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رمويمبمابصرجمسئبمر

تضعانلىعفيسبثمنالمسرحعلىدوره؟ثا!انرةيبسيطفلإحايضا4مةررم:الأولا!شم(1)

5!ذاعلىبك!مكئيبةا.-يةوذات.الوقوعاد:ملةالمصادفاتصار"كلفىنيهعاحدىومن.فعاًبرادموة!3فوق:اامامظهركانمااًك!ير

ودو!ا.سببدوفارأسهءلىجمماًيهوي(قامة)وبرإدته.مشالطمشجلالرالحكاداتدطالاكانز،مهاااصصانلىاذأوير.د3-!وحفي.النيرريرقدح

وكأهـف-قالطربحجارةو-لم!طدمالارضىعلىالدرقةلاسه،تدحرجايفاسببلهطورالاسالغرف!الاةخ-لإل.نفىيوصون!محلاوجينةاترو!رءلون

يف.زصا!اطرمنذلمطرا14ءبذثلمالتيلارضإعلىصديدمنلازإناروحال!الأفبدخيوناو.الل!لقابمنالةورفيترعونوهمدكائحلبروالمفهمة

والذي،ليةلازاللمنةاعإيهةب3تيالذ،فىاطراردلماااهذو)كنت*قةعون!.كانو.قإسبةووجوهمخةثابانوف-ونيخرو،تلينلارفلوبا

و5بيةولجواالوسطىاقاعراتفرةنحينالفلإفى"فى-ديرتجلزاماكثفاص:يومتوذا.كومور-همة!لأن4ـوثتدرعوكقناعبقناعنتو

(الثهر)وخالتارةمماقانرهذ:لالهةافييتج-دانزهييباس.يئلالذيهرفسوصإراتميابعصاوا،العفنةبةالرطوئحةوراالج"ةينمهغمضوانااًسير

بقتهيمفل!(1)(مشجلجا)اتص"نانتكا.يا.ض!إماملىج"ـاوجمايةفابهذشعرااكولم،وذلذرصدلىالي-لانيليحوماكلوكان.المىوفيئيغطا

المورةقيسحكاكقوهو.الارزبةغاغول(!ابا)مرلمغاااهذثق!لان!.ر!دفي.آفيكجمدتإنلم"وعوالر.الاحسأسقدان!ةالراهنار!مأ

(ونكيدا)ول!زانغير،(لملامحاصع!ءةاوالسمر).ينةبالاميفتكلا،!طنهاسة!افتبرززيةصا4نرنابض-كةير!دمفيو5كآنءرةحينوعلى

لاعسوىلورديااللونجهيوعنفيغيض،لا!رج،"ـاووشةكحاار"نالهاوخلا

لحص،مدلذ"ـوايعنيرجاأمالحمناار-لهالسه(ادلىلةالمالحمااررطلأرشاحا(حااانالاعينهـوو5،فتقدهؤابرغخةكمايختفلكز.-عوكانبةقانباطةالطةوليقلجما

س.-م."...ءوراوما،قوسأملىثحونالحالااقتةىكة"ـ-يفوفىةبالح!رمة:عأينه"

عاش(-انكيدو)هوا؟غرالالهةلهلةولثبىكانهايىرر:دثمومبدهااميربالمار!ع!اةا)ةحاالدرقة!هر.

(جلحامش)؟يناكربينمث!ةحاءعركةبعدو.(ليماالبر)فيلامراولا

الداءزواخوالرجال-رح!ءالىتأحزا-،-لمك-ت(1)ا)بايااياموفى

(نيمدوا)اقةبصدذلكمعزثةوزهالا!(.ش-لم!ا)يذمربمونكبدا)وفسوةا5فها.ر)ثعوبارواللإش+وا-قظهبالح!امي"اا!زتاطوكان،بعيدمن

ل)قيالدفي"وواويضااويدرىاًزغد-لايناصإليلاطلمآشغولص"عإ)-لمرفانثموفلاادب-ووت،ثحادلنلإسلا-ليرن-رمديجاثمفقداالملىاايضماًو5!-ت!ل

(ال-حمماءثورب)نرقاالصديفتكذ)كبعدو./ةالغااتلكحإرسا(نليلا)لالها،حدانافىعهامييتاًحفىيضحآ!-يظلله3اني5خلإلومن0ق!لاحدا

نا3-اوبنتمنب)غالمقيوهي(عنيإر)الحبالهةرغب"منلرغماعلىم"ةورلب"ررؤوسبينءولدالجحتثشانعاموءبفيحىورجير

ظتهبواسلتحاربال-ماءثور!ايخلقلمباز"ـإذا(نوآ)لإلهااباط!ددت.لمطمشالآمنالحهاماوفوؤ.،بالدماءالكفنملطخأسالر

عالملىاتموالااتدعوو،(السهليلمالعا)بابتحماموفف(شمج)جا)ءثوبرةعرفىولابم-دا!لجدثاهـذاءوراءاش،دتافي.ييةذكروا

حدهلىاالرهـ-ة(حالحابةش)رحلةد!فكما-م"الملرز--5و.لا-ماء-ارةمبةوانف3لااملطضةءولةالاجدا!منلةوسا،سهراعلىالزاب

م..،لمماكالااذأباتبه14اءالهضفيتر!مالقدرة،اًماقداوكانت.ؤوسالر

!اا(واثنااأإ)لمثأاياوهـوحماوإلهالاا)ربنالن)ارو(إنيورو3اا)لمعليتطا!الينلاهووكانبة.ونالمطلالهلايئبهفيكلزتديرواصابما

يتجشمثم(جلجا.س)نبزماتنابعدو(ال-حماءزور)و(باخمبا)فتلهرةآ-زو-شأاًصمنا"ي"نكا.جد؟ثولاج-د"ظ-؟جولم.شيءكلمن

يرو(شوما)لصاءور"مريغااوهـكد(فيتمنوزوا)حدهىلرفرالسنااليقو،تولظ"ح-ازمنبهبةزفماجا!امنولونماالر-قإ-!

...لاالذيالافان!ات،المكزمتيناحديدمنممةرحءفهلاكأثاينالمممناءر

للمافير5اًيرلخلغا(تمرحن(وتوالم)اص!إر)8لر!التي"ـبر%ؤأنو(الطلخطرالىعجاة)آ"ـلىصورلكنو.ليا"موردغادولطفاالضعةوجاًزو)1!ي!يتقهـصه

إ"ـايرشد.انعدت"ـبعدو؟صلطأطلىدعصلىاط!ولبدوره(.إ-امشآ-ئضته،مقدمةوفكي،زهح!هإوة3صعلىءدداًفيبلانابهولكاًني.زظمس

زصهاذلك(!ررينباتوه)إ-سااهذةةدرطكاانلاا.4زفس.جلىة:"ـ.ز-بحالذيءالةصاولتط!ررسة

ىافآساإتغديرحلسادعودز"ـغنيرقطرفىا):وم"نسنةخذ"هاصفي(لجاناصاقاصي)لبطاامنو3ف0سيءكلقييئغلغلكانوهـكذا

و!ة-ا0(جلمدهاتخلعبانبماشبا1تجدف"يالىببولهذا!ال!اتكاتةاول!:"ـءشوراءإفييوممءرحيئلبطاامنوهوأالىحورةالمدن)و

الىونودالبشرعلىمقدرو5بماويرةىوالقيدرللقضاء؟يأنهاجإجامشإ-فلمدمالنسيماميزق-أميئاله!رلل-ةةمحرممنالاولىالايامء:رةفى(1)

0599-"ة(1)ءلجزاءرسومجلمةعجأرا.تحااصلإزفياباايبدوتهيةمدالتيكباإواعلىلىطافسما(!؟الس)و.بلإءكرمهركةءاشهدعلىوالبكاء

.081-،2ص..ت؟سفرفييروباقرطه!مشصل!امل-مة،اقالهرفيضالغرالهذليلاسير
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دديلمبمهمه"ئافش"ئايءلاشى%يهلاثم.ب*-دحدالى4برب"التهمذل-كة،و،آخرنوعمن!رماما05لووج!اًلينايرقذفا)-فليالعالمالى

--...لهتهوآا(وتلةاو3.5حإشيتهولهالامواتع!اكةيحكمالذيا-لاد

سسوءضىتد!ا)ن-طرق-":ددكماءاالفضنمييرحيى(ليمإثكار)رضاوافليالنيلكوللمالعامنلدفه.ةالممإكةاهذهفيناويمهشى

القررشيةخ!-افيهرعاخهرإشنيقهر4حقيقز"اعلى+احالصوصتثرد(14الصددربياتيملحازي"ـأفيرجعةلا!تقطر13الييأويالتي

)يت-ملا)تمردولمدجالتمن:يءعلىوكان،يحرلهالولااؤ-وال*اثللماااعالماهذافي.الطيوريشرولباسهوالعايناتمرات!ئهعبهاط*ام

ك!اتيرف-وايضاتقيهعاعلىو.تقيهءإعلىلخسينامقتلراروبهء!ةاو(ننازام)ةحم"الةاعةبتصدر(كار)ال-"يوح،-!دوانافي

نيس-اهنوهـ.رىارسى0ويىعرينمالاشالملاإينقاد1(زحيدوا)يذهبالىيمدعاجمي.وازاءهملباالسالهالمذلكماك(جالض)

..-وايمصا)-والت،روه-ذا.نف-ها(عشتإر)ةالالهزذهبانبا!ض!ة

لقدو.شعةالفالطالباةادرلالاء-الهيدل"ش،نجيزولمامغرولاميرا(ياما1)ناذل.يرشواخرالىاا!يىت-مانعا!ربليالبا

.-ينادارمرةزمرتثلم-هماحادفيخيالناركنبقىهتناةسو!هـ:اكعانيسو-.اثذا)سفليالعالمزيارةالىيتوقالمغامرالاشوري

كعر)محمدأ:لمبىاعاءلمةمرشلمسلماهو،عقحة،كلمهااصطاد.(1)ا)عذاب

-.-/..نتكا.عةلمقتاههاجووورال"ونماءوب.ذنا15رساالاولى!اترفلماحضا

إيمن-ةائدقا(لجوشناهبلثعر)وااه-ائدأ-مهبئاكانتزقلىذ)كومع،ينلامنااةاسباكوزفتالق-مهاشدزة-واث!اره!،1

بهطاللهع:د)و(الحسينبنالقالهم)-لقا(سعدبئوعمر)وزواكاآدمتين(اكثعارا)غةانصيؤبلي:فىلاهـذااندب.إلالهةمن

دءقا(اجلححافيوعمر)و(سنلحابنبكربيا)لتقا(عقءةهمال!سابابرقاحورةلمداةةيلمداإ-حانمهركةكلد"ي!كونونيةةأ14

..صورمنينو3ابرطيرالاسالفي.ؤناذروافيحيصبماسرعانإعأذرف"كاً

رقزستةرسطولااةلورنافغير.هماسوو،ءلمااردمومهحا.ابوالعذلموتاءالمالسفليالهالمذاك

(بمهرفيلكما)لامثااتبالذءليبنالحسينملهعلىاخيراالةاسوبلمدجوادهصهوةكييمتطالذهـ؟يةضحكتةلىعاذنشهركانال

4ـط*نالدىوهـو(امهر-ن-نان)هم(لمهسيكفيره)و،الدماءمندداولالابرياءف،ورفيستة--حو-هتذ،يرون"لابرس"اط

اط"اصر.بحجمديدانقبهاترتعاء!رحؤطوطالداكنرالا!ا؟لدوفيتلط

حزااناللمذوه!ا.(يريدفيشبل)و(يريدفيلىحو)وة؟اسبغيررع؟شلاز-انايهـقمص،1إتياةةاللههـ!ذهخلال،ذلكوخلال

بئالله"دع)ىغرأنهلالولااململواوفه(شعر)ما1.سهرألىاإشز"ـصاوبىرلاليماا)هداذمنو3ة،الم:هردءالجمريتصب"ضحايا.

نفذهأالىؤكالىمرلاافياعلاسربااكنذآ4فالكواليو(يادرياهإ(مشجإجىا)نصةمنرهاعلى(زكه-دو1)لألى،لإمفالاس

الخإيهلىافدواكما،لمذ!ةطثرع)8(عمربئ-عد)لىاادونم!دتة"ؤحن!ايرفض،السفلي-العالم-كانةوأشااوال-علإبعدمة

ماء2مذ1.م33وملواتلام.اعجفكيز(لجانر)شعبد51رقا!يخاو،عذر

01الحس!نسلرمع(يةءعاوبئيزيد)(ان!يدو.)نوا.ءا.هاثلماابداؤالشه.د،ض-أيامهناكا)ش،رسبجلد

،لاسلملأمافيسنهالفرولفكرةطعنةلاوالح-ينمقتلكانرز-فالء!اءأصاوزة!علىارإ،91لمديدةاوؤإمتهليضال"ررهبهلاناليييدو

"لكاالاننسلاالكلذرعمقالاو؟ثابةكان(لضر)ان!رغ(ثورالءما.)وقت)ت(با!با)كأدتالتيةالادانهاذلك،الامواتم!إكة

انهاررواحرترهفىو5رأ-5حزهرلوتحوأيتحركما..ة-13(عشتار)الالهةزتاها

-."-

نماقلقبل(محمد)ا)نبييدعملتوكما.إب:اءامنأبنةلاولاهـوو.خا):ارفييخلمدوالشمالاولىالحفاراتمند

-معالمجحضارةاتجاؤفى،ا.ن*همن-ف"دهمقتلءلىمضىقرناوا،ـاليويياً،الابرياءبعضداجساالظلامفىلهيجدتني

ديعملت،بيالغرءةبالعرالجزيرة-احلمنيلرءواالزراعيدهمئوعقاا):اسكارافبتآسركماآ-رالىأكارمنبي،سر

.يمولاامعجتللم!حيةرو-خلاؤيةاطةلسعلىءأيدتحفي(ثحر):تهلع)تحل!ءوحبو!ااص-إ.ثكلي"نكالكنهو.لجيالااعبر

.نرهمرللاوادثاطاالجهوالحسينمقتلانوالواقعيكهنواصئاصإرهع2ـينثانره-ا،-اءعالت.عهوداجسافى

،(لبطابيابنءلي)و(بطالخابئعمر)لاكأيا4:قسفقدارانفجماليويخلدكمالاسطورةاولخرافة-افيختاريفىاخلمدوقد

-ريالوهوو،لحسيناقفهويالذليا):طوقفلمواذللمثانغير..نةالمدوالصو-"ةوقالرقفي(يروشيما5)قنبلة

شيعىلدرديملاأيجبنجاكالهحفيدونف-4لل:يحيلروالاو"نقرأكانت،صنييعير2(سمر)اسمنكاوحينما

علي)واله-يللممالم4لخلميفاهـو(بلخطاابن.عهـر).(علي)في(ءراشوعا)يوم!ثينج!البشرةامحرشخص؟لاءحلامرا

لحسين(ا)لكن،القهنلماىكاالنز-اا.لاهـو(لبطابيا+بئا.ايضهايميال-والادبامن(ا)-ةليالعالملىاالكزولرةسطوا)(1)

:(لاالطوارلاخ"ا)بر*ءر3فيليينيولعا؟-ةةم،1للاجحرا(1)..81--9716ص0591ةيم!ة(2)عدد-وءرمجلةعجرا

اصإرط؟اإص.دبوامف!لةكةبوللثءعةء722132صريفيولدامن-يدلواأ!آمنيةو"عابنوصربئثهرحبهل)الحقءقىكاها(2)-

.!زا!لمقاا)بكتبإ-هـىفمانومد"ئنالعيه!.(ءرعابفي
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الثه(سب"لفيينففوخهالاوضهالفولذهـ-اونيءكزالذبئ"ؤ-لاءفليسهـنامنو.!*اًمحمدإ:بياوعليسلصرلالم-لممسالفارو5

،جميعاكمردونهؤلاءقيكواناذنوريرالةمنفليسالطرازمنلهتقايكونانبردلاو.الطإرىءلحادثبامقضله

العءهىعذهمبل.درلم:ا،بالششخصام!وليتق(ينكالحس)نال"منفك،فع-لملأثحدمااهـرزو.فيخيرالءالد.سيخيلذا

.؟هغر:لا؟انايرفضيةالنهاحتىظلن.قلو.!س:اودتمر..ـعلته(الشمر)ي:!سلميلذالوحهدا

اليدقسوةو5ابرياءاءثهدالىمنامااديحيلهمماؤاناكذمعولاو.-دأتالتيةساالماًهـذ!عنلسيقامااوقيلومهما

تعذبونالمذزءونلاءؤفه.تعاقبموصباهـ2ـمتإطمتظلالتي!رونتعلايناررابطا!انفالاسلاميهاارةالحصفيكل-ر-ية

السحريالكتابالمعول!الذيوهـو-القارىءيدي.ينلكثمننالآلأعجبإفيو.يمناتهمالدهـرمرعلىأونلم"تو

لااطءالتطبقاأ)ةمحاوو!رءسحعداوفىتح"تاودن؟ايدقرنجملىداحللءناتكلتحملالى.5ح!دالذيعنادهمنوالأمويالجندي

.--..،-..-.!ت.ةواحلجرا4ا?تسدلجخنجرط*نةجلامنالثعبيريخالتا

،ب!مالموكلهـو(النارخازنمالك)انوتق-ال.غايرو.-وفوالسالمدىاديمهفى

قناءاًيلب!فهواطقيقبا)شمرييوازلااهـتلكاماانغير-

نا-عرفااذلاابتازالام11يردلاوهـوالتاسعيناعنيخفيهلم-كةملأئة-ةكانإن-اددهملائكةكلان.دلاو

فىتابتأنتصورهانيمكنلاتحنو.2محمدالنبيهـوهعلميلمسلماففلسو.2ـافقتدومةرالعاإنفساتلكفاعند11قفوليوانويكو

الظهيرةضتحتيعحشبدولاكان(الجوشنذا)انحيناخلمنالحراريلمدىلسعةجلدهـاثققؤبضةم"نهممنتخترم

ء0-اءةمالرالعواصفذراتمترام:2ـانحنآو،الاوسطالفرات

،المعصابونلص؟ىلجبرمماوجهالقابضيةورربةةاليرلاصالالئأ!لإويضرب-ويملأاالءصرفىي-قمص!لنرجا)هـوؤ،ـذا.ا5مسافى

نوايكرقلممىءالقارييدبيننةاهابكلنيعرضولذينالاءؤ5حيلمرةز05-لاًرجباعبإراإشكاهولي:د(يلجندا)"سد

ةالبعوضنيرولاولألمانيحسوفهم.ابريهرهمشمااعلىال-يق.و-النجاوزلحجاالىاالىجوع3ـاعلمي--طرمتلا،ءلااينوا.ء:هما

يقتةيكانلأموياالعرتردعائمت"ب"تلأن،المحغاإوتمن

لحقيقي.اب!ماعذيكمز،هناو.الكفنيرولاوالصفعةنيتلةرو!ررولكذ

*

يه.وذوالحصينلمقتلالمتجدةاةدلااو5(سر)كاناجللمالعاساةمألآنا)ةا*يد(شنلجواذوفشمر)ههكذاو

قوشرعنداليهمغدونا).فعربكلابهذيعترفلمفس4وهـوةصامأضاالنايعيدنهاو-!رى،يةمرا)سوطيرلا-اامنالسفلي

خذها،مأفالسيوخذتافالا.نبجاكلمنجممفاحطناالشمس.!ةمسلالااين!ال!!يرلأساامنلجحيمافيبرينا!م!

وثيا!ممحردةاحسادهم2ـاتمكف...وزرغ!رالىيلوذوناصعلو

..---.ء"-حمالىا(محمد)النبي(وجعر)عقية8ثلدابالكتثناد!نماحيف

انالعقيار!زو،لرياحامعليهرسفى.معفردهمدو.وملةمرصيصقالللكذلخلامنلناتنسجيمدالسرابالعذظرمناتنكا

اهـلاهت(ثهرايم)كانودلقنمى-لالادد(للضحيةولونبمولباطلهممجهو!(اًشرأنلأالجحيمفيءتعذبرنلا.طاعنلهاشكللا

وهذاجلاديئبرلاض!اياثمةولكق"ض-يته(الحسين)والجلملادالورقلكذليصور3رو.يهاويشاوجلودهم--إيخكاث

.أنواعهاافدحهـرؤلهااجدمنكلعإقةنتكامجساالامساوؤرلاصفرا-سرلاا

-خبرالمذااح-دفيافلخرابعضمءرم2ـداشكنتأربالعقواحهاثدامنكلعلقةنتسكاوؤر.لام!جساااو،اأس،ء5أاو

اخخلاحاتةعدرعدو.الع:!من!محلهفيةالشفررفهـع!صالقفاتحةخ!هـيوبيماسرزعرض(-ياالضحا)ظرمضاأتكالمل!اتلسع

:ص-.-اةمأإضايعيديلذاا)سفرهـواجلعرفا؟إالمختفي15زلقاعلىبثدة

لكنومالا.دالىوجهداالحيالجسديسكنالدماء.منوقىيفويال-مار8شا)ظسووطأةتحتالارةبيالع-المفيالمتمردفي

03صعباسبناللإمام-اجوالىراءإلا-ر(9)قدو!باهـكمنارمقادباصهمصةدين"اءزولاارجورأيت)

79صنفهالمرجع(2)ه

كاهزعىهـووهذا.232صنوريأرا-الارطؤالاخبار(3)هم3ـملحوم2ـري!تتلمدعهممقهباعناتزاءطوإتواطاسودت

الىين.ساًرمعاليهوندحيما(لىتين)فةللخل(!ر)لقا؟ءلاهـؤمنجبريلياي.ايا:فقلتأجديدخلقاندويعو
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لأبرطالواه?:وعةالرواياتانإلاواحدلمسرحفا،ال:2ـرينحتىفييم"ع!نالدح!كيناج!اتوفيةمعلةوهـيا؟ةثمرأى

فيها(تفتءشمحكمة)تلموحةلونمتهدلممثليناانلاذ،ملمةاويبدفهولاابالقصماا،فحسبالض!ةاش،ـدعنت.النخاع

.لاخيوسعةبمهارةوهوذو(ينالح)ؤ:لمةيذبحاذمتقنةءمساا!ذذهـبلقدءرضيعطةلاهـابفىإلاوقتثداماءي

(دالسو-الحمر)و!ا.فصنا40وةمدنإذ(اجالمعر)ةرسطوفامةلمتعاءمالدائحروابينماو،:ةلمدقا-ءةضالىاالجلإدلاكذ

.المعذبةةنيانسلااتلانفعالااكلعليهت:جليرخيصورقعلىبعضيصرعاستمرالكئيبة!-يةالانوسكوالكلابباحاو

لوحلاوفه.لبيالزبهجاىسوورن"يظأـرلاءـناالشمرانغيرنومانامانبعدواليالتاليومصءإحفيو.الوديعةئناتا)كا

اذقه)،فيالحسبقءلج-ارأنذلا-اةالماًزق-ضيكمااليوحةفييجيءنماو!ي.براءة/بكلاللحومخآتبينهدكااالىجاءمادئاً

اعموضومحنتهفيلوحلكشهو.(الشعبيةورالصفيريصولمما،للحمامننصيبهءاثرمنلهبدولا،لعزلااننسالااردو

نمقثقو"ـ/ءأسورخصرهـووخنالساعألمباءليءامعوإناءفيالضحي-ةحضورلكنو.معاوءلإدهالضحيةبايح!لىفسوف

ةللمعتا!اوزواحدىفياعمديممللشمرفاذلكمعو."خيافوهـاءمن-ذتلالةىفقدالجللادماا،اديمهبراًمهماايزالماكان

جنودبعار"يبعذتلىيتوو.ةرشديعذبك؟صهنتقاافىدةزيا5-ابافيتتجسد(الشمر)فمحنة،اهكذو.مالمنصراليوم

يةلاالا3ستنعك5ءاو.ببرودمهلاانويضظروالعصييحملون،نانسلاامننطائرهـافىقبلمنتنجسدكماانالحيومنئحالذبا

/م"ا)لاادجنوومليةالعحيةاالنمن("ةالض!)هـولآنامرءلفااو(يلجندا)ليسو(بصاالق)هـولرةاذه5الشهرانلاإ

ضصع!او.لىاءشيالااسيعيدمالضبطباذاوه.(مارلالثا)همفىتنجسدكماهـيهـيأذنةلمحنفا.(كالملم)او(لىالا)

هـاقبازيةايجاع.كلنمويقولذالجتودءلاهـؤلكنو.الطبيعيدكانفيلجثثامرأىيميزماانلاإ.(اجلمعرارةاسطو)

جبنالم-فرنفوسفيبراءةاكثمروهميبدون.المتمرديناحارولابرياءؤا،الجحيمفىابالعذصوريميزالذي5نفهـوالقصاب

وهـيياالفحاتهدوحينعلىه-منعزلميتمباحة.فيلاطفامنةشهافايدثمةولعل.ترىلاب"صيابرزرةالىيساقونه!اك

تض-*"ةتعنفلمماوهـكذ.ل.تروشرح!ارةادمنخبثاًاشدنجالشطرجنديال-بابةإصيعيدفعكماالعذابالم!بهمتدفع

بوسصءهؤلميسمقانلااجضديماا.ئةقب"االنه(اتجردتماالبكطلالالملاوعا-تهطعح-ينفىءائب4ندكافىفالجزار.الرقعةعلى

كانوان.وحده(شمر)بعذاباتطفحلااللوحةانبىدمنعاتطعدةبةعدسالظافاجولنملأب-اطةبكلالذبيحة

اشماراروعةكنافه.اليوحةتنما!ينموسلمنالتىالمذرة4المعذ.متواصلةليةا!ياة

...-.بة*

سعةبكليعذبون،(السةلي)لوالاالصففيونخرآ.ياا)سبايامافى(صر)رةصو.رزالابئغالغو(باخمبا)

.بالجمريلقم(يدشن3شبللعلمه:لمجهو!وو)مولهاو.لخيابطل(شنلجوايذبئشحر).ا)سةليلمالعانوسكا(لجانر)

مقيدالىفيواللوحةفيءىيد1(ديزبئحولى)هـوونيالثاولمعذبونالملائكةاو(النارزنخالكمما).بلاءكرمذبحة

ديلحدامنتدوقحفهفيءغرزاذ،.صبموعزراليهيت!مليناليداكانو(اءشهد)ل-(راكاا)ج!عهملاءؤهـ:الج!يمهـللا

!دمافهاطيضمخحينجما5.كلطرقةمنشديدة.!رباتصنالسا2ـيبللامنةلسنأوحولهم،لالمامنيتلوونودم/نينتر

الجحيمفيبمالالصمءبال"سايذكرنااوهـ-ذ)ركبتيهعلىزكادلاارةبمهمفحوتشب.قطعةولكن.المخفرالازرق

لدهـنامثلوخهندمامنيخرجنارمنتالوتفيلعذئاللواتي.-0-
.ءو---بعةاراتذرقعةعلىبها-لموالتياليدذه5دعر!

بيد.1الثرصو.امالجرزمنتتقطعاغنبداوءـن!اخيرمن.الغاسةئيد!-ذه.اًبعمر

ره8ظعلىملقىوفهعذابهطيقكادلا(مرةفيمنفى)ان

بنلدمج)وفهلاخيراماا.قطعةقطعةلمقصبايبضعرهوصدال!ءةنقد:لكافيالق-بم3()

جذعالىهناي-ءر5انالا(شمر)كسحنةو-حنئه(سليمةاورقبراككلاستءرضشت1أورقامالااداراءإزؤ

صدرهفيوتغرز؟يمقدمثطيمنيترفؤالدم.شجرةبينمالاد-بفىلاءيسالاللمجتمعطسفالنالح"اةتارءفيخمن

لمضشة.االثموعيرتصو.ة"طبينالوأ(نجا51ك!21)..حةاللولىقلرا(1)

.91عىسععبابئلا(خالمءرلوءالاءرا)صبا!تفامن(1)!بة(لقصودا)
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!يرسا)شعماالرسنااكلـ:لملاحظو.الحسينةءلمةمنءقامنالا.ابالعذهـدالمعذب"سولتتزوةاورغبةالةيادرلىت

منينالمؤميرا:ظرماو.الذينءةمالرسوفي-اءدعة4وضعصلنالهمملرسااءلىاملىيلذاهـوتبرلاو11شعرراتصولكنو

.الشا-لم-ق،مىلااالوضعاذ5
والحسيناالحسنجوارهوالىطالبابيبئءليايلوولدله

ءةالوضعخلالالباتلآلىس،دشعوروللابصورهوانهبدفلاهوو(عمربنسعد)تلموحالمذ!ح-ةمنفيال"االصفوي

ء-4اليوفيافىءارفل!س.امن"5لاامذبحةعلىب"ير!عونالبيالشهه!وخةفيأظيرهيد(يزبئلمطم"ـ)حومااو.إشاةاذبر-عيذ.-ح

سوى(للمامل)و(اهـيمابر))ل!سو(عليبئالحسين)ىسومنةإلمؤازوجتهوراءهماو.د،المشهـولمنربهالىي"زع

طه"عمااقعاوترصلىلاهـ:اللموء-ةفا،وهكذا.دهولاابعض(مرعابنزجر)مقءليتجلىاللوصةوسطفيو.مهاباعدىلىعز

نايارو!رس8فل.(لح؟ةامن)راح-واقعاوتر4لكنهاوصشمةءلىاعضواءفواف"اطريوض-عحي-.،سلفأباتقطءعا

بىدلفيالناظرير-دلننهاكمالطب-عةباالحروىلر-املد-ق-د.الجزارد!ندانعلىالذء"حهعظامماطا-ةرمكمافرميلكلعدة

د2انلامكانهلكنو.مععخةشع-جةولاتارفيءةحادثةتةامالانلةمنظورةؤ"ملمماخرانااندمش،اليوحةوو
.".-.-ء---

زنيلوانتصارلاااهـذو،(لجلادا)تحوء!الفمادلحقااذ5(ملهحر)و(،-ديزبنصهنان)4فءم.م-هها

بلاد.فىالهبتانسبكل!اتان-صارودحقاامنو!ا.(للشهءداجرزعلىلمءهماكليربط،ز"ةالشعطاتالسحنايذومنوهما

بةارلها.قريعرفلاوعواطفنفو-!التزاولاوسطلأاالشرقانذلك.ببالنشاماز-5ثاويرءياببالحراحدهماأ"طعننخلمة

هاناقروعواطف4عواطفعنمالرساثرانناسال..ظا-نيؤد.الذ!الجان.منلى-ط-:ود4ضع .يعحرسلأم.م-.م،هـ-مهويوبىور-0

قء!ضملا2ـءاقه.يقال"مالخعبيراهـذ"لم،عشءلمتاا؟3ـورمنسخصفي-"نة(ينلحسا)ف-ظ،ـرلث!االاصفافيوراا0ظماحو

عرا"م،يالعلواط-ك!ثهرع-ة"ةقضقلبفيكل-بلمورة!دثةحا)لهماواو.(لككلا)و!يم51ابر)4ء"نلىاو(ا)تفافى"ار)

قمحةنةلانن-قاملااو-ائلبضروبءلممجمهورءرمشاولا!-لمةبطل(اك-ار)ج"شءصم:"فىا؟دشثرلاابنا"يمابرهـو
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لك:2ـاو.باةلحاصيمعنأمعبراًناطقلقوبكلملرساانالفنااناإنطقهـذلصميممنو.ياضحا،ضعةءماداأراقوينالجلاد

طبختمةعاءإدثةبلكلعينةدثةحاتلمبرسالتيالح-اةتلكلاست(تارلمخفا).لادلجامناحضوراكيرنفس"الخهيدنيكو

ءاردةقطءا؟اوفميطست)8يفه.يخيرا)تاخلاللمضجتو.ب!سشا):اظر؟لكحجمهكبرو4وجإ-تبسحنتهلحسكنارمز

لكنهاو.نا)-لمطاواك!لحاأيها58(محمد)ا)نبي(دة3!ر).!ضيعك؟اللوحةياازوىحدافيالشمريمملح!فى

اتلعشرإذنبهااهـافيالمنو.مءماق:ةنقروستةملمكذلكمعيربطونوهمنيلوحو.ىلاسرارهطةساالم%متمماتمنو

(زابور:ولآنا2ـاابحثالتي(منتقالااارفد).والسلاطينكلملوا-.لأ!م!اولالذعنقةبدزعبرتهمو-حنا،مقهاعنامنلاسذلسبا

ةدثكمح!ا)الصحةمن!اسساالااقعلوافيهـي(الشمرمحنة-).(يالثلو)خيرلأاالصففيالمتفرجينمجلمسآلمش،ـديختتمحينفي

-ارالمخشنهاالتيلمةالحمؤانالناريخيةحيةاالنمنما-ا.!تصويريةبينماوهمةال-احمنفىالثاالطابقفيال:"تلآمنوجلهم

بئاللهعبيد)ش8جمنكربلاءمعرصباؤطااب--للل"مفيال.وحاقدجازعومتثف

ش8تفتته!حكمةتتملمنفس"ـ،اذهـ(داد.زبنا)ورهمو(رباد(يةالتعيير)ص"تينالنامنحةاللو!"ةالفتؤية!يوقيم،ةو

نع-.فنح.(لةالح1م اتض!!كمانفسهالمختارانمنالرغمعلى،ا!ثعبيالر-اميرسهامن!دثقدجص-لظرففيان"لممىيو./!

ل/كن.هكزمرية)تقويعةذرلحسينارثأمنتضذنكا،اًخيرابيمانتكادلقو.كمإهاباءضارةنة-"ةيسمممااثلأحدا

إلي/بقروأديبجسيشعورمناقعحةوثوأكاللوحةهـذه-ينالجيلمنالبمئيبنبألجااهـذ،ال"-مماهـذثلالعيويين

هذهـكط:"عةكانلاومنلزاللاختمتدنهالأ،بياهـدامنلوحشيةاوةا)قسوعنتعبيرللوحةفاهـتامنو.سيوالعبايمولاا

،بف!مامياضرةح-است8ليفه.قىوطنيالتىئناتكاالفرقةإراء"نئذاكمالخلرجانفوسمنمضا!اتنالنتكاالتي

عابرةم!ةيو("حادث)لدست.نفسهالعالمفيحاضرةولكنمالكنو1الخلافةيةنظرفىمعارضس"الهىرأياتذدي"ية

.(اعصر)كاةمشوتها.الدةخريةاسطو(قض-ة)لكنهاوحتى8-ح%ييالذو5ؤصهايةوالحيونيةانسلاالحادثةالشو

(ةنيانسلاا)بذعرتضتجنهالااكذ.(شكوى)تايولارءـاباادثحوحتىيصلكماالسفليالعالمالىلالنزووةطواس

ا)-لبي.!كالعلىنالكو-انبل؟ختح)ونزسالاال!خلاالعقدلكبذء:يشبهاهـ3ـناللوحةفا.العشريئنرالقنسمحبموفي

ف،ي.ا5ؤيمةلكيالتشلعناصربام:وطةالثوحةيةوحيانإلاتحقيقواضمرلاامنءالشفاعلىالقدرةيمتإكيالذيحرال

،نتقاملااوفيللمشباتطفح،دةصومقمعي:ةطفاعوعقتعبرلاعلىيتحكملاينحفى.لالعقوسلباودلاحقاافنداولمالاا

ئيلترىلاخرااللموحةصرابعشصفىفطرمنزعود2ـاولكناملرسفا.مفعولها-فعلل-يرقلادتهابسحرمن-ؤانافةعرال

"حتطر؟امهمثاآآ-لم:2ـمف،ي.زعذيهـ2ـمعلبوسالجلاديناءلاؤ5يعبر5لك:وءلأعبااهـذهكلرتهوصنضهلييكنلمالشعبي

بينالمعذدالج:وتسحنادجموزقتضيخإ-طةنفسيةكلمشامنلمعايرسمهـو.مع-انيةنسااولو--ةومبثةمأ-اعنلةطرةبا

سرىلاادعر-قتةيكماقمةلمنتاال-لطةةادلارضيالقاخنوعو"فعيةمدسر(مهزلة)انكيفيرسمهـوو"ةلوحشاوعبلرا

ذ-انا.م"لاًحةاللوفيضيلقافا.بعضهمتضرعاوبينعذلمالمزاًواهـي:راءاًءريرسمنهاكما.حداوصعيد.عل!لجلاداوالضمححية

ةجارحلةان"لأهاييررلكنهولمذبحةامنلمير-أالثمانين"لىفذرلالكنهو"ـ.لوحتفي2ـدهيشانلقبنفس"ـفيهدهبشكاناصعله

الجشودمنىلهرلاااسوحر.نهاعصياعلىىيقولاشةافة.اًيدةلراحباس"شعراولماذ.هـذاكل3لهيركانذالماشكلاويعلمم

ابرهعااصرم5نفافيونيشهدلأنهماهمالهسبملامعونيكط.انلألواتلمكيضعولأشغالاتلكرسمينجزحينماخاء-!رلااو

اغللطبسائغةط*اموءباتمننهس"قدموكلابس"ببهانمؤم"ناقلمةاسطورةكل*الم4ـينقلانسوىيدركلاإنهثم

اتءصكايةاترى"نجالشطرالعبنااوناياحافكراكت.بالحصا4خ-اصفحةعننةماوا3ًـاينقلو

أناو.ابرداعاجي!رلايلجندفا"؟ا2ـكحراالتيهـذهءماء،*عهنةشحشصيةلىااليفهتاًيعزىلاالتياللوحةهـذهفيهـناو

انالستأ؟ءلييتمردلالهما.الامامالى.5عادفالذيمناهـامغزامافكارهـاام15عواطفام،1عموضوفيسواءنهالا

قحلهكا.لملا؟ف-يانيصكنفي؟ا)-ةدملىعاجبرهالذياء"-نيطلبالذاتالصورةهـذهفي.المءعاؤ-ةالا-يلاليفتأ

ام،حدةاوءرةةلحياالىا4ص"بعثامنأ.اهـذمعو.عجاالكرلخاساالفع!لجعرا.ز-،يرلدجو-لاسلامافييعةعسوالاعةيدةا(1)

مبأخطخرآلمىالهصروو5ةرولمهدمت"ـااكراليه-ع"دفسو(222-769)صىميةإلاسلإقلفربا
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لكنهو.ءثيعنتعبيرهـاروبدنهالوفأ(منتقالااارد)مر-ااهـذو.غالحفظاخرافياًائمدتتةلمبمورلأفا،اهـكذو.لرقعةا-

)و!اهناكالاحمروهـناججماالتفاللونيضعلمو!فهغائ-شبيءلحظةفي(سومرم-يو)عديان(موكال:يرلأايبمرركانم!

نيةالآعواطفهعن-عبرلجمل!(اللوحةفىيةالرئيسلوانالامن(وكاملها.طالالنإذ.-هادساله!برددولالاعلىاو.مهااعد

عرمشاوطفاعوعنيعبرولكن.عنهايعبرجوخنةانكاكما.لحياةايةنهالىالهمبوصوتهمسعادنو-سترداكانو

ح-ولمركزتتو!ااةنواذتتخج!مثازجةمثماعرثاءولاشيمةفم،ر.آ.نينساانىع.لككذ(الشعرخةمح)فىلويجو

لثلاملمةشاتعبيريةاداةاذنيفه(يهوذوينلحاساةمأ)اءلىقلكيستسلمونجميعاالقومولكن.قا،24أفيالعذاب

نساناوآء-الاحزانتمثلبلفردقينا.سالماااواحزانسصحىلالذىو5(المختار)ام(القاضي)كانأوسواء.واحد

كماعضهعبروبالا!ىعريش،شع-بيعجمةوذياجتماعيعيويلقانونبدورهيخضعوفه(صحايا)الى(لاصارا)

لالخكلهذلكفيصوغللعدل."صارلاوابا)رثاءايضاًعريشهماوم.(ا)-ماويلهالاو5لمطلمىاانونالقذلكو)

.اذلما.ملمةعاشعبيةطفاعوالتعبيرصحان"طفاهوف.ين"لتاواو(نسنا)وا(لمجد)وا(منفى)و1(لغر)سيتعذب

الاحمراللونذلكلماذاو؟..الجومنالمظلمةالمسحةتلكذن

ناالواقعو؟اءوالسمرسعىةالمضفلوانالاان.ارش.الصار?جلىمارزاوهـ.ميندناكلعد.ينلمونفبمفه(ملهحر)

-ء..،ر-0ح.مادنا4ـكلتىصرع،ربلىايفزعوفه(لىحو)موقففىبوضوح

يرماالتىللنر!ضالتابلملفناي!لوهناهفالكيتلوعنذ2ـاطرسأعذنملساأيصدعاللوحةفينلمسالا!ا.شفااشدكليشةسالمأادتعووهـنا

!ؤيفلديهيةالنهاحتى(قصدمانودواقصدعناءسو)نياللمو(يت3ـاحر)عنتكشفزكادلانصةنسالااو،يعمىبقانون

.؟ءلاشاالىشارةلاافىماًتماوالضوءالظلولخطاوظيةةينالنلواطريقةرقةاالفمةوالعلاالحقيقيخبالطاهـواهذو.بعد

اللونيزخرمصلماءمالدالىايشرن4اوبدلاثلام!رلاانللوفا.روعانهكيافىأ-الضعفنةطةوفىالشرإلتفكيرأ

فاطيمخلكعوخرىلامراي-لل.النعالءطفىالا!*-دا-
عوىو.رءـنااركرالتو)رةمتكرفصفوبمهر.مهسومرحةللواو

م"ارباتعهيربالالوانلعريرلهمانحاوللوالناملىالرسامذا5

.ء.نضعوخاتلالحااعض.فىاشخاصهاو(التقنيةفيرزةباقيمة

نزخالكما)5(لنرجا).لألااذا(فوارحهخي!ألجاومل!ةلىاخرىماكنافىضعونخاو(يراالتكرورظالمن)نوناقا

هـرهلمااك!الشطرعبلااًير.او،(شنلجووساذشعرأ.(راالنللوحةالسفافيبينالقرشخاصلااوضعض-فتراض.لمنظور

يمثلونمفه.واحدةرقعةعلىادوات،مجميع.(الحارةو)جزار(لجويارالمنط)ءقةطانحنفى.اعلاهافيا)بعيدينو

قض-ة"جلامناًمتمردشخصا.السلطةمن-لمبءاًنباًجاا،دا.لمعتقلانراجدسمر!ريقةفىاضحةو

الفضاء.فىكبيرةفراشةشكلترلممضحيتهلتزالاح!نفيباطلمةمنءصادفةمحضهـوام؟هـذاسمإغزىاكا"ـ:ترى

يةالسحرهااقوسوىتمتلكلاوهـيوهـلمةللأوت:دوىقوطةثمةل*ل؟..طيرلاسابامشحونءاغدودةا،دكفتشاارتعا

ناغيرهيةرلاسطواال!اعووالشعبيةالطبقةنف-"4عقللتعبيرذللكمعو.لؤاا)نساهـذنجلواتبالذشكلمةلماهلهذمعينةسةدرا

(القصيدة)او(!بمةالت)او(ال!ررة)ءهـذه.(ىالةو)هـذعذهـنفىلمعمارياإ-جناورحضيكونانالطبيعيمنؤان

تراثلت!يئ-عيدةاةادلواقعافيهـي(فية!الزخالةطعة)اوتتشكللالعمارةؤا.يالجوطورعلي"ـالمن؟ليلذياهـوالر-ام

طصجد(ا)يغللايلذاالحقلهي.معاًدىلمااولروحيابيلاحيوالنسطىيارالتكررينالم:ظوالىللجوءاماا.خرآمنظورفى

لةواالمحليةوالسوق"لةالعاوال"دلمخاخواالتربةبينمايجهعبلمنالاشخاصترتيب4ـفىلمفسعنبريءالذيلمنظوراوهـو)

احلامصهوزوجفهوبؤساللييئهغناواليلاعوكوخثلحرااهيةسوىيملمي"فلا(حةالاواسفلمنب!ماق!راوعادهمابتحمسث

ةعالمتنوهـرلمظااهـذهكلبرينيجح.لهاسةاوعب-تهابقراروخومنهملط:عباللاوالالرىو.انللةةلنسيبابقرلأاالشيء

.دةالمحصوالقمح(برة)قيقةفى.هماوسو(منفى)و(رمالش)..ؤ:المحبرةصبا

جديداً.وض"اًالح-اةلوضعبريئةاداةانهاالاوحةهـذهفيلاولااءعبيرياال":صرهـوالتيوينول*ل

يعبدء-نلثاكرء"عواطفعناللونخلاليعبرمثلا(جوخؤان)كانأقد

اطدإثالفنبغدادجماعةمناماالمشاعرعنلاتشفدىبلللإشارةلةوسبلديهاللونؤلين
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