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"الحلاجماساة"لمسرحهيطنالصبورعهبدصلاح"تذييل"في

رغسم،كذلكسيعمدالهالظنوأعلب،شعرياالمسرحنشا":كنب

طسنيصط!سصطصرزطسطصئر؟صط-3و!ئ.عشرعا!تالهطااطرنأواخرمنذارصلثريالاج!طماعيالطابعغلبة

-!سطفيفيطصطسيمسطصطصطلالاصط*صطسصطسط+الشهطعربعورةتصوذرهالاصطالنثريالمسهصحتتخهصلالتيال!ثطهعريطهالايماضات

س!""!!لإلأ37س!3هامهأدبيةمث!كلةصلاحيثيرائماالهـلماتاوبهذه.)أ("المسرحالى

--3!-لا!سصطصصطلا.؟3كا*صطلألاسطصء-صط؟طص.عموماالجديدأدبنا"جابه

.--؟!!-لا.-..-+---؟-ذ؟""!-؟ئر23و"."ىا!..)...فريمهظاهرء،العمومعلى،!طالمعاعرالضدعريالمسرحفظاهر.

-ء؟3؟-ص!-ىدإخة-3!!.-.-حبى..%لأ.:ش!دفملقد.أ!ضاا!ائيللادبباللئسبةكذلكوهي،أدبئافي

؟-ور-7-سصو++ء.ص+إبزسص..!صس"-طص؟!ا"ارسهاءفيأسهطمالذيالنثريلمحمسرحخلاقا،وتطوراانتعاشلالعالم

لإطص-طصص-.-.لا-*-.رز-طص.!طص-طصس!؟قيتارسهفىصهروراتابفعلذلكوكان،الاجتماعيالابسنيالمسطصحالسههسه

سطص--.!؟72.+؟-؟طص؟!قاقصطرابااكرفيهاالمنثرياالطصرحصبح2،وفنيةوحضارية

لأ"*-!.ص.عأ".ط2.-!.ال!يرعلىوأصالةقدرةوأكثرالمعاعرالانسانوهمومصئ!كلات

رولاجم!لألا.-.بر-ور.؟ء.-!!صطسص.ع-الميدانتاركاطصيتراجعطهكلحبالشعريالمسرحراحبينما،والثواصل

-شلأ.!7.+2.قى%.-.طمراماالسثدالشكلهوككأنبعدالنثريللمسرح

هنالك.ظلتفلقدعصرنافيتمامايندطصرلمالشسهريالمسرحانالا

وتميزها،طلهارغم،ا!ضخطمةالمحاولةتلكبأن"معتطصهاول!يهاحكمطهالرومان-"كأ.ييطصسمسرحياطسظكبعضوهن!اكهناتبرزفرديةهحاولات

.)؟("فاشلةمحاولةستظلانهاالاالمئ!عريا!!بعثو،اسعةمحاولةالقرنهذاثلالينياتاوشهمتا

فشهطلى.يعنيلاالاسننمرارعلىاحركةاقمدرةعدمانوالواقعكمااسبانيافيمحدودوبشكلوفرنطه"اانكلترافيخصوصا/برزت

منأسا!ه!مسمطدةالاعمالطلهكقوةلاناصطذلك،قدمتهاالتيالصطناجات:الانبعاثهسططراروادابرزمنوكان.اميركااًلىبعدفيماعبرت

منمطكنواالذينالشعراءأ،لئكلدىالضخمةالشعريةالعبقريةشعهصراًءمنوجيل،2وببمصط،وكوكهو،ولوركا.،ايلطيوتلههص.ت.

ينجحقدعبقريالراميأشاعرافانولذا.ثاجحةدراميةأعمالتقديموأودقفرايسيتو!رأمثالااليوتخطىلرسمواالذ!نانقلدا

تحقيقاستحال!رغم،الشعريةللدهـاماجديدنموذجتقديمفيمرةءهـنوبرهمدنكانرونالد4نكلسونونورماناشروودوكريسمتوفر

عصرثا.ليالشعريالمسرحلحركةوواسعكاملانبعاث.الشعريهةالدراساتاميدانفهطالفطصديةالموواولاتابعضاهطمكانت

خاصة،وطرافهائارةاحمرالظاهرةكانتالعربيأدبناوفيالمشكلاتاستيعابعنانذاكالنثريالمسرحع!جزبان)2(فريزرويرى

شطهري؟ونثري،مسرحيموروثأيثطصلمكلا،الغربخطلالى،واشصهلمالذينالكنابمنمجموعةدفعتالمعقرةوالانسانيةالحضادية

الجطهصور،مقطوكلةالمحاولاتهذهبهضجاءتلذا.الادبيتاريخناخلكللاعادةبمحاصهلةالقيامالىفقطشعراءبلأساسادراميينيكونوا

الغنائيهـةعليهاطصهتغلباًلدهصامي/واطصنبطصهصسوالحياةاهصصالةالىوتفتقرأو"صغيرةمشارح"نط!اوصضمنولوالشعريةالدراما.تقاليدبعث

الاعمال.هـهصطظلت،واباطهصثوهصيالمسرحياتبالهسبةالحالهووهذاسهنفيرجسونهطرانطصيسويرى.المتخصصينمنمحدودلجمطهصور

الدراما.الىاتسطبهامن!رالشعوالىتنتص.مطولمثلاثينياتعشرينيال!فيلرنسافيازد!رتالتيالشعرفيالمسرجحركة

"مهراًناالغتى"منهاجديدةنماذجالاصيرةالسشوافقوشهدتوالصيغللصورورفضهالمسرحيالشاعرلت!ردنتيبئكانتال!رنهذا

،اضطورطصدلصلاح"الحلاجماصطاة"والشرهصطاويالرحمنهصطهطبدلتجديدفاجطصنردعوةبذلكملبي!االتجاريةللرسصاماوالفارغةالميتة

هعونعلنن!ظءلن2يمكنلااننا*النص!بيمال9الاهذهنجاجو!غمب!ناهبالشعرعصرنافيتقترنللح!دثمباشرةيانماظالمراميالفن

صهايواؤطصع."شعرياسيعودالمسرح"باصن"تذييلطه"فيصلاح.صطهم!،والفولهكلوريبالخرافيحياثا2واهصواسع

المعالية2االدراميةقدرتهالىساسا2!ودالشرؤاوبم!مسوحيمةثجاجانلحركهالموقتالانبعاثاعقبتالتيالتاليةا!سشواتو!ي

الىانرصصطسابهامناكثرالدراماالىسصطه"مطصطهصمسطصحهصتطهجعلتالتىوصهصظاجطصورايجادمنالحركةهذه3مكنلم،اررعريالمسرح

السعطصصط"ؤددتهالىالصبورعبدمسرحيطهنئجاحيعودبرينما،الشعرتاهصيرذاتوتظلىطصانيطنتبطهصيتراحتلذا،المعاصرةبالح!ياةهصهاعميقة

..هـصرالشهالىأتم!مط،ثجاحهارغم،م!رحهت4جعلتالتيالمفذةيهسدوتمماالحوكةهذهعلى-القمسوةفيلريزرويبالغ.محقود

بي!وقداخلاكفدا*يةلث!م!2الدراهاتهطلحطبيئمأ.الدوامامناحمرمثورات-72.ص-الصبورعهـبمدااللمصسلاحالل!!"!مأس!ا--اً(ل

مجردوليسطصجديداواءهـاشههصايجعلطهمأوالشمرالدراًماعبصري

.الاداطصدار

لشصطهطصااصطهههطرهالشعرطصان"اليوتيقولوكما،مبيكا.ليكياؤتران"7صط7طص+طصهـهصطصهصهطصمهصلا3أ91كاصه74أيطص31403*"!لأكا.5.حطصطصصطهـ3صهط3

بعضيفعلكانهصما،زلائدتلالق؟صه،ينطنهوطصا.لماا4سرحيطنالىيضذه(صطهصطهـصط+كاطصأ،صههصط)صه:212.

!.كا!2(،3ص!ي!د!لااأه!3!أكاهيأ.)،كا7ثم!مأح+58لأ؟3!سم7035لا(

"7ي!الأ40ءم7*أم9أم!47يأ5-مم!5املا،اكاى7ح!.5.مم8هـ3م(؟)(!7ي!ح5م!ههثا13"م:.702
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.)111"بالدينيالدرامياقترانحتميةهينحرابتهارغموالنمموذجالشعرجماالنموذجانبل،ثممس!ريحوناكانو!ا

هـ-!ق!نلجريمة"هيلااليوتطشمرية،درامااولكانم!فقدو!علا.)!("واحدخميماي!!ملعقكا!يئنتاجهنمعايظلاانبدلاالدوامي

اسقف،(بلجورج)لطابه!البيةاسالهساكهتبهاالتي"الكاتدرائيةيتحقنالمواهنقيالعضويةوالوح!دةالاالترانهث!اانوالواقهع

)12(.3591حزيرانفيكانتربرياحمتفالالتافيللمشاركأتثمص-تروان!راً.اوولا!سبماثهعريالممرجازرهار!2رالطورلألالاورإسكل

وهـنلأل!لبزي!اممنيمعمةتاريخمنموضوعهاكستمدش!ريةوواماو!با!ىاالض!عو!ة"فعىا!ءبورعبمدصلاح!ديه"!ئياالتمظ؟لمن

اليوكطكتبكماهذا.بيكيطكوماسكنتربركطاساقفةوئبهاثههادهـ"!!ا!كانورغم.عصرنافيولماق!يغيرشيءهوان!ا"الم!رح

ا!له!"شهـملاعاد""منهااخرىشعريمةمردآلطب!دهبماذلكال!االا،الدرامالتطويرجدئدةواشمكالادواق!عنللبح!حفاخهة

يل"ال!سو؟فيحفالالة"و!خبة/(أ+د!!70لمه!ياأ+كاا17،،صلاحوتفها؟ل.ابهالذاتالشعربم!المسرحطريقعنذلكق!هيقي!تملا

!مع!سيانهذءاعماولفيأليوتتمكئوك!."أدكا!،حهحاهـمم17،)بعأنكأك!!!بماليوتطل!ىقطا.!كلم؟كطتذكرظوكلم!ها!صبوو!!

الع!بم.الفن!ذاكبيراراًئدايركوظوا!الثمصيلمموحههنفميرةالتساج!بماال!عويةا!راماوانا،الصراماالىسيصدالشعر"

نهساجع!بقبشمكلال!توعبقدا!ع!ورعبدصلاحانشلم!ولاصلا!فانالواقعوفي.)6("ا!اهس!المراما!ووالتالر!ا!حتمي

!ميع!ي!(ليوكيةاص!اءووجدلماواك!قديوالمسرحيياالشعرياالولقام!رحاعنا)ئظريمف!ومهبناءفيأليوتطاخطىلأ!ل!مهـدال!بورعبد

ويترسم2ل!بوتامعثانية!دقىفجدهواليو!،ا!سا!ةاكعوير"ا!الهءورهـالاببوتبةوالمصمأر!ةاقى!يقيمةيلا!سالىالممثدائهكطايشموك!،

الخمصقالفنا-يم!مق"الكاتدرائية!بمقتلىإمةجر"مسرحية!ىخطاهااليولط.!ممموصبقيصاصفلو*!ر"اووج!الملا"لمرحببال!بئله

وفيالتراجيدبموالطابعوالموضوعوالمغزىاتمار.بحنىوالاطارالتكن!بكية،،7دامس!34أ3ص!ي!أمم!ي!أ!حا!43،)"اماتهدرائيةفنيقتلجرإهمة"ادهروفة

.ا!دوا!ا!ب!ظءمسلاللمنذللظوغيروا!وارا!شمخو!مابرغاءفي!ملأحفجاجومدىالتأثيرهذااوجهاكنأولىانلمعاحاولهناوانا

ات!ريخاالسلج!ا،المسرحبىعمله!و!.وعكناوا"ءئد،وأليوت.الحديحظادبئافيجديدش!مريدرامينموذجخلق

الملائمالجو؟لكمهيثابالذات*نكليري!امئيسةتياريخوالىالادءلبؤي!ل،ارت!جاليمااواشبابباعملاا!راماالىاليودظكحولفيلم

المئا!قي!عولأشمجاماو!خلاقه،الديهـئيةاومف!اهيمهقيمهعتللتعيبروتجارلطعديدةمحاولاتفبعد.للثمعر.ا!بماولتطور!!ةئنجةكان

وقاريخبهاواقمبهاصدثاأليوتالت!قطوقد.اهامسرحيت4اعدا)بهطتكنبدب"كالااثومنحهاواغنائهاال-لديثةالقصبهدورتطويرفىا!!وتانجع

انصارايديعلىببكيتتوماسالاساقفةوئيساستمثهادهو!روفاداضا!را!بئا!ظ!رمئى!بماال!مكالىء5ابرذوكانت.مجددة

اقىلمثاى-؟ويبئاث!ترفةالبالزثالاحداوهومنيالثانىووـضالقصبدةبانااليوتإح!ىاذ.الالهوتب!ةولقصيل!ا!جدبدالمعقدال!فاء

الدينيةالسلطةوبينالملمكيمثاهاالتيالؤمنبةا!سلط"بينالصنراعان!لقوتجأرلطحاجالظ!مناًوهميرمحن.عاجزةتظلالاعتياديةا!نلالية

البماعماهـيثسيمةالسهلمطةحاورآلقدبةلإنكليزيةامنهمةقمث!االتىجدئدةومض(مبطوهبماشكالعونيبح!ثراحلذ؟،ومثد!ئهءصرنا

الا،لهاالمباشرالأشراف!ت!حتووصمعهاا!عيسم!ةزاتاً!بمنال!ديد(ئط!قصفؤلمإدمتزابشكىلمطثموالدراماعناصسوراصت.!!عره

التيالكنسية2السلطاتقبلمنءهنيفةبمقاومةدائماك!طدمكانتا!"والكورس،والشخوص،الدراميوالورقفالحوارفاخذ.المتاخرة

و!مى.الراصةاتهاولروضطؤانهاواباستقلالهاالاحنن!فاظع!لىاءستلأجعلمماقصا"!هداخلةفاعلىوة!اخلالمراعو،الموسبقىوالتنوع

مهسخشارهااثانيه!نريعببن*نلريةاصمبسةدلىللسيكلةهحولؤ.وهن!قيالاطببإبايئالشعرالدراماال!،انت!قاله

وكان.*نكليزيةاهنبسةلاساقفةرئبهاليكونبيكبهتيوم!سالخاصهواررحا!الىاثعريةتجأربر4عب!رالميوتقوصللهـد

لامم،كوزيروبررزغ!نعتاجرءنلنمنفهءولدكد+ا(بيكيتتوهاس)7(.الاجتماعجبة"للفائدةالميالثرةا)!!س!للواكثوللسعرالمثالىالوسيط

وفل!وبعد.(ا5ءا)عاملهمإهبامستشاراالثافىهنريءسنهوو!ارو!ااوثكلهولأز،اارراماالىسبعودالثعربانيعل!حاأابتوراح

وسطه،ببكيتوعبطالؤصلةالملكا.صهز،الاساق!فةرئيس(ثيوبايد)ان"ارر،؟-اث"!بالذاتاثهعريةالهداءا!والمعاعرةاًلددامالتعطور

لمح!ىوذلكللاساقف!ةرئنشا،الكئسيةالاوسعاظمنبىيد!:ءمارضةناردشو7اوجل!(ابز!،ااًلاتطراددلاا)ورد!ث4القطيملهد،الهـواًما

فىواثصمللعرشىتنكرماسرعانبيكمبتانالا(1162)انحزير3.الا:،لىوء،ه-رل!الشكواروال!تركبزالتكثمفمنتوصمإه،اهـبهبماهـت

المسشث!عاربةمئصبمنواسش!قالالكنيسةجانبايىايظئمارمراععلى")8(.وكانلأإردلثعويعةجدبدةاشكماليرةلمح!الشعراللراماهوالدراما

ا"ننشريصاتوعارضاثمائىىووئريابنتتويبمف!تراكالافورقضفتصبان"."ن!لأاثعديةالمسرحيةبانيرونالذيئالنقاداولبك

الممنمفلانفوذاتقدكل19صامبةالماا(ور"ولاتاوكلالحديدةا"لتورروةصقىبأنا(سصبةثبر!هالم!تحددةافا.لفااحجاتمعتهـئسحما"ماعرةولا4ورلاتئا

---.لانعها"الطبيصيةالدراما"مناواًقص!ةاشد.واحببهابعصاكابهاكمص

!م!دالينا!سمصعولمصحون!لاايعرهكمقامنبم!ة!ابيى!ابملهإموااصمعكممآهفحرماا!ع-ر!لان!ليه!ااي!!ارداءف!ا)ـط!ب!ةكلفارمنلدلا

..008ايداصلعةال!مفح!كعر!اانقلاوكصنمنه،ماكص!اوان*شع!ءايط!رفي

ال!حمممهاده!وو!بةالو9ظنفبطملاو!ح!الملئطسلطة!ع!فيالعم!لا

و*فياءاكأالصوضىممحلىرو!االط!دلاغتمالهصطةا!فىله!!وقديملمرور.4ايذبم!التاثبوبانيرىوهو.)9("اأ!مىا!خ!!جماا!رمر.

...اـكراهـ-ااهرطوراظرةوحدةكوةاكثرالمفهءلىيةالشمصالمصب

مؤ،او!مةقبلمى(0117)!!مم!!2!فالفظأ،"!دهطارتهامولممبقمباائ!ذجأافءرو!لأ!مالث!عر!ةمممرصةوظلي!"الفموية

له-ه!يداواء:و!دم!كأمكائةبيك!بمطاحتلى،وباكتب!ه.الملكالرسان!ل!!ك!ثران!عواهر!!يك!طارر!اردراصءيى!لمجا

يلائهليزية.اهئي!"لي!،؟ت.س!ا،!اثلا!طةةج!-يوةوكلوطرءعا3هذا.آ()4-"ا!ع!ود!عةء!ويببئ

ل!قىنر،ال!لمثههرا!اولىاوويمااثو!داآهلببطوايىت

!ا!وذبم!ا!الراذهـك!ا؟!هرمر!لاكيبانلتمسمونلوجمة-م!للشسيساطنكأليف-؟،قدوالتالثمماءر(1:تاالليم!)هـ(

.---.-.عهباساصسان

.103ص-السماكماالمصسدراً()1أ.يأأصا-السأبقاالمصسدر61(

جمدهرلطبعةلاا.7!ايا++!311شب!،؟أتجمااالمقدمةمن)12(،!7هـي+!3+هحهملأكام7يم!أكاع!لأكاا!+كااأ*!54)*

ي!"مص!!7!+أأ!يس!يأكاس!4ا!م)،لمسرحيهـةم!كا!-مداواصدوكها.3(1أصهآسا!اتدرهطز-واًل!تاق!د"الشاعرثالهـيوهن")8(

:ض"كامهي!53أط"!19"مادةمهن)13(.(592)س-اللهطبقالمصدر)9(

!،حكاماكاا+!م5+حمماحا!45!!كاأ"75.ا!..(892)هط-لهسابقاالمصدر(1.ل
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.)02("بيكيتمقننل!يتيرهالذيالمحققبالرعب،وينتهي،التوجسبعئشوانمعاصرةمسرحيةنوي2جانكنبكما.14(لالشكسبيري

يقف.الاحداثمجرىؤ!الهيرعلىالاغريرقيالكورسقدرةمنوبدلاخلاف!،تمكن،ألييتءانالا،ا()ع"اللهثرف-او-بيكيت"

.211("يجريفهـماء!المقهـورعجزهءقلي!ر"الاليو!ماالكوراسفيهعبرناة"جشعريادواميبناءفبىالعدثهذااسننخداممن،هؤلاء

المسرحية:مجرىفييقولاذهدهمهمتهءننفسهالكورسويعبرالكنصس!ةعنللدفاعتهدفالتيوالسياسي!ةوالد!سيةالاخلاقيمةقيمهءن

فحسسطالانتظاربل،والحركةاررعيالمساكيننحنلناليس".واحدآنفيواالدراميةالمشعريةينهعبقربدللكمجسداالانكليزية

."وافض"اهدةلي!ت.الدراجم!بنائهؤشيالنأريخالىااليوتعودةفانشكولا

نيؤخروتراجيديهنفسيةظلالخلقفيءعهوماالكورسو!الاغريفىالمفهـوماهـىتثى!ه!الضا!ذورتكشفبلعفوياثيئا

مفرلاكقدراتقتربالموتبخطىونحس،عميقماساوبم!!ىالاحداثافأريخالىا!وءضرورةعلىيلحالنيوالمرامالنتراصرياالارلص!ا

!عضهـ!اوخلالللحملقالتاريهـخمةاللخالل!ة!نافتكمتهفطوتروح.منهواقناعاتاثيراابلغشيكوىلانه،التراجيديللفعلكمصدرالاسطوكةاو

بسببفرنساف!يراللابيكي!تتومالىأقهبمانفالما!كاتعوالم-ةك!فهاكورفياكدهالؤيىالمز.لفسوهو)16("المشاهـ!ينلدى

ادخرايدر،عناصرمنا!رعنصراآل!يوتيسهخ!موهـشا.اطكمعخلافه!هالم!االنظارةبقعةفظىلاا!يمةاووضوءاقان"الىاشار

رئيسعودةنبأللكهـنةيعلنأفياالرسولشخ!في!والكلالس!يكيةال!بطل!لقخصبمجالالضإريخانكما.)17("التاريخورلطان

بينأصراعاسبرذلكانالكهـنةيدركوهنا.ان!إتراالىالا!،قفة.واثاعروا!وراولائضلمن!الههـايكونحي!التراجيدي

،الأساةاصقراب!منمخاوفهمعن!بروناويروحونوا!رشالكنش!ةا،وبارعذكي!مكلافنما!فييااحدثاليولقال!ضخطموقدهذا

:الاولا!ثا!نيقولاذقطرقهعلىيؤثرلمذلكانالا،الساري!خيةبالحقلالقلأاالكبيممسكهورمحم

ا،كنيس!ة"ءلىاخافاني،الاساؤ!ةرفيسعلىاخافافبما))الهنيوا!دينيةالاخلاقعيةهينطبالمصواغنائهاوتحريكهـاالاحداثوسم!في

."وحدهلل!4الخضهـ2ببرفيزاهد))رجلبيكيتلانوذلك.اليهايهدلىكان

وفزعا:و!راح!حدةافيءربشك!المخاوف!!دها!ورسىيبلورو!ظقسصنممحنتننكون"الكلالدرائيةفيق!نلجريمة"ومسرحية

فرله،الىءد،عد،الاساقفهةرئيسيا،عدتوماهىاو"

نفوسنايت!لمفدعناهادئا،ء،جلا،عدهميمركزيةشخصيةحولالصراعخلارهـمايدور،5*آ!ءم5

زقبل،ولكنلث،!دلفيرهضل.،هتاففيتدلانك.نم!سهبيكيتوماسشخصية

كافهـبهـيةالىاالموتلابكلىوفيهـنالثانيضبماالاساقغ!ةرثىؤاعةع!،الاولالقسم!!ع

ا!الم"علىهلاك،علميك!لاك،البيت!لى!لاكاكانتربريف.1ءمنمكون(كورس)يثررحميث(.117)عامديسهمبر

في"...يبهيتتوماسيا!فونسالىء!!!صرخة!ررو!!لوالدراهبىا!فدطالجىووتوفيرالالارةبو!مهيقومتقدير!امق!ا

بي!تانالا.الأله"،ةشبحلابعاد!حاولهفيوالكهنةالكورس3لممات:المقبلةالتراجيديةللاص!اث

ليقومج!لمءانماوانهيعودلنبانه!يمعلنفجأة!اثالاصلوحةيدخلو!نئضظرهئا.بالكاتصرائيةءلتصقين،فلتقفهئا)ء

ادراكهدنويعبربئلراًكعملهمس!؟،ليةبذثكمتح!المقسمةبمها!هيسرالذيبالسلامةالعل!ماو؟يدسثوناالذيالخولىهو!ل

:لواجهـهلتياللمخاطر؟اماتدرائيةنحواقدامئا

هنيههسيظلالجائعالصقر".سمابق!لممب!ضبل،سلامةاوالكاددراثةفيخطرمنليس

،دأنراي!بط،ويحلقيحوم.ال*9ندرائ!يةنحوارجلئادفع،وراهد!4علىعيونئمااًرغمت

لا.الادءإء،اتهطنحة،ادئهةهتظركلاسيكيتراثانهرعم،هنا"والكورس".)18(")ونهادةمسهوقين

الله"منهمنوحة،مفاجئة،يسبرةالةهايةستكونففي.مثلالاعريقياامورسمهمةعن!(بيلاتحتلفمهـمة؟حدانهالا

يختارهاو!ررهث"يئا!يسصهادالاسفانالىينتح!برانماهـضاوهوفيوبارزكبيربدورالاضرير!يالمسرجفيالكورسىيساهمافىيالوقت

موعظتهفيعيايهاكدماهوهـذا،وا!لهتدبيرمنشيئابلالانهان،4اابطامداركمناعلىباعتهاره،بهاوالصئب!الاحداث!جرىتحديد

ؤ،لاذالاستمثمها/دمفالومء!تحدثعندهاا!تاليايلاداعيدصبيعةفيالاحداثنتسائج"!يهيمحدودةم!مهذاا!بوتعندالكورس!نجد

وبالاحرى.الصدف!نصضع!ملافالث*هداء.صدفة!ش!تالنت!هادةان"!كاان!ستطعو،وا!مهوراالسرحيداءالابينوسيطا"بارهباءت

مر(تبىقىبو3فمى؟رغببشريرةارادةزت!جةالمسيحبمةانتهادةليست،ك-صاهحتى،الاداءلذ!كالعاطفببةالنتائجبعرضوذلكحدةالاداء

"-نغيرهعلىحاكماوالسعيبالارأدةماىالافيصبحؤدكماالقديسين"الاحرينؤيالرهلا1ودؤ،او!بر!يه4وذيك،مرقين،أجمهورائحن

الذيهـوا!حقاك*!بدانا..الصط.ؤد!رداف،التنهادةان.الئاسحيمث"الهـاتدلىائيةفيقتلبرمةصر"فياهورسامرهووهذا.)91(

."اللهيدفياداةصهبحاشدفيتترومثهاعرهنوجل،ويتا!يرقبن"النسوةكورسنشاهد

لنىهادةهـوقيبانه!طا!،سيدؤكه،بكعتيرتمركوهـكذايثبسهالذيالغفلايرعبمنب!2فببهاوالس!لم،الباءسعةاينغمات!

لتوهاساللداخليالصراعاوجهركنعصفاأدوتيروحو.اهيةابارادة

الىاوا!را!ليار!زمالىا!وجوءمن!رلا،رائعا!يدربغل!ت2(بيكيهت"ئنسسيهـونمسرحشةلمناقمشة-المكرسةالمقالةراجع)14(

هملمط"))فيمثلا"برزا!ت!5اهأدا؟ها7المنإجاةاوالداخليا!وار،(7لىلام53+أ!ي!أي!أ!حلاحأكا!"والمهـجدايدأة3!كا!مبطبعمةاللحقة

هناربعةمعبيكمتحوارعبرالمراًع!جسدهنالراه،!يرالقاهريمة؟المسرحلامجلةفينوي7لمسرحيمةترجمةنهئىت)15(

اتياد!ديمةبيكيتاوجهاحدءن!مكلررمير33!2ء،!آ.اً!موينعلبدللنهـدكتور/أظرىتوجهمة.!ؤخراصدرتاكما(6691يلابرعدد)

فكنهمفالفنيالصراعهذاوعبر)22(.اعماقهفياصدائهامنبعضطتجد01مكوياللغف!ار

!ع!جمةراسخا!كريا!أ!ار!كسالتيار!وفيا!طنل!!زاحلمدفالصيفوزيبقلم-،االتراجهـيدياملاسيكىالمفهوم،)16(

اللإعتعتيكئ!ف!اته"ءئهقالا!ذيادطلنموذجفياليوتمفهـوم.(6691ابردلىأعدد)"المسرح"مجدة-

قث"ورالططءها..اللاوعيفيكاه!ة،زقهرلاارادةالم!تقلبا!ارجح.المصدهـالسابق)17(

الىخههياللهشكرابراًهيمرهعناخهـذ،كهااًللهط:تمعغه)18(

.(703)ص-السابقلمصدرا2()..(شكعرمجلة!راتلممهـنش!من)الليهوتاشنحرمنمخلتارا"تضمننشرها

)22(0(212)حم!-،بقالسلالمصدد)21(بعمباساحسمانتيرجمهة."والناقدءاًلشعاصكرثالهط،أ)!ا(

"7!ي!!!اكااهيام!م.!ص!كاو)7م+كا!أح3ص!مم4دا7053.لم224؟(7.3)صبم

!!



العرشفييرثقانيستطيعلا،ؤف!ةالاسرنيسكاناذا"بوفى،حوشحأو،مصيرهرسمالذيالكائنعناو،الاحداثضحيةعن

."وصدهاللهالابئخديثقلاانؤكطمحقافهوالواقعفنيا!وبيكيتانتصارانالنقادمعظه!ىوير.)3؟("القداسة

خلا!-،المفويذاه!آنااذ.الرابعالمغويهوالموروينواغرباعقبأ!ذي(قةلمهانمتراجيديالحدثولليسانفعليةالدراميةاللذدوة

ب!كيتراسفياتهـدورالت؟الاؤكارنفسيردد،الاخرينالنلاثةالمغوينهـ،نانماانهالى"الثلاثةالمئمعراصواتا"فيالليوتواشار.ذلك

دل".العلمقضيتهاجلمنوالاستشمهادموقفهفيالاسهجمرارالىويدعوهداخليجرجم!نكاالدراميالصراعلان"بيكهظشخعسيةعلىهنايركز

عني!رلانه،موتاللههذامنيرأعببيقبيتتوماس4نحسوهنايرى-كانأليوت!اناذطبعاغريباإيسوهذا.)24("اثخصيةتلك

واقعابلاغراءمجردرلعدلمذلكانءرةلاولويدرلثاللداخل!صوتهضروبعلىترك!بز51"فيقدرهامن،اساستأتىالدراماؤليمةان

ت!ث!االدراميبيظيتصراًعذرواةنهبكاماالرابعا"وياويةجر.صارمااطباعاحقيقةتكأءفؤلا،مانالافبنيااخالهـلدىااعوالصرا!كف!اح

سابقا:للكهنةقاالاالتيبيببكتكاماتنفسيعيداستخ!دامفينجحؤدآليوتواكان.)25("اعالصردللكخلالمنالا

المعاناةوماالفعلمايعلمنولايعلمنانص"المغوينانا"فكرهمعنوسيسينوللقوو.وبارءادكي!ااشخ!اماذللك

المعاناةهوالفعلبئنرلعلمنولايعلمنانهـنفبمشكلايتخذ))حيث)6؟("بيكبتمحندلل"ساعداخليةهـمهـاوجه

يهعانيالفهاعللا.الفعلهيالمعاناةوانالم"سحياتكب!2الفائعيداثتمج!امنزمطوهداالاربعةالمغوينمعاحاديثه

)192("يعملالج،جميولاكلمحمات!من.افمط!،دببهبراش!هاالمصسح!بةءـذه.فثلازت!الاخلاقية

داخلوالمعاناةالةملبنا(حونزرمالصراعءنيعبرانما!ناو!فيبىبميتزوهاساةحببىهـصضروربمماهوماكلنعرفدوالأورساكو.لمن

عاا!صرفي""مثلاه!لتشخءجةشطوالذيا!صراعهذا،بيكبتاءهاقي.)27(وداخ!أ"حارجهاكرورمع51ابقاصراعهرعنالمبكرة

"ةالمعانا""رحلىةتخطيالىبحاجةهناوبيكبت،والفكرالغربينهـ-!بيدهمظمراععملببمةخلالعا،إ-بئذروةالدراميالنئمدوبلوغ

أ!ص"التفكير))من!هـ)تازتقل3ما،"الفعل))كلرحلةالىل-ءقلشدضءممرت!دالمممرحيمةآناءةبارالىا)نقاددفعت!!هيالمغوين

اهامهي!حردلانهالانهقالهذايحققالرابمالمغويوصوت"الغمل"اللصراميل!ةالاحداثمرلهوديةاإوقتبنفسمبررينالاولا!قسميةنها

واص،ةالطريقالاتتضمهنلاالمسرحية))بانبروسارولويسىو(يرى،ارررصيةداخل

"اوتابعدالمجدتأمل،سىتوماياتأمل"-الفاخليالصراععلىالجوهرفي./قي"هساىوفالاد،ثالاحدامنادلىحدا

القبر"ورنيحكمانوالقديراثهد"-انعليهانامالمكمعصراعهمني!نسحبانءايهل5:بيكشتلنفسبة

الارصنفيالاوضعنفء.كاجعل.ارن-هادةسب!بلاطلب"اندامم!،دالاجضهاالهىبهذللكادىولويةالنها-تىيستمر

"السماءفيعاليالجصبح..)28("-القبرمنيحكمالنض.هيد-

اوو"نجةهتهيجابهو!!بالآلم!اةمريراحساسبيكتويجاحلش!وافهم،المغوينهؤلاءاًق"قاءؤكمالبارعاكا،طاييوتأانوالواقع

ذلك:كلمنلمخرجمتطلعااغواءد!،لاسلأط4ح!اشى"نالاولفالمرأوي،واحدةشاكلةعلى

اش!؟بأتبمالاالاثمةالكبرياءللدفعسبيلمناما))لاعادةوإدء-وعاشهاالىتيوالبذخالمهوواالملذاتبحياةبتذكيرهبيكيت

"؟الهلاكفيانردىاندونلماتألاوا!لاناس!نطيعالاعدىجديدمنقيبلونلشعب2والكهـنةؤلمعل"ا"لمكمعالصفاءجو

ثمةليس:دالاستش!هالصهوت"ء.دىطلالرابعالمغويانالاالمغويهذامهنوإسخرذلكيرفصزبيكيتانالا."والطربالمرح

الجوويكجسي.النهايةحنىيستمرانبيببتوعلىاصرسبلمن.عاما"عشرلىنتأخرتلقد"و"انقضتؤصهولعنتتحدتانك"بهوله

ذراعمائة!وتا"مر!باالكورسوينشد،المسوداءالموتبظحلاغراءأوليحاهناوهوالملفيميناسياسةارجالاص.ي!ثلالثانيوالمغوي

كلضد!ءساالفهايةفبميخزجابيكيتلكئ"طريقالففيويسببراستعادتهابرهس!نطا.عهالتيوبهايتمتعكاناالتبمالمدنببةءلمطةبالسبيكيت

.االاغراءاتاال!ملطانا-!ىاوالعودةا)كهنوتيسلطانهعنللت!خلصيا"بالتانيويدعوه

واضحاالمعنىاصبحالان،جلياطريقياصح،الان":ايض،الدنيويم!السلمط،نيرؤصزبصكيتانالا.الارضي

تانعيةمرةالض"كلبهذايأتههلنسوفالاغراءواللجحبمالسهماءمفالمتيحيحملالذيانااتدنىهل،كلا"

).لأ("خبلمنةاعطمهوالاخيرالافياءانكلترافيالسلطانوحدهلهالذي

!خمة.دراهيةذروةفحميهانتصارهل!كتيخعتتمال!ماتول!!هالبابامنبسلطهانويحليربطاللذبم!

........1..0"المتهالكةالقوةاثتهاءالى
حيتالرراميالهبوطمنلوعنحوذلكبعدزسهـيرالمسرحيةانوءوالو

!"!ايتحدثوالميلادعببدصبحةؤله!لبيك!بتموعظةالىؤيها.ءفجالاقطا،--!للا"!رزهوذجوهـواخرطرازاالثالثالمغوييوتلو

احابهولعنوم!راباتهادهبذرنقنبئاهادالم!ستمفالومهعنالاكلواءحه!ةاهـىللاضه"مهبكبتودعو،الكاسلطة!لتمرد

المناجاةه!صننوعاالوعطةهذهاعتمبارالواقعفيويمكنالخا!ة11

الدراممطالحوفيتخلخلاقمثلتظلذلكمعانهـصاالا05اأ401لالاقاض-"ضربةلمستضرب"هناالوؤوففي،مولايياانك"

معاعوروماانكلترااجلمن
01لدمهسحهب!قفالاسبلاطعهلىاولكبلاطسلطةطغيانوتنهي
دمشهـ-علىؤببنفحالمسرصيمهنمنكا!!5*3التاليازج!اما"الامراء2طلجلاعلىالملكبلاطوطغ!بان

(0117)دصسمبرصنوالضترينالتاسعفيالاساقفةرفم!قاعةفي:ا!لهقمةء-رقوةباي.بقلاانهيعلمنبيكيتان-الا

خطىيرقبوهومؤثراقىبداكافتربريزهموةكو!سيعشدحهت

:ساةا!.(592)ص:"ك،اقد/اول!اعرا!ليهوتأااد(2)3

الغابةوفي،السمعيصيخ،الحقلفييجلسالجائعاللغراب"(72س!ييأس!!م7أه5!ح310)!هملا!الأكا.5.3احأآه2()،

."اءالجوقالممتانغمةعلىالبومةتتررب.(913)ص-"كلد)خلوالشاءرا:ليوتا"2()5

نالكلا!لسانعلىادبخهـولمنا!خوفهذاعناكهنةايعبر!بم،.5.3ا!!هأ4+كاأ!يا!!71014أأأ!!م53!،لأكا3لاكاعلا،.لاح)6؟(

اول"لا!،!مأ3يلأس!كاس!أيالاس!!3ا"س3.7.اعأ51-م!كاس!م(؟)!لم.ا!!

45دلكاحاأ+ه!ا)ههك!.(281)عى-بقلسياالمصدرا(2)7

الأ"دا!مص!مأ7!يلأكاص!يا!ص!كا!ا،،-.3.7احنهأ51-كامص!س!م3(.)"+!س!أمحة3هكا!!كا!،لأكاداه!اأ5)داهمكا!5م4.)28(

م.25*هكا!+م7لاأ+ص!7م5ألاأ51كااكلاي+هةلم.33!م

!؟



:ي!قولادالجريمةلميبم-ؤوليت"ايف،الكورسىوبر-هر.((حملهو!هت،"؟نخث،5اوزأملهاننانعلمالذياليوم!ويوماي))ا)ثالث

ال!وام"-ءقيءبىين،نغسلهانزر-ةطيمعلابدنستلوررالقد"تبيكب"وماكلربمهـقابلةمطالهـببنالقاعةالملى!فرسأنهـناربعةيقنرحم

للطبيعة.الخارؤةاةحااكاه،ته!ماةىإصىفيرجآشبرباطةالاساؤ!ة!ئ-!و/%ءفبلهمؤورا

بصلوحد!،اهـين"اولاالببتيى،تاوثناانذينوص!نالسناألملكهـهطةممثلين،ره!باعتلههف3المطمتء،نوالواؤءقيرهثل

"ؤ-!ؤ!كلهالمهـالموالوافع.افكباس!بئلوتحنلأها4!في!رونويصبالعخيانة،!ونهوير

المسحية!صرق4إاللذيباللذنبالا!،سبهذااللك،نةوبرجمس،بروؤواطهمح*مةصيءنكثبرا4ةإطيشتلاالاربعةالؤرسانحوارأن

:الكورسانشادخلالاخإميفترؤط-او-بي*ءت""برصب"ي3انويجاناند،للذكرالجدإروورن

واخطائنا،وضعفنائامنلبآزور-رفازنا))ؤميىمسذلكو"ء،تب*ثر)تاو"،سؤملهفئءتأ!قىأةهـ"بملىااء،ؤد((اول"

لؤوالىة،ءلىالعالمخطي!ئةبأنان!"وفةباك،نووا!ةظء":لألاشكالبعضفيالااللهـااءة*ؤطو:!رألاءرفي

ببكيت،لت!ةا--،!منريئ!لمحالب*ودواة"أع"ال"رلانالم!ادرو.الم"هـةغبر

"دؤوو-اعلىال!لإبيسينوءدابالشمهـداءدموأ!ازصهالا،ا)،رباوبالاخضفإءليءكبتاؤء،عالك،!ةي!،ولذلكوخللأل

الاءةواًو!-ىالالمأدلمماةوء،نئيثهدمنر*ليدؤعادالعوتاان
3.:..إ-بارة!طآررافيلأالىابوابوور!!وزقبهـربارنأله"طخادلكيررؤة!

التطه.بىعنمرتحقيقالىؤعلايهـدفكاناانماالمأس،ةؤ-؟4بهسؤولت.صددبرحابةهمهبرفي*قهلو!كذاءالأ،هـا4بوفيص.:ىوصفىءفت01!لان

))ؤنو!يماارسطوعنهـماتح!ثالأذين"واكمفقهالخوفال!انيباثارة))..ء............!.

كاقىة1نفل..ولؤضسةسلةذ!كلاعتما"الثمعل!س!اد-4ممالمبلاسج!همناالربروهطبسمراهـاللدييدكرلا!طوهـو

سورمنرجينولص""ر.....ور..ر.ابىطىلنيوذجمعهناماتليرنرأنماببن!:توزهودجقي?،عةدههاتماسة

.ت"وؤدا!وفنهازهراجبدياز!بطلثرةفيالر!يقيةالىةجم"فررلكيوف-،لاد"ينبسا"ءن""ا!عندماالبوت.لى!.ت4ءتتحلم!اللذي

خلمقف!بىبمبتداستعهاارألىايةمايشبرالطريخ!مااؤءوالوانبرمرؤ!!واة-عامرؤانهالا،إصيربئ.اقعهنارمابربئودهر!لانه!!

ا*"--!ةمكانةدهالستهاعزركما،الانكليزقيسةالكففيفدبطمنهبدايةالازهايتهوء،..يرءحافى"،5ولاانفردؤيهيرغبلات؟ءالم"بر

عمد"-صاال!في!قعةهـذهلحنالىآ،لثالكاهن!روقدالمفك?عراعهافي.2()آ"اءا.تالفياوير!ملالالامإنج!)هلىفهـو..جديدة

:فلمل:القةلمةاوجوهفيبيكيتخويصر

الفعلةهذهبفضلاقوىا!نيسمةان"روء،حصكماء،مؤفههـتىاضععازص،))

بالاضطهادتحصء!تلقد،.النهـبةفيمرةهتؤ؟وي"نأن!ضفه(وؤط،ؤ-.لىهونيمااداولى؟ن

سببلمها"فيي!موتونالنالمهىدامماوس،د!.)32("ا"ااأعرضامامقضب"كيلاضع

ذامماثلةخدعةالىل!"ب!بكين))عن"ورسحبؤكبماانويوجان،!ء،شولإهـ!نلا3ته!بماءدها!ثمها4"ء!ألتبيكبيدركوووكذا

!!ت،توماسقمرالىيعضرحثافعك4علىيندمنفم!4المكالص*ااء0.00...،!!...ء..يرلم..:.!
.........لم.دله!صساكمااررالك،*"عدلد!يو."ءدلط4لمسللاجب.بل

لا!ت-،واررمالفىخطاياهءنكليكفربالسياطجلمدهالكهـ*!ةمنويطلمب.بالعذابالانرنةمراناغهرلناديسى.وازإءسناالوحونتىؤ،.نلنالقد

وعىنالمسيحيةهواؤععززالذي(لمسه"ءاست!هادءنكث!راتخشلف."ارءليباراررصهـوالان.ءت،لأالا/شرالنصر!وهذا

الائيميرىآدركد05تماماءماثلةإنتائحالىأدىالذيسقراصداستشهاؤوقهـكباكجر،اللهنتريعةالىص.يا"/4يهـبانما))4ازيحسو!و

التكفىرىا!ولىطرعوا،سقراطباعدامارت!وهالهـذيالجرمث،عهـة:الءمليبعه--رةالرهدهيرمرانمإ.النصراىءدركا"ألأنساننتر.بعه

ةبمعاؤ.-ونادوا،والملاعبالميادبنفيالطماللحدادفاعلنواً،4ءتاناأ-ىإث"يرازمامبذلكآلصوتاننوبسالأنويرى.دالاستشمهاغبر

)35(((لسقراطتمثالاواقاموا..ضدهال!ثوىاقا"واالذين4ءيء4خ)33("ا،ذسانوايرمانا!ريرفىرفي؟والهءليبا

اللقبمترسي!خمنالفكيئاللمسة!ذهعبرالهوتتمكنوهكذا،...،...،..ل..لبمء.،

.الانكاهفىيالجمهـوراث*لمرف!الليهايهـ!ف!التبموالدينيةللأؤجةالاخمن!االمرسير-"لأ"كاانل-اد،رعهرحيلهىاجمو!أوهـيرإجا

الكن!-،فىاناليوتي!ء!داذي-الأساةواؤعافيبر!ؤور-ت"بكبمااررىوالدؤ"عصر؟هـ"،امك:و!ر"ت،وركأوياجم!اوراالىيرإ!ج!ونبيقهبضؤت!ل

ح!اللياتعيشمهإيزيةالانكزقىء-)دإجنلر)ي!قوم"قىانكلجثي))اعصاب،دة!روبةل.انور.!عن

كأ"ير.بر.يرهقىز!راظرووطلأشر"وألرءل!/4قيقديملمةاورافىئد(اودسى

الكاون!ائفي"فبما!لىجريمة))اليوتا!رحيةبالنسبةهـذاكانكأف"ب!با،1!ام!،واج!باتنمذادواتمجودان!3الىفيلك

،"اللحلاجمأور،ة))4ومسرءتالص:وريرلصلاح"بالنسباءل"جنونص،ولؤكماز!-،ر))الاييسفموأ"و!مفىادالا*متفنمهاعلىصممقد

بال!ذاتالالم!لا"!ي))اللعربياكاريخرالىايف،ارة،ريخالىبآؤ"وراح.ثم!قىءبىا-ااصعلطقىامش،لمةء)ىلاءسارهزةجم!ةجاءموتهوان

بوش،حايضاوشحتبه*:تاتوماسىصيةلمتخءماثلةشخءميةويرنتروطؤ*كبمابذونؤاءواانماا!!مر،!،لمذإن5،ورالجهمني!سخررنالفرسان

منصورب--نينالحسهشخصبة!بنراًبرهبياسشتههادبعدالقيداور.ءلي!ماد!لى،-ررلملا2ول،زرا،بهيدينونناذبال!.،)سااكظامايستدو

4بلمآكازمجا!رتهبسبباء"هـلممالذيالصوفيةش-وخاحد،الحلاجالى))ير،!ؤء!انانم،ار"الى"-?بىاكأاولقطهذهءناليوتتعدتوقد

وهـ،3ه!كأمتب!ةله/ودبرتانذاكالؤ"ضش!الشبباكظام4الاصل!حياللكن.-ءقىمدسأة.يخه!ونهاحه-مةعلىوايقظ!م!اءوررجيناجمهـورصدم

له-دفد!ما!كتاصمحوكماهـ.(!.3)عاملعد!اصل!صورلةة.:انراًلم،.0.001.
............--كه!يعب!ىمه--اهـرصيالىيم!!يرا!حالاصبء!اًرة!بما

هنتظ--راوم!دياوق!يساواياءوق4بعدالحلمرجاصح"آذلك،موتمه)34(."اللحاضر

.)36("ارر.لممينبعضءت!جه!2ىأ/قطلىدءت-هاالا!قىء-مؤولييضعهـنااليوتفانو!كذا

الاولالجزءاسمى-ايضاجزئينمنالصبورعبدمسرحببةتتكونصالذ/الارقيفىالى/.يح-ن"إصة)والضا!!--ةالل!ظ4"همؤبمأ1لمء!ا

.((ا(يت1"بالثانجماموالجزء"الكلمة"بالءم!وروجهفيالثانيالف!ارس(مورفيل)وءسخ.(ليوت1ايخاطبهم

علمىمعالقاءجوزاشيخ،تمثل"؟ثرةلوحةعلىالاولقسم9ابرحيئف!ي.شاركوفاانكمفعلب،الاءرووافير5لوزرثهةكاناذا"

اكثىريح!لذاتهبحداإهظرو.بغدادساص،ت!اصدىفبماشجرةجذعو،:ا
(373)ىددلخلواءر)،ت-اليواتأ"3(1)

"ير3"هة-ءأس!ماويبوافعويه-لموناماشن!فهاعللامةمنثر3وادلالةمن"اوللل!!ممأ17!يأكاح!!يااةم"-.3ء3!أمه-2!كامم)؟3(

مشدمى-هـى-!-رلد؟-ورايىف.اأ-"نيل+ونلاالادبتارايرخ")35(،(ءيآح70+س!أهمآكا!7آيا!أ!س!مكالأ،7ا!و7!اأ*!،5)33!

(173)ءى-خفاجةمجلة-بهجةاصا!دبظلأام-"ؤويواايىواتبيئ!."اؤطشر")،3(

(702)ءى-"الهحلاج1مأساة")36((901)ء!-66!اابريا!عدد:"المسرح"
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الحكاموغصإبسخطاثارةالىادإىوالذيالملضهـبةومشتلاتهالدنيويبعضحوارخلالالمسرحيالجوهذانكتشفرإنروح.والابهامالغمدإض

هـنمم!وحشيءبانهويحى!،للاستفسهادقيوفىبيكيتكانوكما.عليه:اهـ،رة

الصوفي!ة":مجممسثة"مقدمأوردهاللذيالحلاجاحساسكانكذلك،اللهسكضنافيوضهوامادا..انظرةالتهـاجر

مش!يئتيمحققي!لتلنيمنكأن"مصاوب!شيخ:الفلاح

الرحمن"ارادةومنفذاليو"نلقىمالأاغربما

ال!لاجكانكما.إتماماالاستشهادتج،5بيكيتاحهالىنغسالرجلذا!صق!يقةنشبمءكليج"لونجميعاالمارةانوندرك

مزيدالىبهايؤمنقياوالكلماتبالقيمسيدفعاستشهادهبأنيحسةالقصإيةجوهروعن

زرعها:التكطالمجدبةالشجرةستبلغحيثوالانتشمارالانتصلمدمن؟ؤتاو.لم"عرفهلةاللفلاح

الجنانسيدخليقتلنيمناق:يقوليكان"؟ق!يهمناو

الفورةات!بسهـءفهلانه؟ا!يبعلم!ا!رفهل:التاجر

الور-!نخرإادبالدمااغاتلانهالواعظمولانااسأل

العه!بلفظبمازرمحتهاجدينةنت!جيرة؟مولاناياتعرفوول:ا!فلاح

الاغصانطالت،فيإهاالحياةفدبت.المارةاحدفلنستنإللا:الواءط

الزمانمجاع"فيتكونمث!رةلصلموباادش!يخهداحقيقة)تقصبمجهإوداالمارةجمهـوربإذلو

"اوانبلا،"و!دون!طخضراء:الىالسؤ!فاعلىلنن!جيب(مجموعة)-دورسيدخلو

عهـبرتولقد،زماماادوبسيمث،العطاءينبثقالشهـيددمفمن؟ادملوبالثس:غهذامن،قوميا:الواعظ

ذللك:عنألليوتاجوقةال!راءاحد:المجموعةمقدم

هدائكوؤديرسيكرزدملان.بالدمللفدائنأ،باللدم،تكلرحمنحهـهـك"؟قتلهمنتعرف!هل:الواعظ

المقدسةالاماكنلتخهلق،الارضستغني.الةتلةنحن:المجموعة

ءيمالمسهاجلمندمهشهيدآهرقاينما،قديسسكنف!أينماهـنلمجموعةيمكنك!بلأور.المارةالصريحةالكلماتهذهوتصدم

هـ،نراسخ!ةنحوالمقدسةء!ار.لخصلعننحلقلسم!يرو!مفمبمفكمافىن،المجموءقيوانحلقاتلاوجلاد!-هاوليسالرجلهـذات!لاناليالسين

....وحإلاف!اغرينالمالىةويظل"ابالكلمات"قتلتهانهاتعلنعندماالاشهـارإهذه

وينت!صي.الساذجةالرو!مانتإميةمنبننعيءاس"شهادهيستقإبلج0001ا-ء.:101.101

ش!خالعديدركلم"الفلاحسالواعظ-اف!أحر"ولورسالاولا!طرطلببماعه!احتالمجموء4اععاءنسوى-يعا!و!ههـدون!و

...."رقبتضافيرمهنحملفلهقتلى"كافرزتديقصيحوا"تقولهانمنها

قى.المطمنالمصإاونلتقي.الرجلهذاقإتلفيمسؤوليههاموعةالمجتددكوهكذا

فنم!وص؟لخدل!+!االالالبودتم!امابهلهلساءللعدرربصدالمت!فرجويعودلىصلاس!ضكأ:تعلناككيما"المعوفيمةمجموعة"!!ا-رى(كورس)بمجموعة

من!هإاكلارتدىوقد"الشبلي))وصديقهبابحلاجفنلن!قبم،المسرحي"التتإلمناه)تإانحن

خاصانهجل!،جمن!ماكلاانالحوارخلالمنوندرك،الص!قيةخرقة!ايض"،(لما!كامات))كانتوادأق!م

الصوفيةالتجربةانيرىفالشهلي.ا!صوفيهالتجرإبةفسإفيبه

ب-ل،بالدفياوالراهنالماديبالواقعيرتبط-ولابحتةذاتيةتجربةاتإلالىيلجإل!الصبوربإرصلاحاننلاحظهعامن

ومتابى:مرئيخامىبعالمالحلاجصلبهن،اتنهاد!ةمنيبدآانهبلآنيوتؤمل-لماال!أد.يخ!

ؤو!طإاسمعحلاجيا"هـ-رإشكبلاانإعإارهاطإةوهبمبغدادشوارعفكب!المعل!قةجثتهوامام

الدفي"تلهيناهإتى،الدنيااهلمنلسناو"-نإه.اللحديثالمسرحتكنيكومن.تمإ،ليوالىالروائيالاسلوب

...01ء.ا.+يربدأحب"اللهثرفاوبيكيت"آنويجانبمسرحيةتدكرزاا!لقطة
الحارجيالسإميهللعالمبمننمكلاتلعثاالايجبشاالتبإليىو

:اعريزيةوءمرفةداسدلمبطنورمناللعوفيةالرؤيااناير!هنهبمابلتوما!!قبرءلىالا،لا!غعسلويمفتحبيكيتوؤاةبعدمسرحيت"آنوي

الباطنللنورننظرانت!ناوطريق"هميبا&.وطيجلدوهأنالكهنةمنيصبوهوالملكجوارهوالىبيكيت

قلبيفياجفافبارفيفاناوللذااك-ا!ةاننرىوهنا.!بييتصد!هتجاهخطياهعنيركفر

ؤأسعد"،فيهواحدقالتيهنإروتحقيقانجم،،رقصدم4مسرحيتنهاقيفي(ليوتااستحدمها

التنيابرىلئلا"للناسيهبطانيخشى"نهباكمبليولعلنالاوهـ-ىااللحظاتمنذاهـ:ودعبدصلاحادهال!قد،ا!ةراجبدي

قيتلسوفذلكلان"العسرىيوؤى"و"وأليسرىالنعمىفيتمنى))هـ،دمأساويجإوتإوؤإرمح!اوالةفيانل!جانمعلكذفيمذقيإ

!ولمبه.الوإراتإنعدادعنإىوليكونوااللحلاجمأولةلصالحافنطلرةعواطفوكسب

ا)ناسو/اقعءنالطرإفطيغضان41يمكنلاانهيرىالحلاجانالااح!ساس،يصإغونوا*"ضهإانكورسكانوكما.وتفومهالاهـتيعابها

ؤ،!وللذا،ف!يهيعثصونالذبمماوال!روالاضط!،داللعذابعن،ا،ؤلماننرىكألكالكشسعةطشماةوبالتاليبيكجبهتطشاةبمسؤوليةمشتركا

!فعينيهبملىءله.يحدقبلفقطقلبهفياجفانهيرخ!انيمكنلا-"الصوفيةمجموعهـة"و-الفق!راءمنمجموعةو!بي-"اجموعةا"

:بالكلملمتاونووصرختهاحتجاجهوليعلنوعذابانهاللعالموحل3نوالحلاجقنلفيبمسؤولص!،جميعايحسون"المئمبلي"وكذلك

شبيبميا"-اتف!لاح-النناجر)ثلائطإاًعتبارلنا.فببمكنالواقعوفني"!بالكلمات"

اللهطكمتفياسهولىالشران!لمحيثااليوتبكورستذكرناايضا"مجم!ثة"يمثأول(الواعظ

الدنياعنالعيناغضكيف!..احدثنييج""حهناكما،يجريماق،معنبعجزهه!ويثسونث!كطءكليجهلون

"قلبيايظ!لمانالاوبقائ!مصممصهمبسببالحلاجقتل!ؤوببةوز!لال!باشراكههـمث!عور

ذهـكعنلمىويت!.الحلاجعنداللدراهيالصراعينفجرو!نا.الاتراثهامثىءلى

الحلاجالصوفيطرقتشابكتلقد"يقولاذنصإهالصبورعبدصلاحشخصإيةالىباتإعرؤطنبإهـأ"الصوفيةمجموعة"كاماتوخلال

يحملهل:الحالروقة!ةووقف.ءإصرهفيالسياسةرجالطرقمعالداخليالازغلاقمنوتطورهوالانسانيةاأصوؤببةمفاهيمهوالىالحلاج

فتضيع،ال!ناسبنبهاويمشي،خاء!كشفهيالتيالحقيقةبا!ا!م.للاح!كوانطلأقهتيمررهالىالم!!ودةالصوفيةالتجربةعلى
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1(خيانةاعظ!!والاخهبرالاخراءن!."ؤ-بيك"مهاأم،اللحفب!ةص،حبويغضهب،!ندئؤصءموءمبخأ،

السلطةسنصعالمكنئهوفالصراعطريرلمقالحلاجا"امينفتحوهكذا"؟"؟نذذا

سيخوض"وو،!دالألثهاتىتصصيمهويعانافهدةالصءج!سببةصوؤ-اسلوكاالخلاجبلمكانا"-،:امردناحدهناللكنعم

الءب)ءف!اداالمميع!مروعامهما3و"2ء؟برفنىحتىربانياالله!رق!كطفنيوبرموصءشكلاتءنالدنياؤلمااعمأاللطرؤطبرمضيجمفه،بصوذايا

"...المع!موقفييرحببىصةىا!ماشقموتاالصادقديةف-وعندتدقهانحولد!!ه/ء،!رآنوامآ،بعت!خاؤجزيقيعالم

الت،جر(،الأل!ح،-واعفا)!للأورلىثانيةقينانرالئالترالمنهوفي.قلإ"نورتالتكبماالء!ىمةهـةخصوصوزضجعو؟طامتعمركزه

ؤأثبرونلهسى،شيءادراكاوفهـم!!نالمظ،ور5بعجزي!سيزاللاو!و!ةء:دراء-ةابعادا،أواؤعءافي،زمس(كهذهالصراعنقطةأن

يلتقيء"رماوذلكأبسطهـاءاالناسولدىادصوفةلدىالحلاجسلوك؟و!--،ءهوء!ا،سسحي"وتيادرا"كماأاعالصرنرهـر.رلأ.ونااننهابا"كا

،والامهـم-عذاباز!مءنليمسحبغدادساص،تاحدىفيبا"لنايىالحللأجهـفانيركللماالصبورع!!صيلأحانالا،آلداخلييدتبصراع.!ذترزل

والزفي-هـؤفيآل*غرب!مةويرعمتقلونهيستفزونهالشرطةرجط،لانالااعوالصرالجذبمريزنقلانط"بح:تسريعبشكل،زهاجتبلالءساع

أف"الاانفادهالحلاجومرإهـيانصاربعض!وي!،ول.اماء،!4وربئنادوزاعلصت!مب!هعه!اليوتفعلوأما.اصرىزقاهـثانويرةالىالررأءكم

بينهمتدوي-رةالاخكلمات".زلمركاالل!رببربرؤضإبئ-افوا-وهم!ادخاربربيناوشخوهربعضباستءهـامالدا"لميأبهلمذبت

ا?حابير،ا،لا"ا---ىاصللأحل!كذفك،ا)بطللنفممهيةصص"لمةاوصهايمثلونالذيرن

بالابيمتلمقوالا"الضء:لي))"ت،متماء،!،لم!ويننتهخوهربا!ننخدامهذهالت!ءهـبلآعهلي

"كلماتبمااس"ودعكماق!اةابعضآلمع،ت/الظولبرهءنوكذيك"ؤا.نكبنابرا!"م))س!و!والر

،آروأعظ-)ميرسيظلبه-مابمدادشوارعفيطةالشرادهوزن!.اءوا!سج"

الواءطويعىر.أ"اصهيرجريصماشيئالملمجقهلاصلمئرا(الفلاح،ات،جواال:طلذ)كان،إوؤوةأ)*!تاة:طلالسرا"كباالءساعاءطى"الى

:هذهيهلماتهالقفلالدهشة!دهءنءرة!ةؤعلا)--،نواله،دايةالب!/بمازهـا"اا!ضم!ءحميةمك/4*نرمايركنلم

..؟خ".ابعالرويالمغ?وص،صقىالمغبىبنمع54ساعفيذاكتم"لوؤدللتزعزع

الشرطة؟تأخذهلكي،باحبم.)خطيءلمىؤ،درةكأتافينتخء"جةءنف7يهنضزءزعالتهذ:عبرالهالا

ءريبةؤ،لايام،كلوءلىادريلادفعقيؤالحلاجشخءصيةاصا.لم!دةاللصواماسكالأتمنمزيدزءو!ض"ةها

"..كلمافهؤييرتءرزمن،والعاقلاللحظاتصهض-ذير:دو!"و،أعالصرفياًلسلبب"ال!ناصرادههـاير"منذ

ب-!عل!اطلقا!ذي"الحل!جمآساة))منالثازياالجزءوفيمطإف،زستصآنرهانيمولول!ههابفي"مؤمنةورماسىكةشخصص"لىا،و

لداخالحوجإوضعحيث"غايرةبأجواءنكقي"الموت"ا!ممارصبوشالىءمخ!هيةؤ!قداولذإ،وى-إوكهامواؤ!هاؤولبقىصهبوءكبمارءهلوانها

يك!.و.بصءلمعبهقرارهااخعبرافالمحكم!تصدر،كم!للمحويرقدماد"برنا!ش":ا-ء-"الممويرط))مع.حىوارهويرإخذ-قييقبمدرامبم/ءساعايالى

علميهويعرة"،ناليهيسميلهماالسج:اءمنباثنبئزنزازتهفيادعلوجؤور-لوكما.اليوتاصسرحببةؤضيعماتماما*مغا.برةص!هـة-والاخربزن

مه""ره?قهلموالهربكرةاخرىمرةيرؤضانهالا،الى،ربؤ*رةبهـجىاءوبيجتاًطكببنالصراعوبدءالخط!اجراسقعءتدماا)-ونا

كفىاحوسائلامامهتطرحبالسجناءالحلاجاًحتكاكوخللال.احضوما،ا"هـ:وراء:دصلم!حو*للذلك،ؤلفطمنبصنجبتءودةيعد"رسول"

فاالا،الظ"لمكلاؤح!ةاًلعنيفوالنض"،لالسيفهيبهابفكراماخرىبر-أنوألث:اىلاجالمحلنلجمعفا.فكبنابرا!يمهو"رلسوق)).يدخلاذ

اللصادلص-نهاالظالم!!بز"جمهرايجهـس!يفااننهاين"نو!نءليتسل:"لواءابالصل!جإظةينالاكلرولاة"

اصراءوفج!تؤكريةدوامةقءالحلاجالسصجهـناءوافكاركلا،توتفعوادقيولون..."

:وجودياخني!اراماموجعلمتهجديدامال!11امرفييىغورجل*ذا

"؟ويقي!صيروحيؤكبمااربيعاقينيهل))((العاءفئاصظديؤلهبو

لنةل!كط؟أخ"،راربربىعونيهوأم))خ!راسانىا!الل!رباوةاءتالاصركرةالرسولءإء4ي!رضوهـ،

أ؟اختارماذا،لن!احةرتووتجممابيكينءلىال!رب،ءرةعرضءت-،ماتمأء،"المءهومادءوركطأيرهدىحت))

؟صوتناارفع!لدهخاررةلاقناعه"حاولةلاليرؤضصالحلاجآنالا.قبلمنسه"راطوعاى

سبغي؟ارؤءامثر31لمنطلمقتظل"ءهرب))ءسخةنارةماءبماالىاللذهـ،باواللنلاد

؟اًخءارصادا((أوصاسياؤرنسه،لىاعد))كلمقى.نترددكانت+*،حيقيضهاصدلال"رةمن

"؟اخة،ر"اذاوانابىفلماءءلم-حااءسارهالحلاجإ"لئاذجدوىدفىنذلككللل!نو

وجىتفيسب!ايرفعان:الاختيارووااماما؟راحاارءللأنجبرظلشهـإوكهبانازتءجملييخبرهو!"أ"4رليرغبةءنوبرءرر؟"ملا!الىىيرنزل))

"النترطةكببر))يعانضدما2و؟ؤمطوكلما)ته4?وؤع9؟رام؟لطغيانالحيلاجاي!روءندء،."لناساءأنالهموؤكطثوبريرءرم"4سيجولهذا

ألاصيارمنتمآدقىلانبالارتياحيعسولأالدونةقضاةامام،كمةلامسدعوئهومنت!كلا،مالفال!الىالنزولوببن4بتجدادايقف4ا)"هـوقبثوبان

اللمه:بأرادةازت"تقد:ءورلناالءصوؤءبئخرقةفيللع

ربياءطانيامااصاى!!ا"اخرقةاهديتعني"

اخارالولاطرافيفيقيداكانتان

"اختاراالهالصماءالجدرانجنبابهنجبئافييلقيني

!نلافةمن"هونة.محكمةاهامللحلاجشكاببةمحاكمةتجريثمومنكدلمل.نياحبابركطبسمعلاحقت

بأنوندرك.سريجوابنسليمانابنوااءهـ،دياعمرابوهمؤضطة"..اخصهااجفوها!ائا

القضاةاحدويعننوادانهـتهبالحلأجللايقامعمسبقامبميتةنيةهناكفيابدرامكبهاعالصرذروةتكونلانته"لمحانتررلمكماالنقطةوهذه

وحقب!ريةوي!ا!بالمبيتةا!نمية5هذعلىاصتإ،جهسريجابنوهـفيالدرا"بالجووبر،*ىءذكهجاا!ءضماراتسهثممرلمانهاالا،المسرحبم

هـكأم!،3ان(والواؤع.هةء!حكماصدارقبل4نففعنالدفاعفي،ماةاالمراعؤ!ماازلإه-،رهبعدبريكيتتادأاماوهـكن!كرقافيجيرهـ،)نرا!هسوري

نأورغه!،انويجانيمسرجةفيتبيكببمحاكمة.لىذكرنا!ذهاوءلموج:الاربعةالمغوينهع

اسهجهواباناالارسمي!ةصحءمةلن،،إقدملمء*سصيةؤ!بماالهوت.جفبالغنىااء:حالافيلا،واضء،طريقبماءمبح،الان"

اعص.-اءوؤكا.اءنريادلميئمحاكمةبمثابةيع!بيكبتكوجماسالفرسانثان!ية"رةالنمطب!ذاتييئلنل!وؤطالاعراء
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!!عىحىبينتةءكا/زرؤ!ربسسعةةالمسرحيالا"!اترؤمةوتصءركمتمثصلاالهزبرلمةالشخء!عجلتمنطرازالىرة"وؤط:وراللص)ء!!قىمحكم

لاجالحضد.!فسمبهمةدةت-هاالملادلاءاللحلاجصديق"الشمبلي))اكلأ-بالف"ميفةالشخصم!اتاطرازهـنوهـيعمطروابونلص*يىمابابن

باهكةواءللاجاكت،م!"ائفقراءمنمجهوعة))كورسصةدءىيسوكذلكل*وز"-اقة-معادةوهيأدراءجمةااعمالهفير!!توؤإالىالبونةياجأ

قاء"المج!يتعآنو،!كذاالشرطةقيلمنلهاار*،زعلىفي،ءوالزندقة"-م.رالمحاكمةوخلال."التفكيرمغخة،التمكير4حرفب،مادية"

نوضعاوهكل.رقبتهافيدمه.ل!حملوا.،،/بئنرلان.يجبالحلاجالء-،ءكأاؤشدةفيالفةنةبدورا!اء))بمحاولهالحلاجالقضاةرئيس

.انحلاجدماراقةءنالمسؤولةموضعفي"موعة311))ؤضيرا)هـياو-ددا!وسربرجابنالرواضيانالا"الدهماءو؟ءقول

الممصرصيمةكأ،ملأيال!لةدؤءعند"،4مسرحتفياللميوتؤملوكما،ال-!لابممح،كمةلهايحقلاالهء،ساالمحكمةانوي!قولالحلاجادانة

،مذلك؟فصهالجمهـورعلىذللكت!بعةوالقاءهمجريمتتريرمحاولةالىمذنبانئعخص،وليس"والتصوؤطالدينصالات"نص،لة"يفتللانه

كلماتفيمتمثلةالزكيةالخدعةهذهالىبوراللصعجمدصلاحلبطالفور0عاىتذكرناسريرحابنالقاضيشخصيةانوالواقع.ماثلا

بدءفك!اءأنوااادين"الصوؤيينجوقة"وبايوالث"قةالجو))بيئةلموةاتاخنروجودرغماليوت"سرصيةفيابعالرالمغويبشخصية

عب!يعود*،،،.ؤهمبكلمالحلاجقتلمس!ؤو!يةيرتعملأوىانهمالمم!رحب"ال!ر؟قاجه،روكيفالصسوؤيةتجرت"عنالحلاجويتعدث.بينهـما

عمرابوالقضاةرئميسلأكلماتفياخرىءرةالخ!عةهذهالىا!-ورالمعر!ةايىلموديلاالعا!بئنادركويفطا&"وؤقيل!معرفةالطويل

زهائي!امسؤو!أجمههامنويتنحصلالجريمةيبرراًنب!ولىهحاولالذياياهامهء4التياللقيمءنوي!تحدث."النجاةسر!والحبان"و

الشبلي""صديقهوعلى"الفقراًءجيقة"علىدلكتبعةوليلقي:الممميعمرمعلمه

بقنرلمه:طالبوااللدينالثصوفينمناصحمابهوتغزتدصق،،ةالنجسر،الحبهويقول"

سرهك!معفقدص،حبهالشبليلآت)االصلاهوانتالمصليانتتصبح،حبيبكبذالطوتغت!

امرهوانفذتم،للهفمضبتموالمسجدوالربا!ديانةوانت

الاعناق!!ه!دمهوحملتمرأ-تحتىتخميلت،عشقتحهتتعشقت

ونتلىانواءرتم،لالكمجمال،الجمالبكمالاتحفئي،حبيبيرايت

"الشجرةجذعفيويصلباًلمحبةبكمالؤاتحأته

الجبىامةرير.%القفساةرتسيسيحآولوبراءقىبساطةوبكل،وهكذا"فيهنفبماراورت

ايرقىال-!وله.فحميلورومنهافيةبصورةذلكمسمووليةمنخصهلوالت"قد"ةفيالحلاجؤلمفة"الصوفيةمجموعة"مقدملف!،)قد

ذلك:فيوليةورؤ:اللكلماتبهذهاالسرصبية

!ىكملما!لىواة))واصراثنعر..اللفهمتبع،))

نحكم"للمالدولةقضاةنصنبلتعرف..العامتبغلا

"فهس..الن!تبغلا

4سادؤمواقفليبررالنابسوجهفيالقضاةرئ!يسيقفوهكدا.....

عن!ما-"بريضوريتشمارد))الرابعاًللغدارسسألكماوليسألالحكامجماالغزاليعنهاتحدتالتياله"وفيةالنطرهجوهرلمركوهنا

وجوهفيعريح،الاؤهامويىلمقي"؟الاساقفةرفبسقلالذىمن))ةظليم"نلاماجواف"!اخهىانلطوظور":!لاذ"الضلالمناةقدا"

..ؤ*لمت..اً)ـنه"فاتوتدل،لواأحبااذوقبلبالتعاماًليهء*ولالو

عمدمافىصى3تثممانيركاامومر!لفعلممكمفعلكماغملع!لم!ممؤوبىر*كانا)ك،لبيبطريقتعصيلهيمكنماواى،اؤوالاربابلأ،احوالاربابانهـميقيئا

.-...،..10.01001؟لم"بل،والعا!بارممهماعاليهسبءللاماالايبقوام،ءصاتهقدا&لمم

.إ"بريرالتتهك!غمربوهمفارليس!بوين.."*هلمه

ادتم".)37("والسلوكبالذوق

!كقم،حئمتم،رمارسه"سلوك))و،ص!ف!المتبهاي!مس"حال"ؤنالته!موؤ!

!للعامة!ولواؤامضوافرقفيهايظهـرلابحيثبهالاأحاداواللهفيالفناءلدرجةاحه،ناليص

الحلاجحاكمتقدا!امة0)28(والانتاا،ز،،اوضوعواالذاقينااووبوالمحبا"حببين

"..امضوا..ا"ض!ا..امض"واالصوفيلسلوكبايلتزملاالصبورمحبد"حلاج"انرالواقع

تكتسب،ا!بااللحلاجماساةعلىالاخبراًلستاررر-هـلو!كذا!تثوا!!ككائنهو/بل،ذللكضديتمردفهوارشهايةحتى-

اسالانسحابعلىوال!رةانىمولصفة،اليوق"سرحيةصلاف"ةوالفالنأس?صلرتهيقيموراحصبانسانيبا-لموكااللبدا.بة

ءئآمأدوو!:ب،ابروتا!سحيةآناذ.ار!اص،نيالانسالواةع"وسلموكاص،لا"فهوووراسحءطكانوبذاييروببثكلااخفقي

ا؟،ريخيااطارأ!،ضمنتنحصرنزادينهوا!لىالا!ألافيةوقمهاادؤكريةوف،متهم"قولا))والظلمضديكوباتربالكامةينافلوفئانانسان

وكما.الممماصرالانمى"،نواؤععلىظلاللهاتسقطانلهايمكنولا!ط5صلكما"اقوالاربابلا،احوالارباب"اننصوؤبنبأنءلمما

،)92!"المعامرالانسانقصةليستفانها"بروسارولويم!يرقولب:بومجدودةعهـاجزةتظلاللحلاجبةالثورةف!اروهكذا.ا!زالي

عنالدفاعفيراههـنةنجدةصرخةالاتمتللا،ءمر؟اريوتومرحيةموقفوبينصريحثوريانسازيموقفبينوالاقىطارالازدواجيةهذه

....،ء...ا100.10000ً..بكلماتههذه4ارمضءنالحلاجويعر.محدودداتيصوفي ظةمحادلالا!ذا!لأفهيللذامببارالهاوعنلالجليريهلكعي!سهميم

مسرحيةنجدبيضما،الانس،نيقىوالحضارةالخرتطورمعت!نسجملااصعماذا"

اناللفةصففي،الم!ناضلىالانسارء!ففيتقفالصورعبدءملاخاتحك!انالااطكلا

بمصمون"متنيلذا،العادرةشعبهقضيةحدمةفيكلم!.نهيضعاذيا"السواصةاريحاكلماتيوكئقل

هـءوتجاوبتواصلوتحقبقالحد،ةعلىالقدرةيهبهاسليمانسانيافنانا"مةيستعيو،دفسهصلاحيشيركما،!لموالحلاج

عموما.المعاءس/الانسانمث.كلات.الكلمة:الكفهـاحيقى

ضراةروفهاااغراقا!لللأابولدكتيورابقلمم"وةالمعرأ!الفيالتصوف"-)37(
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