من ي�سقيني �شربة ماء� ,شربة
ماء,

وتقرتب من القا�سم وتقول له :

�سكينة :قا�سم�,أين ع ّمي العبا�سَ ,مل مل يعد بعد ,لقد وعدين باملاء
ومل �أره بعد ذلك� ,أجبني يا قا�سم.

القا�سم يف هذه الأثناء ينزل �إىل
الأر�ض ويبكي

(:بغ�صة) �إ�صربي يا �سكينة� ,إ�صربي يا ابنة العم  ,فواهلل
القا�سم ّ
هنالك ما هو �أعظم
�سكينة :لقد �س�ألتك عن عمي العبا�س �أريد عمي العبا�س � ,أين عمي
العبا�س
القا�سم( :ببكاء) ّ
عظم اهلل لك الأجر بعمنا العبا�س
�سكينة  :ال ,ال ,ال  ..وا عماه وا عبا�ساه ...

وتعود �إىل الكوالي�س وهي تنحب
وتبكي  ,عند ذلك ن�سمع �صوت
احل�سني وهو ينادي

طالب
نا�صر ين�صرنا� ,أال من ٍ
مغيث يغيثنا� ,أال من ٍ
احل�سني� :أال من ٍ
موحد يخاف اهلل فينا
يذب عن حرم ر�سول اهلل� ,أال من ٍ
للج ّنة ّ
القا�سم� :إ ّنه عمي احل�سني  ,لبيك يا ع ّماه
الأطفال :لبيك يا �أبا عبد اهلل
القا�سم :ها هو عمي احل�سني قادم تهيئوا ال�ستقباله.
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عندها يدخل احل�سني �إىل امل�رسح ,
وعندما يقرتب من الأطفال  ,يقومون
التحية له ,وذلك عرب تقبيل
بت�أدية
ّ
اليد وو�ضعها على الر�أ�س  ,وعندما
ي�صل احل�سني �إليهم:

احل�سني  :قا�سم  ,ما الذي �أراه يا ابن �أخي
القا�سم  :هذا ما طلبته من جي�شك يا ع ّماه� ,أجل فال ع ّمي العبا�س وال حبيب
ابن مظاهر وال زهري وال برير وال علي الأكرب  ,مل يبق لك و لنا يف هذه الأر�ض
غرينا يا ع ّماه ,لقد �سمعناك تنادي وت�ستغيث ,فمن تنتظر �أن يجيب نداءك؟
احل�سني  :ال حول وال ق ّوة �إ ّال باهلل العلي العظيم ,منهم من ق�ضى نحبه ومنهم
من ينتظر وما ب ّدلوا تبديال� ,صرب ًا على املوت يا بني ها�شم� ,صرب ًا على املوت.
القا�سم  :ع ّماه منذ ال�صباح و�أنا �أه ّييء نف�سي ملبارزة ه�ؤالء الكفرة و�أنت
أ�صبحت وحيد ًا فريد ًا ,و�إنّ القوم قد دنوا منك ,ولي�س لهم هدف
ت�ؤجلني ,وها قد �
َ
�سواك� ,أرجوك يا ع ّماه ,دعني �أنال ال�شهادة بني يديك� ,أتو�سل �إليك يا عماه,
�أتو�سل �إليك.
احل�سني  :بني قا�سم كيف جتد طعم املوت يا ولدي
القا�سم  :من �أجلك يا ع ّماه ,واهلل �أ�شهى من الع�سل ,ع ّماه هل �أكون من
ال�شهداء بني يديك
احل�سني  ( :يقف ويقف معه القا�سم) نعم واهلل� ,أنت من ال�شهداء يف هذا
اليوم� ,أين �أ ّمك رملة؟
القا�سم � :أ ّماه� ,أ ّماه ..
رملة  :لبيك يا ولدي
القا�سم � :أجيبي عمي احل�سني يا �أ ّماه
رملة :حا�ضر يا ولدي

يقرتب وينحني على يد احل�سني ,
يرتافق ذلك مع مو�سيقى حزينة,
وبعد حلظات يرفع احل�سني ر�أ�سه
ويقول له :

فيتجه القا�سم نحو الكوالي�س وك�أ ّنه
ينادي � ّأمه من اخليمة
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فتخرج رملة على امل�رسح وتتجه �صوب
احل�سني والقا�سم مي�شي خلفها,
وعندما ت�صل �إىل قرب احل�سني :

رملة  :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
احل�سني  :وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته
رملة  :ما الأمر يا �سيدي؟
احل�سني � :أخ ّية رملة ,يا عزيزة �أخي احل�سن ,هذا ولدك القا�سم قد
بطلب فيه اللحاق مبن م�ضى من دار الدنيا �إىل دار الآخرة,
علي ٍ
� ّألح َّ
نف�سك ,ف�إن رغبت به
وما كنت لآذن له بذلك حتى �أعرف ما تر�ضى به ُ
ع ّنا ,تركناه لك لتق ّر به عينك ,وي�أن�س به ف�ؤادك فقد �سمعت عن جدي
طلعت عليه
ري مما ْ
ر�سول اهلل ‘ �أنّ ا�ستئنا�س الأم بولدها �ساعة خ ٌ
ال�شم�س.
أحب �إيل من كل �شيء يف
رملة � :سيدي �أنت تعلم �أنّ ولدي هذا ,هو � ّ
رب والبحر ,مقابل �إحدى �أ�صابع يده �أو قدمه
هذه الدنيا ,ولو �أعطيت ال ّ
ما قبلت ال واهلل يا �سيدي ما قبلت ,فهو روحي وقلبي وثمرة ف�ؤادي,
ولكن يا �سيدي� ,إن بخلت به عليك فما عذري غد ًا عند �أخيك احل�سن,
ما عذري عند �أ ّمك الزهراء ,ما عذري عند �أبيك املرت�ضى وجدك
امل�صطفى ‘ ,و�أنا املر�أة التي عا�شت يف داركم ونهلت من منهلكم,
وعرفت �ش�أنكم و قدركم عند اهلل �سبحانه وتعاىل ,ال واهلل يا �سيدي
لن �أر�ضى ولن تهد�أ نف�سي حتى �أراه �شهيد ًا بني يديك ,حتت�سبه كما
احت�سبت ولدك عل ّي ًا الأكرب و�أخاك �أبا الف�ضل الع ّبا�س.
احل�سني :جزاكم اهلل عن �أهل بيت نب ّيكم خري اجلزاء خذيه يا �أخ ّية
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فتدخل رملة والقا�سم �إىل اخليمة ,
واحل�سني واقف يردد :

يف هذه الأثناء تدخل �سكينة

تفتح �سكينة �ستار خيمة ال�شهداء
وهي تقول :

بعد �أن تفتح ال�ستارة يجل�س احل�سني
على زاوية باب اخليمة وتدخل �سكينة
�إىل جانب ال�سيدة زينب ونرى زينب
جال�سة وقربها بع�ض الأطفال وهي
حتت�ضن جم�سما ً وك�أ ّنه علي الأكرب
وهي تنوح وتبكي وتقول :
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خذيه و�ألب�سيه لبا�س ًا على هيئة الكفن وعميه بعمامة �أبيه احل�سن (ع),
وودعيه يا رملة� ,إ ّنه لن مي�سي واهلل حتى ي�ست�شهد
رملة :تعال يا ولدي
القا�سم  :حا�ضر يا �أ ّماه
احل�سني  :ال حول وال ق ّوة �إال باهلل العلي العظيم ,منهم من ق�ضى
نحبه ومنهم من ينتظر وما ب ّدلو تبديال ,
�سكينة � :أ�صبحت وحيد ًا يا �أبتاه
احل�سني  :بن ّية �سكينة
�سكينة � :أين عمي العبا�س� ,أين تركته يا �أبتاه ,خذين �إليه �أريد فقط
�أن �أودعه.
احل�سني  :بنية �سكينةَ ,مل ل�ست مع عمتك زينب� ,أين عمتك زينب
�سكينة  :عمتي زينب ,ها هي يف خيمة الن�ساء تنوح وتبكي قرب ج�سد
�أخي علي الأكرب� ,أدخل �إليها �أبتاه.
�سكينة:ع ّلها �إن ر�أتك يهد�أ روعها قلي ًال� ,أدخل �إليها يا �أبتاه.
زينب  :علي يا علي ,يا روح ع ّمتك ,قتلوك يا ابن �أخي قتلوك يا �شبيه
امل�صطفى ,قتلوك يا وريث املرت�ضى ,ما �أجر�أهم على اهلل ور�سوله,
علي� ,آه يا عمتي.

ËÌiBÃÍnºA

iAËA

عند ذلك يقف احل�سني ويدخل �إىل
اخليمة

احل�سني� :أخ ّية زينب ,ت�صربي يا �أخية� ,أخية �أهل الأر�ض ميوتون
و�أهل ال�سماء ال يبقون ,وكل حي هالك �إ ّال وجهه ،له احلكم والأمر و�إليه
ترجعون ,ف�أين جدي ر�سول اهلل ‘ و�أين �أبي علي �أمري امل�ؤمنني,
و�أين �أمي فاطمة الزهراء ,و�أين �أخي احل�سن × ,وه�ؤالء خري م ّنا
جميع ًا.
زينب :يا خليفة املا�ضني وثمال الباقني  ,اليوم واهلل يقتل جدي
امل�صطفى ,اليوم واهلل يقتل �أبي املرت�ضى ,اليوم واهلل تقتل �أمي
الزهراء ,يا جداه يا ر�سول اهلل� ,إليك و�إىل اهلل امل�شتكى� ,إليك و�إىل
اهلل امل�شتكى.
احل�سني� :أخ ّية زينب� ,أ�س�ألك بحقي عليك يا �أختاه �إذا �أنا قتلت فال
علي خدا� ,أتعلمني يا �أختاه ,عندما �سقط
علي جيبا ،وال تخد�شني ّ
ت�شقني ّ
علي للأر�ض ,ا�ستغاث بي ف�أغثته ,وملّا و�صلت �إليه وجدته على حاله,
مقطع بال�سيوف خم�ضب بالدماء ,ف�أخذت ر�أ�سه وو�ضعته يف حجري ,ملّا
تب�سم ّثم قال� “ :أبتاه ,هذا جدي ر�سول اهلل ‘ قد �سقاين
أح�س بيّ ,
� ّ
بك�أ�سه الأوفى �شربة لن �أظم�أ بعدها �أبد ًا ,وهو يقر�ؤك ال�سالم ويقول
عجل بالقدوم علنا ,ف�إ ّنا م�شتاقون �إىل ر�ؤيتك” ّثم فا�ضت روحه
لك ِّ
الطاهرة ,وا ولداه ,وا علياه..
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 ,وا �أخاه ...
احل�سني ينحني على اجل�سد وهو يقول
واعلياه  ..ومن ثم يقول :
وا ولداه
ّ
ثم يقف ويقول
ومن ّ
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وغمها وقد بقي �أبوك
احل�سني � :أ ّما �أنت فقد ا�سرتحت من ِّ
هم الدنيا ِّ
لوحده ,وما �أ�سرع حلاقه بك.
احل�سني � :أخ ّية زينب  ,تعزّي بعزاء اهلل وعزاء ر�سوله ,وا�ستعيني
بال�صرب وال�صالة� ,إ ّنها لكبرية �إ ّال على اخلا�شعني ,وا�ستعيني بال�صرب
وال�صالة � ,إنها لكبرية �إال على امل�ؤمنني

ويخرج من اخليمة ويغلق �ستار اخليمة
وهو يقول :

احل�سني  :ال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم� ,إ ّنا هلل و�إنا �إليه
راجعون

وبعدها يتجه �صوب اخلارج جلهة
القوم الظاملني وهو ينادي

احل�سني� :أال من نا�صر ين�صرنا �أال من مغيث يغيثنا� ,أال من موحد
يخاف اهلل فينا� ,أال من طالب للج ّنة يذب عن حرم ر�سول اهلل.

يف هذه الأثناء يخرج القا�سم من وراء
اخليام برفقة الأطفال ويقول :

القا�سم  :لب ّيك يا ع ّماه
الأطفال :لبيك يا �أبا عبد اهلل ,نريد �أن نذهب معك للقتال يا
قا�سم.
القا�سم  :ال �أنتم �أبقوا هنا حلرا�سة املخ ّيم � ,أ ّما �أنا ف�أ�ستودعكم اهلل
و�إىل امللتقى يف اجل ّنة ب�إذن اهلل.
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يف هذه الأثناء تخرج �سكينة من خيمتها
وهي تقول :

�سكينة :اهلل اهلل يا فتية بني ها�شم  ,تزفون �إىل املوت ز ّفا  ,ونفو�سكم
�إليه لهفا ,تودعون احلياة وداع الكارهني لها والآي�سني منها ,بوركت لكم
اجل ّنة ,يا �أحباب حممد وعلي وفاطمة ,ولكن ملن ترتكون حرائركم
وج َّهالها ,ليت ال�سماء �أطبقت على الأر�ض،
الكرمية� ,ألعتاة بني �أم ّية ُ
وليت ال�شم�س ما �أ�شرقت ,ولي�س يف الأحياء �أنتم ,يا �صفوة الأخيار من
عباد اهلل الأبرار ,على الدنيا بعدكم العفا ( ,مكررة)

ثم تعود �إىل خيمتها  ,فتخرج
ومن ّ
ال�سيدة زينب وتخاطب القا�سم
وتقول :

زينب :قا�سم  ,قا�سم� ,إىل �أين يا عمتي� ,إىل �أين يا ابن �أخي؟! �أ�إىل
املوت يا قا�سم؟!
القا�سم � :إ ّنه ال ب ّد من املوت يا ع ّمتي.
زينب  :نعم واهلل يا عمتي �إ ّنه ال ب ّد من املوت ح ّقا ,وال ب ّد من الفراق
ح ّقا ,ولكن َمل ت�ستعجلون؟!

يف هذه الأثناء يدخل الإمام احل�سني
ويقول لزينب :
فتعود زينب �إىل خيمتها وهي تقول

احل�سني� :أخ ّية زينب �إرجعي �إىل اخليمة يا �أختاه
زينب  :ليت املوت �أعدمني احلياة قبل هذا اليوم!
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ب�ضم
يف هذه الأثناء يقوم احل�سني
ّ
القا�سم �إىل �صدره ويجل�سان على
الأر�ض ,كل ذلك يرتافق مع مو�سيقى
حزينة ومن ثم يقوم احل�سني ويقول
للقا�سم :

ويخرج القا�سم عن امل�رسح ويتجه
نحو القوم  ,فيت�ساءل القوم وتتعاىل
ال�صيحات .

عندها يعلو �صوت القا�سم وهو
يقول:
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احل�سني  :يف �أمان اهلل يا ولدي  ,يف �أمان اهلل

القوم  - :من هذا الغالم الذي برز �إلينا هذه امل ّرة
 يبدو �أ ّنه �أحد �أبناء احل�سني ابن علي ول�ست �أدري ما هذا الثوب الذي يرتديه �إ ّنه يرتدي ثوب ًا على هيئة الكفن وك�أ ّنه يذ ِّكرنا بالآخرة هيا �أيها الفتى ع ِّرف عن نف�سك من �أنت؟!القا�سم � :إن تنكروين ف�أنا جنل احل�سن
�سبط النـبي الطـاهر وامل�ؤتــم
هذا ح�سني كالأ�سري املرتـهن
بني �أنا�س ال ُ�سقوا ُ�صوب املزن
با�سم اهلل وباهلل وعلى م ّلة ر�سول اهلل

ËÌiBÃÍnºA
ويبد�أ بالرباز مع القوم فتتعاىل
ثم يعود
ال�صيحات وال�رصاخات ومن ّ
ويقف على التلّة وينحني لريبط حذاءه
فيعاجله كافر ب�رضبة على ر�أ�سه فيقع
القا�سم �أر�ضا ً وي�رصخ:
يهاجم احل�سني القوم ،والقا�سم ي�رصخ
عماه (م�ؤثرات
وينادي �أدركني يا ّ
�صوتية )  ,وعندما ي�صل احل�سني �إىل
ّ
التلّة ي�أخذ ر�أ�س القا�سم بني يديه,
ومي�سح الدم والرتاب عن ر�أ�سه  ,يف
هذه الأثناء يذهب �أحد الأطفال �إىل
خميم الن�ساء خلرب عن مقتل القا�سم
ّ
وهو يبكي وينادي:

iAËA

القا�سم  :ع ّماه ع ّماه �,أدركني يا ع ّماه
احل�سني  :يا �أعداء اهلل

الطفل  :ع ّمة زينب قتل القا�سم
فتخرج ال�سبايا من اخليام وهن
ي�رصخن:

ال�سبايا :وا قا�سماه وا ولداه وا �أخاه
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يف هذه الأثناء احل�سني ينعي القا�سم
ويقول :

احل�سني  :قا�سم بني قا�سم ,يع ّز على ع ّمك واهلل �أن تدعوه فال
يجيبك� ,أو يجيبك فال يعيينك� ,أو يعينك فال يغني عنك ,يوم واهلل ق ّل
لقوم قتلوك,من خ�صمهم يوم القيامة ج ّدك
نا�صره وكرث واتره.فبعد ًا ٍ
و�أبوك ,رحمك اهلل يا قا�سم ,واقا�سماه ...
اللهم �إ ّنا �أهل بيت نب ّيك ,قد ظلمنا وا�ضطهدنا ,و�أخرجنا
احل�سني ّ :
اللهم اح�صهم عددا,
اللهم فخذ لنا بحقنا منهمّ ,
من دارنا بغري حقّ ,
واقتلهم بددا  ,وال تغادر منهم �أحدا  ,ف�إ ّنهم دعونا لين�صرونا ّثم عدوا
علينا يقاتلوننا ,يا اهلل ...

ثم يحمله وي�ضعه و�سط امل�رسح
ومن ّ
�أمام الإ�ضاءة ,يرتافق ذلك مع
مو�سيقى حزينة ,يف هذه الأثناء تتحلّق
الن�سوة حول الإمام والقا�سم فيتكلّم
احل�سني ويقول :

تعقيب للن�ساء بعد كلّ جملة  ,يا اهلل
ٌ
وبعد ذلك يقوم احل�سني بحمل
القا�سم �إىل خيمة ال�شهداء  ,وبعد �أن
يخرج تكون الن�ساء بانتظاره يف اخلارج
ثم يعود �إىل القوم
فقول لهن  ,:ومن ّ
وهو يقول  :ال حول وال ق ّوة �إالّ باهلل
العلي العظيم  ,فتدخل الن�ساء �إىل
خيمة القا�سم فتتكلّم رملة وتقول :

وتخرج من اخليمة وهي على هذه
احلالة .
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احل�سنيّ :
عظم اهلل لكنّ الأجر بالقا�سم.
رملة  :قا�سم بوركت يا ولدي ,فقد �أر�ضيتني واهلل ,وما خيبت ظنوين,
وقفت مواقف الرجال �إذ ع ّز الواقفون  ,وجاهدت جهاد الأبطال �إذ ع ّز
املجاهدون ,لبيت نداء �إمامك ,ون�صرت دين نب ّيك ,ف�أبليت بال ًء ح�سنا,
وفزت فوز ًا عظيما ,و�إين �أفخر واهلل �أ ّنك ولدي و�أنّ يل يف كربالء �شهيد,
�إنّ يل يف كربالء �شهيد ( .....مكررة).

مسرحية

ا�ست�شهاد الإمام

ال�شخ�صيات:
 الإمام احل�سني ×. ال�سيدة زينب’ الإمام زين العابدين×. �سبايا عدد . 4 �أطفال عدد .3 ال�شمر. �أعداء عدد .4 -عمر ابن �سعد.

اللوازم املطلوبة:
 ثياب متكاملة لكل من  :الإماماحل�سني/الإمام زين العابدين/
ال�شمر /عمر بن �سعد /الأطفال.
 عباءات  +غطاء الوجه  +كفوفلكل من :ال�سيدة زينب وال�سبايا.
 خلفية متثل ال�صحراء. جم�سمات �أ�شجار نخيل. �سيوف.-رايات.
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يخرج الإمام احل�سني»ع» �إىل امل�رسح ،يبدو عليه احلزن والإعياء،
وهو ينادي:

نا�صر ين�صرنا� ,أال من مغيث
احل�سني� :أال من ٍ
يذب عن حرم ر�سول
يغيثنا� ,أال من طالب للج ّنة ّ
موح ٍد يخاف اهلل فينا
اهلل� ,أال من ِّ

فيخرج زين العابدين من خيمته وهو يتكئ على ع�صا ,ويحمل
بيده �سيفا ً ويقول ب�صوت متعب مري�ض :

في�أتي احل�سني م�رسعا ً �إليه ويقول له :
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زين العبدين  :لبيك يا �أبتاه
احل�سني :ولدي زين العبدين,ال حول وال ق ّوة �إ ّال
باهلل العلي العظيم,كيف جتد نف�سك اليوم يا ولدي
زين العبدين :بخري احلمد هلل.
رب العاملني .
احل�سني  :احلمد هلل ِّ
زين العبدين� :أبتاه ,ماذا �صنعت اليوم مع ه�ؤالء
القوم؟.
احل�سني :ه�ؤالء قوم قد ا�ستحوذ على قلوبهم
ال�شطان ,ف�أن�ساهم ذكر اهلل تعاىل.
زين العبدين :نعم يا �أبتاه ,ولكن مايل �أراك
وحيد ًا� ,أين عمي العبا�س� ,أين �أخي علي الأكرب �أين
الأ�صحاب والأحباب؟ .
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احل�سني يبكي

زين العبدين � :أوتبكي يا �أبتاه ,ما الأمر يا �أبتاه,
احل�سني :بني ّ
عظم اهلل لك الأجر بع ِّمك الع ّبا�س
زين العبدين :ماذا ,قتل عمي العبا�س ,واع ّماه وا
عبا�ساه (ويبكي).
احل�سني  :و�أخوك علي الأكرب
زين العبدين :و�أخي علي الأكرب ,وا�أخاه واعل ّياه
احل�سني  :يا بني ك ّل من ت�س�أل عنهم قتلى وعلى
الأر�ض �صرعى ,ومل يبق يف خميمنا هذا من الرجال
�سوى �أنا و�أنت� ,أ ّما �أنا ف�إنيّ راح ٌل عنك ال�ساعة,
ويبقى الأمر �إليك ,يبقى الأمر �إليك يا ولدي
علي بال�سيف والع�صا
زين العبدينّ :
احل�سني  :وما ت�صنع بال�سيف والع�صا بني؟!
زين العابدين� :أ ّما الع�صا ف�أتوك�أ عليها ,و�أ ّما
ال�سيف ,ف�أقاتلهم به ,حتى �أفديك بنف�سي يا �أبتاه,
احل�سني :ال واهلل  ,لن �أدعك تفعل ذلك ,ف�أنت
حجتي على �أهل بيتي و �شيعتي ,وتر ّد هذه
تبقى ّ
الن�ساء �إىل مدينة جدهم ر�سول اهلل ‘� ,إرجع
�إىل خيمتك يا بني� ,إرجع �إىل خيمتك
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ويدخله احل�سني �إىل خيمته وهو يقول له � :أ�ستودعك اهلل يا
ولدي
زين العابدين ( :يعانق احل�سني وهو يقول له):

ثم يعانقه ويبكي  ,يرتافق ذلك مع مو�سيقى حزينة ,
ومن ّ
يتوجه احل�سني �إىل القوم وهو يقول :
ثم
ّ
ومن ّ
احل�سني  :ال حول وال ق ّوة �إالّ باهلل العلي العظيم � ,إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه
ثم يبد�أ ب�إن�شاد ال�شعر ويقول :
راجعون  ,ومن ّ

في�صعد �إىل التلّة وينادي :

فتخرج الن�سوة من اخليام  ,وهي تنحب وتنادي  ,وا ح�سيناه وا
عماه ( ...كلّ واحدة تنادي بنداء )
�أخاه وا ّ
فتقول له زينب
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يف �أمان اهلل يا �أبتاه  ,يف �أمان اهلل .
�إن تـكـن الأرزاق قـ�سـمـ ًا مق ّدر ًا فق ّلة حر�ص املرء
يف الرزق �أجمل.
ـروك
و�إن تكن الأموال للرتك جـمعها فـمـا بـال مـت ٍ
بـه الـمـرء يبخل.
ـرئ
و�إن تكن الأج�ساد للموت �أن�ش�أت فـقتـل ام ٍ
بـالـ�سيـف يف اهلل �أف�ضل.
احل�سني :يا ن�ساء �آل ر�سول اهلل,هل ِّموا �إىل الوداع,
فهذا �آخر الإجتماع ,وامللتقى يف اجل ّنة� ,إن�شاء اهلل.
زينب� :أخي �أراك قد ا�ست�سلمت للموت .
احل�سني :وكيف ال ي�ست�سلم للموت من ال نا�صر له
وال معني على هكذا عد ٍو كثري .
زينب� :إذ ًا ر ّدنا �إىل مدينة جدنا ر�سول اهلل.
احل�سني :هيهات هيهات يا �أخ ّية ,لو ترك القتا
لغفا ونام.
زينب� :أخي ملن ترتكنا؟.
احل�سني :اهلل خليفتي عليكم.
�سكينة � :أبتاه �إنزل على وجه الأر�ض.
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فينزل احل�سني عن التلّة وجتل�س ال�سبايا على الأر�ض  ,ويجل�س
احل�سني مقابل �سكينة

�سكينة � :أبتاه �إم�سح على ر�أ�سي ,لأ ّنه بعد �ساعة
ال �أجد من مي�سح على ر�أ�سي

ثم مي�سح على الأر�ض ع ّدة
فيم�سح احل�سني على ر�أ�سها و ّ
ثم تقوم زينب بامل�سح على ر�أ�س �سكينة ,وكلّ واحدة
مرات و ّ
ّ
من ال�سبايا مت�سح على ر�أ�س طفلة من الأطفال ,يرتافق ذلك
مع مو�سيقى حزينةوبعدها ي�رصخ ال�شمر

ال�شمر :يا ح�سني ,يا ح�سني� ,إ ّما �أن تخرج للحرب
والقتال ,و�إ ّما �أن تنزل على حكم الأمري عبيد اهلل
ابن زياد.

تفر الن�سوة هربا ً  ,وهي ت�رصخ � ,أبتاه  ..وا ح�سيناه
يف هذه الأثناء ّ
 ..واحل�سني يحامي عن الن�ساء بيده ,في�ستلّ �سيفه ويقول :

احل�سني  :املوت �أوىل من ركوب العار،والعار �أوىل
من دخول النار ،با�سم اهلل وباهلل وعل م ّلة ر�سول
اهلل.

ويهاجم القوم فتتعاىل ال�صيحات و�أ�صوات ال�سيوف ,
واحل�سني يقول :

�أنا احل�سني ابن علي �أحمي عياالت �أبي �أم�ضي
على دين النبي تاهلل ال يحكم فنا ابن الدعي .

وبعد حلظات يخرج ابن �سعد �إىل التلّة وي�رصخ

ابن �سعد� :شمر ابن ذي اجلو�شن� ,أين �شمر ابن
ذي اجلو�شن�,أين �شمر ؟
�أحد الكفّار  :لبي النداء يا �شمر
ال�شمر :ماذا يريد القائد عمر ابن �سعد
ابن �سعد� :أ وما تعلم يا �شمر  ,لقد �شتّت جمعنا
و�صفوفنا وهو ظم�آن عط�شان ,كيف و�إذا �شرب
املاء؟
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ال�شمر  :وماذا تريدين �أن �أفعل �أ ّيها القائد؟
ابن �سعد � :إفعل �أي �شيء ,ولكن �إمنعه من �شرب
املاء .
ال�شمر :يفكر قلي ًال� ,إذ ًا� ,أعطني عدد ًا من اجلند
�أغري به على خم ّيم الن�ساء ,ف�إذا �سمع احل�سني
�صراخ الن�ساء وعويلهن ,ف�سوف يرتاجع عن القتال
ابن �سعد� :أح�سنت يا �شمر ولكن امنعه من �شرب
املاء.

املخيم فتعلوا
وين�رصف ابن �سعد وي�رصخ فيغريون على
ّ
ال�صيحات وال�رصخات وتخرج الن�سوة من اخليام ويختبئون
وراء اخليام� ,أثناء خروج �إحدى الأطفال ال�صغار من خيمتها,
يقوم ال�شمر برفع ال�سيف عليها ويخيفها  ,فتخاف الفتاة
وتقع �أر�ضا ً وت�رصخ واح�سيناه ... ,عندها يبد�أ ال�شمر بال�ضحك
ب�صوت ٍ
عال  ,في�رصخ احل�سني من خلف التالل
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ال�شمر  ,ه ّيا يا رجال,
احل�سني  :يا �شيعة �آل �أبي �سفيان �إن مل يكن لكم
دين وكنتم ال تخافون اهلل يوم القيامة فارجعوا �إىل
�أح�سابكم �إن كنتم عرب ًا كما تزعمون.
ال�شمر  :ماذا تقول يا بن فاطمة؟
احل�سني � :أقول �أنا الذي �أقاتلكم و�أنتم تقاتلونني,
�أما الن�ساء فلي�س عليهن جناح ,فامنعوا جنودكم و
جهالكم من التعر�ض حلرمي ما دمت ح ّيا.
ال�شمر  :لك ذلك يا ح�سني� ,إليكم عن حرم
الرجل ,واطلبوه لنف�سه ,لعمري �إ ّنه كف�ؤ كرمي .

ËÌiBÃÍnºA

iAËA

ويهجمون على احل�سني وهم ي�رصخون ويهللون  ,وبعد حلظات
املخيم وهو ينادي
يرك�ض احل�سني �إىل
ّ

احل�سني  :زينب� ,سكينة ,زينب� ,سكينة ,ال حول
وال ق ّوة �إال باهلل العلي العظيم

فت�أتي الن�ساء وهي تبكي وتنحب وتنادي وا ح�سيناه ,وا �أخاه ,
عماه  .....فيقول احل�سني:
وا ّ

الن�ساء :وا �أخاه  ,وا ع ّماه .....
�أخ ّية زينب �أرجعيهن �إىل اخليام  ,ال حول وال ق ّوة �إال
باهلل العلي العظيم ,ه�ؤالء قوم كفروا بعد �إميانهم

فتدخل الن�ساء �إىل اخليام  ,في�صعد احل�سني �إىل التلّة ويبد�أ
بالقول :

احل�سني  :يا �شيعة �آل �أبي �سفيان ,الويل لكم,
�ألي�ست هذي حرم جدي ر�سول اهلل‘ ,مبا
ت�ستحلون قتلي وانتهاك حرمتي� ,أولي�س جدي
�شفيعكم يوم القيامة ,واهلل ما بني امل�شرق واملغرب
�إبن بنت نبي غريي ال فيكم وال يف غريكم
ال�شمر :يا ح�سني �إ�شفق على نف�سك ,لقد �أ�صبحت
وحيد ًا فريد ًا فانزل على حكم الأمري .
تعقب من القوم � :إنزل على حكم الأمري � ,إنزل
على حكم الأمري ...
احل�سني  :ال واهلل ,ال �أعطيكم بيدي �إعطاء الذليل
وال �أق ّر لكم �إقرار العبيد ,عباد اهلل �إنيّ عذت بربي
وربكم من ك ّل ج ّبار متكرب ال ي�ؤمن بيوم احل�ساب,
نعم الرب ربنا وبئ�س العبيد انتم,
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احل�سني ( :ي�ستلّ �سيفه ويهاجم القوم  ,فتعلوا ال�صيحات
والأ�صوات واحل�سني ين�شد ويقول :
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�أقررمت بالطاعة و�آمنتم بالنبي حممد ثم انقلبتم
على ذر ّيته وعرتته تقتلونهم ,يا �أ ّمة ال�سوء بئ�س ما
خلفتم حممد ًا يف ذريته� ,أعلى قتل مثلي جتتمعون؟
القوم � :إنزل على حكم الأمري � ,إنزل على حكم
الأمري .....
احل�سني :اللعنة عليكم وعلى �أمريكم عبيد
اهلل ابن زياد� ,أال �إنّ الدعي ابن الدعي قد ركز
بني اثنتني ,بني ال�س ّلة والذ ّلة ,وهيهات م ّنا الذ ّلة,
ي�أبى اهلل لنا ذلك ور�سوله وامل�ؤمنون ,حجور طابت
وطهرت ,نفو�س �أب ّية ال تقبل الدن ّية ,وال ن�ؤثر موائد
اللئام على م�صارع الكرام.
ابن �سعد :ويحكم �أال تدرون من تقاتلون ,هذا ابن
قتّال العرب هذا ابن الأنزع البطني ,احملوا عليه.
با�سم اهلل وباهلل وعلى م ّلة ر�سول اهلل,
�أنـا احل�سـيـن ابـن عـلي� ،أح ـم ــي عـ ـي ــاالت �أبــي
�أم�ضي على دين النبي ،تاهلل ال يحكم فينا ابن
الدعي
�إن كان دين حممد مل ي�ستقم �إال بقتلي فيا �سيوف
خذيني
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يف هذه الأثناء ي�صعد �أحد الكفار �إىل التلّة وهو يحمل قو�سا ً
ثم ينظر للبعيد وك�أ ّنه يف ِّت�ش
ون�شابا ً وينظر من حوله ومن ّ
عن احل�سني  ,وي�ضع �سهما ً يف القو�س ويرميه باجتاه احل�سني
وي�رصخ

فريتفع �صوت املو�سيقى احلزينة  ,وبعد حلظات يدخل
احل�سني ملطخا ً بالدماء  ,وال�سهم يف كبده وقد خلع عباءته
فريمتي على التلّة وبعد التململ يقوم بانتزاع ال�سهم ومن
ثم يقوم ومي�شي وهو نازل عن التلّة يقوم �أحد الكفّ ار ب�رضبه
ّ
ربه
يناجي
وهو
ا
أر�ض
�
فيقع
ظهره
على
بالرمح
ً
ّ

في�أتي ال�شمر وي�ستلّ �سيفه ويح ّز ر�أ�س احل�سني  ,ويرفعه
ثم يبد�أ بالتهليل وال�رصاخ
على الرمح وي�ضعه على التلّة ,ومن ّ
ثم يخرج عن
ومن
,
وال�رصاخ
 ,وتعقيب من القوم يف التهليل
ّ
امل�رسح  ,يف هذه الأثناء يقوم �أحد الأطفال الذين كانوا مع
احل�سني ,وال�سهم يف خا�رصت ,وهو ينازع فيتجه �صوب اخليام
وينادي :
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لقد �أ�صبته  ,لقد �أ�صبت احل�سني يف كبده

احل�سني  :ال �أكلت بيمينك وال �شربت بها ,يا
اهلل خذ حتى تر�ضى� ,صرب ًا على ق�ضائك ال معبود
�سواك ,يا غياث من ال غياث له ,يا دائم ًا ال نفاذ له,
يا حميي املوتى ومميت الأحياء ,يا قائم ًا على ك ّل
نف�س ,احكم بيني وبينهم و�أنت خري احلاكمني ,يا
اهلل �أاقتل عط�شان ًا و�أبي �ساقي النا�س يوم القيامة,
�أاقتل ظم�آن ًا و�أمي الزهراء� ,أاقتل مظلوم ًا وجدي
ر�سول اهلل ,يا اهلل ها �أنا خم�ضب بدمي ,مغ�صوب
علي حقي ,فخذ حتى تر�ضى ,خذ حتى تر�ضى,
ّ
با�سم اهلل وباهلل وعلى م ّلة ر�سول اهلل ,
الطفل :ع ّمة زينب قتل عمي احل�سني ويقع �أر�ض ًا
وميوت
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ثم زين العابدين ي ّتجه
فتخرج الن�ساء وهي تنحب وتبكي ,ومن ّ
�صوب الر�أ�س على وقع العزاء وهو ينادي وا �أبتاه  ,يف هذه
الأثناء الن�ساء تتحلّق حول ج�سد احل�سني وهي تنحب وتلطم
الر�ؤو�س فتقول زينب :

اللهم تق ّبل
اللهم تق ّبل م ّنا هذا القربانّ ,
زينبّ :
م ّنا هذا الفداء ,يا جداه يا ر�سول اهلل� ,ص ّلى عليك
مليك ال�سماء ,هذا ح�سينك بالعراء ,خم�ضب ًا
بالدماء ,مقطوع الر�أ�س ,م�سلوب العمامة والردى,
وا ح�سيناه وا �أخاه

هنا يرتفع �صوت �أن�شودة والن�ساء تلطم ر�أ�سها  ,وتغلق
ال�ستارة .
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