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المسرحيةوبضاءالحكايه-افيا!مربيالتاريخاحداثمنالاوليةمادنهاالمسرحيةهذهتسص*مد

ذلك/؟تاريخيةمسرحيةداتهافيتكئ/هيلموان،خرةالمطعصوره

انششاحدربحومناللحكيمل!تقمم!والمبماللئسلطاحاهإقيقلوإ:خاسئييهرقدالقصها.سردبحيثالتاريحمنمأخوذبن.ءجممهـملااشخإصبسهرةتتقيدلانها1

حر.رحلالاالخاس!حكماني!حلالانهعا3راطليا!لدحكمهالتاريخا!تلهمتوانما،مسرحياطارفيتجسمهابتهممنلمحات

..وقاضياللغانيمةقنشلعاممةبشرلم"نمادج،مثلشخصياتاسضحداثفي

فبساهـداابموالم!لطاىنهالىخالىلعلىل!خاسىالث!رلمحألقب!ضلالمدجال!سرلعطحهماتوف!بقحوصوفد.كافيوالاسوا)خماروالسلطانوالوريراللقضاة

......كطبالمحاقريعموناللذينحسابمنأةالن!لنفسه،ضمنانعافاللحكيم

يعتقشائحب!ورويعبلدقث"سلطأرناللطلبلمطاونتلم"مولمحاكمةصمتهمةمالحانجنتىقبلنذميزهما!ماءالاشخاصلهؤلاءيضعفلم،التاريخيةالحقيقةجوهرعلى

...انالنافدحقهـنيعدلموبذللك،قلناكما"نماذج"تركهـموانما

فيعزا)خمطير"الارمةلهذحلاالسلطانوبر-نهمقايلتمسىلقضلحاضرون.التاريحدجالمنذاداوهذالشخصيةتحريفهعلىالمؤلفيحاسب

اللقضميةهـءهفيواللقانو!الشرعصكمالتزامعلىةصيالفخصاتملامحعلىفيهايحرجفرصةا!حكيملتوفبقدللكاتاحولقد

نأصحالثذرياغنقهفادا،اغلءكبمابالمزادالسلمطانيباعانو!مونهاشخصيةومنها.اًلمسرحميةاصولمةهااستمديكونقدالتيالواقصة

هثبصرمشهدفيقهللاالطنيابىيعيتمو.النا!!ورجكمسلطانايرجعهـ،066لشةالموفبم)1(السلملامعبدبرنالزيزعبدالاسلاميالعالم

بدام!انااشترىادذياكحفيالمواطنانالمذهلة.المفاجأونكلىوكانوبرهاللقضاءصصبوشغل،متسدةقويةشخإقىذاوكا!

ف!بملمالافضىلكولملىهرأذا(ال!ثاطايها"عتقنلنالتيفضىقىلغائعأف"انلالا)سانمة،للحقنصرةيسخالفهمان-يبالليالا،السللاطينلدىالصوتمسموع

..."الهنقررءانلنابر!لااذياوالواقع.وعور-رتهيهرأعلإهميفرضوقد

هـلمث.الخلأسمصهدلس!مفلليهـلهفياولت!لىألاطلاللىاننييلسمملطاللطءلمىكلهل،دونالشحصةهدهلىاارت!قداللحكيمقتوفهانعاى"طلقادلبلمنما

........الم!مزحيةفيباسمهيمسمهلملانه"اللقضاة!اضي"صورةرسمفي

اجم!اذاناهـمضقنول!لاقيعمكضمطرالمويىقااللقفتا"غيرضيلانمنحعفشلالليلفيامرةاولالمسرحيةءلميه"ثلتاللذ!)القوميالمسرحادارةانغير

نفس!بهـىاتجشىنبيلةعاطفيمةبرسورةالمسرحيةوتنتهـ!ط.الف-رللهعلاة.،عتبارهاالقاضيهداشخصيةالىاءلملاناتهافياشارتدد(اللقاهرة

ذض!فؤتزةواناني!لشميةووانكلهالمث!دفيتترقرق،ا!غاورة)2(0"رةاولالقاهرةفيالمسرحيةعرضتحيةماكايةالحلاحداثمصدرا

الحكيم.توفمقاد!الىوحديدةحمةفهةل!دامماالوجوه"!وجهأيعلىالحكيمتوفبقملزمغيروهذا

.........بالاسماءقنيايتقيد

بن!ىورو،لم،المسرصيةفيالمؤللفرسمهاكمااللحكايةطخصهذأ

إعرضااسلوبندرساناردنافاذا.فصولثلافةفبممئيرافن!ياعملااًلمجا-دسالرمانمرآةذيلفبم!و-ودةالسلامعباخبار-ا

فيعا"اتخطيطاالتزمانهلاحظنااعجكيمالوفيقاستعملهاللذيالفنيالعمادابنذكرهكذللك-172صالحن!ليالليوني!نيالدينلقظبالاول

ا!جمهورنظروجهةمنالمشكلةبعرضاللفصليبدأفكان:كاهااللفصول3.10ص"ذهبءناخبارفياف!باشذرات"كتمابهفبمالحنباكه!

ا!مىلمطاننظروجهةيعرضوينتقلثم،شخصاناوشخصيمثلهاللذيكأ،بالى!مضندةالقاهوةفيللمسرحيةأخراج!نمعاوما"نا-2

وحاشيته.من!أدبأ!4جادروقد"الحكيمتوؤيقمسرح"ءندورمرهدالدكتور

مجهول(عليهمحكوم)بتقديرمالعرضيبدأالاولاللفصلففيفحبمااثخصياتنأريخيةحولا!خوليأمينالاستاذاثارهاعتراض

جلادجانبهوالىبالمديهةعامةساحةفيعمودالىمشدوداللهوية.المسرحية
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لي.أثمعتريه،أمأه-الطفلنيحنحأسالمتهمهذاانلس!ي!اقامبنوئفهم.سكرحاللة!بممبتذل

؟هاذا-الائمانهـ4يصحفلايغنقلممملموكعبدبانهال-لمطاناتهموقدالرفيق

.السلطانلبماًشنري.السلطان-الطفلن!روجهةمنالوضوعنعرفانالمؤللفلنايشيءثم.البلديحكم

بها..نلعبلعبةاليسانه.اسكت-الأم.!ققدانهيد!سبكانالذيالسلطان

.اذنليا*شتريه.هناي!بيلونهانهمقلتانك-الطفلخواطررمرضيبدأفهوهذايشبهشبمءيحدثالثانبمالفصلوفي

/.،ثلكلليسهذا.اسكت.بنييا-الأملسثانرمزاوالجلادوالاسكافيالخماريكونو.ومشاعرهمالجمهور

بهيلعبانيحبلانهالاال!علطانيشتبريانيريدلافاظفلكمىاالعلنيالمزادفيي!باعالسلطانانمنالعامةدهشةيرنقلالمدينة

جدأكيمن"جردهناوالموقف.اللعبمنليعبةحسبهوقدوبسيفهابسلظاننظروجهةفنعرفالبيعمشهدالىننتقلثم.الاشياءتناع

موقفمضمونلندرسثم.صغيرطفلقلبفيعادرةقىوةهووانما.العصيبالموقفهذافياللفذومسلكه

التالي:الحواردار.السلطانشراءمنالمغانيةبدأفهو،اللفنيةاللخطةهذءعنالثالثالفصليحيدولا

انت.عنكاتخلىاناريدلا.اترككاناريدلا.لا-الغانيةصمارخةريبةفييتساولالغانيةمنزلحولتجمعوقدالمستمئارباللجمور

ني.،ليانت.ليمملوكالحكيمتوفيقينقلنا-تطلعنايطزموحين.هناكلمنالسلطجمعلهعما

االشعب.هذاأبناءمنرلغيركلك-السلطاناشنعهلها!ديالوبالالىوهذا.فيهيدورمالنعرفالمنزلداخلالى

.وحديليتكوناناديداني-الغانيةلن-ااناحقدفصلكلفي!لموضوع"ختلمفينجانبينعرضفبمالموللف

وشعببم؟-السلطانالاح!داثبازاءالمختلمإنالاشخاص"واففبيشضمرةالمساقارنةا

عليك.لليحصلذهبافميكفعيدللمشعبك-لغانجبةا.ومسالكهمنفم!ياتهمعنوكثممف

ناسرورواجممافخروأبي.حقا":لهتقولآخرموضعوفيبف،ءفيالمسرحيةالوسائلببعضاللحكيمتوفيقأستعانوقد

ذهبلهيدفعانيستحقلشرفانه.ءظيملهلمطلنممءنهذااسمعالانكليزعنديسمىما)(والتضادالتقابل)اسلوبذلكومنالل!يعمله

فانساالمدينةفيازدرائيعلىالليومبعد/يجممراحدمنما.كلهالارضأحد-التفا!لاللفجراذانفكان(ا،3!م+!دا!ا4+،31،مأ+هح

يحكمانعليهانلهتقولآخر!موضعوفي".ا!-لا!نمعاطةأسيأهـننبرةواحداثوربطهاالمسرحيةاجزاءنىدفيبهاانتفعالتي

الفتا!فهـذه.ليلاوتسترجعهنهاراللدولةتعيرهاذبيت!،منالشعبقالرجلفلاللفجرباذأنيتعلمقالمسرحيةاولففي.فيهاالفكاهة

نايمكنلطيفةحليةاللسلطانقحمس!الصبمياننمسللأهامنيمبدوكمااللغانية.ئقدمابويئةال!صاءلاراقةموعدااًلاذانيصبحوعندما.ا!حق

الطفل.موقفيشبهذلكفيوموقفها.تقتنيهافيب!لالليلةتلكللجريؤذنبالاوذللكخدعةعلىالمؤذنءعوتتفق

التيالمفارقاتتلكالمسرحيةبناءقوتالتياللطيفةالوسائلومن.عليهالمحكوموينجوالحكم

نف4هوويبهـيعالقلمنينجومثلرعليهفالمحكوم.قيهاعليهانعثرمناهـطانرخروجءوءدااللفجبراذانكانالثالثالفصلوفبم

.ا!سططانبأورريقتلاناولاالمقبرركانبينما،المىلمطانالسلطانبقاءاناليهؤاوحواالمؤذنحول!جمعواوقد،الغانيةمنزل

ونحنتب!دأفالمسرحية،الغانيمةحقيقةفبمنكمناللثانيةوالمفارقةيؤذنانعليهالحواثممكانتهالىويسيءشرفهيلطخالمنزلهذافي

ولابالسيدةلنفسهاوصفهامنالهـجلاريسخرس،قطة"عاهرة"نحسبهاأ!امقداؤذنافهذا.راضخااؤذن،اواذن.الليلمنتكلمففيللفجر

نفسهالسلطانلأنمقاماعلىاللىارتفعتوقدصالاالمسحيةتنتهيالارتاظوو!4.ائأ!تواللفملالاولا)فصلبينالربطمننوءا

النبيلة.الفاضملةالسيدةيسميهاباتحكمالاولافلفيالجلادءلىانتصرتالتيا!انيةانالمسرحبم

المسرحيةبدايةفيفهؤالل!أضبمموقفقيضمنهاالثاتنةوالمفارقةفبمبالمححكمانئالثا!فصلفيالقضاةقاض!دحرهاقد،الآذانفي

حلاتقسدلمولكن،بقدمسينهويؤمنوناللقانونيحرمونللذيئ،مثالأعلى.منز!أمنالسلطانوخرجالجميلحلمهاانتهـىوبذللك،نفسها-ذان

القانونعدىللتحايلةئانموذجاويروقفهيدينالبين7يعريهالاحداثا!اني-ء!نحما!ذان!نمنأ؟،13+هس!المسرحيالضة"ادويعصءل

الغانيةترتفعوهكذا.للناسظلمفيهاورأنونيةغيرلاغراضبهوالعبثقدا!!ها!هابلمةقضيةفيالتدخلمغزىاما.مرةويدحرهامرة

والقاضيالدولةفبمفرداحطهبمالتيالغاني!ة.القاضبمويتحدرف-ي41ؤللفؤلفة!ررسحبنبعدفيمماعندهفم!نقفالاذانمثل

قوةفيبينهمايقعءتبادلاوكأن،السلطانبعدفيهافرداءلىهواللذى-.مسرحينته

.اللودونظافةالخملقادى،سحيةالمهوسائلهبعضفبم،الحمكيمتوفيقلل!كدلك

الشخص!باتدرال!مة-2يؤدياكبرحادثفيتكرارهثممعينامصىدؤديصع!برحادثاحداث

ا!لان!صيةابالضقابلاصطلاحاالغرب!ماالنقدفييسممىماوهونفسهىالم!إ

الذيايطفلموقففيالصعرالح،دثذلكوي!نجلى17ا،م،ماءا+؟أ

نفسمن+تنزل"!حبوبةشخصيةالسلطانفيالخكيمتوفيقرسمبالنسبةا)سلطانشراءفن."الس!ان"أمهله.شتركلأانيرب-

الصدرورحابمةلعدلكاطيبةصفاتفمنحهءميلا!نزلاالقارىءوفد.الممهليةاللعبمنلعبةالسلطانروكأنطارئةنزوةءجردللطفل

ورقةالقاس!ونواحتراما)خاطروسرعةوالذكاءواللشجاعةوالحكمةاولكانتطالتياللغانيةلموقفالتمهيداللمسةد،ذهالحكيملموف-بئاراد

كري!مستقيماالمشاعررقيقانساناجعلهانها!ول4وخلاء.اثمورو!زءن4بصحبه!ستمتعاس!اناتمثم!ريانؤارادتكالطفل"لمهوالا"ر

المواقففيالنكتةوروحالصنرذلكجانبالىواعطا.الطباعفيالطةولبما)!افعفتيار.(اخرىبكلمةتلعب)مجكءهار"

منبنماذجفيهالصفاتللهذهنمثلانيليفيماوسنحاولع.الحرجةاللدوافع.ولنقارن.والغانيةالطفلبيشالشبه"نجوايخلقالحالت*ن

وتؤكدها.تثبتهاوافوالهسلوكه:امهوالطفلبينالتايياار!الحدار

عليهالمحكوملظلامةسماعهفيتجلتفقدالس!انعدالةاما؟شمفللسلطانهل-ا!طفل

فوراطلبهالسلطانللبىفقد،اروامهقبليحاكمانيطلبتقدمعندما.كبيرسيف،نعم-الأم

قدهذاوعند.يحاكمحيمثالاعدإمساحةالىقضاة.اقاضيمعوأقبل؟هناسيبيعونهوهل-الطفل

فيمت!مايحاكمسهـلطاناانالمعقولمنفهل:نقدالمؤللفالىيوجهبنييانعم-الأم

هوكمالمحاكمتهالسلطنةمجلسالىيشطحثهلمولماذا؟عامةساحة؟أماهيامتى-الطفل

مضطراكاناللحكيمتوفيقانالواقعفي؟الحالاتهذهفيالدارج.قليلعما-الأم
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اقسلانجرانطانمكانهفيكانولو.حائراثممنووقف3ياذ"فهماهوكما-المهرحيليف2ا)ضلاناضطرارااسرحيةا"الغلطة)هذهالى

تحولاناللقض،ةقاضيمنواحدةع:ارةاورصتطلعتلماوحساسبلآذكاء.احدالولالفصفيالمكانوحدةعلىبالمحافظةا،ؤلةطيلزم-معروف

الخطير.التحويلهذاتفكهرهمجرىمنزلاماميركون)كي،اللشارعف!يماءمودالى"نهدوداكان!ليهوالمنحكوم

الورمهقواحضراء4اللقانونمنللس"لمطانموؤفالىهذاعندونصلالموضعهداالىوا.تهـباء"باررطانوؤتىانمنبدفلاثمومن،الغانية

.فماالمسأ)4وج"يءالقاضيلةشرحانبعدمطلقا-هـسكا4بوتمهـسكهلةاخلا،هدافكان.المنظرتغييرءدمفيورغىقىالمكانلوحدةحفظانفسه

وهـلمن"القانوناخترت...القانون"حتى?.،حيفهماسهلطاناكادب-،ناللقولالىنحتاحلالناورول.لللواقعوتحريفاالاحداثبمعقولية

حينلانن!!ااسلطاناشخصهـبئفياك!ي!دةؤوةعلىدلااةارالاختهذاحهدالوحاكمهاانماو،لأالخارجيللضروراتتخةءلا،الكا"الأالمسرحيلآ

وهلللسلطانبافةاهانةعلىيعنطوينجدهنالقانوهذامكل"هوننتاملالحكهملوفيقوللىمتمكنقديرمؤللفمكانافيكانولقد.الفن":طق

تباع3مالنطبهأماما!علنيبالمزادالجلإلاللح،كمهذايباعأنالاهـولهذهافتخطيطفياف-ااًضجهداًبذللوالتعسفهذايتحاشىان

قيواللبطولا!يممعانيعلىينطوياخت!يارهفانثمومن؟الاشه،ء.البديعةالممصرحية

ف-لملألقاصياويقتلسيفهيحسطلاناسه،لكانفماوالاوايتضحيةوالأخطوهـءنوياحد!ا:ضربينعلىفتبدوايسلطانثسجاعةواما

رإطالوزقصذي5االفاطمياللهلد،نالمعزصنعكم،،احد/جاسبها!واقفتلكعلىا!سهلمطانصبرفيتبدوالمعنوإةفالشجاعة.مادفي

قصته.-"!باررلمطانوهو-ووجهفقد،لهاتعرضاًلننيالمهيئةالحرجة

تدللاف!يالممهلمطانلدىلمسناهاالتياةوريمةاالاولىلأالممانعاماوهـمواضمحةمهرررحابةفيذللكفقابل،ءخضقلمبىق!يقعبدباله

تظرفي)اتءصرةأول-مععونء،ودهتشولاوص!بماءأخذانهءلىالافيغيرهكانولو.زقبلاجولالامرتقبلوانماينفعلوللميغضب

منسثاوشرعاقمانوزلم!عتبرقالرقبوالعبد.رقجقع:بواللقانونا!شرع.غضباامصببفاشهربمالرلملقوةمنهكانه

اللعاتكماباازادالبيعيحتهـلانعليهوان(الامتعةمنوكلتاءاالاشمياء!ف!ءظهففد،القمالميدانفي/الفعليةشجاعتهوفرو

مثليسمعجنأطوارهءنويخرجفي!للاشلطانواي.اللشعبامامولاراءالوالىواحدةخطوةرجعتانناؤطلمءدثللم":قائلامسلكه

للتخلصالس-خ!راختبهـ4ويخطر.لفكيربلا!ندؤع،5فيراقذا؟هدالأادحربيالناحيكأء-نخ!!ذاان7اعترف.تالالقيمب!انفيحتى

هـ!اراءا!ولى4انفعاكيرثصذ!-كفانا)تو!.كأا!ر"قىهذهمنويرقول".قط!ذافهات"،ولكني.الضقهقرفيهايرضحتماحوالف!ئاك

رافميااللقاقونالايرخترما-فانه،"لووتدبرفكرء:دمااءا.يس!معوقاهراالاج!وش!ائداكانا!زيأنأ".حبروبهذا!اآخرموة.ع!!ما

!!بفصلا.الج.،ورامامالووجمطالبءو!بال*"رىالاهانةلنف""ياقوتسيفهبحدانتزعو!دحروبهفييئضصركانولقد"لامغول

ذلكمنالع!ءلىهووانماالمزاجدءويا)سدانبأنيحكمان!اقدءضتصراقائداتصفهكلهاوالمسرحببة.اًلمغولكبهررأسىمنافريدة

ايغافي-ةوقح!قىبازاءوء-سه4له.ماحتمنرايئاوقدهـورمتساهحازواجوالاهوا"فو!أو-دلاكأىادج.رةوالاءمالاحروبباكلثعولا

يم!لمكولف-هـرايناه.درجاتاعيننافيءكانتهرفعماإهامعاماوسوءاهـذيء!4اء!كوموء:!مالآخرونبهاير،مترلىأ!وطاناو!كمة

يحظروانماالوريرصج"ما3السيفالىياءااقلاالمقلى*لكبارائهاوعبوديت4ر!هر!ميقةالسلطانقابلأئهحدالىجربئاصريحاعر!اه

الجميل:ا!حوارهذافيدورثلؤممةالتعةلوواللبنالصصهـنانتبلى":لهقولهؤ"قبلفئحنثمومن-،العقابيخا!طاندون

إىا!لنوجعوافكىأخفققدالقاضبدامصا،مولاييا-يرالور."لرعتكذحبراًاللهاوقاكوور!ادا-*.لألحيرهم

نحن.وسائلئاوو!الافيالغمانيةءلميهانصتأحرىء"ةاتا-.اطانافيوفرف!

.راءالواللىنرجعلنلا-اورلطان،تهكماالنةسي4وثقةجالبرطةلربائكان.!-ءقك!بءمنما"ثاله

.عهنطرفه،بإحلويسرفيشيءكليتمفبالس!ه-الوزيرعنبصدانك.وحزمواحكامبر!قةءريد"اص:عءلىوقدرةاعمايكفي

اًلطرير!قهـذافيوس("ضي،القاذوناخترتلمد،لا-الس.لمطانلهـبإادثرو؟-لم-؟سطرمحطاع:طبي!يدحصرانك.والمخاتلمةالة"عف

أوحالى.من!4ي!طد!ب!اغا.هـ4انك":قاءلمة!!يلبعدذللكألىتضيفثم".واخلاصبأمانة

؟القانون-الوزبردوير"*مطاالرغمءلىأرضااللض*وررقةوفيولوالةطنةالذكاءفي

جميلمة.اظبالفونطقتقليلءئذانصقالتهاولقد.ن!عم-اسلطاناونهـت!برهااغانبلمةامنالاحكامهذهنقبلىولحن."بهتتطاهروءماعليك

هـ-يكرداة-عفله،نجض!كماإقانوناإخفعاًناخت!ارالسح!طاناناهـ!!ءسإجهجوبةوئةالقناة!ذهءرؤئالات(،الس!انصادواوصفا

جهـد.كل"حقبقهفييربذلانإهمتحقاًلرائعالقولهذاان.رءي!"وقدبيى!ا.فىته.لمي!ههاوطلمبت"بضماعلأ"ام!*لطاناسلمتانهادرجة

وف-وةاد!لامبرينا!أني!ا!اع?!واقىالىا!دطانو،ررءىء:4واؤدهىوا،ترفت"4معاءلمضف-فيء"بانهانمةءههاسلطلمنااعتبرلى

في"ؤثراذيا!ووذلك،ثانميهوصبرهت"اءمحهءلىيدلوبذانالمنطقا":تفاذا".هـرهـنء-لميطةوم!بذالأعمدءنور.فىوقحةكنت"

وكونوله-ماحنهشمعورهورقةصدرهرصاسةمنة!حبافأت4اؤ!قى"دو!صزمثرهصامنهاذللكن!عدانلى-اا"*صأذللظو!دوامتدحتهعلبه

اقيديدةالجا!فلىفمةتكون2و.المصهء.ءطءوؤةهاعن"ئراجعانالنتيجلأ-.ف!بهحقه!صفات

يذادان"؟قولهجميعاالاحداثهذهمناهـلهطانموقفتلخص"راد3أدركأنطءالسلطانفياخاطرا"وسرعالذكاء"كلاهرومن

و!!ف"."خرجطدائما،جدمم!صنمق!مخطفيمالاماالىقد"ا!يبي!نالفروريالاحتبإرموقفلهلخصمحنمماسريعاالقضاةقماضي

بلبماقةالعقدةصلفيهوقالحالا؟تصار":!خبرإموضعفيذيكالى2،السبةوبنبرالاختلىوى!ولابمماياعلبنوما":41لفقلماصمالبئ

درجلآالىهـذافيمصىوقد.السمبفاستعمالءدمفياي"الاءطدع!"ولكنطيمحداك/الذيالقانونوبيسن.لعرضكولكأ4يرفرء"كالذي

ا!قاؤون.طبىبقعنالمثكلحلفيأخفقان4عرثعنيئرلانقوراًلها"جو!رهيالعبارة!-ذءانفوراالساطانادوكوقد".يحميك

بهبالاعجابفتفجرت،عليهمصرانهواحبرووأللفانيكأدللكشرحوقدون!.و/كرر!ا4ذ!تفيوقلبها!را؟القا!.ك!حديثفيالاساس

3دنا.ذانورقكملميهعلوالثناءاعلبانمننعرفطما،مسبب،ءلميهوذلمحو؟برزهالادراكهذاالىنلتفت

حامياكانالذيالقضاةقاضياا*وقففيءقىاضالوالمممارقةوتكمنالنفادبمصتطيعونولا(ديثالاحت!فاء*يلفييضيعون-دائما-الئاهر

الفصلفيهوفاذا،الاولاهصلافيالتمسمككلبهمته".كالمنونلاقيامتا-لمثاذاالا-!الابيرثءصانلأ.شاىن!!كولا.جوهرهاالى

اًهـ!.أءلم!اإنج!يبواغاني4ا/لبذلءلهيهيخرحوبهيمست!نالثا)ثالةتاسلطاناوهذا.+!الث!هخهوووةالور؟رووة*وحالئاضجاللعقل

فياللقانونمنربالت!حاولالذيذلكمنءوؤفهانقلبفق!اطانالسات"نتذكرتدء،عالمو!!ذا!بءوقفهنقدروارما.القررةهذهي!لك

الثا)ثأللفصلفيا!قاضييعاتبنفجرالديءـذاالىالاولىالةصللحماسةءخقاداللمثمصكله!لاالقنلفكرةالىاند!!المشمهداولفي

نسصعوعندهاا(شخص-صهرغباتاجلمنالقانونبضفسيرعبثهعلىؤياهـلاهـ4يبيناونطاةقاضبىكادفما.الاؤبر،5اووفىاليالوزير

قاضييافيكظ:ء!خيبت":وانفعالىحرارةفيتنزلانسلمطانكلمات(لةالمسوتفهـموالحيرةالاشكالموضعحسهطحتىونهلئجهمالحالتينا



مقبولا؟أللوصعهذاأترين-السإطانالتحايلفيوبراعةاجت!اد؟لكرأفيالقانون!واهذا.اللقضاة

مدهشا.أراه.مقبولمناكثر-الغانية"؟واكلملاعب

ء!ناررولةشؤون9ءيصرسلطان.فعلامدهشهو-السهلمطانتدفعانعليهعزفقدا!شعوررفيقازساناهذافيالسإطمانوكان

.معذرة.تؤاخذيض!لا...انهايقالامراةبيتوهـع،منزلهافياسدإانايقضيهاواحدةلللإلمةثمنااموادهاكلاللغتاة

هـىتالقيتمالكئرةلجرحميتعدلم"الكلم.قلفل-الخانهبئ.فيالميلا!صعففىكيا)سلطار)+ءرجالقضاةقاض!بمامحايهايحتالدلل!

بةالنصالعلى،لالنص.!كسرت.وخزاتمنحقهافرأى.لضحيته،واجلكلهالفتاةموقفوررفدالسلطانوكان

منداءجةطويلةمعاناةعازتفدافانيةاأننعاما!واره!اومنؤ-باد"لمطانزرىانفبمالصبيانيةرستهابتحقيقيثافئهاانعليه

.مالا!تتنلىردأتثم.ءلميهاالناسرطلمقها"هرةعا))لفظةسم،عهاالفرصةهـ-ذهحرمهااللذياقاضياموفففيوجداذلكو."ضرللها

وعدمالاكتراثلمرطةلسواالجراةالىدفعهـاالاسم!ذاولكن.وتسكت.صر!قانونبنصوصومحبتاتغتؤلاال!،ءة.بظلمه

الجلادمنموففهافيذيكويتجلى.ء،حهالىولولسلوكلبقيواروكماهنايتسى،ءلاانالايماكانلاوايقارىءالمتناهدانمحلى

وهذا.با!ةلتضربهخادم!اايهارسلتفقد.الاولال!?لفيازمامفيرغب!هالىدافطذللكفكانا!فتاةلطانالسأحبمل:تساءللأ

مهمابالن!الل!لالر!ضر،نلاشر!اللتالال،شر!الةء!ة!.!فلاو!ف؟نفسهاالقناةرغنةعنالدفاعمجرددذلكأرإدانهام!زلهافيالليلة

وتسفيه،خمراللجلادصشتريانهانم.1للكذالىالداقع"الاورلمبقلأن!نالسلطاننجردانلنلمينهفيفلا،ذاكامهذاالا/مراكانولىواء

نفوورظفييركانهالالاءدامبالجيهللممحكيماناذاذللكزهعلأنهاو"عالىالق!ة،بظلبهمالقدانهففهـمونحنحتىا!انونتطبيقعلى4حرص

الخمرا)ضاىىب"قىالت!االراة!دهالليها.لفه!التيال-!قةءن.هـساؤلا-ولان.د!كقبلمتعددةءوا!ففيلىالقانوعلىلحرص5طدااتبتلاله

!أبهأ.ءلىفكيوأندواوعالعوا!ل4في.تشابكمعقد"ضطق،نيةالانسالنفرمنطق

ظن)):قائلةللسلطانهذاءوقفهازةلمفالغانميةفان،يمنوء،ماواث-لال!يةالف!ائرذويمحندالقاءهـةهـذهخلوشمم،الاحي،ناغل!

000005د.عا".ل!،نشئتماءا-أرتربوومافيا!النبيلةالخافيةدوافعهـملأنالخم!وصعلىا!امية
طىوىصدل!!هـ!الد!،عليى-!..و!ما

جميالاكلراضىوفدالسيرةلىيئةامرأةاالنإسألمجبنفياني.ألآخرين.مواردهمواحضفت،دافامهمسه-4ءلي!م"ه!هافىيرةعاط!ةورواهـ-ح

هـنيمدوللم.ليالراحةذلكفيوجدتوددالحلأم!زاؤ!لالىالقتب-برةاثوافعبا!-طاحدةالوأقضيةأازاء!عميجعلوهذا

-لمخصاتكيأ)عبارةلضيفتسم".النادردأيمه.لمحتكتصحيح."راتوالاعب

فانهالسوءحمودأقصىالانى،نيج!ازعئدما":فوللهاوهيفتهافلسهلغانيةالثخمية-؟

ناالفلسفةهـذهومضمون"بةصريتبمالىاح!ناجوأنا.حرايصبح

لسعادةطلب!،السلوكمنانظيقهسيرةواعدرةنفهيضدالانان:الفتاةهـ-ذه!ولشاهدوالمالقارىءنفسفيالس!واليقوم

لهيعدللمالناسهؤلاءافهمهداذا،الناسبينالسمعةنبحممهاضصعورانظرفي"فاصربورهادوالمرحيقىنصا"؟ورافطةام!اأنترلممة

ضلى-مب!جانبالهانغيرمؤ!ممريروهذا،:،!بيعليهطيحرملبالموسيمىوينصصن"ضزلهافيصويىمرونيزورونهابرالالرلان،المجتمع

يتقيدانيهمهيعودفلا-حريةي!سبطالمتهـمانهو-اكانيةهذهرأبم!اظهار-ال!معاىحرصفداًدح!م!"وفىيئوةفى.قصوالروباكراب

حريةالخ!قيةالقوامحدنبذف!يقىوالخافي.عدهااور!ارفوأعدبا!ةزكمتهفإ-لمطنااهـىحديتنها-فيالفضا!لان،الصظرةهذهفيوالا!ننداء

منزلهافيتستخدمنراهاولذللك.الحريةهذهالىتحتاجاًنهاوتقولانللمرأةترهـ-!الثفكيرحشةا"رأةانهاوومالمو!فتعيرحقازدعن

المسلكوهذا،بللفعلبكرانرجلازضربانباليلاهـ!طة!أ!هـةمحاول4مجللسةجالالرفتجايس،ال!ودونزمتاًلاؤقض!يقمن!خرج

فهوارر!طاناء!.د،لعاهرة!ا!ض!ال!نىع!يىرر.وعيره.ب!مآنصةءللا!اتلهالكوناندونوالسمروالمثفافةالفنميهادريئة

........01لاهـصصحعةتحلو))الصددهذافيل!لمطانتقولالخافيةل!مظوقد الىمر!كرعليهاحكمهفكل"اللعاصلهالسيده"يسميهاعدءوو

أؤوووهـلهاالسالطانفيكانوفد."اجسادهماجلمنلاادواحهماجل"نالرجال

اللغانيةنعتبرانيقصدالحكيمتوؤجقكاناذاأنهاللقولىوخلاصةتسه"4وهي"المراةأيفها"يسميهاوانمايحترممهالاالميهاحديثهبدايمة

...-اوعردهـ!اجااًنبصسد!لكنه.نصريفقىغيربانهااشع،رفيهلمهينة
دلل!!.ا"*حدهذهمنحيانهاينقيانعلأيهكانفقدشرولمجةمراة

سماهااداحتىالسلوكقوامحدمنتتحررانترفضالفاضلةالرأةمطلدرغمبأنهاالينايوحبمبأنيحترمهااصبحهاوتف!حيا،هاتفاص-ل

الملانجساتبسببفهـمهاالمجشمعاخطشريفةسيدةحيازها!!مالعبث

اذاحتىتزوللاللفاضلللذةالفاضلمةالاخلاقفيلان.محاهرةاووعح!ابالفجورعليهاالمجتمعحكميصيمالحالةهذهودبما.اللخادحية

المشخل!قلبفيراسخةصفةالنقيوا!خلئ.الفضيلةسهعةفقدالشريفةتبدوبحيثواللسطعيةودلءمودبالجهـلنقس!المجتصععلى

سماهاكماغانيةالفتاةهذهانللنايبمووانما.الضس!ميات!عزصالاانوارادهذا!ديكونوانبهلاحمكيمالتوميقانوالوءقع.عاهرة

ومن.ماخذلمملوكهاعلىوكنالشريفاتصفاتبعضلهااللحيملوفيقالمرأةعزلاللذبممااثحشةاللعربرةا)!صورمجقعالىصامتانقدايوجه

ورفعا!فاضلةبالسيدةسماهاعنلأماتجوزقدالسلطانفي!ونثمعليهكانتألمخلافاوا!حركةوالاخلاطالمملمنومنعهااللحياةء!

الناطانانيستتكلقدوهذا.وأدفعأعلىطبمةالىطبةة"نمستواطالعدم!وتطلبالخيلتركبالرأةكانتحينللاسلامالاوليألصصرنساء

رفعممشواهاالىيندةءجعلهمحضماعاطفياموقفا"ضهلووقفأحبها!دفيولدينا،الادبيةالمجالسفيجالالروتبهالسالحروبفبم!تشارك

الاجتماجمط.بتسكينةالسدةئسللامعاتعربياتنساءابماءإلصددهذا

وانماا!عاطفةمننابطكلهيكنيمالغانيةمنال!ىلمطانموقفولكنولم.وسواهناللشاريطريفبنتوا-يىاعرةابنت!خنممهاءوالم-تاللحس

وهـرمنبلم!نءنهاصدرلماالانسانيالتقديرالىامنهجانباستندوالفلامالكوارث.عصورفيإلادارجااحةماعيا.عرفاالرأةعزليصيح

نذل.الاعجابيسشحقنبيلاموقفاا!سمدلمنءقوقفتؤقد،أخلاققدذللكل3و.العرب!المجتمععلىوالجمودالجهلخي!!تللاخيرة

أللفثلاثين"باغوهوأموالمنحياؤهاخلالادخرتهمابكلاشترتهانهاعل!ىتفورعربريةلاءرأةامتحررا،نموذجيصنعالحكيم!وفبقجعل

يكنوهـم.غيرهتملكلاان!أموكلها(المجهول)حدإثءننعلمديئارالناسيس!يهاإنالنتجةفكوناللعصرذإلمثفيالباليةالمقاليمد

السإظمانالشترتانهاندريفنحن،نبيلاالموففهذأبدايةفيدافعها."عاهرة)

كانوانماثجاعاعادلاحاكماالمشعبلضهبهولالتحررهولالتعض!قهلاءلىالنالياطقهاللذيا!ادصالالصمووذااننلاصطأنلضابدولا

يكونانامحجبهافقدطارئةصصبيانيةنزوةعنتعبيراالاولدافعهاالمصلو!"بادىء"--نتتحللأحيانساوجعلمه،حيا،ها!كماالرؤدلفانيةا

تراءانلهاوراق،وتستمتعو)تهومعهلمتمرحلهامملوكااللطانالمجتمعان"ناكألمأثدتتألمكانتؤقد.جزئيمازحللاولوالمستقيم

سمعتها.عنالوصمةوتزولؤيمفنهاقترتفعبيتهامنالتذمعبيحكمالسلطانوبينبينهادارالذيالحوارهذاذللكمثال،ساقطةيعتبرها

منتنتقمانأرادتلعلهااو.محضةانانيةالشراءالىدوافعهافكانت:العلنيالمزادخلالالعامةالساحةفي



اصتماليؤيدومما.(دموع!اخفأءعلى"حرصولكنهاتبكيحتى.لهارقيقاعبداوتجعلهاللحاكمسلطانه"ذلبئنادلهاالذيالمجتمع

ليلتناهيالليلةاهده)):قاللةسهلمالتهانهالمشا!ر!االسلطاناستجابةأفهمتءندكل-لمتلاشتانلبثتماالاولىالدوافعهذهانغير

عدمو/معنى".الجوابءمىيرسؤالهذا":فأجابها"؟معاالاخيرةاًنامباالسلطانءلىانذللكومؤدى.ونتائجهءوقفهاحقيقة4الغاني

بحيثالقويةبشخصيتهاويتاثسراليهايميلانهألاجابةعلىقدرتهسلطاف-،ويكونتعتقهاناوالعرشءنويتخلىمنزلهافيعبدايكون

يترددويحاروانما".ثانيةاراكلن.نعم":لهايرقيولانيسنطيعلااللىاؤقدكان،تذهباترككانلمؤلمانه"الغانية.قيولهداو!د

السهبىة1-هذهيحنرموايانالناسلىاأءراأص!ربعدوفعبما.ويتوقف!ايتاحلنبلملادقلان،درشكتفقدأراكانأرصامؤرموا*نه،الابد

يوحيقدهذافكل.اللجارحةبالتسمياتاليهاالاساءةعنويكفواتعتزلولاالحوفمتنركلا.لا.وشجاعتكورللكمثلفيسلطاناردا

حينالتاليةالرحلةفيدهاسيتزوجانهيعئيوقد،اببهامالبانهبيناختادتقدفانهافشمومن".ور"لمطاناتبقىاناريد.العرش

مجرداعلاناالحكيملوفيقولكن.ائاساالحينفيوترتفعسيرتها!،هـلتحفظهالتيوالحبريهالا،مإحهالت؟العبودية":العسيرإنالامرين

علىمعلقاالامرتركوانما.بشيءيقطعوللمالموضوعهداحوللمحاتففصدموقفهافيا!ئبلموضهعهوالاخنياروهذا".وشعبهلعرشمه

القراءةمنينتهيالقارىءفمانيكنومهما.واستنإاجاتناتقد.يرأتناخسرتوبذللكيلسلطانامت!حهاعنوتنحتالشعبمصلحةعلىحرصت

.بىلفتماةفعلايتزوجالسلطانيرلمانهعلىآسفاسيثةفقيرةامرأةورجعت.معاحياتهافيالسعادةوفرصةصالها

القضاةقاضكأشخصة-3مناكبرتضحب!منفهل.4ورفاهيتالشعبحريرةسبيلفيالسمعة
....؟هذء

هـنللناقد!بدلاملحوظحداىامتناقضةالقاضي4شخصيتبدولان!ا،ا!يهامضطرةكانتانها،تضحيتهامنلقثهةفييظلوقد

التفككعنفنيا3تساؤلاالنفسفيفا!،توفيقالاستاذعلىياحدهانارصعب.اوريراهددكماضقهقلمهلمانالسلطانيقإلمهاانخشيت

الميرح!ية-احداثبرلهفلاحظانناذلك.اليفعخصبلآهذهفيالملحوظفكمايدورإجعكولم!ءطلقاللغانيةداف!اهذايجعللمالحكهم!لوفيق

ولاشخصيته*سرهمالاالتعارضتهـاممننعارصط"؟ضاضنئموقفينواصراده!ونللقافاختيارهيرؤكدذفسهاسلطانال!معناوقد.خلدها

،الرسوخكلراسخما،ايصلابةكلءملباكانالاولوالموقف.ظروفهفالغانية.الس!ي!فالىلجوءددن4الن،؟الىتنفيذهفيا"ضيعلى

قضبيةكادتفما.القانونيخونانعلىينإلانالقاضبمفصلوفيه،قطنفسهاالىيتسربلمالخوفانءنفضلاالناح!بةهدهمنآمئ4

بعنقوثائقيملكلاانهالقاضبماءلمنحتىتعرضلمطانالسعبوديةالاح!نم،لهذافيتفكبرلمالغانيهفانقائمااللقتلاحتمالكانلوفحتى

بينزعمباشاعهالكذباستعمالالوزبرافرحوفما،السلطانخا!صه!.واف!هـوطتيةحريةحرامسطكهاكانوانماموقفهافيتحكمهو!م

نذلورفضالقاصيتوقف،عتقهسه!ققدالسلطانانمؤداهالناسوتثبت،الا!راثذ!كلتى!أرواللااو!انيةتيدو.ء!اأنافيةلاءيرية

التالي:اللحواردارفقد،المشاهدينساهلاجريءاسلوبفيودخمرجاوليك!ففياءذناءذنو!دءاا!لناد-!روراكرما

عتقااغنققدالسلطانمولاناانااللأعلىنعلأنانيكفيا-الوزير،ال!ض،ةقاضبمساوأ!تو"القاة.كبماوؤائلاائىاللو!ويوجهرالسلطان

بموالحجىالوثائقواى،وفاتهلفتالراحلالسلطاناعتقه،شرعياتكونانالغانيةرفضتذاداذ"؟بال!انونهكذااللعبمنتفجلألا

ديك.تكذيبعلىئسوللع!ا"يكذثلمولتلكبن.يجرؤشمخعىألقاجمحفوظةفناىء!الفجرحتىءعهاالليلةاكمالعلىالساطأنحرصتت!قبلواناناني!ة

./اهـذياللحقيقيبمعناءالسيدةهذهشرطفساحترمأناأما":قائلا

منناهو؟ضميالوطوعاًني.بيتكى1امعالنعد.سيدقطياهل!ي.كلنافهمناه

انت!اررطانقاضيان،السلطانمولايب(لا":ايغانيةتقولهذاعإد".أمرر

فيانئتدكانطيعأفيلااني.ءولايياأنا.نعم-اللقاضي.لكاخلاصامنهأقلاكوناناحبلاواني،ي!نقذكانأرادقضلألك

.المؤامرةهذهوقدق!المهحجةتوقيمالىالغاليةوبادرت3"0مولايياحرالإنانت

الموقف.لانقاذخطةانها.ءؤاءرةررتابها-الوزير.كلهبمالهااثترتهاالتيالمنفردةالل"لمةحننى-ل!خسرانفيلكاحإارت

أمثله.اللذيالقانونضدمؤامرةانها-اللقاضيتنفذع!ى4وحدصاسلطانانبلتس!تغلىانرفضتقدبهذاوهب

و!ويتركهويسكتاللقاضييتئحىانالسلطاييقترحوعندما.شيء"لىتبرهاندونطءلهحري!نه4فىلمءطتشرطها

تصرفاتكلببطلانسبحكمانهالقاضييعلنيتصرفانوالوزيركفرمملى؟لإ:إء!ئإق!م"السللطانيقولىهذاعند؟ماذاثم

القاضي-اي-عزلهاماثلاثةاحدالالذالمث4نربديقزحولاا!طانواًنفكريل!ك4اوجانسيدتييالياسمحي.النببلةالس!بدةهذه

يسكت.النفهووالا.4رألهوطعاو،ا:لادامنطودهاو،منهمبهعنمتو!لأ:افانمةاتندفعذاكواذ".اليك"،للظردت!قبليانمنكارجو

القانونيحترمالذىقبالحمسيكالمتالصلبالمو!ذفهذاوأينفيلروةهـنما.اثرف!هذامئي"-تردلا.السلطان!ولاييالالا"

.:...االماء10..11طيل!"عليهاسأعيسالتبنالجميلةاللذكرىهدهعنديإعدلىالارص
للفصلفيالقاصيهاتحدلديلعلموق!من،ماءطلعا.ء

لصلاةأزناذاالايخرجلاالغانيةبيتفيالسلطانرأىحينا-لفوترؤض".الاحداثأعظ!منحدىفيأ!.همترهيدبىبءاني،حياقبما

ئصففيللفجريؤذنالمؤذنوجعلمعاواورينالقانونفاس،الفجبرلانها،عمامننهفيالمخيطةالفريدةكاالياقو-ةالسلطاني!ديهاانحتى

أموالهلاعنتتخلىاناشترطتلامرأةظلممنؤيهماهذاو!ي،اليل،.بهاجديرةنفسهاترىلا

حق!فبأي.منزللهافييقضيهاواحدةليلةمقابلالسلطانوتعتقكلهاوترفضالمالترفضفهي،عميقاللغانجةمنارفضاوواومعرى

أين؟نفمصهالقاضيوأفره!بلقدوشرطها،حق!اأثرأةهذهتسلبا،ل1يجعلخالصالأءمنوياتقييماالسلطانن!وعواطفهاتقيملانهاالهدية

؟الاولالموقفذاكمنالرريالموقفهذارفضأالماديالإمويضأترفضوللذدكباراز".تافهايبموواليا!وت

وادخلالقاضيشخعي!ز!زعثد.ائحيهمتوؤيقاًنى،!داممنى،حبهسمقابرلفيالسبطانقلبتطلبانهـفانعللمولكننا.قاطعا

للمسرحيةالفئيوالبئاءهذافعللماذاندسيولسنا،عليهاالتناقضهـضمونواه*بحالفرصةهذهللخسرتالمالقبلتقلو،وتضحيتها

تحرمارءصلىيتوقفالعقدةحلللكونملاح!تئاءعحتى،يبررهلاالوركر"ريرهـسعادة.المالىفوقهوما"ريدوانما.ضائعاتضحيتها

المؤلفلان،الفجرقبلبيتهامنالسلطانفيخرجشرطهاتنفيذاللغانيلأينجمماهـ!المه!رحي4آخرفي،ليس.)هاالسهلمطانتقديرفيوالروح

بدلاالوزيربأمريتمباللقالونالتلاعبهذامثليجعلانيسشنطيع3انفيهلماملطانقا،أحبتمنقلبفيالمكانةهـذهءلىحصوللهااصتمال

هـحأيجيبتعليلاتوفيقالاست!اذالمبدعلاديبنأولعل.القاضيمنأنسىهـن":لهاقالانهدرجهالىا!هوراحساسهابادلهاقدياوح

سؤالتا؟اًللغتاةلهلتتاثرالمغزىكئرةعبارةوهـكماا".!يلةعبدككأتلنيابدا
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العاللممشكل"جللااللذريةاللقنمابلانهذافبىاللحكيمتوفبقىومف!بالفصلفيالقاضيليلوكعاىالواضحالماخذ،ذللمثالىيضاف

،والعدلاللحقواقامةنابقأنوواتباعواللتعقلالصبرفيالحلوانمالهيمبعي-فكانللقانونالةلمني-ففبذابا(زادا،)سلطانراعفاز"ل!اثانيا

.4يثبتالواقعانءنفضلا،وسبمونبلفهحكهمرأيوهو"خ(صا"بيعايجعله-انمنبدلا،البببعلهـذاشرعيةبصيمةيهت!كان

س!لاليسالرأيهذااتباعانالىيشيرالحكموفبقولكنونجضترطبالمزادملكا،ييعالمالببتأنقط"هع/و!م.بارو؟قمشروطا

الهـوانيحتووالسلأطانهذاأرانافلقد،وأبرشوككله(اطر!وانماانيسننطيملائمشيئاالانسان!ثويان"!نىؤما.فوراعنهالتخليا

!شبوهةامراةهنزلفي/ليلةقضاءالىوإفطرالعلنيبالمزاد!باعمرا!،ةاختي!ارياالمضم!نواةالبضاعةءنالضخليذلككانولو؟يملكه

ا)سلطاننبلفادا،الخيرالىينتهيكلهالامرانعالى.اسمعةاملوثةاناما،الاءرلصحالمشتريذ!سفيللقاصيايستثير!اوطنيهلدوافع

ن!اً!غانيلةفتت!حول،بهالمحمطينالاشخاصنفسياتارتفاعالىدؤديوالشراءالبي!ع!قوانين*خاللفأمرفهوفورااعنقاءلىالمشتري-يجبر

نب!برلأاخوىالى"!ما!بىا..مالي"تصرخاإنربالانانيةالفتاةتلكتمسكابا!اتونا)ةهسمكءفرأيناقاض!نيصلحرانيفئيكانوما

بالذكرىتتمسكأنالاتأبى!يوكرمهالفضاهاثمناتعطىانترفضءنيقللاافىخذفهـذا.اللشرعمخال!ةعلىالموتلفضبحيثهثردا

نبيلي.وطنيعملىفيالمسحاهمةدلرى،يث"لجهاالقضاةقاضيلشخصيةالمناقصةحقكأ،قضوهووعسفاجوراسابقه

***.الاولا!فصلفي

اللحكيمتو!يقفالسفةمنصورةالغانبةهذهلثخصيةكاىتولقداللعبيستهلالقاضبماهـان.اذا:مهضاليتساءلالقارىءوان

انماالممر؟ةعدواحيبانفسهامحلنالذيالكاتبهذافان،اًلرأةحولاهـامالعا:يالرادفيرطرحهللهواناررلطانعرضفاماذا.بالقانون

قويةالرأةيريدفهو،الليهامثاليةنظرةعنبمسلكهاضيقهفييصدرووهـ"مغرضاكاقاللقاضبىبمانذلكي!بررانيمكنوقد؟الث*مبأعين

ا"لثثة!ومن.انسانعليه،يقدرلأخارقةبطودلأاعمالا-ودياشخصيةااخلاصيانهـ-ولا.نالقانو!لىا!حرصسمتاروراًء"نالسلمطاناذلال

الذميدةشخصميةوفيها"ا!جنةمنا!خروج"تمثيليةمسرحهفيهـذااننستطيعلابحهثالمسرحيحةاحداثعبرملحوظللسلطانا.لقاضي

زوجهاتحبانهازواجهابعداكتشفتوقد.ءخصارزوجة(عنان)علىاكيدمأخذوهذا.قائمااًلتناقضالايبقىؤلملأثمومن،فيهنشمظ

ورتابةالزواجبالفةيبه!لانبحبها؟فصت،الاعجاباشد4ووتصجب.ا)!حك!بم!توفه"-سحيةفيهةحصاللفهذه

منالطلافىوطلبتخالصاروحياحباتبقيهانوأرادت،اليوميةحياكهاوزير!خ!ة-؟

الابتذالعنوترفعهحبهاجوهرلتصونمختارةءنهوانجزءدت،زوجها

بشر،يطقهلمربط،،ز!الانسا!قلباعلىعسببرموقفوهذا..والتلوثرجل!هو،لم!بماقليلةاسطرفيالوزروهذانصورانلنايمكن

(عئان)شخصيةانتمدكمسوحيتهعلىتوفبقالائشاذمب3وللذلكأل!هلعندهوالمل،اًلهـصبفلاسضروماالىيسرعشرسىاللطباعدموي

انها،إوءوا.كلؤ!اذهنفيالا!هاوجود!لرلا،ء5من!صنوولقطص!محاكمةدوثمابالموتانخاساعلىيحكمرأينا.هولذللك.اللخاول

اببها.الوصوليطايلاعايهمثايةالكرةلشيلفيوجهابقلبهاضحت!هللمالعتقحجهتوقيعالمجهـولالموكلدفضوعندول.للااس!نة

شمامخةالمرأةيرىانفياالحكيملوفيقرغبةمنصورةكلهاوالثخصهلأ:وقالالفافيءقتلاؤترحوكذ)لظ،تعذيب!وبئ"رءأسرعوانمازيرالو

.ذة...8ذ.".عينطرفةفيويحليسرفيشىءكليتماسمي!لا" كلعنقصرتا1الجبالا،تتحدىبحيثراسحهملاتية..
للها.ع!وانفسهثوعلنالمئرراتايجاد!نيتودعلا،والعنفاللقتلالى4بمياوالوزير

الفجرعندامسلطاناالغاليةتعتقالاخشيتم!اانهذلكمثالى،لمسلكه

يبحثالبيالمثا)يةملامح"نتخلولا"الحالرا)سلطان"وغانجةفهو.!ورارأدهارلعلليستطيعلثمغولجاسوسةبانهااتهامهااقترح

!خشىلاحبريئسا!راتحدياالمجتمعتتحدىلانهاالحكيمتوفيقعنهاالغاربئان-!ي!م!اطريقة!لى-ومبدأهوا!ل!الكذبمنيتحربم/لا

ان!-،الضأث!ترهذه!ميزماواورز."هرةعا"بأنهاوصمانحتى!يهيرفط،ا!ا!ةر!ال،*ضأ!ىالموقفهذاومثل.الوال!مطةتبرر

هـن؟ئفسهامتر!عةحبا-لارواحهمجالالرتخالطءلوثةعيرةثريةالمت!ددةالمسالكدؤيةهـقوعجز،أنف!،موبهتماصلبغباءرأيب!ي

وليس.البويئةواًلمحةوالصالثقافةعنباحثة،المدررمهئحفىلصالاتلمعترصظلم،اوبرىءالىاساءةدونمشكلىكلبها،حلال!يمكىنالتي
اًلمبرأةيعزلفمهالمحتمعكانعصرفيعاشتووالغا؟مةهذهاًن

...*....اعتواضهفيالحقا!ءماد!

ناالغائيةأرادتوللقد.والهوانا-لمعيةاالىويحيلهاالحياة.
عىانالمسلورمخلصارسرالونجدوالغباءالصهف.هذجانبوالى

المرأةصلةورفعتبيتهابابحتوةنجالضيقالاطارهذاءئتحدج

ودفصت،والروحالفكرع!لأقةالىالح!بوافي"المادرلأغلملأقةمنلالرحلفيالئفسطيبهعنهدابمولا.ح!متهفيممضةوسهلمةكلىيست!.ل

..للخيرفان.للقلأوبواسرهاالسلطانشخص"قوةمنينبعوا.ماراينا

مو!فوفي.والتحديالجر*"وضعهوهذافكانور"مهتهامنذلكثمن(للذكاءهـ-نثيئاوهبهقدالسلطانالوزيرحبولعل.وجذياا!معاعا

فيبنفسهاتصحيفهي،،الفكريالروحبالاشثهادمن3نوالفانيةويفتحويلهـمهاا،نسان!بةا)!نفسيودىعالخيرحبلان،أحباناالخاطف

الماديةر.قةمنلبالرصءلملاقعتهاوتط!إلرأةترفعانتريد.فكرةسببلوقفهالذيالحببمالموقمفتبريرنمممطيعو!كذا.الادراكابوابلها

هذهوكلى.والرو!يةالفكر/لاالصداقةرتبةالىوتدصلهاالل!سد!ةتصبعلا"ث!أئلاالقضاة!اضييقتلبالالدسلطانلصححينالوزير

تمافا.تثممخصهااوبهاتعرحلموانالغاثيمةموقففيمتضمنة.القيمفنلهمجيدشهيدرب"ثيقولاضالىثم"شهيداالرجلهذامن

لتومحيق(شهززاد)يةبشخصذكرتنيالدالغاذيةشخصيةانثممسنفهذا".جبارلملكلليسماا!ش*وباضميرفي،وا!نفوذالتأثيرا

عاما.تشابهاالث"خمصتينبين!ان.المعروفةمسرحيتهفيالصيم.بالغباء.يتصفمويدوزيرحياةفيالتعقل"مثلة

!ثميءمنككل؟باختياتتصفعل!ىنمشهرسح!ىبالمصىللحطرنفيوولشخصنيةتمثلمهالمؤلفكلسفعة-3

يرمثلالذي-ابوهأينهاهاوعندما.ليلةكلامرأةيقننلمولوردمويالتيا!راءمنطائفةالحائرالساطانمسرحيةثنايافيتخ"بىء

فيوالجوهر.اللجريءموقفهاعلىوتصرتطمئنهذلكعن-المجتمعوابرز.است!خلاصهااقارىءايستطيعبحيثالحكيمتوفيقبهايؤمن

،النساءمنالمئاتانقاذسبلىفيضحميةنفسهاتقدمانهاهذامسالكها"المسرحيمندمةفيعليهالبصعلىنفسهالمؤلفحرصماالآراءهذه

الله،الانتائجهايعلملامقا"رةدحيالمتهاتقامرانماهذاتسفعلاذوهيهـكبمايكونانينبغيلاواللحياةالعالممشكلاتحلبانالحكم!هو

وبذلكالملكروحقناسرشخصيتهاو!وةذهنهاأصالةتثبتان!امافطذا،الحلهوالقانونوانما(اسيفا)والعةفالكلوةالىاللجوء

نءمئاتقبلهاقتلتكمافتقتلوضعفهاعجزهايظهرانلو،تنجو:-بقوا4الفلسفةهذهالسلطانلخصوقد.نجونااتباعهفيمضينا

النمروأنالنجاحءلىقادرةانهاتشعرتقدماذشهرزادو)كن.الفتيات."مخرجادائمايجدمستقيمخطفيالامامالىقدمايمضيالذيان"
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اختارته.ولذلك.الوضعهذاتتطذتلم!افلبهالىاقربانهاتعلمتقدمتالهف!الوحيدةا،رأةكانتوللذلك.للهاسيكونوالروحبمالفكري

**،فلم،باهراان"صاراانتصرتماوسرعان،مجببرةغيرطائعةالملكالى

اللصثمسالهفيرأيهانهلييبدوماالحيمتوفيقأفكارمنبقييدهاعلىوارتفعحبهااسيرباتوالماا!قتلمنباعفائهاالملكيكتف

ناالمسرحيةقيالصياغةسيافىمنوا!اهر.دنيو!ةلاسباببالاذانتودت!اجتدبرتا!المثاليهاللمسة!بوهذه.الفيلسو!طمربةالى

اغرا.!منوكذااكذاتوقميتايمشتصملانعنالاذانينزهانرىالمؤلفالنموذجيةالمرأةمنصورةفيهايجدفهو،نسهـرزادحكايةالىالمح!

هـنسببلايبهاللعبثينبغيولاالصلاةوقتفذلك.العابرةاورنياوتلهم،العلياالقيمأجلمنبنفسمهاتضحيالتيالمرأة.دهايحلمالتبم

واعاجلاالمشاكلارسىنفسهيعرضق!بهيعبثمناما.الاسباب.مصاديعهاءلىوالروحالفكرابوابلهوتفتحالرجل

الفصلف!الغلأقيجعلعندماالفكرةهذهالمؤللفصوروقد.اجلااهـا؟الاجتماقيالقيماجلمنبنغستضحألم؟الغانيةوهذه

ولانبلاذلكالىدافعهاوكان،الآذانبوقتبالعصثالمؤذن"لضريالاولتطونحظاما؟العطيماللعاللا!تضصجلمعملكهيفقدبأن!ددامجتوعهاكان

رنسيعدمانعليهقضبمابذكيعليهالمحكومحياةانقاذارادتؤقدريباعرشهيفقداناهـ،ائنينبينانهعرفتوعتدما؟لانقاذهجميمابماللها

ض!-اللجلادالاذانالغانيةاستخممت!الحا!ةهذهفةد.الفجواذان..ذاكاذ.عليهلهالاء"طورةحووهويحكماناو،لهامملوكاو-صبح

!فنفسهاا!انيةضدالاذاناستخدم؟الننتميجةاكانتفماذا.والوزيرفتتخلشىاإعسيرالمسلكزوتختاالفرديمةبمصلحتهاتضحبمرايناهااها

حتىلمنزلهاالسلظانبزيارةتنعماناشرطتجن،ث9اثااالفصلوذل!ثشخصتهافيوالبطولةا!س!ماحةلمسةهها؟وحبيهابطلمهاعن

ويحرمهاالللنصفالىالاذانيقدمالقضاةقاضيفاذا،الهجراذانمستشوىء-نالغانيةرفعودذللك،المرأةفيالحكيم.لوفيقيحنهما

!يوؤلمك.لرغباتهاداصمةضربةالاذانأصبحوبذإك،ال!معادةنشوة.الخمرةالة،صلمةالسبدةمرتبةالىا)عاهرة

حعين!االعابثللحصلمفيإكونقدائعوالشربالقوانجنتفاللص،العبرة-علش-ىالعانيةانتصرترتهرياالملكعلىشهرزأدانزرصرتوكما

تمسولاالشرائعتصانانوالافةصل.اًف-رحبنااعدائهصالىحوفي.لهاعبداخلالهامماناقيالبلةاهذهيئسى)نانهلهافقالسلطانها

للهمسرحية.ا!طمالمغزىمن?فرع"هنىوذلك.قدأستهاانقادقمدوالرجل،الحالبنهـسموجودالملمكمنالروصفالانقياد

هـذهفيوفقف-دالحيمتو!قاننقولانزحبماوآخروكل.يدهاعلىالالهاممرتبةالىوارتهـفعواحبهاوذهنهبروحهللمرأة

وتوع،الغكرةوؤوة،اللصةالمسرحيةالحركةبينالجمعالىالمسرحيةفصمدقدلوفيقالاسشاذولعل.المرحيةصهاغةفيكا"نهالمعانيهذه

صدجعلاناستطاعانهذللكالىيضاف،الحواروجمال،إن!خص-،ت-ا!م!ف!وموففهاشهرزاديذكرانوأأفانيقىالسلمطانجعلعضدمامنهاشيئا

!ىقييةفيوقض،يافلسفيةمعانعنوتبن"عبرانظقاقنطقالاحداثانها!ابةبم!طوةالسلمطاناحساسمنبلمغوقد.(ول!يلةليلةالف)

تضمنها7التيالسخصيمةالمصلحةؤوقمحابلوالقانونا)!دالةارتفاعءخلاحسلانشصهوجبروتهشهريارل!طوةفيهارأىبلبشهـرزاديشسبههلللم

ومثل،واللحببالجمالىا!كريموالخلقالخ!رصلةرءتل.السلأحقوةتأبىماسرعانا!انيةولكن.الوقفبزمام"مسثا)تي!يكانتانها

اسرحيةاء--وىكلهذلكرقعوقد.والاخلاقالحريةبينالعلاقةفي،وحكمت!الهـماواشمملثم!االرأةرق!فهاالىو؟نردالحكمهدا

احكيم.ا"و!قمسوحياتبيقر!ءهكانفيوج!لمهاأ!،.داًئماالسلطانانت.لا":لهؤة،لثالخنيوالتوصيهالايحاء

الملائكةنماركيتالكووهـى".قفميكعنددائماالجالسةشهرزادوضعفيالتي.فهيأنا

!ممي،-!

"!ا،رصاص.أأو!و!

كورنوغستاو؟ليف

مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة

منب!دءاماوكسفبلالالانيالفكرفيالاركسيةللحركةوتأصيلالاركسيالفكرداخلمنرحلة

الماركسسيللفكعرغنىمصدرهوحيثمنعيغلعندكبيرةوقفةثممانتيةالربىالىالحركةالعقلانيةالفلسفة

المولفيهتموهنما..خاصةبصفةفيوزباخدفيغلووعامةبصفةالهيغلىاليسا!عنداخرىكبيرةوقفةثم

محلىاثرتالتىالف!رةتلكوهي،وفيورباخهسىموسىثمهيغلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

رحلة*دكونانبعدالشيوعىالبيانحتىالفكريوتطورهالفلسفيةالمكوناتفيوبحثالشابماركس

..استكملتقدالاصول

منوهو..ببرلينهمبولدتبجامعةالثقافيريخللتلواستاذالماديينالمفكرينكبلرمنواحدوالمولف

نشرتالتيئوالفلسفجةمارك!ءالاق!تصاديةمخ!طوطةعلىوركزماركسعندالغربةبمشكلةاهتموامناوائل

..ماركسكارلالىالنظروعدلتالصشرينالقرنمنالثانيالفلثفب

"الاداب"دارعن-حديثاصدرل.ق.03الثمن

!55ص.هه!ى!هـ!عسههه!مم!
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