


  

 

حجرة سكن لطالبين سرير حديدي ذو أعمدة فـي أيمـن            

خزانة خشـبية   .. .أريكة تتوسط المسرح  .. .المسرح

في أقصي يسار المسرح من الخارج تحجب ما خلفها         

ارتفاع الخزانة  .. . كتب متراصة فوق الخزانة    ،تماماً

يسمح للواقف خلفها أن يشاهد ما يجري على خشـبة          

 في الجـزء الخلفـي      قطعة ديكور خشبية  .. .المسرح

حصير .. .للمسرح متحركة تصلح أن تصبح مصلباً     

مفروش أمام األريكة منضدة بجوار الخزانة عليهـا        

 للحجرة باب من أيمـن      ،بابور وبراد وبعض أكواب   

المسرح يفضي إلي الخارج وباب من األيسر يفضي        

إلي حجرة أخري حسان جالس على األريكـة يقـرأ          

اً على الحصير واضـعاً      حسني نائم مسترخي   ،باهتمام

يدندن بالغناء بصـوت غيـر      .. .رجل فوق األخرى  

 كل  ، حسني وحسان يرتديان مالبس عصرية     ،مفهوم

 ...قطعة من قطع الديكور تتحرك على عجل

 .حسني.. . حسني:حسان
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 .) يستمر في الغناء ( :حسني

 . كفاك أنت تزعجني، أنت يا حسني:حسان

حسان   ويذكر أسم   يستمر في الغناء دون توقف     ( :حسني

 )في األغنية 

 ؟ أال تسمعني يا حسني:حسان

 .انتباهاً لكن ال أعيرك. . بالطبع أسمعك، ال:حسني

 . هذا ال يليق يا حسني:حسان

 . ال يليق بك إزعاجي، حقاً:حسني

 . أنا أزعجك أم أنت تزعجني بهذا النواح:حسان

فـي   حسناً سـأجود  . . صوتي ال يعجبك   )بهزل( :حسني

 استطعت يجلس واضعاً يده صوتي ما 

بصوت عال  ..( .يا ليلي ... .على أذنيه كالمنشدين يا ليلي     

 )وطريقة هزلية 

كل هذا وأنـا الـذي      .. .)يلقي الكتاب من يده      ( :حسان

   أال تري أنه مر عليك وقت،أزعجك

 .طويل دون مطالعة وجد 



 . ال تمثل دور الوصي على:حسني

 .ية إن هو إال النصح ال الوصا:حسان

 حين تخرج من كليتك األزهريـة وتقـف علـى           :حسني

 .المنبر قم بالتوجيه والنصح كما تشاء

 مغني  ، وأنت ماذا ستصبح بعد التخرج من الكلية       :حسان

 أم  ؟ أم ممثل مسرحي؟باألوبرا

 .نسيت أنك زميلي في نفس الكلية 

 يقف ويضع يده على كتف حسان فـي لهجـة           ( :حسني

   وما الممثلجادة مغلظاً صوته يا بني

 وهذا يدعو   ، فقط هذا يدعو على منبره     ،والداعية إال واحد   

 )على مسرحه 

 . هذا هزل ال يتفق ووقار الداعي وجديته:حسان

( . لكن اليوم ال حاجة لي بالجـد       ، أعلم ما ستقول   :حسني

ــى      ــاً عل ــه متكئ ــاً خلف ــه واقف ــدور حول  ي

 . أن أهزأ،تعرف أريد أن ألهو) األريكة  

  !وتهزأ تلهو :حسان



 ». . روحوا القلوب«  نعم:حسني

 . . أنت تترك المذاكرة، لكن األمر استفحل معك:حسان

 أفهم ما   ) يقفز من فوق األريكة ويجلس بجواره        ( :حسني

ــن ال     ــرح لك ــي المس ــرأ ف ــا أق ــد أن  تقص

أشاهد المسرح و ال اترك مجالس      .. .ادع كتب الفقه   

 . .العلم

رحـم اهللا   . .فاشـل  أنت داعية    ، بترحم وهو يقف   :حسان

ــو     ــري أن الله ــان ي ــل ك ــن حنب ــد ب  أحم

 . جملته باطل وكل مزحة مجة من العقل 

. . بل وربما أكثـر    ، أعرف ابن حنبل مثلك تماماً     :حسني

ــن    ــه ع ــرح كتبت ــن مس ــت م ــا كتب  وأول م

 . .ابن حنبل 

 وإذا سئلت في االمتحان عن فقهه هل ستكتب لهم          :حسان

  هذا.. .مشهداً من مشاهد مسرحيتك

 . هزل 



اخرج من هذا أيها الشيخ     ) يقف ويضايقه بيده     ( :حسني

ــغير ــد  . .الصــ ــدعى الجــ ــت تــ  أنــ

وأعرف أن بداخلك شغفاً ألن تلـق بهـذا الكتـاب            

ــي  ــب مع ــدور «. .وتلع ــه وي ــكه بيدي   » يمس

ألست من يتمايل طرباً عندما تغني      . .هيا العب اقفز   

 ؟أم كلثوم

وم وتـرك    أنت مجنون ومال أم كلث     »يسحب يده « :حسان

  إن الخالف بيني وبينك في ،المذاكرة

 .اختيارك الوقت وفي حجم لهوك وتركك للمذاكرة 

نتـروح  . .فقط لنلهو قليالً  . . حسناً سأفعل ما تريد    :حسني

 .قليالً نشم أنفاسنا

أنرقص أم نلعب لعبة    . . وترانا كيف نلهو ونتروح    :حسان

  يـــا حســـني عـــد ،العســـكر والحراميـــة

 .صيلإلي الجد والتح 

  . بل تعالي أنت إلي اللهو:حسني

 . بل العب وحدك:حسان



 . ال سنلعب وتلعب معي:حسني

 . ما آتيت القاهرة إال للتحصيل دعني وشأني:حسان

 " ما رأيك فيما اخترت أنت لعبة      ، ال ستلعب معي   :حسني

  "العسكر والحرامية

ويتجه إلي الخزانة وينتقي من      ( . ال تحاول معي   :حسان

 )اً فوقها كتاب

 !؟ أال نسأم، يا حسان تروي:حسني

  . وموعد االمتحان الذي اقترب! نسأم:حسان

( لم تقل ما رأيك فـي لعبـة         ) يتجاهل ما قال     ( :حسني

  .أنت اقترحها) العسكر والحرامية 

 دعني وابن   ؟ وعسكر ماذا  .؟حرامية ماذا . . دعني :حسان

 .حنبل

نبل حياة   لن نبعد عن ابن حنبل ثم ألم يحيا ابن ح          :حسني

 ؟الحرامية والعسكر

 .ابن حنبل تشبهه بالحرامية) بغضب وثورة (:حسان



 أقصد أنه عاش فـي      ، خانني اللفظ  ، ال تكن حنبلياً   :حسني

 .مطاردة السلطان جل حياته

 لكنه لم يترك التحديث ويتجه ليلعـب لعبـة          ، نعم :حسان

ــكر ــة والعس ــي  ،الحرامي ــل أبتل ــن حنب   إن اب

 . في ذلك 

 ما رأيك بهذه الفكرة ندارس ابن       .حسناً) مام  باهت (:حسني

 ؟حنبل ونلعب أيضاً

 .ال يتفق اللعب والمدارسة :حسان

  . أجبني فقط إلي ما أدعو إليه:حسني

 . أنت ال تصلح أن تكون داعية،تدعو) يضحك  ( :حسان

 . أنا سامحك اهللا:حسني

 افهم يا حسني أقصد أنك بهذا الهزل لن تتحمـل           :حسان

 .ةأعباء الدعو

 الحيـاة اآلن    ، ثم أية أعبـاء    ، أنا داعية عصري   :حسني

  لــيس هنــاك ،تختلــف عــن حيــاة ابــن حنبــل

 ، وال غيره استقر الدين والحمـد هللا       ،جلد وال حبس   



ــات    ــك الخالفـ ــاك تلـ ــد هنـ ــم تعـ  ولـ

 .المذهبية التي كانت موجودة في عصر ابن حنبل 

 وربما كانت فتنـة     ،ال نأمن بوائق الزمان وما يجد     :حسان

ــ ــرب  أش ــور والغ ــدين متط ــه فال ــن أيام  د م

 وهـل   .يتربص به كما كان األمر أيام ابن حنبـل         

  إال حــين ،حــدث مــا حــدث أيــام ابــن حنبــل

انتشرت علوم الفرس واليونان،وتشـربها علماؤنـا        

   واآلن صار اإلسالم؟واتخذوها مذاهباً

تعرضاً لإلفساد ؛ فالغرب لديهم أسلحة تواجه اإلسـالم          أكثر 

ــن ال ــدء مـ ــكن بـ ــي تسـ ــة التـ   كراهيـ

القلوب إلى اإلنترنت والدش وعوامل اإلغراء إلي        

ــتهالكي   ــع اس ــي مجتم ــا إل ــل مجتمعن   تحوي

 وفي يده علبـة السـجائر       ،قابع أمام قنوات الدش    

 .المستوردة ويتناول البيتزا والتيك أواي

 أعي كل ما يجري     ، لذلك قلت أنني داعية عصري     :حسني

 .قيوأحاول تفنيده ومواجهته بطرائ

  ؟ وابن حنبل أما كان يدري بكل ما يدور في عصره:حسان



 بلي لكنه لم يواجه بنفس السالح فلـم يتخـذ مـن             :حسني

 .والمجادلة سالحاً للردعلىالمدعين،الكالم

 . كان يري أن الكتاب والسنة هما السالح الوحيد:حسان

 لكنى أدعو إلي مواجهـة الغـرب بـتعلم علـوم            :حسني

 ت وتحويل المجتمع إلى الكمبيوتر، واإلنترن

 . .مجتمع منتج قادر على االستغناء عن رفاهية الغرب 

 وما لهذا وترك المذاكرة واالنغمـاس فـي         . حسناً :حسان

 اللهو واللعب لنكن مع ابن حنبل 

 .كن معي ومع ابن حنبل. . وما أردت إال ذلك:حسني

 .أنت وابن حنبل ال تتفقان.  ال:حسان

جبك اللعبة فلتنصرف إلي حالك      انتظروا وإن لم تع    :حسني

 .وال تتبعني

  … لقد سئمت من الـ:حسان

اتركني فقط وسـأدفع عنـك      . .آه سئمت ) يقاطعه (:حسان

 .السأم اسمعني يا حسان

 ) يدفع الباب طالبان آخران (  



 . حسني وحسان يقتالن أنفسهما مذاكرة:شريف

  ؟ أال تسأمان، تأكالن الكتب:نبيل

 والسيد حسـان ال     . واهللا وأي سأم   لقد سئمت  ! نسأم :حسني

  يريد أن يشاركني اللعب أقنعه أنت

  .يا شريف 

 ماذا اقترحت عليه مـن فنـون        ، هذا حسن  ! نلعب :شريف

ــكر  ــة والعس ــب الحرامي ــا ؟اللع ــد اقترحه   لق

 .على نبيل 

 . انظر يا حسان هذا إجماع:حسني

 ، ال هذا وقت المدارسـة ال أضـيعه فـي اللهـو            :حسان

 .انصرفوا

 .بل انصرف أنت) يقترب منه ويختطف الكتاب  (:بيلن 

يقترب منه حسان يحاول استرداد الكتـاب لكنـه يراوغـه            

 ويخبئه خلف ظهره يجري حسني 

ويأخذ الكتاب مراوغاً حسان الذي يحاول استرداده إلـي أن           

 .يختطفه شريف



 ؟ماذا تريدون.. .حسناً سلمت) بإعياء (:حسان

 .هذا جيد) يف ويناوله له يأخذ الكتاب من شر ( :حسني

 : اللعب شرطين أوال:حسان

 أن  :الشـرط األول  )يدخل شاب من الباب األيمن قـائالً        (  

  اشتقت اللعب منذ ،العب معكم

 .زمن 

 أهالً يا محمد لتنضم إلينا بعد أن نسـمع شـرطي            :حسني

 .حسان

 . ليأمر السيد حسان:شريف

 ،ا ذكرت  ونلعب كم  ، ندارس ابن حنبل   :الشرط األول :حسان

   أن نعد إلي المدارسة:ثانياً

 .وال نبرحها أبداً إلي وقت االمتحان،بعدها 

 ؟ لنفهم أوالً اللعبة كيف تكون:محمد

 . نعم ؛ فبعض األلعاب يشعرني بالملل:نبيل

 ، تماماً وبعضها ال يتفق معي مثل لعبة الحراميـة         :شريف

 .والعسكر التي اقترحتها



 ضمان حسني وعلى مزاج      ال اللعب هذه المرة على     :حسان

 .حسني

 ؟ ما رأيكم أن نمثل مسرحية، لن نختلف:حسني

 . هذا الخبل الذي يملكك تريد أن تجربه فينا:محمد

 وماذا في ذلك إذا لم نشـجعه لتقـديم فنـه فمـن              :شريف

 .يشجعه

 هذه لعبة لطيفة لكنها أيضاً تتطلب منا مذاكرة الدور؛          :نبيل

 .إذن لن تبعدنا عن المذاكرة

 . وأنا ال أتصور نفسي ممثالً:دمحم

 . اترك هذا لي يا باشمهندس:حسني

  . يمكن أن يبعدنا هذا عن جفاف دراساتنا العلمية:نبيل

يبعدنا أو يقربنا ال يهم هذا الحوار أسخف ما فـي            :حسان

 بصراحة وافقت على اللعبة . .اللعبة

 . .ألعود إلي المذاكرة فلنبدأ أوال نلعب 



يذهب إلي الخزانة ويحضر مجموعة     (  سنبدأ حاال    :حسني

 هـــذا نـــص المســـرحية ) مـــن األوراق 

 .لنقم بتوزيع األدوار 

 يكون هذا وعلى تأكل الكتب عينيه ال أظنه يقل عنا           :محمد

 .رغبة في اللعب

كدت أنساه بل أري أنه يجب أن يكون        . . حسناً واهللا  :حسني

 حاضــــــراً فهــــــو يشــــــجعني 

أذهب لتـأتي    خذ دورك ودوره و    .ويقرأ ما أكتب   

 ) يناوله أوراقاً يأخذها وينصرف (.به

وهذا دور . .وهذا دورك يا نبيل  . .وأنت يا حسان هذا دورك     

  شريف ليقرأ كل واحد

 .دوره بينما أعد لكم الشاي 

 .أنسيت أن إعداد الشاي هو دوري األساسي: نبيل

 أال تعلم أنت مدى شغفي بشايك لكن هذا تنازل منى      :حسني

 .الشاي من يدكعن متعة كوب 

 )ويتجه إلعداد الشاي(  

 ؟ لماذا اخترتني، تعطيني أنا دور ابن حنبل:شريف



 . أراك مناسباً لهذا الدور:حسني

 . هذا ما تسميه رؤية المخرج:حسان

 نعم فأنت سليم القراءة وطيب األداء وإن كنـت ال           :حسني

 أعرف شكل ابن حنبل إال أنني أتخيل 

 .أنك تشبهه 
أي كتاب هذا الذي    ) ظر إلي األوراق في يده    وهو ين  (:نبيل

  ؟أرسله الشافعي

كتاب هنـا ال    )  يضحك ،وهو يصب أكواب الشاي    (:حسني

 تعني كتاباً بالمعنى الذي تفهم بل 

 .يقصد بها رسالة أو جواب 

 ؟ لماذا لم تقل رسالة أو جواب:نبيل

 هكذا كانت لغة    ، ألن ابن حنبل كان ال يقول جواب       :شريف

 .العصر

 يوزع أكواب الشاي حسناً أن لفت نظري لهذا البد          :يحسن

ــك    ــي جيب ــعها ف ــة تض ــك ورق ــد ل  أن اع

 وإال سيقتصـر دورك علـى       ،ولتركز في القراءة   



ــاي  ــداد الش ــا   .إع ــتقن دورك كم ــك ت   ليت

 .تتقن صنع الشاي 

 الشاي مركب كيميائي فهو إذاً تخصص أما التمثيـل          :نبيل

  يمكن أن تقول فهذا ليس تخصص

 .ية لكن دع أمر الورقة ليأنه هوا 

 إنها ظروف   ؟ هل قالوا لك أننا ندرس بمعهد التمثيل       :حسان

 تجبرنـــي علـــى قبـــول مـــا ســـنفعل، 

 .يا ليتنا نبدأ 

 ؟ هل أتقن كل واحد دوره:حسني

 . لكن لم أنهي كوب الشاي:شريف

( . لتنتهي أوالً حيث أنك ستمثل في أول المشـاهد         :حسني

 يذهب إلي مفتاح النور يخفف 

قليالً على جنبي المسرح فتتركز اإلضاءة في وسط         اإلضاءة 

 يقف حسني . .المسرح

واآلن يا سـادة    ) في وسط المسرح رافعاً يده أمام الجمهور       

ــاً    ــوا جميعـ ــرحيتنا انتبهـ ــدأ مسـ   .تبـ

شريف يلعب دور ابن حنبل ونبيـل يلعـب دور           



ــليمان  ــين س ــع ب ــرج (الربي ــل يخ ــرى نبي  ن

ى الحصير فـي    خارج المسرح وشريف يجلس عل     

 يجري حسني إلي أيمن .وسط المسرح

ويقلد ،المسرح يطرق ثالث طرقات على خشـبة المسـرح         

 خبــــب الخيــــول بــــالطرق علــــى 

 نـري   ،المسرح يبدو ابن حنبل يقرأ في مصحف       

 الربيع يدخل المسرح تبدو عليه مشقة 

 )السفر  

 . السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته:الربيع

 .سالم ورحمة اهللا وبركاته وعليكم ال:ابن حنبل

 يوشك ابن حنبل أن يقوم لكن الربيـع         ،يتقدم ويسلم عليه  (  

 )يربت على كتفه ويجلسه 

 .أنت شيِخنا أحمد بن حنبل :الربيع

 .توقف) بضيق (  :حسني

  ؟حدث ماذا :نبيل

 أنت شيِخنا وأحـق أن      : قلت ، ال تدري ماذا حدث    :حسني

  أنت شيخُنا فإنها خبر مرفوع :تقول



 .أال تري الضمة فوق الخاء 

 أنـا رجـل تبعـدني    ، هذا أصعب ما في المسـرحية   :نبيل

 .الكيمياء عن مثل تلك األمور

 . إنك عربي البد أن تتقن لغة قومك. ال:شريف

 هـل تـرون     . أتصدقون أننا في مسـرح     ، ال تدققون  :نبيل

  ؟الجمهور يراقبنا

 . لكن يجب أن تدقق في القراءة السليمة:حسني

 وسأقرأ معك الدور    ،حسناً يا نبيل دقق   ) في غيظ    ( :حسان

  هل تريد شيئاً أخر ،قبل أن تؤديه

  ؟يا حسني 

 ؟ ما الذي يضايقك. ما لك يا حسان:حسني

 ونبيـل لـيس     ، ال شيء لكنك استطردت في عتابه      :حسان

 .متخصص

 هل تريد أن تحطم أول قواعد المسرح وهي النطق          :حسني

  إنهــــا مســــرحية باللغــــة ،الســــليم

 .الفصحى 



 وليعد كل واحد إلي موضعه ويبدأ نبيـل   ، كفى هذا  :شريف

  هــل يرضــيكم  .وليقــول أنــت شــيخُنا  

  ؟هذا 

  . ما دام لن يخطئ:حسني

. .شـيخُنا ) يخرج نبيل من أيمن المسرح وهـو يـردد          (  

ــيخُنا ــيخُنا . .شـ ــرج  ( شـ ــي أن يخـ  إلـ

ويقف حسني في اليسار يقلد خبب الخيول بالطرق         

 )فوق الخزانة 

يبـدو   ( .أنت شيخُنا أحمد بن حنبل    ) بعد أن يدخل     (:نبيل 

 ) مبالغاً في إظهار الضمة 

 . أنا أحمد بن حنبل:ابن حنبل 

 واهللا لقـد    ، كما قال لي شيخي سأجدك في المسجد       :الربيع 

 سمعت عنك الكثير وما تمنيت إال أن 

 .ألقاك 

  ؟غريب أنت.. . أهال بك:ابن حنبل 

 . نعم:الربيع 



  ؟ من أين:نبلابن ح 

 . اسمي الربيع بن سليمان وأتيتك من مصر:الربيع 

 ؟ كيف الشافعي، أهالً بأهل مصر:ابن حنبل

 . بخير والناس يلتفون حوله ويكثر مريدوه:الربيع

 –اهللا    الحمد هللا فالشافعي تفقه في حديث رسول       :ابن حنبل 

ــلم   ــه وسـ ــلي اهللا عليـ ــه -صـ   إذا أتيتـ

 .فأنبأه سالمي 

 . هو الذي أرسلني إليك، شاء اهللا إن:الربيع

 . خير إن شاء اهللا:ابن حنبل

 وما خلفت   ،خرجت من بغداد  «  يقول عنك الشافعي     :الربيع

ــي   ــاً وال أتقـ ــر ورعـ ــد اكثـ ــا أحـ  بهـ

 .من أحمد بن حنبل 

 هـل مـن     ، الحمد هللا الذي رضي الشافعي عنا      :ابن حنبل 

  ؟شئ نؤديه لك كرامة الشافعي

هذا ) ة من مالبسه ويناولها له      يخرج ورقة مطوي   (:الربيع

 .كتاب الشافعي



 ؟ أنظرت فيه:ابن حنبل

نري محمد وشاب أخر في يده كـيس أسـود          (  ال   :الربيع

ــي      ــيان إل ــاب، ويمض ــن الب ــلالن م  يتس

 السرير يجلسان عليـه، ويشـير إليهمـا حسـني          

ــل   ــن حنب ــض اب ــمت ويف ــالجلوس والص   ب

ن أرجـو اهللا تعـالي أ     )  الورقة ويطالعها مبتسماً    

 .يحقق ما قال الشافعي

 ؟ أي شئ فيه يا أبا عبد اهللا:الربيع

يبدو الشاب الجديد وهو يميل على محمـد ويشـير إلـي            (  

 )شريف ويضحكان 

 – صلي اهللا عليه وسلم      – يذكر أنه رأي النبي      :ابن حنبل 

ــه  ــال ل ــام فق ــي المن ــي  :ف ــي أب ــب إل   أكت

 ،عبد اهللا أحمد بن حنبل واقرأ عليه منـى السـالم    

ــل ــهوق ــي   : ل ــدعي إل ــتمتحن وت ــك س   إن

 فال تجبهم ؛ يرفع اهللا لك علماً يـوم          ،خلق القرآن  

 .القيامة

 . أريد البشارة… اهللا … اهللا :الربيع



 . أحسنتما:حسني

 ) ينفصالن عن دورهما (  

ماذا يضحكك يا   ) بغضب(يقترب شريف من الشاب الجديد       

؟على  

؟ وأنت ماذا يغضبك:على  

 . أنك كنت تشير وأنت تضحك يغضبني طبعاً:شريف

  ؟اهدأ يا شريف ولنري لماذا كان يضحك:حسني

 . يضحك ألن شريف يرتدي هذا الحذاء:محمد

  ؟ أتدري ما ثمن هذا الحذاء؟ ماذا:شريف

 . إن هذا الحذاء يكفي إلطعامنا أسبوعاً:نبيل

أعرف وهذا ما يضحكني فابن حنبل ارتـدي حـذاء           :على 

 .ماًواحد طيلة خمس وعشرين عا

كيف تتصور شكل حذاء بقي في قدم صاحبه        .. . ياه :محمد

 .خمس وعشرون عاماً

 تكاد األقدام تبلي في خمس وعشرون عامـاً         ، نعم :حسني

 .فما بالك باألحذية



الجينز (  تدقق في هذا وكأن ابن حنبل كان يرتدى          :شريف

 . الذي أرتدي) والتي شيرت

الكيس الـذي   ويشير إلي   (  على كل هذه مشكلة سهلة       :على

ــه   ــان مع ــالث   ) ك ــيس ث ــذا الك ــي ه   ف

عباءات وجلبابان أحضرتهما أنا ومحمد حينما قص        

 .لي أمر المسرحية

 . فعالً هذا ما كان ينقصنا:حسني

  ؟ أتدرون ما فعل ابن حنبل حين سأله الربيع البشارة:حسان

  ؟ ماذا فعل:محمد

 . أعطاه الجلباب الذي تحت عباءته:حسان

شافعي مع الربيع كان عجيبا فقد قال لـه          وصنع ال  :حسني

  بعد أن اخذ الكتاب وعرف ما كان من

 ؟ أين الثوب:أمر الرداء قال للربيع 

 . هو ذا:قال الربيع

 ال نبتاعه منك وال نسـتهديك إيـاه لكـن           :قال الشافعي 

 وجئنا بمائه فغسـله الربيـع وحمـل مـاءه          ،اغسله



يمسـح  إليه فتركه الشافعي في قنينة فكان كل يـوم           

 .وجهه بالماء ؛ تبركاً بابن حنبل

 . يا للتوقير والعظمة:شريف

أريد كوباً من الشاي:على . 

 . كدت أطلبه من نبيل:حسني

ويتجه نحو   (.أمر سيادة المخرج  ) بانحناءة بسيطة    ( :نبيل

 ) المنضدة إلعداد الشاي

 واآلن يا على ما رأيك فـي دورك سـتكون           . هيه :حسني

 .لمعتصمالخليفة المأمون وا

 .أنا أكون المأمون والمعتصم) باستنكار : ( على 

 . نعم والواثق أيضا:حسني

أبغض هذا:علي . 

 . لماذا هذا لن يلصق بك:حسني

 ) يبدأ على في تبديل مالبسه (. أمري إلي اهللا:على

 واآلن يا جماعة أريد مكانـا       :)وهو يتلفت حوله     ( :حسني

ــأمون   ــة المـ ــق بالخليفـ ــدو أن ( .يليـ  يبـ



الجميع يبحث عن مكان يصلح إال على الذي يبـدل           

ــواراً   ــدي إكسســـ ــه ويرتـــ  مالبســـ

 )مناسباً ونبيل الذي انشغل في إعداد الشاي  

 ؟ ما رأيك بهذا السرير:محمد

 أريد مكاناً يصلح لعـرش خالفـة ال لمضـاجعة           :حسني

 .الغواني

 ؟وما الفرق) يلتفت إليه  (:نبيل

 .ل ما تري يا محمد سلمنا اهللا من لسانكما افع:حسان

 . وهل يصلح شئ في هذه الغرفة ألن يكون أي شئ:محمد

 . آه نسيت أنك طالب في الهندسة:حسني

 ارفع معي يا على هذا      ؟ أكنت تحسبني سأبني قصراً    :محمد

 .السرير

أنا خليفة وال يجوز أن أعمل بيدي فماذا يفعل العامة           :على 

  ؟من أمثالكم إذا أنا أجهدت نفسي

 . ساعده أنت يا شريف، تعش الدور يا على ال:حسني



. .ال  أنا ابن حنبل أنصب المنصة التي أحاكم عليها        :شريف

  .ال يكون هذا

يحمـل معـه السـرير      ( . أنا أتطوع وأنصبها لك    :حسان

ــعون    ــرح ويض ــط المس ــي وس ــعونه ف  ويض

 )األريكة في أيمن المسرح مكان السرير  

ستكون أحمد بن   هذا مناسب تماماً إذ أنك      ) يضحك( :حسني

  .أبي داؤد

 . أعطني أي دور إال هذا، إال هذا:حسان

  ؟ لماذا:حسني

 ولماذا ال تمثل أنت هذا      ، ال لشيء سوي أنى أكرهه     :حسان

 .الدور

 ……أنا أحمد بن أبي داؤد ال إني .. . يا ساتر:حسني

أم تخاف أن تكـن      )بمرح  .. ( . لن يلصق بك الدور    :على

 .تحت إمرتي

 ثم أتحسب أن    ، لكنى أدير العمل   ، وال ذاك  ، ال هذا  :حسني

ــرة     ــت إم ــان تح ــي داؤد ك ــن أب ــد ب  أحم



 إنما هو الذي كـان      ، أو المعتصم أو غيره    ؟المأمون 

 يتالعـــب بهـــم جميعـــاً ويحـــركهم بـــين 

 إذا  … سأكون أنا ابن أبي داؤد       ،أصابعه كيف يشاء   

ــك    ــن ذل ــذني اهللا م ــم ينق ــاب  (ل ــدخل ش  ي

 أنا أمثل   …أنقذك اهللا    :)مبتسماً من أيسر المسرح      

 .ابن أبي داؤد

 . ولن يفعلها غيره،هذا حسام) بفرح  ( :حسني

 نعم ومن غيرك يفعلها كنت أتـابعكم مـن الغرفـة            :حسام

ــي    ــاجون ل ــى تحت ــرت حت ــاورة وانتظ  المج

الشاي المضبوط ألناس ليسـت     ) نبيل ومعه الشاي  ( 

 .أهال يا حسام.. .مضبوطة

 .حماتي تحبني. . أهالً بك:حسام

 إذاً لتشرب الشاي كي ال تغضب حماتك ولتقرأ هذه          :حسني

 .األوراق ألنك ستؤدي دون أوراق

وكأنك لست أزهرياً،   ) يضحك وهو يأخذ األوراق      ( :حسام

ــى    ــريين علـ ــدرة األزهـ ــرف قـ  وال تعـ

ينزوي يقرأ الدور بإمعان وفي يده كـوب        ( .الحفظ 



 يبـــدو محمـــد وحســـان يعـــدان . الشـــاي

 مناسباً ويبدو أنه يدور بينهمـا       السرير ليكون عرشاً   

 ) حديثاً خفياً 

وماذا تسمي هذه المسرحية يا حسني:على . 

 )المحكم في نفسه ( . اسميها:حسني

  ؟ من أين آتيت بهذا االسم:شريف

 في الجنة قصور ال     « جاء في حديث كعب األحبار       :حسني

ــم   ــديق أو محكـ ــي أو صـ ــدخلها إال نبـ  يـ

 من المحكـم فـي      :سفي نفسه فقيل ألحمد بن يون      

ــه ــال ؟نفس ــم  :ق ــل المحك ــن حنب ــد ب    أحم

 » في نفسه 

لكـن   ، هذا حديث ضعيف ومنقول عن إسـرائيليات       :على 

 الشــك أن ابــن حنبــل رضــي اهللا عنــه     

 .ومالئكة سمواته كذلك وكل الخلق رضوا عنه 

 ؟ما رأيك يا حسني.  ها قد أعددنا عرشك يا موالي:محمد

 . على عرشك تفضل لعلها رقدة اآلخرة:نبيل



 كفي هذا المزاح ولتستقل عرشك يا موالي لكن ال          :حسني

ــن     ــيء م ــك ش ــي أدائ ــون ف ــنس أن يك  ت

 .العظمة والثقة الزائدة بالنفس 

 . لن يتعب كثيراً في أداء الدور، وكأنك تصفه:نبيل

نلت عدائي يا نبيل وسـتري حـين تلقيـك          ) بعظمة (:على

 .الظروف تحت يدي

نا ال ترهبني السلطة لكن يقـويني        أ ، ال أخاف سلطانك   :نبيل

 .الحق

 حسناً لندع هذا الحماس إلي المسـرحية ولنتـرك          :حسني

 .العداء للمأمون وابن حنبل

 )يبدل مالبسه (  وأنا ألن أشارك ابن حنبل العداء :حسام

 . ال تحف ستكون عدوي اللدود:شريف

 ومن إذاً يكون عدوك إذا لم يكن أحمـد ابـن أبـي            :حسام

 .داؤد

 . وأنا أترككم قليالً ثم أعود:محمد

 . سنبدأ اآلن؟ إلي أين:حسني



 . ال تقلق سأعود سريعاً:محمد

 . هل أغضبك أنك لم تنل دور لآلن لك دور فعد:حسني

يغمـز لحسـان     ( . بالطبع سيكون لي أكبـر دور      :محمد

 ) ويخرج 

 . ال أفهم ما يقول:حسني

 .محمد ال يبدل كلمته. . دعه وسيعود:حسان

 على أي شيء كنتما     ،ما يريبني منك يا حسان     شئ   :حسني

 .تتفقان

ال شئ كان يقول أنه ينظر ضيوفاً يأتونه وأنه         . . ال :حسان

 .سيحضر عباءتين

 . لكنى سأبقي على ريبتي منك:حسني

يضحك حسان ويتجه إلي أيسر المسرح ومعـه شـريف          (  

ــي زي   ــى فـ ــه علـ ــا يتجـ ــل بينمـ  ونبيـ

م في زي ابن    المأمون إلي العرش ويقف أمامه حسا      

 )أبي داؤد 



 ويجري إلي مكان حسان وشريف ونبيل اللـذين       (لنبدأ اآلن    

ــالم   ــن الكــــ ــان عــــ   يتوقفــــ

 )لحضوره 

 .يا ست عظمة على عظمة. . ال تنسي العظمة: نبيل

أنت تفسد كل مشـهد مـرة بأخطائـك         ) ينهره   ( :حسني

 .اللغوية ومرة بهذا التهريج

أنـت ال تصـلح       أتعرف يا نبيل   :)يخرج عن الدور   (:على 

 لشـــيء وســـتخرج مـــن كليـــة العلـــوم 

 .عطاراً أو دجاال ال تفقه شيئاً في أي شئ 

  … أنا أيها الـ :نبيل

 . كفا كما أرجوكما أال تمالن هذا العداء:حسني

 .لنعد إلي التمثيل :حسام

 ؟ أمخطئ أنا فيما أدعو إليه:المأمون

 حاشا هللا من يجرؤ على القـول بـذلك ؛           :ابن أبي داؤد  

 أنت حامي الدين وظل اهللا على األرض و



 أتعرف انه لوال يزيد بن هارون كنت أظهـرت          :المأمون

ــف    ــرد فيختل ــت أن ي ــن خف ــر لك ــذا األم  ه

 .الناس وتكون فتنة وأنا أكره الفتن 

 وأنت يا مـوالي     ، واآلن رحل ابن هارون    :أبن أبى داؤد  

ــر    ــت أمي ــر ألس ــذا األم ــار ه ــول بإظه  مخ

 تحمل الناس إلي الصواب      ومن واجبك أن   ؟المؤمنين 

  وترشدهم إلي طريق

 . الخير 

 . يا ابن أبي داؤد… يكون على اإلثم أن لم أفعل :المأمون

 . أعوذ بك يا موالي أال تفعل:أبن أبي داؤد

 . والفتنة:المأمون

 . ذلك مسئوليتك يا موالي، وإظهار الدين:أبن أبي داؤد

ل ويحيي بن    أيكون هذا وفي القوم أمثال ابن حنب       :المأمون

 .معين والقواريري

 . ومن يجرؤ أن يخالف الحق:أبن أبي داؤد

 . فإن خالفوه:المأمون



 من خالف فقد خالف ديـن اهللا ويسـتحق          :أبن أبى داؤد  

ــق  ،الحبس ــي الطري ــئ إل ــى يفي ــز حت  والتعزي

 .القويم 

  ؟ أنقدر عليهم:المأمون

 . بفضل اهللا وبعون موالي أمير المؤمنين:أبن أبي داؤد

 . أنت تقدر عليهم:أمونالم

والحق . إن شاء اهللا سيعيننا فإننا ندعو إلي الحق        :أبن داؤد 

 .أن القرآن مخلوق

ستحاج ابن حنبل ومحمـد بـن نـوح         ) محذرا   ( :مأمون

 .وهؤالء ال يستهان بهم

 . ونحن يا موالي لنا حججنا:ابن داؤد

  ؟ كيف تحاجهم يا أين داؤد:المأمون

 . دع هذا لي:ابن أبى داؤد

 . عظيم تمكنك هذا يا أحمد أراك واثقاً من نفسك:المأمون

 . هذا فيض من ثقتك في يا موالي:أبن أبي داؤد



 . نتوكل على اهللا، فلنسع إلي إظهار هذا األمر:المأمون

 أنت حقـاً المـأمون      ، أعانك اهللا يا موالي    :أبن أبي داؤد  

 .على دين اهللا وعلى عباده

ي داؤد فلنرسل إلي العامـة       أعاننا اهللا يا ابن أب     :المأمون 

 والسواد األعظم من الجمهور 

والرعية ممن ال نظر وال روية وال اسـتدالل للجاللـة اهللا             

  وهدايته وال استضاءة لنور

 . العلم وبرهانه 

 هم أهل جهالة باهللا وعمي عنه وضـاللة         :ابن أبي داود  

ــول     ــم ذي ــده وه ــه وتوحي ــة دين ــن حقيق  ع

 .ماء وذوى المناصبوالعلماء رؤوس لنمتحن العل 

 لنرسل إلي بغداد ومصر ودمشق والكوفة ولـيقم         :المأمون

ــع     ــابع المطي ــه الت ــوم ب ــا يق ــل وال بم  ك

ويحضر من عناهم الخطاب إلي القضاة يمتحنـون         

 الناس في هذا ويكشفون ما 

 .يعتقدون في خلق اهللا للقرآن 

 . لي رأي يا موالي:ابن أبي داؤد



 . قله وال تتأخر:المأمون

 فلنجرب فـي هـذا األمـر القضـاة أوالً           : أبي داؤد  أبن

  ثانياً وإن لم يقولوا،وأصحاب المناصب

 .مثل ما نقول نحرمهم من مناصب الدولة 

  ؟ فإن قالوا:المأمون

 لكن ال يقبلون شهادة     ، يكون األمر كما هو    :ابن أبي داؤد  

 مــن لــم يقــل بــأن القــرآن مخلــوق      

ك موثقا ثم    ويرسلون إلينا من لم يقل ذل      :المأمون 

ــى الســيف  ــون عل ــا يحمل ــوا أمامن ــم يقول  إن ل

 . نعم الرأي يا موالي:أبن أبي داؤد 

 هذا بالنسبة المتحان ذوى المناصب والعامة أما        :المأمون

ــم   ــل لهــ ــاء نرســ ــبة للعلمــ  بالنســ

 .نختبرهم في أمصارهم 

 فإن لم يقولوا يرسلون إلينا هنا ليمتحنـون         :ابن أبي داؤد  

ــوال   ــا م ــنكم ي ــت أعي ــون  ،يتح ــئال يك   ل

بعدهم عنك باعثاً على الجرأة فيعارضـون          



 قولـــك ويتناقـــل العامـــة هـــذا التجاســـر 

 .فيحلونهم محل التقدير واإلجالل وال يتم لنا ما نريد 

 فلنرسل إلـي هـؤالء      ، أنت محق وبارع ال شك     :المأمون

ــاجهم      ــاً ونح ــا جمع ــوقهم إلين ــاء نس  العلم

 .بما ذكرت اآلن 

عفـواً يـا مـوالي أرى أن        ) رتباكبا ( :ابن أبي داؤد  

 اختبارهم فرادى قد يسـرع فـي إنجـاح غرضـنا           

في وقت أسرع فإن وافقنا أول الوافدين أثـر ذلـك            

  على من سيأتي بعدهم

  .ممتَحناً 

 .وإن عارضونا :المأمون

 يكون العقاب والتعزير والحبس وما تري       :ابن أبي داؤد  

ــك     ــاقون من ــرى الب ــد في ــل وجل ــن تنكي  م

 وشدة مراس فيستقيم األمر لنا فيجفلـون وال         جالدة 

 .يرون عن طاعتنا بديل

 ما كان أحوجني لعلمك ودهائك أيضاً يا ابن أبي          :المأمون

 .داؤد



 ، الحمد هللا أن أمير المؤمنين يرضي عنـا        :ابن أبي داؤد  

 .أنا خادمك يا موالي

 . اختر من نبدأ به:المأمون

حنـي انحنـاءة    ين ( . يكون ذلك بإذن اهللا    :ابن أبي داؤد  

 ) بسيطة 

 )ينفصالن عن أدوارهم ويتجهان إلى أوسط المسرح (  

 . يا لهذا الخبيث أحمد بن أبي داؤد:حسام

 هذا مكر بين وتخطيط شيطاني من أحمد بـن أبـي            :نبيل

  .داؤد

 . بل هذا ضعف وتخاذل من المأمون:حسان

 رأيت كيف تدرج به ابن أبـي داؤد مـن عقوبـة            :شريف

 مناصـــب إلـــى عـــدم الحرمـــان مـــن ال

 .قبول الشهادة حتى اإلنذار بعقوبة اإلعدام 

 . إن أدوار هذه القصة عجيبة حقاً:حسني

تقصد غرابة موقف المأمون:على . 



 إن في هذه القصة من التناقض الشديد ما يحمل          ، ال :حسني

 .على الحيرة والدهشة

  ؟ كيف ذلك:حسام

قـة   في زمن معين كان القول بخلـق القـرآن زند          :حسني

ــبح   ــر يصـ ــد أخـ ــي عهـ ــحة وفـ  واضـ

القول بعدم خلق القرآن تهمة شـنيعة تسـفك فيهـا            

 .الدماء وتتطاير الرقاب

 هذا والمسلمون هم المسلمون وكتاب اهللا هـو كتـاب           :نبيل

  .اهللا

 نعم قال الجعد بن درهم بخلق القرآن فـي أواخـر            :حسان

 العهــــد األمــــوي فقطعــــت رقبتــــه 

 .وصلب جسمه بمرأى من الناس 

 وقال بخلق القرآن بشر بن غياث المريسـى فـي           :يفشر

ــم    ــس العل ــن مجل ــرد م ــيد فط ــد الرش   عه

 لئن أظفرني اهللا بـه ال       "وتعقبه هارون الرشيد قائالً    

 "قتلنه



 و ها الزمن يدور دورته ويأتي عهد المأمون ويصير          :نبيل

ــرآن     ــق القـ ــر خلـ ــول بغيـ ــن يقـ  مـ

 .هدفاً للقتل والتعذيب 

ة قديمة تقول أن أحد الرجـال        هذا يذكرني بأسطور   :حسام

 دخــل إلــي بلــد بعيــد فهــم باشــتراء      

سلعة ما وقَّدم قطعة ذهبية فقبض عليه فالدولـة ال            

ــل     ــا التعامـ ــاس أمـ ــل إال بالنحـ  تتعامـ

 ، ثم سجن وأطلق سراحه بعد مدة      ،بالذهب فهو جرم   

ــة    ــلعة ثانيــ ــراء ســ ــأراد شــ   فــ

فبحث عن قطعة نحاسية فلما قدمها للبائع قبض عليه          

 بلــــد صــــارت تتعامــــل بالــــذهب فال

ال بالنحاس وقبل أن يسجن مرة ثانية وقـف علـى            

ــاح  ــل وصــ ــاه"جبــ ــا .. . ربــ  أنــ

 ".المجنون أم هؤالء 

 )  يدخل محمد .يضحكون(  

 لماذا يضحكون يا    ؟ لماذا تضحكون تركتم تتعاركون    :محمد

 ؟حسان



ال شـئ أرنـي المالبـس التـي         ) يقترب منه    ( :حسان

  )وق السريريفرشها محمد ف( .أحضرت
 .نعم هذه ستفيدنا جداً) يقترب منه ويعاين المالبس (:حسني

 . إلي أين وصلتم:محمد

 إلي اتفاق المأمون وابن أبي داؤد على تعذيب من          :شريف

 .لن يقل بخلق القرآن

  ؟ أكانت تحتمل القضية كل هذا:محمد

  ؟ وهل كانت إثارة هذا األمر من ضروريات الدين:نبيل

مـن ناحيـة     ع بين أهل الكالم والمعتزلة     هذا صرا  :حسان

 يتــزعمهم أحمــد أبــن داؤد فــي رعايــة     

الخليفة المأمون وإمام السنة أحمد بن حنبل ال يحميه          

 ســوي خوفــه مــن اهللا والتزامــه بســنة     

 .نبيه 

 إن المأمون كان تلميذاً للعالف المعتزلـي تشـرب          :على 

 االعتــزال لكــن وجــد ضــالته فــي أحمــد بــن 

 .ذي نجح في التالعب بهأبي داؤد ال 



حسناً لنفرغ من هذا العداء     ) يقترب حامالً أوراقه    ( :حسني

ــيحدث   ــا س ــنرى م ــل   ؟و س ــا نبي ــا ي   هي

 . هيا يا شريف أنت ومحمد،

 )يبدو حسان يتحدث مع على بصوت خفيض ( 

 . لنبدأ اآلن:حسني

 . تريث قليالً حتى أتقن دوري:محمد

 قم أنت يا    .بعاً تعرف متي تدخل ط    ، لن نبدأ بدورك   :حسني

ــل   ــن حنبـ ــس ابـ ــد مالبـ ــريف لترتـ  شـ

وأنت يا نبيل ارتد مالبس عبد اهللا بن أحمد بن حنبل            

ــان    ــالل وحسـ ــأمثل دور الخـ ــا سـ  وأنـ

 .يمثل دور أبي على بن حنبل 

يبدل شريف وحسني ونبيل مالبسهم بينما يجلس حسـان         (  

  ومحمد في أيسر المسرح محمد

 يجلس يكمل قراءة الدور     يقرأ دوره وحسان يبدل مالبسه ثم      

  يخرج على وحسام خارج

  )المسرح وهما يشيران لحسان بالسالم  



يجلس شريف وسط المسرح فوق الحصير وعن يمينه نبيل         ( 

 )و عن يساره حسني 

ولتحرص يا حسان متى    ،واآلن لنبدأ ) وهو جالس    (:حسني

  يتجه( .تدخل كذا أنت يا محمد

 ) ابن حنبل  إلى 
  ؟يخنا لم ال نناظر أهل الكالم يا ش:الخالل

عليه   وأدركنا ، أحسن اهللا عاقبتك الذي كنا نسمع      :ابن حنبل 

   إنهم كانوا يكرهون،من أدركنا

وإنما األمـر فـي التسـليم       ،الكالم والجلوس مع أهل الزيغ     

والكالم إن أدي إلـى      واالنتهاء إلي ما في كتاب اهللا     

تيـه  الصواب مرة قد يؤدي إلي الضالل مرات وقد ي        

 .متاهات الضالل العقل به في

 وإن كان الهدف أن نبين أخطاءهم وتـدقق علـيهم           :الخالل

 .المسائل

 والكـالم   ، يا ولدى الخصومات تحبط األعمال     :أبن حنبل 

 رديء ال يدعو إلي خير تجنبوا الجدال 



 لكنهم ينكرون ما ثبت في كتاب اهللا وحديث رسوله          :الخالل

 .ولهم حجج

 . يكره جدال المعتزلة فلنعدل عن ذلك إن والدي:عبد اهللا

 . ليس هذا جدال لكنه استفهام:الخالل

 ال نريد أن نثقل على والدي ونجره للتكلم فيما ال           :عبد اهللا 

 .يحب

 أبو بكر الخالل مستفهم ينشـد الحـق ولـيس           :أبن حنبل 

ــأله  ــه فأس ــل سأناقش ــي الباط ــج ف ــادالً يل   ،مج

  ؟وما دليل أهل االعتزال 

 ال  "ون في عدم رؤيـة اهللا مـثال بقـول اهللا           يتمسك :الخالل

ــار    ــدرك األبص ــو ي ــار وه ــه األبص   "تدرك

 .هذا نص 

 وهو  ، لكن النص دائماً يفسره الحديث الشريف      :أبن حنبل 

 .يثبت رؤية اهللا

  ؟ وماذا نقول في تفسير هذه اآلية:الخالل



 ال تدركه األبصار في الحياة الـدنيا أمـا فـي            :أبن حنبل 

ــال   ــول تع ــرة فيق ــذ  « ي اآلخ ــوه يومئ  فوج

 »ناضرة إلي ربها ناظرة  

 فهـم يقولـون إن الرؤيـة        ، لديهم دليل عقلي آخر    :الخالل

ــماً  ــاً وجس ــتلزم مكان ــن  ،تس ــالي اهللا ع   وتع

 .ذلك 

 ال أفهم طريقتهم تلك يا ولدى لكنهم يقيسـون          :ابن حنبل  

ــري   ــاهللا ي ــه شــئ ف ــيس كمثل  اهللا باإلنســان ول

 دون مكان أو جسم  

 ؟ يكون ذلك فكيف:الخالل

 ومالهم يـرد    . ال نعلم يا ولدى فلم يرد فيه نص        :أبن حنبل 

 فيه نص لم يشأ اهللا أن يعلمنا اهللا إياه 

 فهـم   ، لقد نفى المعتزلة صفات المعاني لهذه العلة       :الخالل

ــي  ــفة تقتضـــ ــون أن الصـــ  يتوهمـــ

 .موصوف فيكون اهللا كالعباد 



كمثله ليس  «  ال نقول إال كما ورد في القرآن         :أبن حنبل  

 فهـــذه » شـــئ وهـــو الســـميع البصـــير 

الصفات ثابتة هللا لكن ال تقتضي شئ فهو موصوف          

 .على نحو ال نعمله

 نعم لكن ال نعلم لذلك كيف وال وصف وال نقـيس            :الخالل

 .إله ببشر

 . لي سؤال آخر:الخالل

نري حسان يخـرج خـارج    ( . كفى فقد أضجرت   :عبد اهللا 

ــن   ــى اب ــي عل ــس أب ــدياً مالب ــرح مرت   المس

 )حنبل  

 دعه يا عبد اهللا فهو مستفهم ال مجـادل وفـي            :أبن حنبل 

  .صدري انشراح أن أجيبه اآلن

 ) ينفصلون عن أدوارهم ويبقى كل واحد في موضعه (  

 أرأيتم كيف ال يحيد الرجل عم كتـاب اهللا وسـنة            :شريف

  ؟نبيه



ال نعـرف    ، هل سمعته يقول أكثر من مرة ال نعلم        :حسني

  يقــول ال نعلــم  هــل تــري بيننــا مــن   

  ؟ولو كانت المسألة صعبة ولو كان هش العلم 

 . إن الجميع يتجاسرون على الفتيا:محمد

 نعم لقد هانت الفتيا على الناس فلم يعد لها قداستها كما            :نبيل

ــة   ــؤالء األئمـ ــر هـ ــي عصـ ــت فـ  كانـ

 .العظام 

 . نعم ألم يجلد أبو حنيفة ألنه رفض تولي القضاء:حسني

 حنبل ألنه لم يقل كما قالوا ولم يفـت           وسيجلد ابن  :شريف

ــرآن     ــي الق ــت ف ــحيح ثاب ــم ص ــر عل  بغي

 .والسنة 

أدخل اآلن كفاكم نقاشاً    ) صوت حسان من خارج المسرح      (  

ــون    ــب الكــ ــدوا ترتيــ ــن تعيــ  لــ

 .وتنظيم الفتيا في لعبكم هذا 

 .هذا موضوع شائك. . رويدك يا حسان:حسني



ـ    ، لكن نناقشه بعـد    . شائك نعم  :حسان دتني عـن    لقـد أبع

 المذاكرة لوقـت لـيس يسـير فلنعـد إلـي تلـك             

 .اللعبة 

 ...لنعد اآلن حسناً... . حسناً:حسني

يدخل حسان مرتديا عباءة فوق مالبسه وقد أضاف ذقنـا          (  

 )إلى هيئته 

 . من أين آتيت بهذه اللحية:نبيل

أقسم أنى لن أتكمـل اللعـب إذا اسـتمرت        ) بغيظ (:حسان

 .مقاطعتك

 .ني سألت من أين آتيت باللحية كل هذا أل:نبيل

 . حسناً أعطاني إياها حسام:حسان

 . كان يمكن أن تريحني دون هذه الضجة:نبيل

 . لنعد إلي اللعب كما تريد:حسني

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته:أبو على . 

 . وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته :الجميع



يا ابن أخي:أبو على . 

 .عمي أبي على حنبل أهالً ب:ابن حنبل

 كنت ال أحب أن أخبـرك بـه   ، جئتك واهللا بخبر   :أبو على 

ــر    ــك أن األم ــال ش ــرف ف ــد أن تع ــن الب  لك

 يطولك وأن السهم البد صائبك  

 . خير يا عمي إن شاء اهللا:أبن حنبل

 لقد حمل إلي الرقة يحيي بن معين وأبو خيثمـة           :أبو على 

ــة   ــي الرقـ ــيقوا إلـ ــبعة سـ ــرهم سـ  وغيـ

  ؟ي القرآن مخلوق هو أم الفامتحنوا ف 

 . ها هو جدل المعتزلة قد طغى:الخالل

 . أنهم كبار العلماء؟ وماذا قالوا:عبد اهللا

 قالوا ما يرضـي المـأمون فـأخرجهم جميعـاً           :أبو على 

 .وانطلقوا ال شئ عليهم

 قـالوا مـا يرضـي       ، ال حول وال قوة إال باهللا      :أبن حنبل 

  .المأمون وتركوا ما يرضي اهللا

 . فما تقول فيهم يا شخنا:لالخال



 هؤالء لو كانوا صبروا وقاموا هللا لكان األمر قد       :أبن حنبل 

 انقطــع وحــذرهم المــأمون ولكــن لمــا     

هم أول  . أجابوا وهم عين هذا البلد سيجترئ غيرهم       

 مـــن ثلـــم هـــذه الثلمـــة وافســـد هـــذا 

 . واهللا سيفتن الناس بعد هذا،األمر 

 حتى  ،لمأمون نخبره بمقالنا   أتأمرنا بالذهاب إلى ا    :عبد اهللا 

 ؟ال تضطرم الفتنة

 ال تـدخل علـى      : ثالث ال تبلون نفسك بهـن      :أبن حنبل 

ــة  ــره بطاعـ ــت آمـ ــلطان وإن قلـ   وال ،سـ

تصغين نفسك لذي هوى فإنك ال تدرى مـا يعلـق            

ــو    ــرأة ول ــى ام ــدخل عل ــه، وال ت ــك من  بقلب

  .قلت أعلمها كتاب اهللا 

ـ      ، امتحن القوم  :أبو على   ن منصـبه    فحرم من حـرم م

ــدور   ــوم وال ــاب الق ــبس فأج ــن ح ــبس م  وح

 .عليك يا ابن أخي 

 . أرى أن الحبس والتعذيب رسالة لك يا شيخنا:الخالل 

 . إني واهللا أخاف أن يلحقك هذا األمر يا أبي:عبد اهللا 



 أما واهللا إني ال أخاف وإني أدعو اهللا إال يفتنا           :أبن حنبل  

 بهـــذا األمـــر ويقـــدرنا عليـــه إن كـــان 

 .اقدرن 

  ؟ أال تخشى الموت:الخالل 

أنا ميت ال محالة فألقتل في هذا طمعـاً فـي           : أبن حنبل  

ــذا  ــي ه ــل ف ــدنا القت ــة وعن ــدخل  ( …الجن  ي

 ) على في زي رجل شرطة  

 . السالم عليكم: رجل الشرطة

ينظـر  .(  وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاتـه :ابن حنبل  

ــرق     ــرطة مط ــمت الش ــه ويص ــع إلي  الجمي

فزع الجميع و يبدو والفزع على عبـد اهللا         الرأس ي  

 )  أكثر من الجميع

 ؟ ماذا تريد أيها الشرطي:عبد اهللا 

 رويدك يا عبد اهللا هذا رجل مـأمور بالسـمع     :أبن حنبل  

 . تكلم يا أخي…والطاعة 



 يعلم اهللا كم أحبك يا شيخنا وكم أكره أن أخبرك           :الشرطي 

 بهـــذا األمـــر لكـــن كمـــا قلـــت أنـــا  

 .مأمور 

 . تكلم فقد جفت حلوقنا:خاللال 

 خبرنا باألمر الذي تكره عسي أن يكون        :أحمد بن حنبل  

ــاه  ــا أحببن ــدل   ( .م ــو يب ــد وه ــدو محم  يب

مالبسه يضيف ذقنا أبيضاً ويرتدي عباءة ويتحـرك         

 ) ليقف في أيمن المسرح 

 ورد كتاب المأمون إلي إسحاق بن إبراهيم يأمر         :الشرطي 

ــ  ــد ابـ ــد اهللا أحمـ ــار أبـــي عبـ  ن بإحضـ

حنبل وعبيد اهللا بن عمر القواريري والحسن ابـن           

ــوح    ــن نـ ــد بـ ــجادة ومحمـ ــاد سـ  حمـ

وأمر أن يمتحنوا فإن كان الغد فلتذهب يا سيدي إلي           

 صــــاحب الريــــع ســــيدي إســــحاق 

 .ابن إبراهيم 

 . جزاك اهللا خيراً:أبن حنبل 



يخرج من  ( .سأذهب ألخبر الجميع  .. . لتعفر لي  :الشرطي 

 يتســـلل ونـــرى حســـام  ) المســـرح 

 .خارجاً وراءه 

 غفر اهللا لك ولنا واهللا لقد عرفت هذه المسـألة           :أبن حنبل  

 .من بضعة أيام

 )يدخل محمد مبتسماً (  

قابلـت  . .حـدث . . حدث يا ابن حنبـل     :محمد بن نوح  

 الشرطي خارجاً عن هنا وجدني بما حدث 

 . أهال بشيخنا محمد بن نوح:ابن حنبل

 .دورنا يا ابن حنبل  دارت الرحى وأتي:محمد بن نوح

 ؟ أتخشى:أحمد بن حنبل

 نعم واهللا أخشى إن أجبنا بخلق القرآن أن         :محمد بن نوح  

ــة    ــوت ال محال ــا نم ــر وأنن ــذا الكثي ــتن به  يف

 .فلنتق اهللا وال نجبهم إلي شئ 

  .يا ابن أخي لو تواريت) في عطف  ( :أبو على



إن تواريت لن آمـن عليـك       ! ؟ كيف أتوارى  :أبن حنبل  

 لـــدي وولـــدك ويلقـــي النـــاس وعلـــى و

 . ولكني أنظر ما يكون،بسببي المكروه 

وإنه المتحـان    ، واهللا إنّا نمتحن في هذا     :محمد بن نوح   

  .عسر

قد كان  «  وما نصنع بحديث خباب بن األرت        :أبن حنبل  

ــل  ــذ بالرجـ ــبلكم يؤخـ ــن قـ ــر ،مـ   فيحفـ

 فيوضـع   ، فيجاء بالمنشار  ، فيجعل فيها  ،له األرض  

ــه  ــى رأســــ ــل ،علــــ   فيجعــــ

 ويمشط بأمشاط الحديـد مـن دون لحمـه          ،نصفين 

 » فما يصده عن دينه ،وعظمه

 .والحبس :الخالل 

 . والتعذيب والقتل:عبد اهللا 

 ، ما هو ومنزلي إال واحد     ، لست أبالي بالحبس   :أبن حنبل  

   إن هــــي إال،وال أبــــالي بالســــيف 

 وأخاف أال   ، وإنما أخاف فتنه السوط    ،ضربة وأموت  

 .أصبر



 اللهم اجعلنا سهمين من سهام اهللا تهلـك         :محمد بن نوح  

 .بهما أهل الزيغ والضاللة

  » ينفصلون عن أدوارهم« 

 أرأيتم كيف تقبـل الشـيخان الجلـيالن المحنـة           :حسني 

  ؟واستسلما لها

 . استسلما لقضاء اهللا:شريف 

  ؟لكن أيستسلما للخليفة. . نعم:نبيل 

 . اهللا الخليفة تجري على يديه األمور كما قدر:حسني 

  ؟ لكن أين خليفتنا:شريف 

 ؟ حقاً أين على وحسام:حسني 

 . لم أرهما:حسان 

  ؟ ألم يرهما أحد:حسني 

 . ال:شريف 

 . رأيتهما يخرجان قرب انتهاء المشهد السابق:نبيل 

  ؟ هل قاال شيئا ألحد:محمد 



 . ال يليق بهما أن يخرجان دون إذن مني:حسني 

 .هما ال تستشعر أنك ولي أمر:نبيل 

لم يحدث شئ فقط خـرج علـى        . . على العموم  :شريف 

 .وتبعه حسام

 تري أغضب على ألنه مثل دور شرطي بسـيط          :حسان 

  .بعد أن كان يلعب دور الخليفة

 . حقاً الفرق شاسع بين الدورين:نبيل 

  ؟هل ينتوي إفساد اللعب علينا. . يا لهذا الغر:حسني 

 ؟اذا غضب حسام إذا كان هذا ما أغصب على فلم:محمد 

 . إنه تابعه ابن أبي داؤد وال يتصور أن يتركه:نبيل 

 هيا تعـالي    . لن تفسد اللعبة سأخرج للبحث عنها      :شريف 

 .معي يا محمد هيا لنبحث عنه

 . ستخرج مرتديا تلك المالبس:حسان 

( .تلـك عـودة لألصـالة     .  ومالها هذه المالبس   :شريف 

 ) يضحك 



 ) يخرجان بنفس المالبس( . وأنا سأخرج كما أنا:محمد 

( . هيا نعيد ترتيب الحجرة ؛لنستعد للمشهد القـادم        :حسني 

ــب الغرفــة،      ــان ترتي ــني وحس ــد حس  يعي

 ويعيدان السرير   ،فيضعان األريكة في وسط المسرح     

ــر   ــي أيســ ــه األول فــ ــى مكانــ  إلــ

 ) المسرح 

 يعلم على أننا لن ننهى اللعب دونـه ومـع ذلـك             :حسني 

 . يتركنا

 .تقصد البد من أمير المؤمنين لنتم اللهو) م يبتس( :حسان 

والحياة فإن الرعية ال تصلح دون حاكم مهما          بل :حسني 

 بلـــغ مـــن الظلـــم والجبـــروت وإال    

 .تضارب المسلمون بعضهم ببعض 

 . هذا رأي ابن حنبل:نبيل 

 . هذا الرأي لي:حسني 

وكان ابن حنبل يري أنه ال يجوز الخروج علـى           :حسان 

ــو   ــة ول ــك   الخليف ــي ذل ــاً ألن ف ــان ظالم  ك



من فتن الخروج ما ال يرتكبه الحاكم المسـتبد مـن            

 .ظلم

 . هكذا قال أحمد بن حنبل:نبيل 

 نعم كان يقول السـمع والطاعـة لالئمـة وأميـر            :حسان

 المــؤمنين البــر والفــاجر ومــن ولــي الخالفــة 

 ومن غلبهم بالسيف    ، ورضوا به  ،فاجتمع الناس عليه   

ــة ــار خليفـ ــى صـ ــمي ،حتـ ــر  وسـ  أميـ

وكان يري أن من خرج على إمـام مـن           المؤمنين 

ــق عصــا   ــد ش ــة فق ــه بالخالف ــر ل ــة أق  األئم

 وخالف رسول اهللا فإن مات الخارج عليه        ،المسلمين 

 .مات ميتة جاهلية

 ! حتى من غلبهم بالسيف وإن كان ظالماً:حسني

 إني واهللا   ؟ فيكف نقـوم الظالمين   ، أخالف هذا الرأي   :نبيل 

ــب ال أرى إال  ــورة والغضـــــ  الثـــــ

 .والسيف لردع الظالمين 



 نعم ويخرج كل واحد وفي يـده سـيف ويتقاتـل            :حسني

ــلمون ــدث  ،المس ــي تح ــة الت ــي الفتن ــك ه   تل

 .عنها أحمد بن حنبل 

 ؟ أليس هذا تخاذل:نبيل 

 . ليس تخاذالً من ابن حنبل:حسان

 إنه تسامح قد كان يري أن النصح هـو الطريـق            :حسني

ــة ال ــل أئم ــي لحم ــدل المثل ــى الع ــلمين عل  مس

 .وإقامة السنة 

 " لم يفعل ذلك ولم ينصح الخلفاء وقال       ، لكن ابن حنبل   :نبيل 

ــن  ــك بهــ ــون نفســ ــة ال بتلــ   ،"ثالثــ

 ال تدخل على سلطان وإن قلـت آمـره          "وعد منهم  

  "بطاعة

 ذلك أنه كان يمتنع عن الخـوض فـي السياسـية            :حسان

 .ومعالجة شئونها

  ؟تدخل علماء األمة فمن كان يتدخل إذا لم ي:نبيل 



 كان يترك األمر والدعوة إلى السياسة الصالحة لمن         :حسان

  ،يصــلح لهــا مــن أهــل الخبــرة بهــا     

 .وخاصة وأن األمور كانت معقدة 

 وقد يكن ما دفعه لـذلك أنـه وجـد النصـيحة ال              :حسني

ــة وأهــل ــر المعتزل ــوب إذ أن فك   تصــادف القل

فسـه  األهواء قد سيطرا على قلب الخليفة فكفّـى ن         

 .مئونة الردود الجافة

 فكان يـري    ، فترك ذلك واتجه إلى إصالح الرعية      :حسان

 كالحســـن البصـــري أن صـــالح الرعيـــة 

يؤدي إلي صالح الحاكم والحاكم مظهر من مظاهر         

 الشـــعب إن اســـتقام الشـــعب علـــى    

الجادة وأقام السنة واستمسك بالدين كـان الحكـام          

 .صالحين

 .الشعب ألن الحاكم يخرج من قلب :حسن

(  وما القاه من ظلم وتعذيب واهللا إني لو كنت مكانـه             :نبيل

ــرح   ــدر المسـ ــيفي  ) يتصـ ــللت سـ  لسـ

 .وأعلنت الثورة والقتال) يقلد كأنه يخرج سيفاً (  



  ؟ تقاتل من أيها األبله:حسان

 أجمع دولة المتضررين من هذا االبتالء سـراً ومـن           :نبيل

 أراد مــن العامــة حتــى تقــوي شــوكته     

 أعلن الثورةومن ثم . 

 ماذا تقول كل من طالته هذه المحنة كان رب ديـن        :حسني

 وصــالح وأنــاس شــغلهم الــدين حتــى     

 .عن أنفسهم 

 . لكن هذا هو الواجب:نبيل

 . من أين جئت به، أي واجب:حسني

وهو يتقدم إلـي مقدمـة       ( . تلك هي قناعاتى الخاصة    :نبيل

 ولـــو كنـــت ) المســـرح فـــي فروســـية 

رة عن الخنـوع والقتـال عـن        هناك لفضلت الثو   

 )يمثل كأنه يخرج سيف ( الخضوع 

يدخل إلي المسرح شابان لم نرهما من قبل فـي مالبـس            (  

ــس    ــاً مالبــ ــبه تمامــ ــة تشــ  متقنــ

رجال الشرطة في العصر العباسي ويتجهـان فـي          

  حســـني ينظـــر .إلـــي نبيـــل صـــرامة



 ، يصـالن إلـي نبيـل    ،باندهاش إليهما والى حسان    

ــا   ــوة يح ــه بق ــارج  يجذبان ــه خ  والن إخراج

 )المسرح لكن نبيل يقاوم  

  ؟ماذا تفعالن) يستوقف الشرطين  ( :حسني

أمر موالنا المأمون بالقبض على نبيل بن سـيد          :١شرطي

 .بن عثمان وإحضاره في الحال إليه

 ؟ من أنتما، كفاكما تهريجاً ومزاحاً:حسني

يخرج ورقة مطوية من جيبه ويدفع بها بقـوة          ( :٢شرطي

  هـــذا ،نحـــن ال نمـــزح )ســـني إلـــي ح

 " ويخرج السيف  "منطوق األمر إن كنت تريد رؤيته      

ــد    ــت تريــ ــيفي إن كنــ ــذا ســ  وهــ

 .معارضته 

 )يمسك بالورقة ويقرأها بسرعة  ( :حسني

يجذب الورقة ويمضي جاذبـاً نبيـل فيتبعـه          ( :٢شرطي

 ) حسان وحسني 



يسـقط  ) فيصـرخ    يحاول المقاومة لكنه ال يفلـح      ( :نبيل

 . يسقط الظلم....الظلم

هـل رأيـت هـذه المالبـس        ) وهو يخرج    ( :١ شرطي

 ؟المضحكة

 نعم لو أن األمر بيدي ألخذتهما إلـى مـوالي           :٢ شرطي

 . الشك أنه سيستلقي على قفاه من الضحك

يدفعان نبيـل بقـوة إلـى       (  يكفى هذا المهرج     :١ شرطي

  يســقط الظلــم ) الخــارج وهــو يصــرخ   

يتناهى صوته  ( .ن يسقط الظلم والعدوا   … والعدوان 

 ( 

 )فترة صمت ( 

  ؟ ماذا حدث:حسني

 ؟ ما الذي يجرى هنا    . بل أنا الذي أسأل    ، تسألني أنا  :حسان

ــني  ــا حسـ ــؤالء يـ ــن هـ ــي ال ؟ومـ   إننـ

 .أعرفهم 

 . وال أنا:حسني



جـزء مـن      ألـيس هـذا    ؟، ألست من يدير العمل    :حسان

  ؟المسرحية

اً فـي    وهذا لم يكن مكتوب    ، أنا نفسي ال أعرف شيئاً     :حسني

 .أحداث المسرحية

بلهفـة وهـو    (  تعنى أنك ال تعرف ما الذي يحدث         :حسان

ــرى ــن    يج ــاب األيم ــو الب ــت ) نح  ومازل

 .واقفاً هنا هيا ندرك نبيل ونعرف ما جرى 

 ويحاول فتح الباب لكنه ال ينفـتح        ،حسني يسبقه إلى الباب   (  

ــاب   ــو البــ ــان نحــ ــرى حســ  ويجــ

تح الباب لكن   األيسر يبدو االثنان كل واحد يحاول ف       

 ) ال يستجيب الباب لهم 

 ماذا كان مكتوباً في     ، ما هذا لقد تلبس المكان الجن      :حسان

  ؟الورقة

 يتهمونه بميوله األموية وأنه يعد تنظيمـاً ينـاهض          :حسني

 الخليفـــة أي يـــدبر لقلـــب نظـــام الحكـــم 

 ،العباسي وأنه مارق ويأمر باختباره في خلق القرآن        



ــاب ومخت  ــفه باإلرهـ ــئ كوصـ ــاً شـ  ومـ

 .بختم المأمون 

  ؟ ونبيل كيف يستسلم لهم، ما هذا الهراء:حسان

 أرى أنه حسب أن ذلـك يـدور ضـمن أحـداث             :حسني

ــة   ــل وأدى دوره ببراع ــلم ب ــرحية فاستس  المس

أه لو عـرف أنـه       أرأيت كيف حاول التنصل منهم     

  .يتهمونه بأنه إرهابي

  في هذا العصر العباسي أكان هنـاك       ؟ إرهابي ماذا  :حسان

  ؟إرهابيون

صـورة    وفى كل عصر يا أخي لطالما كان هناك        :حسني

ــة   ــل حجـ ــى األقـ ــوره أو علـ ــن صـ  مـ

سياسية للقبض على المعارضـين ووصـفهم بمـا          

  .يخالف النظام

 خاصة والفرق الدينية و االعتقادية كثيـرة تصـلح          :حسان

ــا  ــه بهـ ــاً ألن يلحقونـ ــل وأن أي  تمامـ  بـ

ـ           ن تلفيقـه   قول أو فعل يصدر من أي واحد منا يمك



ــرق    ــك الف ــن تل ــى أي م ــبه إل ــا ،ونس   م

  ؟أبسط ذلك 

 مهالً  . خاصة في وجود من هم كأحمد بن أبى داود         :حسني

 إننــا نتحــدث وكــأن مــا حــدث أمــر      

  . إنه أمر ال يقبله عقل،واقع 

 أنت رجل مسرحي فنان والمفروض أن يكـون         ، لم :حسان

 .لك عقل وخيال يتسعان لهذا

 …  أرأيت، لكن:حسني

 …  خطفوه… منى أخذوه) يدخل مندفعاً  (:محمد

  ؟من )كالمصدوم (  :حسان

 . اختطفوا شريف…شريف ) بانزعاج  ( :محمد

  ؟ من اختطف من:حسان

 . جنود المأمون اختطفوه منى:محمد

 ) يناوله كوب ماء  ( .ولتخبرنا ما حدث  أهدأ:حسني

 خرجت أنـا وشـريف    . .)يسترخي على األريكة     (:محمد

ــن ع  ــث ع ــر  ونبح ــوارع غي ــى وإذا بالش  ل



 والناس مـن    ،والوجوه غير التي نألف   .. .ما نعرف  

 يرتـــدون مالبســـاً كتلـــك التـــي  حولنـــا

 فاقترح  ، وقفنا في ذهول ال نعرف ماذا نفعل       .نرتدي 

ــا وال   ــن مكاننـ ــرك مـ ــريف أال نتحـ   شـ

 أخذنا نشاهد   …نمضي لئال نتوه وال نستطيع العودة      

ــا   ــدور حولنـ ــا يـ ــي …مـ ــن فـ   ونحـ

وحـل    المحالت التي نعرفها غير موجـودة      ،دهشة 

ــرأ    ــي نق ــت الت ــبه الحواني ــا يش ــا م   محله

 محل األسماك الذي كان     .عنها في العصر العباسي    

ــباغة      ــباغاً لص ــار ص ــزل ص ــفل المن  أس

محله مالبساً غريبـة األلـوان       المالبس ينشر أمام   

ــا إذا    ــي جوارن ــذي ف ــل ال ــكال والمح  واألش

ستحمام بأجر والنـاس    هو حمام يدلف إليه العامة لال      

ــرون    ــر ينتش ــي حمي ــاة وراكب ــين مش ــا ب  م

وجنـود   في الشوارع واختفت السيارات والدرجات     

ــدما    ــوارع وعنـ ــألون الشـ ــرطة يمـ  الشـ

 ذهبنا إلى مسجد لم يكن باألمس موجوداً      ،أذّن الظهر  

ــوف   ــى خــ ــجد علــ ــا المســ  ودخلنــ



واستحياء جلسنا في مؤخرة المسـجد فلمـا أقـاموا      

 شــريف وهــو ال يــدرك لمــاذا الصــالة قــدموا 

صليت خلفه وبعد أن فرغنا من الصـالة وصـالة           

ــا     ــن حولن ــون م ــاس يتجمع ــدأ الن ــنة ب  الس

يا …وأخذوا يخاطبون شريف وهم ينادونه يا أمامنا       

  ومنهم من يقول شيخنا يا أبن حنبل

  ؟ هل حقاً القرآن مخلوق:

 هل هذا األمر من أساس الدين وال يصح الدين أال به؟ :

وأخذ شريف ال يعـرف مـاذا       ؟ماذا تقول إذا دعيت   ف:

 .يقول

  ؟ ما الذي تحكيه:حسني

 . إن هذا يشبه القصص الخيالية:حسان

  ؟ هل تحاول إقناعنا أن هذا هو ما حدث حقاً:حسني

  ؟ ولماذا أكذب عليك:محمد

  . لكننا ال نصدق هذا، ال نعرف:حسان

 . البد ان انصرف من هنا. تصدقون أو ال:محمد



 . إلي أين:يحسن

 . إلي بلدتنا:محمد

 . تنصرف قبل أن تكمل الحكاية:حسان

 . األمر ال يتحمل السخرية فكل ما قلت قد حدث:محمد

 . إذن أكمل لنا ما بدأت:حسان

 نعم أكمل فلماذا ال نصدقك لقد حدث أمامنا ما يشبه           :حسني

 .حكايتك

 .ليست حكاية بل هو واقع) بضيق  ( :محمد

 ؟واقعك وأحكي ماذا حدث حسناً أكمل :حسني

 . ماذا حدث بعد أن أنهيتم الصالة:حسان

 بعد أن انتهينا من الصالة أحسست بعسر في بطني          :محمد

ــاض  ــب للمرحـ ــت أذهـ ــا أن ... فقلـ  فمـ

خرجت من الباب الجانبي حتى رأيـت شـرطيين          

  يدخالن ويأخـذان ابـن حنبـل مـن بـين القـوم            

 .واختفيت حتى خرجوا ؛ فلما خرجوا صرت أسأل        

  ؟ وماذا يريدون منه؟من هؤالء



فاقتربت من أحد العامة أخذني بعيـدا عـن النـاس وقـال              

ــحاً ــوح   :ناص ــن ن ــد ب ــيخنا محم ــا ش  . ي

هؤالء رجال الشرطة أخذوا أحمد بن حنبل ويبحثون         

ــك ــون  ..عنــ ــم ذاهبــ ــك أنهــ  ال شــ

اخرج ..إلى منزل صاحب الريع إسحاق بن إبراهيم       

ــي    ــيمتحنونك فـ ــك سـ ــرهم وجهـ  وال تـ

القرآن قال لي ذلك وانصرف متخفيـاً وسـط         خلق   

 الناس حتـى غـاب عـن بصـري فـي ثـواني             

فحرت ماذا أفعل فأثرت العودة وإذا بي عند عودتي          

ــل   ــكان نبيـ ــرين يمسـ ــرطيين آخـ  أرى شـ

يدفعان أمامهم تتبعتهم حتى عرفت أين ذهبا به ولم          

ــراهيم     ــن إب ــحاق ب ــزل إس ــه من ــك أن  أش

ما هـذا  . .لدتيوعدت ألجمع حاجياتي وأذهب إلى ب    

 الجنـــون الـــذي ســـيطر علينـــا وكيـــف 

ماذا  باهللا قل لي يا حسني     انقلبت هذه اللعبة إلي واقع     

ــدث ــك  آلم؟حــ ــل ذلــ ــب كــ   ؟ترتــ

  ؟ألست من اقترح علينا اللعبة 

  ٠ هذا عجيب هذا واهللا عجيب حقا :حسان



  ٠٠ال أصدق شيئا من تقول ) بذهول  (:حسني

يته بعيني ال يمكن إال أن       لكن ما رأ   ، أنا أيضا أوفقك   :محمد

ــة     ــد الباع ــى أح ــرض عل ــد ع ــدقه لق  اص

 وأحدهم كـان يبيـع سـيوفا        ٠أن أشترى الفالوذج     

 .ورماحا

  . هذا فوق الواقع والخيال:حسان

 . ألنك لم تره بعينيك:محمد

  ؟ ماذا نفعل:حسني

سأخرج وأجمع أشيائي ثم أذهب إلـى       ) بتصميم   ( :محمد

 يحــاول و( بلــدتي ال أعــود منهــا أبــدا    

 .يمسك به حسان) الخروج جرياً  

 . أصبر ولنفكر بهدوء:حسان

 حسـان يـروح     ٠٠فترة صمت يبدو فيها كل واحد يفكر        (  

  محمــــد ٠٠ويجــــئ فــــي المســــرح 

 حسـني يـروح     ٠٠جالس على األريكة في خوف       

ــان   ــاه حس ــي المســرح عكــس اتج  ويجــيء ف



دائما وحينما يصل إلى حائط المسرح أو الخزانـة          

 رب رأســـه فـــي الحـــائط و فإنـــه يضـــ

 )الخزانة ويضرب بيده ما يقابله من أثاث 

 لكن  ؟ال أعرف ماذا أقول   ) يحاول أن يبدو منطقيا    (:حسني

ــية      ــة قاس ــل محن ــه يمث ــن في ــا نح   ٠٠م

 ولنتـرو   ،البد أن نكون على قدر المسـئولية فيهـا         

ــة   ــي النهاي ــرى ف ــا ون ــا رســم لن  ونســير كم

  ٠٠ما يحدث  

  ٠الصائب  هذا هو الرأي :حسان

 كالكما يراه رأى صـائب ألنكمـا        ،نعم) منزعجاً   (:محمد

ــه   ــن تطلب ــا م ــيس منكم ــوبين ل ــر مطل  غي

  ٠يد السلطان  

 يريدون محمـد بـن      ؟ وأنت لماذا يريدك السلطان    :حسان

 .نوح

وكلهـم   ، الجميع في الشارع ينادونني محمد بن نوح       :محمد

 يخلـــع عباءتـــه ويلقـــى بهـــا( .يعرفنـــي

 )بعيدا 



اسمع خرج على ولم يعد وال أظن       ) ناوله العباءة ي (:حسان

ــوق عرشـــه     ــه يجلـــس اآلن فـ  إال أنـ

وخرجت أنت وشريف تبحثان عنه فأخـذوا منـك          

ــل واآلن   ــن حنب ــد ب ــه أحم ــة أن ــريف بحج  ش

هم يبحثون عن محمد بن نوح وكما تعلم فإن محمد           

ــدار    ــذه أق ــك وه ــي ذل ــى ف ــوح ابتل ــن ن  ب

  ؟بن نوحقل لي ألست تمثل دور محمد  ٠اهللا  

 ٠ بلى :محمد

 إذن البد أن تتصرف كما لو كنت هـو وال تخـش         :حسان

ــد  ــذلك الب  شــيئا لــن يحــدث لــك مكــروه ؛ ل

 .أن تعود حتى تكتمل هذه الحكاية وتفرغ منها

 وكما أراد ألدوار    ، نعم تلك مشيئة اهللا كما أراد لك       :حسني

  ٠هذه المحنة أن تدور 

 . يا محمد هذا قدرك:حسان

اكتب اهللا عليك وال ينبغي لك أن تخرج عـن           هكذا   :حسني

ــك ــه  (،ذلـ ــى كتفـ ــت علـ ــمع ) يربـ  اسـ

 وتنسـى   ،ستعود إلى الواقع الذي تهرب منه وتنسانا       



ــر      ــامس عش ــرن الخ ــن الق ــئ ع ــل ش  ك

 وتحيـا   ،الهجري وتعد إلى القرن الثالث الهجـري       

ــك  ــت ل ــي كتب ــاة الت ــير ،الحي ــى مص   وتالق

 .محمد بن نوح 

  لكنه مات :محمد

 ولن  ،نت ميت كذلك ولن تعش يوما لم يكتب لك         وأ :حسان

 .تموت دون أن تستوف أجلك

  ؟ أي ماذا أفعل:محمد

انسى كل شئ عنـا واخـرج        . تفعل ما قدر اهللا لك     :حسان

ــراهيم   ــن إبـ ــحاق بـ ــت إسـ ــدا بيـ  قاصـ

 .ولتخضع لما كُتب لك 

 ليكن ما قـدر     ،ليكن ما قدر اهللا   ) يبدو أنه أقتنع     ( :محمد 

ــدى  ( اهللا  ــو يرت ــرى  وه ــرة أخ ــاءة م   العب

 يخـرج مـن     .يتبادل األحضان مع حسان وحسني     

ــردداً   ــه م ــم يراقبون ــاب وه ــا ) الب ــيكن م  ل

 .قدر اهللا 



 وقد ألقينا بمحمـد فـي       ، ال أعرف هل أصبنا أم ال      :حسني

ــا    ــبر له ــل يص ــرف ه ــة ال نع ــون محن  آت

  ؟أم ال 

  ٠ لن يكون إال ما كتب اهللا له :حسان

 ٠أننا لن نالقى هذا المصير       يا صديقي وما أدرانا      :حسني

 اســـمع  أرى أال نتـــورط فـــي هـــذا  

 . أليس هذا ما تريده،كالمي لنعد إلى المذاكرة 

 محـال   ٠٠ لن أعد إال بعد أن ننهى ما بدأنا          ٠٠ ال   :حسان

  ٠أن ننسحب اآلن 

 لكن ما أدرانا أن أدوار هذه المحنة تريدنا ولم يذكر           :حسني

 التـــاريخ أنـــى أو أنـــت لنـــا دور فـــي  

 .هذا 

 ربما بحكم المكان إال     … ستعوزنا هذه المحنة ربما    :حسان

ــان     ــه ك ــن فوق ــرير م ــذا الس ــرى أن ه  ت

المأمون يحدث أحمد بن داؤد وهذه األريكـة كنـت          

ــن   ــا بيــت إســحاق ب ــه تجعــل منه ــوى أن  تنت

إبراهيم وكنت تزعم أن أحمد بن حنبل يسجن هنـا           



ــن   ( ــرح م ــار المس ــي يس ــي أقص ــير إل  ويش

ثناء ذلك من أيمـن المسـرح شـيخ         الداخل يدخل أ   

ــارب    ــل الش ــدمين طوي ــافي الق ــعث ح   أش

 معه جراب يـدخل يـده فـي         ،واللحية مالبسه رثة   

ــا و     ــل منه ــرة ويأك ــرج كس ــراب فيخ  الج

 يتابعانـه   ،يخرج من أيسر المسرح دون انتباه ألحد       

  )بنظرهما دون كالم حتى يخرج 

  ؟ ومن هذا:حسان

 ؟لجن ألم تقل أن المكان تلبسه ا:حسني

  ؟فلماذا أتي ؟ أهذا واحد من الجن:حسان

 . أي جن في القرن العشرين يا حسان:حسني

 . ومن قال أننا في القرن العشرين:حسان

 لقد تبعثـر بنـا الزمـان        ، إذن في أي زمان نحن     :حسني

 .والمكان

 . ال أعرف شيئا:حسان

 . صدقني هيا نهرب:حسني



  ؟ إلي أين:حسان

 .نرحل إلي قرانا وسط أهلينالنترك هذا المكان و :حسني

 أال  ،أتحسب أن ما حدث هنا لم يحدث فـي قرانـا           :حسان

ــن      ــان م ــط الباقي ــت فق ــأنني وأن ــر ب  تفك

الزمن الحاضر والباقون قـد تبـدل بهـم الزمـان            

 .والمكان

 ؟ أيعود الزمان للوراء. ما هذا التخريف:حسني

كل شيء تغير بالخارج ولم     ؟ ألم تسمع ما قال محمد     :حسان

  فــإن ذهبــت  . شــيئا كمــا كــان  يعــد

إلى أهلك ذهبت إلي حيث ال تدرى وقد تجد هنـاك            

ــك     ــى ب ــدرى ويلق ــا ال ت ــك بم ــن يتهم  م

  . أو قد ال تجدهم،حيث ال تعود وقد ال يعرفك أهلك 

  ؟ إذن من هذا المجنون الذي مرق من هنا:حسني

 . سألتك من قبل:حسان

 ؟،ا نبيـل   أتعرف الحارسين الذين آتيا وأخذ     ، أتعرفه :حسني

ــد اآلن    ــى محمـ ــاذا يالقـ ــرف مـ   ؟أتعـ



 يغيب هؤالء ويأتي لنا     ؟أتعرف موقف على وحسام    

ــافي ذو الثيـــاب     ــذا المجنـــون الحـ  هـ

  ؟ ومن أين خرج هذا الحافي؟الرثة من أين أتى 

 )يغمغم بصوت غير مفهوم (.الحافي) كالمشدوه  ( :حسان

  ؟ ماذا تقول:حسني

  . ال شيء:حسان

يحاول فتح البـاب    (  الذي ال أفهم شيئا     أنا ، الشيء :حسني

ــدر   ــه ال يق ــب لكن ــه الغري ــرج من ــذي خ   .ال

لقد أغلقـت   ) يحاول فتح الباب اآلخر ال يقدر أيضا       

  علينا األبواب صرنا محبوسين في

 . هذا 

 . اهدأ ؛ كي تحسن التفكير:حسان

  ؟ وكيف أفكر؟ كيف اهدأ:حسني

 . أين روحك القتالية؟ ما هذا اليأس:حسان

( .إنني ال أعرف من عـدوى ألقاتلـه       ) بانزعاج   (:يحسن

ــتعداد     ــي اس ــرح ف ــط المس ــي وس ــف ف  يق



يلتفـت  (. ليظهر لي حتى أقاتله    ؟أين عدوى ) للقتال   

ــزل   ــى اله ــل إل ــان وينتق ــى حس ــاذا ) إل  لم

وما ) في حركة هازئة    (.ال نعد إلى الجد والتحصيل     

ــيل  ــد والتحصـ ــه الجـ ــاك ،لـ ــل هنـ   هـ

 ؟شيء أفضل من الجد التحصيل 

 أفهم يا أخي هذه اللعبة قـدرنا وال         ، ال تكن هلوعا   :حسان 

  يمكننا العودة من منتصف الطريق ألم تفهم

  ؟بعد 

  ؟ وهل كنت أفهم من قبل:حسني 

يخرج من يسار المسرح ذلك الحافي متجها إلى الباب         (  

  في أيمن المسرح منشدا دون

 ) توقف  
 

ــه   ــريك لــ ــد هللا ال شــ  الحمــ

فـأعتزل   نسنيلم يبق لي مؤنس فيؤ    

 الناس يا أخي وال
 

ــ  ــي ص ف

إال أنـ

تركن
 

 )حسني و حسان يتبعانه حتى الخروج (  



إال "أحسن واهللا هذا الرجل ويشير إلى حسان      ) بتأثر:( حسني

   أحسن واهللا،"أنيس أخاف من انسه

 وكيف  ؟ من أين دخل   ؟الرجلبل من هذا    _ )منزعجاً  (الرجل   

  يجرى إلى الباب ( ؟خرج

يجذب الباب فال ينفـتح     (.أنا جى يا أمه   ) في أيسر المسرح     

 ٠ حسان ٠٠أدركني ياحسان )

 أن اللعبة لن ٠٠ الم أقل لك    ٠٠ ألم أقل لك ياحسني      :حسان

  تنتهي ويجب علينا نحن أن نعمل

 .على إنهائها 

ل إسـحاق بـن     ماذا هل سنخرج ونبحث عن منز      :حسني

  إبراهيم ثم نسأله عن محمد

 .ونقص لهما أننا أتينا من القرون القادمة ؟وشريف 

 إذاً تريد لنا الهالك وهل تجيد السير فـي شـوارع            :حسان

  وإن توصلنا الى المنزل؟بغداد

  ؟فمن يصدقك 

  ؟ فكيف إذا تعمل على إنهائها:حسني



ـ    ، تنتظر ونرى ما سيكون    :حسان ة ستجرى في هذه الغرف

  اآلن أحداث وأحداث ويجب أن

  أخشى أن يرانـا أحـد      ؟نكون بمعزل عنها وال أدرى كيف      

  ويفعل بنا ما فعلوا

 بمحمد وشريف  

 ما أن أرى أي من الوجوه حتى أسأله عن شـريف      :حسني

 .ومحمد وعلى وحسام

صـدقني هـم ال       هـذا هـو التفكيـر الخـاطئ        :حسان

  ٠وربما يشتبهون فيك ،يعرفونك

 )دمة من خارج المسرح ال نميزهاأصوات قا( 

  ٠ هاهم قادمون ليكفوا اآلن عن التمثيل :حسني

 إنه  ٠٠ اصمت أتحسب نفسك مسيطرا على العمل        :حسان

  .يجرى كما قدر له

 سيقبضون عليك ويتهمونـك     ٠٠قدر له   ٠٠ قدر له    :حسني

  أنك من القدرية كما اتهموا

  ٠بميوله األموية نبيل 



رفوننا ونحـن نجهلهـم؛ لنختبـئ        افهمنى هم ال يع    :حسان

  يبدو ( .ونستمع و نتدبر اصمت

فـي أيسـر     في حيرة إلى أن يختبئا خلـف الخزانـة         أنهما 

  المسرح يراهم الجمهور

يدخل إلى المسرح ممثلين لم نرهما من قبـل         .دون الممثلين  

 أحدهم يمثل إسحاق من 

 يبدو المالبـس    ،إبراهيم وممثل يمثل دور الشيخ تقي الدين       

  المكياج أكثر اتقاناو

 يجلس إسحاق على األريكة في وسط المسـرح وبجـواره         ،

  يبدو.يجلس تقي الدين

إذ يدخل  .إسحاق بن إبراهيم والشيخ يتحدثان بصوت خفيض       

  )١شرطي

سـيدي إسـحاق بـن      ) يتقدم إلى أمام األريكة     (:١شرطي

 إبــراهيم أحمــد بــن حنبــل ومحمــد بــن نــوح 

 ٠ بالخارج ينتظران أمرك بالدخول

أهال … أهال   " ويتحرك نحو الباب   " يا غبي أدخلهم   :إسحاق

 .بالشيخين الجليلين



 . أهال بك:ابن حنبل

  ٠ تفضال بالجلوس : إسحاق

فتـرة  ( .ما أتينا هنـا لـنجلس     ) بضيق (:محمد بن نوح  

 )صمت وجمود

  " يجلس إسحاق بن إبراهيم"

  تعرفان إذا لماذا أتيتما؟ :تقي الدين 

 .ينا إنما أجبرنا على المجيء ما أت:محمد بن نوح

 نأسف لتلك الطريقة لكن كان ينبغي أن ننفذ ما          :إسحاق 

 .أمرنا به

 . ال شئ عليكما إنما هو األمر وعليكم الطاعة:ابن حنبل 

هذا كتـاب   )رسالة من مالبسه يلوح بها     يخرج (:إسحاق 

ــنكم     ــى أن امتحـ ــى أمرنـ ــأمون إلـ  المـ

يد أو يمتنع   في خلق القرآن ومن لم يجب إلي ما ير         

ــه و  ــده وحبســ ــد أمرنــــي بتقييــ  فقــ

 .إني واهللا ال أحب هذا لوال أن أمرت به 

 . واهللا ما أتينا إال لهذا، سل:ابن حنبل 



 . لك أن تعذرني:إسحاق 

 . ال شئ عليك… ال شئ عليك :ابن حنبل 

 ) يتلفت حوله ( . أعاننا اهللا وقدرنا:محمد بن نوح

 هـذا   ،سن بن حماد   تبحث عن القواريري وح    :الدين تقي 

  عنـــدما دعيـــا ،مـــا كنـــت ســـأقوله اآلن

أجاب حسن بن حماد بعـد أول ليلـة فـي القيـد              

ــبس ــاب ،والحــ ــة أجــ   وفــــي الثانيــ

 كما أمرنا أمير المـؤمنين      ،القواريري فخلينا عنهما   

  .ـ المأمون

 وإني أحب أن تقـوال      ، كما قال الشيخ تقي الدين     :إسحاق 

 مثل هذا فتنصرفا ال شيء عليكما 

 . بل علينا:محمد بن نوح

إال من أكره   «  قد حبسا وقيدا وقال اهللا تعالى        :حنبل ابن 

ــان    ــئن باإليمـ ــه مطمـ ــد » وقلبـ  والقيـ

 .كره والحبس كره 



 فإن كان هكذا لم ال تقوال مثل ما قال          :الشيخ تقي الدين  

ــافين    ــليمين مع ــا س ــئ عليكم ــرفا ال ش  وتنص

 .في أبدانكما 

بهذا األمر أحـد يفـتن النـاس         أنه إذا لم يقم      :ابن حنبل  

 ويعتقــد مــن لــيس علــى حــق أن أمــره هــو 

 .الحق وأن األمر عدا ليس حق ويقسم هذا األمة 

 تزعم إذاً أن خليفة اهللا المأمون ليس على حق          :تقي الدين  

 وتـــزعم أن موافقـــة مـــا يـــري يقســـم  

 من أنت حتى تتـأثر األمـة أجمعهـا          ،رأي األمة  

  ؟برأيك

 ليتني نسـياً    ،يتني لم أك شيئاً يذكر     ال شئ ول   :ابن حنبل  

ــة   ــعاب مكـ ــض شـ ــي بعـ ــياً فـ   ،منسـ

 .وليتني لم اعرف ولم يختارهم اهللا لهذا 

 الشيخ يجهل قدر أحمد بن حنبـل وهـو          :محمد بن نوح  

 .العلم



 نعرف تمامـاً قـدر      ، ما جئتما لنسمع هذا الكالم     :إسحاق 

ــا    ــا م ــيس يعنين ــه ل ــل وأن ــن حنب ــد ب  أحم

 .قال 

 .ن لنقض هذا األمر الذي جمعنا إذ:محمد بن نوح

 أنه من حـق اهللا علـى        " ورد في كتاب المأمون    :إسحاق 

ــى   ــه علـ ــه وأمنائـ ــي أرضـ ــه فـ  خلفائـ

عبادة إقامة دينه وإمضاء حكمه وسننه وأن اهللا عز          

ــه    ــي خلقـ ــيء فـ ــبه شـ ــل ال يشـ  وجـ

في معني من المعاني فاهللا خالق كل شيء والقـرآن           

 مخلـــوق واهللا لـــيس كمثلـــه شـــيء    

 .… أما،

  " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير:"ابن حنبل 

 . ماذا تريد بهذا:تقي الدين 

 فقـط أكمـل     ، هو كما وصف نفسه    ، ال شيء  :ابن حنبل  

 .اآلية

 . نقول سميع من إذن وبصير من عين:تقي الدين 



  ؟"سميع بصير" فما معني قوله تعالي:إسحاق 

 . هو كما وصف نفسه:ابن حنبل 

 .ي نفسه فما معن:إسحاق 

  وال أزيد عما وصف اهللا به نفسه ، ال أدري:ابن حنبل 

 المهـم اآلن    ، سنكتب هذا إلي الخليفة المـأمون      :إسحاق 

لقرآن مخلـوق أم     أرسلنا إليك لنسألك ماذا تقول في     

 ؟ ال

 أتقولون بخلق القرآن وتريد منا أن نقول بـه ؛           :ابن نوح  

 !؟لنرضيكم

 .ِحنا آتيت ممتَحنا ال ممت:تقي الدين 

  ؟ فماذا تقوالن:إسحاق 

 . القرآن كالم اهللا، ال واهللا لن نرضيكم:ابن نوح 

 . هذا ما نريد، مخلوق أم ال:إسحاق 

 . ال نقول إال كما قال عز وجل في كتابه:ابن نوح 

 . أجب يا ابن حنبل:تقي الدين 



 . ائتني بشيء من القرآن أو السنة أقول به:ابن حنبل 

إال أن تخبرنا بما تقول في القـرآن         ال نريد شئ     :سحاقإ 

 ؟أمخلوق أم ال

 . وال أزيد، القرآن كالم اهللا:ابن حنبل 

 هذا ما تقرره وأنت يا ابن نوح أتقول بما قال           :تقي الدين  

 .ابن حنبل

 . كما قال ابن حنبل، نعم:ابن نوح 

 أعزك اهللا ال تقل كمـا قـال ابـن           ، ال … ال   :ابن حنبل  

 قالـه اهللا تعـالى      بل قـل مـا تـرى ومـا           ،حنبل

 . فإن كنتُ مخطئ ال يحاسبني اهللا بك،

 .أقول القرآن كالم اهللا: ابن نوح 

  ؟ وبماذا تحتجان:تقي الدين 

 ال فقط هذا ما نريده لنرسل بهذا إلـي المـأمون            :إسحاق 

 ومـــن اآلن إلـــي أن يرســـل المـــأمون رده 

نلقي بهما في الحبس كما أمرنا أمير المؤمنين حتى          

 يه ليلقياه في طرسوس يدفعان إل



 . حسبي اهللا ونعم الوكيل:ابن نوح 

 بقدرتك على كل شئ ال تسألنا       ، يا رب كل شئ    :ابن حنبل 

  وأغفـــر لـــي كـــل شـــئ ،عـــن شـــئ

يدخل حارسان ـ هما الشـرطيان مـن قبـل ـ      ( 

ــن    ــد اب ــل ومحم ــن حنب ــد ب ــان بأحم  يخرج

نوح من أيمن المسرح ويتبعهما إسحاق بن إبـراهيم       

ــ  ــي الـ ــيخ تقـ ــدخل والشـ ــا يـ  دين بينمـ

الشيخ الغريب من أيسر المسرح متباطئاً حتى يصل         

 )إلى وسط المسرح

ال يذق العبد حالوة    "قال سفيان الثوري  ) مبتهالً   ( :الغريب 

ــل      ــن ك ــبالء م ــه ال ــى يأتي ــان حت  اإليم

يخرج حسني وحسـان ويتحـرك الشـيخ        " ( مكان 

 ) للخروج مرة أخري 

  ؟نت من أ، قف، يا شيخ…يا شيخ  :حسني 

 . عبد فقير:الغريب 

 . فحالك أراه، لست أسأل عن حالك:حسني 



 . ظننت أن الحال ال يعلمه إال اهللا:الغريب 

 كيف آتيـت إلـي      ،ال تراوغني يا رجل   ) يحتد   ( :حسني 

  ؟هنا

 . أراد اهللا لي فكان:الغريب 

 ؟ من أرسلك:حسني 

 . لست رسوالً:الغريب 

 ؟ من بعثك:حسني 

 . فأبعث لم أمت ؛:الغريب 

يمسك به من مجمع ثوبه ويجذبه       ( . هذا المراوغ  :حسني 

  والشيخ ال يفعل شيئا بل يتحرك

 ،أنت مـراوغ قبـيح    ) تابعاً لما يدفعه حسني الذي يلف به         

 .سأقطع رقبتك

 .هذا شئ ال أملكه. … لو فعلت ما أنكرت عليك :الغريب 

 لقد أرهقت   ،كفي يا حسني  ) يفك يد حسني عنه      ( :حسان 

  يتركه(.لرجل دعه وحالها



حسني ؛ فيكمل الشيخ السير حتى يخرج من أيمن المسـرح            

 ) وهو ينشد 

 ذهب الرجال المرتجـى لفعـالهم     

وبقيت في خلـق يـزين      

 بعضهم

ــرون لكـ  والمنك

بعضاً ليـ 

معــــ
 

 أرأيت يا حسان صارت حجرتنا في القاهرة وفي         :حسني 

  هجرياًالقرن الخامس عشر 

مسرحاً لمجاذيب القرن الثالث في بغداد يعود بنا الزمان أو           

  نحن نعود إليه

 .لست أدرى 

 . لكن لم أكن ألوجد هؤالء المجاذيب:حسان 

أنا عرفته   … هذا ليس بمجذوب أنه أعقل العقالء        :حسان 

 لمقالته التي قالها وطريقته 

 .التي ناقشك بها 

 ،تنتمي أنت أيضـاً    هه إلي أي عصر      … عرفته   :حسني 

  ألم ..بدأت أشك في أمرك

 .أقل لك سأبقي على ريبتي منك 



 يا رجل األمر ال يحتاج شك وال غيره هذا رجـل            :حسان 

  قيل عنه أنه لو قسم عقله على

 .وما نقص ذلك من عقله شيئاً. .أهل بغداد صاروا عقالء 

 .من الواضح جداً) باستهزاء  (:حسني 

 أرأيت صـالبة أحمـد بـن        ،عد سأخبرك باسمه ب   :حسان 

 .حنبل

 كنت سأسألك عن شئ آخـر ـ أرأيـت    :محمد بن نوح

  الباب الذي يخرجون منه والباب الذي

هذا ما يشـغلني    . .أقصد أعقل العقالء  . .دخل منه المجذوب   

  ويقتلني من الغيظ

لم ال نسـتطيع     )يجري إلى الباب يحاول فتحه لكنه اليقدر      ( 

 نحـــــن المـــــروق منـــــه لـــــم 

 .ستطيع فتحهال ن 

 بدأت أدرك أشياء سأخبرك بها فـي        ، اهدأ وستعلم  :حسان

 .حينها

 واهللا إنك   ، وال تخبرني أى شئ    ، أنت تعلم كل شئ    :حسني

   مـا   ، المأمون ما هـذا    …مدسوس من المأمون على 



أخاف السجن   …الذي أهذي به بدأت أخاف المأمون       

 …مات منذ أكثر من ألف عـام        ..مات من شخص 

  ؟ماذا يحدث لي

 لكن بدأت تـدخل     … لم يحدث لك شئ      … ال شئ    :حسان

ــاً   ــة حقـ ــي اللعبـ ــدأت ،فـ ــو بـ    للتـ

 .تندمج في اللعبة 

حسناً لقد خار عزمـي     . . تقصد بدأت استسلم للعبة    :حسني

 .وما عدت قادراً على المقاومة

 .قلت هذا من قبل ورجعت :حسان

 . اآلن استسلم ولن أغير هذا أبداً:حسني

خلـف    الباب فيجريان و يختبئان    صوت خافت يتقدم نحو   (  

 فــــــي أيســـــــر   الخزانــــــة 

 المسرح يدخل أحمد بن حنبل ومحمـد بـن نـوح           

 ) يجلسان في وسط المسرح  مقيدين

 . صليت بنا والقيد في أيدينا:ابن نوح



 فعل هذا أبو عبد اهللا حجر بن عدي وأصـحابه           :ابن حنبل 

ــة     ــلوا جماعـ ــدين وصـ ــانوا مقيـ  إذ كـ

 .ويجوز ذلك على الضرورة

  ما أشد تحريك لسـنة المصـطفي والصـحابة         :ن نوح اب

 .والتابعين من بعده

 . لوال هذا لهلكنا:ابن حنبل

 ؟ لو ال هذا ما كنا هنا اآلن:ابن نوح

 . أنادم أنت يا ابن حنبل:ابن حنبل

 . ال واهللا" مسرعا:"ابن نوح

 )فترة صمت(

 لست مثلي ولست    … اهللا   … اهللا   ،يا أبا عبد اهللا    :ابن نوح 

  فـــال ،إن اهللا ابتالنـــا فأجبنـــا مثلـــك 

 وقـد مـد الخلـق       ،يقاس بي وأنت رجل يقتدي بك      

ــك  ــاقهم إلي ــك  ،أعن ــون من ــا يك ــا لم   ، ترقب

 .فاتق اهللا وأثبت ألمره 



يحاول حسني التحدث لكن حسان ينجح في السيطرة عليه ( 

 )ويجلسه 

 . إني أعجب من تقويتك ومن موعظتك إياي:ابن حنبل

  ؟يدي لم يا شيخي وس:ابن نوح

 . يكون ذلك منك وفيك مثل ما في:ابن حنبل

 بل أنت أمامنا فإن رأيتني قد ضعفت أو خـذلت           :ابن نوح 

 .فال تضعف فلست مثلي

 وما يضعفك أننا على حق أما سـمعت حـديث    :ابن حنبل 

ــي   ــن النب ــرة ع ــي هري ــن أب ــول اهللا ع  رس

من أرادكم على معصية    "قال –صلي اهللا عليه وسلم      – 

  " تطيعوهاهللا عز وجل فال

 – رضي اهللا عنه     – روى سعيد بن أبي وقاص       :ابن نوح 

ــلم     ــه وس ــلي اهللا علي ــول اهللا ص ــال رس  ق

يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً          "

  وإن كان في دينه ،اشتد بالؤه



رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركـه           

ــى األرض ومـــــا    ــي علـــ  يمشـــ

 ."عليه خطيئة 

 . تعلم هذا وتخشى أن تضعف:ابن حنبل

 . أدعو اهللا أال اضعف:ابن نوح

 إما لن تراه ولـن      : أبشر فإنك على إحدى ثالث     :ابن حنبل 

  ، وإمـــا رأيـــت فكذبتـــه فقتلـــك،يـــراك

فكُتبت من أفضل الشهداء وأما رأيته فصدقته علـى          

ــك    ــل بينـ ــز وجـ ــال اهللا عـ ــه فحـ  قولـ

 .وبينه 

 ". يهن بالبكاء:"ابن نوح

 .؟ ما يبكيك يا أبا عبد اهللا:ابن حنبل

 ، واهللا ما أبكى أسى على أهل وال مـال ال ولـد      :ابن نوح 

ــا      ــل وم ــذا الرج ــى ه ــدم عل ــا نق  ولكنن

 .ندري ما يكون جالسا حالنا 

يرتمي على صدر ابن حنبل فيربت أحمد بن حنبل على (  

 )ظهره 



 فلست تراه ولن يـراك وأدعـو اهللا أال          ، أبشر :ابن حنبل 

  )يبتسم ابتسامة خفيفة ( .ي وجههيرين

لئن وقعت عيني على أحمد بن حنبل ال        : بلغني أنه قال عني    

 .. إربا أتري قطعنه إربا

 يا ابن   …يا ابن نوح    ) ويرفع ابن نوح فإذا به خامد الجسد      ( 

  يتأكد من موته يهزه مرات(  نوح

لن تراه واهللا يا ابن     ) يصمت لفترة   ..برفق يبدو غير مصدق    

 ما رأيت أحداً على حداثة سنه أقـوم  ،ولن يراكنوح  

يدخل  ( .رحم اهللا الرجل  …بأمر اهللا منك يا ابن نوح       

  )٢ الشرطي

ماذا حدث للشـيخ    ) يفاجأ بموت محمد بن نوح    ( :٢شرطي

 ؟محمد بن نوح

 كان يخشي   ، اختاره اهللا ليخرجه من هذه المحنة      :ابن حنبل 

 .مالقاة المأمون

 ؟ال تخشى مالقاة المأمون وأنت يا شيخنا أ:٢الشرطي

 ١يـدخل الشـرطي   ( . دعوت اهللا أال يريني إياه     :ابن حنبل 

 ) مسرعاً 



 مات المأمون وجئت أخبـرك      ، أبشر يا ابن حنبل    :١شرطي

 .بهذا

الحمد هللا  ) يرفع يده (  غفر اهللا له     ، ال إله إال اهللا    :ابن حنبل 

 .الذي كشف عنا هذه الغمة

 )يخرج الشرطيان ( 

 أنبأ من كان عندك أنى أريـد الصـالة          ،ا يا هذ  :ابن حنبل 

 .على الشيخ محمد بن نوح

 يبقـي   .ويخرج(. ليكن هذا يا مستجاب الدعاء     :٢الشرطي

  ابن حنبل يقرأ قرآن على محمد بن

نوح وبعد فترة يدخل الشرطيان يفكان القيود عن محمد بـن            

  نوح ثم يحمالنه ويسير

وحسـان  خلفهما ابن حنبل في مشهد جنائزي يخرج حسني          

  يبدو وعلى حسني التأثر

 )الشديد 

ال تحـزن يـا     ) يربت على ظهره ويقول بهزل       (:حسان

   مات الرجل منذ عشرة قرون…حسني 

 .ولم تستطيع النسيان إلي اآلن 



أنه مات منذ عشرة    . .أعرف يا أخي  .. يا لخفة الدم   :حسني

 قرون لكن أنا حقاً متأثر لموت 

 .محمد بن نوح 

 نبكي أمام األفالم العربية فـي التلفـاز          تقصد مثلما  :حسان

 .والسينما

 . تسخف مشاعري، يا لهذا السخف:حسني

 من قال ذلك ال أريدك أن تترك واقعنا وتنغمس في           :حسان

 الواقع البديل مات ابن نوح فماذا 

 .نفعل 

 ؟ أليس ابن نوح أماته خوفه، أريد أن أسألك:حسني

 . بل ذلك قدر اهللا:حسان

ألم أقل لك أنك من القدرية وسـيؤدي        ، على رسلك  :حسني

 .بك ذلك إلى السجن

 أقصد شاء اهللا أن يبقي ابن حنبل وحده في آتـون            :حسان

المحنة بمفرده وكأن اهللا كتب له أن يخلص له كـل           

 .الفضل وكل العذاب وكل الذكر والسيرة له وحده



وألقيت في السجن أتصبر      يا حسان لو كنت مكانه     :حسني

 .كما صبر ابن حنبل

يدخل الشيخ الغريب أثناء انهماكهم في الحديث ـ يمر من  ( 

  وحين يصل وسط(أمامهم 

 )المسرح يعطي وجهه للجمهور  

 .أهالً بأعقل العقالء) بهزل ( :حسني

 . أهال بأبي نصر بشر بن الحارث:حسان

  ؟ هل تعرفني:بشر

 . من ال يعرفك وال يعرف قدرك:حسان

و ،شهرتني فـي الـدنيا    اللهم إن كنت    ) في ضراعة    (:بشر

  نوهت باسمي ورفعتني فوق قدري

بقدر   فعجل بعقوبتي وخذ مني    ،على أن تفضحنى في القيامة     

 .ما يقوي عليه بدني

أنت بشر بن الحـارث، تعـرف       ) بفرح وعجب    ( :حسني

  كنت سأكتب عنك بعد الفراغ من ابن

 .حنبل 



 . ليس بعد ابن حنبل أحد:بشر

 .ر بن الحارث ال أصدق أنني أري بش:حسان

 هذا  …هذا دائي ) ينزعج ويجرى هارباً من المسرح       ( :بشر

  …ليتني لم أكن هذا الخطاء..دائي

 )يخرج من أيمن المسرح مغلقا الباب ( 

 . لم لم تجري وراءه لتحاول فتح الباب:حسان

 . ما عاد يجري تمردت على اللعبة علينا مجاراتنا:حسني

 ابن حنبل في شئ من       رأيت كيف كان   ، حسناً فعلت  :حسان

  ،اإللهام وكان مستجاب الدعاء

دعا اهللا أال يري المأمون فمات المأمون وبشّر ابن نـوح أال            

 يراه المأمون فمات ابن نوح 

وحسب المأمون أنه استراح من المحنة لكن       . . نعم :حسني

 ولى بعد المأمون المعتصم فكان 

عه فـي   أول ما وصي به المأمون أن يشرك بن أبي داؤد م           

  األمر وأال يتجاهل رأيه فهو

 .ذو حجة 



 . كما أوصاه أال يترك خلق القرآن حتى يظهره:حسان

 إذ المعتصم رجـل     ، وتخلو الساحة البن أبي داؤد     :حسني

ــرك      ــدين فت ــي ال ــه ف ــر متفق ــرب غي  ح

 .األمر البن أبي داؤد 

 ليت المأمون عاش حتى يري انكسار ابن أبي داؤد          :حسني

 .لكنها أقدار اهللا

 . فإني أراك تتكلم كالقدرية، امسك:حسان

 )تبدو أصوات في الخارج .يضحكان( 

 .هيا بنا لنختبئ في مخبئنا، اسمع أصوات أقدام آتية:حسني

يختبئان  ( . هيا لكني كنت أود تشييع جنازة ابن نوح      :حسان

 )خلف الخزانة 

 تبدو مالبسه أقرب إلـي      ،يدخل علي مؤدياً دور المعتصم    ( 

ــاتلينمالبــــس الم ــدو علــــى ،قــ   تبــ

يراعي أن يكون   .  ذو ذقن أسمر ثقيل    ،وجهه الغلطة  

 ذا جلســـة خاصـــة حـــين يجلـــس علـــى 

العرش في أيمن المسرح وراءه يدخل ابن أبى داؤد          

ــل    ــن حنب ــدخل اب ــا ي ــماعة خلفهم ــن س  واب



بين حارسين هما الشرطيان من قبل يدفعانـه إلـي           

 وســـط المســـرح فـــي قبالـــة المعتصـــم 

ى العرش وعن يمينه ابن أبـي داؤد        الذي يجلس عل   

ــل     ــماعة يحم ــن س ــاره اب ــن يس ــاً وع  واقف

الحارسان قطعة الديكور الخشبية ويضـعانها أمـام         

 ) األريكة في قبالة الجمهور 

 أنت الذي تـزعم أن اهللا عـز وجـل ينطـق             :المعتصم

 ! ؟بجارحتين

 . أنا أحمد بن حنبل يا موالي:ابن حنبل

 . بلغني عني ما يسؤوك:المعتصم

 البالغـات تزيـد     ، أصلح اهللا أمير المـؤمنين     :ابن حنبل 

 .وتنقص

  ؟ فما تقول:المعتصم

 . عن أي شئ يا موالي:ابن حنبل

 ؟أمخلوق أم ال) بصبر  ( :المعتصم

 . وال أزيد عن ذلك، القرآن كالم اهللا:ابن حنبل



  ؟ من أين آتيت بذلك:المعتصم

م اهللا  إن كـال   « - صلي اهللا عليه وسلم      – قال   :ابن حنبل 

 عليـــه –الـــذي اســـتخص بـــه موســـى 

فكان »  مائة آلف كلمة وثالث عشرة كلمة        ـالسالم   

ــن اهللا  ــالم مــ ــل –الكــ ــز وجــ   عــ

 .  عليه السالم– واالستماع من موسى – 

ينظر إلي ابن أبي داؤد الذي يهز رأسه بعـدم           ( :المعتصم

ما قال رسول اهللا شيئا      ،كذبت يا ابن حنبل   ) الموافقة  

 .من هذا

ولكن حـق القـول     «  إن كان ذلك فإن اهللا قال        :ن حنبل اب

ــاس    ــة والن ــن الجن ــنم م ــألن جه ــى ألم  من

 . فإن كان القول من اهللا فإن الكالم من اهللا"أجمعين

 كلمه يا ابـن     ،ناظره يا ابن أبي داؤد    ) بهدوء   ( :المعتصم

 .سماعة

 أحمد بن حنبل يخرج عن اإليمان ؛ أقتلـه     :ابن أبي داؤد  

 .يا موالي



 ؟كيف.حقاً) بدهشة  ( :عتصمالم

 . تأذن لي في الكالم:ابن حنبل

 . تكلم:المعتصم

 . صلي اهللا عليه وسلم– إلي ما دعا رسول :ابن حنبل

 . إلي شهادة أن إال إله إال اهللا:المعتصم

 فأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمد رسـول            :ابن حنبل 

  لمـــا :إن جــدك ابـــن عبــاس يقـــول  .اهللا

 صـلي اهللا عليـه      –القيس على النبي    قدم وفد عبد     

ــلم  ــان–وسـ ــا اإليمـ ــألوه مـ ــال ؟ سـ   قـ

 : قـالوا  ؟أتدرون ما اإليمان  « صلي اهللا عليه وسلم      

 :  قـــــال،اهللا ورســـــوله أعلـــــم 

 وأقام  ،شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمد رسول اهللا          

ــاة  ــاء الزكـــ ــالة وإيتـــ    وأن،الصـــ

 ولم يقل بـأن القـرآن     » تعطوا الخمس من المغنم      

ــا      ــان ي ــن اإليم ــرج ع ــم أخ ــوق فل  مخل

 .موالي 



 لوال أني وجدتك في     ، أسمع ال أدري هذه األمور     :المعتصم

 يد من كان قبلي ما عرضت 

أجبني إلي شئ لك فيه أدنى فرج ؛ حتى أطلق عنانك           ... لك 

  ال حاجة لي …

 .بمناقشة هذه األمور فلتقل ؛ حتى تريح نفسك 

هللا عز وجـل أو سـنة        أعطني شيئاً من كتاب ا     :ابن حنبل 

 .رسوله أقول به

 . هيا يا ابن سماعة… ناظراه هيا يا ابن داؤد :المعتصم

  ؟ ما ال تقول في القرآن:ابن أبي داؤد

 ؟ أليس مخلوقاً:ابن سماعة

 أو  – عز وجـل     – أعطوني شيئا من كتاب اهللا       :ابن حنبل 

 .سنة رسوله أقول به

 اهللا وسـنه     وأنت ال تقول إال ما في كتاب       :ابن أبي داؤد  

 ؟نبيه

 تأولتَ فأنتَ أعلم بما تأولتَ وأنا ما تأولتُ مـا           :ابن حنبل 

 .يحبس عليه ويقيد بسببه



 .هو ضال مضل مبتدع) للمعتصم  ( :أبن أبي داؤد

 .كلمه) بهدوء  ( :المعتصم

 اسمع يا ابن حنبل     ،نعم سأكلمه ) بتردد   ( :ابن أبي داؤد  

ــالي  ــال تع ــاً « ق ــا عربي ــا قرءان ــا جعلن  » إنّ

  ؟هل يكون مجعوال إال مخلوقاً 

فجعلهـم  « وقال  » فجعلهم جذاذاً   «  قال تعالي    :ابن حنبل 

 هــل تكــون جعــل   » كعصــف مــأكول  

  ؟بمعني خلق 

 ألـيس   ؟»خلق كل شئ    «  أليس اهللا قائل     :ابن أبي داؤد  

 .القرآن شئ

فدمرت » تدمر كل شئ بأمر ربها      «  قال تعالي    :ابن حنبل 

  عز وجل كل شئ إال ما أراد اهللا

ما يأيتهم من ذكـر     « قال تعالي   ) بسرعة   (:ابن سماعة 

ــم محــدث  ــن ربه ــدثاً إال » م ــون مح ــل يك  ه

  ؟مخلوقاً 



» ص والقـرآن ذى الـذكر       «  قال عز وجل     :ابن حنبل 

ــك دون   ــي كلمت ــرآن وف ــو الق ــا ه ــذكر هن  ال

 .ألف والم 

إن اهللا عـز    « وحديث عمران بن حصـين       :ابن سماعة 

ــذكر  ــق ال ــل خل ــ» وج ــا  وال ــا فيه  ذكر هن

 .ألف والم 

 ما تقول لم نسمع به وحديث عمران بن حصين          :ابن حنبل 

 .»وكتب في الذكر كل شئ « 

 .بل قال خلق الذكر) باضطراب  ( :ابن سماعة

 يا ابن سماعة حدثنا غير واحد ثقات قال رسول          :ابن حنبل 

  – صلي اهللا عليه وسلم – اهللا

شه على الماء وكتب    كان اهللا ولم يكن شئ غيره وكان عر       «  

ــئ   ــل شـــ ــذكر كـــ ــي الـــ  فـــ

هذا هو الحديث الـذي     » وخلق السماوات واألرض     

 صح لدينا عن عمران بن حصين 

 .بل قال خلق الذكر) يجفف عرقه  ( :ابن سماعة



 . احسم هذا يا ابن أبي داؤد:المعتصم

 يـا مـوالي     ،" خلق الـذكر   " ال واهللا قال   :ابن أبي داؤد  

  فتنــة أمثــال  عصــمنا اهللا بــك مــن،المعتصــم

 ". خلق الذكر" الحديث.هؤالء المدعين 

 . ما صح إال ما قلنا به، ما أجرأك على القسم:ابن حنبل

 . وحديث ابن سماعة:المعتصم

 . لم نسمع به:ابن حنبل

  ؟ كيف لم تسمع به:ابن سماعة

 . ال أدري إال ما أقول:أبن حنبل

 إذا توجهت لـه الحجـة       ، هكذا يا موالي   :ابن أبي داؤد  

ــب  ــا وث ــول ،علين ــئ يق ــاه بش   ال : وإذا كلمن

 قل يا ابن حنبل وال تقتل نفسك فأنت         ؟أدري ما هذا   

 غير أهل للمناظرة والكالم 

ما خلق اهللا مـن     «  قال صلي اهللا عليه وسلم       :أبن سماعة 

ــماء وال أرض   ــار وال ســ ــة وال نــ  جنــ

 »أعظم من آية الكرسي  



والسـماء   إنما وقع الخلق على الجنـة والنـار          :أبن حنبل 

 .واألرض ولم يقع على القرآن

 هذا التثبت بأن القرآن غير مخلوق يجعلـك         :أبن سماعة 

 تلحق باهللا جوارح تكلم بها وتشبيه اهللا 

 .بالمخلوقات كفر 

 ليس هذا غريبا عليه أليس هو القائل فـي          :ابن أبي داؤد  

 رده على كتاب المأمون أن اهللا يسمع 

وإذن وعـين أى لـه حيـز        فاهللا إذا كالناس له جسم       ويرى 

 وحجم فهو محدود على 

  .قوله 

 إن اهللا سـميع     " ما قلت إال ما قال اهللا عن نفسه        :ابن حنبل 

  ".بصير

  ؟ فكيف إذا يسمع دون أذن:ابن أبي داؤد

 ؟ وكيف يرى دون عين:المعتصم 

 . البد له إذا من جسم:ابن سماعة 



 كيفمـا    أنا ال أقيس اهللا بالبشر هو يسمع ويري        :ابن حنبل  

 يريد فنحن نجهل الكيف واهللا لم يشأ 

  .أن يطلعنا عليها 

 .. . لكن المنطق ومقاييس الحكم العقلية:ابن أبي داؤد

 . ال أعرف إال ما في كتاب اهللا وسنة نبيه:ابن حنبل 

 أعطهم أنت من كتاب اهللا ما يقول أن القـرآن           :المعتصم 

 .ليس مخلوق

أنا وأنتم مجمعون   ) عة  إلى ابن داؤد وابن سما    (:ابن حنبل  

   ليس فينا من يخرج،على القرآن

 ؟أليس القرآن من علم اهللا ،عنه 

 .نعم :ابن داؤد 

 ) يصمتان (  . فعلم اهللا مخلوق:ابن حنبل 

 والقرآن من علم اهللا ومن زعـم أن القـرآن           :أبن حنبل  

  مخلوق فقد زعم أن علم اهللا مخلوق

 " علمه البيان  ،اإلنسان خلق   ، الرحمن علم القرآن   "قال تعالي  

  ومن قال أن علم



 .اهللا مخلوق فقد كفر 

 ؟أجب يا أبن داؤد ما تقول يا ابن سماعة: المعتصم 

 ؟هل ذكر اهللا أنه يتكلم في كتابه: ابن أبى دؤاد

 كلم اهللا موسى تكليماً فاهللا كلم موسى        " قال تعالي  :ابن حنبل 

ــال   ــه وقـ ــة لـ ــى  «كرامـ ــا موسـ   يـ

أن لـم   ) إني  ( فالياء في    » إال أنا    إني أنا اهللا ال إله     

ــره   ــى غيـ ــع علـ ــى اهللا ترجـ ــد علـ  تعـ

ويكون مخلوق غير اهللا يدعي الربوبية هو من كلـم           

ــال   ــى وقـ ــم موسـ ــن كلـ ــى ومـ   موسـ

 إن لـم    ؟فمن إذا دس ذلك في القرآن      )إني أنا ربك  ( 

 هذا  أليس يكن اهللا قد قاله

 إلبـراهيم   ألم يقل اهللا تصـديقا ؟القرآن يا قوم ما نحتكم إليه    

  إذ« غير منكر لمقالته 

فذم إبراهيم  » قال ألبيه يا أبت لم تعبد ما ال يسمع و يبصر             

 عليه السالم أباه إذ 

عبد ما ال يسمع وال يبصر وأنتم تريدون إلها ال يسـمع وال              

 .يبصر



 . لقد شبه يا أمير المؤمنين:ابن سماعة

ل إال نـص     لم أشبه أنتما تتأوالن وأنا ال أقـو        :ابن حنبل 

 القــرآن فــإن كــان فيــه مــا ال تعــرف فأنــت 

 .ال تعرف القرآن 

 .ويشبهنا بقوم إبراهيم، إنه يكفرنا:ابن أبي داؤد

 . ال أكفر أحد:ابن حنبل

 ترويج الشائعات، واخـتالق الزيـف لـيس         :ابن سماعة 

 غريباً عن ابن حنبل إذ أنه أدعى أن اهللا 

 .ة ذلكأمات المأمون انتقاما له وأذاع في العام 

 ودعا بمثل ذلك عليـك وصـير النـاس          :أبن أبي داؤد  

 .ينقمون عليك

 ووصف الخليفة المأمون بالفاجر حتى عرف       :ابن سماعة 

 .بذلك عند العامة

 أجـب يـا ابـن       ، ألم تدع اهللا أال يريك المأمون      :ابن داؤد 

 .حنبل

 .. . بلي ولكن:ابن حنبل



أو    إنه لم يعمل في حسابه قرابة رسـول اهللا         :ابن سماعة 

 غير ذلك من فضل لبنى العباس

وقرابتي من رسول اهللا ألجلدنك حتى      ) بغيظ   ( :المعتصم

 .تقول مثل ما نقول

 . يا رب العالمين،اللهم ال تفتني) يرفع رأسه  ( :ابن حنبل

 أقتله والعامة وقفوا بأبواب القصر يقولون ابـن         :المعتصم

 .حنبل يفتن اليوم

 وإن تركنـاه    ،حكم لهـم  هم رعاع الناس ال     : ابن سماعة 

 .يستفحل أمره بين الناس

 . بل أجلده يا موالي حتى يفئ إلى الحق:ابن داؤد

وكي ال يسـب    ، نعم اجلدوه ؛حتى يفئ إلى الحق      :المعتصم

  .وال يحرض العامة علينا،ميتا

يدخل ( يا جالد ) يلتفت إلى الباب ويقول بصوت قوي     (       

  الجالدان بتكاسل وهما

 ) الحارسان من قبل ان والشرطي       



( .اجلداه ؛حتى يعود إلي الحـق     ،قيداه) بعصبية (:المعتصم

ــة    ــي قطع ــل إل ــي تكاس ــالدان ف ــده الج   يقي

الديكور الخشبية وجهه للجمهور تخف اإلضاءة حتى       

ــل     ــن حنبـ ــول ابـ ــة حـ ــبح بقعـ  تصـ

 )والجالدين  

 . هيا يا جالد تقدم وأوجع:المعتصم

 أخر ويضربه سوط ثم يت) ١(يتقدم جالد  

 . باسم اهللا:ابن حنبل

 يضربه سوط ثم يتأخر ) ٢(يتقدم جالد  

 . ال حول وال قوة إال باهللا:ابن حنبل

 يضربه سوط ثم يتأخر ) ١(يتقدم جالد  

 . القرآن كالم اهللا:ابن حنبل

 يضرب سوط يتأخر ) ٢(يتقدم الجالد  

 »قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا  « :ابن حنبل

ة حتى ال يبدو من المسرح إال بقعة شاحبة من          تقل اإلضاء (  

  الضوء في مركزها ابن



حنبل والجالدان يتبادالن الضرب ويبدو تمثيـل الضـرب          

ــتمر   ــا ويســــــــ  إيحائيــــــــ

 اإلظالم التدريجي حتى يصل إلـي الظـالم التـام          

 )السياط وأنين ابن حنبل  أصوات مختلطة مع صوت

 .قاتلهم اهللا. .قتلوا الرجل :صوت حسني

 . تجلد يا ابن حنبل:صوت

 . يا ابن حنبل:صوت أجش

 . نعم:صوت ابن حنبل

 إن الرجل أن لم يقتلك فأنـت تمـوت          :الصوت األجش 

 والبــــد مــــن المــــوت فــــاتق هللا وال 

 .تجبهم إلي شئ 

 وإن ، إن قتلك الحق مت شهيداً، يا ابن حنبل:صوت آخر

 عشت على حق عشت حميداً

 .اهللاما شاء .. . ما شاء اهللا:صوت ابن حنبل

 .أجبهم يا رجل  ويلك لن تغلب كل هؤالء ؛:صوت غليظ



 الخليفة قائم علـى رأسـك وأنـت         :صوت أبن سماعة  

 .تتمسك برأيك

 أطيعوا اهللا ورسوله وأولي األمر      :صوت أبن أبي داؤد   

 .منكم

 »وما يلقاها إال الذين صبروا  « :صوت حسان

 . كلمة واحدة تخرجك سليما من هنا:صوت غليظ

 .سالمة الجسم أم سالمة الدين والعقيدة :صوت حسان

 . أجب:صوت ابن سماعة

 . أعطوني شيئا من الكتاب والسنة:صوت ابن حنبل

 . ال تتكبر:صوت

 . تحامل:صوت حسني

 .بنفسك  انج:صوت ابن داؤد

 . ال تهن:حسان

 . فكر في أبنائك وزوجك:صوت

  ؟ إن هددت بالحبس تجب:صوت حسني



 . ال:صوت ابن حنبل

  ؟ إن عرضت على السيف تجب:صوت حسان

 . ال:صوت ابن حنبل

 .سجنوا األهل والولد  إن:صوت حسني

 . ال:صوت ابن حنبل

 . إن نفيت عن البلد:صوت حسني

 ....ال... .ال... .ال يتكرر صوت ابن حنبل 

 . كفي ادنوه مني:صوت المعتصم

يضاء المسرح نري حنبل واقفا بتهالك يسـنده الجـالدان          (  

ــرش   ــى العــــــــ  وعلــــــــ

 عن يمينه ابن أبي داؤد وإسـحاق أبـن          ،المعتصم 

ــأثرا   ــدو متــ ــذي يبــ ــراهيم والــ  إبــ

 )وعن يسار المعتصم ابن سماعة  

 واهللا ال قتلتك بالسيف وال ضربنك ضرباً بعـد          :المعتصم

  ضرب بالسوط أحسبك في

 .موضع ال تري فيه الشمس 



 . ائتني بشيء من الكتاب والسنة:ابن حنبل

ثم يلطمه  .( قبحك اهللا ) يهجم عليه   بغيظ يقوم و   ( :المعتصم

  ويدفعه فيسقط فوق الحصير

 يخرج المعتصم ووراءه ابن أبـي داؤد وابـن          .على وجهه  

  سماعة والجالدان

 )ويبقي إسحاق يجري إلي كوب الماء ويناوله إياه  

 . اشرب وتقيأ:إسحاق

 .أنا صائم) بصوت متقطع  ( :ابن حنبل

افطر يـا ابـن     .. .ميا رجل تهلك وتتمسك بالصو     :إسحاق

 .حنبل ومعك رخصة

 . لست أفطر:أحمد بن حنبل

 . إذن قلها لهم بلسانك ولتبرح هذا المكان آمنا:إسحاق

 إذا أجاب العالم تقيـه وأجـاب الجاهـل        :أحمد بن حنبل  

  بجهل وأجاب الجبان بخوف والمتسلق

  ؟فمتي يظهر الحق.بطمع 

 . نفسك يا ابن حنبل:إسحاق



  )عي فيلف الحصير حولهيبدو أنه فقد الو(  

 ) يدخل الحارسان ( .يا حراس :إسحاق

( .هيا بسرعة نذهب به إلى طبيب     .. . احماله معي  :إسحاق

  يحملونه على األعناق

  )ويسيرون به سيراً جنائزيا حتى يخرجون من المسرح  

يحسن أن يصحب ذلك لونا موسيقياً مناسباً يترك اختيـاره           

 .للمخرج

ة كاملة يخرج حسـان ويتجـه إلـي         يضاء المسرح إضاء  ( 

 المكـــان الـــذي جلـــد فيـــه ابـــن     

بينما يخرج حسني حذرا    .. .حنبل منتحباً ويستند إليه   

  متلفتــــا حولـــــه تمـــــر فتـــــرة 

وحسان مستنداً على مصلب أبن حنبل وحسني يتلفت        

  وبدور في جنبات المسرح

 )كأنه يستوثق أنه ال أحد هنا  

  ؟ما الذي يحدث هنا :حسني

أيكون هذا إلمام أهل السنة أحمد      ) داد انتحابا   يز ( :حسان

 ؟بن حنبل



 آه للرجل تحمل كل هذا كي ال يقول كلمة ترضـي          :حسني

 .إمام جائر

 ولم يكن   ، لم يكن الرجل يحب التدخل في السياسية       :حسان

 ؟يري نصرة حزب على حزب

 مسكين واهللا لقد ابتهج عند مـوت        ، لقد مزقوه إربا   :حسني

 ج وأن األمـــر المـــأمون وظـــن أنـــه نـــا

 ؟انتهي 

 لو عاش في بنى أمية على عدم تدخله في السياسة           :حسان

ــة     ــة ورواي ــي المدارس ــه ف ــنفس انغماس  ب

 .الحديث وتفرغه للفقه 

 . أو لو كان في صدر اإلسالم:حسان

 لمضي في حياة وادعة هانئة كالمورد العذب يأتيه         :حسني

ــري    ــون ال ــة يلتمس ــل ناحي ــن ك ــاس م   الن

 .ت خمائلهمنه والتظلل تح 

 .قيل أنه تابعي كبير تأخر به الزمن :حسان



 لكن الزمان لتخلف به حتى عاش فـي هـذا           ، نعم :حسني

 العهد المضطرم حيث في كل حلقة علم 

 .وفي كل مجلس رأي وفي كل رأي جدل 

 .واحمد كان يعزف عن كل ما فيه مجادلة :حسان

منصرفاً عن علوم المعتزلة وما فيها من اضطراب         :حسني

 .لعقلل

 .وفجأة وبد نفسه مجبر أن يسأل فيجيب :حسان

 .حتى وقع ما وقع وسيق إلي العذاب :حسني

اختلطت السياسة بالثورة الدينية    .. .إنها لعنة العصر   :حسان

 فكل من خالف الحكم خرج عليه 

بما يناهض اإلسالم ويحارب الدين ووجـد مـن يتبعونـه            

 .وينشرون آراءه

وينهض العلمـاء   .. .ل الثائر  فتصول السيوف لقتا   :حسني

  ويخرج رأي ورأي ضده. .والفقهاء

 .ويقوم عالم إلي عالم ولسان إلي لسان وحجة تفرع حجة 

 . لكن أحمد كان بعيداً عن كل هذا:حسان



 . لقد عذبوه:حسني

 تراك لو كنت مكانه أيها الداعية العصـري مـاذا           :حسان

 ؟كنت ستفعل

يظهـر اهللا   لكنت هاجرت من تلك األرض حتـى        : حسني

 .الحق وتهدأ األمور

 . أين تهرب وقد طال هذا األمر جميع األمطار:حسان

 . ال أعرف لكني ما كنت أتحمل:حسني

 )يدخل بشر من أيمن المسرح باكيا ( 

أرأيت ) يقترب منه   .. ( . أنظر ها هو صديقنا بشر     :حسني

 أرأيت ما . .يا بشر ما فعلوا به

 .أرأيت ثباته.. .كان منهم 

لقد أدخل أحمد بن حنبل الكثير فخرج يـا         ) كالهائم  (  :بشر

 .قوته حمراء

 . أي واهللا كشفت المحنة عن معدنه:حسني

 لو كنت مكانه يا بشر وطلب منك ان تتكلم والسياط           :حسان

  ؟عليك



 . تريدان مني مقام األنبياء:بشر

 . ألحمد بن حنبل فضل في هذا عظيم:حسان

  .ي يوم القيامة لواله لكان علينا العار إل:بشر

لقد ظهر إيمان ابن حنبل وكشف عن معدنه        .. . حقاً :حسني

 .ومعدن إيمانه

وهو يسير خارجاُ كالهائم وحتى وحسـان يتتبعانـه          (:بشر

 ) بالنظر حتى يخرج 

ــه ــي دين ــروق ل ــيس مــن ي  ول

 من حقق األيمان في قلبـه     
 

يغرنـــي يـــا صـــ

وشك أن يظهـ

تبريقــــــ
 

 .هب يا بشر كفي ما قلت نعم اذ:حسني

 .أنا اثلج صدري بشر بما قال.. . أراك هدأت:حسان

 . كنت انتظره منذ جلد ابن حنبل:حسني

 . وهو ما كان ليتأخر علينا:حسان



 واآلن ابن حنبل في دار إسحاق بن إبراهيم ينتظر          :حسني

  يفكــر مــا  ،أن يرســل إليــه المعتصــم  

 .يقول لو عرض مرة أخرى 

ال يفكر ألن األمر إيمانا تمكن في مقلبـه          واهللا أنه    :حسان

ــد   ــية أشـ ــوقن أن ذل العصـ ــو مـ   وهـ

 .من محنة األيمان 

 نعم ابتالء المؤمن كالدواء يسـتخرج منـه األدواء          :حسني

 .التي لو بقيت أهلكته أو نقضت ثوابه

 رجل كهذا يصر على الصوم وهو في هذا الـبالء           :حسان

  والتعذيب الجسدي وهو يعرف

 .وأحكام الضرورةرخص اإلفطار  

 . نعم رجل كهذا اإليمان مبدأ له:حسني

 . وبمناسبة الحديث عن صيام ابن حنبل أنا جائع:حسان

 وأنا كذلك لكنى أشعر بالحاجة األشد إلي الشاي من          :حسني

 .يد نبيل



يتجـه إلـي    ( . ال تذكرني فأنا مفطور القلب عليهم    :حسان

 الخزانة يفتش عن طعام فيجد 

 ) افاً طبقاً وخبزاً ج 

 عسال وخبزاً جافاً هذا ما تبقـي مـن عشـاء أول             :حسني

 .أمس

هل الداعية يدعوني إلي مائدة فاخرة في وسط البلد          :حسان

 .أم يدعو إلي نبذ التقشف

 ) يضحك (  :حسني

  ؟ لماذا تضحك:حسان

 تخليت أنني وأنت نذهب إلي السوق وحين نرد أن          :حسني

ــون علينـــا    ــتري طعامـــاً يقبضـ   نشـ

 .راجنا النقودعند إخ 

 . كهذا الرجل الذي قص حسام حكايته:حسان

 تعرف نحن هنـا منعـزالن عـن         ، وكأهل الكهف  :حسني

 .العالم

 . لكن العالم ليس معزوال عنا:حسان



يسمعان أصوات بالخارج يهرعان إلـى خلـف         (          

داؤد وإسـحاق    ابن الخزانة يدخل المعتصم ووراءه   

 )بن إبراهيم 

يأمر موالي المعتصم بإعادة امتحان ابن       :أبن أبي داؤد   

 .حنبل

  ؟كيف حاله اآلن يا إسحاق) يتجاهله(:المعتصم 

 ما زال يعاني من آثار الضرب يا موالي ويرقد          :إسحاق 

  تمزق فاقد الوعي ال يشعر بشيء فقد

 .جسده وخلع كتفه 

 .أقتله يا موالي... . يستحق ذلك وال ريب:أبن أبي داؤد

المعتصم ابن حنبل ذو شأن عند العامـة       يا موالي    :إسحاق

ــه    ــالوا قتل ــة وق ــك العام ــار ذل ــل أث  إن قُت

الخليفة بل يترك بإذن موالي وال أظنـه يخـرج           

 .سليماً من مرضه هذا

 . حسناً لنطلق سراحه:المعتصم



 بعد إذن موالي لن يخرج إال بعد أن نشهد          :ابن أبي داؤد  

  عليه خلق من الناس ممن يعرفونه

 خرج من هنا سليماً ال شئ فيه وتخلع عليه حلة           ويقرون أنه  

 .ودابة يركبها

 . نعم أفضل فكي ال يقولون عذب:إسحاق

 . ليكن ذلك:المعتصم

 .أبشره أن يا موالي) بفرح محسوب  ( إسحاق

 . اذهب وأطلق سراحه:المعتصم

 . أمر موالي:إسحاق

ثم يجري فرحاً ويخرج يبقي ابن أبي داؤد واقفا مطرقـاً           (  

 عتصــــم يفكــــر قلــــيالً وهــــو والم

يصل إلـي   . جالس ثم يتحرك على خشبة المسرح      

 .. . يــدق بيــده عليهــا دقتــين   ،الخزانــة

يذعر حسني وحسان ويلتصقان بالحائط ويتحـرك        

ــده    ــزه بي ــم يه ــرير ث ــو الس ــم نح  المعتص

ويبدو أنه يتأمل المكان ثم يعود للخزانة يقلب فـي           

ــوق    ــا ف ــئ منه ــقط ش ــا ويس ــب فوقه  الكت



ني وحسان اللذان يشتد بهم الرعب ثـم        رأس حس  

ــرعاً   ــرج مس ــه ويخ ــم عباءت ــم المعتص  يلمل

من المكان ووراءه ابن أبي داؤد يخـرج حسـني           

 )وحسان 

 . أشعر أنه أحس بنا، أرعبني واهللا المعتصم:حسني

 . وأنا أسقط في يدي وشعرت بنهايتنا قد دنت:حسان

 ؟ ماذا لو حدث وكان قد أحس بنا:حسان

 .وقع ما يحدث ال نت:حسان

نعم فاالختيار صعب إما الشنق أو الصلب       ) بهزل (:حسني

 .أو الجلد وربما السيف

وربما ألقي بنا في أتون محنة القرآن أو حبسنا بأي          :حسان

 .من التهم الجاهزة لديه

 . نعم وقتها لم نكن لنصبر على هذه المحنة:حسني

  ؟فكيف صبر أبن حنبل) يضحك  ( :حسان

ّل ممتحنوه فلم يهن أو يلين وهو فـي          صبر حتى م   :حسني

 ضــعف ووهنــوا وتخــاذلوا وهــم فــي     



سلطان وقوة هذا صبر جميل كالذي دعا به يعقوب          

 .عليه السالم

 نعم عاش في محنة رهيبة كان يري معها أصـحاب       :حسام

 .السلطان كأمثال الذباب

 لكنه ظل يعاني من آثار القيد والجلد لم يبرأ منهـا            :حسني

ــي  ــار ف ــي أن ص ــل  إل ــه وظ ــوار رب   ج

فترة يتداوى قبل أن يقدر على الخروج من الــ           

… . 

 )صوت طبول من الخارج يقطعه صوت المنادي (

مات الخليفة المعتصم محمد بـن هـارون        .. .يا أهل بغداد   

أمر المسلمين الخليفة هارون بـن       رحمة اهللا وولي  

للمسـلمين   محمد وسمي نفسه الواثق أبقاه اهللا ذخراً      

مـات  .. .يا أهـل بغـداد    ... .ن الغائب السامع يعل 

 الخليفة المعتصم 

 ) يتناهى صوته( محمد بن هارون  

 . رحم اهللا المعتصم:حسان

 . رحمه وسامحه:حسني



 نعم سامحه اهللا فقد سامحه ابن حنبـل بعـد فـتح             :حسان

 عموريــة وكــان المعتصــم يقــول فــي منامــه 

 .أحمد عفوت عنك فاعف عني أو فلتقص منى 

 رضه األخير أخذه ضيق النفس وارتعدت وفي م:حسني

 فرائصه فإذا أشاروا عليه باألطباء 

 علتي العبد الصالح أحمد بن ، أعرف علتي:قال 

 .ابتليت به  إذا،حنبل

 . ال أشك أن ابن حنبل سامحة لقرابته رسول اهللا:حسان

 هذا خير من ابن حنبل إذ سـامحه والخيـر فـي             :حسني

  المعتصم إذ شعر بالذنب لكن

أن يوصي خلفه بأن يظهر مسألة خلق القـرآن          لغريب حقاً ا 

  وأوصى بابن

أبي داؤد إذ كان المعتصم يشعر أن المسألة من عماد الدين            

  فلما أراد أن يبرأ

ال أجد لهذا التنـاقص      ،نفسه من المسئولية أوصي من بعده      

 .توضيحاً

 . ربما صفح عن ابن حنبل لكن لم يترك المسألة:حسان 



رج ابن حنبل من محنة المعتصـم سـليماً ال           وخ :حسني 

ــة   ــرداء والداب ــى ال ــئ حت ــه ش ــر إيمان  يعك

 .باعهما قبل أن يدخل البيت 

 . لكن المحنة لم تنهي بل أخذت شوطاً جديداً:حسان 

أعيدوا الخيل إلـي    ) من خارج المسرح  : (صوت الواثق 

 .مرابضها لن أخرج للصيد

. لخزانـة يجري حسني وحسان بسرعة ويختبئان خلـف ا       (  

ــي دور ــى فــــ ــدخل علــــ  يــــ

الواثق وفي مكياج يختلف عن المأمون والمعتصم        

ــزارة   ــل غــ ــن أقــ ــافة ذقــ   بإضــ

وابن أبي داؤد يدخل خلفه يبدو ابن أبي داؤد أكبر           

ــر   ــه ينظـ ــاب ذقنـ ــد أن شـ ــيال بعـ  قلـ

 ) الواثق متأمالً القصر واضعاً يده في وسطه  

ـ    ) بعد أن يجلس على العرش     (: الواثق ي صار األمـر إل

 . قدرنا اهللا على تلك المسئولية،يدنا

 أنت أكبر من تلك المسئولية وإال لما كانت         :ابن أبي داؤد  

 .تسعي إليك



أنا أكبـر مـن تلـك       ) ينظر إلي ابن أبي داؤد       ( :الواثق

  !المسئولية

) وهو يدور حول الواثق مبديا إعجابـه        ( :ابن أبي داؤد  

  أنـت الواثـق فـي ديـن اهللا          ،نعم يـا مـوالي    

 إنـك   ، وأنت أكبر من تلك المسئوليات     ،ي ذاتك وف 

 .تستضئ بنور من اهللا

 حسنا ما فعل سلفنا المعتصم رحمة اهللا أن أوصي          :الواثق

 .بك

 . أكن عند حسن ظنك إن شاء اهللا:أبن أبي داؤد

لنفـرع ألمـور    ) يجلس إلي العرش في عظمة      (  :الواثق

  …الخالفـــة وأول مـــا نبـــدأ بـــه    

 .نبدأ به أول ما 

 . دين اهللا:بي داؤدأبن أ

 !دين اهللا) بتعجب  ( :الواثق



 نعم يا موالي مازالت الكثرة الكاثرة تقول        :ابن أبي داؤد  

  إن لـــم يكـــن .القـــرآن لـــيس مخلوقـــاً

  ؟مخلوقاً ءإله هو 

 . بل قالوا أنه كالم اهللا، لم يقولون أنه إله: الواثق

 إذن  ، القرآن قديم وما دام لـيس مخلـوق        :ابن أبي داؤد  

ــار ــدم يش ــي الق ــم  ،ك اهللا ف ــر أنه ــئ آخ   ش

يحاولون إثبات الرؤية هللا ويخلعون على اهللا صفات         

 .بشرية

 لكنني لم استرح على كرسي الخالفة بعد ؛ فهـل           :الواثق

ــاك   ــور وهنـ ــذه األمـ ــالي بهـ ــغل بـ  أشـ

أعداء لنا يترقبونا ويتربصون بنا والثورات تلتهـب         

 .وتأكل حدود دولتنا

القلب لن يصلح الجسد والدين      إن لم يصلح     :أبن أبي داؤد  

 .هو قلب الدولة ولب األمارة

 . مادام األمر فيه صالح الدين.حسنا... . حسنا:الواثق



 وصـالح   ، نعم يا موالي صـالح الـدين       :أبن أبي داؤد  

 .الدنيا

 ؟ كيف نبدأ هذا األمر:الواثق

 نكمل ما بدأه سابقيك فال ينبغي لك أمـن          :أبن أبي داؤد  

ــأ    ــة الم ــا بداي ــرج عم ــم تخ  مون والمعتص

ينحنـي انحنـاءة    ( .رحمهما اهللا وأبقاك يا مـوالي      

 )بسيطة 

 لنرسل إلي علماء هذه األمة وذوي الخطـر         ، ليكن :الواثق

ــر   ــذا األمـ ــي هـ ــرهم فـ ــا نختبـ   .بهـ

 .أرسل إلي أحمد بن حنبل 

 بل نرسل إلي ابن حنبل أال يساكنك بأرض        :أبن أبي داؤد  

ــي     ــق ف ــن الخل ــد م ــه أح ــن إلي  وال يجمع

 وال تراه عيناك وال يخرج إلي الصالة فـي          ،درس 

 .جماعة

 أبهـذا أقـيم     ، عجبا أمنعه عن الصالة في جماعة      :الواثق

  ؟الدين



 . أنت تفعل هذا درءا لخطره:ابن أبي داؤد

 . كنت أحسب أنك تريد البدء به:والواثق

 ال يا موالي لقد صيره أمر جلده ذا خطر          :أبن أبي داؤد  

ــه بــ   ــة وزادت منزلت ــي العام ــة ف  ين العام

 .وذاعت فكرته 

 . لكنه رأس فيهم:الواثق

 لكن فيه من الجلد واإلصرار علـى        ، نعم :أبن أبي داؤد  

 الضالل مـا أوهـم النـاس أنـه علـى صـواب             

وله من حالوة اللسان ومن ضعٍف بعد جلده ما جعل           

ــه   ــاطفون معــــ ــاس يتعــــ  النــــ

 .ويحيدون عن الجادة 

ل له ال يجمعنـي      أرس ، حسناً دبر األمر كيف شئت     :الواثق

ــا   ــاكني بأرض،مـــ ــه وال يســـ  بـــ

 .دمت أنا حيا 

يا ..... .نعم الرأي ) مع انحناءة بسيطة     ( :ابن أبي داؤد  

 موالي 



وان أفـرغ   .. .لتفرع أنت إلى هذا   ) يقف ليخرج    (:الواثق

 يخـــــرج ( .لمـــــا هـــــو أهـــــم

 )ويخرج خلفه ابن أبي داؤد  

لغرير أنظر إلى هذا ا) وهو مكانه خلف الخزانة  ( :حسني

 ،يردد ما قاله ابن أبي داؤد

ويظن أنه الرأي والحكمة وابن أبي داؤد يصدق  

 على قوله ليتوهم الواثق أن الرأي 

 .رأيه وأن الحكمة تقتضي ما قال 

يتوهم أن األمـر    ) وهو خارج من خلف الخزانة       (:حسان

ــا     ــاً م ــان حق ــو ك ــه ل ــر أن ــا فكَ ــق أم  ح

يكتب لرأيـه  يدعو إليه ما فرضه بالتعذيب والحبس ل  

 .هذا الذيوع

 ) ليعمل شايا ،يتوجه إلي المنضدة( 

 )ينظر من مكانه  ( ؟ ماذا تفعل:حسني

 تأخر الشاي وأعرفك تحبـه بعـد األكـل          ، شايا :حسان 

ــرة ــان   ،مباش ــا ك ــي داؤد م ــن أب ــن اب   لك

 .يتركنا لنفعل ذلك 



 ابن أبي داؤد هذا خبيث لكنه عاقل يحسب لنقمـة           :حسني 

 .العامة حساباً

 ويخشـى   ، يخشى من تأثير ابن حنبل على العامة       :حسان 

 .من العامة أنفسهم

 . وقد فعل، كتبوا على ابن حنبل التخفي واالبتعاد:حسني 

 نعم تخفى في دار إبراهيم بن هانئ ثالث ليال ثم           :حسان 

  طلــــب أن يخــــرج ويبحثــــون لــــه

ال آمن عليك    :عن دار أخرى يسكنها فقال ابن هانئ       

  فقــــال ابــــن.يــــا أبــــا عبــــد اهللا
 تخفي ثالثـة    – صلي اهللا عليه وسلم      – النبي   :حنبل 

ــرج وال     ــم خـ ــار ثـ ــي الغـ ــام فـ  أيـ

ينبغي أن نتتبع سنة النبي في الرخاء ونتركها فـي           

 .الشدة

 أمر عجيب غريب ما أشد حرص ابن حنبل على          :حسني 

 )يخرج حسني  ( .السنة

 ال غرابة وال عجب رجل جلد كـي ال يخـالف            :حسان 

ــنة وي ــي الســ ــعره فــ ــب شــ   خضــ



 ويحرص علـى ثالثـة      ،الستين ألن النبي فعل هذا     

ــي   ــا فـ ــي يربطهـ ــن النبـ ــعيرات مـ  شـ

كمه وهو يجلد وتسرى على غير حاجة كما تسرى          

ــول ــه ،الرســــ ــمي بناتــــ   وســــ

فاطمة وزينب وسمي حفيديه الحسن والحسين فـوق    

ــع     ــي الربيـ ــده فـ ــان مولـ ــك كـ  ذلـ

 .األول وتوفاه اهللا في الثاني عشر من ربيع 

 .كان إمام أهل السنة كان ذلك منهجه... . حقاً:سنيح

 ليس منهج بل صارت هي حياته يحياها كما عاش          :حسان

ــد    ــد مولـ ــه موعـ ــدر لـ ــول وقـ  الرسـ

 . صلي اهللا عليه وسلم–ووفاة يتوافق مع الرسول  

وهـي مـن    ... عدنا للميول القدرية  ) يضحك   ( : حسني

ــي   ــل ه ــك ب ــنهج ل ــا ليســت م  الواضــح أنه

 . ما كنَّا نبحث عنه، أنستنا فصول المحنة لقد،حياتك 

 . تقصد علي ومحمد وحسام ونبيل:حسان

 . نعم:حسن

 ؟لم إال يكفي أنك تراهم أمامك) وهو يصب الشاي( :حسان



 هم بجسدهم لكن نكاد ال نعرفهم       ، ليس هم يا حسان    :حسني

 ) يصمت  ( … حتى

  ؟حتى من) يناوله الشاي  ( :حسان

 شيئاً أن بشرا لم يظهر منـذ        أال تالحظ . … بشر   :حسني

 فتــــرة لقــــد أوحشــــني واهللا وأنــــي 

.( .اعتدت على كالمه وطريقة إلقاء حكمه ومواعظه       

 )يرشف رشفة من الشاي 

 نسيت ان أقول أن بشراً توفـاه اهللا قبـل مـوت             :حسان 

 .المعتصم بستة أيام

أخذتنا المحنة عن السـؤال     .. .ولم نعلم ) بحزن   (:حسني 

 .عنه وانتظاره

 يا صديقي لقد رحل منذ زمن وال أحسـب أنـك            :سانح 

 .أخذتك الحدوتة إلي هذا الحد

لكن تعودنا على تحمـل       صرنا نحياها يا حسان ؛     :حسني 

 األحزان والمحبة تعودنا على 

 .النسيان 



 تنسينا مذاكرتنا وحياتنا في القاهرة وتأتي بنا إلـي          :حسان 

ــها وال   ــابرة لنعايشـ ــول الغـ ــذه الفصـ  لهـ

 واهللا إنه كان يحب أن ينسى وال        ، تنس بشر  نريد أن  

 .يبتلى بشهرته

 أما هذه الفصول لم تأسرنا إال لرغبـة         ، رحمه اهللا  :حسن 

 .في الكشف عن رفاقنا

 لنعد اآلن إلي الواثق والثعلب ابن أبي داؤد لنري          :حسان 

 .ما سيصالن إليه

أنسيت أنت أننـا خـارج      . . ليس لنا أن نعود أوال     :حسني 

ــة ــان     و؟اللعب ــاهدان ومتابع ــط مش ــا فق  أنن

يقوم ليتوجه خلف الخزانة واضعاً كوب الشاي في        (  

 إننــي أبحــث  ) طريقــه علــى المنضــدة   

 كما ال أذكـر     ،عن أوراق المسرحية حتى ال أجدها      

ــؤالء  ــه ه ــذي يقولون ــالم ال ــب ،الك ــن كت   م

  ؟كل هذا 

. … أي أوراق لقد اختفي كل شئ يربطنا بهـؤالء           :حسان

 بس واإلكسسوارات تري هذه المال



ويـذهب   ( .التي يرتدونها أشم فيها عبق العصر العباسـي        

 ) بجواره خلف الخزانة 

 . نعم حتى أن الماكياج متقن:حسني

 . ليس مكياج بل هو الواقع:حسان

 . ال أعرف أحار في هذا:حسني

 لو أنك ابن أبي داؤد اآلن لبقيت وحـدي منتظـراً            :حسان

  وبالتأكيدأري ما تبنئ عنه هذه الفصول 

 .كنت سأموت كمدا و غيظا من فرط الوحدة 

 إني واهللا أبغض من البداية تأديـة دور         ، الحمد هللا  :حسني

  ابن أبى داؤد فهو المحرك األول لهذه

 . تالعب بعقول الخلفاء حتى يصل لهدفه،الفتنة 

 ؟ أتحسبه ذا هدف إال الوزارة وكان فيها:حسان

ؤال هل كان يعتقد حقاً      بل الس  ، ليس هذا هو السؤال    :حسني

   أم أنه كان يخالف ما؟يدعو إليه

 ليبعد أهل العلـم عـن الخالفـة         ؟يعتقد ويدعو بهذا األمر؟    

 .ويستبد هو و أتباعه بأمرها



 لكن أنا متأكد أن ابن أبي داؤد وأمثالـه          ، ال نعرف  :حسان

  أسدوا إلى اإلسالم خدمات جليلة في

   .فلسفات الفرسالرد وعلى الفكر الوافد علي ديننا و 

 … لقد مارسوا الكالم مع أن :حسني

 )الباب صوت أقدام تقترب من( 

 أش ) يضع يده فوق فم حسني ليمنعه من الكالم ( :حسان

  ؟ما أخبار ابن حنبل) يدخل وخلفه ابن أبي داؤد: (الواثق

 ومـا زال يتخفـى      ، مرت سنوات خمس   :ابن أبي داؤد  

ــي دار  ــن دار إلـ ــل مـ ــرج ،وينتقـ   ال يخـ

 ما أحسن رأيـك هـذا يـا         ،لصالة وال يجتمع بأحد    

 ؟موالي

 . واآلخرون:الواثق

.  يمتحنون في خلـق القـرآن ورؤيـة اهللا         :ابن أبي داود  

ــد هللا ــن   ،والحم ــد م ــورتك يتزاي ــل مش   بفض

 .يقولون برأي موالي 



 الحمد هللا الذي هدانا واآلن يا ابن أبـي داؤد مـاذا             :الواثق

 ؟نفعل

ا موالي هناك شيخ من ُأذنـة        استأذنك ي  :ابن أبي داؤد   

ــاس  ــين الن ــاد ب ــر الفس ــول ،ينش ــر - فيق   غي

 إن  :-متحرج وال خائف مـن اهللا ومـن سـلطانك            

  القرآن غير مخلوق وال يخجل

 .من نشر هذه المفاسد بين الناس 

 .لم لم ترسلوا في طلبه) بغضب  ( :الواثق

 علمت أن هذا    ، ال تغضب نفسك يا موالي     :ابن أبى داؤد  

 أيــك فاهتــديت بــك وأرســلنا    ســيكون ر

 .له ليمتحن أمام موالي المؤمنين 

 . حسناً لتدحضه أمامي:الواثق

 . ندخله اآلن يا موالي:ابن أبي داؤد

 ألوان  ،يدخل عبادة المضحك مهروالً مقوساً ساقيه     (  

ــافرة ــه متنــــ ــدو ،مالبســــ   يبــــ

 )على وجهه الهلع  



 . ما بك يا عبادة:الواثق

... .آه) ول أن يلتقط أنفاسه     بطريق مضحكة يحا   ( :عبادة

 آه 

 . مالك تكلم أيها األخرق:الواثق

حاضر يا  ) واضعاً يده على صدره يتكلم بصعوبة      ( :عبادة

 .موالي حاضر سأتكلم

 . تكلم وإال سجنتك:الواثق

 . أعظم اهللا أجرك، يا أمير المؤمنين:عبادة

 ؟ من مات:الواثق

 .القرآن مات) باصطناع الحزن  ( :عبادة

 )و حسني وحسان يكتمان ضحكاتهما يبد(

 . القرآن يموت، ويلك:الواثق

 . يالك من مضحك حقاً يا عبادة:الواثق

 ؟ ِبم يصلي الناس التراويح، باهللا يا أمير المؤمنين:عبادة

 )يضحك ويبدو الغيظ على ابن أبي داؤد  ( :الواثق



 والقرآن الذي حفظناه واستقر في عقولنا أخشى اآلن         :عبادة

  هب عنا فبم نصليأن يذ

 .أمسك قاتلك اهللا) يستمر في الضحك  ( :الواثق

 . يمسك وال ينشر هذا:أبن أبي داؤد

يعبر بحسده عنا استهزاءه من أبن أبي داؤد من          ( :عبادة 

ــره ــق  ،وراء ظهـــ ــراه الواثـــ   يـــ

 )فيستمر في الضحك  

 . يمسك وال ينشر هذا األمر:أبن أبي داؤد

 .مر يا عبادةال تنشر األ) يضحك  ( :الواثق

 . يأمر موالي:عبادة

ذو مغزى يـا     إن كالمه ) بتفكير عميق    ( :ابن أبي داؤد  

 .موالي

 . يا أحمد إنه مضحك وال يعنى ما يقول:الواثق

 . البد أن وراء كالمه أحد ما) يحك ذقنه (:ابن ابي داؤد



أنمتحن هذا أيضـا    ) يشير إلي عبادة باستهزاء      ( :الواثق 

 .في خلق القرآن

 )يسمع عبادة هذا فيزعج ويجري خارجاً ( 

ويلك يـا أم     … ويلك يا أم عبادة   .... .يا ويلي  .....يا ويلي  

 عبادة 

 .مشيته ويسقط مرتين قبل الوصول إلي البـاب        يتعثر في (  

ــدو    ــق ويبـــ ــحك الواثـــ  يضـــ

يدخل حارس ينحنـي أمـام      . ابن أبي داؤد يفكر    

 )الواثق 

تم بإحضـاره    موالي الواثق الشيخ الـذي أمـر       :الحارس

 .ُأحضر مقيداً إلى هنا

  ؟أي شيخ. .شيخ) بتعجب ألحمد بن أبي داؤد  ( :الواثق

) يميل على الواثق وبصوت منخفض : ( ابن أبي داؤد

 شيخ ُأذنة الذي حدثتك إنه يجاهر بما ال 

يرضيك وال يرضي اهللا والذي أمرت بإحضاره  

 .مقيداً

 . حسنا أدخله، نعم. آه:الواثق



 )رسيخرج الحا(

 ؟ ما اسم هذا الشيخ:الواثق

 ، كل ما نعرف أنه من بلـد تـدعي ُأذنـة           :ابن أبي داؤد  

 طارت شهرته إلينا فلـم نعبـأ باسـمه بالقـدر           

 .الذي أعنانا فعله 

 ولنقول فيـه    ، إن كان خطره هكذا لتناظره وتدحره      :الواثق

 .كلمتنا

 .وأنا خادمه المطيع ؛  يأمر موالي:ابن أبي داؤد

س وهو يدفع أمامه شيخ كبير ذا لحية كثيفـة          يدخل الحار (  

ــل  ــد ثقيــ ــد بقيــ ــاء مقيــ   ،بيضــ

 يدخل في ثقة وثبات يبدو عليه       ،مخضب الرأس  

 )الهيبة والجالل 

 . السالم عليكم يا أمير المؤمنين:الشيخ

 . ال سلّم اهللا عليك:الواثق

 بئس  ،يا أمير المؤمنين  ) بغضب واثقا من نفسه      ( :الشيخ

ــك قــ    ــه مؤدب ــك ب ــا أدب ــاليم  .ال تع



وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها        «  

 واهللا مـــا حييتنـــي بهـــا وال بأحســـن » 

 .منها 

  ؟ماذا تقول) بانفعال  ( :الواثق

 . الرجل متكلم، اهدأ يا موالي:ابن أبي داؤد

 .ناظره) بإهمال  ( :الواثق

 . أحمد بن أبي داؤد يصبو عن المناظرة:الشيخ

ابن أبـي داؤد يصـبو عـن        )  ساخرا يشير إليه  (:الواثق

 !مناظرتك أنت؟

 فلتأذن لي فـي     ،هون عليك يا أمير المؤمنين    ) بثقة  (:الشيخ

 .مناظرته

 ! ما دعوتك إال للمناظرة:الواثق

 إن شئت تحفظ علي وعليـه مـا         ، يا أمير المؤمنين   :الشيخ

 .نقول

 . أفعل:الواثق

  ؟ يا شيخ ما تقول في القرآن:أبن أبي داؤد



  ؟وأنت ما تقول في القرآن) ثم يباغته( كالم اهللا  :الشيخ

 .القرآن مخلوق) مسرعاً  ( :أبن أبي داؤد

 هذه المقالة داخلة في عقد الدين ال يكـون الـدين            :الشيخ

 .كامالً حتى يقال بما قلت

 . نعم:ابن أبي داؤد

 أخبرني هل ستر النبي شيئا مما أمر به اهللا في أمر            :الشيخ

  ؟دينه

 . ما آتيت ممتِحنا آتيت لنمتحنك:دأبن أبي داؤ

 . ليجبني يا موالي:الشيخ

 . أجبه يا أبن أبي داؤد:الواثق

  ؟ هل ستر النبي شيئا مما أمره اهللا به:الشيخ

 . ال:ابن أبي داؤد

  ؟ هل دعا الرسول إلي مقالتك هذه:الشيخ

 ) يصمت  ( :ابن أبي داؤد

 ) ت مازال يصم( . أنتظر أن تجيب ابن أبي داؤد:الشيخ



 .واحدة يا أمير المؤمنين) للواثق ( :الشيخ

 . واحدة:الواثق

 أخبرني هل اهللا حين أنـزل فـي         ، يا ابن أبي داؤد    :الشيخ

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم        « كتابه  

هل كـان اهللا    » نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا      

 أم أنـت الصـادق فـي        ،الصادق في إكمال دينه   

 . بمقالتك وال يكمل إال،نقصانه

 ) يصمت  ( :ابن أبي داؤد

 . أجب يا أحمد:الشيخ

 )يصمت  ( :ابن أبي داؤد

 . اثنتان يا أبي المؤمنين:الشيخ

 . اثنتان:الواثق

  ؟ هل علم مقالتك هذا رسول اهللا أم جهلها:الشيخ

 . علمها:ابن أبي داؤد

  ؟ هل دعا إليها:الشيخ



 )يصمت  ( :أبن أبي داؤد

 واتسع للرسول أْن علمها وأمسـك       ، علمها الرسول  :الشيخ

 عنهـــا كمـــا زعمـــت ولـــم يطالـــب 

 بها أمته  

 . نعم:ابن أبي داؤد

 واتسع ألبي بكر وعمر وعثمان وعلـى اإلمسـاك          :الشيخ

 .عن هذه المقالة

 . نعم:ابن أبي داؤد

يا أمير المؤمنين قدمت القول أن أحمـد        ) للواثق   ( :الشيخ

 إال مساك عن     إن لم يتسع لنا    ،يصبو عبد المناظرة  

هذه المقالة كما اتسع لرسول اهللا وأبي بكر وعمر         

وعثمان وعلى فال وسع اهللا على من لم يتسع لـه           

 أن هذا لم يعلمه الرسـول       :وإن قال . ما اتسع لهم  

 . وال علمه خلفاؤه فكيف علمه هو

نعم إن لم يتسع لنا ما اتسع للرسول        ) كالمشدوه   ( :الواثق

  ليناوخلفائه ال وسع اهللا ع



 .فكوا قيد الشيخ) للحارسين(ال وسع اهللا علينا .. .

  … الرجل ، يا أمير المؤمنين:ابن أبي داؤد

دعني بمفـردي   ... .دعني يا ابن داؤد    )في هدوء  (:الواثق

 .مع الشيخ

يخرج أحمد بن أبي داؤد ويتجه الحارسان إلي الشيخ لفك           ( 

   يأخذ حارس،قيده

 ) لكن الشيخ يجاذبه ،القيود 

لم جاذبـت   ) وللشيخ بتعجب   (اتركه له   ) للحارس( :الواثق

 الحارس على القيد؟ 

 سأكتب في وصيتي أن يجعل القيد بيني وبين كفني          :الشيخ

ــي   ــن أبـ ــه ابـ ــم بـ ــى أخاصـ   حتـ

ويرفع يـده   ( داؤد هذا الظالم يوم القيامة وأقول        

ــرعاً  ــدك  ) متضـ ــل عبـ ــا رب سـ  يـ

أ فـي   يبد( الظالم لم قيدني وروع أهلي وولدي        

  وأخــواتي بــال حــق  ) لهجــة باكيــة  

 إن كان الحق معي فخـذ لـي         ،أوجب عليه ذلك   

   وإال فسامحني،حقي منه يا اهللا



 .اجعلني في حل) متأثراً  يقف ويسير تجاهه ( :الواثق

 . جعلتك في حل إكراماً لرسول اهللا:الشيخ

 وننتفـع   ، تنتفع منا  ، الشيخ بارك اهللا فيك لتبق بيننا      :الواثق

 .منك

 إذ تركت أهلي يدعون     ، إن ردي إلي مقامي أنفع لك      :الشيخ

   فأذهب اكفهم عن،عليك

 .ذلك            

فنأمر لك بصلة تعينك علـى صـروف        ) بحنو   ( :الواثق

 .الدهر

 الذي أعاننا على الظالم ابن أبي داؤد يعينني علـى           :الشيخ

   وأنا في،دهري صروف

 .يسر ال أحتاج مال           

 .لك حاجة نقضيها لك ف:الواثق

 . وتفعلها، نعم:الشيخ

 . ما دامت بيدي وترضيك:الواثق

 . تأذن أن يخلي سبيلي اآلن:الشيخ



 . أذنت لك:الواثق

 .السالم عليكم)يجر القيد الحديدي ويوليه ظهره  ( :الشيخ

 ،يـا حـراس   .  وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته     :الواثق

  أعطــــوه دابــــة وأبقــــوا معــــه ال

يخرج الشـيخ وخلفـه     ( . حتى يصل بلده   تتركوه 

ــان ــي   .الحارسـ ــق فـ ــول الواثـ   يتجـ

 شئ  ،شئ لم يدعو اهللا إليه    ) المسرح محدثا نفسه     

ــول ــه الرســ ــم يعلمــ ــذا ،لــ   وهــ

 وإن كـان    ،الخبيث يدعي علمه وأنا أدعو إليـه       

ــه    ــه وكتمـ ــول وكتمـ ــه الرسـ   علمـ

ال صدقت يـا    ... .ال.. .الراشدون آتي أنا أذيعه    

ــع اهللا  ــيخ ال وسـ ــم  شـ ــا إن لـ   علينـ

لقد أهلك آل العباس خداع ابـن        يسعنا ما وسعهم   

ــا اهللا  ــي داؤد عفانــ ــا .. .أبــ  عفانــ

يبدو في خالل ذلـك حسـني و حسـان          (  ..اهللا 

 )يهنئان بعضهما 



ال وسـع اهللا    ) وهو يدور في جنبات المسـرح        ( :الواثق

  علينـــا إن لـــم يســـعنا مـــا وســـعهم 

 ) وهو خارج  ويكرر( وتزداد حدة الندم في لهجته     

 . ما وسعهمال وسع اهللا علينا أن لم يسعنا

 )يخرج ويخرج حسني وحسان مهللين(            

 ) يتقافزان بفرح في طفولي (  اهللا أكبر وهللا الحمد :حسان

 .... لكأنها كانت غمة على صدري أنا وكشفها اهللا:حسني

أرأيت كيف سخر عبادة المضحك من الواثق وابن        :حسان 

 .تغال مكانته عند الواثقداؤد مس

 . كدت أموت ضحكا وهو يناوش أبن أبي داؤد:حسني 

 وسواء كانت الكلمة من عنده أو أوعز إليه أحـد           :حسان 

 .كبير بها فإنه كان لها وقع عند الواثق

وذكائه وعلمه استطاع أن      لكن شيخ أذنة بفصاحته    :حسني

ــاً    ــول كالمـ ــن داؤد ويقـ ــزم أبـ   يهـ

 .نةمؤثراً في إنهاء المح 



 وهو جندي أرسله اهللا ليكشف به المحنة وسـبحان          :حسان

ــراً  ــوال كبيـ ــه قبـ ــي كالمـ   اهللا إذ ال قـ

  .عند الواثق 

 نعم إنه من آيات اهللا أن يأتي رجل ال يذكر التاريخ            :حسني

  له اسم وكأنه رجل جاء ليقول

ما قال ويعلب دور في فصول المحنة ويمضي ال                    

 .يعرفه أحد

 .هت محنة ابن حنبل اآلن انت:حسان

 . لكن بدأ فصل جديد منها، لم تنتهي بعد:حسني

 . تقصد مع المتوكل:حسان

 . نعم لقد أمات ما كان قد أحياه الواثق:حسني

 طبعاً وهذا أوغر قلوب المعتزلـة إذ كـانوا هـم            :حسان

لكـنهم اآلن صـاروا محـل        األقرب إلى الخليفة  

 .التعسف واالضطهاد وكما تدين تدان

 سبحان اهللا على ذلك ولم يتركوا ابن حنبل خـافوا           :يحسن

  أن يتقرب من المتوكل ويكن هو



ذا الرأي النافذ و المشورة فيبدأ في االنتقام مـنهم           

  فدسوا علي ابن حنبل أنه يأوي

علويا كان المتوكل يطادره فبعث إليه من يبحـث          

  عن هذا العلوي لكن اهللا اثبت

دت مكانة ابن حنبـل     براءته بعد تفتيش منزله فزا     

 .عن المتوكل وأصر على أن يكرمه

 نعم ال يعقل أن ابن حنبل الذي يري طاعة اإلمـام            :حسان

  في العسر واليسر والمنشط

 يأوي علويا هارباً من المتوكل  والمكره ال يعقل،أن          

 نعم إنها دسيسة من أهل البدع لكن فشلوا فـي أن            :حسني

  وغروايؤلبوا عليه المتوكل و ي

 .صدور العباسين بمزاعمهم           

 . فسجان اهللا الذي رد كيدهم:حسان

 نعم وزادت مكانة المتوكل عنـد العامـة وهتفـت           :حسني

  القلوب بذكره ونسي العامة اسرافه

ألموال المسلمين فـي إنشـاء القصـور         وتبديده 

  ونسوا.وعلى ملذاته الخاصة وشهواته



لحسين فـي كـر     وهدم قبر ا  .اضطهاد المفكرين  

  لقد عده المؤرخون نيرون العرب،بالء

 تناسى العامة كل شئ وقرنه الفقهـاء بـأبي بكـر            :حسان

  وعمر بن عبد العزيز حتى قيل

الخلفاء ثالثة أبو بكر قاتل أهل الردة حتى استجابوا         "         

  له وعمر بن عبد العزيز رد

 . "مظالم بنى أميه والمتوكل محا البدع وأظهر السنة 

 المتوكل هذا محير يبطل المحنة من ناحية وينغمس         :حسني

  على الفسوق والبطش من ناحية

 .أخرى            

 . تلك أنست الناس األخرى:حسان

  . ويريد أن يتقرب منه ابن حنبل:حسني

ل  محال إن الرجل كهذا ال يليق بابن حنبل أن يتص          :حسان

 .حتى عطاياه به أو يسعى إلي لقائه وال يقبل

 . ولم تبطل عطايا المتوكل إلى ابن حنبل:حسني



بدأت المحنة تتخذ شكالً جديـداً ـ   .. .نعم... . نعم:حسان

 تحولت المحنة من النقيض إلى 

 .النقيض من الحبس والقيد إلي الدراهم واألموال          

 . امتحن ابن حنبل حتى في مأكله ومشربه:حسني

 . امتحن في دينه وديناه:حسان

 بمناسبة المأكل والمشرب أال تري أنا جوعى وأنـا          :حسني

 .نحتاج كوباً من الشاي الثقيل

 بالنسبة لألكل ليس هناك إال باقي العسـل والخبـز           :حسان

  الجاف ألم تفرغ منذ قليل من شرب

 .صنعته لك الشاي الذي           

 الشاي ما كان يصـنع      ؟ يا رجل وتحسب هذا شاباً     :حسني

نسـمع  (.الرأس زاج ويضبط  شاي يعدل الم   ،نبيل

) ضحكه عالية من خارج المسرح بصوت نبيـل         

 ؟ما هذا

 . صوته يشبه صوت نبيل!سبحان اهللا) بتوتر  ( :حسان



كـادت    أصـبر  ،بنبيل  حاجتك للشاي جعلتك تحلم    :حسان

  المحنة تنفذ فقط نري ما فعل

وننتظـر   المتوكل مع ابن حنبل هيا إلي الطعـام        

 اي من يده نبيل حتى يعود لنشرب الش

 ) تتكرر الضحكة في شئ من الخالعة ( 

 . هذا الخليع تشبه ضحكته ضحكة نبيل:حسني

  . لقد انعكست خالعة المتوكل على شعبه:حسان 

 ) تتكرر الضحكة(             

 .مثل ضحكته بالضبط )ببالهة  ( :حسني

 )يدخالن إلي خلف الخزانة (          

يتعاقب دخول صالح وخروجـه     في المنظر التالي    (          

يحسـن أن يسـتغنى عـن        بالتناوب مع الشرطي  

الخروج بالتواري في نقطة مظلمة ويضاء وسـط        

ــرح   المســـــــــــــــــــ

فقط حيث يقف ابن حنبل أسفل قطعـة الـديكور           

ــبية ــس .الخشـ ــة ونفـ ــاءة خافتـ   اإلضـ

 يدخل ابـن حنبـل      .مؤثرات مشهد الجلد تتم هنا     



ــالح    ــل دور ص ــذي يمث ــد ال ــده محم  وبع

حمد بن حنبل حليقاً وبـين وعليـه صـغر          ابن أ  

ــة يمســك فــي ،الســن ــاءة ملون   يرتــدي عب

 . يده صرة 

 الحمد هللا يا أبي أن عافاك وبرأ ساحتك مما اتهمـك            :صالح

 .به الحاقدون

 .  الحمد هللا بنى:ابن حنبل 

وهذه الـ عشرة آالف درهم يا      ) يجلس في مقابلته  ( :صالح

  ،أبــت أرســلها المتوكــل صــله لــك    

  ؟ري فيها أتقبلهاما ت 

لو لم نقبلها لكان وسيلة للـدس       )  .بعد تفكير  (:ابن حنبل  

ــأخوذ      ــال م ــذا م ــا فه ــى وإن نقبله  عل

يا ) يتجه إلى ابنه    . ( مال ال حق لنا فيه     ،بغصب 

 صــالح اســمع خــذها المــال وفرقــه     

 …على الفقراء من أبناء المهاجرين واألنصـار         

ــه   ــدق بثمن ــه وتص ــيس نفس ــع الك  . …وب

يجلسه على األريكـة    ( أجلسني يا ولدي    . …آه   



ــديكور   ــة الـ ــفل قطعـ ــوعة أسـ  الموضـ

الخشبية يبدو وابن حنبل يتوسط بقعـة الضـوء          

ــديكور   يظهــر فيهــا و مــن خلفــه قطعــة ال

 .)الخشبية  

 . السالم عليك ورحمة اهللا:الرجل 

 .وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته: ابن حنبل 

بما كان من أمرك في المـال        علم أمير المؤمنين     :الرجل 

ــي      ــه ف ــك اآلن لزيارت ــل ل ــو يرس  وه

سر من رأى   ( قصره وتُحدث الناس بجواره في       

.( 

يريدون منى أن أحدث هناك وسبب إقامة من         : ابن حنبل 

ــوا    ــم ُأعط ــاء أنه ــن العلم ــاك م ــام هن  أق

 .فقبلوا وُأمروا فحدثوا 

 سـأعود إليـك     … أمير المؤمنين ال يطيق ذلـك        :الرجل 

 . بك ولن ُأبلغه مقالتكألصح



لو كانت نفسي فـي يـدي       ) يضم أصابعه    ( : ابن حنبل 

 ثــم يفــتح أصـابعه كأنــه يطلــق  ( ألرسـلتها  

  )روحه منها  

يختفي الرجل في الظالم ويظهر صـالح علـى         (            

ــا   ــة به ــده حل ــي ي ــة الضــوء ف ــة بقع  حاف

 ).خيوط ذهبية وفي يده األخرى حذاء  

ك هذه لتريديها حال زيارتك ألميـر        أبت أرسلوا ل   :صالح 

 .المؤمنين

بعها ) يشير له دون أن ينظر إلي ما في يده           ( :ابن حنبل 

 .يا بني وفرق ثمنها

 .إنها حلة ثمينة وهذا حذاء ال مثيل له) باندهاش ( :صالح 

 . ال أصلح لهما وال يصلحان لي:ابن حنبل

  ؟ فكيف تدخل على المتوكل:صالح 

 .  إليه لن أذهب:ابن حنبل

 . المتوكل يقول أنه البد أن يراك:صالح 



 . أتعجب من قوله وما أدراه أنه البد أن يرانـي          :ابن حنبل 

 .وجهـه اللهـم ال ترنـي      ) رعاً  يرفع يده متض  ( 

 )يختفي صالح في الظالم ويظهر الرجل ( 

 ويرسل لك مسترشداً    ، المتوكل يعفيك من لقائه اآلن     :الرجل

 .ال ممتحناً في خلق القرآن

 . سنرسل له ردنا:ابن حنبل

 ويطلب منك أن تقول له ما تري في ابن أبـي داؤد             :الرجل

  وإنــه يعــدك أن  ،وتفتــي فــي أمــره  

 .ينفذ فيه ما ترى 

 قل للمتوكل قد جعلت كل من أذاني فـي حـل            :ابن حنبل 

 .منى وأني احتسب أجري هللا وحده

 )يختفي الرجل ويظهر بصالح ( 

قَّع الناس أن تحكم بإعدام ابن       عجباً ألمرك يا أبي تو     :صالح

 أبي داؤد كما اعدم مئات األرواح 



ثم إني طلبت أجري مـن      .. . يا بنى فأين العفو    :ابن حنبل 

 اهللا وال شـــك انـــه اكـــرم مـــن يـــدي 

 المتوكل المبذرة 

 . كان أذى شديد يا بني:صالح

كان أذى في اهللا    ) بترحم  (  يضع يده على كتفه      :ابن حنبل 

 يكــدر مثوبتــه   وأخــاف أن ،يــا بنــي 

 )  يظهر الرجل ……يختفي صالح ( شئ  

 . أمر المتوكل لك بهذا المال:الرجل

 . علم مصير ما أرسل أوالً:ابن حنبل

 .)يناوله الكيس (  وقال خذه ولو تفرقة ، نعم:الرجل

 . حسناً ال ضرر في ذلك) يمسك الكيس  ( :ابن حنبل

 كـل    وأمر بالموائد لك وال سرتك ترسل في دارك        :الرجل

 . يوم

 .  ليس داري:ابن حنبل

 .  دارك من يوم سكنت فيه:الرجل



 . ال أريده وال أريد موائد أو غير ذلك:ابن حنبل

 . هكذا في السجن أفضل من ذلك:الرجل

يختفي الرجل في الظـالم ويظهـر صـالح         ( أن             

 ) مرتديا عباءة جديدة 

 .  قسمت المال:ابن حنبل

 . نعم يا أبت:صالح

 .  جزاك اهللا خيراً: حنبلابن

  ! وأنت تفرقه، المال هبه لك:صالح

 ،ال عجب فـي قولـك     ) بشيء من الغضب     ( :ابن حنبل 

ــل   ــف تقب ــك كي ــدو علي ــاء تب ــار النعم  وأث

 لن أكـل مـن مـال        ؟الموائد من مال المتوكل    

  وكيـف تقبـل     ،المتوكل ولـو كـان دواء لـي       

 .صله شهرية يرسلها لك أنت وأخيك عمي 

 . ال هدية يا أبي الم:صالح

 ؟ فلو لم اكن أباك أكنت ستنالها:ابن حنبل

 ) يصمت  ( :صالح



  تلك محنة يا بنى :ابن حنبل

  ؟ أي محنة…محنة ) بتعجب  ( :صالح

 واهللا لقد تمنيت الموت في محنة المعتصم        ، نعم :ابن حنبل 

ــة  ــي محن ــا ف ــا ذا أتمناه ــا أن ــة وه   بالنعم

 .هية نكراء إنها دا، يا ولدي،المتوكل بالنعمة 

 . لن أغضبك يا أبي:صالح

  .ولدى أخرج عنِّى أنت وأخوك وعمي يا :ابن حنبل

  .لم تسامحنا يا أبي :صالح

 ولكن لن يقدر المتوكل     ،أنا لست بغاضب منكم    :ابن حنبل 

ــى    ــالقرب من ــتم ب ــدي وإذا كن ــى وح  عل

 .فإنه مبتليني بمثل ما تري 

 .ن نكون بالقرب ولن نقبل شيئاً بعد اآل:صالح

 أنا في آخر عمري وإذا كنتم قربي فشا ذكـرى           :ابن حنبل 

 .وأنا أرجو أن ينقطع ذكرى ويخمل

 .  أطال اهللا عمرك ال نصبر على فراقك يا أبي:صالح



 أسأل اهللا أن يعيذني من شرورهم وهـو لـيس           :ابن حنبل 

 .بفراق سيكون دوما هناك لقاء

 .. لكن يا أبت:صالح

 لعل اهللا يخلصني أو     ،عنىلتخرجوا  ) بتهاون   ( :ابن حنبل 

 أخـــرج أنـــا إلـــي حيـــث ال يعـــرف 

 .طريق أحد 

 . ال تغضب، ليكن ما تريد، ال يا أبي:صالح

 )يخرج صالح خارج المسرح و يدخل الرجل (

 ، وال تلبس ملبسه   ، علم المتوكل أنك ال تأكل طعامه      :الرجل

 وال تنفـــق مـــن مالـــه ؛ فأرســـل    

واد ؛  يطلبك يصر على مقابلتك وأنت مرتدي الس       

  ؟فأنظر أي يوم يناسبك

 .  يصر على هذا: ابن حنبل

 . ال مجال لرفضك: الرجل

 . ليكن يوم األربعاء: ابن حنبل

 ) يخرج الرجل ويبدو ابن حنبل رافعاً يداه بالدعاء ( 



 .  أبشر يا ابن حنبل:الرجل 

 .  خيراً يا أخي:ابن حنبل 

تشـاء   المتوكل عفاك عن الركوب إليه ولتأكل كما         :الرجل

 .ولتشرب ما تشاء ولترتد ما تشاء

 .  والدار… الحمد هللا :ابن حنبل 

(  عفاك عنها أيضا لكنه يطلب أن تبقي محدثاً في           :الرجل 

 ).سر من رأي 

  . أتمني لو عفاني:ابن حنبل 

 . فلن تحدث غصباً. أمرني بأن أقبل لو طلبت:الرجل 

 .  الحمد هللا:ابن حنبل 

 . ا تقول أمرني أن أنفذ م:الرجل 

  ؟ حقاً فهل لي أن أترك الدار اآلن:ابن حنبل 

 . ال نرد لك طلباً. . كيفما تشاء:الرجل 

 . إذا خذ بيدي يا بني:ابن حنبل 



 يساعد الرجل ابن حنبـل فـي        ،يضاء المسرح (             

ــرج ــم يخـ ــل الوقـــوف ثـ ــن حنبـ   ابـ

 ) مستنداً على الرجل 

  . أدعو لي يا ابن حنبل:الرجل

 . أدعو لي يا ابن حنبل:لابن حنب

 اللهم أرض عنه وأبعده عـن الحـرام وابعـد           :ابن حنبل 

 )يخرجان ( الحرام عنه 

 ) يخرج حسني يتبعه حسان(            

اآلن ال يمكن أن يكون للمحنة      ) بفرح وهو يقفز     ( :حسني

 فصـــول أخـــرى فقـــد أمـــتحن ابـــن 

 . حنبل بالعذاب وامتحن بالنعيم 

انب الضعف اإلنساني قهر الخوف      لقد قهر كل جو    :حسان

ــهوات   ــاوم الشـ ــذاب وقـ ــل العـ  وتحمـ

فتحمل العذاب المهين من المـأمون المعتصـم         

ــتالء   واالضـــطهاد مـــن الواثـــق واالبـ

 . بالنعمة من المتوكل 

 . لم يشأ أن يكون مفتيا خصوصيا:حسان



 . والمتوكل على ظلمه وقسوته الن أمام ابن حنبل :حسني

عامة لما أزال المحنة وخشى على       إذا أحس بحب ال    :حسان

ــل إذ رأي     ــن حنب ــداء اب ــن ع ــه م  نفس

 . ما حدث للمأمون والمعتصم والواثق 

 أما لو كان قد طفح به الكيل واستعمل قسوته مـع            :حسني

 . ابن حنبل

 ما كان الحال سيتغير وظل ابن حنبل على إصراره          :حسان

 وتمســـكه بالســـنة اتـــرك اخـــذ لقـــب 

 . اغإمام أهل السنة من فر 

 قد انتهت اللعبة فلماذا     ؟ واآلن أين أصدقاؤنا   … حقاً   :حسني

ــي   ــودون إل ــدور فيع ــن ال ــم ينفصــلوا ع  ل

 .الواقع 

 . هذا ما يشغلني:حسان

 .  وبعد أن يشغلك:حسني

  ؟ وهل بوسعنا شئ:حسان

 ! إذا نسكت ونطلب العوض من اهللا فيهم:حسني



  ؟ قل لي أنت ماذا تفعل:حسان

 كانوا أمامنا لم    ؟ماذا نفعل )المسرح  وهو يدور في     (:حسني

ــا      ــا أم ــا وقته ــي واقعن ــدهم إل ــْم نعي  لَ

 . اآلن قد ال يظهرون مرة أخرى 

 ؟ أما كنت تخشى السيف والسوط:حسان

 . ال يهددني شئ. . ال واهللا ال أخشى شيئا:حسني

 . ال تخاف السوط. . يا رجل:حسان

 . ال أخافه مادمت على حق. . نعم:حسني

مشحونا بجرعة زائدة مـن الحمـاس بعـد          أراك   :حسان

 . مشاهدتك ما جري مع ابن حنبل

 .  هو قدوة لكل ذي حق:حسني

 .  تروي إذا ولنفكر:حسني

 ماذا أفادي التروي ) وهو ينقض على الباب  ( :حسني

  )يمنعه حسان فيقاوم( 



 هـل نخـاف مـن       ؟ماذا أفاد الخوف  ) بانفعال   ( :حسني

  ؟عـام أشخاص ماتوا منـذ أكثـر مـن ألـف           

 البد أن له نهاية ونحن البـد        ؟وما نهاية الخوف   

 أن نصنع النهاية كما صنعنا البداية 

هذا الباب وراءه كل اإلجابات     ) يشير إلى الباب    (           

ــئلة ــك األس ــي . عــن تل ــتش(ابحــث مع   يف

ال (عن شئ نكسر به الباب      ) في أركان المسرح     

ن يراقبه  يجد شيئا فينطلق مندفعاً إلي الباب وحسا      

ما إن يقترب من الباب حتى ينفتح ويـري نبيـل           

مندفعاً إلي الخلف والدماء تلطخ وجهه ومالبسـه        

يصطدم به نبيل   . .في غاية االتساخ وعدم التنظيم    

يدخل الشرطيان اللذان امسكا نبيل     . .ويسقطان معاً 

من قبل وفي هذا الوقت يهرب حسان إلـي وراء          

 )الخزانة ويتأبط حسني نبيل 

 .  ماذا فعلوا بك نبيل اخبرني:يحسن

إنهم وحوش ال قلب لهم قتلوني مـرات        ) في وهن    ( :نبيل

 ومرات 



يتراجـع حسـني   ( أنت حسني مصطفى السـيد       :١شرطي

 )بظهره زاحفاً على مقعدته 

 .  من…من ) بخوف  ( :حسني

 أنا صاحب الشرطة أرسـلني المتوكـل إليـك          :٢شرطي

ـ ( وأرسل هذا المـارق يتعـرف عليـك            زيلك

  ؟أليس هو من نبحث عنه) نبيل بقدمه  

يهز نبيل رأسه موافقاً يقوم نبيل ويجري إلي (           

 أيسر المسرح ويجلس مستنداً على 

 )الخزانة 

 يقـف   ،يلكزه بقدمه بقـوة   . (  أنت العلوي الهارب   :شرطي

 ) حسني منتقضا 

 . أجهدتنا أيها المارق) يلطمه على وجهه : ( ٢ شرطي

بسببك أنت أيها الحقيـر شـك       ) هددا بالسيف   م ( :شرطي

 يقتــرب ( أميــر المــؤمنين فــي ابــن حنبــل 

لكن اهللا شاء أن يكشف الحق وعثرنا على        ) منه   

 . .وكــرك يرفــع ســيفه فــي الهــواء    



. فيهرب حسني إلي الجانب اآلخر من المسـرح        

 )حسان يتاح ما يحدث مبتسما (

 . بهال أعرف شيئا مما تقوالن ) مرتعداً  ( :حسني

يدخل المتوكل مالبسه في غاية العظمة ويبـدو        (            

 ) متأنقاً للغاية 

 .  إذن هذا هو العلوي الهارب:المتوكل

 .  نعم يا موالي واعترف عليه زميله:الشرطي

 امسكوه وألقوا به فـي السـجن وال تتركـوه إال            :المتوكل

ــن وراءه ــاً بم ــداد  ،معترف ــي بغ ــاذا أت   ولم

 ).شرطيان ويمسكان به يجرى نحوه ال(  

 . أنجدني منهم يا علي. .يا على) بانهيار  ( :حسني

 .  على من يا رجل:المتوكل

 ) مسرعاً ( يدخل ابن أبي داؤد             

 ألم أقل لك يا موالي أن هناك علويين منتشـرين           :          

 . العرش من سلطانك يخططون لنزع

 .  حتى أنت يا حسام:حسني



أرأيت يا موالي كيف يسـتنجد      ) يتجاهل ما يقول    ( :        

إلـي حسـني     يتوجه(بعلي ويتركون اهللا وخليفته     

 ) يلطمه

 . بئس ما تشيعتم له:المتوكل

 )يحاول حسني اإلفالت من الشرطيين (           

 . قيداه:المتوكل

يربطه الشرطيان في قطعة الديكور التي صـلب        (          

 ).عليها ابن حنبل 

أنت لستَ أمير المـؤمنين وأنـا لسـتُ         ) للمتوكل (:نيحس

علوي. 

            فمن ) يتوجه إليه ويلكزه في ظهره  ( :ابن أبي داؤد

 .يكون الخليفة إذا لم يكن موالنا المتوكل              

      ليس المتوكل هو طالب أزهري زميلي اسمه على :حسني

 . هاشم        

 .  غبي ال تعترف بخالفتي ماذا تقول يا:المتوكل

 . .الحكاية يا على أنه تلبسك شيطان اللعبة ثم :حسني



 ؟أي شيطان أيها المغفل الذي تزعم) في صرامة:(المتوكل

 يا على أنت تحيا في أوهام نحن حتى لسـنا فـي             :حسني

ــت     ــر وأن ــب مص ــي قل ــا ف ــداد وأنن  بغ

 طالب أزهري كما قلت  

 ى خالفتك يا موالي مصر تعلن الثورة عل:ابن أبي داؤد

. . لنرسل إلي عاملنا هناك نتحرى عن هذا األمر        :المتوكل

ــئ    ــي أي شـ ــري إلـ ــا أزهـ ــم مـ  ثـ

 تنسبي  

 .  إلي المسجد األزهر المنسوب إلي فاطمة الزهراء:حسني

 تزعم أنني تلبسني شيطان وتـزعم أننـي         : أوال :المتوكل

ــي   ــبني إل ــراً تنس ــمي وأخي ــا ش ــوي ه  عل

) يضحك( عني الخالفة زوج على بعد أن خلعت       

 أشــــك أنــــك مجنــــون بــــل واهللا 

  .أنت مجنون 

أسف يا أسـتاذ    . .آه. .)يلكزه الشرطي   (  يا على    :حسني

 أقصــد ) يلكــزه مــرة أخــرى  (علــى 



يا موالي أنسيت صديقك حسني هل نسيت أيامنا         

ــة ــذي. .الجميلــ ــر الــ   األوز والفطيــ

( وكنت تلتهمـه مفجوعـاً      . .كانت ترسله أمي   

ــحك ــدو. يض ــان  ويب ــل يكتم ــان ونبي   حس

 )الضحك  

 . أنا أعرف أمك يا رجل:المتوكل

يبدو ( ال ال تعرفها لكنك تعرف فطيرها و أوزها          :حسني

ــحك   ــان الضـ ــل يكتمـ ــان ونبيـ  )حسـ

أذكرك يا على هل نسيت جلوسنا علـى مقهـى           

 أال . .فـــي الحـــي الســـادس» زريـــاب«

 ) ٩٩٥( تذكر البنت التي عاكستها في أتـوبيس         

  تســـتجد بـــالراكبين فقـــام فـــإذا بهـــا

) يشير بعينه إشارات ذات معني      .. ( الراكبون و  

ــا    ــص مـ ــحك وأقـ ــد أن أفضـ  ال أريـ

ونبيل هـذا   .  إن اهللا حليم ستار    ،حدث بالتفصيل  

ــاي     ــواب الش ــيت أك ــا أنس ــي أرض  الملق

          التي شربتها من يده كفاك عبـث يـا علـى… ) 



ــارس  ــزه الح ــوالي ال ) يلك ــا م ــد ي   أقص

  .ي هذا الحدتصدق نفسك إل 

 تزعم أن هذا    ،اخرس) يقترب مهدداُ بالسوط     ( :ابن داؤد 

ــل  ــل   ( نبي ــي نبي ــير إل ــل ) يش  أي نب

وتـزعم أن مـوالي تلبسـته     .في هذا الخـائن    

ــاً مجنــون   أم تتصــنع .الشــياطين أنــت حق

 .الجنون لتنجو من العذاب 

بل أنت من يريد كسب ود الخليفة بعد        ) بشجاعة   ( :حسني

 دك وشــــردك ال كرامــــةأن بــــد  

  .لك ونزعك من مكانتك 

 . أنا يا مجنون:ابن أبي داؤد

يكفى أنه اعترف أنني الخليفة هـذه       ) يضحك   ( :المتوكل

 . المرة

  . أقصد في المسرحية يا موالي:حسني

  .... تقصد في ماذا:المتوكل

  ؟ مسرحية أال تعرف المسرحية:حسني



يختـرع   دأبه كدأب من يتصنع الجنـون        :ابن أبي داؤد  

 ألفاظا غريبـة يـدعي أنهـا شـياطين تلبسـته           

 . هو وال شك مجنون 

 .  ليست غريبة أجازها المجمع اللغوي:حسني

 ... ال ندري ما المجمع لكننا ندري أنك مجنـون         :المتوكل

 فلـــن نجلـــدك بـــل   ) يضـــحك ( 

  فكـوا ذا المالبـس الغريبـة       ،يا حراس . تسلينا 

 ) يفكه الحارسان  ( 

 كفاك تسلية عد إلي المذاكرة ودع اللهو         يا على أما   :حسني

  .جانباً

يستمر في  ..( مضحك..مضحك): يضحك بشدة  (:المتوكل

 )الضحك

أنا لست علوي وال هاشمي وال أمـوي        ) بغضب (:حسني

مصري اسمي حسني    أنا مسلم . وال عباسي حتى  

( أنا مثل هذه األريكـة      . .مصطفى ال أنا ال شئ    

) ه كاألريكة على األرض على يديه وقدمي     ويجلس

أنـا عصـفور    ) يقف مقلداً الشـجرة   (أنا شجرة   



) يتحرك كالعصفور من أيمن المسرح إلى أيسره      (

يضحك الجميع  (أنا هواء أنا عدم أنا ال شئ ال شئ        

 )ومعهم حسان

صدقت يا ابن أبـي داؤد إنـه        ) يضحك بعظمة  (:المتوكل

 .مجنون

 . جنون بين انظر إلي مالمحه ومالبسه:ابن أبى داؤد

أتذكر عبادة المضحك يـا ابـن       ) وهو يضحك    ( :متوكلال

 .أبي داؤد

        يضحك حسني بشدة ويخرج لسانه البن أبي داؤد (           

 )الذي يتغير وجهه          

  نعم يا موالي هذا المجذوب :ابن أبي داؤد

 هذا الولد يذكرني به بل أنه أخف ظـال وأكثـر            :المتوكل

ــي اجت  ــادة كف ــن عب ــاً م ــي مرح ــاده ف  ه

 ،اختالق تلك الحركات والحكايات التي يحكيهـا       

 . ويكفي مالبسه



  اسـمع يـا ولـد أميـر        ) وهو يضحك    ( :ابن أبي داؤد  

 المؤمنين يرضـي عنـك وسـتكون مضـحكه         

 ) يبدو نبيل وحسان يكتمان الضحك . ( الخاص 

ال لقـد   . . أنا مضحك  … مضحك   ؟ماذا) منزعجاً   ( :حسني

 ..خرجتم عن الحد

 ) يلكزه الحارس ويشير إلي السوط (           

 .أنا طالب أزهري. . ال لست مضحك:حسني

تريد أن تطـرح عنـك صـفة        . . أزهري :ابن أي داؤد  

 . الجنون وتعود للعلوية مرة أخرى

يسـتعد  ( اجلـدوه حتـى يفيـق       ) بصـرامة    ( :المتوكل

 ). الحارسان 

ويحاول الضحك  (بل أنا مضحك يا موالي    ) بهلع   ( :حسني

 فـــي خـــوف مســـتعمال مالمحـــه    

) وجهه وحركات جسمه لفعل حركات مضحكة        

ــت     ــا كن ــوالي وم ــا م ــحك ي ــا مض  أن

 . أقول ما إال فاصل من نكاتي 



 قلد الكلب . .هيا يا ولد. .ظريف جداً) يضحك  ( :المتوكل

 .)يقلد الكلب  ( :حسني

 .  قلد الحمار:ابن أبي داؤد

 ).يقلد الحمار  ( :حسني

 .ر قلد الثو:حسني

يضع يديه على رأسه ويتحرك مهاجماً ابـن         ( :  حسني

ــرب    ــور يه ــوت الث ــداً ص ــي داؤد مقل  أب

ابن أبي داؤد من أمامه لكنه يطارده في فاصـل           

  يضـــحك الجميـــع ويخـــرج .مضـــحك

 ) حسان رأسه من خلف الخزانة ليرى ما يحدث  

  . قلد الثعبان:المتوكل

 ) يبطح أرضاً ويزحف ( :حسني

 لفأر  قلد ا:المتوكل

 )يقف ويحاول تسلق الحائط ( :حسني

 .  قلد القرد:ابن أبي داؤد



 ) يقفز كالقرد ( :حسني

 )يفعل (  اصنع عجين الفالحة :المتوكل

  . نومة العازب:ابن أبي داؤد

 )ينام على جنبه ويداه بين ركبتيه  (:حسني

ينفلت الجميع من الضحك يري حسـني حسـان         (           

ــي    ــه فيش ــرج رأس ــو يخ ــه أن وه  ر إلي

 لكن حسان يستمر فـي الضـحك        …يدخل رأسه    

 ) ويخرج من خلف الخزانة 

 ..كفي. ...كفي... .:حسان

يتجـه نحـو    (  .. ال تخرج يا حسان فالتهم جاهزة      :حسني

هو ال يعرفنـي يـا مـوالي وأنـا ال           ) المتوكل  

) يضحك المتوكـل    ( أول مرة أراه فيها     . .أعرفه

لة ألضحاكك  وصدقني يا موالي ليست تلك محاو     

يقوم نبيل وهو يمسح وجهه وينزع العباءة عن        ( 

مالبسه العصرية ويعدل هندامه،يبدأ الجميع فـي       

االنفصال عن أدوارهم الجميـع ينـزع مالبسـه         

العباسية واإلكسسوارات األخرى ويبـدون فـي       



مالبس عصرية يدخل باقي الممثلين في مالبـس        

يضحك الجميع وحسـني يتلفـت فـي        . عصرية

 ) ذهول

 ما الذي يحـدث يـا       .شيئاً ال أفهم .. . ال أفهم شيئاً   :حسني

 ؟حسان

 يتجه نحـوهم واحـدا      ،يبعد عنه حسان ويضحك   (          

 )فواحد 

 .  اصمت يا داعية يا مدعي:محمد

 . شربت المقلب يا حلو:نبيل

 . غلبك السوط والتهديد أيها العصري:حسان

حتى ارتضيت أن تكون مضحكاً :على. 

  ؟ني هذا ما مع:حسني

 معنـاه   ،)في هيـام    ( الممثل الذي مثل دور بشر                

 .أسر المسرحية  ال تؤاخذني وقعت في.أنك

  . مسرحيتنا التي ألفناها وأعددناها لك:حسام

 . أي شياطين اللعبة تلبستك وحدك:١الذي مثل شرطي



 .آه كنتم متفقون جميعاً) بفهم  ( :حسني

 .  نعم:شريف

 . من الجد إلي اللهو والخيال أنت أخرجتنا:حسان

 .  ونحن أعدناك من الخيال إلى الحقيقة:شريف

  ؟ ومتي؟ كيف:حسني

 منذ أن كنّا نعد لك عرش المأمون وخرجت بحجـة           :محمد

) ويشير إلي الممثلين الجـدد      ( إحضار العباءتين   

وهؤالء زمالؤنا الجدد ورأينا أن نشركهم في هذا        

 .الجميعلتكون أفضل فرصة لك لتتعرف على 

( وأنت تلطمني هـذه اللطمـة       ) يلفت إلي حسام     ( :حسني

  ويجـــــري وراءه لكـــــن حســـــام

 ). يجرى  

أليس هذا الصدق والفني يا مخرج      ) وهو يجري    ( :حسام 

 . المسرح

 .  هذا التهريج فاق مداه. صدق أنتم تعرفون الصدق:حسني

 .  أنت أول من عرض اللهو والتهريج:نبيل



  . سامحكم اهللا:حسني

 .  هل أعجبك اللهو:حسان

 . هل خرجت من السأم:شريف

 نهائياً ولن أعود إليه تحت أي ضغط من اآلن لـن            :حسني

يمسـك  ( أعرف إال الجد لكن بعد أن أفعل شيئاً         

السوط ويحاول ضربهم فإذا السـوط مـن ورق         

وقماش يتمـزق الـورق الملفـوف علـى يـد           

 )يضحك ويشاركه الجميع الضحك.السوط

 ؟يك في كوب شاي من يدي ما رأ:نبيل

 .  أهالً بمن أعلن الثورة وأبى الخضوع:حسني

وأنت في نهاية المسرحية ألم تعلن الثـورة بعـد أن            :نبيل

ــت    ــا كنـ ــل بينمـ ــل الكيـ ــاض بـ  فـ

ترفض إذ أعلنت المقاومة وتمثلت بـرأي ابـن          

ــة    ــن الخليف ــروج ع ــوز الخ ــل ال يج  حنب

 . البر والفاجر 



 ، وشيئاً يفـوق خيـالي      لكنني كنت أحارب مجهوالً    :حسني

 . كنت أثور على الحالة

  ؟ هل تشرب كوب الشاي اآلن، أي حالة يا أبا حالة:نبيل

 .اتركوني ألنام. . احتاج الشرب من دمائكم:حسني

 .ال الوقت وقت اللهو. . تنام:حسام

 .  وأي لهو:حسني

 )يضحكون (

  إذن نعد إلي الجد والتحصيل :حسان

أنـا مـع    ) هجـة إعالنيـة     في ل ( نعم  ) يضحك  ( :حسني

 . المحبرة إلي المقبرة كما كان يقول ابن حنبل

 )يضحكون ( 

ستار
 األبيات الواردة من أشعار أبي نصر بشر بن *

 .الحارث




