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ميربهورواها5791لسهلعحهالم،الجرالريةءللعوالاولىالاسابيع

جريدةفيقرأحيننفسهعلىاحدأثهاواوقعالثورةمعالاولىبته..

ذللكصدقفقداش."لنفسهلقولللاأؤهظلحرمخانتونمعممةفات((ابزإئريةالئورةحيومن))
لدحولي-شمعدهوكا!باللجرالر.بي!ماالورةانفجارحبرء

توؤ!فبمللجزائريينوقال،(11ص-)"اياممنذزارناانذيالمسؤولخابيف!ال!نيديبقا!

لا.الجزالرفيقريباسيحدثعظيماشيئابان(منهملفاؤوا)**،

جزءاتمثل"الرسوببات"هـذهبانيصرخل!بفةالاست!اذداموطوجودعيفقدقدأللامحدودةالفكرتعاريحفيالمثقفيتيهحين

الثقافيينهوتكلشخصيتهعلىاضواءتلقيشكبلافانها،جبأتهمنا!ةرطتهفيونكنه،والحقيقةوالصوتاللظليعطيهأللذياللصطب

صجنعمرءمنا!ثالتةفيكانانهنعرفؤهها.السياسكي؟ءما!طوالاجمنابضقيا!فس!ء--"تحتويماواعم!قا!رينتجالداللامتناهية

ارسلهاللذكماهـواخاهوان،العلمتحبكانتوالدتهوان،واللده.أوفيافادةاكرحقيقه4علىباحثايظلاتذياللقلقوالمثقف.اورسات

حزبفيعضوااصنحقدوانه،ألزيخنونةبجامعللدرالةتونيالىقلحيرة.ذاتهوجدقدانهيظنالديالراضيالمئقفمنالاذ!مانيالمفكر

الاوؤاتمنوقتفيممسؤولاكان.وانه،طاللبوهواللجزائرياثعبا!جنيديالاهتاذاوونالمثقفينومن.المنتجألمثقفقوتهيالفكريرلآ

بأوررقالدراسةالىيحنكانوانه،بونسالروفىائربناللهللاب!ن.)1("الجزالريةالثورةوحيمن"مؤلفخليغة

ول*نبارجزالرا!رريسكي!كروانه،4*وشةالزمناب!از4بعدالعربننفقد.!خصتهالىيرهود!اظرو!هـاسالىيعودالمولفوقاق

!لىو!ء-،،عنهويرفهيسليهالادبغيريجدللماخ!براوانه،عنهعدل!افتهحاجةاورفماسرءانوللكنه،ارقليديةالطروقةعلىاولادرس

الجنسي"الحب"من"نبفسيعنلاز!سى"ولكنللذاتهفببهلا.صااليهاكأذللذتك.المعقدالمعاصوالعاتمفيتؤدبم!-دورهالكيالت!مالى

ؤهـاتمرالمؤ!فانايض،"الر!صميات"ووذهمنوونرؤء.(93صى)نحبمنيدهعليهتقعماكلبا!تهاآالعالميةالثقافاتمنابعمنيعب

ابثوئ!بفنثاوتط!رتللث)هيهيا!التيجدلصهـ،رانفاائصهابععمقيمةحالبح!كأنتع!فيملعيوحمطهـءتكنللمالثقا!ينبينالتوفبقى.م!،وللةولكن.وادبيهـةفلسفية

.(45ص)"اللغرسوالمعدنألمزيفالهأدليعهتىنفسهوجدور،الجزائرمنكعرجم!،دهو.عندهالقلقمصدر

.؟،بعدتنتهللمال!ثورةدامتوما."تفاءللأولكنمتةرجالاالثورةاحداث

بالمعنىيومياتليست"الرسوميات"هذهانالواضحورونهذهاللقلقحالةازراجهفييعكسيزالما،جيلهكبقية،اؤلفافان

وقائعتدوناتسجيلاتاوشخصيةترجمة&تؤهي.ولكلمةالعكنكياصدقالرحلةهذهعنيعبريجدءخمليفةالاهتاذاثادتهكاواهدي

عنداهلق-فكرةتصوروانفهالاتخواطرلاءنعبارةولكنها،.،رهخة.والادبيةوالاحهماعيةواللفهسفيةاللغويةاللقضاياليرتلموفانتماجه.تعير

للاعندنوجمي.امثانتهائهمنمنلجررهعليمليناللهطبكلالمردوجولدديالودعحثلقدللفجاوبههي!ولالذكبم!)2("افضلعربيةنحو"كشابه.سعواًتاربعوونشرفقد

كانتجاتهمنس!نواتسيعمناكثراجلهامنقضىالتيثقافتهفلاعلىتشضملي،العريبةاتلغةفضأيالاهموبنائيةلعديةرراسه".بانه!ثنه

لمواصلةتجهيزهعلىةقأدرالم،ديةا!كافاتهولا،!أ!حزاررو!فهلتصا!ءوتثمر...ممونوالمةاث!كلفيالمقدحاتوتعديمالعيوبثحيص

....."واحدةقاعدةفيبالاعرابالخاصةاللعربيةاللقواعد

هـميرهالىالمؤلفيقدلموهكذا.اودوبااوالعربيبالمئرفىتعيمههواحدههااخو،نكتابيناؤلفنشر(6691)اللعامهذاوفي

ال!لمبمنا!سمذا5ءلىاطلقحينب!دصاتتحرلألةنساقاسيهخليفةالحقيقيقدوفلنستيعلمي.نحليل"بانهيصفهوهو.)3("التوبةعلىتمارين"

ا"العل"امدمنتجربةيتناولاللهتابوهذا."والاختياروالقيمةللادمان

لا!ةاح!سيسكانتقلئاكمالانها،"لرسومببماتسما*ظباما.ع!الاطلاعيحاولولكنهاتدخينعلى("لف!م!المؤلف

-ير!ساءلاًناللقارىءحقمنانهغير.معينةلحوادثجافةفجبلأتوهو.)4("جديدةنوفمبرانتظارفي"بعنوانمسرحبةفهـو-التاني

ىالاولالاسابيععندبرسو"ياتهيقفانالىالم؟للفدعااللذيالسببعنحوادثهاتجر!ب!"فصولاربعةفياجتماعيةهسرحية"بانهاعنهايقول

ت!نقيحمنانت!بانه(ا،ص)كت!ابهفير3ذوقد.اكورةمنف!-اخرىفكريةنشاطاتخليفةلللاسهادانكما.6591ربيعفيباللجزائر

دةبانهدللك.عنيجاباقالممكنمنانهعلى،5791سه:ةرسوميا)4سسمالقىفيالانبهاويساهم،العوببماشرقاصحففيبهاساهـم

ووة"ءنهحثكانحهبنالنفسيةبتجربنهتهالخاصالجزءمحندوقف.الجزالرية"المجاهد"بجريدةعليهشرف4أرزيارنقافي

ولعما-4"قصص"عنوانفمحملاللكتا!منإكبمالثاا(ماوهيملغ!ملمبماللظيمو!تمن"فهوبالمراجعةالاننننناولهاننوداللذيالكأاباما

-.ء....ئرية1ارجزالتورةهوموضوعهبانيصرومؤلفه."الجزائر،ةاللثورة

او!ور!ةفيلانه"قصتان"عنوانالمؤلفعليهيطلقانالمناسبمنكانءكااءما؟ل"بانيرمردها.(اوص)مبانترةغيراوءبالثرةكانسواء

."عامرقوارير"والاخرى"!ن"احداهمااثنينغير"لىي!تويلاوجوديومنبل،ؤحسبحياتيمنليسجزءهوالكأابهذافي...

السلوىأجدانمننهائيا"يئسشخصءنتتحدتالاولىوالقههه"وهد-لملا-الوجود"الفلسفيممقالهحش.(!ص)"ايفه،

صلتىلمما"الطرقمفترقفي"يقفانسانفهو."الراهنةحي،تيفي"اكورةبظروفاللفلسفيواللتآلرالعصةائتائحا"بانهعنهيقول

عنينفىكاناللخانقيأسهمن*خرجوالك!.الاسبوعنهايةعطلةغليه،واحهأ!ةكالوفأء!ورفيةوعهدهدراساتيضموالكاب.(وص)

اهـقلفتعبيراتحسب"جسد"والتقاط"زجاجة"بشراءنفسها!جيروخطر،الوجودوتناقض،والانسانبالطبيعةالالس،نوءلاقة

.(.ا.عص)"رسوميات"بعنوانصفحة99حواليفيقسصيضمكما.النووي

اخرشخصحياةعنلقطةتعظي"عامرقوارير"الثانبةواللقصة."اروافىافشورةعنالبحثفيايام"بانهاالمؤفيصفها

ممزقثرمزقته3"اقةعهمبةبحالاتمرفقد.ء(مرهوالاطوارغريبخلمولبئونسوءـو"الرسوميات"هذهكتبقدالمؤللفانوالحق

اللهـكتاب..منالجزءهذ،1يخت!الىفلىالاخطلالأءبلاضهثن!لكانا.هو(الهظهل)5(.صسفحهة252،،06391وايروت.-الثهقافةزد/1نشر)1(

زحهدذللكىمع،5791س!منةيمنيقمحمة،5491سهنة.بحةم!كتلوتاالا!سبرميلفا.ا62!،بلير،تا-ةللالمي!لادارنشر)2(

اللقارىءالد!ىإسلالهتهبهـايهثحكلقدمهملاإمهـاكهناإعمدإةشكرهـفي؟6!اسنة.(اللجزائر)بقصسنطمينةاللعف(ارداننترتده)/3(

المطلع.غيهر.مهـفحهـة.2.فىالم!سرحهيةوتقعبةابيقهةاللهـلاندارزرسلهل)،(
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وووا."فلسفيةتأملات"عليهاطلقألذفيالظسمهوالثقأفيل؟لفأهد،نوؤد.أأ12ص)فءمهنالىحيأ.ت4و!سمتراممرتهواففدته

الاخء-بالوجود))هثلنت!تىموضوعاتعلىي!توياللكة،بمنا)ءزءوجلمتماالعأ).ةص!4وعلى،الزجاجظلاونفياسمر))!اط"ر

،"(591نوفميرغرةابطال"الىالمؤللفا!داهالذي."الو!دةفيا!هـرقبر:،تيطفثهانيريدوراثيغضبمنانهااليخيلنجاعبلى

الى،روحكالى"اهداهوالذي4ايىالمشار"الموت"عفالو"ثلنج!بتفياؤلفاوجد"اازتنالقوار/رهدههيفما."فيهاالمشعة

ومهيرمحزنخبربهلهاوءىواالذي"الاولىحبه:صكماالامايتها؟ينونتمكممففةكانت،والحج!ماتشكلمخمتلفقيقوارير"انها؟،الغريبعامر

الوجود"موضوعومثلاعزائه،باحدالمرنه!يينالمظلات-نودسثوهوقارورةكلوكانت،واسعةمنضدةعلىالملونالقماثنمنقطعقىعلى

شخصيالحقتنيظروف"فييرلعيشو!وكت:4الذي"-طولمه-برلا-لماذاا"،.(ا11ًص)"الاوراقمن"جموءفمابك*في"اليهاممسهكة

."اثورةامنللعزيم"4--تكلملهاكانبانهكيحيبفالمؤلف،القواريرهدهعا"ريجمع

،الحارةوالتجربةاللعميقباآت!حليليمتارلمه3اللقسصمهذاكانواذا.112()صبهااًلههاومتوسلاالغائبةحهروبهامسهضدعيا

!ذاففي.(!الوحدة!يألاخصبالوجود"مقال!وؤيهءاانضجقنءثليكونانيأبىجعلتهعاليةكبرطءذاكانهذاعاءرانوالظاهر

عه--س!لاسهةمصافالىليصعدنفسهخلهفةمتادالالىيتجاوزالمقال114(.)ص"شهريابدلا"الممظ(سفببزدادبسرعةيسمنوناللذينهؤلاء"

لاارتصاعديةرحلتهفيوهو.الاودوبيينمنالذرةعصربل،ا)ت!نويربالممهطاءتهكانالهرغمالعصيبةوصياتهالمتلقشفةبعيشتهرضيلقد

الفارضابنتجلياتفيمتم!لاالاسهلامياللعربيتراثهاطاديفارق.(113ص)"زربضغطة"فيهدرغبماالىيصلان

علىالانسانتمردأنيرىانه.اللغزانيوروحانياترشدناةوعقلانهةاللوصقىفان،محنتهفيعامرعلىيعطفالم؟للفانيب!وأنهورغم

ا،زلي.الحبوطريقءنولدالذياصهلهنسيانهاللىادىقدنف!"مزائم9افيووتهيقضياحمقشخصصورةتعطي!ناامامنالهر-مهاادتي

النئجرةهـنفرعانهنسيقد،المؤللفعلىإءبن،المعاءسف،لانسهانانس،نالناصورهلقد،باخت!صار.مشاكلهحلفبملاالسماءالىوالنظر

وبإفنمالي،منفمهلمةشجرةيرهثلاصى:قد4بابررطنوراحالخ،أدةالاد"جم!اليهيدلحومامع،اللحقيقةفي،يتفقلاوذللك،-صرولاي:فعلاسابيا

الانفصالووذافيميزاتهولليس!ت.ن!مهءلى!مردأصبحقدنطفالانسرة3الذا"خنيللماذاو.سضرىكماالهراعوهواخرمنانفي9ةطاؤ

اللهئهجرةمنومرقةانيصحيح".اص!يلةغيرسطضيةظواوورسوىاصتلاؤطرغمالرافع!ي"بمساكهن"تذكرني"عافرقوإرير"قصةمان

وءصئ،انفصإلي!ةتلائجعليلكيملينئهكليمجردانهاوللكن،اكبرى.المؤلفاناستعملهالذيالتكنين

"بالمشروةنيا!ينسيانالىبيلم؟ديؤدخاصةميزانأتبرزشكلي"رسائل"محنوانيعملالذيال!ابمن؟ا!ثالثا!!ؤفي

.(61،ص)"يجزائرلههجينمنرسالة":ثلاثاهـمهارسائللستا؟لفايوجه

هدءعلىالانسبانبهيرقضيماطريقماهناكبان/رىاوالمؤلفهذهاهميهورغم."يبكيلمنهنيئا"واخيرا"الحقد"فمال))و

ار!قاؤ!لءـوانجشيالحبان.نفسمهفيالانفصالل!ب!ةالميزاتاتهارته-الاولىالرسالةفانالادبهيةالناحيةمنجميعاالرسازل

الادمهة.الوحدةهبماقيالاولىخظيظتهالىبالانسانتعودالتييكشف"جزازريلهسجينمنرسالة"ففبم.موضوعاوانضجهااسلوبا

علىبضاء،هوواحداطرفااللطرطنفيمايصبحلذياالبن-مطفالاتصال.بالاعتبارجديرةاوفلسفيةوقوميةوطهةاتجاهاتعدةعنخليفةالاسةاذ

الرردةتحص!يلوالانعتاقفيالانسهانرغهةعلىدللببلخير،المؤلففيبالحريةوالتغنيالتورةبهمجيدالوطه؟اتجاههءئيعبروهو

.المنشودةا!ثرية،فهتحقيقدونتقفكأداءعقبه!اكو!كن.الاز)فيفيالللإءميئرغبنمننا"هوالثورةالىالدافعاناساسعلىاللجزائر

هيالطجم!بعةهذهان.)7(نفسها،نسانيوالوجود،اللطبيعة!يتلك"؟أنفوسنانفوسنامنينتونانيسضطيعذاومن...طببعيا!ر

.الانسانافيالازليالحن!بنتميتالتبم.(121ص)

يصارعهاانعليه4العقص-الطبيعةهذهعلى،نالافيقضيوابر.الرسالةهذهفيوضوحاباةلاللقوميالاتجاهعنتعبيرءيكنولم

وبهـده)المزيفةانساني!نهويفرز،العلاقةمعهاويخقق،باستمرارالعربيالاذ-انالىردصاقدوالمصريةاللجزائريةال!ثور.نينان/!برف!و

علىاللقضاءوسلاح.(االاعلىوجوده)الحةةانممهانيتهمن(الؤديالعربيددووهو.اللعربيالوطنفيالتناقض2عهدازهتاو،اعتباره

.(اللصراعأو)نفسه-الحبهو،المؤللفعلىبناء،ادزيفةالطبيعةهذهاممارفىمواكبةالىولكن،فحسهبالكاملالاستقلالألىلاكانواايا

ولكنتخريمبيعملمجردلااللحقيقيمعناهافيالثورةتصبحو!كذافيانيلآالانهمقودو"وجيهاللحضاريالركبتقدم"الىبل،العصر

يعترفوالمؤللف.(6!اص)المخصبوالعملوالحبللعلمصاتخبئيعنرفاؤللفافان،اخرىجهةومن.(122ص)"النواحيجمهء

طريقعنا!طبيعةوبينب!بنهالرابطةتحق!بقفيفجحقدالانصانباناةالرهـاكتبت)ا(!دوانوجهفيمصروصمودالجزائريةاكيرةبان

الانهاناخيهمعاب!الرهذهف!فيفشلهعليهينىولكنه،مام19الىزفصه،الوقتفييدعو،ولكنه،هائلأنلضعبان"ضطقان(5891عام

.،ااعص)4ازعلى.(123ص)"ألاعظمالحلم"لتح!يق"عربيةؤ"ريةرةنو))

عندجوابالهااجدلماس!لةعدةتتذيرالسابقةالافكارانلواقعواالسياس!ه!الاتجاهمعانساققدااوللفبانهـضانلاصظاناللضروريمن

افهضلهوالانسانيالجنسياللحببانيعترق!كانفىذا.المؤللفعلىالمباشوالاسلموبالمشعمالالىفالت!.الرهـالةهذهفيارووطابي

فىا،ألاولالادميالنبعالى،العودةالاربههالحريرلآلتحظبهيقوسيلة..عا!تهغير

؟الاخرىالحيواناتبينالجنسيالاتصالوبينالحب!ذابينالفرقةالو"جزائربمماسجينمنرسالة"فيالفلسفيالانجاها"ا

الفكرةيهـخعىوفيما.الموتوءن،والاستقلالالحر!ةطببمةءنحدينته

الاس!تهـاذكهبهملببينالمهتماللقلالأرىءأ!دالا.طاقاالمدناسب!نيخكونقد)6(نوعاالقتليعتبرفهووالموتاللىلبينخليف!ةالاورنناذي!فرقالاخيرة

"ألنثا!ر"ابلاكهـت!افلىكهاميواللبيمركهـتلبهامهـلجمنوال!تدكواالمؤتاعن-ديحفةطاقةالى...دنن!حول"وجديدشيءميلادالىيؤدبمر،نه.اللحياةمن

ارداونحئرتهباورانط!ون!.الهـفرندسهـيهةاعنترجممها.الذي!ي!3ا!كا!"سلبياعاملااوعدمااالموتيعتبرانهوا!اهر.(.12ص)"منتجة

فهصل!طمعاللخحسوصبهاذلكقللرن.،06!اسلنة(نموركنديم)فيوكؤ،نتليهدحطرفمنالجزائربناحدفتلان.)6(اللبشريةاللطاقةمعهتضمحل

نودك!ا.-ألاألماأ؟آأحالثا%يههيلليوادلقةلهأبثخلبالتالى(المدفلتللعنا"وكااًهـا.الوطنتحريراجلمنالمشافىوتحملالحماسالى"؟ديعدوه

فلي"الموت"عانخناصهافصلاءخدليفهـةللالحتدلذانالىالنظرا/نلفتانول!صت.والحزنالفتورالىلمؤديؤالهطبيميانفس!هالمشخصموتلأ

المراجلاة.لمحتهوالل!ذي14كيتاواواف!ريفالعديثفيجاءتافىللفكرةواعياالمؤلفكانانيادر

حهريةدواتوحولاللتل،(الالانيمانيالوجيود)الظبي!عةهذهدلعل)7(حال،ايةعلى،العلاقةولكن،*"الحياةلكمتوهبالموتاطلبوا"الا"لر

داالاخرون"عبهارةلاىكر3علليههيطلقم!اهيخليفةا.الاستماذعهـنمدل،عنسان.المعنيينبينواضحة

.؟!طمأول!؟9اتج؟هعلىتعبيراواكثرهافكرةواءمقهاالكتابماقمهإاطولولعل
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بشقالاالمؤلفقصدالىارننوصلئستطيعفلاالمعانيفيهوتتعقدمن(كانايا)ازحيوانتحريرثستهد!مطلقاالجإنيةالغريزةهـلى

المقصودالمعنىفهمنسيءوقدبل،اطلاقاذتوصللاوقد،النفس؟محضاتسانيهدفذللكاناو،الضيقوجودهؤيود

للمولف.توينبيارنوللدطاني4اللبر"لمؤرخاناعرففاني،اخرىجهةوءن

لانانيتي،وافا"عامروصففيخليفةالاستادقولذلكمنلتف؟همكطريقةالمختلفةوالالوانالاجناسبينالمخهلمطبالزواجيقول

اخيياصدقني.ءلا،اللجافثالعرقعلىانعمانحبالم،العظيمةاو!ةالديأواللونيةبالفوارقيعننرفلااللحب.لان،افضلانسانب!ا

المزريم!-نعيمهمفيارىلانيلابلاتشرفعلىابحثلانياحسدهملاانيبدلحوتهخلليفكأالاستاذيعنيهماهوهذأفهل.اللأغويةاو،سيةالسي

ص)"نفوسهماعلىوآسفااحوالهم!عتغربااحتقرهموانما،يثيرهماءنا.لاخصبالآوجودوتحقيقالطبيعةعلىالانسانياًللحضورتترالى

فيجيداتمعنأواذه؟اللجافاللعرقعلىالانعامم!ىفما.(114؟الحبطرصيق

انحقرهم"ظوا،...ارىلألانيبل...لانياحسهيىهملا)اعباكاتاننا!حيالوضوعهذآحولنبببطآننودالتيالاخيرةواًلملاحظة

لاكانذلكاناوالشرفعلىيبحثكانعامرانذللكمننف!م!فهلواللقومية(ا!جزائرية)بنالوطنيةيؤمنمؤتفهانءموماانلأتابامنذفهم

و!مه؟الايماناتهذهبينالمؤللفيوفقفكإف،(الصراع)الثوريةو(العرودة)

الوجود"والوسميطالوجودتعريففيالموللفقولايضاذللكومنوالحب،الشاملةالادميةالوصدةلىادعوتهوبينمفهـومهافياللض-مة

وبيبئبب4اولم،والعالمالانسانبينوسيطتدخلءنناتجالسبمإت-فيواسعةدعواتجهعاهيالتكيما،الانسانيالحضورونشر،الجنسي

كلمةاننفهمونحن.(186ص4)"جميعاوبمين!مابينهاو،الاخير؟مفهومها

ؤماا(؟للفيقصدماذرككانفطذاارماللم،الىتشيرهنا"الاخير"معمناسباتعدةفييلتقي"الجزائريةالثورةوحيمن"،كاتب

حيثذهـلظغيويقصدكاناانها!اهروللكن؟انثانيةاللجملةفائدةضدونفسهضدوصراًعهالانسانعنفلمسفا؟،مفيينالمعاءسالوجوديين

اًلىف-وانهايربصرالتي"بينهما"عبارةاتثالتةالجملةفيالممتع!ل"ا!"صاتحههورونشرقىالمطلقاللحريةلتحفيقالصراعوفكرة.الاخر!ن

.الانسانءن!ستقلينشيئينباغتبارهما"ألاخير"وارمالم"كلاإنيبر!اقول4ا)تيوالثورةات!نمردبفثوةتذكرناخليفةضاذالالىا!هادعا

الجمعتفيداتتيا"جمبعا"كلاةاس!نعمالاللجملةغمومىفيزادماوء-جودالو))الرائعمقالهففي.الهدفنضلتحقيقالوجوديحنبحض

لتفادى"معا"كالمةالمؤللفاس!مل2ولو."بينهما))وءـو1تىاللظكيدالانسهانأرادةلانت!صاراساسبمتنوطاكفالبآنيقول"وسب"--بلا

عني!بالمؤلفانتههـفعلاالتعبببرفموضان.الاشكالهذا(الانسان)يدرورولاق"التاليةبالعبارةالمذكورالم!لويخ"!يف!حوهو

تنرطانهبل،ألمعنىتفهمضروريالاداءضوحوانذيك.اللفلسفةعضدتترددهذهاتصراعوقكرة.(182ص)"ينهزمانمنخيرفذلك

-!ذوقهافنميزةشخصيتهعلىوءلملأمةالقديرالكاتبلاسلوباساسيسردهوفي"للتمرد"تحليلهفيكاموسيماولا،الوجوديمنمنكثير

الرفيع.تعمليصليفةالاستاذآنحظتلاوقد.الشهـيرة"سيزيف"لقصة

كتابه.منكثيرةاما؟نفيابداعايمايبدعخليفةالاستاذولكن(.1؟(،111من:طلا)ومشت!قياتها"القيء"عبارةلثيرةاحي،نفي

فاوست"))فبمغوتهاقاتبتآ.ليذكركالرائعانوصفيبها!لواًن.ومدرستهسارتر"بغثيان"3رزايذبونلكو!و

فيح!يلهااًلعربيةألعبلمرة.تطيعهوقد."آلبيؤساء"فيغوهووشعرياتلكامو."الفربب"بافتإاحيةتذكرناانزمنؤكرةعنتعبيرهانكما

اباللكإاناللحقو.موج!ابعادداتحةلواونفس-شعريرسمالىاميماتتللقبى"امهموتءنقهتهبطلأسانعلبىهناركامويقول

رس!الة"و"اللحقدتمثال"فيسيماولا،ممنازةادبيةقطععلىيحتواش!حالدلعلى...ذللكمنمتتكدغيرالي.امسما.نتللعلهااو.الببوم

لقطعاوهذه."صلين"و"يبكيلمنهنيئا"و"صزا؟رفيسجينولناحدىفييقولفانهخليفةألاستاذاما.)8("امسماتتتكونفقد

يكونللك؟صاللحاالك!ابهذاءوادمنكأيراتجعلالتيهيوفوها!نواتخصلعله.المراسلةانقطاعدامم3فيادرلااني"رلص،ئلأ4

الوطنيةالمدارسفيوالتأمل،التحليلللمطا!ةمختارةادبيةنصوء"اص)"الفعيبا!وقيتالاناهتملااني،افلاواكأر،لههبعاو

واللعربية.وثانألوجوديرحةالمدرسةديطالبانفسهيجدالمؤلفا!ورغم.(.(ا

احدىفيخليفةالاستاذقولالممتعةالىجديدةالنن!عنيراتومن.اللخاصةتجاربهثماروتحملانفذةشخص4ابمادءنتع:رؤلسفنه

/إيةالكبرضحكتكبخارعلىوتطفوتضحكينسوف"نيجاداالىرسائلهاشإرأكقضيةولهنها،تقلي!دقض*يةليست،يبدوفيما،فالقضيقي

اخرمكانوفي.(912ص)"مبرراتقهرفلمااناتعتقدبغيقصة.اللعامالاطادفي

منه!افيتدللىعينيكافقأبأيحلمتلكمويا"امرأةلسانعلىيقول."ملميقىخلاصة))فعنوانهلكتاباهذامنالانجبرالقسماما

خليفةالاسىتذكانلوانهويبمو.(132ص)"اللحىمنعنقودانيتحمث"اسماءامنويل"المؤللفاسماهواحدمقالعنءبارةو!و

وركنور.با!ربيلاارشعرءال!!يجديدةمدرسةحلفتىشاعراالمقالوواتبلموقد.نسانالاعلىوخطر!،يةالنويتتفجيراتءن!4

ايرضا.العالميارصتراء!يالاولىالفريةفضيتهاتفج!رانفززسااعنزمتحين

من"ان.مندءأيكون!كيشاعراالانسانيكونانيجبلاانهغير"شعبيباسعا!ب)1مكتوببالهالمقالهذاعنيقولوالمؤف.اللجزائرية

الموضوعيةالهناتبعضمنيجردان!بعد،"الجزائريةالثورةوحيتجاردهاوراءمنؤ!!كأنتفرنهابانالكظبضمنلادراجه"!ررا

الحريةج!يلروادمنرائداصادبهمنيجعلبانللجدير،والتكنيكيةهذاانهيواللحقبقة.آلثورةعلىوالقضاءياللجزائراثعبارهاب

هدةهاو"ن،لافكارهمجالاموضوعهامنواتخذالثورةمعولداللذيلحودزاالتيالشمريةوالت!لبيراتالفلسفيةالبنورمنكثبراي!ملالمقال

اللحدودتخطىقدخليفةالاستاذباننؤكدانويجب.لأمالهمنطلاامنويل"اومقال.(ال!ابمنلاخرىاالاجزاءفيةخليةالاستاذها3

الف!رمدرسةفيايجابيةمساهمةهذاكتابهمنوجعلاللجغرافي!ةباءتبارهولكنمعسبتاريخيةوثيقةباعتبارءلاباللقراءةجدير"ا!سهماء

العاللم،فيالعربيالوطنفيبلوسمباللجزائرفيلاالتقدمية.ايضاأدبيةقطعة

ايضا.الثالثاناليخيل"الجزائريةالثورةوحيمن"قراءةانهيتاانبر،د

اللهسعدالقاسمابو.فقطهـويرضيهماويكتبالقارىء،الاصيانبعضفي،يهمل!وللفه

التاريخفياستاذوهناك.فوقرااللكاتببنالعلاقةة!بعهوالطريقةهدهنتيجةولعل

-+اللضمافرفيه.نكثرنوعوهو.ا!ك"ابةمنالنوعهداعلىئبرة3امثإة

.*عمن!يرجمه3هـلم3مهـ9+،!أ".الغهر/ييب"كا!هوالللبهيمرانظر)8(

0691،)نييوايورك(بوكاندقيداجفلادالىنمثرا.نهوجهل!!أرسح!ييمارتالهـفونهيهة
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ئهفىلأيلحةدجدعبرطفقصيخوهـالىئمة!ص!بمي!عياروللألممرليتخلى((اًلع!ج!سأهال

كذللكيريد:والتاجر..المنصوربمسجدالقادمهالجمعةفياللجم!ورمال!صبورع!يدللصلاحشعرييةمسمرح!بة

موائسدإفيالحديصأطباقتحبلانهالزوج!تمهيقصهاطريرفةحكايمةبهروت-الادابدارمنثإورات

يخسابانويرنتشاجران:وا&مجينان.أبلهفضإولي:واللفلاح.اللسإاء

اللذياللحلاجيحرجهمانالسجاطامامالصخبوينكران،ال!جنفيصلاعالمصربم!!لثاعريةشصمسرحية"الحلاجمأساة"

الإسجنمناحد!افي!رب،ويحبانهاليإهقيعإتثرانيعودانثم،مع!ماابرزمان!فةمعنر9،صوفيمةتاريمخيةشخصيةحولتدور،اللصبورعبد

ويوثر،الاصلاحرمزالحلاجاجلمنالرعيةظالميءلىالعامةلكيؤلبيهسإ!للمالمؤللفوالشاعر..والث!عارهاافكارهامنوكثير،وم!أإنها

الحلاجيممموط:والسهجان.ا!حر،ةنس!بمعلىالحلاجصحمبةالثانيعلىوقف!كنه،الفنيالعرففيجالزوهذأ،ي!تصد."كما،التاريخ

ولابنائهلها!لهيدعواوالليهلليتوسهلليصرخعلإ4ووي!،بصمدةخطالمؤفان:ولنقل.،رجايها!صرصورةوعلىالءللأج!ك!ةجوهر

اعماقه،ويرهزالسجانينهكممامتواضعاالحلاجورتإجلد،بالبقاء1اجلومواؤق"هاءع،لإللأصل-صموي"مافيرمناللصورةتشكميلاعاد

لانالحلاجأحبإوا:والقإراء.معتذراباكياالحلاجكتفعلىىفي!تهاو.اًلفنبموتطورهورسالتهلمشاعر1ا

وغير!بميدامحبه،عاهاتهمينمسونوالاحدبوالابرصالاءرججصتكههاته،ال!عامويجور،الموازينوتخ!ل،الفحطؤيهيعمزمنففي

نصفوهـرسإ،امامهمالحلاجاعتقلعندماأباسوالكنهـجميعا،الغنى،منصوربرن-الإحمعصناًلإلاجيظهر..المتإصوفونالر؟يةآهلوينعزل

كفر!علىبعضهمشهـدبل،محاكمتهيرومالمشرطةامامالمتجمرين،اللهءنصدوراوالكونمطلمقاص-راالد4يرىاي!جابياصوفتاليكون

ء.ندمواثمهـ..كفرهد،انونا)تصوارعفيوطافوا،بماجرشهادة-القحطإوجدفلما."عأإلىلمشيئتهانعكإاسرلانه،مثلهخيرا:أي

رمزاالخرقةلإسوافقد"الثهبلبممقدمتهموفي:ا،تصوفةأماتإهـلاقيبةبالمح،.اللهالىبالتطلعالاء"لملأحوجبواللظلمواللج،ل

النفس!تصفيةوب!اورة...اللهطوف!فيوالدخولاللعاللمءنرلانسلاحالانصطرلاقىيالل!الاصلاحهذااها.يباللحباللهصورةعلىالمحب

الحلاجصديقوا!ط.)1("الابخماعيةكلانظالمفعنوالابتعادوت!رطي،"تز)ففاضمن:ادواتهاؤوجهـت،السلطةامحضبفقد

فالشعرضللنال!اليوحومن،رمزهمالخرقةعنليصرفهطويلاحاورءاللهمسوللكن.الفعةباسماللحلاجصلمبالى..جائعوعاص!،ماجور

في7حباك!يراراوغالحلاجفيللشهادةالسإليدعيولما.لإلخطراللقلوبتحركخالدةبمات3الحلاج.العابرالسهحاب-يحجبإهالا

الحقإ.ءنبسكوتهالاحإرسإكالإثليطانفكان.الجلادمنوخوفاائحلاجلإهـهـ-،عا-تى،+جناءوالسالسجانحتى،باللذنبوالمعكرةالصافعيه

الاخر.هوندمثمالت!اريخوراءمنوالليوم.ندموافقدضدهللتإمهادةاستؤجروااللذين

عمو(ابو)شالاول.موحيةطر؟فةفتنث.كيلة:اللثلاثةاللقضاةاماالهلممةمالمماةالحلاجمأساةلان،اعلامه2!رف!شاعرمعهيتعاطف

نه،محاكمقبلالحلاجيد،ن،الجائرةالس!ةمعضالعاللقفالثقف.ومكانزمانكلفي

والتحريفوالا)تواءوالاحراجبال!وديطالادانةطروقفيالمحاكمةويوجهفهناك.ءترتهاءنغمالرعلىشميزةعدةشخصياتالمسرروببةفي

يتطقجبانمداهنققيه(سليمانابو):اًلتاني.والظشونوالفصاحةواحدبوابرء!اعرجأووفلاحوتاجرواعظمناللعامةوهناك،اللحلاج

وادانمنهالحجاجظلم؟وزرمنمتملصاالسلطةونرة.!(عمرابا)رئيسهابراهيمأللحلاجصديقالشبليرأسهموعلىالمتمهوفةوهناك.وفقراء

النظربصرفالإدوإلهطرحتهامجردةمإم!ائلعلىالمجردالافت!اءبدعوىوهناك،سر!حإوابنسليمانوابوعمروابوالقضاةوهناك0تابعه

عنه!لميقللا(سريحابن):اًلثالث..ومحاكمتهاللحلاجحقيقةعنوفناك،الوزيرمبعوثوهن!اك.وسجانوحاجبجواسيسمنالشرطة

مصلحافيهرأىلانه،الحلاجادانةيرفض،فزيهوللكنه،وعلمافهما.السجناء

ايمانهكيفيةعلىالحلاجيحالسبان-يرىولا،مؤمناورجلا،اجنماعيا"تكاملة،وادوارهابافكارهامتميزةتعددهاعلىالشخصيات

عمر(ابو)الرئيسأصرولالسحبومإد.ذلكمحلىيحالسبهاللهلان.ومشاعرهابتصرقتهاصادقة،ونماذجهابمدللولالها

المحاكمة.ءلىمنصوربناللحسنهو:المحورقيالرئيسيةالشبخصية:فالحلاج

الصوفيالجانبمن!اخذت":فيقول4حلاجامثهإبالمؤلفيرلمخصالفقز،احضانفيوترعزإنشا،والامالابفقير،الموانيغمارمنمولى

وتعالى،له:حانهاللهلمشيئهانعكاسكأنه،الكونالىاًلنظرةهد.ينئثفإ"فلمماس!اتهمن9هكأاصالعلمطلب.السماءواللتإ*فالادضيفترشزإ

ص-!يروالله،الهاءنصمورالكونانوبما.اللهءقء،!وروانهلليدخلوصومصلاةمنالش!بوخبوصةعمل،أوامهيطفىءوللم،اللعما!

نقطةهذءوكانت)."مطلقاإخيرااللكونهـكونانفينبغي،مطلقبلذاذالطمءيعبداو،اللهدونمناللهخووءيبدإانهفوجد،الجنة

يكونانينبغيالكونانفيما،الاجتإماعيةمواقفهفيوالانطلاكطاللصدوراحسإدبنعمروالعاصابيالإشمخالىوضلتى،اللهلاالجنة

الفرهداانبدفلا،فيهكميرااللشرنجدذالحنوإها،مطلقاخصرا،وأ!4اللهفرأى،!!االالالحببسحابصحار؟شوقأمطرا.!ذي

ظلالايكونواوانا!خإرإالىالبشرايعودانييبغياذن.البشرص!يعمنوملإلإومين،ظالمين:اجمعيإنالناسرإذللأظالىيدعووتعالىبه،تمشص4فأخذ

طريقيسإلكواانينبغيالخإرالىالبشريعودولكي.!يالالللخمير.ومبنىدلالمةواقعية،وءعنىوقعاشحاعريةبالأ.وع!يانامبصرين

انسإجاهـايضجإموهـذا.اللبشريةالإفساصلم!حطريقوهوالفرديةانساظفكانالإعظءعوالإحبوالشجاعةوأللبلاغةاللذكاءالمحلاجواجتمع

لاصسلاحكوسإيلةا-اسهاباللفرديعبيالذيالص"وفيالوقفمعكبيرا:يقإولاسإعه.كثيإرا

وخصوصا،بعي!دحدالىتلخيص4فيالمؤللفاصابوقد."المحتإمعوالمنصتالارومةفثإر،المواليغمارمنرجلانا

."اصلاحيدوراًلصوفياجهاد.بإانبالىللحلابمكان":يهوإلحإينلروتيلهارفعإتنيو،،للسمماءينتصي/حسبمؤلأ

يعن"بانهالاصلاحبىدو.رهاو51صوقبىالحلاجاجتىهادوصفلكن--...

شإلممللالهقاصروصف،"المجتمعلاء.لاحكوسيلةاًساسابالرإدشيالسالسحاب.ثوقارصووارىالإعطالرإامبإوقشوقايلتقيكما

اساسرإعلىللاصلاجالعهلفيانماالحلأجوفىض!ل،ج!-ماالصوؤإية..بشإيخياقائيكانكذلك

الإحلاجفولمعنىؤم(والا.سواءحدعلىواللحكاموالجماعةافردايصوكانالس؟الطأحبكمت،الحبوج!نا

...اليقينؤإيهاويلمعااعروقفتندى،ويعطي..

وسدتأ،ء.(3ص-ا66!)الهـسنة(8)اللعدد.الادابمجلة)1(...تفزتصقى،النجاةسرالحبهو:يقول

بديئاروضيعهناسأكتلفي(ا(لادابنلدوة)الملق!للهداع!نانهرىنقول.رأيتحتىتخيلت،ثقتتىتعسقت

.الصابرةبالاشارةأ!،قوليينتغلبها،كانقطيعهيهياللعامةمنما،أنماطفهي:العامةأما
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صاجب-ستاجر-واعظ-فلاح"بأوصافوصفهابل.اسماءبلا:للشبلي

الذيالاسماءازدحامقتحاشى"...اءرجساررص-فقراء-!!جانالنعمةأهلءلىقاضاذااللهنوريقه!لاوكما

لادوارهار"وراالشخص!ياقمنا!نفر.مدأوانحد،أ؟لاالى!!ننظثءنرالفقراءطىؤاضمااداالموهوببننورصسقصلا.

)ت،جروالواعظا))!لىثمومن.!نانيا..لشخصي!انفوا"هالاالاجتماءية:وكذلك

باودوباالوسطىاتعءعورفيالمعروؤةانىدوتلللاترءوفيا"والفلاحللناهرانزلانأنوي

ربما!"والنجطروالاترافالديرنرجال"الخصولكىوص4على!بيرفيةعنوأحدثهم

فكمبفوحقيقتهعصره"نا.دبررروزنفس!"ؤ،لحلاج.أبعدأر"زاولكناللهابناءيا،ؤويم!الله

2أهـ-!فمن.وف!لأ!هاالصورةحوان!ميا!!.برةافتانوتنت!خصيا!مثلهكودوا

يفىلمدرويم،جميعلم،رالاوطىضربانهؤآءلمم،والظلالباللحوالضي:لقضاتهوكقوله

.شادالاباكثرالهاسدالسلطانالااللعاهةأمريفسدلا

.ويرجوء،ميشعبدهم

خصءفىفي"الوت.-الكلمة"جزئهيئالىءسرحيتهلأالمؤللففعمالتصفيةهذهبيئيمزجن3يحاولكان"ءهن!والحلاجانوالعق

اثالاصدحاؤةةلكلنه،لثانياالجرءفىىتاناوالاولالجرءؤ!اثلاثة:ءناظر،لح!-لاجاشخ،م!قىصو!رو!ا."ء*ة"لاجتولافت!كلةوبينالن!صم!"

حيثءناذلمض،ىح!ىقلأحدثالاقد!:ف*لمقها"ألىانقلبثماحرهامنفىلا!.اًاشر،انس!فحملىالىدءالا،سي!فايعمللمالحلاجللكن

اهـ-انداثوالاصا!والمنقلةولولا.الق!صاص-نبعضءادةعلىبدابكفيرجةهكلإنلاورريفهالعدلميزان"ولان.اللثكلرلميصلحهلامذهبه

وتثصوصق.جدلطملعاا"-صرحيةفيطلودلأ:"..مر":كاا-رص!بمااات--قا.وةا!لىأهريوالى،الكلالىأ!جوعهـوال!هرليممى"و"واحدة

بركأوره--قؤم*دبيمرطفيعلب!وهح-.دآريئشعرقهميدةقيركيباش."وهداالم:غضم،ء.وزرعلحبالقتلللفقرااسضخدامهـوالفقر.ا+!رمهوالفنر"

اندؤ،عالفوهةاىااخراندقعثم،لبئر2يو"ط-كهندرجةجةدرلل"جرفيفي:اللفقرلاووليرقيولىر.ازفقراء3رهـيخميعا-اثروةالا،ل-يقولالفهر

ازتتأش،امم!ا!قىأفي-ـلوبامهاًلحلاجبهخظرالمسرصجم!بدأت.البركانحربكلملا.افتلوالورجمفهراذنقالفقر."اخ-كلحمفكلجعتان

"معال!ىلأجروروآورةذلىكبءنوفيما.بالصهلمبعلب4والحلأم!"بمحاكم."الابصر!دكولفدرالايهنخ!كعلىاحد!!ناذا))ولا!قات

برن.السمنولرثم،ولقيا!هإحةارطوينلحلاجاكءرطةاتقألثم،التنىبلبماستورساتاءخةلمفعلىولصلملاحبالح!ةوقراعباللثلمقىصوبلكفلم

"دش!روا)اللفهر-وفلممةطرعلىقىالمسرحيال!ركة.ا!ىنظهـنااداوا!ثمرة.الاوجاجممايمانالاضوءعلىاهـجةهعع!وبليتقد،اللمجير!حببا

ط-انى-فاط،هاعربئ!ح!مةالممه،رحيهـاهـهـةاث(ء"اذنيب!الذي:ء:--لمدهاءصلأحمحلىبالعملاللهرضى،يبانحببرضىاللقورهي

سصه،حالا،اصرالىممن!ر"نماوت.ررقىدالبموصركالإهااتخه"الثمه:ي!قولانه.رة-واامه!خطوا،يسنجهبواللمآم!ضج،بواا!

-خلمعلمؤأو:ابراووي!مالحلاجبراتابعليوالشصالحلاجبينلرلموارامنظرالله+طرقفيسأخوض

الذمهب؟لمءرد.ا!!دليأءوارامنئافتفه!الماأ،"وفيةاخر!كأال!لملأبمقه4افنىحتىربانيا

"بنيمف!!النه/وءلى.القبيلهـفامنارحلاجمثولقبل!ةالمحوصوار.نفمص!هرمنيأخذني،فيمهـيديه

ا-وردةاورنتقةالابرىىوربموالاع!ب.الاصتوحركاالعامة"شاظرذلكايهمالتي"ات!إول"ةءقبعلىالم؟لفزؤأخدانلناهل،"أرى

..؟لمص!وبجاعلىالحمراءصأكمكمنمنكون،لضرحيةافيتخفولم،ءصرهفيالحلاجبها

بحقيرىكم،كمه،عدراعءانهاعلىقىالمسرحيالحركةلمأءاتاواداء؟.ال!صلاج

عيبءانفم!مهالوقت!طلرنإذانفعليتآ)1(باكثيراحمدعليالاستاد4الافيالحللأجفذهباليتإينقل،أميتمؤرخالوافايكوناناما

واجلمهاوله3الد!كطرحبالمسوصفرحيالحيممتو،يقمسرحب4اكلاو.علمي"ضيرفلا،ةاضطهداألألممةاالىللضرببل،اعتقادفيرءن

01المكلة،تهءمصرحي،اء"قدوماهولانه،ءلميهلناور"جم!لولاالحلابممذهبمعتقداكونان

كان-ولصدالى-وزة،بعهاهـالفالاص؟خلنقاو!اص!راعالىالرأي!-هـوحيى-دالتمحاممس!ازلمنشاؤكةمسأأة"الحلول"3سألةولان

وا-ؤض!-ولفيرمنبىورضاىآهكلف"،،ربملموعضةو؟!ف-ءا!هـوانامىاكلهذللمثوممكلونانواما.اليوظنيالفكرالىبج!ورهاتضربالمسه-ن

اًلالغ-ازهـولءهـرابيسر3ا)رئلوراض!ا(حذؤورة)انهل،استطرادإنا"--ءلىالمؤللف،ضعهلثآذلكءلىيدل.اكنرلاشعاءريةمممعحة

بمداخلواوورؤ"4وللد!،ئمه،بااقنض-ودو!!لإمامه5ل!غرورتصويراكانت:ليحرجهالنتمرطيورءألهحينالحلاج

ق-الل!يلإ--ونالذ/نريرن1(،3القضاةصفاتوهى.وكلخارجهاللكلاملمجيهنانا!ربيوول،الطيبشيخشاو*ن

اهوب-رصرءياحبه-("ةللأالمؤاة!!رب)ووحثذا،وبالعكسبالباطل؟ةالمرآفيير:ظرللمجط

ال-وردةءلمبالقفعلكماالذ!.ك!أ*للأءكبماالزواض!بىلعرمنبردلاالمثاهـلهوى:الحللأجهجميبه

والا!كارإديرالتجالم-مرحي!ةوعءوضلا!،لموبالمصار-لاجعلمبىاءهراًءا:الهرأنيرنطقحتىؤلم!كعلىقفلوولالطجبوادي.ول*ن

واثمخ!-،صواحداثباشياءتج!دهامنارر-رحيةتعفيلاالذرنكلية؟"أقفالهاالقلوبئعلىأم"

سبيلا.دوفىالىال!تطاعءاوصركاتالاء:رالجانب..او!للأجىفيهاعيالاصاللجانبيرقيىحالىكلسعلىو

وا!،نثصورراالحوارورهوالى!حيةفياًلصبيريالا!-لمود!.ا!اص--ن41"صوفةاحدقالهمادلنير؟كد،!دهـالمسهرحيةفيوالا!ك!

ب-ورملتا":-الحكبم.ؤوفيقوفيولطك!ا-اراحواشروطومن.نثرا:ا!حلاجاعتقل

اوؤف"يوء*حاا!تث!ءةواللم،الطبالعءنت!فهءحالتمماوالاشارةوالايجارقوميا

هدهفيمت4جمفروغؤامر؟عا)طباءنتفصجارتيا)روواردلالةاماحالهءنيرك!شمفكياستدرجهاكر؟!بماهدا

قى.اور-رحيمفنننحخلاماذلكعلىش،هـلىاءقطعأيخذ.رحيةالمس!؟المحباحديتاجلمناخذوههلل*ن

المسرح!بمبة.هذهفياًاحد"جاوراًق؟،هـلموالا،جأراخر?زااهـاأ)ورءطحد!اجلمندل،لا

ز-"ط!لولاو.رك!ثبروصفحالمهاظهاالفلم?ناشسعومد)يلا.زهاؤفكرتهاانتماجلكمومناخذوه

اص*-المهايقطرفي"الجماعةالىضالنمنالازطللاقف!الحلاجيةقضالاهـيلامواب"ماءواقكلار،1هااحداثرالمسهرصيةمه،تشون04اث.خرك

4و"كاتنهزما:قىالمظلمم(هصرصورةرسمفيجمبعاوالاماكنوالاللقاب

ءم!دمهنثهورات-بللكثهيراحلمهدعهـلهـحمما-تهـجلرب!نيخللالمنالمسرصلي!ة()1ولامسميا!!،الاسصلما?لىدلالةاثريجططلاإؤلفا.وانظمء"و(عاداته

لهيةةالعلاللعلرابيهةخ!الدراسلشخصبب-!افهمنبعضناقركذللكومع،ادط!!اوالقاوىءعلىذلكالر
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والهوجةىالمعنىطولمعالسطرأوالبميمتطوللتموج،الاخرالضمعرلغةوفي.السرحميةلسقطتالثم!ر؟لأالنتعبيراتغنىلاولو،و.دمثصبها

.والظهوروالاصجالطام!ع!دواا!لونفياقافيةايةاترو،النفءيةالحوارفيلمم!ه!بر!مزيداؤكارهاوممم!اقطالمىرصببةموضوعانكلكالصالط

!سيمالا"فامحؤن))ءنآلمحورة"فع!ن))اركك"دا"فعيلمةبا!ذكرأخهيو.ءننفس4.الحهـيثفياللحلاجوسعاءكلمانالىاشاركما،ترشالىوالاس

.فما؟نمتحرلمثم،سماكنفح!ردمتمحركحرؤطولنالمؤلم".فعلن)).الملقلمدأصد

ففي.وايحواراللحديرثمقاطعالىوالاورانارةف!لاتاؤربلانهااجوبتخمذ،اللحوا!فيماؤأج!لالمودفلوضءالف!الممحفئاا"!

،الكلاما"راوفينادراالااتصطقفيسماكماى،زتقيلاالفصحىبيةالل!:الواقفأحرجفياللحلملاج

المطرد.فمالمفطايعاميةفياجما،متحركةحروف!ءدةهاعأجلإيرفيلكما:عمراب!!!الوراةلهيرورول

4سالف"فغطن"ورنوهـو،الاعلبعلىئ3السا"-ووركفس!اكنمتحركاللحيةالمنفونئىهـدايا

التصداركتس!مميهءلىا!روض!يوفياصطلحعبفماغصرومن.اللذكر؟نفسملءنتددعبم

اكثرجاءتال!بورعبدصلاحمنقهءدمما!وومن.الم!عدثبا!!بحر:ف!قول

لمه،هـ-الاولالجزءمنالثانيؤالمنظر.المتداارد.!!للاتعلىاورانهنفسبمءنادفعلنو!!ا.بقضاتيل!مصتم

حديثالحلاجعداهاا!نمملهذالحلىكلهالثانيالجزءمنال!ثانيوالمنظر:لهفيقال

اللمبرةبسببث4ايحدهذاوزناختطف،ومذهبهوحاضرههاضيهءنفههاعمماحدثنابل.نفصكءنتددعلا

.الحارةالصوؤيةيلةالاخومتطلباتا!خ!ا!طولمجةالهاطفءكأالح!ا-ءة:نواطمئنابرأله*ت!للأء!-مول

واحواراوتهمصنالديال:لمجحا!حديثاللعربيا)تن!اعرواورلتقراء..الحقكانانأوءدم

سج!م!الىوبالاضإفة.الملاحظة!دهمعيرءفقجمصرالتمفيتبسببطل؟م!يفي"لمفوآان

"!!"منبدلا"كهو-ووهلمو))فلالفاظاسءورمالمنا&-رحيةعاى:لهيرفال

جبمرها-علىداررايصبوروءبد-انالاؤزبع!وانهار"كم"و؟صلاجياالعإمةأفءدتوول

واللجدوررةا-خكرهةاالقدلممةاًك"ورر/ةالضروراتمنبالتضلففازء-جالهـلمسدالسلطانالاالع،مةاءر/"مممدلا

رضيم!برانالااًللهم.لدارجااليوميا)تعبيروكاالبساطةصنواترحة،المجيجوعهـمو/-.ت!بدهم

اتنا"ر-واالمعاظلةنكوناناو،رهءبزاوكريمقرآنشاهـهـمنالسياق:لهيرلمقال

!ق!!لحينءهـراجم!الغارفيط2،اودفا?طلباتمنالالفاطفيأاللحكامعه*ياطءلى.ل!ض3تثهـلي!با

الوزنب!وبمنواخص.(أ!ناءن!نمنيرطكنمااجدىما):فيجيب

:انواءمدقولمثهلولر/ناوبي"يننبيا)تفميلمةانشصطارالمجترحةاللحغام0ربططاعةعلىأحضكنتبل

لماورملولطا،ث!م!خهداقتلتمحينايضءاولعلأكمونظمااصكاماالدذيااللهبرأ

.باللكلماتقتلناه:الجماعةوردالاحكا!واخ!نلاضطربتمدا

بيمنبلسطريناوبينهنبينلمة!عهالتبقطع"اثاعر!ككأفللموهناتقويمأحم!نفي4صوراءلىالانسانخلق

معا؟والمئعلهدينوللممضلهنراب!االتركيبأليس.والمجموعةطالواع.؟الان!امدركألىردؤلم!اذا

شهـ!-رفدمفللقراءة2المكتوبالصرفالشعرفيتستثهلهالادنانظنىءؤ!وهذا.مسرحياشعرألاشعريامسرحمانريد:قيلللقد

"!-ناكبر.كبيرةالضارةاثمارءـ،ولكنصغيرة!رصاجهاأ؟المم!وحان!سه.الظضجالمنياأمملفيانفصاللااذ،مامراوجاهلشه،ر

وللكنالمبباق،نثروهبوطهعلوهفيالن!ثرلان.التئرانىاً)ـض!عرانحدارالب!نوجهفياثكلحسابعلىالمضمونيؤكدالذيالي-"،رشعار

يفلالنثرالىاء-مرامنوالانرلدار.ان!طرؤ!وانكسراذاافهـابارشهمريةالمسرحصقىانوانحقيقه.المضموندونمنالشكلاكداللذي

واللمحنالسائغ،س!وداءن!قطةزعكرهاالبيضاءاللصفحهشأن(انحدارا)ابعادها.منوبعدعراوقهامنعرقكلفي.معاآنفيوشعرمسرحه!ه!

.عارضنمتماريجرصى؟الادبيةالمقاد-رفيالفعلردودمستوىءلىلنرقفعالاوانآناما

منالرغموعلى.يةالمئهعرالصورة:اًلممىرحياًلننمعراد"ادمنيثالردسبقوقد.مرحالىوالنةمهرتعادقى"ال!للاجمأساة"وفي

الصى-ورمنبفيضالحوارزخر.."رحببةالمهفيالمئ!ورريالموضوعالوضوعالىالنقلمدبرعضهـ:قكما،الالمههذافيارر"رصيةالابعابىءن

وجى4وءلى.تيمبحااوضيحا09اوتمثيللألل!ياقالملا،ةةيةالجمياؤت!بما.احدودابهمناهالاسلوببىالشعبيرفيأ-بسطأنداوها.الشعري

افار!انظار!فتاواللهجاةمنافياللصوفيةالمواجدتلكالخصوصامكانياته،لب!ديظ"رللمالجديداللفورراًنيقولمنالىصوتيأضم

المسرحيالمئمعرفيالصورةنئممروطأهمولعل.اللذاتتأملاًو،اليهمسرصبةوان،ارماطفيمةالقص!بدةاطارعلىالانتىاقنصرلانه

11ءرحيالحوارروظنئمعيرتساوقيملمأدلالةاووضوحالموؤفملاءمةواروالح-الدرا"بالعنء!رتتغلاناستعطاعتهذهالصصووءبد

التاليةالصورة"ثلظاهرةش!وعالىالنطرالفتوبالمناسبة.الضعرامنالنوعهدالثربم!

غ!برا!حد!ثاللشعرفيوا)ثنائي(مونولوج"الفرديماالحوار

""اوحراادحديثالعربيا)ث!-رميدانانواضيف.)1(المسرحبى

نااهميا:عدةلاسباباللشعريالمرحهوانما،مطقااومرسلا

مطعدسمددطهـصللحياةاقردطالحديثا!ثمعرلغةوان،الماةلغةالمسوحلةة

شصاولكل*لابمئهاا!وا(رالم!،!الحرب!ء،االثليرفيا!ددانةاوجده)للةمقلصاسبوهم)1(

بىلهعلراالمشمهرءلمهماتاابرزط113لالىأىحين-ا؟صى3عالاداب-

*ذاطولرمدتطماللدل!دايثلشعراالسمسهالىخاابرزى،لمحوارااوالمفلطهبةيمالند

اللثامطردقاولا؟بالثناوا"الم!ونهوللىج"المردياللح!وارانواًلل!حق،"المونوللوج"

الش!رلان،الللألديث-أ/الهـعربىالشهعرسهماتمنه!ما"الملسرص"

شعيبحسن:صاحبهاربخللصرس!)الملونولدجالىاقوب1ظللئلىشسربانهموصلهواف!اليقدايهم

بىللطراالملسعرحظدههو!نادومنكبهـيراحهـائلا!ذلثاوكا(ق،(انيأجهـدالملا

ق!دينمسا.
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أالايوانلغرائباصلح؟أرمد"نا.شبليياليقل:الحلاج

الخاصاسلوبهواللفلسفةوالعلموالنثرالشعرمنلكلافيثمالشمسايىحدقتبل،لا:المئمنلي

جماعالانسانلانمفهااباعنالاسنفنلءيمكئولاالواحداوضوعافياللباطنلالنورتظرانوطويقنا

.الادسالفياوالتلقيفيوالفالسفةوالعلموالصترالثمس!رلمجيفيابروأنيأرخيفأ!ا،و!زا

الت!االبشريةالنماذجالىنت!طلع(الحلاجماساة)نضفحصوهنافأسعدفيهوحدو

مدىما،ايحائهامدىما،وصدقها?مقهامدىما.ومرضتهارصدتهااشجاراقل!بيفيوأرى

انسانيتهاأ(أنسئ!تها)وأقمارا،ومصلإن،ملائكةو

فاحببتهـا،وعصريوجيكلوهج!نمعينفسيفيهارأيتانيالورقوائهارا،وصفراءءةراًءوشمو-ا

عنها.وكتبت.اثمس.ارمد)ومصطلحاتهمالصؤ!ةرموزاستخدامففيها

المخاتححلوالانم!انالجبانالانسانتصويرأعجبنيفيمابأعجبهاكصوقفءنالنعبيروويها(دالاؤها.الملائكة.الباطناللنود.طريق

اف!عهيمد:البطلادوالاشالصوفيالشعربم!الخيالوفيها.(ؤلبيفياجفانيارخي)دا!ةبلممحقى

الوريدنخصيالمبالدهاأفاثلانهءص!اذاصى(...اشجماراق!بيفبموارى.ممدواسف!يهواح!فى)

اللعقيمبلفظيزرعتهاجديربةشبدرةولاالركلزؤك!وف!يةالهعادةعلمىي!خربملمور"وزها"خيافيالمئماعر

الاعضمانطاللت،فيهاا!حياةؤدبتةاللوحةهـذهمللنظ.الملائمالمكملبالمعنىيا!السعلى

الزمانمجاء!ةفبمتكون،مثمرةفوباولفوقع،فللسبنختكلماتي!ب:الحلاج

اوانبلا،موعددونتعطيخضراء...،قوافيهافواصلهار!عاو.م!أط.اأصداء

للقضاةا)سلطانأسلمهوحيئالساكنوالحرفالسكن-اللحرؤءبينما

للسلطاناللقضاةوردهزتحرككانترأست!ي

للسجانا!س!لطانوردهتمشصي4روعةفيفلبص"مزق

الدهاءبثمرأعضاؤهو)وتبتسجعةموسيقىفيتقالعدذراع

شاءمالهتمأشقانيما،عندئذأشقانيما

شهيدأمناللعالمنحرمهـل.قتلتقدكلماتي

شهيد؟مناللعالمنحرمهـلىلنجىهـ(ضرباتهفوقع...)ا!ولالبيترقبةانخلاعلنهجاوز

معارضةواحدةشخصهةيفتعللمانهاللبمئريةنماذجهصدفىومنح!ياةيفمحمها،واصفرهاأ!ش!ياءابصصديققمبدعخيالامامأنفنا

المعارضسشقىا!شخصيةملامحوزعبل،الرئسيسىقىاللحلاج!ثخمصيةكلإاا!ءروءاشعراًفينحريبةورةاللصهـذه،(قبةاللحبةمنيجعل)وحكمة

و!!والبالخرقةخلعفيعارضهفالنضبلي..خصياتالنتصعلىيشفعانما،ؤالبساطةالوةسوحبقيودالمقيدالمسرحياأثعرعنؤضلا

العامة.توعهةفيعارضض4والسلطة.المجتمعالىوالنزولبا!حق*قة،إتئءمرالىاقرباًلصوفيةتعابيروانا،اصلاشاعرالخلاجانلها

وطمع،المئشودالاصلاحقحق!بقفيءارضتهالمسنتكينةالعامةولفسيةابىديعوالسجعءصرفيالمتصاصحالاميرقصةالىايماءالهـورةفيوان

.الدعوةمضابعةفيعارضاهسليمانابيالقا!بطوجبنعصابي.بخراسان(قم)مدبةفيقاضيهالىرسالةبكهابةعبرحين

مأساة)حولالادبيةوالمدارسوالنقادالناشيختلفقدواخيرا:فقالال!مةوأعوزته"بقمالقاضبرايها":الاولىاللجملةكتب

واجمونلكة،ثم،بر*!يبرهـمرحءوليزالونومااختدو!كما(الحلاجالقاضيما-ساة،توارتا)!سجعةفوةثناياوفبم."فقمعزلناكقد"

ءهماالاعجاباًلىلينتهواً"!نزعتيرضياوظ!أهميبلماجميعا.ارعئنول

ش!نوهذا،شكسبيرتقديرعلىاجتممواكما،الاسباباخنلفت

.)1(اللعظيماللعمل.والانسمانالعربينفسفيواحداثهاوشخهباتهااررمرحيةللفكرة

اوو!ويمحم!.عديدة،موحياتوظلالا!اصرين

اللهحل!ههى،ئ!لا)المعقارمحححمود،ع!بهاس-بهثلكسبم؟!راللت!عيريف)1(:هامةمعاصرةءبرمكلةيض"س!ا!المسهرحيةبر"ذه)ا!لمؤلفاراد

جمءملوبا!ش!خصصاتكاملاعملابالمم!رحيةمتمثلة(الفنانالتزاممشكلة
.91ص(للارالمزا

كامش!لمة،واجهكلهالمصر.خزامالاليواجهوحدهالح!جفليس"

.!م!."الالتزام

!(ا!دالطدارإلمهنئتمووالفانال!مىووح!منذال*:وىا!تتانقضايامنفضيمةالاا"زا!

وباسعالىع،عصردورمنبعصرخاصهالالمراممسكلةهللرى ؟انسصاندون

؟ءادالاكلردمظاوورمنمظ!را!ال!رهذافيصوتهاأر"ةاعوما.يرحل

الفاهرةفىتطلب-نروا!ةميبوالال!متبدادوالالةالضرورةفرت!تالمسحوفىللافهلمن

ال!راًسىاتانتعاشىمصا!رمنمظهرهبمكما،والالممتعما.رالعنصري

من.ن!مة(برشالا

:".مدلوليمكتمةالممهازقا!-5ءلىروارؤطواش!نماتاةواللصوالكونا!ن!انهل!

وبكل!مه.؟4ئانيج!4منالادب-ض،نواله!ثر،ج!ةمنوالفدمفةوالادفي

الن!ثر؟اماأشمو،لاله!مصوح؟جدىأيهمأأخرى

حربطلمصميدان6اللذي(ا!نصلمنممئصتكلهبل)قثواولضعرمشكلةالشكلة"تلي!

تصابقا(بالباسليمان!شاعراانتن!ذايكونؤقد.القدراواللصذءعهاوالمسرحمعي!عامل

الخاصةعبطريقنهم!سمكلفي!ر،فيلسوفااواثائارعلماءمنعالمااًو

البعتريللشاعركسرىايوانيوحيماذا:نسالاناانا.يريدعما

اي!-منسألانلا.شيفريوللالرتوينبيارنولدالمؤرخوللفيلسوف
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