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عاىالصوفيئمعادىءاولتلقنقدكانالحلاجانرعم،اللعداءاللشيعة.ويقيبمروحيفيربيعاقبنيهل

اللخلافولكن،اللعظيماثجعيالمتصوفالتستريسهلالشيخيدي؟دودهعنيأحفىاد

فيرحل،اللشيعيالاقظعصهرهوبين،السنيالمكيشيخةبينيش!تعل؟المشتبهةوالافكار،المشتبهةالالفاظعيومحجبتهعينيعنام

ولكن.والظملواللصمتوالصومالحجكلزمعامكةالىالشاباللحلاج؟لنفسياكأارانيدعوئيهوام

الثلاجلرحيلالحقيقيالسببحولالشكوكفيبذريعودمالمين!يون؟اختارماذا،لنفسياخترتهبني

فه-4احمدتاللذيالوقتلفسفيكانالرحيلهداانيلوحالهبقوله؟سيفيارفعام،صوتىارفعهل

نايضيفماسينيونانوهغم)4(.نهائيافيهعليهاوقضىالزنجثورة؟اختيارماذا؟اختادماذا

ةالا"وحدةانمناليقينالحلاجعنداكدقدالزنجثورةعلىابقضاء**3

طريرقعنلكن،الدنيويمةالحربطريقعنتتمانيمكنلاالاسلامببةطريقالنفسهاختارقدالحلاجالمنصوربنالحسينانالظناغلب

الحلاجاننعرف!فات،،والمجاهدةا!زهدحياةفيوالتضحياتالصلواتوهو.اللحقيقيالتاريخفي-ا(كعرجاتكثيركانوان-وعملياواضحا

ةأاررعمل!-الاهـوازالىوتأملهوصومهوصمتهحجهمنعادقداحلاجاانورغم.الاطرافتقطيعبعدالموتالىولادىاللذياللطريق

المةمسخة-الخلافةثوللةءلىالناستأليبفيوالراءبينوالثوريبنبنفسالطويقهذاجمصطكيمالعظيمةاللصبورعبدصلاحمسرحيةفي

ماسينيونمنذللكنعرفونحن،هناكليعظ885عامفيذلكوكانيمراندون،الطريقهدابدايةمناقترابهمجردفان،الوضوح

القلىقالتوريا!ويبدو.استهدرمنالتاليينالصفحثنفينفسهنفسالىيدقعهلانكاكياكان،الكثيرةتعبريجاتهمنواحدةبتعريجة

لفشلالل!وظاصابهواللذي،والسنةالشيعةبينالمتقلب،القديم.المعتىنفسالواحدة0للخاتمةيكنلموان،الخاتمة

اكاسدنيامناليدونفضالتصوفبينوالمضطرب،الرنجارقاءورة!للادية،857عامفيولدقدالحلاجانالحق!بقي\التاريخلنايقول

ناب-دو،الاذفينالىاللصراعاتلأهذهفيالانغماليوبخاوصراعاته!عامفيالمئذفةاعلىمنرماث!اوذرجثتهواحرقتصلبقدواله

واالنكوصبقرارالطويينوقملهء!قهمنصنيفيركنلمالحلاجورص،حوالاوماالنهرينبينماهنطقةفيعاشاًنهونعرف.229

ور!!!.الز!جثورةايامافىممبصرةفيبهيحلمكانعماارةخليوورةتحتيئملصائمأصط!اظلحيث،للحجاللحجازالىمرة

ثورةاشتعلت،ا&بىاقشرقيشمالفيالاهوازالىوصولهمناعوأمامر!ةاعنيجثالهندالىاخرىمرةورحل،كاملاعاماالشمس

الاجتماعيةمواقفهافيوضوحاواكثرهولاانف!اللغربياللجنوبفياًخرى.انقطاعدونالكلاماللىويصغيينكلماعوامثلالةظلحيثوالحكمة

الكوفةقربالهجرةدارالقرامطةأسس.القرامطةثورةهيلصية1وعالماعامروالهالاضطرابباللغعصرفييعيشكاناللحلاجانونعرلى

العرجمبماالخليجغبربفي998تنهالمستقلةدولتهمواوانف،.98سنةف-يازنجاثورةاشتعلتفقد.الم؟كدالبطىءا،نهيارعواملتتهدده

اربعةالامامالىونقفز.مكةودخوا،الحجازكلهانجداةزواهناكومن،عاهاعشراحدالعمرمنولهيعيشاً)حلاجن13حيثالعراكىجنوب

قولالىلنستمع139عامالى،لنصلا!راًمطةدواةعمرمنعاهاعشراوليتلقىيافغلامبعدوهو،البعرةفيالحينذللكفيرحلوانه

بغدادفسيايامثلاثةلمدةمصلوباعرضقداحلاجاانالمؤرخاللطبرييدعىطريققططعانهناكيسمعلكي،والتموفوالمعرفةالعاممبادىء

الطبريانورغم)5(.اللقرامطةداعىانهفيهازعمواحصومهمنبدعوىاعترف،الشمالفيمبرهوبةدولةألسسقدالصفاريالليثابنيعقوبا

نااوتماماقولهنكذبانيصجلافانناللحلاجالعداءواضجيبدوكماالصفارية"المولهي،والقضا6الوزراءاليهاوتقربنفسهالخليفةبها

الشعيعة،متطرفةمنا!قرباشدقريبينالقراطةكانفقد.نهما4مياهحملتحين،البصرةفيكانالحلاجاًنوئعرفا(سجستانفي

بل،نجالرأرقاءمنلوارهميحاللفثماليهميصهراللحلاجكأيناالذينالىلتحماهاالنهرفيالزنجثوارالقاهاالتيالقتلىر؟وسالعربشط

نات!صننطعلمايتب!المهزوءلآالزنجثورة،رنامجتقريباينفنونكانواانهمالحلاجشبابفيذلكوكان،عليهااسيطرةوافتحهايبغونالتي*اًلمد%

واضحابرنامجالتفسهاتنفذانبالتالينستطعولمدولةلنفسمهاتقيم)2(.التقريبوج"علىعاماوعشرونخمسةالعمرمنلهوكان،الاول

يكونانفعلانستبهدلافانناولذللك.الواضجالاجتماعيمضمونهارغمالاقطعيعقوببنتالحسينأممنالبصرةفيتزوجقدالهونعر!

فيالمتمركرينالقرامطةبدعاةاتصلقدالعرا!شرقيلل!مالفيالحلاجالتيمجما!ثمعقبيلةمنتميمحىفي(هباكواقام،اكرنبائيالبمري

فيلهـمالدعوةاساسعلىاوللحسابهمالعملفيوشرعاللغربيجنوبهالريديةللفتنةحلفاءسياسياكانواكما،مواليهممنالكرنبائيونن13

ملة.كلمنالخلافةدولةعلىالخارجينمماقلمنكانتمنطقةالتي(الموية)المغاليةائشيعيةبالبدعةوتالروا،الزفيأثارهاالتي

،للحلاجالمؤرخالطببىيجريرابنعداءءنملاحظتناوبمناسبةعىدتلقىقداللحلاجانماسينيونويضيف)3(.المخمسةبهاجاءت

كانربما.اللعداءهذاسببعننبحثانالمفيدمنايكونقذفانهيناصبن13ارزي،السنيالمكيعمرالشيخمنوخرقتهالاولالصوفية

انم!صوفاوبينااحمافظالسنيالمؤرحبيناللفكريالخلافهوالسبب

الفكرىالخلافاننحس!لاو!نناالتمردالكترار!للقاللا!رترصقي-!طفيب-ع69صالثانيالمجلد-لعربتاريخ-1
.....-.5291التالثةالطبعة-نافعمبرودمحهد

الخلامةكرسيكان919سنةففي.العداءهذاسببهووحده.506ص-المصدرنفس-2

.65صالمصدرنفس-؟المثذخصيالمنحني-65ص.الاسلامفيقلقةشخصي!ات-3

ا؟ج-الطبريجريرابنجعفرادو-والملوكالاممتاريخ-5-برلحوياًلرحمنعبدالدكتورترجمة6ماسينيونلويس-الحلاجلحياة

.باللقاهرةاللحسينية4المطبعطبعة.؟عص.الثانيةالطبعة
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الاجتماعي،انناريفيالوضعحقيقة-يختالتللحقيقة!ططعبفهملنزاعات1اركانت،بالل!هالمقتدرهوضعيفخليفةيحتلهالعباسمبئ

-جمأوالتالاجتماعيالوضع!داأشجهاالتيالانسافيوراللقليةوح!يقةالسياسميوالارهاب،أشدهاعلىوالسنةالمتببعةبينالسه،سية

الخاصة.دوس!ائ!تيمرهوانتواجههوانترفضطانقررتافىهوناللخليفةسن!دالفريقانيتبادلهابهامعترفوسيلةوالفكري

عصرهادمناءاذهانفيتبدتما3-التلدايخيالوضع!ذاوحقيقةخرقمعتقدينكرونمنتحاكمكانتالتيومحكمتها"المحنة"قانون

ضنينوهو."وصين،قأس،ملتاثعصر))4بأنوصفهتتعدىلا-برهذاتحولواالذينايفكرحريةدعاة-المعتزلةبهقالاللذياللقران

والي،لحريةالناسعلىية.نلانه-الوأضحتينوالظسوةاللوثةفوق-المقتدرخلافةوفي)6(.الحريةهذهلاخمادمخيفةاداةالىالقانون

."؟لمعرفة"ايضاعليهميضن،نهولكن،فحسببالشبعاوبالاءنمنواكثر!مالشيعةمنبعضهم،وزيرمناكثرالوزالىةكرسيتداول

التيالكافيةالمعرفةعصرهم"يعرفوا"انحتىباسطامحتهميكنللم،الضرائبمنيخففانعيسىابنهوشيعيوزيرواراد.اهـمنة

تتجى4الذيوالممهصوداخلهصرأعاتهموابعمادابعادء!ويمةعلىتساروهماهـىودفعهالخليفةعئدالىخ!حامدوهوالرراجصاحبفتدخل

صع"يعرف"ان"!ءللأج!لباستطاع!يكنوللم.ا!صراعاتهذهاليهعلىاجابعيسىابناًنماسينيونويقول.القمحبمخزونالمضاربة

فيا،نسانيهوالمعرفةالافسانيأعنلظروفلهتسمحءمااثنءصرهفيالصغيرةاالصناعتنقابافقامت":"شعبيةفتنة"يسمميهبماذللك

أيضا--انهمناكر4عهيعرؤءانيستطيع/كنلم.العصرهذاالمثغرينوهاجمت(قبلمنوالموصلومكةاللبصرةفيكما)بغداد

علىيحملوند!لا.ببنونارطوفي!طاع.وضنين،ةاس،متثعصر(سجنهمنالفراررفضالحلاجاًن!يقال)السجونوؤتحتوالمخازن

الجوعىوجوعالفقراءفقسريستغلون!ةقععيون.الامارة!طةمن!يلحامدعحاولةالىعيسىوابنحامدبيوناثلةوتطورت

دممنبرالكميرهدفهانبلتلوثخاسرةهمجيةحربشنالىليدفعوهميعودوهنا."عيسىابنيناصرهالذيالحلاجمة3!حاطريقعنغريمه

*خرين،مندهـاتوامتهانوالتعمبأ،حترقةوا!رىأررفوكالابرياء-السئة!طر!ة-ا!شالمجةهاجمفقدالظهورالىاؤرخاالطبرياسم

تفتالروعينوالروجبنالماديبقوجوء!مفقرهمقضيةتضصعيفاتأييدا-الوزيربىلابنوصديقس!يانهرغم-المؤرخالطبري

قدهه،اوالقرآنخلقهـئ،فارغةكلاميةشقشقاتمنكشفةاست،راللىاو،الهبئةالىالالتجاءرفضامعاوالوزيرالم؟رجولان،!لمحلاج

.الطبريثسوةيفسرمارأينافىهووهذا)7(.دقةاًكتربتعبيراكورة

كأئذاتاذ،ا،.يففمالجوهريوجمننيولماعنهيةمنوألاحلسطق!مماتلجنةوانقلاليفو!يابهاء،-المؤرخالوزيربعكس-الحلاجكان.لهوعداءهالحلاجعلىالمؤرخ

..جائعاالانسان.بعيشحصث،المزريالحيواضماواقعهمانلهمتكث-ف،سنيينامكانواشيعبن،الفقراءجانبالىواضحاموقفااتخذقد

نالهمويتكشف،"اللملقملويموت،ظهرايعحز،صمحايصض"الادرعليطالبصوتهيرفعانعلىموافقاكاناذنفهوقراطة،امزلوجا

.......فقدفدكاناللحلابمانالظنعلىيغلبانهالا.سيوفهاترفعبان

الشقشظات!لرغمواحداشبراالاحسئالىيتقمملمالواقعهذاينها،البصرةالىالنريحملهاالظلىر؟وسرأىمنذبالثورةايمانه

جهدوضاعذلكحدثاذاحتى،اًلممكنةالقاتيغورياتكلعناللفارغةباسمالجرائمهذ.تقترلىالتيص!بهاآمنالتيالثورةاناكتشف

فرسان"صقانطلى،الجوفاءالمعمياتهذهمجاهلفيالانسانيالعقليتوقييكنلملا!4سجئهمنالفراررفضافهالظنواغلب.الحرية

واضعوسبلاشميءكليسحظونالوحشيةفهـانهمظهورعلى"الحقانمنهميوهـعيكنولم،طغاتهممنانسانيةأكثريكونواانلمحرريه

لتحريوالسلطةالىأيمسعون:اليهيس!قماولااهدافهمحقيقةبمن.يقيموهاناجلمنثارواالذيالعوليقيموأ

ماوسفك،طيداتمنيستطيعونماسلىالىام،وطاقاتهمنفسهم
....ء.بة،الختاميةنهايتهمنقريبةكاثتالتياللحظةهذءفيالحلاجكان

لحطحم!توحسااكثراًحوىليراًنيواجههمحمى،دماءمننظلاقهايدمررالحقيقيةاللفرصمةالعصرهذا.بتيحانامكانيةومنعصرهمنيئسقد

والعنف،والاستغلالوالظهرواللظسوةالفظرمنيتخلصكيلللائسان

همااكبريعرفانعظله؟استطاعةيكئلماذا،الحاجانغيرالتخلصالىالانسانيالروحطموحلمنييأسانيستطيعيكنلمولكنه

يحلمواًنارركواًممااكتزي!ركانعلىثاد!اكانفانه،الآخرونعرلىكلعليهانعكستحيئعصرءجوهرالحلاجحملللقد.ذللككلمن

!خلا،واًحساورمر..الفه!تبغلا":احلامهممناوسعبا&عأقماربروهر!زايحمللمولكنه.والاجتمابحبةالفكبريةالعصرهذاتمزقات

حقيقةالىالحلاجنفذالقد"تبصر..النظرتبغلا،تعرلى..حينار!ورور!الا!أ!ةصور!فيحملهوانما،الجامدةصورتهفي

ابحرود!لهاعجزهحيئوبصيرتهولعرفهواحساس!هبمشاعرهعصرهار!كر!ءهـصره2هر-اثمن"تعريجة"كلفيالانغمأسعنيتوانلم

وللنظرلهولهوحييئحرتحققلمللإبترلنفافىايقنالمعرلعلمفةاو(ا"وعىلضالفهمحصملبمعرقدالمخرجعنالبحثمحاولةفييترددولم،القاسيةوالسياسيمة

....-..ءاسم!تحالةأكتشفوحينما،والفقرالارهابمأزقمنللانساناللصحيج

.الصاسالىعرفهبمايصمىاندرروالما،مسووليةيحملىاربرءلادورفالىرقبتهيمدانقررا!رجبهذاالانسانعصرهيمدان

ايعوصفةي!الحصوحمللاعلي!يث-عنعقلوس!سموبمضطرالحلاهئافيلىعروفمانحنانعنالعاجزةافكارهبدمائهيرويلكي-الغشوملعصرهالنهافيالسيد-

الدراماحلاج،(لتارإخيه"الحقيقيةالصورةعلىثحصلحتى،الئاس.الضثين،اللقاسي،الملتاث،العصرهذأفيالنماء

الحقي!بى.ءمرهجوهرمناصابهماومقدار،ا!ماصرة"الحلاجطسأة"الصبورعبدصلاحمسرحيةفينجدلاكنافاذا

وتق!عالحلاجيصل!-الدراءلمفيءما-اد!ىا!ارهـخرىوحققضها،الاصيلجوهرهانجدفاننا،معظمهاولاافلم!تهـزهكل

..........وختامها

الال!سبابوتكل،المئذنةاءلىمنلىمادهاويذرجثتهوتحرقاطرافه

اً..هـنولاالزنجعننسمعلن"اللحلاجماساة"مسرحيةفي
بحكيها،فلاالم!سرحيةاما،اًلالسا!"يحكي"لتاريحانرعماحدة

005ء.و.بالاقواتالمضاربةعلىالثائرينالصناعءمغارعنولا،القرامطة

ماثلاوتسمحضهار!حامسلمعناهااوالكببهحفهمهاتستحلصوالماولا،الوزيرالفراتابنولا،لسني2احامداسماءنسمع!نفانناكذللك

هدهلتحريكواًلهملياللفكريا،ساسهوأليكونالدرامىحدثهاراًء
نصيبهاء!المع!برءوقفهاشخصيةكلولمنحولاحداثفوقمنفرقةأياسمولاطاعيةاياسملسمعلن.المقتدرالخليفة

والاسبابالواقعمن

ال!ثأملالكليبالمعنىالمعأصرةاللدراما!.اللنتائجالىالمؤديهعاشواالذين"الل!راء"عنسنسمعولكنئا.الحظالعالريالثوار

ناسيان:التسابكةالكثه-رةالتاريختفاصيلوراءكامئايظلادزييعيشونوالذين،دمهأجلهممناررلاجبذلوالذين،اللحلاجعصرفي

وابالرنجارتبط!دكانافييهسمولا،لثيعباول!نياادحلاجيكوناروحيفيفيلخ!يلأنشا.جديدحلاجفيهيصلبعصركلفيأيضا

لاشتراكهباثرةاودفعيةنتيجةثمةمحنوللموليست،لقرامطةبا.6؟هصحتىفيليب-العربتاريخ-6
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عادشغهخبلممهالبطشيراهنانقررلقد.الباهـ"القواغدبهفيغانطروعصرهرفمبقدالحلاجانهواللحققيقةجوهر.الامةوجوه

اانماالرهانيكسشمنانايآمايمرشكانولكبه.الرهانسيخسرانهغ(قعصرهيرامياًن.اذتارهالذيموقاههووهذا.يغيرءلكبى

قاالامنههاي!هغستحهياللبطشقراتاه:شذصياهومشياتهيحققروحيةغسيلةكثاالىيلجأفانقيهالانسانيالعقلقصورعاىيتمرد

الماديةقوتهاالكلماتفتكنسباللماءروتهاالتيبالكلماتالناسيؤمنينتظرولم.لديهواثعورالاثراكطاقةمضاعفةعلىفإروهعقليةاو

.السيقفتحملمارهلىالقادرةالناساقرعقفيكما،"الموتقبثاماتواقدهاكىمنجيلاتنقذ"التيالممجزااللهمن

قامتالتيالتاريذيقالشافيذهيوهذ.،ااحلاجرفضهماهوهذاقيبهناريدالشر،ائقونفيقديمالشر"بانالمريعالزهمراض

وتبهرهااذاريذيممناهاتستحثقرانغحاولتالمعاصرااللأهاماعليهابمصائريتلهىجالساالمدبرالخالطباللهيتوهمانورائاط،"1الكون

ققتلته،مبرقاقه،لناهدائهاصحابهوقاماتالحلاثبقاماتخلاعنمنانايشاوراجز،(،يتردمبممنينجو"منليعرثمالاكشوبءلااللبشر

الممتن"اطراعيبينالمستمرغالتقابئقالفقريخالممهابالشمرتحولتاذييفيدبانيقتقوبوان،اللعصرلذاكباهتسلبياثعكاسهجرديكون

.فبجسدامعياقفالى،للتاريخ"الكايهاىيصمتان،اان*نذاابنجاقانها.الصهتفيلنفسهالبعبل!

معناءيفقدقدوح!يعتهالتاريخجوهرأشضاراننعتقدولكنناالامنهملهيكونوالا،وفقرهمالناسثهرعلىصمتهمعوفقرهثهرء

رصرنا.نخلخطالقادمثالمستمراالتاريعاهذاحرققهنيعببرامهواذا."خلاصهيربمناقليتدبران"

يقعاشغاالذينلاخلاكشتبخام"لنا"المعاصرقالدداًماقتبتلقدغيرهققيريناان،هليهغتمردعصرهرفايقدالحلاجكانفاذا

تستحذرااتيالدرامالالاهممنهقيناالتاريخظثئسقطقاذا.التاريمتقمارهملذيقااازنجارقاءرفشه.هايهغكمردقاالعصرنفسرففواقد

هليه.سقطااذياًلمصرالونيذتسبانبدلاالذمبهذافان،جوهرهالاسلاميالتاريمبمذابحاقثرمن،بشعةمذبحقالى!ذيع!همتهوس

اهذءالكليالممقداستذقمتوانماالتاريمناحداثاادراماتسردلمماغرغم.العصرنفساللقرامطةورااي.فا"مدبلا،غفراغققسوة

غشن،صراهلامهامبهقتستقطببناءها(لممنحذلكمنققيمحبيالاحداشتحديدهلىقدرتهمخرام،اللبدايقفيالعقيمناهرمنبلأحبتهماحاط

قىيشعللمهواذاالمماصرقاادرامافيقامرايذلبالكايالممنحهذابتسبرهميلااتناعغهلححمعهمالتمردهاحالقادرةالاعتماهيةالقوى

عاش!مامنغايس،النحغهذاراىئراهاللذين"نحن"انباحسبالهنفسسهودرضعادنقسهالعصرهنطيقان،الجديدالاثبتماهيالفقري

بالصد!الايكتمللاالتاريخمعالصد!ان.وقوعهازمانفعلااحداثهوفرض،المهمجيةعصرهمقسوةهيهمجيةق!سوةعليهمفرض.عليهم

لاثلقه.وقتبتالدراماذيهقتبتالذيالمصرمع،غالاجتماييالسي!اسبموالقمع،الفذريالارهابنفسالىاللجخءعايهم

مناثبانا.ماالىنعغدلكيالحديثهذا+قنؤئبحتفانناهذاومعانقئببصورقمقدسلامهاخاموهانوازدرائهاالناليامعتقداتوتحقير

،(ال!سيش"تشعقئلوان،اللأرامافي"ائحلافبماساق"اان.كبهنالتاريزبذاقرقفيقالاندقاراللاثتدهشالبتيجشنفسالىفانتهوا،تمكرر

ااحقيقيموشمهفيخشهتهقدانهارقلب-هصرنامنالحقيقيموضعهبدايةورقائنغالادالهالحلاجزمللا،المتصوققوحتح.رجعققيرلىا

بطاها.شذصيقق!ةتلذلهبقاباللغاكتشافاتقيز-الحلاثنعصرفيانلوهمواحينوققنهم.هصرهمرقشوا،ااصعبالروحبمطريقه

متجاوزا،عصرهفيالحلاجاليهاوصلالتي"المعركة"نوعهووذلكمنجدوىلااناعتقدواوحين،الحيل!رفضيعنيالواقعدقض

ذلكعثانعههنخسائاهقييذوئبلمغانهممهسرقق"بمئهقته"احتقدواوحين،"ال!نياتغريهم"لاحتحالتاسمشضلفيالانقماعا

هـ(غلكن،هصرهخسائلمشلمكلمن"الله"الحلاجهرعماقد.اامصرفانمايردشماوان،غاقعهفييحدثبماللانسانلادادةهلاكةلاانه

التصلندهغ"الله"هنتعهورهعبالغما،هصرنافيقائمايزاادمماعراهاًاعذابوواًيريدخانه6هوالالمشيئتهرادخلااللهبمشيئقيحب!

المقبلة.العصوروضمير،نفسهعصرثاضميرصياغةعلىرالقلااسصلنفسهيتدبرانانسانكلعلىوان،ل!يختبرهمبالناسوالشر

الدراهافسهبالحلائللشذصيقااحقيقيقاللقيمقاننعتقداننااذعانالىامصرهمالشكليرقشهميوبنكانوافانما،وحدهخلاصه

الرصأانيتشاشذلكفيشمنانما-ايضاا/لتاريفتوقي-المعاصرقالليالقوميقئئالى"اادايا"تسايمةالى،الانسا.ميقيرلمبطقهكامي

رلسلأحيئماساطعخعيئلمبقسيالمهاصرااشاهررسمهلذي2القمين.دقضهارلىادقمتهم

بطله."عقلية"عليهتقومالذيالاساس؟الحلاجدفضكانفهـيف،العصرلذئكيلأخرفيرفضكانهكذا

حقيققتقررودنالمهلائلياقيمق(لمماصراللشاهراقتشادنويبدئهاىيقاب؟القبرامطةثمالزنحقعثبكماالسيشخثبههفييرقعأبان

تساروناالتةبالحقيقثااهاونعتقد،البطئقهذاهقايقأساسعناوليقبذراههيذنلمان-السيشرفعفيالمركينفيشارذقدانها/لذئ

."د!سللئ"بطلانه1حقيققهبمتاك.بلئلتهنوعهلىالتعرقاهلىتحد،،آلاممنالسيفرقعيحملهمامقداررأىثم-وتأييدءفبذاماته

ابهادكهيالىللةبعهئألبماردهاكقبملاالمتقيققهذهبانئسلمونحنطئميشهمجياسيقاقانالاوارسيشوانخصوصا،ولطغاتهمللثوار

الاجتماعيةالظروفالىقليلبعداللعودةمنلنابدفلا،الهطلهذاالموضوعيلفهمالرصةالانسانيللعقلهياقديكنلمالعصرلان،الطغاة

،الاسلامعنالذاصتممقرهحهياقلأفيتدشلتالتيوالمقليذخالتاريذيقالهلاثلاجأوهقذا(لمستحقمة.غعلاقامهالمجتمعبقوفياوالتاريئاا!ائق

الذفميقهصهتهقسمايامنالمتطقرالكليمغققهصيااقفيايشاوتدلئلتخربما.افشئبانسمانيخذثتالىومطامحهاحلامهيحملها،اذلماتالى

باستقطابهالابطلايقئبنلااقبطمنحتىالهاريشغلكثنا.هالافعتماهيقبالمعنح"ئئهيد"الىحققهماهوالسيشبمدالكقماتالىكجو؟هكان

الاداتماهيالمنائهيستقطبمقاما،اللهقليخغاقعههصرهمناخهناصرلكئمقكميرخن.المعاحرقاادراماجسدتهالذيالممبىنفسقهمب،لتاريذيب

الاسلازاننمرنبخنحن.ااخاقعخذللكالمصرللذلكوالسياسيالقهقمخاجهقسكلئممنحمنلسيوقهميقوناندونالسيفالىللجاوا

ذهئيتخمرملأرديقنام-بهلهتناوباقنسبقالحلائدلعصرباالنسبمق-حئأثتفيالانسانيقالحياةحالفيتركبمماثلةهمجيقبقوةالهمثبيق

غامب-الايديولوعبمالاساعبكانغانما،باقحيل!الهماقمنقطعمابردوهدرقةواعيققهـوايتمبىكانالحلاجولكن.الجرائمنفسالحريق

الالساحنهذاكان،عصرنساعبمهنالحلائهءصرمن،قايرقأحيان،خالحريةال!دذنفيالانسانحامعنتعبر،"مغيرا"كقوةنوذيقنها

الاجتماعسيللواقعالصلدةاللخارجيةالقشرةمركريحتلالايديولوجيالحلاجاصرارولعل.معاووعيهابقوتهاالواقععلىالحلمحمذاوتفرض

مناققرنيالقطاعتمقميلاالحلامااسلاميقان.مماالهقليخللاقرعاىمرتينتنتصرها3رالتي-المسيطراالباطشةالقخامواجهةهلى

وتقوم.وجودءعليهايقومأالتبىالقاعدةتمثلهابقدر،اللبطلشخصيةمواجهةعلىاصرارهلعل-الكثيرةسيوفهمرغمالقرامطةعلىثمالزنج

هذهتحلهيلامبمتمنقالهقايقالرغحيقمئأاهدتههناساثلهلىبطعلقته،لشهادةافيالرقبةبهذ.أمدهالذيهخوحدهابالكاماتالقواهذه

دوحهلتحررواساسالى2،الجبناءاوالطغاةيستغلهاساسمنالقاعدةعصرهبريةفيصوتهضياعمنوايقئ،هحاللةلامق!نولانهايقنحينما

الذيالاساسيهو*سلامكان.ذلكبعدكلهمالناسارواحثماولاهوالابديالصمورمعنىتعملالسطيرةاليكلماتهتحولثانالاالموحشة
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اللهوجودفياًلمحدودبوجودءوذائبا،للهعاشقايدمموالذيفماالثوارعليهوقفاللذيالاساسهووكان،والجبناءالطغاةءلميهوقف

رفق"بقضيةاو،الاجتماعيالوجودبقضاياالاشتغالالى،المطلق.القاعدةهذهعنالحلاجيشذولم.ايضا

؟اللصبورعبدصلاحيسميهاكما"الجوعىوجوبم،الفقراءباستخلاصاللحلاجاسلاميةحقيقةتقريرمنالآنسنكتفبمولكننا

لؤالىلمىالاجا!ة!لزمالسؤال!راءلىبةالاجااناًرو!رعصرهمفكرىاكرعقولشغلتمثلماالحلاجعقلشغلتاساسيةقضية

فيا!تسمتالتىا!ورةهيمااو،ا!لهلخلاجارأى!ف:يسبقهيتجسدبالهالايمانالىبهالمومنينيدفعفالاسلام.اللعظاموشعرانه

الانسانمنا!لاجمو!فهـا:اخرولموال،اللهعنالحلاجذهناللطبيعيةالوسيلةطريقعنمعبرفتهالىالوصوليمكنولا،صورةأيفي

الله؟رورالالهيالفكرانرغم،تجريداالآلهة!رانه.اللحواسوهي،للمعرفة

ا!ورا!اء؟!ويا!4..انه.البشربينحضوراالآلهةاكثرالهالدوامعلىيعلمناالاسلامفي

مثله.!نواكله.الزمنفيسرمديوممتد،مكانكلفيموجودولكنه،مقجسدغير

ا!ولابناءياهـمولا!وراوماديةصورةلايتلمسهمفيالناسعنبعداالاالةاكبرفانهولهذا

مثله!نوامن!رباالآلهةاكثرانهرغم،فيهاالههمفيعرفونيلمسونهامجسدة

..عزيزارولمن.علماشيءبكلاحاطتهعلىالمنزلكتابهفيالمستمربتاكيدهالبشر

اخرىمرةوفياللدؤوبالبحثبدأ،الاسلامفيالالهياللفكرتصورفيلتناقضاهذا

محبوبك؟شبيهمحونانتبغيالستعشقتان:تأمللموان،فبالبصيرة،بالحواسيكنلمان،"االله"معرفةأجلمن

للهحبئافهذا.والعاطفةالوجدانفبأثوات،العقلبألواتيكن

الكوننورا!4أ!سفكرةتاريخعنهناتهمنألاكثيرةتفصيلاتفيندخللاولكي

اً!4كمثلنورا!كنبينالتعارضذللكنذكرانيكفي،الاسلاميةالفلسفةفيالالوهة

سنء!مرآىاءلى!ءنيفيالمتصوفةوسيلةوبين،العقل-اللهعنللبحثالفلاسفةوسميلة

الشهيدالمتصولىالشاعربطلهر؟يةالمعاصرالشاعريخشفهكذاجوعيثبعلماللعقلانيالبحثانيبدواذ،اًلبصيرةسالبحثذلك

اللهيعدللم.أيضامحبوبهوئم.وعزةوفعلوقوةنورا.لله.لالهه،(،المعر!ة"مجرديكنلمهدفهمانطاول"شافية"معرفةالىالمتصوفة

منبشريه!لاقةأيبالناستربطهالاجبارةمسيطرةمطلقةقوةمجرد.با&ثقاللهفيالمظلقالنوبانالىيهدفونكانواوالما

انهارغموهي.باللحواستلمسانيمكنصفاتلهواكتملت،نوعأيالهحقيقة-الحلاجعنقررناهاالتيالاوليةالحقيقةتبدولاوهنا

وبعداتجريدااحراللهيبدوحيثسنفسهاللقرآنمنمستمدةصفاتالحلاجفا.وقيمتهابطولتهنوععلىللتعرفكافيةتبدولا-مسلمبطل

الناسوبينبينهمباشرةعلاقةأيعنبعداواكمرالشريةالخواسعنظلفياللهكلنلباحثينااحدمجرد-يكونبانيكتفلماويكنلم

الله،بهسايوصفلكيوحلأهاتتجمعحينصفاتانهاالا!زارغم-شغلته،المهعناللبحثغمارفيانهويبدو،الاسلامفيالالهيالفكر

الل!جانبمنالحدوثمستمربفعلمرتبطةلصفاتاهذهتذكزوحنيتردىان4بيخلقهالذيللعالماللهيسمحكيفاذ،أخرىحقيقة

ثهـم،يحتذوهانالبشرعلىيجباللذيالنموذجانهاعلىتذصوحينوالاسغحلالوالملىابحوالفوضىالبؤسمنالمظلمةالهوة5هذالى

لا.م-".*""...،نفسهباللهانشغالهاثناء،اللهبدذياالحلاجالشغللقد.واللقسوة

التثثبمالعالاليقةلمكنللجديدلموالعاليفةفيالهـحبواليهاشماعلاقهلصماللهحينممثركانعصر.انرغم،الالشغالتسمتحقكانتعصرءفيالدفيالان

كليتمحين،عموماالاسلاميالتصوفمنالمعاصراللشاعراشخلمها0اللهعنيبحثيانهمتظاهراالدنياعلى"بالتعالي"اهتمامايكونما

واود!يلة-دقةاحمربغبيراللهحبيصبحاو-ارلهيرمبحذللكدفعتالتيالجوهر*افيطجمععمليةئشمهدالمسرحيةوفي

بهعايخوضوانليديهعليها!ىانالانسانيشطيعدثيويئاداةخلاصااللهعنبالبحثبدأالذيالطريق،المحتومطريقهالىالحلاج

لال.م.....--...عنالبحثالىواشهى،والشكالروحبموالعذابالحيرةمنلتفسه
الر،حلاذالالمراستحدام"هواللدي،المعبرمعركه،الحياهكة-

لاء."اللبغضاءوزرعاللحبلقلىارةقراوردامهوارقرمعروسيلةفيحيرهالىاللهفيحيرتهواشبدل،للناسوالحريةاللعط
محمملو

نابعد،الانسانفياالحلاجشخذه.يضاحديد!وقفالاالر؟يئ!تكوسيلةهناك!نت.ثفسهالل!هدن!يافيوالعدلابحريةلتحقيق

على.العثورعلىلقدرةالنفسهاتزعم"والقاتيغورياتالاسحمسات
قويا،مثلهيكونانبدلااللهيحباذفالانسان0اللهمنموقفهحددانو!!وكانت.حيير؟وقليلفيبالدنياأهتمامادون،الله

وزرعاللحبوقتلاًلروجواذلالالفقريرفضانلهبدلا،وعزيزاوفعولا!4ويرى،فيسعدفيهويحدو،قلبهفيجفنيهالانسانيرخمط"

هسذاوقبل.الانعامثررالىيردانيرفضانبدولا،البغضاءهوهداانلنغسهاتزعم"..واقمأراومصلينومحةوثماراشجاراا

فانهاللهيحباذفالانسان-لفكري2االمستوىعلىهذامنواحثر-ا!رموصانحينفي،للقلبافيكمامناللهلاناللهمعرفةالىالطريق

والله،الانسانبينقائمةكانتلتياالوحشةهذهزالتاذاالايحبهلاالليلوزنلا،ا-وقيرابحرماتومنتهكي،الخوثةالكذابين"

اللهفيصبح،بالحببينهماقائماكاىالذيالفراغهذااهتلأاذاوالا،"الخمروبيايالاسوا!ومرابيالمالبيوتجباة،القرباءو!ادي

بدلا،والعروالحريةالمعرفةالىاللطامدحالانسانجانبالىتقفقوةوالا.!ارالاشجاربكللانفسهمسيستألرونالذينجميعهمهؤلاءان

لكسيالمسيءهفوةاوا!سناحمسانتنتظر،مراقبةقوةيكونانمنواننفمهاللعالالىيخظراناختارفقداللحلاجاما.الحقيقيةالممكنة

الطمعومنا/لخوفمنالانسانيمتحررواذالعقاب،تنزلاواكوابتمنحوتساور"ونظامااحكاما"خلقهاالتياللهدنيا:اللشمسفييحدق

الحريةأجلمنمعركتهفيجانبهالىاللهوقوفالىيطمئنواذجميعا6الانسانالىيخظرانواختار،"الاحكامواختلاضطبربتفلماذا"

زم!اميمسكانعلىقصرتهمنوائقايصبحفانه"الدنيا"فيوالعدللم."الانعامدركالىردفلماذا"وتساءلالخليقةوجوهرةلمالعلتاج

سيمد،اللعادلالمتحررالعاشقالانسانيصبحوهكذا.بيديهالدنياهذهواحثكالدئيااحكامفيهاضطربتالذيعصرهفيالحلاجباستطاعةيكن

ا!ا.اللعاللمانباستطاعتهيكنلم،الانعامدركالىفيهالانسانردوالذينظامها

فييفنىبانالايرضلا،الحلولباتصالىيرضىلاالحللاجانالىاثدفع!دولذلك.كلبهفيجفنيهيرخبمانولابالاسطقساتيقئع

تعرلىقدكانولما.بأوصافهيتص!انويريدواحبهعرفهالذياللهالمسرحيةفيولجقديكنللموانوهو.فيهاعنهيبحثنفسهاللهدنيا

نايستطيعلافانه-للشمستحديقهفي-ئفسهاللهعالمفياللهعلىقاله،الحقيقيالتاريخفيئهايتهالىفيهسارالهلرجحاللذيالطريق

يصلبمعرفتهانلهبدلا.عا!مفيعرفهماالناسعنقلبهفييحجبالنهايةالىبهيصللكيكافياهذاوكان،عليهقدميهوضعقد

يكوثواان،عرفهاللذياللهصورةعلىحقايصبحواحتيالناسالى.نفسها
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تحركهاهـىالحقيقةهذهيستحضرانعليهوانما،اًلواقعجموده.فعاليناعزاءأقوياء:الحلاج،مثلاللهمو

المسرحيةانتصورنالوالاثنينبينالفرقنتبينانويمقننا.المستمرالتي"الفكرية"اللحلولهيهذهاو،الحلاجفكرتيارهوهدا

بالثورةيتمسكالملالهوقعانمسااللحلاجقتلانالىانت!تقدفيالانسائياللعقلعلىصالمطروحة"الفكرية"الاسئلةعلىطرحها

تخديوان،المشرقةبكلماتهدربهاانارةعلىالاصرارمع-بالسيف-شالىاكتوكان،وفعسلوعزةكقوة،اللهمعئىاكتشافكان.عمره

البطلحياةيختتماللذيالتراجيدياللخطبمثابةكانالتورةعنالحلاجهمس،،الحبعلاقة:والانساناللهبينتقومبأنالجديرةالعلاقة

البطلبعدالانتصارفيالاملنحنوفيحناواحدوقتفيبطولتهوينهيمسلمكمفكرءواجباكتمثعافنحوالحلاجخطاهمااللتينالدرجتين

ليسالمعاصرفالشاعر.المميتخطسهتجنبنانحناذاسقطاللذيهذاوكان."الضنين،القاسي،الملنناث"العمرهذافييعيش

نايكديه.4لموصوعيتحليل-قديماوالتماريجدراسةعنمسؤولالللانسانيستعيدوان،ونظامهاللهاح!امل!اللم!ستعيدانهوالواجب

الخاصعملهيمنحاًلذيالمعاصرمعنماهيمنحهوانبحقبقنهيتمسكيستجليوراو،للهشبيها،عليهااللهخلقهالتيالحقيقيةصور!ه

هولعصرهيرقدمانعنمسؤولالنراجيديفالثماعر.بعصرهارتباطهوفي.اللبناادراراواللذبحبهائممنبهيمةوليس،حسنهفيهالله

ناعلىاللقادرالبطلالهيعتقدواللذينظرهوجهةمن،النموذجيالبطلتكمن،المسلمالمفكروواجبوالانساناللهعن،الثلائةا!تثمافاتهذه

تفسيرضوءعا!ىالتاريخيلعصرهبطلاكانمثلمالعصرنابطلايكونأدبيكعمل،المعاصرةاللأرامافيللحلاجالحقيقيةالإبجابيةاللقيمة

هـيالبطلصورةبيناللفر!ان.لفسهلاالمماصرالتبراجيديالشاعراكضشافيعيدفكريوكعمل،اهلهو!اطبعمرنايخاطب،معاصر

نافيالحقهذايمنحهالذيهوالتراجيديافيوصور!ه،التاريخ.عصرناابصارفيوجوهرهالحقيقيةصورتهليمنحنا،التاريخ

فييمنحناولكنه،التاريخفييهزمانه.عصرناعلىوطلهوقيتعب!برضرورةعنقليلمذذأجلناهقدكناماالىا!نونعود

.الانتصارفياملا-أيضاهزيمتهرغم-إلتراجيديا!حواروادمةاورتمرةالتاريخهذاحركةعنللتاريخالمعاصرالاكشثداف

فييبدو،ثلماالاجتماعياللبطلحتى-عصرنابطليكفيفهلمنهيتوقعهاالتيالكاملةقيمتهعلىا،كتشافهذايحافظلكي،ءمرئا

ينتصر؟لكيالسيفيرفعاندافضماصوتهيرفعان-الحديثاللحلاج.اللعصرهدا

وأنمىا،كثيربحثالىتحتاجلابديهيةالسؤالهذاعلىالاجابةهـصاللحلاج-خليمنالحقيقيالتاديخلنايقولهمماالرغمفعلى

البحث.الىيحتاجماهو-الدراماقدمتهالذي-الفكريأساسهافيالسياسيالعملفيانغماسهمنيبدوالذيالامر،الثورةفك!رة

افهفرغم.الصوتبرفعيكتفياانالبطلعلىاناللدراماأجابتلقداًتصمالهاستمرارمنبدلا،"الامةبوجوه"الاء!صالمستوىعلىبغداد

ماالصوت-يختارالوسيتينأيفيحيرتهيبديالسجنفيوهو-الارقاء،!بلمنبينهميميشكانالذينالحقيقيينالتورةبجماهير

هـدىنانهمباشرةلسمطبقاالمشهدمنعرفناقدكناقننا-الشفووافانهذارغم،ونحلهممللهمتعم!على،العربوففراءوالموالي

الذيالشديدالتعميمورغم.قطسصفهيرفعللموانهفقط،صوتهرفعالتغييربحلمتمسكهاستمراررغم-الحلاججانبمنالثورةعناللتخلي

مننعرففانن!،صوتهبهبتهدفطالذيالحلاجهدفبهوبدو.ثوريبمطلاروجقمةعلىيحافظان.ايمكنلا-القديمينوالاصطلاح

يكفينا.وهذا."الشر"ضدصوتهيرفعانينويكانالهالمسرحيةأيديعلىالقتلمنيعفهلمالثورةعنالحلاجتخلياننعرفونحن

قصودهفيواضحتناقضفيواقعايبدوايدراهاحلاجانوالحقلمفافه،شهيداالحلاجمنجعلقدكانواًنالقتلهذاولكن،أعدائها

في"المثبلي"معحوارهفيفهو.يقاومهانقررالذي"الشر"عنكشونلانالبطليصاحقد.الاجتماعيالمستوىعلى،بطلامئهيجعل

عماعديقهتسا؟لعلىالحلاجيرد،الاولاللجزءمنالثانيالمنظرمنهيمنعلانيصلحفلاالشه!داما،اًلثورةدونهزماذا،لضهيدا

في،الجوعىجوع..الفقراءفقر"هوالثرانقائلابالشريقصدهلان!لجفق!سرالحلاجااما.الثورةدوناستشهداذاالا،كاملبطل

تراني،أنتها،!بهاا!أاحي(نا،معناهااوقنلاالفاظتوهجاعنهـمللثورةاو،"اللفكري"المستوىعلىللثورةمعاوشهيدابطل!يكون

في،فيهااقرأاح!بانا،نفاقكالديانلعنأ،تبعرنيانتخشىلكنالمكبلاللعقلياوالتخلفبالدينوالا.لجارالجمودعلىعصرهديالفكرية

."!الرحمنليسامحك،زهوكيفضحانتخشى،اشفاقيذويعينكفيالاجتماعيةلللثورةبطلايكونانعنيقصرولكنه.الانسانلروح

الفقراءاعينفييبدومماالعظيمجزعهفيصورهذابعديمضيثملثورةبطلايكونلانيصطحلافانه-المنطقيومن-وبالتالي-عصره

الفقريقنرسنابينما،هوأين:اللهعنجارحاستفهاممنوالجوعىفياسلأتنهايةهو،ا!لكان.لةمهيدايكونانقصاراه.عصرنا

وواقعيااجتماعيامعنىلنايقدمالحلاجاننكنشفوهنا.واللجوعيعنيكانالتاريخفيقتلهولكن.المعاصرةالتراجيدياوفيالتاريخ

الانسانتحرم،فاسدةانسانيةلااوضاعتحكمهعالمفيالقائمللشرالتيالمعركةوهي،العقليالتحررأجلمنالفكربةمعركتهفيانتصاره

فتحرمه،والمهانةوالبردللجوعفريسةوتتركهوالملبسوالاوىالطعاممنهزيمتهايضايعنيالتاريخفيقتلهوكان،النهايةحتىعنهاينكصلم

ب!4،باهـاةللاستمتاعفرصةأيومننف!هاانسانيتهمنبذلك!لبعدزمنمذعنهانكصقدكانالتيالاجتماعيةالمعركةفي

الاحسالسمعنىايضانكنشف،.بهابالارتفاعالا!ماماوظو.&هابينالفاصلالخطهذاتضعلافانهاالحديثةلتراجيدياااًما.مقتله

حينيجتاحهالذيبالادانةالنبيلالشعورهذافيالاجتمامحيةبالمسؤوليةعلىبطو!هعلىيحادضاللذيالانتصار-الفكريةالمعركةفيانتصأهـه

ب!ينمابالتقوىيتظاهرحنافقبانهالا-لهاموالجائعالفقيرعيونفييرىوبينقاد!هالىءحصوريتجاوزءولكيعصرناالىبهليصللتاريخامدى

انه-حقعن-هذامنونفهم.الرهواوالاشفا!غيرللهميملكلاهوالحلاجقلانبل.عنهالنكوصهنتيجةالاجتماعيةالمعركةفيهزيمته

الفقراءيمنحانويريد-وللهللناسر-المزرينفاقهعنيتخلىانيريدوجدير،الاجتمالمجبةبطولتهحقيقةعنيخدعنابأنجديراللشراجيديافي

.زهوهاواشفاكهاغيرلثئاالاجتماعية-نحن-لئورتئابطلايكونانيمكنالحلاجانلنايهيىءبان

الثانيالمص!جينلزمهلهالحلاجمناقشةالىوصلنااذاحتىفىالاجتماعيةثورتهبطلقامة-حقغيرعن-تمنحهلانها،عصرنافي

هـنجديداقصوراالحلاجعندرأينا-الثانيالجزءمنالاولالىطر!اهـ-ذيالامللنايبقى-الحلاجمقتلبعد-التراجيديافي.عمره

:الاولتصورهمعاملتناقضكلمتناقضا،الشرهذاهوالحلاجكانفاذا.النهائيتنويرهاتمنحناانبعدلناتتركه

ول!رييا"خمالمجبةالاجالثورةعنالتبراجيدياوفيالتاريجفينكعىأ،للذيالبطل

الثوبتحتمطموردفنالشر.صادقااملايكونلنالاملهذافان

."..!القلبتحتمايبمرمنالايعرفهلافياختأرمثلما-صوتهيرفعانالمسرحيةفياًلحلاجاختادلقد

الاجتما!ط"الشر"يحول،الشرعناخلافي!منلتقيفهناالشاعرولكن،السيفمقيئسىانوبعداخرىبصورةفعلاارتاريخ

الذنب""مننويمالى،الاوليالمرةفيالحلاجعنهتحدثالذيفيالتاريخحقيقةمشحضرانمجردمسؤوليةيحمللاهن!ا(لمعاصر
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أو!بةرأرانت!تالتيالمحاوبرلاوهي،حمدانابنا"لحسينالاميرهو،مفهومتعليلدونالبشرفيالمفضرضمةالكامنةالخطيمةأو،الفردي

ن"اصهارهاواؤاربهسدء:الحلاجوبتحفبم،حمدانوابنالمعتز"،القلبفيودفينمطمور"لانهيعرفهانيمكنلامناللبشراحداانضنى

الفراتاب-قزيرالوبأمرعليهؤبضحتى،سنواتثلاثلمدةالشيعةهدءلنفسهزعمانالايقاومهانالحلاجقررفكيفهذابعدنعرؤءولا

لشيعي.21انبل.القلوبتطويهمار؟يةوهىاًلانسانيةعيرالخارقةالقوة

ولان،سيفهيرفعلانللحلاجدعوتهالىالمناقشةفيبهيصلالسحين

الشر""(لىالمعاصرةللدراطفيالحلاجر؟يةتئاقضولكنالمظلوميغباسمفيقتلهمارالاعالىالسيفيهدينوراكلماتهمنيج!

يبثوان،الشرهذا!ن-واصلافياجتطعي-مفهوميندينوتذبذبهيزيدهاو-الجدبالاخلافيمفهومهيهمقوهوالحلاجالىفنرى

لتاريحي،اعصرهمنطقوهـعالحلاجتاديحيةمعكبيرحدالىمنطقييناين":الاولالاجتماعيالمفهومعنبعداويزيده،الحقيقةفيتسطيحا

تهإإخئالهاقمفىلاسواسيينفىمدلدرمنطق!ةاهاخذانملكالت!ارنالآشساسيوللكننإلدلباوروجااوجارااًلمظلوميناحدي!لملماو..الظلمةوايناكلومون

هـوماوقدراحتطعىكمطلالحلاجيمرزالذىالتياروثمو-الاقلعلىاحريةااجلمناثائرايرفعانالمفروضمنوكأن"؟عبدااوجارية

........إ.البيتمصروففيزوجتهيظلممنكلضنقعلىل!م!بفهوالعدل

ووايقاومالديالاجتماعيالبطلكاناذا؟وصاصة،أيضافكريبطل

واملهافقارهرارقىالتراجيدياف!الينايسلمانقبليهوتولاالشرالتانج!الجزءمنالثانيالمنظر-اًلمحاكمةمشهدالىوصلنافاذا

هوكانالذي-ى9الاجتماإلمصمتوىعلىالمعركةخاضبطلا-العظيمهل:لريجابناللقاضيسؤالعلىاجابتهفييعودبالحلاجفوجئنا

ع!ىالجمهءماعدا-الأساسيهدفهوكانالليهسعىاللذيالمتوىعنالاولالاجتمايمفهوك!هالىا!حلاجيعود،؟حلاجياالعامةأفسدت

العظيمة.والروحيةا!كرب!محاهدتهجاتدريرلالفسادومعئىالثرمعئىانرغم-باللفسادهنايدعوهوانالثر

يزدادالرةهذهفيالشرمفهومانبل.السيا!منيربدوكمااواحدا

قي!لكن!لاعلبى،وهيصرم!متهيبثنىلاخيرهأفظاصاألدوراهقيمتمهفاهيا،هائلةئيسيةبالشرالاجتماعبما)مثريبربطحيظساطعسياسيوموحالىويصلعمقا

خاصة،مسلمابطلاكانانعهذلك.4العظيمالمسرحيةهذهولمجماتكفيهالىداعيةمنيتحولانيوشكالحلاجاننفهمفنكاد،نفسهالسياسي

اهـ-قىيالروحىا،ساسنفسعلىمعاالواقعومعركةا!كرمعركةفىهذهتغيرداعيةالى،العا"لتنييمكوسيلةالفرديةالذاتتغيير

.."..نفسه،اللعاللمتعييرمعركةفيانغماسها-حبلألومن-اثناءفيالذات

م!ضمارباوقى!تفلوخافىلهجاءـاتيئاالرلع!تلملالفنولربعمدامجتمص4يالولمعركتمىعلبهالع؟مةامريفسدلا":سريجابنسؤالعلىاجابتهفيالحلاجيقول

الوصولأجلمندمهوباذلا،وح!هاالفرديةطاقتهعلىمعتمداالروحية."ويجوعهميشعبدهم..اللفالدالم)!لطانالا

بالاهـانالاحساستبعث،ومطمئنلأوملموسةواضحة"حقيقة"الىتمتداذ،اللحلاجعنديالفكرالعمقبهذاتطوللاقرحتناولكن

مواج!ةفي-4معالبشرمصيروعلى-حركانسانءلىمعيرهون4!يسؤالىعلىاجابتهمعرضفياًلحلاجفيقول،المشهدنفسفبئالمناقضلآ

إ*(.معااللاانسافيالواقعمواجهةودي،الله:ينول"؟المسمومةبرسائلكاليهمأرسلتهل"عمرابنالقاضي

فسالت،الائسانروجويهدم،الطبرقاتفييعربدالفقرعايئت.."

ح!ثبكأسامىالقاهرةفيا:قمةاسيفيلقواان،اللفقراءجمعادعوهلى؟أصنعماذا:ا،نفس

ونداوي،الشرببعضالشربعضنلقياناتعس"ا؟..الل!لمة1أفثدة

قريبا.يصمر"المقاومةادبمنشخصيات"كتابمنفصل)*(وصفاالشرو!فالى11لحلاجيعودبينمأوهكذا."!بجريمةاثما

،الانسانروحويهدمالطرقاتفييعربدالذيالفقربالهاجتماعيا

رفضالىدفعهالذيا)صحيجالاجتماعيبعدهالشكلبهذاؤيمنحه

اً!لببةفىواًساثانضجفيالثورةيصمبهاذا-معاالدراماوفيالتاريخفي-عصره

اًلمسياسيبالتعبير"الجماهيريالعنف"اوالمسلحةالثورة-صورها

الادا!رارمئشوراتمندعاقدالثعريالاشرسألانيشلوبل!أيضاشر..بأنهاللحديث

في-الحلاج)سأنعلى-الظلمه"شر"ي!.عانالىالمعاصرالمؤلف

الاصرأدبنامن"الىالثانييصعدبينما"اثما"الاولفيسميلتواراشرمناقلمرتبة

حسينطهللدثنورانمبالثرةالسطوسهذهبعدالنتيجةو.كونإ."الجريمه"هرتبة

الحديثادينافيجديدةقضايا.الىيلجأانعلى3رهاذاننبئالشرالواعدكلمقاو"ففياللحلاجايقتمر

هرم!حمدئرالاورا!فييثبتهاوانكلماتهالسواحةالريجتنقلاندياملا،الكلام

ا!-ءب!قي5وجوءأفئدةمنناظطفؤادافلعل"..الر؟يةأهلمنانسأنشهادة

ادراًهـمززريالمللد!هربينويوفق،الطرقاتفيبهافيخوض،املكلماتهذهلستعثب،الامة

....أمليتضاءلوهكذا..واللفعلالحكمةبينويزاوج،والفكرةالقدرة

الغفرانرلسالةتجديد"ور!رثانفيبالاملدائعافنراء،الثورةيرقضانبعدالحلاج

هداويلخليل.!"انقلاب"

الحبزائريالادبفيدراسات.رهـر.ا!يالتار!خا1في!مد!حدثمأهوهذأاناوالحق

اًالهسمداس،بووبعد،معهاضالعاكانالحلاجباننقطعنكادال!ني،الزنجثورةهزيمة

يهمنعولبابا"اللحلاجنفض،لهامم!!ءتهبترجيحنكشفيالتي،اللقرامطةثورةهزيمة

للئسئيريتمكنانمناليأسبهواستبدالرارةواجتاحته،الثورةا"رمنيده

المؤولالادب.من-فغر!،اللذاتيةبقو!مانفسهميحررواانمن"الفقراءجمع"

اخوريوزر.تفي-الطبويومنماسينيونمنيبدوكماالسياسيسلوكه!احية

المقتدر،هوفاسدضعيفخليفةخلعالىتهدفالتيالق!.ورمؤامراًت

ءص--الجشىامراءاحدمعمتحالفاالمعتزابنهو2صا!ويخليفةوتنصيب
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